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 ဒီႏွစ္ေႏြရာသီကအပူရိွန္ေတာ္ေတာ္ေလးျပင္းလြန္းတယ္။ 

အပူလိႈင္းျဖတ္တယ္ဘာညာေတာ့လူေတြေျပာေနသံႀကားတယ္။ 

ပုံမွန္ေႏြဖက္ဆိုခပ္စိမ့္စိမ့္ေလးျဖစ္ေနတတ္တဲ့က်ေနာ္တို.ျမိဳ.ေလးမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ္သိသာလာတယ္ဗ်။ 

သႀကၤန္လြန္သြားတာနဲ.ေကာ့ေနေအာင္ကိုပူလာတာ။ အဲ့ဒီအပူလႈိင္းျဖတ္တဲ့ကိစၥေႀကာင့္ 

က်ေနာ္ခင္ဗ်ားတို.ကိုခုေျပာျပမယ့္ဇတ္လမ္းကျဖစ္လာတာေလ။ အပူဒဏ္ ဘယ္ေလာက္ျပင္းသလဲဆိုရင္ခါတိုင္း 

ရြာရုိးကိုးေပါက္ေလွ်ာက္သြားေနတတ္တဲ့ က်ေနာ္တို.ရပ္ကြက္ထဲက အဟန္ရႈပ္ဆို 

တဲ့တရုတ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က 

ကိုေရႊဘတစ္ေယာက္ေတာင္မနက္ေစာေစာနံျပားရိုက္ပီးတာနဲ.ရပ္ကြက္စာႀကည့္တိုက္က 

ရႈမ၀မဂၢဇင္းအေဟာင္းေလး၃-၄အုပ္ေလာက္ဆြဲပီးရပ္ကြက္ထိပ္ကအရိပ္ 

ေကာင္းတဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲလစ္ေတာ့တာပဲဗ်။အပူေရွာင္တာေပါ့ေလ။ ေမးလိုက္ရင္ေတာ့..ဟေကာင္ရ!! 

ဘုရားရိပ္တရားရိပ္ဆိုတာကဆိုပီး အာလူးေတြဖုတ္ျပလိမ့္မယ္။ အမွန္ကဒင္းဘုန္းႀကီး 

၀ုိင္းကဆြမ္းဟင္းအက်ေတြအ၀တြယ္ပီး 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းထဲကမရမ္းပင္အုပ္အုပ္ေတြမိုးထားတဲ့ေစတီေသးေသးေလးရဲ.ရင္ျပင္မွာေက်ာခင္း၊မဂၢဇင္းဖ

တ္ပီးဇိမ္နဲ.သြားသြားအိပ္ေနတာမသိတာ 

လိုက္လို.။ အဲ့လိုေနရထိုင္ရခက္တဲ့ရာသီဥတုနဲ.စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းရတဲ့အထဲျပႆနာတစ္ခုက 

က်ေနာ့္ဆီအလိုလိုေရာက္လာပါေလေရာလား။ 

      က်ေနာ့္ေဖေဖရဲ.ဘႀကီးဆိုလားေတာ္စပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊က်ေနာ္နဲ.ဆို အဘိုး ေတာ္မယ္ထင္ပါရဲ. 

အဲ့ဒီဆရာသမားကဗမာေျပအလယ္ပုိင္းက ေျမလတ္ျမိဳ.တစ္ျမိဳ.မွာအေျခခ်ေနတာက်ေနာ့္တစ္သက္ 

ေလာက္ရိွပီ။ ငယ္ငယ္ကေတာ့ျမင္ဖူးပါတယ္။ အရင္တစ္ေခတ္ဆီက အလံနီဆိုလားဘာလားဗ်ာ။ 

စကားေျပာလက္ေပါက္အေတာ္ကပ္တယ္လို.နာမည္ႀကီး။ အိမ္ေထာင္က်ေတာ့အဲ့ဒီျမိဳ.သူနဲ.ဆ ံ

ထံုးေနာက္ေရာင္ပါေျပာင္းသြားလိုက္တာျမင္ေတာင္မျမင္ရေတာ့တာႀကာလွေပါ့။ 

ျပႆနာကဗ်ာ..အဲ့ဒီက်ေနာ့္အဘိုး ကဒီေလာက္ပူေနတဲ့ကာလႀကီးမွာ ေန.လည္ခင္းဖက္ရွပ္ကီခ်လိုက္တာေဆး 

ရုံတင္လိုက္ရေရာဆိုပါေတာ့။ သူတို.လင္မယားမွာကသားသမီးကမထြန္းကားခဲ့ေတာ့ခုလို 

အေရးအေႀကာင္းဆိုရင္ မိန္းမဖက္က အမ်ိဳးေတြရိွေပမယ့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ.အေရးေပၚလူလိုလာ 

တယ္။ အိမ္ကိုဖုန္း၀င္လာေတာ့ က်ေနာ့္ညီက အိမ္အလုပ္ေတြကိုအေႀကာင္းျပပီးေရွာင္တယ္။ 

ဒါနဲ.ပဲက်ေနာ့္ဆီဒီျပႆနာက ေရာက္လာေရာ။ ဒီေလာက္နာမည္ေက်ာ္တဲ့ လူ.ဂြစာႀကီးကိုေဆးရံု 

ေပၚမွာသြားျပဳစုရမယ္ဆိုတာေတြးႀကည့္တာနဲ.တင္စိတ္ေလစရာဗ်ာ။ 

ဒါေပမယ့္က်ေနာ့္မွာေရွာင္လို.မရတဲ့အေႀကာင္းတရားကရွိေနတယ္ဗ်ာ။ ဒီလို.. 

က်ေနာ္ကဘြဲ.ရပီးအိမ္ျပန္လာတာ၄-၅လ 

ေလာက္ရိွေနပီ။ အိမ္ျပန္ေရာက္ခါစကေတာ့ မိဘေတြကဘာမွမေျပာဘူးႀကည္ႀကည္ျဖဴျဖဴပဲ။ 
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အဲ့ဒီေခတ္ကသိပ္မေပါေသးတဲ့ အဂ်ၤင္နီယာဘြဲ.ေလးရလာတာဆိုေတာ့ သူတို.အေနနဲ.ဘာမွမေျပာ 

သာေသးဘူးေပါ့ေလ။ 

တစ္ျမိဳ.လံုးမွတစ္ေယာက္တစ္ေလေလာက္ရတဲ့ဘြဲ.မ်ိဳးေလးရထားတာဆိုေတာ့ငါတို.သားေလးကေတာ္တယ္ဆို

ပီးတျပံဳးျပံဳး။ ဒါနဲ.က်ေနာ္လည္းအခြင့္ေကာင္းယူပီးအိမ္ 

အလုပ္လည္း၀င္မကူဟိုေယာင္ေယာင္ဒီေယာင္ေယာင္လုပ္ေနလိုက္တာ 

ႀကာလာေတာ့သိပ္မႀကည္ခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်။ 

       မႀကည္ခ်င္စရာကလည္းအေႀကာင္းရိွေနတာကိုး။ 

ခုနက ေျပာတဲ့ကိုေရႊဘနဲ.ေပါင္းေပါင္းပီးတေန.တေန.အေရမရအဖတ္မရ 

ျမစ္ဆိပ္ဖက္ဆင္းပီးငါးမွ်ား၊လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ 

ရပ္ကြက္ထဲကခ်ာတိတ္ေတြနဲ.ထိုင္ရင္းဆရာႀကီးဂုိက္နဲ.လက္ခ်ာ 

ေတြရုိက္၊ညေနေစာင္းလာရင္ ကိုေရႊဘနဲ.၂ေကာင္သားျမိဳ.ျပင္က ဗ်စ္ရည္ဆိုင္ကိုဒိုင္လွ်ိဳေလးတူတူလစ္၊ 

အမယ္... ပီးတာနဲ.အိမ္ျပန္တယ္မထင္နဲ. ဘယ္ရပ္ကြက္မွာအသုဘအိမ္ရိွလဲစံုစမ္းပီး 

မုိးလင္းေပါက္ဖဲခ်ေတာ့တာပဲ။ ဖဲ၀ိဇၨာနဲ.အဂ်ၤင္နီယာေပါင္းမိမွေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ျမိဳ.ထဲမွာလူမေသလို. 

အသုဘမျဖစ္ရင္လည္းလက္ေလွ်ာ့မယ္ထင္သလား? ဟုတ္ကဲ့တျခား ျမိဳ.နယ္ေတြ 

ထိအသုဘအိမ္ရွာပီးလိုက္ရုိက္တာဗ်။ အသုဘအိမ္မွာေစတနာ့၀န္ထမ္း ေစာင့္အိပ္ေပးတဲ့လူကို 

က်ေနာ္တို.အရပ္ေဒသမွာ အိပ္ဖန္ေစာင့္လို.ေခၚတယ္။ အင္း..ကိုေရႊဘနဲ.ဖုိးသက္ ဆိုရင္လူေတြ 

က၄ျမိဳ.နယ္အိပ္ဖန္ေစာင့္ေတြလို.ေခၚတဲ့အထိအလုပ္ေတြျဖစ္ေနႀကတာဟီးဟီး။ 

        အဲ့ဒီေတာ့ က်ေနာ့္မိဘေတြကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးမ်က္စိေနာက္လာပီ။ 

ခုေျပာတဲ့ကိစၥေပၚလာေတာ့ လူႀကီးေတြလည္းအေတာ္ပဲဆိုပီး 

ေမာင္ဖုိးသက္ခုခ်က္ခ်င္းအထုပ္ျပင္ပီးသြားေစလို.အမိန္.ေတာ္မွတ္ကေရာဗ်ာ။ တတ္ႏုိင္ပါဘူးေလ။ 

ထားရာမွာေနေစရာကိုသြား.. 

ဘ၀မ်ိဳးဆိုေတာ့လည္းထြက္ေတာ္မူနန္းကခြါရေတာ့တာေပါ့။ ဒီလိုနဲ.ခရီးထြက္လာခဲ့ရေရာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ 

ေလယာဥ္ကြင္းလိုက္ပုိ.တဲ့ ကိုေရႊဘက ေႀကကြဲေနေသးတယ္။ ေအေပးေလး!! ျမန္ျမန္ 

ျပန္လာေနာ္.. မင္းမပါပဲငါတစ္ေယာက္ထဲဖဲသြားခ်လို. ျပႆနာတက္ရင္ ငါတစ္ေကာင္ထဲရိုက္ရႏွက္ရမွာ.. 

ပီးေတာ့မင့္အဘိုးေသလို. အသုဘျဖစ္ရင္ ဖဲ၀င္မရုိက္နဲ.အဲ့ဒီျမိဳ.ကေကာင္ေတြကဖဲ 

လိမ္တတ္တယ္လို.နာမည္ႀကီးဆိုပီးမွာေနေသးတယ္။ 

       ဒီလိုနဲ.ပဲက်ေနာ္ခရီးထြက္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ 

ေဆးရံုေပၚက အဘိုးကိုစိတ္ပူရမယ့္အစား ခုက်ေနာ္ေရာက္မယ့္ျမိဳ.ကိုပဲစိတ္၀င္စားေနမိတယ္။ 

ဗမာေျပအလယ္ပုိင္းက ျမိဳ.။ အပူရိွန္အင္မတန္ျပင္းထန္တဲ့ျမိဳ.။ အ့ံႀသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ 

လွပတဲ့စကားလံုးေတြနဲ.ကဗ်ာစပ္တတ္တဲ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေတြ၊ႏိုင္ငံေက်ာ္ကာတြန္းဆရာေတြ၊စာေရးဆရ
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ာေတြေနတဲ့ျမိဳ.ကိုက်ေနာ္သြားေနပီ။ ဘာေတြဘယ္လိုႀကံဳရမလဲဆိုတာ ေတြးေန 

ရင္းေလယာဥ္ေပၚမွာက်ေနာ္အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္။ 

      ေလယာဥ္ဘီးနဲ.ေျပးလမ္းေဆာင့္မိတဲ့အခ်ိန္က်မွက်ေနာ္လန္.ႏုိးလာတယ္။ ေရာက္ပါပီဗ်ာ။ 

က်ေနာ္အိပ္ခ်င္မူးတူးေႀကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ.ေလယာဥ္ေပၚကေန အိတ္ကေလးလြယ္ပီးဆင္းလာခဲ့တယ္။ 

ေပါင္းအုိးထဲဆငး္လာရသလိုျဖစ္သြားတယ္။ အင္း..ငါေတာ့ဘယ္ေလာက္ႀကာဦးမယ္မသိ 

ဘူးလို.ေတြးရင္းစိတ္ပ်က္သြားတယ္ဗ်။ ေလဆိပ္ထဲ၀င္လာရင္းဟိုဟိုဒီဒီေလွ်ာက္ႀကည့္ရင္း ရွာလိုက္ေတာ့ 

ဖုန္းႀကိဳဆက္ထားပီး လာႀကိဳခုိင္းထားတဲ့ နယ္ခံကာတြန္းဆရာကိုအလြယ္တကူေတြ.ရ 

လို.၀မ္းသာအားရဖက္ရမ္းႏႈတဆ္က္ရင္း ေလဆိပ္အျပင္ဖက္ထြက္လာခဲ့ႀကတယ္။ 

ေလဆိပ္အျပင္ဖက္မွာရပ္ထားတဲ့ ဒီေကာင့္ဂ်စ္ကားေလးဆီ သြားရင္းေနေရာင္စူးစူးႀကီးရဲ.ဒဏ္ကိုစပီးခံေနရပီ။ 

အားးး!! ေနေရာင္ကငါ့မ်က္လံုးကိုလက္သီးနဲ.ထိုးလိုက္သလိုပဲကြာ*.. 

ခုခ်ိန္မ်ားငါ့လက္ထဲေျခာက္လံုးပူးေသနတ္တစ္လက္ေလာက္ရိွရင္ျမင္ျမင္ရာလူေတြကိုအကန္ုပစ္သတ္မိမလားမ

သိဘူး**..လို.ေျပာလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ေက်ာင္းေနဖက္ ကာတြန္းဆရာကတဟားဟား 

ရယ္ရင္းခုေစာေသးတယ္ငါ့ေကာင္၊မြန္းတည့္ရင္ပုိဆိုးတာမင္းေတြ.လိမ့္မယ္လို.ျပန္ေျပာတယ္ဗ်။ (* ** 

အဲ့ဒါအဲလဘတ္ကမ်ဴးရဲ.၀တၳဳတစ္ပုဒ္ထဲကစာသား။ ဇတ္လိုက္ကေနေရာင္လက္လက္မွာစိတ္ 

ေဖာက္သလိုျဖစ္ပီးလူတစ္ေယာက္ကို ေျခာက္လံုးပူးနဲ.ပစ္သတ္မိတဲ့ဇတ္လမ္း။ 

ကာတြန္းဆရာကအဲ့ဒီ၀တၳဳကိုအလြတ္ကိုရတဲ့အထိႀကိဳက္တာမုိ.လို.တခါထဲသေဘာေပါက္ပီးရယ္ေနတာဗ်) 

       ေဟ့ေကာင္..သူငယ္ခ်င္းငါ့ကိုဆံသဆိုင္ေလးအရင္ပုိ.ေပးပါကြာ..ဆံပင္ညွပ္ခ်င္လို. 

အဲ့လိုေျပာလိုက္ေတာ့က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါကအိုေကဆိုပီး 

ဂ်စ္ကားေလးကိုျမိဳ.ထဲဖက္ကိုေမာင္းေနရင္းစကားေတြေဖာင္ဖြဲ.ေနျပန္တယ္။ 

က်ေနာ့္ဆံပင္နဲ.အလနီံလက္ေဟာင္းအဘိုးရိွတဲ့ေဆးရုံကို 

သြားလို.မျဖစ္ဘူးဗ်။ 

 ေတာ္ႀကာ..သူ.ေျမးက်ေနာ္ဟာ..ေခတ္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာသားေကာင္ျဖစ္သြားပါပီဘာညာဆိုတဲ့လက္၀ဲအယူ

အဆေတြနဲ.ဆိုဆံုးမတာနဲ.ပဲေရာဂါပိုသည္းလာပီးေရွာသြား 

ႏုိင္တယ္။ က်ေနာ့္ဆံပင္ကလည္းေက်ာလည္ေလာက္ေရာက္ေအာင္ကိုရွည္ေနတာကိုး။ အဲ့ဒီေခတ္က 

တအုံးအုံးထေနတဲ့Rocker: ႀကီးေတြကိုအားက်လို.မထင္နဲ.ဗ်ာ။ ရွက္ရွက္နဲ.၀န္ခံရရင္... 

ရည္းစားကပစ္ေျပးသြားကထဲကဆံပင္မညွပ္ပဲပစ္ထားတာေလ။ 

ဘာဆိုင္လို.လဲလို.ခင္ဗ်ားတို.ကေမးခ်င္တာလား? မေတာ္လို.မ်ား စိတ္ေျပာင္းပီး က်ေနာ့္ဆီကိုျပန္လာခဲ့ရင္ 

မမရယ္..က်ေနာ့္ 

အလြမ္းေတြဟာေဟာ့ဒီက်ေနာ့္ဆံပင္ေတြေလာက္ေတာင္ရွည္ေနပါပီဘာညာနဲ.ခၽြဲမယ္ေပါ့ေလ။ 

အဟိ..လြန္ခဲ့တဲ့၃-၄လက မမတစ္ေယာက္တနယ္တေႀကးမွာအိမ္ေထာင္က်လို.ကေလးေတာင္ရ 
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ေနပီဆိုတာႀကားမွစိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ရတာ။ ဒါေပမယ့္ခ်က္ခ်င္းႀကီး ဆံပင္ေတြညွပ္မပစ္ရဲဘူး။ 

လိပ္ျပာမလံုလို.ဟီးဟီး။ ခုမွပဲပူတာရယ္ အဘိုးကိုေတြ.ရမွာရယ္ကိုအေႀကာင္းျပလို.ရပီဆိုေတာ့ညွပ္ 

ပစ္လိုက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ... .... ... ...  

       ဆံပင္ညွပ္လိုက္ေတာ့မွလူကိုေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္သြားတယ္။ 

တအားမတိုပဲဂုတ္ေထာက္ေလာက္ျဖတ္ခ်ထားလိုက္တယ္။ အုိေက! ရပီ။ 

အဘိုးအိမ္ကိုေပးလိုက္တဲ့လိပ္စာအတိုင္းလိုက္ရွာေတာ့ ျမိဳ.ထဲမက်ျမိဳ.ျပင္မက်ရပ္ကြက္ထဲက 

ျခံ၀င္းက်ယ္က်ယ္တစ္ခု 

ကုိေရာက္သြားတယ္။ ပ်ဥ္ေထာင္ သြပ္မုိးနဲ.ေရနံ၀ေနတဲ့ႏွစ္ထပ္ေရွးအိမ္မဲမဲႀကီးဗ်။ 

ျခံ၀င္းထဲမွာ၀ါးရံုပင္ေတြသရက္ပင္ေတြနဲ.အရိပ္ခပ္ေကာင္းေကာင္းပဲ။ ျခံ၀င္းထဲကိုက်ေနာ္နဲ.ကာတြန္းဆရာတို. 

ဂ်စ္ကားေလးကိုေမာင္း၀င္သြားေတာ့ လူသူေလးပါးမရွိဘူး။ 

အိမ္ေရွ.ဆင္၀င္ေအာက္မွာကားရပ္လိုက္ပီးႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

တံခါးမႀကီးကိုေသာ့ခေလာက္ႀကီးနဲ.ခတ္ထားတာေတြ.ရတယ္။ 

ျပႆနာပဲ..ဘယ္သူမွမရိွပါလားဗ်ာ။ ၂ေကာင္သား ခပ္တည္တည္နဲ. အိမ္ေရွ.က၃-

၄ထစ္ေလာက္ရိွတဲ့ေလွကားခုံမွာ ထိုင္ေနရင္းဘယ္လိုလုပ္မလဲတိုင္ပင္ေနလိုက္ႀကတယ္။ 

        ေဟ့ေကာင္သူငယ္ခ်င္း..ဘယ္သူမွမလာလုိ.အဆင္မေျပရင္..ငါ့အိမ္ကိုသာလိုက္ခဲ့ေတာ့ကြာ 

လို.ကာတြန္းဆရာကေျပာတာကိုလိုက္သင့္မလိုက္သင့္စဥ္းစားေနတံုး.... 

        ကိုဖုိးသက္ဆိုတာလားရွင္!! 

ဆိုတဲ့အသံလြင္လြင္ေလးႀကားလိုက္ေတာ့ ေမာ့ႀကည့္လိုက္မိတယ္။ 

အသက္၂၅-၃၀ႀကားေလာက္ရိွမယ့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အိမ္ေသာ့တြဲေလးကိုင္ပီး 

က်ေနာ္တို.ေရွ.မွာလာရပ္ေနတာျမင္ရတယ္။ အသားခပ္ညိဳညိဳ အရပ္ျမင့္ျမင့္နဲ.မ်က္နာကခပ္တည္တည္ဗ်။ 

ရွပ္အင္းက်ီလက္ရွည္ကိုေနပူဒဏ္ကာကြယ္ဖုိ.အတြက္၀တ္ထားတာေတာင္ 

သူ.ေရႊရင္အစုံကမုိ.မုိ.ေမာက္ေမာက္ျဖစ္ေနတာအသိသာႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ထမီအ၀ါႏုေရာင္ေလးနဲ. 

ဆံပင္ရွည္ေတြ 

ကိုလက္ကိုင္ပု၀ါအျဖဴေလးနဲ.စည္းေႏွာင္ပီးပုခုံးအေရွ.တစ္ဖက္ျခမ္းကိုခ်ထားတယ္။ ေခါင္းေပၚမွာက 

ျမကခ္ေမာက္ျပားျပားေလးကိုေဆာင္းလို.။ က်ေနာ္လည္းေျခဆံုးေခါင္းဆံုးအကဲခတ္ေနရာ 

ကေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဟန္.လိုက္ပီး မတ္တပ္ထရပ္လိုက္တယ္။ 

        အဟမ္း.. ဟုတ္က်ေနာ္ဖုိးသက္ပါ.. 

အဘြားေလးေမဘယ္မ်ားသြားသလဲမသိဘူးဗ်..ေဆးရံုမွာလား..(အဘြားေလးေမဆိုတာ က်ေနာ့္အဘိုးရဲ.ဇနီး) 

        က်မဟိုဖက္ျခံကပါ.. အရီးေမေဆးရံုသြားပါတယ္.. ကိုဖုိးသက္လာရင္ 

ေသာ့ဖြင့္ေပးဖို.က်မကိုမွာထားလို.ပါ.. ညဖက္က်မွေဆးရံုလိုက္လာပါလို.မွာထားပါတယ္... 
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        အာ..ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ 

အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးကအိမ္တံခါးမႀကီးေသာ့ကိုဖြင့္ဖုိ.ျပင္ေနတံုးကာတြန္းဆရာက 

ေဟ့ေကာင္ငါ့ပြဲရံုမွာအလုပ္ေတြက်ေနတယ္ဟ.. ညမွတစ္ခါျပန္လာပီးမင့္ကိုေဆးရုံလိုက္ပုိ.မယ္။ 

ခုေတာ့ငါလစ္လိုက္ေတာ့မယ္ဆိုပီး သူ.ကားေပၚတက္ပီး စက္ႏုိးရင္း က်ေနာ့္ကိုမ်က္စိတစ္ဖက္မိွတ္ျပတယ္။ 

ဟိုအမ်ိဳးသမီးဖက္ကို မ်က္စပစ္ျပတယ္။ ေသာက္ခြက္က မခ်ိဳမခ်ဥ္နဲ.။ က်ေနာ့္အိတ္ 

ကိုေကာက္ကိုင္လိုက္ပီး ကားေမာင္းထြက္သြားတဲ့ဒီေကာင့္ကို အသံမထြက္ပဲပါးစပ္လႈပ္ျပပီး 

ဆဲလိုက္ေသးတယ္။ ပီးေတာ့မွအိမ္ထဲ၀င္လာမိတယ္။ 

        ေနာက္ေဖးျခံထဲကေရတြင္းမွာေရခ်ိဳးလိုက္ပါ.. က်မထမင္းပြဲျပင္ထားေပးပါ့မယ္.. လို.ဟိုအမ်ိဳးသမီးက 

က်ေနာ့္ကိုမႀကည့္ပဲေျပာတယ္။ 

ဘယ္လိုဟာလဲမသိဘူးဗ်။ ရုပ္တည္ႀကီးနဲ.။ အဘြားေမနဲ.ဘာေတာ္လဲေတာ့မသိဘူး။ 

က်ေနာ္လည္းေရလဲပုဆိုး၊ဆပ္ျပာ၊တဘက္ေတြယူပီး ေရေအးေအးေလးကိုဇိမ္နဲ.ခ်ိဳးပီးမွအိမ္ဖက္ျပန္လာခဲ့ 

တယ္။ က်ေနာ့္အတြက္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့အခန္းထဲကေနအ၀တ္အစားလဲပီးျပန္ထြက္လာေတာ့ 

ထမင္းစားခန္းထဲမွာ ခုနကမိန္းမ ထမင္းပြဲျပင္ထားပီးပီ။ ေဆာင္းထားတဲ့ျမက္ခေမာက္ကိုခၽြတ္ 

ထားေတာ့ မ်က္နာကိုေသခ်ာျမင္ရတယ္။ 

မ်က္နာေႀကာတာမတင္းရင္ေတာ္ေတာ္ႀကည့္ရတာေခ်ာတယ္လို.ေျပာလို.ရတဲ့မိန္းမဗ်။ 

ခုက်ေနာ့္ကိုေက်ာေပးထားေတာ့ ထမီအ၀ါႏုေလးေအာက္က 

သူ.တင္ပါး၀ိုင္း၀ုိင္းေလးကလည္း ႀကည့္ရတာမ်က္စိေအးလိုက္တာ။ 

ရုတ္တရက္ဖတ္ကနဲက်ေနာ့္ဖက္လွည့္ႀကည့္လာမွ 

သတိလက္လြတ္ေငးေနမိတာလူမိသလိုျဖစ္သြားလို.ရွက္သြားတယ္။ 

သူ.မ်က္နာလည္းရွက္၀ဲ၀ဲျဖစ္သြားတာေပါ့။ တစိမ္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ 

ကိုယ့္ဖင္ကိုမ်က္စိဇိမ္ခံေနတာေတြ.လိုက္ရတာကိုး။ 

က်ေနာ္လည္းအရွက္ေျပထမင္းစားပြဲကိုျမန္ျမန္၀င္ထိုင္လိုက္ပီး 

ခပ္တည္တည္နဲ.ခူးခပ္စားပလိုက္မိတယ္။ 

        စားေသာက္ပီးေတာ့ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြကို သူမတစ္ေယာက္သိမ္းဆည္းေနတံုး 

က်ေနာ္ဧည့္ခန္းဖက္ထြက္လာပီး စီးကရက္တစ္လိပ္ေလာက္ဖြာရင္းထိုင္ေနမိတယ္။ 

ခဏေနေတာ့ သူမထြက္လာပီး ထံုးစံအတိုင္းက်ေနာ့္မ်က္နာကိုမႀကည့္ပဲ.. 

တေရးေလာက္အိပ္ခ်င္အိပ္ထားပါကိုဖုိးသက္..ညဖက္က်ရင္ေဆးရံုမွာေစာင့္အိပ္ရမယ္လို. 

အရီးေမကေျပာထားပါ 

တယ္။ တစ္ခုခုလိုရင္ ဟိုဖက္ျခံမွာက်မရွိပါတယ္လွမ္းေခၚလိုက္ပါလို.ခပ္တည္တည္ေျပာရင္း ျပန္သြားေရာ။ 
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က်ေနာ္လည္းေက်ာေပးပီး ခပ္ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ.ေနာက္ပုိင္း 

အလွကိုေသခ်ာလိုက္ႀကည့္ရင္း ဧည့္ခန္းထဲကဆက္တီခုံရွည္ေပၚလွဲအိပ္လိုက္မိတယ္။ 

        အိပ္ယာႏုိးလာေတာ့ ပူစပ္ပူေလာင္ႀကီးဗ်ာ။ 

ညေနေစာင္းစျပဳလာတာေတာင္ ေနေရာင္ကေတာ္ေတာ္ေလးျပင္းေသးသလိုပဲ။ 

အာေခါင္ေျခာက္သလိုျဖစ္ပီးေနရခက္လိုက္တာ။ 

ဓာတ္ဆားေလးဘာေလးႀကိဳပီးေဖ်ာ္ေသာက္ထားရင္ေကာင္းမယ္။ 

၀တ္ထားတဲ့တီရွပ္ကိုဆြဲခၽြတ္လိုက္ပီး ထိုင္းထိုင္းမိႈင္းမႈိင္းျဖစ္ေနတာေသြးပူလာေအာင္လို. 

ရွဲဒိုးေဘာက္ဆင္ေလးနည္းနည္းကစားလိုက္ေသးတယ္။ တအားႀကီးေတာ့ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ရဲဘူးဗ်။ 

နဂုိကေခၽြးတစိုစုိျဖစ္ေနတာ အားကုန္မွာေႀကာက္ရတယ္။ တလက္စထဲေရခ်ိဳးေတာ့မွဆိုပီးအိမ္ေပၚတက္ 

ပီးဆပ္ျပာခြက္ေတြ၊ေရလဲပုဆိုးေလးေတြယူပီး ေနာက္ေဖးျခံ၀င္းထဲကေရတြင္းကိုထြက္လာ 

ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္အေတြးနဲ.ကိုယ္ေလွ်ာက္လာခဲ့တာသတိမထားမိလိုက္ဘူး။ ေရတြင္းေဘးကိုေရာက္မွ 

လူတစ္ေယာက္ေရခ်ိဳးေနတာ သတိထားမိတယ္။ ဟိုအမ်ိဳးသမီးဗ်။ ဒုကၡပဲ။ ခုမွျပန္ေကြ.သြားရ 

ေအာင္လည္းမေကာင္း၊တစိမ္းမိန္းမတစ္ေယာက္နဲ.ေရတြင္းတစ္ခုမွာ၂ေယာက္ထဲေရခ်ိဳးရမွာကိုလည္းစိတ္က 

က်ဥ္းက်ပ္ေနတာအမွန္ပဲ။ မတတ္ႏုိင္ဘူးဗ်ာ။  

           ေရခ်ိဳးေနတာလား အမ!! လို.ေျပာရင္းျပံဳးျပလိုက္တယ္။ သူကေတာ့ေခါင္းျငိမ့္ျပရံုပဲ။ 

ေတာ္ေတာ္ေသာက္ေႀကာတင္းတဲ့ဟာမဗ်။ က်ေနာ္လည္းလက္ကသယ္လာတဲ့ေရလဲေတြဆပ္ျပာခြက္ 

ေတြကိုေရတြင္းေဘးကအုတ္ခုံေလးေပၚတင္ရင္း အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

ေရပံုးႀကိဳးမဲမဲေလးကိုဆြဲရင္းေရတြင္းထဲကေရငင္ေနတယ္ဗ်။ ပုံစံကိုႀကည့္ရတာ တြင္းထဲကေရကိုငင္ပီး 

ပုံးလိုက္ေလာင္းခ်ိဳးေနပံုရတယ္။ ေဘးတိုက္ျမင္ေနရတဲ့သူ.ကိုယ္လံုးေလးမွာေရစိုထမီက 

ကပ္ေနေတာ့ေကာက္ေႀကာင္းေတြကထင္းေနတဲ့အျပင္.. ေရငင္ေနေတာ့ လႈပ္ရွားေနတာေႀကာင့္ေရစိုထမီ 

ေအာက္က ႏုိ.ႀကီး၂လံုးတုန္တုန္ တုန္တုန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေျခဖ်ားေလးေထာက္ထားေတာ့ 

ေအာက္ကတင္ပါးေလးကလည္းတစ္တစ္ရစ္ရစ္ေလးဗ်။ က်ေနာ္အာ 

ေခါင္ေျခာက္လာျပန္ပီ။ ဒီတစ္ခါအာေခါင္ေျခာက္တာက ဘာေႀကာင့္လဲဆိုတာသေဘာေပါက္တယ္မလား။ 

ေရခ်ိဳးမယ္ဆိုပီး ေအာက္ခံေဘာင္းဘီကလည္း၀တ္မလာေတာ့ ပုဆိုးတစ္လႊာေလးပဲ 

ကာထားတဲ့ အငယ္ေကာင္ကလည္းေငါက္ကနဲထေထာင္ခ်င္သလိုလိုျဖစ္လာတယ္။ ဖူးးးးးးး!! 

စိတ္ကိုမနည္းထိန္းေနရတယ္။ စိတ္ကိုထိန္းဖုိ.ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ 

က်ေနာ့္မ်က္လံုးေတြကအဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ.ေရစိုကိုယ္လံုးေပၚမွာပဲ စုံခ်ည္ဆန္ခ်ည္ေျပးလႊားေနတယ္။ သူကေတာ့ 

က်ေနာ့္ကိုရိွတယ္လို.ကိုသေဘာထားပံုမရဘူး။ ေရတစ္ပုံးငင္လိုက္ 

ေခါင္းကေနေလာင္းခ်ိဳးလိုက္၊ေရပုံးႀကိဳးကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္အဲ့လိုေအးေအးလူလူပဲလုပ္ေနတာဗ်။ 

က်ေနာ့္မွာသာစိတ္ကတေျဖးေျဖးေဖာက္ျပန္လာလို. ဟိုဒင္းျဖစ္ပီး ထိုင္ရမလုိထရမလိုကုန္းကြကြ 
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ႀကီးျဖစ္လာပီ။ ခုခ်ိန္သာက်ေနာ့္ဖက္ကိုလွည့္ႀကည့္လာရင္ 

ပုဆိုးေအာက္ကေနထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥျမင္ေတာ့မယ္ဗ်။ 

          ကဲ..အရွက္မကြဲခင္ျမန္ျမန္ကာကြယ္မွဆိုပီး ခါးေလာက္ရိွတဲ့ ေရတြင္းေဘာင္နားကို၀င္ကပ္လိုက္ရင္း... 

          အမ!! ေပးက်ေနာ္ေရငင္ေပးမယ္ ဆိုပီးေလာကြတ္လုပ္ပီး 

သူ.လက္ထဲကဆြဲတင္လက္စေရပံုးႀကိဳးေလးကိုဆြဲယူလိုက္တယ္။ ေငါက္ေတာက္ေတာက္ျဖစ္ေနတဲ့ 

ေအာက္ကကိစၥကေရတြင္းေဘာင္နဲ.ကြယ္သြားေတာ့ အဆင္ေျပသြားတယ္။ 

သူ.လက္ထဲကေရပံုးႀကိဳးက်ေနာ့္လက္ထဲေရာက္လာေတာ့မွေအာက္ကေရပါလာတဲ့ေရပံုး၀ိတ္ကေတာ္ေတာ္အေ

လး 

ခ်ိန္စီးမွန္းသတိထားမိတယ္။ ဆြဲတင္မလို.လုပ္တံုး သူကအတင္းျပန္လုတယ္ခင္ဗ်။ မလိုဘူးရွင့္!! 

က်မဖာသာငင္ပါ့မယ္.. က်ေနာ္ကလည္း ဟာ..က်ေနာ္ဆြဲေပးမယ္.. အဲ့လိုေတြျဖစ္ႀကရင္းေရပံုး 

ႀကိဳးကိုသူတစ္ျပန္ကိုယ္တစ္ျပန္လုက်ရင္း အဓိကရုန္း(အဲေလ) ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္ကုန္တယ္ဗ်။ 

ေရအျပည့္ပါတဲ့ေရပံုး၀ိတ္က ေလးပါတယ္ဆိုမွ၊ေရပုံးႀကိဳးလုပ္ထားတဲ့ သားရည္ႀကိဳးမဲမဲ 

ေလးကေရေတြစက္လက္နဲ.ဆုိေတာ့ ေခ်ာထြက္သြားတာက်ေနာ့္လက္ကလႊတ္ထြက္သြားပီး 

သူ.လက္ထဲကိုမမိတမိပါသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္မိမိရရမဟုတ္တဲ့အျပင္ ေဆာင့္ပီးလႊတ္လိုက္သလို 

ျဖစ္သြားေတာ့ ေရပံုးႀကိဳးကရႊီးကနဲ သူ.လက္ႀကားထဲက ေလွ်ာထြက္သြားတာကို လိုက္ဖမ္းေနတံုး 

သူ.ထမီရင္လ်ားကေျပက်သြားေရာဗ်။ ခ်က္ခ်င္းဖတ္ကနဲသူ.ဘယ္ဖက္လက္နဲ. ေျပက်သြား 

တဲ့ထမီကိုလွမ္းအဆြဲ ညာလက္ကဆြဲထားတဲ့ ေရပံုးႀကိဳးရဲ.ေဆာင့္ဆြဲတဲ့၀ိတ္ကိုမခံႏုိင္ေတာ့ပဲ 

ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္ပီးေရွ.ကိုငုိက္ကနဲ ပါသြားတယ္။ က်ေနာ္လည္းလန္.သြားပီး သူ.ကိုယ္လံုးေလးကို 

လွမ္းဖက္ပီးဆြဲယူလိုက္ေတာ့ ေအာက္ကေရစိုစုိျဖစ္ေနတဲ့သံမံတလင္း ေခ်ာက်ိက်ိေႀကာင့္ 

၂ေယာက္သားလံုးေထြးပီး ဘိုင္းကနဲလဲသြားကေရာ။ ေရပံုးေရာႀကိဳးေရာေရတြင္းထဲျပဳတ္က်သြားတာ 

၀ုန္းကနဲပဲဗ်။ 

           သတိ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ က်ေနာ္က သူ.အေပၚကိုဖိပီးလဲွေနတာဗ်။ 

သူလည္းေတာ္ေတာ္အီစိမ့္သြားတယ္ေနမွာ။ ေတာ္ေသးတယ္ပက္လက္လွန္လဲွက်တာေနာက္ေစ့ေတြဘာေတြ 

မထိသြားလို.။ မ်က္နာေလးက ရံွဳ.မဲ့ေနရွာတယ္။ ရွက္လည္းေတာ္ေတာေ္လးရွက္သြားပီဗ်။ 

အင္းက်ီဗလာျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္က အိစက္စက္အထိအေတြ.ကိုခံစားေနရတာသတိထား 

လိုက္မိတယ္။ ဟိုက္!! သူ.ထမီကခါးေလာက္ထိေလွ်ာက် ေနတာကိုးဗ်။ ဒီႀကားထဲ က်ေနာ့္ပစၥည္းက 

အေခ်ာင္းလိုက္သူ.ဗုိက္ေပၚမွာဖိကပ္ထားမိေနပီ။ အမ!! ဘာျဖစ္သြားေသးလဲ.. ရလား?? 

က်ေနာ္ေမးတာကို ျပန္မေျဖပဲ အေပၚကဖိမိေနတဲ့ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကိုတြန္းထားရင္း .. 

ဖယ္ေတာ့ရွင္..ဖယ္ေတာ့လို. ေတာင္းပန္ေနတဲ့အသံေလးနဲ.ေျပာေနရွာတယ္။ စိတ္အရမ္းလႈပ္ရွားေနရွာ 

ေတာ့သူ.ႏႈတ္ခမ္းပါးလ်လ်ေလးေတြကတဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။  ခ်က္ခ်င္းအားနာသြားပီး 
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ဖယ္ေပးဖို.လက္၂ဖက္ကိုစုံေထာက္ပီး က်ေနာ့္ကိုယ္လံုးကိုျကြလိုက္ေတာ့... .... .... ... .... ..... 

            ဖုိးသက္!! ေဟ့ေကာင္... ဖုိးသက္.. ဘယ္မွာလဲဟ!! ငါလာပီေလ..ဖုိးသက္.. 

အဲ့လိုေအာ္သံနဲ.အတူ အိမ္ေနာက္ေဖး ျခံ၀န္းထဲ လူတစ္ေယာက္ေလွ်ာက္လာတဲ့အသံႀကားရတယ္။ ဟိုက္!! 

သြားပီဆရာ.. က်ေနာ္တို.၂ေယာက္ခုျဖစ္ေနတဲပုံ့ကိုလည္းခင္ဗ်ားတို.စဥ္းစားႀကည့္ဦး 

ဘာလုပ္ေနသလိုလို..ဘာဂလိုတိုတိုအေနအထားႀကီး။ ေတာ္ေသးတာတစ္ခုက 

ေရတြင္းရဲ.ဒီဖက္ကြယ္ေနတဲ့အျခမ္းမွာျဖစ္ေနလို.ဗ်။ ဒါဟိုေကာင္ 

ကာတြန္းဆရာရဲ.အသံဆိုတာက်ေနာ္သိတယ္။ 

ထလိုက္လို.ေရတြင္းနားကပ္လာရင္ျမင္ေတာ့မယ္။ က်ေနာ့္ရင္ခြင္ေအာက္က 

ဟိုအမ်ိဳးသမီးကလည္းခ်က္ခ်င္းထိတ္လန္.ေနတဲ့အရွက္မ်က္နာနဲ.ျဖစ္ေနပီ။ ဟိုသူေတာင္းစားကေရတြင္းနဲ. 

ေျခလွမ္း ၄-၅-၁၀လွမ္းနားအထိေရာက္လာပီး က်ေနာ့္ကိုေအာ္ေခၚေနတာဆိုေတာ့ကပ္လွ်က္ကေလး။ 

က်ေနာ္က လက္ခြပီးေထာက္ထားတဲ့ေနရာကေန ေအာက္က သူမကိုတိတ္တိတ္ေနဆိုတဲ့ 

အမူအရာလုပ္ျပေတာ့ ေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္။ ဟိုေကာင့္ေျခသံတေျဖးေျဖးေ၀းသြားပီး 

အိမ္ေရွ.ဖက္ကိုျပန္ထြက္သြားမွ က်ေနာ္ေအာက္ကိုငုံ.ႀကည့္လိုက္မိတယ္။ ဗလာက်င္းေနတဲ့ ေရႊရင္ျဖိဳးဖ်ႏွစ္မႊာ 

ကခပ္ထြားထြားေလး လံုး၀ုိင္း၀ုိင္းေလးဗ်။ 

က်ေနာ္ငုံ.ႀကည့္တာခ်က္ခ်င္းသတိထားမိသြားပီးခါးနားကိုေလွ်ာက်ေနတဲ့ သူ.ေရစိုထမီေလးကို 

ဖတ္ကနဲဆြဲတင္ပီး သူ.ႏုိ.၂လံုးကိုကာဖုိ.ႀကိဳးစားတယ္ 

ပီးေတာ့မွ   ဖယ္ပါေတာ့ရွင္... က်မရိွႀကီးခုိးပါတယ္လို. တုန္တုန္ရီရီေျပာလာမွ သတိ၀င္လာပီး.. 

ေဆာရီးအမရယ္...ေဆာရီးဆိုပီးဖယ္ေပးလိုက္မိတယ္။ ခ်က္ခ်င္းထလိုက္ရင္း အုတ္ခုံေပၚက 

သူ.တဘက္ကိုယူျခံဳ၊ဆပ္ျပာခြက္ကေလးကိုယူပီး တဖက္ျခံဖက္လစ္ကနဲထြက္ေျပးသြားေရာဗ်ာ။ 

           ဖူးးးး!! က်ေနာ့္မွာသာတစ္ေယာက္ထဲ ေရတြင္းေဘးမွာငုတ္တုတ္ေလးထိုင္လို. 

ရင္တလွပ္လွပ္နဲ.က်န္ေနခဲ့တာေပါ့။ 

         ျပဳတ္က်သြားတဲ့ႀကိဳးတပ္လွ်က္ေရပံုးကို ျပန္ဆြဲတင္ပီး ေရကိုျမန္ျမန္ပီးေအာင္ခ်ိဳးေနတံုး 

ဟိုေကာင္ကာတြန္းဆရာျပန္ေရာက္လာျပန္တယ္။ 

      ဟမ္! ခုနကမင့္ကိုဒီနားထိလာေအာ္ပီးငါလာရွာတာမေတြ.ပါလားကြ.. တဲ့ 

      ကိုယ္ေပ်ာက္ေနလို.ေဟ့ .. 

လို.ေငါ့ေတာ့ေတာ့ျပန္ေျပာရင္းေရကိုခပ္သြက္သြက္ေလးခ်ိဳးရင္းလက္စသတ္လိုက္တယ္။ 

ညေနေစာင္းပီဆိုေတာ့ေဆးရံုကိုလူနာေစာင့္အိပ္ဖုိ.သြားမွ။ 

သူငယ္ခ်င္းရဲ.ဂ်စ္ကားေလးနဲ.ေဆးရုံကိုေရာက္သြားပီး ဟိုရွာဒီရွာလိုက္ရွာေနရေသးတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးေဆးရံုႀကီးအေဆာင္(၂)ရဲ. အေပၚထပေ္ထာင့္ဆံုးက ပုိက္ဆံေပးရတဲ့သီးသန္.အခန္းထဲမွာ 

က်ေနာ့္အဘိုးဂြစာႀကီးကိုသြားရွာလို.ေတြ.ကေရာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ 
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       အဘြားေလးေမက ကုတင္ေဘးမွာထိုင္လို.မ်က္နာကသိပ္မေကာင္းရွာဘူး။ သား!! မင့္အဘိုး 

ႀကီးမုိက္ႀကီးကိုႀကည့္ပါဦးဆိုပီး ငုိရွာတယ္။ 

မေတြ.တာႀကာတဲ့က်ေနာ့္ အဘိုးတစ္ေယာက္ေဆးရုံသံကုတင္ေလးေပၚမွာပက္လက္ကေလး။ 

နဖူးကေတာ္ေတာ္ေျပာင္ေနရွာပီ၊ မုတ္ဆိတ္ေတြ၊ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြနဲ.ေသခ်ာႀကည့္ေလေလ ပစၥည္းမဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး လီနင္နဲ.တူေလေလပဲ။ 

လူကသာတစ္ကိုယ္လံုးပုိက္ေတြတန္းလန္းျဖစ္ေနတာ..က်ေနာ့္ကိုလွမ္းႀကည့္တဲ့မ်က္လံုးက 

အရင္ကလိုခပ္မာမာပဲဗ်။ အဘြားေလးေမကိုႏွစ္သိမ့္ပီးက်ေနာ့္ 

ေဘာ္ဒါရဲ.ဂ်စ္ကားနဲ.ျပန္လိုက္ပုိ.ေပးလိုက္ဖုိ.စီစဥ္ေပးလိုက္တယ္။ ညဖက္တစ္ခုခုအေရးေပၚအတြက္ 

စပါယ္ရွယ္နာ့စ္တစ္ေယာက္ေခၚထားတယ္၊က်ေနာ္က 

ဘိုးေတာ္ေသာင္းက်န္းရင္ေဘးကထိန္းေပးဖို.ေစာင့္အိပ္ရမယ္လို.မွာသြားတယ္။ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ 

ေစာေသးလို.ငွါးထားတဲ့သူနာျပဳဆရာမ ေရာက္မလာေသးဘူးတဲ့။ က်ေနာ့္အဘိုးက 

ဆီးခ်ိဳေကာႏွလံုးေကာရွိေနတာကို ရွပ္ကီသြားခ်လိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားလဲမသိေတာ့ပဲ 

ခုလိုအေျခေနျဖစ္သြားတာလို.ေျပာတယ္။ ခုဆီးမသြားႏိုင္ျဖစ္ပီး ဆီးပုိက္တန္းလန္း၊လက္ဖ်ံမွာလည္း 

ေဆးပုလင္းေတြခ်ိတ္ထားရပီ။  ေတာ္ေသးတယ္ရထားတဲ့အခန္းက 

အစြန္ဆံုးက်လို.ျပဴတင္းေပါက္ေတြဖြင့္ထားရင္ေလ၀င္ေလထြက္မဆိုးဘူး။  အဘိုးရဲ. ကုတင္ေဘးကခံုရွည္မွာ 

၀င္ထိုင္လိုက္ 

ရင္းမိွန္းေနတဲ့သူ.ကိုက်ေနာ္ေငးႀကည့္ေနမိတယ္။ အင္း.. က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္မမီွလိုက္ေပမယ့္ ႀကားဖူးသမွ် 

ဒီအဘိုးအေႀကာင္းကေတာ့ အ့ံႀသစရာေတြဗ်။ 

        က်ေနာ္တို.တစ္ျမိဳ.လံုးခုထိသူ.အေႀကာင္းေျပာပီးရယ္ႀကတံုး။ ေတာ္ေတာ္ဂြတိုက္တဲ့လူႀကီး။ 

ခုသူ.ဇနီးဘြားေလးေမက က်ေနာ္တို.ျမိဳ.ကိုတာ၀န္က်လာတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမေလးေပါ့။ အဲ့ဒါကိုေတာျပန္သူပုန္ 

အလံနီႀကီးဆိုပီး လူတိုင္းလန္.ရတဲ့က်ေနာ့္ အဘိုးကရည္းစားစာေပးတယ္။  

ေက်ာင္းစိမ္းေလးနဲ.ဆရာမေလးကိုလမ္းက ေစာင့္ပီး ဆရာမေလးေရွ.ကပိတ္ရပ္ပီး ေဟ့..ေနဦး..ေရာ့ဆိုပီး 

ေလသံမာႀကီးနဲ.သူ.စာကိုထိုးေပးလိုက္ေတာ့ ဘြားေလးေမက ဒါဘာလဲလို.ေမးသတဲ့ 

ဘာရမလဲ..ရည္းစားစာနင့္အတြက္ဆိုပီး က်ေနာ့္အဘိုးကပိတေ္ဟာက္ေသးတယ္ဆိုပဲ။ အုိ!! မယူႏုိင္ပါဘူးရွင္ 

ဆိုပီးျပန္လည္းေျပာေရာ.. က်ေနာ့္အဘိုးကေဒါသူပုန္ထေတာ့တာပဲ။ စာကိုအစိပ္ 

စိပ္အျမြာျမြာျဖစ္ေအာင္ဆြဲျဖဲလိုက္ပီး.. - ီး မွမယူခ်င္ေနကြာတဲ့.. 

ငါ့မွာေတာ့သူ.ကိုျမတ္ႏုိးလြန္းလို.တစ္ညလံုးမအိပ္ပဲထိုင္ေရးလာတာ ဆိုပီး ေတာက္ 

အက်ယ္ႀကီးေခါက္ပီးလွည့္ထြက္သြားေရာတဲ့ 

ဗ်ာ။ ဘယ္ႏွယ့္လူလဲမသိပါဘူးဗ်ာ။ အဲ့ဒါကိုႀကားတဲ့ေဘးကေအာင္သြယ္ေတြက 

လူရုိးလူေကာင္းႀကီးပါဘာညာနဲ. ၀ုိင္းပီးေလွာ္ေပးရင္းႀကိဳက္သြားႀကတာလို.ေျပာတာပဲေလ။ ရိွေသးတယ္... .... 
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ေနာက္ဆက္တြဲက..သမီးရည္စားျဖစ္ေတာ့အဲ့ဒီေခတ္က 

ေရွးဆန္တယ္မလားသိုသိုသိပ္သိပ္ကေလးေနရတဲ့ေခတ္ကိုး။ အဲ့ဒါခ်ိန္းေတြ.ႀကေတာ့ ဘြားေလးေမက 

လူျပတ္တဲ့ေနရာမသြားရဲပါဘူး 

လို.ျငင္းေတာ့ ေဒါကထြက္လာတဲ့က်ေနာ့္အဘိုးက လက္ကိုအတင္းဆြဲပီး ျမိဳ.လယ္ေခါင္က 

ရုပ္ရွင္ရုံအတက္အဆင္းေလွကားမွာ သြားထိုင္ေရာ။ ပီးေတာ့ပတ္၀န္းက်င္ကို 

ဂရုမစုိက္ပဲလက္ကေလးကိုင္၊ပါးကေလးကိုင္လုပ္ပီးခ်ိန္းေတြ.ေနတာ..တစ္ျမိဳ.လံုးကျမင္ပီး 

အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္ကုန္ေရာတဲ့။ ဒါနဲ.ပဲ လူေတြသိကုန္ပီးျမန္ျမန္ညားသြားတယ္လို.ႀကားဖူး 

တယ္ဗ်။ 

           ခုက်ေနာ္နဲ.ထိပ္တိုက္ေတြ.ေနပီဗ်။ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဘိုးႀကီးမိွန္းေနတယ္။ 

ႏုိးလာရင္ေတာ့မလြယ္ဘူး။ ဒီတိုင္းငုတ္တုတ္ထိုင္ေနရင္း ဟိုေတြးဒီေတြးနဲ.ညမုိးခ်ဳပ္စျပဳလာပီ။ 

ဟိုေကာင္က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါကို ဖတ္စရာစာအုပ္ကေလးဘာေလးနည္းနည္းပါးပါးလာပို.ပါလို.မွာလိုက္တာ 

ခုထိလဲမလာေသးဘူးဗ်ာ။ ႀကာလာေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲငုတ္တုတ္ႀကးီ ပ်င္းလာပီ။ 

အဘိုးကလည္း တုတ္တုတ္ေတာင္မလႈပ္ဘူး။ အခန္းထဲမွာလဲနည္းနည္းပူလာပီဗ်။ 

က်ေနာ္အေပၚကထပ္၀တ္လာတဲ့ရွပ္လက္ရွည္အျဖဴကို ခၽြတ္လိုက္ပီး အခန္းနံရံက သံေခ်ာင္းတစ္ခုမွာခ်ိတ္ 

လိုက္တယ္။ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္နဲ.မွေတာ္ေတာ္ေလးေအးသြားတယ္။ 

            ရိပ္ကနဲ အခန္း၀မွာလူတစ္ေယာက္ကိုေတြ.လိုက္လို.လွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့.. ... ... ... 

ထမီအနီရဲရဲ..ခါးတိုအင္းက်ီအျဖဴဆြတ္ဆြတ္ကေလးနဲ.သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ဗ်။ 

မ်က္နာ၀ုိင္းစက္စက္ကေလးကခ်ိဳျပံဳးေနတာ လွမ္းႀကည့္လိုက္တဲ့က်ေနာ့္ ရင္ထဲမွာေတာင္ေအးစိမ့္ 

သြားတာပဲဗ်ာ။ ရင္ခြင္ထဲမွာစာအုပ္ထူထူေလး၂အုပ္ကိုေပြ.ထားရင္းအခန္းထဲ၀င္လာတယ္။ 

စာအုပ္ေတြေပြ.ထားတဲ့လက္ဖ်ံေလးေတြက ျဖဴျဖဴသြယ္သြယ္ေလးေတြ။ အရပ္ကေလးကမနိမ့္မျမင့္ 

နဲ.ယူနီေဖာင္းနဲ.ရုပ္ကေလးနဲ.ဟပ္ေနတာႀကည့္လို.အေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်။ 

             ဦးရဲျမင့္.. ရဲ.လူနာေစာင့္လားရွင္!!  အန္တီႀကီး ဒီညေစာင့္မအိပ္ဘူးေပါ့..ဟုတ္လား!! 

က်ေနာ့္မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ကုတင္ေဘးတစ္ဖက္မွာ၀င္ရပ္ပီး အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ.စကားလွမ္းေျပာတယ္။ 

ေခ်ာလိုက္တာဗ်ာ။ က်ေနာ့္မွာ ဆရာမေလးရဲ.ရူပါရံုအဖမ္းစားခံထားရေတာ့ စကားျပန္မေျပာ 

ႏုိင္ပဲေခါင္းျငိမ့္ျပရံုပဲတတ္ႏုိင္ေတာ့တယ္။ သူ.လက္ထဲကစာအုပ္ေတြကို ခုံအရွည္ေပၚခ်လိုက္ပီး 

အဘိုးလက္ေမာင္းကို ကိုင္ရင္းေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြဘာေတြတိုင္းဖုိ.ျပင္ေနတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ 

ရင္တဆတ္ဆတ္ခုန္ေနပီ။ အနီေရာင္နတ္သမီးေလးနဲ. တစ္ညလံုးတူတူ ေစာင့္အိပ္ရေတာ့မွာေလ။ 

မႀကီးမငယ္နဲ.ေျခတုန္လက္တုန္ေတာင္ျဖစ္လာတယ္ဟီး။ သူမလုပ္စရာရွိတာေတြဟိုလုပ္ဒီ 

လုပ္ လုပ္ပီးတာနဲ.က်ေနာ့္ကိုလွမ္းႀကည့္ပီး.. 

             အကို!! အျပင္ေတြဘာေတြသြားခ်ငသ္ြားေနာ္ရတယ္.. 
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ဦးရဲျမင့္ကိုျပဳစုဖုိ.ကက်မတာ၀န္ယူထားတာ..ေဆးရုံ၀န္းထဲမွာလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြဘာေတြရွိတယ္..သြားထိုင္

လို.ရတယ္ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္သာေန...ဆိုပီး ျပံဳးျပံဳးေလးေျပာပီး ခုံရွည္ေပၚထိုင္ခ်လိုက္ရင္း 

သူယူလာတဲ့စာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကိုဖြင့္ပီးဖတ္ေနတယ္။ က်ေနာ့္မွာခုထိေသာက္အႀကးီလိုပဲ စကားတစ္လံုးမွ 

ျပန္မေျပာျဖစ္ေသးဘူး။ က်ေနာ့္အေရွ.မွာကိုယ္လံုးကိုမတ္မတ္ကေလး လုပ္ပီးစာဖတ္ေနတဲ့ 

ဆရာမေလးကိုမသိမသာခိုးခုိးႀကည့္ပီး ရင္ခုန္ေနတယ္။ အနီးကပ္ႀကည့္မွေတာ္ေတာ္ေလး လွမွန္းပုိ 

သတိထားမိတယ္ဗ်။ စာအုပ္ဖတ္ရင္းမ်က္ေမွာင္ႀကံဳ.ထားေတာ့ မ်က္ခုံးႏွစ္ခုကတြန္.တြန္.ေလးျဖစ္ေနတာ၊ 

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေလးကို လွ်ာနဲ.သပ္လိုက္တာ၊ အသက္ရွဴလိုက္တိုင္း 

ႏိွမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ျဖစ္သြားတဲ့ ခါးတိုအင္းက်ီႀကပ္ႀကပ္ေလးေအာက္က ရုန္းကန္ျကြတက္မတတ္ျဖစ္ေနတဲ့ 

ရင္ခ်ီခ်ီေလးရယ္.. က်ေနာ္ေတာ့စိတ္ေတာ္ေတာ္လႈပ္ရွားေနပီဗ်။ အဘိုးေနရာမွာက်ေနာ္ 

ပဲလူနာတက္လုပ္ပလိုက္ခ်င္ပီ။ 

              သူနာျပဳဆရာမေလးကသူ.စာအုပ္ထဲဘယ္ေလာက္စိတ္၀င္စားေနလဲဆိုတာ 

က်ေနာ္သူ.ကိုေသခ်ာအကဲခတ္ပီး ေခၚေတာအႀကည့္နဲ.ႀကည့္ေနတယ္ဆိုတာေတာာင္သတိမထားမိဘူး။ 

အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ 

လူနာအဘိုးရဲ.အသက္ရွဴသံရယ္၊ဆရာမေလးရဲ.စာရြက္လွန္တဲ့အသံတဖ်တ္ဖ်တ္ရယ္ကလႊဲပီးတိတ္ဆိတ္ေနတာ

ေပါ့။ က်ေနာ့္ဖာသာ ဆရာမေလးကိုခုိးခုိးႀကည့္ပီး 

ဖီးလ္တက္ေနတံုး .. ဟိုေကာင္သူေတာင္းစားကာတြန္းဆရာျပန္ေရာက္လာတယ္။ 

ထမင္းသြားစားမယ္ဖုိးသက္ေရဘာညာဆိုပီး လာေခၚေရာ.. က်ေနာ့္ကိုစကားေျပာရင္းနဲ. ဆရာမေလးကိုျမင္ 

သြားေတာ့ မေအေပးက မခ်ိဳမခ်ဥ္ျပီတီတီျဖစ္သြားတယ္။  

               ဆရာမ..က်ေနာ္ထမင္းသြားစားလိုက္ဦးမယ္ခင္ဗ် လို.ေျပာရင္း 

ဒီေကာင့္ကိုအတင္းဆြဲေခၚလာရတယ္။ 

ထမင္းဆိုင္ေရာက္ေတာ့.. ေမာင္ရင့္စပါယ္ရွယ္နာ့စ္ကေလးက အႏိွပ္ကေလးဗ်ဆိုပီး တဟီးဟီး လုပ္ေနလို. 

က်ေနာ္ကဦးေအာင္စစ္ေႀကျငာထားရေသးတယ္။ ငါေျကြေနပီသူငယ္ခ်င္းရာ..  

အဲ့ဒါငါရင္းႏီွးေအာင္ဒီညပဲခ်က္ခ်င္း အင္ထရုိ၀င္ေတာ့မယ္။ လိုအပ္တဲ့ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေလး 

ရွာေပးေနာ္ဆိုပီးႀကိဳကာကြယ္ထားလိုက္တယ္။ စားေသာက္ပီးတာနဲ.ညေရးညတာလိုမယ္ထင္တာ 

ေလးေတြ၀ယ္ပီး ဒီေကာင္ယူလာတဲ့စာအုပ္၃-၄အုပ္နဲ.၊စီးကရက္ဗူးကိုအိတ္တစ္လံုးထဲထည့္ပီး 

ေဆးရံုေပၚျပန္တက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္ဟိုေကာင္က အေပၚထိလိုက္ပုိ.ရမလားဆိုပီး လုပ္ေသး 

တာ။ ဟာ.. မလိုပါဘူးဆိုပီးမနည္းႏွင္လႊတ္လိုက္ရတယ္။ 

အခန္းေလးထဲျပန္၀င္လာေတာ့ သူနာျပဳဆရာမေလးေခ်ာေခ်ာေလးကျပံဳးျပတယ္။ 

ႏႈတ္ခမ္းေလးေပၚလက္ညိဳးတင္ပီးရွဴးတိုးတိုးဆိုတဲ့အမူအရာလုပ္ျပလို.က်ေနာ္ေခါင္းျငိမ့္ျပလိုက္တယ္။ 
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အဘိုးႀကီးကတရွဴးရွဴးနဲ.အိပ္ေပ်ာ္ေနတံုးပဲ။ 

က်ေနာ္လည္းကုတင္ေဘးတစ္ဖက္ကဆရာမေလးရဲ.မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ဖက္က ခုံရွည္မွာ၀င္ထိုင္လိုက္ပီး 

ဟိုေကာင္ေပးသြားတဲ့စာအုပ္ေတြကိုထုတ္ရင္း 

အပ်င္းေျပအခ်ိန္ကုန္ေအာင္ဖတ္ဖုိ.စာအုပ္ေရြးေနမိတယ္။ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္းရဲ. Great Expectations: 

ပ်င္းစရာႀကီးဖတ္ရင္းအိပ္ငုိက္လာမယ္။ Jack Londonရဲ. The Sea-Wolf: အုိေကဗ်ာ.. 

ဖတ္ခ်င္လို.လိုက္ရွာေနတာႀကာပီ။ စာအုပ္ကိုစဖတ္လိုက္တာ စိတ္အေတာ္ႏွစ္သြားတယ္။ 

တေစၦဆိုတဲ့ပင္လယ္ဓားျပသေဘာၤေပၚမွာ ၀ံပုေလြလာဆင္ဆိုတဲ့ဓားျပဗိုလ္ႀကီး ႀကမ္းေနပီ။ စာေရးဆရာ 

လူယဥ္ေက်းေလး George Leach တစ္ေယာက္ စာတတ္ေပတတ္ဓားျပႀကီး Wolf 

Larsen:ရဲ.ပညာေပးတာခံေနရပီ။ဇတ္ရိွန္ေတာ္ေတာတ္က္လာတယ္။ 

      အကို..ေကာ္ဖီေသာက္မလား..က်မေကာ္ဖီေဖ်ာ္ေသာက္မလို.တလက္စထဲတစ္ခြက္ပုိေဖ်ာ္လိုက္မယ္.. 

အဲ့လိုေလသံေလးနဲ.ေျပာသံႀကားလို.ေမာ့ႀကည့္လိုက္ေတာ့..ဆရာမေလးကျပံဳးျပံဳေလးႀကည့္ပီး 

ေမးေနတာေတြ.လို.ကမန္းကတမ္းေခါင္းျငိမ့္ျပလိုက္မိတယ္။ ကုတင္ေဘးက ဗီရုိပုေလးေပၚမွာေရ 

ေႏြးဓာတ္ဗူးေတြ၊ေကာ္ဖီမႈန္.ေတြအသင့္ရိွေနတာကိုမတ္ခြက္၂ခြက္ထဲထည့္ပီး သူမေဖ်ာ္ေနတာကို 

ေငးႀကည့္ေနလိုက္တယ္။ ေဖ်ာ္လို.ရလာေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ထပီး ဆရာမေလးဆီကယူဖုိ. 

ကုတင္တစ္ဖက္ျခမ္းသူမအနားကိုသြားလိုက္တယ္။ 

      ေက်းဇူးပါခင္ဗ်!! လို.တိုးတိုးေလးေျပာလိုက္ေတာ့ ခ်စ္စဖြယ္သြားတက္ကေလးေပၚေအာင္ျပံဳးျပတယ္။ 

က်ေနာ္လည္းေကာ္ဖီမတ္ခြက္ေလးကို ကိုင္ရင္းျပဴတင္းေပါက္နား မွာသြားရပ္ပီး 

တစိမ့္စိမ့္အရသာခံေသာက္ေနမိတယ္။ ေကာ္ဖီကုန္ေတာ့မွ ခြက္ကို ဗီရုိေလးေပၚျပန္တင္ထားလိုက္ရင္းဆရာမ 

ေလးကိုႀကည့္လိုက္ေတာ့ ေကာ္ဖီခြက္ကိုလက္တစ္ဖက္က ကိုင္ရင္းစာအုပ္ထဲစိတ္၀င္စားေနတယ္ခင္ဗ်။ 

က်ေနာ္ကထိုင္ေနတဲ့သူ.ကိုအေပၚစီးက မုိးထားေတာ့ သူဖတ္ေနတဲ့စာအုပ္နာမည္ကိုျမင္ 

ေနရတယ္။ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ့ ရဲေခါင္ေပ်ာက္က်ား 

အာနက္စတိုေခ်ေဂြဗားရားဆိုပါလားဗ်။ အမယ္..ဒီသူနာျပဳဆရာမေလးက 

ေတာ္လွန္ေရးသမားအတၳဳပတၱိေတြ..ဖတ္ 

ေနပါလား။ 

       က်ေနာ္သူ.စာအုပ္ကိုငုံ.ႀကည့္ေနတာသတိထားမိလို.လားမသိဘူး ေမာ့ႀကည့္လာတယ္။ 

က်ေနာ္ခ်က္ခ်ငး္ျပံဳးျပပီး.. ေလသံတိုးတိုးနဲ.   

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုေဆးကုဖုိ.ထက္တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကိုေဆးကုဖုိ.က်ေနာ္ပုိပီးစိတ္၀င္စားတယ္ဗ်ာ

လို.ေျပာလိုက္ေတာ့ အ့ံႀသပီး၀မ္း 

သာသြားတဲ့ပုံစံေလးနဲ.မ်က္ခုံးပင့္သြားတယ္။ ဟဲဟဲ.. 

အဲ့ဒါသူဖတ္ေနတဲ့စာအုပ္ထဲကလက္တင္အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးသမားေျပာတဲ့စကားေလဗ်။ 
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က်ေနာ္အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ဖူးတဲ့စာအုပ္ကိုး။ 

ဖတ္လက္စ စာမ်က္နာကိုအသာေလးေခါက္ပီးမွတ္ထားလိုက္ရင္း သူမစာအုပ္ကိုပိတ္လိုက္တယ္။ 

        ဟ!! အကိုက ဒီလိုစာအုပ္ေတြဖတ္တယ္ေပါ့? ေလသံေလးနဲ.စကားလွမ္းေျပာေတာ့ 

က်ေနာ္လည္းသူ.ေဘးကနားကို၀င္ထိုင္လိုက္ရင္း... 

        က်ေနာ့္ အႀကိဳက္ေပါ့ဗ်ာ.. အလြတ္ရတဲ့အခန္းေတြေတာင္ရိွေသးတယ္.. 

မိန္းကေလးေတြဒီလိုစာအုပ္ဖတ္တာမျမင္ဖူးပါဘူး.. 

        အင္း..က်မက ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ေတြမႀကိဳက္ဘူးသိလား ..ဒီလိုစာအုပ္ေတြဆိုအရူးအမူးပဲရွင့္!! 

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ၀ါသနာတူစကား၀ိုင္းေလးျဖစ္သြားေရာဗ်ာ။ 

သိတယ္မလား။ စာအုပ္ဂ်ပိုးေတြက ခ်က္ခ်င္းရင္းႏီွးတတ္တာကိုးဗ်။ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္လည္း 

အထင္ႀကီးသလို ဖတ္ထားသမွ်အျပန္အလွန္ေတြေဆြးေႏြးရင္း အလိုလိုေပ်ာ္လာတာကိုးေနာ္။ 

က်ေနာ့္ေသာက္က်င့္ကလည္း သိတယ္မလား။ စကားနည္းနည္းေျပာႀကည့္တာနဲ. 

တဖက္လူဘာႀကိဳက္လဲဆိုတာခ်က္ခ်င္း ခန္.မွန္းႏုိင္တာကိုးဗ်။ ဆက္ပီးတိုးတိုး 

တိုးတိုးနဲ.စာအေႀကာင္းေပအႀကာင္းဆက္ေျပာလိုက္ႀကတာ မနက္၅နာရီ အဘိုးႏုိးလာမွ ရပ္ေတာ့တယ္ဗ်ာ။ 

၂ေယာက္စလံုးသိသိသာသာေပ်ာ္သလိုျဖစ္ေနႀကတယ္။ ဒါကစာသမားေတြပဲနား 

လည္မယ့္ခံစားခ်က္ေလ။ 

          မနက္ေရာက္ေတာ့ ဆရာမေလးျပန္သြားတယ္။ ျပန္ခါနီး... ညမွျပန္ေတြ.မယ္ေနာ္ အကို 

ဆိုပီးအိပ္ခ်င္မူးတူးအျပံဳးေလးနဲ.နႈတ္ဆက္သြားေသးတယ္။ 

က်ေနာ္ကေတာ့ အိပ္ယာႏုိးလာပီျဖစ္တဲ့အဘုိးကို ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳေပးရင္း ဆရာမေခ်ာေခ်ာေလးနဲ.ေလေပး 

ေျဖာင့္သြားတဲ့ အတြက္ ေက်နပ္ပီးမ်က္နာက စပ္ျဖဲျဖဲျဖစ္ေနတယ္။ မနက္၆.၃၀ 

ေလာက္က်ေတာ့ အဘြားေလးေမေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါပဲ လိုက္ပုိ.ေပးတာေပါ့။ သားေလး!! 

အိမ္ျပန္ပီး အိပ္ေတာ့ဆိုတာနဲ. ဟုတ္ကဲ့ဆိုပီး ကာတြန္းဆရာနဲ.၂ေကာင္သားေဆးရံု 

ေအာက္ကိုဆင္းလာခဲတ့ယ္။ အိမ္ကိုတိုက္ရုိက္မျပန္ေသးပဲ ျမိဳ.ထဲမွာ မနက္စာ၀င္စားရင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ 

ဘယ္လိုလဲမေန.ညက အေျခေနဆိုတဲ့ ကာတြန္းဆရာရဲ.အင္တာဗ်ဴးကို မိႈရတဲ့ 

မ်က္နာနဲ.က်ေနာ္က ေတာ္ေတာ္ခရီးေပါက္ေနပီဟ လို.ျကြားမိေသးတယ္။ 

           အိမ္ျပန္ေရာက္လာေတာ့ တံခါးမႀကးီဖြင့္ထားတာေတြ.တယ္။ ဟိုေကာင္ကအလုပ္ရိွေသးတယ္ 

မင္းလည္းအိပ္လိုက္ဦးဆိုပီး က်ေနာ့္ကိုဆင္၀င္ေအာက္မွာ ခ်ေပးပီးတာနဲ.လစ္သြားေရာ။ 

ဗုိက္ကေလးလာေတာ့ လူလည္းအိပ္ငုိက္လာပီ။ အိမ္ထဲမွာဘယ္သူမွ မျမင္တာနဲ.အေပၚကရွပ္ကိုခၽြတ္ 

ပလိုက္ပီးစြပ္က်ယ္ပဲခ်နထ္ားလိုက္တယ္။ ေအာက္ကပုဆိုးကိုလည္း ခၽြတ္ခ်ပလိုက္ပီး 

ေဘာင္းဘီတုိနဲ.အိမ္ေပၚထပ္တက္တဲ့ အိမ္အတြင္းဖက္ေလွခါးရင္းေအာက္က ကြပ္ပ်စ္ေလးေပၚ 

ပက္လက္လွန္လွဲပီးအေညာင္းဆန္.ရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ဗ်ာ... ... ... ...  
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            ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာအိပ္ေပ်ာ္ေနမိလဲမသိဘူး။ 

ပူအုိက္အုိက္နဲ.ေခၽြးေစးေတြျပန္လာလို.ႏုိးလာတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမထေသးပဲမွိန္းေနရင္း.. က်ေနာ္တက္အိပ္ေနတဲ့ 

ကြပ္ပ်စ္ေျခရင္းဖက္မွာ လူရိပ္တစ္ခုေတြ.လို.မ်က္လံုးေသခ်ာမဖြင့္ပဲ ခပ္ေမွးေမွး 

လုပ္ထားရင္းလွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့.. ... ... ... .... .... ....  

... .... .... .... ..... ....  

..... .... .... ..... .... .... .... .....  

.......................................................... 

 အိမ္အတြင္းဖက္ေလွခါးရင္းေအာက္နားမွာဆိုေတာ့ နည္းနည္းေမွာင္ပီး ၀ုိးတ၀ါးျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနေသးေတာ့ ေသခ်ာမျမင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ 

ဆံပင္ရွည္ရွည္ကိုေသခ်ာစည္းေႏွာင္ထားပီး ရင္ဘတ္အေရွ.ဖက္ခ်ထားတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ဆိုတာ 

သတိထားမိလိုက္တယ္။ ဟ!! က်ေနာ္အိပ္ေနတဲ့ ေျခရင္းမွာလာပီးဘာကိစၥ 

မတ္တပ္လာရပ္ေနရတာလဲမသိဘူးဗ်။ ဒါဟိုဖက္ျခံက 

မေန.ကေရတြင္းမွာဘာညာျဖစ္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီးဆိုတာေသခ်ာ 

တယ္။ ျပႆနာပဲ။ က်ေနာ္ကေဘာင္းဘီတိုေလးနဲ. အိပ္ေနမိတာဗ်။ ဒါကိုက်ေနာ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ထင္ပီး 

လာရပ္ႀကည့္ေနတာလား။ ဘာလာလုပ္ေနတာလဲေတြးရခက္ႀကီး။ အေရးထဲအိပ္ယာ 

ႏုိးႏုိးခ်င္းထံုးစံအတိုင္း ရွဴးကေပါက္ခ်င္လာပီ။ ဆီးအိမ္ကိုတင္းေနတာပဲ။ေနရခက္လိုက္တာဗ်ာ။ 

ဒီမိန္းမဘာျဖစ္ေနတာလဲမသိဘူး။ တစိမ္းေယာက်္ားေလး ကိုဒီလိုခုိးေႀကာင္ခုိး၀ွက္ႀကည့္တယ္ဆို 

တာျမီးေကာင္ေပါက္မေလးေတြလုပ္တဲ့အလုပ္ေလ။ ခုဟာက က်ေနာ့္ပုံစံကိုလည္းႀကည့္ဦး ၀တ္ထားတာက 

စြပ္က်ယ္နဲ.ေဘာင္းဘီတိုေလး၊ အိပ္ေနတဲ့ပုံစံက ပက္လက္ႀကီးျဖဲကားေနတာဗ်။ 

ဒီႀကားထဲေဘာင္းဘီတိုကအေပၚကို လိပ္ပီးေပါင္ဂြႀကားနားေရာက္ေနေတာ့ ရွဴးေပါက္ခ်င္ေနတဲ့ 

ေအာက္ကအငယ္ေကာင္ကထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေနတာေလ။ 

           ကဲဗ်ာ!! မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ရွဴးကလည္းတအားကိုေပါက္ခ်င္ေနပီ။ 

အင္းးးး ...အားးးးး ဆိုပီး ႏုိးေတာ့မလိုလိုထေတာ့မလိုလိုလုပ္ပလိုက္တယ္။ 

လွစ္ကနဲအဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီးက်ေနာ့္ေျခရင္းမွာရပ္ေနရာကေန မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္ထြက္ေျပးသြားကေရာ။ 

အဲ့ဒါကိုျမင္ေတာ့မွ 

သက္ျပင္းခ်ႏိုင္ေတာ့တယ္။ အသာေလးထထိုင္ပီး ေခၽြးေတြရႊဲနစ္ေနတဲ့ စြပ္က်ယ္ကိုခၽြတ္ပီး အင္းက်ီတံုးလံုး 

ေဘာင္းဘီတိုေလးနဲ. အိမ္ေနာကဖ္က္ကအိမ္သာဆီသုတ္သုတ္ေလးေျပးလာခဲ့တယ္။ 

             တင္းေနတဲ့ကိစၥကိုရွင္းပီးေတာ့မွ အိမ္မႀကီးဖက္ျပန္လွည့္လာပီး 

မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္တခ်က္ေလာက္ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ခုနကမိန္းမထမင္းပြဲျပင္ေနတာေတြ.ရတယ္။ 

ကိုဖုိးသက္ထမင္းစားလို.ရပါပီ.. လို.က်ေနာ့္ကိုမႀကည့္ပဲလွမ္းေျပာတယ္။ အမယ္..ခုနကသူမဟုတ္သလိုပဲဗ်။ 
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က်ေနာ္လည္းေသာက္ျမင္ကပ္ကပ္နဲ. မီးဖုိေခ်ာင္ေဘစင္မွာမ်က္နာသစ္လိုက္ပီး 

ထမင္းစားပြဲမွာ၀င္ထိုင္၊ သူခူးထားတဲ့ထမင္းပန္းကန္ကိုဆြဲယူပီးစားေနရင္း ေသေသခ်ာခ်ာကို 

ေပၚတင္ႀကည့္ေနလိုက္တယ္။ ပုံစံကိုႀကည့္တာနဲ.သိသာတယ္ဗ်။ စိတ္လႈပ္ရွားေနတာ မ်က္နာမွာ 

ေပၚလြင္ေနတယ္။ ဟင္းေတြခူးခပ္ထည့္ေပးေနတဲ့ပုံစံကကိုကတုန္ကယင္ျဖစ္ေနတာေလ။ ရွန္သားအင္းက်ီ 

အပါးေလး၀တ္ထားတယ္။ အသက္ရွဴတာျမန္ေနေတာ့ (ခုနကလူမိမလိုျဖစ္သြားတာကိုး) 

မုိ.ေမာက္ေနတဲ့ရင္အစုံက ႏိွမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ျဖစ္ေနတာကို 

က်ေနာ္လည္းေသခ်ာမ်က္စိအရသာခံႀကည့္ေနမိတယ္။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ သြယ္လ်လ်ေလးေပမယ့္ 

တင္ပါးကငြါးစြင့္စြင့္ေလးနဲ. 

ထြားတယ္။ ဆံပင္ကေတာ္ေတာရွ္ည္ရွည္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလး။ ျခံဳႀကည့္ရင္ ညိဳေခ်ာေလးလို.ေျပာလို.ရမယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မ်က္နာက မ်က္နာေသႀကီး။ ခုမီးဖုိေခ်ာင္ထဲ ၂ေယာက္သားတူတူရိွေနတာ 

ေတာင္ စကားေလးဘာေလးစမလာဘူးဗ်။ က်ေနာ့္ေသာက္က်င့္ကလည္း သိတယ္မလား။ လူမႈေရးမွာ 

အားလံုးကိုခ်ိဳခ်ိဳသာသာေအာက္က်ိဳ.ပီးေပါင္းတတ္ေပမယ့္ ဒီလိုမာရည္ေက်ာရည္အခ်ိဳ း 

မ်ိဳးလာလုပ္ျပလို.ကေတာ့ ျပန္ပီးအဖက္မလုပ္တတ္ဘူး။ ခပ္စူးစူးစုိက္စုိက္ႀကည့္ေနတဲ့ 

က်ေနာ္နဲ.မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမိတိုင္း မ်က္လႊာခ်ခ်သြားတယ္ဗ်။ စိတ္ထဲမွာရယ္ခ်င္လာပီး ေနာက္ခ်င္ေျပာင္ 

ခ်င္တဲ့စိတ္ကျဖစ္လာတယ္။ 

                အမ!! ဒီအိမ္ႀကီးကႀကီးလြန္းေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမသိုးမသန္.ျဖစ္လိုက္တာဗ်ာ.. 

လို.စကားစေျပာေတာ့ ဘာမွျပန္မေျပာပဲက်ေနာ့္ကိုႀကည့္ေနတယ္။ 

                သရဲေတြဘာေတြမ်ား မေျခာက္ဘူးလား?  ျပန္မေျပာဘူးဗ်..ေခါင္းခါျပတယ္..ဒါေပမယ့္ 

အူတူတူနဲ.ေ၀ခြဲမရသလိုပုံေပါက္ေနတယ္။ 

                အင္း.. က်ေနာ္အိပ္ေပ်ာ္ေနတာ အိပ္မက္ မက္ေနေသးတယ္သိလား.. အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ 

က်ေနာ့္ေျခရင္းမွာလာရပ္ေနသလိုလို..ဘာလိုလို 

                ဂလံု...ဂြမ္ !! 

ခ်က္ျပဳတ္ပီးလို.ေဘစင္မွာအုိးခြက္ေတြေဆးေနတဲ့ သူ.လက္ထဲကဒန္အုိးျပဳတ္က်သြားတာဗ်။ ဟားဟား.. 

စိတ္ထဲမွာအက်ယ္ႀကီးေအာ္ရယ္ေနမိေပမယ့္ အျပင္မွာေတာ့က်ေနာ့္မ်က္နာကရိုးရုိး 

သားသားေျပာေနသလိုမ်က္နာေသေလးလုပ္ထားတယ္။ မလံုမလဲတစ္ခ်က္လွမ္းႀကည့္ပီး 

ေဆးေႀကာလက္စကိုဆက္ေဆးေနတယ္။ မွတ္ပလား..ေသနာမေလး။ ေနဦး မပီးေသးဘူး။ ဖုိးသက္.. 

အေႀကာင္းဒင္းသိေအာင္ျပဦးမယ္။ စားေသာက္တာလက္စသတ္လိုက္ပီး က်ေနာ့္ထမင္းပန္းကန္ကို 

ယူပီးကိုယ့္ဖာသာေဆးေတာ့မလိုလိုနဲ. ေဘစင္မွာရပ္ေနတဲ့ သူ.အနားကပ္သြားတယ္။ သူက 

သူေဆးပါ့မယ္ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ.က်ေနာ့္လက္ထဲကပန္းကန္ကိုလွမ္းယူတယ္။ မေပးပဲလက္ကိုရုိ.ပီးေရွာင္လိုက္တယ္။ 

ပီးမွေဘစင္မွာရပ္ေနတဲ့ သူ.ကိုယ္လံုးကိုက်ေနာ့္ကိုယ္လံုးနဲ.ပူးကပ္လိုက္ရင္းပန္း 
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ကန္ကိုေဆးဖုိ.လုပ္လိုက္တဲ့အခါသူက အတင္းက်ေနာ့္လက္ထဲကျပန္လုဖုိ.လုပ္တယ္။ လက္ေတြရႈပ္ပီး 

လံုးေထြးေနေတာ့မွပန္းကန္ကိုလႊတ္ေပးလိုက္ပီး အင္းက်ီလက္ျပတ္ကေလး၀တ္ထားလို. 

ေပၚေနတဲ့သူ.ပုခုံးအိအိေလး၂ဖက္ကို က်ေနာ့္လက္၂ဖက္နဲ.စုံဖမ္းကိုင္လိုက္ပီးမ်က္နာခ်င္းဆိုင္ရပ္ရင္း 

သူ.မ်က္လံုးထဲကိုစုိက္ႀကည့္ပီး.. ... ...  

                    မ်က္နာေႀကာတင္းတာေလးေလွ်ာ့လိုက္ရင္... အရမ္းလွသြားမယ္ဗ်ာ  .. 

လို.တိုးတိုးေလးကပ္ေျပာလိုက္တယ္။ 

ေျပာပီးတာနဲ.လွည့္ထြက္ခဲ့လိုက္တယ္။ ... .... .... ...... 

... .... .... .... .... ....  

..... .... .... .... .... .... ... 

.................................. 

                  ညေနေရာက္လာေတာ့ေရတြင္းမွာမဆံုမိေအာင္ သူတမင္ေရွာင္ေနမွန္းသိသာေနတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ္ကေတာရ့ယ္ခ်င္ေနတယ္။ 

တစ္အိမ္လံုးမွာ၂ေယာက္ထဲရွိေနတာကို က်ေနာ့္ကိုမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာကိုးဗ်။ ညေနေရမိုးခ်ိဳးပီးတာနဲ. 

က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါအႀကိဳေရာက္လာတယ္။ ေစာေသးေတာ့ ျမိဳ.ထဲတစ္ပတ္ေလာက္ 

ပတ္ပီး က်ေနာ္အရွင္လတ္လတ္ေတြ.ခ်င္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထိုင္ေနႀက ဘံုဆိုင္ကိုလိုက္ပုိ.ခုိင္းေသးတယ္။ 

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေတြ၊ကာတြန္းဆရာေတြ၊စာေရးဆရာေတြ အကုန္လံုးစုံပီး၀ုိင္းဖြဲ. 

ရင္းရွပ္ကီခ်ေနႀကတာဗ်။ ကိုယ္အရမ္းသေဘာက်ခဲ့ရတဲ့ဆရာသမားေတြ ဆိုေတာ့အတင္း၀င္ေရာပီး 

သူတို.ေသာက္သမွ်ဒကာခံလိုက္ေသးတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့လူနာေစာင့္ရမွာရယ္၊ပူလြန္း 

တဲ့ရာသီဥတုရယ္ေႀကာင့္မေသာက္ႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ။ ေဆးရုံကိုအသြား အရက္ဆိုင္ကထြက္လာေတာ့ 

သူငယ္ခ်င္းကာတြန္းဆရာကို ..ေဟ့ေကာင္!! မင္းတို.ျမိဳ.က ကဗ်ာဆရာေတြတအားမ်ားေနတာ 

ထူးထူးဆန္းဆန္း အေတြးေတြနဲ.ကာတြန္းဆရာေတြထြက္လာတာငါခုသိပီကြ.. 

ပူရတဲ့ႀကားထဲအရက္ေတြစြတ္ေသာက္ပီး ဦးေႏွာက္ပ်က္တဲ့လူေတြမ်ားလို.ေနမွာ..ဆိုပီးေျပာေတာ့ က်ေနာ္ေဘာ္ 

ဒါကတဟားဟားရယ္ေနတယ္ဗ်။ 

                  မုိးခ်ဳပ္ခါနီး ေဆးရံုထဲ၀င္လာေတာ့ 

က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေခ်ာေခ်ာေလးနဲ.တစ္ညလံုးတူတူပူးပူးကပ္ကပ္ထုိင္ရင္း 

မုိးလင္းေပါက္စကားေတြေျပာရေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အေတြးနဲ.အလို 

လိုေပ်ာ္ေနမိတယ္ဗ်။ 

 ဒီလိုနဲ.ပဲဒီျမိဳ.ကိုေရာက္တာရက္ေတြေတာ္ေတာ္ႀကာလာခဲ့ပါတယ္။ 

က်ေနာ့္အဘိုးလည္း ေသမလိုျဖစ္ေနရာကျပန္ပီး ထူထူေထာင္ေထာင္ေလးျဖစ္စျပဳလာပါတယ္။ 

ေဆးရံုကေတာ့ဆင္းလို.ရတဲ့အေနအထားမေရာက္ေသးဘူးေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္နဲ.သူနာျပဳဆရာမေလး 
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ရဲ.အေျခေနကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးတိုးတက္စျပဳလာပါပီ။ ညတိုင္းပူးပူးကပ္ကပ္ကေလး ထိုင္ပီး 

အဘိုးကိုမျပဳစုရတဲ့အခ်ိန္ေတြဆို စာေပအေႀကာင္းေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ရင္းနဲ.ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို 

တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္စိတ္ေတြကလည္း တေျဖးေျဖးတြယ္ျငိွစျပဳလာပီဗ်။ က်ေနာ့္ပင္ကိုယ္ဗီဇက 

ကိုအေတြးအေခၚအသိဥာဏန္ည္းတဲ့မိန္းမေတြကိုဆို ဘယ္ေလာက္ပဲလွလွစိတ္ကိုမ 

၀င္စားတတ္ဘူးေလ။ သူနာျပဳဆရာမေလးရဲ.နာမည္က နီနီခ်ိဳတဲ့ဗ်ာ။ 

သူ.အသက္၂၃ႏွစ္ဆိုတာနဲ.မလိုက္ေအာင္ရင့္က်က္ေနတယ္ဆိုတာ 

က်ေနာ္စကားေျပာႀကည့္ရင္းနဲ.ပုိပုိသိလာတယ္ဗ်။  အျမဲ 

တမ္းျပံဳးခ်ိဳေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ.စိတ္ႏွလံုးျဖဴစငပီ္းခပ္ရုိးရုိးေအးေအးေလး။ 

         ပီးေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း က်ေနာ့္အေပၚသံေယာဇဥ္ရိွလာပီဆိုတာ က်ေနာ္ရိပ္မိလာတယ္ေလ။ 

ရင္းႏီွးမႈက ျမန္လြန္းတယ္လို.မထင္ပါနဲ.ဗ်ာ။ က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ.. စာသမားအခ်င္းခ်င္းကအဲ့လိုပဲ 

ခဏေလးနဲ.ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသိကၽြမ္းခဲ့သလိုခ်က္ခ်င္းျဖစ္သြားတတ္တာကိုးဗ်။ မိန္းမေတာ္ 

ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ.စိတ္ကလည္းခင္ဗ်ားတို.သိတဲ့အတိုင္း သူတို.အျမင္မွာ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းတဲ့ 

ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျပႏိုင္ရင္ခ်က္ခ်င္း ကိုရင္းရင္းနီွးႏီွးျဖစ္လြယ္တယ္ေကာ။ အနီေလးနဲ.က်ေနာ္..(အနီေလးဆိုတာ 

သူ.ကိုက်ေနာ္ခ်စ္စႏုိးေခၚတဲ့နာမည္) တစ္ေယာက္ေနာက္က်ေနလို. 

ေရာက္မလာေသးရင္တစ္ေယာက္ကတေမွ်ာ္ေမွ်ာ္လုပ္ေနတတ္တာ ထူထူေထာင္ 

ေထာင္ျဖစ္လာတဲ့လူနာက်ေနာ့္အဘိုးေတာင္ေဘးကေနရိပ္မိလာပီဗ်။ က်ေနာ္တို.၂ေယာက္ 

ညဖက္သူမအိပ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ စာအေႀကာင္းေပအေႀကာင္းေဆြးေႏြးႀကရင္ အဘိုးတစ္ေယာက္ 

ကုတင္ေပၚမွာခပ္ေစာင္းေစာင္းမီွပီး ထိုင္ရင္း က်ေနာ္တို.ေျပာသမွ်နားေထာင္၊ 

တျပံဳးျပံဳးနဲ.သေဘာေတြက်ေနတတ္တယ္။ ဆရာမေလးေဆြးေႏြးတဲ ့စာအုပ္မွန္သမွ်က်ေနာ္ကဖတ္ဖူးေနတာကို 

အဘိုးေကာဆရာမေလးပါအထင္ႀကီးေနႀကတာဗ်။ လူေတြေျပာသလိုက်ေနာ့္အဘိုးဂြစာႀကီး ဆိုတာလည္း 

ခုက်ေနာ္နဲ.ေတြ.မွေႀကာင္ေပါက္ကေလးလိုျဖစ္ေနတယ္။ 

          ညွင္းသိုးသိုးျဖစ္ေနတဲ့ အဘိုးရဲ.ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြ၊မုတ္ဆိတ္ေမႊးေတြက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ရိပ္ေပးထားလို. 

အဘြားေလးေမေတာင္အ့ံႀသတႀကီးျဖစ္ေနတာေလ။ 

ဒီလိုပဲသူ.အႀကိဳက္ေလးေျပာပီးရိပ္ေပးရတာေပါ့။ အဘိုးကလိမၼာပါတယ္၊ ေခ်ေဂြဗားရားေတာင္ 

ဘိုလီးဗီးယားကိုေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ.အသြားမွာ ရုပ္ဖ်က္တဲ့အေနနဲ. မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ႏႈတ္ခမ္းေမႊး 

ေတြရိပ္သြားရတာဗ်၊ ေဆးရံုေပၚမွာမုိ.လို.ခဏမ်က္နာႀကည္လင္သြားေအာင္ရိပ္မယ္ေနာ္ဘာညာနဲ. 

ေခ်ာ့ပီးေျပာေတာ့.. ခ်ီး..မင့္သေဘာပဲကြာဆိုပီးလက္ခံတာပဲေလ။ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမ 

ေလးက..ျပံဳးစိစိနဲ.ႀကည့္ပီး အကိုကလူလည္ေနာ္လို.တိုးတိုးေလးကပ္ေျပာေသးတယ္။ ဆရာမေလးအလစ္မွာ 

အဘိုးကလည္း.. ေျမး..မင္းဆရာမေလးကိုသေဘာမက်ဘူးလား? အဘိုးေဆးရံု 

ဆင္းရင္လိုက္ေတာင္းေပးရမလားလို.ေမးစျပဳလာပီ။ က်ေနာ္ကလည္းႏြားျပာႀကီးေအာက္သြားမရွိဆိုသလို.. 
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အဟီးဟီး..အဘိုးကလည္းဆိုပီးသေဘာေတြက်ေနတတ္တာေပါ့။ 

          အသားျဖဴဆြတ္ဆြတ္၊ျပံဳးခ်ိဳခ်ိဳမ်က္နာေပးေလး၊ 

ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ေတာင့္ေတာင့္ေလးနဲ.ဒီေလာက္လွတဲ့ဆရာမေခ်ာေခ်ာေလးကို 

က်ေနာ္မႀကိဳက္ပဲေနပါ့မလားဗ်ာ။ 

ပုိပီးသေဘာက်တာက.. ရုိးေအးေအးေလးနဲ.သြက္သြက္လက္လက္ကေလးဗ်။ လူႀကီးျဖစ္တဲ့က်ေနာ့္ 

အဘိုးေတာင္ငါ့ေျမးမေလး ဆိုပီးခ်စ္ေသးရင္ က်ေနာ္ကေကာဘာမွမျဖစ္ပဲေနမလားဗ်ာ။ 

စေတြ.စကထဲကရုပ္ကေလးကိုႀကည့္ပီးႀကိတ္ေျကြခဲ့တာပါဆို။ ခုလိုရင္းရင္းႏီွးႏီွးျဖစ္လာေတာ့ အေႀကာင္းသိပီး 

ပုိေတာင္တြယ္တာလာပီ။ ဒါေပမယ့္က်ေနာ္ကအျပင္ကသူ.ဘ၀အေႀကာင္းဘာမွ 

မသိေသးဘူးဗ်။ သူ.မွာခ်စ္သူရိွခ်င္ရိွေနႏိုင္တာကိုး။ 

အဲ့လိုေတြးလိုက္ရင္လူကိုအသားလြတ္ေနရင္းေဆြးသလိုျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ မျဖစ္ေတာ့ဘူး 

ကြဲကာမကွြဲေရာဆိုပီး အရဲစြန္.ဖုိ.ဆံုးျဖတ္ 

လိုက္တယ္။ တရက္က်ေတာ့ မနက္ေ၀လီေ၀လင္းမွာ အဘိုးကိုမ်က္နာသစ္ေပး၊မနက္စာေကၽြး၊ေဆးတိုက္ပီးလို. 

ဆရာမေလးႏႈတ္ဆက္ပီး အျပန္က်ေနာ္ အခန္းအျပင္ဖက္ထိေျပးလိုက္သြားပီး 

           အနီေလး.. ခဏ !! လို.လွမ္းေအာ္လိုက္ေတာ့ ေကာ္ရစ္ဒါ နားမွာရပ္ပီးက်ေနာ့္ကိုေစာင့္ေနတယ္။ 

ေ၀လီေ၀လင္းဆိုေတာ့ ေဆးရုံႀကီးေကာ္ရစ္ဒါမွာလူရွင္းေနတယ္ဗ်။ 

သူ.အနားေရာက္သြားေတာ့ ေရာ့ဆိုပီးစာအုပ္တစ္အုပ္ထိုးေပးလိုက္ေတာ့ 

အူေႀကာင္ေႀကာင္နဲ.လွမ္းယူသြားတယ္။ 

           ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟိုခ်ီမင္း ရဲ.အတၳဳပတၳိ။ 

ေက်းဇူးပဲ..အကိုလို.ျပန္ေျပာေနတံုး... စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးအတြင္းဖက္မွာက်ေနာ္ 

ဆရာမေလးအတြက္ေရးထား 

တဲ့စာေႀကာင္းေတြပါတယ္..ဖတ္ႀကည့္လို.ေျပာပီးတာနဲ.တခါထဲလွည့္ပီးျမန္ျမန္လစ္ေျပးလာခဲ့တယ္။ 

ရင္ေတြအရမ္းခုန္လိုက္တာဗ်ာ။ စာအုပ္ကိုျပန္လာေပးမလားလို.ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ.ေနာက္ 

ေက်ာမလံုဘူး။ အဲ့ဒီစာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးမွာစာ၃-၄ေႀကာင္းေလာက္ပါတယ္ဗ်။ 

 

          ** ဆရာမေလး မနီနီခ်ိဳ.. 

                            ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြနယ္ခ်ဲ.လက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ 

ဟိုခ်ီမင္းကိုက်ေနာ္ဦးညႊတ္ေလးစားပါတယ္။ 

                                   ဒါေပမယ့္တရုတ္ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို စုစည္းပီးေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတံုးရဲ.ဘ၀ကိုက်ေနာ္ပုိပီးသေဘာက်တယ္ဗ်ာ။ 

                                           သူ.မွာစာေပ၀ါသနာပါတဲ့ ဇနီးမဒမ္ ခ်န္ခ်င္း ဆုိတဲ့လက္တြဲေဖာ္ရိွခဲ့လို.ေပါ့။ 
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                                                        ဆရာမေလးကိုက်ေနာ္ခ်စ္တယ္ဗ်ာ... ...  

                                                                                                                       ဖုိးသက္** 

(**     **  ျပထားေသာစကားလံုးမ်ားကိုတစ္ေနရာမွႀကိဳက္၍ကူးယူျပဳျပင္ကာသံုးလိုက္သည္။ 

ဗမာပို.စ္ေမာ္ဒန္ဆရာသမားေတြေျပာသလို ေကာလက္(စပ္ထည္) ေရးနည္းနဲ.ညွပ္ထည့္လိုက္တာ။ 

(အမွန္ကေတာ့ခပ္တည္တည္နဲ.ခုိးခ်တာမ်ိဳးပါဟီးဟီး) 

ႀကိဳပီး ၀န္ခံထားမွ အဲ့ဒီစာအုပ္ကို nereus81 ဆိုတဲ့လူဖတ္ပီးသားဆိုတာက်ေနာ္သိတယ္။ 

           ကဲ..ညီအကိုတို. က်ေနာ့္ဇတ္လမ္းကိုစိတ္နည္းနည္းရွည္ေပးႀကပါေနာ္။ 

ေနာက္ပုိ.စ္ကေနစပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို.အႀကိဳက္ အခ်စ္ဇတ္ႀကမ္းေလးေတြလာေတာ့မယ္ေနာ္။ 

က်ေနာ္ပ်ိဳးေနတာနည္းနည္းရွည္လာလို.စိတ္မရွည္ျဖစ္ေနမွာစုိးလို.ေမတၱာရပ္ခံတာဗ်။ 

မပူနဲ.ပက္ပက္စက္စက္ႀကမ္းျပေတာ့မွာ။မ်ားမ်ားမဟုတ္ဘူး တစ္ပုိ.စ္ေလာက္ပဲေစာင့္။ ဟုတ္ပီလား။ 

ခင္ဗ်ားတို.ကိုခ်စ္တဲ့ 

channko) 

  မုိးစင္စင္လင္းလို. အဘြားေလးေမ ေဆးရံုမွာလူလာခ်ိန္းေပးပီး 

သူငယ္ခ်င္းနဲ.မနက္စာတူတူသြားစားေနတဲ့အထိ လူကဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဘူးဗ်။ 

ငါဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာလြန္သြားပီလား၊ငါ့ကိုမ်ားပစ္ပစ္ခါခါျငင္းလိုက္ရင္ ရင္ကြဲရေခ်ရဲ. 

လို.ေတြးရင္းေနမထိထိုင္မသာ နဲ.ေႀကာက္စိတ္ေတြ၀င္လာတယ္။ ဟူးး.... ... ... .... 

လူကအဲ့လိုႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္ဆိုမွဟိုမေအေပး ကာတြန္းဆရာကလည္း 

တဟီးဟီးနဲ.ေက်ာင္းတက္တံုးကအေႀကာင္းေတြစျမံဳ.ျပန္ေျပာရင္း အူျမဴးေနလို. အင္း..အဲ 

နဲ.အလိုက္သင့္ေျပာေပးေနရ 

ေသးတယ္ဗ်ာ။ မနက္စာကိုျမန္ျမန္လက္စသတ္စားရင္း အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ဟိုအမ်ိဳးသမီး 

မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္မွာခ်က္ျပဳတ္ေနတာလွမ္းေတြ.ရတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္းတစ္လေလာက္ရိွ 

ပီဆိုေတာ့..က်ေနာ့္ကိုအေရာ၀င္ခ်င္သလိုလာလာလုပ္ေနတာသတိထားမိတယ္။ 

ဟိုတစ္ခါေသာက္ျမင္ကပ္ကပ္နဲ. ပုခုံးကိုင္ပီး ညဳလိုက္တဲ့ကိစၥေႀကာင့္လားဘာလားေတာ့မသိဘူး။ 

က်ေနာ္၀င္လာ 

တာျမင္ေတာ့ အနားမွာဟိုဟာလုပ္သလိုလိုဒီဟာလုပ္သလိုလိုနဲ. ရစ္သီသီလာလုပ္ေနတယ္။ 

သူ.ကိုဂရုကိုမစုိက္အားဘူး။ ကိုယ့္ျပႆနာနဲ.ကိုယ္စိတ္ကအုိက္ေနပီေလ။ ထံုးစံအတိုင္း စြပ္က်ယ္၊ 

ေဘာင္းဘီတိုေလးနဲ.ေလွကားရင္းနားက ကြပ္ပ်စ္ကေလးေပၚလက္လက္လွန္ အိပ္ရင္း 

စီးကရက္ေတြတစ္လိပ္ပီးေသာက္ေနမိတယ္။ အိပ္လို.ကလည္းမရဘူးဗ်ာ။ ဒီသူနာျပဳေလးကိုက်ေနာ္.. ... 

တကယ္ေျကြေနပီဗ်။ ကိုယ့္ဖာသာလည္း ရယ္ခ်င္ေနတယ္။ 
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ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္လည္းမဟုတ္ပဲနဲ.ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနတာလဲမသိေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ဒုကၡ!! 

      ေမွးကနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္တာ ညေနေစာင္းေဆးရံုျပန္သြားဖို.ဟိုအမ်ိဳးသမီးက်ေနာ့္ကို 

လာလႈပ္ပီးႏုိးေတာ့မွထလာျဖစ္တယ္။ 

ဒီျပႆနာကလည္းတမ်ိဳးဗ်ာ။ က်ေနာ့္ကိုလာႏုိးတာ ေကာင္းေကာင္းမႏုိးဘူး။ 

ရင္ဘတ္ကိုလာပြတ္သပ္ပီးႏုိးတာဗ်။ ပထမေတာ့ အိပ္မက္လိုလိုဘာလိုလိုနဲ. 

ရင္ဘတ္ကိုလက္ဖ၀ါးနဲ.အသာေလး 

ပြတ္ေနသလိုျဖစ္ေနတာ။ ဇတ္ကနဲမ်က္လံုးဖြင့္ႀကည့္လိုက္မွ အဲ့ဒီမိန္းမဗ်။ ရုပ္ကေတာ့ရုပ္တည္ပဲ.. 

ထေတာ့အကို ေဆးရံုသြားေတာ့မွာမလား..ေန.လည္စာလည္းထမစားဘူး လို.ေျပာရင္းစုိက္ 

ႀကည့္ေနတာဗ်။ က်ေနာ္လည္း အူတူတူေကာင္မွမဟုတ္တာ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွဖီးလ္မလာ 

လို.မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီးေန ေနလိုက္တာ။ ေရမိုးခ်ိဳး၊ျပင္ထားတဲ့ထမင္းျမန္ျမန္ေလးစားလိုက္တယ္ 

ေဆးရံုကိုဟိုေကာင္နဲ.တူတူထြက္လာေတာ့ မုိးေတာင္ေတာ္ေတာ္ေလးခ်ဳပ္စျပဳလာပီ။ ေဆးရံုေပၚတက္ရမွာ 

ဒူးမခုိင္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္အားတင္းပီး .. အဘိုးရဲ.အခန္းေလးထဲ၀င္လိုက္ေတာ့.. ...  

      အဘြားေလးေမရယ္.. သူနာျပဳဆရာမအသက္ႀကီးႀကီး တစ္ေယာက္ေရာက္ေနတယ္ဗ်။ 

သားဖိုးသက္ေရ!! ဘြားေလး ေမျပန္မယ္ေနာ္.. ဒီညဆရာမေလး မလာျဖစ္ေတာ့ဘူးလို.ေျပာတယ္ကြယ္။ 

အဲ့ဒါေႀကာင့္ေဟာ့ဒီဆရာမကိုထပ္ပီး ငွါးလိုက္တယ္။ ဘြားေလးေမျပန္သြားေတာ့။အဲ့ဒီ 

အသက္နည္းနည္းႀကီးတဲ့ဆရာမက က်မညစာသြားစားဦးမယ္ဆိုပီးထြက္သြားေရာ။ က်ေနာ္ေတာ့ 

ဘယ္လိုနားလည္ရမွန္းမသိပဲ ငုိင္ေနမိတယ္။ ဆရာမေလးကဘာလို.မလာတာလဲဗ်ာ။ က်ေနာ့္ 

ေႀကာင့္လား? သူ.ဖာသာလူမႈေရးကိစၥေႀကာင့္လား? က်ေနာ္အသည္းကြဲခ်င္သလိုလိုျဖစ္လာပီ။ ဖူးးးးးး!! 

 အကယ္လို.က်ေနာ့္ကိုေရွာင္သြားတာဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ကိုလိုက္လို.လိုက္ရမွန္းမသိ 

ေသးဘူးေလ။ ဒုကၡပါပဲဗ်ာ။ 

       ေဟ့ေကာင္!! လို.ေခၚသံႀကားမွေခါင္းငုိက္စုိက္ခ်ပီး ငုိင္ေနတဲ့က်ေနာ္လန္.ပီးလွမ္း ႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

က်ေနာ့္အဘိုးက ျပံဳးစိစိနဲ.စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုလွမ္းေပးေနတာေတြ.လို.လွမ္းယူလိုက္ 

တယ္။ ဟိုက္!! ဒါဆရာမေလးကိုက်ေနာ္ေပးလိုက္တဲ့ စာအုပ္ပါလား.. ဟိုခ်ီမင္း အတၳဳပတၳိေလ။ 

နားမလည္ႏုိင္တဲ့ အႀကည့္နဲ. အဘိုးကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့.. ေျမး!! မင့္ေကာင္မေလးလာေပး 

သြားတာဟ.. ညေနကဒီကိုလာေပးသြားတာ..အဘိုးဘာမွမဖတ္ထားပါဘူး .. လို.ေျပာရင္း 

မ်က္နာေႀကာတင္းပါတယ္ဆိုတဲ့က်ေနာ့္အဘိုးက တဟားဟားရယ္ေနတယ္။ က်ေနာ့္မွာရွက္ေတာင္ 

မရွက္အားပဲ တုန္ရီေနတဲ့လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ. စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုး 

အတြင္းဖက္ကိုျမန္ျမန္လွန္ႀကည့္လိုက္ေတာ့.. ... ... ၀ုိင္းစက္စက္လက္ေရးေလးနဲ.ဒီလိုေရးထားတယ္.. ..  ... 

 

      အကို.. 
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               ဘာလို.ဒီလိုစကားေတြေျပာရဲတာလဲဟင္? က်မ ကိုအထင္ေသးလို.မလား? 

                          က်မတို.ေတြ.တာတခဏတာေလာက္နဲ.အကိုက 

ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ျဖစ္ခ်င္ေနပီဆိုတာက်မ ရယ္ခ်င္လိုက္တာရွင္ရယ္။ 

                                              ရွင့္ကိုအထင္ႀကီးမိတာမွားသြားသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။ 

                                                                                                                   နီနီခ်ိဳ 

 

စာကေလး၃ေႀကာင္းေလာက္နဲ.က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ထိသြားပီဗ်။ 

သံေယာဇဥ္ဆိုတာ အခ်ိန္ကာလနဲ.ဆိုင္လို.လား က်ေနာ့္ အနီကေလးရာ။ 

ဒါဆိုက်ေနာ့္ကိုေရွာင္ပုန္းသြားတာေပါ့ေနာ္။ စိတ္ထိခုိက္သြားလို. ျပဴတင္းေပါက္နားသြားရပ္ပီး 

စီးကရက္တစ္လိပ္ 

ေလာက္ရပ္ပီးဖြာေနမိတယ္။ အဘိုးေရွ.မွာ က်ေနာ္မ်က္ရည္၀ဲေနရင္ ကေလာ္ဆဲခံရမွာစုိးလို.။ ကြဲတယ္ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္ကြဲေနပီ။ အရင္ရည္းစား မမရဲ.လက္ခ်က္နဲ.အကင္းေသစေလးပဲရွိေသးတဲ့ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထပ္ ပီးထိျပန္ပီ။ ဘယ္မွာလိုက္ရွာရမလဲ က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့ အနီကေလးရာ..မင္းထင္သလို 

အေပါစားမဆန္မွန္း အကို.ကိုရွင္းျပခြင့္ကေလးေပးပါလားကြယ္။ ေတြေတြေငးေနရင္း 

အဘိုးကုတင္ေဘးျပန္ေရာက္လာေတာ့.. ေဟ့ေကာင္ငါ့ေျမး.. ဟိုခ်ီမင္း ကတကယ္လူပ်ိဳႀကီးလား 

ငါေတာင္သတိမထားမိဘူး ဆိုပီး အဘိုးကတဟားဟားရယ္ေနလို.  အာဗ်ာ!! ဆိုပီးပုိရွက္သြား 

တယ္။   

        အဲ့ဒီတစ္ညလံုး မုိးသာလင္းသြားတယ္ က်ေနာ္မိႈင္ေငးေနခဲ့ရတာေပါ့။ ဟိုးအရင္ကညေတြလို 

ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ဘ၀ေလးမရွိေတာ့ဘူးဗ်ာ။ 

မုိးလင္းလို.ေဆးရံုေပၚကဆင္းလာေတာ့ 

က်ေနာ္ခါတိုင္းလိုတက္တက္ျကြျကြမရွိေတာ့ဘူးဆိုတာေတာ္ေတာ္သိသာေနတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတာင္ 

ခ်က္ခ်င္းရိပ္မိသြားတယ္။ ဖုိးသက္!! ဘာျဖစ္ျပန္ 

ပီလဲ..မင့္မ်က္နာကညတြင္းခ်င္း အုိစာသြားတယ္ဟ..လို.ေတာင္ေမးယူရတဲ့အထိပဲ။ 

က်ေနာ္ဘာမွျပန္မေျပာပဲေခါင္းခါျပမိတယ္။ ကားေမာင္းေနတဲ့သူ.ကို ကမ္းနားလမ္းကိုေမာင္းကြာလို.ေျပာ 

လိုက္ေတာ့..ဘာလုပ္ဖုိ.လဲလို.အ့ံႀသတႀကီးျပန္ေမးလာလို.  .. ခ်ီးတယ္ကြာ..ေမာင္းမွာသာေမာင္း 

ေရာက္ရင္ေျပာျပမယ္လို.ပိတ္ေဟာက္လိုက္မိေသးတယ္။ 

        ကမ္းနားလမ္းက ဘံုဆိုင္မွာ ဘီအီးတစ္လံုးေထာင္ပီး ေစာေစာစီးစီး 

က်ေနာ့္အသည္းကြဲဇတ္လမ္းကိုရင္ဖြင့္ေနမိတယ္။ 

        ငါ့ကို..စုံစမ္းေပးပါကြာ..သူငယ္ခ်င္းရာ လုိ.ေတာင္းပန္ေတာ့ မင္းကေတာ့ကြာလို.ေျပာရင္း 

 မပူနဲ.လို.ဂတိေပးလာတယ္။ 



http://achittatkatho.net           က်ေနာ့္ သူနာျပဳဆရာမေလး         -By Channko 
 

http://achittatkatho.net                     Page 22 
 

မနက္ခင္းေစာေစာပိုင္းမွာကို က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ေလး မူးသြားတယ္။ ဘီအီးဆိုတာ 

က်ေနာ္တို.လိုအေအးပိုင္းကလာတဲ့လူအတြက္ေရမလိုပဲေမာ့ေသာက္လို.ရတယ္ဆိုေပမယ့္။ ခုဟာကအိပ္ေရး 

ကလည္းမ၀ မေသာက္တာလဲႀကာပီဆိုေတာ့ နည္းနည္းေျခလွမ္းမမွန္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ 

ဟိုေကာင္ကလည္းမနက္ႀကီးကြာဆိုပီး ေသာက္မွမေသာက္တာကိုးဗ်။ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ့ထိ 

တာေပါ့။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဘာမွမေတြးေတာ့ပဲ ထံုးစံအတိုင္းထိုးအိပ္ပလိုက္တယ္။ 

ဘာဆိုဘာမွမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ တံုးကနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္တာ၄နာရီေလာက္မွႏုိးလာေတာ့တယ္။ 

လူကအ့ံႀသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ႀကည္လင္ေနသလိုပဲ။ ေခၽြးေတြ 

အရက္နံ.ေတြနဲ.တကိုယလ္ံုးနံေစာ္ေနလို. ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ဆိုပီးေရတြင္းဖက္ကိုထြက္လာေတာ့ 

ဟိုမိန္းမေရခ်ိဳးရင္းအ 

၀တ္ေလွ်ာ္ေနတာေတြ.လို.စိတ္အုိက္သြားတယ္။ သူ.ကိုဂရုမစုိက္ပဲ ခပ္တည္တည္နဲ. 

စြပ္က်ယ္အင္းက်ီကိုခၽြတ္ပလိုက္ပီး ေရတစ္ပုံးျမန္ျမန္ေလးငင္၊ ေခါင္းကေနေလာင္းခ်ိဳးပလိုက္တယ္။ 

အားးးးးး!! ေအးစိမ့္သြားတာပဲ။ ေနာက္ထပ္တစ္ပုံးထပ္ငင္ပီးထပ္ေလာင္းခ်လိုက္တယ္။ ၃-

၄ပုံးေလာက္ဆက္တိုက္ေလာင္းလိုက္ပီး ဟိုမိန္းမကို သတိထားမိလို.ႀကည့္လိုက္ေတာ့ တေရာ္ကင္ 

မြန္း ရည္ေတြကိုဇလံုတစ္ခုနဲ.ထည့္ပီး ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ရင္း 

သူ.ဆံပင္ရွည္ရွည္ေတြကုိေလွ်ာ္ေနတာေတြ.လို.က်ေနာ္လည္း တေရာ္ကင္ပြန္းနဲ.ေခါင္းေလွ်ာ္ခ်င္လာတယ္။ 

ညစ္ေနတာေတြႀကည္သြားေအာင္လို.အေတြးေပါက္မိလို. သူ.မ်က္နာခ်င္းဆိုင္မွာ ေဆာင့္ေႀကာင့္၀င္ထိုင္ပီး 

က်ေနာ့္ကိုလည္း နည္းနည္းေလာက္ဗ်ာ..ေခါင္းေလွ်ာ္ခ်င္လို. ဆိုပီးေျပာလိုက္တယ္။ 

        ဘုရားေပးေပးက်မ္းေပးေပးပါဗ်ာ.. အဲ့ဒအီခ်ိန္ထိက်ေနာ့္မွာ 

ဘာစိတ္ယုတ္မာမွမရိွခဲ့ဘူးဆိုတာက်ိန္၀့ံပါတယ္။ 

ရုတ္တရက္ႀကီး ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ. တေရာ္ကင္မြန္း အရည္ေတြကိုလက္ခုပ္၂ဖက္နဲ.ခတ္ပီး 

က်ေနာ့္ေခါင္းေပၚေလာင္းခ်လိုက္ေတာ့ လန္.ေတာင္လန္.သြားတယ္။ ပီးမွဂုတ္ေထာက္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ဆံပင္ေတြကုိေသေသခ်ာခ်ာလက္၂ဖက္နဲ.ေလွ်ာ္ေပးေတာ့တာဗ်။ 

 ထထြက္သြားရေအာင္လည္းမဟုတ္တတ္ဗ်ာ။ မထူးေတာ့ဘူးဆိုပီး ျငိမ္ျငိမ္ေလး 

သူလုပ္သမွ်ခံေနလိုက္ရေတာ့တာေပါ့။ 

         

ပထမေတာ့အ့ံႀသစိတ္ကႀကီးစုိးသြားေသးတယ္။ ဒီမိန္းမငါ့ကို ဘာလုပ္တာပါလိမ့္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 

တေရာ္ကင္မြန္းနံ.သင္းသင္းေလးရွဴရင္း 

သူက်ေနာ့္ဆံပင္ေတြကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေသခ်ာပြတ္ေလွ်ာ္ေပးေနတာကို သံမံတလင္းေပၚဖင္ထိုင္ခ်ပီး 

မ်က္လံုးမိွတ္လို.ဇိမ္ခံေနမိတယ္။ အိပ္ယာထထလာခ်င္းတံုးက ညစ္ေထးေထးျဖစ္ေနတာ၊ 

ပူေလာင္အုိက္စပ္ေနတာေတြေျပေပ်ာက္သြားလို.လူကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးေနလို.ထိုင္လို.ေကာင္းလာပီ။ 
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တျဖည္းျဖည္းနဲ.မ်က္လံုးဖြင့္ပီး ေခါင္းကိုမသိမသာေမာ့ရင္း မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ကိုႀကည့္ 

လိုက္ေတာ့ ထမီရင္လ်ားထားတဲ့ေအာက္က ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကေရစိုထမီေအာက္မွာထင္းေနတာပဲဗ်ာ။ 

က်ေနာ့္ကိုေခါင္းေလွ်ာ္ေပးေနေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားေနလို.ေနမွာ ျကြတက္လာလိုက္နိမ့္ဆင္းသြား 

လိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ လူသူမနီးတဲ့ျခံ၀င္းက်ယ္ႀကီးထဲက အရိပ္ေကာင္းေကာင္းသစ္ပင္ေတြေအာက္က 

ေရတြင္းမွာ ဖုိနဲ.မ၂ေယာက္ထဲ တိတ္တဆိတ္ပူးကပ္ေနေတာ့ စိတ္ကသူ.အလိုလိုေဖာက္ျပန္ 

လာေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ့္ေရစိုေဘာင္းဘီတိုေလး ေအာက္ကအငယ္ေကာင္ကလည္း 

တေျဖးေျဖးေထာင္ပီးထလာခဲ့ပီ။ က်ေနာ္စိတ္ကိုအေတာ္ထိန္းေနရတယ္။ မလြယ္ဘူးဗ်ာ။ ဖူးးးးးးးးးး !!!! 

    ေရဖလားနဲ.ေရတြင္းေဘးမွာေရျဖည့္ထားတဲ့စဥ့္အင္တံုအႀကီးႀကီးထဲက 

ေရေအးေအးေလးေတြခတ္ပီးက်ေနာ့္ေခါင္းကိုေလာင္းခ်ေပးေနျပန္တယ္။ 

က်ေနာ္တုတ္တုတ္ေတာင္မလႈပ္မိေသးဘူး။ ေခါင္းကိုေရေလာင္းေပးေနတာရပ္သြားေတာ့ 

က်ေနာ့္ကိုယ္ေပၚကပ္ညိွေနတဲ့ တေရာ္ကင္မြန္း အဖတ္ေတြကို ပုခုံးေပၚကေနေရေလာင္းခ်ပီးေဆးခ်ေပး 

ေနျပန္တယ္။ အဲ့ဒီမွာျပႆနာစတကတ္ာဗ်။ ရုိးရုိးေရေလာင္းေပးတာမဟုတ္ပဲ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚကို 

လက္တစ္ဖက္နဲ.လာပြတ္ေနျပန္ပီ။ က်ေနာ္ေရစိုပီးကပ္ေနတဲ့မ်က္နာေပၚကဆံပင္ေတြကို 

လက္နဲ.သပ္လိုက္ရင္း သူ.ကိုေမာ့ႀကည့္လိုက္ေတာ့ သူ.မ်က္လံုးေတြကပံုမွန္မဟုတ္ဘူး။ 

ေရစိုလို.အေခ်ာင္းေခ်ာင္းျဖစ္ေနတဲ့ သူ.ဆံပင္ရွည္ေတြက မ်က္နာေပၚမွာတြန္.တြန္.ေလးေတြျဖစ္ပီးကပ္ 

ေနတဲ့ႀကားထဲက က်ေနာ့္ကိုစူးစုိက္ႀကည့္ေနတဲ့သူ.မ်က္လံုးေတြက တစ္ခုခုကိုဆာေလာင္ေနတယ္ဆိုတာ 

က်ေနာ္သိတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကို ပြတ္ေနတဲ့သူ.လက္ေတြက ခ်က္ေအာက္ဆီးစပ္ 

နားကိုဆင္းခ်သြားတယ္။ ရုတ္တရက္လန္.ပီး ေအာက္ကိုငုံ.ႀကည့္လိုက္ေတာ့.. 

    ဟိုက္!! က်ေနာ့္ အငယ္ေကာင္က ေဘာင္းဘီတို အ၀ါေရာက္ေအာက္ကေနေထာင္ထေနတာ 

သိသိသာသာႀကီး။ ဒါကိုသူမလည္းႀကည့္ေနတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ့္အသိစိတ္ေတြ လႊတ္ထြက္သြားပီဗ်ာ။ သူမကိုက်ေနာ့္ ရင္ခြင္ထဲဆြဲသြင္းပီး ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေလးကို 

ဆြဲစုပ္ပီးနမ္းပလိုက္မိတယ္။ ၂ေယာက္သားသံမံတလင္းေပၚမွာလံုးေထြးကန္ုပီ။ 

ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ေနတာကိုမလႊတ္ပဲ သူ.ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကိုေရစိုထမီေပၚကေန အုပ္ကိုင္ပီး 

ေသေသခ်ာခ်ာေခ်ေပးေနမိတယ္။ သူ.ပါးစပ္က .. အင္းးးးး!! ဆိုတဲ့သံရွည္ဆြဲပီးညည္းသံတစ္ခ်က္ပဲထြက္ 

လာတယ္။ လည္တိုင္ရွည္ရွည္ေလးတေလွ်ာက္လဲလွ်ာနဲ. အျပားလိုက္ အစုန္အဆန္လွ်က္ေပးလိုက္မိတယ္။ 

က်ေနာ္ဆြဲအဖက္မွာဒူးေထာက္ပါလာတဲ့ သူမတေျဖးေျဖးေပ်ာ့က်လာပီး 

သံမံတလင္းေပၚတအိအိေခြဆင္းလာလို.က်ေနာ္လက္နဲ.သိုင္းဖက္ပီးထိန္းေပးထားရတယ္။  နမ္းရႈံ.ေနရင္းပဲ 

သူ.ထမီရင္ေခါင္းလ်ားေလးကို က်ေနာ္ဆြဲခၽြတ္လိုက္ေတာ့ သူမအတင္းသံမံတလင္းေပၚ ပက္လက္လွဲခ်ပီး 

မ်က္လံုးကိုစုံမွိတ ္ႏုိ.၂လံုးကိုလက္၂ဖက္နဲ.အုပ္ပီး ကားထားတယ္။ ရွက္စိတ္ေႀကာင့္လားမသိဘူး 

သူမႏႈတ္ခမ္းေတြတဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။ 
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က်ေနာ္ကေတာ့ဘယ္လိုမွေနာက္မဆုတ္ေတာ့ဘူးလို.ဆံုးျဖတ္ပီးပီ။ ခါးအထိေလွ်ာက်ေနတဲ့ သူ.ေရစိုထမီကို 

ေပါင္၂ေခ်ာင္းဆြဲေထာင္ပလိုက္ပီး အကုန္လံုးဆြဲခၽြတ္ပလိုက္တယ္။ အုိ!! လို.က်ယ္ 

က်ယ္ေလးေအာ္ပီး သူ.ေ-ာက္ဖုတ္ကို လက္တစ္ဖက္နဲ.အုပ္ပီး ဖုံး၊က်န္တဲ့လက္တစ္ဖက္က 

ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကိုကာဖုိ.ႀကိဳးစားရွာတယ္။ မိွတ္ထားတဲ့မ်က္လံုးေလးေတြပြင့္လာပီး.. ယုန္သူငယ္မေလး 

လိုမ်က္လံုး၀ုိင္း၀ုိင္းေလးေတြနဲ.က်ေနာ့္ကိုေႀကာက္လန္.တႀကားႀကည့္ေနရွာပီ။ 

     က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့... ဒီေလာက္ေတာင္ ငါ့ကိုေသာက္ေက်ာတင္းထားတဲ့ မိန္းမ... 

ငါအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္လာလာရပ္ႀကည့္ပီး စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့မိန္းမ ေမွ်ာ့သြားေအာင္ - ိုး ပစ္မယ္ဆိုပီး 

ႀကံဳး၀ါးေနမိတယ္။ က်ေနာ္လုပ္ေနတာေတြမွားသလားမွန္သလား ဘာမွမေတြးေတာ့ဘူး။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ကၽြဲေပါက္တစ္ေကာင္လို တရွဴးရွဴးျဖစ္လာတဲ့အထိလိင္ 

စိတ္ျကြလာပီေကာ။ ခါးကိုမတ္၊ဒူးေထာက္ပီး က်ေနာ့္ေဘာင္းဘတီို အ၀ါေလးကိုဆြဲခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့ 

မာန္ဖီေနတဲ့ က်ေနာ့္ အငယ္ေကာင္က ေျဖာင္းကနဲအျပင္ကိုထြက္က်လာတယ္။မာတင္းပီး 

ေျပာင္လက္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ပစၥည္း ကိုငုိမဲ့မဲ့မ်က္နာနဲ.ေငးႀကည့္ေနတယ္။ 

က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာေဒါသနဲ.လိင္စိတ္ေရာေထြးေနပီ။ (နင္ကိုယ္တိုင္ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးယူခဲပီ့းေတာ့ 

ခုမွေႀကာက္မေန 

နဲ.လာခဲ့မီးပြင့္ေအာင္တြယ္ျပမယ္)။ က်ေနာ္သံမံတလင္းေပၚထိုင္ခ်လိုက္ပီး 

သူ.ႏုိ.၂လံုးေပၚကိုကုန္းပီးမ်က္နာအပ္လိုက္တယ္။ ဘယ္ဖက္လက္နဲ.ႏုိ.အုံကို 

ေသေသခ်ာခ်ာပယ္ပယ္နယ္နယ္ဆုပ္ 

ေခ်ေပးပီး ႏုိ.သီးေခါင္းစူတူတ ူညိဳတိုတိုေလးကိုလွ်ာဖ်ားေလးနဲ.ကစားေပးေနလိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ညာလက္က 

သူ.ေ-ာက္ဖုတ္ကိုအုပ္ကိုင္လိုက္ပီး လက္ခလယ္နဲ.အစိေလးကိုကစားေပးလိုက္၊ 

အကြဲေႀကာင္းကေလးအတိုင္းပြတ္ေပးေနလိုက္ေတာ့ အသံတိတ္ပီး သူမတစ္ကိုယ္လံုးထြန္.ထြန္.လူးလာတယ္။ 

ႏုိ.၂လံုးကိုဘယ္ညာေျပာင္းကိုင္လိုက္ပီးေခ်ေပးလိုက္၊ ႏုိ.သီးေခါင္းေလးေတြကို 

တျပြတ္ျပြတ္စုိ.ေပးလိုက္၊လွ်ာဖ်ားေလးနဲ.ကစားေပးလိုက္နဲ.ေတာ္ေတာ္ေလးႀကာလာေတာ့..ေ-

ာက္ဖုတ္ပြတ္ေပးဆြေပးေနတဲ့ က်ေနာ့္ညာလက္ခလယ္ကို သူ.ေ-ာက္ဖုတ္အ၀ႏႈတ္ခမ္းသားကို 

ပြတ္ေနရင္းရုတ္တရက္ထိုးထည့္လိုက္ေတာ့.. အေမ့!! ဆိုပီးသူ.ဆီကေအာ္သံထြက္လာတယ္။ 

အရည္ေတြတအားရႊဲေနလို.(က်ေနာ့္ကိုေခါင္းေလွ်ာ္ေပးေနကထဲကစိတ္ထေနပံုရတယ္) ေခ်ာေခ်ာ 

ရွဴရွဴ ၀င္သြားေပမယ့္ ေ-ာက္ဖုတ္အတြင္းနံရံေတြက က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္းကိုအတင္းဆုတ္ကိုင္ထားသလိုပဲ။ 

ခ်က္ခ်င္းဘာမွဆက္မလုပ္ေသးပဲ  အေပၚပိုင္းမွာတိုက္စစ္ဆက္ဖြင့္ေနရင္း နည္းနည္း 

အခ်ိန္ႀကာလာမွ သူေ-ာက္ဖုတ္ထဲက က်ေနာ့္လက္ခလယ္ကို အသြင္းအထုတ္မွန္မွန္ေလး 

ကစားေပးေနလိုက္တယ္။ 

      အုိေက! ဒီေလာက္ဆိုရေလာက္ပီ။ က်ေနာ္လည္းတအားတင္းလြန္းလို. 
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ေအာင့္ေတာင္ေအာင့္သလိုျဖစ္လာပီ။ 

ဆတ္ကနဲထပီး သူ.ေပါင္ႀကားထဲ၀င္ပီး ေနရာယူလိုက္တယ္။ ထိတ္လန္.ေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ. 

က်ေနာ့္ကိုသနားစဖြယ္လွမ္းႀကည့္ေနတယ္။ မရေတာ့ဘူးေလ..ဒီအေျခေနႀကမွဘယ္လိုေနာက္ 

ဆုတ္လို.ျဖစ္ေတာ့မလဲဗ်ာ။ ဒူးေထာင္ေပါင္ကားပက္လက္ကေလးျဖစ္ေနတဲ့ သူမ ေခါင္းကေလးေထာင္လာပီး 

မာေတာင့္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ -ီး ကို အရင္းကတင္းတင္းဆုတ္ကိုင္ပီး သူ. ေ-ာက္ဖုတ္ 

၀မွာေတ့ေနတာကိုလွမ္းႀကည့္ပီး ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကိုက္ထားရင္း အံႀကိတ္ထားတယ္။ 

ဖိသြင္းခ်လုိက္တယ္။ အားးးးး!! ေႏြးေနတာပဲ... စီးလိုက္တဲ့ေ-ာက္ဖုတ္ေလးဗ်ာ။ က်ေနာ္ခါးကိုခပ္ 

ဆဆေလးကစားရင္း ေရွ.တုိးေနာက္ငင္ အ၀င္ေခ်ာေအာင္လုပ္ေပးေနတယ္။ ဒီမိန္းမ 

ေတာ္ေတာ္သတၱိရိွပုံရတယ္ဗ်။ အံႀကိတ္ မ်က္လံုးေလးေမွးပီး အသံမထြက္၊ နည္းနည္းေလးမွမရုန္း မကန္ 

ပဲေအာင့္ခံေနတာဗ်။ က်ေနာ္အသက္ကိုျပင္းျပင္းရွဴသြင္းလိုက္ပီး အင့္ကနဲေနေအာင္ေဆာင့္ခ်ပလိုက္ေတာ့ 

အဆံုးထိ၀င္သြားမွ.. အေမေရ!! လို.အက်ယ္ႀကီး သူ.ပါးစပ္ကေအာ္သံထြက္လာတယ္။ 

     မရေတာ့ဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္တိရိစၦာန္စိတ္၀င္သြားပီ။ မညွာတာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 

လက္၂ဖက္နဲ.သူ.ေပါင္၂လံုးကိုဒူးေခါက္ေကြးနားက 

ေနကိုင္ပီးဒူးနဲ.သူ.ရင္ဘတ္ထိေအာင္တြန္းကပ္ေပးလိုက္ေတာ့.. 

ေ-ာက္ဖုတ္ထဲ က်ေနာ့္ -ီး အ၀င္အထြက္ကိုျမင္ေနရတယ္။ ဖင္အိအိႀကီးေတြကလည္း 

သံမံတလင္းေအာက္ကိုမထိေတာ့ပဲျကြတက္လာေတာ့ ႀကည့္ရတာစိတ္က ပုိပီးျကြလာတယ္။ 

တဖန္းဖန္းျမည္ေအာင္ေဆာင့္ေဆာင့္ခ်ပီး အားပါးတရ - ိုး ေနမိတယ္။ ဒီေလာက္မီးကုန္ယမ္းကုန္ ေဆာင့္ပီး - ိုး 

ေနမွေတာ့ ဘယ္လိုမွ ႀကာႀကာမထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္သူ.ႏုိ. 

အႀကီးႀကီး၂လံုးကိုစုံလွမ္းကိုင္ေခ်ရင္း ရိွသမွ်အားေတြ အကုန္သံုးပီး ေဆာင့္ -ုိး ရင္းသုတ္ရည္ ပူပူေတြသူ. ေ-

ာက္ဖုတ္ထဲပန္းထုတ္ပလိုက္မိတယ္။  ခ်က္ခ်င္းလူလည္းႏုံးေခြသြားပီး သူမအေပၚ 

ကိုေမွာက္အိပ္လိုက္ရင္း ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေလးကိုစုပ္ရင္းဇိမ္နဲ.အေမာေျဖေနလိုက္တယ္ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္သတိ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္နာမည္ေတာင္မသိေသးတဲ့ အဲ့ဒီအမ်ိဳးသမီး 

သံမံတင္းေပၚမွာေခြေခြေလးလွဲေနတံုးပဲ။ 

မ်က္လံုးေတြက က်ေနာ့္ကိုေဆြးေဆြးေလးေငးႀကည့္ေနတာေပါ့။ 

၀စ္လစ္စလစ္ျဖစ္ေနတဲ့ကိုယ္လံုးေလးကိုဆြဲထူလိုက္ေတာ့ ေခြေခါက္ေခါက္ကေလး ပါလာတယ္။ 

စဥ့္အင္တံုထဲက ေရေတြကိုဖလား 

နဲ.ခတ္ပီး သူ.ကိုယ္လံုးေလးကိုေရေလာင္းခ်ပြတ္သပ္ပီး က်ေနာ္သန္.စင္ေပးေနေတာ့ 

ကေလးေလးလိုျငိမ္ခံေနရွာတယ္။ လက္နဲ.ဖုံးထားတဲ့သူ. ေ-ာက္ဖုတ္ေလးကိုေရေဆးေပးဖို.ဆြဲဖယ္လိုက္ 

ေတာ့ေသြးစ ေလးေတြေပေနတာေတြ.ရလို. အ့ံႀသတႀကီးသူ.မ်က္နာကိုႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုသြားျဖဴျဖဴေလးနဲ. ကိုက္ပီးမ်က္နာလႊဲသြားတယ္။ ဒီမိန္းမက အပ်ိဳစင္ပဲလားဗ်ာ။ 
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က်ေနာ္ေတာ့မယံုႏုိင္ပါဘူး။ သူ.ေ-

ာက္ဖုတ္ကိုေရေသခ်ာေဆးေပး၊တကိုယ္လံုးကိုသန္.ေအာင္ေရေလာင္းခ်ိဳးေပးပီးမွ... ထေတာ့!! 

ေရသုတ္အ၀တ္လဲေတာ့ လို.ေျပာေတာ့တုန္တုန္ရီရီနဲ.ထရပ္လိုက္ 

ပီးေရတြင္းေဘးအုတ္ခုံေပၚက 

တဘက္နဲ.ေရလဲထမီကိုယူပီးအ၀တ္ေတြလွဲ..ဆံပင္ရွည္ေတြကိုေျခာက္ေအာင္သုတ္ေနတယ္။  က်ေနာ္လည္း 

ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္လက္သန္.စင္ေရ၄-၅-၁၀ခြက္ေလာက္ 

ဆက္တိုက္ေလာင္းပီး အိမ္ဖက္ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ 

     အိမ္ေပၚတက္အ၀တ္အစားလဲပီး ျပန္ဆင္းလာေတာ့.. ဟိုမိန္းမထမင္းပြဲျပင္ေနတာေတြ.လို.ထမင္းစားပြဲ 

ခပ္တည္တည္၀င္ထိုင္ပီး သူခူးခပ္ေပးတာ၀င္စားေနမိတယ။္ 

၂ေယာက္လံုးစကားမေျပာပဲတိတ္ဆိတ္ေနမိတယ္။ စားေသာက္ပီးလို. ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ 

သူမေဆးေႀကာေနတံုးက်ေနာ္ထလာပီး သူ.ေဘးမွာသြားရပ္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ကိုေမာ့ႀကည့္ 

တယ္။ ရွပ္အင္းက်ီဖားဖား၀တ္ထားပီး၊ေခါင္းေလွ်ာ္ပီးစ သူမဟန္ပန္ေလးက 

ကပုိကရုိေလးနဲ.ႀကည့္လို.ေကာင္းေနတယ္။ 

က်ေနာ္နဲ.မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ျဖစ္ေအာင္သူ.ပုခုံးေလးကိုဆြဲလွည့္လိုက္ပီး 

နဖူးျပင္ေျပာင္ေျပာင္ေလးကိုက်ေနာ့္လက္ဖ၀ါးနဲ.သာသာဖြဖြပြတ္ေပးရင္း.. ... .... 

      က်ေနာ္.. တမင္ယုတ္မာခ်င္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ.. ခင္ဗ်ားသိမွာပါ.. 

 လို.သူ.မ်က္လံုးေတြကိုစုိက္ႀကည့္ရင္းေျပာလိုက္ေတာ့မ်က္လႊာခ်ပီး ျငိမ္ေနတယ္။ 

.......... ........ ........... ........... ............. ........... 

.......... ......... ........... ......... ............ ...... ......... 

............ .......... ........ .......... .......... .......... ....... 

      အိမ္ကေနထံုးစံအတိုင္းေဆးရံုကိုထြက္လာေတာ့ ဒီေန.ျဖစ္ခဲ့တာေတြေမ့သြားပီဗ်။ 

ခင္ဗ်ားတို.ဘယ္လိုထင္လို.လဲ? ဒီေန.ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥက အခ်စ္မွမပါတာေလဗ်ာ။ ေယာက်္ားေတြဟာဘယ္ 

ေနရာမွာမဆို၊ကမၻာေပၚကဘယ္မိန္းမနဲ.မဆို 

အိပ္ဖုိ.အသင့္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ(မလိမ္မညာေႀကး)ခင္ဗ်ားတို.၀န္ခံရလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ေျပာတာဟုတ္သလား? 

မိန္းမေတြဆိုတာ ကိုယ္ဖီးလ္လာတဲ့ 

မိန္းမေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အိပ္မိတဲ့မိန္းမတိုင္းကိုသံေယာဇဥ္ထားဖုိ.ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥႀကီးေလ။ 

ခုဟာကတိုက္ဆိုင္လို.ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးပါ။ က်ေနာ့္ကိုေယာက်္ားေကာင္းမပီသတဲ့ေကာင္လို. 

ခင္ဗ်ားတို.ျမင္ခ်င္ျမင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္တကယ္တမ္း ဒီလိုအေျခေနေတြကိုရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါ 

ကိုယ့္ကာမစိတ္ကို ကိုယ္ထိန္းႏုိင္ဖုိ.ဆိုတာေျပာသေလာက္ေတာ့မလြယ္ဘူးဗ်။ထားလိုက္ပါေတာ့ 

ေလ။ 
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       က်ေနာ့္ဇတ္လမ္းကိုဆက္ေျပာရရင္.. က်ေနာ္ခ်စ္မိေနတဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးက်ေနာ့္ကို 

ေရွာင္သြားတာေတာ္ေတာ္လည္းစိတ္ထိခုိက္ေနမိတယ္ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္သူ.ကိုအရမ္းသေဘာက်ေနမိပီ။ ဘ၀မွာအိမ္ေထာင္ျပဳရင္ က်ေနာ့္ဘ၀ ႀကင္ေဖာ္ဟာအဲ့ဒီလို 

စာတတ္ေပတတ္တစ္ေယာက္၊စိတ္ႏွလံုးေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာေလ။ 

က်ေနာ္ခ်ဥ္းကပ္ပုံခ်ဥ္းကပ္နည္းမွားသြားပီလားလို.ေတြးေနမိတယ္။ ခုအဘိုးကို ညဖက္ျပဳစုဖုိ. ငွါးထားတဲ့ 

နာ့စ္မအသက္ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ေယာက္ကိုမသိမသာ အစ္ႀကည့္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ 

ေဆးရံုကေနခြင့္ယူထားတယ္လို.ပဲသိရတယ္။ က်ေနာ္ေနရတအားခက္တဲ့ ခ်စ္ေ၀ဒနာကိုခံစားေနရပီဗ်ာ။ 

 က်ေနာ့္အဘိုးလည္းေဆးရံုကေနဆင္းရခါနီးလာပီ။ ဒလီိုဆိုက်ေနာ္အသည္းကြဲပီးျပန္ 

သြားရေတာ့မွာလား က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးရာ။ 

         မင့္ဆရာမေလးက ျမိဳ.ျပင္မွာေနတယ္..ငါလိပ္စာရလာပီ..ပီးခဲ့တဲ့၃-၄ရက္က ငါတို.ျမိဳ.တစ္ဖက္ကမ္းက 

သူ.ဇာတိကို သူ.အေဖေနမေကာင္းတာျပဳစုဖုိ.ျပန္သြားတာ.. 

         ... ခုမေန.ညက ျပန္ေရာက္လာပီ..မင့္ကိုေရွာင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူးလို. ငါထင္တာပဲေလ.. 

မင္းခုသူ.ဆီလိုက္သြားခ်င္လား  

က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါကာတြန္းဆရာကမနက္ခင္း ေဆးရံုမွာလာႀကိဳရင္း အဲ့လိုေျပာလာေတာ့က်ေနာ္ရင္ေတြအရမ္း 

ခုန္လာတယ္။  

          ငါ့ကိုလိုက္ပုိ.ေပးကြာလို.    

ေျပာရင္းအိမ္ကိုခဏျပန္ေရမိုးခ်ိဳး အ၀တ္အစားလဲပီး ဒီေကာင္နဲ.အတူတူအိမ္ကျပန္ထြက္လာခဲ့တယ္။ 

ျမိဳ.ျပင္ရပ္ကြက္တစ္ခုက ပ်ဥ္ေထာင္သြပ္မုိးတစ္ထပ္အိမ္ကေလးေရွ.မွာက်ေနာ့္ကိုခ်ထား 

ေပးပီး...ကဲ!! Do or Die ပဲသူငယ္ခ်င္း လို.ေျပာပီးကာတြန္းဆရာလစ္သြားေရာ။ 

က်ေနာ္လည္းတိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ျခံ၀င္းထဲရင္တထိတ္ထိတ္နဲ.၀င္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေပါက္၀ေရာက္ေတာ့ ဧည့္ခန္း 

ထဲလွမ္းႀကည့္လိုက္တယ္။ 

          က်ေနာ့္ဆရာမေလးက အ့ံႀသေနတဲ့မ်က္လံုးေလးနဲ.ဧည့္ခန္းထဲက 

ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚမွာစာဖတ္ေနရာက   .. အကို!! လို.လွမ္းေခၚတယ္။ 

က်ေနာ္တစ္ေယာက္ေလအေ၀ွ.မွာလႊင့္ပါသြားတဲ့ စကၠဴတစ္စလိုပဲ ဆရာမေလးအနားကိုဖတ္ကနဲ 

ကပ္သြားတယ္။ 

ေဆြးေျမ့ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ. အသနားခံတဲ့အႀကည့္မ်ိဳးနဲ.ဆရာမေလးကိုစုိက္ႀကည့္ေနမိတယ္။ 

က်ေနာ့္ဆရာမေလးက ေခ်ာလိုက္တာဗ်ာ။ တီရွပ္အျပာလက္ျပတ္ကေလး၀တ္ထားေတာ့ ျဖဴ၀င္း 

ေနတဲ့လက္ေမာင္းသြယ္သြယ္ေလးကို ဆြဲကိုက္လိုက္ခ်င္စရာေလးဗ်ာ။ အိမ္ေနရင္းထမီ အနက္ခံေပၚမွာပန္းပြင့္ 

အနီကေလးေတြပါတဲ့တပတ္ႏြမ္းေလးနဲ.၊ခါတုိင္းျမင္ေနက် ဆံထံုးေလးအစားဆံပင္ 
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နက္နက္ရွည္ရွည္ေလးေတြကို ပခုံးေက်ာ္ရုံဖားလ်ားေလးခ်ထားတယ္။ 

က်ေနာ့္ကိုဒီလိုရုတ္တရက္ျမင္ရလိမ့္မယ္လို.ထင္ထားပုံမရေတာ့ ေႀကာင္ေငးႀကည့္ေနရွာတယ္။ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာေျပာ 

ခ်င္တဲ့စကားေတြအမ်ားႀကီး ဒါေပမယ့္ထြက္မလာဘူး။စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေအာ္ဟစ္ေနမိတယ္.. ေဟ့ေကာင္!! 

ဖုိးသက္ေျပာေလကြာ..ျမန္ျမန္..ဒီတစ္ခါမွမေျပာရဲရင္မင္းလိုခ်င္တဲ့အရာကိုရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာလိုက္ေတာ့!! 

မင္းဘယ္ေလာက္သူ.ကိုျမတ္ႏုိးတယ္ဆိုတာေျပာလိုက္..ေျပာသာေျပာခ်လိုက္။ 

      ဖန္ေဂၚလီလံုးေလးေတြလို ၀ုိင္းစက္ႀကည္လင္ေနတဲ့မ်က္လံုးေလးေတြ နဲ.ေငးေႀကာင္ႀကည့္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးရဲ.မ်က္နာ နားကိုတိုးကပ္လိုက္ရင္း အဆက္စပ္မဲ့ေနတဲ့စကားေတြဆက္ 

တိုက္က်ေနာ့္ပါးစပ္ကထြက္က်ကုန္တယ္။ 

       ဆရာမေလးရယ္.. က်ေနာ္ေလ..ရမလားလို.အေပ်ာ္ႀကံမိတာမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ.. ... 

က်ေနာ့္ကိုေရွာင္မေျပးပါနဲ.ဗ်ာ.. က်ေနာ္ဆရာမေလးမရွိပဲ ေနလို.မတတ္ေတာ့လို.ပါ... 

       က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ဒီလိုေကာင္မေလးမ်ိဳးတစ္ခါမွာ မေတြ.ဖူးခဲ့ပါဘူး..က်ေနာ္ဆရာမေလးကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး 

ခ်စ္တာပါေနာ္..ဘယ္လိုအေႀကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးနဲ.မွ က်ေနာ့္ကိုမျငင္းေပးပါနဲ.ဗ်ာ.. 

       ခုဆိုေန.တိုင္း က်ေနာ္ငရဲက်ေနသလိုပဲ..က်ေနာ့္ကိုသနားပါဗ်ာ.. ေနာ္ဆရာမေလး.. ... ...ေနာ္ 

ဆီမန္းမန္းေနသလို တတြတ္တြတ္ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့က်ေနာ့္ကို ႀကည့္ေနရင္း 

ဆရာမေလးတခစ္ခစ္ရယ္လိုက္ေတာ့က်ေနာ္အ့ံႀသပီး ဘာဆက္ေျပာရမွန္းမသိျဖစ္သြားတယ္။ 

       

အကို..ရည္းစားစကားေျပာတာႀကီးကလည္း..ရယ္ခ်င္စရာႀကီး..အေနာက္ကက်ားလိုက္သလိုတတြတ္တြတ္ရြ

တ္ေနတယ္.. ပီးေတာ့သူမ်ားအိမ္ထဲလာပီး ခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေျပာရတယ္လို.ရွင္..ဆိုပီး 

တခစ္ခစ္ရယ္ေနျပန္တယ္။ 

        အကို.ကိုေရွာင္ေျပးေနတာလို. ဘယ္သူကေျပာခဲ့လို.လဲ.. အနီ.ေဖေဖေနမေကာင္းလို.ခြင့္ယူပီး 

ျပန္သြားတာေလ.. အကိုကဘာျဖစ္ေနတာလဲ..သူ.ကိုယ္သူ၁၆ႏွစ္သားကေလးမွတ္ေနလားမသိဘူး.. 

ပီးေတာ့သူမ်ားကို ရည္းစားစာေပးတာကလည္း ဘယ္လိုႀကီးေရးလာမွန္းမသိဘူး..ခစ္ခစ္... ... 

ရယ္လည္းရယ္ခ်င္တယ္..အျမင္လည္းကပ္တယ္..တကထဲမွပဲ..ခုေကာဘာကိစၥမ်က္နာငယ္ေလးနဲ. 

ျဖစ္ေနတာလဲ?? 

         ရယ္ျပံဳးေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ. အဲ့လိုေျပာလာေတာ့.. က်ေနာ္စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူး.. 

ေပ်ာ္လြန္းလို.ရင္ထဲမွာလိႈက္ကနဲျဖစ္ပီး လက္တစ္ကမ္းေလာက္အကြာမွာရပ္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ဆရာမေလးကိုခါးက်င္က်င္ေလးက ေနဆြဲကိုင္ပီး က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲဆြဲသြင္းပီး တင္းက်ပ္ေနေအာင္ 

ဖက္ထားမိတယ္။ ဆရာမေလး 

မနီနီခ်ိဳေလးရာ..က်ေနာ့္အခ်စ္ကေလး..က်ေနာ့္အသက္ဗူးကေလး...က်ေနာ့္ေမးစိထိရုံကေလးျဖစ္ေနတဲ့ 
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အနီေလးရဲ.ေခါင္းေပၚကဆံပင္နက္နက္ေမႊးေမႊးေလး 

ေတြကို က်ေနာ့္ႏွာေခါင္းနဲ.ဖိကပ္ပီးနမ္းရံွဳ.ေနမိတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ 

ျမတ္ႏုိးတြယ္တာမႈေတြအျပည့္အသိပ္နဲ.လင္းျမျမခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚလို.ေပါ့ေလ။ 

         အကို..အနီ အသက္ရွဴက်ပ္လာပီရွင့္.. ဖက္ထားတာနည္းနည္းေလွ်ာ့ေပး.. လို.ေျပာလာမွ 

က်ေနာ္သူ.ကိုအသားကုန္ေပြ.ဖက္ထားမိတယ္ဆိုတာသတိရလို.ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ခါးက်င္က်င္ေလးကို လက္၂ဖက္နဲ.စုံကိုင္ထားပီးမလႊတ္ေပးေသးပဲနဲ. 

ဆရာမေလးကိုငုံ.ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ခ်စ္ရည္လႊမ္းေနတဲ့ မ်က္နာနီနီကေလးနဲ. က်ေနာ့္ကိုရႊန္းရႊန္းစားစားေမာ့ 

ႀကည့္ေနတယ္။ 

          အကိုက လူ အ ႀကီးပဲ..သိလား.. က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းကို 

သူ.လက္ေခ်ာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေတြနဲ.လာထိကပ္ေဆာ့ကစားရင္း ဆရာမေလးကေျပာတယ္။ 

          ဟင္!! 

          ဟုတ္တယ္ေလ.. ဒီကျဖင့္သူနဲ.တူတူပူးကပ္ပီးထိုင္ရင္း 

ရင္ေတြတဒိုင္းဒိုင္းခုန္...သူ.မ်က္နာကိုခုိးခုိးႀကည့္ပီး..စိတ္ေတြလႈပ္ရွား.. 

          ဟာကြာ!! သိမွမသိတာႀကီးကို 

          ခစ္ခစ္..ဒါေႀကာင့္အကိုလူ အ လို.ေျပာတာေပါ့ 

          က်ေနာ္ဆရာမေလးကို..ခ်စ္ေနတယ္ဆိုတာလည္း ရိပ္မိတယ္ေပါ့ ဒါဆို?? 

         မေတာ္တဆ လက္ခ်င္းကိုယ္လံုးခ်င္းထိမိ သြားရင္ အကို ကေျခတုန္လက္တုန္ျဖစ္ျဖစ္ေနတာ 

သိတာေပါ့လို. 

          ဟာကြာ..ဒါဆိုဘာလို.  

           ေျပာပးီပီေလ.. အကိုေရးတဲ့ရည္းစားစာႀကီးကိုရယ္ခ်င္လို. ေနာက္လိုက္တာပါဆို.. 

အကို.ကိုအနီစကားစေျပာကထဲက သေဘာက်ေနတာသိလား..အနီ.ဘ၀မွာရည္းစားသနာရယ္လို. 

တစ္ခါမွမရိွခဲ့ဖူးဘူး..အကိုနဲ.ရင္းႏီွးတာႀကာလာေလေလ ပုိပီးသံေယာဇဥ္တြယ္လာေလေလ.. ေနာက္ဆံုးအကို 

မေျပာရဲရင္ေတာင္မွ .. အနီ မရွက္ဘူးေနာ္..အနီကိုယ္တိုင္ အကို.ကိုရည္းစားစာ 

ေပးမလို.စဥ္းစားေနတာ.. ဟိုခ်ီမင္းေတြ၊ေမာ္စီတံုးေတြေတာ့ မပါဘူးေပါ့ေလ.. ခစ္ခစ္.. 

            လွ်ာကေလးတစ္လစ္ထုတ္ပီးက်ေနာ့္ကို ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္လုပ္ျပေနတဲ့က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက 

ခ်စ္သူဆရာမေလးကိုႀကည့္ပီးက်ေနာ္မရုိးမရြျဖစ္လာပီဗ်ာ။ 

ခါးက်င္က်င္ေလးကိုစုံကိုင္ပီးဖက္ထားတဲ့ က်ေနာ့္လက္၂ဖကက္ို ေအာက္ကိုေလွ်ာခ်လိုက္ပီး 

တင္ပါးလံုးလံုးေလးကို လက္ဖ၀ါး၂ခုနဲ.ေသခ်ာကိုင္ပီး က်ေနာ္ဆြဲမလိုက္ေတာ့ ေျခဖ်ားေလးေထာက္ပီး 

မ်က္နာေလးေမာ့လာတယ္။ 

             အကို!! အင္းးးးး.... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ...  
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ဆရာမေလးမ်က္ေတာင္ေတြစင္းက်သြားပီ။ ဘာစကားသံမွလဲမထြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 

စင္ေယာ္ငွက္ကေလးနဲ.တူတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေကြးေကြးအိအိေလးကိုက်ေနာ္ ဆြဲစုပ္ပီးနမ္းလိုက္တာကိုး။ ျငိမ္ျငိမ္ 

ေလးေနပီး ႏႈတ္ခမ္းကိုအတင္းစိထားတယ္။ ပုံမွန္ေလးနမ္းစုပ္ေနရာက 

က်ေနာ့္ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုသူ.ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာထဲမ၀င္ ၀င္ေအာင္ထိုးထည့္ပီး 

သူ.အေပၚႏႈတ္ခမ္းကိုညင္ညင္သာသာ 

ယုယုယယေလးစုပ္ေပးေနမိတယ္။ တံု.ျပန္မႈကို ႀကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ က်ေနာ့္ဆရာမေလးဟာ 

ဖုိသတၱ၀ါနဲ.ထိေတြ.ဖူးပုံမေပၚဘူးဆိုတာေသခ်ာေနတယ္။ ၅မိနစ္ေလာက္ဆက္တိုက္စုပ္နမ္းေပးေန 

ပီးလႊတ္ေပးလိုက္ေတာ့.. က်ေနာ့္ရင္ခြင္ကိုမီွတြယ္လာရင္း တကိုယ္လံုးေပ်ာ့ေခြေနလို. 

ေဖးမပီးေပြ.ထားေပးရတယ္။  ဘာေနရာကိုမွမထိရေသးဘူး။ တင္ပါးေလးသာသာကိုင္ပီးႏႈတ္ခမ္းေလး 

စုပ္နမ္းတာနဲ. က်ေနာ့္ အနီကေလးခမ်ာဒီလိုျဖစ္သြားပီ။ အနီေလး.. ဘာျဖစ္တာလဲလို.ေမးေတာ့ 

ဘာမွျပန္မေျပာပဲ.. မ်က္လံုးေလးမွိတ္ပီး က်ေနာ့္ရင္ဘတက္ိုပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးအပ္ပီးမီွတြယ္ထားရွာတယ္။ 

              အကို!! အနီေလ .. ဒူးေတြေပ်ာ့ေနတယ္သိလား ...ရင္ထဲမွာလည္းတစ္ဆို.ဆို.ႀကီး ဆိုပီး 

အသက္ျပင္းျပင္းရွဴေနရတဲ့အသံနဲ.က်ေနာ့္ကို ေမာ့မႀကည့္ပဲေျပာလာတယ္ဗ်ာ။ 

က်ေနာ့္ရင္ေတြဗေလာင္ဆူေနပီဗ်။ တစ္ကိုယ္လံုးကေသြးေတြလည္းပြက္ပြက္ဆူလာတယ္။ 

က်ေနာ္ေပြ.ထားတဲ့ က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာမေလးဟာဘာမအွေတြ.အႀကံဳမရွိရွာေသးတဲ့ အရုိင္းမေလးဆိုတာ 

ခုလက္ေတြ.ႀကံဳေနရတာေတြႀကည့္တာနဲ.သိသာေနတယ္။ အနီေလး.. ခုအိမ္မွာဘယ္သူ 

ရိွေသးလဲ..လို.က်ေနာ္သူ.ေက်ာေလးကိုပြတ္ရင္းေမးလိုက္ေတာ့.. ဟင့္အင္း.. အကိုလို. 

ေမာ့မႀကည့္ပဲတုန္ယင္ေနတဲ့အသံကေလးနဲ.ျပန္ေျဖရွာတယ္။ ဧည့္ခန္းထဲမွာ အျပင္ကျမင္ေနရတယ္.. အနီ. 

အိပ္ခန္းထဲသြားရေအာင္ေနာ္လို.ေျပာေတာ့ဘာမွျပန္မေျပာပဲ က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာ ျငိမ္ေနရွာတယ္။ ေပါင္၁၀၀ 

စြန္းစြန္းေလးပဲေလးမယ္ထင္ရတဲ့သူ.ကိုယ္လံုးေလးကို က်ေနာ္ဆြဲေပြ.ခ်ီလိုက္ေတာ့.. 

ေစြ.ကနဲပါလာတယ္။ ဧည့္ခန္းနဲ.ကပ္လွ်က္ အိပ္ခန္းတံခါး၀ကိုေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္ေပြ.ခ်ီထားတဲ့ အနီက 

လက္အမူအရာနဲ.၀င္ဖုိ.ျပတယ္။ အိပ္ခန္းထဲေပြ.ခ်ီထားလွ်က္နဲ.ေရာက္သြားပီး အနီေလး 

ကိုအိပ္ယာေပၚအသာခ်ပီး ကုတင္ေအာက္ကိုေျခခ်ပီးထိုင္ခုိင္းလိုက္တယ္။ 

က်ေနာ္သတိရိွရိွနဲ.အိပ္ခန္းတံခါးကိုကလန္.ထိုးလိုက္တယ္။ 

       ျပန္လွည့္လာပီးႀကည့္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးခမ်ာေတာင့္ေတာင့္ကေလး 

လက္ေနာက္ျပန္ေထာက္ပီး ကုတင္ေပၚထိုင္လို.က်ေနာ့္ကိုရီေ၀ေ၀ႀကည့္ေနတယ္။ 

ခုနကသပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေနတဲ့ပုခုံးေက်ာ္ရုံဆံပင္ေလးေတြက ဖြာလံက ဲ်ေနရွာပီ။ 

တကိုယ္လံုးလည္းသိသိသာသာတုန္တုန္ရီရီျဖစ္ေနတယ္။ မ်က္နာကေလးက ပန္းေသြးေရာင္သမ္းေနတယ္။ 

       မနီနီခ်ိဳ.. လို.က်ေနာ္ကတိုးတိုးေလးေခၚလိုက္ေတာ့.. 

       ရွင္!! အကို .. လို.ျပန္ေျဖလာတယ္ 
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        က်ေနာ္.. အနီ.ေလးကို... ေလ.. ဆိုပီးဆက္ေျပာဖို.ဆြံ. အ ေနမိတယ္         

        အကို.ကို အနီအရမ္းခ်စ္ေနပီသိလား .. အကို.သေဘာ..အနီမေႀကာက္ဘူး.. 

လို.အံႀကိတ္ထားတဲ့ေလသံေလးနဲ.ဆက္ေျပာတယ္ 

(ဒါဟာက်ေနာ့္ကိုေတာ္ေတာ္ ေရွာ့ခ္ရ သြားေစတယ္ဗ်။ က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးဟာ ဘာမွအေတြ.ႀကံဳမရွိဘူးဆိုတာ 

က်ေနာ္ေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားမိန္းမေတြလို လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မူေနတာတို. 

ရုန္းကန္တာတို.၊ ျငင္းဆန္တာတို.ဘာတစ္ခုမွမလုပ္တဲ့အျပင္ ခုလိုျပန္ေျပာတာေတြဟာ က်ေနာ့္အတြက္ 

အ့ံႀသစရာေကာင္းေနတယ္၊ ဘာေႀကာင့္အေတြ.အႀကံဳမရွိတဲ့ သူကဒီေလာက္သတၱိရိွေန 

ရတာလဲဗ်) 

         ကုတင္နားကိုတိုးကပ္သြားပီး အနီ.ကိုဆြဲထူမယူလိုက္ေတာ့ အလိုက္သင့္ကေလးပါလာတယ္။ 

ရင္ခြင္ထဲဆြဲသြင္းပီးခပ္တင္းတင္းဖက္ထားမိျပန္တယ္။ ၂ေယာက္သားမတ္တပ္ရပ္လွ်က္အႀကာႀကီး 

ဖက္ထားပီးေတာ့မွ လူခ်င္းခြါလိုက္ပီး က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက လမင္းေလးနဲ.တူတဲ့ အနီ.မ်က္နာ 

ေလးကိုငုံ.ႀကည့္လိုက္ရင္း ဖန္ေဂၚလီလံုးေလးေတြလို၀ုိင္းစက္ပီး အရည္လဲ့ေနတဲ့ 

အနီ.မ်က္လံုးလွလွေလးေတြကို က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းနဲ.ဖိကပ္ပီးနမ္းေပးေနမိတယ္..ေနာက္..ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလး 

ေတြကိုဘယ္ျပန္ညာျပန္ဆက္နမ္းတယ္။ ဆရာမေလးဟာမ်က္လံုးေလးေမွးစင္းပီး ေႀကာင္ေပါက္စကေလးလို 

မွိန္းခံေနရွာတယ္။  

          မနီနီခ်ိဳ.. က်ေနာ္တို.အျပင္ဖက္သြားရေအာင္ေနာ္... 

မ်က္လံုးေလး ဖတ္ကနဲပြင့္လာပီး ... အကို!! လို.ေရရြတ္ရင္းနားမလည္ႏုိင္တဲ့အႀကည့္နဲ.ႀကည့္ေနတယ္။ 

           ဘာလို.လဲ? အနီ.ကိုအထင္ေသး... ...အင္းးး 

...ဆက္ေျပာလို.မရေအာင္သူ.ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက်ေနာ္ဆြဲစုပ္ေပးလိုက္တယ္။ တျပြတ္ျပြတ္နဲ.၄-

၅ခ်က္ေလာက္စုပ္နမ္းပီးမွျပန္ခြါလိုက္ရင္း 

           အနီေလးရာ.. က်ေနာ့္ခ်စ္သူဟာအပ်ိဳစင္ကေလးဆိုတာ က်ေနာ္သိတာေပါ့.. ခုဟာက 

က်ေနာ္အနီ.ကိုမလိုခ်င္လို.မဟုတ္ဘူးသိလား.. 

           ခ်က္ခ်င္းႀကီး မလုပ္ရက္လို.   တန္ဖုိးထားခ်င္လို.က်ေနာ္ေအာင့္အီးလိုက္တာ.. 

ကမၻာေပၚကဘယ္မိန္းမထက္မဆို အနီ.ကိုက်ေနာ္လိုခ်င္တပ္မက္တယ္ဟုတ္ပီလား.. 

           ခုဟာက ခ်စ္လြန္းလို.မလုပ္ရက္တာပါဗ်ာ.. တျခားဘာမွေတာင္ေတာင္အီအီမေတြးရဘူးေလ 

ေနာ္..အနီေလး.. က်ေနာ့္နတ္သမီးေလး.. ...  

           ခုလိုက်ေနာ့္ ဆႏၵကိုခ်က္ခ်င္း လိုက္ေလ်ာျပတာကို အထင္မေသးတဲ့အျပင္ ..ျပတ္ျပတ္သားသား 

မာေက်ာတဲ့စိတ္ဓာတ္ကေလးကိုျမင္လိုက္ရေတာ့ ပုိေတာင္ျမတ္ႏုိးေသးတယ္ဗ်ာ... 

အဲ့ဒီစကားေတြကိုက်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက ဆရာမေလးကိုငုံ.ႀကည့္ရင္း.. ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကိုပြတ္ေပး၊ 

နဖူးေလးကိုေမႊးေမႊးေပး၊မ်က္လံုးလွလွေလးေတြကိုနမ္းေပးရင္းဆက္တိုက္ေျပာေနမိ 
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တယ္။ ရုတ္တရက္ ဖန္ေဂၚလီ၀ုိင္း၀ုိင္းေလးေတြထဲကေန မ်က္ရည္ေတြေပါက္ကနဲေပါက္ကနဲစီးက်လာပီး.. 

မပီ၀ုိးတ၀ါးအသံနဲ.  .. အကို.ကိုအနီပုိလို.ေတာင္ခ်စ္လာပီသိရဲ.လားရွင္ရယ္လို.ေျပာ 

ပီးက်ေနာ့္ကိုေပ်ာက္သြားမွာစုိးတဲ့အတိုင္းပဲ တအားႀကီးဖက္လာရွာတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာခုနက 

ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲေနတဲ့ လိင္စိတ္အစား အင္မတန္ေအးခ်မ္းႀကည္လင္တဲ့ ျမတ္ႏုိးတဲ့စိတ္ေတြ 

လႊမ္းလာပီဗ်ာ။ 

            ၂ေယာက္သားတစ္ေယာက္ခါးတစ္ေယာက္ဖက္ထားရင္းအျပင္ကို ယိုင္နဲ.နဲ. ေလွ်ာက္လာႀကပီး 

ဧည့္ခန္းထဲမွာပူးကပ္ထိုင္ေနႀကတယ္။ 

ခုနကျပင္းထန္တဲ့ မုန္တိုင္းဆန္ဆန္ စိတ္ဆူပြက္မႈေတြေနရာမာွ.. ေမႊးျမတဲ့ အခ်စ္စိတ္ေတြေနရာယူထားခဲ့ပါပီ။ 

ခင္ဗ်ားတို. ဘယ္လိုျမင္သလဲဗ်ာ? က်ေနာ့္စိတ္ကိုနားမလည္ဘူးထင္တယ္ဟုတ္ 

တယ္မလား? က်ေနာ္လူေကာင္းမဟုတ္မွန္း ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ရက္တစ္ခုက ေရတြင္းမွာျဖစ္တဲ့ 

ကိစၥမွာခင္ဗ်ားတို.သိခဲ့ပီးသားပါ။  ဒါေပမယ့္ ေလာကမွာထူးဆန္းတဲ့ အီမုိးရွင္းေတြ အမ်ားႀကီးဗ်။ 

ဟုတ္တယ္ခုနက က်ေနာ္လိင္စိတ္ထေနတာ..ဒါေပမယ့္ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာစိတ္က 

အဲ့ဒီလိင္စိတ္ကိုဖုံးသြားတယ္ဗ်ာ။ အကယ္၍က်ေနာ့္ခ်စ္သူအနီေလးက အတင္းရုန္းကန္တာတို.၊မူသလိုလို 

လုပ္တာတို.နဲ.တံု.ျပန္လာရင္က်ေနာ္ ေရွ.ဆက္ေကာင္းဆက္မိမွာေသခ်ာတယ္။ ခုလိုမ်ိဳး 

က်ေနာ့္ကိုခ်စ္တဲ့အတြက္ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ပါဆိုပီး လိုက္ေလ်ာလာေတာ့ ပထမအံ့ႀသတယ္၊ေနာက္ဆံုး 

မလုပ္ရက္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ 

            ခုပဲႀကည့္ေလ..က်ေနာ့္ကို မ်က္လံုးရႊဲႀကီးေတြနဲ.စုိက္ႀကည့္ေနတဲ့က်ေနာ့္ခ်စ္သူ 

သူနာျပဳဆရာမေခ်ာေခ်ာေလး.. 

သူ.အႀကည့္ေတြထဲမွာ တြယ္တာမႈ၊အထင္ႀကီးမႈ၊ျမတ္ႏုိးမႈ.. 

ငါ့အေပၚေတာ္ေတာ္တန္ဖုိးထားပါလားဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ေတြအျပည့္ပါေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ျမင္ေနရတယ္ဗ်။ 

အဲ့လိုတစ္ေယာက္နဲ. 

တစ္ေယာက္ထိုင္ေငးေနရင္း ႀကည္ႏူးေနႀကတာေတာ္ေတာ္ေလးႀကာလာေတာ့.. 

၂ေယာက္သားမီးဖုိေခ်ာင္ဖက္ထသြားပီး ေန.လည္စာ စားႀကတယ္။ အနီေလးခ်က္ထားတဲ့ဟင္းက ဘာမွအထူး 

တလည္မဟုတ္ဘူး။ 

ခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်ကနဲ္.ဘဲဥေႀကာ္ေလး..ဒါေပမယ့္က်ေနာ့္ဘ၀မွာစားဖူးသမွ်ထဲမွာအေကာင္းဆံုးေသာေန.လည္စာ

ဗ်။ ေျကြရည္သုတ္ဇလံုေလးထဲထမင္းေတြခူးထည့္ပီးခရမ္း 

ခ်ဥ္သီးခ်က္နဲ.နယ္ဖတ္..ဘဲဥေႀကာ္ေလးဖဲ့ထည့္ပီး ခ်စ္သူက..အကို..ပါးစပ္ဟ..ေရာ့ 

ဆိုပီးခြံ.ေကၽြးတဲ့ထမင္းဟာကမၻာေပၚမွာအေကာင္းဆံုးေသာေန.လည္စာျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ 

အပူဒဏ္မခံႏုိင္တဲ့က်ေနာ္တစ္ေယာက္ခုဆို ေလာကငရဲလို.ထင္ခဲ့တဲ့ျမိဳ.မွာအေပ်ာ္ဆံုးလူသားျဖစ္လာခဲ့ပီဗ်ာ။ 

တစ္ျမိဳ.လံုးရဲ.လမ္းတကာကို ငွက္ျမီးရွည္တံဆိပ္တရုတ္စက္ဘီးေလး ေပၚမွာ က်ေနာ့္ခ်စ္သူ 
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သူနာျပဳဆရာမေလးေခ်ာေခ်ာေလးကိုတင္ပီး မေမာမပန္းႏုိင္ေအာင္နင္းခဲ့ဖူးတယ္။ အဘိုးကိုညဖက္ 

ေစာင့္အိပ္ပီးတာနဲ.ေဆးရုံကေန ဆရာမေလးမနီနီခ်ိဳနဲ.တူတူလိုက္သြားတတ္တယ္။ 

ဆရာမေလးအိမ္မွာတူတူေနတဲ့အေဒၚကျမိဳ.လည္ကေစ်းထဲမွာ အထည္ဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့အပ်ိဳႀကီးဆိုေတာ့ညေန 

ေစာင္းမွျပန္လာတတ္တယ္။ က်ေနာ္တို.၂ေယာက္ထဲေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ဘ၀ေလးေပါဗ့်ာ။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ အခါ အနီေလးကေဘးကေနကူညီေပးရင္း ဟ!! အကို.ဟင္းေတြကမစား 

ရေသးဘူးအနံ.ရွဴရတာ ျမင္ရတာနဲ.တင္ဗုိက္ဆာလိုက္တာ.. အနီေလးေတာ့ 

ဟင္းခ်က္ကၽြမ္းတဲ့ေယာက်္ားရေတာ့မွာကံေကာင္းတယ္ေတာ့္.. 

လို.ေျပာရင္းတခစ္ခစ္သေဘာေတြက်ေနတတ္ပါတယ္ 

စားေသာက္ပီးတာနဲ. အနီ.ကုတင္ေပၚမွာ၂ေယာက္သားတူတူလွဲအိပ္၊စာအုပ္တစ္အုပ္ေလာက္တူတူဖတ္ရင္း 

ဖက္ပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္တယ္။ 

         ဒီေလာက္ပူးကပ္ေနမွေတာ့ ဟိုဟာမလုပ္ျဖစ္ဖူးဆိုတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို.ခင္ဗ်ားတို.ထင္ေနတယ္မလား? 

ဟဲဟဲ..ဟုတ္ပါ့..ေျပာဖို.ေမ့ေနတာဗ်။ ခ်ဥ္သီးနဲ.ဆားအတူထားမွေတာ့ မျဖစ္ပဲေနပါ့မလားေလ။ 

ပထမဆံုးခ်စ္သူျဖစ္သြားတဲ့ေန.ကေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကျမတ္ႏုိးလြန္းလို.အရမ္းထိန္းလိုက္မိ 

တာေပါ့။ ေနာက္ေန.ေတြက်ေတာ့ ဒီလိုဗ်ာ..မီးဖုိေခ်ာင္ထဲခ်က္ျပဳတ္ရင္း..တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္က 

အျငိမ္ေနတာမွမဟုတ္တာကိုးဗ်။ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္အလစ္ေခ်ာင္းပီး တျပြတ္ 

ျပြတ္နဲ.ဦးတဲ့လူက ဖက္ဖက္နမ္းေနႀကေလ။ မသိမသာမတ္တပ္ရပ္ပီး မီးဖုိခုံမွာပန္းကန္ေဆး 

ဟင္းရြက္သင္ေနတဲ့ ဆရာမေလးရဲ.တင္ပါးကားကား၀ိုင္း၀ုိင္းေလးကို က်ေနာ္က အေနာက္ကေန 

သိုင္းဖက္သလိုလိုနဲ.က်ေနာ့္ 

အငယ္ေကာင္နဲ.ေထာက္ေထာက္လိုက္ရင္..အာကြာ..ဆိုပီးဆရာမေလးမ်က္နာနီနီျဖစ္ပီး 

ေကာ့ေကာ့တက္သြားေနက်ေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အိမ္ေနရင္းတီရွပ္အပါး 

ေလး၀တ္ထားတဲ့ ဆရာမေလးကိုအလစ္မွာ က်ေနာ္တီရွပ္ေအာက္လက္လွ်ိဳပီး 

က်ေနာ့္လက္နဲ.မဆံ့ေလာက္ေအာင္ႀကီးတဲ့ႏုိ.အိစက္စက္ထြားထြားေလးကို 

ဘရာေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးအေပၚကေနကိုင္ 

ပီးညွစ္ညွစ္ေပးတတ္တာေပါ့။ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္တာကေတာ့ တခ်ိန္လံုးလိုလိုပဲ။ ဟင္းခ်က္ေနတဲ့က်ေနာ့္ကို 

ေဘးကေန.. အကိုလို.လွမ္းေခၚလို. က်ေနာ္ကလွည့္ႀကည့္လိုက္ရင္ ပလြတ္ကနဲ 

ဆရာမေလးက စုပ္နမ္းပီး သေဘာေတြက်၊ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း..အားရင္အားသလိုခ်စ္သူ.ႏႈတ္ခမ္းရဲရဲေလးကို ခဏခဏနမ္းစုပ္ေနက်ေလ။ 

အဲ့လိုေတြျဖစ္ေနမွေတာ့ ၂ေယာက္လံုးက 

သာထိန္းေနတာ စိတ္ထဲမွာေတာ့ တေျမ့ေျမ့ေလာင္ကၽြမ္းေနပီ။ သူကလည္းေတာ္ေတာ္ေလး 

စိတ္ျကြျကြလာတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ရိပ္မိသလို၊ က်ေနာ္လည္းသူ.ကိုတအားလုပ္ခ်င္ေနရွာပီဆိုတာ 
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သူမသိပဲေနမလားဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ.ေပါက္ကြဲထြက္တဲ့ေန.တစ္ခုေရာက္လာေတာ့တာေပါ့။ 

          တရက္က်ေတာ့မနက္ခင္း၁၀နာရီေလာက္မွာ က်ေနာ္တို.ခ်က္ျပဳတ္လို.ပီးသြားေတာ့ ထမင္းပြဲျပင္ပီး 

ေရမိုးခ်ိဳးသန္.စင္ႀကတယ္။ 

အဲ့ဒီေန.ကမနက္ခင္း အိမ္ကိုအတူျပန္လာကထဲက.. ၂ေယာက္လံုးမထိတထိလုပ္တာေတာ္ေတာ္ေလး 

မ်ားမိတယ္။ မထိတထိဆိုတာက နမ္းလိုက္ကိုင္လိုက္ ဆြလိုက္ေတြေပါ့။ အဲ့ဒီမွာအဆင့္က 

ေတာ္ေတာ္ေလးေက်ာ္စျပဳလာပီဗ်။ ခါတိုင္းလိုႏုိ.ကိုင္ဟိုေထာက္ဒီေထာက္လုပ္တဲ့အျပင္ က်ေနာ့္ 

အငယ္ေကာင္ကို ပုဆိုးေပၚကေန သူ.လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ.ကိုင္ပီးေဆာ့ခုိင္းတာေတြ 

ဘာေတြျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ့္အနီေလး မ်က္နာေလးပန္းေရာင္ျဖစ္ပီး 

အသက္ရွဴသံေတြျပင္းလာတာေတြျဖစ္စျပဳလာတယ္။ အပ်ိဳစင္ေလး ကိုက်ေနာ့္မာေတာင့္ေနတဲ့ ပစၥည္းႀကီးသြား 

ကိုင္ခုိင္းလိုက္တာကိုးဗ်။ ကိုင္ပီးေရွ.တိုင္းေနာက္ငင္နည္းနည္းလုပ္ခုိင္းလိုက္ေတာ့ သေဘာေပါက္ပီး 

က်ေနာ္ခ်က္ျပဳတ္ေနတာကိုအေနာက္ကေန မီွပီးသိုင္းဖက္ထားရင္း တခ်က္ခ်က္ပုဆိုးေပၚ 

ကေနလာလာကိုင္ပီး ပြတ္ေပးေနတယ္။ သက္ျပင္းေလးတဟင္းဟင္းခ်ပီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္၂ေယာက္လံုးထိန္းပီး 

ေပါက္ကြဲလုလုအေျခေနကိုထိန္းထားႀကပါေသးတယ္။ ျပႆနာက ေရမိုးခ်ိဳး 

ပီး အိပ္ခန္းထဲမွာ အ၀တ္လဲႀကေတာ့မွစတာဗ်။ 

        ေရမိုးခ်ိဳးပီးစ ထမီရင္ေခါင္းလ်ားေလးနဲ. ေမႊးပ်ံ.ပ်ံ.ျဖစ္ေနတဲ့ ခ်စ္သူေလးက 

ဘရာအနက္ကေလး၀တ္မလို.ျပင္ရင္း ေက်ာေပးထားရာကေန အကို..အနီ.ကိုခ်ိတ္တပ္ေပးဆိုပီး ခုိင္းလာ 

ေတာ့ က်ေနာ္လည္း အင္းက်ီတံုးလံုးေရလဲပုဆိုးတိုတိုေလးနဲ. အနားကိုကပ္သြားပီး သူ.ကိုကူညီမလို.လုပ္ရင္း 

စိတ္မထိန္းႏုိင္လို.သူ.ဂ်ိဳင္းႀကားေလးေအာက္ကေန ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကို မ၀တ္ရေသး 

ပဲဖံုးထားတဲ့ ဘရာအေပၚကေနဖြဖြေလး စုံကိုင္လိုက္မိတယ္။ ကိုင္ေနရင္းနဲ. အနီ.ဂုတ္ပုိးေလးကို 

က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းနဲ.ဖြဖြေလးပြတ္ေပးရင္း ေအာက္က အငယ္ေကာင္နဲ.သူ.တင္ပါးေလးကိုခပ္ဆ 

ဆေလး၂ခ်က္၃ခ်က္ေလာက္ေဆာင့္ေပးလိုက္မိတယ္။ အင္းးးး.. အကိုရယ္..ဆိုပီး 

က်ေနာ့္ဆရာမေလးညည္းသြားေတာ့မွ ဘရာခ်ိတ္ကေလးကိုေသခ်ာတပ္ေပးလိုက္ပီး ေက်ာေပးရင္း အ၀တ္ 

လဲ၊မီးဖုိေခ်ာင္ထဲထြက္လာမိတယ္။ ထမင္းလက္ဆံုစားေနရင္းနဲ. အနီ.မ်က္နာကိုႀကည့္မိေတာ့ 

ေတာ္ေတာ္ေလးမူပ်က္စျပဳလာပီ။ က်ေနာ္စကားေတြေဖာင္ဖြဲ.ေနတာေတာင္ အင္း အဲ နဲ.ေသခ်ာ 

ခါတိုင္းလိုစကားျပန္မေျပာပဲက်ေနာ့္ကိုစုိက္စုိက္ႀကည့္ေနတယ္။ 

        စားေသာက္ေဆးေႀကာပီးလို.ခါတိုင္းလို နားဖို.တူတူအိပ္ခန္းထဲ၀င္လာႀကေတာ့ 

က်ေနာ့္ခါးကိုမလြတ္တမ္းဖက္ထားတယ္။ 

အခန္းေထာင့္မွာရိွတဲ့အနီ.စာအုပ္စင္ေလးေပၚမွာ မအိပ္ခင္ဖတ္ဖုိ.စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုက်ေနာ္ေမႊေႏွာက္ပီး 

ရွာရင္းရလာေတာ ့ကုတင္ဆီျပန္လွည့္လာေတာ့ အနီေလး ကုတင္ေပၚမွာတေစာင္းေခြ 

ေခြေလးလွဲေနရင္း က်ေနာ့္ကိုရီေ၀ေ၀ေငးေနရွာတယ္။ ေလွ်ာ္ပီးစ ဖားလ်ားခ်ထားတဲ့ 
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ဆံပင္ေလးေတြကရင္ဘတ္အေရွ.ဘက္မွာေခြက်ေနတယ္။ က်ေနာ္ကုတင္ေပၚတက္ပီး သူ.ကိုရင္ခြင္ထဲ 

ဆြဲထည့္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚပါးေလးအပ္ပီး ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းက က်ေနာ့္ကိုခြလာတယ္။ 

စာအုပ္ဖတ္ျပဖို.ျပင္ေနတဲ့ က်ေနာ့္လက္ထဲက စာအုပ္ကိုဆြဲယူပီး သူ.ေနာက္ေက်ာဖက္ကို 

ေနာက္ျပန္ပစ္ခ်လိုက္တယ္။ ပီးေတာ့ က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲကေနအရည္လဲ့ေနတဲ့ မ်က္၀န္းေလးေတြနဲ.ေမာ့ႀကည့္ပီး 

အနီ.ကိုနမ္းစမ္းပါ လို.ေလသံခပ္မာမာေလးနဲ.ေဟာက္သလိုလိုေျပာလာတယ္။ 

နီရဲရဲေလးနဲ.ပါးလ်လ်ခ်ိဳျမိန္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းအိအိေလးကို က်ေနာ္ငုံ.ပီးဆြဲစုပ္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္အေပၚႏႈတ္ခမ္းကို 

တျပြတ္ျပြတ္ျပန္စုပ္ရင္း တံု.ျပန္မႈျပင္းလာတယ္။ တဟင္းဟင္းနဲ.အသက္ရွဴသံေလး 

ကလည္းက်ယ္ေလာင္လာတယ္။ 

      လက္ေခ်ာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေတြက က်ေနာ့္ပုဆိုးေပၚကေန ေအာက္ကမာေတာင့္စျပဳေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ပစၥည္းကိုလိုက္စမ္းပီးရွာေနရင္းေတြ.သြားေတာ့ တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားပီး မနက္ကလိုေရွ. 

တိုးေနာက္ငင္လုပ္ေပးရင္းေဆာ့ေနလိုက္တာ ခ်က္ခ်င္းပဲ 

က်ေနာ့္ပစၥည္းကသံပုိက္လံုးတစ္ခုလိုမာေတာင့္လာျပန္ပီ။ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ေနရာက ဆတ္ကနဲခြါသြားပီး 

၀ုန္းကနဲသူထထိုင္လိုက္ေတာ့ 

က်ေနာ္လန္.ပီး ေမာ့ႀကည့္မိလိုက္ေတာ့... 

      အကို..အနီ.ကို လိုခ်င္ေနရက္သားနဲ.ဘာလို. အဲ့လိုေအာင့္ထားရတာလဲ.. 

လို.နီျမန္းေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ.ဆရာမေလးကေလသတံင္းတင္းေလးနဲ.ေမးလာေရာဗ်ာ.. 

      အနီေလးရာ.. အကိုအနီ.ကိုတန္ဖုိးထား..လို. 

ရုတ္တရက္က်ေနာ့္စကားသံတိတ္သြားပီ။ အနီ.လက္ဖ၀ါးေလးကဆတ္ကနဲက်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းကို 

လာဖိကပ္ပီးပိတ္လိုက္တာဗ်။ ပီးတာနဲ.တီရွပ္ကေလးကို ခပ္ျမန္ျမန္ဆြဲခၽြတ္ပလိုက္တာ ျမန္လြန္းလို. 

က်ေနာ္မွင္တက္ေနမိတယ္။ ႀကည့္စမ္းပါဦးဗ်ာ။ ဘရာအနက္ေရာင္ကေလးခမ်ာမႏိုင္မနင္း 

အနီ.ႏုိ.၀ုိင္း၀ုိင္းစက္စက္အိအိႀကီးေတြကို သယ္မထားရတာေလ။ လွလိုက္တာဗ်ာ။ က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမွန္း 

မသိေငးေနတာကို ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုသြားျဖဴျဖဴေလးနဲ.ကိုက္ထားတဲ့ ဆရာမေလးက စုိက္ႀကည့္ရင္း 

လက္ကိုေနာက္ျပန္ပစ္ပီး ဘရာခ်ိပ္ေတြကိုျဖဳတ္ခ်လိုက္တယ္။ 

      ဟားးးးးးးးးး !! ၀င္း၀ါပီးစုိေျပလွတဲ့ ႏုိ.ႀကီး၂လံုးက အိကနဲထြက္က်လာတယ္။ 

ႏုိ.သီးေခါင္းပန္းေရာင္ေလးေတြက စူတူတူေလးေထာင္ထေနတာ တန္းေနတာပဲဗ်ာ။ 

ကပုိကရုိဆံႏြယ္ေတြနဲ. နီျမန္းေနတဲ့မ်က္နာေလး၊ ကိုယ္အေပၚပိုင္းဗလာျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္နတ္သမီးေလး 

ကအံႀကိတ္ထားတဲ့ ေလသံစူးစူးေလးနဲ.  

      ေဟ့..အကို..အနီ.ကိုခ်စ္တယ္ဆို .. တဲ့ဗ်ာ... ... 

.... ... ... ... .... ..... ..... 

.... ... ... ... ... .... ... .... 
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... .... .... .... ... ... ... ....  

..... ..... .... .... .... ... .... 

အကို..ဘာလုပ္ေနတာလဲ..ဆိုပီးအသက္ရွဴသံမမွန္ေတာ့တဲ့ 

အနီေလးကတုန္ခါေနတဲ့အသံေလးနဲ.ေျပာလာတယ္။ 

ပက္လက္လွန္အိပ္ေနတဲ့က်ေနာ္ ဆတ္ကနဲထထိုင္ပီး အိမ္ေနရင္း၀တ္ထားတဲ့ ျမင္းေခါင္းတံဆိပ္စြပ္က်ယ္ 

အျဖဴေလးကိုဆြဲခၽြတ္ ရင္း အနီ.ကိုယ္လံုးေလးကိုရင္ခ်င္းအပ္ပီးဆြဲဖက္လိုက္တယ္။ 

အားးး..အကာအကြယ္မဲ့ေနတဲ့ရင္ဘတ္ခ်င္းထိမိေတာ့ 

အိစက္ေခ်ာေမြ.တဲ့အထိအေတြ.ကက်ေနာ့္ကိုရိွန္းတိမ္းဖိမ္းတိမ္းျဖစ္သြားေစတယ္။ 

ခပ္တင္းတင္းေလးဖက္ထားလိုက္ပီး မွလူခ်င္းခြါလိုက္ပီး 

အနီ.ရင္သားလံုး၀ုိင္း၀ုိင္းႀကီး၂ခုကိုတဆတဆ္တ္တုန္ေနတဲ့က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.မရဲတရဲကိုင္လိုက္မိတယ္

။ အရင္ကခုလိုအခုအခံမပါပဲတစ္ခါမွမကိုင္ဖူးေသးဘူးဗ်။ ပန္းေရာင္သမ္းပီးစူတူတူ 

မာေတာင့္ေတာင့္ေလးျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိ.သီးေခါင္းေလးေတြကို လက္ညိဳးလက္မ၂ခုႀကားညွပ္ကိုင္ပီး 

ဖြဖြေလးလွိမ့္ေပးလိုက္ေတာ့ အနီ.လက္ေခ်ာင္းေတြကက်ေနာ့္လက္ေမာင္းကိုအတင္းလာဆုပ္ကိုင္ 

ထားပီး ဟင္းးး..အကို...ဟင္းးးး ဆိုပီးညည္းသံထြက္လာတယ္။ 

လက္ကအဲ့လိုဘယ္ညာေျပာင္းပီးကစားေပးေနရင္း က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကလည္း 

အနီကေလးရဲ.လည္တိုင္၀င္း၀င္းေလးကိုတျပြတ္ 

ျပြတ္စုပ္ပီးနမ္းေပးေနမိတယ္။ လိင္စိတ္နဲ.အခ်စ္ေရာထားတဲ့အခါျဖစ္လာတဲ့ နတ္ပူးသလိုတုန္ခါတဲ့ 

ခံစားခ်က္မ်ိဳး၂ေယာက္လံုးျဖစ္စျပဳလာပီဗ်ာ။ ဒါဟာသာမန္လိင္စိတ္ျကြလာလို.မိန္းမတစ္ေယာက္ 

နဲ.အိပ္တဲ့အခါျဖစ္တဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးနဲ.ျခားနားလြန္းတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို.လည္းႀကံဳဖူးမွာပါ။ 

           က်ေနာ္ဟာအနီကေလးနဲ.မတိုင္ခင္က အေတြ.အႀကံဳေတြရွိပီးသား မုိ.ေတာ္ေတာ္ေလးထိန္းႏုိင္ေပမယ့္ 

ခုက်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာမေလးကေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမွန္း ျပန္ေျပာျပလို.မရတဲ့ 

ပုံစံျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ အရုိင္းေလးကိုးဗ်။ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာေျပးလာရတဲ့ လူတစ္ေယာက္လို 

ေမာဟိုက္ေနတဲ့ပုံမ်က္လံုးေလးမွိတ္ပီး..ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြက လႈပ္ရြရြ..ဒါေပမယ့္ဘာေျပာေနမွန္းမေသ 

ခ်ာတဲ့မပီ၀ုိးတ၀ါးအသံေတြ။ က်ေနာ္အနီ.ကိုယ္လံုးေလးကိုကတုင္ေပၚတြန္းလွဲလိုက္တယ္။ 

ခါးတ၀က္ေရာက္တဲ့အထိေလွ်ာက်ေနတဲ့ သူ.ထမီေလးကို အကုန္ကြင္းလံုးကၽြတ္သြားေအာင္ဆြဲခၽြတ္ 

လိုက္ေတာ့... ခ်စ္ေမႊးေရးေရးေလးနဲ.သူ. အဖုတ္ေလးက ေဖာင္းကားကားေလးဟက္တက္ကြဲေလး။ 

က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္းေတြက သူ.အဖုတ္ေလးဆီသာသာေလးအုပ္ကိုင္ပီးရြရြေလးပြတ္ေပး 

လိုက္ေတာ့...အဟင့္!! ဆိုပီးညည္းသံေလးထြက္လာတယ္။ က်ေနာ္သတိရိွတယ္ဗ်။ ခ်စ္သူက 

အပ်ိဳစင္ကေလး..ခုခ်ိန္လက္ေခ်ာင္းေလးသြားထိုးထည့္ဖုိ.ေတာင္မလြယ္ဘူးဆိုတာသေဘာေပါက္ 

တယ္။(ခင္ဗ်ားတို.ယံုမလားမသိဘူး က်ေနာ့္ရည္းစားဦး 
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မမနဲ.တံုးက၆လေလာက္ႀကာသြားတယ္မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး 

ထိပ္ကေလးသြင္းတာနဲ.နာတယ္ဆိုပီးစြတ္ေအာ္လို.မလုပ္ရဲပဲရပ္ရပ္လိုက္ရ 

တာေလ..ေနာက္ဆံုးအဖုတ္လွ်က္ပီးတြယ္မွေအာင္ျမင္သြားတာဗ်) ဒါေႀကာင့္က်ေနာ္ခု 

ေတာ္ေတာ္သတိထားေနရတာ..ႏူးနပ္တာကိုစိတ္ရွည္မွရမယ္။  

           အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ေလးကိုအကြဲေႀကာင္းအစုန္အဆန္ပြတ္ေပးေနရင္း 

အေပၚပိုင္းကိုလည္းတိုက္စစ္ဖြင့္တယ္။ 

၀ုိင္းစက္စက္ႏုိ.ႀကီးေတြကို ပထမဖြဖြေလးစ စုိ.ေပးတယ္..အရိွန္ရလာေတာ့ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းတျပြတ္ျပြတ္ 

အသံေတြျမည္လာေအာင္စုိ.ေပးေနတယ္။ ေအာက္ကပြတ္တာလည္း မရပ္ေပးဘူး။ 

က်ေနာ့္ခ်စ္သူအနီေလးကေတာ့ ေက်ာနဲ.အိပ္ယာမထိေတာ့ေအာင္ေကာ့တက္ပီး တဟင္းဟင္းညည္းေနရွာပီ။ 

က်ေနာ္ေတြေ၀ေနတယ္ဗ်။ က်ေနာ္ခုခ်က္ခ်င္း ခ်စ္သူရဲ. ေ-ာက္ဖုတ္ကိုေကာက္ပီး 

လွ်က္ပလိုက္ရင္ဘယ္လိုေနမလဲ? အထင္ေသးသြားမလား? ေနာက္ဆံုး မထူးေတာ့ဘူးဆိုပီး 

ႏုိ.စုိ.ေနတာကိုရပ္ပီး အနီ.ေပါင္ႀကားထဲေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ပီး ေခါင္းအုံးတစ္လံုးကိုဆြဲယူလိုက္ရင္း 

သူ.တင္ပါးေဖြးေဖြးေလးရဲ.ေအာက္ကို ထိုးသြင္းပီးခုလိုက္တယ္။ 

            အနီ.ကို.. အကိုအရမ္းခ်စ္လို.ပါေနာ္လို. လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ့ ေတြေ၀ေနတဲ့က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးက 

ပက္လက္လွန္အိပ္ေနတဲ့ေနရာကေနေ၀ခြဲမရတဲ့ မ်က္လံုးေလးေတြနဲ.လွမ္းႀကည့္ရင္းေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္။ 

ခ်က္ခ်င္းပဲက်ေနာ္ အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္း ေပၚကိုမ်က္နာအပ္ခ်ပလိုက္တယ္။ အကို!! 

လို.ေအာ္ပီး..အနီထထိုင္ဖုိ.ႀကိဳးစားေသး 

တယ္။ ဒါေပမယ့္မရေတာ့ဘူး။ က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြက အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ခဲမိသြားပီဗ်။ ေ-

ာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကိုစုပ္လိုက္ လွ်က္လိုက္အသားကုန္ဆက္တိုက္လုပ္ေပး 

လိုက္ေတာ့ အနီ.ပါးစပ္က တရီွးရီွးေအာ္သံနဲ.အသက္ရွဴသံျပင္းျပင္းေတြထြက္လာတယ္။ 

အကိုေရ...အကို..လို.ေအာ္ရင္းက်ေနာ့္နားရြက္၂ဖက္ကိုလက္၂ဖက္နဲ.စုံကိုင္ပီး အတင္းဆြဲထားတာနား 

ရြက္ေတြေတာင္ထူပူလာတယ္။ အဖုတ္ထဲက 

အရည္ေတြဟာက်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြမ်က္နာေတြမွာေတာင္ေပက်ံကုန္ပီဗ်။ တခ်က္တခ်က္ 

အစိကေလးကိုလွ်ာနဲ.ဖိဖိပီးထိုးေပးလိုက္ရင္ တင္ပါး 

ေလးေတြေခါင္းအုံးနဲ.လြတ္ထြက္သြားတဲ့အထိေကာ့ပ်ံေနတာပဲ။ 

ေတာ္ေတာ္ေလးဟုတ္လာပီလို.ယူဆလာတာနဲ. သူ.ေ-ာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသား၂ခုကို လက္ညိဳးလက္မနဲ.ျဖဲပီး 

က်ေနာ့္လွ်ာကိုအထဲ 

ထိထိုးထိုးသြင္းပီးကစားေပးလိုက္ေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုးဓာတ္လိုက္သလိုအေႀကာေတြဆြဲစျပဳလာတယ္။ 

အကို..အနီေလ..အနီေသေတာ့မလားမသိဘူး...ေမာလိုက္တာ..လို.သူ.ေပါင္ႀကားထဲမ်က္ 

နာအပ္ထားတဲ့က်ေနာ့္ကိုတုန္တုန္ရီရီလွမ္းေျပာတယ္။ 
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             က်ေနာ္ဒူးေထာက္ထိုင္လိုက္ပီး မ်က္နာကိုျပန္ခြါလိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ပုဆိုးကို 

ခၽြတ္ဖုိ.ျပင္တယ္။လက္တစ္ဖက္ကေတာ့ အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ကိုလက္မနဲ.ပြတ္ေပးေနတာကိုမရပ္ဘူး။ 

ေျပက်ေနတဲ့က်ေနာ့္ပုဆိုးကို ခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့ နီရဲပီးတင္းေျပာင္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ - ီးက 

ေျဖာင္းကနဲေပၚလာတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးဖီးလ္တက္ေနတဲ့ ခ်စ္သူကမ်က္လံုးေလး ၀ုိင္းစက္စက္နဲ. 

က်ေနာ့္ပစၥည္းကိုေခါင္းေထာင္ပီး လွမ္းႀကည့္ေနတယ္။ က်ေနာ့္ - ီး ကိုအရင္းကေနကိုင္ပီး 

ေအာက္ကိုငုိက္ငုိက္ထားရင္း သူ.ေ-ာက္ဖုတ္၀မွာေတ့လိုက္ေတာ့ မ်က္လံုးေလးေမွးစင္းပီး အံႀကိတ္ 

ထားရာွတယ္။ အရည္ေတြစိုရႊဲေနတဲ့ သူ.ေ-ာက္ဖုတ္၀အိအိေလး ထဲက်ေနာ့္မာေတာင့္ေနတဲ့ 

အငယ္ေကာင္ကိုတအိအိဖိသြင္းေတာ့ ထိပ္ကေလးေတာင္မ၀င္ႏုိင္ပဲ တင္းခံေနတယ္ဗ်ာ။ ဒီေလာက္ 

အရည္ေတြစုိရႊဲေနတာေတာင္ အဆင္မေျပဘူးျဖစ္ေနတယ္။ 

             အနီ..မတင္းထားနဲ.ေနာ္..အကိုသြင္းလိုက္ေတာ့မယ္ လို. 

က်ေနာ္လွမ္းေျပာေတာ့..မ်က္နာမွာေခၽြးစက္ကေလးေတြသီးေနတဲ့ 

ခ်စ္သူကေမာေနတဲ့ဟန္ကေလးနဲ.ေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္။ 

အားနည္းနည္းစုိက္ပီး ဖိခ်လိုက္ပီ။ အိ!! ဆိုတဲ့အသံေလး အနီ.ဆီကထြက္လာတယ္။ မဆိုးဘူးဗ်။ 

တစ္၀က္ေလာက္၀င္တယ္။ ျပန္ထုတ္တယ္..ျပန္ဖိပီးသြင္းတယ္။၉-၁၀ခ်က္ေလာက္ဒီတိုင္းပဲ 

တစ္၀က္ေလာက္သာသာအ၀င္အထြက္အတိုင္း -ုိးေပးေနမိတယ္။ ႀကပ္လြန္းေတာ့ အိစက္စက္အရသာကို 

ႀကိမ္းစပ္စပ္အရသာက ဖုံးလႊမ္းထားတယ္ဗ်ာ။ အဲ့လိုေလးေညာ့သြင္းပီး ဖြဖြေလးတစ္ 

ခ်က္ခ်င္း - ိုးေနရင္း ဘယ္လိုျဖစ္မွန္းမသိပဲဟာကနဲျဖစ္သြားတယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္မေမွ်ာ္လင့္ထားမိဘူးဗ်။ 

သတိထားလိုက္မိေတာ့ က်ေနာ့္ - ီး ႀကီးသူ.အဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲ အဆံုးထိ 

၀င္သြားပီဗ်။ ေသေသခ်ာခ်ာေဆာင့္ - ိုး ပလိုက္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲေနာ့္ 

တစ္၀က္ေလာက္အထုတ္အသြင္းလုပ္ေနရင္း အဆံုးထိ၀င္သြားတယ္။ 

             အနီကေတာ့..ဘာမွမသိရွာဘူး..မ်က္လံုးေလးမွိတ္ အံကေလးႀကိတ္ပီး ခံေနရွာတယ္။ 

ေတာ္ေတာ္သတၱိရိွတဲေ့ကာင္မေလး။ နာတယ္၊စပ္တယ္ဘာညာေတြတစ္ခြန္းမွမေျပာသလို 

က်ေနာ္အရင္ကႀကံဳခဲ့ဖူးသလိုတြန္းတာရုန္းတာ လံုး၀မလုပ္ဘူးဗ်။ အဆံုးထိ၀င္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ကိုေျဖးေျဖးခ်င္းျပန္ဆြဲထုတ္၊ေျဖးေျဖးခ်င္းျပန္သြင္း..တစ္ထစ္ခ်င္းစီးပုိင္ပုိင္အရသာ 

ေလးကိုခံစားေနရပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲႀကပ္တယ္ေျပာေျပာ 

အသြင္းအထုတ္အႀကိမ္အေရတြက္မ်ားလာေတာ့..ေတာ္ေတာ္ေလးဟုတ္လာပီ။ 

အားတင္းထားရတဲ့က်ေနာ္..သက္ျပင္းခုိးခ်ရင္း အနီ. 

ကိုယ္လံုးေလးေပၚဖိကပ္ပီး ႀကိတ္ေဆာင့္ေလးေဆာင့္လို.ရလာပီ။ ေဆာင့္ -ုိးေနရင္း 

အနီ.ႏုိ.၂လံုးကိုေသခ်ာဆုပ္ေခ်ေပးေနတယ္။ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ဘယ္ညာနမ္း၊ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုစုပ္ 

လွ်ာထိုးထည့္ပီးေမႊေပး ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပသြားပီဗ်။ 
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             ဒီလိုမွန္မွန္ေလး၁၅မိနစ္ေလာက္ -ုိးေနရင္းနဲ. အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ေလးက၃-၄ခ်က္ေလာက္ဆက္တိုက္ 

က်ေနာ့္ - ီး ကိုဆြဲညွစ္သလိုခံစားလိုက္ရတယ္။ 

အနီ.ဆီကလည္း ...အကိုေရ..အကို..အင္းးးးးးးးးးးး ဆိုတဲ့ေအာ္သံႀကားလိုက္ရတယ္။ 

က်ေနာ္ခ်စ္သူအပ်ိဳစင္ကေလးကို ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ. အလိုျဖည့္ေပးႏိုင္လိုက္ပီဆိုတာခ်က္ခ်င္းရိပ္ 

မိလိုက္ပီးအားတက္လာတယ္။ ေဆာင့္ခ်က္ေတြကို နည္းနည္းျမန္ပလိုက္တယ္။ 

ဆီးခုံႏွစ္ခုရုိက္ခတ္တဲ့အသံတဖတ္ဖတ္က က်ယ္ေလာင္လာပီ... 

             အားးးးးး!! အနီေလးေရ... အကို ပီးပီ...ရီွးးးးးးးးးးးးးးး.. အားးး ခ်စ္လိုက္တာအနီေလးရာ.... 

အဲ့လိုေတြဒေရာေသာပါးက်ေနာ့္ပါးစပ္ေအာရ္င္း ရက္ေပါင္းမ်ားစြာေအာင့္ထားရတဲ့ က်ေနာ့္အခ်စ္ရည္ပူပူေတြကို 

အနီ.အပ်ိဴစင္ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲတဖ်င္းဖ်င္းပန္းထုတ္လိုက္မိ 

တယ္ဗ်ာ။ 
 

အနီ.ကို အကိုပစ္မသြားရဘူးေနာ္.. အနီေသလိမ့္မယ္..ေနာ္လို.အကိုေနာ္!! 

က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာေခၽြးစက္ကေလးေတြသီးေနတဲ့ ခ်စ္တဲ့ဆရာမေလးကေမာ့ႀကည့္ပီး 

ခ်စ္ရည္လႊမ္းေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ.ေမာ့ႀကည့္ပီးခၽြဲခၽြဲေလးေျပာရွာတယ္။ က်ေနာ္ကဘာမွျပန္မေျပာပဲအနီ.နဖူး 

ေလးကိုသာသာေလးငံု.ေမႊးလိုက္ရင္းျပံဳးေနမိတယ္။ 

      ႀကည့္ေလ!! ဘာျပံဳးေနတာလဲ.. အကိုလို. ခုေပးဂတိေပး.. ... 

စူတူတူႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ.မ်က္နာအုိအုိေလးလုပ္ပီး က်ေနာ့္ကိုအတင္းကပ္ခၽြဲေနတဲ့ က်ေနာ့္အနီေလးဟာ 

ဘ၀မွာျမင္ဖူးသမွ်မိန္းမေတြထဲမွာအလွဆံုးပါလားကြယ္။ အခန္းထဲကိုဖြင့္ထားတဲ့ျပဴတင္း 

ေပါက္ကေလႏုေအးေလးေတြတေနာ့ေနာ့တိုး၀င္လာေတာ့ ေခၽြးေတြစိုရႊဲေနတဲ့ 

က်ေနာ္တို.၂ေယာက္လံုးေအးကနဲခံစားလိုက္ရတယ္။ ရင္ခြင္ထဲကငါးရံ.ကိုယ္လံုးေလးကို 

ခပ္တင္းတင္းတိုးဖက္လိုက္ 

ရင္း.. ... ... 

      အနီေလးသာ အကို.ကိုေက်ာရရံုမႀကံသြားနဲ.သိလား ...ပစ္ေျပးသြားလို.ကေတာ့ 

သမဆိုင္ကေရနံဆီတစ္ဆယ္ဖုိး၀ယ္ေသာက္ပလိုက္မယ္ဟီးဟီး!! 

အဲ့လိုေပါက္ကရေနာက္ေျပာင္ရင္း က်ေနာ့္လက္ေတြက အကာအကြယ္ဗလာျဖစ္ေနတဲ့ 

အနီ.ႏုိ.သီးေခါင္းေလးေတြကိုေဆာ့ကစားသလိုလုပ္ရင္းေခ်ေပးလိုက္ေတာ့ ဆရာမေလးက အာကြာ...ဆို 

ပီးက်ေနာ့္လက္ကိုဖမ္းဆုတ္ထားရင္း.. 

      အကိုေနာ္..ရူးသလိုေပါသလိုလုပ္မေနနဲ.အတည္ေျပာ..ခုေျပာဆိုပီး.. ေလသံမာမာနဲ.ေဟာက္တယ္ဗ်ာ။ 

အဲ့ဒီေတာ့မွက်ေနာ္မ်က္နာပုိးသတ္လိုက္ရင္း အတည္စေျပာလိုက္တယ္။ 

      အနီေလး ဟို၀တၳဳဖတ္ဖူးလား.. John Steinbeck. ရဲ. Of  Mice and Men: ဆိုတဲ့၀တၳဳေလ။ 
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      အင္း..ဘာသာျပန္ဖတ္ဖူးတယ္ေလ..ဒို.ပုိင္တဲ့ေျမ ဆိုတာမဟုတ္လား အကို? 

သူငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ဇတ္လမ္းမလား? သိပ္မမွတ္မိေတာ့ဘူး..အကိုနည္းနည္းျပန္အစေဖာ္ေပးေလ.. 

      George နဲ.Lennie  ဆိုတဲ့အိမ္ေျခယာမဲ့အေမရိကန္လယ္ကူလီ၂ေယာက္နဲ. ရင္နင့္စရာဇတ္လမ္းေလးပါ 

အနီေလးရာ.. 

ခပ္တိုတိုေလးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္..တစ္ေန.တစ္ေဒၚလာနဲ.စုိက္ပ်ိဳးေရးျခံေတြထဲမွာ 

ဘာလီအိတ္ေတြကူလီထမ္းတဲ့ တစ္ေကာက္ျကြက္သူငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ေပါ့။ တြယ္တာစရာဆိုလို.ဒီသူ 

ငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ပဲေလာကမွာရိွတာေပါ့ေလ။  George ကလူေကာင္ေသးတယ္ဥာဏ္ရိွတယ္...Lennie 

ဆိုတဲ့ေကာင္က လူေကာင္အႀကီးႀကီး ဒါေပမယ့္ က်ပ္မျပည့္ဘူး..ေလာကမွာGeorge 

ဆိုတဲ့သူငယ္ခ်င္းသာသူ.အတြက္ကိုးကြယ္ရာေပါ့။ ေျခဦးတည့္ရာေလွ်ာက္သြားရင္း 

ကူလီအလုပ္နဲ.အသက္ေမြးႀကတဲ့ သူငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ေပါ့။ တေန.မွာသူတို.မွာ အႀကံတစ္ခုရလာတယ္။ 

ေဒၚလာ၄၀၀ေလာက္နဲ. အိမ္ကေလးတစ္လံုး၀ယ္ပီးေနႀကမယ္ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပါ့။ 

      အဲ့ဒီအိမ္ေလးက ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေလးနဲ.ေတာင္ကုန္းေပၚမွာရိွသတဲ့။ 

အနီေရာင္ေလရဟတ္ကေလးလဲပါမယ္။ ေျပာင္းဖူးအခ်ိဳပင္ေတြစုိက္ႀကမယ္။ 

ဆိတ္နည္းနည္းေမြးမယ္။ဘယ္တံုးကမွ 

သူတို.၂ေယာက္မေနဖူးတဲ့အေျခတက်ဘ၀ေလးေပါ့ကြာ။ အဲ့ဒီအရမ္းလွတဲ့အိပ္မက္ကေလး 

မက္ပီးေတာ့သူတို.၂ေယာက္ပုိက္ဆံစုႀကတာေပါ့ေနာ္။ တေနကုန္ဘာလီအိတ္ေတြပင္ပင္ပန္းပန္း 

သယ္ပုိးပီးလို. အလုပ္သမားတန္းလ်ားက သူတို.အိပ္ယာေပၚမွာ လွဲေလ်ာင္းရင္း 

အဲ့ဒီအိပ္မက္ကိုတတြတ္တြတ္ေျပာရင္းေပ်ာ္ေနႀကတာေပါ့ေလ။ ခုအကို အနီ.ကိုေျပာခ်င္တာကအဲ့ဒီသူတို.ည 

တိုင္းေျပာေလ့ရိွတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ေတြကြ..နားေထာင္ေနာ္ အကိုရြတ္ျပမယ္!! 

        George ငါတို.ေနမယ့္အိမ္ကေလး အေႀကာင္းမအိပ္ခင္ေျပာျပပါလားလို.Lennie ကေတာင္းဆိုေတာ့ 

Georgeကစေျပာတယ္.. 

         ေအး..ေဟာ့ဒီအေမရိကန္ေျပမွာ 

မင္းတို.ငါတို.လိုေျခသလံုးအိမ္တိုင္လယ္ကူလီတစ္ကိုယ္ေတာ္ေတြအမ်ားႀကီးေပါ့ 

..အနာဂတ္မရိွ..အေပါင္းအေဖာ္မရိွ..လကုန္ရင္ေဒၚလာ၃၀ထုတ္ပီး 

အရက္မူးေအာင္ေသာက္မယ္..ဖာအိမ္မွာပါတဲ့ေငြေတြအကုန္သံုးမယ္..ေနာက္တေန.မွာ ကူလီျပန္ထမ္းမယ္။ 

ဒါပဲသူတို.ဘ၀က။ ေအးငါတို.နဲ.ေတာ့မတူဘူးကြ။ မင့္မွာငါရိွသလို ငါ့မွာလည္းမင္း 

ရိွေနပီ။ငါတို.ခုပုိက္ဆံစုလို.ျပည့္ပီဆိုရင္ အိမ္ကေလးတစ္လံုး၀ယ္မယ္။ ဒီလိုကူလီအလုပ္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ 

          ငါတို.အိမ္ကေလးက ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေလးနဲ.ေတာင္ကုန္းေလးေပၚမွာရိွတယ္ကြာ။ 

ေလရဟတ္အနီကေလးပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးေလးဘာေလးနည္းနည္းစုိက္ႀကတာေပါ့ကြာ။ 

ငါတို.ကိုဘယ္အလုပ္ရွင္မွ ခုိင္းလို.မရေတာ့ဘူးကြ။  George ငါတို.ယုန္ကေလးေတြေကာေမြးမွာလားဟင္? 
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ေအးပါLennie ရာမင့္အႀကိဳက္ယုန္ကေလးေတြလည္းေမြးေပါ့ကြာ။ (Lennie ကက်ပ္ 

သိပ္မျပည့္တဲ့အျပင္ ႏူးည့ံတဲ့အေမႊးေလးေတြကို ပြတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေရာဂါရွိေနတာ..ခုအကို 

အနီ.ႏုိ.ကေလးေတြကိုအျမဲပြတ္ပြတ္ေနသလိုမ်ိဳးေပါ့ဟီးဟီး.. အကိုေနာ္အက်င့္ပုတ္) ငါတို.ပုိင္တဲ့ေျမ 

ငါတို.ပုိင္တဲ့အိမ္... .... .... ..... ... ... .... .... .... ....  

           အနီကေလး.. အကိုခုဘာလို.အဲ့ဒါေတြကိုရြတ္ျပေနလဲသိလား? 

           ဟင့္အင္း..အကို 

           အကို.ကို အနီအထင္မႀကီးနဲ. အကိုဟာေတာ္ေတာ္ဆိုးေပတဲ့ေကာင္ကြ။ ဒါေပမယ့္ခု 

အကို.စိတ္ေတြေျပာင္းလဲသြားပီသိလား။ အကိုအိမ္ျပန္ရင္ အနီေလးကိုေခၚသြားေတာ့မယ္။ 

အကိုမဆိုးေတာ့ဘူးလို.ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပီးပီ။ ခုေျပာတဲ့၀တၳဳထဲကလို အိမ္ကေလးတစ္လံုးေဆာက္ပီး 

အနီနဲ.အကို..Georgeနဲ. Lennie လိုဘ၀အသစ္စရေအာင္ေနာ္။ အကိုကလူေကာင္ 

ႀကီးပီးက်ပ္မျပည့္တဲ့ Lennie ေပါ့ေလဟားဟား..အနီေလးကဥာဏ္ရိွပီး လူေကာင္ေသးတဲ့George ေပါ့။ 

ယုန္ကေလးေတြမေမြးပဲ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးေလးေတြေမြးႀကမယ္ေလဘယ္လို 

လဲ? ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းနဲ.ေတာင္ကုန္းေပၚကအိမ္ကေလး..ေလရဟတ္အနီေရာင္ေလးနဲ.။ 

ေလာကမွာလူေတြအားလံုးအထီးက်န္ေနႀကတာကြ........ဒါေပမယ့္ အကိုတို.၂ေယာက္ေတာ့မပါဘူး။ 

အကို.ေဘးမွာအနီရိွသလို အနီေလးရဲ.ေဘးမွာအကိုရိွေနတယ္ေလ။ က်ေနာ့္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ 

အေတြးေတြကိုေျပာျပလိုက္ေတာ့ ခ်စ္သူဆရာမေလးက ႀကည္ႏူးေနတဲ့မ်က္နာေလးနဲ.ျပံဳးေန 

ရွာတယ္။ 

            အကို...အနီက အကို.အတြက္ေဟာဒီအထဲကေန(ဗုိက္ရွပ္ရွပ္ကေလးကိုပုတ္ျပရင္း) 

ယုန္ကေလးဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေမြးေပးရမွာလဲဟင္? 

 က်ေနာ္ကဘာမွျပန္မေျပာပဲ လက္ေခ်ာင္း ၆ေခ်ာင္းေထာင္ျပလိုက္ေတာ့ 

လွ်ာကေလးတစ္လစ္ထုတ္၊ဇက္ကေလးပုပီး.. ေသေရာေပါ့ အကို ရာ 

လို.တခစ္ခစ္ရယ္ရင္းသေဘာေတြက်ေနျပန္တယ္။ 

             ေနဥးီ အကိုရ..အဲ့ဒီဇတ္လမ္းေနာက္ဆံုးမွာ George က  Lennie ကိုမ်က္ရည္ေတြက်ပီး 

ေျခာက္လံုးပူးနဲ.ပစ္သတ္လိုက္ရတာမလား  အနီ မွတ္မိပီ.. အနီျဖင့္အဲ့ဒါဖတ္ပီးငုိလိုက္ရတာ 

နိမိတ္မေကာင္းပါဘူး.. ဆိုပီးမ်က္နာေလး ညွိဳးငယ္သြားရွာျပန္တယ္။ 

              ဟာ..ဒီအရူးမေလး အဲ့ဒါ၀တၳဳကြ..ခုဘယ္သူ.ဆီမွာမွ ေျခာက္လံုးပူးမရွိဘူး.. 

အဲ့ဒါေတြေတြးစရာမလိုဘူး.. ေလာေလာဆယ္အကို.မွာ ႏွစ္လံုးျပဴးတစ္လက္ေတာ့ရိွတယ္ ေရာ့... 

ဆိုပီး ျပန္ေတာင္စျပဳလာတဲ့ က်ေနာ့္ အငယ္ေကာင္ကို ရုတ္တရက္ဒူးေထာက္ထထိုင္လိုက္ပီး 

အနီ.ဖ၀ါးေလးထဲကို ထိုးထည့္ လိုက္ေတာ့ အယ္... သူ.ဟာႀကီးကလည္းဆိုပီး မ်က္လံုးေလးျပဴး 

လာတယ္။ 
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              အကိုကျပန္ ျဖစ္လာတာျမန္လိုက္တာဆိုပီး က်ေနာ့္ - ီး ႀကီးကိုေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္ပီးလက္ျပန္ေလး 

- ြင္းထုသလိုကစားေပးရင္း စိတ္၀င္တစားစူးစမ္းေနျပန္တယ္။ 

ပီးမွျပံဳးစိစိနဲ. အနီလည္းအကို.ကိုအရမ္းခ်စ္ေတာ့မယ္ကြာ ဆိုပီး ပက္လက္အိပ္ေနရာက 

တေတာင္ဆစ္ကေလးေထာက္ပီး ကိုယ္တစ္ပုိင္းထလာရင္း က်ေနာ့္ -ီး ရဲ.ထိပ္ဖူး -စ္ ကိုလွ်ာနီနီေလးနဲ. 

မရဲတရဲထိုးလွ်က္ေပးလာတယ္။ နည္းနည္းလုပ္ရဲလာေတာ့မွ ႏႈတ္ခမ္းပါးလ်လ်ေလးကိုခပ္ဟဟေလးလုပ္ပီး 

ပလြတ္ကနဲစုပ္သြင္းလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ေႏြးေတးေတးအရသာေလးနဲ.အတူ 

က်င္ဆိမ့္တဲ့အရသာကိုခံစားရင္း အနီ.ဆံႏြယ္ေလးေတြကို ခပ္တင္းတင္းဆြဲရင္း 

               ရီွးးးးးးး!! ကနဲေအာ္ညည္းလိုက္မိတယ္.... .... .... ... .... 

.... .... .... .... .... ....  

.... .... .... .... .... .... ... 

.... ... .... .... ... ..... ..... .... 

      ခင္ဗ်ားတို.က်ေနာ့္ဘ၀ကိုအားမက်ဘူးလား။ 

၀ါသနာတူ သူနာျပဳဆရာမေခ်ာေခ်ာေလး နဲ.သာယာတဲ့ဘ၀ေလးကိုျဖတ္သန္းေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြေလ။ 

ေဆးရံုကေန အနီေလးကိုစက္ဘီးေလးနဲ.တင္နင္းပီး ပ်ဥ္ေထာင္တစ္ထပ္အိမ္ကေလးဆီကို 

လာရာလမ္းမွာ ရင္တလွပ္လွပ္တုန္ခဲရ့တာေန.တိုင္းေပါ့။ တူတူခ်က္ျပဳတ္ႀက၊ေရမိုးခ်ိဳးစားေသာက္ပီးတာနဲ. 

အရူးအမူးခ်စ္ႀက..ပီးမွဖက္ပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားႀကနဲ.ေရႊေရာင္လြမ္းခဲ့တဲ့ ကာလေတြေပါ့ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္နဲ.အခ်စ္စခန္းဖြင့္ဖုိ.ဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွတြန္.ဆုတ္မေနတတ္တဲ့ ခ်စ္သူေလးေပါ့။ 

ခ်စ္မယ္လာ..အကိုစိတ္ရိွသေလာက္ခ်စ္..အနီ.ကိုျငီးေငြ.သြားတဲ့အထိခ်စ္ပလိုက္လို.ျပံဳးရင္းေျပာတတ္တာ 

ေပါ့.. အဲ့လိုေျပာတိုင္း က်ေနာ္ကလည္း အုိ!! 

တသက္လံုးမျငီးေငြ.ဘူးလို.အက်ယ္ႀကီးျပန္ေအာ္ေလ့ရိွတာေပါ့ေလ။ 

ဘယ္လိုလုပ္ျငီးေငြ.မွာလဲဗ်..တကိုယ္လံုးအျပစ္ဆိုစရာမရွိတဲ့ ကိုယ္လံုးပုိင္ရွင္ 

သူနာျပဳေခ်ာေခ်ာေလးကိုခ်စ္ရတာေလ။ ပီးေတာ့ က်ေနာ္နဲ.ခ်စ္ႀကတယ္ဆိုတာ တျခားမိန္းမေတြလို 

ရွက္ေနတာ၊တြန္.ဆုတ္ေနတာေတြလံုး၀မရွိဘူး။ အရမ္းတက္ျကြတယ္၊ပြင့္လင္းတယ္..ဒါကို 

အရွက္မဲ့လြန္းတယ္လို.ခင္ဗ်ားတို.မထင္နဲ.ဗ်။ က်ေနာ့္အျမင္အရေတာ့ က်ေနာ္နဲ.အနီဟာက်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ 

အင္မတန္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြလိုျဖစ္ပီး ကုတင္ေပၚမွာႀကေတာ့ 

၂ကိုယ့္၁စိတ္ျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ားတို.စဥ္းစားႀကည့္ေလ.. သာမန္မိန္းမေတြေျပာမထြက္ရဲေလာက္တဲ့ 

စကားေတြသူက်ေနာ့္ကိုေျပာရဲတယ္ဗ်။ 

          ဒီလိုဗ်ာ..တခါတေလအိမ္ျပန္ေရာက္လို.က်ေနာ္ကေႀကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ေနတံုး 

အေနာက္ကေနက်ေနာ့္ကိုသိုင္းဖက္ေတာ့..က်ေနာ္က 

ေဟ့ေကာင္အနီကေလးပူတူတူး..ဟင္းခ်က္ေနတယ္..လာမေႏွာက္ယွက္နဲ.လို.ေအာ္လိုက္ရင္..က်ေနာ့္နားရြက္
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နားကို ေျခဖ်ားေလးေထာက္သူ.ႏႈတ္ခမ္းေလးကပ္လာပီးေလသံတိုးတိုးေလးနဲ. 

          အကို.. .. အနီ.အဖုတ္ကေလးတစ္ဆစ္ဆစ္ျဖစ္ေနလို.သိလား .. အကိုနမ္းေပးတာခံခ်င္လို.ေနမွာ.. 

ဆိုပီးရယ္သံေလးစြက္ပီးကပ္ေျပာတတ္တယ္ဗ်ာ။ 

ကဲ!! က်ေနာ္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲခင္ဗ်ားတို.စဥ္းစားႀကည့္ေပါ့။ 

က်ေနာ္တကိုယ္လံုးဖ်င္းကနဲျဖစ္သြားတာေပါ့..ကုိယ့္ခ်စ္သူကအဲ့လိုေျပာလာရင္စိတ္မလႈပ္ရွားပဲေနမလား။ 

ခ်က္ခ်င္းမီးဖုိေပၚက 

ဟင္းအုိးကိုမ ခ်လိုက္ပီး အနီ.ထမီေလးကိုေကာက္လွန္ပီး ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို 

ေကာက္လွ်က္ေပးလိုက္တာေပါ့။ မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ အနီ.ကိုဒူးေထာက္ပီး လွ်က္ေပးရင္းေညာင္း 

လာရင္ ထမီဂြင္းလံုးခၽြတ္ခ်ပလိုက္ပီး ထမင္းစားပြဲေပၚေပြ.တင္ပီး ဒူးေထာင္ေပါင္ကားထိုင္ခုိင္း 

က်ေနာ္ကထိုင္ခုံကိုဆြဲယူပီး ထိုင္စိမ္ေျပနေျပကို ေ-ာက္ဖုတ္လွ်က္..ေ-ာက္စိစုပ္ေပးေတာ့တာေလ။ 

       အင္..ငင္..ငင္.. ဆိုပီးဆက္တိုက္ေအာ္သံထြက္လာရင္က်ေနာ္သိလိုက္ပီ..(အနီေလး ပီးခါနီးရင္ အဲ့လို 

အင္..ငင္..ငင္..ဆိုပီးထူးထူးဆန္းဆန္းအသံေတြထြက္လာတာဗ်) 

ခ်က္ခ်င္းက်ေနာ္မတ္တပ္ရပ္ ပလိုက္ပီးပုဆိုးကိုခၽြတ္ခ်.. အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္၀မွာ က်ေနာ့္ -ီး ကိုေတ့ပီးေဆာင့္ -ုိး 

ခ်ပလိုက္တယ္။ အဖုတ္လွ်က္ေပးလို.ပီးေတာ့မလို အျဖစ္မွာ အဲ့လို - ိုး ပီး အျမင့္ဆံုး 

ပုိ.ေပးတာေတာ္ေတာ္ထိေရာက္တယ္ဗ်။ တကိုယ္လံုးတဆတ္ဆတ္အေႀကာေတြဆြဲပီး 

တြန္.လိမ္ရင္းပီးသြားတဲ့အျပင္..က်ေနာ္အဆက္မျပတ္ တဖုန္းဖုန္းေဆာင့္ - ိုး ရင္းခပ္ျမန္ျမန္သုတ္ရည္ေတြ 

ပန္းထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာကို သူလည္းဒုတိယအႀကိမ္လိုက္ပီးသြားတတ္တယ္။ 

       ထမင္းစားပြဲေပၚမွာထပ္လွ်က္ ကေလး၂ေယာက္သားေမွာက္အိပ္ေနႀကပီး ခဏႀကာမွလူးလဲထပီး 

တဟားဟားနဲ.ႀကည္ႏူးတတ္ႀကတာေပါ့။ 

ပုဆိုးေလး၊ထမီေလးေတြေကာက္၀တ္..သုတ္သင္သန္.ရွင္းပီးမွ 

က်ေနာ္လည္းထမင္းဟင္းေတြဆက္ခ်က္ရေတာ့တာေပါ့။ အနီကေတာ့ေရခ်ိဳးခန္းထဲ 

တန္းေျပးပီးေလွ်ာ္ဖြတ္ေရမိုးခ်ိဳး..အမယ္အဲ့ 

ဒါပီးသြားပီမထင္နဲ.သူေရမိုးခ်ိဳးအ၀တ္လဲပီးေရခ်ိဳးခန္းထဲကထြက္လာရင္ ထမင္းပြဲျပင္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ကို 

မ်က္စိတစ္ဖက္မိွတ္ျပရင္း အကိုေရျမန္ျမန္သြားခ်ိဳးေခ်..ထမင္းတူတူစားပီးရင္ အနီေလး 

အကို.ကိုလက္စားေခ်ဦးမွာ..ျမန္ျမန္လုပ္တဲ့။ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ေကာင္မေလးဗ်ာ။ 

       ဒါေပမယ့္တခ်ိန္လံုး အဲ့ဒါေတြပဲလုပ္ေနႀကတာေတာ့မဟုတ္ဘူးဗ်။ 

တခ်ိဳ.ရက္ေတြႀကေတာ့ ရုိးရုိးတန္းတန္းေပြ.ဖက္ပီး စာေတြတူတူဖတ္၊ျငင္းႀကခုန္ႀကနဲ.ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ 

ဘ၀ကေလးေပါ့။  

        ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲႀကီးတကယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္.. က်ေနာ္အနီကေလးကိုခ်စ္တယ္.. ... 

        ဟားဟား!! ေဟ့အကို အဲ့ဒါသုခမိန္လိႈင္ရဲ.ကဗ်ာႀကီး.. ခစ္ခစ္ 
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... .... .... ..... .... 

.... .... .... .... .... .... .... .... .....  

        ဒါဆိုပီးပီေပါ့။ သာယာတဲ့ဘ၀ေလး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဇတ္သိမ္းေပါ့။ မဟုတ္ေသးဘူးဗ်။ 

ခင္ဗ်ားတို.သိတဲ့အတိုင္း ဖုိးသက္ဆိုတဲ့က်ေနာ္ဟာ မိန္းမေတြနဲ.ပတ္သက္လာရင္ေတာ္ေတာ္ကိုရႈပ္ရႈပ္ 

ေထြးေထြးျပႆနာတက္တတ္တဲ့ကံအေႀကာင္းတရားကပါတာတာကိုးဗ်။ က်ေနာ့္ဆရာသမား ကိုေရႊဘက 

ညစ္တီးညစ္ပတ္တခါကေျပာဖူးသလိုေပါ့.. ေဟ့ေကာင္ဖုိးသက္..မင္းဆိုတဲ့ေကာင္က 

ေ-ာက္ဖုတ္က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ေကာင္ပါကြာဆိုလား။ မိန္းမေတြနဲ.ပတ္သက္လာရင္ 

အဲ့လိုက်ိန္စာဆန္ဆန္ေတြျဖစ္ျဖစ္လာတာ တစ္ဘ၀လံုးပဲ။ ျပႆနာက ေဆးရုံတက္ေနတဲ့က်ေနာ့္အဘိုးေဆး 

ရုံကေနေကာင္းလို.ဆင္းရမယ့္ေန.မနက္မွာစတာဗ်ိဳ.။ အနီတစ္ေယာက္ညဂ်ဴတီကတစ္ေယာက္ထဲျပန္သြားပီ။ 

က်ေနာ္ကဟိုေကာင္ကာတြန္းဆရာကို ဒီေန.အဘိုးေဆးရံုဆင္းမွာမုိ.ဒီေကာင့္ဂ်စ္ 

ကားေလးယူပီးလာႀကိဳဖုိ.မွာထားတယ္။ ဘြားေလးေမရယ္က်ေနာ္ရယ္ပစၥည္းေလးဘာေလးသိမ္းပီး 

ဆရာ၀န္ႀကီး ေရာင္းလွည့္ပီးရင္ ဆင္းလို.ရပီဆိုပီးျပင္ဆင္ေနႀကတာေပါ့။ မနက္ခင္း၉နာရီ 

ေလာက္ႀကေတာ့ ဆရာ၀န္ႀကီးေရာက္လာပီး.. 

ဦးရဲျမင့္ဆင္းလို.ရပါပီ..ေနာင္ကိုဆင္ျခင္ဖုိ.ဘာညာေတြ..က်ေနာ့္အဘိုးကလည္း 

ဟုတ္ကဲ့ဆရာႀကီးက်ေနာ္ေတာ္ေတာ္အသိတရားရပါပီ 

ဘာညာေတြျပန္ေျပာေနတံုး.. ဆရာ၀န္ႀကီး ေဘးကပါလာတဲ့လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မက 

ဘြားေလးေမအနားမွာကပ္ပီး ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ.စကားေတြတိုးတိုး တိုးတိုးေျပာရင္းက်ေနာ့္ကိုလွမ္းလွမ္း 

ႀကည့္ေနေတာ့ က်ေနာ္လည္းဘာရယ္မဟုတ္ေသခ်ာျပန္ႀကည့္မိတယ္။ 

         ဘုရားဘုရား!! ဂ်ဴတီကုတ္အျဖဴ၊ထမီအနက္ေရာင္နဲ.ဆံပင္ေတြကိုေသခ်ာထံုးထားတဲ့ ဆရာ၀န္မဟာ.... 

...ဟိုေရတြင္းနားမွာက်ေနာ္နဲ.ျဖစ္ခဲ့တဲ့မိန္းမပါလား!! 

အျမဲတမ္းတင္းမာေနတတ္တဲ့သူ.မ်က္နာက ခုေတာ့ခ်ိဳျပံဳးလို.ပါလားဗ်ာ။  ေနပါဦး..ဒီဆရာ၀န္မက ဘာကိစၥ 

တစ္လလံုးလံုးေဆးရံုမွာရိွမေနပဲ..က်ေနာ့္ကိုထမင္းဟင္းေတြခ်က္ေကၽြးေနခဲ့တာလဲ 

ခုဘြားေလးေမေကာ..အဲ့ဒီဆရာ၀န္မေကာ..က်ေနာ့္ကိုႀကည့္ပီးဘာေတြတျပံဳးျပံဳးေျပာေနႀကတာလဲမသိဘူး။ 

က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ေလးရင္ထိတ္ေနပီ။ ပီးေတာ့.. က်ေနာ္ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား 

တစ္ခုကိုမႀကာခင္ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္ဆိုတာရင္ထဲမွာအလိုလိုသိေနသလိုပဲဗ်ာ။ 
 

ဆးရုံေအာက္ကို အားလံုးဆင္းလာႀကေတာ့ အဲ့ဒီမိန္းမပါလိုက္လာတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ္ကေတာ့ အမွန္တိုင္း၀န္ခံရရင္ေတာ္ေတာ္ေလး ေျခာက္ျခားေနပီ။ 

စိတ္လည္းေတာ္ေတာ္ရႈပ္ေထြးစျပဳလာတယ္။ ပစၥည္းပစၥယေတြအကုန္ကားေပၚ တင္ပီး 

အဘိုးေလးကိုတြဲပီးကားေရွ.ခန္း 
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ကိုေပြ.တင္ရင္း ဟိုဆရာ၀န္မ ကိုတခ်က္ေလာက္လွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုသြားေလးနဲ.ဆတ္ကနဲကိုက္၊မခ်ိဳမခ်ဥ္ေလးလုပ္ျပေနတယ္။ ဖူးးးးးးးး!! 

က်ေနာ္ေတာ့ရင္ေမာေနပီဗ်ာ။ 

          ရီရီေလး..အရီးေမတို.သြားပီကြယ္.. ညေနမွနင့္ေမာင္ကို အႀကိဳလႊတ္လိုက္မယ္ေနာ္..  

ဘြားေလးေမလွမ္းေအာ္တာကို.. 

          ဟတု္..အရီး.. ဆို.အဲ့ဒီဆရာ၀န္မကလွမ္းေျပာရင္း ျပံဳးရယ္လို.လက္ျပပီး က်န္ခဲ့တယ္။ 

အိမ္ေရာက္ေတာ့ အဘိုးကိုအတက္အဆင္းခက္မွာ စုိးလို. အိမ္ေအာက္ထပ္ဧည့္ခန္းနဲ.ကပ္လွ်က္အခန္းမွာ 

ေနရာခ်ထားေပးလိုက္တယ္။ ဟိုလိုလူမမာႀကီးမဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ အားေတာ့သိပ္မရိွ 

ေသးဘူးဆိုေတာ ့သက္ေတာင့္သက္သာေလးရွိေအာင္စီစဥ္ေပးရတာေပါ့ေလ။ အားလံုးပီးသြားေတာ့မွ 

က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းလည္းျပန္သြားတယ္။ အဘိုးကို အခန္းထဲကျပဴတင္းေပါက္ေတြအလင္း 

ေရာင္ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ဖြင့္ထားေပးခဲ့ပီး စာအုပ္၃-၄အုပ္အပ်င္းေျပဖတ္ဖုိ.ခ်ထားေပးခဲ့ပီး 

မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္ကိုဗုိက္ဆာလာတာနဲ. မနက္စာတစ္ခုခုစားမယ္ဆိုပီးထြက္လာခဲ့တယ္။ဘြားေလးေမ 

တစ္ေယာက္ေကာ္ဖီေလးေဖ်ာ္...က်ေနာ္ႀကိဳက္တဲ့ အုန္းထမင္းႏွမ္းေထာင္းေလးျပင္ပီးေစာင့္ေနတယ္။ 

          ေျမးေလး.. ေရာ့ ေျမးအႀကိဳက္ အုန္းထမင္း.. ေကာ္ဖီခါးခါးေလးေကာပါတယ္..စားေနာ္သား... 

ဆိုပီးက်ေနာ္အားရပါးရစားေနတာကိုျပံဳးပီးသေဘာေတြက်ေနတယ္။ 

          ဖုိးသက္အိမ္ျပန္မလာတာခုတေလာႀကာေနပီတဲ့.. ရီရီေလး 

ကထမင္းဟင္းေတြခ်က္ပီးေန.တိုင္းေစာင့္ေနတာတဲ့ ဟုတ္လားေျမးရဲ. 

           က်ေနာ္..သူငယ္ခ်င္းအိမ္သြား သြားလည္ေနတာနဲ.အိမ္မျပန္ျဖစ္တာပါ ဘြားေလးေမ!! 

          ရီရီ ကေဆးရံုမွာ ပီးခဲ့တဲ့ ၂လေလာက္ကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လို. ခြင့္တင္ပီးအိမ္မွာနားေနတာေလ 

ေျမးရဲ.  စိတ္နည္းနည္းထိခုိက္သြားတာဆိုလားကြယ္.. လူနာကေတာ့မဖိတ္မစင္သြား 

ေပမယ့္ သူ.အမွားေႀကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရတယဆ္ိုပီး ရီရီ.ခမ်ာေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားရွာတာကြယ့္.. 

ခုမွသူလည္းရယ္ရယ္ျပံဳးျပံဳးျပန္ျဖစ္လာတာ... 

          ေႀသာ္..ဟုတ္ဘြားေလး!! (ဒါေႀကာင့္သူ.မ်က္နာက 

ခက္ထန္သလိုလိုျဖစ္ေနခဲ့တာကိုးလို.ခုမွသေဘာေပါက္ေတာ့တယ္) 

          ေျမးက ရီရီ.ကိုမမွတ္မိဘူးဆို..ဟုတ္လားကြယ့္ 

          ဗ်ာ!! 

          ဟဲ့.. အဲ့ဒီ ရီရီဆိုတဲ့ဆရာ၀န္မေလးက ေျမးသူငယ္ခ်င္း ပုံ.ပုံ.ေလကြယ္..ဖုိးသက္ 

က်ေနာ္မ်ိဳခ်ေနတဲ့ အုန္းထမင္းေတြလည္ေခ်ာင္းမွာတစ္ဆို.ဆို.ႀကီးျဖစ္သြားပီဗ်ာ။ 

က်ေနာ္မွင္တက္ပီးဘာမွလည္းဆက္မေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဘြားေလးေမကိုေငးႀကည့္ေနမိတယ္။ ဘြားေလးေမ 

ကေတာ့ဘာမွမသိရွာဘူးဗ်ာ။ တျပံဳးျပံဳးနဲ.စကားေတြဆက္ေျပာေနတယ္... .... ... 
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           ဘြားေမရဲ.တူမေလ ေျမးရ..ငါေျမးေလးဆိုးေပေနတယ္ဆို!! 

ဘြားေမတူမေလးနဲ.ဆိုသားမိဘေတြကျမန္ျမန္ေပးစားခ်င္တယ္လို.ဖုန္းဆက္တယ္ကြယ့္ 

           ရီရီ.ကိုသားမိဘေတြကလည္း သေဘာက်ပီးသား.. ဘြားေမတူမေလးကိုလည္း 

နည္းနည္းစကားလမ္းေႀကာင္းႀကည့္ေတာ့ သားကိုသေဘာက်ပံုရတယ္ကြယ့္.. .... ... 

           ပုံ.ပုံ.ကငယ္ငယ္ကထဲကဖိုးသက္ဖုိးသက္နဲ.ခုထိမေမ့ရွာဘူးေလ.. 

သားအံ့ႀသေနတာလား..ညေနေဆးရံုကပုံ.ပုံ.ျပန္လာရင္ သားသြားႀကိဳေနာ္ ဟုတ္ပီလား... .... ... 

က်ေနာ္ဘာဆက္ေျပာရမွန္းမသိလို.စားလက္စမနက္စာကိုျမန္ျမန္လက္စသတ္လိုက္ရင္း 

ပူလာလို.ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ဆိုပီး အေႀကာင္းျပရင္း ေရတြင္းဖက္ကိုထြက္လာခဲ့တယ္။ 

က်ေနာ့္ေခါင္းေတြမီးေတာက္ေတာ့မတတ္ပူေလာင္ေနပီဗ်ာ။ ေရေအးေအး၃-

၄ပုံးေလာက္ေခါငး္ကေနေလာင္းခ်လိုက္ပီး ဘာေတြျဖစ္ကုန္ပီလဲလို.ေတြးႀကည့္ေနမိတယ္။ ရီရီ၊ပုံ.ပုံ. 

မ်က္လံုးကိုစုံ 

မွိတ္ပီးျပန္ေတြးႀကည့္ေနမိတယ္။ 

            က်ေနာ့္ငယ္ဘ၀.. ... .... 

အိပ္ယာကေနမနက္ေစာေစာႏိုးလာရင္.. အသားညိဳညိဳဆံပင္ရွည္ရွည္နဲ.ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ 

က်ေနာ့္အိပ္ယာေဘးမွာေရာက္ေရာက္ေနတတ္တာမွတ္မိတယ္။ က်ေနာ့္ထက္၂ႏွစ္ေလာက္ 

ႀကီးတဲ့ပုံ.ပုံ.ဆိုတဲ့ေကာင္မေလး။ အိမ္နားက မူလတန္းေက်ာင္းကိုတူတူသြားရင္ 

က်ေနာ့္လြယ္အိတ္ကေလးကိုအတင္းဆြဲယူပီး ပုံ.ပုံ.သယ္ေပးမယ္ဆိုပီးအတင္းလုတတ္တဲ့ေကာင္မေလး။ 

ကေလး၂ေယာက္ အိမ္ျခံအေနာက္က ေရကန္မွာေရတူတူခ်ိဳးရင္ 

ေမေမစပ္ထားေပးတဲ့တေရာ္ကင္မြန္းေခါင္းေလွ်ာ ္ရည္ကိုလက္ခုပ္ေလးနဲ.ခပ္ခပ္ပီး 

က်ေနာ့္ကိုေခါင္းေလွ်ာ္ေပးတတ္တဲ့ေကာင္ 

မေလး။ က်ေနာ္အႏုိင္က်င့္သမွ် ငုိမဲ့မဲ့နဲ. ဖုိးသက္ေလးက ပုံ.ကိုအရမ္းႏုိင္စားေပးတယ္ဆိုပီး 

သည္းခံတတ္တဲ့ေကာင္မေလး။ ဘြားေမနဲ.အဘိုးေလးတို.ဘြားေမရဲ.ဇာတိကိုအပီးေျပာင္းေတာ့မယ္ 

ဆိုေတာ့ ဖုိးသက္ေလးေရ တာ့တာ... ငါျပန္လာရင္နင့္အတြက္ 

ပူစီေပါင္းေတြ၅ပန္းကန္ျပားေလာက္ယူလာမယ္ေနာ္လို. ေအာ္ရင္းျမင္းလွည္းေလးေပၚ 

ငုိရင္းပါသြားတဲ့ေကာင္မေလး။ က်ေနာ္ 

ေတာ္ေတာ္အသက္အရြယ္ရလာတဲ့အထိ ပူစီေပါင္း၅ပန္းကန္ျပားဆိုတဲ့ငုိသံပါပါေအာ္သံကေလးကို 

အမွတ္ရေနခဲ့ဖူးတယ္ဗ်ာ။ 

          က်ေနာ္မွားသြားပီဗ်ာ။ က်ေနာ္ဟာေခြးထက္ေတာင္မုိက္ခဲ့ပါလားေနာ္။ 

သူက်ေနာ္အိပ္ေနရင္ လာလာရပ္ႀကည့္ေနခဲ့တာ ေဖာက္ျပန္တာမွမဟုတ္ပဲ.. ဟိုးငယ္ငယ္ကလို 

က်ေနာ္မထေသးရင္လာလာစိုက္ႀကည့္ေနရွာတာပါလား။ က်ေနာ့္ကိုေငးေငးႀကည့္ေနခဲ့တာဟာ 
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ငယ္ငယ္က ေကာင္ေလးဆိုတဲ့ သံေယာဇဥ္နဲ.ေပါ့။ ဒါဆိုေရတြင္းမွာတံုးက ကိစၥဆိုတာ 

သူ.စိတ္ထဲမွာငယ္ငယ္ကလို က်ေနာ့္ကိုေခါင္းေလွ်ာ္ေပးဖို.  .. ... ..... ဟားးးးးးးးးးးးးးးးး !!! သြားပီဗ်။ 

မွားကုန္ပီ။ က်ေနာ္ထင္သလိုမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ဟာသက္သက္မဲ့ထင္တစ္လံုးနဲ.ႏုိင့္ထက္စီးနင္း 

လပ္ုခဲ့တာေပါ့? ကဲ..က်ေနာ္ဘာဆက္လုပ္ရေတာ့မလဲဗ်ာ။ 

           ေရခ်ိဳးပီးေတာ့ အိပ္ယာေပၚမွာေခြေခါက္ရင္း စီးကရက္ေတြတစ္လိပ္ပီးတစ္လိပ္ဖြာေနမိတယ္။ 

စိတ္မေကာင္းတာေတြ၊ေနာင္တရတာေတြ၊ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိတာေတြနဲ.ဘယ္လိုမွေနလို.ထိုင္လို.မရေတ

ာ့ဘူးဗ်ာ။ ညေနေစာင္းေတာ့ ဘြားေမက ေျမးမင့္ဆရာ၀န္မေလးကိုသြားႀကိဳေတာ့ 

လုိ.ေျပာလာတာနဲ. စက္ဘီးေလးနင္းပီးေဆးရံုဖက္ကိုထြက္လာခဲ့မိတယ္။ 

           ေလာေလာဆယ္... က်ေနာ့္ငယ္ငယ္က 

သူငယ္ခ်င္းကိုဘယ္လိုမ်က္နာခ်င္းဆိုင္ရမလဲေတြးလို.ေတာင္မရဘူးဗ်ာ.. ... ... ... ... ... 

ေဆးရံုထဲေရာက္သြားေတာ့ညေနေစာင္းေနပီဗ်။ 

ဆင္၀င္ေအာက္က အုတ္ခုံနားမွာစက္ဘီးကိုေဒါက္ေထာက္ပီးေထာင္ထားလိုက္တယ္။ 

ထိုင္ရမလိုထရမလိုဂနာမျငိမ္ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ့္ညာဖက္လက္ေခ်ာင္းေတြစိတ္လႈပ္ရွားလို.တုန္ေနတာ 

ေတာ္ေတာ္ေလးသိသာေနတယ္။ သက္ျပင္းႀကိတ္ခ်လိုက္ရင္း 

က်ေနာ္၀တ္ထားတဲ့AR>>တံဆိပ္တရုတ္စပုိ.ရွပ္အျပာေရာင္ႏုႏုေလးနဲ.ဂ်င္းပန္အနက္ေရာင္ကိုဆြဲဆန္.လိုက္ဆြဲ

မလိုက္လုပ္ေနမိတယ္ 

ေဆးရံုထဲ၀င္ပီးသြားေခၚရမွာလား၊ ဒီေနရာမွာပဲေစာင့္ေနရမလား..ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး။ ႀကံရာမရျဖစ္ပီး 

အုတ္ခံေလးေပၚတက္ပီးေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ ရင္းေခါင္းကုတ္ဖင္ကုတ္ျဖစ္ေနတံုး. .. 

သံမံတလင္းနဲ.ဖိနပ္ရွပ္တိုက္လို.ထြက္လာတဲ့အသံႀကားရတယ္။ လူတစ္ေယာက္အျပင္ကိုထြက္လာတာ။ 

က်ေနာ္ရုတ္တရက္လွမ္းမႀကည့္ရဲလို.ေခါင္း ငုံ.ေနမိတယ္။ ေျခသံရပ္သြားေတာ့မွမရဲတရဲ.. 

ေမာ့ႀကည့္လိုက္ေတာ့.. ... ... 

         ေဒါက္တာမေလးရီရီဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ့္ငယ္ငယ္ကသူငယ္ခ်င္း ပုံ.ပုံ. ဂ်ဴတီကုတ္ျဖဴျဖဴေလးကို 

လက္ဖ်ံေပၚေခါက္ပီးတင္ထားတယ္၊မနက္ကလိုဆံထံုးနဲ.မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဆံပင္အရွည္ႀကီး 

ကိုထံုးစံအတိုင္းအေရွ.ဖက္ကို ခ်ထားပီးလက္ကိုင္ပ၀ါျဖဴျဖဴေလးနဲ.စည္းေႏွာင္ထားလို.၊ 

အျဖဴေရာင္အခံမွာပန္းပြင့္၀ါ၀ါေလးေတြပါတဲ့ ဘေလာက္စ္လက္ျပတ္ကေလးနဲ.ထမီအနက္ေရာင္ကေလးကို 

ပိပိျပားျပားေလး၀တ္ထားတယ္။ 

 သြယ္လ်လ်ကိုယ္လံုးကေလးနဲ.အရပ္ျမင့္ျမင့္ဆိုေတာ့ႀကည့္ေကာင္းလြန္းေနတယ္ဗ်ာ။ တခါကတင္းလြန္းလွတဲ့ 

မ်က္နာေလးက ခုမခ်ိဳ မခ်ဥ္ျပံဳးတံု.တံု.ေလး၊ ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးက 

စုိလက္လက္ျဖစ္ေနတာစိတ္ယားစရာေလး(ခုမွႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးလာမွန္းသိသာေနတယ္)၊ 

ေလညွင္းေလးကေဆးရံုအေရွ.က ပန္းခင္းေလးကိုတိုးခတ္ရင္းျဖတ္တိုက္လာေတာ့ 
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ဆရာ၀န္မေလးရဲ.ခပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆံႏြယ္ရွည္ေတြက လႊင့္ပါေနတာကိုလက္ကေလးနဲ.ထိန္းထားရင္း 

က်ေနာ့္ကိုျပံဳးျပေနရွာတယ္။ 

         အုတ္ခုံေလးေပၚကေနက်ေနာ္ဖ်တ္ကနဲခုန္ဆင္းလိုက္ရင္း ဆရာ၀န္မေလးကို 

လက္၅ေခ်ာင္းေထာင္ျပလိုက္ရင္းခပ္တည္တည္ေမးဆတ္ျပလိုက္တယ္။ 

ဟိုးငယ္ငယ္က ျမင္းလွည္းေလးေပၚကေနငိုရင္း ေအာ္သြားတဲ့ ပူစီေပါင္း၅ပန္းကန္ျပားဆိုတာ 

သူသတိရေသးလားလို.စမ္းလိုက္တာေလ။ ခ်က္ခ်င္းမ်က္လံုးညိဳညိဳေလးေတြက အုံ.မိႈင္းသြားပီး 

မ်က္ရည္ေတြ၀ဲတက္လာတာကိုမ်က္နာခ်င္းဆိုင္ရပ္ေနတဲ့ က်ေနာ္ျမင္လိုက္ရတယ္ဗ်ာ။ ဘုရားေရ!! 

သူမေမ့ေသးဘူးေပါ့.. ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာခဲ့တာေတာင္ ခုထိငယ္ငယ္ကေကာင္မေလးလို 

စိတ္ထိခုိက္လြယ္ေနေသးသတဲ့လားကြယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ထိခုိက္ေနပီဗ်ာ။ 

က်ေနာ့္ကိုမ်က္နာလႊဲပီး ဟိုးအေ၀းကိုေငး ရင္းမ်က္ေတာင္ေတြကိုပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္လႈပ္ေနရွာတယ္။ 

အေျခေနကိုထိန္းတဲ့သေဘာနဲ.က်ေနာ္သူ.လက္ထဲက အိတ္အနက္ကေလးကိုဆြဲယူပီး 

စက္ဘီးေဒါက္ကိုျဖဳတ္ရင္း စက္ဘီးကယ္ရီယာေပၚတက္ဖုိ. လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ.ျပလိုက္တယ္။ ေစြ.ကနဲ 

တင္ပလႊဲေလးေဘးတိုက္တက္ထိုင္ပီးတာနဲ.က်ေနာ္စက္ဘီးကိုနင္းထြက္ခဲ့တယ္။  

         ေဆးရုံအျပင္ဖက္ေရာက္သြားတာနဲ.အေနာက္ကေန က်ေနာ့္ခါးကိုသူ.ညာဖက္လက္နဲ.သိုင္းဖက္ရင္း 

က်ေနာ့္ေက်ာကို မ်က္နာလာအပ္ထားတယ္။ 

က်ေနာ္စက္ဘးီကိုကမ္းနားလမ္းဖက္ကို ဦးတည္ပီးနင္းေနမိတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာ 

ေျပာစရာစကားေတြအျပည့္ ဒါေပမယ့္ခုထိေျပာလို.မထြက္ေသးဘူး။ ကမ္းနားလမ္း ျမစ္ကမ္းပါးအျမင့္ 

ႀကီးႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာရိွတဲ့ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ေရာင္းတဲ့ 

ခုံပုပုေလးေတြနဲ.ဆိုင္တစ္ဆိုင္အေရွ.ေရာက္မွစက္ဘီးကိုရပ္လိုက္တယ။္ အစြန္အက်ဆံုး 

စားပြဲျပာျပာေလးတစ္ခုမွာထိုင္လိုက္ရင္း.. ... 

မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္၂ခြက္လို.လွမ္းမွာလိုက္တယ္။  

          ျမစ္ကမ္းပါးထေနာင္းပင္ေအာက္မွာ ေလေအးေအးေလးေတြတိုက္ေနတယ္။ 

ငါးႀကင္းကြက္ဖန္ခြက္ႀကီးထဲကမန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ခ်ိဳခ်ိဳကိုေမာ့ခ်လိုက္ပီး က်ေနာ့္အိပ္ကပ္ထဲကစီးကရက္ 

တစ္လိပ္ထုတ္ပီးဖြာရင္း အေရွ.မွာထိုင္ေနတဲ့ဆရာ၀န္မေလးကို စုိက္ႀကည့္ေနမိတယ္။ 

သူကလည္းေဖ်ာ္ရည္ေမာ့လိုက္ က်ေနာ့္ကိုစူးရဲရဲေလးျပန္စုိက္ႀကည့္လိုက္နဲ. စိတ္လႈပ္ရွားေနမွန္းေတာ္ 

ေတာ္ေလးသိသာေနတာေပါ့။ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ၊မတ္ခ္အန္တိုနီတို. ကိုရူးေအာင္ဖမ္းစားခဲ့တဲ့ 

အီဂ်စ္ေျပကအလွဘုရင္မ ကလီယိုပက္ထရာ ဆိုတာတျခားသူမျဖစ္ႏုိင္ဘူး..ခုက်ေနာ့္ေရွ.မွာေတာင့္ 

ေတာင့္ေလးထိုင္ရင္းရီေ၀ေ၀ေလးက်ေနာ့္ကိုေငးေနတဲ့ ေဟာ့ဒီဆရာ၀န္မေလးပဲျဖစ္မယ္ဗ်ာ။ 

           ရီရီ..(အဲ) ပုံ.ပုံ.!! 

           ရွင္!!  
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က်ေနာ္ရုတ္တရက္ေခၚလိုက္ေတာ့ အလန္.တႀကားေလး က်ေနာ့္ကိုေငးေနရာကျပန္ေျဖတယ္။ 

            ဘယ္မွာလဲ ငါ့အတြက္ ပူစီေပါင္း၅ပန္းကန္ျပား? 

            အာကြာ..   

            နင့္ပူစီေပါင္းကိုငါေမွ်ာ္ခဲ့တာ အႏွစ္၂၀ေလာက္ႀကာသြားတယ္ဟာ.. .. 

            ေတာ္ပါဟာ.. ေက်ာင္းတက္တံုးက ပုံ.လာရွာတယ္ေနာ္..ဖုိးသက္ေလးကသာေမ့ေနတာ ဟြန္း!! 

            ဟင္.. တကယ္လား? 

            အင္း.. ဖုိးသက္ေလးကနာမည္ႀကီးေလ.. ဖဲတအားရိုက္.. ဂစ္တာတီးတာနာမည္ႀကီး.. 

စာေမးပြဲေတြတဖုန္းဖုန္းက် ..ဟုတ္လား? 

            ဟမ္! (အဲ့ဒါေတြတကယ္ဗ်) 

            ပုံ. ကတစ္ရက္မွမေမ့ခဲ့ပါဘူးေနာ္.. ဖုိးသက္ေလးကသာျပန္ေတြ.ေတာ့ လံုး၀မမွတ္မိတာ.. ... 

             ေအာ.. ငါသိတဲ့သူငယ္ခ်င္းက ရုပ္ဆိုးဆိုး မဲတူမေလးကိုး .. ခုလိုေခ်ာေခ်ာလွလွေဒါက္တာရီရီ 

မွန္းဘယ္လိုမွတ္မိမလဲ.. 

က်ေနာ္အဲ့လိုျပံဳးစစနဲ.ေျပာလိုက္ေတာ့ မ်က္နာေလးကရွက္ေသြးျဖာ သြားပီး ရွက္စႏုိးပုံစံေလးနဲ. 

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္ပီးေခါင္းငုံ.သြားျပန္ေရာဗ်။ က်ေနာ္သူ.ဟန္ပန္ကေလးကိုႀကည္ႀကည္ 

ႏူးႏူးနဲ.ေငးႀကည့္ေနရင္း ဟိုးေရတြင္းနားမွာ သူ.ကိုအႏုိင့္အထက္လုပ္ခဲ့မိတာသတိရသြားတယ္။ 

က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္စိတ္ထိခုိက္တယ္ဗ်ာ။ ယုန္သူငယ္မကေလးလိုျဖဴစင္ပီး တသက္လံုးက်ေနာ့္ 

ကိုမေမ့ႏုိင္ရွာတဲ့ သူ.အေပၚအဲ့ဒီလိုလုပ္ခဲ့မိတာ ယူႀကံဳးမရျဖစ္မိတာအမွန္ပါ။ 

            ပုံ.ပုံ.  ငါေလ..ဟို..ဟို..ေရတြင္းမွာေလ.. ...အဲ့ဒါ... ငါ... ငါ 

            ေတာ္ပီဟာ.. မေျပာနဲ.ေတာ့ (မ်က္လံုးစုံမွိတ္ပီး ေအာ္ရွာတယ္) 

            ငါနင္မွန္းမသိလုိ.  ငါ.. .. ေလ..  

က်ေနာ္ဘာဆက္ေျပာရမွန္း မသိလို.သူ.ကိုအသနားခံတဲ့အႀကည့္နဲ.ေႀကာင္ေငးေနမိတယ္။ 

၂ေယာက္လံုးဘာစကားမွဆက္မေျပာျဖစ္ေတာ့ဘူး။ တိတ္ဆိတ္သြားတယ္။ ၁မိနစ္...၃မိနစ္...၅မိနစ္ 

က်ေနာ္တို.ထိုင္ေနတဲ့အေပၚက ထေနာင္းရြက္ေတြကိုေလတိုးသံတရွဲရွဲကလႊဲပီး 

ဘာသံမွမႀကားရေလာက္ေအာင္တိတ္ဆိတ္ေနပီ။ 

            ..... .... .... .... .... .... ... .... ........ 

            ..... ... .... ..... ... .... .... .... ......... 

            .... ..... .... .... ... ... ... ... ... ... .....  

            ... .... ... ... ... .... .... ... .... ... .... .. 

            အရီးေမ ကငါ့ကိုေျပာတယ္..နင္နဲ.ငါ့ကိုေပးစားမလို.တဲ့.. ... ... 

က်ေနာ့္ကိုေမာ့ႀကည့္ပီး တုန္ယင္ေနတဲ့ေလသံနဲ.တိုးတိုးေျပာပီးေခါင္းေလးျပန္ငုံ.သြားတယ္။ ခဏျငိမ္သြားပီး 
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ဆရာ၀န္မေလး မတ္တပ္ရပ္ဆတ္ကနဲရပ္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္လန္.ပီးေမာ့ႀကည့္မိ 

ေတာ့..အံတင္းတင္းႀကိတ္ပီး..ေတာ္ေတာ္အားတင္းထားတဲ့ေလသံနဲ.က်ေနာ့္ကိုလွမ္းေျပာတယ္.. 

            ဖုိးသက္ေလး..နင္ကငယ္ငယ္ကအတိုင္းပဲ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး ... ငါ့ကိုႏုိင္စားေပးတယ္.. 

             နင္ငါ့ကိုေရွာင္ေနေတာ့..ငါအရမ္း၀မ္းနည္းတယ္သိလား... ေရတြင္းမွာျဖစ္တဲ့ကိစၥ ငါေလ..ငါ.. 

နင့္ကိုစိတ္မဆိုးပါဘူးဟာ.. 

             ငါမွတသက္လံုးနင့္ကို ေမ့မရခဲ့တာဟာ... ... 

အဲ့လိုဆက္တိုက္ေျပာပီး လွစ္ကနဲသမင္မေလး လိုထြက္ေျပးသြားရွာတယ္။ အေအးဖိုးရွင္းပီး 

က်ေနာ္ထလိုက္သြားေတာ့ စက္ဘီးေလးေဘးမွာ ေခါင္းငုံ.ပီးတုန္တုန္ယင္ယင္နဲ.ရပ္ရင္းေခါင္းကို 

အတင္းငုံ.ထားတယ္။ ဆရာ၀န္မေလး ကိုတင္ပီး စက္ဘီးေလးကိုနင္းရင္း ထြက္လာခဲ့ေတာ့ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာ လိႈက္ဖုိေနရင္း သက္ျပင္းေတြခိုးခ်ေနမိတယ္ဗ်ာ။ 

 

 

 

 

* ပူစီေပါင္း၅ပန္းကန္ျပား=မုိးပ်ံပူေပါင္း၅လံုး ကိုဆိုလိုပါသည္။ 

(ကိုခ်ိဳခ်ဥ္ေရေက်းဇူးပဲဗ်ာ) 

             

ညကတိတ္ဆိတ္ေနတယ္။ ပုိးပုရစ္ေအာ္သံကေလးေတြ တစီစီကလြဲပီး လူသံသူသံဘာမွမ မႀကားရဘူး။ 

က်ေနာ္နဲ.ဆရာ၀န္မေလးရီရီတို.၂ေယာက္ ျခံအေနာက္ဖက္ကိုေရာက္ေနႀကတယ္။ ေရတြင္းေဘးက 

ခါးေလာက္ျမင့္တဲ့ အုတ္ေရေလွာင္ကန္ကေလး ေအာက္ေျခသံမံတလင္းမွာ ႏီွးေခ်ာဖ်ာကေလး 

ခင္းပီး အုတ္ကန္ကိုေက်ာမွီရင္းထိုင္ေနႀကတယ္။ အိမ္မႀကီးကိုေက်ာေပးထားလွ်က္နဲ.ေပါ့။ 

အဘိုးေလးနဲ.ဘြားေမတို.အိပ္ေပ်ာ္သြားေလာက္ပီ။ ညကလည္းေတာ္ေတာ္နက္လာပီေလ။ ညေနကအိမ္ 

ျပန္ေရာက္ေတာ့ ၂ေယာက္သားေရတြင္းမွာ ေရတူတူခ်ိဳးႀကေတာ့ က်ေနာ့္ကို ဖုိးသက္လာဆိုပီး 

ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးေသးတယ္။ ပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကို တခ်ိန္လံုးအရိပ္တႀကည့္ႀကည့္လုပ္ေနရွာတယ္။ 

ထမင္း၀ုိင္းမွာလည္း ခြံ.မေကၽြးရံုတမယ္ ယုယျပေနေတာ့..ဘြားေလးေမကေတာင္..ျပံဳးစိစိလုပ္ပီး 

သားတို.သမီးတို.လြတ္လြတ္လပ္လပ္စားႀကေနာ္ဆိုပီး ေရွာင္ထြက္သြားခဲ့တာဗ်။ ညဦးပုိင္းအဘိုး 

ေလးကို ဆရာ၀န္မေလး ႀကည့္ရႈေပးပီးျပန္သြားေတာ့မွသက္ျပင္းခ်မိတယ္။ (သူကတဖက္ျခံမွာ 

ခုိင္းတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ.ေနတာဗ်) သူျပန္သြားေတာ့မွက်ေနာ္လည္းေလွကားရင္းနားက 

ကုတင္ေပၚမွာ ဇာျခင္ေထာင္ေလးေထာင္ပီး ဒီေန.တေန.လံုး ဘာေတြမွန္းမသိျဖစ္ခဲ့တာေတြျပန္ေတြးရင္း 

တလူးလူးတလွိမ့္လွိမ့္နဲ.အိပ္လို.မရျဖစ္ေနတာဗ်။  
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        ည၁၁နာရီေလာက္ႀကေတာ့ က်ေနာ့္ျခင္ေထာင္အျပင္ဖက္မွာ 

လူရိပ္တစ္ခုေတြ.တာနဲ.ဆတ္ကနဲထထိုင္ပီး ျခင္ေထာင္အျပင္ဖက္ကိုထြက္လိုက္ေတာ့... 

ဆရာ၀န္မေလးျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ့္ကိုႏႈတ္ခမ္းေပၚလက္ညွိဳးေလးတင္ပီး တိုးတိုးဆိုတဲ့ အမူရာလုပ္ျပပီး 

သူ.ေနာက္လိုက္ခဲ့ဆိုပီး လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ.ျပေတာ့ အသာေလးထပီး လိုက္သြားမိတယ္။ 

ေနာက္ေဖးမီးဖုိေခ်ာင္တံခါးကေန ၀င္လာဟန္တူရဲ.။ အိမ္အျပင္ေရာက္သြားတာနဲ. က်ေနာ့္ကိုရင္ခ်င္းအပ္ပီး 

အတင္းဖက္ထားေတာ့တာဗ်။ က်ေနာ္လည္းဘာလုပ္ရမွန္းမသိ 

တာနဲ.ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးရပ္ေနမိတယ္။ ပူအုိက္လြန္းတဲ့ရာသီဥတုေႀကာင့္ 

မိန္းမ၀တ္စြပ္က်ယ္အျဖဴပါးပါးေလး ၀တ္ထားပီးေအာက္က အခုအခံမပါေတာ့ 

သူ.ရင္အစုံဟာက်ေနာ့္ရင္ဘတ္နဲ.ဖိ 

မိပီးအိကနဲျဖစ္သြားတယ္။ သက္ျပင္းႀကိတ္ခ်ရင္း သူ.ကိုယ္လံုးေလးကို ပုခုံးကေနကိုင္ပီးဆြဲခြါလိုက္ေတာ့... 

မပီ၀ုိးတ၀ါးအလင္းေရာင္မွာ က်ေနာ့္ကို အရမ္းျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္တဲ့ဟန္နဲ.မ်က္လံုးေလး 

ေတြကအေရာင္ေတာင္လက္ကနဲလက္ကနဲေတာက္ေနသလို စုိက္ႀကည့္လာတယ္ဗ်ာ။ 

        က်ေနာ္လည္းအႀကည့္ကိုလႊဲဖယ္လိုက္ရင္း သူ.လက္ကေလးကိုဆြဲပီး အုတ္ေရကန္ေလးနားကို 

အိမ္မႀကီးနဲ.ေ၀းႏိုင္သမွ်ေ၀းေအာင္ဆြဲေခၚလာလိုက္တယ္။ 

အုတ္ကန္ေလးကို၂ေယာက္သားမွီတြယ္ရင္း တူတူထိုင္ေနႀကတယ္။ 

ေဘးတိုက္အေနအထားနဲ.သူ.ကိုက်ေနာ္ေစာင္းငဲ့ ႀကည့္မိေတာ့ အုပ္ဆိုင္းေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြႀကားထဲက 

ျဖာက်ေနတဲ့ 

လေရာင္ျဖဴျဖဴေအာက္မွာ ကပုိကရုိဆံႏြယ္ရွည္ရွည္ေတြဖံုးထားတဲ့ မ်က္နာသြယ္လ်လ်ေလးက 

က်ေနာ့္ကိုလွမ္းႀကည့္ေနပံုက ကလူ၏သို.ျမဴ၏သို.။ ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြက တလႈပ္လႈပ္တရြရြနဲ. 

တစ္ခုခုေျပာေတာ့မလိုလို။ အိမ္ထဲမွာအုိက္စပ္စပ္ ျဖစ္လာတာ ခုျခံထဲဆင္းလာေတာ့ 

ေအးစိမ့္စိမ့္ေလးေနလို.ေကာင္းေနေပမယ့္ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာ မီးစနဲ.ထိုးသလိုေလာင္ျမွိဳက္လာပီဗ်ာ။ 

က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမလဲဗ်ာ။ တိတ္ဆိတ္ေနတာကို သည္းမခံႏုိင္တဲ့အဆံုး က်ေနာ့္ငယ္ငယ္က 

သူငယ္ခ်င္းေလးက ခပ္တိုးတိုးစကားစေျပာတယ္.. 

         ဖုိးသက္ေလး!! (အဲ့လိုေခၚရင္း 

က်ေနာ့္မ်က္နာကိုသူ.လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.ကိုင္တြယ္ပြတ္သတ္စျပဳလာတယ္) 

          အင္း!! 

         ငါေလ..ငါတသက္လံုးနင့္ကို သတိရေနခဲ့တာပါဟာ.. (အသံေလးကတုန္တုန္ခါခါကေလးျဖစ္ေနတယ္) 

          ငါသိပါပီဟာ.. ပုံ.ပုံ.ရာ..ငါလည္း အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀အထိ နင္ငုိရင္းေအာ္သြားတဲ့ 

ပူစီေပါင္း၅ပန္းကန္ျပားဆိုတာ..အိပ္မက္ေတြထဲမွာအျမဲႀကားခဲ့တာပါ.. 

         ငါေလ..ငါကအရူးပါဟာ..သိလားဖုိးသက္ကေလး.. ေက်ာင္းတက္ေတာ့..နင္ေနတဲ့အေဆာင္H-2 
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အေရွ.ကေန နင့္ကိုလာလာရပ္ပီးႀကည့္ဖူးတယ္..ေခၚလည္းမေခၚရဲ..ငါ့မွာေလ... 

ဘုရားေရ!! အဲ့ဒါေတြက်ေနာ္မွမသိခဲ့တာဗ်ာ။ အဖ်ားခတ္ေနတဲ့ရိႈက္သံေလးနဲ.ဆက္မေျပာေတာ့ပဲ 

ဆို.နင့္ေနတဲ့ဟန္ကေလးနဲ. က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲအတင္းတိုး၀င္ပီး က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚပါးအိအိ 

ေလးကိုကပ္ထားပီးတကိုယ္လံုးတဆတ္ဆတ္တုန္ေနရွာတယ္။ ျမင္းေခါင္းစြပ္က်ယ္လက္ျပတ္၀တ္ထားတဲ့ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ မွာေႏြးကနဲေႏြးကနဲျဖစ္သြားတယ္။ ပုံ. လို.က်ေနာ္အဖ်ားဆြတ္ေခၚ 

ခဲ့ဖူးတဲ့ေကာင္မေလး ရဲ.မ်က္ရည္ေတြစိုကုန္ပီဗ်ာ။ တဟင့္ဟင့္နဲ.ရိႈက္ေနတဲ့ သနားစရာက်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက 

ေကာင္မေလးကို ေက်ာေလးဖြဖြပြတ္ရင္းေခ်ာ့ေနမိတယ္။ ရင္ထဲမွာေတာ္ေတာ္ထိထိ 

ရွရွခံစားေနရပီ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္း ဘာလုပ္မိမွန္းမသိခင္ က်ေနာ့္ေမးစိေအာက္က 

ဆံႏြယ္ရွည္လွလွေလးေတြကို ေခါင္းငုံ.ပီး ေမႊးေမႊးေပးေနမိတယ္။ ရုတ္တရက္ေမာ့လာတဲ့ နဖူးတင္းတင္း 

ေလးကိုပါ ေမႊးပလိုက္မိတယ္။ မ်က္ရည္ေတြနဲ.စုိလက္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ျပံဳးေနရွာပီဗ်ာ။ 

           ပုံ.ေလ ဒီတစ္ခါ ဖုိးသက္ေလးနဲ.ခြဲရရင္ေသမွာသိလား.. 

ဘယ္မွမသြားနဲ.ေတာ့ေနာ္..ပုံ.နဲ.မခြဲေႀကးေနစို.ေနာ္.. 

က်ေနာ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိပဲေခါင္းျငိမ့္ျပေနမိတယ္။ က်ေနာ့္ေရွ.မွာရိွေနတာဟာ ေဒါက္တာရီရီ 

မဟုတ္ဘူးဗ်.. သနားစရာေကာင္းတဲ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းမေလး။ မယံုႀကည္ႏုိင္စရာေကာငး္ 

ေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ့္ကိုမေမ့မေလ်ာ့ သံေယာဇဥ္ႀကီးရွာတဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ေကာင္မေလး။ 

အငုိတိတ္ပီး ေပ်ာက္သြားတဲ့ကစားစရာေလး ျပန္ရသလို မ်က္ရည္ေတြႀကားထဲက 

၀မ္းသာႀကည္ႏူးေနရွာတဲ့ ပုံ.ပုံ.ေလးရယ္ေလ။ က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲပါးေလးအပ္လိုက္ ျပန္ခြါပီး 

က်ေနာ့္မ်က္လံုးေတြထဲစိုက္ႀကည့္လိုက္နဲ. တကယ့္ပီဘိ ကေလးေလးပါလားကြယ္။ ရုတ္တရက္စုိက္ 

ႀကည့္ေနရင္း က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကို သူ.ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ.ငုံပီး တျပြတ္ျပြတ္စုပ္ယူလိုက္ပီး ျပန္ခြါသြားျပန္တယ္။ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲေျဗာင္းဆန္သြားတယ္ဗ်ာ။ 

           ဖုိးသက္ကေလးက ငယ္ငယ္ကအတိုင္းပဲ ေတာ္ေတာ္အရုိင္းဆန္တယ္..ဟြန္း 

...ပုံ.ကိုဟိုေရတြင္းမွာေလ.. ရွက္လို.ေသေတာင္ေသခ်င္တယ္  အဲ့ဒီေန.က..သိလား.. 

           ငါတမင္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ပုံ.ေလးရာ.. 

           သိဘူး..ပုံ.ခုအပ်ိဳမဟုတ္ေတာ့ဘူး..ျပန္ေလ်ာ္ေပး .. (ရွက္ျပံဳးေလးနဲ.ေျပာရင္း 

လက္ဖ၀ါးေလးက်ေနာ့္ေရွ.မွာျဖန္.ျပေနတယ္) 

           ဘယ္လိုေလ်ာ္ေပး ရမွာလဲ!! 

           ပုံ.နဲ.တသက္လံုးတူတူေနပီးေလ်ာ္ေပးရမွာ..ခစ္ခစ္.. ေဟ့ေအးေနာ္..ဖုိးသက္ေလး 

ထြက္မေျပးရဘူး..ဒါပဲ.. 

က်ေနာ္ဘာမွမေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ အကုန္ရႈပ္ကုန္ပီေကာ။ 

ရုတ္တရက္ က်ေနာ့္လည္ပင္းကို ဆြဲခိုလိုက္ေတာ့က်ေနာ္ ငုိက္ကနဲပါသြားတယ္။ က်ေနာ့္နားရြက္နားကိုကပ္ပီး 
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ထိုင္ရတာေညာင္းလို. ခဏလွဲရေအာင္ဆိုပီး ႏီွးေခ်ာဖ်ာေလးေပၚကိုဆြဲလွဲခ်လိုက္ 

ေတာ့က်ေနာ္အလိုက္သင့္ပါသြားေရာ။ ကဲဗ်ာ! ၂ေယာက္သားဖက္လွ်က္ကေလးေဘးတိုက္လွဲအိပ္ထားမိပီ။ 

သူ.အသက္ရွဴသံကပုိပုိပီးျပင္းလာတယ္ဆိုတာ မ်က္နာခ်င္းကပ္ေနေတာ့က်ေနာ္သိ 

ေနပီ။ သူ.ဆံပင္အရွည္ႀကီးဆီက ေမႊးပ်ံ.ပ်ံ.အနံ.ေလးေတြက က်ေနာ့္ႏွာ၀ကိုခ်ဴေနတဲ့အျပင္ 

ရင္ဘတ္ေရွ.မွာကပ္ထားတဲ့ က်ေနာ့္တေထာင္ဆစ္နဲ. ထိကပ္မိေနတဲ့ သူ.ႏုိ.အိစက္စက္အထိ.. .. 

အေတြ.ေတြေႀကာင့္ က်ေနာ့္ေသြးေတြပြက္ပြက္ဆူလာျပန္ပီ။ သူ.ကိုယ္သူထိန္းလို.မရေတာ့ဘူးေနမွာဗ်။ 

ေရကာတာက်ိဳးေပါက္သြားသလိုပဲ.. က်ေနာ့္ကိုအတင္းဖက္ပီး နမ္းတယ္..ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း 

တျပြတ္ျပြတ္စုပ္တယ္..က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကို သူ.တဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနတဲ့လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.ပြတ္ရင္း... .... 

            ပုံ.ပုံ. ေလ.. ဖုိးသက္ေလးကို ခ်စ္တယ္... တဲ့ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္းသြက္သြက္ခါသြားခဲ့ပီဗ်။ သူ.စြပ္က်ယ္ပါးပါးေလးကိုလွန္တင္လိုက္ပီး 

လေရာင္ေအာင္မွာေဖြးကနဲလက္ကနဲေပၚလာတဲ့ အိတြဲတြဲျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကို ကုန္းပီး.. .. 

တျပြတ္ျပြတ္မည္ေအာင္ ညဖက္လက္နဲ.ဆုပ္ေခ်ရင္းစုိ.ေပးေနမိပီ။ 

             

စကၠန္.ပုိင္းေလးအတြင္းမွာ အုတ္ေရကန္ေအာက္ေျခက သံမံတလင္းေလးေပၚခင္းထားတဲ့ 

ႏီွးေခ်ာဖ်ာကေလးေပၚမွာ ၂ေယာက္လံုးအ၀တ္ေတြမဲ့ကုန္ပီ။ 

ဘယ္သူကဘယ္သူ.ကိုအတင္းဆြဲခၽြတ္မိကုန္လဲဆိုတာေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ျဖာက်ေနတဲ့ 

လေရာင္ေအာက္မွာ က်ေနာ္ရယ္ က်ေနာ့္ငယ္ငယ္ကသူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးရယ္ဖက္တြယ္ပြတ္ 

သပ္ဖက္ယမ္းနမ္းရႈပ္ေနမိပီ။ ဘာစကားသံမွမႀကားရေပမယ့္ ၂ေယာက္စလံုးရဲ.၀င္သက္ထြက္သက္ 

ခပ္ျပင္းျပင္းသံတရွဴးရွဴး ဟာတတိ္ဆိတ္တဲ့ညဥ့္ယံမွာ ထိုးေဖာက္ထြက္လာတယ္။ ပုံ.ပုံ.ရဲ.ဆံ 

ႏြယ္ရွည္ရွည္ေတြက က်ေနာ့္အ၀တ္မဲ့တကိုယ္လံုးကို ဖုံးလႊမ္းထားသလိုပဲဗ်ာ။ ၂ေယာက္သားလူးလွိမ့္ရင္း 

က်ေနာ္ကေအာက္ဖက္ေရာက္သြားပီးပုံ.ပုံ.က က်ေနာ့္အေပၚကေနထပ္လွ်က္ကေလးျဖစ္ 

သြားျပန္ပီ။ က်ေနာ့္လက္ေတြက ေျပာင္တင္းေခ်ာမြတ္တဲ့ 

ပုံ.ပုံ.ရဲ.တင္ပါးေအးစက္စက္ေလးေတြကိုေသခ်ာစံုကိုင္ပီး ဖ်စ္ညွစ္ဆုပ္ေခ်ေပးရင္း နႈတ္ခမ္းခ်င္းဆက္ပီး 

စုပ္နမ္းေပးေနမိတယ္။သံပုိက္လံုး 

တစ္ေခ်ာင္းလိုမာေတာင့္ေနတဲ့ က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္က အေခ်ာင္းလိုက္ က်ေနာ့္ဗုိက္ေပၚလွန္တက္ေနတာကို 

က်ေနာ့္အေပၚမွာတက္ဖိပီး လွဲအိပ္ထားတဲ့ ပုံ.ပုံ.ကသူ. ဆီးခုံေလးနဲ.ဖိကပ္ရင္းေရွ. 

တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္ရင္းဖိပြတ္ေနေတာ့ က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္အေနရခက္လာတယ္။ 

      ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ပီး လွ်ာခ်င္းကလိေနရာကဆတ္ကနဲခြါလိုက္ပီး 

က်ေနာ္လက္ေနာက္ျပန္ေထာက္ပီးထလိုက္ေတာ့ ထိုင္လွ်ကအ္ေနအထားျဖစ္ပီး ပုံ.ပုံ.က 

က်ေနာ့္ကိုခြထိုင္ထားသလိုျဖစ္သြား 
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တယ္။ အရပ္ျမင့္ျမင့္ခါးလ်ားရွည္တဲ့ ပုံ.ပုံ.ကက်ေနာ့္အေပၚခြထိုင္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ ဟိုတခါေရတြင္းမွာတံုးက 

ေသခ်ာဇိမ္ခံပီး မစုိ.ခဲ့ရတဲ့ ႏုိ.ညိဳတိုတိုႀကီး၂လံုးက က်ေနာ့္မ်က္နာအေရွ.တည့္တည့္မွာ အားရပါးရသာ 

စုိ.ေပးပါလို.ဖိတ္ေခၚေနသလို ႏိွမ့္တုံျမင့္တံုျဖစ္ေနတယ္။ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းမစဥ္းစားေတာ့ပဲ 

ဘက္ဖက္တစ္လံုးကိုလက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.ဖြဖြ 

ကစားရင္းဆုပ္ေခ်ရင္း ညာဖက္အလံုးကိုေတာ့ ႏုိ.သီးေခါင္းပတ္ပတ္လည္ကိုလွ်ာဖ်ားေလးနဲ. 

ပတ္ပတ္လည္လက္၀ဲရစ္ တျပတ္ျပတ္လွ်က္ေပးလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးခမ်ာ ဆံပင္ 

ရွည္ေတြတခါခါျဖစ္သြားတဲ့ အထိေခါင္းကေလးကိုေမာ့ပီး အင္းးးးးးးးးးး ဆိုပီးညည္းလာတယ္။ 

ဘယ္ညာေျပာင္းပီး လွ်က္လိုက္စုိ.လိုက္လုပ္ေပးေနတာေတာ္ေတာ္ေလးႀကာလာေတာ့ က်ေနာ့္ 

ေခါင္းကဆံပင္ေတြကိုဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ပုံ.ပုံ.လက္ေတြကပိုတင္းက်ပ္လာပီ။ ဒါနဲ.ခဏရပ္ပီး 

ပုံ.ပုံ.ကိုေမာ့ႀကည့္လိုက္ေတာ့ မ်က္လံုးေလးေမွးစင္း ပီးေတာ္ေတာ္ေလးအေျခေနေကာင္းေနတာ 

ေတြ.ရေတာ့.. ... ....  

       ပုံ.ပုံ.  ခဏေလးထေနာ္!! 

       အင္းးးးး .. ဖုိးသက္ေလး ဘာလုပ္မလို.လဲဟင္.. 

တအားႀကီးမႀကမ္းနဲ.ေနာ္..ဟိုးေန.ကေရတြင္းမွာျဖစ္တာ..ေရထိတာေတာင္တအားစပ္ခဲ့တယ္..ပုံ.ေႀကာက္တ

ယ္.. 

က်ေနာ္ဘာမွဆက္မေျပာပဲ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ရင္း ေဆာင့္ေႀကာင့္ေလးထိုင္ေနတဲ့ ပုံ.ပံ.ကိုဆြဲထူမ လိုက္ေတာ့ 

အလုိက္သင့္ကေလးပါလာတယ္။ ခါးက်င္က်င္ေလးကိုလက္၂ဖက္နဲ.စုံကိုင္ပီးသူ. 

ကိုအုတ္ေရကန္ေဘာင္ကေလးေပၚေပြ.တင္လိုက္ေတာ့ အုိ!! လို.ေအာ္သံကေလးထြက္လာတယ္။ 

အုတ္ေရကန္ေဘာင္ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာထိုင္ပီးေျခခ်ထားတဲ့ပုံ.ပုံ.ေလးကမ်က္လံုးေလးအ၀ိုင္းသား 

နဲ.က်ေနာ့္ကိုေႀကာင္ႀကည့္ေနတယ္။ တြဲလဲက်ေနတဲသ့ူ.ေျခေထာက္ေတြကို ဆြဲမပီး ေရကန္ႏႈတ္ခမ္းသားေပၚမွာ 

ထိုင္ေနလွ်က္က ကန္ေဘာင္ေပၚေျခေထာက္၂ဖက္ခ်ပီးေဆာင့္ေႀကာင့္အေနအ 

ထားျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္ျပင္ယူလိုက္ေတာ့ ေဆာင့္ေႀကာင့္ဖင္ခ်ထိုင္ရင္းဒူးေထာင္ေပါင္ကား 

အေနအထားျဖစ္သြားပီ။ က်ေနာ္ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်လိုက္ရင္း လေရာင္ေဖြးေဖြးေအာင္မွာျပဴးျပဴးႀကီး 

ေပၚေနတဲ့ ပုံ.ပုံ.ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းႀကီး ကိုရွလူးကနဲအသံျမည္ေအာက္လွ်ာအျပားလိုက္ 

ေကာက္လွ်က္ပလိုက္ေတာ့ အားးးးးးးးး ကနဲအသံထြက္လာေအာင္ေအာ္ညည္းသံေလးေပးလာ 

တယ္။  

      ဖုိးသက္ေလး..ဒါဘာေတြလုပ္ေနတာလဲ...ပုံ.ပုံ.ရင္ထဲမွာကတုန္ကယင္ႀကီး ..မလုပ္ပါနဲ. ရပ္ပါေတာ့.. ... 

အဲ့လိုအသနားခံေနေပမယ့္ သူရုန္းလို.မရျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ ဒူး၂ေခ်ာင္းကိုေထာင္ပီး လက္တစ္ဖက္ခ်င္းဆီ 

နဲ.ကားကားေလးကိုင္ပီးေရကန္ေဘာင္ေပၚထိုင္ထားရေတာ့ က်ေနာ့္ကိုတြန္းထုတ္ဖုိ. 

အခြင့္မသာဘူးျဖစ္ေနတယ္ေလ။ က်ေနာ္သိပ္အခ်ိန္ဆြဲလို.မျဖစ္မွန္းသိေတာ့ အဆက္မျပတ္သူ. ေ-



http://achittatkatho.net           က်ေနာ့္ သူနာျပဳဆရာမေလး         -By Channko 
 

http://achittatkatho.net                     Page 55 
 

ာက္ဖုတ္ကိုလွ်က္ေပးရင္း ေ-ာက္စိကိုေျခေပးေနမိတယ္။ အံႀကိတ္ထားရင္းသြားႀကားထဲက 

ထြက္လာတဲ့ ေလသံမ်ိဳးနဲ. က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလး တဟီးဟီးညည္းရင္းေကာင္းေနရွာပီ။ 

၅မိနစ္ေလာက္ဆက္တိုက္လွ်က္ေပးပီးတာနဲ.က်ေနာ္မတ္တပ္ရပ္လိုက္တယ္။ မာတင္းေျပာင္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ - ီး ကလေရာင္ေအာင္မွာမာန္ဖီေနတဲ့ ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္လိုပဲ။ ဒူးကိုနည္းနည္းေလာက္ေကြးပီး 

ပုံ.ပုံ.ရဲ.အရည္ေတြတစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေ-ာက္ဖုတ္အ၀မွေတ့ပီး ဖိကပ္သြင္းခ်လိုက္ 

တယ္။ 

      အြင္းးးးးးးးးးးးးး !! ဆိုတဲ့ႀကိတ္ညည္းသံမပီ၀ုိးတ၀ါးေလးထြက္လာတယ္။  

သူ.ေအာ္သံထြက္လာေတာ့မယ္ဆိုတာႀကိဳသိလို. ေအာက္က -ုိး သြင္းခါနီး 

သူ.ႏႈတ္ခမ္းကိုက်ေနာ္စုပ္နမ္းထားလိုက္တာေလ။ ခပ္ဆဆေလးအထုတ္အသြင္းျမန္ျမန္လုပ္ေပးေနတာ 

စီးက်ပ္ေနတဲ့ 

အရသာကိုတစ္ထုတ္ထုတ္နဲ.က်ေနာ္ခံစားေနရတာေပါ့။ ပုံ.ပုံ.လက္၂ဖက္လံုးကက်ေနာ့္ေက်ာျပင္ 

ကိုအတင္းဖက္ထားတယ္။ က်ေနာ္လည္းမထူးေတာ့ပါဘူးဆိုပီး လက္၂ဖက္ကို ေရကန္ေဘာင္ 

တဖက္ကိုအိတြဲက်ေနတဲ့ ပုံ.ပုံ.ဖင္သားအိစက္စက္ကိုစုံဆြဲကိုင္ထားရင္းေဆာင့္ခ်ပလိုက္ေတာ့ 

ပ..ေလာက္.ကနဲအသံထြက္လာပီးက်ေနာ့္ -ီး ႀကီးတစ္ခ်က္ေလာက္ေကြးေခါက္သြားသလိုခံစား 

လိုက္ရာကေန ပလြတ္ကနဲ အဆံုးထိ၀င္သြားပီဆိုတာ ဆီးခုံခ်င္းကပ္မိသြားလို.က်ေနာ္သိလိုက္ပီ။ 

ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ေနရာက ျပန္ခြါလိုက္ ပီးပုံ.ပုံ.မ်က္နာကိုတခ်က္ေလာက္ငုံ.ႀကည့္ပီး ရီေ၀ေ၀ 

မ်က္လံုးညိဳညိဳေလးေတြကိုစုိက္ႀကည့္ရင္း.. ... 

       ပုံ.ပုံ. ငါအသားကုန္အားနဲ.ေဆာာင့္ခ်င္တယ္...လို.တိုးတိုးေလးေျပာလိုက္ေတာ့ 

အံတင္းတင္းေလးႀကိတ္ထားတဲ့ပုံစံေလးနဲ.ေခါင္းျငိမ့္ျပတယ္။ မီးစိမ္းျပလိုက္ပီဆိုတာနဲ. က်ေနာ္လည္းတင္ပါး 

အိအိေလးကိုစုံကိုင္ပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ေဆာင့္ေဆာင့္ပီး -ုိးေတာ့တာပဲဗ်။ 

ေဆာင့္ခ်လိုက္တိုင္း တအင့္အင့္ျမည္သံေလးေတြထြက္လာတာကလြဲလို.လံုး၀မညည္းရွာဘူးဗ်ာ။ 

သူနာျပဳဆရာမေလးနဲ.ေန.တိုင္း -ုိး ေနရာကႀကားထဲမွာတစ္ရက္ေလာက္ မ -ုိး ျဖစ္တာေႀကာင့္ 

လားမသိဘူး က်ေနာ္ျမန္ျမန္ပီးခ်င္လာပီ။ ပုံ.ပုံ.မပီးပဲ က်ေနာ္အရင္ပီးသြားမွာစုိးလို.မနည္းေအာင့္ထားရတယ္။ 

ခပ္ျပင္းျပင္းတခ်က္ခ်င္းေဆာင့္ -ုိးလိုက္.. ခပ္ျမန္ျမန္တေဖာင္းေဖာင္းဆက္တိုက္ 

 - ိုး လိုက္နဲ.နရီကိုအေႏွးအျမန္လုပ္ရင္း -ုိး ေနမိတယ္။ ဒူးေကြးရင္းမတ္တပ္ - ိုး ေနရေတာ့ 

ေတာ္ေတာ္ေလးလည္းေညာင္းစျပဳလာပီ။ အဲ့လိုဆက္တိုက္ - ိုး လာတာ၁၃-၄မိနစ္ေလာက္ႀကာလာ 

ေတာ့ ပုံ.ပုံ.က်ေနာ့္ ပုခုံးကိုသူ.သြားခၽြန္ခၽြန္ေလးနဲ. ခပ္ရြရြေလးဆြဲကိုက္ပလိုက္တဲ့ အျပင္ 

က်ေနာ့္လည္ပင္းကိုဟီးေလးခိုရင္း ကုတ္တြယ္တက္လာသလို လုပ္လာေတာ့.. သူပီးခ်င္လာမွန္းရိပ္မိ 

သြားလို. က်ေနာ့္တင္းထားတဲ့စိတ္ကို ေျဖေလ်ာ့ပလိုက္ရင္း အားနဲ.အသားကုန္တေဖာက္ေဖာက္ ေဆာင့္ -ုိး ရင္း 

သုတ္ရည္ေတြကို က်ေနာ့္ကိုအရမ္းတြယ္တာရွာတဲ့ေကာင္မေလးရဲ. ေ-ာက္ဖုတ္ 



http://achittatkatho.net           က်ေနာ့္ သူနာျပဳဆရာမေလး         -By Channko 
 

http://achittatkatho.net                     Page 56 
 

ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲအားရပါးရပန္းထုတ္ပလိုက္မိတယ္ဗ်။ 

      ေဖာင္း ...ေဖာင္း.. အင့္..အင့္.... ပုံ.ေရငါထြက္ကုန္ပီ.. အားးးးးးးးးးးး ေကာင္းလိုက္တာ.... .... 

.... ... ... .... .... ...... 

.... .... ... .... ... .... ... 

... ... .... ... .... ... ... ... 

... ... ... ... .... ... ... ... .... 

မနက္၈နာရီထိုးခါနီးမွက်ေနာ့္မ်က္နာကို တစ္ေယာက္ေယာက္လာပြတ္သပ္ေနသလိုခံစားရလို.ႏုိးလာတယ္။ 

အိပ္စုံမႈန္မႊားနဲ.မ်က္လံုးဖြင့္ႀကည့္လိုက္ေတာ့မွ သနပ္ခါးေရက ဲ်ေလး ပြတ္ထားတဲ့ျပံဳးရႊင္ေနတဲ့ 

ပုံ.ပုံ.မ်က္နာကိုျမင္ရတယ္။ အိပ္ပုတ္ကေလး!! ထေတာ့ေရခ်ိဳးမ်က္နာသစ္ဆိုပီး ျပံဳးစစေလးေျပာေတာ့ 

မွလူးလဲထပီးေရတြင္းကိုတဘက္ေတြသြားပြတ္တံေတြဆပ္ျပာခြက္ေတြယူပီး 

ေရမိုးခ်ိဳးကိုယ္လက္သန္.စင္ေနမိတယ္။ ေရတြင္းေဘးက အုတ္ကန္ေလးကိုလွမ္းႀကည့္ရင္း 

ညကက်ေနာ္နဲ.ပုံ.ပုံ. 

မီးကုန္ယမ္းကုန္ ခ်စ္ခဲ့ႀကတာျပန္ပုံေဖာ္ေနမိတယ္။ ၃ခ်ီေလာက္ဆက္တိုက္ -ုိး ခဲ့မိတာဗ်။ 

သူကေတာ့ဘယ္လိုေနမယ္မသိဘူး က်ေနာ္ကေတာ့ကိုယ္ေတြလက္ေတြနည္းနည္းေညာင္းသလိုေတာင္ 

့ျဖစ္ေနတယ္။ ေရေအးေအးေလာင္းခ်ိဳးလိုက္မွေျပသြားတယ္။ အိမ္ထဲကိုျပန္၀င္လာေတာ့ 

အဘိုးေလးရဲ.အခန္းထဲကေနပံု.ပုံ.ထြက္လာတာေတြ.တယ္။ က်ေနာ့္ကိုျပံဳးျပရင္း ဘႀကီးကေတာ့ပုံမွန္ျဖစ္ 

ေနပါပီ..ဟိုမွာအရီးေမ နန္းႀကီးသုတ္ျပင္ထားေပးတယ္ သြားစားေခ်ေတာ့..ပီးမွပုံ.ကိုေဆးရုံလာလိုက္ပုိ.ေနာ္ 

ဖုိးသက္ေလး..ပုံ.ဟိုဖက္အိမ္မွာျပင္ဆင္ရင္းေစာင့္ေနမယ္လို.ေျပာပီးသ.ူအိမ္ဖက္ကို 

ျပန္သြားေရာ။ 

          မီးဖုိေခ်ာင္ထဲ၀င္ပီးနန္းႀကီးသုတ္ကိုဆာဆာနဲ.ေလြးေနရင္း.. က်ေနာ္ဟိုေတြးဒီေတြး ေတြးေနမိတယ္။ 

ပုံ.ပုံ.နဲ.အနီေလးက တစ္ေနရာထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာဗ်။ တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ေတာ့ 

က်ေနာ္ျပႆနာတက္ေတာ့မယ္ဆိုတာေသခ်ာေနပီ။ အဲ့လိုေတြးပီးရင္ေမာလာလို.စားေနတဲ့နန္းႀကီးသုတ္ 

ေတာင္အရသာမရွိေတာ့သလိုျဖစ္လာတယ္။ ဖူးးးးးးးးး!! စားလက္စကိုခပ္ျမန္ျမန္လက္စသတ္လိုက္ရင္း 

အ၀တ္အစားေကာက္လဲ၊ စက္ဘီးေလးတြန္းပီး တဖက္ျခံကို ေဘးဖက္ျခံစည္းရုိးအလည္ 

မွာေဖာက္ထားတဲ့အေပါက္ကေနတိုး၀င္ပီးတဖက္ျခံထဲေရာက္သြားတယ္။ အိမ္ေရွ.မွာစက္ဘီးကိုေထာင္ထားခဲ့ပီး 

အိမ္ေအာက္ထပ္(အိမ္က ဘြားေလးေမတို.အိမ္နဲ.ဆင္တူ၂ထပ္အိမ္ႀကီး) ဧည့္ 

ခန္းထဲကို၀င္ရင္းပုံ.ပုံ.ကိုရွာေတာ့မေတြ.ဘူးဗ်။ ဧည့္ခန္းနံ.ကပ္လ်က္ အခန္းရဲ.တံခါး၀နားေရာက္ေတာ့ 

ေစ့ရုံေစ့ထားတဲ့ တံခါးကခပ္ဟဟေလးျဖစ္ေနေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္အထဲဲကိုလွမ္းႀကည့္ 

လိုက္ေတာ့.. အလုပ္သြားဖို.ျပင္ဆင္ေနတဲ့ပုံ.ပုံ.ဗ်။ ရင္ထဲမွာေျဗာင္းဆန္သြားတယ္။ 

           ေဘးတိုက္အေနအထားနဲ.ျမင္ေနရတာ.. ဆံပင္အရွည္ႀကီးကိုလက္၂ဖက္နဲ.ေသခ်ာ 
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ထံုးဖုိ.လုပ္ေနတာဗ်။ 

ကိုယ္ေပၚမွာက ဘရာပန္းေရာင္ေလးနဲ.ေအာက္ကပင္တီအနီရဲရဲေလး။ 

ဘရာကတအားသန္မာထြားက်ိဳင္းလြန္းတဲ့ သူ.ႏုိ.ေတြကိုအတင္းစည္းေႏွာင္ထားရေတာ့ 

မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနဟန္ကေလး။ 

ပင္တီအနီရဲရဲေလးကလည္းတူတူပဲ..တင္းကားပီးအိစက္တဲ့ တင္ပါးေပၚမွာတင္းက်ပ္က်ပ္ကေလးျဖစ္ေနတာဗ်။  

ဆံထံုးထံုးဖုိ.လက္၂ဖက္ကိုေျမွာက္ထားေတာ့ ရင္ေကာ့ေကာ့၊တင္ေကာ့ေကာ့ 

ေလးျဖစ္ေနတာအသည္းယားလိုက္တာဗ်။ မေန.ညက၃ခ်ီေလာက္ -ုိး ထားတာေတာင္ 

က်ေနာ့္ေအာက္ကေကာင္ ဒီလိုေတြျမင္ေနရေတာ့ ျပန္ေထာင္ထခ်င္လာျပန္ပီ။ မေန.ညက အားရပါးရ 

 - ိုးတယ္ဆိုေပမယ့္ ခုလိုလင္းလင္းခ်င္းခ်င္းျမင္ရတာမွမဟုတ္တာကိုးဗ်။ က်ေနာ့္စိတ္ေတြပြက္ပြက္ဆူလာပီဗ်။ 

ပီးေတာ့ ဆံပင္ရွည္နဲ.ျမင္ေနက် ပုံ.ပုံ.ကိုခုလို ဆံထံုးကစ္ကစ္ေလးနဲ. အတြင္းခံ 

ေလးေတြနဲ.ျမင္ရေတာ့ ဘယ္လိုမွေနလို.မရေတာ့ဘူး။ စိတ္ထိန္းလို.ကိုမရေတာ့လို. 

တံခါးကိုအသာေလးဆြဲဟပီး လွစ္ကနဲအခန္းထဲ၀င္လိုက္တယ္။  

           ေဟးးးးး!! ဆိုပီး ဆရာ၀န္မေလးရွက္၀ဲ၀ဲျဖစပီ္း လက္ေတြနဲ.ကေယာင္ကတမ္း 

သူ.ကိုယ္လံုးေလးကိုဖုံးကြယ္ဖုိ.ႀကိဳးစားေနတယ္။ 

က်ေနာ္အေနာက္ကိုလွည့္ပီး အိပ္ခန္းတံခါးကို ကလန္.ထိုးလိုက္တယ္။ 

ပီးတာနဲ.သူ.ဆီတစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းသြားလိုက္ေတာ့ အေနာက္ကိုဆုတ္ရင္း ငုိမဲ့မဲ့မ်က္နာေလးနဲ. 

           ဖုိးသက္ေလး... ပုံ.အလုပ္ေနာက္က်ေတာ့မယ္ဟာ... ညမွေတြ.မယ္ေလေနာ္ 

လို.ေတာင္းပန္ရွာတယ္... 

           ငါျမန္ျမန္လုပ္မယ္ေလေနာ္... ပုံ.ပုံ. ငါနင့္ကိုဒီလိုျမင္လိုက္ရေတာ့ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူးဟာ... 

ဆိုပီးက်ေနာ္၀တ္ထားတဲ့ ေသာ့တံဆိပ္ပုဆိုးအျပာကိုေျဖေလွ်ာ့ပီးခၽြတ္ခ်လိုကတ္ယ္။ 

အတြင္းခံေဘာင္းဘီေအာက္က က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ကေသာက္ရမ္းတင္းမာေနပီဗ်။ မထူးေတာ့ပါဘူးဆိုပီး 

က်ေနာ့္အတြင္းခံကိုပါခၽြတ္ခ်ပလိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ပုံစံကိုလည္းႀကည့္ဦး ရွပ္အက်ီ 

အျဖဴလက္ရွည္နဲ.ေအာက္ကဖင္တံုးလံုး - ီး ေငါက္ေတာက္နဲ. သူ.အနားကိုတေရြ.ေရြ.တိုးကပ္သြားေနတာေလ။ 

ငုိမဲ့မဲ့ မ်က္နာေလး ပုံစံေျပာင္းသြားပီဗ်။ ဒီလိုျမင္ကြင္းမ်ိဳးမျမင္ဖူးေတာ့ ေႀကာင္ 

ေငးေငးေလးႀကည့္ေနရွာတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းေထာင့္က ကုတင္နားေရာက္ေတာ့ 

သူအေနာက္ထပ္ဆုတ္လို.မရပဲပိတ္မိသြားပီ။ မာတင္းေျပာင္ပီးနီရဲေနတဲ့ က်ေနာ့္ - ီး ႀကီးကလည္း သူ.ဗုိက္ 

ရွပ္ရွပ္ေလးကိုေထာက္ထားပီ။ 

            အာကြာ... ဘယ္လိုလုပ္ဒီေလာက္ႀကီး ျပန္ျဖစ္လာတာလဲ.. ပုံ.ရင္ေတြအရမ္းတုန္လာပီ.. 

ဖုိးသက္ကဆိုးတယ္ကြာ... 

            ဒါႀကီးကို ျမန္ျမန္ေပ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္ေပးေနာ္.. ပုံ.!! 
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စိတ္လႈပ္ရွားလို.အသံေတြတုန္ေနတဲ့ဆရာ၀န္မေလးကိုက်ေနာ္ကုတင္ေပၚေပြ.ပီးတင္လိုက္ရင္း 

သူအတြင္းခံေတြကိုဆြဲခၽြတ္ခ်လိုက္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့.. .... ညည္းျငဴသံေတြ... 

ဆီးခုံခ်င္းတဖတ္ဖတ္ေဆာင့္တဲ့အသံေတြ.. အင္းးးးးးးး အင္းးးးးးးးးးးး ဆိုပီးေအာ္သံေတြ ..အခန္းထဲမွာဆူညံလို. 

            ... ... ... ...  

            ... ... ... .... 

            .. ... .... ... .. 

            ... ... ... ... ... 

ဒီလိုနဲ.က်ေနာ္နဲ.ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကြဲကြာေနတဲ့ ပုံ.ပုံ.ဆိုတဲ့ငယ္သူငယ္ခ်င္းတို.ရဲ. အိပ္ယာေပၚကမုန္တိုင္းေတြ... 

ညဖက္ျခံထဲမွာခ်ိန္းခ်ိန္းပီး တြယ္ႀကတဲ့ရင္ခုန္ဖြယ္ယာ ညေတြနဲ.လံုးခ်ာလည္ 

လိုက္ေနေတာ့တာေပါ့ေလ။ ပုံ.ပုံ.ကတမ်ိဳးဗ်...ညဖက္၃-၄ခ်ီေလာက္တြယ္ပီး 

အိပ္သြားႀက..မနက္အလုပ္သြားခါနီးတိုင္းသူ.အခန္းမွာထပ္အုပ္.. ဘယ္လိုလုပ္လုပ္က်ေနာ့္ကို 

ငုိမဲ့မဲ့မ်က္နာေလး 

နဲ.အလိုလိုက္ရွာတယ္။ အလြန္ဆံုး ဖုိးသက္ေလးက လူဆိုးေလးကြာ ဆိုတာေလာက္ပဲညည္းရွာတာဗ်။ 

အဲ့လိုနဲ.က်ေနာ္လည္း မသိလိုက္မသိဖာသာအဲ့ဒီ သာယာမႈေနာက္လုိက္ေနမိတာ ၄-၅ 

ရက္ေတာင္ႀကာသြားတယ္။ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးဆီမေရာက္ျဖစ္တာႀကာပီဗ်။ 

သတိမရလို.ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ပုံ.ပုံ.နဲ.ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းေန.ေတြမွာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကစိတ္မလံႈမလဲျဖစ္ေန 

ေတာ့မ်က္နာခ်င္းသြားမဆိုင္ရဲလို.။ ခုရက္နည္းနည္းႀကာလာေတာ့ လြမ္းလည္းလြမ္းလာပီဗ် 

က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာမေလးကို၊ပီးေတာ့ နည္းနည္းတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ထိန္းႏုိင္မယ္လို.ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

ယံုလာလို. ပုံ.ပုံ.ကိုမနက္အလုပ္ပုိ.ေပးပီးတာနဲ. အနီေလးတို.အိမ္ဖက္ကို 

စက္ဘီးေလးနဲ.နင္းပီးထြက္လာခဲ့တယ္။ တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေလးထဲေရာက္သြားေတာ့ 

မနက္ခင္း၉နာရီေလာက္ 

ရိွပီ။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲတန္း၀င္သြားေတာ့ ဆရာမေလးမနီနီခ်ိဳတစ္ေယာက္ ခ်က္ျပဳတ္ေနရာကို 

က်ေနာ့္ကိုလွမ္းႀကည့္ပီး အံႀကိတ္ရင္းတဖက္ကိုလွည့္မ်က္နာလႊဲသြားတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲပူကနဲျဖစ္ 

ရပီဗ်ာ။ အစိမ္းေႀကာ္ အုိးထဲကအရြက္ေတြကို ေယာက္ျပားဇြန္းရွည္နဲ. တဂ်စ္ဂ်စ္ေမႊေနရာက 

ထပ္ပီးလွည့္မႀကည့္ဘူးဗ်။ 

        အနီေလး ... လို.သူ.ေဘးမွာရပ္ရင္းတိုးတိုးေလးေခၚလိုက္ေတာ့... ဆတ္ကနဲလွည့္ႀကည့္လာပီး 

က်ေနာ့္ကိုစုိက္ႀကည့္ရင္း အံကိုတင္းတင္းႀကိတ္ထားတယ္။ 

တခါက ဖန္ေဂၚလီလံုးေလးေတြနဲ.တူတယ္လို.က်ေနာ္ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ မ်က္လံုး၀ုိင္းစက္စက္ေလးေတြထဲမွာ 

မ်က္ရည္ေတြျပည့္ေနတာျမင္ေနရလို.က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာဆို.နင့္လာပီဗ်ာ... .... 
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မ်က္ရည္ေတြရစ္၀ဲေနတဲ့မ်က္လံုးေလးေတြကလႊဲဖယ္သြားပီး 

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုနာနာက်င္က်င္ျပတ္ထြက္မတတ္ကိုက္ေနျပန္တယ္။ 

မီးဖုိေပၚကဒယ္အုိးထဲမွာအရြက္ေတြအပူရိွန္ေႀကာင့္ ႏြမ္းကုန္ပီ။ 

       ေပး ..အကိုဆက္ေႀကာ္ေပးမယ္.. ဆိုပီး သူ.လက္ထဲကဇြန္းရွည္ကိုဆြဲယူပီး 

သူ.ကိုတြန္းဖယ္ရင္းခပ္သြက္သြက္ကေလးေမႊရင္း ဟင္းအုိးကိုမီးဖုိေပၚကခ်လိုက္တယ္။ 

ပီးမွအနီေလးကိုလွည့္ႀကည့္လိုက္ေတာ့ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ မရိွေတာ့ဘူးဗ်။ ဟင္! ဘယ္ေရာက္သြားပါလိမ့္ ဆိုပီး 

ဟိုဟိုဒီဒီႀကည့္လိုက္ေတာ့ ေရခ်ိဳးခန္းဖက္မွာေရက်သံတဗြမ္းဗြမ္းႀကားရတာနဲ.ေရခ်ိဳး 

ခန္းဖက္လိုက္၀င္သြားမိတယ္။ အ၀တ္ေတြ၀တ္ထားလွ်က္နဲ.ေရကန္ထဲက 

ေရေတြကိုခြက္နဲ.ခတ္ပီးေခါင္းေပၚေလာင္းခ်ေနတဲ့ သူနာျပဳဆရာမေလးကိုေတြ.လိုက္ရေတာ့ အ့ံႀသပီး .. 

အနီေလးဘာ 

ေတြလုပ္ေနတာလဲလို.လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ့ ေရေလာင္းေနတာကိုရပ္ပီး 

က်ေနာ့္ဖက္ကိုလွည့္လာရင္းစုိက္ႀကည့္ေနျပန္ေရာဗ်။ 

       အ၀တ္ေတြကေရေတြစိုရႊဲလို. ဆံပင္ေတြကလည္းေရနဲ.ကပ္ပီး အေခ်ာင္းလိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ 

၀တ္ထားတဲ့ထမီအနီေရာင္ေလးကလည္းေရစိုလို. အကြက္ကြက္ေတြျဖစ္ကုန္ပီ။ 

က်ေနာ့္ကိုေငးႀကည့္ေနရင္းက.. ... ... ကေလးေလးလို တအီးအီးငုိရိႈက္ရင္း 

က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲကိုတိုး၀င္လာေတာ့ အလုိက္သင့္ေလးဖက္ထားမိတယ္။ 

       အကို.. အနီ.ကိုပစ္ေျပးသြားတာလားလို. ဟင့္ဟင့္ !! 

       အကိုမအားလို.ပါ အနီကေလးရာ.. မငုိပါနဲ. တိတ္တိတ္!! 

      အီးဟီးဟီး       .. 

အကို..အနီေသသြားရင္ေကာင္းမွာလို.ေတာင္ေတြးမိတယ္... အကို.ကိုမခြဲႏိုင္ဘူး.. 

ေနာက္တစ္ခါဒီလိုပစ္ထားေပးမယ့္အစား အနီ.ကိုအရင္သတ္သြား 

        ေအးပါကြာ.. အကိုေနာက္ကိုမပစ္ထားဘူး ..ဟုတ္ပီလားတိတ္ေတာ့.. ေရေတြကလည္းရႊဲလို. တိတ္တိတ္ 

ခပ္တင္းတင္းေလးဖက္ထားရင္း ေက်ာေလးကိုပြတ္ေပးပီးႏွစ္သိမ့္ေနရတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာလည္း 

ေနာင္တအရမ္းရလာတယ္ဗ်ာ။ သနားစရာေကာင္းတဲ့က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာမေလးရာ.. 

မင့္ခ်စ္သူကမင့္ကြယ္ရာမွာေဖာက္ျပန္ေနတာမသိရွာဘူးေနာ္။ ငုိတာတိတ္သြားေပမယ့္ 

တဟင့္ဟင့္နဲ.ရိႈက္သံကမရပ္ေသးဘူး။ တအားႀကီးတစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ဖက္ထားရာကေနဆြဲခြါ 

လိုက္ရင္း 

        အနီကေလးပူတူတူး ...အေအးမိမွာစုိးရတယ္...ကဲမထူးေတာ့ပါဘူးလာလာ.. 

ဆိုပီးသူ.ကိုေရခ်ိဳးေပးဖို.ျပင္တယ္။ 

က်ေနာ့္ရွပ္အင္းက်ီကိုခၽြတ္ပီး ေရခ်ိဳးခန္းထဲကႀကိဳးတန္းေပၚပစ္တင္လိုက္တယ္။ 
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ေအာက္ကစြပ္က်ယ္နဲ.ပုဆိုးကိုတိုတိုျပင္၀တ္လိုက္တယ္။ အနီ.မ်က္နာေပၚဖံုးေနတဲ့ေရစိုဆံပင္ေလးေတြကိုရွင္း 

ေပးရင္း ငုိမဲ့မဲ့မ်က္နာေလးကို ေမႊးႀကဴလိုက္ရင္း 

သူ.ကိုယ္ေပၚကပ္ေနတဲ့ေရစိုအ၀တ္ေတြကိုဆြဲခၽြတ္ခ်ေနမိတယ္။ က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးခမ်ာ 

ကေလးေလးလိုဘာမွမေျပာရွာပဲျငိမ္ခံေနရွာတယ္။ 

ထမီခၽြတခ္်၊ပင္တီေတြဘာရာေတြပါအကုန္ခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့ သူနာျပဳဆရာမေလးခမ်ာ မိေမြးတိုင္းဖေမြးတိုင္း 

ကိုယ္လံုးလွလွေလးနဲ.၀ါ၀င္း၀င္းေလးေပါ့။ ေရကန္ထဲကေရေတြကိုဖလားခြက္နဲ. 

က်ေနာ္ခပ္ယူပီး ခ်စ္သူေလးကိုစိမ္ေျပနေျပေရခ်ိဳးေပးေနတာကို 

မ်က္လံုးေလးအ၀ိုင္းသားနဲ.ေတာင့္ေတာင့္ေလးရပ္ေနတယ္။ ေရ၄-၅ခြက္ေလာင္းေပး 

ပီးတာနဲ.ေမႊးဆပ္ျပာတံုးကိုယူပီးသူ.ကိုယ္ 

လံုးေလးအႏွံ.ေသခ်ာတိုက္ခၽြတ္ေပးေနေတာ့ မ်က္လံုးေလးစံုမိွတ္ပီးျငိမ္ေနျပန္ေရာ။ ဆပ္ျပာျမဳပ္ေတြ 

အေဖြးသားနဲ. အင္! အင္! ဆိုပီးရိႈက္ေနသံကေတာ့ခုထိမရပ္ေသးဘူးဗ်။ က်ေနာ္ကေတာ့ 

ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်ပီး သူ.ေပါင္လံုးကစ္ကစ္ေလးေတြ တင္ပါးအိစက္စက္ေလးေတြ သူ.ေ-

ာက္ဖုတ္ေလးေတြကအစ အက်ိဳအႀကားမက်န္ေအာင္ ေသခ်ာဆပ္ျပာတိုက္ေပးေနမိတယ္။ ေနာက္ဆံုး 

ေျခသလံုးသြယ္သြယ္ေလးေတြပါမက်န္ဆပ္ျပာတိုက္ေပးပီးမွေရေလာင္းခ်ပီး ခ်ိဳးေပးျပန္တယ္။ 

အားလံုးစင္ႀကယ္ပီး ေမႊးပ်ံ.သြားေတာ့မွ... အ၀တ္ႀကိဳးတန္းေပၚကေမႊးပြတရုတ္တဘက္အျဖဴ 

အႀကီးႀကီးကိုယူပီး သူ.ကိုယ္လံုးေလးကိုေသခ်ာပတ္ေပးရင္း အေနအထားမွန္ပီဆိုမွ 

ဆရာမေလးကိုကေလးေလးေတြကိုခ်ီသလို ေပြ.ခ်ီပီးသူအိပ္ခန္းဖက္ေခၚလာခဲ့တယ္။ 

        အိပ္ခန္းထဲေရာက္ေတာ့မွ တစ္ကိုယ္လံုးေရစက္ေတြစင္သြားေအာင္ တဘက္နဲ.သုတ္ေပးေနတဲ့အထိ 

ဆရာမေလးက ဘာမွစကားမဆိုဘူးဗ်။ 

ဆံပင္ရွည္ေလးေတြကိုပါေျခာက္ေအာင္သုတ္တစ္ကိုယ္လံုးေျခာက္ေလာက္ပီဆိုမွေတာင့္ေတာင့္ေလးရပ္ေနတဲ့ 

ဆရာမေလးရဲ.ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလး၂ခုကို က်ေနာ့္ႏွာေခါင္းနဲ.ဖိကပ္ပီးရွလူး 

ဆိုပီး၃-၄ခ်က္ေမႊးႀကဴလိုက္ေသးတယ္။ ပီးမွာစြပ္က်ယ္လက္စက အျဖဴေလးကိုေခါင္းကေနစြပ္ပီး၀တ္ေပး၊ 

ကုတင္ေျခရင္းတန္းေပၚကအိမ္ေနရငး္ထမီအ၀ါႏုေရာင္အပါးေလးကိုပါက်ေနာ္ကိုယ္ 

တိုင္ေသခ်ာ၀တ္ေပးတဲ့အထိ က်ေနာ့္ကိုမ်က္စိေအာက္ 

ေပ်ာက္သြားမလားဆိုတဲ့စုိးရိမ္တဲ့မ်က္နာငယ္ေလးနဲ.စုိက္စုိက္ႀကည့္ေနတာဗ်ာ။ သနားစရာေလးကြယ္။ 

အားလံုးပီးေတာ့မွဆံပင္ဖားလ်ား 

နဲ.ခ်စ္သူေလးကိုေပြ.ခ်ီပီး မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္ေခၚလာျပန္တယ္။ ထမင္းစားပြဲကကုလားထိုင္မွာထိုင္ခုိင္းထားပီး။ 

မီးဖုိနားမွာ ထမင္းဟင္းေတြဟိုလွန္ဒီေလာလုပ္ရင္းရွာလိုက္ေတာ့ ခုနကအစိမ္းေႀကာ္ 

အႏြမ္းေတြရယ္ထမင္းရယ္ပဲရိွတယ္ဗ်။ ဒါနဲ.ေႀကာင္အိမ္ဖြင့္ႀကည့္ေတာ့ 

၀က္အူေခ်ာင္းအစိမ္းေတြေတြ.တာနဲ.ခ်က္ခ်င္းေကာက္ကက္ေႀကာ္လိုက္တယ္။ 
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        အနီေလး..အကို.ခ်စ္သူေလး..ပါးစပ္ဟ!! 

ဆိုပီးဇလံုေလးနဲ.၀က္အူေခ်ာင္းရယ္အစိမ္းေႀကာ္အႏြမ္းရယ္ထမင္းရယ္ေရာနယ္ဖတ္ထားပီး 

သူ.ေရွ.မွာ၀င္ထိုင္ရင္း က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လက္နဲ.ခြံ.ေကၽြးေတာ့... 

         အကို..အနီမဆာဘူး..လို.ေျပာရင္းေခါင္းေလးခါျပတယ္။ 

         အာ...မရဘူး..ခ်စ္ရင္ခုဟ..ဆိုပီးအတင္းခြံ.ေတာ့မွစိတ္မပါလက္မပါေလး 

ပါးစပ္ဟပီးထမင္းေတြဟင္းေတြကို၀ါးေနရွာတယ္။ 

ထမင္း၂လုပ္ေလာက္ခြံ.ပီးတာနဲ.ေရေႏြးႀကမ္းေလးပါတိုက္ေပးေတာ့ ဂြတ္ဂြတ္ဆိုပီးမ်ိဳခ်ရွာတယ္။ 

အားလံုးစားေသာက္ေဆးေႀကာပီးေတာ့မွ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ေလးျဖစ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးကို 

ထပ္ပီးေပြ.ခ်ီပီး အိပ္ခန္းထဲကိုေခၚသြားပီးကုတင္ေပၚတင္ပီး၂ေယာက္အတူတူဖက္ထားရင္းလွဲေလ်ာင္းေနေတာ့ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚပါးေလးအပ္ပီး အတင္းဖက္ထားရွာျပန္တယ္ဗ်ာ။ 

         အကို... အနီနဲ.အကိုတို. ဟိုတခါေျပာျပတဲ့ Of Mice&Men ၀တၳဳထဲကလိုတကယ္တူတူေနမွာလားဟင္!! 

         အာ.. ေနမွာေပါ့.. ယုန္ကေလးေတြနဲ.တူတဲ့ကေလးေလးေတြ အနီက အကို.ကိုေမြးေပးရမွာေလ.. ေနာ့္.. 

လို.ေျပာလိုက္ေတာ့.... 

         ဟုတ္..ဆိုပီး ျငိမ္ျငိမ္ေလး က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚပါးကေလးအပ္လို.ျငိမ္က်သြားရွာျပန္တယ္။ 

အဲ့ဒီလိုတင္းတင္းေလးဖက္ထားရင္း 

အလြမ္းေျဖေနတဲ့က်ေနာ့္ေကာင္မေလးကရုတ္တရက္ေခါင္းေလးေထာင္ထလာပီး က်ေနာ့္ကိုေငးရင္း.. 

          အကိုရာ.. အနီေလအကို.ကိုတအားလြမ္းလိုက္တာ..အနီ.ကိုနမ္းစမ္းပါကြာ 

လို.ခပ္ေဆြးေဆြးေလးေျပာလာေရာ.. 

ျပြတ္ကနဲေနေအာင္သူ.ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးကိုဆြဲစုပ္ပီးနမ္းလိုက္ရင္း က်ေနာ့္လက္ေတြက 

သူ.စြပ္က်ယ္ေလးေအာက္က အခုအခံမပါတဲ့ႏုိ.ႀကီး၂လံုးကိုလွ်ိဳႏိႈက္ရင္းကစားေပးေနလိုက္တယ္။ 

နည္းနည္းေလးစုပ္နမ္းပီးမွႏႈတ္ခမ္းခ်င္းျပန္ခြါလိုက္ရင္း သူ.စြပက္်ယ္ေလးကိုလွန္တင္လိုက္ပီး 

ႏုိ.သီးေခါင္းပန္းေရာင္ေလးေတြကိုလက္ညိဳးလက္မနဲ.ညွပ္ပီးေခ်ေပးလိုက္ေတာ့မ်က္ေတာင္ေလး 

ေတြေမွးစင္းသြားတယ္။ 

          အနီအကို.ကိုခ်စ္ခ်င္ေနလားဟင္လို.ေမးလိုက္ေတာ့.. ဘာမွျပန္မေျပာပဲ ခါးကထမီေလးကိုေျဖေလွ်ာ့ပီး 

က်ေနာ့္လက္ကို ကိုင္ပီးသူ.ေပါင္ႀကားထဲက ေ-ာက္ဖုတ္ကို ကိုင္ဖုိ.ေရြ.ေပးလိုက္ 

ေတာ့ အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ကေလးက အရည္ေတြစိမ့္က်လို.စုိစိစိေလးျဖစ္ေနတာသိလိုက္ရတယ္။ 

အကြဲေႀကာင္းေလးအတိုင္းမွန္းပီး က်ေနာ္လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.အထက္ေအာက္ပြတ္ေပးလိုက္ေတာ့ 

         ရီွး ...အကိုရယ္.. အနီေနလို.မရေအာင္ လြမ္းလိုက္တာ..အနီ.အဖုတ္ေလးကိုခုပဲနမ္းေပးပါေတာ့  .. 

လို.ေတာင္းဆိုလာတယ္ဗ်ာ။ တကယ္ကိုသတၱိရိွပီး ပြင့္လင္းတဲ့က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမ 

ေလးပါလားကြယ္။ 
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ထမီေလးကိုေလွ်ာခ်လိုက္ပီး ေျခေထာက္ေအာက္ကေနဂြင္းလံုးခၽြတ္ခ်လိုက္တယ္။ 

အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးက ခပ္ပါးပါးညွပ္ထားတဲ့ အေမႊးနက္နက္ေလးေတြေအာက္မွာ 

နီရဲရဲဟစိစိေလးအရည္ေတြစို.လို.။  က်ေနာ္ဘာလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာသိေနတဲ့ အနီကလွဲအိပ္ေန 

ရာကေနေခါင္းေထာင္ထပီး လွမ္းႀကည့္ရင္းစိတ္လႈပ္ရွားေနရွာပီဗ်။(က်ေနာ္ေ-ာက္ဖုတ္လွ်က္ေပးတိုင္း 

အနီကေသခ်ာႀကည့္ပီးကိုအရသာခံတတ္တယ္ဗ်.. အဲ့လိုဆိုရင္ပုိပီး သူ.အတြက္ေကာင္းတယ္ 

လို.ေျပာဖူးတယ္..ဘာေႀကာင့္လဲေတာ့က်ေနာ္လည္းမသိပါဘူး) ဒူးေထာင္ေပါင္ကားထားတဲ့ 

အနီ.ေပါင္ႀကားထဲကိုက်ေနာ္ ၀မ္းလ်ားေမွာက္အိပ္လိုက္ရင္း အနီ.ေပါင္လံုးေဖြးေဖြးေလးေတြကိုသြားနဲ. 

ဇတ္ဇတ္ျမည္ေအာင္ဖြဖြရြရြေလး ေလွ်ာက္ကိုက္ေပးေနလိုက္တယ္။ ပီးမွေပါင္ဂြဆံုအရင္းနားေလး၂ဖက္ကို 

က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းနဲ.ထိကပ္ပီးနမ္းေပးေနလိုက္တယ္။ အဲ့လိုေလးေတြလုပ္ေပးေနေတာ့ 

အနီ.ဆီကအသက္ရွဴသံျပင္းျပင္းေလးနဲ.အတူ.. 

         အကို....အနီေလး စိတ္တအားယားလာပီကြယ္ ...ဆုိတဲ့ေမာသံေလးႀကားလိုက္ရတယ္။ 

အဲ့ဒီေတာ့မွသူ.ေ-ာက္ဖုတ္၂ျခမ္းကိုလက္ညွိဳးလက္မနဲ.ကိုင္ပီးျဖဲခ်လိုက္ရင္း 

လွ်ာအျပားလိုက္သပ္ပီးကေလာ္ပီးလွ်က္တင္ေပးလိုက္တယ္။ 

         ဟားးးးးးးးးးးးး!! အကိုရယ္... ... 

ဆိုပီးက်ေနာ့္ဆံပင္ေတြကိုလက္၂ဖက္နဲ.ဖမ္းဆုပ္ရင္းေကာ့တက္လာတယ္ဗ်။ 

ပလပ္ပလပ္အသံေတြျမည္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာလွ်က္ေပးေနေတာ့ 

က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးခမ်ာတြန္.လိမ္ေနတာပဲေပါ့။ လွ်က္တယ္၊ 

အစိေလးကိုလွ်ာဖ်ားေလးနဲ.ကစားေပးတယ္၊ဖိပီး 

ေဆာ့ေပးတယ္။တေျဖးေျဖး သူ.ေ-ာက္ေခါင္းထဲမွာအရည္ေတြျပည့္လွ်ံလာေတာ့ 

က်ေနာ့္လွ်ာကိုထိုးထည့္ပီးကစားလိုက္တိုင္း ပေလာက္..ပေလာက္ဆိုတဲ့ အသံေတြေတာင္ထြက္လာတယ္။ 

လိင္ကိစၥဆိုတာခင္ဗ်ားတို.သိတဲ့အတိုင္းပဲဗ်။ ၀ုိင္အရက္လိုပဲ..မလုပ္ပဲႀကာႀကာေအာင့္ထားရပီး 

ျပန္လုပ္ပီဆိုရင္ဘာအရသာမွန္းေျပာမျပတတ္ေအာင္ဆိမ့္ပီးေကာင္းလြန္းတာကိုးဗ်။ မယံုရင္ခင္ 

ဗ်ားတို.စမ္းႀကည့္ေလ။ ခုက်ေနာ္ေတာင္ဘာမွမလုပ္ရေသးဘူး ခ်စ္သူ.ေ-ာက္ဖုတ္ေလးလွ်က္ေနရတာကို 

ဇိမ္ေတြ.ေနတာဗ်။ ခုက်ေနာ္လွ်က္ေပးေနလို. က်ေနာ့္ဆရာမေလးေကာ့ပ်ံေနတာေလး 

ကိုကႀကည္ႏူးပီတိအရမ္းျဖစ္ေစတယ္ေလ။ ခပ္စူးစူးရွရွပ်ံ.လႊင့္ေနတဲ့ ေ-

ာက္ရည္နံ.ေလးေတြကကိုပုိပီးက်ေနာ့္ကိုယစ္မူးသာယာေစတယ္ဗ်။ တခါတခါပါးစပ္ထဲျပည့္လာတတ္တဲ့ 
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အနီ.ေ-ာက္ရည္ 

ေတြကိုေထြးမထုတ္ပဲမ်ိဳခ်ပလိုက္တယ္ဗ်ာ။အင္း..ရႊံစရာမရွိပါဘူး..ခ်စ္တာကိုးဗ်။ 

(ဒါကိုက်ေနာ္တို.၂ေယာက္ပဲသိတဲ့စကား၀ွက္နဲ.သာကူေသာက္တယ္လို.ေခၚတယ္ဗ် သာကူပ်စ္ပ်စ္နဲ.ေတာ္ 

ေတာ္ေလးဆင္တယ္ေနာ့္ဟီး) 

          အကို....အကို... အနီေလးပီးခ်င္လာပီ.. 

လာလာ..လုပ္ေပးေတာ့...အကိုေဆာင့္ေပးမွပီးခ်င္တာ..ျမန္ျမန္ဆိုပီး.. ေအာ္သံထြက္လာမွ.. 

က်ေနာ္လည္း ပုဆိုးကိုခၽြတ္ခ်လိုက္ပီး ဒူးေထာက္ရင္း က်ေနာ့္ -ီး ကိုသူ.ေ-ာက္ဖုတ္၀မွေတ့လိုက္တယ္။ 

အေပၚကလွန္တင္ထားတဲ့ စြပ္က်ယ္ေအာက္က ဘယ္ဖက္ႏုိ.၀ါ၀ါ၀င္း၀င္းအိအိႀကီးကို 

လွမ္းပီးကုိင္ဆုတ္ေခ်ရင္း က်ေနာ့္ညာလက္က အနီ.ေ-ာက္စိေလးကို 

စက္၀ုိင္းပုံေ၀့၀ုိက္ကစားေပး..အဲ့လိုလုပ္ေနရင္းစုိရႊဲေခ်ာအိေနတဲ့ အနီ.ေ-ာက္ဖုတ္က်ပ္က်ပ္ေလးထဲက်ေနာ့္ - ီး 

ကိုခါးကိုဆတ္ 

ကနဲေရွ.ကိုတြန္းရင္းထိုးထည့္လိုက္တယ္။  

           အားးး ဟားးးးးးးးးးးးး ေကာင္းတယ္အကိုရယ္.. တဲ့ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ - ိုး က်င့္ရိွပီးသားေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးက စီးပုိင္က်ပ္ေတာက္ေနတာပဲဗ်။ အနီ.ေ-

ာက္ဖုတ္က အ့ံႀသစရာတစ္ခ်က္က ဘယ္အခ်ိန္ - ိုး -ုိး စစခ်င္းသြင္းရင္ေတာ္ေတာ္စီးပုိင္ေန 

တာဗ်။ ဒါေပမယ့္ခုက်ေနာ္ေျဖးေျဖးခ်င္း လမ္းေႀကာင္းမေနေတာ့ပဲ တစ္ခ်က္ထဲနဲ.အဆံုးထိ -ုိး 

သြင္းပလိုက္တာဗ်။ အိ..ဆိုတဲ့အသံေလးတစ္ခ်က္ထြက္လာတာပဲရွိတယ္။ ႏုိ.ကိုင္ေနတာ၊ေ-ာက္စိ 

ေခ်ေပးေနတာ၊ ေအာက္ကေ-ာက္ဖုတ္ထဲ - ိုး သြင္းေနတာ ၃ခုေပါင္းလိုက္ေတာ့ 

အနီေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းေနတယ္ဆိုတာ ေခၽြးစက္ကေလးေတြနဲ.ဖီးလ္တက္ေနတဲ့မ်က္နာေလးက 

ေဖာ္ျပေန 

တာဗ်။ တခ်က္ခ်င္း ဒစ္ထိပ္ဖူးနားထိဆြဲထုတလ္ိုက္ အဆံုးထိ - ိုး သြင္းလိုက္ မွန္မွန္ေလး 

ေဆာင့္ေပးေနရင္းက...  

           အင္..ငင္....ငင္...အင္..ငင္..ငင္.. ဆိုပီးဆက္တိုက္ေအာ္သံေတြထြက္လာေတာ့ 

သူပီးခ်င္လာမွန္းရိပ္မိလိုက္ပီ 

ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္အေနအထားျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္ေနလိုက္ပီး လက္၂ဖက္လံုးကို ၀ါ၀င္းေျပာင္တင္းေနတဲ့ 

အနီ.ႏုိ.ႀကီး၂လံုးစလံုးကိုေသခ်ာတင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္း အသားကုန္အရိွန္တင္ပီး 

ေဆာင့္ -ုိး ေပးလိုက္တယ္။ 

            ေဖာက္ေဖာက္!! ေျဖာင္းေျဖာင္း!! ရီွးးးးး... ဟားးးးးး!! အကိုေရ..ေရ...ေရ... အားးးးးးး!! 

အနီေနလို.မရေတာ့ဘူးးးးးး  ...အင္ ငင္ ငင္...  

အဲလ့ိုေတြေအာ္ရင္း အနီကေလးခမ်ာေပါက္ကြဲပြင့္ထြက္ပီး 
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အထြတ္အထိပ္ေရာက္သြားရွာမွက်ေနာ္အသားကုန္ေဆာင့္ - ိုးေနတာကုိရပ္လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ - ီး ႀကီးကေတာ့ 

သူ.အဖုတ္ေဖာင္းအိ 

အိေလးထဲမွာမာတင္းပီး တဆတ္ဆတ္ခါေနတံုး။ က်ေနာ္မပီးႏုိင္ေသးဘူးဗ်။  ဒါေပမယ့္ 

အနီေလးခမ်ာခုမွပီးသြားရွာတယ္ဆိုေတာ့ ဆက္မ - ိုးေသးပဲခဏအနားေပးထားလိုက္တာေလ။ ခုသူ.အ 

ဖုတ္နံရံေတြက က်ေနာ့္ - ီး ကိုတဇိဇိညွစ္ေနတာခံစားမိတယ္။ အနီ.ကိုယ္လံုးေပၚကို က်ေနာ္ေမွာက္ခ်လိုက္ပီး 

နႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးကိုစုပ္ေပးေနမိတယ္။ သူ.တစ္ကိုယ္လံုးကေတာ့ခုထိတဆတ္ 

ဆတ္ခါပီး ပီးသြားတဲ့အရသာကိုခံစားေနတံုးပဲဗ်။ 

            အေပၚကေနဖိအိပ္ပီး အသာေလးျပန္ေညာ့ပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းက်ေနာ္ျပန္စ - ိုး ျပန္တယ္။ 

အနီကေတာ့မ်က္လံုးစုံမွိတ္ပီး မိွန္းေနတယ္။ 

အဲ့လိုျပန္ - ိုး ေနရာက က်ေနာ္အနီ.ေဘးကိုလွိမ့္ခ်လိုက္ပီး အနီ.ကိုယ္လံုးေလးကိုက်ေနာ့္ကိုေက်ာေပးေနလွ်က္ 

အေနအထားျဖစ္ေအာင္ျပင္လိုက္ပီး တင္ပါးအေနာက္နားကေန ကပ္ - ိုးတဲ့အေန 

အထားနဲ.ဆက္ေဆာင့္ေပးေနျပန္တယ္။ ေဘးတိုက္အိပ္ေနတဲ့ အနီ.ဂ်ိဳင္းေအာက္ကေနလွ်ိဳပီး 

ႏုိ.တစ္လံုးကိုလက္နဲ.ဆြဲဆြကဲိုင္ရင္း  ဖတ္ဖတ္ဖတ္ဆိုပီး ၃ခ်က္ေလာက္အားနဲ.ေဆာင့္ -ုိး လိုက္၊ 

ဒုတ္ဒုတ္ဆိုပီး က်ေနာ့္ -ီး အရင္းနားေလးတင္ကပ္ေဆာင့္လိုက္နဲ. ၁၅မိနစ္ေလာက္တင္လုိက္ခ်လိုက္ -

ိုးေပးေနမိတယ္။ - ိုး ေနရင္းအနီ.ကိုလွမ္းစကားေျပာတယ္... 

            အနီေလး...ရလားဟင္ 

            အင္းးးး ...ဘာရတာလဲ..အကို!! 

            အကို -ုိး ေနတာႀကာလို.အနီေလးခံႏုိင္ေသးလားလို.ပါ... ဟင္း..အင့္အင့္..ေကာင္းလိုက္တာကြာ 

            အာ..အနီေလးက ၀ကိုမ၀ေသးတာ...အကိုစိတ္ႀကိဳက္သာ - ိုး ဟုတ္ပီလား!! 

နက္ဖန္အနီအလုပ္ပိတ္တယ္.. ဒီေန.တေနကုန္ခ်စ္မယ္ေလေနာ့္ အကို!! 

            အင့္...အင့္... ရီွးးးးးးး!! 

ေအးပါ..ဆရာမေလးရာ..ခုေလးဖက္ေထာက္ေပးေတာ့..အကိုပီးခ်င္သလိုျဖစ္လာတယ္...အကိုခဏခၽြတ္လိုက္မ

ယ္ေနာ္ 

            ဟင့္အင္း..ဟင့္အင္း... အကို.ဟာကို အနီ.အဖုတ္ေလးထဲကေန အခၽြတ္ကိုမခံႏုိင္တာ... 

ဒီတိုင္းပဲေျဖးေျဖးခ်င္းထပီးေလးဖက္ေထာက္လိုက္မယ္ ...မခၽြတ္နဲ.!! 

အဲ့လိုနဲ.ေလးဖက္ေထာက္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေ-ာက္ဖုတ္နဲ. - ီး 

တပ္လွ်က္ကေျဖးေျဖးခ်င္းထရင္းျပင္လိုက္တယ္။ 

ပီးမွာ အနီ.ဖင္တံုးေဖြးေဖြးအယ္အယ္ေလး၂ျခမ္းကို ေသခ်ာဆုပ္ေခ်ရင္း -ုိး ေဆာင့္ျပန္တယ္။ အနီကေတာ့ 

တအင့္အင့္နဲ.တင္ပါးေလးေကာ့ပီး ခံေနရွာတယ္။ ၁၀ခ်က္ေလာက္ခပ္ျပင္းျပင္းေလး 

ေဆာင့္ပီးတာနဲ. အနီကေအာ္လာျပန္တယ္..  
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            အကို..အကို..အနီထပ္ပီး ေကာင္းလာျပန္ပီ...ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းေလး ..ေဆာင့္ေပး!! 

အဲ့လိုေအာ္လာေတာ့ က်ေနာ္အားထပ္ထည့္ပီး တဖန္းဖန္းအသံေတြထြက္ေအာင္ကို ပိတ္ပိတ္ေဆာင့္ပီး - ိုး 

ေပးေနမိတယ္။ ေဆာင့္ေနရင္းမွာကို အနီေလးက အင္းးးးးးးးးးအင္းးးးးးးး ဆိုပီးေအာ္ 

ရင္းေနာက္တစ္ခ်ီပီးသြားျပန္တယ။္ က်ေနာ္ခုထိမပီးေသးဘူးဗ်။ က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္က 

ပုိပီးေတာင္မာေတာင့္လာပီး ေပါက္ကြဲထြက္ေတာ့မလားထင္ေနရတယ္။ မထူးေတာ့ပါဘူးဆိုပီး စိတ္ကို 

အသားကုန္အားတင္းရင္း ေအာက္ကိုငုံ.ႀကည့္လိုက္တယ္။ ေလးဖက္ေထာက္ဖင္ကုန္းေပးထားတဲ့ 

အနီ.တင္ပါးကစိတ္ကိုအသားကုန္ျကြေနေစတဲ့ အျပင္ အနီ.ေက်ာလည္ေလာက္ထိေရာက္ေန 

တဲ့ဆံပင္ရွည္နက္နက္ကေလးေတြကို က်ေနာ့္လက္တစ္ဖက္နဲ.ဆြဲရစ္သိမ္းပီး အေနာက္ကိုတင္းတင္းဆြဲရင္း 

ျမင္းျပိဳင္တဲ့ ေဂ်ာ္ကီလိုမာန္သြင္းရင္း အားကုန္ေဆာင့္ -ုိး လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ - ီး ထိပ္ 

မွာက်င္ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာျဖစ္ပီး ပီးခ်င္လာတယ္။ 

          ညာလက္က အနီ.ဆံပင္ေတြကိုတင္းတင္းဆြဲ၊ဘယ္လက္က တင္ပါးအိအိႀကီးတစ္ျခမ္းကိုဆြဲညွစ္ပီး 

ဖုတ္ဖုတ္၊ဖန္းဖန္း သံစုံျမည္ေအာင္ေဆာင့္ေနရင္း အနီ.ညည္းညဴသံေတြ တအင့္အင့္ 

ေတြႀကားထဲက က်ေနာ့္သုတ္ရည္ပူပူေတြကို ဆရာမေလးရဲ.ကုန္းထားတဲ့ဖင္ေဖြးေဖြးႀကီး၂ခုႀကားထဲက 

စုိအိေနတဲ့ ေ-ာက္ဖုတ္ထဲကိုအရိွန္ျပင္းျပင္းပန္းထုတ္လိုက္မိတယ္။ 

           ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !! အနီေလးးးးး.. အရမ္းေကာင္းတယ္ကြာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ 
 

  အဲ့ဒီေန.ကဆက္တိုက္ေလးခ်ီေလာက္က်ေနာ္ပီးေအာင္နားနားပီးတြယ္မိတယ္ဗ်ာ။ 

ညေနပိုင္းေရာက္တဲ့အထိက်ေနာ္ကမာန္မက်ေသးဘူးဗ်။က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးခမ်ာေတာ့ မီးေလာင္ထားတဲ့ 

ႏွင္းပန္းပြင့္ကေလးအတိုင္းႏြမ္းရိသြားရွာတယ္။ ဘယ္ႏွစ္ခါပီးသလဲဆိုေတာ့ သိေတာင္မသိ 

ေတာ့ပါဘူးအကိုရာတဲ့ေလသံေတာင္သဲ့သဲ့ေလးပဲထြက္ရွာေတာ့တယ္ဗ်။ ပုိေဇရွင္ကလည္း စုံစိသြားေအာင္ကို -

ိုးႀကတာေပါ့ေလ။ ၂ေယာက္သားေခၽြးသံတရႊဲရႊဲျဖစ္တဲ့အထိတဖုန္းဖုန္းကိုေဆာ္မိတာ 

ေပါ့။ႀကားထဲက ျပတ္လပ္ေနတဲ့ရက္ေတြအတြက္အတိုးခ်ပီးခ်စ္ႀကတာေလ။ က်ေနာ္ပထမတစ္ခ်ီပီးသြားလို. 

ေဆးေႀကာသန္.စင္ပီးကုတင္ေပၚျပန္တက္ရင္းအနီေလးကိုဖက္ပီး မိွန္းေနတာဘာမွ 

ေတာင္မႀကာေသးဘူး။ အနီက က်ေနာ့္ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖစ္ေနတဲ ့-ီး ကိုအသားကုန္တျပြတ္ျပြတ္ကုန္းစုပ္ေပးေတာ့ 

ဘာမွေတာင္မႀကာလိုက္ဘူး ျပန္ေတာင္လာတာေပါ့။ ေတာင္လာတာနဲ.အနီေလးက 

ဒီတစ္ခါအနီ.အလွည့္ဆိုပီးက်ေနာ့္ကိုတက္ခြ၊ ခါးေလးမတ္မတ္ထား၊တင္ေလးေကာ့ေတာ့ေတာ့လုပ္ပီး 

အေပၚကတက္ -ုိးေတာ့တာဗ်။ ခုမွတစ္ခ်ီပီးထားတဲ့ က်ေနာ္ကသူ.စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါေစဆိုပီး 

လႊတ္ထားေပးလိုက္တယ္။ သူ.ဖာသာ တဖတ္ဖတ္တက္ပီးေဆာင့္ေနတာကို 

ပက္လက္အိပ္ရင္းျငိမ္ျငိမ္ေလးေနေပးလိုက္တယ္။ အျငိမ္မေနပဲခုန္ေပါက္ေနတဲ့ 

ႏုိ.ထြားထြား၀ါ၀ါ၀င္း၀င္းေလး၂လံုးကို 
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လက္၂ဖက္နဲ.ဆုပ္ေခ်ေပးရင္းတခ်က္တခ်က္ေကာ့ေကာ့ေပးေနလိုက္တယ္။ 

မ်က္နာခ်င္းဆိုင္က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚလက္ေထာက္ရင္း ခပ္ႀကာႀကာေလးေဆာင့္ - ိုးပီးမွ တစ္ပတ္လွည့္ပီး 

ေက်ာေပးလွ်က္အေနထားကေန တက္ပီးေနာက္ျပန္ေဆာင့္ - ိုးျပန္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ 

က်ေနာ္ကပက္လက္အိပ္ေနလွ်က္ကေန လက္ေထာက္ပီးထရင္း အားနဲ.ျပနေ္ကာ့ရင္းေဆာင့္ေပးျပန္တယ္။ 

အနီေလးက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုမာန္ပါတယ္ဗ်။ သာမန္မိန္းမေတြလို တအိအိေဆာင့္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ 

သူ.အုိးလွလွေလး က်ေနာ့္ဆီးခုံနဲ.ထိမိသံ တဖန္းဖန္းအက်ယ္ႀကီးျမည္တဲ့အထိ တက္ပီး 

ေဆာင့္ -ုိးေနရွာတာ။ သူအဲ့လိုတက္ပီး -ုိးေနတာခံေနရင္းက်ေနာ္ပီးခ်င္လာမွ 

ဒူးေထာက္ေလးဖက္ကုန္းပုံစံနဲ.ပဲေဆာင့္ - ိုးရင္းပီးပလိုက္တာေပါ့။ အဲ့လိုနဲ.က်ေနာ္၃ခ်ီေျမာက္ ပီးသြားပီး 

အနီနဲ.အတူ 

ေနတဲ့သူ.အေဒၚျပန္လာခါနီးမွ ျပန္မယ္ဆိုပီး ျပင္ေတာ့.. 

အကိုမျပန္ခင္တစ္ခါေလာက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးလားဆိုပီး အ၀တ္ေတြ၀တ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ကိုခၽြဲျပန္တယ္။ 

      ဒါနဲ.ကဲဆိုပီးဖက္တာနမ္းတာစုပ္တာေတြ ဘာမွထပ္မလုပ္ေတာ့ပဲ ကုတင္ေဇာင္းမွာ 

အနီ.ဖင္တစ္ပုိင္းကိုေအာက္ကိုခပ္ေလွ်ာေလွ်ာအေနအထားျဖစ္ေအာင္ ပက္လက္အိပ္ခုိင္းထားပီး 

ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းျမန္ျမန္ေလး အားကုန္ေဆာင့္ -ုိး ရင္းေလးခ်ီေျမာက္ပီးခဲ့တယ္ဗ်ာ။ 

အဲ့လိုနဲ.က်ေနာ္အနီ.အိမ္ကျပန္လာေတာ့ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးခမ်ာ ႏႈတ္ဆက္အနမ္းေလးကိုေတာင္ 

ထပီးမနမ္းႏုိင္ေတာ့လို. အိပ္ယာေပၚမွာေခြေနတဲ့သူ.ကိုပဲက်ေနာ္ခ်စ္စႏုိးအနမ္းေလး ေပးပီးျပန္လာခဲ့တယ္။ 

ျပန္ခါနီးေတာင္ နက္ဖန္လည္း လာေနာ္..အကို..အနီေလးထပ္ခ်စ္ခ်င္ေသးတယ္ဆို 

ပီးထပ္ခ်ိန္းခဲ့ေသးတာဗ်။ က်ေနာ္လည္းအိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ. 

ပုံ.ပုံ.ကိုေတာင္သတိမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ေရမိုးခ်ိဳးထမင္းစားပီး အိပ္ယာထဲ၀င္ပီး 

ထိုးအိပ္ပလိုက္တာေနာက္တေန.မနက္မွပဲႀကည္ 

ႀကည္လင္လင္ႏုိးလာေတာ့တယ္။ ထလာပီးေရမိုးခ်ိဳးစားေသာက္၊ အနီ.အိမ္ဖက္ထြက္လာခဲ့တယ္။ 

စိတ္ကူးေလးတယဥ္ယဥ္နဲ.ေပါ့ေလ။ 

       ဒါေပမယ့္ အနီေလးတို.အိမ္တံခါးမႀကီးပိတ္ထားေတာ့ ရင္ေမာသြားတယ္။ 

ဒီေန.ေသခ်ာခ်ိန္းထားပါတယ္ဘာလို.အိမ္မွာမရွိတာလဲေပါ့။ 

တံခါးမႀကီးရဲ.ေသာ့ခေလာက္မွာ စာတစ္ေစာင္ညွပ္ထားတာေတြ.ေတာ့ယူဖတ္လိုက္တယ္။ 

        အကို.. ... 

                    ေဆာရီးကြယ္။ အနီအိမ္ခဏျပန္စရာအေႀကာင္းေပၚလာလို. ဟိုဖက္ကမ္းကိုသြားပီ။ 

                                နက္ဖန္မနက္မွျပန္ေရာက္မယ္ေနာ္။  ခ်စ္လို.မ၀ေသးဘူးသိလား။ 

                                                                                                                   နီနီခ်ိဳ 

အင္း.. က်ေနာ့္မွာေတာ့ စိတ္ကူးေလးတယဥ္ယဥ္နဲ.အခ်စ္နလံထမလို.စဥ္းစားလာတာမထူးပါဘူးဆိုပီး 
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ျမိဳ.ထဲကကဗ်ာဆရာေတြထိုင္တတ္တဲ့လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖက္ထြက္လာပီးသူတို.နဲ.ေပါက္ 

ကရေလးဆယ္ေတြထိုင္ပီးေလပစ္ေနမိတယ္။ ေန.လည္ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္မွအပူရိွန္ျပင္းလာပီဆိုပီး 

အိမ္ဖက္ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ေန.လည္စာစားေသာက္ပီး အဘိုးကုတင္ 

ေဘးသြားထိုင္ရင္း ေျခဆုပ္လက္နယ္လုပ္ရင္း စကားေျပာေနမိတယ္။ 

         ေဟ့ေကာင္..ဟိုခ်ီမင္း ..မင္းေတာ့နာေတာ့မယ္..ငါသိတယ္ေနာ့္!! 

         ဟမ္! ဘာသိတာလဲအဘိုးရ.. 

         မင္းမိန္းမ၂ေယာက္ရေတာ့မယ္ဆိုတာငါျမင္ေနသကြာ..ဟားဟား!! 

         အာ.. အဘိုးကလည္းဗ်ာ..က်ေနာ္၂ေယာက္မယူပါဘူး 

         မယူရင္မင္းခုကိစၥေတြဘယ္လိုရွင္းမလဲ မေအေပးေလးရ.. ငါအကုန္သိတယ္ေနာ့္ ... 

မင့္ဘြားေလးေမသာဘာမွမသိတာ.. 

         .... .... ... .... .... ..... .... .... ..... .......  

         ငါေတာ့ေျမးေခၽြးမတစ္ေယာက္က နာ့စ္မေလး၊ေနာက္တစ္ေယာက္က ဆရာ၀န္မေလးရဦးမွာေပါ့.. 

ဟဲဟဲ.. ဖုိးသက္ေရ..၂ေယာက္လံုးက သနားစရာေလးေတြေနာ့္!! 

         အာ.. .. 

         ဘယ္သူလဲဘႀကီးရဲ.သနားစရာေကာင္းတာ? ဆိုတဲ့အသံနဲ.အတူေဆးရံုက 

ျပန္လာဟန္တူတဲ့ပုံ.ပုံ.အခန္းထဲ၀င္လာလို.က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္လန္.ဖ်န္.သြားတယ္။ 

ထံုးစံအတိုင္း အဘိုးေလးကေတာ့ တဟားဟားေအာ္ရယ္ရင္း 

ရီရီေရ..နင့္ေကာင္ကိုနင့္ဖာသာေမးႀကည့္ေပေတာ့လို.ေျပာရင္း 

အႀကံအုိက္ေနတဲ့က်ေနာ့္မ်က္နာကိုႀကည့္ရင္းသေဘာေတြစြတ္က် 

ေနေရာ။ အဘိုးေလးကိုေသြးေပါင္ခ်ိန္ေလးဘာေလးတိုင္း၊ေဆးတိုက္စရာရွိတာတိုက္ပီးတာနဲ.ပုံ.ပုံ.က  

          ပူလိုက္တာ..ႀကံရည္ေအးေအးေလးေသာက္ခ်င္တယ္.. ဖုိးသက္ပုံ.ပုံ.ကိုႀကံရည္လိုက္တိုက္.. 

ဆိုပီးစကားစလာေတာ့က်ေနာ္လည္းေခါင္းျငိမ့္လိုက္ရတယ္။ 

          ပုံ.အိမ္ျပန္ပီးအ၀တ္လဲလိုက္မယ္..ဖုိးသက္လာေခၚဆိုပီးျပန္သြားေတာ့ က်ေနာ္လည္း 

ေအးေအးဆိုပီးေျပာလိုက္ရတာေပါ့။ သူထြက္သြားေတာ့မွ အဘိုးကုတင္ေဘးကေနထထြက္မလို. 

လုပ္ေတာ့.. ... 

           ညိဳေခ်ာဆရာ၀န္မေလးနဲ.ျဖဴေဖြးေဖြးနာ့စ္မေလး ႀကိဳက္ရာကိုေရြးေတာ့ ငါ့ေျမးဟိုခ်ီမင္းႀကီးဆိုပီး 

အဘိုးကလွမ္းေနာက္လိုက္ေသးတယ္။ 

ဖုိးသက္ေလး ပုံ.ကိုခ်စ္တယ္လို.မေျပာေသးဘူးေနာ္.. တဲ့က်ေနာ့္ငယ္ငယ္ကေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ 

ႀကံရည္ခြက္ထဲက ႀကံရည္ေတြကိုစုပ္ေသာက္ရင္းက်ေနာ့္ကို မ်က္လံုးတစ္ဖက္မိွတ္ျပ 

ရင္းရယ္က်ဲက်ဲမ်က္နာေလးနဲ.လွမ္းေမးတယ္။ က်ေနာ္နဲ.ပုံ.ပုံ.တို.ရဲ.အိမ္ေတြရဲ.မလွမ္းမကမ္းမွာ 
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ဖြင့္ထားတဲ့လူရွင္းတဲ့ လမ္းေဘးႀကံရည္ဆိုင္ေလးရဲ. ခုံပုေလးမွာတူတူထိုင္ေနႀကတာဗ်။ အိမ္ေနရင္း 

ရွပ္အက်ီအပါးလက္ရွည္အျဖဴေလး ၀တ္ထားတဲ့ပုံ.ပုံ.ရဲ.ကိုယ္ခႏၶာေပၚက 

ဘရာအနက္ကေလးကေရးေရးေလးျမင္ေနရတယ္။ ေအာက္ကထမီ 

အနက္မွာပန္းပြင့္အျပာေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးေတြပါတဲ့ထမီ 

တပတ္ႏြမ္းေလး၀တ္ထားရင္းေဘးတိုက္ထိုင္ေနေတာ့ စြင့္ကားတဲ့တင္ပါးအလွေလးကေပၚလႊင္ေနတာေပါ့။ 

ေႏြဒဏ္ျပင္းျပင္းေႀကာင့္ေျကြက်ေနတဲ့ သစ္ရြက္အေသေတြက အေအးဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့ 

လမ္းကေလးေပၚမွာေလေတြေ၀ွ.လိုက္တိုင္းရွပ္တိုက္ေျပးလႊားလို.။ က်ေနာ့္ေရွ.မွာထိုင္ေနတဲ့ 

ဆံႏြယ္ရွည္ရွည္ေလးနဲ. ဆရာ၀န္မေလးဟာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ေတာက္ေနတဲ့ညေနခင္းထဲမွာ အင္မတန္ 

ႀကည့္ေကာင္းေနတဲ့ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ထဲက နတ္မိမယ္ကေလးအတိုင္းပဲဗ်ာ။ 

        အင္းးး !! 

        ဘာအင္းလဲ! လူလည္းဖြတ္ဖြတ္ေႀကေနပီေနာ့္.. အက်င့္ပုတ္ကေလး.. ခုထိႏုိင္စားေပးတံုး. 

လူမ်ားသားသမီးကို...ဟြန္း (ႏႈတ္ခမ္းကိုေထာ္ေထာ္ကေလးလုပ္ပီးမူႏြဲ.ေနျပန္တယ္) 

        ပုံ.ကငါ့ကိုခ်စ္ေနတာလားဟင္? 

         ဘာ... ဖုိးသက္ေနာ္.. အဲ့လိုမေျပာေပးနဲ.၊ မခ်စ္ပဲ..နင္လုပ္သမွ်ျငိမ္ခံေနမလား.. 

ငါ့မွာတသက္လံုးနင့္ကိုဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ရသလဲဆိုတာ..ငါပဲသိတယ္ေနာ္..ေတာ္ပီေတာ္ပီ.. 

အဲ့လိုေျပာပီး ၀မ္းနည္းဟန္နဲ.မ်က္ရည္ေလးတလည္လည္နဲ.ျဖစ္သြားရွာတယ္။ က်ေနာ္သက္ျပင္းခ်လုိက္ရင္း.. 

.. 

        ပုံ. !! (ျပန္မထူးဘူးဗ်၊စိတ္ေကာက္ပီး ေခါင္းကိုငုံ.ထားတယ္) 

         ေဟာဗ်ာ.. ငါ့သူငယ္ခ်င္းေလးကလည္း.. ဒီမွာႀကည့္..ငါေျပာမယ္..ေဟး (ငုိမဲ့မဲ့မ်က္နာေလးနဲ. 

ေမာ့ႀကည့္တယ္) 

        နင္အရမ္းလွတယ္..သိလား.. (မ်က္နာေလးက လွစ္ကနဲျပံဳးခ်ိဳသြားတယ္) 

          အဲ့ဒီေတာ့? 

         ငါေလငါ..နင့္ကို.. (က်ေနာ္ဘာေျပာရမလဲဗ်ာ.. က်ေနာ္သူ.ကိုအရမး္သနားတယ္၊ဒါေပမယ့္ 

အနီ.ကိုက်ေနာ္အသည္းေပါက္မတတ္ခ်စ္ေနမိပီဗ်) 

          ... .... .... .... .... ... ...... ..... ...... 

         ငါကမိန္းမတန္မဲ့မရွက္မေႀကာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္.. နင္ကေယာက်္ားျဖစ္ပီး ဘာလို.သတၱိမရိွရတာလဲဟင္.. 

နင္ဟာခုထိငယ္ငယ္ကလိုပဲ.. အထက္စီးကေနအျမဲ.. 

          ... .... ... .... .... ..... ..... .... .... .... 

         ပုံ.ရာ.. ငါကလူဆိုးဆိုတာနင္ႀကားတယ္မလား...နင္စိတ္ဆင္းရဲခ်င္ေနတာလားဟာ .. 

...(အ့ံႀသေနတဲ့မ်က္၀န္းေတြနဲ.က်ေနာ့္ကုိေမာ့ႀကည့္တယ္) 
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         ဖုိးသက္.. နင္အဲ့လိုအူေႀကာင္ေႀကာင္ေတြေလွ်ာက္ေျပာမေနနဲ. ငါကနင့္ငါနဲ.ကြဲသြားကထဲကနင္ 

ဘယ္လိုေနတယ္ထိုင္တယ္ဆိုတာ အကုန္လံုးသိေနခဲ့တာ.. 

         ... ..... ..... .... .... .... ...  

         ေတာ္ပီဟာ.. ငါျပန္ေတာ့မယ္..  

ဆိုပီးႀကံရည္ဆိုင္ေလးကေနရုတ္တရက္ထျပန္သြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုရွက္သြားရွာတယ္ေနမွာဗ်။ 

က်ေနာ္ႀကံရည္ဖုိးရွင္းပီး ခပ္ျမန္ျမန္ေျပးလိုက္သြားေတာ့ ဆံပင္ရွည္ေလးေတြတခါခါနဲ. 

လွစ္ကနဲသူ.အိမ္ျခံ၀င္းေလးထဲေျပး၀င္သြားတာေတြ.လိုက္ရလို.က်ေနာ္အတင္းေျပးလိုက္သြားတယ္။ 

အိမ္ထဲ၀င္ပီးလိုက္ရွာေတာ့ မေတြ.ေတာ့ဘူး။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲ၀င္ႀကည့္ေတာ့လဲမေတြ.ဘူး။ 

သူ.အေဖာ္အျဖစ္ေတာက ေခၚထားတဲ့ခေလးမေလးက အန္တီရီရီ အေပၚထပ္မွာရွင့္လို. 

ခ်က္ျပဳတ္ေနရာကလွမ္းေျပာလို. အိမ္အတြင္းဖက္ေလွကားကေန အေပၚထပ္ကိုက်ေနာ္တက္ခဲ့တယ္။ 

ဟိုႀကည့္ဒီႀကည့္လုပ္ပီးရွာရင္း ေနာက္ေဖး၀ရံတာေရာက္သြားတယ္။ 

         တသိမ့္သိမ့္တုန္ေနတဲ့ေက်ာျပင္ကေလးကိုအရင္ေတြ.ရတယ္။ 

အနားကုိက်ေနာ္ေရာက္သြားေတာ့ ဖတ္ကနဲေမာ့ႀကည့္ရင္း ဆံပင္ရွည္ေတြႀကားထဲက မ်က္ရည္ေတြစိုရႊဲေနတဲ့ 

ပါးျပင္ေလးကို ရွပ္လက္ရွည္ရဲ.လက္ဖ်ံနဲ.ပြတ္ပီးသုတ္ေနရွာတယ္။ က်ေနာ့္ရင္ထဲ 

မွာက်ဥ္ကနဲခံစားလုိက္ရတယ္။ အုိ.. သနားစရာက်ေနာ့္ပုံ.ပုံ.ကေလးရယ္။ ဒူးေလးေပၚေမးတင္ပီးရိွဳက္ေနရွာတဲ့ 

က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးေဘးမွာ ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်လိုက္ရင္း ေပြ.ဖက္ထားလိုက္ 

တယ္။ သူ.ပါးျပင္ေပၚကမ်က္ရည္ေတြကို က်ေနာ့္မ်က္နာနဲ.အပ္ထားရင္း ပါးခ်င္းပြတ္ပီး သုတ္ေပးေနမိတယ္။ 

အလုပ္ကျပန္လာစ ဆရာ၀န္မေလးကိုယ္က ေခၽြးနဲ.ေရာထားတဲ့ကိုယ္သင္းနံ.သင္း 

ပ်ံ.ပ်ံ.ေလးကိုရွဴမိေတာ့ က်ေနာ္ယစ္မူးေနမိတယ္။ က်ေနာ္ေလ..က်ေနာ္သူ.ကိုခ်စ္တယ္ဗ်ာကဲ.. 

လူတစ္ေယာက္ဟာမိန္းမ၂ေယာက္ကိုတစ္ျပိဳက္နက္ထဲခ်စ္လို.မရဘူးလား။ အနီေလးကိုခ်စ္သ 

ေလာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ပုံ.ပုံ.ကိုလည္းက်ေနာ္ခ်စ္မိေနပီဗ်။ က်ေနာ္ရူးေနပီလားမသိဘူး။ တဘ၀လံုးက်ေနာ့္ကို 

ေမွ်ာ္ေနခဲ့တဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုက်ေနာ္သနားလာရာကေန ခ်စ္မိသြားပီဗ်ာ။ 

           ပုံ.ေလးငါနင့္ကို ခ်စ္တယ္သိလား..ခ်စ္တယ္..ခ်စ္တယ္.... 

            ဟင္? 

တသိမ့္သိမ့္တုန္ေနတဲ့ကိုယ္လံုးေလးရုတ္တရက္ အရိွဳက္ရပ္ပီး 

အ့ံႀသ၀မ္းသာေနတဲ့မ်က္နာေလးက်ေနာ့္ကိုေမာ့ႀကည့္လာတယ္။ 

           ဖုိးသက္ေလးရယ္... ပုံ.နင့္ကိုခ်စ္လို.ေသေတာ့မယ္သိလား ... 

လို.အဖ်ားခတ္ေနတဲ့အသံတိုးတိုးေလးနဲ.ေျပာရင္းက်ေနာ့္ကိုအတင္းဖက္လာတယ္။ 

က်ေနာ္သူ.ကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနမ္းေနမိတယ္။ နဖူး၀င္း၀င္းေလး ေမႊးပ်ံ.ေနတဲ့ဆံႏြယ္ေတြ၊ 

မ်က္ရည္ေတြနဲ.ေအးစက္တဲ့ပါးျပင္ေဖာင္းေဖာင္းအိအိေလး ေနာက္ဆံုးတဆတ္ဆတ္တုန္ေနတဲ့ ႏႈတ္ 
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ခမ္းစုိစုိေလး။ သူကလည္းမေလွ်ာ့ေသာထက္သန္မႈနဲ.က်ေနာ့္ အနမ္းေတြကိုတံု.ျပန္လာရွာတယ္။ 

           ခုက်ေနာ္တို.၂ေယာက္အိမ္ေနာက္ေဖး ၀ရံတာမွာဖက္ပီးလံုးေထြးေနႀကပီ။ 

အရင္ကအႀကိမ္ႀကိမ္အေတြ.ႀကံဳရိွခဲ့ပီးသားေပမယ့္ ခုမွတရား၀င္ခ်စ္သူေတြလိုျဖစ္ရေတာ့ 

၂ေယာက္လံုးစိတ္ေတြအရမ္းလႈပ္ရွားကုန္ပီဗ်။ ခါတိုင္းဆို ပုံ.ပုံ.က က်ေနာ္လုပ္သမွ်မ်က္လံုးေလး 

ကလယ္ကလယ္နဲ.ျငိမ္ခံေနရွာေပမယ့္ ခုတစ္ႀကိမ္ေတာ့မတူဘူးဗ်။ 

ဖုိးသက္ေလး..ဖုိးသက္ေလးလို.အဆက္မျပတ္ေရရြတ္ပီး က်ေနာ့္ကိုအဆက္မျပတ္နမ္းေနတယ္။ 

သူ.တကိုယ္လံုးတုန္ေန 

တယ္ဆိုတာခပ္တင္းတင္းဖက္ထားတဲ့က်ေနာ္ခံစားေနရတယ္။  

            ခ်စ္တယ္...ေမာင္ရယ္..ပုံ.ေမာင့္ကိုအရမ္းခ်စ္တယ္ လို.တတြတ္တြတ္ေျပာရင္း က်ေနာ့္ကို 

အရုပ္ကေလးကိုေဆာ့ေနတဲ့ကေလးေလးလိုနမ္းလိုက္ဖက္လိုက္ရႈပ္ရွက္ခတ္ေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနေတာ့ 

က်ေနာ့္စိတ္ေတြလႈပ္ရွားစျပဳလာပီ။ ၀ရံတာမွာေဘးတိုက္လွဲအိပ္ရင္းဖက္ထားရာက 

ေနဇိုးကနဲဇတ္ကနဲပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ထထိုင္လိုက္ရင္း က်ေနာ့္ပုဆိုးကိုေျဖခ်လိုက္ေတာ့ 

က်ေနာ္လန္.သြားတယ္။ ဘာလုပ္မလို.လဲဆိုတာ မ်က္လံုးအေႀကာင္သားနဲ.ေငးႀကည့္ေနမိတယ္။ ရင္ 

ေတြအရမ္းတုန္လာပီ။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီေအာက္က ခပ္ေဖာင္းေဖာင္းျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ကို 

သူ.လက္ေခ်ာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ရွည္ရွည္နဲ. ဖြဖြပြတ္ေပးေနျပန္ပီ။ 

            ပုံ.  ေအာက္မွာေကာင္မေလးရွိတယ္ေနာ္.. ပီးေတာ့၀ရံတာႀကီးမွာ.. လို.က်ေနာ္လွမ္းေျပာလိုက္ေတာ့ 

ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္ထားတဲ့က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးကဂရုမစုိက္ဘူးဆိုတဲ့ 

အမူအရာနဲ.ေခါင္းကေလးရမ္းခါျပတယ္။ ပီးတာနဲ.က်ေနာ့္အတြင္းခံေဘာငး္ဘီကို 

ဇတ္ကနဲဆြဲခၽြတ္ပလိုက္တယ္။ သူခၽြတ္ရလြယ္ေအာင္က်ေနာ္တင္ပါးျကြေပးလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ခပ္မာမာျဖစ္ 

စျပဳေနတဲ့ - ီး ကေျဖာင္းကနဲထြက္က်လာတယ္။  လက္ေခ်ာင္းသြယ္သြယ္ေလးေတြက က်ေနာ့္ - ီး 

ကိုကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္လိုက္ေတာ့ ဆတ္ကနဲဆတ္ကနဲျဖစ္သြားတယ္။ ပီးေတာ့မွဆံႏြယ္ရွည္ 

ေလးေတြကိုေသခ်ာဘယ္လက္နဲ.သိမ္းလုိက္ရင္း ေခါင္းငုံ.ပီး က်ေနာ့္ - ီး ကိုႏႈတ္ခမ္းေလးစုပီး 

ဒစ္ထိပ္မွာေတ့ရင္းဖိခ်လိုက္ေတာ့ ထုတ္ကနဲေနေအာင္ျဖစ္သြားပီး က်င္တက္သြားတယ္။သူ.ညာ 

ဖက္လက္ကက်ေနာ့္ - ီး အရင္းကေနဂြင္းတိုက္သလိုေဆာ့ေပးေနသလို ေခါင္းေလးကိုနိမ့္လိုက္ျမွင့္လိုက္လုပ္ရင္း 

က်ေနာ့္ - ီး ကုိစုပ္ေပးေနေတာ့ က်ေနာ့္မွာေကာ့ေကာ့တက္လာေအာင္ေကာင္း 

စျပဳလာပီ။ အခ်ိန္မေရြးလူမိႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ ဒီလိုအလုပ္ခံေနရေတာ့ စိတ္ကလည္းပုိပီးလႈပ္ရွားစ ျပဳလာပီဗ်ာ။ 

က်ေနာ့္လက္တစ္ဖက္က ပုံ.ထမီကိုလွမ္းကိုင္ပီးေျဖခ်လိုက္ရင္း အတြင္းခံေဘာင္း 

ဘီေပၚကေနသူ.ေ-ာက္ဖုတ္ကေလးကိုပြတ္ေပးေနျပန္တယ္။ စုိထိုင္းထိုင္းအရည္ေလးေတြက 

အတြင္းခံေဘာင္းဘီကိုေဖာက္ပီး စိမ့္ထြက္စျပဳလာေတာ့မွ ပုံ.ပုံ.ေပါင္လံုးကိုအတင္းဆြဲပီး ေအာက္ 

ပုိင္းဗလာျဖစ္သြားေအာင္ဆြဲခၽြတ္ရင္း ပက္လက္အိပ္ထားတဲ့ က်ေနာ့္မ်က္နာကို 
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ေျပာင္းျပန္တက္ခြသလိုျဖစ္ေအာင္ အတင္းဆြဲပီးအေနအထားကိုျပင္လိုက္တယ္။ 

          ၂ေယာက္လံုးေအာက္ပုိင္းဗလာနဲ.တစ္ေယာက္က ကုန္းပီး -ီး စုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေအာက္ကတစ္ေယာက္ 

က မ်က္နာေပၚခြထားတဲ့တစ္ေယာက္ကို ပက္လက္အိပ္ရင္း ေ-ာက္ဖုတ္လွ်က္ေန 

ႀကပီ။ 69 ပုိေစရွင္ေပါ့။ ေအာက္ကပုံ.ပုံ.ပါးစပ္ထဲကို က်ေနာ္ေကာ့ေကာ့ပီး ထိုးသြင္းေနတဲ့အခ်ိန္ 

အေပၚကလည္း က်ေနာ့္မ်က္နာေပၚခြထားတဲ့ပုံ.ပုံ.ရဲ.ဖင္တံုးႀကီး၂ျခမ္းကိုလက္၂ဖက္နဲ.အတင္း 

ျဖဲရင္း မ်က္နာေပၚအပ္ေနတဲ့သူ. ေ-ာက္ဖုတ္ကိုအသားကုန္လွ်က္ေပးေနလိုက္ေတာ့ ေ-

ာက္ရည္ေမႊးေမႊးခ်ိဳခ်ိဳေတြက က်ေနာ့္မ်က္နာေပၚတစက္စက္က်လာတဲ့အထိျဖစ္ကန္ုေရာ။ ဒီႀကားထဲေႏြ 

ေလရူးေလးက ၀ရံတာကိုျဖတ္တိုက္လာေတာ့ ေအးကနဲေအးကနဲအရသာေလးနဲ. - ီး အစုပ္ခံရင္း 

အဖုတ္လွ်က္ေနရတာ တသက္မေမ့ႏုိင္မဲ့အေတြ.ႀကံဳမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ 

         

 ၂ေယာက္လံုးေတာ္ေတာ္ေလးအရိွန္ရလာေတာ့မွပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ က်ေနာ့္အေပၚေျပာင္းျပန္တက္အိပ္ရင္း -ီး 

စုပ္ေပးေနတာကိုရပ္ရင္းသူ.ပါးစပ္ထဲက က်ေနာ့္မာတင္းေနတဲ့အငယ္ 

ေကာင္ကိုပလြတ္ဆိုပီးဆြဲခၽြတ္လိုက္ပီး မတ္တပ္ရပ္လိုက္ေတာ့ သူ.အဖုတ္ကိုလွ်က္ေပးေနတဲ့က်ေနာ့္မွာ 

အားရပါးရလွ်က္ေနရာကေနဆြဲအခြါခံလိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲမွာဟာကနဲေတာင္ျဖစ္သြားတယ္။ 

ပက္လက္လွန္ေနတဲ့က်ေနာ့္အေပၚကို မ်က္နာခ်င္းဆိုင္အေနအထားနဲ. ျပန္ခြရင္းထိုင္လိုက္တယ္။ 

ေလတိုကလ္ို.လႊင့္ပါေနတဲ့ဆံႏြယ္ရွည္ေတြကို လက္၂ဖက္နဲ.ေသခ်ာသိမ္းလိုက္ရင္းေနာက္ေစ့နား 

မွာေသခ်ာခ်ည္ထံုးလိုက္တယ္။ က်ေနာ့္ - ီး ကိုသူ.ေ-ာက္ဖုတ္၀မွာေသခ်ာခ်ိန္ပီးေတ့ရင္း က်ေနာ့္ကိုငုံ.ႀကည့္ပီး 

ျမတ္ႏုိးတဲ့အျပံဳးေလးျပံဳးေနတာကို ၀ုိးတ၀ါးညေနခင္းအလင္းေရာင္ေအာက္မွာျမင္ 

ေနရတာ တမ်ိဳးေလးဗ်ာ။ ဆံပင္အရွည္ႀကီးေတြကိုခုလိုခ်ည္ထံုးထားေတာ့ လည္တိုင္ရွည္ရွည္အလွေလးရယ္၊ 

ေက်ာ့ရွင္းတဲ့သူ.အ၀တ္မဲ့ကိုယ္လံုး၊ နည္းနည္းေလးအိတြဲတြဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ညိဳစိမ့္စိမ့္ 

ႏုိ.ႀကီးေတြကအရင္းဖက္က အုံထြားသေလာက္အဖ်ားဖက္ကို ေကာ့ပီးခၽြန္တက္ေနတာေတြ... 

က်ေနာ့္မွာဒါေတြကိုျမင္ေနရေတာ့ အရမ္းစိတ္ျကြလာျပန္ပီ။ 

         ပုံ. ေမာင့္ကိုခ်စ္ပီေနာ္..ေမာင္လို.ေျပာရင္း က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးခမ်ာ အံေလးတင္းတင္းႀကိတ္ရင္း 

ဖိထိုင္ခ်လိုက္တယ္။ 

က်ေနာ့္ - ီး ထစ္ဖူးထိပ္ဟာေႏြးေႏြးေလးျဖစ္ေနတဲ့ စုိအိအိ သူ.ေ-ာက္ဖုတ္ထဲကို စြပ္ကနဲ၀င္သြားတယ္။ 

အားးးးးးး!! ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ သူ.ခမ်ာလည္းစိတ္မရဲေသးဘူးေနမွာဗ်။ ခုမွပထမဆံုး 

အႀကိမ္က်ေနာ့္ ကိုအေပၚကေနတက္ပီးလုပ္ရွာတာကိုး။ 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ေပၚလက္ကေလးေထာက္၊တင္ပါးေလးေကာ့ပီး.. 

ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ေျခဖ်ားေလးေထာက္ရင္းတေျဖးေျဖးဖိခ်ေနရွာတာဗ်။ သိပ္ပီးမရဲေသးေတာ့ 

တစ္၀က္ေလာက္ပဲအသြင္းအထုတ္လုပ္ရဲရွာေနတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ့္စိတ္ေတြမရိုးမရြျဖစ္လာပီ 
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ဗ်ာ။  

        ပုံ.ထိုင္ခ်လိုက္ေတာ့ ထိုင္ခ်!! ငါ့ကိုတအားခ်စ္လိုက္ေတာ့ဟာ.. 

လို.ေခါင္းေထာင္ႀကည့္ပီးက်ေနာ္ေျပာရင္း သူ.ႏုိ.ေတြကိုအုံလိုက္ကိုင္ပီး တအားဆုပ္ေခ်ေပးလိုက္ေတာ့... 

ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ. ဇတ္ကနဲထိုင္ခ်ပလိုက္ေတာ့ ၂ေယာက္လံုးဖ်င္းကနဲျဖစ္သြားပီး.. 

        ရီွးးးးးးးးးးးးးးး!! ဆိုပီးျပိဳင္တူေအာ္မိကေရာဗ်။ 

        ေမာင္..ေမာင္..ကန္ေတာ့ေနာ္.. အရမ္းနာသြားလို.လားဟာ..  ဆိုပီးသူ.ေ-ာက္ဖုတ္ထဲ က်ေနာ့္ - ီး 

အဆံုးထိေအာင္၀င္ေနလွ်က္က က်ေနာ့္မ်က္နာနားကို ကိုင္းညႊတ္လာပီး မ်က္နာငယ္ 

ေလးနဲ.ကပ္ပီးေမးလာေတာ့.. 

         ဟင့္အင္း..အရမ္းေကာင္းသြားလို. ျပြတ္..အင့္အင့္...အင္အင္းးးးး  

ခ်က္ခ်င္းပဲသူ.ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုစုပ္လည္တိုင္ေလးကို သိုင္းဖက္ရင္း က်ေနာ္ေအာက္ကေန 

ပင့္ပီးခပ္ႀကမ္းႀကမ္းေလး ေကာ့ - ိုး လိုက္ေတာ့အဲ့လိုအသံေတြထြက္လာတယ္။ က်ေနာ္ေသာက္ရမ္း 

တင္းေနပီဗ်။ သူအလုပ္ကိုမေစာင့္ေတာ့ပဲ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းစုပ္ရင္း ေအာက္ကေနအသားကုန္ေကာ့ပီး - ိုးေနမိတယ္။ 

အခ်က္၅၀ေလာက္ဆက္တိုက္ ေကာ့ - ိုးလိုက္ေတာ့နည္းနည္းေညာင္းသြားလို. 

ရပ္လိုက္ရင္း ႏုိ.၂လံုးကိုဘယ္ညာေျပာင္းပီးစုိ.ေပးေနျပန္တယ္။ ၁မိနစ္ေလာက္ႀကေတာ့ 

          ေမာင္..ခဏေနာ္..ပုံ.ခ်စ္ခ်င္ေသးတယ္..လို.ေျပာရင္း သူ.ကိုယ္လံုးေလးကိုခပ္မတ္မတ္ေလးလုပ္ 

တင္ေလးေကာ့ ရင္း အေပၚကေနတစ္ကိုယ္လံုးအားနဲ.ဖိေဆာင့္ခ်ပီး - ိုး ေတာ့တာပဲဗ်ာ 

ေအာက္ကက်ေနာ့္ခမ်ာေတာ့ တရီွးရီွးနဲ.ညည္းရင္း လူးလွိမ့္ေနေအာင္ကို ေကာင္းေနေတာ့တာေပါ့။ 

အားနဲ.ေဆာင့္ေဆာင့္ခ်လိုက္ရင္ က်ေနာ့္တစ္ကိုယ္လံုးဖ်င္းကနဲဖ်င္းကနဲျဖစ္သြားတဲ့အရသာ 

တစ္ကိုယ္လံုးကအေႀကာေတြအီဆိမ့္သြားေအာင္ေကာင္းတဲ့အရသာအျပင္၊ ေအာကက္ေနျမင္ေနရတဲ့ 

ႏုိ.တုန္တုန္ေလးနဲ.က်ေနာ့္ကိုငုံ.ႀကည့္ရင္း  

          

 ေမာင္..ေကာင္းလား..ေမာင္...ေကာင္းတယ္ေနာ္..လို.လွမ္းလွမ္းေမးေနတဲ့ပုံ.ပုံ.ရဲ.အသံေလးကိုႀကားေနရေတာ့ 

ပုိပီးဖီးလ္တက္လာတယ္။ ျပန္မေျဖႏိုင္ေတာ့လို. ေခါင္းပဲျငိမ့္ျပေနရတာ 

ေပါ့ဗ်ာ။ တေျဖးေျဖးနဲ.က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာ၀န္မေလးရဲ.ေဆာင့္ခ်က္ေတြျမန္ဆန္လာတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ေတာင္ျမန္လာသလဲဆိုရင္ တဖန္းဖန္းတဖုန္းဖုန္းျမည္တဲ့အသံဟာခပ္စိပ္စိပ္ 

ေလးျဖစ္လာတဲ့အျပင္ ပုံ.ပုံ.ရဲ. ေမာင္ရယ္...အားးးး.... ရီွးးးးးးး...ဆိုတဲ့ေအာ္သံေတြပါဆူညံစျပဳလာပီ။ က်ေနာ့္ -

ီးထိပ္ကလဲ က်င္တက္လာပီ..က်ေနာ္ပီးခ်င္လာပီဗ်ာ။ ရုတ္တရက္က်ေနာ္ လက္ 

ေထာင္ပီးထိုင္လိုက္ရင္း ပုံ.ပုံ.ကိုယ္လံုးေလးကို အတင္းဖက္ထားလိုက္တဲ့အထိ.. 

ပုံ.ပုံ.ကအတင္းရုန္းပီးေဆာင့္ေနတံုးပဲ။ လည္တိုင္သြယ္သြယ္ေလးကို လွ်ာနဲ.လွ်က္ေပး ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း၂-၃ခ်က္ 

ေလာက္ျပြတ္ကနဲစုပ္ပီးမွ ပုံ.ေလး ေမာင္ေလးဖက္ - ိုး ခ်င္တယ္လို.ေျပာလိုက္ေတာ့.. ေမာင့္သေဘာဆိုပီး 
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ခ်က္ခ်င္းမတ္တပ္ရပ္ပီး ဟိုဖက္လွည့္ပီးဖင္ကုန္းေပးတယ္။ 

            ေမာင္..ေရ ျမန္ျမန္ေလး..အရိွန္ရေနပီလို.ေလးဖက္ေထာက္ေနလွ်က္ကေစာင္းငဲ့ရင္းေျပာလာတယ္။ 

ခ်က္ခ်င္း၀ရံတာမွာေလးဖက္ကုန္းပီး ဖင္ေထာင္ေနတဲ့ ခ်စ္သူရဲ.တင္ပါးအိအိႀကီးအေနာက္မွာ 

က်ေနာ္ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်လိုက္ရင္း ေ-ာက္ရည္ေတြစိုရႊဲေနတဲ့ ေစာင္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းႀကီးထဲကို 

ဖင္၂ျခမ္းကိုဆြဲျဖဲရင္း က်ေနာ့္ -ီးကို ေဆာင့္ -ုိးသြင္းလိုက္တယ္။ 

ဟား...ပုိေဇရွင္ေျပာင္းသြားလို.လားမသိဘူးစီးပိုင္ေနတာပဲဗ်။ 

ပီးမွသူ.ခါးက်င္က်င္ေလးကိုလက္၂ဖက္နဲ.စုံကိုင္ပီးတစ္ခ်က္ခ်င္း 

စ - ိုး တယ္။ 

           ဖတ္..ဖတ္...ေျဖာင္း..ေျဖာင္း...ဖန္းဖန္း..ဖန္းဖန္းဖန္း..... 

တေျဖးေျဖးနဲ.က်ေနာ့္ေဆာင့္ခ်က္ေတြက မာန္ပါလာတယ္။ 

ပုံ.ပုံ.မပီးေသးမွန္းသိလို.က်ေနာ္အခ်ိန္ဆြဲပီးထိန္းလုပ္ေနရတာဗ်။ (ေနာက္မွသူျပန္ေျပာျပတာက 

69ပုိေဇရွင္နဲ.သူ.အဖုတ္ကိုလွ်က္ 

တံုးကတစ္ခါပီးထားပီးသားတဲ့) အဲ့လိုေဆာင့္ေနရင္းပုံ.ပုံ.တင္ပါး အိစက္စက္၀ုိင္း၀ုိင္းႀကီးက 

အေနာက္ကိုဘက္ျပန္ခပ္ႀကမ္းႀကမ္း ေဆာင့္လာတဲ့အျပင္ သူ.ေ-ာက္ေခါင္းထဲက ျကြက္သားေတြ 

က်ေနာ့္ - ီးကို ဆြဲဆြဲညွစ္သလိုျဖစ္လာေတာ့မွသူပီးေတာ့မယ္ဆိုတာရိပ္မိပီး ခါးက်င္က်င္ေလးကိုကိုင္ထားတဲ့ 

က်ေနာ့္လက္ေတြကုိ တင္ပါး၂ခုေပၚေျပာင္းကိုင္လိုက္ရင္း အသားကုန္ေဆာင့္ -ုိး 

လိုက္ေတာ့ ဆံပင္ေတြခ်ည္ထံုးထားတဲ့ ပုံ.ပုံ.ေခါင္းကေလး ေမာ့ပီးခါးေလးေကာ့တက္ရင္းအရင္ေန.ေတြက 

မေျပာတဲ့စကားေတြေအာ္ညည္းလာတယ္။ 

           ေမာင္...ေရ...ေမာင္...ပုံ.ရင္ထဲမွာတမ်ိဳးႀကီးျဖစ္လာပီ...ျမန္ျမန္ေလးး.. အီးးးးး 

....အင့္အင့္..ျမန္ျမန္ေလးးး 

အဲ့လိုအသံႀကားလိုက္တာနဲ.က်ေနာ္လည္း အသားကုန္ေဆာင့္ေတာ့တာေပါ့။ 

ေနာက္ဆံုးဘယ္လိုမွမထိန္းႏုိင္ေတာ့မွ စိတ္ကိုတအားတင္းပလိုက္ပီး က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာ၀န္မေလးကို 

အားကုန္ 

သံုးပီးေဆာင့္ပလိုက္တာ..ေလးဖက္ေထာက္ေနတဲ့ပုံ.ပုံ. ၀ုန္းကနဲ၀မ္းလ်ားေမွာက္က်သြားရွာတယ္။ 

က်ေနာလ္ည္းအေပၚက ဖိလွ်က္နဲ.လွဲက်သြားတယ္။ က်ေနာ့္ - ီး ကေတာ့သူ.ဖင္တံုးအိအိ၂ခု 

ႀကားထဲကေနသူ.ေ-ာက္ဖုတ္ထဲတပ္လွ်က္ပဲ။ ဖိအိပ္ရင္းသူ.ေ-ာက္ဖုတ္ထဲကို က်ေနာ့္ 

ပီးဆံုးျခင္းအထိမ္းမွတ္အရည္ပူပူေတြပန္းထည့္လိုက္ေတာ့ ေကာင္းလြန္းလို.က်ေနာ့္နားထဲကေနတ၀ီ၀ီနဲ. 

ေလေတြေတာင္ထြက္လာတယ္။ ပုံ.ပုံ.ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကလည္း က်ေနာ့္ - ီး 

ကိုဇိကနဲဇိကနဲဆြဲညွစ္ရင္း သူလည္းေကာင္းေနမွန္းအခ်က္ေပးေနတယ္ဗ်ာ။ 
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   ခ်ဳပ္ရီညေမွာင္ေမွာင္ မွာေလႏုေအးကတေနာ့ေနာ့ေျပးလႊားေနတယ္။ (ဒဂုန္တာရာစတိုင္ေနာ္ဟီး) 

က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာခ်စ္တဲ့ဆရာ၀န္မေလးရဲ.၀တ္လစ္စလစ္ကိုယ္လံုးေလး။ ၀ရံတာမွာအိမ္နံရံကိုမီွပီး 

ခပ္ေလွ်ာေလွ်ာေျခဆင္းထိုင္ေနတဲ့က်ေနာ့္ရင္ခြင္ႀကားထဲမွာက်ံဳ.က်ံဳ.ေလးထိုင္ေနရွာတယ္။ 

ခုနကပူေလာင္ျပင္းျပတဲ့ရမၼက္စိတ္ေတြေပါက္ကြဲပြင့္ထြက္ပီးကန္ေရျပင္လိုတည္ျငိမ္စအေျခေနေလးမွာ 

ခုလိုကိုယ္လံုးခ်င္းပူးကပ္ပီး ေခ်ာ့ျမွဴေနရတာဟာရင္ထဲမွာေႏြးေႏြးေလးနဲ.ႀကည္ႏူးစရာေပါ့။ 

ေခၽြးသံတရႊဲရႊဲနဲ.စိတ္ရိွတိုင္းခ်စ္စခန္းဖြင့္ပီးလို.ခုလိုနားေနတံုးေလေအးေအးေလးေတြကေ၀ွ.ေနေတာ့ 

ဘာရယ္လို.ေသခ်ာမေျပာတတ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္။ ရင္ခြင္ထဲကေကာင္မေလးကို... 

ခပ္တင္းတင္းဖက္ပီးဂုတ္ပုိးေလးကိုႏႈတ္ခမ္းနဲ.ရြရြေလးနမ္းေပးေနလိုက္ရင္း၊ျမတ္ႏုိးရတဲ့ဆံပင္ရွည္ရွည္ေလးေတြ

ကိုေမႊးရင္း ေခၽြးနံ.နဲ.ကိုယ္သင္းနံ.ေလးေရာထားတဲ့ခ်ိဳအီအီအရသာေလးကိုရွဴရိွဳက္ 

ရင္းစိတ္ကမခ်င့္မရဲျဖစ္လာပီးအားကုန္ဖ်စ္ညွစ္ပီးဖက္လိုက္ေတာ့.. 

      အာ့.. ေမာင္..နည္းနည္းေလးေလွ်ာ့ကြာ..အရုိးေတြက်ိဳးေတာ့မယ္.. 

လို.ေမာ့ႀကည့္ရင္းမ်က္နာေလးရွံဳပီးေျပာလာတယ္။ 

ေမာ့လာတဲ့မ်က္နာသြယ္လ်လ်ေလးကိုေနရာအႏွံ.ေမႊးႀကဴေပးလိုက္ေတာ့ 

မ်က္နာေလးကျပံဳးတံု.တံု.ေလးျဖစ္လာပီး.. ခ်စ္တာ..ေမာင္ရာ..လို.ခၽြဲတဲ့အသံေလးနဲ.မူႏြဲ.ေနရွာျပန္တယ္။ 

      ပုံ. ငါ့ကိုခ်စ္လားေျပာစမ္းလို.ႏွာတံခၽြန္ခၽြန္ေလးကိုနမ္းရင္းေမးလိုက္ေတာ့.. 

က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းကိုျပြတ္ကနဲေမာ့ပီးစုပ္ရင္း... 

      ေမာင့္ကိုမခ်စ္ပါဘူးဟယ္.. ေရတြင္းမွာအရမ္းႀကမ္းတဲ့လူဆိုးေကာင္ေလးကိုပဲခ်စ္တာ.. ေမာင့္ကိုေတာ့ 

အေပ်ာ္ႀကံရုံသက္သက္ပါ.. လို.ေျပာရင္းရယ္သံလြင္လြင္ေလးနဲ.က်ေနာ့္ကိုေနာက္ေျပာင္ 

ေနျပန္တယ္။ က်ေနာ္ကစိတ္ဆိုးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီး 

အကာအကြယ္မဲ့ေနတဲ့ပုံ.ပုံ.ႏုိ.တစ္လံုးကိုလွမ္းကိုင္လိုက္ရင္းဆုတ္ေခ်ပီး 

ႏုိ.သီးေခါင္းရွည္ရွည္ေလးကိုလက္ညိွဳးလက္မႀကားထဲညွပ္ပီးလွိမ့္ရင္း 

ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းကစားလိုက္ေတာ့.. 

      အိ..ေမာင္..ေနာ္.. ပုံ.ျပန္ျဖစ္လာမယ္..ျပန္ျဖစ္လာရင္..ေမာင္ပဲ.. ေဟာဟဲေဟာဟဲျဖစ္မွာေနာ္လို. 

ေျပာရင္းကိုယ္လံုးေလးကိုတြန္.လိမ္ရင္းတခစ္ခစ္ရယ္ေနျပန္တယ္။ 

ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ဆရာ၀န္မေလးကိုက်ေနာ္ အဆက္မျပတ္ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနမ္းရင္း.. 

      ထေတာ့အခ်စ္ကေလးပံု.ပုံ. 

ေရမိုးခ်ိဳးရေအာင္..ဗုိက္ဆာလာပီ..အ၀တ္ေတြ၀တ္စုိ.ေနာ္လို.ေျပာလိုက္ေတာ့..က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲကေနလူးလဲထ

ပီးက်ေနာ့္နဖူးကိုျပြတ္ကနဲနမ္းရင္း.. 

      

ညက်ရင္..လူႀကီးေတြအိပ္တာနဲ.ဒီဖက္အိမ္ကိုကူးလာခဲ့ေနာ္..ေမာင္..တူတူဖက္ပီးအိပ္ခ်င္တယ္လို.ကေလးဆိုးေ
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လးလိုေတာင္းဆိုေနေတာ့..ေခါင္းျငိမ့္ပီးသေဘာတူလိုက္ရတာေပါ့။ 

၂ေယာက္လံုးအ၀တ္ေတြေကာက္ကက္၀တ္ပီးပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ေရခ်ိဳးဖုိ.ျပင္ေနတံုးက်ေနာ္ဒီဖက္အိမ္ကိုျပန္ကူး

လာရင္း တဘက္ေတြအ၀တ္ေတြယူပီးေရတြင္းဖက္ျပန္ထြက္လာခဲ့တယ္။ ပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ 

ေရတြင္းမွာေရာက္ႏွင့္ေနပီ။ ငယ္ငယ္ကအမွတ္တရလိုမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုပီး ညေမွာင္ေမွာင္မွာက်ေနာ့္ကို 

တေရာ္ကင္မြန္းေတြနဲ.ေခါင္းေလွ်ာ္ေပး၊က်ေနာ္ကလည္း၀ရံတာမွာလူးလွိမ့္ထားလို.ဖုန္ေတြေပလူးေန 

တဲ့သူ.ဆံႏြယ္ရွည္ေတြကိုေသခ်ာေလွ်ာ္ေပးရင္းကေလးေလးေတြလိုတခစ္ခစ္နဲ.ေပ်ာ္ျမဴးေနခဲ့ႀကတာေပါ့ဗ်ာ။ 

အရင္ကလိင္ဆက္ဆံဖူးတဲ့သူတစိမ္းေတြလိုအေျခေနကေနခုလုိတရား၀င္ခ်စ္သူေတြျဖစ္လာ 

ေတာ့အရာရာအားလံုးကစိတ္လႈပ္ရွားႀကည္ႏူးစရာေတြပဲျဖစ္လာတယ္ေလ။ 

ထံုးစံအတိုင္းက်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကိုဆပ္ျပာတိုက္ရင္း ပုံ.ပုံ.ကပြတ္ေပးေတာ့ 

ေအာက္ကအငယ္ေကာင္ကေထာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ 

လာျပန္ေသးတယ္။ ညဖက္ေမွာင္ေနပီဆိုေတာ့ က်ေနာ့္ေရစိုပုဆိုးကိုပုံ.ပုံ.ကဆြဲခၽြတ္ခ်ပီး 

ေသေသခ်ာခ်ာဆပ္ျပာနဲ.တိုက္ခၽြတ္ေပးရင္း ေငါက္ေတာက္ႀကီးျဖစ္ေနတဲ့က်ေနာ့္ ပစၥည္းကိုေသခ်ာလက္ေခ်ာင္း 

ေလးေတြနဲ.ခပ္ဆဆကိုင္ႀကည့္ရင္း အုိး..ေမာင့္ဟာႀကီးကအားရစရာရွင္ဆိုပီး -

ြင္းတိုက္သလိုေရွ.တိုးေနာက္ငင္လုပ္ပီးဆပ္ျပာေတြႀကားထဲက က်ေနာ့္ - ီး မာေတာင့္ေတာင့္ႀကီးကို 

သူ.ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ.တဖတ္ 

ဖတ္ရုိက္ႀကည့္ေနေသးတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေဆာ့တဲ့ဟာမေလးဗ်ာ။ 

ေရဖလားထဲကေရေတြနဲ.ဆပ္ျပာေတြကိုေဆးခ်ပီး ၄-၅-၁၀ခ်က္ေလာက္ေကာက္ပီး စုပ္လိုက္ေသးတယ္။  

     အားး.. ရီွးးး.. ဆိုပီးက်ေနာ္ဖီးလ္နည္းနည္းတက္သြားေတာ့ 

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီးမတ္တပ္ရပ္ရင္းေရေလာင္းခ်ိဳးေနျပန္တယ္။ 

သူ.မ်က္နာကိုအေမွာင္ထဲမွာမုိ.မျမင္ရေပမယ့္ျပံဳးစိစိလုပ္ေနမယ္ဆိုတာက်ေနာ္သိတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ့္ကိုေက်ာေပးထားတဲ့ ေရစိုထမီေအာက္က လံုးက်စ္က်စ္သူ.အုိးေလးကိုက်ေနာ့္ - ီး နဲ.ေထာက္ပီး၃-

၄ခ်က္ေလာက္ 

ကပ္ပီးေဆာင့္လိုက္ေတာ့.. 

     ဟိုးးး ...ဆရာႀကီး..ညမွအိမ္ကိုလာခဲ့အ၀အျပဲ စိတ္ရိွသေလာက္လာလုပ္ေခ်လို. 

ရယ္သံေလးနဲ.ေျပာရင္းကိုယ္လံုးေလးကိုယို.ပီးေရွာင္တယ။္ 

က်ေနာ့္စိတ္ကိုတမင္မရုိးမရြျဖစ္ေအာင္ဆြထားမွန္းက်ေနာ္သိတာေပါ့။ 

ေကာင္မေလးေတြဟာမာယာအေတာ္မ်ားတယ္ေနာ့္။ က်ေနာ့္မွာေတာ့ေငါက္ေတာက္ႀကီး.. 

မခ်င့္မရဲစိတ္နဲ.ေရေအးေအးေလးေတြကိုခပ္ျမန္ျမန္ေလာင္း 

ခ်ိဳးခ်ပီးအ၀တ္လဲလိုက္တယ္။ အိမ္မႀကီးဆီေရာက္လာေတာ့ ဘြားေလးေမကထမင္းပြဲျပင္ပီးေစာင့္ေနတယ္.. 

     ဟဲ့သူငယ္ခ်င္း၂ေကာင္..ဒီေလာက္မုိးခ်ဳပ္ေနေအာင္ေရတြင္းမွာဘာလုပ္တမ္းေဆာ့ေနႀကတာလဲ.. 
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လို.ျပံဳးစိစိေမးေနေသးတယ္။ 

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာသနပ္ခါးေရႀကဲေလးပြတ္ပီး ဆံပင္ဖားလ်ားေလးနဲ.မီးဖုိခန္းထဲ၀င္လာတဲ့ 

ပုံ.ပုံ.ကိုက်ေနာ္ကေမးေငါ့ျပရင္း.. ဘြားေလးတူမက်ေနာ့္ကိုရန္ရွာေနတာေလ.. 

သူ.ကိုေမးႀကည့္လို.ေျပာလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မ 

ေလးခမ်ာမီးေရာင္ေအာက္မွာ အာ..ဆိုပီးရွက္၀ဲ၀ဲဟန္ေလးနဲ.  အလကား.. 

အရီးေမ..ဒီေကာင္ပုံ.ပုံ.ကိုအရင္ရန္စတာလို.အရွက္ေျပေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္ဗ်။  

     ကဲ..ကေလးေတြညစာစားႀက..က်ဳပ္ဘုရားရွိခုိးေတာ့မယ္ဆိုပီး ထမင္း၀ုိင္းကထသြားေတာ့မွ..ပုံ.ပုံ.က 

က်ေနာ့္ကိုမ်က္နာတင္းတင္းနဲ. 

     ေဟ့ေကာင္..ေမာင္သက္..မင္းနာမယ္ေနာ္.. ဆိုပီးလက္သီးဆုပ္ေထာင္ျပတယ္.. က်ေနာ္ကအံႀကိတ္ျပပီး.. 

     ဒညီဘယ္သူနာမလဲဆိုတာေတြ.ႀကေသးတာေပါ့..နန္းမေတာ္မယ္ပုံ.ရာ.. လို.ျပန္စလိုက္ေတာ့.. ခ်က္ခ်င္း 

ဘြားေလးေမႀကားသြားမွာစုိးတဲ့ဟန္နဲ.ႏႈတ္ခမ္းေပၚလက္ညိွဳးေလးတင္ပီး.. 

    ရွဴး..  တိုးတိုးဆိုပီးလန္.သြားေတာ့ က်ေနာ့္မွာတခြီးခြီးရယ္ေနမိတယ္။ 

ထမင္းစားႀကေတာ့ က်ေနာ္ကအပ်င္းႀကီးပီး ထမင္းဟင္းကိုကိုယ့္ဖာသာမစားပဲ ပုံ.ပုံ.ကိုခြံ.ေကၽြးခိုင္းတယ္။ 

အသည္းအျမစ္ဆီျပန္ရယ္၊မရမ္းသီးအခ်ဥ္သုတ္ရယ္၊ပဲဟင္းရႊဲရႊဲေလးဆမ္းခုိင္းပီးသူ.ကိုခြံ.ခုိင္းေတာ့.. ... 

    

ေဟ့ေကာင္..အရီးေမျပန္၀င္လာမယ္ကြာ...ဆိုပီးေနာက္ေက်ာမလံုတဲ့ဟန္ပန္ကေလးနဲ.က်ေနာ့္ကိုခြံ.ခြံ.ေကၽြးရွာ

တယ္။ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဒီလိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ညစာကိုခုလိုခ်စ္သူဆရာ၀န္မေလးကိုအႏုိင္က်င့္ပီးခြံ. 

ခုိင္းေနရေတာ့ တသက္မေမ့ႏုိင္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ 

 ျဖဴလြလြေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ လေရာင္ဟာ အခန္းထဲကိုျဖာက်ေနတယ္.. .. ...  

ျပဴတင္းေပါက္နားကပ္လွ်က္က ကုတင္ေလးေပၚမွာခပ္ေကြးေကြးေလးလွဲအိပ္ေနတဲ့ 

ဆရာ၀န္မေလးကိုက်ေနာ္ဖက္ရင္း ေဘးတေစာင္းခြထားတယ္။ လေရာင္ေအာက္က ကမၻာဦးသမီးရည္းစား 

ေတြေပါဗ့်ာ။ ေႏြေႏွာင္းညတစ္ခုမွာ ပူေလာင္အုိက္စပ္မႈအစားေနလို.ေကာင္းရုံရာသီဥတုေလးနဲ.အတူ 

ေလေျပေလးေတြက ျပဴတင္းေပါက္ကေနအခန္းထဲတိုး၀င္လာတယ္။ က်ေနာ္တို.၂ေယာက္စ 

လံုးရဲ.ကိုယ္ခႏၶာေတြကတုန္ခါပီး ရင္ခုန္သံေတြျမန္ေနဆဲပဲ။ သနပ္ခါးနံ.သင္းသင္းေလးရေနတဲ့ကိုယ္လံုးေလးက 

ျငိမ္ျငိမ္ေလးက်ေနာ့္ရင္ခြင္က်ယ္ထဲမွာေပါ့။ ညဦးပုိင္းက လူႀကီးေတြအိပ္ေပ်ာ္ 

သြားတာနဲ.က်ေနာ္အသာလစ္ထြက္ခဲ့ပီး ပုံ.ပုံ.အခန္းထဲကိုေရာက္လာခဲ့တယ္။ လေရာင္မိွန္မိွန္ေလး လင္းေနတဲ့ 

အခန္းေလးထဲမွာ ညအိပ္ရင္၀တ္ေလ့ရိွတဲ့ ခပ္ပါးပါးစြပ္က်ယ္နဲ.ထမီအႏြမ္းေလး၀တ္ 

ထားတဲ့ေကာင္မေလးက က်ေနာ့္ကိုျမင္တာနဲ. အတင္းဖက္ပီးနမ္းေတာ့တာပဲ။ အိမ္အေပၚထပ္မွာ 

အိပ္ေနတဲ့အိမ္ေဖာ္မေလး ကိုေတာင္ဂရုမစုိက္ေတာ့ပဲ.. အသားကုန္ဆြဲရမ္းပီးခ်စ္ခဲ့မိႀကတာေပါ့ 

ေလ။ က်ေနာ္နဲ.ေတြ.ရဖုိ.ေစာင့္ရင္းစိတ္ကအလိုလိုျကြေနဟန္တူတဲ့ ပုံ.ပုံ.ကိုထမီေလးဆြဲခၽြတ္ခ်ပီး 
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သူ.အဖုတ္ေလးကိုစမ္းကိုင္ႀကည့္ရုံနဲ.အရည္ေတြစိုရႊဲေနတာဗ်။ အမွန္တိုင္းေျပာရရင္က်ေနာ္ကိုယ္ 

တိုင္ကလည္း လူႀကီးေတြအိပ္ေအာင္ေစာင့္ရင္းေတာ္ေတာ္ေလးဂ်ိဳျကြေနခဲ့တာေပါ့။ 

ဒါေႀကာင့္ေတြ.တာနဲ.ဘာမွပ်ိဳးတာေတြဘာေတြမလုပ္ေတာ့ပဲ မတ္တပ္ရပ္နံရံကပ္၊ေပါင္တစ္ေခ်ာင္းဆြဲမပီးခပ္ 

ႀကမ္းႀကမ္းခ်စ္ခဲ့မိတာေပါ့။ 

ညေနကလုပ္သလိုျမန္ျမန္မပီးေအာင္ထိန္းတာ၊အရွိန္ကိုခ်လိုက္တင္လိုက္လုပ္တာေတြမလုပ္ေတာ့ပဲ.. 

အသားကုန္အဆက္မျပတ္မရပ္မနားဆက္တိုက္ေဆာင့္ - ိုး ခဲ့မိတာေပါ့ဗ်ာ။ ပုံ.ပုံ.ကလည္း ျငိမ္ျငိမ္ကေလး 

ခံေနတယ္မထင္ပါနဲ.။ တက္ညီလက္ညီ 

အသားကုန္ေကာေ့ပး၊ျပန္ေဆာင့္ေပးနဲ.အတြဲညီညီလုပ္ႀကရင္းတစ္ခ်ီပီးသြားတယ္။ ၁၅မိနစ္ေလာက္ပဲ 

ခဏအေမာေျဖရေသးတယ္ ကုတင္ေဇာင္းမွာက်ေနာ့္ကိုဒူးေထာင္ေပါင္ကားပက္လက္အိပ္ခုိင္းပီး 

ပုံ.ပုံ.ကကုတင္ေအာက္မွာထိုင္ရင္း က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာႀကႀကနနစုပ္ေပး 

လွ်က္ေပးျပန္တယ္။ ျပန္ပီးမာေတာင့္လာပီဆိုတာနဲ. က်ေနာ့္ကိုတက္ခြပီး တဟင္းဟင္းနဲ.တက္ - ိုး ျပန္တယ္။ 

လေရာင္ေအာက္မွာ ဆံပင္ရွည္ဖားလ်ားခ်ပီး က်ေနာ့္ကိုတက္ - ိုး ေနတဲ့ခ်စ္သူေလး 

ဟာျပင္းထန္တဲ့အလယ္ေခတ္က ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲတစ္ခုရဲ.စစ္ေျမျပင္အလယ္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ 

ျမင္းသည္ေတာ္ေလးအလားပဲ။ က်ေနာ့္ခ်စ္သူျမင္းသည္ေတာ္မေလးေပါဗ့်ာ။ 

        သူအားရပါးရတက္ - ိုး လို.အဆံုးထိေရာက္ပီး က်ေနာ့္ကိုယ္ေပၚေမွာက္က်လာေတာ့မွ..  က်ေနာ္ 

သူ.ကိုပုဇြန္ထုပ္ေကြးပံုစံမ်ိဳးေနခိုင္းပီး ဇိမ္ဆြဲရင္း ကုတင္ေအာက္ကေန 

မတ္တပ္ရပ္ပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းေဆာင့္တယ္။ ပီးဆံုးသြားတဲ့သူ.အရည္ေတြရႊဲေနတဲ့ ေ-

ာကဖု္တ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို က်ေနာ္ေမႊေမႊေပးရင္း အထဲနံရံနဲ.က်ေနာ့္ ဒစ္သြားပီးပြတ္တိုက္မိတာေတြကို 

ေသခ်ာတစ္ခ်က္ခ်င္း ဖီးလ္ခံရင္း -ုိး ေနခဲ့တာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးသူပီးခ်င္လာတဲ့ အမူရာျပလာေတာ့မွ 

ကုတင္ေဇာင္းမွာေလးဘက္ကုန္းခုိင္းပီး ႏုိ.ေတြကိုလွမ္းဆြဲပီး ေဆာင့္၊တင္ပါးေတြကိုဆုပ္ေခ် 

ရင္းေဆာင့္.. အဲ့လိုလုပ္ရင္းျပိဳင္တူပီးပလိုက္ခဲ့တာေပါ့ေလ။ 

         စိတ္ရိွလက္ရိွေနာက္ထပ္၂ခါေလာက္ထပ္ခ်စ္ျဖစ္ေသးတယ္။ ခုသူေရာက်ေနာ္ပါ 

ကုတင္ေပၚမွာအေမာေျဖေနရလို.စကားမေျပာပဲမွိန္းေနႀကေသးတယ္။ 

ခႏၶာကိုယ္က ဆက္တိုက္ထပ္လုပ္ဖုိ. မစြမ္းႏုိင္ေတာ့လို.သာခုလိုနားေနႀကတာ အမွန္က ၀ကိုမ၀ေသးဘူးဗ်။ 

အခ်စ္ကိစၥဆိုတာက သိတဲ့အတိုင္းပဲဆားငံရည္ကိုး။ ရင္ခြင္ထဲမွာေႀကာင္ေပါက္စက 

ေလးလိုေခြေနတဲ့ ခ်စ္သူေလးကိုက်ေနာ္နမ္းေပးေနမိတယ္။ ရင္ခြင္ထဲကိုအတင္းထပ္ပီးတိုး၀င္လာရင္း 

က်ေနာ့္ကိုတအားဖက္ထားရွာတယ္။ ခုက်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက ေကာင္မေလးဆိုတာခင္ဗ်ား 

တို.သိတဲ့ ေဟာ့ဒီျမိဳ.ကေဒါက္တာရီရီ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်။ ခ်စ္သူနဲ.ခ်စ္စခန္းဖြင့္ပီးလို. ႀကည္ႏူးျငိမ္သက္ေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ရဲ.ငယ္ငယ္က ပုံ.ပုံ.ေလးေပါ့ဗ်ာ။ 

         ေမာင္.. ပုံ. ေတာ့ေမာင့္ကိုေသေလာက္ေအာင္.. စြဲေနမိပီ.. သိ...လား တဲ့ 
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ေလသံတိုးတိုးေလးနဲ.က်ေနာ့္ကိုေမာ့ႀကည့္ရင္းေျပာတယ္.. 

         တူတူပါပဲ...ငါ့အခ်စ္ကေလးရာ.. 

         ေမာင္ပုံ.ကို လက္ထပ္မွာလားဟင္!! 

         အင္း.. (က်ေနာ္စိတ္မသက္မသာျဖစ္လာျပန္တယ္ဗ်) 

         ျပြတ္..အြန္း...ျပြတ္..(ပုံ.ပုံ.က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကို စုပ္နမ္းေနတယ္) 

         ပုံ.ေလ..ေမာင့္ကို အႀကာႀကးီေမွ်ာ္ခဲ့ရတာပါ.. 

ပုံ.ယံုႀကည္ခဲ့တာတစ္ခုရိွတယ္..တေန.ေန.မွာဖုိးသက္နဲ.ျပန္ဆံုပီး.. ခ်စ္သူေတြျဖစ္မယ္လို. 

(အဲ့လိုေျပာရင္းအသံေလးကတိမ္၀င္သြားရွာတယ္..၀မ္းနည္းေနျပန္ပီ) 

က်ေနာ္သူ.ကိုေခ်ာ့တဲ့အေနနဲ.ေက်ာလ်ားရွည္ရွည္ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာကေလးကိုဖြဖြပြတ္ေပး၊ 

တင္ပါးအိုးက်စ္က်စ္ေလးကိုလက္နဲ.သာသာပုတ္ေပးရင္းကေလးေတြကိုေခ်ာ့သလိုေခ်ာ့လိုက္မွသက္သာရာရသြ

ားရွာသလို 

သက္ျပင္းမ်င္းမ်င္းေလးခ်ပီး 

         ပုံ.ေမာင့္ကို အရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတာ.. ေမာင္ယံုသလားဟင္.. တဲ့ 

         သနားစရာေကာင္းတဲ့ ပုံ.ကေလးရာ.. ေမာင္ပုံ.ကို 

အရမ္းသနားတယ္..ပီးေတာ့ခ်စ္ပါတယ္ကြာ..ဟုတ္ပီလား.. 

         ဒါဆို.. ငယ္ငယ္တံုးက ဖုိးသက္ေလးနဲ.တတူဲ့ကေလးေလးေတြ ပုံ.နဲ.တူတူေမြးမွာေနာ္.. 

ဆိုပီးအသံေလးက တက္ျကြသံေလးေပါက္လာျပန္တယ္။ 

         ေအးပါ အခ်စ္ကေလးပံု.ရာ..လို.က်ေနာ္ကျပန္ေျဖလိုက္ေတာ့... 

က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကိုတျပြတ္ျပြတ္နမ္းစုပ္ရင္း... ပုံ.ေပ်ာ္လြန္းလို.ေသေတာ့မလားမသိဘူးဆိုပီး 

က်ေနာ့္လက္ကိုယူပီး သူ.ရင္ဘတ္ေပၚတင္ေပး 

လိုက္ေတာ့ သူ.ရင္ခုန္သံေလးျမန္ေနရွာတာကိုသတိထားမိတယ္။ 

ပူဆာတာရသြားတဲ့ေပါက္စနေလးလိုပဲ..အေပ်ာ္လြန္ေနတဲ့ေနသံနဲ. 

ငယ္ငယ္ကက်ေနာ္တို.အေႀကာင္းေတြတတြတ္တြတ္နဲ.ျပန္ေျပာေနရွာတယ္ဗ်ာ။ 

နည္းနည္းေလးႀကာေတာ့မွ.. 

         ေမာင္..ပုံ. ခဏမိွန္းလိုက္ဦးမယ္..ေမာင္အခ်စ္ႀကမ္းလို.နည္းနည္းပင္ပန္းထားတယ္ကြယ္.. 

မုိးလင္းခါနီးျပန္ရင္..ပုံ.ကိုႏႈိးေနာ္.. တစ္ခါေလာက္ခ်စ္ပီးမွျပန္ရမယ္.. 

ခုပုံ.ကိုဖက္ထားေပး..ဆိုပီးရင္ခြင္ထဲတအားတိုး၀င္လာ 

ျပန္တယ္။ ၅မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ အသက္ရွဴသံမွန္မွန္ေလးနဲ. အိပ္ေမာက်သြားရွာပီ။ က်ေနာ့္မွာေတာ့ 

ရင္ခြင္ထဲက ခ်စ္စရာ၊သနားစရာဆရာ၀န္မေလးကို လေရာင္ေအာက္မွာ ဖက္ထားရင္းေငးႀကည့္ေနမိတယ္။ 

သက္ျပင္း 
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ေတြခုိးခ်ရင္း က်ေနာ္ဟာမိန္းမ၂ေယာက္ကိုတျပိဳင္နက္ခ်စ္မိေနတဲ့ 

ေတြေ၀တတ္တဲ့ေကာင္တစ္ေကာင္ျဖစ္ေနပီဆိုတာေတြးမိပီးရင္ေမာေနမိတယ္။ 

 မုိးလင္းေတာ့ ဘြားေလးေမျပင္ထားေပးတဲ့ နန္းႀကီးသုတ္ကို၂ေယာက္သားမီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာတူတူစားေနႀကရင္း 

ပုံ.ပုံ.မ်က္နာေလးက မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနဟန္ေလးျဖစ္ေနတယ္။ 

အလိုမက်ျဖစ္ေနဟန္ကေလးက ေတာ္ေတာ္သိသာေနတယ္။ မနက္ေရာင္နီသမ္းေတာ့ ညကသူမွာထားသလုိ 

ႏုိးပီးထပ္မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။ ကုတင္ေပၚမွာေကြးေကြးေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနရွာတဲ့ခ်စ္သူ 

ေလးကိုေစာင္ပါးပါးေလးျခံဳေပးပီး နဖူးေလးကိုဖြဖြေမႊးပီး က်ေနာ္တိတ္တိတ္ေလးဒီဖက္အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့တာကိုး။ 

သူေလးအိပ္ပါေစဆိုပီးက်ေနာ္ဘယ္လိုမွမလပ္ုရက္တာပါ။ ဒါကိုေကာက္ေနျပန္ပီ 

ေနမွာဗ်။ က်ေနာ္အတင္းမ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္မိေအာင္ႀကည့္လိုက္တိုင္း မ်က္နာလႊဲလႊဲဖယ္ေနတာဗ်။ 

က်ေနာ္ျပံဳးျပေနတာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီး ႏႈတ္ခမ္းေလးကစူတူတူေလး လုပ္ထားတယ္။ 

ရယ္လည္းရယ္ခ်င္တယ္.. အျမင္ကပ္စရာလည္းေကာင္းတဲ့က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးေပါ့။ ဘြားေလးေမ 

အဘိုးေလးကိုမနက္စာသြားေကၽြးဖို.ထြက္သြားေတာ့ က်ေနာ္တို.၂ေယာက္လံုးစားေသာက္ပီး 

လို.ပုံ.ပုံ.ကေဘစင္မွာေဆးေႀကာေနတယ္။ က်ေနာ္က အသာေလးအေနာက္နားကေန 

လက္ကိုင္ပု၀ါနဲ.ခ်ည္ထားတဲ့သူ.ဆံပင္ေတြကိုလက္နဲ.သပ္ဖယ္လိုက္ပီး လည္တိုင္ေက်ာ့ေက်ာ့ေလးကိုနမ္း 

ရင္း .. 

         ပုံ.!!ေမာင့္ကို ခ်ိတ္ေကာက္ေနတာေပါ့လို.  

ရယ္သံစြက္ရင္းတိုးတိုးေမးလိုက္ေတာ့..ဘာမွျပန္မေျပာပဲ..အနားကပ္မလာခဲ့နဲ.ဆိုတဲ့သေဘာနဲ.တေထာင္နဲ.က်

ေနာ့္ကိုတြန္းထုတ္ေနတယ္။ 

         ဒါလား.. ခ်ာ၀န္မႀကီးရီရီခ်ိဳတာ.. ကေလးမေပါက္စနေလး ႀကေနတာပဲ.. လို.ထပ္ပီးစလိုက္ေတာ့... 

         ေမာင္သက္.. ေမာင္သက္.. က်ဳပ္စိတ္အရမ္းတိုေနတာေနာ္.. ထပ္ပီးေဒါသထြက္ေအာင္လာမလုပ္နဲ.  

ေကာက္ထုပလိုက္မယ္ဆိုပီးေဆးလက္စ ပန္းကန္လံုးကိုေထာင္ျပတယ္။ 

         ေဒၚရီရီခင္ဗ်.. က်ေနာ္ကအိပ္ေရးပ်က္မွာစုိးလို.တမင္ျပန္သြားတာပါ.. 

လုပ္ခ်င္တာမွတစ္ပုိင္းကိုေသေနတာ..ေနာ္.. 

         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....... 

         ကဲပါဗ်ာ!! ခုလိုႏႈတ္ခမ္းေထာ္ထားတာ.. ဘယ္လိုမွမလွဘူး ... ငယ္ငယ္ကက်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း 

မဲတူမေလးနဲ.ျပန္တူလာပီခစ္.. ဆိုပီးစလိုက္ေတာ့..ႏႈတ္ခမ္းကိုတင္းတင္းကိုက္ရင္း.. 

          ေမာင္..ေနာ္ !! လို.ေျခေဆာင့္ပီး ေအာ္လာတယ္။ 

          ပုံ. ေနာ္!! လို.က်ေနာ္က သူ.အမူအရာအတိုင္း ေျခေဆာင့္ပီးျပန္ေအာ္ျပလိုက္ေတာ့.. 

မေအာင့္ႏုိင္ေတာ့ပဲ တခစ္ခစ္ရယ္သြားတယ္.. ပီးေတာ့မွ.. 

          အိပ္ယာကႏိုးလာေတာ့ ေမာင့္ကိုမေတြ.ရတာ ပုံ.ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိျဖစ္သြားတာေနာ္..ဟင္း.. 
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သူမ်ားေသခ်ာမွာထားရက္နဲ. အက်င့္ပုတ္တယ္... ...  

         သနားလို.ပါပံု.ရာ..ဟုတ္ပီလား.. 

         ပီးေကာ.. ခုပုံ.ေဆးရုံသြားေတာ့မွာ.. ေမာင္လိုက္ပုိ. 

ဒါေပမယ့္ခုခ်က္ခ်င္းပုံ.အိမ္ျပန္သြားတာနဲ.ေနာက္ကျမန္ျမန္လိုက္တာပီး တစ္ခါခ်စ္ေပး..ဒါပဲ... 

လို.ရွက္ျပံဳးေလးနဲ.ေျပာရင္းမီးဖုိ 

ေခ်ာင္ေနာက္ေပါက္ကေနသူအိမ္ဖက္ကိုလွစ္ကနဲေျပးသြားေရာဗ်။ က်ေနာ္လည္း ေရမိုးခ်ိဳးအ၀တ္အစားလဲပီး 

သူ.အိမ္ဖက္ကိုစက္ဘီးေလးတြန္းပီးထြက္လာခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလး 

ခုဆိုသူ.အိပ္ခန္းတံခါးကို ခပ္ဟဟေလးဖြင့္ထားရင္း ရင္ခုန္စြာနဲ.က်ေနာ့္ကိုေမွ်ာ္ေနပီေနမွာဗ်။ 

 

....... ........ ........... ............. ............... ............. .............. 

 

......... ......... .......... ............ ........... ......... ........... .......... 

 

............ .......... .......... ........... ........... ............ ......... ...... 

 

          ပုံ.ပုံ.ကိုေဆးရုံလိုက္ပုိ.ေပးပီးတာနဲ.ကမ္းနားလမ္းဖက္ကို စက္ဘီးဆက္နင္းလာခဲ့တယ္။ 

ဟိုဖက္ကမ္းကလာမဲ့ ကူးတို.စက္ေလွဆိုက္မယ့္ ဆိပ္ခံနားမွာသြားေစာင့္ေနမိတယ္။ 

ဒီေန.အနီေလးျပန္လာမွာေလ။ သူေျပာသလိုဆို၁၀နာရီေလာက္ဆိုက္မယ့္ ကူးတို.နဲ.ျပန္လာတတ္တယ္တဲ့။ 

ခု၉.၃၀ေလာက္ပဲရွိေသးေတာ့ မလာေသးဘူး။ ကမ္းပါးမွာလုပ္ထားတဲ့ သစ္သားခုံတန္းေလးေပၚမွာထိုင္ရင္း 

ျမစ္ျပင္က်ယ္ကိုေငးေမာရင္း က်ေနာ္စီးကရက္ထိုင္ဖြာေနမိတယ္။ ဘ၀မွာဘာတစ္ခု 

မွဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့က်ေနာ္ခု မိန္းမ၂ေယာက္လံုးကိုတြယ္တာမိေနပီဆိုတာေတြးရင္း 

ဘယ္လိုဆက္စခန္းသြားရမလဲရင္ေမာေနမိတယ။္ က်ေနာ္တမင္တကာ ေပြရႈပ္ခ်င္တာမဟုတ္ရ 

ပါဘူးဆိုတာက်ိန္တြယ္ပီးေျပာ၀ံ့ပါရဲ.ဗ်ာ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုစြန္.ပစ္လိုက္ရင္ေကာ? ဘယ္လိုေနမလဲ.. 

ဟင့္အင္းဗ်ာ..သနားစရာက်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလး..ဟင့္အင္း..ေတြးတာနဲ.တင္ 

က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာက်ဥ္တက္လာတယ္။ မလုပ္ရက္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒါဆိုဆရာ၀န္မေလး ရီရီ... ဖူးးးးးးးးး 

ဟင့္အင္းဗ်ာ..တကယ္မလုပ္ရက္ေတာ့ဘူး.. က်ေနာ္သူ.ကိုဘာမွန္းမသိခင္ကက်ဴးလြန္ခဲ့မိတာ 

မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီဆရာ၀န္မေလးဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

က်ေနာ့္ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ရွာတာဆိုတာေတြးလိုက္တိုင္း က်ေနာ္အရမ္း၀မ္းနည္းရျပန္တယ္ေလ။ ပုိဆိုးတာက 

က်ေနာ္တို.ေက်ာင္း 

တက္စဥ္က သူက်ေနာ့္ကို တိတ္တိတ္ေလးလာေခ်ာင္းႀကည့္ပီး ေဆြးရတာေတြေျပာျပေတာ့ 
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ဒီေလာက္ႀကီးေတာင္သံေယာဇဥ္တြယ္တာရွာတဲ့ေကာင္မေလးဆိုပီး.. ... ကဲ! က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမလဲ 

ဗ်ာ။ 

           ေဟး..ခ်စ္ခ်စ္.. 

ဆိုပီးက်ေနာ့္ပုခုံးေပၚလက္လာတင္ေတာ့မွေတြေတြေငးေနတဲ့က်ေနာ္သတိ၀င္လာတယ္။ 

ထိုင္ေနရာကေမာ့ႀကည့္လိုက္ေတာ့ အနီေလးရယ္ေလ.. 

ထမီအ၀ါေဖ်ာ့ေလးနဲ.ဘေလာက္စ္လက္ျပတ္ေလးကို၀တ္ထားေတာ့ 

လက္ေမာင္းျဖဴ၀င္း၀င္းေလးကထင္းေနတယ။္ မ်က္နာ၀ုိင္းစက္ 

စက္ေလးက ျပံဳးခ်ိဳေနတာဗ်။ လက္ထဲကကိုင္လာတဲ့ ႀကိမ္ျခင္းေလးကို ထိုးေပးရင္း.. ခ်စ္ခ်စ္က 

အနီ.ကိုလြမ္းပီးေဆြးေနတာလား..မ်က္နာကမေကာင္းဘူးဆိုပီး က်ေနာ္ပါးကိုလက္ေခ်ာင္းေလး 

ေတြနဲ.ခ်စ္စႏုိးဖ်စ္ညွစ္ရင္း .. ဒီေန. 

အကို.လက္ရာရွမ္းဟင္းေလးေတြစားမယ္ေနာ္..ေစ်းသြား၀ယ္စုိ.ဆိုပီးေျပာလာတယ္။  

           က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာစိတ္ညစ္ေနတာေတြေျပေပ်ာက္သြားရင္း.. 

စိတ္ခ်ပါက်ေနာ့္အခ်စ္ကေလးရာ..ဒီေန.ေသေသခ်ာခ်ာကိုျပဳစုမလို.လာေစာင့္ေနတာပါဟ.. 

ထမင္းဟင္းေကာ..ဟိုဒင္းေကာ..လို.ေနာက္လိုက္ေတာ့.. အနီကေလးက 

ခ်စ္စဖြယ္မ်က္နာေလးနဲ.လွ်ာေလးတစ္လစ္ထုတ္ျပရင္း .. အစားအေသာက္အေရးႀကီးတယ္..ေမာင္ရင္.. 

စားႏိုင္မွလုပ္ 

ႏုိင္မယ္..ထမင္းျမိန္ဖုိ.လိုတယ္..လက္စြမ္းျပေတာ့.. လို.ေျပာရင္းရယ္ေနျပန္တယ္။ 

၂ေယာက္သားေစ်းထဲကိုစက္ဘီးေလးနဲ.ေရာက္သြားပီး ခ်က္ျပဳတ္စရာေတြတူတူ၀ယ္ျခမ္းေနႀကေတာ့ အနီ 

ေလးကက်ေနာ့္လက္ေမာင္းကိုမလႊတ္ဘူး..အကို..အကို..အနီတို.ကတကယ့္လင္မယားေတြလိုပဲေနာ္..သူမ်ားေ

တြက တအားလိုက္ဖက္တဲ.စုံတြဲေလးဆိုပီး ၀ုိင္းေငးေနႀကတယ္ေတြ.လားဆိုပီး 

ကပ္ေျပာေနလို. .. က်ေနာ္ကငေပါဆိုပီး အနီ.နဖူး၀င္း၀င္းေလးကို လက္ဖ၀ါးနဲ.မနာေအာင္ ပတ္! ပတ္! 

ဆိုပီးဖြဖြရိုက္ေတာ့..တခစ္ခစ္နဲ.သေဘာေတြက်ေနရွာတယ္ဗ်ာ။ 

         

ဟုတ္ပါတယ္.. က်ေနာ့္ခ်စ္သူ သူနာျပဳဆရာမေလးေျပာသလိုပါပဲ.. 

ေစ်းကေနခ်က္စရာျပဳတ္စရာ၀ယ္ျခမ္းပီးတူတူျပန္လာ.. 

အနီ.အိမ္ကိုေရာက္တာနဲ.၂ေယာက္လံုးေပါ့ေပါ့ပါးပါး အိမ္ေနရင္းအ၀တ္ေတြကိုလဲပီးတာနဲ. က်ေနာ္က 

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ ေႀကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္၊ အနီေလးကတစ္အိမ္လံုးကို သီခ်င္းေလးတေႀကာ္ 

ေႀကာ္နဲ.သန္.ရွင္းတိုက္ခၽြတ္၊ တက္ညီလက္ညီနဲ.တကယ့္အိမ္ေထာင္သည္ေတြလို 

သာသာယာယာဘ၀ကေလးေပါ့ဗ်ာ။ 

          ဆရာ..ျမန္ျမန္ေလးခ်က္ပါရွင့္.. 
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ဟင္းအနံ.ေတြကေမႊးလာလုိ.ဗုိက္အရမ္းဆာလာပီ..လို.မီးဖုိေခ်ာင္ထဲ၀င္လာပီး 

ခ်စ္သူေလးကလာလာေညာင္ရင္.. 

          ရေတာ့မယ္..ရေတာ့မယ္.. ၀မ္းကစ္စ္..ေပးလို.က်ေနာ္ကေတာင္းတိုင္း.. 

          အင့္ဟယ္..အင့္ဟယ္.. ဆိုပီးရယ္က်ဲက်ဲနဲ.က်ေနာ့္ပါးျပင္ကို ေျခဖ်ားေလးေထာက္ပီးနမ္းကေရာ.. 

အားလံုးပီးတာနဲ.ေရတူတူခ်ိဳးရင္း မေတြ.ရတဲ့ေန.အတြက္အေျကြးဆပ္တယ္ဆိုပီး ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာေရခ်ိဳးရင္း 

တက္မက္စြာနဲ.၂ေယာက္သားခ်စ္မိျပန္တယ္။ 

ပီးေတာ့မွထမင္းတူတူစား(ခုေနာက္ပုိင္းထမင္းစားရင္ 

က်ေနာ္ခြံ.ေကၽြးတာပဲစားမယ္ဆိုပီးေညာင္လို.ကေလးေပါက္စေလးလို အျမဲခြံ.ေနရတယ္) 

ေဆးေႀကာသန္.စင္ပီးတာနဲ.ေရေႏြးႀကမ္းမတ္ခြက္ 

တစ္ခြက္ယူဧည့္ခန္းက ဆက္တီခံုရွည္မွာ၂ေယာက္သားတူတူ ပူးကပ္ထိုင္ရင္း 

စာအုပ္တစ္အုပ္ေလာက္တူတူဖတ္ႀက၊ျငင္းခုန္ႀက.. 

စႀကေနာက္ႀက..အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာက်ေနာ့္ရင္ထဲမွာေသာကရယ္လို.ျမဴမႈန္ေလာက္ေတာင္မရိွပဲေအးခ်မ္းေနလိုက္တ

ာဗ်ာ။ အနီကေလးအကၽြမ္းတ၀င္မရိွတဲ့ ဂီတနဲ.ပတ္သက္တာေတြက်ေနာ္ကေျပာ 

ျပပီဆိုရင္ မသိနားမလည္တဲ့ကေလးေလးလိုေငးပီးနားေထာင္တတ္သလို၊ သူေရာက်ေနာ္ပါအကၽြမ္းတ၀င္ရိွတဲ့ 

စာအေႀကာင္းေပအေႀကာင္းေျပာပီဆို အင္မတန္အျငင္းသန္တဲ့ေကာင္မေလးမို. 

က်ေနာ္အရမ္းသေဘာက်ရတယ္ေလ။(က်ေနာ္က စာအမ်ားႀကီးဖတ္တယ္လို.ကိုယ့္ကိုကိုယ္မထင္ေပမယ့္ 

တသက္လံုးခုလိုသူတင္ကိုယ္တင္ျငင္းခုန္ႏုိင္တဲ့ မိန္းမဆိုတာမႀကံဳခဲဖူ့းဘူးဗ်) ပီးေတာ့ 

သူ.အျမင္ေတြကက်ေနာ့္အတြက္ထူးဆန္းတာေတြပါပါလာတတ္တာကိုး။ ဥပမာဗ်ာ.. ခင္ဗ်ားတို.သိတဲ့ 

ရိွတ္စပီးယားရဲ. ရုိမီယိုနဲ.ဂ်ဴးလီးယက္ျပဇတ္..အနီေလးကဘယ္လိုေျပာသလဲဆိုေတာ့... 

          ရုိမီယိုေကာဂ်ဴးလီးယက္ ပါေသာက္ အ ေတြပါအကိုရာ.. တဲ့ 

          ဟင္! 

          ဟုတ္တယ္ေလ..သူတို.ဆင္ျခင္ဥာဏ္မရိွလို.ေသကုန္တာ.. အမွန္ကဒီေလာက္မခက္ပါဘူး.. ဥပမာ.. 

ဆိုပီးဘယ္လိုဘယ္လိုလုပ္လဲရတာပဲဆိုပီးဆက္ေျပာေနတယ္.. 

          အနီသာဂ်ဴးလီးယက္ဆို ရုိမီယိုမေသေစရဘူးလို.အာမခံတယ္... ခစ္ခစ္.. 

          ဟ..ဒါကေတာ့ ဒီဇတ္လမ္းက Romance: ေလအနီရ.. 

          ႏုိး..လက္မခံဘူး.. ဒါမ်ိဳးႏြယ္စု၂ခုရဲ.ရန္ျငိွဳးေတြႀကားထဲမွာ 

အသက္ေပးသြားတဲအ့ျပစ္မဲ့လူသား၂ေယာက္ရဲ.ရင္နင့္စရာအျဖစ္အပ်က္ကေလး.. 

အာဃာတေတြ..အမုန္းမီးေတြဆိုတာ... 

မေကာင္းဘူးလို.စာေရးဆရာကေျပာသြားတာ.. ဒါေႀကာင့္ Realism: လို.သတ္မွတ္သင့္တယ္.. 

          ဟိုက္!! 
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          ရုိမီယိုဖုိးသက္ေရမပူနဲ. ဂ်ဴးလီယက္အနီခ်ိဳေလးနဲ.ေတြ.ေနမွပဲ... ညားေစရမယ္စိတ္ခ်..ခစ္ခစ္ 

စကားတအားတတ္တဲ့ေကာင္မေလးကို က်ေနာ္ေျပာလို.မႏုိင္ေတာ့ရင္ ဆက္မျငင္းေတာ့ဘူးဗ်။ ဆြဲဖက္လိုက္ပီး 

မ်က္နာ၀ုိင္း၀ုိင္းေလးကိုတရႊတ္ရႊတ္နဲ.နမ္းေပးလိုက္တာပါပဲေလ။ ျငိမ္ျငိမ္ေလး 

ျပံဳးပီးအနမ္းခံပီးရင္.. လက္ကေလး၂ဖက္ေျမွာက္ပီး.. 

          ၀ါး... အိပ္ခ်င္လာသလိုပဲ..ထမင္းကလည္း၀ပီ..ဗုိက္ကေလးလည္းေခ်ာင္ပီ.. အိပ္ယာေပၚသြားစို.လား .. 

လို.မ်က္လံုးတစ္ဖက္မိွတ္ပီး မခ်ိဳမခ်ဥ္မ်က္စေလးပစ္ျပတယ္ 

          ေမာင္လိုႏွမလို..အိပ္ပါ့မယ္လို.ဂတိေပးမွ .. လို.က်ေနာ္ကျပန္စလိုက္ရင္.. 

ခ်က္ခ်င္းမ်က္နာကိုတင္းဟန္ေဆာင္ပီး.. 

          ရမလား..ရမလား.. ဟြန္း..အကို..ရွင္ေနာ္..လာခုလိုက္ခဲ့ဆိုပီး အိပ္ခန္းဖက္ကိုအတင္းဆြဲေခၚတာကို 

က်ေနာ္က.. 

          အမေလးဂ်ာ.. က်ေနာ့္ဘ၀ေလးနစ္မြန္းရပါေတာ့မယ္..ကယ္ႀကပါလို. လို.ေအာ္ရင္း 

တဟားဟားနဲ.အခန္းထဲပါသြားတာေပါ့ဗ်ာ။ 

အဲ့ဒီေနာက္မွာဘာေတြဆက္ျဖစ္ႀကသလဲဆိုတာခင္ဗ်ားတို.သိပီးသားမို.က်ေနာ္ျပန္မေရးျပေတာ့ဘူးေနာ္။ 

..... ....... ......... ........... ....... 

...... ..... .......... ......... ......... 

..... ....... ......... ......... ......... 

 

ဟိုးအရင္ကဆိုခ်စ္သူ၂ေယာက္တျပိဳင္နက္ထဲထားတာမ်ိဳးကို က်ေနာ္ခါးခါးသီးသီး မုန္းခဲ့ဖူးတာေပါ့။ 

ခုက်ေနာ္လုပ္ေနတာက ေကာတရားမွ်တရဲ.လားဗ်ာ။ မိန္းမ၂ေယာက္ရဲ.ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 

က်ေနာ္ဟာလိမ္ညာေနခဲ့မိပီလား။ 

အဲ့ဒါေတာ့မဟုတ္ရပါဘူး..က်ေနာ္တစ္ေယာက္ကိုမွဟန္ေဆာင္ပီးခ်စ္ေနတာမ်ိဳးမွမဟုတ္တာကိုး။ 

အနီ.ကိုက်ေနာ္သံေယာဇဥ္ပုိမိေပမယ့္ ဆရာ၀န္မေလးကို 

လည္းခ်စ္တယ္ဗ်။ ဘယ္လိုေရွ.ဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာေတြးလိုက္တိုင္းရင္ေမာရတယ္ဗ်ာ။ 

ဟိုဖက္ေျပးလိုက္၊ဒီဖက္ေျပးလိုက္.. ခ်စ္သူ၂ေယာက္လံုးကိုႀကင္နာျပေနရတာလဲေမာလွပီ၊ ေမာတယ္ 

ဆိုတာသူတို.နဲ.အိပ္ရတာ ယုယျပရတာေတြကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

ဘယ္ေန.မွာဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာရယ္.. မိေတာ့မလားဆိုတဲ့စုိးရိမ္စိတ္ေႀကာင့္ေမာေနတာေပါ့။ 

ေဆးရံုတစ္ခုထဲမွာ 

ရိွေနတဲ့မိန္းမ၂ေယာက္ကိုဒီလိုလွည့္ဖ်ားေရွာင္တိမ္းေနတာဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာခံႏုိင္မွာလဲဗ်ာ။ 

တခါတေလသူတို.၂ေယာက္ဂ်ဴတီခ်ိန္တိုက္ေနတဲ့ရက္မ်ိဳ းဆိုရင္ က်ေနာ္ပတ္ကိုေျပးေနရေတာ့ 

တာေပါ့။ အေႀကာင္းျပခ်က္ေတြလည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးရေပါင္းမ်ားလာပီ။ကုလားျဖဴဘာသာစကားမွာ 
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ဆိုရုိးစကားတစ္ခုရိွတယ္ဗ်ာ. 

          Crime does not pay. တဲ့ 

ရာဇ၀တ္ေဘးေျပးမလႊတ္လို.ဆိုလိုတာေပါ့။ 

ဟုတ္တယ္..ခ်စ္သူအေပၚသစၥာမဲ့တာဟာရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တာဗ်။ 

ငမုိက္သားက်ေနာ္မ်ိဳးအတြက္စီရင္ခ်က္ခ်မယ့္ ေန.တစ္ေန.ဟာသိပ္မႀကာလိုက္ဘူးေရာက္လာခဲ့တာပါပဲေလ... 

... 

  အဲ့ဒီေန.မနက္ကခါတိုင္းေန.ေတြလိုပါပဲဗ်ာ.. နိမိတ္မေကာင္းတာဆိုလို.မနက္ခင္းေစာေစာႀကီး 

အိမ္ေခါင္းရင္းက က်ီးျပိဳသံေတြဆူဆူညံညံေႀကာင့္ႏုိးလာတာတစ္ခုပဲ။ 

ေႏြရာသီကုန္လို.မုိးေတာင္၀င္စျပဳလာပီဗ်။ ခပ္အုံ.မိႈင္းမႈိင္းေနမသာတဲ့ေန.ေတြႀကံဳလာရေပမယ့္ 

မုိးနည္းတဲ့ေဒသမို.မုိးရြာတဲ့ေန.ေတာ့မႀကံဳရေသးဘူး။ ဘာလိုလိုနဲ.က်ေနာ္ဒီျမိဳ.ကိုေရာက္ေနတာ 

ေတာ္ေတာ္ႀကာလာပါေပါ့လား။ ေရာက္စကမုန္းစရာေကာင္းတဲ့ျမိဳ.ႀကီးဟာခုေတာ့ 

ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာလိုအေျခက်စေတာင္ျပဳလာပီ။ 

ခင္မင္တတ္တဲ့ကာတြန္းဆရာေတြနဲ.လည္းတဟားဟားနဲ.အဖြဲ. 

က်တတ္လာသလို၊ဆံပင္ရွည္ညွင္းသိုးသိုး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးရွည္ေတြနဲ. 

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေတြနဲ.လည္းအလြမ္းသင့္သင့္ 

ဖြဲ.စည္း(ရွပ္ကီခ်တာကိုဖြဲ.စည္းတယ္လို.သူတို.ေျပာေလ့ရိွတယ္)မိတဲ့ညေန 

ခင္းေတြမ်ားလာတယ္။ ပီးေတာ့ 

က်ေနာ့္မွာတစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ရိွေနပီေလ။ တစ္ေယာက္က 

ႀကင္နာတတ္တဲ့ ျဖဴျဖဴႏုႏု နာ့စ္မပိစိေကြးေလး..အျမဲခ်ိဳျပံဳးေန 

တတ္ပီး လူနာေတြခ်စ္တဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးေပါ့။ ေနာက္တစ္ေယာကက္ 

အေနတည္တယ္လို.ထင္ရေပမယ့္..အင္မတန္မေနာျဖဴပီး က်ေနာ္အႏုိင္က်င့္သမွ်ေခါင္းငုံ.ခံတတ္တဲ့ 

ဆရာ၀န္မေလးေပါ့။ 

          အိပ္ယာကႏိုးလာတာနဲ.မ်က္နာသစ္သြားတိုက္ပီး ေရမခ်ိဳးေသးပဲနဲ.ျခံထဲဆင္းပီး 

အရိပ္လက္သီးထိုးက်င့္ေနလိုက္ေသးတယ္။ ရာသီဥတုကေအးစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေနေတာ့ေခၽြးနည္းနည္းထြက္မွ 

ေရခ်ိဳ းမယ္ဆိုပီးေပါ့။ ပီးမွေရတ၀ုန္း၀ုန္းေလာင္းခ်ိဳးပလိုက္ပီး အ၀တ္အစားလဲ၊မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္မနက္စာ 

စားဖို.၀င္လာေတာ့ ပုံ.ပုံ.ကမနက္စာအတြက္ ထမင္းႀကမ္းနဲ.ပဲျပဳတ္ကို က်ေနာ့္အႀကိဳက္ 

နႏြင္းစုိစုိဆီစုိစုိနဲ.၀ါ၀ါေလးျဖစ္ေအာင္ မီးဖုိေပၚမွာ ေႀကာ္ေနတံုး။ ႏွပ္ထားတဲ့ေကာဖီ္ခ်ိဳင့္ထဲက 

ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္ ငွဲ.ပီးတစ္စိမ့္စိမ့္ေသာက္ရင္း စီးကရက္တစ္လိပ္ေလာက္ထုတ္ဖြာေနရင္း 

ထမင္းေႀကာ္ကိုေစာင့္ေနလိုက္တယ္။ ထမင္းေႀကာ္ပန္းကန္ကိုက်ေနာ့္ေရွ.ကိုလာခ်ေပးရင္း 

က်ေနာ့္လက္ထဲကစီးကရက္ကိုဖ်တ္ကနဲလုပီးလႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ 
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           ေမာင္ေနာ္.. စာမတတ္ေပမတတ္လည္းမဟုတ္ပဲနဲ.ေနာ့္.. ပုံ.ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ.မုဆိုးမ မျဖစ္ခ်င္ဘူး.. 

က်န္းမာေရးထိခုိက္မယ္လို.ေျပာရတာလွ်ာတိုေတာ့မယ္.. ဆိုပီးေဟာက္တယ္။ 

           ေအးပါ.. ဆရာ၀န္မေလးရာ.. က်ဳပ္ကခင္ဗ်ားလူနာမဟုတ္ဘူးဆိုတာေလးေတာ့ သတိထားပါ.. 

လို.ျပန္ေျပာရင္းထမင္းေႀကာ္ပန္းကန္ကိုဆြဲယူပီးစားေနမိတယ္။ 

ႀကက္သြန္နီေတြကိုအကြင္းလိုက္လွီးထားပီးသံပုရာညွစ္ထားတဲ့အခ်ဥ္ပန္းကန္ကို က်ေနာ့္ဖက္တိုးေပးရင္း 

ပုံ.ပုံ.ပါ၀င္ထိုင္ပီး ထမင္းေႀကာ္၀င္စားတယ္။ 

            ေမာင္..ခုမနက္ေဆးရံုမသြားခင္ျမိဳ.ထဲအရင္သြားရေအာင္ကြာ.. 

            အြင္း!! ဘာလုပ္ဖုိ. 

            ေမာင့္အတြက္ ဂစ္တာတစ္လက္ေလာက္လိုက္၀ယ္ေပးခ်င္တယ္.. ဒီေန.ညက်ရင္ 

ပုံ.ကိုလက္စြမ္းျပပီးတီးျပေလ..ဘယ္လိုလဲ 

            ဟ..ဟ..တီးျပမယ္..တီးခကဘာရမွာလဲဗ်!! (ဘာမွျပန္မေျပာပဲ ျပံဳးစစနဲ. အသံတိတ္ပါးစပ္ကေလး 

လႈပ္ျပတယ္.. ဟို..ဟာ.. တဲ့) 

က်ေနာ္တို.၂ေယာက္အိမ္ကထြက္လာပီးျမိဳ.ထဲဖကအ္ရင္သြားလိုက္ႀကတယ္။ 

ဂစ္တာေရာင္းတဲ့စတိုးဆိုင္ထဲ၀င္ပီး ဟိုေရြးဒီေရြးလုပ္၊ ခံုတစ္လံုးေပၚထိုင္ရင္းေရြးထားတဲ့ ဂစ္တာကို 

စမ္းပီးခပ္ႀကမ္းႀကမ္းေလွ်ာက္တီးေနလိုက္တယ္။ ေဘးနားမွာလက္ကေလးပိုက္ပီးေငးေနတဲ့ 

က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးက အ့ံႀသသေဘာက်ေနတဲ့ဟန္ေလးနဲ.လက္ကြက္ျပားေပၚေျပးလႊားေနတဲ့ 

က်ေနာ့္လက္ေခ်ာင္းေတြကိုႀကည့္ေနတယ္။ ဂစ္တာဆိုင္ပုိင္ရွင္ အကိုႀကီးကလည္းေဘးနားမွာ 

လာေငးရင္း..ဟ..ဆရာႀကီးပါလားဗ်.. ဂစ္တာကိုပီယာႏုိသံေတြလိုသံစုံထြက္ေအာင္တီးေနပါလား 

ဆိုပီးလက္ခုတ္တီးပီးအားေပးေနေတာ့ က်ေနာ့္မွာမေနတတ္မထိုင္တတ္ျဖစ္ပီးတီးေနတာရပ္ 

လိုက္တယ္။ ဂစ္တာဖုိးပုိက္ဆံေခ်ေတာ့ ဆိုင္ရွင္အကိုႀကီးကေစ်းေတြဘာေတြေလွ်ာေ့ပးလိုက္ေသးတယ္။ 

ပုံ.ပုံ.နဲ.က်ေနာ္ဂစ္တာဆိုင္အျပင္ဖက္ကိုထြက္လာေတာ့... သူကက်ေနာ့္လက္ေမာင္း 

တစ္ဖက္ကိုမီွတြယ္ထားရင္း.. 

            

 ပုံ.ေတာ့ဒီညမအိပ္ဘူးဆရာ..ေဆးရုံကလည္းဂ်ဴတီေစာေစာထြက္လာမယ္..အားရပါးရကိုေမာင့္ဂစ္တာသံေတြ

နားေထာင္ပလိုက္မယ္ဆိုပီး ေပ်ာ္ေနေရာဗ်.. 

ဆိုင္ေရွ.ပလက္ေဖာင္းနားမွာေထာင္ထားခဲတ့ဲ့ စက္ဘီးနားေရာက္ေတာ့ က်ေနာ့္လက္တစ္ကမ္းေလာက္မွာ 

လူရိပ္ေတြ.လို.ပုံ.ပုံ.နဲ.ရယ္ေမာေနရာကေန ဖ်တ္ကနဲေမာ့ႀကည့္မိလိုက္တယ္။ 

             အ..နီ..က...ေလး!! 

...... ..... ...... ...... ....... ....... ........ .......... ......... ......... 

...... ..... ...... ...... ....... ....... ........ .......... ......... ......... 
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ႏြမ္းလ်လ်မ်က္နာေလးနဲ.ညဖက္ဂ်ဴတီကျပန္လာတဲ့က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးပါလားကြယ္။ 

ယူနီေဖာင္းေတာင္၀တ္ထားလွ်က္ကေလး။ ပုိက္ကြန္အနက္ကေလးနဲ.ဆံပင္ေတြကိုထံုးထားတဲ့ 

ထမီနီနီ၊ခါးတိုအင္းက်ီအျဖဴေရာင္ေလးနဲ.က်ေနာ့္ အသက္ဗူးကေလး။ ရုတ္တရက္အနီးကပ္ျမင္လိုက္ေတာ့ 

ဘာမွန္းသတိထားမိဟန္မတူဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူခ်စ္တဲ့က်ေနာ္၊သူယံုႀကည္ကိုးစားရ 

တဲ့က်ေနာ့္ကို မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ.လက္ခ်င္းခ်ိတ္ပီး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေနတာကို မထင္မွတ္ပဲျမင္လိုက္ရေတာ့ 

ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္သြားရွာတယ္ေနမွာ။ ညာလက္နဲ.ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့သူ. 

ႀကိမ္ျခင္းေလးလက္ထဲကလႊတ္က်သြားရွာတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေပၚလႊင့္စင္သြားတဲ့ 

ျခင္းထဲကပစၥည္းေလးေတြကိုလိုက္မေကာက္ပဲ ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ေလးမွင္တက္ေနရွာတယ္။ 

             ဟယ္!! က်ကုန္ပါပီဆိုပီး ပုံ.ပုံ.က က်ေနာ့္လက္ေမာင္းကိုကိုင္ထားရာကေန 

ပလက္ေဖာင္းေပၚကပစၥည္းေတြကိုခ်က္ခ်င္း ထိုင္ခ်ပီးလိုက္ေကာက္ေပးေနတဲ့အထိ အနီေလးက်ေနာ့္ 

မ်က္နာကိုေတြေတြေလးေငးေနတံုးပဲ။ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ကေလးလို တုတတ္ုတ္မလႈပ္ပဲရပ္ေနရွာတယ္။ 

ႀကည့္ေနတဲ့မ်က္၀န္းေလးက အေရာင္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလို.ဗ်ာ။ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲမွာ 

လည္းမုန္တိုင္းထန္လာပီ။ က်ေနာ္ဘာလုပ္ရေတာ့မလဲဗ်ာ။ ေျပာႀကပါဦး... 

             နားမလည္ႏုိင္တဲ့ မ်က္၀န္း 

              နားလည္သြားတဲ့မ်က္၀န္း 

             နာက်ဥ္သြားတဲ့မ်က္၀န္း 

              ဆံုးရံွဳးရပီဆိုတဲ့ယူႀကံဳးမရတဲ့မ်က္၀န္း 

             အားတင္းလိုက္တဲ့မ်က္၀န္း 

စကၠန္.ပုိင္းေလးအတြင္းအဆင့္အဆင့္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ 

အနီ.မ်က္လံုး၀ုိင္းစက္စက္ကေလးေတြကိုက်ေနာ္အနီးကပ္ျမင္ေနရတယ္။ ေမာင္!! ေကာက္ကူေပးဦး..ဆိုပီး 

ပုံ.ပုံ.ကထိုင္ေနရာကေနေမာ့ ပီးေအာ္လာမွအနီေကာက်ေနာ္ပါသတိ၀င္လာပီး 

ျပန္.က်ဲေနတဲ့ပစၥည္းေတြကိုလိုက္ေကာက္ေနမိတယ္။ ဟင္းခ်က္ဖုိ.က်ေနာ္၀ယ္ဖုိ.မွာထားတဲ့အသီးအရြက္ေတြ၊ 

တရုတ္မဆလာအထုပ္ကေလးေတြ၊ထမင္းစားပီးတိုင္းအခ်ိဳတဲ တဲ့အခါက်ေနာ္ႀကိဳက္တတ္တဲ့ 

ကေရကရာမုန္.ထုတ္ကေလးေတာင္ပါ ပါေသးလားဗ်ာ။ ရင္ဘတ္ထဲမွာစူးကနဲက်ဥ္တက္လာတဲ့အ 

ထိစိတ္ထိခုိက္သြားတယ္။ ပစၥည္းေတြကိုေကာက္ေနတဲ့ 

အနီ.လက္ေခ်ာင္းျဖဴသြယ္သြယ္ေလးေတြကတဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနရွာတယ္ဆိုတာက်ေနာ္ျမင္ေနရတယ္။ 

          ညီမေလး နီနီခ်ိဳ.. ဂ်ဴတီျပန္တာလားဟ!! 

          ဟုတ္ကဲ့ မမ!! 

          ဒါမမ ရဲ.ဟိုဒင္းေလ..သိလားခစ္ခစ္.. 
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ဂစ္တာတီးတအားေတာ္တယ္လို.နာမည္ႀကီးလြန္းလို.ဂစ္တာလာ၀ယ္ေပးတာ..ဒီညမမ 

အိမ္မွာစတိတ္ရိွဳးရိွမယ္.. လာႀကည့္ပါလား.. 

          မမ ရဲ.အကိုႀကီးက လူေခ်ာႀကီးပါလားရွင့္ (အနီေလးဟာ 

အရြယ္နဲ.မလိုက္ေအာင္ဟန္ေဆာင္တတ္ပါလားဗ်ာ..ဘာမွမျဖစ္သလိုလုပ္ေနျပန္ပီ) 

          မုန္.ေကၽြးမယ္ကြာ... ညီမေလးကို..ခစ္ခစ္.. 

သူတို.၂ေယာက္စကားေတြအဆက္မျပတ္ေျပာေနတဲ့ႀကားထဲမွာ ေဆာက္တည္ရာမရ 

တုန္လႈပ္စြာနဲ.က်ေနာ္ရပ္ေနရတာ တစ္ကမၻာေလာက္ေတာင္ႀကာေနသလိုပဲဗ်ာ။ တတ္ႏုိင္ရင္ဖတ္ကနဲရပ္ 

ေနတဲ့ေနရာမွာကိုယ္ေပ်ာက္သြားခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ပီးေတာ့ က်ေနာ့္ကို 

မသိမသာတစ္ခ်က္ေလာက္ အနီေလးလွမ္းႀကည့္တယ္၊ႀကည့္ရင္းနဲ. ႏႈတ္ခမ္းပါးပါးေလးကိုတြန္.ေကြးေကြး 

ေလးလွစ္ကနဲမဲ့ပီး ပုံ.ပုံ.ကို သြားေတာ့မယ္ မမေရ.. အိမ္မွာခ်က္ျပဳတ္မယ့္လူမရိွဘူး 

ညီမေလးကတစ္ေယာက္ထဲလို.ေျပာရင္းလွည့္ထြက္သြားရွာတယ္။  

           ပုံ.ပုံ.ကိုေဆးရုံေရွ.မွာခ်ပီးတာနဲ.က်ေနာ္ဂစ္တာကိုလက္တစ္ဖက္ကကိုင္ထားရင္း 

အနီေလးရဲ.အိမ္ဖက္ကို စက္ဘီးအရိွန္ျပင္းျပင္းနင္းထြက္လာခဲ့မိတယ္။ 

ရင္ဘတ္ထဲမွာဗေလာင္ဆူေနပီဗ်ာ။ အနီ.အေႀကာင္းက်ေနာ္အသိဆံုး။အင္မတန္ စိတ္ႀကီးတဲ့ေကာင္မေလး.. 

က်ေနာ့္ကိုမုန္းပီဆိုတာ က်ေနာ္အလိုလိုသိေနတယ္။ 

ဘယ္နည္းနဲ.မွက်ေနာ္အသည္းေပါက္ေအာက္ခ်စ္ရတဲ့က်ေနာ့္ သူနာျပဳဆရာမေလးကိုအဆံုးရံွဳးမခံႏုိင္ဘူးဗ်ာ။ 

 

..... ........ ......... ............ .......... ......... ........... .......... 

..... ........ .......... .......... ........... ............ ........... ....... 

 ပူေလာင္ျပင္းျပပီး ဗေလာင္ဆူေနတဲ့က်ေနာ္တစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ကေလးရဲ.တံခါး၀ကိုေရာက္သြားေတာ့ 

အေမာဆို.သြားတယ္။ 

ေသာ့ခေလာက္ႀကီးခတ္ထားတဲ့တံခါးႀကီးက က်ေနာ့္ကိုဆီးႀကိဳေနပီေကာဗ်ာ။ 

 စက္ဘီးကိုေဒါက္ေထာက္ပီးေထာင္ထားလိုက္ရင္း လက္နဲ.ကိုင္လာတဲ့ဂစ္တာကို 

စက္ဘီးမွာမီွပီးေထာင္ထားလိုက္ 

တယ္။ ေသာ့ခေလာက္မွာ 

ညွပ္ထားတဲ့စာရြက္ပုိင္းေလးတစ္ခုေတြ.တာနဲ.တုန္ယင္ေနတဲ့လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.ဆြဲယူပီးဖတ္လိုက္ေတာ့.. 

         အမ်ားသမုတ္ 

                သစ္ငုတ္ေသာ္မွ.. စုန္းျဖစ္ရသည့္.. ေလာကဇတ္ပြဲ..ခ်စ္ငရဲကို.. 

                                အျမဲဆန္.က်င္...ေတာ္လွန္ခ်င္သည္.. မုန္းလွ်င္ခါးခါးသီးသီးတည္း... 

ဆိုတဲ့ေဒါင္းႏြယ္ေဆြရဲ.ကဗ်ာ၃ေႀကာင္းကိုလက္ေရး၀ိုင္းစက္စက္ကေလးနဲ.ေရးထားပီး ေအာက္မွာ 
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တသက္မျမင္လိုေတာ့ပါ(နီနီခ်ိဳ) ဆိုပီးလက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ က်ေနာ့္မ်က္လံုးေတြျပာေ၀သြား 

တယ္။ လက္ထဲကစာရြက္ပုိင္းေလးကိုဆုပ္ေခ်ပီး ပါးစပ္က အနီေလး..အနီေလး..ဘယ္မွာလဲ..အနီေလး 

ဆိုပီးကေယာင္ကတမ္းေတြျမည္တမ္းေရရြတ္မိေနတယ္။ မတ္တပ္မရပ္ႏုိင္ေတာ့ေအာင္ 

တစ္ကုိယ္လံုးတုန္ခါလာ လို.ေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ခ်လိုက္ရတယ္။ 

စိတ္ကိုနည္းနည္းျငိမ္ေအာင္ထိန္းႏုိင္လာေတာ့မွ စဥ္းစားလိုက္တယ္။ 

အနီဘယ္ကိုထြက္သြားႏိုင္သလဲ..သူ.အိမ္ျပန္သြားသလား...ဟိုဖက္ကမ္းကိုျပန္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ 

အနည္းဆံုးအ၀တ္အစားေတာ့လဲမွာပဲ...ခုက်ေနာ္လိုက္လာတာဒီေလာက္ျမန္တာဘယ္နည္းနဲ. 

မွျပန္ထြက္သြားတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အိမ္တံခါးမႀကီးကိုေသာ့ခတ္ပီး အေနာက္ေပါက္ကေနျပန္၀င္ပီး 

ေရွာင္ေနတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ ဟိုတစ္ခါစိတ္ထိခုိက္တံုးက ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ဟန္ပန္ေလးနဲ. 

ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာေရေတြေလာင္းခ်ေနတာ က်ေနာ္အမွတ္ရမိလို. 

ခ်က္ခ်င္းအိမ္အေနာက္ဖက္ကိုျခံထဲကေနပတ္ပီး ေျပးသြားေနမိတယ္။ ေနာက္ေဖးမီးဖုိ 

ေခ်ာင္တံခါးေပါက္ကပိတ္ထားတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္နဲ.ကပ္လွ်က္ေရခ်ိဳးခန္းနံရံဖက္ကို ကပ္ပီးနားေထာင္လိုက္ေတာ့ 

ေရေတြတဗြမ္းဗြမ္းေလာင္းခ်ေနသံႀကားေနရတယ္။ ေသခ်ာပီ..အနီကေလး 

ဘယ္မွမေျပးဘူးအိမ္ထဲမွာရိွေနတယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္အေနာက္ေပါက္တံခါးမႀကီးက သြပ္ျပားနဲ.လုပ္ထားတဲ့တံခါးဗ်။ 

          ၀ုန္း၀ုန္း..အနီေလး..ျဗံဳးျဗံဳး.. အနီေလးေရ..တံခါးဖြင့္ေပးပါ.. အကိုရွင္းျပမယ္.. ေဟး..ခုဖြင့္ေပး.. 

အနီေလးးးးးး 

တံခါးကိုအသားကုန္ထုပီးက်ေနာ္သံကုန္ဟစ္ေအာ္ပလိုက္တယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းထဲက 

ေရက်သံေတြရပ္သြားတယ္။၁-၂မိနစ္ေလာက္ က်ေနာ္ေစာင့္ႀကည့္ေသးတယ္။ လာမဖြင့္ေပးဘးူ။ ဘာအသံမွ 

လည္းမေပးဘူး။ ဘုရားဘုရား!! တစ္ခုခုမ်ားျဖစ္ေနပီလား... 

          အနီေလး..မဖြင့္ေပးဘူးလား..အကိုတံခါးကိုဖ်က္ပလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္.. ဖြင့္ေပးးးးး ၀ုန္း၀ုန္း !! 

ဘာမွမတံု.ျပန္ဘူးဗ်။ က်ေနာ္စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူး ..အေနာက္ကိုေျခ၄-၅လွမ္းေလာက္ 

ဆုတ္၊အားနဲ.ေျပးလာပီးမီးဖုိေခ်ာင္သြပ္ျပားတံခါးမႀကီးကို ကိုယ္ေစာင္းတိုက္ပီးေဆာင့္ပလိုက္တယ္။ 

ကလန္.က်ိဳးပီး၀ုန္းကနဲပြင့္ထြက္သြားတယ္။ အနီေလး..အနီေလး.. ဆိုပီးေအာ္ရင္းလိုက္ရွာလိုက္ေတာ့ 

မီးဖုိအုတ္ခုံနားမွရပ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကိုေတြ.တယ္။ ခုနကျမင္လိုက္တဲ့ 

ယူနီေဖာင္းေလးကိုမလဲရေသးဘူး။ မီးပြင့္ထြက္မတတ္မ်က္လံုးေလးေတြနဲ.က်ေနာ့္ကို 

ခါးေထာက္ပီးစုိက္ႀကည့္ေနတာ နဂါးမေလးအတိုင္းပဲ။ တစ္ကိုယ္လံုးလဲေရေတြေလာင္းခ်ထားလို.စုိရႊဲေနရွာ 

ပီ။ ေရစိုေနတဲ့ဆံပင္ရွည္ေလးေတြကအေခ်ာင္းအေခ်ာင္းလိုက္ကေလးမ်က္နာေပၚဖံုးလို.။ 

          အနီေလး..အကိုေလ.. 

          အနားးးးးးကိုမကပ္ခဲ့နဲ. !! (ငယ္သံပါေအာင္ေအာ္တယ္) 

က်ေနာ္သူ.အနားကပ္ဖုိ.ေျခတစ္လွမ္းေရွ.ကိုတိုးလိုက္တယ္။ လွစ္ကနဲက်ေနာ့္မ်က္နာနားကိုတစ္ခုခုပ်ံလာလို. 
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အက်င့္ပါေနတဲ့လက္က လက္ျပန္ရုိက္ခ်လိုက္မိေတာ့ ခြမ္းကနဲျမည္သံနဲ.အတူပန္း 

ကန္လံုးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ရုိက္ခ်လိုက္မိတဲ့က်ေနာ့္လက္ပူကနဲျဖစ္သြားတယ္။ ပန္းကန္စင္ေပၚက 

ပန္းကန္ေတြနဲ. အနီေလးက်ေနာ့္ကိုပစ္ေပါက္ေနတာဗ်။ ေဒါသအရမ္းထြက္ေနတဲ့ကေလး 

ေလးလို ငုိရိႈက္သံေတြကလည္း အက်ယ္ႀကီးနဲ.ေလ။  ပထမတစ္ခ်က္ပဲက်ေနာ္လက္နဲ.ပုတ္ခ်လိုက္တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ပစ္ေပါက္တာေတြကို လံုး၀မေရွာင္ေတာ့ပဲမ်က္လံုးစုံမိွတ္ပီးေတာင့္ေတာင့္ 

ရပ္ရင္းက်ေနာ္ေပခံေနလိုက္တယ္။ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြက 

က်ေနာ့္တစ္ကိုယ္လံုးကိုဆက္တိုက္လာထိမွန္ေနတယ္။ က်ေနာ့္ပုခုံးေတြ၊ရင္အုပ္ေတြ၊ေျခေထာက္ေတြ။ 

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာေတာ့ 

ပန္းကန္ေတြေတြက်ကြဲသံတစ္ခြမ္းခြမ္းသံေတြရယ္၊ အနီကေလးရဲ.ရိႈက္ငုိေနသံတအီးအီးရယ္ ဆူညံေနတယ္။ 

ပစ္ေပါက္စရာပန္းကန္ေတြကုန္ေတာ့မွရပ္သြားတယ္။ က်ေနာ္မ်က္လံုးဖြင့္ႀကည့္ 

လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္မ်က္ခြံေပၚမွာ၊မ်က္နာျပင္ေပၚမွာေသြးေတြတစ္စက္စက္ျဖစ္ေနပီ။ 

မ်က္ခုံးအေပၚနားမွာကြဲသြားလို.စီးက်လာတဲ့ေသြးေတြက က်ေနာ၀္တ္ထားတဲ့ martin: ရွပ္အျဖဴလက္ရွည္ 

ရဲ.ရင္ဘတ္ေပၚမွာခ်င္းခ်င္းနီေနပီ။ 

           ရွင္..ထြက္သြားေနာ္.. ဒီမွာေတြ.လား!! 

           အနီေလး..ခ်လိုက္စမ္း.. အရူးမထနဲ. အကိုေျပာေနတယ္ေနာ္..မလုပ္နဲ. 

ပန္းကန္စင္ေပၚကသားလွီးဓါးအခၽြန္ကို ဆြဲယူပီး က်ေနာ့္ဖက္ကိုခ်ိန္ထားတယ္ဗ်။ 

တေျဖးေျဖးနဲ.စုိးရိမ္စိတ္ေတြနဲ.က်ေနာ္ေဒါသေတြထြက္စျပဳလာပီ။ ေသြးေတြေပလူးေနတဲ့က်ေနာ့္ရွပ္အင္းက်ီ 

ကိုေကာ္လာေအာက္နားကေနကိုင္ပီး အားနဲ.ဆြဲဖြင့္ပလိုက္တယ္။ အင္းက်ီဗလာျဖစ္သြားေတာ့မွ 

ရင္ဘတ္ကိုေကာ့ပီး ... 

           

ထိုးစမ္းကြာ..လာ..အနီေလးသတ္မယ္ဆို..အကိုေသရဲတယ္..ထိုးခ်င္ရင္ထိုး..ပလိုက္..ဆိုပီးသူ.ဆီကိုတေရြ.ေရြ.

ကပ္သြားေတာ့..ခ်က္ခ်င္းက်ေနာ့္ဖက္ကိုခ်ိန္ရြယ္ထားတဲ့ဓါးဦးခၽြန္ကို 

သူ.ဘယ္ဖက္ရင္အုံေပၚေျပာင္းျပန္ေထာက္ထားလိုက္ပီး.. 

           

 ရွင္..ကပ္မလာနဲ.ေနာ္..ေတြ.တယ္မလား..က်မေသရဲတယ္..တကယ္ေျပာတာေနာ္..မလုပ္ရဲဘူးမထင္နဲ. 

သြားသြားမလာခဲ့နဲ. 

             အနီေလး..မလုပ္နဲ.  ဒါျပႆနာရဲ.အေျဖမဟုတ္ေသးဘူး ဆိုတာ အနီေလးသိတယ္ေနာ္..  

            ဟင့္ဟင့္ဟင့္     

            အကိုအနီ.ကိုရင္နင့္ေအာင္ခ်စ္တာေနာ္..အကိုမညာခဲ့ဘူး.. 

ဒီလိုလုပ္လိုက္လို.အားလံုးပီးသြားမယ္မထင္နဲ. စိတ္ကုိေလွ်ာ့.. 
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အကိုရွင္းျပမယ္..အကို.ကိုခ်စ္တယ္ဆို..လိမၼာတယ္.. 

            ...... ........ ...... ..... ..... ..... 

က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာတအားစိုးရိမ္ေနပီဗ်။ ပါးစပ္ကတဖြဖြေတာင္းပန္ေရရြတ္ရင္း 

လက္တစ္ကမ္းအကြာကိုေရာက္သြားပီ။ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခေနထဲကေန 

က်ေနာ့္စိတ္ကုိအတည္ျငိမ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္စု 

စည္းပီးညာလက္ဖ်ားဆီစိတ္ကိုပုိ.လိုက္တယ္။ ပါးစပ္ကအာရံုလႊဲတဲ့အေနနဲ.တဖြဖြစကားေတြေျပာရင္း ဆတ္ကနဲ 

သိုင္းေျပာင္းျပန္အေျခခံတိုက္နည္းထဲကလို ညာလက္ကပုတ္၊ဘယ္လက္ကဓါး 

ကိုဆြဲယူပီးေနာက္ျပန္လွဲအိပ္လိုက္ေတာ့ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ.က်ေနာ့္လက္ထဲဓါးဦးခၽြန္ေလးပါလာတယ္။ 

ပက္လက္လွဲေနရာက ခုန္ထလိုက္ရင္းလက္ထဲက ဓားကိုပြင့္ထြက္ေနတဲ့ေနာက္ 

ေဖးမီးဖုိေခ်ာင္တံခါးကေနျခံထဲကိုအားကုန္လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ 

က်ေနာ့္အနီေလးကေတာ့ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္ေလး မ်က္ရည္ေတြေတြက်လို.ေငးေနတံုးပဲ။ 

အတင္းေျပး၀င္သြားပီးအနီ.ကိုယ္ 

လံုးေလးကိုက်ေနာ္ဆြဲဖက္ထားမိတယ္။ ေဖ်ာ့ေတာ့အားနည္းေနတဲ့ 

ငါးရံ.ကိုယ္လံုးေလးဟာက်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာေပ်ာ့ေခြပီး မတ္တပ္မရပ္ႏုိင္ေတာ့လို.က်ေနာ္ဆြဲေပြ.ထားရတယ္။ 

က်ေနာ္ကိုယ္ 

တိုင္လည္း စိတ္တအားလႈပ္ရွားလြန္းလို. မ်က္ရည္က်လို.က်မွန္းမသိျဖစ္ေနပီဗ်။ 

   ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခတ္ေနတဲ့မုန္တိုင္းက ခဏအားေပ်ာ့သြားသလိုပဲေလ။ 

စကားတစ္ခြန္းမွမေျပာျဖစ္ေသးဘူး။ ခုနကပူေလာင္ေပါက္ကြဲမႈေတြက ဘာမွမျဖစ္ေတာ့သလိုပဲ။ 

ဆူေ၀ေနတဲ့စိတ္ေတြျငိမ္သက္သြားျပန္တယ္။ ခုက်ေနာ့္မ်က္ခုံးေပၚမွာ ကြဲသြားတဲ့ဒဏ္ရာကို ၃ခ်က္ 

ေလာက္ခ်ဳပ္ပီးသြားပီ။ အင္း .. အနီေလးကိုယ္တိုင္ တအင့္အင့္ရိႈက္ရင္းခ်ဳပ္ေပးထားတာ။ 

ပထမဆံုးပန္းကန္နဲ.ပစ္လာတံုးက ရုိက္ခ်လိုက္မိတဲ့လက္ဖမုိးမွာလဲရွရာေတြေႀကာင့္ ေသြးတစိမ့္စိမ့္ထြက္ 

ေနတာကို အရက္ျပန္နဲ.ေဆးေႀကာပီး အနီေလးကိုယ္တိုင္ပတ္တီးစည္းေႏွာင္ထားေပးတယ္။ 

မ်က္နာေပၚနဲ.ရင္ဘတ္ေပၚမွာေသြးေတြေပလူးေနတာလည္းေဆးေႀကာပီးပီ။ အဲ့ဒါေတြမလုပ္ခင္.. ... 

အ၀တ္ေတြ ၀တ္လွ်က္နဲ.ေရေတြစိုရႊဲေနတဲ့က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဇုိးကနဲဆတ္ကနဲ 

အ၀တ္စုိေတြဆြဲခၽြတ္ပီး အ၀တ္ေျခာက္သန္.သန္.ေလးလွဲေပးထားတာေပါ့။ မီးဖုိခန္း 

ထဲကထမင္းစားပြဲမွာ ကုလားထိုင္နဲ.ထိုင္ေနရင္း အနီေလးကေတာ့ ရိႈက္ေနတံုးပဲ။ 

က်ေနာ့္ကိုလည္းတခ်က္တခ်က္မ်က္လံုးေလးလွန္ပီးသနားစဖြယ္အႀကည့္ေလးနဲ.လွမ္းလွမ္းႀကည့္ေနတယ္ေလ။ 

မီးဖုိခန္းထဲကႀကမ္းျပင္ေပၚမွာေပပြေနတဲ့ ပန္းကန္အကြဲေတြကိုက်ေနာ္သိမ္းဆည္း၊ ျပဳတ္ထြက္ေနတဲ့ 

မီးဖုိအေနာက္ေပါက္တံခါးမႀကီးရဲ.ကလန္.ကိုေသခ်ာျပန္ရုိက္.. အားလံုးေနသားတက်ျဖစ္သြား 

ေအာင္က်ေနာ္တိတ္တိတ္ဆတိ္ဆိတ္လုပ္ေနမိတယ္။ အနီေလးရဲ.ရိႈက္သံတအင့္အင့္ဟာခုထိမရပ္ေသးဘူးဗ်။ 
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      အားလံုးပီးမွက်ေနာ္ေရမိုးခ်ိဳးပီး အနီ.အိမ္မွာက်ေနာ္၀တ္ေနႀက 

ေဘာကန္ေဘာင္းဘီတိုအနက္ေရာင္နဲ.၊ျမင္းေခါင္းစြပ္က်ယ္ကိုေကာက္၀တ္လိုက္တယ္။ 

ပီးမွအနီ.ေရွ.မွာဒူးေထာက္ထိုင္ခ်လိုက္တယ္။ 

ကုလားထိုင္ေပၚကအနီက်ေနာ့္ကိုမႀကည့္ပဲမ်က္နာလႊဲထားတယ္ဗ်ာ။ 

      အနီေလး!! ဒီကိုႀကည့္ပါဦးဗ်ာ.. 

      ..... ..... .... .... ..... .... ..... 

      အကိုေျပာတာေလး..နားေထာင္ေပးေနာ္.. ဒီကိုႀကည့္..အကို.မ်က္လံုးေတြကိုစုိက္ႀကည့္ပီးနားေထာင္.. 

အကိုညာတာဟုတ္မဟုတ္..ေသခ်ာႀကည့္... 

      .... ..... ...... ..... ...... .... ... 

က်ေနာ္အတတ္ႏုိင္ဆံုးနဲ.အရုိးသားဆံုးျဖစ္ေအာင္က်ေနာ့္ရဲ.ေဖာက္ျပန္တဲ့ဇတ္လမ္းကိုေျဖးေျဖးခ်င္းရွင္းျပေနမိ

တယ္။ က်ေနာ္ေျပာတာေတြကတစ္လံုးတစ္ပါဒမွဖုံးကြယ္တာမ်ိဳးမပါေစရဘူးဆိုပီး 

နာမည္ေတာင္မသိေသးပဲနဲ.က်ေနာ္ေရတြင္းမွာလုပ္မိတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊က်ေနာ့္ငယ္သူငယ္ခ်င္းဟာေဒါက္တ

ာရီရီျဖစ္ေနမွန္းသိလိုက္ရတဲ့ေနာက္မွာ စိတ္ထိခုိက္သြားပီးစိတ္ယိုင္ခဲ့မိတာေတြ၊ 

ဘယ္ေန.ဘယ္ရက္မွာဘယ္လိုအိပ္မိျပန္တာေတြ၊ေနာက္ဆံုးက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က 

သံေယာဇဥ္တြယ္မိသြားတာေတြကို တတ္ႏုိင္သေလာက္မခၽြင္းမခ်န္ဆက္တိုက္ရွင္းျပလိုက္မိတယ္။ 

      အဲ့ဒါပါပဲ..အနီကေလးရာ.. အကိုေလ..အကိုလူေကာင္းမဟုတ္ပါဘူးဟာ.. 

ဒါေပမယ့္..တမင္ေပြရႈပ္ဖုိ.မရည္ရြယ္ရုိးအမွန္ပါ... 

ျငိမ္က်သြားတဲ့က်ေနာ့္ခ်စ္သူဆရာမေလးက်ေနာ္ေျပာသမွ်ကိုနားေထာင္ပီး မ်က္လံုးေလးေတြက 

ခ်က္ခ်င္းႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသလိုျဖစ္စျပဳလာတယ္ဗ်။ သူ.ေရွ.မွာဒူးေထာက္ပီးေခါင္းေမာ့ 

ထားတဲ့က်ေနာ့္မ်က္နာကို သူ.လက္ဖ၀ါးေလး၂ခုနဲ.ညွပ္ကိုင္ပီး စုိက္ႀကည့္ေနရွာတယ္။ 

ပီးမွတိုးတိုးညင္သာေလးစကားစေျပာတယ္.. 

      အကိုရယ္..အနီေလး..အကို.ကိုဆံုးရံွဳးရပီဆိုပီးေသေတာင္ေသခ်င္သြားတယ္..သိလား 

      အကို..သိပါတယ္ကြယ္...သိပါတယ္.. 

က်ေနာ့္မ်က္နာကိုအတင္းဆြဲယူပီးေနရာအႏွံ.တရႊတ္ရႊတ္နဲ.နမ္းေနျပန္ေတာ့ က်ေနာ္မ်က္လံုးစုံမိွတ္ပီး 

ေမာ့ထားေပးလိုက္တယ္။ သူအားရေအာင္နမ္းပီးေတာ့မွက်ေနာ္မတ္တပ္ထရပ္လိုက္ရင္း 

အနီ.ကိုယ္လံုးေလးကိုဆြဲေပြ.ခ်ီလိုက္တယ္။ အိပ္ခန္းထဲက ကုတင္ေပၚကိုခ်ီသြားပီးမွ 

ျငင္ျငင္သာသာေလးခ်ေပးရင္း ဖက္ပီးတူတူလွဲအိပ္ေနလိုက္တယ္။ အနီေလးက ကေလးေပါက္စနေလးလို 

က်ေနာ့္တစ္ကိုယ္လံုးကိုဖက္တြယ္ထားတယ္။ 

၂ေယာက္သားဘာစကားမွမဆိုျဖစ္ေသးပဲအတင္းဖက္ပီးတုန္ခါေနႀကတယ္။ က်ေနာ့္ေမးစိကို 

ရင္ခြင္ထဲကအနီေလးေမာ့ပီး ႏႈတ္ခမ္းနဲ.ဖိကပ္နမ္း 
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ရင္း... 

      အကို..အနီ.ကိုပစ္မေျပးရဘူးေနာ္..မမရီကိုခ်စ္တယ္ဆိုလည္း 

အနီဘာမွမေျပာရက္ဘူး...အနီ.ကိုေတာ့မပစ္ေျပးသြားနဲ. အနီေသလိမ့္မယ္ လို. 

ဆို.နင့္ေနတဲ့အသံေလးနဲ.ေတာင္းပန္ေနရွာ 

ျပန္တယ္။ ျဖစ္ရေလဗ်ာ..ဘယ္ေလာက္သနားစရာေကာင္းတဲ့ေကာင္မေလးလဲ။ 

က်ေနာ္သနားစိတ္ေတြအရမ္းႀကီးစုိးလာလို. ငုံ.ပီးခ်စ္သူေလးကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးေမႊးႀကဴေနမိတယ္။ 

      အကိုတသက္လံုးအနီ.ကိုထားမသြားဘူးလို.ဂတိေပးပါတယ္ဗ်ာ.. 

ဟုတ္ပီလား..လို.ေျပာလိုက္မွခပ္ယဲ့ယဲ့ေလးျပံဳးသြားရွာတယ္။ 

      

အကိုေရ..ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းနဲ.အိမ္ကေလးတစ္လံုး..အကိုရယ္အနီကေလးရယ္..ယုန္ကေလးေတြရယ္ဆိုတာ.. 

ဘယ္ေတာ့မွမရေတာ့ဘူးလို.ေတြးပီး၀မ္းနည္းလိုက္ရတာသိလား.. 

     အာ!! အဲ့ဒါတကယ္ရမွာလို. အကိုဂတိေပးတယ္ကြာ..ဟုတ္ပီလား 

      အင္း.. ခုအနီ.ကိုတအားဖက္ထားေပးအကို.. 

ခုနကအျဖစ္အပ်က္ေတြေႀကာင့္၂ေယာက္စလံုးစိတ္ေရာကိုယ္ပါႏြမ္းလ်ပီး 

ဖက္ရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္တာေန.လည္ခင္းဖက္ေရာက္မွ က်ေနာ္လန္.ႏုိးလာတယ။္ 

က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာအနီ.ကိုရွာ 

မေတြ.ေတာ့ရင္ထိတ္သြားပီး အခန္းအျပင္ဖက္ကို၀ုန္းကနဲထြက္လာမိတယ္။ 

မီးဖုိေခ်ာင္ဖက္ကိုေရာက္သြားေတာ့ က်ေနာ့္ခ်စ္သူေလးက ထမင္းပြဲျပင္ေနရာကျပံဳးျပတယ္။ 

     ထမင္းဟင္းေတြထြက္၀ယ္လိုက္တယ္..အကိုရ!! 

     ပန္းကန္ေတြကဘယ္ကရလာတာလဲ! 

     စတိုခန္းထဲကပန္းကန္ေသတၱာေတြထဲကအသစ္ထုတ္လာတာေလ.. လာတူတူစားမယ္.. 

အကို.ကိုအနီေလးခြံ.မယ္..အနာေတြက ကိုက္ခဲေနတယ္မလားခု.. 

အနီကက်ေနာ့္ကိုခြံ.ေကၽြးလိုက္၊သူ.ဖာသာစားလိုက္နဲ.လုပ္ေနရင္း... .....  

      ကန္ေတာ့ေနာ္.. အကို..အနီေလး လူႀကီးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္မိတာ..ခြင့္လႊတ္.. 

      အာ!! ဒါအနီ.အျပစ္မွမဟုတ္တာဗ်.. 

အကိုသာအနီ.ေနရာမွာဆိုပလက္ေဖာင္းေပၚမွာမ်က္နာခ်င္းဆိုင္ကထဲက ဆြဲရိုက္ေကာင္းရုိက္မိမွာဟ.. 

      အကို.ကိုအနီဓါးနဲ.ထိုးမွာမေႀကာက္ဘူးလားဟင္ 

      အဟက္.. အနီလားထိုးရက္မွာ.. က်ဳပ္ကိုဒီေလာက္ခ်စ္တာသိပါ့...  

      အကို..အနီ.လက္ထဲကဓါးကိုဆြဲယူသြားတာ ျမန္လြန္းလို. သိေတာင္မသိလိုက္ဘူးသိလား.. 

      အင္း.. 
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အကိုေတာ္ေတာ္ေႀကာက္သြားတယ္ဟ..အနီေလးကိုယ့္ကိုကိုယ္ထိုးလိုက္လို.ကေတာ့ဆိုပီး..ဟင္းးးးးးးး 

      ..... ....... ........ ......... .......... ........ 

      

ေဟ့ေကာင္..အနီေလး..ငါကလမ္းသရဲဟ..ခြီးတသက္လံုးလမ္းေပၚမွာရုိက္ပြဲေတြခ်လိုက္ႏွက္လိုက္လုပ္လာတာ.

.ေသြးထြက္သံယိုမခံခဲ့ရဖူး..ဒီဆရာမေလးက်မွလက္သံေျပာင္လို.ကြဲရတယ္ 

      ခစ္ခစ္.. ... ... ခ်စ္လို.ပါအကိုႀကီးရာ... 

ေန.လည္စာစားေသာက္ေဆးေႀကာပီးေတာ့ အရာရာဟာပံုမွန္ေန.ေတြလိုျပန္ျဖစ္သြားတယ္။ 

က်ေနာ္သိေနတယ္ဗ်။ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးဟာက်ေနာ့္ကိုအသည္းနင့္ေအာင္ခ်စ္ရွာတယ္ဆိုတာ။ 

က်ေနာ့္ေနာက္ရည္းစားအေႀကာင္းေမးလည္းထပ္မေမးေတာ့ဘူး။ သူလိုခ်င္တာက.. 

က်ေနာ္သူ.ကိုပစ္မေျပးဘူးဆိုတဲ့ဂတိ။ ဒါပဲ..ပီးေတာ့က်ေနာ္သူ.ကိုဘယ္လိုမွမခြဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိေနပီမွန္း 

ဖန္ေဂၚလီလံုးေလးေတြနဲ.တူတဲ့မ်က္လံုးေလးေတြကေျပာျပေနသလိုပဲေလ။ က်ေနာ္ 

ကိုယ္တိုင္လည္း၀န္ခံပါတယ္..အနီေလးဆိုတဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးကိုေဟာ့ဒီကမၻာႀကီးမွာ 

က်ေနာ္အတြယ္အတာဆံုးဆိုတာက်ိန္တြယ္ေျပာ၀ံ့ပါတယ္ေလ။ ထမင္းစားေသာက္ပီးလို.ဧည့္ခန္းထဲ 

ေရာက္သြားေတာ့လည္း က်ေနာ့္ကိုေပ်ာက္သြားမွာစုိးတဲ့အတိုင္းတခ်ိန္လံုးဖက္တြယ္ထားပီး မႀကာမႀကာ.. 

အကို..အကို.. အနီေလးကိုခ်စ္တယ္လို.ေျပာပါဆိုပီးေျပာေျပာခိုင္းေနရွာတယ္။ သိပါ 

တယ္..သူကေလးက်ေနာ့္ကိုအဆံုးရံွဳးမခံေတာ့ဘူးဆိုတာကို။ 
 

  အဲ့ဒီအျဖစ္အပ်က္ရဲ.ေနာက္ပုိင္းမွာေနာက္ထပ္မယံုႀကည္ႏုိင္စရာ 

အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာဆက္တိုက္ဆိုသလိုကပ္ပါလာေတာ့တာပါပဲဗ်ာ။ 

ညေနေစာင္းေတာ့ ေဆးရုံကို ဂ်ဴတီ၀င္မယ့္က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကို က်ေနာ္ျပန္လိုက္ပုိ.ဖုိ.ျပင္တယ္။ 

အိမ္ကမထြက္ခင္ အ၀တ္အစားလဲရင္းျပန္ဆင္ႀကေတာ့ခ်စ္သူေလးကိုက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ 

အ၀တ္ေတြလဲဖို.ျပင္ဆင္ေပးေသးတယ္။ သူ.ယူနီေဖာင္းေလးကို ေႀကးမီးပူႀကီးနဲ.ကုတင္ေပၚမွာ 

မီးအုိးထိုးေပးေနတဲ့က်ေနာ့္ကို ပင္တီအနီရဲရဲနဲ.ဘရာအနက္ေရာင္ကေလးပဲ၀တ္ထားတဲ့အနီေလးက 

ဆံပင္ေတြကိုထံုးဖြဲ.ျပင္ဆင္ေနရင္းနဲ.ျပံဳးစိစိလွမ္းလွမ္းႀကည့္ရင္း 

မျဖစ္ပါဘူး..ဒီလူႀကီးကိုျမန္ျမန္ရေအာင္ႀကံမွ..ဒီေလာက္သိတတ္ပီး ယုယတတ္ေနမွေတာ့ 

ရည္းစားမ်ားတာလဲအျပစ္မဆိုသာေတာ့ 

ဘူးေပါ့ေလ..ဆိုပီးစေနေနာက္ေနျပန္ေသးတယ္။ မီးပူတိုက္ထားတဲ့ယူနီေဖာင္းကိုအေအးခံထားတံုး 

၀တ္ဖုိ.ေစာင့္ေနရင္းကုတင္ေပၚကေနေျခေထာက္ခ်ပီးထိုင္ေနတဲ့က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲကိုမတ္တပ္ 

ရပ္ပီးလာမူႏြဲ.ေနတဲ့အနီ.ဘရာအနက္ေလးေအာက္က 

ရင္သားထြားအိအိေလးႏွစ္ျမႊာကို၊သူ.တင္ပါး၀ိုင္း၀ုိင္းေလးေတြကိုစုံကိုင္ညွစ္ရင္း 
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က်ေနာ္ဘယ္ျပန္ညာျပန္ေမႊးႀကဴလိုက္ေသးတယ္။ ဒီေန.ရန္ 

ျဖစ္ပီးခ်ထားႏွက္ထားရေတာ့ ခါတိုင္းလိုခ်စ္ရည္ေတာင္မလူးလိုက္ရဘူးေလ။ 

ဒါေႀကာင့္မခ်င့္မရဲျဖစ္ပီးက်ေနာ္သူ.တစ္ကိုယ္လံုးကိုဆြဲညွစ္ေနမိတာေပါ့။ 

ဘရာအနက္ကေလးအလယ္ကအေျမာင္း 

လိုက္ကေလးေပၚေနတဲ့ရင္သားႏွစ္ခုရဲ.ႀကားထဲကိုရွလူးဆိုပီး 

ေမႊးႀကဴေနရင္းစိတ္ကမရုိးမရြျဖစ္လာေတာ့တင္ပါးကို ကိုင္ညွစ္ေနတဲ့က်ေနာ့္လက္အစုံက 

အနီ.ေက်ာျပင္ေပၚကဘရာခ်ိတ္ကေလးဆီ 

ဖတ္ကနဲေရာက္ပီးျဖဳတ္ခ်လိုက္မိတယ္။ အနက္ေရာင္ဘရာေလးကိုဆြဲဖယ္လိုက္ေတာ့ ၀ါ၀င္းပီးစုိေျပလွတဲ့ 

ႏုိ.ထြားထြားေလး၀ိုင္း၀ုိင္းေလး၂လံုးက ၀င္းကနဲေပၚလာတယ္။ 

ပန္းႏုေရာင္ႏုိ.သီးေခါင္းေလးေတြကေထာင္ထပီးတန္းေနတယ္။ စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့ပဲ 

တျပြတ္ျပြတ္နဲ.ႏုိ.ဆာေနတဲ့ကေလးေလး လိုက်ေနာ္အဆက္မျပတ္ဘယ္ညာေျပာင္းပီးေကာက္စုိ.ေပးေန 

မိတယ္။ အနီေလးက ဘာမွမေျပာပဲက်ေနာ့္ဆံပင္ေတြကို လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ.ကိုင္ဆုပ္ရင္း အင္းးးး 

ဆိုပီးညည္းသံေလးထြက္လာတယ္။ 

        အကို!! နီေလး အလုပ္သြားခ်ိန္ေရာက္ပီကြယ္.. 

ေတာ္စုိ.ေနာ္..ေတာ္ႀကာအနီ.အဖုတ္ေလးအရည္ေတြရႊဲလာေတာ့မယ္..ေဒၚေလးလည္းျပန္လာခါနီးေနပီ..နက္ဖ

န္မွကြာ..ေနာ္..အကို.. 

အဲ့လိုတိုးတိုးေလးေတာင္းပန္လာေတာ့မွက်ေနာ္ သတိ၀င္လာပီး ဘရာေလးကိုျပန္၀တ္ေပးလိုက္တယ္။ 

မတ္တပ္ထရပ္လိုက္ေတာ့ ေဘာင္းဘီတိုေအာက္ကက်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ကေငါက္ 

ေတာက္ေလးေထာင္ထေနတာသိသာေနေတာ့.. အနီကျပံဳးစိစိနဲ. 

လူကသာထိပ္ေပါက္ေခါင္းကြဲျဖစ္ေနတာ..သူ.ဟာႀကီးကေတာ့မာန္ဖီတံုးဆိုပီး 

ေဘာင္းဘီေပၚကေနခပ္ဖြဖြအုပ္ကိုင္ပီးပြတ္ေပး 

ေနေသးတယ္။ 

ပီးမွယူနီေဖာင္းေလးကိုျမန္ျမန္၀တ္၊သူ.ပစၥည္းေလးေတြကိုႀကိမ္ျခင္းထဲထည့္ပီးတာနဲ.အျပင္ကိုထြက္ဖုိ.ျပင္တယ္။ 

က်ေနာ့္ကိုရင္ခ်င္းအပ္ဖက္ရင္း က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းကိုစုပ္ပီးျပြတ္ 

ကနဲျပြတ္ကနဲနမ္း၊ခပ္တင္းတင္းတစ္ခ်က္တြယ္ဖက္ပီးမွ.. 

        အကို..ဂတိတည္ရမယ္ေနာ္.. အနီေလးေျပာပီးပီ..လုပ္ခ်င္တာသြားလုပ္ေခ်..အနီ.ကိုမပစ္သြားရဘူး!! 

လို.က်ေနာ့္မ်က္လံုးထဲကိုစုိက္ႀကည့္ပီးေျပာတယ္။ 

        အင္းပါဆို.. က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးရာ.. 

လို.ဂတိေပးလိုက္မွျပံဳးခ်ိဳတဲ့မ်က္နာေလးနဲ.သြားစို.လို.ေျပာတယ္။ 

.......... ........... ........... .............. 
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.......... ........... .......... ............... 

 

        က်ေနာ္အိမ္ျပန္ေရာက္သြားေတာ့ ဘြားေလးေမက 

ေျမးမ်က္နာကဘာျဖစ္လာတာလဲလို.အ့ံႀသတႀကီးေမးတယ္။ 

စက္ဘီးလွဲတာခင္ဗ်လို.ျပန္ေျဖရင္း 

ေရလဲအ၀တ္ေတြတဘက္ေတြဆပ္ျပာေတြယူပီးေရကိုခပ္ျမန္ျမန္သြားခ်ိဳးလိုက္တယ္။ 

ေရမိုးခ်ိဳးအ၀တ္အစားေတြလဲပီးေတာ့ မုိးေတာင္ေတာ္ေတာ္ခ်ဳပ္စျပဳေန 

ပီ။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲ၀င္ပီးညစာ စားရင္း.. ပုံ.ပုံ.ေကာလုိ.ဘြားေလးေမကိုေမးမိေတာ့ ညေနကအေစာႀကီးျပန္လာပီး 

ေျမးကိုမေတြ.ေတာ့စိတ္တိုေနတယ္ေနမွာႏႈတ္ခမ္းစူပီး တျဗစ္ေတာက္ေတာက္ 

ေတြေျပာေနတာပဲကြယ့္..ခုထိလဲထမင္းလာမစားဘူးလို.ျပန္ေျဖတယ္။ ထမင္းစားပီးေတာ့ 

အဘိုးေလးအခန္းထဲ၀င္ပီး စကားစျမည္ေလး၁နာရီေလာက္ထိုင္ေျပာေနလိုက္ေသးတယ္။ ၈နာရီခြဲ 

ေလာက္ေရာက္ေတာ့..လူႀကီးေတြအိပ္ဖုိ.ျပင္ေတာမွ့ မနက္က၀ယ္လာတဲ့ဂစ္တာေလးကိုေကာက္ကိုင္ပီး 

ဟိုဖက္ျခံဖက္ကိုထြက္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေရွ.တံခါးမႀကီးက ပိတ္ထားပီဗ်။ ေအာက္ထပ္ 

ပုံ.ပုံ.အိပ္ခန္းျပဴတင္းေပါက္နားမွာက်ေနာ္ရပ္ပီး အထဲကိုႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

ကုတင္ေပၚမွာေခြေခြေလးလဲေလ်ာင္းရင္း ျပဴတင္းေပါက္ကေန 

ေကာင္းကင္ထဲကႀကယ္ေလးေတြကိုေငးေမာေနဟန္ 

နဲ.က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးကိုေတြ.တယ္။ 

ထံုးစံအတိုင္းည၀တ္အိပ္စြပ္က်ယ္အပါးေလးနဲ.တပတ္ႏြမ္းထမီေလးကို၀တ္ထားတယ္။  

        ျပဴတင္းေပါက္ကေနဘြားကနဲေပၚလာတဲ့က်ေနာ့္မ်က္နာကိုျမင္လိုက္ေတာ့ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို 

ကိုက္ပီးဆတ္ကနဲတဖက္ကိုေစာင္းလွည့္သြားပီးေခြေခြေလးအိပ္သြားတယ္။ 

က်ေနာ့္ခါးေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိတဲ့ျပဴတငး္ေပါက္ေဘာင္ေပၚကိုက်ေနာ္ခြေက်ာ္ရင္း..ျပဴတင္းေပါက္နဲ.ကပ္လွ်

က္ ပုံ.ပုံ.ကုတင္ေပၚကိုက်ေနာ္လႊားကနဲတက္သြားလိုက္တယ္။ လက္ထဲမွာကိုင္ 

လာတဲ့ ဂစ္တာကိုကုတင္ေအာက္ကိုခ်ပီးမီွထားရင္း..ပုံ.ပုံ.ေဘးမွာထိုင္ေနရင္းက်ေနာ္စကားစတယ္.. 

        ေဟ့ေကာင္.. ငါ့ကိုစိတ္ေကာက္ေနတာလား.. 

        ..... ...... ...... ...... ........ 

        ငါ့ဆီကို အျမန္ေျပးလာတာ.. မေတြ.လို.စိတ္ေကာက္ေနတာဆို..ဟုတ္လား.. 

        ........ ....... ....... ...... ... 

        ေဟာဗ်.. ကေလးေလးက်ေနတာပဲ... ပုံ.ကေလး..လို. ... 

ဘာမွျပန္မေျပာပဲ ဟိုဖက္လွည့္ပီးေခြေခြေလးအိပ္ေနတယ္ဗ်။ 

က်ေနာ္လည္းေတာ္ေတာ္အႀကံအုိက္သြားပီးဘာဆက္ေျပာရမွန္းမသိေတာ့ဘူးျဖစ္ေနတာဗ်။ 
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ဒီႀကားထဲမိုးေလးက တေျဖာက္ေျဖာက္နဲ.တဖြဲဖြဲရြာက်လာျပန္ပီ။ မုိးက်သံႀကားလိုက္ရမွက်ေနာ္လွစ္ 

ကနဲအႀကံရသြားလို.ဂစ္တာကိုခ်က္ခ်င္းဆြဲယူပီး.. ပါးစပ္ကအဟမ္းအဟမ္း ဆိုပီးအသံျပဳလိုက္ေတာ့ 

ထြန္းထားတဲ့၂ေပမီးေခ်ာင္းအလင္းေရာင္ေအာက္က ေက်ာျပင္ေလးတြန္.ကနဲတစ္ခ်က္ျဖစ္ 

လာတယ္.ဒီဖက္ကိုေတာ့လွည့္မလာေသးဘူး။ ဂစ္တာအသံကိုျမန္ျမန္ေလးစမ္းပီး တီးခ်လိုက္တယ္။ 

ကိုင္ဇာရဲ.မုိးသီခ်င္း... 

        မုိးကေလးညိဳလာရင္ လြမ္းမ်က္ရည္ေလးလည္.. 

              ငယ္ငယ္တံုးကသူငယ္ခ်င္းကိုသတိရပါတယ္.. 

                     ေက်ာင္းသြားတူတူ..ကစားလည္းအတူပဲကြယ္... 

ေႏွာင္းအတိတ္မွာေပ်ာ္စရာ..ေအာက္ေမ့ပါေသးတယ္.... 

         အျဖဴစင္ဆံုးဘ၀မွာ... အႀကင္နာဆံုးတစ္ေယာက္ရယ္... .... ... .... 

        ......... ...... ...... ........ 

         မုိးရြာရင္မုိးေရခ်ိဳးမယ္....ေမေမလာရင္..ႏုိ.စုိ.မယ္...ေဖေဖလာရင္..အုန္းသီးခြဲစားမယ္... 

ခပ္ေသာေသာခပ္ရႊင္ရႊင္တီးခတ္ရင္းသီခ်င္းေအာ္ဆိုေနတဲ့က်ေနာ့္မ်က္နာကျပံဳးစိစိျဖစ္ေနမယ္ဆိုတာက်ေနာ္သိ

ေနတယ္။ 

က်ေနာ့္ကိုေက်ာေပးထားတဲ့ ကိုယ္လံုးသြယ္လ်လ်ေလးခမ်ာခ်က္ခ်င္းလွည့္လာပီး 

ရီေ၀ေ၀ေလးက်ေနာ့္ကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးေငးႀကည့္ေနရွာပီေကာကြယ္။ 

 

http://www.thanzinhline.com/tzhlive/-e1-80-80-e1-80-ad-e1-80-af-e1-80-84-e1-80-b9-e1-80-

87-e1-80-ac/-e1-80-99-e1-80-ad-e1-80-af-e1-80-b8-e1-80-9e-e1-80-ae-e1-80-81-e1-80-ba-e1-

80-84-e1-80-b9-e1-80-b8-video_4a5806edd.html 

သီခ်င္းဆံုးသြားတာနဲ.အတိတ္ကိုျပန္သတိရပီးႀကည္ႏူးေနရွာတဲ့က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလး..  

ေဘးတေစာင္းေလးလွဲအိပ္ပီးေငးႀကည့္ေနရာကရုတ္တရက္ထထိုင္လာပီး 

က်ေနာ့္ပါးျပင္ကိုသူ.လက္ေခ်ာင္းရွည္ရွည္ေလးေတြနဲ.ဆြဲညွစ္ရင္းစကားေတြတတြတ္တြတ္ေျပာလာတယ္ဗ်ာ။ 

        ဖုိးသက္ေလးေရ.. ေမာင္ေရ..ပုံ.အရမ္းခ်စ္တယ္သိလား.. ဆိုပီးမြတ္သိပ္ေနတဲ့ 

အနမ္းေတြဟာက်ေနာ့္မ်က္နာျပင္ေပၚကို အျပင္ဖက္မွာရြာက်ေနတဲ့မုိးေပါက္ေလးေတြနဲ.အျပိဳင္တဖဲြဖြဲရြာက် 

လာတယ္။ က်ေနာ္ကလည္းျမတ္ႏုိးစိတ္တစ္၀က္၊ရမၼက္စိတ္တစ္၀က္ေရာေနတဲ့ 

အနမ္းေတြနဲ.တံု.ျပန္မိခဲ့တယ္ေလ။ အျပန္အလွန္အနမ္းေတြဖလွယ္ေနႀကတဲ့ခ်စ္သူ၂ဦးေပါ့။ 

က်ေနာ့္ေပါင္ေပၚတင္ 

ထားတဲ့ဂစ္တာကိုအသာေလးကုတင္ေျခရင္းကိုတြန္းပုိ.လိုက္ရင္း 

ခ်စ္သူေလးကိုက်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲတင္းတင္းဖက္ထားမိခဲ့တယ္။ 
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ႀကည္ႀကည္ႏူးႏူးေထြးေပြ.ထားရင္းခ်စ္သူရဲ.ဆံႏြယ္ရွည္ေတြကို.. 

သူ.ေက်ာျပင္ေပၚမွာပဲအသာအယာအျမတ္တႏုိးသပ္ေပးရင္းႀကင္နာေႀကာင္းျပေနမိတယ္။ 

ခဏေနမွခ်စ္သူကကိုယ္လံုးခ်င္းဆတ္ကနဲခြါလိုက္ရင္းစကားစေျပာတယ္။ 

        ေမာင္.. မ်က္ခုံးကဘာျဖစ္လာတာလဲမွန္း!! 

        ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးပုံ.ရာ.. စက္ဘီးလဲပီးလက္ကိုင္နဲ.ေဆာင့္မိတာပါ.. 

        လက္ကေရာ..ပတ္တီးနဲ.ပါလား.. လာစမ္းဒီနားကို.. ဆိုပီးမီးေခ်ာင္းေအာက္တည့္တည့္ကိုဆြဲေခၚရင္း 

က်ေနာ့္ဒဏ္ရာေတြကိုစစ္ေဆးေနျပန္တယ္။ 

မ်က္ခုံးအေပၚနားကခ်ဳပ္ရာကိုေတြ.သြားေတာ့မ်က္လံုးေလးကတမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ 

        ေမာင္..ဒါဘယ္သူခ်ဳပ္ေပးတာလဲ. 

        အာ..ျမိဳ.ထဲကေဆးခန္းမွာ၀င္ျပရင္းခ်ဳပ္ေပးခဲ့တာပါပံု.ရာ..လို.ေျပာလိုက္ေတာ့မ်က္နာက 

မသကၤာသလိုျဖစ္စျပဳလာတယ္။ က်ေနာ့္ဒဏ္ရာေတြကိုေသခ်ာႀကည့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာက်ေနာ့္ 

လက္ေတြကအျငိမ္မေနမိဘူး။ အခုအခံမ၀တ္ထားတဲ့ပုံ.ပုံ.စြပ္က်ယ္ေအာက္က 

ႏုိ.၂လံုးကိုမ်က္နာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ေနရင္းက်ေနာ္အင္းက်ီေအာက္ကိုလက္ႏိႈက္လွ်ိဳပီး ကိုင္ေနမိတယ္။ ခ်ဳပ္ရာေတြ 

ကိုႀကည့္ေနတဲ့ ပုံ.ပုံ.ကမ်က္ေမွာင္တခ်က္က်ံဳ.လိုက္ရင္း ... 

        ေမာင္..ျငိမ္ျငိမ္ေနစမ္းလို. ေငါက္တယ္။ 

        ေဟ့ေကာင္..မိပုံ. အဲ့ဒီကိစၥထက္ေဟာ့ဒီကိစၥကို အရင္ကုေပးေတာ့လို.ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ေျပာရင္း 

ေျဖခ်ထားတဲ့ပုဆိုးေအာက္မွာေထာင္ထပီးမာန္ဖီေနတဲ့ က်ေနာ့္အငယ္ေကာင္ဆီသူ.လက္ကို 

ဆြဲယူပီးကိုင္ခုိင္းလိုက္ေတာ့ပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္..ဟမ္..ေမာင္ေနာ္..ဆိုပီးလန္.သြားရွာတယ္။ 

ဒါေပမယ့္သူ.အာရုံက ၂ေပမီးေခ်ာင္းအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ မာတင္းေျပာင္လက္ပီးအရည္ႀကည္ 

ေလးေတြစို.ေနတဲ့က်ေနာ့္ - ီး ဆီေရာက္ေနပီဗ်။ ဆုပ္ကိုင္ထားယံုတင္မကဘူး အထက္ေအာက္-

ြင္းထုေပးသလိုကစားေပးေနပီ။ က်ေနာ့္လက္ေတြကလည္းဖ်ိဳးကနဲဖ်တ္ကနဲသူ.စြပ္က်ယ္ေလးကို 

လွန္ပီးခၽြတ္ေပးလိုက္ပီး ခါးကထမီတပတ္ႏြမ္းေလးကိုေျဖခ်ပီးေနပီ။ က်ေနာ္နဲ.ပုံ.ပုံ.ခုလိုမခ်စ္ရတာ၂-

၃ရက္ရိွသြားပီမုိ.၂ေယာက္လံုးကလည္းဆာေလာင္ေနႀကတာသိသိသာသာကိုးဗ်။ က်ေနာ့္ 

လက္ေတြကလည္းေရွ.မွာဒူးတစ္ဖက္ေထာင္ပီးေျခတစ္ဖက္ဆင္းထိုင္ေနတဲ့ပုံ.ပုံ.ေပါင္ႀကားထဲက ေ-

ာက္ဖုတ္ကိုလွမ္းႏိႈက္ပီးကလိေပးေနတယ္။ ဘာမွေတာင္ေသခ်ာမႏူးႏွပ္ရေသးဘူးပုံ.ပုံ.တစ္ 

ေယာက္ 

ရပီ..ရပီလို.ပါးစပ္ကတိုးတိုးေျပာရင္းက်ေနာ့္ကိုတြန္းလဲပီးပက္လက္အိပ္ခုိင္း၊သူ.ထမီေလးကိုဂြင္းလံုးခၽြတ္ပစ္လို

က္ရင္း က်ေနာ့္ - ီး ကိုျပြတ္ကနဲျပြတ္ကနဲ၄-၅ခ်က္ေလာက္ ဆက္တိုက္ 

ကုန္းစုပ္ပီးတာနဲ.ပက္လက္အိပ္ေနတဲ့က်ေနာ့္အေပၚကိုတက္ခြလာတယ္။ 

ဖရုိဖရဲျဖစ္ေနတဲ့သူ.ဆံပင္ရွည္ေတြကိုလက္နဲ.သိမ္းလိုက္ပီး 
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ပုခုံးအေရွ.ဖက္ကေနဘယ္ဖက္ရင္ဘတ္ေပၚခ်လိုက္တယ္။ 

ပီးမွက်ေနာ့္ - ီး ကိုလက္ကေလးနဲ.ကိုင္ဒူးေထာက္၊ခါးကေလးကိုမတ္မတ္ထားရင္းသူ.ေ-

ာက္ဖုတ္အ၀မွာေတ့ရင္းက်ေနာ့္ကိုတစ္ခ်က္စုိက္ႀကည့္လိုက္ေသးတယ္။ ပီးမွဖိထိုင္ခ်လိုက္တယ္။ ပူေႏြး 

ေႏြးစိုအိအိအရသာေလးက တထစ္ခ်င္းခံစားလိုက္ရတယ္။ ေျဖးေျဖးခ်င္းအ၀င္ေခ်ာေအာင္အသြင္းအထုတ္ 

အထိုင္အထေလးလုပ္ေနတံုးမွာပဲ ခုနကတဖြဲဖြဲက်ေနတဲ့မုိးကသည္းသည္းမဲမဲရြာခ် 

လာျပန္ပီ။ မုိးသံတေ၀ါေ၀ါနဲ.အတူပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ က်ေနာ့္ - ီး သူ.ေ-

ာက္ဖုတ္ထဲအဆံုးထိ၀င္ေအာင္ေဆာင့္ခ်ပလိုက္ေတာ့က်ေနာ့္မွာ အင့္ကနဲျဖစ္သြားတယ္။  

          က်ေနာ့္အေပၚကိုထပ္လွ်က္ေမွာက္အိပ္လာပီး က်ေနာ့္ႏႈတ္ခမ္းေတြကိုေသေသခ်ာခ်ာစုပ္နမ္းရင္း 

ခါးအားကိုသံုး၊ကိုယ္ေလးေကာ့ေကာ့ပီး က်ေနာ့္ကို -ုိးေနျပန္တယ္ဗ်ာ။ 

ေတာ္ေတာ္ႀကာႀကာအဲ့လိုေကာ့ - ိုးေလး - ိုးေနတာကိုပက္လက္အိပ္ေနရင္း 

သူ.တင္ပါးေလးေတြကိုဆုပ္ေခ်ရင္းက်ေနာ္ျငိမ္ျငိမ္ေလးခံေနလိုက္တယ္။ 

ခဏေနေတာ့မွပုံ.ပုံ.ကိုယ္လံုးေလးျပန္မတ္ 

သြားရင္း..မုိးသံေတြႀကားထဲမွာ... 

           ေမာင္..ေရ..ပုံ.တအားခ်စ္မယ္ေနာ္..ေကာင္းလာပီလို.ေအာ္ရင္း.. 

က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ကိုသူ.လက္၂ဖက္နဲ.ေသခ်ာေထာက္ပီးအားယူရင္း အသားကုန္ေဆာင့္ခ်ပီး - ိုးေတာ့တာပဲဗ်ာ။ 

ကိုယ္ 

လံုးအားေလးနဲ.တေဖာက္ေဖာက္ေဆာင့္ခ်လိုက္၊ေညာင္းလာရင္ ႀကက္ဖခြပ္သလိုေကာ့ေကာ့ - ိုး 

လိုက္နဲ.က်ေနာ့္ကိုစိတ္ႀကိဳက ္-ုိးေနတာကို ေအာက္ကေနတုန္ခါေနတဲ့သူ.ႏုိ.ညိဳစုိစုိအိအိႀကီးေတြ 

ကိုပင့္ကိုင္ထားရင္း ႏုိ.သီးေခါင္းစူစူေလးေတြကိုေခ်လိုက္၊ႏုိ.တစ္အုံလံုးကိုဆုပ္ေခ်လိုက္လုပ္ရင္း 

က်ေနာ့္မွာမီးပြင့္မတတ္ေကာင္းေနတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ့္ - ီး တစ္ေခ်ာင္းလံုးတစ္ေလွ်ာက္တုန္ခါ 

က်င္ဆိမ့္လာပီး အရမ္းေကာင္းတဲ့ဖီလင္ေတြတက္လာေတာ့မွ 

ပက္လက္လဲေနရာကလက္ျပန္ေထာက္ထထိုင္လိုက္ပီး ပုံ.ပုံ.ကိုယ္လံုးေလးကိုတင္းတင္းဖက္ရင္း 

ေဘးတိုက္ဆြဲလွဲခ်လိုက္တယ္။ 

ပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္ေအာက္ဖက္ကိုေရာက္သြားမွ သူ.ေပါင္၂လံုးကိုတြန္းပီး 

ေထာင္၊က်ေနာ္ကေဆာင့္ေႀကာင့္ထိုင္ပီး အသားကုန္ေဆာင့္ - ိုးေနမိျပန္တယ္။ 

ေထာင္ထားတဲ့ေပါင္၂လံုးေအာက္မွာဖင္ 

အိအိႀကီးကိုတဖန္းဖန္းျမည္ေအာင္ရုိက္ခတ္မိတဲ့အထိက်ေနာ္ ေဆာင့္ - ိုးေနမိတယ္။ 

မီးေခ်ာင္းရဲ.အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ အရည္ေတြစို.ေနတဲ့ေ-ာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးထဲက်ေနာ့္ - ီးအ၀င္ 

အထြက္မွန္မွန္လုပ္ေနတာကိုျမင္ေနရေတာ့ တမ်ိဳးဖီလင္တက္ေစျပန္တယ္။ 

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ႀကာစိတ္လႊတ္ကိုယ္လႊတ္ေဆာင့္ - ိုးေနမိေတာ့ က်ေနာ္ႀကာႀကာေအာင့္မထားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ 
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ေပါင္ 

၂ေခ်ာင္းကိုတြန္းထားတဲ့ က်ေနာ့္လက္၂ဖက္ကို တုန္ခါလႈပ္ရွားေနတဲ့ 

ပုံ.ပုံ.ႏုိ.ႀကီး၂လံုးဆီပုိ.ပီးအားနဲ.ဆုပ္ကိုင္ထားရင္း စိတ္ရိွလက္ရိွေဆာင့္ - ိုးရင္း ခ်စ္သူဆရာ၀န္မေလးရဲ.ေ-

ာက္ဖုတ္ေဖာင္း 

ေဖာင္းေလးထဲမွာအခ်စ္ရည္ပူပူေတြကို ညွစ္ထုတ္ပလိုက္မိတယ္ဗ်ာ။ 

          အားးးးးးးး ရီွးးးးးးးးးးး ....ေကာင္းလိုက္တာ ပုံ.ပုံ.ရာ 

  မုိးသံေလသံေတြႀကားထဲမွာခပ္ႀကမ္းႀကမ္းခ်စ္ခဲ့မိႀကတာေပါ့ေလ။ 

မနက္မုိးလင္းခါနီး၄နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ဟိုဖက္အိမ္ကိုျပန္ဖုိ.က်ေနာ္အသာေလးထေတာ့ က်ေနာ့္ကိုဖက္ပီး 

အိပ္ေနတဲ့ပုံ.ပုံ.က အိပ္မႈန္စုံမႊားနဲ.မလြတ္တမ္းဖက္တြယ္ရင္း.. .... .... 

        အင္..ေမာင္..ျပန္ေတာ့မလို.လား.. 

မျပန္ခင္တစ္ခါခ်စ္ဦးကြာဆိုပီးေတာင္းဆိုလို.ခပ္သြက္သြက္ေလးအ၀တ္အစားေတြေသခ်ာမခၽြတ္ပဲ 

ထမီေလးကိုလွန္တင္၊ကုတင္ေဇာင္းမွာေလးဖက္ကုန္း 

ခုိင္းပီး ဆံပင္ရွည္ေတြကိုျမင္းဇက္ႀကိဳးကိုင္သလိုကိုင္ရင္း တစ္ခါ - ိုး ခဲ့ရေသးတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ 

ခဏေလးေမွးလိုက္တာမနက္၈နာရီေက်ာ္မွႏုိးလာတယ္။ က်ေနာ္ထပီးကိုယ္လက္သန္.စင္ 

ေနတံုးမွာအျပင္ကျပန္လာတဲ့ဟန္နဲ.ပုံ.ပုံ.ေရာက္လာတယ္။ မ်က္နာေလးကမဲ့တဲ့တဲ့ေလးျပံဳးေနေတာ့ 

က်ေနာ့္စိတ္ထဲတမ်ိဳးျဖစ္သြားေသးတယ္။ 

        ဘယ္သြားတာလဲ..ဟေကာင္!! လို.ေမးလိုက္ေတာ့.. 

       ျမိဳ.ထဲခဏသြားတာလို.ေျပာရင္း က်ေနာ့္ကိုအဓိပၸါယ္ပါပါစိုက္ႀကည့္ေနေတာ့ က်ေနာ္လိပ္ျပာမလံုသလို 

ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ 

        ဒီေန.ပုံ.ေဆးရံုမသြားဘူး..ေမာင္နဲ.ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ႀကတာေပါ့လို. စကားစလာေတာ့ 

အနီေလးဆီလစ္မလို.စိတ္ကူးေနတဲ့က်ေနာ္ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိျဖစ္ေနတယ္။ 

သက္ျပင္းႀကိတ္ခ်ရင္းေခါင္းျငိမ့္ျပလို.သူ၀ယ္လာတဲ့အသားငါးေတြကိုခ်ကျ္ပဳတ္ဖုိ.လွီးခၽြတ္တံုးတစ္ေနဖို.ျပင္လို

က္တယ္။ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ စိတ္အုိက္အုိက္နဲ.ပုံ.ပုံ.နဲ.၂ေယာက္သားခ်က္ျပဳတ္လုပ္ကိုင္ေနမိတယ္။ 

 ဘြားေလးေမတစ္ေယာက္မီးဖုိခန္းထဲေရာက္လာပီး 

အမယ္မယ္...ဒီ၂ေကာင္တက္ညီလက္ညီပါလားလို.ေျပာရင္းဘယ္ 

သူကအုိးသူႀကးီတံုးလို.ေမးေတာ့ပုံ.ပုံ.က... 

        အရီးေမေရ..ဖုိးသက္ကအခ်က္အျပဳတ္မွာကၽြမ္းက်င္တယ္ဆိုတာ..ဒီမနက္မွသိလာရလို. 

သူ.လက္ရာေလးျမည္းမလို.ရွင္ လို.သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေလသံေလးနဲ.ရယ္သလိုေမာသလိုေျပာ 

လာေတာ့ က်ေနာ္ေခါင္းနပန္းႀကီးသြားတယ္။ ပုံ.ပုံ.ဘာကိုဆိုလိုဘာလိမ့္ဆိုပီး နေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္စျပဳလာပီ။ 

ပီးေတာ့ က်ေနာ္သတိထားမိေနတာက ခုမနက္ပုံ.ပုံ.က်ေနာ့္ကိုစကားေသခ်ာမေျပာ 
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ပဲစိုက္စုိက္ႀကည့္ေနတာခဏခဏရွိေနပီဗ်။ ႀကည့္လိုက္တိုင္းလည္း မ်က္နာကျပံဳးမဲ့မဲ့နဲ.ဆိုေတာ့ 

က်ေနာ္ရင္ထဲမွာေနရထိုင္ရခက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္လုပ္ထားမိတဲ့လူဆိုေတာ့မလံုမလဲ 

ျဖစ္ေနတာပါဆိုပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္အားေပးေနရတယ္။ ပီးေတာ့ပုံ.ပုံ.စကားသိပ္မေျပာတာကလည္း 

သူ.နဂုိကအဲ့လိုခပ္ေအးစက္စက္ေနတတ္တာကိုး။ တီတီတာတာေျပာတတ္တဲ့အနီေလးနဲ.မတူ 

ဘူးေလ။ က်ေနာ္ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့အနားကိုလာလာရပ္ရင္း ရွမ္းဟင္းေလးေတြေနာ္ 

အနံ.ေလးေတြကလည္းေမႊးႀကိဳင္ေနတာပဲဟင္းဟင္း ဆိုပီးလာကပ္ေျပာျပန္တယ္။ က်ေနာ္ဆတ္ကနဲတုန္သ 

လိုျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့ဒီဟင္းဟင္းဆိုတဲ့အသံက က်ေနာ့္ကိုေျခာက္ျခားေစတယ္ဗ်ာ။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီး 

ခပ္တည္တည္လုပ္ေနလိုက္တယ္။ 

       ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပီးေတာ့ ပုံ.ပုံ.သူ.အိမ္ဖက္ျပန္သြားတယ္။ ခဏနားဦးမယ္ဆိုပီး။ 

ေန.လည္၃နာရီေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဒီဖက္အိမ္ကိုျပန္ကူးလာပီး အျပင္သြားမလို.လိုက္ပုိ.ပါဆိုပီး 

အ၀တ္အစားေတြလဲခိုင္းေရာဗ်။ သူ.ကိုႀကည့္ပီး က်ေနာ္ကဘာပြဲသြားတက္မလို.တံုးဟ 

လို.ေတာင္ေမးမိလိုက္ေသးတယ္။ ၀တ္ထားတာလည္းႀကည့္ဦးေလ..တင္ပါးေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ထိရွည္တဲ့ 

ဆံပင္ကိုက်စ္ဆံျမီးတုတ္တုတ္ႀကီးက်စ္ပီးအဖ်ားမွာလက္ကိုင္ပု၀ါအျဖဴဆြတ္ဆြတ္က 

ေလးနဲ.ခ်ည္ထားတယ္။ ခါးတိုအင္းက်ီေကာထမီပါ 

အနက္ေရာင္ေပၚမွာႀကယ္ျဖဴျဖဴေလးေတြပါတဲ့၀မ္းဆက္ကေလးနဲ.ဆိုေတာ့ႀကည့္လို.ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ 

မ်က္နာသြယ္သြယ္ေလးကိုမိတ္ 

ကပ္ရည္ပါးပါးေလးပြတ္ပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးအေရာင္ရင့္ရင့္ဆိုးထားေတာ့ႀကြတက္ေနတာပဲ။ 

လက္ထဲမွာေခါက္ထီးအနက္ကေလးကိုကိုင္လို.ျပံဳးစိစိေငးႀကည့္ေနတဲ့က်ေနာ့္ေရွ.မွာရင္ကေလးခ်ီ 

တင္ကေလးေနာက္ပစ္ပီး.. ေတာ္ေတာ္လွတယ္ေပါ့ဟုတ္လားဆရာေလး 

လို.ရယ္က်ဲက်ဲေမးရင္းကိုယ္ဟန္ျပေနတာကို.. 

ကမၻာမွာအလွဆံုးလို.ေတာင္ထင္ေနပီဗ်ာလို.ျပန္ေျပာလိုက္မိေသးတယ္. 

        ရွပ္လက္ရွည္အျဖဴတစ္ထည္ေကာက္စြပ္လိုက္ပီး ပုဆိုးကိုဂ်င္းပန္အျပာနဲ.ေကာက္လဲလိုက္တယ္။ 

ပီးတာနဲ.သြားစို.ဆိုပီး ပုံ.ပုံ.ကိုစကဘ္ီးနဲ.တင္ပီးအိမ္ကထြက္လာခ့ဲတယ္။ 

က်ေနာ္တို.လမ္းထဲကထြက္လာတာနဲ.အေနာက္ကေနေစြ.ကနဲက်ေနာ့္ခါးကိုဖက္ပီး 

ေက်ာ္ျပင္ကိုပါးနဲ.အပ္ထားရင္းမီွ 

တြယ္လာတယ္။ 

        ကမ္းနားလမ္းဖက္ကိုနင္းဆိုပီးလွမ္းေျပာလို. ကမ္းနားလမ္းဖက္ကိုဦးတည္လိုက္တယ္။ 

ေန.လည္ပုိင္းျဖစ္ေပမယ့္ မုိးကေတာ္ေတာ္ေလးအံု.ေနေတာ့ စက္ဘီးနင္းရတာေျခခင္းလက္ခင္းသာေနတယ္။ 

ခပ္မွန္မွန္ေျဖးေျဖးေလးနင္းေနရာက ဟိုးအရင္ကက်ေနာ္တို.ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ဖူး 

တဲ့မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ဆိုင္ကေလးေရွ.ေရာက္ေတာ့..ေမာင္..ရပ္ေတာ့ဆိုလို.ဘရိတ္ဆြဲပီးရပ္လိုက္တယ္။ 
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        မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ဆိုင္ရဲ.အစြန္ကမ္းပါးထိပ္လူရွင္းတဲ့ 

စားပြဲအျပာေလးဆီကိုေရာက္သြားႀကရင္းထိုင္ခ်လိုက္တယ္။ 

အနားမွာလူသူေလးပါးမရွိတဲ့အျပင္ မုိးနံ.ပါတဲ့ေလညွင္းေလးကတိုက္ခတ္ေနတယ္။ 

မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္တစ္ေယာက္တစ္ခြက္စီမွာရင္း တစိမ့္စိမ့္က်ိဳက္ေနႀကရင္းစကားမေျပာျဖစ္ႀကေသးဘူး။ 

ေလအေ၀ွ.မွာခ်စ္သူေလးရဲ.နဖူးေျပာင္တင္းတင္းေလးအေပၚ၀ဲက်ေနတဲ့ 

ဆံျမိတ္ကေလးေတြတလႊင့္လႊင့္ျဖစ္ေနတာကို က်ေနာ္ႀကည့္ေကာင္းေကာင္းနဲ.ေငးရင္း 

အိပ္ေထာင္ထဲကစီးကရက္တစ္ 

လိပ္ကိုထုတ္ပီးမီးျငိွဖြာရိႈက္ေနမိတယ္။ 

        ေဒါက္တာရီရီ..ဒီအေအးဆိုင္ကေလးလာဖို.အေရးဒီေလာက္ေတာင္အလွျပင္လာရသလားဟ!! 

ဆိုပီးက်ေနာ္ကစကားစေတာ့..ဘာမွျပန္မေျပာပဲစိုက္ႀကည့္ေနေသးတယ္..ပီးမွ.. 

        ေမာင္ကပုံ.ပုံ.ကိုလွတပတေလးမျမင္ခ်င္ဘူးလားလို. ေငါ့ေတာ့ေတာ့ျပန္ေျပာလာေတာ့.. က်ေနာ္က 

        ဟုတ္ပါပီ..ဟုတ္ပါပီ လို.စကားနည္းရန္စဲလုပ္လိုက္ရတယ္။ 

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲ... 

        ေဟာ..ဆိုပီး က်ေနာ့္ေက်ာဖက္ကိုလွမ္းေမာ့ႀကည့္ဟန္ျပဳလိုက္ေတာ့ 

က်ေနာ္ေခါင္းငဲ့ပီးလွည့္ႀကည့္လိုက္မိတယ္။ 

........ ....... ...... ....... ....... .... .... .... 

........ ....... ...... ....... ....... .... .... .... 

        ဘုရားဘုရား... က်ေနာ္တို.စားပြဲ၀ိုင္းဆီကိုေလွ်ာက္လာေနတာ 

..က်ေနာ့္ခ်စ္သူအနီေလးပါလား...     

အျပံဳးခ်ိဳဆံုးမ်က္နာေလးနဲ.က်ေနာ္နဲ.ပုံ.ပုံ.ဆီကိုလာေနပီဗ်။ ပုံစံေလးကိုလည္းႀကည့္လိုက္ဦး... 

အုိမီဂါပုံစံပုခုံးထိရုံဆံပင္ေလးေတြကိုဖားလ်ားခ်ထားလို. ဘီးကုတ္၀ါ၀ါေလးမွာ ကံေကာ္ပန္းအျဖဴ 

ေလးပန္ထားတယ္။ အနီရင့္ရင့္လက္ျပတ္အင္းက်ီေလးနဲ. 

သံုးဘီးကားေရာင္ထမီေလးကိုခါးမွာက်စ္က်စ္ပါေအာင္စည္းေႏွာင္ထားေတာ့ 

ရုပ္ကေလးနဲ.ဟပ္ေနေအာင္ႀကည့္ေကာင္းလိုက္တာဗ်။ 

ဒီေနရာကိုသူဘာလာလုပ္တာလဲလို.ခ်က္ခ်င္းက်ေနာ္စဥ္းစားလိုက္မိေတာ့..အေတြးတစ္ခုေပါက္သြားလို.ပုံ.ပုံ.ဖ

က္ကိုဆတ္ကနဲလွည့္ႀကည့္လိုက္တယ္။ 

         စိတ္ကိုျငိမ္ေအာင္ထိန္းေနာ္..ေမာင္!! လို.ေအာင္ႏုိင္သူအျပံဳးနဲ.ဆရာ၀န္မေလးက 

က်ေနာ့္ကိုေျပာလာေရာဗ်ာ။ 

...... ...... ...... ......... 

...... ..... ...... .......... 
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  ငယ္ငယ္ကႀကည့္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေကာင္းဘြိဳင္ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားထဲက ေသနတ္ခ်င္းယွဥ္ပစ္ခါနီးဇတ္၀င္ခန္းလိုပဲ.. .... 

....  

လူသူေလးပါးရွင္းလင္းလြန္းတဲ့ ျမစ္ကမ္းပါးအစြန္က ခုံအျပာေလးပတ္ခ်ာလည္မွာထိုင္ေနႀကတဲ့ 

လူ၃ေယာက္ဟာတိတ္ဆိတ္လို.ေနတယ္။ မုိးနံ.သင္းသင္းေလးပါတဲ့ေလေျပေလးကအေ၀ွ.က်ေနာ့္ 

ေရွ.မွာထိုင္ေနတဲ့ က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့မိန္းမ၂ေယာက္ရဲ.ဆံႏြယ္ေတြကတဖ်တ္ဖ်တ္ေလထဲမွာလႊင့္လို.ေပါ့။ 

ေတာ္ရုံစိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ.တာေတာင္ တည္ျငိမ္တတ္တဲ့က်ေနာ္ခုတစ္ကိုယ္လံုးတဖ်င္းဖ်င္း 

ထလာတဲ့အထိတုန္လႈပ္ေနမိပီ။ ျပံဳးခ်ိဳေနတဲ့မ်က္နာေတြနဲ.က်ေနာ့္ေရွ.မွာထိုင္ေနတဲ့ 

ဆရာ၀န္မေလးနဲ.နာ့စ္မေလး..   

      အေအးေသာကမ္လားညီမေလးနီနီခ်ိဳ!! လို.ပုံ.ပုံ.ကခပ္ျပံဳးျပံဳးလုပ္ရင္းစကားစေျပာတယ္။ 

      ရတယ္မမ.. ဒီမွာအကို.ဆီကနည္းနည္းမွ်ေသာက္လိုက္မယ္.. လို.ျပန္ေျဖရင္းရုတ္တရက္ 

က်ေနာ္ေသာက္လက္စေဖ်ာ္ရည္ခြက္ကိုဆြဲယူပီးေကာက္ေမာ့ပလိုက္တယ္။ က်ေနာ္အထိတ္တလန္. 

နဲ.ပုံ.ပုံ.ကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

လံုး၀မ်က္နာမပ်က္ပဲက်ေနာ့္ကိုတစ္ခ်က္ေလာက္စုိက္ႀကည့္ပီးမ်က္နာလႊဲသြားတယ္။ 

အနီေလးကလည္းသူဘယ္ေလာက္က်ေနာ့္ကိုပုိင္ေႀကာင္းျပခ်င္ေနပံုပဲ။ ဖူး.. 

က်ေနာ္သက္ျပင္းခုိးခ်ေနမိတယ္။ 

ဘာမွစကားဆက္မေျပာပဲဒီအတိုင္းျငိမ္က်သြားျပန္တာ၅မိနစ္ေလာက္ရိွသြားျပန္ပီ။ 

က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာေတာ့၅ကမၻာေလာက္ေတာင္ႀကာသြားပီလို.ထင္ေနမိတယ္။ 

က်ေနာ္ကံေကာင္းေနတာတစ္ခ်က္က က်ေနာ္ျပိဳင္တူခ်စ္မိခဲ့တဲ့မိန္းမ၂ေယာက္လံုးဟာ 

ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ပညာတတ္မိန္းမေတြျဖစ္ေနလို.ပါ။ မဟုတ္ပဲသာမန္မိန္းမ၂ေယာက္သာဆိုေနရာမွာတင္ထပီး 

သတ္ႀကေတာ့မလားပဲ။ ခုေတာ့သူတို.၂ေယာက္လံုးက 

ခပ္ျပံဳးျပံဳးနဲ.တစ္ေယာကက္ိုတစ္ေယာက္အကဲခတ္ေနႀကတယ္ဗ်ာ။ 

       မနက္ကပဲက်မတို.၂ေယာက္စကားေျပာပီးႀကပီ ေမာင္ေရ!! လို.ပုံ.ပုံ.ကစကားစတယ္။ 

       ညီမေလးနီနီခ်ိဳက ဘာတစ္ခုမွဖုံးကြယ္မထားပဲပံု.ကိုအကုန္ေျပာျပခဲ့တယ္ေလ... 

မေန.ကပုံ.တို.၃ေယာက္ဆံုလိုက္ကထဲက ပုံ.ရိပ္မိပါတယ္။ ေမာင္! တစ္ခုခုေျပာခ်င္ေသးလား... 

       ....... ....... ........ ........ .......... 

       အကို! မမရီကိုေျပာျပလိုက္ေလ.. အနီေလးကိုအကိုအရမ္းခ်စ္တဲ့အေႀကာင္း.. 

အနီေလးကိုဘယ္လိုဂရုစုိက္တဲ့အေႀကာင္း.... ဘယ္လိုရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုတာေတြေျပာျပလိုက္ပါအကိုရ.... 

ရယ္သလိုေမာသလိုနဲ.က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကစပီးတိုက္စစ္ဆင္ပီဗ်ာက်ေနာ္ဘာမွျပန္မေျပာႏိုင္ပဲတိတ္ေ

နမိတယ္။ 

       ဟင္းဟင္း! ဟုတ္လားညီမေလးအနီခ်ိဳရ.. မမကိုလည္းအတူတူပါပဲဟ..သိတဲ့အတိုင္းဖုိးသက္က 
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မမရဲ.ငယ္ကၽြမ္းေဆြေလ..မမကိုဆိုအႏုိင္လည္းေတာ္ေတာ္က်င့္တယ္..သံေယာဇဥ္လည္း 

ႀကီးရွာတယ္ေလ..အဲ့လိုခပ္ဆိုးဆိုးခ်စ္သူမ်ိဳးကို 

မမတသက္လံုးပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္းသြားဖို.ဆံုးျဖတ္ပီးသား..ပီးေတာ့သူကလည္းဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုးမမကိုေတာ့

ေတာ္ေတာ္ေလးခ်စ္ရွာတယ္ဟ 

ဟုတ္တယ္မလား ေမာင္!! ဆိုပီးက်ေနာ့္ကိုေမးေငါ့ပီးေျပာလာျပန္တယ္။ 

        ....... ........ .......... ....... .......... 

        ....... ........ .......... ....... .......... 

        အနီေလးကေတာ့ အကို.ကိုလက္ထပ္ဖုိ.ဆံုးျဖတ္ထားတယ္..မမေရ.. 

ဒါနဲ.စကားမစပ္အကိုကမမကိုငယ္သူငယ္ခ်င္းမွန္းသိပီး သံေယာဇဥ္ျဖစ္သြားတာ 

မႀကာေသးဘူးဆို..ဟုတ္လား.. 

        အာ.. မဟုတ္ပါဘူးညီမေလးရာ..အမွန္ကဖုိးသက္ဒီျမိဳ.ကိုေရာက္လာပီး 

ဘာမွမႀကာလိုက္ဘူးတစ္ညေနေရတြင္းမွာ.. မမတို.၂ေယာက္ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့တာပါ.. 

ေမာင္ကညီမေလးကိုမေျပာျပ 

ဘူးထင္တယ္..ဟင္းဟင္း!! 

         ...... ....... ....... ....... 

         ...... ....... ....... ....... 

က်ေနာ္ေတာ့ရူးခ်င္ေနပီဗ်ာ။ သူတို.၂ေယာက္ကဘယ္သူမွေနာက္ဆုတ္မယ့္ပုံမေပၚဘူးဗ်။ 

တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ဘယ္သူ.ကိုက်ေနာ္ကပုိပါတယ္ဆိုတာကိုမသိမသာယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း 

စကားႏုိင္လုေနႀကပီ။ အမွန္ကတစ္ေယာက္ေယာက္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ပီးေနာက္ဆုတ္သြားရမွာမဟုတ္ဘူးလား။ 

တေျဖးေျဖးနဲ.သူတို.ေျပာေနတဲ့စကားလံုးေတြကေတာ္ေတာ္ေလးလြန္ကဲလာေနပီ 

ဆိုတာက်ေနာ္ႀကားေနရတယ္။ 

         ညီမေလးကေတာ့ေနာက္မဆုတ္ေပးႏိုင္ပါဘူးရွင္... 

အကို.ကိုအရမ္းခ်စ္တာပါ..အကိုနဲ.တသက္လံုးခြဲရရင္ေသမွာ... 

         ေႀသာ္! ျဖစ္ရေလညီမေလးရာ.. မမလည္းတူတူပါပဲ.. 

တသက္လံုးေမွ် ာ္ခဲ့ရတဲ့ေကာင္ေလးကိုပဲယူမယ္လို.ရည္စူးခဲ့တာပါကြယ္.. 

         ......... ........... ........... ........... 

         ......... ........... ........... ........... 

အျပန္အလွန္ေတာင္းပန္သလိုေလသံေတြနဲ.မုန္တိုင္းတိုက္စျပဳလာေနတဲ့အထိ ႀကားထဲက 

က်ေနာ့္မွာေက်ာက္ရုပ္တစ္ရုပ္လိုဘာ၀င္ေျပာရမွန္းမသိျငိမ္သက္လို.ေပါ့။ 

         ကဲပါ.. ေမာင္ေရ.. ဒီေနရာမွာအျပတ္ေျပာပါေတာ့ေနာ္.. ဆိုပီးစကားဦးက 
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က်ေနာ့္ဖက္ကိုလွည့္စျပဳလာပီ။ 

         ခုအတိုင္းဆိုညီမေလးလည္းသနားစရာေကာင္းေနရွာပီ.. ပုံ.ပုံ.ကလည္းေမာင့္ကိုမခြဲႏိုင္.. 

ဒီေတာ့ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့ ေမာင္ကိုယ္တိုင္တစ္ခြန္းပဲေျပာပီးဆံုးျဖတ္ပါေတာ့... လို.ပုံ.ပုံ.က 

က်ေနာ့္ကိုစုိက္ႀကည့္ရင္းဆံုးျဖတ္ခုိင္းလာတယ္ဗ်ာ။ 

....... ......... ........ ......... 

....... ......... ........ ........ 

စူးစူးရဲရဲမ်က္လံုး၀ုိင္း၀ုိင္းေလးေတြနဲ.က်ေနာ့္ကိုေငးႀကည့္ေနတဲ့က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးနီနီခ်ိဳ။ 

ေတာက္ပေနတဲ့အႀကည့္ေတြထဲမွာသူ.ကိုက်ေနာ္တသက္လံုးပစ္မသြားပါဘူးဆိုတဲ့ယံုႀကည္မႈ 

ေတြအျပည့္။ က်ေနာ့္ကိုအသည္းနင့္ေအာင္ခ်စ္ရွာတဲ့ဘာမွအျပစ္မရိွတဲ့ေကာင္မေလး။ ဒီဖက္ကိုႀကည့္ပါဦး.. 

ေဒါက္တာရီရီ..ဒါမွမဟုတ္အေနတည္ပီးမေနာျဖဴတဲ့က်ေနာ့္ငယ္ငယ္ကပုံ.ပုံ.။ ခါးက 

ေလးမတ္မတ္ေနရင္းေတာင့္ေတာင့္ေလးထိုင္ရင္းက်ေနာ္ေျပာမယ့္စကားကိုေမွ်ာ္လင့္တႀကီးဟန္ကေလးနဲ.ေလ။ 

ဟိုးငယ္ဘ၀ကေလးအရြယ္ကေနခုထိ က်ေနာ့္အေပၚအႏြံတာခံရွာတဲ့ေကာင္မ 

ေလးရယ္ခုက်ေနာ့္ကိုေဆြးရိပ္သမ္းေနတဲ့ မ်က္၀န္းညိဳညိဳေလးနဲ.အသနားခံေနရွာပီ။ က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမလဲဗ်ာ။ 

ဘာေျပာလိုက္ရမလဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို က်ေနာ္လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး .... 

မလုပ္ခဲ့ရေသးဘူးဆိုရင္လည္းအေျဖကရွင္းမယ္။ 

ခုေတာ့၂ေယာက္လံုးနဲ.နယ္ကၽြံခဲ့မိပီဆိုေတာ့ဘယ္သူ.ကိုဘာအေႀကာင္းျပခ်င္နဲ.ျဖတ္ရမွာလဲဗ်ာ။ 

         အကိုေရ! ေျဖလိုက္ေလ... ဘယ္သူ.ကိုပုိခ်စ္သလဲ..ဘယ္သူ.ကိုလက္ထပ္မလဲဆိုတာ.. 

မမရီေမးေနတယ္..ေျပာလိုက္ေတာ့.. ဆိုပီးအနီေလးကစိတ္လႈပ္ရွားေနတဲ့အသံတုန္တုန္ေလးနဲ. 

ေျပာလာပီ။ 

ပုံ.ပုံ.ခမ်ာလည္းစိတ္အရမ္းလႈပ္ရွားေနတဲ့ဟန္နဲ.ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုသြားျဖဴျဖဴေလးနဲ.ခပ္တင္းတင္းကိုက္ထားရွ

ာပီ။ က်ေနာ္မခံႏုိင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ဒီအေျခေနႀကီးကိုမခံစားႏိုင္ေတာ့ 

ဘူး။ က်ေနာ္၀ုန္းကနဲမတ္တပ္ထရပ္လိုက္ပီး အက္ကြဲေနတဲအ့သံနဲ.ေအာ္လိုက္တယ္... ..... .... .....  

         ငါ၂ေယာက္စလံုးကိုမခြဲႏိုင္ဘူး 

...ဘယ္သူ.ကိုမွပုိမခ်စ္ဘူး..၂ေယာက္စလံုးကိုျမတ္ႏုိးတယ္..ငါ့ကိုမင္းတို.ခ်စ္တယ္ဆိုအဲ့ေမးခြန္းကိုေနာက္ထပ္မ

ေမးႀကပါနဲ.ေတာ့.. ....  

လို.စိတ္ထဲရွိတာေတြကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာေျပာလိုက္ရင္းဆတ္ကနဲလွည့္ထြက္လိုက္မိတယ္။ 

ေနာက္ကိုျပန္လည့္ွမႀကည့္မိဘူး...သူတို.၂ေယာက္ထဲအေအးဆိုင္မွာက်န္ရစ္ခဲ့ပီ။ 

  အဲ့ဒီလိုေတြျဖစ္ကုန္တယ္ဗ်ာ.. က်ေနာ္ဘာလုပ္ရမလဲ !!  

အက္ကြဲရီေ၀မူးယစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္စကားသံက ခေနာ္ခနဲ.အရက္ဆိုင္အုိေလးေပၚကို 

တေျဖာက္ေျဖာက္က်ေနတဲ့ မုိးေပါက္သံေတြႀကားထဲမွာမသဲမကြဲထြက္က်လာတယ္။ ေန.လည္ကက်ေနာ္နဲ. 
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က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့မိန္းမ၂ေယာက္ရဲ.မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ဆိုင္ထဲက ျပႆနာကိုခု က်ေနာ့္ေရွ.မွာထိုင္ေနတဲ့ 

ဆံပင္ရွည္ရွည္နဲ.ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာႀကီး၂ေယာက္ကိုရင္ဖြင့္ေနမိတယ္။ က်ေနာ္အေတာ္ 

ေလးဗ်ာမ်ားစျပဳေနပီဗ်ာ။ ဘယ္ခ်စ္သူကိုမွလဲမပစ္ရက္ျပန္၊သူနာျပဳဆရာမေလးကိုပုိခ်စ္တယ္ဆိုတာေတာင္.. 

ဆရာ၀န္မေလးကိုလည္းသနားခ်စ္ကေလးခ်စ္ျမတ္ႏုိးေနေတာ့ကာသိပ္ခက္ေနပါပီ 

ေလ။ က်ေနာ့္အျဖစ္ကိုႀကည့္ပီး စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနတဲ့ဆရာသမား၂ေယာက္ကေတာ့ 

ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္သုတ္ကိုေကာက္၀ါးလိုက္၊ ဘီအီးေတြတစ္ခြက္စီထပ္ေမာ့ပီး ေဆးေပါ့လိပ္ကိုယ္စီဖြာရင္းစဥ္း 

စားခန္း၀င္ေနႀကတယ္။ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့က်ေနာ္တစ္ေယာက္ သူတို.မ်က္နာေတြကိုတစ္လွည့္စီေငးရင္း 

ဘာအႀကံဥာဏ္မ်ားေပးလာမလဲဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးနဲ.ေပါ့။ 

           ေမာင္သက္..ဘယ္သူ.ကိုမွမျပတ္ႏုိင္ဘူးဆိုပါေတာ့ ...ေဆးေပါ့လိပ္မီးခုိးေတြကိုမႈတ္ထုတ္ရင္း 

ဆရာသမားတစ္ေယာက္ကစကားစေတာ့ က်ေနာ္ေခါင္းျငိမ့္ျပမိတယ္။ 

           အိမ္း! ၂လမ္းရိွတယ္..ကြာ.. မင္း၂ေယာက္လံုးကိုတျပိဳင္နက္ထဲယူရင္ယူဒါမွမဟုတ္ 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသလိုက္.. ဒါပဲ.. 

           ဗ်ာ!! 

လမ္းမဖက္အေမွာင္ထုထဲကိုေငးေနတဲ့က်န္တဲ့ဆရာသမားကဆတ္ကနဲလွည့္လာပီး... 

            ၂ေယာက္လံုးကိုဘယ္လိုယူမလဲဒါဗမာေျပဗ်...တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးတဲ့တိုင္းေျပ..ခင္ဗ်ား 

ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ရဲ.အိမ္ေထာင္ေရးနဲ.ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္မဖတ္ဖူးဘူးလား... 

             ဟ..မင့္ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္က မိန္းမဘယ္ႏွစ္ေယာက္ယူသြားသလဲေသခ်ာျပန္စဥ္းစားဦး..ခ်ီးတဲ့မွပဲ.. 

             ...... ........ ....... ......... ..........  

             ..... ......... ....... ......... .......... 

သူတို.၂ေယာက္အခ်ီအခ်ထပီးျငင္းကုန္ႀကတာကိုႀကည့္ပီး က်ေနာ္ပုိလို.ေတာင္စိတ္အုိက္လာတယ္ဗ်ာ။ 

ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို.တိုင္ပင္မွျပႆနာထျဖစ္ကုန္ျပန္ပီ။ 

             

ဘာပဲေျပာေျပာအဆင္ေျပရင္ပီးတာပဲဟာကို..ဒီေတာ့ေမာင္သက္..မင္း၂ေယာက္လံုးကိုယူပလိုက္ကြာ..ႀကာတ

ယ္..ဒါမ်ိဳးကိစၥေလာကမွာမျဖစ္ဖူး၊မရွိဖူးတာမွမဟုတ္တာ.. 

             ...... ....... ........ 

             

မတတ္ႏုိင္ဘူး...ဘယ္သူ.ကိုမွမပစ္ႏုိင္လို.၂ေယာက္လံုးကိုယူမယ္သာျပင္လိုက္..မင့္ကိုတကယ္ခ်စ္တဲ့မိန္းမက

လက္ခံလိမ့္မယ္..မင့္ကိုလိုခ်င္တာထက္ဂုဏ္သိကၡာကိုပုိတန္ဖုိးထားတဲ့ 

တစ္ေယာက္ကေနာက္ဆုတ္ခ်င္ဆုတ္သြားႏိုင္တယ္...ဒါဆိုလည္းရွင္းသြားကေရာ... ဟုတ္လားငါေျပာတာ!! 

             ....... ...... ......... 
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            အဲ့ဒီညကမိုးေတာ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွက်ေနာ္အိမ္ျပန္ေရာက္သြားတယ္။ 

မုိးေရေတြစိုရႊဲပီး ယိုင္တိုင္တိုင္နဲ.ပုံ.ပုံ.အခန္းျပဴတင္းေပါက္ကိုသြားထုပီးႏုိးလိုက္ေသးတယ္။ 

အိပ္ေပ်ာ္ဟန္မတူတဲ့ပုံ.ပုံ.တစ္ေယာက္က်ေနာ့္အ၀တ္ေရစိုေတြကိုဆြဲခၽြတ္ပီး တဘက္နဲ.တစ္ကိုယ္ 

လံုးေျခာက္ေအာင္သုတ္ေပးပီး ေစာင္ပါးေလးနဲ.ပတ္ပီးဖက္ထားေပးတာေတာ့က်ေနာ္မွတ္မိတယ္။ 

သူက်ေနာ့္ကိုဖက္ရင္းငုိေနတယ္ဗ်ာ။ သူ.ရင္ခြင္ထဲကရီေ၀ေ၀ျဖစ္ေနတဲ့က်ေနာ္ကေတာ့စိတ္ 

ထဲရိွတာေတြကိုမုိးသံတေ၀ါေ၀ါႀကားမွာ ေအာ္ေနမိခဲ့တာေပါ့ေလ.... 

            ပုံ.ပုံ.နင္ငါ့ကိုအရမ္းခ်စ္တာပဲလား... ေအးအနီေလးကလည္းငါ့ကိုအရမ္းခ်စ္ရွာတယ္.. 

ငါကလည္း၂ေယာက္လံုးကိုခ်စ္တယ္ဟာ.. 

            ေမာင္!! တအားမေအာ္နဲ.ေတာ္ပီ..တိတ္ေတာ့..ပုံ.ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္.. 

            ေအး.. ပုံ.ကေလးနင့္ကိုငါယူမယ္.. အနီေလးကိုလည္းယူမယ္ ၂ေယာက္လံုးကိုယူမယ္ဟာ... 

ဘယ္သူဘာေျပာေျပာနင္တို.၂ေယာက္လံုးကိုငါလက္ထပ္ပလိုက္မယ္... 

            ေမာင္ရယ္! ေတာ္ပါေတာ့..ပုံ.ဖက္ထားေပးမယ္ေနာ.္..အိပ္ေတာ့ေနာ္အိပ္ေတာ့.... 

            ဖက္ထား...အရမ္းဖက္...ခ်မ္းလိုက္တာ.. ပုံ.ေရ..ငါနင့္ကိုမခြဲႏိုင္ပါဘူးဟာ.. နင့္ကိုငါယူမွာပါ...  

             အင္းပါ..ေမာင္ရယ္...အိပ္လိုက္ေတာ့..အိပ္...အိပ္... 

            ........ ......... ....... ....... ......... 

            ........ ......... ....... ....... ......... 

မနက္မုိးလင္းေတာ့ က်ေနာ္ႀကည္ႀကည္လင္လင္ပဲႏိုးလာတယ္။ 

ေရမိုးခ်ိဳးပီးတာနဲ.ဘာမွမျဖစ္သလိုပဲပံု.ပုံ.ကိုေဆးရုံလိုက္ပုိ.တယ္။ 

သူကလည္းခပ္ျပံဳးျပံဳးပဲျဖစ္ေနလို.က်ေနာ္အ့ံႀသမိေနေသး 

တယ္ဗ်။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ဂ်ဴတီထြက္လာတဲ့ အနီေလးနဲ.ေဆးရုံဆင္၀င္ေအာက္မွာသြားဆံုမိေသးတယ္။ 

သေဘာထားႀကီးလြန္းတာလားဟန္ေဆာင္ေနႀကတာလားေတာ့က်ေနာ္နားမလည္ 

ဘူးဗ်ာ...၂ေယာက္လံုးကအျပံဳးမပ်က္ႏႈတ္ဆက္ေနႀကတာမ်ား မမရီ..ညီမေလးအနီခ်ိဳ ဆိုတာေတြခ်ည္းပဲေလ။ 

ပုံ.ပုံ.ကက်ေနာ့္ဖက္လွည့္လာရင္း ...  

            ေမာင္ေရ..ညေနပံု.ကိုလာႀကိဳဖုိ.မေမ့နဲ.ေနာ္..တာ့တာဆိုပီးေဆးရံုထဲ၀င္သြားေရာ.. 

က်ေနာ္လည္းအနီ.ကိုစက္ဘီးနဲ.တင္ပီးသူ.အိမ္ဖက္ကိုနင္းလာခဲ့တယ္။ လမ္းမွာဗုိက္ဆာတယ္ဆို 

လို.လက္ဖက္ရည္နဲ.ပလာတာ၀င္၀ယ္လာခဲ့ေသးတယ္။ အိမ္ေရာက္မွ၂ေယာက္သားတူတူစားေသာက္ရင္း 
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အနီေလးက ရယ္က်ဲက်ဲမ်က္နာေလးနဲ. ေမာင္ေရ! လို.စေတာ့ က်ေနာ္ကေဟ့ေကာင္ 

ေတာ္ပါဟာလို.ေဟာက္လိုက္တာကို ဂရုမစုိက္တဲ့ဟန္ေလးနဲ.တခစ္ခစ္ရယ္ေနျပန္တယ္။ 

 အိပ္ခန္းျပဴတင္းေပါက္ကို ကုတင္ေပၚကေနအသာတြန္းဖြင့္လိုက္ေတာ့ 

အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းမရေသးဘူး။ 

မုိးရာသီရဲ.လလယ္ေရာက္ေနတဲ့မနက္ခင္းဆိုေတာ့ အျပင္မွာမုိးျမဴေတြ က်ဆင္းေနတာ 

ႀကည့္လို.လွလိုက္တာဗ်ာ။ ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ေ၀လီေ၀လင္း မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ အျဖဴဆြတ္ဆြတ္မုိးျမဴမႈန္ေတြ 

ကိုျမင္လိုက္ရေတာ့ ျဖဴမြန္ရဲ.ကဗ်ာထဲက ဆြတ္ဆြတ္ေမွာင္ ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုသတိရမိေသးတယ္။ 

          စိမ့္ေအးေအးေလးျဖစ္ေနတဲ့ေလႏုႏုေလးေတြကညင္သာသာေလး တိုက္ခတတ္ိုး၀င္လာတယ္။ 

ကုတင္ေပၚက က်ေနာ့္ေဘးမွာ အသက္ရွဴသံခပ္တိုးတိုးမွန္မွန္ေလးနဲ. က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလး 

အိပ္ေမာက်ေနရွာတယ္။ ခပ္ေကြးေကြးေလးလွဲေလ်ာင္းေနတဲ့သူ.ငါးရံ.ကိုယ္လံုးေလးကိုက်ေနာ္ငုံ. 

ႀကည့္ရင္းေငးေနမိတယ္ေလ။ ရွည္လ်ားေျဖာင့္စင္းပီးလွပလြန္းတဲ့ ဆံႏြယ္ရွည္ေလးေတြက 

တေစာင္းလွဲအိပ္ထားတဲ့သူမေက်ာဖက္မွာျဖန္.ႀကဲထားသလိုပဲ။ တ၀က္တပ်က္ေျပက်ေနတဲ့ထမီေလး 

ေအာက္ကျပဴစစျဖစ္ေနတဲ့ တင္ပါးအိစက္စက္၀ုိင္း၀ုိင္းေလးကို က်ေနာ္ 

လက္ဖ၀ါးနဲ.အသာေလးပြတ္သပ္ႀကည့္လိုက္ေတာ့ 

ေအးစက္စက္အထိေတြ.ရလို.ေလွ်ာက်ေနတဲ့ထမီေလးကိုအသာျပန္ 

မတင္ေပးလိုက္တယ္။ 

ေကာ့တက္ေနတဲ့မ်က္ေတာင္ေမႊးေလးေတြ၊သြယ္လ်တဲ့မ်က္နာႏုႏုေလးရယ္၊အသက္ရွဴလိုက္တိုင္း 

ႏိွမ့္တံုျမင့္တံုျဖစ္ျဖစ္သြားတဲ့ အင္းက်ီပါးပါးေလးေအာက္ကေရႊရင္အစုံ 

ရယ္.. ပီးျပည့္စုံတဲ့နံနက္ခင္း မုိးျမဴေတြႀကားထဲက တိတ္တဆိတ္အိပ္စက္ေနတဲ့နတ္မိမယ္ကေလးအလားေပါ့။ 

မေန.ညကထံုးစံအတိုင္း က်ေနာ္နဲ.ဆရာ၀န္မေလးတို.ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းခ်စ္ခဲ့ႀက 

ေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးပင္ပန္းေနရွာတယ္ေနမွာ။ ခုက်ေနာ္သူ.ဆံႏြယ္ရွည္ေလးေတြကို 

ကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္ေနတာ၊ သူ.နဖူးေျပာင္ေျပာင္ကေလးကို နမ္းပီးေမႊးေမႊးေနတာေတာင္မွ သူမႏုိးမလာ 

ဘူးဗ်ာ။ 

           က်ေနာ္ခင္ဗ်ားတို.ကိုေျပာျပခဲ့သလို က်ေနာ့္ခ်စ္သူ၂ေယာက္ဇတ္လမ္းကို၂ေယာက္လံုးက 

မသိဟန္ေဆာင္ပီးဒီလိုပဲဆက္သြားေနလာတာႀကာလာပီဗ်။ 

ပုံ.ပုံ.ေကာအနီေလးပါ.. တစ္ေယာက္မွက်န္တဲတ့စ္ေယာက္ကိုျဖတ္လိုက္ပါ သူ.ကိုပဲခ်စ္ရမယ္ဘာညာဆိုပီး 

အေရးဆိုမလာဘူး။ ပုိဆိုးတာကတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မေကာင္းမေျပာတဲ့အ 

ျပင္သနားဂရုဏာေလသံေလးေတြေတာင္ေျပာေျပာလာျပန္ေရာဗ်။ ပုံ.ပုံ.က .. ေမာင္!! 

ေမာင့္သူနာျပဳဆရာမေလးက သြက္သြက္လက္လက္ကေလးေနာ္.. ေမာင္နဲ.၂ေယာက္တူတူလမ္းေလွ်ာက္ 

ရင္ေတာ္ေတာ္ႀကည့္ေကာင္းတယ္..ပီးေတာ့ေမာင့္ကိုအရမ္းတြယ္တာပီးအားကိုးေနရွာတဲ့ ပုံကေလး တဲ့။ အင္း.. 
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အနီေလးကလည္းေျပာပါတယ္.. ဟ!! အကို.. မမရီကအကို.အေပၚထားတဲ့သံ 

ေယာဇဥ္ကေတာ္ေတာ္ႀကီးလြန္းတယ္ေနာ္.. သနားစရာေလး.. ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အကို.ကိုေမွ်ာ္ေနခဲ့ရွာတာတဲ့..ပီးေတာ့အင္မတန္ယဥ္စစဟန္ပန္ေလးနဲ.ညိဳေခ်ာေလးေနာ္အကို တဲ့။ ဖူး... လြယ္ 

ေတာ့မလြယ္ဘူးဗ်။ က်ေနာ့္အျဖစ္ကိုခင္ဗ်ားတို.ဘယ္လိုျမင္မလဲေတာ့မသိဘူး။ အမွန္တိုင္း၀န္ခံရရင္ 

က်ေနာ္၂ေယာက္လံုးကိုခုခ်ိန္မွာ မခြဲႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုစြန္.ရမယ္ဆို 

ရင္ေတာင္ က်ေနာ္သြက္သြက္ခါေအာင္ရူးသြားလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ သူတို.၂ေယာက္စလံုးကလည္း 

က်ေနာ္ပစ္သြားရင္သတ္ေသမယ္ဆိုတာႀကီးပဲျခိမ္းေျခာက္သလိုလုိေတြစကားဦးသမ္းသမ္း 

လာေနျပန္ေတာ့ ဘယ္လိုမွမကိုင္တြယ္ႏုိင္တတ္ေအာင္ျဖစ္လာလို. 

ဒီလိုပဲအီလည္လည္ဆက္လုပ္ေနလိုက္တယ္ဗ်ာ။ 

           ခင္ဗ်ားတို.က်ေနာ္တို.ေျပာေနႀကစကားတစ္ခြန္းရိွတယ္ဗ်ာ.. 

မုန္.ကိုသာေ၀စားမယ္..အခ်စ္ကိုေတာ့ေ၀မစားဘူးဆိုတာေလ(မိန္းမေတြေျပာတတ္တဲ့စကားေပါ့) 

မဟုတ္ဘူးဗ်။ ခုျမင္တယမ္လား အခ်စ္ေကာ၊မုန္.ေကာေ၀စားေနတဲ့မိန္းမ၂ေယာက္ဆိုတာ 

ေလာကမွာမရိွမဟုတ္ရိွတယ္ဆိုတာ။ တစ္ခုေတာ့ရိွတာေပါ့.. ဒီအေျခေနေရာက္ခဲ့ရတာ က်ေနာ္ကိုယ္ 

တိုင္ေလာ္မာေဖာက္ျပားခ်င္တဲ့စိတ္ရိွခဲ့လို.မဟုတ္ဘူးဆိုတာ 

သူတို.၂ေယာက္လံုးလက္ခံယံုႀကည္သြားခဲ့တာလဲပါမယ္။ 

ရုိးရုိးသားသားနဲ.မေရွာင္သာပဲျဖစ္သြားခဲတ့ဲ့အျဖစ္ပ်က္ေတြဆိုတာသိေန 

ျ့ပန္ေတာ့ ဘယ္သူ.ဘယ္သူမွအျပစ္တင္ခ်င္စိတ္ရိွပုံမရေတာ့ဘူးေလ။ 

            ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုပဲ 

လက္ခံယံုႀကည္ခဲ့ေပမယ့္ခုေတာ့ခက္ေနျပန္ပါပီေကာ။ 

လိင္ကိစၥကိုသာမန္လူတစ္ေယာက္လိုနွစ္ျခိဳက္ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ေတြ.တဲ့မိန္းမနဲ.ေလွ်ာက္အိပ္၊ 

ဒါမွမဟုတ္မိမိခ်စ္သူတစ္ေယာက္ထဲနဲ.မတင္းတိမ္ႏုိင္တဲ့ ကာမသရဲတစ္ေကာင္လည္းမဟုတ္ရ 

ေပါင္ဗ်ာ။ ခုေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ခပ္ရွက္ရွက္နဲ.၀န္ခံရရင္ ခ်စ္သူ၂ေယာက္နဲ.အပတ္မလည္ႏုိင္သလိုျဖစ္ကုန္ပီဗ်ာ။ 

ဟုတ္တယ္ေလ.. ခ်စ္သူ၂ေယာက္ရိွတယ္.. ၂ေယာက္လံုးကငယ္ရြယ္တယ္၊ႏုပ်ိဳ 

တယ္၊တက္ျကြတယ္။ တစ္ေယာက္က ငယ္ရြယ္ပြင့္လင္းပီး ခပ္အိအိကိုယ္လံုးပုိင္ရွင္ 

ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းသူနာျပဳဆရာမေလး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က မဟာဆန္တဲ့ဆံပင္ရွည္ရွည္အရပ္ 

ျမင့္ျမင့္သြယ္လ်လ်(ဒါေပမယ့္ ရင္ေတြတင္ေတြႀကေတာ့ဆူျဖိဳးက်စ္လစ္လို.) 

အပ်ိဳႀကီးဆရာ၀န္ဂုိက္ဖမ္းေနေပမယ့္ အိပ္ယာေပၚမွာအင္မတန္တက္ျကြပီး ဦးေဆာင္တတ္တဲ့ ဆရာ၀န္မေလး။ 

မတူညီတဲ့ကိုယ္လံုး၂ခုကိုအျမဲထိေတြ.ေနရတဲ့ က်ေနာ့္မွာ ရုိးအီသြားတယ္ဆိုတဲ့စိတ္ခံစားမႈအစား 

အျမဲတမ္းတက္ျကြေနတဲ့ အခ်စ္စိတ္က ႀကီးစုိးလြမ္းမုိးေနေတာ့တာပါပဲဗ်ာ။ အင္း!!  ေျပာလို.မ 

ေကာင္းေပမယ့္ က်ေနာ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခုကိုေျပာျပဦးမယ္ဗ်ာ။ 
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             ခုေနာက္ပုိင္းက်ေနာ့္ခ်စ္သူ၂ေယာက္စလံုးနဲ.အိပ္ပီဆို 

၂ေယာက္လံုးကပုိပီးအစြမ္းျပလာသလိုလိုခံစားရတယ္။ 

က်ေနာ္ေျပာတာသေဘာေပါက္သလားမသိဘူး။ အစြမ္းကုန္တက္ျကြျပလာတယ္ဗ်ာ။ 

အနီေလးဆိုက်ေနာ့္ကိုအရင္စပီးဆြဆြလာတယ္.. ခ်စ္ႀကပီဆိုလည္းစစခ်င္းသူကအရင္တက္ပီးေဆာင့္ရ 

မွေက်နပ္တယ္။ အေပၚကေနေဆာင့္ေနရင္း အကို!! ေကာင္းတယ္မလားဟင္.. ေကာင္းတယ္ေနာ္ 

ဆိုပီးအတင္းေမးတာမ်ိဳးေတြလုပ္လာတယ္။ ပုံ.ပုံ.ေလးကလည္းတမ်ိဳးဗ်။ က်ေနာ့္ကိုမအိပ္ခင္ 

အရင္အားရပါးရစုပ္ေပးလွ်က္ေပး ပီးတာနဲ. ေမာင္!! ပုံ.ေလးဖက္ေထာက္ေပးမယ္ေနာ္.. 

ေမာင္အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ပုိေဇရွင္ေလေနာ္... လာ..ပုံ.ဆံပင္ရွည္ေတြကိုဆြဲပီး တအားစိတ္ရိွလက္ရိွေဆာင့္ 

 - ိုး ေပးဆိုပီး က်ေနာ္စိတ္ျကြေစမယ့္စကားမ်ိဳးေတြေျပာလာတယ္ဗ်။ ဒီေတာ့ က်ေနာ့္မွာဟိုဖက္ေကာဒီဖက္ေကာ 

ခ်စ္ရလြန္းလို.အပတ္ကိုမလည္ႏုိင္ဘူးျဖစ္ျဖစ္လာတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ရိပ္မိတာက 

ေတာ့ သူတို.၂ေယာက္လံုးက သူတို.ကိုစိတ္မပ်က္သြားေအာင္ ငါ့ကိုပုိခ်စ္လာေအာင္ဆိုပီး.... 

အဲ့လိုေတြလုပ္လာတာလားလုိ. ဘာပဲေျပာေျပာဒီကိစၥမွာေတာ့ ၀န္တိုမႈမနာလိုမႈဆိုတာသူတို.စိတ္ 

ထဲမွာရိွမွာေသခ်ာတယ္ေလ။ ျပႆနာတက္ေနတာက က်ေနာ္ဗ်။ ေန.လည္ေန.ခင္း အနီေလးနဲ.၃ခါေလာက္ -

ိုးပီးျပန္လာ၊ ညေရာက္ေတာ့ ပုံ.ပုံ.အခန္းထဲေရာက္သြားပီး မလုပ္ေတာ့ပါဘူးလို. 

ဆံုးျဖတ္ပီးကာမွ ဘာလဲ!! ေမာင္က က်မခႏၶာကိုယ္ကိုစိတ္မ၀င္စားဘူးေပါ့ဆိုတဲ့ 

ပုံ.ပုံ.ရဲ.အသံတုန္တုန္ေလးနဲ.ငုိမဲ့မဲ့ေျပာတာခံလိုက္ရပီး တဖက္လွည့္ပီးေခြေခြေလးအိပ္ေနတဲ့ ပုံ.ပုံ.ကိုႏုိ.ေလး 

ပြတ္၊ဖင္ေလးကိုင္ေခ်ာ့ေမာ့ေနရင္း သူကတဟင္းဟင္းဖီးလ္တက္လာတာျမင္ရင္ က်ေနာ္လည္း 

မေအာင့္ႏုိင္ေတာ့ပဲ ခ်စ္မိျပန္တာပဲေလ။ အင္း..စပီဆိုတာနဲ.အနည္းဆံုး၂-၃ခါဆက္တိုက္ -ုိး မိ 

ျပန္ေရာ။ ဟုတ္ပ.. ခုနကေျပာသလိုမတူညီတဲ့ကိုယ္လံုးေလးရယ္..မတူညီတဲ့တံု.ျပန္မႈ ၊ျပဳစုမႈေတြေႀကာင့္ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္တက္တက္ျကြျကြ မီးကုန္ယမ္းကုန္ခ်စ္မိတာကိုးဗ်။ 

          တခါတေလႀကေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

ဆိုင္း၀ုိင္းထဲကပတ္လံုးေတြကိုပတ္ခ်ာလည္လက္သံေျပာင္ေအာင္တီးေနရတဲ့ စိန္ေဗဒါ 

လို.ေတာင္ျမင္လာတယ္။ 

ဒါေပမယ့္... မီးစာကအရိွန္ျပင္းျပင္းေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ.... ...... ....... 

....... ........... ........... ......... .......... .......... 

 

....... ..........  ........... ........ ...........  ......... 

 ေရာင္နီလာစျပဳေနပီ။ 

ေနာင္ထပ္နာရီအနည္းငယ္အႀကာမွာ က်ေနာ္ဟာဘ၀တစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲသြားမယ့္ 

လုပ္ရပ္တစ္ခုကိုလုပ္ေတာ့မယ္လို.ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားပီးပီဗ်ာ။ က်ေနာ့္ေဘးမွာအိပ္ေမာက်ေနရွာတဲ့ ဆရာ၀န္မ 
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ေလးခမ်ာေတာ့ဘာမွမသိရွာပါလားေနာ္။ အျမဲေဆြးရိပ္သမ္းေနတတ္တဲ့အျပစ္ကင္းစင္တဲ့မ်က္နာေလးကို 

ေငးႀကည့္ရင္း  သနားလာလို.ဘယ္ဖက္ရင္အုံ 

တစ္ခုလံုးက်ဥ္တက္လာတယ္။ ဒီေန.မနက္ခင္း၁၀နာရီမွာ 

က်ေနာ္အနီေလးကိုရုံးတက္လက္မွတ္ထိုးလိုက္ဖုိ.ဆံုးျဖတ္ထားပီ။ မလုပ္လို.မျဖစ္ေတာ့တဲ့အေျခေနက 

က်ေနာ့္ကိုတြန္းပုိ.ခဲ့ပီေကာဗ်ာ။ 

           တေန.ကဘြားေလးေမ က်ေနာ့္ကိုစကားေခၚေျပာတယ္။ 

တိုတိုနဲ.လိုရင္းေျပာရရင္ က်ေနာ့္ဇတ္လမ္းကိုဟိုးအေ၀းက ေဖေဖေမေမတို.ႀကားသြားတယ္ဗ်ာ။ 

အဲ့ဒီေတာ့ျမန္ျမန္ကိစၥျပတ္ေအာင္ ပုံ.ပုံ.နဲ.က်ေနာ့္ကိုတက္သုတ္ရုိက္ပီး လက္ထပ္ေပးဖို.စဥ္းစားေန 

ပီတဲ့။ ေတာင္ေတာင္အီအီေတြ ေတြးမယ္မႀကံနဲ.လူႀကီးေတြက ဟိုးအရင္ကထဲကစီစဥ္ပီးသားဆိုလား 

ဘြားေလးေမကေျပာလာတယ္။ အဲ့ဒီေန.တစ္ေန.လံုး က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္သြားခဲ့တယ္။ 

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဗ်ာ။ ပုံ.ပုံ.ကို အကဲခတ္လိုက္ေတာ့ ဘာမွသိရွာတဲ့ပုံမေပၚဘူး။ 

ကိုယ့္ဇတ္ကိုယ္မႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာဒီလိုမ်ိဳးပဲေနမွာဗ်။ 

            မအီမလည္ျဖစ္ေနတဲ့ခံစားခ်က္နဲ.က်ေနာ္အိမ္ကထြက္ပီး အနီေလးဆီေရာက္သြားခဲ့တယ္။ 

ပထမေတာ့ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္လုပ္ပီး အမူအရာမပ်က္ေအာင္ပုံမွန္ေလး ခါတိုင္းလိုလုပ္ေနေသးတယ္။ 

ခပ္ျပံဳးျပံဳးနဲ.ခါတိုင္းလို၂ေယာက္သားခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပီး စာအုပ္ေတြကိုယ္စီနဲ. 

ဧည့္ခန္းမွာျငိမ္ေနႀကေသးတယ္။ နည္းနည္းေလးႀကာလာေတာ့မွ ထံုးစံအတိုင္း ဖတ္လက္စ 

စာအုပ္ေလးေတြခ်ပီး အိပ္ခန္းထဲမွာတူတူအိပ္ဖုိ.ျပင္ႀကေရာ။ လုပ္ေနႀကအတိုင္း(စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္) 

တစ္ခါေလာက္စိတ္ပါလက္ပါ အိပ္ယာေပၚမွာ ခ်စ္စခန္းဖြင့္ခဲ့ႀကေသးတာေပါ့။  

...... ....... ....... 

...... ....... ........ 

...... ....... ........ 

             ပီးသြားလို.၂ေယာက္သားအ၀တ္မဲ့ကိုယ္ေတြနဲ.ဖက္ပီး အေမာေျဖေနႀကတယ္။ 

အိေထြးေထြးကိုယ္လံုးေမႊးေမႊးေလးကို ဖက္ထားရင္း 

က်ေနာ္မိန္းေမာေနခဲ့မိတာ..ရင္ခြင္ထဲကအနီေလးစကားစေျပာလာမွသတိ၀င္လာတယ္။ 

က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲကေနေခါင္းကေလးေမာ့ပီး ႏႈတ္ 

ခမ္းခ်င္းျပြတ္ကနဲစုပ္ပီး ျပံဳးခ်ိဳေနတဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးက စကားစေျပာတယ္။ 

             အကို! အနီေလ.. အကို.ကိုအရမ္းတြယ္တာလာမိပီကြယ္..ဟင္းးး 

ခ်စ္လိုက္တာ..ခ်စ္လိုက္တာ..ျပြတ္..ျပြတ္ 

             အင္း! 

             အကို.ခ်စ္သူေလးျဖစ္ေနရတာ 
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အရမ္းကံေကာင္းတယ္လို.ရင္ထဲမွာခံစားမိတိုင္းႀကည္ႏူးလိုက္ရတာသိလား.. 

             အင္း! 

             Of Mice & Men ၀တၳဳေလးကိုျပန္ဖတ္ဖတ္ပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနမိတယ္ကြယ္ သိလားအနီခ်စ္တဲ့ 

အကိုေရ. 

             ..... ...... .....  

             အကိုရယ္.. အနီေလးရယ္... 

ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းနဲ.ေလရဟတ္အနီကေလးပါတဲ့အိမ္ကေလးတစ္လံုးနဲ.ခ်စ္စရာ 

ယုန္ျဖဴျဖဴေလးနဲ.တူတဲ့ကေလးေလးေတြ ဆိုတာေတြးမိပီး ျပံဳးေနမိတာ 

             ေအးပါ..အနီရာ 

             အဲ့ဒါေတြအနီေလးဘယ္ေတာ့ ရမွာလဲဟင္.. အကို! 

             ဖူး!! 

             အကိုလို.! ေျပာပါရွင့္ ... မမရီနဲ.တိုင္ပင္ရဦးမွာလား ခစ္ခစ္ 

             သဘက္ခါ!!! 

             ရွင္.. အကို     

             တဘက္ခါမနက္ခင္း၁၀နာရီေလာက္ အနီေလးနဲ.အကိုရုံးတက္ပီးလက္မွတ္ထိုးႀကစို.ေနာ္.. ...  

             ဟင္!! 

..... ...... ...... ....... ........ 

..... ...... ...... ....... ........ 

             နားမလည္တဲ့ပုံေပါက္ေနတဲ့အနီ.ကိုက်ေနာ္ေသခ်ာရွင္းျပလိုက္မိတယ္။ 

အေျခေနကဒီလိုမွမလုပ္လို.မရေတာ့တာကိုး။ က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကို လက္ထပ္လိုက္ေတာ့မယ္။ 

မတတ္ႏုိင္ဘူးဗ်ာ။ ျဖစ္သမွ်အကုန္လံုးရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာေပါ့။ က်ေနာ့္ရင္ခြင္ထဲက အနီေလးခမ်ာ 

တုန္လႈပ္ေနသလို၊အ့ံႀသ၀မ္းသာေနသလို 

ဖန္ေဂၚလီလို၀ုိင္းစက္စက္မ်က္လံုးေလးေတြနဲ.ေႀကာင္ေငးေနရွာတယ္။ 

မယံုမရဲျဖစ္ေနဟန္ေလးနဲ.က်ေနာ္ေျပာလိုက္တဲ့စကားေႀကာင့္စိတ္လႈပ္ရွားလာဟန္နဲ. 

က်ေနာ့္မ်က္နာကိုလက္ေခ်ာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့္ေလးေတြနဲ. ဖြဖြကုတ္ရင္း မ်က္ရည္ေတြရစ္၀ဲေနရွာတယ္။ 

              ေက်းဇူးတင္တယ္.. အကို.. အနီ.ကိုေနာက္ဆံုးေတာ့ပစ္မေျပးရက္ဘူးေပါ့ေနာ္ 

လို.တုန္ခါေနတဲ့အသံကေလးနဲ.ေျပာလာျပန္တယ္။ 

              အာ! ငါကအနီေလးကိုဒီေလာက္ခ်စ္တာဘာလို.ပစ္ေျပးရမွာတံုး .. အရူးမကေလး 

လို.ေျပာပီးနဖူး၀င္း၀င္းေလးကိုလက္ဖ၀ါးနဲ.ပြတ္သပ္ေပးလိုက္ေတာ့ မ်က္ရည္ေတြစီးက်လာပီး 

ရိွဳက္ငုိေနရွာေရာဗ်။ 
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               ေဟ့ေကာင္..ေသာက္ေပါေလး ဘာလို.ငုိေနတာတံုး.. 

               အဟင့္ဟင့္!!     ၀မ္းသာလုိ. ၀မ္းသာလို. 

အကိုအနီ.ကိုယူမယ္လို.ယံုကိုမယံုတာသိလား... 

               ခုယံုလိုက္ေတာ့... ယုန္ကေလးေတြေမြးေပးဖို.သာျပင္ထားေပေတာ့ ဟုတ္ပီလား 

                ဟုတ္ဟုတ္.. လို.ေျပာပီး လွ်ာကေလးတစ္လစ္ထုတ္ပီး မ်က္ရည္ေတြႀကားထဲကျပံဳးေနတဲ့ 

က်ေနာ့္အနီေလးကခ်စ္စရာေလးပါလားေနာ္။ 

....... ....... ........ ......... 

....... ....... ........ ......... 

ခင္ဗ်ားတို.က်ေနာ္ဘာလုပ္ေတာ့မယ္လို.ထင္လို.လဲ။ 

အင္းဟုတ္တယ္။ ပုံ.ပုံ.ေလးကိုေရာပစ္ေပးရက္ေတာ့မွာလားလို.ေမးခ်င္ေနႀကတာမလား။ 

ဟင့္အင္း..ဘယ္ပစ္ရက္မလဲဗ်။ ဒီေလာက္အခ်စ္ႀကီးတဲ့က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးကိုဘယ္ပစ္ရက္မွာလဲ။ 

အနီေလးကိုလက္ထပ္ပီး သူ.ကိုထားသြားရင္ ရင္ကြဲနာက်ပီး 

က်ေနာ့္ဆရာ၀န္မေလးေသသြားမယ္ဆိုတာက်ေနာ္သိတာေပါ့။ ဒီေတာ့ကာ..အေျဖကရွင္းတယ္ဗ်ာ။ 

အနီေလးကိုလက္မွတ္ထိုးထား 

မိဘေတြအလိုက် ပုံ.ပုံ.နဲ.စီစဥ္လာရင္ မသိဟန္ေဆာင္ပီး လက္ခံလိုက္မယ္။ အားလံုးပီးပီဆိုမွ 

ေပၚတင္ေႀကျငာလိုက္မယ္။ ၂ေယာက္စလံုးက်ေနာ့္ဇနီးေပါ့။ ဘယ္သူေတြဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ။ 

ေဘးလူေတြဘာေျပာေျပာ က်ေနာ္နဲ.သူတို.၂ေယာက္ေက်နပ္ရင္ပီးတာပဲေလ။ 

အကုန္လံုးအရြယ္ေရာက္ပီးသားေတြေလ။ လူ.ေဘာင္အသိုင္း၀ုိင္း၊မိဘေဆြမ်ိဳးေတြ 

၀ုိင္းက်ဥ္ႀကမယ္ဆိုလဲက်ေနာ္ 

ရယ္က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့ဇနီး၂ေယာက္ရယ္ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္တူတူရင္ဆိုင္ႀကတာေပါ့။ အဓိက 

ကသူတို.၂ေယာက္လံုးကိုစိတ္ေက်နပ္မႈက်ေနာ္ေပးႏိုင္ဖုိ.ပဲ။ ဒါဟာအင္မတန္မုိက္မဲလြန္းတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ဆိုတာက်ေနာ္မသိဘူးလို.ခင္ဗ်ားတို.ထင္ေနသလား။ ဟား.. သိပါ့ဗ်ာ။ 

၂ေယာက္လံုးကိုေပၚတင္ေျပာခဲ့ပီးသားေလ..၂ေယာက္လံုးကိုက်ေနာ္ခ်စ္တယ္လို.ဘယ္သူ.ကိုမွမခြဲႏိုင္ဘူးလို.။ 

သူတို.က 

လည္းဘယ္သမွူေနာက္မဆုတ္ပါဘူးလို.အႀကိမ္ႀကိမ္၀န္ခံပီးသားေလ။ 

ခုလို၂ေယာက္လံုးနဲ.အိပ္ေနတာေတာင္ႀကည္ျဖဴႏုိင္ေသးတာပဲ။ ၂ေယာက္လံုးကိုလက္ထပ္ေတာ့ေကာ 

ပုိထူးလာမတဲ့လား။  လူ.ေဘာင္လူ.အသိုင္း၀ုိင္းဆိုတာေတာ့ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမွမလုပ္ရင္လည္း 

ဟိုဆရာသမားေျပာသလို က်ေနာ္ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသရုံရိွေတာ့မေပါ့။ 

         အနီေလးက သူ.ေမေမ မသိပဲဘာမွမလုပ္ခ်င္ဘူး.. 

ဒီကိစၥကိုအရင္အသိေပးထားလိုက္မယ္ဆိုပီးဟိုဖက္ကမ္းကသူ.ဇာတိကိုျပန္သြားတယ္။  
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ဒီေန.မနက္ခင္းျပန္လာပီး က်ေနာ္နဲ.လက္မွတ္ထိုးမယ္။ ခုက်ေနာ့္ေဘးမွာ မေန.ညက 

က်ေနာ္နဲ.မီးကုန္ယမ္းကုန္ခ်စ္ထားလို. ႏွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေမာက်ေနရွာတဲ့ ဆံပင္ရွည္ရွည္နဲ.နတ္မိမယ္ေလး 

ဒါမွမဟုတ္ဆရာ၀န္မေလးခမ်ာ ဘာမွမသိရွာဘူး။ 

         ငါ့ကိုခြင့္လႊတ္ပါ ငယ္သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူေလးေရ... 

လို.စိတ္ထဲကေရရြတ္ပီး ပုံ.ပုံ.ရဲ.မ်က္နာႏုႏုေလးကို ငုံ.နမ္းရင္းမခ်င့္မရဲျဖစ္လာလို. 

ငါးရံ.ကိုယ္လံုးေလးကိုခပ္တင္းတင္းဖက္လိုက္ေတာ့ အိပ္မႈန္စုံမႊားနဲ.ပုံ.ပုံ.ကက်ေနာ့္ကို ျပန္ဖက္လာရင္းပါး 

စပ္က ဟင္း... ေမာင္..ေမာင္...ပုံ.ကိုဖက္ထားေပးခ်မ္းတယ္.. အရမ္းခ်စ္တယ္ေမာင့္ကိုဆိုပီး 

တိုးတိုးေလးမ်က္လံုးမဖြင့္ပဲေျပာလာေရာဗ်ာ။ 

ဒါက္တာမေလးရီရီ 

ကိုေဆးရုံလိုက္ပုိ.ေပးပီးတာနဲ.ျမိဳ.ထဲကလူစုံေနတဲ့လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကိုက်ေနာ္လစ္လာခဲ့တယ္။ 

က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါကာတြန္းဆရာရယ္..က်ေနာ့္ကိုခ်စ္ႀကတဲ့ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာေတြရယ္အားလံုးက 

က်ေနာ့္ကိုေမွ်ာ္ေနႀကပီ။ အသိသက္ေသအျဖစ္လက္မွတ္ထိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ကဗ်ာဆရာႀကီးတစ္ 

ေယာက္က ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ.ထုတ္ထားတဲ့ 

နံ.သာေရာင္တိုက္ပုံေလးကိုက်ေနာ့္လက္ထဲထိုးထည့္ေပးလာတယ္။ 

        ေမာင္သက္ေရ! ဒါဂေယာက္ဂယက္ျပည္တြင္းစစ္ကာလတံုးက ငါနဲ.ငါ့မိန္းမ 

မမျမင့္လက္ထပ္တဲ့ေန.က၀တ္ခဲ့တဲ့တိုက္ပုံေလး ...သိမ္းထားတာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပီ..ခုမင့္ကိုလက္ဖြဲ.တယ္.. 

        ဟာ! ဂုဏ္ယူတယ္ဗ်ာ.. ဆိုပီးခ်က္ခ်င္းေကာက္၀တ္ပလိုက္ေတာ့ 

လက္ဖက္ရည္၀ုိင္းမွာထိုင္ေနတဲ့တစ္အုပ္စုလံုးက တဟားဟားနဲ.သေဘာေတြက်ေနႀကပီေလ 

က်ေနာ္၀တ္လာတဲ့ ပုဆိုးအစိမ္းအကြက္စိပ္ကေလးနဲ. 

နံသာေရာင္တိုက္ပုံ၊ေအာက္ကအျဖဴဆြတ္ဆြတ္ရွပ္လက္ရွည္နဲ.ဆိုေတာ့လိုက္ဖက္ေနတယ္ေလ။ 

မုိးကေလးတဖြဲဖြဲက်ပီးရာသီဥတုကစိမ့္ေနေတာ့ 

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာက်ေနာ့္ကိုေကာင္းခ်ီးေပးေနႀကတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက 

လက္ဖက္ရည္ေလာက္နဲ.တင္မဟုတ္ေတာ့ပဲဘယ္သူကသြားထပီး၀ယ္လာမွန္းမသိတဲ့ 

ဘီအီး၂ပုလင္းကိုထုတ္လာပီးဖြဲ.စည္း 

ေနႀကတာေတာ္ေတာ္ေလးကိုအရိွန္ကရလာပီေလ။ လက္ဖက္ရည္က်က်နဲ.ဘီအီးကိုျမည္းေနႀကရင္း 

က်ေနာ့္ကို၀ုိင္းစေနာက္ေနႀကတာေပါ့။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပုိင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ကလည္းစာေပသ 

မားဆိုေတာ့ေစာေစာစီးစီး သူ.ဆိုင္မွာအရက္ထိုင္ေသာက္ေနတာကိုႀကည္ျဖဴတဲ့အျပင္ 

သကူိုယ္တိုင္ပါက်ေနာ္တို.၀ုိင္းထဲ၀င္ထိုင္ပီး အူျမဴးေနတာေပါ့ေလ။ 

          ေဆာ့ခရတၱိ 

ကေျပာတယ္ကြ..မိန္းမယူသာယူလိုက္ပါ..မိန္းမနဲ.အဆင္ေျပရင္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပီး... 
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အဆင္မေျပရင္လည္း အေတြးေခၚပညာရွင္ျဖစ္လာမယ္တဲ့ဟဲဟဲ 

          ဖေလာ္ေဆာ္ဖာေမာင္သက္ျဖစ္လာမလား.. 

ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေမာင္သက္ကေလးလားဆိုတာငါတို.ေစာင့္ႀကည့္ႀကပါစို.!! 

          ဟားဟားဟားဟား ...  

          ဒါနဲ.ဆရာသမားက ေကာဘယ္လိုလုပ္ကဗ်ာဆရာျဖစ္လာတာလဲ 

မိန္းမယူပီးမွကဗ်ာေတြေရးတာပိုေပါက္ေျမာက္သြားတာဆိုဗ်!! 

          ဟ! ဒါကေတာ့ ငါ့မိန္းမက ေစ်းေရာင္းေကၽြးတာကိုး ... 

ငါ့မွာအပူအပင္ကင္းကင္းအလုပ္မလုပ္ပဲကဗ်ာေတြေရးႏိုင္လာတာေပါ့.. 

          ဟားဟားဟားဟား... 

အဲ့ဒီလိုတ၀ါး၀ါးတဟားဟားနဲ.ပြဲက်ေနႀကရင္းက်ေနာ့္အတြက္အားလံုး၀မ္းသာေနႀကတယ္။ 

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္းႀကည္ႏူးပီတိေတြရေနမွန္း၀န္ခံပါတယ္ေလ။ က်ေနာ္အသည္းနင့္ေအာင္ခ်စ္ 

ရတဲ့သူနာျပဳဆရာမေလးကိုခဏေနရင္လက္ထပ္ေတာ့မွာေလ။ မနက္ေစာေစာတံုးက 

ပုံ.ပုံ.အတြက္၀မ္းနည္းခဲ့မိေပမယ့္.. က်ေနာ္ႀကိတ္ပီးႀကံစည္ထားသလိုသူ.ကိုလည္းက်ေနာ္လက္ထပ္မွာပဲ 

မုိ.လို.ေျဖသာသြားပီ။ ၂ေယာက္လံုးကသာက်ေနာ့္ဖက္မွာရပ္တည္ေနမယ္ဆိုရင္ က်န္တာေတြကို 

က်ေနာ္ဘာလို.အေရးစိုက္ရမွာလဲဗ်ာ။ ခုအနီေလးကိုလက္မွတ္ထိုးထားလိုက္မယ္။ လကုန္လို. 

ေဖေဖေမေမတို.လိုက္လာပီး ပုံ.ပုံ.နဲ.လက္ထပ္ခုိင္းရင္လည္းယူလိုက္မယ္။ ပီးမွအားလံုးကိုဒဲ့ဖြင့္ေျပာပီး 

က်ေနာ္ရယ္က်ေနာ့္ခ်စ္သူ၂ေယာက္ရယ္တူတူေနမယ္။ ၃ေယာက္ေပါင္းကမၻာေလးတစ္ 

ခုတည္ေဆာက္မယ္။ အိမ္ကေလးတစ္လံုးထဲမွာ 

က်ေနာ္ရယ္...သူနာျပဴဆရာမေလးမနီနီခ်ိဳရယ္...ဆရာ၀န္မေလးရီရီ ရယ္... 

မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာေလာကမွာမရိွဘးူနပိုလီယန္ကေျပာဖူးတယ္မ 

လား..ဟုတ္တယ္ေလ..မိန္းမ၂ေယာက္ယူတယ္ဆိုတာ 

ဥေရာပတိုက္ႀကီးကိုေအာင္ႏုိင္ဖုိ.စစ္ျပဳရတာေလာက္ေတာ့မခက္ပါဘူး။ က်ေနာ့္မွာသတၱိအျပည့္ရိွေနပီ။ 

အရူးထတယ္လို.ပဲဆိုဆို.. မ်က္စိ 

ထဲမွာက်ေနာ့္ခ်စ္သူ၂ေယာက္နဲ.က်ေနာ္တူတူေနမယ့္ဘ၀ေလးကိုျမင္ပီး စိတ္ကူးေတာင္ႀကိဳယဥ္ေနမိပီ။ မမရီ... 

ညီမေလး.. ဆိုပီးႀကင္ႀကင္နာနာျဖစ္ေနႀကမယ့္က်ေနာ့္ဇနီးေလး၂ေယာက္.. ... 

ညဖက္အိပ္ယာ၀င္တဲ့အခါ က်ေနာ္ကအလယ္မွာအိပ္ပီး ဘယ္ညာတစ္ဖက္စီမွာ 

သူနာျပဳဆရာမေလးနဲ.ဆရာ၀န္မေလး.. အမေလး!! ေတြးႀကည့္တာနဲ.ေတာင္ရင္ခုန္သံေတြျမန္ေနမိပီဗ်။ 

ဟိုး.... 

အရင္ကလူႀကီးေတြေျပာတာႀကားဖူးခဲ့တာ တစ္ေယာက္ထဲမိန္းမ၂ေယာက္နဲ.တူတူအိပ္တယ္ဆိုတဲ့ 

အလံနီသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုတာကို ရယ္ေမာခဲ့မိတာ..ခုေတာ့က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဒီလို 
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ေတြလာျဖစ္ေနပါေပါ့လားလို.ေတြးရင္းျပံဳးစိစိျဖစ္ေနမိတယ္။ 

           ၂ေယာက္စလံုးနဲ.သာတစ္ျပိဳင္နက္ခ်စ္စခန္းဖြင့္ရရင္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ကုန္မလဲဗ်ာ.. ဟီး.. 

က်န္းမာေရးေတာ့လိုက္စားမွျဖစ္မယ္။ ဒါမွ ဇနီးအလွေလးေတြစိတ္ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္မွာေနာ့္။ 

၂ေယာက္လံုးနဲ.တူတူအိပ္မယ္ဆိုတာေကာ..သူတို.ခ်က္ခ်င္းလက္ခံႏုိင္ပါ့မလားလို.။ ေျဖးေျဖးခ်င္း 

ေတာ့အသားက်လာမွာပါေလ။ 

သူတို.ကက်ေနာ့္ကိုတအားျမတ္ႏုိးတယ္..ခ်စ္တယ္...လိုခ်င္တပ္မက္တယ္ဆိုတာက်ေနာ္သိပီးသား။ 

က်ေနာ့္ကိုရဖုိ.ဆိုလည္းဘာျဖစ္ျဖစ္ေနာက္မဆုတ္တမ္းလို. 

၀န္ခံထားပီးသားမို.အခက္အခဲသိပ္မရိွေလာက္ဘူးထင္တာပါပဲ။ 

         က်ေနာ္ဘယ္လိုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ 

ဘယ္သူမွမသိမရိပ္မိေလာက္ဘူးထင္ေပမယ့္..က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါကာတြန္းဆရာရယ္..အခါေတာ္ေပးတဲ့ကဗ်ာဆရ

ာႀကီးရယ္ေတာ့ရိပ္မိေနမယ္ထင္ 

တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္သူတို.မ်က္နာေတြက 

ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံလုပ္ခ်င္တာသာလုပ္ေပေရာ့ဆိုတဲ့မ်က္နာေပးေတြနဲ.သူတို.ကိုယ္တိုင္ေတာင္ 

ေဘးကေနစိတ္လႈပ္ရွားေနတဲ့ပုံေပါက္ေနတယ္ဗ်။ ထူးလဲ 

မထူးေတာ့ပါဘူး.. ေနာက္မဆုတ္ေတာ့ဘူးလို.ဆံုးျဖတ္ပီးသားျဖစ္ေနပီ။ 

ခ်သာခ်ေပေတာ့လို.ကိုယ့္ကိုကုိယ္လည္းအားတင္းထားလိုက္ပီ။ 

          မုိးကနည္းနည္းပုိသည္းလာတယ္.. ေလကေလးကလည္းခပ္သုတ္သုတ္ျဖစ္လာပီ။ 

          ကဲ! သတို.သမီးနာ့စ္မေလး မလာေသးဘူးလား.. ဘာညာနဲ.ေမးကုန္ေတာ့... 

က်ေနာ္နာရီကိုလွမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့မနက္၉.၃၀ေလာက္ရိွပီ... 

ကာတြန္းဆရာကိုေခၚပီး ကမ္းနားလမ္းဖက္သြားႀကိဳဖုိ.ဂ်စ္ကားေလးေပၚတက္လိုက္တယ္။ 

အနီေလးကိုႀကိဳပီးတာနဲ.ဒီဆိုင္ကိုျပန္လာသက္ေသေတြေခၚပီး ရုံးတက္လက္မွတ္ထိုးေတာ့မယ္ေလ။ 

အင္း...ပုိပီးအဆင္ေျပေျပျဖစ္ေနတာက ရုံးကတရားသူႀကီးဆိုတာက လည္းႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး၊ 

ပီးေတာ့ညေနေစာင္းရင္ သူ.မိန္းမအလစ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းပီး က်ေနာ္တို.အုပ္စုနဲ.အရက္ 

ဆိုင္လိုက္လိုက္လာပီး ခြက္ပုန္းကစ္ေနႀကဆိုေတာ့ အားလံုးကသိုင္းသိုင္း၀ုိင္း၀ုိင္းပုိျဖစ္သြားတာေပါ့ေလ။ 

ထံုးစံအတိုင္း လူခ်စ္လူခင္ေပါတတ္တဲ့က်ေနာ့္ကို အားလံုးက တသက္လံုးဒီျမိဳ.မွာအ 

ေျခခ်ေစခ်င္ေနႀကတာကိုးဗ်။ က်ေနာ္ကလည္းဒီမိန္းမ၂ေယာက္လံုးသာရလို.ကေတာ့ 

တသက္မျပန္ေတာ့ဘူးလို.ဆံုးျဖတ္ပီးသား။ 

           ဂ်စ္ကားေလးနဲ.မုိးေတြႀကားထဲကမ္းနားလမ္းဖက္ကိုေမာင္းထြက္လာေတာ့ 

က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာေအးျမမႈေတြခံစားေနရတယ္။ 

တသက္လံုးျငိမ္းခ်မ္းမယ့္နိမိတ္ပဲလို.ေျပာရင္း ျပံဳးေနမိတယ္။ 
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 ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရြာက်ေနတဲ့မုိးေပါက္ေတြႀကားထဲက ျမစ္ဆိပ္ေရစပ္နားမွာက်ေနာ္ရပ္ေနခဲ့တယ္။ 

ေလကလည္းအကာအကြယ္မဲ့ေနတဲ့ ေရျပင္ကိုျဖတ္ပီးတိုက္ခတ္လာေတာ့ တ၀ီွး၀ီွးနဲ.ဆူညံေနတယ္။ 

 က်ေနာ့္ေဘးမွာရပ္ေနတဲ့လူအုပ္ႀကီးက ဆူညံေအာ္ဟစ္ပီးရႈပ္ေထြးေနပီ။ မူလတန္းေက်ာင္း 

သားေက်ာင္းသူေလးေတြပါတဲ့ငွက္ကးူတို.ေလွကေလးကို 

လိႈင္းထေနတဲ့ျမစ္ျပင္အလယ္မွာမုိးေတြသည္းသည္းမဲမဲႀကားထဲ 

ဟိုဖက္ကမ္းကဒီဖက္ကိုကူးလာတဲ့ပဲ့ေထာင္စက္ေလွက ျဖတ္တိုက္လိုက္ 

တယ္တဲ့။ က်ေနာ့္အနီေလး မပါေလာက္ပါဘူး။ သူကငွက္ကူးတို.နဲ.လာတာမွမဟုတ္တာ။ အျမဲတမ္း 

စက္ေလွစီးေနႀကပဲ။ ခုစက္ေလွေတာင္ကမ္းကပ္လာေနပီ။ စိတ္ကိုပူလိုက္ရတာ က်ေနာ့္သတို. 

သမီးေလးဘယ္မွာလဲဗ်ာ။ 

.... ...... ....... ....... 

.... ...... ....... ....... 

           စက္ေလွေပၚမွာ.. 

စုိရႊဲခ်မ္းတုန္ေႀကာက္လန္.ေနရွာတဲ့ကေလးေလးေတြအမ်ားႀကီးပါလာတယ္။ ပီးေတာ့စက္ေလွေမာင္းတဲ့ 

အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ရယ္..ေစ်းလာေရာင္းဟန္တူတဲ့ကုန္စိမ္းသည္ အေဒၚႀကီး၃ေယာက္ 

ရယ္ပဲပါလာတယ္။  

... ...... ...... ........ 

... ...... ...... ........ 

            လူအုပ္ႀကီးက ကေလးေတြကိုစက္ေလွေပၚကသယ္ခ်ေပးေနတံုး.. 

အေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္ကစီကနဲငုိႀကီးခ်က္မနဲ.ေအာ္လိုက္သံကိုမပီ၀ုိးတ၀ါးက်ေနာ္ႀကားလိုက္ရတယ္။ 

            ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ေပ်ာက္ေနတယ္!! ကယ္ႀကပါဦးရွင္... ေရထဲက 

ကေလးေတြကိုစက္ေလွေပၚကဆင္းဆယ္တဲ့ နာ့စ္မေလးတစ္ေယာက္ျပန္ေပၚမလာပဲေပ်ာက္ေနပါတယ္... 

            ..... ..... .... ..... 

နာ့စ္မေလး!! ဘယ္သူ.ကိုေျပာေနတာလဲဗ်ာ... 

သူနာျပဳဆရာမေလး..က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးကိုေျပာေနတာလား။ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေနတဲ့အေဒၚႀကီးဆီ 

က်ေနာတ္ိုးကပ္ပီး မုိးသံေတြႀကားထဲ 

မွာေအာ္ဟစ္ပီးေမးေနမိတယ္။ 

            အေဒၚေျပာတဲ့ နာ့စ္မေလးဆိုတာ ေညာင္ပင္ဆိပ္အတက္နားမွာေနတဲ့ သူနာျပဳဆရာမေလးလား။ 

            အီးဟီးဟီး.. ဟုတ္တယ္ေတာ့္..ဟုတ္တယ္! 

.... ..... .... ...... 

.... ..... ...  ...... 
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ဘုရားသခင္! ဒါဟာအဓိပၸါယ္မရိွတဲ့ လုပ္ဇတ္ႀကီးပါဗ်ာ။ ျပဇတ္ထဲက အကြက္ေတြပါ။ ယုတၳိမရိွပါဘူး။ 

လူကုန္သြားတဲ့စက္ေလွေပၚ မုိးေတြစိုရႊဲေနတဲ့က်ေနာ္လႊားကနဲခုန္တက္လိုက္တယ္။  

စက္ေလွပဲ့ပုိင္းက ႀကိဳးဆြဲပီးႏႈိးရတဲ့ အဂ်ၤင္ကိုဆြဲပီး စက္ႏိႈးလိုက္တယ္။ ခုနကလူအုပ္ထဲကလူတခ်ိဳ.စက္ေလွေပၚ 

ခုန္တက္လာတာျမင္လိုက္ရတယ္။ မႊတ္ေနေအာင္လည္ေနတဲ့ ပန္ကာဒလက္ 

ေရထဲျမဳပ္ေအာင္ ခ်လိုက္ပီး ရွပ္တန္းကိုဆြဲယမ္းပီး ကမ္းကခြာလိုက္တယ္။ ပီးတာနဲ. စက္ကိုလီဗာကုန္တင္ပီး 

ေရလယ္ဖက္ဦးတည္လိုက္တယ္။ က်ေနာ့္အေနာက္မွာ တျခားစက္ေလွေတြ၃-၄ 

စီးကမ္းကခြါပီးအျပင္းလိုက္လာႀကတာသတိထားမိတယ္။  ေရလည္ေရာက္သြားေတာ့ 

စက္ကိုထိုးရပ္လိုက္တယ္။ 

              ဒီနားတ၀ိုက္ဆိုတာေသခ်ာတယ္!! လို.က်ေနာ္နဲ.ပါလာတဲ့ လူေတြထဲကတစ္ေယာက္က 

လက္ညိွဳးညႊန္ပီးျပတဲ့ဖက္ျမစ္ေရျပင္ေပၚကို က်ေနာ္ပုဆိုးကိုခၽြတ္ခ်၊တိုက္ပုံျမန္ျမန္ဆြဲခၽြတ္ 

ပလိုက္ပီးခုန္ဆင္းလိုက္တယ္။ ေရထဲမွာငုတ္လိုက္၊ ပတ္ခ်ာလည္ကူးခတ္ရင္းရွာလိုက္ 

က်ေနာ္ဟာအရူးတစ္ေကာင္လိုျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္ေဘးေရျပင္က်ယ္ေပၚမွာ စက္ေလွေတြအမ်ားႀကီး 

ေရာက္လာပီး လူေတြတစ္ေယာက္ပီးတစ္ေယာက္ ေရထဲခုန္ဆင္းလာႀကတာေတြ.ေနရတယ္။ 

              ဖုိးသက္!! သူငယ္ခ်င္းသတိထား.. လို.က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ. ေအာ္သံကိုမပီ၀ုိးတ၀ါးႀကားေနရတယ္။ 

နတ္က်သလိုတုန္တုန္ရီရီျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ေရေအာက္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ငုတ္လွ်ိဳးပီး 

အနီေလးကိုရွာေနမိတယ္။ ျမစ္ေရျပင္အျမင့္တက္ဆံုးအခ်ိန္မွာေတာင္ ဧရာ၀တီကိုလက္ဗလာျဖတ္ 

ကူးဖူးပီး ေရသူရဲလို.နာမည္ေပးခံရဖူးတဲ့က်ေနာ္ လိႈင္းထေနတဲ ့ေရျပင္ေပၚမွာျမဳပ္ေခ်ေပၚေခ်နဲ.ေမာစျပဳလာပီ။ 

 တခ်က္တခ်က္ျကြက္တက္ခ်င္လာသလိုပဲ၊ ဒါေပမယ့္ေရထဲကေနျပန္မတက္ႏုိင္ 

ဘူး။ အနီေလး..အနီေလး.. က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့သူနာျပဳဆရာမေလး.. ရွာလို.လဲမေတြ.ဘူးေကာဗ်ာ။ 

 ဘယ္သူမွရွာလို.မေတြ.ေသးဘူးလား။ လုပ္ႀကပါဗ်ာ။ က်ေနာ္သူမရိွရင္ ေသတာနဲ.အတူတူပဲမို. 

ကယ္ေပးႀကပါဗ်ာ။ မေတြ.ႀကေသးဘူးလားဗ်ိဳ.။ 

..... ..... ..... ...... 

..... ..... ..... ...... 

က်ေနာ့္ေျခေတြလက္ေတြလႈပ္ရွားရတာေႏွးေကြးလာသလိုပဲ။ ဘယ္ဖက္ေျခသလံုးက က်ဥ္တက္လာပီ။ 

တခါတခါေရထဲငုတ္လိုက္ရင္ သတိလႊတ္ခ်င္သလိုလိုျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ တခ်က္တခ်က္ 

လည္း ေရထဲမွာ၀ုိးတ၀ါးအရိပ္ေတြေပၚေပၚလာပီး ေရျပင္ေပၚျပန္ေပၚႏိုင္ေအာင္မနည္းႀကိဳးစားေနရတယ္။ 

ဒီတစ္ေခါက္ေရငုတ္လိုက္တာေတာ္ေတာ္ေလးႀကာသြားတယ္ဗ်ာ။ မ်က္စိထဲမွာ 

အနီေလးရယ္ပုံ.ပုံ.ရယ္ျပံဳးပီးႀကည့္ေနတာကိုျမင္လာသလိုလို၊ေဟာက်ေနာ့္ေဖေဖနဲ.ေမေမဂစ္တာနဲ.တေယာတြဲ

ပီး သီခ်င္းေတြတီးခတ္ေနတာျမင္လာျပန္ပီ၊ ဟာ..ကိုေရႊဘပါလား..တစ္ခုခုကို 

သေဘာက်တဲ့အခါတုိင္း ေမွးေနတဲ့မ်က္လံုးေတြပိတ္သြားတဲ့အထိျပံဳးခ်ိဳေနတဲ့ က်ေနာ့္အကိုႀကီးကိုျမင္မိျပန္ပီ။ 
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အသက္ရွဴခ်င္လြန္းလို. က်ေနာ့္အဆုတ္ေတြေပါက္ကြဲမတတ္ျဖစ္လာတယ္။ ေရျပင္ေပၚျပန္တက္ဖုိ. 

က်ေနာ့္ေျခေထာက္ေတြကို ခတ္ႀကည့္တာမရဘူးဗ်ာ။ ခဲေတြဆြဲထားသလိုေလးလံေနတာပဲ။ 

က်ေနာ္ဘာျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာက်ေနာ္သိေနသလိုလိုပဲ... အနီကေလးဘာ 

မွမပူနဲ.အကိုလာေနပီ... အကိုအရမ္းေမာတယ္ကြာ..အသက္ရွဴလို.မရေတာ့ဘူး။ ပုံ.ေလးေရ! ေမာင္ 

မရေတာ့ဘူးသိလား။ 

       ...... ....... ...... .......  

       ...... ....... ...... ....... 

တစစႏွစ္ျမဳပ္ေနတဲ့က်ေနာ္ ဗလံုးဗေထြးေရထဲမွာေအာ္ဟစ္ေနမိတယ္ဗ်ာ။ 

ေနာက္ဆံုးမွာက်ေနာ္သိလိုက္တာကေတာ့ ေလာကႀကီးဟာေမွာင္ပိန္းသြားပီဆိုတာပါပဲ။ 

သူနာျပဳဆရာမေလးမနီနီခ်ိဳ 

       

            အကိုဟာဂတိမတည္ခဲ့ပါလားကြယ္။ က်ေနာ္ရယ္..က်ေနာ့္ဆရာမေလးရယ္.. 

က်ေနာ္တို.ရဲ.ယုန္ျဖဴျဖဴေလးေတြရယ္.. .ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းနဲ.ေလရဟတ္အနီေရာင္ေလးပါတဲ့အိမ္ကေလး 

တစ္လံုးထဲမွာ ေပ်ာ္စရာဘ၀ေလး တည္ေဆာက္ႀကမယ္ဆိုပီး ေျပာခဲ့တာေတြခု ဘယ္မွာလဲအကိုရယ္။ 

အနီကေလးပူတူတူး! ဆိုပီးက်မ ေနာက္ေက်ာဖက္ကေနတိုးတိုးေလးကပ္ေျပာပီးဘြားကနဲ 

ေပၚလာမလားလို. က်မ တိတ္တိတ္ေလးအကို.ကိုေမွ်ာ္ေနတယ္အကိုရယ္။ 

ဖန္ေဂၚလီကေလးေတြလို၀ုိင္းစက္စက္ေလးေတြဟ! ဆိုပီးႀကည္ႏူးေနတဲ့ေလသံနဲ.အံႀကိတ္ေရရြတ္ပီး 

က်မမ်က္လံုးေတြ 

ကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ႏႈတ္ခမ္းနဲ.ဖိကပ္နမ္းတတ္တဲ့ အကို.အနမ္းေတြခု က်မ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ 

ငါ့အနီကေလးကို တသက္လံုးတယုတယ ခ်စ္ျပသြားမယ္ဆိုတာဘယ္မွာလဲရွင္ရယ္။ ေနာက္ဆံုး 

ေတြ.လိုက္ရတဲ့ညေနက က်မနဖူးကေလးကိုတျပြတ္ျပြတ္နမ္းရင္း သဘက္ခါဆိုရင္ မနီနီခ်ိဳကို 

က်ဳပ္ရဲ.အေတာင္ပံေတြေအာက္ကိုသိမ္းသြင္းလိုက္ပီ.. ဆိုပီး Jean-Paul Sartre ရဲ.စကားကိုခပ္ 

တည္တည္နဲ.ေျပာရင္း ေနာက္ေျပာင္သြားတာ က်မျပန္ျမင္ေယာင္ေနတာ တခ်ိန္လံုးပါပဲအကိုေရ။ အဲ့ဒီေန.က 

က်မအိမ္ကထြက္တာ ေနာက္က်ခဲ့တယ္ေလ။ တဖက္ကမ္းကိုေရာကသ္ြားေတာ့မြန္း 

တည့္ခါနီးေနပီ။ ကမ္းနားမွာ လူေတြရႈပ္ေထြးေနတာရယ္.. အကို.သူငယ္ခ်င္းေတြက က်မကိုျမင္ေတာ့ အ့ံႀသ 

သြားတာရယ္။ အကိုတစ္ေယာက္ျမစ္ေရျပင္ေအာက္မွာေပ်ာက္ဆံုးသြားပီဆိုတာသိ 

လိုက္ရေတာ့ က်မရဲ.ကမၻာႀကီးျပိဳက်သြားခဲ့တာေပါ့အကိုရယ္။ အမွန္က 

ကေလးေလးေတြကိုေရထဲကဆယ္ယူရင္းဆံုးသြားရွာတာက 

က်မနဲ.တစ္ရပ္ကြက္ထဲေနတဲေ့က်းလက္သားဖြားဆရာမေလးပါကြယ္။  အကိုဟာေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ 

သူခ်စ္တဲ့အနီေလးဆိုတဲ့က်မ ကိုလိႈင္းေလေတြထန္ေနတဲ့ ျမစ္ျပင္ထဲမွာေအာ္ဟစ္ပီးရွာေဖြ 
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သြားခဲ့တာတဲ့။ အ့ံႀသတုန္လႈပ္ေနတဲ့ အကို.မိတ္ေဆြေတြေျပာျပသမွ် စကားေတြနားေထာင္ပီး 

အကိုေနာက္ဆံုး၀တ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ တိုက္ပုံနဲ.ပုဆိုးေလးကိုရင္ခြင္ထဲမွာေပြ.ထားရင္း ဘာလုပ္ရ 

မွန္းမသိေတာ့ပါဘူးရွင္ရယ္။  အသက္ေပးပီးခ်စ္တယ္ဟာလို. အကိုေျပာခဲ့ဖူးတာတကယ္ပါပဲဆိုတာ 

အနီေလးယံုပါပီ။ ျပန္လာခဲ့ပါေနာ္အကို! အနီေလးေလအကိုမရိွရင္ ဘယ္လိုမွေနလို.မတတ္ 

ေတာ့ပါဘူးရွင္။ ခုဆိုတစ္ပတ္ေက်ာ္သြားပီ အကိုေပ်ာက္ေနခဲ့တာ။ မနက္ေရာင္နီလာပီဆို 

က်မေဟာ့ဒီျမစ္ကမ္းပါးမွာ အကို.ကိုလာလာထိုင္ပီးေမွ်ာ္ေနခဲ့တာ ေနေရာင္ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိေပါ့။ 

အကိုဟာတကယ္ေတာ့ မေသပဲ က်မကိုေနာက္ေျပာင္ခ်င္လို.ပုန္းေနတာေနမွာ။ တေန.ေန.မွာ 

ဘြားကနဲေပၚလာပီး ဟားဟား.... အနီကေလးပူတူတူးဆိုပီးက်မ ေရွ.မွာျပံဳးျဖဲျဖဲနဲ.လာရပ္ျပေနဦး 

မယ္ဆိုတာ က်မသိေနတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ရင္ ဒီေလာက္ႏိွပ္စက္ရသလားဆိုပီး 

အကို.မ်က္နာကိုက်မလက္ခုပ္၂ခုႀကားထဲညွပ္ ပီးအကိုအသက္ရွဴလို.မရတဲ့အထိ တအားနမ္းေပးဦးမယ္လို. 

ေတြးရင္း က်မ ရယ္ရယ္ျပံဳးျပံဳးျပန္ျဖစ္လာျပန္တယ္။ မနက္ခင္းတိုင္းေစာေစာထပီး ေရမိုးခ်ိဳး၊ 

အကို.ကိုျပန္ေတြ.ခ်င္ေတြ.ရမွာဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ.အစြမ္းကုန္ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ပီး ကမ္းနားမွာ 

သြားထိုင္ေစာင့္ေနခဲ့တာေန.တိုင္းေပါ့.. ဒါေပမယ့္ညေနေစာင္းလာပီဆိုက်မ တစ္ေယာက္ထဲငိုမဲ့မဲ့ေလးေပါ့ 

အကိုရယ္။ ဒီေန.လည္းအကိုေပၚမလာေသးပါလားဆိုပီး ၀မ္းနည္းအားငယ္လာပီး 

မ်က္ရည္က အလိုလိုက်မိျပန္တယ္။ ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့ပါေတာ့ေနာ္.. အနီကေလး ေမွ်ာ္ရလြန္းလို.ပင္ပန္းေနပါပီ 

က်မ ခ်စ္တဲ့အကိုရယ္။ 

 

ေဒါက္တာရီရီ@ပုံ.ပုံ. 

 

           ေမာင္ကလူဆိုးပဲကြာ။ ဟိုးကေလးဘ၀ကထဲက ပုံ.အေပၚႏိုင္စားေပးတာေနာ္။ တစ္ခုခုစိတ္တို 

တိုင္းပုံ.ကိုေမာင္းထုတ္တတ္တာေလ.. သြားသြားနင့္ကိုမေခၚေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ေကာင္ငယ္ 

ေလးကို ပုံ.က ငယ္ငယ္ကထဲကအရမ္းကိုတြယ္တာခဲ့ရတာကုိး။ ပုံ.ေျပာျပတာေတြကိုေမာင္ကရယ္တယ္ေနာ္။ 

အဲ့ဒီေကာင္ေလးနဲ.ေကာင္မေလးဘ၀..ပုံ.တို.ကြဲသြားကထဲကတစ္ရက္မွမေမ့ခဲ့ဘူး 

ဆိုတာေလ။ တကၠသိုလ္တက္ေတာ့ တစ္ျမိဳ.ထဲမွာေရာက္ေနတယ္ႀကားေတာ့ ေမာင္တို.ေက်ာင္းက 

ေမာင္ေနတဲ့အေဆာင္ေရွ.မွာ တိတ္တိတ္ေလးလာလာခိုးႀကည့္ခဲ့ရတာေလ။ ေမာင္ကပုံ.နဲ. 

မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ေတြ.တာေတာင္မွ မွတ္မိတဲ့ပုံမေပၚခဲ့ေတာ့ ပုံ.တိတ္တိတ္ေလးႀကိတ္ေဆြးခဲ့ရတာေနာ္။ 

ေက်ာင္းပီးသြားေတာ့ေမာင့္ကိုမျမင္ရေတာ့ျပန္ဘူး။ အရီးေမတို.အိမ္ကိုေမာင္ေရာက္လာ 

တဲ့ေန.က ပုံ.ရင္ဘတ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဗေလာင္ဆူပီး စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ရသလဲဆိုတာ 

ေမာင္မသိဘူးေနာ္။ မုိးထိုးမတတ္ အရပ္ျမင့္ျမင့္နဲ.အသားျဖဴျဖဴဂုတ္ေထာက္ေနတဲ့ဆံပင္ေျဖာင့္ 

စင္းစင္းေလးကိုသပ္တင္ရင္း ပုံ.ကိုဟုတ္ကဲ့ပါခင္ဗ်..ခင္ဗ်နဲ.စကားလွမ္းေျပာေနတဲ့ေမာင့္ကို ဆြဲယမ္းပီး 
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ဖုိးသက္ေလးေရ! ပုံ.ကေလးကိုမမွတ္မိဘူးလားဟာလို.ေအာ္ပလိုက္ခ်င္ခဲ့မိတာေနာ္။ 

ေမာင္အိပ္ေမာက်ေနတာ ပုံ.ခုိးခုိးႀကည့္ပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေမွ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ေကာင္ငယ္ေလးပါလားဆိုပီး 

ပုံ.ဖက္မနမ္းမိေအာင္ထိန္းခဲ့ရတာေတြ၊ ေမာင္ပုံ.လက္ေမာင္း၂ဖက္ကိုဆြဲညွစ္ပီး ခပ္မုိက္မုိက္ 

စုိက္ႀကည့္ရင္းမ်က္နာေက်ာေလးေလွ်ာ့ပါလို.ေျပာပီးထြက္သြားတံုးက 

ပုံ.ေလမတ္တပ္ေတာင္မရပ္ႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ရင္ထဲတလွပ္လွပ္နဲ.က်န္ခဲ့တာေမာင္မသိရွာဘူးေနာ္။ 

အုိကြယ္! ခုပုံ. 

လက္ေမာင္းမွာႀကက္သီးေလးေတြထလာတယ္သိလား။ ဟို..ေရတြင္းမွာ 

ပထမဆံုးေမာင့္ကိုငယ္ငယ္ကလိုေခါင္းဆြဲေလွ်ာ္ေပးတဲ့ေန.က ေမာင္အႀကမ္းပတမ္းႀကီး 

ပုံ.ကိုခ်စ္သြားခဲ့တာေတြျပန္ေတြး 

လိုက္မိလို.ေလ။ ေမာင္ကလူဆိုးေလးပါလားကြယ္။ ပုံ.နင္ငါ့ကိုခ်စ္သလားလို. အထက္စီးကေမးခဲ့တံုးက 

ပုံ.ရင္ထဲမွာနင့္ေနေအာင္၀မ္းနည္းခဲ့ရတာ.. ေမာင္ကအတင္းလိုက္လာပီးေခ်ာ့ေတာ့ပုံ.ေလ 

ေပ်ာ္လြန္းလို.ေသသြားမလားေတာင္ထင္မွတ္ခဲ့ရတာေပါ့။ ပုံ.ရဲ.လူဆိုးေလးဟာခုေတာ့ 

ဒီကမၻာမွာမရိွေတာ့ဘူးတဲ့လားေမာင္ရယ္။ တေရးႏိုးတဲ့ညေတြမွာဆို ပုံ.ကိုဖက္ထားတတ္တဲ့ေမာင့္ရင္ခြင္ထဲ 

မွာေႏြးေႏြးေထြးေထြးအိပ္စက္ေနတာမဟုတ္မွန္းသတိရပီး ပုံ.ကေလးရူးမတတ္ငုိေနရပါပီေမာင္။ 

တသက္လံုးစြဲလန္းခဲ့တဲ့ေကာင္ေလးကို အပုိင္ရေတာမ့ယ္ဆိုတဲ့ဘ၀ကေန ေလာကငရဲကိုဘယ္လို 

ကံတရားကတြန္းပုိ.လိုက္တာလဲကြယ္။ ေမာင္၂ေယာက္စလံုးကိုမခြဲႏိုင္ပါဘူး..၂ေယာက္လံုးကိုယူမွာ.. ဆို.. 

ပုံ.ဘာမွမေျပာရက္ခဲ့ဘူးေနာ္ေမာင္.. ေမာင္နဲ.တူတူေနရရင္ေတာ္ပီ..ေမာင့္သေဘာဆို 

ပီးပုံ.တိတ္တိတ္ေလးေနခဲ့တာေလ..ခုေမာင္ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ ပုံ.ကိုေကာ..သနားစရာေကာငး္တဲ့ 

ညီမေလးအနီခ်ိဳကိုေကာေမာင္ခြဲထားရက္ခဲ့ပီေနာ္။ ပုိင္ဆိုင္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ကတိုေတာင္းလြန္းခဲ့ပီေကာ 

ပုံ.ခ်စ္တဲ့ေမာင္။ ခုေမာင့္ကိုအရူးအမူးခ်စ္တဲ့ သူနာျပဳဆရာမေလးခမ်ာအဲ့ဒီေန.က အကိုေရ!!! 

လို.ေအာ္ဟစ္ရင္းသတိလစ္လဲက်သြားရာကေန ျပန္သတိလည္လာေတာ့ စိတ္မမွန္သလိုျဖစ္သြားရွာပီ။ 

ေမာင္လူ.ေလာက ကေနထြက္ခြါသြားပီဆိုတာနားမလည္လက္မခံႏုိင္ရွာတဲ့ စိတ္ေရာဂါသည္ေလးျဖစ္ေနရွာပီ။ 

မုိးေတြတအားသည္းတဲ့ညေတြမွာဆို ပုံ.တစ္ေယာက္ထဲေမာင့္ကိုလြမ္းလြန္းလို.သြက္ 

သြက္ခါရူးမသြားေအာင္မနည္းထိန္းေနရတယ္။ ခုခ်ိန္ေမာင္ျပန္လာပီး ညီမေလးကိုေကာ 

ပုံ.ကိုပါလာလက္ထပ္ေပးမယ္ဆို ၂ေယာက္လံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလက္ခံပါ့မယ္ ပုံ.ခ်စ္တဲ့ေကာင္ငယ္ေလးရာ။ 

ခု.. ဆူညံေနတဲ့မုိးေပါက္က်သံေတြႀကားထဲမွာ ပုံ.ကေလးတစ္ေယာက္ထဲေအးစက္စက္အိပ္ယာေပၚမွာ 

ရိႈက္ရိႈက္ပီးငုိေနတယ္ေမာင္သိလား။ 

 

နိဂုံး 
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            ညေန ေန၀င္ရီတေရာမွာလွတပတေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ 

ပုဇြန္ဆီေရာင္သမ္းေနတဲ့အလင္းေရာင္မႈန္ပ်ပ်ေအာက္က ျမစ္ကမ္းေဘးထိုင္ခုံျပာျပာေလးေပၚမွာထိုင္ရင္း 

အေ၀းကျမစ္ျပင္ 

ကိုေမွ်ာ္ႀကည့္ရင္းေဆြးရီရီေငးလို.ေပါ့။ 

ေလညွင္းကေလးအေ၀ွ.မွာသူ.ဆံႏြယ္ေလးေတြကတဖတ္ဖတ္လႊင့္ေမွ်ာလို.။ 

ေန၀င္ခါနီးလာတာနဲ.အမွ်သူ.မ်က္နာ၀ုိင္းစက္စက္ကေလး ခမ်ာငုိမဲ့မဲ့ကေလးျဖစ္ 

စျပဳလာမယ္။ ခဏေနရင္အဲ့ဒီေကာင္မေလးထိုင္ေနတဲ့နံေဘးကိုစက္ဘီးဘဲလ္သံေလးကလင္ကလင္ေပးပီး 

အသားညိဳညိဳဆံပင္အရွည္ႀကီးကိုဖားလ်ားခ်ထားတဲ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ 

ေရာက္လာပီးႀကင္ႀကင္နာနာေထြးေပြ.ပီးျပန္ဖုိ.ေခၚလိမ့္မယ္။ 

            အကိုဟာေလ... ဘာလို.ဒေီန.ေနာက္က်ေနရတာလဲမသိပါဘူး.. မမရီရယ္ 

            ေအးပါ.. ညီမေလးအနီခ်ိဳရာ.. မုိးခ်ဳပ္ေတာ့မယ္ျပန္ရေအာင္.. လိမၼာတယ္ကြယ္... 

လို.ေျပာရင္းေဒါက္တာရီရီက စီးက်လာတဲ့သူ.ပါးျပင္ေပၚကမ်က္ရည္ေတြကိုခုိးသုတ္ပီးေခ်ာ့ေမာ့ေနလိမ့္မယ္။ 

ယခုအခါမွာဧရာ၀တီျမစ္ႀကမ္းျပင္ေအာက္ေျခမွာအိပ္စက္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ 

သူ.ခ်စ္သူ၂ေယာက္ရဲ.ျဖစ္အင္ကိုျမင္ခဲ့ရင္... .... .... .... .... .... ... ...... 

 

ဤတြင္က်ေနာ့္သူနာျပဳဆရာမေလးပံုျပင္ပီး၏။ 

channko 


