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ပန္းႏုေရာင္ အိပ္ယာခင္းေလးသည္ ကုတင္ေစာင္ေလး၌ တြန္႔ေခါက္၍ လန္ထြက္ေနသည္။ 
ထူထဲေသာ ေမြ႕ယာႀကီးက အလယ္တြင္ အိ၍ ခြက္ဝင္ေနသည္။ 
အိပ္ယာေပၚ တြင္ေတာ့ ႏိုင္ကုိႏွင့္ ထားထားျမင့္တုိ႔သည္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး တင္းၾကပ္စြာ ဖက္၍ 
ထားၾကေလသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံးကုိလည္း သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က အမႈထားစရာ မလုိပ ဲ
လုံၿခံဳေသာ တံခါးပိတ္ထားသည့္ အခန္းထဲတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔သည္ 
တစ္ေလာကလုံးတြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိသည့္ အသြင္ျဖင့္ ႏိုင္ကုိ၏ တစ္ကုိယ္လုံးတြင္ 
အဝတ္အစားမ်ား ကင္းမဲ့ေနသည္။ ထုိ႔အတူ ထားထားျမင့္၏ ကုိယ္ေပၚ တြင္လည္း ၾကည္ျပာေရာင္ 
အသားကပ္ အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီပါးေလး တစ္ထည္သာလွ်င္ က်န္ပါေတာ့သည္။ 
ဲထား ေမာင့္ကုိ ခ်စ္တယ္ဆုိ ႏ ႏ ဲ 
ဲခ်စ္ေတာ့ ခ်စ္ပါတယ္ ေမာင္ရယ္ ႏ ႏ ဒါေပမယ့္ မလုပ္နဲ႔ေနာ္ ႏ ႏ ထား ေတာင္းပန္ပါတယ္ ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္က သူမ၏ ျဖဴဝင္းေသာ ေပါင္လုံးႀကီးႏွစ္လုံးကုိ အတင္းလိမ္ယွက္၍ 
ခြန္အားစိုက္ထုတ္ျခင္းမရွိပ ဲဟန္လုပ္၍ ရုန္းေနသည္။ ႏိုင္ကုိကလည္း အၾကမ္းမဖက္လုိသျဖင့္ 
ထားထားျမင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္ပါလက္ပါ ျဖစ္လာေအာင္ ကလိေပး ဆြေပးေနေလသည္။ 
ျငင္းဆန္ေသာ စကားေလးကုိဆုိကာ ဟန္လုပ္၍ ရုန္းကန္ေနေသာ္လည္း ထားထားျမင့္၏ 
ေတာက္ေျပာင္ေသာ မ်က္လုံးအစံုကေတာ့ ႏိုင္ကုိအား စိုက္၍ ၾကည့္ေနသည္။ 
ဤသုိ႔ ရွိေနစဥ္မွာပင္ ႏိုင္ကုိက ထားထားျမင့္၏ ႏုေထြးပါးလႊာေသာ ႏွဳတ္ခမ္းအစံုကုိ 
တအားကုန္ေတ့၍ စုပ္ယူေလရာ ထားထားျမင့္၏ တစ္ကုိယ္လုံးမွာ ထြန္႔ထြန္႔လူး၍ 
သြားရေလသည္။ ႏိုင္ကုိကလည္း သူမကုိ အတင္းဖက္ထားသည့္ ထားထားျမင့္၏ ျဖဴေဖြးဝင္းဝါ၍ 
မို႔ေမာက္ေနေသာ ႏို႔အံုႀကီးႏွစ္လုံးမွာ ႏိုင္ကုိ၏ ရင္ဘတ္ျဖင့္ ဖိကပ္ထားသျဖင့္ ေဘးသုိ႔ အိ၍ 
ထြက္ေနသည္။ 
ဲအို ႏ ႏ ေမာင္ရယ္ ႏ ႏ အသက္ရႈာကပ္လုိက္တာ နည္းနည္းေလ်ာ့ပါဦး အခုေနသာ 
လူေတြျမင္သြားရင္ ဘယ္ေလာက္ ရွက္စရာ ေကာင္းမလဲဲ 
ဲဒါေၾကာင့္လဲ ဘယ္သူမွ မေတြ႕ႏိုင္တ့ဲ ဒီေနရာကုိ ေမာင္က ေခၚ လာတာေပါ့ဲ 
ဲဟြန္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတ့ဲ အႀကံေပါ့ေလဲ ထားထားျမင့္သည္ ႏိုင္ကုိ႔အား ခ်စ္စရာ 
မ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး ေျပာလုိက္ခ်ိန္တြင္မွာပင္ ႏိုင္ကုိက သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးေပၚ သုိ႔ လိွမ့္၍ 
တက္လုိက္သည္။ 
ဲအိုး ေမာင္ ၾကည့္ပါလားကြယ္ ႏ ႏ ႏ ဟင့္ ဟင့္ သိပ္ၿပီးကဲတာပဲဲ ထားထားျမင့္၏ ေလသံမွာ 



 

 

မပြင့္တပြင့္ႏွင့္ မူမမွန္ေတာ့ေပ။ မူသာမူေနရေသာ္လည္း သူမ၏ စိတ္ထဲတြင္ ႏိုင္ကုိ ျပဳသမွ် 
ႏုၾကည့္လုိေသာ ဆႏၵမ်ားက တဖြားဖြား ေပၚ ေပါက္၍ လာရေတာ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ကုိက အဓၶမ ထုိးႏွိဳက္ကုိင္တြယ္ျခင္း မျပဳေပမယ့္လည္း အတင္းပင္ 
လိမ္ယွက္ထားေသာ ေဖြးေဖြးျဖဴေနေသာ ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ ေျဖ၍ မသိမသာ 
ကားေပးထားလုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ႀကီးထြားရွည္လ်ားေသာ ႏိုင္ကုိ၏ လီးႀကီးက သူမ၏ 
ေပါင္ၾကားသုိ႔ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ေႏြးေတးေတးျဖင့္ ယားက်ိက်ိအရသာတစ္ခုကုိ ထားထားျမင့္ 
ခံစားလုိက္ရေလသည္။ ႏိုင္ကုိကလည္း သူ၏ ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝရန္ နီးစပ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ထားထားျမင့္၏ ႏို႔အံု႔ႀကီးႏွစ္လုံးကုိ အသာအယာ ဆုပ္နယ္ေပးရင္း ထားထားျမင့္၏ 
ႏို႔သီးမာမာေလးေတြကုိပါ ပြတ္ေခ်၍ ေပးေနေလသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေနရက္ကပင္ ႏိုင္ကုိ၏ 
ႏွဳတ္ခမ္းအစံုက ထားထားျမင့္၏ ႏွဳတ္ခမ္းအစံုေပၚ သုိ႔ ဖိကပ္ကာ ေတ့၍ တျပြတ္ျပြတ္ 
စုပ္နမ္းေလသည္။ ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ကုိက သူ၏ ခါးကုိ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကန ဲေကာ့၍ 
ေညွာင့္သလုိလည္း လုပ္ေပးေနရာ သူ၏ လီးႀကီးက သူမ၏ ေပါင္တြင္းသား ႏုႏုေလးမ်ားႏွင့္ 
ပြတ္တုိက္ေနသျဖင့္ ေပါင္တြင္းသားဆုိတာကလည္း ကုိယ့္လက္ျဖင့္ ကုိယ္ပြတ္တာေတာင္ 
ခံရခက္သည္ျဖစ္၍ ထားထားျမင့္မွာ မေနႏုိင္မထုိင္ႏိုင္ျဖစ္၍ လာရၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ကုိ၏ 
ေက်ာျပင္က်ယ္ႀကီးကုိ အတင္းသုိင္း၍ ဖက္ထားေလေတာ့သည္။ 
ႏိုင္ကုိ၏ လက္က ထားထားျမင့္၏ ႏို႔အံုေတြေပၚ မွ ခြာလုိက္ၿပီး သူ၏ႏွဳတ္ခမ္းမ်ားကုိ သူမ၏ 
ႏွဳတ္ခမ္းမ်ားဆီမွလည္း ခြာလုိက္ေလသည္။ ထုိမွတဖန္ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ ႏို႔သီးေလးကုိ 
သူ၏ ပါးစပ္ျဖင့္ အားပါးတရ ငံု၍ စို႔ေပးလုိက္ေတာ့သည္။ 
ဲအ ႏ ႏ ဟိ ႏ ႏ ဟီ ႏ ႏ ဟိ ႏ ႏယား ႏ ႏ ယား ႏ ႏ ႏယားလုိက္တာေမာင္ရယ္ဲ 
ထားထားျမင့္က တဟိဟိျဖင့္ ႀကိတ္၍ ခပ္အုပ္အုပ္ေလး ရယ္ေမာရင္း သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ 
စုလုိက္ကားလုိက္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ တစ္ခါတစရံ ခါးေလးကုိပင္ ေကာ့၍ ထုိးေပးလုိက္ပါ 
ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွေသာ ႏိုင္ကုိသည္ သူ၏ လီးႀကီးကုိ 
ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ထုိးမသြင္းေသးပ ဲေစာက္ပတ္ဝတြင္ ေတ့ရံုသာ ေတ့ထားေလသည္။ 
ဲထား ႏ ႏ ေမာင့္ကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္ေနာ္ဲ 
ဲခ်စ္တာေပါ့ ေမာင္ရယ္ ႏ ႏ ခ်စ္လုိ႔လည္း ေမာင္ေခၚ တ့ဲဆီကုိ လုိက္ခဲ့တာေပါ့ဲ 
ထုိအေျဖစကားကုိ ၾကားရေသာအခါ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ ပါးျပင္မို႔မို႔ေလးကုိ 
ခ်ိဳင့္သြားေအာင္ တအားကုန္းနမ္းလုိက္ေလသည္။ ထားထားျမင့္မွာမူ ျပင္းထန္လွေသာ 
ရမက္အရွိန္ေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ တုန္ယင္၍ ေနေလေတာ့သည္။ 
သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းတြင္းမွ အရည္ၾကည္မ်ားကလည္း ယုိစီးက်လာသျဖင့္ 
ေစာက္ပတ္ႏွဳတ္ခမ္းသား တစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဖင္ၾကားတြင္ ရႊစဲို၍ ေနေတာ့ေလသည္။ 
အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာကုိ သိလုိက္ေသာ ႏိုင္ကုိက ေထာင္မတ္၍ ေနေလေသာ သူ၏ လီးႀကီးကုိ 
ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ဝတြင္ေတ့၍ အသာဆတ္သြင္းလုိက္ရာ ဲျပြတ္ဲ ကန ဲအသံႏွင့္အတူ 
လီးမွာ တစ္ဝက္မွ် ဝင္သြားေတာ့သည္။ 



 

 

ဲအား ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ဲ 
တကယ္ေတာ့လည္း ထားထားျမင့္မွာ အသက္ ၂၀ အရြယ္ အပ်ိဳစစ္စစ္ေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုလုိ တစ္ခါမွ် အလုိးမခံခဲ့ဖူးသျဖင့္ သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ တကယ္တမ္းလီးႀကီးဝင္သြား 
ေသာအခါ နာက်င္သြားဟန္တူသည္။ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္က ေအာ္၍ သူ၏ 
ရင္ဘတ္ႀကီးကုိ အမွတ္မထင္ ဆီး၍ တြန္းလုိက္ေသာအခါ လီးႀကီးကုိ ေရွ႕သုိ႔ဆက္မသြင္းေသးပ ဲ
သူ၏ လီးႀကီးကုိ ျပန္ဆြဲႏွဳတ္လ်က္ ေစာက္ပတ္ အေပါက္ဝတြင္ ဒစ္ျမဳပ္ရံုမွ်ထားကာ 
ေစာက္ပတ္ဝကုိ အသာအယာ ကလိေပးေနေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူ၏ လက္ကလည္း 
ထားထားျမင့္၏ ႏို႔သီးေခါင္းေလးမ်ားကုိ အသာအယာေလး ပြတ္ေခ်ေပးရင္း ႏွဳတ္ခမ္းျခင္း 
စုပ္ေနသျဖင့္ ထားထားျမင့္၏ တစ္ကုိယ္လုံးမွာ တဟင့္ဟင့္ျဖင့္ လူးလြန္႔၍ လာျပန္ပါေတာ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ကုိသည္ သူမ၏ ႏို႔ႏွစ္လုံးကုိ ကုန္း၍ စို႔ေပးလုိက္ရင္း လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ 
ထားထားျမင့္၏ ခ်ိဳင္းေအာက္မွ လွ်ိဳသြင္းကာ ပခံုးႏွစ္ဖက္ကုိ မိမိရရ ကုတ္ဖက္ထားၿပီးလွ်င္ 
ေစာက္ပတ္ဝတြင္ေတ့ထားေသာ သူ၏ လီးႀကီးကုိ တေျဖးေျဖး ထုိးသြင္းလုိက္ရာ တျဗစ္ျဗစ္ 
အသံမ်ားႏွင့္အတူ သုံးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ဝင္သြားေလသည္။ ၾကပ္လြန္းသျဖင့္ ထားထားျမင့္မွာလည္း 
နာေနၿပီး ႏိုင္ကုိ၏ လီးထိပ္မ်ားမွာလည္း က်ိန္းစပ္လွ်က္ ႏွစ္ဦးသားခမ်ာ အရသာႏွစ္မ်ိဳးကုိ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခံစားေနရေလသည္။ ထားထားျမင့္မွာ နာသည္ဟု ဆုိေစကာမူ 
အထိအေတြ႕၏ ေကာင္းေသာ ကာမအရသာမ်ားႏွင့္ သူမ၏ ျပင္းထန္စြာ ထၾကြေနေသာ 
ရမက္စိတ္မ်ားက အႏိုင္ယူမင္းမူေနသျဖင့္ ထားထားျမင့္သည္ သူမ၏ ေပါင္ေလးႏွစ္လုံးကုိ 
ကားႏိုင္သမွ် ကားေပးထားလုိက္သည္။ 
ဲဟင့္ ႏ ႏ ဟင့္ ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ အင္း ႏ ႏ အင္း ႏ ႏဲ 
ထားထားျမင့္မွာ ထြန္႔ထြန္႔လူးလွ်က္ ညည္းညဴေနၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ကုိ၏ ေက်ာျပင္ႀကီးကုိ တအားကုန္ 
ျဖစ္ညွစ္ထားေလသည္။ ႏိုင္ကုိသည္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရန္ တစ္ဆင့္မွ်သာ လုိေတာ့၍ 
ေျဖးေျဖးခ်င္း မသြင္းပ ဲအားကုန္ေဆာင့္၍ ထုိးထည့္လုိက္ရာ ဲဒုတ္ဲ ဟူ၍ သူ၏ လီးတန္ႀကီးမွာ 
ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ အဆုံးထိ ဝင္သြားေလေတာ့သည္။ ထားထားျမင့္ကလည္း 
ႏိုင္ကုိ၏ ေက်ာျပင္ႀကီးကုိ တအားကုန္ ဖ်စ္ညွစ္ေနရာမွ အမွတ္မထင္ လက္ျဖဳတ္၍ ႏိုင္ကုိ၏ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရင္အုပ္ႀကီးကုိ ဆီးတြန္းလုိက္မိေပၿပီ။ 
ဲအမေလး ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ဲ 
ဲဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ႏ ႏ ထားရ႕ဲ ႏ ႏ ဲ 
ဲထား ႏ ႏ ထားဟာေလး ကြဲသြားၿပီထင္ပါရ႕ဲ ေမာင္ရယ္ဲ 
ထားထားျမင့္၏ မ်က္လုံးအစံုမွာ အရည္ရႊမ္း၍ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနရွာေလသည္။ 
ဲအစမို႔ပါထားရယ္ ႏ ႏ စိုးရိမ္စရာမရိွပါဘူးဲ 
ႏိုင္ကုိသည္ မလုိးေသးပ ဲအတန္ၾကာေအာင္ပင္ သူ၏ လီးႀကီးကုိ အဆုံးထိ ဖိကပ္၍ 
သြင္းထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနသည့္ ထားထားျမင့္၏ ႏွဳတ္ခမ္းအစံုကုိ ငံု႔၍ 
တအားစုပ္ယူလုိက္ၿပီး သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ သူမ၏ ႏို႔အံုႀကီးမ်ားကုိ ဆုပ္နယ္ေပးေလသည္။ 



 

 

မၾကာမီမွာပင္ ထားထားျမင့္သည္ တေျဖးေျဖး လူးလြန္႔လာၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ကုိ၏ ေက်ာျပင္ႀကီးကုိ 
ေစာေစာကလုိ တဖန္ျပန္၍ သုိင္းဖက္ထားျပန္သည္။ သည္အခါက်မွ ႏိုင္ကုိသည္ သူ၏ လီးႀကီးကုိ 
ဆြဲႏွဳတ္လွ်က္ သုံးေလးခ်က္မွ် ေဆာင့္ေပးလုိက္ ခဏနားေနလုိက္ျဖင့္ မွ်င္း၍ လုိးေပးေနသည္။ 
ထားထားျမင့္မွာ အရွိန္ရလာသျဖင့္ ႏိုင္ကုိ၏ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားကုိ ခံႏိုင္ရည္ရိွလာေတာ့သည္။ 
ဲဒါပေဲနာ္ ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ေနာက္ေတာ့သာ ထားကုိ ေၾကာရရံု မႀကံနဲ႔ဲ 
ဲထားကုိ ေမတၲာစစ္နဲ႔ ခ်စ္တာပါထားရယ္ ထားကလြဲရင္ မိန္းမရွိတယ္လုိ႔ေတာင္မေအာက္ 
ေမ့ပါဘူးကြယ္ဲ 
ဲအေျပာနဲ႔ ညီပါေစ ေမာင္ရယ္ ႏ ထားက ခ်စ္လြန္းလုိ႔ ထားရ႕ဲ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ေမာင့္ဆီမွာပ ဲ
ပံုအပ္ထားတာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေမာင္ကလည္း ေနာက္ ၃ ရက္ေလာက္ဆုိ တနယ္တေက်း 
သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ရေတာ့မွာဆုိေတာ့ ေမာင့္ကုိ သနားလုဲိ႔ ႏ ႏ သိလားဲ 
ဲေမာင့္အတြက္ကေတာ့ စိတ္ခ်ပါထားရယ္ ႏ ႏ အလုပ္လုပ္ရင္း ေငြကုိရေအာင္စုၿပီး ထားကုိ 
လာေတာင္းမွာေပါ့ဲ 
ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ ႏိုင္ကုိက ညင္ညင္သာသာေလး သုံးေလးခ်က္မွ် ေဆာင့္၍ လုိးေပးလုိက္သည္။ 
လီးႀကီးသေလာက္ ေစာက္ေခါင္းေလးက က်ဥ္းလွသျဖင့္ ဘာသံမွ မျမည္ပ ဲစီးစီးပိုင္ပိုင္ျဖင့္ 
ႏွစ္ေယာက္စလုံးအရသာ ေတြ႕လွေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ 
ႏွဳတ္ခမ္းပါးအစုံကုိ တအားကုန္ စုပ္နမ္းယူၿပီးေနာက္ ပခံုးေလးကုိ ခပ္တင္းတင္းဆုပ္၍ 
အခ်က္သုံးေလးဆယ္ေလာက္ အဆက္မျပတ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ေဆာင့္လုိးေပးလုိက္ရာ 
ႏွစ္ဦးစလုံး အပ်ိဳ လူပ်ိဳမ်ားျဖစ္၍ သုတ္ရည္မ်ား တျဗစ္ျဗစ္ ထြက္၍ ၿပိဳင္တူၿပီးသြားၾကေလသည္။ 
ထားထားျမင့္သည္ ကာမအရသာကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိသြားသည့္အျပင္ခံုမင္၍ 
လည္းသြားရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေယာက်ာ္း၏ အရသာ ေလာကစည္းစိမ္တုိ႔အေၾကာင္းကုိလည္း 
ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ နားလည္လွ်က္ ရွိသြားရေပၿပီ။ ထားထားျမင့္သည္ 
မ်က္လုံးေလးမ်ား စင္း၍ က်လာကာ ၿငိမ္၍ေနေလသည္။ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး မလြတ္တမ္း 
ဖက္ထားၾကၿပီး ႏွစ္ဦးစလုံး၏ အသက္ရႈသံမ်ားမွာလည္း ျမန္ဆန္၍ ေနၾကသည္။ 
အတန္ငယ္မွ် ၾကာသြားၿပီးေသာအခါတြင္ေတာ့ ျငိမ္ေနေသာ ႏိုင္ကုိ၏ ကုိယ္လုံးမွာ 
လႈပ္ရွားလာသည္။ ၿပီးေတာ့ ဲေကာင္းရ႕ဲလား ႏ ႏ ႏ ထားဲ ဟု ေလသံမွ်ျဖင့္ ေမးလုိက္ေလသည္။ 
ထားထားျမင့္ကလည္း ပါးစပ္မွမေျဖပ ဲရွက္စႏိုးျဖင့္ သူမ၏ ေခါင္းေလးကုိ ၿငိမ့္ျပရွာသည္။ 
ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ နဖူေလးကုိ နမ္းလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူမ၏ 
ပါးျပင္ေဖါင္းေဖါင္းေလးမ်ားကုိ ခ်ိဳင့္၍ ဝင္သြားေလာက္ေအာင္ပင္ ႏိုင္ကုိ၏ ႏွာေခါင္းက ဖိကပ္၍ 
နမ္းလုိက္သည္။ ထားထားျမင့္ကေတာ့ သူမ၏ မ်က္လုံးေလးမ်ားကုိ ျပန္၍ မွိတ္ထားကာ 
အသာေလးမွိန္း၍ ခံေနသည္။ သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ျပန္၍ မခြ် တ္ရေသးေသာ ႏိုင္ကုိ၏ 
လီးတန္ႀကီးမွာ တေျဖးေျဖး ျပန္၍ မာေတာင္လာေလသည္။ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ 
ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြကုိ ဖိကပ္ကာ စုပ္လုိက္ျပန္ေတာ့ ထားထားျမင့္ကလည္း သူ၏ ႏွဳတ္ခမ္းေတြကုိ 
ျပန္၍ စုပ္ကာ နမ္းေလသည္။ အတန္ၾကာေအာင္ နမ္းၿပီးေသာအခါတြင္ေတာ့ ႏိုင္ကုိ၏ 



 

 

ႏွဳတ္ခမ္းမ်ားက ထားထားျမင့္၏ ႏွဳတ္ခမ္းမ်ားဆီမွ ဆြဲ၍ ခြာလုိက္ေလသည္။ 
ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ကုိ၏ မ်က္ႏွာက သူမ၏ ရင္သားေတြဆီကုိ ေရာက္၍ သြားကာ ႏို႔သီးႏွစ္လုံးကုိ 
တစ္လွည့္စီ စို႔ေပးေနရင္း ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ျပန္၍ မႏွဳတ္ရေသးေသာ သူ၏ 
လီးတန္ႀကီးကုိ ႏွဲ႔၍ ေညွာင့္၍ လႈပ္ရွားေပးလုိက္သည္။ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ ရင္ထဲတြင္ 
ထိတ္၍ သြားရသည္။ 
ဲဟင့္ ႏ ႏ ေမာင္ရယ္ ႏ ႏ ေတာ္ေရာေပါ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ဗိုက္ႀကီးလာမွျဖင့္ ႏ ႏ ဲ 
ဲတစ္ခါ ႏွစ္ခါနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး အခ်စ္ရယ္ ႀကီးလာေတာ့လည္း ဘာျဖစ္လဲ ကုိယ္တုိ႔ႏွစ္ဦး 
ယူၾကေတာ့မွာ မဟုတ္လားလုိ႔ ႏ ႏ ဲ 
ႏိုင္ကုိသည္ အေတာ္ပင္ မာေၾကာ၍ ေနၿပီျဖစ္ေသာ သူ၏ လီးတန္ႀကီးကုိ အားျဖင့္ 
ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလး သုံးေလးခ်က္မွ် ေဆာင့္၍ လုိးလုိက္ေတာ့သည္။ အင့္ကန ဲႏ ႏ အင့္ကန ဲ
ႏွစ္ခါေလာက္ျဖစ္ကာ ခါးေလး ေကာ့တက္သြားရသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ထားထားျမင့္၏ 
တစ္ကုိယ္လုံးတြင္ရွိေသာ အေၾကာေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ စိမ့္၍ သြားကာ သူမ၏ ကုိယ္တြင္းရွိ 
ရမက္ေသြးတုိ႔သည္ တစ္ကုိယ္လုံးအႏွံ႔ သြက္လက္စြာ စီးဆင္းထုိးေဖါက္၍ သြားရၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ကုိသည္ သုံးေလးခ်က္မွ် ခပ္ျပင္းျပင္း ေဆာင့္၍ လုိးေပးၿပီးသည္ႏွင့္ သူ၏ လွ်ာကုိထုတ္၍ 
ထားထားျမင့္၏ ႏို႔သီးေလးႏွစ္လုံးကုိ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္ပင္ တစ္လုံးခ်င္း ယက္ေပးေနသည္။ 
လီးတန္ႀကီးကုိေတာ့ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ထဲသုိ႔ တဆုံးထုိးသြင္းကာ လီးႀကီးကုိ ၿငိမ္၍ 
ထားေလသည္။ ခဏမွ်ၾကာေသာအခါတြင္ေတာ့ ထားထားျမင့္၏ ကုိယ္လုံးေလးမွာ လႈပ္လႈပ္ရြရြ 
ျဖစ္၍ လာေတာ့သည္။ ၿပီးေတာ့လည္း ႏိုင္ကုိ၏ ကုိယ္လုံးႀကီးကုိ ဖက္၍ ထားေသာ သူမ၏ 
လက္ကေလးမ်ားက ႏိုင္ကုိ၏ ေက်ာျပင္ႀကီးေပၚ မွတဆင့္ ခါးႀကီးဆီသုိ႔ ေရာက္၍ သြားကာ 
တင္းၾကပ္စြာ ဖက္ထားေလသည္။ 
ဲဟင္း ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ အင္း ႏ ႏ ဟင္း ႏ ႏ ႏ ဲ အသက္ရႈသံေတြ ျပင္းထန္လာကာ ထားထားျမင့္၏ 
မပီမသ အသံေလးမ်ားက လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေလး ထြက္ေပၚ ၍ လာရေတာ့သည္။ 
ဲထား ႏ ႏ ဲ ဲေမာင္ ႏ ႏ ဲ ဲေနာက္တစ္ခါ လုပ္ခ်င္ေသးတယ္ ထားရယ္ ႏ ဲ ဲေမာင့္ ႏ ႏ 
ေမာင့္သေဘာပကဲြယ္ ႏ ႏ လုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ေတာ့ေလ ႏ ႏ ဲ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ 
ခံေခ်င္ေနၿပီ ဆုိတာကုိ ႏိုင္ကုိက သိသည္။ တမင္ေမးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထားထားျမင့္ကလည္း 
သူထင္ထားသည့္ အတုိင္းပင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လုပ္ရန္ သူ႔ကုိ ခြင့္ေပးလုိက္ေခ်ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ထားထားျမင့္က ခြင့္ေပးလုိက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ကုိက သူ၏ အလြန္ပင္ မာေၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ 
လီးတန္ႀကီးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္သြက္သြက္ သုံးေလးႀကိမ္မွ် ေဆာင့္၍ 
လုိးေပးလုိက္သည္။ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းမွာ မက်ယ္ေသာ္လည္း ပထမအခ်ီ 
ၿပီးထားေသာ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ သုတ္ရည္မ်ားမွာ ေစာက္ေခါင္းထဲတြင္ စိုရႊေဲနသျဖင့္ ဲစြပ္ ႏ ႏ ျဗြတ္ ႏ ႏ 
ပလြတ္ ႏ ႏ ဲ ဟူ၍ ခပ္တုိးတုိး အသံေလးမ်ား ထြက္၍ သြားသည္။ 
ဲေမာင္ ႏ ႏ ဟင့္ ႏ ႏ ႏ ေမာင္ကလည္းကြာ ႏ ႏ ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ ႏ ႏ ေအာင့္သြားတာပ ဲႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္ဆီမွ လြင့္ပ်ံ၍ ထြက္လာေသာ ေမႊးရနံ႔ေတြကလည္း ႏိုင္ကုိ၏ ႏွာေခါင္းဝတြင္ 



 

 

သင္းပ်ံေမႊးႀကိဳင္ေနရာ သူ၏ ကာမစိတ္မ်ားကုိ ပို၍ ထၾကြေသာင္းက်န္းလာေစေတာ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ ပါးမို႔မို႔ေလးႏွစ္ဖက္ကုိ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ငံု႔၍ 
နမ္းလုိက္ၿပီးလွ်င္ ႀကီးမားဖြံ႕ထြားေသာ သူမ၏ ႏို႔အံုႀကီးႏွစ္လုံးကုိ ခပ္နာနာေလး ဖ်စ္ညွစ္၍ 
သြက္သြက္ႀကီး ေဆာင့္လုိက္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ေလး ေဆာင့္လုိက္ျဖင့္ ထားထားျမင့္ 
ခံေကာင္းရံုေလာက္ေလး လုိးေပးေနလုိက္သည္။ ထုိအခါတြင္ ထားထားျမင့္သည္ ေအာက္မွေန၍ 
သူမ၏ ခါးေလးကုိ ေကာ့၍ ေကာ့၍ ပင့္ကာ ထုိးေပးေနရံုမွ်မက သူမ၏ ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ ေစ့လုိက္ 
ကားလုိက္ျဖင့္ပင္ ျဖစ္၍ လာေခ်ျပီျဖစ္သည္။ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ အေတာ္ပင္ ရမက္ေတြ 
ထန္ေနၿပီျဖစ္သည္ကုိ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ကုိက ေကာင္းေကာင္းသိလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
သူ၏ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ေဆာင့္ခ်က္မ်ားကုိ ႏိုင္ကုိသည္ ရုတ္တရက္ ရပ္ပစ္လုိက္သည္။  
ဲအိုး ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ဲ အရသာေတြ႕ေနေသာ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ အေဆာင့္ရပ္သြားသျဖင့္ 
ဆန္႔တငန္႔ငန္႔ျဖင့္ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္၍ သြားရသည္။ 
ဲထား ႏ ႏ ေမာင္ အားမရဘူးကြာဲ 
ဲဟင္ ႏ ႏ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ ဟင္ဲ 
ဲပံုစံေျပာင္းၿပီးေတာ့ လုိးခ်င္တယ္ ထားရယ္ဲ 
ဲထားေတာ့ ဘာမွ နားမလည္ဘူး ႏ ႏ ေမာင့္သေဘာပဲဲ  
ဲဒါဆုိရင္ ထားရာ ေမာင့္ကုိ ေလးဘက္ကုန္ေပးပါလားဟင္ဲ 
ဲအို ႏ ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ အလုိးခံေနရသည့္ၾကားထဲမွာပင္ ရွက္ေသြးေတြက 
ျဖာသြားရေတာ့သည္။ ထားထားျမင့္၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးမွာ ရတဲြတ္၍ သြားရသည္။ 
ဲလုပ္ပါ ထားရယ္ ေလးဘက္ ေထာက္လုိက္ပါလားေနာ္ဲ 
ႏိုင္ကုိက ေနာက္တႀကိမ္ထပ္၍ သူမကုိ ေတာင္းဆုိျပန္သည္။ 
ဲအို ေမာင္ကလည္းကြာ ဒီအတုိင္လုပ္ရင္လည္း ရသားနဲ႔ကြာ ထားရွက္တယ္ ေမာင္ရယ္ဲ 
ႏိုင္ကုိတစ္ေယာက္ ဘာမွ မေျပာေတာ့ပ ဲသူမ၏ ကုိယ္ေပၚ သုိ႔ ေျခပစ္လက္ပစ္ ေမွာက္၍ ခ်ကာ 
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ပံုစံျဖင့္ ၿငိမ္၍ ေနလုိက္ေတာ့သည္။ မၾကာလုိက္ပါ ႏ ႏ ကာမစိတ္ေတြ 
ၾကြလြန္းေနကာ ရမက္စိတ္ေတြ ျပင္းထန္ေနေသာ ထားထားျမင့္ထံမွ အသံေလးမ်ား 
ထြက္လာရေလသည္။ 
ဲဟင္ ႏ ႏ ေမာင္ကလဲကြာ ခက္တာပ ဲႏ ႏ ကဲ ႏ ထ ထ ႏ ႏ 
ဒီတစ္ခါေတာ့ ေမာင့္အႀကိဳက္လုိက္ေလ်ာလုိက္မယ္ ကဲပါ ထပါ ထား ေလးဖက္ေထာက္ေပးပါ့မယ္ 
ႏ ႏ ဟြန္း ႏ ႏ သူ႔မ်က္ႏွာႀကီးကလည္း ျဖစ္ေနလုိက္တာ မေျပာခ်င္ဘူး ႏ ႏ ဲ 
ႏိုင္ကုိက သူ၏ လီးတန္ႀကီးကုိ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ဆြဲ၍ ထုတ္ကာ သူမ၏ 
ကုိယ္ေပၚ မွ ထ၍ ေပးလုိက္သည္တြင္ေတာ့ ထားထားျမင့္မွာ ႏိုင္ကုိအား မ်က္ေစာင္းေလး ထုိးကာ 
ေျပာလုိက္ၿပီး သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ထုတ္၍ ထားၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ကုိ၏ အရည္ေတြ တရႊရဲႊျဲဖင့္ 
မာေတာင္ေနေသာ လီးႀကီးကုိ မ်က္လုံးေလးမ်ား ဝိုင္းသြားေအာင္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ၿပီးမွ 



 

 

ကုတင္ေပၚ မွပင္ သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိ ေလးဖက္ေထာက္၍ ကုန္းေပးလုိက္ေတာ့သည္။ 
ဒါေပမယ့္ ထားထားျမင့္ ေလးဖက္ေထာက္ေပးထားသည္က ပံုစံသိပ္မက်သျဖင့္ ႏိုင္ကုိက သူမကုိ 
ျပဳျပင္ေပးရသည္။ 
ခပ္ကုန္းကုန္း ျဖစ္ေနေသာ ခါးကုိ ႏွိမ့္၍ ခ်ေပးရသည္။ စု၍ ေထာက္ထားေသာ သူမ၏ 
ဒူးႏွစ္ဖက္ကုိ ခြာလုိက္ကာ ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ ခ်၍ဲ ေပးလုိက္သည္။ ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ေခါင္းထဲတြင္ ရွိေနေသာ ေစာေစာက တစ္ခ်ီၿပီးထားသည့္ အရည္မ်ားမွာ သူမ၏ 
ေစာက္ပတ္ဝမွေန၍ တေျဖးေျဖး စိမ့္ထြက္ကာ စီးက်ေနရာ သူမ၏ ေပါင္တန္မ်ားေပၚ သုိ႔ပင္ 
ေရာက္၍ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေလးဖက္ေထာက္၍ ကုန္းေပးထားသျဖင့္ နဂိုထက္ ပိုမို၍ ျပန္႔ကား 
ေဖာင္းတင္းသြားရသည့္ ထားထားျမင့္၏ ဖင္သားႀကီးမ်ားမွာ ေဖြးအုလွ်က္ စြဲမက္စရာႀကီးျဖစ္ 
ေနသလုိ ဖင္သားႀကီးမ်ား၏ ေအာက္ဖက္ ေပါင္ရင္းႏွစ္ခုၾကားမွေန၍ ေနာက္ဖက္သုိ႔ 
လက္တစ္လုံးသာသာခန္႔ ျပဴးထြက္ကာ ေဖါင္းတင္း၍ အရည္ေတြ စိုရြဲ၍ ေျပာင္လက္ေနေသာ 
သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးမွာလည္း ႏိုင္ကုိအား အသက္ရႈမွားမတတ္ျဖစ္ေနရေလသည္။ ႏိုင္ကုိသည္ 
သူမ၏ ေနာက္ဖက္တြင္ ဒူးေလးေထာက္လွ်က္မွ ေရွ႕သုိ႔တုိးကပ္လုိက္ကာ ရမက္ေတြ 
ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ခပ္အာအာ ျဖစ္ေနေသာ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ဝသုိ႔ လီးႀကီး၏ထိပ္ကုိ 
အသာေလးေတ့၍ ေထာက္လုိက္ေလသည္။ ထိမိလုိက္သည္ႏွင့္ ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ပတ္သည္ ပြကန ဲတစ္ခ်က္ျဖစ္သြားရသည္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ကုိ၏ လက္ႏွစ္ဖက္က 
ထားထားျမင့္၏ မက္ေမာစရာေကာင္းလွေသာ ဖင္သားေဖြးေဖြးႀကီးမ်ားကုိ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ 
ကုိင္ကာ ပြတ္သပ္ဆုပ္နယ္၍ ေပးလုိက္သည္။ 
ဲေမာင္ ႏ ႏ ဟင့္ ႏ ႏ သြင္း ႏ ႏ သြင္းေတာ့ေလ ႏ ကြာ ႏ ဲ 
ခံခ်င္စိတ္ေတြက ျပင္းျပလြန္းကာ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ေသာ ထားထားျမင့္က အရွက္ကုိ 
မငဲ့ႏိုင္ေတာ့ပ ဲေျပာလာေတာ့သည္။ ထားထားျမင့္၏ စကားအဆုံးမွာပင္ သူမ၏ 
ဖင္သားႀကီးမ်ားကုိ ဆုပ္နယ္၍ ေပးေနေသာ ႏိုင္ကုိ၏ လက္က ထားထားျမင့္၏ ခါးေလးကုိ 
ရုတ္တရက္ ဆုပ္ကုိင္လုိက္ရာက သူမ၏ ေစာက္ပတ္ဝတြင္ ေတ့ေထာက္၍ ထားေသာ သူ၏ 
လီးတန္ႀကီးကုိ ေဆာင့္၍ သြင္းလုိက္ေလေတာ့သည္။ 
ဲျဗိ ႏ ႏ အား ႏ ႏ အမေလး ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္၏ မ်က္ႏွာေလးမွာ ေမာ့၍ တက္သြားရသည္။ ေလးဖက္ေထာက္ထားေသာ သူမ၏ 
ကုိယ္လုံးေလးတစ္ခုလုံးမွာ ေရွ႕သုိ႔ လဲၿပိဳက်သြားမတတ္ ျဖစ္သြားရ၍ ႏိုင္ကုိ၏ လက္က သူမကုိ 
အတင္းပင္ ဆြဲ၍ ထားရသည္။ ႏိုင္ကုိ၏ လီးႀကီးမွာ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ထဲသုိ႔ 
သုံးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ပင္ ဝင္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထားထားျမင့္၏ ရမ္းခါသြားေသာ ဖင္ေဖြးေဖြးႀကီးမွာ 
ခဏၾကာထိေအာင္ပင္ လႈပ္ခါ၍ ေနေတာ့သည္။ လီးႀကီးကုိ ဆက္၍ မသြင္းေသးပ ဲႏိုင္ကုိက 
ရပ္ထားလုိက္ကာ သူမ၏ ဖင္သားေဖြးေဖြးႀကီးမ်ားကုိ ပြတ္သပ္ဆုပ္နယ္ေပးရင္း 
ဖင္သားႀကီးႏွစ္ျခမ္းကုိ ၿဖလုိဲက္ေတာ့ ထားထားျမင့္၏ စအိုေပါက္ေလးမွာ ထြက္ေပၚ 
လာေလသည္။ 



 

 

ဲအို ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ဟင့္ ႏဲ 
ဖင္ၿဖလုိဲက္သည္ကုိ သိလုိက္ရေသာ ထားထားျမင့္က နာေနရသည့္ၾကားထဲတြင္ ရင္ထဲတြင္ 
ထိတ္၍ သြားရေခ်သည္။ ထားထားျမင့္၏ စအိုေပါက္ေလး ထြက္ေပၚ လာေတာ့မွ ႏိုင္ကုိ၏ 
လက္က သူမ၏ ၿမီးေညွာင့္ရိုးႏွင့္ စအိုေပါက္ေလးၾကား ဖင္ၾကားတေလွ်ာက္ကုိ 
လက္ေစာင္းတုိက္၍ ညင္ညင္သာသာ ပြတ္ေပးေနသည္။ ႏိုင္ကုိ၏ လက္ေစာင္းဒါဏ္ေၾကာင့္ 
သူမ၏ စအိုေလးပင္ ရံႈ႕ပြပြ ျဖစ္ေနရသည္။ တခဏအတြင္းမွာပင္ သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းတေလွ်ာက္ 
နာက်င္ေအာင္ေနေသာ ေဝဒနာမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေတာ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ကုိ၏ လီးတန္ႀကီးက 
သူမ၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ တဆုံးဝင္ေရာက္လာေစရန္ ဆႏၶမ်ား ျပင္းျပလာရေတာ့သည္။ 
ဒါေပမယ့္လည္း ႏိုင္ကုိက သူ၏ တန္ႀကီးကုိ မသြင္းေသးေခ်။ 
ဲေမာင္ ႏ ႏ ဟင့္ ႏ ႏ သြင္း ႏ ႏ သြင္းေတာ့ေလ ႏ ႏ ဲ 
သူမကုိယ္သူမပင္ သတိမထားလုိက္မိပ ဲလႊတ္ကန ဲေျပာလုိက္မိေလသည္။ 
ၾကားလုိက္ရေသာ ႏိုင္ကုိကေတာ့ ထားထားျမင့္သည္ ကာမအရသာကုိ သိသြားကာ ထုိအရသာကုိ 
အလြန္အမင္းခံုမင္ကာ သူမတြင္ရွိေသာ ရမက္ဆႏၶပမာဏမွာ ထင္ရွားစြာ ေပၚ လာၿပီျဖစ္သည္ကုိ 
တြက္ဆမိလုိက္ေလသည္။ ႏိုင္ကုိသည္ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ေနသည့္ 
လီးတန္ႀကီး သုံးပံုႏွစ္ပံုကုိ ၿငိမ္၍ ထားရာမွ တေျဖးေျဖး ေစာင္းကာ ငဲ့ကာျဖင့္ လႈပ္ရွားလာေပ 
ေတာ့သည္။ ခဏေနေတာ့မွ ထားထားျမင့္ ဖင္သားႀကီး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီကုိ သူ၏လက္ျဖင့္ 
ဆုပ္ကုိင္လုိက္ၿပီး က်န္ေနေသာ သူ၏ လီးတန္ႀကီးကုိ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေဆာင့္၍ သြင္းလုိက္ 
ေလေတာ့သည္။ 
ဲၿဗိ ႏ ႏ ျပြတ္ ႏ ႏ ဖြတ္ ႏ ႏ အင့္ ႏ ႏ အား ႏ ႏ ဲ 
ႏိုင္ကုိ၏ လီးတန္ႀကီးမွာ တဆုံးဝင္၍ သြားေခ်ၿပီ။ သည့္ေနာက္ေတာ့ ႏိုင္ကုိက သူ၏ 
လီးတန္ႀကီးကုိ တစ္ဝက္ေလာက္ ဆြဲထုတ္ၿပီး တစ္ခ်က္ျခင္း ေလးေလးႏွင့္ မွန္မွန္ေဆာင့္၍ 
လုိးေပးသည္။ သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း ထားထားျမင့္၏ ဖင္သားႀကီးမ်ားကုိ 
ဆုပ္နယ္ပြတ္သပ္ေပးေနသည္။  
ဲထား ဒီလုိပံုစံက ပိုေကာင္းတယ္မဟုတ္လားဲ 
ဲအင္း ႏ ႏ လုပ္ ႏ ႏ လုပ္ ႏ ႏ ဒီ့ထက္ ျပင္းျပင္းေလး လုပ္စမ္းပါ ႏ ႏ အ ႏ ႏ ဟုတ္ၿပီ ႏ ႏ ေဆာင့္ ႏ 
ေဆာင့္ ႏ ႏ ဲ 
ႏိုင္ကုိက သူ၏ ေဆာင့္အားကုိ တုိးကာ ေဆာင့္လုိက္သည့္အျပင္ ခပ္သြက္သြက္လည္း 
အႏႈတ္အသြင္းလုပ္ေပးသည္။ 
ဲေမာင္ ေဆာင့္တာ သေဘာက်တယ္မဟုတ္လားဲ 
ဲက် ႏ က်တယ္ ႏ ႏ စကားမေျပာနဲ႔ေတာ့ ႏ ႏ ေဆာင့္ ႏ ေဆာင့္ နာနာသာ ေဆာင့္ ႏ ႏ အင့္ ႏ ႏ ဟင္း 
ႏ ႏ ဟင္း ႏ ႏဲ 
ထားထားျမင့္၏ ကုိယ္တြင္းမွာ ခိုေအာင္း၍ ေနေသာ တဏွာရာဂ အတုိင္းအတာတုိ႔သည္ 
ရုပ္လုံးေပၚ ၍ လာေလၿပီ ျဖစ္သည္။ ေလးဖက္ကုန္း၍ လုိးေနၾကသည္ျဖစ္၍ လီးက 



 

 

ေစာက္ပတ္ဝသုိ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တည့္တည့္ ဝင္သည္မဟုတ္ေခ်။ 
ေစာက္ပတ္ေအာက္စပ္မွ ေန၍ ေမးတင္ကာ ထုိးေဆာင့္ေနၿပီး ဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
ေစာက္ပတ္ထိပ္နားရွိ ေစာက္ေစ့ႏွင့္ လုိးေနေသာလီးႀကီးတုိ႔မွာ မလြတ္မလပ္ျဖစ္ကာ 
တစ္ခ်က္လုိးလုိက္တုိင္း တစ္ခါထိ၍ ပြတ္မိေနေတာ့ရာ ထားထားျမင့္မွာ 
အသည္းခိုက္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေနရၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးသည္ပင္ 
တဆတ္ဆတ္ တုန္၍ တက္လာၿပီျဖစ္ေလသည္။ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ 
ကာမအထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ကာနီးၿပီဆုိတာကုိ သိလုိက္ရေသာ ႏိုင္ကုိသည္ 
ကုိယ္တုိင္ကလည္း ၿပီးခ်င္တာကုိ မနည္းထိန္းထားရသည္ျဖစ္၍ သူ၏ လီးႀကီးကုိ ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ေခါင္းထဲမွ အဆုံးပင္ ထုတ္လုိက္ၿပီး အားကုန္ထုတ္၍ ဆက္တုိက္ေဆာင္ကာ 
လုိးပစ္လုိက္ရာ တခဏအတြင္းမွာပင္ ႏ ႏ 
ဲေမာင္ ႏ ႏ အား ႏ ႏ အား ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ႏ အား ႏ ႏ ဲ 
ဟူ၍ ထားထားျမင့္၏ ဖင္ႀကီးမွာ ယမ္းခါသြားခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ကုိကလည္း သူ၏ လီးႀကီးကုိ 
ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႔ တဆုံးထုိးသြင္းလုိက္ၿပီး သူမ၏ ဖင္ႀကီးမ်ားကုိ အတင္းဆြဲ၍ 
သူ၏ ဆီးခံုဆိသုိ႔ ကပ္လုိက္ရင္း သူ၏ လီးတန္ႀကီးထိပ္မွ သုတ္ရည္ပူပူေႏြးေႏြးမ်ားကုိ 
တျပြတ္ျပြတ္ပန္း၍ ထည့္ကာ ေရွ႕သုိ႔ ဟတ္ထုိးက်၍ သြားေသာ ထားထားျမင့္၏ ေက်ာေလးေပၚ 
တြင္ သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိ ဖက္ရင္း ေမွာက္ရက္ပါသြားေလေတာ့သည္။ တစ္ခ်ီၿပီး၍ 
ေနာက္တစ္ခ်ီလုိးရန္ကုိသာ ထားထားျမင့္အား အေတာ္ပင္ စည္းရံုးခဲ့ရေပမယ့္လည္း ႏွစ္ခ်ီၿပီးမွစ၍ 
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားပီပီ တစ္ေနကုန္ အားပါးတရ လုိးခဲ့ၾက ခံခဲ့ၾကေလသည္။ 
ထုိမွ်ပင္မကေသး ႏိုင္ကုိ ခရီးမထြက္ေသးသည့္ ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္လည္း ဆက္၍ 
တစ္ေနကုန္နီးပါးပင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုိးခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ထားထားျမင့္သည္ 
အစ္မျဖစ္သူႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရသူျဖစ္သည္။ သူမ၏ အစ္မ ခင္ခင္တင့္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ခင္ခင္တင့္၏ ေယာက်ာ္းအမည္မွာ ကုိျမင့္ဦးျဖစ္သည္။ ကုိျမင့္ဦးႏွင့္ 
ခင္ခင္တင့္တုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္သက္ သုံးႏွစ္မွ်ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီး 
မထြန္းကားခဲ့ေသးေပ။ အိမ္တြင္ အိမ္သူအိမ္သားအေနျဖင့္ ခင္ခင္တင့္တုိ႔ လင္မယားႏွင့္ 
ထားထားျမင့္တုိ႔ အျပင္ ခင္ခင္တင့္ေယာက်ာ္း ကုိျမင့္ဦး၏ ညီေလး ခ်ိဳဦးဆုိေသာ ေကာင္ေလး 
တစ္ေယာက္လည္း ရွိသည္။ ခ်ိဳဦးမွာ အသက္ ၁၆ ႏ်စ္မွ်ပင္ရွိေသးၿပီး ၁၀ တန္းေရာက္ေနၿပီ 
ျဖစ္ကာ ညတုိင္းဆုိသလုိပင္ ထားထားျမင့္က စာျပေပးရေလသည္။ ယေန႔လည္း ခ်ိဳဦးကုိ စာေမးပြဲ 
နီးေနၿပီျဖစ္၍ ထားထားျမင့္၏ အိပ္ခန္းထဲရွိ ကုတင္ေဘးတြင္ရွိေသာ စားပြဲတြင္ ထားထားျမင့္က 
စာျပ၍ ေနေလသည္။ စာျပ၍ ၿပီးသြားေသာအခါ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦးကုိ စာက်က္ခိုင္းထားၿပီး 
သူမက ကုတင္ေပၚ တြင္ တက္၍ လွကဲာ ခ်ိဳဦးကုိ ၾကည့္ေနေလသည္။ ထားထားျမင့္၏ ရည္းစား 
ႏိုင္ကုိ ခရီးထြက္သြားသည္မွာ ႏွစ္လေလာက္ပင္ ရွိ၍သြားေခ်ၿပီ။ ကာမအရသာ 
ေယာက်ာ္းအရသာ တုိ႔ကုိ သိ၍ေနကာ ထုိအရသာတုိ႔ကုိ ခံုမင္၍ေနေသာ 
ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ ဲအစရွိ ေနာက္ေနာင္ဲ ဲေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပဲ ဆုိေသာ 



 

 

ဆုိရိုးစကားမ်ားရွိခဲ့သလုိ ႏိုင္ကုိ ခရီးထြက္သြားၿပီးေနာက္ ထုိအရသာမ်ားကုိ ခံစားရန္ 
အခြင့္အလမ္းက မရွိေတာ့ေပ။ ေဝးကြာရေသာ ရက္စြဲမ်ား ၾကာလာေလေလ တစ္ရက္ထက္ 
တစ္ရက္ပို၍ သတိရကာ သူမ၏ စိတ္ဆႏၶမ်ားမွာလည္း ပို၍ ျပင္းျပေလ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ 
သည္ၾကားထဲတြင္ မနက္က ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းသုိ႔ အသြား ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးကုိ ဆြဲ၍ 
အဖြင့္လုိက္တြင္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ တံခါးကုိ ဂ်က္မခ်ပ ဲေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ ကုိယ္တုံးလုံးခြ် တ္ကာ 
ေရခ်ိဳးေနေသာ ခ်ိဳဦးတစ္ေယာက္ သူ၏ လီးကုိ ဆပ္ျပာတုိက္ေနသည္ႏွင့္ 
ၾကံဳႀကိဳက္သြားေလသည္။ ခ်ိဳဦး၏ လီးႀကီးမွာ ေယာက်ာ္းႀကီးတစ္ေယာက္ပမာ တုတ္တုတ္ခခဲ ဲ
သန္သန္မာမာျဖင့္ ရွိေနရုံမွ်မက ထိပ္ဝႀကီး ၿပေဲနသည္မွာလည္း ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္  
သည္ကုိ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ ယခုတုိင္ေအာင္ ျမင္ေယာင္၍ ေနရပါေသးသည္။ 
 
ေၾကာက္စရာေကာင္းသေလာက္ အလုိးခံတ့ဲေနရာမွာလည္း သိပ္ေကာင္းမွာပဟုဲ သူမက 
ေတြးမိလုိက္ေသးသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမေတြ႕ခဲ့ရေသာ ခ်ိဳဦး၏ လီးမွာ သူမ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ 
အားရပါးရ အလုိးခံဖူးေသာ ႏိုင္ကုိ၏ လီးထက္ပင္ ႀကီးလိမ့္ဦးမည္ဟု ထင္မိသည္။ အစ္မျဖစ္သူ 
ခင္ခင္တင့္တုိ႔ လင္မယာကလည္း ခရီးထြက္သြားၾကေလသည္။ သဘက္ခါေလာက္မွ 
ျပန္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္အိမ္လုံးတြင္ သူမတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ထဲသာ ရွိေနၾကသျဖင့္ 
အပ္က်သံပင္ ၾကားရမေယာင္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လွ်က္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ခ်ိဳဦး၏ 
စာရြက္လွန္လုိက္ေသာ ဖလပ္ ဖလပ္ ဆုိေသာ အသံေလးသာ ထြက္ေပၚ လာတတ္ေလသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ တိတ္ဆိတ္ၿမ ဲတိတ္ဆိတ္၍ သြားရျပန္သည္။ ထားထားျမင့္သည္ ခ်ိဳဦး၏ ေပါင္ၾကားကုိ 
လွမ္း၍ ၾကည့္ေနမိသည္။ သူ႔ေပါင္ၾကားထဲမွ လီးႀကီးႏွင့္သာ အခုေန အလုိးခံရလွ်င္ 
သိပ္ေကာင္းမွာပ ဲဘယ္သူမွလည္း သိမွာမဟုတ္ဘူး ဟုေတြးရင္း ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္မွာ 
ယားယံလာၿပီး ရြစိရြစိ ျဖစ္လာရေလသည္။ ခ်ိဳဦးကလည္း စာက်က္ရင္း မနက္က 
ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ သူ၏ လီးကုိ ေတြ႕လုိက္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ထားထားျမင့္၏ 
မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ အတန္ၾကာသည္အထိ သူ၏ လီးႀကီးကုိ စိုက္၍ ၾကည့္ေနၿပီးမွ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါးကုိ 
ပိတ္၍ ထြက္သြားေသာ ထားထားျမင့္၏ မနက္က ျဖစ္ေနပုံကုိ ျပန္၍ ေတြးေနမိေသးသည္။ 
တဆက္တည္းမွာပင္ သူ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ဘူးေနကာ တပ္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ 
ထားထားျမင့္၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိလည္း ေတြးျမင္မိေနသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ အေပါင္းအသင္း 
ေကာင္း၍ ေလးငါးႀကိမ္ထက္မနည္း အေပ်ာ္အပါး လုိက္စားဖူးသူျဖစ္သည္။ မိန္းမ၏ အရသာကုိ 
ေကာင္းေကာင္းသိေနကာ မိန္းမကုိလည္း လုိးဘူးသူ လုိးတတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ 
ခ်ိဳဦး၏ ေပါင္ၾကားကုိ ၾကည့္ရင္းကမွ ရမက္ေတြထန္ကာ ဆႏၶေတြ ျပင္းျပလာရေသာ 
ထားထားျမင့္သည္ အသာပင္ မသိမသာ သူမ၏ လက္တစ္ဖက္ကုိ ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားထဲ ထည့္၍ 
သူမ၏ ေစာက္ပတ္ကုိ ထမီေပၚ မွ အုပ္၍ ကုိင္ကာ စမ္းလုိက္မိသည္။ ထုိအခိုက္ ခ်ိဳဦးက 
ရုတ္တရက္ ထလုိက္ၿပီး သူမကုိ ၾကည့္လုိက္ေလသည္။ ထုိစဥ္ ထားထားျမင့္က ၿပံဳးတုံ႔တုံ႔ 
မခို႔တရို႕ေလး လုပ္ျပလုိက္ေလ၏။ ခ်ိဳဦး စိတ္ထလာေအာင္ ညဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 



 

 

ဲဗိုက္နာလုိက္တာ မမရာ ႏ ႏ အိမ္ေနာက္ေဖး ခဏ သြားဦးမယ္ဲ 
ခ်ိဳဦးက ေျပာေျပာဆုိဆုိ ထြက္သြားေလသည္။ ခ်ိဳဦး ထြက္သြားၿပီးသည္ႏွင့္ အိပ္ယာေပၚ တြင္ 
တေစာင္ေလးလဲွေနေသာ ထားထားျမင့္သည္ ပက္လက္လွန္လုိက္၍ ထမီကုိ ဒူးေပၚ 
ေအာင္လွန္လုိက္ၿပီး ဒူးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ေထာင္ကာ တစ္ေခ်ာင္းကုိ ဆင္းထားလုိက္သည္။ သူမ၏ 
အက်ႌၾကယ္သီးႏွစ္လုံးကုိ ျဖဳတ္၍ အက်ႌစကုိ ေဘးသုိ႔ လွန္ခ်ထားလုိက္ေလသည္။ 
လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေနာက္သုိ႔ ပစ္၍ ဂုတ္ပိုးေအာက္၌ ယွက္၍ ထားလုိက္ေလသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထားထားျမင့္သည္ ထမီေအာက္စလႊတ္ကာ ေစာက္ပတ္မွာ ေဟာင္းေလာင္ႀကီး 
ျဖစ္ေနၿပီး ရင္ေကာ့ထားသျဖင့္ ႏို႔ႏွစ္လုံးက ခြ် န္ထြက္လွ်က္ ႏို႔အံုႀကီးမွာ တစ္ဝက္ေလာက္ေတာင္ 
ေပၚ ထြက္ေနေလသည္။ ခ်ိဳဦးမွာ အေတာ္ေလးၾကာမွ ျပန္လာၿပီး သူ႔မ်က္လုံးမ်ားမွာ 
ထားထားျမင့္ထံ ေရာက္သြားရာမွ ခြာ၍ မရျဖစ္သြားရေလသည္။ ထားထားျမင့္၏ 
ေပါင္သားႀကီးမ်ားမွာ ဝင္းဝါ၍ ေနရံုမွ်မကပ ဲတစ္လုံးတစ္ခႀဲကီးျဖစ္ေနကာ ေပါင္ရင္းအတြင္းဖက္မွ 
ထမီေအာက္တြင္ကား အနည္းငယ္မေဲမွာင္ၿပီး ခပ္ေရးေရး ျဖစ္ေနသည္။ ထားထားျမင့္၏ 
ရင္သားအစံုမွာ အကုန္မေပၚ ေသာ္လည္း တစ္ဝက္သာသာေလာက္ေပၚ ေနသျဖင့္ မို႔ေမာက္၍ 
ဝင္းအိေနေလသည္။ ခ်ိဳဦးမွာ ထုိျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ရင္တြင္းမွ တဖိန္းဖိန္းျဖင့္ျဖစ္ကာ 
မ်က္လုံးမ်ားမွာ အေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ျဖစ္သြားလွ်က္ ထားထားျမင့္၏ ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားသုိ႔ 
မ်က္ေတာင္မခတ္ပ ဲစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ သူ၏ ေပါင္ၾကားထဲမွ လီးႀကီးကလည္း ဆတ္ကန ဲ
ဆတ္ကန ဲေထာင္ေထာင္ထလာၿပီးလွ်င္ သူ၏ စိတ္ေတြကပါ ထၾကြ ေသာင္းက်န္းလာသည့္ 
အတြက္ ပိုးစိုးပက္စက္ လွစ္ျပ၍ ညဳေခၚ သလုိျဖစ္ေနေသာ ထားထားျမင့္ရွိရာသုိ႔ ခ်ိဳဦးသည္ 
တေျဖးေျဖး ခ်ဥ္းကပ္သြားေလသည္။ 
ဲမမ ႏ ႏ ဲ 
ဲဘာလဲ ခ်ိဳဦး ႏ ႏ ဟင္ ႏ ႏ လာလာ မမ ႏွိပ္ေပးမယ္ဲ 
ထားထားျမင့္သည္ သူမ၏ကုိယ္ကုိ တဖက္သုိ႔ တုိးကပ္ၿပီး ခ်ိဳဦးကုိ ေနရာေပးလုိက္သည္။ 
ခ်ိဳဦးကလည္း ထားထားျမင့္၏ ေဘးတြင္ ပက္လက္ကေလးလွန္၍ အိပ္လုိက္ေလသည္။ 
ဲမင္း အသာေလးမွိန္းေန ႏ ႏ မမ မင္းဗုိက္ကုိ ႏွိပ္ေပးမယ္ဲ 
ထားထားျမင့္သည္ ထ၍ ထုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ခ်ိဳဦး၏ ဗိုက္ကုိ ခပ္ဖြဖြေလး ႏွိပ္ေပးေနသည္။ 
ခ်ိဳဦးသည္ ထားထားျမင့္က တစ္ခါတစ္ခါ ေရွ႕သုိ႔ ကုန္း၍ ႏွိပ္လုိက္သည့္အခါ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚ သုိ႔ 
ဝကဲာ ဝကဲာ က်လာေသာ ျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳး ေဖါင္းေဖါင္းအိအိႀကီး ျဖစ္ေနသည့္ ထားထားျမင့္၏ 
ႏို႔ႀကီးႏွစ္လုံးကုိ အငမ္းမရ ၾကည့္ရင္း ၾကည့္ရင္းက သူ၏ လီးမွာ တေငါက္ေငါက္ 
ေထာင္ေထာင္ထေနေတာ့သည္။ 
 
ထားထားျမင့္သည္ ဒီယုန္ျမင္၍ ဒီၿခံဳထြင္သူပီပီ ေရွ႕သုိ႔ကုန္း၍ ႏွိပ္ဟန္ျပဳကာ သူမ၏ ႏို႔ႀကီးမ်ားကုိ 
ခ်ိဳဦး၏ မ်က္ႏွာႏွင္ ထိလုမတတ္ျဖစ္ေအာင္ပင္ လုပ္၍ ေပးေနေလသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ဝတ္ထားေသာ ပုဆုိးေဖါင္း၍ ခြ် န္ထြက္လာေအာင္ပင္ မတ္ေထာင္ေနေသာ ခ်ိဳဦး၏ 



 

 

လီးႀကီးကုိ ထားထားျမင့္သည္ ျမင္လုိက္ရျပန္ကာ သူမ၏ ရင္ထဲတြင္ ကုိင္ရေတာ့မလုိ 
ထိရေတာ့မလုိျဖစ္လွ်က္ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ကလည္း တလႈပ္လႈပ္ တရြရြျဖစ္ကာ 
အလြန္ပင္ထၾကြ၍ လာေတာ့သည္။ 
ထားထားျမင့္သည္ ခ်ိဳဦးကုိ ႏွိပ္ရင္း ႏွိပ္ရင္းျဖင့္ ခ်ိဳဦး၏ လီးႀကီးမွာ ေတာင္ေနသည္ကုိ 
သိလုိက္ရသျဖင့္ ရွက္ေန ေၾကာက္ေန မ်က္ႏွာပူေနစရာ မလုိေတာ့ပ ဲရရဲဝဲံ႔ဝံပျဖစ္၍ လာေလသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမ၏ လက္က မသိမသာပင္ ခ်ိဳဦး၏ ပုဆုိးကုိ ဆြဲဆြဲခ်မႈေၾကာင့္ တေျဖးေျဖး 
ေအာက္သုိ႔ ေလွ်ာေလွ်ာက်လာသျဖင့္ အေမႊးမ်ားပင္ေပၚ ၍လာရာ သူမသည္ တပ္မက္စြာျဖင့္ 
ၾကည့္ေနလုိက္သည္။ ေနာက္မွ ထားထားျမင့္သည္ ခ်ိဳဦး၏ ဗိုက္ကုိ အေပၚ မွေအာက္သုိ႔ 
ေပါင္ရင္းအထိ ခပ္ဖိဖိေလး လက္ျဖင့္သပ္ခ်ေပးလုိက္သည့္အခါတြင္မူကား လီးႀကီးမွာ သူမ၏ 
လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္၍ ေရာက္၍ သြားရၿပီး လီးႀကီးကုိ လက္ျဖင့္ သပ္ေပးေနသလုိ 
ျဖစ္ေနေလသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ သူ၏ လီးေပၚ သုိ႔ ထားထားျမင့္၏ လက္ေရာက္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ 
သူ၏ လီးကုိ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကန ဲေတာင္ေတာင္ေပးလုိက္သည့္အခါတြင္ေတာ့ 
ထားထားျမင့္ကလည္း ဤသည္ကုိ သိသျဖင့္ သူမ၏ ေစာက္ပတ္မွာလည္း ယားသထက္ 
ယားယံလာရေလသည္။ ေစာက္ရည္ေလးမ်ားပင္ စိမ့္၍ ထြက္က်လာၿပီးျဖစ္ကာ သူမ၏ 
ဖင္ေအာင္တြင္ စိုစိစိျဖစ္ကာ စိတ္ထဲတြင္လည္း မရိုးမရြျဖစ္လွ်က္ အလုိးခံခ်င္စိတ္မ်ား ျပင္းျပ 
ထၾကြလာေလသည္။ ထုိ႔အတြက္ ခ်ိဳဦး၏ လီးေပၚ သုိ႔ သူမ၏လက္ေရာက္သြားသည့္အခါတြင္ 
လီးကုိ မသိမသာ ဆုပ္၍ ညွစ္ညွစ္ေပးရင္း တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ 
အခ်က္ေပးေနေလသည္။ 
ဲခ်ိဳဦး ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္က ရမက္လႊမ္းေသာ မ်က္လုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ၾကည့္ကာ ေခၚ လုိက္ေလသည္။ 
ဲဗ်ာ ႏ ႏ ဲ 
ခ်ိဳဦးကလည္း ထားထားျမင့္၏ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ သိမ္းႀကံဳး၍ တပ္မက္စြာျဖင့္ၾကည့္ကာ 
ထူးလုိက္ေလသည္။ 
ဲဘယ္လုိျဖစ္ေနတာလဲ ဟင္ဲ 
ဲမမ သိတ့ဲအတုိင္းပ ဲႏ ႏ ဲ 
ဲခက္တာပ ဲႏ ႏဲ 
ဲဘာခက္တာလဲ မမရ႕ဲ ႏ ႏ အလြယ္ေလးပါဲ 
ဲဘာလြယ္တာလဲဲ 
ဲမမကလဲ သိသားနဲ႔ဗ်ာ ႏ ႏ ဲ 
ဲျဖစ္ပါ့မလားကြယ္ ႏ ႏ ဲ 
ဲအိုး ႏ ႏ ျဖစ္ပါတယ္ ႏ ႏ ဲ 
ဲျဖစ္ရင္လဲ ၿပီးေရာ ႏ ႏ ဲ 
ခ်ိဳဦးလဲွေနရာမွ ထထုိင္လုိက္သည္ႏွင့္ ထားထားျမင့္ကလည္း ထုိင္ေနရာမွ အိပ္ယာေပၚ သုိ႔ 



 

 

ပက္လက္ေလး လွန္ခ်လုိက္ေတာ့သည္။ အာသာဆႏၵျပင္းျပစြာျဖင့္ ရမက္မီးခိုးေတြလွ်ံေနေသာ 
မ်က္လုံးအစံုျဖင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး တပ္မက္စြာျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကေလသည္။ အတန္ၾကာမွ ခ်ိဳဦးက 
ဘာမေျပာညာမေျပာျဖင့္ ထားထားျမင့္ကုိ အတင္းဖက္၍ ေလးငါးဆယ္ခါ ဖက္ကာ ဖက္ကာ 
နမ္းလုိက္ၿပီး ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းေတ့ကာ တအားစုပ္နမ္းလုိက္ေလသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ ထားထားျမင့္၏ 
ရင္ဘတ္တြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အက်ႌၾကယ္သီးမ်ားကုိ လြယ္လြယ္ျဖင့္ ျဖဳတ္၍ မရသျဖင့္ ဆြဲ၍ 
ျဖဳတ္လုိက္ရာ သူမ၏ တစ္ထပ္တည္း ဝတ္ထားေသာ အက်ႌမွာ စုတ္ၿပ၍ဲ ကြ်တ္ထြက္သြား 
ရေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထမီကုိပါ ဆြဲခြ် တ္ပစ္လုိက္ေလေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ ခ်ိဳဦးက 
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္ေနသည္ကုိ အလုိးခံခ်င္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ထားထားျမင့္က ၿငိမ္၍ ခံေနေလသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ခ်ိဳဦးသည္ ထားထားျမင့္၏ ဒူးႏွစ္လုံးကုိ ဆြဲ၍ေထာင္လုိက္ရာ ေစာက္ပတ္မွာ 
ၿပအဲာသြားၿပီး အတြင္းဖက္မွ ေစာက္ေစ့ေလးမွာ ျပဴး၍ ထြက္လာသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ ထုိမွ်ႏွင့္ 
အားမရေသးပ ဲေစာက္ပတ္ႏွဳတ္ခမ္းသား ႏွစ္ခုကုိ လက္မျဖင့္ ဖိ၍ၿဖလုိဲက္ရာ ေစာက္ပတ္မွာ 
အစြမ္းကုန္ၿပသဲြား၍ နီရေဲသာ ေစာက္ပတ္အတြင္းသားမ်ားမွာ စူထြက္လာၿပီး အလယ္မွ 
ေစာက္ေစ့ေလးမွာ ကားဟ၍ ျပားျပားခြ် န္ခြ် န္ေလးႏွင့္ ေငါက္ေတာက္ေလးျဖစ္၍ ေနေလသည္။ 
ခ်ိဳဦးသည္ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ေစ့ေလးအား လက္ညွိဳးလက္မတုိ႔ျဖင့္ ညွပ္ခါ 
ဆြဲၾကည့္လုိက္ေသးသည္။ 
 
ထားထားျမင့္သည္ သူ၏ ဒူးႏွစ္လုံးကုိ လက္ျဖင့္ဆြဲ၍ ဖက္ကုိ ေျမွာက္ထားေပးထားသျဖင့္ 
ခ်ိဳဦးလုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ႏိုင္ရန္ မ်က္စိကုိမွိတ္၍ ၿငိမ္ေနေပးလုိက္သည္။ ေစာက္ေစ့ေလးကုိ 
ဆြဲၾကည့္ရာမွ ခ်ိဳ္ဦးသည္ ေစာက္ပတ္ထဲသုိ႔ လက္ညွိဳးျဖင့္ထုိး၍ ရစ္ကာပတ္ကာ ေမႊေပးလုိက္ရာ 
စီးထန္းထန္း ေစာက္ရည္မ်ား တစိမ့္စိမ့္ ယုိထြက္က်လာၿပီး ဲစြပ္ ႏ စြပ္ ႏ စြပ္ဲ ဟုပင္ 
ျမည္ေနေလသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ထားထားျမင့္သည္ အၿငိမ္မေနႏုိင္ေတာ့ပ ဲေစာက္ေခါင္းထဲမ 
ွလည္း အလြန္အမင္း ယားယံလာသျဖင့္ ခါးကုိေကာ့ကာ တြန္႔ကနဲ တြန္႔ကနဲ ျဖစ္သြားၿပီး 
ေစာက္ပတ္မွာလည္း ပြစိပြစိျဖစ္လာ၍ စိလုိက္ၿပလုိဲက္ ျဖစ္ေနသည္။ အရည္မ်ားကလည္း 
အကြဲေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွေန၍ သူမ၏ ဖင္ေအာက္သုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္ စီးက်ေနေတာ့သည္။ 
ဲေတာ္ေရာေပါ့ကြယ္ ႏ ႏ ခ်ိဳဦးရယ္ ဲ 
ခ်ိဳဦးက ဘာမွျပန္မေျပာပ ဲေစာက္ေခါင္းကုိသာ လက္ႏွင့္ေမႊရင္း ေရွ႕သုိ႔ကုန္း၍ ႏို႔သီးေခါင္းကုိ 
လွ်ာျဖင့္ယက္ေပးလုိက္သည္။ ထုိမွတဖန္ ပါးစပ္ျဖင့္ ငံုခ၍ဲ စုပ္ယူလုိက္သည့္အခါတြင္ေတာ့ 
ထားထားျမင့္မွာ ငါးဖယ္ပ်ံသလုိ လူးပ်ံကာ မေနႏိုင္ မထုိင္ႏိုင္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ 
ထုိမွ်ပင္မကေသး ထားထားျမင့္၏ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြက တဆတ္ဆတ္တုန္လာရေတာ့သည္။ 
ဲခ်ိဳဦးရယ္ ေတာ္ပါေတာ့ကြယ္ မမ မေနတတ္ေတာ့ဘူးဲ 
ထုိအခါက်မွ ခ်ိဳဦးက လီးကုိကုိင္၍ ေစာက္ပတ္အဝကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတ့သြင္းလုိက္ေတာ့သည္။ 
ထုိအခိုက္ ထားထားျမင့္က သူမ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေစာက္ပတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးမ်ားကုိ 
ကုိင္၍ၿဖေဲပးထားေလသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ ၿဖေဲပးထားေသာ နီရေဲနသည့္ ႀကီးထဲသုိ႔ လီးကုိ 



 

 

ဒစ္ျမဳပ္ရံုသြင္းၿပီး ထုတ္လုိက္သြင္းလုိက္လုပ္ရင္း သူ၏ လီးကုိ ေစာက္ပတ္ထဲတြင္ ေငါက္ကန ဲ
ေငါက္ကနေဲနေအာင္ ေကာ့၍ ေကာ့၍ ေပးေနေလေတာ့သည္။ ထားထားျမင့္မွာ အံကုိႀကိတ္၍ 
မ်က္လုံးမ်ားနီလာသည္အထိ အသက္ကုိေအာင့္ၿပီး ယားသည့္ဒါဏ္ကုိ အလူးအလဲခံေနရကာ 
သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးပါ ပြင့္ထြက္သြားမတတ္ ရြတက္လာၿပီး အသက္ရႈပင္မွားကာ 
ေဒါသေလးပင္ ျဖစ္၍ ေနရေလသည္။ 
ဲခ်ိဳဦး လုပ္မွာျဖင့္လုပ္ကြာ ႏ ႏ မမကုိ ညွင္းဆဲမေနနဲ႔ဲ 
ဲဟဲ ႏ ႏ ဟဲ ႏ ႏ ဟဲ ႏ ႏ မမကလဲ ေျဖးေျဖးေပါ့ဗ်ာဲ 
ခ်ိဳဦးသည္ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ခံခ်င္ေနသည္ကုိ သိရသျဖင့္ 
အားရစြာရယ္ရင္း ေၾကနပ္သြားရေလသည္။ 
ဲေျဖးေျဖးလုပ္မေနပါနဲ႔ ခ်ိဳဦးရယ္ ႏ ႏ ငါ့ကုိ ညွင္းဆဲေနတာ ေတာ္ပါေတာ့ဲ 
ဲဘာညွင္းဆဲလုိ႔လဲဲ ဲဘာညွင္းဆဲရမွာလဲ ငါဘယ္လုိျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ မင္းမသိဘူးလားဲ 
ဲဘာျဖစ္ေနလုိ႔လဲဲ 
ဲယားလုိ႔ေသေတာ့မယ္ ႏ ႏ ခ်ိဳဦး ႏ ႏ မင္းစိတ္ရွိလကိရွိ ဆြထားတာ ငါမေနတတ္ေတာ့ဘူး 
ယားလွၿပီ မင္းလီးႀကီးကုိ ခုလုိ မဝင္တဝင္ တစ္လစ္ႀကီး လုပ္မထားစမ္းပါနဲ႔ ထုိးထည့္လုိက္ပါေတာ့ 
ေမာင္ေလးရယ္ ႏ ႏ ႏ မမကုိ လုိးပါေတာ့ေနာ္ ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္သည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိ သူမ၏ ဖင္ကုိ မၿပီး ေျမွာက္ကာေကာ့ေပးလုိက္သည္။ 
ခ်ိဳဦးကလည္း လုိးရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ထားထားျမင့္ကလည္း စိတ္အထဆုံးအခ်ိန္ 
ေရာက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ လီးကုိ အရင္းထိဝင္ေအာင္ မေႏွးမျမန္ခပ္မွန္မွန္ေလး လုိးေလေတာ့သည္။ 
ဲအား ႏ ႏ ေကာင္းလွခ်ည္လား ေမာင္ေလးရယ္ ႏ ႏ မမျဖင့္ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ခံရမွန္းေတာင္ 
မသိေတာ့ပါဘူးဲ 
ခ်ိဳဦးက မွန္မွန္ေလး လုိးေနရာမွ ခပ္သြက္သြက္ေလး ထုိးထုိးသြင္းရင္း လုိးေနေလၿပီ။ 
ဲမမေစာက္ပတ္ အရည္ရႊရဲႊ ဲၿပၿဲပႀဲကီးကုိ လုပ္ခ်င္ေနတာ ၾကာလွၿပီ ခုမွပ ဲလုပ္ရေတာ့တယ္ ႏ ႏ 
ေကာင္းတယ္ မမရာ ႏ ႏ မမေစာက္ပတ္က လုိးလုိ႔ တကယ္အရသာရွိတာပ ဲၾကားလားမမဲ 
ဲဘာၾကားရမွာလဲ လုိးမွာလုိးစမ္းပါဲ 
ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးမွာ အရည္ေတြရႊေဲနသျဖင့္ ဲျပြတ္ ႏ ႏ ပလြတ္ ႏ ႏ စြပ္ ႏ ႏ စြပ္ ႏ ႏ ဲ 
ဟူေသာ အသံေလးမ်ားပင္ ျမည္ေနေလသည္။ 
ဲမၾကားဘူးလား မမရ စြပ္ ႏ ႏ ျပြတ္ ႏ ႏ ျပြတ္ ႏ ႏ နဲ႔ေလဲ 
ဲၾကားပါတယ္ ႏ ႏ ကဲ ႏ ႏ လုိးဲ 
ခ်ိဳဦးမွာ စိတ္ထလာသျဖင့္ တားမရ ဆီးမရ ကြဲခ်င္ကြဲ ၿပခဲ်င္ၿပ ဲတအားဆြလုိဲးေတာ့သည္။ 
အားမရသျဖင့္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေဆာင့္သည္။ 
ဲအမေလး ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ေကာင္းလုိက္တာ ေမာင္ေလးရာ ႏ ႏ 
နာနာေဆာင့္ေပးစမ္းပါ ႏ ႏ နာနာေလး ေဆာင့္ ႏ ႏ ဲ 
ခ်ိဳဦးက အားျဖင့္ ဖိဖိခ်ရင္း ေဆာင့္သည္။ ထားထားျမင့္က သူမ၏ဖင္ကုိ ၾကြုၾကြေပးသည္သာမက 



 

 

အားမရႏုိင္သျဖင့္ ေကာ့ေကာ့ၿပီး ထုိးေပးလုိက္ေသးသည္။ 
ဲလုိးၿပီ မမေရဲ 
ဲလုိး ႏ ႏ လုိး ႏ ႏ မင္းစိတ္ႀကိဳက္လုိး ႏ ႏ ဟုတ္ၿပီ ႏ ႏ ဟုတ္ၿပီ ႏ ႏ ေဆာင့္ ႏ ႏ ေဆာင့္ ႏ ႏဲ 
ခ်ိဳဦးက အားရပါးရ ေဆာင့္ေနသည္။ 
ဲအမေလးေတာ့ အခုလုိ ေဆာင့္တာ ေကာင္းလုိက္တာ ေမာင္ေလးရာဲ 
ခ်ိဳဦးက ႏြားသုိးႀကိဳးျပတ္ပမာ တအားထုိး တအားဖိလုိးေနရာ လုိးသူေရာ အလုိးခံရသူပါ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မဆုိထားဘိ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ အေမွာင္ဖံုးကာ မိုးမျမင္ ေလမျမင္ 
လုိးလုိက္ခံလုိက္ၾကေနေတာ့သည္။ 
ဲေမာင္ ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ ေလး ႏ ဟင္း ႏ ဟင္း အမေလး ေမာင္ေလးရယ္ ႏ ႏ အင္း ႏ ႏ အင္း ႏ ႏဲ 
ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ ၿပီးသြားၿပီဆုိတာကုိ သိလုိက္ရေသာ ခ်ိဳဦးက အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတုိင္း ထားထားျမင့္တစ္ကုိယ္လုံး ခါယမ္းသြားခ်ိန္တြင္ အားကုန္ေဆာင့္၍ 
လုိးေပးလုိက္ၿပီး သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလး ၿငိမ္သက္သြားစဥ္မွာေတာ့ ခ်ိဳဦးက ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ပတ္ထဲမွ သူ၏ လီးတန္ႀကီးကုိ ေစာေစာက တအားေဆာင့္တုန္းကလုိ တဆုံးနီးပါး 
မထုတ္ေတာ့ပ ဲတစ္ဝက္ေလာက္ကုိပ ဲထုတ္ကာ ထုတ္ကာႏွင့္ တစ္ခ်က္ျခင္း ခပ္မွန္မွန္ေလး 
ေဆာင့္ၿပီး လုိးေပးေနေတာ့ရာ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦး၏ မ်က္ႏွာကုိ သူမ၏ မ်က္လုံးေလးေတြကုိ 
အားယူၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ရာက ခ်စ္လုိ႔မဆုံးျဖစ္ေနရပါသည္။ 
 
ခ်ိဳဦးကုိယ္တုိင္မွာေတာ့ မၿပီးေသးပရဲိႈကာ ထုိသုိ႔ မၿပီးေအာင္လည္း ခ်ိဳဦးက ထိန္း၍ 
ထားေလသည္။ အတန္ၾကာေအာင္ တစ္ခ်က္ျခင္း ဆက္ၿပီး ေဆာင့္လုိးေပးေနေတာ့ 
ထားထားျမင့္မွာ မၾကာမွီမွာပင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စိတ္မ်ား ျပန္ထလာရေခ်ၿပီျဖစ္သည္။ 
ခ်ိဳဦးသည္ တစ္ခ်က္ျခင္း ေဆာင့္လုိးေပးေနရာမွ ထားထားျမင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္ပါလာၿပီ 
ဆုိသည္ကုိ သိသည္ႏွင့္ သူ၏ လီးႀကီးကုိ အဆုံးနီးပါးမွ် ဆြဲ၍ ဆြဲ၍ ထုတ္ကာ သုံးခ်က္မွ် 
အားကုန္ေဆာင့္လုိက္သည္။ 
ဲဖြတ္ ႏ ႏ အင့္ ႏ ႏ ျပြတ္ ႏ ႏ အား ႏ ႏ ဖြတ္ ႏ ႏ အင့္ ႏ ႏ ျပြတ္ ႏ ႏ ဲ 
ၿပီးေတာ့မွ ခ်ိဳဦးသည္ သူ၏ လီးႀကီးကုိ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ထဲမွ အၿပီးတုိင္ 
ဆြဲထုတ္လုိကေလေတာ့သည္။ သူဘာလုပ္မလဲ ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ထားထားျမင့္က သူမ၏ 
မ်က္လုံးေလးမ်ားကုိ ေမွးစင္း၍ ၾကည့္ေနေလသည္။ ခ်ိဳဦးက ထားထားျမင့္ ခြ် တ္ထားေသာ 
ထမီေလးကုိ လွမ္း၍ ယူလုိက္ၿပီး ေပက်ံေနေသာ သူမ၏ ေစာက္ဖုတ္အံု တစ္ခုလုံးႏွင့္ 
ေပါင္ၿခံတုိ႔ကုိ သုတ္ေပးေနေလသည္။ ၿပီးေတာ့ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ပတ္ေလးကုိပင္ အဝတ္ကုိ 
လက္ထုိးသြင္းၿပီး ေစာက္ပတ္ဝေလးကုိပါ သန္႔စင္ေပးလုိက္ပါသည္။ ၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်ိဳဦးသည္ 
သူ႔လက္ထဲမွ ထားထားျမင့္၏ ထမီေလးကုိ ကုတင္ေျခရင္းသုိ႔ ပို႔လုိက္ေလသည္။ 
သည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ျပန္၍ ဆင္းထားေသာ ထားထားျမင့္၏ ေျခေထာက္ေလးႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ 
ဒူးေကြး၍ ေပးလုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ထားထားျမင့္၏ ေပါင္ေလးႏွစ္လုံးကုိ ဆြဲ၍ 



 

 

ကားေပးလုိက္ရာက သူမရ႕ဲ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကုိ ခ်ိဳဦးက ေသေသခ်ာခ်ာ ငံု႔၍ ၾကည့္လုိက္သည္။ 
ထားထားျမင့္ေစာက္ဖုတ္ႀကီးသည္ ႏွဳတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္ခု ေဖါင္းတင္း၍ေနကာ ထုိႏွဳတ္ခမ္သား 
ႏွစ္ခုၾကားအတြင္းမွ နီတာရ ဲေစာက္ေစ့ေလးသည္ လက္ျဖင့္ ေကာ္ထုတ္ထားသလုိ 
ျပဴတစ္တစ္ေလး ျဖစ္၍ ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ထားထားျမင့္ကလည္း ခ်ိဳဦး၏ လီးတန္ႀကီးကုိ 
ေငးကာ ၾကည့္ေနသည္။ လီးတန္ႀကီးမွာ အရည္ေတြစိုရႊကဲာ တစ္ခါမွ မၿပီးေသးသျဖင့္ မာတင္းၿပီး 
ေျပာင္လက္ေနသည္။  
ဲအိုး ႏ ႏ ေမာင္ေလး ႏ ႏ ဟ့ဲ ႏ ႏ အို ႏ ႏ အို ႏ ႏ ဲ 
ဟုတ္ပါသည္။ ခ်ိဳဦးသည္ သူမ၏ ကားထားေသာ ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားသုိ႔ သူ၏ မ်က္ႏွာႀကီးကုိ 
ေမွာက္၍ ခ်လုိက္ၿပီး ေဖါင္းတင္းေနသည့္ ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားႏွစ္ခုကုိ 
လွ်ာျဖင့္ အျပားလုိက္ကပ္၍ ေအာက္မွေန၍ အေပၚ သုိ႔ ပင့္တင္ၿပီး ယက္တင္ေပးေနသည္။ 
ဲအ ႏ ႏ ဟင္း ႏ ႏ ဟင္း ႏ ႏ မင္းကြယ္ ႏ ႏ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ဲ 
ထားထားျမင့္၏ စိတ္ထဲတြင္ေတာ့ အႀကိဳက္ေတြ႕ေနရေလသည္။ ခဏၾကာမွ် သူမ၏ 
ေစာက္ပတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားႀကီးမ်ားကုိ ထုိးထုိးၿပီး ယက္ေပးေလေလ မၾကာမွီမွာပင္ ထားထားျမင့္၏ 
ခါးေလးမွာ ေကာ့ေကာ့ၿပီး တက္လာပါေတာ့သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာပ ဲသူမ၏ ေစာက္ပတ္ 
ႏွဳတ္ခမ္းသားထဲက ျပဴတစ္ၿပီး ထြက္ေနေသာ ေစာက္ေစ့ေလးကုိ ခ်ိဳဦးက လွ်ာျဖင့္ ထုိးထုိးၿပီး 
ယက္ေပးလုိက္သည္။ 
ဲအ ႏ ႏ အမေလး ႏ ႏ ေမာင္ ႏ ႏ အား ႏ ႏ ေမာင္ေလး ႏ ႏ အ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ကြ်တ္ ႏ ႏ ဟင္းဟင္းဲ 
ထားထားျမင့္၏ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ ေကာ့၍ တက္သြားၿပီး ခ်ိဳဦးက သူမ၏ ေစာက္ေစ့ကုိ ယက္တာ 
ရပ္လုိကေတာ့မွ ေကာ့တက္ေနေသာ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ႀကီးက ေအာက္သုိ ျပန္က်သြားသည္။ 
ယက္ေနတ့ဲ တန္းလန္းမွာပင္ ရည္ေလးမ်ားကလည္း စီးကန ဲထြက္လာၾကေတာ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ခ်ိဳဦးသည္ သူမ၏ အဖုတ္ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးမ်ားကုိ လက္မႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ 
ၿဖကဲာ အတြင္းသားႏုႏုေလးမ်ား နီရစဲြာေပၚ လာေတာ့ ခ်ိဳဦးက လွ်ာကုိ ထုိးသြင္းၿပီး 
ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းပင္ ယက္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။ 
ဲအား ႏ ႏ အီး ႏ ႏ ရွီး ႏ ႏ အ ႏ ႏ အ ႏ ႏ ဟင္း ႏ ႏ အီး ႏ ႏ ဲ 
ထားထားျမင့္မွာ တစ္ကုိယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ တုန္သြားရၿပီး ခ်ိဳဦး၏ ေခါင္းကုိ သူမ၏ 
လက္ေလးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ညွပ္ၿပီးကုိင္ကာ သူ၏ ဆံပင္ေတြၾကားကုိ 
လက္ေခ်ာင္းေလးထုိးသြင္းလုိက္ၿပီး ခ်ိဳဦး၏ ဆံပင္ေတြကုိ ပြတ္ကာ သပ္ကာနဲ႔ 
ထုိးဖြေပးေနပါေတာ့တယ္။ ခဏၾကာေတာ့မွ ခ်ိဳဦးက သူ႕လွ်ာကုိ ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ေခါင္းထဲမွ ျပန္၍ထုတ္ကာ သူ႔မ်က္ႏွာကုိလည္း သူမ၏ ေစာက္ပတ္ဆီမွ ခြာလုိက္ၿပီး ထ၍ 
ထုိင္လုိက္ပါသည္။ ထားထားျမင့္မွာေတာ့ ေစာေစာက အေတာ္ပင္ အီစလံေဝသြားခဲ့ရသျဖင့္ အခုမွ 
အသက္ကုိ ဝေအာင္ ႐ႉေနရေလသည္။ 
ဲမမ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေပးတာေကာင္းလားဲ 
ဲအင္း ႏ ႏ ႏ ဲ 



 

 

ဲဘာ ႏ အင္းလဲ ႏ ဲ 
ဲမင္းလုပ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္ကြယ္ဲ 
ေျပာရင္းက ထားထားျမင့္သည္ လူးလဲ၍ ထထုိင္လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ သူမသည္ ခ်ိဳဦးကုိ တြန္း၍ 
လဲွလုိက္သည္။ ၿပီးသည္ႏွင့္ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦး၏ လီးတန္ႀကီးကုိ ကုိင္ကာ ေရွ႕သုိ႔ကုန္းၿပီး 
သူမ၏ ပါးစပ္ထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းလုိက္ၿပီး စုပ္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။ ခ်ိဳဦး၏ ကုိယ္လုံးႀကီးမွာ 
ဆတ္ကနပဲင္ တုန္သြားရေတာ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦး၏ ဒစ္ႀကီးကုိ ပါးစပ္ႏွင့္ 
ငံုထားရာက ထိပ္ဖူးႀကီးကုိ လွ်ာနဲ႔ ယက္ေပးလုိက္ ဒစ္ႀကီးကုိ သူမ၏ လွ်ာျဖင့္ လွည့္ပတ္ၿပီး 
ယက္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။ 
ဲအီး ႏ ႏ မမ ႏ ႏ ဟင္း ဟင္း ႏ ႏ ေကာင္း ႏ ႏ ေကာင္းလုိက္တာ ႏ ႏ မမရယ္ ႏ ႏ ဟင္းဟင္းဲ 
ခ်ိဳဦး၏ ပါးစပ္မွ အသံေတြထြက္လာေတာ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ခ်ိဳဦး၏ ခါးႀကီးမွာလည္း ေကာ့၍ 
တက္ကာ တက္ကာ ျဖစ္ေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခ်ိဳဦး၏ တစ္ကုိယ္လုံးရွိ အေၾကာႀကီးေတြမွာလည္း 
တဖ်င္းဖ်င္းနဲ႔ ျဖစ္ေနရပါေသးသည္။ ခ်ိဳဦး၏လက္က သူမ၏ တင္သားႀကီးကုိ လွမ္း၍ 
ကုိင္လုိက္ရမွ ဖ်စ္ညွစ္နယ္ေပးေနရင္း ေနာက္သုိ႔ ျပဴးထြက္ေနေသာ ထားထားျမင့္၏ 
ေစာက္ပတ္အကြဲေၾကာင္းေလးကုိ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ စမ္းကုိင္ၿပီး လက္ညွိဳးေလးျဖင့္ 
အထက္ေအာက္ ထုိး၍ ကလိေပးကာ ေစာက္ဖုတ္အတြင္း ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးမ်ားကုိပါ 
ပြတ္သပ္ၿပီးဆြေပးလုိက္ေတာ့ ႏ ႏ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦး၏ လီးတန္ႀကီးကုိ တင္းတင္းရင္းရင္း 
ဆုပ္ကုိင္ၿပီး သူမရကဲလွ်ာဖ်ားနဲ႔ ထိပ္ဖူးႀကီးကုိ လွည့္ပတ္ကာ ယက္ေပး ပြတ္ေပးေနတ့ဲအျပင္ 
သူ႔ႏွဳတ္ခမ္းႏ်စ္လႊာကလည္း ခ်ိဳဦး၏ လီးတန္ႀကီးကုိ ဖိကပ္ကာ ညႈပ္ထားၿပီး သူမရ႕ဲေခါင္းကုိ 
ေရွ႕တုိးေနာက္ငင္နဲ႔ လုပ္ေပးကာ ထားထားျမင့္သည္ ခ်ိဳဦး၏ လီးႀကီးကုိ သူမ၏ ပါးစပ္ေလးျဖင့္ 
လုိးေပး၍ ေနေလသည္။ ၿပီးေတာ့မွ ထားထားျမင့္က သူမရ႕ဲ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြကုိ 
လီးတန္ႀကီးအဖ်ားနားထိ ဆြဲကာ ကုိင္ၿပီး ဒစ္ႀကီးေအာက္နားေလးမွာတင္ သူမ၏ ႏွဳတ္ခမ္ေတြကုိ 
ဖိကပ္ၿပီး ယက္လုိက္ရာက ထိပ္ဖူးတစ္ခုထဲကုိသာ အားရပါးရ စုပ္ေပးေနရင္း သူမ၏ လွ်ာကလည္း 
လီးထိပ္ဖူးတစ္ခုလုံးကုိ အဆက္မျပတ္ လွည့္ပတ္ကာ ယက္ေပးေနေတာ့ရာ ခ်ိဳဦးမွာ 
ေစာက္ဖုတ္ကုိ လုိးရတာထက္ပိုၿပီး အရသာေတြ႕ေနေလေတာ့သည္။ ခဏၾကာေတာ့မွ 
ထားထားျမင့္သည္ လီးစုပ္ေပးရင္း ရမက္ေတြ အဆမတန္ ျပင္းထန္လာရကာ 
ခံခ်င္စိတ္ေတြကလည္း တားမႏိုင္ ဆီးမရ ျဖစ္လာရသျဖင့္ ခ်ိဳဦး၏ လီးတန္ႀကီးကုိ သူမ၏ 
ပါးစပ္ထဲမွ ခြ် တ္လုိက္ၿပီးေနာက္ သူမ၏ မ်က္ႏွာကုိ လီးတန္ႀကီးေပၚ မွ ၾကြကာ ကုန္း၍ ထားေသာ 
သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိ ေရွ႕သုိ႔တုိးလုိက္ၿပီး ခ်ိဳဦး၏ ပါးျပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ရႊတ္ကန ဲရႊတ္ကန ဲ
ေနေအာင္ နမ္းလုိကၿပီးမွ ထားထားျမင့္သည္ ခ်ိဳဦး၏ ေဘးတြင္ သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိ လဲွ၍ 
ခ်လုိက္ပါေတာ့သည္။ ခ်ိဳဦးကေတာ့ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ မခ်ိမဆန္႔ အလုိးခံခ်င္ေနၿပီ 
ဆုိတာကုိ သိလုိက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း ထားထားျမင့္ စုပ္ေပးထားသျဖင့္ သူ႔မွာလည္း 
မခ်ိမဆန္႔ျဖစ္ေနေသာ အရွိန္ကလည္း သိပ္ၿပီးမက်ေသးေလေတာ့ အသာပင္ ပက္လက္လွန္၍ 
လဲွကာ ခ်ိဳဦးသည္ အသက္ကုိ မွန္မွန္ ရႉေနပါေတာ့သည္။  



 

 

ဲေမာင္ေလး ႏ ႏ ဲ 
ဲဟင္ ႏ ႏ ဲ 
ဲမင္း ႏ မမကုိ ခ်စ္လားဟင္ ဲ 
ဲဘာကုိ ခ်စ္ရမွာလဲ ႏ ႏ ဲ 
ခ်ိဳဦးသည္ သူမ၏ မ်က္ႏွာကုိ မၾကည့္ပ ဲျပန္၍ေမးလုိက္သည္။ သူ႔အေမးကုိ ၾကားလုိက္ရေတာ့ 
ထားထားျမင့္က ၿပံဳးလုိက္ၿပီး ခ်ိဳဦးလဲွေနရာဖက္သုိ႔ သူမ၏ ကုိယ္လုံးေလးကုိ ေစာင္းကာ သူမ၏ 
လက္ေလးတစ္ဖက္က ခ်ိဳဦးကုိ ဖက္လုိက္သည္။  
ဲေဟာဒီ မမ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ခ်စ္လားလုိ႔ ေမးတာေပါ့ဲ 
ဲအင္း ႏ ႏ ခ်စ္ပါတယ္ဲ 
ခ်ိဳဦးက ခ်စ္တယ္လုိ႔ ေျဖလုိက္ေပမယ့္လည္း ခ်ိဳဦး၏ ေျဖလုိက္ေသာ အသံေၾကာင့္ ထားထားျမင့္၏ 
ရင္ထဲတြင္ အားမလုိ အားမရေလးျဖစ္၍ သြားရသျဖင့္ သူမ၏ လက္က ခ်ိဳဦး၏ ကုိယ္ကုိ 
ပို၍တင္းစြာ ဖက္လုိက္ေလသည္။ ၿပီးေတာ့ ထားထားျမင့္က ခ်ိဳဦး၏ မ်က္ႏွာကုိ လွမ္းၾကည့္ကာ 
အကဲခတ္လုိက္သည္။ 
ဲမင္းက အေမာေျပရင္လည္း ထကြာ မမကုိ လုပ္ေပးဦးဲ 
ဲဒီတစ္ခါ ဘယ္လုိခံခ်င္လဲ ေျပာေလဲ 
ဲအို ႏ ႏ ႏ ဲ 
ခံေတာ့ခံတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလုိႀကီးေျပာတာ ခံလုိက္ရေတာ့ ထားထားျမင့္၏ 
မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးမွာ နီရၿဲပီးသြားရသည္။ 
ဲေျပာပါ မမရ႕ဲ မမနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔က လင္မယားေတြေတာင္ျဖစ္သြားၿပီ မဟုတ္လားဲ 
ဲဟြန္း သူ ေတာ္ေတာ္ အသားယူဲ 
ဟု ေျပာလုိက္ရင္းက ထားထားျမင့္သည္ သူမ၏ လက္သီးဆုပ္ေလးျဖင့္ ခ်ိဳဦး၏ ပခံုးတစ္ဖက္ကုိ 
ဖြဖြေလး ထုလုိက္သည္။ ခဏၾကာ ႏွစ္ေယာက္သားအသံမ်ား တိတ္ဆိတ္သြားၿပီးေတာ့မွ 
ထားထားျမင့္က သက္ျပင္းေလး တစ္ခ်က္ ခိုးခ်ရင္း ႏ ႏ ႏ 
ဲကဲ ထ ႏ ႏ ေမာင္ေလး ႏ ႏ မမ ေလးဖက္ေထာက္ၿပီး ဖင္ကုန္းခံမယိ ႏ ႏ ဟုတ္လား ႏ ႏ 
မင္းစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေပေတာ့ဲ 
ဲဟင္းအင္း ႏ ႏ ေလးဖက္ေထာက္ၿပီး ဖင္ကုန္းေပးတာ မႀကိဳက္ဘူးဲ 
ဲဒါ ႏ ႏ ဒါျဖင့္ မမ ဘယ္လုိခံရမလဲဟင္ဲ 
ဲပုဆစ္တုပ္ၿပီး ဖင္ဗူးေတာင္း ေထာင္ၿပီး ခံ မမရာ ႏ ႏ ဲ 
ဲအို ႏ ႏ ဲ 
ဲဘာလဲ မမ မႀကိဳက္ဘူးလား ဒီနည္းက မမတုိ႔ မိန္းမခံလုိ႔ သိပ္ထိ သိပ္ေကာင္းတ့ဲနည္းဗ် ဲ 
ဲမႀကိဳက္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္ မင္းေျပာတာကုိ ၾကားရတာနဲ႔တင္ မမ ရင္ထဲ တုန္သြားလုိ႔ပါ ႏ ႏ ဲ 
ဟုေျပာရင္း ပုဆစ္တုပ္၍ ဖင္းဗူးေတာင္း ေထာင္ေပးရန္ ထားထားျမင့္တစ္ေယာက္ လဲွေနရာမွ 
လူးလဲ၍ ထလုိက္ပါေတာ့ေလသတည္း။ 
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