
ဆုံခ့ဲဖူးတ့ဲ တစ္ညတာ
အခ်စ္ဆိုတဲ့ အရာကို ... လိုက္ရွာရင္ ေတြ႔ခ်င္မွ ေတြ႔ပါတယ္ ... ေတြ႔မယ့္ေတြ႔ေတာ့လည္း ... မထင္မွတ္ပါပဲ 
... အခ်စ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ ... ခံစားခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္္ ... ခ်စ္ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြက 
တိုလြန္းပါတယ္ဗ်ာ ... ကံၾကမၼာက တစ္ညတာပ ဲ... အခ်ိန္ေပးေတာ့ ... ျပန္ေတြးမိတိုင္း ... 
အသည္းေတြနာေအာင္ ... လြမ္းေနပါတယ္ ... အခ်စ္ဦးဆိုတာမ်ိဳးက ... တစ္ဘ၀လံုး ေသတဲ့အထိ ... 
အသည္းထမဲွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္သလို ... ေ၀းသြားေတာ့လည္း ... ျပန္ေတြ႔ေလမလားလို႔ ... 
တစ္ဘ၀လံုး လိုက္ရွာေနမိပါတယ္ ...

ခ်စ္ဖူးသူတိုင္း ... ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ ညားၾကပါေစ ...

စာေရးသူ Had3s

မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သည့္စာအုပ္/၀က္ပ္ဆိုက္ကမွ ကူးခ်ထားျခင္း မရွိပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ 
ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရရဲႀဲကီးအာမခံပါသည္။

ဤဇာတ္လမ္းကို ၃၀ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၁ တြင္ စတင္ေရးသားၿပီး ျမန္မာဆုိက္ဘာမီဒီယာ 
(http://mmcybermedia.com) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပသည္။
ဤဇာတ္လမ္းကို ၆ ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၁ တြင္ ညမင္းသား ဖုိရမ္ 
(http://nyaminnthar.freeforums.org) တြင္လည္း ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

“ငေအာင္ ... ေရသြားကူးမယ္ေလကြာ ... ေကာင္မေလးေတြက အရမ္းလန္းတယ္ကြ ... ေဟ့ေကာင္ 
ဘာငိုင္ေနတာလ”ဲ

သက္ႏိုင္ ... ဘန္ဂလိုထကဲေန ... ပင္လယ္ျပင္ကို တစ္ေယာက္ထဲ ေငးေနတုန္း ... သူငယ္ခ်င္းရႏဲုိင္က 
လွမ္းေခၚသည္ ...

“မင္းကြာ ... ဒီကမ္းေျခမွာ ... ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရႏုိင္တဲ့ဟာကို ... ငိုင္ေနရတယ္လို႔”

သက္ႏုိင္္ ... မ်က္ႏွာ နီရေဲနတဲ့ ရႏဲုိင္္ကို လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္ ... နီမွာေပါ့ ... ဘီယာ ႏွစ္ပုလင္းေလာက္ 
ကစ္ထားတယ္ ထင္တယ္ ...

http://mmcybermedia.com/
http://nyaminnthar.freeforums.org/


“ဒါဆုိလည္း ... ငါ့အတြက္ ႏွစ္ေယာက္ေခၚလာခဲ့ေလ ... ဟား ဟား ဟား”

သက္ႏုိင္္နဲ႔ ... ရႏဲုိင္ ... ေခ်ာင္းသာကို မေန႔ကမနက္က ေရာက္တယ္ ... သက္ႏုိင္္က လူေအး ... တစ္ခ်ိန္လံုး 
ဘန္ဂလိုထမဲွာ ေအာင္းေနသည္ ... ရႏဲိုင္က ... လူသြက္ ... ေရာက္ကတည္းက ... ကမ္းေျခထဲ 
ဆင္းသြားလိုက္ ... ဘီယာေမာ့လိုက္ ... ဟုတ္ေနတာပဲ ... ညဘက္ ... ေရကူးကန္ေဘးမွာ ကေနတုန္း ... 
ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ... ညိတိတိ ျဖစ္လာေသးသည္ ... သက္ႏုိင္္ဆိုတဲ့ေကာင္က ... အခုထိကို 
မစြံပါဘူး ... ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ ေတြ႔ရင္ ... ရွက္ေနတာနဲ႔ ... စကားမေျပာရတဲာနဲ႔ ... ဘယ္ေတာ့မွ 
ရီးစားရမယ့္ေကာင္ ဟတု္ဘူး ...

“လာစမ္းပါကြာ ... ဒီည မင္း လူပ်ိဳဘ၀ကို ... ဂိတ္ဆံုးလုိက္ကြာ” ... ရႏဲိုင္ ရီၿပီးေျပာသည္ ...
“ဟာကြာ ... ငါ့ဘာသာေနပါရေစ ... ငါက ရႈပ္ရႈပ္ရွက္ရွက္ေတြ မႀကိဳက္ဘူး ဆိုတာ မင္းလည္း သိတာပဲ ... 
မင္းသာ ဂ႐ုစိုက္ ... ဦးထုပ္မေဆာင္းပဲ လုပ္ရင္ ... ေအကိုက္ခံရမယ္ သတိထား”
“ေအာင္မာ ... ရီးစားေတာင္ မရွိတဲ့ေကာင္က ငါ့ကို ဆရာလုပ္လုိ႔ ... ဟုိမွာေတြ႔လား ... 
ငါသြားေမာ့ေတာ့မယ္”
“အုိေက ... ငါ ဒီမွာ ဆက္ထုိင္လိုက္အုံးမယ္”

သက္ႏုိင္္ ... မလုိက္သြားေတာ့ ... ဘီယာသံုးပုလင္းနဲ႔ ... ဟမ္ဘာဂါတစ္လံုးစားၿပီး ... လူက 
ရီေ၀ေ၀ျဖစ္ခ်င္ေနသည္ ... ပင္လယ္ေလက ... ေျဖးေျဖးခ်င္း ... တိုက္ေနေတာ့ ... အိပ္ခ်င္သလိုလို 
ျဖစ္လာသည္ ... မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါကို ခင္းၿပီး ... အိိပ္ခ်လိုက္သည္ ... မ်က္စိက တေျဖးေျဖး ေမွးလာသည္ 
... ေမွးကနဲ ျဖစ္သြားတုန္း ... နားထဲ စကားသံ တစ္ခ်ိဳ႕၀င္လာသည္ ... သက္ႏုိင္္ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ... 
လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေထာက္ၿပီး ... ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္ ... အလွနတ္သမီးတစ္ပါး ... သူ႔ကို 
ေသခ်ာငံု႔ၾကည့္ၿပီး ... သက္ႏုိင့္္ကို ... စိုးရိမ္သံေလးနဲ႔ ...

“ဟိတ္ ... အိပ္ေနတာလား ... မူးေနတာလား” 

သက္ႏုိင္္ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ ... ေခါင္းေထာင္ထၿပီး ... ေခါင္းကို ယမ္းကာ ... သူ႔ကို ၾကည့္လိုက္ၿပီး

“မင္းက ... နတ္သမီးလား ... လူလားဟင္”
“လူပါရွင့္ ... အိပ္မေပ်ာ္လို႔ ကမ္းေျခမွာ ... လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း ... ရွင့္ကို ေတြ႔တာပ ဲ... မသိပါဘူး ... 
မူးၿပီး ေလျဖတ္ေနတာလားလို႔”
“ဟား ဟား ... မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ ... ေမွးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာ ... တကယ္ေနာ္ ... ယူက နတ္သမီးနဲ႔ 
တူတယ္”
“ခစ္ ... ခစ္ ... ရွင္က ေျမွာက္ေျပာတတ္တယ္”
“မေျမွာက္ပါဘူးဗ်ာ ... အဟုတ္ေျပာတာပါ”



တကယ္ပါ ... အရမ္းလွသည္ ... ဖိနပ္မပါပ ဲ... သျဲပင္မွ နည္းနည္း နစ္ေနတဲ့ ေျခဖဖိုး ... လံုးသည္လည္း 
မဟုတ္ ... ျပားခ်ပ္ခ်ပ္လည္းမဟုတ္ ... ၾကည့္လို႔ေကာင္းသည္ ... သူ႔အထက္က ေျခသလံုးေလးက ... 
၀င္းေနတာပဲ .. အနာတစ္စက္မွ မရွိ ... ေပါင္တံေလးကလည္း ... ကစ္ကစ္ေလး ... အဆီပိုမရွိ ... 
ပိန္ေညွာင္ေညွာင္မဟုတ္ ... ေပါင္တံေလးကို ၾကည့္႐ံုနဲ႔တင္ ... စိတ္ႂကြေစသည္ ... ေအာက္ကေန 
ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ ... ဂါ၀န္တိုတိုေလးေအာက္မွာ ... ပင္တီ အျဖဴေလးက ... ၀ိုးတ၀ါး ... သံုးေျမွာင့္ေလး ... 
မို႔ေဖာင္းေနသည္ ... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားက ... ဟာေလးက ... သက္ႏုိင့္္စိတ္္ကို ... ျမွဴဆြယ္ေနသလိုပဲ ... 
ဟင္း ... နတ္သမီးေလးရယ္ ... လွလိုက္တာဗ်ာ ... ကိုက္စားခ်င္တယ္ ... အေပၚက အက်ႌေလးက ... 
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ... ပါးပါးေလး ... ဘရာစီယာေလးက ... အျပည့္မဟုတ္ ... ရင္ႏွစ္မႊာက ... ေအာက္မွာ 
ျပည့္တင္းလြန္းသည္ ... ခါးေလးကို ကိုင္းၿပီး ငံု႔ေျပာေနေတာ့ ... ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း အက်ႌေလးက ... 
ဟေနသည္ ... ၾကားထကဲ ... မို႔ႂကြေနတဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာကို ... ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရသည္ ... ငံု႔ထားေပမယ့္ 
... ရင္ႏွစ္မႊာက ... တြဲက်ေနမယ့္အစား ... မို႔မို႔က်စ္က်စ္ေလး ... ျဖစ္ေနသည္ ...သူက 
အေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးတဲ့ အပ်ိဳစစ္စစ္ ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္ ... သက္ႏုိင့္္ကို ငံု႔ၾကည့္ေနတဲ့ 
မ်က္ႏွာေလးကလည္း ... လွလိုက္တာဗ်ာ ... မ်က္ခံုး ... မ်ကလ္ံုး ... မ်က္ႏွာေပါက္ ... ဘာမွ 
အျပစ္ေျပာစရာမရွိ ... လွလိုကတ္ာ ... နတ္သမီးရယ္ ... ၀တ္စားထားတာက ... sexy က်ေပမယ့္ ... 
သူ႔မ်က္ႏွာက ... တျခားေကာင္မေလးေတြလို ... ပူေလာင္မေန ... ရင္ကို ေအးေစသည္ ... ညာဘက္ပါးမွာ 
ပါးခ်ိဳင့္ေလးပါေတာ့ ... ပိုၿပီး ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည္ ...

“ဘယ္သူမွလည္း ... မရွိေတာ့ဘူးေနာ္”
“ဟုတ္တယ္ ... အကုန္လံုး ... ဘားမွာ ကေနၾကတယ္”

နတ္သမီးရ႕ဲ အသံေလးက ... သာယာသည္ ... ခ်ိဳသာသည္ ... ထူးျခားတာက ... သူ႔အသံမွာ ... 
ၾကင္နာသံေလးပါေနသည္ ... သူ စကားေျပာတိုင္း ... နားထမဲွာ ... ခ်ိဳ ၿပီး ၀င္သြားသည္ ... 
ဘယ္လိုဆုေတာင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာလဲ ... နတ္သမီးရယ္ ... သူ႔ကို တစ္မိနစ္ေလာက္ ေငးၾကည့္ေနရင္း ... 
စကားမေျပာမိ ... နတ္သမီးရ႕ဲအလွမွာ ... ေမ်ာေနမိသည္ ... တိတ္ဆတိ္မႈကို ... သူက စၿပီး ...

“ဘာလို႔ ဒီေလာက္ေတာင္ ၾကည့္ေနရတာလ ဲ... မေနတတ္ဘူးကြာ”
“ဟာ ... ေဆာရီး ... အရမ္းလွလုိ႔ပါဗ်ာ”
“အုိ ... အပိုေတြ ... ယူက သိပ္ေျမွာက္ေျပာတတ္တယ္”
“မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ ... တကယ္ပါ ... ဒါနဲ႔ ... ဘယ္ႏွနာရီရွိၿပီလဟဲင္”
“ႏွစ္နာရီ ... ရွိၿပီရွင့္”
“ဒီကို ဘယ္သူနဲ႔ လာတာလဟဲင္”
“စႏီၵ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ... ယူကေရာ”
“နာမည္က စႏီၵတဲ့လား”



“ဟုတ္ ... ယူေရာ”
“ဟုတ္သားပ ဲ... ကိုယ့္္နာမည္က သက္ႏုိင္္ ... ကိုယ္လည္း သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ လာအပန္းေျဖတာ”
“ဟုတ္”

သက္ႏုိင္္ ... မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ... လက္ဆြြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ... လက္ကမ္းေပးလိုက္သည္ ... စႏီၵကလည္း ... 
သူ႔လက္ကေလးကို ... ေပးရွာပါသည္ ... စႏီၵ႔လက္ကေလးက ... ႏူးညံ့သည္ ... သူ႔လကက္ေလးကို ... 
ကိုင္လိုက္တာနဲ႔ ... လူတစ္ကိုယလ္ံုး ... ဖိန္းကနဲ ရွိန္းကနဲ ျဖစ္သြားသည္ ... သက္ႏုိင္ ... 
စႏီၵ႔လက္ကေလးကို ... ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မလႊတ္ ... အထိအေတြ႔မွာ သာယာေနမိသည္ ...

“ဟိတ္ ... လက္လႊတ္အုံးေလ”
“ဟင့္အင္း”
“ဟာ ... လက္လႊတ္ပါဆို”
“မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ... လက္လႊတ္လိုက္ရင္ ... တစ္သက္လံုး ေ၀းသြားလိမ့္္မယ္”

သက္ႏုိင္၏ နမိတ္ဖတ္တဲ့ စကားက ... တစ္ခ်ိန္မွာ တကယ္ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုတာ ... 
ကာယကံရွင္ႏွစ္ေယာက္လံုး မသိၾကေသး ...

“အုိ ... ဘာမွလည္းမဆိုင္ဘူး”
“အခုဆိုင္သြားၿပီေလ”
“အန္”
“စႏီၵ႔ကို ... ခ်စ္တယ္ဗ်ာ”
“အုိ ... အခုမွ စေတြ႔တာကို ...”
“စႏီၵၵ ကုိယ့္ကို ... ခ်စ္တယ္မွတလ္ားဟင္”

စႏီၵၵ ... နည္းနည္းေလး ႐ုန္းၾကည့္သည္ ... မရ ... စႏီၵၵ႔လက္ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုပါ ထပ္ဆြဲသည္ ... 
သူ႔မ်က္၀န္းက အသနားခံေနသည့္ပံု ... စႏီၵၵ ... ေႂကြသြားသည္ ... အုိ ... ရင္ေတြ ခုန္လုိက္တာ ... 
သူ႔မ်က္ႏွာက စႏီၵၵ႔နားကို တစ္ေျဖးေျဖးကပ္လာသည္ ...

“အို ... လႊတ္ပါအုံး”
“ဟင့္အင္း ... စႏီၵၵက ခ်စ္တယ္ေျပာမွ လႊတ္မယ္”
“စဥ္းစားအုံးမယ္ကြာ”
“မစဥ္းစားနဲ႔ ... စႏီၵၵ႔ မ်က္လံုးေတြက ... ကိုယ့္ကုိခ်စ္ေနတယ္ဆိုတာ ... ကိုယ္သိပါတယ္”

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ... ဟိုတယထ္ကဲ ... ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ေျပးထြက္လာတယ္ ... သူ႔ေနာက္က 



ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ဟီး ဟီး ... ဟား ဟား နဲ႔ ... အသံမ်ိဳးစံုထြက္ၿပီး ... လိုက္ဖမ္းေနတဲ့ပံုစံ ... 

စႏီၵၵ နည္းနည္း ... ရွက္သြားသည္ ... သူ႔လက္္ကို ... ဘယ္ေယာက်္ားေလးမွ ကိုင္ဖူးတာမဟုတ္ ... စႏီၵၵ 
ရီးစားလည္း မထားဖူးပါဘူး ... အခုေတာ့ ... 

“လႊတ္ပါရွင္ ... ဟိုမွာ လူေတြလာေနၿပီ”

စႏီၵၵ႔အသံ နည္းနည္းတုန္ေနသည္ ... ေၾကာက္သည္ ... မ်က္ႏွာေလးက ရွက္ေသြးေရာင္ ျဖန္းထားလုိ႔ ... 
နီရရဲေဲလးျဖစ္ေနသည္ ... သူ႔ကို ေသာင္ျပင္မွာ စေတြ႔ေတာ့ ... ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ... စိတ္၀င္စားမိသည္ ... 
အရပ္ကလည္း ရွည္မည့္ပံုစံ ... ေနာက္ဗလကလည္း ေတာင့္သည္ ... မ်က္လံုး ... အိပ္ေနေပမယ့္ ... 
ေယာက်္ားပီသသည့္မ်က္ႏွာ ... သူ႔ကို ေတြ႔ေတာ့ ... စႏီၵ႔ရင္ေတြ ... တဒိန္းဒိန္းခုန္ေနသည္ ... သူမ်ားေတြ 
ေျပာေနၾကတဲ့ ... အခ်စ္ဆိုတာ ဒါလားဟင္ ... အခ်စ္နဲ႔ စေတြ႔ရင္ ရင္ေတြ တတအားခုန္တယ္တဲ့ ... ဒါဆို 
စႏီၵ ... အခ်စ္နဲ႔ ေတြ႔ေနရၿပီေပါ့ ... ဟင္း ... ခက္ပါတယ္ ... အခုမွ စေတြ႔တဲ့ ခ်စ္သူက ... နည္းနည္းေတာ့ ... 
ဆိုးမယ့္ပံုစံ ... တဇြတ္ထိုး ... လူဆုိး ...

“မလႊတ္ဘူး ... ခ်စ္တယ္ေျပာမွ”
“အင္း ... ခ်စ္တယ္”
“ဟင့္အင္း ... မၾကားလိုက္ဘူး ... အသံက အရမ္းတိုးတယ္”
“ဟာကြာ ... အဲဒီလိုိ မဆိုးရဘူးေလ ... ခ်စ္ပါတယ္ရွင္”
“အုိေက”

သူက ကတိတည္သားပဲ ... စႏီၵၵ႔လက္ကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္ ... ေျပးလာတဲ့ လူေတြကို ၾကည့္လိုက္သည္ 
... အုိ ... ဟိုေနာက္က ေကာင္ေလးက ... ဘာမွလည္း မ၀တ္ထားဘူး ... ဟာ ... ရွက္စရာႀကီး ... 
စႏီၵၵ႔ဘ၀မွာ ဒီတစ္ခါ ပထမဆံုးပါပဲ ... ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ကို ... ကုိယ္လံုးတီးနဲ႔ ျမင္ဖူးတာ ... 
ရွက္ရွက္နဲ႔ ... မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ... သူ႔ရင္ထကဲို တုိး၀င္မိသည္ ... အို ... ငါဘာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာလဲ ... 
သက္ႏုိင္ အလိုက္သင့္ကေလး ... စႏီၵၵ႔ကို ဖက္လုိက္သည္ ... စႏီၵၵ႔ခါးေလးကို ... အသာအယာ ဖက္လိုက္ၿပီး 
... ခ်စ္သူ႔ကုိ ... ရင္ဘတ္ထ ဲ... ၀ွက္လိုက္သည္ ... ဟုတ္ပ ... ဟိုေကာင္ ရႏဲုိင္ ေတာ္ေတာ္ကေဲနသည္ ... 
ဘာမွ မ၀တ္ထားဘူး ... မူးၿပီး ေသာင္းက်န္းေနတယ္ထင္တယ္ ... အေရွ႕ကေကာင္မေလးကလည္း ... 
၀တ္သာ၀တ္ထားတယ္ ... ဘီကနီနဲ႔ဆိုေတာ့ ... အက်ႌကပ္တယဆ္ို႐ံုေလး ... အတင္းေျပးလာေတာ့ ... 
အေရွ႕က ပစၥည္းေတြက ... ယမ္းခါေနသည္ ... သူ႔ကို ေက်ာ္သြားၿပီး ... သက္ႏုိင္ေနာက္ကေန 
ဆက္ၾကည့္ေနသည္ ... မိုက္တယ္ကြာ ... အေနာက္က အုိးက ရွယ္ပ ဲ... အင္း ... ရႏဲုိင္အႀကိဳက္ ... 
ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ပဲ ... ရႏဲိုင္တို႔ကေတာ့ ... ပိုင္ပါ့ ... လက္သြက္တယ္ ... ရႏဲုိင္ ... အနားေရာက္လာေတာ့ 
...



“ဖက္ထား ... ဖက္ထား ... လြတ္သြားရင္ ... ဆြဲစားမွာေနာ္ ... ဟား ဟား ဟား”
“ေခြးေကာင္”
“ဟား ဟား ဟား”

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ... ေရထကဲို ... တ၀ုန္း၀ုန္း ခုန္ဆင္းသြားၾကသည္ ... ဟီး ဟီး ဟား ဟားနဲ႔ ... 
ေပ်ာ္ရႊင္သံေတြက သက္ႏုိင္ကိုပါ ကူးစက္ေစသည္ ... ရင္ခြင္ထကဲ ခ်စ္သူေလးက ... ေခါင္းေလးေမာ့ၿပီး ...

“သြားၿပီလားဟင္”
“ဟိုးမွာ”
“အရမ္းဆိုးတာပေဲနာ္ ... ဘာမွလည္း မ၀တ္ထားဘူး”
“ဟုတ္ပ ... ဒီေကာင္က ... အဒီဲလိုပဲ ... ခ်က္ေၾကာနဲ႔ ရွက္ေၾကာ မွားျဖတ္ထားတာ”
“ယူက ... သိလို႔လား”
“ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းပဲ ... မသိပေဲနမလား”
“ဒါဆို ... ရွင္တို႔က လူဆိုးေတြေပါ့”
“ဟား ဟား ... မဟုတ္ပါဘူး ... အခ်စ္ကလည္း”
“မယံုပါဘူး”
“ဟိုဘက္ကို လမ္းေလွ်ာက္မလားဟင္”
“ဟင့္အင္း ... ခ်မ္းလာၿပီ”
“ဟုတ္ပ ... ခ်စ္ ... ခ်မ္းေနၿပီလား”
“ဘာအခ်စ္လ”ဲ
“အန္ ... ခ်စ္သူမုိ႔လို႔ အခ်စ္လို႔ ေခၚတာ ... ကိုယ့္ကိုေရာ ဘယ္လိုေခၚမွာလ”ဲ
“ေခၚဘူး”
“မေခၚဘူးလား ... မေခၚရင္ ...”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵၵ႔ခါးေလးကို ... ခပ္တင္းတင္းဖက္လိုက္သည္ ... ခါးေလးကလည္း ... ေသးလိုက္တာ ... 
သူ႔လက္ထမဲွာ ... အ႐ုပ္ကေလးအတိုင္းပ ဲ... ေကာ့ၿပီးပါလာသည္ ... ခါးကို 
ခပ္တင္းတင္းအဖက္ခံလိုက္ရေတာ့ ... အလန္႔တၾကား ... ခ်စ္သူက ေမာ့ၾကည့္္သည္ ... လန္႔ေနတဲ့ 
အၾကည့္ေလးက ... အသည္းခိုက္သြားၿပီ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးက လွလိုက္တာကြာ ... နမ္းခ်င္တယ္ ... 
စိတ္္ကေတြးလို႔ မဆံုးခင္ ... သူ႔ႏႈတ္ခမ္းက ... ဂေဟဆက္သြားသည္ ...

“အုိ”

စႏီၵၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးက သိပ္မထူ ... ပါးသည္ ... ဂ်ယ္လီေလးလို ... ႏူးအိသည္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... 
အသာအယာ စုပ္လိုက္သည္ ...



“အုိ ... ေတာ္ၿပီေနာ္ ... ကို”

စႏီၵၵ ... သူ႔ရင္ဘတ္ေလးကို တြန္းၿပီး ... ေခါင္းေလးကို ယမ္းခါမိသည္ ... တစ္ခါမွ ေယာက်္ားနဲ႔ 
မထိေတြ႔ဘူးတဲ့ ... အ႐ိုင္းေလးဆိုေတာ့ ... အထိအေတြ႔အသစ္ကို ... ေၾကာက္မိသည္ ... 
မခ်စ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး ... ကိုရယ္ ... စႏီၵၵ မေနတတ္လို႔ပါ ... ေနာက္္ၿပီး ... ရွက္တယ္ ...

“ဘယ္လိုေခၚလိုက္တယ္”
“ျမန္မာ့အသံက ... တစ္ခါပဲ လႊင့္္တယ္ ... ခစ္ ... ခစ္”

စႏီၵၵကလည္း ... ေနာက္တတ္သည္ ...

“မရဘူးကြာ ... ျပန္ေခၚပါအုံး ... ခ်စ္ရယ္”
“ေသခ်ာနားေထာင္ေနာ္ ... ကို”
“ဟား ... တကယ္ေျပာတာေနာ္ ...”
“အင္း ... တစ္ကယ္ေပါ့ ကိုရ႕ဲ ... မယံုဘူးလား”
“ယံုပါတယ္ ... ခ်စ္ရယ္ ယံုပါတယ္ ... ဟီး ... ေပ်ာ္လိုက္တာ”

သက္ႏုိင္ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ... ခ်စ္သူကို ... ခါးကေနေပြ႔ၿပီး ... အေပၚကို ေျမွာက္လိုက္သည္ ... 

“အုိ ... အေမ့”

႐ုတ္တရက္မို႔ ... စႏီၵၵ႔အသည္းေတြ ေအးကနဲ ျဖစ္သြားသည္ ... သက္ႏုိင္ ... ေသခ်ာ ျပန္ဖမ္းၿပီး ... 
ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ ေမႊ႔လိုက္သည္ ...

“ကိုက ... အရမ္းကတဲာပ ဲ... အလဲိုမလုပ္နဲ႔ ... စႏီၵၵမူးတယ္”
“အိုး ... ေဆာရီး ... ခ်စ္”

သက္ႏိုင္ ... စႏီၵၵ႔ကို ျမန္ျမန္ ျပန္ခ်ၿပီး ... ေသခ်ာၾကည့္လိုက္သည္ ...

“ဟြန္႔ ... သူ အရမ္းကတဲယ္”

စႏီၵၵ႔လက္သီးဆုပ္ေလးနဲ႔ ... သက္ႏုိင္ရင္ကို ထုလိုက္သည္ ... ဒုန္း ... 



“ေအးေနၿပီ မွတ္လား ခ်စ္ ... အထ၀ဲင္ၾကမယ္ေလ ... ဒါနဲ႔ ... ခ်စ္က ဘယ္မွာ တည္းတာလဲ”
“ဒီမွာပ”ဲ

စႏီၵၵ ... ေထာင့္္ဆံုး ဘန္ဂလိုေလးကို လက္ညွိဳးထုိးျပသည္ ...

“ဟုတ္လား ... ကိုယ္တို႔က ... ဒီဘက္မွာ”

အ့ံၾသစရာပ ဲ... ဘန္ဂလိုေတြက ေဘးခ်င္းကပ္ရပ္ ... ကံတရားက ဆန္းၾကယ္လိုက္တာ ... ဒီတစ္ခါေတာ့ 
ျမွားနတ္ေမာင္ ... ေလးနဲ႔ ေသခ်ာ ပစ္ၿပီထင္တယ္ ... ဘန္ဂလိုေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ... စႏီၵ ... အထကဲို 
မ၀င္ခ်င္ေသး ... ခ်စ္သူအသစ္နဲ႔ ... ေနခ်င္ေသးသည္ ... ေလကလည္း ေအးလာေတာ့ ... ခ်မ္းလာသည္ ... 
စႏီၵ အထကဲို ၀င္ဖုိ႔ တံခါး ဖြင့္လိုက္သည္ ...

“၀င္ေတာ့မလို႔လား ခ်စ္”
“ခ်မ္းလာၿပီ ... ကိုရ႕ဲ”
“အခ်မ္းေျပေအာင္ ... စပိုင္ေသာက္မလားဟင္”
“အင္း ... ေသာက္မယ္”

စႏီၵ ... အရက္မေသာက္တတ္ေသးေပမယ့္ ... ၀ုိင္ေလာက္ေတာ့ ... ေသာက္ေလ့ရွိသည္ ... သက္ႏုိင္ ... 
စႏီၵ႔ကို ... ဟိုဘက္က ဘန္ဂလိုေလးထ ဲေခၚလာသည္ ... တံခါးဖြင့္ၿပီး ... သူ အရင္၀င္လိုက္ၿပီး ... 
လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ ပံုစံေလးက ... ၀င္ရမွာ ... တံု႔ဆိုင္းဆိုင္း ျဖစ္ေနသည္ ...

“၀င္လာခဲ့ေလ ... ခ်စ္ ... ကိုက္မစားပါဘူးကြ”
“ဟြန္႔ ... ကို ... မကရဲဘူးေနာ္”
“အင္းပါ”

သက္ႏုိင္ ... ပါးစပ္က အင္းလိုက္ေပမယ့္ ... စိတ္ကေတာ့ နည္းနည္း ႂကြေနသည္ ... ႏီၵ႔အက်ႌေလးက ... 
ပါးလြန္းသည္ ... အထကဲ ရင္သားမို႔မို႔ေလးက ... ပိုႂကြလာတယ္လို႔ ထင္သည္ ... ဂါ၀န္ေလးကလည္း ... 
တိုလြန္းသည္ ... ခုနက ... ေအာက္ေန ျမင္လိုက္ရတဲ့ ... ႀတိဂံေလး ခံုးခံုးေလးက ... နည္းနည္းေတာ့ 
ရင္ခုန္လာသည္ ... မေကာင္းပါဘူးေလ ... အခုမွ စခ်စ္တာ ... ဒါမ်ိဳ းေတြလုပ္လိုက္ရင္ ... 
သူမုန္းသြားလိမ့္မယ္ ... သက္ႏုိင္ ... အေတြး႐ိုင္းေတြကို ... အျမန္ေဖ်ာက္ၿပီး ... ေရခေဲသတၱာကို ဖြင့္ကာ ... 
စပိုင္ ႏွစ္လံုး ယူလိုက္သည္ .... တစ္လံုးကို ေဖာက္ၿပီး ... စႏီၵ႕ကို လွမ္းေပးလိုက္သည္ ...

“ေရာ့ ... အခ်စ္”
“ေက်းဇူး”



စႏီၵက မတ္တပ္ရပ္ေနရင္း ... ေမာ့လိုက္သည္ ... သက္ႏိုင္ ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... ထိုင္ၿပီး 
တစ္က်ိဳက္ေမာ့လိုက္သည္ ...

“ခ်စ္ ... ဒီမွာလာထုိင္ေလ”

သက္ႏုိင္ လက္ကမ္းေပးလိုက္သည္ ... စႏီၵက ... အလိုက္သင့္ေလး ... သက္ႏုိင္ေဘးမွာ လာထုိင္သည္ ... 

“ခ်စ္ ... ကို႔ကို တစ္ကယ္ခ်စ္တာလား”
“ဟင့္အင္း ... မခ်စ္ဘူး”
“ဘာ”
“ေအာင္ျမတ္ေလး ... လန္႔လိုက္တာ ... အသံၿပႀဲကီးနဲ႔ ...”
“ခ်စ္လား ... မခ်စ္ဘူးလား”
“မခ်စ္ဘူး ... မခ်စ္ဘူး ... ခစ္ ... ခစ္”
“လိမ္ေျပာတဲ့ ေကာင္မေလး ... ေတြ႔ၾကတာေပါ့ကြာ”

သက္ႏုိင္ကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာေနတဲ့ ... စႏီၵ႔မ်က္လံုးေလးက နည္းနည္းေတာ့ ရီေ၀ေ၀ျဖစ္ေနသည္ ... ဒါေပမယ့္္ 
ၿပံဳးေနသည္ ... ေလွာင္ၿပံဳး ... ဒီအၿပံဳးက သက္ႏိုင္စိတ္ကို က်လိက်လိျဖစ္ေစသည္ ... ၀ိုင္ပုလင္းကို ... 
ကုတင္ေဘးမွာ ခ်ၿပီး ... စႏီၵ႔ကို ... ဖက္ကာ လွခဲ်လိုကသ္ည္ ... 

“အုိ ... ေမွာက္ကုန္ေတာ့မွာပဲ ...”
“ေပး ... အဒီဲပုလင္း”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔လက္ထကဲ ပုလင္းကို ယူၿပီး ... ကုတင္ေဘးကို ပစ္ခ်လိုက္သည္ ... စႏီၵကေတာ့ 
ပက္လက္ကေလး ... သူစိတ္တိုေနတာ ၾကည့္ၿပီး ... တခစ္ခစ္နဲ႔ ရီေနသည္ ...

“ခစ္ ... ခစ္ ... စိတ္ဆိုးလိုက္တာလည္း လြန္ေရာ”
“ဟာကြာ ... ခ်စ္လား မခ်စ္ဘူးလား”
“ခ်စ္ဘူး ... ခ်စ္ဘူး”

သက္ႏုိင္ ... စိတ္တိုလာသည္ ... အခ်စ္က စေနမွန္းသိေပမယ့္ ... ခ်စ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ... မၾကားခ်င္ 
... မခံစားႏုိင္ဘူး ... သက္ႏုိင္ ... ခ်စ္ဘူး ... ခ်စ္ဘူးလို႔ေျပာေနတဲ့ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဒဏ္ခတတ္ဲ့ အေနနဲ႔ 
... ဖိနမ္းပစ္လိုက္သည္ ... 



“အြန္”

အနမ္းေတြက ခ်ိဳ ၿမိန္လြန္းပါသည္ ... ခ်စ္သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးက ... ဂ်ယလ္ီေလးလို ... အိအိတင္းတင္းေလး ... 
ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာၾကားကို ... သက္ႏိုင္ လွ်ာေလးနဲ႔ ပြတ္သပ္ေပးရင္း ... အထကဲ စႏီၵ႔လွ်ာေလးကို ... 
လိုက္ဖမ္းေနမိသည္ ...

“အုိ ... ကိုရယ္”

စႏီၵ႔မ်က္လံုးေလးေတြ ... ေမွးဆင္းသြားသည္ ... အထိအေတြ႔က ... လူကို မိန္းေမာေစသည္ ... ပထမဆံုး ... 
နမ္းဖူးတာဆိုေတာ့ ... ၾကကသ္ီးေတြကလည္း ... တစ္ကိုယ္လံုး ထေနသည္ ... သူ႔လွ်ာေလးနဲ႔ ထိတိုင္း ... 
အုိ ... ရင္ထမဲွာ ... လိႈက္ခန ဲ... လိႈက္ခနပဲါပဲ ... သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းေနရင္း ... လက္က ... 
ဖုတ္လိုက္ ... ဖုတ္လုိက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာေပၚ ... ေရာက္လာသည္ ... 

“အုိ ... ကို႔ ... ယားတယ္”

စႏီၵ႔ရင္သားေလးေတြက ... မို႔ေမာက္ေနသည္ ... အပ်ိဳမို႔လို႔ ... ျပည့္ျပည့္တင္းတင္းေလး ... ျဖစ္ေနသည္ ... 
သက္ႏုိင္ ... သူ႔ရင္သားေလးကို အုပ္ကိုင္ၿပီး ... ေျဖးေျဖးေလး ... ကိုင္လိုက္သည္ ... 

“အုိ ... ကိုရယ္”

စႏီၵ ... ႐ူးၿပီ ... ကိုရယ္ ... အေပၚမွာလည္း ... စႏီၵ႔ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... နမ္းေနတယ္ ... ေအာက္မွာလည္း ... 
စႏီၵ႔ႏို႔ေလးကို ... ကိုင္တယ္ ... သူကိုင္လိုကတ္ိုင္း ... ၾကကသ္ီးေတြ တျဖန္းျဖန္းထကုန္သည္ ... 
စႏီၵ႔မ်က္ႏွာေလးက ... ပန္းေရာင္ေလး သန္းလာသည္ ... စပိုင္ေၾကာင့္္လား ... အကိုင္အတြယ္ေၾကာင့္လား 
မသိ ... မ်က္ႏွာေလးက ပိုနီလာသည္ ... သက္ႏုိင္ ... ေျဖးေျဖးေလး အုပ္ကိုင္ေနရာကေန ... နည္းနည္း ... 
နယ္ေပးလိုက္သည္ ... စႏီၵ မေနတတ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးက ... ၿငီးတြားမိသည္ ... 

“ဟင္း ... ဟင္း ... ဟင္း”
“အုိ ... ဘာေတြ ေလွ်ာက္ကိုင္ေနတာလဲ ... ကိုရယ္”

သက္ႏုိင္ ... အက်ႌေပၚကေန ... ကိုင္ရတာ အားမရေတာ့ ... လက္ေလးက ... ေအာက္နားကို ဆင္းလာၿပီး 
... အက်ႌေအာက္ကေန ... လက္ကို လွ်ိဳ၀င္လိုက္သည္ ... ၾကားက ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ လုပ္ေနတဲ့ ... 
ဘရာစီယာေလးပါ ... ဆြဲလွန္လိုက္သည္ ... ႏူးညံ့လိုက္တာ ... အသားဆုိင္ေလးေတြက ... ထိလို႔ 
ထိမွန္းေတာင္ မသိဘူး ... 



“အုိ ... ကိုရယ္”
“အက်ႌေတြ ၿပကဲုန္အုံးမယ္ ... ကိုရယ္ ... လက္ျပန္ထုတလ္ိုက္ပါ ... ”
“ထုတ္လိုက္ပါဆို”
“ဟင့္အင္း ... ခ်စ္လားမခ်စ္ဘူးလား”
“ခ်စ္လို႔ ... ဒီအထိလိုက္လာတာေပါ့ ... ကိုရ႕ဲ ... တံုးပါ့”
“တကယ္ေနာ္”
“တကယ္ ... ကို႔ကို အရမ္းခ်စ္တယ္”
“ဒါမွ ... ကိုယ့္အသည္းကြ”

သက္ႏုိင္ ... စႏၵီ႔လည္တိုင္ေလးကို ... အတင္းနမ္းပစ္လိုက္သည္ ... 

“အုိ ... ယားပါတယ္ဆိုမွ ... အတင္း”
“ဖယ္ပါအုံး လက္ႀကီးက ... အက်ႌေတြ ၿပကဲုန္မယ္”
“အက်ႌမၿပေဲအာင္ ... ခၽြတ္လိုက္မယ္ေနာ္”
“အင္း”

ခ်စ္သူ ဆကီ ... ပါမစ္က်လာေတာ့ ... သက္ႏိုင္ စႏၵီ႔ အက်ႌေလးကို ... အသာခၽြတ္လိုက္သည္ ... စႏၵီ 
ေခါင္းေလး ၾကြၿပီး ... လက္ကေလး ေျမွာက္ေပးလိုက္သည္ ... ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း အက်ႌမရွိေတာ့ ... 
ဟယ္လိုကစ္တီ ႐ုပ္ကေလးေတြပါတဲ့ ... ဘရာစီယာေလး ... သူလည္း မဖံုးႏုိင္ပါဘး ... ေအာက္မွာ ... 
ႂကြတက္ေနတဲ့ ... ရင္ႏွစ္မႊာက ... မေပၚ့တေပၚ ... သက္ႏုိင္ ... ဘရာစီယာေလးကို ... 
အသာလွန္တင္လိုက္သည္ ... လွလိုကတ္ာ ... လွလိုကတ္ာ ... စႏၵီ႔ႏို႔ေလးက ... မႀကီးလြန္းမေသးလြန္း ... 
ဖြံ႔ထြားစ ... ဒါေပမယ့္္ ... လိေမၼာ္သီးလို အလံုးညီသည္ ... ျဖဴ၀င္းေနသည္ ... မာမာက်စ္က်စ္ေလး ... 
ပိုလွေစတာက ... ထိပ္ဖ်ားက ... ႏို႔သီးေလး ... အေရာင္က ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ... ထိပ္ဖ်ားေလးက ... 
ေသေသခ်ာခ်ာ အျပင္ကို ေထာင္ထြက္မေန ... အထမဲွာ နည္းနည္း ခ်ိဳင့္္ေနဆ ဲ... သက္္ႏုိင္ အသည္းေတြ 
ယားလာသည္ ... မေနႏုိင္ေတာ့ ... ခ်စ္စရာေကာင္္းတဲ့ ... စႏီၵ႔ရင္သားေလးကို ... နမ္းပစ္လိုက္သည္ ...

“အုိ .. ကို႔”

စႏီၵ႔ရင္သားကို ... စနမ္းလိုက္တာနဲ႔ ... စႏီၵ ... မေနတတ္ေတာ့ ... ခံရပိုခက္သည္ ... လက္ကေလးက ... 
ေမြ႔ယာခင္းကို ဆုပ္ထားၿပီး ... အားတင္းကာ ... ရင္သားကို ေကာ့ေပးလုိက္သည္ ... စႏီၵ႔ႏုိ႔သီးေလးကို ... 
သက္ႏုိင္ လွ် ာနဲ႔ ေျဖးေျဖးေလး ယက္ေပးလိုက္သည္ ... သူ႔ႏုိ႔သီးေလးက ... ေခါင္းမေထာင္လာေသး ... 
အထမဲွာ ခ်ိဳ င့္၀င္ဆဲ ... ႏွစ္ခ်က္ သံုးခ်က္ ... စုပ္လိုက္သည္ ...

“အုိး ... ဟာ ... ရွီး”



“အို .. ကိုရယ္ ... ယားတယ္ ... ခစ္ ... ခစ္”

စႏီၵ ... စိတ္ၾကြလာသည္ ... ၾကည့္ပါလား ... သူ႔ႏုိ႔သီး ပန္းေရာင္ေလးက ... ေထာင္လာသည္ ... သက္ႏုိင္ 
... အားမရ ... ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ ဖိကိုက္ထားၿပီး ... ထိပ္ဖ်ားေလးကို ... လွ်ာနဲ႔ အျမန္ပြတ္ဆြဲပစ္လိုက္သည္ ...

“အုိ ... ကို”
“အုိ ... ကို”
“ဟာ ... ဟာ ... ဟာ”

စႏီၵ ... အသက္ရႈသံေလး ျမန္လာသည္ ...

“ကိုရယ္ ... ေတာ္ပါေတာ့ ... စႏီၵ မေနတတ္ဘူး”

မရ ... ဒီဘက္ၿပီးေတာ့ ... ဟိုဘက္ ... သက္ႏုိင္ ... ဒီဘက္ႏို႔ေလးၿပီးေတာ့ ... ဟိုဘက္ႏို႔ေလးကို ... အတင္း 
စုိ႔လိုက္သည္ ...

“အာ ... ဟာ ... ရွီး”
“အုိး ... မကိုက္နဲ႔ ... နာတယ္ ... ကုိရယ္”

သက္ႏုိင္သြားနဲ႔ စႏီၵ႔ ႏုိ႔သီးထိပ္ဖ်ားေလး ျခစ္မိသြားေတာ့ နာသြားရွာသည္ ... ေတာင္းပန္တဲ့အေနနဲ႔ ... 
ေသခ်ာ ျပန္စို႔ေပးသည္ ...

“အုိ ... ကိုရယ္”

သက္ႏုိင္ လက္တစ္ဖက္က ... ႏို႔ေလးကို နယ္ေပးသည္ ... ႏို႔သီးေလးကို ... လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ဖြဖြေလး 
ေျခေပးသည္ ... စႏီၵ႔ မခံႏုိင္ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ တစ္ကုိယ္လံုး ... တြ႔န္လိမ္ေနမိသည္ ... စႏီၵ 
သက္ႏုိင္ေခါင္းကို ... ဖိၿပီး ေအာက္ကို တြန္းေနမိသည္ ... ယားယံျခင္းဒဏ္ကို စႏီၵ မခံႏိုင္ ... 
သက္ႏိုင္လက္က ... ေအာက္ပိုင္းကို ဆင္းသြားသည္ ... ေပါင္တံလွလွေလးကို ... ေျဖးေျဖးခ်င္း 
ပြတ္ေပးသည္ ... 

“ေလွ်ာက္မပြတ္နဲ႔ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵမေနတတ္ဘူး ... ယားတယ္”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ေပါင္ေလးကုိ ပြတ္ေနရာကေန ... ေျဖးေျဖးေလး ... အေပၚကို တက္လာသည္ ... လက္က 
စကဒ္ေအာက္ကုိ ... ေျဖးေျဖးေလး ၀င္သြားသည္ ... အပ်ိဳစင္ေလးရ႕ဲ တားျမစ္နယ္ေျမထ ဲ... စၿပီး 



၀င္လာပါသည္ ... စႏီၵ႔စကဒ္ေလးက ... တိုတိုေလးဆိုေတာ့ ... လွန္စရာမလို ... ေပါင္ၾကားေလးထ ဲ... 
လက္ေရာက္သြားေတာ့ ... စႏီၵတြန္႔ကန ဲျဖစ္သြားသည္ ... ရင္တုန္လိုက္တာ ... အခ်စ္ရယ္ ... ေပါင္ၾကားက 
... အတြင္းခံေလး၏ အနားသတ္ကို ... စထိသည္ ... သူသိသည္ ... နီးလာၿပီ ... လက္ရ႕ဲအထိအေတြ႔က ... 
မုိ႔မို႔ေဖာင္းေဖာင္း ... ပန္းခံုးေလးေပၚကို ေရာက္လာသည္ ...

“အုိ ... ကိုရယ္”

သက္ႏုိင္ ... အသာအယာေလး ... ပြတ္ေပးလိုက္ပါသည္ ... 

“ေလွ်ာက္မလုပ္နဲ႔ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵ ... ရင္ေတြတုန္ေနၿပီ”

တကယ္လည္း ... စႏီၵ ရင္ေတြ တုန္ေနပါသည္ ... အထိအေတြ႔က ... ရင္ခုန္စရာ ... မိန္းေမာစရာ ... 
စိတ္ေတြက ဘာလို႔ ၾကြေနတာပါလိမ့္ ... စႏီၵေသခ်ာမသိ ... ဘာလို႔ ... ၾကက္သီးေတြ ထေနတာလဲ ... 
စႏီၵနားမလည္ ... ေသခ်ာတာေတာ့ ... သူ႔ကို အရမ္းခ်စ္မိသြားတာပါပဲ ... ခ်စ္ပါ ကိုရယ္ ... ခ်စ္ပါ ...

“အုိ”

စႏီၵ႔ရ႕ဲ ... ပန္းႏုႏုခံုးခံုးေလးကို ... သူေပါ့ ... ဖြဖြေလးကိုင္ေနတယ္ ... 

“စႏီၵ မေနတတ္ဘူး ... ကိုရယ္ ... ”

စႏီၵ႔အသံေလးက ... ညဳတုတုအသံေလး မဟတု္ဘူးဆိုတာ ... သက္ႏိုင္သိသည္ ... အေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးတဲ့ 
... အပ်ိဳေလးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ... ႏွစ္ကိုယ္ၾကား ၿငီးသံေလးက ... ခ်စ္ဖုိ႔ ေကာင္းပါသည္ ... 
စႏီၵ႔အသံေလးေၾကာင့္ ... သက္ႏိုင္ ပိုလို႔ စိတ္ၾကြေစသည္ ... ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ ... အသည္းရယ္ ...

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ ပန္းႏုႏုေလးကို ... ေလွ်ာက္စမ္းရင္း ... တံခါး၀ေလးကို ... လိုက္ရွာေနမိသည္ ... 
ဘယ္ေတြ႔မလဗဲ်ာ ... အပ်ဳိေလးဆုိေတာ့ ... စိေနမွာေပါ့ ... စိတ္ထထဲင္တဲ့ ... ပန္းေလး အလယ္ကို ... 
လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ ထိုးၾကည့္္မိတယ္ ... ဟုတ္ပါတယ္ ... ဒီေနရာပါပ ဲ... မသိမသာေလး ဟေနတယ္ ... စႏီၵက 
ေပါင္ကို ကားထားတာမဟုတ္ေတာ့ ... ရွာရခက္သား ... စႏီၵအာရံု မေျပာင္းသြားေအာင္ ... စႏီၵ႔ 
ပန္းေရာင္ႏုိ႔ဖ်ားေလးကို ... လွ်ာေလးနဲ႔ ကလိေပးေနတယ္ ... စႏီၵ ... မခံစားတတ္ေအာင္ ... ေအာက္မွာ 
တြန္႔လိမ္ေနပါတယ္ ... အခ်ိန္ေလးနည္းနည္းၾကာလာေတာ့ ... စႏီၵ႔ေပါင္ေလးက နည္းနည္းကားသြားတယ္ 
... ေတြ႔ပါၿပီ ... တံခါး၀ေလး ... အတြင္းခံေလးကေတာ့ ... အခ်စ္ရည္ေတြနဲ႔ ... စုိရႊစဲျပဳေနပါသည္ ... 
သက္ႏုိင္ ... အတြင္းခံေလးကို လွပ္လိုက္ခ်င္တယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... ဆႏၵမေစာပါဘူး ... ခ်စ္သူကို ... 
အခ်စ္ရ႕ဲ အရသာကို ျပည့္ျပည့္္၀၀ ခံစားေစခ်င္တယ္ ... အကြေဲၾကာင္းေလးၾကားထကဲို ... လက္ကို 



အတင္းထည့္ၾကည့္လိုက္တယ္ ... အတြင္းခံက ခံေနေတာ့ ... ဘယ္၀င္မလ ဲ... ၀င္ေတာ့၀င္သည္ ... 
လက္ဖ်ားေလာက္ေလး ... စႏီၵ လူးလြန္႔သြားသည္ ...

“အုိ ... ကိုရယ္”

စႏီၵ႔လက္ကေလး ... သက္ႏုိင္လက္ကို လာတြန္းဖယ္သည္ ... မဟုတ္ ... လာဆုပ္ကိုင္ထားသည္ ... 
ျငင္းသည္ေတာ့ ... မဟုတ္ ... နာမွာစိုးလို႔လား ... ေၾကာက္တာလားမသိ ... မသိမသာေလး တြန္းေနသည္ 
... သက္ႏုိင္ ... လက္မေလွ် ာ့ႏုိင္ ... တံခါး၀ အဖ်ားကို ... လက္သည္းေလးနဲ႔ ျခစ္လိုက္သည္ ... 
ထင္သည့္အတုိင္း ... စႏီၵ ... လူးလြန္႔သြားသည္ ... အေတြ႔အထိက ... အဆန္းအျပားမို႔ ... ရုန္းလိုက္မိသည္ 
... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားေလးကလည္း ....

“အုိ ... ဟင့္ ... ကိုရယ္”

စႏီၵ႔ရ႕ဲ ပန္းဖူးေလးက ... ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာက ... အတင္းညွစ္ထားသည္ ... သက္ႏုိင္ သိသည္ ... ေခါင္းကို 
အေပၚကို နည္းနည္းတက္ၿပီး ... စႏီၵ႔လည္တိုင္ေလးကို နမ္းလုိက္သည္ ... ပိုဆိုးသည္ ... ပန္းဖူးေလးရ႕ဲ 
ညွစ္အားက ပိုတိုးလာသည္ ... သက္ႏုိင္ ... မေလွ်ာ့ႏုိင္ ... ပိုထိုးထည့္္ၾကည့္္သည္ ... ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ပြတ္သည္ 
... 

“အုိ ... ဟင့္ ... ကိုရယ္”
“ဟင့္ ... ဟင့္ ... ယားတယ္ ... ကိုရယ္ ... ေတာ္ပါေတာ့”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးကို ပြတ္ေနရင္း ... စႏီၵစိတ္ေတြ ပိုထလာသလို ... ေပါင္ေလးကလည္း ... 
ပိုၿပီးကားလာသည္ ... သက္ႏိုင္ စႏီၵ႔ပန္းေလးကို ကလိေနရင္း ... အထစ္ေလးတစ္ခုကို ... စမ္းမိသည္ ... 
ေတြ႔ပါၿပီ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ ပန္းဖူးေလး ... ေသးေသးေလးေပမယ့္ ... မာၿပီး ခေဲနသည္ ... ခတဲံက 
ခဖဲ်က္သာသာေလာက္ဆိုေပမယ့္ ... သက္ႏုိင္ သိသည္ ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေလးေတြကလည္း ... စုိစုိရႊေဲနၿပီ ... 
သက္ႏုိင္ ... စိတ္မႏိုင္ေတာ့ ... စႏီၵ႔လည္တိုင္ကို နမ္းေနရင္းက ... အနမ္းေတြေခၽြရင္း ... ေအာက္ကို ... 
ေျဖးေျဖးခ်င္းဆင္းလာသည္ ... ေရႊရင္မို႔မို႔က ... မို႔မုိ႔ေမာက္ေမာက္ ... ျဖစ္ေနေတာ့ ... အနမ္းၾကမ္းေတြ ... 
ေပးပစ္လိုက္သည္ ... အခ်စ္ေလး စႏီၵ႔ ... သနားပါတယ္ ... မ်က္ႏွာေလးက ... ပန္းေရာင္ေလး သန္းေနၿပီး 
... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... ဖိကိုက္ထားသည္ ... ျဖစ္ရွာမွာေပါ့ ... ဒီလုိအထိအေတြ႔ေၾကာင့္ ... 
မ်က္လံုးေလးကို ... စင္းၿပီး ... အံႀကိတ္ၿပီး ... ၿငီးေနရရွာသည္ ... သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ခ်က္ေလးကိုလည္း ... 
တစ္ခ်က္ စုပ္လိုကသ္ည္ ... ခ်က္ေလးထကဲို ... လွ်ာေလးထည့္္ၿပီး ... ေမႊလိုက္ခ်င္သည္ ... ေမႊခ်င္စရာ ... 
စႏီၵ႔ခ်က္ေလးက လွတာကိုး ... စႏီၵရယ္ ... တစ္္ကိုယ္လံုး ... လွလိုက္တာ ... ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ... 
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည္ ... စႏီၵ႔ခ်က္ေလးကို ... လွ်ာနဲ႔ ကလိလိုက္ေတာ့ ... ဗုိက္သားေလးေတြက 
တုန္ခါသြားသည္ ... သက္ႏိုင္မွာ ... တာ၀န္ရွိသည္ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ အေရးႀကီးဆံုးေနရာကို ... သြားရမည္ ... 



တျခားေနရာေတြေတာင္ ... ဒီေလာက္လွတာ ပန္းေလးဆို ... သက္ႏုိင္ ... ေတြးေနရင္း ... 
စိတ္အရမ္းၾကြလာသည္ ... နမ္းမည္ ... နမ္းမည္ ... အခု နမ္းမည္ ...

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ေပါင္တံေလးေတြကိုလည္း ... နမ္းသည္ ... ေပါင္သားျဖဴျဖဴေလးေတြက ... အိေနသည္ ... 
ဒါေပမယ့္ ၾကက္သီးဘုေလးေတြက ... အစီအရီ ... ေအာ္ ... သူ႔ခမ်ာ ... ၾကက္သီးေတြ ထေနရွာေပါ့ ... 
သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ေပါင္ၾကားထလဲေဲရာက္ေရာ ... ျမင္လိုက္ရပါသည္ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ ပန္းေလး ... အခ်စ္ရ႕ဲ 
အ၀င္၀ေပါ့ ... မုိ႔ေမာက္ေနပါသည္ ... ေဖာင္းအိေနပါသည္ ... လွလြန္းေတာ့လည္း ... စကားလံုးရွာမရ ... 
ခ်စ္စရာ ... မို႔မို႔ေဖာင္းေဖာင္းေလးကုိ ... အုပ္ထားတဲ့ အတြင္းခံေလးက ... ပန္းေရာင္ ... 
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းပါသည္ ... အတြင္းခံေလးကေတာ့ ... အခ်စ္ရည္ေတြ စိုစိုရႊေဲနသည္ ... တင္းၿပီး ကပ္ေနသည္ 
... ခ်စ္သည္ ... စႏီၵ႔ကို သိပ္ခ်စ္သည္ ... ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ... နမ္းခ်င္သည္ ... ဘုန္းနိမ့္မယ္ဆိုလည္း ... 
နိမ့္ပေလ့ေစေတာ့ ... နမ္းခ်င္သည္ ... တစ္ခ်က္ ရႊတ္ကန ဲ... နမ္းပစ္လိုက္သည္ ...

“ဟိတ္ ... ကို ... ဘာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာလကဲြာ”
“လွလြန္းလို႔ပါ ... အခ်စ္ရယ္”
“မၾကည့္္ပါနဲ႔ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵ ရွက္လြန္းလို႔ပါ”

စႏီၵလက္ေလးက ... သူ႔ပန္းေလးကို ... ကာကြယ္ခ်င္သည္ ... မရ ... သက္ႏုိင္ ... လက္ေလးကို ... 
တြန္းဖယ္ပစ္လိုက္ၿပီး ...

“တစ္ခါေလာက္ ... နမ္းခ်င္တယ္ ... ခ်စ္ရယ္”
“ဘုန္းနိမ့္ကုန္မွာေပါ့”
“မနိမ့္ပါဘူးကြာ”
“ေဟ့ေအးကြာ ... ဟင့္ ... ကိုေနာ္”

သက္ႏုိင္ မေနႏိုင္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ “ဟင့္ ... ကိုေနာ္” ဆိုတဲ့ အသံေလးက ... သက္ႏိုင္စိတ္ကို ... ပိုၿပီး 
တြန္းအားေပးေနသည္ ... သက္ႏုိင္ ... အတြင္းခံေလးကို ... ေဘးကပ္လိုက္သည္ ... ခက္ခက္ခခဲပဲါပဲ ... 
အတြင္းခံေလးက ... စႏီၵရ႕ဲ ခ်စ္ရည္ေတြ စုိရႊေဲနေတာ့ ... ကပ္ေနသည္ ... ပန္းေလး မို႔မို႔က ... အစြမ္းကုန္ ... 
ေဖာင္းကားေနေတာ့ ... ပိုၿပီးၾကပ္သည္ ... မတတ္ႏိုင္ ... သက္ႏုိင္ ... လက္ေလးနဲ႔ ... အတြင္းခံေလးကုိ ... 
ေဘးကပ္လိုက္သည္ ... စႏီၵနာသြားမွာလည္း စိုးသည္ ... အတင္းမလုပ္ခ်င္ ... ဂရုတစိုက္နဲ႔ ... 
ေဘးဖယ္လိုက္ေတာ့ ... စႏီၵရယ္ ... ကိုယ္ ရူးၿပီ ... စႏီၵ ... အခ်စ္ရ႕ဲ ... ပန္းေလးက ... လွလြန္းသည္ ...

ျဖဴသည္ ... သန္႔ရွင္းသည္ ... မိန္းကေလး အဂၤါဆုိေပမယ့္ ... အနံ႔မရွိ ... ပန္းေလးက ... ေနမထိ 
ေလမထိမို႔လုိ႔လား မသိ ... ျဖဴေဖြးေနသည္ ... ပန္ေလးေပၚက ... အေမႊးေလးေတြက ... ႏုႏုေလး ... မထူပါ 
... က်ိဳးတိုးက်တဲနဲဲ႔ ... ေပါက္ခါစ ... ျမက္ႏုေလးလို ... ပါးပါးေလး ... ျမက္ႏုေလးေတြက ... ပန္းေလးကို ... 



လံုၿခံဳေအာင္ မဖံုးထားႏုိင္ ... ပန္းေလးရ႕ဲ အကြေဲၾကာင္းေလးက ... သမန္းျမက္ရွထားသေလာက္သာ ... 
အရာေလး ထင္တယ္ဆိုရံုေလး ... သက္ႏုိင္ ... အရမ္းနမ္းခ်င္လာသည္ ... စႏီၵ႔ ပန္းေလးကို ... အသာေလး 
ၿဖလဲိုက္သည္ ... အထမဲွာ စိုစြတ္ေနတဲ့ ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြက ... တစိမ့္စိမ့္ အျပင္ကို ထြက္ေနဆဲ ... 
စႏီၵ႔ပန္းေလးရ႕ဲ အတြင္းပိုင္းက ... ပန္းေရာင္ေလး ... ေဟာ ... ေတြ႔ပါၿပီ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ အခ်စ္ဖူးေလး ... 
ေသးေသးေလးပါပဲ ... ဖုဖုေလးကို ... သက္ႏိုင္ လွ် ာနဲ႔ ယက္ပစ္လိုက္သည္ ...

“ဟာ ... ဟင့္”

စႏီၵ ... ကေယာင္ကတမ္းနဲ႔ ... သက္ႏုိင္ ေခါင္းကို ... အတင္းတြန္းပါသည္ ... မရပါ ... သက္ႏုိင္ ေခါင္းက ... 
မဖယ္ႏုိင္ေတာ့ ... ႏုဖတ္ေနတဲ့ ... ခ်စ္ပန္းေလးေပၚမွာ ... လွ် ာေလးက ... ေ၀့၀ိုက္ကာ ေဆာ့ကစားေနသည္ 
... သက္ႏိုင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ... လွ် ာဖ်ားေလးနဲ႔ ထိလိကု္တုိင္း ... စႏီၵ တစ္ကိုယ္လံုး တုန္တက္သြားသည္ 
... ၿငီးသံေလးကလည္း ... ပိုက်ယ္လာသည္ ...

“ဟာ ... ဟင့္”
“အြန္ ... ဟြန္႔”
“ဟာ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္”

စႏီၵ ... ကို လုပ္ေပးေနတဲ့ ... ခံစားခ်က္ေတြက ... ေကာင္းလြန္းေတာ့ ... သက္ႏုိင္ ေခါင္းကို 
တြန္းေနတာကေန ... ေခါင္းအုံးေလးကို ... ေရနစ္သူပမာ ... အတင္းဖမ္းကိုင္ထားၿပီး ... 
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... ခထဲားသည္ ... အသက္ေအာင့္ၿပီးလည္း ... ၿငီးသည္ ... ေခါင္းေလးက ... 
ယမ္းခါလိုက္ ... ကုိယ္ေလးက ... တြန္႔သြားလိုက္နဲ႔ ... တစ္ခ်ကတ္စ္ခ်က္ ... စႏီၵ႔တင္ပါးေလးက ... 
ေကာ့ေကာ့ေပးသည္ ... သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔အကြဲေၾကာင္းေလးကို ... အလ်ားလိုက္ လ်က္ေပးေတာ့ ... 
စႏီၵ႔တင္ပါးက ... ၾကြလာလိုက္ ... ျပန္က်သြားလိုက္နဲ႔ ... သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔တင္သားႏွစ္ခုကို ... လက္လွ်ိဳၿပီး 
... ေျမွာက္ကာ ... အတင္းယက္ေတာ့သည္ ... 

“ဟာ ... ဟင့္”
“အြန္ ... ဟြန္႔”
“ဟာ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္”
“အုိ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵ႔ရင္ေတြ ... အရမ္းခုန္တယ္ကြယ္ ...”
“ဟင့္ ... ေျဖးေျဖး ... အာ ... ရွီး”
“ဟာ ... ဟာ ... ဟာ ... စႏီၵ ... ေသၿပီ ... စႏီၵ ... ေသၿပီ ... ဟင္း”

ပန္းေလးရ႕ဲ ၀င္ေပါက္ကလည္း ... မဆိုစေလာက္ေလး ... ဟလာသည္ ... သက္ႏိုင္ ... လက္ညွိဳးေလးကို 
... စႏီၵ႔ပန္းေလးထ ဲ... နည္းနည္းေလး ထည့္ၾကည့္လိုက္သည္ .... 



“ဟာ ...”
“ဟာ ... ဟင့္”
“ဟာ ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... ကိုရယ္”

အပ်ိဳေလးအတြက္ ... လက္တဆစ္ဆိုတာ ... ထည့္္လိုက္ရင္ နာတာေပါ့ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ အာေခါင္ထကဲ ... 
ၿငီးသံေလးက ... က်ယ္လာသည္ ... စႏီၵနာသြားမွာစိုးလို႔ ... သက္ႏုိင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ... ခပ္ျမန္ျမန္ 
စုပ္ေပးလိုက္သည္ ... ခ်ိဳလိုက္တာ ... အခ်စ္ရယ္ ... သက္ႏုိင္ မရြံပါဘူး ... ခ်စ္သူရ႕ဲ ... ပန္းေလးကို ... 
နမ္းလိုက္လို႔ ... ဘုန္းနိမ့္သြားမလား ... သက္ႏုိင္ မေတြးခ်င္ ... ေတြးဖို႔လည္း အခ်ိန္မရွိပါ ... ခ်စ္သူကို ... 
ေကာင္းေစခ်င္သည္ ... လူ႔ေလာက ... အရသာကို ... ခံစားေစခ်င္သည္ ... သက္ႏုိင္ ... 
လက္ေခ်ာင္းေလးက ...
ေျဖးေျဖးေလး ... ထုတ္လိုက္ ... ထည့္လိုက္နဲ႔ ... လက္တစ္ဆစ္သာသာ ... အရမ္းလည္း မထည့္ခ်င္ ... 
မထည့္ရက္ ... စႏီၵနာသြားမွာလည္း စိုးသည္ ... စႏီၵ ... ေအာက္မွာ ေကာ့ပ်ံေနသည္ ... 
ေခါင္းအုံးအဖ်ားႏွစ္ခုကို ... လက္ႏွစ္ဖက္က တင္းတင္းဆုပ္ၿပီး ... ေခါင္းကို ဘယ္ညာ ယမ္းခါေနသည္ ... 
သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ရင္ခုန္သံေတြကို ၾကားေနရသည္ ... သူ သိသည္ ... စႏီၵ ၿပီးေတာ့မည္ ... ဆႏၵ၏ 
အဆံုးသတ္ကို ေရာက္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ မ်က္ႏွာေလး ... ပုိၿပီး ... နီရလဲာသည္ ... တစ္ကိုယ္လံုးက 
အေၾကာေတြ တင္းလားသည္ ... စႏီၵ႔တင္ပါးေလးက ေကာ့လိုက္ က်လိုက္နဲ႔ ... ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္မွာ ... စႏီၵ႔ 
ေက်ာေလး ... ေမြ႔ယာနဲ႔ မထိေတာ့ ... အတင္းေကာ့ေပးလိုက္သည္ ... 
သက္ႏုိင္ ... အရမ္း နမ္းေတာ့ ... ပန္းေလးက ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြ ... ဒလေဟာ ထြက္က်လာသည္ ... စႏီၵ 
ကေယာင္ကတမ္းနဲ႔ ... ၿငီးေနသည္ ...

“ရွီး ... ဟာာ”
“ဟာ ... ဟင့္”
“ဟာ ... ဟာ ... ဟာ ... စႏီၵ ... မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး ... စႏီၵရင့္ထမဲွာ ...”
“ဟား ... ကို ... ကို ... ကို႔”

စႏီၵ ... ၿပီးသြားၿပီ ... အခ်စ္ရည္ေတြ အကုန္လံုး ထြက္က်လာေတာ့ ... ရင္က ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္နဲ႔ ... 
ေကာင္းလိုက္တာ ကိုရယ္ ... စႏီၵ႔ရင္ထမဲွာ ... အရမ္းေမာတာပဲ ... စႏီၵ႔အေတြးထမဲွာ ... ေကာင္းကင္မွာ 
လိႈင္းစီးရသလို ... ၿငိမ့္ကန ဲသိမ့္ကန ဲ... ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္မွာ ... မ်က္စိထမဲွာ ၾကယ္ေတြလေတြ 
ျမင္သြြားသည္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ကိုရယ္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ...

သက္ႏုိင္ ... မရပ္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ ဆႏၵအဆံုးစြန္မွာ ထြက္လာတဲ့ ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြက ... ပူေႏြးေႏြးေလး ... 
ေစးပ်စ္လို႔ေနသည္ ... သက္ႏုိင္ မရြံပါ ... အကုန္လံုးကို ... လွ်ာနဲ႔ ယက္ၿပီး ... ၿမိဳခ်လိုက္သည္ ... 
အားလံုးလည္း ေျပာင္သြားေရာ ... စႏီၵ႔မ်က္ႏွာေလးကို ၾကည့္ၿပီး ... စႏီၵ႔ပါးေလးကို ... ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏိုး 



နမ္းလိုက္ရင္း ...

“ေကာင္းတယ္မွတ္လား ... အသည္း”
“အင္း ... အရမ္းေကာင္းတယ္ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵ႔ရင္ထမဲွာ တလွပ္လွပ္ျဖစ္ေနတယ္ ... ”
“အင္း”
“အရမ္းေမာတယ္ ... ကိုရယ္”
“အင္း”
“ဘာလို႔ ... စႏီၵ႔ဟာကို ... နမ္းတာလကဲြာ ... မရြံဘူးလား”
“မရြံပါဘူး ... အရမ္းခ်စ္လို႔ ... နမ္းလိုက္တာ”
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ... ကိုရယ္”
“ၿပီးေတာ့ ... ေမႊးတယ္ ... ခ်ိဳတယ္”
“အုိ ... ေတာ္ပါၿပီ ... စႏီၵရွက္လာၿပီ”
“အြန္ ... သူပ ဲေမးၿပီးေတာ့”
“ကိုေနာ္”
“စႏီၵ႔စိတ္ေတြ ... ဘယ္လိုခံစားရလဟဲင္”
“ကိုရယ္ ... စိတ္ေတြက ... တိမ္ေပၚမွာ လြင့္ေနသလိုပဲ ... အင္း ... ရိုလာကိုစတာ စီးရသလိုပ ဲ... ေ၀ါကနဲ 
... ေအးကနဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္”
“ခ်စ္တယ္ေနာ္”
“ခ်စ္ပါတယ္ရွင္ ... အရမ္းခ်စ္ပါတယ္”

စႏီၵ ... သက္ႏိုင္ပါးကို ... ရႊတ္ကနဲ နမ္းလိုက္သည္ ... ခ်စ္လြန္းေတာ့လည္း ... နမ္းလိုက္ခ်င္ပါသည္ ... 
ေက်းဇူး ... စႏီၵ႔ အနမ္းေၾကာင့္ ... သက္ႏုိင္ ... ေက်နပ္သြားသည္ ... 

“ဟြန္႔ ... ေကာင္မေလး ... သူမ်ားကို ခိုးနမ္းတယ္”
“ကိုေနာ္ ခိုးမနမ္းပါဘူး ... ေပၚတင္နမ္းတယ္ ... ဘာျဖစ္လဲ ... ဘာျဖစ္လ”ဲ
“ဟား ဟား ဟား”

သက္ႏုိင္ ... ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရန္ ... စႏီၵ႔စကဒ္ေလးကို ... ခၽြတ္လိုက္ခ်င္သည္ ... စႏီၵ႔ စကဒ္ေလးကို ... 
စမ္းၿပီး ... ခၽြတ္ၾကည့္သည္ ... မရ ... ေနာက္က ခ်ိတ္ကို မျဖဳတ္တတ္ ... 

“အသည္း ... စကဒ္ေလး ခၽြတ္ေပးအုံးေနာ္”
“အို ... ကိုကလည္း ... ဘာလုပ္မလို႔လဲ”
“ခ်စ္မလုိ႔ ...”
“ေတာ္ပါၿပီကိုရယ္ ... ဒီမွာ ရင္ေတြ အရမ္းတုန္တာပ”ဲ



“ခဏေလးပါ ... အခ်စ္ရယ္ ... ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ”
“ဟြန္း ... ေတာ္ပါ ... လူညာႀကီး”
“ကိုေနာ္ ... မွန္မွန္ေျပာ ... ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ ... ပတ္သက္ဖူးတယ္မွတ္လား”
“အင္း ... ပတ္သက္ဖူးတယ္”
“ကိုရယ္ ... ဘာလုိ႔ညာမေျပာတာလ ဲ... သူမ်ားေတြဆို ... မရွိပါဘူး ညာေျပာတယ္ေလ”
“ညာေျပာတာကို နားေထာင္ခ်င္တာလား”

စႏီၵမ်က္ႏွာေလးက ... ငိုမဲ့မဲ့ျဖစ္လာသည္ ... အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရရင္ ... သ၀န္တိုမိသည္ ... 
မနာလိုျဖစ္မိသည္ ... 

“စႏီၵနဲ႔ သူ႔ဆို ... ဘယ္သူ႔ကို ပိုခ်စ္လ”ဲ
“သူ႔ကို ပိုခ်စ္တယ္”
“ကိုေနာ္ ... ဟင့္”

စႏီၵမ်က္ႏွာေလးက ... ငိုေတာ့မလို ... မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္ ... ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္သည္ ... စႏီၵက 
ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ခ်စ္လို႔ ... တရင္းတႏွီးေနမိပါတယ္ ... အမွန္ဆို ... ဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ... လိမ္ေျပာေပါ့ ... 
ဒီလုိမ်ိဳး အမွန္အတိုင္း ... တည့္တည့္ႀကီးေျပာေတာ့ ... စႏီၵမခံစားႏုိင္ ... ၀မ္းနည္းမိသည္ ... ေတာ္ပါေတာ့ 
ရွင္ရယ္ ... ဆက္ေျပာရင္ ... စႏီၵ႔အသည္းေတြ ကြကဲုန္ေတာ့မယ္ ...

“သူက အရမ္းလွတယ္ သလိား”
“...”
“သူ႔ႏို႔သီး ထိပ္ဖ်ားေလးက ... ပန္းေရာင္ေလး ... သိလား”
“...”
“သူ႔ပန္းေလးက ... စႏီၵ႔လိုပ ဲ... အေမႊးသိပ္မရွိဘူး ... အထမဲွာ ပန္းေရာင္ေလး ...”

စႏီၵ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္ေလးကို ... ကိုက္ထားသည္ ... ဘာလုိ႔ ... ဒါေတြ လာေျပာေနတာလဟဲင္ ... 
စႏီၵ႔အသည္းေတြ ကြဲသြားေစခ်င္တာလား ...
....................................................................................
“သူ႔နာမည္ေကာ သိခ်င္လား”
“အင္း”
“သူ႔နာမည္က ... စႏီၵတဲ့”
“ဘာ”
“သူ႔နာမည္က ... စႏီၵတဲ့”
“ကိုေနာ္ ... စႏီၵ႔ကို ... အဒီဲလို မေနာက္နဲ႔ ... စႏီၵ အရမ္း၀မ္းနည္းတယ္”



စႏီၵ ... သက္ႏုိင္ကို မ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး ... ခပ္စူးစူးေလး ၾကည့္လိုက္သည္ ... သက္ႏုိင္ ... တဟားဟားနဲ႔ 
ရီတာကို ၾကည့္ၿပီး ... မ်က္ရည္ေတြက်လာသည္ ...
သက္ႏုိင္ ... လန္႔သြားသည္ ... စႏီၵ႔ကို စတာ လြန္သြားသည္ ... 

“အသည္းကလည္း ... အရမ္းခ်စ္လို႔ စတဲ့ဟာကို ... ကိုယ္ က်ိန္ေျပာရပဲါတယ္ကြာ ... စႏီၵ႔ကို ျမင္ျမင္ခ်င္း 
ခ်စ္မိတယ္ ... စႏီၵဟာ ကိုယ့္ရ႕ဲ အခ်စ္ဦး ... စႏီၵ႔ေရွ႕မွာလည္း ... တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး ... ေနာက္လည္း 
ရွိမွာမဟုတ္ဘူး ... စႏီၵ႔ကိုပဲ ခ်စ္မယ္ ... အရမ္းခ်စ္မယ္ ... ဟုတ္ၿပီလား ... ငိုနဲ႔ေတာ့ေနာ္ ... တိတ္တတိ္”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ေပးရင္း ... ေခ်ာ့လိုက္သည္ ...

“ကိုေနာ္ ... စႏီၵ႔ကို ... အဒီဲလို မစရဘူးေနာ္ ... စႏီၵ အရမ္း၀မ္းနည္းတယ္ ... သိလား”
“အင္းပါ ... ခ်စ္ရယ္ ... အင္းပါ”

သက္ႏုိင္ ... ၀မ္းနည္းေနတဲ့ စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းႏုႏုေလးကို ... ဖမ္းငံုပစ္လိုက္သည္ ... စကားေတြ 
အမ်ားႀကီးေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့ ... အသည္းရယ္ ... အခ်ိန္ေတြက ႏွေျမာစရာႀကီး ... ခ်စ္သူအသစ္ေလးကို ... 
ခ်စ္ခ်င္တယ္ ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးက ... ပုိခ်ိဳလာတယ္လို႔ ... ခံစားရသည္ ... သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးကို ... 
အသာအယာ ပြတ္ေပးရင္း ... လွ်ာေလးကို ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းၾကားထထဲည့္္လုိက္သည္ ... စႏီၵကလည္း ... 
တံု႔ျပန္ပါသည္ ... သူ႔လွ်ာေလးနဲ႔ ... ျပန္ကလိသည္ ... ေအာက္မွာ ပန္းေလးကို ကိုင္ရတာ အဆင္မေျပ ... 
ေပါင္ကို ႀကံဳ ႕ထားေတာ့ ... အကြေဲၾကာင္းေလးကို ... ပြတ္ရခက္ေနသည္ ... စႏီၵက အလိုက္သိပါသည္ ... 
ေပါင္ေလးကို မသိမသာေလး ကားေပးလိုက္သည္ ... လက္ေလးက ... အကြေဲၾကာင္းေလးကို .. စမ္းလို႔ရၿပီ 
... ေသခ်ာပြတ္ေပးရင္း ... သက္ႏုိင္ စိတ္ေတြ အရမ္းထန္လာသည္ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးကလည္း ... ခုနက 
ၿပီးထားေတာ့ ... ခ်စ္ရည္ေတြ အိုင္ေနသည္ ... ေခ်ာေနေတာ့ ... ပိုၿပီးကိုင္လို႔ေကာင္းသည္ ... 
ေဘးႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြက ... စႏီၵ စိတ္ၾကြေနလို႔ ထင္ပါရ႕ဲ ... ခပ္ထူထူေလး ... တင္းေနသည္ ... စႏီၵ ... 
လွ်ာေလးက ... သက္ႏုိင္ကို မထိတထိ ... စသည္ ... သက္ႏိုင္ ... အသည္းယားလာသည္ ... ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း 
... ေတ့ကာ ... စုပ္ပစ္လိုက္သည္ ... စႏီၵလက္ကေလးႏွစ္ဖက္က ... သက္ႏိုင္ကို သိမ္းႀကံဳးဖက္ထားသည္ ...

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ ႏႈတ္ခမ္းေလး ... နမ္းေနရာကေန ... လည္တုိင္ေလးကို ... နမ္းလိုက္သည္ ...

“အုိ ... ကိုရယ္ ... ဟာ ... ရွီ ... ရွီး”

စႏီၵ႔ပန္းေလးကို ... ပြတ္ေပးေတာ့ ... ပန္းေလးထကဲ ... ခ်စ္ရည္ေလးမ်ား ... စိမ့္ထြက္လာျပန္သည္ ...



“အသည္း ... ခၽြတ္လိုက္ေတာ့ေနာ္”

စႏီၵ ... မၿငိဳမျငင္ပဲ ... စကဒ္ေလးကို ခၽြတ္ေပးလုိက္မိသည္ ... စိတ္က ... ခ်စ္သူကုိ အလိုလိုက္ခ်င္ေနသည္ 
... ရွက္ေပမယ့္ ... ခ်စ္သူ ၿငိဳျငင္မွာကိုမလိုလား ... တတ္ႏုိင္သေလာက္ လိုက္ေလ်ာလိုက္ခ်င္သည္ ... 
မ်က္ေစာင္ေလးထိုးၿပီး ...

“စႏီၵ႔ကိုက်ေတာ့ ... အကုန္ခၽြတ္ခိုင္းတယ္ ... သူလည္း ... အကုန္ခၽြတ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ... ဆရာမ”
“ခစ္ ... ခစ္”

ခုနကတုန္းက ... ငိုတယ္ ... အခုေတာ့ ရီတယ္ ... စႏီၵေလး တစ္ေယာက္ကေတာ့ ... ခက္ေတာ့တာပ ဲ... 
ဘာပျဲဖစ္္ျဖစ္ ... သူေပ်ာ္ရင္ ၿပီးတာပါပ ဲ... သက္ႏုိင္ ... တီရွပ္ကို ခၽြတ္သည္ ... သက္ႏုိင္က ... 
ငယ္ငယ္ကတည္းက ... အေလးမတာမို႔ ... ၾကြက္သားေတြက သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ ... 
ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းရွိသည္ ... ဗိုက္မွာ ... ဗယ္လီတံုးေလး ေျခာက္တံုးက ... အစီအရီ ... စႏီၵ ... 
ဗယ္လီတံုးေတြကို ၾကည့္္ၿပီး ... သေဘာက်ေနသည္ ... ၿပံဳးေနသည္ ...
သက္ႏုိင္ ... ေဘာင္းဘီခၽြတ္ဖို႔ ... ခုတင္ေအာက္ကို ဆင္းလိုက္သည္ ... စႏီၵလိုက္ၾကည့္္ေနသည္ ... 
သက္ႏုိင္ေဘာင္းဘီ
ၾကယ္သီးကို ... ကိုင္လိုက္သည္ ... စႏီၵ ... ေသခ်ာၾကည့္ေနပါသည္ ... မ်က္ႏွာလႊမဲသြား ... 
ေဘာင္းဘီထကဲ ... ထြက္လာမည့္ အရာကို ... သူ သိခ်င္ေနသည္ ... စိတ္၀င္စားေနသည္ ... သက္ႏုိင္ 
ေဘာင္းဘီ ခၽြတ္ပစ္လိုက္ပါသည္ ... အထကဲ ... ညီေလးက ... ေထာင္မတ္ေနသည္ ... မျဖစ္ပခဲံႏုိင္ရိုးလား 
... အရမ္းလွတဲ့ ... အပ်ိဳေလးနဲ႔ ... ခ်စ္တင္းေႏွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ... ျဖစ္ၿပီေပါ့ ... သက္ႏုိင္ ... ဒုတ္က ... 
မေသးပါ ... ၇ လက္မေက်ာ္ေတာ့ ရွိမည္ ... သိပ္ေတာ့ စႏီၵ႔အတြက္ေတာ့ ... အေတာ္ႀကီးေပလိမ့္မည္ ...

“ဟင္ ... အႀကီးႀကီးပေဲနာ္”
“အင္း”

စႏီၵ ... နည္းနည္းေတာ့ လန္႔သြားသည္ ... ပထမဆံုး ေယာက္်ားေလး အဂၤါကို ... ႏွဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ 
ျမင္လိုက္ရေတာ့ ... တုန္ေနတဲ့ ရင္ေတြ ... ပိုခုန္သြားသည္ ... 

“အသည္း ... ကိုင္ၾကည့္ပါလား”
“ဟင့္အင္း ... နည္းတာႀကီး မဟုတ္ဘူး ... စႏီၵ ေၾကာက္လာၿပီ”

သက္ႏုိင္ ... ေမြ႔ယာေပၚတက္လိုက္သည္ ... ဒူးေထာက္ၿပီး စႏီၵ႔ေရွ႕မွာ ရပ္လိုက္ေတာ့ ... ကိုယ္ေတာေခ်ာက 
... ခ်စ္သူမ်က္ႏွာေရွ႕မွာ တ၀လဲည္လည္ ... ေထာင္မတ္ေနသည္ ... စႏီၵက ... ေၾကာက္တယ္သာ ေျပာတာ 



... အၾကည့္က မခြာေတာ့ ...

“ေၾကာက္ေနၿပီလား ... အသည္း”
“အင္း”
“မေၾကာက္နဲ႔ေနာ္”

သက္ႏုိင္ ... လက္နက္နဲ႔ ခ်ိန္းမေျခာက္ခ်င္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ကို ဖက္ၿပီး လွခဲ်လိုုက္သည္ ... 
တဇတ္ဇတ္တုန္ေနတဲ့ ... စႏီၵ႔ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... သက္ႏုိင္ ငံုၿပီး နမ္းပစ္လိုက္သည္ ... တေျဖးေျဖးနဲ႔ ... 
စႏီၵ႔ကိုယ္ေပၚကို ... သက္ႏုိင္ ေရာက္သြားသည္ ... စႏီၵ႔ေပါင္ၾကားထမဲွာ ... ေနရာယူလိုက္သည္ ...

စႏီၵ႔ႏုိ႔ေလးကို ... ငံုၿပီး ... စုပ္ေပးလုိက္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ရင္ေလး ေကာ့လာသည္ ... ပါးစပ္ကလည္း ... 
ဟင္းဟင္းဟင္းနဲ႔ ၿငီးသည္ ... ေအာက္မွာ ... သက္ႏုိင္ ပစၥည္းက ... ၀င္ေပါက္ရွာဖုိ႔ ... ဟုိေထာက္ 
ဒီေထာက္လုပ္ေနသည္ ... ဘယ္၀င္မလဲ ... အပ်ိဳေလးမို႔ ... အကြေဲၾကာင္းက စိေနတာမ်ား ... ေကာ္နဲ႔ 
ကပ္ထားသလား ေအာက္ေမ့ရသည္ ...

သက္ႏိုင္ ... အသက္ေအာင့္ၿပီး ... ဒစ္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... အကြေဲၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ရွာမိသည္ ... မေတြ႔ပါ ... 
ထင္သည့္ေနရာကလည္း မဟုတ္ ... ေခ်ာ္ေခ်ာ္ထြက္သြားသည္ ... သက္ႏုိင္ စိတ္မရွည္ေတာ့ ... လက္နဲ႔ 
ကိုင္ၿပီး ... အကြဲေၾကာင္း၀ေလးကို ေတ့လိုက္သည္ ... ဒစ္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... ဖိလိုက္ေတာ့ ... အ၀က 
ႏႈတ္ခမ္းႏုေလးႏွစ္ခုက ေဘးကို နည္းနည္း ဟသြားသည္ ... ႏုဖတ္တဲ့ အထိအေတြ႔က ... ေကာင္းလိုက္တာ 
... သက္ႏုိင္ ဖီလင္တက္ၿပီး ... ရွီးကနဲ အသံျမည္သြားသည္ ... အကြေဲၾကာင္းေလးတစ္ေလွ်ာက္ ... 
အေပၚေအာက္္ကုိ ... ဒစ္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... ဖိၿပီး ပြတ္လိုက္ေတာ့ ... စႏီၵ ... လူးလြန္႔သြားသည္ ... 
လက္ကေလးႏွစ္ဖက္က ... ေရနစ္သူပမာ ... ေခါင္းအုံးေလးကို ... တင္းတင္းဆုပ္ထားၿပီး ... တိုး၀င္လာမယ့္ 
... သက္ႏုိင္ညီေလးကို ... ႀကိဳဆုိေနေတာ့သည္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... စႏီၵရယ္ ... သက္ႏိုင္ 
ဒစ္ဖ်ားေလးကို ... ႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ႔ ခထဲားသလိုပ ဲ... တင္းၿပီး အ၀င္ရခက္ေအာင္ ... တားထားသည္ ... 
အထကဲို နည္းနည္းေလး၀င္ေအာင္ ... အားစုိက္ထည့္လိုက္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးက ... အင့္ကနဲ 
အသံထြက္လာသည္ ... သက္ႏုိင္ ... စိတ္ကို တင္းၿပီး ... ေျဖးေျဖးေလး ျပန္ထုတ္သည္ ... 
ဒီလိုထုတ္ေတာ့လည္း ... စႏီၵ႔ပန္းေလးက ... လက္မခံခ်င္ ... အတင္း ဖမ္းဆုပ္ထားသည္ ... ခက္ေတာ့တာပဲ 
... ၀င္ေတာ့လည္း ေပးမ၀င္ခ်င္ ... ထြက္ေတာ့လည္း ေပးမထြက္ခ်င္ ... သက္ႏုိင္ ... ေနာက္တႀကိမ္ ... 
ေသြးတိုးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ... ပိုၿပီး ထည့္လိုက္သည္ ... လက္ႏွစ္ဆစ္ခန္႔ ၀င္သြားေတာ့ ... စႏီၵ မခံႏုိင္ေတာ့ ...

“ဟာာာ”
“ဟာာာ”
“ဟာာာ”
“အား ... ကိုရယ္ ... နာတယ္ေနာ္ ... ေျဖးေျဖးေနာ္ ... စႏီၵ ... အရမ္းေၾကာက္တယ္ေနာ္”



ခ်စ္သူရ႕ဲ ၿငီးသံက ... ျငင္းသံလား ... ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ... တိုက္တြန္းေနတာလား ... မသကဲြဲ ... 
သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ ... ဆက္ထည့္္ဖုိ႔ပဲ ရွိသည္ ... သက္ႏုိင္ ဒစ္ဖ်ားက ... စႏီၵ႔ အပ်ိဳေျမႇးေလးကို ... 
တံခါးေခါက္ေနသည္ ... သက္ႏိုင္ ... အသက္ကို ျပင္းျပင္းရွဴကာ ... ခါးမွာ အားထည့္ၿပီး ... ဆတ္ကန ဲ... 
ဖိခ်ပစ္လိုက္သည္ ... ေကာင္းလိုက္တာ စႏီၵရယ္ ... သက္ႏုိင္ ... ဒစ္ေလးက ... သိမ့္ကနဲ ... အထကဲို 
ကၽြံ၀င္သြားသည္ ... ပါကင္ေပါက္သြားၿပီ ... စႏီၵ႔ အပ်ိဳေျမႇးဆိုတာ ေပါက္သြားသည္ ... စႏီၵကေတာ့ ... 
ဆတ္ဆတ္ခါနာသြားတယ္ ထင္ပါရ႕ဲ ... တစ္ကိုယ္လံုး ထြန္႔ထြန္႔လူးေနသည္ ... ႏွစ္ကိုယ္ၾကား 
ၿငီးသံေလးကလည္း သနားစရာ ...

“အုိ ... အား ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... ကိုရယ္ ... ရက္စက္လိုက္တာ”

သက္ႏုိင္ ... ညီေလး လႈပ္မရေတာ့ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးက ... အတင္းတိုး၀င္လာေတာ့ ... နာလြန္းလို႔ထင္ပါရ႕ဲ 
... အတင္းညွစ္ထားသည္ ... သက္ႏုိင္ ... အတင္း ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... နမ္းလိုက္ ... ႏို႔ေလးကို 
စို႔လိုက္နဲ႔ ... လုပ္ေတာ့မွ ... နည္းနည္း ၿငိမ္သြားသည္ ...

“အရမ္းနာသြားလားဟင္”
“ဟင့္ ... နာတာေပါ့ ... ကိုက ... သိပ္ရက္စက္တာပ ဲ... ရွီး ... စႏီၵ႔အသည္းခိုက္ေအာင္ ... နာတယ္ ... အုိ 
အို ... ေျပာေနတဲ့ၾကား ... ဟာ .... ရွီး ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ၿငီးသံေလးေၾကာင့္ ... ျမန္ျမန္ထုတ္ၿပီး ... ခပ္သြက္သြက္ ... ျပန္ထည့္လိုက္သည္ ... 
သက္ႏိုင္ ... အသြင္းအထုတ္ကို ... ခပ္သြက္သြက္ လုပ္လို႔မရ ... ျပန္ထုတ္ရင္ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးက ... 
အတင္းညွစ္ထားတာမုိ႔ ... စႏီၵ႔ခါးေလးက ... ေကာ့ၿပီးပါလာသည္ ... သက္ႏုိင္ ... အတင္း 
ျပန္ထည့္ေတာ့လည္း ... အတင္းညွစ္ထားျပန္သည္ ...

“အုိ ... ကို ... ေျဖးေျဖး ...”

သက္ႏုိင္ရ႕ဲ ... အသြင္းအထုတ္တုိင္းမွာ ... စႏီၵ တဟင္းဟင္းနဲ႔ ... ခံစားေနရသည္ ... မခံစားႏုိင္သည့္အဆံုး 
... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... သြားနဲ႔ ကိုက္ကာ ... ခါးကို ေကာ့ေပးလိုက္ေတာ့သည္ ... သက္ႏိုင္ 
အလုိက္သိပါသည္ ... စႏီၵ႔ကို ခပ္ေျဖးေျဖးေလး ေညွာင့္ေပးေနရာကေန ... 
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္ပစ္လိုက္သည္ ... လက္နက္နဲ႔ သတၱ၀ါ သိပ္ေတာ့ မမွ်ခ်င္ ... အပ်ိဳေလးမို႔ ... 
ပန္းေလးက ၾကပ္စီးေနသည္ ... သက္ႏိုင္ဒုတ္ ... အ၀င္အထြက္ၾကမ္းသည္ကို ... မခံႏုိင္သည့္ထင္ပါရ႕ဲ ... 
အတင္းလိုက္ညွစ္ထားပါသည္ ... ဒီလိုမ်ိဳ းေလး လုပ္ေနရင္းက ... 

“ဟာာာ ... ဟာာာ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... အြန္ ... ရွီး”



“ဟာာာ ... ဟာာာ ... အာာ ... အာာာ ...
“အုိ ... ကို ... ကို ... ကို႔ ...”

စႏီၵ ... ခ်စ္သူ႔အမည္ကို ... တမ္းတမ္းတတ ... ေခၚရင္း ... သက္ႏုိင္ကုိ ... ရွိသမွ်အားျဖင့္ က်ံဳးၿပီး 
ဖက္ထားေတာ့သည္ ... ေအာက္က ပန္းေလးကလည္း ... ဆတ္ကန ဲဆတ္ကနဲ ... သံုးခ်က္ဆက္တိကု္ ... 
ညွစ္ေပးၿပီး ... စႏီၵ ၿပီးသြားသည္ ... သက္ႏုိင္ ဒုတ္ကို ညွစ္ထားတာမ်ား ... ျပဳတ္တူနဲ႔ ညွစ္ထားသလား 
ထင္ရသည္ ... တင္းၿပီး စီးေနတာပဲ ... သက္ႏုိင္ မခံႏုိင္ေတာ့ ... အားရေအာင္ ... ေလးငါးဆယ္ခ်က္ ... 
ေဆာင့္ၿပီး ... ထိပ္ဖ်ားကေန အရည္ေတြ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးထဲ ... ပန္းထည့္ပစ္လိုက္သည္ ... 

“အာာ ... ဟာာ ... စႏီၵ .... စႏီၵ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... အသည္းရယ္ ... ေကာင္းလိုက္တာ”

ေအာ္ အပ်ိဳ နဲ႔ လူပ်ိဳ ... အရိုင္းေလးေတြ ေတြ႔ၾကေတာ့ ... ၀ါရင့္သဘာရင့္ေတြလို ... အၾကာႀကီး 
ထိန္းမထားႏုိင္ ... ထိမိတယ္ ထည့္မိတယ္ ... ဆိုရံုေလးနဲ႔ ... ၿပီးခ်င္ေနသည္ ... ေနာက္ေတာ့လည္း ... 
အဆင္ေျပသြားမွာပါ ... အေတြ႔အႀကံဳက သင္ေပးသြားမွာေပါ့ ... အခန္းထမဲွာ ... ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ... 
ခ်စ္ရည္လူးၿပီးသြားေတာ့ ... စိတ္အစဥ္က ... မူးမူးေမ့ေမ့ ... တိမ္ၾကားမွာ ၀ပဲ်ံရသလို ... ၿငိမ့္ကန ဲ... 
သိမ့္ကနဲ ... တသိမ့္သိမ့္နဲ႔ ၾကည္ႏူးေနၾကသည္ ...

သက္ႏိုင္ ... ညီေလးကို ... စႏီၵ႔ပန္းေလးထမဲွာ စိမ္ထားရင္း ... ခ်စ္သူ နဖူးေပၚက ... ဆံပင္ေလးကို ... 
ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ ... ပြတ္သပ္ေပးေနသည္ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးထမဲွာေတာ့ ... ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရ႕ဲ ... 
ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြ ျပည့္ေနေတာ့ ... ညီေလးက အဆင္ေခ်ာေနသည္ ... သက္ႏုိင္ ... ရင္ထကဲ ဆႏၵေတြက 
မၿငိမ္းေသး ... ျပာအုပ္ခံထားရတဲ့ ... မီးလို ... ခဏေလာက္ ၿငိမ္ေနေပမယ့္ ... ေတာက္ေလာင္ေနဆ ဲ... 
မီးဆိုတာမ်ိဳးက ... ေလာင္စာကုန္မွ ၿငိမ္းသလို ... ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳတဲ့ ... သက္ႏုိင္တို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးအဖို႔ ... 
ေမာတယ္ဆိုတာ ခဏပါပဲ ... ကာမ မီးလ်ံေလာင္ၿမိဳက္ဖို႔ ... ခ်စ္စြမ္းအင္ေတြက အျပည့္ပါပဲ ...

“အရမ္းေကာင္းတာပေဲနာ္ ... အသည္းရယ္”
“ဟုတ္တယ္ ... ကိုရယ္ ... စႏီၵ႔ရင္ထမဲွာ တလ pွပ္လွပ္နဲ႔ ... ဟိုးအျမင့္ႀကီးကေန ... ျပဳတ္က်လာသလိုပေဲနာ္”
“အရမ္းခ်စ္တယ္ ... အသည္းရယ္”
“အတူတူပါပဲ ကိုရယ္ ... အတူတူပါပ”ဲ
“အသည္းဟာေလးက ... အရမ္းၾကပ္တယ္ေနာ္”
“ကိုေနာ္ ... ၾကပ္မွာေပါ့ ... ကိုက ပထမဆံုး ထည့္တာကုိး ... ၾကပ္တာကို မႀကိဳကဘ္ူးလားဟင္”
“ႀကိဳက္တာေပါ့ ... အသည္းရယ္ ... ကိုက ပထမဆံုးဆိုေတာ့ ... အသည္းကို ပိုခ်စ္ရတာေပါ့”
“ဟြန္႔ အပိုေတြ ... ကို႔ဟာက ... အရမ္းႀကီးတာကိုး”
“ႀကီးတာေပါ့ ... ကို စထည့္္လိုက္ေတာ့ ... စႏီၵ႔ရင္မွာ စို႔သြားတာပဲ ... အသက္ကို ဘယ္နားက ... 
ရွဴကမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး ... ကုိရယ္”



“အသက္ဘယ္လို ရွဴရလ ဲသိေအာင္ ... ထပ္ခ်စ္ၾကမယ္ေလ ... ေနာ္ ... အသည္း”
“ေတာ္ပါ ... လူကိုေလ ... အသည္း အသည္းနဲ႔ ... အတင္းပ ဲ... ”
“ဘယ္လို အတင္း လုပ္တာလ ဲ...”
“ဟြန္႔ ... သူပ ဲ... အတင္းထည့္တာေလ”
“ဒီလိုေလးလား”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ကို စရင္း ... ေအာက္က ညီေလးကို ... စႏီၵ႔ပန္းေလးထကဲ ... ထုတ္လိကု္ၿပီး ... 
ခပ္သြက္သြက္ ... ျပန္ထည့္လိုက္သည္ ...

“ဟာ ... ကိုေနာ္ ... ဟင့္”
“အ”
“အုိ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္”

သက္ႏုိင္ ... လုပ္ငန္းျပန္စေနၿပီ ... ခ်စ္သူနဲ႔ ... ခ်စ္တင္းတစ္ခါေႏွာထားေတာ့ ... စႏီၵ႔ပန္းေလးက ... 
ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြနဲ႔ ... ျပည့္လွ်ံေနေတာ့ ... အ၀င္အထြက္ အဆင္ေခ်ာေနပါသည္ ... ဒီတစ္ခါေတာ့ ... 
အၾကာႀကီး ခ်စ္ႏိုင္ေအာင္ ... သက္ႏုိင္ ႀကိဳ းစားရမည္ ... ခ်စ္သူသစ္ေလးရ႕ဲ ခ်စ္ပန္းေလးကို ... ပထမဆံုး 
ေမႊးေမႊးၾကဴခြင့္ရလိုက္ေတာ့ ... ျပန္စဥ္းစားရင္း ... ရင္ထကဲ ... ရမက္မီးက ဟုန္းဟုန္းေတာက္လာသည္ ... 
သက္ႏိုင္ အားထည့္ကာ ... အဆက္မျပတ္ေဆာင့္ေတာ့ ... သက္ႏုိင္ ရင္ခြင္ထကဲ ... စႏီၵ ... တဟင့္ဟင့္နဲ႔ 
... ခ်စ္သူရ႕ဲ ... ခ်စ္ေတးသီသမွ်ကို ... လိုက္ေလ်ာကာေနေတာ့သည္ ...

“ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္”

သက္ႏုိင္ ... သံုးခ်က္ ေဆာင့္လုိက္ ... ခဏရပ္လိုက္ ... သံုးခ်က္ေဆာင့္လိုက္ ... ခဏရပ္လိုက္နဲ႔ ... စႏီၵ႔ကို 
အခ်စ္သစ္ေတြ သင္ေပးေနသည္ ... သက္ႏုိင္ ေဆာင့္လိုက္တိုင္း ... စႏီၵက ...

“ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္” နဲ႔ ၿငီးေနမိသည္ ... ေကာင္းတာကိုး ... စႏီၵ႔ပန္းေလးကလည္း ... သက္ႏုိင္ညီေလးကို 
... မညွာတာ ... အတင္း ဖမ္းဆုပ္ေနသည္ ... ခ်စ္ရည္ေတြေၾကာင့္ ... အထ၀ဲင္လာတဲ့ ... 
ဒုတ္ေခ်ာင္းေလးက ... ငရွဥ့္လိုပဲ ... ဖမ္းရခက္ေနသည္ ... ျပဳတ္တူတစ္ေခ်ာင္းလို ... ညွပ္ခ်င္ေပမယ့္ ... 
အ၀င္အထြက္က သြက္ေတာ့ ... ခံစားရခက္သည္ ... စႏီၵ ... ေခါင္းေလး တယမ္းယမ္းနဲ႔ ... ေနာက္ဆံုးေတာ့ 
... အရွံဳးေပးကာ ... သက္ႏုိင္ကို ... အားကုန္ဖက္ရင္း ... သက္ႏုိင္ခ်စ္သမွ်  ... အလိုလိုက္ေနပါသည္ ...

ဒီတစ္ခ်ီမွာေတာ့ ... သက္ႏုိင္မွာ ... စႏီၵ႔ကို ခ်စ္ဖို႔ ... အားေတြျပည့္ေနလားမသိ ... စႏီၵ႔ ဂ်ိဳင္းေအာက္ကေန 
လက္လွ်ိဳကာ ... ခ်စ္သူကို လႈပ္မရေအာင္ ဖကထ္ားရင္း ... အဆက္မျပတ္ေဆာင့္ေနမိသည္ ... သက္ႏိုင္ ... 
ေဆာင့္မယ္ဆိုလည္း ေဆာင့္ခ်င္စရာ ... ေအာက္ကေမြ႔ယာက ထူေတာ့ ... သက္ႏုိင္ ... ေဆာင့္လိုက္တိုင္း 



... ေအာက္ကေန ျပန္ကန္ကန္တက္လာသည္ ... ေနာက္ စႏီၵ႔ရ႕ဲ ပန္းေလး ... သက္ႏုိင္ ... ဒုတ္ကို ... 
က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရင္း ... အ၀င္အထြက္မွန္သမွ်ကို ... တဟင့္ဟင့္နဲ႔ ... ပင့္ေပးေနရွာသည္ ... 
စႏီၵ ... လႈပ္မရပါ ... ခပ္ျပင္းျပင္း အဆက္မျပတ္ေဆာင့္ခံရေတာ့ ... အသက္ရႈရၾကပ္လာသည္ ... ခ်စ္သူရ႕ဲ 
ေဆာင့္ခ်က္မ်ားကို ... မခံႏိုင္ေတာ့ ... ေျခေထာက္ေလးကို ... ေျမွာက္ထားရင္း ... ေပါင္ကို 
ပိုကားေပးလိုက္မိပါသည္ ... သက္ႏုိင္ ... ဒုတ္ကလည္း ... ပိုႀကီးလာတယ္ ထင္တယ္ ... ဟင့္ ... စႏီၵ႔ရ႕ဲ ... 
ပန္းေလးထမဲွာေတာ့ ... ၾကပ္ေနတာပ ဲ... သက္ႏိုင္ရ႕ဲ ... အခ်စ္ၾကမ္းၾကမ္းေအာက္မွာ ... စႏီၵကေတာ့ ... 
မူးမူးမိန္႔မိန္႔ ... တလိမ့္လိမ့္နဲ႔ ... ေရႊရင္က ဖုတလ္ိုက္ဖုတ္လိုက္ ျဖစ္ေနရွာသည္ ... သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ကို 
ခ်စ္ရတာ အားမရ ... စႏီၵ႔ကို အတင္းဖက္ထားရင္းက ... လႊတ္ၿပီး ... စႏီၵ႔လည္တိုင္ေလးကို 
နမ္းပစ္လိုက္သည္ ... 

“အုိ ... ကိုရယ္ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္”
“မရေတာ့ဘူး ... မရေတာ့ ... စႏီၵေလ ... စႏီၵ ...”

ခ်စ္ေျမျပင္ကို ႏွစ္ေနရာဖြင့္ေတာ့ ... ေအာက္က ခ်စ္သူခမ်ာ ... ခံရခက္ေအာင္ ... ေကာ့ပ်ံလန္ေနသည္ ... 
ေရႊလည္တိုင္ကို အနမ္းခံလိုက္ရခ်ိန္မွာ ... စႏီၵ႔စိတ္ေတြ ထိန္းမရေတာ့ ... တင္ပါးက 
အစြမ္းကုန္ေကာ့ေပးလိုက္ၿပီး ... ပန္းေလးက အားကုန္သံုးကာ ... ညွစ္ထားရင္း ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြကို ... 
ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္ပါသည္ ...

“ဟင့္ .... ဟင့္ ... ဟာာ”

စႏီၵ ... ၿပီးသြားျပန္ပါၿပီ ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြကို ... ရႊရဲႊစဲိုကုန္လို႔ ... အျပင္ကို လွ်ံက်လာၿပီး ... ေပါင္ၾကားက 
ေမြ႔ယာေပၚကို ... စီးက်လာပါသည္ ... ဒါေပမယ့္ ... ခ်စ္လြန္းတဲ့ခ်စ္သူကေတာ့ ... မၿပီးႏုိင္ ... မစီးႏိုင္ ... 
ခ်စ္မိုးေတြ ေဆြေနသည္ ... ခ်စ္ပါ ကုိရယ္ ... ခ်စ္ပါ ... အားရေအာင္ ခ်စ္ပါ ...

ခ်စ္ရသူေလး ... တစ္ခ်ီၿပီးသြားမွန္း ... သက္ႏုိင္ ... သိပါသည္ ... ခ်စ္ပန္းေလးထကဲေန ... တဇက္ဇက္နဲ႔ ... 
ညွစ္ထားရင္း ... ပူေႏြးတဲ့ အထိအေတြ႔က ... ေကာင္းလိုက္တာ ... သက္ႏုိင္ ... ေဆာင့္ေနရင္း ... 
စႏီၵ႔မ်က္ႏွာေလးကို ၾကည့္ေတာ့ ... အားရေက်နပ္တဲ့ ... မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ ... သက္ႏိုင္ကို ... 
ၿပံဳးၾကည့္ေနပါသည္ ...

“အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာ္ ... အသည္း”
“ခ်စ္တာေပါ့ ... ကိုရယ္ ... ခ်စ္တာေပါ့”
“အသည္းကို ... ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းခ်စ္မယ္ေနာ္”
“အုိ ... ကိုရယ္ ... ခ်စ္ပါ ... အားရေအာင္သာ ခ်စ္ပါ ... ကိုရယ္”



သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... ဖိနမ္းပစ္လိုက္ၿပီး ... အလိုက္သိလြန္းတဲ့ခ်စ္သူေလးကို ... 
ခ်စ္အနမ္းေတြ ေပးလိုက္သည္ ... ေအာက္ကလည္း ... သက္ႏုိင္ ညီေလးကို ... အ၀င္အထြက္ 
ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္ေနရာကေန ... တဆံုးဆြထဲုတ္ပစ္လိုက္သည္ ...

“အုိ ... ကို႔ ... ဟင့္ ...”

စႏီၵ႔ ခါးေလးက ... အျမန္လိုက္ေကာ့လိုက္ၿပီး ... သက္ႏုိင္ ... ညီေလးကို မလြတ္တမ္း ... လိုက္ညွစ္ပါသည္ 
... ေအာ္ ... စႏီၵ ... စႏီၵ ... အခ်စ္အေၾကာင္း သူသိသြားေတာ့ ... မလႊတ္ႏုိင္ေအာင္ ... ခ်စ္ေနၿပီေပါ့ ... 
သက္ႏိုင္ ... အျမန္ ထုတ္ၿပီး ... တဆံုး ျပန္ထည့္သည္ ... စႏီၵ႔တင္ပါးေလး ... ေမြ႔ယာေအာက္ကို 
ျမဳပ္သြားသည္အထိ ... ေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္သည္ ... ေဆာင့္ခ်က္က ... ႏုႏုငယ္ငယ္ခ်စ္သူအတြက္ ... 
ျပင္းလြန္းပါသည္ ...

“အာ ... ဟာ ... ကို႔ ... အရမ္းပ ဲ... ဟင့္ ...”

ေနာက္တစ္ခ်က္ ... တဆံုး ... ထုတ္သည္ ... တဆံုး ထည့္္သည္ ...

“အုိ ... ကို ... မရက္စက္နဲ႔ကြာ ... စႏီၵ မခံႏိုင္ ...”

စႏီၵ ၿငီးလို႔မွ မဆံုးခင္ ... ေနာက္တစ္ခ်က္ ... တဆံုး ... ထုတ္သည္ ... တဆံုး ထည့္္သည္ ... စႏီၵ 
မတတ္ႏုိင္ေတာ့ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကုိ ... ျပတ္ထြက္မတတ္ခထဲားရင္း ... ခ်စ္သူရ႕ဲ 
အခ်စ္ၾကမ္းၾကမ္းကို ... အံႀကိတ္ကာ ခံေနရသည္ ... မခံႏုိင္ ... စႏီၵ မခံႏုိင္ ... နားထင္က ေသြးေတြေတာင္ 
တဒိန္းဒိန္းနဲ႔ ... ေခါင္းေတာင္ မူးလာသည္ ... ေအာက္ကပန္းေလးထကဲို ... ဓါးထည့္ခံရသလိုပဲ ... နာသည္ 
... နာသည္ထက္ ... တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ... သက္ႏိုင္ ... ဒုတ္ဖ်ားက ... ဒစ္နဲ႔ ... တစ္ခုခုကို 
တိုက္မိသြားသည္ ထင္သည္ ... လူက တုန္ကန ဲတုန္ကန ဲျဖစ္ျဖစ္သြားသည္ ... ပန္ေလးထကဲ ... 
ခ်စ္ရည္ေတြကလည္း ... ပြက္ကနဲ ပြက္ကန ဲ... အံက်လာသည္ ...

“ခဏေလးပါ ... အသည္းရယ္ ... ဟာ ... ဟာ ... ဟာ”

သက္ႏုိင္ ... စႏီၵ႔ကို ... အစြမ္းကုန္ ... ခ်စ္ရင္း ... ထိပ္ဖ်ားက ... တင္းကနဲ ျဖစ္သြားၿပီး ... အေၾကာေတြ 
တံု႔ဆုိင္းကုန္ၿပီး ... တဇတ္ဇတ္နဲ႔ ... ျပြတ္ကနဲ အရည္ေတြ ... ပက္ျဖန္းပစ္လိုက္သည္ ... ၿပီးဆံုးျခင္း ... 
ေက်နပ္ျခင္း ... အားရျခင္း ... ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း ... ခံစားခ်က္မ်ားနဲ႔ ... ခ်စ္သူကို ... ၾကင္ၾကင္နာနာေလး 
နမ္းပစ္လိုက္သည္ ... ခ်စ္ဦးသူေလးက ... မ်က္လံုးေလး မွိတ္ကာ ... ၿငိမ္ေနသည္ ... သူလည္း ေမာရွာမေပ့ါ 
... သက္ႏုိင္ ... ေနာက္ဆံုးအခ်ီ ... အခ်စ္နည္းနည္း ... ၾကမ္းသြားသည္ ... သူ အခ်စ္ၾကမ္းသမွ် ... 
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ကာ ... အံႀကိတ္ၿပီး ... အခ်စ္ခံေတာ့ ... ေအာ္ ... ငါ့ကို သိပ္ခ်စ္ရွာပါလားလို႔ ... 



ေတြးမိၿပီး ... ရင္ထမဲွာ အခ်စ္ေတြ တိုးလို႔ လာပါသည္ ... သက္ႏုိင္ ... ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ ... ခ်စ္ရြက္ေလွ ... 
အစြမ္းကုန္ ဖြင့္လိုက္ေတာ့ ... ရွိသမွ် အားေတြ ကုန္သြားၿပီး ... မ်က္စိက ေမွးလာသည္ ... သက္ႏုိင္ ... 
စႏီၵကို႔ ဖက္ၿပီး ... အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ ...

“ကို ... ကိုေရ ... ထေတာ့ေလ ... စႏီၵ သြားရေတာ့မယ္ ...”
“ဟြန္ ... စႏီၵက ဘယ္သြားမလို႔လ”ဲ
“စႏီၵ႔ကို ... သူတို႔လာေခၚေနၾကၿပီ”
“မသြားပါနဲ႔ ... စႏီၵရယ္ ... ကိုယ့္ကိုခ်စ္တယ္မွတ္လား”
“ခ်စ္တာေပါ့ ... ကိုရယ္ ... ခ်စ္တာေပါ့”
“ခ်စ္ရင္ မသြားပါနဲ႔ ... စႏီၵရယ္”
“မရေတာ့ဘူး ... ကိုရယ္ ... သြားရေတာ့မယ္ ... ေနာက္ဘ၀က်မွ ဆုံေတာ့မယ္ေနာ္”
“မသြားရဘူး ... စႏီၵ ... မသြားရဘူး”

သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ကိုယ္ေလးကို ဖက္ထားသည္ ... မရ ... တေျဖးေျဖးနဲ႔ ... စႏီၵ႔ကိုယ္ေလးက ... ေလေပၚကို 
လြင့္တက္လာရင္း ... သက္ႏုိင္ကို ... ၿပံဳးၿပံဳးေလး ႏႈတ္ဆက္သြားသည္ ...

“သြားၿပီေနာ္ ... ကို ... သြားၿပီ”

သက္ႏိုင္ ... တစ္ေယာက္ေယာက္က ... ေဆာင့္ႏိႈးလုိက္လို႔လားမသိ ... လန္႔ၿပီး ... ႏိုးလာသည္ ... ေအာ္ ... 
ငါ အိမ္မက္ေတြ မက္ေနတာပဲ ... လို႔ ေတြးမိၿပီး ... စိတ္သက္သာရာရသြားသည္ ... သက္ႏုိင္ေဘးမွာ ... 
ခ်စ္သူေလးက ... ပံု႔ပံု႔ေလး ... လႈပ္ေတာင္မလႈပ္ ... ေကြးေကြးေလး ... အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ ... ေအာ္ ... 
ခ်စ္ဦးသူေလးခမ်ာ ... သနားပါတယ္ ... သူ အခ်စ္ၾကမ္းသမွ် ... သည္းၿငီးခံေတာ့ ... ခ်စ္အလိုလိုက္ရွာသည္ 
... သက္ႏိုင္ ... စႏီၵ႔ နဖူးေလးေပၚက ... ဆံပင္ေလးကို ... သပ္ၿပီး ... ေမႊးေမႊးေလး ေပးလိုက္သည္ ... ဟင္ 
... သက္ႏုိင္ ... စိတ္ထ ဲထင့သ္ြားသည္ ... စႏီၵ႔ကိုယ္ေလးက ဘာလို႔ ေအးစက္ေနတာလဲ ... သက္ႏုိင္ ... 
စႏီၵ႔ရင္ဘတ္ေလးကို ... နားနဲ႔ ကပၿ္ပီး ... နားေထာင္ၾကည့္ၿပီး ... ရင္ေတြ စို႔သြားသည္ ... ႏွလံုး 
မခုန္ေတာ့ပါလား ... ဒါဆို ဒါဆို ... သက္ႏိုင္ ... ေဘာင္းဘီကို အျမန္စြပ္ ... စႏီၵ႔ အက်ႌေတြကို 
အျမန္၀တ္ေပးၿပီး ... အျပင္ကို အျမန္ ေပြ႔ခ်ီၿပီး ...

“လုပ္ၾကပါအုံးဗ်ာ ... လုပ္ၾကပါအုံး”

ဟိုတယ္က ... ညဘက္ တာ၀န္က်ေနတဲ့ ... ၀န္ထမ္းေတြ ပ်ာယာခပ္ၿပီး ... ဆရာ၀န္ေခၚတဲ့လူကေခၚ ... 
အေရးေပၚ သူနာျပဳနနည္းနဲ႔ ... အသက္ရွဴေအာင္ ... သက္ႏုိင္ကို လုပ္ခိုင္း ... ဒါေပမယ့္္ဗ်ာ ... ကံၾကမၼာက 
ရက္စက္လြန္းပါတယ္ ... သက္ႏုိင္ ရ႕ဲ အခ်စ္ဦး ... စႏီၵ ... အရမ္းခ်စ္ေသာ စႏီၵ ... အသက္မရွဴေတာ့ ... 
ေသသြားၿပီ ... ဆရာ၀န္ကေတာ့ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး ... စႏီၵ ... ေသဆံုးသြားသည္ ဟု ... 



အတည္ျပဳလိုက္သည္ ... သက္ႏုိင္ ... ရူးၿပီ ... ခ်စ္ရပါေသာ စႏီၵ ... ညကမွ ... ေတြ႔တဲ့ အခ်စ္ဦး ... 
ရူးရူးမူးမူးနဲ႔ ... အခ်စ္ၾကမ္းလိုက္မိတာ ... ငါ့ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္ ...

“မသြားရဘူး ... စႏီၵ ... မသြားရဘူး”
“စႏီၵ ... ေသတာ ... ငါ့ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္”

အခ်စ္ေၾကာင့္ ... မူး ... အခ်စ္ေၾကာင့္ ရူးၾကတဲ့ လူေတြထမဲွာ ... သက္ႏုိင္ဆိုေသာ တစ္ေယာက္လည္း 
ပါပါတယ္ေလ ... သိပ္လွတဲ့ ကမ္းေျခေလးမွာ ... အခ်စ္နတ္သမီးေလး စႏီၵနဲ႔ ... ေတြ႔ဆံု ခ်စ္ခြင့္ရၿပီး ... 
ခ်စ္ပင္လယ္ကို ... ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ... လက္ပစ္ကူးရင္း ... အသည္းတစ္ျခမ္းမွာ ... ဘ၀တပါးကို ... 
ခြခဲြာသြားေတာ့ ... က်န္ရစ္သူ ... ကၽြန္ေတာ့္မွာ ... ၀မ္းနည္းပက္လက္ ... တမ္းတမ္းတတ နဲ႔ ... 
ေသာင္ျပင္မွာ “စႏီၵ” “စႏီၵ” “စႏီၵ” ... ဆုိတဲ့ နာမည္ကို ... ေရးျခစ္ရင္း ... ေၾကကြဲမ်က္ရည္မ်ားနဲ႔ ... 
ေနာင္တရရင္း ... အရူးတစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနရရွာေလေတာ့သည္ ...

ၿပီးပါၿပီ 
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