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ကၽြန္မနာမည္က ... လွျမတ္သူဇာႏြယ္ ... နာမည္ကလွတယ္ မဟုတ္လားရွင္ ... နာမည္က မဟာဆန္သလို 
... လူကလည္း ... မဟာဆန္ပါတယ္ရွင္ ... ကၽြန္မလား ... အခုလာမယ့္ ... ၂၀၁၁ မယ္ကမာၻၿပိဳင္ပြမဲွာ ... 
ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားျပဳ ... ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရထားတဲ့ ... အလွယမင္းဆို ... သိၿပီမွတ္လားဟင္ ... ေရာ္ ... 
ခက္ေတာ့တာပ ဲ... ကၽြန္မက လွလားဆိုေတာ့ ... ဘယ္လိုေျပာရမလ ဲ... ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြမွာေတာ့ ... 
ကၽြန္မကို ... ျမန္မာျပည္ရ႕ဲ အလွရတနာ တပါးလို႔ ... ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္ ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ ... ကၽြန္မ 
မ်က္ႏွာက မဟာဆန္သူလို႔ေျပာရေလာက္ေအာင္ ... နဖူးေလးက နည္းနည္းက်ယ္ပါတယ္ ... 
လျပည့္၀န္းပမာ ... မ်က္ႏွာေလး ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ... မ်က္ခံုးေကာင္းပါတယ္ ... ေဖေဖရ႕ဲ အေမြဆိုပါေတာ့ရွင္ 
... ကၽြန္မအသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္စပ ဲရွိပါေသးတယ္ ... အရပ္က ၅ ေပ ၇ လက္မ ... အင္း ... ဟုတ္တယ္ ... 
ျမန္မာျပည္စံခ်ိန္နဲ႔ဆို ... ကၽြန္မ အရပ္က ရွည္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္ ... ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကေတာ့ 
... ဟင့္ ... ရင္ ၃၂၊ ခါး ၂၄၊ တင္ ၃၆ ... ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ အေတာ္ေလး ဖြံ႔ၿဖိဳးတယ္လို႔ ေျပာရမွာပရဲွင္ ... 
ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ... မနက္တိုင္း ႏြားႏို႔ေသာက္ရပါတယ္ ... ကာယဆရာမ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ... 
နည္းစနစ္အတိုင္း ... ေလ့က်င့္ရပါတယ္ ... ဒီလိုမ်ိဳး ဖြံ႔ၿဖိဳးတာ ႀကိဳက္လားေမးရင္ ... သိပ္ေတာ့ 
မႀကိဳက္ဘူးလို႔ .. ေျဖပါရေစရွင္ ... ကၽြန္မက ... တီရွပ္ေတြ ၀တ္ခ်င္ပါတယ္ ... ခက္တာက ... ေရႊရင္မို႔မို႔က 
... ဖြံ႔ၿဖိဳးလြန္းေတာ့လည္း ... ကြယ္၀ွက္ရခက္ပါတယ္ ... အေျပးေလ့က်င့္ရင္ သိပ္သိသာပါတယ္ ... 
ဘရာစီယာကို ... ခပ္ၾကပ္ၾကပ္၀တ္ေပမယ့္လည္း ... လႈပ္ရမ္းခ်င္ေနပါတယ္ ... အရမ္းတင္းတင္း 
၀တ္ေတာ့လည္း ... အသားေတြ ပြန္းကုန္ေတာ့ ... နာတယ္ရွင့္ ... အတြင္းသားေတြက 
ႏုတယ္မဟုတ္လားရွင္ ... မနက္ေစာေစာ ကန္ေတာ္ႀကီးထမဲွာ ... ေလ့က်င့္ခန္႔လုပ္ရင္ ... ေတြ႔သမွ် ကိုကို 
... ဦးဦးေတြက ... ကၽြန္မရ႕ဲ ရင္ကုိ ... ေသခ်ာစိုက္ၾကည့္ၾကေတာ့ ... ခပ္စူးစူး အၾကည့္ခံရေတာ့ ... ကၽြန္မ 
... အေနရခက္ပါတယ္ရွင့္ ... ရင္ထမဲွာ ရွက္လည္းရွက္မိပါတယ္ ရွင္ ... ကၽြန္မတင္ကေလ ၃၆ ဆုိေတာ့ ... 
ဂ်င္းေဘာင္းဘီဘာေတြ ၀တ္ရင္  ... သိပ္စိတ္ညစ္တာပရဲွင္ ... အဆင္ႀကိဳက္ရင္ေတာင္ ... ဆိုဒ္မရွိလုိ႔ ... 
မ၀ယ္ရ ... စကၤာပူကေန ၀ယ္လာတဲ့ ... ဂ်င္းေဘာင္းဘီေတြကလည္း ... ၀တ္ခါနီးရင္ ... ၀တ္ရတာ 
သိပ္ခက္တာပရဲွင္ ... ကားတက္ေနတဲ့ တင္ေတြက ... ေဘာင္းဘီ၀တ္ရင္ ... တစ္ေနေတာ့ေလ ... 
သိပ္စိတ္ညစ္တာပါရွင္ ... ေနာက္တစ္မ်ိဳး စိတ္ညစ္ရတာက ... လမ္းသြားရင္ ... တင္ေတြက လႈပ္တာပါပရဲွင္ 
... သာမန္မိန္းကေလးေတြေတာင္ ... တင္လႈပ္ေသးတာပဲ ... ကၽြန္မတို႔လို ... မယ္ဆိုဒ္ ၃၆ တင္မ်ိဳးက ... 
ပိုလႈပ္တာေပါ့ရွင့္ ...  ညာေျခေလး လွမ္းလိုက္ရင္ ... ထမီေလးေအာက္က ... ညာတင္ေလးက သိမ့္ကန ဲ... 
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ေအာက္ကိုနိမ့္သြားၿပီး ... ဘယ္တင္ေလးက ... သိမ့္ကနဲ ... အေပၚကို တက္သြားတယ္ ... ေဟာ ... 
ညာေျခေလး ေျမႀကီးနဲ႔ထိသြားရင္ ... ညာတင္ေလးက ... ေအာက္ကေန သိမ့္ကန ဲ... တက္လာျပန္ေရာ ... 
ဘယ္တင္ေလးကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေပါ့ ... ညာတက္ရင္ ဘယ္က်တယ္ ... ညာက်ရင္ ... ဘယ္တက္တယ္ 
... ကၽြန္မ လမ္းသြားလို႔ ... ဒီလိုမ်ိဳ း ... တင္အလႈပ္ေလးကိုမွ ... အရသာခံၿပီး ... လိုက္ၾကည့္ေနေတာ့ ... 
ေနရခက္တာေပါ့ရွင္ ... သတိထား ေလွ်ာက္တဲ့ၾကားက ... တင္ေတြက သိမ့္ကနဲ ... ၿငိမ့္ကနဲ 
လႈပ္လႈပ္သြားလို႔ ... ကိုကို ေမာင္ေမာင္ေတြ ခမ်ာ ရင္ထမဲွာ ... က်လိက်လိ ျဖစ္ရွာၾကတယ္နဲ႔ တူပါရ႕ဲ ... 
ကၽြန္မလည္း ... ထိန္းေလွ်ာက္တာပါပရဲွင္ ... ကၽြန္မက ယင္ဖိုေတာင္ မသန္းဖူးေသးတဲ့ ... 
အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုေတာ့ ... အအုိေတြလိုေတာ့ ... သိပ္မယမ္းခါဘူးေပါ့ ... ခက္တာက ... ကၽြန္မရ႕ဲ 
လမ္းေလွ်ာက္ဟန္ပါပဲ ... ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ... ေႏွးေႏွးေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ... ေျခလွမ္းေတြက ... 
မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းထဲ ေလွ်ာက္တတ္ေအာင္ ... က်င့္ထားမိေတာ့ ... ေဖ်ာက္ရခက္ပါတယ္ရွင္ ... ဒီလိုမ်ိဳ း ... 
မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းထေဲလွ်ာက္ရင္ ... ဘယ္လိသုတိထားထား ... တင္ေတြက ... ခါတာေပါ့ ... 
ကၽြန္မသိတာေပါ့ရွင္ ... အပ်ိဳေလးျဖစ္တဲ့အျပင္ ... ေနာက္ပိုင္းလွေအာင္ ... ေလ့က်င့္ခန္းေတြ 
လုပ္ထားေတာ့ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေနာက္ပိုင္းအလွက ... ရင္ပူမယ္ဆိုလည္း ... ပူစရာပါပရဲွင္ ... ခါးေလးက ... 
၂၄ ဆိုေတာ့ ... ခါးေနရာေလးက သိမ္သြားၿပီး ... ေအာက္ပိုင္းကို ဖြံ႔သြားေတာ့ ... ကိုကိုေတြ 
သေရယုိတယ္ဆုိတာ ... လက္ခံပါတယ္ ... တစ္ခါတစ္ေလ ... ညစ္တီးညစ္ပတ္ ေျပာတတ္တဲ့ ခ်ာတိတ္ေတြ 
... ေဘးက ျဖတ္သြားမိရင္ ... ခါးကိုင္ၿပီး ... ဒီအုိးႀကီးကို ႀကိတ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္ တဲ့ရွင္ ... 
ရွက္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... နားရွက္စရာ ဒီလိုစကားေတြ ၾကားရင္ ... ကၽြန္မရင္မွာ ... 
တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္သြားေလ့ရွိပါတယ္ ... ရွက္တာလား ... ေၾကာက္မိတာလား ... မခြဲတတ္ေပမယ့္ ... 
ေသခ်ာတာေတာ့ ... သူတို႔ေျပာသလို ... မေနရတဲာေတာ့ အမွန္ပါပဲ ... အံမယ္ေလး ... ေတြးမိရင္ေတာင္ ... 
ၾကက္သီးေလးေတြ ထလာပါတယ္ ... 

သူမ်ားေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ အခ်စ္ကို ... ကၽြန္မလည္း ႀကံဳခ်င္တာေပါ့ရွင္ ... ေသြးနဲ႔ သားနဲ႔ 
အရြယ္ေရာက္တဲ့ မိန္းမပ်ိဳဆုိေတာ့ ... လိုခ်င္တာေပါ့ရွင္ ... ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္္ထားတဲ့ ခ်စ္သူမ်ိဳးက 
... ကၽြန္မထက္ အရပ္ရွည္ရမယ္ ... ဒါမွ ... လမ္းသြားရင္ ... သူ႔ပုခံုးကို ကၽြန္မ မွီလို႔ရမွာေပါ့ရွင့္ ... 
ရုပ္မေခ်ာရဘူး ... ဒါေပမယ့္ ေယာက်္ားပီသတဲ့ ... ရုပ္အဂၤါမ်ိဳးရွိရမယ္ ... ကၽြန္မက သူ႔ရင္ခြင္ထမဲွာ မီွၿပီး ... 
လက္သီးဆုပ္ေလးနဲ႔လည္း ... ထုၿပီး ... ပူဆာခ်င္တယ္ရွင့္ ... ဒီေတာ့ ... ကိုယ္ကာယဗလ ... 
ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း လူမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္ ... အသက္အရြယ္ အမ်ားဆံုး ငါးႏွစ္ေလာက္ပဲ 
ကြာတာေကာင္းပါတယ္ ... ဒါမွ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ... အေတြးအေခၚမွ်မွာေပါ့ ... ဟင္း ... 
ရီးစားက ဘယ္နားမွန္းမသိဘူး ... ဂ်ီးမ်ားတာက ကၽြန္မပါပရဲွင္ ... ဘာပျဲဖစ္္ျဖစ္ ...ကၽြန္မရ႕ဲ ခံယူခ်က္တစ္ခု 
... ရုပ္လွတာတဲ့ ... က်န္းမာသန္စြမ္းတာကို ... ပိုႏွစ္သက္တယ္ ... ရုပ္ေလးေတာ့ ေခ်ာပါရ႕ဲ ... 
ပိန္ပိန္ေညွာင္ေညွာင္ ... က်န္းမာေရးက တေရွာင္ေရွာင္ဆို ... ဘယ္ေကာင္းမလရဲွင္ ... က်န္းမာျခင္းသည္ 
လာဘ္တစ္ပါးတဲ့ ... ကၽြန္မဆို ... မနက္တုိင္း ... အေျပးေလ့က်င့္ပါတယ္ ... မနက္ေစာေစာ 
ေလေကာင္းေလသန္႔ရႈရင္း ...  နာရီ၀က္ေလာက္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရင္ ... ခႏၶာကိုယ္ထကဲေန 
... စီရိုတိုနင္၊ ဒုိပါမိုင္း၊ ဖိႏိုင္းအိသိုင္လာမိုင္ စတဲ့ ဓါတု ပစၥည္းေတြ ထုတ္ေပးတယ္တဲ့ ... အဲဒီပစၥည္းေတြက 



... ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးတယ္တဲ့ ...စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကေန ေလ်ာ့ေစတယ္ေလ ... 
အေျပးေလ့က်င့္ေတာ့ ... အေမာခံႏုိင္တာေပါ့ရွင္ ... မနက္ေစာေစာ ထေျပးရင္ ... ေနာက္က 
ေကာင္ေလးတစ္ခ်ိဳ႕ လိုက္လာတတ္ပါတယ္ ... ဒါေပမယ့္ သိလား ... လမ္းတစ္၀က္ေလာက္ေရာက္ရင္ ... 
သူတုိ႔ လွ် ာထြက္ေနၿပီ ... အေမာမခံႏုိင္ေတာ့ ... ျပတ္က်န္ခဲ့တာေပါ့ ... 

အေျပးေလ့က်င့္ၿပီးလို႔ အိမ္ေရာက္ရင္ ... ေဒၚေလးေမ စီစဥ္ထားတဲ့ ... မနက္စာကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
စားပါတယ္ ... ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ေပါင္မုန္႔၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရယ္၊ မံုလာပန္း အစိမ္းရယ္ ကို သံလြင္ဆီနဲ႔ 
ေရာေက်ာ္ထားတဲ့ ... အသီးအရြက္တစ္ပန္းကန္၊ ႏုိ႔တစ္ခြက္ ပံုမွန္စားရပါတယ္ ... ဒါမွ အသားအေရ 
လွမွာေပါ့ ... မုန္႔စားၿပီးလို႔ ေခၽြးတိတ္သြားရင္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေရႊရင္ၿဖိဳးၿဖိဳးေလးအတြက္ ... ေလ့က်င့္ခန္း 
လုပ္ရပါတယ္ ... အခင္းေပၚမွာ အိိပ္၊ ပခံုးေဘးကို လက္ေတြဆန္႔တန္းထားၿပီး လက္ထမဲွာ ၀ိတ္တံုးကိုင္၊ 
အေပၚကို ေျမွာက္၊ တံေတာင္ဆစ္ကုိ ေကြးၿပီး ျပန္ခ်၊ ျပန္ဆန္႔ထုတ္ ... ဒီလိုမ်ိဳ း ၁၅ ႀကိမ္ေလာက္ ႏွစ္ခါ ... 
လုပ္ရပါတယ္ ... ဒါၿပီးရင္ ... ကၽြန္မ ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ ... ေခၽြးေတြေၾကာင့္ 
ကပ္ေစးေစးျဖစ္ေနတယ္မဟုတ္လား ...

ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲ... ၀င္ခါနီး ... ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ေရွ႕မွာ ... အက်ႌေတြ၊ ေဘာင္းဘီေတြ အကုန္ခၽြတ္ၿပီး ... 
ေရႊရင္ကို ေပႀကိဳးေလးနဲ႔ တိုင္းၾကည့္္ပါတယ္ ... အၿမဲ မဟုတ္ေပမယ့္ ... တစ္လတစ္ခါေလလာက္ေတာ့ ... 
တိုင္းၾကည့္္ေလ့ရွိပါတယ္ ... ဒီေန႔ေတာ့ ... ဒင္းေလးကို တိုင္းရအုံးမယ္ ... ဂ်ိဳ င္းေအာက္ကေန ... 
ေပႀကိဳးေလးကို လွ်ိဳၿပီး ... ေရႊရင္ကို တင္းတင္းတုိင္းလိုက္ေတာ့ ၃၂ လက္မ ... အိုေက ... ကၽြန္မက 
အပ်ိဳဆိုေတာ့ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ရင္သားထိပ္ဖ်ားေလးက ... ႏို႔အလည္၀ိုင္း Areola ဟာ 
ႏွင္းဆီေသြးေရာင္ရွိပါတယ္ ... ႏို႔သီးဖ်ားေလး Nipple ကေတာ့ ... ပန္းေရာင္ေလးပါ ... တကယ္လို႔ 
ကၽြန္မမွာ ကေလးရွိလို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနရရင္ ... ႏွင္းဆီေသြးေရာင္ေလးဟာ ... 
ညိဳမမဲေဲလးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္တဲ့ ... ေဒၚေလးေမ ေျပာျပဖူးတာပါ ... ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ... 
စစ္တမ္းမေကာက္ဖူးပါဘူး ... မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ အေပၚႏႈတ္ခမ္းအေရာင္နဲ႔ ... 
ႏို႔သီးဖ်ားအေရာင္ဟာ တူေလ့ရွိတယ္တဲ့ ... ဟိ ဟိ ... ထားပါေတာ့ေလ ... အပ်ိဳေလးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မမွာ ... 
ရွိတဲ့ ... ႏို႔သီးထိပ္ေလးကေတာ့ ... အၿမလဲိုလို မာေနတာပါပဲ ... တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ... 
ကိုကိုေမာင္ေမာင္ေတြက ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေရႊရင္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေနရင္ ... ဘရာစီယာေအာက္က ... 
ႏု႔ိသီးဖ်ားေလးက ... ပိုၿပီး ေထာင္လာပါတယ္ ...  အုိ ... အဒဲါ ဘာျဖစ္တာလဆဲုိတာ ... ေသခ်ာေတာ့ 
မသိေသးပါဘူး ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေရႊရင္ကို ... အားရေအာင္ ... ကေလးႏို႔စို႔သလိုစို႔ၿပီး ... ဆြြဆဲုပ္ေခ်ပစ္ခ်င္တဲ့ ... 
အၾကည့္္မ်ိဳးဆို ... ကၽြန္မရင္ေတြ တုန္ရပါတယ္ ... ခံစားခ်က္က တစ္မ်ိဳးပရဲွင့္္ ... ရွက္တာထက္ ... 
ေက်နပ္တာမ်ိဳးဆို ပိုမွန္လိမ့္မယ္ ... 

ေရႊရင္ႏွစ္မႊာရ႕ဲေအာက္က ... ဗုိက္သားေလးက ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရင္ ... တိုင္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၂၄ လက္မ ... 
ဒီအတိုင္းပါပ ဲ... ေအာက္မွာေတာ့ေလ ... ဆင္ႏွာေမာင္းသ႑ာန္ ... ေပါင္တံေလးႏွစ္ေခ်ာင္း ... 
ကၽြန္မေပါင္တံေလးက ... သိိပ္လွတာရွင့္ ...  တုတ္တတု္ခခဲႀဲကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး ... ေဖာင္းေဖာင္းေလးနဲ႔ 



... က်စ္က်စ္ေလးေပါ့ ...ေအရိုးဗစ္ကစားထားတဲ့ အက်ိဳးက ...  အဆီပိုမရွိဘူးေပါ့ရွင္ ... ေပါင္တံေလး 
ႏွစ္ခုၾကားမွာ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... ဟင့္ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးေပါ့ ... သူေလးေပၚက ... 
အေမႊးေလးက ... ပါးပါးေလး ... နည္းနည္းေလးပါရွင္ ... ကၽြန္မက အေမႊးအမွ်င္နည္းတယ္ရွင့္ ... 
ဆံပင္သာသန္တာ ... ေအာက္က အေမႊးေလးက ... ပါးပါးေလး ... ႏုေတာ့ ႏုတယ္ရွင့္ ... 
အေမႊးပါးပါးေလးက ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ကို ... လံုျခံဳေအာင္ မဖံုးထားႏုိင္ဘူးေပါ့ရွင္ ... အေမႊးေလးေအာက္မွာ 
... ေဖာင္းကားၿပီး ၾကြတက္ေနတဲ့ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္က ... ေရကူးအက်ႌ၀တ္ရင္ ... ေပါင္ၾကားမွာ ... 
မုိ႔ေမာက္လြန္းပါတယ္ရွင္ ... ေပါင္ေလးနည္းနည္းကားလို႔ ... အေပၚႏႈတ္ခမ္းသား လံုးလံုးေလး ႏွစ္ခုကို ... 
နနဲၿဲဖၾဲကည့္ရင္ ... အတြင္းပိုင္းက ... ပန္းေရာင္အသားႏုေလးေတြကို ျမင္ရတယ္ရွင့္ ... ဟင့္ ... 
အဲဒီေနရာေလးေတြကေလ ... လက္ကေလးန႔ဲ ... ထိလိုက္ရင္ ... ရင္ထမဲွာ တစ္မ်ိဳးပါပရဲွင့္ ... 
တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ... ဟင့္ကန ဲပါးစပ္က ျမည္သြားၿပီး ... တစ္ကိုယ္လံုး တြန္႔လိမ္သြားတတ္ပါတယ္ ... 
ကၽြန္မရ႕ဲ ရတနာဖူးေလးက ... ေျပာင္းဖူးေစ့ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္ ... ပန္းဖူးေရာင္ေလးနဲ႔ ... ခ်စ္ဖို႔ 
တအားေကာင္းတာရွင့္ ... ဟိုေန႔က ... ကၽြန္မစိတ္ထ ဲ... ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း ... ပြတ္ၾကည့္ခ်င္လာတာနဲ႔ ... 
ရတနာဖူးေလးကုိ ... ပြတ္လိုက္မိတာ ... အိုရွင္ ... လူတစ္ကိုယ္လံုး ... ဘာျဖစ္သြားတယ္မသိပါဘူး ... 
ေလထကဲို ေျမာက္သြားသလိုလို ... ေလဟုန္ကိုပဲ စီးေနသလိုလို ... ခံစားခ်က္က ... အရမ္းေကာင္းတယ္ရွင့္ 
... စိတ္ထကဲလည္း ... ထပ္ထပ္ၿပီး ... ပြတ္ခ်င္ေနတာပါပဲ ... စိတ္ကို အတင္းထိန္းၿပီး ... လက္ကို 
ခြာလိုက္ေတာ့ ... ရင္ထမဲွာ ... လွပ္လွပ္ လွပ္လွပ္နဲ႔ ... တုန္ေနတယ္ရွင့္ ... ဘာျဖစ္လုိ႔ျဖစ္ရသလဆဲိုတာကို 
... စာအုပ္ေတြဖတ္ရင္း ... မေန႔ကေတာ့ သိလာခဲ့ပါတယ္ ... မိန္းကေလးရ႕ဲ ရတနာဖူးေလးကို ... 
ပြတ္ေပးရင္ ... ခံစားခ်က္က အရမ္းေကာင္းတယ္တဲ့ ... လူကို ထြန္႔ထြန္႔လူးေအာင္ ... ျဖစ္ၿပီးရင္ ... 
ကာမဆႏၵရ႕ဲ အထြဋ္အထိပ္ကို ... ေရာက္သြားပါတယ္တဲ့ ... ရင္ေတြတုန္လုိက္တာရွင္ ... 
စမ္းၾကည့္ခ်င္လိုက္တာ ... ရင္ထမဲွာ ... ေရငတ္သလိုလုိ ဘာလိုလိုနဲ႔ ... တစ္ေယာက္ေယာက္က ... 
ရတနာဖူးေလးကို ပြတ္လိုက္ဖို႔ ... အတင္းအမိန္႔ေပးေနသလိုပါပ ဲ... လုပ္ၾကည့္လိုက္အုံးမယ္ေလ ...

"ဟာာာာာာာာာ ... ဟင့္ ..." 

အုိ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ရတနာဖူးေလးကို လက္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... ထိတယဆ္ုိရံုေလးထိရေသးတယ္ ... 
ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက ... ဘာလုိ႔ ၿငီးရတာလဟဲင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ပြတ္မိတာနဲ႔ ... တစ္ကိုယ္လံုး 
...ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတာပဲ ...  အုိ ... ခက္ေတာ့တာပဲ ... ဒီအတိုင္းမတ္တပ္ရပ္ၿပီး ... လုပ္ရင္ ... 
မေကာင္းပါဘူး ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... လဲွခ်လိုက္ၿပီး ... ကၽြန္မ ေပါင္ေလး ႏွစ္ဖက္ကို ကားပစ္လုိက္တယ္ ... 
နည္းနည္းေလး ... စိုးရိမ္စိတ္ရွိတာမို႔ ... ဘယ္လက္ကေလးက ... ေမြ႔ယာကို ကိုင္ထားရင္း ... 
ညာလက္ကေလးက ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး ... ရတနာဖူးေလးကို ... ထပ္ပြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... 
 
"အုိ ... ဟင့္ ..."

ရတနာဖူးေလးက ... မာေတာင္ၿပီး ... ေထာင္မတ္ေနတာပ ဲ... မခံခ်င္ရွာဘူးေပါ့ ... လက္ကလည္း ... 



စမိရင္ ... မလႊတ္ခ်င္ ... စိတ္ထမဲွာ တရြရြလည္း ျဖစ္တယ္ရွင့္ ... သံုးေလးခါေလာက္ပြတ္လိုက္ေတာ့ ... 
ခါးေလးက ခြက္သြားၿပီး ... ရင္ေလးက ... ေမာက္လာသည္ ... အုိ ရွင္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... 
ေကာင္းလိုက္တာ ... ခါးေလးက  ခြက္သြားေတာ့ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးက ... ေအာက္ကို ငံု႔ခ်င္ေနသည္ 
... ပန္းဖူးေလးက လက္မခံ ... တင္ပါးေတြကို ခပ္တင္းတင္း ... ေကာ့ေပးလိုက္ၿပီး ... ေပါင္ေလးကလည္း ... 
ပိုကားလာသည္ ... အုိ ... ထိတယ္ ... ထိတယ္ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ၾကားေလးထကဲ ... အရည္ေလးတစ္မ်ိဳး 
စိမ့္ထြက္လာသည္ ... ရတနာဖူးေလးကုိ ... ပြတ္ရတာ ... ပိုေခ်ာလာသည္ ... အားမရ ... 
ကိုင္ရခက္လိုက္တာရွင္ ... လက္ထမဲွာ ေခ်ာ္ေခ်ာ္သြားေတာ့ ... အတင္းဖိထားလိုက္တယ္ေလ ... အို ... အုိ 
... အုိ ... 

ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားေလးက ... ေကာင္းလြန္းလို႔ ၿငီးလိုက္မိသည္ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... 
မေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းလိုက္တာ ... ဘယ္လက္က ... ေယာင္ယမ္းၿပီး ... ေကာ့တက္ေနတဲ့ 
ရင္သားကို ... ဆုပ္ေခ်ေနသည္ ... ပိုိဆိုးတာေပါ့ရွင္ ... ကၽြန္မ အထိအေတြ႔မွာ ... သာယာေနမိပါတယ္ ... 
ရင္သားေလးကို ... အကိုင္ခံရတာ တစ္မ်ိဳး ... ေအာက္က ... ရတနာဖူးေလးကို ... ပြတ္ေနတာက တစ္မ်ိဳး 
... အို ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ရင္ထကဲ ... ကာမဆႏၵကေတာ့ ... မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေနပါတယ္ ... 
စိတ္ထမဲွာ အားမရေတာ့ဘူးရွင္ ... ပန္းဖူးေလး လက္ေခ်ာင္းေလးနဲ႔ ပြတ္တာ ... မခံေတာ့ပ ဲ... 
မေနႏုိင္ေတာ့လို႔ ... အတင္းပ ဲ... ရတနာေရႊၾကဳပ္က ေကာ့ေကာ့ၿပီး ... အပြတ္ခံေနတယ္ ...

"ဟင့္ ... ဟင့္ ..."
"ဟာ ... ဟာ ... ဟာ ..."

ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... လႈပ္ရွားမႈေတြက သြက္လာေတာ့ ... ခံစားခ်က္က ပိုျပင္းထန္လာတယ္ ... 
ေအာ္ဒါေၾကာင့္လည္း ... သူမ်ားေတြ ရီးစားထားၾကတာကိုး ... ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ရင္ေတာင္ ... 
ဒီေလာက္ေကာင္းရင္ ...အုိ ... စိတ္ထမဲွာေလ ... တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ... တမ္းတေနသလိုပဲ ... 
တမ္းတစရာ ခ်စ္သူမရွိေတာ့ ခကတ္ာပရဲွင္ ... 

"ဟင့္ ... ဟင့္ ..."
"အုိ ... ရွီး ..."

လက္ဖ်ားေလးက ... ရတနာဖူးေလးကို ပြတ္သပ္ေနရင္း ... ေအာက္က ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးထကဲို ... 
နည္းနည္း၀င္သြားသည္ ... ဆစ္ကန ဲစိတ္ထကဲ သိလိုက္ေပမယ့္ ... မရေတာ့ ... 
ပန္းေရာင္လွ်ိဳေျမွာင္ေလးထကဲို ... လက္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... သြင္းလိုက္မိတယ္ ဆိုရံုပ ဲ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... 
ဟြန္႔ ... ေဖာင္းအိေနတဲ့ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးရ႕ဲ ... ႏႈတ္ခမ္းသား ႏွစ္ခုက ... မနာလိုဘူး ထင္ပါရ႕ဲ ... 
အထ၀ဲင္လာတဲ့ လက္ဖ်ားေလးကို ... အတင္း ဖမ္းဆုပ္ပစ္ခ်င္ေနတာပ ဲ... အုိ ... မရပါဘူးရွင္ ... 
ပန္းေရာင္လွ်ိဳေျမွာင္ေလးထကဲ ...  အတြင္းသားေတြက ... ရြစိတက္ေနေတာ့ ... လက္ဖ်ားေလး 



၀င္လာတာကို ၀မ္းသာေနရွာတယ္ ... ဟင့္ ... စိတ္က ဟိုဟုိဒီဒီနဲ႔ ... မနက္က အေျပးေလ့က်င့္တုန္း ... 
ေတြ႔တဲ့ ေကာင္ေလးကို ... မ်က္စိထ ဲျမင္ေယာင္လာသည္ ... ဟင့္ ... သူေပါ့ ... မနက္တုိင္း ... ကၽြန္မ 
ေျပးရင္ ... လမ္းတစ္၀က္ကေန ေစာင့္ေနတယ္ ... ကၽြန္မေနာက္ကေန ... ေလးငါးေပ  အကြာက ေျပးတယ္ 
... ကၽြန္မသိတာေပါ့ရွင္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... စြံ႔ကားေနတဲ့ ... ေနာက္ပိုင္းကို ၾကည့္ၿပီး ... သူ 
ဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆိုတာ ... သိခ်င္လိုက္တာ ... အားကစားေဘာင္းဘီေအာက္က ... တင္သားႏွစ္လံုးက 
... လံုးက်စ္ေနေတာ့ ... သူ႔စိတ္ထ ဲ... က်လိက်လိ ျဖစ္ေနမလားဟင္ ... ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္ ... အုိ ... 
စိတ္ကူးထမဲွာ ... သူ  အနားေရာက္လာၿပီး ... ကၽြန္မကို ... အတင္းဖက္တယ္ရွင္ ... အုိ ... 
လက္ေတြကလည္း ရလဲိုက္တာ ... ကၽြန္မ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ... အတင္းနမ္းတယ္ ... အုိ ... 
သူ႔လက္ညွိဳးေလးက ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးထကဲို ... ထည့္တယ္ ... စိတ္ကူးအတိုင္း ... ကၽြန္မ 
ဘယ္လက္က ... ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးထကဲို ထည့္လုိက္တယ္ ... အုိ ... ကၽြန္မေလ ... ၀င္လာတဲ့ 
လက္ကေလးကို ... စုပ္လိုက္မိတယ္ ... လွ်ာေလးနဲ႔ ပြတ္ေပးလိုက္ေသးတယ္ ...  အုိ ... ခက္ေတာ့တာပ ဲ... 
သူက စိတ္ျမန္တယ္ရွင့္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေရႊရင္မို႔မို႔ကို ... အုပ္ကိုင္ၿပီး ... ဆုပ္နယ္ေတာ့တယ္ ...  အုိ ... 
ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... မာက်စ္ေနတဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာက ... သူ႔ေၾကာင့္္ ေၾကမြသြားမွာလားဟင္ ...

 "အုိ ... ရွီး ... ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ ... ေမာင္ရယ္"

ဟင့္ ... ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက ... ပလီပလာနဲ႔ ငိုၿငီးလိုက္သည္ ... မရွိေသးတဲ့ ... စိတ္ကူးယဥ္ ခ်စ္သူကို ... 
ညဳလိုက္မိပါတယ္ ... အုိ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... သူက ... ေရႊရင္ကို အုပ္ကိုင္ၿပီး ...  လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ ... 
ကၽြန္မရ႕ဲ ... ပန္းႏုေရာင္ ... ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးကို ... ဖိၿပီး ... ေခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... 

"ဟာ ... ဟင့္္ ... အုိ ... ေမာင္ရယ္"
"အုိ ... ဟင့္ ... ေျဖးေျဖး ..."

ဟင့္ ... ကၽြန္မကို ... ရူးတယ္လို႔ပဲ ဆိုဆို ... ကိုယ့္္ဟာကိုယ္ ပြတ္ၿပီး ... ေအာ္ခ်င္ရာေလွ်ာက္ေအာ္ေနေတာ့ 
... ခက္ပါတယ္ရွင္ ... စိတ္က မထိန္းႏုိင္ေတာ့ ... ေရႊရင္ကို ...  ခပ္တင္းတင္း ဆုပ္ၿပီး ... ေခ်လိုက္မိတယ္ 
... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... လူကို ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတာပါပဲ ... 
ပန္းႏုေရာင္ႏို႔သီးဖ်ားေလးက ... ရမက္ေၾကာင့္ ေထာင္မတ္ေနေတာ့ ... ပြတ္ရတာ ပိုအဆင္ေျပသည္ ... 
လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ လက္မ ... ပြတ္ေခ်လိုက္ေတာ့ ... ေရႊရင္က ... ေကာ့ေကာ့တက္လာသည္ ... 
ကၽြန္မသိပါတယ္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးထကဲ ... ခ်စ္ရည္ၾကည္ေတြ ... ရႊရဲႊစဲိုေနၿပီဆိုတာ ... 
ရတနာဖူးေလးကို ... လက္ေလးနဲ႔ ပြတ္လိုက္တုိင္း ... ေအာက္က ဖင္ႀကီးက မေနႏုိင္ေတာ့ဘူးရွင္ ... 
ေရႊၾကဳပ္ေလးထကဲ ရြစိတက္ေအာင္ ... ယားေနတာမုိ႔ ... ေျပလိုေျပညား ... ဖင္ႀကီးကို ... ေ၀့၀ိုက္ၿပီး ... 
ေကာ့တင္ေပးလိုက္မိပါတယ္ရွင္ ... 

ကၽြန္မရ႕ဲ ဆီးခံုမို႔မုိ႔ေလးက ... ေဖာင္းကားၿပီး ... ရရဲနဲီေနတာပါပ ဲ... ရမက္ေၾကာင့္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ 



မ်က္ႏွာေလးကလည္း နီရေဲနတာပါပဲရွင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ေဆာ့ကစားရင္း ... ေရႊရင္က ... တသိမ့္္သိမ့္ 
ျဖစ္လို႔လာပါတယ္ ... 

"ေမာင္ရယ္ ... ဟင့္ ... အ ... အ"

ကၽြန္မ ... စိတ္မထိန္းႏုိင္လို႔ ... ပန္းေရာင္လွ်ိဳေျမွာင္ေလးထဲ ... လက္ေလးသြင္းလိုက္မိပါတယ္ရွင္ ... 
ရင္ထမဲွာ ... ဒိန္းတလိန္းနတ္ဖမ္းၿပီး ... ငိုခ်င္သလိုလို ... ရီခ်င္သလိုလို နဲ႔ ... ခံစားခ်က္ကေတာ့ ... 
ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပါပဲ ... ပန္းႏွစ္မႊာက ... အတင္းဆုပ္ထားေတာ့ ... အ၀င္ရ အထြက္ရ ခက္လိုက္တာရွင္ 
... ဒါေပမယ့္ ... အားေလးစိုက္ၿပီး ... ထိုးထည့္လိုက္တယ္ ... အရမ္းေတာ့ မထည့္ရဘဲူးရွင္ ... 
အတြင္းသားေလးေတြက ႏုတယ္မွတ္လား ... မေတာ္လို႔ ... လက္သည္းနဲ႔ ... ျခစ္မိၿပီး ... အနာျဖစ္သြားရင္ 
...  ခက္ရခ်ည္ရ႕ဲ ... ဟင့္ ... လက္ေလးအထနဲည္းနည္း၀င္သြားရင္ ... ေရႊၾကဳပ္ေလးက ... ေလးငါးခါ ... 
ဆက္တုိက္ ညွစ္လိုက္တာ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ဟင့္ ... ကၽြန္မတို႔ လက္ကေလးနဲ႔ေတာင္ ... 
ဒီေလာက္ေကာင္းေနရင္ ... ဟိုေမာင္ေလးရ႕ဲ ... ဟာနဲ႔ဆို ... အုိ ... ရွက္လိုက္တာရွင္ ... သူ႔ဟာေလးန႔ ဲ... 
ကၽြန္မ ... ေရႊၾကဳပ္ေလးထဲ ... အထည့္ခံလိုက္ရင္ ... အုိ ... ကၽြန္မ ခံႏိုင္ပါမလားရွင္ ... 
ေတြးေနတုန္းပရဲွိေသး ... တစ္ကိုယ္လံုးက အေၾကာေတြ တင္းလာၿပီး ... ႏႈတ္ခမ္းက 
တဇတ္ဇတ္တုန္လာပါတယ္ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... ကိုက္ထားေပမယ့္္ မရပါဘူး ...  
တစ္ကိုယ္လံုးက ... အားေတြက ... ေရႊၾကဳပ္ေလးထမဲွာ စုၿပီး ... အထ၀ဲင္ေနတဲ့ လက္ေလးကို ... 
အတင္းဆံုး ဖမ္းဆုပ္ပစ္လိုက္ပါတယ္ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... အုိ ... ေကာင္းလုိက္တာ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... 
ဟင့္ ... အေတြးေလးေတြထမဲွာ ... ဟိုးအျမင့္ႀကီးေန ျပဳတ္က်သလို ... ရင္ထမဲွာ ေအးကနဲ ... သိမ့္ကနဲ 
ျဖစ္သြားၿပီး ... ေရႊၾကဳပ္ေလးထမဲွာ ... တဇတ္ဇတ္နဲ႔ ... ညွစ္ရင္း ... ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြကို ... ျပြတ္ကန ဲ... 
ေထြးထုတ္ပစ္လိုက္မိပါတယ္ရွင္ ...

ကာမအရသာေၾကာင့္ ... ကၽြန္မ ရင္ေတြ ဖုတ္လိုက္ ဖုတ္လိုက္ နဲ႔ ... မိန္းေမာေနၿပီး ... ေသာင္္ျပင္မွာ 
လိႈင္းေလးပုတ္သလိုလို ... တၿငိမ့္ၿငိမ့္န႔ ဲ... ေလာကရ႕ဲအရသာသစ္ကို ... ခံစားေနပါတယ္ ... လူဆိုတာ 
ခက္သားလားရွင္ ... မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အရြယ္ေရာက္လာရင္ ... အိေျႏၵရွိရွိ ေနရ ... ေျပာရ ... 
ဆိုေတာ့ ... စိတ္ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားရပါတယ္ ... ဘယ္သူမွမရွိတဲ့ အခန္းထမဲွာ ... လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
တစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနေတာ့ ... ဒီစိတ္မ်ိဳး ျဖစ္မိတာ မဆန္းပါဘူးရွင္ ... အလိုဆႏၵေတြ ... 
ထၾကြေသာင္းက်န္းရင္ ... အိေျႏၵရွိရွိ မေနႏုိင္ေတာ့ပါဘူးရွင္ ... ဆႏၵရ႕ဲ ေသြးေဆာင္ရာကို ... 
လိုက္ပါသြားရင္း ... မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္ ... ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ... ေဒၚေလးေမက ... 
ကၽြန္မကို ... ေယာက်္ားေလးေတြနဲ႔ အေနနီးနီး မေနဖုိ႔ ... ဆံုးမဖူးပါတယ္ ... ဟင္း ... ခက္ပါတယ္ရွင္ ... 
ကာမအရသာဆိုတာက ... မႀကံဳဘူးခင္ကေတာ့ ... ေၾကာက္မိတာေပါ့ ... အခုေတာ့ ... 
အရသာသိသြားေတာ့ ... ခံစားခ်င္တယ္ေလ ... ထပ္ထပ္ၿပီးလည္း ျမည္းၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ရွင္ ... ကၽြန္မ ... 
ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... လူးလြန္႔ေနတုန္း ... တံခါးေခါက္သံၾကားေတာ့ ... ၀ုန္းကန ဲထရပ္လိုက္မိပါတယ္ ... 
နည္းနည္းေတာ့ လန္႔သြားရွင့္ ... ကၽြန္မကိုယ္ေပၚမွာ  အ၀တ္မရွိပဲ ... မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္း ... ကုိယ္ဗလာနဲ႔ 



... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... တစ္ေယာက္တည္း ... ေသာင္းက်န္းလို႔  ... ခ်စ္ရည္ၾကည္ေလးေတြကလည္း ... 
ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... အုိင္ထြန္းေနပါတယ္ ... ဟယ္ ... ဒုကၡပါပဲ ... အန္တီေမမ်ား ေတြ႔သြားရင္ ... 
အဆူခံရေတာ့မယ္ ... အိမ္မွာက ... အန္တီေမနဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္းေနေတာ့ ... တံခါးေခါက္တာ ... 
အန္တီေမပ ဲ... ေသခ်ာတယ္ ...

"သမီးေရ ... တံခါးဖြင့္ပါအုံး"
"ဟုတ္ ... ေဒၚေလးေမ ...  လာၿပီ ... လာၿပီ ..."

ကၽြန္မ ... ထမီကို ျမန္ျမန္ စြတ္ၿပီး ... ရင္လ်ားလိုက္ပါတယ္ ... ၀တ္ရည္ေတြ ... ေပပြေနတဲ့ ေမြ႔ယာကို ... 
ေစာင္ေလးနဲ႔ ဖံုးထားၿပီး ... တံခါး အျမန္ဖြင့္လိုက္ပါတယ္ ...

"သမီးေနမေကာင္းဘူးလားဟင္ ... မ်က္ႏွာေလးေတြက နီလို႔"
"ေကာင္းပါတယ္ ... ေဒၚေလးေမရ႕ဲ ... ေခၽြးထြက္္တာမ်ားလို႔ ... ထင္ပါတယ္"
"အခန္းထမဲွာလည္း ... ဘာနံ႔လဟဲင္"

ေဒၚေလးေမ ... ရႈံ႕ခ်ည္ပြခ်ည္ ... လုပ္ၿပီး ... ကၽြန္မကို ... စိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္ ... ေဒၚေလးေမရ႕ဲ 
မသကၤာတဲ့ မ်က္လံုးအၾကည့္္ေၾကာင့္ ... ကၽြန္မ ရင္ေတြ နည္းနည္းေတာ့ တုန္သြားပါတယ္ ... 
ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထ ဲ... ပလူးပလဲေနတာမ်ား ... လူမိသြားရင္ ... ရွက္လို႔ ေသမွာပဲ ... 

"ဘာနံ႔မွ မရွိပါဘူး ... ေဒၚေလးေမရ႕ဲ"
"သမီး ... ဘာေတြလုပ္ေနတာလဟဲင္"
"ေရခ်ိဳးမလုိ႔လုပ္ေနတာရွင့္္"
"မဟုတ္ေသးဘူး ထင္တယ္ေနာ္"

ေဒၚေလးေမ အေျပာေၾကာင့္ ... ကၽြန္မမ်က္ႏွာ ကြပ္ကန ဲပ်က္သြားပါတယ္ ... ခ်က္ျခင္း ... မ်က္ႏွာကို 
ျပန္ျပင္လုိက္ေပမယ့္ ... ေဒၚေလးေမ ရိပ္မိသြားပါတယ္ ... ေဒၚေလးေမ ... ေမြ႔ယာေပၚက ... ေစာင္္ကို ... 
ဆြဲြလွန္ပစ္လိုက္သည္ ...

"အုိ"

ကၽြန္မ ... မ်က္ႏွာေတြ ဘယ္နားထားရမွန္းမသိေအာင္ ... ထူပူသြားတာပါပရဲွင္ ... ပလူးပလဲေနမိတာ ... 
လူမိသြားေတ့ ... ရွက္လိုက္တာရွင္ ... ရွက္လိုက္တာ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ခ်စ္၀တ္ရည္ေတြကို ... 
လက္ညွိဳးထိုးျပေနတဲ့ ... ေဒၚေလးေမကို ... အရမ္းေၾကာက္မိသြားပါတယ္ရွင္ ...



"ဒါေတြက ... ဘာေတြလဲ"

ေဒၚေလးေမ ... ေလသံမာမာနဲ႔ ေမးလိုက္တာနဲ႔ ... ကၽြန္မ ... ကၽြန္မေလ ... ရွက္လြန္းလို႔ ... မ်က္ႏွာကို 
လက္၀ါးနဲ႔ အုပ္ၿပီး ... ငိုခ်လိုက္မိပါတယ္ ... ကၽြန္မမွာ ... ေျဖဖို႔  အားမရွိေတာ့ပါဘူး ... ရွက္လြန္းလုိ႔ ... 
မ်က္ရည္ေတြက ... ပိုးပိုးေပါက္ေပါက္က်လာပါတယ္ ... ဒူးကလည္း မခိုင္ေတာ့ ... ခုတင္ေဘးမွာ ... 
ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး ... ဒူးႏွစ္လံုးၾကားမွာ ... မ်က္ႏွာ၀ွက္ၿပီး ... ဟီးကန ဲငိုခ်လိုက္ပါတယ္ရွင္ ...

"အုိ ... ကေလးရယ္ ... မငိုရဘူးေလ ... ေဒၚေလးေမက ... သမီးကို ဆူပူခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး ... တိတ္ ... 
တိတ္ ... မငိုရဘူးေနာ္ ... ဒါ အရြယ္ေရာက္တဲ့ သူတုိင္း ... ႀကံဳရေလ့ရွိတဲ့ လူ႔သဘာ၀ပဲ ... "

ကၽြန္မ ... ခုတင္ေဘးမွာ ... ဒူးေလးေထာင္ၿပီး ... တသိမ့္သိမ့္ငုိေနမိပါတယ္ ... နည္းနည္းေတာ့ ... 
အ့ံၾသသြားပါတယ္ ...

ကၽြန္မရ႕ဲ ဆီးခံုမို႔မို႔ေလးကို ... အုပ္ကိုင္ၿပီး ... 

"ဒီဆီးခံုမို႔မို႔ေလးကို Mons Vernoris လို႔ေခၚတယ္ ... သမီး"
"ဟင့္ ... ေဒၚေလးေမကလည္း ..."

ေဒၚေလးေမ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ဆီးခံု မိုမို႔ေလးကို ... အုပ္ကိုင္လိုက္တာနဲ႔ ... စိတ္ထမဲွာ ... မရိုးမရြျဖစ္သြားပါတယ္ 
... ေဒၚေလးေမ ကၽြန္မရ႕ဲ ... ရတာနာေရႊၾကဳပ္ေလးကို ... လက္ေလးနဲ႔ ဆြဲၿဖလဲုိက္ၿပီး ... 

"အုိ ... အေမ့"

ရတနာေရႊၾကဳပ္၀က ... ႏႈတ္ခမ္းထူထူးေလးကို ... ညႊန္ျပရင္း ...

"ဒါေလးက ... မိန္းမကိုယ္ ႏႈတ္ခမ္းႀကီး ... သူ႔ကို Labia Majora လို႔ ေခၚတယ္"

ပန္းေလးရ႕ဲ အတြင္းက ပြင့္ဖတ္ႏုႏုေလးကို ... လက္ဖ်ားေလးနဲ႔ ဖိထားရင္း ...

"ေဟာဒါက ... မိန္းမကိုယ္ ႏႈတ္ခမ္းေလး ... သူေလးကို Labia Minora လို႔ေခၚတယ္"
"အုိ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ေဒၚေလးေနာ္"

"ဒီလိႈဏ္ေခါင္းေလးက ... Vaginal Canal ... သမီးရ႕ဲ ပန္းေလးထကဲို ... ေယာက်္ားေလးေတြက ... 



သူတို႔အဂၤါကို ထိုးထည့္ၿပီး ... လိင္ဆက္ဆၾံကမွာ"

အန္တီေလး ... ကၽြန္မေရႊၾကဳပ္ေလးကို ပိုၿပီး ၿဖလဲိုက္ေတာ့ ... ကၽြန္မမွာ ... ေနရထုိင္ရ  ခက္လိုက္တာရွင္ ... 
ၿပီးေတာ့ ... ၿပီးေတာ့ ... တစ္တစ္ခြခြနဲ႔ ဒီလိုစကားေတြ ေျပာေသးတယ္ ...  နားလည္းရွက္ ... ရင္လည္းတုန္ 
... ဒါေပမယ့္ ... ေဒၚေလးေျပာသမွ် ... ဆက္ေတာ့ နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္ ...

"ေဟာဒီ ... အေျမွးပါးေလးက Hymen ... သမီးရ႕ဲ အပ်ိဳစင္ အမွတ္အသားေပါ့"
"အုိ ... ေဒၚေလး ... မထည့္နဲ႔ေနာ္ ... အုိ ... မလုပ္ပါနဲ႔ ... ေဒၚေလးရယ္ ... ဟာ .... ဟင့္"

ေဒၚေလး လက္က ... ကၽြန္မရ႕ဲ လိႈဏ္ေခါင္းေလးထဲ တိုး၀င္လာေတာ့ ... ဟင့္္ ... ကၽြန္မေလ ... ကၽြန္မ ... 
စိတ္ထမဲွာ ... တစ္မ်ိဳးႀကီးရွင္ ... ခုနက ... ရတနာဖူးေလးကို ... ပြတ္ေပးတဲ့ အရသာနဲ႔ မတူဘူး ... ကၽြန္မ 
ေရႊၾကဳပ္ေလးက ... ေၾကာက္လို႔နဲ႔ တူပါရ႕ဲ ... အထ၀ဲင္လာတဲ့ ေဒၚေလးလက္္ကို ... 
အတင္းဖမ္းညွစ္ထားပါတယ္ ... ကၽြန္မလည္း ေယာင္ယမ္းၿပီး ... ေဒၚေလးလက္ကို ... 
အတင္းဆြဲထုတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္ ... 

"ေၾကာက္တယ္မွတ္လား ... သမီး"
"ေၾကာက္တာေပါ့ ... ေဒၚေလးရ႕ဲ ... သမီး အပ်ိဳ ရည္ပ်က္သြားမွျဖင့္္"
"သမီးက ... ဘာလို႔ အပ်ိဳ စင္ဘ၀ကို ... တန္ဖိုးထားရတာလဲ"
"ရွင္"

ကၽြန္မ ... ေၾကာင္သြားတယ္ ... ကၽြန္မက ... ျမန္မာမိန္းကေလး ... ကၽြန္မ ရာသီစလာလို႔ ... 
အရြယ္ေရာက္ကတည္းက ... ပိပိျပားျပားေနဖို႔ ... အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ... ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ 
သြန္သင္ဆံုးမ ခဲ့တဲ့ ... ေဒၚေလး ... အခု သူ႔ေမးခြန္းေၾကာင့္ ... ကၽြန္မ စဥ္းစားရေတာ့မယ္ ... ကၽြန္မက 
အပ်ိဳစင္ဘ၀ေလးကို ... ဘာလို႔ ဂရုတစိုက္ ... ထိန္းသိမ္းရမွာလ ဲ...

"ေဒၚေလးေမပဲ ... သြန္သင္ထားတယ္ေလ ... မိန္းကေလးဆိုတာ ... အပ်ိဳစင္ဘ၀မွာ တန္ဖိုးအရွိဆံုးတဲ့ ... 
ထိန္းသိမ္းရမယ္ ... လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမယ္ ... ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ ပလူးပလမဲေနရဘူး ... အပ်ိဳရည္ပ်က္ရင္ ... 
တန္ဖိုးမရွိေတာ့ဘူးဆို ..."
"မွန္တာေပါ့ ... သမီးရယ္ ... မွန္တာေပါ့ ... သမီးအခု ... အေတြ႔ရ႕ဲ အရသာကို သိသြားၿပီ ... 
တစ္ေယာက္ထဲ ေျဖသိမ့္ရတာ ... အားမရလို႔ ... သိပ္မၾကာခင္ ... သမီး ... ခ်စ္သူရီးစားထားေတာ့မယ္ ... 
သမီး ထားမယ့္ခ်စ္သူက ... အမ်ိဳးေကာင္းသား ဆိုရင္ေတာ့ ... ေကာင္းတာေပါ့ ... အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ... 
သိုက္သမား ... ေဆးသမားဆို ... သြားၿပီ ... သမီးဘ၀ သြားၿပီ ... မွတ္ထား သမီး ... အေတြ႔ကို 
မေရွာင္ႏုိင္တာ ... လမ္းေပၚမွာအိပ္ ... လမ္းေပၚမွာ စားတဲ့ ... သတၱ၀ါေတြ အတြက္မွန္တယ္ ... အေတြ႔ရ႕ဲ 
အရသာကို ... ငမ္းငမ္းတက္ ... ျဖစ္ေနရေအာင္ ... သမီးက ... လူလား ... ေခြးလား ..."



ေဒၚေလးေမရ႕ဲ ... ပက္ပက္စက္စက္ ... ေမးခြန္းေတြက ... ကၽြန္မရင္ကို ... ပိုၿပီး ... ၀မ္းနည္းေစပါတယ္ ... 
ငါမွားသြားၿပီ ... အေတြ႔ရ႕ဲ ေနာက္ကို ... ဘာလို႔ ငါလုိက္မိခဲ့တာလ ဲ...

"သမီးက ... လူပါ ... ေဒၚေလး ... ဟင့္ ... သမီး ... မသိလုိ႔ လုပ္မိတာပါ ... ေနာက္ကို မလုပ္ေတာ့ပါဘူး ...  
အီး ... ဟီး ... ဟီး"
"သမီးရ႕ဲ ... အခု  အပ်ိဳစင္ဘ၀ေလး ... သမီး ဘယ္လို ခံစားရမလဲ"
"ဟင့္ ... ၀မ္းနည္းမွာေပါ့ ... ေဒၚေလးရယ္ ... ၀မ္းနည္းမွာေပါ့"
"သမီးရ႕ဲ အပ်ိဳစင္ဘ၀ေလးကို ... လူယုတ္မာတစ္ေယာက္က ... အတင္းရယူမယ္ဆုိ ... သမီးဘာလုပ္မလဲ"

ဒိန္းကန ဲ... ကၽြန္မရင္ေတြ ... တုန္သြားသည္ ... အပ်ိဳေလးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မ ... တစ္သက္လံုး ... 
ျဖဴျဖဴစင္စင္ေနလာခဲ့ေတာ့ ... အခုလိုမ်ိဳး ေဒၚေလးအေမး ... တစ္ခါမွ မစဥ္းစားဖူးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြပါ 
...

"သမီး ... သူ႔ကို သတ္ပစ္မယ္"
"ဘာလို႔ ... သတ္ပစ္မွာလဲ"
"မတရားတဲ့ ကိစၥမို႔ ... မုန္းတယ္"
"ေသခ်ာလား ... တကယ္သတ္ပစ္မွာလား"
"ေသခ်ာတယ္ ... ေဒၚေလး ... ေသခ်ာတယ္ ... သမီး ရေအာင္ကို သတ္ပစ္မွာ"
"အခု ... သမီးကို ... ေဒၚေလးေမ ... လက္နဲ႔ ထုိးထည့္ပစ္လိုက္ရင္ ... ဘာျဖစ္သြားမလဲ"

ကၽြန္မ ... တုန္တက္သြားသည္ ... ေဒၚေလးေမ ... လက္နဲ႔ ... ထိုးထည့္္လိုက္ရင္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ... ကၽြန္မရ႕ဲ 
... အေျမွးပါး ပ်က္စီးသြားမွာေပါ့ ... ဒါဆို ... သြားၿပီေပါ့ ... အပ်ိဳစင္ဘ၀ေလး ပ်က္သြားမွာေပါ့ ...

"ဟင့္ ... ေဒၚေလးေနာ္ ... ေလွ်ာက္မလုပ္နဲ႔ေနာ္ ... သမီး ... ေၾကာက္တယ္"
"နင့္အေမ အေဖ ဘယ္လို ေသရလ ဲ... သိလား"
"ရွင္" 
ကၽြန္မ ... ငယ္ငယ္ေလးထကဲ ... ေဖေဖ ေမေမ ... မရွိပါဘူး ... ေဒၚေလးေမက ... ကၽြန္မကို ... 
ေကၽြးေမြးျပဳစုလာတာပါ ... ေဒၚေလးေမေျပာေတာ့ ... ကၽြန္မ ေမေမက ... ကၽြန္မကို ... ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း ... 
မီးတြင္းမွာ ... ဆံုးသြားတယ္ ... ေဖေဖက ... ကားေမွာက္ၿပီး ဆံုးတယ္ ... အဲဒါေတြက ...  
အမွန္တရားမဟုတ္ဘူးေပါ့ ...

"သမီးကို ... ေမြးၿပီးေတာ့ ... ေမေမ ဆံုးတယ္ ... ေဖေဖက ကားေမွာက္ၿပီး ဆံုးတယ္ဆို ..."
"မဟုတ္ဘူး ... လံုး၀ မဟုတ္ဘူး"



ေဒၚေလးေမရ႕ဲ ... ေအာ္သံက ... အခန္းထမဲွာ ဟိန္းထြက္လာသည္ ...

"အဲဒီေန႔က ... ေဆာင္းတြင္း ...ခ်မ္းလိုက္တာလည္း ခိုက္ခိုက္တုန္ပ ဲ... ေအာင္ပန္းက လိေမၼာ္ၿခံထမဲွာ ... 
နင့္အေမက ... နင့္ကို ခ်ိဳခ်ိဳတိုက္ေနတယ္ ... ငါက မီးဖို ဖိုေပးၿပီး ... နင့္တို႔သားအမိ မေအးေအာင္ ... 
လုပ္ေပးေနတာ ... အဲဒီအခ်ိန္မွာ ... အဒီဲအခ်ိန္မွာ ..."

ေျပာေနရင္း ... ေဒၚေလးေမ ... အံေတြႀကိတ္လာသည္ ... မ်က္ႏွာႀကီးက နီလာသည္ ... ကၽြန္မ ... 
ေတာ္ေတာ္ေလးလန္႔သြားသည္ ... ေငါက္ကန ဲထထိုင္လိုက္ၿပီး ... ေဒၚေလးေမကို ၾကည့္္ရင္း ...

"ဘာျဖစ္လဲ ... ေဒၚေလး ... ေျပာပါအုံး ... သမီးရင္ေတြတုန္လိုက္တာ"
"ငါတုိ႔ ... အိမ္ထကဲို ... ဓါးျပ သံုးေယာက္ ေရာက္လာတယ္ ..."
"ရွင္"
"သူတို႔ကို ... ေဒၚေလးသိလား"
"မသိဘူး ... မ်က္ႏွာကို ... ပ၀ါေတြ စည္းထားတယ္ ..."
"ၿပီးေတာ့ ... ၿပီးေတာ့ ... အတြင္းပစၥည္းေတြ ထုတ္ခိုင္းတယ္ ... ငါလည္း ... ထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ... 
အသက္ကို ရန္မရွာနဲ႔ ... ပစၥည္းယူသြားလို႔ ... "
"ေဖေဖတို႔က ဘယ္သြားေနလဲ"
"နင့္အေဖက ... ေတာင္ႀကီးတက္သြားတယ္ ... ပစၥည္းတက္၀ယ္တာ"
"အင္း ... ေနာက္ေတာ့ေရာ ..."
"ေနာက္ေတာ့ ... ေနာက္ေတာ့ ... ဒင္းတို႔ထကဲ ... တစ္ေယာက္က ငါ့ကို ... ခ်ဳပ္ၿပီး ... 
ေနာက္တစ္ေယာက္က ... အတင္းႀကံေတာ့တာပဲ ... ဘယ္လိုမွ ေတာင္းပန္လို႔လမဲရပါဘူး ... ေတာက္"
"ဟင္ ... ျဖစ္ရေလ ... ေဒၚေလးရယ္ ..."

ကၽြန္မ ... ေဒၚေလးကို ... အရမ္းသနားသြားသည္ ... ေတာက္ ... ယုတ္မာလိုက္ၾကတာ ... လူ႔တိရစာၦန္ေတြ 
... 

"ေနာက္ေတာ့ေရာ ..."
"ငါ့ကိုေလ ... တစ္ေယာက္ၿပီး ... တစ္ေယာက္ ... မုဒိန္းက်င့္ၾကတယ္ ... အတင္းရုန္းေတာ့လည္း ... 
ပါးရိုက္ခံရတယ္ ... ဒင္းတုိ႔က ... ငါ့ကို ... လုပ္တာ ... အားရေတာ့ ... နင့္္အေမကိုပါ ... ဆက္လုပ္တယ္"
"ရွင္"

ကၽြန္မ ေခါင္းထကဲို ... မိုးႀကိဳးပစ္ခ်လိုက္သလိုပါပဲ ... ထိတ္လန္႔ျခင္း ... ေျခာက္ျခားျခင္း ... 
ယူႀကံဳးမရျဖစ္ျခင္း ... ေဒါသထြက္ျခင္းေတြေၾကာင့္္ ... ကၽြန္မလည္း အံကို တင္းတင္းႀကိတ္ၿပီး ... ေဒၚေလး 



ေျပာတာကို ... ဆက္နားေထာင္ေနမိသည္ ... 

"အရမ္းယုတ္ကန္းတဲ့ ... လူယုတ္မာေတြ ... နင့္္အေမက ... ေသြးႏုသားႏုနဲ႔ ... ၀ိုင္းလုပ္တာခံရေတာ့ ... 
ဘယ္ခံႏုိင္မလဲ ... သူတို႔ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ... နင့္အေမက ... ေသြးအလူးလူးနဲ႔ အသက္မရွိေတာ့ဘူး 
..."
"ယုတ္မာလိုက္တာ .. ယုတ္မာလုိက္တာ"
"ေတာက္ ... ငါ ... ငါေလ ... အဒီဲလို အျဖစ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ ... ငါ့ကိုယ္ငါ သတ္ေသမလုိ႔ပါပ ဲ... ေမြးကင္းစ 
နင္က ... ႏုိ႔ဆာလုိ႔ ... ငိုေနေတာ့ ... နင့္ကို ... ငဲ့ၿပီး ... ငါ သတ္မေသခဲ့တာ ... ကံဆိုးမသြားရာ ... 
မိုးလိုက္ရြာဆုိသလိုပဲ ... နင့္အေဖ ... ငါ့အစ္ကိုက ... ကားေမွာက္တယ္ ... သူလည္း အဒီဲေနရာမွာ 
ပြခဲ်င္းၿပီးပဲ"
"ရွင္"

ရက္စက္လိုက္တာ ... ဘယ္လိုကံၾကမၼာမ်ားလ ဲ... ကၽြန္မဟာ ... ကံမေကာင္းျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ 
... သမီးတစ္ေယာက္လား ... ဒီလိုမ်ိဳး ... အေဖနဲ႔ အေမ အေသဆိုးနဲ႔ ေသရေအာင္ လုပ္တာ ... ဘယ္သလူဲ 
...

"သိၿပီးလား ... နင့္အေမ ဘယ္လုိ ... ေသရလဆဲိုတာ ... သိၿပီလား"

ေဒၚေလးေမ ... နာနာၾကည္းၾကည္း ေအာ္ဟစ္ၿပီး ေျပာဆုိသံက ... ကၽြန္မ ရင္ကို ... ကြဲေစေလာက္ပါတယ္ 
... တူအရီးႏွစ္ေယာက္ ... မ်က္ႏွာမွာ မ်က္ရည္ေတြက အျပည့္ ... ေဒၚေလး ... ေျပာရင္း ... 
တစ္ခ်က္ရိႈက္ၿပီး ...

"မွတ္ထား ... နင့္စိတ္ထမဲွာ စြဲေအာင္မွတ္ထား ...  နင့္္ရ႕ဲ မိဘေတြ အတြက္ ... ဘယ္လို လက္စားေခ်မွာလဲ 
... ေျပာစမ္း ... "
"ေတြ႔ေအာင္ ရွာၿပီး ... ရေအာင္သတ္မယ္ ... "

ကၽြန္မ ... အံကို တင္းတင္းႀကိတ္ၿပီး ... ေဒၚေလးကို ... ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ... ေျပာလိုက္သည္ ... ဟုတ္တယ္ 
... မခံႏိုင္ဘူး ... ငါ့မိဘေတြကို ... ရက္ရက္စက္စက္သတ္သြားတဲ့ ... ဒင္းတုိ႔ကို ... ငါရွာရမယ္ ...  
သတ္မယ္ ... သတ္မယ္ ... မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး ... တစစီလုပ္ပစ္လိုက္မယ္ ... ကၽြန္မရင္မွာ ... 
အမုန္းတရားေတြေၾကာင့္ ... မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနပါတယ္ ...

"ေဒၚေလး ... သူတုိ႔ကို ... မွတ္မိလား"
"မမွတ္မိဘူး ... ဒါေပမယ့္ ... ေသခ်ာတာက ... သူတို႔လက္ေမာင္းက ... ေဆးမွင္ေၾကာင္ 
ကိုေတာ့မွတ္မိတယ္ ..."



"ဘယ္လိုပံုစံလဟဲင္"
"ေျမြ ... ႀတိဂံထမဲွာ ေျမြပါးျပင္းေထာင္ေနတဲ့ပံု"
"ေတာက္"
"သူတုိ႔ကိုေကာ ... ရွာေတြ႔လား"
"အင္း ... သူတုိ႔က ပိုင္ၿပီဆိုၿပီး ... ရန္ကုန္မွာ လာၿပီး ဇာတ္ျမဳပ္ေနေနတာ ... ဟင္း ဟင္း ... 
ကမာၻပ်က္သြားရင္ေတာင္ ... ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူး ... တစ္ေယာက္က ေသသြားၿပီ ... တစ္ေယာက္ကို ... 
ငါမေန႔က ... ေသြးေၾကြးဆပ္လိုက္တယ္ ... ဒီမွာၾကည့္"

လွည္းတန္းေစ်း အမိႈက္ပုံးထဲမွ လူေသ အေလာငး္

ယမနေ္န႔ ည ၉ နာရီခန္႔တြင္ ... စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမး္မ်ားမ ွ... လွည္းတန္းေစ်းအတြငး္ရွ ိ အမိႈက္ပုံးမ်ားကုိ 
သိမး္ဆည္းစဥ္ ... ပလပ္စတစ္အိတ္တစလုံ္းကုိ ... မသကၤာ၍ ဖြင့္္ၾကည့္လုိက္ရာ ...  အိတ္အတြငး္ ... 
လက္တစ္ဖက္ ... ေယာက်ာ္းအဂၤါ တစ္ခု ... မ်က္လုံးတစ္လုံးကုိ ေတြ႔ရွရိျဖင့္ ... ကမာရြတ္ရစဲခနး္မွ မႈခင္း 
အမွတ္ ( ) ျဖင့္ ... အမႈဖြင့္္ စစ္ေဆးလ်က္ ရိွပါသည္ ...

ဒီသတင္းလား ... ဂ်ာနယ္ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံုးတြင္ ... စာလံုးမည္းႀကီးျဖင့္ ... ေဖာ္ျပရေလာက္ေအာင္ ... 
ရန္ကုန္ကလူေတြ ... အုတ္ေက်ာ္ေသာင္းနင္း ... အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေနၾကတာ ... ကၽြန္မလည္း 
ၾကားမိပါတယ္ ... တစ္ခ်ိဳ ႕ကလည္း ... ရန္ၿငိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ ... တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ... ရန္ျဖစ္လို႔ ... 
အကုန္လံုးက သို႔ေလာသို႔ေလာနဲ႔ ... အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္ ... ကၽြန္မေတာင္ ... 
ေတြးလိုက္မိေသးသည္ ... ဒါ ... လူသတ္မႈလို႔ ... ရက္ရက္စက္စက္ ... လက္တံု႔ျပန္ထားတဲ့လူသတ္မႈလို႔ ... 
အခု ... ဒါဆို ... တရားခံက ... ေဒၚေလးေမေပါ့ ...
 လက္တံု႔ျပန္လိုက္တာ ... ေဒၚေလးေမေပါ့ ... 
ေကာင္းတယ္ ... သိပ္ေကာင္းတယ္ ... ေသြးေၾကြးဆုိတာ ... ဒီလိုမ်ိဳ းဆပ္ရတယ္ ...  မွတ္ထား ... 
ေဒၚေလးေမရ႕ဲ ... လက္တံု႔ျပန္ပံုကို ... ကၽြန္မ အားရေက်နပ္မိပါတယ္ရွင္ ... ေမေမတို႔ကို ... 
မတရားလုပ္ခဲ့တဲ့ လူယုတ္မာေတြကို ... ဒီလိုမ်ိဳ း လက္စားေခ်ခြင့္ရတာ ... သိပ္ေက်နပ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္ ... 
သံုးေယာက္မွာ ... ႏွစ္ေယာက္ကေသသြားၿပီ ... တစ္ေယာက္က ... က်န္ေသးတယ္ ... ဒင္းဘယ္မွာလ ဲ... 
ဒင္းဘယ္မွာလ ဲ...

"ေဒၚေလး ... က်န္တဲ့တစ္ေယာက္ကိုေရာ ... ေတြ႔ၿပီလား"
"သိတယ္ေပါ့ ... ဒီလူယုတ္မာကို ... အခုဆို ... ဒင္း ... ေသြးေလေျခာက္ျခားေနေလာက္ၿပီ ... 
ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕နဲ႔ ... သက္ေတာ္ေစာင့္္ေတြ ဘာေတြ ငွားထားတယ္ ... သမီး ... ဒင္းကို 
လက္စားေခ်ဖုိ႔ ... သမီးရ႕ဲ  အကူအညီလိုအပ္တယ္ ..."
"ဘယ္သူလဟဲင္ ...  ဘယ္သလူဲ ... သမီး အခု သြားသတ္မယ္ ... မိလို႔ကေတာ့ ... အေရခံြတစ္မွ်င္ျခင္း 
ခြာပစ္မယ္ ... အေၾကာတစ္ေခ်ာင္းျခင္း ဆြဲထုတ္ပစ္မယ္ ... ေတာက္"



"စိတ္မေလာနဲ႔ သမီး ... စိတ္မေလာနဲ႔ ... အဲဒီလူယုတ္မာက ... ေခါင္းေဆာင္ ... ဒင္းကို ေသြးေအးေအးနဲ႔ ... 
သတ္ရမယ္ ... အရမ္းစြတ္လုပ္ရင္ ... သမီးပဲ အထိနာလိမ့္မယ္ ..."
"ေဒၚေလးေျပာ ... သမီးဘယ္လိုလုပ္ရမလ ဲ... သမီး ဘယ္သူနဲ႔ ေတြ႔ရမလဲ ... ဘယ္ေနရာသြားရမလဲ"

ကၽြန္မ ... အေသြးအသားထကဲ ... လူသတ္ခ်င္စိတ္ေတြ ... တားမႏုိင္ စီးမရ ျဖစ္လာပါတယ္ ... 
ေဒါသေၾကာင့္ ... တကိုယလ္ံုး ... ဇက္ဇက္တုန္ၿပီး ... လက္သီးကို ... က်စ္က်စ္ပါေအာင္ 
ဆုပ္ထားမိပါတယ္ရွင္ ...

"သမီး ... လက္စားေခ်ရမယ့္ လူက ... ဒီလူပ ဲ... သမီးအေမကို သတ္ခဲ့တဲ့ ... လူယုတ္မာက ဒီလူပဲ ... ေရာ့"

ကၽြန္မေရွ႕ကို ... ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ... ပစ္ခ်လိုက္သည္ ... ကၽြန္မ ၾကည့္လိုက္သည္ ... ဓါတ္ပံုထကဲ လူက ... 
အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ... မ်က္ခံုးမ်က္လံုးေကာင္းေကာင္း ... ေယာက္်ားပီသမည့္ပံု ... အထူးျခားဆံုးက ... 
သူ႔မ်က္လံုး ... စူးစူးရွရွနဲ႔ ... လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ... ရင္ထကဲို ေဖာက္သြားမည့္ အၾကည့္ ... သူ႔နာမည္က ... 
ဦးသက္ေအာင္ ...

ဦးသက္ေအာင္ ... ျမန္မာျပည္ရ႕ဲ ဟုိတယလ္ုပ္ငန္း ၁၀% ကို ... ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ... စူပါသူေဌးႀကီး ... 
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ ... နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ေနေသာ ... AK ေဆာက္လုပ္ေရး ... ဒါေတြအားလံုးကို ... 
သူပိုင္သည္ ... အခ်ိန္တိုအတြင္း ... လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ျဖစ္လာေအာင္ ... စီးပြားေရးအကြက္ျမင္သည္ ... 
ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ... သူ႔အေၾကာင္း သူ႔အျမင္ေတြကို ... တခမ္းတနားေဖာ္ျပရေလာင္ ... ႀကီးက်ယသ္ည္ ... 
ဘာမွမရွိေသာ ဘ၀မွ ... ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ... ႀကိဳ းစားခဲ့ပံုေတြ ... 
ဘုိးဘြားရိပ္သာ ... မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း ... စသည္တုိ႔ကို ... ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းေနပံု ... ဒါေတြက 
... ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ခဏခဏပါသည္ ... 

လူေတြ အျမင္မွာ ... ဒင္းက ... သူေတာ္ေကာင္းႀကီးေပါ့ ... အလုပ္အရမ္းလုပ္တဲ့ ... သူေဌးႀကီးေပါ့ ... ဟင္း 
ဟင္း ... ကၽြန္မ ... သူ႔ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကို ဆက္ဖတ္လိုက္သည္ ...

အမည္ - ဦးသက္ေအာင္
အသက္ - ၄၅ ႏွစ္
ေမြးေန႔ - ၃၀ ဒီဇင္ဘာ
အရပ္ - ၆ ေပ
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ - ၁၈၀ ေပါင္
ေသြးအမ်ိဳးအစား - ေအ
အိမ္ေထာင္ - မရွိ (ဇနီး ကြယ္လြန္)
သားသမီး - သား တစ္ေယာက္ရွိ (သက္ႏုိင္ - အသက္ ၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ ... မုဒိန္းမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနဆဲ ... 



လြတ္ေျမာက္ရန္ ရက္ပိုင္းသာလို)

ဒီလူယုတ္မာက ... ဒီအရြယ္ထိ ... ေနာက္အိမ္ေထာင္မရွိရေအာင္ ... မစြံတာလား ... မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ... 
ထပ္မယူပဲ ... အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ... ခိုးစားေနလို႔ ျဖစ္မွာေပါ့ ... ထင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ ... သားကလည္း 
ဖေအတူပ ဲ... မႈဒိန္းမႈတဲ့ ... ရြံဖို႔ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ...

အႀကိဳက္ - က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွိေသာ အိမ္ ... ေဂါက္ရိုက္ျခင္း ...  မိန္းမ ေခ်ာေခ်ာလွလွ (လက္ရွိ 
စူပါေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ကုိ ... စပြန္စာေပးထားသည္ ... ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပပါ ... သိပ္မၾကာခင္ 
ခြာၿပေဲတာ့မည္) ... ကိုယ္ပိုင္ကလပ္တြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း (သံုးပက္ထက္ပို ေသာက္ေလ့မရွိပါ)
အိမ္ - ကိုးမိုင္တြင္ ၄ ဧက က်ယ္ေသာ ၿခံထတဲြင္ ႏွစ္ထပ္တုိက္ျဖင့္ ေနသည္ ... ေရကူးကန္ရွိသည္ ... 
ရုပ္ရွင္ရံုေလးရွိသည္ ... အားကစားေလ့က်င့္ခန္းရွိသည္ ...
လံုၿခံဳေရး - AK လံုၿခံဳ ေရးအဖြဲ႔မွ လက္ေရြးစင္ ၁၀ ဦးက ေန႔ည မျပတ္ ... ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္ ...
ထူးျခားခ်က္ - ေဒါသႀကီးသည္ ... လိုခ်င္တာကို ရေအာင္ ယူတတသ္ည္ ... ရာဂႀကီးသည္ ... လိင္တံက ၈ 
လက္မ ... ပုလေဲဂၚလီ ၈ လံုးထည့္ထားသည္ ... မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ... 
အလြန္ၾကမ္းတမ္းသည္ ... ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မွ ... စိတ္ေက်နပ္သည္ ... အထူးအားတုိးေဆးမ်ား 
သံုးဆြထဲားသျဖင့္ ... ႏွလံုး အနည္းငယ္အားနည္းေနသည္ ...

"ေဒၚေလးမွာ ... ဘယ္လို အစီအစဥ္ရွိလဟဲင္"
"ဒီအတိုင္း ... ရွင္းပစ္လိုက္လို႔ေတာ့ရတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... ဒီလူယုတ္မာကို ... ဒီလိုမ်ိဳ းနည္းနဲ႔ 
လက္စားေခ်ရင္ ... သက္သာသြားမွာေပါ့ ... ဒင္းကို ... စိတ္ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ... လုပ္ၿပီးမွ ... 
အမိဖမ္းၿပီး ... အေရခြံႏႊာပစ္မယ္"
"ဟုတ္တယ္ ... သမီးလည္း ... ဒင္းကို အဒီဲလိုပဲ လုပ္ခ်င္တာ"
"ပထမအဆင့္ ... ဒီလို ... ဒီလိုလုပ္ၾကမယ္"

ကၽြန္မ ... ေဒၚေလးရ႕ဲ ... အစီအစဥ္ေတြကို ... နားေထာင္ရင္း ... လက္သီးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ... 
ဆုပ္ထားမိသည္ ... သတ္မယ္ ... သတ္မယ္ ... ဦးသက္ေအာင္ေရ ... အိပ္ေရးသာ၀ေအာင္ 
အိပ္ထားေပေတာ့ ... 

ည ၈း၃၀ နာရီဆိုေပမယ့္ ... ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္က ... တိတ္ဆတိ္မသြား ... လမ္းေပၚမွာ ကားေတြက 
ဥဒဟို သြားေနၾကသည္ ... AK ကုမၸဏီရံုးခ်ဳပ္ ... ဒီကုမၸဏီက ... အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ... 
သိန္းေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ... ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီႀကီး ... သူေဌးႀကီး ... ဦးသက္ေအာင္ 
တစ္ဦးထည္းပိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ... ကုမၸဏီေရွ႕တြင္ လံုၿခံဳေရး တစ္ေယာက္ ... ထုိင္လ်က္ေစာင့္ေနသည္ ... 

ကားနဲ႔ တပတ္ပတ္ၾကည့္ၿပီး ... တိုက္တလံုးရ႕ဲ ေရွ႕မွာ ... ကၽြန္မရ႕ဲ မာစီဒီးကားကို ... ရပ္လိုက္သည္ ... 



ေျမညီထပ္အခန္းကို ဖြင့္ၿပီး ... ကားကို အထသဲြင္းလိုက္သည္ ... ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... 
လူသိပ္မရွိ... တံခါးျပန္ပိတ္လိုက္သည္ ... ဒီတုိက္က ... AK ကုမၸဏီနဲ႔ ေက်ာခ်င္းကပ္ရပ္ ... 
ၿခံစည္းရိုးသာျခားသည္ ... ဒီအခန္းက ... ေဒၚေလးေမ ၀ယ္ထားသည့္ အခန္း ... ေျမညီထပ္နဲ႔ ... 
ပထမထပ္ကို ၀ယ္ထားသည္ ... ဒီတုိက္က ေဆာက္ၿပီးခါစ ... အေပၚထပ္ေတြက ... မေရာင္းရေသးေတာ့ 
... လူမေနေသး ... ေဒၚေလးေမက ... ပိုင္သည္ ... အလုပ္လုပ္တာ ပိရိေသသပ္သည္ ... အခုလည္းၾကည့္ 
... ဟုိလူယတု္မာကို ... လက္တံု႔ျပန္ဖို႔ ... ေသခ်ာက်နစြာ အစီအစဥ္ဆြဲထားသည္ ... ကားေနာက္ဖံုးကို 
ဖြင့္ၿပီး ... အထကဲ ... အ၀တ္ထုပ္ကို ... ေျဖလုိက္သည္ ... အနက္ေရာင္ကုိယ္က်ပ္ အက်ႌ ... မိုက္တယ္ ... 
ကၽြန္မ ... ၀တ္လာတဲ့ တီရွပ္ကို ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... ဟင္း ... ဖြ႔ံထြားတဲ့ရင္ႏွစ္မႊာက ... 
ဘရာစီယာေအာက္မွာ ရုန္းကန္ေနသည္ ... ျပည့္တင္းတဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာက ... မေန႔က လက္ေဆာ့ထားလို႔လား 
မသိ ... ပိုလို႔ ၾကြေနသည္ ... ခက္တာပ ဲ... ထမီေလးကို ခၽြတ္ခ်လိုက္သည္ ... ေျဖာင့္ေျဖာင့္က်စ္က်စ္ 
ေပါင္တံေလးႏွစ္ခုၾကားမွာ ေရႊႀတိဂံေလး ... ကၽြန္မရ႕ဲ ရတနာေရႊၾကဳပ္ ... မုိ႔မို႔ေဖာင္းေဖာင္းကားေနတဲ့ ... 
ေရႊၾကဳပ္ေလးရ႕ဲ အလွတရားကို ... ပင္တီေလးက ... ခပ္ၾကပ္ၾကပ္အုပ္စီးထားသည္ ... 
ျပည့္ၿဖိဳးတဲ့ေပါင္တံလွလွေလးကို ... အနက္ေရာင္ေဘာင္းဘီကို ေကာက္စြပ္လိုက္သည္ ... လက္ႏွစ္ဖက္ကို 
လွ်ိၿပီး ... အက်ႌလက္ထထဲည့္လိုက္သည္ ... ကြက္တိ ... ေနာက္ေက်ာက ဇစ္ကို ဆြြဲတင္လိုက္သည္ ... 
အရမ္းလွတဲ့ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအတုိင္း ... ကြက္တိပါပဲ ... ဆံပင္အရွည္ကို ... 
ႏွစ္ေခါက္ သံုးေခါက္ ခ်ည္လုိက္သည္ ... အမည္းေရာင္မ်က္ႏွာဖံုးကို ... ဆံပင္ေတြပါ ဆန္႔ေအာင္ 
ဆြတ္ခ်လိုက္သည္ ... ဟဲ ဟ ဲ... ကၽြန္မက ... နင္ဂ်ာမေလး က်ေနတာပ ဲ... လက္အိတ္ ... စြပ္ရအုံးမည္ ... 
လက္ေဗြရာမက်န္ေအာင္ေပါ့ ... ေက်ာပိုးအိတ္အမည္းကို ေသခ်ာလြယ္ ... အားလံုးၿပီးေတာ့ ... 
ပထမထပ္ကို အတြင္းေလွကားကေနတက္ၿပီး ... ေနာက္ေဖး တံခါးကို ဖြင့္ၿပီး ... ျပတင္းေပါက္တံခါးတြင္ ... 
ႀကိဳးစကို ေသခ်ာ ခ်ည္လိုက္သည္ ... က်န္တစကို ... ျမွားတေခ်ာင္းရ႕ဲ အေနာက္မွာ ေသခ်ာတပ္သည္ ... 
ဒူးေလးထကဲို ျမွားကို ထည့္ ... အသက္ကို ၀ေအာင္ရႈၿပီး ... ဟိုဘက္တုိက္ သံုးလႊာကို 
ေသခ်ာခ်ိန္လုိက္သည္ ... ဒူးေလးထကဲ ျမွားက ... ရႊတ္ကနဲ ထြက္သြားၿပီး ... တိုက္ႏွစ္ခု အလယ္မွာ ... 
ႀကိဳးတန္းက ... ခပ္တင္းတင္းျဖစ္သြားသည္ ... အုိေက ... အသက္ကို ၀၀ရႈၿပီး ... ႀကိဳတန္းကို 
လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တြယ္ၿပီး ... ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ခ်ိတ္လိုက္သည္ ... ဟို႔ ဟို႔ ... ႀကိဳးတန္းက ... 
ကၽြန္မအေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ နည္းနည္း အိသြားေပမယ့္ ... ရပါတယ္ ... လက္တဖကက္ို ေရွ႕တိုး... 
ေနာက္တစ္ဖက္က ... ထပ္ကိုင္ ... ေျခေထာက္က အေရွ႕ကို ေရႊ႕ .... ဒီလိုနဲ႔ ... ကၽြန္မ ... 
ဟိုဘက္ေရာက္ေအာင္ ကူးလိုက္သည္ ... ဟူး ... ေမာလိုက္တာ ... နည္းနည္းေတာ့ ရင္တုန္သည္ ... 
အရင္ကေလ့က်င့္ထားဖူးေပမယ့္ ... ဘာအတြက္မွန္းမသိ ... အခုမွ သိေတာ့သည္ ... ေတာ္တယ္ ... 
ေဒၚေလး ... အရမ္းေတာ္တယ္ ... လက္စားေခ်ဖို႔ေနရာမွာ ... ဒါမ်ိဳးေတြက အသံုး၀င္တာပါလား ...

ေနာက္ေဖးသံပန္းတံခါးကို ... ခပ္ႀကီးႀကီးသံႀကိဳး ႏွစ္ႀကိဳ းနဲ႔ခ်ည္ထားၿပီး ေသာ့ခတ္ထားသည္ ... 
အေပၚေသာ့ကိုဖြင့္ ... ေအာက္ေသာ့ကိုဖြင့္ ... ေနာက္ေဖးတံခါးကေန ၀င္လာေတာ့ ... စားပြဲေတြ အမ်ားႀကီး 
ေတြ႔ရသည္ ... စားပြဲေတြ ေရွ႕တြင္ မွန္ခန္းတစ္ခု ... မွန္ေပၚတြင္ Financial Manager ... ဘ႑ာေရးမွဴးေပါ့ 
... ဟင္း ဟင္း ... တံခါးဘုလံုးေလးထကဲို ... သံေခ်ာင္းေလးထည့္ ... အေပၚထုိး ... ေအာက္ထိုး ... 



ေဘးကလန္႔ ... ဟိုဘက္ဒီဘက္ ... ေမႊလိုက္ေတာ့ ... ဟင့္ ... စိတ္က မေန႔က ... ကိုယ့္ေရႊၾကဳပ္ေလးကို 
ကိုယ္ေမႊတာ ... သြားသတိရသည္ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... ဟြန္႔ ... ငါကလည္း ငါပ ဲ... 
အေတြ႔မေရွာင္ႏုိင္တဲ့ ... ေခြးမမ်ားျဖစ္ေနၿပီလားမသိ ... အခုေတာ့ ... မေတြးႏုိင္ ... ေနာက္မွေပါ့ ... ဟိ ... 
ႏႈတ္ခမ္းကို ဖိကိုက္ၿပီး ... ထပ္ေမႊလိုက္သည္ ... ေသာ့ကိုေျပာတာပါ ... 

"ခ်က္ ..."

ဟဲ ... ဟ ဲ... တံခါးေလး ပြင့္သြားေတာ့ .. အထမဲွာ စားပြဲခုံႀကီး ... စာရြက္စာတမ္းေတြ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ 
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ... ထပ္ထားသည္ ... မိန္းမဆိုတာ ခက္သားလားရွင္ ... စပ္စုခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ ... 
ေက်ာပိုးအိတ္ထကဲ ... ဓါတ္မီးေလးကို ထုတ္ၿပီး ... နည္းနည္း ဖတ္ၾကည့္လိုက္သည္ ... အို ... ဘဏ္ကေန 
ေငြေခ်းထားတာပါလား ... ဘဏတ္ိုးေငြသြင္းရမယ့္ ဆင့္ေခၚစာ ... သိန္းေပါင္း ... ၇၀၀၀ ... ဟိုး ... 
မနက္ျဖန္သြင္းရမယ့္ ဘဏ္တိုး ပိုက္ဆံေတြက ... အင္း ... ဒီသံဘီဒုိႀကီးထမဲွာေပါ့ ... ဘီဒုိေသာ့ကို 
ခပ္သြက္သြက္ ... ေမႊလိုက္သည္ ...

"ခ်က္ ... ဂေလာက္"

အုိး ... ဟို႔ ... ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ... ပိုက္ဆံေတြကို ... ဘဏ္ထမဲထည့္တာလ ဲ... ၾကည့္ရတာ ... 
အခ်ိန္မမွီေတာ့လို႔ ... ခဏသိမ္းထားတာလား ... ဒါမွမမဟုတ္ ... အိမ္ေတြ ၿခံေတြ ... ေရာင္းရေငြေတြကို 
သိမ္းထားတာလား ... ဟာကြာ ... ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ... ဘာေတြေလွ်ာက္ေတြးေနမွန္းမသိဘူး ... 
ငါးေထာင္တန္ေတြ အထပ္လိုက္ ... ေက်ာပိုးအိတ္ထကဲ ... အိတ္အမည္းေလးေတြကို ထုတ္သည္ ... ထည့္ 
ထည့္ ... ျမန္ျမန္ထည့္ ... ၂ ... ၄ .. ၆ ... ၁၀၀ ... တစ္အုပ္ကို ... ၅ သိန္း ... အုပ္ ၁၀၀ ဆို ... သိန္း ၅၀၀ 
... ဟူး ... ရႈံ႕ႀကိဳးေလးကို တင္းေနေအာင္ခ်ည္ ... ေနာက္တစ္ထုပ္ ... ထပ္ထည့္သည္ ... 
ေခၽြးျပန္လုိက္တာရွင္ ... ၁ ထုပ္ ... ၂ ထုပ္ ... ၁၄ ထုပ္ ... ဟူး ... ေမာလိုက္တာ ... မၿပီးေသးဘူး ... 
အိတ္ေတြကို ... ဂ်ိတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ... ေနာက္ေဖးက ႀကိဳးကေန ေလွ် ာခ်လိုက္သည္ ... အုိေက ... အားလံုးၿပီးၿပီ 
... 
ေနာက္ဆံုးလက္ေဆာင္ေလးေတာ့ ... ထားခဲ့ရမွာေပါ့ ... ဗီဒိုႀကီးထကဲ ... စာခ်ဳပ္ေတြကို အက္ဆစ္ရည္ေတြ 
ျဖန္းပစ္လိုက္သည္ ... အက္ဆစ္က ရွကဲန ဲ... စာရြက္ေတြကို ... စားပစ္လိုက္တာ ... 
ၾကည့္ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... မနက္က်လို႔ ဗီဒုိတံခါးဖြင့္လိုက္ရင္ ... အားလံုး ေဟာင္းေလာင္း ... ဟား ဟား 
ဟား ...  ဦးသက္ေအာင္ ... လူယုတ္မာႀကီး ... သက္ေအာင္ ... သိန္း ၇၀၀၀ ဆံုးရႈံးလို႔ ... ဘယ္လို 
ေဒါသေတြ ထြက္ေနမလဆဲိုတာ ... ကၽြန္မ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ခ်င္စမ္းပါဘိ ... ရွင့္လို လူယုတ္မာကို ... 
သြက္သြက္ခါ ရူးေအာင္ ... လက္စားေခ်ျပမယ္ ...

ဗီဒုိကို ျပန္ပိတ္ ... အခန္းတံခါးကို ျပန္ပိတ္ ... ေနာက္ေဖးသံႀကိဳးေတြ ျပန္ပတ္ ... ေသာ့ခတ္ ... 
သြယ္ထားတဲ့ ႀကိဳ းကေန ... ခပ္သြက္သြက္ ... ကူးၿပီး ... ဒီဘက္တုိက္ကို ျပန္လာခဲ့သည္ ... ခ်ည္ထားတဲ့ 



ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ ... မီးျခစ္နဲ႔ မီးရိႈ႕လိုက္တယ္ ... ဟင္း ဟင္း ... ေရနံစည္ရယ္ ... ဓါတ္ဆီရယ္ စိမ္ထားေတာ့ ... 
ရွကဲန ဲ... ႀကိဳးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေလာင္သြားသည္ ... ဟုိးဘက္တုိက္က ... ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳ းထံုးေလးကပါ 
... မီးေလာင္သြားသည္ ...  အုိေက ... ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းတယ္ ... ေနာက္ေဖးတံခါးကို ပိတ္ ... 
ေငြထုပ္ေတြကို ... ေအာက္ကိုသယ္ခ်သည္ ... ကားေနာက္ဖံုးထဲ ေသခ်ာစီၿပီးထည့္လိုက္သည္ ... ၀ွီး 
ေမာလိုက္တာရွင္ ...

မ်က္ႏွာဖံုးကို ... ဆြဲခၽြတ္လုိက္ေတာ့ ... ဆံႏြယ္ရွည္ရွည္က ... ၀ကဲ်လာသည္ ... ေက်ာပိုးအိပ္ကို ပစ္ခ်ၿပီး ... 
လက္အိတ္ကိုခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... ေနာက္ေက်ာက ဇစ္ကို ျဖဳတ္ ... ကိုယ္က်ပ္အက်ႌကို 
ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... ေခၽြးေတြေၾကာင့္ ... တစ္ကုိယ္လံုး ကပ္ေစးေနတာပရဲွင္ ... အက်ႌေတြကို ... 
လံုးေထြးၿပီး ... ေက်ာပိုးအိတ္ထထဲည့္ ... ခုနက ... အက်ႌေဟာင္းကိုလည္း ... ထပ္ထည့္ ... 
ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေသခ်ာပိတ္ၿပီး ... ကားေနာက္ဖံုးထ ဲပစ္ထည့္လိုက္သည္ ... နာရီကုိ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၉ 
နာရီ ...

ဒါ ... ဒါ ... ဒါ ... ဒီ ... ဒီ ... ဒီ ... ဟုိ႔ ... ဟို႔ ... ဟိုး ...

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ... သီခ်င္းေလး ၿငီးၿပီး ... လႈပ္လီလႈပ္လဲ့နဲ႔ ... ကၽြန္မ ေရခ်ိဳးခန္းဆီကို ေလွ်ာက္လာပါတယ္ ... 
ေျခလွမ္းေတြကို ... မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းထ ဲေလွ် ာက္ၿပီး ... တင္ေတြကို ... အျပတ္ယမ္းခါပစ္လိုက္ပါတယ္ ... 
ေရခ်ိဳးခန္းအ၀ေရာက္ေတာ့ ... ပင္တီေလးကို ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... အာ ဟာ့ ... ေခၽြးေတြေၾကာင့္ ... 
ေစးကပ္ေနတာပရဲွင္ ... လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္လိုက္လို႔ထင္ပါရ႕ဲ ... ပင္တီေလးက ... ပန္းေတာင္ၾကားမွာ 
ညပ္ေနရွာတယ္ ... သတိနဲ႔ ... ခၽြတ္ခ်လုိက္ေပမယ့္ ... လူကေတာ့ တြန္႔ကန ဲျဖစ္သြားတယ္ရွင့္ ... 
ဘာမွန္းလမဲသိဘူး ... အထိကိုမခံတဲ့ ... ေရႊၾကဳပ္ေလးပဲ ... ေရခ်ိဳးခန္းထမဲွာ ... ဆံပင္ေတြကို ခ်ည္ၿပီး ... 
ေရမစိုေအာင္ ... ပလပ္စတစ္ အေဆာင္းေလးေဆာင္းလုိက္သည္ ... ရႈပ္လိုက္တဲ့ ... ဆံပင္ ... 
ေရပန္းေလးကို ဖြင့္ခ်လိုက္ေတာ့ ... ဟား ... ေအးသြားတာပ ဲ... ဆပ္ျပာရည္ေလးကို ... လက္ထထဲည့္ၿပီး ... 
ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ... ေလွ်ာက္ပြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... ဟြန္႔ ... ရင္ႏွစ္မႊာက ... ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္သည္ ... 
ကၽြန္မ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ... အုပ္ကိုင္လို႔ မႏုိင္ေအာင္ ... ထြားလာတာလား ... မေန႔က ... ကလိမိလုိ႔ ... 
လက္ေယာင္လိုက္ၿပီး ... ေဖာင္းလာတာလားမသိ ... ဆပ္ျပာရည္ေလးန႔ဲ ... ပြတ္သပ္လိုက္ေတာ့ ... 
စိတ္ထမဲွာ တစ္မ်ိဳးေလးေပါ့ ... ပန္းေရာင္ႏို႔သီးဖ်ားေလးကို ... ဖြဖြေလးပြတ္ပစ္လိုက္ေတာ့ ... ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက 
... တဟင္းဟင္း ျဖစ္လာပါတယ္ ... အုိး ... ကၽြန္မဟာ ... အေတြ႔ကို မေရွာင္ႏုိင္ပ ဲ... 
ငမ္းငမ္းတက္ျဖစ္ေနၿပီလား ... ခက္တာပရဲွင္ ... ကာမအရသာဆိုတာ ... စမိရင္ ... ျဖတ္ရခက္တယ္ရွင့္ ... 
စားဖူးတဲ့ကေလးက ပိုငတ္တယ္တဲ့ ... လုပ္ဖူးေတာ့ ... ဒီခံစားခ်က္ကို ... ထပ္ထပ္ၿပီး ခံစားခ်င္တာေပါ့ရွင္ ... 
ဟင့္ ... လက္ေလးက ... ေအာက္က ... ေရႊၾကဳပ္ေလးကို ... အလိုလို ေရာက္သြားသည္ ... အုိ ... 
ပန္းဖူးေလးက ... ဘာလို႔ ေထာင္မတ္ေနတာလဟဲင္ ... ဘာမွေတာင္မလုပ္ရေသးဘူး ... တစ္ခ်က္ေလး 
ပြတ္မိလိုက္ေတာ့ ... လူကို ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားသည္ ... ဟင္း ... မျဖစ္ဘူး ... မျဖစ္ေသးပါဘူး ... 
ေနာက္က်ေနၿပီ ... ညစာစားပြ ဲတစ္ခု တက္ရအုံးမယ္ ... ဟင္းကန ဲသက္ျပင္းခ်ၿပီး ... ႏႈတ္ခမ္းကို 



ျပတ္ထြက္မတတ္ ... ကိုက္ထားရင္း ... စိတ္ကို ပိုင္းျဖတ္လိုက္ရသည္ ... နည္းနည္းေတာ့ ...  ဘ၀မက်ခ်င္ 
... လိုခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္တာ ... မျဖစ္ရလို႔ထင္ပါရ႕ဲ ... ေဒါသေလးေတာ့ ထြက္မိတယ္ ... ခက္တယ္ရွင္ ... 
ခက္တယ္ ... ေရစုိေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို ... မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါနဲ႔ ... ခပ္သြက္သြက္ ... သုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ... 
အလွဆီလိုးရွင္း ကို ... အသားထဲ စိမ့္၀င္သြားေအာင္ ... ေသခ်ာလိမ္းလိုက္တယ္ ... ဒါမွ ေမႊးၿပီး ...  
အသားအအရည္ေခ်ာမြတ္မွာေပါ့ရွင့္ ... မ်က္ႏွာကို ခပ္သြက္သြက္ ... မိတ္ကပ္ကို လိမ္းလိုက္သည္ ... 
ခပ္ပါးပါးပလဲိမ္းတယ္ ... ကၽြန္မက ... မိတ္ကပ္အထူႀကီး လိမ္းရတာ ... မႀကိဳက္ဘူးရွင့္ ... 
ဆံပင္ေတြကိုလည္း ... အေမႊးဆီနဲ႔ ေသခ်ာ လိမ္းလိုက္ေတာ့ ... မည္းေမွာင္တဲ့ ဆံေကသာက ... ပိုၿပီး ... 
ေတာက္ေျပာင္လာတာေပါ့ ... ဘရာစီယာ ကိုယ္ၾကပ္္ကို ... ၀တ္လိုက္သည္ ... ဘရာစီယာခြက္ထမဲွာ ... 
ရင္ႏွစ္မႊာက ... ပိုလို႔ မို႔ေမာက္လာသည္ ... ဟင့္ ... ဟိုက်ရင္ ... ႏွာဘူးေတြကေတာ့ ... မ်က္လံုးခြာေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူးထင္တယ္ေနာ္ ... ဂါ၀န္ ... ခရမ္းေရာင္ ... ညစာစားပြဲမွာ ... ထင္ရွားေအာင္ ... 
ဒါမ်ိဳး၀တ္ရတယ္ရွင့္ ... ဂါ၀န္က နည္းနည္းေတာ့ တုိတယထ္င္တယ္ ... ဒူးအထက္နားေရာက္တယ္ဆိုေတာ့ 
... သိပ္တိုတယလ္ို႔လည္း ... ေျပာလို႔မရပါဘူး ... အို ... ဂါ၀န္ကေဟာင္းေလာင္းႀကီး ... 
ပင္တီေလး၀တ္မွေပါ့ရွင့္ ... ခရမ္းေရာင္ ပင္တီေလးကို ... ေကာက္စြပ္လိုက္သည္ ... ဟင္း ... ဟင္း ... 
စိတ္ထမဲွာ နည္းနည္းေတာ့ လံၿုခံဳသြားသည္ ... နားကပ္ေတြတပ္ ... လည္ဆြဲခပ္ေသးေသးပ ဲ... 
ဆြဲလိုက္တယ္ ... ရင္ႏွစ္မႊာအလွနဲ႔တင္ ... လံုေလာက္ပါတယ္ရွင့္ ... အုိ ... ေမ့က်န္ခဲ့ေတာ့မလုိ႔ ... 
ပင္တီေလးကို ေကာက္ၿပီး ... ေက်ာပိုးအိတ္အမည္းထဲ သြားထည့္လိုက္ၿပီး ... ကားေနာက္ဖံုးကို ... ေသခ်ာ 
ေသာ့ခတ္လိုက္သည္ ... ကားကို အျပင္ထုတ္လုိက္သည္ ... တံခါးပိတ္ ... ေသာ့ခတ္ ... ပတ္၀န္းက်င္ကို 
ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... လူမရွိ ... အုိေက ... 

နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... ၉း၂၀ ... မွီပါတယ္ ... ပြဲက ၉း၃၀ မွ စတာ ... ထရိတ္ဒါးဟုိတယ္ ဆုိေတာ့ ... 
သိပ္မေမာင္းရပါဘူး ... အ၀င္ေပါက္နဲ႔ နီးတဲ့ ကားပါကင္မွာ ... ထုိးလုိက္တယ္ ... အုိး ... ေမ့ေတာ့မလို႔ ... 
ဖိနပ္မ၀တ္ရေသးဘူး ... ျမန္မာျပည္မယ္ တစ္ေယာက္ ... ေျခဗလာနဲ႔ ... ထရိတ္ဒါးဟုိတယ္ 
ကိုလာတယ္ဆိုရင္ ... ဟိ ဟိ ... ဂ်ာနယ္ထမဲွာ ... ေတာ္ေတာ္ေဟာ့သြားေပါ့ရွင္ ... ခရမ္းေရာင္ ... 
ေဒါက္ဖိနပ္ကို ... စီးၿပီး ... ကားေအာက္ ဆင္းလိုက္တယ္ ... ကားေနာက္ခန္းက ... ၀က္၀ံရုပ္ႀကီးကို ... 
အျပင္ထုတ္ၿပီး ... သယ္လိကု္ပါတယ္ ... ကၽြန္မ ... ၿပံဳးလိုက္တယ္ ... ေက်နပ္တယ္ရွင္ ... ေက်နပ္တယ္ ... 
အားလည္းအားရတယ္ ... ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ ... ထရိတ္ဒါးဟုိတယ္ ၀င္လာေတာ့ ... လူေတြ ေတာ္ေတာ္စံုေနၿပီ ... 
နာမည္ႀကီး မင္းသမီး ... ေမြ႔ေန႔ပြမဲို႔ ... ခန္းမထမဲွာ ... လွပ်ိဳ ျဖဴေတြ ... အလွတရားေတြ ... ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္နဲ႔ 
... လင္းလက္လို႔ေနပါတယ္ ...

"ဟယ္ ... လွျမတ္ ... ေရာက္ၿပီလား ... လာ ... လာ ... ဒီေန႔ အရမ္းလွတယ္ေနာ္ ... လွျမတ္"
"မမရ႕ဲ ... အလွတရားကို မမွီေသးပါဘူး ... မမရယ္ ... ဟင္း ... ဟင္း"

မင္းသမီးက ... အျဖဴေရာင္ ဂါ၀န္ရွည္ကို ၀တ္ထားပါတယ္ ... မိန္းမတို႔ရ႕ဲ ... အတြင္းပစၥည္းေတြက ... 
အခုထိလွေသးတယ္ဆိုေပမယ့္ ... နည္းနည္းေတာ့ က်ေနပါၿပီ ... မိတ္ကပ္ေၾကာင့္ ... မီးေရာင္ေအာက္မွာ 



... အရမ္းလွေပမယ့္ ... တမ်ိဳ းႀကီးပရဲွင္ ... မင္းသမီးရ႕ဲ ... ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ... ဧည့္ခံလာေတာ့ ... ကၽြန္မ ... 
ၿပံဳးျပလိုက္ၿပီး ... လက္ထကဲ ... ၀က္၀ံရုပ္ႀကီးကို ... ေပးလိုက္ပါတယ္ ...

"ဟက္ပီဘက္ေဒးေနာ္ ... မမ ... ဒီထက္ပိုလွၿပီး ... အကယ္ဒမီေတြ ... ႏွစ္တိုင္းရပါေစ"
"အုိ႔ ... လွျမတ္ရယ္ ... ေက်းဇူးေနာ္ ... ညီမေလး ... ေက်းဇူး"

"ရႊတ္" ကန ဲ... ကၽြန္မပါးကို ... သူနမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ကၽြန္မလည္း ... ျပန္နမ္းပစ္လိုက္ပါတယ္ရွင္ ... 
ခန္းမထမဲွာ ထုိင္ေနတဲ့ ... လူေတြကေတာ့ ... ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကပါတယ္ ... နာမည္အႀကီးဆံုး ... မင္းသမီးနဲ႔ 
... မယ္ျမန္မာ တို႔ ... ဘယ္သူ ပိုလွလဆဲိုတာ ... တီးတိုးတီးတိုးနဲ႔ ... သဖန္းပိုးလုပ္ေနၾကပါတယ္ရွင္ ... 
ဟင္း ... ဟင္း ... ဒါကလည္း ... လူ႔သဘာ၀ပေဲလ ... ကၽြန္မ ဘယ္၀ိုင္းမွာ ထိုင္ရင္ေကာင္းမလဲ ... အေရွ႕ကို 
... ေလွ်ာက္ရင္း ... လိုက္ၾကည့္ရင္း ... စင္ျမင့္္နားက VIP ၀ိုင္းမွာ ... တစ္ေယာက္ထဲ ထုိင္ေနတဲ့ ... 
လူတစ္ေယာက္ကို ... ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္ ... ဟုိလူယုတ္မာေပါ့ ... အျပင္မွာ မေတြ႔ဖူးေသးေပမယ့္ ... 
ဒင္းမ်က္ႏွာကို ... အသစဲြဲေအာင္ မွတ္ထားတယ္ရွင့္ ... အေမကို သတ္ခဲ့တဲ့ ... လူကို ... ေမ့စရာလားရွင္ ... 
ကၽြန္မ ... မ်က္ႏွာ ... ေဒါသေၾကာင့္ ... တည္သြားပါတယ္ ... စိတ္ထမဲွာ ... သူ႔ကို ... ထၿပီး 
လည္ပင္းညွစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ... လည္ပင္းကို ... ဓါးနဲ႔ လွီး ပစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ သူ႔ကိုလည္း 
စိုက္ၾကည့္လိုက္မိပါတယ္ ... သူကလည္း ... ကၽြန္မတို႔ကို ... ၾကည့္္ေနေတာ့ ... အၾကည့္ခ်င္းဆံုမိပါတယ္ ... 
ဟင္း ဟင္း ... ေတြ႔ၾကၿပီေပါ့ေလ ... အခုခ်ိန္မွာ ... ရွင့္စိတ္ေတြ ေပ်ာ္ေနမွာေပါ့ ... မနက္ျဖန္ ရံုးတက္မွ ... 
သိန္း ၇၀၀၀ ေပ်ာက္ေနမွန္းသိရင္ ... ေဒါသူပုန္ထမယ့္ မ်က္ႏွာကို ... ၾကည့္ခ်င္စမ္းပါဘိ ... အေတြးေၾကာင့္ 
... ကၽြန္မ ... ၿပံဳးလိုက္ပါတယ္ ... ဒါကို သကူ ဘာထင္သြားလမဲသိ ... ဟင္း ဟင္း ... ဒင္းကို ၿပံဳးျပတယ္မ်ား 
ထင္ေနလားမသိ ... သူ႔ေဘးမွာ ... ေနရာတစ္ေနရာ ... လြတ္ေနပါတယ္ ... မင္းသမီးက ... ကၽြန္မလက္ကို 
ဆြဲၿပီး ... ေလွ်ာက္လာရင္း ... အဲဒီခံုကို ... ညႊန္ျပၿပီး ...

"လွျမတ္ ... ဒီမွာထုိင္ေနာ္ ... ပြဲၿပီးမွ ျပန္ရမယ္ေနာ္ ... ဒါပဲ"
"အုိ ... မမကလည္း ... VIP ၀ိုင္းႀကီးမွာ ... ထိုင္ရမွာလား"
"ျမန္မာျပည္ရ႕ဲ ... အလွတပါးဆိုတာ ... VIP ၀ိုင္းမွာ ထိုင္ရမွာေပါ့ကြယ္ ... ဟုတ္ဘူးလား"
"ဟင္း ... ဟင္း ... ဟုတ္ကဲ့ ... မမ"

ကၽြန္မ ... စိတ္ေတာ့  နည္းနည္းပ်က္မိတယ္ရွင့္ ... ဒီလို လူယုတ္မာ ေဘးမွာ ... ထုိင္ရတာ ... 
မသတီပါဘူးရွင္ ... အခုေတာ့ ... မတတ္ႏုိင္ဘူး ... ကံတရားက ... ဒီလိုမ်ိဳး ... ဇာတ္လမ္းဆင္ေတာ့ ... 
ကၽြန္မကလည္း ... ဗ်ဴဟာေျပာင္းရမွာေပါ့ရွင့္ ... ဟင္း ... ဟင္း ... စြ႔ံကားတဲ့ ... တင္ေတြက ... ထုိင္ခံုေပၚမွာ 
... အိကန ဲ... ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး ... လူယုတ္မာကို ... တစ္ခ်က္ ၿပံဳ းျပလိုက္ပါတယ္ ... 

"သူက ... အိမ္ၿခံေျမသူေဌးႀကီး ... ဦးသက္ေအာင္တဲ့"
"ဟုတ္ကဲ့ ... မမ"



"သူကေတာ့ ... "
"ျမန္မာျပည္ရ႕ဲ ... အလွတပါး ... လွျမတ္သူဇာႏြယ္ မလား"
"ဟင္း ဟင္း ... အခ်င္းခ်င္းသိေနၾကတာလား ... ဒါဆို ... စကားဆက္ေျပာၾကအုံးေနာ္ ..."
"မဟုတ္ ..." မဟုတ္ဘူးေျပာမလို႔ပါ ... ဒါေပမယ့္ ... ကၽြန္မစကားမဆံုးခင္ ... မင္းသမီးက ... ထြက္သြားၿပီ 
...
"ဟင္း ဟင္း"
"လွျမတ္သူဇာႏြယ္ ... နာမည္ေရာ ... လူေရာ ... အရမ္းလွတယ္ဗ်ာ ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္" 

ကၽြန္မကို ... ခ်ီးက်ဴးသလိုနဲ႔ ... ခရမ္းေရာင္ ... အက်ႌလည္ဟိုက္ေအာက္က ... ရုန္းၾကြေနတဲ့ ... 
ရင္သားေတြကို ... ငမ္းငမ္းတက္ ... ၾကည့္္ေနတာေတာ့ ... မလြန္လြန္းဘူးလားရွင္ ... စိတ္ထမဲွာ ... 
ေဒါသအရမ္းထြက္မိပါတယ္ရွင္ ... အတြင္းစိတ္ကို မေပၚေအာင္ ... မနည္းထိန္းၿပီး ... ဟန္လုပ္ကာ ... 
ၿပံဳးျပရင္း ... ကၽြန္မရင္ႏွစ္မႊာကို ... ပိုၿပီး ... ၀င့္လာေအာင္ ... အေရွ႕ကို နည္းနည္းေကာ့ၿပီး ... 
ထုိင္ပစ္လိုက္တယ္ ... ဟင္း ... ဟင္း ... ဒီႏွာဘူးေကာင္ကို ... စိတ္ၾကြေအာင္ ... မရိုးမရြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး 
... ပညာေပးရမယ္ ...

"အစ္ကိုကလည္း ...  ေယာက်္ားေခ်ာ ... ေခ်ာပါတယ္ေနာ္"

အစ္ကို ... လို႔ ေခၚၿပီး ... ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ ... ညဳပစ္လိုက္တယ္ ... ဟင္း ဟင္း ... ရြံလိုက္တာရွင္ ... ရြံလိုက္တာ 
... အစီအစဥ္ရွိလုိ႔သာ ... ညဳလိုက္ရတယ္ ... သူ႔ကို အစ္ကို လို႔ ေခၚလိုက္လို႔လား မသိပါဘူး ... 

"ဟား ဟား ဟား ... ေကာင္မေလးက ... စကားတတ္တယ္ေနာ္"
"အို ... စကားမတတ္ပါဘူးရွင္ ... ေခ်ာလို႔ ခန္႔လို႔ ... သေဘာရိုးေျပာတာပါေနာ္"
"သူဇာလို႔ ေခၚရင္ေကာ ရတယ္မွတလ္ားဟင္"
"အုိ ... သေဘာက်သလို ေခၚပါ ... အစ္ကိုရယ္ ... ရပါတယ္ ... ဟင္းဟင္း"

သားေကာင္ကေတာ့ ... ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ... တန္းတန္း၀င္လာတာပဲ ... ဟင္း ဟင္း .... ေက်ာ့ကြင္းနဲ႔ 
ေထာင္စရာမလိုေတာ့လည္း ... သက္သာတာေပါ့ရွင္ ... မိလို႔ကေတာ့ ... အသည္းကို  အရွင္လတ္လတ္ခြဲၿပီး 
... အက္ဆစ္နဲ႔ ပက္ပစ္မယ္ ... အေရခံြကို ... တမွ်င္ခ်င္း ... ခြာပစ္မယ္ ... ဟင္း ... ဟင္း ...

"သူဇာက ... အသားအေရလည္း ... လွတယ္ေနာ္"
"ဟုတ္တယ္ ... အစ္ကိုရ႕ဲ ... ကၽြန္မက ... ငယ္ငယ္တည္းက ... အသားအေရ ... လွတယ္ရွင့္"
"ဒါဆုိ ... ေဖြးဥေနမွာပဗဲ်ာ"



ဘယ္ေနရာ ေဖြးဥေနတာလဲ ... စကားကို ... အေႏွာင့္အသြားမလြတ္ ... မထိတထိ ... လာေျပာေနေတာ့ ... 
ပါးပိတ္ရိုက္ပစ္လိုက္ခ်င္တာရွင္ ... မျဖစ္ေသးဘူး ... မျဖစ္ေသးဘူး ... စိတ္ထိန္းမွ ... ဟင္း ...

"အုိ ... အစ္ကိုေနာ္ ..."

ကၽြန္မ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကိုက္ၿပီး ... မ်က္ေစာင္းေလး ထုိးလိုက္ပါတယ္ ... မိန္းမမာယာထကဲ ... 
မ်က္ေစာင္းထုိးျခင္းဟာ ... တိုက္ပြဲ တရာေအာင္လာတဲ့ ... ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ... 
ပ်ာယာခတ္ၿပီး ... စိတ္ကို မရိုးမရြျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ... နည္းေပါ့ရွင္ ... ဟင္း ဟင္း ... 

"ဟုိေလ ... အဲဒီသေဘာ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ ... အသားအေရက လွေတာ့ ... ေဖြးဥေနမွာေပါ့လို႔ 
ေျပာတာဗ်ာ ..."
"ဟြန္႔  ... ေတာ္ေသးတာေပါ့ရွင္ ... "
"သူဇာက ... ေၾကာ္ျငာေတြဘာေတြ ... ေတာ္ေတာ္ ရိုက္ေနရၿပီလား"
"မရိုက္ရေသးပါဘူး ... အဆက္အသြယ္ကလည္း နည္း ... ရႈပ္ရႈပ္ရွက္ရွက္ေတြလည္း မႀကိဳက္ေတာ့ ... 
မရိုက္ရေသးပါဘူးရွင့္"
"ကိုယ္တို႔ ကုမၸဏီအတြက္ ... ေၾကျငာရိုက္ေပးႏုိင္မလားဟင္"

ရိုးေနၿပီ ... ဒါမ်ိဳ းေတြက ... ရိုးေနၿပီ ... တျခားမိန္းကေလးေတြလို ... ေငြနဲ႔ မွ်ားၿပီး ... 
ေသြးေဆာင္ခ်င္တယ္ေပါ့ ... မွ်ားေပါ့ရွင္ ... မွ်ားေပါ့ ... ငါးမွ်ားခ်ိတ္က အစာလာဟပ္တာ ... ရွင္လား ... 
ကၽြန္မလား ... သိပ္မၾကာခင္ သိရမွာေပါ့ရွင္ ... 

"ဘယ္လို ေၾကျငာမ်ိဳးလဟဲင္ ... ျပကၡဒိန္ေၾကျငာေလာက္ေတာ့ မရိုက္ခ်င္ဘူးရွင့္"
"မဟုတ္ဘူးေလ ... အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပြေဲတြမွာ ... သူဇာ့ပံုနဲ႔ ေၾကျငာခ်င္တယ္ ... အႏုပညာေၾကးလည္း 
... မနည္းေစရပါဘူး"
"အႏုပညာေၾကးက အဓိက မက်ဘူးရွင့္ ... ကၽြန္မက ... ကၽြန္မ သိကၡာကို သိပ္တန္ဖိုးထားတယ္ ... 
အက်င့္မေကာင္းတဲ့ ... ကလိမ္ကက်စ္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ... ကၽြန္မ အသံုးခ်မခံႏုိင္ဘူးရွင့္"
"ဟာ ... ကုိယ္တို႔လုပ္ငန္းကို ... အက်င့္မေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာလား"
"ဒီသေဘာမဟုတ္ပါဘူး ... အခုမွေတြ႔တာဆိုေတာ့ေလ ... ေသခ်ာ မသိေသးဘူးေပါ့ ... အစ္ကိုရယ္ ... 
ခဏေလးေနာ္"

ေမြ႔ေန႔ရွင္ မင္းသမီးက ... ေမြ႔ေန႔ကိတ္လွီးမလို႔ ... လွမ္းေခၚေနေတာ့ ... ထုိင္ခံုက ျမန္ျမန္ထလုိက္သည္ ... 
ကိုယ္အလွည့္မွာ ... ဖြံ႔ထြားတဲ့ ... တင္သားကို ... သူ ျမင္သာေအာင္ ... သိမ့္ကနဲ ... ၿငိမ့္ကန ဲ... 
လႈပ္ယမ္းပစ္လိုက္သည္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ေနာက္ပိုင္းအလွေတြေၾကာင့္ ... ရင္ေတြပူေနမယ္ဆိုတာ သိသားပ ဲ... 
တင္ေလးေတြကို ... ပိုလႈပ္ယမ္းေအာင္ သြက္သြက္ေလွ်ာက္ၿပီး ... စင္ေပၚတက္သြားသည္ ... သူက 



ကၽြန္မေနာက္က ... လိုက္လာရင္း ... မ်က္လံုးေတြက မခြာတမ္း ... ၾကည့္ေနတာေတာ့ .... ေသခ်ာတာေပါ့ 
...

"လာ ... လွျမတ္ ... လာ"

အကုန္လံုး ... ဟက္ပီဘက္ေဒးသီခ်င္း ဆိုၿပီး ... မင္းသမီးက ... ကိတ္မုန္႔လွီး ... မုန္႔ခြံ႔ေၾကြးၾက ... အားလံုး 
ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ႔ ... ေပ်ာ္ၾကသည္ ... ၿပီးေတာ့ စားၾက ေသာက္ၾကဖုိ႔ ...
ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ျပန္လာပါတယ္ ... ဒင္းလည္း လိုက္လာပါတယ္ ...

"ခုနက ... ကိစၥေလးကို ... လက္ခံမွာလားဗ်ာ ... မနက္ျဖန္ ... ရံုးခ်ဳပ္ကို ... လာခဲ့ပါလားဟင္ ... ေသခ်ာ 
ရွင္းျပေပးတာေပါ့ ... "
"ဟုတ္ပါၿပီရွင္ ... လာခဲ့ပါ့မယ္ ... အစ္ကိုက ... ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မလဟဲင္"
"၁၀ နာရီေလာက္ဆို ေရာက္ပါၿပီ ... ၁၁ နာရီေလာက္ လာခဲ့ေပါ့ဗ်ာ ... သူဇာ့ကို ... ေန႔လည္စာပါ 
ေကၽြးပါ့မယ္"
"ေကာင္းပါၿပီရွင္ ... ေကာင္းပါၿပီ"
"ဒါေသာက္မလားဟင္"
"ဟင့္အင္း ... ကၽြန္မ ...  အရက္မေသာက္တတ္ဘူးရွင့္"
"ကိုယ္ တစ္ခြက္ေလာက္ ... ေသာက္လို႔ရတယ္ မွတ္လား"
"ရပါတယ္ရွင္ ... ေသာက္ပါ ... ကၽြန္မ ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုပါဘူး ... မင္းသမီးရ႕ဲ ပြဲပဟဲာကို ..."
"ဟဲ ... ဟ ဲ... လိုတာေပါ့ ... သူဇာရယ္ ... သူဇာက မေသာက္နဲ႔ ဆို မေသာက္ဘူး ... သူဇာက 
ေသာက္ဆိုမွ ေသာက္မယ္ ..."

ေသျခင္းဆုိးႀကီး ... ကၽြန္မကို ... လာညဳေနတယ္ ... ကၽြန္မ ... ရွက္သလုိ ... ရြံ႕သလို ... ၿပံဳးျပရင္း ...

"အို ... ဘာဆုိင္တာ မွတ္လို႔ ... ခဏေလးေနာ္ ... ဗုိက္ေလးလာလို႔ ..."
"ကိုယ္ လိကု္ပို႔ေပးမယ္ေလ ..."
"ရပါတယ္ ... ဒီမွာပ ဲေစာင့္ေနေနာ္ ... သူမ်ားေတြ ၾကည့္ေနတယ္"
"ေအာ္ ... ေအာ္ ... အုိေက ... ျမန္ျမန္ျပန္လာခဲ့ေနာ္"
"အင္းပါ"

ပိုၿပီးရင္းႏွီးလာသလိုလို ... လိုက္ေလ်ာသလိုလို ... စကားမ်ိဳးေတြနဲ႔ ... ကၽြန္မ ထၿပီး ... toilet ကို 
ထြက္လာတယ္ ... ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ... လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ေပါ့ ... ဒင္း ၾကည့္ပါေစ ... ေတြးပါေစ ... ရာဂေတြ 
... ျမဴခိုးေ၀ေနတဲ့ ... ဒင္းလုိ သားေကာင္မ်ိဳးကို ... မိလို႔ေတာ့ ... ေသြးေၾကြးေတြ အကုန္ျပန္ဆပ္ပစ္မယ္ ... 



ကၽြန္မ toilet ထ ဲေရာက္ေတာ့ ... တံခါးဂ်က္ကို ေသခ်ာပိတ္လိုက္သည္ ... ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဖြင့္ၿပီး ... 
အထကဲ ... နာရီေလးကို ၾကည့္လိုက္သည္ ...ေဆးလံုးေလးကို ... ထုတ္လိကု္သည္ ... လိင္စိတ္ၾကြေစေသာ 
ေဆး ... ဂ်ာမဏီကေန ... တကူးတက ... မွာယူထားတဲ့ ေဆး ... ဒီေဆးက ... ခ်ကျ္ခင္း တန္ခိုးမျပ ... 
နာရီ၀က္ ... ၁ နာရီေလာက္ေနမွ ... ေဆးစြမ္းျပသည္ ... မေနႏုိင္ ... မထိုင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ... 
ေသြးသားေသာင္းက်န္းေစေသာ ေဆး ... ေဆးလံုးေလးကို ... လက္သည္းခြံၾကားထထဲည့္ၿပီး ... 
ေသခ်ာဖိထားလိုက္သည္ ... ရုတ္တရက္ လကသ္ည္းၾကားကေန ျပဳတ္မက်ႏုိင္ ... ပိုက္ဆံအိတ္ေလးကို 
ျပန္ပိတ္ၿပီး ... ဂါ၀န္ကို  နည္းနည္း ျပင္၀တ္လိုက္သည္ ... ဟိုဆန္႔ဒီဆန္ေပါ့ ... လက္ေခ်ာင္းေလးကို ... 
ေသခ်ာ ျပန္စစ္သည္ ... ေဆးလံုးေလးက ျပဳတ္မက် ... အုိေက ...

ကၽြန္မ ... စားပြဲနားကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ ... သူက တစ္ခြက္ကို ... ေသာက္ေနတုန္း ...

"ၾကာလိုက္တာ သူဇာရယ္"
"အုိ ... အစ္ကိုကလည္း ... ျမန္ပါတယ္"
"ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ... အရမ္းၾကာတယ္ကြာ"
"ခၽြဲတတ္တယ္ေနာ္ ... အဟင္း"
"မခၽြဲတတ္ပါဘူးကြာ ... ခ်စ္တတ္တာပါ ... ဟဲ ... ဟဲ"

ကၽြန္မ ... မ်က္ေစာင္းေလး ... ဒုိင္းကန ဲထုိးပစ္လိုက္သည္ ... စကား လမ္းေၾကင္းေျပာင္းတဲ့အေနနဲ႔ ...

"အစ္ကိုကလည္း ... ေသာက္တာေႏွးလိုက္တာ ... ဒီတစ္ခြက္ေသာက္ေနတာ ... ၾကာလွၿပီ"
"ဟဲ ဟ ဲ... သူဇာ့ကို ... ေစာင့္ရင္းေသာက္ေနတာ"

ကၽြန္မ ... သူ႔အလစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာရွင့္ ... လက္ထကဲ ... ေဆးလံုးကုိ ... ထည့္ဖို႔ ေခ်ာင္းေနတာ ... 
ေနာက္တစ္ခြက္ေသာက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ရင္း ... အလစ္မွာ ထည့္လုကိ္မွာေပါ့ ... ဒီအခ်ိန္မွာပ ဲ... 
ေမြးေန႔ရွင္ မင္းသမီး ေရာက္လာတယ္ ... လက္ထမဲွာလည္း ...  ဖန္ခြက္ကိုင္ထားတယ္ ... ကၽြန္မတုိ႔ 
ရီရီေမာေမာနဲ႔ ... မတ္တပ္ရပ္ရင္း ...

"အစ္ကိုႀကီး ... တစ္ခြက္ေသာက္ရမယ္ေနာ္"
"ေသာက္မွာေပါ့ဗ်ာ ... ေသာက္မွာေပါ့ ... ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ ေန႔ရက္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ပါေစဗ်ား ... 
ခ်ီးယား"

ကၽြန္မလည္း ေရာေယာင္ၿပီး ... တစ္ခြက္ေျမွာက္ၿပီး ... ေသာက္လိုက္ပါတယ္ ... အခ်ိဳရည္ေပါ့ ... 
ျပန္အထိုင္မွာ ... လွစ္ကနဲ ... ေဆးလံုးေလးကို ... ထည့္လိုက္ပါတယ္ ...



"ေမြးေန႔ပြကဲို လာၾကလို႔ ... ေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္"
"ဟာဗ်ာ ... တစိမ္းေတြမွ မဟုတ္တာ ... လာရမွာေပါ့ဗ်"
"လွျမတ္ကိုလည္း ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္"
"ဟုတ္္ကဲ့  ... မမ ... ဒီထက့္ပိုလွၿပီး ...  အကယ္ဒမီေတြ အမ်ားႀကီးရပါေစ"
"အု႔ိ ... ဟုိ႔ ... ဟို႔ ... လွျမတ္က ... ေျပာတတ္လိုက္တာ"

ရႊတ္ကနဲ ... ကၽြန္မပါးကို နမ္းလိုက္ပါတယ္ ... အင္း ... ေမြးေန႔ပြဆဲိုေတာ့ ... စိတ္ထမဲွာ နည္းနည္းေတာ့ 
ေပ်ာ္မိပါတယ္ ...

"အို ... တကယ္ေျပာတာပါ မမရ႕ဲ"
"အုိေက ... အိုေက ... ေအးေအးေဆးေဆး စားအုံးေနာ္"
"ဟုတ္"

ကၽြန္မ ျပန္ထုိင္ၿပီးေတာ့ ... ခုနက ခြက္ေလးထကဲို ... ေရခထဲည့္တယ္ ... ဆိုဒါ နည္းနည္းထည့္တယ္ ... သူ 
ျမင္သြားမွာ စိုးလုိ႔ ... သြက္သြက္လုပ္ၿပီး ... အရက္မ်ားမ်ား ထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ေဆးလံုးေလးက ... 
ေဆာ္ဒါနဲ႔  အရက္ၾကားမွာ ... ေပ်ာ္သြားရွာၿပီ ... ဒင္းေသာက္ဖို႔ပလဲိုေတာ့တယ္ ...

"အစ္္ကိုလည္း ... ေတာ္ေတာ္ေသာက္ႏုိင္တယ္ေနာ္"
"အင္း ... သိပ္ေတာ့ မေသာက္ႏုိင္ပါဘူး ... ကိုယ္က ... အမ်ားဆံုး သံုးခြက္ပဲ ... ေသာက္တယ္"
"အစ္ကို ... သူမ်ားတုိက္တာေတာ့ ေသာက္တယ္ ... ဒီတစ္ခြက္လည္းေသာက္ရမယ္ ... ဒါပဲ"

ကၽြန္မ ... သူ႔အေရွ႕ကို ခုနက အရက္ခြက္ကို ... တြန္းပို႔လိုက္သည္ ...

"ဟဲ ... ဟ ဲ... ဒါေတာ့"
"အုိ ... သူမ်ားတိုက္တာေတာ့ ... ေသာက္တယ္ ... လွျမတ္တိကု္တာက်ေတာ့ ... ဟြန္႔"
"ေအာင္ျမတ္ေလးဗ်ာ ... ေရႊစိတ္ေတာ္ မညိဳပါနဲ႔ဗ်ာ ... ေသာက္မွာေပါ့ ... ေသာက္မွာေပါ့"
"ဒါဆို ... အျမန္ ေသာက္ျပ"
"အုိေက"

ဟင္း ဟင္း ... ကၽြန္မ ... ၿပံဳးလိုက္တယ္ ... သေဘာက်လြန္းလို႔ ၿပံဳးလိုက္တယ္ ... ေယာက်္ားေတြမ်ား ... 
မိန္းမေခ်ာေခ်ာလွလွေလးခိုင္းရင္ ... နဖားႀကိဳးေတာင္ အထိုးခံမယ့္ ဟာေတြ ... ဒင္းလို ... ႏွာဘူးက ... 
ပုိဆိုးတာေပါ့ ... အရက္ကို ... တရစပ္ေသာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ... သူ႔မ်က္ႏွာက ပိုၿပီး နီလာတာေပါ့ရွင္ ... 
ဒီလိုနဲ႔ ... ထမင္းစားလိုက္ ... သူနဲ႔ အလုိက္သင့္ ... အီစီကလီ ... စကားေျပာလိုက္ ... 
နာရီ၀က္ေလာက္ေနေတာ့ ... ျပန္တဲ့လူက ျပန္ကုန္ၾကၿပီ ...



"ျပန္ၾကမယ္ေလ ... ေနာ္ ... အစ္ကို"
"အုိေက "

ကၽြန္မတုိ႔ ... မင္းသမီး ... မမ ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ... ကားပါကင္ဆီေလွ်ာက္လာရင္း ... 
သူ႔တပည့္တစ္ေယာက္က ... ကၽြန္မကို ၾကည့္ေနတယ္ ... မသကၤာလို႔ ၾကည့္တာလား ... သိပ္လွတဲ့ 
ကၽြန္မကို ... စားခ်င္၀ါးခ်င္လို႔ ၾကည့္တာလား ... ဂရုမစိုက္ပါဘူး ...ဒီလုိေကာင္ေတြကိုေတာ့ ... ကၽြန္မ ... 
ကားရီမုတ္္ကို ... ႏွိပ္လိုက္ေတာ့ ... ကားက စက္ႏိႈးၿပီးသား ... တံခါးဂ်က္ေတြ ပြင့္သြားသည္ ... 
ႏွာဘူးႀကီးက ... သူ႔တပည့္တစ္ေယာက္ကို ...

"ေဟ့ ... တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ေလ"

ကားတံခါးကို ... သူ႔တပည့္တစ္ေယာက္က ... ပ်ာပ်ာသလဲ ဖြင့္ေပးလို႔ ... ကၽြန္မ ကားထကဲို ... 
၀င္ထိုင္လိုက္သည္ ...

"ေက်းဇူးေနာ္"

တံခါးကို ေသခ်ာပိတ္ၿပီး ... သူက ေနာက္ဆုတ္သြားသည္ ... ႏွာဘူးႀကီးက ... အနားကို ေရာက္လာသည္ 
... ကားထကဲို ေခါင္းငံုၿပီး ... ကၽြန္မကို ... ရီေ၀ေ၀အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္သည္ ... 
ကၽြန္မမ်က္လံုးကိုၾကည့္တာထက္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ ရင္ႏွစ္မႊာကို ... အေပၚစီးကေန ... သြားေရယိုရင္း ...

"သူဇာနဲ႔ ... ေအးေအးေဆးေဆး ... ႏွစ္ေယာက္ထ ဲေတြ႔ခ်င္တယ္ ... သူဇာရယ္"

ေဘးနားက ... လူေတြကိုမွ ... အားမနာ ... ကာမတဏွာေၾကာင့္ ... အရွက္တရားမရွိ ... လိုခ်င္တာသာ 
သိတဲ့ ... ေခြးတိရစာၦန္ ... ရြံလုိက္တာရွင္ ... ထြီ ... ဒါေပမယ့္ ... ပါးစပ္ကေတာ့ ...

"အုိ ... အစ္ကိုေနာ္ ... ေနာက္မွ ... ဟြန္႔"

ကၽြန္မ ... ကားကို ... ၀ူးကနဲ ... ေမာင္းထြက္ပစ္လိုက္သည္ ...

ဟား ဟား ဟား ... စိတ္ၾကြေဆးရယ္ ... ကၽြန္မ အလွရယ္ေၾကာင့္ ... ဒင္း ... တည့္တည့္ႀကီး ... 
ေထာင္ေခ်ာက္ထ ဲ၀င္လာတာ ... ဟား ဟား ဟား ... မိလုိ႔ကေတာ့ရွင္ ... လက္စားေခ်မယ့္ ... 
အေတြးေတြက ... လီဘာကို အဆံုးနင္းပစ္လိုက္တယ္ ... မာစီဒီးကားက ... သခင္မရ႕ဲ အလိုက် ... 
ေ၀ါကနဲ  ... ေ၀ါကနဲ ... အရွိန္တအားျမန္လာသည္ ... ဒုိင္ခြက္က ျမွားေလးက ... ၄၀ ... ၆၀ ... ၈၀ ... 



၁၀၀ ... 

ဦး၀ိဇာရလမ္းလယ္က ... သစ္ပင္ႀကီးေတြက ရိပ္ကနဲ ရိပ္ကနဲ ... က်န္ခဲ့သည္ ... အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ... 
ေဒၚေလးေမ ... တံခါးလာဖြင့္ေပးသည္ ... အိမ္မွာက ... ေဒၚေလးေမနဲ႔ ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္ထေဲနသည္ ... 
တျခား အေဖာ္မထား ... ေဒၚေလးေမက ရႈပ္ရႈပ္ယွက္ယွက္မႀကိဳက္ ... လက္စားေခ်မယ့္ ကိစၥေၾကာင့္ ... 
ပါးစပ္ပြမွာလည္း ေၾကာက္သည္ ... ကားကို ဂိုေဒါင္ထထဲည့္ၿပီး ... တံခါးပိတ္လိုက္သည္ ... ေနာက္ဖံုးကို 
ဖြင့္္ၿပီး ... ေဒၚေလးေမကို ျပလိုကသ္ည္ ...

"ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းသြားၿပီလား ... သမီး"
"မပင္ပန္းပါဘူး ... ေဒၚေလးရ႕ဲ ... ေပ်ာ္ေနတာ ... ဟဲ ဟဲ"
"အထုပ္ေတြက မ်ားလိုက္တာ ..."
"၁၄ ထုပ္ ေဒၚေလး ... သိန္း ၇၀၀၀"
"သိန္း ၇၀၀၀ ေတာင္"
"ဟုတ္တယ္ေလ ... ေဒၚေလးရ႕ဲ ... ပိုက္ဆံတင္မကဘူး ... စာရြက္ေတြလည္း ... 
အက္ဆစ္ေလာင္းပစ္လိုက္တယ္"
"ေကာင္းတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... သမီး သိပ္ေတာ္တယ္"
"သမီးက မေတာ္ပါဘူး ... ေဒၚေလး စီစဥ္ေပးတာ ေတာ္လို႔ပါ ... ေဒၚေလးက ... အကုန္သိေနတယ္ေနာ္"
"သိရမွာေပါ့ကြယ္ ... မသိသိေအာင္ ႀကိဳးစားထားတာ ... ၁၈ ႏွစ္ေလာက္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ခံထားတာ ... 
လက္စားျပန္ေခ်မွ ... ေက်နပ္မယ္ ေဟ့"
"ေဒၚေလး တစ္ခုေတာ့ သမီးကို ဂတိေပးရမယ္ ... ဒင္းကို မိလို႔ကေတာ့ ... သမီးလက္နဲ႔ ... ဒင္းကို ... 
အေရခြံခြာပစ္မယ္"
"အုိ ... လုပ္ရမွာေပါ့ေအ့ ... လုပ္ရမွာေပါ့ ... အခုေတာ့ ... သြားနားခ်ည္ေတာ့ ... ပင္ပန္းေနၿပီမွတ္လား ... 
ေဒၚေလး ဒီအထုပ္ေတြ ... သြားသိမ္းလိုက္မယ္"
"ျမန္ျမန္သိမ္းၿပီးမွပဲ ... အိပ္ေတာ့မယ္"

ကၽြန္မနဲ႔ ေဒၚေလး ... ပိုက္ဆံေတြကို ... ထုတ္ ... သစ္သားဘီဒုိႀကီးတစ္ခုထမဲွာ ... အစီအရီ ထည့္ ... 
ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ပိုက္ဆံေတြကို ... တျခားအခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္မိေပမယ့္ ... ဟိုလူယုတ္မာဆီက ... 
ပိုက္ဆံမုိ႔လို႔လားမသိ ... မကိုင္ခ်င္ ... နည္းနည္းေတာ့ ရြံသည္ ... ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ ... သြက္သြက္လုပ္ၿပီး 
... လူတစ္ကိုယလ္ံုးလည္း ... ေခၽြးေတြနဲ႔ ... ကပ္ေစးေစးမို႔ ... ေရခ်ိဳးဖို႔ ... ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ၀င္လိုက္ပါတယ္ ...

ေရခ်ိဳးဇလားထ ဲ... ေရပူေရေႏြး ျဖည့္ထားၿပီး ... ပန္းပြင့္ ... လက္တဆုပ္ေလာက္ကို ... က်လဲိုက္ပါတယ္ ... 
ေရျပည့္ဖုိ႔ အခ်ိန္နည္းနည္းလိုေသးတာမုိ႔ ... သီခ်င္းေအးေအးေလး တစ္ပုဒ္ ဖြင့္လိုက္ပါသည္ ... 
ေရခ်ိဳးဇလားက ... ေရျပည့္ေတာ့မွာမို႔လို႔ ... အက်ႌခၽြတ္ၿပီး ... အထမဲွာ ၀င္စိမ္လိုက္သည္ ...



"အုိ ... ဟာ"

ေႏြးေထြးတဲ့ ေရအထိအေတြ႔ေၾကာင့္ ... နည္းနည္းေတာ့ သေဘာက်သြားသည္ ... လက္ကို ေရထဲ 
ႏွစ္လိုက္ၿပီး ... လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္ကို ... ဖြဖြေလး ပြတ္လိုက္သည္ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... 
ပင္ပန္းေနတာေတြ ရုတ္ခ်ည္းဆုိ ... ေလ်ာ့သြားပါတယ္ ... တစ္ကိုယ္လံုး ျမဳပ္ေအာင္ ထိုင္လိုက္ရင္း ... 
ေခါင္းေလးကို ... အလိုက္သင့္ေလး ... မွီလိုက္ပါတယ္ ... ေဘာင္ေပၚက ... အ၀တ္ႏုေလးကို ယူၿပီး ... 
ဆပ္ျပာရည္နည္းနည္း ... ထည့္လိုက္သည္ ... ေရစိုေနတဲ့ ... လက္ေမာင္ေလးေတြကို ... အ၀တ္ႏုေလးနဲ႔ 
ပြတ္တယ္ ... ဘယ္ၿပီးေတာ့ ... ညာ ... လက္ေမာင္းၿပီးေတာ့ ... လည္ပင္း ... ေရႊလည္တိုင္ 
ေက်ာ့ေက်ာ့ေလးကို ... ေသခ်ာပြတ္တယ္ ... ေခၽြးေစးေတြကပ္ေနလို႔လား မသိပါဘူး ... ေျပာင္သြားေအာင္ 
ပြတ္တယ္ ... ဒါၿပီးေတာ့ ... ဟင္း ...  ရင္ႏွစ္မႊာ ... ဖြ႔ံထြားတဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာက ... ေရထမဲွာ ... မေပၚ့တေပၚ ... 
လံုးက်စ္တဲ့ ... ရင္သားကို ... ဖြဖြေလး ... ကိုင္ၿပီး ... အ၀တ္ႏုေလးနဲ႔ ... ပြတ္လိုက္တယ္ ...

"အို ... ဟင့္ ..."

ရင္ႏွစ္မႊာက ... အထိမခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ... ေဖာင္းၾကြေနသည္ ... အ၀တ္ႏုေလး လာထိလိုက္တာနဲ႔ ... 
သူ႔အလိုလို ... ေကာ့လာသည္ ... ပတၱျမားႏုိ႔ခေဲလးကို ... အ၀တ္ႏုေလးနဲ႔ ... ဖြဖြေလး ပြတ္ရင္း ... 
မသိမသေလး ေခ်ေပးလိုက္သည္ ...

"ဟင့္ ..."

အထိအေတြ႔က ... ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ ကာမစိတ္ကို ... ႏိႈးဆြေနသည္ ... ကၽြန္မ မေနႏိုင္ဘူးရွင္ ... 
ဒီအထိအေတြ႔ကို ... ႀကံဳဘူးၿပီးကတည္းက ... ထပ္ထပ္ၿပီးေတာ့ ခံစားခ်င္ေနတယ္ ... ႏုိ႔ခေဲလးကို ... ပိုၿပီး 
... ဖိေခ်လိုက္ေတာ့ ... ႏုိ႔ခေဲလးက ... ပိုလို႔ေတာင္ ေထာင္လာပါတယ္ ... ခႏၶာကိုယ္အေသြးအသားက ... 
ယားယံလာတဲ့ ဒဏ္ကို ... တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ... ကၽြန္မ ဖင္ေလးက ... တၾကြၾကြျဖစ္ေနပါတယ္ ... အုိ ... 
လက္ကေလးက ... ေပါင္ၾကားထကဲို ... အလိုလို ေရာက္သြားပါတယ္ ... ဆီးခံုမို႔မို႔ကို ေက်ာ္ၿပီး ... 
ထိပ္၀ေလးကို ႏိႈက္လိုက္တာနဲ႔ ... အုိ ရွင္ ... တစ္ကိုယ္လံုး ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားေအာင္ ... ခံစားခ်က္က 
ေျပာမတတ္ေအာင္ပါပဲ ... ႏႈတ္ဖ်ားေလးက ... အသံထြက္ၿပီး ၿငီးရေလာက္ေအာင္ ... ေကာင္းတယ္ရွင့္ ... 
ထၾကြလာတ့ကဲာမပိုးက ... ေသြးေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ... တရြရြနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားေနေတာ့ ... 
ရတနာေရႊၾကဳပ္ေလးက ... ပြစိပြစိ ျဖစ္လာပါတယ္ ... ၀င္မလာေသးတဲ့ ... လက္ဖ်ားေလးကို ... 
ဖမ္းညွစ္ခ်င္လို႔ တူပါရ႕ဲ ... အတင္းပ ဲ...  ေကာ့ေကာ့ေပးေနတယ္ ... ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... 
ေကာင္းလိုက္တာ ... 

လက္ဖ်ားေလးက ... ရတနာဖူးေလးကို ... ထိမိလုိက္တာနဲ႔ ... ကာမစိတ္ေတြက ဟုန္းကန ဲ... 
ထၾကြလာပါတယ္ ... အုိ ... ရွင္ ... ပန္းေရာင္လိႈဏ္ေခါင္းေလးထကဲ ... ခ်စ္ရည္ၾကည္ေတြကလည္း ... 



တစိမ့္စိမ့္နဲ႔ ယိုစီးလို႔ေနပါတယ္ ... ေရထမဲွာ တစ္ကိုယ္လံုးစိမ္ထားေပမယ့္ ... ခႏၶာကိုယ္ကေတာ့ ... 
ရမက္ေၾကာင့္ ပူေလာင္ေနပါတယ္ရွင္ ... စားဖူးတဲ့ကေလးက ပိုငတ္ပဆဲိုဆို ... ဒီအေတြ႔အထိကို 
သာယာမိတာအမွန္ပါပရဲွင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ... ကလိမိတာနဲ႔ ... စိတ္ကူးေလႏွင္ရာ ... ျမဴခိုးေတြ လြင့္သလို 
... ခံစားခ်က္ေတြက ... နတ္ျပည္ေရာက္သြားသလိုပါပရဲွင္ ... ပန္းဖူးေလးကို ... ပြတ္တဲ့အရသာကို ... 
တသသျဖစ္ေနတဲ့ ... ကၽြန္မႏႈတ္ခမ္းေလးေတြကို ... လွ်ာေလးနဲ႔ သပ္ေပးရင္း ... တစ္ေယာက္ထ ဲမေနတတ္ 
မထိုင္တတ္ျဖစ္ေနပါတယ္ ... အေတြးေတြက ကေယာက္ဂယက္နဲ႔ ... စိတ္ကူးထကဲုိ ... ဟုိမင္းသားေလး 
ေရာက္လာလိုက္ ... ဒီမင္းသားေလး ေရာက္လာလိုက္ ... ဟင္း ... ဟိုေန႔က ခ်ာတိတ္နဲ႔ဆို ... အုိ ... 
ဟုတ္တယ္ ... မနက္ေစာေစာ ကၽြန္မထေျပးတိုင္း ... ေနာက္ကေန လိုက္ၾကည့္ေနတဲ့ သူ႕ရ႕ဲ 
အၾကည့္ေတြက ... ဘာလိုခ်င္တာလဟဲင္ ... တကယ္ခ်စ္တာလား ... ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္တာလား ... အုိ ... 
သူလာၿပီ ... ေရကန္ထကဲို ... သူ၀င္လာတယ္ ... သူေလ ... သူ ... တအားဆိုးတယ္ ... ကၽြန္မရ႕ဲ 
ပန္းဖူးေလးကို ... ဖြဖြေလးပြတ္တယ္ ... ဖိတယ္ ေခ်တယ္ ...

"ဟာာာ ... ဟာာာ"

ေကာင္းလိုက္တာရွင္ ... အေတြးထကဲ မင္းသားေလးေၾကာင့္ ... ကၽြန္မ စိတ္ေတြ ပိုထန္လာပါတယ္ ... 
ေပါင္တစ္ေခ်ာင္းကို ... ေရကန္ေဘာင္ေပၚတင္လုိက္ေတာ့ ... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းက ပိုကားသြားသလို ... 
ေရႊၾကဳပ္ေလးထကဲ ... ပန္းဖူးေလးက ... ပိုလို႔ေတာင္ ေကာ့ေထာင္လာပါတယ္ ... ကၽြန္မစိတ္ေတြ 
အရမ္းၾကြၿပီ ထေနေတာ့ ... ပန္းဖူးေလးကို ... ညွစ္ၿပီး ... ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ေအာက္ကေန 
ေကာ့တင္ေပးေနတဲ့ ... တင္ပါးႀကီးေတြက ... ျပန္မက်ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ... ေကာင္းတယ္ရွင္ ... 
ထိတယ္ရွင္ ... ထိတယ္ ... ခံစားခ်က္ေတြက အရမ္းျပင္းတာမုိ႔ ... တိုးတုိးေလး ၿငီးေနရာကေန ... 
ေအာ္ပစ္လိုက္တယ္ရွင္ ...

"အြန္ ... ဟင့္ .... ဟာာာာာာ ... ဟာာာာာာာာ"

မခံႏုိင္တဲ့အဆံုးမွာ ... အခ်စ္ရည္ေတြက ျပြတ္ကနဲ ထြက္သြားပါတယ္ ... ရင္ေတြ 
တဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတဲ့ၾကားက ... ခံစားခ်က္ကေတာ့ ... ျပန္မေျပာတတ္ေအာင္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... ဟင္း 
... လူတစ္ကုိယလ္ံုး မလႈပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ... မိန္းေမာေနလို႔ ... ခဏေလးေမွးေနလိုက္ပါတယ္ ...

ခဏေနေတာ့ ... တစ္ကုိယ္လံုး ေအးလာလို႔ ... မထခ်င္ ထခ်င္နဲ႔ ... ေရခ်ိဳးခန္းထကဲ ထြက္လာပါတယ္ ... 
မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါနဲ႔ ... ေရေတြသုတ္ၿပီး ... ည၀တ္အက်ႌ၀တ္ၿပီး ကုတင္ေပၚကို ... ပစ္လွပဲစ္လိုက္ပါတယ္ ... 
ေရစိုေနတဲ့ ... ဆံပင္ရွည္ကုိ ... သုတ္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ... ပင္ပန္းေနလို႔ ... ေရစိုလက္စနဲ႔ 
အိပ္ပစ္လိုက္ပါတယ္ ... ညတုန္းက လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္လို႔ ပင္ပန္းတာရယ္ ... အေသြးအသားထကဲ 
ကာမဆႏၵေတြ ျပည့္သြားလို႔ ... အားေလ်ာ့သြားေၾကာင့္ ... မ်က္စိမွိတ္လိုက္တာနဲ႔ ... 
အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့တယ္ ... 



ဦးသက္ေအာင္ ... ၀ူးကန ဲေမာင္းထြက္သြားတဲ့ ... လွျမတ္သူဇာႏြယ္ ဆုိတဲ့ ... နတ္မိမယ္ေလးကို .... 
အရမ္းသေဘာက်သြားသည္ ... ဒီေကာင္မေလးရ႕ဲ ... ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းက ... ၃၂-၂၄-၃၆ ... 
ေမာ္ဒယ္ဆိုဒ္မဟုတ္ ... လွယဥ္ေက်းမယ္ဆိုဒ္ ... ေတာင့္ေတာင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆုိေပမယ့္ ... 
ဒီေကာင္မေလးလိုမ်ိဳး ... အခ်ိဳးက်ဖို႔ မလြယ္ ... အသက္က ၁၈ ႏွစ္ဆိုေတာ့ ... ဘူးသီးႏုႏု ... ဖြံ႔ၿဖိဳးစ အရြယ္ 
... ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ... စိတေတြ ထၾကြလာေအာင္ ... လွတဲ့ေကာင္မေလးကို ... ခ်စ္ခ်င္တယ္ ... 
ခ်စ္ခ်င္တယ္ဆိုတာထက္ ... အိပ္ခ်င္တယ္ ဆုိတာက ... ပိုမွန္သည္ ... အိပ္ယာထမဲွာ ... မိန္းမေတြက 
အတူတူပဲ ... ဆိုတဲ့ အယူအဆက ... မမွန္ဘူးဗ် ... ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ... ရမက္ထန္ေစတဲ့ ... 
ဒီလိုေကာင္မေလးနဲ႔ ... တစ္ညေလာက္ အိပ္ပစ္လိုက္ရင္ ... ဟား ... အရမ္းလွတဲ့ ... ညေလးျဖစ္သြားမွာေပါ့ 
... ဒီည ဘာျဖစ္မွန္းကို မသိပါဘူးဗ်ာ ... ရင္ထမဲွာ ... အရမ္းကို ... ဆႏၵေတြ ျပင္းျပေနတယ္ ... ရင္ထမဲွာ 
မီးေတာက္ေနတယ္ ခ်ာတိတ္ေရ ... ဟင္း ... အခုေတာ့ ... ဒင္းေလးနဲ႔ ခ်စ္လို႔မရေသးဘူး ... ခ်စ္လို႔ရတဲ့ ... 
ခ်ာတိတ္မေလးတစ္ေယာက္ဆီ သြားမွ ... ဟာ ... ေမ့ေနလိုက္တာ ... ဒီည ... သူ႔ကို အိမ္မွာ 
ေစာင့္ခိုင္းထားတယ္ ... ျမန္ျမန္ျပန္မွ ... ကားေမာင္းတဲ့ ေကာင္ကလည္း ေႏွးလိုက္တာ ...

"ေဟ့ေကာင္ ... ျမန္ျမန္ေမာင္းစမ္းပါကြ"
"ဟုတ္ကဲ့ ... ဆရာ ... ဟုတ္ကဲ့"

ဒီေကာင္က ... ဆရာ့အထာကို နပ္သည္ ... ကားကို မိုင္ကုန္ေမာင္းပစ္လိုက္သည္ ... အိမ္ေရာက္ေတာ့ ... 
တပည့္တစ္ေယာက္က ...

"ဆရာ ... ဟို ... မမ ေရာက္ေနတယ္"
"အုိေက ... ငါသတိယ္ ... ကားသိမ္းလိုက္ေတာ့ ... ၿခံတံခါးေတြ ေသခ်ာပိတ္ထား"
"ဟုတ္ကဲ့ ... ဆရာ"

အိမ္ေပၚထပ္ကို ... အေျပးတက္လာမိသည္ ... ဟင္း ... ရင္ထကဲ ... ဆႏၵေတြေၾကာင့္ ... ေသြးေၾကာေတြ 
ေပါက္ကြဲ ထြက္ေတာ့မယ္ ထင္ပါရ႕ဲ ...

အိပ္ယာေပၚမွာ ... နတ္သမီးေလးတစ္ေယာက္ ... ပါးလႊာတဲ့ ... ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးေအာက္မွာ ... 
မို႔ေမာက္တဲ့ တင္သားေတြက ... ေတာင္တန္းႀကီးေတြလိုပါပ ဲ... သိမ္သြားတဲ့ ... ခါးေလးက ... 
ကိုင္ေဆာင့္ခ်င္စရာ ... ဂါ၀န္ေလးက ... တိုတိုေလးမို႔ ...  ခ်ာတိတ္ရ႕ဲ အလွတရားေတြကို 
လံုေအာင္မဖုံးႏုိင္ပါဘူး ... ေျဖာင့္တန္းတဲ့ ... ေပါင္တံႏွစ္ခုက ... ဆင္စြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းပမာ ... လွ၀င္းေနသည္ 
... မေပၚတေပၚျဖစ္ေနတာက ... ခ်ာတိတ္ရ႕ဲ ပန္းေလး ... ခ်ာတိတ္က ... အေနအထုိင္ 
ပက္စက္တာမဟုတ္ဘူးဗ် ... တမင္သက္သက္ ... ေသြးေဆာင္ေနတာ ... ျမင္တာနဲ႔ ... လူကို ... 
ခ်စ္ခ်င္လာေအာင္ ... ဖ်ားေယာင္းတဲ့ ... မိန္းမလက္နက္တစ္မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ ... ဟား ဟား ...  



အမို႔အေမာက္ေတြက ... ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ေခၚေနတယ္ေလ ... အရင္ေန႔ေတြက ... ဒီလိုမ်ိဳး ... 
စိတ္ၾကြေအာင္လုပ္မွ ... လုပ္ခ်င္တာ ... ဒီေန႔ေတာ့ ... မဟုတ္ဘူးဗ် ... အရမ္းလွတဲ့ ... သူဇာေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္ ေသြးဆာေနတာ ... မေပၚ့တေပၚေတြက ... စိတ္ရိုင္းေတြကို ထၾကြေစတယ္ေလ ...

"အစ္ကို ... ေနာက္က်တယ္ေနာ္ ... မီးေစာင့္ေနတာ ၾကာလွၿပီ ... ဟြန္႔"
"ေဆာရီးပါ ... ခ်ာတိတ္ရယ္"

ခပ္ညဳညဳလုပ္ေနတဲ့ ... ခ်ာတိတ္မေလး ... ခဏေန ... ညဳႏုိင္ပါ့မလား ... ၾကည့္ရေသးတာေပါ့ ... 
ေမြ႔ယာေပၚကေန ... ဖိတ္ေခၚေနတဲ့ ... ခ်ာတိတ္မေလးကို ... ငံု႔ၿပီး  နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးက 
... ခ်ိဳလိုက္တာဗ်ာ ... လက္ကလည္း ... ဟိုဖက္ ... ဒီဖက္ ... ဟိုကိုင္ ... ဒီကိုင္ေပါ့ ... 
ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးေအာက္က ... ပစၥည္းေတြက ... မို႔ေမာက္လြန္းတယ္ဗ်ာ ... တစ္မိနစ္ေလာက္ 
နမ္းပစ္လိုက္ေတာ့ ...  ေအာက္က ခ်ာတိတ္မေလးက ... ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္ျဖစ္ေနတယ္ ...

"အုိ ... အစ္ကိုေနာ္ ... ေတြ႔တာနဲ႔ ဒါပလဲုပ္ ... ဟြန္႔"
"အရမ္းခ်စ္တာကိုး ...  ခ်ာတိတ္ရ႕ဲ"
"ခ်ာတိတ္ ... ခ်ာတိတ္ဆိုၿပီး ... အရမ္းလုပ္တာကိုေတာ့ ေၾကာက္တယ္ ... အစ္ကုိရယ္"
"ခ်ာတိတ္က  အေပးေကာင္းတာကိုး"
"အုိး ... ေတာ္ပါ"
"ရွက္လို႔လား"
"အုိး ... ရွက္လြန္းလို႔ ေသေတာ့မယ္ ... မေန႔ကတုန္းက ... အစ္ကို အရမ္းဆိုးတယ္"
"ခ်ာတိတ္ရ႕ဲ အဖုတ္္က ... စီးေနတာပေဲနာ္ ... ေအာက္ကေနလည္း ... ေကာ့ေပးတယ္"
"ဟိတ္ ... ေတာ္ၿပီ အစ္္ကိုေနာ္ ... ဟြန္႔"

ခ်ာတိတ္မေလးက ... ရွက္လြန္းလို႔ ထင္ပါရ႕ဲ ... ကၽြန္ေတာ္ ဖက္ထားတဲ့ ၾကားက ... ရုန္းထြက္ၿပီး ... 
မ်က္ႏွာကို ေခါင္းအုံးေအာက္မွာ ... ဖြက္ထားတယ္ ... ဖင္ေလးက ေထာင္လို႔ေပါ့ ... ဟား ဟား ...

ေကာ့ထြက္ေနတဲ့ ... ဖင္ႏွစ္လံုးက ... လံုးက်စ္ေနသည္ ...  ခ်ာတိတ္ဆုိၿပီး ... ေလ်ာ့တြက္လို႔မရ ... 
ပစၥည္းက ေတာင့္သည္ ... ဖင္ေလးကို ... ဆြဲမလုိက္ၿပီး ... ကားကန ဲျဖစ္သြားေတာ့ ... ဖင္ႏွစ္လံုးၾကားက 
ျဖဴမို႔မို႔ ... ေ- ာက္ပတ္ေလးက ... ေဖာင္းကားေနသည္ ... အ၀ေလးက နည္းနည္းေလးသာ ဟသည္ ... 
နီနီရေဲလး အကြဲေၾကာင္းေလးကို ... ေတြ႔တာနဲ႔ ... မစဥ္းစားေတာ့ဘူး ... စိတ္က တအားထန္ေနတာမို႔လို႔ ... 
ႏႈတ္ခမ္းသားကစ္ကစ္ေလးကို ... ဆြဲၿဖၿဲပီး ... လက္ညွိဳးကို ... တဆံုးထိုးထည့္ပစ္လုိက္တယ္ ...

"အား ... နာတယ္ ... နာတယ္"



အစိမ္းသက္သက္ႀကီး ... ထိုးခ်လုိက္ေတာ့ ... ခ်ာတိတ္မ ဘယ္ခံႏုိင္မလ ဲ... ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတယ္ေလ ... 
ဘယ္ရမလဲ ... ရုန္းမေအာင္ ... ခါးကို ... အတင္းဖိထားေတာ့ ... ထလို႔မရ ... ၾကပ္ေစးေနတဲ့ ... 
အဖုတ္ေလးထ ဲ... လက္ညွိဳးေလးကို ... ညွစ္ေနတာမ်ား ... ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ... တင္းေနတာပ ဲ... 
လႈပ္လို႔မရေအာင္ ညွစ္ထားတား ... ဒီခ်ာတိတ္မေလးက ... နည္းနည္းေလာက္ နမ္းပစ္လိုက္ရင္ ... 
အရည္ေတြက ... ရႊေဲနၿပီ ... ေကာင္းမွာေပါ့ဗ်ာ ... ဒီခ်ာတိတ္မေလးက ... ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကမွ ... 
ပါကင္ေဖာက္ထားတာေလ ...  ပါကင္ေဖာက္တဲ့ေန႔ကဗ်ာ ... ဟာဗ်ာ ...  အေတြးေတြက ... စိတ္ကို 
အဆံုးစြန္ထန္ေစေတာ့ ... လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ ... ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ေမႊပစ္လိုက္တယ္ ... 
ေမႊရတာခက္လိုက္တာဗ်ာ ... ဖင္္ကို အတင္းရႈံ႕ထားေတာ့ ... ခေရပြင့္ေလးက ... ေသးေသးေလး 
ႀကံဳ႕ေနသည္ ...  ဘယ္ရမလဗဲ်ာ ... ခေရပြင့္ေလးကို ... ၀လံုးေလး ေရးေပးလိုက္ေတာ့ ... အဖုတ္က 
ညွစ္ထားတာ ... ေလ်ာ့သြားသည္ ...

"အား ... အစ္ကိုေရ ... ဟင့္ ... ဟင့္"

ရုန္းလို႔မရမွန္းသိေတာ့ ... မရုန္းေတာ့ ... ဒါေပမယ့္ ... ဖင္ေလးကို ... စေကာ၀ိုင္းလို ... 
ေကာ့ေကာ့ပစ္လိုက္တယ္ ... ႀကိဳက္တယ္ ... ဒါမ်ိဳးမွ ... ႀကိဳက္တာဗ် ... ေအာက္ေပးေကာင္းတယ္ဗ်ာ ... 
ဟိုႏိႈက္ဒီႏႈိက္နဲ႔ ... ဒီနားေလးက ... အလံုးေတြ အမ်ားႀကီးေတ႔ြရတယ္ ... အင္း ... ဂ်ီစေပါ့လို႔ ထငတ္ာပ ဲ... 
ခပ္သြက္သြက္ေလး ပြတ္ေပးလိုက္ေတာ့ ... လက္ကိုညွစ္ထားတာမ်ားဗ်ာ ... ျပဳတ္ထြက္မတတ္ပဲ ...

"အုိး ... အစ္ကို ... ဘာေတြလုပ္ေနတာလဲ"
"အုိး ... ဟာာာ .... ဟင့္"
"ေကာင္းလား"
"ေကာင္းတယ္ အစ္ကိုရယ္ ... အရမ္းေကာင္းတယ္"
"ႀကိဳက္လား"
"အင္း ... ႀကိဳက္တယ္ ... ႀကိဳက္တယ္ ... လုပ္ပါေတာ့ အစ္ကိုရယ္ ... မီးမေနတတ္ေတာ့ဘူး"

ခ်ာတိတ္ ... ေခါင္းေလးလွည့္ကာ ... ကၽြန္ေတာ့္ကို လွည့္ၿပီး ေျပာေနပံုေလးက ... ခ်စ္စရာ ... 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ... တအားလုပ္ခ်င္ေနတယ္ဗ်ာ ... လက္ညွိဳးကို ... ျပန္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ... အဖုတ္ေလးက 
... အတင္းညွစ္ထားတယ္ ... မလႊတ္ခ်င္ဘူးထင္ပါရ႕ဲ ...

"အတင္းမညွစ္ထားနဲ႔ေလ"
"အုိး ... အစ္ကိုေနာ္ ... ဟင့္"

ခ်ာတိတ္ ရွက္သြားလို႔ထင္ပါရ႕ဲ ... မ်က္ႏွာ ျပန္ငံု႔သြားျပန္တယ္ ... ျပန္ထြက္လာတဲ့ လက္ညွိဳးမွာ ... 



အရည္ေတြ ရႊရဲႊစဲိုေနတယ္ ... ခ်ာတိတ္မေလးက ... ဒါတစ္ခုေတာ့ ေကာင္းတယ္ ... အဖုတ္ထကဲ ... 
အရည္ေတြက ညွီနံ႔မနံဘူး ... သင္းသင္းပ်စ္ပ်စ္ေလး ... 

အ၀တ္ေတြကို ... အျမန္ခၽြတ္ၿပီး ... သူ႔ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ ... ေနရာယူလိုက္တယ္ ... 
ေအာက္ကေကာင္က ... ေထာင္ေနတာပဲ ... မေနတတ္ေတာ့ဗ်ာ ... နီနီရရဲဲ စိုရႊေဲနတဲ့ ... 
အကြေဲၾကာင္းေလးထ ဲ... ဒ- ္ဖ်ားကို ... ေတ့လိုက္တယ္ ...

"အုိး ... အစ္ကိုရယ္ ... ေျဖးေျဖးေနာ္ ... ဟင့္"

ေျဖးေျဖးေလး ဆိုတာ ... ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္တတ္ဘူးဗ် ... ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္ရမွ ... အားရတယ္ ... 
ေက်နပ္တယ္ဗ် ... ဒ- ္ဖ်ားေလးက ... အထ၀ဲင္တယ္ဆိုရံုေလးရွိေသးတယ္ ... မီးေလးရ႕ဲ ... အဖုတ္က ... 
အတင္းကို ... ဖမ္းညွစ္ပစ္ေတာ့တာပဲ ... ၾကာတယ္ဗ်ာ ... ေဆာင့္္ထည့္ပစ္လုိက္တယ္ ... အရည္ေတြနဲ႔ 
ရႊေဲနေတာ့ ... သိမ့္ကနဲ ၀င္သြားတယ္ ... ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ေတာ့ ဟုတ္ဘူး ... ဒုန္းကနဲ ေဆာင့္ပစ္လုိက္ေတာ့ 
... ဖင္ကုန္းေပးေနတဲ့ ... ခ်ာတိတ္မ ... အေရွ႕ကို ... ငိုက္ကနဲ တုိးသြားသည္ ...

"အုိး ... အေမေရ ... နာတယ္ ... အစ္ကိုရယ္ ... တအားမလုပ္ပါနဲ႔ဆို ..."

ခ်ာတိတ္မေလး ... မ်က္ရည္ေလးေတာင္ ၀သဲြားသည္ ... ဟုတ္လည္းဟုတ္တာပဲ ... ေဂၚလီ ၈ 
လံုးထည့္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ ... ၀င္ခ်က္က ျပင္းတာကိုး ... ႏုႏုထြတ္ထြတ္ အတြင္းသားေလးကို ... 
ၿဖကဲားၿပီး ၀င္သြားရံုမကဘူး ... ေဂၚလီေတြက ... ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ပြတ္ဆြဲသြားေတာ့ ... 
ေသမတတ္နာသြားမွာေပါ့ ... နာပေလ့ေစ ... ဒီအခ်ိန္မွာ မညွာႏုိင္ဘူး ... မိန္းမဆိုတာမ်ိဳးက ... 
အဖုတ္ကြေဲအာင္  - ိုးမွ ... အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ္မွာ ... ဟား ဟား ဟား ...

"အား ... ဟာာ ... ဟာာ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... အဲဒီလို မေမႊနဲ႔ေလ"

အဖုတ္ေလးက ... ၾကပ္လြန္းေတာ့ လုပ္ရခက္တယ္ဗ်ာ ... နည္းနည္းေခ်ာင္သြားေအာင္ ... 
ေမႊပစ္လိုက္တယ္ ...

"ဟင္ ... ဟင့္ ... အုိ ... အုိ ... အစ့္ကို ... အစ့္ကို ... ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ အစ္ကိုရယ္ ... အရမ္းနာတယ္ ... 
ဟင့္"

ေရနစ္သူတစ္ေယာက္လို ... ဆြဲမိဆြရဲာ ... ေခါင္းအုံးေလးကို ... က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရင္း ... 
အေနာက္ကေန ... ေဆာင့္သမွ် ... မီးေလး ခံေနရွာတယ္ ... စက္ေသနတ္လို ... အဆက္မျပတ္ ... 
ေဆာင့္တာခံရေတာ့ ... နားထင္ေတြေတာင္ ပူထူၿပီး ... မ်က္ႏွာေတြ နီရလဲာတယ္ ... မသနားႏိုင္ဘူးေလ ... 



အရွိန္က အရမ္းေကာင္းေနၿပီမို႔ ... ခါးကို ကိုင္ၿပီး ... အနီးကပ္ ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... သံုးစကၠန္႔ကို 
ႏွစ္ခ်က္ႏႈန္းန႔ ဲေဆာင့္ေတာ့ ... ဘယ္ခံႏုိင္မလ ဲ... အဖုတ္ထကဲ ... အရည္ေတြက ... ဒလေဟာေပါ့ ... 
ခ်ာတိတ္မေလးက ... ေၾကာက္လြန္းတာလား ... ေကာင္းလြန္းတာလားမသိဘူးဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ့္ဟာကို ... 
ညွစ္ထားတာမ်ား ... သားေရကြင္း သံုးပင္နဲ႔ စည္းထားသလိုပ ဲ... စီးေနတာ ... ေဆာင့္လိုက္တိုင္း ... 
အေရွ႕ကို နည္းနည္းေရာက္လိုက္ ... အေနာက္ကို ... ျပန္ေကာ့ေပးလိုက္နဲ႔ ... ဒီေကာင္မေလးေတာ့ 
ဟုတ္ေနပါၿပီ ... နာတယ္ ... နာတယ္ဆိုၿပီး ...  အတင္းေနာက္ကို ဖင္ေကာ့ေပးေနတာ ... အခါ ၅၀ 
ေလာက္လည္း ေဆာင့္ၿပီးေရာ ... မီးေလး အရမ္းထန္လာပါတယ္ ... ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေဆာင္မႈကို ... 
အားမရလို႔ ထင္တာပဲ ... အတင္း ေနာက္ကို ... ပစ္ပစ္ေဆာင့္တယ္ ... ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ ... ကိုယ္က ... 
ေဆာင့္စရာမလုိပဲ ... သူ႔ဟာနဲ႔ ညွစ္ၿပီး ... ေဆာင့္တာမ်ား ... ေကာင္းလိုက္တာ ...  အသံထြက္ၿပီးေတာင္ 
ၿငီးမိတယ္ ... သူ႔ခါးကို ... ကိုင္ထားတာ လႊတ္ေပးလုိက္ေတာ့ ... ေဇာင္းကလႊတ္တဲ့ ျမင္းလိုပ ဲ... 
ေဆာင့္ရွာတယ္ ... - ီးကလည္း ... ထစ္ထစ္ ထစ္ထစ္နဲ႔ ... ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ ... ၿငီးသံေတြကလည္း ... 
ဆူညံေနတာပဗဲ်ာ ...

"ဟင္ ... ဟင့္ ... အုိ ... အုိ ... အစ့္ကို ... အစ့္ကို ..."
"အရမ္းေကာင္းတယ္ ... အစ္ကိုရယ္ ... လုပ္ပါ ... လုပ္ပါ ..."

လုပ္ပါ ... လုပ္ပါဆုိၿပီး ... သူခ်ည္းပဲ လုပ္ေနတာ ... ဟား ဟား ... သေဘာေတြ က်လြန္းလို႔ ... ဖင္ေလးကုိ 
ဆြဲၿဖလဲိုက္တယ္ ...

"အုိး ... အစ္ကိုေနာ္ ... အတင္းမၿဖနဲဲ႔ ... ဟင့္"

မီးေလးက အဖုတ္ကို ... ညွစ္ထားလြန္းေတာ့ ... ဖင္ႏွစ္လံုးၾကားထကဲ ... ခေရပြင့္ေလးက ... ခပ္စူးစူးေလး 
... အထကဲို ၀င္ေနတယ္ ... အရည္ေတြလည္း ရႊေဲနေတာ့ ... စိတ္မကူးေတာ့ပါဘူး ... လက္ညွိဳးကို 
ထိုးထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ၀င္ဘူးဗ် ... လက္တဆစ္ပဲ ... ၀င္တယ္ ... ထပ္သြင္းလို႔မရဘူး ... 
အတင္းတံခါးပိတ္ထားတယ္ ...

"အား ... နာတယ္ေနာ္ ... အစ္ကို ... ဟင့္ ... ဟင့္"
"အား ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... ထပ္မထည့္ေတာ့နဲ႔ ... နာတယ္ ..."

မထည့္နဲ႔ ဆို ... ပိုလို႔ေတာင္ ထည့္ခ်င္ေသးတယ္ ... အျပတ္ေဟာ့ေနတဲ့ ... မီးေလးကို ... ေနာက္ေပါက္ပါ 
လုပ္ပစ္လိုက္အုံးမယ္ ... လက္ညွိဳးကို ... ပိုထိုးထည့္ေတာ့ ... အတင္း ရုန္းတယ္ ... မရဘူးေလ ... 
လိုခ်င္တာကို ... ရေအာင္ ယူတတ္တဲ့  အက်င့္က ... ကၽြန္ေတာ့္မွာ စြေဲနၿပီ ...

"အား ... အစ္ကိုက ... အရမ္းရက္စက္တယ္ကြာ ... မီးေလး ဖင္ကို ... မလုပ္ပါနဲ႔ "



"အရမ္းလုပ္ခ်င္တယ္ကြာ ... မီးေလးကလည္း"
"ဟင့္ ... ဟင့္ ... မီးေလးကို ... မသနားဘူးလားဟင္ ... အစ္ကို႔ဟာႀကီး ထည့္လိုက္ရင္ ... 
မီးေလးဖင္ကြဲသြားလိမ့္မယ္"
"မကြဲပါဘူးကြာ ..."
"တျခားဟာ လုပ္ေပးမယ္ေလ ... ေနာ္ ... အစ္ကို ... ဒါေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ အစ္ကိုရယ္ ... မီးေလး 
ေတာင္းပန္ပါတယ္"
"ဟာကြာ"

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္တိုလာလို႔ ... ကၽြန္ေတာ့္ဟာကို ... ဆြဲထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... အရမ္းေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ လုပ္တာ မုန္းတယ္ဗ်ာ ... ေမြ႔ယာေပၚကို ပစ္လဲွခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... မီးေလးက ... 
သနားပါတယ္ ... မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ ... ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ၿပီး ...

"စိတ္မဆိုးရဘူး အစ္ကိုရယ္ ... မီးေလး ေၾကာက္လို႔ပါ ..."
"ဘာကို ေၾကာက္ေနတာလဲ"
"အစ္ကို႔ဟာႀကီး ...  အႀကီးႀကီးေလ ... မီးေလ ဖင္ကြဲသြားမွာေပါ့"
"ဟာကြာ"
"စိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္ ... အစ္ကို႔ကို အေလ်ာ္ျပန္ေပးမယ္ေလ ... ေနာ္ ... ရႊတ္"

ပါးကို တစ္ခ်က္လာနမ္းၿပီး ... ႏွစ္သိမ့္ေပးေနရွာတယ္ ... စိတ္တိုေနတာ ... ေလ်ာ့သြားတာေပါ့ဗ်ာ ... 
ဒီလိုမ်ဳိးေလး နမ္းေတာ့ ... ရင္ေတာင္ခုန္သြားတယ္ ... သူက ဘယ္လို အေလ်ာ္ေပးမွာလ ဲ...

"ဘယ္လို အေလ်ာ္ေပးမွာလ ဲ... ေျပာပါအုံး"
"စိတ္ကို  ေလွ်ာ့ပါ  ... အစ္ကိုရယ္ ... လူႀကီးေနာ္ ... ကေလးကို စိတ္မဆိုးရဘူး ... ဟြန္႔"
"မရဘူးကြာ ... အရမ္းလုပ္ခ်င္တယ္"
"မီးေလးကို ... မသနားဘူးလားဟင္ ... မေန႔က ... ဒဏ္ရာေတာင္ မေပ်ာက္ေသးဘူး ... အထမဲွာ 
ေအာင့္ေနေသးတာ"
"ဟုတ္လား"
"ဟုတ္တာေပါ့ ... မီးေလးက လိမ္ေျပာစရာလား ... အစ္ကို ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္တာ ... အရမ္းနာတယ္ အစ္ကိုရ႕ဲ 
... မီးေလးက ... ခ်စ္လြန္းလို႔ ... အံႀကိတ္ခံတာ ... မ်က္ရည္ေတာင္ထြက္တယ္ ... ဟြန္႔"
"ဟား ဟား ... မီးေလးက ... အရမ္းေကာင္းတာကိုး ... ဟုတ္ဘူးလား"
"အုိး ေတာ္ပါ ... စိတ္ကို ေလွ်ာ့ေနာ္ ... အစ္ကို စိတတ္ိုင္းက် ျဖစ္ရေစ့မယ္ ... ဟုတ္ၿပီလား ... ရႊတ္"
"အင္း ... ေျပာပါအုံး ... ဘယ္လို အေလ်ာ္ေပးမွာလဲ ..."
"ေစာင့္ၾကည့္ေပါ့ ... မီးေလး ဘယ္လိုခ်စ္တတတ္ယ္ဆုိတာ ... " 



တယ္ဟုတ္ပါလား ... အေျပာကေတာ့ ေၾကြေလာက္တယ္ .... ခပ္ညဳညဳေလး ေျပာၿပီး ... 
ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းကို ... မထိတထိ လာကလိျပန္တယ္ ... ပက္လက္ျဖစ္ေနတဲ့ ... ကၽြန္ေတာ့္ အေပၚကို ... 
မီးေလး ... တက္လာပါတယ္ ... အိစက္ေဖာင္းမို႔ေနတဲ့ ... ရင္ႏွစ္မႊာက ... မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ ... ရစ္၀ေဲနတယ္ 
... သူ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ ...

"အစ္ကို မ်က္စိမွိတ္ထားရမယ္ေနာ္"
"အင္း"

မ်က္စိမွိတ္လုိက္ေပမယ့္ ... ခိုးၾကည့္ခ်င္တယ္ဗ်ာ ... မ်က္စိတစ္ဖက္ကို မွိတ္ၿပီး ...  ခိုးဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ 
... ခ်စ္ရည္လႊမ္းတဲ့ မ်က္၀န္းေတြက ... ကၽြန္ေတာ့္ကို ... စိုက္ၾကည့္ေနတယ္ ...

"ဟိတ္ ... အစ္ကိုေနာ္ ... ခိုးၾကည့္နဲ႔"
"အင္းပါ"

မ်က္ႏွာကို ေခါင္းအုံးနဲ႔ ဖံုးပစ္လိုက္တယ္ ... ဟား ဟား ... ခ်ာတိတ္က ကေလးက်ေနတာပဲ ... ေခါင္းအုံးနဲ႔ 
ဖံုးေတာ့ ေအာက္နားေလးက ...  မသိမသာေလး ... ပြင့္ေနတာ ... သူလုပ္ေနတာ ျမင္ရတာေပါ့ဗ်ာ ... 
ေခါင္းေလးငံု႔ ... ဆံပင္ေလးကို သပ္လိုက္ၿပီး ... ကၽြန္ေတာ့္ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးကို ... စုိ႔ေတာ့ာတာပဗဲ်ာ ... 
ရင္ထမဲွာ ... လိႈက္ကန ဲ... ၾကက္သီးေတြေတာင္ထသြားတယ္ ... မီးေလးလွ်ာေလးနဲ႔ ... သပ္လိုက္တိုင္း ... 
ဟား ... ရင္ထမဲွာ မီးေတြ ၀ုန္းကန ဲ၀ုန္းကနဲ ေတာက္လာတယ္ ... မရဘူးဗ်ာ ... ခံစားရခက္တယ္ဗ်ာ ... 
သူ႔လွ်ာေလးက ... ေႏြးေႏြးေလး ... မထိတထိနဲ႔ ... ကလိေတာ့ ... ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ... ဒီဘက္ၿပီးေတာ့ 
... ဟိုဘက္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ႔ စုပ္ရင္း ... မီးေလးက ... သူ႔ဖင္ေကာက္ေကာက္ေလးကို ေနာက္ကို 
ဆုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ဟာဗ်ာ ... တင္းၿပီး ေထာင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့ေကာင္က ... သူ႔ ဖင္ႏွလံုးၾကားမွာ 
ညပ္သြားတယ္ ... ခၽြဲက်ိတဲ့ အရည္ေတြနဲ႔ ... ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ကလည္း ... အပြတ္ခံေနရတယ္ ... ဟာဗ်ာ 
... တကယ္ပါပဲ ... အပြဲပြဲႏႊလဲာသမွ် ... ဒီတစ္ခါက်မွ ... မီးေလး လုပ္သမွ် ကၽြန္ေတာ္ 
ထြန္႔ထြန္႔လူးေနတာပဗဲ်ာ ... - ီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ... အဖုတ္ေမႊးႏုႏုေလးနဲ႔ ... အပြတ္ခံရတာ ... 
ဘယ္လိုေျပာရမွန္းမသိပါဘူးဗ်ာ ... တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ... သူ႔အဖုတ္ၾကားေလးထေဲရာက္သြားလိုက္ ... 
ႏႈတ္ခမ္းထူထူေလးေတြက ... မထိတထထိညွစ္တာခံရလိုက္နဲ႔ ... ဟုတ္ေနတာပဗဲ်ာ ... - ီးတေခ်ာင္းလံုးကို 
...  အ၀တ္ႏုနဲ႔ ပြတ္ေနသလိုပဗဲ်ာ ... မီးေလးဖင္က နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္နဲ႔ ... ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏွိပ္စက္ေနတာ ... 
မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ ... ဖင္ကို အေနာက္ဖက္ကို အတင္းပြတ္တြန္းရင္း ... ဒ- ္ဖ်ားကို ... လာလာၿငိတယ္ဗ် 
... ၀င္မလိုလို ျဖစ္လိုက္ ... ေအာက္ျပန္ဆင္းသြားလိုက္ ... အသယဲားတယ္ဗ်ာ ... မီးေလး အေပါက္ထ ဲ... 
၀င္ေတာ့မလို ... ျဖစ္လိုက္ ... ေအာက္ကေန  အတင္းေကာ့ေတာ့လည္း ...  ခ်ာတိတ္မက ... 
ေအာက္ျပန္ေလွ်ာသြားတယ္ ... ဒီလိုမ်ိဳး ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ဆိုေတာ့ ... တင္းလာတာေပါ့ဗ်ာ ... 
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္မွာ ... မရမက ေအာက္ကေန ပင့္တင္လိုက္ေတာ့ ... စြတ္ကနဲ ၀င္သြားတယ္ ... 
မီးေလးရုန္းပါေသးတယ္ ... မရဘူးေလ ... အံတိုေနၿပီ ...



"ဟာာာာ ... ႀကီးလိုက္တာ အစ္ကိုရယ္ ... ဟင့္"
"အရမ္းရွည္တာပ ဲ... အစ္ကိုရယ္ ... အား ..... "

မီးေလး ... တစ္ခ်က္ တုန္႔ကနဲ ျဖစ္သြားတယ္ ... ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ ... နာက်င္ခံေကာင္း အရာသာကို ... 
ႀကိဳသိေနေတာ့ ... နည္းနည္းေတာ့ လန္႔မွာေပါ့ ... ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူးဗ်ာ ... လုပ္ခ်င္ေနၿပီ 
... လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ မီးေလးဖင္ေလးကို ... ကိုင္ၿပီး ... ၀ုန္းကန ဲေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ေအာက္ကေနလည္း ... အတင္းေကာ့ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အား ... အား ... နာတယ္ ... အရမ္းနာတယ္  အစ္ကိုရယ္"
"ဟာာာာာာာ"
"အာာာာ ... အရမ္း မၾကမ္းရဘူးေလ ... မီးေလး ကုိ မသနားဘူးလား ... ဟင့္ ... "

အသံထြက္ၿပီး ၿငီးရေလာက္ေအာင္ ... မီးေလ အဖုတ္ထဲ ထစ္ထစ္ ထစ္ထစ္နဲ႔ ၀င္သြားတာ ... မိုက္တယ္ဗ်ာ 
... ေထာင္မတ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ကို ... ညွစ္ထားတာကို ... အရမ္းသေဘာက်တယ္ ... အိကနဲ 
က်လာတဲ့ တင္ပါးေတြက ... ကၽြန္ေတာ့္ေပါင္ေတြနဲ႔ လာကပ္သြားတယ္ ...  မီးေလး ... ဆတ္ကန ဲ... 
သူ႔ဖင္ေလးကို ... ျပန္မသြားတယ္ ... အဖုတ္က ... အကုန္လံုး ကၽြတ္ထြက္မသြား ... သိမ့္ကန ဲ... 
ျပန္ဆင္းလာျပန္တယ္ ...

"ဟင့္ ... ဟင့္ ... အစ္္ကိုရယ္ ... ေကာင္းရ႕ဲလားဟင္"
"ေကာင္းတယ္ မီးေလးရယ္ ...  ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ... ခ်စ္ကြာ ... အားမရဘူး" 
"အစ္ကိုရယ္ ... ဟာ ... ဟင့္ ... ဟာ ... ဟာ ... အုိ ... အစ္ကိုေနာ္ ... အု ... ဟင့္ ..."

မီးေလးက ... ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ဘတ္ကို လက္ေထာက္ၿပီး ... ဖင္ေလးကို ... ေကာ့လိုက္ ... ေကာက္လိုက္နဲ႔ ... 
အေပၚကေန ေဆာင့္တာ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ... တစ္ခ်ကတ္စ္ခ်က္ ... မာန္ပါသြားတယ္ထင္ပါရ႕ဲ ... အဆံုးထိ 
... ဒုန္းကနဲ ေဆာင့္ေဆာင့္၀င္သြားတယ္ ... သူလုပ္တာ နည္းနည္းေတာ့ ေႏွးတယ္ဗ်ာ ... အားမရေတာ့ဘူး 
... ဟူး ... ခါးေလးကို ကိုင္ၿပီး ... မကုန္းမကြပံုေလးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ... ေအာက္ကေန အတင္း 
ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... စက္ေသနတ္လို ... တဒုန္းဒုန္းနဲ႔ကို ေဆာင့္ပစ္တာ ... အ၀င္အထြက္ကလည္း 
ၾကမ္းေတာ့ ... မီးေလး ေအာ္လိုက္တာ ေျပာမေနနဲ႔ ... ခံရွာပါတယ္ ... သူ႔အေစ့ေလးကုိ ... 
ပြတ္ပြတ္ဆြဲသြားတာ ... ေကာင္းလြန္းလို႔ ထင္ပါရ႕ဲ ... အဖုတ္ထကဲေန အတင္း ညွစ္ညွစ္ထားေသးတယ္ ... 
အရည္ေတြကလည္း ... ရႊရဲႊစဲိုေနတာပဗဲ်ာ ... အ၀င္အထြက္သံေတြက ... နည္းနည္းေတာင္က်ယ္လာတယ္ 
...

"ဟာ ... ဟင့္"



"ဟင့္ ... ဟင့္"
"အြန္ ... ဟာာာ"
"အားး ... ရွီး"

ေအာက္ကေန ေဆာင့္ရင္း ... ကပ္ေနတဲ့ ဆီးခံု ႏွစ္ခုၾကားထဲ လက္၀င္ၿပီး ... မီးေလးအေစ့ေလးကို ... 
ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"ဟား ... ထိတယ္ အစ္ကိုရယ္ ... အရမ္းထိတယ္"

ပေဲစ့သာသာအေစ့ေလးကို ... ပြတ္ေပးလိုက္ရင္ ... မိန္းမေတြ မေနႏုိင္ေအာင္ ... 
ထြန္႔ထြန္႔လူးျဖစ္သြားတာပဗဲ်ာ ... စိတ္မပါတဲ့ မိန္းမ ... ကာမစိတ္နည္းတဲ့ မိန္းမေတြေတာင္ ... ဒါေလးကို 
ပြတ္ေပးရင္ ... မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ... ထၾကြလာလိမ့္မယ္ ... မယံုရင္လုပ္ၾကည့္ေပါ့ ... 
အသက္ကလည္း ငယ္ငယ္ ... ေသြးၾကြခါစ ... မီးေလးလို အရြယ္မ်ိဳးကို ... ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးလုပ္ပစ္လို႔ကေတာ့ ... 
အသည္းစြဲေအာင္ ခ်စ္သြားလိမ့္မယ္ ... မီးေလးက ... ေတာ္ေတာ္ ေအာက္ေပးေကာင္းတာဗ် ... 
အေစ့ေလးကို အပြတ္ခံရတိုင္း ... ဖင္ေလးကို စကာ၀ုိင္းလို ေကာ့ေကာ့ပစ္လိုက္တာမ်ား ... 
ေကာင္းလုိက္တာဗ်ာ ... ေနာက္ၿပီး ... မီးေလးအဖုတ္က ... ကၽြန္ေတာ့- ီးကို ... ဆြဲဆြဲ ဆုပ္ပစ္တာလ ဲ... 
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ...

"အား ... ရွီး .... ဟင့္ ... အစ့္ကို႔ ... အစ့္ကို႔ ... မီးကို သတ္ေနတာလားဟင္ ... မီး မခံႏုိင္ဘူး ... ဟီး ... 
မီးေသေတာ့မယ္ ... ဟင့္ ... မီးကို သနားပါအုံး ... အစ္ကိုရယ္ ... အား .... ရွီး ... ဟာ ... ဟင့္ ... အား ... 
ေသၿပီ ... ေသၿပီ ..."
"ဟင့္ ... အလဲို ... မပြတ္ပါနဲ႔ ... အစ္္ကိုရယ္ ... မီးမခံႏုိင္လို႔ပါ ... ေနာ္ ... ဟင့္ ... ေျပာလို႔လမဲရဘူး ... အုိ 
... အာာာ ... ရီွး ... မီး ... ေသၿပီ ... မီး ... ေသၿပီ ..."

တဖြတ္ဖြတ္နဲ႔ ေအာက္ကေဆာာင့္ရင္း ... မီးေလးအေစ့ကို ... ပြတ္ပြတ္ပစ္တာ ... မီးေလးတစ္ေယာက္ 
အေပၚမွာ ... ထြန္႔ထြန္႔ကို လူးေနတာပဲ ...  ဘယ္ခံႏိုင္မလဗဲ်ာ ... ၀ါရင့္တဲ့ ... ဖာသည္ေတြေတာင္ ... 
အသည္းခိုက္ေအာင္ ... ခံရတဲ့အကြက္ ... ပါကင္ေဖာက္ၿပီးစ ... ခ်ာတိတ္မက ... ခံႏိုင္မတဲ့လား ... 
မီးေလးအဖုတ္က ညွစ္ထားတဲ့ အားက ... သံေခ်ာင္းဆို ... ေကြးသြားမလား မသိပါဘူးဗ်ာ ... ညွစ္ထားတဲ့ 
ၾကားက ... ေမႊရတာ ... တအားဖီးလာတယ္ဗ် ... အရည္ေတြကေတာ့ ... ေဟာကနဲ ... ေဟာကနဲ 
ထြက္က်လာတာ ... အေစ့ပြတ္ေနတဲ့ ... လက္ထမဲွာေတာင္ ... အုိင္ေနၿပီ ...

"ဟင့္ .... ဟင့္ ... ရွီး ... ေကာင္းတယ္ အစ္ကိုရယ္ ... အလဲိုေလး ... အလဲိုေလး ... ရွီး ... ျမန္ျမန္လုပ္ေနာ္ 
... အုိ ... ဟင့္ ... မီးေလးၿပီးေတာ့မယ္ .... ၿပီးေတာ့မယ္ ... ရွီး ... ဟာ ... ေဆာင့္ေဆာင့္"



ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ... ေအာက္ကေန ပင့္ၿပီး ... ေဆာင့္ခ်က္ ... ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ ႀကံဳ းေတာ့ ... 
မီးေလးအဖုတ္က ... ထြက္လုိက္တဲ့ အရည္ေတြဗ်ာ ... အိုင္ထြန္းေနတာပ ဲ... ကၽြန္ေတာ္လည္း ... 
မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး ... ၿပီးေတာ့မယ္ ... သူက ... ေမႊလိုက္ ... ကၽြန္ေတာ္က ေမႊလိုက္နဲ႔ ... 
ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ...   

"အား ... ရွီး ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... အရမ္းခ်စ္တယ္ ... အစ္ကိုရယ္ ... အရမ္းခ်စ္တယ္ ... မီးေလ ... မီးေလ ... 
အား ... "

မီးေလး ... စကားေတြက ဗလံုးဗေထြး ... တစ္ကိုယ္လံုးကလည္း ... တြန္႔လိမ္ၿပီး ... ၿပီးသြားတယ္ ... ၿပီးခါနီး 
... မီးေလးအဖုတ္က ... ဆတ္ကန ဲ... ဆတ္ကန ဲ... ညွစ္ညွစ္ပစ္တာ ... ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ... 
အထကဲေန ဆြဲဆြဲဆုပ္ေနတဲ့ အရသာက ... ဘာနဲ႔မွမတူဘူးဗ် ... ေတာင့္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ ... ခါးကို 
စံုကိုင္ၿပီး ေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... ေအာက္ကေန အတင္းပင့္ၿပီး ... သံုးေလးခ်က္ေမႊလိုက္ရင္း ... 
ျပြတ္ကနဲ ... ကၽြန္ေတာ့္ဟာထကဲ ... အရည္ေတြ ပန္းထြက္သြားတယ္ ...

"အုိ ... အစ္ကိုရယ္ .... အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာ္ ... ဟင့္ ... အုိ ... အစ္ကို႔အရည္ေတြက ... 
မီးသတ္ပိုက္က်ေနတာပ ဲ... မီးသားအိမ္ထကဲို ... ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တာ ... ေကာင္းတယ္ ... အစ္ကိုရယ္ ... 
ေကာင္းတယ္ ... အစ္ကိုေရာ ေကာင္းရ႕ဲလားဟင္"
"အင္း"

ႏွစ္ေယာက္လံုး ... ပန္းတုိင္အေရာက္ ... တာေ၀းေျပးလာတဲ့ အေျပးသမားေတြလို ... ေမာဟိုက္ေနတာပ ဲ... 
ေဟာဟဲ ... ေဟာဟနဲဲ႔ ... ႏွစ္ေယာက္သား ... ပက္လက္ကေလး ...

မီးေလးက ... နည္းနည္းေတာ့ ... ခၽြဲတတ္သည္ ... ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေမာင္းကို ... ေခါင္းအုံးအုံးၿပီး ... 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖက္ထားလိုက္တယ္ ...

"အစ္ကို စိတ္ေက်နပ္ရ႕ဲလားဟင္"
"ဟင့္အင္း"
"ရွင္"

မီးေလး မ်က္ႏွာ ငိုမဲ့မဲ့ျဖစ္သြားသည္ ...

"အစ္ကိုေနာ္ ... ဟင့္ ... မီးလုပ္ေပးတာ ... စိတ္တုိင္းမက်ဘူးလားဟင္ ... မီးက သိပ္မခ်စ္တတ္ေသးလို႔ပါ 
... အစ္ကိုရယ္ ... ဘယ္လိုလုပ္မွ စိတ္ေက်နပ္မွာလဟဲင္"
"ဖင္ခ်ခ်င္တယ္"



"အုိ ... အစ္ကိုရယ္ ... မီးကုိ ... မသနားဘူးလားဟင္ ... မီးဖင္ကြဲသြားမွာ အရမ္းေၾကာက္တယ္"
"မရဘူး ... ခ်မွာပဲ..."
"ဟင့္ ... အစ္ကို ... အရမ္းဆိုးတယ္ ..." 
"ဖင္ကုန္းေပးကြာ ... လုပ္ခ်င္လာၿပီ"
"ရွင္ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း"
"မနာပါဘူးကြ ... မီးေလးကလည္း ... လိမၼာတယ္ေနာ္ ... အစ္ကို ေျဖးေျဖးေလး ထည့္ေပးမယ္"
"အစ္ကိုက ... ညာေျပာတယ္ ... မီးကို ... ဖင္ခ်မွာ ... မနာပ ဲေနမွာလား ... မီးဖင္ေလးက ... 
ေသးေသးေလး ... အစ့္ကို႔ဟာက ...  အႀကီးႀကီး ... ကြဲသြားမွာေပါ့ ... ဟင့္အင္းေနာ္ ... မလုပ္ပါနဲ႔ေနာ္ ... "
"ေျဖးေျဖးေလး လုပ္မွာပါဆုိ ... ရုန္းရင္ေတာ့  အတင္းခ်ပစ္မွာေနာ္ ... ဖင္ကြဲေတာ့မွ မေအာ္နဲ႔ ..."
"ဘယ္လိုလုပ္မွာလဟဲင္"
"ဖင္ကုန္းလိုက္ေနာ္"
"ဟင့္"

မီးေလး ... မကုန္းခ်င္ကုန္းခ်င္နဲ႔ ကုန္းေပးလိုက္သည္ ... ေပါင္ၾကားမွာက ... အရည္ေတြက မေျခာက္ႏုိင္ ... 
အုိင္ထြန္းေနေအာင္ ထြက္ထားေတာ့ ... ဘယ္ေျခာက္ႏုိင္အုံးမလဗဲ်ာ ... မီးေလးက ... ဖင္ကုန္းေပးၿပီး ...  
အေနာက္ကို လွည့္လွည့္ၾကည့္ေနတယ္ ... ဟုတ္မွာေပါ့ ... သူ႔ခမ်ာ ေၾကာက္ေနရွာမွာ ... 
စအုိ၀ေသးေသးေလးထဲ ... ကၽြန္ေတာ့္- ီးထည့္မွာဆိုေတာ့ လန္႔ေနမွာေပါ့ ... ခုတင္ေဘး ခံုေပၚက ... 
နားၾကပ္တံ သံုးေခ်ာင္းကို ယူလိုက္သည္ ...  မီးေလး ဖင္ကို ... ခပ္စပ္စပ္ ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ 
ရိုက္ပစ္လုိက္တယ္ ...

"ဖတ္ ... ဖတ္ ... ဖတ္"
"အား ... အစ္ကိုေနာ္ ... ဟင့္  ... နာတယ္ ... ဘာလို႔ ရိုက္တာလဟဲင္ ... "
"ဖင္ေလးက ... အရမ္းလွလို႔ ..."
"မီးဖင္ကို ... ႀကိဳက္လား ..."
"ႀကိဳက္တယ္"

မီးေလး စအုိ၀က ... ေသးေသးေလး ... သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ထားေတာ့ ... ျဖဴ၀င္းေနသည္ ... စအုိ၀ေလးကို ... 
နည္းနည္းၿဖလဲိုက္တယ္ ...

"အုိ ... အစ္ကို ... အရမ္းမၿဖနဲဲ႔ေလ ... ဟင့္"

နားၾကပ္တံေလးကို ... စအုိေလးထ ဲတြန္းထည့္လိုက္သည္ ... ျပြတ္ကနဲ ... ျပန္ကန္ထြက္လာသည္ ... 
မီးေလး ... အလန္႔တၾကား ညွစ္ထည့္လိုက္ေတာ့ ... နားၾကပ္တံေလးက ... ျပန္ထြက္လာသည္ ...



"အုိ ... အစ္ကို ... ဘာထည့္လိုက္တာလ ဲ... ဟင့္ ... ရွီး"
"စိတ္္ကို ေလွ် ာ့ထားေနာ္ ... မီး ... မနာပါဘူးကြာ ... ေခါင္းေထာင္မထားနဲ႔ေလ ... အင္း ဟုတ္ၿပီ ... 
ေမွာက္ၿပီး ... ကုန္းထားေပး"
"အုိ ... အစ္ကိုေနာ္ ... ေျဖးေျဖး"
"အင္းပါ"

 နားၾကပ္တံေလး ... ၀င္သြားျပန္တယ္ ... မီးေလး ဖင္က ... တြန္႔ကနဲ ... တုန္သြားတယ္ ... ေျဖးေျဖးေလး 
ေမႊပစ္လုိက္ေတာ့ ... ဖင္ေလးက ... ယမ္းခ်င္ေနတယ္ ... ယားမွာေပါ့ ... ခံရခက္မွာေပါ့ ...

"အုိ ... ဟင့္ ... အစ္ကို ..."

မီးေလး ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔နဲ႔ ... ကၽြန္ေတာ့္လက္ကုိ ... လာကိုင္တယ္ ...  တစ္ေခ်ာင္း ၀င္သြားေတာ့ 
... ေနာက္တစ္ေခ်ာင္း ...

"အုိ ... အေမ့ ... ရွီး"

သံုးေခ်ာင္းေျမာက္ကို ထည့္လိုက္ေတာ့ ... မီးေလး ... ဖင္ေလးက တုန္ခါေနသည္ ... ယမ္းခါေနသည္ ... 
ေျဖးေျဖးေလး ေမႊပစ္လိုက္သည္ ... အဖုတ္ကို ... လုပ္ရတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ ... ဖင္ကိုခ်ရတဲ့ ... ခံစားခ်က္က 
တူဘူးဗ် ... ဖင္ခ်တာကို ပုိသေဘာက်တယ္ဗ် ... ပါကင္ပိတ္ အဖုတ္ေလးကို ... လုပ္ဖို႔ ႏွဴးႏွပ္ရသလိုမ်ိဳး ...  
အေနာက္ကို ခ်ရင္လည္း ... ႏွဴးႏွပ္ရတယ္ဗ် ... အဖုတ္ကမွ  အတင္းလုပ္ရင္ ... ၀င္သြားေသးတယ္ ... 
အေနာက္က မ၀င္ဘူးဗ် ... စအုိၾကြက္သားေတြက ...  ပိုၿပီးသန္မာေတာ့ ... အထေဲရာက္သြားရင္လည္း ... 
အညွစ္ခံရတာ ... ပိုထိတယ္ဗ် ...

"ဟင့္ ... ဟင့္ ... အစ္္ကို .... ေျဖးေျဖးေမႊေနာ္ ... မီးမခံႏိုင္ဘူး ... အသယဲားတယ္ ... အစ္ကုိရယ္ ... ဟင့္ 
... မေနတတ္ဘူး ... အုိ ... အုိ"
"ဟာ ... ရွီး ... ဟင့္ ... အလဲိုမရက္စက္နဲ႔ေလ ... အုိ ... အစ္ကုိ ... အစ္ကို ... အေစ့ေလးကို မပြတ္ပါနဲ႔ဆို 
... ဟင့္ ... မီး ... ေသၿပီ ... ေသၿပီ ... အရမ္းခံရခက္တယ္ ...  အစ္ကိုရယ္ ... မီးေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ ... 
အုိ ... ဟင့္ .... ဟင့္"

ေတာင္းပန္ေလ ... ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေမႊေလပဲ ... ေတာ္ေသးတယ္ ... မီးေလးက ... အုိးေကာင္းလို႔ ... 
အုိးပိန္ေလးမ်ားဆိုရင္ ... အသက္ထြက္ေလာက္တယ္ ... ကၽြန္ေတာ္က ... အုိးေတာင့္ေတာင့္ 
ခ်ာတိတ္ေတြကို ... သေဘာက်တယ္ဗ် ... အုိးေတာင့္တဲ့ ေစာ္ေတြကို ... ခ်ရတာ ပိုဖီးလာတယ္ ... 
ေအာက္ေပးလဲ ပိုေကာင္းတယ္ဗ် ... ဖင္ႀကီးရင္ ... စိတ္ႀကီးတယ္တဲ့ ... ဟား ဟား ... 
"ဟာ ... ဟာ ... ဟင့္ ... ထြက္ကုန္ၿပီ ... ရွီး ... အစ္ကိုရယ္ ... ဟင့္ ... ဟင့္္ ... ရွီး ... ထြက္ကုန္ၿပီ ... ဟင့္ 



... ေတာ္ပါေတာ့ေနာ္ ... မီးေသေတာ့မယ္ ... ဟင့္ ...

နားထမဲွာ ... နားၾကပ္ရင္ေတာင္ ... တခါတေလ ... ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတာ ... နားၾကပ္တံမွာ ပါတဲ့ 
ဂြမ္းေလးက ... ႏုတယ္ဆိုေပမယ့္ ... စအုိဆုိတာမ်ိဳးကလည္း ... အသားႏုပေဲလ ... အေသြးအသားေတြ 
ေျပာင္းဆန္ေနေအာင္ ... ခံရခက္မွာေပါ့ ... ကၽြန္ေတာ့္လက္ထကဲို ... မီးေလး အရည္ပူေတြ ... က်လာတယ္ 
... ပြက္ကနပဲဗဲ်ာ ... က်လည္း ... ဆက္ေမႊရအုံးမွာပဲ ...  နည္းနည္းထပ္ေမႊၿပီးေတာ့ ... နားၾကပ္တံေလး 
သံုးေခ်ာင္းကို ... ထုတ္လုိက္တယ္ ... နားၾကပ္တံ ... ဒီဘက္အျခမ္းက ... အရည္ေတြနဲ႔ ... စုိေနၿပီေလ ... 
မီးေလးက ... မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ ... မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ ... ေတာင္းပန္သာေနတယ္ ... စအုိေလးက ... 
ေပးမထုတ္ခ်င္ဘူးဗ် ... နားၾကပ္တံေလး ... လြတ္သြားမွာ စိုးလို႔ ... ညွစ္ထားတယ္ ... ေျဖးေျဖးေလး 
ထုတ္ၾကည့္တယ္ ... မရဘူး ... စအုိေလးက ... စူၿပီးလိုက္ပါလာတယ္ ... ျပန္ထည့္လုိက္တယ္ ... ဆတ္ကနဲ 
ဆြဲထုတ္ပစ္လုိက္ေတာ့လ ဲ...

"အုိ ... အေမ့"

မီးေလးကို ... ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္မွပရဲေတာ့တယ္ ... ေျခာက္ေနတဲ့ ... ဒီဘက္ပိုင္းနဲ႔ 
ထပ္ထုိးထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ ... ေမႊလိုက္တယ္ ... အေစ့ေလးကိုလည္း ... ပြတ္ေနဆ ဲ...

"အုိ ... အစ္ကို ... ဟာ ... ဟာ"

အခါ  ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္လိုက္ေတာ့ ... ေနာက္တစ္ခါ ... မီးေလး ... အရည္ေတြ 
ထပ္က်လာျပန္တယ္ ...  အုိေက ... ဒီအခ်ိန္က ... အခ်ိန္ေကာင္းပ ဲ... ကာမအသာထိပ္ဆံုးေရာက္သြားလို႔ 
... မီးေလး မိန္းေမာေနတုန္း ... အေပါက္ကို ... ထပ္ခ်႕ဲပစ္ရမယ္ ... ဒီေလာက္ဆိုရင္ ... 
ရေလာက္ၿပီထင္တယ္ ... နားၾကပ္တံေလးေတြကို ... ဆြဲႏႈတ္ ... လက္ညွိဳးကို ... ေျဖးေျဖးေလး ... 
တစ္ဆစ္ခ်င္းထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အား ... နာတယ္ ... ေျဖးေျဖး ... အစ္ကို ဟင့္"
"လက္ညွိဳးက ... မဆံုးေသးဘူးလားဟင္ ... နာလိုက္တာ အစ္ကိုရယ္"
"၀င္သြားၿပီ ... မီးေလး ... အကုန္ ၀င္သြားၿပီ ... မီးေလးက ေတာ္လုိက္တာ"

မီးေလး ... စကားေတာင္ ျပန္မေျပာႏုိင္ ... မ်က္ႏွာကို ရႈံ႕မဲ့ေနၿပီး ... ေမြ႔ယာခင္းကို ... က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ... 
ဆုပ္ထားတဲ့ လကသ္ီးဆုပ္ေလးက ... လက္ဆစ္ျဖဴျဖဴေလးေတြေတာင္ေပၚေနတယ္ ... နည္းနည္းေတာ့ 
သနားသြားတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... ဆက္လုပ္ရမွာပဲ ... မီးေလးေနရာမွာ ... သူဇာဆိုရင္ဗ်ာ ... 
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလ ဲ... အေတြးက ... ေသြးဆုိးေတြကို ... ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုပ္ေပးေနတာ 
... ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေမႊပစ္လိုက္တယ္ ...



"အား ... နာတယ္ ... နာတယ္ ..."
"အား ... အား ..."

မီးေလး ဖင္က ... ထြန္႔ထြန္႔လူးၿပီး ... ယမ္းခါေနတယ္ ... ရုန္းတယ္ဆုိေပမယ့္ ... အပိုင္ခ်ဳပ္ၿပီး ... လုပ္ေတာ့ 
... ဖင္ပ ဲယမ္းလို႔ရတာေပါ့ ... ဖင္ယမ္းေလ ... ပိုခံရခက္ေလပ ဲ... ကိုယ္ကလ ဲေမႊ ... သူကလည္း ယမ္း ... 
မီးေလး ဘယ္လိုခံစားရလမဲသိပါဘူးဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ ... အရမ္းတင္းေနတယ္ ... လက္ညွိဳးကို ... 
ဆြဲထုတ္ပစ္လုိက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ ဖင္ေလးကို ... ဆြဲေထာင္ၿပီး ... စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံခ်ၿပီး ... ေနာက္ကေန ... 
အေပါက္၀ကို ... ဒ- ္ထည့္ၿပီး ... ေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... ေဆာင့္လုိက္တာ ... ၾကမ္းသြားတယ္ ... ၀ုန္းဆုိ 
... မီးေလး ... အေရွ႕ကို ... ေရာက္သြားတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... မလြတ္ပါဘူးဗ် ... ကၽြန္ေတာ့္လက္ႏွစ္ဖက္က 
... ခါးကို ေသခ်ာကိုင္ထားေတာ့ ... ရုန္းမရဘူးေလ ... မီးေလးကေတာ့ ... တအီးအီး ... တအားအားနဲ႔ ... 
ထံုးစံအတိုင္း ၿငီးတြားေနတာပဲဗ်ာ ... သံုးေလးခ်က္ ... ခပ္ျပင္းျပင္းေဆာင့္ၿပီး ... စအုိေလးကို ... 
ဆြဲျဖၾဲကည့္လိုက္တယ္ ... မီးေလး ဗုိက္ေအာက္ထဲ လက္လွ်ိဳၿပီးေတာ့ ... အဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ... 
ညွစ္တယ္ ... အေစ့ကိုလည္း ပြတ္တယ္ ... စအုိထကဲိုလည္း ... လက္တစ္ေခ်ာင္း ထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အား ... အား ... အစ္ကို ... မီး ေသၿပီ ... မခံႏုိင္ဘူး ... ဟီး ... ဟီး ... အရမ္းနာတယ္ ... အရမ္းနာတယ္ 
..."

မီးေလး ... တအားရုန္းတာ ... ရုန္းလည္း မရဘူးေလ ... အပိုင္ခ်ဳပ္ထားေတာ့ ... ရုန္းေလပိုဆိုးေလပဲ ... 
အဖုတ္၊ ဖင္၊ အေစ့ ... သံုးေနရာ ဆက္တုိက္ႀကီး ... အလုပ္ခံရေတာ့ ... ဘယ္ခံႏုိင္မလဲ ... ဖာသည္ေတာင္ 
အေမေခၚရမယ့္ ... အကြက္ ... အဖုတ္ထ၀ဲင္တဲ့ ... - ီးကလည္း ... ၾကမ္းသလားမေမးနဲ႔ ... အ၀င္အထြက္ 
... တဇြတ္ဇြတ္နဲ႔ ... ေဂၚလီေတြက ... အသားကုန္ ပြတ္ေနတာ ... မီးေလး ... ေမာလြန္းလို႔ ေခၽြးေတြေတာင္ 
ထြက္လာတယ္ ... မ်က္ႏွာေလးကလည္း ... နီရတဲြတ္ေနတာပဗဲ်ာ ... နားရြက္ဖ်ားေလးေတြေတာင္ ... 
နီတယ္ ... ပါကင္ဖြင့္ၿပီးစ ... ခ်ာတိတ္ကို ... ဒီလိုႀကံဳးတာ ... ကၽြန္ေတာ္ လြန္တယ္ဗ် ... ခက္တာက ... 
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ... ဒီလိုၾကမ္းမွ ... အားရတာ ... ဒီညမွ ... ဘယ္လိျုဖစ္လဲ မသိပါဘူးဗ်ာ ... 
ကၽြန္ေတာ္လည္း အရမ္းထန္ေနတယ္ ... သူဇာေၾကာင့္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္ ... ခိုက္သြားၿပီကြာ ... သူဇာေရ 
... စကားေလးထုိင္ေျပာတာေတာင္ ... ဒီေလာက္ ေသြးၾကြေစရင္ ... အတူတူမ်ား အိပ္ရလို႔ကေတာ့ ... ဟင္း 
ဟင္း ... ေန႔တုိင္း ... ပြဆဲက္ေနမယ္ထင္တယ္ဗ် ...

လက္တစ္ေခ်ာင္း ၀င္သြားေတာ့ ... ေနာက္တစ္ေခ်ာင္း ... ႏွစ္ေခ်ာင္းပူးထပ္ထည့္တယ္ ... ေအာ္တာေပါ့ ... 
ရုန္းတာေပ့ါ ... ဒီလိုပဲ ... ထည့္ေလက်ယ္ေလပဲ ... မထည့္္ခင္ကေတာ့ ... က်ဥ္းတာေပါ့ ... 
ႏွစ္ေခ်ာင္းဆန္႔ေတာ့ ... သံုးေခ်ာင္း ... မီးေလး အသံက ပိုက်ယ္လာတယ္ ... ေအာကားကို ေလာ္စပီလာနဲ႔ 
ဖြင့္ထားသလိုပဲ ... ေအာ္လိုက္တာဗ်ာ ... အလံုခန္းမု႔ိေတာ္ေတာ့တယ္ ... ႏုိ႔မို႔ရင္ ... ေအာက္ကေကာင္ေတြ 
ေျပးတက္လာမွာ ... သံုးေခ်ာင္းထည့္လို႔ရေတာ့ ... စအုိ၀က ေတာ္ေတာ္က်ယ္သြားၿပီ ... အုိေက ... 



ထည့္လို႔ရၿပီေပါ့ ... 
မီးေလး အဖုတ္ထကဲ ... ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ကို ... ဆြဲထုတ္ပစ္လိုက္သည္ ...

"ဟာ ... ဟင့္ ..."

မီးေလးက ထန္လြန္းပါတယ္ ... ထည့္ေတာ့လည္း ... ေအာ္တယ္ ...ထုတ္ေတာ့လည္း ေအာ္တယ္ ... 
ေအာ္ပေလ့ေစ ... မ်ားမ်ားေအာ္မွ ... အနာသက္သာမွာ ... သူေအာ္ေလ ... ကၽြန္ေတာ္ပိုသေဘာက်ေလပဲ 
...

အေစ့ေလးကို ... ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ပြတ္လိုက္ၿပီး ... အရည္ေတြ စိုရႊေဲနတဲ့ ... ကၽြန္ေတာ့္ ... ဒ- ္ကို ... မီးေလး 
စအုိ၀ထဲ ... ျမွဳပ္လိကု္သည္ ... ဒီေလာက္ခ်႕ဲထားတာေတာင္ ... ၾကပ္လြန္းသည္ ... သိပ္မ၀င္ခ်င္ ... ဒ- 
္ဖ်ားက ... လည္လည္ၿပီး ... ျပန္ထြက္ခ်င္သည္ ...

"အား ... ကို ... ေျဖးေျဖးေနာ္ ... မီးကို သနားပါအုံး ..."
"အား ... "
"အား ... "
"အား ... "
"ဟင့္ ... ထပ္မထည့္နဲ႔ေလ ... အား ... အား ... မီးကို မရက္စက္နဲ႔ေလ ..."
"အား ...."

ကၽြန္ေတာ့္ - ီးက ... တထစ္ခ်င္းသာ ၀င္ပါတယ္ ... ေဆာင့္သြင္းလို႔လည္း မရဘူး ... တင္းၾကပ္ေနတဲ့ ... 
စအုိထဲ ... ေျဖးေျဖးခ်င္း၀င္ေနရင္း ... စိတ္မရွည္ေတာ့ ... တစ္ခ်က္  ခပ္ျပင္းျပင္းေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အား ... အရမ္းနာတယ္ ... အရမ္းနာတယ္ ... ဟူး"

မီးေလး ဖင္ကို အတင္းၿဖၿဲပီး ... ေဆာင့္ထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ... စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး ... အား ... ၀င္သြားၿပီဗ် 
... တစ္ဆံုးပ ဲ... ကၽြန္ေတာ့္ ဆီးခံုနဲ႔ ... သူ႔ဖင္ႏွစ္လံုး ကပ္တဲ့အထိ သြင္းပစ္လိုက္တယ္ ... မီးေလးကေတာ့ 
... တအားရုန္းတာပဲ ... ရုန္းပေလ့ေစ ... ဗိုက္ေအာက္ထဲ ... လက္ကို လွ်ိဳ ၿပီး ... အဖုတ္ေလးကို 
လိုက္စမ္းလိုက္တယ္ ... ေတြ႔ၿပီ ... မီးေလး အဖုတ္ ... အေစ့ ... အေစ့  ဘယ္မွာလဲ အေစ့ ... စမ္းလို႔ရတာနဲ႔ 
... ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ဒါမွ ... မီးေလး အနာသက္သာမွာ ... အုိး ... ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ... မီးေလးကို 
... ဒါေၾကာင့္  သေဘာက်တာ ... ဘယ္ေလာက္ပ ဲနာေအာင္လုပ္လုပ္ ... ဖင္ႀကီးကို ... 
ေကာ့ေကာ့ပစ္တာကို ... အရမ္းႀကိဳက္တယ္ ... ကၽြန္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... က်ိဳးမတတ္ညွစ္ထားၿပီး ... 
စေကာ၀ိုင္းလို ... ဖင္ေလးကို ... ယမ္းေနေတာ့ ... ကၽြန္ေတာ့္ ဒုတ္က အထမဲွာ ယမ္းေနတယ္ ...



"အား ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ရွီး"

အ၀င္အထြက္ေတြက ... ေျဖးေျဖးလုပ္ေနရာကေန ... ျမန္လာတယ္ ... မီးေလးလည္း ... ေကာင္းလာတယ္ 
ထင္ပါရ႕ဲ ... ဖင္ကို ... အေနာက္ကို ေကာ့ေကာ့ေပးတယ္ ... ရရဲနဲီေနတဲ့ ... မီးေလးနားရြက္ကို ၾကည့္ၿပီး ... 
အရမ္းစိတ္ထလာတယ္ဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ္ အတင္းကို ေဆာင့္ေတာ့တာပဲ ... ဟူး ... ၿပီးၿပီ ... ၿပီးၿပီ ... 
ၿပီးခါနီးေလ ... အတင္းေဆာင့္ေလပ ဲ... အားကုန္ေဆာင့္ေတာ့ ... ခုတင္ေတာင္ တုန္လာတယ္ ... 
မတတ္ႏိုင္ဘူး ... ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္ ေပါက္ကြဲထြက္ေတာ့မယ္ ...

"အား ... ၿပီးၿပီ ... မီးေလးရယ္ ... ၿပီးၿပီ ... ေကာင္းလိုက္တာကြာ ... ေကာင္းလိုက္တာ ..."

အေရွ႕နဲ႔  အေနာက္က ... အရသာခ်င္းမတူဘူးဗ် ... အဖုတ္ကို ဆယ္ခါလုပ္လို႔ ၿပီးတာနဲ႔ ... စအုိကို ... 
တစ္ခါလုပ္လို႔ ၿပီးတာ ... အဲဒီေလာက္ကို ကြာတာဗ် ... ဟူး ... ေမာလိုက္တာဗ်ာ ... အားလံုးလည္း ၿပီးေရာ 
... ကၽြန္ေတာ္ ပက္လက္လန္သြားပါတယ္ ... မီးေလးက ... လႈပ္ေတာင္ မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ...

"အရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ ... မီးေလး ဖင္က ... ေတာ္ေတာ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ..."
"အစ္္ကို ေက်နပ္ရင္ၿပီးတာပါပ ဲ... မီးေလးေတာ့ ... မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... အိပ္ေတာ့မယ္ေနာ္ ... ဂြတ္ႏုိက္"
"ဂြတ္ႏိုက္ ... မီးေလး" 
အင္းယားၿမိဳင္ထကဲ ... ျဖတ္ျပန္လာရင္း ... အိမ္ေလးတလံုးကုိ ... ၾကည့္ၿပီး ... ေဒၚေမသူဇာႏြယ္ ... 
ကားဆက္မေမာင္းႏိုင္ေတာ့ ... လမ္းေဘးမွာ ရပ္လိုက္ၿပီး ... ဒီအိမ္ေလးကို တမ္းတမ္းတတ ... 
ၾကည့္မိလိုက္သည္ ...

ဒီေန႔က ... ေမသူဇာႏြယ္ ... ေမာင့္ကို အေျဖေပးတဲ့ေန႔ ...
ဒီအိမ္က ... ေမ သိပ္ခ်စ္တဲ့ ... ေမာင္ေနတဲ့ အိမ္ ...
ဒီအိမ္မွာ ေမာင္နဲ႔ ေမ ... အခ်စ္အိမ္ေလး ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားဖူးတယ္ ...

ေမ သိပ္မွားတယ္ ... တကယဆ္ုိ ... ေမာင္ သိပ္လိုခ်င္တဲ့ ... ေမ့ဘ၀ေလး ... ေပးလုိက္ရင္ ... 
အရမ္းေကာင္းမွာပဲ ... ရွက္လြန္းလို႔ ... ေမာင္ ေတာင္းတာ ... ေမ ျငင္းခဲ့တာ ... ေမ အရမ္းမွားတယ္ ... 
ေမာင္ရယ္ ...
ေတာက္ ... သက္ေအာင္ဆုိတဲ့ လူယုတ္မာေၾကာင့္ ... ေမ့ဘ၀ေလး ... သြားၿပီ ... ေမ ... မ်က္ရည္ေတြ 
က်လာသည္ ... သတ္မယ္ ... ဒင္းကို ... ငါ့ဘ၀ ... ငါ့ႏွလံုးသားကို ... ရက္ရက္စက္စက္ ဖ်က္စီသြားတဲ့ ... 
ေသ#ေကာင္ ... ေတာက္ ...

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ လာဆံုတဲ့ ခ်စ္ဦးသူကို ... ဘာရယ္မဟုတ္ ... သတိရမိသည္ ... ၾကာခဲ့ျပီဆိုေပမယ့္ ... 
ေမာင့္ကို ခ်စ္ခဲ့မိတဲ့အခ်စ္ေတြက ... နွလံုးသားထမဲွာ ျပည့္ေနဆပဲါ ... ေမာင္ရယ္ ... ေမ 



ရက္စက္တာမဟုတ္ပါဘူး ... သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ေမာင့္ကို ... အစိမ္းျဖတ္ျဖတ္ခဲ့တာ ... 
ေမရက္စက္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ... ယုတ္မာလြန္းတဲ့ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ ... ေမေလ ... ေမာင့္ကို 
မေတြ႔ရေဲတာ့ဘူးကြယ္ ... ေမ ... သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳးတာ မဟုတ္ပါဘူး ... ေမ ေမာင့္အသကဲို ခြဲခဲ့တာ 
မဟုတ္ဘူးေနာ္ ... အျဖစ္မွန္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္ ... ေမာင္ရယ္ ... ဒါေပမယ့္ ေမ ေျပာမထြက္ဘူးကြယ္ ... 
ေမ ေျပာမထြက္ဘူး ...

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ... ေက်ာင္းစတက္ေတာ့ ... ေမ ... အရမ္းေပ်ာ္တယ္ ... ေဖေဖ့မ်က္နွာေၾကာင့္ ... 
အင္းယားေဆာင္မွာ ... ေနခြင့္ရတယ္ ... သစ္ပုတ္ပင္ႀကီး ... ဘြဲ႔နွင္းသဘင္ ... အင္းယားကန္ ... အိုး ... 
ဒါေတြက ... တကယ္ပရဲွိတာပါလား ... ေမ ေပ်ာ္တယ္ ... အရမ္းပ ဲ... ေက်ာင္းတက္ျပီး ... 
ေလးငါးရက္ေနေတာ့ ... အင္းယားေဆာင္ကို ေမ ျပန္တုိင္း ... ေမာင္ ေနာက္ကေန လိုက္လိုက္လာတယ္ ... 
လူဆိုးေလး ... ပထမေတာ့ သတိမထားမိပါဘူး ... ေမာင္က အတင္းလာမိတ္ဆက္တယ္ ...

"တို႔နာမည္က ... ခန္႔ ... မင္းနာမည္ေရာ ..."

သူ႔နာမည္က ခန္႔တဲ့ ... တလံုးထ ဲ... ခန႔္တဲ့ ... ေမ့နာမည္လာေမးေနတယ္ ... ေျပာခ်င္ပါဘူး ... ရွက္တယ္ 
... ျဖတ္ကန ဲသူ႔ကို ... ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ ... ေခ်ာသားပ ဲ... မ်က္ခံုးေကာင္းေကာင္း ... မ်က္လံုးခပ္စူးစူးနဲ႔ 
... ေမ့ရ႕ဲ ... ေမာင္ ျဖစ္လာမယ့္ ... ခန္႔ဟာ ... လူေခ်ာေလးပါလား ... ဆံပင္က ခပ္ရွည္ရွည္ ... 
လည္ေထာက္တယ္ ... အျဖဴေရာင္ ရွပ္အက်ႌ ေကာ္လာေထာင္ေထာင္ ... ေခါင္းေလာင္းေဘာင္းဘီ ... နဲ႔ 
ေမာင္က ... လမ္းသရလဲား ... မျဖစ္ႏုိင္ဘူးနဲ႔ တူတယ္ ... မ်က္ႏွာေလးက ... နည္းနည္းေတာ့ ႏုတယ္ ... 
သူ႔ၾကည့္ရတာ ရည္ရည္မြန္မြန္ပါပဲ ... ေမ ေမာင့္အၾကည့္ေတြကုိ မခံႏိုင္ဘူး ... ေခါင္းငံု႔ျပီး ... ခပ္သြက္သြက္ 
ဆက္ေလ်ွာက္လာတယ္ ... ေမ ရွက္တယ္ေလ ...

"ဟိတ္ ... တုိ႔က ... တကယ္ခင္ခ်င္လို႔ပါကြ"
"ေမ့ေနာက္ ... မလုိက္လာနဲ႔ေနာ္ ..."
"ေမ တဲ့လား ... ဟိတ္ စကားေလး ျပန္ေျပာပါအုံးကြ"

ေမ ျပန္မေျပာရဘဲူး ... အရမ္းရွက္တယ္ ... ရင္ေတြလည္း အရမ္းခုန္တယ္ကြယ္ ... ေမ့ ဘ၀မွာ 
ေယာက္်ားေလးတေယာက္ ... ေနာက္ကေန စကားလိုက္ေျပာတာ ... ဒါပထမဆံုးပါ ... 
ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ရွက္မိတယ္ ... ေနရထုိင္ရခက္တယ္ ... စိတ္တအားအိုက္တာပဲ ...

"ဟိတ္ ... ေမ့ေနာက္မလိုက္နဲ႔ေတာ့"

ေမ ... ဆတ္ကန ဲလွည့္ၿပီး ... သူ႔မ်က္လံုးကို စိုက္ၾကည့္ၿပီး ... ေျပာပစ္လိုက္တယ္ ... ေမ မႀကိဳကတ္ာကို ... 
အတင္းလာလုပ္ရင္ ... အရမ္းမုန္းတယ္ ...



"စိတ္မဆုိးပါနဲ႔ေနာ္ ... ကြ်န္ေတာ္က ရိုးရိုးသားသား ခင္ခ်င္လို႔ပါ ..."
"အုိ ေတာ္ပါ ... ပထမ ရိုးရိုး ... ေနာက္ ဆန္းဆန္း ခင္ခ်င္တာမွတ္လား ... ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနၿပီေနာ့ ..."
"ဟင္"

သူ႔အေျပာကို ... ေမ မေစာင့္ ... ေမ ... အေဆာင္ထကဲို ... ခပ္သြက္သြက္ ၀င္လိုက္တယ္ ... 
ဂိတ္ေပါက္ေရာက္ေတာ့ ... ေနာက္လွည့္ၾကည့္မိတယ္ ... ေရာ္ ... သူ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ... ေမ့ကို ၾကည့္ေနဆဲ 
... အုိ ... ရွက္လိုက္တာ ... ေမ လွည့္ၾကည့္တာ သူသိသြားၿပီ ...

အခန္းထေဲရာက္ေတာ့ ... အခန္းေဖာ္ ... မညြန္႔ေမက ... ေမ့ကို ... စသည္ ...

"ဟိတ္ ... ရွမ္းမေလး ... နင့္မ်က္ႏွာရေဲနတာပ ဲ..."
"မရပဲါဘူး ..."
"ရပဲါတယ္ ... အုိ ... ၾကည့္ပါအုံး ရင္ေတြလည္း ခုန္ေနတယ္ ..."

ေမ အလန္႔တၾကား ... ေမ့ရင္ဘတ္ေလးကို လက္နဲ႔ ဖိၿပီး စမ္းလိုက္မိတယ္ ... မညြန္႔ေမ 
ဘယ္လိုသိတာလဟဲင္ ...

"ရင္ေတြ ခုန္ေနတယ္ေပါ့ေလ ..."
"ဟုတ္ပါဘူး"
"ဟုတ္ပါတယ္ ... ကိုယ္တုိ႔ ေမဂ်ာက ... ကင္း ... တို႔ရွမ္းမေလးကို ... ဘာလုပ္လိုက္လို႔လဟဲင္"

ဟယ္ ... မညြန္႔ေမ ... ဘယ္လို သိတာလ ဲ... ခန္႔ ဆိုတဲ့ ... ဟိုတေယာက္က .. တု႔ိေမဂ်ာက ... 
ကင္းတဲ့လား ...

"ေျပာပါအုံး ... မင္းသားေလးက ... ဘာေတြေျပာလိုက္လလဲုိ႔" 
"သူ႔နာမည္က ခန္႔တဲ့ ... ခင္ခ်င္လို႔တဲ့ ..."
"အင္း ... ေမက ဘာေျပာလိုကလဟဲင္"
"တို႔ေနာက္မလုိက္လာနဲ႔လို႔ ... "
"ဟား ဟား ... တို႔ရွမ္းမေလး ရင္ေတြ တအားခုန္ေနတယ္ေပါ့ ... ဒီလုိပေဲလ ... ခင္ခ်င္လို႔ပါ ... 
ေနာက္ေတာ့ခ်စ္ခ်င္လို႔ပါ ... ဟုတ္တယ္ေနာ္ ..."

ေမ့အေတြးထမဲွာ ... ခန္႔ဆိုတဲ့ ... တေယာက္ကို ... ဘယ္လိုမွ ေဖ်ာက္မရဘူး ... ေတြးလိုက္တာနဲ႔ ... 
သူေပၚလာတယ္ ... အုိ ... ငါသူ႔ကိုမ်ား ... ခ်စ္မိေနၿပီလား ... ဒီလိုနဲ႔ ... ေနာက္တေန႔ ေရာက္လာတယ္ ... 



ညကလည္း ... ေမ ေကာင္းေကာင္းအိပ္မရ ... အိမ္မက္ထ ဲ... သူလာတယ္ ... ေမ့ကို ... ခ်စ္တယ္တဲ့ ...

ေနာက္ေန႔ ... ေမ ေက်ာင္းထသဲြားေတာ့ ... သူ လိုက္လာတယ္ ... တေကာက္ေကာက္ပ ဲ... ေမ စာသင္ရင္ 
... သူ အခန္းေရွ႕က ... ေစာင့္ေနတယ္ ... ေမ ... ကန္တင္းသြားရင္ ... သူလိုကလ္ာတယ္ ... 
အရမ္းသိသာတယ္ ... ေမလည္း ... သူ႔ကို မၾကည့္ရဘဲူး ... သူငယ္ခ်င္းေတြက ... ၀ိုင္းစတယ္ ... ေမ 
ရွက္တယ္ ...

ေန႔တုိင္းပ ဲ... ေမ့ေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္တယ္ ... အနားမွာ သူရွိတယ္ ... ၾကည့္လိုက္တုိင္း ... 
သူ႔မ်က္၀န္းနဲ႔ ဆံုေနတယ္ ... ခက္တယ္ ... ေမာင္ရယ္ ...

ဇြေဲကာင္းတဲ့သူ႔ကို ... တတိယႏွစ္မွာ ... အေျဖေပးလိုက္တယ္ ... ေမ ... ခန္႔ကုိ ... ခ်စ္တယ္ ... 
ေပ်ာ္တာေပါ့ ... တအားပ ဲ... ေမတို႔ ... ေလွ်ာက္သြားၾကတယ္ ... အင္းယားကန္ေဘာင္မွာ ... 
စကားေတြေျပာၾကတယ္ ... လမ္းေတြေလွ်ာက္ၾကတယ္ ... ပန္းၿခံထမဲွာ ... ေမာင္ ခိုးနမ္းတယ္ ... 
ေမာင္တအားဆုိးတယ္ ... ျပန္ေတြးတိုင္း ... ေမာင္ေပးတဲ့ ... အနမ္းဦးက ... ေမ့ပါးျပင္ေပၚမွာ ... စြဲေနၿပီ ... 
ထင္းကနဲပ ဲ... သတိရတယ္ ... ေမာင္ရယ္ ...

မနက္ျဖန္ ... ေမ တုိ႔ ... ေအာင္ပန္းျပန္ရေတာ့မယ္ ... ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ... ခ်စ္သူနဲ႔ ခြဲရေတာ့မယ္ ... 
မခြခဲ်င္ဘူး ... ေမာင္ရယ္ ... ေမာင္က ... ရုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္တယ္တဲ့ ... တခါမွ ... ေမာင္နဲ႔ 
ရုပ္ရွင္မၾကည့္ဖူးဘူး ... ေမ ေၾကာက္လုိ႔ ... အေမွာင္ကို ေၾကာက္တယ္ ... ေမာင့္ကို ေၾကာက္တယ္ ... ေမ 
... လိုက္ေလ်ာလိုက္တယ္ ... မနက္ျဖန္ ခြဲရေတာ့မယ္ ... ေမာင့္ဆႏၵကို ... နည္းနည္းေလး 
လိုက္ေလ်ာလိုက္ေတာ့ ... ေမ ... သိတယ္ ... ေမာင္ အရမ္းကတဲယ္ ... ေမ့ကို ... နမ္းတယ္ ... 
လည္တုိင္ကိုနမ္းတယ္ ... ေမ့ရင္သားေလးကို ... မထိတထိ လာကိုင္တယ္ ... ေမ ရွက္တယ္ ... 
မျငင္းရက္ဘူး ... ေမာင္ စိတ္ညစ္မွာ စိုးလို႔ ... ေမ့ကို ... အေတြ႔အႀကံဳသစ္ေတြ ေပးတယ္ ... 
ေဘာ္လီထူထူေအာက္မွာ ... ေမ့ရင္သားေတြက ... ပိုၿပီး ... ဆူၾကြလာတယ္ ... ရင္ထမဲွာ ... လိႈက္ကနဲ 
ဖိုကနဲ ... ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္ ... ေမာင္ ဆုိးတယ္ ... တသက္မေမ့ေအာင္ ... ေမာင္ ... ခ်စ္ျပတယ္ ... 
နမ္းတယ္ ... ခ်စ္ဦးသူရ႕ဲ ... အယုအယမွာ ... ေမ့ စိတ္ေတြ ဂေယာက္ဂယက္ျဖစ္ေနတယ္ ... ေမာင္က ... 
သူ႔အိမ္ကို ... ေခၚသြားတယ္ ... ေမ မျငင္းမိ ...

ဒီအိမ္မွာ ... ေမာင္ တေယာက္ထဲ ေနတာ ... ေမ မသိ ... သိခဲ့ရင္ေတာ့ ... လိုက္ျဖစ္မယ္မထင္ ... 
တကယ္ပါပရဲွင္ ... စိတ္ကြယ္ရာအရပ္မွာ ... ခ်စ္ရသူနဲ႔ ... အတူရွိေနေတာ့ ... စိတ္ေတြက 
ယိမ္းယိုင္ေနတယ္ ... ေမာင့္ကို ... ခ်စ္တယ္ ... ေမာင္ကလည္း ... ခ်စ္ခ်င္ေနတယ္ ... ေမကလည္း ... 
အခ်စ္ခံခ်င္ေနၿပီ ... မျဖစ္ဘူး ... ေမက ... ျမန္မာမိန္းကေလး ... အပ်ိဳစင္ဆိုတာ ... တန္ဖိုးထားရမယ္ ... 
အိမ္ေထာင္မျပဳမခ်င္း ...  ထိန္းသိမ္းထားရမွာက ... ေမ့တာ၀န္ ... သိပ္ခ်စ္လို႔ ... ေပးလိုက္ၿပီး ... 
မေတာ္တဆ ... ေ၀းကြာသြားရင္ ... အို ... ေမ ... မေတြးရဘဲူး ...



တထပ္တုိက္ေလး ... ေမ ... ေလွ်ာက္ၾကည့္တယ္ ... ေနာက္ေဖးမွာ ေရကူးကန္ရွိတယ္ ... စကားေတြ 
ေလွ်ာက္ေျပာတယ္ ... ဧည့္ခန္းေလးကလည္း ... ရိုးရိုးေလး ... လွတယ္ ... ေမာင့္အခန္းက ... မဆုိးပါဘူး 
... သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ... ေမာင္က စည္းကမ္းရွိတယ္ ... ေမ ... ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း ... ေမာင္ 
အခန္းတံခါးပိတ္လိုက္တယ္ ... ေမ ... တအားလန္႔သြားတာပ ဲ... ေမာင္ ... ေမ့ကို ... နမ္းတယ္ ... 
နည္းနည္း ၾကမ္းခ်င္တယ္ ... ေမာင့္မ်က္လံုးေတြက ... အေရာင္ေျပာင္းေနတယ္ ... ေမ့ကို ... 
တအားဖက္ထားတယ္ ... ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ပြတ္သပ္ေနတယ္ ... ေမာင္ဆိုးတယ္ ... ေမ ... အိပ္ယာေပၚကို 
... လကဲ်သြားတယ္ ... ေမာင္ ... ေမ့ကို ... ေခၽြေတာ့မွာလား ... ေမ မသိ ... ဘာမွမသိေတာ့ဘူး ... 
ေမာင့္အနမ္းေတြက ... ေမ့ကို တျခားကမာၻဆီ ေခၚေဆာင္သြားတယ္ ... ေမာင္ရယ္ ... ေမရယ္ ... 
ႏွစ္ေယာက္ထ ဲ... ေမ့ ရင္ေစ့အက်ႌေလးက ... ၾကယ္သီးေတြ ... တလံုးခ်င္း ျပဳတ္သြားတယ္ ... ေမ့ ရင္ေတြ 
လွပ္ကနဲ ေပၚလာတယ္ ... ေဘာ္လီေအာက္မွာ ... ေမ့ရင္သားေတြက ... ရုန္းၾကြေနတယ္ ... သိပ္ေတာ့ 
မႀကီးပါဘူး ... ဒါေပမယ့္ ... လွတယ္ ... ေမာင္ေျပာတယ္ ...

"အရမ္းလွတယ္ကြာ" တဲ့ ...

ေမာင္ ... နမ္းတယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေမႊးက ... စူးတယ္ ... ေမ ... ယားတယ္ ... ၾကက္သီးေတြလည္း ... 
ထကုန္တယ္ ... ေမာင္ ... အတင္းပဲ ... ေဘာ္လီႀကိဳးကို ... လုိက္စမ္းတယ္ ... ျဖဳတ္ခ်င္တယ္တဲ့ ... အို ... 
ေမ မသိေတာ့ဘူး ... ေမာင္ရယ္ ... ဖြက္ထားတဲ့ ... ရင္ႏွစ္မႊာက ... ေမာင္ခ်စ္သမွ် ... လိႈင္းထေနတယ္ ... 
ေမ့ ရင္ထမဲွာ ... ငိုခ်င္တယ္ ... ရီခ်င္တယ္ ... ရမက္ေတြက ထန္လာတယ္ ... ေမာင္ရယ္ ... ေမာင္ ... ေမ့ 
... ရင္သားေလးကို ... စုိ႔တယ္ ... ေမရွက္တယ္ ... ေမာင္ရယ္ ... ကေလးေလးကို ... ေမာင္စို႔ေတာ့ ... 
ေမ့အသထဲမဲွာ အရမ္းယားတယ္ ... ေမာင့္ေခါင္းကို ... အတင္းဖက္ထားမိတယ္ ... ေမာင့္လက္ေမာင္းကို ... 
အတင္းဖက္ထားမိတယ္ ... ေမာင္ ... မလြယ္ဘူး ... လက္ေတြက အၿငိမ္မေနဘူး ... ေလွ်ာက္ပြတ္ေနတယ္ 
... အို ... ေမ့ေပါင္ေလးကို ... ေမာင္ ပြတ္တယ္ ... ေမ ... ေမ ... မေနတတ္ဘူး ... ေမာင္ရယ္ ... ေမ ... 
ထမီေလးကို ... သူခၽြတ္တယ္ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ေမ ... မေပးႏိုင္ဘူး ... ေမ မေပးခ်င္ဘူး ... ေမ 
ေငါက္ကန ဲထထုိင္တယ္ ... အ၀တ္ေတြ အျမန္၀တ္ၿပီး ... အခန္းထကဲ ... ေျပးထြက္လာတယ္ ... ေမ ... 
ေစာင့္ထိန္းရမယ္ေလ ... ေမာင့္ကုိလည္း ခ်စ္ပါတယ္ ... ေမ မေပးရက္ဘူး ...

ေနာက္ေန႔ ... ေမ ... ေအာင္ပန္းျပန္တယ္ ... ေမာင္ ... လိုက္ပို႔တယ္ ... စိတ္ေတာ့ မေကာင္းဘူး ... ေမ ... 
ငိုမိတယ္ ... ေမာင္လည္း ... မ်က္ရည္၀ေဲနတယ္ ... ေမ့ရ႕ဲ တဦးတည္းေသာ အကိုႀကီး ... ကိုကို 
လာေခၚတယ္ ... လိေမၼာ္ၿခံကို ... ျပန္လာေတာ့ ... ေမ သိပ္မေပ်ာ္ဘူး ... ေမာင့္ကို လြမ္းတယ္ ... 
ကိုကို႔မိန္းမကေတာင္ ... စေနေသးတယ္ ... ရန္ကုန္က ... ရီးစားကို လြမ္းေနတာလားတဲ့ ... ဟုတ္ပါဘူးလို႔ 
... လိမ္ေျပာလိုက္ေပမယ့္ ... ေမ့ပါးေလးက ရေဲနတယ္ ... ကေလးေလးက ... ငိုေနေတာ့ ... 
စကားစျပတ္သြားတယ္ ... ဒီလိုနဲ႔ ... တလေက်ာ္ေတာ့ ... ေမာင့္ဆီက စာ တေစာင္လာတယ္ ... 
အရမ္းလြမ္းတယ္တဲ့ ...



ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တဲ့ေန႔ ...
ကိုကို ... ေတာင္ႀကီးတက္သြားတယ္ ... မိုးရြာတယ္ ... ေအးစိမ့္ေနတာပဲ ... ေမ ... ထင္းပံုကို ... 
မီးထပ္ထည့္တယ္ ... ကိုကို႔ကေလးက ... အိပ္ေနၿပီ ... ေယာင္းမလည္း ... အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ ... ေမ ... 
အိပ္လို႔မရဘူး ... အိမ္ကို ဓါးျပလာတိုက္တယ္ ... ဒုကၡပ ဲ... ကိုကိုလည္း မရွိဘူး ... သံုးေယာက္ ... 
ရွိတာအကုန္ထုတ္တဲ့ ... ေယာင္းမက ... လန္႔ေနတယ္ ... ေမက ... မေၾကာက္ဘူး ... ေယာင္းမကိုပဲ 
စိုးရိမ္တာ ... ေသြးႏုသားႏုနဲ႔ ... တခုခုျဖစ္မွာပ ဲစိုးတာ ...

ရွိသမွ် ပစၥည္း ... ထုတ္ေပးပါတယ္ .. ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္ေတာ့လုိ႔ ... မရဘူး ... ေမ့ကို ... 
ပါးရိုက္တယ္ ... လွ်ာမရွည္နဲ႔ ... အက်ႌခၽြတ္တဲ့ ... လြန္တယ္ ... ေမ အရမ္းရွက္တာပဲ ... ျငင္းေတာ့ ... 
ပါးထပ္ရိုက္ခံရတယ္ ... တေယာက္က ေမ့ကို ... ခ်ဳပ္တယ္ ... တေယာက္က အတင္းခၽြတ္တယ္ ... 
ေမ့ရင္သားေတြကို ... အတင္းနယ္တယ္ ... ေမ့ပန္းေလးထဲ ... သူတို႔ အတင္းထည့္တယ္ ... 
နည္းတာႀကီးမဟုတ္ဘူး ... ေမာင္ရယ္ ... ေမာင္ လိုခ်င္တာ မေပးမိတာ ... ေမ မွားတယ္ ... ေမ 
အရမ္းမွားတယ္ ... တကယဆ္ို ... ေမာင့္ကို ေပးလိုက္ရမွာ ... အခုေတာ့ ... အခုေတာ့ ... ေမ့ရ႕ဲ 
အပ်ိဳပန္းေလး ... ေၾကြမြသြားၿပီ ... ႏြမ္းလ်သြားၿပီ ... တေယာက္ၿပီးေတာ့ တေယာက္ ... ငရပဲဲ ... 
ေသခ်င္တယ္ ... ေမ အရမ္းငုိတယ္ ... ေမ ငိုေလ ... သူတို႔ ပိုလုပ္ေလပဲ ... ၿပကဲြဲကုန္တယ္ ... 
အရမ္းနာတယ္ ... အားမရဘူးတဲ့ ... တဏႇာရူးေတြက ... ေမၿပီးေတာ့ ... ေယာင္းမဘက္ကို ... 
ျမွားဦးလွည့္သြားတယ္ ... ေသြးႏုသားႏုနဲ႔ ... ေယာင္းမကို ... ၀ိုင္းလုပ္ၾကတယ္ ... ေမ တားေတာ့ ... ေမ့ကို 
၀ိုင္းကန္ၾကတယ္ ... လိမ့္ေနတာပ ဲ... လူယုတ္မာေတြ ... ေယာင္းမကို ... ၀ိုင္းလုပ္ၾကတယ္ ... 
ေသြးႏုသားႏု ... မိန္းကေလးကို ... အရသာခံၾကတယ္ ... ရြံလိုက္တာ ... ေဒါသထြက္လိုက္တာ ... 
သတ္မယ္ ... ဒင္းတုိ႔ကို သတ္မယ္ ... အားလံုးၿပီးသြားေတာ့ ... ေယာင္းမနဲ႔ ... ေမ ဖက္ၿပီး ငိုၾကတယ္ ... 
ငိုရလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတြေတာင္ မထြက္ေတာ့ဘူး ... ငိုရလြန္းလို႔ ... ရင္ေတြ နာေနတယ္ ... ငိုရလြန္းလို႔ ... 
အရမ္းေမာတယ္ ... ေမ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ... ေမွးကန ဲ... တခ်က္ျဖစ္သြားၿပီး ... ျပန္ႏုိးလာေတာ့ ... 
ေယာင္းမက ... ေသေနၿပီ ... ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆြဲႀကိဳးခ်ၿပီး ေသေနတာ ... ေတာက္ ... ေမလည္း ... 
လိုက္ေသခ်င္တယ္ ... ေယာင္းမေနာက္လုိက္ခ်င္တယ္ ... ခက္တာက ... ကေလးေလး ... ငယ္ငယ္ေလးပဲ 
ရွိေသးတယ္ ... ႏို႔ဆာလို႔လား ... ခ်မ္းလို႔လား ... မသိပါဘူး ... ငိုေနတယ္ ... ေမ သနားတယ္ ... 
ကေလးကို ေခ်ာ့ရင္း ... ကိုကို ျပန္လာတာကို ေစာင့္ေနတာ ... တရက္ႏွစ္ရက္ေနေတာ့ ... သတင္းက 
ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ ... ကားက ... ေဂ်ာက္ထကဲ်သြားတယ္တဲ့ ... မီးေလာင္တယ္ ... လူေသတယ္ ..

လက္စားေခ်မယ္ ... မေမ့ဘူး ... မုဒိန္းေကာင္ေတြ လက္မွာ ထိုးထားတဲ့ တက္တူးပံုက ... ေျမြ ... ႀတိဂံထမဲွာ 
ေျမြပါးျပင္းေထာင္ေနတဲ့ပံု ... ေသေတာင္ မေမ့ဘူး ... အားးးးးးးး

သက္ေအာင္ ... သက္ေအာင္ ... နင့္ကို ငါမိလို႔ကေတာ့ ... အေရျပားကို တမွ်င္ခ်င္း ခြာပစ္မယ္ ... ဟုတ္ၿပီ .. 
တဏွာရူးကို ... ေထာင္ဖမ္းရမယ္ ... ေတာက္ ... 



ေဒၚေလး အျပင္ကေန ... ဖုန္းဆက္တယ္ ... လွျမတ္ကိုင္လိုက္ေတာ့ ... ဟုိေခြးေကာင္ဆီကို ဖုန္းဆက္ဖို႔ 
ညႊန္ၾကားတယ္ ... ၿပီးရင္ ... ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ ... အုိေက ... မ်က္ႏွာသစ္ အ၀တ္လၿဲပီး ... ေဒၚေလးေမရ႕ဲ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ... ဟုိလူယုတ္မာကို ... လွျမတ္ .... ဖုန္းဆက္လုိက္သည္ ... အသံက ခပ္ညဳညဳ ...

"ဟယ္လို ... အကိုႀကီးလား ... "
"ဟယ္လို ... ဘယ္သူလဟဲင္ ..."
"ဟြန္႔ ... အကိုႀကီး ... သူဇာ့ကို .... ေမ့သြားၿပီလား ... အကိုႀကီးေနာ္ ... ဟြန္႔"

လွျမတ္ ညဳတုတုနဲ႔ ... အီလိုက္သည္ ...

"ေမ့စရာလား သူဇာရယ္ ... ညတုန္းက ... အိမ္မက္ထမဲွာေတာင္ ... သူဇာလာေသးတယ္ ..."
"ခစ္ ... ခစ္ ... ဟုတ္လို႔လား ... ဒါဆို ... xxx ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ေစာင့္ေနမယ္ေနာ္ ... အခုလာခဲ့"
"ေကာ္ဖီေတာ့ ေသာက္ခ်င္ဘူးကြာ ..."
"အုိ ... အကိုကလည္း ... အကို စားခ်င္တာ ... သူဇာ ေကၽြးမွာေပါ့ ..."

လွျမတ္ ... ခပ္ခ်ိတ္ခ်ိတ္ေလး ... ေျပာရင္း ... ရြံလိုက္တာ ... ထြီ ...

"တကယ္ ေကၽြးမွာလား ..."
"တကယ္ေကၽြးမွာေပါ့ ... ဒါပေဲနာ္ ... ဒီည အိမ္မျပန္ရဘူး ... ဘိုင့္"

လွျမတ္ အစာႀကီးႀကီး ပစ္ေကၽြးလိုက္တယ္ ... လွျမတ္ ... ခပ္မိုက္မိုက္ .... ရင္သားအလွေပၚတဲ့ အ၀တ္မ်ိဳး 
ေရြး၀တ္လိုက္တယ္ ... ဂါ၀န္တိုတိုေလး ၀တ္လိုက္တယ္ ... တင္ေတြ ရင္ေတြ ထင္းကနဲ ေပၚေအာင္ ... 
အတြင္းခံေတြကို ... တင္းပစ္လိုက္တယ္ ... ဟင္း ဟင္ း ... ပန္းေရာင္ ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးတယ္ ... ေရႊေရာင္ 
ေဒါက္ဖိနပ္စီးတယ္ ... နားကြင္းႀကီးႀကီး ၀တ္တယ္ ... အိုေက ... မိုက္တယ္ ...

ေကာ္ဖီဆိုင္ေရာက္ေတာ့ ... ဟိုလူယတု္မာ ေစာင့္ေနတယ္ ... ျမန္လိုက္တာ ... မိန္းမ ဆိုတဲ့ 
အသံၾကားတာနဲ႔ ငမ္းငမ္းတက္ျဖစ္ေနတာ ... ဒီတေယာက္ပဲ ေတြ႔ဖူးေသးတယ္ ... ေတြ႔မယ္ ... 
အိမ္ေရာက္လို႔ကေတာ့ ... ဟင္း ...

လွျမတ္ ၀င္လာကတည္းက ... ဦးသက္ေအာင္ ... ရင္ေတြ ခုန္ေအာင္ ... ခပ္ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလး 
ေလွ်ာက္ပစ္လိုက္တယ္ ... မပြင့္တပြင့္ျပံဳးတယ္ ... မထိတထိေပါ့ ...

"အကို ... ေရာက္တာ ၾကာၿပီလား ..."
"ဟင္းအင္း ... အခုပ ဲ... အရမ္းလွတယ္ ..."



"ဟုတ္ ... ေက်းဇူး အကို ... ဘာစားမလဲ ..."
"တကယ္ေကၽြးမွာလား ..."
"ေကၽြးမွာေပါ့ ... ဟင္း ... ဟင္း ..."

သူဇာ ... ခပ္ညဳညဳေလးေျပာရင္း ... သူ႔ကို ... စိုက္ၾကည့္လိုက္သည္ ... သူလည္း ... စိတ္ေတာ္ေတာ္ 
ပါေနတယ္နဲ႔ တူပါရ႕ဲ ... လွျမတ္ ရင္ႏွစ္မႊာကို ... ငမ္းငမ္းတက္ျဖစ္ေနတယ္ ... မ်က္လံုးက 
အေရာင္ေတြလက္ေနတယ္ ...

"သူဇာ ... ကိုယ့္ရံုး ခဏလုိက္ခဲ့မလား ..."
"အြန္ ... ၾကာမွာလား ..."
"မၾကာပါဘူး ... နာရီ၀က္ေလာက္ပဟဲာကို ..."
"ဟင့္အင္း ... မရဘူးကြာ ..."
"ခဏေလးပါ ... သူဇာရယ္ ... အေရးႀကီး ဧည့္သည္ ခ်ိန္းထားလို႔ပါကြာ ..."
"အိုး ... မရဘူးကြာ ... အခုလိုက္ခဲ့ ... ဘာလဲ ... သူဇာက .. အေရးမႀကီးဘူးလား ..."

လွျမတ္ ... ခပ္ဆိုးဆိုးေလး ... ေျပာလိုက္တယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းက စူလို႔ ... ဦးသက္ေအာင္ ... မေနႏုိင္ေတာ့ ...

"အင္းပါ ... အင္းပါ ... ဖုန္းခဏဆက္လိုက္အုံးမယ္ ... စိတ္မဆိုးပါနဲ႔ ... သူဇာရယ္ ... ေနာ္ ..." 
ဦးသက္ေအာင္ ... ဖုန္းဆက္ရင္း ... မ်က္ႏွာႀကီး က်ံဳ႕သြားတယ္ ... ေဒါေတြ ပြလာတယ္ ... 
မ်က္ႏွာႀကီးနီလာတယ္ ... လွျမတ္ ... ထင္တယ္ ... ပိုက္ဆံေတြ ေပ်ာက္သြားတာ ... သူ သိသြားၿပီ ... ဟား 
ဟား ... မိုက္တယ္ကြာ ... ခစ္ ... ခစ္ ... သူ ... ဖုန္းခ်လိုက္တယ္ ...

"အကို ... ဘာေတြ စိတ္ဆိုးေနတာလ ဲ..."
"သူဇာေလး ... ကိုယ္ ရံုးခဏသြားမွ ျဖစ္မယ္ ..."
"ဟြန္႔ ... ရံုးမွာ ဘာျဖစ္ေနလို႔လဲ ... ေဒါသမထြက္ရဘူးေလ ..."
"ေဆာရီး ... ျပႆနာေလး နည္းနည္းရွိလုိ႔ပါ ..."
"ဘယ္ေလာက္ ၾကာမွာလဟဲင္ ... "
"တနာရီေလာက္ပါပ ဲ... "
"ဒါဆို ... ဒီလိုလုပ္ ... သူဇာ ... အိမ္ကေနပဲ ေစာင့္ေနေတာ့မယ္ ..."
"အင္း ... ေက်းဇူး"
"တနာရီေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ မလာနဲ႔ေတာ့ေနာ္ ... တသကလ္ံုး မလာနဲ႔ေတာ့ ... မေခၚေတာ့ဘူး"
"ဟား ... သူဇာက ... စိတ္တအားႀကီးတာပ ဲ... လာမွာေပါ့ ... စိတ္ခ် ..."

လွျမတ္နဲ႔ ဦးသက္ေအာင္ ... ေကာ္ဖီဆိုင္ကေန ... လမ္းခြဲလိုက္တယ္ ... မလာပမဲေနႏုိင္ေအာင္ ... 



နည္းနည္း ထပ္ အီလိုက္ေသးတယ္ ... ဟြန္႔ ...

ပန္းဆိုးတန္းက ... စာအုပ္တန္းမွာ ... ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနတုန္း ... ေဒၚေလးဖုန္း၀င္လာတယ္ ... 
အစီအစဥ္ေျပာင္းမယ္တဲ့ ... အခုခ်က္ျခင္း ... ဟိုလူ႔ဆကီုိ ဆက္ပါတဲ့ ... ဟုတ္ ... ေဒၚေလး အသံက 
တုန္ေနတယ္ ... ဘာျဖစ္တာလမဲသိပါဘူး ...

"အကို ... သူဇာ ... ကားလႊတ္ထားတယ္ေနာ္ ..."
"အင္း ..."
"ဘာ ... အင္းလဲ ... စိတ္မပါဘူးလား ..."
"ေဆာရီးပါ ... သူဇာရယ္ ... အခု ဆင္းေတာ့မယ္ေနာ္ ..."
"လာခဲ့ေနာ္ ... သူဇာ ေစာင့္ေနတာ ပ်င္းေတာင္ ပ်င္းလာၿပီ ..."
"အုိေက ... ခဏေလးပါ ... သူဇာေလးရယ္ ... အခု လာၿပီ ... အခုလာၿပီ ...
"အင္း ... ဒါမွ ... တို႔ အကိုကြ ... ရႊတ္"

လွျမတ္ ... ဦးသက္ေအာင္ကို ... ဖုန္းဆက္ၿပီး ... မလာလာေအာင္ ... ဆြယ္လိုက္သည္ ... ေဒၚေလး 
သြားေခၚလိမ့္မည္ ... အိမ္မွာ ... အထူးဧည့္သည္ ေရာက္ေနတယ္တဲ့ ... ေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ရမယ္တဲ့ ... 
အင္း ... ဦးသက္ေအာင္ကို ... ေဒၚေလး အျပတ္ရွင္းေတာ့မယ္ ... ခက္တယ္ ေဒၚေလးရယ္ ... ခက္တယ္ ...

*** *** ***

ေမ ... ဦးသက္ေအာင္ ... ကုမၸဏီေအာက္မွာ မာစီဒီးကားရပ္ထားရင္း ... ဦးသက္ေအာင္ ... ဆင္းလာတာကို 
ေစာင့္ေနသည္ ... ေတြ႔ၾကၿပီေပါ့ ... သက္ေအာင္ရယ္ ... ကမာၻမေၾကတဲ့ အၿငိဳးေတြကို ... ဒီေန႔ နင့္ဆီက ... 
အကုန္ျပန္ေတာင္းရေတာ့မယ္ ... ဟင္း ... ဟင္း ...

သူဆင္းလာသည္ ... မေတြ႔တာ ၾကာေပမယ့္ ... ေသေလာက္ေအာင္ ... မေမ့ဘူး ... လူယုတ္မာ ... ေမ 
ကားေပၚက ဆင္းလိုက္ၿပီး ... အခ်ိဳသာဆံုး ျပံဳးျပလိုက္သည္ ...

"ဦးသက္ေအာင္လားရွင့္ ... သူဇာ လႊတ္လိုက္တာပါရွင့္ ..."
"ဟုတ္လား ... အုိေက ..."

ေမ ... သူ႔ကို ... ကားေနာက္ခန္း တံခါး ဖြင့္ေပးလိုက္သည္ ... သူက ... ေမ့ကို ... စိုက္ၾကည့္ေနေသးသည္ 
... သူက ... ေမ့ကို မမွတ္မိ ... ဟင္း ... ဟင္း ... နင္က ... ငါ့ကို မမွတ္မိေသးရင္ ... ခဏေနရင္ေတာ့ ... 
နင္ ငါ့ကို မွတ္မိေအာင္ ... လုပ္ျပရေတာ့မွာေပါ့ ...
သူ႔တပည့္ေတြက ... ကားေပၚလိုက္မယ္ ... ျပင္ေနတုန္း ... ဦးသက္ေအာင္ကုိ ... ေမ ေျပာလိုက္သည္ ...



"ဦးသက္ေအာင္ရွင့္ ... သူဇာက ... ဦးသက္ေအာင္ တေယာက္ထပဲဲ ... ေခၚလာရမယ္လို႔ ... 
မွာလိုက္ပါတယ္ရွင့္"
"ဟုတ္သားပ ဲ... ေဟ့ေကာင္ေတြ ... ေနခဲ့ၾက ... အိမ္ကုိပ ဲငါျပန္လာခဲ့မယ္ ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ဆရာႀကီး"

"ခါးပတ္ပတ္ေပးပါရွင့္ ..."
"လိုလို႔လား ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ... သူဇာ မွာလုိက္တာပါ ... ကားကိုလည္း ေသခ်ာေမာင္းရမယ္ ... ဦးသက္ေအာင္ကိုလည္း ... 
ခါးပတ္ပတ္ခိုင္းပါတဲ့ ... တခုခုျဖစ္မွာ စိုးလို႔ပါရွင့္"
"ဟား ... သူဇာေလးကေတာ့ ... ကြာ ... ငါ့ကို ... ေတာ္ေတာ္ဂရုစိုက္တာပ ဲ..."
"ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ... မေန႔ညက ... သူဇာေလးက ... ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ေနတယ္ရွင့္ ..."
"ဟုတ္လား ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ... ရီးစားဦးနဲ႔ ေတြ႔လာသလိုပဲ ... မ်က္ႏွာက ... ၿပံဳးရႊင္ေနတာပဲ ..."
"ဟုတ္လား ... ဟား ဟား ဟား"

ေမ ... ကားကို ... ခပ္သြက္သြက္ေလး ... ေမာင္းထြက္လိုက္သည္ ... ျပည္လမ္းေရာက္ေတာ့ ... ကားကို ... 
အရွိန္ျမွင့္လိုက္သည္ ...

"ေဟ့ ... ဘယ္ကိုေမာင္းေနတာလဲ ..."
"ေထာက္ၾကန္႔က ... သူဇာ့အိမ္ကို ... သြားေနတာရွင့္ ..."
"ေအာ္ ... သူဇာက ... အဒီဲမွာလား ..."
"ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ... အကုိ႔အတြက္ ... တအိမ္လံုးကို ... ညတြင္းခ်င္း ျပင္ဆင္ထားပါတယ္ရွင့္"
"တယ္ဟုတ္ပါလား ... ဟား ဟား ဟား"

ေမ ... ကားေနာက္မွန္ကေန ... ဦးသက္ေအာင္ကို ... ၾကည့္ၿပီး ... မဲ့ျပံဳးျပံဳးလုိက္သည္ ... သက္ေအာင္ ... 
သက္ေအာင္ ... နင့္ကို ... ခါးပတ္ပတ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ ... နင္ထြက္ေျပးမွာစိုးလို႔ ပတ္ခိုင္းထားတာ ... 
နင့္အတြက္ ... ရွယ္ျပင္ဆင္ထားတယ္ ... ႀကိဳးက ... ဓါးနဲ႔ ျဖတ္လည္း ျပတ္မွာမဟုတ္ဘူး ... ေမ 
မဖြင့္ေပးမခ်င္း ... ႀကိဳ းကိုျဖဳတ္လုိ႔ရမယ္မ်ား ... ထင္ေနလား ... ဟင္း ... ဟင္း ... ဒင္းကေတာ့ 
ေပ်ာ္ေနတယ္ ... သူဇာေလးနဲ႔ မွ်ားလိုက္ေတာ့ ... ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလိုက္လာတာေပါ့ ... 
ေထာက္ၾကန္႔ေရာက္ေတာ့ ... ေျမနီလမ္းေလး တခုကို ခ်ိဳးေကြ႔လိုက္သည္ ... ေမ ... တခ်က္မဲ့ၿပံဳးျပံဳးမိသည္ 
... ေျမနီလမ္းတေလွ်ာက္ သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္မ်ားႏွင့္ အုံ႔ဆိုင္းေနသည္ ... လမ္းအဆံုးမွာ ... 
ေရွးေဟာင္းႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီး ... ျခံတံခါးက သံကႏုတ္ပန္းေတြက ... လွသည္ ... ခန္႔သည္ ... ေမ ... 
ကားေပၚက ခလုတ္တခုကို ႏွိပ္လုိက္ေတာ့ ... ျခံတခါးက ... သူ႔အလိုလို ပြင့္လာသည္ ... ေနာက္မွန္ကေန 



... ဦးသက္ေအာင္ကို ... ၾကည့္ေတာ့ ... အထင္ႀကီးသြားသည့္ မ်က္ႏွာ ... ဟား ဟား ... 
ေရွးေဟာင္းအိမ္ဆိုေပမယ့္ ... အားလံုးက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ... ေမ ဆင္၀င္ေအာက္မွာ ကားရပ္လိုက္သည္ ... 
စက္ရပ္ၿပီး ... အေနာက္တံခါးကို ဆင္းဖြင့္ေပးလိုက္သည္ ...

"ေရာက္ပါၿပီရွင့္ ..."

ဦးသက္ေအာင္ ... ဆင္းလာပါသည္ ...

"သူဇာေလးေကာ ... "
"ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ... အေပၚထပ္မွာ ေစာင့္ေနပါတယ္ ... အထၾဲကြပါအုံး ..."

ေမ ... ဦးေဆာင္ၿပီး ေခၚသြားသည္ ... အ၀င္တံခါးႀကီးက ... အေတာ္ႀကီးသည္ ... ဆယ္ေပေလာက္ ရွိမည္ 
ထင္သည္ ... တံခါးႀကီးကို ဖြင့္လိုက္ၿပီး ... လူယုတ္မာ ... ၀င္ဖို႔ ... လမ္းဖယ္ေပးလိုက္သည္ ... 
ဦးသက္ေအာင္ ေၾကာင္သြားသည္ ... အိမ္ထတဲြင္ ဘာမွ မရွိ ...

"ေဟ့ ... ဘာမွလဲမရွိပါလား ..."
"ရွိပါတယ္ရွင့္ ..."

ေမ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးကို ႏွိပ္လိုက္ရာ ... တခန္းလံုး ... အေမွာင္က်သြားသည္ ...

"ေဟ့ ... ဘာလို႔ မီးေတြ မွိတ္လိုက္တာလဲ"

ဦးသက္ေအာင္ ေျပာေနတုန္း ... အျပာေရာင္မီးေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလး လင္းလာသည္ ... လွသည္ ...  
 ၾကမ္းျပင္သည္ ... တေျဖးေျဖး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီး ... ျပာလလဲဲ့ ေရျပင္သည္ ... ေပၚထြက္လာသည္ ... 
ေရကန္ ... ေရကန္ေအာက္မွလည္း ... လွပတဲ့ အလင္းေရာင္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္ ...

လွသည္ ... မိုးေပၚမွာ ၾကယ္ေလးေတြ ... မွိတ္တုပ္မွိတ္တုပ္ ...

"ေအာ္ ... ေတာ္ေတာ္လွတာပဲ ..."
"ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ... အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္လိုက္ပါအုံးရွင့္"
"ဘာ ... အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္ရမယ္ ..."
"ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ ... ခဏေန ... သူဇာေလး ဆင္းလာၿပီး ... အကိုနဲ႔ ကန္ထမဲွာ ေရကူးၾကမယ္တဲ့ ... အကိုက 
ကန္ထကဲေန ... ေစာင့္ေနပါတဲ့ ... "
"အုိး ... ဟုိး ... တယ္ဟုတ္ပါလား ... အုိေက ..."



ေမ ... ေကာက္က်စ္စြာ ၿပံဳ းလိုက္သည္ ... ဟား ဟား ... ေရကန္က သိပ္လွတာေပါ့ ... ေအာက္က 
အေကာင္ေတြ လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ ... ပိုလွမယ္ ... ေမ ... သက္ေအာင္ကုိ ... ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ ... သူက 
ရွက္ကိုး ရွက္ကန္းမျဖစ္ ... ခပ္တည္တည္န႔ဲ အ၀တ္ေတြ ခၽြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ ... ေမ့ကို 
စိုက္ၾကည့္တယ္ ... ေမ ရွက္သလိုလိုနဲ႔ ဟိဘုက္လွည့္ၿပီး ...

"အကို ... ေရကန္ထဲ ဆင္းေနပါေတာ့ ... သူဇာ့ကို သြားေခၚလိုက္အုံးမယ္ ..."
"အုိေက ... ျမန္ျမန္ေခၚလာခဲ့ေနာ္ ..."

၀ုန္းကန ဲ... သက္ေအာင္ ... ေရကန္ထ ဲဆင္းသြားသည္ ... အုိေက ... ေမ ... ခပ္သြက္သြက္ေလး ... 
ရီမုတ္က ခလုတ္တခုကို ... ႏွိပ္လိုက္သည္ ... ဟား ဟား ဟား ... ေမ အားရပါးရ ရယ္လိုက္သည္ ...

ခုနက ... ၾကမ္းျပင္သည္ ... တေျဖးေျဖး ျပန္ပိတ္သြားသည္ ... ခံ ... သက္ေအာင္ေရ ... လူယုတ္မာေရ ... 
သိပ္လွတဲ့ ေရေအာက္မွာ ... နင့္ကို ... ငါးမိနစ္ေလာက္ေတာ့ ႏွစ္ထားအုံးမယ္ ... အသက္ရႈလို႔မ၀တဲ့ 
ဒဏ္ေလးကို ... ခံစားၾကည့္လိုက္ေပါ့ ... ၿပီးရင္လား ... ဟဲ ဟ ဲ... နင့္ကို ... ငါးစာ ေကၽြးပစ္မယ္ ... 
အသားစားက်ဴးတဲ့ ... အာဖရိက ငါးခူေတြ ... ေဟာ ... ထြက္လာပါၿပီ ... အေကာင္ သံုးဆယ္ေက်ာ္ေပါ့ ...

ဟား ဟား ဟား ...

သက္ေအာင္ ... သက္ေအာင္ ... နင္ ငါ့ကို ... ယုတ္မာတုန္းက ... ငါ့အသားေတြ တဆစ္ဆစ္နာခဲ့ရသလို ... 
နင္လည္း အခုငါ့လို ခံစားရေတာ့မယ္ ... ဟား ဟား ဟား ... 
ဦးသက္ေအာင္က ... ေရထဲ ငုပ္သြားၿပီး ... ျပန္တက္လာေတာ့ ... တက္လို႔မရ ... ၾကမ္းခင္းကို ... 
ပိတ္ပစ္လိုက္ေတာ့ ... ေခါင္းေတာင္ ေဖာ္လို႔ မရ ... မြန္းေနသည္ ... ဟား ဟား ဟား ... အသက္ရွဴလို႔မရ 
... ဟား ဟား ဟား ... ေမ ... ေရကန္က ေရေတြကို ေလွ်ာ့လိုက္သည္ .. ဟ ဲ... ဟဲ ... အခုခ်က္ျခင္း 
ေသသြားရင္ ... ဦးသက္ေအာင္ ... ဘုမသိဘမသိ ေသသြားေတာ့ ... မမိုက္ဘူးေလ ... နည္းနည္းေလး 
ထပ္ႏွိပ္စက္လိုက္အုံးမယ္ ...

အာဖရိက ... ငါးခူေတြ ... ဦးသက္ေအာင္နားမွာ ... ကူးခတ္ေနသည္ ... အစကေတာ့ ... သူတို႔လည္း ... 
မကိုက္ရဲ ... ေတာၾကည့္ေတာင္ၾကည့္ ...  ေနာက္ေတာ့ ... အနားပိုကပ္လာသည္ ... ဦးသက္ေအာင္ ... 
ေမာင္းထုတ္သည္ ... ေျခနဲ႔ ခတ္သည္ ... လက္နဲ႔ ရိုက္သည္ ... ဟိုေကာင္ေတြ ေဒါသထြက္လာၾကသည္ ... 
အသားနာေတာ့ ... ေဒါသထြက္လာၾကသည္ ... တြတ္ၿပီ ... အ၀တ္အစားမရွိ ကုိယ္တံုးလံုးနဲ႔ ... 
လူယုတ္မာကို ... တြတ္ၾကၿပီ ... ကန္သည္ ... ေၾကာက္သည္ ... ေသြးေတြ ထြက္လာသည္ ... 
ငါးခူေတြကလည္း ... တြတ္သည္ ... ဟား ဟား ဟား ...



ေမ ... ေျမေအာက္ခန္းက ... သံလက္သီးကို ... လက္မွာ စြပ္လိုက္သည္ ... အုိေက ... နံပါတ္ဒုတ္တေခ်ာင္း 
ယူလိုက္သည္ ... ရိုက္မယ္ေလ ... ေခါင္းကို ခြပ္ကနဲ ေနေအာင္ ရိုက္ပစ္လိုက္မယ္ ... အေပၚကို ... 
ျပန္တက္လာၿပီး ... ၾကမ္းခင္းကို ျပန္ဖြင့္လိုက္သည္ ... ဟား ဟား ... သက္ေအာင္. ... 
အတင္းတက္လာသည္ ... ေဟာဟဲ ေဟာဟနဲဲ႔ ... အသက္ရႈလို႔ မ၀ ... ရွဴ ... အားရေအာင္ ... တကိုယ္လံုး 
... အေပၚေရာက္လာတာနဲ႔ ... ေမ .. အေပၚကေန ... စီးၿပီး ... လက္ေမာင္းကို တခ်က္ ရိုက္ပစ္လုိက္သည္ 
...

အားးးးးးးးး

ေအာ္ ... သူ႔အသားနာေတာ့ ... ေအာ္တတ္တယ္ေပါ့ ... ကဟဲယ္ ... ဘယ္ၿပီးေတာ့ ညာ ...

အားးးးး

ဟား ဟား ဟား ... လက္ၿပီးေတာ့ ... ေျခေထာက္ေပါ့ ... ကဟဲယ္ ...

"အားးးးးးး ... မင္းဘာလို႔ ငါ့ကို ... ဒီလိုလုပ္တာလဲ ... အားးးးးးး"

မေမးနဲ႔ ... ထပ္ရိုက္အုံးမယ္ ... လွ် ာေတာ္ေတာ္ ရွည္တယ္ ... ေရာ့ ႏွစ္ခ်က္ ... ေမ ... အားကုန္ရိုက္သည္ 
...  သက္ေအာင္ ... ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ အပံုလိုက္ ... မထႏုိင္ေတာ့ ...

"ဟား ဟား ... ထပါအုံး ... လူယုတ္မာႀကီးရ႕ဲ ..."
"ဘာ ... မင္း ... မင္း ... လူမွားေနၿပီနဲ႔ တတူယ္ ..."
"မမွားဘူး ... လူယုတ္မာရ႕ဲ ... မွတ္မိေသးရ႕ဲလား ... ငါ့ကို ... ေသခ်ာၾကည့္စမ္း ..."

ေမ ... သက္ေအာင္ ... ဆံပင္ကို ေဆာင့္ဆြဲၿပီး ... မ်က္ႏွာကို ဆြေဲမာ့လိုက္သည္ ... ထြီ ... 
ရြံဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ ... ေမ ... တံေတြးနဲ႔ ... ေထြးပစ္လိုက္သည္ ...

"မင္း ... မင္း ..."
"ဟုတ္တယ္ ... ဟုတ္တယ္ ... ရွင္မွတ္မိၿပီေပါ့ေလ ... ဟား ဟား ... ေရာ့ ... မွတ္မိတဲ့အတြက္ ... တခ်က္ 
..."

ေမ ... သူ႔ခါးကို ... ထပ္ရိုက္ပစ္လိုက္သည္ ...

အားးးးးးး



"နာလား ..."
"နာတယ္ ... ေတာ္ပါေတာ့ ... ငါ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ... ေတာင္းပန္ပါတယ္ ..."
"ဘာေတာင္းပန္ပါတယ္လဲ ... အရမ္းယုတ္မာတဲ့ ... လူယုတ္မာ ... က ဲဟယ္ ..."

ေမ ... အရမ္းေဒါသထြက္ေနေတာ့ ... သူ႔မ်က္ခြက္ကို ... သံလကသ္ီးနဲ႔ ထိုးပစ္လိုက္သည္ ... ခြပ္ ...

အားးးးးးးးး

သက္ေအာင္ ... ပါးစပ္က ... ေသြးေတြ ျဖာကနဲ က်သြားသည္ ... လူယုတ္မာ ... ကဟဲယ္ ... ကဟဲယ္ ... 
ယား ...

ေမး ... ထိုးသည္ ... ရိုက္သည္ ... ႏွက္သည္ ... ဘယ္ႏွခ်က္မွန္းမသိ ... ဟူး ... လူယုတ္မာ ... 
ေမ့သြားၿပီလား ... ေနအုံး .... နင္ေသလို႔ မရေသးဘူး ... ေမ ... ဆံပင္ဆြဲၿပီး ... ဒရြတ္တုိက္ ... 
ေျမေအာက္ခန္းကို ... ေခၚသြားသည္ ... ေသြးေတြက ... ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ... ျမင္လို႔ မေကာင္း ... 
အစင္းလိုက္ႀကီး ... ဟား ဟား ... ေကာင္းတယ္ ...

ေမ ... ေျမေအာက္ခန္းေရာက္ေတာ့ ... ဒင္းကို ... ခုတင္ေပၚတင္လိုက္သည္ ... ေျခေထာက္ေတြ ... 
လက္ေတြကို ... ႀကိဳးတုပ္လိုက္သည္ ... ကုတင္ေပၚမွာ ... သက္ေအာင္က ... ကားယား ... ရုန္းေလ ... 
ဘယ္ရမလဲ ... ဟူး ... ေမာလိုက္တာ ... ေမ ... ေရခေဲသတၱာထကဲ ... ေရတဗူး ...  
ထုတ္ေသာက္လိုက္သည္ ... 
ေရခေဲရက ... အေမာေျပေစသည္ ... ဒါေပမယ့္ ... ရင္ထကဲ အမုန္းတရားကို ... ေျပေစမွာ မဟတု္ ... 
ေအာင္မယ္ ... ဒင္းဟာႀကီးက ... ငါ့ကို ... လာေလွာင္ေနတယ္ေပါ့ ... ေတြ႔မယ္ ... ေတြ႔မယ္ ... ေရခေဲရနဲ႔ 
... သူ႔မ်က္ႏွာကို ... ပက္ပစ္လိုက္သည္ ... သက္ေအာင္ ... လန္႔ႏိုးလာသည္ ... ဟား ဟား ... ရုန္းတယ္ေပါ့ 
... ကဟဲယ္ ... ေမ ... သူ႔ရင္ဘတ္ကို ... ထပ္ရိုက္ပစ္လုိက္သည္ ...

အားးးးးးးးးးးးး အီးးးးးးးးး

ေအာ္ ... ႀကိဳက္သေလာက္သာေအာ္ ...

ဟဲ့ အေကာင္ ... နင္ယုတ္မာတုန္းက ... အရမ္းေကာင္းတယ္ဆို ... ကဟဲာ ...

အားးးးးးးးးးးးး



ေမ ... ရိုက္ရတာ အားမရ ... ၾကာပြတ္တခု ေကာက္ကိုင္လိုက္သည္ ... ၾကာပြတ္က ရိုးရိုးမဟုတ္ ... 
ဘရိတ္ဒါးေတြ အတြလဲိုက္ခ်ည္ထားေသာ ... ၾကာပြတ္ ... ထိလို႔ကေတာ့ ... ရႊတ္ကန ဲ... ရႊတ္ကနဲ 
အသားေတြ ... ဟား ဟား ဟား ...

"မလုပ္ပါနဲ႔ ... မလုပ္ပါနဲ႔ ... ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ..."
"လူယုတ္မာ ... သူမ်ားအိမ္ကုိ ဓါးျမတိုက္တယ္ ... လူကို အားရေအာင္ ဖ်က္စီးတယ္ ... က ဲဟာ ... ရႊမ္း ... 
လာေတာင္းပန္မေနနဲ႔ ... ကဲ ဟာ ... ရႊမ္း .."
"ေအာင္မေလးဗ်ာ ... အားးးး ... ေအာင္မေလးဗ်ာ ... ေတာင္းပန္ပါတယ္ ... ေတာင္းပန္ပါတယ္ ... အားးးး 
... . ...အားးးး ...  ....  အားးးး ... "

ေမ ... အားရေအာင္ ... အဆက္မျပတ္ က်ာပြတ္နဲ႔ ... ရိုက္ပစ္လိုက္သည္ ... ေသြးေတြ ... လူယုတ္မာ 
တကိုယ္လံုး ... ေသြးခ်င္းခ်င္း နီသြားသည္ ... ေအာ္လိုက္တာလည္း ... မေျပာနဲ႔ ... လူယုတ္မာ ... 
နင့္အလွည့္တုန္းက ... အားရေအာင္ ... လုပ္ထားတာ ... အခုေတာ့ ... ခံ ... မေသမခ်င္းခံ ... ဟား ဟား 
ဟား ...

"ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ... ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး ... ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး ..."
"ေခြးမသား ... လူယုတ္မာ ... သူမ်ားသားပ်ိဳသမီးပ်ိဳကို ဖ်က္စီးတဲ့ေကာင္ ... ေနအုံး ... နင္ အရမ္းနာလား 
..."
"နာတယ္ ... အရမ္းနာတယ္ ..."
"ေအး ... နာတယ္ဆိုရင္ ... ေဆး ျဖန္းေပးရမွာေပါ့ ..."

"ေအာင္မေလးဗ်ာ ... စပ္တယ္ ... စပ္တယ္ ... အား ... အား ..."

စပ္မွာေပါ့ ... အရက္ျပန္ေလာင္းခ်လိုက္တာကိုး ... ခစ္ ... ခစ္ ... ေမ အားရပါးရ ရယ္လိုက္တယ္ ... 
ၾကည့္ပါအုံး ... သက္ေအာင္ တေယာက္ ... ထြန္႔ထြန္႔ကို လူးေနတာပဲ ... စပ္ကလည္း တအားစပ္ ... 
ရုန္းေတာ့လည္း ... မလြတ္ႏိုင္ ... ဘယ္လိုလ ဲ... ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ၿပီလား ... မုဒိန္းေကာင္ရ႕ဲ ... ခစ္ ... ခစ္ 
...

"စပ္တယ္ ... စပ္တယ္ ... အား ... အား ..."
"ေခြးေကာင္ ... ေအာ္မေနနဲ႔ ... ေရာ့ ... မစပ္ေအာင္လို႔ ... ဒါေလး လူးေပးမယ္ ... "
"ေအာင္မေလး ... မလုပ္နဲ႔ ... မလုပ္နဲ႔ ..."

သက္ေအာင္ ေၾကာက္မယ္ဆုိလည္း ေၾကာက္စရာ ... ေမ ဘယ္ဘက္လက္က ... လက္အိတ္ကို ... 
ေကာက္စြပ္လိုက္ၿပီး ... လက္ထ ဲကိုင္ထားတာက ... ဆား ... အနာကို ဆားသိပ္ေတာ့ ... ပိုဆုိးၿပီေပါ့ ...



"ေခြးေကာင္ ... နင္ ငါ့ကို ... လုပ္တုန္းက ... အရမ္းေကာင္းတာပဆဲို ... အခု နင့္အလွည့္ ..."

ေမ ... ဆားေတြကို ... အဆုပ္လုိက္ ကိုင္ၿပီး ... သက္ေအာင္ ကိုယ္ေပၚမွာ ျဖဴးလိုက္သည္ ... ၿပီးေတာ့ ... 
ပြတ္ပစ္လိုက္သည္ ... မွတ္ကေရာ ... ခုနက ... ဘရိတ္ဓါး အနာထဲ ဆားသိပ္ေပးလိုက္သည္ ...

"အားးးး ... စပ္တယ္ ... စပ္တယ္ ... မလုပ္ပါနဲ႔ ... ေတာင္းပန္ပါတယ္ ... အားးးးးးး ...."

"လက္ျဖန္႔စမ္း ... မွတ္မိလား ... ဒီလက္ ... ငါ့ကို ... မတရားလုပ္တဲ့လက္ ... ကဟဲာ ..."
"မလုပ္ပါနဲ႔ ... မလုပ္ပါနဲ႔ ..."

သက္ေအာင္ ... လက္သီးဆုပ္ထားဆဲ ... ေခါင္းက တခါခါ ... ေမ့လက္ထမဲွာ ... သံေခ်ာင္းနဲ႔ ... တူ ... 
ကဟဲာ ... ေျပာေနၾကာတယ္ ... လက္မျဖန္႔လ ဲ... ဒီအတုိင္း ရိုကထ္ည့္ပစ္လိုက္မယ္ ... ေမ ... သံေခ်ာင္း 
တေခ်ာင္း ... ရိုက္ထည့္ပစ္လိုက္သည္ ... တဒုန္းဒုန္းနဲ႔ ... သံေခ်ာင္းက ... အဆံုးထိ နစ္၀င္သြားသည္ ... 
သက္ေအာင္ ... ေအာ္တာေပါ့ ... တအားအားနဲ႔ ... ေအာ္ပေလ့ေစ ... ေအာ္ ... ေသေအာင္သာေအာ္ ... 
အခု ငါ့အလွည့္ ... နင့္လက္ ဒီဘက္ၿပီးေတာ့ ... ဟိုဘက္ ... ကဟဲာ ... ဒုန္း ... ကဟဲာ ... ဒုန္း ....

သက္ေအာင္ ... နာလြန္းလို႔ ... ေအာ္ၿငီးရင္း ... ေမ့သြားျပန္သည္ ... ေမ ... အရမ္းေဒါသထြက္ေနသည္ ... 
ေမာေနသည္ ... ေတာက္ ... လူယုတ္မာ ... ငါနဲ႔ ေယာင္းမကို ... လုပ္တုန္းက ... အားရပါးရ ... 
ေစာ္ကားၾကတယ္ ... အခု နင္ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္ေပါ့ ... ဒင္းမ်က္ႏွာကို ... ေရနဲ႔ ထပ္ၿပီး 
ပက္ပစ္လိုက္ျပန္သည္ ... မႏိုး ...  ေအာ္ မႏုိးဘူးေပါ့ ... ေကာင္းၿပီေလ ... လက္ၿပီးေတာ့ ... ေျခေထာက္ ... 
ငါ့ကို လိမ့္ေနေအာင္ ... ကန္ခဲ့တဲ့ ေျခေထာက္ ... ကဟဲယ္ ... ကဟဲယ္ ... သံေခ်ာင္းေတြ ... 
ထပ္ရိုက္ပစ္လိုက္သည္ ... မေက်နပ္ဘူး ... လံုး၀ မေက်နပ္ဘူး ... ေယာင္းမ ... နင့္အတြက္ ... ငါ 
လက္စားေခ်ေနၿပီ ... ေယာင္းမ ... နင့္ကို ... အားရေအာင္ ... လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ကို ... ငါအခု ... ဓါးနဲ႔ ... 
တထစ္ခ်င္း ျဖတ္ပစ္မယ္ ...

"ေျပာ ... ေယာင္းမ ... နင္ ... ဘယ္နားခုတ္ေစခ်င္သလဲ ..."

ေမ ... ရူးသြားၿပီ ... ေမ ရူးသြားၿပီ ... နာက်ည္းခ်က္မ်ားက ... အသခဲိုက္ေအာင္ ... ျဖစ္ေနေတာ့ ... ေမ 
ရူးသြားၿပီ ... သက္ေအာင္ကို ... စိတ္ရွိလက္ရွိ ... လုပ္ခ်င္ေနတယ္ ... နားထမဲွာ ... ေယာင္းမအသံကို 
ၾကားေနတယ္ ... ေယာင္းမက ေျပာတယ္ ... ဒင္းရ႕ဲ ... ဟိုဟာကို ျဖတ္ပစ္တဲ့ ...

ဟုတ္တယ္ ... ျဖတ္ပစ္မွာေပါ့ .. ေမ ... သက္ေအာင္ ... ဒုတ္ကို ... ကိုင္ၿပီး ... ဓါးနဲ႔ လွီးပစ္လိုက္တယ္ .... 
တထစ္ထစ္နဲ႔ ... အသားတံုးႀကီးက ... ျပတ္ထြက္သြားသည္ ... ေကာင္းတယ္ ... မွတ္ၿပီလား ... မွတ္ၿပီလား 



... နင္ ငါတို႔ကို ... ယုတ္မာထားတဲ့ ... ဟာႀကီးေလ ...  အခု နင့္မွာ မရွိေတာ့ဘူး ... နင့္မွာ မရွိေတာ့ဘူး ...

သက္ေအာင္ ... ထေအာ္သည္ ... ေအာ္ ... ဒင္းက ... ေမ့ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာေပါ့ ... ေ- ာက္ေကာင္ 
...

ေမ ... အားရပါးရၿပံဳးၿပီး ... ႏွာႏုကို ... ပိတ္ထုိးပစ္လိုက္သည္ ... သက္ေအာင္ ... အက်ယ္ႀကီး ... 
ေအာ္သည္ ... ေအာ္ေပါ့ ... ေသေအာင္ေအာ္ ... ဟူး ... ေမာလိုက္တာ ...  ေခၽြးေတြလည္း ... ျပန္လာၿပီ ...

ေမ ... ေရခေဲရ ... ေနာက္တပုလင္း ထတု္ၿပီး ေသာက္လုိက္သည္ ...

တီ ေတာင္ ... တီ တီ .. တီေတာင္ ...

ဘာသံလည္း ... ဖုန္း ... ေမ့ရ႕ဲ ဖုန္း ... ဘယ္သဆူက္တာလဲ ... နံပါတ္ၾကည့္ေတာ့ ... လွျမတ္ ... တူမေလး 
ဆီက ... ဟာကြာ ... ေမ ဖုန္းေကာက္ကိုင္ၿပီး ...

"ေျပာ ... ဘာေျပာမလို႔လဲ ..."
"ေဒၚေလး ... ေဒၚေလး ... ဘယ္မွာလဲ ..."
"မသိဘူး ... ငါအခု ... လူယုတ္မာကို ... ဆံုးမေနတယ္ ... "
"ေျပာျပပါ ... ေဒၚေလးရယ္ ... ဟီး ... သမီး လိုက္လာခဲ့မယ္ေလ ... ဟီး ... ဘယ္မွာလဲ ... ေဒၚေလးရယ္ ... 
ေျပာျပပါ ... ေဒၚေလးရယ္ ... ေနာ္ ... ေနာ္"
"ေထာက္ၾကန္႔မွာ ... ငါ့ဆီကို ... မလာနဲ႔ .. မလာနဲ႔ ..."
"ေဒၚေလး ... အရမ္းမလုပ္ပါနဲ႔အုံး ... သမီး ... လာခဲ့မယ္ေနာ္ ... ဟီး ... "
"နင္ ... ငါ့ကို ဆရာလာမလုပ္နဲ႔ ... နင္ ေမ့သြားၿပီလား ... ဒင္း ငါ့ကို ... ဘယ္လို ေစာ္ကားခဲ့သလ ဲ... 
နင့္အေမကို ... ဘယ္လို ေစာ္ကားခဲ့လဲ ... ငါတုိ႔ကို ဘယ္လို ယုတ္မာခဲ့လဲ"
"သိပါတယ္ ... ေဒၚေလးရယ္ ... ေဒၚေလး ... ေဒၚေလး ... စိတ္ကိုေလွ် ာ့ပါအုံး ... စိတ္ကိုေလွ်ာ့ေနာ္ ... "
"မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူး ... မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူး ... နင့္တာ၀န္ကို နင္လုပ္ ... မနက္ျဖန္က်ရင္ ... ငါ့အခန္းထကဲ ... 
အံဆြထဲကဲ ... စာအတိုင္း ဆက္လုပ္ ... ငါေျပာတာ ၾကားလား"
"ၾကားတယ္ ... ေဒၚေလး ... သူ႔ကို ... အခုခြဲစိတ္ခန္းမွာ ... ေသြးေၾကာေတြ ျပန္ဆက္ေပးေနတယ္ ... "
"ငါ့ကို ... ဂတိေပးစမ္း ... နင္ ... ငါ ခိုင္းခဲ့တဲ့အတုိင္း ... လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ..."
"ဟုတ္ ... ေပးပါတယ္ ေဒၚေလးရယ္ ... ေပးပါတယ္ ... ေဒၚေလး ... ခဏေနအုံး ... ဦး ... ေျပာမလို႔ ... "
"ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... မေျပာနဲ႔ ... သူနဲ႔ ငါ မေျပာခ်င္ဘူး ... "
"ေမ ... ေမ ..."

ေမ ... သိတယ္ ... ဒီအသံကို ... ေမ ၾကားတယ္ .... ဒီအသံကို ... မေမ့ဘူး ... ေမာင္ ... သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ 



ေမာင္ ... ၾကာခဲ့ၿပီဆိုေပမယ့္ ... ေန႔တုိင္း ေမ့နားထမဲွာ ... ၾကားေနဆဲ ... ဟင့္အင္း ... အခုေတာ့ ... 
အခုေတာ့ ... မေျပာခ်င္ဘူး ... မေျပာခ်င္ဘူးးးးးးးးးးး ....

"ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ေမဆိုတာ ေသသြားၿပီ ... မဆက္နဲ႔ေတာ့ ..."
"ေမ ... ေမ ..."

ေမ ... ဖုန္းကို ေကာက္ေပါက္ပစ္လိုက္သည္ ... ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး ... ေမာင္ ... ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္ ... 
ေမာင္ရယ္ ... ေမသြားေတာ့မယ္ ... ယုတ္မာလြန္းတဲ့ ကံၾကမၼာကို ... ေမ မုန္းတယ္ ... ေမတုိ႔ကို ... 
ယုတ္မာခဲ့တဲ့ ... သက္ေအာင္တုိ႔ကို ... ေမ မုန္းတယ္ ...

အုိ ... မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...
မုန္းတယ္ ...

ေတာက္ ... ဒီေလာက္ မုန္းဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ... အမုန္းတရားေတြကို ... အဆံုးသတ္မ်ဥ္း ... ဆြဲေပးမယ္ေဟ့ ... 
ေမ ... ဓါတ္ဆီပုံးကို ... သက္ေအာင္ ... ကိုယ္ေပၚမွာ ... ေလာင္းခ်လိုက္သည္ ... ေမ့ကိုယ္မွာလည္း ... 
ေလာင္းခ်ပစ္လုိက္တယ္ ...

"မလုပ္နဲ႔ ..."

သက္ေအာင္ရ႕ဲ ေနာက္ဆံုး ... အသံေလး ... ေအာ္ ... အားရေအာင္ ေအာ္ .... ဟား ဟား ဟား ... ေမ ... 
ဆီတိုင္ကီ သံုးလံုးကို ... ဖြင့္ပစ္လိုက္သည္ ... အခန္းထမဲွာ ဓါတဆ္ီနံ႔ေတြ လွ်ံထြက္လာသည္ ... ေလာင္မယ္ 
.... နင့္ကိုလည္း မီးေလာင္တိုက္သြင္းမယ္ ... ၿပီးရင္ ... ငါလည္း သြားမယ္ ... ေနအုံး ... ေရာ့ ... ဒါ ... ငါ့ကို 
... ယုတ္မာခဲ့တဲ့အတြက္ ...

ေမ ... ဓါးနဲ႔ ... သက္ေအာင္ ... ရင္ဘတ္ကို ... စိုက္ခ်လိုက္သည္ ...

အားးးးးးးးးးးး



ေရာ့ ... ဒါ ငါ့ေယာင္းမအတြက္ ... ကဟဲာ ... ကဟဲာ ... ကဟဲာ ... ကဟဲာ ...

သက္ေအာင္ ... ဗုိက္ထကဲ ... ကလီစာေတြ ေျဗာင္းဆန္ေအာင္ ... ထြက္က်လာသည္ ... ေကာင္းၿပီ ...

အခု ငါ့အလွည့္ ...

ေမ ... မီးျခစ္ေလးကို ... ျခစ္လိုက္သည္ ...

"သြားၿပီ ... သမီးေရ ..."
"သြားၿပီ ... ေမာင္ေရ ... "

မီးျခစ္ေလးက ... ၾကမ္းျပင္ေပၚကို ... ပစ္က်သြားသည္ ... ေမာင္ေရ ... ေမ သြားၿပီ ... ေမ ... မ်က္စိကို 
မွိတ္လိုက္သည္ ...

၀ုန္း

ၿပီးပါၿပီ 


