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Pdf ဖနတ္ည္းသူ ေဒါက္တာခ်က္ႀကီး

       ငယ္ငယ္တုန္းက ... ျပည့္တနဆ္ာဆိုတာ ... မေကာင္းတဲ့ မနိ္းမလို႔ ... သိထားပါတယ္ ... သူတို႔ရ႕ဲ ဘ၀အေျခအေနကို 
မသိေသးေတာ့ ... အထင္ေသးမိပါတယ္ ... ပန္းဆုိးတန္းကို ေရာက္ရင္ ... အၿမပဲ ဲသူတို႔ေတြကို ဟုိေနရာ ဒီေနရာမွာ 
ေတြ႔ေနရတယ္ ... ကိုယက္ုိကိုယ္ ေမးၾကည့္မိပါတယ္ ... သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္တာလ ဲ... ဘာေၾကာင့္ 
ရုန္းထြက္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားတာလဲ ... ရုန္းထြက္လို႔မရတာလား ... ရုန္းမထြကႏ္ိုင္တာလား ... ကၽြန္ေတာ္သာ သူတုိ႔လိုဆိုရင္ေကာ 
... ဘယလ္ိုလုပ္မလဲ ... ရုန္းထြက္ႏုငိ္ပါ့မလား ... ရုန္းထြက္ခ်င္ပါ့မလား ... စဥ္းစားရင္း ေရးျဖစသ္ြားတဲ့ ... ဇာတ္လမ္းေလး 
တစ္ပုဒ္ပါ ...

“ေအး” ... နာမည္က “ေအး” ဆုေိပမယ့္ ... မေအး ... ေအးဘ၀က ပူသည္ ... လမ္းေဘးေရာက္ေနတဲ့ ... ေအးတို႔လို ... 
မိန္းမသားေတြအေၾကာင္း ... ဒီဇာတ္လမ္းကို ဖတၿ္ပီး ... ဖီလင္ေလးလည္း တက္ရင္း ... ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေလးမ်ားလည္း 
... ပြားမ်ားလာၾကပါေစ ... လုိ႔

ေမွ်ာ္လင့လ္်က္
ဟစ္ 

အခန္း (၁) - ဘက္စက္ား

ဒီမနက္ ကားက ၾကပ္လိကု္တာ ... မနကက္ အိပ္ယာထတာ နည္းနည္းေနာက္က်သြားေတာ့ ... ၈ နာရထီိုးေတာ့မယ္ ... 
ကားဂိတ္ကို သုတ္ေခ်တင္ေျပးၿပီး ... (၄၃) ကားေပၚ အျမနတ္က္လိကု္သည္ ... ဟင္း ... မနက္ ႐ံုးသြားခ်ိန္ဆိုေတာ့ ... 
(၄၃) ဘက္စက္ားက ၿမိဳ႕ထေဲရာက္ခါနီးေလ ... ပိုၾကပေ္လပ ဲ... ငါးပိအိုးကမွ ေခ်ာင္အံုးမယ္ ...ၾကပ္လြန္းေတာ့ ... 
ညပ္ေနသည္ ... လႈပ္မရ ... လူေငြ႕ေၾကာင့္ ... အသက္ရွဴကလည္း ၾကပ္သည္ ... စတိ္က နည္းနည္း တုိလာသည္ ... 
ဒီၾကားထဲ ... ေနာက္မွာက ဘတဲစ္ေပြ ... ေအးရ႕ဲ တင္ပါးကို ... အတင္းေထာကထ္ားသည္ ... သူ႔ဟာနဲ႔ေပါ့ ... တျခား 
အပ်ိဳ ေလးေတြဆို ... ရကွ္ရွာမွာေပါ့ ... ေအးကေတာ့ မရွက္ေတာ့ပါဘူး ... အရကွ္ေတြက မရွတိာ ၾကာေပါ့ ... ဒါေပမယ့္ 
ေဒါသပ ဲထြကတ္ယ္ ... လူၾကပ္ေနတဲ့ၾကားက ... ႏမွခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာ ... ေနာက္ကေန လက္ကျမင္းေနသည္ ... 
ေအးဂါ၀န္က အပါး ... အထမဲွာ အတြင္းခံက ... အၾကပ္၀တထ္ားေတာ့ ... ဒင္းက ဖီးေတြ႔ေနတယ္ ... တင္ႏွစလ္ံုးၾကားထဲ 
... သူ႔ဟာကို အေသအခ်ာ ေထာက္ထားတယ္ ... ၀တ္ထားတာက ပုဆိုး ... အတြင္းခံမပါ ... ၾကည့္ရတာ ... ဒီလိုပဲ 
လုပ္ေနၾကလားမသိဘူး ... အျမင္ကတတ္ာနဲ႔ ... သူ႔ရင္ဘကက္ို ပိုမွီလိကု္တယ္ ...အေနာက္ကို နည္းနည္း ... 
ပိုေကာ့ေပးလိုကတ္ယ္ ... သူ႔ဒုတ္္က ... ေအး တင္ႏွစ္လံုးၾကာထဲ ... ပို၀ငလ္ာတယ္ ... ေအးက အရပန္ည္းနည္းျမင့္္ေတာ့ 
... ေအာက္ကေန လွ်ိဳၿပီး ... ေအးရ႕ဲ ဟုဟိာေလးနဲ႔ ... မထိတထိေပါ့ ... ၾကည့္ေန ... ေအး ပညာေပးပစ္မယ္ ... 
တင္ေလးကို မသိမသာ ပုိယမ္းေပးလိုက္တယ္ ... စေကာ၀ိုင္းေလးေပါ့ ... ဟင္း ဟင္း ... ဒင္းက ဖီးပိုေတြ႔တယ္ထင္ပါရ႕ဲ ... 



လကက္ ေအးခါးကိုလာဖက္တယ္ ... ဖက္ပေလ့ေစ ... လက္က ပိလုို႔ သရမ္းလာတယ္ ... ေအး ခါးကေန ... 
တေျဖးေျဖးေရွ႕တိုးလာတယ္ ... ေအး ဗိကု္ေလးေပၚကေန ... ေအာက္ကို ဆင္းသြားတယ္ ... ဟင္း ... လြနလ္ာၿပီ ... 
သည္းခံလိုက္အံုးမယ္ ... ေအးက သူ႔လက္ကို အုပက္ိုင္သလိလုုပ္ၿပီး ... ေအာက္ကို ျမန္ျမန္ တြန္းခ်လိုကတ္ယ္ ... ဟား 
ဟား ... ငတိက ... သေဘာက်ေနတယ္ထင္ပါရ႕ဲ ... ေအးရ႕ဲဟာေလးကို ... ပြတတ္ယ္ ... သပ္တယ္ ... ကုိင္တယ္ ... 
အေရွ႕က ဒီလိုကိုင္ေတာ့ ... အေနာက္ကို ပိုေကာ့ပစ္လိကု္တယ္ ... ဟင္း ... ကားကလည္း အရမ္းေမာင္း ... သူကလည္း 
အရမ္းႏိႈက္ ... သူ႔လက္ညွိဳးက ... ေအးဟာေလးကို အတင္းႏိႈကတ္ယ္ ... မရဘူးေလ ... ေအးက အၾကပ၀္တ္ထားေတာ့ ... 
ဘယ္ရမလ ဲ... ဒင္းက လက္မေလွ်ာ့ဘူးေနာ္ ... ေပါင္ၾကားေလးကို လိုက္စမ္းတယ္ ... အထာနပ္တယ္ သလိား ... 
အတြင္းခံရ႕ဲ ခ်ဳပ္႐ိုးေဖာင္းေနတာကို ... လုိက္စမ္းၿပီး ... လက္ေခ်ာင္းေလးက ၀င္လာတယ္ ... အို ... မရေတာ့ဘူး ... 
မရေတာ့ဘူး ... ေအးရ႕ဲ ဟာေလးၾကားထကဲို ... လက္ညွိဳ းက ... မရမက ၀င္လာတယ္ ... အိုး ... ရွီး ... ေအးဟာေလးထကဲ 
... အရည္မထြက္ေသးေတာ့ ... နာတာေပါ့ ... ေအးကို ဒီလိုမ်ိဳး ကလိ႐ံေုလာက္နဲ႔ေတာ့ ... စတိ္ထမယ္ ထင္ေနလားမသဘိူး 
... နာတယ္ ... လက္တဆစ္ေလာက္ အထ၀ဲင္လာတယ္ ... နာလုကိ္တာရွင္ ... ေအး မ်က္ႏွာေလး ရႈံ႕မဲ့သြားတယ္ ... 
###ႀကီး ... ဒီေလာက္ေပးကိုင္တာေတာင္ ... ကိုယ္ခ်င္းမစာဘူး ... သူမ်ားအသားနာတာ မသဘိူးလားမသဘိူး ... 
ေအးဂါ၀န္မွာ ... ဖြကထ္ားတဲ့ ... လွ်ိဳ႕၀ွက္လက္နကထ္ုတ္လိကု္တယ္ ... အပ္ ... ဟင္း ... ဟင္း ... ဆကက္နဲ ... 
သူ႔လက္ကို ထုိးထည့္ပစ္လုိကတ္ယ္ ...

“အား”

ေနာက္က ႏွာဘူးႀကီး ... အသံၿပႀဲကီးနဲ႔ ... ေအာ္ထည့္လိကု္တာ ... နားေတာင္ အူသြားတယ္ ... ကားထကဲ လူေတြ 
အကုန္၀ုိင္းၾကည့္ၾကတယ္ ... ဘာျဖစတ္ာလေဲပါ့ ... စပယယ္ာက ... ဘာျဖစတ္ာလဲ ဆိုတဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ... ေအးကို 
လွမ္းၾကည့တ္ယ္ ...

“ကၽြန္မကို ေနာက္ကေန လကသ္ရမ္းလို႔ ... အပ္နဲ႔ ထိုးလိုကတ္ာ ... မွတ္ၿပလီား ... ႏွာဘူးေကာင္ရ႕ဲ”

ေအး မရမက ... ေနာက္ကို လွည့္ၿပီး ... သူ႔မ်က္လံုးကို ... ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ... ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္ ... ဟား ဟား ဟား ... 
ေယာက္်ားေတြမ်ား ... ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွတိာ ေျပာပါတယ္... သူမ်ားကိကု်ေတာ့ ... အတင္းလုပ္ခ်ငတ္ယ္ ... 
အသကထ္ြက္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ခ်ငတ္ယ္ ... သူ႔ကို အပ္နဲ႔ ထုိးေတာ့ ... ေသသြားမွာ က်ေနတာပဲ ... ငတိမ်က္လံုးက ... 
မီး၀င္း၀င္းေတာက္ေနတယ္ ... အံမယ္ ... ဒင္းကမ်ား ...

“ဘာျဖစ္ခ်င္လို႔လ ဲ... မတွ္ထား ... ေနာက္တစ္ခါဆို ... ကပ္ေၾကးနဲ႔ ညွပ္ပစမ္ယ္ ... ႏွမခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းမစာတဲ့ေကာင္”

အားလံုးက ... ၀ိုင္းၾကည့္္ေနၾကတယ္ ... အထင္ေသးတဲ့ အၾကည့္္ေတြနဲ႔ေပါ့ ... ဟား ... ဟား ... ဟား ... ဒင္း အရွက္ေတြ 
ျဖန္းျဖန္းကြဲသြားေအာင္ ... ဒီလို ပညာေပးရတယ္ ...

“ေအး” တဲ့ ... နာမည္က တစလ္ံုးထဲ ... ေအး ဆုိၿပီး ... ေအးမယ္မ်ား မထင္နဲ႔ေနာ္ ... ေသသြားမယ္ ... ခပ္တည္တည္ပ ဲ... 
ကားရပ္ေတာ့ ဆင္းလိကု္တယ္ ...

ဟား ... ဟား ... ဟား ... ေပ်ာ္လိုကတ္ာရွင္ ... စိတ္ညစ္ေတြတာေတြေတာင္ ... ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသဘိူး ... 
ဗိုက္ျပည့္ဖို႔ အလုပ္လုပရ္မယ္ေလ ... ေအး အလုပ္က ... ပန္းဆိုးတန္းမွာ ... 
အခန္း (၂) - ပန္းဆိုးတန္း



သိတယ္မွတ္လား ... ပန္းဆိုးတန္း ဆုိတ့ ဲေနရာကို ... ရနက္ုန္ၿမိဳ႕လည္ေကာင္က ... ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ ရွတိဲ့ေနရာေလ ... 
ပန္းဆိုးတန္း ေရာက္ေတာ့ ... လူေတြကို ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္ေသးတယ္ ... မိစံေရာက္ၿပီ ... ထမီကို ဆြဲဆန္႔ေနတယ္ 
...ခ်ယ္ရီ ေပ်ာက္ေနတယ္ ... အင္း ... အလုပ္ျဖစ္ေနၾကၿပီထင္ပါရ႕ဲ ... ငါေကာ ေစ်းဦး ဘယ္ေတာ့ ေပါက္မွာလဲ မသိဘူး ... 
ဟား ဟား ... စိတ္မပူေပါင္ ... အခ်ိန္တန္ ... ျပည့္သြားလိမ့္မယ္ ... မယံုမရွိနဲ႔ေနာ္ ... တစ္ေန႔ ... 
ေလးေသာင္းေလာက္ေတာ့ ... ေအး ... ရွာႏုိင္ပါတယ္ ... လမ္းေၾကာင္းရွိတဲ့ေန႔ဆိုရင္ေတာ့ ... ငိုခ်ငတ္ယ္ ... တစ္ျပားမွ 
မရဘူး ... ေအး အလုပက္ ... ေယာက္်ားေတြကို ... ေဖ်ာ္ေျဖသူေပါ့ ... ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာရင္ ... “ျပည့တ္န္ဆာ” ... 
႐ိုင္း႐ို္င္း ေျပာရင္ “ဖာ” ေပါ့ ... ေအးနဲ႔ တစ္ခါေနရင္ ... ငါးေထာင္ေပးရတယ္ ... ႏစွ္ေထာင္က ... မေသာင္းကို ေပးရတယ္ 
... မေသာင္း ဆိတုာက ပန္းဆိုးတန္းက ေခါင္းေပါ့ ... ေအးကို ... ဒီလိုင္းထေဲရာက္ေအာင္ ... ေခၚလာတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ေပါ့ ... 
ေက်းဇူးရွင္ဆိလုို႔ ရြဲ႕ၿပီးေျပာတာ ... မဟုတ္ဘူးေနာ္ ... ေအး စိတထ္ကဲကို ေက်းဇူးရွင္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ... မေသာင္းက 
... သေဘာေကာင္းပါတယ္ ... သူမ်ားေတြလို အတင္းျမွဴဆြယ္ၿပီး ... ေခၚလာတာမဟုတ္ပါဘူး ... ဒီအလုပ္လုပ္ရင္ ... 
ဘာေတြ ျဖစႏ္ိုင္တယ္ ... ေသခ်ာရွင္းျပပါတယ္ ... ေသခ်ာစဥ္းစား ... ျပနလ္ွည့္လို႔မရဘူး ... ေအးလည္းသိပါတယ္ ... 
မတတႏ္ိုင္ဘူးေလ ... ေငြလိုေနတာကိုး ... အရင္းအႏွီးမရွိ ... ပညာမတတ္ေတာ့ ... လူကို ရင္းရတာေပါ့ ... မေသာင္း ကုိ 
သူမ်ားေတြက ... အေဒၚလို႔ေခၚၾကတယ္ ... ေအးကေတာ့ ... အေမလို႔ ေခၚတယ္ ... သူက ေအးအေပၚေကာင္းပါတယ္ ... 
လူေတြကို ၾကည့္ၿပီးမွ ... ေအးကို လုိက္သြားခိုင္းတယ္ ... ဘာေၾကးညာေၾကး ဆုိလည္း ... အကုန္ သူက 
ဒုိင္ခံရွင္းေပးပါတယ္ ... ေန႔ခင္း ထမင္းစားရင္ ... သူက ေအးအတြက္ တခ်ိဳ င့္ယူလာေပးပါတယ္ ... သူစားတဲ့ဟင္းထကဲ 
ခြဲေပးတယ္ ... ဟင္းေတာ့ သပိ္မေကာင္းဘူးေပါ့ ... ဒါေပမယ့္ ... ေအး စားႏိုင္ပါတယ္ ... ေအး ... ပန္းဆိုးတန္း 
ေရာက္တာနဲ႔ ... အေမေသာင္းကို လုိက္ရွာတယ္ ... သူက တံတားေအာက္မွာ ထုိင္ေနက် ...

“ေအး ... လာၿပီေဟ့”
“ဟုတ္ ... အေမ”
“ဟိုႏွစ္ေယာက္ေတာ့ ေစ်းဦးေပါက္သြားၿပီ ... ညည္းက ဘာလို႔ ေနာကက္်ေနတာလ”ဲ
“ဟ ဲဟ”ဲ
“ကားေပၚမွာ ေနာင္ဂ်ိန္ခ်လာလို႔”
“ဟယ္ ... ဘယလ္ိုျဖစ္တာလ”ဲ
“ကားေပၚမွာ ... ေနာက္ကေန ... ႏွာဘူးေကာင္ေလ ... အတင္းလုပလ္ုိ႔ ... ေအး ပညာေပးလိကု္တယ္”
“ဟုတလ္ား ... ဘယ္လိလုုပ္လိုကတ္ာလဲ ... သမီးရယ္”
“အပ္နဲ႔ ထိုးလိုကတ္ာ”
“အပ္နဲ႔ ထိုးလိုကတ္ာ”
“အင္း ... ဟား ဟား ဟား ... အေမသိလား ... ေအာ္လိုက္တာ ... နားကြဲမတတ္ပ”ဲ
“ေအးကေတာ့ လုပၿ္ပီ ... အခု ... အျူမဴးေနတယ္ေပါ့ေလ”
“ဟုတတ္ယ္ ... သမီး အူျမဴးေနတယ္”

ပန္းဆိုးတန္း႐ုပ္ရွင္႐ံုတန္းက ... မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ ... လူေတြကမ်ားလာသည္ ... ေအး ... အေမေသာင္းနဲ႔ ... 
စကားေျပာေနေပမယ့္ ... မ်ကစ္ိက ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနသည္ ... မၾကည့္လ္ို႔မရ ... မၾကည့္ပေဲနရင္ ... 
အလုပ္မရပေဲနလိမ့္မယ္ ... ေဟာ ... ဟုိဘက္ျခမ္းမွာ ... ပဆုုိးနဲ႔ ... လူႀကီးတစ္ေယာက္ ... ေအးကို ၾကည့္ေနတယ္ ... 
ေအးသိတာေပါ့ ... အလုပ္ျဖစ္ေတာ့မယဆ္ိုတာ ... ဒီမွာလုပ္တာ ေျခာကလ္ျပည့္ေတာ့မယ္ ... ဒီအထာေတြမွ မသိရင္ ... 
ထမင္းငတ္မယ္ ... ဟိုလႀူကီးက ... ေအးကို ေမးဆတ္ျပတယ္ ...



“အေမ ... ဟုိဘက္မွာ”

အေမေသာင္း ... ၾကည့္လိုကသ္ည္ ... မဆုိးပါဘူး ... ျပႆနာေတာ့ မရွိေလာက္ပါဘူး ...

“သမီး လိကု္ခဲ့”

အေမေသာင္း ... ေအးလကက္ို ဆြဲၿပီးေတာ့ ... ကားလမ္းကူးလိုကသ္ည္ ... အနားေရာက္ေတာ့ ... ၾကည့္္လိကု္တယ္ ... 
လူႀကီးၾကည့္ရတာ ... သိပ္ေတာ့ ပိုကဆ္ံရွိပံုမေပၚ ... ေတာဂိုကန္ည္းနည္းဆန္သည္ ... တိုက္ပံု၀တထ္ားတယ္ ... 
အေရာင္က နည္းနည္းလြင့္ခ်င္သည္ ... ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ဆိုေပမယ့္ ... လက္ေမာင္းႀကီးက ... တုတတ္ုတ္ႀကီး ... 
အားရွိမယ့္ပံုစံ ... ဖိနပက္ ... ရာဘာဖိနပ္ ... ပဆုိုးကို တင္းတင္း ၀တ္ထားသည္ ... လြယ္အိတတ္စ္လံုး လြယထ္ားသည္ ... 
ေျခမ ... ေျခမကို ေအး အၿမၾဲကည့္သည္ ... ဒါက ေအးအက်င့္ ... ေျခမက လုံးၿပီး ... ႀကီးတဲ့လကူ ... ရာဂစိတ္ႀကီးတယ္တဲ့ 
... ဒါက ကိယု္ေတြ႔ေနာ္ ... စာေတြ႔မဟုတဘ္ူး ...

“အစ္ကိုႀကီး ... သူ႔နာမည္က ေအးတ့”ဲ

ေအး ... အေမေသာင္းကို ... လက္နဲ႔ ႏွစ္ခါ ကုတလ္ိုက္တယ္ ... ဒါက လွ် ိဳ႕၀ွက္ ... ၂ ခါကတု္ရင္ ... ၇၀၀၀ ... ေအး 
မလိုကခ္်င္ ... ေစာေစာစီးစီး ... ဒါမ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔ရင္ ... မသကသ္ာ ... ေနာက္အလုပ္ေတြက်ရင္ ... ခံရခက္သည္ ... 
နာတတသ္ည္ ...

“ေအး”
“ဟုတတ္ယ္ အစက္ိုႀကီး ... ဒီမွာလုပ္တာေတာ့ သိပ္မၾကာေသးဘူး”
“ဘယ္ေလာက္လ”ဲ
“တစ္ခါေနရင္ ... ၇၀၀၀”
“မ်ားတယ္”
“မရဘူး”
“၅၀၀၀ ထား”

ေအာ္ ... ခက္ေတာ့တာပဲ ... လူကိုမ်ား ႏြားမ်ား မွတေ္နလားမသိဘူး ... ေစ်းျဖတ္ေနၾကတာ ... လမ္းသြားလမ္းလာ 
တစ္ခ်ိဳ႕က ... ကြက္ၾကည့္ ကြက္ၾကည့္္လုပ္သြားသည္ ... ေန႔တိုင္းျဖတ္ေနတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ... မ်က္မွန္းတန္းမိသည္ ... 
ေအးတို႔က ဘာေတြလဆဲိုတာ ... ကြက္ၾကည့္ ... ကြက္ၾကည့္ လပု္ၿပီး ... ၿပံဳးစိစိနဲ႔ ... ေအး မရွက္ပါဘူး ... 
စစလုပ္ခ်င္းတုန္းကေတာ့ ... ေတာ္ေတာ္မ်က္ႏွာပူတယ္ ... ဟိုဟာျဖစ္မွေတာ့ ... ဒီဟာေတြ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ ... 
ဂ႐ုစိုက္ေတာ့ေရာ ... ေအးကို ... သူတို႔က ထမင္းေကၽြးမာ က်ေနတာပ ဲ... အခုေတာ့ ... ေအး ေနတတ္သြားၿပီ ... သူလည္း 
သူ႔လည္းသသူြား ... ေအးလည္း ... ေအးအလုပ္ လုပ္ ...

“မရဘူး ... အစက္ိုႀကီးရ႕ဲ ... သမီးေလးက ... ပစၥည္းအသစ္ေလ”
“၆၀၀၀ ထားဗ်ာ”
“အို ... မရပါဘူးဆိုေနမွ”
“ႏွစ္ခါေနမယ္ကြာ ... ၁၀၀၀၀ ရမလား”



ဟိုက္ ... ဒီေန႔ ... ဘုရားမရွိခိုးလာမိတာ ... မွားတာပဲ ... ေစာေစာစီးစီး ... အီး ... ေအး ... သူ႔မ်က္လံုးကို 
ေသခ်ာစိုက္ၾကည့္မသိည္ ... မလြယ္ဘူး ... ဒီလူႀကီးက ... ဒီကိစၥမွာ ေတာ္ေတာ္ကၽြမ္းမယ့္ပံု ... 
သူၾကည့္လိုက္တဲ့အၾကည့္က ... ေအးတစ္ကိယု္လံုးကို သုံးသပ္ၿပီးၿပီ ... ပညာရွင္အဆင့္ ... အေမေသာင္းက ... 
ေအးမ်က္ႏွာကိၾုကည့္သည္ ... ဘယ္လိလုဲ ... မတတ္ႏိုင္ ... မအီမလည္နဲ႔ ... ေခါင္းညိမ့္လိုကသ္ည္ ...

“မ႐ိုမေသ ... အစ္ကိုႀကီး ... အလုပ္မလုပ္ခင္ ... ေငြေလးရွင္းေပးပါ”

အေမေသာင္းက ... ေသခ်ာေတာင္းသည္ ... တစ္ခ်ိဳ႕က လူပါး၀သည္ ... ေနၿပီးရင္ မေပးခ်င္ေတာ့ ... ျပႆနာရွာသည္ ... 
အက်င့္မေကာင္း ... ေအာက္တန္းက်သည္ ... မရွိလို႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ရင္းပါတယ္ ... သူတို႔က ... အလကား လိုခ်င္သည္ ... 
မရ ... ဒါမ်ိဳးေတာ့ လက္မခံႏိုင္ ... အေမေသာင္း ဘ၀တူေတြကို ... ကိုယ္ခ်င္းစာသည္ ... တတ္ႏုငိ္သေလာက္ 
ကာကြယ္ေပးသည္ ...

“ေလွခါးေအာက္မွာ ရွင္းေပးမယ္”

ေလွခါးေအာက္ ... ဟိုဘက္လမ္းထမဲွာ တည္းခိုခန္း သံုးေလးခု ရွိသည္ ... ပထမထပ္မွာ ဖြင့္ထားသည္ ... ဒီေလွခါးမွာ ... 
ပိုက္ဆေံပးၾကသည္ ... ယူၾကသည္ ... ငါေတာ့ ... ဒုကၡပါပ ဲ... လာေနၾကထင္ပါရ႕ဲ ...

“သမီး ... အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးလုကိ္ေနာ္”
“ဟုတ္”

အေမေသာင္းကို ၾကည့္္ၿပီး ... ဟုတလ္ုပ္လိုကသ္ည္ ... ဟင္း

“သမီးေနာက္က လိုက္ခဲ့ေနာ္ ... ဦး”

ေအး ရ႕ဲ တင္သားက်စ္က်စ္ေလးက ... ဂါ၀န္ေအာက္မွာ ... လႈပ္လီလႈပလ္ဲ့ ... ဟိုလႀူကီးေနာက္က ၾကည့္ေနမယဆ္ိုတာ ... 
ေအး သိသည္ ... ဒါက ေစ်းကြက္ပ႐ိုမိုးရွင္း တစမ္်ိဳးေပါ့ ... လမ္းသြားရင္း ... တစ္ခ်ိဳ႕က ၾကည့္သြားသည္ ... လိုအပ္ရင္ ... 
သေဘာက်ရင္ ...ေအးကို ေခၚမွာေပါ့ ... ေျပာလုိ႔ေျပာတာမဟုတ္ ... လက္ရွိ ေစ်းကြက္ထမဲွာ ... ေအးက ေဘာ္ဒီ အမိုက္ဆံုး 
... ေနာက္ ေအးက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနသည္ ... ၀တ္စားတတ္သည္ ... ေဘာင္းဘီအၾကပ္ေတြဘာေတြမ်ား ၀တ္ရင္ ... အိုး 
... အဒီဲေန႔ေတာ့ ... ေအး ဒူးေတြ ေခ်ာင္ၿပီသာမွတ္ ... လမ္းထကဲို ... ျမန္ျမန္ေရာကေ္အာငာ္ ... နည္းနည္းသြက္သြက္ 
ေလွ်ာက္လိုကသ္ည္ ... ျမန္ျမန္ၿပီး ... ေအးတာပ ဲ... မိစံက ... ေအးကို ကေရာ္ကေရာ္လုပ္ျပသည္ ... ေအး ... 
မဲ့ျပလိုကသ္ည္ ... ေသၿပီ ... သူေျပာခ်ငတ္ာက ... ေအး ဒူးေတြက ေခ်ာင္ေတာ့မယ္ဆိတုဲ့ ... အထာ ... ေအးတို႔ရ႕ဲ 
လွ်ိဳ ႕၀ကွ္ဟာသ ... 

အခန္း (၃) - တည္းခိုခန္း

တည္းခိုခန္းေအာက္ေရာက္ေတာ့ ...

“ေရာ့ ... ၁၀၀၀၀”



ဦးက ... တစ္ေထာင္တန္ ၁၀ ရြကက္ို ... ေပးသည္ ... ေအး ေသခ်ာ ေရလိုက္သည္ ...

“ျပည့္္တယ္ ... ဦး”
“ေသခ်ာသမိ္းထားဦး ... က်ေပ်ာက္သြားအံုးမယ္”
“ဟုတ္”

ဒီလိုေတာ့လည္း မဆိုးပါဘူး ... ေလသံေလးက ... ေအးကို ဂ႐ဏုာသက္တဲ့ ေလသံမ်ိဳ း ... ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္မယ့ပ္ံုစံပါပဲ 
... ေအး ဂါ၀န္ေဘးက အိတ္ထ ဲေသခ်ာထည့္လိကု္သည္ ... တည္းခိုခန္းေရာက္ေတာ့ ... ေကာင္တာက ေကာင္ေလးက ...

“ဒီေန႔ေနာက္က်တယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ပ ... ကားၾကပ္ေနလို႔”
“အစ္ကိုႀကီး ... အခန္းခက ၅၀၀၀”
“ေအး ေရာ့”

ျခေသၤ့ ငါးေကာင္ကို ေလွ်ာေလွ်ာ ရွဴရွဴေပးလိုကၿ္ပီး ... အခန္းေလးထကဲို ... ေအး အျမန္၀င္လိုကသ္ည္ ... ဦးက ေနာကက္ 
၀င္လာၿပီး ... တံခါးဂ်ကက္ို ... ေသခ်ာ ပတိ္လိုကသ္ည္ ... ခုတငက္ သိပ္မႀကီး ... အခန္းက က်ဥ္းသည္ ... ေအး ... 
ခုတင္ေဘးမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနဆဲ ... ဦးကို ၾကည့္ေနမိသည္ ... ဦးက ခုတငေ္ပၚမွာ ထုိင္သည္ ...

“သမီးနာမည္က ... ေအး တစလ္ံုးပလဲား”
“ဟုတက္ဲ့”
“ဒီမွာ လာထုိင္ ... မတ္တပ္ႀကီး ရပ္မေနနဲ႔”
“ဟုတ္”

လူႀကီးက ... ေအးကို သမီးေခၚၿပီး ... သူ႔ေပါင္ေပၚ ထုိင္ခို္င္းသည္ ... ေအးလည္း ဘယ္ရမလ ဲ... သိမ့္ကနဲ 
၀င္ထိုင္ပစလ္ိုက္တာေပါ့ ...
အိုး ... သူ႔ေပါင္ေတြက ... မာလိကု္တာ ... တင္းေနတာပ ဲ... အသားေတြက ... ဖိန္းကန ဲရွိန္းကနဲ ... ျဖစသ္ြားသည္ ... 
ေအးခါးေလးကို ... သူ႔ညာဘက္လကန္ဲ႔ ဖက္တယ္ ... ဘယလ္က္က ဘာလုပ္မလ ဲ... ေအးၾကည့္္တယ္ ... သိတယ္ ... 
ေအးရ႕ဲ ရင္သားကို ... သူကိုင္ေတာ့မယ္ ... မဟုတ္ ... လကႀ္ကီးက ... ရငသ္ားနားေပၚ ေရာက္ၿပီးမွ မကိုင္ ... 
လက္ညွိဳ းေလးနဲ႔ ... ဖသိည္ ... ေခ်သည္ ... အို ... ေအးရ႕ဲ ႏုိ႔သီးထိပ္ေလးကို ... ဘယ္လိုမ်ား ခန္႔မနွ္းသလမဲသိ ... 
တန္းကနပဲ ဲ... ေအး တြန္႔ကန ဲျဖစ္သြားသည္ ... ယားသည္ ...

“အို ... ယားတယ္ရွင့္”
“ဟ ဲ... ဟ”ဲ

သေဘာက်ေနသည္ ... သူလုပ္လိကု္တာ မွန္သြားလို႔လား မသိ ... သေဘာက်ေနသည္ ...

“ဦး ... ေနေတာ့မလားဟင္”



ေပၚတင္ပ ဲေမးလိကု္သည္ ... ျမန္ျမနလ္ုပ္ ... ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္သည္ ...

“အက်ႌေတြ ခၽြတ္ေလ”
“ရွက္တယ္ ဦးရယ္”
“မရွက္ပါနဲ႔ ... သမီးကလည္း”
“ဟင့္အင္း”

ေအး ... သိပ္မညဳတတ္ပါ ... ဘာလို႔မွန္းမသိ ... ဒီလူႀကီးနဲ႔ က်မွ ... ညဳခ်င္ေနသည္ ... ကလိခ်င္သည္ ... ေအးကို ... 
ခုတင္ေပၚ လဲွခ်လိကု္သည္ ... ဒီလို လဲွခ်လိုက္ေတာ့ ... ေအး ရင္ႏွစ္မႊာက ... ပိုၿပီး မို႔လာသည္ ... ေမာက္လာသည္ ... 
ေအး ရင္သားနဲ႔ သူ႔မ်က္ႏွာက သိပ္မေ၀း ... တစ္ထြာေပါ့ ... လူႀကီးက ... ေအး ရင္သားေတြကို ၾကည့္္ၿပီး

“ထြားတယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ ... သမီးတုိ႔မ်ိဳး႐ိုးက ထြားကို ထြားတာ”
“လုပ္တာ ၾကာၿပီလား”
“မၾကာေသးဘူး ဦးရ႕ဲ ... ဒီေန႔ ကားၾကပ္တာနဲ႔ ... ေနာက္က်ေနတာ ... ပန္းဆိုးတန္းေရာက္ေတာ့ ဦးနဲ႔ ေတြ႔တာပ”ဲ

ဦး ... ေအးရ႕ဲ ... လည္တိုငက္ို ... ဘာမေျပာ ... ညာမေျပာနဲ႔ ... ငံု႔နမ္းလိုကသ္ည္ ... အို ... ယားသည္ ... သူ႔ 
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြက ... စူးသည္ ... ေအး ... ၾကက္သီးေလးေတြ ထလာသည္ ... ဘယလ္ုိျဖစ္တာလဲ ... ဒီလူႀကီးနဲ႔ က်မွ ... 
တုနတနု္ယင္ယင္ ျဖစ္ေနသည္ ... လက္ေတြက ... ေအးရ႕ဲ ... ရငသ္ားကို ... အုပ္ကိုငလ္ိုက္သည္ ... အို ... သန္လိုကတ္ဲ့ 
လက္ ... စနယ္ၿပီ ... ေအးရ႕ဲ ရင္သားေတြကို ... တင္းေနေအာင္ ကိုင္သည္ ... ညွစ္သည္ ...

“အိုး ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... ဦး”

ေအး ... မ်ကရ္ည္ေလးေတြေတာင္ လည္လာသည္ ... ရင္သားဆိုတာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ... အႏုဆံုး 
အသားစိုင္ေတြ ... ထြားတယ္ဆိုေပမယ့္ ... အိေနတယ္ ... အၾကမ္းကိငု္ရင္ နာတယ္ ... နာလုိ႔ ေအာ္ရင္ ... ဒင္းတို႔က ... 
သိပ္သေဘာက်တာ ... ဘာျဖစလ္ို႔ ေယာက်္ားေတြက ... သူမ်ားအသားနာတာကို ... သေဘာက်လဲ မသိ ... အိုး ... 
မေတြးခ်င္ ... ၀ဋ္ရွိတုန္းေတာ့ ... ခံေပေတာ့ ... သူ႔ပိုကဆ္ံယူၿပီးမွေတာ့ ... တန္ရာတန္ေၾကး ေပးဆပ္ရမည္ ... 
အေသြးအသားကို ေရာင္းစားတယ္ဆုိေပမယ့္ ... သူမ်ားပိုကဆ္ံေတာ့ အလကား မလိုခ်င္ပါဘူး ...

“ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ ... ဦးရယ္”

ေအး ... ေတာင္းပန္ၾကည့္္သည္ ... သူ႔ပံုစံက နည္းနည္း အားနာသြားတဲ့ ပုံ ...

“ေတာ္ေတာ္နာသြားလားဟင္”
“အင္း”
“သမီးဟာက သိပ္လွေတာ့”

သိပ္လေွတာ့ ... ညွစ္မိတာေပါ့ ...



“ရပါတယ္ ဦးရယ္”
“ဒါဆိုလည္း အက်ႌခၽြတ္ေတာ့ေနာ္”
“ေျဖးေျဖးလုပ္ေနာ္ ... ဦးက အရမ္းၾကမ္းတယ္”
“ေအးပါ”

ေအး ... ဂါ၀နက္ို ဆြဲမလိုကသ္ည္ ... တင္သားကို နည္းနည္းႂကြၿပီး ... ေခါင္းကေန ခၽြတ္လိုကသ္ည္ ... အတြင္းခံေတြ ... 
တစ္္ခုၿပီးေတာ့ တစ္ခု ခၽြတ္ပစ္လိုကသ္ည္ ...

“လွလိကု္တာ ေအးရယ္”
“ဦး ... ခၽြတ္အံုးေလ ... ခစ္ ... ခစ္”
“အင္း”

ေအး ... ကူခၽြတေ္ပးလိုက္သည္ ... အခုေတာ့ ... ႏစွ္ေယာက္လံုး ... ကုိယ္တံုးလံုး ... ဟာ ... ငါေတာ့ မွားၿပီ ... ဟိုလႀူကီးက 
လူၾကည့္္ေတေတာ့ ႐ိုးပံု႐ိုးလကန္ဲ႔ ... သူ႔ဟာကို ၾကည့္ပါအံုး ... ေဂၚလီေတြနဲ႔ ... ေထာင္ေနလိုကတ္ာလ ဲ... 
ေျပာင္းဖူးႀကီးက်ေနတာလ ဲ... အေမေရ ... ေအးေတာ့ ေသပါၿပီ ...

“ဦး ... ေျဖးေျဖးေနာ္”
“ဘာျဖစလ္ို႔လ”ဲ
“ဟြန္႔ ... သူ႔ဟာႀကီးက အႀကီးႀကီး ... ေျပာင္းဖူးက်ေနတာပ”ဲ
“ဟ ဲ... ဟ ဲ... ေအး စြဲသြားေအာင္ ... ဦးလုပ္ေပးမယ္”

ေအး ... ေပါင္ကားေပးလိုကသ္ည္ ... ေအးေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ ... ၀င္ေနရာယူၿပီး ... သူ႔ဒုတ္နဲ႔ ... ေအးရ႕ဲ ဟာေလးကို 
အကြဲေၾကာင္းတစ္ေလွ် ာက္ ... ပြတ္ပစလ္ိုက္သည္ ... ေအး စိတ္မပါေတာ့ ... သူ႔ပစၥည္းၾကည့္ၿပီး ... ခုနက စတိ္ထခ်င္တာ 
ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိ ... ဦးကေတာ့ ပြတ္သည္ ... ေတာင္ထုိးလိကု္ ... ေျမာက္ထုိးလိကု္ ... ေအးရ႕ဲ 
ပန္းဖူးေလးကိုလည္း ... လက္နဲ႔ ဖိေခ်လိကု္သည္ ...

“အို ... လကႀ္ကီးနဲ႔ ... ဟာ ... ဟင့္”

ေအး ... ေကာ့ပ်ံသြားသည္ ... ရင္သားေတြကို ပိုေကာ့ပစ္လိုကၿ္ပီး ... တင္သားေတြက ... ေမြ႔ယာေအာက္ကို 
ပိုခြက္၀င္သြြားသည္ ... ဦးကို ပုိၿပီး ... တင္းတင္းေလး ဖက္ထားမိသည္ ... ဦးက ဒီလိုလုပတ္ာ သေဘာက်တယထ္င္ပါရ႕ဲ ... 
ပိုၿပီးေတာ့ ပြတသ္ည္ ... ေခ်သည္ ... ပန္းဖူးေလးကို ေသခ်ာလုပ္ေနသည္ ... ခံရခကသ္ည္ ... အရမ္းခံရခကသ္ည္ ... 
မီးပံုထ ဲ... ဓါတဆ္ီပံုး ပစ္ထည့္လုကိ္သလို ... စိတ္ထမဲွာ ... ဟုိစိတ္ေတြ ... ၀ုန္းကန ဲဆုိသလို ... ထႂကြလာသည္ ...

“အို ... လုပ္ပါေတာ့ အစ္ကိႀုကီးရယ္ ... ေအး ... မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး”
“ဟ ဲဟ”ဲ
“အား ... ေျဖးေျဖး”

သူက ... သူ႔ဟာကို ကိုင္ၿပီး ... ေအးထကဲို ေျဖးေျဖးထည့္သည္ ... မ၀င္ ... ဘယ္၀င္မလ ဲ... ေျပာင္းဖူးေလာက္ဟာႀကီးကို 
... ဘယလ္ိုလုပ္၀င္မွာလ ဲ... ေအးဟာကို ... နနဲ ဲၿဖေဲပးလိုကသ္ည္ ... စြတ္ကန ဲ၀င္ခ်လာသည္ ... ဟုိး ... သူ႔ဟာ 



ထိိပ္ပိုင္းေလာကပ္ဲ ... ေအးထ ဲ၀င္လာ႐ံု ရွေိသးသည္ ... ေအး နားထင္ေတြ ... ဆံပင္ေတြ ေထာင္ထလာသည္ ... 
ႀကီးလိကု္တာ ... မခံနုိင္ဘူး ... ဟူး ... ေအး ... ေယာင္ယမ္းၿပီး ... သူ႔ကို အတင္းတြန္းသည္ ... မရ ... 
ဗလကေတာ္ေတာ္ေတာင့္သည္ ... တစ္ထစ္ခ်င္း ၀င္လာသည္ ...

“အား ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... အေမေရ ...”

ေအးရ႕ဲဟာေလးက ... လူတကာ လပု္တာခံရတယဆ္ုိေပမယ့္ ... အဒီဲေလာက္ မက်ယ္ေသးပါဘူး ... ငယ္ေသးတာရယ္ ... 
က်န္းမာသန္စြမ္းေနတာေၾကာင့္္ ... က်ဥ္းေနဆဲ ... ၾကပ္ေနဆ ဲ... နာလြန္းလို႔ အတင္းညွစ္ထားတာကို ... သူက 
ဖီးေတြ႔ေနသည္ ... ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ ... အားကုန္ေဆာင့္၀င္လာသည္ ...

“အား ... နာတယ္ နာတယ္ ... ေသပါၿပီ”

ေအး ေယာင္ယမ္းၿပီး ... ေမြ႔ယာခင္းကို ... က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားမိသည္ ... ေအးတို႔ဘ၀မွာ ... မႏွစ္သက္လည္း ခံ 
... နာလည္းခံ ... အတင္းလုပလ္ည္း ခံရတာပါပ ဲ... လူႀကီးက ... ဘယ္အခ်ိန္ကထကဲ ... ငတ္ေနလဲ ျပတ္ေနလမဲသိ ... 
ေဆာင့္္သည္ ... ေဆာင့္တာမွ ... တရစပ္ေဆာင့္ ...

“အား ... နာတယ္ နာတယ္ ... ဦးရယ္”
“ေျဖး ေျဖး ဦးရယ္”
“အရမ္းေကာင္းေနၿပီ ... ေအးရယ္”
“ဟင့္ ... ဟင့္”
“အို ... အား ... လား လား”
“ထိတယ္ ... ထိတယ္”
“အလဲို မလုပန္ဲ႔ေလ ... မခံႏိုင္ဘူး”

ေအး ... တကယ္မခံႏိုင္ေတာ့တာပါ ... ေဂၚလီေတြရ ဲခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပြတ္တိုက္မႈက ... အတြင္းသားႏုႏုေတြကို 
နာက်င္ေစသည္ ... နာတာမွ ... အသည္းခိုက္ေအာင္နာသည္ ... ေယာက်္ားဆိုတာမ်ိိဳးက ... ေအးတို႔ အဒီဲလိုမ်ိဳ း ... 
ခံရခက္ေလ ... ပိုသေဘာက်ေလ ... ဖီလငလ္ာေလပဲ ... သူမ်ားအသားနာေအာင္ ... သကသ္က္ေဂၚလေီတြထည့္ၾကသည္ 
... ေဂၚလီဆိုတာက သဘာ၀မဟုတ္ ... ေအးရ႕ဲ ပန္းေလးထ ဲ... အထည့္ခံရတိုင္း ... ေဂၚလီေတြက ေထာက္ေနသည္ ... 
အ၀င္မေခ်ာ ... အတြင္းသားနံရံမ်ားကို ... ပြတဆ္ြသဲြားတာမ်ား ... ေကာင္းလွသည္ ... ဒါေပမယ့္ နာသည္ ... ခံရခက္သည္ 
... သူမ်ားအသားနာမွ ... ႏစွ္သကတ္ဲ့ ေယာက်္ားေတြြကို မုန္းတယ္ ... ဘယဘ္၀က ၀ဋ္ေႂကြးေတြလဲ မသိပါဘူး ... ခံရတာမွ 
လိမ့္ေနေအာင္ ခံရတာ ... တရစ္ေဆာင့္ေနရင္းမွ ... ထိုးေမႊပစ္လိကု္သည္ ... ေအး ... ေမြ႔ယာခင္းကို ... က်စက္်စ္ပါေအာင္
ဆုပ္ၿပီး ... သူ ၾကမ္းသမွ်  ရမ္းသမွ်  ... အံကိုႀကိတ္ ... ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုကၿ္ပီး ... အားတင္းထားရသည္ ...

“အို ... ေတာ္ပါေတာ့ရွင္”
“ရပ္ပါေတာ့”
“ဟီး ... အေမေရ ... ကယ္ပါအံုး”

ကာမဘလီူး စီးေနတဲ့ ... ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ... လုပ္ခ်င္တိငု္း လုပ္ေနတာကို ... ေအး မခံႏိုင္ ... နာလြန္းလုိ႔ ... 
မ်ကရ္ည္ေတြေတာင္ ထြကသ္ည္ ... ေတာင္းပန္မွ ပိုဆိုးလာသည္ ... အ၀ငအ္ထြက္ေတြက ပုိၾကမ္းလာသည္ ... သူ႔လကက္ 



... ခါးေအာက္ကို လွ်ိဳ ၿပီး ... ေအးရ႕ဲ တင္သားေတြကို ညွစသ္ည္ ... ဆြဲမသည္ ... ေအးက ပိုေကာ့ေပးသလို ျဖစ္သြားလို႔ ... 
ပိုထိသည္ ... ခံရခက္သည္ ... သူ႔ဟာက ႀကီး႐ံုသာမက ... နည္းနည္းလည္း ရွညသည္ ... တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ... 
သားအိမ္၀ကို လာထိသည္ ... ပိုဆိုးလာသည္ ... ႏြားႀကိဳးသိုးျပတလ္ို ေဆာင့္သည္ ... ေတာ္႐ံုေကာင္မေလးဆို ... 
အသကထ္ြက္ေလာကသ္ည္ ... ေအးလို ေတာင့္ေတာင့္တ္င္းတင္း ... မိန္းမမို႔လို႔သာ ေတာ္ေသးသည္ ... 
အသကရ္ႈသံေတြက ျပင္းလာသည္ ...

“ဟာ ... ဟာ ... ဟား”
“ေကာင္းလိုက္တာ ေအးရယ္”

သူက ... ၿပီးခံနီးမို႔လို႔လားမသိဘူး ... အားကုန္ေဆာင့္ခ်လိုကတ္ာ ... သူ႔ဟာက ... ေအးသားအိမထ ဲကၽြံ၀င္သြားသည္ ... 
ခံစားလိုက္ရတာက နင့္ေနတာပ ဲ...

“အားးး”

ေအး ပန္းေလးထကဲ ... အရည္ေတြ ႁပြတ္ကန ဲထြကသ္ြားသည္ ... ေကာင္းလိုကတ္ာရွင္ ... နာက်ငျ္ခင္း ... ယားယံျခင္း ... 
တို႔ကို လိမ့္ေနေအာင္ ခံရေပမယ့္္ ... အဆံုးသတ္မွာ ... ၿပီးသြားေတာ့ ... ဘာပျဲဖစျ္ဖစ္ ေအး စိတေ္က်နပသ္ြားသည္ ...

“ဦး ... လုပ္လပု္ ... ေအး ၿပီးေတာ့မယ္”
“အား ... အီး ... အို ... ရွီး”
“ဟင္း ဟင္း”
“ေကာင္းလုိက္တာ ဦးရယ္”
“ေကာင္းလုိက္တာ”
“ဟင္း”

ေအး ... တစ္ကိယု္လံုးမွာ ... အားေတြ ေလ်ာ့သြားသည္ ... ဒီအရည္ေတြ ထြက္တိုင္း ... ေအး ရင္မွာ ... ဖတု္လိုက္ 
ဖုတ္လိကု္နဲ႔ ... အသကရ္ွဴရခက္သည္ ... ေအး ... ပက္လက္ကေလး ... မလႈပ္ခ်င္ ... သူကေတာ့ ... မာန္ေတြ 
တက္ေနတယ္ ထင္ပါရ႕ဲ ... အားရွိလြန္းလွသည္ ... ေနာက္တစ္ခါ ... လုပ္ဖိုပ ... ျပင္ေနသည္ ... ခုတင္ေဘးမွာ 
မတ္တပ္ရပ္လိုကသ္ည္ ... ေအးရ႕ဲ ကိုယ္ေလးကို ... ေမွာက္လိုကသ္ည္ ... သူ ... ဘာလုပ္မလို႔လ ဲ...

“ဦး ... ဘာလုပ္မလို႔လဟဲင္”
“ေလးဘက္ေထာက္ေပးေလ”
“ရွင္ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း” 

အခန္း (၄) - ဒုတိယအခ်ီ

ေအး ... ေသခ်ငသ္ည္ ... ပက္လက္ေတာင္ ... ဒီေလာက္ခံရခက္တာ ... ေလးဘက္ေထာက္ဆို ... ပိုဆိုးမယ္ ... မရပါဘူး 
... ဒီလူႀကီးက တားမရ ... ဆီးမရ ... အတင္းပ ဲခါးကေန ဆြဲမလိုက္သည္ ... ေအး ... ဒီအခ်ိန္မွာ အားသိပ္မရွိ ... ခုနက ... 
ၿပီးသြားလို႔ ... အားေတြေလ်ာ့ေနသည္ ... ခါးကေန ဆြဲမခံလိုကရ္ေတာ့ ... ေအး မ်က္ႏွာက ေခါင္းအံုးကို အပ္ထားမိသည္ ... 
ခါးေလးက ခြကၿ္ပီး ... ဖင္ေလးက ေထာင္ေနတာေပါ့ ... ေအး ... ေလးဘက္ေထာက္ကို သိပ္မေပးခ်င္ ... ခံရခကသ္ည္ ... 



အရမ္းနာသည္ ... ေယာက်္ားေတြက ကုိယ္ခ်င္းစာတာမဟတု္ ... စြတ္လုပသ္ည္ ... ေလးဘက္ေထာက္ခံရရင္ ... 
ေအးဟာထကဲို ဓါးထည့္ၿပီး မႊန္းသလို ... အရမ္းနာသည္ ... တစ္ခါတေလ ... ထိပ္ဖ်ားက အေစ့ကို ပြတဆ္ြမဲိသြားရင္ ... 
ထြန္႔ထြန္႔လူးသည္ ... အာေခါင္ျခစ္ၿပီးေအာ္မိသည္ ... ဒါကို ဒင္းတို႔က ... အရသာခံသည္ ... ေအာ္ေလ ပိလုုပ္ေလပ ဲ... 
ညွာမယ္လို႔ေတာ့ မေအာင္းေမ့နဲ႔ ...

အခုလည္းၾကည့္ ... သူ႔ဟာက ... ေဂၚလီေတြနဲ႔ ... ေအးဟာေလးရ႕ဲ အ၀မွာ ေတ့ေနၿပီ ... သူ႔ထိပဖ္်ားက ... အလံုးက 
ကေလးလလက္သီးေလလာက္ရွိမယထ္င္တယ္ ... မ၀င္ဘူး ... ေအး ေၾကာက္သည္ ... အတင္းညွစ္ထားသည္ ... 
မ၀င္ေစခ်င္ ... အ၀မွာ ေတထ့ားၿပီဆိုေတာ့ ... ဘယ္လိုမွ ကာကြယ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး ...

“ေအး ... မညွစ္ထားနဲ႔ေလ ... ကေလးကလည္း”
“ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ေအး ေၾကာက္တယ္”
“မေၾကာက္ပါနဲ႔ကြာ ... စိတ္ကိေုလွ်ာ့လိကု္ ... စိတ္ကိေုလွ်ာ့လိကု္ ...”

ေအး ... စိတ္္ကိမုေလွ်ာ့ႏုိင္ ... ေလွ် ာ့လိက္ရင္ ... ထပ္လာမယ္ ့... နာက်င္မႈေတြကို ေအး သိတာေပါ့ ...

“မလုပ္ပါနဲ႔လား ... ဦးရယ္ ... ရွိႀကီးခိုးပါတယ္”
“ဟာကြာ”

ဦး စိတ္မရွည္ေတာ့ ... ေတထ့ားတာကို ခြာလိုက္သည္ ... ေအးက ... ေအာ္ သူမလုပ္ေတာ့ဘူးေပါ့ ... နည္းနည္း 
စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္မလို႔ရွိတုန္း ... သူ႔လက္နဲ႔ ... ေအးရ႕ဲ ေနာက္ေပါက္ေလးထဲ ... လက္ညွိဳးကို ထုိးထည့္လိုက္သည္ ...

“အား ... နာတယ္ ... နာတယ္ .... အားးးးးးးး”
“လက္ဖယ္ ... လယ္ဖယ္”

အရမ္းရက္စကတ္ယ္ ... ေအးရ႕ဲ ေနာက္ပိငု္းက အရည္ေတြရႊေဲနတယဆ္ိုေပမယ့္ ... ေအးက ေနာကေ္ပါကက္ို တစ္ခါမွ 
ခံဖူးတာမဟုတ္ ... ဒီလိုမ်ိဳး အစိမ္းလိကု္ႀကီး ... အသြင္းခံရေတာ့ ... နာလိုကတ္ာရွင္ ... ေအး ... သူ႔လကက္ို ... 
ဆြဲဖယ္လိုကေ္ပမယ့္ ... ေအး ထလုိ႔မရ ... ေအးခါးကို ... သူက ဖိထားသည္ ... ေနာက္ေပါကထ္ကဲ ... လကက္ို 
မထုတတ္ဲ့အျပင္ ... သူ႔ဒုတ္ႀကီးက ... ေအးဟာထ ဲ၀င္ခ်လာသည္ ... အရမ္းေဆာင့္ခ်လိုက္သည္ ...

“ျပြတ္ ... ဒုတ္”

ေဆာင့္ခ်လိုက္တာမွ ... ေအးသားအိိမ္၀ ေရာက္တဲ့အထိ ... သူ႔ဒုတ္က ၀င္ခ်လာသည္ ... သားအိမ္၀ကို ေျပးေဆာင့္ခံရတဲ့ 
ဒဏ္ေၾကာင့္ ... ေအးနားထင္ေတြ ပူထလူာသည္ ...

“အား ... နာတယ္ ... အေမရယ္”
“ေတာ္ပါေတာ့ ဦးရယ္ ... ေအး မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး”
“ခဏေလးပါကြာ ... ခဏေလးပါ”

ဦး ... ရက္စက္သည္ ... ေအး ခါးကို ကိုငက္ာ တရစပ္ ေဆာင့္သည္ ...



“ျပြတ္ ... ဇြတ္”
“အား ... ရွီး ... ရွီး”
“အိုး ... နာတယ္ ... နာတယ္”
“တအားမလုပ္နဲ႔ေလ ... အား ... ေတာ္ပါေတာ့”
“ဖတ္ ... ဖတ္”

တစ္ခန္းလံုး ... အ၀ငအ္ထြက္ အသေံတြ ဆူညံေနသည္ ... ေအး ... နာလြန္းလို႔ ... မ်ကရ္ည္ေတြ ထြြက္မိသည္ ... 
မ်ကႏ္ွာကို ေခါင္းအံုးမွာအပ္ၿပီး ... လူးလြန္႔ေနသည္ ... ေအး ... ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ ... အံႀကတိ္ၿပီး ခံေနရသည္ ...

“ဟာ ... ေကာင္းလိုက္တာကြာ ... ရွီး”
“အို ... နာတယ္ ... ေျဖး ေျဖး ေဆာင့္ပါဦးရယ္”
“အရမ္းေကာင္းတယက္ြာ”
“အား ... ဟင့္္ ... ဟင့္ ... ေအးကိုလည္း သနားပါအံုး”

ေတာင္းပန္ေလ ... ပိုေဆာ္ေလပ ဲ...

“ဇြတ္ ... ဖတ္”
“ဇြတ္ ... ဖတ္”
“ေအး ေသေတာ့မယ္”
“ဟင္း ... ဟင္း”

ေအး ... ေတာင္းပန္တယ္ ... မရပါဘူး ... သူ႔ဒုတ္ႀကီးေဘးက ... ေဂၚလီေတြက အစြမ္းျပလြန္းသည္ ... အတြင္းသားေတြကို 
... ပြတ္ဆြဲသြားမ်ား ... ေဆြမ်ိဳးေမ့ေလာက္သည္ ... ထိပ္၀က အသားႏုေလးေတြက ... စတု္ျပတက္ုန္ၿပီလားမသိ ... ေအး 
ႏွာရည္ေတြေတာင္ ထြကလ္ာသည္ ...

“အား ... အား ... အား”
“အဒီဲလိုမလုပ္နဲ႔ေလ”

မခံနုိင္ေတာ့ ... သူ႔ဒုတ္ကို ... ေအးထမဲွာ ထည့ၿ္ပီး ေမႊသည္ ... ဘယ္ခံႏိုင္မွာလ ဲ... အေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထမဲွာ ... 
မဆန္႔မၿပထဲည့္ၿပီး ... ေမႊခံရေတာ့ နာသည္ ... ၾကာရင္ ... ေအးပန္းေလး ကြဲႏိုင္သည္ ... 

“အေမေရ ... ကယ္ပါအံုး ... အား ... နာတယ္ ... နာတယ္”
“အား ... ကြဲၿပီ ... ကြြဲၿပီ ... စပလ္ိုက္တာရွင္”

အေမႊခံရေတာ့ ... ေအး ေဆာကတ္ည္ရာမရ ... ေကာ့ပ်ံလန္ေနသည္ ... ေအး ... နားထင္ေတြ ပထူူလာသည္ ... 
အရည္ေတြက ထြက္သလားမေမးနဲ႔ ... ဒလေဟာပ ဲ... အထကဲ ေသြးေတြမ်ား ထြကက္ုန္ၿပလီားမသိ ... ေအး 
သိပ္မစဥ္းစားႏိုင္ ... ကာမဂုဏ္အရွိန္ေၾကာင့္ ... နာက်င္မႈေတြကို အံႀကိတၿ္ပီး ခံႏုိင္သည္ ... ႏုိ႔မို႔ဆို ... ဒီလူႀကီးကို 
ထသတ္မိမလားမသိ ... ဆက္တိကု္ေဆာင့္ေနရင္း ... တစ္ခ်က္ရပ္သြားသည္ ...



၁ စကၠန္႔ ... သူ႔အေခ်ာင္းကို ... အဆံုးနီးပါ ဆြဲထုတသ္ြားသည္ ... ထိပ္ပို္င္း ဒ- လ္ံုးႀကီးသာ ေအးထမဲွာ က်နေ္နသည္ ... 
ေအး ေကာင္းေနၿပီ ... အသားကုန္ ... ဗိုက္သားကို က်ံဳ႕ၿပီး ... ေအးပန္းေလးကို ညွစ္ထားသည္ ... ဒါကို ဦးက 
သိပ္သေဘာက်တယ္ထငတ္ယ္ ...

ဒုန္းကနဲ ေျပးေဆာင့္္သည္ ...

“အား ... နာတယ္ ... နာတယ္ ... အို ... ရွီး”
“ေသပါၿပီ အေမေရ ...”

ၾကမ္းလိကု္တာရွင္ ... တဆံုးထုတ္ၿပီး ... တစ္ဆံုးျပန္၀ငလ္ာေတာ့ ... ေအး ... ႐ုန္းၾကြမိသည္ ... ေက်ာကုန္းေလးေတာင္ 
ကုန္းထလာသည္ ... ဦးက နပ္သည္ ... ေအး ခါးကို အတင္းဖိထားၿပီး ... အဒီဲလိုမ်ိဳး ဆက္တိုကလ္ုပ္သည္ ... ေအး ... 
ေခါင္္းအံုးကို ... က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဖက္ထားၿပီး ... ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ ... မခ်ိမဆန္႔ အ - ိုးခံေနရသည္ ...

“အို ... ရွီး”
“ျပြတ္ ... ဖြတ္”
“ဖတ္ ... ဖတ္”
“ေကာင္းလုိက္တာ ... ေအးရယ္”
“အား ... ၿပီးၿပီ ... ၿပီးၿပီ ... ေကာင္းလိုကတ္ာ ... ေအးရယ္”

သူ႔ဒုတ္ႀကီးက ... အတင္းဆံုး ... အထြားျဖစ္လာၿပီး ... ျပြတက္နဲ .. အရည္ေတြ ပန္းထည့္ပစ္လိကု္သည္ ... အို ... ေအး 
သားအိမ္ထထဲိ ... အရည္ေတြ ေရာက္ေလာက္ေအာင္ ... အားျပင္းလိုကတ္ာ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... ေအးလည္း ... 
စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ ... သူ႔ဟာကို ... အတင္းညွစ္ၿပီး ... အရည္ေတြ ပန္းထုတပ္စ္လိုကသ္ည္ ... ေအးဟာေလးက ... 
ရႈံ႕ခ်ီပြခ်ီနဲ႔ ... သူ႔ဒုတ္ကို ညွစ္ညွစ္ေပးသည္ ... ေအး ... မလႈပ္ႏိုင္ ... ငါးမိနစ္ေလာက္ ... မိန္းေမာေနသည္ ... ႏလွံုးေတြက 
တဒုတ္ဒုတ္နဲ႔ ... အရမ္းေမာသည္ ... ဒီလိုလူမ်ိဳ းေတြခ်ည္းပဆဲို ... ေအးအသက္တိုမယ္ ...

“ေအးက ... အေပးေကာင္းတယ္ေနာ္”
“အို ... ရွင္”
“မင္းကို ... အရမ္းသေဘာက်သြားၿပီကြာ”
“ဟုတလ္ို႔လား”
“ဟုတတ္ာေပါ့”
“ေအး ... အရမ္းေမာတယ္ ဦးရယ္”
“အင္း”
“ဦးက ... အရမ္းဆိုးတယ္”
“မဆိုးပါဘူး”
“ဆိုးပါတယ္ ... ဆိုးပါတယ္ ... လူကို တအားလုပ္တယ္”
“ဟ ဲ... ဟ ဲ... ေအးက အရမ္းေကာင္းတာကိုး”
“ေနာက္တစ္ခါလာရင္ ... ေအးကို ေခၚနဲ႔”
“အန္ ... ဘာျဖစ္လို႔လ”ဲ



“ေအာ္ ... ဦးကလည္း ... ေနာက္တစ္ခါစားရင္ ... အသစ္ေလးေတြ စားေပါ့ ... ဒါခ်ည္းပ ဲစားရင္ ... ႐ိုးတယ္ ဦးရ႕ဲ ... 
ဟုတဘ္ူးလား”
“ဟုတတ္ာေပါ့”

ေအး ... ဒီလူႀကီးကို ... ေၾကာက္သည္ ... အရမ္းေကာင္းတယ္ ဆုိၿပီး ... ေနာက္ရက္လာေခၚရင္ ... ေသမွာ ... ဒီေတာ့ ... 
ေအးဘက္ မလွည့္ေအာင္ ... တျခားေကာင္မေလးေတြကို ညႊန္းေပးေနတာေပါ့ ...

“ဘယတ္စ္ေယာက္ ... ေကာင္းလဟဲင္”
“မိစံ”
“ဘယတ္စ္ေယာကလ္”ဲ
“ေအးကို ... ကေရာ္ကေရာ္ လုပ္ျပတဲ့ တစ္ေယာက္”
“သိၿပီ”
“အခုေခၚလို႔ရလား”
“ရွင္”

မလြန္လြန္းဘူးလားဟင္ ... ေအးကို ႏွစ္ခ်ီေတာင္ ခ်ၿပီးတာေတာင္ ... သူ႔ဆႏၵၵက ... မၿငိမ္းေသး ... ေတာ္ေတာ္ႏွာႀကီးတဲ့ ... 
ဦး ...

“ရပါတယ္ရွင္ ... သြားေခၚေပးပါ့မယ္”

ေအး ... ခုတင္ေပၚက ... ထလိကု္သည္ ... အို ... ဒူုးေတြက သိပမ္ခိုင္ခ်င္ ... ယုိင္ခ်င္ေနသည္ ... အက်ႌေတြ 
ျမန္ျမန္ေကာက္၀တလ္ိုက္သည္ ... 

“ဦး ... ဒီမွာ ေစာင့္ေနေနာ္ ... ေအး ... သြားေခၚလာေပးမယ္”
“အိုေက”
“ေအး ... သြားၿပီေနာ္”
“ခဏေလး ... ေရာ့ ... ၃၀၀၀ ... ႀကိဳကတ္ာစား”
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္”

ေအး ... အျပငထ္ြက္လာေတာ့ ... ေကာင္တာက ေကာင္ေလးက ... ၿပံဳးစိစိနဲ႔ ...
“ဟဲ့ ... ဘာရီတာလ”ဲ
“အစ္မတို႔ အခန္းက ... တအားဆူတာပဗဲ်ာ”
“###”
“အစ္မကို ေသၿပီေတာင္ ထင္တာ”
“###ေကာင္”

ေအး ... ဒုိင္းကနဲ မ်က္ေစာင္းထိုးပစ္လိကု္သည္ ... ေအးမ်က္ႏွာ နီရသဲြားသည္ ... နည္းနည္းေတာ့ ရကွ္တာေပါ့ ... ဒင္းတို႔နဲ႔ 
ဆက္မေျပာရဲ ... ေျပာရင္ ... ပိုဆိုးလာတတ္သည္ ... ေအး ... ေအာက္ကို ျမန္္ျမနဆ္င္းလိုကသ္ည္ ... အို ... 
မ်ကလ္ံုးေတြေတာင္ ျပာတယ္ ... ဟိုလႀူကီးက ... တအားေဆာ္သည္ ... မိစံ ... မိစံ ... ငါ့ကို ကေရာ္ကေရာ္လပု္တဲ့ 



ေကာင္မ ... ဟိ ... ဟိ ... ႀကံဳတနု္းေလး ... ညႊန္ေပးလိကု္မယ္ ... မိစံ ... မိစံ ... ေဂၚလီအရသာေလးကို ... 
ခံၾကည့္လ္ိုက္အံုး ... နင္ပ ဲ... ခုနကလို ... ကေရာ္ကေရာ္လုပ္ႏိုင္မလား ... ငါ့လိပုဲ ... ဖင္ပေူအာင္ ခံရမွ သိမယ္ ... ဟီး ... 
ဟီး ...

ေအး ... သုတသ္ုတ္ေလး ... ျပနလ္ာေတာ့ ... ကားဂိတ္က လူေတြ ၀ိုင္းၾကည့္သ္ည္ ... မတတႏ္ိုင္ ... ေပါင္ၾကားက အနာက 
... ပ႐ုတဆ္ီလည္း လိမ္းမရ ... နည္းနည္းကြခ်င္ေနသည္ ... လမ္းေလွ် ာက္ရင္ နာသည္ ... ေငြလိုခ်င္ေတာ့လည္း ... ခံေပါ့ 
... ႐ုပ္ရွင္႐ံုေအာက္ေရာက္ေတာ့ ... အေမေသာင္းေဘးမွာ ... လူတစေ္ယာက္ ... ဟုိက္ ... ငါ့ကို မေခၚပါေစနဲ႔ ... 
မ်ကခ္ံုးေတြ ... နည္းနည္း လႈပ္ခ်ငသ္ည္ ... ေအး ... အေမေသာင္းကို ... လွမ္းၾကည့္္ၿပီး ... ၿပံဳးျပလိကု္သည္ ...

“အေမေသာင္းေရ ... ေစာေစာစီးစီး ... ေအးေတာ့ ပြင့္လာၿပီ”
“ဘာျဖစလ္ို႔လ ဲသမီးရ႕ဲ”
“ဟိုလႀူကီးေပါ့ ... ႐ိုးပံု႐ိုးလကန္ဲ႔ ... ေဂၚလီေတြ အျပည့္ပ”ဲ
“ဟယ္”
“နာလိုကတ္ာ မေျပာနဲ႔ ... အေမေသာင္းရယ္”
“အခုေကာ ဘယ္လိုေနေသးလ”ဲ
“ခဏေလာကဆ္ိုရင္ေတာ့ ... သက္သာသြားမွာပါ အေမရယ္ ... ေအာ္ ... ဒါနဲ႔ မိစကံို ေခၚခိုင္းလိုကတ္ယ္”
“ဟယ္ ... ဒီလူႀကီး ... လြနလ္ြန္းတယ္”
“ဟုတ္ပ ... အေမေသာင္းေရ ... ေနာက္တစ္ခ်ီတဲ့”
“ေအး ... ေအး ... မိစကံို ... အေမေသာင္း လႊတ္လိုက္မယ္”

အေမေသာင္း ... မိစကံို လႊတ္ေပးဖို႔ ဟိုဘက္ကိုသြားေတာ့မွ ... ပိုဆိုးသည္ ... ေအးကို ... ဟိုလူက ေဂၚေနသည္ ... လူကို 
... ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး ၾကည့္သည္ ... ႏွာေခါင္းကို ပြတ္သည္ ... ဟြန္း ... ႏွာဘူးႀကီး ... ေအး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာငၿ္ပီး ... 
ဟိုဘက္ကို ေငးၾကည့္ေနသည္ ... ႐ုပ္ရွင္႐ံုက ျပေတာ့မယ္နဲ႔ တူပါရ႕ဲ ... လူေတြ မ်ားလာသည္ ... လက္မတွ္၀ယ္ၾက ... 
မုန္႔၀ယၾ္ကနဲ႔ ... သူတို႔မ်ားၾကေတာ့လည္း ... ဘာအပူအပင္မွ မရွိဘူး ... သူတို႔ဘ၀ေတြက ... ေကာင္းလုိကတ္ာေနာ္ ...

ေအးရ႕ဲ ... ဟိုဘက္နားမွာ အတြတဲစ္စံု ... ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး ... ၾကည့္မိလုိက္ေတာ့ ... ငယ္ငယ္ေလးေတြပါပ ဲ... 
ေကာင္ေလးကေတာ့ ပံုမွန္ပါပ ဲ... ေကာင္မေလးက လန္းပါတယ္ ... မ်က္ႏွာက ကုိရီးယားမေလးလို ... 
ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားတယ္ ... စပို႔ရွပ္ေလးမွာ ... ကာတြန္း႐ုပ္ေလးနဲ႔ ... ေအာက္က ဂါ၀န္ေလးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္တိုသည္ 
... ေကာင္မေလးက ... ေျခတံေလးကလည္း လသွည္ ... တင္ေလးက ေကာက္ေကာက္ေလး ... နနဲေဲတာ့ 
ပမဲ်ားတယ္ထငတ္ယ္ ... ေကာင္ေလးလက္ကို ဖက္ထားတယ္ ... ၿပီးေတာ့ ... ေခါင္းေလးနဲ႔ မွီထားလိုက္ ... စကားေတြ 
တတြတတ္ြတ္ေျပာလိကု္နဲ႔ ... ေကာင္မေလးရ႕ဲ ရင္သားက ... သူ႔တံေတာင္ဆစ္နဲ႔ ... ထိေနတယ္ ... 
ေကာာင္မေလးမ်က္ႏွာက ... ပန္းေရာင္ေလးသန္းေနတယ္ ... ေအာ္ ... လူၾကားထမဲွာ ... စိတ္ႂကြေအာင္ ဆြေပးေနတယ္နဲ႔ 
တူပါရ႕ဲ ... ဟင္းဟင္း ... ဒီအတြဲမလြယ္ဘူး ... ႐ုပ္ရငွ္႐ံုထမဲွာ ... လကက္ျမင္းေၾကာထၾကအံုးမယ္ ထင္ပါရ႕ဲ ... ေအးက ... 
ဒီလိုင္းထဲ ေရာက္ေနလို႔လား မသိဘူး ... စိတ္ထကဲေတာ့ သိေနတယ္ ... သိပ္မၾကာဘူး ... ဒီေကာင္မေလးေတာ့ ... 
ခံံရေတာ့မယထ္င္တယ္ ... အို ... ဘာျဖစလ္ဲ ... သူ႔ဘာသာ ေက်နပ္လို႔ ... သူ႔ရီစားသူခံတာ ... ငါနဲ႔ ဘာဆိငု္လို႔လ ဲ... ေအး 
... ဒီဘက္ျပနလ္ွည့္္လိုက္ေတာ့ ... ဟိုေခၚေတာက ... ေအးကို ၾကည့္္ေနဆဲ ... 

သူက ေအးကို ... မ်ကစ္ပစ္ျပသည္ ... အို ... ငါေတာ့ ေသေတာ့မွာပဲ ... ေအး ... တာ၀န္ေက် ၿပံဳ းျပသည္ ... ေအး 
အနားကို ကပလ္ာၿပီး ...



“ညီမေလးနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္လို႔ ... အားရ႕ဲလားဗ်ာ”

ေအာင္ျမတ္ေလး ... ေအး ... ညီမေလးတဲ့ ... ဒီလူလမူ်ိဳးေတြက ... ပိဆုိုးတယ္ ... ညီမေလး ေခၚရင္ ... ေမ်ာ့ေနေအာင္ 
ကိုယ္ဖရိင္ဖိလုပ္တတ္တယ္ ... ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္တယ္တဲ့ ... ခက္တာပ ဲ... ေအး မလုပ္ခ်င္ ... ဒီအလုပက္ 
သကသ္ာတယ္ဆိေုပမယ့္္ ... ေအး မလုပ္ ... ႐ုပ္ရွင္႐ံုထမဲွာ ... ေတာင္ကိငု္ ေျမာကက္ိုင္ ... ဟိုႏိႈက္ဒီႏိႈကလ္ုပ္ ... 
သူ႔ကိစၥၿပီးေအာင္ ... လက္နဲ႔လပု္ ... ပိုက္ဆပံိုရခ်င္ရင္ ... ပါးစပ္နဲ႔ လုပ္ ... က်နတ္ာကို လုပႏ္ိုင္ပါတယ္ ... 
ဒင္းတို႔ဟာကိုေတာ့ ... မစုပခ္်င္ဘူး ... ရြံတယ္ ... ဘာလို႔မွန္းကို မသိ ... စုပ္ရမယ္ဆိတုဲ့ အေတြး၀င္လာရင္ေတာင္ ... ေအး 
အန္ခ်ငသ္ည္ ...

“အားပါတယ္ အစ္ကိုရ႕ဲ”

သူက ... ညီမေလးဆိုေတာ့လည္း ... ကုိယ္က ... အစ္က္ိုလို႔ ျပန္ေခၚရေတာ့မွာေပါ့ ...

“မုန္႔ဖိုး ဘယေ္လာက္ေပးရမလ”ဲ
“၄၀၀၀”
“အင္း”
“ဟိုေနာ္ ... ဟိုဟာေတာ့လုပ္ေပးဘူးေနာ္”
“ဘာဟိုဟာလ”ဲ
“အို ... အစကိကုလည္း ... ပါးစပ္နဲ႔”

ေအး ... ဆက္မေျပာခ်င္ ... ရကွ္သည္ ... ရြံသည္ ... ဒီလိုစကားကို ေျပာမထြက္ ... လည္ပင္းမွာ တစ္ေနသည္ ...

“ေအာ္ ... မလုပ္ခိုင္းပါဘူး”
“ဒါနဲ႔ ... လက္နဲ႔ပလဲား”

တစ္ခ်ိဳ႕က ... ညစ္တတသ္ည္ ... ႐ုပ္ရွင္႐ံုထမဲွာ ... ဟုိကိုင္ဒီကိုင္လုပၿ္ပီး စိတ္က ထလာေတာ့ ... အတင္းလုပ္ခ်ငလ္ာသည္ 
... ေျပာတုန္းက တေစ်း ... လုပ္ခိုင္းေတာ့ တေစ်း ... ပိုက္ဆပံိုေတာင္းရင္ ... စကားမ်ားတတ္လို႔ ... အျပတေ္မးထားတာ ...

“အၿပီးဆိုရင္ေကာ ...”
“၆၀၀၀”

ေအး ... မလုပ္ခ်င္လို႔ ... တမင္ေစ်းျမွင့လ္ိုက္တာ ... ေအး မွားသြားသည္ ... ဒီလို ႏွာဘူးေတြက ... ေငြ ႏစွ္ေထာင္ကို 
ဒီအခ်ိန္မွာ ေခၽြတာမွာ မဟုတ္ ...

“မဟုတဘ္ူးေလ ... ႐ုပ္ရငွ္႐ံုထမဲွာက ... လက္နဲ႔ ... ဟုိေလ ... တည္းခိုခန္းမွာက ... အၿပီးလုပ္မယ္”

ဟိုက္ ... ေအး ... ေသၿပီ ... ဒီေန႔ ႏွစ္ပင္ဆြဲမယ္ဆုတိဲ့ ... ေကာင္ေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ ႀကံဳေနရတယ္ ... ေအး မ်က္ႏွာ နည္းနည္း 
မဲ့သြားခ်ငသ္ည္ ... မလုပ္ရ ဲ... ေငြလိုေတာ့လည္း ... လုိက္ရမွာေပါ့ ...



“အားလံုး ... ၁၀၀၀၀”
“အဆင္ေျပတယ္ ... လာ ... ႐ံထု၀ဲင္ေတာ့မယ္”
“လုက္မတွ္၀ယ္ရအံုးမယေ္လ”
“၀ယ္ထားၿပီးၿပီ”

ဟိုက္ ... ဒီလူႀကီးက ... အကုန္ျပင္ဆင္ထားတာပါလား ... ေယာက်္ားေတြမ်ား ဆႏၵေတြ ... ထႂကြေနရင္ ... 
တက္ႂကြေနေတာ့တာပ ဲ...

“ဒါဆုိလည္း ... အစ္ကို အရင္၀င္”
“လာပါကြာ ... အတူတူ၀င္ၾကမယ္”

ေအာမယ္ ... ဒင္းက ... ေအးလကက္ို ... ဖမ္းကိုင္ၿပီး ... ႐ုပ္ရငွ္႐ံုထ ဲ... ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေလွ်ာက္သြားသည္ ... ေအး 
နည္းနည္း ေၾကာင္သြားသည္ ... သူက တစမ္်ိဳးပ ဲ... တျခားေယာက်္ားေတြဆို ... ေအးတုိ႔ကို ... လက္ဆြဲဖုိ႔ မေျပာနဲ႔ ... 
အတူတစူကားေျပာတာေတာင္ ... ရြံသလိုလို ဘာလိုပံုစံ ... လမ္းိကုလည္း အတူတူမေလွ်ာက္ခ်င္ ... ခြာေလွ်ာက္သည္ ... 
တစ္ခ်ိဳ႕လူေနာက္ေတြက ရွိေသးတယ္ ... ေစ်းစကားေျပာ ... တည့္လုိ႔ ... တည္းခိုခန္း ႂကြေတာ့ ... ေအး 
အေရွ႕ကေလွ်ာက္သည္ ... သူကေနာက္ကလိကု္သည္ ... တည္းခိုခန္းေအာက္လည္း ေရာက္ေရာ ... ဒင္းက မရွိေတာ့ ... 
ေအးတို႔ကို ခပ္တည္တည္နဲ႔ ... တပတ႐္ိုက္သြားတာ ... ေဒါသထြက္လိကု္တာ မေျပာနဲ႔ ... အံမယ္ ... ျပန္ေတြ႕ရင္ ... 
လွ်ာထတု္ျပတတ္ေသးသည္ ... ဟင္း ... ဟင္း ... ေနာက္ပိုင္း ... ေခၚရင္ ... ကုိယ္ေတာ္ေတြကို ... အေရွ႕က ႂကြခိုင္းသည္ 
... ေအးက ေနာက္ကလိုက္သည္ ... တစ္ခါခံဖူးေတာ့ နားလည္သြားၿပီေလ ... တစ္ခါ အလိမ္ခံရရင္ ... ကုိယ္ မသလိို႔တဲ့ ... 
ႏွစ္ခါအလိမ္ခံရရင္ ... ကုိယ္ ညံ့လို႔တဲ့ ... 

ေအး ... ေကာ့ေကာ့ ... ေကာ့ေကာ့နဲ႔ ... ႐ုပ္ရွင္႐ံုထ ဲေရာက္သြားသည္ ... ႐ုပ္ရငွ္႐ံု၀က အေစာင့္ ဦးေလးႀကီးက ... ေအးကို 
ၾကည့္ၿပီး ...

“ေအး ... ဒီေန႔ ... ငါတုိ႔႐ံုကို ... လာၾကည့္တယ္ေဟ့”
“ဦးေနာ္”

တံခါး၀က ... လက္မတွ္သိမ္း ... ကုိျမင့္္သိန္းက ... ေအးတုိ႔ကို ၾကည့္ၿပီး ...

“ေအး ... အေပၚကိုႂကြပါခင္ဗ်ာ”

ေအး ... လကသ္ီးေထာင္ျပသည္ ... အကုန္လံုးက ... စပၿ္ဖၿဲဖဲ ... ေအးကို လကဆ္ြဲလာတဲ့ လူက ... ေၾကာင္ၿပီး ... ေအးကို 
လွည့္ၾကည့္သ္ည္ ...

“ျမန္ျမနတ္က္ပါ ... အစ္ကိုရယ္ ... မ်ကႏ္ွာပူလာၿပီ”

ေအးကို ျပနျ္ပံဳးျပသည္ ...



“ဟ ဲဟ ဲ... မရကွ္ပါနဲ႔ ... ညီမရယ္”
“မရွက္ပါဘူး ... ဒါနဲ႔ေလ ... အလုပ္မစခင္ ... ပိုက္ဆေံလး မစပါအံုး ... အစက္ို”
“ဟုတ္ပါရ႕ဲ ... ၁၀၀၀၀ ေနာ္ ... ေရာ့”

၁၀၀၀ တန္ ၁၀ ရြက္ ... ေအး ေသခ်ာေရၿပီး ... ပိုက္ဆအံိတ္ေသးေလးထ ဲထည့လ္ိုက္သည္ ...

“ဟုတ္ ... ျပည့္တယ္ ... အစက္ို”
“ဟ ဲ... ဟ ဲ... အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ လုပ္ေပးရမယ္”
“လုပ္ေပးမွာေပါ့ အစ္္ကိုရ႕ဲ ... ေအးက ... အလုပ္လုပ္ရင္ ... ေစတနာပါပါတယ္”
“ဟ ဲဟ ဲ... အေျပာကေတာ့ ခ်ိဳပါ့”
“ဟီး”

စကားေျပာရင္း ... အထ၀ဲင္ေတာ့ ... ႐ုပ္႐ငွ္က စျပေနၿပီ ... အထမဲွာ ေမွာင္မည္းေနတာပ ဲ... အလင္းကေန ... အေမွာငက္ို 
လာေတာ့ ... ဘာမွမျမင္ရ ... အေစာင့တ္စ္ေယာကက္ ... လက္ႏွပိ္ဓါတ္မီးနဲ႔ ထိုးျပသည္ ... အံမယ္ ... ဟုိလူက ... 
ပိုင္းစိုးပိုင္နင္း ... ေအးခါးကို ဖက္လိုကသ္ည္ ... ဟြန္း ... ေအး ရနု္းၾကည့္ေသးသည္ ... မရ ... သူက သေဘာေတြ 
က်ေနသည္ ... ေလွခါးတက္ေတာ့ ... ေအး ခါးကို ဖက္ေနရာကေန ... ေအာက္ကိေုလွ်ာၿပီး ... တင္ပါးကို ... လက္၀ါးနဲ႔ 
အုပ္ကာ ညွစ္သည္ ...

“အို ... အစ္ကိကုလည္း”
“ညီမက ... လွတယ္ဗ်ာ”
“အုိး ... မညွစ္နဲ႔ေလ ... နာတယ္”
“အိုးက ကားတစ္ေနတာပဗဲ်ာ”

ဟာ ... နားရွက္စရာေတြကို ... ဒင္းက အသားယူၿပီး ေျပာေနတယ္ ... ခက္ပါတယ္ ... ေအး ... ေလွခါးထစ္အခ်ိဳးမွာ ... 
ေျခေခ်ာ္သြားသည္ ...

“အို ... အေမ့”

သူက လကသ္ြက္လြန္းတယ္ ... ေအး ခါးကို ညာဘက္လက္နဲ႔ ေသခ်ာဖမ္းထားတယ္ ... ေနာက္လက္တစ္ဖက္က ... ေအး 
... ရင္သားကို ဖမ္းကိုငထ္ားတယ္ ... ေအး သူ႔လကက္ို ခါထုတ္လုကိ္သည္ ...

“အုိ ... အစ္ကိကုလည္း ... ”

ပိုက္ဆေံပးၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ ... နည္းနည္းေတာ့ ကလဲြန္းသည္ ... ေအးတုိ႔ထိုငရ္မယ့္္ ဒီစီတန္းေရာက္ေတာ့ ... ေအးတို႔ 
ထုိင္ရမွာက ... ေထာင့္ဆံုးမွာ ... ဟင္း ... ငါေတာ့ ... ေကာင္းေကာင္း သမခံရေတာ့မယ္နဲ႔တူတယ္ ... ေထာင့္ဆံုးခံုကို 
၀ယ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ... ပညာေတာ့ မနည္းေလာကဘ္ူး ... ခံုေတြကလည္း ... က်ပ္လိကု္တာ ... အေရွ႕က ကာထားတဲ့ 
... သံုးထပ္သားျပားနဲ႔ ... ခံုနဲ႔က ... ေျခာကလ္က္မေလာက္ပဲ ကြာေတာ့ ... ၀င္ရထြက္ရ ခက္သည္ ... ထုိင္ေနတဲ့လူေတြက 
... ေျခေထာက္ေတြကို ဆိုဖာေပၚ ဖယ္ေပးမွ ... ၀င္ရတာ အဆင္ေျပသည္ ... ေဘးခံုေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ၀ငလ္ာေတာ့ ... 
ေထာင့္ခံုေရာက္ခါနီး တစ္ခံုမွာက ... ဟုိစံုတြဲ ... ေအာ္ေအာ္ ... ဒင္းေလးတို႔က ... ကုလားကား လာၾကည့္ၾကတာကိုး ... 



အံမယ္ ... ေကာင္မေလးက ... သူ႔ကိကုိုရင္ထ ဲမွီထားတဲ့ပံုစံေတာင္ မေျပာင္းဘူး ... ေအးတုိ႔ကို ဖယေ္ပးသည္ ... 
ေတာ္ေတာ္ရၾဲကတာပဲ ... ဟင္း ဟင္း ... ကုလားကားက ... သုံးနာရီ ... ေကာင္မေလး ... ေကာင္းေကာင္း 
အႏိႈက္ခံေတာ့မယ္ ... ေအး ... နည္းနည္းၿပံဳ းခ်င္ခ်င္ ျဖစ္ေနသည္ ... မနာလိတုာလား ... ေက်နပ္တာလား သူ႔ကိယု္သူ 
မေ၀ခြဲတတ္ ... ဟုိက္ .... ငါလည္း ... ခံရမွာပဲ ... ဘာထူးလ ဲ... သူတို႔ကို ေက်ာ္ၿပီး ... ေအးတုိ႔ ခံုကိုေရာကလ္ာေတာ့ ... 
သူက အရင္ထုိငသ္ည္ ... ေအးက ... သူ႔ကို ေက်ာ္ၿပီး ... ေထာင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ထုိင္သည္ ... ဒါမွ အဆင္ေျပမွာ ... ေအး 
... သူ႔ကို ေက်ာ္၀ငတ္ုန္း ... ေအး ဖင္ကို လွမ္းႏိႈက္သည္ ...

“အို ... အေမ့”

ေအး ... သူ႔ေပၚကို ပစ္ထုိင္ပစလ္ိုက္သည္ ... သူကေတာ့ ... ဟ ဲဟ ဲဟ ဲ... နဲ႔ သေဘာက်သည္ ... ေအးက ... 
သူ႔ရငဘ္တ္ကို ... လက္သီးဆုပ္ေလးနဲ႔ ... ထုၿပီး ...

“အစ္ကုကိ ... အရမ္းဆိုးတာပ”ဲ 

[ဇာတ္လမ္းက ဒီေလာက္နဲ ပ့ဲ အဆံုးသတ္ထားတယ္။ဆက္ေရးရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာပါ။ေအာက္မွာဆက္ဖတ္ခ်င္သူေတြက 
ေမးထားေလရဲ့။]

မိေအးေတာ႔ႏွစ္ခါနာေတာ႔မယ္နဲ႔တူတယ္
မိစံေရာ ဘယ္လိုေနေသးလဲ ဟင္ 

အေရးအသားေတြ အားက်စရာေကာင္းလိုကတ္ာ။ ရန္ကုန္ေနတနု္းက ဒီ၀တၳဳေတြေရးစားတဲ့ ေဘာ္ဒါက လူပ်ိဳႀကီး။
ေတြ ့ရင္အၿမဲ ရင္ေကာ့ၿပီးႀကြားတယ္။ ငါကစာေရးဆရာတဲ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို က့ ၀ါးကန ဲရယ္ၿပီး မင္းလိုင္းက 
ေအာက္လိုင္း စာေရးဆရာႀကီးပါကြာ လို ့ေျပာရင္းရယ္ေမာခဲ့တာေလးေတြေတာင္ျပန္ျမင္ေယာင္မိေသး။


