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တနးဖို့ - ၂ွ က္ပး
စာမူချငးံ်ပဳအမြတး - ၄၃၆/၆ဿ (ှဿ)
မ္ကးႏြာဖဵု့ ချငးံ်ပဳအမြတး - ွွ၅/၆၀ (ှ)
မ္ကးႏြာဖဵု့ပနး့ခ္ီ - ်မငးံေမာငးေက္ား
ပဵုႏြိပး်ခငး့ - ပထမအၾကိမး
အုပးေရ - ၂ွွ အုပး
ထုတးေွသညးံကာလ - ှ၆၆၀ ခုႏြစး၇ ေဖေဖၚွါရီလ
မ္ကးႏြာဖဵု့ ပဵုႏြိပးသူ - ဤီ့တို့ွငး့ (ွဿ၁၀ှ)၇ ေနလေရာငးေအာံဖးဆကး
(၆၃/ခ) ၇ ှှ လမး့ ၇ ရနးကုနး်မိဳ႔၈
အတျငး့ပဵုႏြိပးသူ - ဤီ့ညိဳမြိဳငး့ ၇ (ွ၀၀၂၂) ၇ အာ့မနးသစးပဵုႏြိပးတိုကး၇
အမြတး ှ၁၀ ၇ ်မနးမာံဂုဏးရညးလမး့၇ ကနးေတားကေလ့၇ ရနးကန
ု း်မိဳ႔၈
ထုတးေွသူ - ဤီ့သနး့်မငးံ၇ (လငး့လငး့စာေပ)
(ွှွ၁ွ) ၇ ၆၀၄၇ ှွ မိုငး၇ အငး့စိနး၇ ရနးကုနး်မိဳ႔၈
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်မစိမး့်ပာ ကမာရျတး

ွုနး့ဆိုကနးပစးၿပီ့

ေအားလိုကး

ကတညး့က

လတးလတး

မြတးသာ့ခဲံရၿပီ၈ ဣသညးမြာ သူ၏ မူပိုငးပဵုစဵ၈ လတးတို႓မ္ာ့ ေပ့ၾကညးံ၇ ေက္နပး

အပိုငး့ (ှ)

လျနး့ လို႓ ပါ့စပးကေတာငး တဟငးံဟငးံနဲ႓ လုပးလုိကး ခ္ငးေသ့၈ အိပးခနး့ထဲတျငး

တတိယထပး ဘယးဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာ

်ခငးေထာငးမေထာငးရ၇ ်ခငးေဆ့ပဲ ထျနး့ရမညး၈ မီ့ဖျငးံၿပီ့ မအိပးရ၈ အိပးခါနီ့ ်ခငးသဵ၇
ယငးသဵ မၾကာ့ေစရ၇ ေၾကာငးွငး မေနေစရ၈ လတးလတး မြတးသာ့ခဲံရၿပီ၈

နဵနကး ေလ့နာရီ မီ့လဵု့ွါေလ့ ဖ္တးခနဲ လငး့လာခဲံတယး ၈
မီ့လဵု့ွါေလ့နဲ႓ အတူ လတးလတး တစးေယာကးလဲ ခုတငးေဘ့မြာ ဖ္တးခနဲ
ရပးၿပီ့သာ့ ်ဖစးေနၿပီ၈

မီ့လဵု့ွါကို ဖ္တးဆို ပိတးၿပီ့ လတးလတးရဲ႔ ခႏၶာကိုယးေသ့ေသ့ကေလ့၇
ေလရဲ႔ လ္ငး်မနး်ခငး့မ္ိဳ့နဲ႓ အိပးခနး့ကေန ဧညးံခနး့ကို ထျကးတယး၈ ဧညးံခနး့မီ့ဖျငံး၇
ဖ္တးဆို ်ပနးပိတး၇ ေ်ခလြမး့ က္ဲက္ဲ ေ်ခာကးလြမး့ လြမး့ၿပီ့ ထမငး့စာ့ခနး့၇

လတးလတး ရပးေနရာ ခုတငးေဘ့ဟာ ထုိငး့ႏိုငးငဵ်ဖစး ေခါကးမြနးတငးခဵု
အနကးေလ့ရဲ႔ ေရြ႔တညးံတညးံ လဲ ်ဖစးတာမို႓ လုပးေနက္အတိုငး့ မြနးတငးခဵုေပၚက
ပလတးစတစးဘီ့ကို ေကာကးကိုငးၿဖီ့ၿပီ့သာ့လဲ ်ဖစးေနၿပီ၈

ရြငး့်ခငး့ကိစၥ

မီ့ဖျငးံ၇

လြ္ပကးစစးမီ့ဖို

ခလုတးဖျငးံ၇

ေရေႏျ့အို့တငး၇

ညကတညး့က ဆနးေဆ့ေရ ထညးံၿပီ့ လြ္ပးစစးထမငး့အို ခလုတးဖျငးံ၈

လတးလတး ေရခ္ိဳ့ခနး့ ွငးတယး၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့က တစးခနး့ သတးသတး၈ အိမးသာနဲ႓

ထဵု့စဵအတိုငး့ ရြငး့လငး့စျာ ႏြစးႏြစးၿခိဳကးၿခိဳကး အိပးေမာ က္ေနတဲံ လတးလတးရဲ႔

တ်ခာ့စီ၈ ဒါကို လတးလတး သေဘာက္တယး၈ အိမးသာနဲ႓ ေရခ္ိဳ့ခနး့တစးခုတညး့

"ဤီ့" ကို ေက့္ဇူ့တငးရမယး၈ ဤီ့က လတးလတး ဆဵပငးရြညးတာကို မႀကိဳကး ဘူ့၈

အတူ တျဲထာ့တာမ္ိဳ့ကို လတးလတး အလျနးမုနး့၈ နဵနကး ေစာေစာစီ့စီ့ အိမးသာ

ဆဵပငးကုတးကို ေက္ားတာ နဲ႓ ဟိနး့ဟတး ေဟာကးတတးတယး၈

ေၾကျချကးကို ၾကညးံၿပီ့ မ္ကးႏြာသစး သျာ့တိုကးရတာ ဘယးေလာကးဆို့လဲ၈

တို႓၇

ဇငးမာဤီ့

တို႓ကို

ဒီလိုဆိုေတာံလဲ

ကိုယးလကးသနး႓ရြငး့ ွမး့သျာ့်ခငး့ အက္ငံး လတးလတးမြာ မရြိ၈ အိမးသာ ဆငး့ၿပီ့

ခုတငးေပၚမြာ

(စို့်မတးသူဇာ

ၿပီ့သျာ့တယး၈

မီ့ဖိုခနး့ထဲေရာကး၇

ဒါေတျၿပီ့ေတာံမြ လတးလတး အိမးသာ ွငးတယး၈ ခဏေလ့ နဵနကးဘကး

နဖူ့ကေန လြနးၿပီ့ ေနာကးကို ေလ့ငါ့ခ္ကး ခုတးၿဖီ့လိုကးရုဵနဲ႓ ဆဵပငးကို
ကုပွ
း ဲၿဖီ့်ခငး့၇

ေဒါသတႀကီ့

ႀကိဳကးတယး

ေ်ပာတာ

က္ေတာံ

တစးမ္ိဳ့ေပါံေလ)၈

မ္ကးႏြာသစးခဲံရတာပဲ၈

ဤီ့ဟာေလ
အရြငး့လငး့ဆဵု့

တကယးပဲ

ကမၻာဤီ့

သိလာ့၈

လူသာ့ႀကီ့

ကို

ခုတငးေပၚက
လတးလတး

အလျတးလပး

လြမး့ၾကညးံတယး၈

ေ်ခရငး့က ေစာငးပါ့ေလ့ကို လြမး့တငးေပ့ဖို႓ လတးလတး စိတးကူ့ထဲေတာငး
မထညးံရဲပါ၈

အိမးေထာငး

ညာ့ခါစက

တယုတယနဲ႓

ေစာငးပါ့ေလ့ကို

လႊမး့ၿခဵဳေပ့ဖူ့ၿပီ့၇

သျာ့တိုကးၿပီ့တာနဲ႓

မက္ခငး

၀ဿႏြစးလဵု့လဵု့

လတးလတးမိဘမ္ာ့
ဤီ့အတျကး

မ္ကးႏြာသစးေၾကျချကးအစျမး့မြာ

တိုကးခနး့မြာေပါံ၇

သျာ့တိုကးတဵကို
တငးတယး၇

လတးလတး
အဆငးသငံး

သျာ့တိုကး

အဲလို

မ္ကးႏြာသစး
်ဖစးေအာငး

ေဆ့အေနေတား

မနညး့မမ္ာ့၈ သျာ့တိုကးေဆ့ဆို ကို့လးဂိတး မြ ဤီ့က ႀကိဳကးတယး၈ တရုတး
သျာ့တိုကးေဆ့ဆို ဤီ့အလျနးမုနး့တယး၈ ၿပီ့တာနဲ႓ လတးလတး ေရေသာကးတယး၈
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စတီ့ချကးအလတးနဲ႓
က္ေစတယးလို႓

ႏြစးချကးတိတိ၈

ႏိုငးငဵတကာ

ေရေသာကး်ခငး့ဟာ

က္နး့မာေရ့

ကိုယးအေလ့ခ္ိနး

စာေစာငးတစးခုမြာ

ဤီ့ဖတးရၿပီ့

ကတညး့က လတးလတး ေရေသာကးရေတာံတယး၈
သူ႓မိနး့မ
ေသမေလာကး

ပိနးပိနးေသ့ေသ့ေလ့
ေၾကာကးတယး၈

မဟုတးဘဲ

ရာေက္ားဆိုရငး

(အဂၤလိပးစာ

ွိတးတကးလာ

သူွိတး

တစးရာေက္ား မဟုတးဘဲ တစးဆယးေလာကးဆိုရငး၇ ွီစကီကလဲ ေထာငးေက္ား

မြာကို

တကးလာမြာ

ဤီ့က

ကိုလဲ

ဤီ့

လတးက

လကးေထာကး

သငးတနး့ဆရာ

ဤီ့သကးဤီ့ရဲ႔

ွယးထညးံ

ကထိက

ေပ့ပါတယး၈

ေဟာငး့)၇

ွငးေငျဟာ

ပနး့ခ္ီဆရာ

ဆယးတနး့

အဂၤလိပး

တစးလကကို ငါ့ေသာငး့ေလာကး

ဆုိရငးလဲ ေကာငး့သာ့၈

အလျနးေၾကာကးတယး၈ ဗိုကးမပူေအာငး ွမလာေအာငး သူကုိယးသူ အၿမဲတမး့

တစးလကို တစးေသာငး့ေက္ားေလာကး ွငးေငျနဲ႓ေတာံ မ်ဖစးႏိုငးေသ့ဘူ့၈

ထိနး့ တတးတယး၈ ဒါေၾကာငးံလဲ ဒီကမိနး့မမြာ ငါ့ဆယးံငါ့ႏြစး ရြိေနၿပီ ်ဖစးတဲံ

ဆရာ၈ ေရခဲေသတၱာ အသစးနာ့လဲ ကပးႏိုငးေသ့မြာ မဟုတးဘူ့၈ ွီစကီတို႓

ေယာက္းာ့တစးေယာကးကို

ဘီယာဘူ့တို႓နဲ႓ေတာံ အေွ့ႀကီ၈ ဒါေပမယးံေနား၇ ဒီတိုကးမြာေတာံ လတးလတးတို႓

ေလ့ဆယးံငါ့

ေလာကး

ထငးၿပီ့

ႀကိဳကးခဲံမိ

တာေပါံေနား၈

တစးခနး့ ပဲ ေရခဲေသတၱာ ရြိတာ၈ က္နးတဲံအခနး့ေတျ ဘယးသူမြ မရြိဘူ့၈

လတးလတးက

ၿပဵဳ့ေနမိရငး့

လကးကလဲ

ၾကကးသျနးနီနဲ႓

ခရမး့ခ္ဤးသီ့ေတျကို သျကးသျကးလကးလကး လြီ့တယး၈ ခ္ငး့၇

ၾကကးသျနး်ဖဴ

ႏႊာတယး၈ ေဆ့်ပယးကျာစ ေရခဲေသတၱာေလ့ထဲက တူ သီ့စိတးနဲ႓ ပုစျနးလဵု့
ထာ့တာကို ထုတးတယး၈
အဖဵု့အုပးၿပီ့မြ ေရခဲေသတၱာထဲ

ထညးံရတယး၈ ေရခဲနဲ႓ သူ႓ဘီယာဘူ့ကို အနဵ႓ကူ့မြာ ဤီ့က ေၾကာကးတယးေလ၈
ပိုကးဆဵ

စုမိရငးေတာံ

ဤီ့

သိပးလိုခ္ငးေနတဲံ

တစးေယာကးသဵု့

ေဒွူ့ေရခဲေသတၱာ အစိမး့ေလ့ကို ွယးေပ့ လိုကးဤီ့မယး၈ ဤီ့အိပးခနး့ထဲမြာထာ့
ဤီ့အတျကး

သီ့သနး႓သဵု့၇

ဒီတစးပတးႏျမး့

ေရခဲေသတၱာေလ့

ကေတာံ

လတးလတးရဲ႔ မီ့ဖိုေခ္ာငးသဵု့ေပံါ၇ မေကာငး့ဘူ့လာ့၈ ဤီ့ရဲ႔ ေရခဲ ေသတၱာေလ့
ထဲမြာ

အေကာငး့ႀကိဳကး

ခ္ိစးဘူ့ေတျနဲ႓

ဟိုတစးေန႓က ေစ့္နာ့ ေရခဲေသတၱာ အေဟာငး့ ဆိုငးထဲမြာ ေတျ႔ခဲံတယး၈
သယးလာတာေတာံ
အႀကီ့ဆဵု့

မ်မငးပါဘူ့၇

ေသာငး့ေက္ားမြာေလ့

တစးပတးရစး
လတးတို႓

ေရခဲေသတၱာ
တစးပတးရစး

တစးလဵု့ကလဲ
အေသ့ေလ့ကို

ငါ့ေထာငး ေပ့ရတာပဲ၈

ပုစျနးကို အနဵ႓မပ္ဵ႔ေအာငး ခ္ိဳငးံကို
ဒီတစးခါ

လတးလတးတ႓ ို ေအာကးလႊာက မိနး့မဆိုေတားေတား လိုခ္ငးေနရြာပဵု ရတယး၈

ဤီ့အတျကး

ဘလကးေလဘယး၇

ဂ္ာမနးဘီယာသဵဘူ့ေတျ

အ်ပညးံ၈

ွီစကီႏြစးပုလငး့ေလာကးကိုလဲ

အၿမဲ်ဖညးံ

ထာ့ေပ့လို႓၈ ဤီ့ သိပးသေဘာက္မြာ၇ တကယးပါ ဤီ့ရယး၇ ဂ္ာမာနးဘီယာဟာ

ခ္ငး့နဲ႓ ၾကကးသျနး်ဖဴကို လတးလတး ငရုတးဆဵုထဲ ထညးံလိုကးတဲံ အခ္ိနးမြာ
ေရေႏျ့အို့ ဆူၿပီ၈ ထမငး့ စာ့ပျဲေပၚ က ဓာတးဘူ့ႀကီ့ထဲကို လကးဖကးေ်ခာကးခတး၇
ေရေႏျ့ထညးံ၈ ေရေႏျ့အုိ့ထဲ ်ပနးထညးံ၇ ်ပနးတညး၈ ေကားဖီေဖ္ား ဖို႓ ေရေႏျ့
လိုေသ့တယး၈
ငရုတးဆဵုဆျဲၿပီ့ ေထာငး့မယးလုပးၿပီ့မြ မေထာငး့ေသ့ဘဲ ေၾကာငးအိမး
ေအာကးက ဂုနးနီအိတး ပိုငး့ေလ့ ေခါကးခ္ိဳ့ကို ဆျဲယူရ်ပနးတယး၈ ငရုတးဆဵု
ေအာကးကခဵ
လိုကးလို႓ကေတာံ

ေထာငး့ဖို႓ေလ၈
ေအာကးလႊာ

ဒီအတုိငး့
လူေတျနဲ႓

လတးလတး
ရနးပျဲ

လကးသဵေ်ပာငး
က္ငး့ပရလိမံးမယး၈
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ဒီတိုကးေရာကးခါစ လတးလတး လတးသဵ ေ်ပာငးလိုကးတာ ေအာကးလႊာက လူေတျ
တဵခါ့လာ

ေခါကးေရာ၈

အဂၤေတခငး့်ခာ့လို႓၈

ဒါေတာငး

တခ္ိဳ႔

ဒီတိုကးက

တိုကးဆို

သသာ့

အေပၚလႊာနဲ႓

ေအာကးလႊာ

ၾကမး့ခငး့ပဲ

်ခာ့ထာ့တာ၈

ဖေယာငး့တိုငး ထျနး့ေနရတယး၈ လတးလတးတို႓ တိုကးက ဟိုဘကးတိုကး
ဒီဘကး တိုကးေတျၾကာ့မြာ ညႇပးေနၿပီ့ ်ပတငး့ေပါကးလဲ မရြိဘူ့၈ မြနးတရုတး
ကတးေလ့ေတျပဲ

ရြိတယး၈

အိပးခနး့ေခါငး့ရငး့

်ဖဳတးခုိငး့ၿပီ့

ပါ့ပါ့ေလ့၈ အို့စညးတို႓ ဗဵုတို႓ သာ့ေရၾကကး ထာ့သလိုပဲ၈ တစးခနး့က တစးခုခု

လမး့မဘကး ွရနးတာ တဵခါ့ကို ဖျငးံထာ့မြ အလငး့ေရာငး ွငးတယး၈ လမး့မဘကး

ထုရငး ရိုကးရငး လိုဏသ
း ဵ ေပါကးၿပီ့ တစးတိုကးလဵု့ ၾကာ့ရတယး၈

ွရနးတာ

ဘူ့သီ့ပုစျနးဟငး့ခါ့ထဲ

ထညးံဖို႓က

ရတယး၈

မညကးလဲ

ကိစၥ

တဵခါ့

အလဵုပိတးခိုငး့လိုကးေတာံ

တရုတးကတးေတျကို

အဂၤေတခငး့ကလဲ အဂၤေတခငး့လို႓သာ ဆုိရဵုေပါံ၈ ကနးထရိုကး အဂၤေတခငး့ေလ၇

ခ္ငး့၇ ၾကကးသျနး်ဖဴကို မညကးတညကးပဲ ်မနး်မနးေထာငး့လိုကးတယး၈

အုတးနဲ႓

ဤီ့က

ကလဲ

ဆယးံႏြစးရာသီ

အိပးခနး့က

ပိုေမြာငးတယး၈

ပိတးထာ့ရတာပါ၈

အိပးခနး့ထဲ

ေၾကာငးွငးမြာ စို့လို႓ေလ၇ အ်ဖစးက ...၈

မရြိဘူ့၈

ွကးသာ့ ်ပဳတးေလ့ေတျကို ပါ့ပါ့၇ ပါ့ပါ့လြီ့ၿပီ့တာနဲ႓ ေရေႏျ့အို့ဆူၿပီ၇

ဘူ့သီ့လြီ့ၿပီ့သာ့ နဲ႓ ပုစျနးနဲ႓ အို့ထဲေရာထညးံ၇ ခ္ငး့ ၾကကးသျနး်ဖဴ တစးွကးနဲ႓

ေၾသား ... ထမငး့အို့ ခလုတး က္ေနၿပီပဲ၈ ပလပး်ဖဳတးဤီ့မြ၈ ေရေႏျ့အုိ့ခ္၈

ၾကကးသျနးနီထညးံ၇ ဆာ့၇ နႏျငး့၇ ဆီထညးံ၇ ၿပီ့ၿပီ တစးအို့၈ ေရေႏျ့ဆူရငး တညးရုဵပဲ၈

ဟငးခါ့အို့တညး၈ မတးချကးထဲ ေကားဖီမႈနထ
း ညးံ၈ ေရေႏျ့ထညးံ၈ အဖဵု့အုပးၿပီ့

ဟငး့ခါ့အို့က္ရငး ွကးသာ့်ပဳတးထာ့တာနဲ႓

အသာႏြပးထာ့၈ ဟငး့ခါ့အို့ ႏြစးခ္ကးသဵု့ခ္ကးေမႊလိုကး၈ ဧညးံခနး့ထဲ ်ပနးထျကးၿပီ့

ၾကကးသျနး၇ ခရမး့ခ္ဤးသီ့၇ ခ္ငး့၇

ၾကကးသျနး်ဖဴေလ့နဲ႓ ကုနး့ေဘာငးႀကီ့ေၾကား သေဘာမ္ိဳ့ေလ့ ေၾကားရုဵပဲ၈
ွကးသာ့်ပဳတးလြီ့ဖို႓

ေရခဲေသတၱာကို

ဖျငံးရ်ပနးတယး၈

စာအုပးဗီရို အပုေလ့ေပၚမြာ စဵပယးသီတငး့သဵု့ ရရြာတဲံ ဘုရာ့ကိုယးေတားနဲ႓ ဘုရာ့

ႏြစးရကးစာ

က္နးေသ့တဲံ ွကးသာ့်ပဳတးေလ့ ေတျက ေအ့စကးမာေက္ာေနၾကတယး၈ ဒီေန႓
ကုနး့ေဘာငးႀကီ့ေၾကားဆိုေတာံ

နကး်ဖနး

်ပဳတးေထာငး့ေၾကားေပါံ၈

ေန႓တုိငး့

ေဆာငးေလ့ေရြ႔က ေသာကးေတားေရချကးနဲ႓ ဆျမး့ေတားပနး့ကနးကို ယူခတ
ဲံ ယး၈
ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲမြာ ေဆ့ေၾကာၿပီ့ စာ့ပျဲေပၚခ္၈
တရြဲရြဲ်ဖစးေနတဲံ ဟငး့ခါ့အုိ့ကို နာနာေမႊလဵု့ၿပီ့ ေရထညးံ၈ ဆျမး့ေတား

ေစ့္မသျ့ႏိုငးတဲံ လတးတို႓လို အိမးရြငးမေတျအတျကးက ေရခဲ ေသတၱာေလ့ဟာ

ပနး့ကနး်ပာ့ထဲ

အငးမတနး အသဵု့ွငးတာ၈ ႀကိဳကးတာထညးံ၇ ထမငး့က္နးလဲထညးံ၇ ဟငး့က္နးလဲ

ေသာကးေတားေရထညးံ၈

ထညးံ၇

အခုတေလာ

ၾကကးဤႏြစးလဵု့ထုတး၈ ဟငး့ခါ့အို့ဆူၿပီ၈ အခ္ိဳမႈနး႓ ခတးရဤီ့ မယး၈ အခ္ိဳမုနး႓ကေတာံ

သေဘာေကာငး့ေန်ပနးၿပီ၈ တစးပတးကို ႏြစးရကးပဲ ေန႓ွကးထိ ်ပတး ေတာံတယး၈

အာ့မနာနဲ႓၇ နာနာခတးႏိုငးမြ ခ္ိဳမယး၈ ဘူ့သီ့က ရကးၾကာ၇ ပုစျနးေရခဲရိုကး ပိစိေကျ့

ေန႓တုိငး့ မ်ဖစးေတာံ်ပနးဘူ့၈ မီ့က လာမြ၈ မလာရငး လတးလတးတို႓ အခနး့ေတျက

ေတျကလဲ ဘာခ္ိဳတာလိုကးလို႓၈ ငရုတးေကာငး့ကိုေတာံ ေန႓လယး စာ့ခါနီ့ေႏႊ့ မြ

ေန႓ခငး့ေၾကာငးေတာငးမြာကို ေမြာငးအတိ က္ေနတတးတယး၈

ခတးေတာံ မယး၈

အကုနးရ၈

အဲ

...

မီ့မပ္ကး

ရငးေပါံေလ၇

မီ့က

ဆျမး့ေတားခူ့ထညးံ၇

ေရခဲေသတၱာထဲက

တစးလကးစတညး့

ေရပုလငး့ယူၿပီ့
ေရခဲေသတၱာထဲက
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ဟငး့ခါ့အို့ ခ္ၿပီ့

ဆီဒယးအို့တငးတယး၈ ၾကကးဤႏြစးလဵု့ ဟဖးဖရိုကး

ထမငး့စာ့ပျဲေပၚကို ်မနး်မနးေလ့ ရြငး့လငး့သုတးသငးၿပီ့ ေၾကာငးအိမးထဲက

ေၾကားတယး၈ ဟဖးဘျိဳငးမဟုတး၈ ညာ့ခါစက ၾကကးဤ မက္ကးတက္ကးေၾကာငးံကို

ေပါငးမုနး႓ထုတးတယး၈ လြီ့စရာမလိုတဲံ အခ္ိနးကုနး သကးသာတဲံ က္ိဳငး့တဵုေပါငးမုနး႓၈

ဟဖးဘျိဳငးေခၚမႈနဲ႓ အေငါကးခဵခဲံရၿပီ့ၿပီ၈ ဟဖးဘျိဳငး ဆုိသညးမြာ မက္ကးတက္ကး

မုနး႓ေလ့ခ္ပး ပနး့ကနး်ပာ့ထဲထညးံ၇ ေပါငးမုနး႓ထုပး ေၾကာငးအိမးထဲ ်ပနးထညးံၿပီ့

်ပဳတးမြတးထာ့၇

ေကားဖီပနး့ကနးႏြစးစုဵထုတးတယး၈

ဘျဲ႔ရပညာတတး

တစးေယာကး

လုပးေနၿပီ့

ဒါေလာကး

ညဵံရသလာ့တဲံ၈ လတးလတး မညဵံပါ၈ ဖရုိကးဒးဆိုတာ ေၾကားၿပီ့ ဘျိဳငး့ဆိုတာ
်ပဳတးသညးဆိုတာ ဘီေအဘျဲ႔ရ မူလတနး့ က္ဴရြငး ဆရာမေဟာငး့ လတးလတး
သိသညးေပံါ၈ သို႓ေပမယးံ ဘဲဤၾကကးဤ မက္ကးတက္ကးေၾကားကို ဟဖးဘျိဳငးလို႓
မိရို့ဖလာတစးေလြ္ာကးလဵု့ ေခၚခဲံသညးဆိုေတာံ ႏႈတးက္ိဳ့ ေနၿပီ၈

ေကားဖီပနး့ကနးေတျ

အွတးန႓သ
ဲ ုတး၇

စာ့ပျဲေပၚခ္၇

ေပါငးမုနး႓ပနး့ကနး၇

ၾကကးဤေၾကား ပနး့ကနးတို႓နဲ႓ အတူတူ အုပးေဆာငး့နဲ႓ အုပးထာ့လိုကးၿပီ့ ဆျမး့ေတား
ပနး့ကနး်ပာ့နဲ႓

ေသာကးေတား

ေရချကးကို

ဧညးံခနး့ထဲ

ယူလာခဲံတယး၈

ဘုရာ့ေဆာငးေလ့ ေရြ႔မြာ ခ္ၿပီ့ ဆျမး့ေတားကပးဖို႓ ဧညးံခနး့ ဖေယာငး့ ပုဆို့

ၾကကးဤေၾကား ဆယးၿပီ့ ဆီဒယးအို့ထဲကို ကုနး့ေဘာငးႀကီ့ေၾကားအတျကး

ေအ့စကးစကးေပၚ

လတးလတး

ထုိငးခ္လိုကးရုဵ

ရြိေသ့၇

လကးအုပးေတာငး

်ပငးဆငးထာ့သမြ္ အမညးအာ့လဵု့ကို တစးခါတညး့ ေရာထညးံပစးလိုကးတယး၈

မခ္ီရေသ့ဘူ့၇ အိပးခနး့ထဲက ဘုနး့ဆိုတဲံ ေမျ႔ရာေပၚ ေ်ခေထာကးခ္သဵ၈ ဒါဆို

ၾကကးသျနးနီ၇ ခ္ငး့၇ ၾကကးသျနး်ဖဴကို ဆီ မသတးရဲဘူ့၈ ဆီသတးလိုကးတာနဲ႓

လတးလတး သိၿပီ၈ ဤီ့ အိုကးေနၿပီ၇ ေ်ခေထာကးခ္သဵသာ အုိကး်ခငး့ေၾကာငးံ

ေညႇားနဵ႓ေတျဟာ ေလ့ဆယးံငါ့ေပတစးဆဵု့ စူ့စူ့ွါ့ွါ့ ဖဵု့လႊမး့ သျာ့လိမးံမယး၈

စိတးတို်ခငး့်ပ

ဖဵု့လႊမး့သျာ့တာနဲ႓

ေလြာငးအိုကး ေနတတးတာပဲ၈ ခုဆို

ခုကိုၾကညးံ

...

ၾကကးဤေညႇား

အိမးဤီ့နတး

အရြငးသခငးက

ၾကကးဤေၾကားေညႇား
ေလာကးကိုေတာံ

မီ့ခို့ေတျ

ထေအားလိုကးပါလိမံးမယး၈
တစးခနး့လဵု့

လတးလတးရဲ႔

်ပညးံေနတယး၈

သခငးႀကီ့

ရို့သျာ့လို႓

ေတားေတာံတယး၈ ခကးတာက မီ့ဖိုခနး့တဵခါ့ရယး၇ အိပးခနး့ ကေန ဧညးံခနး့
ထျကးတဲံ တဵခါ့ေတျက အေပါကးပဲရြိတာ၇ တဵခါ့ရျကး မရြိဘူ့၈ လူတစးကုိယး
ွငးသာရုဵ

အေပါကးေလ့ေတျပဲ

ရြိတာ၈

အဲဒီေတာံ

ေညႇားနဵ႓

မွငးေအာငး

တဵခါ့ပိတးထာ့လို႓လဲ မရဘူ့၈
ွကးသာ့အို့ကို ခရမး့ခ္ဤးသီ့နဲ႓ ၾကကးသျနး အရမး့ႀကီ့က္ကးမသျာ့ေအာငး
ဂရုတစိုကး ေစာငးံေၾကား ၿပီ့ ခ္လိုကးတယး၈ မီ့ဖိုမီ့ ပိတးလိုကးတယး၈ က္နးေသ့တဲံ
မီ့ရြိနးေပၚကို ေကားဖီမတးချကးတငး ႏြပးလိုကးတယး၈

လတးလတး

လကၡဏာ၈
မတးတတး

လတးလတးတို႓

အခနး့ေတျက

ေဆာငး့တျငး့လဲ

ေဆာငး့ကုနးခါနီ့ေလ၇ ပိုအိုကးလာေလ၈

ထရပးလိုကးတယး၈

အိုကး်ခငး့နဲ႓အတူ

ဆကးစပး

သတိရလာတဲံ ေရကိစၥ၈ ထဵု့စဵ အတိုငး့ပါပဲ၈ ဘုရာ့ရြငး ကိုယးေတား်မတးကို
မတးတတးရပး လ္ကးသာ့ လကးအုပးခ္ီလိုကးတယး၈
"ဣဆျမး့ခဲဖျယး ေဘာဇဤး ေရခ္မး့တို႓ကို ေဒမိ ... ကပးလြဴ ပူေဇားပါ၏၇
ဘုဤး့သဵု့ေဆာငးေတားမူပါ အရြငးဘုရာ့"
ဆျမး့ေတားကပးရဲ႔ ေရြ႔ပါဠိပါဌး သာ့ေတျ အရဟတာဒိ၇ နွဂုေဏဟိ
တုိ႓ကို အၿမဲတမး့ လတးလတး ေမံထာ့ခဲံရၿမဲ၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ကို ေ်ပ့ရငး့ ငါ့နာရီချဲၿပီ
ဆိုတဲံအသိက ွငးလာၿမဲ၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ တဵခါ့ကို ပိတး၇ လတးလတး ေရခ္ိဳ့ဖို႓ အ်မနး
်ပငးတယး၈

ေရခ္ိဳ့ခနး့မြာက

ပီပါတစးလဵု့ပဲ

ထာ့ေလာကးတယး၈ ပီပါေဘ့က
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နညး့နညး့

ပိုတဲံ

ေၾကျချကးအေပၚ

ေနရာမြာ
မြာေတာံ

ဤီ့က

မ္ကးႏြာသစး

မြနးခ္ပးေပ့

ေၾကျချကးတပးထာ့တယး၈

ကပးလို႓ေပံါ၈

ဤီ့

သေဘာက္တဲံ

ေလြကာ့

ပူပငးရ်ပနးတယး၈

ခုဟာက
ေရကို

လတးလတး

အ်မနးႏႈနး့နဲ႓
ေရခ္ိဳ့

ခပးခ္ိဳ့ရငး့

မၿပီ့ခငး

ထဵု့စဵတစးခုကို

ေအာကးလႊာက

လူေတျက

ေရစကးေမားတာ ဖျငးံလိုကးၿပီလာ့ဆိုတဲံ ပူပငးမႈေပါံ၈

ထာ့ေပ့တာေလ၈ ေမားတာ ခလုတးကို အေပၚလႊာနဲ႓ ေအာကးလႊာၾကာ့အခနး့
ထာ့တယး၈

ေအာကးလႊာက

ဖျငံးလို႓မရဘူ့၈

ေအာကးလႊာပိတးမြ

အေပၚလႊာက

ဖျငးံေနတဲံ

ေရဖျငးံ

အေပၚလႊာက

အခ္ိနးမြာေတာံ

အထကးလႊာကို

အာ့လဵု့

လတးလတးတို႓က

ႏြစးလႊာမယူဘဲ

တစးလႊာတညး့

ယူတဲံ

သူေတျမို႓လို႓ အေပၚလႊာကို အခနး့ အလယးေခါငးကေန ွငးေပါကး ေဖာကးေပ့တာ၈
ေအာကးလႊာရဲ႔ ွငးေပါကးက

က္ေတာံ

ွရနးတာ

တဵခါ့ကေန

ွငးရတယး၈

ေအာကးလႊာက္ေတာံ လတးလတးတို႓လို ွရနးတာဘကးကို အိပးခနး့ထာ့ လို႓

ေရစကးက အေပၚလႊာနဲ႓ ေအာကးလႊာ ႏြစးလႊာေပါငး့မြ တစးလဵု့တညး့
်ပငးဘကးမြာ

တပးေပ့တယး၈

အလဵုပိတးေပါံ၈

ဟိုတယးေတျမြာလိုေလ၈
လတးလတး

ေသ့ေသ့လြလြေလ့

ထာ့ရငး

အေပၚလႊာက

ဖျငးံလို႓ရမယး၈

ေအာကးလႊာက

မ်ဖစးေတာံဘူ့၈ ွငးွငးခ္ငး့ ွရနးတာဘကးမြာ ဧညးံခနး့ေပါံ၇ ၿပီ့ေတာံမြ အိပးခနး့၈
ဧညးံသညးေတျ

ေရအာ့ေတာံ သိပးမေကာငး့ဘူ့ေပါံ၈

မီ့ဖို၇

အိမးသာဘကး

ထျကးခ္ငးရငး

အိပးခနး့

မ်ဖတးရေအာငး လမး့ေ်မာငး့ေလ့ ခ္နးၿပီ့ အိပးခနး့ ဖျဲ႔ရတယး၈

ဒါေပမယးံ

ေရရေနတာပဲ၈

ဘာေတျ

လတးလတးတို႓က္ေတာံ

အိမးသာ၇

မီ့ဖိုဘကးကို

ဧညးံသညး

လျတးလျတးလပးလပး သျာ့လို႓ရေပမယးံ လတးလတးတို႓ အိမးသာ မီ့ဖိုသျာ့ခ္ငးရငး
ဧညးံခနး့ကို ်ဖတးၿပီ့မြပဲ သျာ့လို႓ရတယး၈

လတးလတးတို႓ အေပၚလႊာသမာ့ေတျကေတာံ ေအာကးလႊာသမာ့ေတျ

လတးလတးတို႓

ႏြစးေယာကးတညး့

သမာ့ကေတာံ

တစးလႊာဆို

ညစးပတးရငး ညစးပတးသလို ခဵရေရာ၈ သူတို႓ မပိတးမခ္ငး့ ေရက တစးစကးမြ

ေနေလာကးပါၿပီေလ၈ တစးလႊာပိုငးဖုိ႓ ေတာငး

ဘယးေလာကးႀကိဳ့စာ့ခဲံရသလဲ၈

တကးမလာေတာံဘူ့၈ ေအာကးလႊာနဲ႓ အထကးလႊာ ႏြစးလႊာေပါငး့ တစးထပးလဵု့

ၿပီ့ေတာံ

တတိယထပး

ွယးႏိုငးရငးေတာံလဲ ေကာငး့သာ့၈ ေရ ်ပႆနာ ေပၚစရာ မလိုေတာံ ဘူ့၈

ယူရတာ၈ အဲဒီအေပၚလႊာကေတာငး ႏြစးချဲ ေပ့ရတယး ရြငးေရ႔၇ ႏြစးချဲ၈ ဒါ ... လျနးခဲံ

ေရစကးကို

တဲံ သုဵ့ႏြစးကေနား၈ အိတးတီ့ႏိုငး့ကေနား၈ ခုဆို လတးတို႓ ဘယးကပးႏိုငးေတာံမလဲ၈

ကိုယးတစးေယာကးတညး့

ေနရမြာေပါံ၈

လတးလတးတို႓ဆို

ပိုငးေရာ၈

အေပၚလႊာကို

ေနရာလဲ
အိပးခနး့ရယး၇

အက္ယးႀကီ့
ဤီ့အတျကး

စာၾကညးံခနး့၇ အလနး့ခနး့ရယး၇ မီ့ဖိခ
ု နး့ ရယးထာ့၈ ညအိပး ဧညးံသညးလာရငးလဲ
ေအာကးလႊာမြာ

လျတးလျတးလပးလပး

ေနရုဵပဲ၈

ေရခ္ိဳ့ခနး့

အိမးသာကလဲ

အေပၚတစးခု၇ ေအာကးတစးခု၈ ကနးထရိုကးတာ ႏြစးလႊာ ယူမယးဆိုရငး ေအာကးလႊာ
ကေန အထကးလႊာတကးဖို႓ ေအာကးလႊာ ဧညးံခနး့ ေနရာရဲ႔ ညာဘကး်ခမး့ကေန

အဲဒီတစးလႊာကလဲ

ေစ့္အခ္ိဳဆဵု့

အေပၚဆဵု့လႊာပဲ

လတးတို႓လို အေပၚဆဵု့လႊာေတာငး ေနရာေကာငး့၇ မေကာငး့ကို လိုကးၿပီ့၇
ငါ့သိနး့တဲံ၇ ေ်ခာကးသိနး့တဲံ၈ အေပၚ ကေန ေအာကးကို တစးလႊာ ငါ့ေသာငး့စီ
ကျာတာဆိုေတာံ

ေအာကးဆဵု့

ေ်မညီထပးဆို

ဘယးေလာကး

်ဖစးေနမလဲ၈

ဒါေတာငး ေနရာေကာငး့ ဆို ေ်မညီထပးကို ႀကိဳကးသလို ေရာငး့တာပဲ၈ ွယးႏိုငးတဲံ
သူေတျကလဲ ရြိတယးေလ၈
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ခုဆို

...

လတးတို႓လို

ကနးထရိုကး

တုိကးပါ့ပါ့ေတျမြာ

ေနထုိငးသူေတျကို

ေသေဌ့ေတျတဲံ ...၈ ေသေဌ့ေတျလို႓ ေခၚေနၾကၿပီ၈

+++++++

အပိုငး့ (ဿ)

လတးလတးတို႓ တုနး့က

်ဖငးံ

ေငျႏြစးသိနး့ချဲကို မ္ကး်ဖဴဆိုကးမတတး

ရြာခဲံရတာပါ၈ ၿပီ့ေတာံ အရစးက္နဲ႓ ွယးရတာ၈ ေဆာကးၿပီ့သာ အဆငးသငံး
ကနးထရိုကးတုိကး ေတျကို ေမ့ေတာငး မေမ့ရဲဘူ့၈ ဤီ့လူပ္ိဳ ဘွက ေန တဲံ
ဤီ့သူငယးခ္ငး့အခနး့မြာ အာ့နာၿပီ့ မေနခ္ငးတာရယး၇ အိမးေထာငးဤီ့ လျတးလျတး
လပးလပး ေနခ္ငး တာ ရယး၇ အိမးငြာ့ အဆငးမေ်ပတာေတျ ရယးေၾကာငးံသာ
ွယး်ဖစးသျာ့တာ၈
ကနးထရိုကးက ဤီ့တပညး႓ ်ဖစးခဲံ ဖူ့တာလဲ ပါတယး၈ တုိကးေဆာကး
ေနစဤးကာလမြာ ထဵု့စဵက ႏြစးရစးချဲ ေပ့ရေပမယးံ လတးလတးတို႓ကို ေလ့ရစး
ေတာငး ချဲယူရြာပါတယး၈ လတးတို႓အခနး့ကို ဘိလပးေ်မတို႓ သဵေခ္ာငး့ တို႓လဲ
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ပိုထညးံေပ့တယးတဲံ၈ ဒါေပမယးံ ... နဵရဵမြာ သဵရိုကးတုိငး့ အဂၤေတေတျ တဖျာ့ဖျာ့
ကျာက္ တာပါပဲ၈

တစးဆစးခ္ိဳ့မြာ ေရေမားတာ ခလုတး ရြိတယး၈ ေတားေသ့ရဲ႔၇ ေမားတာခလုတးက

ဤီ့ရဲ အႏြစးႏြစးဆယးေက္ား စုေငျေတျလဲ အကုနးေ်ပာငး၈ လတးလတးရဲ႔
မ်ဖစး ညစးက္ယး စုေငျေလ့ေတျ နဲ႓ လတးလတး လကးွတးလကးစာ့ေလ့ေတျလဲ
အကုနးေ်ပာငး၈

ဤီ့သူငယးခ္ငး့ရဲ႔

စုေငျေတျေတာငး

ပါေသ့တယး၈

အခု

ဖဲံဆပးေနရတုနး့၈ ဒါေတာငး လတးလတးတို႓ မဂၤလာဧညးံခဵပျဲေတျ ဘာေတျ ဘာမြ
မလုပးလို႓၈ ၿပီ့ေတာံ ကေလ့ လဲ မယူလို႓၈
အို ... ဟို အိမးပျဲစာ့ တစးေယာကး ေၾကား်ငာသလိုေပါံ၈ စိနးမရြိရငး
ေနလို႓ရတယး၇

အိမးမရြိရငး

ေနလို႓

မရဘူ့

ဆိုတာေလ၈

မြနးတာေပါံ၇

သိပးမြနးတာေပါံ၈ ရနးကုနးၿမိဳ႔က လူေတျအတျကး ပိုလို႓မြနးတာေပါံ၈ လတးလတးမြာ
ဘာမရြိရြိ၇ ေနစရာရြိၿပီ၈ ဘယးသူ႓မ္ကးႏြာမြ ၾကညးံစရာမလိုတဲံ ကိုယးံမငး့ကိုယးံခ္ငး့
ကိုယးပိုငး ေနရာရြိၿပီ့ (လတးတို႓က အေပ္ာကး တိုကးခနး့ဆိုေတာံ ေ်မညီထပးမြာ
ေနတဲံ

ၿပီ့ေတာံ ေလြကာ့ ထစးေတျကို တစးထစး ေက္ားဆငး့တယး၈ ေလြကာ့

ေ်မပိုငးရြငးကို

တစးလတစးရာ

ေပ့ရတာ

ကလဲျရငး)

ဒီအခနး့ကို

မီ့လငး့ မေနဘူ့၈ မီ့လငး့ေနရငး့ သူတို႓ ေအာကးလႊာ က ဖျငးံထာ့လို႓၈ အုိေက ...
အုိေက၇ ဤီ့ရဲ႔ေလသဵအတုိငး့ လတးလတး ေပ္ားရႊငးစျာ ခပးတို့တို့ ေအားလိုကး ရငး့
ေရခလုတးကို ဖျငးံလိုကးတယး၈ မလျယးဘူ့၇ မလျယးဘူ့၇ ကိုယးက ဤီ့မြ မဤီ့ရငး
သူတို႓ ေအာကးလႊာက လူေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရယး၈ ေရခလုတးက ေတားေတားနဲ႓
ပိတးေတာံတာ မဟုတးဘူ့၈
သဵဆျဲတဵခါ့ကို မပိတးေတာံဘဲ လတးလတး အခနး့ထဲ ်ပနးွငးခဲံတယး၈
သစးသာ့

တဵခါ့ကို

ပိတးၿပီ့

အိပးခနး့ထဲ

်ပနးွငး၇

မီ့လဵု့ွါ်ပနးဖျငံး၇

မိတးကပးပါ့ပါ့လိမး့၇ ေပါငးဒါရိုကးတာကိုကို အ်မနးလုပး၇ ၿပီ့တာ နဲ႓ အက္ႌွတး၇
ထဘီလဲ၈ မီ့ဖိုထဲ ်ပနးလာ၇ ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲပီပါ ေရ်ပညးံၿပီလာ့ ၾကညးံရငး့ သစးပငး
ေရေလာငး့တဲံ အလုပးကို လတးလတး လုပးရတယး၈
အလြအပ

ႀကိဳကးတဲံ

ပနး့ခ္ီဆရာႀကီ့

ဤီ့ခ္စးတဲံ

အလြအပ

ေရာငး့လိုေရာငး့၇ ေပါငးလိုေပါငး၇ ေနခ္ငးေန စေပၚ တို့ေတာငး့မယးံ သူလဲမရြိ၇

သစးပငးေလ့ေတျေလ၈ ဤီ့ ခ္စးသလို လတးလတး ခ္စးပါတယး၈ လတးလတးလဲ

အိမးလခ တုိ့ေတာငး့မယးံ လူလဲမရြိ၈ ႏြစးခ္ဳပး သကးတမး့ ေစံၿပီ့ ဆကးမထာ့

အလြအပ ႀကိဳကးတတး ပါတယး၈ ဒါေပမယံး လတးလတး ႀကိဳကး တဲံ အလြအပနဲ႓

ေတာံမြာကို ပူရတဲံ အပူမ္ိဳ့လဲ မရြိေတာံၿပီ၈

ဤီ့ႀကိဳကးတဲံ အလြအပ မတူၾက ဘူ့၈ လတးလတး ႀကိဳကးတဲံ အလြအပေတျက

လတးလတး ကိုယးေပၚကို ေနာကးဆဵု့ အၿပီ့သတး ေရတစးချကးေလာငး့
ခ္လိုကးတဲံအခ္ိနးမြာ ပီပါထဲမြာ ေရႏြစးရစး ေလ္ာံသျာ့ၿပီ၈ ဤီ့ခ္ိဳ့မြာကႏြစးရစး၇ ဒါဆုိ
ေရက

ေ်ပာငးေရာ၈

လတးလတးေရာ

ဤီ့ေရာ

ေရ

ႀကိဳကးတယး၈

ဒီအခနး့

မိတးကပး၇ ႏႈတးခမး့နီ၇ ေပါငးဒါ၇ လကးသညး့ဆို့ေဆ့၇ အွတးအစာ့ အဆငး
အဆနး့ဆနး့၇ ဆဵညႇပးကလစး ဖဲ်ပာ့ပုဵစဵလြလ၇ြ လကးွတးလကးစာ့ ပဵုစဵဆနး့ဆနး့၇
ဖိနပး၇ လကးကိုငးအိတး လြလြကေလ့ေတျ၈

သဘာွအရလဲ ေရကမခ္ိဳ့ဘဲ ေနလို႓မရဘူ့၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲကေန လတးလတး

ဤီ့ႀကိဳကးတဲံ အလြအပေတျက သစးပငးပနး့ပငးတို႓၇ ေနေရာငး၇ လေရာငးတို႓၇

ထဘီ ရငးရြာ့ နဲ႓ တဵခါ့ေပါကးဆီ ်မနး်မနး ေလြ္ာကးတယး၈ အ်ပငးထျကးတဲံ သစးသာ့

တိမးေတျတို႓၇ ငြကးေတျတို႓၇ ၿပီ့ေတာံ ပနး့ခ္ီကာ့ ေတျ၇ စာအုပးေတျ၇ သီခ္ငး့ေတျ၇

တဵခါ့ကို ဖျငးံတယး၇ သဵဘာဂ္ာ တဵခါ့ကို ဖျငးံတယး၈

ရုပးရြငးေတျ၈
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ဒါေတျ ကုိ ဤီ့ ခ္စးသလို ခ္စးႏိုငးေအာငး လတးလတး ႀကိဳ့စာ့ပါတယး၈
ဒါေပမယးံ

စာအုပးေတျကိုေတာံ

ေဆာရီ့ပဲ၇

လတးလတး

ခ္စးလို႓

ပနး့ခ္ီကာ့

ေတျကေတာံ

လတးအတျကး

အဆို့ဆဵု့ပဲ၈

ဤီ့ႀကိဳကးတဲံ

မရဘူ့၇

ဤီ့ဆျဲတဲံ ပနး့ခ္ီကာ့ မ္ိဳ့ေတျေပါံ၈ လတးနာ့မလညးဘူ့၈ ဟို ... ဗိုလးခ္ဳပးေစ့္ ပနး့ခ္ီ

ဖတးလို႓မရဘူ့ (ဤီ့နဲ႓လဲခငးၿပီ့ လတးနဲ႓လဲ ခ္စးခငးတဲံ စာေရ့ ဆရာ တစးေယာကးရဲ႔

်ပခနး့ေတျမြာ ေတျ႔တဲံ မငး့သာ့ပဵုတို႓၇ ဆငးေတျ သစးဆျဲ ေနပဵု တို႓၇ ဆီမီ့ချကး

ွတၳဳေတျ ကိုေတာံ လတးဖတးပါတယးေနား၈)

ကေနတဲံ မငး့သမီ့ပဵုတို႓၇ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ပဵုတူ၇ ေက္ားဟနး့ပဵုတူတို႓ က္ေတာံ

သီခ္ငး့ေတျကိုေတာံ အလျယး တကူ လတးႀကိဳကးႏိုငးသာ့၇ ဒါေပမယးံ

လတးလတး နာ့လညးသာ့ပဲ၈

ဤီ့ႀကိဳကးတဲံ သီခ္ငး့မ္ိဳ့ေတာံ မဟုတးဘူ့၈ ဤီ့က "ၿမိဳငးေဟမနး" ဆုိတဲံ ၿမိဳငးထ

ဤီ့ ပနး့ခ္ီဆျဲတာကလဲ တစးမ္ိဳ့ႀကီ့ပါ၈ ပနး့ခ္ီကာ့ေတျ ဆျဲၿပီ့ ဧညးံခနး့နဲ႓

သီခ္ငး့ႀကီ့မ္ိဳ့ကို ႀကိဳကးတယး၇ လတးက ေဟမာေနွငး့ရဲ႔ "သေဘာေကာငး့

အိပးခနး့ထဲမြာ အကုနး ေလြ္ာကးခ္ိတထ
း ာ့တာပဲ၈ ဤီ့ မိတးေဆျ ပနး့ခ္ီဆရာေတျက

လျနး့တဲံ ကိုကိုမို႓ေလ ေဟမာ ဆို့မိတာပါ" ဆုိတဲံ သီခ္ငး့မ္ိဳ့ကိုပဲ ခဏခဏ ညညး့

ဤီ့ ကာ့ေတျကို ပနး့ခ္ီ်ပပျဲမြာ ခ္ိတးဖို႓ ယူသျာ့ရငးလဲ ကာ့မြ တစးခါတညး့ စာကပး

ေနခ္ငးတာ၈ ရုပးရြငးကေတာံ ... သျာ့၈ ဤီ့ႀကိဳကးတဲံ ပ္ငး့စရာ ရုပးရြငးကာ့ေတျကို

ေပ့လိုကးတယး၈ (Not For Sale ) ေရာငး့ရနး မဟုတး၇ မေရာငး့ပါတဲံ၈ အစ

လတးလတး လဵု့ွ မႀကိဳကး၈ ရုပးရြငး ကို လတးလတး ွါသနာလဲ မပါဘူ့၈

ကေတာံ လတး မသိပါဘ့၇ တစးခါ ဤီ့ေခၚလို႓ ဤီ့ကာ့ေတျ ခ္ိတးတဲံ ပနး့ခ္ီ်ပပျဲ

လတးလတးနဲ႓ ရုပးရြငး ဘယးေလာကး ေွ့သလဲဆိုေတာံ လတးလတး အပ္ိဳတုနး့က

သျာ့ၾကညးံေတာံမြ သူမ္ာ့ ပနး့ခ္ီကာ့ေတျမြာ ကပးထာ့တဲံ ေစ့္ႏႈနး့ေတျ ်မငးတာ၈

အစးမေတျ အတငး့ေခၚလို႓ ရုပးရင
ြ း လိုကးၾကညးံ်ဖစး တယး၈ ရုပးရြငးကာ့နာမညးက

ငါ့ေထာငးတဲံ၇ ရြစးေထာငးတဲံ၇ တစးေသာငး့တဲံ၈ ကဲ ... Not For Sale ဤီ့ကို လတး

"လူဆို့ ေတျနဲ႓ ေမာငးတိုငးပငး"၈ အဲဒီဇာတးကာ့ကို ပ္ငး့ရိၿငီ့ေငျ႔စျာနဲ႓ ၾကညးံဳရငး့

မအဵံၾသ ရေတာံဘူ့လာ့၈

အစးမေတျကို လတးလတးက ေမ့တယး၈ "ဇာတးလမး့က်ဖငံး တစးွကး က္ိဳ့ေနၿပီ၇
ေမာငးတိုငးပငးဆိုတာ မလာေသ့ဘူ့လာ့၇ ဘယးေတာံ လာမြာလဲ" တဲံေလ၈

်ပဳ်ပငး

အဲဒီ အဖို့တနး Not For Sale

ေတျကို အခနး့က္ဤး့ေလ့ထဲမြာပဲ

ေလြ္ာကးခ္ိတး ထာ့တယးေလ၈ တခ္ိဳ႔ ေၾကာကးစရာကာ့ေတျကိုေတာံ မီ့ဖိုထဲမြာ

အဲေလာကး ရုပးရြငးနဲ႓ နီ့စပးတာ၇ လတးလတးတို႓ကေတာံ၈ အခုေတာံ ဤီ့ရဲ႔

လာ မခ္ိတးပါနဲ႓လို႓ ဤီ့ကို ေတာငး့ပနးထာ့ရတယး၈ ဟုတးတယး၇ တခ္ိဳ႔ ဤီ့

ေ်ပာငး့လဲမႈေၾကာငးံ

ပနး့ခ္ီကာ့ေတျကို

လတးလတး

ေတားေတား

တို့တကးလာပါၿပီေနား၈

လတး

ေၾကာကးတယး၈

ဟငး့

...

မီ့ဖိုထဲမြာ

ခ္ိတးဖို႓

ဤီ့ေ်ပာ်ပလို႓ ခရီ့သျာ့ရငး လမး့ေဘ့ွဲယာက သစးပငးေတျ ေတာအုပး ေတျ၇ အဲ ...

ငြကးေပ္ာသီ့ေတျ၇ ပနး့သီ့ေတျ၇ နာနတးသီ့ေတျ ပါတဲံ စာ့ခ္ငးံစဖျယး သစးသီ့

အဲ ... စိမး့လမး့စို်ပညးတဲံအလြကို လတးခဵစာ့တတးပါၿပီ၈ အလ္ငးဆို ခရီ့သျာ့ရငး

ပနး့ခ္ီကာ့တစးခု ေလာကး ဆျဲေပ့ပါလို႓ ပူဆာတာက္ေတာံ မရဘူ့၈ ၿပီ့ေတာံ

ရထာ့ေပၚ၇ ကာ့ေပၚ ေရာကးတာနဲ႓ ပိုကးဆဵအိတးေပျ႔ၿပီ့ အိပးတာပဲ၈ လမး့ေဘ့က

လတးရဲ႔ ပဵုတူရယး၈ ဆျဲေပ့ပါဆို ဘယးေတာံမြ ပူဆာလို႓ မရဘူ့၈

သစးပငးေတျ႔၇ ရႈခငး့ေတျ ဘာမြ မသိပါဘူ့၈

ဒီသစးပငးေတျဆိုလဲ လတးခ္စးေတာံ ခ္စးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ဂရုတစိုကး
်ပဳစုယုယရ လျနး့တယး (လတးက ဤီ့တစးေယာကးတညး့ကို ်ပဳစုယုယခ္ငးတာ
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ရြင)းံ ၈

တစးေန႓

ႏြစးႀကိမး

ေရေလာငး့ရတာ

အခ္ိနးကုနးတယး၈

ၿပီ့ေတာံ

ဒီသစးပငးေပါကးစ ေတျက ေစ့္လဲ ႀကီ့တယး၈ ေဟာဒီ ဆကးတီ စာ့ပျဲေပၚ က
အပငးက

ထုိငး့စဵကာ့

တဲံ၈

ေထာငးေက္ားတနးသတဲံ၇

ဤီ့

တပညးံ

တစးေယာကးအိမးမြာ ႏြစးပငးရြိလို႓ တစးပငးကို ငါ့ရာနဲ႓ မြ္တာ၈ စာအုပးဗီရုိ နဲ႓
တီဗျီၾကာ့ခုဵေလ့ေပၚက ထငး့ရြဴ့ပေဒသာဆိုတာကလဲ ေစ့္ႀကီ့တာပဲ၈ ွရနးတာ

ရျကးလြလဲ ရြိ တယး၈ ႏြငး့ဆီအို့ေတျလဲ ရြိတယး၈ လသာတဲံ ညက္မြ
ပျငးံတတးၿပီ့

အိပးခနး့တစးခုလဵု့

သငး့ထဵု

ေနတတးတဲံ

ကုမု်ဒာ

အ်ဖဴပျငးံႀကီ့ပျငးံတဲံ ပနး့အို့ကိုေတာံ ဤီ့ အ်မတးႏို့ဆဵု့ပဲ၈ လတး သေဘာသာဆို
ဆကးတီ

စာ့ပျဲေပၚမြာ၇

တီဗျီေပၚမြာ၇

စာအုပးဗီရိုေပၚမြာ

လတးရဲ႔

လကးရာ

တစးေခ္ာငး့ထုိ့ ဇာပနး့ အခငး့ ွိုငး့ေလ့ ေတျ ေရာငးစုဵကို ေအာကးကခဵၿပီ့ ေရာငးစုဵ
ပလတးစတစး

ပနး့စိုကးအို့ေလ့ေတျ

တငးထာ့လိုကးမြာပဲ၈

လတး

သစးပငး

ေရေလာငး့ၿပီ့တဲံ အခ္ိနးမြာ ပီပါေရ ်ပညးံလြ္ဵေနၿပီ၈ ပလတးစတစးပဵု့နဲ႓ တစးပဵု့ ကဲံခပး
လိုကးၿပီ့ ေရခလုတး ပိတးဖို႓ အခနး့်ပငး ထျကးရ်ပနးတယး၈ လတး ေရခလုတး
ပိတးခ္ိနးမြာ

ေရဖျငးံဖို႓

ထျကးထျကး

လာတတးတဲံ

ေအာကးလႊာအ်မျာ

သမီ့

ႏြစးေယာကး ထဲက ေကာငးမေလ့ တစးေယာကးကို မေတျ႔ရဘူ့၇ အိပးရာထ
ေနာကးက္ကုနးၾကၿပီ ထငးတယး၇ အခနး့ထဲက အသဵဗလဵေတျ ၾကာ့ေနရ တယး၈
သူတုိ႓ ေ်ပာငး့ လာတာ မၾကာ ေသ့ေတာံ လတးတို႓နဲ႓ သိပးမသိဘူ့၈ အလ္ငး
လူေတျက ေရာငး့ ၿပီ့ ေ်ပာငး့သျာ့ၾကၿပီ၈
လတး

အခနး့ထဲ

ွငးၿပီ့

ေအာငး်မငး ခနး႓ညာ့လြတဲံ ဤီ့ရဲ႔ အသဵဟာ အလိုမက္ ်ဖစးစျာနဲ႓ မဂၤလာ
နဵနကးခငး့ကို ႏႈတးဆကး လိုကးပါတယး၈ မဆုိငး့မတျဲ ွရနးတာဘကးကို လတး
အေ်ပ့ေလ့ ေရာကးသျာ့ရၿပီ၈
"ေၾကာငးေခ့္ေတျ

ဘကးမြာလဲ အပငး ေတျ ရြိေသ့တယး၈ ဂမုနး့လဲ ရြိတယး၈

လေရာငးနဲ႓

"ေဟာ ... ၾကညးံ ... ၾကညးံ၇ လုပးထာ့်ပနးၿပီ၇ ဒီ ေၾကာငးနဲ႓ေတာံကျာ"

သဵဘာဂ္ာတဵခါ့ကို

ဆျဲပိတးလိုကးတာနဲ႓

အိပးခနး့ထဲက ွရနးတာ တဵခါ့ ဖျငးံသဵ ၾကာ့ရတယး၇ ေဟာ ... ဤီ့ႏို့ၿပီ၈ ဒါဆို
ေ်ခာကးနာရီထုိ့ၿပီ့ၿပီ၈

ပါထာ့်ပနးၿပီလာ့၈

ဒီေၾကာငးဟာ

ဘယးေလာကး

ရိုကးရိုကး မရဘူ့၇ ညဆို ွရနးတာခ္ငး့ ခုနးကူ့ ေနတာပဲ၇ ဖယး ... ဖယးဤီ့၇ လတး
လုပးပစးလိုကးမယး"
"ဒီတစးခါ

ေခ့္ပါေနတာမ္ာ့

ေတျ႔လို႓ကေတာံကျာ၇

ေၾကာငးစုတးကို

ေ်ခေထာကး ႏြစးေခ္ာငး့က ကိုငးၿပီ့ တစးခါ တညး့ ကိုငးေပါ ကး သတးပစးမယး"
"အို့ ... ဤီ့ကလဲ တို့တို့ေ်ပာပါ၇ ဟိုဘကးက ၾကာ့သျာ့ရငး ဘယး
ေကာငး့ပါံမလဲ ဤီ့ရဲ႔"
"ၾကာ့

...

ၾကာ့၇

တိရစၦာနးေတျကို

အေရ့အယူလုပးတဲံဟာေတျဆို

ေသာကး်မငး ကကးလျနး့လိ"ု႓
"ေသာကး်မငးကတးလို႓ မ်ဖစးဘူ့

ဆရာႀကီ့၇

လတးတို႓

ခရီ့ထျကးရငး

ွရနးတာက သစးပငးေတျကို ဟိုဘကး ကေန သူတို႓ပဲ ေရလြမး့ ေလာငး့ေပ့
ေဖားရတာရြငံး သိလာ့"
"မဆိုငးပါဘူ့၇ ေသာကး်မငးကတးတာ ကတးတာပဲ"
"ဤီ့ကလဲ ... ဆိုငးတာေပါံ၇ သူတို႓သာ ေရေလာငး့မေပ့ရငး ဤီ့ သစးပငး
ေတျ ေသကုနးမြာေပါံ"
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"ေသ ... ေသ၇ ေသေပံေစ"

"ဟငး ... ဟုတးပဲနဲ႓ေနား ဤီ့၇ ခ္တးလစး လကးေမာငး့ေတျ်ဖငးံ ေသ့ေသ့

ဤီ့ချက္ႀကီ့၇ သူ႓စိတးခ္ညး့ပဲ၇ ေၾကာငးေခ့္ က္ဵဳ့တဲံ အလုပးကို အပိုအလုပး

ေလ့ ဤစၥာ"

တစးခုအေနနဲ႓ လတး လုပးၿပီ့ တဲံအခ္ိနးမြာ မ္ကးႏြာသစး ေရမို့ခ္ိဳ့ေနၿပီ၇ လတး

ႏြစးေယာကးတညး့က္မြ ဤီ့ ခ္စးစႏို့ ေခၚတတးတဲံ "ခ္စးလတး" (ခ္တးလစး)

ေကားဖီ ေဖ္ားၿပီ့တဲံ အခ္ိနးမြာ ေကားဖီကို ပနး့ကနး ေတျထဲထညးံ၇ ေရခဲေသတၱာ

ဆိုတဲံ စကာ့လိမး လမး့ကို လတးလတးက ၾကညးၾကညးႏူ့ႏူ့ သဵု့စျဲရငး့ မူႏျဲ

ထဲက သေဘၤာသီ့မြညးံတစး်ခမး့ကို ယူ၇ တစးစိတးစိတး၇ သဵပရာသီ့ တစးစိတးလြီ့ၿပီ့

ကတယး၇ ဤီ့က မခ္ိဳမခ္ဤး ၿပဵဳ့လို႓၈

သေဘၤာသီ့

စိတးပနး့ကနးေသ့မြာတငး၇ ေထာပတး

ဘူ့နဲ႓

စေတားဘယးရီကို

ပုလငး့ခ္၇ သၾကာ့ချကးခ္၈

ႀကီ့ေတျ တုတးလာလို႓ကေတာံ ကျာ၇ ေနာကး တစးေယာကး အရြာပဲသာ မြတ"း

"ဤီ့ေရ ... လာေတာံ၇ ေကားဖီေသာကးမယး"

"ရြာၾကညးံေလ၇

"အိုေက ... အိုေက"

ၿပီ့တာနဲ႓ ၾကာ့ရမယးံ အသဵ တစးသဵက ေလလိႈငး့ထဲက အသဵ၈ ဤီ့ရဲ႔ Globe
ဂလုပးခရီ့ေဆာငး ေရဒီယိုေလ့ရဲ႔ အသဵေလ၈
"လနးဒနးၿမိဳ႔ ဘီဘီစီ ်မနးမာပိုငး့
ေလလိႈငး့သဵနဲ႓အတူ

လတးလတးေထျ့ရဲ႔

ွကးသာ့ခုတးဓာ့နဲ႓

အစီအစဤးက အသဵလႊငံးေနပါတယး"

ဤီ့ေကားဖီစာ့ပျဲ

ေရာကးလာတယး၈

ေရဒီယိုကို

ၾကကးဤေၾကားႏြစးလဵု့ စာ့တယး၈ လတးလတးက ေပါငးမုနး႓ႏြစးခ္ပး ကို ေထာပတးနဲ႓
စေတားဘယးရီ

"ဘယးသူ႓ကို ခုတးမြာလဲ"
"ဤီ့ကိုေပါံ၇ ဤီ့ကို သဵု့ပိုငး့ ပိုငး့ၿပီ့ ေရခဲေသတၱာထဲမြာ ထညးံထာ့မယး၇
ၿပီ့ေတာံညမြ လတးက ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ေၾကားစာ့ ပစးမယး သိလာ့"

စာ့ပျဲတစးေနရာမြာ ခ္တယး၈ ၿပီ့ေတာံမြ ေကားဖီ ေသာကးတယး၈ ေပါငးမုနး႓ႏြစးခ္ပးနဲ႓
သၾကာ့်ဖဴတစးခ္ပး၇

ရြာၾကညးံ၇

ေတျ႔သျာ့မြာေပါံ ... ဟငး့"

ဒီစကာ့သဵ ႏြစးသဵဟာ နဵနကး ၃ နာရီချဲမြာ အၿမဲတမး့ၾကာ့ရတဲံအသဵ၈

ဆိုတဲံ

"မြနးထဲမြာ ေသခ္ာ ၾကညးံပါဤီ့ေနား၇ ေအ့ ... ဒီထကး လကးေမာငး့

ယိုသုတး

သၾကာ့်ဖဴတစးခ္ပး

လုပးၿပီ့

ထာ့တယး၈
"ေဒၚခ္တးလစးေနား၇ သၾကာ့ေတျ ၾကပးၾကပးစာ့၇ လတးေမာငး့ႀကီ့ေတျ
တုတးလာၿပီ"

"အမယးေလ့ဗ္ာ၇ ေၾကာကးစရာႀကီ့ ေ်ပာပါဤီ့၇ ဘယးအပိုငး့ကို အလ္ငး
စာ့မြာတုဵ့"
"ဤီ့ေနား ... ဤီ့ေနား"
တဟာ့ဟာ့ ေအားရယးေနတဲံ ဤီ့ကို လတးလတးက လကးသုတးပွါနဲ႓
ပစးေပါကးလုိကးတယး၈

ဒီလို

က္ေတာံလဲ

ဤီ့က

ကေလ့တစးေယာကးလို

အ်ပစးကငး့ၿပီ့ ခ္စးဖို႓ ေကာငး့လုိကးတာ၈ အၿမဲတမး့ အလိုမက္်ဖစးေနတတးတဲံ
ဤီ့သကးဤီ့ရဲ႔ မ္ကးႏြာထာ့ႀကီ့ ဘယးေရာကးသျာ့ပါလိမံး၈
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"သေဘၤာသီ့မစာ့ဘူ့လာ့ ေဒၚခ္တးလစး"

ဧညးံခနး့ထဲမြာ

ဤီ့ထိုငးေနၿပီ၈

ေရဒီယို

လိုငး့ေ်ပာငး့တဲံ

ကျီကျီ

ကျာကျာ

အသဵေတျကလဲ ဆူညဵေနၿပီ၈

"ဟငးံအငး့"
လတးက

ေနာကးဆဵု့တစးက္ိဳကး

ေကားဖီကို

အ်မနးေသာကးလိုကးၿပီ့

ထုိငးရာမြ ထတယး၈ သေဘၤာသီ့ မြညးံကို နဵနကးအေစာႀကီ့ ေကားဖီနဲ႓တျဲၿပီ့
လတးမစာ့တတးပါဘူ့၈

နမး့ၿပီ့ ႏႈတးဆကး လိက
ု ပ
း ါလာ့၈ လတးကေလ ဤီ့ထုိငးေနတဲံဆီလာၿပီ့ (သာတယး

အက္ငံးလုပးယူရတယး၈ နဵနကးဆို လတးက ပဲ်ပဳတးထမငး့ေၾကားတို႓၇ မုနး႓ဟငး့ခါ့တို႓၇

နာတယး မတျကးပါဘူ့) ကစး Kiss ေပ့လိုကးခ္ငး ပါတယး၈ ေတားၾကာေန

ေခါကးဆျဲ သုတးတို႓ပဲ စာ့ခ္ငးတာ၈

ဘာရူ့တာလဲလို႓ ေအားလိုကး မြာစို့လို႓၈ သစးသာ့တဵခါ့ကို လတးလတး ဖျငးံ

ပနး့ကနးေဆ့ဖို႓

ပနး့ကနးေတျကို

ေကားဖီေတာငး

လကးေဆ့ဇလဵုထဲ

အခ္ိနးမရြိေတာံ

ဘူ့ေလ၈

လဵုခ္ညးကိုပဲ

စာသငးခ္ိနးေတျမြာ
ွတးတတးတဲံ

လတးသျာ့ထညးံတယး၈

အ်မနးႏႈနး့နဲ႓

်ပနးွငးခဲံတယး၈ ဤီ့ရဲ႔ ဗီရုိဖျငးံၿပီ့ ဤီ့အက္ႌအ်ဖဴနဲ႓
ထုတးတယး၈

ဤီ့နဲ႓ရမြ

လတးကို ဤီ့မၾကညးံအာ့ဘူ့၈ တကယးဆို ထလာၿပီ့ လတးနဖူ့ေလ့ကို

လတး

ေကားဖီ

ေပါငးမုနး႓နဲ႓

"လတးသျာ့်ပီ ဤီ့" "အုိေက .... အုိေက"

အၿမဲတမး့

လတးအိတးခနး့ထဲ

ရခုိငး လဵုခ္ညးတစးထညးကို
အက္ႌအ်ဖဴလကးရြညးနဲ႓

လကးေထာကးကထိက

လိုကးတယး၈ ဒီလပ
ို ဲ ... လတးက က္ဴရြငးခနး့ကို အလ္ငးသျာ့ေနက္ေလ၈
ကလပးစးက
လဲဟုတး၇ P.A

ခုႏြစးနာရီမြာ

လဲ်ဖစးတဲံ

စမြာ၈

အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့လဲဟုတး၇

စာေရ့မ

လတးလတးေထျ့က က္ဴရြငးခနး့ကို အလ္ငးသျာ့၇

ရခုိငး

တဵခါ့ဖျငးံ၇ အာ့လဵု့ ရယးဒီ ်ပငးထာ့၈ ခုႏြစးနာရီထုိ့ဖို႓ ငါ့မိနစးအလိုမြာ (တစးမိနစး

ဆရာဤီ့သကးဤီ့ကို

တစးစကၠနး႓ ေနာကးမက္ေစရဘဲ) ဆရာ ဤီ့သကးဤီ့ ၾကျလာ လိမးံမယးရြငး႔ ၇

စာသငးခဵုကေန လတး ေင့ေမာ စိတွ
း ငးစာ့ခဲံတုနး့က တစးေန႓ေန႓ တစးခ္ိနးခ္ိနးမြာ

သဵဘာဂ္ာ တဵခါ့ကို လတးလတး တျနး့ဖျငးံလိုကးတယး၈

အဲဒီအက္ႌအ်ဖဴနဲ႓ ရခုိငးလဵုခ္ညးကုိ ကိုယးတုိငး ထုတးေပ့ရလိမံးမယးလ႓ ို လတးမေတျ႔
မိခဲံပါ ဘူ့ေနား၈
ခုတငးေပၚမြာ

ဤီ့ွတးစုဵကို

တငးၿပီ့

လတးေခါငး့ၿဖီ့တယး၇

မ္ကးႏြာ

++++++

တစးခ္ကးႏြစးခ္ကး ပုပးၿပီ့ ႏႈတးခမး့နီ့ ဆို့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ လကးကိုငးအိတးယူရငး့
ညကတည့းကထညးံထာ့တဲံ

က္ဴရြငးခနး့ေသာံ

ပါ၇

မပါ

လကးကိုငးအိတး

လႈပးၾကညးံ၈ ေနာကးဆဵု့ ဟနး့ခ္ိနး့ဘတးႀကိဳ့ေလ့ပတး၇ နာရီလဲပတးရငး့ နာရီၾကညးံ
ေတာံ လတးလတး စဵေတားခ္ိနးဟာ အကိုကးပဲ၈ ေ်ခာကးနာရီချဲၿပီ့ ဆယးမိနစး၈
ခုႏြစးနာရီထုိ့ဖို႓ မိနစး ႏြစးဆယးအလို၈ လတးလတး ဧညံးခနး့ထျကးလာတဲံအခ္ိနးမြာ
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ၾကညးံမေန

နဲ႓ေနား၈

နဵကရုိငး့

မယးေတားႀကီ့

ဘုရာံ၇

သမီ့ေတား

တို႓ကို

ေစာငးံေရြာကး ေတားမူပါဘုရာ့၈
မျနး၇ မျနး၇ အငယးေလ့၇ တူမေလ့ ပစၥညး့ေတျ သိမး့ဟဲံ၈ ဟိုအထုပးကို
အလ္ငးယူေလ၈ ဒီအထုပးေလ့ ပါမြ ညညး့ နဲ႓ ငါ ေရြ႔ဘွခရီ့ ဆကးႏိုငးမြာ
သိရဲ႔လာ့၈ မစာ့ရကး မေသာကးရကး တို႓တွ
ူ ရီ့ စုခဲံ ေဆာငး့ခဲံ သမြ္ ေလ့ေတျ၇
စုခဲံေဆာငး့

ခဲံသမြ္ေလ့ေတျ၈

မျနး

...

တူမ၇

မီ့ပူလဲယူ၇

ပနးကာလဲယူ၇

အွတးအစာ့လဲ ယူေနား၇ စကးေခါင့း လဲ ်ဖဳတးယူခဲံ၇ အမယးေလ့ ... ႏြေ်မာဆဵု့
အပိုငး့ (၀)

ကေတာံ ရြိဳ့ေကံစး ဗီရုိထဲက ပနး့ကနး ချကးေယာကး ေတျပါပဲ၇ အေဖတို႓ အေမတို႓
လကးထကးကတညး့ မသဵု့ရကး မစျဲ ရကး သိမး့ထာ့ ခဲံတာေတျ၈ ဒါေတျကို
ဘယးံႏြယး လုပးမလဲ၈ ထာ့ပစး ခဲံရလို႓ကေတာံ

တတိယထပး ညာဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာ

အကုနး မျမျေၾက

မြာပဲ၈

ဘယးံႏြယးမ္ာ့ လုပးရပါံမတုဵ့၈ ငါံေၾကာငး ေလ့ ေတျေရာ ဘယးံႏြယးလုပးမလဲ၈
ငါံသာ့ သမီ့ေလ့ ေတျ ေသရရြာေတာံမယး၈

နဵနကး
အိပးမကးထဲ

ငါ့နာရီချဲ
မြာေတာံ

သဵတဵခါ့

ဆျဲဖျငးံသဵဟာ

ငလ္ငးလႈပးၿပီ့

ေတားလဲ

ေဒၚေလ့ရဲ႔
သဵ

ႏို့တစးွကး

်ဖစးေနတတးတယး၈

ေၾကာကးစိတး ကို အတငး့ခ္ိဳ့ႏြိမးရငး့ ဖ္တးခနဲ ေပၚလာတဲံ အသိစိတး ထဲမြာ ဒါ
ငါ့နာရီချဲ၇ ဟိုဘကးခနး့က လူ႓ချစာႀကီ့ မိနး့မေလ့ ေရခလုတး ဆငး့ဖျငးံတာပါလို႓
မြတးေန ရငး့ကေန တေွါေွါ ်မညးတဲံ ငလ္ငးသဵကို ေ်ပာငး့လဲသျာ့်ပနးတယး၈
ဘုရာ့

...

ဘုရာ့

ငလ္ငးလႈပးေတာံမယး၈

ငလ္ငးမ္ာ့ လႈပးလို႓ကေတာံ ကနးထရိုကး တိုကး

ငလ္ငး
ေတျ

လႈပးေတာံမယး၈

အကုနးသျာ့မြာပဲတဲံ၈

အေပၚဆဵု့ ထပးေနတဲံ သူကေတာံ အရို့အသာ့ေတာငး ရြာေတျ႔မြာ မဟုတးဘူ့
တဲံ၈

ကိုယးေတားႀကီ့၇

ကိုယးေတားေလ့တို႓ေရ၇

ေမာငး့မႀကီ့တို႓

တူွရီ့ကို

ပစးမထာ့ပါနဲ႓ ဘုရာ့၈ ကယးေတားမူပါံ ဘုရာံ၈ ကိုႀကီ့ေက္ားေရ၇ ေဖႀကီ့ေက္ားေရ

ကိုႀကီ့နဲ႓

ကိုေလ့ေရ

...

တို႓

တူွရီ့

ခုလို

ဒုကၡေရာကးရတာ

နငးတို႓ေၾကာငးံဟဲံ၇ နငးတို႓ေၾကာငးံ၈ ေၾသား ... တကယး ဆို ငါံအစးမ၇ ငါံညီမနဲ႔ ငါတို႓
တူမ မိမဲံ ဖမဲံေလ့၇ အာ့ကို့ မရြိတာ မရြိ သနာ့ပါတယး၇ တစးသကးလဵု့ ေနခဲံတဲံ
ကိုယးံအိမး ကိုယးံရာမြာပဲ ေနပါေစေတာံ၈ မိဘေခါငး့ခ္တဲံ ေနရာေလ့ကိုလဲ ေ်ခရာ
လကးရာ မပ္ကး ေစနဲ႓၇ ဒါကို ထုချဲၿပီ့ေတာံ်ဖငးံ တို႓မယူဘူ့ ရယးလုိ႓မ္ာ့ မရြိဘူ့၇
အေဖတို႓ အေမ တို႓သေဘာ ႏြစးပတးလညး ပါေစဤီ့လို႓ ေတာငး့ပနး ယူရတဲံအထိ၇
အိမးနဲ႓ေ်မကို ေရာငး့ခ္ ချဲယူဖို႓ တ်ပငး ်ပငး လုပးတာေလ၇ မေကာငး့လိုကး ၾကတဲံ
ဟာေတျ၇ ကိုယးံမြာ်ဖငးံ ငိုရတာ မ္ကးရညးနဲ႓မ္ကးချကး၈
အလို ... မီ့ေခ္ာငး့ေတျ၇ မီ့လဵု့ေတျ အရမး့ခါလိပ
ု႓ ါလာ့၈ ငလ္ငးလႈပးေနၿပီ
ထငးတယး၇ ဟုတးတယး၇ ငလ္ငး လႈပးေနၿပီ့ တိုကးႀကီ့ ၿပိဳေတာံမယး ထငးတယး၇
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ဒီတိုကးႀကီ့ၿပိဳရငး လြညး့တနး့ ေစ့္ႀကီ့လဲ ၿပိဳမြာေပါံ၇ ေစ့္ၿပိဳရငး ဆုိငးပါၿပိဳၿပီ၇
ဆိုငးမြာ ပစၥညး့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့၇ အထညးေတျ၇ သနပးခါ့တဵု့ ေတျ၇ ပုဵရညးႀကီ့
ထုပးေတျ၇ သရကးသီ့ သနပး ပုလငး့ေတျ၇ မလုပးပါနဲ႓ ေစ့္ႀကီ့ မၿပိဳပါနဲ႓၇ မျနး ...
မျနးေရ ... လုပးပါဤီ့၇ ႀကီ့ေမ ေၾကာကးလုိကးတာ၈

ပိနးပိနးေလ့ကို မယဤးမျနးက ခပးၾကမး့ၾကမး့ ေလ့ လႈပးႏႈိ့လိုကးတယး၈ ေဒၚခငးေလ့
မ္ကးလဵု့ေတျ ပျငးံလာတယး၇ ထဵု့စဵအတုိငး့ "အငး"၇ "အယး"နဲ႓ ်ဖစးေနၿပီ ရုတးတရကး
ထလိုကး တယး၈

အေရာငးမ်ပယး မလျငးံတဲံ သို့ေမျ့ခ္ညးကို ေဒၚခငးေလ့ ဂုဏးယူ ေနက္၇ သူရဲ႔
ေဆာငး့တျငး့ လကးစျဲ ညွတးအက္ႌေလ၈
မယဤးမျနးက

အေဒၚလုပးသူရဲ႔

ၾကာ့ေနက္

ငလ္ငး

အိပးမကးကို

ေရြာငးတိမး့ ဖိ႓အ
ု တျကး အိပးခနး့ ်ပငးဘကးကို ထျကးတယး၈
...၇

ဘုရာ့

...

ေမာလိုကးတာ၇

ႀကီ့ေမကို

ေရတစးချကး

ေပ့စမး့မျန"း

"ႀကီ့ေမ ... မျနး ေၾကာငးစာအုိ့ တညးထာ့ ခဲံတယး၇ ႀကီ့ေမ သာ့သမီ့
ေတျက ေတာငး့လြၿပီ"

ခုတငးေဘ့ စာ့ပျဲေပၚက ေ်မေရ တေကာငး့ထဲကေန ဒနးေရချကးထဲကို
မယဤးမျနး ေရတစးချကး ငြဲ႔ရ တယး၈ အရကးသမာ့ မ္ာ့လို ေရကို အိပးရာေဘ့မြာ
ေဒၚခငးေလ့ ထာ့အိပးရတယးေလ၈ ေ်မေရ တေကာငး့ကို ေလ့ လို႓ တူမလုပးသူ
က ပလတးစတစး ေရခ္ိဳငံးသဵု့ဖို႓ အၾကဵေပ့ေပမယးံ ေဒၚခငးေလ့ က မသဵု့၇
ပလတးစတစး ေစားနဵသတဲံ၇ တကယးေတာံ ပလတးစတစးက ေစ့္ႀကီ့ၿပီ့ ေ်မေရ
ေစ့္ေပါလို႓ပါ၇

စတီ့ချကးေသ့ေတျ
ွယးထာ့တာ

"ဟုတးပါဘူ့ေအ၇ အိပးမကးပါ၇ အိပးမကးဆို့ေတျ မကးရငး့ ဒီလို်ဖစးတာပဲ"

အက္ပးကို ေဒၚခငးေလ့က ခၽျတး လုိကးတယး၇ ဘယးေလာကး ေဟာငး့ေဟာငး့

ပါ့စပးကေန မပီမသေတျ ွူ့ွူ့ွါ့ွါ့ေအားေနတဲံ ေဒၚခငးေလ့ ခႏၶာကိုယး

တေကာငး့က

ႀကီ့ေမ ဒီလို်ဖစးတာပဲ"

ေခၽျ့ရႊဲ ေနတဲံ ဘို့ေတား ဘုရာ့ လကးထကးက ဆျယးတာ အနီ ပို့ေပါကး

"ႀကီ့ေမ၇ ႀကီ့ေမကလဲ ်ဖစး်ပနးၿပီ၇ ႀကီ့ေမလုိ႓ဆ"ို

"ဘုရာ့

"ႀကီ့ေမကလဲ ပကးလကး မအိပးပါနဲ႓ဆို ေ်ပာမရဘူ့၈ ပတးလကးအိပးရငး့

ဘာေတျ

ဧညးံခနး့

ေရချကးလဲ

ေတားပါၿပီ၇

ွယးမေနပါဘူ့၇

ရြိဳ့ေကံစးဗီရိုထဲမြာ

ဒနးေရချကးေလ့ဆို၇

စတီ့ချကး

ရြိသာ့

ပဲ၈

လတးတစးလဵု့
ဧညးံသညးလာလုိ႓

ေရေသာကး ခ္ငးတယးဆုိရငး ခပးေပ့ ဖို႓ေပံါ၈ လူႏြစးေယာကးတညး့ပဲ ်ဖစး်ဖစး၇
ႏြစးဖဲံတညး့်ဖစး်ဖစး ဒီေခတးႀကီ့မြာ ေခၽျတာႏိုငးမြ၇ စစးစီႏိုငးမြ ေတားရုဵ က္မယးေလ၈

သူ႓အိပးမကး
ၾကာ့ရတာနဲ႓

ကို

မေ်ပာလိုကး

ေဒၚခငးေလ့မ္ကးႏြာ

ရေပမယးံ

ၾကညးလငး

ေၾကာငးေတျရဲ႔
သျာ့တယး၈

အသဵကို
သူ႓ရဲ႔အသဵ

ေညႇာငးညိညိ ေလ့နဲ႓ ်မညး်မညး" လုပးလိုကးခါရြိေသ့ အရျယးစုဵ ေၾကာငးဆယး
ေကာငး ေအားေ်ပ့ လာၾကတယး၈
"ဖိုကဲေလ့ေတျ၇ မိကဲေလ့ေတျေနား၇ မလငး့ေသ့ဘူ့ ဆာၿပီ နငးတို႓က
ဒီမြာ ... ႀကီ့ေမ်ဖငးံ အိပးမကး မကးရတာ ေမာလို႓၇ ငလ္ငးလႈပးတာ သိလာ့ ...
အိပးမကးထဲမြာ"
ေကာငး့တယး၇

ေကာငး့တယး၇

ႀကီ့ေမ

အိပးမကးအေၾကာငး့

နာ့ေထာငးမယးံ သူေတျ ရြိသျာ့ၿပီ၇ အိပးခနး့ သနး႓ရြငး့ေရ့ လုပးရငး့ ႀကီ့ေမကေ်ပာ
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...၇

ေၾကာငးေတျက ေဘ့ကေန ွိုငး့ၿပီ့

တေညာငးေညာငးေအားၾက၇ ႏို႓မိုဆို

ၿပီ့ေတာံ ွမး့ခ္ဴလဵု့သျာ့ွယးရငး မယဤးမျနး စိတးညစးရတဲံ ်ပႆနာ၇

မယဤးမျနး ေဘ့နာ့မြာ ႀကီ့ေမ တအိအိ လုပးေနရငး အလုပးေတျ က ၿပီ့မြာ

ေစ့္ေအာကးထပး

မဟုတးေတာံဘူ့၈

ဆိုလိုကးရငး ်ပနးေမ့ၿပီ၇ "လူႀကီ့လာ့၇ ကေလ့လာ့ အစးမ" တဲံ၇ (ွမး့ခ္ဴအလဵု့က

အလုပးမၿပီ့ရတဲံထဲ

ႀကီ့ေမ

အိပးမကး

မကးတဲံနဵနကးဆို

သျာ့ႏိႈ့ရ၇

ေရခပးတိုကးရ၇ ေ်ပာရဆိုရနဲ႓ အလုပးတစးခု ပို်ပနးေရာ၇ ညဤီ့ပိုငး့တို႓၇ ညသနး့ေခါငး
တို႓မကးတာ ေကာငး့တယး၇ ႀကီ့ေမ ွူ့ွါ့၇ ွူ့ွါ့ ်ဖစးလာရငး ႏိႈ့လိုကး၇ ေရတိုကး
လိုကး၇ ၿပီ့ေတာံ ဘုရာ့စာရျတးၿပီ့ တူွရီ့ႏြစးေယာကး ်ပနးအိပးၾက၇ ၿပီ့ေရာ၈ ခု
နဵနကးမြာက အလုပးေတျနဲ႓ နဵနကးေလ့နာရီချဲမြာ မယဤးမျနး အိပးရာ ထတယး၈

ေဆ့ကုလာ့

ေလ့ဆုိငမ
း ြာ

"ွမး့ခ္ဴလဵု့

တစးလဵု့"လို႓

ကေလ့ နဲ႓ လူႀကီ့အတျကး အေသ့နဲ႓အႀကီ့ ရြိတာကို့) အဲဒီအခ္ိနးမြာ လူႀကီ့ လို႓
်ပနးေ်ပာရမြာကို မယဤးမျနး ရြကးၿပီ့၈ မ္ကးႏြာနီနီနဲ႓ မယဤးမျနး ရြကးၿပီ့ "လူႀကီ့၇
လူႀကီ့"လို႓ စိတးတို သလို ေ်ပာလိုကးတုိငး့လဲ ေဆ့ကုလာ့ ေလ့က ၿပဵဳ့စိစိနဲ႓
ေဆ့ဗီရိုကို ဖျငးံတတးတယး၈ ွမး့ခ္ဴလဵု့ စကၠဴအိတးေလ့ကို လြမး့ေပ့ေတာံလဲ
ၿပဵဳ့စိစိ၈

အိပးရာထတာနဲ႓ မယဤးမျနး ပထမဆဵု့ လုပးရတဲံ အလုပးက ေဆ့ေသာကးရ်ခငး့ပဲ၇

ဒါထကး အဓိက က္တာကေတာံ ေစ့္ႀကီ့်ခငး့ပါပဲ၈ လူႀကီ့ ွမး့ခ္ဴလဵု့က

ဘာေဆ့လဲ ဆိုေတာံ ွမး့ႏုတးေဆ့ လဲ်ဖစး၇ ဗိုကးခ္ပးေဆ့ လဲ်ဖစးတဲံ ဆာ့ခါ့၇

တစးလဵု့ကို ငါ့က္ပးေတာငး၇ သူ႓က္နး့မာေရ့ အတျကး ေန႓တိုငး့ခ္ဴရမယးဆိုရငး

ႏျယးခ္ိဳ၇ လ္ကးဆာ့နဲ႓ ေရြာကးရညးတုိ႓ကို အခ္ိဳ့က္ေရာေႏြာ ေဖ္ားစပး ထာ့ တဲံ

ေန႓တုိငး့ ငါ့က္ပး ကုနးမယး၇ ွမး့တစးခါ သျာ့ဖို႓အတျကး ငါ့က္ပး ကုနးရမယး

ေဆ့၇ ဒီေဆ့ကို ေန႓စဤးမြနးမြနး ေသာကးသဵု့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ွမး့ခ္ဳပးသူ ွမး့ေပ္ာံေပ္ာံ

ဆိုတာကေတာံ မဟုတး ေသ့ဘူ့ဆုိၿပီ့ ႀကီ့ေတားလုပးသူက တူမေရာဂါ အတျကး

သျာ့ၿပီ့ ဗီုကးပူသူ၇ ွေနသူမ္ာ့လဲ ဗိုကးခ္ပး၍ ပိနးသတဲံ၇ ေစ့္ထဲက ပရေဆ့

အကုနးအက္ သကးသာတဲံ ေဆ့ရြာတယး၈ အဲဒီမြာ ေစ့္ထဲ ပရေဆ့ဆိုငးက

ေရာငး့တဲံ

တတးတယး၇

ကိုယးနဲ႓ မ္ိဳ့တူစု အပ္ိဳႀကီ့ဆီက ေဆ့ရခဲံ တာပဲ၈ ႏျယးခ္ဳိလ္ကးဆာ့ ႏြစးက္ပးဖို့၇

ေစ့္ထဲမြာ တစးေနကုနး အေညာငး့ ထုိငးရလို႓ လာ့၇ ေစ့္အိမးသာကို ရျဵ႔ၿပီ့

ဆာ့ခါ့ႏြစးက္ပးဖို့ဆို ေလ့ချကးစာ ရတယး၇ ေရြာကးသီ့ တစး်ခမး့ က ႏြစးက္ပး

မသျာ့ဘဲ တစးေနကုနး ေအာငးံထာ့ ရငးကပဲ ်ဖစးသျာ့သလာ့ မဆုိႏိုငးပါဘူ့၈

ဆိုေတာံ အာ့လုဵ့ ေ်ခာကးက္ပး၇ တစးချကးကို တစးက္ပးချဲပဲ က္မယး၈ ကဲ ...

အစးမႀကီ့ရဲ႔

ွမး့ခ္ဳပးတာမြ

လမး့ညႊနးေလ၇ မယဤးမျနးက ွမး့ခ္ဳပး

တစးခါ

တစးခါ

(မရိုေသစကာ့)

ေလ့ငါ့ရကးေန႓မြ

သျာ့ေတာံတယး၈ သျာ့ဖို႓ရာ အတျကးလဲ ွမး့ကို အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ခ္ဴရတယး၈ ေရေႏျ့ေတျ
မ္ာ့ႀကီ့ ေသာကးခ္ဴရတယး၈ ေရေအ့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ေသာကးခ္ဴ ရတယး၈

အမ္ာ့ႀကီ့ သကးသာ မသျာ့ဘူ့ လာ့၈ ၿပီ့ေတာံ ဒီေဆ့က ဗိုကးခ္ပးၿပီ့ လူကိုလဲ
ပိနးေစဤီ့မတဲံေလ၈
မယဤးမျနး

မႏြစးကစၿပီ့

ွလာတယး၈

ဗိုကးေခါကးလဲ

ထူလာတယး၈

ဒါေတာငး မရပါဘူ့၈ မရတာ မ္ာ့တယး၈ မရေတာံ ဘာလုပးရလဲဆို ေတာံ

အသကးအရျယး ေၾကာငးံလဲပါမြာ ေပါံ (ႀကီ့ေမ ငါ့ဆယးံ ခုႏြစးဆိုေတာံ) မယဤးမျနး

ႏိုငးငဵ်ခာ့က လာတဲံ ွမး့ခ္ဴလဵု့ နဲ႓ ခ္ဴရတယး၈ ဒါမြ ရတယး၈ ဒါေပမယးံ ်ပႆနာက

သဵု့ဆယးခုႏြစး၇ ဒါေပမယးံ သူမ္ာ့ေတျလို ကေလ့လဲ မေမျ့ရ ဘဲနဲ႓ အပ္ိဳႀကီ့ တနးမဲံ

အဲဒီ

ဗိုကးပူ မခဵႏိုငး ေပါငးေတား၇ အပ္ိဳဆိတ
ု ာ အအုိေတျနဲ႓ တူေနလို႓ ဘယး်ဖစး မြာလဲ၇

ွမး့ခ္ဴလဵု့နဲ႓

ခဏခဏခ္ဴရငး

စအိုကငးဆာ

်ဖစးတတးတယး

လို႓

ေ်ပာၾက်ပနးေရာ၈
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အပ္ိဳပီပီ ဗိုကးခ္ပး ရမယး၇ ခႏၶာကိုယး သျယးလ္ေနရမယး၈ ႀကီ့ေမက ေ်ပာတယး၈

ငါ့မိနစးေလာကး ေနၿပီ့ေတာံ သျာ့ေရာ၈ တစးခါပဲ၇ ေနာကး မသျာ့ေတာံဘူ့၈

ဘယးေလာကး အသကးႀကီ့ႀကီ့ အပ္ိဳဂုဏး ကုိ ထိနး့ထာ့ ႏိုငးရမယးတဲံ၈

ေစ့္အိမးသာ မြာ ထပးသျာ့ဖို႓လဲ မလိုဘူ့ ဆိုေတာံ မယဤးမျနး သေဘာက္တယး၈

ႀကီ့ေမဟာ

ခုထိ

မ္ကးခဵု့ေမႊ့

ဆျဲ၇

မိတးကပး

လိမး့ၿမဲ၇

ႏႈတးခမး့နီ

ေလ့နာရီချဲ အိပးရာထ၇ ေဆ့ေသာကးၿပီ့တာနဲပ မယဤးမျနး မ္ကးႏြာသစး၇

ေဖ္ာံေဖ္ာံေလ့ ဆို့ၿမဲ၇ အေရာငးႏုႏု ေလ့ေတျ ကိုလဲ ွတးၿမဲ၇ ငယးငယး ကလို

သျာ့တိုကးတယး၈ မယဤးမျနး တို႓ တူွရီ့ ရဲ႔ သျာ့တိုကး ေဆ့က အေကာငး့စာ့၈

ခႏၶာကိုယးကလဲ ပိနးသျယးၿမဲ၈ (အဲဒီၾကာ့ထဲက ႀကီ့ေမ ဗိုကးေခါကးထူေနတယး)

မိတးအငး ေဒၚခငးေလ့၇ ဆာ့နဲ႓ ဖျဲ်ပာမႈနး႓ကုိ ညကးညကးပါေအာငး ပလငး့ နဲ႓

အဲဒါ ဘာ်ဖစး လို႓လဲ၈ မိနး့မေတျဟာ ပ္ိဳပ္ိဳ၇ အုိအို

လြိမးံထာ့

အသကး ႀကီ့လာရငး

ေသာ

သျာ့တိုကးေဆ့၈ ဒီသျာ့တိုကးေဆ့ ဟာ

သူတို႓

ဘုိ့စဤး

ဗိုကးေခါကးထူ၇ ဗိုကးႀကီ့ေတျ ပူလာ ၾကတာပဲ လာ့၈ ဒီလိုဆို ပ္ိဳတာနဲ႓အိုတာ

ေဘာငးဆကး သဵု့ခဲံၿပီ့ အေကာငး့ဆဵု့ သျာ့တိုကးေဆ့ လို႓ ေဒၚခငးေလ့က

ဘာထူ့ေတာံ လို႓လဲ၈ ဟငး့ ... အုိရတာမြ အိမးေထာငးအရသာ၈ အုိ ... မဟုတး

ဆိုတယး၈ သျာ့ တုိကးတဵကေတာံ ဘယးေသာအခါမြ ွယးစရာ မလိုတဲံ ကိုယးပိုငး

ပါဘူ့၇ သေဘာ ေ်ပာတာပါ၈ ႀကီ့ေမမ္ာ့ သိလို႓ကေတာံ စိတးကူ့ေတာငး အမႈနး႓်ဖစး

လကးညႇိဳ့ သျာ့တိုကးတဵ၈

်ဖစးသျာ့ တယး ေနား ... မေရႊမျနး၈

မ္ကးႏြာ သစးတဲံအခါမြာ (ႀကီ့ေမရဲ႔ စညး့စနစးအရ) မယဤးမျနး ဆပး်ပာနဲ႓

ႀကီ့ေမဟာ သူ႓ဘွကို မယဤးမျနးအတျကး စေတ့ခဲံတာတဲံ၈ မယဤးမျနးကို

မသစးဘူ့၈ ေ်ခာကးနာရီ ေက္ားရငး ေရခ္ိဳ့မြာ ်ဖစးတဲံအတျကး ဆပး်ပာကို ႏြစးခါ

ခ္စးလျနး့လို႓တဲံ၈ ႀကီ့ေမ ညီမ မယဤးမျနး အေမ မီ့ဖျာ့ၿပီ့ ဆဵု့ကတညး့က မယဤးမျနး

မကုနးရေအာငးေပါံ၈ သဵု့တဲံ ဆပး်ပာကလဲ က္နး့မာေရ့နဲ႓ ညီညျတး ေအာငး

ႀကီ့ေမလကးထဲ ေရာကးခဲံရတာေပါံ၈ တကယးေတာံ ႀကီ့ေမ ဟာ မယဤးမျနးရဲ႔

ကာေဘားလစး၈

အေမလဲ အေမပါပဲေလ၈ ႀကီ့ေမစကာ့ကို မယဤးမျနး နာ့ေထာငး ရမြာပါ၈ ႀကီ့ေမ
တစးသကး

သူ႓ကိုချဲမသျာ့ရဘူ့ဆိုတဲံ

နာ့ေထာငးရမြာပါ၈

ႀကီ့ေမကို

ႀကီ့ေမစကာ့ကို

မယဤးမျနး

ေၾကာကးလဲ

မယဤးမျနး
ေၾကာကးတယး၈

(တစးခါတစးခါ စိတးပ္ကးမိတာ က လျဲရငး) ခ္စးလဲ ခ္စးတယးေလ၈ ခုထိ အသကးရြိ
ထငးရြာ့

(ေနာကးအိမးေထာငးန)ဲ႓

ရြိေနေသ့တဲံ

ေဖေဖံ

ထကးကို

မယဤးမျနး

ႀကီ့ေမကို ခ္စးပါတယး၈

နဵနကး

ေပၚဆနး့ေမႊ့နဲ႓ ဧညးံမထကို ေရာထာ့တဲံ ဆနး၈ သမဆိုငးကရတဲံ ဧညးံမထကို
ေရာငး့ၿပီ့ ေပၚဆနး့ေလ့ပဲ ွယးစာ့ၾကပါစုိ႓ဆိုလဲ မရဘူ့၈ ထမငး့အုိ့ကိုလဲ လြ္ပးစစး
ထမငး့အို့

အေသ့ွယးရေအာငး

်မနးတယးလို႓

ေ်ပာလဲ

မရဘူ့၈

လြ္ပးစစး

ထမငး့အို့နဲ႓ ခ္ကးတဲံ ထမငး့ မႀကိဳကးဘူ့၈ ခဲတဲတဲႀကီ့တဲံ၈ လြ္ပးစစးထမငး့အို့
ေစ့္ကိုလဲ ေဒၚခငးေလ့ မႀကိဳကးဘူ့ေပါံေလ၈ ေပၚဆနး့ခ္ညး့ မစာ့တာ ကလဲ

ႀကီ့ေမရဲ႔ ေဆ့ဟာ မယဤးမျနး အတျကး မဆို့ပါဘူ့၈ ခုခ္ိနးထိေတာံ
ဟုတးေနတယး၈

မ္ကးႏြာ သစးၿပီ့ေတာံ မယဤးမျနး ထမငး့အုိ့ ဆနးေဆ့တယး၈ ဆနးက

အိပးရာ

ထထခ္ငး့

ေသာကးလိုကးရငး

ေလ့ဆယးံ

အကုနးအက္ မ္ာ့မြာစို့လို႓၈
သူ႓စကာ့ အတုိငး့ ဒီေခတးႀကီ့က ေခၽျတာႏိုငးမြ၇ စစးစီႏိုငးမြ ေတားရုဵ
က္မယးေလ၈ ဒါပဲ၈
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လြ္ပးစစး မီ့ဖိုနဲ႓ ခ္ကးဖို႓ေတာငး ေတားေတား ေ်ပာရတာ၇ မီ့ေသျ့ပဲတဲံ
သူက၈

လြ္ပးစစး

မီတာခႏႈနး့

ေလ့ ညီအစးကို ႏြစးေကာငးရယး၇ မေအ ေၾကာငးမႀကီ့ ရယးက မယဤးမျနးတို႓ တူွရီ့

ယြဤး်ပလိုကးေတာံ မြ လြ္ပးစစးမီ့ဖို ထျကးလာ ေတာံတယး၈ ဒါေတာငး ခု မီ့ေတျ

ခုတငး ေပၚမြာပဲ လာအိပးၾကတယး၈ ေတားေသ့တယး၈ ခုတငးေပၚမြာ အီ့ယိုတာ၇

ပ္ကးေတာံ မီ့ေသျ့နဲ႓ ခ္ကးရတဲံအခ္ိနး ခဏခဏ ညညး့ေသ့တယး၈

ရြဴ့ေပါကး တာ မလုပးလို႓၈ မီဖို့ခနး့ထဲ သျာ့လုပးရငးလုပး၇ မလုပးရနး ွရနးတာဘကး

ဒီလုိက္

မီ့ဖို

တျကးေန

လြ္ပးစစး

တာေလ၈

မီ့ဖိုႀကီ့က

မီ့ေသျ့ေစ့္

ဘာသျာ့

နဲ႓

အကုနးလဵု့ မီ့ဖိုခနး့ထဲ မြာ မအိပးပါဘူ့၈ ႀကီ့ေမနဲ႓ မယဤးမျနးခ္စးတဲံ ေၾကာငးထီ့

လုပးမြာလဲတဲံ၈

ၿပီ့ေတာံ

ထမငး့အုိ့ကိုလဲ ညကတညး့က ဆနးေဆ့ ေရထညးံၿပီ့ ထာ့ပါမယးဆို မရဘူ့၈

သျာ့ေ၄ာ၈
အဲ

...

ဟိုဘကးခနး့က

ွရနးတာကိုလဲ

ခုနးကူ့ၿပီ့

သျာ့သျာ့ပါလို႓

နဵနကးက္မြပဲ တညးရမယးတဲံ၈ တညးတဲံအခါမြာလဲ မ္ကးႏြာ မသစးေသ့ဘဲ မတညး

အာ့နာစရာ၈ ွရနးတာ တဵခါ့ကို ပိတးရငး ပိတးမြ၇ မပိတးရငး သျာ့တာပဲ၈ ႀကီ့ေမ

ရဘူ့၈ မ္ကးႏြာသစးၿပီ့မြ တညးရမယး၈ မ္ကးႏြာမသစးဘဲ မတညးေကာငး့ဘူ့ တဲံ၈

ကလဲ ညအိပးခါနီ့ အိပးခနး့ အလဵုပိတးထာ့ရငး အသကးရြဴမွ်ဖစးၿပီ့ ေနလို႓

ထမငး့အုိ့

တညးၿပီ့ရငး

ထမငး့ေၾကားဖို႓နဲ႓ ေၾကာငးစာအုိ့

်ပငးရမယး၈

ၾကကးသျနးနီ တစးလဵု့ ပါ့ပါ့လြီ့ ထာ့၇ ထမငး့ၾကမး့ ကို ဆာ့နဲ႓ နယးထာ့၈
ကုလာ့ပဲ်ခမး့ ေၾကားဘူ့ အဆငးသငံးထာ့ (ပဲ်ပဳတးကို တိုကးေအာကးထပးထိ နဵနကး
အေစာႀကီ့ ဆငး့ွယးဖို႓

တူမကို စိတးမခ္တဲံ အတျကး ပဲ်ပဳတး

တစးဆယးသာ့ ငါ့က္ပး်ဖစး

တဲံ

အတျကး

ထမငး့ေၾကားထဲမြာ

ေစ့္ကလဲ
ေဒၚခငးေလ့

ကုလာ့ပဲ်ခမး့ ေၾကား နညး့နညး့ပဲ ထညးံေတာံတယး)၈
ေၾကာငးစာအို့ကေတာံ

အထူ့တေထျ

မ်ပငးရပါဘူ့၈

ဆနးကျဲနဲ႓

ပုစျနးေပါကးစေလ့ေတျနဲ႓ ေရာက္ိဳတယး၈ တစးခါတစးေလ ေဒၚခငးေလ့ ေစတနာ
သဒၶါတရာ့ ထကးသနးရငး အထူ့အချငးံအေရ့အေနနဲ႓ အမဲသာ့၇ အစေလ့ ေတျနဲ႓
ေရာက္ိဳ့ ေပ့တယး၈ အဲဒီ အို့ႏြစးအို့ ်ပငးၿပီ့တာနဲ႓ မယဤးမျနးလုပးတဲံ အလုပးက
က္ဵဳ့၇

ေၾကာငးစာ့ချကး

ရတယး၈ ွရနးတာ တဵခါ့မြ ဖျငးံမထာ့ရငးလဲ ဖျငးံစရာ အေပါကး ဘာမြ မရြိဘူ့ေလ၈
မယဤးမျနးတုိ႓

ေဆ့ရတဲံအလုပး၈

ေၾကာငးေတျကုိ

မီ့ဖိုခနး့ထဲမြာပဲ ေထာငးံေလ့မြာ ဂုနးနီအိတး ႏြစးလဵု့ခငး့ၿပီ့ အိပးစရာ လုပးေပ့
ထာ့တယး၈ ေရချကး၇ စာ့ချကးေတျ ခ္ေပ့ထာ့တယးေလ၈ ဒါေပမယးံ ေၾကာငး

အခနး့က

ေ်ခရငး့မြာေတာံ

ညာဘကး်ခမး့ဆိုေတာံ

အလငး့ေရာငး

နဲ႓

ေခါငး့ရငး့

က

ေလရဖို႓အတျကး

အလုဵ၈

တရုတးကတး

မြနးေပါကးေလ့ေတျ တပးထာ့ ပါရဲ႔၈ အပ္ိဳႀကီ့ႏြစးေယာကး ခုတငး ေ်ခရငး့နဲ႓
တရုတးကတးမြနးေပါကးနဲ႓ ဟိုဘကးကပးလ္ကး တိုကး ်ပတငး့ေပါကး နဲ႓က ကပးလို႓
ဆိုေတာံ

ပုစျနးချဵမႈနး႓ကို ဆာ့ေလ့နဲ႓ ေရာက္ိဳတာ ပါ၈ မုိ့တျငး့ ငါ့၇ ပုစျနးေလ့ေပါရငးေတာံ ငါ့

ေၾကာငးေခ့္

ထုိငးလို႓မရ ်ဖစးတတးတယး၈ အဲဒီေတာံ ွရနးတာတဵခါ့ ဟဟေလ့ လုပးထာ့

မ်ဖစးေရ့ခ္

မ်ဖစး၈

ေဒၚခငးေလ့

ဒါက္

ပိုကးဆဵ

မေႏြေ်မာဘူ့၈

မြနးတရုတးကတး ေတျ ်ဖဳတးၿပီ့ အုတးနဲ႓ အေသပိတးလိုကးတယး၈
ဟ ထာ့တဲံ ွရနးတာ တဵခါ့ကေန ဟိုဘကး ွရနးတာကို ကူ့ရုဵတငးဆို
ေတားေသ့တယး၇ ဖုိကဲေလ့ တု႓က
ိ ၈

ွရနးတာတငး

မဟုတးဘဲ ဟိုဘကးက

အိပးခနး့ထဲ ထိမ္ာ့ ွငးၿပီဆို သျာ့ၿပီ့၈ ဟိုဆရာႀကီ့ (ႀကီ့ေမေခၚတဲံ လူ႓ချစာႀကီ့)
မုနးတုိငး့ က္ေတာံတာပဲ၈ လိုကးဟ၇ ဆီ့ဟ၇ ဖမး့ဟ၇ ရိုကးပါနဲ႓၈ ဘာလို႓ မ္ာ့
ေၾကာငးေလ့
မိနး့မငယးငယး

ေတျကို

ဒါေလာကး

က္ေတာံ

မ္ကးလဵု့

သူ

မုနး့ပါလိမံး၈

ၾကညံးဤီ့

ယူထာ့တဲံ

ွိုငး့ွိုငး့စကးစကးေလ့ေတျနဲ႓

ဆဵပငးတို

ဖျာ့ဖျာ့ေလ့နဲ႓၇ ခ္စးစရာ ေမျ့စုတးဖျာ့ ေၾကာငးမေလ့ နဲ႓ တူကတူနဲ႓၈ ဒီေလာကး
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ေဒါသႀကီ့ၿပီ့ ေၾကာငးေလ့ ေတျကို ရနးရြာတတးတဲံ အသကးႀကီ့ႀကီ့ လူႀကီ့
တစးေယာကးကို ဘာေၾကာငးံမ္ာ့ လတးလတး ဆိုတဲံ ေၾကာငးမေလ့က လကးထပး

မယဤးမျနး အွတးေလြ္ားၿပီ့၇ ထမငး့အုိ့လဲ ႏြပးၿပီ့တဲံအခ္ိနးမြာ ငါ့နာရီချဲၿပီ၈
မယဤးမျနးရဲ႔ ဗိုကးလဲ အစျမး့်ပၿပီ့၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ ႀကီ့ေမကလဲ ႏို့လာတတးတယး၈

ယူခဲံပါလိမးံေနား၈ အငး့ ... ခ္စးတဲံစတ
ိ းဟာ ဆနး့ၾကယးဆိုတာ ဒါမ္ိဳ့ ေနမြာေပါံေလ၈
မယဤးမျနး

ေၾကာငးစာ့

ချကးေဆ့

ေနခ္ိနးနဲ႓

ႀကီ့ေမ

အသဵၾကာ့

တဲံအခ္ိနးႏြစးခ္ိနး ဟာ ဖို့ကဲေလ့တို႓ မိကေလ့တို႓ အကဲံဆဵု့အခ္ိနးပဲ၈ ေၾကာငးစာ့
ချကးေဆ့တဲံ ေဘ့ကေန ပျတးသီ့ပျတးသပး တို့ေွြ႔ၾက ၿပီ့ တေညာငးေညာငး
ေအားၾက

ေတာံတာပဲ၈

ဆာကုနးၾကၿပီေလ၈

မယဤးမျနး

သျာ့တဲံ

+++++

ေနာကးကို

တေကာကးေကာကး လိုကးေန ၾကေတာံတာပဲ၈ ထမငး့အို့ မဆူခငး မယဤးမျနးက
အိပးခနး့ထဲ

်ပနးွငး

ၿပီ့

အွတးေလြ္ားဖို႓

ေနာကးက

တေညာငးေညာငး

နဲ႓

အွတးညစးေတျ

လိုကးၾက၈

ေရခ္ိဳ့

သျာ့ယူေတာံလဲ
ခနး့ထဲ

ွငးၿပီ့

ဆပး်ပာတုိကးေတာံ လဲ ေဘ့နာ့မြာ သူတို႓ကို ေရစိုမြာစို့လို႓ တဟဲံဟဲံ လုပးရတာက
တစးမ္ိဳ့၈ ဆူစ်ပဳတဲံ ထမငး့အို့ သျာ့ဖျငးံၿပီ့ ေမႊရတာ က တစးမ္ိဳ့နဲ႓ ေတားေတား
အာ့ေပ့တဲံ ဟာေလ့ ေတျ၈ ေရပီပါ ေပၚခုနးတတးတဲံ ေကာငးက ခုနးတတး လို႓ ပီပါ
ထဲ က္မြာစို့လို႓ ဆျဲခ္ရတာက ရြိေသ့တယး၈
ေရကေတာံ ပီပါႏြစးလဵု့နဲ႓ ညအိပးရာ ွငးခါနီ့ ်ဖညးံထာ့ရငး မယဤးမျနးတို႓
တူွရီ့ တစးေန႓စာေတာံ ေလာကးတယး၈ နဵနကးဘကး အွတးေလြ္ား ေရခ္ိဳ့၇
သဵု့စရာရြိတာ

အကုနးသဵု့၇

ညေနဘကး

ေရမို့ခ္ိဳ့

ဖို႓ထိ

ပီပါႏြစးလဵု့က

ေလာကးတယး၈ နဵနကးဘကး အေစာႀကီ့ ေရခလုတး ေ်ပ့ဖျငးံစရာ မလိုဘူ၈ ဖျငးံလို႓
လဲ မရ ဘူ့ေလ၈ ဘယးအခ္ိနး သျာ့ၾကညးံၾကညံး၇ ေအာကးလႊာက လူေတျကလဲ
ၾကညးံဤီ့၈ ရြစးေယာကး ကို့ေယာကး ေလာကး ရြိမယး ထငးတယး၈ ကေလ့ေတျေရာ၇
ဘာေတျေရာဆိုေတာံ ေရက

ကုနးမြာေပါံ၈

မယဤးမျနးတို႓

အေပၚလႊာ

ကလဲ

သူတို႓လိုသာ လူမ္ာ့ရငး ေရ်ပႆနာနဲ႓ ေန႓တုိငး့ ေနာငးဂ္ိနးခ္ရမြာပဲ၈
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ေကား၇ ေကားၿပီ့ ႀကီ့ေမက ေအ့ေအာငး တဖူ့ဖူ့ နဲ႓ မႈတးလိုကး၇ စာ့ချကးေလ့
ေတျထဲ ထညးံေပ့လိုကး၇ ဟိုေကာငးေတျက ေခါငး့မေဖားေအာငး စာ့လိုကး ၾကနဲ႓
ၾကညးံ လို႓ ေတားေတား ေကာငး့တယး၈
"ဖို့ကဲေလ့၇ ေဟံေကာငး လုမစာ့ရဘူ့၇ ကုိယးံချကးနဲ႓ ကိုယးစာ့ရမယးလို႓
ႀကီ့ေမ ေ်ပာထာ့တာ မဟုတလ
း ာ့၈ ေ်ပာလို႓မရရငး တုတးတုတးေနား၇ တီတီမျနးေရ၇
တုတးတုတး

ယူခဲံပါ၈

ေၾကာကးတယး၇
ၾကညးံစမး့၇

ေၾကာကးသလာ့

ေ်ပာစကာ့ေတာံ

ၾကညးံစမး့၇

ဟုတးလာ့၇

နာ့မေထာငးဘူ့၈

စာ့ေနပဵုက

တုတးတုတး
ဟိုေကာငးမ

အထကးတစးွကး

က္ေတာံ
ခ္စးခ္စး

ေအာကးတစးွကး၇

မိနး့ကေလ့ ဆိုတာ ဘယးလို စာ့ရသလဲ၇ ႀကီ့ေမ သငးထာ့ တယးေလ ...
ေမံၿပီလာ့၇ မိနး့ကေလ့ဆိုတာ အစာ့ အေသာကး ဢေ်ႏၵရရ၇ သပးသပးရပးရပး
စာ့ရတယး၇ ေအာကးကို မဖိတးရဘူ့၇ ေ်ပာတာ မရရငး ႀကီ့ေမ ရုိကးမယး ေနား၇
အပိုငး့ (၁)

ႏႈတးသီ့ကို ရုိကးမယး၇ ဘာမြတးလဲ၇ အဵမာ ... ငါံ ်ပနးမစျာနဲ႓၇ ဒီပါ့စပးက ဒီပါ့စပးက
စျာဖို႓ ေတာံ တတးတယး ဟုတးလာ့"
ေၾကာငးစာ ေကၽျ့ေနတဲံ အခ္ိနးဟာ ႀကီ့ေမအတျကး အေပ္ားဆဵု့အခ္ိနးပဲ၈
မယဤးမျနးကေတာံ

ထမငး့ေၾကား

ေၾကားရငး့၇

ညခ္ကးၿပီ့သာ့

ဟငး့ေတျ

(ငါ့ေၾကားႏြပးနဲ႔ ငါ့ပိရညး ႏြစးချကး တညး့ပါ)က ေႏႊျ့ရငး့နဲ႓ ႀကီ့ေမ စကာ့ေတျကို
နာ့ေထာငး ေနတတးတယး၈ ခ္စးခ္စးတုိ႓၇ သစးသစးတို႓ ေၾကာငးမေလ့ေတျကို ႀကီ့ေမ
"ႀကီ့ေမေရ ေၾကာငးစာ က္ကးၿပီ၇ ႀကီ့ေမ သာ့သမီ့ေတျ လာေကၽျ့ေတာံ"
"ေအ့ ... ေအ့ ... လာၿပီ၇ လာၿပီ ... တီတီမျနး ေရ၇ အေနားတို႓
ခ္ာလြပါၿပီဂ္ာ၇ ေကၽျ့ေတာံဂ္ာ"
ဧညးံခနး့ ထဲကေန ႀကီ့ေမနဲ႓ ေၾကာငး ဆယးေကာငး တွုနး့ွုနး့ ေရာကး
လာၾကတယး၈ ပူေနေသ့တဲံ ေၾကာငးစာ အုိ့ ထဲကေန သစးသာ့ ေယာကးမေလ့နဲ႓

ဆဵု့မ သငး်ပတဲံ စကာ့ေတျဟာ မယဤးမျနး ငယးငယးက ႀကီ့ေမဆီက ၾကာ့ခဲံရတာ
ေတျနဲ႓ အတူတူပဲ၈
မယဤးမျနး ထမငး့ေၾကားၿပီ့၇ ဟငး့ေႏႊ့ၿပီ့လို႓ မီ့ဖိုေပၚ ေရေႏျ့အို့တညး၈
ႀကီ့ေမ မ္ကးႏြာ သစးရငး့ ေဆ့ေၾကာထာ့တဲံ ဆျမး့ေတား ပနး့ထဲက
ပနး့ကနး်ပာ့

တစးခ္ပးမြာ

ဆျမး့ေတားခူ့၇

ေသာကးေတား

ေရချကးထဲကို
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ေသာကးေတား ေရထညးံဖို႓နဲ႓ က္နးတဲံ ပနး့ကနး်ပာ့တစးခ္ပးထဲ ဆျမး့ေတားတငး

ေ်ပာလိက
ု းရငး ႀကီ့ေမ တစးေယာကး ၿပဵဳ့ရႊငး ေနတာပဲ၈ တစးပတးတစးခါ ဤပုသးေန႓

မုနး႓ထညးံဖို႓ကေတာံ ႀကီ့ေမ တာွနး၈ ေသာကးေတား ေရအို့က ဘုရာ့ စငးေပၚမြာ၇

တိုငး့ မပ္ကး မကျကး ဆဵပငးဆို့တယး၈

ဆျမး့ေတားတငးမုနး႓ကလဲ ၿဂိဳဟးေ်ပ နဵေ်ပ၇ ေန႓နဵ သငးံမုနး႓ဆိုေတာံ ႀကီ့ေမ ဘာသာ
ထညးံလိမးံမယး၈ ဒီေန႓ တနငး့လာဆိုေတာံ ၾကဵသကာေပါံ၈ ဆျမး့ေတားပနး့ ်ပငးၿပီ့
ထမငး့ခ္ိဳငးံထညးံဖို႓ ေၾကျရညးသုတး ေလ့ဆငးံခ္ိဳငးံကိုခ္၈ ထမငး့ခ္ိဳငံးခူ့ ၿပီ့ေတာံမြ

သနပးခါ့ေသျ့ၿပီ့

မယဤးမျနး

ေရခ္ိဳ့ဖို႓

ထျကးလာတဲံအခ္ိနးမြာ

ေ်ခာကးနာရီချဲဖို႓ ဆယးမိနစး လိုေသ့တယး၈
အလ္ငးဆို

ႀကီ့ေမရဲ႔ ေၾကာငးစာ ေကၽျ့်ခငး့ အလုပးၿပီ့ဆဵု့ေတာံတယး၈ ေန႓လယး ေၾကာငးစာ

ေ်ခာကးနာရီ

အေမႊ့တိုငးနဵ႓ေတျနဲ႓ တစးခနး့လဵု့ ႀကိဳငးေနတယး၈ ႀကီ့ေမရဲ႔ ဘုရာ့ရြိခုိ့ ဆျမး့ေတား

ဆာတဲံ အခ္ိနးမြ ႏိႈကးစာ့ၾကတယး၈

တငးကပးသဵ ေအ့ေအ့ တို့တို့ကလဲ အခနး့ထဲမြာ ပ္ဵ႔လျငးေနတယး၈ ဘုရာ့

ႏြစးခုေပၚမြာ

ပ္စးပ္စးနဲ႓

မ္ာ့မ္ာ့ေလ့

ေသျ့တယး၈

ႀကီ့ေမက

သျာ့ၿပီ၈

ႀကီ့ေမ

ထညးံေပ့ခဲံရငး ရတယး၈ နဵနကးစာ ွေနေတာံ ဆကးစာ့ မပစးၾကဘူ့၈ သူတို႓

ေက္ာကးပ္ဤး

ေနာကးက္

ဒီေန႓

အလုပးရႈပး

အခ္ိနးမြာ မယဤးမျနးက အိပးခနး့ထဲ ်ပနးွငးၿပီ့ ႏြစးေယာကးစာ သနပးခါ့ ေသျ့တယး၈

ငါ့မိနစး

ေရခ္ိဳ့ေနက္၈

အတျကး ်ပငးဆငး ေပ့ ခဲံ်ခငး့ပါ၈ အၿပီ့ေပါံ၈ ေန႓လယးစာကို စာ့ချကးေလ့ေတျထဲ

ႀကီ့ေမ ဆျမး့ေတားပနး့ ယူၿပီ့ ဧညးံခနး့ ဘုရာ့စငးေရြ႔ ေရာကးသျာ့တဲံ

တာေၾကာငးံ

ဆယးံငါ့မြာ

ဧညးံခနး့တစးခုလဵု့

ေညာငးေရအို့ သဵု့လဵု့ထဲက ဂႏၶာမာပနး့ ွါွါေတျကို ၾကညးံလိုကးရငး့ ေရလဲဖို႓
သတိရတယး၈ ေတားၿပီ ညေနမြ ဒီေန႓ေတာံ အခ္ိနး မရေတာံပါ၈ မီ့ဖိုေပၚက
ဆူေနတဲံ ေရေႏျ့အို့ခ္ၿပီ့ ဓာတးဘူ့ထဲ လကးဖကးေ်ခာကး ခတးထညးံ၈
ေရမခ္ိဳ့ခငး ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲမြာ ခ္လြနး့ထာ့တဲံ သစးသာ့ အွတးလြနး့စငး

ပါ့ေရတျနး႓မြာ စို့လို႓ မိတးကပးပါ့ပါ့ခဵၿပီ့ သနပးခါ့ပဲ မႈနးေနေအာငး လိမး့တယး၈
မယဤးမျနးလဲ သနပးခါ့ ပရိုမီနာကို ေရာလိမး့တယး၈ ႀကီ့ေမ လိမး့တဲံ မိတးကပးက

ကိုလဲ

်မနးမာ်ဖစး မိတးကပးႀကီ့၇ မယဤးမျနး မႀကိဳကးဘူ့၈ အဲ ... ေစ့္ ေတာံ သကးသာ

ေရခ္ိဳ့ၿပီ့မြ အွတးလြနးစငးကို ေရခ္ိဳ့ ခနး့ထဲ တစးခါ ်ပနးေရႊ႔၈ အွတးလြနး့ စရာက

တာေပါံ၈ ပရိုမီနာက ေစ့္ႀကီ့ေပမယးံ တစးဘူ့ဆို အၾကာႀကီ့ လိမး့ရပါ တယး၈

ဒီေနရာပဲ ရြိတာေလ၈ မီ့ဖိုထဲ ခ္ထာ့်ပနးရငးလဲ ေရစကးေတျ က္ၿပီ့ ေရေတျ

ေကာငး့လဲေကာငး့တယး၈ ႏႈတးခမး့နီကေတာံ ပနး့ႏုေရာငး ေဖ္ာံေဖ္ာံကိုပဲ တူွရီ့

အကုနး စိုကုနးမြာ၈ ွရနးတာဘကး လြနး့ရငး်ဖငးံ ေနေရာငးေလ့ ေလေလ့ ရပါရဲ႔၈

ႏြစးေယာကးလဵု့ ဆို့ၾကတယး၈ ႏႈတးခမး့နီကိုေတာံ ႀကီ့ေမ ွါသနာပါလို႓ တစးရာ

အိမးမြာ လူမရြိေတာံ ဘယးလို လုပးထာ့ခဲံမလဲ၈

ေက္ားတနး ေလာကး ွယးပါတယး၈ အလြ်ပငး ပစၥညး့မြာ ႀကီ့ေမ မႏြေ်မာဘဲ
ွယးတဲံပစၥညး့ ေတျက ႏႈတးခမး့နီ၇ မ္ကးခဵု့ေမျ့ ဆျဲတဵႏြငံး ဆဵပငး ဆို့ေဆ့ေလ၈
ႀကီ့ေမ ဆဵပငးေတျက ်ဖဴရြာၿပီ၇ ထိပးပိုငး့ေတျဆို ေဖျ့ေနတာပဲ၈ ဒါေပမယးံ
ဆဵပငး ဆို့ေဆ့ တနးခုိ့ေၾကာငးံ ေစ့္ွယးသူေတျက အနးတီခငးေလ့တို႓မ္ာ့ အပ္ိဳမုိ႓
ထငးပါရဲ႔

အရျယးတငး

လိုကးတာ၇

ဆဵပငးလဲ

မ်ဖဴေသ့

အသာမၿပီ့

မယဤးမျနး

မီ့ဖိုခနး့ထဲကို

ေရႊ႔ရေသ့တယး၈

ေရခ္ိဳ့ၿပီ့လို႓ ဧညးံခနး့ထဲ

ေရစဤး

ကုနးမြာစို့လို႓၈

်ပနး်ဖတးတဲံ အခ္ိနးမြာ ႀကီ့ေမ

ဘုရာ့စငးက ေနအိမးတျငး့ နတးအုန့းဘကး ေရာကးေနၿပီ၈ ယပးသျငး့ၿပီ့ ေစ့္ေရာငး့
ဖို႓ တုိငးတညးေနၿပီ၈ ၿပီ့ရငး ွရနးတာ ဘကးမြ သတးသတး ကို့ကျယး ထာ့တဲံ
နဵကရိုငး့ မယးေတား နတးကျနး့ေလ့ဆီကို လာၿပီ့ ရြိခုိ့ ဆုေတာငး့မယး၈

ဘူ့ေနားလုိ႓မ္ာ့
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မယဤးမျနး
ွတးစာ့မယး၈

ၿဖီ့လိမး့

ႀကီ့ေမက

ွတးစာ့ၿပီ့ခ္ိနးမြာ
ေဆာငး့တျငး့ဆို

ရနးကုနးေဆာငး့တျငး့ မခ္မး့တာကိုပဲ ညေန

ႀကီ့ေမ

လာၿပီ့

ေရေကာငး့ေကာငး့

ၿဖီ့လိမး့
မခ္ိဳ့ရဲဘူ့၈

MRS ပါတိတး နီညိဳေရာငး၈ မယဤးမျနးက ွမး့ဆကး ွတးၿပီ့၇ ႀကီ့ေမကေတာံ
မာဆာ့ေ်ဗာငးနီညိဳနဲ႓ တျွ
ဲ တးလိမးံမယး၈ အွတးအစာ့ကေတာံ အထညးသညးတို႓
ထဵု့စဵ ေရာငး့က္နး မြနးသမြ္ကို တူွရီ့ႏြစးေယာကး ခ္ဳပးွတးၾကတာပဲ၈ ခ္ဳပးခလဲ
မကုနးပါဘူ့၈ အိမးမြာ စကးတစးလဵု့နဲ႓ တူွရီ့ႏြစးေယာကး ကုိယဟ
းံ ာကိုယးခ္ဳပးွတး

ေပါငးဒါနဵ႓ေလ့

တသငး့သငး့နဲ႓

ႀကီ့ေမ

ညညး့ညဴရငး့

ေရေႏျ့စာ့ပျဲမြာ ွငးထိုငး တယး၈

ေစ့္်ပနးတဲံအခ္ိနးမြ ခ္ိဳ့ရဲတယး၈

တူွရီ့ ႏြစးေယာကးရဲ႔ အွတးအစာ့ကို ထဵု့စဵ အတုိငး့ တူွရီ့ႏြစးေယာကး ဆငးတူ၈

သူငယးငယး

ကတညး့က

သဵု့ေနက္

ယာံဒးေလကို

ႀကီ့ေမက

စျဲလမး့တယး၈ သူတို႓ ေခတးကလို ႏြစးက္ပးချဲ မဟုတးဘဲ ႏြစးရာေက္ားဆိုေတာံလဲ
တျနး႓်ပနးေရာ၈ ဒါေပမယးံ တစးဘူ့ ဆို တူွရီ့ႏြစးေယာကး အၾကာႀကီ့ပါ ႀကီ့ေမ
ရယး၈

လူ႓ထကး

ဘာမြ

မ်မတးပါဘူ့

ဆိုတဲံ

မယဤးမျနးတရာ့နဲ႓

ႀကီ့ေမ

သဵု့ေနရြာတာ၈
"စာ့ ... စာ့၇ အငယးေလ့စာ့၇ ငါ့ေၾကားႏြပးေလ့ထညးံ စာ့ဤီ့ေလ"

ၾကတာေပါံ၈
ႀကီ့ေမ အွတးအစာ့ လဲေနခ္ိနးမြာ မယဤးမျနးက မီ့ဖိုထဲမြာ ထမငး့ေၾကား
နဲ႓ေရေႏျ့ကို အဆငးသငံး ်ပငးထာ့ လိုကးတယး၇ ေကားဖီ၇ လကးဖကးရညးကို
ႀကီ့ေမေရာ၇ မယဤးမျနးေရာ မႀကိဳကးၾကဘူ့၈ အက္ငံးလဲ မလုပးၾကဘူ့၈ ေစ့္မြာ
မလႊဲမကငး့ သာလို႓ ေဖာကးသညးကို ဧညးံခဵခ္ငးရငးေအာငး ေရေႏျ့နဲ႓ လကးဖကးအုပး
နဲ႓ ဧညးံခဵတယး၈ လကးဖကးရညးတုိ႓ ဘာတို႓ မြာတိုကး မေနပါဘူ့၈ လကးဖကး
ကိုေတာံ တူွရီ့ႏြစးေယာကး စလဵု့ ၿမဵဳ႔ခ္ငးၾကတယး၈ လကးဖကးနဲ႓ ေရေႏျ့ ဓာတးဘူ့

"ေတားပါၿပီ၇

ဒီေန႓

ေမသနး့

တို႓ဆိုငးက

ႀကီ့ေမကလဲ

ဒီမြာ

ညက

က္နးတဲံ

"ေအ့ ... ေအ့၇ ဆိုငးမြာေတာငး သရကးသီ့သနပး ပုလငး့ ကုနးေတာံ
မယးေနား၈

ေဖာငးႀကီ့

သျာ့မယးံ

အဖျဲ႔ေတျ

ငါ့ပုလငး့ေတာငးပဲ

ဟိုေန႓က

ွယးသျာ့ၾကတာ၇ ထပးလဲ ယူဤီ့ မလို႓ဘ၇ဲ ဒီဤပုသး လုပးရမယး"
ဆီွယးရဤီ့မယး၇

ဆီကုနးေတာံမယး၇ ဆီေစ့္

တကးတယးတဲံ

ႀကီ့ေမ၇ မေန႓က မေအ့တုိ႓ ညိဳညိဳတို႓ ွယးလို႓ ေ်ပာေနၾကတယး"

"မျနးေရ ... ႀကီ့ေမတို႓ ကုိယးလိမး့ေပါငးဒါ ကုနးေတာံမြာပါလာ့"
ႀကီ့ေမ

မထညးံပါဘူ့

ငါ့ပိေၾကားေလ့ ရြိေသ့တယး၇ သရကးသီ့သနပးလဲ ရြိတာပဲ"

"ဒါ်ဖငံး

ကေတာံ အၿမဲတမး့ ပါတယး၈

"ဟုတးတယးေလ

ယာံဒးေလ

တစးဘူ့

သျာ့ဆျဲတာေပါံ"
"အငး့ ... ေစ့္မ္ာ့ တကးေန႓်ပနးၿပီလာ့ မသိဘူ့၈ ေစ့္တကးရငးေတာံ
မွယးပါဘူ့၇ ဟိုတစးခါ ွယးသဵု့တဲံ ႏြငး့ဆီေရေမႊ့ ေလ့လဲ မဆို့ပါဘူ့၈ ေပါငးဒါ
ကေတာံ ယာံဒးေလမြပဲ ေကာငး့တယး"

"ဟုတးလာ့၇

ေအ့ေလ

...

ဆီေစ့္

တကးေတာံလဲ

သရကးသီ့

သနပးေစ့္လဲ တကးရုဵေပါံ၈ ဒါရြိတယး ... သရကးသီ့ သနပးက ပဲဆီစစးစစးေလ့နဲ႓မြ
ေကာငး့တယး၈ စာ့အုနး့ဆီနဲ႓ မေကာငး့ဘူ့"
"ႀကီ့ေမ ... စာ့ဤီ့ေလ ... ေရာံ ..."
"စာ့ ... စာ့ ...၇ ကေလ့စာ့"
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ထဵု့စဵအတုိငး့ ထမငး့ေၾကားတစးဇလဵု့ ဇျနး့ႏြစးေခ္ာငး့နဲပ သူ႓စာ့ ငါစာ့
တျနး့ပို႓ၾကရငး့က ခုႏြစးနာရီ ထုိ့ေတာံ မယး၈ ႀကီ့ေမက ထၿပီ့ လုကးဖကး
အုပး်ပငးတယး၈ မယဤးမျနးက

ႀကိမးဆျဲ

်ခငး့ထဲ

ထမငး့ခ္ိဳငးံ၇

လကးသုတးပွါ၇

ေရေႏျ့ဓာတးဘူ့ တုိ႓ကို ထညးံတယး၈ ၿပီ့ေတာံ လကးဖကးအုပးထညးံ၈ ႀကိမးဆျဲ်ခငး့နဲ႓
အမိႈကးအိတး

(ေစ့္အမိႈကးပဵုမြာပစးဖို႓

ေန႓တုိငး့ယူရတဲံ

ၾကျပးၾကျပးအိတးစတ
ု းနဲ႓

အမိႈကးထုပ)း ကို ဧညးံခနး့ တဵခါ့ေပါကး နာ့မြာ အဆငးသငံး ထုတးထာ့ ၿပီ့
အိပးခနး့ထဲက ွရနးတာ တဵခါ့ ပိတးၿပီ့သာ့ကို ေသခ္ာေအာငး ၾကညးံရတယး၈
်ပတငး့ေပါကးတစးေပါကးမြ
ေကာငး့တယး၈

မရြိတဲံအတျကး

အခ္ိနးကုနး

ပိတးစရာ

သကးသာတယး၈

မလိုတာ

ႀကီ့ေမ

တစးခုေတာံ

ေနာကးဆဵု့အဆငးံ

သူ႓ပိုကးဆအ
ဵ ိတးကို ယူထျကးလာတဲံ အခ္ိနးမြာ ဟိုဘကးက သဵဆျဲ တဵခါ့သဵ

လူ႓ချစာႀကီ့က

မ္ကးေမြာငးႀကီ့ၾကဳတး၇

ႏြာေခါငး့ႀကီ့

ရႈဵ႔ပျရႈဵ႔ပျ လုပးတဲံၿပီ့ ...
"ဟငး့

...

ေအာကးတနး့က္လိုကးတဲံအနဵ"႓

ထျကးလာေတာံတာပဲ၈ ဘယးအနဵ႓ ရြိရမြာလဲ၈

ဆိုတဲံ

အသဵက္ယးႀကီ့

အဲဒီေန႓ကမြ ယာံဒိေလေပါငးဒါ

ေစ့္ႀကီ့တယး ဆိုၿပီ့ စမး့သဵု့တဲံ ႏြငး့ဆီ ေရေမႊ့နဵ႓ေလ၈ တူွရီ့ႏြစးေယာကး
ႀကိဳငးလိႈငး လို႓၈ ရြငးၿပီ့ လနး႓သျာ့လိုကးတာလဲ မေ်ပာနဲ႓ ေတာံ၈ မ္ကးမြနးအာကးက
ၾကညးံသျာ့တဲံ မ္ကးလဵု့ႀကီ့လဲ မ္ကးစိ ထဲက မထျကးဘူ့၈ အဲဒီ ကတညး့က ေတ
ဟဲံ ...၈ သူ႓ အသဵၾကာ့တာနဲ႓ တူွရီ့ႏြစးေယာကး ေွ့ေွ့က ေ်ပ့တယး၈
တဖ္ပးဖ္ပးနဲ႓

ေလြကာ့က

ဆငး့သျာ့တဲံ

အသဵကို

နာ့စျငးံရငး့

တူမလုပးသူက ေလသဵေလ့နဲ႓ သျာ့ၿပီတဲံ၈ အေဒၚ တူလုပးသူက ေခါငး့ညိတးရငး့

ၾကာ့ရတယး၈
ေဟာ ... ဒါ ... ဟို ... လူ႓ချစာႀကီ့ထျကးတဲံ အသဵ၈ တူွရီ့ႏြစးေယာကး
ၿငိမးသကး

မူပိုငးမ္ကးႏြာထာ့ႀကီ့နဲ႓

သျာ့ၿပီ့

ႀကီ့ေမက

မယဤးမျနးကို

သစးသာ့တဵခါ့

မဖျငံးေသ့ဖို႓

ေ်ခဖ္ာ့ေလ့ မ္ာ့ေတာငး ေထာကးလို႓ သစးသာ့ တဵခါ့ကို ဆျဲဖျငးံလိုကးတယး၈
ၿပီ့ေတာံ သဵဆျဲတဵခါ့ကို တျနး့ဖျငးံလိုကးတယး၈

လကးညႇိဳ့ထုိ့၇ မ္ကးလဵု့်ပဴ့်ပတယး၇ မယဤးမျနးကလဲ အသဵမထျကးဘဲ ေခါငး့ညိတး
်ပတယး၈ တစးခါဆဵုၿပီ့ကတညး့က သူတို႓ ႏြစးေယာကး သိပးလနး႓သျာ့ၾကၿပီေလ၈
အလ္ငးလဲသူ

ထျကးတဲံအခ္ိနးနဲ႓

သူလဲေသာံခတး၇

ခဏခဏဆဵုဖူ့ပါ

ကိုယးလဲေသာံခတး

ေနတာနဲ႓

တယး၈

ဒါေပမယးံ

သူဆငး့သျာ့မြ

ကုိယးထျကး

လာတာနဲ႓ တစးခါမြ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး မဆဵုဖူ့ပါဘူ့၈ တစးတိုငး့်ပညးလဵု့ သူ႓လုပးစာ
စာ့ေနရ သလို မ္ကးႏြာထာ့ ႀကီ့ေၾကာငးံ လဲ ႏႈတးမဆကးရဲပါဘူ့၈ သူ႓မိနး့ကေလ့
နဲ႓ ေတျ႔ရငးသာ ႏႈတးဆကးလိုကးတာ၈
အဲဒီတစးခါကေတာံ

သူ

ေသာံခတးၿပီ့

လြညးံအထျကးနဲ႓

ကိုယးကလဲ

+++++

သဵဆျဲတဵခါ့အဖျငံး တိုကးတိုကးဆိုငးဆိုငး မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး ေတျ႔ၾကတယး၈ ကိုယးက
မေကာငး့

တတးေတာံ

ႏႈတးဆကးရမလို၇

ၿပဵဳ့်ပရမလို

်ဖစးေနတုနး့
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ေနထုိငးသူ လူသာ့အာ့လဵု့ သညး့ခဵ ချငးံလႊတးၿပီ့ နာ့ေသာတ ဆငးရတယး၈
ေယာကၡမ မုဆို့မႀကီ့၇ ခ္စးဇနီ့ ေအ့ေအ့ႏျး (ကိွ
ု ငး့ေအာငး အေခၚ မယးေအ့)နဲ႓
ကေလ့သဵု့ေယာကး၇ ေယာကးဖနဲ႓ ေယာကးဖမိနး့မ အသစးစကးစကး ေလ့တို႓ဟာ
ကမၻာံအဆိုေတားႀကီ့ တစးေယာကးလို ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို သေဘာထာ့ ၾကရရြာ
ပါတယး၈

တစးခါတစးရဵ

မြာေတာံ

ၾကာ့ဖူ့နာ့ွ

စတီရီယို

သီခ္ငး့ေတျကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငး မမြနးမကနး ဆိုရငး သူသမီ့အႀကီ့မ ဆယးႏြစးသမီ့ ်မတးႏို့ေအာငး
က ်ပငး်ပငးေပ့တတး တယး၈
နဵနကးေလ့နာရီမြာ

သီခ္ငး့ဆိုရငး့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ထမငး့ဟငး့

ခ္ကးတယးေလ၈ အခ္ကး အ်ပဳတး၇ အစာ့အေသာကး မြာ အလျနွ
း ါသနာ ႀကီ့တဲံ
ထူ့်ခာ့သူ ေယာက္းာ့ တစးေယာကး ေပါံ၈ မယးေအ့ ခ္ကးေကၽျ့တာ ေတျကို
ကိွ
ု ငး့ေအာငး တစးခုမြ မႀကိဳကး၈ ကိုယးတိုငး ခ္ကးရမြ စာ့ွငးတယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး
ႀကိဳကးတတး

အပိုငး့ (၂)

တဲံ

ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့၇

ေပါကးေပါကးရြာရြာ

ဟငး့မ္ိဳ့ေတျကိုလဲ

မယးေအ့ မခ္ကးတတးပါဘူ့၈ လကးဖကး နဲ႓ ွကးသာ့၇ နာနတးသီ့ နဲ႓ ွကးသာ့၇
ေ်မျသာ့ဆီ်ပနး၇ ေ်မျသာ့ စျပး်ပဳတး၇ ဂဏနး့လကးမ ေဂၚဂ္ီခ္ကး၇ လိပးသာ့ ဆီ်ပနး
တို႓ အမ္ာ့ႀကီ့ပါပဲ၈ ေပါကးေပါကးရြာရြာေတျ၈

တတိယထပး ညာဘကး်ခမး့ေအာကးလႊာ

ဒီေပါကးေပါကး

"မနကးခငး့မုိ့လငး့ရငး ... ငြကးေလ့မ္ာ့တို႓ရယး ...

ွယးခ္ကးေတာံတာပဲ၈

ငြကးကေလ့မ္ာ့တို႓ရယး ... မနကးခငး့မုိ့လငး့ရငး ..."
နဵနကးေလ့နာရီထို့တာနဲ႓

သီခ္ငး့တစးပုဒးရဲ႔

ရြာရြာေတျကို
ေယာကၡမႀကီ့နဲ႓

ပိုကးဆဵေလ့
မယးေအ့

မစာ့ၾကဘူ့၈ က္နးတဲံသူေတျကေတာံ အကုနး
တစးပိုငး့တစးစကို

ထပးတလဲလဲ ညညး့တဲံအသဵ ဟာ တတိယ ထပး ညာဘကး်ခမး့ ေအာကးလႊာမြာ
အၿမဲတမး့ ေပၚလာေလံ ရြိတယး၈ ေအာကးလႊာရဲ႔ အိမးဤီ့နတး အရြငးသခငးရဲ႔
အသဵမို႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ မဆဵု့ႏိုငးတဲံ သီခ္ငး့ တစးပုိငး့တစးစကို ေအာကးလႊာ မြာ

နညး့နညး့ေပါတာနဲ႔

တုိ႓ကေတာံ

မစာ့ရဲ

လို႓

ွိုငး့တုတးၾကတာပဲ၈ ကေလ့

သဵု့ေယာကး ပါ့စပးထဲလဲ မယးအ့ မႀကိဳကးတဲံၾကာ့က အတငး့ချဵ႔ေကၽျ့တတးတယး၈
ကေလ့သဵု့ေယာကး မစာ့ဖူ့ တဲံ အသာ့မရြိ၈ ကေလ့ေတျက သူတို႓ဘျာ့ေအ
ေ်ခာကးလြနး႓ထာ့တဲံ တေစၦ ေၾကာကးၿပီ့ တေစၦဆိုတာ ဘာလဲ လို႓ ေမ့လို႓
တေစၦသာ့

ခ္ကးေကၽျ့မယးံအေၾကာငး့

ကေလ့

ေတျကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ကတိေပ့ထာ့ၿပီ့ၿပီ၈ ကေလ့ ေတျကလဲ တေမ့ေမ့နဲ႓ စာ့ခ္ငးလြၿပီ၈
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"မယးေအ့ေရ ... အခ္ိဳမႈနး႓ေတျ ဘာလို႓ အမ္ာ့ႀကီ့ ွယးထာ့တာလဲကျာ"
မီ့ဖိုေပၚက အို့ထဲသို႓ အခ္ဳိမုနး႓ပုလငး့ဖငးကို ရုိကးခ္ရငး့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

မယးေအ့တို႓ ေမာငးႏြမ ေ်ခာကးေယာကးမြာ ဒီေကာငးက အငယးဆဵု့၇
မယးေအ့က အႀကီ့ဆဵု့၈ ဒီေကာငးနဲ႓ မယးေအ့ က ဆယးႏြစးကျာတယး၈

အတညးေပါကးနဲ႓ ေအားတယး၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ ထဲမြာ တဗုနး့ဗုနး့ အွတးရုိကးေနတဲံ

"ေအ့ ... နငးံရြိရငး နညး့နညး့ေပ့စမး့၇ နငးလဲ စစးမယးမြနးမယးပါပဲလာ့"

မယးေအ့က သကး်ပငး့ခ္ တယး၈

"ဖို့ေအာငးကလဲေနား၇ ကေလ့ေတျဆီက ယူ်ပနးၿပီ"

"ေအ့လဲ ွယးတာပဲ၇ ဖို့ေအာငးသဵု့တာလဲ ၾကညးံဤီ့ေလ"

"ယူတာ

"အို ... အခ္ိဳမႈနး႓ဆိုတာ သဵု့ရတယး ကျ၇ အာဂ္ီႏိုမိုတက
ို ို လူတိုငး့

ေခ့္တာ

...

ေခ့္တာ၇

ငါေ်ပလညးရငး

်ပနးေပ့မယး၇ မေ်ပလညးလြ တစးသကး ေပံါကျာ"

သဵု့စျဲပါတယး၈ စစးမယးမြနးမယး၇ ေစ့္ေတာံ ႀကီ့တယး"

ကိွ
ု ငး့ေအာငး က တဟာ့ဟာ့နဲ႓ သူ႓စကာ့ သူသေဘာက္ေန်ပနးတယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး သူရဲ႔ ်မနးေကာငး့ သကးသာပဲ ကုလာ့ ဟငး့အုိ့ထဲကို
အခ္ိဳမုနး႓ပုလငး့ ေရေဆ့ထညးံ ေနတယး၈

ေရခ္ိဳု့ခနး့ထဲက မယးေအ့ မ္ကးေစာငး့ ေလာကးေတာံ အေပ္ာံပဲ၈ မယးေအ့မ္ာ့
(ဖို့ေအာငးနဲ႓ မယးေအ့) ငယးသူငယးခ္ငး့ ဘွ ကတညး့က ကိွ
ု ငး့ေအာငးက
အပိုငး၈ မယးေအ့ ... စာကူ့ေပ့ဤီ့၇ ပိုကးဆဵေခ့္ဤီ့၇ မုနွ
း႓ ယးေကၽျ့ဤီ့၇ ချငးံတိုငး

"အစးကို .. . ဒီက ယူေလ ဒီမြာ ရြိတယး"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔

မဟုတးဘူ့ကျ၇

ေဘ့နာ့မြာ

ေပ့ဤီ့၈
ေယာကးဖရဲ႔

မိနး့မေလ့လဲ

မယးေအ့ခမ္ာ အကုနး လုပးေပ့ရြာတယး၈ တစးလမး့တညး့ ေနတဲံ

သူငယးခ္ငး့ေတျ

ေလ

...၈

ဆယးတနး့

မြာ

သူငယးခ္ငး့စိတး

ေ်ပာငး့ၿပီ့

ထမငး့ခ္ကးေနတယး၈ ေယာကးဖကေတာံ ွရနးတာမြာ စာက္ကးေနဟနးတူရဲ႔၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ စာေပ့ခဵရေတာံလဲ မယးေအ့မြာ ရြကးရြကးနဲ႓ သညး့ခဵရ်ပနးတယး၈

သူအလုပးက အိပးရာႏို့တာနဲ႓ အ်ပငးထျကး၇ ေရခလုတးဆငး့ဖျငးံ ၿပီ့ ွရနးတာ မြာ

ၿပီ့ေတာံ

စာက္ကးတယး၈

စာၾကညးံတိုကးပညာ

မူလို႓ကေတာံ

အလုပးကလဲတကၠသိုလး

ေပ့ၿပီ့သာ့၈

ဒီပလိုမာ

သူတို႓

လငးမယာ့

သငးတနး့သာ့

ႏြစးေယာကးစလဵု့

ေတျေလ၈

လကးရြိ

စာၾကညးံတိုကးမြာ ေန႓စာ့ေလ့ ႏြစးေယာကး၈ ဒီ သငးတနး့ ႏြစးႏြစးၿပီ့မြ သူတို႓
ေန႓စာ့ဘွက ကၽျတးၾကရြာမြာဆိုေတာံ စာႀကိဳ့စာ့ရမြာ ပဲ၈ ဟိုေကာငး ငေက္ား က
(မိနး့မသာ ယူတတးတာ) သူ႓အစးမ မယးေအ့လိုပဲ၇ ခပးထဵုထဵု၇ ခပးေအ့ေအ့
ထဲကပဲ၈ စာလဲ သိပး မေတား လြဘူ့၈ ဘျဲ႔တစးခုရေအာငး မနညး့လုပးေပ့ခဲံရတာ၈

အတငး့ဇျတးတရျကး၇
ငါံမြာ

သူ႓ထဵု့စဵအတုိငး့

ေကာငးမေလ့

နငးမမူနဲ႓ေနား

တစးေယာကး

မယးေအ့၇

အရနးရြိၿပီ့သာ့၇

စာလဲ

နငးံကို ငယးသူငယးခ္ငး့မုိ႓ ဤီ့စာ့ေပ့တာ ဆိုတာမ္ိဳ့ေတျကို ေ်ပာလိုေ်ပာနဲ႓၈
ဘယးမိနး့ကေလ့က ႀကိဳကးခ္ငး မြာလဲ၈ မယးေအ့လို အရြကးအေၾကာကးႀကီ့ၿပီ့
ေအ့ေဆ့သိမးေမျ႔တဲံ

မိနး့ကေလ့မ္ိဳ့ကို

ၾကာ့တာနဲ႓

တကးသျာ့

ေစႏိုငးတဲံ

ရညးစာ့စကာ့မ္ိဳ့ ေ်ပာၿပီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ရေအာငးပို့ခဲံတာ၈
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ငယးသူငယးခ္ငး့

သဵေယာဇဤးေၾကာငးံသာေပါံ၈

ႏို႓မို႓ဆို

မယးေအ့ကို

ေတာံေလ၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငးနဲ႓ မယးေအ့ လကးထပးေတာံ အသကး သဵု့ဆယးစိ

ဖို့ေအာငး တစးသကးမရဘူ့မြတး လို႓ မယးေအ့က ခဏခဏ ေ်ပာတတးတယး၈

ရြိေနၾကၿပီ၈

အဲလိုေ်ပာတဲံ

မယးေအ့ေအာကး က ေမာငးတစးေယာကးနဲ႓ ညီမ ႏြစးေယာကး က အကုနးၾကငးရာ

အခါတုိငး့လဲ ကိုယးကိုယးကုိ အလျနး

ယဵုၾကညး

စိတးခ္

တဲံ

မ္ကးႏြာထာ့နဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ်ပနးေ်ပာတတးတယး၈ မပိုပါနဲ႓ မယးေအ့ရာ၇ မငး့
ငါံကို ယူကို ယူရမြာပါ၈ ဘာလို႓လဲဆိုေတာံ မငး့မြာ ငါကလျဲလို႓ ႀကိဳကးမယးံသူ
ဘယးသူ ရြိလို႓လဲတဲံ၈ မယးေအ့ပဲ အရြဳဵ့ေပ့ရ်ပနးေရာ၈
"နငးက

ဘာခ္ကးတာတဵု့ဟ၇

ဘဲဤႏြစးလဵု့ႀကီ့မ္ာ့ေတာငး

ခ္ကးရတာတဵု့

အေဖဆဵု့ၿပီ့

ေနာကးတစးႏြစးေပါံ၈

စုဵကုနးၾကပါၿပီ၈
ေသြ္ာငးေနာကးဆဵထဵု့ ပါ၇ ဆဵထဵု့ေနာကး ေသြ္ာငးပါနဲ႓ မယးေအ့တို႓အိမးမြာ

ဘာ်ဖစးလ႓မ
ို ္ာ့

ဒါပဲက္နးေတာံ ခမ္ာမြာ ေယာက္းာ့သနဵ ႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ မရြိ ေတာံ အာ့ငယး

တစး်ခမး့ေလာကးခ္ကးၿပီ့

ရြာမယး မဟုတးလာ့၈ ေစာငးံေရြာကး ရမယးံ ွတၱရာ့ ရြိတယးေလ၈ လကးထပးၿပီ့

နငးတို႓လငးမယာ့ အလယးေခါငးႀကိဳ့ေလ့နဲ႓ ခ္ညးထာ့၇ တစးေယာကး တစးမ္ကးႏြာ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

တစးေယာကး

ေတျမ္ာ့ၿပီ့ အိမးေထာငး သညး ေနစရာ မရြိတာ ကလဲ ပါသေပါံေလ၈

ၾကညးံလိုကး၇

ဘဲဤေလ့

လြ္ာနဲ႓တို႓လိုကး၇

ဟာ့

ဟာ့

...

မကုနးေတာံဘူ့ ဟ၇ ငါနဲ႓ မယးေအ့တုိ႓ ရခါစ က အဲလိုပ"ဲ
ေကာငးမေလ့က

ရယးၿပီ့

အဲဒီအခ္ိနးမြာ

လကးက္နး ညီမတစးေယာကးနဲ႓ ေမာငး တစးေယာကးရယး၇ မယးေအ့ အေမရယး၇

ဘဲဤခ္ဤးရညး၇
ဟာ၇

မယးေအ့

ဘဲဤခ္ဤးရညးအုိ့

မယးေအ့

တို႓

အိမးလိုကးေနတယး၈ ကိုယးံအိမးမြာ

ေမာငးႏြမ

သမကးကေလ့ က လိမၼာ ရြာပါတယး၈ အခ္ကးအ်ပဳတး ေနာကးေဖ့
က

မီ့ေသျ့ဖိုေလ့

မီ့ဖိုေခ္ာငး လြညးံမၾကညးံရဘူ့၈ အလုပးအကိုငး ကလဲ ေကာငး့တယး၈ အာမခဵခ္ကး

ေပၚတငးခဲံရငး့ အိမးသာထဲ ွငးသျာ့ တယး၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ ထဲကေန မယးေအ့က

ရြိတဲံ အလုပး၇ တညးၿငိမးတဲံ အလုပး၈ က္ပနး့ က္ဴရြငး ဆရာ ေလ၇ သူ႓လို လခစာ့

တဟငး့ဟငး့နဲ႓ ဟနး႓လဲ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကေတာံ သီခ္ငး့ ဆိုေတာငး မပ္ကးဘူ့၈

မလုပးခ္ငးတဲံ သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကးနဲ႓ ေပါငး့ၿပီ့ က္ဴရြငးႀကီ့ ေတျမြာ လကးခစာ့

ငြကးကေလ့မ္ာ့ တုိ႓ရယးကို ညညး့ၿမဲ၈

လိုကး်ပရ တဲံ က္ပန့း က္ဴရြငးဆရာ၈ မယးေအ့ကေတာံ စကးမွ
ႈ နးႀကီ့ဌာန မြာ

"ေယာကၡႀကီ့ေရ ... ကျမး့ဆာၿပီဗ္ိဳ႔၇ ဘုရာ့ရြိခုိ့ ၿပီ့ရငး ေနားေနားံကို
ကျမး့ယာေပ့ပါ"

ေယာကၡမႀကီ့လဲ

တစး်ပာ့မခ္နး (ကျမး့ဖို့ ႏုတးၿပီ့) ေယာကၡႀကီ့ကို အပးတယး၈
ၿပီ့ေတာံမြ

"ေအ့ပါဟယး၇ ယာေနပါတယး၇ ေအားမေနစမး့ပါနဲ"႓
ကိွ
ု ငး့ေအာငးကိုေတာံ

စာေရ့မ လုပးေနၿပီ၈ အဲ ... က္ပနး့ က္ဴရြငးဆရာ သမကးကေလ့ ရသမြ္

အရကးဖို့

်ပနးေတာငး့တယး၈

အစာ့အေသာကးကို

လဲ

ေကာငး့ေကာငး့ေလ့ ခ္ကးစာ့တယး၈ အိမးေထာငးမႈ ပစၥညး့လဲ တတးႏိုငးသမြ္
အရြဵဳ့ေပ့ရတာပဲ၈

စုရြာပါေသ့တယး၈

ေပါငး့အုိ့၇

အသာ့လြီ့ဓာ့၇

သစးသီ့လြီ့ဓာ့၇

သဵဒယး်ပာ့၇

ငယးငယးေလ့ ကတညး့က အေၾကာငး့ သိေနေတာံ ချငးံလႊတးရေတာံတယး၈

သဵဒယးလဵု့၇

ေယာကၡမႀကီ့က ခ္စးလဲ ခ္စးရြာပါတယး၈ အလိမၼာ အိမးပါ သမကးကေလ့ ဆိုၿပီ့

သဵပရာရညးညႇစး ကိရိယာ၇ ၾကကးသျနး၇ အာလူ့လြီ့ကိရိယာ၇ အသာ့ကငးသဵညႇပး

သဵေယာကးမ၇

ၾကကးဤေၾကား

ဒယး်ပာ့၇

ၾကကးဤေမျကိရိယာ၇
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စသညးံ စသညးံ အိမးေထာငးမႈ ပစၥညး့မ္ာ့ ပါပဲ၈ ကဲ ...

ဒီလို သမကးမ္ိဳ့ေလ့

ရြာၾကညးံပါခငးဗ္ာ၈

"အမယး ... ဒီဆီ စာ့ေနရတာပဲ ေက့္ဇူ့တငးဤီ့၇ အ်ပငးက ပဲဆီ ေစ့္
ဘယးေလာကး မြတးလ"ဲ

"မနကးခငး့ မုိ့လငး့ရငး ဒါံဒါဒါံဒါ၇ မယးေအ့ေရ ... ပ္ဤး့ေတားသိမးရျကး
ေလ့မ္ာ့ မရြိဘူ့လာ့ဟ ..."
"ဘယးလိုလုပးရြိမြာလဲ

... ေဟံ
ဖုိ့ေအာငးရဲ႔၇

မေပျလီစမး့ပါနဲ႓၇

မဆလာပဲ

ခတးလိုကးၿပီ့ေရာ"
"ဟ

...

ေတားၿပီ၈ ဖို့ေအာငးကိုေတာံ မေ်ပာခ္ငးေတာံဘူ့၈ ရုပးကိုက စပးၿဖဲၿဖဲနဲ႓၈
ေယာကၡမ ယာေပ့တဲံ ကျမး့ကို အရသာခဵ တၿမဵဳ႔ၿမဵဳ႔ွါရငး့ မၿပီ့ႏိုငး၇ မစီ့ႏိုငးခ္ကးပါ

မဆလာနဵ႓နဲ႓ ပ္ဤး့ေတားသမ
ိ းနဲ႓

မတူဘူ့ ခငးဗ္၇

နာ့လညး

မလညးဘဲနဲ႓၇ ေယာကၡမႀကီ့ေရ၇ ကျမး့ယာ၇ ကျမး့ယာ၇ မယးေအ့ေရ ... ၾကကးသျနးနီ
ကုနးေတာံမယးေနား၇ ဒီမြာ ငါ့ပိေၾကားလိုကးရငး ဘာမြ က္နးေတာံမြာ မဟုတးဘူ့"
"ဟာ

"ဘယးေလာကး ရြိမြာလဲ၇ တစးပိႆာ ႏြစက
း ္ပးသဵု့က္ပးေပါံ၇ ေဟ ... ေဟ

...

ဘာလို႓

ငါ့ပိေၾကားေနဤီ့မြာလဲ၇

ကုလငး့ဟငး့ထဲမြာ

ငါ့ေ်ခာကးပါတာပဲ၇ ေတားပါေတာံ ဖုိ့ေအာငးရယး"
"မေတားပါဘူ့

မယးေအ့ရယး၇

စပါယးရြယး

်ပဳတးပါေတာံမယး၈

ကုနးေပါကးေတျ

ရြာပါေတာံမယး၈

နဵနကး

ေစာေစာစီ့စီ့

မ္ကးႏြာမသစးရေသ့ဘဲ ကျမး့မစာ့ပါနဲ႓ဆိုလဲ ေ်ပာမရဘူ့၈ ကျမး့စာ့စဵခ္ိနးကဆို
ေထာငးက လျတးလာၿပီ့မြ ပိုဆို့လာတယး၈ အိမးမြာ ကျမး့အစး ေထာငးရတဲံ အထိပဲ၈
ဒီက သနာ့လို႓ ဘာမြ သိပးမေ်ပာ ဘဲေနတာ၈ ေၾသား ... သူ႓ခမ္ာ မယာ့တကျဲ၇
သာ့တကျဲ၇ အစာ့ဆငး့ရဲ အေနဆငး့ရဲ၇ တစးႏြစးချဲေတာငး ေနရရြာ တာေလ ဆိုၿပီ့
အလိုလိုကးထာ့တာ၈

ငါ့ပိလိမၼာေၾကားေလ့နဲ႓

သူကေတာံ

ကိုယးံမိနး့မ စာ့လိွ
ု႓ ငးေအာငး၇ အဲ ... ေဟာဒီ ေယာကၡမႀကီ့လဲ လြ္ာရငး့

်ပနးလျတးလာတဲံအခါ

်မကးေအာငး ဆီမ္ာ့မ္ာ့ေလ့နဲ႓ ၾကျပးၾကျပးကေလ့"

အလုပးအတျကးမ္ာ့

"ေတားပါကျယး ... ဆီကုနးေအာငး မငး့ႏြယး၇ ေရာံေလ ကျမး့ယာ"
"လကးမအာ့ ဘူ့ေလ၇ ပါ့စပးထဲထညးံေပ့ပါ ေယာကၡမႀကီ့ရဲ႔"
"ေရာံ ... ေရာံ၇ ငါအိမးသာ တကးမလို႓ဟ"ဲံ
"ဖို့ေအာငးေနား၇ ရုဵ့က ဆီက လဆနး့မြ ရမြာ"
"ရပါတယးကျာ၇ မငး့ဆီေတျ ႏြေ်မာမေနစမး့ပါနဲ႓၇ စာ့အုနး့ဆီေတျပါ"

ေထာငးထျကး

ဘာအခ္ိဳ့မြကို
ေထာငးထျကးဆိုၿပီ့
စို့ရိမးေနမလာ့ဆိုၿပီ့

်ဖစးတဲံအေၾကာငး့ကို

မေ်ပာငး့ဘူ့၈
အာ့မ္ာ့

ဒီက်ဖငးံ
ငယးေန

သူ
မလာ့၇

စိတးပူလိုကးရတာ၈ သူက်ဖငးံ

သတငး့စာက

မေၾကညာရုဵ

သူ

တစးမညးပဲ၈

တဟီ့ဟီ့တဟာ့ဟာ့နဲ႓ အကုနး ေလြ္ာကးေ်ပာ တာပဲ၇ ေဟာ ... အလုပး
က္ေတာံလဲ ဒီေန႓လျတး၇ ေနာကးေန႓ လျယးအိတး တစးလဵု့နဲ႓ က္ဴရြငးအတျကးဆုိၿပီ့
ထျကးသျာ့ တာပဲ၈ ်ပနးလာေတာံ အလုပးရလာၿပီေဟံ တဲံ၈
လျတးတဲံေန႓ကလဲ ၾကညးံဤီ့၈ သူ လျတးတာကို ဒီက မသိဘူ့ေလ၈ သူ႓မြာ
ပိုကးဆဵ သဵု့က္ပးပဲ ရြိတယး တဲံ၈ အဲဒါကို အလ္ငးဆဵု့ လမး့ေဘ့ ကျမး့ယာဆိုငးမြာ
ကျမး့ယာႏြစးက္ပးဖို့ ွယးစာ့၇ စာ့ၿပီ့ေတာံမြ က္နးတဲံ တစးက္ပးနဲ႓ ဖုနး့ဆကး တဲံ
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ေနရာမြာ အက္ိဳ့အေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၿပီ့ မိနး့မဆီ ဖုနး့ဆကးေတာံ ကျမး့ွါ့သဵႀကီ့နဲ႓

စီရငးခ္ကး

က္ေတာံလဲ

ေပ္ားေပ္ားပဲ

လုိကးသျာ့

လိုကးတာ၈

"မယးေအ့့ မငး့ရဲ႔ခ္စးလငး ဖုိ့ေအာငးေလ"တဲံ၈ ဒီဘကးက မယးေအ့မြာသာ မယဵု

မေၾကာကးတတး၇ မရျဵ႔တတး၈ မိနး့မလုပးတဲံ သူမြာသာ ပုဵလဲၿပီ့ က္နးရစးခဲံရတာ၈

ႏုိငးဘဲ မ္ကးရညးေတျ စီ့က္လာတာ၈

ေထာငးထဲမလဲ

တစးခါတညး့ ကပ္ာကယာ ရုဵ့ကို ေ်ပာၿပီ့ သူ႓ဆီကို သျာ့ေခၚ ရတယး၈
အိမး်ပနးလာေတာံေလ သူ႓ကို အိမးေရြ႔က သစးပငးေအာကးမြာ ကျယးခုိငး့ထာ့ၿပီ့
"သမီ့တို႓ ေရ ... သမီ့တို႓အတျကး လကးေဆာငးပါတယး"လို႓ ေအားလိုကးေတာံ
သမီ့ႏြစးေယာကးနဲ႓

အငယးဆဵု့

ႏြစးႏြစးေကာငးကလဲ

ေတာကးတကး

ေတာကးတကးနဲ႓ ေ်ပ့ထျကးလာၾကတာ၈ ဘယးမလဲ ဘယးမလဲ ဆိုၿပီ့ မေအကို
ွိုငး့ၾကေတာံ မြ သူက ွါ့ခနဲဆို အိမးထဲ ေ်ပ့ွငးလာတယး၈
သာ့အဖတစးေတျ
အဲဒီအခ္ိနးမြာေလ၇

လဵု့ေထျ့ၿပီ့

သာ့ေလ့က

မေအလုပးတဲံသူက

"ေဖေဖေလ၇

ေၾကာငးၾကညးံေနတယး၈

သာ့ေဖေဖေလ"လို႓

ေ်ပာေပမယးံ

"ဟုတးဘူ့" တဲံ၈ အဲဒါ ကို သူ႓မယး ေနာကးႏိုငး ေ်ပာငးႏိုငးေသ့တယး၈ ကေလ့ကို
ေပျ႔ခ္ီရငး့ "ေအ့ ... မဟုတးဘူ့၇ မငး့ေ်ပာတာ မြနးတယး၇ ငါမငး့အေဖ မဟုတးဘူ့
၇မငး့အစးကိုကျ၇ ေနား ... ကိုကိုလုိ႓ေခၚ"တဲံေလ ...၈
ကေလ့က

သူ

အသငးေကာငး့လို႓

ခုထိ

ေရာကးတဲံ

အရပးမြာ

အခ္ကး အ်ပဳတး အစာ့ အေသာကး ေတာငး မပ္ကးဘူ့၈ ေထာငးွငးစာ တစးပတး၇
တစးပတး သျာ့တိုငး့ သူက အရယးအေမာ မပ္ကး ေပမယးံ တစးပတးထကး
တစးပတး

ဆဵပငး်ဖဴေတျ

ပိုပိုမ္ာ့လာတဲံ သူ႓ကိုၾကညးံၿပီ့ မအိပးႏိုငး

မစာ့ႏိုငး

ထိတးလနး႓ စို့ရိမး ေနခဲံဖူ့တယး၈ အို ... အမ္ာ့ႀကီ့ပါပဲ၈ အဲဒီ ကာလကိုမ္ာ့ ်ပနး
မေတျ့ခ္ငးပါဘူ့၇ ဒုကၡေတျ၇ ေသာကေတျ၇ အာ့ငယးမႈ ေတျ၇ မ်ပညးံစုဵမႈေတျ၇
ေၾကာကးလနး႓မႈေတျ၈

ကေလ့ေ်ခာကးလမြာ သူေထာငးက္ေတာံ ကေလ့က ဖေအကို ဘယးမြတးမိ
မြာလဲ၈

သူ႓ေဆာငးပုဒးအတုိငး့ပဲ၈

ေပ္ားေအာငး ေနတဲံေလ၈ ေထာငးထဲမြာ သူကေတာံ ေပ္ားေအာငးေနလုိကးသမြ

ေအားလိုကးဟစးလိုကးၾကတဲံအမ္ိဳ့၈

သနာ့စရာ၇

ဘာထူ့တဵု့၈

မယးေအ့
ငြာ့ေနတဲံ

အေမရဲ႔

အိမးစေပၚ

ေရႊတို

ေငျစေလ့ေတျ

ပိုကးဆဵေပါငး့ၿပီ့

က္ဴရြငးခနး့

ေရာငး့ရေငျနဲ႓
နဲ႓

လကးရြိ

အိမးခနး့တျဲလ္ကး

အငြာ့ေနရာေလ့ကို မိသာ့စု ေ်ပာငး့ခါစ၇ က္ဴရြငး ခနး့ေလ့ကိုပဲ ်ပငးဆငး ၿပီ့ခါစ၈
က္ပနး့

က္ဴရြငးဆရာဘွကေန

ကိုယးပိုငး

က္ဴရြငးခနး့နဲ႓

ဆရာဘွကို

ေရာကးၿပီေပါံ၈ ကိုဖို့ေအာငးတို႓ ေငျရြာ လိုကးမဟဲံလို႓ အာ့ခဲတုနး့မြာ ်ဖစးရတာေလ၈
အဲဒီေနရာေကန တစးခါေ်ပာငး့ေ်ပ့ရ၈ မယးေအ့ တစးေယာကး ရဲ႔ ွငးေငျတစးခု
တညး့နဲ႓ မိသာ့စု ၾကပးၾကပး တညး့တညး့ ရုနး့ကနးရ၈

ကိုကိုေခၚလိုကး၇

ေဖေဖ

ေခၚလိုကးနဲ႓၈ တကယး ... မုနး့ဖို႔ကို ေကာငး့တယး၈ သူကေတာံ ခပးေပါံေပါံပဲ၈
ေထာငးက္ရတာကလဲ ဘာမြမဟုတးဘူ့၈ သူ႓ ... အဲဒီ ခပးေပါံေပါံေၾကာငးံ ပဲ၈
ချငးံ်ပဳမိနး႓မရဘဲ က္ဴရြငးဖျငးံမႈနဲ႓ က္ဴရြငးစာရျကးစာတမး့ တရာ့မွငး ရုိကးႏပ
ြိ းမႈ တဲံ၈
က္ဴရြငး ဤပေဒနဲ႓ ၿငိတာေပါံ၈

ေထာငးွငးစာအတျကး ကုနးရတာက တစးမ္ိဳ့နဲ႓ တကယး တကယး အဲဒီ
ကာလကုိ ဘယးေတာံမြ ်ပနးမေတျ့ခ္ငးဘူ့၈ ဘယးေတာံမြလဲ ်ပနးမႀကဵဳရပါေစနဲ႓၈
သိပးမေၾကာကးစမး့ ပါနဲ႓ကျာ၈ ေလာကဓဵ လိႈငး့ဆိုတာ အၿမဲ ရုိကးခတး ေနမြာပဲ၈
ကိုယးက ေက္ာကးေဆာငးလို ေန်ပတတးရ မယး၈ အဲ ... ေက္ာကးေဆာငးလို
မေနႏိုငးရငး

လဲ

ေလာကဓဵ

လိႈငး့ေလ့

ေပၚမြာ

အသာေလ့စီ့ၿပီ့

ၿငိမးံ

လိုကးသျာ့လိုကး ဆိုတာေတျမ္ိဳ့ကိုလဲ လာမေ်ပာ နဲ႓ ကိုဖို့ေအာငး၇ ေၾကာကးတာ
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ဟာ ေၾကာကးတာ ပဲ၈ ၿပီ့ေတာံေလ ... ဒုကၡေတျ၇ ေသာကေတျ၇ ဘွ အခကးအခဲ
ေတျကို တစးေယာကးတညး့ ရငးဆုိငး ရတာထကး ႏြစးေယာကးအတူပဲ ရငးဆုိငးရ၇

"ကဲ ... ေတားပါ အသဵၿပဲႀကီ့နဲ႓ ေစာေစာစီ့စီ့၇ ေွေရ ... မမေအ့ ၿပီ့ၿပီ
ညီမ၇ ေရလာခ္ိဳ့လို႓ရၿပီ"

ရငးဆိုငးရေပါ၈ ကိုလူေပ္ားႀကီ့ အနာ့မြာ ရြိေနရငး အာ့ရြိ ပါသတဲံရြငး၈
"မနကးခငး့

မုိ့လငး့ရငး

"ဟုတးက"ဲံ

ငြကးကေလ့မ္ာ့တို႓ရယး၇

ပဲေ်ဗံ

မလာေသ့ဘူ့လာ့ေဟံ၇ ပဲေ်ဗံ၇ ဖို့ေက္ားေရ ပဲေ်ဗံ လာရငးေ်ပာေဟံ၇ ေဟာ ...
လာၿပီ ... လာၿပီ ... ပဲေ်ဗံ ေဟံ ေဟံ"

မယးေအ့က

ေလြ္ားၿပီ့သာ့

အွတးဇလဵုကို

ေရခ္ိဳ့ခနး့်ပငးဘကး

ထုတးလာရငး့ ေယာကးမကို ေရခ္ိဳ့ခနး့ အလြညးံ ေပ့တယး၈ ဒီအွတးစိုေတျ
လြနး့ဖို႓ တာွနးကေတာံ မယးေအ့ အေမ၇ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ေယာကၡမ ေဒၚတငးလဵု့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး စကာ့မဆဵု့ေသ့ခငး ေ်ခာကးနာရီ မတးတငး့ တိုကးေရြ႔

ရဲ႔ တာွနး၈ အခနး့မြာ သူတစးေယာကးတညး့ က္နးခဲံမြ ထမး့ေဆာငးရမယးံ

ေရာကးေနက္ ပဲ်ပဳတးသညးရဲ႔ "ပဲေ်ဗံ" ဆိုတဲံ အသဵ စူ့စူ့က သဵု့ထပးတိုကး

တာွနး၈ ခုခ္ိနးမြာေတာံ အွတးလြနး့ဖို႓ မေ်ပာႏြငးံ၇ လူခ္ငး့ေတာငး မနညး့ေရြာငး

ေခါငးမုိ့ေပၚထိ လြ္ဵတကးလာတယး၈

ေနၾကရတဲံအခ္ိနး၈

"ဖို့ေက္ား ဆငး့ပါဤီ့ဟ၇ ငါ ဒီမြာ ငါ့ပိေၾကားအုိ့ တနး့လနး့နဲ႓မို႓၇ မယးေအ့
... ပိုကးဆဵေဟံ"

အလြညးံ

"ဖို့ေအာငး ေပ့လိုကးပါလာ့၇ ပဲ်ပဳတးဖို့ ေလ့က္ပးေတာငး မရြိေတာံဘူ့၇
ဒီမြာ ... မယးေအ့ ေရခ္ိဳ့ ေနၿပီ"
"ေအာငးမာ

"်မနးမာစဵေတားခ္ိနး ေ်ခာကးနာရီ ထုိ့ပါေတာံမယး၇ ေရခ္ိဳ့ခနး့ကို ... ကိုယးံ

...

ေလ့နဲ႓

ကုိယး

စနစးတက္

ွငးၾကပါခငးဗ္ာ၇

ကိုယးံအခ္ိနးေလ့

နဲ႓ကိုယးေပါံခငးဗ္ာ၇ မနကးေလ့နာရီ အိပးရာထ ထထခ္ငး့ အလြညးံက္သူကေတာံ
ေဒၚတငးလဵု့ပါခငးဗ္ာ၇

သူက

မ္ကးႏြာသစးရုဵနဲ႓

ဆျမး့ေတားပနး့

ေဆ့ရုဵအခ္ိနး

ရပါတယး၈ သူၿပီ့တာနဲ႓ အလြညးံက္သူက ေဒၚေအ့ေအ့ႏျယး၇ သူက မ္ကးႏြာသစး
ငါံအိတးကပးမ္ာ့

လိုတရ

အိပးကပးမ္ာ့

ေအာကးေမံေနလာ့၇ ေဟ ... ေဒၚေအ့ေအ့ႏျယ"း
"ဟဲံ ... ငါံမြာ အႏုပး ရြိပါတယးဟယး၇ ငါ ဆငး့ွယးလိုကးမယး၇ ဟိုေကာငး
စာက္ကး ပ္ကး်ပနးဤီ့မယး"
"ေက့္ဇူ့ႀကီ့ပါေပတယး ေယာကၡမႀကီ့ရယး၇ ေယာကၡမ ဂုေဏာ အနေႏၱာ၇
ေန႓စဤး ရိုေသ အသကးရြညးသဗ္"

ေရခ္ိဳ့၇

အွတးေလြ္ားဖို႓ပါ

ေဒၚေွေွပါ

ခငးဗ္ာ၇

သူလဲ

အခ္ိနးရပါတယး၇

သူၿပီ့ရငး

အလြညးံက္တာက

ေဒၚေအ့ေအ့ႏျယးလုိပါပဲ၇ အဲ

...

ေဒၚေွေွ

ၿပီ့ရငးေတာံ ဤီ့ေက္ားေက္ား၇ တစးခါတညး့ မ္ကးႏြာသစး ေရခ္ိဳ့ခ္ိနး ရပါမယး၈
ေနာကးဆဵု့မြ အလြညးံက္ ေရာကးသူကေတာံ ကၽျနးေတား ေမာငးွငး့ေအာငးေပါံ
ခငးဗ္ာ၇

မ္ကးႏြာသစး

ေရခ္ိဳ့ပါမယး၇

ေမာငးွငး့ေအာငး

ၿပီ့တဲံအခ္ိနးဟာ

ေ်ခာကးနာရီဆယးံငါ့ထကး ေနာကးမက္ေစရပါဘူ့၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ကို ွငးေန တဲံ သူက
ွငးေနခ္ိနးမြာ အိမးသာကို ွငးတဲံသူကလဲ ွငးၾကပါ၈ အာ့လဵု့ အာ့လဵု့ ...
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ကိုယးံအခ္ိနးေလ့ ကို ေလ့စာ့ၿပီ့ စနစးတက္ေလ့ ခငးဗ္ာ၇ ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး
ခငးဗ္ာ"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔

ရႊတးေနာကးေနာကး အသဵက

ေရဒီယို

ေဘာလဵု့ပျဲ

ေၾကညာသဵနဲ႓ သီခ္ငး့ပေဟဠိ အေ်ဖညႇိတဲံ အသဵ ႏြစးခုကို ေပါငး့ထာ့တဲံ အသဵမ္ိဳ့၈
ေွေွက

အသဵထျကး

ရယးေမာရငး့

ေရခ္ိဳ့ခနး့

တဵခါ့ကို

်ဖညး့်ဖညး့

ပိတးလိုကးတယး၈

အပိုငး့ (၃)
ဖို့ေက္ား
ထမငး့ေၾကားတဲံ

အိမးသာတကးၿပီ့လို႓
ကိစၥ

ၿပီ့ဆဵု့သျာ့

ေရခ္ိဳ့တဲံအခ္ိနးမြာ

သလို

သနပးခါ့ေရက္ဲ၇

ကိွ
ု ငး့ေအာငး
စပရငး့ေဆာငး့

ကရငးပတးဖး ပါ့ပါ့ လိမး့က္ဵၿပီ့ မီ့ခုိ့ေရာငး ရုဵ့ယူနီေဖာငး့ကို ပါ အၿပီ့အစီ့
ွတးဆငး ထာ့တဲံ မယးေအ့ တစးေယာကးလညး့ မိ့ဖိုခနး့ထဲ ေရာကးလာၿပီ၈
ထမငး့ဘူ့ ေလ့ဘူ့ တနး့စီခ္ၿပီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးဘူ့၇ မယးေအ့ဘူ့၇ ေလ့တနး့
ေက္ာငး့သူ ်မတးႏို့ေအာငးဘူ့၇ သဵု့တနး့ေက္ာငး့သူ ယုယေအာငး ဘူ့၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ေရခ္ိဳ့ခနး့ွငးတဲံ

အခ္ိနးမြာ

မယးေအ့က

အိမးသာ

ွငးတယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ညအိမးသာ သမာ့၈ တမငးညကို အက္ငးံ လုပးထာ့
တယး၈ ဒါမြ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ အခ္ိနးယူၿပိ့ စာအုပးကေလ့နဲ႓ တကးလို႓ရမြာ၈

30 | P a g e
ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

အိမးသာထဲမြာ ကျမး့ေလ့ွါ့ၿပီ့ စာအုပးေလ့ ဖတးရငး့ အိမးသာ တကးရတာ

"ကဲ ... ဖို့ေအာငးေရ ... ်မနး်မနး၇ ကေလ့ေတျကို ေခၚခဲံေတာံေလ"

အလျနးအရသာ ရြိတယး၈
"ခုိကေလ့မ္ာ့တို႓ရယး ... မနကးခငး့ မို့လငး့ရငး"
ေရခ္ိဳ့ခနး့က

ထျကးတာနဲ႓

အိပးခနး့ထဲ

"ေဟာ ... ေမႀကီ့ေအားၿပီ၇ လာ ... ကိုကို မ္ကးႏြာသစးေပ့မယး၇ ကဲ ... ကဲ

ေရာကးသျာ့

တတးတဲံ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ သီခ္ငး့စာသာ့ ေ်ပာငး့ သျာ့တယး၈ အိပးခနး့ထဲမြာ သူ႓အေမ
ႏိႈ့ထာ့ခဲံတဲံ ကာလနဂါ့ေလ့ သဵု့ေကာငး လႈပးရျေနၾကၿပီ ေလ၈

ဟုတးဘူ့၇

ငြကး

ငြကး၇

ငြကးပါဆို၇

်မတးႏို့ေအာငးက

အိပးခနး့နဵရဵ

(သို႓မဟုတ)း

အိပးခနး့

ကနး႓လနး႓ကာ

အွတးစကို မမီတမီနဲ႓ အေပါကး က္ယးက္ယး ်ဖစးေအာငး ေဘ့ကိဆ
ု ျဲတယး၈

"ခုိကေလ့မ္ာ့ တို႓ေရ၇ မထေသ့ဘူ့လာ့ေဟ"
"ခို

... ဟိုေရြ႔က ဇာတး မငး့သာ့က ကနး႓လနး႓ကာဆျဲ၇ ကနး႓လနး႓ကာဆျ"ဲ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးတုိ႓ အခနး့နဵရဵက လြမြလြ၈ တရုတး်ပညး ကေတာငး လာတာ၈
ရလဲရပဲနဲ႓

ေဖႀကီ့က

ငြကးကေေလ့မ္ာ့တုိ႓ရယး"
သမီ့ႀကီ့ ်မတးႏို့ေအာငးက ထဵု့စဵအတုိငး့ သီခ္ငး့ကို ်ပငးေပေတာံတယး၈
"ခုိနဲ႓ ငြကး နဲ႓ အတူတူပဲေပါံ သမီ့ရယး၇ သမီ့တို႓ေနတဲံ အခနး့ေလ့က
ခုိအိမးေလ့ပဲဟာ၇ အဲဒီေတာံ သမီ့တို႓က ခုိကေလ့ ေတျေပါံ"
"ဟာ ... ဒီလိုဆို၇ ေဖႀကီ့လဲ ခိုကေလ့ေပါံ ... ကဲ"
"ဟုတးတယးေလ ... ေဖႀကီ့လဲ ခုိ၇ ေမႀကီ့လဲ ခုိ၇ ေဟာဒီ တိုကးမြာရြိတဲံ
လူေတျ အကုနးလဵု့ ခုိေတျ ခ္ညး့ပဲ"
"ဟုတးပဲနဲ႓ အဲဒါ ... လူေတျ ... လူေတျ"

ေစ့္အေပါဆဵု့

တရုတးပိတးစ

အစိမး့ေရာငးကာတျနး့ရုပးကေလ့ေတျေလ၈

မီ့ဖိုခနး့ဘကးထျကးတဲံ လမး့က္ဤး့ ကေလ့ကို ခ္နးၿပီ့ အိပးခနး့ကို အွတးစ
နဵရဵႏြစးဖကးနဲ႓

ကာရဵ

ဖျဲ႔စညး့ထာ့တယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႓

အခနး့

က

ေအာကးလႊာဆိုေတာံ ေအာကးလႊာဖျဲ႔စညး့ပဵုအတုိငး့ ေလြကာ့ကေန တိုကးခနး့ကို
ွငးဖို႓ ွငးေပါကး က ွရနးတာ တဵခါ့ေပါကး၈ ၿပီ့ေတာံ ဧညးံခနး့၇ ဧညးံခနး့ ၿပီ့မြ
အိပးခနး့၇ အိပးခနး့နဲ႓ မီ့ဖိုခနး့၇ ေရခ္ိဳ့ခနး့ အိမးသာ နဲ႓ ကပးလ္ကးေပါံ၈
ဧညးံခနး့မြာ ေယာကးဖ လငးမယာ့နဲ႓ ေယာကၡမႀကီ့တုိ႓ အိပးၾကရတယး၈
ေရႊ႔လို႓ေ်ပာငး့လို႓ရတဲံ သစးသာ့ အွတး လိုကးကာေလ့ ႏြစးခုကို ညအိပးရာ
ွငးခါနီ့ရငး ွရနးတာနဵရဵနဲ႓ ကပးကာၿပီ့ အိပးခနး့ ေလ့ တစးခု ဖနးတီ့ ၾကတယး၈
အဲဒီ အိပးခနး့ေလ့ထဲမြာ ေယာကးဖလငးမယာ့ အိပးၿပီ့၇ ေဘ့နာ့မြာ ေယာကၡမႀကီ့
အိပးေပါံ၈ ေယာကးဖ လငးမယာ့မြာ အေရ့ႀကီ့တဲံ သစးသာ့အွတးလိုကးကာ
လုပးရတဲံ အတျကး ခုတငးမွယးႏိုငးေတာံ အုတးသမဵသလငး့ေပၚမြာ ေမျ႔ရာပဲ

သမီ့လတး ယုယရဲ႔ ေလသဵကို ဟိုေကာငး သုတက သဵေယာငးလိုကးၿပီ့

ခငး့အိပးၾကတယး၈ ေယာကၡမႀကီ့ ကိုေတာံ သစးသာ့ခုတငး အနိမးံေလ့တစးခု

"လူေတျ ... လူေတျ" တဲံ၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး က ရယးေမာရငး့ အငယးေကာငးကို

လုပးေပ့ထာ့တယး၈ လူႀကီ့ကို့၈ ဒါေတာငး ေယာကၡမ ႀကီ့က ေပတိေပေတရယး၈

ေပျ႔ခ္ီလိုကးတယး"
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ရခါစ

သာ့

နဲ႓

ေခၽျ့မ

အေနက္ပးမြာကို

စို့ရိမးၿပီ့

ွရနးတာ

ဘကးထျကး

ထျကးအိပးတတး လို႓ သမီ့လုပးသူနဲ႓ ခဏခဏ ပူညံဵ ပူညဵံ ်ဖစးၾကတယး၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႓

အိပးခနး့ထဲကေတာံ

ခုတငး

ရြိတယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ခဏၿငိမးသျာ့တယး၈ ခဏပါပဲ၇ ၿပီ့တာနဲ႓ စပးၿဖဲၿဖဲ မ္ကးႏြာက
်ပနး်ဖစးလာတယး၈

ဖို့ေအာငးနဲ႓

"ေၾသား ... မယးေအ့ ... မယးေအ့၇ ရညးမြနး့ခ္ကးကလဲ မ်မငးံမာ့

မယးေအ့ရဲ႔ မဂၤလာဤီ့ ခုတငး၈ ခုေတာံ သာ့သမီ့ သာ့အဖ ငါ့ေယာကး

လိုကးတာ

က္ပးက္ပးသတးသတး ကနး႓လနး႓်ဖတး အိပးရတဲံ မိသာ့စု ခုတငးေပါံ၈

တိုကးလြလြ မ္ိဳ့ကို မြနး့ပစးစမး့ပါကျာ မငး့ႏြယ"း

"ကဲ ... ်မနး်မနးလုပးၾက၇ ဟို ခိုမေလ့က ၿပီ့ရငး ဘျာ့ဘျာ့ႀကီ့ဆီသျာ့၇
ေၾသား ... ဒီ ခုိမေလ့က တယးေႏြ့တာကို့"

မိနး့မရယး၇

မြနး့ခ္ငးမြနး့

အငး့လ္ာ့လမး့ထဲက

ၿခဵက္ယးက္ယးနဲ႓

"အို့ ... ကိုယးမြနး့ႏိုငးသေလာကးပဲ မြနး့တယး ရြငးေရ႔"
"ေအာငးမယး၇ လူဆိုတာ ဘယးေ်ပာႏိုငးမလဲကျ၇ ဒီေန႓ဒီလို အခနး့မ္ိဳ့

ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲမြာ ဒီအခ္ိနးဆိုရငး ထဵု့စဵအတုိငး့ သာ့အဖတစးေတျ အသဵက

မွယးႏိုငးေပမယးံ၇ ကိုယွ
း ယးႏိုငးတဲံ အခ္ိနးက္ေတာံ သိနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ တနးတဲံ

ဆူညဵၿမဲ၈ ်မတးႏို့နဲ႓ ယုယက မ္ကးႏြာသစးၿပီ့ ဧညံးခနး့က အဘျာ့ဆီ သျာ့တယး၈

ၿခဵေတျတုိကးေတျ ွယးပစးႏိုငးတာမ္ိဳ့ ေတျ ဘာေတျ ်ဖစးခ္ငး်ဖစး မြာေပါံကျ၇ ကဲ ...

ဧညးံခနး့က

မပူပါနဲ႓ကျာ၇ ဆယးသိနး့ဆု တစးၿပိဳငးနကး ဆယးဆု ေပါကးရငး ်ဖစးႏိုငးပါတယး၈

(မိနး့မ

သဵု့ေယာကး

ပိုငးဆုိငးၾကတဲ)ံ

ဘဵုေက္ာကးပ္ဤး

မြာ

သူတို႓ဘျာ့ေအက သနပးခါ့လိမး့ေပ့လိမံးမယး၈

"ေတားစမး့ပါ ဖို့ေအာငးရယး၇ သျာ့ အက္ႌလဲ၇ ထမငး့ေၾကားစာ့မယး၇

"ဟငး့ ... ခုိအိမး ... ခိုအိမန
း ဲ႓၇ သူ်ဖငးံ ဒီလိုခုိအိမးမ္ိဳ့ကိုေတာငး အပိုငး
ွယးႏိုငးလို႓လာ့"

ကေလ့ေတျ ၿပီ့ရငး လာၾက"
ႏႈတးခမး့စူ သျာ့တဲံ မယးေအ့ပါ့ကို ေရစို လကးနဲ႓ တို႓ၿပီ့ စလိုကးရငး့

ထမငး့စာ့ပျွ
ဲ ိုငး့ေပၚမြာ

်ပငးဆငး

ကိွ
ု ငး့ေအာငး အိပးခနး့ထဲ ်ပနးွငးတယး၈ ေၾသား သူလဲေလ မိနး့မသာ့ကို့၈

သူ႓အလုပးေလ၈

အထူ့သ်ဖငးံ ရနးကုနးမြာ ေနရတဲံ မိနး့မသာ့ေပကို့၈ ရနးကုနးၿမိဳ႔ေန မိနး့မသာ့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ခုိအိမးေ်ပာတိုငး့ ေ်ပာရမယးံ မယးေအ့ အလုပး ေလ၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး

အာ့လဵု့ရဲ႔ ရငးထဲမြာ ရြိေနတဲံ ဆႏၵမ္ိဳ့ သူ႓မြာလဲ ရြိရြာမြာေပါံ၈ ကိုယးပိုငးအိမး ဆိုတဲံ

က သာ့လုပးသူကို မ္ကးႏြာသစးမပ္ကး၈

အရာကေလ့ကို လိုခ္ငး ေတာငံးတ်ခငး့ေလ၈ ရူ့သျပး လုမတတး လိုခ္ငးေတာငံးတ

ေနရာခ္ေနရာက

ထဵု့စဵအတုိငး့

ထမငး့ေၾကားပနး့ကနးေတျ
မယးေအ့

ေ်ပာၿပီ၈

ဒါ

"ေအ့ေလကျာ၇ အပိုငး မွယးႏိုငးလို႓ ငြာ့ေနတာေပါံကျ ဟုတးဘူ့လာ့"
"သျာ့စမး့ပါ၇

က္ဳပးတို႓ေတာံ

ခုိပဲ

်ဖစး်ဖစး၇

လငး့တပဲ်ဖစး်ဖစး၇

ဒီလို

အခနး့မ္ိဳ့ ေလ့ အပိုငးရတဲံေန႓ ေသေပ္ားၿပီ"

ေန သူေတျ ထဲမြာ မယးေအ့ တစးေယာကး ပါတယး၈
ဒီအခနး့ကို ႏြစးခ္ဳပးနဲ႓ ငြာ့တာကိုလဲ မယးေအ့က သိပး မေက္နပးခ္ငးဘူ့၈
မ်ဖစးလို႓သာ၈ တစးလကို သဵု့ေထာငး နဲ႓ တစးႏြစးကို သဵု့ေသာငး့ေ်ခာကးေထာငး
ေပ့ရတာ၈ မယးေအ့ ငြာ့ေနခဲံဖူ့တဲံ အိမးေတျက လခတစးရာ၇ ႏြစးရာ၇ အလျနးဆဵု့
32 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

သဵု့ရာထိပဲ ေပ့ရတာကို့၈ ဒါေပမယးံ အဲဒီအိမးေတျက စေပၚတငးရ တယး၈

အတျကး ဂျတးစကငး့ဟငး့ ှ၁လကးမ ကာလာ တီဗျီတစးလဵု့ ေသာငး့ရြစးေထာငးနဲ႓

စေပၚငါ့ေထာငး၇ ႏြစးေသာငး့၇ ေလ့ေသာငး့ေပါံ၈ ဒီႏြစးခ္ဳပးကေတာံ စေပၚ မရြိဘူ့၈

ွယးလိုကး တယး၈

တစးႏြစးစာ အ်ပတးေပ့ပဲ၈ ႀကိဳကးရငး ေနာကးတစးႏြစးေနမယးဆိုရငး ေနာကးတစးႏြစး
ေစ့္နဲ႓ (သဵု့ေထာငးဟုတးခ္ငး မြ ဟုတးေတာံမယး) ထပးခ္ဳပးေပါံ၈
မယးေအ့

သေဘာက

လဵု့ွ မထိနဲ႓၈ လစဤး အသဵု့ စရိတးကို မယးေအ့ လခ တစးေထာငး၇ ကိုယးံလခက
အိမးမြာပဲ

ေလ့ေထာငးံ ငါ့ရာ ထာ့ပါေတာံ၈ အဲဒီေတာံ ငါ့ေထာငး နဲ႓ ေလာကးေအာငးသဵု့၈

ငြာ့ေနခ္ငး ေသ့တယး၈ ဟုတးၿပီ၈ ဒါ မြနးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ကို့ဆယးံႏြစး

ကိုယးံအစီအစဤးနဲ႓ ကိုယးကေတာံ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ေခ္ာလို႓၈ မယးေအ့ကေတာံ

အိမးစေပၚကို

ဒီႏြစးကုနး လုိ႓ ေနာကးႏြစး ေနစရာ မရြိမြာကို ေတျ့ပူလို႓ မဆဵု့၈ မပူေလနဲ႓ ရြငးမ၈

မယးေအ့

မွယးႏိုငးေသ့ရငး

က္နးတဲံေ်ခာကးေထာငးကို မိသာ့စုအေရ့ေပၚကိစၥအတျကး သိမး့ထာ့၈

အနးတုႏိုငးလို႓လာ့၈

လခနညး့တဲံ

ကုိယးတတးႏိုငးတဲံ

စေပၚက

ေ်ခာကးေသာငး့၈ ေ်ခာကးေသာငး့ အ်ပငး ငါ့်ပာ့မြ မပိုႏိုငးေတာံဘူ့၈ ဒီေန႓ စေပၚ

တို႓ရဲ႔

ေစ့္က ၾကမး့ခငး့ေစ့္ ရြစးေသာငး့ ကေန တစးသိနး့၇ ႏြစးသိနး့ ပတးွနး့က္ငး

ခဵတျငး့ေတျ်ဖစးသလို တို႓ရဲ႔ ကိုယးခႏၶာ ေတျဟာလဲ ်ဗဟၼာႀကီ့ေတျ ဖနးဆငး့

ရြိတယး၈ ဘယးလို လုပးမလဲ၈

ထာ့တာသာ ်ဖစးေခ္တယး၈ ငါတိ႓၏
ု ေနစရာအတျကး သူတို႓ မ္ကးႏြာလႊဲေန၍ မရ၈

ကိုယးေနခ္ငးတဲံ

ေနရာက

မိသာ့စုရဲ႔

အလုပး၈

ေက္ာငး့၇

ေစ့္နဲ႓

အဆငးေ်ပတဲံ ကမာရျတးနယးေ်မ၈

ေလ့ဆယးံငါ့ေပ

အခနး့က္ဤး့ရြညးေလ့မ္ိဳ့ေတျကို

စေပၚရြစးေသာငး့

မတငးဘဲနဲ႓ ငြာ့လို႓ မရႏိုငးဘူ့၈ ကဲ ... ဒီေတာံ ဘယးလို လုပးမလဲ၈ ကိုယးက
ဒီနယးေ်မကေန ချာၿပီ့ ေရႊ်ပညးသာတို႓၇ ဒဂုနးၿမိဳ႔သစးတို႓မြာ သျာ့ေနႏိုငး သလာ့၈
မေနႏိုငးဘူ့၈ ဒီမြာပဲ ေနခ္ငးတယး၈ ကုိယးံလကးထဲမြာရြိတာက ေ်ခာကးေသာငး့၈ ကဲ
...

ႏြစးခ္ဳပး

အခနး့ဟာ

တစးႏြစးအတျကး

ကိုယန
း ဲ႓အသငံးေတားဆဵု့

သဵု့ေသာငး့

ေတျဟာ

လူထျငး့

တဲံ

ခဵတျငး့မဟုတး၈

ေ်ခာကးေထာငး

်ဖစးမေနဘူ့လာ့၈

(တစးလ

ေဟာ

သဵု့ေထာငးဆိုတာ

သကးသာေသ့တာ) ေပ့ၿပီ့ေတာံ လကးထဲ ႏြစးေသာငး့ ေလ့ေထာငးေတာငး
က္နးေသ့ တယး၈ တီဗျီ အလျနး႓ၾကညးံခ္ငးရြာေသာ သမီ့ေလ့ေတျ၇ သာ့ေလ့ ေတျ

နတးထျငး့တဲံ

သူတို႓ အဆငးေ်ပေအာငး ဖနးတီ့ ေပ့ေပလိမံးမညး ရြငးမ၈ မပူနဲ႓၈ မပူေလနဲ႓၈
ထီေပါကးတာမ္ိဳ့ပဲ်ဖစး်ဖစး၇ ဤီ့ွငးေအာငး၏

အဲဒီ ကမာရျတး လြညး့တနး့ဆိုတဲံ အရပးမြာ အေတားအသငးံ သပးရပးတဲံ
ကို့ေပ့

ခဵတျငး့

ရူပေဗဒ

သငးတနး့ွိုငး့မြာ

လူစညး့ေစ်ခငး့ငြာ သိပၸဵတျဲ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့အာ့ စာေမ့ပျဲက္ေစ၍ ွိဇၨာတျဲ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သာ

စာေမ့ပျဲ

ေအာငးေစ်ခငး့မ္ိဳ့ပဲ

်ဖစး်ဖစး

သူတို႓

လုပးေပ့လိမံးမယး၈
"ေဖႀကီ့ေရ ... ်မနး်မနးလာ၇ ထမငး့ေၾကားေတျ ေအ့ကုနး့ေတာံမယး"
ေအ့ ... ေအ့ ... လာပါၿပီဟ ...၇ ဒီမြာ ေဖႀကီ့က ႏႈတးခမး့နီ ဆို့ေနလို႓ပါ"
"ေဖႀကီ့က ေရြာကးသီ့ေဆ့်ပာ့ ေရာငး့မလို႓လာ့"
"သျပး်ပာ့ဆီက ... ွယးေနား ... ေနားလ"ို႓

33 | P a g e
ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကေလ့ေတျက ဖေအကို ၾကညးံၿပီ့ တခိခိနဲ႓ ရယးလို႓ မဆဵု့ႏိုငးေတာံဘူ့၈
မယးေအ့က

ၿပဵဳ့စိစိနဲ႓

ချငံးလႊတးအၿပဵဳ့နဲ႓
ခုဵနိမးံစာ့ပျွ
ဲ ုိငး့မြာ

မ္ကးေစာငး့

ၾကညးံရြာပါတယး၈

နဵနကး

ကိွ
ု ငးေ့အာငးတုိ႓

ထုိ့တယး၈
၃နာရီချဲၿပီ့တဲံ
မိသာ့စုနဲ႓

ေယာကၡမႀကီ့ကလဲ
အခ္ိနး၈

ေယာကၡမႀကီ့တို႓ရဲ႔

ေက္ားေက္ားတို႓ ဇနီ့ေမာငးႏြဵ၈ သူတို႓ ကေတာံ ထမငး့ေၾကား မဟုတးဘူ့၈ ထမငး့
တစးထပးကို ဟငး့နညး့နညး့နဲ႓ အဆာေ်ပ စာ့ၾကတာ၈
ထမငး့ဘူ့က ယူရဤီ့မြာေလ၈ ထမငး့ဘူ့ကလဲ လငးမယာ့ႏြစးေယာကး
နဵနကးအဆာေ်ပ

စာ့ေတာံလဲ

ဇလဵုတစးခုတညး့၈

အငး့

...

ခုခ္ိနးကေတာံ ပနး့ကနးႏႈတးခမး့ေပၚ တကးထုိငးေတာံမလို ဆိုတဲံ အခ္ိနး ကို့၈
တူႏြစးကိုယး အုတးသမဵလငး့ေပၚမြာပဲ အိပးရ၇ အိပးရေပါံ၈

သူ႓ဘျာ့ေအ
လူလညးလုပးတတးတဲံ

ငယးေသ့လို႓ေနား၇

အၿမဲေ်ပာတဲံ
သာ့ကို

စကာ့ကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငးနဲ႓

ေရြ႔က
မယးေအ့

ႀကိဳေ်ပာၿပီ့
ၿပဵဳ့မိၾကတယး၈

အလ္ငးကေတာံ ဖေအေရာ၇ မေအေရာ၇ အစးမေတျေရာ ထျကးၿပီဆိုရငး ထျနး႓ထျနး႓
လူ့ေအာငး ငိုေတာံတာ၈ ၾကာေတာံလဲ ဒီေကာငး အက္ငံး ်ဖစးသျာ့ပါၿပီ၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငး တို႓အလ္ငး ဖို့ေက္ားတို႓ လငးမယာ့က ထျကးၾကမယး၈
သူတို႓စာၾကညးံတိုကးပညာ

ဒီပလိုမာ

သငးတနး့

က

ခုႏြစးနာရီ

စမြာေလ၈

တကၠသုိလးထဲမြာပဲ၇ သငးတနး့ကို ဆယးနာရီထိ တကးၿပီ့၇ ၿပီ့ရငး စာၾကညးံတိုကး
ကို ကူ့၇ ဖို့ေက္ားတို႓က အလ္ငးထျကးၿပီ့ အေပၚလႊာနဲ႓ ေအာကးလႊာၾကာ့က
ဖို့ေက္ားတာွနး၈

လမး့မြာ ကေလ့ေတျ အလိုလိုကး မေနနဲ႓ ဤီ့ေနား၇ ဟိုရပးဒီရပး လုပးမေနၾကနဲ"႓
"ေအ့ပါ၇ တို႓အကးစးအီ့ကို ဘယးမြ မရပးပါဘူ့၇ ေက္ာင့းေတာကးေလြ္ာကး

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက သမီ့ႏြစးေယာကးရဲ႔ ေွယ္ာွိစၥ ပလတးစတစး်ခငး့ကို
ဆျဲတယး၈

ေမာငး့မြာပါ"

ပခဵု့မြာေတာံ
သာ့မိသာ့ဖတစးေတျ

သာ့က

ဘုဵေရခလုတး (နဵနကး ကေတာံ ကိုယးခ္ညး့ဖျငးံတဲံေရခလုတ)း ကို ပိတးလိုကးဖို႓က

"ကဲ ... ်မနး်မနး၇ ်မနး်မနး သမီ့တို႓၇ ေက္ာငး့ေနာကးက္လိမးံမယး၇ ဖို့ေအာငး၇

ကိွ
ု ငး့ေအာေငးတုိ႓

ဟုတးတယး၇

ေက္ာငး့မလုိကးရတာေနား"

မီ့ဖုိခနး့

ထမငး့ေၾကားွုိငး့ က္ငး့ပၿမဲ၈ အိမးေရြ႔ ွရနးတာ သီ့သနး႓ ထမငး့စာ့ခနး့မြာေတာံ

တစးဘူ့ပဲ၈

"ဆငးႀကီ့နဲ႓ေတျ႔မြာ၇

ဆရာ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

မူပုိငးဟနးအတုိငး့

ွရုနး့သုနး့ကာ့နဲ႓

ကခ္ငးလျယးအိတးအႏျမး့၈ မယးေအ့ကလဲ ရုဵ့ပလတးစတစး ်ခငး့ အ်ပာႏုေရာငးကို

ထမငး့ေၾကားွိုငး့က ထၾကေပမယးံ အငယးေကာငး သုတနဲ႓ သူ႓ဘျာ့ေအွိုငး့က

ကိုငးဆျဲလို႓၈ အမြနးမြနးဆိုရငး မယးေအ့ ရုဵ့က ကို့နာရီမြ သျာ့ရမြာ၈ ဌာနတျငး့ မျမး့မဵ

ေကာငး့ၿမဲ၈

စညး့ကမး့သငးတနး့ေၾကာငးံ မယးေအ့က ရနးကုနၿး မို႔ရဲ႔ ကုသိုလးက အေကာငး့ဆဵု့

"ေအ့ ... ငါံေ်မ့စာ့၇ သျာ့ပေစ၇ သူတို႓ဟာ သူတို႓ သျာ့ပေစ၇ လမး့မြာ
ဆငးႀကီ့နဲ႓ေတျ႔မြာ သိလာ့"

ရုဵ့သမာ့ တစးေယာကး အ်ဖစး ဘတးစးကာ့ကို ေ်ခာကးမြတးတုိငးပဲ စီ့ရမယး၈
ကေလ့

ေတျလဲ

ရနးကုနးၿမိဳ႔ရဲ႔

အေကာငး့ဆဵု့

ေက္ာငး့သာ့ေလ့ေတျပဲ၈

ကိုယးပိုငးကာ့ဖို့မကုနး၇ ဖယးရီခမကုနးဘဲ ေက္ာငး့ကို ေ်ခက္ငး ေလြ္ာကး သျာ့လို႓
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ရတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

မယးေအ့ရယး၈

ဒီတက
ုိ းခနး့ခ

သဵု့ေထာငးဟာ

အလျနး႓

အလျနးတနး ပါတယးဆုိမြ ေနား၈
"ကာ့လမး့ ၾကညးံကူ့ေနား ဖို့ေအာငး၇ ကေလ့ေတျကို လႊတးမေပ့နဲ"႓
"ဟုတးကဲံပါ အေမရယး၇ သာ့တို႓ နာ့ေထာငးပါံမယး"
သမီ့ႏြစးေယာကး

က

ရယးၾကတယး၈

မယးေအ့က

မ္ကးေစာငး့

အပိုငး့ (၄)

တစးခ္ကးထုိ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ ွရနးတာ တဵခါ့ေပါကး ကို တျနး့ဖျငလ
းံ ိုကးတယး၈

တတိယထပး ဘယးဘကး်ခမး့ေအာကးလႊာ
ဖို့ဘတငး

အိပးရာက

ႏို့လာေတာံ

တစးခနး့လဵု့

ၿငိမးသကး

တိတးဆိတးေနတုနး့ပဲ၈
အလို

...

အိပးေပ္ားေနၾကတုနး့ပါလာ့၈

ေဘ့နာ့

မလြမး့မကမး့က

သာ့လုပးတဲံသူရဲ႔ အသကးရြဴသဵ ်ပငး့်ပငး့ကို ထဵု့စဵ အတိုငး့ ၾကာ့ရတယး၈
ဖို့ဘတငး ႏို့ေနက္ အခ္ိနးက ေလ့နာရီချဲ၈ တစးမိနစး မစျနးေစရဘူ့၈
တစးစကၠနး႓ မစျနး့ေစရဘူ့၈ ႏြစးေပါငး့ မ္ာ့စျာ ႏို့လာတဲံ ကိုယးံမ္ကးလဵု့ အက္ငံး
ကိုယးသိတာေပံါ၈
သူတို႓ေတျ (ေခၽျ့မနဲ႓ ေ်မ့ အ်မျာမ ႏြစးေယာကး) အိပးရာကထတဲံ အခ္ိနးက
+++++

ေလ့နာရီ၈ ဖို့ဘတငးက ေလ့နာရီချဲ၈ သာ့နဲ႓ ေ်မ့အႀကီ့ေကာငးက ငါ့နာရီချဲ၈
ဒါပဵုမြနးပဲ၈
ပဵုမမြနးရငး အခ္ိနး ကေမာကးကမ ်ဖစး ၿပီ့ အကုနး ဒုကၡ ေရာကးတာပဲလို႓
တဖျဖျ သူတ႓ို ေ်ပာတတးၿပီ့ ခုေတာံ

ဘယးလို ်ဖစးပါလိမးံ၈ အဲ ... ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး
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ဖို့ဘတငး ႏိႈ့မြပဲ၈ သူတို႓ အေ်ပာနဲ႓ဆို နာရီွကးႀကီ့မ္ာ့ေတာငး အခ္ိနးေလ္ာံ
သျာ့ၿပီ ေလ၈

ေလ့နာရီချဲၿပီ့ၿပီ၇ ေမႀကီ့နဲ႓ ဒီေန႓ ခုႏြစးနာရီ သျာ့ရမယး လို႓ ေ်ပာထာ့သာ့နဲ"႓

ေသာကးက္ိဳ့နညး့ ... အခ္ိနး၇ အခ္ိနးနဲ႓ ပ္ာယာခတးၿပီ့ တစးစကးကေလ့မြ
ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့
အိပးၾကစမး့

"ဟဲံ ... မီ့ငယးတို႓၇ ထၾကေတာံေလ၇ ဘုိ့ဘို့ေတာငး ႏို့ၿပီ့ ဒါဆို

မရြိရ

ပါဘူ့ဗ္ာ၈

ေ်မ့မကေလ့ေတျ

ဖို့ဘတငး

(သငး့တို႓အေဖ

အလိုသာ

ငယးငယး

ဆိုရငးေတာံ

တုနး့ကလိုေလ)

ခုႏြစးနာရီ ေလာကးမြ ထၾက၈ သနာ့ပါတယး ေ်မကေလ့ေတျ၇ စာ့ေကာငး့၇
အိပးေကာငးတဲံ အရျယးေလ့ေတျ၈
ေၾသား ...

ဒါေပမယးံ သငး့တို႓ ႀကီ့်ပင့းရတာက အခ္ိနးမေလာကးမင

်ဖစးေနတဲံ ရနးကုနး၈
သငး့တို႓အေဖ ႀကီ့်ပငး့ရတာက အခ္ိနးေတျ ေပါလျနး့လို႓ ပိုလြ္ဵထျကးေနတဲံ
အညာေဒသ ေတာၿမိဳ႔ ေလ့တစးၿမိဳ႔၈ ကျာေပတယးေလ၈
"ၾကညး်ပာ ... ်ဖဴ်ပာ၇ ေ်မ့တို႓ ... ထၾကေတာံေလ"
ဖို့ဘတငး အိပရ
း ာကေန ထၿပီ့ သာ့မိသဵု့ေယာကး အိပးတဲံ အိပးခနး့နဵရဵကို
အသာပုတးလိုကးတယး၈ ေ်မ့ေလ့ ေတျ မႏိႈ့ဘူ့၈
"်ဖဴ်ပာ ... ၾကညး်ပာ၇ ်ဖဴ်ပာ"
"အငး ... ရြငး ... အေဖလာ့"

"အငး့ပါ ေမႀကီ့ကလဲ"
"ေမႀကီ့ က မလဲနဲ႓၇ လုပးစမး့ ... လုပးစမး့၇ ထၾက ... "
"အိပးခနး့ထဲမြာ ေခၽျ့မ ပ္ာယာခတးေနတဲံအခ္ိနး ဖို့ဘတငး ကပ္ာကယာ
ေနာကးေဖ့ ေ်ပ့ခဲံတယး၈ အိမးသာွငး အက္ငံး ကို ေန႓လယး ေရႊ႔လိုကးရၿပီ၈
ဧညးံခနး့ထဲက ဘုရာ့စငးေရြ႔ သူ႓အိပးရာေပၚ ်ပနးေရာကး တယး နဲ႓ ဖို့ဘတငးရဲ႔
အခနး့က႑ ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ၿပီ၈ ေၾသား ... အလ္ငးဆို ဒီလို အခ္ိနးဟာ ဖို့ဘတငး
လမး့ေလြ္ာကး ထျကး တဲံ အခ္ိနးေပါံ၈
နဵနကးခငး့ ေလကလညး့ လတးဆတးလို႓၇ ေအ့်မလို႓၈ လူကို ႏုပ္ိဳေစလို႓၈
စိမး့စိုစို သစးပငး ေတျနဲ႓ ၿမိဳ႔်ပငး လမး့မႀကီ့ ကလညး့ တိတးဆိတးၿငိမးသကးလို႓၈
ေလြ္ာကးပါေလံ၇ လျတးလျတးလပးလပး ေလြ္ာကးပါေလံ၈ တစးနာရီ ေလြ္ာကးၿပီ့မြ
ဖို့ဘတငး ၿမိဳ႔ထဲ ်ပနးွငး၇ ေစ့္ွငးၿပီ့ အဘို့ႀကီ့ အဘျာ့ ႀကီ့ ႏြစးေယာကးစာ
ေစ့္ွယး၇ ၿပီ့ေတာံ ေစ့္လျယးအိတးေလ့ ဆျဲၿပီ့ ်ပနးလာခဲံ၈ ေဟာ ... အ်ပနးက္
အဘျာ့ႀကီ့က လကးဖကးရညးၾကမး့နဲ႓ ပဲ်ပဳတး ဆီဆမး့ အဆငးသငံး၈ ဖို့ဘတငး
ေစ့္အထျကး က ွယး လာတဲံ မုနး႓ပ္ာ့သလကး အ်ဖဴခ္ိဳ့ၾကျပးၾကျပး ပူပူေလ့ ေတျနဲ႓
လိုကးဖကးညီလို႓၈ ဖုိ့ဘတငး တစးသကး မြာ ဘယးေတာံမြ ေမံႏိုငးမြာ မဟုတးတဲံ
နဵနကး လကးဖကးရညး ွိုငး့၈ ခုေတာံ ... အဘျာ့ႀကီ့လဲ မရြိရြာ ေတာံၿပီ၈ ဇာတိေ်မ

ေ်မ့မႏြစးေယာကးက မႏို့ဘဲ ေခၽျ့မအသဵ ေပၚလာတယး၈ ေပၚလာတာနဲ႓

ကိုလညး့ ထာ့ခဲံရၿပီ၈ ဖို့ဘတငးရဲ႔ လမး့ေလြ္ာကးချငးံ လညး့ ဆဵု့ရြဵဳ့ခဲံၿပီ၈ ဖို့ဘတငး

အေရ့ တႀကီ့ လူ့လဲထၿပီ့ ေတာံ တစးဆကး တညး့ အလ္ငးစလို ႏိုငးလတ
ြ ဲံ

နဵနကးေစာေစာ လမး့ေလြ္ာကးထျကးမြာကို သာ့ေတျ၇ ေခၽျ့မ ေတျ၇ ေ်မ့ေတျက

ၾသဇာသဵ စူ့စူ့ကို ၾကာ့ရေတာံတယး၈

စို့ရိမးၾကသတဲံ၈ လမး့မေလြ္ာကးရတဲံ၈
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ဒီေတာံ အလ္ငးက လမး့ေလြ္ာကး တဲံအခ္ိနးမြာ ဖို့ဘတငး ဘာလုပးမလဲ၈

ေသာကးေခ့္၇ ေဆ့ေသာကးၿပီ့ရငး မုနး႓လာဤ လြီ့၇ ်ဖဴ်ပာက ထမငး့အုိ့ၿပီ့ရငး

ဘုရာ့ရြိခုိ့၈ ဘုရာ့ရြိခုိ့ တိုလို႓ ်မနး်မနး ၿပီ့သျာ့ရငး လဲ ဘာမြ လုပးစရာ မရြိေတာံ

ငရုတးသီ့ေထာငး့၇

အၾကာႀကီ့ရြိခုိ့၇

ထညးံေထာငး့ထာ့၇ ွကးသာ့လဵု့ ထာ့တာ ်ပနးခ္ကးရေအာငး၇ ေမႀကီ့ အိမးသာ

ေမတၱာပို႓၇

အမြ္ေွ၇

ပုတီ့စိပး၈

နဵနကး

လကးဖကးရညးွိုငး့

အဆငးသငးံ မ်ဖစးမခ္ငး့၈ ဤပသကာ လုပးေပေရာံ၈

ၾကကးသျနးနီႏြစးလဵု့နဲ႓

ၾကကးသျနး်ဖဴႏြစးလဵု့ပါ

ေအာငး

ွငးလိုကးဤီ့ မယးေနား၇ မနးက္ညး့မြညးံလဲ စိမးထာ့ လိုကးဤီ့"

"်ဖဴ်ပာ ထမငး့အို့ ပလပးထုိ့ေလ၇ ၾကညး်ပာ အိမးသာထဲမြာ သိပးမၾကာနဲ႓
သမီ့ငယး"

"အရဟဵ" ပုတီ့လဵု့ေလ့ေတျကို တေခ္ာကးေခ္ာကးခ္ရငး့ ဖို့ဘတငးရဲ႔
မြိတးထာ့တဲံ

မ္ကးစိထဲမြာ

မေနညေနက

သူေခၽျ့မ

ေစ့္ွယးအိတးမြာ

ထုိ့ထုိ့ေထာငးေထာငး ထျကးေနတဲံ မုနးလာဤႏျမး့ႏျမး့၇ မုနးလာရျကး ွါွါ ေတျကို

"်ဖဴ်ပာ ညက အိပးခ္ငးလို႓ ဆနးထညးံထာ့ဖုိ႓ ေမံသျာ့တယး ေမႀကီ့ရဲ႔"

်မငးေနရတယး၈

အဲဒါကို

မနးက္ညး့မြညးံနဲ႓

ခ္ဤးရညးခ္ကးလိမံးမယးနဲ႓တူတယး၈

"အယး ... ေကာငး့တယး၇ ေကာငး့တယး၇ မီ့ငယးေရ ... ဒီအသကး

မနးက္ညး့မြညးံ ကေတာံ သဵု့လညး့သဵု့တဲံအရပး၈ တကဲဗ္ာ ...၈ ဘာဟငး့ခ္ကးခ္ကး

အရျယးေလ့နဲ႓ တေမံတညး့ေမံ ...၇ ၾကာရငး ကိုယးံ ကိုပါ ေမံဤီ့မယး၇ ်မနး်မနးေဆ့၇

မနးက္ညး့မြညးံ အႏြစးေလ့ ထညးံခ္ငး ၾကတယး၈ အညာမြာ ခရမး့ခ္ဤးသီ့ကို

သျကးသျကးလုပ"း

ဟငး့အို့တိုငး့

နဵနကးက္ရငး အခ္ိနးမကုနးရေအာငး၇ ဆနးကို ေရေဆ့ၿပီ့ ညကတညး့က
လြ္ပးစစးထမငး့အို့ထဲ ထညးံထာ့တဲံ အက္ငံးကို ဖို့ဘတငး ၾကဵဳဖူ့ရၿပီ၈ ဖို့ဘတငးရဲ႔
အဘျာ့ႀကီ့ ကေတာံ ခ္ကးခါနီ့ေတာငး ဆနးကို ၾကာၾကာ ေရစိမး မထာ့၈
ေရေစားနဵသတဲံ၈

လတးလတးဆတးဆတး

ထမငး့နဵ႓

မရဘူ့တဲံ၈

အငး့

...

ေနရာတကာ လတးလတး ဆတးဆတး စကာ့ေ်ပာတဲံ အဘျာ့ႀကီ့ ရနးကုနးၿမိဳ႔မြာ
မ္ာ့မ္ာ့ မဟုတးဘူ့၈ ဆယးရကးေလာကး ေနၾကညးံ ေစခ္ငးတယး၈ မလတးဆတး
မႈမ္ိဳ့စုဵကို ေတျ႔သျာ့ ေစရမယး၈ ေက္ာငး့အစးမႀကီ့ေရ႔ ...၈ အသာ့မလတး၇

ဒီကေတာံ

ခရမး့ခ္ဤးသီ့အစာ့

ခကးလြတယး၈ ဖို့ဘတငး မႀကိဳကးဆဵု့ ကေတာံ ခ္ဤးရညးခ္ဤးဖတးကို မနးက္ညး့မြနး႓နဲ႓
ခ္ဤးတာပဲ၈

အညာမြာေတာံ

မနးက္ညး့သီ့စိမး့

အဲ႔ဒီမနးက္ညး့ရညးနဲ႔မြခ္ကးတာ၈

ေမႊ့ေန

ရငးံရငးံႀကီ့

ကို်ဖတး်ပီ့

တာပဲ၈ခရမး့ခ္ညးသီ့ကႏိုငးႏိုငး၇

နဵနဵႏိုငးႏိုငး နဲ႔သီ့စဵုခ္ညးရညး မ္ာ့ဆို တယးစာ့လို႔ေကာငး့၈ ခုလို ေဆာငး့တျငး့ဆို
အညာမြာ သီ့စဵုခ္ညးရညး အလျနး ခ္ကးေပါ႔၈
ေဂၚရခါ့သီ့၇ ခရမး့သီ့၇ ပဲသီ့ေတာငးံ၇ ဂ္ဴ့်မစး၇ ပဲေစာငး့လ္ာ့၇ ပဲပုစျနးသီ့၇
ရဵု့ပတီသီ့၈

အမ္ာ့ႀကီ့စုဵလို႓ ...၈

ခရမး့ခ္ညးသီ့

ဟုတးလာ့ ခကးတယး၇ သမီ့ ေရခဲထုပး ေတျ စာ့လို႓ေနမြာေပါံ၇ သျာ့၇ ွမး့ပိတးေဆ့

ေနမြာပေလ၈

မနးက္ညး့မြညးံ ေပါံ၈ ဒါေပမယးံ ခရမး့ခ္ဤးသီ့ထညးံသလို စာ့မေကာငး့ တာက

ငါ့မလတး၇ အသီ့မလတး၇ အရျကး မလတး၈ စုလ
ဵ ို႓၇ စုဵလို႓၈ မလတးတာေတျ

ၾကညး်ပာ ၿပီ့ၿပီလာ့ သမီ့၇ ဘာ ရြဵဳ႔မဲံေနတာလဲ၇ ွမး့ပ္ကး်ပနးၿပီလာ့၇

ထညးံသလို

အဲ႓ဒါေတျကို

ငါ့ပိနဲ႓ပုစျနးေ်ခာကးနဲ႔

မ္ာ့မ္ာ့ထညး႔လဵု့၈

်ပီ့ေတာံ

ၾကကးသျနးနီ၇

မြ်ပဳတး

်ပီ့

ၾကကးသျနး်ဖဴ၇

ေရွငး

ထာ့တဲံ

မနးက္ညး့စိမး့ ရညးထညး၈ံ ပျကးပျကးဆူေတာံ နဵနဵပငးေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ခတး၈ သိပး
ေကာငး့တာ ေပါံ၈ ေၾသား... ဟိုမြာေတာံ ခုလို ေဆာငး့ဆို အသီ့အႏြဵအလဲ
ေပါသေလ၈ အသီ့အႏြဵေပါ တဲံအခ္ိနးမို႓ သီ့စဵု ခ္ညးရညး ဆိုတာ ခ္ကးစာ့
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ၾကတာကို့၈ ဒီမြာေတာံ ဘယးရာသီမဆိုရြာ့ခ္ညး့ေန ေတာံ အညာသီ့စဵု ခ္ညးရညး
တစးချကး ခ္ကးလိုကးရငး က္နးတဲံ ဟငး့ ဘာမြခ္ကးလရ
ို႓ မြာ မဟုတးေတာံ ဘူ့၈
ဟိုမြာ

ကေတာံ

သီ့စဵုခ္ညးရညး

ခ္ကးတဲံ

ေန႓ဆို

အလျနးခ္ကးေပါံ၈

ေဆာငး့တျငး့

အမယးၾကီ့ေရ၇

ဖို့ဘတငး

မြထမငး့ေၾကားစာ့ ေပါံ၇ အဲံဒီမြာ ၾကကးသျနးႏြစးလဵု့ သငးလိုကးစမး့ပါ၈

လိုကးဖကးညီေအာငး

ွကးသာ့ဟငး့၇ ငရုပးသီ့ ေထာငး့၇ ငဵ်ပာရညးေဖ္ား နဲ႓ ပဲၾကီ့အို့ကပး ေတျဘာေတျ
ခ္ကးလိုကးေသ့တာ၈ ခုလို

ဟာ... နငးွမး့ပ္ကး ေနတယး ဆိုတယးဆို်ပီ့ ဘယး်ဖစးမြလဲ၇ ်ပီ့ေတာံ

အၾကိဳကး

မငး့ရဲ႔သီ့စဵုခ္ညးရညးမ္ိဳ့

အမယးၾကီ့
ငါမေသခငး

တစးခါေလာကး စာ့ သျာ့ခ္ငး စမး့တယးကျယး၈

ဘယးလို အသဵထျကးေတျလဲ မသိပါဘူ့၈ ရနးကုနးေလွဲွဲနဲ႓ ထျကးတဲံ
အသဵထျကး၈ ေခၚတဲအ
ံ ခၚအေွၚ ေတျကို ဖို့ဘတငး တစးမ္ိဳ့ၾကီ့ခဵစာ့ရတယး၈
မုနး႓ကို မုတးတဲံ၇ မႈနက
း႓ ိုလညး့ မႈတးတဲံ၇ ်မငးံ ကို ်မစးတဲံ စ နဲ႓ ဆ ကိုလညး့
မကျဲၾကဘူ့၈ မုနး့စာ့မယးဆို မုတးဆာ့မယး၇ အခ္ိဳမႈနး႓ ဆို အခ္ိဳမႈတး ၾကညးံ ပါလာ့၇
ၾကကးသျနးကို တစးဤ၇

ဓာ့သျာ့ေပၚ ပ္ာ့ရညးစကးကို ခဵုမငးတယး.... အို... ဟိ.ု ..ဟိ.ု ...အိ.ု ...’

ကိုစာ့တယးတဲံ၈

ၾကညး်ပာ လာ့၇ ်ဖဴ်ပာလာ့ ဖို့ဘတငး ချဲ်ခာ့လို႔မရတဲ႔ အသဵေလ့
တစးသဵက ဖို့ဘတငး နာ့မလညးတဲံ စတီရီယိုသီခ္ငး့ကို ဆိုေန်ပနး်ပီ၈ အသဵတငး

ႏြစးဤ

ဖို့ဘတငး

မေခၚဘူ့၈ တစးလဵု့၇ ႏြစးလဵု့တဲ႔၈ မုနဟ
း႓ ငး့ခါ့
မုနဟ
း႓ ငး့ခါ့

ေသာကးမယးေ်ပာတိုငး့

သူတို႔မယး

ရယးရတာ အေမာ၈ အညာသာ့ စစးစစးသာ့ လုပးတဲံ ေကာငးေတာငး အေခၚ
အေွၚေတျ က်ပာ့ ်ဖစးကုနး်ပီ၈ အညာလိုေခၚလုိကး၈ ရနးကုနးလိုေခၚလိုကးနဲ႓၈

မဟုတးဘူ့၈ ေ်မ့ အ်မျာမႏြစးေယာကးရဲ႔ရုပက
း ိုပါ ဘယးသူ ၾကညး်ပာ၇ ဘယးသူ

မတူတာေတျကေတာံ အမ္ာ့ၾကီ့ပါ၈ ေဘာံလဵု့ ကို သူတက
ို႓
ေဘာလဵု့

်ဖဴ်ပာရယးလို႓ ဖို့ဘတငး မချဲ်ခာ့ႏိုငးပါဘူ့၈ သူတို႔ကေတာံ ေ်ပာပါရဲ႔၈ မ္ကးႏြာနဲနဲ

တဲံ၈ ထိုရကို ပဲပငးေပါကးတဲံ ၾကာညိဳ႔ ကို ပဲငဵ်ပာရညး တဲံ၈ ခါၾကကးဤကို မုနးလာဤနီ

ွိုငး့်ပီ့ သျာ့ေလ့ မဆိုသေလာကး ေခါတာက ်ဖဴ်ပာတဲံ၈ သူကအၾကီ့၈ အငယးမ

တဲံ၈

ၾကညး်ပာ ထကးငါ့မိနစးၾကီ့တာေလ၈ ်ဖဴ်ပာက ဆယးရြစးႏြစး ငါ့မိႏြစး၇ ၾကညး်ပာက

ရညးၾကမး့ ကို ေရေႏျ့ၾကမး့ တဲံ၈

ဆယးံရြစးႏြစးေပါံ၈

အငယးမ

ၾကညး်ပာက

မ္ကးႏြာ

ရြညးသျယးသျယးေလ့

နဲ႓

ငယးငယးကရတဲံ ဒဏးရာအမာရျတးေလ့ ေမ့ေစံ မြာရိြသတဲ၈ံ သူတို႓ ဘယးလို
ေ်ပာေ်ပာ ဖို့ဘတငးမ္ကးလဵု့ထဲမြာေတာံ အတူတူပဲ ဒီၾကာ့ထဲအ်မျာႏြစး ေကာငးက
အ်မဲတမး့

အကၤ္ီ

ဆငးတူ၇

လဵုခ္ညးဆငးတူ၇

ဖိနပးဆငးတူ၇

ဆဵပငးပဵုစဵလဲ

ဆငးတူဆိုေတာံ ပိုဆို့ တာေပါ႔၈ အသကး ခုႏြစးဆယးင
ံ ါ့ေပမယး ဖို့ဘတငး
မ္ကးစိဒါေလာကး မႈနးေသ့တာမြ မဟုတးတာ၇ သာ့နဲ႓ ေခၽျ့မလိုေတာငး မ္ကးမြနးမြ
မတပးရေသ့တာ၈
်ဖဴ်ပာ ... ငါမုတးဆာလာ်ပီဟယး၇ မုတးဟငး့ခါ့စာ့ရရငးေကာငး့မြာပဲ’

မုနးလာထုတးကို

ေဂၚဖီထုပး၈

ပနး့မုနးလာကို

ပနး့ေဂၚဖီတဲံ၈

လကးဖကး

"ေမၾကီ့ေရ ... ်ပီ့ေသ့ဘူ့လာ့၇ ်ဖဴ်ပာ အီအီ့ပါ ခ္ငးလာၿပီ"
"ေအ့ ေအ့ ... ခဏ ခဏ၇ ေရေႏျ့အို့လဲ ၾကညးံၾကဤီ့ေနား၇ ဆူရငး ထဵု့စဵ
အတုိငး့ လုပ"း
"သိပါတယး ေမႀကီ့ကလဲ၇ ဆူေသ့ပါဘူ့"
ေခၽျ့မခမ္ာလဲ အေထျေထျ စီမဵခနး႓ချဲမႈေတျနဲ႓ အိမးသာ တကးတာေတာငး
မေ်ဖာငးံရြာပါလာ့၈ ေအ့ ... မိီ့ဖိုနဲ႓ အိမးသာ ကပးေနလို႓သာေပါံကျာ၈ ဖို့ဘတငးတုိ႓
အညာမြာလို ဟို့ အိမးေနာကးေဖ့ တစးေမြ္ား တစးခၚဆိုရငး ဘယးံႏြယး လုပးပါမလဲ၈
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ဖို့ဘတငးတို႓ကေတာံ

အိမးသာနဲ႓လူ

ဒါေလာကး

နီ့ေနလို႓ေတာံ

ဘယးလိုမြ

အိမးသာတကးလို႓မရ၈ ဘယးလိုႀကိဳ့စာ့လို႓ကိုမြ မရတာ၈ အငး့ ... သူ႓အရပးနဲ႓

"သမီ့ တို႓ အွတးေတျတငး မဟုတးပါဘူ့ေနား၈ ကိုႀကီ့ေဘာငး့ဘီေတျ
အက္ႌေတျကလဲ အမ္ာ့ႀကီ့ပါ"

သူ႓ဇာတးေပ ပဲ၈ အညာသာဆို ဒါေလာကး လူမ္ာ့လို႓ကေတာံ ေနာကးေဖ့မြာ
အိမးသာ ႏြစးလဵု့ေဆာကးၿပီ၈

"တျကးမေနနဲ႓ ... သျာ့၇ ၿပီ့ရငး နညး့နညး့်ဖစး်ဖစး ချဲေလြ္ား၇ ်ဖဴ်ပာၿပီ့ရငး
ညီမႏြစးေယာကး ေလြ္ားၾက၇ ေတားေန ... ေဖႀကီ့ တို႓

"်ဖဴ်ပာ ... လာ၇ ကဲ ... ဟိုမြာ ေရေႏျ့ဆူေနၿပီေလ၇ ၾကညး်ပာ လုပးစမး့၇

မအာ့ဘဲ ေနလိမးံမယး"

ေရေႏျ့ခပး၇ ၿပီ့ေတာံ က္နးတာနဲ႓ ေကားဖီႏြပ"း

"ဟာ ... ေမႀကီ့ကလဲ၇ ကုလာ့မ လာမြာပါ၈ သမီ့တို႓က ဒီေန႓ ေစာေစာ

"ေမႀကီ့ ကလဲ၇ ၾကညး်ပာ ဒီမြာ ၾကကးသျနး သငးေနတယး ေမႀကီ့ရဲ႔"
ပါ့စပး

စီမဵခနး႓ချဲ

မႈ

သျကးသေလာကး

လကးမသျကးတဲံ

သျာ့ရမ္ာ၇ ကုလာ့မ မလာ လဲ သမီ့တို႓ ေန႓လယး ်ပနးမြ ေလြ္ားမယး"

သူ႓အေမနဲ႓

သူ႓သမီ့ေတျရဲ႔ ်ပႆနာက စၿပီ၈

"အမယးေလ့ ... မမရယး၇ ေန႓လယး စကာ့ေတာံ မေ်ပာပါနဲ႓၇ ရြငးတို႓
ကျနးပ္ဴတာတုိ႓၇ က္ဴရြငးတို႓နဲ႓ ဘယးတုနး့က ေန႓လယး ်ပနးေရာကးလို႓လ"ဲ

"ကဲ ... ကဲ အရာရာ ငါပဲ လုပးမယးေနား၇ နငးတို႓ကို ဖနးေပါငး့ေခ္ာငး
ထဲမြာထညးံ ကို့ကျယးထာ့မယး၇ မိနး့ကေလ့ ေတျရယး လို႓ အိမးမႈကိစၥ ဘာမြ

"ညေန ... ညေန၇ သမီ့တို႓ ညေနက္ ေလြ္ားမယး၈ အဲ ... ဘို့ဘို့ေရ
ကုလာ့မ ေန႓လယးလာရငး ညေန ဆကးဆကး ်ပနးလာခဲံလို႓ ေ်ပာေပ့ေနား"

မလုပးခ္ငးဘူ့၇ ပ္ငး့ေနခ္ငးတာပဲ"

"ဟဲံ ... ဘုိ့ဘို့ ပုတီ့စိပးေနတယးေလ၇ ဘာလို႓ ေအားေနရတာလဲ"

အဲဒါကေတာံ မေအတူကို့ဗ္ မသငး့သငး့ရဲ႔၈ ဒီမိနး့ကေလ့ႏြစးေယာကးက
ခငးဗ္ာ့ဗိုကးထဲက ထျကး တာပဲ၈ ခငးဗ္ာ့လို ရြိေတာံမေပါံ၈ ခငးဗ္ာ့လဲ အလုပးကိစၥ၇
အလုုပးကိစၥနဲ႓ ေန႓တိုငး့ အိမး်ပငး ရမယး ရြာထျကးေနတာ၈ အိမးမႈ ကိစၥဘယးမြာ
လြညၾးံ ကညးံလို႓တဵု့၈

ေငျရြာတာေတာံ

ကိုႀကီ့တို႓နဲ႓ ေရခ္ိဳ့ခနး့

ဟုတးပါၿပီေလ၈

မရြာရဘူ့

မဆိုပါဘူ့၈

ဒါေပမယးံ မိနး့မ တစးေယာကး ဒီေလာကး အို့ပစးအိမးပစး ထျကးတာမ္ိဳ့ေတာံ
ႀကိဳကးေပါငး ဗ္ာ၈ မေ်ပာသာလုိ႓ ၾကညးံေနရ တာပ၈
"အွတးေတျလဲ အခနး့ထဲမြာ တစးပဵုႀကီ့ပဲ၇ နငးတို႓ႏြစးေယာကး အွတးက
အမ္ာ့ဆဵု့၇ ဟိုကုလာ့မ ကလဲ မလာ တစးခ္ကး၇ လာတစးခ္ကးနဲ႓၇ ဒီက လိုရငး

အ်မျာညီအစးမ လုပးတတးတဲံ ပခဵု့တျနး႓ၿပီ့ လြ္ာထုတး်ပတဲံ ေ်ပာငးစပးစပး
အမူအရာကို ဖုိ့ဘတငး ်မငးေနမိတယး၈ ေခၽျ့မက ဒီလုိ သိတတးေဖားေတာံရသာ့
(ရြိစုရြိမဲံ

အေမျအထုပးေလ့

ကို

ထုချဲၿပီ့၇

တုိကးခနး့

ွယးေပ့တဲံ

မ္ကးႏြာ

ေၾကာငးံလာ့ မဆိုႏိုငးဘူ့)၈ ဖို့ဘတငးကို ယေန႓ထိေတာံ ၾကညး်ဖဴ လ္ကးပဲ၈ အဲ
နကး်ဖနး သနးဘကး မေ်ပာႏိုငး ဘူ့ေပါံေလ၈ ဒီအိမးက ေခၽျ့မက ေခါငးခ္ဳပး၈
သာ့လုပးတဲံ သူက အိမးေထာငးဤီ့စီ့ အရုပး၈ ဖေအတူ တာေပါံေလ၈ ဤီ့ဘတငး၇
ေဒၚတုပးလဲ ေဒၚတုပးက အခ္ဳပးပဲ၈ ဤီ့ဘတငးက အရာအရာ မတုပး သေဘာ၈
အငး့

...

သာ့လုပးတဲံ

သူက္ေတာံလဲ

အရာရာ

မသငး့

သေဘာေပါံ၈

မလာဘူ့၇ သူတို႓ ပိုကးဆဵလိုရငးေတာံ လာမယး"
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တကယးေတာံ

သာ့ဟာ

အလျနး

ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့

ေနခ္ငးတဲံေကာငး၈

ဘယးေတာံ မြ ပူေလာငးမေနဘူ့၈ အၿမဲ ပူေလာငးေနတာက ေခၽျ့မ၈
"ထမငး့စာ့ပျဲေပၚမြာ

ညက

ပနး့ကနးေတျ

ရြိေသ့တယး၈

အုပးေဆာငး့ေအာကးမြာ ပနး့ကနးေတျ ေဆ့လိုကးဤီ့၇ ၿပီ့မြ ေရခ္ိဳ့ၾက၇ ်ဖဴ်ပာ
လာဤီ့၇ ထမငး့ေၾကားဖို႓ ်ပငးထာ့စမး့"
ေဟာဒီ

အိမးမြာ

ညအခ္ိနးမရြိ

ထမငး့စာ့ၾကတာနဲ႓

စာ့ၿပီ့သာ့

စညး့ကမး့ပဲေပံါ၈ ေခၽျ့မ လုပးသူ သူ႓မိဘမ္ာ့နဲ႓ ေနစဤးက အေစခဵေတျ ဘာေတျ နဲ႓
ေနခဲံရတဲံ အက္ငံးစရုိကးေတျလာ့လဲ မသိပါဘူ့၈ ေခၽျ့မ အေဖက ဟုိတုနး့ က
ၿမိဳ႔ပိုငးမငး့ကို့၈ ေ်ချရဵ သငး့ပငး့ ရြိမြာေပါံ၈ ၿမိဳ႔ပုိငးမငး့ေပတဲံ သာ့သမီ့ေတျက
မ္ာ့ေတာံ ၾသဇာ အာဏာနဲ႓ ေ်ချရဵသငး့ပငး့သာ ရြိတာပါ၈ စုစုေဆာငး့ေဆာငး့
မရြိႏိုငးရြာပါဘူ့၈ အညာ ေတာငးသူ တစးပုိငး့၇ ပဲကုနးသညး တစးပိုငး့ ဤီ့ဘတငး၇
ေလာကးေတာငး

ရြိရြာတာ

မဟုတးပါဘူ့၈

ဤီ့ဘတငး၇

ေဒၚတုပးမြာ

ၿမိဳ႔ပိုငးမငး့ သမကး ေမာငးထျနး့ႏိုငး တစးေယာကး တညး့ ေမျ့တာကလဲ ပါမြာ
ေပါံေလ၈

ဂုဏးယူတာ

ေပါံ၈

မြာေလ၈

ဒါေပမယးံ

စိတးပ္ကးသျာ့တယး၈

ေရဒီယိုမြာ

အလုပးလုပးရမြာတဲံ

အသဵလႊငးံတဲံဘကး

ကိုယးံသာ့အသဵေလ့ ေရဒီယုိ

မဟုတးဘူ့
လႊငးံတာ

ဆိုၿပီ့

ဆိုေတာံ

ၾကာ့ရေတာံ

မဟဲံဆိုၿပီ့ ေနတာကို့၈ ၾကာပါဘူ့၇ အလုပွ
း ငး ၿပီ့ တစးႏြစးေက္ားေလာကးက္ေတာံ
မိနး့မေတာငး့ေပ့

ရတာပါပဲ၈

ဤီ့ဘတငး၇

ေဒၚတုပးလဲ

ရနးကုနး

ေရာကးဖူ့

မဂၤလာေဆာငးကို

ဆနးကေဖ့ဆိုတာမြာ

ၿမိဳ႔ပိုငးမငး့ရဲ႔

ဂုဏးသေရရြိ

မိတးေဆျ

မ္ကးရညးက

လညးကလညးနဲ႓

ေတျလဲ

သူ႓အညာက

လုပးတယး၈

စညးလုိကးတာ၈

လာၾကေပါံ၈

အမယးႀကီ့ဆို

အမ္ိဳ့ေတျ

်ပခ္ငးလျနး့လို႓တဲံ၈

မဂၤလာေဆာငး ကလဲ စညးပါတယး၈ ဤီ့ဘတငး၇ ေဒၚတုပးလဲ ကုနးရြာပါတယး၈
ကုနးပေစေပါံ၈ ဒီသာ့ တစးေယာကး ရြိတာ၈ ဒီသာ့အတျကး ကုနးဖို႓ထာ့တာပဲ၈
အဲဒီကတညး့က ... မဂၤလာေဆာငးၿပီ့ ကတညး့က ကုနးတဲံ အကုနးဟာ ဘယး
ရပးေတာံလို႓တဵု့၈ မဂၤလာေဆာငးၿပီ့ (ေဟာဒီ ကမာရျတးထဲမြာပဲ ဘယးနာ့ေတာံ
မေ်ပာတတးဘူ့) အိမးငြာ့ေပ့ခဲံရတယး၈ သဵု့ဖို႓စျဲဖို႓လဲ ေပ့ခဲံရတယး၈
မိနး့ကေလ့က အလုုပးမရေသ့ဘူ့ကို့၈ ေနာကးေတာံ ေက္ာငး့ဆရာမ

တစးဤီ့တညး့ေသာ သာ့ေလ့
ေကာလိပးပို႓ဟ

ပို႓ဟေပါံ၈

မႏၱေလ့

ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့

ဆယးတနး့ေအာငးေတာံ

ေကာလိပးေတာငး

မေနခ္ငးဘူ့ခငးဗ္၈

အငးဂ္ငးနီယာ လုပးခ္ငးတာ၇ ရနးကုနး ေကာလိပးမြ ဆိုလို႓ ပိ-ု႓ ပို႓၇ ေန-ေန နဲ႓ ထာ့၈
ေဟာ စာေမ့ပျဲကို ႏြစးႏြစးက္ေရာဗ္ာ့၈ ေက္ာငး့မြာ ေပ္ားလို႓တဲံ၈ ေပ္ားမြာပေလ၈
ကိုယးံလူက ၿမိဳ႔ပိုငးမငး့ သမီ့ ေတျ႔ေနမြကို့၈ ႏြစးဆယးံေ်ခာကးႏြစးမြာ အငးဂ္ငးနီယာ
ဘီအကးစးစီ

်မနးမာံအသဵ

သျာတာေပါံေလ၈

ပနး့ကနးေတျ မေဆ့ဘဲပဵု ပဵုထာ့တာ ဘာအက္ငံးလဲကို မသိဘူ့၈ ေအ့ေလ

ေဒၚတုပး

သူ႓အလုပးက

ေအာငးတယး၈

အလုပွ
း ငးေတာံလဲ

ဖေအ

ရနးကုနးက
မေအေတျ

မချာႏိုငး

်ဖစးၿပီ့

အမ္ိဳ့ေတျမြာ

အလုပွ
း ငးတယး၈
ဂုဏးယူရ်ပနးေရာ၈

ွငးလုပးတယး၈
လာႏြစးရပးနဲ႓

(ခုေတာံ

စိနးေရႊ၇

မေလာကးလို႓

ရတနာ

အလုပးက

ပျဲစာ့ေပါံ၈

မိသာ့စုငါ့ေယာကး

ထျကးသတဲ)ံ ၈

သူတို႓အညာကို

ေဆျ်ပမ္ိဳ့်ပလာၾကေတာံ ေခၽျ့မမြ ပတၱ်မာ့ ေရႊၾကဳတး၇ ႏႈတးငုဵစ ကေလ့နဲ႓၈
အ်ပနးမြာလဲ ေပ့လိုကး၇ ေပ့လိုကး၈ ရနးကုနး ကေန မြာလဲ ေပ့လိုကး၇ ေပ့လိုကးနဲ႓၈
အိမးေ်ပာငး့ရ်ပနးၿပီ၇
အညာအိမး

အိမးစေပၚလိုလို႓ဆိုတာက

ခါ့ပနး့မြာ

ေ်ပာငး့သမြ္

ခဏ

လိပးစာ

ခဏ၈
ေ်မ်ဖဴနဲ႓

ဤီ့ဘတငး

လဲ

မြတးရတာလဲ

မနညး့ေတာံဘူ့၈
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အမယးႀကီ့ က တဖ္စး ေတာကးေတာကး၈ သူ႓သာ့ကို အိမးေလ့တစးလဵု့
ွယးေပ့ခ္ငးတာ၈ အဲေလာကး ေတာံလဲ (ရနးကုနးၿမိဳ႔ႀကီ့မြာ ဆိုေတာံ) မတတးႏိုငး၈
အငး့ ... အမယးႀကီ့ အမယးႀကီ့၇ သူေသမြပဲ သူ႓ဆႏၵ်ပညးံ ေတာံ တာကို့၈
အမယးႀကီ့ဆဵု့ေတာံ

သာ့ေနာကး

လိုကးလာခဲံတယးေလ၈

အိမးွိုငး့ကိုပါ

ေရာငး့ခဲံၿပီ့ သဵေယာဇဤး ်ဖတးခဲံတယး၈ ဒီက္ေတာံ အိမွ
း ုိငး့ေရာငး့ရတာေရာ၇
အဘျာ့ႀကီ့

လကးွတး

တငးထာ့တာေရာ

လကးစာ့ေလ့

အာ့လဵု့ေပါငး့ၿပီ့

က္နးတာေရာ၇
ရႏိုငးတဲံ

သူတုိ႓

အပိုငး

အိမးစေပၚ
ေလ့တစးခု

လုပးေပ့လုိကးတယး၈ အညာမြာ ဆုိရငး ကာ့တစးစီ့၇ တုိကးတစးလဵု့နဲ႓၇ ဇိမးနဲ႓ ေနႏိုငး
ေလာကးတဲံ ေငျသဵု့သိနး့ဟာ ဒီမြာေတာံ အုတးအဂၤေတ ်ဖစးကတတးဆနး့ နဲ႓
အပိုငး့ (၅)

ေဆာကးထာ့တဲံ တိုကးခနး့ရြညးေမ္ာေမ္ာေလ့ပဲ ရသတဲံဗ္ိဳ႔၈ ဒါေတာငး သာ့က
အဖအုိႀကီ့ကို

ညႇာလို႓၇

သူတို႓

အလိုသာဆို

်မငးံေလ

ေစ့္ခ္ိဳေလဆိုတဲံ

အ်မငံးဆဵု့အခနး့ကို ယူမြာ၈
"ေညႇားတယး၇

ေညႇားတယးေဟံ၇

ေမႀကီ့ေရ

...

ဘာေတျမ္ာ့

ခ္ကးေနတာလဲကျာ"
ဖို့ဘတငး ေဘ့နာ့က သာ့လုပးသူရဲ႔ အိပးရာက ႏို့ထလာတဲံအသဵ၈
ငရုတးသီ့ ၾကကးသျနးဆီသတး နဲ႓ စူ့စူ့က ဧညးံခနး့ထဲ ကို လဵု့ၿပီ့ ွငးလာေနတယး၈

" ေအားမေနနဲ႓ ေဖႀကီ့ေရ၇ စာ့ေကာငး့ခ္ငးရငး ေညႇားကုိေတာံ သညး့ခဵ ...
ဒါပဲ "
သာ့လုပးတဲံသူ ၿငိမးသျာ့တယး (မတုပး အသဵၾကာ့ လုိကးတဲံ ကုိဘတငး
လုိပဲ၈) ဘယးလုိဟာေတျလဲ မသိ ပါဘူ့ဗ္ာ၈ လငးမယာ့ခ္ငး့ေခၚတာတဲံ၈ ေဖႀကီ့၇
ေမႀကီ့တဲံ၈ အေမတဲံ၈ အေမတဲံ၈ ဖေအႀကီ့တဲံ၇ မေအႀကီ့တဲံ၈ အေဖတဲံ၇ အေမတဲံ၈
ဖေအႀကီ့တဲံ၇ မေအႀကီ့တဲံ၇ နာ့ထဲ အွငးဆုိ့လုိကးတာ၈ ေခၽျ့မလုပးတဲံသူက
“အေဖ”

ဆုိရငး ဖုိ့ဘတငး ေယာငးေယာငး တူ့

မိေရာ၈ ေတားေသ့တယး၇

ခုေခၽျ့မက ေ်မ့ေတျ ေခၚသလုိ ဘုိ့ဘုိ့လုိ႓ ေ်ပာငး့ ေခၚလုိ႓ ...၈
တစးခါတေလ အေဖအေမ မဟုတးေတာံဘဲ ခုနကလုိ ေမႀကီ့၇ ေမႀကီ့
ေခၚၾက်ပနးေတာံလဲ သူတုိ႓နဲ႓ သူတုိ႓ သာ့သမိ့ ေတျ ေခၚတာနဲ႓ ေရာၿပီ့ နာ့ကုိ
ေနာကးေနတာပဲ၈ ၿပီ့ေတာံ အဲဒီေဖႀကီ့၇ ေမႀကီ့၇ ေဖေဖႀကီ့၇ ေမေမႀကီ့ ဆုိတဲံ
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ဒီရနးကုနး ကေလ့ေတျရဲ႔ အေဖ အေမကုိ ေခၚပဵုဟာ ဖုိ့ဘတငးနာ့ထဲတစးမ္ိဳ့ႀကီ့၈

ေ်မ့ေယာကး္ာ့ေလ့ က ွရနးတာဘကး ထျကးအိပးတာ မ္ာ့တယး၈ ညဤးံနကး

အညာ မြာေတာံ ဘျာ့ေအကုိ ေခၚတာ၈ ဖေအ မေအကုိ ဆုိရငး အေဖ၇ အေမ၇

သနး့ေခါငးထိ ဂစးတာေဒါငးဒငးေဒါငးဒငး လုပးလုိ႓ရတာကုိ့၈

ေဖေဖ၇ ေမေမ ဒီလုိေခၚၾကတာ၈ ဒီမြာ က္ေတာံ ဘာကိစၥ ... ေနာကးၿမီ့က
"ႀကီ့"ေတျ ပါကုနးၾကတာလဲ ေ်ပာတတးပါဘူ့၈
သာ့လုပးတဲံသူ

ေနာကးေတာံ မထူ့ဘူ့ဆုိၿပီ့ ဧညံးခနး့ ကုိ သစးသာ့လြ္ာထုိ့ခငး့လုိကးတယး၈
မ္ကးလဵု့ဖျငံး

အဲဒါက အိပးတဲံအခါ က္ယးက္ယးလျငးံလျငံး ႐ြိတယး၈ လူလဲ ပုိဆဵံတယး၈ အာ့မနာ

ၾကညံးလုိကးတယး၈ သာ့လုပးတဲံသူက ဧညံးခနး့ ေထာငံးကပး ထာ့တဲံ တီဗျီခဵုေပၚက

ရတဲံ ေဆျမ္ိဳ့ ဧညံးသညးေတျ ဘာေတျလာလဲ ေ်ပာအိပးလုိ႓ရတာေပါံ၈ သူစိမး့

မ္ကးမြနးကုိ

ဧညံးသညး ဆုိရငးေတာံ မေ်ပာ တတးဘူ့၈

ယူတပး

လူ့လဲ

အစကေတာံ ဧညံးခနး့မြာအိပးဖုိ႓၇ ေခါကးခုတငး သဵု့လဵု့ွယးၾကဤီ့မလုိ႓၈

ေနတယး၈

ထသဵေၾကာငံး
ဖုိ့ဘတငး

ဖုိ့ဘတငး

မ္ကးလဵု့နဲ႓မ္ာ့

လဲေပ့လုိ႓ရရငး

လဲလုိကးခ္ငး ပါဘိ၈ ခုႏြစးဆယံးငါ့ႏြစး မ္ကးလဵု့နဲ႓ အသကး ငါ့ဆယး မ္ကးလဵု့
ကျာလုိကးတာ၈

ခကးလုိကးတာ

မ္ာ့ေနား၈

အညာအိမးေတျ

မ္ာ့ေတာံလဲ

လာစမး့

ဧညံးသညး၇ စိမး့စိမး့၇ က္ကးက္ကး၇ သူ႓ေနရာနဲ႓သူ ဘယးႏြစးေယာကး အိပးမလဲ၈

စိပးပုတီ့ကုိ လကးအုပးထဲ ထညံးခ္ီၿပီ့ ဘုရာ့ကနးေတာံရငး့ ဖုိ့ဘတငး

ေစာငး၇ ်ခငးေထာငး၇ ေခါငး့အဵု့ကအစ ဧညံးသညးအတျကး သီ့သနး႓ ထာ့တာ၈

ပုတီ့ပတး်ဖဳတးလုိကးတယး၈ ဖုိ့ဘတငး ထေပ့ ရေတာံမယးေလ၈ ထဵု့စဵအတုိငး့

ဧညံးသညးမ္ာ့ လာရငးလဲ ေပ္ားလုိ႓၈ ခဏပဲ လာလာ၇ ညအိပး ညဤးံေနပဲလာလာ၇

သာ့

ဒီမြာေတာံ အိမးသာမြာကုိ ေၾကာကး လုိ႓၈ ဧညံးသညးက လာလဲခဏ၇ ဒါလဲ

လုပးသူက

ေနရာ်ပနးခ္

ဖုိ့ဘတငးနဲ႓

လိမံးမယး၈

သူ႓အိပးရာကုိ

ညအိပးခနး့ကေန၇

သိမး့ၿပီ့

ဧညံးခနး့ပစၥညး့ေတျ

ေန႓ဧညံးခနး့

အ်ဖစးအသျငး

ေ်ပာငး့လိမံးမယး၈ ေ်ခရငး့နဵရဵမြာ ကပးထာ့ တဲံ ဆကးတီခဵုေတျေနရာ ်ပနးခ္၈

အလုပးကိစၥ႐ြိလုိ႓၈ သကးသကး အာလာပသလႅာပ ေ်ပာဖုိ႓ လာတဲံ ဧညံးသညးမ္ိဳ့
မဟုတးပါဘူ့၈

ေထာငံးကပးထာ့ တဲံ ဆီဗျီခဵု်ပနးေ႐ႊ႔၇ ပနးကာခဵု ်ပနးေ႐ႊ႔ေပါံ၈

ဖုိ့ဘတငး

ဒီလုိမြ မအိပးလဲ မရဘူ့ကုိ့၈ ႐ြိတဲံအိပးခနး့က တစးခနး့တညး့၈ ဖေအ၇

တုိ႓

အညာမြာေတာံ

သကးသကး

တစးအိမးတကးဆငး့

လုိကးလညးၿပီ့ အာလာပသလႅာပ ေ်ပာတတး တဲံ ဧညံးသညးမ္ိဳ့႐ြိတယး၈ အခ္ိနးေတျ

မေအနဲ႓ သမီ့အပ္ိဳမ ႏြစးေယာကး အိပးခနး့ထဲ မြာ အကူအပ
ိ း ်ပနးလဲမ်ဖစး၇

ပုိေနလုိ႓

ဧညံးခနး့မြာ ေ်မ့မ ႏြစးေယာကးနဲ႓ ဘုိ့ေအ၇ ဒါမြမုတး ေမာငးႏြမ သဵု့ေယာကး

ဧညံးသညးေမြ္ားေနတဲံ အိမး႐ြငးမ္ိဳ့က ကျမး့ေဆ့ လကးဖကးနဲ႓က္က္နန ဧညံးခဵလုိ႓၈

က္်ပနးလဲ မသငံးေတား ၈ ဒီေတာံ ေယာကး္ာ့၇ ေယာက္းာ့သကးသကး၈ မိနး့မ၇ မိနး့မ

ထမငး့ခ္ိနး

သတးသတးမြ ်ဖစး ေတာံမယး၈

ေနေနသာသာ လကးဖကးရညးၾကမး့ေတာငး ခ္ပါ ဘူ့ဗ္ာ၈

မိနး့မ

သာ့အမိ

သဵု့ေယာကးက

အခနး့ထဲမြာ

အိပး၈

ေယာကး္ာ့

သဵု့ေယာကးက အ်ပငးမြာအိပး၇ ဧညံးခနး့ထဲမြာ ေ်မ့အဘုိ့ သာ့အေဖသဵု့ေယာကး၈

ေလြ္ာကးလညး
ထမငး့ေလ့

ေၾသား

...

ေနတဲံ

ဧညံးသညးမ္ိဳ့ကုိ

စာ့လုိကး

ဖုိ့ဘတငးမြာ

ၾကလုိ႓၈

အခ္ိနးေတျ

အခ္ိနးေတျ

ဒီမြာေတာံ

ေပါပါရဲ႔၇

ပုိေနလုိ႓

ထမငး့ေကျ့္

ဖို႓

ဧညံးသညးေမြ္ားပါရဲ႔

တစးေနကုနး တစးေယာကးတညး့ တငုတး တုတးတုတး နဲ႓ ဧညံးသညး ေမြ္ားပါရဲ႔၇
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ေမြ္ားလဲ အပုိပဲေလ၈ ဖုိ့ဘတငးရဲ႔ အခ္ိနးပုိ မိတးေဆျ ဧညံးသညးႀကီ့ေတျက အညာ
မြာ က္နးရစးခဲံၾကၿပီ၈ ဖုိ့ဘတငးဆီကုိ မလာႏုိငးေတာံၿပီ၈

မဟုတးလာ့ "

" အာကာ ... အာကာ၇ မထေသ့ဘူ့ လာ့၇ ပဲ်ပဳတးလာေတာံမယး၇
အာကာ"

" အငး့ ... ဟုတးတယး "
အာကာ လူ့လဲထလုိကးေတာံ ်ခငးေထာငး အမုိ့နိမံးကုိ သူ႓ေခါငး့ႀကီ့က

မေအလုပးတဲံသူ ဘယးေလာကး ေအားေအား၇ ွရနးတာက ေကာငးက
တုတးတုတးမြ္ မလႈပးဘူ့၈ ဒီေကာငး ညက အၾကာႀကီ့ ေဒါငးဒငး၇ ေဒါငးဒငး
လုပးေနတာကုိ့၈
ရတဲံေကာငး၈

"ထေတာံ၇ လူေလ့ အေမ ေအားေနၿပီ၇ ငါံေ်မ့ သငးတနး့သျာ့ရမြာ

အသကးႏြစးဆယးႏြစးထဲ၈
အလုပးမ႐ြိေတာံ

မႏြစးကမြ

ေယာငးခ္ာခ္ာနဲ႓၈

ကဵေကာငး့လုိ႓
ရနးကုနးၿမိဳ႔မြာ

ဘဲျ႔
႐ြိသမြ္

သျာ့လုိကးတယး၈ ်ခငးေထာငးကုိ မ ၿပီ့ အာကာ ထျကးေတာံ ဖုိ့ဘတငး ဧညးခ
ံ နး့ထဲ
ဆုတးေပ့ လုက
ိ းရတယး၈ ွရနးတာနဲ႓ ်ခငးေထာငးနဲ႓ ၇ လူနဲ႓က အ်ပညံး ေလ၈
" ဟာ့ ... အိပးမကးထဲမြာ ဂ္ပနးကုိ ေရာကးသျာ့တယး "

အဂၤလိပး

အာ့ရပါ့ရ သမး့ရာက ေ်ပာလုိကးတဲံ ေ်မ့လုပးသူရဲ႔ မ္ကးႏြာက ေက္နပး

စကာ့ေ်ပာသငးတနး့၇ ဂ္ပနး စကာ့ေ်ပာ သငးတနး့၇ ကျနးပ္ဴတာ သငးတနး့၇ ဂစးတာ

ေနတယး၈ မ္ကးလဵု့ေကာငး့ မ္ကးခဵု့ေကာငး့၇ ႏြာတဵေပၚ မ္ကးႏြာသျယးေလ့ဟာ

သငးတနး့၇ သေဘၤာသာ့သငးတနး့၇ စဵုလုိ႓စဵုလုိ႓၈ မုိ့လငး့က မုိ့ခ္ဳပး သငးတနး့

သူ႓အေဖ ထျနး့ႏုိငးမ္ကးႏြာအတုိငး့ပဲ၈

သငးတနး့မြနးသမြ္

ကနးထ႐ုိကး

ဆဲျတတးေနေတာံတာပဲ၈

တကးတာနဲ႓ပဲ အခ္ိနးကုနး ေကာ၈ အငး့ ... ဘာ်ဖစးလာမယးေတာံ မေ်ပာတတးဘူ့၈
"ေဖႀကီ့ ေရခ္ိဳ့ၿပီ့ရငး၇ ေဖႀကီ့ သာ့ကုိ သျာ့ႏိႈ့၇ ်ဖဴ်ပာနဲ႓ ၾကညး်ပာ
အခနး့ထဲက မထျကးေတာံဘူ့လာ့၇ လာ ... ေကားဖီလာေဖ္ားေတာံ ... "
ဖုိ့ဘတငး ွရနးတာဘကး ထျကးခဲံတယး၈ ေစံထာ့တဲံ ွရနးတာတဵခါ့ကုိ
ဖျငံးလုိကးတယး၈ ွရနးတာနဲ႓ အ်ပညံး ေထာငးထာ့ တဲံ ်ခငးေထာငး ်ဖဴ်ဖဴေလ့က
တအိအိလႈပးလုိ႓၈

သူ႓အေဖလုိပဲ

အရပး႐ြညးတဲံေကာငးဆုိေတာံ

ေ်ခေထာကး

တစးေခ္ာငး့က ်ခငးေထာငးနဲ႓မဆဵံဘဲ အ်ပငးထျကးေနတယး၈
"အာကာ ... ႏုိ့ၿပီလာ့၇ ထေတာံ လူေလ့ မငး့ အေမေအားေနၿပီ၇ ထ ...
ထ ... အာကာ"

"ကဲ ... လူေလ့ ဂ္ပနးေရာကးသျာ့ေတာံ ဘာေတျ ေတျ႔ခဲံလဲကျ၇ အဘုိ့ကုိ
ေ်ပာစမး့ပါဤီ့ "
"ဘာေတျမြနး့လဲ မသိပါဘူ့ အဘုိ့ရာ၇ အထူ့အဆနး့ေတျခ္ညး့ပဲ၇ သာ့
တကယးထငးေနတာ၇ ၿပီ့ေတာံမြ အိပးမကး ်ဖစးေနေရာ၇ ယာ ... ယိ"
" ေဟာ ... ေဟာ ... ဒါက ဘာတဵု့ "
ွရနးတာမြာ ေ်ခကာ့ရာ့ လကးကာ့ရာ့နဲ႓ သုိငး့လာ့ က္ိဳငး့လာ့ မသိ၇
ဟနးေရ့်ပၿပီ့

အိပးရာေတျကုိ

ဘုိေကေနာကးက

သီ့်ခာ့

ေပျ႔ပုိကးလုိ႓
ခၽျနးထျကးေနတဲံ

ဧညံးခနး့ထဲ
ဆဵပငး

ွငးသျာ့တယး၈

အၿမီ့႐ြညး႐ြညးေလ့

တလႈပးလႈပးနဲ႓၈

" အငး ... ဘာလဲအဘုိ့ရ ... "
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ွ၄နးတာကေန

ဖုိ့ဘတငးလြမး့ၾကညံးေတာံ

လမး့သျယးေလ့က

မလငး့ခ္ငးလငး့ခ္ငး ဓာတးမီ့တုိငး ေတျေအာကး မြာ မႈနးရွ
ီ ုိ့ွါ့၈ နဵနကးေစာေစာ
မြာေတာငးႏြငး့မ႐ြိတဲံ

ရနးကုနးေဆာငး့ကုိ

ေဆာငး့ကုနးခါနီ့မုိ႓ ႏြငး့မ႐ြိတာလာ့၈
တစးခါမြ

ဟုတးတိ

ပတးတိ

ဖုိ့ဘတငး

အဵံၾသ

မိတယး၈

မဟုတးေပါငးဗ္ာ၈ ေဆာငး့စကတညး့က

ႏြငး့က္တာ

မေတျ႔ခဲံပါဘူ့၈

ဘယးလုိ

ေဆာငး့တျငး့မ္ိဳ့ပါလိမံး၈

နဵနကးေစာေစာဆုိ ႏြငး့ေတျကုိ ေွၿပီ့

ပိတးေနမြာ၈ ထငး့မီ့ဖုိ ေလ့ေဘ့မြာ

အဘုိ့ႀကီ့ အဘျာ့ႀကီ့ ႏြစးေယာကးေရာကးေနၿပီ၈ ထငး့မီ့ဖုိ ေဘ့မြာ လတးလတး
ေ်ပာငး့ဖူ့စိမး့၇

ထနး့ပငး်မစးစညး့ကုိခ္လုိ႓၈

မီ့က္ီ့ရဲရဲမြာ

ေ်ပာငး့ဖူ့မီ့ဖုတး၇ ထနး့ပငး ်မစးမီ့ဖုတး၇ ေ်ပာငး့ဖူ့ပျငံးသဵက တေ်ဖာငး့ေ်ဖာငး့၈
လမး့မက ေတာေစ့္လြညး့ေတျ လာတဲံ လြညး့ွငး႐ုိ့သဵက တအီအီ နဲ႓၈ လူကလဲ
မီ့႐ြိနးေလ့နဲ႓ေႏျ့လာၿပီ့ ငုိကးခနဲ်ဖစးသျာ့တဲံ အရသာဟာ ဘာနဲ႓မြ မတူပါဘူ့၈
ငုိကးခနဲ

်ဖစးလုိကး၇

" သိဘူ့ေလဟာ၇ ဟုတးမြာေပါံ "
" ဟငး ႐ုပးခ္ငး့လဲ မတူပါဘူ့၇ သူ႓အေမလဲ မ်မငးဘူ့ေနား "
"ေၾသား ဒီကေလ့မေတျ၇ ဘာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတာလဲ၇ သူတုိ႓က
လငးမယာ့၇ အသကးကျာလုိ႓ေလ၇ ကဲ အဲဒါ မီ့ငယး တုိ႓နဲ႓ မဆုိငးဘူ့၇ ကုိယးနဲ႓

ဖုိ့ဘတငးတုိ႓ အညာမြာဆုိ ေဆာငး့ကုနးခါနီ့ေလ ႏြငး့ေတျေွေလ၈ ဒီလုိ

ဆတးဆတး

" ်ဖဴ်ပာ၇ အဲဒီအစးမေလ့က ဟုိ ဤီ့ရဲ႔ သမီ့မဟုတးလာ့ "

မ္ကးလဵု့်ပနးဖျငံးလုိကး၇

ေ်ပာငး့ဖူ့ဖုတး

ေႁချထာ့လုိကး၇

လကးဖကးရညး ၾကမး့တစးက္ိဳကး က္ိဳကးလုိကးနဲ႓ အညာေဆာငး့ ရဲ႔ အရသာကုိ
မေသခငး ကတညး့က ဖုိ့ဘတငးခဲျခဲံရၿပီ၈
"ေဟာ ... လာၿပီ... ပဲ်ပဳတး၇ အာကာ၇ ေနဤီ့၇ အိမးသာ ေနာကးမွ
ြ ငး၇ သျာ့သျာ့၇ ေရခလုတးကုိ အလ္ငး ဖျငံးလုိကးဤီ့ ေနား၇ ညက ပီပါႏြစးလဵု့တငးထာ့လုိ႓
ေတားေသ့တယး၇ သာ့အဖသဵု့ေယာကး ခ္ိဳ့တာ ေတားေတား ေလ္ာံသျာ့ၿပီ၇ အငး့
အေပၚကေတာံ ဖျငံးၿပီ့ေလာကးၿပီထငးပါရဲ႔ "
"ၿပီ့ပါၿပီ ေမႀကီ့ကလဲ၇ အလ္ငးသမီ့ သျာ့ဖျငံးရငး ဟုိ ... အေပၚက

ဆုိငးတာ

ကုိယးလုပး၇

ေကားဖီေဖ္ား၇

ကုိႀကီ့

ပဲ်ပဳတးလာရငး

ထမငး့ေၾကား

အုိ့ထဲထညံး ... "
"ၿပီ့ေတာံ

ဘုိ့ဘုိ့အတျကး

ပဲ်ပဳတး

ခဲျနယးေပ့၇

အာ့လဵု့

စာ့ဖုိ႓

ေသာကးဖုိ႓်ပငး "
"သမီ့တုိ႓ သိပါတယး၇ ေမႀကီ့သာ ေရခ္ိဳ့ပါ၇ သျာ့သျာ့ .... "
ခ္ိဳ့ၾက၇ ခ္ိဳ့ၾက၇

နဵနကးလငး့တာနဲ႓ ေရခ္ိဳ့တဲံ အလုပးပဲ လုပးေနၾက၇

နဵနကးလဲခ္ိဳ့၇ ညလဲခ္ိဳ့၇ ခ္ိဳ့လဲ ခ္ိဳ့ုနုိငးတဲံအရပး၈ သူတုိ႓အရပးက ေဆာငး့တျငး့လဲ
အုိကးေနတာပဲ၇ ေရက ေလာကး ႏုိငးတယးဘယး႐ြိ ေတာံပါံမလဲ၈ ဒီအခနး့ေလ့
ကလဲ ေလြာငးေနတာကုိ့၈ ေလွငးက ေတားေတားနညး့ တယး၈ အလငး့ေရာငး
ွငးလဲ နညး့တာပဲ၈ မီ့ေခ္ာငး့အၿမဲထျနး့ထာ့ေနရမြေတာံ ဘယးေကာငး့ေတာံမလဲ၈
"ဘုိ့ဘုိ့ ဒီမြာ ေကားဖီ၇ ပဲ်ပဳတးဆီဆမး့၇ ၾကညး်ပာ ေရေႏျ့ ယူလာ
ခဲံဤီ့ေလ "
"ေရေႏျ့မဟုတးဘူ့ဟဲံ၇ ဘုိ့ဘုိ့ေခၚတာ လကးဖကးရညးၾကမး့ "

အစးမေလ့ ပိတးတဲံ အခ္ိနးနဲ႓အကုိကးပဲ "
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အႁမျာမႏြစးေယာကး ရယးစရာ မဟုတးဘဲ တခစးခစးသေဘာက္ၾကတယး၈

ပဲ်ပဳတးဆီဆမး့ ဆိုတာ ဒါမ္ိဳ့တဲံလာ့ကျာ၈ တို႓အညာပဲ ပဲ်ပဳတးနဲ႓ေတာံ ကျာပါဘိ

ဘုိ့ေအကုိ ေလြာငးၾကတာေလ၈ ဘုိ့ေအ ကုိမ္ာ့ သူတုိ႓က ေလြာငးလာ့ေလြာငးရဲ႔၇

်ခငး့၈ ပဲ်ပဳတး ေတာငး မတူဘူ့လာ့ အဘို့ရဲ႔လို႓ ေ်မ့ေတျက ဖို့ဘတငးကို

ေ်ပာငးလာေ်ပာငးရဲ႔၇ သူတုိ႓နဲ႓ သကးတူရျယးမြ္ က္ေနတာပဲ၈ တေလာ ကလဲ လုပးၿပီ့

ေလြာငးဖူ့တယး၈ ဖို့ဘတငး

ပါပေကာလာ့၈ သူ႓အေဖ ဆဵပငးဆုိ့ေဆ့ေတျနဲ႓ ဘုိ့ေအမ္ကးခဵု့ေမႊ့ အ်ဖဴေတျကုိ

ေ်ပာတာ၈ အဟုတး၇ အဟုတး၈

ေဆ့ဆုိ့ ၾကတာေလ၈ တစးခါတညး့ ဖုိ့ဘတငးမ္ကးလဵု့ေတျထဲ ေဆ့ေတျ ွငးလုိ႓
ေအားလုိကးရတာဆုိတာ၈ တကယံး ဟာမေလ့ေတျ၈
ဧညံးခနး့ကစာ့ပဲျမြာ

အညာ

အပိုေ်ပာတာ

ပဲေလ့ေတျက

မဟုတးပါဘူ့၈

ေသ့ေသ့ေလ့

ေတျနဲ႓

မတူလုိ႓

မတူဘူ့

အေညႇာကးေပါကး

ကေလ့ေတျ၈ ဒီရနးကုနးပဲလို႓ အလဵု့ႀကီ့ေတျ မဟုတးဘူ့၈ ်ပဳတးေတာံလဲ ဟိုက
နဵနကးလကးဖကးရညးပဲျကုိ

ဘာေဆားဒါမြ ထညးံတာမြ မဟုတးဘူ့၈ ်ပဳတးတာေတာငး မဟုတးပါဘူ့ ေလ၈

အႁမျာမႏြစးေယာကးက အၿမဲ ်ပငးဆငး ေပ့တတးတယး၈ ေကားဖီ ခ္ိဳခ္ိဳတစးချကး၇

ေပါငး့တာ၇ ေပါငး့တာ၈ အေငျ႔နဲ႓ေပါငး့တာ၈ ဒီေတာံ ပဲက အိစကးႏူ့ညဵံၿပီ့ သဘာွ

ပဲ်ပဳတးဆီဆမး့

တစးကရာ့၈

အခ္ိဳဓာတးကို ၄တယး၈ အေညႇာကး ေဖာကးထာ့တဲံ အတျကးလဲ ပိုခ္ဳိေသ့တယး၈

ဒနးကရာ့၈

အဲဒီလိုပဲ်ပဳတးမ္ိဳ့ကိုမြ ႏြမး့ရငးံကို ဆဵုနဲ႓ ႏြမး့ဆီ ဆဵုဆီဆမး့ စာ့တာ၈ ႏြမး့ဆီ

တစးပနး့ကနးနဲ႓

လကးဖကးရညးကရာ့က
ေ႐ြ့ဒနးဆုိေတာံ

ဖုိ့ဘတငးအတျကး

တုိကး

လကးဖကးရညးၾကမး့

ဖုိ့ဘတငး

အညာမြာ

တုိငး့ေ်ပာငး၈

ခုေခတး

က္က္

ေသာကးေနက္
စတီ့နဲ႓ေတာငး

မလဲဘူ့၈

ဆဵုဆီဆိုတာ အလျနးေမႊ့၈

အတျငး့ကလဲ လကးဖကး ေ်ခာကးဆီ တကးၿပီ့ ေမႊ့လုိ႓၈ သူတုိ႓ ဓာတးဘူ့ ေတျက
အၿမဲေတာံ ပူေနပါရဲ႔၈ ငြဲ႔ရတာ ကုိ ဖုိ့ဘတငး မႀကိဳကးပါဘူ့၈

သဵု့ၾကတာ၈ ဒီကေတာံ ႏြမး့ဆီကို ခါ့သတဲံ၈ ပဲမြပဲ၈ ၿပီ့ေတာံ ဖို့ဘတငး အသကး

"လူေလ့ အာကာ၇ လာေလကျာ "
ဖုိ့ဘတငးက

အတူထုိငးေနက္အေဖားကုိ

ဖို့ဘတငးတုိ႓ အညာမြာ ပဲဆီသဵု့ခဲံတယး၈ ေၾကားတာ၇ ေလြားတာေလာကးပဲ
ခုႏြစးဆယးံငါ့ႏြစး၇ ခုမြ ၾကာ့ဖူ့ရ၈ စာ့အုနး့ဆီတဲံ၈ ွါတာတာ ခဲတဲတဲ ႀကီ့ေတျ၈

ေခၚတယး၈

ဒါေပမယံး

ေ်မ့လုပးသူက ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲမြာ သီခ္ငး့ဆုိလုိ႓ ေကာငး့တုနး့၇
"အေဖ စာ့ပါ၇ အေဖံေ်မ့က ေရခ္ိဳ့တုနး့"

နညး့နညး့ ေအ့တာနဲ႓ ခဲၿပီ့ မီ့ေပၚတငး အပူေပ့ရၿပီ၈ ဘာအနဵ႓၇ ဘာအရသာမြလဲ
တစးစကးမြ မရြိ၈ ေခၽျ့မမြာ အဲဒီ ဆီေၾကာငးံ ႏြလဵု့ ေသျ့ေၾကာပိတးတာဆိုလာ့၇
က္ဤး့တာဆိုလာ့ ေရာဂါ ်ဖစးေနၿပီ၈ ေရာဂါ ထရငး ပါ့စပးေလ့ ဟ ... ဟၿပီ့
အသကးရြဴလို႓၈ ၾကညးံရတာ မသကးသာလိုကးတာ၈

သာ့လုပးတဲံ သူက အိပးခနး့ထဲကေန လြမး့ေ်ပာတယး၈
ဖို့ဘတငး ပဲ်ပဳတးတစးဇျနး့ ေကားစာ့လိုကးတယး၈ ထဵု့စဵအတုိငး့ ေဆားဒါ
နဲ႓က ေထာငး့ခနဲ၈ ပါ့စပးထဲမြာ ေပါံ်ပကး်ပကး အရသာကို ရတယး၈ စာ့အုနး့ဆီ
ဆိုတာ ေရာထာ့တဲံ ပဲဆီနဵ႓႔ေတာငး ေဆားဒါနဵ႓ကုိ မလႊမး့ႏိုငး ဘူ့၈ ရနးကုနးပဲ

ပဲ်ပဳတးတစးဇျနး့ကို ဖို့ဘတငး ေကားစာ့ လိုကး်ပနးတယး၈ လကးဖကးရညး
အၾကမး့

တစးက္ိဳကးကိုလဲ

ေသာကး

လိုကးတယး၈

ေကားဖီကေတာံ

ၿပီ့မြပဲ

ဖို့ဘတငး ေသာကးတယး၈ သူတို႓က အတငး့တုိကးလို႓ပါ၈ ေကာဖီေတျ ဘာေတျ ကို
ဖို့ဘတငး ႀကိဳကးလြတယး မဟုတးပါဘူ့၈
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"အဘို့ ပဲ်ပဳတးကုနးၿပီလာ့၇ သာ့အတျကး ခ္နးထာ့ဤီ့ေနား"
ထမငး့ေၾကား

ပနး့ကနးတစးဖကး၇

ကေတာံ အာကာ သညး့ခဵႏိုငးတယး၈ အဘို့ရဲ႔ "ငယးငယးတုနး့ကဆိုရငး" ကို

ေကားဖီပနး့ကနးတစးဖကးနဲ႓

ေ်မ့လုပးတဲံေကာငး ပ္ာယီ့ပ္ာယာ ေရာကးလာ တယး၈

" ... ဆီ့ခ္ိဳသီ့ေတျ ... ဆီ့ခ္ိဳသီ့ေတျ၇ တစးခါတညး့ ႏြငး့ေတျလူ့လုိ႓၇

"ေဟာဒီမြာ စာ့စမး့ပါဗ္ာ၇ နညး့တာ မဟုတးပါဘူ့၇ စာ့ထညးံစာ့၇ အဘို့
မကုနးပါဘူ့ကျာ"

ဘာပိုကးဆဵမြ ေပ့စရာ မလိုဘူ့၈ အဲ ... ွမး့အ်ပငးအိတးပါလုိ႓ ေကာကးခ္ငး သပ
ဘာတို႓ေတျ လို တစးလဵု့ တစးက္ပး နဲ႓သာ ွယးရရငး မျဲေပါံကျာ၇ တစးက္ပးဆိုတာ
ဟိုတုနး့က နညး့တဲံပိုကးဆဵမြ မဟုတးတာ၇ ပုဆို့ တစးထညး၇ အက္ႌတစးထညး

"ဒါေပါံကျာ"

ွယးလို႓ရတယး၇

အာကာက လူလညး၈ "ဒါေပါံကျာ"
ရြငး့လိုကးတဲံအခ္ိနးမြာ

ပဲ်ပဳတးနညး့နညး့

ဆိုၿပီ့ ဖို့ဘတငး လညးေခ္ာငး့
ပဲပါ

တဲံ

သူရဲ႔

ေခၽျတာေရ့

ထမငး့ေၾကားပနး့ကနးထဲကို ပဲ်ပဳတး ဆီဆမး့ေတျ မ္ာ့မ္ာ့ ပဵုလိုကးတယး၈

အစာ့အေသာကး၇

ွငး့မြညးံၿပီ့ ရဲေနတာပဲ၇ အပငးေအာကး မြာ ႀကိဳကးသေလာကး ေကာကးစာ့၇
ဆုိလဲ ေကာကးထညးံသျာ့၇ ဘယးႏြစးအိတးထညးံမတုနး့၇ ဒီေခတး ဆီ့ၾကကးဤတို႓

"ဘာလဲ၇ အဘို့တို႓ အညာပဲ်ပဳတး မဟုတးလို႓လာ့"

"ဒါေပါံကျာ၇

ပဲ်ပဳတး မ္ကးႏြာ နဲ႓ အာကာ သညး့ခဵႏိုငးပါတယး၈

မငး့တို႓ရနးကုနးနဲ႓
အေနအထုိငး၇

ဘာကမြ

တုိ႓အညာနဲ႓
မတူဘူ့၇

ဘာမြမဆိုငးဘူ့၇
ခုလို

ေဆာငး့တျငး့၇

တို႓အညာမ္ာ့ အစာ့အေသာကးေတျ၇ ေပါလိုကးေပံ၇ ဒါေတာငး ခုေခတး၇ ဟိုတုနး့
ကေလာကး မေပါဘူ့ထာ့ပါ"
ဖိို့ဘတငး လကးဖကးရညးၾကမး့တစးက္ိဳကး ေသာကးလုိကးတယး၈
"အငး့ အဘုိ့တို႓ ငယးငယးတုနး့ကဆိုရငး"
အာကာံမ္ကးႏြာ နညး့နညး့ ရြဵဳ႔သျာ့တယး၈ မီ့ဖိုခနး့ေပါကးွက ်ဖဴ်ပာနဲ႓
ၾကညး်ပာက မခ္ိဳမခ္ဤးး မ္ကးႏြာေတျနဲ႓ အာကာံကို ွမး့သာအာ့ရ အမူအရာေတျ
လုပး်ပၾကတယး၈ အာကာက မ္ကးလဵု့နဲ႓ပဲ ၾကညးံလိုကးတယး၈ ရတယး ဒီအခ္ိနး

တစး်ပာ့ဖို့

ဆို

ဆနးတစး်ပညးတစးမတး၇
ခါ့ပိုကးတစးလဵု့

ဆီတစးပိႆာငါ့မူ့၇

အ်ပညးံရတယး၇

ပဲႀကီ့ေလြား

ေက္ာငး့ဆငး့ွယးစာ့၇

ေက္ာကးတကးတဲံအထိ စာ့မကုနး ဘူ့၈ ၾကျပးရျ ၿပီ့ ေမႊ့ေနတာပဲ၈ ေဟာ ...
ၿပီ့ေတာံ ..."
ေနာကးၿပီ့ ေကားဖီတစးက္ိဳကးကို အာကာ အ်မနးက္ိဳကးခ္ လိုကးတယး၈
"ေမႀကီ့ေရ ... မနး့နီ့ေပ့၇ သာ့လိမးံေတာံမယး"
ဖုိ့ဘတငးက ေ်မ့လုပးသူကို မေက္မနပး ၾကညးံတယး၈
ဒီကေလ့ဟာ

ပ္ာလိုကးတာဆိုတာ

ေကားဖီပနး့ကနးကျဲေတာံမယး၈

စာ့တာေသာကးတာေလ့မြ ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံ မစာ့ ႏိုငးေအာငး သူတို႓မြာ ဘာေတျမ္ာ့
အေရ့ႀကီ့ေနၾကတာတဵ့၇ ေနာကးေဖ့ွိုငး့က သာ့အမိ သာ့အဖ ေလ့ေယာကး
ၾကညးံလိုကးလဲ ပ္ာေနတာပဲ၈
"ဟာ ... ေမႀကီ့ကလဲ တစးဆယးတညး့ရယး"
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"ေအ့ေလ၇

သာ့မြာ

ရြိေသ့တယး

မဟုတးလာ့၇

မေန႓က

အစိတး

ေပ့ထာ့ေသ့တယးေလ"

"အငး့

"တစးမတး"

အစိတးမသဵု့ဘူ့ေနား၇ သာ့ ... ထမငး့ဘူ့ လဲ ယူေသ့တယး"

အ်မျာမတစးေယာကးက

"ေမႀကီ့ကလဲ လကးဖကးရညးတစးချကး ေ်ခာကးက္ပး ေမႀကီ့ရ မုနး႓တစးခု
ငါ့က္ပး ... ၿပီ့ေတာံ"

ၿပီ့ေတာံ

မတုိငးပငး

ရဘဲ

ရယးစရာ

တစးခုလို

ဖို့ဘတငးက မီ့ဖိုခနး့ဘကးကို ခပးသျကးသျကးထ ထျကးလာၿပီ၈

ဒါေတာငးသာ့ ... ေဆ့ေပါံလိပးပဲ အေသာကး မ္ာ့တာပါေနား"
ကုနးတာပဲ၇

ေမာငးႏြမသဵု့ေယာကး

သဵေယာငးလိုကးတယး၈

"ေအာငးမာ မရယးနဲ႓၇ အဘို့ေ်ပာမယး"

"ဟဲ ... ဟဲ၇ စီ့ကရကးေလ့က တစးလိပးမြ သဵု့က္ပးပါ ေမႀကီ့ရ၇

ပိုကးဆဵကုနးတာဟာ

ဖေအံစကာ့သဵကို

ရယးၾကေတာံတယး၈

"ၿပီ့ေတာံ စီ့ကရကးကလဲ ဘယးေလာကးလဲ ေ်ပာပါဤီ့"

"မငး့တုိ႓အေဖ
တစးခါဘဲ

ေကာလိပးကို

တစးလရြစးဆယးရယး၇

"ဟုတးတယး၇ တစးရာပို႓တဲံလမ္ာ့ဆို ပိုကးဆဵေတျ ပိုေနတာ၇ သဵု့လို႓ကို

ေသာကးလာတာ၇ မ္ကးႏြာကိုရငးံေနၿပီ၇ ကဲ ... အေဖႀကီ့ ကုိယးံသာ့ ကိုယးလဲ

မကုနးႏိုငးဘူ့၇

ၾကညးံဤီ့၇ ေ်ပာဤီ့ရြငးံ၇ ၾကာ့လာ့ အေဖႀကီ့လိ"ု႓

ကပၸိတနးက ်ပာ့ေ်ခာကးဆယး"

"အိုကျာ ...၇ ဘာေ်ပာရမြာလဲ၇ ဒီအရျယးဟာ ကိုယးံအသိစိတးဓာတးနဲ႓ကိုယး
ေနတတး ထုိငးတတးရမယးံ အရျယး ပဲ၇ ေဖႀကီ့ ေ်ပာတာ နာ့လညးတယးေနားသာ့"

အဘို့ပို႓ရတာမြ

တစးခါတစးေလ တစးရာပို႓တယး"

လူကိုလဲ ၾကညးံဤီ့၇ အလ္ငး ဒါေလာကး မေသာကးဘူ့၇ ေက္ာငး့ၿပီ့မြ တအာ့

စီ့ကရကးမ္ာ့

ကလဲ

ေပါပါံကျာ၇

ဘလကးကကးတစးဘူ့ငါ့မူ့၇

ေမာငးႏြမ သဵု့ေယာကးက စိတးပါလကးပါ တကးညီလကးညီ ရြိေနတဲံ
သာ့အဖႏြစးေယာကးကို ၾကညံးရငး့ ရယးလို႓ မဆဵု့ေအာငး ်ဖစးေနၾကတယး၈

"ဟုတးက"ဲံ
...

ေသာကးလုိ႓မရဘူ့တဲံ၇

မုနး႓တစးခုတစးမတးေနား"

"အမယး၇ ဒီအစိတးေလ့မ္ာ့တဲံ၇ အာကာ ... ေဖႀကီ့ေတာငး တစးေန႓

"ဒါပဲ

လကးဖကးရညးနဲ႓မုနး႓

အေမႀကီ့ေရ ေဖႀကီ့တို႓ ေက္ာငး့မြာ တုနး့က လကးဖကးရညးတစးချကးတစးမတး၇

"ေမႀကီ့ကလဲ ဘယးရြိေတာံမြာလဲ၇ ဒီအစိတးေလ့ဗ္ာ"

"ဘာပဲေသာကးေသာကး

ေငျတစးဆယးက

"ကဲ ... က္ဳပးေတာံ သျာ့ေတာံမယး၇ အႏြစးႏြစးဆယး ေခတးေဟာငး့ေတ့
သာ့အဖႏြစးေယာကးက၇

ေရာံတစးဆယး၇

ပုဆို့က

မလဲေတာံဘူ့လာ့၇ ထမငး့ဘူ့ လကးသုတးပွါ ခ္ညးလိုကးဤီ့"

ကို

နာ့ေထာငးရငး

အသကးရြဴက္ပး

လာလိမံးမယး၇

တစးလရြစးဆယးေတျ

တစးရာေတျ မၾကာ့ခ္ငးဘူ့၇ အခု က္ဳပးတို႓ အိမးမြာ တစးလကို တစးေသာငး့
ကုနးတယးေတားေရ႔၇ အေရ့ႀကီ့တာက တစးလတစးေသာငး့ရြာလို႓ရဖို႓၇ ဒါပဲ ... ဒါပဲ"
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"အဲ ဒါတငး ဘယးဟုတးေသ့တဵု့ကျ" ဆိုတဲံ စကာ့စုက လညးေခ္ာငး့ထဲ

ဖို့ဘတငး ွရနးတာတဵခါ့ကို ေသေသခ္ာခ္ာ ပိတးလိုကးတယး၈

ဂျတးခနဲ မ္ိဳခ္လိုကးရတဲံ ဖို့ဘတငး က လကးကိုငးအိတး ဆျဲၿပီ့ ဧညးံခနး့ဘကး
ထျကးသျာ့တဲံ ေခၽျ့မလုပးသူကို ေင့ၾကညးံေနမိတယး၈
်ဖဴ်ဖဴွွ၇

ေမ့ေစံ

ႏြစးထပးနဲ႓

အထကးေအာကး

အပျငအ
းံ ခကး

အေရာငးလြလွ
ြ တးစုဵနဲ႓ ေခၽျ့မဟာ ငါ့ဆယးတျငး့ ဆိုတာကို အနးတုထာ့တယး၈
ရနးကုနးသူ ပီသလိုကးပဵုကလညး့ မိတးကပးနဲ႓ ပနး့နဲ႓

ဆဵထဵု့နဲ႓ တစးခါတညး့

က္က္နန၈ ခုနက မီ့ဖိုထဲက အက္ႌေဟာငး့၇ ထဘီေဟာငး့၇ ဆဵပငးဖို့ရို့ဖာ့ရာ့
ေခၽျ့တရႊဲရႊဲနဲ႓

မိနး့မႀကီ့လို႓

ဘယးသူ

က

ယဵုေတာံမလဲ၈

အငး့

...

သူတို႓

+++++

ရနးကုနးမြာေလ အဆနးမလိုဘူ့ ဟနးလိုတယးေလ ... ဟနး၈
"အာကာ ေရခလုတး ပိတးသျာ့၇ ၾကာ့လာ့"
အလ္ငးဆဵု့ ဆငး့ေ်ပ့တဲံသာ့ကို မေအက ေအားသဵ၈ ၿပီ့ေတာံ မေအနဲ႓
ဖေအ ထျကးၾကတယး၈ ထျကးေတာံ သာ အတူတူ၇ လမး့မေပၚက္ တစးေယာကး
တစး်ခာ့စီပါ၈ ေခၽျ့မက ကာ့စီ့မယး၇ သာ့လုပးတဲံသူက ေ်ခက္ငး၈ ်မနးမာံအသဵ
ဆိုေတာံ မေွ့တာ၇ ေွ့သူမ္ာ့ဆို ခကးရခ္ညးံ၈ သူတို႓ ၿပီ့ေတာံ ဟိုအ်မျာမ
ႏြစးေယာကး၈ ပ္ာပ္ာ ပ္ာပ္ာနဲ႓ ေခါငး့ၿဖီ့၇ တို႓ဖတးရိုကးထပး လုပးၾကၿပီ့မြ ေနာကးဆဵု့
ထျကးၾကတယး၈ မေခ္ာတို႓က က္ဴရြငးနဲ႓ တကၠသိုလး ေက္ာငး့ကို တစးခါတညး့
ထျကးၾကတယး၈
"အဘို့ေရ တဵခါ့ပိတးထာ့ေနား၇ ဖျငးံမေပ့နဲ႓ေနား"
ရျတးေနက္ ဂါထာတစးပုဒးကို သူတို႓ ရျတးလုိကးၾကတယး၈ ဖို့ဘတငးကလဲ
ေခါငး့ညိတးေနက္အတုိငး့

ညိတးလိုကးတုနး့မြာပဲ

ဧညးံခနး့က

သဵစုဵနာရီ

က

တီ့လဵု့တစးခုကို တီ့တယး၈ ခုႏြစးနာရီတိတိ၈
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မ္ကးလဵု့ပျငးံတာနဲ႔တစး်ပိဳငးနကး အိးပးရာေပၚကေန
အလုပးဟာ

ဆနးနီ႓ရဲ႔

ပထမဆဵု့

အေရ့တၾကီ့

အလုပးတစးခု၈

လူ့လဲထတဲံ

ေနာကးအေရ့တၾကီ့

အလုပးတစးခုက ေ်ခရငး့ အုတးနဵရဵမီ့ခလုပးဖျငးံဖို႔၈
မီ့ခလုပးဖျငးံ်ပီ့တာနဲ႓

်ဖဴေဖျ့လငး့လကးေနတဲ႔

ဖနးေခ္ာငး့

ေရာငးေအာကးမြာ ်မငးလိုကးရမယးံ ဧညး႓ခနး့ ကို အေရ့တၾကီ့ ၾကညး႔ဖို႔ကလညး့
ဆနးနီရဲံ အလုပးတစးခုပဲ၈ ဧညးခ
ံ နး့ကို်မငးလုိကးတာ နဲ႓ ဆနးန႓မ
ီ ္ကးႏြာက အငးမတနး
ေက္နပး သေဘာက္ သျာ့တဲပ
ံ ၈ဵု
်ပဵဳ့ေနတဲံ
အပိုငး့ (၆)

မ္ကးႏြာနဲ႓

လုိကးၾကညး႔တယး၈

်ပီ့ေတာံ

ဧညးခ
ံ နး့

တစးခုလဵု့ကို

မြဧညးခ
ံ နး့ၾကမး့်ပငး

တစးခါမြမ်မငးဖူ့သလို

ေပၚက

သူ႓

အိပးရာေတျ

ကိုသိမး့တယး၈ စနစးတက္ ေသေသခ္ာခ္ာ သိမး့တယး၈ က္စးက္စး လ္စးလ္စး
လိပထ
း ာ့တဲံ

အိပးရာလိပးကို

ဧညးခ
ံ နး့က

ဆကးတီကုလာ့ထိုငး

တစးလဵု့ေပၚ

အသာေလ့ သျာ့တငးတယး၈ တငး်ပီ့ရငး ဆနးနီမီ့ဖိုဘကးကို သျာ့ေတာံ တယး၈
မီ့ဖိုမီ့၇ ေရခ္ိဳ့ခနး့မီ့၇ အိမးသာမီ့ ေတျ အာ့လဵု့ကိုဖျငးံတယး၈

ဒုတိယထပး ဘယးဘကး်ခမး့အေပၚလႊာနဲ႔ ေအာကးလႊာမြာ လူမရိြဘူ့၈
ဒုတိယထပး ညာဘကး်ခမး့အေပၚလႊာနဲ႔ေအာကးလႊာမြာလညး့ လူမရိြဘူ့၈
ပထမထပး(ေ်မညီထပး)
မြာလညး့

လူမရိြေသ့ဘူ့၈

လူေနဖိ႓ု

မဟုတးဘူ့၈

ေငျ

ဘယးဘကး်ခမး့

အေပၚလႊာနဲ႓

အာ့လဵု့က္ေတာံ ွယး်ပီ့သာ့ေတျ၈
ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ

အတျကး

ေအာကးလႊာ
ွယးတာက

စီ့ပျာ့ေရ့

အရ

ွယးထာ့တာတဲ႔၈
ပထမထပး (ေ်မညီထပး) ညာဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာနဲ႔ ေအာကးလႊာ
နဵနကးငါ့နာရီ ဆိုရငးဆနးနီ႔ မ္ကးလဵု့ေတျအလိုလိုပျငးံလာတတးၾကသညး၈

မီ့ေရာငး

ေအာကးမြာ

အာ့လဵု့

သနး႔ရြငး့

သပးရပးေ်ပာငးလကးလ႓၈ို

လြ္ပးစစးမီ့ဖို

ဆီသို႔ဆနးနီသျာ့တယး၈

ဆနးနီေက္နပးသျာ့တယး၈
အုတးခဵု

အ်မငးံေလ့

ေပၚက

ခလုပးမဖျငးံခငး မီ့ဖိုမ္ကးႏြာ်ပငးကို ကုနး့မႈတး လုိကးတယး၈ ကျိဳငးေတျၾကာ့မြာ
အမႈနးအမႊာ့ေလ့ေတျရိြ

တတးတယးေလ၈

်ပီ့ေတာံ

အွတးစုတး

တစးခုနဲ႔

မီ့ဖိပ
ု တးပတးလညး ကို ပျတးသုတးလုိကးတယး၈ မီ့ခလုပးေတျကိုေရာ၇ ဖ္ဴ႔စးကိုေရာ
ၾကိဳ့ကို ေရာ ေ်ပာငးေန ေအာငး သုတးတယး၈ ်ပီ့်ပီ ဆိုမြ မီ့ခလုပးႏြစးခုကို
ဖျငးံလုိကးတယး၇ မီ့ဖိုေဘ့မြာအဆငး သငးံရိြေနတဲံ ေရ အ်ပညးံ နဲ႔ ေရေႏျ့အုိ့ ကို
တငးတယး၈
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်ပီ့ေတာံ

အိမးသာွငးတယး၈

အိမးသာ

ကလညး့သနး႓ရြငး့

ပါတယး၈

လကးေတျကးို ေဆ့်ပီ့ မ္ကးႏြာသစး သျာ့တိုကးတယး၈ မ္ကးႏြာမသစးခငး

ဒါေပမယးံ အိမးသာေၾကျချကးဟာ သူ႔ သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကးရဲ႔ တိုကးေဟာငး့

ေရခ္ိဳ့ခနး့ထဲက

ၾကီ့တစးလဵု့မြာ ေတျ႔ခဲ႓တဲ႓အိမးသာေၾကျချကးလို ်ဖဴေဖျ့ ေ်ပာငးလကး မေနတာ

ၾကညး႔တယး၈

ကိုေတာံ စိတးပ္ကးမိတယး၈ ဘယးလိုပဲၾကိဳ့စာ့ပမး့စာ့ တိုကးတိုကး ေၾကျသာ့

ွိုငး့စကးေနတဲံ မ္ကးနြာကေလ့၈ ်ဖဴေဖျ့ေနတဲံ ပါ့်ပငးေပၚ မြာ မြဲ႓ ေ်ခာကးကေလ့

ေရာငးေတာကး မလာဘဲ သနး႓ရြငး့ သျာ့တာသာရိြတယး၈ ဘယးလိုလုပးရပါံ မလဲလို႔

ေတျရိြတယး၈ ်ပဵဳ့လိုကးရငး သျာ့ကေလ့ ေသ့ေသ့ ေလ့ေတျန႓ ဲ ညီညာလို႔၈ ဆယးံ

အိမးသာွငးတိုငး့ ဆနးနီ အ်မဲေတျ့ တတးတယး၈

ခုႏြစးနစးသာ့ လိ႓ု ထငးစရာမရိြေအာငး မ္ကးႏြာကေလ့ကႏုနယးလျနး့တယး၈ အ်ပစး

ေရေလာငး့
ဒီတိုကးၾကီ့

အိမးသာကိုဆနးနီ

မေဆာကးခငး

တစးထပး

သေဘာက္
အိမးအို၇

တယးေလ၈

အလ္ငး

အိမးေဟာငး့ေလ့

တုနး့က

ေရေလာငး့ အိမးသာ မဟုတးဘူ့၇ ရို့ရို့အိမးသာပဲ၇ ဆနးနီသိပးစိတး ပ္ကးတာပဲ၈
တစးထပး အိမးအို အိမးေဟာငး့ ေလ့ကိုဖ္ကး်ပီ့ တုိကးၾကီ့ ေဆာကးေတာံ
ဆနးနွ
ီ မး့သာလိုကးတာ၈

ဖ္ကးတဲ႓ထဲ

လဲွငးကူ

တယး၈

ေဆာကးတဲံ

ထဲလညး့ွငးကူတယး၈ တိုကးၾကီ့ တ်ဖညး့်ဖညး့ ်မငးံလာ်ပီ၈ လြ လာတာကို
ၾကညးံ်ပီ့

ဆနးနီေပ္ားေနတယး၈

အလြအပ

အသနး႓

သိပးသေဘာက္တာကို့၈

အိမးသာတကး

်ပီ့တာ

ေဘ့ေတျကိုသဵဘရပးရြးန႓ ဲ

ဆနးနီတိုကးေတာ႓တယး၈

နဲ႓

အရြငး့ကို

ဆနးနီ

အိမးသာေၾကျချကးန႓ ဲ

အိမးသာေရပဵု့

ကလဲ

ဆနးနီခဏခဏ တိုကးလို႔ ေ်ပာငးလကးေနတယး၈
ေၾကျေရသုတး

ချကးအပဲံ

ကလညး့

ေ်ပာငးးလကးေနတယး၈ အိမးသာ

မ္ကးႏြာၾကကးမြာလဲ ဘာပို့မြ္ငးမြ မရိြေစရဘူ့၈ အိမးသာ ေဆ့်ပီ့ ေရပဵု့ ထဲ
ေရအ်ပညးံ်ဖညးတ
ံ ယး၈

ေရချကးကို

ေနရာတက္

ခ္ိတးတယး၈

ဆပး်ပာချကး

ေသ့ေသ့ေလ့ ကို ေနရာတက္ ခ္တယး၈ ၾကိဳ့တနး့ အနိမးံ ေလ့ေပၚက
လကးသုတး အွတးကိုလဲ ်ပနး႓်ပနး႓်ပဴ့်ပဴ့ လြနး့ တယး၈ အာ့လဵု့ ေက္နပး
်ပီဆိုေတာံမြ ဆနးနီေရခ္ိဳ့ခနး့ွငးတယး၈

ကငး့လျနး့တယး၈

မြနးကေလ့မြာ
နီရဲေနတဲံ

ၾကညးံ

ဆဵပငး၇

အ်မဲတမး့

ေနက္အတုိငး့

ွိုငး့စကးေနတဲံ

်ပဵဳ့ေယာငးသမး့

သူ႔မ္ကးႏြာကို

နီညိဳေရာငးမ္ကးလဵု့၇

ေနတဲံ

မ္ကးႏြာေလ့ပၚမြာ

သူတစးပါ့ကိုခငးမငးတတးတ၇ဲံ ကူညီတတးတဲံ ႏြစးလိုဖျယး အမူအရာ ေလ့ေတျကို
်မငးေနရတယး၈ ဒါေပမယးံ အ်ပစးကငး့တဲံ မ္ကးလဵု့ေတျထဲမြာ အာ့ငယးတတးတဲံ
အရိပးအေယာငး ေလ့ေတျရိြတယး၈ အဲံဒီ အရိပးအေယာငးေလ့ ေတျကိုေတာံ
မ္ကးေတာငးေလ့ ေတျ တဖ္ပးဖ္ပး ခတးတတး တဲံ အက္ငးံရိြတယး၈
မြနးထဲမြာ ႏႈတးခမး့ေလ့ ေတျကို ဆနးနီစု်ပီ့ ခၽျနးလုကးတယး၈ ်ပီ့ေတာံ
ေခါငး့တငဲ႓ငဲ႓န႓ဲ လုပးရငး့ ေရခ္ိဳ့ခနး့ ထဲမြာ အလုပးမ္ာ့ ေတာံတယး၈ ဆနးနီ
ေလခၽျနး်ပီေလ၈

ေလခၽျနးရငး့

ေရခ္ိဳ့ခနး့ကိုတိုကးခၽျတး

ေဆ့ေၾကာေတာံမယး၈

ေရခ္ိဳ့ခနး့ၾကမး့်ပငး၇ ပလကးစတစး ေရဖလာ့၇ ပီပါႏြစးလဵု့ နဲ႓ေဘ့နဵရဵေတျပါ မက္နး
တိုကးခၽျတး ေဆ့ေၾကာတယး၈
သူသျာ့တိုကးတဲံ

သျာ့တိုကးတဵကိုလဲ

ေသခ္ာေဆ့ေၾကာ်ပီ့

နဵရဵမြာ

ခ္ိတးထာ့တဲံ ပလတးစတစး်ခငး့ ေလ့ထဲမြာ ထညး႓တယး၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ၾကိဳ့တနး့က
မ္ကးႏြာသုတး ပွါအေသ့ ေလ့နဲ႓ မ္ကးႏြာကို သုတး တယး၈ ်ပီ့ေတာံ ေသေသ
ခ္ာခ္ာ်ပနးလြနး့တယး၈
သူေရခ္ိဳ့ခနး့က

ထျကးတဲံ

အခ္ိနးမြာ

မီ့ဖိုေပၚက

ေရေႏျ့အို့ဆူ်ပီ၈

မီ့ခလုပးေတျကို အေရ့တၾကီ့ အမူအရာ နဲ႓ပိတးလိုကး်ပီ၈ ထမငး့စာ့ပျဲေပၚက
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ဓါတးဘူ့ အၾကီ့ကို သျာ့ဖျငးံၾကညးံ တယး၈ ညက လကးဖကးေ်ခာကးဖတး ေတျကို

ကိုအ်မဲတမး့ ၾကညးံ …ၾကညးံ

်မငးေတာံ ဆနးနီမ္ကးႏြာရႈ႓ဵမဲ႔သျာ့တယး၈ ေရေႏျ့အို့ထဲက ေရေႏျ့နဲ႔ ေသခ္ာ

ၾကမး့တိုကွ
း တး ကို က္က္နန ကိုငး်ပီ့ဆနးနီ ၾကမး့တိုကးေတာံတယး၈ ႏႈတးခမး့

ေဆ့ေတာ႔တယး၈

ေဆ့်ပီ့တစးခါ

အစဵုကေလ ခၽျနးလ္ကး၈ ေခါငး့ကေလ့ ကိုဘယးညာငဲ႓ေစာငး့လ္ကး၈ ဆနးနီအိပးတဲံ

ေသခ္ာပျတးသုတး

လိုကးေသ့

လကးဖကးေ်ခာကးဘူ့

ကိုယူ၇

ဓာတးဘူ့အ်ပငးဘကး
တယး၈

်ပီ့မြ

ေတျကို

အွတးနဲ႓

ေၾကာငးအိမးေပၚ

လကးဖကးေ်ခာကးခတး၇

က

ေနရာ

သျာ့ၾကရတယး၈ ၾကမး့တိုကး ေဆ့ွေနတဲံ

ေ်ခရငး့နာ့ ကအေပၚလႊာကို တတးတဲံ ေလြကာ့ ေလ့နာ့ေရာကးေတာ႔

ေရေႏျ့ထညး႔တယး၈

ေလြကာ့ေလ့ကို ဆနးနီ တယူတယ ကိုငးတျယး ၾကညးံ်ပနးတယး၈ ဒီေလြကာ့ေလ့

ေၾကျေရသုတး လုပးပနး့ အွါေလ့ ထဲက ေရေႏျ့ ေသာကးပနး့ကနးေတျကိုယူ်ပီ့

နဲ႓ အေပၚလႊာ ေအာကးလႊာ တတးရဆငး့ရ တာကို ဆနးနီသေဘာက္တယး၈

သျာ့ေဆ့်ပနးတယး၈

ေလြကာ့ေလ့ ကိုလဲ ေ်ပာငးေနေအာငးဆနးနီ ဖုနးသုတး ေနက္ပါ၈

်ပီ့ေတာ႔

မြထမငး့အို့

တညးတယး၈

ဆနးႏို႔ဆီဘူ့

ႏြစးလဵု့ေသခ္ာ ခ္ိနးထညးံ်ပီ့ တညးတယး၈
ထမငး့အို့
စုခၽျနးထျကးလာ

အလျနးလြတဲံ

တညး်ပီ့တာနဲ႓ဆနးနီ႔
ၾက်ပနး်ပီ၈

မီ့ဖိုခနး့သနး႔ရြငး့

ႏႈတးခမး့ေလ့

ေတျေရြ႔ကို

ေရ့လုပးေတာံ

တယးလီဗီ့ရြငး့ပဲ၈

ဧညးခ
ံ နး့ေလ့

တီဗီပဲ၈

ထဲမြာလိုအပးေနတာ

ဆနးနီအလျနး

ၾကိဳကးတယး၈

တစးခုက

တီဗီ

တငးမကဘူ့၇

မယးေလ၈

တီဗီတငးတဲံ ခဵုအနကးအလြေလ့ ကိုပါ ဆနးနီၾကိဳကးေနတယး၈ လြညး့ တနး့ထိပးက

တဵ်မကးစညး့ တစးေခ္ာငး့နဲ႓ မီ့ဖိုခနး့ တစးခုလဵု့ ကိုေ်ပာငးစငးေအာငး လြညး့

စတို့ဆိုငးေတျမြာ ဆနးနီ ခဏခဏ သျာ့ကိုငးၾကညးံ မိတယး၈ အဲံဒီခဵုအနကး

ေတာံတယး၈ အမႈိးကးေတျကို ေသခ္ာက္ဵဳ့်ပီ့ အမႈိကး်ခငး့ ထဲကိုထညး႔တယး၈

ေလ့ေပၚမြာ တီဗီေလ့ကို တငးလုိကးရငး ဧညး႔ခနး့ေလ့ဟာသိပးလြသျာ့မြာ၈

မီ့ဖိုခနး့နဵရဵမြာ ကပးထာ့ တဲံ သစးသီ့ွလဵပဵု ကို အွတးနဲ႔သုတးတယး၈

ဆနးနီက လုပးေနက္အတိုငး့ မ္ကးေတာငးေလ့ ေတျက တဖ္ပးဖ္ပးခတး

မီ့ဖိုခနး့ ်ပီ့ေတာ႓ဆနးနီ ဧညး႔ခနး့ဘကး ထျကးလာတယး၈ ဆနးနီ႓ အရိပးကို
်ပနး်မငးေနရတဲ႓ဧညး႔ခနး့

ၾကမး့်ပငးကို

ဆနးနီၾကညးံ်ပီ့

ေက္နပးတယး၈

ဒီလို

လုက
ိ းရငး့

မီ့ဖိုခနး့ထဲ

အဖဵု့ကိုဖျငးံပစးလုိကး်ပီ့

ကို်ပနးွငး
ေရခ္ိဳ့ခနး့

သျာ့တယး၈

ထမငး့အို့

ထဲလကးသျာ့

ဆူေန်ပီ၈

ေဆ့တယး၈

ထမငး့

လြပေ်ပာငးလကး တဲံ ၾကမး့်ပငးေလ့ ်ဖစးလာေအာငး ဆနးနီ လုပးခဲ႓တာေပါ႔၈

အို့ၾကညး႔တယး၈ ်ပီ့ေတာံ ဇလဵုတစးလဵု့ ထဲမြာ ထမငး့ရညးငြဲ႓တယး၈ ထမငး့အို့

တိုကးနဵရဵမြာ မငး့သာ့၇ မငး့သမီ့ပဵု လြလြေလ့ေတျ၇ ပနး့အလြ ပဵုေလ့ေတျနဲ႔

ႏြပးတယး၈ အာ့လဵု့ကို ေသေသသပးသပး လုပးသျာ့တယး၈

အလြဆငး တာလဲ ဆနးနီပဲ၈ ဆကးတီ စာ့ပျဲေပၚမြာ ပနး့စိုကးအို့လြလြေလ့နဲ႓
ပနး့ေလ့ေတျထို့်ပီ့ အလြဆငးတာလဲ ဆနးနပ
ီ ဲ၈
ဧညးခ
ံ နး့က

က္ယးလဲက္ယးေတာ႔

လြမြလြ၈

ေအာကးလႊာရဲ႔

ေရြ႔ပိုငး့တစးခုလဵု့ကို ဧညးခ
ံ နး့လုပးထာ့ ဆိုေတာံ က္ယးတာေပါံ၈ လြ္ာထို့ၾကမး့်ပငး
ခငး့ထာ့ေတာံ ပိုေတာငး လြသျာ့ေသ့၈ လမး့က လူေတျက ဆနးန႓ီ ဧညးခ
ံ နး့

အာ့လဵု့်ပီ့ေတာံ ဧညးခ
ံ နး့ထဲ ်ပနးွငးလာတယး၈
ဧညးခ
ံ နး့ကိုတစးခ္ကး
ေနသာ့တက္
ဆနးနီသိပးခ္စးတဲံ

လြလြပပပဲ
ဧညးံခနး့ထဲမြာ

လြညပ
းံ တးၾကညးလ
ံ ိုကးတယး၈
(တီဗီမရိြ

တာ

ဆနးနီသေဘာ

အာ့လဵု့ဟာ

တစးခုကလျဲရငးေပါ႔ေလ)၈
မက္တဲ႓အရာ

တစးခုေတာံ

ရိြတယး၈ အဲဒ
ံ ါဘာလဲ ဆိုေတာံ အခနး့ေထာငးံက အနကးေရာငးတယးလီဖုနး့ပဲ၈
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တယးလီဖုနး့ကို

သူသေဘာမက္ဘူ့၈

တယးလီဖုနး့ကို

ဘယးေတာ႓မြ

တယးလီဖုနး့ကိုေကာကးကိုငးရငး့

အနးတီေမရီက

သူ႓အက္ငးံအတိုငး့

ဖုနးသုတးေလံ မရိြဘူ့၈ တယးလီဖုနး့ ကိုဆနးနီ လြမး့ၾကညး႔တယး၈ ်ပီ့ေတာံ

ေ်ပာ်ပနးတယး၈ ဘာမြမၾကာ့ႏိုငး သလို၇ ဘာမြလဲ ်ပနးမေ်ပာႏိုငးရြာတဲံ ဆနးနီက

ခ္ကးခ္ငး့ မ္ကးႏြာလျဲ်ပီ့ ဆကးတီ ကုလာ့ထိုငးေတျ ကို ဖုနးသုတး ေနေတာံတယး၈

မ္ကးေတာငး ေတျကိုသာ တဖ္ပးဖ္ပးခတးရငး့ ေခါငး့ညိတး်ပတယး၈ တယးလီဖုနး့ကို

အဲံဒီတုနး့မြာပဲ တယးလီဖုနး့က်မညးလာခဲ႔တယး၈

မ္ကးစပစးၿပီ့ မဲံ်ပတယး၈ ၿပီ့ေတာံ အေပၚကို လကးညႇိဳ့ထုိ့်ပ တယး၈

ဆနးနီ ကုလာ့ထိုငး ေတျကုိ ဖုနးသုတးမပ္ကးဘူ့၈ တယးလီဖုနး့ နဲ႔
အနီ့ဆဵု့ထိုငးခဵု ကို ဆနးနီဖုနး သုတးတယး၈ တယးလီဖုနး့်မညးသဵ ကစူ့စူ့ရြရြ
ထျကးေပၚလာ ်ပနးတယး၈ ဆနးနီကေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ဖုနးသုတးဆဲပဲ၈
တယးလီဖုနး့သဵ ေနာကးတစးၾကိမးေပၚလာ်ပနးတယး၈ ဒီတစးခါေတာံ တယးလီဖုနး့သဵ
နဲ႓အတူ အေပၚလႊာေပၚက ေလ့လဵတဲံ လႈပးရြာ့သဵနဲ႓စိတးပ္ကးညညး့ညဴ လိုကးတဲ႓
အသဵတစးခု ထျကးေပၚလာတယး၈ ်ပီ့ေတာံ ေလြကာ့ အေသ့ေလ့ ေပၚကို
အာ့မနာပါ့မနာဖိနငး့ၿပီ့ဆငး့ခ္လာေသာတဲွလြ
႓
စျာေသာ
အသာ့ညိဳညိဳ

ဆဵပငးတိုဘိုေကပဵု

ခႏၱာကိုယး

ဆနးနီရဲ႔ခ္စးလြစျာေသာမိခငး

ပိုငးရြငး၇

ဣသဵု့ထပး

ေ်မပိုငးရြငး လညး့်ဖစးေသာ အနးတီေမရီ(ေခၚ)ေဒၚရီရီ၈

မၾကာ့ႏိုငးရြာတဲံ

သာ့လုပးသူကို

လြမး့ေခၚတယး၈ ဆနးနီကေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့၇ မေအလုပးသူကို ေနာကး
လ္ကးကုလာ့ထိုငး

ေနတယး၈ ဆနးနီ ေမ့တာ က ဒီတိုကးမြာေနတဲံ လူေတျရဲ႔ ဖုနး့လာ့လို႓ေမ့တာ၈
အေပၚက လူေတျရဲ႔ ဖုနး့ဆို သူသျာ့ ေခၚရမယးေလ၈ ဖုနး့ကို သေဘာမက္
ေပမယးံ လူေတျကို သျာ့ေခၚေပ့ ဖို႓ကိုေတာံ ဆနးနီ ဘယးေတာံမြ မညညး့ဘူ့၈
လိုလိုခ္ငးခ္ငးပဲ

သျာ့ေခၚေပ့

တတးတယး၈

ဆနးနီ

အခနး့

်ပငးဘကး၇

တိုကးအေပၚထပး ကို တကးတဲံ ေလြကာ့ရငး့မြာ အေပၚခနး့ေတျကို ေခၚတဲံ
လူေခၚဘဲလးခလုတးေလ့ ေတျ ရြိတယး၈

အခနး့ပိုငးရြငး အိမးေထာငးဤီ့စီ့ ရဲ႔ နာမညးေပါံ၈ ဧညးံသညးလာရငး အေပၚထပးထိ

အက္ငးံပါေန်မဲ အနးတီေမရီ က ငါ့ပိသဵ ေလ့ေလ့ ပငးပငးၾကီ့ နဲ႓ ဘိုလို
ေက္ာခိုငး့

အနးတီ ေမရီ အသာ လကးကာ ်ပထာ့တာကို ဆနးနီက ရပးေစာငးံ

အဲဒီ ခလုတးေလ့ေတျ ေအာကးမြာ နာမညးေလ့ေတျ ကပးထာ့တယး၈

ဆနးနီ့ဘျိဳငး’
သူေခၚတာကိုဘယးေတာံမြ

"ဟဲလို၇ ေ်ပာပါရြင"း

တစးလဵု့ကို

ပျတးသုတးလို႓ေကာငး့တုနး့၈

တယးလီဖုနး့ နာ့ကို အနးတီေမရီ ေရာကးသျာ့မြဆနးနီသူ႓အေမကုိ်မငးတယး၈
“မာမီအိပးေရ့ပ္ကးသျာ့်ပနး်ပီ ဆနးနီေရ”

တကးစရာ မလိုဘဲ အဲဒီ ခလုတးကို ႏြိပးလုိကး၈ ဘဲလး်မညးတဲံ သကးဆိုငးရာ
အခနး့အေပၚ ွရနးတာကေန ထျကးၾကညးံလိမးံမယး၈ မရြိရငးေတာံ မလာဘူ့ေပါံ၈
ဆနးနီ တုိ႓က္ေတာံလဲ ဖုနး့လာလို႓ ေခၚခ္ငးရငး အ်ပငးထျကး၇ သကးဆိုငးရာ
ဘဲလးႏြိပး၈ ွရနးတာက ထျကးၾကညးံရငး ဖုနး့လို႓ေအားလိုကး၈ (ဆနးနီက္ေတာံ
ွရနးတာက ထျကးလာတဲံ လူကို ဖုနး့နာ့ေထာငးတဲံဟနး လုပး်ပ လိုကးတာပဲ)၈
ဒါေပမယးံ ဘာ်ပႆနာရြိလဲဆိုေတာံ အဲဒီအခနး့ေတျမြာ ရြိတဲံ မိသာ့စုေတျထဲက
ဘယးသူ႓ ဖုနး့လဲဆိုတာ ်ပႆနာ၈
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အဲဒီ်ပႆနာ ဘယးလို ရြငး့ရလဲဆိုေတာံ ဖုနး့လာရငး ပထမဘဲလးတီ့လိုကး၇
ွရနးတာက

ထျကးလာတဲံလူကို

ဖုနး့လာေၾကာငး့

လကးဟနး်ပၿပီ့

ဘယးသူ

ဘယးွါလို႓ ေရ့ထာ့တဲံ စာရျကးကေ့လကို အေပၚ တငးေပ့ လုိကးတယး၈ ေအာကး
ကေန အေပၚကို ပစၥညး့တစးစုဵ တစးရာ တငးေပ့ဖို႓အတျကး တနး့လနး့ခ္ထာ့တဲံ
ႀကိဳ့က

တစးဆငံးေလ၈

အဲဒီညႇပးကေနတစးဆငးံ

ႀကိဳ့အဆဵု့မြာ

ညႇပးကေလ့တစးခု

ခ္ညးထာ့တယး၈

သတငး့စာတို႓၇

စာတို႓ကို

ပဲ၈

ပို႓တာ

အေပၚထပး

အခနး့တိုငး့က ခ္ထာ့တဲံ ႀကိဳ့တနး့လနး့ေလ့ေတျကို အၿမဲ ်မငးေနရတယး၈
"ဟုတးပါတယး၇ အနးတီေမရီပါ၇ ေ်ပာေလ ... ်မတး"
အနးတီေမရီက
သူပုတး်ပလိုကးတယး၈

ဆနးနီကို

လကးခါ်ပလိုကးတယး၈

အေပၚခနး့က

ဖုနး့မဟုတးဘူ့၈

သူ႓ရငးဘတး
သူ႓ဖုနး့ဆုိတာကို

အပိုငး့ (ှဝ)

ေ်ပာ်ပတာ၈ ဆနးနီက ေခါငး့ညိတးရငး့ လြညးံထျကးသျာ့တယး၈ ကုလာ့ထိုငးေပၚ
တငးထာ့တဲံ

သူ႓အိပးရာလိပးကို

ေပျ႔ၿပီ့

အေပၚလႊာကို

ေလြကာ့ကေန

တကးသျာ့တယး၈ အေပၚလႊာ ကို ၾကညးံၿပီ့ ဆနးနီ မ္ကးႏြာရြဳဵ႔ မဲံသျာ့်ပနးတယး၈

ဆနးနီက သူအေမ အိပးရာ ကုိသိမး့တယး၈ ႏြစးေယာကး အိပးခုတငး
အၾကီ့ၾကီ့က

အခနး့မြာ ေတားေတား ေနရာ ယူတယး၈ ခုတငးေဘ့စာ့ပျဲေပၚက

စီ့ကရကး်ပာ ေတျကုိ ဆနးနီက ရြငး့လငး့တယး၈ စိပးပုတီ့ နဲ႓ စီ့ကရကး်ပာ့ ေတျ
ကေရာလို႔၈
+++++

စာ့ပျဲေပၚမြ သူ႔အေမ အလျနး်မတးႏုိ့တဲံ ဓာတးပုဵ တစးပုဵေထာငးထာ့တယး၈
သူတို႔လငး မယာ့ႏြစး ေယာကးပုဵ ေလ၈ အဂၤလို အငးဒီ့ယနး လမး့ဗိုလးၾကီ့ မစၥတာ
ရစးခ္ကးမာတငးနဲ႔ မစၥကးမာတငး(ေခၚ) ေဒၚရီရီေပံါ၈ မစၥတာ မာတငးရဲ႔ ခ္စးစႏိုး့
အေခၚ ေမရိီေပံါ၈
ဓာတးပုဵထဲမြာ

မစၥတာမာတငးက

အဂၤလိပးလို

က္က္နနွတးထာ့်ပီ့

မစၥမကးမာတငး က ဘီ့ဆဵထုဵ့နဲ႓၇ ပနး့နဲ႓၇ အက္ၤီ လကးရြညး နဲ႓ ခ္ိတးထဘီ လြလြကုိ
ွတးဆငးထာ့တယး၈
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ွတးပုဵစာ့ပုဵခ္ငး့

မတူေပမယးံ

တစးခုရြိတယး၈ ဘာလဲဆုိေတာံ

သူတုိ႔ႏြစးေယာကးမြာ

တူညီေနတာ

်ပဳဵ့ေနတဲံ အ်ပဳဵ့ ႏြစးခု၈ ၾကညးၾကညးႏူ့ႏူ့

်ပဳဵ့ေနတဲံ ႏြစးခုကေတာံ တူေနပါတယး၈

အေဖံကုိ ဆနးနီခ္စးပါတယး၈ အေဖသာရြိရငး ကုလို႓

မရဘူ့ဆုိတဲံ ဆနးနီရဲ႔

ဆႊဵ႔အနာ့မၾကာ့ ေရာဂါကုိ ႏုိငးငဵ်ခာ့မြာ သျာ့ကုေပ့ ခ္ငး့ ေပ့မြာေပံါေနား၈

ၾကမး့်ပငး ကုိ တဵ်မတးစညး့ လြညး့တယး၈ သူအေမ ၾကိဳ့တနး့က အွတးေတျကုိ
ေခါကးတယး၈

ထုဵ့စဵအတုိငး့လြမး့ေအားေခၚ်ပီ့

ညညး့ညဴ ေန်ပနးသညး၈ မၾကာ့ေပမယးံ သူ႔အေမ ဘယးနာ့မြာဆုိတာ ဆနးနီ

်ပီေတာံ

ဘုရာ့စငးက

သနး႔ရြငး့

သပးရပး

ပနး့အုိ့

ကုိေရလဲတယး၈ အေပၚလႊာ ေရခ္ဳိ့ခနး့နဲ႔ အိမးသာကုိေဆ့ေၾကာ တယး၈
ေဆ့ေၾကာရငး့နဲ႔ ဆနးနီေရခ္ိုဳ့တယး၈ သူ႔ကုိယးေပၚက အွတးေတျကုိ
တစးခါတညး့ ေလြ္ားတယး၈ အေပၚလႊာ မီ့ဖုိေရ ေတျ တစးစကးစကးက္မေနေအာငး
ေအာကးက အွတးေလြ္ားဇလုက
ဵ ုိ ခဵတယး၈
ေရခ္ဳိ့ ်ပီ့ေတာံ ဆနးနီ အွတးအစာ့လဲတယး၈ ဆနးနီ ဗီရုိပုေလ့ထဲမြာ

ေမႊ့ၾကိဳငးေနတဲံ

စိ့ကရကးမိ့ခုိ့ ေတျၾကာ့ကေန
သူ႔ဒကးဒီနဲ႔လဲ တူကတူနဲ႔၈

မ္ကးေတာငး ေတျကုိ ဆနးနီ တဖ္ပးဖ္ပး ခတးပစးလိုကး်ပီ၈ အေပၚလႊာ
်ဖစးေအာငး

ေလြကာ့ရငး့ကေန

သိတယး၈ စီ့ကရကးန႓ ဵ စူ့စူ့ကုိ သူသိတယး၈

ဆနးနီ မမြတးမိလိုကးတဲံ အေဖဟာ ဆနးနီန႓ဲ ေတားေတား တူတာပဲ၈

သပးသပးရပးရပး

အနးတီေမရီက

သာ့လုပးသူ

ဆငး့လာတာကုိ

အနးတီေမရီ က ၾကညံးတယး၈ လူေခ္ာကေလ၈
သူ႔ဒကးဒီမြာ အၾကီ့ သုဵ့ေယာကး မိနး့ကေလ့

ေတျခ္ညး့ မုိ႔ ေယာက္းာ့ေလ့လိုခ္ငး့လိုကးတာ အလျနး၈
ဆနးနီ ကုိ ေမျ့ေတာံ အနးတီေမရီ အသကးက ေလ့ဆယံးသုဵ့ေတာငးရြိ်ပီ၈
ေလ့ဆယး ေက္ားမြ ကဵေပၚတယး ဆုိ်ပီ့ ွမး့သာ လိုကးရတာ၈ အငး့၇ သူ႔ဒကးဒီ
ကေတာံ သူ႔သာ့အ်ဖစးကုိ မသိလုိကးရတာ ကဵေကာငး့တယး ဆုိရမြာ ေပါံ၈
ဆနးနီအခါ

မလညးခငး

ဆုဵ့ရြာတယးေလ၈

အစီခဵမပါတဲံ

ဒူ့ယာ့စီ့ကရကး

ေနာကးတစးလိပး ကုိ အနးတီေမရီ မီ့ညြိလိုကး်ပနးတယး၈ ဆနးနီက ေနာကးေဖ့
မီ့ဖိုခနး့က မကးချကးယူလာ်ပီ့ အနးတီေမရီ ကုိ လကးွါ့ ်ဖနး႔တယး၈ နဵရဵက
ေရြ့ေဟာငး့ တုိးကးကပးနာရီၾကီ့ကုိ အနးတီေမရီ ေမားံၾကညံး လိုကးတယး၈ အလို
.....ေ်ခာကးနာရီ ေတာငး ချဲပါေပံါလာ့၈ ဆနးနီကုိ လကးဟနးေ်ခဟနး်ပ်ပီ့ အေပၚကုိ

အွတးအစာ့ နညး့နညး့ေလ့ ေပမယးံ အာ့လုဵ့ ဟာ စီစီရီရီ သပးသပးရပးရပး၈

တကးခုိငး့ရ်ပနးတယး၈

အွတးအစာ့လဲ်ပီ့ေတာံ ဆနးနီသူ႔အေမ ဗီရုိကုိဖျငးံတယး၈ ဆနးနီ ဘယးေလာကးပဲ

ဆနးနီသျာ့ယူလာ်ပီ့ မေအံလကးထဲထညးံတယး၈ ဆနး႔နီမြာ ခ္စးစရာေကာငး့တဲံ

ရြငး့ေပ့ေပ့၇ အ်မဲ ရႈပးပျ ေနတတးတဲံ၈ ဗီရုိအေပၚဆငးံက ေရေမႊ့ပုလငး့ကုိ ယူ်ပီ့

အက္ငးံေလ့ တစးခု က ပစးစလကးခတးထာ့ထာ့၇ မေအမသိေအာငးပုိကးဆဵကုိ

ဆျတးလိုကးတယး၈

ဘယးံေတာံမြမယူဘူ့၈

“ဆနးနီ၇ ဒုကၡပ.ဲ ...... ေရေမႊ့ေတျ ဆျတးေန်ပနး်ပီထငးတယး၈”

ေခါငး့အုဵ့ေအာကးက

အနးတီေမရီဆီက
ထညးံတယး၈

်ပီ့ေတာံ

ပုိကးဆဵ

ပုိကးဆဵႏြစးဆယးကုိ
အိမးေရြ႔

ေခါကးတဵခါ့

ယူ်ပီ့
ကုိ

အိတး

ယူခဲံဖို႔ေလ၈

ဆနးနီအိတးေထာငးထဲ
ဖျငးံတယး၈

ေသာံခကး

ထာ့တဲံပနး့တဵခါ့ ကိုဖျငးံတယး၈ သဵပနး့တဵခါ့ ကေန ေ်ခလြမး့ သုဵ့ေလ့ လြမး့
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ေလာကး လြမး့လိုကးရငး လမး့ကုိေရာကးတာပဲ၈ သစးသာ့ ွငး့ထရဵ အနိမးံေလ့နဲ႔

ေန႔တုိငး့ ွယးလို႔ ရတယး မဟုတးဘူ့၈ ပုိကးဆဵ ေတျကုိ ဆနးနီသိတယး၈

ွငး့တဵခါ့ ေသ့ေသ့ေလ့ ကုိေတာံ အရဵအကာ အေနနဲ႔

ဘယးေလာကး

ေသာံေတာံ

မခကးပါဘူ့၈

ည

က္ရငးေတာံ

လုပးထာ့ေသ့တယး၈

ကုိယးအခနး့ကုိယး

ေသာံ

ေသေသခ္ာခ္ာ ခကးအိပးၾက တယး၈
ဆနးနီတို႔
လကးဖကးရညး

်မစိမး့်ပာ

ဆုိငးေလ့

လမး့သျယး

တစးဆုိငးရြိတယး၈

အလယးေခါငး

ေလာကးမြာ

အဲဒီဆုိငး

နဵနကးတုိးငး့

မြာ

ဆနးနီ ပါ လကးဖကးရညး ခ္ဳိ့ေတျ၇ နဵနကးတုိငး့ မေသာကးရ မေနႏုိးငးၾကဘူ့၈
အိမးေဖ္ားကုိလဲ မၾကိဳကးၾကဘူ့၈ မေဖ္ား တတးတာ လဲပါတာေပံါ၈ တကယးေတာံ
ဟုိစဤး အခါတုနး့က မစၥတာမာတငးနဲ႔ အေၾကာငး့ဆကး မေပါငး့ဖကး ခငးတုနး့က
ရီရီ ဘွတုနး့က လကးဖကးရညး ေကားဖီကုိ အနးတီေမရီ တစးေယာကး မေသာကး
တတးပါ၈ မစၥတာမာတငးနဲ႔ အေၾကာငး့ဆကးေပါငး့ဖကးမိေတာံမြ ေသာကးတတး်ပီ့
ၾကိဳကးတတး လာတာ၈ မစၥတာမာတငးက လကးဖကးရညး အလျနးၾကိဳကး၈ ေဖ္ားလဲ
အေဖ္ားေကာငး့၇ လကးဖကးေ်ခာကးကုိ တစးေနကုနး ႏြပးထာ့်ပီ့ တစးေနကုနး
ေဖ္ားေသာကး တတးတဲံသ.ူ ......၈
ဟိုတုနး့ ကေတာံ လကးဖကးေ်ခာကးကလဲ အေကာငး့စာ့ လစးပတနးတုိ႔၇
ဘရျတးဘျနး့တုိ႔ အေကာငး့စာ့ လကးဖကးေ်ခာကး ေတျ၈ ႏိုး႔ဆီကလဲ ကုလာ့
မ်ခငး့ဆျဲ ႏုိ႔ဆီဘူ့ေတျ၇ ႏို႔စိမး့ဘူ့ေတျ ကလဲအလြ္ဵပယး၈ ေသာကးခ္ငး့ တုိငး့
ေသာကးပါေလံ၈ အဲဒီမြာ အနးတီေမရီ လကးဖကး ရညးစျဲတယး၈ အနးတီေမရီက
ဆနးနီ႔

လကးဖကးရညးက္ဆိမးံ

ကုိစျဲတယး၈

ဘယးေလာကး

လကးဖကးရညးဆုိငးမြာ

ခ္ဳိငံးဆျဲႏြစးချကးန႓၇ဲ

အီၾကာေကျ့

်ပနးအမး့ရ

မယးဆုိတာလဲသိတယးး၈

အေပါငး့အႏုတး ဂဏနး့ေတျ ကုိ ဆနးနီသိတာကုိ့၈
ဆျဵ႔အနာ့မၾကာ့

လကးဖကးရညး ွယးရတဲံ အလုပးဟာ ဆနး႓နီ အလုပးတစးခုပဲ၈ အနးတီ ေမရိီ ေရာ၇

တစးဆငးံ

ေပ့်ပီ့

ေက္ာငး့မြာ

ဆနးနီအၾကာၾကီ့

သျာ့တကး

ေသ့တယးေလ၈ ဆနးနီစာ လဲဖတးတတး၇ ေရ့တတး တယး၈
လကးဖကးရညးဆုိငး
ဆနးနီ်ပနး

ကေန

လာတဲံအခ္ိနးမြာ

ေလတချ္နးချ္နးန႓ဲ

အနးနီေမရီက

ေရမုိ့

မကးချကးေလ့ကုိးငး်ပီ့

ခ္ိဳ့တယး၈

မိတးကပးရဲရဲ

လိမး့မယး၈ မ္ကးခုဵ့ေမႊ့ ေသ့ေသ့ မြ္ငးမြ္ငးေလ့ဆျဲတယး၈ ႏႈတးခမး့ပနး့ေရာငး
ေဖ္ာံေဖ္ာံဆုိ့တယး၈ ေဆ့ဆုိ့ထာ့တဲံ ဆဵပငးကုိ ဘိုေကပုဵကုိ က္က္နန်ဖီ့တယး၈
အကၤ္ီဆုိလဲ အနးတီေမရီက ဘေလာကးစး ခါ့တငးလကး်ပတးပျပျ ေဟာံေရြာံပုဵကုိ
ွတးတတးတယး၈ သူ႔ခႏၶာကုိယွ
း ွနဲ႔

အဲဒါမြ

ေနလို႔ ထုိငးလုိ႔ ေကာငး့်ပီ့၇

ဆဵပငးပုဵနဲ႔ လိုကးဖကးသတဲံ၈ အရျယးတငး ႏုပ္ဳိသတဲံ၈ ဒါေပမယးံ အနးတီေမရီမြာ
ေအာကးသျာ့၇

ေရြ႔သျာ့ႏြစးေခ္ာငး့နဲ႔

အေပၚသျာ့

တစးေခ္ာငး့က္ဳိ့ေနတာက

ရြိေတာံ ရြိရငး့ အသကး ေ်ခာကးဆယး ထကး ၾကီ့တယးထငးရ်မဲ၈
ဆနးနွ
ီ ငးေပါကးွ

ေရာကးလို႔ရြိရငး

အ်မဲတမး့၇

ဆုတ
ဵ တးတာ

တုိကးေပၚဆုဵ့ထပးက လတးလတး၇ ဆနးနီရဲ႔ တစးခု တညး့ ေသာ ဘာသာစကာ့
အာပါပါ၈ အာပါပါ့ ဆုိတာနဲ႔ ွမး့သာအာ့ရ ႏႈတးဆကးေတာံတာပဲ၈
ကုိယးခႏၶာ

ေသ့ေသ့

လတးလတးက

ႏြစးေခ္ာငး့

ဆနးနီ

ကုိေရႊဆနးနီက စကာ့ေ်ပာလို႔မဆုဵ့ေသ့ဘူ့၈ အာပါပါ့ လုပးလို႔မဆုဵ့ေသ့ဘူ့၈

ေ်ခာကးက္ပး၇

လတးလတး ရဲ႔ အကၤ္ီထဘီ လြေၾကာငး့၇ လတးလတးပုိကးဆဵအိတး လြေၾကာငး့၇

ဆယးံႏြစးက္ပး က္တယး ဆုိတာ၇ ႏြစးက္ပး ်ပနးအမး့ရမယးဆုိတာ ဆနး႔နီသိတယး၈

ေရေမႊ့နဵ႔ေမႊ့ေၾကာငး့၇

သူလဲ

်ပနး်ပဳဵ့်ပရငး့

သျာ့ဖုိ႔

အ်မနးေရျ႔လ္ာ့ေနတဲံ

ရြယးမဟုတးတဲံရုိ့ရို့

ွယးတယး၈ လကးဖကးရညးက ဆယးံနြစးက္ပး၇ အီၾကာေကျ့က

ေခါငး့ညိတး်ပီ့

သျယးသျယးေလ့ ကုိ

ဆျတးထာ့ေၾကာငး့

ၾကိဳ့စာ့

တုိ႔ကုိ

ေပမယးံ

အဆကးမ်ပတး
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ေ်ပာေတာံတယး၈ ်ပီ့ေတာံ တုိကးေပၚမြာ ေရသလာ့မီ့လာသလာ့၇ မလာရငး ေ်ပာ

ကိုယးံမိတးေဆျလညး့ ်ဖစး်ပနး၇ ွယးသူေခၚလာတဲံ ်မတး်မတးနဲ႔လညး့

သူလုပးေပ့မယးတဲံေလ၈ သူက ေ်မပုင
ိ ရ
း ြင၈း တစးလတစးရာ ေပ့်ပီ့ သူေ်မေပၚမြာ

ချဲယူရဤီ့မယးေလ၈ ရပါတယးေလ ဒီလုိေပံါ၈ သူ႔ေက့္ဇူ့လဲ ကုိယးံမြာရြိပါတယး၈

ေနသူမ္ာ့ အဆငးေ်ပဖို႔ သူ႔မြာ တာွနးရြိေပတယးေလ၈

ဒီေ်မေပၚမြာ

ကနးထရုိကးတုိကး

ကနးထရိုကး

ရြာလာတာရယး၇

လတးလတးမြာ အ်မဲတမး့ ေခါငး့တျငးတျငးညိတး၇ စကာ့်ဖတး်ပီ့ ေ်ပ့ရ်မဲ၇
တစးခါတစးေလ အနးတီေမရီ ၾကာ့်ပီ့ ထျကးေခၚမြပဲ ဆနးနီက ွငးေတာံတာ၈

ေဆာကးဖို႔

အၾကဵေပ့တာရယး၈

်မတး်မတးေက့္ဇူ့ရြိပါတယး၈

စီ့ပျာ့ေရ့ အလုပးကုိ အနး႔တီေမရီက ဘာမြမသိတာ မဟုတးဘူ့၈ တစးခ္ိနးလုဵ့
သမီ့သုဵ့ေယာကး

တစးေယာကး်ပီ့

တစးေယာကးေမျ့်ပီ့

လကးဖကးရညး

စိ့ကရကးတဖျာဖျာနဲ႔ ထုိငးေစာငံးေနတဲံ အနးတီေမရီက လကးဖကးရညးပနး့ကနးေတျ

ေသာကးလိုကး၇

အဆငးသငံးခ္ထာ့တယး၈

လမး့ဗိုိလးၾကီ့ လခဟာ တစးအိမး ေထာငး လုဵ့ ကို ထိနး့ႏိုငးပါတယး၈

သာ့အမိႏြစးေယာကး

လကးဖကးရညး

ေသာကးၾကတယး၈ လကးဖကးရညးေသာကးရငး့ အနးတီေမရီက သူသျာ့စရာရြိတဲံ
အေၾကာငး့ လကးဟနးေ်ခဟနး နဲ႔ ေ်ပာ်ပတယး၈ ဆနးနီေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႔ပဲ
နာ့ေထာငးေနတယး၈
ရုိ့ေန်ပီ့ေလ၈

သူ႔အေမ

သူ႔အေမ

သျာ့စရာ

ရြိတယးဆိုတာ

ေန႔တုိငး့အ်ပငးသျာ့ေနတာပဲဟာ၈

ဆနးနီအတျကး
အလုပး

ကိစၥ

ႏြစးခုေၾကာငး့ သျာ့တာလဲ သူသိတယး၈ တစးခုက စီ့ပျာ့ေရ့ကိစၥ ေနာကးတစးခုက
အပျငးံေလ့ ေတျပါတဲံ စကၠဴခ္ပး ေလ ေတျကိစၥ၈
သူ႔အမဟာ

လကးဖကးရညးမေသာကးရ မေနႏိုငးသလိုပဲ

တကယးေတာံ

ေယာကး္ာပဲ အာ့ကုိ့်ပီ့ ေယာကး္ာ့ရြာတာ ေဖျတာနဲ႔ မေၾကာငး့မၾကေနခဲံတာ၈

ေလတချ္နးချ္နးနဲ႔ ဆနးနီအိမးထဲ ွငးွငးလာတယး၈ မီ့ဖုိ႔ထဲက စာ့ပျဲမြာ
်ပီ့ေတာံ

စိတးခ္ရတဲံ

ပုိကာေလ့

သမီ့အၾကီ့
လခစာ့ေတျေနာကး
ေပံါသျာ့ေသ့တယး၈

ဆျဲလိုကးနဲ႔

နြစးေယာကး

ဒီလုိေနခဲံတာပဲ၈

ဟုိ

အိမးေထာငးက္်ပီ့

လိုကးသျာ့ၾကေတာံ

အနးတီေမရီ

တုနး့က

ေယာကး္ာ့

တာွနး

ပုိေတာငး

ဆနးနီ႔ ကိုေမျ့်ပီ့ေတာံေနာကး ဆုဵ့သမီ့တစး ေယာကး

အိပးေထာငး က္တယး၈ ဆနးနီအခါ မလညးခငးမြာ သူ႔ဒကးဒီ ဆုဵ့တယးေလ၈
အဲဒီတုနး့က

ခဵစာ့ခဲရ
ံ တဲံ

အာ့ကုိ့ရာမဲံ

်ပီ့

ေဆာကးတညးရာ

မရ

ပူ်ပငး့ေလာငး်မိဳငး မႈမ္ဳိ့ကုိ ကုိယးလိုမုဆုိ့မခ္ငး့မြ စာနာႏိုငးလိမးံမယး၈
ဖဲမကစာ့ရ

မေနႏုိးငးတာကကုိ ဆနးနီသိတယး၈

အနးတီေမရီမြာ

ဘာမြလဲ

မလုပးတတး

မကုိငးတတး၈

ရြိသမြ္

အထုပးကေလ့ ကလဲ ေသ့ေသ့ေလ့ရယး၈ တစးထပးတုိကး အိမးေလ့တစးလုဵ့နဲ႔

အနးတီေမရီက လကးဖကးရညး ်မနး်မနးေသာကးတယး၈ ခုႏြစးနာရီေလာကး

ေ်မကေလ့ေတာံ်ဖငးံရြိလို႔ ေနစရာ အေ်ခမပ္ကးဘူေပံါ၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ သာ့

အိမးကထျကးႏုိငးမြ်ဖစးမြာ၈ ်မတး်မတး နဲ႔ခ္ိနး့လိုကးတာက ခုနြစးနာရီချဲ၇ ဒီပျဲစာ့မဟာ

အတျကး အပူသလဲ အနးတီးေမရီ ရငးထဲမြာ ွငးစ်ပဳေန်ပီေန်ပီေလ၈

ွီရီယကုိ ေကာင့းလျနး့တယး၈ ေ်မလိုကး ၾကညးံမယးံ လူက

ငယးေသ့လို႔ တစး်ခာ့သူ ေတျ မသိေသ့ေပမယးံ

ရုဵ့မသျာ့ခငး

ဆနးနီက

မိခငးကေတာံ ရငးထဲမြာ

သျာ့ခ္ငးလို႔တဲံ၈ စီ့ပျာ့ေရ့ကိစၥဆိုေတာံလညး့ သျာ့ရမြေပံါေလ၈ ပျဲစာ့အလုပးဟာ

သိေန်ပီ၈ ဆနးနီအိးပးေနတဲံ အခါမ္ဳိ့ေတာံမြာ ေဘ့အိမး ေတျက ဆူညဵတာ၇

ဒီလုိပဲေပံါ၈ ဘယးအခ္ိနးခ္ိနးရြိပါံမလဲ၈ ေ်မက အနးတီေမရီ မိတးေဆျတစးေယာကးရဲ႔

အနးတီေမရီ တစးခုခုလျတးက္တာ မ္ဳိ့ေတာံ ်ဖစးတယး၈ ဒါေပမယးံ ဘယးေလာကး

ေ်မပါ၈ ကုိ့မုိငးဘကးမြာ အေရာငး့ အွယး်ဖစးလို႔ ပျဲခရရငးေတာငး နညး့မြာပါ၈

အသဵ က္ယးက္ယး ဆနးနီကေတာံ ဘယးေတာံမြ လနး႔မႏုိ့ဘုူ့၈ ခဏခဏၾကဳဵေတာံ
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အနးတီေမရီက စိတးထငးံ်ပီ့ စမး့ၾကညံးတယး၈ ဆနးနီအိပးေနတဲံ ပုခကးနာ့မြာ

နဂိုမူလ

ေက္ာကးပ္ဤးကုိ လႊတးခ္ၾကညးံတာ၈ ဆနးနီကေတာံ အိပးလ္ကးပဲ၈

ရနးကုနးလူေနမႈ စရိတးက စာ့ေလာကး ရုဵအဆငးံကမတတးေအာငး အ်မဲ စီမဵ ခနး႔ချဲ

ေနာကးေတာံလဲ

ဆနးနီေလ့ေမ္ာ

တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔

သိသာ

လာတာေပါံေလ၈ အနးတီေမရီ ထငးခဲံတာက နာ့မၾကာ့တာလို႔ပဲ ထငးခဲံတာ၈
စကာ့ပါ မေ်ပာတတးပဲ ေနလိမးမယးံလို႔ မထငးခဲံမိ ဘူ့ေပါံ၈
ရြိသမြ္ေလ့ထုခဲျ်ပီ့ေတာံ

ကုိဆနးနီကုိကုပါတယး

သူ႔ကဵ၇

ကုိယးကဵေပံါ၈

ဆနးနီတုိ႔

ဒကးဒီက

စဤး့စာ့မိတယး၈

အဲဒီမြာ

အနးတီေမရိီကုိ

ကမာရျတးတစးွိုကးမြာ

အနးတီေမရီ
ေရာကးရ

အေပါငး့

တစးေယာကး
ေတာံတာပဲ၈

ေနာကးေတာံလဲ

အဲဒီအခ္ိနးမြာ ကနးထရုက
ိ းတုိကးေတျ အရငး့မစိုကးရဘဲ နညး့လမး့ေတျကုိ

က္ယးွနး့်ပီ့ အိမးစုတးေလ့နဲ႔ စီ့ပျာ့ပ္ကးေနတဲံ ေ်မမ္ဳိ့ေပံါ၈ ဤပမာ ေဆာငးရရငး

ဆုိရငးေတာံ

အနးတီေမရီတို႔လို ေ်မမ္ဳိ့ေပံါေလ၈
ကနးထရုိကးက

သူတ႓အ
ုိ ိမးေထာငးနဲ႔ သူတို႔ဆုိေတာံ

အဲဒီေ်မေပၚမြာ

သူတိုကး

ေဆာကးမယး၈

ဘယးႏြစးထပးပဲ်ဖစး်ဖစး ေဆာကးမယး၈ ရြငးကုိ ၾကိဳကးရာအခနး့တစးခနး့ေပ့မယး
(ထပးခုိ့မပါဘဲ

အလႊာလိုကးေတျ

ဆုိရငးလဲ

ႏြစးလႊာေပ့မယး)

က္နးတဲံ

အခနး့ေတျကုိ သူေရာငး့စာ့မယး၈ က္နးတဲံအခနး့ေတျဆီက (အေပ္ာကးခနး့ေတျ
ဆိုမြ

အနးတီေမရီ

အသငး့မိတးေဆျ

အစကေတာံ
သငးသျာ့

စပးစုတတးတဲံ၇ သူတစးပါ့နာ့ွငးေအာငး

ေပ့ေန တယးေလ၈

ွဋး၇ ကုိယွ
း ဋး

ဘာသာအရ

ဘာလုပးရမလဲလို႔
ေတျက

အိမးငြာ့အိမွ
း ယး

လမး့ဗုိလးကေတားဘွကေန

အလုပးက

်မငးံမာ့လာတံဲ

ေ်မေတျကုိလိုကးရြာတယး၈ ဘယးလို ေ်မမ္ိဳ့လဲဆုိေတာံ ေ်မက ေတားအသငံး

အနးတီေမရီကုိ ဘယးလာကူႏုိငးပါံမလဲ၈
ကုနး်ပီ

တ်ဖညး့်ဖညး့

ေမျ့ရာပါပဲ၈

ဆနးနီတုိ႔ ဒကးဒဆ
ီ ုဵ့်ပီ့ ေတားေတားၾကာၾကာထိ အနးတီေမရီ ဒီတုိးငး့

ရြိပစၥညး့အာ့လုဵ့

အက္ငးံနဲ႔

ရြာၾကဵလာၾကတယး၈ အခ္ကးအလကးက္တဲံ ်မိဳ႔နယးေတျက ေနရာေဟာငး့ေတျမြာ

ဘုရာ့သခငးရဲ႔အလိုေတား အတုိငး့ေပါံ၈ အနးတီေမရီဘာတတးႏုိငးမြာလဲ၈

ထုိငးစာ့ ေနခဲံတာ၈ သမီ့ေတျ ကလဲ

ေပံါေပံါစာ့၇

အနးတီေမရီလဲ

ဒါေပမယးံ

ဘယးရမြာလဲ၈ ေနာကးဆုဵ့ေတာံ ဗုဒၶဘာသာ တရာ့ေတားနဲ႔ဆုိ

ေပါံေပံါေန၇

အနးတီေမရီ
တာေပါံ၈

စုဵစမး့

အာ့ေနတဲံ
ခိုးငး့ဲရာက

အိမးေ်မပျဲစာ့ဘွ

်ဖစးတဲံ အတျက)း ရမယးံ တစးလ တစးရာစီကုိ ေ်မပိုးငးရြငးရမယး၈ အခနး့ေတျကုိ
ွယးယူေနထုိငးသူမ္ာ့ဟာ မိမိအခနး့ကုိ

ေရာငး့ခ္ငး

ေရာငး့၇

ေပါငးခ္ငးေပါငး၇

ေ်မပုိငးရြငးက ွငးေရာကးစျကးဖကးချငံးမရြိ၈ အကယး၍ အေဆာကးအအုဵ မိီ့ေလာငး
ရငးေတာံ အခနး့ ွယးသူမ္ာ့ဆုဵ့၇ ေ်မပုိငးရြငးကေတာံ ကိုးယးံေ်မကုိ ပုိငးလြ္ကးပဲေပံါ၈

မလုပးတတးပါဘူ့၈

အနးတီေမရီရဲ႔

နဂုိမူလ

ေ်ပာတတးတဲံ အရညးအခ္ငး့ ကလဲ

အေထာကးအကူ်ဖစးေစ သေပါံ၈

+++++

ဒါေပမယးံ အနးတီေမရီ အလုပးက သာ့အမိႏြစးေယာကး၇ စာ့ေလာကးရုဵပဲ၈
ပုဵမြနွ
း ငးေငျမြ မရြိတာကုိ့ ်ပီ့ေတာံ အနးတီေမရီ ရြာ သမြ္ကုိ အနးတီေမရီရဲ႔
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ေစ့္ငါ့သိနး့

အသာေလ့ရတယး၈

သဵု့အခ္ကး

အနးတီေမရီ

အိမးေလ့က

သိပးစုတးေနၿပီ၇ ်ပငးဖို႓လိုအပးေနၿပီ၇ ဒါေပမယးံ ကိုယးံမြာ ်ပငးဖို႓ ပိုကးဆဵုလဵု့ွ မရြိဘူ့၈
ဒီေတာံ

ကနးထရုိကးကို

လကးခဵ်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ေငျငါ့သိနး့၇

လစဤး

ပဵုမြနွ
း ငးေငျ တစးေထာငးနဲ႓ (တစးထပးအိမး ေလ့ေလာကး မက္ယးေသားလညး့)
ေနစရာ

သပးသပးရပးရပး

တိုကးခနး့ေလ့

တစးခနး့

ရမယး၈

အနးတီေမရီ

ဘာလကးမခဵႏိုငးစရာရြိသလဲ၈ ၿပီ့ေတာံ ကိုယးံေ်မလဲ ဆဵု့သျာ့တာ မဟုတးဘူ့၈
ဒီထကး ပိုၿပီ့ လကးခဵ ေပ္ားတာက အနးတီေမရီရဲ႔ စပးစုတတးတဲံ ွါသနာအတျကး
မပတးသတး မဆကးဆဵဘဲေနလိ႓မ
ု ရတဲံ အိမးနီ့ခ္ငး့ ေတျနဲ႓ ေနရမယး၈ လမး့ဗိုလးႀကီ့
အေ်မားအ်မငး

ႀကီ့မႈေၾကာငးံ

ဖုနး့ေလ့တစးလဵု့

ရြိခဲံတဲံအတျကး

ဖုနး့ဆုိရငး

ေရႊထကးရြာ့ တဲံ ခုလိုခ္ိနးမြာ တိုကးမြာ ေနတဲံသူေတျကို ဖုနး့ေခၚေပ့တာနဲ႓ကို
ပိုကးဆဵလဲရ စပးစုလို႓လဲ ရဤီ့မယး၈
ဒီေတာံ

ေဆာကးတဲံ တဲေလ့ တစး်ခမး့မြာပဲ ေနလိုကးတယး၈

အဲဒီလို ကနးထရိုကးမ္ိဳ့ ကို ်မတး်မတးက အနးတီေမရီဆီေခၚလာတယး၈
လကးခဵသငးံတဲံ

အခ္ကးေတျ

တိုကးေဆာကးေနတုနး့မြာ

အနးတီေမရီတို႓ သာ့အမိ ႏြစးေယာကး ကနးထရိုကး ရဲ႔ လူေတျနဲ႓အတူ သူတို႓

အပိုငး့ (ှှ)

ၿပီ့ေတာံ

လုပးလိုကးေလၾကာသလာ့လုိ႓ေပါံ၈

ေထာကး်ပတယး၈

တစးအခ္ကး

ကနးထရုိကးက ေ်ခာကးလ

ပဲၾကာမယး ေ်ပာတာကို့၈ ေ်ခာကးလနဲ႓ေတာံ အိမးငြာ့မေနေတာံပါဘူ့၈ လကးထဲလဲ
စေပၚတငးစရာ

ပိုကးဆဵ

မရြိဘူ့၈

ကနးထရိုကးက

တကယး

ေဆာကးေတာံ

အနးတီေမရီမြာ တစးလကို ပဵုမြနး ွငးေငျ တစးေထာငးရ မယး၈ (ေဟာငးေကာငးပဵု

တစးႏစ
ြ းနီ့ပါ့

အလႊာဆိုေတာံ ေပါငး့ဆယးံ ႏြစးလႊာ ရြိမယး၈ အနးတီေမရီက ႏြစးလႊာ ယူထာ့

ေနရလို႓တဲံ၈ ေ်ခာကးလေက္ားေတာံ အနးတီေမရီ တဲတစး်ခမး့ထဲမြာ မေနႏိုငးေတာံ

မယးဆုိရငး

ဘူ့၈

တစးလႊာတစးရာနဲ႓

ဆယးလႊာ

တစးေထာငးေပါံ)၈

ႏြစးအခ္ကး

ေလာကး

ကိုယးရမယးံ

ၾကာသျာ့တယး၈ တ်ခာ့ေနရာ

ေ်မညီထပးထဲ

ေ်ပာငး့လိုကးေတာံ

မြာလဲ

ၿပိဳငးေဆာကး

တယး၈

တိုကးက

အနးတီေမရီတို႓က သာ့အမိ ႏြစးေယာကးတညး့ ်ဖစးတဲံအတျကး တစးလႊာပဲေန၇

တစးွကးေလာကးေတာံ ၿပီ့ေနၿပီပဲ၈ ေနလို႓ ရပါတယး၈ အငး့ ... ကုိယးရမယးံ

ေ်မညီထပးတစးလႊာကို ေရာငး့လိုကး (ဘယးေ်မ ပိုငးရြငးမဆို ႀကိဳကးတဲံအခနး့က

မကးလဵု့

ေစ့္ေကာငး့ ရတဲံ ေအာကးဆဵု့ ေ်မညီထပး ယူတယး) ရငး ေဆာကးၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့

ေနခဲံရတာဟာ

ေတျေၾကာငးံသာ

သညး့ခဵခဲံရတာ၈

ေတားေတားဆငး့ရဲပါ

တိုကးေဆာကး

တယး၈

ေနစဤး

က

တိုကးေဆာကးတဲံသဲေတျ၇

ထဵု့အမႈနး႓ေတျ၇ ဘိလပးေ်မ အမႈနး႓ ေတျေၾကာငးံ (ဘယးေလာကး အ်ပငးထျကး
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ေနေန) အနးတီေမရီ ရငးက္ပးတာ လိုလို၇ အသကးရြဴမွတာလိုလို ေရာဂါမ္ိဳ့

သူ႓အက္ငံး အတုိငး့ အဲဒီဆိုငးမြာ သျာ့စာ့ပျဲထို့ လုပးေန ေတာံတာပဲ၈ ဆိုငးကလဲ

်ဖစးလာ တယး၈ နဂိုက ႏြလဵု့ေသျ့ေၾကာက္ဤး့တဲံအခဵကလဲ ရြိတာကို့၈

သူကို ခ္စးၾကခငးၾက တာပါ ပဲ၈ သူက လူလညး၈ ဆိုငးစာ့ပျဲထုိ့ လုပးရငး့ သူ႓အခနး့

အဲဒီအခ္ိနးမြာ ဘာမြမ်ဖစးတာက ဆနးနီ၈ မ်ဖစးတဲံ်ပငး သူ မၾကာ့ရတဲံ
ေလခၽျနးသဵ တရြီ့ရြီ့နဲ႓ ေပ္ားေတား ေနလိုကးေသ့၈ တုိကးေဆာကးတဲံ ပနး့ရနးေတျထဲ
ွငးကူလုပးလိုလုပး၈ ကနးထရိုကးလာရငး လဲ ခုိငး့တာ လုပးေပ့ ရတာနဲ႓၈ အာ့လဵု့နဲ႓
ခငးလို႓ သူက၈

နဲ႓ သူ႓အသဵဟာ ဆူညဵေနတာပဲ၈ ဆိုငးက သူ႓ကို ွိုငး့ရယးၾကေရာ ...၈
စာ့ေသာကးဆုိငး

ကို

တစးႏြစးပဲ

အနးတီ

ေမရီ

ထာ့လိုကးတယး၈

လခတုိ့ေပ့မယး ေ်ပာေပမယးံ ေတားၿပီ၈ အနးတီေမရီ ေညႇားနဵ႓ဒဏး မခဵႏိုငးဘူ့၈

ဒီေကာငးက

လူကေလ့ကသာ

ဒုကၡိတကေလ့၈

အေကာငး့

သိပးႀကိဳကးတာ၈ ေနတာထုိငးတာ၇ ွတးတာစာ့တာ၇ ေကာငး့မြ ႀကိဳကးတဲံေကာငး၈
အိမးစုတးမြာ သူ မေနခ္ငးဘူ့ေလ၈

ေအာကးလႊာက တစးေနကုနး ေၾကားသမြ္ ေလြားသမြ္ ေညႇားတာ အေပၚလႊာ ထဲကို
အကုနးလဵု့ တကးတာပဲ၈ ေလြကာ့ အေပါကးကေန တကးတာေပါံ၈ ခဏပဲ ငြာ့တာ
ဆိုေတာံ အေပၚလႊာ ကို အေပါကးေဖာကး မေနေတာံဘူ့ေလ၈ အနးတီေမရီတို႓
တကးေတာံ ဆငး့ေတာံလဲ ဆုိငးထဲက ေနပဲ ်ဖတးၿပီ့ ဆငး့ရတကးရတာေပါံ၈

တိုကးၿပီ့ေတာံလဲ အခနး့ကို သူပဲ ်ပငးတာ၇ ဆငးတာပဲ၈ ၾကမး့ေတျ
တိုကးတာ၇

ပ္ကးစီ့သလာ့ ၾကညးံတာ၈ ၾကမး့ေပၚကို မီ့က္ရငး၇ နဵရဵကို သဵရုိကးရငး "အာ့ပါ့ပါ့"

နဵရဵေဆ့သုတးတာ၇

သဵပနး့တဵခါ့

ေဆ့သုတးတာ

သူ

အကုနး

လုပးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ ဘာေ်ပာသလဲဆိုေတာံ ေအာကးထပး က သူ႓အခနး့တဲံ၈
အေပၚက အေမံအခနး့တဲံ၈ အနးတီေမရီမယး စိတးမေကာငး့ ်ဖစးရေသ့တယး၈
ဘာလို႓လဲဆိုေတာံ ေအာကးလႊာ ေ်မညီထပးကို အနးတီေမရီက ငြာ့ရမြာကို့၈

ေလြကာ့ေပါကးကို သဵု့ထပးသာ့ အဵဖဵု့တဵခါ့ တပးထာ့တယး၈
စာ့ေသာကးဆိုငး

ေရႊ႔သျာ့တဲံေန႓ကမ္ာ့

ဆနးနီ

မေ်ပာနဲ႓ေတာံ၈ ေအာကးလႊာ ၾကမး့်ပငးေပၚမြာ ဘရိတးဒနး႓ေတျ

ေပ္ားလိုကးပဵုေတာံ
ဘာေတျေတာငး

ဆျဲပစးလိုကးေသ့တယး၈

ၾကမး့ခငး့တာ၇ ေဆ့သုတးတာေတျကို ငြာ့မယးံ သူဆီက ပုိကးဆဵယူၿပီ့ အနးတီေမရီ

ဒါေပမယးံ သူၾကာၾကာ မေပ္ားရရြာပါဘူ့၈ ၿပီ့ခဲံတဲံ ႏိင
ု းတီ့ွမး့ တစးႏြစးကို

လုပးရတာ၈ တစးလကို ႏြစးေထာငး တစးႏြစး စာခ္ဳပးခ္ဳပးၿပီ့ ႏြစးေသာငး့ ေလ့ေထာငး

အက္ိဳ့ေဆာငးကုမၸဏီ တစးခုကို ငြာ့ရ်ပနးတယး၈ သူ႓ကိုေတာံ ဖုနး့ပါတစးေလ

ယူလိုကးတာ၈

သဵု့ေထာငးံငါ့ရာနဲ႓ ႏြစးခ္ဳပးငြာ့လိုကးတာေပံါ၈ သူတို႓က နဵနကးလာ၇ ညေန်ပနးပဲ၈

ငြာ့တဲံသူက

စာ့ေသာကး

ဆုိငးဖျငးံဖို႓၈

တရုတး

အစာ့အစာ

ေရာငး့မယးံ တရုတး စာ့ေသာကးဆုိငး အေသ့ေလ့ေပါံ၈
ဆနးနီ

အစျဲအလမး့ဟာ

အဲဒီ

ဒီႏြစး ႏိုငးတီ့တူ့မြာ သူတို႓လိုခ္ငးတယးဆိုရငးေတာံ လခတို့ေတာငး့ၿပီ့

မ္ကးႏြာပ္ကးရုဵေလာကးပဲ၈

ဆကးငြာ့မလို႓ပါပဲ၈ ဒါေပမယးံ သူတို႓က ်ပနးအပးသျာ့တယး၈ လခ ေကာငး့ေကာငး့နဲ႓

ဒါေပမယးံ ဆိုငးဖျငးံတဲံေန႓၇ သူ "သ"ထာ့တဲံ အခနး့ထဲကို လူေတျ ွငးတာ နဲ႓

ရုဵနး့ေလာကးပဲ ငြာ့မယးံသူမ္ိဳ့ကို ရမြပဲ ငြာ့ေတာံမယးလို႓ အနးတီေမရီ စိတးကူ့

ရြိဳကးႀကီ့တငငး ငိုတာ၇ အနးတီေမရီ အေတား ေခ္ာံယူရတယး၈ ေနာကးေတာံလညး့

ထာ့တယး၈ ဒီႏြစးပိုငး့ ပျဲခေလ့ေတျကလဲ မဆို့ပါဘူ့၈ သာ့အမိႏြစးေယာကး

အက္ိဳ့အေၾကာငး့ကို

အနးတီ

ေတားေတားအဵံၾသဖို႓

ရုဵ့ခနး့ပဲ ငြာ့တာကို့၈

ေမရီ

ေ်ပာ်ပေတာံ

ေကာငး့တယး၈
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သဵု့ေလာကး စျဲေလာကး ရုဵေတာံ ရေနပါေသ့တယး၈ ဆနးနီကေတာံ ေအာကးလႊာ

တယး၈ ေသာံကို ႏြစးခါ သဵု့ခါ လႈပးၾကညးံ လိုကးေသ့တယး၈ ေသခ္ာၿပီ ဆိုေတာံမြ

ကို အပိုငးစာ့ရလို႓ ေပ္ားေနတာပဲ၈ တစးခါ တစးေလ အနးတီေမရီ ေတျ့မိတယး၈

လြညးံထျကးလိုကးတယး၈

အနးတီေမရီ

ေရာဂါကို

မ္ာ့

ေရာငး့စာ့ရမယးဆုိရငး

ဆနးနီတစးေယာကး

ဘယးလိုမ္ာ့ ်ဖစးပါံမလဲလို႓၈

သူ႓လိုပဲ

အ်ပငး သျာ့ခါနီ့တိုငး့ အေပၚလႊာေပၚမြာ ေလ့ကနးဖငံးႏႊဲ ေနတတးတဲံ
ထဵု့စဵအတိုငး့

ေလြကာ့က

လာ့လာခ္ိနး

မြာ

အက္ငးံပါေနၿမဲ

သူ႓ေခၚသဵကို ၾကာ့ရမယး၈ သူ႓ေခၚသဵနဲ႓ တစးၿပိဳငးတညး့ ေရြ့ေဟာငး့ တုိငးကပးနာရီ
က ခုႏြစးနာရီ ထိုသဵု့ကိုလညး့ ၾကာ့ရတယး၈

က

သျာ့မယးေလ၈

လြညး့တနး့

လမး့မက

နာ့မၾကာ့၇ စကာ့မေ်ပာႏိုငးရြာတဲံ သူငယးခ္ငး့ သဵု့ေယာကးနဲ႓တူတူ

ဆနးနီထုိငး ေနက္ေလ၈
သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႓ ဆနးနီစကာ့ေ်ပာမယး၈ ရမယး၇ ေရေႏျ့ေသာကးမယး၇
ထမငး့စာ့ခါနီ့ လကးဖကး သုတး ွယးၿပီ့ ်ပနးမယး၈
တရြီ့ရြီ့နဲ႓ ေလခၽျနးလာတဲံ ဆနးနီ႓ ႏႈတးထမး့ေတျက ပိုၿပီ့ စုခၽျနးလာတယး၈

"ေဟာ ... ခုႏြစးနာရီ၇ ဒီနာရီက ငါ့မိနစးေတာငး ေနာကးက္ေနတာ၇ ဆနးန"ီ
အနးတီေမရီ

လကးဖကးၤရညးဆိုငး

လကးဖကးရညးဆိုငးမြာ နဵနကးတုိငး့ သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႓ မပ္ကးမကျကး ထုိငးေနက္၈

"ဆနးနီဘျိဳငး"

အနးတီေမရီ

ဆနးနီ

ပ္ာယာခတးရငး့

ဆနးနီကို

စာရျကးပိုငး့ေလ့နဲ႓

ဆယးတနးတစးရျကး လြမး့ေပ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ သူ႓ကိုယးလဵု့ႀကီ့ တအိအိနဲ႓ အ်မနး
ထျကးသျာ့ ေတာံတယး၈

ပခဵု့ ေတျကိုလဲ ဟိုဘကးေစာငး့လိုကး၇ ဒီဘကးေစာငး့လိုကး၈ ေခါငး့ကို
လညး့ ဘယးညာ ေစာငး့ငဲံလိုကး နဲ႓ ်မစိမး့်ပာ လမး့လျယးထဲကေန ဆနးနီ ်မနး်မနး
ထျကးခဲံတယး၈
+++++

သူ႓အေမ စာရျကးပိုငး့ကို ဆနးနီ ဖတးလိုကးတယး၈
"... ထမငး့စာ့ရငး လကးဖကးသုပး

ွယးစာ့၈ မာမီ်ပနးလာမြ ဟငး့

ွယးခဲံမယး၈ ေလြ္ာကးသျာ့မေနနဲ႓ ..."
ဆနးနီ

က

ႏႈတးခမး့ေတျကို

စုခၽျနးလိုကးတယး၈

ၿပီ့ေတာံ

ထမငး့စာ့ပျဲေပၚက လကးဖကးရညး ပနး့ကနး ေတျကို ေဆ့ေၾကာ သိမး့တယး၈
စာ့ပျဲကို

အွတးနဲ႓

ေသခ္ာသုတးၿပီ့

အိမးေရြ႔

ထျကးခဲံတယး၈

အိမးေရြ႔

ေခါကးတဵခါ့ကို ပိတးတယး၇ ၿပီ့ေတာံ သဵပနး့တဵခါ့ကို ပိတးၿပီ့ ေသာံခတးလိုကး
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မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးက အဘျာ့ ငြကးအိုမႀကီ့ကေတာံ ွရနးတာမြာ ွါ့လဵု့
ွါွါေလ့ေတျနဲ႓ အွတးစုိ ေတျ လြမး့ၿပီ့ သုတဆိုတဲံ ငြကးေပါကးစေလ့ကို တဟဲံဟဲံ
ေအားရငး့ အလုပးရႈပးၿပီ၈
်မစိမး့်ပာ
ကာ့ကေလ့

လမး့သျယးထဲက

ေတျကို

ေင့ေမာရငး့

လမး့သျာ့လမး့လာ
ဖို့ဘတငးက

လူေရာငးစဵုနဲ႔

နဵနကးခငး့

အခ္ိနးကို

ကုနးဆဵု့တတးတယး၈
လမး့သျယးထဲက လူအာ့လဵု့ဟာ သူတို႔ေနာကးကို တစးေယာကးေယာကး
လိုကးေနသလို

လမး့ေလြ္ာကး

ၾကတယး၈

ရနးကုနးၿမိဳ႔

လူေတျဟာ

ဒီလိုပဲ

လမး့ေလြ္ာကးၾကတယး ထငးပါရဲ႔၈
ေဆာငး့တျငး့ ဆိုၿပီ့ အေႏျ့ထညးထူထူ ွတးထာ့တဲံလူလဲ တစးေယာကးမြ
မေတျ႔မိပါဘူ့၈

ဖို့ဘတငးတို႔

အညာ

မြာလို

ေနပူဆာ

ထျကးလႈဵၾကတယး

ရယးလို႔လဲ မရြိ၈ အညာမြာေတာံ ေနပူဆာ လႈဵတာကို ဇိမးခဵၿပီ့ တခမး့တနာ့
ထျကးလႈဵၾကတာရယး၈
နဵနကး

ခုႏြစးနာရီ

ထုိ့ၿပီ့တာနဲ႓

သဵု့ထပးတုိကးႀကီ့

တစးတုိကးလဵု့

နဵနကး

ၿငိမးဆိတးသျာ့ေတာံတယး၈ ငြကးမ္ာ့ အစာရြာ သျာ့ၾကတဲံအခါ အသိုကးအၿမဵဳခ္ညး့

ေလာကးေပါံ၈

က္နးခဲံသလိုပဲ၈

ကုလာ့ထိုငးနဲ႔

ဒီသုဵ့ထပးတုိးက

အသိုကးအၿမဵဳႀကီ့မြာေတာံ

အၿမဲတမး့

က္နးေနခဲံတဲံ

ငြကးအုိႀကီ့ ႏြစးေယာကးနဲ႓ ငြကးေပါကးစေလ့ တစးေယာကး ရြိတယး၈
ဖို့ဘတငး ဆိုတဲံ ငြကးအိုႀကီ့က အဲဒီအခ္ိနးဆိုရငး ွရနးတာကို ပကးလကး
ကုလာ့ထုိငးတစးလဵု့နဲ႓ ေနပူ ဆာလႈဵ ထျကးလာၿပီ၈

ရြစးနာရီေလာကး၇
ထျကးလာၾကၿပီ၈
တစးမ္ိဳ့၇

ေနေကာငး့ေကာငး့

ကိုယးအိမးေရြ႔

ဂနးနီအိတး

ပျငးံလာတဲံ

ေ်မကျကးလပးမြာ

ခငး့ၿပီ့ေတာံ

တစးသျယး၇

အခ္ိနး

ပကးလကး
ဖငးထိုငးခဵု

ေလ့ေတျနဲ႔တစးဖဵု၈ ေနပူဆာလႈဵဖို႔ ထျကးလာၾကၿပီ၈ အလုပးသျာ့၇ ေက္ာငး့သျာ့တဲံ
လူက

လျဲရငး

အိမးမြာ

က္နးတဲံလူ

အကုနးလဵု့

အိမးတိုငး့

အိမးတိုငး့က

ထျကးလာၾကတာပဲ၈
ေနပူဆာ

လႈဵသူေတျရဲ႔ေရြ႔မြာ

လကးဖကးရညးကရာ့၇

ကျမး့အစး၇

လကးဖကးအုပး၇ ေဆ့လိပးချကးနဲ႓ တ်ခာ့ စာ့စရာ ေသာကးစရာ ပနးကနးေလ့ေတျ
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(ေကာကးၫြငး့ေပါငး့တို႔၇
ေယာက္ၤာ့၇

မိနး့မ

အေၾကားတို႔၇

အိမးမႈကစ
ိ ၥ

ငါ့ေ်ခာကးဖုတးတ)ို႓ ကရြိၿမဲ၈

လုပးစရာရြိတဲံ

အလုပးကိုလဲ

ၿပီ့ေတာံ

ေနပူဆာမြာ

စကာ့တေ်ပာေ်ပာနဲ႔ လုပးၾကၿမဲ၈
သို့ေမျ့ထို့တဲံလူ၇

ထမငး့စာ့ခါနီ့

ခပးဖို႔

ဟငး့ခ္ိဳရျကးသငးတဲံသူ၇

တဲံသူ၇ စာအုပးဖတးတဲံသူ၈
ကိုယးအလုပးေလ့ ကိုယးလုပးရငး လကးဖကးရညးၾကမး့ေလ့ေသာကးလုိကး၇
စကာ့ေလ့

ေ်ပာလိုကးနဲ႔

ေနေရာငးေလ့ေၾကာငးံ

လူတစးကိုယးလဵု့ကလညး့ ေႏျ့လို႔၈ အဲဒီအရသာ ဟာ ဘာနဲ႔မြ ကို မလဲႏိုးငးေအာငး
အရသာ ရြိပါေပရဲ႔ဗ္ာ၈
ဖို့ဘတငးတုိ႔

အဘိုႀကီ့

အဘျာ့ႀကီ့ေတျဆို

ထမငး့စာ့ရငး့ေတာငး

ကေန အိမးထဲ်ပနးွငးၾကတယး၈ ထမငး့စာ့ေတာံ ေနပူဆာ မြာပဲစာ့၈ ေနပူဆာမြာ
ပိုၿပီ့ေတာံ

နဵပါတး(ှ)လာၿပီ၈
'အုနး့... ဆီ... အုနး့.... ဆီ'
အဲ... ဒါက ေဖ္ားေ်ဖေရ့ အစီအစဤး နဵပါတး(ဿ)၇ အုနး့နဲ႔ဆီၾကာ့မြာဆျဲၿပီ့
ေအားတတးတဲံ အသကးငါ့ဆယးေက္ား ေ်ခာကးဆယးတျငး့ လူႀကီ့တစးေယာကး
အုနး့ဆီ သတၱဳခ္ိဳငးံေလ့ ဆျဲၿပီ့ လာေနတယး၈ အုနး့ဆီကို ဒီလို ေလြ္ာကး
ေရာငး့တာမ္ိဳ့ အညာမြာ မေတျ႔ဖူ့တဲံ ဖို့ဘတငးမြာေတံာ အ ဆနး့လို်ဖစးလို႔
ေနတယး၈ အဲဒီလူကို မ္ကးစိ တစးဆဵု့ ဖို့ဘတငး လိုကးၾကညးံေနမိတယး၈ သူ႔အသဵ

ေနပူဆာမြာပဲ စာ့လုိကးၾက တာပဲ၈ အညာေဆာငး့က ေအ့လျနး့ေတာံ ေနပူဆာ
စာ့ရတာ

ပုလငး့ချဵေတျ၇ ပလတးစတစးေတျ ွယးတယး၈
ေဟာ.. ဖို့ဘတငး အတျကး နဵနကးခငး့ ေတ့သဵစဵု ေဖ္ားေ်ဖေရ့ အစီအစဤး၇

ညေနစာအတျကး ေရစိမးထာ့တဲံပဲကို အချဵၫြစး အခ္ာသတးတဲံသူ၇ သငး်ဖဴ့ရကး

စာ့စရာေလ့စာ့လုိကး၇

သတငး့စာ ေတျွယးတယး၇ ဗလာစာအုပးေတျ ွယးတယး၇ ႏို႔ဆီချကးေတျ၇

ထမငး့ၿမိနးတယး၈

ပဲရျကးဟငး့ခ္ိဳက

လတးလတး

ဆတးဆတးအေငျ႔ တေထာငး့ေထာငး့၇ ငါ့ပိတစးခ္ကးက နဵနဵပငး၈ ငရုတးသီ့စိမး့၇
လတးလတး ဆတးဆတး အုပးလို႔၇ ေ်မပဲႏိုးငး့ခ္ငး့ ပဲသီ့သုပး၇ ွကးသာ့နီခ္ကး
ရဲရဲအိအိ၈ အညာ ေဆာငး့တျငး့ဟငး့ ေတျေလ၈ အငးမတနး စာ့လို႔ ေကာငး့တာ

တ်ဖညး့်ဖညး့

ေွ့သျာ့တာကို

လိုကးနာ့ေထာငး

ရတာ

နာ့ေထာငးလို႔

ေကာငး့သလိုပဲ၈
ခပးေႏျ့ေႏျ့ လကးဖကးရညးၾကမး့ တစးချကးကို ဖို့ဘတငး ငြ႔ဲ ေသာကးရငး့
ေဖ္ားေ်ဖေရ့ အစီအစဤးတစး ခုကို ဖို့ဘတငး ေစာငးံ်ပနးတယး၈ အလ္ငး့ေန႔
အတျကး အစီအစဤးအရဆိုရငးေတာံ အုနး့ဆီၿပီ့ရငး လူ တစးေယာကးတညး့ က
အသဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ နဲ႔သီခ္ငး့ဆိုေရာငး့တတးတဲံ 'ဤီ့ခ္ိနးတီ့' လ္ကးဆာ့ပဲ၈
'အုနး့သီီ့ခူ့တယး၈ အုနးပငး်ပငးတယး၇ အုနး့သီ့ခူ့တယး'

ေပါံ၈
အငး့...ဒီေန႔ ဖို့ဘတငး စာ့ရမယံး ဟငး့ေတျ ဘာေတျပါလိမးံ၈ မစဤး့စာ့
ခ္ငးပါဘူ့၈ ဘာဟငး့်ဖစး်ဖစး ခဵတျငး့ ေတျ႔မယးေတာံ မထငးပါဘူ့၈

အဲဗ္ာ့၇ ဒါကေတာံ ဖို့လတငးအတျကး အစိီအစဤးသစးပဲ၈
ဖို့ဘတငး
ဖို့ဘတငးၾကညးံတယး၈

မၾကာ့ဖူေသ့ဘူ့၈
အသကး

ွရနးတာကေန

မတးတတးရပးၿပီ့

ေလ့ဆယးေလာကး

လူတစးေယာကး၈
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တုတးတုတးခိုငးခိုငး၇
ပခဵု့ေပၚတငးၿပီ့

ခပးၾကမး့ၾကမး့

ဓာ့တစးေခ္ာငး့ကို

မ္ကးႏြာေပါကးနဲ႔

ႀကိဳ့

ခါ့မြာခ္ိတးထာ့တယး၈

တစးေချကို

အုနး့သီ့ခူ့တယး၇

ေကာငး့ေကာငး့ ဖို့ဘတငး တို႔အညာမြာ 'အုနး့ထမငး့ဆနး' ဆိုၿပီ့ သတးသတးရြိတဲံ
'ခပးခ္ိဳဆနး' ဆိုတာေလာကး ေကာငး့တယးမထငးဘူ့၈

အုနး့ပငး်ပငးတယးတဲံ၈ ရနးကုနးၿမိဳ႔က အုနး့ပငးေပါတဲံအရပးဆိုေတာံ ဒီလိုလညး့
လုပးစာ့လို႔ရတယး ထငးပါရဲ႔၈ အုနး့သီ့ခူ့ခ၇ ်ပငးခ ဘယးေလာကးမ္ာ့ ရရြာပါလိမးံ၈
ရနးကုနးၿမိဳ႔က
အုနး့ပငးရြိတယး၈

အုနး့ပငးေတာံ

အုနး့ပငးေပါ

တကယးေပါတဲံအရပး၈

သေလာကး

အုနး့သီ့ကလညး့

ေနာကးၿပီ့

သူတို႔

အုနး့ထမငး့

ခ္ကးတာကလညး့

လျယးလျနး့၇

်မနးလျနး့ပါတယး၈ စာ့ခ္ငးရငးသျာ့၇ ေစ့္နာ့မြာ အုနး့သီ့်ခစး၇ ညြစးဆိုငးကိုသျာ့၇

အိမးတိုငး့

အဲဒီမြာ ႀကိဳကးအုနး့သီ့ လကးညြဳိ့ထို့၇ ဟိုက တစးခါတညး့ အချဵချာၿပီ့ စကးနဲ႔

တယးသဵု့တဲံ

ညြစးေပ့ လိုကးတဲံ အုနး့ႏုိ႔ယူလာ၇ အိမးကဆနးနဲ႔ လြ္ပးစစးထမငး့အို့ ထဲထညးံ၇

အရပးကို့၇ ဘာမုနး႔႓ပဲ်ဖစး်ဖစး အုနး့သီ့်ဖဴ့ထာ့တာပဲ၈ ၿပီ့ေတာံ ဆီမပါ၇ ဆာ့မပါ

ခလုပးဖျငးံထာ့လိုကး၈

အုနး့သီ့နဲ႔ပဲ

အညာက

ွကးသာ့ဟငး့ ေလ့ တစးချကးခ္ကးထာ့တာနဲ႔ ဆိုငးသရကးသီ့ ဆီစိမးအထုပး

ေကာကးၫြငး့ေပါငး့ဆို ႏြမး့ေတာငး့န႔ဲ ႏြမး့ဆီနဲ႓ အိေနေအာငးနယးၿပီ့ အေၾကားတို႓၇

ေ်ဖလို႔ေပါံ၈ ဒါပဲ၈ လျယးလျနး့ ်မနးလျနး့တယး၈ ဖို့ဘတငးမႀကိဳကးဘူ့၈ အုနး့ထမငး့

ပဲ်ပဳတးတို႓နဲ႓

ခ္ကးရတဲံ အရသာ ဘာမြမခဵလိုကးရဘူ့၈

ဒီတုိငး့စာ့ၾကတာကို့၈
တျဲစာ့တာ၈

မစာ့တတး

မုနး႓စိမး့ေပါငး့ဆုိလညး့

လိုကးတာ၇
ႏြမး့ဆီ

ေမႊ့ေမႊ့ေလ့

ဆမး့ၿပီ့စာ့တာ၈ အုနး့သီ့ နဲ႓ေတာံ မစာ့ပါ ဘူ့၈ ဒီကေတာံ အရာရာမြာ အုနး့သီ့၇
အုနး့ႏို႓ကငး့တာကို မရြိသေလာကးပါပဲ၈ ထနး့သီ့မုနး႓၇ ငြကးေပ္ာမုနး႓၇ မုနး႓လဵု့ေရေပၚ၇
သာဂူ၇ ဟာ ... မပါတာ မရြိပါဘူ့၈ ေရႊခ္ီ ဆႏျငး့မကငး့ ဆုိလညး့ အုနး့ႏို႓ ေတျ
အမ္ာ့ႀကီ့ထညးံၿပီ့ အုနး့သီ့မုနး႓ႀကီ့ စာ့ရသလိုပဲ၈

ကႀကိဳၿပီ့

ရကးသတး

ၾကကးသာ့၇

ထာ့တာ၈

အဲဒီတစးပတးေလာကးမြာ

အုနး့ထမငး့

ဆနးွယးထာ့ တယး၈ ကုလာ့ပဲ ွယးထာ့တယး၈ ငြကးေပ္ာသီ့ဖီၾကမး့ ရငးံေပံ
အုနး့ထမငး့ ဆနးကို ေရစိမး တဲံ သူကစိမး၇ အုနး့သီ့ချဲ တဲံသူကချဲ (အုနး့သီ့ချဲေနတဲံ
အခ္ိနး

ကေရာၿပီ့၇ မြ္ၿပီ့ ေမႊ့တဲံအနဵ႔ေလ့၈ အဲဒါမြ ေရႊခ္ီဆႏျငး့ မကငး့နဵ႔၈ အဲဒါမြ စာ့လို႔

တေပ္ားတပါ့)၈

ေကာငး့တာ၈

အုနး့ရညးေသာကးဖို႔

အုနး့်ခစးကို

ၿပီ့ေတာံ ဒီမြာ အုနး့ထမငး့ခ္ကးၾကတယး၈ အုနး့ႏို႔ေပါပါရဲ႔၈ ဆနးေကာငး့
ပါရဲ႔၇ ဆာ့မပါဘူ့၇ ကဲ... ဘယးလို လုပးမလဲ၈ အုနး့ထမငး့ ထဲဆာ့တညးံ
ဘယးလိုမြ

စာ့ရဵုပါပဲ၈

အုနး့ထမငး့ ခ္ကးစာ့တယးေဟံ ဆိုရငး ခ္ကးမယးံေန႔ကို တစးပတးေလာကး

အာေနေတားပဲ၈ အညာေရႊခ္ီ ဆႏျငး့မကငး့ က ဘဲဤနဲ႔၇ ေထာပတးနဵ႔နဲ႔ အုနး့ႏို႔နဵ႔

ေပါရႊတးရႊတးနဲ႔

ခလုတးက္ရငးက္ကးၿပီ၇

ဆိုတာ ွယးထာ့တယး၈ ွယးထာ့ၿပီ့ေတာံ ခ္ကးမယံးေန႔ နဵနကးေစာ ေစာက္

အညာ မြာလညး့ ေရႊခ္ီဆႏျငး့ မကငး့ထဲ အုနး့ႏို႔ထညံးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ

မခ္ကးၾကဘူ့၈

ၿပီ့ၿပီ၈

အရသာခဵ

လို႔မရဘူ့၈

သူတို႔ဆနးဆိုတာလညး့ ေပၚဆနး့ေမႊ့တို႔ ဘာတို႔ဆိုတာေတျ ဘယးေလာကး

ခဵမယးံလငးပနး့ယူခ္ညးဤီ့၇

ေရချကးကိုငးၿပီ့

အုနး့ရညး

ဖုနးသုတးေရေဆ့တဲံသူကေဆ့၇
အုနး့ႏို႔ညြစးဖို႔

ေစာငးံၾကတာကို

အုနး့်ခစးေအာကးက

ေသတၱာထဲက

လကးသုတးပွါ

အသစးႏြစးထညး ယူခ္ညးဤီ့လို႔ ေအားတဲံသူကေအား၈
အုနး့သီ့ချဲၿပီ့ၿပီ၈

အုနး့သီ့်ခစးဖို႔၇

ညြစးဖို႔လုပးငနး့စမယး၈

လငးပနး့

သနး႔သနး႔ ေပၚမြာ အုနး့်ခစးတငး၇ အုနး့သီ့်ခမး့ေပ့၈ အုနး့်ခစးကို ေ်ခေထာကးနဲ႔ဖိ၇
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ဖိၿပီ့်ခစးၿပီ၈

တေဖျ့ေဖျ့က္လာတဲံ

အုနး့သီ့ဖတး

ေထျ့ေထျ့ေလ့

ေတျကို

ဆီက္ကးရငး ဘာေၾကားသလဲ ဆိုေတာံ အဲဒီအခ္ိနးမြာ မြညွ
းံ ငး့အိေနတဲံ ဖီ့ၾကမး့

ကေလ့ဘွက အငး့မတနးႏႈိကး စာ့ခ္ငးတယး၈ ေထျ့ေထျ့ႏုႏုနဲ႔ စာ့လို႔သိပး

ငြကးေပ္ာသီ့ကိုေၾကားတယး၈

ေကာငး့တာ ကို့၈

သိပးေကာငး့တာကို့ (ငြကး ေပ္ာသီ့ေၾကားးနဲ႔ အုနးထမငး့ကိုလညး့ အညာမြာ

အုနး့သီ့

်ခစးၿပီ့ၿပီဆိုေတာံ

လကးသုတးပွါ

အသစးထဲမြာ

အုနး့သီ့

ေၾကားၿပီ့သာ့ ငြကးေပ္ာသီ့ ႏြစးလဵု့ေလာကးကိုလညး့ ေရစိမး ထာ့တဲံ

နညး့နညး့ခ္ငး့

ဆနးထဲမြာ ထညးံနယးလိုကး ေသ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံမြ ဆီထဲကို အုနး့ႏိုး႔ထညးံ

ေလာငး့ေလာငး့ၿပီ့၇ တ်ခာ့လငးပနး့တစးးခုမြာ အုနး့သီ့ဖတးေလ့ေတျ ႏူ့ေအာငးေခ္

ဆီသတး၇ တခ္ိဳ႔က္ေတာံ အုနး့ႏို႔ကို မစငးံတစငး ညြစးၿပီ့ က္နးတဲံအုနး့ဖျ႔ဲကို

ေခ္ေပ့ရတယး၈ ၿပီ့မြ ဇလဵုသနး႔သနး႔ထဲ ညြစးထညးံလိုကး၈ ၿပီ့ရငး ေနာကးတစးခါ

အလ္ငး ဆီသတးတယး၈ ဆီသတးၿပီ့မြ အုနး့ႏို႔ထညးံ၇ ဆနးထညးံ၇ ဆာ့ထညးံ၇

လကးသုတးပွါေပၚက

ေရအေနေတား ထညးံၿပီ့ မီ့က္ီ့ရဲရဲ နဲ႔ ထာ့လုိကးေတာံတာပဲ၈

အုနး့သီ့ဖတး

ေရေႏျ့နဲ႔

အုနး့ထမငး့ခ္ကးလို႔

တျဲစာ့တယးေလ)၈

်ခစးၿပီ့သာ့ လကးဆုပး ႏြစးဆုပးစာ ေလာကးထညးံ၈ လကးသုတးပွါကို လိမးၿပီ့ကိုငး၇
ေဘ့နာ့မြာအဆငးသငးံလာခ္ေပ့ထာ့တဲံ

အဲဒီေၾကားတဲံဆန
ီ ဲ႔

ေလ့ေတျေပၚ

ေရေႏျ့ေလာငး့ၿပီ့ေခ္၈

ၿပီ့ေတာံညြစးလိုကး၈

ထမငး့အုိ့ကိုေမႊ၇

အုနး့ႏို႔ညြစးေနတဲံ အခ္ိနးမြာ ၾကကးသာ့ဟငး့ ခ္ကးတဲံသူ၈ ကုလာ့ပဲ

တစးလကးေလာကး

ေမႊေပ့ေနတဲံ

ကိုလညး့

ခုတးခိုငး့ထာ့

အခ္ိနးမြာ

ငြကးေပ္ာဖကး

ရေသ့တယး၈

ငြကးေပ္ာပငး

်ပဳတးတဲံသူက ခ္ကးၾက၇ ်ပဳတး ၾကေပါံ၇ ကုလာ့ပဲက ်ပဳတးၿပီ့ ၾကကးသျနးဆီသတး

ဆိုတာကေတာံ အညာအိမးေတျမြာ အိမးတိုငး့ရြိတယးေလ၈ ငြကးေပ္ာ ဖကးက

အသဵု့ မပ္ကး ေၾကာကးမယးေလ၈ သရကးခ္ဤး ေပၚတဲံအခ္ိနးဆို သရကးခ္ဤး သုပးဖို႔

ေရခနး့ခါနီ့ ထမငး့အို့ ႏြပးေတာံမယးအခ္ိနးမြာ ထမငး့ေပၚကေန အုပးေပ့ရတာ၈

အဆငးသငးံလုပးထာ့၇

ငြကးေပ္ာ ဖကးေပၚကမြ ဒနးအို့အဖဵု့အုပးေပါံ၈ ဒါမြ အေငျ႓ေတျ အ်ပငးသိပးမထျကးဘဲ

မေပၚတဲံအခ္ိနးဆိုရငး

သရကးသီ့ဆီစိမးကို

ခ္ကးခ္ငး့

လတးလတး ဆတးဆတး လုပးတာ၈ အညာအိမးတိုငး့ စဤးံအို့နဲ႔သိမး့ထာ့တတးတဲံ
သရကး

သီ့ထကး်ခမး့ချဲ

ေရေႏျ့

ေလ့နဲ႔

ေနလြနး့

ဆာ့သိပ(း သရကးသီ့ဆာ့ဖတး)ဆိုတာကို

အိစကးသျာ့ ေအာငး

ေ်ဖာလိုကးၿပီ့ ခ္ငး့၇

ၾကကးသျနး်ဖဴ၇

မဆလာနဲ႔ ဆီသတးၿပီ့ ေလာငး့ လိုကးတာေပါံ၈ မီ့ဖိုဖို႔ မီ့ေမႊ့တဲံထငး့ကိုက
အုနး့ထမငး့ခ္ကးတဲံေန႔မြာ မီ့က္ီ့ေကာငး့ေစမယံး ထငး့ကို တမငး ေမႊ့ရတယး၈
မနး့က္ညး့ထငး့ တို႔၇ ေထာကးႀကဵံထငး့တို႔ေပါံ၈

မီ့ကလညး့အရြိနးသိပးေကာငး့ေနၿပီ၈

ထမငး့အို့ နပးၿပီဆိုေတာံလညး့ ၾကကးသာ့ဟငး့၇ ပဲေၾကား၇ သရကးသီ့
ဆီစိမး၇

ခ္ဤးေပါငးဟငး့ခ္ိဳ

တို႔နဲ႔

တခမး့တနာ့

စာ့လို႔အငးမတနးေကာငး့

တာပဲ၈

ဒီရနးကုနးအုနး့ထမငး့နဲ႔

မတူတာကေတာံ

အုနး့သီ့ခ္ငး့ကို

မတူတာ၈

အရသာခဵၿပီ့

စာ့ၾကတာ၈

တူကို

အညာအုနး့သီ့

မတူဘူ့၈
အရသာက

ေလ့ၿပီ့ခ္ိဳတယး၇ ရနးကုနး အုနး့သီ့ က ေပါရႊတးရႊတးနဲ႔အခ္ိဳေပါံတယး၈

ဒါမြ အုနး့ထမငး့ႏြပးလို႔ ေကာငး့တယး၈ အုနး့ထမငး့ခ္ကး ၿပီေဟံ ဆိုတဲံ
အခ္ိနးက္ေတာံ

ထမငး့နပးလျယးမြာေလ၈

အို့ထဲကို

ဆီထညးံ၇

+++++
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အပိုငး့ (ှဿ)

'ဤီ့ခ္ိနးတီ့...

ဤီ့ခ္ိနးတီ့...

အစာေၾကေဆ့လဵု့...

ဤီ့ခ္ိနးတီ့...

်ပညးသူအေပါငး့ရဲ႔... ဤီ့ခ္ိနးတီ့... '
အဲ... အဲ... လာပါ်ပီဗ္၇ ေနာကးထပးေဖ္ားေ်ဖေရ့ အစီအစဤး တစးခု၈
အသကး သဵု့ဆယးွနး့က္ငး၇ ဆဵပငး ရြညးရြညး ေနကာမ္ကးမြနးနဲ႓ ေဆ့လျယးအိတး
ႏြစးလဵု့ စလျယးသိုငး့ လျယးထာ့်ပီ့ လကးတစးဖကး က နမူနာ ေဆ့ပုလငး့
တစးလုဵ့ကို

ေ်မြာကးကာ၇

ေ်မြာကးကာနဲ႔

ဆတးေတာကး

ဆတးေတာကး

လမး့ေလြ္ာကးတတး တဲ႔ လူ တစးေယာကး၈
"ဤီ့ခ္ိနးတီ့.လ္ကးဆာ့ရမယး၇ေဆ့လုဵ့ရမယး၇လ္ကးဆာ့ရမယး၇ေဆ့လုဵ့ရ
မယး"
လူႏြစးေယာကး ေအားေနလို အသဵႏြစးမ္ဳိ့ ေ်ပာငး့်ပီ့ေအားသျာ့တဲ႔လူကို
ဖို့ဘတငး ၾကညး႓ ေကာငး့ေကာငး့နဲ႓ ၾကညး႓ေန မိတယး၈
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ွရနးတာမြာ

မတးတပးရပးေနရာက

်ပနးထိုငးမယးလုပးတုနး့

ဖို့ဘတငး

တိုကးေအာကးကို ငုဵ႓ၾကညး႓မိတယး၈ကဲဗ္ာ ေမ႓လိုကးပုဵ ကေတာ႓၈ ႀကိဳ့တနး့လနး့က

လာရတာ ဆိုေတာံ ဒီေန႓ သတငး့စာကို ဒီေန႓ ဘယး်မငးရမလဲ၈ ႏြစးရကး်ခာ့၇
သဵု့ရကး်ခာ့ တနးသညး၇ တစးပတးတနးသညးး က္မြ ်မငးၾကရတာ၈

ညြပးမြာ သတငး့စာ တျဲေလာငး့ေလ့ ေရာကးေနၿပီ၈ အုနး့ပငး ်ပငးတယး၇ အုနး့သီ့ခူူ့
တယးကို

စိးတွ
း ငးစာ့သျာ့

လိုကးမိတာ၈

အလ္ငးေန႓ေတျဆို

သတငး့စာခ္ိနး

ေအာကးကို ငုဵၾကညး႓ ေမြ္ားရတာက အေမာ၈ သတငး့စာ ဟာလညး့ ဖို့ဘတငးအ
တျကး နဵနကးပိုငး့ ေဖ္ားးေ်ဖေရ့ု အစီအစဤး ေတျထဲ မြာ တစးခုအပါအွငးပဲ၈

သတငး့စာကို အ်မီ့်ပနးေခါငး့်ပနး ဖတးရာကေန ဖို့ဘတငး ထဵု့စဵအတိုငး့
ေခါငး့်ပနး အ်မီ့်ပနး တစးခါ ဖတး်ပနး တယး၈ လူေပ္ာကး ေၾကား်ငာ၇ နာမညးေ်ပာငး့၇
ေမျ့ေန႓ဆုေတာငး့ေတျကို ေစံေစံ စပးစပး တစးခါ ထပးဖတး တယး၈ အဂၤလိပး
လုိေတျမ္ာ့လို႓ ေက္ားဖတးခဲံတဲံ ဖကးစပးကုမၸဏီ ေၾကား်ငာေတျကိုလညး့ ေသခ္ာ

ႀကိဳ့ကေလ့ ကို ဆျဲတငးၿပီ့ ဖို့ဘတငး သတငး့စာကို ယူလိုကးတယး၈
ပကးလကးကုလာ့ ထိုငးေပၚမြာ က္က္နန ်ပနးထိုငးၿပီ့ သတငး့စာကို စတငးဖတး

်ပနးဖတးတယး၈

စီ့ပျာ့ေရ့

ဖကးစပးကုမၸဏီေတျ

ေၾကား်ငာေတျေပါံ၈ ဘာတဲ…
ံ . သူတို႓ ကုမၸဏီေတျက….၈

ရႈေတာ႓တယး၈

'ေကားဖိနပး်ပတးေတျ ွယးတယး၇ ကတၱီပါဖိနပး ်ပတးေတျွယးတယး'

ဖို့ဘတငး ထုဵ့စဵအတိုငး့ သတငး့စာကို ေနာကးက စလြနးတယး၈ နာေရ့
ေၾကား်ငာေတျကို အလ္ငး ဖတးတယး၈ ဘာမ္ကးမြနး မြ ကူစရာမလိုဘဲ ဖို့ဘတငး
ဖတးႏိုငးတယး၈ သာ့လုပးတဲံ ေကာငးလို သတငး့စာဖတးခါနီ့ မ္ကးမြနး ရြာရတဲ႔
အလုပး ဖို့ဘတငးလုပးစရာမလိုဘူ့၈

ရုတးတရကး ဖို့ဘတငး လကးထဲက သတငး့စာ လျတးက္လု မတတး
်ဖစးသျာ့တယး၈

ဖတးတယး၈ ်ပီ့ေတာံ ေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႓ 'မြနးတယး မြနးတယး နဲ႓ ေထာကးခဵ
ေနတတးသလို ဟာဆို့တာေပါံ၇ ဒါမ္ဳိ့ေတျက ဘယးလြပးသငးံမလဲ' ဆိုတာမ္ဳိ့
ေတျနဲ႓ လညး့ ေခါငး့တယမး့ယမး့ ကနး႓ကျကးေနတတးတယး၈
ဒီေန႓သတငး့စာကို

ထိတးေအာငး

ေအားႏုိငးတဲံေကာငး၈

ဒီေန႓်မငးရတာ

တစးခုကို

'ဘီယာဘူ့ချဵ ေတျွယးတယး၇ ပရုိမီနာဘူ့ချဵ ေတျွယးတယး၇ လကးသညး့
ဆို့ေဆ့၇ လကးသညး့ဖ္ကး ဆို့ေဆ့ ပုလငး့ချဵ ေတျ ွယးတယး၇ ခ္ာလီေရ့ေမႊ့
ပုလငး့ေတျ ွယးတယး၇ မီ့လဵု့အကၽျမး့ေတျ ွယးတယး၇ မီ့ေခ္ာငး့ အကၽျမး့ ေတျ
ွယးတယး၇ ေရႊေရာငး ေဖာငးတိနးအပ္ကးေတျွယးတယး'
စဵုပါေပံဗ္ာ၇ သူတို႓တိုငး့်ပညးမြာ ဘာမြ လႊငးံပစးရတယးလို႓ မရြိပလာ့၈

ေတာ႓

'သုတ… သုတ၇ ဟဲ…
ံ
မေ်ပ့နဲ႓ေလ၇ ွရနးတာကေန ထို့က္လိမးမယး'

ဖို့ဘတငး ေက္နပးတယး၈ နယးမြာကေတာံ သတငး့စာ ကို တစးပတးစာ ေပါငး့်ပီ့မြ
ရနးကုနးကေန

လနး႓ေအာငး

စရာတစးခုေလ၈

အယးဒီတာံ ထဵေပေပ့စာ (ေအားသုဵအခနး့) ေပါံ၈ ဖို့ဘတငး စိတွ
း ငးတစာ့

ရနးကုနး်မိဳ႔မြာ

အလျနး

ဖို့ဘတငးအတျကး လာေနက္ ေဖ္ားေ်ဖေရ့၇ အစီအစဤး ေတျထဲက စိတွ
း ငးစာ့

သတငး့စာ မြာ နာေရ့ေၾကား်ငာ်ပီ့ရငး ဖို့ဘတငးဖတးတဲံ စာမ္ကးႏြာက

ဖတးရတာကို၈

ႏုိငးငဵ်ခာ့ကလာဖျငးံတဲံ

ရထာ့တစးတနး၇

ကာ့တစးတနး

အဆငးံဆငးံ

ေၾသား…

အထိတးအလနး႓

ရြိလိုကးေလ၇

ဟိုဘကးခနး့

က

အဘျာ့ၾကီ့ရဲ႔

စို့ရိမး့တၾကီ့ အသဵေၾကာငးံ ဖို့ဘတငး ပကးလကးကုလာ့ ထိုငးေပၚက ထရပး
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လိုကးမိတယး၈
ေ်မ့အဘျာ့

ဟိုဘကး

ွရနးတာမြာ

ႏြစးေယာကးကို

ေထျျ့လဵု့ရစးပတး

ဖို့ဘတငး

်မငးတယး၈

ေ်မ့ေကာငးေပါကးစက

အေတားသနးတဲံေကာငး၇

လျတးထျကးသျာ့ေအာငး

ရုနး့ႏုိငးကနးႏုိငးတယး၈

ဘာလုပး

တယးမြတးလဲ၇

ွရနးတာကို

ေအားဟစးေနၾကတဲံ
သဵု့ႏြစးသာ့ေလာကး

ဘျာ့ေအၾကီ့

လကးထဲ

ရုနး့ကနး်ပီ့လျတးထျကး

တျယးတကးဖုိ႓

က

တာနဲ႓

ႀကိဳ့စာ့တယး…ကဲ၈

တကယးံေကာငး၇ ဖို့ဘတငး အသညး့ ယာ့ လုိကးတာ၈ ွရနးတာကေန ထုိ့က္

ေတားေသ့တယး…ေတားေသ့တယး

ဒီလုိေ်မ့မိ္ဳ့တစးေယာကးေလာကးနဲ႓

ဖုိ့ဘတငး မေနခဲံရ လို႓၈ ႏို႓မို႓ဆုိလို႓ ကေတာံ သူပါွရနးတာက လိမးံက္မလာ့၇
ွရနးတာက

အေတားထိနး့ရ

ေရာကးကတညး့ကပါပဲ၈
ေနပူရြိနးက

တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓

်ပငး့လာတယး၈ ဖုိ့ဘတငးအုိကးသလိုလို

်ဖစးလာတယး၈ ရနးကုနး ေနပူဆာဟာလဲ အညာေနပူဆာ နဲ႓ မတူပါလာ့၈ အရသာ
ကငး့မဲ႓လုိကးတာေနား၈
'သုတ…ဘယးေရာကးသျာ့်ပနးၿပီလဲ၇ ဒီမြာ

သျာ့မြ်ဖငးံ ဘုရာ့…ဘုရာ့၈

ကိုယးပဲ

ဖုိ့ဘတငး ေ်မႀကိီ့နဲ႓ မထိရ၇မေတျ႓ရတာ ဘယးေလာကးၾကာၿပီလဲ၈ ဒီတုိကးခနး့ေပၚ

ထုိ့ခ္မိမလာ့

သိမး့ရခကးတဲံ

မသိဘူ့၈

အရျယး၈

သုဵ့ေလ့ႏြစး

သာ့လုပးတဲံ

အရျယးဆုိတာ

ေကာငး

အာကာတုိ႓

အေဖဒီအရျယးကလဲ ဒီလိုပဲ၇ ဒါေပမယးံ ဖို့ဘတငးတုိ႓ အညာမြာက ်ခဵက္ယးတယး၇
အိမးက္ယးတယး၈ လျတးထာ့လိုကးလို႓ ရတယး၈ ကေလ့ လဲ စိတးက္ယးွနး့တယး၇
လူႀကီ့လဲ စိးတးခ္လုိ႓ရတယး၈ ဒီမြာေတာံ ဘယးရမလဲ၇ ကေလ့ ထျကး ေဆာံစရာ

ဘျာ့ဘျာ့ႀကီ့နဲ႓ ထမငး့စာ့

မယးေလ၇ ထမငး့စာ့ၿပီ့ ရငး အိပးရ မယးေနား '
ဟိွ
ု ရနးတာမြာ ထမငး့ဇလုဵေလ့နဲ႓ အဘျာ့ႀကီ့ ေပၚလာ်ပနးတယး၈
စာ့ဘူ့…စာ့ဘူ့၇

အိပးဘူ့…အိပးဘူ့

ဆုတ
ိ ဲံ

အသဵစူ့စူ့ေလ့က

ဘျာ့ေအနာ့ မလာဘဲ လြညးံပတး ေ်ပ့ေနဟနး တူရဲ႔၈ အဘျာ့ႀကီ့ အိမးထဲ
်ပနးွငးသျာ့ၿပီ့ တေၾကားေၾကားနဲ႓ လုိကးဖမး့ ေနတယး၈
အဲ…ဒီေကာငးဆုိ့ေလ့

ထမငး့ေကၽျ့

တဲံအခ္ိနးဆုိ

ဆယးနာရီချဲပဲ၇

ွရနးတာေလ့ ေတျပဲရြိတယးး၈ ွရနးတာက မေတားတဆ လိမးံက္လုိ႓ကေတာံ

ဖို့ဘတငး သိတယး၈ နာရီၾကညးံ စရာမလိုဘူ့၇ ပတးွနး့က္ငး က အသဵဗလဵေတျကို

သျာ့စရာပဲ၈

နာ့ေထာငးရန
ုဵ ဲ႓ ဘယးႏြစးနာရီဆုိတာ ဖုိ့ဘတငး သိတယး၈ ဖုိ့လတငး ပကးလကး

ဒီကေလ့ေတျ

ခမ္ာ

သနာ့စရာ

ေကာငး့ပါတယး၈

တုိကးခနး့က္ဤး့

ရြညးေမ္ာေမ္ာ ေလ့ေတျ အ်ဖစးနဲ႓ ကေလ့ဘွ ကို ကုနးဆုဵ့ ၾကရရြာတယး၈
ေၾသား

ဒီလုိေၾက့သာဆုိ

ဖို့ဘတငးလဲ

ဘာထူ့လုိ႓လဲ၈

တုိကးခနး့

ကုလာ့ထုိငးေပၚက ထတယး၈
ေ်ခေထာကးေတျ ေတာငးံေနလို႓ တကၽျတးကၽျတးနဲ႓ စုတးသပးရေသ့တယး၈
လမး့မေလြ္ာကးရတဲံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ ေတျေပါံ၈ အလ္ငး ဒီလုိဘယး်ဖစးမြာတုဵ့၈

ကုနးဆုဵ့ရမယးံ

ဧညးံခနး့က နာရီကိုၾကညးံၿပီ့ ဖုိ့ဘတငး မီ့ဖုိထွ
ဲ ငးခဲံတယး၈ ထမငး့စာ့

ေ်မမနငး့သာ့ႀကီ့ မဟုတးဘူ့လာ့၈ ဟုတးတယး… ဟုတးတယး၇ သိပးဟုတးတယး၈

ရမယးေလ၇ ဒီအခ္ိနးဟာ ဖုိ့ဘတငးရဲ႔ ထမငး့စာ့ခ္ိနး၈ တစးသတးလုဵ့ မပ္ကးမကျကး

က္ဤး့ရြညးေမ္ာေမ္ာေလ့ ထဲမြာပဲ

လူႀကီ့ဘွ၇

လူအုိဘွကို
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မြနးမြနးစာ့လာခဲံတဲံ ထမငး့စာ့ခ္ိနးေပါံ (ဒါေမမယးံ ညေန ထမငး့စာ့ ခ္ိနး နဲ႓ စေန၇

ကေန ၾကျပးေနေအာငး ကငးထာ့၇ ၿပီ့ေတာံမြ ဆာ့နဲ႓ ၾကကးသျနး ်ဖဴ မ္ာ့မ္ာ့နဲ႓

တနဂၤေႏျ နဵနကးစာ ထမငး့စာ့ခ္ိနးေတျကိုေတာံ ဖို့ဘ တငး ေ်ပာငး့လဲလုိကးရၿပီ)၈

ေထာငး့၈ ဆီကေလ့ ဆမး့ေပါံ၈ ခ္ဤးရညးဟငး့ နဲ႓ ဆုိ အလိုကးေပါံ၈

ညေနစာကို သူတုိ႓်ပနးလာမြ ခ္ကးၾကတာေလ၇ ညခုႏြစးနာရီေလာကးမြ

ငါ့ပိရညးကို

ဖုိ့ဘတငးမၾကိဳကးဘူ့၇

တစးနပးတေလ

ဆုိရငးေတာံ

ညေနစာစာ့ လုိ႓ရတယး၈ ဟိုတုနး့ ကေတာံ ဖုိ့ဘတငးရဲ႔ ညေနစာ စာ့ခ္ိနးဟာ

စာ့ရပါေသ့တယး၈ နပးတုိငး့ ဆိုလို႓ကေတာံ ဖို့ဘတငး ႏြာေခါငး့ထဲ နဵလာသလိုပဲ၈

ေလ့နာရီချဲ၇ ငါ့နာရီ၈ စေန၇တနဂၤေႏျလို ပိတးရကးေတျ က္ေတာံလဲ သူတုိ႓က

အနဵ႓ကုိ မခဵခ္ငးေတာံဘူ့၈ ဒီကလူေတျ ကေတာံ ၾကိဳကးလိုကးၾကတာ၈ ငါ့ပိရညး

်ဖညး့်ဖညး့ေဆ့ေဆ့ ခ္ကးၾက်ပဳတးက္ၾကေတာံ ဆယးံႏြစး နာရီ

မပါရငး ထမငး့မစာ့ၾကဘူ့၈ ငါ့ပိရညးအုိ့တညး ပျကးပျကး ဆူတာနဲ႓ နႏျငး့ခတးၿပီ့

မထုိ့ရခ္ငး့

နဵနကးစာ စာ့လို႓ မရဘူ့၈
မီ့ဖိုထဲက

ထမငး့စာ့ပျဲ

စာ့ခါနီ့ေတာံ ငရုတးသီ့ ေလြားမႈနး႓ ထညး့စာ့ၾကတာပဲ၈
အုပးေဆာငး့ကို

ဖုိ့ဘတငး

ဖျငးံလိုးကးတယး၈

ထုဵ့စဵအတုိငး့ ေအ့စကးစကး ဟငး့ချကး ေတျကို ်မငးရတယး၈

ဟိုမြာစာ့ပုဵက

မုနးလာဤခ္ဤးရညး၇ ွကးသာ့ပါ့ပါ့လြီ့ခ္ကး၇ ၿပီ့ေတာံ ရနးကုနးထုဵ့စဵအတိုငး့
ငါ့ပိရညးတုိ႓စရာ၈
လြ္ပးစစး

ဖို့ဘတငး တုိ႓အညာက သူတုိ႓ရနးကုနး ငါ့ပိရညးကို လုပးစာ့ပုဵနဲ႓မတူဘူ့၈
ငါ့ပိရညးကုိ

က္ိဳၿပီ့ရငး

ဆီသတးေသ့တာ၈

ပုစျနးေ်ခာကးနဲ႓

ၾကကးသျနး်ဖဴ ေထာငး့ၿပီ့သာ့ကို ဆီသတးၿပီ့မြ ငါ့ပိရညးထညးံ၈ ခ္ခါနီ့ေတာံ
ၾကကးသျနး်ဖဴနဲ႓ ငရုတးသီ့စိမး့ေထာငး့ၿပီ့ ထပးထညးံေသ့တာ၈ ငါ့ပိရညးကေမႊ့ၿပီ့
ပိုစာ့လို႓ေကာငး့တာေပါံ၇ ေအ့ေလ... ဟိုကေတာံ တစးခါတေလကို့၇ ဒီကေတာံ

ထမငး့အုိ့ထဲက

ထမငး့တစးပနး့

ကနးကုိ

ဖို့ဘတငး

ေန႓စဤးအမႈဆိုေတာံ ဟုိလို အဆာ ပလာေတျ ဘယးလုပးေန ႏိုငးပါံမလဲ၈

ခူ့ထညးံတယး၇ ၿပီ့ေတာံ ထမငး့စာ့ ပျဲမြာ ထုိငးတယး၈ ေအ့စကးစကး ခ္ဤးရညးဟငး့
တစးဇျနး့ကို

ေသာကးလုိကးတယး၈

မနးက္ညး့မြညးံနဵ႓

စူ့စူ့ကုိ

မသိခ္ငး

ေယာငးေဆာငးရငး ထမငး့်မိနးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ရတယး၈ မ္ကးစိထဲ ေပၚေပၚလာ
တတးတဲံ အေငျ႔ တေထာငး့ေထာငး့ နဲ႓ အမယးႀကီ့ရဲ႔ ထမငး့ပျဲကုိလဲ မစဤး့စာ့
မိေအာငး ၾကိဳ့စာ့ ရငး့ေပါံ၈

+++++

ဒါေတာငး ငါ့ပိရညးတစးဇျနး့ကို အသာ ခပးရငး့ အညာငရုတးသီ့ေထာငး့
ကုိ သတိရစိတးက ်ဖစးလာ ေသ့တယး၈ ငရုတးသီ့ေထာငး့ကို သတိရစိတးက
်ဖစးလာေသ့တယး၈ ငရုတးသီ့ ေထာငးကို အမယးႀကီ့ကလဲ သိပးႀကိဳကးတာ၈
်မႀကိဳ့ႏျယး ငရုတးသီ့ေ်ခာကး ရြညးရြညးေလ့ ေတျကို သီတဵနဲ႓ ထုိ့ၿပီ့မီ့ေွ့ေွ့
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သခငး

်ပနးလာတာမြတးၿပီ့ တေညာငးေညာငးနဲ႓ လုပးကုနးၾကၿပီ၈ မေအားနဲ႓ဟဲံ၇

နငးတုိ႓ပေထျ့နဲ႓ ေတျ႓ လိမးံမယး၇ ဘာမြတး လဲ၈
'ေတာကး…နာ့ၿငီ့လုိကးတာဗ္ာ၇

ဒီေၾကာငးစုတးသဵ

ေတျဟာ၇

လူမြာ

ဒူ့နာရတဲံအထဲ'
'ေလြကာ့ တကးရတာကို ဤီ့ရဲ႔'
'က္ဳပးဒူ့နဲ႔ ဒီေလြကာ့ေတျနဲ႓ကေတာံ ်ပသနာပါပဲဗ္ာ
'ၿပီ့ေတာံ လတးေဆ့လိမး့ေပ့မြာေပါံ ဤီ့ရဲ႔…ေနား'
'ဗိုကး ကလဲ ဆာတတးေနတာ ဆုိတာဗ္ာ၇ ဘယးလုိမ္ာ့်ဖစးေနတယး
မသိဘူ့၈
ေဟာ… ဗိုကးဆာတဲံဘကး လြညးံလာ်ပနးၿပီ၈ ရမယး၇ရမယး၈ ဧညးံခနး့
မီ့ခလုတး ေတျကုိ ဖျငးံရငး့ လတးလတး မီ့ဖိုခနး့ ထဲ အ်မနးေရျ႔လ္ာ့တယး၈ မီ့ဖုိေပၚ
ဟငး့ခါ့အုိ့တငးရငး့ ခလုတးေတျကိုဖျငးံလိုးတယး၈ ၿပီ့ေတာံမြ အွတးအစာ့ လဲဖို႓
အိပးခနး့ထဲ ်ပနးွငးလာခဲံတယး၈ ဤီ့က အွတးအစာ့ လဲၿပီ့ေနၿပီ၈ သူ႓ထုဵ့စဵအတုိငး့
ပေလကတး ပုဆုိ့ တစးပတးႏျမး့နဲ႓ အေပၚပိုးငး့က အက္ႍတုဵ့လုဵ့၈ ဘယးလုိမြ

အပိုငး့ (ှ၀)

ေ်ပာမရဘူ့၈ အိမးမြာေနရငး ဒီပုဵစဵပဲ ေနတတးတယး တဲံ၈ ဘုိႀကီ့က ဒီေနရာမြာေတာံ
ဘုိမဆနးဘဲ

သဵဆျဲတဵခါ့ကို ကိုယးေစာငး့တိုကးၿပီ့ လတးလတး ်မနး်မနးဖျငးံလုိကးတယး၈
လတးလတးရဲ႔

ခ္စးလြစျာေသာ

ေဒါသကုမၼာရ

ေမာငးေတား

ဘုရာ့

ေရျစိတးေတားညိဳ အလိုမက္ ်ဖစးေနၿပီေလ၈ သတိထာ့ ခစာ့မြ ေတားမယး၈

အညာသာ့ႀကီ့ေလ၈

(ဤီ့အေခၚၾကာညိဳ႔)
ေခၚတတးတဲံ၇

ပဲေလြားေၾကား

ထညးံသုပးခိုငး့တတးတဲံ၇

မရနး့သီ့သုပး

ကုိ

သုပးထညးံ၇

ပလာတာကို

မရနး့သီ့ေထာငး့ေခၚၿပိီ့

ငဵ်ပာရညး
ထပးတစးရာ

ဆီေတျအရမး့

စိမးခုိငး့တတးတဲံ ပဲႀကီ့ဟငး့ထဲ ဆူ့ပုပးခတးဖုိ႓ "ဆူ့ပုပးကေလ့" ဆုိတာ ကို
ရြာခုိငး့တတးတဲံ အညာသာ့ႀကီ့ ေလ၈

ဟိုဘကးခနး့က ေၾကာငးေတျကလဲ ထုဵ့စဵအတုိငး့ သဵဆျဲတဵခါ့ဖျငးံသဵကုိ သူတးို႓
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ဒါေပမယးံေနား၇

ေၾက့မ္ာ့ၿပီ့ဘုက္တဲံ၇

ချက္တဲံ

အညာသာ့ႀကီ့

လတးရဲ႔ဤီ့က သနာ့စရာ ပါေနား၈ အညာကေန တစးေကာငးၾကျကး တစးမ္ကးႏြာ

မ္ကးႏြာေလ့မ္ာ့

တကၠသုိလးက ဘျဲ႔ရၿပီ့ သာ့ေလ၈ ရနးကုနးမြာ သူ႔သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကး
အိမးေနရငး့

ရနးကုနးတကၠသိုလး အဂၤလိပးစာ

ဌာနမြာ

ဆရာ

"မသိဘူ့ေလ၇

မ္ကးႏြာမရဘဲ

ဤီ့က

စီ့ကရကးဆို

ဘာတဵဆိပးရယးလို႓

စျဲစျဲၿမဲၿမဲ

ေသာကးတာ မဟုတးေတာံ"
"အဲဒါ အစီခဵပါတဲံ စီ့ကရကးေတျ၇ အစီခဵမပါတဲံ စီ့ကရကးဆို နတး်ပညး

ေပါကးစေလ့

ကလာလဲ က္ဳပး မေသာကးဘူ့"

်ဖစးတာတဲံ၈
'ကဲ…အဲဒါမြ

သျာ့လုပးမိပါတယး၈

ေ်ခေက္ာကးပဲ ရေတာံ ခဵလိုကး ေဒၚလတးလတးေထျ့ ခဵလိုကး၈

ေလ့ နဲ႓ ရနးကုနးကို ဆငး့လာ ခဲံတာတဲံ၈ ဤီ့ရဲ႔ဤီ့ေလ၇ အေဒၚွမး့ကျဲေတျက
ေက္ာငး့ထာ့ ေပ့လုိ႓ ဤီ့ဘျဲ႔ရခဲံတာတဲံ၈ ရနးကုနးဆငး့လာ့ ေတာံ ဤီ့က မႏၱေလ့

ရမလာ့လို႓

ဒုကၡ၇

က္ဳပးစီ့ကရကးဘူ့

ကုနးေနၿပီ၇

"ဟုတးပါၿပီ၇ ဟုတးပါၿပီ၇ ဒီလိုဆို လတး ေအာကးဆငး့ ွယးလိုကးမယးေလ"

အ်ပနးလမး့မြာ

ွယးမယးလုိ႓ စိတးကုူ့ထာ့ လ္ကးနဲ႓ဗ္ာ'

"ေတားၿပီေတားၿပီ၇ မွယးန"ဲ႓

အဲ…အဲ… ေဒါသ်ဖစးစရာ တစးမ္ိဳ့တုိ့လာ်ပနးၿပီ၈ မတုိ့ပါနဲ႔၇ မတိုး့ပါနဲ႔
ဆရာႀကီ့ြရယး၈

ကဲ မွယးနဲ႓ဆုိလဲ မွယးရုဵရြိတာေပါံ ဤီ့စိတးတုိႀကီ့ရယး၈ ဤီ့စိတးတိုႀကီ့
ထမငး့စာ့ဖို႓ပဲ အ်မနးဆဵု့ လုပးလုိကး မယးေနား၈

'ေရာံ…ေရာံ ေဟာဒီမြာ၇ လုိတာ မြနးသမြ္ အကုနးရေစမယး'
ဗီရို အဵဆျဲထဲက အစီခဵမပါ ဒူ့ယာ့စီကရကးဘူ့ကို ယူၿပီ့ ဤီ့ဆီလတး

မီ့ဖိုေပၚမြာ ဟငး့ခါ့အုိ့ဆူေနၿပီ၈ ေၾကာငးအိမးထဲက ငရုတးေကာငး့ေစံကို
ယူၿပီ့

ငရုတးဆဵုထဲထညးံ

လိုကး

တယး၈

ေလ့ေခါကးခ္ိဳ့

ဂုနးနီအုတးပိုငး့

ထုတးေပ့ လိုကးတယး၈ ွရနးတာ မြာ သူ႓ သစးပငး ေတျကို ရႈစာ့ေနတဲံ ဤီ့က

ခဵမေနအာ့ေတာံဘူ့၈ ဒီတုိငး့ပဲ လကးသဵေ်ပာငးလိုကး ေတာံတယး၈ ဒီအခ္ိနး ဆို

လတးရဲ႔ စီ့ကရကး ဘူ့ကို မ္ကးေမြာငးၾကဳတးၾကညးံလိုကး တယး၈

ေအာကးလႊာမြာ လူမရြိပါဘူ့၈ အဲ လတးတို႓ကို ထျကးႏႈတးဆကးတဲံ အဘုိ့ႀကီ့ေတာံ

"အဲဒါ ဟုိေန႓က သမဆိုငးက ရလို႓ လိုလိုမညးမညး လတး သိမး့ထာ့

ရြိရြာတယး၈ တတးႏိုငး ဘူ့၈
ငရုတးေကာငး့

လိုကးတာေလ"
ဤီ့ မ္ကးႏြာ က ပိုၿပီ့ ရြဵဳ႔မဲံသျာ့တယး၈
"က္ဳပး ဘယးတုနး့က အစီခဵမပါတဲံ စီ့ကရကးကို ေသာကးလို႓လ"ဲ

ေထာငး့ရငး့

လြမး့ပိတးလုိကးတယး၈ အဖဵု့ဖျငးံၿပီ့

က္နးတဲံလကးနဲ႓

ငရုတးေကာငး့

ခတး၇

မီ့ဖိုခလုတးေတျကို
ဟငး့ခါ့အုိ့

ခ္ၿပီ့

ွကးသာ့ ကုနးေဘာငးႀကီ့ေၾကား အုိ့ကို တငးလိုကးတယး၈ မီ့ရြိနးေလ့နဲ႓ ပူသျာ့
မြာပါ၈
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ထမငး့ပျဲ ကို လကး အ်မနးဆဵု့ ်ပငးဆငးလိုကးတယး၈ ဟငး့ခါ့ပနး့ကနး၇

အဲဒါေၾကာငးံ

ွကးသာ့ပနး့ကနး၇ ဤီ့ ထမငး့ ပနး့ကနး်ပာ့ ေဘ့မြာ ဇျနး့ခကးရငး့တစးစုဵ ေရေဆ့၇

လူႏြစးေယာကးေတာငး

အွတးနဲ႓ သုတးၿပီ့ခ္၈ ၿပီ့ေတာံ ဆာ့နဲ႓ ငရုတးသီ့ စိမး့ ပနး့ကနး်ပာ့ ေလ့၇ လတးရဲ႔

က္ဳပးသိပးစိတးပ္ကးတာပဲ၇

ထမငး့ပနး့ကနး်ပာ့၇ ဒါပဲ၈
ဤီ့နဲ႓

ရမြ

လတးလဲ

ေဒါၾကီ့
ငါ့ပိရညး၇

ငရုတးသီ့

်ဖတးရၿပီ၈

က္ဳပးေ်ပာတာေပါံ
မေရြာငးသာဘူ့

ေမာၾကီ့နဲ႓

၇

ေဟာဒီ

ခဏခဏ

ဧညး႓ခနး့ဘကး

အခနး့ေတျက

တိုကးမိ

ထျကးလိုကးတဲံ

ေနတာပဲ၇

ဤီ့လကးကို

အလ္ငး

လတးလြမး့ဆျဲလိုကးတယး၈ ဤီ့ကလဲေလ ဘယးလို်ဖစးေနတာလဲ ရနးကုနး်မိဳ႔မြာ

အလျနးႀကိဳကးတဲံ မိနး့မေလ၈ ဤီ့က ငရုတးသီ့ကို မႀကိဳကးတာ မဟုတးဘူ့၈ သိပးကို

ဒီလိုတိုကးမိတဲံ အခနး့က္ဤး့က္ဤး့ကေလ့ေတျကို ေနခ္ငးလ္ကး နဲ႔ မေနႏိုငးတဲံ

ႀကိဳကးတယး၈ ဒါေပမယးံ ငရုတးသီ့စာ့ၿပီ့လို႓ ဆီ့သျာ့ တဲံအခါခဵရတဲံ အပူဒဏး

သူေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ေနား သိရဲ႔လာ့၈

ေၾကာငးံ ေၾကာကးၿပီ့ ်ဖတးပစးလိုကးတာတဲံ၈ ငါ့ပိရညးကိုေတာံ ဤီ့က ႀကိဳကးကို
မႀကိဳကးတာ၈ သူ႓အညာ ငါ့ပိခ္ကးကိုေတာံ ႀကိဳကးပါတယး၈ စိတးကူ့ရရငး လတးကို
ခ္ကးခုိငး့ၿပီ၈

အငနးကေတာံ

မစာ့တာဘဲ

ေကာငး့ပါ

တယးေလ၈

ဤီ့မြာ

လာမယး......လာမယး၇ ဒီမြာ အပငးေလ့ တစးပငး၇ ေသတာလာ့လို႔၈
ဖ္ိဳ့ဖ္ိဳ့ဖ္တးဖ္တးနဲ႔

ေလြ္ာကးလာတဲံ်ပီ့

ဒီထကးက္ယးတဲံ

အခနး့တစးခနး့ေတာံ

လိုအပးေန်ပီ့

ဤီ့ေလသဵ က နညး့နညး့ေပ္ာံသျာ့တယး ေဒၚခ္တးလစးလို႔လဲ ေခၚ်ပီေလ၈
ခ္တးလစး တို႔ တစးေန႔ေန႔ေတာံ ွယးၾကတာေပါံ ဤီ့ရယး
ဒီအခနး့ွယး တဲံ အေၾကျ့ေလ့ ေတျေတာငး မေၾကေသ့ဘူု့ ဆိုတာ

အိပးခနး့ထဲ ွငးလိုကးတယး၈

သတိရပါဤီ့ေနား

ေၾသား........ဤီ့၇

အိ.ု .......ဘာဆိုငးလဲ

ဟာဗ္ာ
လတးတို႔ႏြစးေယာကး

တို႔မြာ

ေဒၚခ္တးလစး

ဤီ့ေရ ၇ လာ........ထမငး့စာ့မယး

ထမငး့ပျဲနာ့ကေန

မြႏ
ီ ျဲ႔လိုကးတယး၈
က္ဳပး

ေသျ့တို့ေလ့ က နညး့နညး့ ရြိခ္ငးၿပီ၈

လတးက

လတး က ဤီ့ရဲ႔ အိတျဲစ်ပဳေနတဲံ လကးရဵု့ လကးေမာငး့ကို ဖကးတျယး

အိပးခနး့ွမြာ

တိုကးမိၾကတာေလ

လတးက

သစးပငးၾကညးံ ဤီ့မြာလာ့လိ႓ ု လာတာ ဤီ့ ထျကးလာ တာ ဘယးသိပါံမလဲ၈

ကဲ.....ကဲ.....

စိတးေတာံ

မတိုလုိကးပါနဲ႔

ဤီ့စိတးတိုၾကီ့ရယး

ေမ္ာကးညိဳေလ့ ကိုလဲ သနာ့ပါဤီ့ ၇ ဤီ့စိတးတိုၾကီ့ စိတးတိုရငး ေမ္ာကးညိဳေလ့က
ေနစရာမရြိေတာံဘူ့ရြငးံ
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လတးက ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို ရငးအဵုကို ဆတးခနဲ ကိုကးဆျဲလိုကးေတာံ ဤီ့က
တအာ့ေအားတယး

ထမငး့ေတျ

ေနတာလဲ..............၇

ဟငး့

ေ်ပာလိုကး ပါေပရဲ႔ဗ္ာ၈
အိ.ု .... လုပးၾကညး႓ေလ၇ လတးကလဲ ေ်ပာ်ပီ့သာ့ပါေနား၈

ဤီ့မ္ကးႏြာ က မခ္ိဳမခ္ဤး ်ပဵဳ့လို႔ လတးပါ့ကို လိမးဆျဲလိုကးရငး့ အရူ့မတဲံ ၈
ဒါပဲ....၈ လတးပါ့ကိုလဲ မနမး့ဘူ့၈ နဖူ့ကိုေရာ၈ ဟငး့..... မိနး့မနမး့တာေတာငး
အခ္ိနးေနရာ ေရျ့ေနေသ့လာ့ မသိပါဘူ့ေတား

ဤီ့ ကို ေၾကာကးတာနဲ႔ လတး ထမငး့ကို ေနာကးထပး မထညး႔ရဲေတာံဘူ့၈
ဤီ့ကေတာံ ရတယး ၈ ထမငး့ကို တစးပနး့ကနး ပဲ၈ ေနာကးထပး ဘယးေတာံမြ

ကဲ....ေမ္ာကးညိဳ ဘာဆိုကးလြ်ပီ က္ဳပးကို ထမငး့မေကၽျ့ေတာံဘူ့လာ့
သူစိတးၾကညးေနရငး စကာ့လိမးသဵု့်ပီ့ ဘာဆိုကး ဗိုကးဆာတို႔ ွကးသာ့
ွါ့သကးတို႔ ၾကကးသာ့ ၾကာ့သကး တို႔ အရကးေသာကး အေရာကးသကး တို႔

ထပးမထညး႓ဘူ့၈ ဟငး့ပဲ မ္ာ့မ္ာ့စာ့တယး၈ ေတားပါေသ့တယး၇ ကေလ့မရြိ၇
ဘာမရြိ ႏြစးေယာကး တညး့လဲ ႏြစးေယာကးတည့း ွငးေငျေလ့လဲ အသငးံအတငးံမို႔
ႏို႓မို ဆိုလုိ႔ကေတာံ စိတးေလြ္ာံေရ့အတျကး ဤီ့ဟငး့စာ့ပဵုနဲ႔ ဒီေန႔ အသာ့ငါ့
ေစ့္ႏႈနး့နဲ႔ ဤီ့စိတးတိုတို႔ ၾကညး႔လို ေတာငး ေကာငး့ဤီ့မယး၈

ခ္ယးတစး ခ္စးတယးတို႔ အဲဒါမ္ိဳ့ေတျ သဵု့်ပီ့ေ်ပာရငး ေသခ္ာ်ပီ ဤီ့စိတးၾကညး
ေနတဲံ အခ္ိန.း ..၈

ဤီ့က ထမငး့စာ့်ပီ့ရငး ေရေႏျ့က္က္ ေသာကးတတးတယး၈ ဤီ့ထမငး့စာ့
်ပီ့ခါနီ့ ဓါတးဘူ့ထဲကေန ေရေႏျ့ တစးချကး လတး ငြဲ႔ထာ့ေပ့ရတယး၈ သူ႔ဟာသူ

ဤီ့က လတးလတးကို ဆဲျေခၚရငး့ မီ့ဖိုထဲ ေရာကးလာၾကတယး၈ လတးက
ထဵု့စဵအတုိငး့ ဤီ့ပနး့ကနးထဲကို ဟငး့ခပး ထညး႓ေပ့ တယး၈ ဤီ့ကေတာံ ေွ့ေသ့၈
သူ႔ဟာသူ ဇျနး့ခကးရငး့ၾကီ့နဲ႔ ငဵု႔စာ့ေနတာပဲ၈ လတးပါ့စပး ထဲ အသာ့ဖတးေလ့
ဘာေလ့ ချဵဖို႔ ေွ့လို႔ ပနး့ကနးထဲေတာငး်ပနးထညး႓မေပ့ဘူ့၈ လတးတို႔ကေတာံ
ေတာငး

အမ္ာ့ၾကီ့စာ့

မ္ာ့မ္ာ့စာ့လို႔ဆို ခ္တးလစး ေနား........ ွတုတးၾကီ့ ်ဖစးလာလို႔ ကေတာံ

ေမ္ာကး မဟုတးဘူ့ ေချ့မေလ့......ေချ့မေလ့....ေချ့ညိဳေလ့.....

ဟငး့ခါ့

ဘာလို႔

မႈတး်ပီ့

တုိကးလုိကးခ္ငးေသ့တာ၈

ရခါစ

လူေတျေရြ႔မြာ

တစးခါလုပးမိလုိ႔ ေအားခဵရ်ပီ့ ကတညး့က လတးလဲ ေနာကးမလုပးရဲေတာံဘူ့၈
မကလကးနဲ႔တဲံ၈ ကလကးတာကို ဤီ့က မၾကိဳကးဘူ့တဲံ၈ ဒါ...... ကလကးတာ မြ
မဟုတးဘဲ ခ္စးတာကို့.............ေနား၈

ငြဲ႔ရငး

အပူက

ေလာငးဤီ့မယးေလ၈

အပူေလာငးရငး

ကေလ့ဆုိ့

ၾကီ့လို

ေအားဤီ့မယး၈
ဓါတးဘူ့က
မလတးလတးေထျ့

အေခ္ာငး
တို႔

ကျဲရဤီ့မယး၈

မြတးသာ့်ပီ့်ပီ၈

တစးခါ်ဖစး်ပီ့

ကတညး့က

ထမငး့စာ့်ပီ့ခါနီ့မြာ

ၾကိဳတငးငြဲ႔

စာ့ပျဲေပၚခ္လိုကး်ပီ့

ထိုငးရာက

ထာ့ေပ့လုိကး်ပီ၈
ဤီ့ကေသာကး်ပီ့တဲံ

ေရေႏျ့ချကးကို

မတးတတးရပး လိုကးတယး၈
ကဲ......ဘယးလိုလဲ ေဒၚခ္တးလစး၇ က္ဳပးအလ္ငး သျာ့ရမလာ့ ခငးဗ္ာ့
အလ္ငးသျာ့မလာ့ က္ဳပးကေတာံ အခ္ကး ေပ့ေန်ပီ၈
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ထဵု့စဵအတိုငး့ ထမငး့စာ့ ်ပီ့တာနဲ႔ လတးတို႔ ်ပႆနာက စ်ပီ၈
ထမငး့စာ့ ်ပီ့တာနဲ႔ ႏြစးေယာကး တစး်ပိဳငးနကး ွမး့သျာ့ခ္ငးလာတဲံ
်ပႆနာေပါံ၈
ဘယးလိုမြ ေ်ဖရြငး့လို႔ မရတဲံ ်ပႆနာကို ထမငး့စာ့်ပီ့တာနဲ႔ လတးတို႔
ရငးဆုိငးရ်မဲ၈
လတးၾကိဳ့စာ့ ၾကညး႓ပါတယး၈ အခ္ိနးေ်ပာငး့လဲဖို႔ေလ့ ဘယးလိုမြ မရဘူ့၈
ဤီ့ထမငး့စာ့ပျဲက ထရပးလိုကးတဲံ အခ္ိနးမြာ လတးကလဲ အခ္ကးေပ့ေန်ပီေလ၈
ဒါေပမယးံ သိတယး မဟုတးလာ့ ဤီ့စိတးတိုၾကီ့ အေၾကာငး့ကို၈
ဤီ့ သျာ့ပါ၇ လတးက ရေသ့တယး၇ ပနး့ကနးေတျ ေဆ့လုိကးဤီ့မယး၈
အဲဒါပဲ

.......

က္ဳပးဒါေၾကာငးံ

ေ်ပာတာေပါံ

အပိုငး့ (ှ၁)

အခနး့တစးခုဟာ

လူႏြစးေယာကး ေရြာငးသာေအာငး အေပါကးက္ယး ရမယး အိမးသာႏြစးလဵု့ ပါရမယး
ဤီ့ကိုလတး

ဒါမြေပါံ၈
ေဟာ....... အခနး့ဘကးကို လြညး႔ လာ်ပနး်ပီ ဤီ့ရယး....ေအာကးလႊာက
လူေတျလိုမ္ာ့ဆို ဘယးႏြယးံ လုပးပါံမလဲ၈ ေ်ခာကးေယာကး ခုႏြစးေယာကးေတျ၇
အငး့....လတးတို႔လိုေတာံ ေ်ခာကးေယာကး ခုႏြစးေယာကး စလဵု့ တ်ပိဳငးနကး
အိမးသာတကးခ္ငးတာမ္ိဳ့ေတာံ မ်ဖစးေလာကးပါဘူ့ေနား၈ ်ဖစးမ္ာ့်ဖစးရငး ေတာံ
ဒုကၡ၈ ဟုိဘကးခနး့ က အပ္ိဳၾကီ့ ႏြစးေယာကးေရာ လတးတိုလိုမ္ာ့ ်ဖစးသလာ့
မသိ၈ သူတို႔လဲ စာ့အတူတူ သျာ့တူတူ ပဲေလ၈ ေအာကးဆဵုထပးက အလႊာႏြစးလႊာ
ရထာ့တဲံ ဆနးနီတုိ႔ ေ်မပိုငးရြငး သာ့အမိကေတာံ ဒီ်ပႆနာ ်ဖစ းမြာ မဟုတးဘူ့၈
အိမးသာ က အေပၚတစးလဵု့ ေအာကးတစးလဵု့ကို့၈

တိုကးခနး့

တတးမ္ာ့တတးႏုိငးရငး

ဤီ့တို႓

ထာ့လိုကးခ္ငးေသ့၈

ဤီ့က

အက္ယးၾကီ့

အညာ

မြာလို

သစးပငး

ွယးေပ့ခ္ငးပါတယး၈

်ခဵက္ယးၾကီ့

ပနး့ပငးလဲ

နဲ႓

ေတာငး

ခ္စးကခ္စးတတးနဲ႓၈

်ခဵက္ယးၾကီ့ထဲမြာ စိုကးစမး့ သစးပငးပနး့ပငးေတျ၈ ညေနညခငး့ ဤီ့ ဘီယာတို႓၇
အရကးတို႓

ဇိမးခဵေသာကးဖို႓

လိုကးဤီ့မယး၈

ထီ့က္ာ့

်ခဵထဲမြာ

ထီ့က္ာ့ၾကီ့တစးစငး့

ေအာကးက

လဲ

စိုကးေပ့

ဒရငး့ဘကးေပၚမြာ

ဤီ့က

ေ်ခေညာငး့လကးဆနး႓နဲ႓ ဘီယာ ေသာကးလုိ႓၈ ေဘ့နာ့က ဒနး့ကေလ့ ေပၚမြာ
လတးကလဲအခ္ဳိရညးဘူ့ေလ့နဲ႓၈ ကဲ ဘယးေလာကးနိပးလဲ၈
အငး့ တစးေန႓ေန႓ေတာ႓ ေနရမြာေပါံ ဤီ့ရယးေနား၈ ေလာေလာဆယးေတာံ
လကးတို႓မြာ တိုကးခနး့ ေၾကျ့မေၾက ေသ့ဘူ့ ရြငးံ၈ အခနး့ွယးဖို႓ ဤီ့သူငယးခ္ငး့
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ဆီက ဆျဲထာ့တဲံေၾကျ့ေလ၈ ေတားေတား က္နး ေသ့တယး၈ တစးလကို ငါ့ေထာငး၇

နဵရဵတစးခ္ပး်ခာ့

အခနး့ခ္ငး့ကပးလ္ကး

ဤီ့နဲ႓

ဘယးလုိးမြ

မ်ဖစးဘူ့၈

ငါ့ေထာငး ဆပးေနရတာ၈ အခနး့ေလ့ွယး်ဖစးေအာငး ဆုိ်ပီ့ ဤီ့သူငယးခ္ငး့ က

ဟိုဘကးက ကေလ့ငိုသဵ၇ ဆူညဵသဵ ၾကာ့တာ နဲ႓ ဒီဘကးကေန သူ႓အသဵၾကီ့

ႏြစးသိနး့ေတာငး ထုတးေခ့္ရြာတာ၈ ရြစးေသာငး့ကေတာံ ေၾကသျာ့်ပီ၈

မို့ခ္ဳနး့သလို

ဒီအခနး့ ွယးမယးဆိုေတာံ လတးတို႓မြာ ဘာွငးေငျမြ ရြိတာ မဟုတးဘူ့၈
ထိုငးစာ့ေနခ္ိိနးေလ၈ ဤီ့လဲ အလုပးမရြိ၇ လတးလဲ အလုပးမရြိ၈ အဲ အိမွ
း ယးဖို႓ ဆိုတဲံ
ရညးရျယးခ္ကးနဲ႓ ဤီ့စုထာ့တဲံ ပိုကးဆဵငါ့ေသာငး့ ေတာံ ဘဏးမြာရြိတယး၈
အိတးတီ့ဆဲဗငး့ က္ဴရြငးႏြစးခု က
ဆိုေတာံ

ခုႏြစးေသာငး့ေပါံ၈

အဲေငျ

စုလို႓ရတဲံ ပိုကးဆဵႏြစးေသာငး့ရယး

ခုႏြစးေသာငး့

ကို

ထိုငးစာ့လိုကးတာ

အိတးတီ့ႏုိငး့ ဧ်ပီမြာ ကုနးေရာ၈ ဘာလုပးမလဲ၈ လတးတို႓မြာ ငြာ့ေနတဲံ၇ အိမးစေပၚ
တငးထာ့တဲံ ငါ့ေသာငး့ ပဲရြိတယး၈ တတးႏုိငဘ
း ူ့၈ ေနာငးခါ လာ မြေနာငးခါေစ့္၇
စေပၚငါ့ေသာငး့၇ တစးလ နြစးရာံငါ့ဆယးအိမးက စေပၚငါ့ေသာငး့ ်ပနးယူ်ပီ့ေတာံ
တစးလသဵု့ေထာငးနဲ႓ ေ်ခာကးလ တစးေသာငး့ တနး (စေပၚမရြိတ)ဲံ လခ္ဳပးလဵု့ခ္ငး့
တိုကးကေလ့တစးလဵု့ကို ငြာ့ပစးလုိကးတယး၈ ပိုတဲံေငျ သဵု့ေသာငး့ ႏြစးေထာငး ကို
အသဵု့စရုိတး လုပးမယးေလ၈ အဲဒီ သဵု့ေသာငး့ႏြစးေထာငးကုနးရငးေတာံ ဘာလုပး
ရမြနး့ မသိဘူ့၈ လတး လကးွတး လကးစာ့ေလ့ ေတျေတာံ ရြိတယးေပါံ၈

ေရာငး့ေစ့္ထကး

တစးေသာငး့

လဲ

ေလြ္ာံဤီ့မယး

ဆိုေတာံ

ယူခ္ငးတာေပါံ၈ အိမးငုာ့ ဘွကို တစးႏြစးေက္ား ်ဖတးသနး့ရုဵနဲ႓ လတးလတး
စိတးညစးေန်ပီ၈

ေ်ခာကးလေလာကး

ေနခါရြိေသ့

စေပၚနဲ႔

လတးမယးၾကာ့ထဲက

အာ့ေတျနာ၇

မ္ကးႏြာေတျ ပူရတယး၈ သူက ဘယးသူနဲ႓မြလဲ အေရာတွငး ေနတတးတာမဟုတး၈
အဲဒီေတာံ မခကး ဘူ့လာ့၈ လကးမြာသာ ဟိုလူ႓သျာ့ေလ့ ်ဖဲ်ပရ၇ ဒီလူ႓ မ္ကးႏြာခ္ဳိ
ေလ့ ေသျ့လုိကးရတဲ႓ေလ၈
ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး ကိုယးံအို့ ကိုယးံအိမး အခနး့ေလ့ တစးခုကို ်ဖစးႏုိငးရငးေတာံ
လတးလိုခ္ငးတာေပါံ၈ အခါအချငးံ လဲသငးံေနတယး မဟုတးလာ့၈ ဒီေတာံ ဤီ့လူပ္ိဳ
ဘွတုနး့က တူတူေနၾကတဲံ (ဤီ့နဲ႔လတး ညာ့ခါစ အိတးတီဆဲဗငး့ က အဲဒီ
ဤီ့သူငယးခ္ငး့ တိုကးခနး့ မြာပဲ ေနရေသ့ တယး) ဤီ့သူငယးခ္ငး့၇ လူပ္ဳိႀကီ့ သေဌ့
ဆီက ပထမ အရစးေပ့ဖို႓ ပိုကးဆဵ ငါ့ေသာငး့ဆျဲလိုကးတယး၈ ပထမ အရစးက
တစးသိနး့ဆို

ေတာံ

လတးလကးွတးလကးစာ့ေလ့ေတျ

ေရာငး့လိုကးတာနဲ႓

ၿပညးံသျာ့ရာ၈
တုိကးက အိတးတီ့ႏိုငး့ ကုနးခါနီ့မြာ ၿပီ့မယး၈ ဤီ့က္ဴရြငးကလဲ ဖျငးံလို႓
မရေသ့ ဘူ့၈ ေနာကးအရစးေတျကို ဘယးလို ေပ့ရပါံမလဲဆိုတာ စဤး့စာ့လို႓

အဲဒီတုနး့မြာ တိုကးကနးထရုိကး ဆရာံတပညးံနဲ႓ ေတျ႔တယး၈ အရစးက္လဲ
အရစးက္၇

ေအားေငါကးပစးလိုကးတာ၈

အိမးလခ

တို့ေတာငး့တာ၇ သူ႓အိမးကို သဵရုိကး ရငး လာၾကညးံတာ၇ ပိုကးဆဵေခ့္တာ၇ စပးစုတာ
အစဵုပါပဲ၈ အဲဒါေတျ အဲဒါေတျထကး အဓိက,က ဤီ့နဲ႓ ်ပသာနာ ၈

မရဘူ့၈ ဤီ့သူငယးခ္ငး့ကိုလဲအာ့နာတာေပါံ၈ ေၿခာကးလအိမးက အိတးထီ့ႏိုငး့
ေအာကးတိုဘာ

မြာ

ဤီ့သူငယးခ္ငး့အိမးမြာ

တစးႏြစးၿပညးံေတာံ
ႏြစးလ

ေလာကး

တိုကးကလဲ

မၿပီ့ေသ့နဲ႓

ၿပနးေနရေသ့တယး၈

ၿပီ့ေတာံ

တိုကးေဆာကးေနတုနး့ ေနာကးတစးရစးအတျကးလဲ သူ႓ဆီကပဲ ယူေပ့ လိုကးရတာ
ပါပဲ၈ ေနာကးတစးရစး က ငါ့ေသာငး့၈
အဲ ေနာကးတစးရစးၿပီ့ေတာံ ေနာကးတစးရစးလာၿပီ့ ေပ့စရာမရြိဘူ့၈ ဘာ
လုပးရမြနး့လဲမသိဘူ့၈ ဤီ့သေဘာ ကေတာံ အခနး့ကိုမယူေတာံဘဲ ၿပနးအပးခ္ငး
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ၿပီ၈ လတးက က္ေတာံ မိနး့မ မဟုတးလာ့၈ ဘယးၿပနးအပး ခ္ငးပါမလဲ ဤီ့သူငယး

ႏြစးေထာငးံငါ့ရာ၈

ခ္ငး့ကိုလဲ အာ့ေတာံနာတာေပါံ၈ ဘယးၿပနးအပးခ္ငးပါံမလဲ ဤီ့သူငယးခ္ငး့ လူပ္ဳိႀကီ့

အၿမတးချနး

တစးကိုယးတညး့၈ အေမျေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ရထာ့တာ၈ သူကသာ ေခ့္မယးဆိုရငး

ဤီ့သူငယးခ္ငး့ကို တစးလ ငါ့ေထာငး ဆပးတယး၈ က္နးတာ အသဵု့စရိတးေပါံ၈

လတးက လိုခ္ငး တယး၈ အဆငးေၿပတာနဲ႓ ၿပနးဆပးမြာေပါံ၈ ဤီ့ကေတာံ ေၿပာမရဘူ့၈
မလုပးခ္ငးဘူ့ေလ၈

ငါ့ေထာငး

ခုေတာံ
သဵု့ေသာငး့

ေႏျရာသီ

ွငးေငျမရြိတဲံအခ္ိနး

အတျကးကို

ဤီ့သူငယးခ္ငး့ဆီမြာ

ဆပးတယး၇

ႏိုငးတီ့ွမး့က

သဵု့ဖို႓နဲ႓

လတးက

တစးႏြစးအတျကး

တစးလသဵု့ေထာငးစုတယး၈

ရြစးေသာငး့
ငါ့ေသာငး့

ွငးသျာ့ၿပီ၈

ႏိုငးတီ့က

ဆပးတယး၇

တစးလကို

ေတားပါေသ့တယး၈ ဤီ့သူငယးခ္ငး့က ႏြစးအိမးံ တစးအိမးေနတာဆိုေတာံ

ငါ့ေထာငးနဲ႓ ေနာကးသဵု့ႏြစးဆပးမြ တိက
ု းခနး့ေႀကျ့ကေႀကမြာပါလာ့၈ (မဂၤလာစဵုတျဲ

အက္ဳိ့အေႀကာငး့သိၿပီ့ သူ႓အေမ စိနးလကးစျပးႀကီ့ ထုတးေပ့ရြာတယး၈ သူကလဲ

ေလ့ ဘာ ေလ့ ဒီႀကာ့ထဲ ေပါကးရငးေတာံလဲ တစးမ္ဳိ့ေပါံေလ)၈ ဤီ့သကးဤီ့ႀကီ့

အေမျထိုငးစာ့ တဲ႓သူဆိုေတာံ ေငျအမ္ာ့ႀကီ့ မရြိဘူ့ေလ၈ လတး တို႓က အာ့နာၿပီ့

ေရ ႏိုငးတီဖိုကး က ေက္ားမြ တိုကးခနး့က္ယးတို႓၇ ေၿမတို႓ဆိုတာ စိတးကူ့ယဤးႏိုငးမယး

ၿငငး့ေတာံ သူကိုယးတိုငးသျာ့ေရာငး့ၿပီ့ ေငျတစးသိနး့ထပးေခ့္တယး၈ အခနး့ေလ့

ရြငးေရ၈ စိတးကူ့ပဲ ယဤးရမြာ ေနား၇ လကးေတျ႓ ဘယးလိုလဲ မသိေသ့ဘူ့၈

အဖတးတငး သျာ့ေအာငး လုပးလိုကးပါတဲ၈ံ
ဤီ့က္ဴရြငးက
ဒီတိုကးေၿပာငး့

`ေဟာဗ္ာ ၇ မီ့ၿငိမး့သျာ့ၿပီ၇ မီ့ပ္ကးသျာ့တာလာ့ ေဒၚခ္တးလစး`

ႏိုငးတီ့ဇူလိုငးက္မြ

ေတာံကို

ဘာွငးေငျမြ

ၿပနးဖျငးံလို႓ရတယး၈
မရြိ

ေသ့ဘူ့၈

လတးတို႓

ရယးစရာ

ေတာံ

ေကာငး့တယး၈ ကိုယးံေငျ ငါ့ေသာငး့၇ သူမ္ာ့ေငျႏြစးသိနး့နဲ႓ ကိုယးက တိုကးခနး့
ပိုငးႀကီ့

ေပါံေလ၈

ဒီတိုကး

ေၿပာငး့တဲံအခ္ိနးမြာ

အေတားရယးရတယး၈

ေရႊေက္ာငး့ေၿပာငးေၿပာငး၇ ွမး့ေခါငး ေခါငး အၿဖစးေလ၈ လကးထဲ ပိုကးဆဵက
မရြိေတာံဘူ့၈ ေငျသဵု့ေသာငး့ ေက္ားက ကုနးၿပီ၈ မထူ့ေတာံပါဘူ့၈ ေႀကျ့ထူမပူ ၇
သနး့ထူမယာ့

ဆိုတဲံ

စကာ့အတိုငး့

ဤီ့သူငယးခ္ငး့ဆီက

ေငျသဵု့ေသာငး့

ထပးယူရၿပနးတယး၈ ဤီ့သူငယးခ္ငး့ရဲံ အ ေႀကျ့ဟာ ႏြစးသိနး့နဲ႓သဵု့ေသာငး့ေတာငး

`မီ့မပ္ကးဘူ့ဤီ့၇

ငါ့ဆယး

ႏြစးေသာငး့ရြိတယး၈

ပဲ

ဤီ့ကယူေတာံ

က္ဴရြငး

မီ့အာ့တကးတာေႀကာငးံ

ၿဖစးမယး၇ တကးလိုကး က္လိုကး ဆို မီ့ကၽျမး့ ေရာ`
`ဒုကၡပဲကျာ`
ဤီ့ထျကးခဲံေလ၇ မီ့လဵု့အသစးရြိတယး ၇ လတး တပးးေပ့မယး လြ္ပးစစး
လဲ

သူဘာမြ

သိတာမဟုတးဘူ့၈

မီ့လဵု့ေတာငး

လဲတတးတာ

ဘာေတျ လိုကးကုနးမြ လဲ လတးက စို့တယးေလ၈ မီ့လဵု့ကၽျမး့ရငး လတးပဲ

တစးလကို

အခနး့ငြာ့ခ

မီ့လဵု့ကၽျမး့တာပဲၿဖစးမယး၇

မဟုတးဘူ့၈ မ္ကးစိ ကမႈနး၇ ေဒါသကလဲ ေဒၚသ နဲ႓ဆိုေတာံ မေတားဓါတးေတျ

ဤီ့မြာ က္ဴရြငးေက္ာငး့သာ့ ေလ့ရာေလာကးရြိတယး၈

ွငးေငျဟာ

တတးတယးေလ၈

အေႀကာငး့

ၿဖစးသျာ့ ေတာံတယး၈

တစးေယာကးကို

`အဲ အဲ ၿပႆနာတစးခုက ၿဖစးၿပနးၿပီ၈ အိမးသာ တကးရငး ဤီ့က စာဖတး

က

လတးတို႓

တတးတယး ၈ မီ့ဖိုကျိဳငးပ္ကး လဲ ကိုယးံဟာ ကိုယး ဆကးလိုကးတာပဲ၈

တစးလကို
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ဒီလိုမီ့လဵု့ ခဏခဏ ကၽျမး့ေနလို႓ေတာံ ဘယးၿဖစးမလဲ၈

အိုေက …. အိုေက ၇ ေတျ႔ၿပီ၇ ေဆ့ေပါံလိပးမ္ာ့ စကၠဴအိတးနဲ႓ ထညးံထာ့ရ
ထယးလို႓ဗ္ာ ႀကညးံ ႀကညးံ အၿပစး က မလျတးခ္ငးေသ့ဘူ့၈ ဤီ့ဟာေလ၇ တ

ဒီိလိုပဲ ဤီ့ရဲံ

ကယးပဲသိလာ့၈ လတးအိမးသာ ကထျကးလာေတာံ ဧညးံခနးမြာ ဤီ့က ေဆ့ေပါံ

ကဲ ဤီ့ရယး၇ ညညးညဴ စိတးတိုတာ ေနာကးထာ့ ၇ ၿမနးၿမနးေလ့ ဆငး့

လိပးကို မီ့ခို့ ေထာငး့ေထာငး့ ထေအာငး ဖျာ့ရြဳိကးရငး့ ၿငိမးသကးေနတယး၇

ေတားမူပါ၇ လတးးမြာလဲ ဗိုကးနဲ႓ပဲရြငးံ ၈ ဤီ့ကိုညြာလို႓ ဟိုေတျ့၇ ဒီေတျ့နဲ႓ စိတးကို

လတးကေတာံ အိပးခနး့ထဲ တနး့သျာ့ၿပီ့ သိမး့ထာ့တဲံ မီ့လဵု့အသစးကို ယူၿပီ့

ေဖ္ာကးထာ့ ရတာ၈ ပနး့ကနးေတျကို ဇိမးဆျဲေဆ့ရငး အႏၱရာယးကို လျယးထာ့

အိမးသာမီ့ကို လဲလက
ို းတယး၈ လတး အတျကး ဘာမြ မခကးပါဘူ့၈ မီ့လဵု့လဲတာ

ရတာ၈

ေလာကးေတာံ လတးသိပး ကၽျမး့ေနပါၿပီ၈
ဟငး မီ့မရြိဘဲ ဒီတိုငး့သျာ့မလို႓လာ့ ၇ မီ့လဵု့တပး အဵု့မယးေလ ရတယး၇

ဤီ့ေရ ဒူ့ကို ေဆ့လိမး့မယးေလ၇ ေတားၿပီ ေတားၿပီ ညက္မြပဲ လိမး့မယး၇ ဒူ့

လတး ၿပီ့မြ တပးေတာံမယး ေႀသား ဤီ့ရယး၇ ခကးပါဘိေတာံ၇ မီ့မရြိတာက

ကခုက္ေတာံ ေပ္ာကးသျာ့ ၿပနးၿပီဗ္ာ၇ ေလြကာ့တကးလို႓ပါဤီ့ရဲံ ၇ နာ့လုိကးေတာံ

ကိစၥမရြိဘူ့၈

ေပ္ာကးသျာ့တာေပါံ၇ ကဲ ဒီေန႓လယး နာ့လကးစနဲ႓ နာ့လိုကး ဤီ့၇ ဤီ့ဆငး့လိုကး

အႏၱရာယး ကို လျယးမထာ့ႏိုငးေတာံဘူ့ရြငးံ၈
ဒီနာ့မြာ ထာ့တ႓ဲ ေဆ့လိပးႏြစးလိပး ဘယးေရာကးၿပနးပလဲ၈
ေဟာ ႀကာ့ရပါၿပီ၈ ဧညးံခနး့ထဲက ဤီ့ရဲံအသဵ၇ လတး အိမးသာ ထဲွငးမလို႓၇
ခဏပဲရြိေသ့တယး၈

တကးလိုကး မလုပးနဲ႓ေတာံ၈
လုပးမယး ၇ ႏို႓မို႓ဆို က္ဳပးအိပးမိလိမးံမယး၇ တစးခါတ ေလပဲ၇
တာ့လို႓လဲ ရမြာမဟုတးတဲံ တူတူသျာ့၇ သျာ့ တစးယူသနး သမာ့ႀကီ့ေရ၈
ေန႓ လယးထမငး့စာ့ ၿပီ့တာနဲ႓၇ လြညးတနး့ထိပး က မီနီမာ့ကကး ေတျကို မသျာ့ရ
မေနႏိုငးတဲံ

ေဒၚခ္တးလစး က္ဳပးေဆ့ေပါံ လိပးေတျ ဘယးမြာသိမး့လိုကးသလဲ

ေရာဂါဤီ့မြာရြိတယး၈ ေန႓လယးအိမးမြာေနရငး အိပးမိမြာ

စို့လို႓တဲံ၈

အိပးမိရငး ွလာမြာ သူေႀကာကးတယးေလ၈

ဆကးတီ စာ့ပျဲ အဵဆျဲထဲမြာေလ ဤီ့ရဲံ အိုေက …. အိုေက အိုသာေကတာ

ဒီေတာံ ထမငး့စာ့ၿပီ့ကတညး့က ညေနက္ဴရြငးခ္ိနး သဵု့နာရီ မတိုငးခငးထိ

တစးခါတေလ ေတျ႓ခ္ငးမြ ေတျ႓တာ ဆိုေတာံ စိတးကမေၿဖာငးံဘူ့၈ဤီ့ ေတျ႔လာ့

မီနီမာ့ကကးေတျ၇ စတို့ဆိုငး ေတျကိုသျာ့တယး၈ ပစၥညး့အသစးအဆနး့ေတျကို၇

မေတျ႓ပါဘူ့ဗ္ာ …. ရြာတာပဲ

မေၿပာဘူ့လာ့၇ မေၿပာဘူ့လာ့၇ ကိုယးံလူ

ေလြ္ာကးႀကညးံတယး၈ တိုလီမုတးစ အထူ့အဆနး့ပစၥညး့ေလ့ေတျကို ွယးတယး၈

အေႀကာငး့ ကိုယးပဲသိပါတယးလို႓ဆို၈ ရြိပါတယး ၇ ဤီ့ကလဲ ၇ အဵဆျဲေထာငးံေလ့မြာ

နယူ့စးွိခိဘို႓၇ တိုငး့မး တို႓သျာ့ ထုတးတယး၇ ႏြစးနာရီချဲေလာကးမြ အခနး့ၿပနး

စကၠဴအိတးနဲ႓ ထညးံထာ့ တယး ၇ ေထာငးံေလ့မြာေလ၈

လာလိမးံမယး၈ အဲဒါ ေန႓တိုငး့သူ႓အက္ငးံပဲ၈
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လတးကေတာံ ထမငး့စာ့ၿပီ့တာနဲ႓ လတး ထဵု့စဵအတိုငး့ အိပးရာေပၚ

ဤီ့ ႏြစးခ္ကးချဲေရာကးေအာငး ၿပနးလာေနား၈ လတး ေကားဖီအဆငးသငးံ

ေရာကး သျာ့ၿပီ၈ နဵနကးေလ့နာရီ အိပးရာ ထထာ့ရတာ ေန႓ခငး့တစးေရ့မအိပးဘဲ

လုပးထာ့ မယး၈ ေန႓လယး ေရခ္ဳိ့ဖို႓ ေရလဲ ဖျငးံရဤီ့မယး၈ ေန႓လယး ေကားဖီနဲ႓ စာ့ဖို႓

လတး ဘယးလိုမြမေနႏိုငးဘူ့၈ ဤီ့ဘယးလိုေၿပာေၿပာ၇ ဒါကိုေတာံ ေဆာရီ့ ပဲဆရာ၈

ကိတးမုနး႓ တစးပိုငး့ က္နးတာ ေလာကးမြာပါ၈

ေဒၚခ္တးလစး က္ဴပးပိုကးဆဵအိတးေရာ၇ ေဟာ ႀကညးံ၇ မ္ကးလဵု့ေမြ့ေနၿပီ၇

သဵု့နာရီမြာ

ေကားဖီေသာကး၈

ၿပီ့ေတာံ

သဵု့နာရီချဲ

အမီ

လတးတို႓

ေၿပာလို႓လဲမရဘူ့၇ ေဟ့ ထၿပီ့ ေစ့္ေတျ ဘာေတျ သျာ့ပါလာ့၇ အကၤ္ီတို႓ထဘီ တို႓

က္ဴရြငးၿပနး သျာ့ရမယး၈ ေႀသား ဤီ့ စီ့ကရကးဘူ့ွယးဖုိ႓ သတိရမြာ ထငးပါရဲံ၈

သျာ့ွယးေလ ေဒၚခ္တးလစး၇ ဇယးေွ့၇ ဇယးေွ့၇ ဇယးေွ့ မသျာ့ဘူ့လာ့၈

ရမြာပါ၈

အိပးရာေပၚက လတးက မ္ကးလဵု့ေတျ မြတးထာ့ရငး့ ေခါငး့ကိုယမး့တယး၈

သူ႓ဟာ

သူေမံ၈

ၿပီ့ေတာံ

လတးကိုပဲ

……

လတး

ဆကးမေတျ့

ႏိုငးေတာံဘူ့၈ အေတျ့စေတျ ၿဖတးေတာကးၿပီ့ လတး အိပးေပ္ားသျာ့ခဲံၿပီ၈

ဟငးံ အငး့ ဒီအခ္ိနးမြာေတာံ လတးကို ဘာနဲ႓မ္ လာၿမြဴဆျယးလို႓မရဘူ့မြတး၈
ေအ့ေနား၇ ေန႓လယး၇ ေန႓လယးအိပးၿပီ့ ွတုတးႀကီ့ ၿဖစးလာလို႓ ကေတာံ၇ ေသ့
ေသ့သျယးသျယး ဆလငး့ေဘားဒီေလ့ တစးေယာကးကို ရြာရမယး၇ ႀကာ့လာ့
ေဒၚခ္တးလစး၇
ႀကာ့တယး၇ ႀကာ့တယး၈ ဤီ့ဘာသာ ရြာခ္ငးရြာ၇ မရြာခ္ငးေန၇ လတးကို
ွတုတးႀကီ့ဆိုၿပီ့ ပစးခ္ငးလဲ ပစးခဲံေတာံ၈ အၿမဲ ရြဴ့ရြဴ့ရြာ့ရြာ့၇ ေဒါသၿဖစးေနက္
ဤီ့ကို

လတးက

ဒီအခ္ိနးမြာေတာံ

အာ့လဵု့ကို

အရြဵဳ့ေပ့ၿမဲအတိုငး့

ဘာမြ

+++++

ၿပနးမေၿပာႏိုငးေတာံဘူ့၈ အိပးခ္ငးမူ့ရီနဲ႓ အေတျ့ေတျ ရြဳပးယြကးခတးကုနးစၿပဳေန ၿပီ၈
ဤီ့ေရ၈ ဤီ့သျာ့ရငး အၿပငးကတဵခါ့ ေသာံခတး သျာ့ဖို႓ မေမံန႓ဲဤီ့၈
ဤီ့ကို နာ့တဲံေန႓မြာ ဆိတးရို့စျပးၿပဳတး လုပး ေပ့ရဤီ့မယး၈ ဆိတးရို့တို႓၇
ွကးရို့တို႓က ၿခငးဆီအာ့ေကာငး့ တယးေလ၈ သဵဆျဲတဵခါ့ ဆျဲပိတး သဵေႀကာငးံ
လတးမ္ကးလဵု့ေတျပျငးံမလို၇ ၿဖစးသျာ့ၿပီ့မြ ၿပနးမြိတးသျာ့တယး၈ ဤီ့တဵခါ့ဆျဲရငး ဒီ
လိုခ္ညး့ပဲ၈ ဟိုဘကးကအပ္ဳိႀကီ့ေတျရဲံ တဵခါ့ဆျဲသဵက္ရငးေတာံ သူေဒါသၿဖစးၿပီ၈
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တကယးတမး့က တယးလီဖုနး့ လာပါေစလုိ႓ သူ ဆုေတာငး့ေနတာ၈ သူ႓အေမ
ရဲ႔ဖုနး့

မဟုတးဘဲ

အေပၚထပးလႊာေတျက

တယးလီဖုနး့

လာပါ

ေစလုိ႓

ဆုေတာငး့ေနတာ၈ တီဗျီရြိတဲံ အလႊာ ေတျက ဖုနး့ေပါံ၈ ဒါမြ သူတီဗျီသျာ့ၾကညးံလို႓
ေကာငး့မယးေလ၈ တီဗျီကုိ ဆနးနီ သိပးႀကိဳကးတယး၈ အထူ့ သ်ဖငးံ ဆနးနီ
အႀကိဳကးဆုဵ့က

ေၾကား်ငာနဲ႓

နာ့လညးႏုိငးစျမး့

ရြိတယး၈

ႏုိငးငဵ်ခာ့ကာ့ေတျပဲ၈
ႏိုငးငဵ်ခာ့

ေၾကား်ငာက

ကာ့ေတျကေတာံ

ဆနးနီ႓ကို

ဇာတးလမး့ထဲက

လူႀကီ့ေတျဟာ သူ႓အေဖလို လူမ္ိဳ့ေတျလို႓ အနးတီ ေမရီ ေ်ပာ်ပထာ့ဖူ့လုိ႓
သူၾကညးံတာ၈
ေသနတးပစးတာတို႓၇ ထုိ့တာ ႀကိတးတို႓က္ ဆနးနီေၾကာကးတယးေလ၈

အပိုငး့ (ှ၂)

'ဆနးန'ီ
ညခုႏြစးနာရီမြာေတာံ

သုဵ့ထပးတုိကးရဲ႔

အလႊာေလ့ေတျဟာ

်ပနးၿပီ့

သကးွငးလႈပး ရြာ့လာခဲံတယး၈
မီ့ေရာငးေလ့
ကေလ့ငိုသဵ၇

ေတျ

ဇျနး့သဵ၇

တဖ္ပးဖ္ပး

ပနး့ကနးသဵ၇

လငး့လကးလာၾကၿပီ့
ခ္ကးသဵ်ပဳတးသဵ၇

တီဗျီဖျငးံသဵ၇

စကာ့ေ်ပာသဵ၇

တစးလုဵ့သာ

ရြိတဲံတယးလီဖုနး့အနကးႀကီ့ကလဲ

အဲဒီအခ္ိနးမြာ တဂျမးဂျမး ်မညးစ်ပဳတယး၈

သာ့အမိ

ႏြစးေယာကး

အနးတီေမရီ

ွယးလာတဲ႓

ဟငး့နဲ႓

နာ့ေနတာ၈ သျာ့တဲံ ကိစၥ အဆငးမေ်ပခဲံလုိ႓ စိတးညစးေနတာလဲ ပါတယး၈
အနးတီေမရီ
်မငးတယး၈

စူ့ရြရြ ဟငး့နဵ႓ ေကၽျ့နဵ႓ ေတျကလဲ တစးကိုယးလုဵ့ကို ဖုဵ့လႊမး့လုိ႓၈
လုဵ့မြာ

အိပဲံ၇အိပဲံ နဲ႓ အေပၚလႊာက ဆငး့လာတယး၈ အနးတီေမရီ အ်ပငးက ်ပနးေရာကးတာ
မၾကာေသ့ဘူ့၈

လူေခၚဘဲလး်မညးသဵ တုိ႓နဲ႓ ဆူညဵလႈပးရြာ့စ ်ပဳတယး၈

တစးတက
ုိ း

ထုဵ့စဵအတုိငး့ သာ့လုပးသူကို ေခၚရငး့ အနးတီေမရီရဲ႔ ခႏၶာကိုယးႀကီ့

ဖုနး့နာ့ေရာကးတဲံ

အနးတီေမရီ

်ပဳဵ့ရျငးသျာ့တာပဲ၈

အခ္ိနးက္မြ

ဖုနး့ေကာကး

'အာ့ပါ့ပါ့၇

အာ့ပါ့ပါ့

ဆနးနီကသူ႓

ကိုငးလုိကးတာ
နဲ႓

နဲ႓

ဆူညဵေနေအာငး

အေမကို

ဆနးနီမ္ကးႏြာ
သူ႓အေမကို

ေမ့ေတာံ တယး၈ အနးတီေမရီက လကးကာ်ပထာ့ရငး့ စကာ့ေ်ပာတယး၈
'ဟုတး ပါတယး၇ ဘယးသူ၇ ေၾသား ….. ဟုတးကဲံ …. ခဏကုိငးထာ့ပါေနား'

တယးလီဖုနး့ ်မညးလာတဲံအခ္ိနးမြာ ဆနးနီကတယးလီဖုနး့နာ့မြာ ရပးရငး့
လမး့မ

ဘကးကုိ

ေင့ေနတယး၈

တယးလီဖုနး့

ကို

သူမၾကာ့ေပမယးံ
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အနးတီေမရီ ဖုနး့ကို ေဘ့ခ္လုိကးတာနဲ႓ ဆနးနီ သိၿပီ၈ သူ႓အေမဖုနး့
မဟုတးေတာံ

ဘူ့ဆုိတာကုိ

ဆနးနီသိၿပီ၈

အနးတီေမရီ

က

ဆကးတီစာ့ပျဲ

ေအာကးက စာရျကးေလ့ေတျထဲက တစးရျကးယူၿပီ့ စာေရ့လုိကးတယး၈

မ္ကးႏြာရႈဵ႔မဲံ သျာ့ေတာံတယး၈ စာရျကး ထဲမြာ ေရ့ထာ့တာက ေဒၚခငးေလ့တဲံ၈

ဆနးနီက စာရျကးေလ့ကိုငးရငး့ အ်ပငးထျကးသျာ့တယး၈ ေလြကာ့နာ့က
ေဒၚခငး့ေလ့လုိ႓ ေရ့ကပးထာ့တဲံ ဘဲလးခလုတး ကုိ ႏြိပးလုိကးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ
သူတုိ႓အခနး့ေရြ႔ကေန အေပၚကို ေမားံၾကညးံေနတယး၈ ေဟာ … ွရနးတာမြာ
ေပၚလာၿပီ၈ ဒါက အပ္ိဳႀကီ့ အငယးမ၇ ဆနးနီက လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓ ဖုနး့ေ်ပာ်ပၿပီ့
သူတုိ႓ အခနး့က တျဲေလာငး့ႀကိဳ့ေလ့မြာ စာရျကး ညြပးေပ့လုိကးတယး၈

်ပနးတကးမသျာ့

ေသ့ဘူ့၈

်ပနးွငးလာေတာံ
ဧညးံခနး့က

အနးတီေမရီက

ႏြစးေယာကး

ထုိငး

အေပၚလႊာ

ကုလာ့ထုိငးမြာ

က္က္နန ေနရာ ယူထာ့ၿပီ့ ေနၿပီ၈ စီ့ကရကးတစးလိပးကုိလဲ လကးၾကာ့မြာ
ညြပးရငး့ ဖုနး့လာ ေ်ပာမယးးံ အပ္ိဳႀကီ့ရဲ႔ အၿငိမးမေနဘဲ ဟိုေလြ္ာကး ဒီေလြ္ာကးနဲ႓
တီဗျီၾကညးံဖုိ႓ အၾကဵ ထုတးတယး၈

အနးတီေမရီ က ထုိငးရာမထ ေဖားေဖားေရျေရျ ဖိတးေခၚလုိကးတယး၈
အနးတီေမရီရယး၇

မျနး႓အေဖမ္ာ့လာ့၇

မျနး႓အေဖဆုိရငး မျနး႓ကိုပဲေခၚမ္ာေပါံ၈ တစးခါ မြ ေတာံလဲ မဆကးပါဘူ့၈ ဒါမြမဟုတး
ဟုိေကာငးေတျ မ္ာ့လာ့၇ ကိုႀကီ့လာ့၇ ကိုေလ့လာ့၈ တစးခုခု ေတာငး့လုိ႓ ကေတာံ

'ဟဲလုိ … ေဒၚခငးေလ့ ေ်ပာေနပါတယး၇ ဘယးသူပါလဲ'
အနးတီေမရီက ေဒၚခငးေလ့ကို မ္ကးေတာငး မခကးဘဲၾကညးံေနတယး၈
ေဒၚခငး ေလ့ မ္ကးႏြာ ၿပဳဵ့သျာ့တယး၈
'ေၾသား… ထျနး့ထျနး့လာ့၇ ေ်ပာ…ေ်ပာ'
အနးတီေမရီ႔ မ္ကးလုဵ့ေတျ ပိုၿပီ့အေရာငးေတာကးလာတယး၈ ဆနးနီလိုပဲ
မ္ကး ေတာငး ေတျကို တဖ္ပးဖ္ပး ခတးတယး၈
'ဟုတးလာ့၇ ေမရီဂ္ိနး့ေကာ ေနေကာငး့ရဲ႔လာ့'
အလိ…
ု အပ္ိဳႀကီ့က ေမရီဂ္ိနး့ေတျ ဘာေတျနဲ႓၇ သူ႓မြာအနးတီေမရီတုိ႓လို
လူမ္ိဳ့ အေပါငး့အသငး့ ေတျ ဘာေတျ နဲ႓လာ့၈

'လာ…လာ၇ အနးတီခငးေလ့၇ စာ့ၿပီ့ခဲံၿပီလာ့'

'ၿပီ့ေသ့ပါဘူ့

ဖုနး့ကုိေကာကးကုိငးတယး၈

ခငးေလ့ပါ့စပး နဲ႔ ေတျ႔သျာ့မြာေပါံ၈

သျာ့ၿပီ၇ အဲဒီ အခနး့မြာ တီဗျီမြ မရြိဘဲ၈

အခနး့ထဲ

ရြငးပဲေလလို႓ အနးတီေမရီက မ္ကးလုဵ့ ေတျနဲ႓ ေ်ပာတယး၈
ေဒၚခငးေလ့က

အနးတီေမရီ႔ လကးထဲက စာရျကးကုိ ဆနးနီ လြမး့ယူဖတးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ

ဆနးနီ

အဲဒါကို ကၽျနးမလဲ သိခ္ငးေနတာ၇ ဒီတုိကးမြာ ဖုနး့လာအနညး့ဆုဵ့ဟာ

ေၾကာငးေလ့ေတျအစာေကၽျ့ေနတာ၇

ဘယးက ဖုနး့ပါလိမ'းံ

'လာမြေပါံ …. ဤပုဒးေန႓ ဆိုေတာံ ပိုေကာငး့တာေပါံ၈ လိပးစာေလ့
ေသခ္ာေ်ပာပါဤီ့'
အမယး…

အပ္ိဳႀကီ့က

ခ္ိနး့ေနတယး

ပါလာ့၇

ဘယးကုိသျာ့မြာလဲ၇

ဘာကိစၥလဲ၈
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'ဟုတးတယး၇

သျာ့မလို႓ဟာ၇

မေရာကး်ဖစးလုိကးဘူ့၇

ဒီႏြစးေတာံ

'ရတယး၇

ေရာကးေအာငး သျာ့မယး မြနး့ထာ့တယး၇ စိတးခ္၇ စိတးခ္၇ လာမယး၇ ေမရီဂ္ိနး့ကုိ

တနး့လနး့ ႀကီ့မိ'ု႓

ေ်ပာလိုကးေနား … ထျနး့ထျနး့'

်မနး်မနးမႈတး ထုတးလုိးကး တယး၈

ကေလ့ေတျ

အစာေကၽျ့လ္ကး

'ဟုတးၿပီ…ဟုတးၿပီ၇ ဂျတးႏုိကး၇ ဂျတးႏိုကး၇ အနးတီခငးေလ့'

ေဒၚခငးေလ့ လြမး့ေပ့တဲံ

ေဒၚခငးေလ့က ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘဲ သုတးေ်ခတငးသျာ့တယး၇ ဟုတးတယး၇

ပိုကးဆဵငါ့က္ပးကုိ ရုတးတရကး မယူေသ့ဘဲန႓၈ဲ
'အနးတီခငးေလ့ တုိ႓မြာ ေမရီတုိ႓လို က်ပာ့မိတးေဆျရြိလာ့၇ ဟုတးလာ့'

ဒီက ဘာ်ပနးေ်ပာ ရမြာလဲ၇ ဘာဂျတးႏိႈကး လဲ၈ သူတို႓လို ဒီကမြ မႏိႈကးတတးတာ၈
ေဒၚခငးေလ့ေဆာငးံေဆာငးံ၇

'မရြိပါဘူ့… ဘာ်ပဳလို႓လ'ဲ
'ေၾသား…အနးတီခငးေလ့

မထုိငးေတာံဘူ့၇

အနးတီေမရီ က သိပးမေက္နပး ခ္ငးဘူ့၈ ဒါေပမယးံ ဘာတတးႏုိငးမြာလဲ၈

ေဒၚခငးေလ့ ဖုနး့ကိုခ္လိုကးတာနဲ႓ အနးတီေမရီ ပါ့စပးထဲက စီ့ကရကး
မီ့ခို့ေတျ ကုိ

ရတယး၇

ေဆာငးံေဆာငးံနဲ႓

်ပနးတကးသျာ့ခ္ိနးမြာ

ဖုနး့က ထပး်မညးလာ်ပနးတယး၈ အနးတီ ေမရီ ဖုနး့ထကုိငးရ်ပနးတယး၈
ေ်ပာတဲံထဲမြာ

ေမရီဂ္ိနး့

ဆုိတာေလ

ပါသလာ့လိ'ု႓

ဂနာမၿငိမး ်ဖစးေနတဲံ ဆနးနီရဲ႔ အာ့ပါ့ပါ့၇ အာ့ပါ့ပါ့သဵက ဆူညလ
ဵ ာ
်ပနးတယး၈

ေဒၚခငးေလ့ ရဲ႔ စပးစုရနး ေကာဆုိတဲံ မ္ငးႏြာထာ့ကုိ အနးတီေမရီ

'ဟုတးပါတယး၇ ၾကညးံလိုကးပါဤီ့မယးေနား၇ ခဏေလ့ကိုငးထာ့ပါ'

ကေတာံ နညး့နညး့မြ မ်ဖဳဵဘူ့၈
'ဤပုဒးေန႓ က္ရငး အဲဒီေမရီဂ္ိနး့တုိ႓ဆီ အနးတီခငးေလ့တို႓သျာ့မလုိ႓လာ့၇
ဟုတးလာ့'
'အငး့… ဟုတးတယး သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကးေလ၇ ေမရီဂ္ိနး့ ဆုိတာ
နာမညး ေ်ပာငးေပါံ'
ေဒၚခငးေလ့ က ပုိကးဆဵကုိ စာ့ပျဲေပၚ တငးခဲံၿပီ့ လြညးံထျကးလုိကးတယး၈
'ထုိငးပါဤီ့လာ့ ….. အနးတီခငးေလ့ရဲ႔၇ ်ဖညး့်ဖညး့ေပါံ'

အနးတီေမရီ ဖုနး့ကို ေဘ့ခ္လုိကးတာနဲ႓ အနာ့ေရာကးလာတဲံ ဆနးနီ႓ကုိ
အနးတီေမရီက

လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓

အ်မျာညီအစးမ

တို႓

အခနး့လိုး႓

ေ်ပာလုုိကးေတာံ ဆနးနီ ပုိသေဘာ က္သျာ့တယး၈ (အ်မျာညီအစးမကုိ ဆနးနီက
သိပး

သေဘာက္

တာကုိ့)၈

တဟဲဟဲနဲ႓

သျာ့တၿဖဲၿဖဲ

လုပးၿပီ့

သူ႓အေမ

ေရ့ထာ့တာက ေဒၚသငး့သငး့ တဲံ၈ အ်မျာညီအစးမရဲ႔ အေမေပါံ၈
ဆနးနီက ေခါငး့ညိတးညိတးနဲ႓ စာရျကးကို ယူၿပီ့ အ်ပငးကုိ သုတးခနဲ
ေ်ပ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ ေလြကာ့နာ့က ဤီ့ထျနး့ႏုိငး ဆုိတဲံ ဘဲလးကုိ မႏြိပးေတာံဘဲ
တုိကးအေပၚထပးကို အေ်ပ့တကးေတာံတယး၈ အခနး့ကုိ ေရာကးေတာံ မြ တဵခါ့
ေခါကးတယး၈ ဖျငးံေပ့တဲံသူက အ်မျာညီအစးမထဲက တစးေယာကး၈
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'ေဟာ…ဆနးနီ၇ ဘာလဲ'

'အနးတီ ေမႀကီ့ ဖုနး့ဆုိလ…
ို႓ '

ေကာငးမေလ့ က ၿပဳဵ့ၿပီ့ေမ့ေငါံ ႏႈတးဆကးတယး၇ ဆနးနီရဲ႔ အာ့ပါ့ပါ့

'ေၾသား…ေအ့…သမီ့လာ့'

အသဵေတျ

ဆူညဵသျာ့ရငး့

စာရျကးကုိ

ထုိ့ေပ့

တယး၈

လကးကလဲ

လကးဟနးေ်ခဟနး လုပး်ပတယး၈
'ေဖႀကီ့ေရ…ေမႀကီ့ဖုနး့၇ သမီ့ သျာ့နာ့ေထာငးရမလာ့'

အ်မျာေကာငးမေလ့

တစးေယာကးကုိ

အနးတီ

ေမရီေခၚလုိကးရေပမဲံ

စိတးပ္ကး သျာ့တယး၈ သူ႓အေမ ်ပနးမလာ ေသ့ဘူ့ ထငးတယး၈ ဒါဆုိ ဘာမြ
အနးတီေမရီ သိရမြာ မဟုတးေတံဘူ့..၈

'ေအ့ …. ေအ့ မေရာကးေသ့ဘူ့ ေ်ပာလုိကးေပါံ'

'ဟဲလို ေ်ပာပါရြငး … ေမႀကီ့်ပနးမေရာကးေသ့ ပါဘူ့ ေၾသား အနးတ'ီ

ေကာငးမေလ့ အခနး့ထဲ ်ပနးွငးသျာ့တာနဲ႓ ဆနးနီေနာကးက လိုကးသျာ့

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး အနးတီေမရီက စီ့ကရကးဖျာရငး့ နာ့စျငးံလုိကးတယး၈

တယး၈ ၿပီ့ေတာံ အာ့ပါ့ပါ့သဵေတျ ဆူၿပီ့အ်မျာ ညီအစးမရဲ႔ အေဖကို ေမ့ေတာံ
တယး၈ သူဘာလုပးေပ့ရမလဲတဲံ၇ မီ့်ပငးေပ့ရမလာ့၇ ေရရ သလာ့၇ နဵရဵကို
ေဆ့သုတး မလာ့နဲ႓ စုဵေအာငးေမ့ရငး့ သူ႓မ္ကးလုဵ့က တီဗျီမြာ ေရာကးေနတယး၈
အာ့လုဵ့က သူ႓ကုိ ၿပဳဵ့ၾကညးံေနၾကတယး၈
'သူ … တီဗျီၾကညးံခ္ငးလုိ႓ …. အဲဒါ သိလာ့၇ လာ ….. လာ ဆနးနီ၇
ဒီမြာလာၾကညးံေနား'
သူ႓ကို လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓ ထုင
ိ းၾကညးံဖုိ႓ ေခၚလုိကးေတာံမြ ဆနးနီရဲ႔
အာ့ပါ့ပါ့ အသဵရပးၿပီ့ တီဗျီေရြ႔မြာ ထုိငးၾကညးံ ေတာံတယး၈ အနးတီေမရီကေတာံ
ဆနးနီအခနး့ထဲ ်ပနးမလာကတညး့က သိၿပီ၈ ဆနးနီတီဗျီ ၾကညးံေနၿပီဆုိတာရယး၇
ေနာကးထပးဖုနး့လာရငး သူကုိယးတုိငး ထျကးေခၚရေတာံ မယးဆုိတာရယး၈ တီဗျီကုိ
ေတားေတားႀကိဳကးတဲံ ကေလ့ ေလ့၈ အနးတီေမရီ စိတးလဲ မေကာငး့ပါဘူ့၈
သူ႓အတျကး တီဗျီေလ့ တစးလုဵ့ ပျဲခေလ့်မကး်မကးရတဲံ အခါ မြာ ွယးေပ့မလို႓
စိတးကူ့ရြိပါတယး၈

'ဟုတးလာ့၇
တုိ႓ကမပူပါဘူ့၇

သမီ့တုိ႓ကေတာငး

ေဖႀကီ့ကသာ

မို့ခ္ဳပးလ…
ို႓ ၇

ထျက…
း ထျကး

ဟဲ…ဟဲ…သမီ့

ေမြ္ားေနတာ၇

ဒါဆုိေမႀကီ့

လြညး့တနး့ ထိပးမြာ သမီး့တုိ႓အတျကး မုနွ
း႓ ယး ေနတာထငးတယး၇ အနးတီတုိ႓ ဒီေန႓
ေထာေၾကာ ေပါံ…ဟုတးလာ့'
အငး့…ဒါဆုိရငး သူတို႓အေမ အေရာငး့ အွယး တစးခုခု်ဖစးပုဵရတယး၈
အခုတေလာ

ေ်မတုိ႓၇

ပိုအလုပး်ဖစးတယး၈

ဒါေပ

အိမးတုိ႓ထကး
မယးံ

သူတို႓အစိမး့ေတျ၇

အနးတီေမရီနာ့မလညးတာက

အနီေတျက
ခကးတယး၈

အဲဒီဟာေတျကလဲ နာ့လညးမြ၈ နာ့မလညးရငး ခဵရမယး၈
'ဟုတးကဲံ … ဟုတက
း ဲံ … ေ်ပာ အနးတီ၇ဟုတးကဲံ ရြစးနာရီေနား .. အနးတီ၇
စိတးခ္ပါအနးတီ၇ သမီ့ေ်ပာလိုကး ပါံမယး၇ ဟုတးကဲံ၇ ဟုတးကဲံ အနးတ'ီ
ေကာငး့မေလ့ ဖုနး့ခ္လုိကးၿပီ့ 'အနးတ'ီ လုိ႓ ေခၚလိုကးတဲံ အနးတီေမရီရဲ႔
မိြနး့ေနတဲံ မ္ကးလုဵ့ေတျ ပျငးံလာ တယး၈ အနးတီေမရီ ၿပဳဵ့လုိကးတယး၈
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'သမီ့တုိ႓ အေမ ်ပနးမေရာကးေသ့ဘူ့ ဟုတးလာ့၇ သမီ့တုိ႓ အေမ
အလုပးက ်ဖစးတယးေနား'

ေမႀကီ့ကို

ဆယးနာရီခ္ိနး့

ထာ့တာ၇

အဲဒါ

မဟုတးေတာံဘူ့၇

ရြစးနာရီလာ

ဖုိ႓ေ်ပာတာ၇ ဒီေန႓ေမ ႀကီ့တုိ႓ အလုပး်ဖစးတယး သိလာ့ ေဖႀကီ့၇ သမီ့တုိ႓အတျကး

အနးတီေမရီက စပးစု်ဖစးေအာငး စပးစု လိုကးေသ့တယး၈ ေကာငးမေလ့က
'ဟုတးက'ဲံ ၇ ဟုတးကဲံ ပဲ လိုကးၿပီ့ အနးတီေမရီထကး ဤီ့ေအာငး 'ဂျတးႏုိကးအနးတ'ီ
တဲံ၈

လြညး့တနး့ ထိပ းမြ မုနွ
း႓ ယးတာေနမြာ၇သိလာ့'
မ္ကးမြနးေအာကးက ေဖႀကီ့မ္ကးလုဵ့ေတျ ွငးသျာ့သလုိပဲ၈ ်ဖဴ်ပာေ်ပာတာ
ေတျကို ေခါငး့ညိတး နာ့ေထာငး ရာက လမး့ဘကးကိုၾကညးံ်ပနးတယး၈

အနးတီေမရီ

ေအာငးံသကးသကးနဲ႓

'ဂျတးႏုိကးသမီး့'

လုိ႓ေ်ပာၿပီ့

က္နးရစးခဲံတယး၈

'ကဲ…ေဖႀကီ့ သျာ့ႀကိဳလုိကးဤီ့မယး၇ တဵခါ့ပိတးလိုက'း
်ဖဴ်ပာက အ်မျာညီအစးမရဲ႔ မူ႓ပုိငး ပုဵစဵအတိုငး့ ပခုဵ့ေလ့တျနး႓ၿပီ့ လြ္ာေလ့

စီ့ကရကးဘူ့ကုိ ဆျဲမယးလုပးၿပီ့မြ လကးဖကးရညး ေသာကးခ္ငးစိတးက

တစး လစး ထုတးလိုးကးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ တဵခါ့ပိတးလုိကးၿပီ့ ဧညးံခနး့ထဲွငးခဲံေတာံ

်ဖစးလာ တယး၈ ဖုနး့ခက လကးဖကးရညး ခ္ိဳငးံဆျဲ တစးချကးဖိုး့ေတာံ ရၿပီေလ၈

ဘုိ့ ဘုိ့က ပကးလကးကုလာ့ ထုိငးေပၚကေနၿပီ့ ်ဖဴ်ပာကုိ ေစာငးံေန ရတာ

ဆနးနီမြမရြိဘဲ၈ ဘယးလုိလုပး သျာ့ွယးမလဲ၈ ခကးတယး ဒီေကာငးေလ့ နဲ႓ေတာံ၇

ၾကာၿပီဆုိ တဲံပုဵနဲ႓၈

ေတားေတားနဲ႓ ်ပနးလာမြာ မဟုတးဘူ့၈ သူ်ပနးမခ္ငး့ အေပၚတကးလုိ႓မရေသ့ဘူ့၈
ေအာကးလႊာမြာ ပဲ အနးတီေမရီ သူ႓ကို ေစာငးံရမယး၈ ဖုနး့လဲေစာငးံရငး့ေပါံေလ၈
အငး့ စိတွ
း ငးစာ့ စရာ ေကာငး့မယးံ ဖုနး့တစးလုဵ့ ေလာကးေတာံ လာေကာငး့

ဘို့ဘို့ကလဲ တကယးံကိျဳငးပဲ၈ ေနရာတကာ သိခ္ငးေနတာပဲ၇ ်ဖဴ်ပာက
ၾကညး်ပာ ထိုငးေနတဲံ ႏြစးေယာကး ထုိငးခုဵမြာ ွငးထုိငးလိုကးတယး၈

ပါရဲ႔ေလ၈
်ဖဴ်ပာ

'်ဖဴ်ပာ…နငးံအေမ ဘာ်ဖစးလုိ႓လ'ဲ

်ပနးတကးလာေတာံ

အခနး့

တဵခါ့က

ဖျငးံထာ့တယး၈

ေဖႀကီ့တစးေယာကး ွရနးတာ မြာရပးလို႓ေလ၈ လမး့ဘကး ကုိ ေမြ္ားၾကညးံေနတယး၈
အငး့ ေဖႀကီ့ (သုိ႓မ ဟုတ)း ဘီယာထျနး့ (်ဖဴ်ပာ) တိ႓ု ေမာငးႏြမ သုဵ့ေယာကး
ေပ့ထာ့တဲံ လြ္ိဳ႔ွြကးနာ မညး)

တစးေယာကး ဒီေန႓အဖုိ႓ေတာံ ေမြ္ားရက္ိဳ့ နပး

ပါလိမးံမယး၈
'ေဖႀကီ့ေရ၇

'ဘာမြမ်ဖစးပါဘူ့

ဘုိ့ဘုိ့ရဲ႔၇

ေမႀကီ့

လြညး့တနး့ထိပးမြာ

ေစ့္ွယး

ေနတယးတဲံ၇ အဲဒါ ေဖႀကီ့ သျာ့ႀကိဳတာသိၿပီလာ့'
'ဟာ…ေစ့္က

ဒီအခ္ိနး

ဖျငးံေသ့လာ့၇

ဘယးလုိ

ၿမိဳ႔ပါလိမးံကျာ'

အ်မျာညီအစးမက ရယးလုိကးၾကတယး၈ ၿပီ့ေတာံ ်ဖဴ်ပာက ေခါငး့ကိုကုတးဖျၿပီ့
စိတးပ္ကးတဲံ ဟနးပနးကုိ ဗျီဒီယိုမငး့သမီး့ အညဵံစာ့ေတျ လုပးသလိုမ္ိဳ့ လုပးလုိ႓၈

အနးတီခငးဆီကဖုနး့၇

ေမႀကီ့

်ပနးေရာကးၿပီမြတးလို႓တဲံ၇

ေမႀကီ့က လြညး့တနး့ထိပးမြာ ဆငး့မယးဆုိလုိ႓ သူခ္ခဲံတာတဲံ၈ နကး်ဖနးအတျကး
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'ေစ့္ကေတာံ
ေမႀကီ့က

ပိတးၿပီေပါံ

ဘုိ့ဘို့ရဲ႔၇

အ်ပငးဘကးေစ့္တနး့မြာ

ဒီအခ္ိနးႀကီ့

ဘယးဖျငးံမြာလဲ၇

ွယးတာ၇

မုနွ
း႓ ယးတာ၇

ဟငး့ခ္ကးစရာမဟုတးဘူ့'
ဖုိ့ဘတငး က ေခါငး့တဆတးဆတး ညိတးတယး၈
'ေၾသား…သိပါဘူ့၇ ဟဲံ … ဟုိကေလ့ ေကာ၇ ခုထိ ်ပနးမလာေသ့ပါလာ့၇
မို့ခ္ဳပးလြၿပီ'
ွတးေက္တမး့ေက္ စိတးမရြညးသလို ေ်ဖၿပီ့ တီဗျီကုိ အာရုဵစိုကးေနတဲံ
ေ်မ့လုပး

သူကို

ဖုိ့ဘတငး

မေက္မနပး

လြမး့ၾကညးံတယး၈

ဘယးႏြယးံ

ဟာေလ့ေတာံလဲ မသိပါဘူ့ဗ္ာ၈ ညရြစးနာရီ ထုိ့ခါနီ့အခ္ိနးဟာ အေစာႀကီ့
တဲံလာ့၈

ခုခ္ိနးထိလဲ

ညစာမစာ့ၾကေသ့ဘူ့၈

ၿပီ့ၿပီ

ဖုိ့ဘတငးတုိ႓ကေတာံ

ေ်ခာကးနာရီကတညး့က စာ့ၿပီ့ၿပီ၈ ဒါေတာငး သငး့တုိ႓နဲ႓က္ အက္ငးံပ္ကးတာ၈
အညာမြာဆုိ အဘုိ့ႀကီ့ အဘျာ့ႀကီ့ႏြစးေယာကး ညေနငါ့နာရီ စာ့ေသာကး ၿပီ့ၿပီ
ခုလိုအခ္ိနး ရြစးနာရီဆုိ အိပးရာထဲေရာကးၿပီ၇ အိပးေပ္ားေနၿပီ၈ ဒီမြာေတာံ တီဗျီ
မၿပဲီ့မခ္ငး့ ဖုိ့ဘတငး ဘယး လုိမြ အိပးလို႓မရဘူ့မြတး၈

+++++

အပိုငး့ (ှ၃)

သူတို႔

ကေတာံ

ေ်ပာပါတယး၈

အိပးရငး

အိပးပါတဲံ

ဘယးလိုလုပး

အိပးရမြာလဲ၇ ဖို့ဘတငး အိပးရာက တီဗီေဘ့မြာ ဘယးလို မြ အိပးတတးေပါငးဗ္ာ၈
တီဗီကိုက္လဲ ၾကာရြညးႀကီ့ ဖို့ဘတငးမၾကညးံခ္ငးဘူ့၈ ေဒါငးဒငး၇ ေဒါငးဒငး ေတျကို
အၾကာႀကီ့နာ့မေထာငးႏိုငးပါ ဘူ့၈ တီဗီမြာ ဖို့ဘတငးႀကိဳကးတာ ၿဂိဳဟးတုသတငး့
ပဲရြိတယး၈ အဲ ်မနးမာသတငး့ ဆိုလဲ ဖို့ဘတငးၾကညးံပါတယး၈ ခရီ့လြညးံလညးေရ့
အစီအစဤးေတျမြာ

အညာကို

ရိုကး်ပတာ

တစးခါ

တေလ

ပါတတးတယး၈
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အလျမး့ေ်ပ ၾကညးံရတာေပါံေလ၇ တစးခါ ဟာ စစးကိုငး့တဵတာ့ ႀကီ့ကို ်မငးလုိကး
ရတာ ရငးထဲကို ဆို႔သျာ့တာပဲ၈

ေခၽျ့မ ်ပနးလာတိုငး့ ၾကာ့ေလံရြိတဲံ ၾသဇာသဵ ႏျမး့ေပ္ာံေပ္ာံကို ဖို့ဘတငး
စတငးနာ ၾကာ့ရၿမဲ၈

'ဒါဆို ဘီယာထျနး့ေတာံ ေပ္ားေနၿပီေပါံ'

'သိပါတယးေနား၇ ေမႀကီ့ ဒီေန႔ ေရလြ္ဵတယးတ'ဲံ

'ဘီယာ အာေတာံေဆျ့မြာပဲ သူဖို႔ပါမြာ မဟုတးဘူ့'

'လြ္ဵတာက

အၿမျာညီအစးမရဲ႔

တို့တုိ့

က္လိက္လိ

အသဵေတျကို

ဖို့ဘတငး

အာရဵုစိုကးၿပီ့ နာ့ လညးဖို႔ ႀကိဳ့စာတယး၈ မိနး့ကေလ့ ေတျက ဘီယာ အေၾကာငး့
ဘာလို႔ ေ်ပာရမြာလဲ၈
တီဗီက

သတငး့

ဆနးနီခငးက

တီ့လဵု့သဵ

'အာပါပါ'

ေပၚလာတယး၈

ဆိုတဲံ

အသဵလဲ

တီဗီေရြ႔မြာ

ေပၚလာတယး၈

သဵစဵုနာရီကလဲ ရြစးနာရီတီလဵု့ ကို တီ့တယး၈ တစးၿပိဳငးတကးတညး့မြာပဲ တဵခါ့
ေခါကးသဵ ေပၚလာတယး၈

သေဘာက္

တယး၇

ဖို့ဘတငးကိုလဲ

လြမး့ေမ့ေငါံ

်ပလုိကးေသ့တယး၈

ေခၽျ့မလုပးသူ စကာ့အမြ္ငးမ်ပတး ေ်ပာၿပီ့ ႀကျပးႀကျပး အိတးေတျထဲက
ေရလြ္ဵတယးဆိုတဲံ အဓိပၸါယးကို မသကးမသာ စဤး့စာ့ေနမိတယး၈ အဆငးေ်ပ
တာကို ေ်ပာတာလာ့၇ ဘာကို ေ်ပာတာလဲ၈
'ေရာံ ….. ေဟာဒါက လငးစာ'

ေဟ့ခနဲ

ေအားၾကတယး၈

သာ့လုပးသူကေတာံ

သူ႔ထဵု့စဵအတုိငး့ ခပးၿပဵဳ့ၿပဵဳ့၈
'ေရခဲစိမး ကုနးေနလို႔ ေရခဲနဲ႔ညြပးထညးံေပ့လိုကးတယး၈ အိမးက္မြ ေရခဲ
အထငးႀကီ့ ေနေသ့ တယး၇ ရြကးစရာေကာငး့တာ၇ ွယးမယး ွယးမယး၇ ငါ
ွယးမယး'

'တုတးထို့မွယးခဲံဘူ့လာ့ ေမႀကီ့'
ဘယးလို်ဖစးေနၾကတာလဲ၇

တို႔က

ေသတၱာထဲ ထညးံလိုကးေပါံ၇ ေရခဲေသတၱာ ရြိတယး မဟုတးလာ့တဲံ၇ ဆိုငးက

'ေမႀကီ့ သမီ့တို႔ဖို႔ ဘာပါလဲ'

'အို…

အာကိုေ်ခာကးေရာ၇

သျာ့လိုကး ရတာလဲ ခ္ာခ္ာလညးလ႓ ို ၇ ခငးခငး လဲ ဓါတးဆီဖို့ ေတားေတားထိတယး'

အၿမျာညီအစးမ

အၿမျာညီအစးမ ႏြစးေယာကး တဵခါ့ေပါကးဆီ ထေ်ပ့ၾကတာကို ဆနးနီက
ညိတးၿပီ့

ကေတာံ

ေခၽျ့မက အိတးကေလ့ တစးအိတးကို သာ့လုပးသူေရြ႔ခ္လိုကးတာနဲ႔

'ေဟာ …. ေမႀကီ့တို႔လာၿပီ'

ေခါငး့ေတျ

ေ်ပာရတာ

ပစၥညး့ေတျကို ထုတးေနတာကို ဖို့ဘတငး ၾကညးံေနမိရငး့ သူ႔ကို ေ်ပာတဲံ

ရြစးနာရီ

ထိုငးၾကညးံေနတဲံ

နညး့နညး၇

ထဵု့စဵအတိုငး့
မေအမယး

ေမာရတဲံထဲ၇

ေဟာဒီ

ေလြကာ့ ႀကီ့တကး လာၿပီ့ရငး အသကးရြဴ လို႔ကို မွေတာံဘူ့.. ဟူ့'

ၾကာ့ၾကရတယး၈

ေခၽျ့မရဲ႔

ေရခဲေသတၱာေလ့

သာ့လုပးသူ႔ရဲ႔ေရြ႔မြာ

ဘီယာဘူ့

ခငး့်ပသဵကိုအာ့လဵု့
အစိမး့ေလ့တစးလဵု့ကို

ဖို့ဘတငး ်မငးရတယး၈
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'ကဲ. ေရာံ၇ ေဟာဒါက သာ့စာ၇ သမီ့စာ'

'ဟဲ..ဆနးနီ ကို မုနး႔ေကၽျ့လိုကးပါဤီ့၇ သမီ့တို႔ ခုိငး့စရာရြိရငး်ဖငးံ ဆနးနီ၇

မေအ လုပးသူ ခ္တဲံ ေနာကးအထုပးေတျကို သမီ့ႏြစးေယာကး အလု
အယကး ဖျငးံၾက်ပနး တယး၈

ဆနးနီန႔ဲ'
'ဟုတးကဲံပါ၇ ေကၽျ့မြာပဲ'

'တုတးထို့ေတျေဟံ၇ အမယး ေ်ပာငး့ဖူ့်ပဳတးက သူ႔သာ့ႀကီ့ႀကိဳကးလို႓ေပါံ
ဟုတး လာ့'

ဆနးနီကေတာံ သတငး့ေၾကညာ ေနတဲံ တီဗီမ္ကးနြာကိုပဲ စူ့စိုကးလို႔၈
ဘယးသူ႔မြဂရုမ စိုကးဘူ့ သတငး့ကိုပဲ နာ့လညး သလို တစးခါတစးခါ ၿပဵဳ့လုိကး၇
ေခါငး့ညိတးလိုကး၇ ရြဵ႔မဲံ လိုကးနဲ႔၈

'ဒါက ဘာလဲေမႀကီ့၇ ငြကးေပ္ာပူတငး့လာ့'
'ဟုတးတယး၇ ဒါက ွကးအူေခ္ာငး့၇ နကး်ဖနးအတျကး၇ ညေနေစ့္ွငးဖို႔

'အေဖ စာ့ေလ'

မမီေတာံဘူ့ ေလ၇ ခုညလဲ ဟငး့မေလာကး ရငး ေၾကားစာ့ၾကေပါံ၇ စာ့ၿပီ့ၾကပလာ့၇

သာ့လုပးသူဆီက စကာ့တစးချနး့ထျကးလာတယး၈ ပကးလကးကုလာ့ထိုငး

ဘို့ဘို့ေရာစာ့ ၿပီ့ပလာ့၇ ဒီမြာ ေရာံ..ေရာံ၇ ဘို့ဘို့ ေကၽျ့လိုကး၇ ဘို့ဘို့အတျကး

လကး တနး့ေပၚက မလုိငးလဵု့ ပနး့ကနးေလ့ကို ဖို့ဘတငး ယူလိုကးတယး၈

မလိုးငးလဵု့ ွယးလာတယး၇ အခ္ိဳစာ့ရေအာငးလို႔'

မလိုငးရညးပ္စး ပ္စးနဲ႔ ေပသီ့ေလာကး မလိုငးလဵု့ေလ့၇ သဵု့လဵု့ ၾကညံးရတာ

ဖို့ဘတငး အလြညးံက ေနာကးဆဵု့မြ က္ေရာကးလာတယး၈ အၿမျာ ညီမ
တစးေယာကးက

မလိုငးလဵု့အိတးကို

မီ့ဖိုထဲ

ယူသျာ့ၿပီ့

ပနးကနးလဵု့ေလ့ထဲ

ထညးံလာတယး၈
'ေရာံ.. ဘို့ဘို့၇ ဘို့ဘို့က စာ့ၿပီ့ၿပီ၇ သမီ့တို႔မစာ့ေသ့ဘူ့၇ ဟငး့က
နညး့နညး့ပဲ ရြိေတာံတယး'
'ေအ့ေလ၇ ဒီမြာ တုတးထို့ေတျ၇ ွကးအူေခ္ာငး့ ေတျပါသာ့ပဲ၇ အာကာ
ေရာ မေရာကး ေသ့ဘူ့လာ့'
'ေရာကးေသ့ဘူ့'

စာ့သခ္ငးံဖျယးေတာံ ရြိသာ့၇ အာေရာငးေလ့ ခပးညိဳညိဳ၈
အငး့ … ေခၽျ့မကို ဒါတစးခုေတာံ ခ္ီ့မျမး့ရမယး ဖို့ဘတငး ခ္ိဳခ္ိဳေအ့ေအ့
ႀကိဳကးတာ မြတးထာ့တဲံအတျကးပါပဲ၇ ဖို့ဘတငး နညး့နညး့ လဲဆာေနတယး၇
ညေနထမငး့စာ့ မေကာငး့ဘူ့၈ အ်မျာမႏြစးေယာကး အွတးေတျ ေလြ္ားၾကတာနဲ႔
ကိုယးဟာကိုယး ခူ့ခပးစာ့လုိကးတာ၈ ေႏႊ့လဲ မေႏႊ့ေတာံဘူ့၈ ဟငး့နညး့ေနတာနဲ႔
ညြာလဲစာ့လိုကးရတယး၈
အဲ.. သူတို႔ကေတာံ ေပါရငးေပါသလို စညး့ကမး့မရြိ စာ့ၾကေတာံမယး၈
မလိုငးလဵု့ တစး်ခမး့ကို ဇျနး့ေလ့နဲ႔ ဖို့ဘတငး ေကားစာ့လိုကးတယး၈ အို့
ဘယးလုိ ႀကီ့လဲ၇ ခ္ိဳတာက ခ္ိဳပါရဲ႔၇ ဒါေပမယးံ မလုိငးအရသာ မေပၚဘဲ၇ ဂ္ဵဳအရသာ
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ေပၚေန တယး၈ မလိုငးမစစးပါဘူ့၈ ဂ္ဵဳမႈနး႔ေတျနဲ႔ ေရာထာ့ တာပါ၈ ခ္ိဳပဵုကလဲ
တစးမ္ိဳ့ႀကီ့၈

+++++

အပိုငး့ (ှ၄)

'ဆနးနီ႔ကုိ ေၿပာငး့ဖူ့ၿပဳတးေကျ့္လုိကးမယး၇ ေမၾကီ့’
ေကျ့္လုိကးေလ’
ၿဖဴၿပာက တီဗီကုိ စိတွ
း ငး့စာ့ ေနတဲံ ဆနးနီ႓ ပခုဵ့ကုိတုိ႔ လုိကးေတာံ
ဆနးနီ လြညးၾကညး႓တယး၈ ၿပီ့ေတာံ ၿဖဴၿပာေပ့တဲံ ေၿပာငး့ဖူ့ၿပဳတးကုိ အတငး့ ၿငငး့
ေတာံတာပဲ၈

ၿဖဴၿပာက

ေနာကးေၿပာငးၿပီ့

ၾကညးၿပာ

ေကျ့္မြာလာ့

ဆုိတဲံ

အမူအရာနဲ႓ ၾကညးၿပာ႓ကုိ ေပ့ခုိငး့ေတာံလဲ မယူဘူ့၈ ဆနးနီ ရြကးေနတာကုိ
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ၾကညးၿပီ့ အၿမႊာညီအစးမက သေဘာက္ေနတယး၈ ေနာကးဆုဵ့ အတငး့လကးထဲ
ထညးံေပ့ေတာ႓မြ ယူၿပီ့ စာ့တယး၈

ေဆ့သၾကာ့ေခၚတာ၇

အၿမႊာညီအစးမက ေၿပာငး့ဖုူ့ၿပဳတးတစးဖူ့စီ စာ့ေနရာက ဖုိ့ဘတငးကုိ
ေၿပာငး့ဖူ့တစးဖူ့ လြမး့ေပ့တယး၈ စာ့ခ္ငးသလုိလုိရြိတာမုိ႓ ဖုိ့ဘတငး တစးခ္ဳိ့
ခ္ဳိ့ယူလုိကးတယး၈

ဘုိ့ဘုိ့က

ေၾသား

အဘုိ့တုိ႓ဆီမြာက

ေကာငး့ေရာကျာ၇

ထညးံၿပဳတးရတယးလုိ႓၇

ဘယးံႏြယးံ

သူ႓သဘာွ

ပုုိ့ေကာငး့ဤီ့ မြာတုဵ့၇ ေဟာဒီ မလုိငးလုဵ့ထဲလဲ

သၾကာ့ဆီကုိ
ေၿပာငး့ဖူ့ထဲက

အခ္ဳိထကး

တာကမ္ာ့

ေဆ့သၾကာ့ေတျ ထညးံတယး

ထငးတယး’

အကုနး သၾကာ့ဆီ ထညး႓ၾကတာပဲ၇ သၾကာ့ဆီ က နညး့နညး့နဲ႓ အရာ ေရာကး
သူ႓ေၿမ့ၾကီ့အတျကး

မက္နးမြာ

ေၾကာကးေနတာ’

တစးတနး့ကုုိ

ေဆ့သၾကာ့

ဟုတးပါၿပီ၇

’ထညး႓တာပဲ ဘုိဘုိ့ေရ့၇ သၾကာ့ မတတးႏုိငးၾကေတာံ မုနး႓မြနးသမြ္

အာကာဖုိ႓ေရာ က္နးေသ့ရဲ႔လာ့’

အညာေဆာငး့တျငး့

ေအ့

’ေအ့

’ဘုိ့ဘုိ့ေရာ ေၿပားငးဖူ့ ၿပဳတးစာ့ဤီ့မလာ့’

’က္နးပါတယး၇

’သၾကာ့ဆီပါဆုိ ဘုိ့ဘုိ့ကလဲ’

တယးေလ’
ေချ့္မလုပးသူက အဵံၾသေနတဲံ ဖုိ့ဘတငးကုိ ွငး့ရြငး့ၿပတယး၈

ေၿပာငး့အရာသာကုိ

ေၿချစာ့လုိကးတဲံ

ဖုိ့ဘဘငးပါ့စပး

ေတျ့ေတာရငး့
ထျနး႓ခနဲ

ေၿပာငး့ဖူ့

ၿဖစးသျာ့တယး၈

ေၿပာငး့ဖူ့ခ္ုိုဳ၇ ခ္ဳိတာေတာံ မဟုတးဘူ့၈ ဟာ ဟုတးပေလံ ၇ ခုနမလုိငးလုဵ့က
အခ္ဴိမ္ဳိ့ပဲ၈ အစစး၇ အစစး၇ မလုိငးလုဵ့ခ္ဳိနဲ႓ ဒီအခ္ဴိ တူတူပဲ၈ ဘယံးႏြယးဟာ ေတျတုဵ့၈
’ေၿပာငး့ဖူ့အရာသာၾကီ့က ခ္ဴိတုိတုိနဲ႓ ဘာေတျမ္ာ့ ထညးံထာ့တာတုဵ့၇
ေဟ့... ၿဖဴၿပာ’
ၿဖဴၿပာက သူ႓ေၿပာငး့ဖူ့ကုိ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေၿချစာရငး့ မထူ့ဆနး့
သလုိ ေၿဖတယး၈
’သၾကာ့ဆီ ထညးံၿပဳတးတာေပါံ ဘုိ့ဘုိ့ရဲ႔၇ဒါမြ ခ္ုဳိမြာေပါံ’
’ဘာ သၾကာ့ဆီ၇ ေဆ့သၾကာ့လာ့’

’ညညး့ မလုိငး့လုဵ့ကေရာ ဘယးေလာကးမ္ာ့ ေပ့ခဲံရတုဵ့’
’တစးလုဵ့ သုဵ့က္ပး’
’ေဟ

တစးလုဵ့သဵု့က္ပး၇

မလုိငးလုဵ့တစးလုဵ့

သုဵ့က္ပးတဲံ၇

တုိ႓ငယးငယးတုနး့ ကဆုိရငး ကုလာ့မလုိငးလုဵ့ၾကီ့ တစးလုဵ့မြ တစးပဲရယး’
သာ့အမိ

သာ့အဖတစးေတျ

တစးေယာကးမ္ကးႏြကး

တစးေယာကး

ၾကညးံလိုကးၾကတာကုိ ဖုိ့ဘတငးကေဟာံ ဂရုမစုိကးမိပါဘူ့၈
’အရသာကလဲ ဒီလအ
ုိ ရသာမ္ဳိ့ ဘယးဟုတးမလဲ၇ မလုိငးအရသာကုိ
ေပၚလုိ႓၇ တစးလုဵ့ဆုိအီသျာ့တာပဲ၇ လိေမၼားသီ့ အၾကီ့ၾကီ့ တစးလုဵ့လဲ တစးပဲပဲ၇
ၾကကးသာ့ေၾကား တစးေပါငး တစးပဲ၇ ၾကကးဤၿပဳတးတစးလုဵ့ ႏြစးၿပာ့’
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အဲဒီအခ္ိနးမြာ အခနး့တခါ့ေခါကးသဵ ေပၚလာတယး၈

မေအက

အၿမျာမတစးေယာကးက ွမး့သာအာ့ရ ေအားတယး၇ အာကာၿပနးလာလုိ႓
အဘုိ့လုပးသူရဲ႔

’ငယးငယးတုနး့ကဆုိရငး

’ဓတးၿပာ့ေဟာငး့ၾကီ့

နာ့ေထာငးရမယးံ အေရ့ကေန လျတးေၿမာကး သျာ့တဲံအတျကး ွမး့သာတာ၇
အာကာကုိ

အေၾကာငး့ၿပဳၿပီ့

မိသာ့စုုေတျ

ဓာတးၿပာ့ေဟာငး့ၾကီ့ နာ့ကေန

မသိမသာ ေရြာငးေၿပ့ၾကတယး၈

ေၿမ့လုပးသူ ွငးလာတာကုိပဲ လြမး့ၾကညးံ ေနလုိကးရေတာံတယး၈

ေတားေတားအလုိလုိကးေနား၇

ဘီယာ၇

ဘီယာကေန

အရကးေပ္ာံ၇ အရကးေပ္ာံကေန အရကးၿပငး့၇ အရကးသမာ့ ၿဖစးမယး၈
မေအ ဘယးေလာကး ေၿပာေၿပာ၇ သာ့လုပးတဲံသူကေတာံ တဂျတးဂျတး
ေမာံေနေလရဲ၈ ညီအစးမ ႏြစးေယာကးက ဘီယာအာ၇ ဘီယာအာ လု’
ိ႓ စတာ

အမယး

ေဖၾကီ့က

ဘီယာေတျ

ဘာေတျနဲ႓၇ ေမၾကီ့ ဒီေန႓ေရလြ္ဵတယးေပါံေလ’
ေရလြ္ဵတစးေယာကး၈

ဘီယာေလ့

တစးဘူ့

ႏြစးေယာကးခဲျ

ေသာကးေနရရြာတဲံ

သာ့အဖ

ငယးငယး တုနး့ကုေတာံ တီတဵဆိပး ဘီယာပုလငး့ေတျ ေပါမြေပါ၈ ဒီေကာငးေတျ

မီဖုိ့ထဲ တနး့သျာ့မယး ေၿခလြမး့ေတျ ဧညးံခနး့အလယးမြာ ရပးဘျာ့တယး၈
ေၿပာငး့ဖူ့ၿပဳတးေတျပါလာ့၇

’ဖေအၾကီ့၇

ေတာငး့တာ မဟုတးဘူ့၈ အငး့ေလ... ေစ့္က စကာ့ ေၿပာတာကုိ့၇ ဖုိ့ဘတငးတုိ႓

အာကာံထုဵ့စဵအတုိငး့ ဆာတာကုိ တတျကးတျကး ေအားွငးလာတယး၈

လာၿပနးၿပီ

ဘီယာ

ႏြစးေကာငးကုိ ဖုိ့ဘတငး သနာ့မိတယး၈ ဘီယာဆုိတာမ္ဳိ့က မစုိ႓ မပုိ႔ေသာကးလုိ႓

’ဆာလုိကးတာ အရမး့ပဲ ဘာခ္ကးလဲေမၾကီ့’

ေဟာ

သူ႓လကးထဲက

ကုိေတာငး ချနး့တုဵ့မၿပနးဘူ့၈

ဖုိ့ဘတငးခမ္ာ သူ႔ဓာတးၿပာ့ေဟာငး့ၾကီ့ကုိ အသာေလ့ရပးထာ့လုိ႔ရၿပီ့

’ဟာ

ဖေအလုပးသူက

လကးက္နး့ဘူ့ ကုိ သာ့လုပးတဲံသူ႓ကုိ လြမး့ေပ့ တယး၈ ’ေရာံ ’တဲံ၈

’ကုိအာကာလာၿပီ ’

မဟုတးဘူ့၇

ေၿပာေနတုနး့

တုိကးလုိကး စမး့ခ္ငးတယး၈
’ဟငး့... ဘီယာကလဲ ေရငတးေတာငး မေၿပဘူ့၇ နညး့နညး့ေလ့၇
ေမၾကီ့ကလဲ ငါ့ဘူ့ေလာကးေတာံ ွယးသငးံ တာေပါံ’
’အမယးေလ့၇

ဘာေတျမြနး့လဲ

မသိပါဘူူ့၈

ဖုိ့ဘတငးက မုိ့ေလွသ သတငး့ဘကး ကုိပဲ အာရုဵစုိကးလုိကးေတာံတယး၈
’ေမၾကီ့က သာ့အတျကးက္ ဘီကာမပါဘူူ့လာ့’
’ဘာလုိ႓ပါမြာလဲ ၇ အစရြိ ေနာငးေနာငး၇ မေသာကးရပါဘူ့’

ငါ့ဘူ့၇

ဟုတးလာ့၈

တစးဘူ့ကုိ

ခုႏြစးဆယး...

နညး့လညးလာ့၇ ခုႏြစးဆယး...ဟဲ. ’
’တုိ႓

တကၠသုိလးေက္ာငး့သာ့တုနး့ကကုိ

ဘီယာေတျ

ေပါပါ

ေသ့တယးကျာ’
သာ့လုပးသူကုိ

ေချ့္မက

မ္ကးေစာငး့ထုိ့ၿပီ့

(ဖုိ့ဘတငးတုိ႓ဘကး

လြညးံေနတုနး့မြာ) ဖေအတူသာ့’တဲံ၈
88 | P a g e
ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဖုိ့ဘတငးကေတာံ
အာပါပါ့နဲ႓ အၿပိဳငး

ၿဂိဳဟးတုသတငး့ဘကး

’ဟာ’ခနဲ

’ဟငး

’

ခနဲ

ေရာကးသျာ့ၿပီ၈

ဆနးနီရဲ႔

လုပးလုိကး၇ စုတးသပးလုိကးနဲ႓

စိတွ
း ငးစာ့ေနၿပီ၈

ဆာေန ပလာ့၇ ၿဖဴၿပာ ွကးအူေခ္ာငး့ နညး့နညး့ ေၾကားလုိကးေလ’
သာ့ေၿပာငး့ဖူ့

စာ့လုိကးၿပီေလ၇

ေမၾကီ့

ေရခ္ဳိ့ၿပီ့မြ

မ္ဳိ့သာဆုိရငး ခဏခဏ စကာ့ေၿပာရမယး၈
’ၿဖဴၿပာ... အွတးေတျ အကုနးေလြ္ားရဲ႔လာ့’

ေဟာ... ေရခ္ဳိ့ၾကၿပနး ေပေဟံ၇ မေၿပာဘူ့လုိ႓ပဲ၇ ဒါေပမယးံ နာ့ထဲ
ွငးွငးလာတယး၇ အခ္ိနးမေတား မခ္ဳိ့ၾကနဲ႓လုိ႓ ေၿပာတာ လဲ ဘယးႏြစးခါ ရြိၿပီ့တုဵ့၈
မငး့

မနကးကလဲ

ခ္ဳိ့တယး

မႈတးလာ့၇

အပုပးခ္ိနး

ေရမခ္ဳိ့ရဘူူ့ကျ’

’ေလြ္ားတယး ’
’ွကးအူေခ္ာငး့ သျာ့ေၾကားေတာံေလ’
’ဟုတးကဲံပါ ’
ေချ့္မရဲ႔ ၾသဇာသဵက ေရခ္ဳိ့ခနး့ ထဲကေန အိပးခနး့ထဲ ေရာကးသျာ့ၿပီ၈

ဖုိ့ဘတငး မေနႏုိငးဘဲ ေၿပာမိၿပနးတယး၈

ခဏေနေတာံ သနပးခါ့ မလိမး့၇ ဘာမလိမး့၇ မ္ကးႏြာေၿပာငးတငး့နဲ႓ ထျကးလာၿပီ့

’ဟာ... အုိကးတယး အဘုိ့ရ၇ ေချ့္ေစ့ ေတျနဲ႓ ဘတးစးကာ့၇ တအာ့
တုိ့လာရတာ၇ ခ္ဳိ့မြၿဖစးမြာ’

ေပျ႓ပုိကးလာတဲံ အွတးေတျကုိ ၾကမး့ၿပငးေပၚမြာ ွုနး့ခနဲ ပစးခ္လုိကးတယး၈
’မီ့ပူလဲ တုိကးၾကဤီ့၇ အွတးေတျ ေတာငးလုိပုဵေနၿပီ၇ ၿဖဴၿပာ သျာ့ေတာံ

ကဲ... ေၿပာမရမြၿဖငးံ ခ္ဳိ့ၾက၇ ခ္ဴိ့ႀက၈ ဖုိ့ဘတငး မေၿပာေတာံဘူ့၈
’အာကာ...ေရခလုတး သျာ့ဖျငးံေဟံ... ’
’ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲက

ထာ့တာ၈ အွတးေလြ္ား၇ သူတုိ႓ သာ့အဖသုဵ့ေယာကးလုဵ့လဲ ေရခ္ဳိ့နဲ႓၈ ၿပီ့ေတာံမြ
ပိတးတာ၈ အေပၚက ႏြစးေယာကးလူ ၿဖစးတာကုိ ေက့္ဇူ့တငးဤီ့၈ ကုုိယးလုိ မိသာ့စု

စာ့မယး၇ သာ့လဲခ္ဳိ့ဤီ့မြာ’

’လူေလ့ကျာ၇

ေဟာ... ၾကညးံ၈ ကုုိယးံဘကးတစးခုပဲ ၾကညးံၿပီ့ ေၿပာေတာံမယး၈ ညေနက
အၿမႊာမ ႏြစးေယာကး အွတးေတျ ေလြ္ားေနတုနး့ ကတညး့က တစးခ္ိနးလုဵ့ ဖျငးံ

’ေရခ္ဴိ့လုိကးဤီ့မယး၇ ၿပီ့မြ ထမငး့စာ့ၾကမယး၇ ဟုတးလာ့၇ အာကာ

’ရပါတယး၇

’ဟငး့... အေပၚကလဲ ႏြစးေယာကးတညး့ မုိ႓သာ့ဖျငးံ … ဖျငးံႏုိငးလျနး့’

ေချ့္မလုပးသူ႔ရဲ

ၾသဇာသဵ

ေလ၇ ေမၾကီ့ ဆာၿပီ’
ၿဖဴၿပာက မထခ္ငးထခ္ငးနဲ႓ ထတယး၈

လျငးပ္ဵလာၿပနးတယး၈

အာကာ ထထျကးသျာ့ၿပီ့ ၿပနးလာေတာံ လကးခါၿပီ့ ွငးလာတယး၈
’ေမၾကီ့ေရ... ဖျငးလုိ႔ မရေသ့ဘူ့၇ အေပၚက ဖျငးံထာ့တယး’

’ၾကညးၿပာ မီ့ပူတုိကးလုိကး၇ ၿဖဴၿပာ...ွကးအူေခ္ာငး့ ေၾကားမယး’
’အမ...ရမယး၇ရမယး၇

အွတးေတျက

အမ္ာ့ၾကီ့ပဲ၇

ၾကညးၿပာ

တစးေယာကး တညး့ မတုိကးႏုိငးပါဘူူ့’
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’ႏြစးေယာကးတူတူတုိကး၇ အာကာ ... ေရက္နးေသ့တယး၇ သျာ့ခ္ဴိ့၇

’ႏြစးေထာငးေက္ား...သဵု့ေထာငး၇ ဟုတးလာ့’

ၿပီ့ရငး ေရခလုတး တစးခါသျာ့ၾကညး’
ံ
’ေမၾကီ့၇

ေမၾကီ့

ေရလြ္ဵတ.ဲ

အေနနဲ႓သာ့ကုိ

တီရြပး

တစးထညး

ွယးေပ့ေနား’
အာကာ

တီဗီက ႏုိငးငဵၿခာ့ ဇာတးကာ့ကုိ စိတးမွငးစာ့ေတာံတဲံ ဖုိ့ဘတငးက
ေခ္ာငး့ဟနး႓လုိကးတယး၈

အေပ္ာံဆဲျ

ဆဲျတာကုိ

မေအက

ဘာမြေတာငးၿပနး

မေၿပာရေသ့ဘူ့၈ အၿမႊာႏြစးေကာငးက သဵၿပဳိငး ေအားလုိကးၾကတယး၈

ဤီ့ေအာငးေမ့လုိကးတဲံ အာကာမ္ကးႏြာ စပးၿဖဲၿဖဲ ၿဖစးေနတာ၇ အၿမႊာမ

’သမီ့တုိ႓လဲ ွယးေပ့ရမယး’

ႏြစးေယာကးရဲ႔’မြာ့ပါတယးဆုိတဲံ

’ေမၾကီ့... ေမၾကီ့၇ ရယးဒီ မိတးအကၤ္ီေလ၇ ေမၾကီ့ကုိ ပူဆာတာ
ၾကာလြၿပီ၇ ဆငးစျယးေရာငး့ေလ့ေတျ အရမး့မိတာပဲ၇ ွယးေပ့ေနား ေမၾကီ့’
’အမယးေလ့ဟဲံ၇

’အဘုိ့တု.ိ႓ .. ငယးငယးတုနးကဆုိ ဘယးေလာကးလ’
ဲ

ငါရလာတာက

ငါ့ေထာငး၇

ေလာကးေတာငး

ေလာကးမြာ မဟုတးဘူ့၇ ကဲ... အစာ မစာ့ဘဲ ဗုိကးေမြာကးေနၾကမလာ့’

အေသာံ

ေတျကုိ

ဖုိ့ဘတငး

သတိမထာ့မိပါဘူ့၈ သူ႔ဓာတးၿပာ့ ေဘာငး့ၾကီ့ကုိပဲ ဖျငးံဖုိ႔ အာ့တကးသေရာ
ၿပငးဆငးတယး၈
’အကၤ္ီ

တစးထညး

ဘယးေလာကး

ေပ့ရမြာလဲကျာ၇

အဘုိ့တုိ႓

ငယးငယးတုနး့က ကဆုိရငး’

’သာ့ တီရြပးက ေထာငးမေက္ားပါဘူ့’

+++++

’ေထာငးမေက္ားေပမယးံ ေထာငးရဲ႔တစးွကးေလ၇ ငါ့ရာေလာကးရြိတာပဲ၇
ဟုိရယးဒိမိတးေတျက ေထာငးံေၿခာကးရာ ေလာကး ရြိတယး ဘာမြတးလ’
ဲ
’အကၤ္ီ တစးထညးကုိလာ့’
ဖုိ့ဘတငး

ေမ့ခ္ငးတဲံ

ေမ့ချနး့

သာ့လုပးတဲံသူ

ပါ့စပးက

တုိ့တုိ့

ထျကးလာတယး၈
’မြနးတာေပါံ ဖေအၾကီ့ရယး၇ ႏြစးေထာငး ေက္ား၇ သုဵ့ေထာငးတနးေတာငး
ရြိေသ့တယး’
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ရငး႓ေရားအိုစာ သျာ့သလိုပဲ၈ အခနး့ထဲမြာေတာံ ေၾကာငးေတျရဲ႔ ေဆာ႓ကစာ့၇
ေ်ပ့လျာ့သဵ နဲ႔ ေရဒီယိုသီခ္ငး့ သဵသဲ႔သဲ႓ကပဲ မငး့မူ ေနၾက တယး၈
ထမငး့စာ့ပျဲ အလယးမြာ ထုဵ့စဵအတိုငး့ ငါ့ဟငး့နဲ႓ သရကးသီ့ သနပး
လကးစ၇ ငါ့ပိေၾကားလကးစ အ်ပငး ဒီေန႓ အဖို႓ေတာ႓ ကနးစျနး့ရျကး ခ္ဤးရညးဟငး့
ပါပါတယး၈ "စာ့ေလႀကီ့ေမ၇ ငါ့ဖတးေတျထညး႓စာ့ေလ" "စာ့..စာ့.. သမီ့စာ့၇
ႀကီ့ေမက

ငါ့ပိေၾကားနဲ႔

ခ္ဤးေပါငးဟငး့ဆို

တ်ခာ့

ဘာမြမလိုဘူ့"

"ဟာ..

ႀကီ့ေမကလဲ.. စာ့ပါ၇ ေရာ႓ . . ႀကီ့ေမ ဗိုကးသာ့ ၾကိဳကးရဲ႔သာ့နဲ႔ "
အနးတီခငးေလ့ မ္ကးႏြာ်ပဳဵ့ေယာငး သမး့သျာ့တယး၈ ဒီလိုက္်ပနးေတာံ
လဲ ဒီတူမေလ့ဟာ ေမျ့ရက္ဳိ့နပး လြပါတယး၈
သိတတးရြာတယး၇

လိမၼာရြာတယး၇

ကိုယး႓စကာ့လဲ

ေ်မွယးမက္

နာ့ေထာငး ရြာတယး၈ တခ္ဳိ႔ တူ၇ တူမေတျ ဒီလိုဘယးဟုတးမလဲ၇ ေမျ့ရက္ဳိ့မနပး

အပိုငး့ (ှ၅)

တဲ႔ဟာေတျမြ အမ္ာ့ႀကီ့၈ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး ဒီအသကးအရျယးထိ သူ႔ရုပးရညး ေလ့ နဲ႔
အိမးေထာငးမ်ပဳပဲေနတာ တစးခုတညး့နဲ႔ကို အနးတီခငးေလ့ ေက္နပးလြပါၿပီ၈ အငး့

တုိကးအေပၚဆုဵ့ထပး

ညာဘကး်ခမး့

အေပၚလႊာရဲ႔

ညစာထမငး့ွိုငး့

ကေတာံ ထုဵ့စဵအတိုငး့ တိတးတိတး ဆိတးဆိတး ၈
သနပးခါ့ ဘဲက္ာ့ ၇ အိမးေနရငး့အက္ၤီ၇ လုဵခ္ညး်ဖစးကတတးဆနး့
ေတျနဲ႔ ထမငး့ကိုပဲ ငုဵ႓စာ့ ေနၾကတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့ ႏြစးေယာကးၾကညး႓ရတာ ရုပးပ္ကး
ဆငး့ပ္ကးႏိုငးလြတယး၈
နဵနကးေစ့္သျာ့ခ္ိနး တုနး့ကရြိရငး့ အသကးထကး ႏုပ္ဳိတယးလို႓ထငးရတဲ႔
ရုပးရညးေတျ ဟာ ညဤီ့ပိုငး့ အိမထ
း ဲ က္်ပနးေတာံ ရြိရငး့အသကးထကး ပိုၿပီ့

ဘာလိုလို နဲ႔ ကိုယး႓ရငးချငး ထဲ ပိုကးခရ
ဲံ တဲံ ဟာေလ့က အသကးသုဵ့ဆယး ခုႏြစးႏြစး
ေတာငး ရြိေနၿပီ ၈
အနးတီခငးေလ့ရဲ႔ ကဵဆို့ရြာတဲ႓ ညီမေလ့က မီ့ဖျာ့ရငး့ဆုဵ့ရြာတယး၈
အငယးဆုဵ့

ညီမေလ့ေပါ႓၈

အနးတီခငးေလ့

အထကးမြာ

အကိုအႀကီ့ဆုဵ့

တစးေယာကး ရြိတယး ၈ ၿပီ့ေတာ႓ အနးတီခငးေလ့ ၇ အနးတီ ခငးေလ့ ၿပီ့ေတာံ
ေယာက္းာ့ေလ့ တစးေယာကး ၇ အငယးဆုဵ့က မယဤးမျနးတို႔ အေမေပါ႓ ၈
အစးကိုႀကီ့ေရာ ၇ ေမာငးေရာ ၇ ညီမေရာ အိမးေထာငးက္တဲံ အထိ
အနးတီခငးေလ့က

အပ္ုဳိႀကီ့်ဖစးေနေတာံ

တာွနးမြနးသမြ္

အနးတီခငးေလ့
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ေခါငး့ေပၚခ္ညး့ပဲ၈ အေမကလဲ အနးတီခငးေလ့ အသကးႏြစးဆယး ေလာကး မြာ

တကယး..နာလျနး့လို႔၈ အနးတီခငးေလ့ ်ပနးမေတျ့ခ္ငးဘူ့၈ ေ်ပာလဲမေ်ပာဘူ့၇

ဆုဵ့တယးေလ၈ အေဖကေတာံ မယဤးမျနးတ႓ ို အေမဆုဵ့ၿပီ့ မၾကာဘူ့၈ ဆုဵ့ရြာတာပဲ၇

ငါေသရငး မလာနဲ႔ နငးတို႔ေသရငးလဲ မလာဘူ့လို႔ေ်ပာၿပီ့ၿပီ၈

အေဖက သမီ့ေတျကို ပိုခ္စးတယး၈ အငယးဆုဵ့သမီ့အတျကး သူေတားေတာ
စိတးထိခိုကးရြာတယး၈

ကိုႀကီ့နဲ႔

အိမးႀကီ့တစးလုဵ့မြာ

၇

အစးမအပ္ဳိနဲ႔

တူမ

လူမမညးေလ့

ကိုေလ့

ကလဲ

အနးတီခငးေလ့တို႔

တူွရီ့ပဲ

ခငးေလ့ အ်ပတးေ်ပာပစးလိုကး တာေပါ႓၈ အေမျမချဲဘူ့ မေ်ပာဘူ့၈ ချဲမယး၈ ဒါေပမဲ႓

အိးမးေထာငးချဲေတျ၈

မယဤးမျနး

ခုခ္ိနးမြာေတာံ မချဲႏိုငးေသ့ဘူ့၈ ဒီကေလ့ အရျယးေရာကးမြချဲႏိုငးမယး၈ ဒီအိမးကို

အေဖကလဲ မိနး့မဆုဵ့ ကတညး့က သူ႓မိဘရြိတဲ႔ ်မစးွကၽျနး့ေပၚကို ်ပနးသျာ့ တာ

ဒီကေလ့

ေပၚမလာဘူ့၈

စာရငး့နဲ႔မြတးထာ့၈

အဲဒီတုနး့ ကတညး့က လြညး့တနး့ေစ့္အေဟာငး့မြာ အနးတီခငးေလ့က
အထညးဆိုငး ရြိတယး၈း အေဖတို႔ အေမတို႔ကလဲ အေရာငး့အွယးပဲ လုပးခဲံ
ၾကတာဆိုေတာံ အနးတီခငးေလ့ ကလဲ အေရာငး့အွယးပဲ ွါသနာ ပါတယး
ပညာမသငးခ္ငးဘူ့၈

ကိုယည
းံ ီမ

အာ့ကို့ရာမဲံ ေနတဲံ အခ္ိနးမြာ သူတို႓မို႔ ေ်ပာရကးတယး၈ ဘယးရမလဲ ၇ အနးတီ

အေဖဆုဵ့ၿပီ့ေတာံ
က္နးရစးတာေပါ႓၈

ဘယး႓ႏြယးေတား

ေလ့တနး့နဲ႔ထျကးခဲ႓တယး၈ ေမာငးေတျ၇

အစးကိုေတျကိုပဲ

ဤီ့စာ့ေပ့ခဲ႓ပါတယး၈
ဒါေပမယး႓ သငး့တို႔က ေက့္ဇူ့်ပနးဆပးၾကတာေလ၈ အေဖဆုဵ့ၿပီ့ ကေလ့
တစးဖကး၇ အထညးဆိုငးတစးဖကးနဲမို႓ အာ့ကို့တစးႀကီ့ေပါ႓၈ ေယာကၡမအိမး ေန
ေနတဲံ ကိုေလ့တို႔မိသာ့စု ကို အိမးမြာေနဖို႔်ပနးေခၚတယးး၈ သူတို႔ မြာ ကလဲ
ကေလ့က တစးေယာကးတညး့၇ ႀကီ့လညး့ ႀကီ့ၿပီ၈ သူ႓မိနး့မကလဲ အလုပး

လညး့ဆိုငးတယး၈

အေဖ

လူႀကီ့ေတျ

အေမ

ေခၚဆိုၿပီ့

လကးထကးက

က္နးတဲ႓ပစၥညး့

လုပးပစးလိုကးတယး၈

ညီအစးကို

ႏြစးေယာကးက ဘာမြ သိပးမေ်ပာေပမယး႓ သူတို႓ မိနး့မေတျကေတာ႔ မေက္နပး
ၾကဘူ့၈ မေက္နပးလညး့ ရုဵ့သျာ့ၾက

ေ်ပာၿပီ့သာ့ ၈

အနးတီခငးေလ့ က

နငးတို႓ေရြ႔က သျာ့ရငး ငါက ေနာကး က လိုကးမယးဆိုတာ ေ်ပာၿပီ့သာ့၈
သူတို႔က

အဲဒီအခ္ိနးတုနး့ကေတာံ

မသျာ့ခဲပ
ံ ါဘူ့၈

ဘယးအခ္ိနးမြာ

သျာ့လဲဆိုေတာံ ကေလ့ ဆယးတနး့ ေရာကးတဲံ အခ္ိနးက္မြေလ၈ ကေလ့
အရျယးေရာကးၿပီေလ၈ ချဲၾကစို႓ဆိုတာကို အနးတီခငးေလ့ က ဘာမြစကာ့မ်ပနးရ
ေကာငး့လာ့ ဆုိၿပီ့ ဤပေဒအရ လုပးေတာ႔မယးေပါ႓ေလ၈ သူတို႔က ယဤးယဤးေလ့
နဲ႔ လာလာ ၿခိမး့ေ်ခာကးၾကတယး၈
ကိုယး႓အေနနဲ႓ကလဲ

ဘာ်ဖစး

ဆိုတာ

နာ့လညးပါတယး၈

ကေလ့ ေတျကလဲ မ္ာ့တယးေလ၈

အိမးသဵေယာဇဤးေလ ၈ အိမးကို အနးတီခငးေလ့ သဵေယာဇဤးသိပးတျယးေနၿပီ၈

ဆိုေတာ႓အိမးေရာ၇ ေ်မေရာရြိသမြ္ ပစၥညး့ ေတျ ကိုပါ အေမျချဲၾကစို႓တဲ႔ေလ၈

အနးတီခငးေလ့

ချဲေပ့ရမယး

မရြိေတာံ အဆငးေ်ပ တယးေပါ႓၈ ကိုႀကီ့ကေတာံ သူအို့သူ႓အိမးနဲ႔လဲ ်ဖစးေနၿပီ

အဲဒါကို သငး့တို႓ ညီအစးကိုႏြစးေယာကးက ဘယးလို မိက
ု းရုိငး့သလဲ

ဒါေပမယး႓

နာ့လညးပါတယး၈

ေနတာလဲဆိုေတာံ

ကိုယးေမျ့ ကတညး့က ေနလာခဲ႓တဲ႓အိမး၈ အိမးႀကီ့ကေခါငး်ပနး႓ ႏြစးထပး သစးသာ့
အိမးႀကီ့၇

ကၽျနး့ေတျ

သစးမာ

ေတျနဲ႓

ခ္ညး့ေဆာကးထာ့တာ၈

်ခဵကလဲ

မိဘေတျမြ မရြိေတာ႔တာ၈ ေမာငးႏြမေတျ အေမျချဲ ရမြာေပါ႓တ၈ဲံ တကယး...
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ေ်ခာကးဆယးပတးလညးရြိတယး၈ ေရတျငး့ႀကီ့နဲ႔၇အုတးေရကနးႀကီ့နဲ႔ ကျမး့သီ့ပငး

ဆယးႏြစးေက္ားေက္ား ေနလိုကး ရေသ့ သညး၈ ဆယးႏြစးေက္ားေက္ား ၾကာၿပီ့လို႓

ေတျ၇ အုနး့ပငးေတျကလဲအမ္ာ့ႀကီ့၈

အနးတီခငးေလ့

အုနး့သီ့ဖို့ကိုက
လညး့ရြိတယး၈

တစးႏြစးတစးႏြစး

ေရတျငး့နာ့က

မနညး့ရတယး၈

ေငျပနး့ပငး

ေတျဆို

သရကးပငး

ပျငး႓လိုကးတာ

ခုေ်ပာ၇

အသကးငါ့ဆယးမြာ

အိမးေ်မေစ့္ကျကးေတျက၇

သိပးေကာငး့

လာၿပီေလ၈ ွယးခ္ငးတဲံ သူကလဲ အလုအယကးဆို ေတာံ အိမးႀကီ့ကို အနးတီ
ခငးေလ့ လကးလျတး လိုကးရေတာံ တယး၈

ခုမ္ကးစိထဲ်မငး ေသ့တယးး၇ ဘယးေတာံ မြမေမ႓ဘူ့၈ ခုခ္ိနးထိ ညအိပးရငး အိပးမကး

အနးတီခငးေလ့တို႔တူွရီ့က ေငျသုဵ့သိနး့နဲ႔ ဆိုငးနဲ႔ရတယး၇ အတျငး့

မကးတယး တုနး့၈ အဲဒီလမး့ထဲလဲ အနးတီခငးေလ့ ဘယးေေတာ႔မြမသျာ့ဘူ့၈

ပစၥညး့

ခုေတာံ

ပရိေဘာက ေတျကိုေတာံ ထညးံ စကာ့မေ်ပာၾကလို႔ ေမာငးမငး့ႀကီ့သာ့ေတျကို

လဲ

ဖ္ကးၿပီ့

ဒီလို

ကနးထရုိကး

ဆိုတာေတျ

ေဆာကးခ္ငးလဲ

ေဆာကးလိုကးၾကမြာေပါ႓၈

်ဖစးလာၾကတယး၈

အိမးႀကီ့ကို

အေမျချဲရငးေတာ႔

ေရာငး့ရမြာပဲ၈

ဘယးမြာရြိမြာလဲ၈

ကိုယးံ

အနးတီခငးေလ့

အနးတီခငးေလ့မြာလဲ

လကးရွ
ြိ ငးေငျရေနတဲံ

မေရာငးခ္ငးဘူ့

အမး့ယူဖို႔

ဆိုငးကိုလဲ

ပိုကးဆဵ

အနးတီခငးေလ့

လကးလျတးလို႔ ဘယး်ဖစးမြာလဲ၈
ေနာကးဆုဵ့ေတာံ

အနးတီခငးေလ့

အရႈဵ့ေပ့

အနးတီခငးေလ့က

စကာ့ရြငးနဲ႔

ချဲၾကမယး

ဆိုရငး

အလ္ငးေစ့္စုဵစမး့ၾကညး႔၈

အိမးကို

ပရိေဘာဂ

အိမးေထာငးပရိေဘာက

လုိကးရေတာ႔တယး၈

ေမာငးေတျကိုေ်ပာတယး၈

ကဲ...

ႏိြမးရငးမေရာငး့ဘူ့၈

ေစ့္ေကာငး့ ရမြ ေရာငး့ေၾက့ လိသ
ု႓ ေဘာတူညီ ခ္ကး ယူလိုကးတာ ေလာဘသာ့
ေတျက သေဘာတူ တယးတ၈ဲံ

ေတျရတယး၈

အိမးေထာငး

ေရြ့တုနး့က

အေဟာငး့အ်မငး့

ပစၥညး့ေတျကို့၈

အနးတီခငးေလ့က ဒီပစၥညး့ေတျကို

သိပး်မတးႏို့တယးေလ၈
ဒီအခနး့

မွယးခငး

ေနလိုကး

ခ္ကးခ္ငး့်ပနးွယးဖို႓ပါပဲ

အနးတီခငးေလ့တို႔တူွရီ့

ရေသ့တယး၈
၈

ဒါေပမဲံ

အိမးငြာ့နဲ႔

ေလ့ႏြစး

အိမးေလ့

တစးလုဵ့

ေနခ္ငးတာက

်ခဵေလ့၇

အေမျရတဲ႓ပိုကးဆဵနဲ႓
အနးတီခငးေလ့

ွငး့ေလ့နဲ႔ အသကးရႈေခ္ာငးတဲ႔ အိမးမ္ဳိ့ေလ့၈ အဲဒီအိမးမ္ဳိ့ကို အနးတီခငးေလ့
ပိုကးဆဵနဲ႔

လြညး့တနး့

တစးွုိကးမြာ

မရႏိုးငးေတာ႔ဘူ့၈

အငး့စိနးတို႔၇

ေစားဘျာ့ႀကီ့ကုနး့တို႔မြာပဲ ရေတာ႓မယး၈ အဲဒီေနရာေတျေနလို႓လဲ မ်ဖစးဘူ့ေလ၈
ကိုယးထမငး့ စာ့ရတဲံ အလုပးကလြညး့တနး့ေစ့္မြာ၈ ဒီနာ့ တစးွိုကး မြာပဲ
ေနမြ်ဖစးမယး၇ စဤး့စာ့ရငး့ စဤး့စာ့ရငး့နဲ႓ ေစ့္သစးႀကီ့ေဆာကးေတာ႓ ဆိုငးသစးကို

အငး့.. အိမးႀကီ့ကလဲ အနးတီခငးေလ့တိ႓ ု တူွရီ့ကို သဵေယာဇဤး တျယးရြာ
တယးနဲ႓တူ ပါရဲ႔၈ ွယးခ္ငးတဲ႓သူ မြနးသမြ္က အေမျဆိုငးအိမး၇ ်ပသာနာရႈပးမြာ
ေၾကာကးတယးဆိုၿပီ့ မွယးခ္ငးၾကဘူ့၈ ွယးမဲ႔သူကလညး့ အိမးေစ့္၇ ေ်မေစ့္ က
အိမးေရာငး့ေနတာနဲ႓ကို

ေတျက

သူတို႔မလုိခ္ငးတာကိုပဲ ွမး့သာပါတယး၈

ေလာကး

ဒါေပမယး႓

မေကာငး့ေသ့ပဲကို့၈

ရတယး

ေက့္ဇူ့ တငးရပါေသ့တယး၈ တကယး ေေတာံ သူတ႓ို မလိုခ္ငးလို႓ပါ၈ အိမးေထာငး

အနးတီခငးေလ့က အိမးသဵေယာဇဤး ေၾကာငး႓ အခ္ိနးဆျဲေလ သူတို႓က
ေဒါပျေလ

တခ္ဳိ႔

အနးတီခငးေလ့တို႓

အိမးႀကီ့မြာ

်ပငးဆငး မျမး့မဵရတာ ပိုကးဆဵ က ေတားေတားထိသျာ့်ပနးတယး၈
ေနာကးဆုဵ့ေတာံ အနးတီခငးေလ့ မေနခ္ငးဆုဵ့ ကနးထရိုကးတိုးကးခနး့ကိုပဲ
အမိအရ ဖမး့ကုပး လိုကးရ ေတာံတယး၈ ဟုတးတယး အဲဒီ ကနးထရိုကးတိုကးေတျရဲ႔
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ေစ့္အခ္ဳိဆုဵ့

အေပၚဆုဵ့ထပး

အလျာေလ့

ကိုေတာငး

ႏြစးသိနး့ချဲတ၈ဲံ

အပ္ဳိႀကီ့

ေလ့ေရာ၇

အပ္ဳိႀကီ့ႀကီ့ေရာ...

ၿငိမးသကးသျာ့ၾကၿပီ့

အနးတီခငးေလ့ မီရုဵေလ့ရယး၈ မီရုဵေလ့ရယး၈ အဲ ... အထုပးကေလ့ကိုေတာံ

ရြကးမ္ကးႏြာ ကိုယးစီနဲ႔ တစးေယာကး ကို တစးေယာကး မၾကညး႓ၾကေတာ႓ပဲ

မေ်ဖရဲ ေသ့ဘူ့ေလ၈ တူွရီ့ႏြစးေယာကးရဲ႔ အိုစာနာစာက ရြိေသ့တယး၈

ဧညး႓ခနး့ ကုလာ့ထိုငး ေတျေဘ့က အေရာငးတစးဖိတးဖိတး သစးသာ့ ၾကမး့်ပငး

မေရႊမျနးကလဲ
ထျကးတယး

အေဒၚတူလိုကးပုဵေတာံ

ေရာငး့ေတာံ

မယးတဲ႓၈

ထာ့ေပမယးံ

အနးတီ

ဆယးတနး့က

ခငးေလ့

ကေတာ႔

ကိုယမ
းံ ္ကးစိေအာကးမြာ တငးေနေတာ႓ ပိုေကာငး့

တူမ လုပးသူက တိတးတိတး ဆိတးဆိတး ပနး့ကနးေဆ့ရာက ေအားေတာ႔
အေဒၚလုပးသူက

ဧညး႓ခနး့ေ်ပ့တယး၈

ဧညး႓ခနး့

ထဲမြာေတာံ ေၾကာငးမာနးဖီသဵေတျက ဆူညဵလို႓၈
ဖို့ကဲ၇

ဧညး႓ခနး့ေနရာပဲ၈

တူေအာငးလို႓ဆၿို ပီ့
မီ့ဖိုခနး့၇

အခ္ဳိ့ကို

ခငး့တယး၈

ကုလာ့ထုိငး

အေၾကာငး့ကေတာံ

ေတျေပၚမြာ

ကုလာ့ထိုငးႀကိမးခငး့

ေ်ပာငး့ေန

တယးေနား...နငး...ဟငး့"

တစးကျကးကို ႀကိမးထုိ့ငြာ့ရငး တစးရာေက္ား

ေပ့ရတာကို၈
ၿပီ့ေတာ႓
ကုလာ့ထိုငး

အနးတီခငးေလ့တိ႓ ု

ႀကီ့ေတျ၈

ပုိကးဆဵပိုေပ့ရတယး၈

ဘယးလို်ဖစးေနလဲ၈

အနးတီခငးေလ့က

အိပးခနး့မခငး့ဘူ့၈

မထိုငးၾကတဲံ

ကုလာ့ထိုငး ႀကိမးခငး့

ေၾကာငးေတျ ရနး်ဖစးရငးေတာံ အခနး့ကစိုေ်ပလႈပးရြာ့ သျာ့ေတာ႓တယး၈

...

နဲ႔

မနာေအာငးလို႓၈

"လာခဲ႔... လာခဲ႔... တုတးလာၿပီေနား"

"ဖို့ကဲေနား

အလ္ငးအိမး

တူွရီ့ႏြစးေယာကး

"ေဟာ...ႀကီ့ေမ၇ ဖို့ကဲတို႔ ရနး်ဖစးကုနးၿပီ သျာ့လိုကးဤီ့ "

ၿငိမးၿပီ့လကးသုတးေနတဲ႔

ေပၚမြာ ထိုငးလိုကးၾကေတာ႓တယး၈ သစးသာ့ၾကမး့ ်ပငးကို ပိုကးဆဵကုနးေပမယး႓

ကုလာ့ထုိငး

ႀကိမးခငး့ေတျ

ေရြ့ကုလာ့

ႀကီ့ေတျက

အႀကီ့ႀကီ့

ထိင
ု းႀကီ့ေဘ့က

ေတျ၇

ေရြ့တုနး့က

ႀကိမးထို့ငြာ့ရငး

ၾကမး့်ပငးမြာ

တူွရီ့

ႏြစးေယာကး ထိုငးၾကၿပီ့ ထုဵ့စဵအတိုငး့ အေဒၚ လုပးသူက စာရငး့တျကးမယး၇
ေၾကျ့စာရငး့မြတးမယး၈ တူမ လုပးသူက မီ့ပူတိုကးမယး၇ အကၤ္ီခ္ဳပးဖို႓ ညြပးစရာရြိရငး
ညြပးမယး၈ ေရဒီယိုကိုလဲ နာ့ေထာငးရငး့ေပါ႓၈ ေရဒီယို နဲ႔တျဲလ္ကး ကတးဆကး

"ဟုတးတယး ....

ႀကီ့ေမ၇ ဖို့ကဲ

..

ခုတငးေပၚလဲ လာမအိပးဘူ့၇

ကိုေတာ႓ ဖျငး႓ေလ႓ဖျငး႓ထ မရြိၾကဘူ့၈ ဤပုသးေန႓တို႓၇ နတးတငးတဲ႔ေန႓တို႔က္မြပဲ

ထမငး့လဲသိပးမစာ့ဘူ့ ေနမြေကာငး့ရလာ့" မယဤးမျနး က စို့ရိမးတႀကီ့ေ်ပာရငး့

နတးသီခ္ငး့ေချ ဖျငး႓တာ၈ ဖျငး႓စရာကလဲ နတးသီခ္ငး့ေချေတျပဲရြိတယးေလ၈ ေရဒီယို

ဧညးခ
ံ နး့ဘကးထျကးလာတယး၈ သူတ႓ို ညီကို ႏြစးေယာကးလုဵ့ ပဲ၇ေၾကာငးမႀကီ့ပဲ ၇

ကကးဆကး ွယးတာကိုလညး့ နတးခ္ငး့ေတျ ဖျငး႓ ခ္ငးလို႔ ဝယးတာကို့၈

ခုတငးေပၚ လာအိပးတယး၇ ဘာ်ဖစးေနတာလဲမ သိဘူ့၇ ဆရာွနး သျာ့်ပအုဵ့
မလာ့ႀကီ့ေမ" မ္ကးႏြာတစးမ္ဳိ့ ်ဖစးၿပီ့ သူ႓တူမ အပ္ဳိႀကီ့ေလ့ဟာ မသိနာ့မလညး
ဆို့ပါလာ့

ဒါေတျက

်ပာသို၇

တပိုတျဲေလ

မျနးရဲ႔၇

ဟိုသငး့

ေၾကာငးေတျ

+++++

လိုကးတဲ႓ရာသီ၇အဲ..ေၾကာငးေတျ၇ ေယာက္းာ့ မိနး့မ ယူၾကတဲ႓ရာသီ သမီ့ရဲ႔"
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ဒါေပမယံး ဒီညအဖုိ႓မြာေတာံ အနးတီခငးေလ့တုိ႓ တူွရီ့မြာ ေ်ပာစရာ
စကာ့ ရေနတယး၈
အနးတီခငးေလ့ က သူ႓မ္ကးမြနးကုိ ခၽျတးလုိကးတယး၈
"အနးတီေမရီ

ဆုိတဲံ

မိနး့မႀကီ့ကေတာံ

တကယံး

မိနး့မႀကီ့ေနား၇

သူသျာ့စရာ

အလုပးမ႐ြိရငး

ေတားေတားလဲ စပးစုႏိုငးတယးေအ "
"ေၾသား

...

ႀကီ့ေမကလဲ၇

မနကးပုိငး့

တုိကးေပၚက ဆငး့လာသမြ္ လူအကုနး လုိကးၾကညံး ေနတာပဲဟာ၇ ညေနဆုိလဲ
အဲလုိပဲ၇ ဘာွယးလာလဲ၇ ဘာခ္ကးမြာလဲ၇ ဘယးေလာကးေစ့္ လဲနဲ႓၇ စိတးပ္ကးဖုိ႓
ေကာငး့တယး၇ ဆနးနီေလ့ ကေတာံ ခငးဖုိ႓ေကာငး့ပါတယး၇ သနာ့စရာေလ့"
အပိုငး့ (ှ၆)

ေအ့.... ဟုတးတယး၇ ဆနးနီေလ့က ေတားပါတယး ႀကီ့ေမ တုိ႓တစးခါ
မီ့ေခ္ာငး့ပ္ကးတာ သူပဲလာ်ပငးေပ့႐ြာ တာေနား "

ႏုိ႓မုိ႓ဆုိ ေ႐ြ့ေဟာငး့ ေန႐ြငးနယး ေရဒီယုိႀကီ့ကုိပဲ အနးတီခငးေလ့က
်ပငးၿပီ့ ဖျငံးေနဤီ့မြာ၈ ခုေတာံလဲ အဲဒီေရဒီယုိႀကီ့ က်ပငးလုိ႓လဲမရေတာံပါဘူ့၈
အွတးနဲ႓ ေသခ္ာထုပးၿပီ့ ေသတၱာထဲမြာ တ႐ုိတေသ သိမး့ထာ့လုိကးၿပီ၈
"ေနပါဤီ့မျနး၇

ဟုိေက္ာငး့ဆရာမ ယူသျာ့တဲံ ပါတိတးက ထုိငး့လာ့၇

အမးအာအကးစးလာ့ "

ေမရီဂ္ိနး့အေၾကာငး့

႐ြငး့မ်ပခဲံေတာံ

သူ

မေက္မနပး

်ဖစးေနခဲံမြာပါ "
"ေအ့ေပါံ၇ ဘယးေ်ပာလုိ႓်ဖစးမလဲ၇ ေမရီဂ္ိနး့ဆုိတာ နတးကနာ့ စီ့ပါ၇
နတးကေတားပါ လုိ႓မ္ာ့ သိလုိကးလုိ႓ ကေတာံ စပးစုလုိ႓ကုိ ဆဵု့မြာမဟုတးဘူ့၇
တုိ႓သျာ့မယးံ ေနာကး လုိကးေတာငး ၾကညံးဤီ့မယး "

" အမးအာအကးစး ေလ၇ တစးထညး ငါ့ရာံငါ့ဆယးနဲ႓ ေပ့တာ "
အနးတီခငးေလ့က

"ႀကီ့ေမက

ထဵု့စဵအတုိငး့

တစးခ္ကး

တစးခ္ကး

"ေတားေသ့ တယးေနား ႀကီ့ေမ၇ နတးပဲျက ဤပုသးေန႓ နဲ႓ တုိကးလုိ႓၇
ေမ့တာကုိ

မယဤးမျနးက ေ်ဖလုိကးၿပီ့ရငး အခနး့က်ပနးၿပီ့ ၿငိမးသကးသျာ့ ်ပနးတယး၈

ပုဇျနးေတာငးဘကး ဟုတးလာ့ "
"ေအ့ ... ဟုတးတယး၇ နကး်ဖနးက္ က္ပးတနးဘဏးထုပး ... ေစ့္ထဲ
လုိကးလဲ ရဤီ့မယး၇ အိမးမြာ ငါ့က္ပးတနး တစးထုပ"း
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" ဒါဆုိ ... နကး်ဖနးည ႀကီ့ေမ သရကးသီ့ သနပးလုပးဤီ့ေလ ဤပုသးေန႓က္
လုပးအာ့မြာမဟုတးဘူ့ "

တပးဆငး လုိကးတယး၈

" ေအ့ ... ေအ့ ... ဟုတးတယး "

ဘယးသူရမြာလဲ၈ ေအာကးလႊာကလူေလ၈ မ္ကးမြနးနဲ႓ၿပဵဳ့ၿဖဲၿဖဲ၇ ကျမး့စာ့စာ့

နတးပဲျသျာ့ဖုိ႓အေရ့မြာ တူွရီ့ႏြစးေယာကး စိတးတူသေဘာတူ႐ြိေနတုနး့
သဵဆဲျ တဵခါ့ ေခါကးသဵ ေပ့လာတယး၈
အနးတီခငးေလ့

မယဤးမျနးအဵံၾသသျာ့သလုိ ေၾသား လုိကးၿပီ့မြ ေစ့္သညး မ္ကးႏြာေလ့ကုိ

က

လူေပါံ၈ တစးခါမြလဲ စကာ့ မေ်ပာဖူ့ဘူ့၈
" လာေလ ... ွငးပါ "

သူ႓အက္ငံးအတုိငး့

လနး႓သျာ့ၿပီ့

ရငးဘတးဖိ

လုိကးတယး၈ ဒီလုိအခ္ိနး ဧညံးသညးမြ မလာ တတးတာ၈ ဘယးသူမ္ာ့ပါလိမံး၈

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး

အိမးနီ့ခ္ငး့ေလ၇

ေခၚရမြာေပါံ၈

တစးခုပဲ

ကုိယးက

အိမးေနရငး့ ်ဖစးသလုိ ွတးထာ့မိေတာံ နညး့နညး့ ႐ြကးတယး၈

မယဤးမျနးက ထုိငးရာက ထလုိကးတယး၈

" ဟဲံ ဟဲံ စာ့ၿပီ့ၾကၿပီလာ့ ခငးဗ္ "

"ဟဲံ ... မျနး ရမး့မဖျငံးနဲ႓ေလ၇ အခ္ိနးမေတားႀကီ့ အႏုၾကမး့်ဖစးေနဤီ့မယး "

ကျမး့စာ့စာ့လူက ႏႈတးသျကးလြ္ာထျကးနဲ႓ ႏႈတးဆကးလုိကးရငး့ အခနး့ထဲ

"ဟာ ႀကီ့ေမကလဲ၇ အေစာႀကီ့ ႐ြိပါေသ့တယး၇ ေစ့္ကတစးေယာကး
ေယာကး ်ဖစးမြာေပါံ "

" ေနဤီ့၇ ေနဤီ့၇ ေမာငးဟုိသငး့၇ မငး့ ေ်ခေထာကးေတျ သုတးလုိကးဤီ့ "

အနးတီခငးေလ့ နညး့နညး့ အေၾကာကးေ်ပ သျာ့ပဵုရတယး၈ ရငးဘတး
ဖိထာ့ တဲံလကးကုိ ်ပနးခ္လုိကးတယး၈
"ကဲ

ဖျငံး

လြမး့ွငးလုိကးတယး၈

ဖျငံး၇

ညညး့တုိ႓

ႀကီ့ေမတုိ႓ ကေတာံ လုပးေတာံမယး၈ သူ႓ၾကမး့ကုိ သူက အရိပးၾကညးံ
ေနတာေလ၈

ဘာမြမသိဘူ့ေနား၇

ကုိယးက

မိနး့မသာ့ခ္ညး့ေနရတာ၇ ေၾကာကးႏိုငးမြေတား႐ဵုက္တာ "
အနးတီခငးေလ့ ညညး့ညဴ ေနဆဲမြာ မယဤးမျနး တဵခါ့ဖျငံးလုိကးတယး၈
သစးသာ့တဵခါ့၇ ၿပီ့ေတာံ ေသာံခတး ထာ့ တဲံ သဵဆဲျတဵခါ့ကုိ ဖျငံးေပ့လုိကးေတာံ

အာ့လဲမနာဘူ့၇

ဟုိလူကလဲ

ေရခ္ိဳ့ရာကထ၇

လာတာလာ့၇

ေ်ခေထာကးမြာ ေရေတျစုိလုိ႓၈
" ေဆာရီ့၇ ေဆာရီ့ အနးတီ၇ ကၽျနးေတာကခ္ကးရငး့်ပဳတးရငး့ မီ့ဖုိက
လာလုိ႓၇ ဟဲ...ဟဲ၇ ကၽျနးေတာံး နာမညး ွငး့ေအာငး ပါ၇ ေအာကးလႊာကေလ "
" ေၾသား ... ဟုတးကဲံ၇ လူေတာံ ်မငးဖူ့ေနပါတယး "

...
" ေၾသား ... "
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"ဒါနဲ႓ ... အနးတီ င႐ုတးသီ့စိမး့ေလ့မ္ာ့႐ြိရငး ကၽျနးေတာံး နညး့နညး့
ေပ့စမး့ပါ ၇ ႐ြိလာ့ "

"ေက့္ဇူ့ပဲခငးဗ္၇ ေက့္ဇူ့ပဲ၇ ကၽျနးေတားက စာ့ခ္ငးၿပီဆုိ အဲလုိပဲ ဟဲ ... ဟဲ၇
စာ့ၿပီ့ၾကၿပီလာ့၇

"င႐ုတးသီ့စိမး့ေလ၇

အေသ့႐ြိ႐ြိ၇

အႀကီ့႐ြိ႐ြိရတယး၇

ကၽျနးေတား

အငး့အငး့၇

နညး့နညး့ေတာံ႐ြိတယး

" ဟုတးကဲံ၇ ဟုတးကဲံ "
ထငးတယး၇

မျနး

ယူေပ့လုိကးပါကျယး "

မယဤးမန
ျ းက

တဵခါ့်ပနးပိတး

မလုိ႓႐ြိေသ့၇

ဘယးအခ္ိနးထျကးသျာ့

လုိကးမြနး့မသိတဲံ ဖုိ့ကဲ တုိ႓ေအားသဵကုိ တုိကး ေလြကာ့ ဆီကေန ၾကာ့လုိကး

" ဟာ ... ဟနးက္ၿပီ "

ရတယး၈

အပ္ိဳႀကီ့ေလ့က မိ့ဖုိခနး့ ဘကးထျကးသျာ့တဲံ အခ္ိနးမြာ အပ္ိဳႀကီ့ႀကီ့က
ကုွ
ိ ငး့ေအာငးကုိ အဵံၾသစရာ သတၱွါ တစးေကာငးကုိ ၾကညံးသလုိ ၾကညံးေနတယး၈
မ္ကးစိထဲမြာေတာံ

တဖိတးဖိတး

အေရာငးလကးေနတဲံ

ၾကမး့်ပငးအသစးနဲ႓ စိမး့်ပာႏုေရာငး တုိကးနဵရဵ အသစးရဲ႔ ၾကာ့မြာ မလုိကးဖကးစျာ
တညး႐ြိေနတဲံ ပရိေဘာဂ အေဟာငး့အ်မငး့ ေတျလုိပဲ အဘျာ့ႀကီ့ ကုိ ၾကညံးရတာ
ေ႐ြ့ေဟာငး့ပစၥညး့ႀကီ့ တစးခုနဲ႓ တူေနတယး၈

ဟဲ ... ဟဲ င႐ုတးသီ့စိမး့ယူၿပီ့ ထျကးလာတဲံ အပ္ိဳဟုိငး့ အဘျာ့ႀကီ့ေလ့ ကေတာံ
တစးခုတညး့ေသာ

ေခတးပစၥညး့်ဖစးတဲံ

"အဲ

ႀကီ့ေမ၇

ဖုိ့ကဲတုိ႓

ေအာကးေရာကးသျာ့ၿပီ၇

ဘယးတုနး့က

ထျကးလုိကးတယး မသိဘူ့ "
"ေခၚစမး့၇ ေခၚစမး့၇ ဟုိေအာကးမြာ ွဲစာ့ေနတဲံ ေၾကာငးမတစးေကာငး
ညေနက ်မငးခဲံတယး၈ အဲဒါ ွဲေတျ ကူ့လာမြာ "
"ဟာ အနးတီကလဲ၇ သူမ္ာ့ ခ္စး်ခငး့ကုိ မချငး့နဲ႓ေလ၇ ဟဲ ဟဲ ေၾကာငးမြာလဲ
အသညး့နဲ႓ပဲခငးဗ္၇ အနးတီ မၾကာ့ ဖူ့ဘူ့လာ့၇ ွဋးလုိကးတတးတယး၇ ေမာငးေမာငး

ခ္ိနးသီ့ရပးေနတဲံ နဵရဵေပၚက နာရီအုိႀကီ့နဲ႓လဲ အဘျာ့ႀကီ့က ဆငးတယး၈
ဧညံးခနး့က

မၿပီ့ေသ့ရငး

"ဟဲံ ဟဲံ ကၽျနးေတာံး လကးရာေလ့ မ်မညး့ရေတာံဘူ့ေပါံ၇ သျာ့မယးခငးဗ္"

အခနး့ေစံ ေနၿပီ၈ ဟဲ ... ဟဲ ဒီ အခနး့မြာေတာံ ရေကာငး့ပါရဲ႔ "

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး

မလာ့၇

" အုိ အနးတီ တုိ႓ ၿပီ့ပါၿပီ၇ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး "

ကၽျနးေတား

ငါ့ပိေထာငး့ ခ္ငးလုိ႓၇ အိမးမြာ ကုနးေနလုိ႓ခငးဗ္၇ ကၽျနးေတား လုိကးေတာငး့တာ

...

စာ့ၾက

လာပုိ႓မယးေလ "

" ႐ြငး .... "

"ေၾသား

ငါ့ပိေထာငး့

႐ိႈ့ေက႔စး

မြနးဗီ႐ုိေလ့

နဲ႓တူတယး၈

သတိထာ့ ဆုိတာေလ ဟဲ ဟဲ"
အပ္ိဳႀကီ့ႏြစးေယာကး ေၾကာငးကုိ တ်မညး်မညးေခၚရငး့က တုိကးေလြကာ့
တစးဆစးခ္ိဳ့ေကျ႔ ကေန လြမး့ေအားတဲံ ကုွ
ိ ငး့ေအာငးကုိ မ္ကးေစာငး့ ၿပိဳငးတူထုိ့
လုိကးၾကတယး၈
97 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး ကေတာံ တဟာ့ဟာ့ ေအားရယးရငး့ သူ႓ေအာကးလႊာ
တဵခါ့ကုိ ေခါကးလုိကးတယး၈

" မဖမး့ခဲံပါဘူ့၇ ေၾကာငးေလ့ေတျက ငယးေသ့တယး သမီ့တုိ႓ရ "

"မယးေအ့ေရ ကုိကုိ႔အခ္စးကေလ့၇ င႐ုတးသီ့စိမး့ရခဲံၿပီ မငး့စာ့ခ္ငးတဲံ
ငါ့ပိေထာငး့ စာ့ရၿပီ "
တဵခါ့ဖျငံး

ေပ့တဲံ

မယးေအ့

ကုိ်မငးတာနဲ႓

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက

ေအားလုိကးတယး၈ ွရနးတာမြာ ထုိငးေနၾကတဲံ ေယာကးဖ ၾကငးစဤီ့ ေမာငးႏြဵက

်ဖစးေနတာလဲ၇

တုိ့တုိ့

ေ်ပာစမး့ပါ

ဖုိ့ေအာငးရယး၇

"စာ့မယးေလ၇ လာၿပီေလ၇ အခ္စးကေလ့ ဆာေနၿပီဆုိတာ ဖုိ့ေအာငး

ငါ့ဆယးသာ့ေကာငး မြ စာ့လုိ႓ ေကာငး့တာ

႐ုတးတရကး

နာ့မလညးဘဲ

နာ့ေထာငးေနၾကတဲံ

သမီ့ႏြစးေကာငးက

"ဖုိ့ေအာငးကလဲေနား၇ ကေလ့ေတျကုိ ေပါကးကရေတျ မေ်ပာစမး့ပါနဲ႓
ဆုိတာ ေ်ပာလုိ႓ကုိ မရဘူ့ "

သိတာေပါံ"
" သျာ့စမး့ပါ၇ ငါ့ပိေထာငး့ လဲက္ဳပး်ဖငံးစာ့ခ္ငးတယးလုိ႓ မေ်ပာမိေပါငး "
"အုိ မေ်ပာေပမယံး မငး့ စာ့ခ္ငးေနတာ ဖုိ့ေအာငး သိတာေပါံ၇ သိေန
တယးေလ "
တီဗျီ ေ႐ြ႔မြာ ေရာကးေနၾကတဲံ သမီ့ႏြစးေယာကးက ဖေအကုိ ်မငးတာနဲ႓
ေ်ပ့လာၾကတယး၈

တီဗျီေၾကား်ငာ

"ငယးတာ မေကာငး့ဘူ့ သမီ့ရ၈ စာ့ရတာ ခၽျဲတယး၇ ေလ့ဆယးသာ့

ဖေအကုိ ွုိငး့ထုၾကတယး၈

င႐ုတသ
း ီ့စိမး့႐ြာပဵုေတားဖျငံးသျာ့တာ ၾကာလြၿပီ၇ ဒီမြာဆာလြၿပီ"

ထ

" ဟာ ငယးငယးေလ့ေတျမြ သမီ့တုိ႓က ခ္စးတာ "

" ဟာ ေဖႀကီ့ကလဲ "

ၿပဵဳ့ၾကတယး၈ မယးေအ့က မ္ကးေစာငး့ထုိ့ၿပီ့ လကးေမာငး့ဆဲျလိမးတယး၈
"ဘယးလုိ

" သမီ့တုိ႓ဖုိ႓ မဖမး့ခဲံဘူ့လာ့လုိ႓ "

ေတျကုိ

အငယးေကာငး

ကေတာံ

မ္ကးေတာငးမခတး၇

ဘျာ့ေအ

နညး့နညး့ေလ့မြ

ရငးချငးကေန
မလႈပးဘဲ

ၾကညံးေနတယး၈
"ေဖႀကီ့၇ ေဖႀကီ့ ေၾကာငးေလ့ ေတျ ေအားသဵၾကာ့တယး၇ အေပၚထပး

"ဟ
ေကာငး့တာ၇

...

မြနးတာ

ေ်ပာတာပဲကျ၇

မဆလာနဵ႓ေလ့

ေၾကာငးသာ့ဆီ်ပနး

တသငး့သငး့နဲ႓

ဟုိ

သိပးစာ့လုိ႓

အပ္ိဳႀကီ့

ေတျဆီ

စာ့ေကာငး့မယံး တစးေကာငးေလာကး ငါေတာငး့ခဲံဤီ့မလုိ႓၇ သူတုိ႓မြာ အမ္ာ့ႀကီ့ပဲ "
"ဖုိ့ေအာငးေနား

...

မလုပးနဲ႓၇

သူမ္ာ့က

အ်မတးတႏုိ့ခ္စးေနတာကုိ၇

အိမးနီ့ခ္ငး့ ေတျ မေကာငး့ဘဲ ်ဖစးကုနးမယး "
"အုိကျာ...၇ သူတုိ႓လဲ ဟငး့တစးချကး ေပ့မြာေပါံ၇ အဲဒါမြ လြ္ာလညးၿပီ့
တစးေန႓ကုိ တစးေကာငး၇ တစးေကာငး... "
" ေတားစမး့ ပါ၇ ဒီင႐ုတးသိ့က သူတုိ႓ဆီက ရလာတာလာ့ "

ကလာ့ဟငး "
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"ဟုတးတယး၇

ငါအခနး့ေစံ

ေလြ္ာကးေတာငး့တာ၇

ဟုိဘကးခနး့ကလဲ

" အမ္ာ့ႀကီ့ မလုပးနဲ႓ေနား ဖုိ့ေအာငး၇ ်မနး်မနးလဲလုပး "

မရဘူ့၇ ေအာကးက အနးတီ ဘုိၾကကးေခ့္ ဆီကလဲမရဘူ့၇ ဟုိ အခ္စးႏြငံး သူ၏
ပါပါအခနး့ကလဲ မ႐ြိဘူ့တဲ"ံ

"ေအ့ပါ ... ေအ့ပါ မိနး့မရာ၇ ဒါ မငး့ေယာကး္ာ့ မနကးက္ စာသငး
ေကာငး့ေအာငး ဤာဏးရညးေလာငး့ တာပါကျ "

"ဘယး ... အခ္စးႏြငံးသူ၏ ပါပါလဲ "
"ဟုိ ... အေပၚဆဵု့ထပး အလႊာကေလကျာ၇ အသကးႀကီ့ႀကီ့ ဆရာနဲ႓
သူ႓မိနး့မ ငယးငယးေလ့ေလ... ဟဲဟဲ၇ အခ္စး ႏြငံး သူ၏ ပါပါေလ "
" ဖုိ့ေအာငးေနား၇ ေလြ္ာကးေ်ပာမေနနဲ႓၇ ၾကာ့သျာ့ရငး အာ့နာစရာ "

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက

မယးေအ့

ယူလာတဲံ

ေဂ္ားနွ
ိ ါကာ့

ပုလငး့ထဲက

အာမီရမး (သူ႓အေခၚ အာမီွီစကီ)ကုိ ဖနးချကး ထဲ တူ့ပကးေလာကး ထညံးတယး၈
ၿပီ့ေတာံ ေရေရာၿပီ့ တစးက္ိဳကးက္ိဳကးလုိကးတယး၈ မခူ့ရေသ့တဲံ င႐ုတးဆဵု ထဲက
ငါ့ပိေထာငး့ တစးတုိ႓ကုိလဲ ်မညး့လုိကးတယး၈
" ေကာငး့ ... ေကာငး့၇ သိပးကုိေကာငး့၇ မယးေအ့ထမငး့ခူ့ေတာံေလ "

"ေလြ္ာကးမေ်ပာပါဘူ့၇ မတးတတးရပး ေနတာပါ၇ ေပ့ ... ေပ့ ... ငါ့ပိကငး
ၿပီ့သာ့ေပ့ "

" ဖုိ့ေအာငး က ရပလာ့ "

" ေရာံ ... ေရာံ၇ ်မနး်မနးေထာငး့၇ အေမလဲ ဆာေနၿပီ "

" ရတာေပါံ သိပးရတာေပါံ "

" ေအ့ပါ၇ ရပါတယး ေယာကၡမႀကီ့က၇ ပုိငးပါတယး "

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက အရကးချကး ကုိကုိငးရငး့ တစးက္ိဳကး က္ိုကးလုိကး၇

"အာသျကးခယဵ ေတားေတား ်ဖစးေနေနား ဖုိ့ေအာငး၇ အ်ပငးက ပါလာ
ေသ့တယး မဟုတးလာ့ "
"မပါ ပါဘူ့ မိနး့မရယး ...၇ အာသျကး တာကေတာံ ပငးကုိ အရညးအခ္ငး့
ပါ၇ ေဟာ ဒီမြာ မယဵု နမး့ၾကညံး ... ဟာ့"
" ဖယးစမး့ပါ .... အာပုပးေစားနဵတယး "
"ဒီလုိဆုိ မၾကာခငးမြာ ၾကာညိဳသူရာနဵ႓ သငး့ေစမယး၇ သျာ့ ေၾကာငးအိမး
ထဲက ေဂ္ားနွ
ီ ါကာ့ ပုလငး့ေလ့ ယူလုိကး စမး့ပါ "

ဟုိဟငး့

ဒီဟငး့

ႏိႈကးစာ့လုိကးနဲ႓

သူ႓ထဵု့စဵ

အတုိငး့

ထမငး့ခူ့ခပးၿပီ့တာနဲ႓

အရကးချကးလဲ ေ်ပာငးၿပီ၈
" ဖုိ့ေအာငး ထမငး့အုိ့ ပလပးက ဓာတးလုိကးေနသလုိပဲေနား၇ ညေန
ခ္ကးတုနး့က အွတးနဲ႓ ကုိငးရတယး "
မငး့

ေယာကး္ာ့

႐ူပေဗဒ

ဆရာ၇

ဘယးတုနး့က

႐ုိကးစးကျတးကာ

်ပငးတတးလုိ႓လဲကျာ၇ နကး်ဖနးက္ ဆရာႀကီ့ ဆနးနီ ်ပလုိကးေပါံ "
" ေအ့ ဟုတးတယး ဟုတးတယး၇ ဆနးနီ႓ ေခၚရမယး၇ မီ့ဖုိကျိဳငးလဲ
လဲခုိငး့ခ္ငးလုိ႓၇ လုပးေပ့႐ြာ ပါတယး ေကာငးေလ့က"
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"ေအ့ကျာ ဒီေကာငး တကယးခ္စးဖုိ႓ ေကာငး့တဲံေကာငး၇ ဟုိဘကးခနး့မြာလဲ
မနနး့စုိ့၇ မနနး့စဵ တုိ႓ကုိ မီ့ပူ တုိကးေပ့ ေနတယး၇ ငါေတျ႔ခဲံတယး "

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက

မေကာငး့ဘူ့လာ့၇ မေကာငး့လဲ ေကာငး့တယး လုိ႓ ေ်ပာေနား သိလာ့ "
" ေကာငး့ပါတယး ေတား၇ ေကာငး့ပါတယး "

သနာ့ပါတယး "
ဘုိၾကကးေခ့္ကလဲ

စပးစုတာေလ့က

လဲျရငး

သေဘာေကာငး့ ပါတယးကျ "

ထမငး့ွုိငး့မြာ ထဵု့စဵအတုိငး့ ကုွ
ိ ငး့ေအာငး အသဵခ္ညး့ပဲ၈ ကေလ့ေတျက
ေက္ာငး့က ်ပနး်ပနးခ္ငး့ အလ္ငး ေကၽျ့ရတာဆုိေတာံ သူတုိ႓ကိစၥၿပီ့ၿပီ၈ ေယာကးဖ
စဵုတဲျကလဲ ထမငး့အေစာႀကီ့ စာ့တတးတယး၈ စာ့ၿပီ့တာနဲ႓ သူတုိ႓ရဲ႔ လျတးလပး

" ဟငး့ ... မေကာငး့ပါဘူ့၇ သူက မယးေအ့တုိ႓ဆုိ အထငးေသ့သလုိ

နယးေ်မ ွရနးတာမြာ ခ္စးေလညငး့ခဵ ထျကးၾကၿပီ၈

ၾကညံးတတးတယး၇ တုိကးခနး့ပုိငး မဟုတး လုိ႓လာ့ မသိဘူ့ "

ေရာံ ပူတူ့တူ့ေလ့လဲစာ့၇ ေ်မမရတာနဲ႓ေတာံ စိတးညစးၿပီ့ မစာ့ဘဲ

"အုိ ... အဲဒီေတာံ ေ်ပာလုိကးေပါံကျာ၇ ကၽျနးမတု႓က
ိ
ွငးဒါမီယာမြာ
ၿခဵ႐ြိတယးလုိ႓၇ ဒီမြာ ပ္ငး့လုိ႓ ခဏလာေနတာလုိ႓ "
ပါနဲ႓

ထမငး့ကုိ

"ေယာကၡမႀကီ့ေရာံ ထညံးစာ့၇ သမကးကေလ့ ခ္ကးထာ့ တာေလ့ေတျ

" ေၾသား ... ဟုတးလာ့ ဆနးနီေလ့က သိပးသေဘာေကာငး့ ႐ြာတာေနား၇

"မေနာကးစမး့

်ဖတးပစးၿပီ့

ငါ့ေခါငး့ဟငး့ရယး၇ ငါ့ပိေထာငး့ရယးနဲ႓၇ စာ့လုိ႓ေကာငး့လုိကးတဲံ အမ္ိဳ့၈

" ဟုိဘကးခနး့က အႁမႊာ ညီအစးမေကာံလနးေကာံလနးေလ့ ေတျေပါံကျ "

အနးတီ

စကာ့ကုိ

ကုနး့ေလျ့တယး၈ သူကုိယးတုိငး စပါယး႐ြယး ခ္ကးထာ့တဲံ မုနးညငး့ခ္ဤးရညးရယး၇

"ဘယးမနနး့စုိ့၇ မနနး့စဵလဲ "

"သူ႔အေမ

မယးေအ့

ဖုိ့ေအာငးရယး၈

မေနပါနဲ႓

မိနး့မရယး၇

မငး့

လုပးသကးကလဲ

ဘယးေလာကး႐ြိေသ့လုိ႓တဵု့၇

ဆယးံႏြစးႏြစးနဲ႓ လ သမီ့႐ြိေသ့တယး၇ အဲလုိလဲ ေ်ဖစမး့ပါ၇ တစးေန႓ေတာံ ရမြာေပါံ၇
ဒီေန႓႐ဵု့မြာ

ေ်မကျကးမဲႏိႈကးတာ

မေပါကးလုိ႓ စိတးညစးေနရတဲံထ"ဲ
" ေ်မေတျက အကုနးဗလာေတျခ္ညး့ လိပးထာ့တယးနဲ႓ တူတယးကျ "
" သျာ့စမး့ပါ၇ ေပါကးကရ "
" ေယာကၡမႀကီ့ေရ လာဗ္ိဳ႔၇ မဵမဵ စာ့မယးဗ္ိဳ႔ "

ဒါနဲ႓မ္ာ့ေတာံ စိတးညစးၿပီ့ ထမငး့စာ့ မပ္ကးလုိကးပါနဲ႓၇ စလငး့ေဘားဒီ်ဖစးၿပီ့
ဆငးကုိယး လိပးခါ့ အစဤးအလာ ေလ့ ပ္ကးသျာ့ပါံမယးကျာ "
ေနာကးဆဵု့ေတာံ

မယးေအ့

ဖုိ့ေအာငးကုိ

အ႐ဵႈ့ေပ့ၿပီ့

ရယးလုိကး

ရေတာံတယး၈ ေယာကၡမႀကီ့ကပါ ေထာကးခဵ တယး၈
" ေအ့ဟဲံ၇ ေအ့ေအ့လဲ တစးေန႓တစး်ခာ့ ွလာေနတာပဲ "
" ဟုတးတယး အေမရယး၈ သမီ့်ဖငံး စိတးေတာငးပ္ကးတယး "
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"အုိ ဘာပ္ကးစရာ႐ြိတဵု့ဗ္ာ သိပွ
း တာမြ မဟုတးတာ၇ ငါထငးတယး၇ မငး့ကုိ
ငါၾကညံးေနတာ၇ ႐ဵု့်ပနးရငး ႐ဵု့သျာ့တုနး့ကထကး ပုွ
ိ လာသလုိပ"ဲ

သျာ့ထုိငးတယး၈

"သျာ့စမး့ပါ အဲေလာကးႀကီ့မ္ာ့သာ ဆုိရငးေတာံ ေသရခ္ညးရဲ႔၇ လူကလဲ
ဘာအစာ့ေကာငး့၇ အေသာကး ေကာငး့မြလဲ မစာ့ရဘဲနဲ႓၇ ဘာလုိ႓ ွလာတယး
မသိပါဘူ့၇ေတားၿပီ... ပိနးေဆ့စာ့ေတာံမယး "

ပိနးသျာ့ေစရမယး၇ ဘယံးႏြယးလဲ မယးေအ့ ... ယူမလာ့ "

ၿပဵဳ့ၿဖဲၿဖဲ

ခဏေစာငံးလုိကး

်ဖစးလာၿပီ့

ေယာကၡမႀကီ့

ေသ့တယး၈

ၿပီ့ေတာံမြ

မယးေအ့ဘကး အသာ ယုိငးလုိကးၿပီ့ " စေမာထာ့တဲံနညး့ေလ"တဲံ၈
မယးေအ့က

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး

သိတဲံ မယးေအ့က လြမး့ေအားတယး၈

လုပးၾကတာ "

မ္ကးႏြာကပုိၿပီ့

ထအသျာ့ကုိ

ေသ့ဘူ့လာ့ေဟ"

"ဖုိ့ေအာငး၇ ်မတးႏုိ့နဲ႓ ယုယကုိ စာက္ကးခုိငး့ဤီ့၇ ညေနက အိမးစာေတျပဲ

" ဘယးမြာလဲ၇ ဘာေဆ့လဲ "

ထမငး့ွုိငး့က

"ဟဲံ ်မတးႏုိ့၇ ယုယ၇ သုတဆုိတဲံ ေချ့ကေလ့ သဵု့ေကာငး အိပးခ္ငးၾက

သူ႓သာ့သမီ့ ေတျနဲ႓ တီဗျီေ႐ြ႔မြာ တ႐ုနး့႐ုနး့ လုပးေတာံ မယးဆုိတာကုိ

"ပုိကးဆဵ မကုနးတဲံ ပိနးနညး့႐ြိတယး၇ တစးခါတညး့ ခ္ဵဳ့ခ္ဵဳ့က္ေအာငး

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက သူ႓ထဵု့စဵ အတုိငး့ ေအားခ္ငးရာ ေအားရငး့ တီဗျီေ႐ြ႔

လကးေမာငး့ကုိ

အာ့႐ြိသေ႐ျ႔

"ဟာ ... ေမႀကီ့ကလဲ တီဗျီၾကညံးခ္ငးတယး၇ တီဗျီၿပီ့မြ စာက္ကးမယး၇ ေနား
... ေဖႀကီ့"
"မရဘူ့၇

ဆဲျလိမး

ပစးလုိကးတယး၈ ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက တအာ့အာ့ ေအားရငး့ တဟာ့ဟာ့ရယးတယး၈
" နာတယးဟ မယးေအ့ရ၇ လႊတးဟ၇ ဟုိမြာ ၿဂိဳလးတုလာေတာံမယး "

တီဗျီေတာငး

မၿပီ့ေသ့ဘူ့၇

နငးတုိ႓

အဲဒီေ႐ြ႔မြာ

အကုနး

အိပးေပ္ားမြာ အခုက္ကးၾက "
"ေနပါေစကျာ၇ ညေနက လုပးထာ့ၿပီ့ၿပီပဲ၇ ၾကညံးၾက ၾကညံးၾက သမီ့တုိ႓
ၾကညံးၾက"

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး ထမငး့ စာ့ပဲျက ထတယး၈ ေရခ္ိဳ့ခနး့ ထဲမြာ လကးသျာ့
ေဆ့တယး၈
"အငး့... ညစာေတာံ ၿပီ့သျာ့်ပနးၿပီ ႐ြငးမေရ၇ မနကးစာ ေတာံ က္နးေသ့
သဟ"
+++++
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ေမ္ာကးသုဵ့ေကာငး ေသာငး့က္နး့တာနဲ႔ ဆကးတီ ေတျ အကုနးႀကိမးေပါကးခ္ညး့ပဲ၈
အဲဒီႀကိမးေပါကးေတျကို

ေန႓ခငး့က္

လူ်မငးေကာငး့

ေအာငး

ခငး့လိုကး၇

ညက္ဧညး႓ခနး့ ေထာငး႓တစးခ္ဳိ႔၇ မီ့ဖိုထဲတခ္ဳိ႔ ပို႓လိုကးနဲ႔ အဲ...ဆကးတီစာ့ပျဲ
တစးခုပဲ ဢေ်ႏၵရတယး၈ တီဗျီ တငးထာ့လို႓ သူက သူ႓ေနရာနဲ႔သူ ၿငိမးေနတယး၈
"ေဖႀကီ့၇ နငး့ ေပ့ရမလာ့"
"ဟာ ... အေကာငး့ဆုဵ့ေပါံ ခ္စးသမီ့ေလ့ရယး" အစးမႀကီ့်မတးႏို့က
တီဗျီၾကညး႓ေနရာက

ေကာကးကာငငးကာ

ထနငး့တယး၈

ထုဵ့စဵအတိုငး့

ယုယနဲ႔သုတက လႈပးလႈပးရျရျ ်ဖစးလာေရာ၈
" ဟို့ တစးေယာကးပဲနငး့၇ သမီ့နဲ႔သာ့က ေမႀကီ့လာမြာ နငးေပ့ၾက၇
ေဖႀကီ့ကို

မမႀကီ့ပဲ

နငး့ပေစေနား"

"ဘျာ့ဘျာ့ကို

နငး့မယး

"

သုတက

ကုလာ့ထုိငး ႀကိမးေပါကး တစးလုဵ့ေပၚမြာ ထိုးငးေနတဲ႔ သူ႓အဘျာ့ဆီကို ေ်ပ့

အပိုငး့ (ဿဝ)

သျာ့တယး၈
"ေဖႀကီ့"

သမီ့ႏြစးေယာကး က ေဟ့ခနဲေအားၿပီ့ ဖေအကို တစးဖကးတစးခ္ကးကေန
ဖကးတျယး ထာ့ၾကသညး၈ အငယးေကာငး ကလဲ အာ့က္မခဵ ဖေအရငးချငးထဲ
အတငး့ ွငးလာတယး၈

"သမီ့နငး့ၿပီ့ရငး ေဖႀကီ့ သမီ့ကိုပုိကးဆဵ ေပ့ရမယးေနား" "ဟိုက.း ..

"ေၾသား... ဒီ သုတ စျယးစုဵေလ့ကလဲ ဖယးစမး့ပါဤီ့ ဟိုမြာ ဒုဵ့ပ္ဵ၇ ဒုဵ့ပ္ဵ
ၾကညး႓ရေအာငး"

ခုတငးနမ
ိ းံ

ဧညး႓ခနး့တစးခုလုဵ့မြာ

သာ့သမီ့တို႓ ေမတၱာ တယးလဲ ႀကီ့ပါလာ့ေဟ"
ေနားလ.ို႓ ..ေဖႀကီ့၇ ေပ့မြာလာ့လို႓ "ကဲ...ေဖႀကီ့က ဘယးေလာကးေပ့

ေန႓မြာ ဧညး႓ခနး့ရဲ႔ ထိုငးစရာ ၇ ညမြာ ေယာကၡကႀကီ့ရဲ႔အိးပးယာ ်ဖစးတဲံ
သစးသာ့

"ေဟ"

ေလ့ေပၚမြာ
အေကာငး့ဆုဵ့လို႓

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

လြဲအိပးလိုကးတယး၈

ဒီခုတငးတစးလုဵ့

ရြိေတာ႓တယး၈

ရမြာလဲ" ေလ့ဆယး႓ ငါ့က္ပး"
"အလိုေလ့ဆယး႓ငါ့က္ပး၇

ဒါဆိုရငး

ငါ႓သမီ့

မုနွ
း႓ ယးစာ့ဖို႓ေတာ႓

မ်ဖစးႏိုငးဘူ့၇ လငးေနာကးမ္ာ့ လိုကးေ်ပ့ မလို႓လာ့ေဟ"
102 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

" မုနွ
း႓ ယးစာ့ဖို႓ပါ ေဖႀကီ့ရ၇ ေခ္ာကလကးစာ့ခ္ငးလို႓၇ သမီ့ေက္ာငး့မြာ
သမီ့သူငယးခ္ငး့

အ်မဲတမး့

စာ့တယး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ကလာတာ၇

တစးခုကို

ေလ့ဆယး႓ငါ့က္ပးတ"ဲ႓

ကိုယး႓ရပးကျကး

တစးႏြစးသမီ့ကို

ၾကညး႓ၿပီ့

တဟာ့ဟာ့

ရယးတယး၈

်မတးႏို့ေအာငးကပါ

ဖေအနဲ႔အတူ လိုကးရယးတယး၈

"ကဲ မိခငးႀကီ့ေရ၇ ၾကာ့တဲ႓အတိုငး့ပဲ၇ ဇာတးလမး့ကေတာံ စလုဵ့ေရစၿပီ၇
ဒါေၾကာငး႓

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက သူေဘ့ထိုငးခ္လိုကးတဲ႓ ေလ့တနး့ေက္ာငး့သူ ဆယးံ

ေက္ာငး့ကေလ့မြာပဲ

ထာ့ပါလို႓

ငါေ်ပာေတာ႔

မငး့နာ့မေထာငးဘူ့ ထာ့ခ္ငးလိုကးရတဲက ေက္ာငး့ နာမညးႀကီ့၇ စၿပီ ဒါေနာကး
ဇာတးလမး့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့လာဤီ့ မယး"

"ေမႀကီ့ကလဲ၇ အဲဒါသမီ့ သူငယးခ္ငး့က ေ်ပာလို႓ပါ၇ ဆယး႓သုဵ့ႏြစးဆို
တငးပါ့လႈပး တယးတ"ဲ႓
"ကဲ...ကဲ ၾကာ့လာ့၇ အဲဒါ ငါ႓ေၾကာငး႓မဟုတဘ
း ူ့၇ မငး့ရဲ႔နာမညးႀကီ့
ေက္ာငး့က တတးလာတာ၇ ငါနဲ႓ မဆိုးငးဘူ့"

"်မတးႏို့သမီ့ကို ေမႀကီ့ ဘာေ်ပာထာ့လဲ"

"အို့... ဖို့ေအာငးလဲ ပါတာပဲ၇ ်မတးႏို့၇ ယုယ၇ လာစာက္ကးမယး၇

သူ႓ဆုဵ့မစာေတျကို ်ပနးလြနးေလ႓က္ငး႓ခနး့ လုပးဖို႓ မယးေအ့တစးေယာကး

လျယးအိတးယ"ူ

ဧညး႓ခနး့ထဲ ေရာကးလာတယး၈ တစးဆကးတညး့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးကိုပါ ဆဵု့မပို႓
ခ္ေတာ႓တယး၈
"ဖေအလုပးတဲ႓သူကလဲ

"ဟုတးကဲ႓ပါ

ေမႀကီ့ကလဲ၇

ေဖႀကီ့

မနကးက္

ပိုကးဆဵေပ့ေနား၇

ေခ္ာကလကး ွယးမလို႓ဆို၇ ေနား ေဖႀကီ့
ဘယးေတာ႔မြ

ေ်ပာမရဘူ့၇

ဒီေပါကးစ

ေလ့ေတျကို လငးေၾကာငး့ သာ့ေၾကာငး့ ေတျပဲ၇ ေတားေတား လငးေပ့စာ့ခ္ငး
ေနတယးဟုတးလာ့၇ ရြငးအေ်ပာေကာငး့ လို႓ေလ၇ ဟိုေန႓က က္ဳပးကို ေမ့တယး၇
ရြငး႓သမီ့ တငးပါ့ လႈပးတုပး လႈပးတုပး ်ဖစးၿပီ လာ့တဲ႔... ကဲ"
"ဘာတဲ႔တုဵ့ "
"ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲမြာ ေရခ္ဳိ့ရငး့သူတငးပါ့ ကို်ပၿပီ့ ေမႀကီ့သမီ့ တငးပါ့
လႈပးတုပးလႈပးတုပး ်ဖစးၿပီလာ့တဲ.႓ ..ကဲ"

ေနပါဤီ့ကျာ၇

သမီ့ကလဲ၇

ေခ္ကလကးစာ့ခ္ငးတဲ႔စိတးေလ့

ေအာငး႓ထာ့လုိကးဤီ့၇ သိလာ့၇ ဒီမြာ ေစ့္ႀကီ့တယးကျ၇ ေဖႀကီ့ႏိုငးငဵ်ခာ့သျာ့မြ
အမ္ာ့ႀကီ့ွယးလာခဲ႔မယးေနား"
"ဟာ..ေဖႀကီ့က
သျာ့မြာေပါ႓

သမီ့ရ"

ဘယးေတာ႓

"တကယးေနား"

သျာ့မြာလဲ"

"နကး်ဖနး၇

"ႏြစးကယးကျာ၇

သနးဘကးခါ

သျာ့စာက္ကးေတာံ"

"ေဖႀကီ့၇ သမီ့ဖို႓ေရာေနား"
ေအ့..ေအ့
ကိွ
ု ငး့ေအာငးတစးေယာကး

ၿငိမးသျာ့တယး၈

တီဗျီကိုၾကညး႓ေနေပမယး႓

စိတးေတျက ပ္ဵ႔လျငး႓ေနတယး၈ မိဘတို႓ရဲ႔ အသညး့ႏြလုဵ့ဟာ သာ့သမီ့နဲ႓က္ေတာ႓
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တယးလဲတုနးလႈပးလျယး

ပါလာ့ေနား၈

ကေလ့ေတျကို

အစာ့အေသာကးနဲ႔

ပတးသကးၿပီ့ ခ္ဳပးခ္ယးတာ ကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး အငးမတနးမုနး့တာပါ၈
သာ့သမီ့ေတျကို

ရုပးပိုငး့ေရာ

စိတးပိုငး့ေရာ

ဖျဵၿဖိဳ့ေစခ္ငးလျနး့လို႓ တတးႏိုငးသမြ္ ကိွ
ု ငး့ေအာငး

အဘျာ့ႀကီ့က ေခၽျ့မေလ့ကို စို့ရိမးတႀကီ့ ေခၚရငး့ ေွေွံ လကးကို
လႈပတ
း ယး"

လျတးလျတး

လပးလပး

"မုနး့တယး"

်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးေနသာ့ပဲ၈

"သမီ့တို႓ေရ ၇ အလ္ငးလို ဆိုရငးေတာံ ေဖႀကီ့ခ္ကးခ္ငး့ ွယးေကၽျ့ မြာပါကျာ၈
အငး့ေနာကးလခ စၿပီ့ ေဖႀကီ့ က္ဴရြငွ
း ိုငး့တစးွိုငး့ ်ပဳတးသျာ့ၿပီကျ၈ တစးွိုငး့စာ

ေွေွဆီက

လုပးပါဤီ့"

ရြဴေဆ့ဘူ့ ကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး ေ်ပ့ယူၿပီ့ ေယာကၡကႀကီ့ ကို ေပ့လိုကး

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ခုတငးေပၚကေန

ွရနးတာ

ကေန

ေ်ပ့လာတာ၈

ေယာကၡမႀကီ့က

ငိုကးေနရာက ကပ္ာကယာ ထရပးတယး၈

ဟိုမြာ

မူ့လဲ

ေနတယး၇

ေွေွ

်ပသာနာပဲ

မူ့လဲတာ

ကိုထာ့ခဲ႔ရသလာ့ဟာ"
ကိွ
ု ငး့ေအာငး
ဖို့ေက္ားက

မယးေအ့နဲ႓

လငးမယာ့

ႏြစးေယာကး

အဓိပၸါယးေသာ

"ေွေွ၇ ရြဴေဆ့ ရြဴေလ၇ သကးသာလာ့ဟငး အေမ အေမ လုပးပါဤီ့"

ဘာမြပူမေနနဲ႔

၇

ပူရမြာက

မငး့မိနး့မ

မငး့ကေလ့

အေဖ်ဖစးေတာ႓မယး၇

နာ့လညးလာ့"
မေနႏိုငးတဲ႔ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ပါ့စပးက အလ္ငးစလို ထျတးသျာ့တယး၈

တို႓

တစးအိမးလုဵ့

ွရနးတာဘကး

အေ်ပ့အလႊာ့

ေရာကးသျာ့ၾကတယး၈ ွရနးတာကို မြီၿပီ့ ေွေွ က မ္ကးလုဵ့ေတျမြိတးလို႓၇ ေခၽျ့ေစ့
ေတျနဲ႓၈

ၿပီ့ေတာ႓

"အို...ကိစၥမရြိပါဘူ့ သာ့ရယး၇ ဘာမြမ်ဖစးပါဘူ့" ေဟ႓ေကာငး-မငး့

"ဘာလဲ၇ ဘာလဲ သာ့" " ေဟ႓ ေကာငးဘာတုဵ့ဟ၇ အလနး႓တၾကာ့"
"ေွေွေလ၇

တယး၈

အၾကညး႓မ္ာ့နဲ႔ ၾကညး႓လိုကးၾကတယး၈

အလနး႓တၾကာ့ ထထုိငးလိုကးတယး၈
ဖို့ေက္ားေလ၇

မယးေအ့က

"ရြဴေဆ့ဘူ့၇ ရြဴေဆ့ဘူ့"

သမီ့တို႓ကို ဆယးခုတိတိ ွယးေကၽျ့ ပါ႓မယးကျာ"
အေမ

ေလ့ထျကးလာတယး၈

သမီ့ႀကီ့ယူ လာတဲ႔ ယပးေတာငးနဲ႔ ေခါငး့ ကို လြမး့ခတးတယး၈

ေလ္ာ႓သျာ့ၿပီဆိုေတာ႓ ေဖႀကီ့အလ္ငးလို မမိုကးရဲေတာ႓ဘူ့ကျ၇ ပိုကးဆဵေပါတဲ႓ေန႓

"အေမ၇

အသဵသဲ႓သဲ႓

ေၾကာငးစီစီနဲ႔

သူ႓မိနး့မေဘ့မြာ

ထိုငးခ္

လိုကးတယး၈

"ေပျ႔လိုကးေလ" လို႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ေအားေတာ႓မြ သူ႓မိနး့မကို ဆျဲေပျ႔တယး၈
"ေွေွ သမီ့၇ သတိရလာ့၇ ေွေွ"

ဖို့ေက္ားက ေၾကာငးစီစီနဲ႔ သူ႔အေမ ကို ၾကညး႓တယး၈
"ဟုတးလာ့ အေမ"
မေအလုပးသူက ေခါငး့ညိတးၿပီ့ ကေလ့ဆိုတာကို ွမး့သာဟနးမ်ပဘဲ
ရႈပးေထျ့အဵံ ၾသဟနး ်ပေနတဲံ သာ့မ္ကးႏြာကို နာ့လညးသလို ၾကညး႓တယး၈
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"ဟာ ဒုကၡပဲ၇ ကၽျနးေတားတို႔က ကိုယး႓အခနး့ေလ့နဲကိုယး်ဖစးေတာ႓မြ

မယးေအ့မ္ကးႏြာ ထာ့ေၾကာငး႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငး တဟဲဟဲႏြငး႓ ပါ့စပးပိတး

ကေလ့ယူမလို႓၇ ်ပသာနာပဲ" ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ေယာကးဖပခုဵ့ကို ခပးတငး့တငး့

သျာ့တယး၈ မိနး့မမ္ကးႏြာေတာ႓ ကိုလူေပ္ားႀကီ့ သိသာ့ပဲ၇ အငး့ကိုလူေပ္ားႀကီ့လို

ဆုပးၿပီ့ လႈပးလိုကးတယး၈

မယးေအ့

"မငး့ကလဲကျာ အဲဒါေတျ

ဘာေတျဘာမြ ေတျ့မေနနဲ႓၇

ေနာငးခါလာ

ေနႏိုငးရငးလဲ

ေကာငး့သာ့၈

ေမာငးလုပးသူေ်ပာတဲံ

စကာ့ေလ့

ၾကာ့ရတာ မယးေအ့ စိတးမေကာငး့ လိုကးတာ၈

ေနာငးခါေစ့္၇ ေပ္ားရမယး႔အခ္ိနး ေပ္ားပစး လိုကးစမး့၇ ဟဲ..ဟဲ.. ငါံတုနး့ကဆို
ေကျ့ေနေအာငး

ထကတာကျ

မငး့လဲတစးခ္ီေလာကး

ကလိုကး

ပါလာ့"

"ဖို့ေအာငးကလဲ ဘာေတျေလြ္ာငးေ်ပာေနတာလဲ"
"မြနးတာေ်ပာတာေလ၇
ေပၚသာေခၚသျာ့ေတာ႓၇

အစးမရဲ႔အိိမးကေရာ၈

ေဟ႓ေကာငးဖို့ေက္ား၇

်ဖညး့်ဖညး့သကးသာ

သျာ့မြာပါ၇

ေပျ႓ၿပီ့အိပးရာ
ဒီလိုပဲ၇

သျာ့..

မယးေအ့က အိပးရာ ခငး့ေပ့လိုက"း

ေနာကးေ်မ့တစးေယာကးရဲ႔

ကိုယးတဲ႓၇

တစးႏြစးအိမးေလ၇

်ဖစးမယး၈

ညဤီ့ပိုငး့အခ္ိနးဆိုရငး

ခုကတညး့က ပ္ာလို႓၈ ဖို့ေက္ား တို႔ရဲ႔ ေမျ႓ရာခငး့ က၇ ေခါငး့အုဵ့ေတျခ္၇ သစးသာ့
လိုကးကာေလ့ ႏြစးခုကာ၇ ်ခငးေထာငးကို အဆငးသငး႓လုပးနဲ႔၈
မိနး့မကို ေပျ႓ခ္ီၿပီ့ မသယးႏိုငးတဲံ ဖို့ေက္ားက နညး့နညး့သကးသာလာတဲံ
မိနး့မကို ပခုဵ့မြီၿပီ့ လမး့တေရျ႔ေရျ႔ေလြ္ာကးေစတယး၈
"်မတးႏို့၇ ယုယ၇ သုတစျယးစုဵ၇ မၾကာခငး ေဖႀကီ့တို႓အခနး့ထဲ အူွဲေလ့
ေရာကး လာေတာ႓ မယး"
"ဖို့ေအာငးရယး၇ ကေလ့ေတျကို ေလြ္ာကးကေ်ပာပါနဲ႓ဆိုေနမြ"

သူအာ့ကို့

တစးႏြစးသာ

ေနတဲ႓

ေနချငး႓ရြိတဲ႓အိမး၈

ေနၾကရမြနး့မသိတဲ႔၈ အိ.ု .. ကိုလူေပ္ားရဲ႔ ေနာငးခါလာ ေနာငးခါေစ့္ကို မယးေအ့
မဟုတးလို႓ကေတာ႓

မဟုတးေတာ႓ဘူ့၈တိုကးအေပၚဆုဵ့ထပး
ဒုကၡကိုခဵဖို႓အတျကး

ဟုတးတာပဲ၇

တစးႏြစးဆိုရငး ကေလ့ နီတာရဲေလ့နဲ႔၈ မယးေအ့တို႓ကလဲ ဘယးမြာဘယးလို
ႏြလုဵ့သျငး့မြ

"အေမခငး့ေပ့မယး၇ အေမခငး့ေပ့မယး"
ေယာကၡမႀကီ့ပ္ာလို႓၈

ကိုယးအခနး့ေလ့နဲ႔

မယးေအ့

ဘယးဘကး်ခမး့

လူသဵမဆူညဵပဲ

စကးသဵႏြစးသဵ

ဒီညအိပးေပ္ားမြာ

အေပၚလႊာ

မြာေတာ႓

အ်မဲဆူညဵေလ႓ရြိတယး၈

"တီဗျီသဵနဲ႓ ေရဒီယိုသဵ ေလ၈
တီဗျီနဲ႓ ေရဒီယိုကို တစးၿပိဳငးနကး ဖျငး႓ထာ့တဲ႓ အသဵဟာ တိုကးခနး့က္ဤး့
ကေလ့ထဲမြာ

ထိုငး့ၾကာဆဵ်ပဳတး

အနဵ

ႏြငး႓

အတူ

ေရာေႏြာ

ထျကးေပၚ

ေနတတးတယး၈
ပေလကတးလုဵခ္ညး တစးပတးႏျမး့၇ အကၤ္ီတုဵ့လုဵ့ ကၽျတးမူပိုငး ဟနးနဲ႔
ဆရာဤီ့သကးဤီ့ ဟာ ခလုတးေရဒီယိုေလ့ကို ေ်မြာကးကိုငးရငး့ ဧညး႓ခနး့ထဲမြာ
ေခါကးတုဵ႓ ေခါကး်ပနးလမး့ေလြ္ာကး သတငး့ နာ့ေထာငး တတးတယး၈
ဤီ့ရဲ႔

လကးကေတာံ

အဲဒီအခ္ိနးမီ့ဖိုထဲမြာ၈

ညစာထမငး့

မစာ့တဲံ

လတးတို႓ႏြစးေယာကး စာ ရယးဒီမိတး ထိင
ု း့ၾကာဆဵ ထုပးႏြစးထုပးကို ်ပဳတးေန
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ရတယးေလ၈ လတးတို႓ႏြစးေယာကး ညေနစာ ထမငး့မစာ့တာ ၾကာလြၿပီ၈ ဤီ့ရဲ႔
ွိတးေလြ္ာ႓ေရ့

အစီအစဤးေပါ႓၈

ဤီ့ကလတးနဲ႔

မရခငးကတညး့က

ညေနစာ

ထမငး့စာ့တဲံ အက္ငး႓ မရြိတာတဲ၈ံ လတးကေတာ႓ ဤီ့နဲ႓ရၿပီ့ေတာငး ေတားေတားနဲ႔
အက္ငး႓လုပးလို႓မရဘူ့၈

လတးလတးေထျ့

ဆိုတဲ႓

မိနး့မ

က

ထမငး့ကို

သိပးႀကိဳကးတာ၈ ႏို႓မို႓ဆို တစးခုခုလိုသလိုနဲ႓ အိပးေတားမေပ္ားဘူ့ ထမငး့ႀကိဳကးတဲ႓
မိနး့မ၈

ခုေတာ႓လဲ

မိနး့မ်ဖစးေတာ႓မြပဲ

ဒုကၡလြလြ

ေတျ႔ေတာ႓တာပဲ၈

အိမးမြာတုနး့ကေတာ႓ မုနး႓တီ၇ ေခါကးဆျဲ႔ အွ လုပးစာ့တဲ႔ေန႓၇ ထမငး့မခ္ကးဘူ့
ေဟ႓လို႓

ဘယးေလာကး

ေၾကျ့ေၾကားေၾကား၇

မလတးလတးအတျကးေတာ႓

ထမငး့အို့ေသ့ တစးလုဵ့ ခ္ကးရတာခ္ညး့ပဲ၈ အဲေလာကး ထမငး့ႀကိဳကးခဲ႓တာေလ၈
ဤီ့နဲ႔က္မြ ဤီ့နဲ႔က္မြ၈ အေမသိရငး ဘယးေလာကးမ္ာ့ ဆဲလိုကးမလဲ၈

နဵနကးကတညး့က ပိုခ္ကး ထာ့တယး၈
ဟငး့လဲ

ဒီလိုပဲေပါ႓၈

ၾကာဆဵ်ပဳတး ၿပီ့ရငး လတးေကားဖီ တစးခါ ႏြပးရဤီ့မယး၈ ၾကာဆဵ်ပဳတး
ေသာကးၿပီ့ ေကားဖီနဲ႔ မုနး႓တစးခုခုကို အစာပိတးစာ့ဤီ့မြေလ၈ ေကားဖီကေတာ႔
ေန႓မ္ဳိ့မြာ

လုပးရတာ၈

ဤီ့အရကး

ေသာကးတဲံ

ဤီ့ကတစးပတးမြာ

ႏြစးရကးေသာကးတယး၈

နာ့ရကးမတိုငးခငးေန႓

ညေနရယး၇ နာ့ရကးညရယးမြာ ေသာကးတယး၈ ဤီ့မြာ တစးပတးမြာ တစးရကးပဲ
နာ့ရကးရြိရြာတာ၈
စေန၇

နာ့ရကးကလဲ

သူမ္ာ့ေတျလို

တနဂၤေႏျဆိုတာ

က္ဴရြငးရဲ႔

စေန၇တနဂၤေႏျ

နာ့ရတာ

အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ေန႓ေတျေလ၈

ဘယးနာ့လို႓ ်ဖစးမြာလဲ၈ ၾကာ့ရကး ပဲ နာ့လို႓ရတယး၈
ၾကာသပေဒ့ေန႓မြာနာ့တယး၈

အဲဒါ

ဗုဒၶဟူ့ေန႓

ညေနဆိုရငး

စိတးပ္ကးလာတယး၈

လတးက ဤီ့ႀကိဳကးတတးတဲ႓ အ်မညး့ ဖျယးဖျယး ရာရာ လုပးရၿပီ၈ ၿပီ့မြေတာ႓

စဤး့စာ့ၾကညး႓ေလ၇ လငးမယာ့ ႏြစးေယာကးရြိတာကို တစးေယာကးက တစးမ္ဳိ့၇

အရကးေကာငး့ေကာငး့ကို ေဆားဒါနဲ႔ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ဇိမးခဵေသာကး ေတာ႓တယး၈

တစးေယာကး တစးမ္ဳိ့နဲ႓၇ ညေနစာကို ႏြစးမ္ဳိ့လုပးရတယး၈ စာ့ေတာ႓လဲ အကျဲကျဲ

အမ္ာ့ႀကီ့လဲ မေသာကးဘူ့၈ ေနာကးေန႓ ၾကာသပေဒ့ေန႓ ညေနမြာလဲ ဒီလိုပဲ

အ်ပာ့်ပာ့နဲ႓

ေသာကးတယး၈

လုပးရတာကိုလဲ

လတး

ၾကာလာေတာံ

တဲ႔

ေန႓က္ရငးေတာံ မလိုပါဘူ့၈

ဤီ့က

ဒါေပမဲံ

ဘယးလိုႀကီ့မြနး့ကို

ေနာကးေတာ႓မြ ေနတတးသျာ့တာ၈

မဟုတးဘူ့၈

အစကေတာံ လတးဤီ့တို႓ လိုကးမစာ့ပါဘူ့၈ ညေနစာထမငး့တစးစာကို

စာ့ခါစကေတာ႓

မသိဘူ့၈ လတးထုဵ့စဵအတိုငး့ ဟာတာတာ နဲ႓ မွသလိုလို၇ မတငး့တိမးသလိုလို၈

ဤီ့အရကးမေသာကး
ဤီ့သကးဤီ့

စာ့တတးသျာ့ပါၿပီ၈

စိတးမရြညးေတာ႓ဘူ့၈

ၿပီ့ေတာ႓

လတးအေၾကာကး ဆုဵ့ကေတာ႓ အ်မဲတမး့်မညးေနတဲ႔ ဤီ့ရဲ႔ွမးနငးဘဲလးႀကီ့ေပါ႓၈
ထမငး့ေတျ

စာ့လို႓

ွလာရငး

ေနာကးတစးေယာကး

ယူမယးဆိုတာေလ၈

အဲဒါကိုေတာ႓ လတးလတးေၾကာကးတယး၈ ဒါနဲ႔ လတးလဲ ဤီ့ရဲ႔ ညေနစာ မစာ့ေရ့
အသငး့ထဲမြာ ွငးလိုကးရေတာ႓တာေပါံ၈

+++++
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တ်ခာ့ဆရာ

ေတျလို

ေခ္ာလို႓

ဤီ့ရဲ႔အသဵနဲ႔

ဟနးပနးက

လြလို႓မဟုတးဘူ့၈

ဆျဲေဆာငးမႈ

စာသငးသိပးေကာငး့ၿပီ့

ရြိတယးဆိုၿပီ့

နာမညးႀကီ့

တာ၈

ၿပီ့ေတာံေအားတဲံ ေငါကးတဲံ ေနရာမြာလဲ အဲဒီကတညး့က နာမညးႀကီ့ ပါ သေတားး၈
(ခုေတာ႓လဲ ကိုယးမြာ လကးေတျ႔ေပါ႔)
ဤီ့က စညး့ကမး့ အရာမြာလဲ နာမညးႀကီ့၈ သူ႓ကလပးစးဟာ သူစာသငး
ေနတဲ႓အခ္ိနးမြာ တစးေယာကးမြ စကာ့ မေ်ပာရဘူ့၈ ေဟ.. ဟာ့နဲ႓လဲ သဵေသ့
သဵေညာငး မေအားရဘူ့ ဆရာက ရယးစရာေ်ပာရငး ရယးရတယး၈ ဒါေပမယး႓
ေတားရုဵ သငးရ
ံ ုဵပဲ မၿပီ့ႏိုငးမစီ့ႏိုငး တအာ့ေအားမရယးဘူ့၈
သူ႓စညး့ကမး့ကို
မွငးခဲ႓နဲ႔၈

အပိုငး့ (ဿှ)

ဤီ့အေၾကာငး့ကို

လတးေမာငးႏြမေတျ
ေက္ာငး့ဆရာလို႓

တို႔က

မသိၾကေသ့ေတာံ

ဤီ့ကိုအရကးပဲ

ထငးၾကေသ့တာ၈

စညး့ကမး့

အေၾကာငး့်ပလိုကးပါလိိမး႓မယး၈
ကလပးစး

အဲဒါေပါ႓၇

ွငးခဲ႔ၿပီ့မြ

လိုကးနာႏိုငးရငး

လတးေမေမတို႔၇

ေသာကးေနတဲ႓

လတးကို

အမ္ဳိ့

လူပ္ဳိႀကီ့
ဖ္တးတာေပါ႓၈

အသကးႀကီ့တယး၇ အရကးေသာကးတယး၇ လူ႓ချစာႀကီ့၇ ပုိကးဆဵလညး့ မရြိဘူ့၇

တစးခုလုဵ့ကို

ကလပးစးထွ
ဲ ငးခဲ႓၇

ေဖာကးဖ္ကး

"ေဟ႓ေကာငး"

လို႓ကေတာ႓

ဆိုတဲ႔

တုနးလႈပးေခ္ာကးခ္ာ့

မလိုကးနာႏိုငးရငး
ဤီ့သကးဤီ့

ေဒါသေအားသဵ

ေစၿပီ့မြ

ဟာ

အဲဒီစညး့ကမး့

ေဖာကးဖ္ကးတဲံ ေက္ာငး့သာ့ကုိ ပကးပကး စကးစကး လကးညိႈ့ေငါကးေငါကး ထို့ၿပီ့
ေ်ပာေတာံ တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓မြ "ဂကးေအာကး" ဆိုတဲ႔ မို့ခ္ဳနး့ သလို ေအားသဵႀကီ့နဲ႔
ထျတးသျာ့ခိုငး့ေတာ႓တာပဲ (ခု...က္ဴရြငးမြာလဲအဲလိုပါပဲ)၈
လတးက

ဤီ့ကလပးစးမြာ

ဤီ့ေဒါသ်ဖစးတာနဲ႔တစးခါၾကဳဵဖူ့တယး၇

ဘာညာနဲ႓ေပါ႓၈ အဲ- အဂၤလိပးစာ သိပးေတားတာနဲ႔ က္ဴရြငးေအာငး်မငးတာ ကိုေတာ႓

ဤီ့ေအားလိုကးတာ လတးတုနးသျာ့ၿပီ့ ေဖာငးတိနးေတာငး လျတးက္သျာ့ဖူ့တယး၈

သူတို႓အသိအမြတး်ပဳရတယးေလ၈

ဒါေပမယး႓ အဲဒီအခ္ိနးမြာ မလတးလတးေထျ့ က ဤီ့ကို စိတွ
း ငးစာ့ ေနၿပီေလ၈

လတးတို႓ေမာငးႏြမေတျအကုနးလုဵ့၇

လတးတို႓

တစးေဆျ တစးမ္ဳိ့ လုဵ့ ဤီ့ရဲ႔ တစးပညး႓ေတျခ္ညး့ကို့၈
ဤီ့နဲ႔လတးရဲ႔
အဂၤလပးစာ

ကလပးစး

ဖူ့စာကလဲဆနး့ပါတယး၈
က

နာမညးႀကီ့

အိပးမကးေတျမြာေတာငး
လတး

လျနး့လို႓

တကၠသိုလမ
း ြာ

ဤီ့

ကိုယးံေမဂ္ာႏြငး႓မဆိုငးဘဲ

စိတွ
း ငးစာ့တဲ႓

ထညးံ

ေက္ာငး့သူ

မကးတတးေန

ေတျ

ၿပီေလ၈

ခ္စးစႏို့ေခၚတဲ႔

ကျယးရာမြာ

ဤီ့သကးဤီ့

ဤီ့ကို

အဖ္ာ့ဆျတး

အတိုေကာကး "ဤီ့" ဆိုတဲံ နာမညးေလ့ကိုလဲ လတးေခၚ ေနတတးၿပီ၈

သူငယးခ္ငး့ေတျ နဲ႔ လိုးကးတကးတာေလ၈ ဤီ့ကလပးစး နာမညးႀကီ့တာကလဲ
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ဤီ့ကေတာ႓ လတးကို ပထမ သတိမထာ့မိပါဘူ့၈ ေနာကးမြ လတးက
ကဲၿပီ့ ဤီ့နဲ႓ နီ့ေအာငး ေရြ႔ဆုဵ့ေတျမြာ သျာ့ထိုငး မြ ဤီ့ သတိထာ့မိတာပါ၈
ဒါေတာငးခပးတညးတညး ႀကီ့ၾကညးံ တာပါ၈ အဲဒီခပးတညးတညး အၾကညးႀံ ကီ့ ကို
လတးကသာ ရငးတဒိတးဒိတးခုနးရတာ၈

တဲ႔အခ္ိနးဆ.ို . ဤီ့တစးေယာကးစာ့ပျဲေပၚမြာ ေ်မ်ဖဴ နဲ႓ ဟို်ခစးဒီ်ခစး လုပးေနတာ
ဒါေတျကို့၈
လတးေလ...အဲဒီတုနး့က

အရမးေပ္ားသျာ့တာပဲ

သိလာ့၈

ဒါေပမယး႓

ဤီ့နဲ႔လတးတို႓ ေနာကးႏြစးႏြစးေနမြ ်ပနးဆုဵ ရတာပါေနား၈ အဲဒီေန႓က လတးရြကးၿပီ့

ဒီလိုနဲ႔ စာေမ့ပျဲ ေ်ဖခါနီ့၇ ေက္ာငး့ပိတးခါနီ့ လတးသျာ့ တတးတဲံ

ခ္ကးခ္ငး့ထျတးေ်ပ့ခဲ႓တာပဲ

ေနာကးေတာ႓

လတးေက္ာခိုငး့ၿပီ့၇

မူလတနး့

အခ္ိနးမြာ ကလပးစးၿပီ့ေတာ႓ လတးခ္နးေန ခဲ႔တယး၈ ကလပးစးထဲမြာ ေလ႓က္ငး႓ခနး့

က္ဴရြငးဆရာမ လုပးတဲ႔ ေက္ာငး့ကိုလဲ မေရာကး ်ဖစးပါဘူ့၈ ႏြစးႏြစးေလာကး

စာအုပးေတျနဲ႔ ဤီ့ၾကာၾကာ ေနတတးတယးဆိုတာ လတးသိတာကို့၈

ရြိေတာ႓မြ ဤီ့ တစးေယာကး ေက္ာငး့ကထျတးၿပီ့ က္ဴရြငးဖျငး႓ေနတယး ဆိုေတာ႓မြ

လတးလူေတျ ရြငး့ေအာငး ေစာငး႓ေနတယး၈ ရညး့စာ့စကာ့ ေ်ပာမလို႓
မဟုတးပါဘူ့၈ ဤီ့ကိုချဲချာ်ခငး့အေနနဲ႔ အမြတးတရ လကးေဆာငးေပ့ခ္ငးလို႓ပါ၈
လတးက ဖိုငးနယးေလ၈ ဤီ့နဲ႔ချဲချာရေတာ႓မယး၈

လိုကးတယး၈

ေပ့သာ

ေပ့ရတာ၇

ေၾကာကးေၾကာကးနဲ႓ပါ၈

"ဆရာ႓အတျကး လကးေဆာငး" ဆုိတဲ႔စကာ့ ေ်ပာတာေတာငးတုနးလို႓၈
စာအုပးတငးၿပီ့တာ နဲ႔ လတးက လစးေ်ပ့ မလို႓ရြိေသ့၇ ထူ့်ခာ့စျာ
ႏူ့ညဵ႓ခ္ဳိသာေနတဲံ အသဵတစးခုက "ေနဤီ့ေလ" တဲ၈ံ မယုဵႏိုငးစရာ ်ပဳဵ့ၾကညး႓ေနတဲ႔
ဤီ့ရဲ႔သိမးေမျႊ႓တညး်ငိမးတဲ႔
"ဒီမြာ...လာၾကညး႓စမး့"

မ္ကးႏြာကို
တဲ႓

အိမးကသေဘာမတူဘူ့ဆိုေတာ႓လဲ လတးဤီ့ရြိရာကို ဆငး့လာခဲ႔တာပဲ၈
ဤီ့သူငယးခ္ငး့

လူေတျရြငး့တာနဲ႔ ဤီ့ထိုငးေနတဲ႔ စာ့ပျဲေပၚကို ဒိုငးယာရီ အသစးေလ့
လတးသျာ့တငး

လတး ညီမေလ့တစးေယာကးကို အေၾကာငး့ ်ပၿပီ့ လတး နဲ႔ ဤီ့်ပနးေတျ႓ၾကတာ၈

လတးေတျ႓လိုကးရတယး၈

ဤီ့လကးညႈိ့

ထို့်ပေနတဲ႔

ၿပီ့ေတာ႓

အခနး့ေပါ႓၈

ဤီ့က

အဲဒီမြာ

ေနတာကို့

၈တကၠစီတစးစီနဲ႔

လတးရဲ႔အွတးအစာ့ ေသတၱာ အလြ အပ ပစၥညး့ေသတၱာ အကုနး ပါတယး၈
ဘယးသူကလိုကးပို႓တုဵ့ဆိုေတာ႓ ဤီ့ရဲ႔တပညးံေဟာငး့ လတးရဲ႔ အစးကိုေလ့ေလ၈
အိိမးမြာ သူတစးေယာကး ပဲ လတးဘကး က မဲေပ့တာေလ၈
အိမးမြာလူႀကီ့ေတျေရာ၇ ကေလ့ေတျေရာ မရြိတဲ႔အခ္ိနး လတးက
ေသတၱာ ထမး့ခ္၇ ကာ့ငြာ့ၿပီ့လိုကးပို႓တာ၈ ဤီ့ေတာငး အဵ႓ၾသလို႓၈
ေနာကးေတာ႓လဲ

ေမေမ

ေနမေကာငး့တဲ႔အခ္ိနး

သူတို႓လာေခၚၾကၿပီ့

စာ့ပျဲေပၚကို

ေ်ပလညးတာပါပဲ၈ ရယးစရာ ေ်ပာတတး တဲံ လတးေဖေဖက အ်မဲေ်ပာတယး၈

လတးေၾကာကးေၾကာကးနဲ႔ ၾကညး႓ လိုကးေတာ႓ ေ်မ်ဖဴနဲ႓ဆျဲထာ့တဲ႔ ေကာငးမေလ့

"ငါေတာ႔ွဋးလညးပါၿပီကျာ၇ ငါ႓သာ့ႀကီ့ ဆရာွနးကို ေယာကၡမ က ဆရာ၇ဆရာနဲ႔

တစးေယာကးရဲ႔ ေခါငး့ပုဵေလ့ေတျ၈ ဆဵပငးတိုတို ပခုဵ့ွဲေလ့နဲ႔၈ အဲဒီ ေ်မ်ဖဴ

ေခၚရတာကို

ပနး့ခ္ီပုဵေတျထဲက ေကာငးမေလ့ ဟာလတးေပါ႓၈ လတးလတးေထျ့ေပါ႓၈ ၾကညး႓စမး့

ေခၚရေတာ႓မယး"တဲံ ရယးရတယး၈ ဤီ့ကို ေဖေဖက သာ့သမီ့ေတျရဲ႔ဆရာဆိုၿပီ့

အလ္ငးေန႓ ေတျကတညး့ က ကလပးစးကို တစးခုခုေလ႓က္ငး႓ခနး့ လုပးခိုးငး့ထာ့

ဆရာေခၚတာကို့၈

ငါကအသာ့ယူေနတာ၇
ဒါေပမယး႓

ခုေတာ႓

လတးေဖေဖ

က

ငါ႓မယး

သမကးကို

လညးတယး၈

ဆရာ

သမကး်ဖစးမြ

ဆရာမေခၚေတာံ ဘူ့၈ ေ်ပာငး့ေခၚတယး၈ "ကိုသကးဤီ့" တဲ၈ံ
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လတး်ပဳဵ့ လိုကးမိတယး၈ ေဖေဖနဲ႔ မေတျ႓ရတာေတာငးၾကာၿပီ၇ ဒီတစးပတး
နာ့ရကးကိုေတာ႓ သျာ့ႏိုငးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ ရမယး၈

အခနး့ထဲမြာ မငး့မူ ေနတဲ႔ ကျီကျီ ကျာကျာစကးသဵႏြစးခု ကို လႊမး့သျာ့ေအာငး
ေအားလိုကးတယး၈

ေခၽျ့ေအ့ပတးၿပီ့

ေတာကးေတာကး

စတီ့လငးဗနး့

ေလ့နဲ႔ထညး႓ၿပီ့

လတးးဧညး႓ခနး့ ကို ထျကးလာေတာ႓ ထုဵ့စဵ အတိုငး့ ဤီ့က ေရဒီယိုတစးဖကး ၇
ရီမုတးကျနးထရို့ကို တစးဖကးကိုငးလို႓ ကုလာ့ထိုငးေပၚမြာ..၈

သူမ္ာ့လိုခဵႏိုငးရညး

ထုဵ့စဵအတိုငး့

ရြိတာလဲ

နဲ႔

မၿပီ့ေတာံ

ဘူ့၈

မဟုတးဘူ့၈

လတးဤီ့နဲ႔
ႏြာေခါငး့ႀကီ့က

ေဟာေ်ပာရငး့ဆုိရငး့

ေခ္်ပနးၿပီ၈

"ဤီ့ေဆ့ေသာကးရေအာငး" လတးက ဖ္ဳိ့ဖ္ဳိ့ဖ္တးဖ္တးနဲ႔ ထိုငးရာကထၿပီ့
ေဆ့သျာ့ယူေပ့တယး၈ တစးလကးစ တညး့ စပို႓ရြပးအကီ္ၤတစးထညးပါ ယူခဲ႔တယး၈
"ေရာ႓..အကီ္ၤအလ္ငးွတးရမယး"

တီဗျီမြာ သူမၾကညး႔ခ္ငးတာ၇ မ်မငးခ္ငးတာပါရငး ေဒါသနဲ႓ ်မနး်မနးပိတးဖို႓
ရီမုတးကျနးထရို့ က အ်မဲ ကိုငးထာ့ ရတာေလ၈

ဤီ့မ္ကးႏြာက

ရြႈဵ႓မဲ႔သျာ့တယး၈

"အိမးမြာေနရငး က္ဳပးကအကီ္ၤကို မွတးခ္ငးတာ အခနး့ႀကီ့က သိပးအိုကးတာ၇
ေလြာငးေနတာ"

"ွတးပါဤီ့ရယး၇

မွတးရငး

ဤီ့

ဖ္ာ့လိမး႓မယး၇

ကလပးစး

ၿပီ့ေတာ႓

တစးခ္ကး

ပ္ကးလိမး႓မယး" "ခကးတာပဲ"

" ဤီ့..စာ့ေလ"
နာ့နာ့

ကပးေထာငးေနရာက

ေခ္သဵ

ဤီ့ေခါငး့ညိတးလိုကးတာနဲ႔

ထျကးလာေတာ႔

တာပဲ၈"ေဟာ..ေခ္ၿပီဗ္ဳိ႔၇

က္ဳပးအေအ့ပတး ်ပနးၿပီထငးတယး"
"ေကာငး့တယး၇

ႏြာမႊနး်ခငး့ကိစၥနဲ႓

ဟတးခ္ဳိ့ေတျ ဆကးတိုကးလာ်ပနးၿပီ၈

ေသာကးစရာေတျကို

ဆိုတဲ႔

ေခၽျ့ေအ့ပတးတာေပါ႓"

ပိတး်ပနးၿပီ၈ ႏြာသဵႀကီ့နဲ႔ စာသငးရတာမေကာငး့ဘူ့နဲ႓၈ ေဒါသကႀကီ့ ၿပီ့ တစးဖ္စး

"အိုေက.. အိုေအ"

"ဟတးခ္ဳိ့"

တုဵ့လုဵ့ကၽျတးနဲ႔ေနဆုိေတာ႔

ဤီ့မလဲဤီ့ရဲ႔"

စကာ့ေ်ပာရၿပီ၈

"ဤီ့ေရ.. အာ့လုဵ့ အဆငးသငး႓်ဖစးၿပီ"

ေရဒီယိုကို

၇ၿပီ့ေတာ႓

"က္ဳပးဒီလိုပဲ ေနတတးတာပဲ ဤစၥာ" "ခဏခဏ ်ဖစးေနေတာ႓ ဘယးေကာငး့

လတးက ေကားဖီေဖ္ားၿပီ့သာ့ကို ပနး့ကနးႏြစးခု ထဲေလာငး့ထညး႓လိုကးရငး့

စာ့စရာ

အကီ္ၤကိုခၽျတး

ေကာငး့တယး၇

ပတးမြာေပါ႓

၇ကေလ့က္ေနတာပဲ

လတးေ်ပာတာဘယး ေတာ႔မြ နာ့မေထာငး ဘူ့ အကီ္ၤတုဵ့လုဵ့ ကၽျတးႀကီ့နဲ႓

ဤီ့ကညီ့ညီ့ညဴညဴနဲ႔

အကီ္ွ
ၤ တးတယး၈

ေခ္လိုကးတယး၈ ကဲေတျ႓တယးမဟုတးလာ့၇ ေရာ႓... ေဆ့ေသာကး ဘာမီတျနးေလ
"ဘာမီတနးပါ၇ ဘယးႏြယဘ
းံ ာမီတန
ျ းလဲ၇ လတးေမ႓သျာ့လိ"ု႓
အသဵထျကး က သိပးညဵ႓တာပဲ
အဲဒါသငးတဲံ ဆရာညဵ႓လို႓ေပါ႓"

မေနပါနဲ႔၇ စျပးက္ယးလကး်ပတးေလ့ ွတးထာ့ပါလို႓ အာေပါကး မတတး ေ်ပာတယး၇
ဒါေခၽျ့ေအ့ပတးတာ နာ့လညးလာ့၇ အ်ပငးက ်ပနးတာနဲ႔ ေခၽျ့ေတျသဵေတျနဲ႔
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ေဆ့ေသာကး ေနတဲ႓ဤီ့ကို လတးမ္ကးေစာငး့ ထို့လိုကးတယး၈ က္ဳပးနဲ႔
မဆိုငးပါဘူ့ေနား၇ ခငးဗ္ာ့ရဲ႔ ငယးစာသငးတဲ႔ အဂၤလိပးဆရာညဵ႓တာေပါ႓၈

စျပးက္ယးွတးဆိုတဲ႔

ဤီ့က ပခုဵ့ႏြစးဖကးကိုတျနး႓ၿပီ့ လကးႏြစးဖကးကို ်ဖနး႓်ပလိုကးေသ့တယး၈
စာသငးခနး့ထဲမြာ

ေက္ာငး့သူ

ေက္ာငး့သာ့

ေတျ

သေဘာက္တဲက

ဆရာဤီ့သကးဤီ့ရဲ႔ဟနးပနးအမူအရာ တစးခုေပါ႓၈
အို့...ၾကညး႓စမး့ပါဤီ့ဗ္ာ၈

ဆိုေနတဲ႔ပုဵႀကီ့ကလဲ၈

ခႏၶာကိုယးႀကီ့

ဤီ့အိမး်ပနးေရာကးတာနဲ႔

အသဵေလ့ကို

ကကးဆကးနဲ႔သျငး့ၿပီ့

ဟတးခ္ဳိ့တစးခ္ကး ေခ္လိုကးတယး၈

ခ္တးလစး "ရမယး..ရမယးဤီ့၈

"ေခၚတတးေအာငးေခၚေပါ႓ ၇ အမြာ့ႀကီ့အတိုငး့ အသဵထျကးေနလို႓ ဘယး်ဖစးမလဲ"
ေတားၿပီ၇ လတးစိတးညစးတယး၇ သူလိုမြ လတးအသဵမထျကးတတးဘဲ၈ ၾကာေတာ႔
အသဵ

ထျကးရမြာ

မသုဵ့ပဲေရြာငးၾကဤးခဲ႓တာ
်ပငး

တဲ႓

ေနရာ

ေၾကာကးတာ

လတးအဂၤလိပးစာမြ

မြာေတာံ

လူေတာငး်ပငးေပ့တာ၇

တစးခါ

သူ႓ေရြ႔မြာ

အဂၤလိပးစကာ့လုဵ့ကို

မေ်ပာနဲ႔၇

အၾကာ့မေတား

ေ်ပ့ရ်ပနးတယး၈

ဤီ့ကလကးကိုငးပွါ

စာအုပးတစးအုပးကို

လာ့ေတာငး

လမး့မြာၾကဳဵ

လာလုပးလို႔

တဲ႓

ကေတာ႔

ဆရာဤီ့သကးဤီ့

တစးေယာကး

ေဒါသနဲ႓၈ ဤီ့ဟာေလ တကယးပဲ၈

ကဵဆို့သူေမာငးရြငး

မသိရြာဘူ့၈

ဤီ့ဒီည

ေစာဒကတကးခ္ငးေသ့တဲ႔

ေဘာငး့ဘီွတးအိပး၈
ဤီ့ကို

ဒါပဲ

၈

လတးမ္ကးေစာငး့

ထို့ၾကညး႓လိုကးေတာ႓မြ ်ငိမးသျာ့တယး၈ ဟုတးတယးေလ၈ အေအ့ပတးေနတာကို၈
ညမြာေစာငးလဲကပးလို႓မရ၇ ဘာလဲကပးလို႓မရတဲ႓ လူဟာ ေဘာငး့ဘီွတးအိပးမြပဲ
်ဖစးမြာေပါ႓း၈

စာအုပးေတျ
ၾကညး႓ၿပီ့

ၾကည႓းေနရငး့က

စာေရ့ဆရာနာမညးကို

ဖတးလုိကးတာေပါ႓၈ ဆမး့မာ့ဆကး ေမားဂငးလို႓ ဖတးလိုကးတယး၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ

အ်ဖဴေလ့ကို ်မနး်မနးလြမး့ယူရငး့ ႏြပးညြစးတယး၈ ေဒါသနဲ႔၈ ႏြပးညြစးတာေတာငး

မေက္နပးသလို

နဲ႔

တတးေသ့ရဲ႔

အိမးကမိနး့မ

စာအုပးဆိုငးတစးဆိုငးမြာ

လူတစးေယာကးက

ဆို့လာၿပီ၇

ဖျငး႓်ပထာ့ရမယး၈

အာ့မနာ ပါ့မနာ ်ပငးလိုကးပါလိမး႓မယး၈ ေ်ပာလိုကးပါလိမး႓မယး၈

ဟာႏြာရညးေတျယိုလာၿပီကျာ၇ ဒုကၡပဲ၇ လကးကိုငးပွါ၇ လကးကိုငးပွါ..

"တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔

စျပးက္ယးွတး၇

မသိေတာံဘူ့ ကိုယး႓ဟာကိုယး ဘီေအဘျဲ႔ရမြနး့ ေတာငး ေမ႓ေနပါၿပီ၈ အသဵထျကး

ဤီ့ က သူ႔ရီမုတးကျနးထရို့ကိုအာ့ရပါ့ရ ႏိြပးခ္လိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓

အိပးခနး့ထဲ

မ်ဖစးဘူ့၇

"လုပး်ပနးၿပီ ဘာကကးဆကးလဲ၈ "ကကးဆကး"ပါ " လတးမြ မေခၚတတးဘ"ဲ

ဤီ့ေရြ႔မြာ

ကလညး့ ွလိုကးတာ လာခဲ႔စမး့၈

လတးတစးေယာကး

ေနာကးေတာံ

သူ႔ေနာကးမြာေရာကးေနတယးဆိုတာကို
တစးခါတညး့

အဲဒီဖတးသဵ

ၾကာ့တာနဲဲ႔

မ္ကးႏြာႀကီ့ရြဳဵ႔မဲ႔ၿပီ့" ဘာေတျေရြာကးဖတးေနတာလဲ မြာ့ေနတယး၇ အဲလို အသဵ
မထျကးရဘူ့၇

ဆမး့မာ့ဆကးမျနးလို႓

အသဵထျကးရတယး

နာ့လညးလာ့လို႓

ေ်ပာခ္လိုကးတာပဲ ဟိုလူစိမး့ ခမ္ာက သေဘာေကာငး့လို႔ ေတားရြာေသ့ရဲ႔ ၈
မခ္ိ်ပဳဵ့၇ရြကး်ပဳဵ့ေလ့နဲ႓ "ဟုတ.း ဟုတးကဲ႔ခငးဗ္၇ ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး"လို႓ေ်ပာ
ရြာတယး "အမယး " သူကေတာ႓ အဲဒီလူကို လြညး႓ေတာငးမၾကညး႓ေတာ႓ဘူ့၈
ၾကညး႓စရာ ရြိတဲ႔ စာအုပးေတျပဲ ေရြ႔ဆကးၾကညး႓ေနတယး၈ လတးမြာသာထိတးလို႓၈
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ကဲ..တကယးလို႔ ဟိုလူက ရြကးၿပီ့ လူေတျၾကာ့ထဲမြာ ခငးဗ္ာ့နဲ႔ ဘာဆိုငးလို႔လဲ၇
ဘာညာနဲ႓ ရနး်ဖစးကုနးရငး ဘယးႏြယး႓လုပးမလဲလို႔၈
တစးခါကလဲ

ဂ္ပနးသဵရုဵ့က

်မွတးရညး ွသျာ့ၿပီကျာ၇

ဟိုတုနး့က ပိနးပိနးေလ့၇ ၿမိဳ႔မခငးအုနး့်မငးံ

တုနး့က ပိနးပိနးေလ့၇ ခုွသျာ့ၿပီကျာ အသဵေလ့ကေတာံ ေကာငး့ပါေသ့တယး၈

ရုပးရြငးၾကညး႓ၿပီ့

်ပနးအလာ

သူတို႓

အညာက

ၿမိဳ႔မတီ့ွိုငး့နဲ႓

အဆိုေတား

ခငးအုနး့်မငး႓

ဘတးစးကာ့ေပၚမြာေပါ႔၇ လတးတးို႔ ေနာကးဆုဵ့ခဵုတနး့ကလူ ႏြစးေယာကးကလဲ

(်မွတးရညး)ကိိုေတာ႓ ဤီ့ကစျဲလနး့သလာ့မေမ့နဲ႓၈ ႏြစးၿခိဳကး သလာ့မေမ့နဲ႔၈

ဂ္ပနးသဵရုဵ့ ရုပးရြငးၾကညး႓ၿပီ့ ်ပနးလာတာနဲ႔တူပါတယး၈ အဲဒီရုပးရြငး အေၾကာငး့ကို

သူလူပ္ဳိဘွက ၿမိဳ႔မေနာကးကို တေကာကးေကာကးလုိကးနာ့ေထာငးခဲ႔တာေလ၈

ႏြစးေယာကးေ်ပာၾကပါေလေရာ၈ ေ်ပာတာေတျက တလျဲတေခ္ား ဘာသာ်ပနးၿပီ့
ေ်ပာေန

ၾကတာ၈

အဲဒါကုိ

ကိုယး႓ဘာသာကိုယး

ေနပါလာ့၈

မေနဘူ့၇

တစးချနး့ၾကာ့လုိကးတာနဲ႔မ္ကးႏြာက တစးခါ ရြဳဵ႔မဲ႔လိုကး ၇ဟိုဘကးလြညး႓ရြဳဵ႔မဲ႔၇

"ေဟ့ ... သိၾကာ့နဲ႔ အသူရာ သမကးနဲ႔ ေယာကၡမ ေဘာကးက္လို႓လဲ
အာ့မရႏိုးငးရြာ၇ ဒါကို အနာ့က မေတာငး့ပနးရြာ"

လိုကးေတာ႓

ေဟာ....ေဟာ၇ လုပးၿပီ လုပးၿပီ၈ သူႀကိဳကးရငး စိတးထဲမမူ့ဘဲနဲ႓ လိုကးဆိုၿပီ၈

တာပါပဲ "လူေတျက ေတားေတားခကးတယး၇အဂၤလိပးစာေလ့ ေခ္ာကးတီ့ေခ္ာကး

အသဵက္ယးက္ယးႀကီ့နဲ႔ အသဵကုနး ေအားၿပီ့၈ ပနး့ကနးလငးပနး့ကို ကိုငးၿပီ့ မီ့ဖိုထဲ

ခ္ကးနဲ႔၇

သျာ့ေတာ႓မယးံ လတးကိုလကးညႈိ့ကထို့လို႓၈

ဒီဘကးလြညး႓ရြဳဵ႔မဲ႔လိုကးနဲ႓ဟာ
အရမး့ဘာသာ

ေနာကးဆုဵ့ေတာံ

်ပနးခ္ငးၾကတယး၇

ပကးခနဲေ်ပာခ္

်ပနးေတာ႔တလျဲေတျ၇

အရြကးကို

မရြိၾကဘူ့တဲ႔"

"ေယာကၡမဆိုတာ တညး႓ေအာငးေပါငး့၇ ေက္ာငး့ကိုထုတး၇ ဤပုသးရကးရြညး

ဟိုလူေတျၾကာ့တာေပါ႓၈ ေရြ႔ခုဵနဲကေနာကးခုဵ၇ အသဵကလဲ အက္ယးႀကီ့၇
ဟိုလူႏြစးေယာကးသဵ ၿငိမးသျာ့တာပဲ၇ လတးေတာ႓ ေနာကးေက္ာကိုခ္မး့ေနတာပဲ၈
လြညး႓လဲမၾကညး႓ရဲေတာ႓ဘူ့၈ေတားပါေသ့တယး၈

ဟုိလူႏြစးေယာကးက

ေစာငး႓ခိုငး့မြာ ဟာ့..ဟာ့
"ဤီ့ေနား ဤီ့ေနား"

ၾကညး႓သျာ့

ဤီ့ကစိတးလျတးလကးလျတး အာ့ရပါ့ရ ေအားရယးေနတယး၈ ဤီ့က

ေသ့တယး၈ အဲဒါ နညး့ေတာငးနညး့ေသ့တယး၈ ကိုးယး႓ရိုကးမသျာ့တာ ကဵေကာငး့၈

ဒီလိုခ္ိနးမြာေတာံ သိပးကို ခ္စးစရာ ေကာငး့ပါတယး၈ ဤီ့သီခ္ငး့ဆကးဆိုေနတုနး့

အဲဒီလို အဲဒီလို ဤီ့သကးဤီ့တို႓ကေတာ႔၈

လတးက မီ့ဖိုထဲမြာ ပနး့ကနးေတျ ေဆ့ေၾကာ သိမး့ဆညး့ တယး၈

ေရြ႔မြတးတိုငးမြာ

ဆငး့သျာ့လို႓၈

အဲ..

ဆငး့ခါနီ့

မိုကးၾကညး႓က

"အုိ့..်မတးွတးရညးပါလာ့"
ဒါက ရီမုတးကျနးထရို့ ်ပနးႏြိပးၿပီ့ တီဗျီ်ပနးအဖျငး႓မြာ သူသေဘာက္တဲ႓
အဆိုေတားကို ်မငးရလို႓ ထျကးေပၚလာတဲ႔ ဤီ့ရဲံ ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ ေက္နပးသဵေလ၈

လတးမီ့ဖိုထဲက

ထျကးလာေတာ႓

တီဗျီကရြစးနာရီတီ့လုဵ့လာေနၿပီ၈

လတးသတိတရ

ေအာကး်မနး်မနးဆငး့ၿပီ့

ေရခလုတးသျာ့ဖျငး႓လိုကးတယး၈

ေတားေသ့တယး၈

ေန႓လယးက

ညေနေရခ္ဳိ့ဖို႓ဖျငး႓ထာ့လုိကးလို႓၈

ညေနက

တစးခ္ိနးလုဵ့ ေအာကးလႊာ က ဖျငး႓ေနတာ၈
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လတး်ပနးတကးလာတာနဲ႓

ရြစးနာရီ

တီဗျီ

တီ့လုဵ့ဆုဵ့တာနဲ႔ပဲ၈

သတငး့ေၾကား်ငာမဲ႔ သူေပၚလာတယး၈

မပ္ငး့ဘူ့၈ ရနးကုနးတစးၿမိဳ႔လုဵ့က ေစ့္ေတျအႏြဵ႔ ေလြ္ာကးပတး ရေစဤီ့ေတာံ

တီဗျီရီမုတးကျနးထရို့ကို ်ပငးေနၿပီ ၈ ေဒါသအ်ပညး႓နဲ႔ႏြိပးတယးရြငး၈ ႏြိပးၿပီ့
ႏြိပးၿပီ့တာနဲ႔ တစးဖကးေရဒီယိုကို ်ပနးဖျငး႓်ပနးတယး၈ ကျီကျီကျာကျာ၇ ရြဲရြဲသဵေတျ
ဆူညဵလာ်ပနးတယး၈
အဲဒါေတျနဲ႓

လတးကေတာ႓

အဲလိုအသဵေတျကို

အက္ငး႓်ဖစးေနပါၿပီ၈

ဤီ့အလုပးရႈပး ေနတဲ႓အခ္ိနးမြာ လတးက ကုလာ့ထိုငးတစးလုဵ့ေပၚမြာ

ေအ့ေအ့ ေဆ့ေဆ့ ထုိငးၿပီ့တစးေခ္ာငး့ထုိ့ ထို့ေန လိုကးတာပဲ၈ ေဆာငး့မကုနးမီ
သို့ေမျ့အကၤ္ီေရာငးစုဵ

ွတးခ္ငးလို႓၈

တစးေရာငးက္နးတာ

လတးမယး

အမီထို့

တီဗျီအဖုဵ့၇

တစးေခ္ာငး့ထုိ့

ဆကးတီစာ့ပျဲခငး့၇

ထို့စရာေတျကေတာ႓

ကုလာ့

ထုိငးစျပး၇

ဘယးေတာ႓မြမေမာဘူ့၇ ဘယးေတာ႓မြ မေညာငး့ဘူ့၈
"ေဟ႓...ေအာငးမာ လာခဲ႓လာခဲ႔"
ရုတးတရကး လတးလကးထဲက တစးေခ္ာငး့ ထို့အပး လျတးက္သျာ့တယး၈
အိပးခနး့ထဲက

အ်မဲရြိေနတာပါပဲ၈

မြနးတငးခုဵအဖုဵ့၈

အကုနး

လတးလကးရာေတျခ္ညး့ပဲ၈ ေရာငးစုဵထုိ့ထာ့တာ၈ အေရာငးဆနး့ေပၚရငး တစးခါ
သိပးကုိ လြပ က္ကးသေရ ရြိေနတာေပါ႓၈ ဒီေန႓အ်ပာဆို ဧညး႓ခနး့တစးခုလုဵ့အ်ပာ၈
ဧညး႓ခနး့

တစးခုလုဵ့

အ်ပာေရာငး)၈

(တဵခါ့

ေပါကးခနး့ဆီ့လဲ လတးေရာငးစုဵ ခ္ဳပးထာ့တယး)၈ ေနာကးေန႓ အစိမး့ဆို ဧညး႓ခနး့

ဧညး႓ခနး့ကို ွငးလုိကးတာနဲ႔ ေအ့ခ္မး့ၿပီ့ၾကညးႏူ့သျာ့ေစရမယး၈ ခုဆို
အလြခဵတငးဖို႓

လိုကးတဲ႓အသဵ၈

ဘယးအခ္ိနးက

လတးအေ်ပ့အလျာ့ ေရာကးသျာ့ေတာ႓ အိပးခနး့ထဲမြာ ဤီ့နဲ႔ေၾကာငးနဲ႓
ေလ၈ ဤီ့ရယး ဤီ့နဲ႓ ေတာ႓ လတးႏြလုဵ့ ေရာဂါ်ဖစးေတာ႓မယး သိလာ့၈ ဒီမြာ
ရငးဘတးလာစမး့ၾကညး႓လြညး႓စမး့ပါ၈
ဤီ့က
ေၾကာငးကို

လတးရငးဘတးကုိ

လိုကးလို႓ေကာငး့တုနး့၈

လာစမး့ဖို႓ေွ့လို႓
လတးမြာ

ေရဒီယို

ဘယးေနသာေတာံ

တစးဖကးနဲ႓
မြာတုဵ့၈

ေ်ပ့ေပါကး ပိတးေနတဲံ ေၾကာငးကို ွရနးတာတစးဖကး ကူေမာငး့ေပ့ရေတာ႓တယး၈
"ေ်ပ့ၿပီ၇ ေ်ပ့ၿပီ ၇ မိလိုကးခ္ငးတာကျာ၇ ေၾကာငးစုတးကို အေသသတးမလို႓၇

တစးခုလုဵ့ အစိမး့၈

လတးေနာကးထပး

တအာ့ေအား

ထသျာ့လိုကးပါလိမး႓

ထပးထို့ တာပဲ လတးသိပွ
း ါသနာပါတာ၈ အဲဒါေၾကာငး႓လဲ လတးတို႓အခနး့ဟာ
(တဵခါ့ေပါကးခနး့ဆီ့လဲ

ဤီ့ရဲ႔

"ဤီ့ ဤီ့ဘာလဲ၇ ဘာ်ဖစးတာလဲဟငး"

ေနရာတာ၈ ဤီ့အသဵေတျကို တစးခါတစးခါ ၾကာ့ေတာငးမၾကာ့ဘူ့၈
လတးမြာ

ဖဲ်ပာ့နဲ႔ဖိနပး အေရာငးဟပးဖို႓တို ေစ့္မြာ လိုကးရြာရတာ ကုိလညး့ လယးေတာ႓မြ

အသစးထို့ေနရာက
တစးေခ္ာငး့ထို့

ဤီ့ပနး့အို့ေလ့ေတျ

ဇာအွိုငး့ထို့ေသ့ေသ့ေလ့

ေအာကးမြာ
ေတျေလ၈

ပျငး႓မယး႓ပနး့ရဲ႔ အေရာငးကိုလိုကးၿပီ့ ေအာကးကဇာ ကိုထို့ရတာ၈ လတးကေတာ႓
အေရာငးရြာရတာကို ေပ္ားေနတာပဲ၈ ဒီလိုပဲ အကီ္ၤနဲ႓ လုဵခ္ညးအေရာငးဟပးဖို႓တို႓၇

ေစားေစားကာ့ကာ့ အခနး့ထဲွငးေ်ပ့တယး"
"ဤီ့ကွရနးတာ တဵခါ့ဖျငး႓ထာ့တာကို့"
"ဖျငး႓တာခဏရြိေသ့တယး၇

သစးပငးေလ့ေတျ

ၾကညး႓ရငး့

ေရဒီယို

နာ့ေထာငးခ္ငး လို႓ဖျငး႓ တာ၇ တစးခါတညး့ ွငးလာတယး" " ေၾကာငးွငးတာပဲ..
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ေအားလိုကးတာဤီ့ရယး၇ လတး်ဖငး႓ဘာ ်ဖစးတာတုဵ့လို႓၇ ရငးေတျ ကို တုနးသျာ့တာပဲ၇

လတးမယးေ်ပာရတယး၇ "ဟဲ႔" နငးတုိ႓ခ္ညး့မြ မဟုတးဘူ၇ ငါလညး့ ေၾကာကးတာ ပဲ၇

ညေနတုနး့ကလဲ က္ဴရြငးမြာ တစးခါတုနးရၿပီ့ၿပီ၇ ေအားလိုကးဆိုတာ"

ငါလဲတုနးေနတာပဲလို႓ေ်ပာရတယး၈

"အု.ိ ..က္ဳပးစညး့ကမး့ေဖာကးရငးေတာံ ေအားမြာပဲ"

ွရနးတာ

ေအားပါ၇ ေအားပါ၈ မိနး့မကိုသာ ႏြလုဵ့ေရာဂါကုဖို႓ ်ပငးထာ့ဤီ့ေရ..၈ ညေနက္ဴရြငးမြာ
တုနး့ကလဲ

ေက္ာငး့သူႏြစးေယာကး

တစးတနး့လုဵ့

လနး႓ဖ္ပးသျာ့လုိကးၾကတာ

ႏြစးေယာကးကလဲ
တျတးတျတး

စကာ့ေ်ပာေနလို႓

ေကာငးမေလ့ႏြစး

မေ်ပာ

နဲ႓ေတာ႓၈

ေယာကးပဲ၈

တျတးတျတးလုပးေနၾကတယး၇

ေအားလိုကးတာေလ၇
ေကာငးမေလ့

ဤီ့စာသငးကတညး့က

လတးက်မငးလို႓

ဤီ့တစးေယာကး

တဵခါ့ကို

လတးေသခ္ာပိတးခဲ႓ၿပီ့

ေရဒီယို

ကလညး့

ဆကးတီစာ့ပျဲေပၚမြာဖျငး႓လ္ကး၈ တီဗျီကိုေတာ႓

ပိတးထာ့တယး၈

ဤီ့ကလတးကို

လြမး့ၾကညး႓

လတးေခါငး့ရမး့်ပ

တယး၇

သူ႓ဗီယိုကို
ေရေသာကး

ဖျငး႓ေန်ပနးၿပီ၈

ဧညး႓ခနး့ထျကးခဲ႔ေတာ႓

မလာ့တဲံ

လုိကးတယး၇

ေတားပါၿပီရြငး၇ ဒီလိုေမ့ေဖားရတဲံ အတျကး ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈

၇ဒီအေရ့ေတျကို

ႀကိဳသိလျနး့လို႓ ေကာငးမေလ့ ႏြစးေယာကး ကို မ္ကးႏြာရိပး၇ မ္ကးႏြာကဲနဲ႓ သူတို႓နဲ႓
မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးကို့၈ ဤီ့နဲ႔က္ ေနာကးေက္ာေပ့ သငးေနေတာ႔ လတးမ္ကးႏြာရိပး
မ္ကးႏြာကဲကို ဤီ့ဘယး်မငးရမလဲ၈
အဲဒါကို နာ့မလညးဘူ့၇ ဆကးၿပီ့ တီ့တို့ တီ့တို့လညး့ လုပးေနေရာ၇
တစးခါတညး့ သူတို႓ဆရာနဲ႓ ေတျ႓သျာ့ ေတာ႓တာပဲ၈
"ေဟ႓" ဆိုၿပီ့ ေဒါသနဲ႔ အက္ယးႀကီ့ ေအားလိုကးတာ တစးတနး့လုဵ့
်ငိမးက္သျာ့တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓မြ ဘယးအတနး့ က ဘာအကီး္ၤအေရာငးနဲ႔၇ ေက္ာငး့သူ

+++++

ေကာငးမႏြစးေယာကး မတးတပးရပးလိုကးစမး့ဆိုၿပီ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ပကးပကး စကးစကး
ေတျ

ေ်ပာေတာံ

တာပဲ၈

က္ဴရြငးဆိုၿပီ့

ဒီအေပါကးမ္ဳိ့

လာမခ္ဳိ့နဲ႔၇

ငါပိုကးဆဵေပ့ထာ့တာ၇ ႀကိဳကးသလို ေနမယး ဆိုၿပီ့၇ လူပါ့မွနဲ႔၇ မေက္နပးရငး
ခုထျတးသျာ့နဲ႓ စုဵေနတာပဲ၈ ေကာငးမေလ့ေတျ မ္ကးရညးေလ့ ကလညးကလညးနဲ႔၈
ကလပးစးၿပီ့ေတာ႓
ေၾကာကးလိုကးတာ

ေက္ာငး့သူေတျ

အမရယး၇

သမီ့တုိ႓

အကုနးလုဵ့
ခုထိ

တုနးတုနးယငးယငးနဲ႓

ရငးေတျတုနးေနတုနး့တဲ႔"
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ငတကး်ပာ့ ငြကးေပ္ာဖကးေပၚ အိပးႏိုငးတာတိ႓၇ု လမး့ေလြ္ာကး ႏိုငးတာ တို႓ေပါ႓ဗ္ာ၇
က္ဳပးက ရယးစရာ ေ်ပာတာပါ၇ ငြကးေပ္ာဖကး ေေပၚ လမး့ေလြ္ာကးႏိုငးတယး
ဆိုေတာ႓ ဒီလိုမ္ဳိ့ေလ့ ေလြ္ာကးလို႓ေနမြာေပါ႓ကျာလို႓ က္ဳပးက ေလြ္ာကးတဲ႓ဟနးပနး
လုပး်ပတာကို အဲဒီေကာငး တစးေကာငး က သဵေသ့သဵေၾကာငးးနဲ႓ လြမး့ေအား
တယး၈ "ဆရာအဲဒီလို ေလြ္ာကးဖူ့တယး မဟုတးလာ့" တဲ႓ က္ဳပးေဒါသ ထျကးလိုကး
တာဗ္ာ၈ အဲဒါ က္ဳပးကိုသူခို့လို႓ ေ်ပာလိုကးတာေပါ႓၇ ဘာရမလဲ၇ အဲဒီေကာငး
ဆီတနး့သျာ့ၿပီ့ မငး့မလာ့ ငါ႓ကိုဆိုၿပီ့ ဆျဲ ဆျဲထို့ပစးလိုကးတာ၇ ေဟာလို ေဟာလို
ဆငး႓ကာ ဆငး႓ကာကို ထို့ပစး လိုကးတာ၇ က္ဳပးကမရဘူ့"
ေ်ပာရငး့က ေဒါသနဲ႔ ေ်ခဟနးလကးဟနးနဲ႓ ပါလာတဲ႓ ဤီ့ကိုၾကညး႓ၿပီ့
လတးသကး်ပငး့ပဲ ခ္ႏုိငးေတာံ တယး၈ ဤီ့လုပး်ပ ေနတဲံ လကးသီ့ထို့ပုဵနဲ႓ဆုိရငး
ေက္ာငး့သာ့ ေလ့ ေတားေတား နာရြာမယး၈
အပိုငး့ (ဿဿ)

စာအုပးကလညး့ မေတျ႓ပါဘူ့ဗ္ာ၇ လိုခ္ငးၿပီဆိုရငးရြာမရဘူ့၇ က္ဳပးအဲဒါမ္ဳိ့
သိပးစိတး ပ္ကးတာပဲ"

"က္ဳပးက
ေနတာေလာကး

မရဘူ့၇

စာသငးေနတဲ႓အခ္ိနးမြာ

ေဒါသ်ဖစးတာမရြိဘူ့၇

ဆရာကို

စာသငးေနရငး့

ဂရုမစိုကးဘဲ

ဆရာကိုေလြာငးတာ၇

ေ်ပာငးတာ၇ ရိတိတိ ေ်ပာတာ မခနး႓ေလ့စာ့ေ်ပာတာ၇ က္ဳပးသိပးမုနး့တာ၇ က္ဳပး
က္ဳပးတာ

လုပးေနတုနး့

ကဆို

မခနး႓ေလ့စာ့

ေ်ပာတဲ႔ေကာငးတစးေကာငး

က္ဳပးဆျဲထို့်ပစးတာ"

က္ဳပးကို

မခနး႓ေလ့စာ့

တဵခါ့ကို

ဂ္ဳိ့ခနဲေနေအာငး

ဤီ့ကေဆာငး႓ပိတးလိုကးတယး၈

လာ်ပနးၿပီ်ပသနာ တစးမ္ဳိ့၇ သိၿပီ့သာ့ လတးွငးရြငး့ မေပ့ပဲ သူဘယးေတာ႓မြ
ရမြာမဟုတးဘူ့၈
"ဘယးစာအုပးလဲ ဤီ့ရဲ႔၇ လတးကိုေ်ပာတာ ၇လတးရြာေပ့မယး" ဟိုဟာဗ္ာ
Essential

Themes

of

Buddhist

Lectures"

အဲဒါေတျ

လာမေ်ပာနဲ႓၇

လတးမသိဘူ့ စာအုပးအေရာငးေ်ပာ၇ အရျယးေ်ပာ"

"ထို့ပစးတယး ဘုရာ့...ဘုရာ့...ဤီ့ရယး"
"ထုိ့ပစးတယးေလ၇

စာအုပးဗီရို

ေ်ပာတာကို့၇

က္ဳပးက

စာသငးရငး့ နဲက စကာ့စပးမိၿပီ့ သူခို့ ငတကး်ပာ့ အေၾကာငး့ကို ေ်ပာ်ပမိတယး၇
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"အငး့...ကာဗာ

အေရာငးက

ငုွါေရာငး၇

အွါေရာငးပါပဲ၇

ဆိုကးက

ဘာ်ဖစးလို႓လဲ၇ ဘာ်ဖစးလဲ၈ ကဲ...အဲဒီတုနး့က ဤီ့ထမငး့ေကာငး့ေကာငး့

ွတၳဳဆိုကး မဟုတးဘူ့၇ ကျာတိုဆိုကးေပါံ ဗီရို ထဲမြာ ေတာံ မရြိတာေသခ္ာတယး၇

စာ့ရလို႓လာ့၇

က္ဳပးထငးတယး ၇စာအုပးစငးေပၚ မြာပဲရြိမယး ၈

ဇိမးခဵခ္ငးလို႓ရသလာ့၇ ကဲ" " ေ်ပာတာမြ ေက္ာယာ့လာၿပီကျာ၇ ကုတးစမး့ ပါဤီ့"

အမယးေလ့၇ အမယးေလ့ ဤီ့ရယး၇ ဖယးပါ ဖယးပါ၇ ဒီေချ့ေ်ခေပၚကေန
မမီမကမး့နဲ႔ တစးခါ လိမး႓က္ၿပီ့ တာေလ့ ေမ႓သျာ့ၿပီလာ့၇ ဖယး ... လတးရြာမယး၇
လတးရြာပါ႓မယး၈
ေချ့ေ်ခခုဵ

အ်မငး႓ကို

မီ့ဖိုထဲက

သျာ့ယူၿပီ့

ေပါ႓ေပါ႓ပါ့ပါ့

ခႏၶာကိုယး

ေသ့ေသ့

ေလ့ကို

စာအုပးစငးမြာ

ကုပးတျယး

ၿပီ့ရြာတယး၈

ရြာလို႓ရသလာ့၇

ေက္ာကုတးခိုငး့ၿပီ့

"မလုပးပါဘူ့၇ မလုပးပါဘူ့၇ လတးေမ့တာသာ ေ်ဖစမး့ပါ"
"ဒီလိုလာ့၇

ခငးဗ္ာ့ေမ့တာေတျအကုနးလုဵ့၇

အကယဵု

..

အကုနးရ၇

ဆိုငးမြာသျာ့စာ့၇

စာအုပးရြာဖို႓နဲ႔

ေက္ာကုတးခိုငး့ဖို႓က

ငယးငယး

ေခ္ာေခ္ာ

ေကာငးမေလ့ တစးေယာကး ပိုးကဆ
း ဵေပ့ ငြာ့ထာ့လိုကး အိုေက"
ဤီ့ စေနမြနး့ သိေပမယး႓ လတးထုဵ့စဵအတိုငး့ ရြဴ့ရြဴ့ရြဲရြဲ ်ဖစးလာၿပီ၈"

"ေဒၚခ္တးလစး လိမး႓က္မယးေနား" "မက္ဘူ့၇ မက္ဘူ့၇ စိတးခ္၇ ရြာေနက္၇
ပုိငးၿပီ့သာ့

ေတျ႓ေအာငး

ပိုးကးဆဵရြိရငး အကုနးရ၇ ထမငး့ေကာငး့ ဟငး့ေကာငး့ စာ့ခ္ငး၇ အေကာငး့ဆုဵ့

လတးက
တကးရြာတယး၈

စာအုပး

မပူန"ဲ႓

"ၿပီ့တာပါပဲဗ္ာ၇

ၿပီ့တာပါပဲ" " ေဟာ...

ေရာ႓...ေရာ႓...

ဒီစာအုပးမဟုတးလာ့"
လတးက

ခရီ့ထျတး

ေတာ႓ေရာ

ဘယးသူက

ဂရုစိုးကး

သလဲ

်ပဳစုသလဲ

ေ်ပာစမး့ပါ"
"အို့.. သိပးရ.ြိ .. သိပးရြိေပါ႓၇ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ေတျေလ၇ သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႓

ေအာငးႏိုငးသူ

ပစးခ္ေပ့လိုကးတယး၈

ရဲ႔

ဟနးပနးနဲ႔

"အိုေက...အုိေက၇

အွါေရာငး

စာအုပးကို

ေတားတယး....

ေတားတယး၇

ေဒၚခ္တးလစး ေတားတယး"
လတးလတးေထျ့

ကဲ...ကဲ...

ခရီ့ထျတးရတာေပ္ားလို႓၇ က္ဳိကးထီ့ရို့ တို႓၇ ပုဂဵေညာငးဤီ့တို႓ ပုပၸာ့တို႓ ေလြ္ာကးသျာ့
ၾကတာ ေပ္ားလို႓၈
ဟုတးတယး ဟုတးတယး၇ သူ႓ သူငယးခ္ငး့ေတျက ်ပဳစုမယး၇ ဂရုစိုကးမယး

တစးေယာကးအဲလို

ခ္ီ့မျမး့သဵမ္ာ့

ဤီ့ဆီက

ၾကာ့ရလို႓ကေတာံ မ္ကးႏြာတစးခုလုဵ့ကို်ပဳဵ့လို႓၈ ၾကညးႏူ့ တဲံ မ္ကးေစာငး့ကေလ့
တစးခ္ကးကိုလဲ ထို့လိုကးေသ့ တယး၈

အာ့ႀကီ့ႀကီ့၇

အဲဒီ

ဤီ့သူငယးခ္ငး့

ေတျက

က္ဳိကးထီ့ရို့

အတကးေတျမြာ

တျဲေခၚသလာ့၇ ဒူ့နာေတာ႓ ေဆ့လိမး့ေပ့ၾကသလာ့၇ ေခၽျ့ေအ့ မပပးေအာငး
ေခၽျ့သုတးေပ့သလာ့၇

ေွါ႓ကငး့ရြဴ့

စီ့ေပ့သလာ့

ေွါ႓ကငး့ရြဴ့ထဲွငးေနတဲ႓

ခဲလုဵ့ေသ့ ေတျကိုေရာ ထုတးေပ့သလာ့ ၿပီ့ေတာ႓..၈

"ဤီ့ဘွမြာ လတးမပါရငး ဘာမြ မ်ဖစးဘူ့သိရဲ႔လာ့" "အလိုေလ့ဗ္ာ၇
ငါ့ဆယး႓ငါ့ႏြစးလုဵ့လုဵ့

က္ဳပးတစးေယာကး

တညး့

ဒီလိုပဲ

၇

ေနလာခဲ႓

်ဖစးတာပါပဲဗ္ာ"
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"ဟာ့..ဟာ့၇ ၿမိဳ႓ေညာငး...ေမ္ာကးညိဳ စိတးဆို့ေနၿပီေဟ႓" အသကးမရႈဘဲ

လတးသိပးငိုကး လို႓ေကာငး့ေနၿပီ၈ ရုပးရြငးၾကညး႓ရငး အ်မဲအသဵထျကး ေဘ့ဆိုကး

ကကးကကး လနးေအာငး ရနးေတျ႓ေန တဲ႔ လတးကိုၾကညး႓ၿပီ့ ဤီ့ကတဟာ့ဟာ့

ေပ့ၿပီ့ ၾကညး႓တတးတဲ႓ ဤီ့ရဲ႔ "ေၾသား" "ဟငး" "ဟာ" "ဟဲ-ဟ" ဒီလိုလာ့ဆိုတဲ႔

ေအားရယးတယး၈

အာေမၮိတး သဵေတျကို မၾကာ့တစးခ္ကး ၾကာ့တစးခ္ကး နဲ႔

"ကဲပါ.. ကပါဗ္ာ၇ အဲဒါေတျ အကုနးလုဵ့ ခ္တးလစးဆိုတဲ႔ ေကာငးမေလ့က
မြ လုပးေပ့တာပါေနား၇ ေတားတယး ေနား၇ ခ္တးလစးက သိပးေတား သိပးေတား ၇
ဟုတးလာ့"
ဒီလို

လတးလတးေထျ့

တစးေယာကး ေကာငး့ေကာငး့ ငိုကး်ပပါေတာံမယး၈
အဲဒီအခ္ိနးမြာပဲ ႏြလုဵ့ေသျ့ပ္ကးခ္ငးစရာ ေကာငး့လြတဲက မီ့သတိ်ပဳကာ့
ဤၾသသဵ ဆူ့ဆူ့ဟာ ညဤး႓ဤီ့ယဵမြာ ထိပးလနး႓တုနးလႈပးဖျယး ထျကးေပၚလာတယး၈

ဆိုေတာ႓လဲ

မေရႊလတးတို႓

်မနးလိုကးတဲံ

အမ္ဳိ့၈

ခ္ကးခ္ငး့

အရညးေပ္ားေပ္ာ႓ေပ္ာငး့ သျာ့ၿပီ့၇ မ္ကးႏြာက ေက္နပး ၾကညးလငးလို႓၈

စကၠနး႓ပိုငး့

အတျငး့မြာ

ၿငိမးသကးစ

်မစိးမး့်ပာလမး့သျယး

တစးခုလုဵ့

လႈပးရြာ့ဆူညဵလို႓၈

ွရနးတာ

လႈပးရြာ့ ဆူညဵ သျာ့ခဲ႓တယး၈

"ေတားတယးဆိုရငး လတးကို ဆုေပ့ေပါ႓လ"ို႓ "ဘာဆုလဲ၇ေ်ပာ" "ဒီဆု ....
ဒီဆ"ု

သုဵ့ထပးတုိကးရဲ႔

အလႊာေတျမြာလဲ

အသီ့သီ့မြာ လူအသီ့သီ့ ခ္ကးခ္ငး့ ေရာကးလာ ၾကတယး၈ မီ့သတးကာ့ ဤၾသသဵ
လတးက

မူႏျဲ႓ႏျဲ႔နဲ႔

သူ႓ပါ့ကို

လကးညိႈ့နဲ႔ေထာကး်ပေတာ႓

ဤီ့က

ရြကးသလိုလို ႀကီ့နဲ႓ ဆုေပ့တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ ထုဵ့စဵ အတိုငး့ " အရူ့မ"တဲ႓၈ လတးက
ဤီ့လကးေမာငး့ ကို ကိုကးပစးလိုကးတယး၈

သျာ့ ၇ ကိုယး႓ေနရာကိုယးသျာ့၇ အိပးငိုကး ရေအာငးသျာ့"
တီဗျီနဲ႔

တစးေစာငး့

မီ့...မီ့..မီ့... တဲ႔၈
ႏြစးေယာကး ထိုငးခုဵေပၚကေန အိပးခ္ငးမူ့တူ့နဲ႓ လတးခုနးထလိုကးတယး၈

"ကဲ...ဖယးကျာ၇ ဟိုမြာ ဆတးတလုိက နယူ့စးလာေနၿပီနဲ႔တူတယး၇ သျာ့

လတးေနရာက

ေတျကလဲ အဆကးမ်ပတး ထျကးလာေနတယး၈

က္တဲံ

မီ့- ဟုတးလာ့၇ မီ့၈ ဟုတးတယး၇ ဤၾသသဵ ေတျ၈
"ဤီ့....ဤီ့ေရ"

ႏြစးေယာကးထိုငးခုဵေလ၈

ေခါငး့အုဵ့ကို လကးတနး့ေပၚတငးၿပီ့ လတး က အ်မဲ အိပးၿပီ့ၾကညး႓ေနက္ေလ၈
ဤီ့ကရီမုကျနးထရို့ကို ႏိြပးလိုးကးတယး၈ ်ဂိဳဟးတုလာေနၿပီ၈ ခဏေတာံ
လတးစိတွ
း ငး တစာ့ၾကညး႓လိမး႓မညး၈ သတငး့ႏြစးခု သုဵ့ခုၿပီတာနဲ႓ လတးငိုကးစ
်ပဳေနၿပီ၈ ၿဂိဳဟးတုၿပီ့လို႓ ႏိုးငးငဵ်ခာ့ဇာတးလမး့တျဲေတျ လာတဲ႓ အခ္ိနး မြာေတာ႓

"ဒီမြာ ဒီမြာ၇ က္ဳပး ဒီမြာ"
ဤီ့က

ွရနးတာမြာ၈

တုနးယငးေနတဲံ

လတး

လကးေတျကို

ဤီ့က

ခပးတငး့တငး့ ဆျဲယူတဆုပးထာ့တယး၈" မေၾကာကးနဲ႔ ေလ၇ ဘယးမြာေလာငးမြနး့
လဲ မသိေသ့ဘဲနဲ႔ ဘာ်ဖစးေနတာလဲ၇ မီ့ဤၾသသဵ ခငးဗ္ာ့ မၾကာ့ ဘူ့လာ့
"ေၾကာကးတာေပါ႓ ဤီ့ရဲ႔၇ လတးတို႓လမး့ထဲကမြတးလို႔၇ လနး႓သျာ့တာေပါ႓"
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ဘာလနး႓စရာရြိလဲ၇ ်ဖစးေတာ႓ေကာ ဘာ်ဖစးလဲ " အို့..ဤီ့ကလဲ ဖျ...ဖျ၇

မီ့သတးကာ့

ဤၾသသဵကို

ၾကာ့တဲ႓အခ္ိနးမြာ

မ်ဖစးပါေစနဲ႔၇ ဖျ...ဖျ၇ တိုကးခနး့ ေၾကျ့ေလ့ ေတာငး မေၾကေသ့ပါဘူ့ ဤီ့ရယး၇

ဘုရာ့ရြိခို့ေနဆဲ၈

မီ့ေလာငးရငး ဒီအခနး့ေတျက ေလထဲမြာေပ္ာကးသျာ့မြာ၇ လတးတို႓က ေ်ပ့ရမြာ၇

စညး့ခ္ေနရငး့ တနး့လနး့ အနးတီခငးေလ့ တုဵ႓ခနဲ ရပးသျာ့တယး၈

က္နးရစးခဲံ ေ်မႀကီ့နဲ႓လဲ ကုိယးနဲ႓ဘာမြမဆိုငး၇ ဆိုငးတာက အနးတီေမရီ တစးေယာကး
တညး့ ရယး၇ မီ့ရယး လတးတို႔လမး့ကို ဘယးေတာ႓မြ မလာပါနဲ႓ေနား"

ၿပီ့ေတာ႓

လာေနတုနး့ပါလာ့

လတးက

နာ့ႏြစးဖကးကို

ပိတးလိုကးတယး၈ "ေရြ႔ေလြ္ာကးဒီအသဵေတျ ၾကာ့ရေတာ႓မယး၇ ခုဆိုၾကညး႓ ပါလာ့၇

ေႏျရာသီခရီ့

ထျတးရမြ

မယးေလ၇
ေတာငး

ေဆာငး့က

ခပးလနး႓လနး"႓

ဒီအာ့တဲက

တလေလ့မြ

ကုနးခါနီ့ၿပီပဲ

ဒီတိုငး့ဆို

"လနး႓ရငးခငးဗ္ာ့

ေနခဲ႔ေပါ႓၇

ခရီ့မထျကးရငး

က္ဳပးတို႓က

လူကို

စိတးတိုေဒါသ်ဖစးလာတဲ႔

ဤီ့ကလကးကပါ

ထုဵ့စဵအတိုငး့ပါလာၿပီ့ ွရနးတာကို ်ဖနး့ခနဲပုတးလက
ို းေသ့တယး၈ "က္ဳပးကေတာ႓
သျာ့မြာပဲ

မီ့ေလာငးလို႓

်ပာတစးမႈနးမြ

တုနးလာၿပီ့

ႀကီ့ေမ၇ ႀကီ့ေမ၇မီ့သတးကာ့သဵေတျၾကာ့လာ့၇ ဘယးကလဲ မသိဘူ့

မဟုတးေတာ႓ဘူ့၇ တိရစၦာနး ေတျ၇ တိရစာၦနးရုဵက တိရစာၦနးေတျနဲ႔ ဘာထူ့မြာလဲ"
ေ်ပာရငး့နဲက

တဒိုငး့ဒိုငး့

တစးေယာကးေယာကး က ပိတးဆို႓ထာ့သလိုပဲ၇ အသဵထျကးလို႓မရဘူ့

မယဤးမျနး အိပးခနး့ ထဲကေန ်ပနးထျကးေ်ပ့လာရငး့က သူ႓ႀကီ့ေမကို ်မငးေတာ႓
"ေဟာေတာံ" လို႓ ေအားလိုကးတယး၈
ႀကီေမ၇ ကိုးယးေတားႀကီ့ ကိုယးေတားေလ့ ွငးေန်ပနးၿပီလာ့၇ ဒုကၡပဲ

က္ဳပးကေတာ႓ ထျကမ
း ြာပဲ၇ တစးႏြစးလုဵ့ ဒီအခနး့က္ဤး့ေလ့ ထဲမြာ ပိတးေလြာငးၿပီ့
ေနေနရတာ၇

ရငးေတျ

အရပးရြစးမ္ကးႏြာကို

"မျနးေရ... မီ့..မီ့" ေအားလိုကးခ္ငးတဲံ အနးတီခငးေလ့ ပါ့စပးကို

ေဆာငး့ေတာငးမကုနးေသ့ဘဲနဲ႔၇ လာၿပီ ဒီအသဵေတျ"
"ေႏျေပါကးေတာံ

လကးအုပးခ္ီရငး့က

ပ႒ာနး့ရျတးၿပီ့

က

လကးအုပးခ္ီထာ့တဲက လကးေတျပါ တဆတးဆတးတုနးလာတယး၈

"ဘာေတျေလြ္ာကးေ်ပာ ေနတာလဲ အသာေနစမး့ခ္တးလစး၇ ေဟာမီ့သတးကာ့ေတျက

ႏြစးဆယး႓ေလ့ပစၥညး့

အနးတီခငးေလ့

မရလဲေနပေစ"

"သျာ့မြာပါ

ဤီ့ရယး

လတးလဲထျကးခ္ငးတာေပါ႓ ၈ ဒါေပမယး"႓ လတးကစကာ့ကို ေရြ႔မဆကးႏိုငးဘဲ
ဘာေ်ပာလို႓ ေ်ပာရမြနး့ မသိ ်ဖစးေနတယး၈ လတးမၾကာ့ခ္ငးတဲ႓ မီ့သတးကာ့
သဵေတျကေတာ႓ ပုိၿပီ့ဆူညဵလာပါလာ့၈

အေရ့ထဲမြာ" ႀကီ့ေမနာ့ကို မယဤးမျနး ကပးသျာ့ေတာ႓ ႀကီ့ေမ မ္ကးလုဵ့ေတျ
်ပဴ့က္ယး ွိုငး့စကးေနတာကုိ ေတျ႓ေတာ႓မြ ကပ္ာကယာ ပခုဵ့ကို လႈပးလိုကး
ရတယး၈
ႀကီ့ေမ ... ႀကီ့ေမ၇ သတိထာ့ေလ သတိရရခ္ငး့ အနးတီခငးေလ့က
ွုနး့ခနဲ ကုနး့ထတယး၈ မျန.း ..မျနး၇ ပစၥညး့ေတျသိမး့ေလ၇ ပစၥညး့ေတျ"
အိ.ု ..ႀကီ့ေမကလဲ၇

မျနးတုိ႓နဲ႓ေွ့ပါတယး

မီ့မ်မငးရပါဘူ့၇

လာပါ

ွရနးတာက သျာ့ၾကညး႓ရ ေအာငး" မျနးက ႀကီ့ေမကိုဆျဲေခၚၿပီ့ ွရနးတာကို
ထျကးခတ
ဲံ ယး၈ အိပးရာေဘ့က ရြဴေဆ့ဗူ့ကိုလဲ ယူေပ့လိုကးတယး၈ အနးတီခငး
ေလ့ က ရြဴေဆ့ ကိုမ္ကးစိေလ့မြိတးရြဴရာက... မျနး မီ့တကယးေွ့တယးေနား၇
မီ့ေတာကး်မငးတာနဲ႔ ပစၥညး့သိမး့ၾကာ့လာ့၇ ေစ့္လဲ မဟုတးပါဘူ့ေနား"
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"ေစ့္မဟုတးပါဘူ့ ႀကီ့ေမရဲ႔" မီ့ဆိုတာ သိပး်မနးတာ၇ သိပး်မနးတာ၇

"ေဟာ ေစ့္ဤီ့ေပါကး ေႏျဤီ့ေတ့သဵ ေဟ႓၇ လာၿပီဟ"

ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို

ဘုရာ့ ဘုရာ့ ဘုရာ့တနးခို့ ေတားေၾကာငး႓ ခုႏြစးရကးသာ့သမီ့ ၇ မီ့ဒုကၡနဲ႓

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ွရနးတာ ဘကး ထျကးေ်ပ့ သျာ့တဲ႓အခ္ိနးမြာ ကေလ့ေတျက

ကငး့ေွ့ၾကပါေစ၇ ဘုရာ့တပညး႓ေတားမတို႓ တိုကးကိုလဲ မီ့ကျငး့ ပါေစ"

ဖေအေနာကး အေ်ပ့လိုကး သျာ့ၾကတယး၈ သစးသာ့ လုိကးကာ ကို မယးေအ့က

"ဘယးနာ့

ေလာငးေနမြနး့ကို

မသိဘူ့၇

မီ့သတးကာ့ေတျ

သျာ့တာကေတာံ အမ္ာ့ႀကီ့ပဲ "အငး့... မီ့ေရ့ထငး့ေရ့ ဆို ေဟာဒီ အေပၚဆုဵ့
ထပးက မလျယးလိုကးတာေနား၇ ပစၥညး့သယးဆငး့ဖို႓ ခပးခကးခကး တစးေခါကး က
ႏြစးေခါကး ်ပနးသယးဖို႓ဆိုတာ ေွ့လို႓၇ ေစ့္ခ္ဳိတာကလျဲရငး ေဟာဒီအေပၚဆုဵ့
ထပးဟာ ဘာမြ မေကာငး့ဘူ့"
"ေဟာ...ႀကီ့ေမ၇

လမး့ထဲကလူေတျ

ဘုရာ့

လမး့ထိပးေ်ပ့ၾကၿပီ၇

ခ္ညး႓သျာ့သလို

ခဵစာ့လိုကးရတယး၈

ေအာကးပိုငး့ ေသသျာ့သလိုမ္ဳိ့ႀကီ့၈ မလႈပးႏိုငး မရြာ့ႏိုငး ေတာ႓ဘဲ အာ့ေတျလဲ
ကုနးသျာ့သလိုပဲ၈ မီ့ဤၾသသဵ ၾကာ့လိုကးတာနဲ႔ မယးေအ့ အ်မဲတမး့်ဖစးေနက္၈
အလ္ငးအိမးေတျတုနး့က ပစၥညး့ထုပးရျတးၿပီ့ မယးေအ့ ခဏခဏ ေ်ပ့ခဲ႓ဖူ့ၿပီေလ၈

...

အိပးရာထဲမြာ မူ့ေနတဲံ ေွေွတစးေယာကး မ္ကးလုဵ့ေတျပျငး႓လာတယး၈
ွရနးတာ ဘကးေ်ပ့မလို႓ လုပးေနတဲ႔ ေယာက္းာ့လုပးသူက မိနး့မနာ့ ်ပနးထိုငးရၿပီ့

ေွ့ပါေစ၇

ေွ့ပါေစ

ကမာရႊတးၿမိဳ႔နယး

မဟုတးပါေစနဲ႔၇ မျနး ... အထုပးမေမ႓ေစနဲ႓ေနား၇ ႀကီ့ေမ ေမ႓ေတာငး ေမံ မေနနဲ႔
ၾကာ့ရဲ႔လာ့"

မိနး့မလကးေတျကုိ ဆုပးလုိကးတယး၈
"မီ့ကအေွ့ႀကီ့
ေနလိုကးတယး

၇

အေမ"

ပါကျာ၇

အိပး

်ပနးမြိနး့သျာ့တဲ႔

အိပး၈

မြိနး့ေနလိုကး၇

မိနး့မကိုၾကညး႓ေနဖို႓

ေွမိြနး့
မေအကို

မ္ကးရိပး်ပထာ့ ခဲ႓ၿပီ့ ဖို့ေက္ားလဲ ွရနးတာဘကး ေ်ပ့တယးး၈

"ဟုတးကဲ႓ပါ"
မီ့သတးကာ့တစးစီ့ရဲ႔
ေပၚလာ်ပနးတယး၈

ေအာကးပိုငး့တစးခုလုဵ့

"မီ့လာ့ ... မီ့လာ့ဟငး၇ ကိုေက္ား...အေမ"

လမး့ထိပးမြာေတာ႓ ဘယးမြာတယးသိမြာပဲ"
"ဘုရာ့

လြမး့ကိုငးရငး့

ဤၾသသဵက

"မီ့်မငးရလာ့ အစးကိုေအာငး"
မ်မငးရပါဘူ့ကျာ၇ အငး့စိနးဘကး ကလာ့မသိဘူ့ကျ၇ ေသာကးက္ဳိ့နညး့

ဆုပးလိုကးတယး၈ လူသာ့ ေလ့ေယာကး မိခငးရဲ႔ ွမး့ၾကာတိုကးထဲကို သေႏၶတျယး

မီ့သတးကာ့ သျာ့တာေတာံ မနညး့ဘူ့၇ ေလာငးလိုကးလို႓ကေတာ႓ သျာ့ၿပီေဟ႓၇

ခိုေအာငး့ ေရာကးရြိလာတဲံ ကိစၥနဲ႓ လႈပးလႈပးရြာ့ရြာ့ ်ဖစးေနတဲ႔ ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႔

မေတျ့ရဲဘူ့"

ေ်ပာငးေတာငးေတာငး

မီ့ဤၾသသဵ

ရြဴေဆ့ဗူ့ကို

စူ့စူ့ရြရြ

တငး့တငး့က္ပးက္ပး

အခနး့မြာေတာ႓

အနးတီခငးလ့

ရုတးတရကး

ၾကာ့တာနဲ႔

ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔

ေနာကးေတာကးေတာကး

အသဵက္ယးက္ယးက

ခ္ကးခ္ငး့

ထျတးလာတယး၈

မီ့သတးကာ့

ဤၾသသဵစူ့စူ့

တစးခု

အဆကးမ်ပတး

ဆျဲၿပီ့

သျာ့်ပနးတယး၈ ယုယနဲ႔ ်မတးႏို့က ၿပိဳငးတူေအားၾကတယး၈ "ေဖႀကီ့...တီဗျီထဲက
မီ့သတးကာ့၇ တီဗျီထဲက မီ့သတးကာ့"
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"ဟဲ.႓ ..ကေလ့ေတျ ၿငိမးၿငိမး ေနစမး့ ဖို့ေအာငးရယး၇ ေဟာဒီမီ့သတးကာ့
ဤၾသသဵၾကာ့ရ ရငး လူကိုတစးမ္ဳိ့ႀကီ့ ်ဖစး်ဖစးသျာ့တာပဲ"
လႈပးရြာ့လို႓

ရသျာ့တဲံ

မယးေအ့

လႊနး႓လႊနး႓

စပးဖ္ဤး့ဖ္ဤး့နဲ႓ေနမြာ၇

ေဟာ...

အိမးမရြိေတာံ

ဘာမြ

ပူစရာမလိုေတာ႓ဘူ့ ဟဲ ဟဲ"

တစးေယာကးလဲ

ွရနးတာဘကး

ေရာကးလာတယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက မိနး့မ ကို ၾကညး႓ၿပီ့ရယးတယး၈

"သျာ့စမး့ပါ၇ မဆိုငးတာေတျ လာေ်ပာမေနနဲ႔" " ေဟာဗ္ာ၇ ခကးေတာံ
ေနေပါ႓ပဲ၇ ဒီအခ္ဤးကေလ့ နဲ႓ေတာ႓၇ ေဟ႔...ဖို့ေက္ားေရ၇ ငါတုိ႓ ေအာကးစနညး့နာ

"မယးေအ့ရာ၇ မငး့ခ္ညး့မြ တစးမ္ဳိ့်ဖစးတာ မဟုတးဘူ့ ငါလဲ်ဖစးတာပဲဟ၇

ရေအာငးေဟံ လာ"

ေအ့ ... မငး့လို မီ့ေၾကာကးလို႓ေတာံ မဟုတးဘူ့ ၇ေၾသား ဒီအခ္ိနးေရာကးလာရငး
ကၽျနးေတာံ စိတးေတျ ေဖာကးလာတယး"

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

ေယာကးဖေခၚၿပီ့

ေအာကးဆငး့ဖို႓

်ပငးေတာ႓

တာ့မရမြနး့ သိလ္ကးနဲ႔ မယးေအ့က တာ့်ပနး တယး၈

"ဖို့ေအာငး၇ ဘယးလို်ဖစးေနတာလဲ"

"ဖို့ေအာငးကလဲ၇ ကိုယး႓အိမးမြာ ကိုယးေနစမး့ပါ၇ ဘာကိစၥသျာ့ေနမြာလဲ"

"စိတးေဖာကးတဲံ အေၾကာငး့ေ်ပာေနတာေလ၇ တို႓လိုက္ဴရြငးဆရာေတျကို
စိတးေဖာကး ေအာငး ၿခိးမး့ေ်ခာကး ေနတဲ႓ ေႏျဤီ့ေတ့သဵ ႏြစးခုရြိတယးကျ၇ ေဟာဒီ
မီ့သတးကာ့ဤၾသသဵရယး၇

လႊနး႓လႊနး႓၇

တိရစာၦနးဤၾသသဵရယး၇

သူတို႓

အသဵေတျၾကာ့ရငး

"အိုကျာ၇

ဘယးေနရာ

မြာ

ေလာငးတယး၇

ဘာေၾကာငး႓

ေလာငးတယး၇

ဘယးေလာကးပါ သျာ့တယး၇ ကိုယးနဲမဆိုငးေပမယးံ ်မနးမာပီပီ သိခ္ငးတယးကျ
ဟဲဟဲ၇ သိၿပီ့ေတာ႓မြ ေွဖနးေရ့ေလကနးေရ့ လုပးလို႓ေကာငး့မြာေပါ႓"

ေႏျေရာကးေတာံ မယးတဲံ ၇ ေႏျေရာကးရငး ငါတို႓တစးေတျ ဘိုငး်ပတး ေတာ႓မယး

"ေဖႀကီ့သမီ့တို႔လဲ လိုကးမယး" "ဟ...ငါံသမီ့ေတျက အာဇာနညးေတျပဲ၇

ေလကျာ၇ သူမ္ာ့ေတျကေတာ႓ ဤၾသသဵေလ့မ္ာ့ၾကာ့ရငး စိတးတိုလျနး့လို႓ ဖမး့

ကဲ ... ဒီတစးခါေတာ႓ မလိုကးပါနဲ႔ အာဇာနညးမတို႓ရယး၇ ေနာကးတစးခါမြလိုကး၇

ဖမး့ၿပီ့ခ္ကး ခ္ကးစာ့ပစး လိုကးခ္ငးတယး"

ေဖႀကီ့ဤၾသ ဖမး့ခဲမ
ံ ယး"

"စာ့လို႓ေကာငး့လာ့ဟငး ေဖႀကီ့"
"ေကာငး့မြာေပါ႓

သမီ့ရယး၇

"ဤၾသခ္ကးေကၽျ့ေနား ေဖႀကီ့" " ေကၽျ့မြာေပါ႓ကျာ စိတးခ္"

အသာ့မြနးရငး

ေကာငး့တာခ္ညး့ပါပဲ"

မယးေအ့က ထုဵ့စဵအတိုငး့ မ္ကးေစာငး့ပဲ ထို့ႏိုငး တယး၈ သာ့အဖ တစးေတျ
လုိကးလဲလိုကးတယး၈
"ေဟ႓...မယးေအ့၇

သာ့အဖ

တစးေတျကို မယးေအ့ သကး်ပငး့ခ္ရ်ပနးတယး၈
မီ့သတးကာ့

ဤၾသသဵေတျက

ဆူညဵေ်ပ့လႊာ့တုနး့၈

ဒီေႏျရာသီမြာ

ဒီလိုအသဵေတျနဲ႓ ဘယးႏြစးႀကိမးေလာကး ထိတးလနး႓ ရဤီ့မြာပါလိမး႓ေနား၈ ွရနးတာ
ခုလိုက္ေတာ႓လဲ

အိမးမရြိတာေတာငး

ေကာငး့်ပနး

ေရာကျေနား၇ ကိုယး႓အိမးပိုငး ေလ့သာရြိရငး ခုေလာကးဆို တီေကာငး ဆာ့ပုဵသလို

လကးတနး့ကို ကိုငးၿပီ့ မယးေအ့ ေကာငး့ကငးႀကီ့ကို ေမားံ ၾကညး႓ မိတယး၈
+++++
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ေဟာကးလို႓၈ သူ႓အိပးမကးထဲမြာ သူ႓သူငယးခ္ငး့ ပျဲစာ့မလို အကးစးအီ့ ကာ့
ကုိယးတိုငးေမာငး့ ၿပီ့ ေရခဲေသတၱာ လိုကွ
း ယးေန တုနး့ေလ၈
"ဟာ

...

ဒီေကာငးကလဲ

တစးမ္ဳိ့၇

်ဖဴ်ပာ

နငး႓

ခ္စးခ္စးကို

ေ်ပာ်ပလုိကးစမး့ဟာ" ွရနးတာမြာ အာကာနဲ႔ ဆနးနီ ်ပႆနာ ်ဖစးေနတယး၈
်ဖဴ်ပာက ဆနးနီကို ေ်ပာ်ပတဲံ ေနရာမြာေတာ႓ပုိငးတယး၈ ဧညး႓ခနး့က မီ့ေခ္ာငး့ကို
လကးညိဳ့ထို့်ပၿပီ့
တဲ႓ဟနးလုပး်ပၿပီ့
အပိုငး့ (ဿ၀)

မီ့ေလာငးတဲံ
ပါ့စပးက

ဟနးပနး

ဤၾသဆျဲတဲ႓

လုပး်ပလိုကးတယး၈

ကာ့ေမာငး့

အသဵလုပး်ပလိုကးတယး၈ဆနးးနီသိၿပီ၈

ဒါေလာကးဆို ဆနးနီသိၿပီ ပါ့သလာ့လဲ မေမ့နဲ႓ ၈ ွရနးတာက ေနၿပီ့ သူူ႓အေမ
ဆီေအာကးကို အ်မနးဆငး့ေ်ပ့ေတာ႓တယး၈

ဖို့ဘတငးတို႓

အခနး့မြာေတာ႓

မီ့သတးဤၾသသဵ

ၾကာ့ၾကာ့ခ္ငး့

လနး႓သျာ့တဲံ သူက ဖို့ဘတငး ေလ၈ ပကးလကး ကုလာ့ထိုငး ေပၚမြာ မြိြနး့ငိုကးေလ့
်ဖစးေနတုနး့ သူ႓နာ့စိမး့တဲံ မီ့သတးဤ ၾသသဵဟာ ရုတးတရကး သူ႓နာ့ထဲမြာ

"အာကာ ... မီ့ေတာကးမ္ာ့ ်မငးရသလာ့ေဟ႓... နီ့သလာ့" "မနီ့ပါဘူ့
အဘို့ရ၇ ဘာမြမ်မငးရဘူ့ ဤၾသ ေတျပဲဆျဲ ေနတာပဲ"
"မနီ့ဘူ့၇ မနီ့ဘူ့နဲ႔ ေတားၾကာမြ ကိုယးေပၚမီ့လုဵ့ က္လာတာမ္ဳိ့လဲ

ဂ္ပနးေခတး ေလေၾကာငး့ အခ္ကးေပ့သဵ ဆျဲလိုကး သလိုပဲ၈ ပကးလကးကုလာ့

်ဖစးေနပါဤီ့မယး

ေပၚကေန ဖ္တးဆို ထရပးတၿဲံ ပီ့ "ေလယာဤးပ္ဵ၇ ေလယာဤးပ္ဵ"တဲ႓၈ သူ႓အသဵကို

ေ်မ့ႏြစးေယာကး က ဘို့ေအေ်ပာ တာကို မႀကိဳကးၾကဘူ့၈

ဘယးသူမြ ဂရုမစိုကးမိၾကဘဲ အာကာ ေရာ၇ အ်မႊာမ ႏြစးေယာကး ေရာ၇ သူတို႓အေဖ
ေရာ ွရနးတာဘကး ေ်ပ့ၾကတယးး၈
တီဗျီက
ေ်ပ့ၾကလႊာ့ၾက

မၿပီ့ေသ့ဘူ့၇
တာကိ"ု

"ဟာ...အဘို့ကလဲ

ဘာေတျေလြ္ာကးေ်ပာတာလဲ"

အ်မႊာမႏြစးေယာကး မ္ကးႏြာရြဳဵ႔မဲ႔ၿပီ့ ဧညး႓ခနး့ထဲ

ဂရုမစိုကး ပါဘူ့၈

အသဵမ္ာ့ ေတာငး ထျတးၿပီ့ရယးလုိကးေသ့၈
တီဗျီေရြ႔မြာ

အာ့ပါ့ပါ့

မီ့ပူတိုကးေပ့ေနတဲ႓

အာ့ပါ့ပါ့"

ဆနးနီက

နဲ႔ဆူညဵေနေအာငးေမ့ရငး့

အ်မႊာေတျေနာကး ေ်ပ့ လိုကးသျာ့ တယး၈
အဲဒီအခ္ိနးမြာ

ကျာ"

တစးေနကုနး

ပငးပနး့ဒဏးေၾကာငး႓

ေဟ...

ေဟ..

ဟိုဘကးရျာ

အေနသာႀကီ့ေပါ႓ကျာဆိုၿပီ့

မီ့ေလာငးတာ

်ပနးအိပးၾကတာေလ၇

ဒီဘကးရျာက

လူပ္ဳိေပါကးဆိုေတာ႓

အိပးေကာငး့၇ စာ့ေကာငး့ကို့၈ အဘို့ရဲက အေမက" ဟဲ႔... ဘတငးနီ့သလာ့၇
အ်မဲတီဗျီၾကညး႓ရငး့

အိပးေပ္ားေနက္ ေခၽျ့မလုပးသူကေတာ႓ ၾကမး့်ပငးေပၚမြာ ေဟာကးမ္ာ့ ေတာငး

ေွ့သလာ့"

လို႓ေမ့လိုကးလို႓

နဲ႔၇အေတားေလ့ၾကာေတာ႓

အိပးယာထဲကေန

မီ့မီ့ဆိုတဲ႔

"မနီ့ပါဘူ့၇

အသဵၾကာ့လို႓

မနီ့ပါဘူ့"

ထၾကညး႓လိုကးေတာ႓
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မီ့လုဵ့က ကိုယး႓အိမးေခါငးေပၚေရာကးေနၿပီ၇ မီ့လုဵ့်ပတး က္တာေလ၇ မီ့အာ့်ပငး့

ေ်မ့အ်မႊာမတစးေယာကးကလဲ

ွငးဆရာလုပး်ပနးတယး၈

ဖို့ဘတငး

လျနး့လို႓ မီ့ညႊနး႓ေတျ၇ မီ့လုဵ့ေတျ်ပတး်ပတးက္တာေပါ႓၇ ဘယး...ရပးကျကးထဲက

ဘာတတးႏိုငးမလဲ၈ ၿငိမးလိုကးတာေပါ႓၈ သူတို႔က စို့ရိမးလို႓ေ်ပာတာ၈ ေစတနာနဲ႔

လာၿငိမး့ၾကလို႓ေပါ႓၇ အိမးေခါငးတစး

ေ်ပာတာပါေလ၈

်ခမး့ပဲ

ပါသျာ့တာ၇ ႏို႓မို႓ဆို

တစးအိမးလုဵ့

အေ်ပာငးပဲ၇ ခုလဲ မနီ့ဘူ့၇မနီ့ဘူ့နဲ႔ သတိထာ့ ၾကဤီ့ကျ"
ဖို့ဘတငး စကာ့ တတျတးတျတးကို ဘယးသူကမြ နာ့ေထာငးမေနဘဲ

မြနးေပတယး

ေမာငးဘတငး၈

မငး့ဆငး့သျာ့ၿပီ့

မေတား

ေ်ခေခ္ားက္လို႓ တစးခါတညး့ ကိစၥ်ဖစးရငး ေတားပါရဲ႔၈ ကိစၥမ်ဖစးဘဲ ဒုကၡိတႀကီ့ကို
သူတို႓်ပဳစု ေနရရငး ဘယးေတာ႓မ္ာ့ လုပးပါ႓မလဲ၈

အာကာက သူ႓ အေဖကို အေဖား ညြိတယး၈ "ေဖႀကီ့ ေအာကးဆငး့ၾကညး႓ရေအာငး"

"ေမႀကီ့မလဲ အိတးႀကီ့ တလျယးလျယးနဲ႔၇ သိးမး့ထာ့ပါ၇ ဘာမြမ်ဖစးပါဘူ့"

ဖေအလုပးသူကေတာ႓ သိတဲ႓အတုိငး့ပဲ ေခါငး့တစးခ္ကး ညိတးၿပီ့ သာ့ေနာကးက

"မ်ဖစး်ဖစး ်ဖစးေပါ႓၇ ဒီအိတးထဲ မြာက သူမ္ာ့ပစၥညး့ေတျခ္ညး့ပဲ၇ အဖို့တနးးေတျ၇

လိက
ု းတယး၈

ေမႀကီ့မေလ္ားႏိုငးဘူ့ အေရ့ဟဲ႓ အေၾကာငး့ဟဲ႓ဆို ဒါပါမြ ်ဖစးမြာ" "အနးတီခငး႓ကို

"ကဲ သာ့အဖ ႏြစးေယာကးကဘယးလဲ၇ ေအာကးမဆငး့ပါနဲ႓၇ ကုိယး႓အိမးေပၚ
ကုိယးေနပါ၇ ဒီမြာ ရငးေတျတုနးရတဲ႓အထဲမြာ"

"ေၾသား...

ေဟာ ေဒၚၾသဇာႏို့လာၿပီ၈ အိပးမႈနးစဵုမႊာ့ ဆဵပငးဤီ့ေရဖ္ာ့လ္ာ့နဲ႓၈ အဲဗ္ာ
ပခုဵ့မြာ သူကုိငးေနက္ ပတၱာအိတးႀကီ့လျယးလို႓၈ "ခဏ ဆငး့ၾကညး႓မြာပါကျာ၇
အက္ဳိ့အေၾကာငး့ သိရတာေပါ႓"
သာ့လုပးတဲ႓သူက

သိမး့ခိုးငး့တာေတာံ မဟုတးဘူ့၇ ေမႀကီ့ကလဲ"

ဒီတစးခါေတာ႓

မိနး့မၾသဇာမနာခဵပါလာ့၈

ဆငး့သျာ့ၿပီ့၈ ေ်မ့ေကာငး ကေတာ႓ ေရြ႔က၇ အချငး႓အေရ့ ရတုနး့ ဖို့ဘတငးလဲ
ေ်မႀကီ့ကို လိုကးနငး့ၾကညး႓ ခ္ငးတယး၈

ပ္ာယီ့ပ္ာယာနဲ႔ေလ၇

အခ္ိးနးကလဲ

မရြိေတာ႓ဘူ့ေတားၿပီ

ေနာကးဆို သူ႓ဆီပဲသိမး့ခိုငး့ေတာ႓မယး၇ ေရြ႔ေလြ္ာကး မီ့ေရ့ထငး့ေရ့က စို့ရိးမးရၿပီ၇
သူ႓အိမးမြာဆို မီ့ခဵေသတၱာထဲ ထညး႓သိမး့ထာ့ရုဵပ"ဲ " ေမႀကီ့လဲ မီ့ခဵေသတၱာ
ေသ့ေလ့ တစးလုဵ့ေလာကး ွယးပါလာ့"
"မွယးႏိုငးပါဘူ့်ဖဴ်ပာရယး၇ မီ့ခဵေသတၱာ တစးလုဵ့မ္ာ့ ဘယးေလာကး
ေအာကးေမံ လို႓လဲ၇ သုဵ့ေလ့ေသာငး့ အနညး့ေလ့ရြိတာ၇ သုဵ့ေလ့ေသာငး့"
"မီ့ခဵေသတၱာ တစးလုဵ့ သုဵ့ေလ့ ေသာငး့ဟုတးလာ့" "မြာ့ပါတယး"

"ေဟ႓ အာကာ၇ အဘို့လဲ လိုကးခ္ငးတယးက"ျ "အို ဘို့ဘို့ကလဲ

ေ်မ့အ်မႊာမ

တစးေယာကးဆီက

ဘာစကာ့မြနး့မသိတဲံ

ဖို့ဘတငးကို

မလိုကးပါနဲ႔" ဖို့ဘတငးမြာ စကာ့ မဆုဵ့ေသ့ဘူ့၈ ေခၽျ့မအသဵက ထျကးလာတယး၈

စိတးပ္ကးသဵ ထျကးလာတယး၈ ေခၽျ့မ ကေတာ႓ မေကာငး့တတးလို႓ "ေပ့ရတယး

"ညႀကီ့မငး့ႀကီ့ ေခ္ေခ္ား လဲေနေတာ႓ ဘယး႓ႏြယးလုပးမလဲ ေလြကာ့ေတျက

ဘုိ့ဘို့ရဲ႔"လို႓ေ်ပာေသ့တယး၈

ဆငး့ရတာ

ေကာငး့တာမဟုတးဘူ့"

"ငါ

မ္ကးစိေကာငး့ပါတယးကျာ"

"ေလြကာ့ေတျက ေမြာငးပါတယး ဆို အဘို့ကလဲ"
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ဟိုတုနး့ကေတာ႓

ဘယးေပ့ရမြာလဲကျာ၈

တို႓ေတာၿမိဳ႔ေတျက

အေလ႓အထမရြိၾကလို႓၇ စတို့ဆိုငးေတျမြာ ေကာငး့လိုကး တဲ႔ မီ့ခဵေသတၱာေတျ၇
သဵကလဲ အေကာငး့စာ့၈ ေစ့္ကလဲ ဘာရြိမြာတုဵ့"

အနးတီေမရီမ္ကး လုဵ့ေတျ ်ပနးမြိတးမလို ်ဖစးသျာ့ေသ့တယး၈ ေနာကးတစးခ္ကး
စူ့စူ့ရြရြ ဆျဲလိုကးတဲ႓ ဤၾသသဵေၾကာငး႓ အနးတီေမရီ ငုတးတုတးထထိုငးလိုကးတာ၈
ဘုရာ့သခငး....ဤၾသသဵေတျ ဆူညဵလို႓ပါလာ့၈ မီ့ေလာငးၿပီ ်မတးစျာဘုရာ့

"အဘို့ အဘို့ ဟိုမြာ မီ့ခို့်မငးရသလာ့လို႓၇ အဘို့မ္ကးစိေကာငး့တယးဆို၇
ၾကညး႓စမး့ပါ"

ကယးေတားမူပါ၈ "ဆနးန"ီ အိပးရာ ႏို့ႏို့ခ္ငး့ ရုတးတရကး ဘယးေတာ႓မြ ထလို႓မရတဲ႓
ခႏၶကိုယးဟာ ဒီတစးခါေတာ႓ သျကးသျကး လကးလကး ထရပးလို႓၈ မၾကာ့ႏိုငးတဲံ

အ်မႊာမတစးေယာကးက
်ဖတးေတာကး်ပစးလိုကး တယး၈

ဘို့ေအစကာ့ကို
ဖို့ဘတငးခမ္ာ

အလိမၼာေလ့နဲ႔

မ္ကးစိကို

လကးနဲ႔ကာၿပီ့

သာ့ကို ထုဵ့စဵအတိုငး့ အာ့ကို့တစးႀကီ့ အနးတီေမရီေခၚတယး၈ ဆနးနီ ်ပနးမလာ
ေသ့မြနး့လဲ သူသိပါတယး၈

ေကာငး့ကငးဆက
ီ ို ၾကညး႓ရတာ အေမာ၈
"မ်မငးပါဘူ့ကျာ၇
မၾကာ့ဘူ့လာ့၇

အနးတီေမရီ တဵခါ့ေသာ႓ကို ဖျငး႓မယးလုပးၿပီ့မြ ်ပနးပိတးလိုကးတယး၈

ဟုတးရဲ႔လာ့"

"ဟုတးပါတယး၇

မီ့သတးကာ့ေတျမ္ာ့လာၿပီ၇ အဲဒါမီ့ႀကီ့

ေဟာ...ေဟာ

လာလို႓ေပါ႓"

"ဟဲ႔

ေကာငးမေလ့"

ဆကးလုပး ေေနတယး၈

ဟာ ဟိုအခနး့က ပစၥညး့ေတျ ကူသိမး့ေပ့ေနတယးနဲ႓တူတယး၈ မိုကးလိုကးတဲ႔သာ့

မီ့ခို့ကိုရြာေဖျဆဲ၈
ထျကးေပၚလာေနဆဲ၈

"ဆနးန"ီ

အနးတီေမရီ

အေပၚလႊာကဆငး့ရငး့

သာ့လုပးသူကို

ေခၚ်ပနးတယး၈ ဆနးနီက တဵခါ့ဖျငး႓တာနဲ႔ အတငး့ွငးေ်ပ့လာရငး့က ဘာမေ်ပာ

"ဟိုမြာ....ဟိုမြာ..၇ အဲဒါ မီ့ခို့ေတျေပါ႓၇ ေတျ႓လာ့အဘို့" ဖို့ဘတငးက
မီ့သတးကာ့
အိတးတစးလုဵ့နဲ႔

အ်မႊာမႏြစးေယာကးက

ဤၾသသဵ

ပစၥညး့ေတျကို သိမး့ေတာ႓တယး၈ အမယး...

လကးအုပး ေတျ

အဆကးမ်ပတး

ဘာေတျခ္ီၿပီ့ ဘုရာ့ကိုလဲ ရြိခို့လိုကးေသ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံေတျ႔ရာ ပစၥညး့ေတျကို

ေဒၚသငး့သငး့ကလဲ

ဘုရာ့စာေတျကို

အကုနး ေလြ္ာကး်ဖဳတး ေတာ႓တာပဲ၈ ဒုကၡပါပဲ၇ ဒီကေလ့နဲ႔ေတာ႓၇ တုိငးကပး

သေဘာက္စျာ

ရယးေမာလိုကးတယး၈

ေအာကးလႊာ အိပးရာေပၚမြာ တစးေရ့ရေနၿပီ၈ စိးတွ
း ငးစာ့စရာ ဖုနး့ကို ေစာငး႓ရငး့၇
အိပးေပ္ားသျာ့တာ၈

ညာမေ်ပာနဲ႔

ေတျကလဲ

အနးတီေမရီ တစးေယာကးကေတာ႓ မီ့ဤၾသ ေတျၾကာ့တဲ႔အခ္ိနးမြာ ဆနးနီရဲ႔
ေစာငး႓ရငး့နဲ႔

လူေတျွငးလာရငး ဘယးႏြယး႓လုပးမလဲ၈ ဆနးနီလဲ မလာ ေသ့ဘူ့၈ ဒီေကာငးေလ့
မေအ ဆီေတာံ ်ပနးမလာဘူ့၈

သူ႓အေမ မေက္မနပး ဟနး႓လိုကးတာကို ်ဖဴ်ပာက ်ပဳဵ့စိစိနဲ႔ပဲ ဘို့ေအကို

ရႊတးဖတးဆဲ၈

ပိတးထာ့မြ၈ အနးတီေမရီ တစးေယာကးတညး့ရယး၈ မီ့ေလာငးတုနး့ ၾကကးဖမး့မဲံ

ဤၾသသဵေတျကို

အိပးမကးထဲမြာမကးၿပီ့

နာရီႀကီ့ကို ဆျဲ်ဖဳတးေန်ပနးၿပီ၈
အနးတီေမရီက ဆနးနီ႓လကးေမာငး့ကို ဆျဲလိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ လကးဟနး
ေ်ခဟနးနဲ႓

မီ့ကနီ့သလာ့၇

ေွ့သလာ့

သျာ့ၾကညး႓ခိုငး့ရတယး၈

ဆနးနီက

ေခါငး့တဆတးဆတး ညိတးၿပီ့ အ်ပငးေ်ပ့ထျကးသျာ့တယး၈
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အနးတီေမရီမြာ

သိမး့စရာအဖို့တနးပစၥညး့ဆိုလို႓

(မီ့ေလာငးရငး

ဘယးလိုမြ

အေပၚဆုဵ့ထပး

သယးးေ်ပ့ လို႓မရတဲ)႓ အေပၚလႊဲနဲ႔ ေအာကးလႊာအခနး့ႏြစးခနး့ပဲ ရြိတယးေလ၈

စုႏြစးခုကလဲ

အငး့တကယး

ခုနးဆျဲေနတဲ႓လကးကို

ေတာ႓...

အေပၚလႊာကိုေရာငး့ရမြာ၇

မီ့ေလာငးလိုကးရငး

အလႊာႏြစးခုက

ပစၥညး့ေတျကို

ႏြစးေယာကးသမာ့

သိိမး့ၾကလို႓

ဤီ့ကမို့ခ္ဳနး့

ဟနး့ဘကး

အိမးေထာငး

အိတးကို

သဵနဲ႔ေအားတယး၈

ခုနး၇

အေရ့ႀကီ့တဲ႓

အလကာ့ဆုဵ့ ရြဳဵ့သျာ့မြာ၈ တစး်ပာ့မြရလိုကးမြာ မဟုတးဘူ့၈ ဆနးန.ီ ..ဆနးနီ႓၇

ပစၥညး့ထညး႓တဲံ အိတး ကိုပဲ ဆျဲဆငး့တဲ၈ံ သူ႓လကးမြာ ကိုငးထာ့တဲ႓ တစးခုတညး့

ဆနးနီကို

ေသာ ပစၥညး့ကေတာံ ဆကးတီစာ့ပျဲေပၚက ရြာ့ပါ့ထိုငး့ စဵကာ့ပငး၈

သနာ့ေနတာနဲ႔

မေရာငး့မိတာမြာ့တာပဲ၈

ေွ့မြာပါေနား၇

မီ့သတးကာ့သဵေတျကေတာ႓

စီ့ကရကးတစးလိပး

ကို

အနးတီေမရီ

ေအ့ေလမီ့ကလဲ

ပျတးေလာရုိကးေနတာပဲ၈

မီ့ညြိ်ပနးတယး၈

"နီ့တယး...နီ့တယး၇

စဵရိပးၿငိမးတ၇ဲံ စဵရိပးၿငိမး သိမး့ၾက သိမး့ၾက"
လမး့က

ေအားေ်ပ့သဵနဲ႓အတူ

အနးတီခငးေလ့
ေခါငး့ေပၚရျကးလို႓၈

အနးတီေမရီပါ့စပးက

စီ့ကရကး

ဘာလုပးရမလဲ၈

ဆနးနီ်ပနး

လျတးလိုကးမိတာမြာ့ၿပီ၈
တဵခါ့ေသာ႓ကို

မီ့ေတာကး်မငးရငးေတာ႓

အနးတီေမရီ

....

မီ့နီ့တယး...

သိမး့ၾက...

သိမး့ၾက"

လႈပးရြာ့ဆူညဵကုနးတယး၈ တိုကးေပၚလူေတျလဲ ပ္ာယာခတးကုနးတယး၈ ဖို့ဘတငး
တကယး်မငးရၿပီ၈

ဘို့ေအကိုေနာကးတဲံ

ဟၿပီ့

ဖုိလႈိကးဖိုလႈိကး်ဖစးရငး့က

ေသတၱာကို

သူမ္ာ့သျာ့မယး႓

လမး့မြာလုပးၿပီ

ေရြ႔ကေနေသတၱာႀကီ့နဲ႓

အကုနးတိုကးကန
ု း လိမး႓မယး"
ဘုရာ့ ဘုရာ့၇ လူ႓ချစာႀကီ့နဲ႓ အနးတီခငးေလ့နဲ႓မြ ေတျ႓ရၾကဳဵရတယး၈
တျနး့မ္ာ့ခ္လိုကးမလာ့လို႓ အနးတီခငးေလ့ က အထိတးထိတး အလနး႓လနး႓နဲ႓

ခုနကထကးပိုက္ယးတဲ႓ အသဵစူ့စူ့တစးခုေၾကာငး႓ ်မစိမး့်ပာ လမး့သျယး တစးခုလုဵ့
မီ့ခို့ကို

မကးေမာေနတဲ႔အထုပးက

ေလြကာ့ေပၚမြာ ခဏခ္ငး့နဲ႔ လူေတျပစၥညး့ေတျ စုပုဵညြပးလာေတာ႓တယး၈

သျာ့ဖျငး႓်ပနးတယး၈

မီ့သတးဤၾသသဵ ေတျကလဲ ဆူညဵလာ်ပနးတယး၈
"မီ့နီ့တယး

စျဲလမး့

ေသတၱာတစးလုဵ့စီ

်မဲေနေအာငးရျကးတယး၈

"ေဟာ..ေဟာ

ေ်ပ့လာမြာပါ၈

အနးတီခငးေလ့

ပါ့စပးကေလ့

အနးတီေမရီ စီ့ကရကးအရြညးႀကီ့ကို ကပ္ာကယာထို့ေ်ခလိုကးတယး၈

ဆနးနီကို

တူွရီ့ႏြစးေယာကးမြာေတာ႓

ဆျယးတာေအာကးက ရငးဘတးထဲမြာ ဖုဖုေဖာငး့ေဖာငး့၇ အနးတီခငးေလ့ က

်ပဳတးက္သျာ့တယး၈ စဵရိပးၿငိမးတဲ႓လာ့၇ စဵရိပးၿငိမးဆို ်မစိမး့်ပာနဲ႓ အနီ့ေလ့ပဲ၈

"ဆနးန"ီ

တုိ႓

ေရြာငးေပ့လို႓

ေအာကးဆငး့ တဲ၈ံ ဖို့ဘတငးကေတာံ ေရေႏျ့ ခပးေႏျ့ေႏျ့နဲ႔ သူ႓လကးဖကးရညး
ဒနးကရာ့ေလ့ လကးကဆျဲၿပီ့ ွမး့သာအာ့ရ ေအာကးဆငး့တယး၈

ဒါေပမယး႔

အနးတီခငးေလ့

တို႓ေအာကးက

ငရုတးသီ့စိမး့လာေတာငး့တဲ႓ ဟိွ
ု ိုငး့ဆရာမိသာ့စု အ်ပဳဵလိုကးႀကီ့၇ တစးႏိုငးပစၥညး့
ေတျနဲ႓ထျကးလာၾကေတာ႓ မေရြာငးသာ ေတာ႓ဘူ့၈

အ်မႊာမတစးေယာကးလဲ

မီ့ခို့ကိုတစးကယး်မငးရၿပီ၇ ၾကညး႓ဤီ့အခု က္ေတာ႓ အဘို့... ေအာကးဆငး့...

ႀကိဳ့စာ့တယး၈

"ထျကးၾက... ထျကးၾက၇ မယးေအ့ေရ.. ရတနာေတျ အေရ့ႀကီ့တယးဟ၇
ဟဲ..ဟဲ

ရတနာတဲ႓

ရတနာ

ေလ့ေတျ၇

ရတနာဆိုလို႓

ဒါပဲရြိတယး၇

ကဲ..ရတနာသုဵ့ေကာငး၇ ေလြကာ့ကေကာငး့ေကာငး့ဆငး့ပါ"
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ဟနးဘကးအိတးႀကီ့တစးလုဵ့ ဟိုဘကးပခုဵ့၇ ဒီဘကးပခုဵ့ လျယးတာ့တဲ႓
ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

ေလြကာ့

တစးဆစးခ္ဳိ့

ေ်မ်ပငး ေပၚမြာ ပစၥညး့ေတျနဲ႓အတူ ေရာေႏြာမတးတပးရပးလိုကး၇ ေ်မႀကီ့ကို

ေထာငး႓ေလ့မြာ

နငး့ၾကညး႓ လိုကးနဲ႓ အရသာ ေတျ႓ေန တဲ႓ သူကေတာ႓ ဖို့ဘတငးေလ၈တစးခ္ီ

ေသတၱာေလ့ရျကးရပးေနတဲ႓ အနးတီခငးေလ့တုိ႓ တူွရီ့ကို ်မငးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓

တစးခ္ီမြာ ဒနးကရာ့ေလ့ ႏႈတးသီ့ကေန လကးဖကးရညး ေႏျ့ေႏျ့ ကို ေမာ႓ေသာကး

သူတို႓ ေနာကးက မ္ကးႏြာႀကီ့သုနးမႈနးေနတဲ႓ ပါပါနဲ႓ ခႏၶာကိုယး ေသ့ေသ့ေလ့

လိုကးေသ့တယး၈

ညႊတးေနေအာငး အိတးေတျ လျယးထာ့ တဲ႓ သူ၏အခ္စးကေလ့ကိုလဲ်မငးရတယး၈
"ဟာ...အနးတီ၇
ကၽျနးေတားထမး့ခဲ႓မယး၇

ေသတၱာႀကီ့
အဲ...ဒါေပမယး႔

မႏိုငးရငး
အထဲက

ပါတဲ႔

ကၽျနးေတာ႔ေပ့၇
ပစၥညး့ကေတာ႓

တစးေယာကးတစးွကးေနား...ဟဲဟ"ဲ
ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ကိုက္

အနးတီခငးေလ့ကတစးမ္ဳိ့လနး႓တယး၈ရတယး

်ဖစးခ္ငးၿပီ၈

တိုကးေပၚက

ေတျကေတာံ

တိုကးေအာကး

ေရာကးကုနးၾကၿပီ

ေဟေဟ႓"

အလႊာသုဵ့လႊာက လူသာ့ေတျ ပစၥညး့ေတျ ကိုယးစီနဲ႓ ေလြကာ့ က္ဤး့က္ဤး့ကေန
အစုလုိကးအ်ပဳဵလိုကး

ဆငး့ေနတုနး့မြာ

ဖို့ဘတငးတို႓

အလႊာကလဲ

သာ့အမိသာ့အဖေတျ ပစၥညး့ေတျ နဲ႓ ထျကးလာၾကၿပီ့ ွငးေရာက ပူ့ေပါငး့
ၾကတယး၈

ဆနးနီ႓လကးခ္ကးနဲ႓

အနးတီေမရီတို႓

ပစၥညး့ေတျ

အကုနးလုဵ့

သာ့အမိႏြစးေယာကး
အခနး့အ်ပငးဘကး

ကေတာ႓
ေ်မ်ပငးေပၚ

ေရာကးေနၿပီ၈ ငရုတးဆုဵေတာငး မက္နးဘူ့ေလ၈

၇

ေ်မ်ပငးေပၚမြာ

သူငယးကို

ဖို့ဘတငးက
ဖို့ဘတငး

ဆီ့ၾကညး႓တယး၈
သေဘာက္တယး၈

ဒီသူငယးလူေပ္ားပဲ၈ ဖို့ဘတငးက သူ႓သာ့ကို ဒီသူငယးလိုမ္ဳိ့ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့
သျကးသျကး လကးလကး ်ဖစးေစခ္ငးတာ၈

မသယးၾကပါနဲ႓ဤီ့၈

ဘယးသူမြ
ကၽျနးေတား

အခနး့ေပၚ်ပနးတကးၿပီ့
မီ့တစးေခါကးေလာကး

ပစၥညး့တစးေခါကး

ေ်ပ့ၾကညး႓လိုကးဤီ့မယး၇

မဟုတးရငး ပစၥညး့သယးရတာနဲ႓ ကၽျနးေတားတို႓ လြ္ာထျကး ၾကလိမး႓မယး၇ ဖို့ေက္ား
လာေဟ႓၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငးတုိ႓

သမီ့ေယာကးဖႏြစးေယာကးနဲ႓

အာကာကလဲ

လိုကးသျာ့တယး၈ အေရ့ထဲ ဆနးနီ တစးေယာကး ဖုနး့ကိုအတငး့်ဖဳတးေနလို႓
ဆျဲၾကရေသ့တယး၈

ေအာကးဆုဵ့လႊာက

..လာၾကေဟံ

ဆငး့လာသူေတျကို

ေအားဆငး့လာတဲ႓

"ကဲ...ကဲ

"ကဲ...ဒါ်ဖငး႓ ခ္ီတကးၾကစုိ႓၇ မီ့ကေတာ႓ ဘယးနာ့ေရာကးေနၿပီ မဆိုႏိုငးဘူ့၇

လာၾကေဟံ

တစးေပ္ားတစးပါ့ ကစာ့ပါစို႓ ေဟေဟ႓ ေဟ" "ဖို့ေအာငး ရယး စိတးညစးရတဲ႓ထ"ဲ

ေရြ႔ဆုဵ့က

ေနပါေစ လို႓သာ လုပးလုိကးရတယး၇ ရျကးဖူ့ ရျကးစ မရြိေတာ႓ ေခါငး့တုနးလညးတုနး

လူေတျပစၥညး့

"သူငယးခ္ငး့တို႓

ဖို့ဘတငး

ေခၽျ့မရဲ႔

ပစၥညး့စိစစးသဵနဲ႓

လတးလတး

ရဲ႔

ပစၥညး့စာရငး့တျကးသဵ ႏြစးခုဟာ စူ့စူ့စူ့စူ့နဲ႓ ၾကာ့ရတဲ႓သူအေပါငး့ကို ်ပာေနာကး
စိတးပ္ကး

ေစတယး၈

အနးတီခငးေလ့

ရဲ႔

ဘုရာ့စာရျကးသဵက

လဲ

မအီမသာရြိလြတယး၈
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ရနးကုနးမြာရြိတဲ႓ မီ့သတးကာ့ေတျကလဲ ကုနးပဲ မကုနးႏိုငးေတာ႓ဘူ့လာ့
မသိပါဘူ့၈ မီ့သတးကာ့ ဤၾသသဵေတျက အဆကးမ်ပတး ထျကးေပ့ေနဆဲပဲ၈
မီ့သတးကာ့နဲ႓ အၿပိဳငး်မစိမး့်ပာလမး့ထဲက ကာ့ရြိသူမ္ာ့ ကာ့စကးစမး့ ႏိႈ့သဵ
ေတျကလဲ အစီအရီထျကးေပၚ လာၾကတယး၈
ေလထဲမြာပါလာတဲ႓
(ႏြာေစ့ေနတဲ႓

တိုကးေပၚတစးေခါကး

်ပနးတကးေ်ပ့

အာ့လုဵ့ရြဴရြဳိကး

အ်မႊာလုပးသူ

ၾက်ပနးတယး၈

"ဤီ့

နဲ႓

မိၾကတယး၈

ဖေအလုပးသူတုိ႓

လတး

တစးေခါကး

်ပနးတကးဤီ့မယး" "မတကးရဘူ့"
ဤီ့ကို ေၾကာကးစိတးနဲ႓ ပစၥညး့ေတျကို ႏြေ်မာစိတးဒျနးတျဲၿပီ့ လတး မ္ကးရညး
ေတျွိုးငး့လာ တယး၈

ဖို့ဘတငး

မစို့ရိမးၾကပါနဲ႓၇

ကၽျနးေတားတို႓

လူသာ့မ္ာ့ဟာ မီ့ကိုအႏိုငး ရရြိလိုကးပါၿပီ၈
အေွ့ႀကီ့

ကတညး့က

ေအားလာတဲ႓

ကိွ
ု ငး့ေအာငးအသဵကို

ၿငိမး့သျာ့ပလာ့၇ ဒီဘကးမကူ့ႏိုိငးေတာ႓ဘူ့လာ့"
"ေၾသား....

အဟုတးပါ

မိနး့မရ၇

မယုဵရငး

မငး့ေမာငးကိုေမ့ၾကညး႓၇

ေမာလိုကးတာ၇ အဘ ေရ ေရေႏျ့ေလ့ တစးချကး လုိကးတိုကးစမး့ပါဤီ့"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ႏႈတးသျကး လကးသျကးနဲ႓ ဖို့ဘတငးဆီက ဒနး့ကရာ့
ကိုယူေမာံ တယး၈ "ကဲ...ဒီေတာ႓ ပစၥညး့ေတျ ေအာကးခ္တဲ႓အလုပး ၿပီ့သျာ့ၿပီမို႓
အေပၚ်ပနးတငးတဲံ အလုပးကို အာ့လုဵ့လုပးႏိုငးပါၿပီ၇ ဟဲ..ဟဲ"

"အငး့... ခုခ္ိနးဂရုစိုကးရမြာကရြြဳိ႔မီ့ပဲ၇ ရြဳိ႔မီ့အိမးေခါငးေပၚ ေရာကးလာ
တတးတယး"

ခငးဗ္ာ့၇

တစးလမး့လုဵ့က ွမး့သာအာ့ရ နာ့ေထာငးၾကတယး၈ "ဖို့ေအာငး တကယးလာ့၇

မီ့ေလာငးနဵ႓ကို

ဤီ့သကးဤီ့ကလျဲရငးေပါ႓)

"်ပညးသူလူထုႀကီ့

ေ်ပာလိုကးတာနဲ႓

အာ့လုဵ့အိမးအမို့ေတျေပၚ

ေမြ္ားၾကညး႓လိုကးၾကတယး၈ သူ႓စကာ့ကို အာ့လုဵ့က စိတွ
း ငးစာ့ တဲံ အတျကး
ဖို့ဘတငးေက္နပးေနတယး၈
"က္ဳပးတို႓ငယးငယးတုနး့ကေတာ႓

ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ အသဵဆုဵ့မြာ အနးတီခငးေလ့ တစးေယာကး ေသတၱာ
ေပၚမြာ ေမြာကးလ္ကး ကေလ့နဲ႓ အသကးရြဴမွ ်ဖစးေနၿပီ၈ ေနာကးတစးေခါကး
ထပးသယးမိတဲ႓ အ်မႊာမ ႏြစးေယာကးကေတာံ ကိုယး႓နဖူ့ေတျ ကိုယးရိုကးၾကလို႓၈
ဤီ့သကးဤီ့

ရြဳိ႔မီ့ဆိုရငး

်မြာ့နဲ႓ပစးရြဳိ႔တာ၇

ေရနဵွတး ကိုမီ့ရြဳိ႔ၿပီ့ ်မြာ့ထိပးမြာ တပးပစးၾကတာ၇ က္ခ္ငးတဲ႓ အိမးေပၚက္ေပါ႔၇
်မြာ့မီ့ ်မြာ့မီ့၇ အဲဂဒိုမီ့လို႓ေခၚတယး၇ ွုတးဆိုရငး ကိုယး႔ အိမးေခါငးေပၚ က္လာရငး
အဲဂဒိုမီ့၇ အဲဂဒိုမီ့ဆိုၿပီ့ ေ်ပ့ရတာပဲ ၇ေလာငးတာပဲ"
"ဘယး႓ႏြယး႓ အဲဂဒို့ရမြာလဲ၇ အဲရို့ပါ၇ ်မာ့ကိုအဲရို့လို႓ပဲ ထျကးရပါတယး၇
ဘာအဲဂဒို့တုဵ့" ေဟာ ဤီ့တို႓က လုပးလိုကးၿပီ လတးတို႓ အဘကို အာ့နာလိုကးတာ၈
ဟိုအဘခမ္ာ ေခါငး့ေလ့ညိတးၿပီ့ "ဟုတးကဲ႓ ဟုတးကဲံ တဲ၈ံ

ကေတာံ

လကးႏြစးဖကးကို

်ဖနး႓်ပ

သူ႓ထုဵ့စဵအတိုငး့
လိုကးတယး၈

သူ႓ရဲ႔ခ္တးလစးကို

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး

နဲ႓

ပခုဵ့တျနး႓ၿပီ့
က္ယးက္ယး

ေလာငးေလာငး ရြိလြတဲ႓ အသဵကေတာံ အနးတီေမရီ၈
"ကဲ....ဆနးနီ၇

ဒီပစၥညး့ေတျကို

ဘယးလို်ပနးသျငး့ၾကမလဲ၇

နငးပဲ

ပငးပနး့မြာပဲ" ဆနးနီက သူ႓အေမ ေ်ပာေနတာ ကို ေင့ၾကညး႓ေနတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓
တ်ခာ့လူေတျ ကိုလုိကးၿပီ့ အာ့ပါ့ပါ့နဲ႓ ေမ့ချနး့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ ေမ့ ေတာ႓တယး၈
"ဟဲလုိ ေမာငးဆနးနီ၇ မငး့မီ့ကသျာ့ၿပီ၇ ေအ့..ဟုတးတယး၇ မငး့အခနး့
မေလာငးေတာ႓ဘူ့၇ မီ့မေလာငး ေတာ႓ဘူ့"
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ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ လကးဟနးေ်ခဟနးကို နာ့လညးသျာ့တဲ႓ ဆနးနီက
ထ ... ထၿပီ့ခုနး လိုကးတာနဲ႓ လကးခုတး ကလဲ တီ့လိုကးေသ့တယး၈ ဆနးနီကို
ၾကညး႓ၿပီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ ရတနာသုဵ့ေကာငးကရယးၾကတယး၈
"ေအ့....အဲဒီေတာ႓၇

မငး့ပစၥညး့ေတျသိမး့၇

အိမးအထဲကို

်ပနးသျငး့

ရမယးတ"ဲ႓ ဆနးနီက ေခါငး့ညိတးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓ တိုကးေပၚက
ခ္ထာ့တဲ႓

ပစၥညး့ေတျ

အာ့လုဵ့ကိုလဲ

သူတစးေယာကးတညး့

်ပနးသယးေပ့

မယးတဲ႓ေလ၈ သူ႔လကးေမာငး့ႏြစးဖကးကို ေကျ့ညြစးၾကျကးသာ့ထုတး်ပၿပီ့ သူအာ့

အပိုငး့ (ဿ၁)

ရြိပါတယးတဲ႓၈
"ဒီေကာငး

အေတားခ္စးစရာ

ေကာငး့တဲ႓ေကာငး၇

ရတယး၇

ရတယး၇
အနးတီခငးေလ့

မငး့ပစၥညး့ပဲ မငး့သယး ေနား"
ကိွ
ု ငး့ေအာငး
အိတးေတျကို

ေ်ပာတာကိုဆနးးနီက

ဤီ့ကဆျဲသယးၿပီ့

အခနး့ေပၚ

လကးမခဵဘူ့၈
်ပနးတကးတာကို

လတးဆီက
ဆနးနီက

အတငး့လိုကးဆျဲတယး၈ သူလိုကးပို႓မယး တဲ႓၈
"ႏို့...ႏို့သိုငး့ကယူ၇

မလုပးပါနဲ႓၇ရတယး

ရတယး၇ဟာ့ဟာ့

ဒီေကာငးေတားေတားပဲ၇ သူတစးပါ့ကို ကူညီ ခ္ငးစိတးရြိတာပဲ၇ အိုေက...မငး့ကို
နယူရီ့ယာ့ လကးေဆာငး တစးခုေပ့ရ မယး၈"

ခငးေအာငး ေပါငး့ႏိုးငးပါကလာ့၇ အမယး သူက ဆနးနီ႔ကိုဘာလကးေဆာငးဆိုလာ့
ရယးတာ

ေမာတာ

ဒီတစးခါေတျ႓ဖူ့

အခနး့ေပၚ

်ပနးတကးသျာ့တဲ႓

ဤီ့သကးဤီ့နဲ႓

သူ႓မိနး့မေလ့ ကိုၾကညး႓ရငး့ သူ႓ေသတၱာ ကိုေတာံ ဆနးနီကို သယးခိုငး့ရမြာ
ပဲလို႓ေတျ့တယး၈ "ကဲ...အနးတီ၇ ေတျ့မေနနဲ႓၇ ေင့မေနနဲ႓၇ ဒီနာ့မြာ ေအ့ေအ့
ေဆ့ေဆ့သာေန၇ ကၽျနးေတားသယးေပ့မယး"
ဒီတစးခါေတာ႓
ေက့္ဇူ့တငးသျာ့ၿပီ၈

အာ့မနာတတးတဲ႓
"အဘို့၇

အေပၚ

ွိုငး့ဆရာကို

တကးေတာ႓ေလ၇

အနးတီခငးေလ့
ဘာလုပးေနတာလဲ"

ဒနးကရာ့ တစးလုဵ့နဲ႓ ေယာငးေတာငး ေတာငးလုပးေနတဲ႓ ဖို့ဘတငး ကို ေ်မ့ေတျက
အမိးနး႓ေပ့ၾကတယး၈

ဆနးနီကေတာံ ေခတဲံ သူမဟုတးပါလာ့၈ လူ႓ချစာႀကီ့ကို ခ္စးေအာငး
ေပ့ဤီ့မတဲ႓၈

က

ပါတေတား၈

မရယးမ္ာ့

မရယးတတးဘူ့ လာ့လို႓ေလ၈

"ေအ့ပါ ေအ့ပါ၇ အဘို့ၿပီ့ ေတာ႓မြ ်ဖညး့်ဖညး့ တကးတာေပါ႓ကျာ
ပစၥညး့ေတျ သယးၾကပါေစဤီ့"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

ဖို့ဘတငးကို

ၾကညး႓ရငး့

မယးေအ့နာ့

တို့တို့

ကပးေ်ပာတယး၈ "မယးေအ့၇ ဟိုအဘို့ႀကီ့က ေယာကၡမႀကီ့ ကို တၾကညး႓ၾကညး႓နဲ႓၇
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သာ့သမီ့တို႓ ွတၱရာ့ရြိတဲ႓ အတိုငး့ ငါတို႓လုပးလိုကးရရငး မေကာငး့ ဘူ့လာ့"

ၿပီ့တာနဲ႓

"ဖို့ေအာငးေနား...ကဲ"

ေပ့်ပနးတယး၈ မီ့လနး႓တဲ႓ ဒီညမြာေတာ႓ ဆနးနီတစးေယာကး အေမာရြာ ဆုဵ့ပဲ၈

မယးေအ့က

ဒီတစးခါေတာံ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

အာ့ရပါ့ရ

ဆျဲဆိတး

ပစးလိုကးတယး၈

မ်ဖစးသငး႓တာေတျ

မိနး့မရ၇

်ဖစးလာမြ

ဆို

ငါကအေကာငး့

ေ်ပာတာေတားၾကာ

မေကာငး့ဘူ့

ငါတို႓အလုပးသျာ့ရငး

သူတို႓ႏြစးေယာကးတညး့၇ ဟ..မယးေအ့ နာတယးဟ၇ သျာ့...သျာ့ တကးေတာ႓"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

တဟာ့ဟာ့ရယးရငး့

မယးေအ့ကိုတျနး့လႊတးတယး၇

ေလြကာ့နာ့မြာ အေပၚတကးဖို႓ အလြညး႓ ေစာငး႓ေနတဲံ ေယာကၡမႀကီ့က သမီ့နဲ႓
သာ့မကးကို ဘုမသိ ဘမသိ လြမး့ၾကညး႓ ရြာတယး၈ ဖို့ဘတငး ကေတာ႓၈
ေနာကးေ်ပာငးေနတဲ႓

သူငယးကို

သေဘာက္တဲအ
ံ ၾကညး႓နဲ႓

ၾကညး႓တယး၈

မေမာႏုိငးမပနး့ႏိုငး

သယးတငး

ပစၥညး့ေတျအာ့လုဵ့ ကုနးတဲ႓ အခ္ိနးမြာ ညဆယး႓ႏြစးနာရီ ထို့ေတာ႓မယး၈

အေပၚတကးၾကစို႓၇

ဟဲ.႓ .ဟဲ႓

အဘကို

ကၽျနးေတားက

်မငး်မငးခ္ငး့

ကိုခငးတာ၇ ကုိယး႓မိဘနဲ႓ ်ပနးေတျ႓ရသလိုပါပဲ"

တစးညတာ

အိပးစကး

ၾကရ်ပနးၿပီေလ၈

သုဵ့ထပးတိုကးရဲ႔

အလႊာေလ့ေတျက မီ့ေရာငးေတျလဲ တစးခုၿပီ့တစးခု ေပ္ာကးကျယး ေမြာငးမညး့
သျာ့ခဲ႓ၿပီ ဤီ့နဲ႓လတးတို႓ရဲ႔နာ့ရကး ၾကာသပေဒ့ေန႓ဟာ အနးတီခငးေလ့တို႓ တူွရီ့
ႏြစးေယာကးရဲ႔ ေစ့္ပိတးရကး ဤပုသးေန႓လဲ်ဖစးတယး၈
နဵနကး

ရြစးနာရီမြာ

လိုပျငး႓လာၾကတယး၈

အေပၚလႊာ

ဤီ့နဲ႓လတးက

ၿမိဳ႔်ပငး

သဵဆျဲတဵခါ့ႏြစးခု
ထျကးၾကမယး၈

အတူူတူ

အနးတီခငးေလ့

တို႓ကေတာ႓ နတးပျဲ သျာ့ၾကမယး၈ ဤီ့သဵဆျဲတဵခါ့ကို ေသာ႓ခတးတဲ႓ အခ္ိးနးမြာ
ဟိုဘကးက ေၾကာငးေအားသဵ ေတျန႓အ
ဲ တူ သဵဆျဲတဵခါ့ ဖျငး႓သဵေၾကာငး႓ လတးၾကညးံ

မယးေအ့က

ေယာက္းာ့လုပးသူကို

လကးွတးလကးစာ့ ေတားေတားရြိတာပဲ (ပုဵေတျက ေရြ့ပုဵ ေတျပါ၇ ေမားဒယး
ေအာကးေနၿပီ)၈
"အနးတီတ.ို႓ ..ဒီေန႓ေစ့္ပိးတး၇

"ေအ့.ေအ့ အဘကလဲ မငး့ကိုခငးပါတယးကျာ" အေပၚေလြကာ့
တစးဆစးခ္ဳိ့ကေန

ခဵစာ့ရငး့က

လိုကးတယး၈ အမယး.... အပ္ဳိႀကီ့ ႏြစးေယာကး ရြဳိ့စမို့အ်ပညး႓နဲ႓ပါလာ့၈ သူတ႓မ
ို ြာ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက ဖို့ဘတငးကို လကးယပး လြမး့ေခၚတယး၈" အဘ..
လာေလ၇

ပစၥညးေတျကို

်မစိးမး့်ပာ လမး့သျယးက လူသာ့အာ့လုဵ့ မီ့လနး႓ေွဒနာကို ကိုယးစီ

"အာ့...နာတယးဟ

အ်မဲရယးေမာ

အေပၚထပးက

အဵႀကိတး်ပတယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကေတာံ ဖို့ဘတငးကို ဖကးရငး့ ခပးတညးတညးနဲ႓ တကးလာတယး၈
သူတို႓ေနာကးက ေသတၱာရျကးလာတဲ႓သူက အပ္ဳိႀကီ့ေလ့ မယဤးမျနး၈
ေနာကးဆုဵ့ထပး မြာ ဆနးနီကေတာ႓ သူ႓ပစၥညး့ေတျကို အ်မနးဆုဵ့်ပနးသျငး့လို႓၈

အ်ပငးထျကး

ဟုတးလာ့"

လတးက

သျကးသျကး လကးလကး နဲ႓ ်ပဳဵ့်ပ ႏႈတးဆကး လုိကးေတာ႓ ဤီ့ကိုေၾကာကးေနဟနး
တူတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့က ကပ္ာကယာ ်ပနး်ပဳဵ့်ပရြာပါတယး၈ "ဟုတးတယး၇ အမ္ဳိ့အိမး
တစးအိမး သျာ့မလို႓ေလ"
အနးတီ ခငးေလ့ မလုမ
ဵ လဲ်ဖစးတာကို မယဤးမျနး စိတးပ္ကးေနမိတယး၈
ဘာ်ဖစးလို႓ ရြငး့ေန ရတာလဲ၇ အ်ပငးသျာ့ မလို႓ဆို ၿပီ့ေရာေပါ႓၈ တစးခါတညး့
မေန႓ညေနက

ေစ့္ေပါေပါရလို႓

ွယးထာ့တဲ႓

ေအာငးသေ်ပ

ပနး့စညး့နဲ႓
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ဂႏၶမာပနး့စညး့ ကိုလဲ ွြကးေတာံ မလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႓၈ နတးပျဲအတျကး ဆကးတဲံ

ေအာကးလႊာႏြစးလႊာစလုဵ့က

ပနး့ ေတျမြနး့ ဘယးသူကသိမြာလဲ၈

ေခါငး့ကို တဆတးဆတး ညိတး်ပလုိကးတယး၈

"ေရာ႓...

ေဒၚခ္တးလစး...

ေသာ႓"

ဤီ့ေပ့တဲ႓ေသာ႓ကို

လတးကယူၿပီ့

ေရြ႔ကဆငး့သျာ့တဲံ

ေရခလုတးေတျမီ့လငး့လို႓

လတးတို႓မြာေတာ႓

၈

အနးတီခငးေလ့က

ွငး့တဵခါ့

ပုေလ့နာ့မြာတငး

ပခုဵ့လျယးအိတး အနကး ကေလ့ထဲ ထညး႓တယး၈ ႀကိဳ့ရြညးရြညး ပခုဵ့ လျယးအိတး

စစးေဆ့ေရ့ ဂိတး ေတျနဲ႓ေတျ႓ၿပီ့ မသျာ့ရ ေသ့ဘူ့၈ အနးတီေမရီ စပးစုေပါံ၈ သူက

အနကး၇

ပျပျ၇

ဤီ့ဆငး့လာရငး "ေမာနငး့" လုပးဖို႓ အ်မဲတမး့ေစာငး႓ေနတတးသူပီပီ ဒီေန႓ မြာလဲ

အနကးကေလ့နဲ႓

သူ႓အခနး့ေရြ႔ကေနထျကးၿပီ့ "ဟဲလ.ို .ေမာနငး့ ဆရာ" တဲ႓၈ ဤီ့ကလဲ ေမာနငး့ေပါ႓၈

အစိမး့ႏုေရာငး

အငးဒိုနီ့ရြာ့ပါတိတး

ရယးဒီမိတး

ဘေလာကးစး

စိမး့ွါွါရငး႓ရငး႓၇

အကၤ္ီလကးရြညး

ႀကိဳ့သိုငး့ဖိနပး

လတးလတးကို အနးတီခငးေလ့က ႏြေ်မာသတစျာ နဲ႓ စုတးသပးလိုကးတယး၈
"ေကာငးမေလ့ႏြယ.း ..

မိုကးလိုကးတာ၇

သူမ႓လ
ို ို႓

ဒီလူချစာ

ဒါေပမယး႓ ေမာနငး့ နဲ႓ သူက မၿပီ့ေသ့ဘူ့ေလ၈ "ဆရာဒီေန႓ ေဟာလီ့ေဒ့
ႀကီ့ကို

ႀကိဳကးတယး" "ႀကီ့ေမ ကလညး့ ၾကာ့သျာ့ ပါဤီ့မယး၇ ဟိုဤီ့က အေ်ပာဆို့ေပမယး႓
ၾကညး႓ရတာ သေဘာ မဆို့ေလာကးပါဘူ့"
"ငါေတာ႓

မထငးပါေပါငးေအ၇

၇

ဟဲ.႓ ..မျန.း .၇

ခုနဟိုလူႀကီ့က

သူ႓မိနး့မ

အဂၤလိပးလိုေခၚ တာေနမြာေပါ႓" " ေကာငးမေလ့ နာမညးက

လတးဆိုမဟုတးလာ့" "ဟုတးတယးေလ"
"ဒါမ္ာ့ေအ၇

လတးဆိုတဲ႓

နာမညးကေကာငး့သာ့နဲ႓၇

က္ပးတနးအုပး

ရစးခ္တးဆိုတဲ႓

ေတျပါၿပီလာ့၇

ဟိုတစးခါလို

အကုနးေမ႓

ေနခဲ႓ဤီ့မယး"
"ပါပါတယး၇

နာ့မယးေလ၇

ၿမိဳ႔်ပငးထျကးၿပီ့ စိတးေအ့လကးေအ့ အနာ့ယူူမလိ"ု႓
ဂျတးဆရာ၇

ႏြစးေယာကးတညး့

ပစးကနစးေပါ႓"

"အငး့..ဆိုပါစို႓ေလ" "ဆရာေဟာလီ့ေဒ့ဆို အိမးမြာနာ့ခဲ တယးေနား၇ ဆရာတို႓
အေပၚဆုဵ့ ထပးကလဲ နာ့ေအ့ပါ့ေအ့ ရြိတာပဲ၇ ဘာ်ဖစးလ"ို႓
"ဟာ၇

ဘယးကနာ့ေအ့ပါ့ေအ့ ရြိရမြာလဲ၇

ခငးဗ္ာ့တို႓

ဒီလမး့ထဲက

ဟိုဘကးခနး့က ေၾကာငးသဵေတျက တေညာငးေညာငးနဲ႓ ၇နာ့ကိုၿငီ့ ေနတာပဲ၇
အခနး့ကလဲ ေလြာငးအိုကးမျနး့က္ပး ေနတာ၇ က္ဳပးဘယးလိုလုပးနာ့လို႓ရမြာလဲ"
ေကာငး့တယး၇

ဤီ့ေ်ပာခ္လိုကးတာေကာငး့တယး၇

ႏို႓မို႓ဆို

ေဒၚစပးစုႀကီ့

ၿပီ့ေတာ႓မြာမဟုတးဘူ့၇ ဒါေတာငးမမြတးေသ့ဘူ့၇ လာ့ေသ့တယး၈ "ဒါဆုိၿမိဳ႔်ပငးမြာ
ေ်မွယးဆရာ၇ ေမရီရြာေပ့မယး၇ ဆရာ သေဘာက္တဲ႓ သစးပငးေတျလဲပါေစ႓မယး"

ႀကီ့ေမ...

ညကတညး့က

ထညး႓ထာ့တာပါ"

တူွရီ့

ႏြစးေယာကး ေလြကာ့ကေန ဆငး့လာၾကညး႓ရငး့ ေအာကးလႊာ အေပၚလႊာ ဘုဵပိုငး
ေရခလုတးေတျနာ့

ဆိုေတာ႓

ွပးေရြာ႓က တစးေနကုနး ထုရိုကး ေမာငး့ေန တဲ႓ အသဵေတျမၾကာ့ခ္ငးမြ အဆုဵ့ဗ္ာ၇

နာမညးႀကီ့က မေကာငး့ဘူ့" "ႀကီ့ေမ ကလဲ၈ သူဟာသူ ေခၚခ္ငးတာေခၚမြာေပါ႓၇
လာပါသျာ့မယး၇

ဘယးသျာ့ၾကမလို႓လ"ဲ " ေဟာလီ့ေဒ့

"အို့...ဂျတး၇

ကိုေခၚလိုကးတာ ဘာရဲ႔၇ ရစးခ္တး ဆိုလာ့ ဟုတးလာ့" "မျနးလဲမသိဘူ့၇ ဟုတးခ္ငး
ဟုတးမြာေပါ႓

ထငးတယး၇

ေရာကးေတာ႓

မယဤးမျနးက

လကးတို႓

်ပတယး၈

အေရ့ထဲသူကေ်မပျဲစာ့ လုပးလိုကးေသ့တယး၈ လတးကပဲ"အနးတီရယး၇
လတးတို႓ေ်မမ

ွယးႏိုငးေသ့ပါဘူ့၇

သျာ့ေတာ႓မယး"

ဆိုၿပီ့

ဇျတးထျကး

လာရတယး၈"ဆရာတို႓ ကာ့ေလ့တစးစီ့ ေတာံ လိုေနၿပီေနား" ၾကညး႓ေလ ဇျတး
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ထျကးခဲံ တာေတာငးမြ ေနာကးကေန လြမး့ေအား ေနေသ့ တယး၈ လတးက

မစီ့ပါရေစနဲ႔၈ တစးခါတညး့ စိတးတိုတိုနဲ႔ မညး့မညး့်မငးတာနဲ႓ အကုနးတိုကးပစးမြာ၇

ႏႈတးခမး့စူ

ဤီ့မေမာငး့ဘဲ လတးေမာငး့ ်ပနးရငးလဲ ေဘ့ကေန တိုကးလိုကးပါလာ့၇ သတးလိုကး

လိုကးတယး၈ "သူက

ဤီ့ကလဲတစးမ္ဳိ့၇

ကာ့ပျဲစာ့

တစးခါတစးေလက္

လဲ

စိတးရြညး

လုပးေသ့သလာ့မသိဘူ့"
ခ္ငးရြညး်ပနးေရာ

(သူၾကညး

ပါေတာ႓လာ့၇ တိုကးပစးခ္ပစးနဲ႓လုပးေနမြာ"

ေနခ္ိနးမို႓နဲ႓တူပါရဲ႔)၈

"ဟုတးတယး...လုပးမြာ၇

"သူေ်ပာတာမြနးတယး၇ က္ဳပးတို႓မြာ ကာ့ေလ့တစးစီ့ေတာံ ရြိသငး႓တယး၇

တိုကးခိုးငး့ပစးမြာပဲ၇

က္ဳပးကာ့

က္ဳပးက

ခငးဗ္ာ့ေမာငး့လဲ

ေမာငး့ရငးလဲ

ဘာ်ဖစးလို႓မြနး့

အကုနး
ကိုမသိဘူ့၇

ခရီ့ထျကး တဲ႓အခါ ကာ့ေတျက ဟိရ
ု ပးဒီရပး နဲ႓ က္ဳပးစိတး သိပးပ္ကးတာပဲ၇

က္ဳပးကာ့ေရြ႔က လူေတျ၇ ေချ့ေတျ်ဖတး်ဖတး ေ်ပ့ရငးတိုကး၇ တုိကးပစး လိုကး

ခရီ့သညးေတျက တစးမ္ဳ့ိ ကာ့ထျကး ေတာ႔မယးဆိုကာမြ ေရေသာကး ေနတုနး့မို႓၇

ခ္ငးတာ"

ဘာေလ့ ွယးခ္ငးေသ့လို႓၇ ညာေလ့ွယး ခ္ငးေသ့လို႓နဲ႔၈ က္ဳပးနဲ႓မ်ဖစးဘူ့"

ဘုရာ့ေရ၇

သိပါတယး၇ သိပါတယး၈ ဤီ့နဲ႔မ်ဖစးမြနး့၈ တစးခါတုနး့က ကာ့ေပၚက

ေတားပါၿပီ၇

တစးလမး့လုဵ့ တစးကာ့လုဵ့ မ္ကးႏြာေတျပူၿပီ့ လုိကးလာ ရတာေကာ၈ ခရီ့သျာ့ရငး့

ဆုဵ့်ဖတးလိုကးပါၿပီ၈

အလြဴခဵ ်ပသနာကလဲ ဤီ့နဲ႔တစးေမြာငး႓၈ လမး့က အလြဴခဵမြနးသမြ္ကို လုဵ့ွ
မိနး့မေတျ

အလြဴခဵေနတဲံ

အသဵေတျ

ၾကာ့ရငးလဲ

သူက

အလျနးမုနး့၈ လမး့မြာအလြဴခဵေတျ႓လုိ႓ ကာ့ရပးခိုငး့ ရငး ကာ့သမာ့က ေဒါမ
ပျရဘူ့၈ သူက ေဒါပျၿပီ၈ ဤီ့ကအဲသလိုလြဴတာမ္ဳိ့ကို မႀကိဳကးဘူ့၈ ဤီ့လြဴ တဲ႓

အကၤ္ီအွတးအစာ့ ေွတယး (လတးမယး ခရီ့ထျကးရငး သူ႓အကၤ္ီလုဵခ္ညး
တစးပတးႏျမး့ ေတျကို အိတးႀကီ့ တစးအိတး နဲ႔သယးရၿပီ)၈
"ကဲ...ေနပါဤီ့၇ လတးတို႓ကာ့ွယးတာကေတာ႓ ဟုတးပါၿပီတဲ႓၇ ကာ့ကို
ေ်ပာပါဤီ့"

"က္ဳပးေမာငး့

ဤီ့ကအဟုတး်ဖစးေနတယး၈

လတးတစးသကးမြာ

ကိုယးပိုငးကာ့ကို

က္ဳပးတို႓ေနာကးမြေတာံ

ွယးမစီ့ဖို႔

ဟို႓အပ္ဳိႀကီ့

မ္ကးခုဵ့ေမျ့

ႏြစးေယာကး အနးတီေမရီရဲ႔ စစးေဆ့ေရ့ ဂိတးနဲ႓ မိေနၿပီထငးတယး၇ ဟာ့..ဟာ့"
"ေသခ္ာတာေပါံ"
ဤီ့တစးေယာကး စိတးၾကညးေနတယး၈ မေ်ပာစဖူ့ေတျေ်ပာလို႓၈ လတးဤီ့ကို
ဒီလိုပဲ အ်မဲ်မငးခ္ငးပါတယး၈ "ေဒၚခ္တးလစး၇ က္ဳပးရိကၡာေတျ အာ့လုဵ့ပါတယးေနား

ရြာ့ပါ့တဲ႓ ရျာကေလ့ ေတျမြာ ဆနးေွတယး၈

ေေမာငး့မြာလဲ

ေတားပါၿပီ

"ေဒၚခ္တးလစးေရ၇

အလြဴမ္ဳိ့က ေႏျရာသီ ခရီ့ထျကးတဲ႓အခါ ေခါငးေပံေွ့ေပံ ဆိုတဲ႓ အစာ့အေသာကး

ဘယးသူ

ေနာကးေ်ပာငးတာ

ေၾသား.. ဤီ့ရယး ပိုကးဆဵရြိရငးေတာငးမြ ကာ့မစီ့ရဲတဲ႔ဘွပါလာ့၇ လတးအ်ဖစးက၈

ခရီ့သညးေတျ အဲလို လုပးရမလာ့ ဆိုၿပီ့ "ေမာငး့" လို႓တအာ့ေအားလိုကးတာေလ၈

မထညးရ
ံ ဘူ့တဲ႓၈

လတးက

မြာေပါ႓

၇က္ဳပးေမာငး့

တတးသာ့ပဲ" "အမယးေလ့ ဤီ့ရယး၇ ေတားပါေတာ႓... ေတားပါေတာ႓၇ လတးေတာ႓

စကၠဴတို႓

ေဆ့ဘူ့

တို႓ေရာ"

"လတးလတးေထျ့

ပါ

ဤီ့ရယး၇

စိတးခ္...

ဘာမြမက္နးေစရပါဘူ့ေနား" "ေတားတယး၇ ေတားတယး"
သျာ့ပါလာေ်ပာမေနပါနဲ႓၈

လတးဆျဲထာ့တဲ႓

ရိကၡာအိတး

ေလ့ေလ့

ႀကီ့ဟာ အလျနးတရာမြ ေပါ႓ပါ့ လာတယး၈ ေဟာဒီအိတးထဲမြာ လတးခ္စးတဲ႓
ဤီ့အတျကး အ်မညး့ပါတယး၇ ၿပီ့ေတာ႓ပနး့ခ္ီဆရာ ဤီ့အတျကးစကၠဴနဲ႓ ေဆ့ဘူ့
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ေတျလဲ ပါပါတယး၈ ေမြာဘီ်ခဵထဲကို ွငးလိုကးတာနဲ႓

စိမး့ဆို လတးဆတးတဲ႓အနဵ႓

တစးမ္ဳိ့က လတးတို႓ကို ဆီ့ႀကိဳတယး၈ "အာ့...ေကာငး့လိုကးတဲ႓ ေတာနဵ႓ေလ့ကျာ"
လုပးၿပီဤီ့ကေတာ႓ ၇ လကးႏြစးဖကးကို ေဘ့ကာ့ရငး့အသကးကို အာ့ရပါ့ရ

ေချ့ခပးငယးငယး

တစးေကာငး

ကို

ကိုငးေပါကးၿပီ့ၿပီေလ၈

အဲဒီတုနး့က

ကိုေပါကးေတာငး လနး႓သျာ့တယး၈ "ကိုေပါကး... ဒီေနရာ၇ ဒီေနရာ၇ ဒီေနရာ
ေကာငး့တယး၈

ရြဴလို႓၈ ဤီ့သူငယးခ္ငး့်ခဵက အက္ယးႀကီ့ ပဲ၇ ႏြစး်ခဵဆကးႀကီ့ တစး်ခဵကသီဟိုဠး်ခဵ၇

ဂႏၶာနဲ႓

ႏြငး့ဆီ်ခဵအစပးက

ပ္ဤး့မပငးႀကီ့ေအာကးမြာ

ကိုေပါကးက

တစး်ခဵက ဂႏၶမာနဲ႓ႏြငး့ဆီ်ခဵ၈ ဤီ့အႀကိဳကးေပါံ၇ ဤီ့ကဒီ်ခဵကို သိပးသေဘာက္တယး၈

ထိုငးစရာေတျ ဤီ့အႀကိဳက ခ္ေပ့တယး၈ ထနး့ပကးလကး ကုလာ့ထိုငးႏြစးလုဵ့နဲ႓

နာ့ရကးဆိုဒီကို

စာ့ပျဲခုဵေလ့၇ ၿပီ့ေတာံ ်မကးခငး့ ေေပၚမြာ ဖ္ာတစးခ္ပး (ဤီ့မူ့လာရငး ေအာကးဆငး့

သျာ့ခ္ငးေတာ႓တာပဲ၈

လတးကေတာံ

ခဏခဏ

လြပါဘူ့၈ တစးခါတစးေလ နာ့ရကးမြာ ဗိုလးခ္ဳပးေစ့္ေလ

မသျာ့ခ္ငး

့ဘာေလ့သျာ့ခ္ငး

ထိုငးေတာ႓မြာကိုသိလ)ို႓ ၈

ေသ့တယး၈"ဗ္ဳိ႔ ကိုေပါကး၇ ဘာလုပး ေနတုဵ့ဗ္"
်ခဵႏြစးဆကး

အလယးေခါငးမြာ

"အာ့...ဘဲရီ့ႏိုကးစး၇

သစးသာ့အိမးေလ့

တစးလုဵ့ရြိတယး၈

ဤီ့လြမး့ေအားတဲံ ်ခဵေစာငး႓ကိုေပါကးက ေနာကးေတားပါ ေချ့ေတျနဲ႓

အိမးထဲက

ဆရာ႓သူငယးခ္ငး့ေတာငး

လာသျာ့ေသ့တယး၇

ဆရာလာလာ့

လို႓ေတာငး ေမ့ေန ေသ့တယး" "ဟုတးလာ့"

ေတျသီ့လို႓၇ က္ဳပးဒီ ဘကးေနရာ ေလ့မြာ ေနခ္ငးလိုကးတာဗ္ာ၈
လတး...

ဘာလဲ..ဆရာဒီတစးခါ

ဘူ့သီ့ၾကကးသာ့နဲ႓

မ်မညး့

ေတာ႓ဘူ့လာ့"

ဤီ့ဟာ

လူထူ့လူဆနး့

်ဖစးပါတယး၈

"ဆရာ၈

ကၽျနးေတားရျာထဲ

ၾကကးသျာ့ွယး

"အိုေက၇

သိပးေကာငး့တာေပါ႓ဗ္ာ၇

ခငးဗ္ာ့ၾကကးသာ့နဲ႓

ဘူ့သီ့လဲလုပးဤီ့ေနား၇ ေဒၚခ္တးလစး... ကိုေပါကးကို ပိုကးဆဵေပ့ လိုကးေလ"
"ဟုတးကဲ႓ဤီ့" ကိုေပါကးက လတးပါလာတဲ႓ အ်မညး့ေတျနဲ႓ စာ့ပျဲေပၚ ်ပငးဆငးေပ့

"အို့-ဘယး႓ႏြယး႓ ေ်ပာပါလိမး႓ဗ္ာ၇ ်မညး့မြာေပါ႓၈ ကာလသာ့ ခ္ကးေလ့
လုပးစမး့ပါ၇ က္ဳပးကသိပးသေဘာက္တာ" ကိုေပါကးက တဟဲဟဲနဲ႓ သေဘာက္ရငး့
အိတးႀကီ့ကို

သျာ့တယး၈

လိုကးဤီ့မယး၇ မေန႓က ေတာပစးတဲ႓ ေကာငးေတျယုနးရလာသဵလဲ ၾကာ့လိ"ု႓

ယမကာေပါ႓ရြငး၈ သိတယးမဟုတးလာ့" "ဟာ့ ဟာ့ သိတယး...သိတယး၈ ဘာလို႓
ယူလာေနရေသ့လဲဗ္ာ၇

ဤီ့ကိုသနာ့

တစးေယာကး်ဖစးသလို လတးအ တျကးေတာ႓ သနာ့စရာေကာငး့တဲ႓ ကေလ့ဆို့
တစးေယာကးလဲ

"ဆရာမ...ေပ့ ေပ့၇ အိတးႀကီ့ေပ့၇ ဘာေတျတုဵ့ဆရာမ" "အ်မညး့နဲ႓

ေဒၚခ္တးလစးၾကညး႓စမး့၇

ပနး့နဵ႓ေလ့နဲ႓ ်မကးခငး့စိမး့ေလ့နဲ႓ ၇ ဘူ့စငးေလ့ မြာၾကညး႓စမး့၇ ဘူ့သီ့ေလ့

ေ်ပ့ထျကးလာတယး၈ "ဟာ...ဆရာတို႓ လာ-လာ၇ အလ္ငးအပတး ကေတာငး
ေမြ္ားေနတာ

ဘဲရီ့ဆတးတစးဖိုငး့၇

အိမးထဲစျဲသျာ့တယး၈

ေချ့ေတျကို

လတးကေၾကာကးေပမယး႓

ေချ့ေတျက အ်မီ့တနနး႓နနး႓နဲ႔ ခဏခဏလာေတာ႓ သိေနၾကၿပီ၈ ဒါေပမယး႓ ဤီ့
နာ့ကိုေတာ႓ မကပးရဲၾကဘူ့၈ ပထမဆုဵ့တစးေခါကးတုဵ့က သူ႓ေဟာငးရမလာ့ ဆိုၿပီ့

ခဲ႓တယး၈

ဤီ့က

ဘီယာဘူ့ကို

စဖျငး႓တယး၈ၿပီ့ေတာ႓

လတးကိုေရာ

ဘီယာ

ေသာကးတဲ႓ ၈ လုပး်ပနးၿပီ၈
"မေသာကးခ္ငးပါဘူ့ဤီ့ကလဲ၇

လတးမႀကိဳကးပါဘူ့ဆို၇

ခါ့ခါ့ႀကီ့၇

လတးကခ္ဳိမြ၇ ဒီမြာ လတးေကားဖီဘူ့ ပါတယး၇ ကိုေပါကးေရေႏျ့ၾကမး့လဲရြိတယး၈
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ေတားေတားညဵ႓

တဲ႓ေဒၚခ္တး

လစးပဲ

၇

ဘီယာမေသာကးးတဲ႓

စီ့ကရကး

မေသာကးနဲ႓ကျာ"

လတးက

မစာ့ဘူ့၈

ပါ့စပးကို

အတငး့ပဲေစ႓ထာ့တယး၈

ဟိုဘကး

လြညး႓ထိုငးတယး၈ ဤီ့က လတးကိုၾကညး႓ၿပီ့ ေအားရယး်ပနးတယး၈ "ေကာငးမေလ့

ဤီ့ကဘီယာ

ေသာကးတဲ႓ၿပီ့

စီ့ကရကးခဲ

တတးတဲ႓မိနး့မ

ေတျကို

သေဘာက္တယး၈ အဲဒါနဲ႓ ပကးသကးလို႓စရငး လတးကဆတးဆတးထိမခဵႏိုငးဘူ့၈

တစးေယာကး သူ႓အေဖေ်ပာလို႓ စိတးေကာကးၿပီေဟံ" ဘီယာဘူ့ ကိုကိုငးရငး့ ဤီ့က
မတးတပးရပးလိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ လတးမ္ကးႏြာ လြညး႓တဲ႓ဘကးကို ထလာတယး၈

လတးတို႓ ေဖေဖကေ်ပာတယးေနား၇ ဘီယာမေ်ပာနဲ႓၇ စီ့ကရကးႀကီ့ မိနး့မကေလ့

"...မ္ကးထာ့ညိဳ... ဘာအလိုမ္ာ့...မက္.. စကာ့မဆိွ
ု ဵ႓ေအာငးကျယ.း ..

ပါ့စပးခဲထာ့တာ ်မငးရရငးဘယးလို ၾကညး႓မရမြနး့ကို မသိဘူ့တဲ႓၈ လတးတို႓ေဖေဖ

အိုဘယး႓သကး လယး... ေဟ႓... မ္ကးထာ့ညိဳ" လတးပါ့ေတျကို ဤီ့ကလိမးဆျဲရငး့

က သူေတာငး အရကးလြ္ာေပၚ မတငးတာ၇ လတးတို႓ဆို ၿပီ့ေရာေပါ႓ "အို့..

လတးစိတး

အရကးမေသာကးတဲ႓ ေယာက္းာ့ဆိုရငး လူကိုမဟုတးဘူ့"

သျာ့..ဒီလိုခ္ညး့ပဲ၈ မုနး့တယး၈ ဒီလိုနဲ႓ပဲ ဒီသီခ္ငး့သုဵ့ေခါကးေ်မာကးေလာကးမြာ

"ဤီ့ဘယးလိုေ်ပာလိုကးတာလဲ"

"ဟုတးတယး

အရကးမေသာကးတဲ႓

ခၽျတးယျငး့ေနတာခ္ညး့ပဲ"

"

ၾသ...အရကးေသာကးတဲ႓

လူေတျ

က္ေတာံ သူေတားေကာငး့ ႀကီ့ေတျေပါ႓ေလ၇ ဟုတးလာ့"
"ဟုတးတယး၇

"ေမာငးနဲ႓အတူ...

ေမလဲလျမး့တတးၿပီ

ထငးတယး...

ေတျ႓ဆုဵပုဵရယး...

နဖူ့စာရျာလညး... ထူ့တာမြနးတယး... သစၥာႏြစးကိုယးထာ့... ေမတၱာဖလြယ.း .
ဘုရာ့မြာ တစးခါၾကဳဵတယး ညက ပါကျယး၈
ေဟာေတား သူ႓အသဵွႀကီ့နဲ႓ ဘီယာဘူ့ကို ေ်မြာကးကာေ်မြာကးကာနဲ႓

ဘာမြမလုပးဘူ့၇ အရကးေသစာ ေရြာငးၾကဤးပါတယး ခငးဗ္ာဆိုၿပီ့ သကးသကးလျတး

သီခ္ငး့တစး ပုဒးလုဵ့ကို စိတးပါလကးပါ ဆိုေနပါေရာလာ့၈ ဤီ့ေပ္ားေနၿပီ၈ "ကဲကျာ၇

တို႓၇ မီ့လျတးတုိ႓ ဘာလျတးတို႓စာ့တဲ႓ လူေတျကမြ မဟုတးတာ အကုနးလုပးတာ၇

ကိုယးေခ္ာ႓ တဲသ
ံ ူက မေပ္ားရငးေတာ႓ ဘီယာေသာကးတဲ႓ စီ့ကရကးေသာကးတဲ႓

မြတးထာ့၇ က္ဳပးတစးခါက လူတစးေယာကးေဒါပျလိုကးတာဗ္ာ၇ စပတးကလငးကို

ေကာငးမေလ့တစးေယာကး ေလာကးေတာ႓ ရြာမြပါပဲ" "ဟငး့... ဒီကေပ္ားေနၿပီ

ေသာကးမယး လုပးၿပီ့ မြ က္ဳပးလာေမ့ တယး၈ ဒါသကးသကးလျတးရဲ႔လာ့တဲ႓၇

ဤစၥာ၇

ေဒါပျလိုကးတာဆိုတာ မေ်ပာနဲ႓ေတာ႓၈

ေဆာရီ့..ေဆာရီ့၇ ကဲ စိတးေကာကး ေ်ပရငး စကၠဴနဲ႓ ေဆ့ဘူ့ေတျထုတးစမး့ပါဤီ့"

အဲဒီလူေတျပဲ၇

အရကးပဲေသာကးတယး၇

ေအားဆိုတယး၈

တ်ခာ့မဟုတးတာ

"အဲဒါ

သူတို႓က

မ္ကးေ်ဖသီခ္ငး့ကို

လတး်ပဳဵ့ ရေတာ႓မယး၈

ေယာက္းာ့မြနးသမြ္ ေအာကးတနး့ က္မယး၇ ကလိမးက္မယး၇ အဲ-တစးခုမဟုတး
တစးခုေတာံ

ေကာကးရငးေခ္ာ႓ေနက္

လတးေဖေဖနဲ႓

ဘာမြမဆိုငးဘူ့"

"ဟာ့-ဟာ့

်ပနးေကာကးပစး

ကဲ-

လိုကးမြာေနား"

ပနး့ခ္ီဆျဲပါေတာ႓မယးရြငး၈

"အို...မသိလို႓ပါ၇

ဤီ့သကးဤီ့

မသိလို႓ပါဗ္ာ၇

အဆိုအရဆို

တရာ့

ေကာငးမေလ့၇ အေဖထိေတာံ မခ္ိေအာငး နာၿပီေပါ႓၇ ေရာ႓-ေရာ႓ အ်မညး့ေလ့ေတာ႓

ထုိငးေတာ႓မယးလို႓ လဲ ေ်ပာလို႓ရတာေပါ႓ေနားး၈ ဤီ့နဲ႓ရခါစကေပါ႓၈ နာ့ရကးေတျမြာ

စာ့ပါဤီ့၇ အ်မညး့စာ့ တာကေတာ႓ ေဒၚခ္တးလစး ပိုငးပါတယးေနား ဟာ့..ဟာ့"

ပနး့ခ္ီ ေတျ ေလြ္ာကးဆျဲေနမယးံ အစာ့ ကိုယး႓အသကးအရျယးနဲ႓ တရာ့ေလ့
ဘာေလ့ထုိငးပါလာ့ လို႓ေ်ပာမိ ပါတယး၈ ၾကာ့ မၾကာ့ဘူ့ေပါငးရြငး၇ ပနး့ခ္ီဆျဲ
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တာဟာလဲ ွိပသာနာ အလုပးလုပးတာနဲ႓ တူတပ
ူ ဲတ၈ဲံ ဘယးမြာပဲ အာရုဵ စူ့စုိကး၇

"အဲဒါ ဤီ့ကေလ့ မဟုတးလို႓ပါ၇ ကိုယး႓ကေလ့ဆို အဲလို လာရႈပးတာေလ့

စူ့စိုကး၇ တစးစုဵတစးခုေပၚမြာ အာရုဵစူ့စိုကးေနဖို႓ပဲ လိုတယးတဲ႓ေလ၈ အႏုပညာသမာ့

ကိုပဲ ဤီ့သေဘာက္ ေနမြာေပါ႓" "မေ်ပာတတးဘူ့ အဲဒါေတာ႓၈ က္ဳပးမြနးတာ

မြနးသမြ္

ေ်ပာတာ၇ ႏြစးေပါငး့ ငါ့ဆယးေလာကး တစးေယာကးတညး့ ေနလာခဲ႓ေတာ႓ဗ္ာ

အ်မဲတမး့

ွိပသနာအလုပး

လုပးေနတာနဲ႓

အတူတူပဲတဲ႓ရြငး

မခကးဘူ့လာ့၈

ေနသာ့ က္ေနၿပီ၈ ႏြစးေယာကးေတာငး က္ဳပးသိပးေနတတးတာမဟုတးဘူ့၇ ေနဤီ့

"လတးကို ပုဵတူဆျဲေပ့မလာ့၇ ပနး့ေတျေရြ႔မြာ လတးထိုငးေပ့မယးေလ၈
"လာ်ပနးၿပီ ဒီပုဵတူပဲ က္ဳပးဘယးေတာ႓မြ ပုဵတူ မဆျဲဘူ့၈

ဤီ့သိထာ့ပါ၈

လတး

တစးစုဵတစးရာကို

သတိရလာတယး၈

က

ဤီ့ပနး့ခ္ီဆျဲဖို႓

"ဤီ့လတးတို႔

ကာ့ေပၚမြာေတျ႓ခဲ႓တဲ႓

ေယာက္းာ့ေလ့ ေပမယး႓ ေခ္ာတာမိနး့ကေလ့ရြဳဵ့တယး၈ စကာ့ကလဲ
ေနား၇

လတးမြာ

အဲလို

သာ့မ္ဳိ့ေလ့

တစးေယာကးရြိရငး

ေကာငး့မြာပဲ" "ဘာလုပးဖို႓လ"ဲ

ဤီ့က

ပနး့ခ္ီဆျဲေနရငး

လတးတစးေယာကး

တညး့

ပ္ငး့မေနေတာ႓ဘူ့၇ ကေလ့နဲ႓ ်ခဵထဲမြာေလြ္ာကးေဆာ႓ေနရုဵပ"ဲ

ေနလာခဲ႓ၿပီ့

ႏြစးေပါငး့ငါ့ဆယးေက္ား

ေနာကးထပး

ႏြစးေပါငး့

သုဵ့ဆယးကို

အဲ... က္ဳပးလဲ ခငးဗ္ာ့နဲ႓ေတျ႔မြ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ေတျ အကုနးပ္ကးကုနးတာပဲ"
"ပ္ကးကုနးတာ

ေကာငး့တာေပါ႓၇

ႏို႓မို႓ဆို

ဤီ့ွမး့နညး့

ေနရမြာေလ၇

လတးလတးေထျ့နဲ႓ လျဲသျာ့ရတဲ႓ အတျကးေလ" "ဟုတးပါတယး ဟုတးပါတယး"
"ဤီ့ရယးလတးကေလ့

တစးေယာကးေလာကးေတာံ

ဆိုတာ

လတးတို႓အသကးႀကီ့တဲ႓

ရြိမြဤီ့ရဲ႔၇

ေမျ့မယးေနား၈

သာ့သမီ့

အခါက္ေေတာ႓

ဘယးသူ႓

သျာ့အာ့ကို့မလဲ"

မေနေလာကးတာဗ္ာ၇

ကေလ့

တစးေယာကး

ႏူ့ညဵ႓ေပ္ာ႓ ေပ္ာငး့စျာနဲ႓ လတးကို ၾကညး႓တယးး၈
ခ္တးလစးရယး၇

မငး့ေ်ပာတာေတျမြနးတယး၇

မငး့ကေလ့ခ္ီတာကို

က္ဳပး်မငးခ္ငးပါတယး၇ အငး့ က္ဳပးလဲ ကေလ့ ခ္ီၾကညး႓ခ္ငးတယး၇ ဒါေပမယး႓

"က္ဳပးတို႓ ေနရတဲ႓ အခနး့ေလ့ကမြ က္ဤး့ရတဲ႓ထဲ က္ဳပးတို႓ ႏြစးေယာကး
ေတာငး

က္ဳပးစဤး့စာ့ခဲ႓ဖူ့တယး၇

ဤီ့ခဏေလ့ ငိုငးသျာ့တယး၈ မ္ကးမြနးေအာကးက ရီေွေွမ္ကးလုဵ့ေတျက

"အို့...ဤီ့ကလဲ၇ လတးမြာ အေဖားရတာေပါ႓၇ သာ့ပဲ်ဖစး်ဖစး၇ သမီ့ပဲ်ဖစး်ဖစး၇
ေဟာ...ခုလိုမ္ဳိ့

တစးေယာကးတညး့

်ပငးေပ့ရငး့

ကေလ့ေလ့ က ခ္စးဖို႔ ေကာငး့လိုကးတာေနား" "အငး့"

တတးလိုကးတာ

ေ်ပာဤီ့မယး၇

တစးေယာကးတညး့ ဘာလို႓ မေနႏိုငးရမြာလဲလို႓၇ ေနႏိုငးရမယးလို႓လဲေ်ပာခဲ႓တယး၇

ၾကညး႓ေလ၇ ေခ္ာ႓ၿပီ့ဘာမြ မၾကာဘူ့၇ ်ပနးေငါကးၿပီ၈ဟငး့...လတးကခ္စးလို႓
ေၾကာကးတာေနား၇

က္ဳပး

ပါရြိေနလို႓ကေတာံ

မငး့တျကး ၾကညး႓စမး့ က္ဳပးအသကး ရြစးဆယးရြိတဲ႓ အခ္ိနးမြာကေလ့က အသကး
ႏြစးဆယး

ပဲ

ရြိေသ့တယး၇

အသကးႏြစးဆယးဆိုတာ

မ္ကးစိရႈပးလိုကးမယးံ အမ္ဳိ့၇ က္ဳပးကက္ဳပးမ္ကးစိေအာကးမြာ ကေလ့ တစးေယာကး

ကိုယး႓ေ်ခေတာကးေပၚ

ကိုယး

လာရႈပးေနၿပီဆိုရငး တစးခါတညး့ ဆျဲလႊငး႓ ပစးးလိုကးခ္ငးတာ"

အသကးရြစးဆယးထိ

ေနႏိုငးဖုိ႓ဆိုတာလဲ

မရပးႏိုငးေသ့ပါဘူ့၇

တစးကယးေတာ႓

အဲ...ၿပီ့ေတာံ

ေတားေတား

မလျယးတဲ႓

က္ဳပးတို႓
ကိစၥ၇

က္ဳပးသကးတမး့ ဟာ ခုႏြစးဆယး႓ငါ့ႏြစးဆို က္ဳပးတို႓ကေလ့ဟာ ဆယး႓ငါ့ႏြစး
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ပဲရြိဤီ့မယး၇

ဖေအနဲ႓

သာ့သမီ့

ဒါေလာကးအရျယးကျာေနရငး့လဲမေကာငး့ဘူ့၇

ေဒၚခ္တးလစး နာ့လညးလာ့၇ အဲဒီလို အဲဒီလိုေတျ ရြိတယး"
ဒီတစးခါေတာ႓
ေဆ့ေဆ့

လတးက

ေ်ပာတာ

သျာ့ဆျဲလိုကးဤီ့မယး၇

ဒီတစးခါပဲ

ငိုငးရတဲ႓အလြညး႓၈
ေတျ႓ဖူ့ေသ့

မႈိငးေတျေတျႀကီ့လုပးမေနနဲ႓၇

်ဖညး့်ဖညး့

ကဲ...က္ဳပးပနး့ခ္ီ

ဘယးႏြယး႓ဗ္ာ၇

ေအ့ေအ့

ေဆ့ေဆ့ အနာ့ယူမလို႓ လာပါတယး၇ ဘာေတျေလြ္ာကးေ်ပာမြနး့ မသိဘူ့"
ေဟာခ္ီ့မျမး့မယး
ေဒါေတျေမာေတျနဲ႓

မြမၾကဵေသ့ဘူ့

သူ႓ပနး့ခ္ီဆျဲ

ဤီ့်ပနးၿပီ့

ကိရိယာေတျယူၿပီ့

ကိုေပါကးေတာငး

ဆုေတာငး့လိုကး

ဤီ့စကာ့ကို
တယး၈

ကဲ

ဘကး

ေတားေတားသိေနၿပီ၈

ဟိုတစးခါတုနး့ကလို

လာမြာ၈

လတးက

လတးက

ဖီလငးမရဘဲ်ဖစးပါေစေတား၈

ထမငး့စာေနၿပီ၈"

ဟာ...ဆရာမ၇

ဆရာ်ပနးလာေနၿပီ၇ ဒီတစးခါတယး်မနးပါလာ့"
ဟုတးသာ့ပဲ ဤီ့်ပနးလာေနၿပီ၈ လတးဆုေတာငး့ ေတာံ ်ပညး႓သျာ့ၿပီ၈
လတးကကေလ့

ပုဵမြနး်ဖစးးလာၿပီ၈
ပနး့ခငး့

ဒါမြ်မနး်မနး်ပနး

တယး၈

ဤီ့အေၾကာငး့

တစးေယာကးလို

ဤီ့ဆီေ်ပ့သျာ့ႀကိဳတယး၈

"ဘယးရမြာတုဵ့၇

ခငးဗ္ာ့က ပနး့ခ္ီဆျဲကာနီ့ ေပါကးကရေတျလာေ်ပာတာကို့"
"ဤီ့ကလဲ

လတးမသိ

လို႓ပါေနား၇

ေနာကးဆို

ဤီ့ပနး့ခ္ီ

ဆျဲခါနီ့မြာ

ထျကးသျာ့ေတာံ တယး၈ ဤီ့ပနး့ခ္ီဆျဲေနတ႓ဲအ ခ္ိနးမြာ လတးက ကိုေပါကးခ္ကး

လတးဘာဆိုဘာမြ မေ်ပာေတာ႓ဘူ့၇ သိလာ့" ဤီ့က မ္ကးႏြာႀကီ့စူပုပးၿပီ့ လတးကို

ေနတဲ႓ ခ္ကး်ပဳတးတဲ႓ ေနရာမြာ ကူညီတယး၈ ကိုေပါကးကယုနးသာ့ ကငးးကို

ၿဂိဳၾကညး႓ၾကညး႓တယး၈

သဵပုရာသီ့နဲ႓သုပးတယး၈ သဵပုရာသီ့က စိမး့လတးၿပီ့ အရညးကလဲ ရႊမး့ေနတာပဲ၈

မြီႏျဲ႔လိုကးတယးး၈

လတးတို႓ ရနးကုနးသဵပုရာသီ့ေတျနဲ႓ေတာ႓ကျာပါ႓၈

လတးကဤီ့

လကးေေမာငး့ေလ့ကို

အတငး့ဆျဲဖကး

"လာပါဤီ့ရယး၇ လတးထမငး့ဆာလြၿပီ၇ ဟိုမြာကိုေပါကးရဲ႔ ယုနးကငးသုပးက

ဘူ့သီ့ကလဲ စငးကေန ခ္ကးခ္ငး့ခူ့၇ ခ္ကးခ္ငး့ခ္ကး ဆိုေတာ႓၇ ခ္ဳိသလာ့
မေမ့နဲ႓ လတးဆတးတဲ႓ အရသာ ကိုက တစးမ္ဳိ့ ထူ့်ခာ့ေနတယး၈ ၾကကးကလဲ
ရျာထဲမြာ ေပၚလာတဲ႓လတး လတးဆတးဆတးပဲ၈

အရမး့ ေေကာငး့၇ ဤီ့အႀကိဳကး ဘူ့သီ့ နဲ႔ၾကကးသာ့ကလဲ အရမး့ေကာငး့"
"က္ဳပးကို အစာ့နဲ႓ ်မဴဴဆျယးတာေပါ႓ေလ"
ဤီ့မ္ကးႏြာ မခ္ဳိမခ္ဤး်ဖစးလာၿပီ၈ ဤီ့ကလတးကို ခ္စးပါတယးေနား၈ ဤီ့...

ကိုေပါကးရဲ႔ ၾကကးသာ့ဘူ့သီ့ အရညးစပးစပး ကာလသာ့ခ္ကးကိုေတာ႓

ဘယးေတာံ

မြ

အၾကာႀကီ့

စိတးမဆို့ပါဘူ့

ဤီ့ကအသညး့ စျဲ၈ ရနးကုနးအိမးမြာ ထမငး့စာ့ မေကာငး့တဲ႓ေန႓မြာဆို ကိုေပါကးရဲ႔

အထူ့သ်ဖငးံ

ၾကကးသာ့ဘူ့သီ့ကို "တၿပီ" "ကိုေပါကးဟငး့နဵ႓ရတာနဲ႓ ဗိုကးေတာငး ဆာလာၿပီ၈

သူ႓နာ့ရကး ကေလ့ကို အလဟသကို ကုနးဆုဵ့ သျာ့မြာကိုဤီ့က သိပးႏြေ်မာတာ၈

ဤီ့ကိုေခၚလိုကးရေတာ႓မလာ့

ကိုေပါကး"

"ဆရာမသေဘာပဲ၇

ကၽျနးေတာ႓

ဟငး့ကေတာ႓ ရၿပီ၇ သူ႓ပနး့ခ္ီမၿပီ့ပဲ ေခၚလို႓ ေအားခဵေနရဤီ့မယး"

ဒီလိုနာ့ရကးမ္ဳိ့မြာ

(အ်မဲသာစိတးတိုေနတာ)ေနား၈

ဤီ့ဘယးေတာ႓မြ

အၾကာႀကီ့စိတးမဆို့ပါဘူ့၈

"ကိုေပါကးေရ ဤီ့ကစာ့ေတာ႓မယးတဲ႓၇ ကိုေပါကးဟငး့ ေတျယူခဲ႓ေတာ႓၇
ေရြ႔ကဖ္ာေပၚမြာပဲ စာ့မယးေနားဤီ့ "က္ဳပးကေသာကးဤီ့မြာ" " ေသာကးေလဤီ့ရဲ႔၇
လတးကဤီ့ေဘ့နာ့မြာ

ထမငး့စာ့မြာေပါ႓"

ကိုေပါကးက

ပ္ဤး့မပငး

ေအာကး

133 | P a g e
ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဖ္ာေပၚမြာ

ခုဵနိမး႓စာ့ပျွ
ဲ ိုငး့ေလ့နဲ႔

ခငးဗ္ာ့လဲ

ခ္ဤီ့"

ခ္လိုကးတယး၈

"ရတယး

ထမငး့ပျဲ်ပငးေပ့တယး၈

ဆရာ"

"ဟာ့...ဟာ့၇

"ကိုေပါကးေရာ႓

ကိုေပါကးက အရကးချကးကို ဂျတးခနဲ႔

ဒီမြာေပါ႓ဗ္၇

ကဲဘယးမြာလဲ

ခငးဗ္ာ့

ရဲ႔

ယုနးသာ့ကငး" "ဒီမြာေလ ဤီ့"
လတးမြာ

ေမာငးေတား

သခငးႀကီ့ကို

ဖာ့လိုကးရတာပ္ာလို႓၈

ဤီ့

အရကးေလ့ႏြစးချကး

သုဵ့ချကွ
း ငးၿပီ့ေတာ႓

ပိုၾကညးလာတယး၈

ငါ့ချကးေ်မာကး ေလာကးမြာေတာ႓ ၾကညးရုဵတငးမကဘူ့ မူ့စ်ပဳလာၿပီ၈ "ၿမိဳငးေဟွနး
ၿမိဳငးေဟွနး

ေရတဵချနး

စိမး႓စမး့

လနး့သျယး်ဖာ

ဆငး့ရန႓ဵစုဵလြပါ

ဆငးရာ

ဆနး့တယးေတားေမ ပနး့မငး့်မတးေရႊအာသာ" ေဟာ လုပးၿပီ လုပးၿပီ၇ လာၿပီ၇
ဤီ့မူ့ေနစဤးမြာ

အ်မဲသီဆိုေလ႓ရြိေသာ

ဤီ့ရဲ႔ေဖ့ဘရိတး

စတိုငး

က္တဲ႓

"ရနဵ႔ စုဵစျာငယးေလ တသနး႓ ဟိုမြာတစးချငးလုဵေနား ေ်မာငးေနေဗျတစးချငး
ေမာငးလြေဖလငး်မငးရုဵနဲ႔

ေမေက့္သဵ

ငြကးသဵေႏြာ

ေ်ပာေ်ပာၾကရြာ

ေအာငး့အုဵသဵေတျ်ပငး့ ေခ္မငး့ေဖွိဇၨာ ဂူေက္ာငး့သခၤမး့ေနားဗ္ာ သူေရာငးမငး့
ဆနး့ၾက်ဖာ"

ကဲဆိုလိုကးစမး့

ေအားလိုကးစမး့ဤီ့ေရ႔၈

ဒီလိုေနရမ္ဳိ့မြာေတာ႓

တစးခိုငးလုဵ့ေရႊ

တစးခိုငးလုဵ့ေရႊညငး့ေလ

လျမး့စရာ်မိဳငးကုနး့ေဗျ

ေဆာငး့ဤီ့ေႏျ

သငး့တဲ႓ေပ္ားက္ဴ့ေဖ

ေဟ႓သငး၍ ေပ္ားက္ဴ့ေဖ ညငး့ေလေဆားဤီ့ေႏျ"
မငး့သာ့ကျ၇

ခ္တးလစးဘာလုပးေနလဲ၇

လကးခုပးတီ့ ေလ၇ ေႏျဤီ့ဆနး့သမို႓ ်မငးရာ်မငးရာဆနး့၇ လြ္မး့တငးပနး့မငး႓်မိဳငး
ရနဵ႓ခ္ဳိစျာေႏြာ ေဒါနေသားကခိုငး ဟိုတစးသနး႓မြာေနားဗ္ာ ခ္ဳိပ္ဵ႔ပ္ဵ႔ ေတျကလႈိင"း
ဤီ့ကအရကးချကးကို

ေ်မႀကီ့ေပၚခ္၇

အာ့်ပဳၿပီ့ေတာ႔ကို

မ္ကးစိမတ
ြိ း

ေအားတယး၈ လတးမြာ ထမငး့စာ့လ္ကးက လိုကးၿပီ့ လကးခုပးတီ့ ရေသ့တယး၈
အဲဒီခဏ မြာေတာံ လတးေပ္ားလာပါတယး၈ တိုကးခနး့ေၾကျ့နဲ႔ ေလာဘေမာဟ
ေတျကို လတးေမ႓သျာ့ပါတယး၈
"မငး့သာ့ကတာေႏြ့တယး၇

်မိဳငးထလာပါၿပီ၈

မြာေလ

ေလေလ႓ေလ

်မိဳငးကုနး့ေဗျဗ္

အဲ..အဲ...ဟုတးကုနးၿပီေဟ႓၇

မ္ကးႏြာၾကညးလငးရဲ႔လာ့ ၾကညး႓ရတာက အေမာ၈ ၾကညးပါတယး၈ ဤီ့မ္ကးႏြာ
ၾကညးပါတယး၈

"လျမး့စရာ

သျကးသျကးေလ့၇

ဒီလို

ကတာေႏြ့တယး၇

ေရႊမနး့တငးေမာငးတို႓လ"ို

ဒီလိုကစမးး့ပါ၇

ေဟာေတား..ေဟာေတား၈

ထိုငးလ္ကးကေန အာ့မလို အာ့မရနဲ႔ဤီ့က်ပေန်ပနးၿပီ၈ ဤီ့တစးေယာကးဟာေလ၈
ဘယးလိုလ.ဲ .. "
"ဟိ.ု ..ေတားၿပီ၇ ေတားၿပီ၇ မငး့သာ့ေမာတယး၇ ေရာ႓ တစးချကးေလာကး

စိတးလျတး လကးလျတး ဤီ့ေအားခ္ငးသေလာကး သာေအား၈ ဘယးသူမြ အာ့နာစရာ

ေသာကးလိုကးဤီ့"

မလိဘ
ု ူ့၈ အခနး့မြာေတာ႓ တစးခါတစးေလ ဤီ့မူ့လို႓ ဒီ်မိဳငးထကို ေအားဆိုၿပီဆိုရငး

ကထာ့ရတာ ေခၽျ့ေတျ သဵေတျရႊဲလို႓ လူကလဲ ေဟာဟဲလိုကးလို႓၈ ဒါေတာငး

လတးမယးဤီ့ကို ပါ့စပးပိးတးရတာ အေမာ၈ ေတာငး့ပနး ရတာ အေမာ၈ ဤီ့ကလဲ

"ေပ္ားလိုးကးတာ ဆရာရယး"တဲ႓၈ လုပးလိုကးေသ့တယး၈

ဒီ်မိဳငးထဆုိရငး

စိတးလျတးလကးလျတး

အသဵကုနးေအားရမြ

ႀကိဳကးတာေလ၈

ဒီမြာေတာံ ဘယးသူ႔ မြလဲ အာ့နာစရာမလိုဘူ့၇ ရြကးစရာမလို၈ ေအားလိုကးစမး့
ပါဤီ့ေရ႔၈

မငး့သာ့

ကိုေပါကးကလဲ

မ်ငငး့ဘူ့ေတာ႓

ဂျတးခနဲပဲ

ဟာ့...ဟာ့... ေပ္ားသမာ့ ဗ္ ကိုေပါကး၇ ခငးဗ္ာ့ေပ္ားသလို က္ဳပးလဲ
ေပ္ားတယး၇ ခ္တးလစးလဲေပ္ားတယးေနား" "ေပ္ားတာေပါ႓ ဤီ့ရဲ႔"
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"ဒါေပမယး႓ဗ္ာ၇ ခဏေနရငး က္ဳပးတို႓်ပနးရေတာ႓မယးဗ္ာ၇ ေပ္ားရႊငးမႈေတျ၇
လျတးလပးမႈေတျ၇ လနး့ဆနး့မႈေတျကို ထာ့ခဲ႔ၿပီ့၇ ပိတးက္ပးေလြာငးပိတးေနတဲ႔
်မိဳ႓်ပရဲ႔

ခိုအိမးကေလ့ထဲ၇

ရြညးရြညးေမ္ာေမ္ာ

ခိုအိမးကိုခငးဗ္ာ့

က္ဤး့က္ဤး့

သိတယးမဟုတးလာ့

က္ပးက္ပးကေလ့၇

အဲဒီထဲကို

ကိုိေပါကး၇
က္ဳပးတို႓

်ပနးသျာ့ရမယး"
"အို့...ဤီ့ကလဲ

ေရာကးတုနး့ေရာကးခိုကး

စိတးခ္မး့သာ

လကးခ္မး့သာေနစမး့ပါ၇ ဘာေတျ ေလြ္ာကး ေ်ပာေနတာလဲ၇ ်ပနးလဲ မ်ပနးရေသ့
ပါဘူ့၇ ခုမြအေစာႀကီ့ရြိေသ့တယး" "ဟုတးလာ့ ကဲအေစာႀကီ့ ရိြေသ့တယး တဲ႓
မငး့သာ့ေရ၇

အလြညး႓က္

သငး့ၾကညးၾကညးၾကဴ

မႏျဲ႓စတမး့ေနာ၇

ႏြငး့ဆီ်ဖဴ

အိ.ု ..

ပငးဇလပးရယး

နဲ႓

ဂႏိုငးတျငး့မြာေလဗ္ာ
ရငးခတးေသလာက

ေွဆာႀကိဳငးရနဵ႓ရယး သငး့လြတယးေလ့ သငး့လြ တယးေလ့ဗ္ာ"
ေၾသား...ဤီ့ရယး၇
ဆဵပငး်ဖဴနကး

ဘာလို႓မြနး့မသိ၈

ေၾကာငးက္ာ့့ေလ့ေတျကို

ဤီ့နာ့ထငးစပးက

အပိုငး့ (ဿ၂)

ဆို့ေဆ့်ပယးစ

လတးေင့စိုကးၾကညး႔ေနမိတယး၈

ဤီ့ကိုခုခ္ိနးမ္ာ့ တိုကးကလူေတျ်မငး ရငး ဘာမ္ာ့ေ်ပာၾကမလဲ၈ ဤီ့ကို်မငးတိုငး့
အ်မငးကတး

ေၾကာကးလနး႓တဲ႓

အၾကညးနဲ႓ၾကညးံ

တတးတဲံ

ွပးတျာ့ ခယခ္ငးလာေအာငး စျမးေဆာငး ႏိုငးစျမး့ရြိလြတယး၈ နတးတိုငး အဆိုေတား

လတးအလ္ငးဆုဵ့ သတိရမိတယး၈
သူမ္ာ့်မငးရငး

ပုပၸါ့မယးေတား နတးသဵပစးဟာက နာ့ထဲမြာရြိေန ေနတဲ႓လူေတျအာ့လုဵ့ကို

ဟိုအပ္ဳိႀကီ့ကို

ဘယးေလာကးမ္ာ့

ေ်ပာလိုကးမလဲ၈

အဲဒီအခ္ိနးမြာ

လတးသတိရမိတဲ႓ အနးတီခငးေလ့တို႓ အပ္ဳိႀကီ့ တူွရီ့ကေတာံ အထူ့လြ္ဳိ႔စျာ

မဟာ ရီရီသနး႓ ေလာကးမဆုိတတးေလာကးေပမယး႓ ဒီနတးသဵ ကို ၾကာ့တိုငး့
အနးတီခငးေလ့ တစးေယာကးက ေတာ႓ ၾကကးသီ့တ်ဖနး့်ဖနး့ထလာ်မဲ၈
အနးတီခငးေလ့ရဲ႔ သေ်ပပနး့နဲ႓ လကးအုပးခ္ီထာ့တဲ႓ လကးႏြစးဖကးကို

သျာ့ေရာကးခဲ႓တဲ႓ ရနးကုနးၿမိဳ႔တစး ေနရာက တစးခုေသာ နတးပျဲေလ့ မြာေလ၈
ထုဵသငး့ရယးမြ

မာလာေလ့

ဂမုနး့

ခတၱာ

ဇီဇွါနဲ႓ႀကိဳငးစျာရယးမြ

်မတးပနး့

ပုပၸါ့ေတာငးေတား ်မတးမယးေတားေပ္ား ဂူေတားနနး့က မယးလြမး့လာေပါ႓"
+++++

နတးကေတား အေ်ခာကးမ တစးေယာကး က ဆုပးကိုငးၿပီ့ အနးတီခငးေလ့နဖူ့မြာ
ထိကပးေပ့ထာ့တယး၈ ပါ့စပးကလဲ တတျတးတျတးရျတးဖတးလို႓၇ အနးတီခငးေလ့
က

ကိုယးေတားႀကီ့

နတးွတးတနးဆာ

အ်ပညး႓အစုဵကို

ွတးဆငးထာ့ၿပီ့
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မယဤးမျနးကေတာံ

ကိုယးေတားေလ့

ွတးဆငးထာ့တယး၈

ကိုယးေတားႀကီ့

နတးွတးတနးဆာ
ကိုယးေတားေလ့

အ်ပညး႓အစုဵကို

အလယး

မြာေတာ႓

ေနရာ သာ့ေမာငး စဵ်မနး့ ၿမိဳ႔ေရႊမနး့ကို မယးလြမး့လာေသား ႀကိဳၾကပါေနား
ပျဲေတားေပါငး့ဂုဏးေရာငးလငး့ပါတဲ႓ မငး့အမ္ာ့ တိ"ု႓

ပုပၸါ့မယးေတား နတးွတး တနးဆာနဲ႓ ကနာ့စီ့ ဤီ့စို့ၾကညး (ေခၚ) ေမရီဂ္ိနး့၈

အနးတီခငးေလ့ ရငးထဲမြာ ွမး့နညး့လႈပးရြာ့ လႈိကးဖိုလာတယး၇ လျမး့ေမာ

မယးရီဂ္ိနး့ရဲ႔ ပုပၸါ့မယးေတား နတးွတးနတးစာ့က လြလိုကးခဵ႓လိုကးတာ၈

ဆျတးပ္ဵ႔ဖျယး ပုပၸါ့မယးေတားနဲ႓ သာ့ႏြစးပါ့ရဲ႔အ်ဖစးဟာ အနးတီခငးေလ့ကို ငိုခ္ငး

စိမး့ွါေရာငး ခ္ိတးထမီထိုငးမသိမး့၇ မြနးႏိုငးလျနး စိမး့ွါေရာငး ခါ့ေတာငးအကီ္ၤနဲ႓

လာေစတယး၈ သာ့ႏြစးပါ့ေၾကာငး႓ ရငးကျဲနာနဲ႔ ေၾကျရရြာတဲ႓ မယးေတား ရယး၈

ေခါငး့က

သာ့ႏြစး်ဖာ

ေဒါငး့ေတာငး

စိမး့စိမး့ေတျက

လိုကးဖကးပနဵရလို႓၈

ေမရီဂ္ိနး့

မ္ကးႏြာက္ကလဲ မိနး့မလြတစးေယာကးရဲ႔ မ္ကးႏြာမ္ဳိ့ဆိုေတာ႓ ပုပၸါ့မယးေတားက

ခမ္ာမြာလဲ

ဘိုေတားေကာငး့မႈ

ေစတီတညးရာမြာ

အုတးႏြစးခ္ပး

လပးမႈေၾကာငး႓ ရကးရကး စကးစကး ကျပမ
း ္ကးခဵရၿပီ့ နတးႏြစးပါ့်ဖစးရရြာတယး၈

က္ကးသေရ ရြိလြတယး၈

သာ့ေတားေတျ စဵမ်မနး့တဲ႓ အသစးရြိရာကို မယးေတားခမ္ာ လြမး့လာ

အနးတီခငးေလ့ နဲ႓ ေရာနတးတပညး႓ အေနနဲ႓ေရာ ပုပၸါ့မယးေတား ေမရီဂ္ိနး့

ေနပါၿပီ၈

ႀကိဳၾကပါတဲ႓၇

မယးေတား

ကိုႀကိဳၾကပါ

"လိပး်ပာရြငး

ေမာငး့မဟာ

ဘကးလြညး႓ၿပီ့ လကးအုပးခ္ီ ဤီ့ညႊတးလိုကးတယး၇ ဟိုဘကးက ကိုယးေတားေလ့

ကိုယးေတားႀကီ့ရဲ႔ ေမာငး့မကိုယးေတားႀကီ့ရဲ႔ ကိုယးပျာ့ပါဘုရာ့၇ ကိုးယးေတားႀကီ့

မယဤးမျနးကလဲ ပုပၸါ့မယးေတား ကို လကးအုပးခ္ီ ဤီ့ညႊတးတယး၈ နတးမွငး ေသ့တဲ႓ံ

လိပး်ပာစီ့ပါ ၾကျေတားမူပါဘုရာ့" လိပး်ပာရြငးဟာ ကိုယးေတားႀကီ့ ကိုယးပျာ့ဟဲ႓၇

ပုပၸါ့မယးေတား ေမရီဂ္ိနး့မ္ကးႏြာက ခပး်ပဳဵ့်ပဳဵ့၈

ဟုတးတယး

ၾသဇာနဲ႓ မာလာကာ သရကး သပ္စး အာဟာေရရကး စဵပယးအရြာ
ေဖျငယးမြထျကး ဆကးဆကးကယးမြ်ခာ့ ေယာက္းာ့ ဇာနညး

မကၠာ်ပညးသာ့

ဗလီဖျာ့ႏြငး႓

ေမ့်မနး့ရာတျငး

ေတျ႓ေသာအခါွယး

ေၾကာငး့်ခငး့ငယးမြစုဵစျာ

ကိုယးေတားႀကီ့ရဲ႔

ကိုယးပျာ့ပဲ၈

ကိုယးေတားႀကီ့

လိပး်ပာလာ

ကပးေတာ႓မယး၇ ကိုယးေတားၾကျေတာ႓မယး၈
လိပး်ပာသျငး့ေပ့တဲ႓

နတးကေတားက

အေ်ခာကးမ

ဆုပးကိုငးထာ့တဲ႓

အနးတီခငးေလ့ ရဲ႔ လကးအုပးခ္ီ လကးအစုဵ ဟာ နဖူ့ေပၚမြာ တဆတးဆတး

ပုဗၺတလာယး ေတာငးႀကီ့မယးရဲ႔ နာမညးငယးမြ မြနးစျ ကိုဗ္တၱ ဟု ကိုဗ္တၱန႓ဲ

တုနးယငးစ်ပဳလာၿပီ၈

ဖူ့စာႏြစးခိုငး

ေရလာေ်မာငး့ စကးပါ အေမယဤး ကရမကး မာလာ ႀကိဳငးေလြာငး သီ့စုဵေပါငး့နဲ႓

ဟငး

ေစ႓ေစ႓ငယးမြ

မညီ

ေရႊဖ္ငး့ႀကီ့

နဲ႓

တစးသီ့မြတးဖျယး

ေရႊဖ္ငး့ငယးတို႓ ႏြစးသျယးထာ့်မတး ဖျာ့်မငးလတးေသား ေပါကၠဵ်ပညး႓ ပနး့ဆကးရာ
သျာ့ရာ

ေနာကးက္သညးဟု

ကိုဗ္တၱကို

ကျပးမ္ကးရာတျငး

စီ့က္မ္ကးရညး

တေတျေတျႏြငး႓ ေမ႓မြာ မႈိငး့ညြိဳ့ ကေလ့ႏြစးေယာကးကိုပငး ေရြ႔ေတားေမြာကး
ခုမၾကာသျငး့ေစဟု

သတငး့ရယးမြယူေဆာငး

ၾကာလြ္ငး

စိတးထဲ

မရႊငးဘဲနဲ႓

ရငးကျဲနာႏြငး႓ေၾကျမညး႓ေနရာ ခႏၶာငယးေ်ပာငး့ နတးအေပါငး့်ဖစး၏ အသစးကယးမြ

"ပုပၸါ့ေသလာ

ေွဆာလြ္မး့

ေဒွါနနး့်မငး႓ေခါငး

မုနး႓မ္ာ့ဖျယးေသား ပုပၸါ့မယးေတား ၾကျလြမး့ေပ္ားပါ႓ဘုရာ့"
မယးေတားပငးံ
လႈပးရြာ့တကးၾကျဖျယး

ၿပီ့တာနဲ႓တီ့လိုကးတဲ႓
ေကာငး့သလို

မယးေတားၾကျ

လျမး့ေမာ

ကပၸိတီ့လုဵ့ဟာ

နာက္ငးဖျယးလဲ်ဖစးတယး၈

စိတးႏုသူ မိနး့မသာ့ေတျကို ခဵစာ့ လႈပးရြာ့တုနး ယငးလာၿပီ့ မ္ကးရညး က္ခ္ငး
လာေအာငး ဖနးတီ့ႏိုငးစျမး့ လဲရြိတယး၈
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တီ့လုဵ့သဵ

နဲ႓

အတူ

ပုပၸါ့မယးေတားမ္ကးႏြာကေ်ပာငး့သျာ့ခဲ႓ၿပီ၈

ထိခိုကးနာက္ငးေနဟနး ပူပုဵပနး့မ္ကးႏြာဟာ ်မငးရသူ အေပါငး့ ကို သနာ့ ကရုဏာ
သကးေစတယး၈

သခငး်မငးသာဤီ့ဘုရာ႓
ဆနး့ဤာဏး်ခယး"

သုဵ့ေရျ႔ရြငး

မယးေတားက

ေပျ႓ပိုကးရငး့

ဘုနး့ေကရြငး

သခငး

သာ့ေတားႏြစးပါ့ရဲ႔

ႏႈတးခမး့ေတျ

ဘုဵပ္ဵနနး့မြာ

ပခုဵ့ေပၚကိုတစးလြညး႓စီ

တစးဆတးဆတး

တုနးလာတယး၈

မ္ကးရညးစေတျက ေၾကျက္ေတာ႓ မညး႓ ဟနး၈
"သကးလယး
စိမး့ရကးတယး

သကးလယး

သကးလယး

ေရႊေသျ့ရယး

မၾကငးနာ

သကးလယးေရႊေသျ့ရယး

မယဤးမျနး

မ္ကးရညးက္လာတတးသူက

(မယးေတားက

တယုတယ

စိမး့ေတာ႓

မၾကငးနာစိမး့ေတာ႓

ကိုယးေတားေလ့

လိပး်ပာစီ့တဲ႓

ေပျ႓ပိုကးလိုကးတုိငး့ မ်မငးလိုကးရဖူ့တဲ႓

အေမကို သတိရၿပီ့ မယဤးမျနး မ္ကးရညးကို ဘယးလိုမြ ထိနး့မရေတာ႓ဘူ့)၈
မ္ကးရညးက္ေနတဲ႓ ကိုယးေတားေလ့ကို ၾကညး႓ၿပီ့ ကိုယးေတားႀကီ့ကလဲ
မ္ကးရညး သျယး ်ဖာက္လာတတးေတာံ ကနာ့စီ့ေမရီဂ္ိနး့နဲ႓ အနးတီခငးေလ့တို႓
တူွရီ့အတျဲ၇

ပုပၸါ့မယးးေတား

သာ့ႏြစးပါ့ေခ္ာ႓ရငး့

တ်ခာ့ဘယးအတျဲမြ

ဘယးေရြ့ကဵငယး

လြလြ

ပပေေလ့

ကတယး၈

အကအဆုဵ့မြာ

ကပၸိတီ့လုဵ့်ပနးွငး

လာတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓မယးေတားပနး့စာ့ ေတာ႓မယး၈
"ပနး့ေဟွနး

ခုႏြစးေထျ

တိမးေတာငးနီလာေသျ့

ေဆျ့ဖျယး

ေမြ္ားေလေယာငး
သျယးသျယး

ညိဳ်ပာရီေမြာငး

ေတျေႏြာ

ေရယဤးေၾကာ

သာ့ေတား ႏြစးပါ့ ပခုဵ့ေတျကို မယးေတားပနး့စာ့ဖိ႓်ု ပငးတယး၈ ကနာ့ထဲက
နတးကေတား

အေ်ခာကးမေတျနဲ႓

မယးေတားကိုဆကးၾကတယး၈
မယးေတားကို

စီမဵဖနးလာ်ခယး

ၾကငးစဤီ့ကို

ေသျ့ဖူ့ နတးကယး သုဵ့ေရႊေၾကာ႓မယး" မ္ကးရညး သျယး်ဖာက္ၿပီ့ လကးအုပးခ္ီထာ့

ပရိသတး

ေတျပနး့ပျဲ၇

ပိုကးဆဵလညး့ဆကးၾကတယး၈

ကိုယးလိုရာဆုေတာငး့ၾကေပေရာ႓၈

သစးသီ့ပျဲကိုယးစီနဲ႓
အဲဒီအခ္ိနး

မြာ

မယးေတားကပနး့ေပါငး့စုဵကို

အာ့ရပါ့ရ ွါ့စာ့ရငး့ ေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႓ နာ့ေထာငးတယး၈
"မာလာဇီဇွါ

ေငျချာႀကိဳငးနဲ႓

်ဖာသညးမြာ

ကုဵဆနး့တယးဆိုေယာကး

ေ်မာကးေတာငး ဘယးဆီမြနး့ ေရႊသနး့ ညာမယး ေပ္ားဖျယးေဟွနး ကႏၱာၿမိဳငးတျငး့
ႀကိဳငးသငး့ေလ ေဂၚေရႊဖ"ီ
ပနး့တစးႀကိမး

လိုးကးမမီဘူ့ လို႓ ေ်ပာစမြတး်ပဳၾကတယး၈
"ရာေက္ားသကးပနး

တီ့လုဵ့နဲ႓

ေငျေသာငးယဵမြာ ေမာငးႏြဵလျမး့လို႓ ကၽျမး့ေၾက ်ပနးေ်ဖလဲ ေ်ပဘဲေမြားရုဵေ်မ"

စိိမး့ရကးတယး" မယးေတားကို လကးအုပး ခ္ီထာ့ရငး့က မခ္ိတငးကဲ ်ဖစးလာၿပီ့
ထုဵ့စဵအတိုငး့

လကးကိုငးပွ
ု ါေလ့ေတျနဲ႓ မ္ကးရညးကို သုတးၾကၿပီ့၈
သာ့ႏြစးပါ့ကို ေပျ႓ပိုကးႏႈတးဆကးၿပီ့ေတာ႓မြ မယးေတားကတစးပငးတိုငး

"ေတာၿမိဳငးစျနး့က လျမး့ေအာငးဖနးမၾကဵႏိုငး ကိုယးထူ့ၾကဳဵရ်ပနး ခ္စးတဲ႓သူ

လကးတငး

တဲ႓ သာ့ႏြစးပါ့နဲ႓ မယး ေေတားရဲ႔်ဖစးအငးကို ၾကညး႓ၿပီ့ ကနာ့ထဲက မိနး့မတခ္ဳိ႔

စာ့ၿပီ့

မယးေတားက

သာ့ေတားႏြစးပါ့

အလယးမြာ

တစးခါကတယး၈ ပနး့သုဵ့ ႀကိမး စာ့ၿပီ့ သုဵ့ခါကၿပီ့ တဲ႓ အခါမြ မယးေတား
ထျကးသျာ့ေတာ႓တယး၈ နဖူ့မြာ လကးအုပးခ္ီ လကးအစုဵကို တဆတးဆတး ရုိကးခတး
ရငး့ ေချက္သျာ့တဲံ ေမရီဂ္ိနး့ကို နတးကေတားေတျက ဆီ့ေပျ႔လိုကးၾကတယး၈
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အဲဒီအခ္ိနး

က္မြ

က္နးေနတဲ႓မငး့ႏြစးပါ့

ေခ္ာ႓ရမယးံ

အလြညး႓ေလ၈

နတးနနး့ရယး သာေပရငး့ကျယး

ကိုယးေတားႀကီ့ ကိုယးေတားေလ့က မယးေတား ကိုပို႓ၿပီ့ သူတို႓ေပ္ားၾကဤီ့မယး၈

နတးနနး့ႀကီ့က သာေပရငး့ကျယး

"စကၠွါ ဇမၺဴကၽျနး့ေတျမြ

ဆီ့ႀကိဳပါ ႏြမမ္ာ့ရယး

စာေမားကျနး့ တဵဆိပွ
း ငး

အလိ.ု ..ပုဵအေွ့ကိုကျာခဲ႓တယး"

ဖုနး့ေမာ႓သခငး

ေဟာ၇

ရေွခငး ေမခငးတို႓မြတးသာ့

သိပးႀကိဳကးတဲ႓

လာပါၿပီ၈
မငး့ႏြစးပါ့

ကိုယးေတားႀကီ့လိပး်ပာရြငး
သီခ္ငး့၈

သနာ့စရာ၇

အနးတီခငးေလ့

လျမး့စရာ

မငး့ႏြစးပါ့ရဲ႔

အသဵေတျပါတဲ႓သီခ္ငး့၈ ကိုယးေတားႀကီ့ ကိုယးေတားေလ့ လိပး်ပာပူ့ကပးေနတဲ႓

တိုငး့ အရိမႏၵာ

အနးတီခငးေလ့ နဲ႓ မယဤးမျနး အာ့ရပါ့ရ ခုနးေပါကးကၾကတယး၈ နတးကေတား

အမ္ကးရယး ဧကရာပ

ေတျက လကးခုပးတီ့ အာ့ေပ့ရငး့ ေဘ့ကေနအသာ ထိနး့ေပ့ဖို႓ အဆငးသငး႓
ရြိေနၾကတယး၈

တိုကးရတနာ ေက္ားေစမငး့ငဲ႓ႏြယး

အတီ့ပိုဒးက ဒို့ရိုကးသဵ တဒုနး့ဒုနး့ဟာ ခႏၶာကိုယးထဲက ေသျ့ေၾကာ

ကျယ.း ..မငး့်မတးႏြစးပါ့"

မြနးသမြ္ထဲကို တို့ွငးေသျ့ၾကျလာေစတယး၈ ဒို့ရိုကးသဵအလိုကး ကိုယးေတားေလ့

အဆိုေတားမရဲ႔ ေတာငး်ပဳဵ့မငး့ နတးသဵ ပစးၿပီ့လိွ
ု႓ ငးလာတဲံ မငး့ႏြစးပါ့

က

ေ်ခေထာကးကို

တဗုနး့ဗုနး့

ေဆာငး႓တယး၈

ကိုယးေတားေလ့ၾကမး့ေနၿပီ၇

ၾကျတိုငး့ တီ့လုဵ့ က သျကးလကး ်မဴ့ပ္ဵ ေနတယး၈ မငး့ႏြစးပါ့ရဲ႔လိပး်ပာရြငး

ကိုယးေတားေလ့ရဲ႔ ွတးလဲေတားပုဆို့ ေအာကးက လိပး်ပာရြငးရဲ႔ ထဘီ က

အနးတီခငးေလ့တို႓ တူွရီ့ကို လႈပးရြာ့ယိမး့ယိုငး ေစရုဵမက ခုနးခ္ငး ေပါကးခ္ငး

စညး့ႀကိဳ့ ေ်ပက္လာတယး၈ နတးကေတားေတျ ကိုယးေတားေလ့ကို ေ်ပ့ထိနး့ၿပီ့

လာေအာငး

်ပနးစညး့ေပ့ တဲ႓သူကစညး့၇ ေခၽျ့သုတးေပ့တဲံ သူသုတး၈

စျမးေဆာငးႏိုငးတယး၈

တစးကိုယးလုဵ့မြာ

လြညး႓ပတးသျာ့လာ

ေနတဲ႓ေသျ့ေတျ ၾကျလာေအာငး လဲ လုပးႏိုငးစျမး့ရြိတယး၈
"တို႓ညီေနာငးကျယး ေဖာငးေတားစီ့ပါလို႓
ေရလႈိငး့ေတျက တေဖျ့ေဖျ့
ေရလႈိငး့ေတျက တေဖျ့ေဖျ့ တေဖျ့ေဖျ့

ယပးခတးေပ့တဲံ
လာဆကးၾကတယး၈

ကေပ့

ကိုယးေတားႀကီ့

လုပးၾကတယး
တစးေယာကး

ပိုကးဆဵဆကးၾကသူက
ကေတာံ

ပရိသတးထဲ

မိတးေဆျေတျကို ပိုကးဆဵဆကးဖို႓ လကးညိဳ့ ေလ့နဲ႓်ပ်ပၿပီ့ ေခၚေနၿပီ၈ သူ ကိုယးတိုငး
လဲ

ပဵုေတား

စငးေအာကးက

မိနး့မႀကီ့ကိုအပးထာ့တဲ႓

သူ႓ပိုကးဆဵအိတးထဲက

က္ပးတနးႏြစးရာ အုပး ႏြစးအုပး ကို ထုတးလာတယး၈ နတးကေတား ေတျ်ဖာေပ့တဲ႓
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က္ပးတနးယပးေတာငးေလ့ေတျကို ကိုယးေတားႀကီ့ နဲ႓ ကိုယးေတားေလ့ ဟို ဘကး
ဒီဘကး ချဲကိုငးၾကတယး၈
"ေဟ...

ထိနး့လိုကးရတယး၈

ညီဘျာ့၇

လုပးစမး့ပါဤီ့ကျ၇

ခုနသီခ္ငး့ေလ့ဘာတဲ႓၇

တကး်ပငးရျကး်ပငး ဆိုတာ မပါေသ့ပါလာ့" "လာမြာေပါ႓ ဘုရာ့၈ ကိုယးေတားသာ
ပိသာေလ့ေတျမ္ာ့မ္ာ့

စျနး႓ၾကဲပါဘုရာ့၈"ရရမြာေပါ႓ကျာ၇

ေတာငး်ပဳဵ့မငး့

အေၾကာငး့ သိတယး မဟုတးလာ့ေဟ႓"
ဆိုငး့အဆိုေတားန႓ ဲ

အခ္ီအခ္

စကာ့ေ်ပာေနတဲ႓

ေတာငး်ပဳဵ့မငး့ရဲ႔

မာေက္ာတဲ႓ အသဵက္ယးက္ယးနဲ႓၈ မ္ကးႏြာကလဲ လျတးလပး ေပါ႓ပါ့ ်မဴ့ၾကျလ.ို႓ .
ကိုယးေတားႀကီ့စကာ့

ေ်ပာေနတာကို

ကိုယးေတားေလ့ကို

ကိုယးေတားေလ့ကေစာငး႓ရငး့

လူတစးေယာကး

"အဖျာေတား"

လာဆကးတယး၈ ရိုရိုေသေသ ခါေလ့ညျတးၿပီ့ အဖျာေတားလာဆကးတဲ႓ သူကို
ကိုယးေတားေလ့

က

အလိုမ္ကးထာ့ခ္ဳိခ္ဳိနဲ႓

ထုဵ့စဵအတိုငး့
လူညိဳေခ္ာ

ညီဘျာ့ရဲ႔"

အဖျာေတား
သူအသဵက

စကာ့မ္ာ့မလို
ေလ့ပါလာ့၈

ၾကညး႓လိုကးတယး၈

ကိုယးေတားေလ့ထကး

ငါ့ႏြစးေလာကး ငယးမယးထငးတယး၈ ဘယးလိုလဲကျယး နတးကိုၾကညး႓တဲ႓ အၾကညး႓
က၈

လျတးမက္ေအာငး
တစးမ္ဳိ့ပါလာ့၈

ကိုယးေတားေလ့လို

ညီဘျာ့ကိုႀကိဳကးမဲ႔သူမရြိဘူ့ဘုရာ့၇

ရုပးေခ္ာ၇

ကိုယးေတားေလ့မနညး့

"ကူညီႏိုငးရငး

ကူညီမြာေပါ႓

အေ်ပာေကာငး့

ကိုယးေတားေလ့

မဟုတးေတာ႓

မြာသာ

ေမာငး့မေတျ

ွိုငး့ွိုငး့လညး ေနတာ" "အဲဒါဘာ်ဖစးတုဵ့ကျ"
ကိုယးေတားေလ့

လိပး်ပာရြငး အနးတီခငးးေလ့ရဲ႔ မူရငး့ သဵေညြာငးညိညိ ေပ္ာကးၿပီ့ ်ပတးသာ့

အေမာေ်ဖေနဆဲ၈

လကးထဲက

ကိုယးေတားေလ့နာ့

မ္ကးႏြာနီရဲစ်ပဳၿပီ့

ကို

ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့

အသဵလဲတုနးစ်ပဳၿပီ

ညီဘျာ့က

ကပးလိုကးတယး၈"

ညီဘျာ့ကို

ကိုယးေတားေလ့ လို ေခ္ာတဲ႓လြတဲံ ေမာငး့မမ္ဳိ့ရြာေပ့ရမယးဘုရာ့"
ကိုယးေတားေလ့ က ညီဘျာ့ကို လညးပငး့ကပွါနဲ႓ ရြကးရိုကးရိုကးၿပီ့
လြညး႓ထျကးသျာ့ ေတာ႓တယး၈ ဆိုငး့သဵလညး့ ်ပနးစၿပီ၇ ကိုယးေတားႀကီ့ကေတာ႓
ကိုယးေတားေလ့ အ်ဖစးကို မသိလုိကးရြာဘူ့၈
"ေဟ႓... တကး်ပငးရျကး်ပငး
ေရႊ်ပဳဵ့ ဆုိ ရျာအေနာကးက ေခ္ာငး့ေပါကးကို ွငးတယး
်ပနးခ္ငးၿပီ ညီ့ေမာငးလြရယး
ေရႊေဖာငးေတား မစုဵရေအာငး

ကိုယးေတားေလ့ရငးေတျ

တဒိတးဒိတးခုနးလာရငး့က

ဢေ်ႏၵမပ္ကး၇

စီ့ကရကးကိုဖျာ လိုကးတယး၈ "ဘာမ္ာ့ ေလြ္ာကး တငးခ္ငးလဲေဟ႓ ညီဘျာ့၇
လိုဘာမြမရလို႓ စိတးပ္ကးေနတယး မဟုတးလာ့" "မြနးပါဘုရာ့၇ ညီဘျာ့ လိုတာကို
ရေအာငး ကိုယးေတားေလ့ တူညီႏိုငးပါတယး ဘုရာ့"

အလိ.ု ..ဆျဲစို႓ ညီလြေရ"
စိတးလႈပးရြာ့်မဴ့ၾကျဖျယး သီ့ခ္ငး့သဵဟာ ကိုးယးေတားေလ့ ရဲ႔ စိတးထဲက
အခ္စးစိတး

ေတျကို

အလျယးတကူ

လႈပးရြာ့

်မဴ့ၾကျ

လာေစတယး၈

တစးကိုယးလုဵ့ဟာ ေလထဲမြာ လျငး႓ေမ္ာ သျာ့့မတတး ေပါ႓ပါ့ လျတးလပးလို႓
လာတယး၈
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"လိုကးခဲ႓လို႓ေခၚ

ေရေမႊ့နဵ႓ေတျသငး့ထုဵေနတဲ႓

လိုကးခဲ႓လို႓ေခၚ
ဟိုေထာငး႓နာ့မြာ ဒီေထာငး႓နာ့မြာ

ကိုပဲသျာ့တဲ႓

လဲေလ္ာငး့ေနတဲ႓

အနးတီခငးေလ့

ေက္နပးေနတယး၈

ေပါ႓ပါ့ေနတယး၇

ရငးထဲမြာ

လျတးလပး

ရြငး့လငး့ေနတယး၈

ေနတယး၇

နတးေခ္ာ႓ၿပီ့တိုငး့

အနးတီခငးေလ့ ဒီအတိုငး့ပဲ ခဵစာ့ရေလ႓ရြိတယး၈ အနးတီခငးေလ့ရငးထဲက ပူပနးမႈ၇
စို့ရိမးမႈ၇ ေၾကာငးရျဵ႔ထိတးလနး႓မႈ၇ တငး့က္ပးမႈေတျ အာ့လုဵ့ ေလ္ာ႓ပါ့ ေပ္ာကးကျယး

ဒီေထာငး႓နာ့မြာ ဟိုေထာငး႓နာ့မြာ"
ကနာ့ေထာငး႓

နတးအွတးအစာ့ေတျၾကာ့ထဲမြာ

သျာ့တတးတယး၈ ရြငး့လငး့ေပါ႓ပါ့တဲ႓ လျတးလပး ေက္နပးဖျယး ကမၻာတစး ခုလုဵ့ကို
ကိုယးေတားေလ့ရဲ႔

မ္ကးလုဵ့ေတျနဲ႓

လူညိဳေခ္ာ ရဲ႔ မ္ကးလုဵ့ေတျ အၾကညး႓ခ္ငး့ ဆုဵ ၾကတယး၈
ဟိုေထာငး႓နာ့မြာ ဒီေထာငး႓နာ့မြာ
တို႓ညီေနာငး စဵနနး့ကျယး႓ေလ့"
ကိုယးေတားႀကီ့က ဆိုငး့သမာ့ေတျကို လကးပစးေၾက့ ခဏခဏေပ့ၿပီ့

အနးတီခငးေလ့ ေရာကးသျာ့ရသလိုပဲ၈
ဒါေၾကာငး႓လဲ အနးတီခငးေလ့ နတးပျဲသျာ့တယး၇ နတးေခ္ာ႓တယး၇
နတးယုဵတယး၇ နတးကို့ကျယးတယး၈ နတးေတျက သူတို႓တနးခို့နဲ႓ အနးတီခငးေလ့ရဲ႔
ရငးကိုရြငး့ေပ့တာကို့၈
အဲဒီအတျကး

နတးပျဲတစးပျဲ၇

တစးပျဲသျာ့ရငး

အနးတီခငးေလ့

ကေနသေရႊ႔ ကိုယးေတားေလ့ လဲ လိုကးကရငး့ လူညိဳေခ္ာနဲ႓ အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ငါ့ရာ၇ေ်ခာကးရာကုနးတယး၈ ဒါေပမယး႓ အနးတီခငးေလ့ ဘယးေတာ႓မြ မႏြေ်မာဘူ့၈

မ္ကးလုဵ့ခ္ငး့ဆုဵ ေနခဲ႓ၾက တယး၈

(လကးဖကးရညးတစးချကး

မငး့ႏြစးပါ့ လိပး်ပာချဲသျာ့တဲ႓ အခ္ိနးမြာ လိပး်ပာရြငးတွ
ူ ရီ့ႏြစးေယာကး
ပုဵလ္ကးကေလ့ ေတျ က္နးရစးခဲ႓ၾကတယး၈ တစးေယာကးေသာ လိပး်ပာရြငးကေတာ႓

ငါ့က္ပး

ေ်ခာကးက္ပးကိုေတာ႓

အနးတီ

ခငးေလ့

အလျနးႏြေ်မာတယး)၈
"ကဲ...ကိုယးေတားဘုရာ့၈

တပညး႓ေတားမႀကီ့

ဗိုကးချဲထာ့တာဘုရာ့၇

လိပး်ပာချာသျာ့တဲ႓ထိကို တုနးယငးေနဆဲ၇ ခႏၶာ ကိုယးတငး မက အသညး့ႏြလုဵ့ပါ

သိပးမၾကမး့နဲ႓ ဘုရာ့၈ ယဤးယဤးေလ့ပဲ လိပး်ပာစီ့ေတားမူပါေနား" အနးးတီခငးေလ့

တုနးယငးလို႓ေနဆဲပါလာ့၈

မ္ကးစိဖျငး႓ၾကညး႓လိုကးတယး၈

မယဤးမျနတ
း ို႓ တူွရီ့ႏြစးေယာကးလုဵ့ရဲ႔ အွတးအစာ့ ေတျ ေခၽျ့ေတျနဲ႓

ေဘ့နာ့မြာ

အသကးရြစးဆယး

အတျငး့

အဘျာ့ႀကီ့တစးေယာကး

ရႊဲနစးေနတယး၈ ေမရီဂ္ိနး့တို႓ ကနာ့ရြငးတို႓ရဲ႔အိမးေပၚမြာ အွတးအစာ့လဲရငး့က

ကိုႀကီ့ေက္ားေခ္ာ႓ဖို႓

ေ်ခပစးလကးပစး အနာ့ယူ ၾကတယး၈

တုိငးတညးေနတာ၈ ပါ့ေရတျနး႓ေနတဲ႓ ပါ့်ပငးမြာ သနပးခါ့ေတျက မႈနးေဖျ့လို႓၇ နာ့ေရ
တျနး႓ေနတဲ႓

နတးွတး

နတးစာ့

နာ့ရျကးႏြစးဖကးမြာေတာ႓

ေတျွတးရငး့
ႀကီ့မာ့လြတဲ႓

ကိုႀကီ့ေက္ားကို
စိနးနာ့ကပးႀကီ့က
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တျဲက္ေနတယး၈

ဟိုတုနး့က

တိုငး့မငး့ႀကီ့

ကေတားတဲ႓၇

သာ့သမီ့ေတျက

ေ်ခာကးအိပးမကး တစးလေလာကး မမကးေတာ႓ မြာကိုပဲ၈ နတးပျဲ တစးပျဲ ၿပီ့သျာ့ရငး

အမ္ာ့ႀကီ့၇ ်ခဵႀကီ့တစး်ခဵထဲမြာ စုေနၾကၿပီ့ အဘျာ့ႀကီ့က ပစၥညး့ ေတျကို လုၾက

အဲဒီေ်ခာကးအိပးမကးက

တစးလေလာကးေတာ႓

ယကးၾကနဲ႓ အ်မဲတမး့်ပသနာ်ဖစးေနၾကတာပဲ၈

ဘတးစးကာ့ဂိတး

ထုဵ့စဵအတိုငး့

ေမရီဂ္ိနး့နဲ႓ နတးပျဲေတျမြာ အဲဒီအဘျာ့ႀကီ့ကို အ်မဲတမး့ ေတျ႓ရတယး၈
အဲဒီ အဘျာ့ႀကီ့လိုပဲ ငါ့ရာ၇ တစးေထာငး အကုနးခဵၿပီ့ ဆိုငးရာပိုငးရာ နတးေတျကို
ေခ္ာ႓ၾကမယး႓ ကနာ့ထဲမြာ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိေသ့တယး၈
"ဟိုတစးပျဲတုနး့က
ကိုယးေတားက
ကိုယးေတား

လဲဒီလိုပဲ

်ဖညး့်ဖညး့ပဲ

မေပ္ားရရြာဘူ့ေပါ႓"

ရြာပါတယး

အဲဒီအဘျာ့ႀကီ့

ရရြာပါတယး

စိတးတိုငး့

ေခ္ာ႓တာ

က္ေတာ႓

အနးတီခငးေလ့

ခဏခဏ ်မငးဖူ့ ပါတယး၈ ပွါစေလ့ႏြစးဖကးကို လကးပိနးပိနး ေလ့ေတျနဲ႓ကိုငးၿပီ့
သူ႓ခႏၶာကိုယးေလ့ကို

်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့

ယိမး့ၿပီ့

ၾကညးလငးေနတ႓ဲ

လူေတျက္ပးခဲေနတာကို

အနးတီခငးေလ့ရဲ႔

်မငးရေတာ႓

စိတးကေလ့

နညး့နညး့

ေနာကးခ္ငးလာတယး၈ ဘတးစးကာ့က တစးအာ့က္ပးရငး အနးတီခငးေလ့မူ့ၿပီ့
အသကးရြဴ

မွ်ဖစးမယး၈

ခါ့ပိုကးႏႈိကးရနးကိုလဲ

စို့ရိမးရတယး၈

ဒါေပမယး႔

တကးစီငြာ့ခေ်ခာကးဆယး၇ ခုႏြစးဆယး ကို က္ေတာ႓လဲ ႏြေ်မာ်ပနးေရာ၈

ေလြ္ာကးရတယး၇

လိပး်ပာစီ့

မြာ

ေေပ္ာကးသျာ့တတးတယးေလ၈

ွၿငိမး႓ၿငိမ႓းေခ္ာ႓ေတာ႓တာပဲ၈

မ္ကးလုဵ့ေတျမြိတးလို႓ (အဘျာ့ႀကီ့က အသကးႀကီ့ၿပီေလ)၈

"အနးတီအပ္ဳိႀကီ့တို႓

ေစာငး႓ၿပီ့မြ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ တူွရီ့ႏြစးေယာကး်ပနးလာခဲ႓ၾကတယး၈

်ပနးလာၾကမလာ့"

တူွရီ့ႏြစးေယာကး

ေခါငး့ေတျ လမး့ေဘ့ကို ခ္ာခနဲ လညးသျာ့တယး၇ ေဟာေတား႓ ဘယးသူပါလိမး႓လို႓၇
ေအာကးလႊာက
လူကိုမ္ာ့

ဟိွ
ု ိုငး့ဆရာပါလာ့၇

အနးတီအပ္ဳိႀကီ့တဲ႓၈

မႀကိဳကးတာ

ေလာကမြာမရြိ

ႏႈတးဆကးၿပီ့မြ

ေမရီဂ္ိနး့ကိယ
ု းတိုငး ပခနး့ဆငး့ (ကိုႀကီ့ေက္ားေခ္ာ႓၇ၾကကးေလာငး့)တာကို

တူွရီ့၇

သူေမ့ပုဵကို

ဘူ့

ကျမး့ယာဆိုငး

အပ္ဳိႀကီ့ကို
ဆိုတာ

ကေနႏႈတးဆကးေနတာ၈

အပ္ဳိႀကီ့

ေခၚတာေလာကး

သငး့မသိဘူ့

ဖ္တးခနဲသတိရသျာ့တယး၈

လာ့၈

်ပနး်ပဳဵ့်ပ

်ပနးလာၾကပလာ့လို႓

ငါတို႓ကို သူေမ့တာပါ၇ အဲလိုေမ့ရေအာငး ငါတို႓သျာ့တဲ႓ ေနရာကို သူသိလို႓ လာ့၈
"ကၽျနးေတားလဲ

်ပနးမြာ၇

အနးတီတို႓အေဖားမရြိရငး

ကၽျနးေတားမိနး့မ

ဘတးစးကာ့ဂိတးကို လမး့ေလြ္ာကးၾကရငး့ တူွရီ့ႏြစးေယာကးလုဵ့စကာ့

အေဖားလုပးၿပီ့ လိုကးခဲ႓ပါ႓မယး...ဟဲဟ"ဲ ကျမး့တွါ့ွါ့၇ တဟဲဟဲနဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

ေတျသျကး ေနၾကတယး၈ တူမ လုပးသူ ရဲ႔အသဵကသျကးရုဵတငးမက ရႊငးေနတယး

သူ႓ထုဵ့စဵ အတိုငး့ ေပါကးကရေ်ပာရငး့ အနးတီခငးေလ့တုိ႓နဲ႓ ဘတးစးကာ့ဂိတး မြာ

ဆိုတာကို

အတူတူရပးတယး၈ ဆရာက...ဒီနာ့မြာ စာသငးရသလာ့"

ေသခ္ာနာ့

လြဲေနတုနး့မြာ

ေထာငးၾကညးရ
႓ ငး

အိမးေအာကးး်ပနးဆငး့သျာ့

သိႏိုငးတယး၈
တဲ႓တူမကို

ႀကီ့ေတား

လုပးသူ

ႀကီ့ေတားလုပးသူ

သတိမထာ့ လိုကးမိဘူ့ေလ၈
တူွရီ့ႏြစးေယာကးစလုဵ့

"ဟုတးတယးခငးဗ္၇
နတးပျဲအိမးနဲ႓

ကိုယး႓အေတျ့နဲ႓ကိုယး

ေက္နပး

ေပါ႓ပါ့

ေနၾကတယး၈ အနးတီခငးေလ့ စိတးအခ္မး့သာဆုဵ့ ကေတာ႓ ငလ္ငး လႈပးတဲ႔

ကၽျနးေတားွ
႓ ိုငး့တစးွိုငး့က

ငါ့အိမးေက္ားေလာကးမြာ၇

နတးပွ
ျဲ ငးရပးေသ့တယး"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို

ကၽျနးေတား

အနးတီခငးေလ့ရငးထဲ

မ္ကးစိပ္ကး၇

ဒီနာ့မြာ

အနးတီတို႓

အသျာ့တုနး့ကေတာငး
ဒိနး့ခနဲ

မ္ကးႏြာပ္ကးနဲ႓

ေဆာငး႓ခုနးၿပီ့
ၾကညး႓လိုကးတယး၈
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ကိွ
ု ငး့ေအာငးကေတာ႓

ဘာမြမ်ဖစးသလို

ကျမး့ေသျ့

ေထျ့လိုကးေသ့တယး၈

"အိ.ု .. ဘာရြကးရမြာလဲ အနးတီကလဲ နတးပျဲဆိုတာ ရို့ရာအစဤးအလာ

အနးတီတုိ႓ တူွရီ့က အရမး့ကို အက ေကာငး့တယးဗ္ ဟဲဟဲ "အဲ....ဟိုသငး့၇

တစးခုပဲဤစၥာ၇

ဒီလိုေလ"

အနးတီရယး ကိုယဟ
းံ ာကိုယး နတးပျဲသျာ့တာပဲ၇ ကတာပဲ ဘယးသူ ဘာထငးထငး

အနးတီခငးေလ့ အသကးရြဴ ရပးမလို်ဖစးသျာ့ရာက အာ့ယူထျကးလာတဲ႓
ဗလုဵ့ဗေထျသဵ

ေညြာငးညိညိဟာ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ရဲ႔ရယးသဵေအာကးမြာ

ေပ္ာကးကျယးသျာ့ခဲ႓တယး၈ "ကၽျနးေတား ေတာငးအနးတီတးို႓်မငးၿပီ့ ကခ္ငး ခုနးခ္ငး
သလို

်ဖစးလာလို႓

တကယးေကာငး့တဲ႓

ကိုယး႓ကိုကို

မနညး့ထိမး့ထာ့

နတးခ္ငး့ေတျဗ္ာ၇

နတးဒို့

ရတယး၈

ဆိုတာက

ဟဲ..ဟဲ

ေပါ႓၇

အဲ...

နတးကပး

မကပးတာေတာ႓

ကၽျနးေတား

တိုကးကလူေတျကေတာ႓

မသိဘူ့၇

ဘာ်ဖစးလဲ

ကၽျနးေတားေ်ပာမြသိမြာပါ၇

စိတးခ္

ကၽျနးေတားကေတာ႓ ႏႈတးလုဵ တယး" အနးတီခငးေလ့ မ္ကးႏြာွငး့လကးသျာ့လို႓မြ
မဆုဵ့ခငး ကိွ
ု ငး့ေအာငးက တဟဲဟဲရယးလိုကးတယး၈
"ဟဲ...ဟဲ

ကၽျနးေတားကေတာ႓

ႏႈတးလုဵပါတယး၇

ကၽျနးေတားေတာံ

ၾကာ့တာနဲ႓

ေ်ပာတဲ႓သူေတျ ႏႈတးမလုဵမြာပဲ ကၽျနးေတားစို့ရိမးတာ၇ ဟဲဟ.ဲ .ဟဲဟဲ ကာ့လာ့

ေသျ့ထဲသာ့ထဲက ၾကျရျၿပီ့ ခုနးခ္ငးေပါကးခ္ငး လာတာပဲ၈ ဟဲ..ဟဲ ကၽျနးေတားက

ၿပီအနးတီ၇ လာလာ" အပ္ဳိႀကီ့ မ္ကးမြာ ်ဖစးသျာ့ပုဵကို ၾကညး႓ၿပီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးပၿို ပီ့

သုဵ့ဆယး႓ ခုႏြစးမငး့ကို မႀကိဳကးေပမယး႓ နတးခ္ငး့ေတျက ဘယးလိုႀကိဳကးမြနး့

ေနာကးခ္ငး ေ်ပာငးခ္ငးလာတယး၈ အပ္ဳိႀကီ့မ္ာ့ ဒီလိုတုနး့တာေၾကာငး႓ အပ္ဳိႀကီ့

မသိဘူ့၇ ကၽျနးေတား႓မြာ နတးခ္ငး့ တိပးေချေတျ အကုနး ရြိတယး"

်ဖစးတာပဲ၈

အနးတီခငးေလ့ က သူ႓ဟာသူ ကရာ့ေရလျတးေနတဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို
ဘာ်ပနးေ်ပာ ရမြနး့မသိဘဲ ေင့ေၾကာငးေၾကာငး နဲ႓ၾကညးံ တယးေတားေသ့ရဲ႔၇
သူကေလြာငးေတာ႓
ရြကးစရာႀကီ့၈

မေလြာငးဘူ့၈

ကဲ႓လဲမကဲ႓ရဲ႔ဘူ့၈

ၾကဵၾကဵဖနးဖနး

ဒါေပမယး႓

သူနဲ႓မြေတျ႓ရတယး၈

ရြကးေတာ႓

ရျာရို့ကို့ေပါကး

လျယးအိတးတစးလုဵ့ နဲ႓ ေလြ္ာကးလဲ ေလြ္ာကးႏိုငးပါေပရဲ႔ေတား၈ ဘာပဲေ်ပာ ေ်ပာ
သူက

ေ်ပာခ္ငးရငး

စျတးေ်ပာမယး႓လူ၈

ဟိုဂျတးႏိုကး

မႀကီ့

ေဒၚစပးစုကိုမ္ာ့

ေ်ပာမိရငးေတာံ၈ အနးတီခငးေလ့ အသကးရြဴမွခ္ငးသလို်ဖစးလာတယး၈
အငး့...ဟိုသငး့၇
ခုနးတာေပါကး

နတးက

တာနဲ႓ေဘ့်မငးရငး

ေနတဲ႓အခ္ိနးကေလ
ရြကးစရာႀကီ့

နတးသေဘာဆိုေတာ႓

ေပါ႓ကျယး၇

ကာ့ေပၚမြာ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

လြမး့ေအား

ေ်ပာလိုကးတယး၈

"ေနာကးတစးခါသျာ့ရငး ကၽျနးေတားေခၚေနားအနးတီ ကၽျနးေတားနတးတစးပါ့ပူ့ခ္ငးလို႓
ဟဲဟဲ ကိုႀကီ့ေက္ား ကိုႀကီ့ေက္ား ကိုေတာံ ကၽျနးေတားက အရမး့ၾကညးညိဳတာ
အႀကိဳကးခ္ငး့တူလို႓ ဟဲ...ဟဲ၇ အနးတီတို႓ နတးကေတား က အ်ဖဴကိုအေရာငး
ဆို့ထာ့တဲံ ရမးေတျ ဘာေတျေတာ႓မလုပးတတးပါဘူ့ေနား ဟဲဟ"ဲ
တူွရီ့ႏြစးေယာကးစလုဵ့ မၾကာ့ခ္ငးေယာငးေဆာငးၿပီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို
စိးတးထဲကေန က္ိးနးဆဲ လိုကးၾက တယး၈ ဟငး့...ၾကညး႓ေနပါ၇ နတးရုိကးမယးး႓လ၇ူ
မုတးသျာ့ေအာငးကိုငးလိုကးစမး့ပါ ေဖႀကီ့ေက္ားရယး၈ ႏြမႀကီ့တို႓ မ္ကးစိေအာကး
မြာ တငး်မငးပါရေစ၈ သူေၾကာငး႓ ႏြမႀကီ့တို႓ရဲ႔ အၾကညးဓာတးေလ့ပ္ကးရပါၿပီ၈

အနးတီခငးေလ

ဟိုသငး့... တိုကးကလူေတျက တစးမ္ဳိ့ထငးမြာ"

+++++
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အပိုငး့ (ဿ၃)

ရုဵ့ပိတးရကး စေန တနဂၤေႏျေန႓ေတျဟာ ဖို့ဘတငး အဖို႓ေတာ႓ အလ္ငးေန႓
ေတျထကး စာရငး နညး့နညး့ ထူ့်ခာ့ေ်ပာငး့လဲတတးတဲ႓ ေန႓ကေလ့ေတျ်ဖစးတယး၈
စေန တနဂၤေႏျႏြစးရကး မြာ ရုဵ့ပိတးတသ
ဲံ ာ့လုပးသူ အိမးမြာရြိတယး၈ ေက္ာငး့ပိတးတဲံ
ေ်မ့အ်မႊာႏြစးေယာကး ရြိတတး တယး၈ (မရြိတာကမ္ာ့ပါတယး)၈ ထုဵ့စဵအတိုငး့
အာကာတို႓ သာ့အမိ (ေ်မ့ေယာက္းာ့ေလ့နဲ႓ ေခၽျ့မ) ကေတာ႓ စေန တနဂၤေႏျလဲ
ထျကး်မဲပဲ၈
ဖို့ဘတငး အဖို႓ေတာံ အလ္ငးေန႓ေတျလို ွရနးတာမြာ လကးဖကးရညးအို့
တစးလုဵ့နဲ႓

တစးေယာကးတညး့

တငုတးတုတးတုတး

မေနရေတာ႓ဘဲ၇
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သာ့နဲ႓စကာ့ေ်ပာလို႓ရတာ၇ အဲ်မႊာ ညီမရဲ႔စာစာ စာစာအသဵေလ့ေတျ ၾကာ့ေနရ

အေွ့ႀကီ့

တာဟာ အေ်ပာငး့အလဲေလ့ေတျေပါ႓၈

ဒီေကာငးွါသနာပါပုဵကလဲ ၾသခ္ ေလာကး ပါေပရဲ႔ တကယး...တကယး၈

အ်မႊာညီမအိမးကမထျကးမခ္ငး့ ဖျငး႓ေနတတးတဲ႓ ကကးဆကးက သီခ္ငး့သဵ

ၿမိဳ႓နယးေဘာ႓

ေ်ခာကးေသျ႓

ေသ့ေသ့

ဆူဆူညဵညဵ

စိုစိုေ်ပေ်ပ

်ဖစးေနတာကို

ဖို့ဘတငး

ေဘာ႓လုဵ့ပျဲခ္ိနးကို

ၾကညး႓တာေလ၈ေဘာလုဵ့ပျဲကို

တီဗျီကလာတဲ႓ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေဘာံလုဵ့ပျဲကာ့တုိေလ့က စၿပီ့တိုငး့နဲ႓်ပညးနယး၇

ေတျကလဲ ဖို့ဘတငး နာ့လညး ေပမယး႓ နာ့မၿငီ့ပါဘူ့၈ အလ္ငးေန႓ေတျလို
မေနဘဲ

လိုေသ့တဲ႓

လုဵ့ပျဲမက္နး
ေလ့န႓ဲ

ေနာကးဆုဵ့လမး့ေဘ့မြာ

ကနးေနတဲ႓ပျဲ

သာ့ေပါ႓၈

ငယးငယးကလဲ ဒီေလာကးစျဲစျဲ်မဲ်မဲမဟုတးပါဘူ့၈ ကနးလဲခဏပဲ ၾကညးလဲခဏပါပဲ၈

ကေန မ္ကးႏြာမၾကညးမသာ နဲ႓ထၿပီ့ ဧညး႓ခနး့ၾကမး့်ပငးကို ဟိုေကာငးမ ေတျက

ွါသနာ

မပါခဲ႓ပါဘူ့၈

ကုနးေနၿပီ၈

ဖို့ဘတငးလဲ

်ဖစးသျာ့ၿပီ၈ ဧညး႓ခနး့ ကုလာ့ထိုငး ေပၚမြာ သတငး့စာကို ဇိမးနဲ႓ဆျဲၿပီ့ ဖတးေနရာ

ဒါေလာကး

ရပးၾကညး႓တဲ႓ေကာငး၈

ေဘာ႓လုဵ့

သေဘာက္တယး၈ သဘာွ မက္တဲ႓သူကေတာ႓ သငး့တုိ႓အေဖ ဖို့ဘတငးရဲ႔

ဟိုေကာငးမႏြစးေကာငး ကကးဆကးစ ဖျငး႓လိုကးတာနဲ႓ သူ႓မ္ကးႏြာတစးမ္ဳိ့

ငယးငယးတုနး့က

ေတာငး

ကေလ့ေတျ

ဒီေကာငး

အသကးၾကီ့မြ ဘာ်ဖစးလို႓ ဒီေဘာ႓လဵု့ပျဲ ၾကညး႓တဲ႓ ွါသနာ ဒီေလာကးစျဲလနး့
သျာ့တယးမသိဘူ့၈
ရုဵ့ဖျငး႓ရကးေတျမြာေတာ႓

(တိုငး့နဲ႓်ပညးနယးပျဲကလျဲရငး)

သီခ္ငး့ဖျငး႓ၿပီ့ ၾကမး့တိုကး ၾကေတာ႓မယးေလ၇ သတငး့စာကို လကးကကိုငးၿပီ့

ဒီေလာကးမဆို့ဘူ့၈

ဖို့ဘတငးရဲ႔

ထီ့တစးေခ္ာငး့ နဲ႓ လိုကးလို႓ရြာတယး၈ အဲ ပျဲရြိေၾကာငး့ စုစ
ဵ မး့ရထာ့ၿပီ့ သာ့

လျကးေ်မာကး

နယးေ်မ

ွရနးတာကို

ထျကးလာတတး

တယး

ရုဵ့ပိတးရကးခုလို

ဆိုရငးေတာ႓

အခ္ိနးၾကာလာတာ နဲ႓အမြ္ သူ႓မ္ကးႏြာက ပိုၿပီ့မႈနးမႈိငး့လာတတးတယး၈

ေတာ႓တာပဲ၈ သူ႔မယးရုဵ့ပိတးရကး တ်ခာ့ လုပးစရာလဲ မရြိဘူ့ေလ၈ အိမးလညး့

အသဵေတျရြိရာကို လြမး့လြမး့ ၾကညး႓ရငး့ ေလြ္ာကးေ်ပ့စရာမရြိတဲ႓ အခနး့က္ဤး့
ကေလ့

ထဲမြာ

ဟိုဟိုဒီဒီ

ေလြ္ာကးေန

ဖို့ဘတငးမြာေတာ႓

သာ့ကိုၾကညး႓ၿပီ့

ကိုယး႓သာ့သမီ့ပဲ၈

ေ်ပာလိုကး

တတးတယးး၈

အာ့မလို

ပါလာ့

ခကးတဲ႓

ေကာငးဘဲ

အာ့မရဘဲ်ဖစးေနရတာပဲ၈

ကကးဆကး်ပနးပိတစ
း မး့

တစးေနကုနးနာရီ

စေနမ္ဳိ့ကေတာ႓

ဖေအနဲ႔စကာ့ေ်ပာလိုကး သတငး့စာကို အ်ပနး်ပနး အလြနးလြနး ဖတးလိုကးနဲ႓

ကကးဆကးသဵ ေတျနဲ႓လိုကးဆိုတဲ႓ သမီ့ႏြစးေယာကးအသဵ ေရာေထျ့ေနတဲ႓

ေဘာ႓လုဵ့ပျဲခ္ိနးကို

တနဂၤေႏျမ္ဳိ့

ဒီေကာငး

ၾကညး႓ၾကညး႓နဲ႓

လုပးေန

မလညးဘူ့ မိနး့မအလုပးေနာကးလဲ မလိုကးခ္ငးဘူ့ လကးဖကးရညးဆိုငး ေတျ
ဘာေတျလဲ ဒီေကာငးကမ သျာ့တတးဘူ့ သူကလကးဖကးရညးဆိုငးမြ မႀကိဳကးဘဲ၈
သူႀကိဳကးတာ က ဘီယာကို့၈
အငး့...ဒီေကာငးေ်ပာဖူ့တယး၇

အေဖေရတဲ႓၇

ေဘာ႓လုဵ့ပျဲမြာ

ေရခဲစိမး

သမီ့တုိ႓

ဘီယာေလ့ တစးဘူ့ေလာကး ်မဳဵ႔ၿပီ့ ၾကညး႓ရတဲ႓ အရသာဟာ ဘာနဲ႓မြမတူဘူ့

တုိ့တို့ဖျငး႓စမး့သမီ့တို႓ ေ်ပာပါလာ့၈ မေ်ပာဘူ့ မ္ကးႏြာအိုအိုနဲ႓ ေလ့ဆယး႓ငါ့ေပ

အေဖေရာတဲ႓၈ တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႓ ဘီယာလဲကုနး၇ ပျဲကၾကမး့လာေရာ၇ အာ့မလို

အရြညးကိုပဲ ပတးခ္ာလြညး႓ေနေတာ႓တာပဲ၈ တစးတစးခ္ကးခ္ကး နာရီကိုၾကညး႓တယး၈

အာ့မရ်ဖစးလာရငး ဘီယာဘူ့ချဵကို တအာ့ညြစးၿပီ့ ေအားရတာလဲ သိပးေကာငး့
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တာတဲ႓၈ ေပါ႓သျာ့ တာပဲတဲ႓၈ ်ပနးအထျကးက္ ဘီယာဘူ့ချဵေလ့ လကးထဲမြာ

အတျကး

ပိနးရြဴဵေနလိုကးပုဵက ်မငးလို႓ေတာငး မေကာငး့ဘူ့တဲ႓၈

လြညး႓ၾကပါဤီ့လို႓ ဖိတးမႏၱက ်ပဳလိုကးပါရေစခငးဗ္ာ"

ဒီေကာငးေ်ပာဖူ့တယး၈ သူေ်ပာပုဵ ေထာကးရငး ဒီေကာငး ေဘာ႓လုဵ့ပျဲ
ေအားတာပဲ

ကိုယးငယးငယးကလဲ

ဘယးလိုေအားတယး၇

ေအားဖူ့တာပဲ၈

ဘယးေလာကး

ေဘာ႓လုဵ့ပျဲေအားတဲ႓ေကာငး

အသဵထျကးတယးဆိုတာ

သိသာ့ေပါ႓၈

ကၽျနးေတားမ္ာ့ရဲ႔

ဣေနရာ

ဣဌာနသို႓

ၾကျလြနး့လို႓

ကဵစမး့

အ်မႊာညီအစးမ ရဲ႔ ကကးဆကးသဵကို ဖုဵ့လႊမး့သျာ့တဲ႓ ထီသမာ့ေအားသဵကို
ဖို့ဘတငး နာ့ေထာငး ေကာငး့ေကာငး့ နဲ႓ နာ့ေထာငးေနဆဲ ေနာကးသီခ္ငး့
သဵတစးခုက

အလုဵ့အရငး့နဲ႓

လြိမွ
း႓ ငးလာတယး၈

သီခ္ငး့သဵ

ကေတာ႓

ဒါေပမယး႓ ခကးတာ ကေဘာ႓လုဵ့ပျဲမြာ ေအားတဲ႓အသဵကို ေဘာ႓လုဵ့ပျဲမြာ ဒီေကာငး

သာယာနာေပ္ားဖျယးပါ ေၾက့စညးသဵေလ့နဲ႓ ဓမၼသီခ္ငး့ေပါ႓၈ ်မစိမး့ေရာငးလမး့

ထာ့ခဲ႓တာက ခကးတာ၈ အိမးကိုယူလာခဲ႓ၿပီ့ အဲဒီအသဵမ္ဳိ့နဲ႓ မယာ့သာ့သမီ့ကို

အတျငး့မြာေနထိုငး ၾကကုနးတဲ႓ သဒၶါၾကညးလငး ပါရမီရြငးတို႓ခငးဗ္ာ့၇ ကၽျနးေတားမ္ာ့

အုပးခ္ဳပးရငး ဘယးေလာကးမ္ာ့ေကာငး့မလဲ၈

ႏြစးစဤးက္ငး့ပ်မဲ်ဖစးတဲ႓

ဖို့ဘတငး

နာ့ကာ

ွရနးတာ

လကးတနး့ေပၚမြာ

သာ့လုပးတဲ႓သူ

လကးေထာကးၿပီ့ လာရပး်ပနးတယး၈ ဖို့ဘတငးက စကာ့စမလို႓
လိုကးကာ

ရြိေသ့

ရုတးတရကး

သီခ္ငး့သဵတစးသဵက

ေခ္ာငး့ဟနး႓

က္ယးေလာငး

လြစျာ

ေပၚလာတယး၈

ဆျမး့ဆကးကပး

ဆျမး့ဒကာမမ္ာ့အ်ဖစး
လိုကးပါတယး၇

မဟာပ႒ာနး့

ရျကးဖတးပူေဇားပဲျႀကီ့မြာ

လြဴဒါနး့ရနးအတျကး

ကုသိုလးေတားပါွငးၾကပါဤီ့လို႓

မိမိတို႓တကးႏိုငးသေလာကး

တစးက္ပး၇

ဆျမး့ဒကာ၇

တိုကးတျနး့

ႏႈိ့ေဆား

ႏြစးက္ပး၇

ငါ့က္ပး၇

တစးဆယးကုသိုလးပါွငး်ခငး့ အာ့်ဖငး႓ သဵဃာေတား အပါ့မ္ာ့စျာရဲ႔ ဆျမး့ဒကာ၇
ဆျမး့ဒကာမ မ္ာ့်ဖစးႏိုငးၾကပါတယး၈

အ်မႊာညီမဆီကမဟုုတးဘူ့၈

တိက
ု းေအာကး

လမး့ထဲကလာတာ၈

ေၾသား...ထီဘီ့၇ ထီဘီ့ ထီစကးဘီ့ေလ့ ေတျလာတာ၈ သူတို႓က ရုဵ့ပိတးရကး
ေတျဆို နဵနကးပိုငး့ လာတကးတယး ၾကာ့ရကးေတျ ဆိုရငးေတာ႓ ညေနဘကး
အ်မဲလာၾကတယး၈
"်မစိမး့်ပာလမး့မြာ
ေတားေလာငး့

သဵဃာေတားမ္ာ့ကို

အသဵမစဲ

မ္ာ့ခငးဗ္ာ၇

"ဒီေခတး၇
ဆစးတယးနဲ႓

ဒီအခါ

ဆျမး့ဒကာ၇

ငါ့သိနး့၇

ေသေဌ့ေလာငး့၇
ဆယးသိနး့

၇

ေသေဌ့မ

ဆယး႓ႏြစးသိနး့၇

ႏြစးဆယး႓ခုႏြစးသိနး့ တို႓ကို ႀကိဳကးရာေရႊ့ဖို႓အတျကး ေအာငးဘာေလထီလကးမြတး၇
မဂၤလာစုဵတျဲ၇ အထူ့မဂၤလာစုဵတျဲမ္ာ့နဲ႓ ကၽျနးေတားမ္ာ့ လာခဲ႓ပါၿပီ၇ ေသေဌ့ေလာငး့
ေရႊ့ခ္ယးပျဲကို မဆငးႏႊဲရ မရြိ ေလေအာငး ဆုႀကီ့မ္ာ့ကို လကးွယးပိုငးပိုငးရရြိႏိုငးဖို႓

တစးက္ပး၇

ဆျမး့ဒကာမ်ဖစးႏိုငးဖို႓

ႏြစးက္ပး၇

အချငး႓အေရ့

ငါ့က္ပး

ကၽျနးေတားတို႓

ဘယးမြာရႏိုးငးပါမလဲခငးဗ္ာ၇ သို႓ေသား်ငာ့ ကၽျနးေတားမ္ာ့ မဟာပ႒ာနး့ ရျကးဖတး
ပူေဇားပျဲႀကီ့မြာေတာ႓်ဖငး႓

ေနထိုငးၾကတဲ႔

ဒီသမယႀကီ့မြာ

မိမိတို႓တကးအာ့အမြ္

အဲဒီအချငး႓အေရ့ကို
မိမိတို႓

တစးႏိုငတ
း စးပိုးငး

ရႏိုငးၾကပါၿပီ

ဒါေၾကာငး႓မို႓လို႓

ကုသိုလးေတားမ္ာ့ပါွငးၾကဖို႓

ဒီေနရာကေနၿပီ့ တိုကးတျနး့ႏႈိ့ေဆားလိုးကးရပါတယးခငးဗ္ာ"
ဟုတးေပတာပဲ
ေထာကးခဵမိ

တဲ႓အ်ပငး

ဟုတးေပတာပဲ
သူ႓အိးတးေထာငး

ဖို့ဘတကးက
ထဲက

ေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႓

ထညး႓ထာ့ၿပီ့

ဘယးေတာံ

မြမသုဵ့်ဖစးတဲ႓ ငါ့က္ပးတနး အသစး ေလ့ေတျကို စမး့ႏိႈကးမိတယးး၈
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"်ဖဴ်ပာ၇ ၾကညး်ပာ"

"အဲဒါဆို အိမးမြာကပးေပါ႓ အဘို့ရဲ႔" "အို့...အိမးမြာကပးဆိုလို႓ကေတာ႓

ဖို့ဘတငးေအားသဵကို

ေတားေတားနဲ႓မၾကာ့ၾကဘူ့၈

အငး့ၾကာ့ႏိုငးဖို႓လဲ

မလျယးဘူ့ေလ၈ အလြဴခဵေအား ေနတုနး့ ဒဏးေၾကလိမး့ေဆ့ေရာငး့တဲ႓ေရာငး့တဲ႓
ေဗဒငးေဟာစတမး့ေရာငး့ တဲ႓ကာ့ႏြစးစငး့ တစးၿပိဳငးနကး ွငးလာၾက တာကို့၈ စေန၇
တနဂၤေႏျ ရုဵ့ပိတးရကးဆို ဒီလိုပဲေလ၈
ဖို့ဘတငး

အသဵမထျကးဘဲ

လကးယပး်ပေခၚတာကို

အလြဴခဵ

ၾကမး့တိုကးေနတဲ႓ ေ်မ့မႏြစး ေယာကး အေတားေလ့ၾကာမြ လြမး့်မငးၾကတယး၈
သာ့ လုပးတဲ႓သူက သမီ့လုပးတဲ႓သူကို တစးခုခု လြမး့ေ်ပာရငး့ ဖို့ဘတငးဆီ
သျကးသျကး ေလြ္ာကးလာ ပါတယး၈

ရနးကုနး

ေစ့္ႏႈနး့နဲ႓

အဘို့ဘယးကပးႏိုငးမလဲ၇

သူတို႓စုေပါငး့မို႓သာ ငါ့က္ပး တစးဆယးနဲ႓ ကပးလို႓ရတာေပါ႓"
"ကဲပါေပ့...ေပ့၇ အေဖဘယးေလာကးလြဴခ္ငးလို႓လဲ" သာ့လုပးတဲ႓သူက
ဒီေကာငး ငယးဘွတစးေလြ္ာကးလုဵ့ ဆျမး့ေကၽျ့၇ ဆျမး့ကပး ေတျကို ၾကဳဵခဲ႓ရသူကို့၈
ကိုယး႓အိမးက ကပးလိုကး ေဆျေတျမ္ဳိ့ ေတျကကပးလိုကးနဲ႓ တစးႏြစးလုဵ့ဆျမး့ေကၽျ့၇
ဆျမး့ကပး

ေတျ

ဆကးေနတာ

သူမ္ကးစိမြာပါ၈

ဖို့ဘတငး

က

ငါ့က္ပးတနးအသစးေလ့ ႏြစးရျကးထုတးလိုကးတယး၈
"ေရာ႓ဆယးဆယး ရာယးရာယးရြိေအာငးေပါ႓ကျာ"

"အေဖ....ဘာလဲအေဖ" " ေၾသား...မဟုတးပါဘူ့ကျာ၇ ်ဖဴ်ပာကိုေခၚတာ၇
ထညး႓ခိုငး့မလိ"ု႓

ညဤး့တို႓

ဒါမ္ဳိ့ေလ့ေတျ က္ေတာ႓ ေတားရြာပါတယး၈ ဖေအ႓စိတး ကိုသိတယး၈ သိဆို

ွငးလာကတညး့က စိတးပ္ကးလကးပ္ကး မ္ကးႏြာနဲ႓ အိမးထဲ ်ပနးွငးသျာ့တဲ႓ သာ့နဲ႓

အလြဴေငျသျာ့

ေွ့ၿပီေပါ႓ကျာ၇

သာ့လုပးတဲ႓သူက

ဖို့ဘတငးကို

ကၽျတးခနဲ

သာ့လုပးတဲ႓သူက
လကးခုပးတီ့လိုကး

အသဵစုဵ

တယး၈

ပျကးပျကးညဵေနတဲ႓

ဖလာ့ႀကီ့ေတျနဲ႓

လမး့ထဲကို

လြမး့ၿပီ့

တေခ္ာကးေခ္ာကးလိုကး

စုတးသပးတယး၈ ဖေအေနာကး ကလိုကးလာတဲ႓ အ်မျာေတျကေတာ႓ ဘို့ေအ ကို

အလြဴခဵေနၾကတဲ႓ အလြဴခဵေတျက နာ့ေတာ႓လြ္ငးတယး၈ လကးခုပးသဵၾကာ့ေတာ႓

ဒို့ဒို့ေဒါကးေဒါကး ဆရာလုပးၾကေတာ႓တယး၈

အေပၚေမား႓

"အဘို့ကလဲ

သမီ့တို႓

ေ်ပာထာ့လ္ကးသာ့န႓ဲ၇

တခ္ဳိ႔အလြဴခဵေတျက

အစစးမဟုတးဘူ့၇ အတုေတျပါဆို၇ ကိုယး႓ရပးကျကးက အလြဴခဵမြပဲ ထညး႓ပါလို႓ဆို
အဘို့ကလဲ"
"မဟုတးဘူ့ကျ၇

ၾကညး႓တယး

ထီသမာ့ေလ့ေတျ

ေမား႓ၾကညး႓တာလဲ်မငးရတယး၈

သာ့လုပးသူက အလြဴခဵေတျကို ပိုကးဆဵေလ့ ေထာငး်ပရငး့ သတငး့စာယူ ပစၥညး့
တငးတဲ႓ ႀကိဳ့တျဲေလာငး့ေလ့ကို ေအာကးကေန ဆျဲ လိုကးတယး၈
ႀကိဳ့ကညြပးမြာ ပိုကးဆဵကိုညြပးတယး၈ ပိုကးဆဵမညြပးခငး ပိုကးဆဵေပၚမြာ

အဘို့ကဆျမး့ဒါနဆိုလို႓ပါ၇

အဘို့ေရာ

သမီ့တို႓

အဘျာ့ေရာ ဆျမး့ကပးတာသိပွ
း ါသနာပါတာ၇ အညာမြာဆို အဘို့တုိ႓ တစးႏြစး
သုဵ့ေလ့ခါေလာကးကပးတာ၇ ခုဆိုအဘို့မကပး်ဖစးတာၾကာၿပီ ဒါေၾကာငး.႓ .. "

ဖို့ဘတငး

နာမညးကို

ေရ့လိုကးေသ့တယး၈

ၿပီ့ေတာ႓ပိုကးဆဵညြပးၿပီ့

ႀကိဳ့ကေလ့ကို ေအာကး်ပနးခ္ လိုကးတယး၈ ကဲရနးကုနးတိုကးေတျရဲ႔ အလြဴေငျ
ထညး႓ပုဵေလ့

မသငး့ဘူ့လာ့ဗ္ာ၈

တို႓

အလြဴေငျထညး႓ရငး

ဖိနပးခၽျတးၿပီ့

လကးႏြစးဖကး နဲ႓ ဖလာ့ထဲကို ရိုရိုေသေသထညး႓ရမယးလို႓ ဖုိ့ဘတငး သာ့လုပးတဲ႓
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သူကို သငးၾကာ့ ဆုဵ့မခဲ႓ဖူ့ ပါတယး၈ အဲဒီ သငးၾကာ့ဆုဵ့မမႈဟာ ဒီရနးကုနးမြာ
သာ့အတျကး လိုကးနာလို႓ မရႏိုငးေတာ႓ၿပီေပါ႓၈

သမီ့တုိ႓ လဲေပ့" "အဘို့က ကိုႀကီ့ အာကာ နဲ႓ ေဖႀကီ့ပဲေပ့တာ၇ သမီ့တို႓ဆို

"ဟုတးကဲ႓ခငးဗ္ာ ဘုရာ့ဒကာ၇ ဆျမး့ဒကာႀကီ့ ဤီ့ဘတငးမိသာ့စုကလဲ
မဟာပ႒ာနး့ရျကးဖတးပူေဇားပျဲႀကီ့မြာ

"အဘို့က သမီ့တို႓က္မေပ့ဘူ့၇ ေဖႀကီ့က္ေတာ႓ အမ္ာ့ႀကီ့ေပ့တယး၇

သဵဃာေတားမ္ာ့အာ့

ဆျမး့ဆကးကပး

မေပ့ဘူ့" "ဟာကျာ သမီ့တို႓ကလဲ"
ဖို့ဘတငးဘာမြ

လြဴဒါနး့ဖို႓အတျကး အလြဴေတားေငျ တစးဆယးက္ပးတိတိ လာေရာကး လြဴဒါနး့သျာ့

ေဟာကးသဵ မမညးတဲ႓

်ပနးပါတယးခငးဗ္ာ"

တစးပတးစာ

"ေဟာ...အဘုိ့
ဧညး႓ခနး့ထဲကေန

ဆျမး့ဒကာႀကီ့်ဖစးသျာ့ၿပီ"

ဘို့ေအကို

ကိုယး႔ၾကညးႏူ့မႈနဲ႓ကိုယး

အ်မျာမႏြစးေယာကးက

ေလြာငးၿပီ့ရယးၾကတယး၈

ၿငိမးသကးေနရငး့

အိမးထဲက

ဖို့ဘတငးကေတာ႓
ငါ့က္ပးတနးအရျကး

်ပနးမေ်ပာႏိုငးခငး

ညဤး့ညဴသဵနဲ႓ဟနး႓တယး၈"

မုနး႓ဖို့ကကုနးၿပီလာ့"

"ဟာသမီ့တုိ႔ကလျနးတာေပါ႓၇
သုဵ့တယး၇

ေဖႀကီ့ဆိုရုဵ့မြာ

သမီ့တို႓ထမငး့ဘူ့လဲပါတာပဲ"

လကးေထာကးရပးရငး့

ဆယး႓ငါ့က္ပး၇

သာ့လုပးသူ

လကးကို

ပိုကးဆဵေခါကးနဲ႓ ထို့လိုကးတယး၈ သာ့လုပးသူက ဖို့ဘတငးက လြညး႓ၾကညး႓တယး၈
"ေရာ႔...မငး့ေဘာ႓လုဵ့ပျဲက္
်ဖစးသျာ့တတးတဲ႔

မ္ကးလုဵ့ေတျကို

ဘီယာေသာကးဖ"ို႓

မုနး႓ဖို့ရရငး

ဒီေကာငးငယးငယးကလိုပဲ

အေဖ

သုဵ့ခ္ငးတာသုဵ့ဖို႓

ကလဲ

ေကားဖီတစးချကး

တစးေန႓တစးဆယးပဲ

"ထမငး့ဘူ့

ပါေပမယး႓

ဆာတယးေဖႀကီ့ရဲ႔ ဆီခ္ကး

ေ်ခာကးက္ပး၇

ဒါေတာငးသမီ့

တစးပျဲ
တို႔က

ေန႓တိုငး့မစာ့ပါဘူ့၇ ေစ့္သကးသာတဲ႓ ရခိုငးမုနး႓တီ ပဲစာ့တာပါ"

ွငး့ခနဲ

"ကဲပါကျာ ေရာ႓ေရာ႓ သမီ့တုိ႓တစးေယာကး တစးေယာကးတစးဆယးဆီယူ

သာ့လုပးသူရဲ႔

အဘို့လဲ မရြိေတာ႓ဘူ့ကျ" ဖို့ဘတငးကို အ်မႊာမတစးေယာကးက မ္ကးေစာငး့ထုိ့

ပါွါမ္ကးမြနးေအာကးမြာ ဖို့ဘတငး ေတျ႔လိုကးရတယးး၈
"ေနပါေစအေဖရာ၇

ေဖႀကီ့

တစးပတးမြာတစးရာပဲ ေပ့တဲဤ
႓ စၥာ၇ ဘယးေလာကးမြာလဲ"

ညေနက္ဴရြငးတကးးတဲ႔ အခ္ိနးက္ေတာ႓

ေင့ေမာေနတဲ႓

သမီ့ေတျကို

သမီ့တို႔ကို ေမႀကီ့ေပ့တဲ႓

"ကုနးတာေပါ႓

ဆယး႓ငါ့ရျကးကို ႏုတးၿပီ့က္နးတာကို အိတးထဲ်ပနးထညး႓တယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ွရနးတာမြာ
လမး့ထဲကို

သာ့လုပးတဲ႓သူက

တယး၈ "ဘယးရြိေတာ႓မြာလဲ၇ အဘို့က ကိုအာကာနဲ႔ ေဖႀကီ့ကို ေပ့ေနရတာကို့"
ထာ့ပါ၇

ကၽျနးေတာ႓

အ်မႊာမ

တစးေယာကးကေတာ႓

ငါ့က္ပးတနးအသစးေလ့

ေတျကို

မြာရြိပါတယး" "အေဖမြာ သုဵ့စရာမရြိပါဘူ့ကျာ၇ ေရာ႓ယူစမး့ပါ မငး့မရြိပါဘူ့ လကုနး

ပါ့မြာတဖ္ပးဖ္ပးရိုကးရငး့ မဲ႓ရျဲ႔ တယး၈"ဟငး့... အဘို့ကေတားေတား တရာ့က္ဖို႓

ရကးႀကီ့ဤစၥာ အေဖသိပါတယး၈

ေကာငး့တယး၇ အလြဴခဵတဲ႓ ေ်မ့မေတျက္ ေတာ႓တစးဆယး၇ ဘီယာဖို့ က္ေတာ႔

သာ့လုပးသူ ဖို့ဘတငးဆီက ပိက
ု းဆဵေခါကးကိုယူၿပီ့ အိတးထဲအထညး႓မြာ
ဧညး႓ခနး့ဆီက အဘို့ဆိုတဲ႓ အ်မျာမႏြစးေယာကးရဲ႔ သဵၿပိဳငးေအားသဵ ေပၚလာတယး၈
ေအားသဵနဲ႓အတူ ွရနးတာကို အ်မႊာညီအစးမ အေ်ပ့ အလႊာ့ေရာကးလာတယး၈

ခုႏြစးဆယး႔ငါ့က္ပးတစးရာ"

ေ်ပာၿပီ့တာနဲ႓

အ်မႊာမႏြစးေယာကးက

အိမးထွ
ဲ ငးသျာ့ၾကေရာ၈ ဖို့ဘတငးတို႓ သာ့အဖရယးရအခကး၇ ေငါကးရ အခကး
မ္ကးႏြာေတျနဲ႓ ွရနးတာမြာက္နးရစးခဲ႓ရတယး၈
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"အဘ အဘ"

ေဟ တယးဟုတး ပါလာ့ကျ၇ ကဲ...ဟငး့ အထူ့အဆနး့ စာ့ရခ္ညးေသ့

ွရနးတာ တဵခါ့ေခါကးသဵနဲ႓အတူ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ ေခၚသဵၾကာ့ရတယး၈
ဖို့ဘတငး

ကသိၿပီ၈

ဒါဟိုသူငယးရဲ႔

ခပးရႊငးရႊငးအသဵပဲ၈

"ဟိုဘကးခနး့က၇

ဟိုဘကးခနး့က" ဖို့ဘတငးက တဵခါ့ဖျငး႓ေပ့ဖို႓ ေမ့ေငါ႔်ပၿပီ့ေ်ပာမြ သာ့လုပးသူက
တဵခါ့ဖျငး႓လိုကးတယး၈

စျပးက္ယးလကး်ပကးကေလ့ ွတးလို႓၈ လကးထဲမြာေတာ႓ အေငျ႔ တစးေထာငး့
ေထာငး့ ပနး့ကနး တစးခု၈ "ထမငး့စာ့ၿပီ့ၿပီလာ့ အဘ" "လာ လာ ထမငး့မစာ့
ရေသ့ပါဘူ့ကျ"

မကးထာ့တယး ထငးတယး" ေဟ ေအ့ ေအ့"
ေမာငးလူေပ္ားက
"အထူ့အ

အညာက လိုကးလာတာေလ"
"ေၾသား....ဟုတးက"ဲ႓
ဒီလိုဆိုေတာ႓လဲ သာ့ကိုထျနး့က မဆို့ပါဘူ့၈ ဘီယာဖို့ေသခ္ာသျာ့လို႓

ဖို့ဘတငးဆီကို
ဆနး့ေလ့မို႓လို႓

မဆိုႏိုငးဘူ့၈

အခနး့နီ့ခ္ငး့မို႓

စကာ့ေ်ပာတာလာ့လဲ

မသိႏိုငးဘူ့၈ က္က္နန စကာ့ေ်ပာလို႓၈ "ခဏထိုငးဤီ့ေနား" ဆုိၿပီ့ ဟငး့ပနး့ကနးကို
လြယးဖို႓ အိမးထွ
ဲ ငး သျာ့တယး၈ ဖို့ဘတငးက ရျစိရျစိနဲ႓ မေနႏိုငးဘဲ ဧညး႓သညး

လကးထဲကပနး့ကနးလြမး့ေပ့လိုကး
လာပို႓တာအဘေရ၇

ငါ့ဖယးေတျ

ႀကိဳ့တုပးဟငး့ေလ၇ မုနးလာပငးေပါကးေလ့ အုပးၿပီ့ အရညးေသာကးေလ့ေပါ႓"

ေရြ႔မြာပဲ လြမး့ေအားမိတယး၈
"ေဟ႓ အေဖတို႓အိမးက ဘာဟငး့လဲကျ၇ ဟငး့်ပနးလိုကးပါဤီ့" ဖို့ဘတငးကို
သာ့အဖ

တစးေတျက

မသိတတးဘူ့

ဆိုခ္ငးဆို၇

အညာထုဵ့စဵကေတာ႓

သူမ္ာ့ကဟငး့ချကးကမး့ရငး ကိုယးကလဲဘာေလ့ပဲ ်ဖစး်ဖစး်ပနးကမး့ရတယး၈

"ဘာဟငး့ကျယ"း႓
"ငါ့ဖယးအေကာငးလိုကးကို
ေသာကးေလ့ေလ၇

"အာ့နာ စရာဗ္ာ၇ ေက့္ဇူ့ တငးပါတယးေနား၇ ကၽျနးေတားထျနး့ႏိုငးပါ၇

အာသျကးလာတာလာ့

"ဟဲ ဟဲ အဘညက အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့က ဟငး့လာေပ့မယးလို႓ အိပးမကး

ႀကိဳ့တုပးခ္ကးထာ့တာ

ႏြစးေယာကးကို လြမး့ေခၚေတာ႓ သာ့လုပးသူက ပနး့ကနးကိုလြမး့ယူတယး၈

်မနးမာ႓အသဵမြာ လုပး ပါတယး၇ လိုတဲ႓ အကူအညီ ရြိရငးေ်ပာပါ၈ ကၽျနးေတာ႓အေဖက

တဵခါ့ွမြာ ဖို့ဘတငး သေဘာက္တဲ႓ ေမာငးလူေပ္ားက ေခၽျ့ေတျသဵေတျနဲ႓

တယး၈

ေပါ႓ကျာ၇ ၾကညး်ပာေရ ်ဖဴ်ပာ" ဖို့ဘတငးက ဟငး့ပနး့ကနး လာယူဖို႓ အ်မႊာမ

အဘရ၇
တတးသညး႓

အာ့ရပါ့ရ
မုနးလာ

ပငးေပါကးေလ့

ပညာမေနသာေပါ႓

စိတးမခ္ေတာ႓ ကိုယးက ွငးွငးပါရတာေပါ႓ ၇

စိတးတိုငး့က္တုေတၿပီ့

ဟဲ..ဟဲ

နဲ႓

အဘရာ

အရညး
မိနး့မကို

ကၽျနးေတားကိုယးတိုငး

+++++

ခ္ကးတာအဘရ"
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အဘရဲ႔ ဟဲ..ဟဲ" "ဟုတးေပ႓ကျာ ငါ႓တူကေတာ႓" "အဘတစးေယာကးတညး့ မပ္ငး့
ဘူ့လာ့"
"ဒီလိုေပါ႓ကျာ၇ တို႓အရျယးကေတာ႓ပ္ငး့တယး၇ ေပ္ားတယးမရြိေတာ႓ပါဘူ့၇
ဒီလိုပဲေနရတာ ေပါ႓ကျာ" "ဟာ... ဘယးဟုတးမလဲ အဘရဲ႔" ေမာငးလူေပ္ားက
ဖို့ဘတငးနာ့ကို

တကယးံ

အေရ့တႀကီ့ဟနးနဲ႓

ကပးလုိကးတယး၈

"အဘ

မိနး့မယူမလာ့၇ ကၽျနးေတားေပ့စာ့မယး"
"ေဟ...မလုပးပါနဲ႓ကျာ၇ မလုပးပါနဲ႓၇ မလုပးပါနဲ႓၇ ဘယး႓ႏြယ.း .ဘယး႓ႏြယ"း႓
ပ္ာေလာငးခတး

သျာ့တဲ႓

ဖို့ဘတငးကို

ၾကညး႓ၿပီ့

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

တဟဲဟဲရယးတယး"၈ တကယးေ်ပာတာ အဘ ဒီတိုကးမြာ ကိုအဘ ေရႊ့စရာကို
သုဵ့ေယာကး ေတာငးရြိတယး၈
"ေဟ"

အပိုငး့ (ဿ၄)

"ဟုတးတယး၇ နဵပါတး(ှ) ကၽျနးေတားတို႓ အေပၚလႊာက အပ္ဳိႀကီ့ေလ၇
နဵပါတး(ဿ)
"ဟဲဟ.ဲ ..အဘေရ၇ ပနး့ကနးနဲ႓်ပညး႓ေပေစလို႓လဲ ထပးေ်ပာလိုကးဤီ့ေနား"
မယးေအ့သာ အနာ့မြာရြိရငးေတာ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငး တစးေယာကး ဆိတးဆျဲခဵရၿပီ၈
ဖို့ဘတငးကေတာ႓ ပျငး့လငး့တဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ေမာငးလူေပ္ားကို သေဘာက္
လို႔မဆုဵ့ဘူ့၈ ဒီသူငယးတို႓ အညာစရိုကးနဲ႓ အေတားနီ့စပးတယး၈ ပျငး႓ပျငး႓လငး့လငး့ ၇
ေပ္ားေပ္ား ပါ့ပါ့၈ ခငးခငးမငးခငး၇ ရို့ရို့သာ့သာ့ စရိုကးမ္ဳိ့ေပါ႓၈
"ဒါနဲ႓

ငါ႓တူ

ကေလ့ေတျ

ဘယးႏြစးေယာကးတုဵ့"

"ဟာအဘကလဲ၇

ကၽျနးေတား လူပ္ဳိပါ၇ ကေလ့သုဵ့ေယာကးနဲ႓ မိခငးအိုႀကီ့ ကို လုပးေကၽျ့ ေနရတာ

ဟိုေအာကးဆုဵ့ထပးက

ပိနးပိနး

ေသ့ေသ့

အနးတီဘိုၾကကးေခ့္၇

နဵဵပါတး(၀) ဣေဖကိုရဲ႔ ေယာကၡမႀကီ့ အဲ...အဲဒါကေတာ႓ အဘ ပထမ ဤီ့စာ့ေပ့
စဤး့စာ့ေပ့ရမယ းေနား၇ ဟဲဟ.ဲ .ဒါမြ အဘနဲ႓ကၽျနးေတားန.ဲ႓ .. "
"ဟို့ဟို့

ဟို့ဟို့၇

အလိုေလ့

ၾကမး့ၾကမး့ေလ

ၾကမး့ၾကာ့သျာ့လို႓၇

အဘေ်ပ့ေပါကး မြာ့ေနပါ႓မယးကျာ၇ မလုပး ပါနဲ႓ မလုပးပါနဲ"႓
"အို

ပိုငးပါတယးအဘရ၇

မၾကာ့ပါဘူ့၇

သိလာ့အဘ

ကၽျနးေတာံ

ေယာကၡမႀကီ့ကေလ အမ္ာ့ႀကီ့ က္နးေသ့တယး၇ နာမညးကိုက ေဒၚတငးလုဵ့တဲ႓၇
ဟဲဟ.ဲ .ဘယးလိုလဲအဘ" ေတားေတားေနာကးတဲ႓သူငယးပဲ၈ ဖို့ဘတငး "ဟာကျာ
ဟျာကျာနဲ"႓ ရြကးေနတာ ကိုၾကညး႓ၿပီ့ သူကတဟဲဟဲ သေဘာက္လို႓၈
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မ်ငငး့ပါနဲ႓အဘရယးေနား၇ ကၽျနးေတား႓မြာ ဒီေယာကၡေလ့ တစးေယာကးကို
အစျဵထုတး ေနတာၾကာၿပီ၇ အဘ နဲ႓ေတာ႓ ေ်ပလညးတနးေကာငး့ပါရဲ႔ဆိုၿပီ့ ဟဲဟဲ၇
ဘာလဲ အဘက အပ္ဳိႀကီ့ဘကးကို စိတးညျတး ေနတယး ထငးတယး"

"ဟာ ...ဤီ့ကလဲ"
အ်မႊာႏြစးေယာကးကပါ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို

သေဘာက္သျာ့ၾကတယး၈"

မလျယးဘူ့ ေနားဤီ့ အဲဒီအနးတီႀကီ့တို႓ ၾကညး႓ရတာ အရမး့ကပးေစ့ႏြဲပုဵရတယး၇

"ဟာ.. မဟုတးပါဘူ့ကျာ၇ မဟုတးတာ"

ပုဵစဵကလဲ"

ေမာငးလူေပ္ားဆီက အေပ္ားက ဖို့ဘတငးဆီကို ကူ့စကးလာသလိုပဲ၈

အ်မႊာမ

ႏြစးေယာကး

သူတို႓ဟာသူတို႔

သေဘာက္ၿပီ့

တခစးခစး

ဖို့ဘတငး စိတးလကးေပါ႓ပါ့လာတယး၈ "မလုပး ပါနဲ႓ကျာ၇ အဘအမယးႀကီ့သိရငး

ရယးလုိကးၾကတယး၈ "ကဲ..ကျမး့ဆာလာၿပီ၇ အဘေရ.. သျာ့ေတာ႓မယး၇ ေရလဲ

ေ်မႀကီ့ထဲကေန ထဘီစျနးေတာငးဆျဲၿပီ့ ထလာမြာကျသိလာ့"

မခ္ဳိ့ရေသ့ဘူ့၇ ဒီေန႓ကၽျနးေတား ခုိ ေက္ာငး့ထျကးရဤီ့မယး အဘေရ"

အို့..အဘကလဲ၇

လုပးမေနစမး့ပါနဲ႓၇

အခ္စးေဟာငး့တုိ႓ခ္ဳပးၿငိမး့ရငး

အခ္စးသစး တို႓ေွဆာ လာတတးတာ ဓမၼတာပဲ အဘရဲ႔ ဟဲဟဲ အခ္စးသစး
ငုတးတိုႀကီ့ဘွနဲ႔ေတာ႓ မေနပါနဲ႓ အဘရယးေနား"
ဘယး႓ႏြယး႓လုပးမလဲ၈

ဖို့ဘတငး

ရယးေနလိုကးရတာေပါ႓၈

ေတားေတား

လို႓ ဤီ့ရဲ႔ကေလ့ေတျအတျကး ဘီစကျတး ထညး႓ေပ့လိုကးတယး"
ပိုသငး႓ေလ္ားတာေပါ႓သမီ့ရဲ႔၇

သူတို႓အတျကး

ဒီေန႓မုနး႓ဖို့

တယးေနား၇ ငါ့ဖယးကိုႀကိဳ့ခ္ညး ထာ့တယး"
ေအ့၇

ေနာကးတစးခါ

တိုကးခနး့ထဲမြာ

အေညာငး့မိေနတဲ႓

ခိုကေလ့

မိခငးအို ခိုမႀကီ့ေရာ ဟဲဟဲ၇ အဘရဲ႔ ခိုမႀကီ့ေရာပါတယး"
"ေၾသား...ဒီလိုလာ့၇

ၾကဵၾကဵဖနးဖနးကျာ၇

အဘကဘာမ္ာ့လဲလ"ို႓

"အဘလိုးကးဤီ့မလာ့" "ဟာမလိုကးပါဘူ့ကျာ၇ မလိုကး ပါဘူ့၇ သျာ့ၾက.သျာ့ၾက"

မကုနးေတာ႔ဘူ့ေပါ႓ ဟဲဟ"ဲ "ဤီ့ခ္ကးတဲ႓ ဟငး့က အရမး့ေမႊ့တာပဲ၇ ဆနး့လဲဆနး့

"ေအ့..

"ဟဲဟ.ဲ ..ဟုတးတယး၇

သုဵ့ေကာငးကို ကနးေတားႀကီ့မြာ သျာ့ေက္ာငး့ မလို႓ အဘေရ၇ ကၽျနးေတား႓ရဲ႔

ေပ္ားရႊငး တတးတဲံ သူငယးပဲ၈ အဘို့ေရ ေရာ႓၇ သမီ့တို႓အိမးက ဒီေန႓ ဟငး့မေကာငး့

"ဟာ...အဲဒါ

"ေဟ... ခိုေက္ာငး့"

"လုိကးခဲ႓ပါလာ့ အဘရဲ႔၈ ဟဲဟဲ လူငယးခ္ငး့နီ့စပးတာေပါ႓၇ သျာ့မယးေနား အဘ"
တကယး႓သူငယးပဲ၈ သူနဲ႓စကာ့ေ်ပာရတာ ဖို့ဘတငး စိးတးလကးေပါ႓ပါ့
သျာ့တာေတာ႓ အမြနးပဲ၈ဟုတးပ..ဟုတးပ၇ သူေ်ပာတာ မြနးတယး၈ ဖို့ဘတငးဟာ

ဒီထကးဆနး့တာ

ဤီ့ခ္ကးဤီ့မယး၇

သုဵ့ထပးတုိကး ေပၚက အေညာငး့ မိေနတဲ႓ခိုတစးေကာငးပါပဲ၈ ကနးေတားႀကီ့ ပတး

ဟငး့ေကာငးက ဖမး့မမိ ေသ့လို႓၈ "ဘာေကာငး လဲဟငး ဤီ့" "ေၾကာငးေလ

အေပ္ားစီ့မီ့ရထာ့ေပၚကေန လြမး့ၾကညး႓ရငး့ စိးတးၾကညးႏူ့စရာ ကနးေတားႀကီ့

ေၾကာငးေကာငးလုဵ့ႏြပး မဆလာ နဵ႓ သငး့သငး့ ေလ့ေလ၇ ဟဲဟဲ အေပၚလႊာမြာ

ေရ်ပငးကို

ဟငး့ေကာငး ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ရြိတယး"

ကရွိတးငြကးႀကီ့ကိုလဲ ်မငးရတယး၈

်မငးရတယး၈

ကနးေတားးႀကီ့

ေရ်ပငးေပၚမြာ

ၿပီ့ေတာ႓

ကနးေတား

စျငး႓စျငး႓ႀကီ့ွပးေနတဲ႓
ႀကီ့ေရ်ပငးေပၚက

ေလြကေလ့ေတျ၈ ႏြစးေယာကးစီ့ေလြကေလ့ေတျေရာ၇ အမို့နဲ႓ဘာ နဲ႓ေ်ခနဲ႓ နငး့ၿပီ့
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ေလြားရတဲ႓ ႏြစးေယာကးစီ့ေရယာဤးကေလ့ေတျေရာ၇ အတျဲကိုယးစီနဲ႓ ေရ်ပငးးေပၚ
မြာ တၿငိမး႓ၿငိးမး႓ လူ့လို႔၈

"ကဲ...ေရာ႓ေဟ႓
ဖခငးတစးဤီ့ရဲ႔

မထျကးႏိုငးေသ့တဲ႓ အေပ္ားစီ့ မီ့ရထာ့ငယး ေပၚမြာ ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔
ခိုကေလ့သုဵ့ ေကာငးက အၿငိမးမေနၾကဘဲ လႈပးလႈပးရႊရႊ်ဖစးေနၾကတယး၈ "ေဖႀကီ့၇
ရထာ့ကမထျကးေသ့ ဘူ့လာ့" "ဟုတးတယး၇ ၾကာလြၿပီ"

ေနလို႓လာ့ မသိဘူ့ေနား" "မပ္ကးပါဘူ့ ကျာ၇ ကဲ..သမီ့တို႓က ကေလ့ေတျပဲ၇

်မနး်မနးသာထျကးကျာ

စိတးမရြညးသဵတစးသဵ

အလ္ငးေပၚလာၿပီ့၈

ကေလ့ကငိုလြၿပီ"
ပိုကးဆဵေပ့တယး

ရထာ့ေပၚက လူေတျအာ့လုဵ့လဲ လိုကးေပ့ၾကပါတယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကျမး့ေသျ့
ေထျ့တာကို တစးခုခု ေ်ပာမြာလာ့လို႓ အေၾကာငး့ သိမယးေအ့က မ္ကးႏြာခ္ငး့
ထိုငးခုဵကေန လြမး့ၾကညး႓ တယး၈ မေ်ပာပါဘူ့ဗ္ာစိတး ခ္ပါ၈ ဘာမြလုပးမရတဲ႓
ပိက
ု းဆဵေလ့

"ေအ့၇ ေဖႀကီ့လဲ သမီ့တို႓လိုပဲ ထျကးေစခ္ငးတာၾကာလြၿပီ" "စကးပ္ကး

ေရာ႓ေဟ႓

တစးက္ပးတစး်ပာ့

ကိစၥနဲ႓

တစးေန႓တာ

အပနး့ေ်ဖခရီ့မြာ

စိတးအေႏြာငး႓ အယြကး အ်ဖစးမခဵပါဘူ့၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴကို
ေပ့မြာ ပါ၈

ေအားၾက ထျကးပါေတာ႓ဗ္ဳိ႔လိ"ု႓

တဂ္ဳနး့ဂ္ဳနး့ ရထာ့စကးႏႈိ့သဵ ေပၚလာေတာ႓ ကေလ့ေတျရဲ႔ ေပ္ားရႊငးစျာ

သမီ့ ႏြစးေယာကးကလဲ ဖေအႏြစးခါေ်မြာကးမေပ့ရဘူ့၈ ထျကးပါေတာ႓ဗ္ဳိ႔"

ေအားသဵ

ေတျဆူညဵသျာ့တယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငးလို

လူႀကီ့မ္ဳိ့ေတျရဲ႔

ဆိုတဲ႓ အသဵခ္ကးခ္ငး့ ထျကးလာ တယး၈ အမယးမဆို့ဘူ့၇ တ်ခာ့တျဲေတျကလဲ

အသဵလဲပါတယး၈ ဒီေအားသဵဟာ မီ့်ပနးလာလို႓ေအားတဲ႓ အသဵမ္ဳိ့နဲ႓ ေတားေတား

ထျကးပါေတာ႓ဗ္ဳိ႔ အသဵေတျလိုကးထျကးလာၾကတယး၈

တူတယး၈ ရထာ့ကေလ့က ယိမး့ထုိ့၈ ယိမး့ထို့နဲ႓ စတငးထျကးချာလာတယး၈

အဲဒီက္မြ

လကးမြတး်ဖတးမယး႓

ေကာငးေလ့ႏြစးေယာကး

ရထာ့တျဲ

ေလ့ေတျနာ့ ေရာကးလာၾကၿပီ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလြ္ာကးလို႓၈
"ကၽျနးေတားတို႓က

လူနညး့ေနေသ့လို႓

ကနးေတားႀကီ့

ေရ်ပငးေပၚ၇

လကး်ပၾကတယး၈

ေလြကေလ့ေတျဆီက

ရထာ့ေပၚကလူေတျကလဲ

လူေတျရထာ့ကေလ့ကို
်ပနးလကး်ပ

ၾကလို႓၈

ဘာရယးမဟုတးဘူ့၈ စိးတးထဲမြာေပ္ားေပ္ားသလိုလိုပဲ၈ ပတးွနး့က္ငးကလဲ သာသာ
မထျကးႏိုငးေသ့တာခငးဗ္၇

ယာယာ၇

စိမး့စိမး့လနး့လနး့၇

က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓၈

ေလေအ့ေအ့ကလဲ

ကဲ...ဒီေတာ႓်မနး်မနး ထျကးခ္ငးရငး အစးကို၇ အစးမမ္ာ့ကို သုဵ့က္ပး၇ ႏြစးက္ပးႏႈနး့နဲ႔

ၾကညးႏူ့စဖျယး တိုကးခတးလို႓ဆိုေတာ႓ အေပ္ားစီ့ ရထာ့လို႓ စိတးထဲမထငးေတာ႓ဘဲ

ကၽျနးေတားတို႓ ထျကးေပ့မယးခငးဗ္ာ၇ လူႀကီ့သုဵ့က္ပး၇ ကေလ့ႏြစးက္ပး ေပါ႓ ခငးဗ္ာ"

ရနးကုန-း မႏၱေလ့ မ်မနးရထာ့ႀကီ့စီ့ၿပီ့ တကယး႓ အေပ္ားခရီ့ ထျကးေနသလိုလို

ဘာလဲဟ၇ ဟိုဘူတာရုဵလို အေဆာကးအအုဵေလ့ ေရြ႔မြာ ေရ့ထာ့တာက
လူႀကီ့ႏြစး၇ ကေလ့တစးက္ပးပါ၈ ကဲ ခုေတာ႓ ၾကညး႓ေတာ႓၈ ေၾသား...ေအာကးဆိုဒး
ေအာကးဆိုဒး မငး့ဟာ ေနရာတကာမြာ ရြိေနေတာ႓တာပါလာ့၇ ဟငး့... တို႓ေက္ာငး့

်ဖစးလာတယး၈ လူေတျရဲ႔မ္ကးႏြာ အလိုလိုေနရငး့်ပဳဵ့ၿပီ့ ေပ္ားပစးလိုကးၾကတယး၈
ေၾသား... ်ပဳဵ့လျယး၇ ေပ္ားလျယးတဲ႓ ်မနးမာေတျေလ၈
ဒီကိုအလာ

ကုနးခဲ႓တဲ႓

ေလ့ဘီ့ငြာ့ခ

ခုႏြစးဆယးေၾကာငး႓ရယး၈

ဆရာမ္ာ့က္ေတာံလဲ ေအာကးဆုိဒးဆိုတာ လမး့မြာ ပိုကးဆဵေကာကးေတျ႔ မြပဲ

လကုနးရကးမြာ ပိုကးဆဵ အပိုကုနးရတာ ေၾကာငး႓ ရယး မ္ကးႏြာ မၾကညးမသာ

ရြိေတာ႓ တယး၈

်ဖစးေနတဲ႓ မယးေအ့ တစးေယာကးလဲ ်မနးမာပီပီ်ပဳဵ့လာတယး၈ "ငါ႓မိနး့မ က
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ေသခ္ာၾကညး႓ရငး ေတားေတားလြတာပဲ၇ ေမ့ေလႏြစးထပး်ဖစးေနတာကိုက လြတာ၇

ေစာငံးက္နးခဲံတဲံ

သုဵ့ထပးသာ့

လြမး့်မငးေနရတယး၈

ေလ့လိုပဲ၇

ဟဲဟ.ဲ ..

အဆီတစးထပး၇

အသာ့

တစးထပး"

"ဖို့ေအာငးေနား"

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကေတာ႓ တဟဲဟဲ အရယး မပ္ကးဘဲ ေရစပးနာ့က အိမးေလ့
ေတျထဲမြာ တစးေန႓တာ အပနး့ေ်ဖဖို႓ ်ပငးဆငးေနၾကတဲ႓ မိသာ့စု ေတျ ကို

"မိနး့မေရ၇

ေယာကၡမႀကီ့ေတာ႓

နဲ႓ေတာ႓ခ္ိနး့

"သျာ့စမး့ပါ၇

"ဟဲ႓ဟဲ႓

ေတျ႓မေနတနး

စိတးခ္ရပါတယးေနား၈
ေကာငး့ပါဘူ့"

မယးေအ့ကလဲကျာ၇

ေဟာ...

ရထာ့က

တစးေယာကး

"ဖုိ့ေအာငး

သူလဲေလ

ပါ့စပးကို

ေလာကီသာ့ပဲက"ျ

ဘာ်ဖစးသျာ့တာလဲ

ရထာ့က

စကိတးစီ့တဲ႓ေနရာအေရာကးမြာ ရုတးတရကး ထုိ့ရပး သျာ့တယး၈ ေဟ႓..ေဟ႓၇
အဲလိုေတာ႓မလုပးနဲ႓ေဟ႓ တစးက္ပးႀကီ့မ္ာ့ေတာငး ပိုေပ့ထာ့ရတာကျ၇ သိလာ့
အေပ္ားရြိနး

ကုနး့်မငးံေပၚ

ေရာကးေနေတာံ

တနး႓သျာ့တဲ႓

ရထာ့စီ့ခရီ့သညးေတျဆီက

မီ့ပ္ကးသျာ့ရငး

ၾကာ့ရတတးတဲ႓ စိတးပ္ကး အာ့ေလြ္ာ႓ တဲ႓ အသဵမ္ဳိ့ႀကီ့ထျကးလာတယး၈
"လမး့ေခ္ားလို႓တဲ႓၇ လမး့ေခ္ားလို႓၇ ခဏေလ့ပါတဲ"႓
ဒီရထာ့ေလ့မြာလဲ

'ဟုတးတယး၇ တစးေယာကးတညး့ရယး'
မယးေအ့ရဲ႔ဆိတးဆျဲ်ခငး့ကို (ကိွ
ု ငး့ေအာငး ဒုတိယအၾကိမ)း ခဵလိုကး
ရ်ပနးတယး၈ အငယးေကာငးက သူ႓ဘျာ့ေအ ကို လြမး့ေအား ေခၚတယး၈

လကးလြမး့ ်ပေနတယး၈

ပိတးထာ့"

ရထာ့က

'ဟဲံ သမီ့ တု႓ိ ေသခ္ာၾကညံးစမး့၇ ဘျာ့ဘျာ့ၾကီ့ တစးေယာကးတညး့လာ့'

မယးေအ့က ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကိုဒူ့ကို အာ့ရပါ့ရ ဆိတးဆျဲပစးလိုးကးတယး၈

ေယာကး

ေယာကၡမၾကီ့ကို

လမး့ေခ္ားတာ

ဟိုမီ့ရထာ့ႀကီ့ေတျလမး့ေခ္ား

ရြိတာပဲလာ့၈

သေလာကးပဲမၾကာေစနဲ႓ဤီ့၈

ေသာကးက္ဳိ့နညး့၇
ခဏေလ့ဆို်ပီ့
သမီ့ႏြစးေကာငး

ေ်ပာသလိုပဲ၇ ကျိဳငးပါပဲကျာ၈
"သုတေရ..သာ့ငယး

'ဘျာ့ဘျာ့ၾကီ့က ဘယးၾကာ့မြာလဲ သာ့ရဲ႔၇ မေခၚနဲ႓ေတာံေနား၇ ေဟာ
ေဟာရထာ့ထျကး်ပီ၇
ရထာ့ကေလ့

က

မီ့ခို့ေတျ

တေတာငး့ေတာငး့နဲ႔

အာ့ယူ

ထျကးချာ်ပနးတယး၈ တစးပတးပတးဖို႓အတျကး ကုနး့်မငံးေအာကးကို ေကျ႓ပတး်ပီ့
တကးရေတာံမယး၈

သဵလမး့ေလ့ေတျ

ကညက

ႏြငး့က္ထာ့လို႓နဲ႓တူရဲ႔၈

စိုရျဲ

ေနေတာံ လမး့ေခ္ားတာေပါံ၈ ပိုကးဆဵေကာကးတဲံ ေကာငးေလ့ ႏြစးေယာကးက
လမး့ မေခ္ားေအာငး ်မနးမာနညး့ ်မနးမာံဟနးနဲ႓ အရြိနးေႏြ့တဲံ မီ့ရထာ့ေလ့
ေရြ႔ကေန ေ်ပ့ေ်ပ့်ပီ့ ေ်မၾကီ့ေတျကို သဵလမး့ေပၚ ်ဖဴ့်ဖဴ့ထာ့ေပ့တယး၈ ဟဲဟဲ၇
မဆို့ဘူ့၈

သူ႓နညး့သူ႓ဟနးနဲ႔

ရထာ့ေလ့လမး့မေခ္ားေတာံဘူ့၇

လုိရာခရီ့ကို

ေခ္ာေခ္ာ ေမာေမာ ေမာငး့ႏိုငးတယး၈
'ေဟာ...လိုဏးဂူထဲ

ွငးေတာံမယးေနား၇

လိုဏးဂူထဲ၇

မယးေအ့ေရ၇

မငး့သျာ့ခ္ငးတဲံ ်ပငးဤီ့လျငး ရထာ့လမး့က လိုဏးဂူ လု႓ိး သေဘာထာ့ေဟံ၇ ဟဲဟဲ၈
ဟိုမြာေဟ႓၇

ဘျာ့ဘျာ့ႀကီ့ကို

ဒီက်မငးရတယး၇

တစးေနရာမြာ

လုိဏးဂူအတုေလ့တစးခု

လုပးထာ့တဲံ

ေအာကးကေန

ေတျ႓လာ့" မယးေအ့ကသူ႓ေဘ့နာ့က သာ့ကို ွမး့သာ အာ့ရ်ပတယး၈ စာ့စရာ

ရထာ့ေလ့က ်ဖတးတယး၈ ခဏကေလပါပဲ၈ သိပးလဲမေမြာငးလြပါဘူ့၈ ဒါေပမယးံ

ေသာကးစရာ်ခငး့နဲ႓ ပလတးစတစးခငး့်ပီ့ အရိပးေကာငး့ေကာငး့ ေနရာ ဤီ့်ပီ့

သမီ့ေတျက ဖေအနာ့ကို အတငး့တို့ကပးၾကတယး၈
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'ေဖၾကီ့ေရ၇ ဟုိမြာ ဟိုမြာ'
ဘုရာ့-ဘုရာ့၇

စထျကးတဲံေန႓ရာကို အၾကိ့မက မြတးမိတယး၈ ရထာ့ရပး သျာ့ေတာံ

မတစဖူ့

တလိုးကးဤီ့မယး၇

သမီ့ေတျလြမး့်ပတဲံ

ရထာ့လမး့ေဘ့ွဲယာက ထိုငးခဵုေလ့ေတျ ေပၚမြာ ေပၚေပၚ ထငးထငး ပါ့ခ္ငး့အပး
ထာ့ၾကတဲံ အတျဲငယးငယးေလ့ေတျကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး်မငးရတယး၈
'မယးေအ့၇

ငါတု႓ိေတာံ

သမီ့ေတျကို

ေခ္ာံေခၚရတယး၈
'ေဖၾကီ့၇ သမီ့တု႓ိလဲ စီ့မြာေနား'

ကနးေတားၾကီ့နဲ႓

ရညး့စာ့

သငးတနး့ေက္ာငး့ မြာ့ေခၚ လာမိ်ပီ ထငးတယးေဟံ'

'စီ့ရမြာေပါံက'ျ
သမီ့

'စိတးညစးလိုကးတာ၇ သမီ့တုိ႓မၾကညံးရဘူ့၇ ဒီဘကးလြည'ံး

ႏြစးေယာကးက

အာ့ရွမး့သာနဲ႔

ေရြ႔ကေနေ်ပ့ၾကတယး၈

မယးေအ့က တဟဲဟဲနဲ႔ေအားတာကို ကိွ
ု ငး့ေအာငးက တာ့တယး၈

သမီ့ ႏြစးေယာကးက သူအေမကိုဘာလို႓ ဘာေဒါသ်ဖစးသျာ့ပါလိမးံဆိုတဲံ
နာ့မလညး သလို အၾကညံးနဲ႓ ၾကညံးတယး၈

'မဟဲံစမး့ပါနဲ႓ကျာ၇

ေ်ပ့စမး့ပါေစ၇

သူတု႓ိမြာ

တစးေန႓တေလေလ့

ဒီလိုေ်ပ့ချငးံ ရရြာတာ ၇ တစးပတးတစးရကးလဲ မေ်ပ့ရဘူ့၇ တစးလတစးရကးလဲ

'ေခတးေရစီ့ ေရတဵချနးၾကီ့ကို လကးသနး့ေလ့နဲ႓ သျာ့တာ့လို႓မရဘူ့ဟ
မယးေအ့ရ၇ ငါတု႓ိ ဆဵု့မ ေနတဲံၾကာ့ ကပဲ ေနာကးေလ့ငါ့ႏြစးဆို ယုယနဲ႓ ်မတးႏို့လဲ
အဲဒီထိုငးခဵုေတျေပၚ ေရာကးခ္ငးေရာကးေနမြာ'

မေ်ပ့ရဘူ့၇ စိတးကူ့ရမြ တစးခါတေလ ေလ့ေ်ပ့ရရြာတာ ေ်ပ့ပါေစကျာ
'ဟုတးတယး၇
ထမငး့မစာ့ဘဲ

'ဘာေ်ပာတယး၇ ဟငး-ဘာလုိ႓ ေရာကးရမြာလဲ၇ ဘာလို႓ေရာကးရမြာလဲ၇
ဖို့ေအာငးေနား'

တစးပတးတစးရကးသာ

ဗိုကးကေလ့ေတျ

ဒီလာရငးကေတာံ

ပျတးေနရလိမးံမယး

ကိုဖို့ေအာငး၇

သိလာ့၇

တကယးပဲ၇

အ်ပငးထျကးတာနဲ႓ ပိုကးဆဵအရမး့ကုနး တာပဲ၇ တျကးၾကညံး၇ အသျာ့အ်ပနး ကာ့ခက
တစးရာံေလ့ဆယး၇

ခ္ကးတာ

်ပဳတးတာနဲ႓

ွယးခဲံ်ခမး့ခဲံတာက

ႏြစးရာေက္ား

ေလာကး ကုနးတယး၇ ဒီမြာ ကုနးဤီ့မြာဆို အနညး့ဆဵု့ ေလ့ငါ့ရာပဲ၇ က္ဳပးလခ

အေသ တိုကးခိုကးေတာံမယး မိခငးတု႓ိရဲ႔ ဇာတိမာနးကို မယးေအ့ဆီမြာ
်မငးလိုကးရတဲံ

အငယးေကာငးက မဆငး့ခ္ငးေသ့ဘူ့၇ ခ္ီ့မယး၇ ခ္ီ့မယးနဲ႓ ေပကတးေနလို႓မနညး့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

တစးေယာကး

တဟဲဟဲ

နဲ႓

အ်မီ့ကုပး

လိုကးရေတာံတယး၈
'စတာပါ အခ္စးကေလ့ရယးေနား၇ ေဒါသ မ်ဖစးပါနဲ႔ေနား'

တစးွကးေတာံ ကိုဖို့ေအာငးရဲ႔'
'ဒါေတာံ ... ဒါေလ့မ္ာ့ကျာ၇ မငး့ေယာက္းာ့ ရြာေပ့မြာေပါံ မိနး့မရယး၇
ဒီလိုတျကးတာဟာ
မငး့အတျကးေရာ၇

လိုအပးတာကျ၇

ငါံအတျကးေရာ၇

ကေလ့ေတျ

ေယာကၡမၾကီ့

အတျကးေရာ၇

အတျကးေရာလိုအပးတယး၇

'ေဖၾကီ့ေရ၇ ေရာကးေတာံမယး၇ ေရာကးေတာံမယး'
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ေယာကၡမၾကီ့ကို

အ်ပနးမြာ

ဘုရာ့

ွငးပို႓ခ္ငးေသ့တယး၇

သူ႔ခမ္ာေရႊတိဂဵု

မေရာကးတာ ဘယးေလာကးးၾကာ်ပီလ'ဲ

ေတာံ ဘယးမြ မသျာ့ခ္ငးေပါငး၇ အပနး့ မေ်ပခ္ငးလဲ ေနေပေစေတာံ၇ ဟငး့....
မငး့ေယာက္းာ့ကလဲ ရြာရငး့ ရြာရငး့နဲ႓ ေရြ႔လဆိုဤၾသတျနးခ္ိနး ေရာကး်ပီ၇ အေရ့ထဲ
ွိုငး့တစးွိုငး့ကလဲ ်ပဳတးသျာ့ေသ့တယး'

ဒီတစးခါေတာံ

ကေလ့

ေတျကိုလဲ

ေနာကးႏြစး

ေက္ာငး့ဖျငံးရငး

မပူ့စမး့ပါနဲ႓၇ အေရ့ေပၚရြိပါတယးကျာ'

ကိုဖို့ေအာငး

်ငိမးသကးသျာ့်ပီ့

မိနး့မလုပးသူကို

ၾကငးၾကငးနာနာ ၾကညးံတယး၈
'မယးေအ့ ကို ဖို့ေအာငး ေ်ပာသာ့ပဲ၇ ကိုယးအိမးနာ့က ေက္ာငး့ေလ့မြာပဲ
ထာ့ပါလိ႓၇ု

'အို .... ဒါေတျက ေအ့ေဆ့ပါကျာ၇ ေ်ပလညးသျာ့မြာပါ၇ မိနး့မရာ၇

ၾကာရငးလဵု့ပါ့

အဲ....

ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ လိုကးေတာံ မယးဖို့ေအာငးရယး၇ မယးေအ့မတကးႏိုငးေတာံဘူ့'

'ဒါေတာံ ဒါေပါံ.. ဖို့ေအာငးရဲ႔ မယးေအ့ကေတာံ ကိုယးမြာ ပိုကးဆဵမရိြဘဲနဲ႓

'အေရ့ေပၚလဲ

'သျာ့ပါ၇

နဵမညးၾကီ့

ေက္ာငး့ရဲ႔ဒဏး

ကို

မယးေအ့ၾကာရြညးခဵႏိုငးမြာ

မဟုတးဘူ့လိ'ု႓
'ေၾသား...ဖို့ေအာငးရယး၇ ကိုယးံသာ့သမီ့ကုိ မ္ကးႏြာမငယးေစခ္ငးလို႓ပါ၇

ပါ့ေတာံမယး၇

လကုနးခါနီ့တိုငး့

စာလဲတကးေစ ခ္ငးတယး၇ မယးေအ့ အစျမး့ကုနးၾကိဳ့စာ့ ၾကညံးပါတယး၇ ဒါေပမဲံ

အေရ့ေပၚေနရတာ ခ္ညး့ပဲ၇ သဵု့ရာယူလိုကး၇ ငါ့ရာ ယူလိုကးနဲ႓၇ အေရ့ေပၚ

မရေတာံဘူ့၇ ပိုကးဆဵကုနး တာထကး အ်ခာ့်ပႆနာေတျက အမ္ာ့ၾကီ့ ပဲ၇

ေ်ခာကးေထာငးက သဵု့ေထာငးေလာကး ရြိေတာံမယး'

မယးေအ့ တုိ႓ အဆငးံနဲ႓ ေ်ဖရြငး့မေပ့ႏိုငးတဲံ ်ပႆနာေတျေပါံ'

ခုဒီလာတာလဲ အေရ့ေပၚထဲကပဲလာ့ ဟဲဟ'ဲ
'အငး့ေလ.....'
ဟဲဟဲ အပနး့ေ်ဖထျကးတယးဆိုတာ အေရ့ေပၚ လိုအပးခ္ကးပဲ မယးေအ့ရ၇

'ဖို့ေအာငး အစကတညး့က သိပါတယးကျာ၇ ကာ့်ပႆနာ၇ အကၤ္ီအွတး
အစာ့ ်ပႆနာ ထမငး့ဘူ့်ပႆနာ၇ က္ဴရြငး်ပႆနာ၇ ဆရာဆရာမ လကးေဆာငး
ပစၥညး့ႆနာ၇ ဒီေက္ာငး့ထာ့ကတညး့က ဒီ်ပႆနာ ေသာငး့ေ်ခာကးေထာငး ကို
ရငးဆိုငးရမယး၇

ကဲ.....တို႓ဘယးေလာကးထို

ရငးဆိုငးႏိုငးမလဲ

ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမလဲ၇

အေရ့ေပၚလိုအပးခ္ကးအတျကး အေရ့ေပၚထဲ ကအသဵု့်ပဳတး ဆိုတာ မြနးကုနး

ရငးမဆိုငးႏိုငး

သငံး်မတးတာပဲ ဟဲဟ'ဲ

ေတားလိုကးေပံါ၇ ဘာ်ဖစးလဲ၇ ဆကး်ပီ့ ဒီွနးကို မႏိုငးဘဲထမး့ရငး တို႓စိတးဆငး့ရဲမယး၇

'သျာ့စမး့ပါ၇ သူ႓ကေတာံဒါပဲ၇ မယးေအ့ ဤီ့ေႏြာကးေတာံ ၾကာရငး ပ္ကးမ္ာ့
သျာ့မလာ့ မသိဘူ့၇ ွငးေငျ ထျကးေငျတျကးရ ခ္ကးရတာနဲ႓၇ ေစ့္ဖို့စီမဵရတာနဲ'႓
'မလုပးပါနဲ႓မိနး့မရယး၇ ဤီ့ေႏြာကးေတာံ မပ္ကးပါနဲ႓၇ မငး့ေဆ့ရဵုစရိတးက

ေတာံဘူ့၇

မေ်ဖရြငး့ႏိုငးေတာံဘူ့

ဆိုတဲံအခ္ိနးမြာ

ေတာ်ပီေပါံ၇

တို႓သာ့သမီ့ေတျ စိတးဓာတးပ္ကးသျာ့ မယး၇ အဲဒါမြ ဆို့တာ အဲဒီေတာံမိနး့မ'
အတညးေပါကး ေ်ပာရငး့က ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔ မူလမ္ကးႏြာ်ပဵဳ့်ဖဲ်ဖဲ အမူ
အရာ ်ပနးေပၚလာတယး၈

ပိုဆို့သျာ့မယး၇ သိလာ့ဟဲဟဲ၇ ငါလဲအရု့ ေယာက္ၤာ့ မ်ဖစးပါရေစနဲ႓ကျာေနား'
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'ဒီေက္ာငး့ကလဲ ဒီစာ သငးတာပဲ၇ ဟုိေက္ာငး့ကလဲ ဒီစာသငးတာပဲ၇

'ဘယးေတာံရမြာလဲ၇

စာခ္ငး့အတူတူပဲ၇ ဘာမြမထူ့ဘူ့ သိပၸဵေမာငးွေရ့တဲံ ဆရာေစာ ေက္ာငး့ကို

စီ့လို႓ရသမြ္

မငး့မြတးမိတယး မဟုတးလာ့၇ အဲဒီမြာ ပါသလိုေပါံကျ၇ ေနာငးႏိုငးငဵေတား သမၼတ

အကုနးလာခဲ႓၈

ေပၚထျကးမလာဘူ့လု႓ိ

မညးသူေ်ပာႏိုငးအဵံနညး့တဲံ

ဟဲဟဲ၇

တို႓ရပးကျကး

ေက္ာငး့ေလ့ ကို အထငးမေသ့ပါနဲ႔ကျ'

ေန

တယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက

မိနး့မလုပးသူရဲ႔ေမ့ေစံ

ႏြစးထပး

ကိုခ္စးစႏို့၇ လိမးဆျဲလိုကးတယး၈
'ေဟ့....

ေတား်ပီေတား်ပီ၇

အကုနးစီ့မယး၇

မယးေအ့က

လုပးလို႓ရတာေတျ

ေရ်ပငးေရာ၇

ေ်မ်ပငး

မ္ကးေစာငး့ထို့လိုကးတယး၈

ေရာ

အကုနးလုပးမြာ၇
ေကာငး့ကငးေရာ

ၿပီ့ေတာ႓တုိ့တို့ကေလ့

'ပိုကးဆဵကုနးလိမး႓မယး တဲ႓၈ ခ္စးလငးကိုလူေပ္ားႀကီ့ကေတာ႓ မယးေအ့ေ်ပာတာကို

မယးေအ့က အာ့မတနးလို႓ မာနးေလ္ြာံရတဲံ အမူအရာနဲ႓ တဵုဏြိဘာေွ
ဆိတးဆိတး

ဒီထဲမြာ

မၾကာ့ေတာ႓ၿပီ၈ အငယးေကာငးကို ပခုဵ့ေပၚထမး့ၿပီ့ သမီ့ ေတျ ဆီေ်ပ့ၿပီ၈
တစးနာရီကို
ေရယာဤးကို

ဘာညာဘာညာေတျ

အကုနးေဖ္ာကး၇

ႏြစးဆယးေပ့ရတဲ႓

သာ့အဖ

တစးေတျ

ကမး့စပးထိေရာကးလာၾကတယး၈

အမို့က္ာ့ေလ့နဲ႓

ေလြ္ာကးစီ့ၾကရငး့

အွါေရာငး

ကေလ့ေတျ

သမီ့တုိ႓က ေအားလြ်ပီ'

သာ့အဖေလ့ေယာကးကို ၾကညး႓ၿပီ့ မယးေအ့ ၾကညးႏူ့ရပါတယး၈
မယးေအ့မစီ့ရဲဘူ့၇

ဖို့ေအာငးတု႓ိ

သာ့အဖတစးေတျပဲ

သျာ့စီ့ၾက'
'လာပါ၇ ဘာ်ပဳလုိ႓ မစီ့ရဲရမြာလဲကျ၇ လာ'
'ေတား်ပီ၇ မယးေအ့... အေမနဲ႓ေစာငံးေနမယး၇ ေလြစီ့်ပီ့ရငး ထမငး့စာ့
မယးေလ'
'ဟာ......ေနဤီ့၇ ေလြစီ့်ပီ့ရငး၇ တို႔က ေကာငး့ကငးရထာ့စီ့ဤီ့မြာ'
'အို...ဖို့ေအာငး ကလဲ ေလြစီ့်ပီ့ရငး ေတားေရာေပါံ'

ကို့ရို့ကာ့ရာ့

စျပးၿပီ့

ေ်ခနငး့

မယးေအ့တို႓ရြိတဲ႓

အသကးကယး

ေပ္ားရေအာငး လာတာကိုကျာ၇ မိနး့မကလဲ၇ ကဲ..... လာ ေလြသျာ့စီ့မယး၇

ဟငးံအငး့၇

ပခုဵ့မြာ

ေရာငးစုဵ

ေဗာ႓အိတး

လနး့ဆနး့်မဴ့ရႊငးေနၾကတဲ႓

ေလြစီ့ၿပီ့ေတာ႓ မယးေအ့ အတငး့ဆျဲေခၚတာနဲ႓ ထမငး့သျာ့စာ့ၾကတယး၈
ထမငး့ကလဲ စာ့လို႓ ေကာငး့လိုကးၾကတာ၈ ငါ့ဖယးဟငး့၇ ငါ့ပိနဲ႓ ငရုတးသီ့ေၾကား၈
ၾကကးဤနဲ႓ ပနး့ထုပးေၾကား၇ လကးဖကးသုပးနဲ႓၈ ထမငး့ ခ္ဳိငး႓ႀကီ့ သုဵ့ခ္ဳိငး႓ေ်ပာငးေရာ၈
မတူဘူ့ေလ၇
ွိုငး့ွိုငး့ေလ့ေပၚမြာ

ခိုအိတး
စာ့ရတာနဲ႓၇

ရြညးေမ္ာေမ္ာ
က္ယးွနး့

ေလ့ရဲ႔မီ့ဖိုခနး့
လျတးလပးစိတး

ထမငး့စာ့ပျဲ
ၾကညးႏူ့စရာ

ေကာငး့တဲ႓ ေရစပး်မကးခငး့မြာ စာ့ရတာနဲ႓ မတူဘူ့ေလ၈ ထမငး့စာ့ဖို႓ဆိုရငး အ်မဲ
တက္ညးက္ညး

လုပးတတးတဲ႓

အငယးေကာငးေတာငး

မ်ငငး့မဆနးစာ့

လို႓၈ေယာကၡမႀကီ့လဲ ထမငး့ၿမိနး ရြာတယး၈
သစးပငးရိပးေအာကးမြာလဲ ကိုယးလိုသူလို ထမငး့ွိုငး့ေတျက ၿမိဳငးဆိုငး
ေနတာပဲ၈ တခ္ဳိ႔ဆို ကကးဆကး ေတျေတာငး ပါၾကေသ့တယး၈ ကေလ့ေတျက
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်မကးခငး့ေပၚမြာ အကနဲ႓တငးဆကးၾကတယး၈ ရနးကုနးၿမိဳ႔ ခိုအိမး လူသာ့ မ္ာ့ရဲ႔
တနဂၤေႏျ ရႈခငး့ေလ၈
ထမငး့စာ့ၿပီ့ေတာ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက မယးေအ့ေရာ ေယာကၡမႀကီ့ပါ
အတငး့ေခၚၿပီ့ ေကာငး့ကငး ႀကိဳ့ရထာ့ သျာ့စီ့ ၾကတယး၈ ပစၥညး့ေတျ ကို
ေကာငး့ကငး ႀကိဳ့ရထာ့လကးမြတး ဂိတးမြာ အပးထာ့ခဲ႓ၿပီ့ သျာ့ၾကတယး၈

အပိုငး့ (ဿ၅)
+++++
လူႀကီ့ႏြစးက္ပး ကေလ့တစးက္ပး၇ ကနးေတားႀကီ့ ေရ်ပငးကို ်ဖတးၿပီ့
အသျာ့အ်ပနး စီ့ရငးလူႀကီ့ေလ့က္ပး ကေလ့ႏြစးက္ပး ေပ့ရတယး၈ ဘယးရမလဲ၈
အသျာ့အ်ပနးေပါ႓၈ မယးေအ့နဲ႓ေယာကၡမႀကီ့က ထိုငးကတညး့က မ္ကးလုဵ့ေတျ
မြိတးၿပီ့ ဘုရာ့၇ ဘုရာ့နဲ႓ေၾကာကး လိုကးၾကတဲ႓အမ္ဳိ့၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး နဲ႓ ခိုကေလ့
သုဵ့ေကာငး

ကေတာ႓

ဘာကိုမြ

မေၾကာကးဘဲ

ေပ္ားလိုကးၾကတာ

ဆိုတာ၇

ေနာကးထပး သုဵ့ေလ့်ပနးေတာငး စီ့ခ္ငးၾက ေသ့တယး၈
ေကာငး့ကငးႀကိဳ့ရထာ့စီ့ၿပီ့ေတာ႓
ငြကးေပ္ာသီ့တို႓၇

လကးဖကးသုပးတို႓၇

တစးခါ်ပနးနာ့ၾကတယး၇

ပဲမုနး႓တို႓

စာ့ရငး့ေပါ႓၈

ပါလာတဲ႓

ဒီလိုအခ္ိနးဆို

အ်မဲအိပးတဲ႓ သုတနဲ႓ သူ႓အဘျာ့ေအေတာငး မအိပးဘဲ မ္ကးလုဵ့ က္ယး လနး့ဆနး့
ေနၾကတယး၈

သမီ့ႏြစးေယာကးက

ေတာ႓ေ်ပာမေနနဲ႓၈

ေလြ္ာကးသျာ့ဖို႓ပဲ
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စိတးေစာေနတယး၈

မယးေအ့

ေပါငးေပၚ

ပစးလြဲဇိမးယူရငး့

မ္ကးစိမြိတး

အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငးတဲ႓ ဖေအကို အတငး့ဆျဲေခၚ ေနၾက တယး၈

ေခါငး့ညိတးတယး၈

'ကဲ...သျာ့ၾကစမး့ပါ၇ မ္ကးစိေတျေနာကးလျနး့လို႓၇ သျာ့စရာ ကုနးေအာငး
သျာ့ၾက'

သာ့အဖတစးေတျ

တစးေခါကး

ထပးထျကး

ၾကတဲ႓

ေနာကးကေန

မယးေအ့ကလြမး့ေအားတယး၈ 'ဖို့ေအာငး သုဵ့နာရီဆို ်ပနးမယးေနား၇ ေလ့နာရီ မြာ
ွိုငး့ရြိတယးမဟုတးလာ့' ရပါတယး၇ လြညး့တနး့ထိပးနာ့တငးပါ' ေဖႀကီ့ေက္ာငး့က
တနဂၤေႏျေန႓ ပိတး ဘူ့လာ့၈

ေနေလာငး ထာ့တဲ႓ပါ့ေလ့ တစးဖကး ကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး လိမးဆျဲလိုကးတယး၈
ပိတးလိုကး၇

"ေအ့ပါကျာ ေဖႀကီ့ေငျစျမး့ရြိသမြ္ သမီ့တိုိ႓ကို ရနးကုနးၿမိဳ႔ အႏြဵ႓လိုကး
ပို႓ပါ႓မယး"
ရနးကုနးေဆာငး့ ဟာ မပီမသနဲ႓ ေပ္ာကးကျယးသျာ့တဲ႓ေနာကးမြာေတာ႓
ဆို့ရျာ့လြတဲ႓ ေႏျရာသီညေတျဘကး လတးတို႓လုိ တိုကးခနး့ လူသာ့ေတျ ကို
ႏြိပးစကးကလူ်ပဳဖို႓အတျကး ေရာကးရြိလုိ႓လာခဲ႓တယး၈

အလတးမ ယုယက မ္ကးေမြာငးေလ့ၾကဳတးလို႓ ဖေအ ကိုၾကညး႓ေနတယး၈

ဒါ်ဖငး႓ဒီေန႓

ပ္ကးတယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကေတာ႓ သမီ့ရဲ႔ဆဵပငးေတျကို ဖျပစးလိုးကးၿပီ့ ရယးေမာ

သမီ့တို႓မို့ခ္ဳပးမြ

်ပနးရေအာငးေနား

ေဖႀကီ့

်ပတငး့ေပါကးမရြိတဲ႓ တိုကးခနး့အတျငး့မြာ အိပးခါနီ့ေရကို ဘယးလုိခ္ဳိ့ခ္ဳိ့
အိပးအိပး ေလြာငးအိုကး ေနတတး တယး၈ ေခၽျ့ေတျကစိမး႓ ထျကးေနတတးတယး၈
အိပးေကာငး့ေနၿပီဆိုရငး

ေခၽျ့ေတျ

အလိုဒီေန႓ေတာ႓ မပိတးပါရေစနဲ႓ဗ္ာ၇ ေတာငး့ပနး ပါရေစ ခငးဗ္ာ၈ က္ဳပးက္နး

အ်မဲလနး႓ႏို့ေရာ၈

ဖ္တးခနဲ

တဲွ
႓ ိုငး့ေလ့ပါ ်ပဳတးရခ္ညးရဲ႔၇ ဒီွိုးငး့်ပဳတးလို႓ကေတာ႓ ခငးဗ္ာ့တို႓လဲ ဆနး်ပဳတး

ဤီ့ရဲ႔အုိကး်ခငး့်ပ

လကၡဏာ

်ဖစးသျာ့ လိမး႓မယးခငးဗ္ာ၈

လတးရဲ႔လကးက

အိပးရာေဘ့က

နာ့မလညး ဘဲ နာ့ေထာငးေနတဲ႔ သမီ့ေတျနဲ႔ သာ့ကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး
သေဘာက္ ၿပီ့ ရယးေမာလိုကးတယး၈

ၾကညး႓မယး၇ အခ္ိးနးအေစာႀကီ့ ရြိေသ့တယး၇ သမီ့တို႓ ႀကိဳသေလာကး ေဆာ႓စမး့"
သာ့အဖ တစးေတျ မယးေအ့ တို႓်ပနးေရာကးေတာ႓ သုဵ့နာရီ ဆယးငါ့ ရြိေနၿပီ၈
အလာတုနး့
ေလ့ဘီ့ကာ့ေပၚမြာ

ကထကး

ငါ့က္ပးပိုေပ့ရတဲ႓

သမီ့လတးယုယက

ေလြာငးအိုကး

လတးလနး႓ႏို့တာနဲ႓
ေ်ခေထာကး

လာတာနဲ႓

ဗုနး့ခနဲဆိုၾကာ့လုိကးရၿပီ၈

ေဆာငး႓ခ္သဵ၈

အာ့ကို့ရာစာ့ပျဲတငး

တစးခါတညး့

ပနးကာေလ့

ဆီ

ေရာကးသျာ့ေတာ႓ တယးး၈
ေမြာငးထဲမြာ

"ကဲ...လာ... အခ္ိနးရြိခုိကး လုဵလစိုကးၾကစို႓၇ ေဖႀကီ့တို႓ ဒီဘကးသျာ့

စိမး႓ထျကး

ကပ္ာကယာ

ခလုတးႏြိပးလုိကးေတာ႓မြ

"ဟငး့"

ခနဲဆို

သကးသာရာရသျာ့ တဲ႓ ဤီ့သကး်ပငး့ခ္သဵကို ၾကာ့ရတယး၈ အဲဒီေတာ႓မြ လတးလဲ
သကး်ပငး့ခ္ႏိုငးေတာ႓တယး၈ ပနးကာခလုတး အပိတးအဖျငး႓ တာွနးဟာ ေႏျရာသီ
ဤတုတိုငး့ လတးထမး့ေဆာငး ရတဲ႓ တာွနးေလ၈ ပနးကာကို တစးညလုဵ့လဲ
ဖျငး႓မအိပးရဲေတာ႓

(ဤီ့

ကို

ေလ်ဖတးမြာ

ဆို့လိ)ု႓

အိးပးခါနီ့

ဖျငး႓ထာ့လိုကး၇

ခုႏြစးဆယး႓

ငါ့က္ပးတနး

ခဏေနအိပးခ္ငး လာေတာ႓ ပိတးအိပးလိုကး၇ အိုကးလုိ႓ လနး႓ႏို့ လာရငး ပနးကာကို

လျမး့ေမာတသစျာနဲ႓

ေ်ပာတယး၈

ဖျငး႓လုိကး၇ အိပးခ္ငးလာရငး ်ပနးဖျငး႓လိုးကးနဲ႓လုပးရတယး၈

"ေဖႀကီ့သမီ့တို႓ ေနာကးတနဂၤေႏျက္ လိုကးဖို႓ဤီ့ေနား" တဲ႓၈ မယးေအ့က မ္ကးႏြာ
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ေႏျရာသီမြာဆို

ပနးကာ

ခလုတးေပၚ

လကးတငးၿပီ့

အိပးရတဲ႓

ကဲမခကးဘူ့လာ့ လတးက တတးမ္ာ့တတးႏိုငးရငး ပနးကာတငးမဟုတးဘူ့

လတးတစးေယာကး အထူ့ွိတးခ္ စရာမလိိုေတာ႓ဘဲ ပိနးသျာ့တတးတယး အိပးလုိကး

အဲယာ့ကျနး့ ေတာငးတပးလိုကးခ္ငး ေသ့တယး၈ ဤီ့သေဘာက္တဲ႓ ဟိုတယးေတျက

ႏို့လိုးကးနဲ႓ တစးညလုဵ့ အိပးရတယးမြမရြိေတာ႓ အိပးေရ့ပ္ကးၿပီ့ ပိနးၿပီေပါ႓၈ ညဘကး

အခနး့မ္ဳိ့်ဖစးေရာ၈

ဆိုေတာ႓ တိုကးခနး့ေတျက တိုကးပူ်ပနးသလာ့မေမ့နဲ႓၈ ၿပီ့ေတာ႓လတးတို႓ အခနး့က
အေပၚဆုဵ့ထပး ဆိုေတာ႓ အမို့နဲ႓ကပးေနတာ၇ မ္ကးႏြာၾကကးပါ့ပါ့ေလ့ေတာ႓ရြိပါရဲ႔၇
ဒါေပမယး႓ အလကာ့ပါပဲ၈ အပူဒဏးက ေအာကးလျႊာ အခနး့ေတျထကး ပိုဆို့တယး၈
ညဤီ့ပိုငး့တုနး့ကဆို ဤီ့တစးေယာကး ေခၽျ့ေတျသီ့ ေနတဲ႓အကၤ္ီတုဵ့လုဵ့

ပနးကာႏြစးလုဵ့

ကိစၥၿပီ့တာနဲ႓

တစးဆကးတညး့

ဤီ့ေဒါပျလာတာက

ကုနးတာ ေႏြ့တယးတဲ႓ "မတးလ" ကိုေလ၈ မတးလကို အကုနးရေႏြ့မလာ့တဲ႓၈
မကုနးႏိုငးေတာာ႓ဘူ့

တဲ႓၈

မတးလကုနးမြ၇

ေက္ာငး့ပိတးမြ၇

ဧၿပီလဆနး့

မြ

သူခရီ့ထျကးရမြာကို့၈ ဤီ့အႏြစး သကးဆုဵ့ခရီ့က ရြမး့်ပညးခရီ့ေလ၈ ကေလာနဲ႓

ကၽျတးႀကီ့နဲ႓ ေအားပစးလို႓ မဆုဵေတာ႓ဘူ့ ပူရအိုကးရတဲ႓ၾကာ့ထဲက ေရဒီယိုသဵ

ေတာငးႀကီ့ကို

ဆယးရကး

်ဖစး်ဖစး၇

ငါ့ရကး်ဖစး်ဖစး

ကျီကျီကျာကျာသဵ နဲ႓ တီဗျီသဵကတစးမ္ဳိ့၈ စိတးပါအိုကးလာတယး၈

တစးႏြစးလုဵ့ ေနသာထိုငးသာရြိေတာ႓တာ၈

ေရာကးလုိကးရမြ

ဤီ့က

စာ့ပျဲတငး ပနးကာေလ့ကို မနာ့တမး့ ဖျငး႓ထာ့ေပမယး႓ ေခၽျ့ေတျက

ဤီ့ညဤး့သမြ္၇ ညဴသမြ္၇ ေဒါပျသမြ္ေတျကို ႏြစးသိမး႓ေခ္ာ႓ေမာ႓ရငး့ လတး

စိမး႓စိမး႓ထျကး ေနတယး၈ ပနးကာ တစးဘကး ကို လြညး႓သျာ့တဲ႓အခ္ိနးေလ့ ေလ်ပတး

ထမး့ေဆာငးရတဲ႓ ညဤီ့ပိုငး့ တာွနးတစးခုလဲရြိေသ့တယး၈ ပို့ဟပးႏြိပးနငး့ေရ့တာ

လိုကးတာနဲ႓ အိုကးသျာ့ၿပီ့ ေခၽျ့ကစိမး႓်ပနးေရာ၈ ပနးကာေလ့မြာလဲ အဆကးမ်ပတး

ွနးေလ၈

လြညး႓ေနရရြာတာ၇ အသကးသာရြိရငး မူ့လဲေလာကးၿပီ၈

ၾကျကး၇

နာ့မြမနာ့တာပဲ၈ ထမငး့စာ့ လဲပနးကာ၇ ထိုးငးေနလဲပနးကာ၇ အိပးရေတာ႓
လဲပနးကာနဲ႓ေလ၈

ပနးကာကို

လကးလျတး

လိုကးတာနဲ႓

ဒုကၡေရာကး

ၿပီတာမြတးေပေတာ႓၈ ဤီ့တို႓ကေတာ႓ ပနးကာကို လကးလႊတးဖို႓ မဆိုထာ့နဲ႓ အ်မဲ
မ်ပတး ဖျငး႓ထာ့တဲ႓ ပနးကာ တစးဖကးလြညး႓တဲ႓ အခ္ိနးေလ့မြာကို ေအားၿပီ၈
"မ်ဖစးပါဘူ့ဗ္ာ၇ က္ဳပးတို႓ ပနးကာႏြစးလုဵ့ထာ့မြ်ဖစးမယး၇ ပနးကာခလုတးကို

ပို့ဟပး၇

်ခငး၇

ယငးတို႓ကို

အလျနးမုနး့တဲ႓ဤီ့နဲ႓

ပူတဲ႓

အခ္ိနးထျကးတတးတဲ႓ ပုိ့ဟပးနဲ႓ ်ပသနာ တကးၾက တယးေလ၈
ပို့ဟပးတစးေကာငး

ထျကးလာတာ

်မငးလိုကးတာနဲ႓

ဤီ့တစးေယာကး

မ္ကးႏြာႀကီ့ရြဳဵ႔မဲ႓ ပ္ာယာခတးသျာ့ၿပီ့ ပို့ဟပးေနာကး ကို အတငး့လိုကးေတာ႓တာပဲ၈
မိတာနဲ႓ဖေနာငး႓နဲ႓ေပါကးသတးေတာ႓တာပဲ လတးကိုလဲ ပို့ဟပး ေတျ႓တာ နဲ႓ အဲလိုႏြိပး
ႏြငး့ရမယး၇

ဖေနာငး႓နဲ႓

ေဟာဒီလို

ေပါကးသတးရမယးဆုိတာကိုပါ

အေသႏြိပးၿပီ့ ေလကို တညး႓တညး႓ ခဵ ထာ့ မြ ်ဖစးမြာ ပနးကာတစးလုဵ့တညး့၈

လကးထပးသငးၾကာ့ ေပ့တဲ႓ အ်ပငး ပုိ့ဟပးတစးေကာငး သတးႏိုးငးရငး တာွနးတစးခု

ဟိုလြညး႓ဒီလြညး႓ လုပးေနတာကို က္ဳပးသညး့မခဵႏိုငးဘူ့ဗ္ာ"

ေက္ပျနးၿပီ့ဆုဵ့တယးလို႓

သတးမြတးတဲ႓

အတျကး

တစးေကာငး

သတးၿပီ့တိုငး့

"တာွနးေက္ၿပီ" လို႓ေအားရမယးတဲ႓၈
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ပနးကာခလုတး ကို လကးညိဳ့ေလ့နဲ႓ အသာေဖာ႓ႏိြပးၿပီ့ လတးခ လုတး
ရပါတယးေနား၈

လတးကလဲ

ဤီ့ရဲ႔ခ္တးလစးပဲ၈

အသျငးမတူ

အိမးသူ

မ်ဖစးတဲ႓၈ ညဤီ့ပိုငး့ကေန အိပးခါနီ့အခ္ိနးထိ "တာွနး ေက္ၿပီ"သုဵ့ခါေလာကးေတာ႓

ႏြိပးလိုကးတယး၈

မထို့ခငး

လတးတစးေရ့ေလာကး

ေတာ႓

ေကာငး့ေကာငး့ ေလ့ အိပးလိုကးခ္ငးေသ့တယး၈

ေအားနိဳငးတာ ခ္ညး့ပဲ၈ ဤီ့ကမူ သုဵ့ခါေလာကးပဲ ေအားႏိုငးတာ၈ လတးက ဤီ့ထကး
မ္ကးစိပိုရြငးတာ ကို့၈ဘာရမလဲ၈

ေလ့နာရီ

ပနးကာခလုတးေပၚက လကးရုပးလိုကးတာနဲ႓ လတးခ္ကးခ္ငး့အိပးေပ္ားသျာ့
ခဲ႓တယး၈ လတးအိပးေပ္ား သျာ့တာ ဟာ ခဏကေလ့လိုပဲ၈ ေလ့နာရီထို့ရငး

ပို့ဟပးလိုကးရငး့ ွရနးတာဘကးသူ႓ သစးပငးေတျနာ့ေရာကးသျာ့်ပနးရငးလဲ

(ဘယးေလာကးအိပးေရ့ပ္ကးပ္ကး) ပျငး႓လာတတးတဲ႓ မ္ကးလုဵ့ေတျကို လတးစိတး

ၾကာ့ရၿပီ့ ေအားသဵကို၈ သူ႓သစးပငး ေတျညိႈ့လို႓တဲ႓၈ လတးမြာ်ဖငး႓ ေလာငး့လိုကး

တိုေနမိတယး၈

ရတဲ႓ေရ၈ ေအာကးလႊာနဲ႓ လုလိုကးရတဲ႓ေရခလုတး၈ ေႏျရာသီ ေရာကးတာ နဲ႓

ခဏဖျငး႓ၿပီ့ ်ပနးအိပးလိုကး ရရငး အိပးေပ္ားသျာ့မြာပါ၈ ဒါေပမယး႓ ဘယး်ဖစးမြာလဲ၈

ေရခလုတးမီ့က ဘယးေတာ႓မြ ပိတးေနတယးမရြိဘူ့၈ အ်မဲလငး့လ္ကးပဲ၈

လတးထုဵ့စဵအတိုငး့

လတးရဲ႔

ဤီ့ပူေလာငးႀကီ့

အတျကး

ေႏျရာသီမြာ

ေရခဲေသတၱာေလ့

လတးအိပးခ္ငးေသ့တယး၈
ဖ္တးခနဲထရပးၿပီ့

အိပးေရ့မွေသ့ဘူ့၈
ခုတငးေဘ့

က

ပနးကာေလ့

မီ့လုဵ့ွါခလုတးဆီ

လကးေရာကးလိုကးတယး၈ ဟငးမီ့မလငး့ဘူ့၈ မီ့ပ္ကးတာလာ့၈

တစးလုဵ့ရြိတာ လတးေတားေတား စိတးခ္မး့သာ ရတယး၈ ဘီယာစိမးဖို႓အတျကး၇

ဒုကၡပဲ၈

မီ့လုဵ့ွါကၽျတးတာလာ့၇

မီ့ပ္ကးတာလာ့၇

မီ့ပ္ကးရေအာငး

အရကးေသာကး ဖို႓ေရခဲ အတျကး အိုကိုေကေနတာပဲ၈ ပူစရာ မလိုဘူ့၈ အဲ တစးခုပဲ

ဒီေန႓က မီ့ပ္ကးရကး မဟုတးဘူ့ေလ၈ မီ့ပ္ကးရကးမြာဆိုလဲ နဵနကး ေ်ခာကးနာရီမြ

ဟိုေအာကးလႊာက

မီ့စပ္ကးတာ၈ နဵနကး ေ်ခာကးနာရီကေန ေန႔လယး ဆယးံႏြစးနာရီ ထိေလ၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

အာ့မနာပါ့မနာ

ဆိုတဲ႓လူ

အေတာငး့အရမး့

ွါသနာပါတဲ႓

ေရခဲလာေတာငး့တဲ႓အခါမ္ဳိ့မြာေတာ႓

ဆရာ

လတးပူရၿပီ၈

ခုဟာက ဘယးလိုလဲ၈

ဤီ့ေသာကးမယး႓ေန႓မ္ာ့ဆုိ မေလာကးမြာ ဆို့ လို႓ ေရခဲေသတၱာ အေအ့ခလုတးကို
အ်မငး႓ဆုဵ့လြညး႓တငးထာ့ရတယး၈
ေရခဲေသတၱာ

ကိုေတျ့ရငး့

ပနးကာ ခလုတးကို လတးႏြိပးႀကညံးတယး၈ သျာ့်ပီ၈ ပနးကာလညးမလာပါ၈
မီ့ပ္ကး

လတးစိတးထဲက

ေရခဲေရေလ့

တစးချကးေလာကး ေသာကးခ္ငး လာေပမယး႓ လတးမ္ကးလုဵ့ ေတျက ပနးကာေလရဲ႔
ေခ္ာ႓သိပးမႈေၾကာငး႓ ်ပနးအိပးခ္ငးစ်ပဳလာၿပီ၈ ပနးကာ ခလုတး ေပၚ တငးထာ့ တဲ႓
လကးညႈိ့ေလ့ကို ဖိႏြိပးလုိကး ခ္ငးၿပီ ဤၤီ့လဲတစးရြဴ့ရြဴ့နဲ႓ အိပးသျာ့ၿပီပဲ၈ ေတားၾကာေန
ေရေသာကးဖို႓ လတး ထလိုကးရငး ဤီ့ႏို့ဤီ့မယး၈

်ပီ၈

မီ့ပ္ကး်ပီဆိုတဲံ

စကာ့လုဵ့ေလ့

သုဵ့လုဵ့

ေနာကးကျယးမြာ

်ဖစးေပၚလာမယးံ ်ပႆနာေတျ ကိုလျတးေတျ့်ပီ့ စိတးညစး သျာ့တယး၈
နဵပါတး

(ှ)်ပႆနာက

အိုကး်ခငး့ေႀကာငးံ

မႀကာခငး

ဤီ့ႏို့လာခဲံရငး

ပနးကာဖျငးံလို႔ မရတဲံ်ပႆနာ၈
နဵပါတး (ဿ) ်ပႆနာက ေမြာငးအတိ က္ေနေသာ အခနး့ွတျငး့မ္ာ
ခ္ကးေရ့ ်ပဳတးေရ့ ်ပႆနာ၈
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နဵပါတး (၀) ်ပႆနာက ေရခ္ိဳ့ဖို႔်ပႆနာ၈ လတးတို႔ ညကအိပးခါနီ့
ပီပါထဲက

ေရေတျအကုနးခ္ိဳ့ပစးလိုကး်ပီ၈

ဒီေန႔နဵနကးထမြ

ေရဖျငးံမယးဆို်ပီ့

ကထညးံတဲံအိတး အတိုငး့၇ ပုဵ၇ အတိုငး့ ေ်ခရာလကး ရာမပ္ကးရိြတာ ညညး့လဲ
အသိ၈

ေတာံေလ၈ ညအိပးခါ နီ့ ေရ်ဖညးံမယး လုပးေတာံလဲ ေအာကးလႊာက ဖျငးံထာ့
တယးေလ၈

သိပါတယး... လတးသိပါတယး၇ ဒါေပမယး႔... လတးမ်မငးရလို႓ ်ဖစးသျာ့
တာ

ခဏေလ့ပဲပ္ကးတာ်ဖစးပါ မီ့ရယး..........ေနား၈

ခလုတးကို ဖျငးံႀကညံး်ပနးတယး၈ ဟငး မီ့ပ္ကး တာ အေသအခ္ာပါပဲေတား၈

မီ့ေၾကာငး႓

လတးေၾကာငး႓မဟုတးဘူ့၇

စာအုပးဗီရိုေပၚက

အငးမာဂ္ငးစီလိုကးတာကို

ေနာကးဆုဵ့ေတာ႓

လတးစမး့မိသျာ့ ခဲ႓ေသ့တယး၈ ေတားေသ့ရဲ႔ မီ့လငး့ေသ့တယး၈ အာ့ရြိေသ့

ေမြာငးမညး့ေနတဲံ အခနး့ထဲမြာ လတးစာအုပး ဗီရိုေလ့ဆီ မြနး့သျာ့တယး၈
ဗီရိုေလ့ေပၚမြာ အေရ့ေပၚ လကးဆျဲဖနးေခ္ာငး့မီ့အိမး အငးမာဂ္ငးစီလက
ို းေလ့
ရိြတယးေလ၈ အလ္ငးတစးပတး မီ့ပ္ကးရကးအသုဵ့်ပီ့ အငးမာဂ္ငးစီ လုိကးတး ကို
လတးအာ့်ပနးမသျငး့မီေသ့ဘူ့၈ ဘာ်ဖစးလို႔ အဲဒါကိုေမံသျာ့ရတယး မသိပါဘူ့၈
လငး့ေတာံ လငးတနးေကာငး့ ပါရဲ႔၈

ေဟာေတာံ.........၈

မီ့ေၾကာငး.႓ ..

မီ့ေၾကာငး႓၈

လတးဧညးံခနး့ဘကး ထျကးခဲံ်ပီ့ စိတးမေက္နပး ေသ့ဘဲ ဧညးံခနး့မီ့

စာအုပးဗီရိုေရာကး်ပီ

ဘာတတးႏိုငးမလဲ၈

တယး၈ အငးမာဂ္ငးစီလိုကးတာကိုကိုးငးၿပီ့ လတးမီ့ဖိုထဲသျာ့မယးလုပးၿပီ့မြ "နာ့"
နာ့ကို

ွီခနဲေနေအာငး

်ဖတးသျာ့တဲ႓

်ခငးတစးေကာငးေၾကာငး႓

ရုတးတရကး

သတိရၿပီ့ လတး အေ်ပ့ အလႊာ့ အိပးခနး့ထဲ ်ပနးွငးေ်ပ့ခဲ႓တယး၈
ဤီ့နာ့မြာ ်ခငးေတျပတးလညးွိုငး့ေနၿပီလာ့၈ လတးေမ႓တာ၈ လြ္ပးစစးနဲ႓
ထျနး့ရတဲ႓ လတးးတို႓ရဲ႔ ်ခငးေဆ့ ကိရိယာ ေလ့က အသကးကုနးသျာ့်ပီေလ၈

အထငးနဲ႔

လတးလကးယမး့

လိုကးတယး၈

ေရေႏျ့ဓာတးဘူ့ လိမးံက္သဵ ဟာ အခနး့ထဲမြာ ဆူညဵ

သျာ့တယး၈ ကုနးပါ်ပီ၈ ကျဲပါ်ပီ၈ စာအုပးဗီရိုမြတး်ပီ့ ဆကးတီ ကုလာ့ထိုငးေဘ့က

ႏို႓မို႓ဆိုတစးညလုဵ့ အဲဒီ်ခငးေဆ့ကိရိယာေလ့နဲ႓ ်ခငးေထာငးမေထာငးဘဲ လတးတို႓
အိပးတာပဲ၈
မီ့ပ္ကးခဲ႓ေသား...

ဂတးစးမီ့်ခစးကို ဤီ့စာေရ့ စာ့ပျဲေပၚမြာ အလျယးတကူေတျ႓လို႓ ေတားေသ့ရဲ႔၈

စညး့ကမး့စနစး

်ခငးေဆ့ေချ

လတးသိသာ့

နဲ႔၇

မလတးလတးေထျ့ရယး၈ ညညး့ေတာံ်ပႆနာပဲ၈ သူ႔ပစၥညး့ကို သူဘယးေလာကး
ရိုေသလဲ၈

သူလူပ္ိဳ

ဘွက

သုဵ့တဲံပစၥညး့ကို

သူဘယးေလာကး ရိုေသလဲ၈

သူလူပ္ိဳဘွကသုဵ့တဲံ ပစၥညး့မြနးသမြ္ ဘယးေလာကး ေဟာငး့ေဟာငး့၇ ွယးခါစ

ကို

ခုတငးေဘ့မြာ

လတးထုတး

ဆငး်ဖဴေတား

ဒုကၡပါပဲ၈ ေရေႏျ့ဓာတး ဘူ့က ဤီ့ လူပ္ိဳ ဘွကပစၥညး့၈ ဤီ့က ဘာပစၥညး့ ်ဖစး်ဖစး
ကိုငးတတးတာလဲ

အဵဆျဲထဲက

ေဆာငးထာ့တဲ႓

်ခငးေဆ့ေချ

ရိုရိုေသေသ

အွတးဗီရို

အရနးသငး႓

ခုဵပုေလ့ ေပၚ တငးထာ့တဲံ ေရေႏျ့ဓာတးဘူ့ကို လတးလကးနဲ႔ ယမး့မိသျာ့တာ၈
တက္၇

ဘူ့ကို

ဆိုၿပီ့

ရတယး၈

လတးတျနး့ေပ့ခဲ႓ၿပီ့

ဤီ့ရဲ႔

မီ့ဖိုဘကး

လတး်ပနးေ်ပ့ခဲ႓တယး၈
တကယးေတာ႓

ဤီ့ကို

ဤီ့အိုကးၿပီ့ေအားေတာ႓မြာကို

လတး

လတးယပးခတးေပ့ခ္ငးပါတယး၈
သိေနတယး၈

မၾကာခငး

ခါတိုငး့ညကေတာ႓

လတး
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ေလ့နာရီထရငး

ဤီ့ကိုပနးကာ

ဖျငး႓ေပ့ထာ့ခဲ႓တယး၈

ႏြစးနာရီေလာကးး

ဖျငး႓တာကေတာ႓

အနိမး႓ဆုဵ့ခလုတးနဲ႓

ကိစၥမရြိဘူ့ေလ၈

ဤီ့ကေ်ခာကးနာရီ

ဆိုႏုိ့မြာပဲဟာ၈ ဒီနာရီေလာကးနဲ႓ေတာ႓ ေလမ်ဖတးႏိုငး ပါဘူ့ ဆိုၿပီ့ လတးအ်မဲတမး့
ဖျငး႓ေပ့ခဲ႓တာ၈

ဒီေန႓်ပသနာတကးၿပီ့

ယပးခတးေပ့ခ္ငးေပမယး႓လဲ

လတးမယး

မ်ဖစးဘူ့၈ စာ့ေရ့ ေသာကးေရ့ စီစဤးဖို႓က ရြိေသ့တယး၈ အခ္ိနးနဲလဲ အလုပးၿပီ့
ေအာငးလုပးရဤီ့မယး ခုဆိုအ ခ္ိနးက ကေမာကးကမ ်ဖစးစ်ပဳၿပီေလ၈

လတးစိးတးအညစးရဆုဵ့

ကၽျမး့ကၽျမး့

အဆငးမသငး႓ရငး

ေကားဖီေဖ္ားဖို႓နဲ႓

အလုပးပါပဲ၈

မီ့ေမႊ့တာက

အရမး့အခ္ိးနးၾကာတာ၈

ေရေႏျ့ၾကမး့အတျကး

ဘယးေလာကးပဲ

ေတားၿပီ၇

ေရေႏျ့အို့တစးအို့နဲ႓

ေတားၿပီ၈

ထမငး့ေရခနး့

တစးလုဵ့ပဲ ခ္ကးေတာ႓မယး၈ ဟငး့ကိွ
ု ယးစာ့လိုကးေတာ႓မယး၈ ေရခဲေသတၱာထဲက
အမဲသာ့ထညး႓ ထာ့တာကိုသာ ေၾကားခ္ကးေနရငး အခ္ိနးက ဘယးလိုမြ မီမြာ
မဟုတးေတာ႓ဘူ့၈
စာ့တာေပါ႔၈

ညေနက္မြပဲ်ပဳတး

အဲေရခဲေသတၱာဆိုမြ

မီ့ကဘယးအခ္ိနးက

ပ္ကးတာ

ေအာကးခဵလငးပန့းေလ့ထဲ

ေၾကားေလ့လုပးၿပီ့
ေရခဲေတျ

မြနး့မြ

ေရေတျအရမး့

ၾကာဆဵ်ပဳတး

နဲ႓

အရညးေပ္ားေနၿပီလာ့မသိ၈

မသိတာ၈

အိုကးလိုးကးတာ၇

ေရခဲအရညးေပ္ားၿပီ့

်ပညး႓လြ္ဵေနရငး်ပသနာ၈

ေရလြ္ဵ

က္ၿပီ့ေအာကးဆငး႓က စာ့စရာေသာကးစရာေတျေပၚ က္ကုနးရငးဒုကၡ၈

ပနးကာမဖျငး႓ဘူ့လာ့

ေဒၚခ္တးလစး

ဘယးလိုလဲ ပနးကာဖျငး႓ထာ့ပါဆိုမြဗ္ာ" ေဟာ.. မေ်ပာဘူ့လာ့၈ ဤီ့ႏို့လာၿပီ့
ဒီလိုေအားလိမး႓ မယးဆိုတာ ဒီက မိနး့မသိတယး၇ သိတယး၈
"မီ့ပ္ကးေနလို႓ ဤီ့ေရ၇ ဒီမြာ မီ့ေသျ့ေမႊ့ေနရၿပီ" "ဟငး့...မီ့ခုိ့ေတျကလဲ
တစးခနး့လုဵ့

မႊနးေနတာပဲဗ္ာ"

ယပးခတးေနတယးဤီ့ေရ၈

ကဲ...ပထမအေရ့တႀကီ့လုပးရမယး႓ အလုပးက မီ့ေသျ့မီ့ဖိုကို မီ့ေမႊ့
ဖို႓ပါပဲ၈

"အုိ့...အာ၇

မီ့ေသျ့ထဲ

မြာ

ထငး့ထုဵ့ပါ်ပနးၿပီထငးတယး၈

ခဏေလ့၇ခဏေလ့

မီ့ရြိနးရလာရငး

မီ့ခို့ေတျ

လျငး႓သျာ့မြာပါ၈
စိတးေမာလူေမာနဲ႓

လတးနာ့ထငးဆီက

ေခၽျ့ေတျစီ့က္လာတယး၈

မီ့ခို့အူေနတဲ႓ထငး့တုဵ့ မီ့ေလာငးၿပီ့ မီ့ခို့ ေပ္ာကးခ္ငးေဇာ နဲ႓ ယပးခတးရတဲ႓
လတးကလဲ

လကးပနး့က္လာၿပီ၈

ဒီလိုမြနး့သိ

ေကားဖီေတာငးမေဖ္ားဘဲ

ဆိုငးမြာသျာ့ေသာကးပါတယး၈ "ကိုငး့...အိပးရာထတာပဲေကာငး့ တာဗ္ာ၇ ေတားၿပီ"
ဤီ့ရဲ႔စိတးပ္ကးသဵႀကီ့နဲ႓
တစးဆကးတညး့

ဗုနး့ခနဲ

အိပးရာေပၚ

လတးၾကာ့လိုကးရတာက

ေ်ခေထာကးေဆာငး႓သဵနဲ႓အတူ
ဤီ့ရဲ႔အာ့ခနဲ

အထိတး

တလနး႓ေအားသဵ၈ ယပးေတာငးကိုပစးခ္လိုကးတယး၈
"ဤီ့...ဤီ့...ဘာ်ဖစးတာလဲ"
ပူတာ၇ပူတာေပါ႓ဗ္ာ၇ ဒီမြာေ်ခေထာကးေလာငးသျာ့ၿပီ၇ ေ်ခေထာကး ခ္မယး႓

ေရခဲေသတၱာထဲက

ေနရာတညး႓တညး႓ကို ခငးဗ္ာ့ ်ခငးေဆ့ထျနး့ ခဲ႓တာေလ" အကးမဂ္ငးစီလိုကးကေလ့

ပလတးစတစး ေရခဵလငးပနး့ေလ့ ထဲက ေရေတျကိုထုတးသျနးရတယး၈ ေရေတျ

ဆျဲၿပီ့ အေ်ပ့အလႊာ့ ေရာကးလာ တဲ႓ လတးကို ေဒါသတႀကီ့ေအားထညး႓လိုကးတဲ႓

်ပညး႓စ်ပဳေနၿပီ၇ ဒါဆို မီ့ပ္ကးတာေတားေတားၾကာၿပီပဲ၈ ခုအခ္ိနး ေလာကး ဆို

ဤီ့ကိုၾကညး႓ၿပီ့ " ေၾသား..ဤီ့ရယး"လုိ႓ပဲ လတး ေရရျတး ႏိုငးေတာ႓တယး၈

မီ့ေတျအရြိနးရ

လာတာနဲ႓

ေရေႏျ့အို့တငးၿပီ့

်ပနးလာသငး႓ပါတယးမီ့ရယး၈

"ပရုတးဆီ၇
လတးလိမး့ေပ့ပါ႓မယး၇

ပရုတးဆီအနီဘယးမြလ"ဲ
ေရာ႓

ဒီမြာ၇

ဤီ့ကမီ့ေ်မြာကး်ပထာ့"

ဒီမြာပါဤီ့ရဲ႔

ေတားေတား

ဒုကၡ
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ေပ့တဲ႓မီ့ဗ္ာ၇ ဒီေန႓မီ့ပ္ကးရကးမဟုတးဘူ့ မဟုတးလာ့" မဟုတးဘူ့ ဘာ်ဖစးတယး

လိုတဲံအခ္ိနး ေကာကးဖျငးံလို႔ရတဲံအတျကး (မီ့ပ္ကးမယးံ ေနကလျဲလို႔) က္နးတဲံ

မသိပါဘူ့

ေန႔ေတျမြာ ေရခ္ိဳ့ခါနီ့မ္ာ လတးလတးဆတးဆတး ေကာကး ဖျငးံရတာဆိုေတာံ

ဤီ့ရယး

ခုခ္ိနးေလာကး်ပနးလာရငး

ေကာငး့မယး၇

ႏို႓မို႓ဆို

လတးတို႓ေရခ္ဳိ့စရာမရြိဘူ့"

ခုလိုႀကာ့ေဖာကး မီ့လဲ ပ္ကးေရာ ဆနးနီတို႔လဲ ေရခ္ီဳ့စရာ ်ပႆနာတကး ေရာ၈

"ဟငးမရြိဘူ့လာ့၇ ဒုကၡပါပဲဗ္ာ"
ဤီ့ကမတးတတးထရပးၿပီ့
အလငး့ေရာငးေလ့

အိပးခနး့ထဲ

ွရနးတာ

+++++
တဵခါ့ကို

ွငးလာတယး၈

သျာ့ဖျငးံတယး၈

ေလကေလ့

ကေတာံ

ပါတယးဆိုရုဵပဲ၈ သူသစးပငး ေတျနာ့၇ ဤီ့သျာ့ရပးတုနး့ လတး မီ့ဖိုဆီ်ပနးေ်ပ့ခဲံတယး၈
"ဟာ..........မီ့ခို့ေတျ လာ်ပနး်ပီ"
အသီ့သီ့ေသာ တိုကးခနး့ေတျက မီ့ေသျ့မီ့ ေမႊ့လိုကးတဲံ မီ့ခို့ေတျနဲ႔
ဤီ့နဲ႔ ရနး်ဖစးႀကေတာံ မယး၈ ကဲ...... လတးရဲ႔ ဤီ့ ကို သညး့ခဵႀကပါေတာံ
မီ့ခို့တို႔ရယး၈ လတးမ္ကးႏြာေလ့ သစးလိုကးပါရေစဤီ့၈
မီ့မလာလို႔ ေရေဘ့ဒုကၡသညး ်ဖစးႀကတဲံ သူေတျထဲမြာ အနးတီခငးေလ့
တို႔ တူွရီ့ႏြစးေယာကး မပါဘူ့၈ ညအိပးရာ ွငးခါနီ့မြာ ပီပါႏြစးလုဵ့ကို မ်ဖစးမေန
အ်မဲ်ဖညးံတတးတဲံ အက္ငးံေႀကာငးံ ညေစ့္်ပနး ေရမို့ခ္ိဳ့ဖို႔ထိ အနးတီခငးေလ့ တို႔
ပူစရာ မလိုေပမယးံ က္နးတဲံအခနး့ေတျ အကုနး လုဵ့ ေရအတျကး ဒုကၡေရာကး
ကုနးႀက်ပီ၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငး တို႔ အခနး့မြာလဲ လူရြစးေယာကး မ္ကးႏြာသစးေလာကးရုဵ၇
ဖို့သတငးတို႔အခနး့ မြာလဲ လူေ်ခာကးေယာကး မ္ကးႏြာသစးေလာကးရုဵ၇ ဆနးနီတို႔
အခနး့ကေတာံ မီ့ကိုယုဵႀကညး စိတးခ္မႈနဲ႔ ခဵရတာ၈ တစးဤီ့တညး့ပိုငး ေရစကးကို
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ေ်မေအာကး

လိုငး့ေပါကးသျာ့လို႔

်မစိမး့်ပာလမး့သျယးနဲ႔

တ်ခာ့

်မစိမး့်ပာလမး့သျယး

ညဟာ

လမး့သျယး ေလ့ငါ့ခု မီ့သုဵ့ရကး ပ္ကးတယး တဲံ၈
ရနးကုနး်မိဳ႔

ကမာရျကး်မိဳ႔နယးရဲ႔

ေတာရျာေလ့ ေတျရဲ႔ညလိုပဲ မီ့ေ၄ာငးေလ့ေတျ ဟိုတစးကျကး ဒီတစးကျကးနဲ႔
ေမြာငးမညး့ တိတးဆိတးလို႔ေနတယး၈
်မစိမး့်ပာလမး့သျယးရဲ႔
ွရနးတာေလ့

ေတျမြာ

သုဵ့ထပးတိုကးေပၚက

ယပးေတာငး

ေလ့ေတျ

လူသာ့မ္ာ့

ကေတာံ

ကိုယးစီနဲ႔

ႀကယးေရာငးကို

တစးေနကုနး

ေရမခ္ဳိ့ရလို႓

အေဖား်ပဳလို႔မီ့ပ္ကးညကို ်ဖတးသနး့ႀက တယး၈
ဤီ့နဲ႓လတး

တို႓ရဲ႔

ွရနးတာမြာ

ကသိကေအာကး်ဖစးေနတဲ႓ ဤီ့က သူ႓လကးစျဲ ဓာတးခဲ ေရဒီယိုေလ့ ကိုငးၿပီ့
ေလ့ဆယး႓ငါ့ေပ အရြညး ကိုေဒါသနဲ႓ ေခါကးတုနး႓ေခါကး်ပနးလမး့ေလြ္ာကးတယး၈

အပိုငး့ (ဿ၆)

ေဒါသ

ေ်ခသဵႀကီ့က

်ပငး့ထနးလို႓ေအာကးလႊာက

တကးလာမယး႓အခ္ိနးကို

လတးေမြ္ားလငး႓ ေနရၿပီ၈ ကျနးကရစးေပမယး႓ ႏြစးလႊာကို်ခာ့ထာ့တဲ႓ ကနးထရိုကး
ေရေဘ့ဒုကၡသညး အာ့လုဵ့ပဲ၈ နဵနကးေရခ္ိဳ့်ခငး့လိုသညး့ခဵ်ပီ့ ညေနက္မြ
ခ္ိဳ့ေတာံမယး ဆိုတဲံ အစီအစဤး ေတျ နဲ႔သျာ့စရာ ရိြတာေတျကို အသီ့သီ့
ထျကးချာႀကရတယး၈

အထနးလိုကးလဵ

စုဵစမး့

ပ္ဤးပဲ်ခာ့တဲ႓

အလႊာမ္ာ့ဆို

ဤီ့နဲ႓ခကးေသ့တယး၈ မလတးလတးေထျ့ တို႓ကေတာ႓ တစးေန႓ကို

သုဵ့ေလ့ခါ

ေလာကး ထဘီစျနးေတာငး ဆျဲရလိမး႓မယးထငးတယး၈

ေတာကးေခါကး လိုးကးနဲ႓ သူ႓ဟာသူ အလုပးရႈပး ေနတာကို လတးအသာေလ့

ညေနေ်ခာကးနာရီမြာေတာံ ဘာေႀကာငးံ မီ့မလာသလဲဆိုတဲံ အေ်ဖကို
အ်ပငး့

ပါ့ပါ့ေလ့ရယး၈

ဤီ့တစးေယာကး လမး့ေလြ္ာကးရငး့ ေရဒီယိုကို ပိတးလိုကး၇ ဖျငး႓လိုကး

ဒါေပမယးံ ညေနထိ မီ့က်ပနးမလာေသ့ဘူ့၈

တစးေနကုနး

ကျနးကရစးေလ့က

ေနတဲံ

ဆနးနီတစးေယာကး

ထာ့လိုကးၿပီ့

ယပးေတာငးတဖ္ပးဖ္ပးခတးရငး့

ဟိုဘကးွရနးတာက

အပ္ဳိႀကီ့

တူွရီ့ ႏြစးေယာကးရဲ႔ စကာ့သဵကို လတးနာ့စျနး႓ေနလိုကးတယး၈

ေမာႀကီ့ပနး့ႀကီ့ ်ပနးေရာကးလာတယး၈
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နဵကရိုငး့မယးေတား နတးကျနး့ေလ့ကို မီ့ပူေဇားထာ့တဲ႓ ဖေယာငး့တိုငး
အလငး့ေရာငးေအာကးမြာ ေရမို့ ခ္ဳ့ိထာ့ ရတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့တူွရီ့ႏြစးေယာကးက
သနပးခါ့အေဖျ့သာ့နဲ႓ စကာ့ေအ့ေအ့လူလူ ေ်ပာေနၾကတယး၈
"ေနပါဤီ့၇

ဒီေန႓ေစ့္လာွယးတဲ႓

ဘယးတုနး့ကသိတာလဲ"
ဟိုတေလာက

"ႀကီ့ေမကလဲ

ရနးကုနးပျဲမြာေပါ႓၇

မျနးတို႓ကိုယး

ႀကီ့ေမတို႓နဲ႓

ေလ

ေတားႀကီ့

ေမရီဂ္ိနး့

တို႓

ကိုယးေတားေလ့

ေခ္ာ႓ေနတုနး့ လာ့ၿပီ့ အဖျာေတားဆကးတဲ႓သူေလ၈
"ဟငး.....ဟုတးသာ့၇

ႀကီ့ေမကိုေရာ

တာက အပ္ဳိႀကီ့ႏြစးေယာကး အသဵက္ယးလာလို႓ နာ့စျနး႓ေနပါတယးဆိုေနမြေနား"
ေနပါဤီ့ဗ္ာ က္ဳပးပါ့စပးဖ္ာ့ေလ့တငး ပုသိမးဘကး မြာေလ၇ အဲ သိၿပီ မာတငး
(martin) ေလ" ဟာ...ေမားတငးစျနး့ပါ ဘယးကမာတငးရမြာလဲ ဤီ့ကလဲ"
အိ.ု .. မဟုတးပါဘူ့၇ ခငးဗ္ာ့တုိ႓က ်မနးမာမႈ်ပဳေခၚေနတာဤစၥာ၇ အဲဒီ ဘုရာ့

အဖျာေတားဆကး

"အဲ...

ဆကးပါတယး၇ ႀကီ့ေမမ မြတးမိလို႓ပါ ႀကီ့ေမအဲဒီိတုနး့က မူ့ေနလိ"ု႓ ဟဲ.႓ .တုိ့တို့၇
ဘယးတုနး့က မူ့ရမြာလဲ ႀကီ့ေမတို႓ အဲဒီတုနး့က ေသာကးမြ မေသာကးတာ"
မသိပါဘူ့ မျနးမမြတးမိ ေတာ႓ဘူ့ ေကာငးေလ့ ၾကညး႓ရတာ ပိုကးဆဵခ္မး့သာ
ပုဵေတာ႓ရတယးေနား ႀကီ့ေမ ဒီေန႓မျနးတို႓ဆီက သူွယးတာ ရြပးစခ္ညး့သုဵ့စ ေတာငး
ပုဆို့ကႏြစးထညး"

တညးထာ့တဲ႓ အငူအစျနး့က မစၥတာမာတငး ဆိုတဲ႓လူကို အစျဲ်ပဳမြညး႓ထာ့တာ၇
မာတငးစျနး့၇ အဲဒီေပၚမြာ တညးထာ့တဲ႓ ဘုရာ့က မာတငးစျနး့ ဘုရာ့ေပါ႓"
ေဟာေတား၇
ၾကာ့ဖူ့ေတာ႓တယး၈
ေမားတငးစျနး့လို႓

မာတငးစျနး့
လတး

ဘုရာ့တဲ႓

ဤီ့

မြတးထာ့မယး၈

ထျကးမိရငး

အေငါကး

လကးထကးက္မြပဲ

လတး

ေနာကးတစးခါ

ဤီ့ေရြ႔မြာ

မခဵရေအာငးလို႓ေလ၈

အိုေအ...

ရႈပးရႈပးယြကးယြကး၇ ဘာကိစၥအိမးလညးေခၚရမြာလဲ" အလိွ
ု ရနးတာက အပ္ဳိႀကီ့

"အိုေအ လူေပၚေၾကာ႓ေလ့နဲ႓ တူပါတယး၇ လကးေၾကာ မတငး့မယး႓ပုဵပါ"
ဒီဘကးွရနးတာက

အဂၤလိပးနာမညးနဲ႓ ဘုရာ့ဗ္ာေနပါဤီ့၈
"အဂၤလိပးနာမညးနဲ႓ ဘုရာ့၇ ဟုတးလာ့" ဤီ့ကေတာ႓ေလ၇ ဟိုဘကးွရနး

ေကာငးေလ့က
ဟိုနတးပျဲ

သေဘၤာနဲ႓သျာ့ရတဲ႓ ဘုရာ့ပျဲ တစးပျဲ ရြိတယးေနား၇ ပုသိမး ဘကး မြာေလ၇ ဘာတဲ႓

လတးလတး

တို႓

နာ့ကေလ့

ေတျ

ပိုၿပီ့စျငး႓ကာ့

လာၾကတယး၈လူေပၚေက္ာ႓တဲ႓ မူ့ေနလို႓တဲ႓ ေကာငးေလ့ တဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့ေတျ စကာ့
က စိတွ
း ငးစာ့စရာ အသဵကလဲ အေတားတို့ႏိုငးတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့ေတျ၈
"ေဒၚခ္တးလစးေရ

ခုေနမ္ာ့

်မစးထဲမြာ

သေဘၤာေလ့

အနးတီခငးေလ့ရဲ႔
ဤီ့ေၾကာငး႓

ေညြာငးညိညိ

လတးဘာမြ

ႀကီ့ေမကလဲ

ဘာေတျ

မျနးဘာ်ဖစးေနလို႓လ"ဲ

ဘယး႓ႏြယး႓လုပးမလဲ

ဒီေကာငးေလ့ အေၾကာငး့"

ဘယး႓ႏြယး႓ေၾကာကးရြာလဲ

သတိၱ

မသိလိုကးရေတာ႓ဘူ့

မျနးဘာကတိေပ့ထာလဲ

ေရာကးေနရငး ဘယးေလာကးမ္ာ့ ေကာငး့မလဲဗ္ာ " အို့...ဤီ့ကလဲ ေရနစးေတာ႓
ေၾကာကးပါတယး၈

ေဒါသေတျဘာေတျနဲ႓

သျာ့ပါၿပီ၇

နာ့ရျကးေလ့

ေတျကို

လတးေသေသခ္ာခ္ာ အလုပးေပ့လိုကးတယး၈
ႀကီ့ေမကို

တစးစငး့နဲ႓

အသဵက

ေလြ္ာကးေ်ပာ

ဘာ်ဖစးရမြာလဲ

ႀကီ့ေမဟာမျနးအတျကး
ေနတာလဲ၇

တစးခါတညး့ေစ့္မြာ

"အို...

မဆိုငးတာေတျ
ကတညး့က

ကေတာ႓ကျာ ဟာ့ဟာ့ သေဘၤာေလ့ ေပၚမြာ ်မစးေလေလ့က တ်ဖဴ့်ဖဴ့နဲ"႓
လကေလ့

ကသာလို႓၇

လႈိငး့ကေလ့

ေတျနဲ႓

ဘဲရီ့ႏိုကးစးေနဤီ့

ခုခ္ိနးမြာ
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"ဒီေကာငးေလ့
ရြဳိကးလိုးကးသလိုပါပဲ၈
အေၾကာငး့ကို

ဆိုပါလာ့"
မီ့ပ္ကးညရဲ႔

လတး်ပညး႓်ပညး႓

အပ္ဳိႀကီ့

အနးတီခငးေလ့တစးခ္ကးလဲ

စိတွ
း ငးစာ့ဖျယး

စုဵစုဵသိခ္ငးတယး၈

ဇာတးလမး့ေလ့တစးပုဒး

ခႏၶာကိုယးကိုပါ

ဟိုဘကး

ကပးသျာ့ေအာငးလတးယိမး့လိုကးတယး၈

"ေကာငး့တယးေဟ႓ ေကာငး့တယးဟ၇ ေမာငးွငး့ေအာငးတို႓ သာ့အဖ
တစးေတျပဲ

ဘယးသူရရြိမြာလဲ၈

အပ္ဳိႀကီ့တို႓

ေအာကးလႊာ

က

အာ့မနာတတးတဲ႓ လူေ်ပာငးွိုငး့ဆရာေလ၈

အေစာႀကီ့်ပနးလာၿပီ့

တိတးတိတးဆိတး

ထိုငးေနတဲ႔ေ်မ့လုပး

ႀကီ့နဲ႓ တျယးေလကျာ"

အာကာထူ့ဆနး့စျာပဲ ေခါငး့ခါ်ပရငး့ "မတီ့ခ္ငးပါဘူ့

မီ့ေအာကး မြာ ေသေသခ္ာခ္ာ မ္ကးေမြာငးကုတး ႀကညံးတယး၈
"ငါံေ်မ့ဘာ်ဖစးေနတာလဲ၇ ေရမခ္ိဳ့ရ လို႔လာ့၇ ဟငး့မေကာငး့လို႔လာ့၇

"ဟာ...ေဖႀကီ့၇ အဲတာမဆိုနဲ႓၇ မဆိုန"ဲ႓ ဆိုမြာပဲကျာ၇ တျဵေတ့သိနး့တနး
သီခ္ငး့ေတျေကာငး့တယး..
ေငျလ

ခ္စးသူလာေသာညက ေငျလသာပါတယး၇ ခ္စးသူ
ဘယးဆီေရာကးေန

သလဲကျယး

ေငျလဘယးဆီ

ပုနး့ေနသလဲကျယ"း

ညက

တို႓မ္ာ့ေပ္ားပါတယး၇

မီ့ေတျ

မလာေသာခုညတို႓မ္ာ့

ေရဘယးလိုခ္ဳိ့ရမလဲကျယး၇ တို႓မ္ာ့ တီဗျီမ ၾကညး႓ရဘူ့ကျယး၇ တိက
ု႓ ိုမုနး့လို႓ ခ္စးမီ့
ကို မေပ့ေလေရာ႓ သလာ့ကျယ"း
ကေလ့ေတျရဲ႔

အငး့

…

မငး့က

ဟငး့ေကာငး့

ႀကိဳကးတဲံေကာငးဆိုေတာံ

ဟငး့မေကာငး့

လို႔ပဲ်ဖစးမယး၇ မနကးကလူေလ့ သိတဲံအတိုငး့ပဲကျာ၇ မီ့မလာေတာံ အကုနး
ဒုကၡေရာကး ကုနးတာ မငး့တုိ႓ရနးကုနးက လူေတျ မီ့်ပတးတာနဲ႓ ဘာမြမလုပးတတး
မကိုငးတတးေတျ အကုနး်ဖစးကုနးတာပဲကျ၇ မီ့ပဲ အာ့ကို့ ေနႀကရတဲံလူေတျပဲ၇
မိ့မလာတာနဲ႔ ေရမခ္ိဳ့ရ၇ ထမငး့မခ္ကးရ၇ ေန႔ခငး့ေႀကာငးေတာငး ေမြာငး ထဲေနရ၇

ေဖႀကီ့ မဆိုနဲ႓ "နာ့ေထာငး...နာ့ေထာငး၇ ေဖႀကီ့ဆို်ပမယး၇ မီ့ေတျ
လာေသာ

ၿမိဳငးဆိုငးေနတာဘဲ၈

"ေဟ႓...လူေလ့ အာကာ၇ လုပးေလကျာ မငး့ကလဲ မငး့ေဒါငးဒငးေဒါငးဒငး

်မကးခငး့ေလ့မြာ"

ခုည

နဲ႓

အဘို့ရာတဲ႓ ဖို့ဘတငးက အဲဒီ က္ေတာ႓ မြ ေ်မ့မ္ကးႏြာ ကို ဖေယာငး့တိုငး

"ခ္ိနးခဲ႓တဲ႓ ညတုနး့ကေပါ႓ကျယး ... ကိုယးတစးေယာကးတညး့ ်မကနးသာ

မလာေသာ

လကးခုပး

သူကိုလကးတုိ႓တယး၈

က္ယးေလာငးလြတဲ႓ သီခ္ငး့ဆိုသဵ အကးကျဲကျဲႀကီ့က အပ္ဳိႀကီ့ရဲ႔ စကာ့ေတျကို
ဖုဵ့အုပးပစးလိုကးတယး၈

အဆိုနဲ႓

ဒီဘကးွရနးတာ ကေန ဖို့ဘတငးက ၾသဘာေပ့ရငး့ သူ႓ေဘ့နာ့မြာ ထူ့ထူ့
်ခာ့်ခာ့

"ညေမြာငးေမြာငး လေရာငးၾကယး ေသားမလငး့တဲ"႓ ကဲ...ေကာငး့ၾကေရာ၈

ေကာငး့တယး၇

လကးခုပးတီ့

ပနးကာ မလုပးလို႔ ပူတဲံ အိုကးတဲံ ဒဏးခဵရနဲ႔၇ ဂိုကးမက္ပါဘူ့ကျာ"
ဘို့ေအ

လုပးသူေ်ပာသမြ္ကို

အာကာ

တစးေယာကး

်ငိမးလို႔ပဲ

နာ့ထာငးေနတယး၇ ဘယးလိုမြ မေယာငးမလညး နဲ႔ ထသျာ့တာမ္ိဳ့ ေတျဘာေတျ
မလုပးဘူ့၇ အဵံစရာပဲ၇ ဒီေကာငး ဘာ်ဖစး ေနပါလိမးံ၈ ခုန ဖေအက မေအ လုပးသူ

ေအားဟစးသဵ

ေအာကးမြာမယးေအ့ရဲ႔

ကို လြညး့တနး့ ထိပးသျာ့ ႀကိဳဖို႔ေခၚေတာံလဲ အလ္ငး ေငါကးခနဲ ထလိုကးတဲံ

ဖို့ေအာငးကလဲ" ဆိုတဲ႓ အသဵေပ္ာကး သျာ့တယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး တုိ႓သာ့အဖ

ေကာငးက မလိုကးဘဲ ေနခဲံတယး၈ ဟိုအ်မႊာ ညီအစးမ လြညး့တနး့လမး့ မက

ေတျရဲ႔ ွရနးတာစတတးရြဳိ့ေၾကာငး႓ သုဵ့ထပးတိုကးက အသကးွငး လႈပးရြာ့ တယး၈
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သူငယးခ္ငး့အိမး

ေရခ္ို့ဖိုက

လုိကးပို႔

ခိုငး့တာလဲ

လိုကးမပို႔ဘူ့၈

ဖေအက

ေခၚသျာ့ရတယး၇ ဘာမ္ာ့ ်ဖစးလာတယးေတာံ မသိပါဘူ့၈

ငါ့သိနး့ေလာကး ရမလာ့"

"ငါံေ်မ့ ႀကညးံရတာ ဒီေန႔ ထူ့တယးကျ၇ ဘယးံႏြယးလဲ၇ အဘို့ေ်ပာတာ
မြနးတယး မဟုတးလာ့၇ ေဟ..... လူေလ့"

တို့ကပးလာတယး၇

ေပါကးေစ့္နဲ႔ရမြ တစးသိနး့ေပါံ၇ တစးသိနး့ချဲေပါံ၇ ႏြစးသိနး့ အေရ့ကုနး ေပါံကျာ၇
ဒါေတာငးအဘို့ လယးကျကးက အေတားက္ယး လို႔ကျ"
အာကာ က ဘာမြ်ပနးမေ်ပာေတာံဘဲ သကး်ပငး့ကို ဟငး့ခနဲ ခ္တယး၈

'အဘုိ့'

"အဘို့ ရာ သာ့သူငယးခ္ငး့ ႏြစးေယာကး ဒီေန႔ ဂ္ပနးထျကးႀကတယး"

'ေဟ'

"ဟုတးလာ့၇

'အဘို့မြာ ပိုကးဆဵ ဘယးေလာကးရိြလ'ဲ
အဘို့မြာလာ့၇

သာ့ေ်ပာတာ

သုဵ့ရာေလာကးေတာံ

အဲဒါ

ငါံေ်မ့က

မလိုကးရေသ့ဘူ့လာ့၇

ငါံေ်မ့အလြညးံ

မက္ေသ့ဘူ့ ကျ"
ရိြတာေပါံကျ၇

ငါံေ်မ့မုနး့ဖို့ မရိြေတာံဘူ့လာ့၇ ဟုတးလာ့"
"မဟုတးပါဘူ့၇

"ငါ့သိနး့၇ အို့.....ေပါကးေပါကးရြာရြာ ငါံေ်မ့ရာ၇ ဘယးရမြာလဲ၇ ငါံေ်မ့တို႔
ရနးကုနးလိုမြမဟုတး တာ၇ ေတာကလယးကျကး၇ ဘာရမြာလဲ၇ အငး့.......ခုေခတး

အာကာက ဘို့ေအကို ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘဲ ရုတးတရကး ဘိုေအနာ့ကို

"ေဟ........

"အဘို့.......... အဲဒီလယးႏြစးကျကးကို ေရာငး့ရငး ဘယးေလာကး ရမလဲ၇

"ဟာ.......... အဘို့ကလဲ၇ သာ့အလြညးံက ဘယးလိုလုပး က္မြာလဲ၇
သာ့ပိုကးဆဵမြ မေပ့ႏိုငးတာ၇ သာ့အလြညးံ ဘယးေတာ ံမြ က္မြာမဟုတးဘူ့"

ေ်ပာတာမဟုတးဘူ့

အဘို့ရ၇

ဟိ.ု ....... အဘို့ အညာမြာ ပိုကးဆဵေတျ ရိြေသ့လာ့လို႔"
"ဟာ.....အညာမြာ အဘို့ပိုကးဆဵ ဘယးရိြမလဲ ကျ၇ မငး့အဘျာ့ဆုဵ့ေတာံ
အဘို့ အိမးေတျ ဘာေတျ ေရာငး့်ပီ့ ငါံေ်မ့တို႔နဲ႔ လိုကးလာခဲံတာေလ၇ အဘို့ရိြတဲံ
ပိုကးဆဵနဲ႔ ဒီတိုကးခနး့ွယး တာေပါံကျ၇ အညာမြာ အဘို့တနး က္နးခဲံတာ ဆိလ
ု ို႔၇
လယးႏြစးကျကးပဲ က္နးခဲံတယး၇ မငး့အဘျာ့ ဘကးက တူသာ့ေနာငးမယး ေလ့ေတျ
လုပးစာ့ ေနႀကတာ"

အလိ.ု ..... ဒီေကာငးံ အသဵေတျတုနးလို႔ ပါလာ့၈
ပိုကးဆဵ က ဘယးေလာကးေတာငး ေပ့ရတာလဲကျ၇ အဘို့ ေ်ပာစမး့ပါဤီ့
'ငါ့သိနး့'
'ေဟ.........ငါ့သိနး့'
"ဟုတးတယး၇ ဒါေတာငး အဲဒီလုပးေပ့မယးံ လူကသာ့နဲ႔ေရာ၇ ေမေမ
တို႔နဲ႔ေရာ ခငးလို႔၇ အခုသူမ္ာ့ေတျ လုပးေပ့ တဲံ ေစ့္က ခုနစးသိနး့ ်ဖစးေန်ပီ"
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"ခုနစးသိနး့၇ ခုနစးသိနး့ ေပ့်ပီ့ေတာံ သျာ့တဲံ လူေတျရိြသလာ့ကျ ေဟ"
"သိပးရိြတာေပါံ အဘို့ရာ၇ သာ့လဲရိြရငး သိပးေပ့တာေပါံ၇ ဟိုမြာက္
ေ်ခာကးလ ခုႏြစးလ အလုပးလုပးရုဵနဲ႔ ဒီပိုကးဆဵေႀက သျာ့တာ၇ က္နးတဲံလေတျ
လုပးလို႔ရတဲံ ပိုကးဆဵအကုနးသဲံ ယူရုဵ ပဲ"

ခုနစးသိနး့ရိြေနမြေတာံ ကိုယးံဟာကိုယး ရငး့ႏြီ့စာ့မြာေပါံကျ၇ အငး့........ အဘို့တို႔
ငယးငယးတုနး့ကဆိုရငး အခ္မး့သာ ဆုဵ့ ေသေ႒့က တစးသိနး့ ေလာကး ရြိတာ၇
အမယးေလ့၇ တစးသိနး့ခငး့ေလာကးေတာငး ခ္မး့သာတာလို႔ ေဘ့ကလူေတျက
အာ့က္တာ၇ ဟိုတုနး့ ကေတာံ ထီတစးသိနး့ဆုဆိုလဲ ကာ့တစးစီ့ တိုကးတစးလုဵ့
အသာေလ့ရတယး၇ ဂ္စးကာ့တစးစီ့မြ ႏြစးေထာငး သုဵ့ေထာငး ရယး၇

ေပါကးတဲံ

ဘုနး့ႀကီ့

ေတျ

လူထျကးကုနးႀကတာ

အမ္ာ့ႀကီ့ေပါံကျာ......... ေဟ ေဟ၇ ညႇပးမႀကီ့ မြာ သီ့ထာ့တဲံ လူ႔အသုဵ့
အေဆာငး ပစၥညး့ကလဲ အစုဵကို့၇ ေစာငး၇ ်ခငးေထာငး၇ ေခါငး့အုဵ့က စ်ပီ့ သာ့ေရ
ေသတၱာ

အေသ့

တဘကးေသ့၇

အႀကီ့၇

နာရီႀကီ့၇

ပနး့ကနး၇
နာရီေသ့၇

ချကးေယာကး
ထီ့၇

ဖိနပး၇

အစုဵ၇

တဘကးႀကီ့၇

ဆီဆနး၇

ငရုတးသီ့၇

ႀကကးသျနးကစ်ပိ့ ေဆ့ွါ့ ပစၥညး့ အကုနးပါေတာံအ.ဲ ...... ညႇပးမႀကီ့ေပါကးတဲံ
ကိုယးေတားဟာ

ဂ္စးကာ့

ေပၚ

အဲဒီပစၥညး့

ေတျ

အကုနးတငး်ပီ့က

ခ္ေမာငး့တယးရငး ေမာငး့ထျကးသျာ့ရုဵပဲ၇ ခုမ္ာ့ေတာံ ေွ့ပါ ေသ့ကျာ"
ဖို့သဘငး
အာကာနာ့ထဲမြာ

ေလေႀကာတညးံသမြ္
တစးလုဵ့မြ

မွငးဘဲ

ေအာကးဆုဵ့လႊာ

ေ်မညီထပးမြာေတာံ

ဆနးနီ

တစးေယာကး ဖေယာငး့တိုငး ရိြသမြ္နဲ႔ သူ႔အခနး့ ကို ထိနး့လငး့ေနေအာငး
အလြဆငးထာ့ ်ပီ့၇ မေအလုပးသူ်ပနးအလာကို ေစာငးံေနတယး၈ ဆနးနီ ေဘ့က
ဖုနး့က

တဂျမးဂျမး

်မညး့လို႔၈

ဆနးနီြကေတာံနညး့နညး့မြ

ေလကေလ့

တခၽျနးခၽျနးနဲ႔

အေရ့မစိုကးဘဲ

သူ႔အခနး့ကိုသူ

အရိပး

တႀကညံးႀကညးံနဲ႔ သနး႔ရြငး့ေရ့ လုပးေနတယး၈
ခဏ

ေနေတာံ

ဖုနး့်မညးသဵ

ေပ္ာကးသျာ့တယး၈

ဆနးနက
ီ ေတာံ

ဘာမြမသိလိုကးဘူ့၈
ေနာကးတစးခါ ဖုနး့ထပးအ်မညးနဲ႔ အနးတီေမရီ တဵခါ့ွေရာကးလာတာနဲ႔
အကိုကး်ဖစးလိုက ေတားေသ့တယး၈

ဂ္စးကာ့ကို ကထိနးညႇပးမႀကီ့မြာေတာငး ပေဒသာပငးထညးံသီႏိုငးတယးကျ၇
ညႇပးမႀကီ့

တိုကးရဲ႔

ႏႈတးခမ့းေလ့တစုစ၈ု

"အဲဒါေတာံ အဘို့လဲမသိဘူ့ကျာ၇ အဘို့ အလိုသာ ဆိုရငး ပိုကးဆဵ

ကထိနး

သုဵ့ထပး

ေ်ပာေနတဲံ

စကာ့ေတျကို

မႀကာ့တစးခ္ကး

ႀကာ့တစးခ္ကး၇

"အို့.... ဆနးနီဘျိဳငးရယး၇ ဖေယာငး့တိုငး ေတျေတာံ ကုနးပါ်ပီ၇ ဖုနး့လာ
ေနတာလဲ သူမသိ၇ ခကးေတာံတာပဲ"
ဆနးနီ က ဘာမြမသိတဲံ မေအကို 'အာ့ပါ့ပါ့' နဲ႔ွမး့သာအာ့ရႀကိဳတယး၈
မေအံအိတး ကိုယူ်ပီ့ အိတးထဲမြာ စာ့စရာ ရြာေဖျတယး၈
'ဟဲဟို၇ ေ်ပာပါရြင'း
'.........................'
'ဟုတးပါတယး၇
ေဒၚခငးေလ့လာ့၇

ဘယးသူ႔.......မယဤးမျနး၇

ဘယးသူ႔ကိုေခၚ

ေပ့

ရမြာလဲ၇

မယဤးမျနးလာ့၇

ဟုတးက.ဲံ ....

ခဏေလ့

ကိုငးထာ့ပါ'

ဖို့သတငးကေတာံ ေ်ပာခ္ငးရာ ေ်ပာေနရလို႔ ေက္နပး ရတယး၈
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ေမာပနး့ႏျမး့လ္

လာတဲံ

အနးတီေမရီ

နညး့နညး့အေမာေ်ပသျာ့တယး၇ အပ္ိဳႀကီ့မေလ့

မယဤးမျနး

စိတွ
း ငးစာ့မႈနဲ႔
ကို

ဖုနး့ေခၚတဲံ

အသဵဟာေယာက္းာ့ ေလ့သဵပဲ၈ ဘယးတုနး့ကမြာလဲ မယဤးမျနးဖုနး့ရယးလို႔ မလာ
ဖူ့ပါဘူ့၈

+++++

အပိုငး့ (၀ွ)

"ဆနးန"ီ
ဆနးနီက အနးတီေမရီ႔ အိတးထဲက မုနး႓ထုပးကို ေဖာကးၿပီ့စာ့ေနၿပီ၈
သူဆာေနတာ ၾကာလြၿပီေလ၈ အိမးမြာ ထမငး့မြ မခ္ကးရေသ့တာ၈ အနးတီေမရီက
လကးတို႓ၿပီ့ အေပၚကိုိလကး ညႈိ့ထို့်ပလိုးကးတာနဲ႓ ဆနးနီက ေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႓
သျာ့ဖို႓အဆငး သငး႓ ်ဖစးေန ၿပီ၈ အနးတီေမရီက ေခါငး့တညိတးညိတးနဲ႓ သျာ့ဖို႓
အဆငးသငး႓်ဖစးေနၿပီ၈ အနးတီေမရီက စာရျကးက ေလ့တစးရျကးနဲ႓ နာမညးေရ့
ၿပီ့ေပ့လုိကးတယး၈
ဆနးနီက သူ႓ပါ့စပးကေလ့ကို စုခၽျနးလိုကးၿပီ့ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ အေပၚကို
တကးသျာ့တယး၈

မီ့ပ္ကးေနလုိ႓

ဘဲလးႏြိပးလို႓

မရေပမယး႓

ဆနးနီကေတာ႓
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အေပၚတကးရမြာကို မပ္ငး့တဲ႓်ပငး
အခနး့ဆိုေတာ႓

လုပးစရာရြိတာ

ေပ္ားေတာငးေနေသ့တယး၈ အပ္ဳိႀကီ့
လုပးကိုငးေပ့ရငး့

ေၾကာငးေတျနဲ႓

တို႓

သူေဆာ႓

ဤီ့မယးေလ၈

အပ္ဳိႀကီ့မနာ့ရျကးေတျ ရဲတျကးၿပီ့ လကးႏြိပးဓာတးမီ့ကို ဆုပးထာ့တဲ႓ လကးေတျ
ကလဲ တငး့က္ပးလို႓၈
"မဟုတးပါဘူ့ ရပါတယး မျနးတို႓က ေစ့္သညးပဲ ဟငး႓အငး့ လာလို႓ရမြာ

အနးတီေမရီ ကေတာ႓ ကုလာ့ထိုငးတစးလုဵ့မြာ ေမာပနး့ေညာငး့ညာေနတဲ႓

မဟုတးဘူ့ေလ

မျနးတို႓ေစ့္မပိတးဘူ့

ေွ့လဲ

ေွ့တယး၇

ဟာ....ခကးတာပဲ၇

သူ႓ခႏၶာကိုယးတစး ခုလုဵ့ကို ပစးတငး လိုကးရငး့ စီ့ကရကး တစးလိပးကုိ မီ့ညြိတယး၈

အငး့....အငး့.... ႀကီ့ေမ ကိုေ်ပာၾကညး႓ဤီ့မယးေလ၈ ဒါပဲေနား ဟငး႓အငး့ ကျာ

ဆနးနီ်ပနးလာမြ

ႀကီ့ေမလုိကးလာ လိမး႓မယး၇ ဒါပဲ..ဒါပဲ ဒါပဲေနား၈

လကးဘကးရညး

ထျကွ
း ယးခုိငး့မယး၇

ဒီေန႓

ညေတာ႓

လကးဖကးရညး နဲ႓မုနး႓နဲ႓ပဲ ၿပီ့တာေကာငး့တယး၈ မီ့ညေနပိုငး့်ပနးလာမယးမြတးလို႓
ွကးအူေခ္ာငး့

ေတျေတာငး

ွယးလာတာ

ေတားၿပီ

မီ့မေမႊ့ႏိုငးေတာ႓ဘူ့၈

ဗိုကးဆာေနၿပီ မယဤးမျနးဖုနး့လာေ်ပာမြာကို နာ့ေထာငး ရဤီ့မယး၈

ပျငး႓လာၾကတယး၈ တဵခါ့ွမြာ လကးႏြိပးဓာတးမီ့ေလ့ နဲ႓ မယဤးမျနးကို်မငးရတယး၈
"လာ........ လာမျနး၇ အနးတီလဲ ခု်ပနးေရာကးတာ၇ ေတားေသ့တယး
ေတာ႓ဖုနး့က်မညးလို႓

ဘယးေလာကးၾကာေနၿပီလဲေတာငး

မသိဘူ့" ဟငး.......ဟုတးလာ့ အမယး အပ္ဳိႀကီ့ မေလ့ပုဵစဵက စို့ရိမး ေၾကာငး႓ၾက
သျာ့တဲ႓ပုဵ ဖုနး့ကိုေကာကးကိုငးၿပီ့ ထူ့တဲ႓အသဵကလဲ ကတုနးကယငးနဲ႓ပါလာ့၈
ဟုတးပါတယး
ဖုနး့ေခၚေပ့တဲ႓

မျနးပါ၇

အနးတီက

ဟငး...

အ်ပငးက

ခုနက

ဆကးေသ့တယး၇

်ပနးမေရာကးေသ့

လို႓

အပ္ဳိႀကီ့မ

လကးကေလ့

ေတျတုနးလို႓ပါလာ့၈

နာ့ရျကးေတျကလဲ နီရဲေနဆဲ၈ အနးတီေမရီဆီ လြမး့ေပ့လိုကး တဲ႓ ငါ့က္ပးတနး
ေလ့ေတာငးတုနးလို႓၈ေက့္ဇူ့ပဲအနးတီ၇ သျာ့မယးေနား"

"အနးတီေမရီ" စီ့ကရကးနဲ႓ မြိးနး့ေနတဲ႓ အနးတီေမရီ မ္ကးလုဵ့ေတျဖ္တးခနဲ

အနးတီေရာကးလာ

ဖုနး့ခ္လိုကးတဲ႓

ဟိုေလ

မျနးတုိ႓ဆီမြာ

မီ့ေတျပ္ကးေနတယး ဟုတးတယး၇ဘာကိစၥ ရြိလို႓လဲဟငး"
အနးတီေမရီ က စိတးလႈပးရြာ့ေနတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့မကို စီ့ကရကးနဲ႓ မြိနး့ရငး့
စိတွ
း ငးတ စာ့ၾကညး႓တယး၇ တစးခုခု ေတာ႓ ထူ့်ခာ့ေနၿပီ၈ေဟာ........ ၾကညး႓

"ေၾသား...

အငး့

ဆနးနီေတာ႓

မျနးတို႓အခနး့ထဲမြာ

အနးတီခငးေလ့နဲ႓

စကာ့ေကာငး့ ေနၿပီထငးတယး မျနး်ပနးသျာ့ရငး ေ်ပာလိုကးဤီ့ေနား အနးတီသူ႓ကို
လကးဖကးရညး ွယးခိုငး့ ရဤီ့မယး၈
"ဟုတးက.ဲ႓ ....... ဟုတးကဲ႓အနးတ"ီ ဒါနဲ႓ခုဆကးတာ မျနးသူငယးခ္ငး့လာ့၇
ဟငး့-ဟငး့စပးစုတယး မထငးနဲ႓ေနား မျနး႓ဆီ တစးခါ မြ ဖုနး့မလာဘူ့လို႓ မျနးနဲ႓
ဘယးကိုခ္ိနး့ေနၾကတာလဲ ဘယးသျာ့ ၾကမလို႓လဲ၈
လြညး႓ထျကး ဖို႓ ဟနး်ပငးတဲ႓ မျနးေ်ခေထာကး ေတျတုဵ႓ခနဲ ်ဖစးသျာ့တယး၈
ဘုရာ့...ဘုရာ့၇

ေတားေတား

ေၾကာကးစရာ

ေကာငး့တဲ႓

မိနး့မႀကီ့ပါလာ့၇

သူအကုနးလုဵ့ကို နာ့ေထာငးေနတယး၈ ႀကီ့ေမကိုမ္ာ့ ်ပနးေ်ပာ ရငးေတာ႓ ဒုကၡပါပဲ
အိုဘာရမလဲ အပ္ဳိႀကီ့ေပမယး႓ ေစ့္သညးအပ္ဳိႀကီ့ပဲ ဒါေလာကးေတာ႓ ဟနးေဆာငး
တတးပါတယး၈
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"ေၾသား.........

မျနးသူငယးခ္ငး့

မဟုတးပါဘူ့၇

မျနး႓ေမာငးေလ့ပါ

ႏြပးခ္ငးတယး၈ လတးကမသျာ့ခ္ငးဘူ့ မသျာ့ခ္ငးဘူ့ဆိုတာက ဒီလိုပါ လတးအိမးကို

ႀကီ့ေမေအာကး မျနးတို႓ဤီ့ေလ့က ေမျ့တာေလ ေမာငးႏြမ ွမး့ကျဲ ေတျေပါ႓

မေရာကးတာ

သျာ့မယးေနား အနးတီ ဆနးနီကို မျနးလႊတးလိုကးမယး" တစးခ္ဳိ့တညး့လစးသျာ့တဲ႓

ေမာငးႏြမေတျ ကိုလဲ မေတျ႓တာၾကာၿပီ၈ လတး ဤီ့အလို ကိုလိုကးေပါငး့မ္ာ့ၿပီပဲ၇

အပ္ဳိႀကီ့ မေလ့ရဲ႔ မပိရိတဲ႓ဟနးေဆာငးမႈကို အနးတီေမရီက ႏႈတးခမး့ေတျမဲ႓ရငး့နဲ႓

ဒီတစးခါေတာ႓ လတးအလိုကို ဤီ့လိုကးရမြာေပါ႓၈

ေလြာငးေ်ပာငး က္နးရစး ခဲ႓တယး၈

ၾကာၿပီေလ၇

က္ဳပးက

်မစိမး့်ပာသုဵ့ထပးတိုကးရဲ႔

မီ့ပ္ကးညမြာအာ့လုဵ့ပဲ

ေစာေစာ

စဤး့စာ့ၾကညး႓

ေဖေဖတို႓

မသျာ့ခ္ငးလို႓
ေဒၚခ္တးလစး

ေမေမတို႓ကိုလဲ

မေတျ႓တာၾကာၿပီ၈

ေ်ပာတာမဟုတးဘူ့ဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့ဟာ
ခငးဗ္ာ့တို႓

အိမးက

လူေတျကမ္ာ့

ခငးဗ္ာ
ေနစရာ

အိပးယာွငးၾကတယး၈ ဒါေပမယး႓ ေလြာငးပိတး အိုကးစပး ေနတဲ႓ ခိုအိမးကေလ့

ထိုငးစရာမရြိနဲ႓ က္ဳပးမေနတတးဘူ့ဗ္ာ ခငးဗ္ာ့အွတး ေတျကလဲ အမ္ာ့ႀကီ့ က္ဳပး

ေတျထဲမြာ ဘယးသူမြ အိပးမရၾကဘူ့၈ ခိုကေလ့ ေတျလို ေတာငးပဵ တဖ္ပးဖ္ပး ခါ

သူငယးခ္ငး့

လူ့လြိမး႓ရငး့ နဲ႓ ပထမဆုဵ့ မီ့ပ္ကးညကို လျနးေ်မာကးဖို႓ႀကိဳ့စာ့ ၾကတယး၈

ေဆ့ေဆ့ပဲ၈

အပ္ဳိႀကီ့ႏြစးေယာကး

အခနး့ဆီကေတာ႓

စို့ရိမးေသာက

ေတျနဲ႓

ဆီမြာက

ဘာမြ်ပသနာမရြိဘူ့

ဘယးသူမြလဲမရြိဘူ့

ေအ့ေအ့

လတး ကေတာ႓ ေနမထိထိုငးမသာ ်ဖစးေနတဲ႓ ဤီ့ကိုဘာမြ ်ပနးေ်ပာပါဘူ့၇

အိပးေပ္ားစ်ပဳတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့အနးတီခငးေလ့က မကးေနက္ ငလ္ငးအိပးမကးကိုမကးဖို႓

ယူစရာရြိတာကိုပဲ

်ပငးတယး၇ ၾကညးႏူ့ ခ္ဳိ်မေႏျ့ေထျ့မႈေတျနဲ႓ ယစးမူ့ရီေွေနတဲ႓ အပ္ဳိႀကီ့ မယဤးမျနး

ေနာကးရကးမြ ခငးဗ္ာ့ တစးေယာကးတညး့ သျာ့ရငးေကာငး့မယး ထငးတယးေနား၈

ကေတာ႓

အိုကး်ခငး့၇

ပူ်ခငး့၇

ေမြာငးမိုကး်ခငး့ဆိုတာ

ဒီကမၻာေလာကမြာ

မရြိေလသေယာငး၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ေအာကးလႊာလဲ

အေမြာငးထဲၿငိမးသကးသျာ့ၿပီ၈

မေရာကးတာၾကာၿပီဤီ့ရဲ႔ ေၾသား....ဒီ

ေဒၚမ္ဳိ့ခ္စးပဲ

ဖုဵ့လႊမး့သျာ့ေတာ႓တယး၈

ေမာငးႏြမမရြိဘဲ၈

သုဵ့ရကးေ်မာကးေန႓ဟာ

ၾကာသာပေဒ့

ေန႓်ဖစးၿပီ့ ဤီ့နဲ႓လတးတို႓ရဲ႔ နာ့ရကး်ဖစးေပမယး႓ မနာ့ရတဲ႓ဤီ့က စိတးတိုစျာနဲ႓ ေရခ္ဳိ့
ခရီ့ကို ထျကးရ ေတာ႓တယး၈
လတးတို႓ မိဘမ္ာ့အိမးမြာ ေရခ္ဳိ့ အွတးေလြ္ား သျာ့ၾကရမယးေလ၈
ဤီ့ကေရခ္ဳိ့အွတး ေလြ္ား သျာ့်ခငး့သျာ့ သူ႓သူငယးခ္ငး့ အိမးသျာ့ခ္ငးတယး၈
လတးေရခ္ဳိ့ အွတးေလြ္ားခ္ိနးမြာ သူငယး ခ္ငး့ႏြစးေယာကး ပုလငး့ေလ့ ဖျငး႓ၿပီ့

ဘယး႓ႏြယးလဲ

ေဒၚခ္တးလစး

မ္ဳိ့ခ္စးနဲ႓ေတာ႓ ခကးေနပါၿပီဗ္ာ

လတးက ႏႈတးခမး့ဆူလိုကးတာ ဟုတးတယး၇ ဟုတး တယး လတးတို႔ကေတာ႔

ဤီ့တညးရာမဲ႓ လျငး႓ပါ့ေနတဲ႓ အာကာ ရဲ႔ ဂီတာသဵ သဲ႓သဲ႔ကသာ မီ့ပ္ကးညကို
မီ့ပ္ကးရကး

ေနလိုကးတယး၈

"အု.ိ ........မေကာငး့ ပါဘူ့ ဤီ့ကလဲ ခ္တးလစးဒီေန႓ပဲ သျာ့ခ္ငးတယး
အိမးကို

တို႓

ယူဖို႓်ပငး

မ္ဳ့ိခ္စးရတဲ႓

"က္ဳပးညေန

အရသာဤီ့ဘယးသိမလဲ

အထိေတာ႓

မေနဘူ့ေနား

ဤီမြာမြ

ညီအစးကို

ဒီေန႓ဟာက္ဳပးနာ့ရကး

ညေနက္ရငး
သိပါတယး သိပါတယးေနား လတးအာ့လုဵ့ သိၿပီ့သာ့ အကုနးစီစဤးၿပီ့သာ့
အွတးေလြ္ား ေရခ္ဳိ့ၿပီ့တာနဲ႓ ်ပနးလာမယး အိမးကေန ဤီ့အတျကး အ်မညး့
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ညေနစာ

အာ့လုဵ့ခ္ဳိငး႓နဲ႓

ထညး႓ခဲ႓မြာ

လတးအာ့လုဵ့

စီစဤးၿပီ့သာ့

လာေ်ပာမေနနဲ႓သိလာ့"

ဤီ့တစးေယာကး ဟာ လတးအိမး သျာ့ေတာ႓မယး ဆို ဒီလိုခ္ညး့ပဲ၈

နာ့ရကးလာ့၇

'ဟုတးတယး ဗ္ာ၇ က္ဳပးသိပးစိတးပ္ကးတာပဲ၇ အမ္ိဳ့သမီ့

အိမးသျာ့

ဆရာ၇ ဟိုတုနး့က ရညး့စာ့ နဲ႔ ခ္ိနး့ေတျ႔ ရတဲံ အရသာနဲ႔အခု အွတးေတျ
ေလြ္ာကးရတဲံ အရသာ ဘယးလိုမ္ာ့ ်ခာ့နာ့လဲလို႔လဲ သိရတာေပါံ ဆရာရယး"

'ဤီ့ေနား'

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ရဲ႔ ေပါကးကရ ေလ့ဆယးစကာ့ထဲကို ဆနးနီရဲ႔ အာ့ပါ့ပါ့

လတးတို႔ တိုကးေပၚကဆငး့လာေတာံ လတးတို႔လိုပဲ အထုပးအပို့ေတျနဲ႔
ွငး့ေအာငးတို႔

သ့အဖ

တစးေတျနဲ႔

ေယကၡမႀကီ့တို႔

ေရခ္ိဳ့အွတးေလြ္ာကးထျကးဖို႔ ေလြကာ့ ရငး့မြာ စိုငး်ပငး့ေနတာ ေတျ႔ရ တယး၈
'ဘယးလိုလဲဗ္'
ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့၈

ဤီ့တစးေယာကး

ဟို့

ွိုငး့ဆရာကို

ႏႈတးဆကးလို႔ပါလာ့၈ ဟိုကိုလူရႊငး ကေတာံ ေ်ပာမေန နဲ႔ဤီ့ ႏႈတးမဆကးခငး
ကတညး့က မ္ကးမြနး တွငး့ွငး့၇ သျာ့အ်ဖဲသာ့နဲ႔၈
'ဟဲ...ဟဲ

ဒီေန႔

"ဟဲဟ.ဲ ....... ကၽျနးေတားတို႔ကေတာံ အာ့မနာရတဲံ အငး့လ္ာ့သျာ့မြာ

အိုေက ေဒၚမ္ဳိ့ခ္စးေရြ႔ကၾကျ

အလို

ဆရာတို႔ေရာ

ေလြ္ားရမယးဗ္ာ'

ကဲ.......သျာ့မယး

ဆရာကို

ဟုတးတယးဆရာ၇

အွတးေလြ္ားထျကးမလို႔ ထငးတယး ဟဲဟဲ

ဒါဆိုလဲ ၿပီ့တာပါပဲဗ္ာ အွတးသာ ်မနး်မနးေလြ္ား" ၾကညး႓ေတာ႓ေလ

ဟို

ဟဲဟ.ဲ ....

ခွါသညးသျာ့

လုပးရမယးေလဆရာ၇

တတးတဲံပညာ

မေနသာဆိုသလိုေပါံ ဆရာရယး၇ မိနး့မ အွတးေလြ္ားတာ ကို ကၽျနးေတားက
နညး့နညး့မြ သေဘာမက္ဘူ့ဆရာ ရဲ႔ ဟဲဟ.ဲ .......'
'အမ္ိဳ့သမီ့ က ရုဵ့သျာ့တယးေပံါ'

သဵကွငးလာတယး၈

ဆနးနီလဲ

အထုပးအပို့

ေတျနဲ႔၈

ဆနးနီက

ဤီ့ကို

ႏႈတးဆကးေနတာ၈
"ဆနးနီ ပါလာ့၇ သူလဲ ခငးဗ္ာ့တို႓နဲ႓ လိုကးမလို႓ထငးတယး"
`ဟုတးတယးဆရာ၇
ရြိတယးမဟုတးလာ့၇

သူက

အငး့လ္ာ့မြာ

အေ်ပာအဆို
အွတးေလြ္ား

ေ်ပေ်ပလညးလညး
ေနတုနး့

လာဖမး့ရငး

ေ်ပလညးေအာငး သူ႓ေ်ပာခိုငး့ရေအာငးလို႓ ဆရာ`
ဆနးနီက ဤီ့ေရြ႔မြာရပးၿပီ့ သူ႓ေခါငး့ေပၚက ဤီ့ထုပးကို ်ပ ေနတယး၈
ေၾသား....ဤီ့ထုတး

က

ဤီ့က

နယူ့ရီ့ယာ့

လကးေဆာငး

ေပ့ထာ့တဲံ

ဤီ့ထုပးကေလ့ ေလ၈
"အိုေက...အိုေက၇ လြတယး...လြတယးေနား၇ ဆနးနီ နဲ႓ လြတယး"
ဤီ့က ဟကးဟကး ပကးပကးေတာငးရယးလို႓၈ ဆနးနီက မဆို့ဘူ့၈ ဤီ့ရဲ႔
မ္ကးႏြာတညးႀကီ့ကို ရယးေအာငး လုပးႏိုငး တာပဲ၈ လတးတို႓ သျာ့မယးလုပးေတာံ
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ဆနးနီက လတး ဆျဲထာ့တဲံအထုပး ေတျကို လကးညိြဳ့တထုိ့ထို့ နဲ႓ ေမ့်ပနး တယး၈

ေနႏိုငးပါတယးဆို်ပီ့ ေရဖတးတိုကး်ခငး့နဲ႔ အာ့လဵု့ကို ေ်ပလညးေအ့ခ္မး့ေအာငး

အွတးေတျမြနး့သိေတာံ

လကးဟနးေ်ခဟနးေတျနဲ႔

လုပးလိုကးပါတယး၈ စိတးထဲကေတာံ အညာ အိမး်ခဵွငး့ထဲက အုတးစီေရတျငး့ေရ

သူ႔အာ့ေတာငးံတယးတဲံ၈

ေအ့ေအ့စိမးံစိမးံေလ့ကို တွႀကီ့ ခ္ိဳ့လိုကးခ္ငးစိတး ေပါကးေနတာေပါံ၈

သူေလြ္ားေပ့

ဇျတးဆျဲေတာံတာပဲ၈

မယးတဲံ၈

သူယူ

သျာ့မယးတဲံ၈

သနာ့ပါတယး၈ လတးတို႔ အတငး့ဆျဲရတယး၈

ဒီအသကး အရျယးေရာကး်ပီ၈ ေရအတျကး တစးခါမြ ဖို့ဘတငးမပူခဲံရပါဘူ့၇
ခုက္မြပဲ ေရဒုကၡကို ခဵစာ့ဖူ့ေတာံ တယး၈

ဤီ့ကေတာံ

ဆနးနီကို

တဖ္စးေတာကးေတာကး

ေ်ပာမဆုဵ့ေတာံဘူ့၈

သူေႏျရာသီခရီ့က ်ပနးလာ ရငး ဆနးနီ႔ကို တစးခုခု ွယးလာ ေပ့ဤီ့မယးတဲံေလ၈
လတး

တို႔

လမး့ထဲေရာကးတဲံထိ ေနာကးကေန

မထျကးႏိုငးေသ့တဲံ

ဟိွ
ု ိုငး့ဆရာရဲ႔ ေနာကး ေ်ပာငးသဵကို ႀကာ့ေန ရတုနး့ပဲ၈

ဆုဵစို႔ေမာငးရယး၇ ဟဲ ဟဲ၇ အဘ စိတးကူ့ မလျဲ နဲ႔ေနား"

ွရနးတာကေန ရယး်ပီ့ ႀကညံး ေနရ တယး၈
ေရမခ္ိဳ့ဘူ့လာ့"

ေတားေတားေနာကး
ွရနးတာ

ေႏျရာသီမြာ

ေခါငး့ခါ

်ပလိုကးတယး၈
ဖို့ဘတငးတို႔တစးအိမးလုဵ့ အ်ပငးမြာေရခ္ိဳ့ ်ပႆနာကို တစးခါတညး့
ေ်ဖရြငး့ခဲံႀကဖို႔ အမိနး႔ထုတး ထာ့တယး၈ ဖို့ဘတငး ကလျဲလို႔ေပါံ၈ ထမငး့ဟငး့
ခ္ကးဖို႔ ေရကိုေတာငး ဒီေန႔ ပလတးစတစးပဵု့ေတျနဲ႔ သျာ့သယး ရတာ၈ အိမးမြာ
ဖို့ဘတငး ခ္ိဳ့ဖိုကေရ ဘယးရိြမလဲ၈ ဘယးလိုလုပး်ပရမြနး့လဲ မသိေတာံ၈ ဖို့ဘတငး
ကပဲ လူႀကီ့ပီပီ ်ပႆနာကိုရြငး့ေပ့ရ ေတာံတယး၈ လူႀကီ့ပဲကျာ၇ မခ္ိဳ့လဲ

ပကးလကး

လကးဖကးရညးႀကမး့
ေ်မ့ေတျ

ေအ့တယးကျ၈

မသိႀက

ေရခဲေရဆိုတာ

ပူပူေခၽျ့မကေတာံ
ဖို့ဘတငးက

တဲံသူငယးပဲ၈

ဟိုအမယးႀကီ့ကို

အာ့နာ့စရာ၈

ကုလာ့ထိုငးေပၚကေန

ႀကညးံ်ပီ့

က္နးရစးခဲံတယး၈ သူ႔ထုဵ့စဵအတိုငး့ အနာ့မြာ ေရေႏျ့ဒနးကရာ့ကို ေဘ့ခ္လို႔၈
သာ့ေတျ၇

ဖို့ဘတငး တစးေယာကး မ္ကးႏြာထာ့ ခကးခကးနဲက ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႔ကို

အဘ၇

ဖျဲနဲ႔ ဆနးကျဲ၇ ဆနးကျဲ နဲ႔ ဖျ.ဲ ........ ဟဲံဟ"ဲံ

ဖို့ဘတငးက

"အဘေရ......... လိုကးမလာ့၇ အငး့လ္ာ့မြာ ဆုဵစို႔ကျယး၇ အငး့လ္ာ့မြာ

"ဘယးလိုလဲ

"အဘေရ၇ တာတာံ.......... သျာ့်ပီ၇ စိတးခ္ သိလာ့အဘ၇ အဘကလျဲလို႔

ေႏျေရာကး

ေသာကးရတဲံ
ပါဘူ့၇

အရသာကို

ဖို့ဘတငးရဲ႔

လကးဖကးရညးဆိုတာ

အပူပဲ၈
တာနဲ႔

ဖို့ဘတငးက
ေရခဲေသတၱာ

ကိုယးတျငး့

ဘယးေလာကးပဲ
အရူ့ေရာဂါ

ပိုရငးံ

လာတတးတယး၇
ညကေတာငးေ်ပာေနေသ့တယး၈ သူတို႔ေဗဒငးက စကးပစၥညး့ွငးမယးလို႔
ေဟာထာ့ တယးတဲံ၈ ေရခဲေသတၱာ ပါ ်ဖစးရမယးတဲံေလ၈ ေဗဒငးယႀတာကလဲ
ယုဵလိုကးတာကအလျနး၈

ဒီရနးကုနးမြာ

ရိြမယးေတာငး

မထငးဘူ့၈

အႀကာ့အ်မငး

စုဵလို႔.......

ေခၽျ့မ

မေမ့ဖူ့တဲံ

ဖို့ဘတငးႀကာ့ႀကာ့ေနတာပါ၈
စုဵလို႔၇

အီ၇

တီဆိုတဲံ

ေဗဒငး

ဆရာ

ေဗဒငးလကၡဏာ

အႀကာ့အ်မငးကမ္ာ့

သုဵ့ေလ့လေလာကး ႀကိဳတငးစာရငး့ ေပ့ထာ့ရတာတဲံ၈ ေခၽျ့မမြာ သူ႔အလြညးံ
က္ဖို႔အေရ့ ေတားေတားမေရာကးႏိုငးေသ့လို႔ ေမြ္ာလိုကးရာတာ အေမာ၈
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အွတးအစာ့

ွတးတာေတာငး

အေရာငးွတး်ပီ့ထျကးတယး၈

ကုနးေရာ၇

ေဗဒငးဆရာက
ေ်ပာပါဘူ့

ွတးခိုငး့တဲံ

ဖို့ဘတငး

ကေတာံ၈

သာ့ဂ္ပနးသျာ့ဖို႔ အဆငးေ်ပေအာငး ဓာတးရိုကး ရတာ နဲ႔လဲ ပိုကးဆဵက ကုနးလြ်ပီ၈
သာ့လုပးတဲံ သူ ညကမေ်ပာစဖူ့ ွငးေ်ပာလိုကးတာ အေတား အခ္ကး က္တယး၈
'မငး့ဓာတးရိုကး၇

ေဗဒငး

ေမ့တဲံ

ပိုကးဆဵေတျနဲ႔

ေရခဲေသတၱာရတာ

ႀကာလြ်ပီတဲံ၈

ေရခဲေသတၱာကို၈

ဘီယာထညးံေသာကးခ္ငးလို႔၈

စုွယးရငးေတာငး

သာ့လုပးတဲံသူကလဲ

လိုကးခ္ငးတယး၈

လိုခ္ငးႀကတာကေတာံ

"မႏၱေလ့

အလိ.ု .......

ေသတၱာႀကီ့ ဘာလုပးလို႔ ရဤီ့မတုဵ့၈'

ဖို့ဘတငး

ညကမီ့ပ္ကးလို႔

တီဗီျရနးမရိြလို႔

ေစာေစာ

အိပးရာ

ွငးရေပမယးံ

အိပးေရ့ပ္ကးတယး၈ အိုကးလို႔ လနး႔ႏို့ တာရယး၇ ေ်မ့လုပးတဲံေကာငး ညဤးံနကး
သနး့ေခါငးထိ တီ့ေနတဲံ ဂစးတာသဵေႀကာငးံ

လနး႔ႏို့တာရယး၈ နဵနကးအေစာႀကီ့

ကလဲ ဟိုဘကး ေမာငးွငး့ေအာငးတို႔ အလႊာဘကးက ကေလ့ေတျနဲ႔တူပ ရဲ႔၈
တဵခါ့ကို

ဖျငးံလိုကး

ပိတးလိုကး၇

်ပီ့ေတာံ

မြိနး့နာ့

ေထာာငးရငး့

ဘာလဲမသိဘူ့

တက္ညးက္ညး

နဲ႔ဆျသျာ့လုိကးနဲ႔ ဘယးအိပးလို႔ရေတာံမတုဵ့၈ ႏို့ေတာံ တာေပါံ၈ အဲဒီကေလ့ေတျ
ေႏျေက္ာငး့ပိတးတာ ဖို့ဘတငးဒုကၡပဲ၈ ဟိုတေလာကလဲ မီ့မပ္ကး ခငးေလ့တငး
ေအာကးထပးက အခနး့လူေခၚဘဲလးေတျ အကုနးလိုကးႏြိပးႀကလို႔ လူႀကီ့ေတျ ဒုကၡ
ေရာကး်ပီ့ ပါပေကာ၈

ငိုကးခနဲ

ကာ့စကးသဵႀကီ့ေႀကာငးံ
တစးေယာကး

အစီအစဤးေတျထဲမြာ

အိပးေပ္ား

သလို်ဖစးသျာ့တုနး့

လနး႔ႏို့သျာ့တယး၈

အိပးခ္ငးမူ့တူ့နဲ႔

ဆူညဵဆို့ရျာ့လြတဲံ

ကာ့စကးသဵဟာ

အဲဒီတုနး့က

စိတးညစးရ်ခငး့၇ စိတးရႈပးရ်ခငး့တို႔ရဲ႔ ေရြ႔ေ်ပ့ ်ဖစးတယးဆိုတာ မသိရြာ ေသ့ဘူ့၈
ကာ့စကးသဵႀကီ့

ပကးလကး ကုလာ့ထိုငး့ေပၚ ေခါငး့တငးေမြ့လုိကးတယး၈

ေန႔စဤးေဖ္ားေ်ဖေရ့

ေဖ္ားေ်ဖေနက္ အစီအစဤးေတျ တစးခု်ပီ့ တစးခု်ဖတးသနး့ သျာ့တာကို
ဆူညဵလြတဲံ

ငြဲ႔ေသာကးလိုကးရငး

ဖို့ဘတငးရဲ႔

ႀကာ့တာနဲ႔ လကးခုပးတီ့်ပီ့သာ့ ်ဖစးေနမြာပဲ၈ ေ်ပ့ဆငး့ွယးလိုကးမြာပဲ၈

မသိပါဘူ့၈ ကဲ...... ခုလိုမီ့လဲပ္ကးေရာ ်ပီ့ေရာ မဟုတးလာ့၈ သူတို႔ေရခဲ

ဖို့ဘတငး

ေဗဒငးေဟာစာတမး့ေတျ၇

ေနာကးတုိ့လာတဲံ အစီ အစဤးသစးပါလာ့၈ အငး့........ ေခၽျ့မသာဆိုရငးေတာံ

ဖို့ဘတငး

တစးချကးကို

ဆရာထူ့ရဲ႔

ေဗဒငးေဟာစာတမး့ ေတျ"

တစးအိမးလုဵ့ပါ၈ ဒီေရခဲေသတၱာကို ဘာေႀကာငးံမ္ာ့ ဒီေလာကးလိုခ္ငးေနႀကတယး

လကးဖကးရညးႀကမး့

ေန်ပညးေတား

ရပးသျာ့တာနဲ႔

မထူခ္ငးေသ့တဲံေခါငး့ကို

ကုလာ့ထိုငးေနာကးမြီမြာ ်ပနးတငး လိုကးကာရိြေသ့၇ ထူ့်ခာ့က္ယးေလာငးလြတဲံ
အသဵႀကီ့ တစးခုကို ႀကာ့လိုကးရတယး၈
'အာကာတို႔၇ ်ဖဴ်ပာတို႔ ရိြႀကသလာ့ေဟံ'
ဖို့ဘတငး

ခႏၶာကိုယးေတာငးံခနဲ

်ဖစးသျာ့တယး၈

သုဵ့ထပးတိုကး

အေပၚဆုဵ့ထပးထိ လျငးံတကး လာေအာငး ေအားႏိုငးတဲံ မိနး့မမ္ိဳ့ဟာ တ်ခာ့
ဘယးသူရိြရဤီ့မြာတုဵ့၈
'ေဟံ........ သငး့သငး့၇ ေမာငးထျနး့ႏိုင'း
ဖို့ဘတငး

ကပ္ာကယာ

ေအာကးကိုငုဵ႔ႀကညံးလိုကးတာနဲ႔

ထရပးလုိကးတယး၈

ေတျ႔ရပါ်ပီ၈

ထူ့်ခာ့ေသာ

ွရနးတာကေန
အသဵပိုငးရြငး၈
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ဖို့ဘတငးရဲ႔ ခ္စးစျာေသာခမကး၈ သာ့လုပးသူရဲ႔ ခ္စးစျာ ေသာေယာကၡမႀကီ၈
အာကာ၇

်ဖဴ်ပာ၇

ခ္စးစျာေသာ

ႀကညး်ပာတို႔ရဲ႔

ခ္စးစျာေသာ

ေမျ့သမိခငးေက့္ဇူ့ရြငး၈

ေရႊ၇

အဘျာ့၈

ေခၽျ့မလုပးသူရဲ႔

်မိဳ႔ပိုငးကေတားက္

ေဒၚ်မေမ

(ွါ)ေဒၚေဒၚေမ ဟာ တိုကးေပၚကို ေမားႀကညံးလ႔ို ၈ ဘီ့ေက္ားပတးနဲ႔ ပွါႏြစးစ
အသာခ္လို႔၇ ေရြ့မငး့ကေတား ပုဵမပ္ကး၇ ွတးစာ့ဆငးယငးထာ့တဲံ ေဒၚေဒၚေမရဲ႔
မ္ကးႏြာက သနပးခါ့ဘဲက္ာ့ေတျ ကေတာံ ်ဖငးံ တစးခုခုမြာ့ေနသလိုပဲ၈ မြာ့ရမယး၇
မြာ့ရမယးေလ၈

ဟိုတေလာက

သူငယး်ပနးသလိုလို၇

ေခၽျ့မေ်ပာတာ

စိတးေနာကးသလိုလို

ႀကာ့လိုကးတယး၇

်ဖစးခ္ငးေနတယးတဲံ၇

သူ႔အေမ
ေဆ့စာ့

ေနတယးတဲံ၈
အပိုငး့ (၀ှ)

'ဘယးသူမြ မရိြဘူ့လာ့'
သာ့လုပးတဲံသူ လူႀကီ့ခ္ငး့ စကာ့ေ်ပာဖို႔ ေခၚသျာ့တုနး့က ႀကာ့လို႔၇

'ကဲ.....ဒီလိုဆို ဒီေရြ႔မြာပဲ ပုဵထာ့ခဲံႀက'

ႀကာ့လို႔ခ္ငး့ ဖို့သတငး လနး႔သျာ့ဖူ့ ခဲံတဲံ အသဵက ေပၚလာ်ပနး်ပီ၈ သူ႔လို
မေအားႏိုငးတဲံ ဖို့ဘတငး လကးခါ ်ပလိုကးတယး၈

အလိ.ု ..... ဘုရာ့ ဘုရာ့၇ ဖို့ဘတငး ခုမြတုိကးေရြ႔ရပးထာ့တဲံ ေဒါံဂ္စးကာ့
ကို သတိထာ့မိ တယး၈ ေဒါံဂ္စး ကာ့ေပၚမြာ ပစၥညး့ေတျနဲ႔၈ သူက ဒီေန႔ဖို႔
လာတာ လာ့၈ ဖ္တးခနဲဖို့ ဘတငး ေခါငး့ထဲမြာ ညက ေခၽျ့မ စကာ့တစးချနး့ ကို
သတိရလိုကး တယး၇ ခုရကးပိုငး့အိမးမြာ ေ်ခႏြစးေခ္ာငး့ အွငးမေတားဘူ့တဲံ၈
ကာ့သမာ့ ေကာငးေလ့ ေတျ ဘယးခ္ေနတဲံ ပစၥညး့ေတျကို ဖို့ဘတငး
ႀကညံးလိုကးတယး၇ ေဟာဗ္ာ့........ ပနး့အို့ ေတျပါလာ့၇ ရျကးလြပနး့အို့ေတျ

+++++

ေလ့ငါ့ ဆယးအို့ေလာကး ရိြမယး၇ ်ပႆနာပဲ၈ အဲဒီပနး့အို့ ေတျ ဘယးမြာ
ထာ့ႀကမတုဵ့၈ ေဟာ..ေဟာ...... ဘဲဤပုဵမြနးႀကီ့နဲ႔ ကႏုတးပနး့ ကႏုတး ပနး့ခကး
ေတျနဲ႔

ေရြ့ေဟာငး့

ထာ့ဖို႔ေနရာထကး

မြနးဗီရိုႀကီ့

အေပၚထိတငးဖို႔

လဲ

ပါသဗ္ာ၈

မလျယးလိုကးမယးံ

ဒါႀကီ့ကို
အမ္ိဳ့

အခနး့ထဲ
၈

အဲ...အဲ
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ထနး့ေခါကးဖာ

အစုတးႀကီ့

ေတျကလဲ

သဵု့ေလ့လဵု့ပါေသ့သဗ္ာ၈ အိမးသာ

ေၾကျအို့လဲ ပါတယး၈ ေထျ့ခဵ၇ ေက္ာကးပ္ဤးလဲ ပါတယး၇ အႏိြပးဘု လဲ ပါတယး၈

တစးေယာကးတညး့၇ မ်ဖစးဘူ့၈ ဒီမိနး့မႀကီ့ကို ဖို့ဘတငး တဵခါ့ ဖျငးံေပ့ လို႓
မ်ဖစးဘူ၈

ဒီတိုငး့ဆုိလို႓ ကေတာံ သူ႔ပစၥညး့ေတျနဲ႓ သူနဲ႓ ဒီအခနး့ထာ့ၿပီ့ ဖို့ဘတငး
တို႓ အာ့လဵု့ ဆငး့သျာ့ရုဵ ရြိတာပဲ၈

"ဟဲ.ံ .... ကာ့ေရြ႔ခနး့မြာ ငါံဘုရာ့ ရြိေသ့တယး၇ ဘုရာ့ကို ငါံေခါငး့ေပၚ
ပငးံေပ့စမး့"

"ဟဲ.ံ ..ဟဲံ ေကာငး့ေကာငး့ခ္၇ ပနး့စကၠဴေတျ စုတးကုနးဤီ့မယး"

ေသာကးက္ိဳ့နညး့ ဗ္ာ၈ ဘုရာ့ေဆာငးႀကီ့ကလဲ နညး့တာမဟုတးပါလာ့၈

လကးညိႈ့တထုိ့ထို့နဲ႓ စီမဵခနး႓ချဲေနတဲံ ဖို့ဘတငးရဲ႔ ခမကးက သူ႔အသဵႀကီ့
နဲ႔ ကာ့ထဲကို လြမး့ေအားတယး၈ ပစၥညး့ ေတျက မကုနးေသ့ဘူ့၈ ဘာေတျမ္ာ့
လာဤီ့မြာပါလိမးံ၈

ဒီအိမးက စငးေလ့နဲ႓ ဘုရာ့ ေဆာငးေလ့ က ခပးေသ့ေသ့ရယး၈ ဖို့ဘတငး
အညာအိမးက ပငးံခဲံတဲံ ဘုရာ့ေဆာငး တစးခု ကလဲ ရြိေသ့ တယး၈ ေခၽျ့မရဲ႔
အေဆာငးေတျ၇ ယၾတာေတျကလဲ စငးေပၚမြာ်ပညးံလို႓၈
"ေက္ာငး့ဒကာႀကီ့ ေရ တဵခါ့ဖျငးံ ထာ့ပါ ၇ ဘုရာ့ အရငးပငးံမလိ"ု႓

ေဟာ.....ထျကးလာပါၿပီ၈

ဗုေဒါၶ၇ ဘယးတုနး့ကမြလဲ ေက္ာငး့ေဆာကး မလြဴရပါဘဲနဲ႔ ဖုိ့ဘတငး

်မတးစျာဘုရာ့ ကယးေတားမူပါ၈

ေက္ာငး့ဒကာ ႀကီ့်ဖစးရ ်ပနးၿပီ၈ အရငး ဒီအဘျာ့ႀကီ့ ဘယးလို ေခၚပါလိမးံ ၇

ဖုိ့ဘတငး ကိုယးံမ္ကးလဵု့ကို ကိုယးမယဵုႏုိငးဘူ့၈

ဤီ့ဘတငးပဲ ေခၚတာပါ၈ သူ႓လဲ ကိုယးက ေဒၚ်မေမပဲ၈ အသကးေတျက ကျာ မြ

ကာ့ေခါငး့ထဲက ေကာငးေလ့ ႏြစးေယာကး မ ခ္လာတဲံ ပစၥညး့ဟာ

မကျာၾကတာဘဲ၈

ပနး့စကၠဴေတျ လြလြပပ ကပးထာ့တဲံ လူေသေခါငး့တစးေခါငး့ေလ၈

်ပငးဆငး

အဲ....အဲ...

လူေသ

မထညးံရေသ့တဲံ၇

ထာ့တဲံ

ေခါငး့

တစးေခါငး့ေပါံ၈

"ငါံ

်ပနးဆငး့လာမြ နငးတို႓

ကာ့ခ

ပိုကးဆဵေပ့မယး"

ဘုရာ့....ဘုရာ့

ဒီမိနး့မႀကီ့

ကဲ... ဘုရာ့ အစးမႀကီ့ကေတာံ ဘုရာ့ပငးံၿပီ့ တကးလာၿပီ၈ ေက္ာငး့ဒကာ

ခ္ငးသလုိ ်ဖစးခ္ငးေနတာလဲ

ႀကီ့ ဘယးလိုလုပးမလဲ၈ ဘယးလိုလုပးရမြာလဲ၈ တဵခါ့ဖျငးံမေပ့လို႓ ်ဖစးမလာ့၈
ွရနးတာ

သူရူ့တာထကး ဒီကိစၥကို သာ့နဲ႔ေခၽျ့မ ်ပနးလာရငး ဘယးလိုရြငး့ၾကမလဲ၈
တစးတိုကးလဵု့

ငါ

အဆငးသငးံ

မဟုတးဘူ့၈ ရူ့ေနတာ၇ သျကးသျကးခါေအာငး ရူ့ေနတာ၈

လဲဲ

မခို့ၾကနဲ႓ေနား၇

လူေသထညးံဖုိ႓

သူငယး်ပနးခ္ငးေနတာ မဟုတးဘူ့၈ စိတးေနာကး

ေလာေလာဆယးးမြာ

ပစၥညး့ေတျ

မြာမြ

တကယးံကို

ဖုိ့ဘတငး

တဵခါ့ကေန

သူ႓ေခါငး့ေပၚက

ဘုရာ့ေဆာငး

ဆီ့

ယူၿပီ့

သူ႓

ေအာကး်ပနးဆငး့ခိုငး့ရမြာပဲ၈ ေအာကးမြာ ပစၥညး့ေတျ စိတးမခ္ ရဘူ့၇ ေစာငးံေနမြ
်ဖစးမယးလို႓ ေ်ပာရမြာေပါံ ၈ ေၾသား.... ဖုိ့ဘတငး အ်ဖစးႏြယး၇ တစးေယာကးထဲရ တဲ႓
အခ္ိနး

ပ္ငး့လျနး့လို႓

ဧညးံသညး

ေမြ္ားလိုကးပါတယး၇

လာမယးံလာေတာံ
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စကာ့ေတာငး မေ်ပာရဲတဲံ ဧညးံသညး၇ ဒီဧညးံသညးသာ ထာွရ ေနမယးဆိုရငးေတာံ
ဖို့ဘတငး အညာ ်ပနးသငးံ ်ပနးရလိမးံမယး၈

အဘျာ့ႀကီ့က ေခါငး့ကို တဆတးဆတး ညိတး လိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာ႓ေလြကာ့ဆီ

ဒီေလာကး အ်မငးံႀကီ့ကို အခနး့ွယးၾကသတဲံ၇ ေတားေတား အေ်မားအ်မငး
မရြိတဲံဟာေတျ၇ ေမာလိုကးတာ၈

်ပနးဆငး့သျာ့ၿပီ့မြ

ေနာကး်ပနးလြညး႓ၿပီ့

ခပးတညးတညးႀကီ့ေ်ပာသျာ့

ဆို့ေလပါပဲ၈

လိုကးေသ့တယး၈

က္ဳပးကိုေပ့၇

က္ဳပးဘုရာ့စငးေပၚ

ထာ့လိုကးမယး၈

ေအာကးမြာ ကာ့သမာ့ နဲ႓ ပစၥညး့ေတျ ရြိေသ့ မဟုတးလာ့"
" ဟုတးပရြင.း ... ေက္ာငး့ဒကာႀကီ့၇ ဘုရာ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ထာ့ေနား၇
ၿပီ့ေတာံ ်မဖို႓လဲ ေရတစးချကး ေလာကးယူခ"ဲံ

တငးထာ့ခဲံၿပီ့ ဖိို့ဘတငး ေရတစးချကး ကပ္ာကယာ ေ်ပ့ခတး ရတယး၈ ပွါႏြစးစနဲ႓
ေခၽျ့ေတား သိပးေနသူ ႀကီ့ဆီ ေသာကးေတားးေရ ကမး့ လိုကးေတာံ..

ဟုတးကဲ႓၇

ထာ့တဲ"႓

ဟုတးကဲ႓ပါခငးဗ္ာ၈

ဘာကမလာနဲ႓

အေစာဆုဵ့်ပနးေရာကးတတးတဲ႓

အငး့.....

သာ့လုပးသူပဲ၈

ဖို့ဘတငး သာ့ေလ့ေတာ႓ ပစၥညး့ ေတျ ထမး့တငးရရြာေတာ႓မယး၈
စကာ့အမြ္ငး မ်ပတးတဲ႓ေခၽျ့မရဲ႔ ၾသဇာသဵကို နာ့မခဵခ္ငးလို႓ ေခၽျ့မမို့ခ္ဳပးမြ
်ပနးလာတာကို

သေဘာက္

တတးတဲ႓

ဆုေတာငးး့မိတယး၈

ဖို့ဘတငး
ေခၽျ့မ

တစးေယာကးဒီေန႓ေတာ႓

မသငး့သငး့

အေစာႀကီ့

်ပနးလာပါေစ၈ အေၾကာငး့ ကိစၥတစးခုခုနဲ႓ အိမးကိုခ္ကးခ္ငး့်ပနး လာတာ မ္ဳိ့်ဖစး
ပါေစဗ္ာ၈

ဆိုတဲ႓ ွမး့သာအာ့ ရ တစးခဲနကး ေအားဟစးသဵႀကီ့ နဲ႓ အတူမီ့ေတျ်ပနးလာတယး၈

အလို ေရခဲေသတၱာ ေရာဂါက သူတို႓မ္ိဳ့ရုိ့ေရာဂါနဲ႓ တူပါရဲ႔၈

ဖို့ဘတငးရဲ႔ ဆုေတာငး့မ်ပညး႓ ေပမယး႓ သုဵ့ရကးေ်မာကးေန႓မြာ တကယးပဲ
မီ့်ပနးလာပါေစလို႓ ဆုေတာငး့ၾကတဲ႓ လူအမ္ာ့ ဆုေတာငး့ေတာ႓ ်ပညး႓သျာ့တယး၈

"ေနလို႓ ေကာငး့ရဲ႔ မဟုတးလာ့"
လညးပငး့ထိ

စိတးညစးရမြာက

မီ့ကမလာ၇

အဲဒီေန႓ ညေန ေ်ခာကးနာရီ ေက္ားေက္ားေလာကး မြာ လူအမ္ာ့ရဲ႔ ေဟ့

"ေရခဲေသတၱာ မွယးရေသ့ဘူ့လာ့"

ေမ့ေတာံ

အလ္ငးဆုဵ့

ဆုမေတာငး့စဖူ့

ဘုရာ့..... " ်မ" ဆိုပါလာ့၈ ဘုရာ့ေဆာငးကို ဆကးတီစာ့ပျဲ ေပၚမြာ

က

"တဵခါ့ပိတး

ကိုေတာ႓ သူ႓ေခၽျ့မဘယးလိုကမယးမသိဘူ့၇ အွငး မေတားတဲ႓ ေ်ခႏြစးေခ္ာငး့ကို
ဘယးလိုႏြငးထုတးမယးမဆိုႏိုငးဘူ့

"ကဲ....ေပ့...ေပ့

ဖို့ဘတငးကို

ဖို့ဘတငးက တဵခါ့်မနး်မနး ပိတးရငး့ သကး်ပငး့ကို ဟငး့ခနဲခ္မိတယး၈ ဒီဇာတး

ေရာကးလာၿပီ၇ ေရာကးလာၿပီ၈ အသဵႀကီ့ကလဲဗ္ာ၈ မိနး့မသဵတဲံ၇ နီ့ေလ

ဖို့ဘတငး

"သူတို႓က ဘယးအခ္ိနး်ပနးလာမြာလဲ" "ညေနမြ ်ပနးလာၾကမယးေလ"

ေ်မေအာကးလိုငး့
စီ့က္လာတဲံ

ေရေတျကို

ပွါစနဲ႔သုတးရငး့ " ်မ "က ေခါငး့ညိတးတယး၈

ေပါကးရငး

တစးခါတစးေလ

သုဵ့ရကးဆိုေပမယး႓

ငါ့ရကး

ေလာကးၾကာခ္ငးၾကာသျာ့တာကို့၈
သုဵ့ထပးတိုကးရဲ႔
ပနးကာေတျဖျငး႓

အလႊာလူသာ့

မီ့ဖိုေတျဖင
ျ း႓နဲ႓

အာ့လုဵ့

လႈပးလႈပးရြာ့ရြာ့

မီ့ခလုတးေတျဖျငး႓
်ဖစးကုနး

ၾကတယး၈
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အေ်ပ့အလႊာ့သူ႔ထကးငါ

ဤီ့ေအာငးသျာ့

ဖျငး႓တာကေတာ႓

ေရေမားတာ

ခလုတးေလ၈

ေတျၾကမး့်ပငးေပၚ

ေသ့ေကျ့

ပါ့ယာ့လြ

တဲ႓

ခႏၶာကိုယး

ေလရဲ႔လ္ငး်မနး်ခငး့

မ္ဳိ့နဲ႓

ေရျ႔လ္ာ့တတးတဲ႓ လတးလတးက အ်မျာမ တစးေယာကး ထကး ေရခလုတး ကို
အလ္ငးဤီ့တယး၈ အပ္ဳိႀကီ့တို႓နဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႓ မြာေတာ႓ ေရေမားတာ ခလုတး
ကို ်ပိဳငးတူေရာကးၾက လို႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ရဲ႔ရယးရႊနး့ ဖတးရႊနး့ အေ်ပာေတျနဲ႓
ေတာငး့ပနး

ခဵရေတာ႓

အပ္ဳိႀကီ့ေလ့

မယဤးမျနး

အေလြ္ာ႓ေပ့လိုးကးရတယး၈

ဒါေပမယး႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးေ်ပာတဲ႓ အတိုငး့ ပီပါႏြစးလုဵ့ ်ပညး႓ရငး ၿပီ့တာပဲ ဤစၥာ၈

ႀကိဳကးသေလာကးဖျငး႓ လို႓ရတယး၈ သုဵ့ထပးတိုကး အလႊာ လူသာ့မ္ာ့ ရဲ႔ ေရ
အေရ့အခငး့နဲ႓အတူ ်ဖစးပျာ့ေနတဲ႓ အေရ့အခငး့က ဖို့ဘတငးတို႓ အခနး့မြာ
က

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး

အေမာေ်ဖေနတယး၈

ပစၥညး့ေတျ

မ္ကးႏြာနဲ႓

တငးလိုကးရတာက

ကုလာ့ထိုငးတစးလုဵ့မြာ
နညး့မြမနညး့

တာပဲ

သာ့လုပးတဲ႓သူက ေယာကၡမို႓ ထာ့ပါေတာ႓ ဆနးနီ ခငးမ္ာမြာ ဘာမြမဆိုငးဘဲ
ပစၥညး့ေတျ

ဇျတးသယးေပ့တာ၇

ပခုဵ့ေတာငးပျနး့သျာ့ရြာတယး၈

ဖို့ဘတငးက

ပရုတးဆီ လိမး့ေပ့ ေနရတယး၈

အာကာရဲ႔

ွရနးတာ

အိပးခနး့

ကေတာ႓

ရျကးလြပနး့

ဤယ္ာဤးအ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့သျာ့ၿပီ၈၈
်မငးတဲ႓သူတိုငး့
သာ့အမိသုဵ့ေယာကးရဲ႔

တျတးထို့

ေနၾကတယး၈

ေဟာ........

ဘုရာ့အမႀကီ့တို႓ကေတာ႓ဗ္ာ၈ ပွါႏြစးဆအသာ ခ္ၿပီ့ ဧညး႓ခနး့အလယးက ထိုငးခုဵ
တစးခု မြာ ၿမိနးၿမိနးႀကီ့ထုိငးၿပီ့ သမကးရဲ႔စီ့ကရကး တစးလိပးကို ဖျာလို႓၈ အာ့လုဵ့ပဲ
မိသာ့စုရဲ႔ အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာပိုငး ေဒၚသငး့သငး့ကို ေမြ္ားလငး႓ေနၾကတယး၈
သူ႔ေမျ့သမိခငးရဲ႔ ်ပသနာကို သူဘယးလို ကိုငးတျယး မလဲ ဆုိတာ ကို အာ့လုဵ့ က
စိတွ
း ငးစာ့ ေနၾကတယး၈

ေဟာအသဵႀကီ့

ရုတးတရကး

ထျကးလာ

လိုကးတာ

မ္ာ့

ဆနးနီကလျဲလုိ႓

အခနး့ထဲရြိတဲ႓လအ
ူ ာ့လုဵ့ အကုနး လနး႓သျာ့တာပဲ၈ "ထမငး့အို့ တညးထာ့တယး
အဘျာ့ရဲ႔

မီ့ေတျပ္ကးေနတာ

သုဵ့ရကးေတာငး

မြခုမြမီ့်ပနးလာတာ"

"မီ့မလာမီ့ေသျ့ နဲ႓ခ္ကးေပါ႓ နာ့မလညး ဘူ့လာ့ မီ့ေသျ့ ေမျ့ရတာၾကာတယး
အဘျာ့ရဲ႔၈
အ်မျာညီအစးမ

ႏြစးေယာကး

ဘျာ့ေအ

မငး့ကေတားႀကီ့ရဲ႔

မ္ကးေစာငး့ဒဏး ကို လြလြႀကီ့ ခဵလိုကးရတဲ႓အ်ပငး ပါ့စပး က ယဤးေက့္ဖျယးရာ
အဆစးကေလ့ပါလုိကးရတယး၈ "လငးရိုကးခဵရ မယး႓ မိနး့မပ္ငး့ေတျတ"ဲ႓ အ်မျာမ

ဖို့ဘတငးတို႓ အိပးရာ ဧညး႓ခနး့တစးခုလုဵ့ အဘျာ့ႀကီ့ရဲ႔ ပစၥညး့ေတျနဲ႓
်ပညး႓လုိ႓ေနတယး၈

ထိုငးရငး့

"ဟဲ.႓ ........်ဖဴ်ပာ၇ၾကညး်ပာ၇ ညဤး့တို႓ငါကို ထမငး့မေကၽျ့ေတာ႓ဘူ့လာ့"

ဆနးနီတို႓အခနး့ ပဲ ဘယးသူနဲ႓မြ လုစရာမလိုဘဲ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့

သာ့လုပးသူ

အ်မျာ ညီအစးမ ကလဲ မၾကညးမသာ မ္ကးႏြာေတျနဲ႓ ကုပးကုပးကေလ့

စိတးမသကးမသာ
တစးခုတညး့ေသာ

ႏြစးေယာကး ႏႈတးခမး့စူစူနဲ႓ ထသျာ့ၾကၿပီ့ ွရနးတာပနး့အို့ ေတျၾကာ့ထဲကေန
လမး့မကို လြမး့ ေမြ္ားၾကညး႓တယး၈
"ေဟာ......အဲဒီကာ့က

်ဖစးရတဲ႓
အိပးခနး့

"ေခါငး့"
ထဲ

ႀကီ့ကိုေတာ႓
သာ့လုပးသူက

်မနး်မနးသျငး့တယး၈

အနးတီခငးကာ့မဟုတးလာ့"
ေကာငး့ပါေလ႓

"ဟုတးတယး၇

ဟုတတ
း ယးေဖႀကီ့ေရ၇

ေမႀကီ့်ပနးလာၿပီ"

ေကာငး့ပါေလ႓

ဖို့ဘတငး ဆုေတာငး့

နညး့နညး့ေတာ႓ ်ပညး႓တယးဆိုရမြာေပါ႓၈ ေခၽျ့မ်ပနးခ္ိနး

ဒီေန႓ေတာ႓ေစာတယး၈
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"အမယး........ ကိုအာကာနဲ႓ ေမႀကီ့ဘယးမြာေတျ႓လာလဲ မသိဘူ့" တယး
ထူ့ဆနး့ပါလာ့
မဟုတးတာ၈

ေ်မ့လုပးတဲ႓ေကာငး

ဘယးေတာ႓မြ

ဧကႏၱမဟုတးမြလျဲေရာ၈

ဒီအခ္ိနး

်ပနးလာတာမြ

သာ့အမိႏြစးေယာကး်မိဳ႔ထဲမြာ

ခ္ိနး့ၿပီ့

ေဗဒငးဆရာ တစးေယာကးေယာကး ဆီသျာ့တာပဲ ်ဖစးမယး၈ "ကိုအာကာ ွရနးတာ
ကိုေမာ႓ၾကညး႓ေနတယး"

အငး့သူွ
႓ ရနးတာမြာ

ေတျကို

အ်မျာမ

သူ်မငးမြာေပါ႓၈

သစးပငးထို့

ႏြစးေယာကး

ထို့ေထာငးေထာငး

ေ်ပာတာကို

သူ႓ပခုဵ့ပျနး့ရာကို တဖူ့ဖူ့လြညး႓မႈတးေနတဲ႓ ဆနးနီကွရနးတာကို

နာ့လညးသလို
ကပ္ာကယာ

ေ်ပ့သျာ့ၿပီ့ အာ့ပါ့ပါ့နဲ႓ လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓ အာကာ႓ဆီလြမး့ေ်ပာေတာ႓တယး၈
အ်မႊာမ ႏြစးေယာကး က ဝရနးတာတဵခါ့ကို အဆငး႓သငး႓ဖျငး႓ ထာ့တယး၈
ဆနးနီ ဘာ်ဖစးေနတာလဲ သူ႔အသဵခ္ညး့ပဲ
ေလြကာ့တစးဆစးခ္ဳိ့က

ေခၽျ့မရဲ႔

ၾသဇာသဵ

စူ့စူ့ကလဲ

မေအနဲ႔

အေမ႓သာ့အေၾကာငး့

အေမအသိဆုဵ့ပဲ"

ငါမသိပါဘူ့၇ ဘာမြမသိဘူ့ ငါ႓ကိုႏြိပးစကး တာပဲ ငါသိတယး ညဆိုအရကးေတျမူ့
လာတယး၈ မူ့ပေစေပါ႓ ေ်ပာလို႓မြမရဘဲ မူ့ၿပီ့ သူ႓ဟာသူ အိပးသျာ့ မြာေပါ႓"
မအိပးဘူ့ဟဲ႓ မအိပးဘူ့ မအိပးဘဲနဲ႓ ငါ႓ကိုကခိုငး့တယး သီခ္ငး့ဆိုၿပီ့ကရမတဲ"႓
အ်မျာမ ႏြစးေယာကး ရယးသဵ က ဆနးနီနဲ႓ အာကာတို႓ စကာ့ေ်ပာသဵေတျနဲ႓
ေရာေႏြာေပၚလာတယး၈
"ကဲ....ဆူလိုကးတာဟယး၇

ငါဘာသဵမြမၾကာ့ခ္ငးဘူ့

်ဖဴ်ပာ၇

ၾကညး်ပာသျာ့မီ့ဖိုေခ္ာငးကို ခ္ကးရ်ပဳတးရမယး၈ အေမ သငး့သငး့ေ်ပာ မယး၇
မ်ဖစးဘူ့ အေမ႓သာ့ က အိမးကိုေဇာကးထို့လုပးထာ့မြာ"
"ညဤး့က

ငါ႔ကိုမေနေစခ္ငး

ဘူ့လာ့"

မဟုတးဘူ့ေသခ္ာစဤး့စာ့

အေမမရြိတုနး့ အေမ႓သာ့က အိမးကို ထငးသလို လုပးပစးလိုကးရငး ဘယး႓ႏြယး႓

ေမႀကီ့ ေမႀကီ့ ဘျာ့ဘျာ့ႀကီ့ ေ၄ာကးေနတယး

လုပးမလဲ အရကးဖို့ရေအာငးး ေရာငး့ပစးလုိကးရငး ေကာ၈

ဒီမြာ ေနမြာတဲ႔ ေ်ပာငး့လာတာတဲံ

မငး့ကေတားႀကီ့ ၿငိမးသကးသျာ့ၿပီ့ ပွါႏြစးဆနဲ႓ အလုပးမ္ာ့ေနတဲ႓အခ္ိနးမြာ

အ်မႊာမ ႏြစးေယာကးရဲ႔ အလုအယကး သတငး့ ေပ့သဵ အဆဵု့ မြာ
ေခၽျ့မစီက ဟငး ဆိုတဲ႔ အသဵတိမးေလ့ကို ၾကာ့လိုကးရတယး

ဖို့ဘတငးသာ့က တစးခ္ိနးလုဵ့ တိတးဆိတး ေနရာက ေခ္ာငး့တစးခ္ကးဟနး႓တယး၈
ဒါဆို မိနး့မကို စကာ့ေ်ပာေတာ႓ မလို႓၈

အေမ ဘာ်ဖစးလာတာလဲ

လုပးသူကေတာ႓

ေၾသား.......အေမကလဲ၇

အေမ႓သာ့ကို စိတးဆို့ရငး အေမ ဒီမြာ ေလ့ ငါ့ရကး ေနေပါ႓ အၾကာႀကီ့ ေနလို႓

တနး့တူလိုကးႏိုငးတယး၈ အခနး့ထဲထိ လျငး႓တက းလာတယး၈

အခနး့ထဲ

ငါ ဟိုေကာငးနဲ႔ မေနခ္ငးလို႔

"အိပးရာ က ဘယးလိုလုပးမလဲ" ေမႀကီ့တို႓ အိပးခနး့ထဲပဲ အေမ႓ကို

ဝငးဝငး်ခငး့

သမီ့လုပးသူက

ယပးခတးမပ္ကး

ဝငးလာတဲ႔

ေမ့တဲ႔
သမီ့

ကို

အသဵ

မေအ

ခပးတညးတညး

ၾကညး႔တယး၈

သိပးမယးေလ အိပးလိုး႓ရပါတယး ေတားလိုကး တဲ႓ မိနး့မ၈ စီမဵခနး႓ချဲမႈအရာမြာေတာ႓
ရြာ့ပါေပတယး၈ "အာကာကေရာ" အာကာက သူ႔ေနရာသူေလ ဘာ်ဖစး လို႓လ”ဲ
ဟာ ေမႀကီ့ကလညး့ သာ့ေနရာမြာလဲ လာႀကညး႓ပါဤီ့ အဘျာ့ပနး့အို့ေတျနဲ႓
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ေ်ခခ္လုိ႓ေတာငးမရဘူ့” အငး့... ေခၽျ့မ... ေခၽျ့မ၇ ေဇာနဲွ
႓ ငးတာ ွရနးတာက
်ဖတးၿပီ့ ွရနးတာမြာရြိတဲ႓ ပနး့အို့ေတျကိုသူမ်မငးခဲ႓ဘူ့၈
"ဒုကၡပါပဲ

အေမကလဲ

ဒီပနး့အို့ေတျက

"အေမရယး....သငး့သငး့ေတာ႓
သျာ့ေလရာ

ဘာ်ဖစးလုိ႓သယးခဲ႓ရတာလဲ

ရနးရြာတယး၇

ငါ႓ရျကးလြပငးေတျ

ဓာ့နဲ႓ခုတးပစးတာမနညး့ဘူ့"

ရတာလဲ

မမႀကီ့တုိ႓

ဘာ်ဖစးလို႓ဒါႀကီ့ကို

အိမးသျာ့ေနတုနး့

ကလဲ

ဒါႀကီ့သယးသျာ့လို႓ ရပးကျကးနဲ႓ေတာငးး်ပသနာ ်ဖစးတယး၈

အဵ႓ၾသပါရဲ႔ အေမရယး" အို့..... သယးမြာ ေပါ႓ေအ႓ ဟိုေကာငးက ငါ႓ပနး့အို့
ေတျကိုလဲ

သယးေန

ေသခ္ငးတာပဲ

ညဤး့ဟာညဤး့
လူဆိုတာ

ေသခ္ငးေသေပါ႓

ဘယးအခ္ိနး

ေခါငး့ေတာငး

ဘယးေနရာေတျမြာ

ဘယးလို

အဆငးသငး႓ရြိေသ့
ေသရမယးဆိုတာ

ေဟာေတာ႓........ ဒီဗီရိုႀကီ့လဲ သယးလာတယး၈ဒုကၡပါပဲ ဒါေတျကို ေဖႀကီ့နဲ႓ဆနးနီ

သိႏိုငးတာမြ မဟုတးတာ ကိုးယးနဲ႓မကျာ သယးရမြာပဲ ေတာႀကဳဵအုဵၾကာ့ လူသူ

ထမး့ တငးၾကရတာ ထငးတယး၈ ဟုတးလာ့"

ေွ့တဲ႓

"ဗီရိုႀကီ့က ေတားေသ့တယး ေမႀကီ့ တို႓အခနး့ထဲမြာ သျငး့ထာ့တဲ႓

ေနရာ

ငါေသေတာ႓

ငါ႓ကိုဘယးသူက

အေခါငး့ရြာ

ေနမြာလဲ

ေချ့ေသွကးေသလို ဆျဲပစး လုိကးၾက မြာေပါံ၈

ပစၥညး့ကလဲ သျာ့ၾကညး႓ဤီ့" သာ့လုပးတဲ႓သူ စကာ့ေၾကာငး႓ ေခၽျ့မ ပ္ာသျာ့တယး၈

ဘုရာ့အစးမႀကီ့က မြတးသာ့ဖျယးရာေတျ ကို ေဒါနဲ႓ေမာနဲ႓ေ်ပာရငး့က

ဘာပစၥညး့လဲ ဘာပစၥညး့လဲနဲ႓ ေမ့လို႓မြ မဆုဵ့ခငး မီ့ဖိုခနး့ထဲက အလျနးသရဲ

ဖို့ဘတငးဘကး ရုတးတရကး လြညး႓လာ တယး၈ ရြငးလဲ ေခါငး့တစးလုဵ့ေတာ႓

တေစၦ ေၾကာကးတတးတဲ႓ အငယးမ ၾကညး်ပာက ေအားတယး၈

ကိုယးနဲ႓မကျာ ေဆာငးထာ့သငး႓တယး၈ ဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့ နဲ႓ ေခါငး့ေရာငး့တဲ႓ ေကာငးေတျ

"ေမႀကီ့

အဲဒါႀကီ့ကို

သမီ့မအိပးဘူ့ေနား၈

သမီ့တို႓အခနး့ထဲမြာထာ့ရငး

ဆို့ဆို့ဆတးဆတးနဲ႓

အခနး့ထဲ

သမီ့မအိပးရဲဘူ့

ွငးသျာ့

တဲ႓

ေခၽျ့မ

လုပးသူေနာကးကို ဆနးနီလြ္ာထုတး်ပလိုကး၇ မ္ကးလုဵ့်ဖဲ်ပလိုကး၇ အိပး်ပလိုကးနဲ႓
ေ်ပာ်ပ ေနတာကိုနာ့မလညးတဲ႓ ေ်မ့လုပးတဲ႓ ေကာငးကလဲ လိုကွ
း ငးသျာ့တယး၈
"ဘယးသျာ့သျာ့
်ဖညး့်ဖညး့ေအားပါဘုရာ့
အထဲကသမီ့နဲ႓

ငါ႓ပစၥညး့ကိုပဲ

ရနးရြာေနၾကတာပဲ၈

အစးမႀကီ့ရယး၈

ဘုရာ့အစးမႀကီ့

ေ်မ့အသဵကလဲ

ထျကးမလာ

်မတးစျာဘုရာ့
ေအားသဵေၾကာငး႓

ေတာ႓ပါဘူ့၈

လူေတျသာ

ပ္ာပ္ာသလဲ ်ပနးထျကးလာၾကပါတယး၈

နဲ႓ က စပးတူစီ့ပျာ့လာ့ ဟုတးလာ့၈ ခကးလိုကးတဲ႓ အမယးႀကီ့ႏြယး ရူ့တယး
ဆိုရမြာလဲအခကး၇ ေကာငး့တယး ဆိုရမြာလဲအခကး၈
"ကဲ.......ကဲ ဒီလိုလုပး အာကာသာ့က ဧညး႓ခနး့မြာပဲ ဘုိ့ဘို့တုိ႓ ေဖႀကီ့
တို႓နဲ႓ အိပးလုိကးေနား၇ ဒီဗီရိုႀကီ့ကို မီ့ဖိုထဲ ေရျ႔ပစးလိုကးမယး၈ ဆနးနီမ်ပနးနဲ႓ဤီ့ေနား
ခဏေလ့"
ေခၽျ့မက လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႓ မဖျငး႓ရေသ့တဲ႓ တီဗျီေရြ႔သျာ့ထိုငးေနတဲ႓
ဆနးနီကို စကာ့ေတျေ်ပာတယး၈ ပစၥညး့ေတျ နဲ႓ ဗီရိုႀကီ့ မီ့ဖိုထဲ ေရႊ႔ဖို႓ရမယး၇
"ေခါငး့"အေၾကာငး့ကို

လူေတျေလြ္ာကးမေ်ပာဖို႓ရယးေပါ႓၈

ဆနးနီေလ့

ခငးမ္ာ

မ္ကးလုဵ့ပုတးခကးပုတးခကးနဲ႓ ေခါငး့ညိတး ရြာတယး၈ အာကာက သူ႔ကိုေခါငး့ထဲမြာ
အိပးမလာ့

ဆိုၿပီ့

လကးဟနးေ်ခဟနး်ပၿပီ့

အခနး့ထဲအတငး့ဆျဲေခၚေတာ႓
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မ္ကးစိမ္ကးႏြာပ္ကး နဲ႓ အတငး့ ရုနး့ေတာ႓ တာပဲ ေၾကာကးအာ့ လနး႓ၿပီ့ ေအားတဲ႓
"အာ့ပါ့ပါ့" သဵကလဲ ဆူညဵလို႓၈
"အာကာ ရယးမစစမး့ပါနဲ႓ ေမႀကီ့ေခါငး့ ေတျ ရႈပးလျနး့လို႓ပါ ဆနးနီက
တကယးေၾကာကး

ေနတာ

မလုပးပါနဲ"႓

မေအ

ဘယးလို

ေ်ပာေ်ပာ

ေမာငးႏြမသုဵ့ေယာကး က ဆနးနီ႓ကို စလုိ႓ေကာငး့ ေနၾကတယး၈ ဆနးနီ ဘုရာ့စငး
ေရြ႔မြာ ထိုငးၿပီ့ ရြိခို့တာ ဘုရာ့စငးက ဖို့ဘတငး စိပးပုတီ့နဲ႓သူ မ္ကးႏြာကို
တို႓တာထိတာကို ၾကညး႓ၿပီ့ သူ႓ကို သေဘာက္ လို႓ မဆုဵ့ေတာ႓ဘူ့၈
ငါ

ထမငး့စာ့

ေတာ႓မယး

ဆာလြၿပီ၈ကဲ

်ဖဴ်ပာတို႓

ၾကညး်ပာတို႓

ေတားၾကေတာ႓ ဟငး့က္ကးရငး အဘျာ့နဲ႓ အဘို့ကို အလ္ငးေကၽျ့လိုကး၇ လုပးသျာ့
ဟာ ဒီအဘျာ့ႀကီ့နဲ႓ေတာ႓ ဖို့ဘတငး မစာ့ ေတာ႓ပါဘူ့ ခကးေတာ႓ တာပဲဲ၈

အပိုငး့ (၀ဿ)

"ဟဲ.႓ ......ငါ့ပိရညး၇ တို႓စရာ အစုဵပါပေစေနား" ေၾသား... အေမ ကလဲ
ငါ့ပိရညးပဲရြိမယး၈ အတို႓ အ်မြဳပး ကေတာ႓ မရြိဘူ့ ဒီမြာ မီ့ေတျပ္ကးေနလို႓ပါဆို၇
စၿပီ

ဒီေန႓ေတာငး ်ပနးလာ မလာမေသခ္ာလို႓ ေစ့္ေတာငး အေ်ခာကးအ်ခမး့ ေတျပဲ
ွယးလာရတာ

အေမရဲ႔၈

ငါ့ပိရညး

တို႓စရာ

မပါပဲ

ငါ

ဘယးတုနး့က

ထမငး့စာ့ဖူ့လို႓လဲ ငါ႓ဟာငါ သျာ့ ွယးမယး၈

်ပသနာကေတာ႓

သာ့လုပးသူရဲ႔

မ္ကးႏြာဒီလိုစိတးပ္ကးေနပုဵမ္ဳိ့

ဖို့ဘတငး မေတျ႓ဘူ့ ေသ့ဘူ့၈ ခကးတာပဲ အေမ နဲ႓ ကေတာ႓ ဒီအခ္ိနးေစ့္မြာ
ဘာမြမရြိေတာ႓ဘူ့ေလ အေမရဲ႔ မသျာ့နဲ႓ သငး့သငး့မနကးမြ ွယးေပ့ မယးေနား
ဟုတးလာ့"

သမီ့လုပးသူက

လကးဆျဲ်ပနးေခၚလာတယး၈

ွရနးတာ

တဵခါ့ေပါကး

ငါ႓ေနာကးေဖ့အို့

ကို

ကေန

မေအကို

ငါအိပးတဲ႓နာ့မြာထာ့ေနား"

စိတးခ္ပါ အေမရယး"
ဒီေန႓ညစာ

+++++

က္သျာ့မြနး့ေတာငး

ထမငး့ကေတာ႓
ဖို့ဘတငး

စကာ့ေတျဗလုဵ့ဗေထျ့ ေ်ပာေနတဲ႓

လညးေခ္ာငး့ထဲကေန
မသိလိုကး

ေတာ႓ဘူ့

ဘယးလွ
ို မး့ထဲ
်မနး်မနးစာ့ၿပီ့

အဘျာ့ႀကီ့ နာ့ကေန ဧညး႓ခနး့ ထျကးေ်ပ့

ခဲ႓တယး၈
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ဘုရာ့.......
ထိုငးလိုကးတယး

ဘုရာ့

ဒီအဘျာ့

ပကးလကးကုလာ့ထုိငး
ႀကီ့ဒဏးကို

ေပၚမြာ

ဖို့ဘတငး

တို႔

ဖို့ဘတငးမြီ

ပျငး႓လာတယး၈ ထေလအေမ ဟိုမြာအေမေ်မ့က အရမး့ေၾကာကး ေနတယး ဘာလို႓

ဘယးေလာကး

အဲလိုႀကီ့အိပးေနရတာလဲ အေမရယး အဲဒါႀကီ့ကို ဘယးအခ္ိနးက ဆျဲထုတးတယး

ၾကာၾကာခဵရပါလိိမး႓ တစးပတးလာ့၇ ႏြစးပတးလာ့ တစးလလာ့၈ အငး့....... တစးႏြစး
ဆိုရငးေတာ႓

ဖို့ဘတငး

ပူ်ပငး့လြတဲ႓

အညာ်ပနးေတာ႓မယး၈

ရာသီဤတုဒဏးနဲ႓အတူ

ပွါႏြစးစ

ေနာကးေန႓
အသာခ္တဲ႓

ေတျမြာေတာ႓
မငး့ကေတားႀကီ့

ေဒၚ်မေမရဲ႔ ဒဏးကိုသုဵ့ထပးတိုကး တစးတိုကးလုဵ့ ခဵၾကရေတာ႓တယး၈
မငး့ကေတားႀကီ့

ေရာကးၿပီ့

ေနာကးတစးေန႓

အာ့လုဵ့

နဵနကးအေစာႀကီ့မြာ

လနး႓ႏို့ကုနးတဲ႓အ်ပငး

ဟိုဘကးလႊာက

ကိွ
ု ငး့ေအာငး တုိ႓ပါ ၾကာ့ၾကရ တယး၈

အလ္ငးထျကးလာတယး ဧညး႓ခနး့အိပးရာ ေပၚက ဖေအကလဲ ဒီတစးခါေတာ႔
သျကးသျကး လကးလကးးနဲ႓ သမီ့ဆီလူ့ လဲထေ်ပ့တယး၈

ၾကညး်ပာက

သာ့ေနာကးကေန

မ္ကးရညးေတျနဲ႓

အႀကီ့မ်ဖဴ်ပာ
ေခါငး့ႀကီ့ထဲမြာ

က

ဖို့ဘတငးွငးမပါတာပဲ ေကာငး့ပါတယး၈
အဲဒီေန႓

အဲဒီအခ္ိနးကစၿပီ့
ၾကာ့ၾကရတယး၈

ေနာကးရကးေတျမြာ
ေခါငး့ႀကီ့

ထဲမြာ

အ်မႊာညီအစးမရဲ႔
အလစး

အလစး

ွငးွငးအိပး တတးတဲ႓ ဘျာ့ေအကို ေတျ႓လို႓ေလ၈
ၿပီ့ေတာ႓

အိမးသာ့ေတျ

တငးမက

တိုကးမြာ

ေနလူသာ့

အဘျာ့ႀကီ့က နဵနကးဆိုသမီ့လုပးတဲ႓သူ အိမးကထျကးတာနဲ႓

သူလဲ ဆျဲ်ခငး့

အခနး့ထဲ

လြမး့ွငးလိုကးေတာ႓

တစးလုဵ့နဲ႓ ထျကးေတာ႓ တာပဲ၈ ၿပီ့ရငးေစ့္ကေနွယးလာၿပီ၈ ေစ့္မြာရြိသမြ္ တို႓စရာ

ဖေအကိုအတငး့ဖကးလို႓၈

အိပးရာကလနး႓ႏုိ့တဲ႓

ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး အစုဵေလ၈ တို႓လုိ႓ရတာ အကုနးတို႓ ေဆာငးပုဒးကိုလကးကိုးငး်ပဳၿပီ့

်ပဴ့ေၾကာငးေၾကာငး၈

ပကးလကးႀကီ့

အလိ.ု ........ ဒီစကာ့က ကိုယး႓ပါ ထိခုိကးမေနဘူ့လာ့ဗ္ာ ေတားပါၿပီ၈

အာ့လုဵကိုလဲလိုကးၿပီ့ ဘယးလိုေမႊေႏြာကး ေခ္ာကးခ္ာ့ ေစေသ့သလဲ ဆိုေတာ႓

"ေဖႀကီ့....... ေဖႀကီ့ လုပးပါဤီ့ အဲဒီမြာ ၾကညး႓ပါဤီ့ ဖို့ဘတငးရငးထဲ
်ဖစးသျာ့ၿပီ့

ေခၚထုတးသျာ့ေတာ႓ ဘျာ့ေအႀကီ့က ေခါငး့ထဲ ကေန ဟကးဟကးပကးပကး

လနး႓လနး႓ေအားသဵကို

ဘာလဲ ဘာ်ဖစးတာလဲ ၾကညး်ပာ ၾကညး်ပာ မီ့ဖိုထဲက မေအလုပးသူက

ထိတးခနဲ

"လာ...လာ သမီ့လာ၇ အ်ပငးထျက"း မ္ကးရညးေတျနဲ႓ သမီ့ကို ဖေအက
ရယးေတားမူၿပီ့" အမယးေလ့ဟဲ႓၇ ဗႏၶဳလေသျ့တဲ႓၈

ၾကာ့ၾကရတဲ႓ အ်မႊာအငယးမ ၾကညး်ပာရဲ႔ စူ့စူ့ွါ့ွါ့ ေအားသဵက စေတာ႓တာပါပဲ၈
ဖို့ဘတငးတို႔

မသိဘူ့၇ ညက ခုတငးေအာကးသျငး့ထာ့တာ၈

ွငးအိပး

သူတို႔
ေနတဲ႓

မေအက

ခုတငးေဘ့က

ဘုရာ့အစးမႀကီ့ပါလာ့

ကေလ့ေၾကာကးမယးဆို ေၾကာကးထိုကးတာေပါ႓ဗ္ာ၈
အေမ... အေမဘာလုပးတာလဲ၇ နိမိတးမရြိနမာမရြိထစမး့ပါ၈ သမီ့်ဖစးသူရဲ႔
ခပးဆတးဆတး ေခၚသဵ ၾကာ့မြ မငး့ကေတားႀကီ့ မ္ကးလုဵ့ႏြစးလုဵ့ အသာအယာ

ွယးလာတဲ႓

တို႓စရာ

ဆျဲ်ခငး့နဲ႓

တစးလုဵ့ကိို

မီ့ဖိုထဲမြာ

စီမဵ

ေတာ႓တယး၈

ေရေႏျ့ေ်ဖာသငး႓ တာေ်ဖာ ်ပဳတးသငး႓တာ်ပဳတး အစိမး့တို႓သငး႓တာကို သငးဖ္ငးၿပီ့
ေရမို့ေဆ့ နဲ႓ လုပးပေလ တာ၈ မီ့ဖိုေပၚမြာ ငါ့ပိရညးအို့ ႀကီ့ကလဲ တဗျကးဗျကးနဲ႓
ပျကးလို႓ သူထငးတိုငး့ၾကဲေနတာ၈ အိမးမြာ ဘယးသူမြ မရြိဘူ့ေလ၈ ဖို့ဘတငး
ကိုေတာ႓ ဘုရာ့ အစးမႀကီ့က ဖုတးေလတဲ႓ ငါ့ပိရြိတယးလို႓မြ ထငးတာ မဟုတးတာ၈
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နဵနကးဆယးနာရီ

မငး့ကေတားႀကီ့ရဲ႔

တစးခု ေကာငး့တာက မငး့ကေတားႀကီ့ ေန႓လယးခငး့အိပးၿပီဆိုရငးေတာ႓

ငါ့ပိရညးတို႔စရာ စီမဵကိနး့ႀကီ့ၿပီ၈ ၿပီ့တာနဲ႓ ပလကးစတစး ခ္ဳိငး႓ေလ့တစးခ္ဳိငး႓ထဲမြာ

အၾကာႀကီ့ အိပးတတး တယး၈ အဲဒါ တစးခု က ဖို့ဘတငး အတျကးေတားေသ့တာ၈

ငါ့ပိရညးေဖ္ားကိုထညး႓ သဵပနး့ကနး်ပာ့တစးခုမြာ တို႓စရာအစုဵထညး႓ၿပီ့ ထျကးလာၿပီ၈

ငါ့ပိေကာငး ပုပးအဲ႓ အဲ႓ အနဵ႓လို စူ့စူ့ရြရြ ငါ့ပိရညးနဵ႓ကို နဵနကးတိုငး့ ရြဴရြဳိကးေနရတာ

ရျကးလြပနး့ဤယ္ာဤး ွရနးတာမြာ ကုတးကတးထိုငးေနတဲ႓ ဖို့ဘတငးကို ေမ့ေငါ႓်ပၿပီ့

ဒီေန႓ပါနဲ႓ဆို

ွရနးတာ

ငါ့ပိရညးက္ဳိ

တဵခါ့

ေက္ားေက္ား

ဖျငး႓ခိုးငး့

ေကာ႓ေကာ႓ေကာ႔ေကာ႓

နဲ႓

ေလာကးဆို

တတးတယး၈
ထျကးသျာ့ၿပီ၈

ဖို့ဘတငးက
တ်ခာ့အခနး့

ဖျငး႓ေပ့လိုကးရငး
ေတျကို

လိုကးၿပီ့

ငါ့ပိရညးတို႓စရာ ေွတာေလ၈ ဘာသေဘာမြနး့လဲ မသိဘူ့၈ ေပ့ခ္ငး ကမး့ခ္ငး တဲ႓
ေစတနာေလ့ ရြိတာေတာ႓ သာဓုေခၚပါရဲ႔၇ ဒါေပမယး႓ အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့ေတျမြာ
ေကာငး့ေကာငး့ မေနရဘူ့ ငါ့ပိရညး တို႓စရာ ေပ့ ပနး့ကနး်ပနးလြယးယူ်ပနးခဲ႓ေပါ႓
မဟုတးဘူ့ဗ္ာ၈
အခနး့ထဲွငးၿပီ့ ခ္ကးခ္ငး့ စာ့ခိုငး့သတဲ႓၈ မစာ့ပါရေစနဲ႓ ဆိုလဲမဟုတးဘူ့၈
အတငး့စာ့

ခိုငး့တတး

ေၾကာကးလနး႓ေနၾကၿပီ၈

သတဲ႓၈

ခုဆို

သူငါ့ပိရညး

မေၾကာကးမလနး႓တာ

ဆိုလို႓

လာေပ့မြာကို
ဟိုဘကးလႊာက

ေမာငးွငး့ေအာငး တစးေယာကးပဲရြိတယး၈ တ်ခာ့သူေတျေတာ႓ မေ်ပာနဲ႓၈ အာ့လုဵ့
ေၾကာကးပဲ

ဖို့ဘတငးလဲ

သူ႔

ကို

ေၾကာကးတယး

အခနး့က္ဤး့ေလ့ထဲမြာ

အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငး လိုကးရ၇ ပုတီ့စိပးခ္ငးေယာကးေဆာငးလိုကးရနဲ႓ တစးေနကုနး
သူ

ေရြာငးေနရတာလဲ

ဖို့ဘတငးမယး

စိတးဆငး့ရဲ်ခငး့ႀကီ့စျာ်ဖစးလြၿပီ၈

အိပးခ္ငးတဲ႓

ေနရာအိပးစမး့၈

သူအိပးမြပဲ

ေနတဲ႓

အနဵ႓မ္ာ့ရရငး

ေအာကးသူေအာကးသာ့မ္ာ့ကေတာ႓
ထမငး့စာလာတာပဲတဲ႓၈

အညာသာ့ႀကီ့

ဖို့ဘတငးကေတာ႓ ဒီငါ့ပိရညး နဵ႓ ရတာနဲ႓ ထမငး့စာဖို႓ေနေနသာသာ စာ့ခ္ငးစိတး
ေတာငးေပ္ာကးတယး၈
အမယး.........

သမီ့လုပးတဲ႓သူကေတာ႓ မေအ႓

ခ္ီ့က္ဴ့သဗ္ာ့၈

သူ႓အေမ

လကးရာ

မေဖ္ားႏိုငးဘူ့တဲ႓

ငါ့ပိရညးေဖ္ား

ငါ့ပိရညး

ငါ့ပိရညးေဖ္ားရညးကို

ေဖ္ားမ္ဳိ့ကို

ႀကိဳကးတဲ႓ေယာက္းာ့လုပးသူကို

ဘယးသူမြ
ေဖႀကီ့ေရ...

အေမ႓ငါ့ပိရညး ေဖ္ားမေကာငး့ဘူ့လာ့ မေကာငး့ ဘူ့လာ့နဲ႓ ၈အငး့..အေမက
ငါ့ပိရညးေဖ္ား ေလ့ေဖ္ားေပ့ ရြာတယးေပါ႓၈
ဖို့ဘတငး

သူငယးခ္ငး့

ေက္ာငး့ဆရာႀကီ့တစးေယာကးေ်ပာတဲ႓

"ေတာ႓"ဘကးနဲ႓ "ရြာ"ဘကးဆို တာတယး မြနတ
း ာ ကို့ ဖို့ဘတငး သူငယးခ္ငး့က
ခဏခဏေ်ပာဖူ့တယး၈
"ေဟ႓..........

ဘတငးႀကီ့ရ

ေယာက္းာ့ဘကးနဲ႓

မိနး့မဘကးဆိုတာ

ကျာတယးကျ ေဟာ ေယာက္ား့ဘကးက အေမ လုပးတဲ႓ သူက သာ့စာ့ဖို႓ဆိုၿပီ့

သူအိပးေပ္ားသျာ့ရငး ဖို့ဘတငး ဟငး့ခနဲသကးး်ပငး့ႀကီ့ ခ္ရတယး၈
သူ႓ဟာသူ

ခုႏြစးရကးေလာကးရြိၿပီ၈

ဖို့ဘတငး

လျတးလျတးလပးလပး ထမငး့စာ့ရေတာ႔တယး၈ သူေရာကးမြ ထမငး့စာ့ခ္ိနးေတျထဲ
ကေမာကးကမနဲ႓ လူေတာငး တယးေနမေကာငး့ခ္ငးဘူ့၈

ရျာကလတးလတးဆတးဆတးေပၚတဲ႓ အမဲသာ့တျဲႀကီ့တစးတျဲ ေပ့သျာ့ တယး၈
မိနး့မလုပးသူက ေယာက္းာ့ကို အဲ...... အဲဒီမယး ရြငး႓အေမကေပ့သျာ့တယး၈
အမဲသာ့တဲ႓ေတာ႓၇

"ေတာ႓"

အဆုဵ့သတးေလ့

က

ေငါ႓ေတာ႓ေတာ႓၇

ဆတးတတးတတးေလ့၈
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"ေဟာ........ သူဘကးက မေအလုပးသူက ပဲႀကီ့ေလြားေလ့တစးထုပး
ွငးေပ့သျာ့

ေတာ႓ဘယး

လိုေ်ပာတယး

အေမရယး...၇

ရြငးႀကိဳကး

်မညး့ရေအာငး

လို႓တဲ႓၇

မြတးလဲ၇

တတးတယးဆိုလုိ႓
ပဲႀကီ့ေလြားေလ့

ကိုအွြာေရ....ေဟာဒီမြာ

သမကးကေလ့

ထနး့ရညးနဲ႓

လာေပ့သျာ့ရြာတယး

တဲ.႓ ..၈

ရြာတယး...ရြာတယးတဲ႓၈ "ေတာ႓"ဘကးနဲ႓ ရြာဘကး ဆိုတာ အဲလိုကျာတာကျ၈

သမကးကေလ့ႀကိဳကးတဲ႓

ငါ့ပိရညး

ေဖ္ား

ေဖ္ားေပ့ရြာတယးေပါ႓၈

ဖို့ဘတငးက္ေတာ႓ ရြငး႓အေဖက တိုကးခနး့ ွယးေပ့တယးေတာ႓တာေပါ႓၈
ဒါပဲ...ဒါပဲ၈ အငး့...ကိုယးက "ေတာ႓" ဘကးက ဆိုေတာ႓လဲ ဒီေလာကး
ေတာ႓

ရြိမြာေပါ႓ေလ၈

ဖို့ဘတငးႏြာေခါငး့ထဲ

ငါ့ပိရညးနဵ႓ႀကီ့

ေႏျေခါငးေခါငး

ပစးကုနးေတာ႓မြာပဲ

ဟာအဘျာ့ကလဲ
အဲဒါသာ့အဖ

မိို့ႀကိဳ့

မဟုတးဘူ့

အဲအဘျာ့ သျာ့ေပ့တဲ႓ သူတမ
ို႓ ရြဘ
ိ ူ့ ခရီ့ထျကးသျာ့ၿပီ၈

ကပးကပးွငး

သျာ့ေပ့ရမြာ

သူတို႓ကို

မေပ့ခ္ငးေပါငး၇

ငါပထမဆုဵ့

ေပ့တဲ႓ေန႓က

"ပါပါ ကလာ့၇ ဟဲဟ"ဲ
ဟိုေကာငးမေလ့က

ထျကးလာၿပီ့

ဒီကမၻာေလာကမြာ ငါ့ပိရညးမစာ့တဲ႓ လူရယးလို႓ ၾကာ့ဖူ့ေပါငး"

သူဘယးေတာ႓မြ

ေမာငးွငး့ေအာငးကို

"ဟာ........အဘျာ့....ေမျ့လိုကးတာဗ္ာ

မဲ႓ရျဲ႔ၿပီ့ မီ့ဖိုထဲကို တစးေခါကး ်ပနးွငး သျာ့တယး၈ ေနာကးတစးခနး့အတျကး
ယူဖို႓ေလ၈ ဖို့ဘတငးကို ေမာငးွငး့ ေအာငးက မ္ကးစိ တစးဖကးမြိတး ်ပၿပီ့

ဒါ

ကၽျနးေတားတို႓

အခနး့

အဘဘယးလိုလဲ

ႏြစးေယာကးတညး့

အတျကးလာ့ ကၽျနးေတား ေစာငး႓ေနတာ ၾကာလြၿပီ အဘျာ့ရ အ်ပငးသျာ့ခါနီ့

ဖို့ဘတငးမ္ကးႏြာမဲ႓သျာ့

စာ့ခ္ငးလို႓ အဘျာ့မလာႏိုငးလို႓ အ်ပငးထျကးေတာ႓မလိ.ု႓ ....ဟဲဟ"ဲ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက တဟဲဟ"ဲ ရယးတယး၈

ေမာငးွငး့ေအာငး ရဲ႔ အေ်ပာမြာ အဘျာ့ႀကီ့ေက္နပးသျာ့လိုကးပုဵကေတာ႓
"ေရာ႓...ေရာ႓

ၾကာ့ဖူ့ေပါငး၇

ငါ့ပိရညးပနး့ကနးလြယးဖို႓ သူ႓အခနး့ထဲ်ပနးွငးသျာ့တယး၈

်ပဳဵ့်ဖဲ်ဖဲေလ့ေတျ႓ရတယး၈

မေ်ပာနဲ႓၈

မစာ့ဘူ့တဲ႓

အဲဒီလူက

အဘျာ့ႀကီ့က ပါ့ေရေတျတျနး႓ေနတဲ႓မ္ကးႏြာႀကီ့ကို ပိုၿပီ့ရြဳဵ႓တျသျာ့ေအာငး

မငး့ကေတားႀကီ့ ငါ့ပိရညးပနး့ကနးးနဲ႓ တဵခါ့ကအထျကး ဟိုဘကးလႊာက
ဖျငး႓တာနဲ႓

ငါ့ပိရညး

ယူလို႓ေတားေသ့တယး

လိုကးတယး၈ "ဘာေင့ေနတာလဲ၇ တဵခါ့ဖျငး႓စမး့ပါ" အလိုေလဗ္ာ... မသိလို႓ပါ၈
ဖျငး႓ပါ႓မယး၇ ဖျငး႓ပါ႓မယး ဖို့ဘတငး ကပ္ာကယာထဖျငး႓ေပ့လိုကးတယး၈

ငါ႓ကုိ

ေငါကးလျတးလိုကးတယး၇ မ္ကးႏြာေပါကးဆို့ဆို့နဲ႓ လူေပါ႓"

ငါ႓ကိုေအားတယး၇

အခနး့တဵခါ့

ေမာငးႏြမ

ႏြစးမအငယးဆုဵ့ေလ့ ကို အစးကိုႀကီ့ ဆုဵ့က လုပးေကၽျ့်ပဳစုေနရြာတာ အဘျာ့ရ

လာတာေၾကာငး႓ လမး့မဘကးေင့ေနတဲ႓ ဖို့ဘတငး ေခါငး့ခ္ာခနဲ လြညး႓ၾကညး႓

ေမာငးွငး့ေအာငးတို႓

ေတျ

"ေအ့......ေကာငး့တယး၇ ေကာငး့တယး ငါကမေကာငး့တတးလို႓သာ

ဟုတးပ...ဟုတးပ၇ မြနးပ...မြနးပ၈ မေအလုပးတဲ႓သူရဲ႔ ငါ့ပိိရညးေဖ္ားက္
အေမက

ဟိုသာ့အဖႏြစးေယာကးသျာ့ေပ့မလိ"ု႓

သျာ့စာ့ခ္ညး

သျာ့

ငါကဒီပနး့ကနးကို

အေပၚက

တယး၈

ဆိုရငးစကာ့လကးဆွ
ုဵ ငးဟဲဟ"ဲ

စိတးပ္ကးလကးပ္ကးနဲ႓

ေတားပါကျာတဲ႓၈

အဘ ေရ၇ ကၽျနးေတား႓ ေယာကၡမႀကီ့လဲ စိတး ေနမေကာငး့ရြာဘူ့
သူ႓်ပိဳငးဘကး တစးေယာကး တုိ့လာလို႓ေလ၇ ဟဲဟဲ၈
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ေဟ့...... ေဟ့ အမယးႀကီ့ ၾကာ့ပါဤီ့မယးကျာ မငး့ ေနာကးတဵခါ့ႀကီ့
လာဖျငး႓လို႓ မလုပးပါနဲ႓ မေကာငး့ပါဘူ့ ေမာငး ွငး့ေအာငး ရာ"
"ဟဲဟ.ဲ .....

ေယာကၡမႀကီ့ေရ

အ်ပငးေစ့္ဆိုငး ခနး့ေတျက ပိတးမြမပိတးဘဲကို့၈

တဵခါ့လာပိတးပါဤီ့

ကၽျနးေတား

သျာ့ေတာ႓မယး၈” “ေမာငးွငး့ေအာငး က ဘယးလဲ စာ သငးလာ့"
ဟိုဘကးက

အမယးႀကီ့က

လိုခ္ငးတာမြနးသမြ္လဲ အကုနးရတာပဲ၈ ေစ့္ရုဵႀကီ့ေတျသာပိတးတာ၇ လမး့မတနး့

တဵခါ့လာပိတးတာကို

အညာမြာေတာ႓
စာ့စရာ

ဖို့ဘတငး

မသိက္ဳိ့ကၽျနး်ပဳရငး့ ေမ့ရတယး၈ စာသငး မဟုတးပါဘူ့ အဘရာ ပိုကးဆဵေခ့္

အဖိတးေန႓ကတညး့

ဤပုသးေန႓အတျကးတငးကူ့ၿပီ့

ေသာကးစရာ ွယး်ခမး့ထာ့ရတာ၈ ဤပုသးေန႓႓ဆို ဆိုငးအာ့လုဵ့ပိတး၇

သာ့ငါ့လဲ မေပၚေတာ႓ဘူ့၈ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးေလ့၇ အေ်ခာကး အ်ခမး့ေလ့ ကို
ရျာလညးေစ့္သညးေတျ လြညး႓ေရာငး့ၾက တာပဲရြိတယး၈

ထျကးမလို႓ပါ စာမသငးရေတာ႓ဘူ့ ေလ....... ဟဲဟဲ ဧၿပီလအဘရဲ႔ ကၽျနးေတား တို႓

အငး့......... မငး့ကေတားႀကီ့ခ္ကးခ္ငး့ ်ပနးဆငး့မလာ ပုဵေထာကးရငး

အတျကးေတာ႓ ကုနးၿပီလေပါ႓ သႀကၤနးနာ့နီ့ပိုကးဆဵရြာထျကးလိုကး ဤီ့မယး အဘေရ

ဒီေန႓

ေစ့္ဖို့သုဵ့ရကးစာ ပဲ ရြိေတာ႓တယး၈

လာမြာမဟုတးဘူ့၈ဖို့ဘတငး တဵခါ့ပိတးထာ့မြ ်ဖစးလိမး႓မယး၈

်ပဳဵ့်ဖဲ်ဖဲ နဲ႓ ေအာကးဆငး့သျာ့တဲ႓ ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို ဖို့ဘတငး အဵ႓ၾသသလို
ေင့ၾကညး႓က္နး ရစးခဲ႓တယး၈

တယးလို႓ ဖို့ဘတငး ်မနး်မနး်ပနးေ်ဖ လိုကးေတာ႓ မြ တဵခါ့ွကေန အေပၚလႊာ
ဘကးကို တကးသျာ့တယး၈ႏို႓မဟုတးရငး တဵခါ့ေခါကးၿပီ့ ေမာငးွငး့ေအာငး တို႓
အခနး့ဘကးကွ
ို ငးဤီ့မယး၈ သူ႔နာမညးေက္ား ငါ့ပိရညးကို အတငး့စာ့ခိုငး့ဤီ့မယး၈
ေနပါဤီ့၈ သူအေပၚလႊာ ကိုတကးသျာ့တာ ဘယးလဲ၈ ဟိုသူငယးမေလ့
ဟိုဘကး်ခဵအလႊာက

တယး၈

ဒါဆို

ေတားေတား

နဲ႓

်ပနးဆငး့

"ဘာလုပး ေနၾကတာလဲ၇ နတးပူ့ေနၾကတာလာ့"
စိတးပ္ကးတဲ႓

ဘုရာ့အစးမႀကီ့အသဵကို

ဖို့ဘတငး

တဵခါ့ွကေန ၾကာ့လုိကးရတယး၈ ကကးဆကး က နတးဆိုငး့ တီ့လုဵ့ကိုလဲ

ေဟာ....... မငး့ကေတားႀကီ့ ထျကးလာ်ပနးၿပီ၈ သျာ့စာ့တယး၇ သျာ့စာ့

ေၾသား......

်ဖစးေလာကး

ၾကာ့သူတိုငး့

"ဟိုေကာငးေလ့ စာ့သျာ့ၿပီီလာ့"

လငးမယာ့မရြိဘူ့ဆို၈

ဤပုသးေန႓

အပ္ဳိႀကီ့

တူွရီ့

ဆီထငးတယး၇ အပ္ဳိႀကီ့တူွရီ့ကလဲ ဒီအခ္ိနးဆိုေစ့္သျာ့ၿပီေပါ႓၈ ဒီေန႓ ဤပုသးေန႓
ဆုိရငးေတာ႓ မေ်ပာတတးဘူ့၈ရနးကုနးၿမိဳ႔ဟာ ွါတျငး့ကလႊဲလို႓ ဤပုသးေန႓ဆိုရငး

ၾကာ့ရတယး၈ အပ္ဳိႀကီ့ေတျက နတးွါသနာပါဟနးတူတယး၈ နတးတငးေနတာလာ့၇
ဘာလာ့ မသိ၈ အာ့နာစရာဗ္ာ၈ ေတားၿပီ၇ ေတားၿပီဒီကိစၥ ဖို့ဘတငးမပါပါဘူ့
ကိုယး႓ဟာကိုယး တဵခါ့ပိတး ေနတာ ေကာငး့တယး၈
ငါ့ပိရညးအဘျာ့ႀကီ့

တဵခါ့လာေခါကးတဲ႓

အသဵကိုၾကာ့

လိုကးရတဲ႓အခ္ိနးမြာ ကိုႀကီ့ေက္ား လကးတျငး့ မရႈမလြ သကးဆငး့ က္ေရာကး
ေနတဲ႓ မယဤးမျနးတစးေယာကး အရမး့ွမး့သာသျာ့ တယး၈
ၿမိဳ႔တိုငး့မြာေလ
ေဖေက္ားကို

တၾကပါ

ေက္ားေက္ားကို
တယး၈

ဆိုတဲ႓

တၾကပါတယး၇
ကကးဆကး

နယးတိုငး့မြာေလ
နတးသီခ္ငး့သဵ

သိကုိမသိသာဘူ့၈ ဤပုသးေန႓ဆိုၿပီ့ သာ့ငါ့ လဲ အကုနးရ ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး
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တၿခိမး႓ၿခိမး႓ေအာကးမြာ

ကိုႀကီ့ေက္ားပူကပးေနတဲ႓

အနးတီခငးေလ့က

ေမာငး့မ

မယဤးမျနး ကို ေဒါသတႀကီ့ ႀကိမး့ေမာငး့ေနခ္ိနးေပါ႓၈

အ်ပစးရြိတယး၇ ေဖႀကီ့မ ႀကိဳကးတာ နငးလုပး ထာ့တယး၇ ဟုတးတယးမဟုတးလာ့၇
ေဟ့......... ေမာငး့မ၇ ေဖႀကီ့မႀကိဳကး တာ၇ နငးလုပးထာ့ တယး မဟုတးလာ့"

ပနး့လဲ၇ေရလဲ ယပးသျငး့တဲ႓ အလုပး ကို ေမႀကီ့လုပးေနရငး့က ရုတးတရကးထၿပီ့
ကိုႀကီ့ေက္ားကပးေတာ႓ မယဤးမျနးလနး႓သျာ့တယး၈ ကိုယး႓မြာလဲ အ်ပစး ရြိေနေတာ႓
နတးွငးပုဵကလဲ

ၾကမး့တယး၈

ေ်ခေထာကး

အိမးမြာမ်ဖစးဘူ့ပါဘူ့၈
ကိုမတရာ့ေဆာငး႓ေဆာငး႓ၿပီ့

ေဒါသကတစးအာ့ႀကီ့တာပဲ၈ မယဤးမျနး လကးအုပးခ္ီ ၿပီ့ရုဵက

လျဲၿပီ့ ဘာမြ

အႀကီ့အက္ယးပ္ကး

သျာ့တာကို

တုနးလာတာကိုေတာ႓ သတိထာ့မိတယး၈
"မိုကးလိုကးတဲ႓

ေမာငး့မ၇

မိုကးလိုကးတဲ႓

ေမာငး့မ

နငး႓ကိုေဖႀကီ့

ေဖႀကီ့" "နငးလုပးတာေတျကို နငးရပးတမး့က ရပးမလာ့ မရပးဘူ့လာ့"
မယဤးမျနး

မေ်ပာဘဲ

ငိုငးေနတယး၈

နတးကို

ကတိမေပ့ရဲဘူ့၈

မလြည႓စ
း ာ့ရဲဘူ့၇ ကတိေပ့ၿပီ့မြ ကိုယးက မလိုကးနာ ရငး နတးရိုကးတတးတယးတဲ႓၈
"ႏြမႀကီ့က ေဖႀကီ့ေက္ားရဲ႔ ညီဘျာ့ကို ကတိထာ့လုိကးမိၿပီဘုရာ့၈"
ဘာကတိလဲ၇ ဘာကတိ ထာ့တာလဲ ဟငး" "ဟိုလကးထပးပါမယး ဆိုတဲ႓ကတိ"
ေဖႀကီ့ေက္ား ရဲ႔ ကိုယးခႏၶာ ယိုငးသျာ့တယး၈ မ္ကးရညးေတျလဲ အေတာ

မလုပးတတးဘူ့၈
"ေဟ႓... ေမာငး့မေ်ပာေလ၇ နငး႓မြာ အ်ပစးရြိတယးမဟုတးလာ့၇ ေ်ပာေလ၈
မယဤးမျနးေၾကာကး ေၾကာကးနဲ႓ တဵေတျ့ ကိုပဲ မ္ဳိခ္ေနမိတယး၈ နတးကေမ့ေနၿပီ၈
ဘယး႓ႏြယးလုပးမလဲ၈

ညတုနး့

မယဤးမျနးဘူ့ကျယးႏိုငးခဲ႓တယး၈

ကေတာ႓

ႀကီ့ေမငိုယိုၿပီ့

ခုဟာေဖႀကီ့

ေမ့တာ

ကို

ေက္ားးတစးကယးွငးပုဵရတယး၈

ေမ့တာ

မေ်ပာဘူ့လာ့

မသတးစီ့က္လာတယး၈ အဵ႓ၾသတစးႀကီ့ ၾကညး႓ေန တဲ႓ မယဤးမျနးရဲ႔ ဆဵပငးေတျကို
ရုတးတရကး

ေဖႀကီ့ေက္ားက

ဆျဲေဆာငး႓ယူလုိကးရငး့

နာနာ

ၾကညး့ၾကညး့

ေအားတယး၈
"နငး႓ကို

ငါသတးပစးမယး၈

သတးပစးမယး၇

ဘယးညီဘျာ့နဲ႓မြ

ကတိ

မထာ့ရဘူ့၇ ကတိမထာ့ရဘူ့၇ နငး႓ကတိကို ဖ္ကးမလာ့ မဖ္ကးဘူ့လာ့........

နတးကိုေတာ႓ မယဤးမျနး မညာရဲဘူ့၈
"ေဖႀကီ့

မ္ကးႏြာ

ဘယးေလာကးခ္စးတယး ဆိုတာ နငးသိတယး မဟုတးလာ့...ေဟ" "သိပါတယး

ဤပုသးေန႓ နဵနကး ထုဵ့စဵအတိုးငး့ ကကးဆကးနတးဆိုငး့တီ့လုဵ့နဲ႓ နတးေတျကို

ႀကီ့ေမဒီလိုတစးခါမြ

မ္ကးစီ

ေခါငး့ငုဵ႓ေနတဲ႓ မယဤးမျနးမ်မငး လိုကးေပမယး႓ ေဖႀကီ့ေက္ားအသဵေတျ ငိုသဵပါလာၿပီ

"ေဟ႓....... ေမာငး့မ၇ နငး႓အ်ပစးကို နငးသိရဲ႔လာ့၇ ေဟ့.... နငး႓မြာ

မယဤးမျနးေၾကာကးတယး၈

ေဖႀကီ့ေက္ား

ေဟ႓.........

ေမာငး့မ

နငး႓မြာ

အ်ပစးရြိတယး မဟုတးလာ့ဟငး" "ရြိပါတယး ေဖႀကီ့"

ေ်ပာ၇ေ်ပာ၇ေ်ပာစမး့"
မယဤးမျနးေၾကာကးအာ့ႀကီ့ၿပီ့

ငိုခ္ငးလာတယး၈

ေဖႀကီ့ေက္ားလာ့၇

ႀကီ့ေမလာ့ မေ်ပာတတးႏိုငးတဲ႓ ခႏၶာကိုယးရဲ႔လကးေတျထဲမြာ လူ့လျနး႓ရုနး့ကနးရငး့
ထျကးေ်ပ့ခ္ငးလာတယး၈
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"မျနး႓ဆဵပငး
မယဤးမျနး

ေတျနာလြၿပီ၇

အသဵထျကးေအား

ေဖႀကီ့ေက္ား

လိုကးတုနး့

ေၾကာကးပါၿပီေဖႀကီ့ေက္ား"

မြာပဲ

သဵတဵခါ့ကို

ဆျဲလႈပးသဵက

ေပၚလာခဲ႓တာ၈

သျာ့တယး၈ ေနာကးထပးတစးခါ သဵတဵခါ့ကို ခပးၾကမး့ၾကမး့ လႈပးသဵေပၚလာတာနဲ႓
ေတျကို

သစးသာ့တဵခါ့နာ့ထေ်ပ့သလို

အလ္ငးအ်မနးသုပးတယး၈

ေဖႀကီ့ေက္ားက

သူ႓မ္ကးရညးစ

မ္ကးလုဵ့အစုဵကို

မြိတးလက
ုိ းၿပီ့

ၿပီ့ေတာ႓

လကးေတျကို နဖူ့ ေပၚတငး တဆတးဆတးရုိကးခတးလို႓ အ်မနးထျကးေတာ႓မလို
လုပးေနတုနး့ သဵတဵခါ့ဆျဲသဵနဲ႓အတူ......

ဘုရာ့.........ဘုရာ့
ေအာကးလႊာက မ္ာ့ၾကာ့

မသိ

ပါဘူ့၈

ခုနးေပါကးေနရာက

လိုကးေသ့တယး၈

အနးတီခငးေလ့တို႓

အနးတီခငးေလ့

က

မယဤးမျနးကို

ကတးဆကးပိတး ဖို႓ မ္ကးရိပး လြမး့ ်ပလိုကး တယး၈ မယဤးမျနးက ကကးဆကး

မီ့ပ္ကးရငးညဤး့တို႓ ေခါငး့ေပၚက မီ့ေခ္ာငး့က ဘာလို႓လငး့ေနလဲ..ကဲ

ဟငး့-ဟငး့

မဟုတးဘူ့ေဒၚေလ့

ဟုတးသာ့ပဲ၈
အနးတီခငးေလ့က

ဒီေန႓အိမးတျငး့ရို့ရာ

ဖျငး႓ထာ့တာေဒၚေလ့ရဲ႔၈

မီ့ပ္ကး

အ်မဲတမး့

ေမ႓ေနတယး၈

ကဲေအ....

သျာ့တာ

ဖျငး႓လို႓မရေတာ႓ဘူ့"

ဖျငး႓ထာ့ေနတဲ႓မီ့ေခ္ာငး့ဆိုေတာ႓
မဖျငး႓ခ္ငးလဲေနၾက

ညဤး့တို႓

ငါ့ပိရညးနဲ႓ ထမငး့စာ့ၾကေတာ႓ေလ၇ သျာ့...ဟိုေကာငး မေလ့ ထမငး့ပျဲ်ပငးေလ"
ဒုကၡပါပဲ၈ တစးမ္ဳိ့ၿပီ့ တစးမ္ဳိ့ဒီ မိနး့မႀကီ့ကုိ ဘယးသူမြ မႏိုငးၾကေတာ႓
ဘူ့လာ့၈ ေဒၚေလ့ ကၽျနးမ တို႔က ခုနတငး ထမငး့ေၾကား ေတျ စာ့ထာ့

ငါကညဤး့တို႓

သိပးေကာငး့တာေနား၇

လြမး့ေ်ပာ

အာ့ရပါ့ရ

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး၇

ေရလဲပနး့လဲ၇ ဆုေလ့ဘာ ေလ့ေတာငး့တာနဲ႓ နတးပငး႓ ရေအာငး နတးသီခ္ငး့ေချ

"သိပါဘူ့၇

တူွရီ့ကို

က

ရြိေသ့တယး၈

တတး လို႓ ဖိတးေခၚလိုကးတဲ႓ (နဂိုမူလ) ေညြာငးညိညိသဵ ေပၚလာတယး၈
လာ....လာ၇

အဘျာ့ႀကီ့

က္ယးလိုကးတဲ႓အသဵ၈

မ္ကးစိပ္ကး၇ မ္ကးႏြာပ္ကးနဲ႓ အနးတီခငးေလ့က ငါ့ပိရညးအဘျာ့ႀကီ့ကို မေကာငး့

"ေဒၚေလ့ပါလာ့

"လကးခုပးတီ့ၾကေလ၇ လကးခုတးတီ့ၾက"

"ေဟ႓.... ဘာလို႓ ပိတးပစးတာလဲ ်ပနးဖျငး႓်ပနးဖျငး႓ ငါကရတာ ေကာငး့တုနး့

ငါ့ပိရညးမႀကီ့ပါလာ့၇
သျာ့သလာ့

မ်ဖစးဘူ့၇ မ်ဖစးဘူ့ ဟိုေက္ာငး့ဆရာ တကးလာလိုကးမြ ပုိဆို့ကုနးမယး၈

ခလုတး ဆီ မသျာ့ေတာ႓ဘဲ မီ့ခလုတးကို လြမး့ပိတးလိုကးတယး၈

"ဘာလုပး ေနၾကတာလဲ၇ နတးပူ့ေနၾကသလာ့"

ႀကဳဵရငးွငးၿပီ့

ကကးဆကးကို မပိတးမိလုိကးတာမြာ့တာပဲ၈ ငါ့ပိရညးမႀကီ့ပွါႏြစးစ မတဲ႓မတဲ႓ၿပီ့
ကေနၿပီ၈ သူေ်ခေထာကး ေဆာငး႓ပုဵနဲ႓ ေအာကးလႊာနဲ႓ ်ပသနာတကးေတာ႓မယး၈

ေဖႀကီ့ေက္ားရဲ႔ လကးေတျထဲက မယဤးမျနး ဆဵပငးေတျ လျတးထျကး
မယဤးမျနးက

အနးတီ ခငးေလ့ ရငးဘတးကို လကးနဲ႓ဖိလိုကးတယး၈ ဘုရာ့၇ ဘုရာ့

သိပးက

ကပစးလိုကးတာပဲ၇

နတးပူ့ၾကတာလာ့လို႓၇
လို႓ေကာငး့တာ၇
ဟဲ႓ေကာငးမ

အမယးနတးပူ့ရတာ

နတးပျဲေတျမြာ

ငါေတာ႓

ေလ့ေရာ႓...ေရာ႓၇

ငါ့ပိရညး

ပနး့ကနးယူစမး့၇ ငါကစမး့မယး"

လို႓ေဒၚေလ့ရဲ႔ ႏို႓မို႓ဆိုစာ့တာေပါ႔၇ေဒၚေလ့ငါ့ပိရညး ကို သိပးႀကိဳကး"
"ဟုတးတယးအဘျာ့၇
အကုနးစာ့မြာ့စိတးခ္"

မျနးတို႓မနကးစာ
တူွရီ့ႏြစးေယာကး

စာ့ရငး့

အဘျာ့ငါ့ပိရညးေတျ

ဘယးေလာကးေ်ပာေ်ပာ

အဘျာ့ႀကီ့မ္ကးႏြာက မႈနးကုတးၿပီ့ ၾကမး့်ပငးေပၚ ပုဵ႓ပုဵ႓ႀကီ့ထိုငးေနတယး၈
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"အဘျာ့ လကးဖကး စာ့မလာ့"

အနးတီခငးေလ့ တို႓ တူွရီ့ႏြစးေယာကး တေဆာငး႓ေဆာငး႓နဲ႓ ဆငး့သျာ့တဲ႓
အဘျာ့ႀကီ့ကို ေင့ၾကညး႓ က္နးရစး ခဲ႓ၾကတယး၈

"ေသျ့ေလခ္ဳပးၿပီ့ ငါေသေအာငးလုပးတာ"
ေဟာေတား၇ ်ပသနာ၈ မယဤးမျနးက အဘျာ့ႀကီ့ ငါ့ပိရညး ပနး့ကနးနဲ႓
တို႓စရာပနး့ကနးကို လြယးယူထာ့ၿပီ့ သူ႓ေရြ႔မြာ ခ္လိုကးတယး၈ အဘျာ့ႀကီ့က
ဘာမေ်ပာ ညာမေ်ပာနဲ႓ ပနး့ကနးေတျကို ဆတးခနဲ႓ ေကာကးယူ လိုကးတယး၈

+++++

"ေလကုနးတယးး၇ ညဤး့တို႔ကိုေလကုနးခဵၿပီ့မေ်ပာေတာ႓ဘူ့၇ စာ့ခ္ငးစာ့
မစာ့ခ္ငးသျနးပစး" "စာ့မြာပါ အဘျာ့ရဲ႔"
အဘျာ့ႀကီ့ထိုငးရာ ကထေတာ႓ တူွရီ့ႏြစးေယာကး ွမး့သာသျာ့တယး၈
မယဤးမျနး စိတးထဲမြာ ေတာံ မယဤးမျနး စိတးထဲမြာေတာံ ႀကီ့ေမနဲ႓ရငးဆိုငးရမြာကုိ
လနး႓ေနတယး၈
"ဟုိေကာငးေလ့ ဆီသျာ့ေပ့ရဤီ့မယး၇ ငါ႓ဗီရိုထမး့တငးေပ့တဲ႓ ေအာကးဆုဵ့
ထပးကေကာငးေလ့၇ သေဘာ ေကာငး့တယး အဲဒီေကာငးေလ့" "ဟုတးတယး
ဆနးနီက သိပးသေဘာေကာငး့တာ"
အနးတီခငးေလ့ က ေရလိုကးငါ့လိုကး စကာ့ေ်ပာရငး့ အခနး့ေပါကးွထိ
အဘျာ့ႀကီ့ကို လိုကးပို႓လိုးကးတယး၈
ေဒၚေလ့

နကး်ဖနးက္

ဒုကၡခဵၿပီ့

လာပုိ႓မေနနဲ႓ေနား

ကၽျနးမတို႓မရြိဘူ့၇

နကး်ဖနးေစ့္ဖျငး႓ၿပီ" အနးတီခငးေလ့ စကာ့ဆုဵ့တာ နဲ႓ အဘျာ့ႀကီ့က တဵခါ့ွက
ေနခ္ာခနဲ လြညး႓လာတယး၈ နကး်ဖနးလဲမလာဘူ့၇ သနးဘကးခါလဲ မလာဘူ့၇
ညဤး့တို႓ဆီငါမေပ္ားေတာ႓ဘူ့၇

ငါ့သာ့ေလ့

ငါ႓ကို

ေမြ္ားလြေရာ႓မယး

ငါ်ပနးေတာ႓မယး၈
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ကေလ့ေတျ အကုနးလုဵ့ ေရပကးေနၾကမြာ ဒီရနးကုနးက သႀကၤနး အႀကိဳနဵနကးခငး့
ကစၿပီ့ ပကးၾက တာကို့၈
ဖို့ဘတငးက မငး့ကေတား ဘုရာ့ အစးမႀကီ့ရဲ႔ ရျကးလြပငး ေတျရြငး့လငး့
သျာ့တဲ႓ သူေနရာ ွရနး ေတာေလ့ က ေနၿပီ့ ်မစိမး့်ပာ လမး့သျယးထဲကို
ေင့ၾကညး႓ရငး့ အညာေတာသႀကၤနးကိုလျမး့ တယး၈
ခုခ္ိနးဆို ဖို့ဘတငးတို႓ အဘို့ႀကီ့ အဘျာ့ႀကီ့အိမးမြာ မုနး႓မ်ပတးဘူ့၈
ေရလာကနးေတာ႓ထာ့တဲ႓ မုနး႓ေတျေလ၈ ေရအို့ေတျ လဲ အိမးေအာကးမြာစီလို႓၈
ခုလိုသႀကၤနးအႀကိဳေန႓ဆို လာႀကၿပီ၈ တူေတျတူမေတျ၇ ေ်မ့်မစးေတျ၇ ညီ၇ ညီမေတျ၇
မုနး႓ပနး့ကနးေလ့ေတျနဲ႓၇
ေရထညး႓

အပိုငး့ (၀၀)

ရျကးၾက

ေနာကးတစးေန႓မြာ

အဘျာ့ႀကီ့က
ေခါငး့ႀကီ့

ေ်ပာတဲ႓

အပါအွငး

အတိုငး့ေတာ႓
သူ႓ပစၥညး့

လုပးတယး၈

အစုဵအလငး

ကို

ေဒါ႓ဂ္စးတစးစီ့နဲ႓ တငးၿပီ့သူ႓ သာ့ဆီ တကယးး်ပနး သျာ့ခဲ႓ပါတယး၈

ထုဵ့စဵအတိုးငး့ သႀကၤနးရကးမြာေတာငး မနာ့ ႏိင
ု းတာက ဖို့ဘတငး ရဲ႔ေခၽျ့မ၇
ဘာေဗဒငး၇

အေမ၇

အာကာနဲ႓သာ့အမိႏြစးေယာကး

ဘာယၾတာေတျနဲ႓

သာ့လုပးတဲ႓ေကာငးကလဲ
သႀကၤနးအႀကိဳေန႓ႀကီ့

အ်ပငး

ဂ္ပနးသျာ့ဖို႓
ခဏဆိုၿပီ့

ဘယးမြာမြေတာ႓

ဒီရကးပိုးငး့

တတျဲတျဲနဲ႓

လုပးေနၾက်ပနးတယးမသိဘူ့၈
ထျကးသျာ့တာ

ေဘာလုဵ့ပျဲ

စညး့ထာ့တဲ႓ေရအို့ေလ့ေတျ၇

ႏြစးဤီ့လဤီ့ကနးေတာ႓ၾကတယး၈ ဖို့ဘတငးး
အာေတာငးေ်ခာကးတယး၈

မုနး႓ပနး့ကနးေတျလဲြၿပီ့

အမယးႀကီ့က

ကနးေတာ႓

တို႓မယး
ၿပီ့ရငး

သႀကၤနးရကးအတျကး

စပါယးရြယး ထို့ထာ့ တဲ႓ စိနးေဖၿပီ့ တို႓၇ ေရႊခ္ီဆႏျမး့မကငး့ တို႓ကို ်ပနးထညး႓ေပ့
တတးတယး၈

အမယးႀကီ့မြာ

သႀကၤနး

ေရာကးတိုငး့

သႀကၤနးတိုငး့

်ပနးမလာႏိုငးတဲ႓သာ့ ကို သတိရၿပီ့ငိုရြာတယး၈ သာ့ေရ ကနးေတာ႓တာကုိ အလျနး
ခဵခ္ငးတဲ႓ အမယးႀကီ့၈ သျာ့ရြာၿပီ......... ဖို့ဘတငးေရြ႔ကသျာ့ရြာၿပီ၈

ဧၿပီလ သႀကၤနးအႀကိဳေန႓မြာေတာ႓ တုိကးမြာလူစုဵတကးစုဵ ရြိေနၾကတယး၈
အာကာတို႓

လို႓၈

ခဏခဏဆုေပ့ရတာ
သူတို႓ယူလာတဲ႓

ငါ့ပိရညး

အို့ွကိုဖကးစိမး့အုပးၿပီ့

ေပၚမလာဘူ့၇

မရြိေလာကး

ပါဘူ့၈

ဖို့ဘတငးမြာေတာ႓

သာ့နဲ႓အတူတကျ

ေနရရြာပါရဲ႔

မေန႓ကထိေတာ႓

ေရကနးေတာ႓ မယးဆိုတဲ႓ စကာ့ မၾကာ့ေသ့ပါ ဘူ့ဗ္ာ၈ အငး့.... ဖို့ဘတငးၾကညး႓
ေနတယး၈ ဒီရနးကုနးမြာ ေရကနးေတာ႓ၾကတာ မေတျ႔ပါဘူ့၈
ဖို့ဘတငး
လူတစးေယာကးကို

မ္ကးစိထဲမြာ
လြမး့်မငး

လမး့သျယး

တယး၈

ထဲေလြ္ာကးလာတဲ႓

ေစ့္ွယးအိတး

တစးလုဵ့

်ပဳဵ့်ဖဲ်ဖဲ
ဆျဲထာ့တဲ႓
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ေမာငးွငး့ေအာငး ပါလာ့၈ ေစ့္ွယးအိတး အ်ပညး႓အ သိပးနဲ႓၈ ွယးလာႏိုငးပုဵ

စနး့မကုနးေသ့ ပါဘူ့"ဟဲဟဲ ဘာေတျွယး လာတာလဲ ေမာငးွငး့ေအာငး ရဲ႔

ေထာကးရငး ဒီသူငယးပိုကးဆဵေ်ပလညးသျာ့ရြာၿပီထငးပါရဲ႔၈

ေဟာ.... ၾကညး႓ဒါေတျွယးလာ်ပနးၿပီ"

ခဏေနေတာ႓
ေရြ႔ေရာကးလာတယး၈

ေလခၽျနးသဵ

တရႊီ့ရႊီ့နဲ႓

တဵခါ့ကိုေခါကးရငး့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ပါ့စပး

ကလဲ

အခနး့တဵခါ့
အာသျကးခယဵ

်ဖစးေနတယး၈
မယးေအ့နဲ႓

ရတနာေလ့တို႓ေရ

ေမျ့သဖခငးကို

တဵခါ့ဖျငး႓ေပ့ပါဤီ့ ခ္မး့လြၿပီဟ" "ဘာလို႓ ေအားေနတာ လဲ ဖို့ေအာငး" မယးေအ့က
တဵခါ့ဖျငး႓လိုကးရငး့ ခပးဆတးဆတးမာနးမဲ တာကိို သူ႓ထုဵ့စဵအတိုငး့ ကိွ
ု ငး့ေအာငး
တဟဲဟဲနဲ႓

တုဵ႓်ပနးတယး၈

"ေဖႀကီ့်ပနးလာၿပီေဟ႓၇

ေဖႀကီ့

ေရသျာ့

ပကးေတာ႓မယး၇ ေမႀကီ့က ေဖႀကီ့ ်ပနးလာမြ ေအာကးဆငး့တဲ"႓ "သျာ့စို႓ေဖႀကီ့
ေအာကးဆငး့စိ"ု႓

ကေလ့ေတျက

ေအားၾကတယး၈

ေအ့ပါဟ၈

ဖေအကိွ
ု ိုငး့ဆျဲၾကရငး့

ေအ့ပါဟ၇

ေနၾကပါဤီ့၇

ဆူညဵ

ေနေအာငး

ေဟ့မယးေအ့

ဒီမြာ

အိတးယူစမး့ပါဤီ့ဟ" မယးေအ့ က ေစ့္ွယးအိတးကို လြမး့ယူရငး့ မ္ကးေစာငး့ထို့
တယး၈

ဟငး့ယူကိုယူခ္ငးဘူ့

အခါႀကီ့ရကးႀကီ့မြာ

ပါ့စပးက

အနဵ႓ကေလ့နဲ႓

အို့မိနး့မရာ အခါႀကီ့ရကးႀကီ့ မေသာကးရဘူ့လို႓တို႓ ဘုရာ့က မေဟာ
ဟဲဟ.ဲ ...

ချငး႓လျတးပါတယး၇

ေရပကးဖလာ့ႏြစးလဵု့နဲ႓

ေရပျကးေလ့

ခ္မး့လို႓ေသျ့ပူေအာငး

ခ္မး့လို႓ကျာ

မယးေအ့ရ

ေႏျ့တာကိုေတာ႓
ခ္မး့လို႓

ဘုရာ့က

မယး့ေယာက္းာ့ကို

ေကာငးမေလ့ ေတျွိုငး့ၿပီ့ေရေလာငး့ၾကတာကျာ၈
ေလာငး့မယး၇ေလာငး့မယး

ဒီပုဵႀကီ့ကို

တစးခု

ကို

်မငးတာ

န႓ဲ

ကေလ့

ေတျွိုငး့ေအားလုၾကတယး၈
"ေဟ႓.... ေဟ႓... သၾကၤနးခါေတား ေရကစာ့ၾကမယး ေပ္ားရႊငးစရာ"
လိုကးတယး၇ ဖေအနဲ႓ သာ့သမီ့ေတျကေတာ႓၇အိမးမြာရြိတဲ႓ ဖလာ့ေလ့
ေတျနဲ႓ပကးလဲ ၿပီ့တာပဲ၇ ပိုကးဆဵ အလကာ့ ကုနးေအာငးွယးလာတယး၈’
"တစးႏြစး

တစးခါ

ွယးရတာေပါ႓ေအ၇

ွယးပါေစ၇

ကေလ့ဆိုတာ

လုခ
ိ ္ငးတာေပါံ"
"ေ်ပာလိုကးစမး့ပါ

အာသျကးခယဵကို်ဖစးလ"ို႓

ပါဘူ့ကျာ၇

ေအ့ေပ့စမး့၇ ငါေမ႓ေနတာ၇ သမီ့တို႓ သာ့တို႔ ဒီမြာေဟ႓"
ကိွ
ု ငး့ေအာငး လကးထဲက ေရာငးစဵု ပနး့ပျငး႓ေလ့ေတျနဲ႓ ပလတးစတစး

"အခ္စးကေလ့

က

မယးေအ့က သူ႓အေမေပ့လုိကးတဲ႓ အထုပးကို ယူေ်ဖရငး့ေအားတယး၈

ေယာကၼၾကီ့ရာ၇

ဒါေတျေၾကာငး႓

ေယာကၼၾကီ့

ကိသ
ု မကးေလ့က အိမးဤီ့ခနး့တငး ကို့ကျယးထာ့တာ၇ ဟဲဟ"ဲ
"သျာ့

ဟဲ

မေနနဲ႔

အေမက

အေမ႓

သမကးဘကးက၇

ဟငး့

ပိုကးဆဵက်ဖငး႓ သူ႓သမကးက ေပါလျနး့လိ"ု႓
"ဟ... ေပါတာေပါ႓ဟ ဖို့ေအာငးတို႓က လကးညိႈ့မြာ ေဆားလမျနး

ဟငး့ကေလ့

ေတျကေတာငး

ႏို႓ဆီချကးနဲ႓ ခုတးမပကး ခ္ငးဘူ့" အထငးမေသ့ ပါနဲ႓ မိနး့မရာ မငး့ေယာက္းာ့

လကးစျပးနဲ႓ ဘယးေတာ႓မြ ေငျမ်ပတးဘူ့၇ ဟဲဟဲ မငး့ဘယးေလာကးလိုခ္ငးလဲ မိနး့မ
ေ်ပာစမး့၇ တစးေထာငးလာ့၇ တစးေသာငး့လာ့၇ တစးသိနး့လာ့"
189 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

"သျာ့စမး့ပါ၇

ကဲ...

ဘယးသူငယးခ္ငး့ဆီက

ဘယးေလာကးေခ့္လို႓

"ရိြပါတယး၇ မုနး႔လုဵ့ေရေပၚက ဘယးအခ္ိနးလုပးစာ့မြာလဲ၇ ေ်ပာပါဤီ့"

ရတာလဲ၇ဘယး ေလာကးးကုနးခဲ႓လဲ၇ ဒီမြာ ွယး်ခမး့ လာတာေတျ လဲ အမ္ာ့ၾကီ့ပဲ"

"အခု ေပါံကျ၇ ငါံသမီ့ေတျနဲ႔ ေရပကးရငး့ ေအာကးမြာ စတုဒိသာ ေကၽျ့မြာ

"အိုကျာ၇ ဒါေတျထာ့စမး့ပါ မယးေအ့ရ၇ ဒုနး႔ွါရီ၇ ဖို့ေအာငး သူငယးခ္ငး့
ေတျက သေဘာေကာငး့ ပါတယး၇ ဟဲဟဲ သူတို႔ကို ဖို့ေအာငး ေ်ပာ်ပီ့သာ့ပဲ၇
ငါရိြတဲံအခ္ိနး ်ပနးေပ့မယးလို႔၇ မႀကာပါဘူ့၇ မရိြ လြ တစးသကး ေပါံလို႔"

မ္ကးႏြာမေကာငး့ရြာဘူ့၈

မယးေအ့

"မရူ့ပါဘူ့ဟ
ကေတာံ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကို မ္ကးေစာငး့ ပဲ ဖိထို့ ေန ေတာံတယး၈

မယးေအ့ရ၇

ကေလ့ေတျေပ္ားေအာငး

ေအာကးဆငး့

ငါံစတုဒိသာက
လုပးမြာ၇

ဒီတုိကးတငးပါ၇

လာသမြ္

မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ

စတုဒိသာေတာံ ေမာငးွငး့ေအာငး ဘယးတတးႏိုးမတုဵ့ ခငးဗ္"

"အဲလိုခ္ညး့ပဲ၇ သူကေတာံ ဘယးေတာံမြ ေ်ပာမရဘူ့၇ ကဲဒါေတျက
ဘာေတျလဲ၇ ဘာလုပးမြာလဲ"

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက
မုနး႔လုဵ့ေရေပၚလုပဖ
း ို႔

"အဲဒါေတျ က တို႔ညေနက္ ေႀက့အို့လုပးစာ့မယးေလ၇ ေယာကၡမႀကီ့၇
ဒီေန႔ဤပုဒး မေစာငးံနဲ႔ ဤီ့ ေနား၇ ဟိုေကာငး ေတျေရာ၇ ဖို့ေက္ားတို႔ေရာ"

မုနး႔ႏြစးအိတးကို

်ပငးဆငးတယး၈

ေနာကးေဖ့မီ့ဖိုထဲ

ညေနေႀက့အို့လုပးဖို႔

ယူသျာ့ရငး့
အသာ့ေတျကို

ဆာ့နႏျငး့ နယးတယး၈
"မယးေအ့ က ကူညီညာ သိမး့ဆညး့ရငး့ ညညး့ေတာံ ကိွ
ု ငး့ေအာငးက
ေခါငး့ခါတယး၈"

"ေယာကၡမ အိမးသျာ့ႀကတယး၇ နကး်ဖနးမြ ်ပနးလာမြာ"
"ေဆျ်ပမ္ိဳ့်ပ၇ ဗိုကး်ပလာ့၇ ဟဲဟဲ၇ ေဟံေဟံ၇ အဲဒီအထုပးေပ့၇ ေပ့

ဒါ

မနညး့တနး့စီလာခဲံရ တာ"

"ဘယးဟုတးမလဲ

မယးေအ့ရ၇

သႀကၤနးရကး

ကေလ့

မိသာ့စု

ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့၇ ပိုကးဆဵ မရိြတာ ထိုငး စိတးညစး ေနလို႔လဲ ဘာထူ့လာမြာလဲ၇
ေယာကၼႀကီ့ေရြ႔ သိပးမညညး့ပါနဲ႔ကျာ၇ မငး့ေယာက္းာ့ သိကၡာ က္တယးဟ"

"ဘာေတျလ"ဲ

"ဘယးမြာ လဲ ဖို့ေအာငးသိကၡာက ်ပစမး့ပါဤီ့"

"ေကာကးညႇငး့မုနး႔ႏြစး ႀကိတးလာတာကျ၇ မုနး႔လုဵ့ေရေပၚလုပးဖို႔၇ ဟာ
မုနး႔ႀကိတးတဲံဆီမြာ

"စတုဒိသာ ဟုတးလာ့၇ ဒီအထုပးေလ့နဲ႔ ဘယးလို လုပးေကၽျ့လို႔ရမြလဲ
ဖို့ေအာငးရယး၇ ရူ့ေနလာ့"

"အို ….. ႏြစးဤီ့လဤီ့၇ နိမိတးမရိြ နမာမရိြ မေ်ပာစမး့ပါနဲ႔ ကျယ"း
ေယာကၡမႀကီ့က

ဟဲဟ"ဲ

လူေတျ

ကို

တနး့စီ

လို႔၇

မယးေအ့

တို႔အိမးမြာ

"ဟ ်ပစရာမလိုဘူ့ကျ၇ မ္ကးႏြာ်မငးတာနဲ႔ မသိဘူ့လာ့"

ဆနးမႈနး႔နညး့နညး့ ရိြေသ့တယးေနား"
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"သိပါတယး၇ ်ပဳဵ့်ဖဲ်ဖဲ မ္ကးႏြာႀကီ့က သိကၡာရိြိလိုကးပုဵေတာံ … ဟငး့"
"ေႀသား ခကးတယး၇ ခကးတယး ဒီမိနး့မနဲ႔ေတာံ၇ ေယာက္းာ့ တနးဖို့ကိုမသိဘူ့၇

သျာ့ေအားေန်ပီ၈ ဆနးနီကေတာံ အေ်ပ့အလႊာ့ တဵခါ့ဖျငးံေပ့ရငး့ အာ့ပါ့ပါ သဵ
ဆူေနေအာငး ကိွ
ု ငး့ေအာငးကို ႏႈတးဆကးရြာတယး၈

လငးေသသျာ့မြ ေရႊအို့ႀကီ့ တစးလုဵ့ ဆုဵ့ရခ္ညးရဲ႔ ်ဖစးမယး၇ ကဲ ကဲ အို့ေတျ
ဘာေတျ၇ ေအာကးကူ ခ္ပါဤီ့၇ မယးေအ့ရ၇ သာ့တို႔ သမီ့တို႔ ေရပကးသျာ့
"ေမာနငး့ ေမာနငး့ လာေလဆရာ"

ႀကစိ႓ေ
ု ဟံ"
မယးေအ့က ခ္စးလငး ကိုလူေပ္ားကိုႀကညံး်ပီ့ သကး်ပငး့ခ္တယး၈ မတးလ
ကုနးခါနီ့ ကတညး့က ယူရတဲံေႀကျ့၇ ငါ့ေထာငးေလာကးေတာံ ရိြေန်ပီထငးတယး၈
အေရ့ေပၚထာ့ တဲံ ေ်ခာကးေထာငးလဲ ေ်ပာငး်ပီ၈ မယးေအ့ကသာ ပူရတာ၇
ကိုေရႊဖို့ေအာငး တို႔ကေတာံ ေႀကျ့ထူ့မပူထဲကပဲ၈

မယးေနား အနးတ"ီ
"ဟုတးလာ့၇ ရတယးေလ လုပးပါ၇ မီ့သာ ဂရုစိုကးေပါံ၇ ရာသီက ပူတယး
မဟုတးလာ့"

"မယးေအ့ မငး့ကိုခုမြ ငါေသခ္ာႀကညံးမိတယး၇ မငး့ေတားေတား လြေနတာ
ပဲကျ၇ ေနာကးကေနမ္ာ့ ႀကညံး ရတာ မငး့ခႏၶာကိုယးေလ့ က မ္ဤး့ေ်ဖာငးံ
ကေလ့မ္ာ့ ဆျဲထာ့သလာ့ မြတးရတယး၇ မငး့ဘာလို႔ ဒီေလာကး ွေန ရတာလဲ
ဟငးလို႔"

"ဟုတးကဲံ ဟုတးကဲံ၇ အဲ … အနးတီ၇ ကၽျနးေတားံကို ေရပုဵ့နဲ႔ ေရေလ့လဲ
ေပ့ပါဤီ့၇ သာ့တို႔ သမီ့တို႔ ေရကစာ့ မ႑ပးအတျကးေလ၇ ေဟံ … ဆနးနီေရ ေရ၇
်ပီ့ေတာံ ဒီမြာ မုနး႔ မုနး႔၇ မုနး႔လုဵ့ ေရေပၚလုပးမယး၇ ေအ့ ်ပီ့ေတာံ တို႔ကမယး၇
ဘယးံႏြယးလ"ဲ

"ဖို့ေအာငးေနား"
ႀကညံးေလ၇

"ဟဲဟဲ ကၽျနးေတား ဒီေအာကးမြာ မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ အေပ္ားလုပးမလို႔၇ မီ့ဖိုဤီ့

ဆနးနီက

တစးခါတညး့

ေလြကာ့က

ဆငး့ရငး့လဲ

ပါ့စပးက

လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႔

ေ်ပာသမြ္ကို

သေဘာအက္ႀကီ့ က္်ပီ့ လကးခုပးေတာငး တီ့တယး၈ အိမးထဲကို ကပ္ာကယာ
်ပနးေ်ပ့ွငး်ပီ့ ပလတးစတစးပုဵ့နဲ႔ ေရေတျခပး လာတယး၈ ်ပီ့ေတာံ ေ်မကျကးလပး

အ်ငိမးမေနဘူ့၈
"ကဲ ဒီမြာအာ့လုဵ့ခ္၇ ေနဤီ့ သမီ့တို႔၇ ေဖႀကီ့ ေရခပးေပ့မယး၇ ဆနးနီေရ၇
အနးတီ ေမရီ ဟဲလို ဂျတးေမာနငး့ တဵခါ့ ဖျငးံပါဤီ့"
်ခဵွငး့တဵခါ့နဲ႔ တိုကးႀကာ့က ေ်မကျကးလပးေလ့ေပၚမြာ မယးေအ့က
သယးလာတဲံပစၥညး့ေတျကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ခ္ရတယး၈ သူ ကေတာံ ဆနးနီတို႔ကို ဒုကၡေပ့ဖို႔

မြာ မီ့ဖိုဘို႔ အုတးခဲရြာေပ့ေတာံလဲ ဆနးနီ၇ ထငး့သျာ့ွယးေတာံ လဲဆနးနီပဲ၇
မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ လုဵ့ခ္ငး လျနး့လို႔ လကးတ်ပငး်ပငးနဲ႔၈
"ေနဤီ့ဟ ဆနးနီရ၇ ေရေႏျ့ ဆူေပေစဤီ့၇ သျာ့ …. သျာ့ ဟိုမြာ
ေကာငးမေလ့ေတျ ေရလိုကးပကး သျာ့၇ ေဟံေကာငး လကးေတာံ မဆျဲနဲ႓ေနား"
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"လြညး့တနး့ထပး မြာေတာံ ေရပကး မ႑ပးေတျ ရိြတယးထငးတယးေနား၇
ညက္ရငးေတာံ

လိပးခုဵ့နာ့က

ေရသဘငး

မ႑ပးက

အကေတျ

ဘာေတျ၇

ကေလ့ေတျ လိုကး်ပရေအာငး"
ထနး့လ္ကး

ထုေပ့ေနတဲံ

ွရနးတာကေန ်မငးေနရသလို၇ အေပၚလႊာ ွရနးတာက ဤီ့နဲ႔ လတး တို႔လဲ
လြမး့်မငးေနရတယး၈
"ဒီလူ မဆို့ဘူ့ပဲ၇ လကးထဲမလဲ ဖနးချကးကေလ့နဲ႔၇ မိနး့မ ကလဲအနာ့မြာ၇

မယးေအ့တစးေယာကးေတာငး

ဆနးနီနဲ႔

ကိွ
ု ငး့ေအာငးဆီက ဓာတးကူ့်ပီ့ စိတးလကး ႀကညးလငးလာဟနး တူတယး၈
"ေနား ဖို့ေအာငး၇ အေမံလဲ ေခၚခဲံမယး၇ လမး့ေလြ္ာကးရငး့ေပါံ"
"ေအ့ သျာ့မြာေပါံဟ မိနး့မရ၇ မယးေအ့ အခ္စးကေလ့၇ သျာ့အေပၚ
်ပနးတကး်ပီ့ ဖို့ေအာငး ဖနးခက
ျ း ေလ့ သျာ့ယူခဲံေနား၇ လိမၼာတယး၇ လျယးအိတးထဲ
မြာ ပုလငး့်ပာ့ေလ ရြိတယး"
"ဟာ ဖို့ေအာငးကလဲ ဒီေအာကးႀကီ့မ္ာ၇ လူ်မငး သူ်မငး ဘယးေကာငး့
ပါံမလဲ"

ေဟာ ….. ဆနးနီ ဆနးနီ၇ ေကာငးမေလ့ ေတျ ေရလိုကးပကး်ပနး်ပီ"
အဵံႀသစရာ၇
သေဘာက္ေန်ပနး်ပီ၈

ေရစိခ
ု ဵ ေနပူခဵေလ့ လုပးရတယး၇ ဘယးသူ မြ မေ်ပာဘူ့ သျာ့ယူခဲံေနား"
ေနာကးဆုဵ့ေတာံ မယးေအ့ကပဲ အလိုလိုကးရတာပဲ၈ အေပၚေရာကးလို႔
အေမံကိုေ်ပာ်ပေတာံ အေမက သူ႔သမကး ကို လုပးပါေစ၇ မူ့တာမြမဟုတးဘဲ တဲံ၈
ေတားေတားလိုကးတဲံ သမကးနဲ႔ ေယာကၡမ၈
"သႀကၤနး ႏြစးဤီ့ ထူ့ပို႔ ထူ့ပို႔ …….. ထူ့သဵ်မဴ့သဵသာ၇ ကဲ …. လုဵ့ထာ့
ကိုဆနးနီေရ၇ ထနး့လ္ကး ေတျလဲ ေပါကး မကုနးေစနဲ႔ကျယ"းံ
မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ အို့ေဘ့မြာ သီခ္ငး့ဆိုလိုကး၇ ဖနးချကးေလ့ ေမာံလုိကးနဲ႔
ဆနးနီနဲ႔ မယးေအ့ကို စီမဵခနး႔ချဲ ေနတဲံ အို့သူႀကီ့ ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကို ဖို့ဘတငး

ကေတာံ

ခုနကေတာံ

ဧညးံခနး့

ဟိုမ္ကးႏြာေ်ပာငး
မြာထိုငး

ဆရာကို

ခ္ညးထခ္ညးနဲ႔

ေလြာငးအိုကးေနတဲံ တိုကးခနး့ကို အ်ပစးဖို႔်ပီ့ ခရီ့ထျကးခဲံတုနး့က ဟိုတယးကို
တမး့တ ေနတာ၈ ွရနးတာ ပနး့ဤယ္ဤးကို ေခၚထုတးလာေတာံမႈ လတး နာ့ပူ
သကးသာသျာ့တာ၈ ဒါေတာငး သူ႔ပနး့ပငးေတျ ေ်ခာကးတာကို တကၽျတးကၽျတး
လုပးေနေသ့တယး၈ ေႏျရာသီပဲ၇ ဒီေလာကးေတာံ ရိြမြာေပါံ ဤီ့ရဲ႔၇ ဒါေတာငး
လတးတို႔ခရီ့၇

ထျကးတုနး့

ပတးထာ့ေပ့လို႔၈
"အိ…
ု .. ဘယးံႏြယး မေကာငး့ရမြာလဲ၇ သႀကၤနးရကးဟ၇ မယးေအ့ရ၇

ဤီ့တစးေယာကး

ဒါသာ

ဟိုဘကးခနး့က
်ဖစးတယး၈

အပ္ိဳႀကီ့ေတျ

သူ႔မယး

အပ္ိဳႀကီ့

ေရလြမး့ဲပီ့

တူွရီ့

်မငးရငး

မ္ကးႏြာႀကီ့က ရြစးေခါငးခ္ိဳ့နဲ႔၈
အာ့လုဵ့ အာ့လုဵ့ တိုကးမြာေန လူမ္ာ့၇ မုနး႔လဵု့ေရေပၚ စတုဒသ
ီ ာ
လာေရာကး စာ့သုဵ့ႀကပါခငးဗ္ာ့
"မဆို့ဘူ့

ဒီလူ၇

မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ

ကုသိုလး

လုပးေနတာ

သူ႔

တတးႏိုငးသမြ္ေလ့နဲ႔၇ ဒီလို လူမ္ိဳ့ကို အာ့ေပ့ ရမယး"
ေဟာ၇

ဘာလုပး်ပနး

ဤီ့မယးမသိလူ့၈

ဟိုလူ

ေအားလုိကးတာနဲ႔

ဤီ့တစးေယာကး ထပး်ပီ့၇ သေဘာက္ သျာ့ ်ပနး်ပီ၈
"ေဒၚခ္တးလစး၇ က္ဳပးတို႔ ခရီ့ထျကးတုနး့က လကးက္နးေလ့ ဖနးချကး
ႏြစးချကးနဲ႔ သျာ့ထညးံစမး့ပါ"
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"ဘာလကးက္နး လဲ ဤီ့ရဲ႔"
"က္ဳပးတပညးံ

မ္ကးႏြာထာ့

သေဘၤာသာ့၇

ကနးေတာံ

တဲံ

ွီစကီလကးက္နး

ကိုေ်ပာတာေပါံ၇ ေရခဲလဲ ထညးံခဲံ၇ ဆိုဒါလဲ ထညးံ၈"
အလို

….

ဘုရာ့ေရ၈

ဤီ့တစးေယာကး

တယးသဒၶါေတျ

ေပါကး

"ဤီ့ …. ရမးလကးက္နးလဲ ရိြေသ့တယးေလ"
အဲဒါမလုပးနဲ႔၇

ႏႈတးခမး့အစုဵကို

တငး့တငး့ေစံထာ့တဲံ၇

ဤီ့သကးဤီ့ တစးေယာကး ဖနးချကး ႏြစးချကးကုိ ကိုငး်ပီ့ အနာ့ေရာကးလာေတာံ
မယးေအ့က ရုတးရကး လနး႔သျာ့တယး၈ အဲဒီလူႀကီ့ ကို မယးေအ့ ေႀကာကး
တယး၈

ေနလိုကးပါလာ့၈ ဒီက်ဖငးံ သူႀကိဳကးတကးလို႔ သိမး့ထာ့ တဲံ ဤစၥာ၈

"သိပါတယး၇

တညးတညး၇

က္ဳပးဒီလူကို

"ဟာ …. ဆရာ၇ ဘယးလိုလဲ၇ ခရီ့ထျကးတာ ေပ္ားခဲံရဲ႔လာ့၇ ဟဲဟဲ၇
ဘယးႏြစး ႀကိမးေ်မာကး ဟနး့နီ့မျနး့ လဲ"
ကိုဖို့ေအာငးကေတာံ လုပး်ပီ၈ အာ့မနာ ပါ့မနာ ေ်ပာခ္ငးရာ ေ်ပာ်ပီ၈

ဂုဏး်ပဳခ္ငးလို႔ဗ္၇

အ်မညး့ဘာရိြလဲ၇ အ်မညး့လဲ လုပးစမး့ပါ"
"သူ႔ကိုလတး သျာ့ေခၚရမြာလာ့"
"ဘယးေခၚ ရမြာလဲ၇ က္ဳပးေအာကးကို သျာ့မြာ"
"ဟငး၇ ဤီ့ပါ ေအာကးမြာ ေသာကးမလို႔လာ့"
"ဒါေပါံ၇ ဘာ်ဖစးလ"ဲ
ဤီ့ ဟာေလ ဘယးလိုလဲ၈ တကယးပဲ၇ လတးေတာံ မေ်ပာခ္ငးေတာံဘူ့၈
"လတး ေနခဲံမယး၇ လတး ေခါငး့ေလြ္ားရဤီ့မြာ"
"ေနဗ္ာ၇ ေနဗ္ာ ေပ့၇ ဖနးချကးႏြစးချကး၇ အ်မညး့ မယူေတာံဘူ့၈ ေတား်ပီ
မုနးလုဵ့ေရေပၚနဲ႔ ်မညး့ရမယး ဟာ့ဟာ့"
ဆငး့သျာ့တဲံ ဤီ့ကို လတး တအံဵတႀသႀကညံးရငး့ က္နးရစးခဲံတယး၈

"အငး့၇ ခရီ့ထျကးတာ ေပ္ားပါတယး၇ ကဲ … ေရာံ၇ က္ဳပးအေပၚက
ေနႀကညံး်ပိ့ ခငးဗ္ာ့လုပးပုဵကို သေဘာ က္လာတာနဲက ခငးဗ္ာ့ကို ဂုဏး ်ပဳတာ၇
ဘလကးေလဘယး ွီစကီ"
"အို ….. ဆရာရယး၇ အာ့နာစရာ ေကာငး့လိုကးတာ ဟဲဟဲ၇ နညး့တယး
နညး့တယး၇

အဲနညး့တယး

မ္ာ့တယး

သေဘာ

မထာ့ဘဲ

ကၽျနးေတား

ဟိုဆရာႀကီ့

မ္ကးႏြာက

ေသာကးပါံမယးလို႔"
"ခ္ဗ္ာ"
ကိုဖို့ေအာငးဘယးလို

ေနာကးေ်ပာငးေ်ပာငး

မေ်ပာငး့ဘူ့၇ ခပးတညးတညးပဲ၈
"ဟာ့- ဒီအနဵ႔ ေလ့နဲ႔ေွ့ေနရတာ ႀကာလြပါ်ပီ ဆရာရယး၇ လျနးခဲံတဲံ
ငါ့ႏြစးေလာကးက သူေ႒့ သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကး တိုကးဖူ့ပါတယး၇ ေႀသားအရသာ၇ ဆနးနီ မငး့ ဒီအရသာေတျကို မသိေသ့ဘူ့ ကေလ့"
"အို …. ေယာက္းာ့ပဲ၇ ေသာကးေပါံ၇ ေရာံ- ဆနးနီ ေသာကး"
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ဤီ့သကးဤီ့ ေပ့တဲံဖနးချကးကို ဆနးနီတစးေယာကး မ္ကးကလဲ ဆနးပ္ာနဲ႔
ေခါငး့ခါတယး၈
"အဵမာ … ဒီေကာငး်ငငး့တယး၇ ေအ့ …. မငး့မေသာကးတတးရငးေတာံ
လူညဵ႓၇ လူယုတး စာရငး့ထဲ ပါသျာ့ လိမးံမယး"
"ေအ့

……

ဟုတးတယး၇

မြနးတယး၇

မယးေအ့၇

ဆရာေ်ပာတာ

နာ့ေထာငးထာ့ေနား၇ အဲ …. မယးေအ့၇ ဒီမြာ က္ကး်ပီ့သာ့ မုနး႔လုဵ့ေရေပၚေတျ၇
ပနး့ကနးနဲ႔ထညးံ်ပီ့ သျာ့ေပ့ေလကျာ၇ ပူပူေႏျ့ေႏျ့ စာ့ရေအာငး၇ အနးနီေမရီ ကို
အလ္ငးသျာ့ေပ့ သျာ့"
အပိုငး့ (၀၁)

"အနးတီေမရီ အေပၚတကးသျာ့တယးေလ"
"ဟုတးလာ့၇ ဒီလိုဆို ဟိုအပ္ိဳႀကီ့ ႏြစးႀကီ့အခနး့နဲ႔ ငါံေယာကၡမထီ့
ေလာငး့ႀကီ့ အခနး့သျာ့ေပ့၇ ်ပီ့ေတာံ မငး့ ဆငး့လာရငး ဟိွ
ု ကးသညး့ေလ့နဲ႔

"စိတးပ္ကးလျနး့

လို႔ဗ္ာ၇

ေႀကာငးေတျကို

ေပျ႔ဖကး၇

နမး့ရႈပးနဲ႔

မုနး႔ညငး့ရျကးေလ့ ေႀကားခဲံ၇ ဘလကး ေလဘယးနဲ႔ မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ ႀကညံး

အပ္ိဳႀကီ့ေတျ သိပးလုပးတာ၇ က္ဳပး မေ်ပာ လုိကး ခ္ငးဘူ့၇ အဲဒါေယာက္းာ့ကို

မေကာငး့ဘူ့ကျ"

မေပျ႔ရ၇ မဖကးရ၇ မနမး့ရလို႔ ေႀကာငးကို လုပးေနတာ"
"မြနးလိုကးတာ

"ရပါတယးဗ္ာ"
မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ ပနး့ကနးနဲ႔ ကုပးကုပးေလ့ အေပၚ်ပနးတကး သျာ့တဲံ
မယးေအ့၇ ေနာကးကေန အာသျကး ခယဵ ကိုဖို့ေအာငး အသဵကပါလာေသ့တယး၈
"အပ္ိဳႀကီ့

ႏြစးႀကီ့ကို

ေ်ပာလိုကးေဟံ၇

ေႀကာငးေတျ

အတျကးေတာံ

မပါဘူ့လို႔"
ေႀကာငးသဵႀကာ့တာနဲ႔ ဆရာဤီ့သကးဤီ့ မ္ကးႏြာက ရြဵဳ႔မဲံသျာ့တယး၈

ဆရာ၇

သူတို႔မသိလို႔

ဆရာရဲ႔၇

ေႀကာငးဆိုတာ

ေပျ႔ရဖကးရ နမး့ရတာ မဟုတးဘူ့၇ ခ္ကးစာ့ ရတာ ေႀကာငးဆီ်ပနး မဆလာအုပး
သိပးေကာငး့တာ ဆရာ၇ ဟဲ-ဟဲ ဒီတစးခါ ဆရာံ အခနး့လာရငး့ ဖမး့ထာ့ လိုကး၇
ကၽျနးေတား ခ္ကးေကၽျ့မယး"
"က္ဳပး စာ့ဖူ့ပါတယး၇ သိပးေတာံ မႀကိဳကးလြဘူ့ဗ္"
"ဟာ …. ဆရာစာ့ဖူ့တာ၇ အိမးေႀကာငးမို႔ ေနမြာပါ၇ ေတာေႀကာငးဆို
သိပးေကာငး့တာ၇ ဆရာ ကုနးရငး ဒီမြာ ရမး ရိြေသ့တယးေနား"
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"ရိြတယး …. က္ဳပးဆီမြာလဲ ရိြတယး ေတား်ပီေလ၇ ဒါေလာကးပဲ ွီစကီပဲ
ေသာကးမယး"

အေပၚလႊာက အပ္ိဳႀကီ့ ႏြစးႀကီ့နဲ႔ အလညးေရာကးေနတဲံ အနးတီေမရီတို႔

သႀကၤနးေလ ကေလ့က တ်ဖဴ့်ဖဴ့ တိုကးခကးလာတယး၈ ရုတးတရကး
မို့ကအုဵ႔သျာ့်ပီ့ သႀကၤနးရိပး ဆငး လာတယး၈

"ဟာ သိပးဆိုတာေပါံ ဆရာရယး၇ ဆို … ဆို ဆရာဆိုခ္ငးသေလာကးဆ"ို
ဆရာဤီ့သကးဤီ့ က ွီစကီ ဖနးချကးကို တစးက္ိဳကး က္ိဳကးလိုကးတယး၈
"ေတာအစ မြာေလ ေဒါနနဲ႔ဇီဇွါ

အသဵွါႀကီ့ကို

မယးေအ့

ဟိုဘကးွရနးတာမြာပဲ

တို႔လဲ

ဖို့ဘတငးနဲ႔

ွရနးတာမြာ

အ်မျာညီအစးမက

"ေဟံ

….

ဆနးနီ

ကမယးကျာ၇

လာကျာ၇

ဆရာေနာကးတစးေက္ာံ

ေနာကးတစးေက္ာံ"
"ရတယး"
"သငး့တပ္ဵ႔ပ္ဵ႔ ဆငး့ရနဵ႔ ရယးတဲံႀကိဳငးစျာ လႈိငးစျာ

ေဂၚဖီ ေဂၚဖီ ပငးမငး့ အငးႀကငး့ေရႊွါ
ွရနးတာကႀကာ့လိုကးရတဲံ

လတးတစးေယာကး မ္ကးလုဵ့်ပဴ့ သျာ့တယး၈ ေဟာ- ဤီ့သီခ္ငး့ဆိုေန်ပီ၈ သူ႔မူပိုငး
်မိဳငးေဟမနးကို ဆို်ပီ့ဆိုေတာံ ဤီ့မူ့ ေန်ပီလာ့၇ လတးလိုကး သျာ့မြပါ၈
ဟိုတစးေယာကးကလဲ

သလို

ေဂၚဖီ ပငးမငး့ အငးႀကငး့ေရႊွါ

ဇီဇွါ သရဖီ ်မတးေလ့ ပ္ဵေမႊ့ကႏၶမာ"

ႀကညံးပါဤီ့၇

ထျကးလာႀက

ပျဲႀကညံးပရိသတး၈

ဆရာဤီ့သကးဤီရဲ႔ မ္ကးမြနးေအာကးက မ္ကးလုဵ့ေတျက ရီေွေနႀကတယး၈

ေအာငး်မငးလြတဲံ

ွရနးတာမြာ

ထျကးလာႀကတယး၇

"ကိွ
ု ငး့ေအာငး က္ဳပးသီခ္ငး့ဆိုခ္ငးတယးဗ္ာ"

ဤီ့ရဲ႔

်မိဳငးလုဵ့ရယးေမႊ့ ်မိဳငးလုဵ့ရယးေမႊ့ဗ္ာ"

တျဲမိသလာ့

မေမ့နဲ႔

ယငး့မာ အိ-ု ယငး့မာ
ႀကိဳငးလိႈငး ်မိဳငးလုဵ့ရယး

လကးခုပး

လကးွါ့တီ့လို႔၇ ပါ့စပးဆိုငး့နဲ႔ လိုကးဆို ေနတာ မကရုဵ တစးမညးပဲ၈
"အိ…
ု …ဇလပးတာ ထပးတစးရာ
ထပးတစးရာ ဇလပးတာ
ႀကိဳငးလႈိငး်မိဳငးလုဵ့ရယး

ႀကိဳငးလိႈငး်မိဳငးလုဵ့ရယး
်မိဳငးလုဵ့ရယးေမႊ့
်မိဳငးလုဵ့ရယးေမႊ့ ဗ္ာ"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးနဲက အတူအဵံႀသစရာ ေကာငး့ေအာငး က္က္နန က, ေနတဲံ
ဆနးနီ ကိုႀကညံး်ပီ့ ဤီ့သကးဤီ့က အာ့ရပါ့ရ လကးခုပးတီ့ေပ့ေနတယး၈
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"အို … ဘာတဲံတုဵ့၇ ေရႊမနး့ဆနးနီေလ့ရဲ႔ ေဟံ ….. ယငး့မာ ယငး့မာ"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးကလဲ သူကတာရပး်ပီ့ ဆနးနီကို လကးခုပးတီ့ေပ့်ပနးတယး၈
ဆနးနီကေနပုဵကို

ႀကညံး်ပီ့

သေဘာက္ေနႀကတယး၈

ွရနးတာ

အနးတီေမရီ

ကေတာံ

ပျဲႀကညံး

ပရိသတးက

မ္ကးရညး

ေတာငးွဲလို႔

သူ႔သာ့ေလ့ကို ႀကညံးေနတယး၈

ကၽျနးေတားတို႔ကို

လုပးအာ့ ေပ့စမး့ ပါဤီ့၇ ဟိုမြာ မယးေအ့လဲလာ်ပီ ဆရာ

ထပးခ္ဤီ့၇ အ်မညး့ ပါလာ်ပီ"
ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႔

လငးမယာ့

ႏြစးစုဵတျဲကို

အေပၚွရနးတာကေန

လြမး့ႀကညံးရငး့ အနးတီေမရီက စကာ့စတယး၈

"လာလာေလ လြမး့ခဲံပါံ ပနး့ပါနဲ႔ဒါရူ

"အနးတီခငးေလ့တို႔

ေအာကးလႊာ

ွိုငး့ဆရာက

ေတားေတား

ေပ္ားတတးတဲံလူပ"ဲ

ေမာငးသညး့အူငယး သညး်မိဳငး ကိုယးပနး့လြခ္ညးရဲ႔

"အမယးေလ့၇ ဟိုလူႀကီ့ကလဲ အေပ္ားသမာ့ႀကီ့ပါပဲ၇ သူ႔ႀကညံးေတာံ

အိုခငးရဲ႔"

မ္ကးႏြာတညးႀကီ့နဲ႔၇ ဆိုလိုကးတဲံ သီခ္ငး့၇ အဵံေရာ"

"ေမာငးေမာငးဖုရာံ"

အနးတီခငးေလ့ကေတာံ

က္က္နနလကးအုပးခီ္်ပီ့

ထူ့လိုကးတဲံ

ကိွ
ု ငး့ေအာငးရဲ႔

အခ္ိတးအဆကးမိတဲံ အသဵေႀကာငးံ ွရနးတာ ပျဲႀကညံးပရိသတး အ်မျာညီအစးမက
လကးခုပးတီ့ ႀသဘာေပ့တယး၈

အ်မငးကတးတဲံ

ဆရာ

ဤီ့သကးဤီကို ႀသဘာ ေပ့တယး၈ အနးတီေမရီ က အသဵတို့တို့နဲ႔ အနးတီ
ခငးေလ့နာ့ ကပးလာတယး၈

"ဟာ ….. ဘယးသူလ"ဲ

"ေကာငး့လိုကးပါေပံ ဆရာရယး၇ ဟို့ဟို့ ေရႊမနး့ ဆနးနိ သီခ္ငး့ဆုဵ့်ပီ"
သိပးေကာငး့

သူေႀကာကးလနး႔

"အဲဒီလူက ေထာငးက္ဖူ့သတဲံ အနးတီခငးေလ့ရဲ႔"

"အပနး့ေတား အပနး့ေတား ေ်ဖစို႔ကျယ"း

ကလို႔

"အို …. ေနပါဤီ့ ခငးဗ္ာ့၇ ထမငး့ ထျကးမေ်ပ့ပါဘူ့၇ ဆရာမရဲ႔၇ လာပါ

ေနတဲံ

ဆနးနီကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငးကဆျဲ်ပီ့

ထိုငးခိုးငး့တယး၈
"ဤီ့ေရ ထမငး့မစာ့ေသ့ဘူ့လာ့"
လတးက ဤီ့လကးကို အသာတျဲေခၚဖို႔ အနာ့ေရာကးလာတယး၈

အနးတီခငးေလ့

လကးက

အထိတးတလနး႔နဲ႔

ရငးဘတးေပၚ

ေရာကးသျာ့တယး၈
"ဟိုလူေလ၇ အနးတီခငးေလ့တို႔ ေအာကးလႊာက ွုိငး့ဆရာေ်ပာတာ"
"ဟငး ….. ဟုတးလာ့၇ ဘာမႈနဲ႔တဲံလ"ဲ
"က္ဳရြငး စာရျကးစာတမး့မႈလို႔ ေ်ပာတာပဲ"
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"ဟုတးရဲ႔လာ့

အနးတီေမရီရယး၇

အႏုႀကမး့မႈ

ေတျဘာေတျေတာံ

မဟုတးပါဘူ့ေနား၇ ကၽျနးမတို႔က အထကးနဲ႔ ေအာကးထပးေနရတာ၇ အဲဒီလူကလဲ
ခဏ ခဏ ဟိုဟာလာေတာငး့၇ ဒီဟာေတာငး့နဲ႔"

ခုတေလာ လူတစးဖကးသာ့ကို အထငးအ်မငးေသ့ ႏြိမးံခ္မႈနဲ႔ ႀကီ့ေတား
လုပးသူကို မႀကညး်ဖစးေန တဲံ မယဤးမျနးက မေနႏိုငးဘဲ ွငးေ်ပာမိတယး ႀကီ့ေမက
မယဤးမျနးကို ေဒါသနဲ႔ ႀကညံးတယး၈

ေတျေတာံ

ခ္ကးတတးတယး၇

……..

စာ့လဲမစာ့ရဲဘူ့၇

ဒီတိုကးေတျ

ဘာမြမ်ဖစးပါဘူ့၇

မေႀကာကးပါနဲ႔၇

စိတးေတျကိုေလြ္ာံ အနးတီခငးေလ့ေရ၇ ပူစရာေတျ မေတျ့နဲ႔၇ စို့ရိမး စရာ ေတျ
မေတျ့နဲ႔၇ ရြငးတို႔ ေမရီတို႔က အသကးႀကီ့်ပီ"

ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့
ေမရီဆီလဲ

ဟငး့ေလ့ေတျ

လာလာပို႔တယး၇

"ဘာလဲ၇ စို့ရိမးတာက တူမအတျကးလာ့၇ တူမ မစို့ရိမး ရေတာံပါဘူ့၇
ဘာေလ့

ဆနးနီကေတာံ

သူ႔ကိုသိပးခငးတာပဲ"
"အို

နညး့နညး့ပါ့ပါ့နဲ႔

"ဟုတးတယး …… ဟုတးတယး"

"ဟဲံ ….. သူ႔ဟငး့ေတျ ငါမြမႀကိဳကးတာ၇ ေပ့လဲအလကာ့ပဲ"
သူက

ပူလျနး့ရငး ငလ္ငးလႈပးတယးဆို၇ ငလ္ငး လႈပးရငးေတာံ ကၽျနးမတိုက တူွရီ့"
"မဟုတးပါဘူ့ အနးတီခငးေလ့ရယး၇ ငလ္ငးမလႈပးပါဘူ့၇ လႈပးေတာံလဲ

"ႀကီ့ေမကလဲ၇ သူ႔ဟငး့ေတျ ခဏ ခဏ လာေပ့တာက္လဲ ေ်ပာဤီ့မြေပါံ"

"ဟုတးတယး၇

ဟိုဟာေႀကာကးရ၇ ဒီဟာလနး႔ရနဲ႔၇ ကၽျနးမ ေႀကာကး ေနတာ တစးခု ရြိေသ့တယး၇

အနးတီခငးေလ့ လိုပဲ ေနေတာံ မြာပါ ဘယးႏြယးံလဲ ….. မျနးဟုတးလာ့"
မယဤးမျနးက ရယးေနေပမယးံ အနးတီခငးေလ့ မ္ကးႏြာက ဟနးမေဆာငး
ႏိုငးဘူ့၈ ဟိုစပးစု မႀကီ့က ေသခ္ာ ႀကညံး ေနတယး၈

ကၽျနးမကေတာံ
တစးခါဟငး့လာ

သူ႔ဟငး့ေတျကို
ေပ့ရငး

တကယးမႀကိဳကးတာ၇

ကၽျနးမေႀကာငးေလ့ေတျ

ကို

ခ္ကးစာ့ခ္ငးတယး ေ်ပာကတညး့က ကၽျနးမသူ႔ကို မယုဵေတာံ ဘူ့၇ ေနပါဤီ့၇
သူတို႔က အခနး့ပိုးငး မဟုတးဘူ့ေနား"
"မဟုတးဘူ့ေလ အနးတီခငးေလ့ရဲ႔၇ ကနးထရိုကးဆီက တစးႏြစးစာခ္ဳပးနဲ႔
ငြာ့တာ၇ ဒီႏြစး်ပီ့ရငး သူတို႔ ေ်ပာငး့ မြာပါ"
"ေကာငး့ပါံေလံ ေကာငး့ပါေလံ၇ ဘာမႈ်ဖစး်ဖစး ေထာငးထျကးဆို ကၽျနးမ
ကေတာံ ေႀကာကးတာပဲ၇ ေနရ ထိုငးရ တာ မ္ာ့လဲ မေကာငး့ဘူ့ အနးတီေမရီရယး၇

"သူလိမၼာရငး သူ႔ဖို႔ေပါံ အနးတီေမရီရယး၇ ကၽျနးမ ေနဖိ႔ု နဲ႔ ေသဖို႔၇
ေသဖို႔ဘကး နီ့ေနပါ်ပီ"
ႀကီ့ေမရဲ႔ ွမး့ပနး့တနညး့ေ်ပာတဲံအသဵကို ႀကာ့ရေတာံလဲ မယဤးမျနး
ႀကီ့ေမကို သနာ့မိသာ့၈ ဒါေပမယးံ ႀကီ့ေမရယး မျနးမလိမၼာခ္ငးဘူ့ မျနးမိုကးခ္ငး
ေနတယး၈ မျနးႀကီ့ေမ ပစၥညး့ေတျကိုလဲ မရခ္ငး ေနပါေစ၈ ႀကီ့ေမ သိရငးေတာံ
ႀကီ့ေမငိုဤီ့မြာပဲ၈ မျနး႔ကို ႀကီ့ေမနာ့လညးရငး ေကာငး့မယး၈ ေမတၱာ ကို နာ့လညး
ရငးေကာငး့မယး၈

လကးထပး်ခငး့ဆိုတာ

ကိုယးံအာ့

ကိုယးမကို့ခ္ငးတဲံ

မိနး့မပ္ငး့ေတျရဲ႔ အလုပး ဆိုတဲံ ခပးေႀကာငးေႀကာငး အပ္ိဳႀကီ့ အေတျ့အေခၚ
မ္ိဳ့ေတျနဲ႔

မျနး႔ကိုလာမဆုဵ့မနဲ႔၈

ခ္စး်ခငး့

ေမတၱာတို႔၇

တစးေယာကး

နဲ႔
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တစးေယာကး အ်ပနးအလြနး နာ့လညးမႈ၇ အ်ပနးအလြနး အာ့ကို့ တျယးတာမႈ
တို႔ေတျကို ႀကီ့ေမ နာ့မလညး ႏိုငးပါဘူ့၈
"ေဟာ

…….

အနးတီခငးေလ့ေရ၇ ဟိုမြာ ပျဲစာ့ေဒၚသငး့သငး့ တို႔

ွရနးတာ

တဵခါ့ေပါကးေရာကးေတာံ

လုိကးေသ့တယး၈
"သမီ့တို႔အေမ ေရခဲေသတၱာ ွယးလာတယး ထငးတယး၇ ဟုတးလာ့"

တစးစီ့က

အကးစးအီ့

အညိဳႏုေလ့၈

တစးစီ့က

ပတးဘလစးကာ အမို့ဖျငးံ အ်ပာေလ့၈

အ်မႊာညီအစးမက အလိုကးအထိုကး 'ဟုတးကဲံ အနးတ'ီ လုပးေပမယးံ
အနးတီေမရီ ဆငး့သျာ့ တာနဲ႔ ေနာကးေက္ားကိုရႈဵဳ႔မဲံ လြ္ားထုပး်ပႀကတယး၈

"အမယး …… အနးတီေမရီ၇ ဟိုေနာကးက ကာ့ေပၚကဟာ ေရခဲေသတၱာ
မဟုတးလာ့"

"်ဖဴ်ပာ ….. သမီ့တို႔ အေဖေရာပါလာ့"
ေနာကးေဖ့ က ထျကးလာတဲံ ဖို့ဘတငးက သာ့ကိုေမြ္ားေနတဲံသူပီပီ

"ဟုတးတယး

ဟုတးတယး၇

ွယးလာတာ

ထငးတယး၇

ဒီေန႔ပျဲ

ညႊနး႔်မကး်မကးေလ့ ေတာံ ဘယးသူ႔ ေပၚက လြီ့ လိုကးတယး မသိဘူ့၇ ေနဤီ့
အနးတီခငးေလ့ ရဲ႔၇ အသစးေတာံ မဟုတးဘူ့၇ စကငး့ဟငး့ စကငး့ဟငး့"
"အေဟာငး့ ကို ေ်ပာတာလာ့"

အငး့

…..

ေရခဲ

ေသတၱာေလ့

တစးလုဵ့ကေတာံ ေႏျရာသီက္လိုတယး၇ ေမရီလဲ အခနး့ တစးလႊာ ေရာငး့်ဖစးရငး
ွယးရဤီ့မယး၈ သျာ့ေတာံမယး အနးတီခငးေလ့ေရ"
အနးတီေမရီ

တစးေယာကး

"မပါဘူ့ေလ အဘို့ကလဲ၇ ေဖႀကီ့က သူ႔ဟာသူ သျာ့တာပဲ၇ သူ႔ဟာသူ
်ပနးလာမြာေပါံ၇ ေမႀကီ့နဲ႔ ကိုအာကာပဲပါတယး၇ အဘို့ ….. ဟိုမြာ ေမႀကီ့ ေရခဲ

"ေဟ ….. ဟုတးလာ့၇ ညညး့တို႔ အေမဆႏၵ်ပညးံတာေပါံ၇ ညညး့တို႔

"အို ……. စကးပစၥညး့ ဆိုတာ သုဵ့မြသုဵ့အသစးပဲ ေကာငး့တယးေနာ"
အနးတီခငးေလ့ရဲ႔၇

ေမ့တယး၈

ေသတၱာ ွယးလာ်ပီသိလာ့"

"ဟူတးတယးေလ၇ တစးပတးရစးေပါံ အနးတီခငးေလ့ရဲ႔"

"ဒါေပါံ

ဖို့ဘတငးတို႔

အနးတီေမရီ အဆငးသငးံ ဖျငးံေစာငးံ ေနတဲံ အ်မျာ ညီအစးကိ လြမး့်ပီ့ႏႈတးဆကး

ကာ့ႏြစးစငး့ နဲ႔ပါလာ့"
ဟုတးသာ့ပဲ၈

်ပနးဆငး့သျာ့ရငး့

အနီ့ကပးစပးစုလ႔ို ရတဲံသူ႔ေအာကးထပးကို

ခႏၶာကိုယးနဲ႔မလိုကးေအာငး အလျနး လ္ငး်မနး သျကးလကးစျာ ေ်ပ့ဆငး့သျာ့တယး၈

အေမက လိုခ္ငးေနတာကိ"ု
"အဘို့က မလိုခ္ငးဘူ့လာ့၇ ေရခဲေရ မႀကိဳကးဘူ့လာ့"
"မႀကိဳကးေပါငးဗ္ာ၇ အဘို့က လကးဖကးရညး တစးကရာ့ ရိြ်ပီ့တာပဲ"
အ်မႊာညီအစးမ

ႏြစးေယာကးက

ေလြာငးေ်ပာငး်ပီ့

ရယးႀကတယး၈

ဖို့ဘတငးက သူတို႔ အာရုဵစိုကး ေနတဲံ ေအာကး ကိုလြမး့ႀကညံးလိုကးတယး၈
"ဟဲံ …… လူေတျအမ္ာ့ႀကီ့ပါလာ့၇ ဧညးံသညးေတျ ထငးတယး"
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"မသိဘူ့ေလ၇ သမီ့တို႔ သိတာက အနးတီခငးပဲ သိတယး"
"ေဟံ

…..

ႀကညး်ပာ၇ ဟိုရယးဒီမိတး အစိမး့ႏြနဲ႔

ေကာငးမေလ့က

ဘယးသူလဲ မသိဘူ့၇ အက္ႌ လြတယးေနား"
"ေအ့ ဟုတးတယး၇ ငါလိုခ္ငးတာ အဲဒါမ္ိဳ့၇ ေကာငးမေလ့နဲ႔ အက္ႌနဲ႔
တ်ခာ့စီပဲ၇ ပါ့ရျဲ႔ ေနတယးေနား ေကာငးမေလ့ က၇ ေတျ႔လာ့"

အပိုငး့ (၀၂)
+++++
'ေအ့ေလ မ္ကးစိကလဲ ေစျသလိုႀကီ့၇ အနးတီခငးံ သမီ့မဟုတးဘူ့လာ့'
'ဘယးဟုတးရမြာလဲ၇ အနးတီခငးံ သမီ့က ငယးငယးေလ့ရြိေသ့တာ'
"ကဲပါကျာ ကဲပါကျာ၇ ငါံေ်မ့ ႏြစးေယာကးက ရနးကုနးၿမိဳ႔မြာ အေခ္ာဆုဵ့ပါ၇
ေနရာေလ့ဘာေလ့ လုပးထာ့၇ ဟိုမြာ ေရခဲသတၱာသယးလာၿပီ'
'သိပါတယး

အဘို့ရဲ႔၇

ဟိုအဧညးံခနး့

ေထာငးံမြာ

ေမႀကီ့

ခ္မြာပါ၇

အစကတညး့က ေမႀကီ့ေ်ပာထာ့တာ၇ အဲဒီ ေနရာမြာ ထာ့မယးတ'ဲံ
'ေအ့…ေအ့၇ ၿပီ့ေရာ'
ေရခဲ

ေသတၱာ

ကို

အာကာ

နဲ႔ကာ့

ေမာငး့တဲံလူတစးေယာကး

သယးလာၾကတယး၈ ႏိုငးေလာကး ပါတယး၈ ေရခဲေသတၱာေလ့ က ခပးေသ့ေသ့ပါ၈
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ဒါေပမယးံ

ထုဵစဵအတိုငး့

ဆနးနီကေတာံ

မုနး႔လုဵ့ေရေပၚ

အို့နာ့

ကေန

အေ်ပ့လိုကးၿပီ့ 'မ' ေပ့ရငး့ လိုကးလာတယး၈ ပျဲစာ့ ေဒၚသငး့သငး့ ကေတာံ
လိုကးမလာဘူ့၈ ေအာကးမြာ ဧညးံသညးေတျနဲ႔ ေနခဲံတယး၈
အခနး့ထဲေရာကးလို႔

ေရခဲ်ေသတၱာေနရာခ္ၿပီ့တာနဲ႔

အာကာက

သျာ့်မနး်မနးလုပ'း

အခနး့ထဲ

်မဴ့သျာ့ၾကတယး၈

ွငးေ်ပ့ၾကတယး၈

ေလကျာ၇

ဟိုဘကးခနး့က

ဆရာတို႔

လုပးေနတာကျ၇

ေကာငး့တယး၇

ေကာငး့တယးနဲ႔

ပလုတးပေလာငး့

စာ့ေနတယး၈ သူ႔ ညီမ ေတျကိုလဲ ်မနး်မနး လုပးဖို႔ လြမး့ေအားတယး၈

'ေရပကးခဵထျကးဖို႔ေပါံဟ၇ ဘာလဲ မလိုကးဘူ့လာ့'
ႏြစးေယာကး

ဘယးကလာေပ့တာလဲ၇

မငး့အေဖကေတာံ အ်ပငးသျာ့တာပဲ၇ အဘို့ လဲမသိဘူ့'
အာကာက

'ဘယးသျာ့မြာလညး့ဟငး၇ ကိုအာကာ'

အဘို့…

တီယာထျနး့ေရာ ဘယးသျာ့လဲ'
'ေအာကးမြာ

'ေဟံ..နငးတို႔ အက္ႌလဲၿပီ့ လိုကးခဲံတဲံ ေမႀကီ့က၇ ငါတို႔်ပနးသျာ့မြာ၇

လို႔ေအားၿပီ့

ေအာကး်ပနး ဆငး့ေ်ပ့တယး၈
'ဟာ…မုနး႔လုဵ့ေရေပၚေတျပါလာ့

သူ႔ညီမေတျကို လြမး့ေ်ပာတယး၈

အႁမႊာမ

အာကာ ေ်ပာသမြ္ကို ဆနးနီက ေခါငး့တညိတးညိတး နာ့ေထာငးၿပီ့

အငး့

'လိုကးမယး၇
မေအက

'ကဲ…လာ၇ ၿပီ့ၿပီသျာ့မယး'
လိုကးမယး'
ကာ့ႀကဳဵတုနး့

ေဟာ ညီမ ႏြစးေယာကး ေဘာငး့ဘီ ေတျ၇ အက္ႌပျႀကီ့ ေတျွတးလို႔၈
မ္ကးမြနးအမညး့

ေတျတပးလို႔၈

မ္ကးႏြာသုတးပွါ

ႀကီ့ေတျကိုလဲ

ၿခဳဵထာ့

သာ့သမီ့ေတျ လညးဖို႔ပတးဖို႔ စီစဤးလာတာနဲ႔တူတယး၈ ေခၽျ့မက ေရခဲေသတၱာ

ၾကေသ့တယး၈ ဖို့ဘတငး မ္ကးစိထဲမြာေတာံ ေ်မ့မႏြစးေယာကးကို ဘယးလိုၾကညးံ

တငး မကဘူ့၈ ကာ့ကလဲ ႀကိဳကးလိုကးတာဆိုတာ၈ ကာ့တစးစီ့နဲ႔ လမး့ေပၚသျာ့

ရမြနး့မသိဘူ့၈

ေနရရငး ဘယးေလာကး သျာ့ရ သျာ့ရ မပနး့ဘူ့၈
'ဆနးနီ၇ မငး့ေရာလိုကးခဲံ၇ ေရပကးခဵထျကးမယး၇ ေရပကးခ'ဵ

'ဟဲဟဲ၇ ေနာကးႏြစးက္ရငး နငးတို႔ကို ငါံကာ့နဲ႔ လုိကးပ႓ို မယးသိလာ့၇
အဘို့ကိုလဲ ေခၚမယး'

ဆနးနီက အာကာကို ခ္မး့တုနးေနတဲံဟနး်ပနးလုပး်ပၿပီ့ သူေၾကာကးသတဲံ၈

'ဟငး့ၾကညးံရဤီ့မြာေပါံ၇ သူက်ဖငးံ ဘယးကကာ့ရမြာမို႔လို႔လဲ'

'မေၾကာကးနဲ႔၇ မ္ကးႏြာသုတးပွါၿခဳဵခဲံ၇ အငး့ ..... အငး့၇ ေဘာငး့ဘီရြညး

'အုိ့…ငါဂ္ပနးသျာ့ေတာံရမြာေပါံ၇ တစးစီ့ေတာငးမကဘူ့၇ သိလာ့'

ွတးခဲံ၇ ဒီလို ဒီလ'ို

အာကာံ

ကိုၾကညးံရတာ

်မဴ့ႂကျေနသလိုပဲ၈

ဧကႏၱေတာံ

ဒီေကာငး

ဂ္ပနးသျာ့ရဖို႔ ေသခ္ာၿပီ ထငးတယး၈
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'ေဟံ လူေလ့ ဂ္ပနးသျာ့ဖို႔ မငး့အလြညးံက္ေတာံမြာလာ့ကျေဟ' ေ်မ့
လုပးသူမ္ကးႏြာက တစးမ္ိဳ့ ်ဖစးသျာ့တာကို ဖို့ဘတငး ေတျ႔လိုကးရတယး၈
'ဟုတးတယးအဘို့၇

သာ့သျာ့ရေတာံမယး၇

အဘို့သာ့တို႔

်ပနးလာမြ

ေရခဲေသတၱာကို လုပးမယး ေနားအဘို့ ဘာမြသျာ့မလုပးနဲ႔သိလာ့'

သူတို႔ကာ့ေပၚမြာ ဆနးနီ လဲပါသျာ့တယး၈ ွရနးတာက ဘို့ေအကို
ကာ့ေပၚကေန လြမး့ၿပီ့ လကး်ပ ႏႈတးဆကးသျာ့ၾကတယး၈

်ပနးလာတာကို ဖို့ဘတငး လြမး့်မငးရတယး၈ နညး့နညး့ေလ့ ပဲ လျဲသျာ့တာ၇
သာ့လုပးတဲံသူပါ

လုိကးသျာ့

ရတာေပါံ၈ သာ့အမိ သာ့အဖေတျ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ လညးရတာေပါံ၈
သာ့လုပးသူကို

ဖို့ဘတငး

မေခၚပါဘူ့၇

သူ႔ဟာသူ အိမးထွ
ဲ ငးသျာ့တာပဲ၈
'အေဖ ….. ကၽျနးေတားေခၚေနတာမၾကာ့ဘူ့လာ့'

အဆငးသငးံ

ရတယး၈ သႀကၤနးရကးဆိုေတာံ ဘယး သူငယးခ္ငး့ ကမ္ာ့ တိုကးလိုကးတယး
မသိဘူ့၈
'မငး့ ….. လမး့မြာ မငး့မိနး့မနဲ႔ မေတျ႔ဘူ့လာ့'

သူတို႔ကာ့ ထျကးသျာ့ၿပီ့ သိပးမၾကာလိုကးပါဘူ့၈ သာ့ လုပးသူ
ေတျ႔ရငး

ွရနးတာထိုငးေနတာေတျ႔လဲ

အငး့ ဒီေကာငးံၾကညးံရတာ မေသာကးစဖူ့ ေသာကးၿပီ့ မူ့ေနပုဵေတာငး

ေမာငးႏြမသုဵ့ ေယာကး ခုနးေပါကး်မဴ့ထူ့ၿပီ့ ဆငး့သျာ့ၾကတယး၈

မေတျ႔ခဲံဘူ့လာ့ကျာ၇

ဖို့ဘတငး

'ေဟ ….. ၾကာ့ပါတယးကျာ ၾကာ့ပါတယး၇ အိမးထွ
ဲ ငးေလကျာ'

'အိုစိတးခ္၇ ထိေတာငးမထိပါဘူ့ေမာငး'

လမး့မြာမ္ာ့

အ်ပငးက်ပနးလာလို႔

တဵခါ့ဖျငးံထာ့ေပ့လိုကးၿပီ့

ွရနးတာ ပကးလကး ကုလာ့ထိုငးေပၚကေန ဖို့ဘတငး ေစာငးံေနလိုကးတယး၈
'အေဖ'
လမး့သျယးထဲမြာ ေရလိုကးပကး ေနၾကတဲံ ေမာငးွငး့ေအာငးတို႔ သာ့အဖ
တစးေတျကို ဖို့ဘတငး ၾကညံးေကာငး့နဲ႔ ၾကညးံေနတုနး့ အေပါကးက သာ့လုပးသူ
အသဵ ေပၚလာတယး၈ အသဵန႓ဲ အတူ ႏြာေခါငး့ ထဲွငးလာတာက စူ့ရြရြအရကးနဵ႔၈

သာ့လုပးသူက ေခါငး့ကို ယမး့်ပေနရငး့က ဖို့ဘတငး ေ်ခရငး့မြာ
ွငးထိုငးခ္လုိကးတယး၈
'သူတို႔က ကာ့နဲ႔မဟုတးလာ့၇ အေဖရဲ႔'
'ေအ့…ဟုတးတယး၇ ကာ့ႏြစးစီ့၇ ဧညးံသညးေတျလဲ ပါတယး'
'ဧညးံသညးေတျဟုတးလာ့၇ အဲဒါဧညးံသညးေတျမဟုတးဘူ့၇ ခမညး့ခမကး'
ွရနးတာ တဵခါ့ပိတးဖို႔ ထသျာ့တဲံ ဖို့ဘတငးက သာ့လုပးသူေ်ပာတာကို
ရုတးတရကး မၾကာ့လိုကးဘူ့၈
'မငး့မိနး့မေတာံ ေရခဲေသတၱာ ွယးလာၿပီေဟံ၇ ဟိုမြာ၇ မငးံသမီ့ေတျေတာံ
ခုနးေနတာပဲ'

အလို … ဘီယာထျနး့ ဘယးလို်ဖစးလာတာ ပါလိမးံ၈ ဒီေကာငး အရကး်ပငး့
မေသာကးတတးပါဘူ့၈ ဒါေၾကာငးံ၇ ဒါေၾကာငးံ အေဖကို မေခၚစဖူ့ ေခၚလို႔၇ ႏို႔မို႔ဆို
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'အဲဒါ ွယးတာမဟုတးဘူ့အေဖရ၇ ေသေဌ့အိမးက စျနး႔ပစးလိုကးတာ၇
ကၽျနးေတားတို႔အိမး အတျကးေတာံ အေကာငး့ႀကီ့ ေပါံအေဖရာ'
'ေဟ…ဟုတးလာ့

၇

တယးသေဘာေကာငး့တဲံ

သာ့လုပးသူ

ေသေ႒့ပါလာ့ကျ၇

အေဖမသိပါဘူ့၇

ကၽျနးေတားလဲ

မသိဘူ့၇

သူေတျ၇ ခမညး့ခမကး၇ အေဖသိၿပီလာ့'

ေ်ပာပါဤီ့'
သာ့လုပးသူက

ေခါငး့မေဖားဘဲ

သာ့လုပးသူ

ပခုဵ့ကို

ရြိဳကးရြိဳကးၿပီ့ေတာံ

အသာအယာဆုပးၿပီ့

ငိုေနတယး၈

ခဏၿငိမးေနတယး၈

ေတားေတားေလ့ ၾကာေတာံမြ သာ့လုပးသူက ေခါငး့ေမာံလာတယး၈

ဖို့ဘတငးရငးထဲ ရုတးတရကးပူသျာ့တယး၈ ဘုရာ့ …. ဘုရာ့ ်ဖဴ်ပာလာ့၇
ၾကညး်ပာလာ့၇ ေခၽျ့မေတျ ဘာေတျ ေလြ္ာကး လုပးပါလိမးံ၇ ေ်မ့ကေလ့ေတျ
ငယးၾကပါေသ့တယး၈

'အေဖ'
'ေဟ'
'အေဖကၽျနးေတာံကို သိပးခ္စးတယးမဟုတးလာ့'

'ဒီမြာၾကညးံပါဤီ့ အေဖရာ၇ ၾကညးံပါဤီ့'
သာ့လုပးသူက

ငုိသဵပါနဲ႔

'ေအ့..ေအ့၇ ခ္စးတာေပါံကျာ၇ ခ္စးတာေပါံ'

ပိုကးဆဵအိတး

အညိဳေလ့ထဲကေန

ဓာတးပုဵတစးပုဵကို ဖို့ဘတငးဆီ ထို့်ပေနတယး၈ အလို …. ဒီပုဵေလ့ထဲကဟာ

ဒီလိုပုဵမ္ိဳ့ေလ့

ဘာမေ်ပာ

ဖို့ဘတငး ပ္ာယာခတးသျာ့တယး၈

ဖို့ဘတငးက

'ေဟ-ခမညး့ခမကး'

ဘာေတျက

ရုတးတရကး

'ငါံသာ့ ငါံသာ့ ဘာ်ဖစးတာလဲကျာ၇ အေဖံကိုေ်ပာပါဤီ့၇ အေဖံကို

အေဖံေခၽျ့မ ပဲသိတယး၇ အဲဒီလူေတျက ကၽျနးေတား နဲ႔ ခမညး့ခမကး ေတားရမယးံ

ေ်မ့ေကာငး

တိမွ
း ငးသျာ့ၿပီ့

ညာမေ်ပာနဲ႔ ဖို့ဘတငးေပါငးေပၚ ေခါငး့ တငးၿပီ့ ရြိဳကးႀကီ့တငငး ငိုခ္လိုကးပါေရာ၈

သူ႔သူငယးခ္ငး့ကာ့ရြိတဲံ ကေလ့မလာ့'
'မဟုတးပါဘူ့အေဖရာ၇

အသဵက

အာကာပါလာ့၇

သုဵ့ႏြစးသာ့ေလာကးပဲရြိဤီ့မယး၈

မငး့ငယးငယးကအတိုငး့ပါပဲ

ငါံလူရာ၈

မြနးေပါငးသျာ့ၿပီ့

တို႔လငးမယာ့

ၿပဳဵ့ေနပုဵေတျ

မငး့ငယးငယးကလဲ
အိပးရာေဘ့

ခ္ိတးေထာငးထာ့ပါေသ့ ေမာငးရာ၈
'ကၽျနးေတားံသာ့ေလ့၇ ကၽျနးေတားံသာ့ေလ့'

'အေဖံလိုပဲ

ကၽျနးေတားလဲ

ကၽျနးေတားံသာ့ကို

သိပးခ္စးတယး၇

ကၽျနးေတားံမြာ တစးေယာကးတညး့ရြိတာ'
'ေအ့ပါ ေအ့ပါ'
'ကၽျနးေတားံသာ့ကို ကၽျနးေတားကေလ့လို႔ပဲ ထငးတယး၇ ကၽျနးေတားံသာ့
နဲ႔ ကၽျနးေတားမချဲခ္ငးဘူ့၇ ဒါေပမယးံ သူအေမက ကၽျနးေတားတို႔ သာ့အဖကို
ချဲပစးတယး၇ ကၽျနးေတားံသာ့ကို မိနး့မ ေပ့စာ့ ေတာံမလို႔တဲံ အေဖရဲ႔'
'အာကာံကို …. ဟုတးလာ့၇ ဘယးသူနဲ႔လဲ၇ အာကာပူဆာသလာ့'
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'မဟုတးပါဘူ့အေဖရာ၇

မဟုတးပါဘူ့၇

ကၽျနးေတားံသာ့ေလ့

က

ရညး့စာ့ေတာငး မရြိရြာပါဘူ့၇ ကၽျနးေတား မေ်ပာခ္ငးဘူ့ အေဖရာ ရငးနာတယး၇
ဒါေပမယးံ အေဖံကို

ကၽျနးေတားေ်ပာမယး ကၽျနးေတာံးသာ့ေလ့ ဂ္ပနးသျာ့ဖို႔

ေငျမရြိလို႔ သူကိုယးခႏၶာ ကို ေရာငး့တာေပါံအေဖရာ၇ ွယးတဲံသူက ဂ္ပနးသျာ့ဖို႔
တာွနး ယူတယး၇ ပါ့ရျဲ႔၇ နာ့ရျဲ႔၇ မ္ကးစိေစျနဲ႔ ဘယးေယာက္းာ့မြ မယူခ္ငးတဲံ

မေက္ေတာံဘူ့၇ အေဖကၽျနးေတားံ သာ့ေလ့မြာ သူႀကိဳကးတဲံ ေခ္ာေခ္ာလြလြ
ကေလ့မေလ့ ပိုကးဆဵေတာံ မရြိဘူ့ အေဖရာ၇ ရြိခ္ငးရြိမြာေနား အေဖေနား'
ရြိမယးမထငးပါဘူ့ကျာ၇

ငါံေ်မ့က

အသကးသာႏြစးဆယးေက္ားတာ

ကေလ့လိုပ'ဲ
'ဟုတးတယးေနားအေဖ၇ ကၽျနးေတားသိတယး၇ အေဖလဲ အေဖေ်မ့ေလ့ကို

အူတူတူ ပညာမဲံ သမီ့တစးေယာကးကိုလဲ ေပ့တယး၈
'ကၽျနးေတာံးသာ့ေလ့ အာကာနဲ႔ အဲလို ေကာငးမေလ့မ္ိဳ့နဲ႔ တနးသလာ့၇
ကၽျနးေတားံသာ့ေလ့ ရုပးကေလ့ကို ၾကညးံပါဤီ့၇ သူဘယးႀကိဳကးမြာလဲ အေဖရာ၇
သူဘယးႀကိဳကးမြာလဲ၇ သူဂ္ပနးသျာ့ခ္ငးရြာလို႔၇ ပိုကးဆဵမရြိလို႔၇ အဲဒီပိုကးဆဵကို
ဖေအလုပးတဲံ ငတုဵ့က လူစျမး့လူစမရြိတဲံေကာငးက ရြာမေပ့ႏိုငးလို႔ အေဖရ
သိလာ့'

မေပ့စာ့ခ္ငးဘူ့ မဟုတးလာ့၇ ဟုတးတယး မဟုတးလာ့ဟငး အေဖ'
'အဲသလိုမဟုတးပါဘူ့ကျာ၇ အေဖမေ်ပာတတးပါဘူ့'
'မေ်ပာတတးတာ

ပဲေကာငး့တယး၇

အေဖရာ၇

မေ်ပာတတးတာပဲ

ေကာငး့တယး၇ ေ်ပာတတးလို႔လဲ မရ ေတာံဘူ့ အေဖရ ေမလထဲမြာ မဂၤလာကိစၥ
လုပးဖို႔ အကုနးစီစဤးၿပီ့ၿပီတဲံ၇ အေဖံေခၽျ့မ ဆရာမႀကီ့ကို အေဖ မယုဵေမ့ၾကညး'ံ

'ငါံသာ့ရာ'

ေတားပါကျာ၇ ေတားပါကျာ၇ ေတားပါေတာံ၈ ႏြစးဤီ့ လဤီ့ႀကီ့မြာ သာ့ရယး၈

မ္ကးရညး ေတျေတျက္ေနတဲံသာ့ လုပးသူပခုဵ့ကိုပဲ ဖို့ဘတငး တငး့တငး့
က္ပးက္ပး

ဆုပးထာ့မိတယး၈

်ဖစးမြ်ဖစးရေလကျာ၈

ဖို့ဘတငးသာ့လုပးသူလိုပဲ

ခဵစာ့ရတယး၈ ေ်မ့ကေလ့ကို သာ့ကိုပျာ့အ်ဖစး ဖို့ဘတငးလဲ သိပးခ္စးခဲံတာကို့၈
'အေဖကၽျနးေတားံတုနး့ ကေလ အေဖတို႔က ကၽျနးေတားႀကိဳကးတဲံ မိနး့မနဲ႔
ကၽျနးေတားံစိတးႀကိဳကး ခမး့ခမး့ နာ့နာ့ ေတာငး့ရမး့ေပ့ခဲတ
ံ ာေနား၇ အေဖက
ကၽျနးေတားံအေပၚမြာ တာွနးေက္ခဲံတယး၇ ကၽျနးေတားက ကၽျနးေတား႓ သာ့အေပၚ
တာွနးမေက္ႏိုငးဘူ့ အေဖရ၇ ကၽျနးေတားတာွနးမေက္ဘူ့၈
'မဂၤလာကိစၥအတျကး ကုနးက္စရိတးအာ့လုဵ့ကိုလဲ သူတို႔က ခဵပါမယးတဲံ၇

ဖူ့စာ ပဲလို႔သာ သာ့ သေဘာထာ့ လိုကးပါေတာံ၈ ဖို့ဘတငး မ္ကးႏြာသုတးပွါ
တစးထညးနဲ႔ သာ့လုပးသူရဲ႔ မ္ကးရညးေတျကို တယု တယ သုတးေပ့တယး၈
'သူတို႔်ပနးလာရငး ဘာမြမေ်ပာနဲ႔ေတာံကျာ'
'မေ်ပာပါဘူ့၇ အေဖနဲ႔ႏြစးေယာကးတညး့ မို႔ ကၽျနးေတားေ်ပာတာ၇ အာကာံ
မ္ကးႏြာကို ကၽျနးေတားမၾကညးံတာၾကာၿပီ'
'ေအ့ေပါံကျာ၇ အဲ ေနပါဤီ့၇ ဘယးေတာံကျ၇ ကေလ့ေတျ မဂၤလာကိစၥက'
'ေမလ ေရြ႔လေပါံအေဖရာ'

မိဘွတၱရာ့ငါ့ပါ့ ထဲမြာပါတဲံ ထိမး့်မာ့်ခငး့လြ္ငးဆိုတဲံ ွတၱရာ့ကို ကၽျနးေတား
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အငး့ ….. ေရြ႔လေက္ားရငး ေ်မ့ကေလ့ အာကာနဲ႔ ဖို့ဘတငး ချဲရေတာံ
မြာပါလာ့၈

မေအံဆီက

ေ်မ့နဲ႔ချဲရမယးံ
တေတျ့ေတျ့

အေရ့ကို

်ဖစးေနတုနး့

ဧၿပီတစးလလုဵ့

ရုတးတရကး

ဖို့ဘတငး

တငိုငးငိုငး

အလ္ငးချဲလိုကးရသူက

အပ္ိဳႀကီ့

ေဒၚခငးေလ့ ်ဖစးသျာ့ခဲံရြာတယး၈
မေမြ္ားလငးံဘဲ မယဤးမျနး တစးေယာကး ခ္စးသူေနာကး ကို လိုကးေ်ပ့
သျာ့ခဲံတယးေလ၈
သမၼတ

ဟိုတယး

ေနရထိုငးရတာ

စာ့ရတဲံဘွကေန

မဂၤလာခနး့မရဲ႔

ထိပးဆုဵ့

သကးေသာငးံသကးသာ

ဒီေကာငးမ္ကးမြနးေအာကးက

မေအေခၽျတာေကၽျ့သမြ္

ဟငး့ေကာငး့ႀကိဳကးတဲံ
စာ့ၿပီ့

အာကာ

ဟငး့နဲ႔

တစးေယာကး

ႀကိဳကးသလိုသုဵ့ႏိုငးေတာံမယးံအတျကး၈

အတျကးေပါငး့မ္ာ့စျာနဲ႔ ေ်မ့ကေလ့ အာကာ ၿပဳဵ့ခ္ငးၿပဳဵ့ခ္ငးႏုိငးမြာေပါံေလ၈
သူ႔ေဘ့က

ကုသိုလးကဵဆို့

ရြာတဲံ

ပါ့ရျဲ႔ရျဲ႔၇

အရုပးဆို့ဆို့

ပညာမတတးတဲံ ကေလ့မ ေလ့ကို သူခ္စးခ္ငး ခ္စးႏိုငးမြာေပါံ၈ ခ္စးႏိုငးပါေစကျာ၈

စာ့ပျွ
ဲ ိုငး့ႀကီ့ရဲ႔

မရြိလိုကးတာ၈

စိတးေတျ

ၿပဳဵ့ရကး

မ္ကးလုဵ့ေတျမြာ
ပါေပဗ္ာ၈

မ္ကးရညးွဲ

ေခၽျ့မေဘ့က

ေနသလာ့၈

ဟိုကေလ့

မေလ့ရဲ႔

မိဘမ္ာ့ကလဲ ၿပဳဵ့ႏိုငးၾကပါတယး၈ မၿပဳဵ့ရကးႏိုငးတာက သတို႔သာ့ အေဖပါပဲကျာ၈
မဂၤလာစငး်မငးံေပၚမြာ
(အလ္ငးကေတာံ

လကး်ဖနး႔ခဵၿပီ့

နပးတိုငး့ဟငး့ေကာငး့

'က္ကးသေရထျနး့်ဖာ

သူ႔အစးကို

အပ္ိဳရဵလုပးေနၾကတဲံ
ဒီကေလ့မ

နဲ႔

အႁမႊာညီအစးမေတာငး

ယူရပါံမလာ့ဆိုၿပီ့

ငိုလိုကး

ေမာငးအာကာႏြငးံ

တငးံမ္ိဳ့စုဵညီ

မို့မို့ၾကညးတို႔

ဆိုတာဟာ

နာ့ေထာငးလို႔

ႏြစး်ဖာေဆာငး့ႏြငး့'

က္ဤး့က္ပး ေနတယး၈ သူ႔ေဘ့က သာ့လုပးသူလဲ သူ႔လိုပဲ ်ဖစးေနဟနးတူတယး၈
ေခၽျ့မကေတာံ

မုနး႔ဖို့

ငါံေ်မ့ စိတးခ္မး့သာပါေစ၈ အဘို့ေတာံ ဒါပဲေ်ပာတတးတယး၈

ကုလာ့ထိုငးတစးလုဵ့ မြာ ဖို့ဘတငးတစးေယာကး ေတာငးံေတာငးံႀကီ့ ထိုငးေနတယး၈
ဖို့ဘတငး

အိပးရတဲံဘွကေန သီ့သနး႔အိပးခနး့နဲ႔၇ ေရခ္ိဳ့ခနး့နဲ႔ ေနရေတာံမယးံအတျကး၇

ဖို့ဘတငး

နာ့မလညးတဲံ

ေတာံေကာငး့သာ့၈

ရတုပိုဒးစုဵ

ဟုတးတာေတျေရာ၇

မဟုတးတာေတျေရာ

ေ်မႇာကးပငးံ

ေရ့ထာ့တဲံ ဒီရတုမ္ိဳ့ ဖို့ဘတငးတို႔ ေခတး မဂၤလာလကးထပးပျဲေတျမြာ မရြိခဲံပါဘူ့၈
မဂၤလာ

ဘိသိကးသျနး့ၿပီ့

လကးထပး

ေငျဖလာ့ႀကီ့ထဲက

မဂၤလာေရထဲမြာ

လကးထပးေပ့တာပဲရြိတယး၈
ၿပီ့ေတာံ ရပးမိရပးဖ တစးေယာကး မဂၤလာစကာ့ေ်ပာတယး၈ လငးွ
ံ တၱရာ့၇

ယိုလိုကးၾကတာ) ၿပဵဳ့လို႔၈ သူတို႔ညီအစးမ လိုခ္ငးလြတဲံ ဘာ အက္ႌ ဆိုလာ့

မယာ့ွတၱရာ့

ႏြစးေထာငးေက္ားတနး ေတျကို ွတးရလို႔လာ့ေတာံ မဆိုႏိုငးဘူ့၈

တညးေဆာကးၾကဖို႔ ဆုဵ့မစကာ့ ပါပဲ၈ ဒီလိုမ္ိဳ့ မဂၤလာခနး့မတို႔၇ ဟိုတယးတို႔လဲ

သတို႔သာ့ ေ်မ့အာကာ ကေတာံ သူ႔နဂိုမူလမ္ကးႏြာထာ့ေလ့ အတိုငး့
ခပးၿပဳဵ့ၿပဳဵ့ေလ့ပါပဲ၈ ထူ့ၿပီ့ ၿပဳဵ့တာေတာံ သူသျာ့ခ္ငးတဲံ ဂ္ပနး သျာ့ရေတာံမယး
အတျကး

ွရနးတာကို

်ခငးေထာငးနဲ႔

အခနး့လုပးၿပီ့

မလျတး

မလပး

မငြာ့ရပါဘူ့၈

ေတျကို
မိနး့ကေလ့

ေ်ပာ်ပၿပီ့
အိမးေရြ႔

သာယာတဲံ
မ႑ပးထို့

အိမးေထာငးတစးခုကို

လိုကးတာပါပဲ၈

မ႑ပးလဲ

ကိုယးံရပးရျာက ွိုငး့ေဆာကးေပ့ ၾကတာပါပဲ၈ ေကာကးညႇငး့ေပါငး့နဲ႔ အေၾကား
အွေကၽျ့၇ ၿပီ့တာပဲ၈
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ဒီမြာေတာံဗ္ာ၇ ခနး့မ ဟိုတယးရဖို႔ ငြာ့ရတာ ကိုက ေခၽျ့မ ပ္ာပ္ာ
ေနာကးလို႔၈

တစးလေလာကး

ရကးႀကိဳခ္ိတး

ရတာတဲံ၈

ၿပီ့ေတာံ

မဂၤလာ

မေဆာငးခငး ေကာငးမေလ့ အိမးမြာ လုပးတဲံ ေစံစပးလကးစျပးလဲတယးဆိုတာ
ရြိေသ့ဗ္ာ့၈
မဂၤလာမေဆာငးခငး ေစံစပးတယး၈ ေ်ပာဆိုတယး ဆိုတာ ဖို့ဘတငးတို႔
တုနး့ကလဲ

ရြိပါတယး၈

လူႀကီ့လႊတး်မနး့တယးေခၚတာေပါံ၈

မိနး့ကေလ့

မိဘေတျဆီကို လူႀကီ့စုဵရာနဲ႔ ေယာက္းာ့ေလ့ မိဘက သျာ့ၿပီ့ ေတာငး့ရမး့
ေ်ပာဆိုတာေပါံ၈

ဟိုဘကး

မိဘက

သေဘာတူၾကညး်ဖဴတယးဆိုရငး

ၿပီ့ၿပီ၈

တစးခါတညး့ မဂၤလာရကး သတးရငးသတး၇ ဒါမြမဟုတး ေန႔ေကာငး့ရကးသာ
ေဗဒငးဆရာ ေတျ ဘာေတျနဲ႔ ေရျ့ခ္ငး ေရျ့တယး၈ ေနားကမြ မဂၤလာရကးသတးမယး၇
ဒါပဲ၈ ေနာကးမဂၤလာရကး က္မြ စီစဤးစရာေတျရြိတာ စီစဤးၿပီ့ မဂၤလာေဆာငး
လိုကးၾက၇ ဒါပဲ၈ ဘာလကးစျပးမြ မလဲရပါဘူ့ဗ္ာ၈

အပိုငး့ (၀၃)

ဒီမြာေတာံ

လကးစျပး

လဲရသတဲံ၈

ဘယးသူ

ေတျကမ္ာ့

စၿပီ့

တီထျငးလိုကးၾကတယး မသိပါဘူ့၈
လကးစျပးလဲဖို႔အတျကးလဲ ေခၽျ့မမြာ ပ္ာလို႔၈ ဟိုဘကးက စိနးလကးစျပး
ဆိုတာ စိနးမရြိတဲံ စိနးပျဲစာ့၇ ေက္ာကးပျဲစာ့ ေခၽျ့မမြာ နီလာလကးစျပးေလ့တစးကျငး့
ႀကဵရဖနးရေတာံ တာေပါံ၈ ၿပီ့ေတာံ တီ့ွိုငး့ ကိစၥ တဲံ၈ မဂၤလာအခါေတား ေပ့တဲံ
+++++

အဆိုေတားငြာ့ဖို႔၇ ရတုပိုဒးစုဵအပးဖို႔၇ ဘိသိကးဆရာငြာ့ဖို႔၇ အခမး့အနာ့မြဴ့ ငြာ့ဖို႔၇
အကုနးရကးႀကိဳ

ခ္ိတးရတာေတျတဲံဗ္ာ့၈

ဟိုဘကးက

ပိုကးဆဵပဲထုတးေပ့တာ၈

ေခၽျ့မနဲ႔ သူ႔သူငယးခ္ငး့ ႏြစးေယာကး က လုပးအာ့စိုကးၿပီ့ ေ်ပ့လိုကး လႊာ့လိုကး
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ရတဲံ အမ္ိဳ့၈ အဲ..အဲ.. သတို႔သမီ့ကို မိတးကပး်ပငးဖို႔၇ ဆဵထုဵ့ ထုဵ့ဖို႔ဆိုတာလဲ

လကးဖကးမြ

မရြိဘူ့၈

ေစ့္ႀကီ့ေပ့ ငြာ့ရေသ့ဗ္ာ၈

ေမျ့မယးံ

မုနး႔ေတျကို

မဂၤလာေဆာငးမယးံ ရကး မတိုငးခငး အွငးေန႔ေပါံ၈ အွငးေန႔မြာ မ႑ပး
ကနာ့ဆငး၇ ေနာကးေန႔နဵနကး မဂၤလာေဆာငး လာမယးံလူေတျကမး့ဖို႔ သေ်ပနဲ႔
ေငျပနး့ေရာၿပီ

ေအာငးပနး့စညး့တဲံအလုပးကို

ဘယးေလာကးရိုငး့သလဲဆိုေတာံ ေကၽျ့မယးံ

စာ့ပျဲေပၚတငးၿပီ့

အွတးေတျနဲ႔အုပးထာ့တာ၈

မစာ့ရေသ့ဘူ့တဲံ၈

အိ.ု .ဖို့ဘတငးတို႔ေခတးတုနး့က ဒါေလာကး ဇာမခ္ဲ႔ခဲံပါဘူ့ဗ္ာ၈

ေရႊပနး့၇

ၿပီ့ေတာံ

သူတို႔စာ့ခိုငး့မြ

စာ့ရမြာတဲံ၈

ေတားေတားရိုငး့

တဲံအစီအစဤးပါဗ္ာ၈

ဖို့ဘတငး ဘယးလိုမြ သေဘာမက္ဘူ့၈

အပ္ိဳေတျကလုပး၈

ေခၽျ့မခိုငး့လို႔ ွတးထာ့ရတဲံ သာ့နဲ႔ဆငးတူ ေယာပုို့ ပုဆို့ ဆိုတာႀကီ့

အဲ..ခ္ကးတဲံ ်ပဳတးတဲံလူေတျက ခ္ကး်ပဳတးၾကေပါံ၈ ထမငး့ေကၽျ့ေလ၈ ထမငး့ေကၽျ့

ကလဲ ေလ့ၿပီ့ ယာ့ယဵေနသလိုပဲ၈ သူတို႔အစီအစဤးကလဲ မၿပီ့ႏိုငးေသ့ဘူ့၈

ေဆာငးၾကတာပဲ၈ ဖို့ဘတငးတို႔တုနး့ကေတာံ ထမငး့စာ့ၿပီ့မြ လကးဖကးရညးၾကမး့

ဖို့ဘတငးက ဆာတာတာနဲ႔ ရငးထဲ ကတုနးကယငးႀကီ့ ်ဖစးေနၿပီ၈ နဵနကးက

နဲ႔ ကျမး့၇ ေဆ့၇ လကးဖကး ေပါံ၈ စာ့ဖို႔ ေသာကးဖို႔ကို ေဟာဒီလိုလဲ ငုတးတုတးႀကီ့

လကးဖကးရညးၾကမး့ေလ့ တစးချကးႏြစးချကးပဲ ေသာကးခဲံရတာ၈ မဂၤလာအခ္ိနးက

အဆာခဵၿပီ့ ထိုငးေစာငံးေနရာ မလိုပါဘူ့ဗ္ာ၈ နဵနကး ေ်ခာကးနာရီ ေလာကးစၿပီ့

ကို့နာရီဆိုေတာံ ဖို့ဘတငး ကို ဘယးသူမြလဲ ပဲ်ပဳတးွယးမေပ့ ႏိုငးၾကဘူ့၈

ဧညးံပရိတးသတးလာတာနဲ႔ ထမငး့ တနး့ေကၽျ့ တာပဲ၈ ႀကိဳကးသေလာကး အွစာ့၇

သူတို႔အစီအစဤးေတျနဲ႔

ၿပီ့ေတာံမြ လကးဖကးရညးၾကမး့ွိုငး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ထိုငးရုဵပဲ၈

ၿငိမးေနရတာေပါံ၈

သတို႔သာ့၇ သတို႔သမီ့လဲ ေတားရုဵသငးံရုဵ ်ပငးဆငးွတးစာ့ၿပီ့ မ႑ပးထဲ

ဖို့ဘတငး

သူတို႔

ေမာေနၾကတာ

ဧညးံပရိတးသတးဘကးကို

အသာေလြ္ာကးၾကညးံတယး၈

ကိုယးံတိုကးကလူေတျ

ေန႔လယး

ေတျ႔တဲံလူကေတာံ ဟို့ေအာကးဆုဵ့ ထပးက ေ်မပိုငးရြငး ေမရီဆိုတဲံ မိနး့မွွဗ္ာ့၈

ကနးေတာံၿပီ့

ႏြစးခ္ကးေလာကး

ဘိသိကးဆရာက

ဧညးံသညးကန
ု းမြ

လူႀကီ့စုဵရာ

လကးထပးေပ့တာတို႔၇

သို႔

ဆုဵ့မစကာ့

ေ်ပာတာတို႔လုပးတာ၈
ဒီမြာေတာံဗ္ာ၇

ဖို့ဘတငး

ကို

မ်မငးဘူ့၈

ေပါံ

ေၾသား

….

အလ္ငးဆုဵ့

မ္ကးႏြာတေမာံးေမားံနဲ႔ မဂၤလာစငး်မငးံဆီပဲ

လြမး့ၾကညးံေနတယး၈ ်ဖဴ်ပာတို႔၇ ၾကညး်ပာ တို႔ အေ်ပာကေတာံ ဒီမိနး့မဟာ
ဒီဟိုတယးခနး့

ထဲေရာကးကတညး့က

အလုပးတစးခု၈

သူတို႔ထျကးလာ်ပနးေတာံ

သတို႔သမီ့ေစာငးံရတာ
ပနး့ကုဵ့စျပး၇

သူက

ေတျ႔်ငာ့

ကိုယးံမယး

သငးံေတားရာ ထိုငးေနတာပါပဲ၈ မဂၤလာစငး်မငးံ ေတျ ဘာေတျလဲ မရြိပါဘူ့၈
နာရီ်ပနး

ေတျ႔လို

ဆိုေတာံ

သူတို႔အေၾကာငး့

စာစပးတာေတျကိုဆို၇

သတို႔သာ့၇
သူတို႔ကို

ဘိသိကးဆရာက

ေလရြညးရြညးနဲ႔ေ်ပာ၈ သူတို႔လုပးခ္ငးရာလုပးေနတဲံ အခ္ိနးမြာ ဧညးံပရိတးသပးက
ေၾကာငးေတာငးေတာငးႀကီ့

ထိုငးေနရတာ၈

စာ့ပျဲေပၚမြာ

ဘာကျမး့၇

အငးမတနး စပးစုသတဲံ၈ အငး့.. သူ႔ွါသနာနဲ႔ သူေပါံေလ၈ အဲ … ဆနးနီ … ဆနးနီ၈
သူ႔သာ့ ဆနးနီေလ့ မ်မငးပါလာ့၈ ဒီေကာငး ဘယးနာ့မြာ ဘာေတျ လုပးေပ့
ေနရြာပါလိမးံ၈
မဂၤလာေဆာငးနဲ႔

မဂၤလာေဆာငးမတိုငးခငးကတညး့က
ဆိုငးတာေရာ၇

မဆိင
ု းတာ

ေရာ

အိမးမြာလာၿပီ့

လာလုပးေပ့ေနရြာတာ၈

ေဆ့၇
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အလ္ငးဘွ ကဵေလ့ မေကာငး့ရြာလို႔သာ ဒီဘွမြာေတာံ အလျနး စိတးေကာငး့

'ယခုအခ္ိနးကစၿပီ့ မဂၤလာေမာငးႏြဵက ဧညးခ
ံ ဵေကၽျ့ေမျ့တဲံ မဂၤလာစာ့ေသာကး

ရြိတဲံကေလ့၈

ဖျယးရာမ္ာ့ကို ေပ္ားရႊငးစာ သုဵ့ေဆာငး ႏိုငးၾကပါၿပီခငးဗ္ာ့'

အဲမာ…အဵမာ၇ ဟိုစာ့ပျဲမြာ ငါံလူ ေမာငးွငး့ေအာငးတို႔ မိသာ့စုပါလာ့၈

ေဟာ

….

စာ့လို႔ရေၾကာငး့

ေၾကညာၿပီ၈

ေၾကညာသဵေတာငး

တနဂၤေႏျဆိုေတာံ မိနး့မေတျေရာ၇ ကေလ့ ေတျေရာ ေခၚလာတယးနဲ႔တူတယး၈

မဆုဵ့ေသ့ဘူ့၇ ခုနက တုတးတုတးမြ္မလႈပး ၿငိမးသကးေနတဲံ ခနး့မႀကီ့ထဲမြာ ဇျနး့သဵ၇

ငါံလူကိုေတာံ

ပနး့ကဵသဵ ေတျ ပျကးပျကးကို ညဵသျာ့တာပါပဲလာ့၈

သေဘာက္သေဟံ၇

စာသငးသျာ့သျာ့ေနတဲံ

အွတးအစာ့

ေလ့နဲ႔ပဲ၈ သူွတးေနက္ တိုကးပုဵ မီ့ခို့ေရာငးေလ့ပဲ၈ ထူ့ေထျွတးစာ့မလာပါဘူ့၈
အဲဒီေတာံ ေနရ ထိုငးရတာ ဘယးေလာကး ေပါံပါ့လာ့၇ သူ႔မိနး့မေလ့ကလဲ
ရို့ရို့ေလ့ပဲ၈

ဟိုမိနး့မွွ

ဆနးနီ႔

အေမ

လိုေတာငး

မိတးကပးရဲရဲႀကီ့ေတျ

ဘာေတျမလိမး့ဘူ့၈ အငး့ ….. ငါံလူ ေမာငးွငး့ေအာငးလဲ ကျမး့ခ္ညး့ ဖိွါ့ ေနပုဵ
ေထာကး ေတာံ ဆာေနၿပီထငးတယး၈ ဟုတးတာေပါံ ဆာမြာေပါံ၈ ကေလ့ေတျ
ခမ္ာလဲ ဆာၾကမြာေပါံ၈

သာ့လုပးသူက

ပနး့ကနးေတျေပၚ

အုပးထာ့တဲံ

အွတးပါ့ေလ့ေတျ

ဆျဲဖယးလိုကးတယး၈ ကဲ ….. ၾကညးံရေအာငး၇ မဂၤလာ စာ့ေသာကးဖျယးရာဆိုတာ
ဘယးလိုဟာေတျပါလိမးံ၈
'အေဖ..ေရာံ..စာ့'
သာ့လုပးက ေပါငးမုနး႔ ေထာငးံခၽျနးေလ့ တစးခုယူေပ့တယး၈ ဘာမ္ာ့လဲ၇

အဲ …… ေနဤီ့၇ ေနဤီ့၈ အပ္ိဳႀကီ့ေရာ …. ဟိုအပ္ိဳႀကီ့ မ်မငးပါလာ့၇

စာ့စမး့မယး၈ ေၾသား …… ၾကာ့ထဲမြာ အသာ့ နဲ႔ တူပါရဲ႔၈ ငနးၿငိ ငနးၿငိနဲ႔

ဟိုတေလာက တူမေယာက္းာ့ ေနာကးလိုကးေ်ပ့လိုကး တူမစိတးနဲ႔ အိပးရာထဲ

တယးမေကာငး့ လြပါဘူ့၈ ေပါငးမုနး႔က ပါ့လိုကးတာဆိုတာ ႏြစးခု ထပးထာ့ တယး

လဲသျာ့ရြာေသ့တာ၈ ေနေတာံ ေကာငး့ပါၿပီ၈ ေစ့္ေတျဘာေတျ သျာ့တာ ်ပနးတာ

လို႔ေတာငး မထငးရဘူ့၈

်မငးပါတယး၇ ဘာလို႔ မလာပါလိမးံ၇ အငး့ …… တနးေတာံ ဒီပျဲမ္ိဳ့ေတျကို ်မငးရငး
သူ႔တူမကို သတိရမြာ စို့လို႔ထငးတယး၈ ခမ္ာမလဲ ပစးတိုငး့ေထာငး ရုပးႀကိဳ့ရႈပး

'ေအ့…ေအ့'

မိေတာံ ဒုကၡ ခဵေနရ ရြာၿပီ၈
ဟိ.ု .မလတးနဲ႔

'အေဖ…ေကားဖီေသာကးမယးမဟုတးလာ့'

ဆရာႀကီ့တို႔

လငးမယာ့ကေတာံ

မေန႔ညက

သာ့လုပးတဲံသူက

ေကားဖီကို

ခ္ကးခ္ငး့ထညးံ

ေပ့လိုကးမရဘူ့၇

လကးဖျဲ႔လာေပ့ၿပီ့ ေတာငး့ပနး သျာ့တယး၈ သူတို႔က တနဂၤေႏျဆို ဘယးသာေရ့

စာ့ပျဲေပၚက ချကးေတျထဲက သၾကာ့ေတျ ႏျာ့ႏို႔ေတျ အဖို့ႀကီ့ ေပ့ၿပီ့၇ ငြာ့ထာ့

နာေရ့မြ သျာ့လို႔မရလို႔ပါတဲံ၈ တနဂၤေႏျမြာ က္ဴရြငးေတျ တေနကုနး အခ္ိနး်ပညးံမို႔

ရၿပီ့ေတာံ ေကားဖီကို ကိုယးံဟာကိုယး ေဖ္ားေသာကးရတဲံ၇ ဟုတးေသ့ ပါဘူ့၈

ပါတဲံ၈ ဟုတးတာေပါံေလ၇ ကိုယးံကိစၥနဲ႔ကိုယး အခ္ိနး်ပညးံ ရုနး့ကနးေနၾကရတာကို့၇

သာ့လုပးတဲံသူ

အေဖ္ားညံဵလို႔နဲ႔တူပါရဲ႔၈

ေကားဖီကလဲ

ေပါံရႊတးရႊတး

က္ဲတဲတဲနဲ႔၇ အိမးက ေခၽျ့မ ေကားဖီ ထကးေတာငး ဆို့ေသ့တယး၈
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သာ့လုပးသူက မုနး႔တစးခုေပ့်ပနးတယး၈ ဘာလဲဆိုေတာံ အသာ့အစာ
သျတးမုနး႔ပဲ၈

ဒါကေတာံ

မုနး႔ေ်ခာကး

ထဲ

ထညးံသျတးထာ့တာ၈ ဖို့ဘတငး

မႀကိဳကးလြဘူ့၈ မုနး႔က ႏုလိုကးတာ မုနး႔စမုနး႔နေတျ အကနုးေၾကၿပီ ရငးဘတးေပၚ
က္ကုနးတယး၈

မီ့ေရာငး ေပ္ာကးသျာ့မြ သာ့လုပးသူ ကို ဖို့ဘတငး တို့တို့ကပးေမ့ရတယး၈
ဘာလဲလို႔၈
ဗီျဒီယုိရိုကးတာေပါံ

'ဒါကိတး႔မုနး႔လာ့၇ ငါကိတး မုနး႔စာ့မယးကျာ'

သာ့ကို

ေ်ပာေတာံ

သာ့က

အေဖရာ၈

အငး့

ကိတးမုနး႔အွိုငး့ကို

ဓာ့နဲ႔

လြီ့ေပ့တယး၈ အငး့.. ဒါတစးခုေတာံ မဆို့ပါဘူ့ ခပးခ္ိဳခ္ိဳကေလ့၈ ဖို့ဘတငး

တီဗျီရိုကးတာေပါံ၈

'ေဟ…တယးဟုတးပါလာ့ကျ၇ ဓာတးပုဵရိုကးစရာ မလိုပါဘူ့ေပါံ၇ ဟုတးလာ့'
'ဓာတးပုဵလဲရိုကးတာပါပဲ၇ ဟိုမြာေလ၇ ၿပီ့ရငး ကၽျနးေတားတို႔ ရိုကးရဤီ့မြာေပါံ'
'ပိုကးဆဵကုနးေအာငးကျာ၇ တစးခုေတားေရာေပါံ'

စာ့လို႔ ရတယး၈
ကိတးမုနး႔ေလ့ တစးကိုကး၇ ေကားဖီေလ့ တစးက္ိဳကးနဲ႔ စာ့လို႔မြမဆုဵ့ခငး

ႀကဵဖနးၿပီ့

ပိုကးဆဵအကုနး

ကို

ရြာေနၾကတာပါပဲ၇

စာ့ပျဲထို့ေတျ ေရာကးလာၿပီ ခုနက ႏို႔ချကးေတျ သၾကာ့ချကးေတျ၇ ေကားဖီချကးေတျ

မဂၤလာေဆာငးတုနး့ကမ္ာ့

ဓာတးပုဵရိုကးတာကို

လာခ္သလိုမ္ိဳ့ ေွၚခနဲ၇ ေွါခနဲနဲ႔ လာခ္ကုနးတယး၈

ဓာတးပုဵရိုကးခဵရမြာ

မရိုကးၾကဘူ့၈

ဗုေဒၶါ ….. ဘယးလိုလဲဟ၇ အပူနဲ႔အေအ့ ႏြစးခုတျဲေကၽျ့တာ ဖို့ဘတငး

မ္ကးလုဵ့ေတျ

်ပာ့သျာ့တယး၈

ရငးထဲလဲ

ထိတးခနဲ်ဖစးၿပီ့ မီ့ေရာငးကို လကးကာလိုကးေတာံ 'အေဖ လကးခ္ ေလ၇ ဗီျဒီယုိ
တဲံ၈

သာ့လုပးသူရဲ႔

အေရ့တႀကီ့

ေခတးမစာ့ေသ့

ဓာတးပုဵရိုကးတဲံ

အလုပး

ဘူ့၈
ဟာ

ေလားလညးတဲံ အလုပးလိုလို၇ ရြကးစရာ အလုပးလိုလိုပဲ၈
အိမးေထာငးက္ၿပီ့

သုဵ့ေလ့ႏြစးရြိမြ

ဓာတးပုဵတိုကး

လူသိမြာစို့လို႔ ဓာတးပုဵတိုကးထဲ လူမ်မငးေအာငး ွငးရတယး၈ ရိုကးေတာံ လဲ

သာ့လုပးသူကို စကာ့်ပနးမလို႔ရြိေသ့ မ္ကးစိထဲ မီ့ေရာငး ွငး့ခနဲ
ဖို့ဘတငး

ဖို့ဘတငးတို႔

ေထာငးတဲံ သူငယးခ္ငး့က ဇျတးေခၚလို႔ သျာ့ရိုကး ပါတယး၈ လငးမယာ့ႏြစးေယာကး

'အေဖ ……… ေရခဲမုနး႔စာ့လိုကးဤီ့ ေပ္ားကုနးလိမးံမယး'

လကးသျာ့တာေၾကာငးံ

ရြကးလို႔

ဖို့ဘတငးတို႔ဆို

ဒီတစးခါ ႀကဳဵဖူ့ေသ့ စာ့တတးေပါငးဗ္ာ၈

ရိုကးေနတယး'

…..

ဒီအခမး့အနာ့ ကို တီဗျီမြာ ်ပနးၾကညံးလို႔၄ေအာငး ရိုကးတာေလ'

ဖို့ဘတငး မေနႏိုငးေတာံဘူ့၇ ပနး့ကနးတစးခု ထဲမြာ ကိနးမုနး႔အွိုငး့
တစးခု်မငးတာနဲ႔

မီ့ေရာငးေတျက ဖို့ဘတငးတို႔ စာ့ပျဲႀကီ့ တစးခုလုဵ့ ထိနးထိနးလငး့လို႔၈

အမိနး႔ေတျေၾကာငးံ

ဘာရယးမသိဘဲ ဖို့ဘတငး လကးခ္ လိုကးရတယး၈

ရြကးလိုကးတာ၈

ဓာတးပုဵရလာေတာံ

ေတားေတားနဲ႔

သူမ္ာ့ေတျ

မ်ပွဵံဘူ့၈

အငး့ဒီေခတးနဲ႔ေတာံ ကျာကုနးၿပီ၇ ကျာကုနးၿပီ၈
'ကဲ

…..ေဖႀကီ့၇

လာ-လာ၇

အေပါကးွသျာ့စို႔

ဧညးံသညးေတျ

ထျကးကုနးၿပီ'
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ေခၽျ့မနဲ႔ ဟိုဘကးက ခမညး့ခမကးေတျ ပ္ာယာပ္ာယာ ထကုနးေတာံမြ
ဖို့ဘတငး ပရိတးသကးကို ၾကညးံမိတယး၈ ဟငး..ဟုတးသာ့ပါလာ့၈ ်ပနးကုနးၿပီဗ္

မဟုတးေသ့ပါဘူ့၈

ရုတးပ္ကး

ဆငး့ပ္ကး

ႏိုငးလုိကးတာဗ္ာ၈

ဧညးံသညးေတျက ်ပနးတာမြ ဒေရာေသာပါ့ ထ်ပနးၾကတာ၈ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့
လဲ မစာ့မေသာကးၾကနဲ႔၈ ဘယးလိုဟာေတျရယး မသိပါဘူ့၈

ကိုယးံပိုကးဆဵနဲ႔ကိုယး

တစးခဏခ္ငး့မြာ

ဧညးံသညး

ေတျ

ရြငး့သျာ့တယး၈

ဧညးံသညးေတျ

ကုနးတာနဲ႔ သတို႔သာ့ သတို႔သမီ့ ေရာ ႏြစးဖကးမိဘေရာ မဂၤလာစငး်မငးံဆီ

'အေဖ ဒီမြာထိုငးေနခဲံေနား၇ ဧညးံသညးေတျ ကၽျနးေတားတို႔ သျာ့ႏႈတဆ
း တး

ပ္ာယီ့ပ္ာယာ ေ်ပ့လာၾက်ပနးတယး၈

ရဤီ့မယး'

'ေနပါဤီ့၇ ေနပါဤီ့၇ ခဏေလ့ အဲဒီစာလုဵ့ေတျ မ်ဖဳတးပါနဲ႔ဤီ့'

ဖို့ဘတငး ေခါငး့ညိတး်ပၿပီ့ ေနရစးခဲံရတယး၈ ဧညးံသညးေတျ ်ပနးတာကို
အေပါကးွက ႏႈတးဆကးရမတဲံ၈ အငး့ ….. ကိုယးံဓေလံနဲ႔ ကိုယးေပါံေလကျာ၈
ေဟာဟိုမြာ

ဆနးနီပါလာ့

ဒီေကာငး

ဘာလုပးတာလဲ၈

ေခၽျ့မက အသဵစူ့စူ့နဲ႔ မဂၤလာစငး်မငးံဆီ လြမး့ေအားတယး၈ ဟုတးသာ့ပဲ
မဂၤလာစငး်မငးံေနာကးက အာကာ တို႔ နာမညးေတျကို ဟိုတယး အမႈထမး့က
်ဖဳတးေနၿပီ၈

ႂကျပးႂကျပးအိတးတစးလုဵ့ နဲ႔ စာ့ပျဲေပၚက က္နးတဲံ မုနး႔ေတျ လိုကးထညးံေနပါလာ့၇
ထညးံတာမြ အ်ပနး၈ တစးစာ့ပျဲၿပီ့ တစးစာ့ပျဲ ကူ့ၿပီ့ အ်မနးထညးံေနတာ ဆနးနီ
တစးေယာကးတညး့လဲ
တူမေလ့ေတျေရာ

မဟုတးဘူ့၇
ႂကျပးႂကျပးအိတး

ေခၽျ့မဘကးက
တစးလုဵ့စီနဲ႔၇

မုနး႔ေတျ

တူေလ့ေတျ၇

'်မနး်မနး

အဲ ….. သူတို႔က အိတးေတျထဲ ထညးံေနတဲံ အခ္ိနးမြာ စာ့ပျဲထို့
ေတျကလဲ ေနာကးက က္ာ့လိုကးသလို စာ့ပျဲ ေပၚ က မုနး႔ပနး့ကနး အက္နးေတျကို
သိမး့ၾကသဗ္ာ့၈

တစးစျနး့တစးစ ၾကာ့လိုကးရတာ အၿပီ့သကးေတာံ ဒါကို့၈

ေနာကးမဂၤလာ

ေၾသား …. ဒီလိုလာ့၇ ်ဖစးမြ်ဖစးရေလကျာ၈ ကသုတးကရကး ရြိလုိကးတာ၈
ဒီခနး့မသုဵ့ချငးံကို

ႏြစးနာရီ

ပဲ

ရြိတာကို့၈

သူ႔စညး့ကမး့နဲ႔

သူဆိုေတာံလဲ

ဟုတးတာေပါံေလ၈ ၾကညးံပါလာ့၈ မဂၤလာစငး်မငးံေနာကးက အာကာ တို႔ နာမညး
ေတျ ်ဖဳတးၿပီ၈ တ်ခာ့စုဵတျဲ နာမညးတပးဖို႔လုပးတဲံ အမႈထမး့က လုပးေနသလို၇
စာ့ပျဲေတျကို

်ပနး်ပငး

တဲံ

အလုပးကို

လုပးတဲံ

အမႈထမး့ေတျကလဲ

လုပးကုနးေနၾကၿပီေလ၈ အငး့ ……. သူတို႔ကေတာံ ရို့ေနၿပီ ရြိမြာေပါံ၈

ေၾသား…ဟုတးၿပီ၇ ဟုတးၿပီ၈ ဖို့ဘတငးသီၿပီ၈ မဂၤလာေဆာငး မတိုငးခငး
တစးရကးက ဆနးနီတုိ႔၇ သူ႔တူ တူမ ေတျ တို႔ကို ေခၽျ့မ သငးတနး့ေပ့ေနသဵ

ကၽျနးေတားတို႔ကလဲ

ပျဲတစးပျဲအတျကး ်ပငးရမြာ ရြိေသ့တယး'

လုိကးထညးံ

ေနၾကတာပဲ၈

လုပးေပ့ပါေနား၇

ေ်မ့အာကာ

တို႔

စုဵတျဲနဲ႔

သာ့မိသာ့စုနဲ႔

ဖို့ဘတငးနဲ႔

ဓာတးပုဵ

တစးပုဵရိုကးၾကေသ့တယး၈ ဖို့ဘတငးမြာ မဆီမဆိုငး ေခၽျ့မအေမ မငး့ကေတား
ဘုရာ့အမႀကီ့ကို သတိသျာ့ရမိတယး၈ သူလဲ ေ်မ့ကေလ့ပဲ၈ ဒီပျဲကို သူလာခ္ငး
မြာေပါံ၈

ေခၽျ့မနဲ႔

ေမာငးႏြမ

ညီအမေတျက

တညီတညႊတးတညး့
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စညး့ေွ့တိုငးပငးၿပီ့

မလာ

ေစရတဲံ၈

သာ့သမီ့မ္ာ့

မေသခငးကတညး့က

ေမျ့ေက့္ဇူ့ကို ဆပးၾကတယး၈ အငး့ ….. ဖို့ဘတငးလဲ စိတးေကာ လူေရာ
က္နး့မာေနတဲံ

ကိုယးံကိုယးကို

ေက့္ဇူ့တငးရေသ့တယး၈

ဖို့ဘတငးသာ

မငး့ကေတားႀကီ့ လိုဆိုလဲ သူတို႔ အိမးမြာ ေခ္ာငးထို့ပစးခဲံၾကမြာပါ၈ ေ်မ့ကေလ့ပျဲ
ကို ဖို့ဘတငး တကးချငးံရမြာမဟုတးဘူ့၈
'ကဲ …. ကဲ လာလာ၇ သျာ့ၾကမယး၇ သမီ့တို႔ ဘို့ဘို့နဲ႔ ဆနးနီတို႔နဲ႔
တစးကာ့ အိမး်ပနးႏြငးံေနား ေဖႀကီ့နဲ႔ ေမႀကီ့က ကိုအာကာကို လိုကးပို႔လိုကးဤီ့
မယး၇ ၿပီ့မြ ်ပနးခဲံမယး ဟုတးလာ့'
ေခၽျ့မလုပးသူရဲ႔

ေလာေလာ

ေလာေလာနဲ႔

စီစဤးသဵကို

ဖို့ဘတငး

ၾကာ့ရတယး၈ အာကာံကို လိုကးပို႔ မယးတဲံ၈ ဖို့ဘတငး ရငးထဲမြာ လျနးခဲံတဲံ
ႏြစးအစိတးေက္ားက

ရနးကုနးဘူတာႀကီ့မြာ

ခဵစာ့ရတဲံ

ခဵစာ့မႈမ္ိဳ့

်ပနးေပၚ

လာတယး၈ အဲဒီတုနး့ကေတာံ မဂၤလာေဆာငးၿပီ့စ သာ့လုပးသူကို ဘူတာရုဵမြာ
ထာ့ပစးခဲံရတယး၈

အမယးႀကီ့

ဖို့ဘတငးကေတာံ

ခဏခဏ

က
်မငးချငးံ

မ္ကးႏြာ

တဘကးအုပးငိုေပမယးံ

မရႏိုငးေတာံတဲံ

သာ့မ္ကးႏြာ

ကို

ၾကာ့ထဲကေန

ဖို့ဘတငး

ေ်မ့လုပးသူဆီ

်မစိမး့်ပာသုဵ့ထပးတိုကးက

ေဆာငး့

နဲ႔

ေႏျတုနး့က

ၾကညးံေပ္ားရႈေပ္ားရြိခဲံတဲံ ်ဖစးကတကးဆနး့

ေဆ့ေရာငးေလ့ ေတျကို ဇူလိုငး မို့က တိုကးစာ့ ပစး လိုကးတယး၈
တိုကးအေရာငးက တ်ဖညး့်ဖညး့ မညး့လာတယး၈ မို့ပကးခဵရတဲံ ွရနးတာ

အတူ

သုဵ့ထပးတိုကးမြာ

လူသာ့ေလ့

တစးေယာကး

တို့လာခဲံၿပီ၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငး ေယာကးဖ ဖို့ေက္ားရဲ႔ ေွေွက သမီ့ဤီ့ ကေလ့ကို

သျာ့တယး၈
ေနပါဤီ့

မို့ေရစကးေတျေအာကးမြာ

တ်ဖညး့်ဖညး့နဲ႔ အရုပးဆို့ အက္ညး့တနး လာခဲံသညး၈

ဇူလိုငးမို့နဲ႔

ခုလဲဖို့ဘတငး ေ်မ့ကေလ့ကို ႏႈတးဆကးခ္ငးေသ့တယး၈
ထိုငးေတျ

လရဲ႔

သစးသာ့တိုငး ေရာငးစုဵ ေလ့ ေတျလဲ ေဆ့ေရာငးစုဵ ကျာက္ကုနးခဲံတယး၈

တွႀကီ့ၾကညးံၿပီ့ ႏႈတးဆကးခဲံတယး၈

စာ့ပျဲကုလာ့

ဇူလင
ို း

…

ေ်မ့ရယး၈

အဘို့ဆီက

ပဲ်ပဳတး

ညာညာစာ့တတးတဲံ

ေ်မ့ကေလ့ မ္ကးႏြာကို အဘို့ွေအာငး ၾကညးံၿပီ့ ႏႈတးဆကးပါရေစဤီ့၈

ေမျ့ဖျာ့ခဲံတယး၈
ခုနစးလနဲ႔ဖျာ့တဲံ ကေလ့လြီလြီေလ့ရဲ႔ အူွဲသဵက အနးတီခငးေလ့ရဲ႔
ေၾကာငးေပါကးစေလ့ေတျ ေအားသဵ နဲ႔ တူလြတယး၈
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'ေၾကာငးမေလ့ေရ၇ နငးံကို အေပၚလႊာက အပ္ိဳႀကီ့ဆီ ပို႔ပစးမယးေနား'

အ်ခာ့မရြိၿပီ၈ အဲ …. သူငယးခ္ငး့ မ္ာ့၏ ဧၿပီ ေႂကျ့ၿမီမ္ာ့ကာ့ ေနဤီ့ေလာံ၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက သူ႔တူမေပါကးစကေလ့ ငိုတုိငး့ ေအားေလံရြိတယး၈

ေစာငးံၾကဤီ့ေလာံ၈ မဂၤလာစုဵတျဲ ေပါကးတဲံထိ ေစာငးံၾကဤီ့ေလာ၈

သမီ့ေတျကေတာံ ကစာ့စရာ အရုပး ကေလ့ ရသလို အနာ့ကမချာေတာံဘူ့၈

တ်ခာ့အလုပးလဲ ဘာမြမလုပး တတးေတာံ ကိွ
ု ငး့ေအာငးတစးေယာကး

ဟိုေကာငး သုတ ဗႏၶဳကေတာံ ေၾကာကးလို႔တဲံ၈ ကေလ့ေလ့ငိုရငး ေၾကာကးၿပီ့

စိတးေထျေထျနဲ႔ သူငယးခ္ငး့ရဲ႔ မဂၤလာေစ့္ထဲက အထညးဆိုငးမြာ သျာ့ထိုငး

သူပါလိုကးငိုတတးတယး၈

ေနတတးတယး၈

ေယာကၡမႀကီ့ကလဲ ေ်မ့ေပါကးစေလ့ကို ခ္စးတယး၈ မယးေအ့ကလဲ
တူမေပါကးစေလ့ကိုခ္စးတယး၈ အငး့

ကိွ
ု ငး့ေအာငးလဲ ခ္စးပါတယး၈ ရငးထဲမြာ

ေလ့ေနေအာငး ခ္စးပါတယး၈ ရငးမေလ့ဘဲ ေနႏိုငး ရို့လာ့ေနား၈ ေယာကးဖမိနး့မ
ထမငး့မခ္ကးႏိုငး်ခငး့၇ ကေလ့အာ့ ႏို႔ဘူ့ ကူရ်ခင့းေၾကာငးံ ေယာကးဖွငးေငျ
ထိခိုကးမိ်ခငး့

တို႔ေၾကာငးံ

ေယာကးဖ

လငးမယာ့ကို

ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႔ထဲ

စာ့အုိ့ေပါငး့လိုကးရၿပီေလ၈

်ဖစးသတညး့၈ ဟုတးကၿပီ၈ အသငး ေမာငးွငး့ေအာငး မညးသို႔ ခ္ီမ,မညးနညး့၈
စာသငး်ခငး့မြ

တစးပါ့

ေမာငးွငး့ေအာငးမြာ

တ်ခာ့

အလုပး

မရြိ၈

စာသငး်ခငး့အလုပးမြာလဲ ဆယးတနး့ေအာငးစာရငး့ေတျ မထျကးေသ့ေသာေၾကာငးံ
ွိုငး့တစးွိုငး့သာ ရေသ့သညး၈ ွိုငး့ကာ့ ဆယးံငါ့ေယာကးွိုငး့၈ တစးလလြ္ငး
ေမာငးွငး့ေအာငး တစးေထာငးံ ငါ့ရာမြ္ေသာ အသ်ပာ ကိုသာ ရေခ္သညး၈
ေမာငးွငး့ေအာငး ရြစးေယာကးထမငး့အို့ႀကီ့ကို ခ္ီမ, ဖို႔အေရ့ ရငးမေလ့ဘဲ
ခဵႏိုငးပါမညးေလာ၈

ဆယးတနး့ေအာငးစာရငး့ထျကးတဲံအခါ

ွိဇၨာတျဲမ္ာ့

အေဟာအေ်ပာနဲ႔

ေစ့္ေရာငး့

တာကို

ေစ့္ွယးသူေတျ သေဘာက္ေတာံ ေစ့္ေရာငး့စာ့ရမလာ့ေတာငး ကိွ
ု ငး့ေအာငး
စိတးကူ့

မိတယး၈

စိတးကူ့တာပါ၇

ေစ့္သညးဆိုတာ ပါ့စပးက

စိတးကူ့တာ

လုပးလို႔မရ၈

ပိုကးဆဵေပ့ရတာမြတးလို႔၈

အရငး့အႏြီ့

ရြိမြ

လုပးလို႔ရတယး

ဆိုတာလဲသိသာ့ေပါံ၈
ကိွ
ု ငး့ေအာငးတို႔
ေလာငးေလာငး

ဣရြစးေယာကး စာ့အုိ့ႀကီ့အာ့ ခ္ီမ, ရမညးံ သူသညး ေမာငးွငး့ေအာငး

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ငိုသဵဟာ

ေအာကးလႊာက ကေလ့
မို့တိတးေနတဲံ

ေပါကးစ

အခ္ိနးဆိုရငး

ေလ့ရဲ႔

စီစီ

အနးတီခငးေလ့

အေပၚလႊာက အၿမဲၾကာ့ရတယး၈ ၾကာ့ရတိုငး့ အနးတီခငးေလ့ စိတးေတျ က
လႊငးံပ္ဵ႔ၿမဲ၈ ေၾကကျွ
ဲ မး့နညး့လာၿမဲ၈
ဟိုကာငးမ ငယးငယးတုနး့က အသဵဟာလဲ ဒီလိုပဲေပါံ၈ အဲဒီတုနး့ကေတာံ
သမီ့ေလ့ဆိုၿပီ့ အပ္ိဳတနးမဲံနဲ႔ ဒုကၡခဵ ေမျ့ခဲံရတယး၈ ခ္စးခဲံရတယး၈
အသကးသုဵ့ဆယးံ
ခဲံတာေပါံေလ၈

ခုနစးနြစးအထိ

ႀကီ့ေမတစးသကး

အေဒၚကို

မျနးဘယးေတာံမြ

အယုဵသျငး့

လိမးညာ

အိမးေထာငးမ်ပဳဘူ့တဲံ၈

ႀကီ့ေမနဲ႔ပဲ ေသတစးပနး သကးတစးဆုဵ့ တူတူေနမယးတဲံ၈

ဂုဏးထူ့ေတျ အမ္ာ့ႀကီ့နဲ႔ေအာငးၿပီ့ သိပၸဵတျဲ ေတျ က္ပါေစလို႔ နာသုဵ့နာ

ခုေတာံႀကီ့ေမထကး ပိုခ္စးရမယးံ သူကို ရြာေတျ႔ သျာ့ခဲံၿပီ့ ေပါံမျန.း .

အရငး့ခဵတဲံ ေက္ာငး့ဆရာ စိတးဓာတး အ်ပညးံအာ့နဲ႔ ဆုေတာငး့ရုဵ မြ တစးပါ့

ဟုတးလာ့၈ ညညး့ထာ့ပစးခဲံတဲံ အခနး့ထဲမြာ ႀကီ့ေမရယး၇ ေၾကာငးေလ့ေတျရယး၈
ႀကီ့ေမ ေ်ခာကးအိပးမကးေတျ မကးေတာံလဲ ဘယးသူမြ လာႏို့မယးံလူမရြိပါဘူ့၈
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ႀကီ့ေမ အသကးရြဴ မွ်ဖစးေတာံလဲ ဘယးသူမြ တဵခါ့ထဖျငးံမယးံ လူမရြိပါဘူ့၈
အသကးကို ရြိဳကးရြိဳကးရြဴေနတဲံ ႀကီ့ေမကို ႀကီ့ေမ သာ့သမီ့ေလ့ ေတျက
မ္ကးလုဵ့ ်ပဴ့ေၾကာငးေၾကာငးေလ့ ေတျနဲ႔ ၾကညးံၾကရြာတယး၈ တိရစၦာနး ေတျဟာ
လူေတျထကး ပိုသစၥာရြိၾကတယး၈
ဟိုတေလာကလညး့

ညညး့အေဖလာတယး၈

ညညး့ကို

လိုကးရြာေပ့မယးတဲံ၈ မရြာနဲ႔၇ ေတျ႔လဲ မေခၚခဲံပါနဲ႔ လို႔ ေ်ပာလိုကးတယး၈ ႀကီ့ေမ
ႏြစးေယာကးလုဵ့ကို

မေတျ႔ခ္ငးဘူ့၈

ညညး့ကို

ချငးံမလႊတးႏိုငးဘူ့၈

အငး့

ႀကီ့ေမကိုယးကိုလဲ ချငမ
းံ လႊတးႏိုငးတာရြိတယး၈
နတးပျဲကို သျာ့ ခဲံမိတဲံ အတျကးေလ၈ ညညး့ဒီေကာငးေလ့နဲ႔ နတးပျဲမြာ
ေတျ႔ခဲံတာမဟုတလ
း ာ့၈ အဲဒီ အတျကး ႀကီ့ေမ ကိုယးကို ချငးံမလႊတးႏိုငးဘူ့၈
ႀကီ့ေမသိတယး၈
ေဖႀကီ့ေက္ားတို႔
ႏြစးေယာကးလုဵ့ကို
ေကာကးေတား

ႀကီ့ေမကိုယးေတားႀကီ့

ဒဏးခတးတာ၇

အ်ပစး

ကိုယးေတားႀကီ့
မူတုနး့

က

ေပ့တာ၈

ကိုယးေတားေလ့

နတး

ကိုယးေတားေလ့နဲ႔
ႀကီ့ေမတို႔

အပိုငး့ (၀၄)

တူွရီ့

နဲ႔

ေဖႀကီ့ေက္ားက

နဲ႔လကးထပးရမြာ၇

ဘာညာေတျကို

ညညး့ေၾကာကးၿပီ့ ေတာငး့ပနး ထာ့ခဲံ မိတယး၈ အဲဒီအတျကး ညညး့ ဒီလို်ဖစးရတာ
ေပါံမျနး၈

ႀကီ့ေမ

က

သကးဆို့

ရြညးမြာမဟုတးပါဘူ့၈

ညညး့စိတးနဲ႔ပဲ

ေသမြာပါပဲ၈ ဒီေန႔လို ဤပုသးေန႔ မ္ိဳ့ဆို ႀကီ့ေမ အလျနးမုနး့ပဲ၈ ငါံဟာငါ ေစ့္သျာ့
ေနတာကမြ စိတးေ်ပလကးေပ္ာကးရြိေသ့တယး၈ ေစ့္ကလဲ ၾကာေတာံ ညညး့
အေၾကာငး့ကို လာမေ်ပာၾက ေတာံဘူ့၈ ငါေစ့္ကိုပဲ သျာ့ေနခ္ငးတယး၈ အိမးမြာ
မေနခ္ငးဘူ့၈

+++++

မို့စကးေတျက

တေ်ဖာကးေ်ဖာကးက္လာ်ပနးတယး၈

အနးတီခငးေလ့

ွရနးတာ တဵခါ့ဖျငးံလိုကးေတာံ ေၾကာငး ေတျက ေနာကးကေန တတနး့တနး့
ေအားလိုကးလာၾကတာ၈ ွရနးတာ က မို့ရြိနးနဲ႔ နညး့နညး့ေတာံ ေအ့သာ့၈
212 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ဒါေပမယးံ အသကးရြဴ လို႔ွတယး ွတးေနက္ ပို့ေပါကး ဆျယးတာ အနီကို
အနးတီခငးေလ့ ဆျဲေစံလိုကးတယး၈

ေရႊ႔ခ္ငးတယးေနား'

ေဟာ ….. လမး့ထဲမြာ ေဒါမနႆ ဆရာႀကီ့တို႔ လငးမယာ့ ထမငး့စာ့
်ပနးလာၾကတာ နဲ႔တူရဲ႔၈ ေဟားေတား ၾကညးံၾကပါဤီ့၈ မိနး့မက ထီ့မို့ေပ့ရသတဲံ၈
လူ႔ဂျစာႀကီ့၇ လူ႔ဇိမးခဵႀကီ့၇ ေယာက္ား့ ေတျဟာ ဒီလိုခ္ညး့ပါပဲ ၾကညးံပါလာ့၈
သူ႔ရငးချငးထဲက ပနး့အို့ကိုေတာံ တယုတယ ေပျ႔လို႔၈ ေဘ့က မယာ့ေတာံ
ေရစိုခ္ငး

စိုပေစေပါံ၈

ၿခဵွငး့အွငး

'ဆနးနီ ဆနးနီ …. ဒီမြာ၇ ဒီအို့ႀကီၤ့ကို ဒီဘကး၇ ဒီဘကးကို ေရႊ႔၇

မြာ

လူ႔ဂျစာႀကီ့

ဟတးခ္ိဳ့ႏြစးခါေခ္တာ

'ဟငး…လုပး်ပနးၿပီ ဤီ့ကလဲ၇ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပဲ၇ ဤီ့ပဲ ဟိုေန႔ ကေတာံ ေရႊ႔
ခ္ငးတယးဆို၇ အဲဒီပနး့အို့ကို အဲဒီေနရာမြာ မၾကညးံခ္ငးဘူ့ဆိ'ု
'က္ဳပး ခုၾကညးံခ္ငး သျာ့ၿပီ၇ အဲဒီေနရာပဲ ႀကိဳကးတယး၇ က္ဳပးမႀကိဳကးတာက
ဟိုဘကးအုိ့၇ အဲဒီအို့ကို ေရႊ႔ၿပီ့ခု ယူလာ တဲံ အို့ေလ့ကိုထာ့ခ္ငးတယး၇ ဒါပဲ'

်မငးလိုကးတယး၈ ၾကညးံ ၾကညးံ ေခ္တာကိုပဲ ေဒါသတႀကီ့်ဖစးသျာ့တဲံပုဵ၈ ဟို

'ကဲ…သေဘာေတား်မတးအတိုငး့ပါ၇ တစးခါတညး့၇ ခုၾကညးံခ္ငးလိုကး၇ ခု

မယာ့ေလ့ ကေတာံ လကးကိုငးပွါေလ့နဲ႔ ႏြာေခါငး့ကို လြမး့သုတးေပ့ရြာတယး၈

မၾကညးံခ္ငးလိုကး၇ ခု ဒီေနရာ ႀကိဳကးလိုကး၇ ခုဒီေနရာ မႀကိဳကးလိုကးနဲ႔၇ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့

ၿခဵွမြာရပးေနၾက်ပနးၿပီ၈

ေ်ပာငး့ေနရတာနဲ႔ပဲ

တိုကးေပၚမတကး ၾကေသ့ဘူ့၈ ေဟာၾကညးံ ပနး့အို့ကို မိနး့မေပ့်ပနးၿပီ၈
ေၾသား ဒုကၡ သူက ပုဆို့ခါ့ပုဵစ ၿမဲေအာငး ်ပငးတာ၈ ပါ့စပးကလဲ ေဒါေတျေမာေတျနဲ႔

ေ်ပ့ထျကးလာၿပီ့

ဒါေၾကာငးံ

ဆနးနီ႔ ေနာကးကေန သူတို႔ တိုကးထဲ ွငးသျာ့ၾကတယး၈

က္ဳပးအတနးတနး

အေတားေလ့ ၾကာေတာံ အနးတီခငးေလ့ အၿမဲလနး႔ႏို့ရတဲံ သဵတဵခါ့
ဖျငးံသဵကို ၾကာ့ရတယး၈ ခဏေနေတာံ ဟိုဘကး ွရနးတာက ဆနးနီရဲ႔ အာ့ပါ့ပါ့
ၾကာ့ရေတာံတယး၈

ၿပီ့ေတာံ

ဟိုလူ႔ချစာႀကီ့

နဲ႔

…

ေ်ပာငး့ၾကညးံပါလာ့၇

'တကယးေ်ပာတာ၇

ပနး့အို့ကို သယးၿပီ၈ အမယး.. ဆနးနီကိုေတာံ လူ႔ချစာႀကီ့က ၿပဳဵ့ကာရယးကာနဲ႔၈

သဵကို

မိနး့မကို

ေ်ပာငး့ၾကညးံပါလာ့၇

လတးနဲ႔

ေတျ႔မြာေပါံ'

အဲ ….. အဲ လာပါၿပီ၇ လာပါၿပီ၇ ကယးတငးရြငးေလ့လာပါၿပီ၈
သူ႔အခနး့ထဲက

ဟငး့

'က္ဳပးမႀကိဳကးေတာံရငးေတာံ ေ်ပာငး့မြာပဲ ေဒၚခ္ကးလစး'
'ဘာ

ဆနးနီေလ့ေပါံ၈

ခိုကးမိကုနးၿပီ၇

ပနး့အို့ေတျလို မေ်ပာငး့ခ္ငးတာ ေတားေသ့တာေပါံ'

ဘာေတျေ်ပာေနမြနး့မသိဘူ့၈

ဘယးသူရမလဲ၇

ပနး့ပငးေလ့ေတျ

သူ႔မိနး့မေလ့

ရဲ႔အသဵေသ့ေသ့စူ့စူ့ေလ့၈

ခငးဗ္ာ့ကို

မိနး့မလဲ

မွေစနဲ႔၇

က္ဳပးမႀကိဳကးရငးေတာံ

လကးေမာငး့ႀကီ့ေတျ

သတိေပ့တာေပါံ၇

ေ်ပာငး့မြာပဲ၇

တုတးမလာေစနဲ႔လို႔

က္ဳပးစိတးက

က္ဳပးဘယးေလာကး

စျဲလမး့စျဲလမး့ခဲံ၇ ဘယးေလာကးပဲ ယုဵၾကညးခဲံ ယုဵၾကညးခဲံ၇ မဟုတးေတာံဘူ့ ဆိုရငး
က္ဳပး မႀကိဳကးေတာံ ဘူ့ဆိုရငး သျာ့ေပေတာံ၇ လုဵ့ွလြညးံမၾကညးံေတာံဘူ့မြတ'း
'ဤီ့ေနား'

'ဟုတးတယး

က္ဳပးငယးငယးတုနး့က

က္ဳပးအေဖတို႔

က္ဳပးအဘို့တို႔ေ်ပာတဲံ ကမၻာဟာ်ပာ့တယး၇ ကမၻာဟာ မလုဵ့ဘူ့၇ ကမၻာလုဵ့
213 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

မဟုတးဘူ့၇

ကမၻာ်ပာ့တယးဆိုတာကို

က္ဳပးတစးခ္ိနးလုဵ့

က္ဳပးအေဖက

က္ဳပးနဲ႔လမး့

ေလြ္ာကးတဲံအခါဆို

ကမၻာဆိုတာ

အ်ပာ့ကျ၇

အ်ပာ့မို႔လို႔

အလုဵ့သာဆို

ေရြ႔နာ့

အေပၚေဆာငး့

ေရာကးရငး

တကးသျာ့မြာေပါံလို႔

ယုဵၾကညးေနခဲံတာ၇

အၿမဲေ်ပာတယး၇

ငါံသာ့

တို႔လမး့ေလြ္ာကးလို႔ရတာေပါံ၇

ဘယး

ေလြ္ာကးလို႔ရေတာံမြာတုဵ့၇

ဘာတို႔ေပါံဗ္ာ၇

က္ဳပးအဘို့ကလဲ

ေ်ပာဆိုေတာံ က္ဳပးခပးငယးငယးမြာ တကယးယုဵတာ၇ ေနာကးေတာံ က္ဳပးေက္ာငး့

'အဲ …ခုႏြစးတနး့က္ေတာံမြ လတၱီတျဒး ေလာငးဂ္ီတျဒးေတျ သငးရတယး၇
ပထွီသငးရတယး၇ အဲဒီမြာ ပါတာကို့ဗ္ ပငးလယးသမုဒၵရာထဲခုတးေမာငး့လာတဲံ
သေဘၤာႀကီ့တစးစငး့ကို လြမး့ၾကညးံမယးဆိုရငး ပထမဆုဵ့ ရျကးတိုငးထိပးဖ္ာ့ကို
ၿပီ့ေတာံမြ

စသ်ဖငးံေပါံဗ္ာ၇

ရျကးတိုငး၇

အဲဒါကို

ရျကးတိုငးၿပီ့မြ

ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ

သေဘာၤဤီ့ပိုငး့
ကမၻာဟာ

ကိုယးပိုငး့

လုဵ့တယးဆိုတာ

သိႏိုငးတယး၇ အကယး၍ ကမၻာသာ်ပာ့ခဲံရငး ပငးလယးထဲက သေဘာၤႀကီ့ကို စၿပီ့
်မငးရကတညး့က

သေဘာၤႀကီ့တစးစငး့လုဵၚကို

အသကးႀကီ့ႀကီ့လဲ

်မငးရမြာေပါံတဲံ၇

ပထွီက

ယူထာ့ရေသ့တယး၇

စကာ့ေတျကိုလဲ နာ့ေထာငးရဤီ့မယး၈ အမယး

…

ဘာေတျမြနး့မသိတဲံ

သူကမ္ာ့ ဒါကေလ့ကို

ပစးခဲံဤီ့မတဲံ၈
'ကဲ..ဤီ့ကမၻာ်ပာ့ႀကီ့ေရ၇ ဒီမြာၾကညးံပါဤီ့၇ ဆနးနီေရႊ႔ေပ့ေနတာေတျကို
သေဘာက္ရဲ႔လာ့၇ ေတားၿပီလာ့'
'အိုေက…အိုေက၇

ေတျဘာေတျေန၇ ေလ့တနး့ ငါ့တနး့ ေ်ခာကးတနး့ထိ ကမၻာ်ပာ့ပဲ၈

်မငးရတယး

ခမ္ာမေတာံ

ကဲ…ေဒၚခ္ကးလစး၇

ဆနးနီ႔ကို

ေကားဖီတိုကးမယး၇

မုနး႔ေကၽျ့မယး၇ ဆနးနီမဆို့ဘူ့၇ က္ဳပးပနး့ပငး ေလ့ေတျ ပိုၾကညးံေကာငး့သျာ့တာပဲ၇
အိုေက ဆနးနီ ခဏေလ့ ခဏေလ့၇ အဲဒီ ပနး့ပငး ေတျၾကာ့မြာ မငး့ကို
ဓာတးပုဵတစးပုဵ ရိုကးေပ့မယး'
'ခ္ကးလစးကိုေရာ ရိုကးေပ့'
'ရမယး ရမယး၇ က္ဳပးဖလငးေတျ က္နးေသ့တယး'
အနးတီခငးေလ့

ဒီဘကးကေန

မ္ကးႏြာမဲံလိုကးမိ်ပနးတယး၈

ထငးမိ

အဲလိုဆိုတာကို့၇ အဲဒီေတာံမြ ဟာ ဟုတးပါလာ့ေပါံ က္ဳပးက ခုႏြစးတနး့ဆိုေတာံ

ထငးရာႀကီ့၈ ဘယးလိုဟာႀကီ့လဲကို မသိဘူ့ ဆနးနီကေတာံ အာ့ပါ့ပါ့ ေတျ

စဤး့စာ့

ဆူညဵကုနးၿပီ၈ သူေပ္ားေနၿပီ၈

လဲ

စဤး့စာ့ႏုိငးေနၿပီေလ၇

ဟာ

ဟုတးပါလာ့၇

ကမၻာလုဵ့ကျ၇

ကမၻာမ်ပာ့ဘူ့ဆိုၿပီ့ က္ဳပး အဲဒီကတညး့က ကမၻာ်ပာ့ဆိုတာကို တစးခါတညး့
စျနး႔ပစးလိုကးတာ၇ က္ဳပးအေဖ မကလို႔ က္ဳပးေဘ့ ေသရာ က ထလာေ်ပာလဲ
ေဆာရီ့

သျာ့ေပေရာံပဲ၇

က္ဳပးတိုကအညာက

အေဖံအမ္ိဳ့ေတျထဲမြာ

ခုထိ

ကမၻာ်ပာ့ ေနတဲံသူေတျ ရြိေသ့တယး၇ သိပးစိတးပ္ကးဖို႔ေကာငး့တာ'
အနးတီခငးေလ့တစးေယာကး ဒီဘကး ွရနးတာကေန သူၾကာ့ေနရတဲံ
စကာ့အထူ့အဆနး့ေတျကို

ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့နဲ႔

စိတးပ္ကးစရာ

ဘယးလို

ႀကီ့ေတား

နာ့ေထာငးေနမိတယး၇

လူ႔ချစာႀကီ့ပါလိမးံ၇

ကေလ့မေလ့

'ဒီဘကးကို နညး့နညး့ေလ့ တို့လိုကး ဆနးနီ၇ ရယးပါ၇ ဂျတး … ဂျတး၇ ဆနးနီ
ေနတတးတယး၇ အိုေက'
မို့က သညး့လာ ်ပနးတယး၈ မိကဲေလ့ တို႔ ကေတာံ ွရနးတာမြာ
ေ်ပ့လႊာ့ သတးပုတး ေဆာံကစာ့ၾကလို႔၈ ေပ္ားၾက …..

ေပ္ားၾက၇ နငးတို႔ပဲ

ေကာငး့တယး၈ ေနဤီ့ ငါေရေႏျ့တစးချကး သျာ့ ေသာကးဤီ့မယး၈ အနးတီခငးေလ့
အိမးထဲ်ပနးွငးခဲံၿပီ့

မီ့ဖိုထဲမြာ

ေရေႏျ့တစးချကး

ေသာကးတယး၈

ေရေႏျ့
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တစးပနး့ကနးေတာငး

မကုနးေသ့ဘူ့၇

ွရနးတာက

ခၽျမး၇

ဂလျမး၇

ဂျမးဆိုတဲံ

အသဵေတျကို ၾကာ့လိုကးရတယး၈

အာ့နာသျာ့တယး၈ လူ႔ချစာႀကီ့ ကလဲ ရႈတညးတညးၾကညးံလို႔၈

'ကဲ..ကုနးၿပီ…ကုနးၿပီ၇ မိကဲတို႔ ဖို့ကဲတို႔ေရ'

'ေက့္ဇူ့တငးပါတယးကျယး၇ အနးတီံေၾကာငးေလ့ေတျေပါံ၇ ွရနးတာက

အနးတီခငးေလ့က အသဵေညႇာငးညိညိေလ့နဲ႔ ေအားရငး့ ွရနးတာကို
ထျကးေ်ပ့လာတေတာံ ၾကညးံဤီ့ … က်မငး့လိုကးၾကတာကျယး၈ နဵကရိုငး့မယးေတား
နတးကျနး့ေပၚ တကးေဆာံ ၾကတာေလ့ေတျ မယးေတား ေရကနးလဲေမြာကးၿပီ့
ေအာကးမြာ ကျဲၿပီ့ နငးတို႔ေတာံ ငရဲႀကီ့မယး၇ ငရဲႀကီ့မယးသိလာ့၈ တစးခါ တညး့၈
ဒီမြာ

ပနး့ႏျယးေလ့ေတျ

တကးေအာငး

လုပးထာ့တဲံ

သစးသာ့တနး့ေလ့လဲ

ဒေရာေသာပါ့

လကးွါ့ရျယးေတာံလဲ

ွငးေ်ပ့ကုနးၾတယး၇

သနာ့စရာ

တေညာငး

ေညာငး

အိမးထဲကို

ေအားသဵေတျကလဲ

တကးေဆာံၾကတာ

အကနုးကျဲ

အကုနး်ပဳတး

က္ကုနးတာေလ'
'ေၾသား …. လတးတို႔က အနးတီတစးေယာကးတညး့မို႔ စိုမး့ရိမးလို႔ လတးတို႔
ဘာလုပး ေပ့ရဤီ့မလဲ'

ဆနးနီ႔ကို ခဏေလ့ အနးတီ ေခၚထာ့ ခ္ငးတယး၇

ဟို်ပဳတးတဲံအတနး့ေလ့ေတျ

်ပနးလုပးခိုငး့ခ္ငးလို႔'
'ေခၚေလအနးတီ၇ လတးတို႔က ၿပီ့ၿပီ၇ ဆနးနီ ေကားဖီေသာကးၿပီ့ ်ပနးေတာံ

ဆူညဵသျာ့ တာပဲ၈
မယးေတား

ေရကနးအငးတုဵအကျဲေတျကို

်ပနးလိုကးတုနး့မြာပဲ
အက္ငးံအတိုငး့

မယးေတားနတးကျနး့ေပၚ

'ရတယး ရတယး ေက့္ဇူ့ပဲ၇ အဲညီမတို႔ ဘာမြ မခုိငး့ေတာံဘူ့ဆိုရငး

အကုနး်ပဳတး၇ လာခဲံ လာခဲံ၈
အနးတီခငးေလ့

ကေလ့မေလ့က သျကးသျကး လကးလကးနဲ႔ ေ်ပာတယး၈ အနးတီခငးေလ့

ေကာကးဖို႔

သဵတဵခါ့လႈပးသဵ ၾကာ့ရတယး၈

အနးတီခငးေလ့

လနး႔သျာ့ၿပီ့မြ

ထိတးခနဲ
အိမးထဲ

အနးတီခငးေလ့
လနး႔တတးတဲံ
်ပနးွငးခဲံတယး၈

ဘယးသူပါလိမးံ ဟိုေကာငးမ ဆိုရငးေတာံ တဵခါ့ကို ဖျငးံ လိုကးကတညး့က သဵတဵခါ့
ၾကာ့ကေန ်မငးလိုကးရတာက အဲဆနးနီနဲ႔ ဟိုလူ႔ချစာႀကီ့တို႔ လငးမယာ့ပါလာ့၈
အနးတီခငးေလ့ကို ်မငးတာနဲ႔ ဆနးနီက အာ့ပါ့ပါ့ ေအားေတာံတာပဲ၈ သဵတဵခါ့ကို
အနးတီခငးေလ့ တျနး့ဖျငးံလိုကးတယး၈
'အနးတီတစးခုခု ်ဖစးသလာ့လို႔၇ ကျဲသဵရြသဵေတျ ၾကာ့လိုကးလို႔'

မလို႔ လုပးေနတာ'
'ေက့္ဇူ့ပါပဲကျယ'း
အနးတီခငးေလ့

က

ဆနးနီကို

လကးဟနးေ်ခဟနးနဲ႔

ေခၚေတာံ

ဘယးေတာံမြ ်ငငး့ေလံမရြိတဲံ ဆနးနီ႔ ထုဵစဵအတိုငး့ ေခါငး့တညိတးညိတး နဲ႔ မီ့ဖို
ပ္ကးတာလာ့တဲံ၈ သူကခဏခဏ မီ့ဖို ်ပငးေပ့ေနက္ကို့၈
ဟိုဘကး လတးဆိုတဲံ ကေလ့မေလ့က ခ္စးစဖျယးၿပဳဵ့်ပၿပီ့ သူ႔အခနး့ထဲ
်ပနးွငးသျာ့တယး၈ ဟိုလူ႔ချစာ ႀကီ့ကေတာံ 'ေၾကာငး' ဆိုတာၾကာ့ကတညး့က
ခ္ာခနဲ ်ပနးလြညွ
းံ ငးသျာ့တာ၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး အနးတီခငးေလ့ ေက့္ဇူ့တငးပါတယး၈
တစးေယာကးတညး့ဆိုၿပီ့ ၾကညးံေဖား ရႈေဖားရတဲံ အတျကးေပါံ၈ ဒါေပမယးံ …..
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သူတို႔မရြိတဲံအခ္ိနး

အနးတီခငးေလ့

ဒီဘကးမြာ

တစးခုခု်ဖစးရငးေတာံလဲ

တိုကးခနး့ေနလူေတျ ထုဵ့စဵ အတိုငး့ လူမသိသူမသိ ေသရဤီ့မြာပါ၈ ပုပးေစားနဵ မြ
လာဖျငးံၾကညးံတာမ္ိဳ့ေပါံ၈ အနးတီခငးေလ့ ၾကကးသီ့ ်ဖနး့ခနဲ ထသျာ့တယး၈ အို
……. သတၱွါတစးခု၇ ကဵတစးခုပါေလ၈

အနးတီခငးေလ့

ေၾကာငးကေလ့
လကးတ႔ို ၿပီ့

တစးေကာငး

ကို

ေပျ႔ခ္ီကစာ့ေနတယး၈

ွရနးတာဘကးေခၚခဲံတယး

ေၾကာငးကေလ့

ဟိုေကာငးမ

ဓာတးပုဵကို

တစးလကးစတညး့

ရေသ့ဘူ့၇ ပ္ကးစီ့ၿပီ'
ဆနးနီက နာ့လညးတတးကၽျမး့တဲံ လကးသမာ့ ဆရာႀကီ့ ပုဵစဵမ္ိဳ့နဲ႔
ကိုငးၾကညးံတယး၈

အမယး…..

နတးကျနး့ကိုလဲ

ရြိခို့လိုကးေသ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံမြ အနးတီခငးေလ့ကို တူေပ့ပါတဲံ၇ သဵေပ့ပါတဲံ၇
လကးဟနးေ်ခဟနး နဲ႔ ေတာငး့တယး၈
ေကာကးေနတဲံ

လုပးသူ

ဆယးံေ်ခာကးႏြစးသမီ့က
ွရနးတာက

ဆနးနီရဲ႔

ဓာတးပုဵေအာကးမြ
ပုဵ

အနးတီခငးေလ့

မ္ကးႏြာကေလ့

တူထုသဵ

သျာ့ရပးတယး

အ်ပစးကငး့ၿပီ့

တဒိုငး့ဒိုငး့နဲ႔အၿပိဳငး

ၿပဳဵ့ၿပဳဵ့ေလ့၈

အနးတီခငးေလ့

ရငးေတျတုနးလာတယး၈ ရငးညျနး႔ထဲမြာ ပူေလာငးလာၿပီ့ တစစးစစး နာက္ငးတဲံ

'ဒီမြာ ဒီတနး့ေလ့ ေတျ ်ပနးရိုကးေပ့ေနား၇ ပနး့ႏျယးေတာငး မတကး

အနးတီခငးေလ့

အငး့..ဧညးံခနး့ထဲက

တူမ

ေပျ႔ခ္ီလ္ကးနဲ႔ လိုကးလာတယး၈

တနး့ေလ့ေတျကို

သဵကလဲ သိပးရြိတာမဟုတးဘူ့၈

ဆနးနီ႔ကို ်ဖဳတးခိုငး့ရမယး၈ ဓာတးပုဵ်ဖဳတးရငး အဲဒီက သဵ ထျကးလာမယး၈

'ဆနးနီေရ၇ လာ…လာ ဒီမြာ'
ဆနးနီက

အနးတီခငးေလ့ ေခါငး့ညိတး်ပၿပီ့ သဵရြာ ဖို႔ အိမးထဲ ်ပနးွငးလာတယး

ခဵစာ့မႈဟာ အနးတီခငးေလ့အဖို႔ ဘယးေတာံမ္ာ့မြ ေပ္ာကးမြာပါလိမးံ၈ ေဟာ ….
ဆနးနီက အာ့ ပါ့ပါ့ ေအား်ပနးၿပီ၈
ဘာလို်ပနးပါလိမးံ၈ သဵ ကုနးၿပီ နဲ႔တူရဲ႔၈ အနးတီခငးေလ့ ဧညးံခနး့ထဲကေန
အိပးခနး့ထဲကို ွငးလုိကးတယး၈ မို့သကးေလ က ခပး်ပငး့်ပငး့တိုကးခတးလာတယး၈
အဲဒီခဏမြာပဲ…..

အနးတီခငးေလ့ ဘယးေတာံမြ ေမံႏိုငးမြာမဟုတးတဲံ

ွုနး့ခနဲ အသဵႀကီ့နဲ႔အတူ တိုကွ
း ရနးတာ ်ပဳတးက္သျာ့ခဲံတယး၈
အငးတုဵကျဲေတျကိုလဲ

ဖယးတဲံ

သူေကာကးမယး တဲံဆိုၿပီ့ေကာကးတယး၈
ၿပီ့ေတာံ ေနာကးေဖ့ မီ့ဖိုေခ္ာငးက အမိႈကး်ခငး့ထဲသျာ့ထညးံတယး၈

'ဆနးန'ီ
ဆနးနီနဲ႔ ွရနးတာ ေအာကး ကို်ပဳတးက္သျာ့ၿပီ၈
အိပးခနး့ွ မြာ အနးတီခငးေလ့ ပုဵလ္ကးကေလ့ လဲက္သျာ့တယးခဲံတယး၈

တူအေသ့ေလ့နဲ႔ ေတျ႔တဲံ သဵသုဵ့ေလ့ ငါ့ေခ္ာငး့ကို ဆနးနီလကးထဲ
ထညးံေပ့လိုကးေတာံ လကးသမာ့ ဆရာႀကီ့ကို ဆနးနီက သဵနညး့တယးတဲံေလ၈
+++++
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ေလ့ေတျထဲ မြာ အသုဘ မေရာကးခငး တစးေထာကး ွငးနာ့စရာ မလိုေတာံ
ဘူ့ေလ၈ အေလာငး့်ပငးမယးံ ခနး့မကို တနး့သျာ့ရုဵပဲ၈ အသုဘခ္ိနးက တစးနာရီ
ဆိုေတာံ အခု ဆယးနာရီ ထို့ေနၿပီ ကို့၈ အေလာငး့်ပငးမယးံ ခနး့မထိပးမြာ သဵဘီ့
တပး ခုတငး တျနး့လြညး့ကို တျနး့လာတဲံ အမႈထမး့က ထရပး လိုကးတယး၈
ၿပီ့ေတာံ ပတးထာ့တဲံ အွတး်ဖဴကို ဆျဲဖယးလိုကးတယး၈
'ဆနးနီ ….. ဆနးနီေရ ……'
လတးလတးရဲ႔

ေနရာအႏြဵ႔ထျကးေပၚေနတဲံ

သဵဘီ့ႀကိတးသဵေတျနဲ႔အတူ

ႏြလုဵ့ေၾကကျဲ ငိုရြဳိကးသဵေတျကလဲ ေနရာအႏြဵ႔က ထျကးေပၚေနတယး၈
တဲံ

အေအ့ခနး့

က

ထုတးလာခါစ

ဆနးနီ႔

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ေနာကးက လိုကးလာတဲံသူ ႏြစးေယာကးကေတာံ ဤီ့နဲ႔
လတးလတးက

ဆနးနီ႔အွတးအစာ့

ဆနးနီ႔ မ္ကးႏြာေပၚက ေရခဲေခၽျ့ေတျကို ပိတး်ဖဴွတးနဲ႔ အသာ အယာတို႔
သုတးေပ့တယး၈
'ေတာကး…ကျာ၇ ဟိုဟာမႀကီ့ ေၾကာငးံ ဒိီလို်ဖစးရတာ'

အေလာငး့ဟာ ကိွ
ု ငး့ေအာငးေရြ႔က သဵဘီ့တပးတျနး့လြညး့ေပၚမြာရြိေနတယး၈

လတးလတး၈

ထျကးေပၚလာခဲံတယး၈

လူနာေလ့သာ ်ဖစးလိုကးပါေတာံကျယး၈ ကိွ
ု ငး့ေအာငး က အဵႀကိတး ထာ့ရငး့

အဂၤေတခငး့ေပၚ သဵဘီ့ ပျတးသဵႀကိတးသဵဟာ စိတးႏြလုဵ့ကို ပိုၿပီ့ ထိခိုကး

အွတး်ဖဴပတးထာ့

ငိုရြိဳကးသဵက

ေခါငး့ကေလ့ ထဲ မြာ ပတးတီ့ေလ့ စညး့ထာ့တဲံ ဆနးနီဟာ ေဆ့ရုဵခုတငးေပၚက

မို့က သဲသဲမဲမဲ ရျာေနတယး၈

ေခ္ာကးခ္ာ့ေစတယး၈

မခ္ိတငးကဲ

အသဵုဵ့အေဆာငးအေဆာငး

ေဒါသငိုသဵပါႀကီ့ နဲ႔ ဤီ့သကးဤီ့ က သဵဘီ့တပး ခုတငးကို လကးနဲ႔
်ဖနး့ခနဲ ရိုကးခ္လိုကးေတာံ ဆနးနီ႔ ခႏၶာကိုယး ေလ့ ဆတးခနဲ တုနးသျာ့တယး၈
'ဤီ့ရယး… အဲလိုမေ်ပာပါနဲ႔'

ပစၥညး့ေတျ ထညးံထာ့တဲံ အိတးကေလ့ကို တငး့တငး့ က္ပးက္ပး ဆုပးကိုငးလို႔
ဒီေန႔ဟာ ဆရာ ဤီ့သကးဤီ့ရဲ႔ ပထမဆုဵ့စေန က္ဴရြငးဖ္ကးတဲံေန႔ေပါံ၈

+++++

ဆနးနီ႔ ရဲ႔ သဵဘီ့တပး တျနး့လြညး့က ငိုရြိဳကးသဵ ေတျ ထျကးေပၚလာေနတဲံ
အေလာငး့ တငးသဵဘီ့ကပဲ လြညး့ေတျ အစီအရီ နဲ႔ ႀကဵေတာရဲ႔ အခနး့ငယး
ေလ့ေတျကို

ေက္ား်ဖတးလာခဲံတယး၈

ဆနးနီ

တစးေယာကး

ဒီအခနး့ငယး
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'ဆဵပငးၿဖီ့လို႔မရဘူ့ အစးမ၇ ပတးတီ့နဲ႔ ေသျ့ေတျနဲ႔'
လတးက ႏႈတးခမး့ကို ကိုကးလိုကးသညး၈
'ဒါ်ဖငးံ

လတး

သူ႔ကို

မိတးကပးတို႔ေပ့မယး'

လတးက

ဆနးနီ႔

မ္ကးႏြာကေလ့ကို ကရငး့ပတးဖးကေလ့ နဲ႔ ်ဖညး့်ဖညး့ညငးညငး သာသာေလ့
တို႔ေပ့တယး၈

ၿပီ့ေတာံ

ႏႈတးခမး့နီ

ပနး့ႏုေရာငးကေလ့ကို

ဖျငးံတယး၈

ဆနးနီ႔ႏႈတးခမး့ သာ့ေတျက ်ဖဴေရားလို႔၈
'အဲဒီအေရာငးဆို့လို႔မရဘူ့အစးမ၇ တအာ့ရဲရဲႀကီ့ဆိုမြ ႏႈတးခမး့မြာစျဲတာ၇
လူေသႏႈတးခမး့မြာ ေသျ့မရြိ ေတာံ ဘူ့ေလ'
'ရြင'း
လတးက မ္ကးရညးေတျ က္လာ်ပနးတယး၈

အပိုငး့ (၀၅)

'ဘာမြမဆုိ့နဲ႔၇ မလိုဘူ့'
ဤီ့က ေဒါသတႀကီ့ လတးကိုေအားတယး၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ကေတာံ ၿငိမးသကး တိတးဆိတးစျာ နဲ႔ ဆနးနီ႔ ကို ပုဆို့
အသစးေလ့ ွတးေပ့တယး၈ စပို႔ရြပး အက္ႌ အစငး့ေလ့ကို ွတးေပ့တယး၈

'အေပၚကလႊမး့ဖို႔ အွတးအစာ့ေရာ'

'ခငးဗ္ာ့တို႔ မိတးကပးေခၚဤီ့မလာ့'
အမႈထမး့
မိတးကပးလိမး့၇

စကာ့ကို

ႏႈတးခမး့နီဆို့

'ဒီမြာပါတယး'

ကိွ
ု ငး့ေအာငးက
အတျကး

ေခါငး့ခါတယး၈

ေခါငး့ၿဖီ့၇

ခုႏြစးဆယးံငါ့က္ပး၇ တစးရာေပ့ရတဲံ

မိတးကပး်ပငးသမာ့ ေကာငးေလ့ေတျက အနီ့အနာ့မြာ ရစးွဲေနၾကတယး၈
'ဆနးနီ႔ကို လတးေခါငး့ၿဖီ့ေပ့မယး'

'ေနဤီ့ဗ္၇ သူ႔ပတးတီ့ကို ဖုဵ့ဖို႔လိုတယး၇ အဲ …. ဤီ့ထုပးကေလ့ကို
ၾကညးံၿပီ့

ဤီ့တစးေယာကး

မ္ကးႏြာပ္ကး

သျာ့တယး၈

ဤီ့

ရဲ႔

နယူ့ရီ့ယာ့

လကးေဆာငး ဤီ့ထုပးကေလ့ေလ၈
ဤီ့ထုပးကေလ့ ကို ဤီ့ကိုယးတိုငး ေဆာငးေပ့တယး၈
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'ပနး့ေတျေပ့ပါ'
ဤီ့ကိုငးလာတဲံ

ေ်ပ့ၾကညးံ ေတာံမြ၈ ဟိုေအာကးမြာ ဆနးနီနဲ႔ အဂၤေတ အက္ိဳ့အပဲံေတျ၈ ဟငးံအငး့
ပလတးစတစးအိတးထဲက

ထုတးေပ့လိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ

ႏြငး့ဆီ၇

သစးချ၈

စဵပယးပနး့ေတျကို
သစးချပနး့

လတး

…. ဟငးံအငး့ အဲဒီ်မငးကျငး့ကို လတး မ်မငးခ္ငးဘူ့၈

အ်ဖဴေလ့က

အသုဘရႈခနး့မထဲကို လူေတျ ေရာကးစ်ပဳလာၾကၿပီ၈ ယပးေတာငးေတျ

ဆနးနီေနာကးဆုဵ့ ေရႊ႔ေပ့ခဲံတဲံ သစးချပနး့အို့ေလ့က ပျငးံတာ၈ ဆနးနီ႔မ္ကးႏြာေလ့

တငးလာတဲံ အာကာံ ကာ့ေလ့ ေရာကးလာတယး၈ အာကာက ဆနးန႔ီ အတျကး

ေဘ့မြာ စဵပယးပနး့ နဲ႔ ႏြငး့ဆီအနီေလ့ ေတျကို ွနး့ရဵလိုကးတယး၈ ၿပီ့ေတာံ

ယပးေတာငး ကုသိုလး လုပးတယးေလ၈ ယပးေတာငး ထုပး ကို ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ဆနးနီ႔ ရငးဘတး ေပၚမြာရယး၇ ယြကးထာ့တဲံလကးႏြစးဖကးေပၚမြာရယး၈

လကးထဲ ထညးံၿပီ့ အာကာက ဆနးနီ႔ကို သျာ့ၾကညးံတယး၈ ခဏၾကာေတာံ

ဇာအုပးေဆာငး့ ရြညးရြညး နဲ႔ ဆနးနီ႔ကို အသာအယာ အုပးလိုကးတယး၈
ဆနးနီေခါငး့ရငး့က

ပနး့အို့

သုဵ့လုဵ့မြာ

လတးက

ႏြငး့ဆီေတျကို

ထို့စိုကးၿပီ့ အေမႊ့တိုငး ကို ထျနး့ညႇိလုကးတယး၈
ဆနးနီေခါငး့ရငး့က

ပနး့အို့

သုဵ့လုဵ့မြာ

လတးက

ႏြငး့ဆီေတျကို

ဤီ့က ဆနးနီ႔ေဘ့နာ့မြာ ဓာတးပုဵေလ့ကို ေထာငးထာ့လိုကးတယး၈
ဤီ့ရဲ႔ ပနး့ပနးေတျၾကာ့မြာ ဆနးနီရယး ေလ အာ့ရပါ့ရၿပဳဵ့လို႔၈

အာကာက ေခါငး့ကို ေင့စိုကးၾကညးံရငး့ အဘျာ့ ်ပနးတုနး့က အဘျာ့ရဲ႔
ဆနးနီဒီတစးခါေတာံ ဒီေခါငး့ထဲမြာ မငး့ကိုထညးံၿပီ့ ငါထမး့ရမြာကျ၈
ခနး့မထဲမြာ လူေတျ်ပညးံလာတယး၈ ်မစိမး့်ပာလမး့သျယးထဲက အသုဘပို႔
ဘတးစးကာ့ေတျ လူအ်ပညးံ အသိပး နဲ႔ ေရာကးလာၾကတယး၈ လူခ္စးလူခငးမ္ာ့တဲံ
ဆနးနီ႔ရဲ႔ အသုဘရႈ ပရိသတးေတျေလ၈

'ဆနးနီရယး'
ဆနးနီဟာ

လတးတို႔ေကၽျ့တဲံ

ေကားဖီနဲ႔

မုနး႔ေလ့ကို ေနာကးဆုဵ့ စာ့သျာ့ရရြာတာ၈
ွုနး့ခနဲ

ငိုေနတဲံအာကာံနာ့မြာ သုဘရာဇာေတျက ဆနးနီ႔အတျကး 'ေခါငး့'ကို

ေခါငး့ႀကီ့ကို သူနဲ႔ႏြစးေယာကး ထမး့ခ္ေပ့တဲံ ဆနးနီ႔ကို ်မငးေယာငးလာတယး၈

'ေရာံ …. ဆနးနီ ….. မငး့ကို ငါမေပ့ရေသ့တဲံ မငး့ရဲ႔ဓာတးပ'ုဵ

ငို်ပနးတယး၈

ႏိုငးခဲံတာပဲ၈ မငး့သိပးသညး့ ခဵ တာပဲ၈ ငါခိုငး့သမြ္ လဲ မငး့လုပးေပ့တယးေနား၈

လာခ္တယး၈ အ်ဖဴေရာငးေခါငး့၈

ထို့စိုကးၿပီ့ အေမႊ့တိုငးကို ထျနး့ညႇိ လိုကးတယး၈

လတးက

တအစးအစးနဲ႔ ရြိဳကးရြိဳကးၿပီ့ အာကာငိုပါေလေရာ၈ ဆနးနီမငး့ကိုဆို ငါအၿမဲတမး့

အသဵႀကီ့နဲ႔အတူ

လတးတို႔

'အနးတီေမရီလာရြာၿပီ'
လကးကို တစးခ္ကး ရြိဳကးရငး့ ေ်ပာတယး၈ ကာ့ေလ့ တစးစီ့ ေပၚကေန

အခနး့

ပါတုနးသျာ့တယး

ငလ္ငးလႈပးတယး လို႔ ထငးမိေသ့တယး၈ ေနာကးမြ …. ေနာကးမြ ွရနးတာကေန

အနးတီေမရီ႔ကို ဆနးနီ႔အစးမေတျက တျဲ လာၾက တယး၈
'သာ့....၇ ဆနးန.ီ ...သာ့ေရ..'
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အနးတီေမရီ ေအားလိုကးတဲံအသဵကို ဘယးသူမြ မခဵႏိုငးၾကဘူ့၈

ႏြစးေယာကးက တျဲလိုကးၾကတယး၈ ဖို့ဘတငးရဲ႔ ေနာကး က သာ့နဲ႔ ေခၽျ့မ က

အနးတီေမရီ က ဆနးနီ႔ေဘ့ မြာ ရပးၿပီ့ သာ့လုပးသူကို မ္ကးရညး

လိုကးလာၾကတယး၈

ေတျထဲကေန ၾကညးံတယး.၈
'ဆနးနီ၇

'ဆနးနီ႔ကို ငါၾကညးံခ္ငးတယး၇ ငါံကို်ပၾကပါဤီ့၇ ငါံကို ်ပၾကပါဤီ့'

ဆနးနီဘျိဳငး

မာမီံ

သာ့

ဒုကၡိတကေလ့၇

ဘယးတုနး့ကမြ

ဖို့ဘတငးက

ေ်မ့မတစးေယာကးလကးကို ဆုပးၿပီ့

တုနးတုနးယငးယငး

မာမီေခၚတာကို မထူ့ႏိုငးခဲံရြာဘူ့ေနား၇ မထူ့ႏိုငးရြာဘူ့၇ သာ့၇ သာ့မကးေမာတဲံ၇

ေ်ပာလိုကးတာနဲ႔ အႁမျာမတစးေယာကးက 'ဆနးနီေရ'လို႔ ေအားၿပီ့ ငိုခ္လိုကးတယး၈

သာ့်မတးႏို့တဲံ

သနာ့လိုကးတာ ဆနးနီရယး၈ စိတးေကာငး့ ရြိတဲံ နငးံက္မြ ်ဖစးရတယးလို႔ဟယး၈

တိုကးႀကီ့က

ငါံသာ့ကို

အေသသတးလိုကးတာ

သိရဲ႔လာ့၇

သာ့ခ္စးတဲံ သာ့အခနး့ေလ့ကို သာ့ချဲသျာ့ၿပီေပါံ၈
'မာမီံကိုေလ
တာလဲဟငး၇

မငး့အဲဒီေန႔က

မို့ရျာထဲမြာ

မေအကို

နငးေသၿပီတဲံ၈ နငးငါတို႔ဆီ တီဗျီလာမၾကညးံ ႏိုငးေတာံဘူ့၈ ငါတို႔ကို မီ့ပူတိုကး

ဘာလို႔

ထီ့ေဆာငး့

လမး့ထိပးထိလိုကးပ႓ ို
ၿပီ့လိုကးပို႔ပါတယးေနား၇

မေပ့ႏိုငးေတာံဘူ့၈

ငါတို႔နဲ႔

နငးနဲ႔

'ဆနးနီ၇

အဘို့နဲ႔မငး့နဲ႔

လဲခ္ငးတယးကျာ

ဆနးနီ႔ရာ၇

အဘို့က

အသကးႀကီ့ ပါၿပီကျာ၇ အသကးႀကီ့ပါၿပီ'

အနးတီေမရီဟာ
သာ့အတျကး

မေပ့ႏိုငးေတာံဘူ့၈

ေနာကးဘယးေတာံ မြ မေတျ႔ ရေတာံဘူ့ေနား၈

လိုကးပို႔ပါတယး၇ ဒါေပမယးံ ကၽျနးမ်ပနးလာေတာံ ကၽျနးမသာ့ေလ့ မရြိေတာံဘူ့၇
မရြိေတာံဘူ့'

အမိႈကးပစး

အရူ့မႀကီ့တစးေယာကးလိုပဲ၈

သူရူ့ေနတာပဲ၈

မယးေအ့က

ဟုတးတယးေလ၈

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

နာ့မြာ

ဖို့ဘတငးက
လူေလ့

ဆနးနီ၈

ဆနးနီေဘ့မြာရပးရငး့

မငး့ကို

အဘို့

တတျတးတျတး

ၾကညးံခ္ငးလျနး့လို႔

ေရရျကးတယး၈

မငး့ဆီကိုလာခဲံတာ၈

မ္ကးရညးၿဖိဳငးၿဖိဳငးက္ရငး့ သာ့သုတ ကို တငး့တငး့ဖကး ထာ့မိတယး၈ သာ့သုတ

မငး့ဆုဵ့တဲံ ေန႔က အဘို့ကို မၾကညးံရဘူ့တဲံ၈ အဘို့ ၾကညးံခ္ငး တာေပါံ၈

နဲ႔ ဘျာ့ေအ ကို မယးေအ့လဲ အၿမဲတမး့ ထာ့ခဲံရတယး၈ သူတို႔ ေ်မ့အဘျာ့ကလဲ

ဒါေပမယးံ

အၿမဲတမး့ထာ့ခဲံရတာ၈

ႀကဵေတာ အေအ့ တိုကး ဆိုတာႀကီ့ထဲ ပို႔လိုကးရတာကို့၈

ထျကးေနၾကတာ၈

သူတို႔

ေ်မ့အဘျာ့ကလဲ

တကယးလိုသာ

အေပၚ

အၿမဲတမး့

ွရနးတာလိုပဲ

ွ၄နးတာမြာ
မယးေအ့တို႔

ွရနးတာၿပိဳက္ခဲံရငး...၈ အိ.ု ..သာ့ရယး၇ ကိုဆနးနီေလ့ ကို သာ့်မငးသလာ့ဟငး၈
ၾကညးံပါဤီ့ သူေသရြာၿပီ၈

မငး့တို႔

ရနးကုနးထုဵ့စဵကခကးတယး၈ ေသတာနဲ႔ အေလာငး့ကို

တို႔အညာလို ကိုယးံအိမးမြာ ကိုယး်ပငးဆငးထာ့ၿပီ့ တစးခ္ိနးလုဵ့ တွႀကီ့
မၾကညးံရပါလာ့ကျာ၈ ေနာကးဆုဵ့ၾကညးံ်ခငး့ကျ၈ ေနာကးဆုဵ့ၾကညးံ်ခငး့၈ ဘာလို႔
တ်ခာ့ေနရာမြာ သျာ့ထာ့ရမြာလဲ၈ မႀကိဳကးဘူ့ ကျာ၈ အဘို့ေတာံ မႀကိဳကးဘူ့၈

အာကာရဲ႔ ကာ့ကေလ့က ေနာကးတစးေခါကး ထို့ဆိုကးလာ်ပနးတယး၈

တိုကးခနး့ေလ့ေတျ က္ဤး့က္ပးတယးတာေတာံ က္ဤး့က္ပးတာေပါံကျာ၈ ဒါေပမယးံ

ကာ့ေရြ႔ခနး့ကေန တုနးတုနးယငးယငး နဲ႔ ဆငး့လာတဲံ ဖို့ဘတငးကို ေ်မ့အႁမႊာ

ဒါေနာကးဆုဵ့ပဲေလ၈ ်ဖစးေအာငးထာ့မယးကျာ၈ အဘို့စိတးဆိုရငးေတာံ ်ဖစးေအာငး
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ထာ့မယး၈ ခုေတာံ ဘာေတျမြနး့ကိုမသိဘူ့၈ ေသေၾကာငး့ ေထာကးခဵစာေတျေရာ
ဘာေတျေရာ

ရႈပးယြကးခတးေနတာပဲ၈

်ပနးေသမယးကျာ၈

အဘို့ေရြ႔က

အဘို့ေသရငးေတာံ

အလ္ငး

သျာ့ႏြငးံေပဤီ့ေတာံ၈

ဆနးနီ႔ေခါငး့ကို

ထမး့မယးံသူေတျ

အမ္ာ့ႀကီ့ ေရြ႔ထျကးလာၾကသညး၈ ေရြ႔ဆုဵ့ ကေန ပုဆို့တိုတို ကို ်ပငးွတးၿပီ့

သျာ့ႏြငးံ

စိတးထိခိုကးေနတဲံ ခပးတညးတညး မ္ကးႏြာႀကီ့န႔ဲ ဆရာဤီ့သကးဤီ့ က ေခါငး့ကို
ထမး့ဖို႔ အဆငးသငးံ၈ ဤီ့နဲ႔အတူ ကိွ
ု ငး့ေအာငး အာကာ၇ အာကာံအေဖ၇ ၿပီ့ေတာံ

ဖို့ဘတငးကို ေ်မ့မေတျက ကုလာ့ထိုငး တစးလုဵ့ေပၚမြာ ထိုငးခိုငး့တယး၈
ေဘ့ကုလာ့ထိုငးေတျမြာ

ဟိုဒီၾကညးံရငး့

အနးတီခငးေလ့ကို

ရြာတယး၈ ခမ္ာလဲ ဒုကၡ၈ တူမအတျကး စိတးထိခိုကးလို႔ မြ မဆုဵ့ခငး စိတးထိခိုကး
စရာ

သျာ့ၾကဖို႔

အညာမြာပဲ

ေပဤီ့ေတာံ၈

ဖို့ဘတငးက

မီ့သၿဂိဳလးစကးဆီ

ေနာကးတစးခုက ထပး်ဖစးရရြာတယး၈ သူ႔အခနး့မြာ ်ဖစးေတာံ သူ႔မြာ

အ်ပစးမကငး့ သလို ခဵစာ့ရရြာမြာေပါံ၈ တစးခါတညး့ အိပးရာထဲလဲတာပဲ၈ အငး့...
ဒီကို မလာႏိုငး ေလာကးပါဘူ့၈ မလာတာပဲ ေကာငး့ပါတယးေလ၈ ဆနးနီ႔ကို
မၾကညးံတာပဲ ေကာငး့ပါတယး၈
'ဆနးနီက

သငး့တို႔

ထဲက

လူငယးေတျၿပီ့ေတာံ

ထူ့်ခာ့တဲံ

ဆနးနီ႔

သူငယးခ္ငး့သုဵ့ေယာကး၇ ဆနးနီ နဲ႔ နဵနကးတိုငး့ လကးဖကးရညးဆိုငး ထိုငးေနက္
သူငယးခ္ငး့ေလ့ ေတျက သူတို႔လဲ ဆနးနီ႔ေခါငး့ ထမး့မယးတဲံ၈ မ္ကးရညး ေတျနဲ႔
လကးဟနးေ်ခဟနး်ပၿပီ့

ေ်ပာရြာတယး၈

အနးတီေမရီမ္ာ

ပိုၿပီ့

ရငးကျဲစရာ

်ဖစးရတယး၈ ဆနးနီနဲ႔ ဘွတူ ဆျဵ႔အနာ့မၾကာ့ေသ့ေတျေလ၈
ဆနးနီေခါငး့ ကို အာ့လုဵ့ွိုငး့ထမး့ၿပီ့ မီ့သၿဂိဳလးစကးဆီ လာခဲံၾကတယး၈
ဆနးနီ႔အသုဘရႈပရိသတးက ေနာကးကေန လိုကးပို႔ၾကတယး၈

အိမးဆို

စာ့အိမးေသာကးအိမးပဲ၇

စာ့စရာရြိစာ့၇

လုပးစရာရြိလုပး၇ အိမးက ကေလ့ ေတျနဲ႔လဲ မတိမး့မယိမး့ေတျ မဟုတးလာ့၇
တီဗျီလာၾကညးံလဲ

်မစိမး့်ပာလမး့သျယး

သငး့တို႔အိမးပဲ

အၿမဲတမး့

လာၾကညးံတာ၇

သာ့ႀကီ့

မဂၤလာေဆာငးတုနး့ ကလဲ ဆနးနီက သိပးအာ့ကို့ရတာ၇ ဟုတးကဲံ၇ ၇ခုလဲ သာ့က
သူ႔သူငယးခ္ငး့ အတျကး ယပးေတာငး ကုသုိလးလုပးတယး'
မ္ကးရညးေလ့ စမး့စမး့နဲ႔ ဧညးံခဵေကာငး့ေနတဲံ ေခၽျ့မရဲ႔ အသဵစူ့စူ့ကို

မီ့သၿဂိဳလးစကးနာ့ အေရာကးမြာေတာံ တ်ခာ့ခနး့မက ခ္လာတဲံ အသုဘ
ေတျနဲ႔ ေရာေႏြာသျာ့ခဲံတယး၈ မီ့သၿဂိဳလးစကးထဲကို ဆနးနီ႔ကို ထညးံလိုကးၾကၿပီ၈
မီ့သၿဂိဳလးစကးတဵခါ့ႀကီ့

ၿခိမး့ခနဲပိတးသဵကို

ထိခိုကးတုနးလႈပးဖျယး

ၾကာ့ရသညး၈
ေခါငး့တိုငွ
း က

တလူလူထျကးလာတဲံ

မညး့ညစးညစး

မီ့ခို့ေလ့

ဖို့ဘတငးေနာကးက ၾကာ့ေန ရသညး၈ ၿပီ့ေတာံ တို့တို့ေလ့ စိနးေက္ာကးေၾကာငး့

ေတျနဲ႔အတူ ဆနးနီတစးေယာကး ်မစိမး့်ပာ သုဵ့ထပးတိုကးကေန အၿပီ့အပိုငး

ပျဲစာ့လုပးေနတဲံအသဵ၈ ဒီကေလ့မ တယးခကး တာပဲ၈

ထျကးချာ သျာ့ၿပီေပါံေနား၈

'သာ့ေရ....သာ့'
အနးတီေမရီရဲ႔ ႏြလုဵ့ကျဲသဵနဲ႔အတူ ဆနးနီ႔ေခါငး့ကို ပိတးလိုကးၾကၿပီ၈

ဆနးနီ႔ရဲ႔

ခုႏြစးရကးေ်မာကး

ရကးလညး

ဆျမး့သျတး

နဵနကးမြာေတာံ

တိုကးကလူေတျ အာ့လုဵ့ ဆုဵၾကတယး၈ ်မစိမး့်ပာလမး့သျယး က လူေတျလဲ
ေတားေတားလာၾကပါတယး၈

ရနးကုနး

ရကးလညး

ထုဵ့စဵ

အတိုငး့
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မုနး႔ဟငး့ခါ့ေကၽျ့တယး၈

မုနး႔ဟငး့ခါ့က

အို့သူႀကီ့

ကိွ
ု ငး့ေအာငး

ရဲ႔

လကးရာေပါံ၈

'ဟဲလ.ို ..ေ်ပာပါရြငး၇

ဆနးနီ႔ရဲ႔

လကးရာ

ၾကမး့်ပငးေပၚမြာ

အနးတီေမရီ

ကိွ
ု ငး့ေအာငး ရဲ႔ လကးရာမုနး႔ဟငး့ခါ့ကို စာ့ၾကရငး့ ဒီလို ပျဲမ္ိဳ့ဆို အလျနး

ဖုနး့ေ်ပာသဵကို

ေပ္ားတတး

လကးကေလ့ဖိလ႔ို ၈

တဲံ

ဆနးနီ႔ကို

အာ့လုဵ့ပဲ

တမး့တမိၾကတယး၈

ရကးလညးမြာ

အနးတီခငးေလ့လဲ လာတယး၈ အနးတီခငးေလ့ ွရနးတာဘကးထျကးတဲံ တဵခါ့ကို
ထာ့ၿပီ့

ေၾကာငးေတျအာ့လုဵ့နဲ႔ေနေနတယးေလ၈

ွရနးတာကို

်ပနးမ်ပငးရေသ့ဘူ့၈ ဤီ့ကေတာံေလ သူ႔ဟာသူ ကုပးကုပးေလ့ ထိုငးေနရြာတဲံ
အနးတီခငးေလ့ နဲ႔ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး ်ဖစးေနလို႔တဲံ၇ တစးခါတညး့ မ္ကးႏြာႀကီ့ ကို
သိသိသာသာ ေဘ့လြညးံထာ့တယး၈ အနးတီခငးေလ့မ္ာ့သိရငး အာ့နာစရာ၈
'ဖို့ဘတငးကေတာံ အိမးဤီ့ခနး့မြာ ထိုငးရငး့ လမး့ထဲက လူႀကီ့ေတျနဲ႔
'ငယးငယးတုနး့ ကဆိုရငး' တရာ့ေဟာေနတာ၇ မုနး႔ဟငး့ ခါ့ေတာငး ေကာငး့
ေကာငး့ မစာ့ႏိုငးဘူ့၈

မျန.း ..မျနးလာ့၇

ရြိတယး၇

မ္ကးရညးေတျ

ၾကာ့လိုကးရတဲံ

အာ့လုဵ့က
မ္ကးေမြာငးႀကီ့ကေတာံ

က္လာတယး၈

အနးတီေမရီရဲ႔

အနးတီခငးေလ့တစးေယာကး

အနးတီခငးေလ့ကို
ပိုကုတးလာၿပီ့

ရငးဘတးေပၚ

ၾကညးံေနၾကတယး၈

ေခါငး့ႀကီ့

က

ဤီ့ရဲ႔

ပိုလြညးံသျာ့တယး၈

'သူမ္ာ့အနာကို လာဆျေနတယးဗ္ာ၇ အဘျာ့ႀကီ့မြာ မ္ကးရညးက္ရ်ပနးၿပီ'
'အိ.ု ..ဤီ့ကလဲ'
ဤီ့ရဲ႔

အာ့မနာတတးတဲံ

အသဵက္ယး

ႀကီ့ေၾကာငးံ

လတးဤီ့ကို

ဆျဲဆိတးရတယး၈
'ရပါတယး၇ ရပါတယးမျနးရယး၇ အနးတီခငးေလ့ ကို ေခၚေပ့မယးေလ၇

ဖို့ဘတငးသာ့နဲ႔ အႁမျာညီအမလဲလာတယး၈ ဖို့ဘတငး ေခၽျ့မကေတာံ
ခဏလာၿပီ့

ဟငး

အနးတီခငးေလ့ရြိတယး၇ ဟုတးတယး မျနး သာ့ေလ့ဆုဵ့ၿပီ့'

ဖိတးဖိတးေတာကးေနတဲံ

အေသပိတး

ရြင.း ..ဘယးသူ၇

သျာ့စရာ

ရြိတာကိုသျာ့ၿပီ၈

မလာႏိုငးတာကေတာံ

ခဏေလ့ေနား'

အာကာ

တစးေယာကးပဲ၈
်မစိမး့်ပာလမး့သျယးထဲက

လူႀကီ့ွိုငး့ကို

စီ့ကရကးတဖျာဖျာနဲ႔

အနးတီေမရီ ဧညးံခဵစကာ့ေ်ပာေနတုနး့ တယးလီဖုနး့ သဵက ်မညးလာခဲံတယး၈
အနးတီေမရီ

သူ႔ခႏၶာကိုယွ
း ွႀကီ့

လႈပးလႈပးလႈပးလႈပးနဲ႔

+++++

ထလာၿပီ့

တယးလီဖုနး့ကိုငးတယး၈
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'ဟဲလ.ို ..မျနး၇ မျနးေ်ပာခ္ငးတာေ်ပာခဲံေလ၇ အနးတီခငးေလ့က မေ်ပာခ္ငးဘူ့တဲံ၇
သူလဲ စိတးထိခုိကးေနတယး၇ အငး့... အငး့ဟုတးၿပီမျနး၇ ဟုတးၿပီ၇ အနးတီေမရီ
ေ်ပာလိုကးပါံမယး၇ ဒါပဲေနား'
အနးတီေမရီက

ဖုနး့ကို

်ပနးတငးလိုကးၿပီ့

မ္ကးရညးစေလ့ေတျကို

တို႔သုတးရငး့ အနးတီခငးေလ့နာ့မြာ သျာ့ထိုငးတယး၈
'မျနးက အနးတီခငးေလ့ကို စိတးပူလို႔တံဲ၇ သူလာေခၚခ္ငးတယးတ'ဲံ
အလိ.ု .

သူေခၚရာကို

က္ဳပးက

လိုကးရမယး၇

အနးတီေမရီရယး...၇

ကၽျနးမအတျကး သူတကယး စိတးပူတတးရငး ဒီလုိလုပးမတဲံလာ့ လာၾကညးံေလ၇
ကၽျနးအေၾကာငး့ သူသိရမြာေပါံ'
'ဒီလိုလဲ ဘယးဟုတးမလဲ အနးတီခငးေလ့ရယး'
အပိုငး့ (၀၆)

အနးတီခငးေလ့ စိတးေတျ သိပးလႈပးရြာ့ေနပုဵရတယး၈ ရငးဘတးကေလ့ ကို
လကးနဲ႔ဖိၿပီ့ လကးကိုငးပွါနဲ႔လဲ ႏြာေခါငး့ကို ခဏခဏ ညႇစးေနတယး၈

အနးတီေမရီက ဖုနး့ကုိလကးနဲ႔ အသာပိတးထာ့ရငး့ အနးတီခငးေလ့ကို
လြမး့ၾကညးံၿပီ့ ေမ့ေငါံ်ပလိုကးတယး၈
'အနးတီခငးေလ့ မျနးက စကာ့ေ်ပာခ္ငးလို႔တဲ'ံ
အနးတီခငးေလ့က ေခါငး့ခါခါ လညးခါခါနဲ႔ လကးကေလ့ကာတယး၈
'မေ်ပာဘူ့၇ မေ်ပာဘူ့၇ ဘာလို႔ေ်ပာရမြာလဲ၇ ကၽျနးမေ်ပာဘူ့ အနးတီေမရီ'
အနးတီခငးေလ့ အသဵေတျက တုနးေနတယး၈

'ေဒၚေမရီေရ၇

ဒီကိုခဏလာပါဤီ့ဗ္ာ၇

စကာ့ေ်ပာစရာေလ့

နညး့နညး့ရြိလို႔'
ရပးကျကးလူႀကီ့ေတျ

ွိုငး့က

အနးတီေမရီကို

လြမး့ေခၚတယး၈

အနးတီခငးေလ့ကို ၾကညးံမရ်ဖစးၿပီ့ ်ပနးစို႔တကဲကဲ်ဖစးေနတဲံ ဤီ့ကို လတးက
အသာလကးကုတးလုိကးတယး၈ အနးတီေမရီနဲ႔ လူႀကီ့ေတျွိုငး့ကို စိတွ
း ငးတစာ့
နဲ႔လြမး့ၾကညးံတယး၈ 'ေဒၚေမရီေရ၇ ကၽျနးေတားတို႔ ၾကာ့တာေနား၇ ဟုတးမဟုတး
ေသခ္ာမသိဘူ့၇

ေဒၚေမရီကို

ေသခ္ာသျာ့ၿပီ့

အလ္ငးစုဵစမး့ထာ့ရငး

ေကာငး့မယးထငးလို႔'
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'ဟုတးက'ဲံ

စီ့ကရကးမီ့ညႇိေနတဲံ အနးတီေမရီ႔လကးေတျ တုနးေနတယး၈

'ဒီတိုကၿး ပိဳက္တဲံကိစၥနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ လူေနရနးမသငးံဘူ့ဆိုတဲံ အခ္ကးနဲ႔

ဤီ့က

တိုကးကို ခ္ိတးပိတးမယးလို႔ အသဵၾကာ့တယး'

ဟုတးလာ့၈

တိုကးကိုခ္ိတးပိတးေတာံ

မီ့ဖိွ
ု မြာ

ေပၚလာတယး၈

အနးတီခငးေလ့မ္ကးႏြာကေတာံ

လတးတ႔ို က

ဆငး့ေ်ပ့ရမြာေပါံ၇

ဖို့ဘတငးအသဵလဲ

ေသျ့မရြိေတာံဘူ့၈

တိမးသျာ့တယး၈

အႁမျာမႏြစးေယာကးကလဲ

လတးေၾကာကးတယး၈ အို... လတးတို႔ အာ့လုဵ့ပဲ ေၾကာကးၾကပါတယး၈
လတးတို႔ဘာလုပးၾကမလဲ ဤီ့ရယး...ဟငး၈'

ၾကာ့တာေ်ပာတာေနား၇

ေဒၚေမရီတို႔

'ဟငး...လို႔...ဤီ့၇ လတးတို႔ ဘာလုပးၾကမလဲလို႔'

ဘကးက

မရပးမနာ့ေမ့ေနတဲံ

'ဟုတးပါတယး၇ ဟုတးပါတယး၇ ခ္ိတးပိတးမယးဆိုေတာံ ဒီတိုကးႀကီ့ကိ.ု ..'

ွရနးတာကို

်ပနး်ပငးမြာပါ၇

ခိုငးခိုငးခဵံခဵံ်ပနး်ပငးမြာပါ'

'ၿပီ့ေတာံ ကိုယးံအခနး့ေတျကို ခိုငးေအာငး်ပငးၾကရမယးတဲံ၇ ဟုတးတယး
ဤီ့ရဲ႔ ဟိုသတငး့စာပါတဲံ တိုကးလို ၿပိဳက္ရငးလဲဒုကၡ၇ တိုကးကို ခ္ိတးမပိတးလို႔
ေန်ပနးရငးလဲ ထပးၿပိဳမြာေၾကာကးရေသ့တယး၇ အဲဒီၿပိဳတဲံတိုကးဆို ေဆာကးေနတုနး့

အနးတီခငးေလ့ ရဲ႔ ဘယးသူ႔ကို အသနာ့ခဵမြနး့မသိတဲံ ေညႇာငးညိညိ

မို႔ေနား၇

သနာ့ပါတယး၇

အလုပးသမာ့ေလ့ေတျ၇

ေသၾကတာ၇

အဂၤေတ

အက္ဳိ့အပဲံေတျပိတာတဲ'ံ

အသဵေလ့ ေပၚလာတယး၈
'မဟုတးဘူ့ေလ၇

မို့ၿပိဳသလို

'အငး့'

်ပနးေဆာကးေပါံ၇ ဒါေပါံ'
ကၽျနးမ

ဤီ့က

'အနးတီေမရီကေတာံ အာ့လုဵ့စုေပါငး့ၿပီ့ အသနာ့ခဵစာတငးမယးတ'ဲံ

ေ်ပာတာပါ၇ လူေနဖို႔ မသငးံဘူ့ ဆိုရငး ၿဖိဳပစးတာပဲေလ၇ ၿပီ့ေတာံမြ ခိုငးခုိငးခဵံခဵံ

...

လတးရဲ႔ေမ့ချနး့ကို

ေခါကးတုဵ႔ေခါကး်ပနး ေလြ္ာကးေနတဲံ ေ်ခသဵေတျနဲ႔ပဲ တုဵ႔်ပနးတယး၈

'ဒီတိုကးႀကီ့ကို ၿဖိဳပစးမြာေပါံဗ္ာ၇ တကယးသာ ခ္ိတးပိတးမယး ဆိုရငး

ကၽျနးမ

ေဒါႀကီ့ေမာႀကီ့နဲ႔

'ေနပါဤီ့ဤီ့ရယး၇ လတး ေၾကာကးတယး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႔ရဲ႔ အို့မဲံအိမးမဲံဘွကို

်ပငးဆငးထာ့ဖို႔ သတိေပ့ သငးံတယးထငးလို႔'

'ဘုရာ့...ဘုရာ့၇

အခနး့ထဲကေန

လတးက ေနာကးကေန အေ်ပ့လိုကးတယး၈

မ္ကးလုဵ့ကေလ့ ေတျွိုငး့လို႔၈
'ကၽျနးေတားတို႔

ထရပးလိုကးၿပီ့

ထျကးသျာ့တယး၈

ခ္ိတးပိတးမယး ဟုတးလာ့၈ လတးက အနးတီခငးေလ့လိုပဲ ရငးဘတးကို
ဖိလိုကးမိတယး၈

ွုနး့ခနဲ

ကၽျနးေတားတို႔က

သတိေပ့တာပါ၇

အာ့လုဵ့ပဲ

'်ဖစးမြာေပါံေလ'

စုဵစုဵစမး့စမး့နဲ႔ လုပးၾကေပါံဗ္ာ'
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'အို...ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး

ၿပိဳက္လို႔

ေသခါမြေသေရာ၇

တိုကးခ္ိတးပိတးၿပီ့

ဆငး့ေ်ပ့ရမြာပဲ လတးေၾကာကးတယးဤီ့ရယး'

ကိုယးပိုငးလို႔လာ့၇

စုေဆာငး့မိလို႔

သူမ္ာ့ေႂကျ့ေတျ

ခုေပါကးေစ့္နဲ႔

လတးတို႔

ွယးတာေတာငး

ေစ့္အခ္ိဳဆုဵ့

ွယးရတာမဟုတးဘူ့၇

ဆပးေနရတုနး့၇

အနာ့ေတာငးမကပးႏိုငးဘူ့၇
အေပၚထပးပဲ

ခုထိ

ခုခ္ိနွ
း ယးမယးဆို
အလ္ငးေစ့္နဲ႔

တတးႏိုငးတာ၇

ၿပိဳက္ရငး

ေသဖို႔ေသခ္ာတဲံ အေပၚဆုဵ့ထပးေလ၇ အိ.ု ..ဘာ်ဖစး်ဖစး လတးအခနး့ေလ့ ကို

လူႏြစးေယာကး

'ဘယးက

ပိုကးဆဵနဲ႔ဤီ့သျာ့ွယးမြာလဲ၇

ဒီအခနး့ဖို့

ေတာငး

ေႂကျ့

မ္ကးရညးွဲစ်ပဳတယး၈

ဤီ့က

မေၾကေသ့တာ'
'်ဖစးလာမြာေပါံဗ္ာ'
'ဟငးံအငး့ ဤီ့ကိုလတးမထာ့ခ္ငးဘူ့'
ဤီ့ပခုဵ့မြာ

ပါ့အပးရငး့

လတးက

လတးေက္ာေလ့ ကို အသာအယာပုတးၿပီ့ ႏြစးသိမးံတယး၈

မစျနး႔လႊတးႏုိငးဘူ့'
'ေၾသား... ေဒၚခ္တးလစးရယး၇ ဒီတိုကးေပၚက လူေတျအကုနးလုဵ့ ခငးဗ္ာ့လို
ခ္ညး့ေပါံဗ္ာ'
ဤီ့အသဵက

စိတးကုနးေနတာၾကာလြၿပီ၇

ဒူ့နာတယး'

'မေတျ့ဘဲ မေနႏုိငးဘူ့ဤီ့ရဲ႔၇ လတးညဆို အိပးမေပ္ားဘူ့၇ လတးတို႔မြာ
ပိုလြ္ဵၿပီ့

ဒီအခနး့ကို

ေတာငးမေရြာငးသာ တဲံအခနး့၇ အိမးသာကတစးလုဵ့တညး့၇ အ်မငးံႀကီ့ တကးရတာ

'အို...ေလြ္ာကးေတျ့မေနစမး့ပါနဲ႔ဗ္ာ၇ စိတးပငးပနး့တယး'

ဒီအခနး့ေလ့ကို

က္ဳပးက

'မ်ဖစးေသ့တာကို ေတျ့ၿပီ့ ပူမေနစမး့ပါနဲ႔ဗ္ာ၇ က္ဳပးမႀကိဳကးဘူ့'
စိတးတိုစ်ပဳလာတဲံ ဤီ့ရငးချငးထဲမြာပဲ လတး ကေတာံ မ္ကးစိစုဵမြိတးၿပီ့

ႏူ့ညဵံေနတယး၈

လတးပခုဵ့ေလ့ကို

ညငးညငးသာသာ

လာဖကးတယး၈ လတးက ဤီ့ကို အာ့ကို့တႀကီ့ သိမး့က္ဳဵ့ဖတးလိုကးတယး၈
'ဤီ့... တကယးလို႔်ဖစးရငး လတးတို႔ ဘယးသျာ့ၾကမလဲဟငး'

'တပညးံေတားမ

'ဤီ့သူငယးခ္ငး့ ကထဲ မိနး့မ ယူေတာံမယးေနား၇ လတးတို႔ အိမးကလဲ

ေဒၚခ္တးလစးရယး၇

ဒီအခနး့ေလ့ကေန

အိမးငြာ့ေနၿပီ့ေတာံ

ဘယးကိုမြ

မေ်ပ့ရပါေစနဲ႔ဘုရာ့'
ေအာကးလႊာမြာေပါံ အေမႊ့တိုငးနဵ႔နဲ႔

အမ္ိဳ့အမညး မသိတဲံ သစးသာ့စ မီ့ရြိဳ႔ နဵ႔ ေတျ တစးခနး့လုဵ့ ပ္ဵ႔ႏြဵ႔ေနတယး၈
ေခၽျ့မလုပးသူရဲ႔

ေနလို႔မ်ဖစးပါဘူ့'
ဘာ်ဖစးလဲ

တို႔

ဖို့ဘတငးတို႔ရဲ႔ အေပၚဆုဵ့ထပး

'အိမးငြာ့ေနမြာေပါံ ခ္တးလစးရယး၇ ဘာ်ဖစးသလဲ'

'အိမးငြာ့ေနတာ

ဤီ့မႀကိဳကးတဲံ အလုပးကိုလုပးတယး၈

ဓာတးရိုကးဓာတးဆငး

တိုကးခ္ိတးမပိတးေရ့၇

ဆရာေတျရဲ႔

ယၾတာ

ေတျကလဲ

အိမးမေ်ပာငး့ရေရ့
အိမး့မေ်ပာငး့ရဘဲ

ပိုကးဆဵ်ပနးစုၿပီ့ ဒီထကးေကာငး့တဲံ၇ က္ယးတဲံ ပထမထပးလို အခနး့မ္ိဳ့ွယးမြာေပါံ၇
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အိမးမီ့ေလာငးမယးံ ကိနး့ပါလာ့၈ ညဤီ့ကတညး့က ရြိဳ႔လိုကးတဲံ သစးသာ့ ကို
သစးသာ့စ၇ ရြိဳ႔ရမယးံေနရာကလဲ ဘုရာ့စငးေပၚမြာ၈
ေခၽျ့မကေတာံ

ရြိဳ႔တယး၈

တစးခါသာ့လုပးသူ

ဆရာေတေ်ပာတဲံအတိုငး့

သစးတိုသစးစ

ဘာမြမက္နးဘူ့၈ ဘွကို တစးကေန်ပနးစရတာပဲ၈ အစက ်ပနးစရတဲံအလုပးကို
ဘယးသူက လုပးခ္ငးပါံမလဲ၈ ဒီလိုပဲ လုပးခဲံရတာပဲ၈

အထုပးကေလ့ ထဲ က ေဆ့မႈနး႔ကို မီ့ေလာငး ေနတဲံ သစးတို သစးစ ေတျေပၚ
်ဖဴ့်ဖဴ့ခ္ရေသ့တယး၈ ရြဲခနဲ၇ ရြဲခနဲ မီ့ေတာကးေတာကးသျာ့တယး၈

မ္ကးႏြာပ္ကးပ္ကး

နဲ႔

မေ်ပာပါဘူ့၈
ခမညး့ခမကး

သာ့လုပးတဲံ

စျနး႔ႀကဲပစၥညး့

ေကာငး

ကေတာံ

ေရခဲေသတၱာေလ့ထဲက

ဘီယာေလ့ ေသာကးၿပီ့ စိတး ထဲ ညစးတယး၈
ေခၽျ့မမြာ

ဧညးံခနး့ထဲမြာ

တစးခုပဲရြိတယး၈ ဖို့ဘတငးမြာက အိမးမရြိေတာံေပမယးံ ေ်မရြိတယးေလ၈
ေ်မက က္နးေနေသ့တာကို့၈ ဒီေ်မေပၚ မြာ တဲ်ပနးထို့ဤီ့ေတာံ၇ ေနရာမေပ္ာကး

ဖို့ဘတငး မေ်ပာခ္ငးေတာံပါဘူ့ေလ၈ သူလဲစိတးညစးညစးနဲ႔ သူယုဵရာ
ေပါံေလ၈

ဘူ့ေပါံ၈

ေနစရာ

ေပ္ာကးမယးံ

တယုတယ

တခမး့တနာ့ထာ့ၿပီ့၇

ကိနး့၈

ရနးကုနးၿမိဳ႔ မြာ အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ ေနစရာဆိုတာလဲ ဟုတးတာပဲ၈ အဲဒီေနစရာ
အပိုငးေလ့ တစးခု်ဖစးဖို႔ မလျယးဘူ့ဆိုတာလဲ ဟုတးတာပဲ၈ ကိုယးံလကးေတျ႔ပါ၈
ဒီဘာမဟုတးတဲံ အခနး့ေလ့ ရြညးေမ္ာေမ္ာေလ့ကို သုဵ့သိနး့ ေပ့

ဂရုမစိုကးႏုိငးတာၾကာၿပီ၈

ွယးရ

တာပဲၾကညးံ၈
ဖို့ဘတငးကေတာံ ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့ၿပီ၈ အကယးတႏၱဳ်ဖစးခဲံရငး တိုကးေပၚက
ဆငး့ရရငး ဖိုဘတငး အညာ်ပနးမယး၈ ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့ၿပီ ဖို့ဘတငး ခုထ်ပနး ခုေတာငး

တိုကးခ္ိတးပိတးမယးဆိုတဲံ ကိစၥႀကီ့က အာ့လုဵ့ကို ဖိစီ့ေနၾကတယး၈
အငး့.... အဲဒီအာ့လုဵ့ထဲမြာ ဖို့ဘတငးကေတာံ မပါဘူ့ဆိုရငး အာ့လုဵ့က
ေဒါသ်ဖစးၾကမြာပဲ၈

ေလာကဓဵကို

အငး့...ခုသာ့မ္ာ့ေ်ပ့ရမယးံကိနး့က

အငး့..သူတို႔ စိတးညစးၾကတယးဆိုတာလဲ အဆုိ့ မဆိုပါဘူ့၈ သူတို႔ေ်ပာသလို

ဧညးံသညးေတျလာရငး ်ပစာ့၇ ်ပစာ့ လုပးရတဲံ ေရခဲေသတၱာ ကို ေတာငး

ဟုတးတယး၇

အိမးတစးခါမီ့ေလာငးတယး၈

မီ့ေလာငးတယးဆိုတာ သူခို့ခို့တာကမြ ပစၥညး့က္နးဤီ့မယး၈ မီ့ေလာငးတာက

ေတျကို ဓာ့နဲ႔ႏြစး်ခမး့ချဲ ချဲၿပီ့ ရြိဳ႔လိုကးတာ ဆိုတာ၈ ၿပီ့ေတာံပါေသ့တယး၈

သူလုပးတာ

ခပးငယးငယးတုနး့က

ရတယး ယမနးေန႔ကပဲ ဖို့ဘတငးရဲ႔ က္နးတဲံ လယးႏြစးကျကးကို လုပးစာ့ ေနတဲံ
အမယးႀကိ့ရဲ႔

တူနဲ႔တူမဘုရာ့ဖူ့အဖျဲ႔နဲ႔

ေရာကးလာတယးေလ၈

ဒီအိမး်ပႆနာ

ပါလာၾကရငး့

ဖို့ဘတငးဆီ

ဘာညာသူတို႔မသိပါဘူ့၈

သူတို႔က

ရို့ရို့ေခၚရြာတာပါ၈ သူတို႔ဆီ တစးလြညးံ လာေနပါဤီ့ လာ့တဲံ၈ ဖို့ဘတငးဒီမြာ
ကိုယးံအေနနဲ႔

ဆငး်ခငးႏိုငးပါတယး၈

ကေတာံ

သိပွ
း မး့မနညး့လြေတာံပါဘူ့၈

ေလာကဓဵေတျကို

မေပ္ားမြနး့လဲ သူတို႔ သိတယး၈

ႀကဳဵခဲံဖူ့ၿပီေလ၈

စစးအတျငး့တုနး့က အိမးမီ့ေလာငးတယး၇ စစးေ်ပ့ရငး့ ေ်မႀကီ့ေပၚအိပး၇ ခ္ဳဵေတာ
ထဲ အိပးၿပီ့ အွတးတစးထညး ကိုယးတစးခုနဲ႔ ထမငး့လဲ ႏြစးရကးသဵု့ရကးငတးခဲံဖူ့ၿပီ၈

အငး့...အဲဒီကတညး့က
သာ့နဲ႔

ေခၽျ့မ

ဖို့ဘတငး

တစးခါတညး့စိတးကူ့လိုကးသာ့၈

လကးမခဵႏိုငးတာ၇ ခဵႏိုငးတာ က

တစးပိုငး့ေလ့၈ ဖို့ဘတငး

စိတးကူ့က၈
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'ေမႀကီ့...ေမႀကီ့၇ ဟိုမြာ မ္ကးႏြာၾကကး ဇာကို မီ့စျဲေတာံမယး

'ဘာလို႔ ငယးရမြာလဲ၇ ေယာကၡမအိမးဟာ သာ့အိမးေပါံ၇ သာ့အိမးဟာ

်ဖဴ်ပာ ရဲ႔ အထိတးတလနး႔သဵေၾကာငးံ ဖို့ဘတငး လကးထဲက စိတးပုတီ့
လျတးေတာငးက္တယး၈

'ဘာမြ မဆိုငးဘူ့၇ အဲဒါကိုေတာံ ေဖႀကီ့ လုဵ့ွသေဘာမတူဘူ့၇ မေနဘူ့၇

'ဟဲ.ံ ..ေနေန၇ မၿငိမး့လိုကးနဲ႔ေနား၇ မစျဲပါဘူ့၇ ဖယးဖယး၇ ငါံဟာငါေရႊ႔မယး'
ဘုရာ့စငးေပၚက

ေဆ့ဖေယာငး့တိုငးလာ့၇

အငး့ဖေယာငး့တိုငးလာ့

မသိတဲံ ဖေယာငး့တိုငး အႀကီ့ႀကီ့ တစးေခ္ာငး့ ကို ေခၽျ့မလုပးသူက သူကိုယးတိုငး
ဂရုတစိုကး ်ဖဳတးယူတယး၈
ဘယးံႏြယး၇
ၾကကးဇာစေလ့

ေမႀကီ့တို႔အိမးပ'ဲ

သူကသာ

မညး့ေနၿပီ၈

မစျဲပါဘူ့ဆိုတာ၇

ကေလ့်မငး

လို႔

ဟိုဘုရာ့စငးမ္ကးႏြာ

ေတားေသ့တယး၈

အငး့...

ခကးပါတယး၈

အိမးငြာ့ေနမယး'
'ေၾသား... ဟုတးတယး၇ ေဖႀကီ့သိတာ နညး့နညး့ေလ့၇ ခုေခတးစေပၚေစ့္
နဲ႔ အိမးငြာ့လိုကးရငး သငး့ အခု ရငး့ေန တဲံ အရငး့အႏြီ့ေလ့်ပဳတးသျာ့မြာေပါံ၇
ကဲ.. အဲဒီေတာံ ဘာနဲ႔စာ့မလဲ'
သာ့လုပးသူၿငိမးသျာ့တယး၈ ဖို့ဘတငးက ွငးေ်ပာဖို႔ ေခ္ာငး့တစးခ္ကး
ဟနး႔လိုကးေပမယးံ ေခၽျ့မ အသဵ ထျကးလာ်ပနးတယး၈
'အေမ တို႔ အိမးသျာ့ေနရငးလဲ ်ဖစးေတာံ်ဖစးပါတယး'

'ေဖႀကီ့ေရ၇တကယးံတကယးမ္ာ့်ဖစးခဲံရငးေတာံ

အာကာတို႔

အိမးပဲသျာ့ရမြာပဲ'

'အဲဒါလဲ မ်ဖစးပါဘူ့ကျာ၇ ေမႀကီ့ ေမာငး က ရြိေသ့တယးေလ'
'ဟုတးတယး...

'ဘယးလ'ို

ဟုတးတယး၇

ဘျာ့ဘျာ့ႀကီ့

နဲ႔ေတာံ

သမီ့

တို႔

မေနခ္ငးဘူ့'

'သာ့တို႔အိမးေပါံ၇ ေဖႀကီ့ကလဲ'

'ဘာ မေနခ္ငး ရမြာလဲ၇ အဲဒါ နငးတို႔ ဘျာ့ေအပဲ'

'သာ့တို႔အိမးဆိုတာ... သူ႔ေယာကၡမအိမးကို ေ်ပာတာမဟုတးလာ့'

ေခၽျ့မမ္ကးလုဵ့ေတျက ဖို့ဘတငးဘကး တစးခ္ကးေွံလာတယး၈ မေအ

'အငး့ေပါံေလ၇

သူတို႔အိမးမြာ

လူနညး့နညး့ေလ့ပဲ၇

အာကာနဲ႔မြ

ေလ့ေယာကး ရြိတာ၇ အိမးကအႀကီ့ႀကီ့'
'အို... ဘယး်ဖစးပါံမလဲ၇ ဘာလို႔ေနရမြာလဲ၇ မ္ကးႏြာငယးေအာငးကျာ'

ေငါံေတာံလဲ အႁမျာမႏြစးေယာကး ႏႈတးခမး့ေလ့ ေတျစူၿပီ့ ၿငိမသ
း ျာ့ၾကရြာပါတယး၈
ဖို့ဘတငး ေခ္ာငး့ဟနး႔လိုကး်ပနးတယး၈
'အေဖံစိတးကူ့ ကို မငး့တို႔ ေ်ပာခ္ငးတယးကျာ၇ အာ့လုဵ့ စဤး့စာ့ဖို႔ပါ၇
မငး့တို႔ လကးခဵခ္ငးမြခဵေပါံ၇ အေဖ ဇျတး မတိုကးတျနး့ပါဘူ့'
227 | P a g e

ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

http://www.shwezinu.com မြစာရိုကးတငးဆကးသညး၈

ေ်မ့မႏြစးေယာကးက အဘို့ကလဲ ေလရြညးရနးေကာဆိုတဲံ စိတးမရြညးတဲံ

'အသာေနစမး့ ်ဖဴ်ပာ၇

အမူအရာကို ်ပၾကတယး၈ သာ့ လုပးသူ ကေတာံ လြမး့ၾကညးံပါတယး၇ ေခၽျ့မ က

ဘို့ဘို့က

ေတာံ

အိမးမြမရြိေတာံတာပဲ ကဲ... သငး့တို႔ လိုကးရငးလဲ ဘယးအိမးမြာသျာ့ေနမလဲ'

နာ့ေတာံစျငးံေနပုဵ၈

ဒါေပမယးံ

ဘုရာ့စငးေပၚက

စေလာငး့ဖုဵ့

ထဲ

ေဆ့မႈနးသျာ့ သျာ့်ဖဴ့လ္ကးပဲ၈

ၿပိဳခဲံသညးရြိေသား အေဖက ေတာံ အညာ ်ပနးမယး'

ရြိပါေရာလာ့၇

်ပနးမယး၇

အေဖ

မငး့အေမရြိတဲံ

ေနရာမြာပဲ

ဟိုမြာ'

လိုကးခဲံမယး

ၿပီ့ေတာံ

ဆိုရငးေတာံ

အက္ယးႀကီ့၇

အေဖေနရငးေတာံ

သူတို႔

သူတို႔

လုပးစာ့

ေနတဲံ

အေဖံ်မႏြစးကျကး

ကို

'အေဖရာမလျယးပါဘူ့၇ အိမးရြိၿပီထာ့၇ အဓိကက အလုပးအကိုငးပ'ဲ

ဘိုဘို့သာ့အလုပးနဲ႔
သငး့တို႔က

ကေလ့ေတျ

အညာမြာ

ေခၽျ့မ အသဵက ခုနကထကးပိုၿပီ့ ခ္ိ်မလာတယး၈

ဘာသျာ့

'ေ်မ

ႏြစးကျကး

ရရာေလ့်ဖစး်ဖစး
ခ္ိဳခ္ိဳကေလ့

က

'ဟုတးတယးဘို့ဘို့ရဲ႔'

လုပးစာ့မြာလဲ'
နဲ႔

အိမး

ရြိပါတယး'

ကနး႔ကျကးသဵေတျ ေပၚလာတယး၈
မ်ဖစးႏိုငးတာေတျ၇

သူတို႔

အေဖေရာငး့ ခုိငး့မြာေပါံ သူတို႔မြာ ထမငး့စာ့ဖို႔ေတာံ တ်ခာ့ ေ်မေလ့ တစးကျကး

ဖို့ဘတငး စကာ့မဆုဵ့ေသ့ဘူ့၇ သာ့အမိသုဵ့ေယာကးရဲ႔ တစးၿပိဳငးနကး

ၿပဳဵ့ၿပဳဵ့ေလ့

ေနမြာလဲ၇

'ေနပါဤီ့ ေနပါဤီ့၇ အေဖေ်ပာတာ နာ့ေထာငး ပါဤီ့ကျာ၇ မငး့တို႔သာ

ေခါငး့ခ္ခ္ငးတယး၇ အဲ... မငး့တို႔ကိုလဲ အညာ ကို လိုကးခဲံဖို႔ အေဖခၚခ္ငးတယး၇

ရြိေသ့တာ၇

မြာ

'အေဖ ကလဲ ကၽျနးေတားတို႔က ဘယးေနလို႔်ဖစးမလဲ'

သာ့အမိသုဵ့ေယာကးကေတာံ ကနး႔ကျကး်ခငး့ ၿငိမးသကးေနတယး၈

ပညာေရ့ကလဲ

ဘယးအိမး

အိမးမြာေနမြာပဲ၇ သူတို႔ကလဲ ေခၚတယး၇ မငး့တို႔ၾကာ့ပါတယး'

သာ့လုပးသူဆီ က 'ဟာ' ဆိုတဲံ ကနး႔ကျကးသဵ ထျကးလာေပမယးံ က္နးတဲံ

'ဘုိ့ဘို့ကလဲ

ဆိုသာဆိုတာ၇

'ေအ့... အဲဒါေ်ပာတာေပါံကျာ၇ ဟိုေန႔က အိမးလာတဲံ အေဖံတူေတျ လငးမယာ့

'ဒီလိုကျာ၇ မေ်ပာေကာငး့၇ မဆိုေကာငး့ မို့ၿပိဳမယး မၿပိဳဘူ့ မဆိုႏိုငးဘူ့၇

'ဟုတးတယးအေဖ

်ပနးေနမယး

လူႀကီ့ေတျ စကာ့ေ်ပာေနတာကို၇ ၿပီ့ေတာံ

်ပနးေ်ပာေနတဲံ

ေခၽျ့မမ္ကးႏြာမြာ

ဖို့ဘတငးကို စိတးပ္ကး်ခငး့ႏြငးံ အထငးေသ့်ခငး့ ေတျ အတိုငး့သာ့ ေပၚေနတယး၈
'ဟုတးတယး သမီ့ တို႔ကေတာံ အညာ ကို လုဵ့ွပဲ ပ္ငး့စရာႀကီ့၇ မေနခ္ငးပါဘူ့'

ေရာငး့ၿပီ့

ွယးလုိကးမြာေပါံ

ဟိုမြာ

သျာ့ေနမယးံ

ဘို့ဘို့ရဲ႔၇

ဒီတုိကး

အတူတူ
ွယးတုနး့

ဒီမြာပဲ
ကသာ

အဲဒီေ်မကျကးေရာငး့လိုကးရငး ဒီတိုကးထကး ပိုေကာငး့တဲံအခနး့ ရတာေပါံေနား
ေဖႀကီ့'
ဖို့ဘတငး

စကာ့ေ်ပာရတာ

ေမာလာတယး၈

ပငးပနး့လာတယး၈

ကိုယးံစကာ့ ကိုယးံေစတနာက သူတို႔ အတျကး အရာ မထငးလိုကးတာေနား၈
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ေအ့ေလ

ေၾကာငးအိုေတာံလဲ

ႂကျကးမေလ့စာ့ေတာံဘူ့ပ၈

ေခၽျ့မ

ေခၽျ့မ

ေ်ပာလိုကး မိတာနဲ႔ ပျဲစာ့မ္ကးစိနဲ႔ ေ်မႏြစးကျကးကို ်မငးသျာ့ၿပီ၈ သာ့ကေန
တစးဆငးံ အေဖံကို ေရာငး့ခုိငး့ဖို႔ သူႀကဵေတာံမယး၈ ရပါတယး၇ ဖို့ဘတငးကလဲ
ရပါတယး၇ တိုကတူကေလ့ေတျကလဲ မရမရြိေစရပါဘူ့၈ ဒါေပမယးံ ဟိုေန႔က အဲဒီ
တူကေလ့လာတုနး့ကေတာံ

ထမငး့ေလ့

တစးနပးေကၽျ့ဖို႔ကို

ေရြာငးလိုကး

တိမး့လိုကး တာ၇ ဖို့ဘတငးက ေ်ပာေနတယး၇ ေဟံမငး့တို႔ ထမငး့စာ့ခဲံၾကလာ့၇
မစာ့ရေသ့

ဒီမြာစာ့ၾကနဲ႔

ေတာသူေတာငးသာ့

လူႀကီ့

ဆိုေတာံ

ေ်ပာေနတယး၇

ေဆျအိမးမ္ိဳ့အိမး

ဟိုကေလ့ေတျကလဲ

ဆိုေတာံ

ထမငး့စာ့ခ္ငး

ရြာပုဵရတယး၈ အဲဒါကို သူ႔ေရခဲေသတၱာထဲက ေရခဲေရ တစးပုလငး့နဲ႔ပဲ ႏြစးသိမးံ
လိုကးတယးေလ၈ ဖို့ဘတငး စိတးမေကာငး့လိုကးတာ၈
အပိုငး့ (၁ဝ)

+++++

ဖို့ဘတငး

ၾကညးံေနတာၾကာၿပီ အက္ငးံ၇

အက္ငးံ၇

ထမငး့ေကၽျ့ရမြာ

ေၾကာကးတဲံ အက္ငးံဟာ သူတို႔အက္ငးံပဲ၈ အိမးလာတဲံ ဧညးံသညး ေတျထဲမြာ
ညအိပး ဧညးံသညးနဲ႔ ထမငး့ေကၽျ့ရမယးံဧညးံသညးဆို ဘယးလို ေၾကာကးၾကမြနး့
မသိဘူ့၈ ဘယးလို ွနးေလ့ၾကမြနး့ မသိဘူ့၈ ဒါဟာ ရနးကုနးထုဵ့စဵ၇ ၿမိဳ႔ႀကီ့်ပႀကီ့
ထုဵ့စဵသာ

ဆိုရငးေတာံ

ဒီထုဵ့စဵ

ဒီအေလံအက္ငံးေတျၾကာ့မြာ

မေပ္ားပိုကးလိုကးတာ၈

ေၾသား..

ဖို့ဘတငးတို႔

အညာ

အိမးဧညးံသညးလာရငး

ဘယးလို

ထမငး့ေကၽျ့ခ္ငးမြနး့မသိဘူ့၈

ဖို့ဘတငး
မြာေတာံလဲ
ဘယးလို

အိပးေစခ္ငးမြနး့ မသိဘူ့၈ ကျာေပတယး၇ ကျာေပတယး၈
'အငး့ မငး့တို႔ သေဘာေပါံေလ၇ အတငး့လိုကးရမယး အေဖမေခၚပါဘူ့၇
အလုပးအကိုငးဆိုတာကလဲ

တကယး

ေတာံ

ဒီေလာကး

ပူစရာမရြိပါဘူ့၇
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အေဖအလ္ငးက လုပးတဲံ ပဲေလြာငး၇ ဂ္ုဳဵေလြာငးလုပးရငးကို တို႔ ေတာစာ့စရိတး က

'ေၾသား...ေဖႀကီ့ရယး၇

မငး့တို႔ လငးမယာ့ က အသကးရလာၿပီ၇ အသကးရလာတဲံအခ္ိနးမြာ က္နး့မာေရ့

စကာ့ေလ့မ္ာ့ ်ပနးၾကပါဤီ့လို႔၇ ဖို့ဘတငး ေအားလိုကးခ္ငးတယး၈ ဖို့ဘတငးကို

အတျကး

အနာ့မြာ

စိတးလကးက္ယးွနး့မယးံ

ရြိေလရဲ႔လို႔

နာက္ငးလာတယး၈

ဒီကိစၥေတျ'

ဖို့ဘတငး

ရတဲံေနရာ၇

ွမး့နညး့

ခကးေသ့တယး

အသာေလ့ ရပါတယး၇ ၿပီ့ေတာံ အေဖေ်ပာခ္ငးတာက တစးခုလဲရြိေသ့တယး၇
ေလေကာငး့ေလသနး႔

ရငးထဲမြာ

ေဖႀကီ့နဲ႔ေတာံ

မေအာကးေမံဘဲ

အေရ့တစးခု

သူတို႔ေ်ပာခ္ငးရာေတျ

လုပးၿပီ့
ေ်ပာေန

ေနရာမ္ိဳ့ေလ့မြာ ေနႏိုငးရငး ပိုေကာငး့တာေပါံ၇ အေဖ မငး့တို႔ကို ေခၚတာ

လိုကးၾကတာ၈ ဒီအဘို့ႀကီ့ ဟာ ဘာမြ အသုဵ့မွငးေတာံတဲံ အဘို့ႀကီ့၇ ဘာမြ

အဲဒီအခ္ကး အမ္ာ့ႀကီ့ပါတယး၇ ဒီမြာေနရတာ အေဖေနၾကညးံေတာံ သိၿပီကျာ'

မစျမး့ေဆာငးႏိုငးတဲံ အဘို့ႀကီ့၇ အဓိပၸာယးမရြိတဲံ စကာ့ေတျကိုပဲ ေ်ပာတတးတဲံ

'ေဖႀကီ့တို႔အညာမြာလဲ ေ်မေစ့္ေတျ တကးေနမြာေပါံေနား၇ ဒီမြာေတာငး
ဒါေလာကး တကးေနတာေနား၇ ေ်မ က အက္ယးႀကီ့ဆို ေကာငး့မြာပဲ'

ေၾကာငးႀကီ့က အိုၿပီပဲ၈
ဖို့ဘတငး

'ေဖႀကီ့ေတာံမသိဘူ့'
'သမီ့တို႔ကေတာံ

အဘို့ႀကီ့၇ အလကာ့ အဘို့ႀကီ့ေပါံ၇ ေတားၿပီေပါံ၇ ေခ္ာငးထို့ ထာ့လိုကးၾကေပါံ

တငး့တငး့က္ပးက္ပး

ဆုပးလိုကးတယး၇

ေခ္ာငး့တစးခ္ကး ဟနး႔လိုကးတယး၈

ေန်ခငး့ေနရငး

ကိုအာကာတို႔အိမးမြာပဲ

ေနမယး၇

သူတို႔အိမးမြာ ဒကးခးလဲရြိတယး၇ ကာ့လဲ ရြိတယး'

'မငး့ တို႔ ခမညး့ခမကးအိမးမြာ သျာ့ေနရငး အေဖံကို အညာ်ပနးပို႔၇ ေအ့..
အညာက လကးမခဵရငးလဲ အေဖလူအိုရုဵ ကို သျာ့မယး'

'ေအ့ေလ အဲဒါကို သမီ့တို႔ေဖႀကီ့က တစးခါတညး့်ဖစးေနလိုကးတာ'
'ေဖႀကီ့ ဟိုမြာဆို ေဖႀကီ့ေန႔တိုငး့ ဘီယာေသာကး ရမြာေနား မေနခ္ငး
ဘူ့လာ့'
'သမီ့တို႔

စိပးပုတီ့ကို

တုနးယငးၿပီ့

ခပးဆတးဆတးႏိုငးတဲံ

ဖို့ဘတငးအသဵေၾကာငးံ

မိသာ့စု

စကာ့ေတျ ရပးသျာ့တယး၈ ၿငိမးသျာ့ တယး၈ သာ့လုပးတဲံသူရဲ႔ သကး်ပငး့ခ္သဵကို
ၾကာ့ရတယး၈

ကလဲကျာ၇

ကဲသမီ့တို႔

ေမႀကီ့ကိုလဲ

ေမ့ၾကညးံပါဤီ့၇

သူ႔ခမညး့ခမကး ေတျက ေခၚမြာလာ့လို႔ ဒီမိသာ့စုႀကီ့ ကို၇ ကဲ'
'အို..ေခၚပါတယးရြငးံ၇ အဲလိုမေ်ပာပါနဲ႔'
'ၾကညးံေသ့တာေပါံကျာ'

'အေဖ ကလဲ မဟုတးတာ ေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာမေနပါနဲ႔၇ ေသခ္ာေသ့
တာလဲ မဟုတးဘူ့၇ အေဖအညာ ်ပနးစရာလဲ မလိုဘူ့၇ လူအိုရုဵသျာ့စရာလဲ
မလိုဘူ့'
'ဟုတးသာ့ပဲ အဘို့ကလဲ၇ အသနာ့ခဵစာ တငးမြာပါတဲံ ဆိုေနမြေနာံ...
ေမႀကီ့ရာ'
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'မသိပါဘူ့

ေ်ပာတာပဲ၇

ကိုယးံအခနး့ေလ့က

ကိုယးဘယးမြမေ်ပ့ရငး

ေကာငး့တာပဲ၇ ဘယးသူ ဆီမြ မေ်ပာငး့ ရငး ေကာငး့တာပဲ'

'ဟ...သူလဲ အရမး့ကို၇ အရမး့ကို စိတးညစးတဲံအေၾကာငး့ ေ်ပာတာေပါံ၇

ေခၽျ့မစိတးရႈပးသဵနဲ႔ ခပးေဆာငးံေဆာငးံ ေ်ပာရငး့ အိပးခနး့ထဲ ထသျာ့
တယး၈ သမီ့ႏြစးေယာကး မေအ ေနာကး လိုကးသျာ့တယး၈
သာ့လုပးသူက

စိတးအိုကး

လကးအိုကးပုဵနဲ႔

က

စိပးပုတီ့ဆုပးထာ့တဲံ

သူ႔အလႊာတစးလႊာကို ဆနးနီ႔ သနာ့ၿပီ့ မေရာငး့ခဲံဘဲ အသုဵ့အစျဲၿခိဳ့ၿခဵခဲံရတာတဲံ၇
မေရာငး့လိုကးရေတာံ ခုတကယးလို႔ တိုကးဖ္ကးရရငးသူ တစး်ပာ့ မြ မရဘဲ

ွရနးတာဘကး

ထျကးသျာ့တယး၈
ဖို့ဘတငး

'အနးတီေမရီ ဘာေ်ပာေသ့လဲဟငး'

လကးႏြစးဖကးနဲ႔

ဘုရာ့စငးကို

လကးအုကးခ္ီလိုကးတယး၈
'ဆနးနီ ရပးတဲံ ွရနးတာ ၿပိဳမက္ဘဲ တပညးံေတားအၿမဲထိုငးေနတဲံ
ွရနးတာ ၿပိဳက္ပါေတာံဘုရာ့၇ တပညးံ ေတား ွဋးကၽျတးခ္ငးၿပီ'
ဖို့ေအာငး ရဲ႔မယးေအ့ တစးေယာကးကလဲ ဤီ့ရဲ႔ လတးလိုပဲ ေမ့ချနး့
တစးခုကို ထပးတလဲလဲ ေမ့တယး၈
'ဖို့ေအာငး... မယးေအ့ ေမ့တိုငး့ စိတးညစးရငးပိုၿပီ့ ၿပဳဵ့ၿဖဲၿဖဲ ်ဖစးလာၿပီ့
ပိုၿပီ့ စကာ့မ္ာ့ လာတတးတဲံ ဖို့ေအာငး အက္ငးံ အတိုငး့ မ္ကးႏြာပ္ကးေနလ္ကး
က ဖို့ေအာငး ၿပဳဵ့ၿဖဲၿဖဲ ပို်ဖစးလာတယး၈
'ဟငး ဖို့ေအာငး၇ မယးေအ့တိုက ဘယးကို ေ်ပ့ၾကမလဲဟငး'
'အိုလဵပစး ကိုေပါံက'ျ
'ဖို့ေအာငးရယး...မယးေအ့ အရမး့စိတးညစးေနတယး သိရဲ႔လာ့'

ဆုဵ့မြာတဲံ၇ ေအာကးထပး ဆိုေတာံ ငါ့သိနး့လဲဟုတးတဲံ၇ ဒါေၾကာငးံ အသနာ့ခဵစာ
တငးမယးတဲံ၇ ဒါပဲ'
'သူက

ေတားပါေသ့တယး

ဖို့ေအာငးရယး

ေ်မပိုငးတာပဲ

ေနစရာ

မေပ္ာကးပါဘူ့'
'ဟ... ေနစရာ မေပ္ာကးေပမယးံ ေငျေလ့ငါ့ဆယးသိနး့ေပ္ာကးတာလဲ
နညး့လာ့၇ လုပးမေနနဲ႔ ဒီတိုကးေပၚ က ဆငး့ေ်ပ့ရမယးံ လူေတျထဲမြာ တို႔က
အေတားဆုဵ့

ဗ္ေနား၇

ဆငး့ေ်ပ့ရတာခ္ငး့အတူတူ

တ်ခာ့လူေတျက

ေငျေလ့ငါ့သိနး့ ပါ ထာ့ပစးခဲံရတာ၇ ဟဲဟဲ တို႔က ထာ့ပစးခဲံရ တစးေသာငး့
ႏြစးေသာငး့ပဲ မယးေအ့ရ'
'ဒါေပမယးံ

ဖို့ေအာငးရယး၇

သူမ္ာ့ေတျက

မယးေအ့တို႔ထကး

ပိုကးဆဵရြိတာပဲ၇ ထပးွယးခ္ငးလဲရတယး၇ ငြာ့ေနခ္ငးလဲ ရတယး၇ မယးေအ့တို႔သာ'
မယးေအ့ မ္ကးေတာငးေလ့ ပုတးကလတး ပုတးကလတးနဲ႔ လုပးရငး့
ေခါငး့ငဳဵ႔

ၿငိမးသကးေနၾကရြာတဲံ ေမာငးေလ့ နဲ႔

ေယာကးမေလ့ရငးချငးထဲက

တူမေပါကးစ ကေလ့ကို်မငးတယး၈ ဘာမြနာ့မလညးဘဲ ေဆာံကစာ့ ေနတဲံ
ကေလ့ သုဵ့ေယာကးကိုလဲ ်မငးတယး၈ သမကး ကျမး့ဘူ့ အတျကး ကျမး့ပဲ
တျငးတျငး ငုဵ႔ယာ ေနရြာ တဲံ မေအကိုလဲ ်မငးတယး၈

'အို... အတူတူပါပဲကျယး၇ ဖို့ေအာငးလဲ အရမး့အရမး့ကို စိတးညစးတာပါပဲ'
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'ကေလ့ကလဲ

ငယးေသ့တယး၇

ေွကလဲ

သိပးက္နး့မာ

ေသ့တာ

မဟုတးဘူ့၇ ကေလ့ေတျ ေက္ာငး့တကးဖို႔ နဲ႔ ဘာနဲ႔၇ ဒီနာ့တစးွိုကးမြာ အိမးေလ့
ငြာ့ေနႏိုငးရငး ေကာငး့မြာေနား'
'ဘာလို႔

'ဟဲဟဲ၇

မငြာ့ႏိုငးရမြာလဲကျ၇

ငါွယးရငး

ငါံေနရာဟာ

လျတးလပးစျာ၇

မငး့ႏြယး၇

ေယာကၡမႀကီ့

ကျမး့ယာ

ငရုတးသီ့ေထာငး့ချငးံ၇ လျတးလပးစျာ လငးမယာ့ ရနး်ဖစးချငးံေတျ ရြိတ ဲံေနရာမ္ိဳ့ မြာ
်ဖစးရမယးက'ျ

ေယာကၡမႀကီ့ဆီက

ကျမး့ယာတစးယာထယူတဲံ

ဖို့ေအာငးကို

မယးေအ့က၇ ကဲေ်ပာပါဤီ့ ဆိုတဲံ အၾကညးံ နဲ႔ ၾကညံးတယး၈

'ေတာမြာပဲရမယး'
'ဟဲဟဲ၇

'တီဗျီေရာငး့ၿပီ့ငြာ့မယးေလကျာ၇ ကဲ'

'ဟုတးတယး၇ ဖို့ေအာငး တီဗျီက တစးသိနး့ေလာကးတနးတာကို့'

ေနပါံမယးလို႔ဆို၇

ငါံအဘို့အဘျာ့ေတျက

လနး့ဆနး့တာ ေကာငး့တယးကျ၇ တျဵေတ့သီ့ခ္ငး့ေတာငး ရြိတယး ေလကျာ၇
ေတာမြာပျငးံတဲံပနး့ရယး၇ ေတာမြာပဲ လနး့ဆနး့ေစခ္ငးတယးတဲံ၇ ဟဲဟ'ဲ
'ဖို့ေအာငးရယး ေတားပါေတာံ၇ ဒီမြာ အသနာ့ ခဵစာတငးရငး ဘယးေလာကး

'ဟ …. ရတဲံပိုကးဆဵနဲ႔ ရတဲံအိမးငြာ့ေနမြာေပါံကျ၇ ဘာ်ဖစးလ'ဲ

ၾကာမြာလဲ'

'အဲလိုဆို မယးေအ့တို႔ ေတာမြာ သျာ့ငြာ့ေနမြပဲ ရမယး၇ ရနးကုနးမြာေတာံ
ေနလို႔မရဘူ့'

'ဟာ၇ ဒါေတာံ ငါလဲ ဘယးေ်ပာတတးမလဲ၇ ဘယးသိမလဲ "
"ဟုိဟုိ႓၇

'ေအာငးမယးဗ္ာ ေဒၚမယးေအ့၇ ေတာလဲ သျာ့သငးံသျာ့ရမြာပဲ ခငးဗ္၇
ဖို့ေအာငးကေတာံ ႀကိဳကးတယးဗ္ာ၇ ၿခဵနဲ႔ ေ်မနဲ႔၇ သစးပငးေတျနဲ႔၇ သစးသာ့
အိမးေလ့နဲ႔၇ ဘာတိုကးၿပိဳက္မြာမြလဲ မေၾကာကးရဘူ့ခငးဗ္ာ၇ ဇိမးပဲ၇ ဒီမြာ ဆိုရငး
ညၿပိဳမလာ့

ေတာမြာပဲ

်မစးွကၽျနး့ေပၚဘကးက ေတာသာ့ေတျကျ၇ ေတာမြာ ပျငးံတဲံပနး့ဟာ ေတာမြာပဲ

ကျမး့ွါ့သဵ နဲ႔ ဖို့ေအာငး အေ်ဖေၾကာငးံ မယးေအ့ ရြဳဵ႔မဲံသျာ့တယး၈

ေန႔ၿပိဳမလာ့၇

ဟုတးတယးကျ၇

ပစၥညး့လျတးခ္ချငးံ၇ လျတးလပးစျာ စကာ့ က္ယးက္ယး ေ်ပာချငးံ၇ လျတးလပးစျာ

တစးယာေလာကး ေပ့ပါဤီ့'

ကိုယးေနတဲံ

'သျာ့စမး့ပါ'

တထိတးထိတးနဲ႔၇

ေဟာခုလို

ၿပိဳက္ေတာံၿပီ့ေရာ၇ ဒါေတာငး ွရနးတာမို႔၇ ဟိုေဆာကးလကးစ တိုကးၿပိဳသလို

တကယးလုိ႓

က္လာတာနဲ႓ခ္ိတးပိတးဆုိရငး

မယးေအ့တုိ႓က

ခ္ကးခ္ငး့ ဆငး့ရမြာလာ့ "
" အဲဒါလဲ ကၽျနးေတားမ္ိဳ့ ဗုိကးထဲကပုဏၰာ့ေလ့ မပါနငး့ကီပါဘူ့ ခငးဗ္"
မယးေအ့ က ဘာေ်ပာရမြနး့ မသိဘဲ ၿငိမးသျာ့ရြာတယး၈ အေမက
မယးေအ့ ကုိ ၾကညံးတယး၈

တစးတိုကးလုဵ့မ္ာ့ ၿပိဳရငးေတာံ ၿပီ့ပါေရာဗ္ာ၇ ဒါေၾကာငးံ ငါမငး့ကို ဒီလိုတိုကးမ္ိဳ့ေတျ
ွယးမေွ့တာ မယးေအ့ရ၇ သိလာ့'
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"်ဖစးသမြ္ေပါံသမီ့ရယး၇
စဤး့စာ့ထာ့တယး၇

မသကာ

ဘယးတတးႏုိငးမြာလဲ၇
အေမံေမာငး

ွမး့ကဲျ

အေမကေတာံ

ရြိတဲံ

ေမြားဘီၿခဵ်ဖစး်ဖစး

သျာ့မယးလုိ႓ "

"မလုပးနဲ႓ေနား

မယးေအ့၇

အဲဒါေတာံ

ငါတကယးစိတးဆုိ့မြာ၇

ဆရာေသားတာေဆျ သူ႓မိနး့မကုိ စိတးဆုိ့ နညး့ မ္ိဳ့ေလ၇ ပုလငး့ေလ့ကလြလုိ႓

"မ်ဖစးပါဘူ့ အေမရယး "
"်ဖစးတာေပါံကျ၇

အရကးေတျသျနးပစးၿပီ့ ငဵ်ပာရညးထညံးထာ့လုိကးသတဲံ၇ အဲဒီ ဆရာ ေသားတာေဆျ

ဘာလုိ႓မ်ဖစးရမြာလဲ၇

ေယာကၡမႀကီ့ကလဲ

ေစာေစာ

ကေတာံ မေ်ပာဘူ့၇ အေမျေလ့ ဘာေလ့ ခဲျရေအာငး "
မယးေအ့

မ္ကးေစာငး့က

တဟဲဟဲ

ရယးေနတဲံ

ကုွ
ိ ငး့ေအာငး

်ပာ်ဖစးသျာ့ေလာကးတယး၈

ရဲ႔ စာဖတးၿပီ့ သူ႓မိနး့မကုိ ဆရာ ေသားတာေဆျ ထကးေတာငး ငါ စိတးဆုိ့ေသ့
တယး သိလာ့၇ ဟဲဟဲ ငါံပုလငး့ကေတာံ မလြဘူ့ေနား မယးေအ့ "
" သျာ့ပါ "
ခဏေနေတာံ မီ့ဖုိခနး့ထဲကေန ကုွ
ိ ငး့ေအာငး ်ပနးထျကးလာတယး၈

"ကၽျနးေတားတုိ႓ ကေတာံေလ အစးမ၇ တကယးလုိ႓ ဆငး့ရရငး ေွတုိ႓အိမး
သျာ့ေနမလုိ႓ "

"သမီ့တုိ႓ေရ၇ လာၾကေဟံ တီဗျီဖျငံးမယး၇ တုိ႓ကေတာံ ေပ္ားေပ္ားပဲေဟံ၇
ေနားကျာ၇ ငါံသာ့ႀကီ့ရာ၇ အငး့ .. ဆနးနီ ဆနးနီ၇ ဒီတုိကးမြာ မငး့မရြိတာနဲ႓ တုိ႓ကုိလဲ

ေယာကးဖ

လုပးသူက

အစးမကုိ

ွငးေ်ပာတယး၈

ဟုိကေလ့မကလဲ

"ဟုတးတယး "တဲံ၈ ကုွ
ိ ငး့ေအာငးက ကျမး့ ကုိ ဖိွါ့လုိကးတယး၈
"အုိကျာ၇
ႀကိဳစိတးညစး

" ဟငး၇ ေနာကးဆဵု့က္ ဒါပဲ၇ ဒီတစးခါက္ ယူၿပီ့ သျနးကုိပစးထာ့ဤီ့မယး "

ဘာမြလဲ

မေနနဲ႓၇

သျာ့၇

ေသခ္ာေသ့တာမဟုတးပါဘူ့၇
်ဖစးလာေတာံမြ

ရငးဆုိငး၇

မေနေစခ္ငးေတာံ ဘူ့ေပါံေလ၇ ဒါ ဆနးနီလုပးတာကျ "
"ကဲ ေတာငး့ပနး ပါတယး ဖုိ့ေအာငးရာ၇ မယးေအ့ စိတးညစးလုိ႓ပါဆုိမြ၇

အလကာ့
လူ႓သကးတမး့

ေနရသခုိကးေလ့ ေပ္ားေပ္ား ေနပါရေစကျာ၇ ေတားၾကာ ဆနးနီလုိ ်ဗဳနး့ဒုိငး့ဆုိၿပီ့
သငး့ေမ ေနာကး အေ်ပ့အလႊာ့လုိကးသျာ့ရရငး "
"ဖုိ့ေအာငးကလဲ ဘယးလုိ်ဖစးေနလဲ၇ ဖျ ... မေ်ပာေကာငး့ မဆုိေကာငး့"
"ကဲ - ေ်ပာေကာငး့ ဆုိေကာငး့ေအာငး သတးသတးလျတး ေပါငး့ခဵရညး
ေလ့ မြွ
ီ ဲလုိကးဤီ့မယး၇ ဟဲဟ"ဲ

အေမ၇ စိပးပုတီ့ ခဏေပ့စမး့ပါ "
မ္ကးစိစဵုမြိတးၿပီ့ ပုတီ့စိပးတဲံ မယးေအ့ကုိ ၾကညံးၿပီ့ ကုွ
ိ ငး့ေအာငးကေတာံ
တဟာ့ဟာ့ ရယးလုိ႓သာ ေနေပမယံး သူ႓ရငးထဲမြာ ေလ့လဵေနတယး၈
တစးခနး့လဵု့ မြာ တစးေယာကးတညး့ပဲ ရြိၾကေတာံတဲံ အနးတီခငးေလ့နဲ႓
အနးတီေမရီတုိ႓

ႏြစးေယာကး

မြာေတာံ

တစးေယာကး

က

အိပးရာေပၚမြာ

ပဵုလ္ကးသာ့ေလ့၇ တစးေယာကးကေတာံ ႏြစးေယာကးထုိငး ဆကးတီေပၚမြာ ေချေချ
ကေလ့၈
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ေဖႀကီ့ေက္ားနဲ႓

သဵု့ဆယံးခုနစးမငး့

ကုိမြနး့ၿပီ့

ယပးေတာငးေလ့

တစးေခ္ာငး့နဲ႓ ယပးသျငး့တယး၈

ဘာလုိ႓ေစတနာ နညး့သျာ့ ရတာလဲ၇ ကဵဆုိ့လုိကးတာေနား၇ ႀကီ့ေမအခနး့ မြ
်ဖစးရတယး "

"ကုိယးေတားႀကီ့ ကုိယးေတားေလ့၇ အေမပုပၸါ့၇ ေဖႀကီ့ေက္ား၇ အေနာကး

သူ႓ေၾကာငးေတျ

အေမသခငးနဲ႓ မေငျေတာငး၇ အေမဂ္မး့၇ နဵကရုိငး့မယးေတားဖုရာ့၇ သဵု့ဆယံးခုနစးပါ့

်ပနးကုိငးၿပီ့

မငး့တုိ႓၇

"ႏြမေတားႀကီ့မြာ

ဣတုိကးႀကီ့ကုိ

ေစာငံးေရြာကးေတားမူပါ၇

ၾကညံးရႈ

ေတားမူပါ၇

နဲ႓

ကုိယးေတားႀကီ့

စကာ့ေ်ပာွရငးေတာံ
ကုိယးေတား

အထုပးကေလ့

တစးခါ

ေလ့နဲ႓

ေတာံ

ယပးေတာငးေလ့

စကာ့ေ်ပာ်ပနးတယး၈

ရြိတာေပါံဘုရာ့၇

ဒါေပမယံး

သမီ့ေတားတုိ႓ဘကး ပါေအာငးဆဲျေပ့ ေတားမူပါ၇ ေအ့ယပး မ္ာ့လဲဆကးသျငး့

ဒီအထုပးေလ့က ႏြမေတားႀကီ့ အုိစာနာစာပါ ဘုရာ့၇ ဒီတုိကးေပၚက ဆငး့ရလုိ႓

ပါတယး၇ အရြငး ေအ့သလုိ သမီ့ေတားတုိ႓ စိတးႏြလဵု့မ္ာ့လဲ ေအ့ခ္မး့ရပါေစ၇

ဒါေလ့ထုခဲျၿပီ့ အခနး့ွယးလုိ႓လဲ မရဘူ့ ဘုရာ့၇ အိမးငြာ့ေန ်ပနး ေတာံလဲ

ၿငိမး့ခ္မး့ရပါေစ"

တစးေယာကးတညး့ ေနရမြာ၇ ေမာငးေတျ အစးကုိေတျအိမးလဲ မကပးခ္ငးဘူ့ဘုရာံ၇

ယပးသျငး့
ေဘ့ကေန

ဆုေတာငး့ေနတဲံ

ၿငိမးၿငိမးကေလ့

အနးတီခငးေလ့ကုိ

ထုိငးၾကညံးေန

တတးၾကတယး၈

ေၾကာငးေတျက
ေၾကာငးေလ့

တစးေကာငးက အနးတီခငးေလ့ ရငးဘတးေပၚ တကးေချရငးေတာံ အနးတီခငး ေလ့
စကာ့ေ်ပာၿပီ၈

ႏြမေတားကုိ ကနးခ္မြာဘုရာ့၇ ဒီအထုပးေၾကာငံး ႏြမေတားႀကီ့ ဒီအခနး့ေနရတာ
ေၾကာကးတာ ေတာငးမြ ဇျတးမြိတးေနတယးဘုရာ့၈
"သူတုိ႓ လာေခၚေပမယံး မလုိကးဘူ့၇ ကုိယး ပုိငးၿပီ့သာ့ ကုိယးံအခနး့

"နငးတုိ႓ပဲေကာငး့တယး၇ နငးတုိ႓ပဲေကာငး့တယး၇ ဘာမြ မသိဘူ့၇ နငးတုိ႓
ဒီတုိကးေပၚကေန ဆငး့ရေတာံ မယး ဆုိတာ နငးတုိ႓သိသလာ့ဟငး၇ နငးတုိ႓အစးမ
မရြိေတာံဘူ့ ဆုိတာ နငးတုိ႓ သိသလာ့ဟငး၇ ေအ့ .. မသိတာပဲ ေကာငး့တယး၇
တုိကးၿပိဳက္တုနး့ကေတာံ နငးတုိ႓သိပါတယး၇ တစးခါတညး့ မီ့ဖုိထဲမြာ တေညာငး
ေညာငးနဲ႓ ေအားလုိကး ၾကတာမြ ...

ငလ္ငးေတျလႈပးၿပီ့ တုိကးေတျ ၿပိဳတာ၇ ဒါကေတာံ ငလ္ငးမလႈပးဘဲနဲ႓ၿပိဳတာ၇ ဘုရာ့
... ဘုရာ့ ငလ္ငးမ္ာ့ လႈပးရငးေတာံ ဒီတုိကးႀကီ့တစး ခုလဵု့ ေ်မႀကီ့ ေပၚ
ကနးထရုိကး

ေလ့ကုိယးပဲ

ေနခ္ငးပါတယးဘုရာ့၇

ွရနးတာ

ကုိလဲ

ကုနးခ္ငးကုနးပါေစ၇

ခုိငးခဵံေအာငး ႏြမေတားႀကီ့ ်ပငးမြာပါ၇ ကိုယးေတားႀကီ့တုိ႓ကသာ ဒီတုိကး ႀကီ့ ကုိ
ႏြမေတားႀကီ့ တုိ႓ဘကးပါေအာငး ဆဲျေပ့ပါဘုရာံ"
အနးတီခငးေလ့ ထမငး့လဲ မစာ့ႏုိငးဘူ့၇ အိပးလဲမေပ္ားဘူ့၇ ဆနး်ပဳတး
ကေလ့ ပဲက္ိဳထာ့ၿပီ့ ေၾကာငးေတျလဲ တုိကး၇ ကုိယးလဲေသာကးေပါံ၈

" ႀကီ့ေမ ဒါေၾကာငံးမုိ႓ ေ်ပာတာေပါ၇ ႀကီ့ေမအိပးမကးက သိပးစငး့တာေနား၇

်ပာ့ကပးသျာ့မြာ၇

သူတုိ႓က ဒီအ ထုပးကေလ့ ွုိငး့ မ္ကးေစာငး့ထုိ့ ေနၾကတာ၇ ဒီအထုပးရတာနဲ႓

မငး့တုိ႓ရယး၇

က္ဳပးအခနး့

ွရနးတာက္မြ

အနးတီေမရီ ကေတာံ ႏြစးေယာကးထုိငး ဆကးတီေပၚမြာ တေချေချနဲ႓၈
လကးကလဲ စီ့ကရကး မ်ပတးညြပးၿပီ့ လိပး ခ္ငး့ဆကးေသာကးေတာံတယး၈
စီ့ကရကး မိ့ခုိ့ေတျၾကာ့မြာပဲ သူ႓အေတျ့ေတျကုိ လျငံးေမ္ာေစတယး၈
ကနးထရုိကးဆီလဲ ေရာကးတယး၈ စိတးခ္ရ တဲံ ကနးထရုိကးဆုိၿပီ့ ဆကးသျယးေပ့တဲံ
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်မတး်မတးဆီလဲ

ေရာကးတယး၈

အသနာ့ခဵစာတငးဖုိ႓

လူႀကီ့ေတျဆီလဲ

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး ကုိယးံတုိကးကေလ့ကုိ ဘယးသူ အေ်ခပ္ကး ခ္ငးမြာလဲ၈

ေရာကးတယး၈ သျာ့ေလသူ ခ္စးလငးနဲ႓ ဆနးနီ႓ဆီကုိလဲ ေရာကးတယး၈ အဲလုိ

အခနး့ေတျက

အခါမ္ိဳ့မြာ ေတာံ ပါ့စပးကေန "ဆနးဘျိဳငး"လုိ႓ အသဵထျကးေခၚမိတတးတယး၈ ေၾသား

မေရာငး့ရေသ့တဲံ အလႊာတစးလႊာက ဆယးသိနး့ေလာကးေတာငး တနး ေနၿပီ တဲံ၈

အလ္ငးတုနး့ကေတာံ

အဲလုိအေတျ့

သူ

ၾကာ့

ၾကာ့၇

မၾကာ့ၾကာ့

အဲလုိေခၚလုိကးမိရငး

တစးလတစးရာ
ွငးလာရငးေတာံ

နဲ႓

ဖုနး့

ေခၚခ

အနးတီေမရီ

အာ့ရြိသျာ့သလုိပဲ၈ သာ့ဆုိတဲံ အသိနဲ႓ အာ့ကုိ့အာ့ထာ့ ်ပဳမိ တာပဲ၈ အခုေတာံ

်မစိမး့်ပာလမး့လယးက

မေခၚႏုိငးေတာံၿပီ၈

သျကးသျကး လကးလကး ထျကးသျာ့တတးတယး၈

သူ႓

သိပးစဲျလမး့တဲံ

တုိကးအေၾကာငး့ကုိ

သူမ္ာ့သိရငး

ဘယးေလာကး မ္ာ့ ႏြေ်မာ လုိကးမလဲ၈ ွမး့နညး့လုိကးမယးဆုိတာ၈ သာ့ရယး ...
မာမီ မေတျ့ခ္ငးဘူ့၈

ဒီေ်မေပၚမြာ အနးတီေမရီ မေနေတာံၿပီ၈ တုိကး လဲ ထပးမေဆာကးေတာံၿပီ၈
အ်ပတးေရာငး့ၿပီ့

တရာ့ရိပးသာ

တစးခုကုိ

သျာ့ေတာံမယး၈

ဘယးသမီ့ အိမးမြ လဲ သမကးမ္ကးႏြာၾကညံးၿပီ့ လုိကးမေနႏုိငးပါဘူ့၈ လုိကး်ခငး့
လုိကးရငး မာတငးနဲ႓

အသနာ့ခဵစာ

အခနး့တဵခါ့ကုိ

ဆုိငးေလ့ဆီကုိ

နဲ႓အတူ

ဆနးနီ တုိ႓

ေနာကးကုိပဲ လုိကးမယး၈ ခုခ္ိနးဆုိ သူတုိ႓

သာ့အဖႏြစးေယာကး ေတျ႔ေနၾက ေရာေပါံ၈

စီ့ကရကးေသာကးရငး့ လကးဖကးရညးက ဆာလာ်ပနးတယး၈
ဆနးနီ မရြိေတာံဘူ့၈ လကးဖကး ရညးွယး ေပ့တဲံ ဆနးနီဘျိဳငးေလ့
မရြိေတာံဘူ့၈
အနးတီေမရီ ႏြစးေယာကးထုိငး ဆကးတီေပၚက လူ့လဲထတယး၈
သျာ့ေသာကးရငး့

ေသာံပိတးၿပီ့

တစးေယာကး

မြာေတာံ တုိကးတျငး့

ေနထုိငးသူမ္ာ့ကုိ ေထာကးထာ့စာနာေသာအာ့်ဖငံး " တုိကးကုိခ္ိတးမပိတးေတာံ"
တဲံ၈
ဒါေပမယံး " ွမးနငး " တဲံ၈
လကးရြိအေဆာကးအအဵုကုိ ခုိငးခဵံေအာငး ်ပဳ်ပငး်ပငးဆငး၍ ေနရမညးတဲံ၈
အကယး၍ ေနာကးတစးခါ ထပးမဵၿပိဳက္ခဲံလြ္ငးေတာံ တုိကးကုိ ခ္ိတးပိတၿး ပီ့

အနးတီေမရီ စီ့ကရကးတစးလိပးကုိ လိပးခ္ငး့ဆကး မီ့ကူ့်ပနးတယး၈

လကးဖကးရညးဆုိငး

ၿပီ့ေတာံ

စီ့ကရကးတဖျာဖျာနဲ႓

အနးတီေမရီ

အေခါကးေပါငး့မ္ာ့စျာ သျာ့လာ လႈပးရြာ့ၿပီ့တဲံ အခါ

ဒီတုိကးႀကီ့ကုိ တကယးလုိ႓သာ ခ္ိတးပိတးၿပီ့ ၿဖိဳခ္ပစးမယး ဆုိရငးေတာံ
ဒီေ်မႀကီ့ကုိ

စုေပါငး့

လကးဖကးရညး

ကလဲရတယး၈

တုိကးကိစၥ

လူေနထုိငးရနး မသငံးေသာ ေၾကာငံး တုိကး ကုိ ၿဖိဳခ္ရလိမံးမညးတဲံ၈
ေနာကးတစးေန႓ နဵနကးခငး့မြာေတာံ ဤီ့ တစးေယာကး သူ႓ ွရနးတာ
ပနး့ဤယ္ာဤးေလ့ကုိ

သူကုိယးတုိငး

ၿဖိဳဖ္ကး

လုိ႓

ပနး့အုိ့ေတျကုိ

မ

ၿပီ့

အိမးထဲသျငး့ေနတာကုိ ်မငးၾကရတယး၈
လတး

က

အိမးထဲမြာ

အေလ့

ခ္ိနးညီမြ္ေအာငး

စဤး့စာ့ႀကဵဆၿပီ့

ေနရာခ္တယး၈

စနညး့နာရရငး

မေကာငး့ဘူ့လာ့၈
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လတး ေနရာခ္သမြ္ ဤီ့ေခါငး့ညိတးေပေတာံ၈ အႏုပညာမ္ကးစိနဲ႓ ဤီ့
ေနရာခ္လုိ႓ မရေတာံၿပီ၈

စဤး့စာ့ၿပီ့ၿပီ၈

အလုပးရႈပးေနၾကၿပီ၈

ွရနးတာမြာေတာံ

ကုနးခ္ငး

သေလာကး

လကးသမာ့၇
ကုနး၇

ပနး့ရနးသမာ့ေတျ

အခုိငးခဵံဆဵု့

်ဖစးေအာငး

လုပးမြာေပမယံး အနးတီ ခငးေလ့ အဲဒွ
ီ ရနးတာမြာ ဘယးေတာံမြ ထျကးမရပး၈
အသကးရြဴက္ပး လုိ႓ ေသခ္ငးေသေပေစ၈ ပစၥညး့ေလ့ တစးခုတေလ ေတာငးမြ

ကေတာံ

ေယာကၡမႀကီ့နဲ႓

သာ့အငယးေကာငး

ေ်မ့အဘျာ့ႏြစးေယာကးကုိ အိမးမြာေနတုနး့ ွရနးတာ ဘကးထျကးၿပီ့ ထမငး့ေကၽျ့၇
အွတးလြနး့လုပးတဲံ

အလုပးကုိ

လဵု့ွမလုပးရလုိ႓

ပိတးပငးလုိကးတဲံ်ပငး

သမီ့

ဖုိ့ဘတငး တစးေယာကးလဲ သူ႓ရဲ႔ အပနး့ေ်ဖရာ လျတးလပးွရနးတာ
ဆဵု့ရဵႈ့လုိကးရၿပီ၈

ပကးလကး

ကုလာ့ထုိငး

တစးလဵု့၇

လူအုိတစးေယာကးနဲ႓ လကးဖကးရညးကရာ့ေလ့ တစးလဵု့ရဲ႔ အေလ့ခ္ိနးကုိ ေတာငး
မြ ေခၽျ့မ က ွရနးတာမြာ မထာ့ရတဲံ၈
ေနာကးဆုိရငး

အညာ

သဵု့ထပးတုိကးရဲ႔

မီ့လဵု့ွါေလ့ေတျ

တတိယထပး ဘယးဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာက လတးလတးရဲ႔ ေလလုိ
လ္ငး်မနး်ခငး့နဲ႓ လႈပးရြာ့သဵၾကာ့ ရတယး၈
ဘယးဘကး်ခမး့

ေအာကးလႊာက

ဖုိ့ဘတငးရဲ႔

ပုတီ့တေခ္ာကးေခ္ာကး အသဵနဲ႓ ေ်မ့မေတျကုိ ႏိႈ့သဵ ၾကာ့ရတယး၈
ဒုတိယထပး ဘယးဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာ၇ ေအာကးလႊာနဲ႓ ဒုတိယထပး
ညာဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာ၇ ေအာကးလႊာ တုိ႓ ကေတာံ လူသစးေတျရဲ႔ ေဆျမ္ိဳ့

ေ်မညီထပး

ဘယးဘကး်ခမး့

အေပၚလႊာနဲ႓

ေအာကးလႊာက

စာ့ေသာကးဆုိငး စာ့ပဲျထုိ့ေတျရဲ႔ လႈပးရြာ့သဵကုိလဲ ၾကာ့ ရတယး၈
ေ်မညီထပး ညာဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာက အနးတီေမရီရဲ႔ စီ့ကရကးမီ့
ညိြလႈပးရြာ့သဵကုိလဲ ၾကာ့ရတယး၈ အနးတီေမရီ ေရာငး့လုိကးတဲံ ေအာကးလႊာက

ကုိ

ေမြ္ားမြနး့လျမး့ရာ၇

ေဖ္ားေ်ဖေရ့

အစီအစဤးေတျကုိ ေစာငံးေမြ္ားရာ ွရနးတာ ေလ့ မြာ ပကးလကး ကုလာ့ထုိငး
လကးဖကးရညးၾကမး့

်မစိမး့်ပာ

ေပါကးေဖားသဵ ွဲွဲေတျကုိ ၾကာ့ရတယး၈

ႏြစးေယာကး အာ့ အခနး့ထဲနဲ႓ ွ၄နးတာတျငး လဵု့ွေ်ပ့လႊာ့်ခငး့မ်ပဳရတဲံ၈

နယးေ်မကေလ့ကုိ

မြာ

တဖ္ပးဖ္ပး လငး့လာခဲံၾကတယး၈

တတိယထပး

အဲဒွ
ီ ရနးတာမြာ မထာ့ပါဘူ့ လုိ႓ က္ိနးတျယးၿပီ့ၿပီ၈
ကုွ
ိ ငး့ေအာငး

ဆုိငး့ဘုတးကေလ့တစးခု

" တုိကးခနး့ေရာငး့ရနး "တဲံ၈
နဵနကးေလ့နာရီ

အနးတီခငးေလ့

ေအာကးဆဵု့လႊာမြာေတာံ

အလ္ငးအ်မနး ခ္ိတးဆဲျလုိကးတယး၈

ေလ့ပငးတဲံ ပစၥညး့ မြနးသမြ္ကုိေတာငး သူငယးခ္ငး့အိမးေရႊ႔ေ်ပာငး့ဖုိ႓ ဤီ့

ေလ့တစးလဵု့၇

အနးတီေမရီရဲ႔

တစးကရာ့နဲ႓

အဘုိ့အုိတစးေယာကးကုိ

မေတျ႔ႏုိငး ၾကေတာံဘူ့ေပါံ၈

ကုမၸဏီရဵု့ခနး့ကေတာံ မီ့လငး့ေနေပမယံး လႈပးရြာ့သဵ မၾကာ့ရဘူ့၈
ွရနးတာေလ့ ေတျအာ့လဵု့ တညီတညျတးတညး့ ရြငး့လငး့ေနၾကတဲံ
သဵု့ထပးတုိကးရဲ႔ တစးခုေသာ အခနး့ ကေတာံ မီ့ေမြာငးေနတယး၈
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တတိယထပး ညာဘကး်ခမး့ အေပၚလႊာက အနးတီခငးေလ့ရဲ႔ အခနး့ေပါံ၈
လမး့မီ့ေရာငး

နဲ႓

ေသခ္ာၾကညံးမယးဆုိရငး

ွရနးတာ

တဵခါ့မ္ာ

ဆုိငး့ဘုတးေလ့တစးခု ်မငးႏုိငးတယး၈ "တုိကးခနး့ေရာငး့ရနး" တဲံ၈
အနးတီခငးေလ့ တစးေယာကး တူမ မျနး နဲ႓ အဆငးေ်ပၿပီ့ ေ်မ့ထိနး့ဖုိ႓
ေၾကာငးေတျနဲ႓ အတူ တူမအိမးကုိ လုိကး သျာ့ခဲံၿပီ၈
အနးတီခငးေလ့

ေအာကးထပး၇

တတိယထပး

ညာဘကး်ခမး့

ေအာကးလႊာက တရြဲရြဲေၾကားခ္ကးသဵေတျနဲ႓ အတူ ထျကး ေပၚလာတဲံ အသဵကေတာံ
ေသာတရြငးမ္ာ့

သိေတားမူၾကတဲံ

အဆုိေတား

ကုွ
ိ ငး့ေအာငးရဲ႔

မူ

ပုိငး

သီခ္ငး့သဵေလ၈
ထဵု့စဵအတုိငး့ ခုနစးနာရီမထုိ့မခ္ငး့ ထပးတလဲလဲ ထျကးေပၚေနတတးတဲံ
သီခ္ငး့သဵေပါံ၈
" မနကးမုိ့လငး့ရငး ... ခုိကေလ့မ္ာ့တုိ႓ရယး ... "
" ခုိကေလ့မ္ာ့တုိ႓ရယး ... မနကးခငး့မုိ့လငး့ရငး ... " တဲံ၈

်ပီ့ပါ်ပီ၈
237 | P a g e
ပထမအၾကီမး ်မနးမာ Ebook အ်ဖစး http://www.shwezinu.com မြ စီစဤးတငးဆကးသညး၈

