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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

မာတိကာ
စဥး

အေၾကာငး့အရာ
ဝီလယ
ီ နးဝီ့ မတး -ဂ္ကးေကာံစး
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ဘာသာ်ပနးသူ၌ အမြာစာ
1.

ဖဲသုဵ့ ခ္ပးလိမး

2.

သူတို႓သဵု့ ဦ့ စပး

3.

ပါ့ပါ့လြီ့ တယး

4.

ဗဵလ
ု တ
ဵု စးလြညးံ ငါ့ပ္ဵတစးလြညးံ

5.

ဘိုနယ
ီ ိုကၽျနး့ က လူ႐ိုငး့

6.

်မငး့ ပိနးထူ လူကုိကး

7.

လူမိုကးႏြငးံေငျ

8.

ေသာကးပေဟံဆိုေတာံ

9.

အမႈေပျတဲံ သူ႓ေငျ

10.

သူငယးခ္ငး့ တေစၧ

***
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ေသားတာေဆျ

ဝီလီယနးဝီ့မတး - ဂ္ကးေကာံစး
(ှ၅၃၂-ှ၆၁၀)
ကမာၻ႓

စာေပေလာကတျငး

ဟာသစာေရ့ဆရာသညး

ရာခိုငးႏႈနး့

အနညး့ ဆဵု့

်ဖစးသညး၈ ထို အနညး့ ဆဵု့ ရာခုိငးႏႈနး့ တျငး William Wymark Jacobs ပါဝငးခဲံသညး၈
ဂ္ကးေကာံစးသညး
ဖျာ့်မငးခဲံသညး၈

သူ႓ဖခငးမြာ
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ငယးစဥးဘဝသညး
ႀကီ့ ်ပငး့ ခဲံရသညး

(ှ၅၃၂)

ခုႏြစး၉

သေဘၤာဆိပးကမး့

လနးဒ နးအေရြ႔ပုင
ိ း့

ဝကးပငး့ ရပးတျငး

အရာရြိတစးေယာကး

်ဖစးခဲံ၊

ဆိပးကမး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံ
်ဖစးေသာေၾကာငးံ

သူေရ့ေသာ

သေဘၤာသာ့မ္ာ့
ဝတၳဳမ္ာ့ထဲတျငး

သူ၌

အၾကာ့တျငး
ထိုလူတနး့ စာ့

အမ္ာ့အ်ပာ့ ပါဝငးေလသညး၈
သူသညး

စာေရ့ဆရာ

မ်ဖစးမီ

(ှ၅၅၀)

ခုႏြစး၉

အစို့ ရဘဏး

တစးခုမြာ

စာေရ့အ်ဖစး အမႈထမး့ သညး၈ ထိုစဥးအတျငး့ ဟာသစာေရ့ ဆရာႀကီ့ Jerome K Jerome
ဂ္႐ုနး့ ေကဂ္႐ုနး့ ၌

နညး့ နာနိႆယ်ဖငးံ

ဟာသဝတၳဳမ္ာ့ကုိ

စတငးေရ့ခဲံရာ

(ှ၅၆၃)

ခုႏြစးတျငး သူ၌ ပထမဦ့ ဆဵု့ ေသာ ဟာသဝတၳဳတိုေပါငး့ ခ္ဳပး တစးအုပး စတငး ထျကးခဲံသညး၈
ထို႓ေနာကး သူ၌ တတိယေ်မာကးစာအုပး မထျကးရမီပငး (ှ၅၆၆) ခုႏြစးမြာ စာေရ့်ခငး့ ်ဖငးံ
အသကးေမျ့ ေတာံမညးဟု အလုပးမြ ထျကးခဲံ၊ သူ၌ ရညးရျယးခ္ကး ေအာငး်မငးေပသညး၈
(ှ၆၁၀) ခုႏြစး သူေသသညးအထိ ဝတၳဳမ္ာ့ အဆကးမ်ပတး ေရ့ခဲံရာ စာအုပးေပါငး့ (ဿွ)
ေက္ား ထျကးခဲံသညး၈
***
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ေသားတာေဆျ

ဘာသာ်ပနးသူ၌ အမြာစာ
ကၽျနးေတားသညး ဟာသစာေရ့ဆရာ ်ဖစးသညးံအာ့ေလ္ားစျာ အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ
ထုတးေဝေသာ
ဖတးခဲံဖူ့ ေပရာ
တူၾကသညး

႐ုရြ၇

ဂ္ပနး၇

အေမရိကနး၇

မ္ာ့စျာေသာ
မဟုတးမူ၊)

်ပငးသစး၇

ဝတၳဳတို႓သညး

်မနးမာလို

အဂၤလိပး

(လူမ္ဳိ့ တစးမ္ဳိ့ ႏြငးံ

တိုကး႐ုိကးဘာသာ်ပ နး၊

ဟာသဝတၳဳမ္ာ့ကုိ

တစးမ္ဳိ့

ရယးစရာခ္ငး့

မ်ဖစး၈ ်မနးမာပရိသတး

မႀကိဳကးၾက၈ သူတို႓ဟာသကုိ နာ့မလညး ၈ ယခု အဂၤလိပးဟာသစာေရ့ ဆရာ ဂ္ကးေကာံစး၌
ဝတၳဳမ္ာ့က္ေတာံမြ

တိုကး႐ုိကး်ပနးရာ၉

်မနးမာစာဖတးပရိသတး

ႀကိဳကးႏြစးသကးသညးကုိ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ေတျ႔ရသညး၈
စစး်ပနးမဂၐဇငး့
ဗိုလးမြဴ ့ႀကီ့

တစးႏြစးေ်မာကး

အုနး့ ၾကညးက

မိတးဆဵုဧညးံခဵပျဲတျငး

သူ႓မိနး႓ချနး့ ထဲ၉

“တစးညဗ္ာ

ထိုမဂၐဇငး့ အဖျဲ႔ ဒု-ဥက၎႒
က္ဳပးအိမးက

ညႀကီ့ မငး့ ႀကီ့ တဟီ့ ဟီ့ တဟာ့ဟာ့ ေနၾကလို႓ က္ဳပး အိပးရာကႏို့ ၿပီ့
ဒီေလာကးေတာငး

ရယးေနၾကတာလဲ ‟

ဘာသာ်ပနးတဲံဝတၳဳ
အာ့လဵု့ ၾကာ့ေအာငး

ေမ့ေတာံ

သိပးရယးရတာပဲ ‟

ဆိုလို႓

ဖတး်ပစမး့ ကျာ ‟

ဆိုၿပီ့

„ေဟာဒီမြာ

က္ဳပးလညး့
ခိုငး့ လို႓

ကေလ့ေတျ

„ဟဲံ ဘာေၾကာငးံ

ေဖေဖ..

ေသားတာေဆျ

အိပးမရေတာံတာနဲ႓

သူဖတး်ပေတာံ၇

„ကဲ ..

ဟုတးပါံဗ္ာ

ရယးလိုကးရတာ အိမးသာ့အာ့လဵု့ အိပးရာကထၿပီ့ ညလညးစာ ေကားဖီေဖ္ားေသာကးရငး့
ဒီဝတၳဳ

စၿမဵဳ႔်ပနးၾကရတယးဗ္၈

အႏုပညာေ်မာကးတဲံ

စာေပဟာ

ဒီေလာကးအထိ

ဆျဲေဆာငးမႈရြိတယး ” စသညး်ဖငးံ ေ်ပာသျာ့ပါ သညး၈
ယငး့ ဝတၳဳကုိ ဗိုလးမြဴ ့ႀကီ့ အုနး့ ၾကညးက ဇာတးလမး့ ကေလ့ပါ ထညးံေ်ပာသ်ဖငးံ
ယခု

ဤစာအုပး၉ပါေသာ

„အမႈေပျတဲံ

သူ႓ေငျ ‟

ဝတၳဳ

်ဖစးပါသညး၈

ဂ္ကးေကာံစး၌

ဝတၳဳတို႓သညး အာ့လဵု့ ယငး့ သို႓ပငး ေကာငး့ မျနးၾကပါေၾကာငး့ ၈
ေသားတ ာေဆျ
***
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ဖဲသဵု့ခ္ပးလိမး
ဒီမယး ကုိယးံလူရဲ႔

က္ဳပးေ်ပာခ္ငးတယး၇

ေလာငး့ ကစာ့

ဝါသနာ

ပါတာဟာ

တကယး မေကာငး့ တဲံ အလုပးတစးခုပဲ၇ ေလာကႀကီ့ မြာ ကစာ့သမာ့ အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ ရြိတယးေပါံ၇
အခ္ိနးကုနးေအာငးလို႓ အပ္ငး့ ေ်ပ ကစာ့တာ၇ အသကးေမျ့ ဝမး့ ေက္ာငး့ အ်ဖစး တရငး့ တႏြီ့
ကစာ့တာ၇ ဘာရယးလို႓ မဟုတးဘဲ က္ဳပးတုိ႓လို သူမ္ာ့ေယာငးလို႓ အေမာငး ေတာငးမြနး့
ေ်မာကးမြနး့ မသိ၇ က်မငး့ ေၾကာထတဲံ လူစာ့ေတျလညး့ ရြိသေပါံ၈ ဥပမာ ်ပရမယးဆုိရငး
က္ဳပး

ခပးငယးငယးက

သေဘၤာသာ့အ်ဖစးနဲ႓

နာမညးေက္ား

ကျငး့ ေမရီ သေဘၤာႀကီ့ နဲ႓
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လိုကးသျာ့တုနး့ က ပါ့သိုငး့ ေမျ့ ဝါဝါ၇ မ္ကးစိ ေစျေစာငး့ ေစာငး့ နဲ႓ သေဘၤာပထမအရာရြိဟာ
အာ့တိုငး့ ယာ့တိုငး့

က္ဳပးကုိပဲ

ပငးတိုငးေခ၍ၿပီ့ ၇

ဖဲသဵု့ ခ္ပး

အ႐ုိကးေလံက္ငးံခဲံသဗ္၇

အဲဒ ီတုနး့ က ကုနးခဲံတဲံ အခ္ိနးေတျကုိ စာရိတၱမ႑ိဳငး တို့ တကးေရ့မြာသာ ေလံက္ငးံခဲံမယး
ဆုိရငး က္ဳပးတို႓
အဲဒ ီေလာကး

ႏြစးေယာကးဟာ

ဘုရာ့သခငးရဲ႔

မ်ဖစးသညးံတိုငးေတာငးမြ

က္ဳပးက

သူေတားစငးေတျ ်ဖစးေနေရာံမယးဗ္၇
ဖဲ႐ဵႈ့ လို႓

အေႂကျ့ ပတးလညး

ဝိုငး့ တဲံ

ဒုက၏ကငး့ မယးေလ၇ ဒါတငး ဘယးကဦ့ မလဲ၇ တစးခါေတာံ သေဘၤာေပ၍ မလုိကးရေသ့တာနဲ႓
က္ဳပး ခပးပ္ငး့ ပ္ငး့ ရြိလို႓ ညေနေစာငး့ ေလ့ သစးပငးရိပးတစးခုေအာကးမြာ က္ာ့ကျကးတစးခုနဲ႓
က္ာ့ထို့ ဖကး

ေစာငးံေနတုနး့

မေယာငးမလညးနဲ႓

မၾကာခငးဘဲ

ေရာကး လာေတာံ

အူတူတူပဵုသဏၭာနးရြိတဲံ

သူ႓ပဲ

အမဲသေဘာထာ့၇

လူတစးေယာကး

ဆျယးတရာ့ေဟာၿပီ့

တစးလြညးံကုိ ပဲနိဝကးေၾက့က စထို့ လိုကးၾကတာ ေနလညး့ ဝငးေရာ က္ဳပးမြာရြိတဲံ ေငျ (၄)
ေပါငးေက္ား ေခ္ာပါေရာလာ့၇ ေနာကးမြ သိရတာက ဒီငနာက က္ာ့ဝိဇၹၨာ ဆိုပဲဗ္၇ ကဲ …
မြတးကေရာဗ္ က္ဳပးလိုအေကာငး၈
အထကးပါ စကာ့မ္ာ့ကုိ ေရြ့ ယခငးက သေဘၤာသာ့၇ ယခု အသကးႀကီ့ ေတာံ
သေဘၤာဆိပး ညေစာငးံကငး့ သမာ့ႀကီ့ က ေ်ပာ်ပေန်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ၿပီ့ ေတာံ သူက
ဆကးလကး၊ …
ေလာငး့ ကစာ့ရာမြာ ဣေႁႏၵမရဘဲ ပ္ာယာခတးတတးတဲံ ေနရာမြာေတာံ က္ဳပးတုိ႓
သေဘၤာသာ့ေတျ
ငနာတစးေကာငးဟာ

အဆုိ့ ဆုဵ့ ဗ္၇

ကုနး့ ေပ၍ေရာကးရငး

အတဵု့ လိုကး အတစးလိုကးပဲ၇
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

လကးလြမး့ မီရာ

ေ်ပာရမယးဆုိရငး

်မငး့ မေလာငး့ ရ

သူေလာငး့ တဲံ်မငး့

မေနႏိုငးဘူ့ ၇

က္ဳပးမိတးေဆျ
႐ဵႈ့ လိုကးရငး

ႏိုငးတယးဆုိရငး သူ႓ကုိ ဘုတးကီဒ ိုငးမြာ

5

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
မေတျ႔ေတာံဘူ့ ၇

ႏိုငးလညး့

ေသားတာေဆျ

ႏိုငးခဲပါတယးေလ၇

မြတးမြတးရရ

တစးခါ

ႏိုငးဖူ့ ပါတယးဗ္ာ၇

အေပ္ားလျနးၿပီ့ ရမး့ ကာ့မႈနဲ႓ ေထာငးဒ ဏး သီတငး့ ႏြစးပတး က္သျာ့သဗ္၈
တကယးေ တာံ

သေဘၤာသာ့ေတျဟာ

ေရမြာ

ကၽျမး့ က္ငးတဲံ

ေရသတၱဝါပဲဗ္၇

ကုနး့ ေပ၍ေရာကးရငး အူတူတူ ေၾကာငးေတာငးေတာငး ေကာငးေတျပဲ၈
မြတးမိေသ့တယး၇

က္ဳပးသူငယးခ္ငး့

„ဆမးစေမာလး ‟

ဆိုတာဟာ

စိတး႐ူ့ ထၿပီ့

ဖဲသမာ့ လုပးခ္ငးတဲံစိတး ေပ၍ေရာဗ္ဳိ႔၇ သူ႓ အႀကဵအစညးကေတာံ လျယးလျယးနဲ႓ ေငျရတဲံနညး့
ဖဲ႐ိုကးၿပီ့ အုိစာမငး့ စာ စုေဆာငး့ မယးေပါံ၇

ႏို႓မို႓ဆုိရငး သူ႓ေငျေလ့ေတျဟာ

အေပါငး့ အသငး့ ေတျ်ဖစးတဲံ

ပီတာရပးဆကး ‟

„ဂ္ငးဂ္ာဒစး၇

တို႓နဲ

သူနဲ႓တျဲဖကး

သဵု့ တာ်ဖဳနး့ တာနဲ႓

အလဟႆ ်ဖစးကုနးမယးေပါံ၇ ဒါေၾကာငးံ „မုဆို့ မသဵု့ ေယာကး ‟ အရကးဆုိငးမြာ ေတျ႔လာတဲံ
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ဖဲဉာဏးသမာ့ လူလညးတစးေယာကးကုိ သူ႓အခနး့ ထဲ ေခ၍လာၿပီ့ ၇ ဖဲသဵု့ ခ္ပး ကစာ့နညး့
သငးပါေရာဗ္ဳိ႔၈
ရကးေတားေတားၾကာေတာံ

တစးညေနခငး့ မြာ

က္ဳပးဆီေရာကးလာၿပီ့ ၇

သူ

ဖဲပညာတတးၿပီ၇ မယဵု စမး့ ၾကညးံဆုိၿပီ့ ၇ က္ဳပးနဲ႓ အစေတာံ တစးပဲနိေၾက့ ကစာ့ၾကတာ
တစးခဏအတျငး့ မြာ

က္ဳပး

ေပါငးဝကးေလာကး

ေခ္ာသျာ့တယး၇

အဲဒ ီေတာံ

ဖဲသမာ့ထဵု့ စဵအတိုငး့ ႐ဵႈ့ မဲ မဲၿပီ့ ေၾက့ထပးတို့ ကစာ့ၾကေတာံ၇ လာ့.. လာ့.. က္ဳပးကခ္ညး့
ႏိုငးေတာံတာပဲဗ္ဳိ႔၇ ဆမး မ္ကးချကးႀကီ့ အဵံအာ့သငးံေနပဵု်ဖငးံ မေ်ပာနဲ႓ေတာံ၇ ေနာကးေတာံ
သူက

ဖဲေတျကုိ

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး

ပစးခ္ၿပီ့

သူကစာ့ပဵု

မြာ့သျာ့လို႓

႐ဵႈ့ တာပါ၇

အခ္ငး့ ခ္ငး့ ေတျပဲ၇ သူ႓ပုိကးဆဵေတျ ်ပနးေပ့ ပါလို႓ ေတာငး့ ေနေသ့တယး၇ ဟငး့ … က္ဳပးက
ဘယး်ပနးေပ့မြာတုနး့ ၇ သူလညး့ ႏိုငးရငး တကယးယူမြာပဲ မဟုတးလာ့၇ လူႀကီ့ ဖဲ႐ိုကးတာ၇
ကေလ့ ကစာ့တာမြ မဟုတးဘဲ၇ သငး့ က က္ဳပးကုိ ဖဲသဵု့ ခ္ပး လိမး႐ိုကးေနတာ မသိတာမြ
မဟုတးဘဲ၇

ေ်ပာခဲံၿပီေကာဗ္၇

ကျငး့ ေမရီ

သေဘၤာႀကီ့ မြာတုနး့ က

မုတးဆိတးဝါဝါ

သေဘၤာအရာ ရြိနဲ႓ က္ဳပးက ဒီနညး့ ကစာ့ခဲံဖူ့ လို႓ သူ႓ထကး အလ္ငးေစာၿပီ့ ေနာဧကေနာ
ေက္ာေနတာပဲ၈
ဒီေတာံ

ငနဲ

က္ဳပးနဲ႓လာၿပီ့

ဖဲမ႐ိုကးေတာံဘူ့ ၇

တ်ခာ့

လူစိမး့ ေတျနဲ႓ပဲ

ကစာ့ေတာံတယးဗ္၇ လူ (၀-၁) ေယာကးေလာကး သူတို႓အခနး့ ေခ၍လာ၇ ဂ္ငးဂ္ာံ ခုတငးနဲ႓
သူ႓ခုတငး ႏြစးခုေပါငး့ ၿပီ့ တစးညလဵု့ ဖဲ႐ိုကး ၾက၇ အရကးေတျ ေသာကးၾက၇ ဆူၾက ပူၾကနဲ႓
ဂ္ငးဂ္ာခမ္ာမြာ အိပးေကာငး့ ်ခငး့ မအိပးရရြာဘူ့ ၇ ဒါနဲ႓ ေနာကးတစးေန႓က္ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

သူတို႓ကုိ ေနရာ ဖယးမေပ့ေတာံဘူ့ လို႓ ဆဵု့ ်ဖတးလိုကးတယး၈ လူခ္ငး့ စိတးဆုိ့ ခ္ငးလညး့
ဆုိ့ ပေစေတာံေပါံ၈
ဒါေပမဲံ ဆမးဟာ အဲဒ ီညက တစးညလဵု့ ်ပနးမလာဘူ့ ၇ ေနာကးတစးေ န႓မနကး သူတို႓
မနကးစာစာ့ၿပီ့ လညး့

်ပနးမေရာကးေသ့ဘူ့ ၈

ဒါနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

ပီတာဟာ

ဆမးအတျကး

စိတးပူလာၾကၿပီ့ …
“ဒီအေကာငးႀကီ့ တစးေနရာရာမြာ ဒုက၏ေရာကးေနၿပီ ထငးတယး ” လို႓ ဂ္ငးဂ္ာက
ေ်ပာလိုကးေတာံ ပီတာက…
“ေသခ္ာတာေပါံကျ၇

ဒီအ႐ူ့ လုပးပဵု

ကုိယးံမသာ

ကုိယးခ္မယးံ

ပဵုပဲ၈

သူ႓ဆီ
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ေငျဘယးေ လာကး ပါသျာ့သလဲ၈ ဟုိညက သူ ဖဲႏိုငးလို႓ မငး့ ဆီ အပးထာ့တဲံေငျ (၅) ေပါငး
ေပ့လိုကးေသ့သလာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေခါငး့ ခါၿပီ့ ..
“မေပ့လိုကးဘူ့ ကျ၇

ေပ့လိုကးရငး

ကုနးမြာပဲဆုိတာသိလို႓

သူ႓အတျကး

ေ်ခေစာငးံလကးေစာငးံ ခ္နးထာ့တာ၈ ဒီေကာငးဟာ သူ႓ကုိယးသူ ဖဲဂ္ငးလို႓ ထငးေနတာ၈ ခု
ဘယးလို ်ဖစးေနၿပီလဲ မသိဘူ့ ”
“ဒါ်ဖငးံ ဒီ သူ႓ေငျ (၅) ေပါငးက ငါံကုိ တစးဝကးေပ့ထာ့ပါလာ့ကျ၈ မေတား မငး့
ခါ့ပုိကးႏိႈကးခဵရရငး တစးခ္ဳိ႔တစးဝကး က္နးေနေအာငးေလ ”
ပီတာက

ဆမး

အၿပီ့ ်ပနးမလာေတာံဘူ့ ဆိုရငး

ေ်ပာေသားလညး့ ဂ္ငးဂ္ာက မၾကာ့ခ္ငးေယာငးေဆာငးေနၿပီ့

အေမျတစးဝကး

ရေအာငး

စဥး့ စာ့ခနး့ ဝငးေနဟနး်ဖငးံ

အခနး့ ထဲ လူ့ လာ့ေခါကးတဵု႓ ေလြ္ာကးေန၌၈
ထိုေန႓ည မို့ ခ္ဳပးသညးံတိုငးေအာငး ဆမး ်ပနးမလာေသ့ေတာံ ဆမး တစးခုခုေတာံ
ေသခ္ာေပါကး ်ဖစးေနၿပီလို႓ ႏြစးေယာကးသာ့ စိတးႏြလဵု့ တဵု့ တဵု့ ခ္လိုကးၾကသညး၈ တစးညလဵု့
ဆမးအတျကး

ေနာကးဆဵတငး့ ၊

စိတးခ္လကးခ္

မအိပးႏိုငးၾကဘဲ

သူတို႓သဵု့ ေယာကး

အရငးတုနး့ က ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ရြိခဲံၾကပဵုကုိ ်ပနးေ်ပာရငး့ စိတးမေကာငး့ ်ဖစးေနၾက၌၈
မနကးလငး့ သညး၉ ဂ္ငးဂ္ာက မ္ကးႏြာ မသာမယာ်ဖငးံ ပီတာအာ့ …
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ေသားတာေဆျ

“ဒီေကာငးကုိခ္ညး့ တို႓ထုိငးေစာငးံေနလို႓ မ်ဖစးေသ့ဘူ့ ၇ တို႓ဝမး့ လညး့ တို႓ ဂ႐ုစိုကး
်ဖညးံဦ့ မြပ”ဲ
ဒီေတာံ ပီတာက…
“ေအ့ …

မငး့ ဆီမြာရြိတဲံ

သူ႓ေငျနဲ႓

တို႓

ဟုိတယးေကာငး့ ေကာငး့

သျာ့ၿပီ့

ဟဲၾကရေအာငးကျာ၇ တို႓ သူ႓အတျကး အအိပးပ္ကး အစာ့ပ္ကး ်ဖစးရတာပဲကျ ”
“ဒီလိုေတာံ မလုပးပါနဲ႓ေလ၇ စိတးေကာငး့ ေကာငး့ ထာ့စမး့ ပါကျာ ”
ဟု ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ ဆဵု့ မၾသဝါဒစကာ့ ေ်ပာရငး့ ႏြစးေယာကးသာ့ ေလြကာ့မြ
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ဆငး့ ၾကၿပီ့ တဵခါ့ကုိ ဖျငးံလိုကသ
း ညးႏြငးံ ဆမးကုိ ဖဲသဵု့ ခ္ပး ကစာ့နညး့ သငးေပ့ေသာ
လူရျယးအာ့ တဵခါ့ေခါကးအဵံဆဲဆဲ လကးရျယးေနသညးကုိ ေတျ႔ရေလသညး၈ ထိုလူသညး
စီ့ ကရကးကုိ

ပါ့ေစာငးမြာခဲၿပီ့

မ္ကးလဵု့ မ္ာ့ေမြ့ ကာ

ဂ္ငးဂ္ာတို႓အာ့

မထီေလ့စာ့

ၾကညးံလ္ကး …
“ဟဲလို .. က္ဳပးမိတးေဆျမ္ာ့ …”
“ဘာလဲကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာက

ႏြာေခါငး့ ကုိ

ပျစိပျစိလုပးရငး့

ထိုလူကုိ

သေဘာမက္ဟနးႏြငးံ

ေမ့လိုကးေတာံ ။လူက သူ႓လကးထဲရြိ စာတစးေစာငးကုိ ေပ့လ္ကး …
“ေဟာဒီမြာ ဆမးက ခငးဗ္ာ့တို႓ကုိ စာေပ့လိုကးတယး ” ဂ္ငးဂ္ာက လြမး့ ယူၿပီ့
ဖျငးံဖတးလိုကးေသာအခါ သူ႓မ္ကးလဵု့ သူ မယဵုသလို ်ဖစးသျာ့ေလ၌၈ ၿပီ့ ေတာံမြ ပီတာက…
“ထငးတဲံအတိုငး့ ပါပဲ၇ သူ႓မြာပါတဲံ ေငျအကုနး ဖဲ႐ဵႈ့ လိုကးၿပီေလ၇ ဒါေၾကာငးံ သူ႓ေငျ (၂)
ေပါငးကုိ ေပ့လိုကးပါတဲံ ”
“အေႂကျ့ ရစရာရြိတာ ေတာငး့ ခိုငး့ တာပါ ”
လူရျယးက ဝငးေ်ပာရာ ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါပျပျႏြငးံ …
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“ဒါ်ဖငးံ သူ႓ေႂကျ့ ငါမဆပးႏိုငးဘူ့ ကျာ၇ ဘာ်ဖစးလဲ၇ သူ႓ေငျလိုခ္ငးရငး သူ႓ဘာသာ
လာေတာငး့ ပေစ ”
“မလာႏိုငးလို႓ေ ပါံဗ္”
ဂ္ငးဂ္ာက

မသကၤာဟနး်ဖစးၿပီ့

မ္ကးေမြာငးကုတးၾကညးံ၊

လူရျယးကုိ

ေစံေစံၾကညးံကာ …
“မလာႏိုငးဘူ့ ဟုတးစ ဘာေၾကာငံးလဲ ”
“ဘာေၾကာငးံဆုိေတာံ

သူက ေငျတငး

႐ဵႈ့ တာ မဟုတးဘူ့ ဗ္၇ ဒီံ်ပငးဟာေတျပါ
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ပါေသ့တယး၇ ေနာကးဆဵု့ ႏြစးလကးမြာ ကုတးအကၤ္ီေရာ ဦ့ ထုပးေရာ ေ်ပာငးတာပဲ၇ ဒီေကာငး
ခ္မး့ ေအ့ၿပီ့

ဆီ့ ႏြငး့ ေတျက္ေနတာ

အကၤ္ီမပါ

ဦ့ ထုပးမရြိဘဲ

အ်ပငးထျကးႏိုငးမလာ့ဗ္၇

ခငးဗ္ာ့တို႓ပဲ စဥး့ စာ့ၾကညးံၾကပါဦ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ မ္ကးဆဵ်ပဴ့ႏြင…
းံ
“ေယား … အက္ႌေ ရာ ဦ့ ထုပးေရာ ဟုတးလာ့ ”
“ကၽျနးေတား လာခါနီ့ တဵခါ့ေပါကးေရာကးခါနီ့ မြ လြညးံၾကညးံလိုကးေတာံ သူ႓ခါ့မြာ
တဘကးေဟာငး့ တစးထညး

ပတးထာ့တာ ်မငးခဲံရေသ့တယး၇

ဒီေတာံ ေဘာငး့ ဘီရြိဟနး

မတူေတာံဘူ့ ၇ အဲဒ ီတဘကးလညး့ ခပးေသ့ေသ့ဆုိေတာံ မလဵု႓တလဵုပါဘဲ၇ ဘာမြမရြိတာနဲ႓
စာေတာံ ေတားေသ့တာေပါံေလ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ ေခါငး့ ခ္ငး့ ဆိုငးၿပီ့ တို့ တို့ တို့ တုိ့ နဲ႓ ေ်ပာၿပီ့ ေနာကး
ဂ္ငးဂ္ာက လူရျယးအာ့ ..
“ေကာငး့ ၿပီ၇

ဒီလိုဆုိ

သူ႓ကုိ

အက္ဥး့ အက္ပးထဲက

ဆျဲထုတးရေအာငး

ငါတို႓ႏြစးေယာကး လိုကးခဲံမယး၇ သူက ဘယးမလဲ ေ်ပာစမး့ ပါဦ့”
“သိခ္ငးရငး
ေ်ပာတာမြ

ခငးဗ္ာ့တို႓ဘာသာ

မဟုတးဘဲ၇

ရြာၾကပါလာ့၇

ေငျေပ့လိုကးဖို႓သာ

ေ်ပာတာ၇

သူက

ခငးဗ္ာ့တို႓ကုိ

အလကာ့

ေခ၍ခဲံဖုိ႓

အခ္ိနးကုနးေအာငး

ေလရြညးေနၾကတယး၇ ပုိကးဆဵေပ့လိုကး ၿပီ့ ေရာဟာကုိ သူ မေန႓မနကးကတညး့ က ဘာမြ
မစာ့ရေသ့ဘူ့ ၇ ဆာလြေရာံမယး၇ ခငးဗ္ာ့တို႓ မိတးေဆျကုိ ငတးၿပီ့ ေသေစခ္ငးသလာ့ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ ခပးလြမး့ လြမး့ ဆျဲေခ၍သျာ့ၿပီ့ တိုငးပငးၾက်ပနးတယး၈ သူက
ေလသဵသဲံသဲံ်ဖငးံ သူတို႓ႏြစးေယာကးၾကာ့႐ဵု …
“ဒီမြာ ပီတာ ဒီေကာငးံေနာကးကုိ တုိ႓ ေနာကးေယာငးခဵလိုကးရေအာငးကျာ၇

ဒီလိုဆုိ

ဆမး ဘယးမ္ာရြိတယးဆုိတာ သိရမြာေပါံ ”
“ဒါ်ဖငးံ တို႓မနကးစာ ဘယးံႏြယးလုပးမလဲ၇ ငါေတာံဆာလြၿပီ ”
“ဟာ…

မငး့ ကလညး့

အခ္ိနးေတျအမ္ာ့ႀကီ့

ရြိပါတယးကျ၇

ဆမးကုိ

မသနာ့

ဘူ့ လာ့၇ မငး့ ထကး သူက ပုိဆာေနမြာေပါံ၇ မေန႓ကတညး့ က မစာ့ရေသ့ဘူ့ တဲံ ”
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ဂ္ငးဂ္ာက

ဤသို႓ေ်ပာၿပီ့

ေဘာငး့ ဘီအိတးႏြစးဖကးကုိ

ပလကးေဖာငး့ ေပ၍တျငး

ႏိႈကးလ္ကး

ေ်ခတရြပးရြပး

မီ့ ခို့ ေခါငး့ တိုငးကုိ

လႈပးကာ

ဟနးပါပါၾကညးံေနေသာ

လူရျယးအာ့ ခပးထနးထနး အသဵ်ဖငးံ …
“သူ ဘယးမြာရြိတယးဆုိတာ မငး့ က ဘာလို႓ မေ်ပာခ္ငးရတာလဲကျ၇ ဟငး … ”
လူရျယးက စီ့ ကရကးကုိ ဖျာေနရာမြ သူ႓ဘကးမၾကညးံဘဲ …
“စဥး့ စာ့ၾကညးေပါံဗ္ာ”
“ဒါ်ဖငးံလညး့ ငါံဆီက ေငျ (၂) ေပါငး မေမြ္ားလငးံနဲ႓ေတာံ၇

လာကျာ ပီတာ၇

တို႓အိမးေပ၍ ်ပနးတကးၾကစို႓၇ တုိ႓ ဒီကေနပဲ ဆမးကုိ ေစာငးံၾကတာေပါံ ”
ဆုိၿပီ့ လူရျယးဘကးသို႓ လြညးံကာ…
“ငါက ဒီလိုပဲ ေ်ပာလိုကးတယးလို႓ ဆမးကုိ ေ်ပာလိုကးေဟံ ”
လူရျယးက ခနဲ႓တဲံတဲံ ေလသဵ်ဖငးံ …
“ေစာငးံေပါံဗ္ာ၇ ေစာငးံေပါံ ”
ဟု ေ်ပာၿပီ့ ခ္ာခနဲ လြညးံထျကးသျာ့ေတာံ၌၈

Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ဂ္ငးဂ္ာတို႓ႏြစးေယာကးသာ့
တစးခုတျငး

ေသားတာေဆျ

အေပ၍ထပး

မြနး်ပတငး့ မြေန၊

ေပ္ာကးကျယးသျာ့သညးံတိုငးေအာငး

လူရျယး

ေခ္ာငး့ ၾကညးံေနၿပီ့ မြ

လမး့ ခ္ဳိ့
ေနာကးက

ဆငး့ လုိကးသျာ့ၾကေလသညး၈ လူရျယးသညး ေနာကး သုိ႓ တစးခ္ကးမြ္ ်ပနးလြညးံၾကညးံ်ခငး့
မ်ပဳဘဲ ဟုိလမး့ ဝငး သညးလမး့ ထျကးႏြငးံ သျာ့ေနသညး၈ မနကးစာ မစာ့ရေသ့ဘဲ ေနာကးက
ဝမး့ ဟာဟာႏြငးံ လိုကးေနရေသာ ပီတာက ဂ္ငးဂ္ာအာ့ …
“ေရြ႔က --- ေလ့က ဒီမလာခငးတညး့ က မနကးစာကုိ တဝတၿပဲ မ္ဳိဆုိ႓ထာ့ၿပီနဲ႓
တူတယးကျ၇

ဒီေကာငးၾကညးံရတာ

အိမး်ပနးမယးံပဵု

မေပ၍ဘူ့ ၇

ၾကညးံပါလာ့၇

ေဟာဒီလမး့ ကုိခ္ညး့ လြညးံပတးဝငးေနတာ ခုဟာပါနဲ႓ဆုိရငး သဵု့ ခါေတာငး ရြိၿပီ”
ထိုမြ

ေနာကးတစးလမး့ ထဲသို႓

ေရာကး်ပနးေသာအခါ

လူရျယးက
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အရကးဆိုငးတစးခုထဲသို႓ ဝငးသျာ့သညးကုိ ေတျ႔ရသ်ဖငးံ ေနာကးေယာငးခဵ လိုကးေနေသာ
သူတို႓ႏြစးေယာကးလညး့

ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာစျာ

ဝငးလိုကးသျာ့ၾကၿပီ့ ၇

ေခ္ာငးတစးခုတျငး

ထိုငး၊ စာ့ပျဲထို့ အာ့ ဟုိလူရျယးမၾကာ့ေအာငး ဘီယာႏြစးချကးကုိ တီ့ တို့ မြာလိုကးသညး၈
သူတို႓

ဘီယာေရာကးလာခါစ

ရြိေသ့၇

လူရျယးက

သူ႓ချကးသူ

်ပနးထျကးသျာ့ေလေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာ ခမ္ာမြာ သူ႓ချကးကုိ မထိလိုကးရဘဲ

လိုကးသျာ့ရ်ပနးသ ညး၈

ပီတာကေတာံ

သူ႓ချကးကုိ

ကမနး့ ကတနး့

ယူေမာံၿပီ့

မ္ကး်ခညးမ်ပတး
ေမာံေလရာ

လညးေခ္ာငး့ ထဲ လမး့ လျဲၿပီ့ သီ့ သျာ့သ်ဖငးံ သူ႓ရငးဘတးသူ တဒုနး့ ဒုနး့ ထုရငး့ ဂ္ငးဂ္ာေနာကး
အေ်ပ့အလႊာ့လိုကးသျာ့ရ၌၈ ဂ္ငးဂ္ာကို မီေတာံမြ …
“ဒီ ငနဲ ငါတို႓ သူ႓ေနာကးေယာငးခဵေနတာကုိ သိပဵု ေပ၍တယးကျ ”
သူတို႓

ေနာကးထပး

နာရီဝကးေလာကး

လိက
ု းၾကေသား

လူရျယးသညး

ဆုိငးတစးဆုိငးေရြ႔တျငး ရပးလ္ကး အတနးၾကာ ေတျ့ ေနၿပီ့ မြ ဆိုငးထဲသို႓ ဝငးသျာ့ေလ၌၈
ဂ္ငးဂ္ာႏြငးံ ပီတာတို႓ ထုိဆိုငးေရြ႔ေရာကး၊ အတျငး့ ဘကး ၾကညးံလိုကးလြ္ငး စာ့ေသာကးဆုိငး
်ဖစးေနသ်ဖငးံ ပီတာ ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာ …
“အာ့ … ဒီငနဲ လမး့ ေလြ္ာကးရလျနး့ လို႓ ဝမး့ ဟာသျာ့ၿပီနဲ႓ တူရဲ႔၇ ကဲ… ဂ္ငးဂ္ာ
တို႓လညး့ ပဲ ဒငး့ အထဲရြိေနတုနး့ ေပါငးမုနး႓၇ ခ္ိစးနဲ႓ ဘီယာ တစးချကးစီေလာကး ႀကိတးလိုကး
ၾကရေအာငး ”
“တို႓ စာ့ေနတုနး့ ဒီေကာငး လစးသျာ့ရငး ဘယးံႏြယးလုပးမလဲကျ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာက စို့ ရိမးစျာေ်ပာရာ ပီတာက သူ႓ဝမး့ ဗိုကးကုိ လကး်ဖငးံ ပျတးရငး့….
“ဒီလိုဆုိလညး့

တစးေယာကးတစးလဲ

စာ့မယးကျာ၇

ငါေတာံ

ဘယးလိုမြ

မေနႏိုငးေတာံဘူ့ ”
“ဟာ…

စာ့မေနပါနဲ႓ေတာံကျာ၇

မ္ကး်ခညး်ပတးသျာ့ရငး
ဒီေကာငးံေနာကး

ဘယး်ဖစးမလဲကျ၇

လိုကးသျာ့ပါၿပီတဲံ၈

ဒီေလာကး

ဒုက၏ခဵ

မငး့ စာ့ေနတုနး့

ဟုိေရာကးလို႓

လိုကးလာၿပီ့ ေတာံမြ
ငါတစးေယာကးတညး့

ခ္စရာရြိရငး

ငါတစးေယာကးတညး့

်ဖစးေနမြာေပါံကျ … ”
သို႓ႏြငးံ

သူတို႓သညး
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တစးနာရီေလာကးၾကာမြ
အထကးေအာကးစုနးဆနး
ပုနး့ ကျယးရနး

ဆိုငး်ပငးဘကး

မလြမး့ မကမး့ တျငး

ရပးေစာငးံေနၾကကာ

လူရျယးက ႏႈတးခမး့ ပါ့နာ့ သုတး၊ ထျကးလာသညး၈
မ္ကးစိကစာ့လိုကးရာမြ

ႀကိဳ့စာ့ေနၾကေသာ

တစးေယာကးေနာကး

ဂ္ငးဂ္ာတို႓ႏြစးေယာကးကုိ

လမး့ ကုိ

တစးေယာကး

်မငးသျာ့ေသား

သူတို႓ဆီ

တနး့ တနး့ မတးမတး ေလြ္ာကးလာၿပီ့ …
“ဟဲလို … ဘယးလိုလဲ အေညာငး့ ေ်ပ လမး့ ေလြ္ာကးၾကတာလာ့ ”
သူတို႓ကုိ ရိမြနး့ သိသညးႏြငးံ ဂ္ငးဂ္ာက မ္ကးႏြာထာ့ သုနးသုနးႏြငးံ …
“ဒါေပါံကျ၇ ေလြ္ာကးလို႓ မၿပီ့ ေသ့ဘူ့ ၇ ဆကးေလြ္ာကးရဦ့ မယး ”
“ဒါ်ဖငးံ ကၽျနးေတားပါ လိုကးခဲံမယးေလ၇ အေဖားရေအာငးေပါံ …”
“ေဟံ တုိ႓မြာ အေဖားလိုရငး တို႓ဘာသာ ကိုယးႀကိဳကးတဲံလူ ကုိယးေခ၍မယးကျ ”
ပီတာက

မ္ကးႏြာထာ့ဆုိ့ ဆုိ့ ႏြငးံ

ဘုဆတးဆတး

ေ်ပာလိုကးရာ

လူရျယးက

ၾကကးသီ့ ေမျ့ ညငး့ ထဟနး်ပဳလ္ကး … .
“အမယးေလ့၇ မေ်ခာကးၾကပါနဲ႓ဗ္ာ၇ ကၽျနးေတားက ေၾကာကးတတးလျနး့ လို႓ပါ ”
ထိုသို႓ေ်ပာၿပီ့ လူရျယး က စီ့ ကရကးတစးလိပးကုိ မီ့ ၫြက
ိ ာ သူ႓ပငးကုိစတိုငးအတိုငး့
မ္ကးလဵု့ ေမြ့ ၊
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ေဆ့လိပးကုိ

မြနးမြနး

ဖျာေန၌၈

ေနရာက

ဘယးမေရျ႔၈

ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ႏြစးေယာကးမြာလညး့

သူ

စီ့ ကရကးႏြစးလိပး

ေသားတာေဆျ
ကုနးသညးအထိ

အနီ့ တျငး

မတုနးမလႈပး

ရပးေနၾက၌၈ လူရျယးသညး တတိယစီ့ ကရကးကုိ မီ့ ၫြၿိ ပီ့ ေသာအခါ ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓အာ့ …
“ခငးဗ္ာ့တို႓ လမး့ ေလြ္ာကးၾကတာဆုိ၇

ဘာလို႓

ဒီမြာ ကၽျနးေတားံအနာ့

ရပးၿပီ့

ေနၾကတာလဲ ”
ဒီေတာံ ပီတာက….
“မငး့ ေကာ ဘာ်ဖစးလို႓ ဆမးရြိတဲံအိမးကုိ မ်ပနးေသ့တာလဲ ”
“ခငးဗ္ာ့တို႓ဆီက
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တဘကးစုတး

ပုိကးဆဵမရဘဲနဲ႓

ပတးၿပီ့ ဆာေလာငးေနရြာတဲံ

်ပနးေတာံ

ဘာလုပးရမြာလဲဗ္၇

ခငးဗ္ာ့တို႓ မိတးေဆျႀကီ့ ကုိ

ဟုိမြာ

ခငးဗ္ာ့တို႓က

ေသေသေၾကေၾက ဥေပက၏ာ ်ပဳထာ့လိုကးၾကၿပီလို႓ ကၽျနးေတား မေ်ပာရကးဘူ့ ဗ္”
“ဒီလိုဆုိ မငး့ တို႓ကုိ သူ႓ဆီ ဘာလို႓ ေခ၍မသျာ့ႏိုငးတာလဲ ”
“သူက ဘယးလိုနညး့ နဲ႓မြ မေခ၍ခဲံနဲ႓လို႓ မြာလိုကးတာကုိ့ ဗ္၇ ေနာကးတစးခုကလညး့
ခငးဗ္ာ့တို႓ ဟုိေရာကးရငး သူ႓ဖဲေႂကျ့ မဆပးဘဲ ဆမးကုိ အတငး့ အက္ပး ေခ၍သျာ့ၾကမြာလညး့
ဟုိကစာ့သမာ့ေတျက စို့ ရိမးၾကတယးဗ္”
ထိုအခါ ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ အိတးထဲက ေငျကုိထုတး၊ …
“ဒီလိုဆုိရငး ေရာံ ယူသျာ့-ပိုကးဆဵ၇ ငါတို႓လညး့ အတူ မငး့ နဲ႓လိုကးမယး၇ ဒါေပမဲံ ငါတုိ႓
အခု ဗိုကးဆာေနလို႓ တစးခုခု စာ့ဦ့ မယးကျာ၇ လာကျာ၇ မငး့ လညး့ ငါတို႓နဲ႓အ တူ လိုကးခဲံ ”
ဆုိၿပီ့

သူတို႓ႏြစးေယာကးက

စာ့ေသာကးဆုိငးရြိရာသို႓

လူရျယးကုိ

်ပနးေခ၍

သျာ့ၾက၌၈ လူရျယးကလညး့ ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴပါပဲ၈
“ကၽျနးေတားလညး့

ဘီယာတစးချကးေလာကး

ေသာကးခ္ငးေနတာနဲ႓

အဆငးသငးံ

ပါပဲ”
ဆုိၿပီ့ ပါသျာ့၌၈
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ဆိုငးထဲေရာကးေသား

ဂ္ငးဂ္ာႏြငးံ

ေသားတာေဆျ
ပီတာက

ေပါငးမုနး႓၇

ဒိနးခဲႏင
ြ းံ

ဘီယာမြာ၊

စာ့ေသာကးၾက၌၈
ထိုစဥး

လူရျယးက

အလနး႓တၾကာ့

ေအားလိုကးၿပီ့

ပီတာံ

ဘီယာချကးထဲသို႓

လကးညြိဳ့ထို့ ်ပကာ…
“ပငးံကူတစးေကာငး အေပ၍ကေနၿပီ့ ခငးဗ္ာ့ချကးထဲ က္သျာ့တယးဗ္ ”
ပီတာႏြငးံ ဂ္ငးဂ္ာသညး ႏြစးေယာကးသာ့ ဘီယာချကးထဲ လကးႏိႈကး၊ ပငးံကူကုိ
ရြာၾကေလရာ ေနာကးဆဵု့ ၉

ဘာေကာငးမြ္

မေတျ ၊
႓
ေခါငး့ ေမာံလိုကးၾကေတာံ

လူရျယး
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မရြိေတာံၿပီ၇ သညးေတာံ ပီတာက ဂ္ငးဂ္ာအာ့ ..
“ဒါ မငးံအ်ပစးပဲ၇ မငး့ လကးေခ္ာငး့
ေလြ္ာကးရြာေနမယးံအစာ့

ဒီေကာငးံကုိ

ညစးပတးပတးႀကီ့ ေတျနဲ႓ ငါံဘီယာချကးထဲ

မ္ကး်ခညးမ်ပတး

ၾကညးံေနရမြာကုိ၇

မလိုတာ

ငါံကူေနရတာနဲ႓ ဟိုေကာငး လစးသျာ့ၿပီ ”
ႏြစးေယာကးသာ့
တစးညေနလဵု့

ရနး်ဖစးၿပီ့

ပုိကးဆဵေပ့လိုကးၿပီမို႓

အိမးသို႓
ဆမး

်ပနးခဲံၾကရေတာံသညး၈
်ပနးလာေလမလာ့ဟု

ထို႓ေနာကး
တငုတးငုတး

ထိုငးေစာငးံေနၾကသညး၈ ်ပနးလာရငးေတာံ ေကာငး့ ေကာငး့ ဆူလိုကးၾကမယးေပါံ၈ သူတို႓ ည
(ှွ) နာရီထိေအာငး ထိုငးေစာငးံၾကေသားလညး့ ဆမး ေပ၍မလာသ်ဖငးံ တစးေန႓လဵု့ လညး့
ပငးပနး့ ထာ့ေသာေၾကာငးံ
တိုငးေအာငး

ဆမး၌

အိပးလိုကးၾကေတာံသညး၈

အရိပးအေယာငးကုိ

ေနာကးတစးေန႓

မ်မငးရေသာအခါ

ေရာကးသညးံ

သူတို႓စိတးထဲမြာ

ဆမးဟာ

အသကးနဲ႓ ကုိယးနဲ႓မြ ရြိေသ့ရဲ႔လာ့ဆုိေသာ သဵသယ ဝငးစ်ပဳလာၿပီ့ ၇ ဂ္ငးဂ္ာ စိတးထဲတျငး
ဆမးဟာ ေသကုိေသၿပီဟု ယူဆၿပီ့ ပီတာအာ့ ႏြစးသမ
ိ းံစကာ့ ေ်ပာၾကာ့၌၈
“တို႓လညး့

တစးေန႓

ဒီလမး့ သျာ့ရမြာပဲကျာ၇

လူမြနး

ေသမ္ဳိ့ ခ္ညး့ ပဲကုိ

သူငယးခ္ငး့ ရဲ႔ ”
“အာ…

ဒီေကာငးံကုိက

အေသေစာခ္ငးလို႓

ဖဲကစာ့သငးၿပီ့

ေလြ္ာကးကစာ့

ေနတာကုိ့ ကျ၈ ဟုိေကာငးလညး့ ေငျငါ့ေပါငး ေ်ဖာငးသျာ့တာေနမြာပဲ၇ သူ႓စကာ့မြနးရငး ဆမး
်ပနးလာဖို႓သငးံၿပီကျ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“ေၾသား…

ေသေတာံ

ေသားတာေဆျ

ဘယး်ပနးလာႏိုငးမလဲေလ၇

တေစၧ်ဖစးၿပီ့

တို႓

လာမေ်ခာကးတာဘဲ ေတားေသ့တာေပါံ ”
ထို႓ေနာကး

သူတို႓ႏြစးေယာကး

တဵခါ့ဖျငးံလိုကးသညးႏြငးံ

မေန႓က

မနကးစာစာ့ရနး ေအာကးထပးသို႓

ေနရာမြာပငး

ထိုလူရျယးကုိ

ဆငး့ ခဲံၾကၿပီ့ ၇

စီ့ ကရကးခဲလ္ကးသာ့

ေတျ႔ရ်ပနးသညး၈ ဒီေကာငးက စပးၿဖီ့ ၿဖီ့ မ္ကးႏြာနဲ႓ …
“ဟဲလို … မေန႓က ပငးံကူ ေတျ႔ၾကရဲ႔လာ့ဗ္ ”
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓အာ့ တေစၧသရဲတစးေကာငး ေတျ႔ရဘိသို႓ ်ပဴ့်ပဴ့ၿပဲၿပဲ ၾကညးံရငး့

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ဘာ်ပနးေ်ပာရမြနး့ မသိ ်ဖစးေနၿပီ့ မြ မေက္မခ္မး့ အသဵႀကီ့ ႏြငးံ …
“မငး့ … မေန႓က ဘာလို႓ လစးထျကးသျာ့ရတာလဲကျ ”
“ခငးဗ္ာ့တို႓ရြာတဲံ

ပငးံကူေတျ႔ေအာငးသာ

ေစာငးံေ နရရငး

ဆမးႀကီ့ ခမ္ာ

အူ်ပတးေသမြာစို့ လို႓ အလ္ငးစလို သျာ့လိုကးရတာပါ ”
“သူ … အသကးရြငးေနေသ့ရကးပဲလာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေမ့ရာ…
“ဟာ…

ရြငးေနလိုကးတာမြ

ေဒါငးေဒါငး်မညးလို႓

ေဟာဒီမြာ

သူ

ေနာကးထပးစာတစးေစာငး ေပ့လုိကးေသ့တယး ”
လူရျယးက သူ႓အိတးထဲမြ စာတစးေစာငးကုိ ဂ္ငးဂ္ာအာ့ ေပ့ၿပီ့ သျာ့ၾကာ့ေလ
တရႊတးရႊတးစုပးရငး့ ဂ္ငးဂ္ာံေနာကးေက္ာဘကးက တဵခါ့ေပါကးကုိ ေင့ၾကညးံဟနး ်ပဳေန၌၈
ဂ္ငးဂ္ာက

စာကုိ

ပ္စးပ္စးႏြစးႏြစး

ႏြစးေခါကး
ဆဲလိုကး၌၈

သဵု့ ေခါကးဖတးၿပီ့
ဆမး

ပီတာအာ့

စာထဲမြာက

လြမး့ ေပ့ကာ

ခုထကးထိ

ပါ့စပးက

ကဵမလိုကးေသ့၊

မေန႓ကေပ့လိုကးေသာ ေငျငါ့ေပါငး ကုနးၿပီ်ဖစးသ်ဖငးံ က္နးေငျ (၀) ေပါငးကုိ ယခုစာႏြငံး
လူသာ ဆစးအာ့ ေပ့လိုကးရနး၇ ဆစးေနာကးသို႓လညး့ မေန႓ကလို ေနာကးေယာငးခဵလုိကးဖို႓
ႀကိဳ့စာ့လြ္ငး

သူတို႓ႏြစးေယာကးကုိ

တစးသကးလဵု့

အ်ပတးပဲဟု

ႀကဵဳ့ဝါ့ထာ့သညး၈

သူတို႓လညး့ လူခ္ငး့ အၿမဲတျဲေနက္်ဖစး၊ ဤသို႓ ဆမးက စာေရ့ထာ့သညးမြာ မေန႓ကႏြငးံ
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ယေန႓ ႏြစခ
း ါသာ စာေရ့ေသ့၌၈ ဆမး စာေရ့ပဵု မိုကး႐ိုငး့ သညးဟု ပီတာက ေ်ပာေသာအခါ
ဤစာလာပုိ႓ေသာ ဆစးဆုိေသာ လူရျယးက မခ္ဳိမခ္ဥး မ္ကးႏြာႏြငံး …
“ခငးဗ္ာ့တို႓ သူငယးခ္ငး့ က ေတားေတား ခ္စးစရာေကာငး့ တာပဲေနား ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါသထျကးေနေသာ မ္ကးႏြာ၇ မ္ကးလဵု့ မ္ာ့်ဖငးံ …
“လူေကာငး့ သူေကာငး့ ေတျနဲ႓ ေပါငး့ ေနတာကုိ့ ကျ ”
“ဒါ်ဖငးံ ခငးဗ္ာ့တို႓နဲ႓ ကၽျနးေတား ပူ့ ေပါငး့ ၿပီ့ ကယးဆယးၾကရေအာငး၇ ခငးဗ္ာ့တို႓က
ေငျစိုကး၇ ကၽျနးေတားက လူစိုကးေပါံ ”
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ဟု ဆစးက ေ်ပာလိုကးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာထဵမြ စာကုိ ်ပနးယူ၊ တစးေက္ာံ
ထပးဖတးလိုကးၿပီ့

ဆစးအာ့

သူအိမးထဲဝငး၊

ေငျယူမညး

ခဏေစာငးံပါဟု

မြာၾကာ့ၿပီ့

ပီတာကုိ အသာ လကးတို႓ေခ၍ခဲံသညး၈ သူတိ႓ုအိမးထဲေ ရာကး၊ အိမးရြငး အေဒ၍ႀကီ့ ၌ (ှွ)
ႏြစး အရျယး သမီ့ ငယးကုိ မုနး႓ဖို့ ေပ့ ေခ္ာံေမာံၿပီ့ ဆစးသျာ့လြ္ငး ေနာကးေယာငးခဵလိုကးကာ
သူ ဝငးသျာ့ေသာ အိမးကုိ မြတးခဲံခိုငး့ ရာ ကေလ့က ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာ လကးခဵလိုကး၌၈
ထိုကေလ့မြာ ပနး့ နာေရာဂါရြိ ၊ ေက္ာငး့ မေနရသူေလ့ ်ဖစး၌၈
ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓ အိမးေပ၍မြ ်ပနးဆငး့ လာၿပီ့ ဆစးအာ့ ေငျေပ့ရငး့ …
“ေရာံ … ဒီမြာ သဵု့ ေပါငး ဆမးနဲ႓ က္ဳပးနဲ႓ ရြငး့ ၿပီ၇ မငး့ လညး့ သျာ့ေတာံ ”
“ခငးဗ္ာ့တို႓ ကၽျနးေတားံကုိ မေန႓ကလို လုိကးပို႓ၾကဦ့ မြာလာ့ ”
“သျာ့စမး့ ပါကျာ၇ မငး့ မ္ကးႏြာ မၾကညးံခ္ငးေတာံပါအဘူ့ ”
“ဟဲ … ဟဲ… ဒီေလာကးေတာငးပဲလာ့ဗ္ ”
ဟု

မခ္ဳိမခ္ဥး မ္ကးႏြာထာ့ႏြငံး ေ်ပာၿပီ့

ခ္ဲရိယို တာံတာ

လုပးသျာ့၌၈

သူ

လမး့ ခ္ဳိ့ မေကျ႔မီပငး ဂ္ငးဂ္ာမြာထာ့ေသာ ေကာငးမေလ့က ေနာကးေယာငးခဵ လိုကးသျာ့၌၈
ထို႓ေနာကး ဂ္ငးဂ္ာတို႓ အ်ပငးထျကး၊ နဵနကးစာစာ့ၿပီ့ ်ပနးလာေသာအခါ ေကာငးမေလ့က
အိမးေရာကးႏြ ငးံေနလ္ကး ဆစး ဝငးသျာ့ေသာအိမးကုိ

အတိအက္ ေ်ပာ်ပ၌၈

ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓အႀကဵဉာဏး ဘယးေလာကးေကာငး့ သလဲဟု ဝမး့ သာအာ့ရ်ဖစးလ္ကး ထိုေန႓တစးေန႓လဵု့
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ဆမး်ပနးအလာကုိ ေစာငးံၾကမညး၈ ည (၅) နာရီထို့ သညးံတိုငး ်ပနးမလာလြ္ငး်ဖငးံ ထိုအိမးသို႓
သျာ့၊ အတငး့ ဆျဲေခ၍မညးဟု ဆုိရာ ပီတာက …
“တို႓ သျာ့ေခ၍တာက ဟုတးပါရဲ႔၇ သငး့ တို႓က ်ပနးလႊတးဦ့ မြကုိ့ ”
“ေအ့ကျ… ေတားၾကာ တို႓ခုနေပ့လုိကးတဲံ ေငျသဵု့ ေပါငးပါ ထပး႐ဵႈ့ ၿပီ့ ေဘာငး့ ဘီပါ
မရြိေတာံ်ပနးဘူ့ ဆုိရငး တုိ႓ သူ႓ကုိ ဘယးံႏြယးလုပး ေခ၍မလဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာ ထိုသို႓ေ်ပာၿပီ့ တစးစဵုတစးခုကုိ သတိရဟနး်ဖငးံ သူ႓မ္ကးႏြာ ၿပဵဳ့ရႊငးသျာ့ကာ..
“အာ့ … ဒီလိုလုပးမယးကျာ၇ တို႓ ေဘာငး့ ဘီ အပုိတစးထညး ယူသျာ့မယး၇ ႏို႓ၿပီ့
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လိုရမယးရ လူအေဖားႏြစးေယာကးလညး့ ေခ၍သျာ့မယးကျာ၇ မေကာငး့ ဘူ့ လာ့ ”
ေအ့.. ေအ့.. ေကာငး့ တယး ”
ပီတာက သေဘာတူလိုကး၌၈ ေန႓လယး ထမငး့ စာ့စဥးက ဆုိငးမြာ ေတျ႔ခဲံၾကေသာ
မီ့ သတးရဲေဘား
သူတို႓စိတးထဲ

ေထာငးေထာငးေမာငး့ ေမာငး့ ႀကီ့
အဆငးသငံးရြိၿပီ့ သာ့၈

ႏြစးေယာကး၈

ထိုရဲေဘားမ္ာ့မြာ

ေခ၍ဖို႓လူကလညး့

အုိငး့ ရစးေသျ့ ပါ၊

မဟုတးလြ္ငး

မခဵတတး၈ မတရာ့တာဆုိလြ္ငး မြနးရာဘကးက ကူညီတတးသညးဟု ေ်ပာသညး၈
ဆမးသညး

ညေမြာငးသညးံတိုငးေအာငး

်ပနးမေရာကးေသ့၈

အဆငးသငံးပငး

ထိုမီ့ သတးရဲေဘားႀကီ့ ႏြစးေယာကးကုိ ထိုထမငး့ ဆုိငး မြာပဲ ညစာစာ့စဥး ေတျ႔ရ၊ အရကး
ေတားေတားမ္ာ့တိုကးၿပီ့ အကူအညီေခ၍ခဲံ၌၈ တစးေယာကးနာမညးက ေဘာံေမ့လးစး ်ဖစး၊
က္နးတစးေယာကး
ကေလ့မေလ့
ညစးညစးပတးပတး

နာမညးကုိေတာံ

မေမ့မိ၈

လမး့ ၫႊနးသညးံအတိုငး့
အိမး်မငးံ်မငးံႀကီ့

သို႓ႏြငးံ

သျာ့ၾကရာ

တစးလဵု့ ေရြ႔သို႓

သူတို႓

မၾကာမီ၉

ေလ့ေယာကးေပါငး့
ဆငးေ်ခဖဵု့ ရပးကျကးရြိ

ေရာကးၾက၌၈

အိမးနဵပါတးေရာ

ပဵုသဏၭာနးေရာ ကေလ့မေလ့ ေ်ပာလိုကးသညးံ အတိုငး့ ပါပဲ၈ ထိုအိမးထဲ ဝငးမညး်ပဳၾကေတာံ
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓လူမ္ာ့အာ့ ဆမးကုိ အသာတၾကညး ေခ၍ဖို႓ႏြငးံ အၾကမး့ မဖကးဖို႓ ေ်ပာရေသ့၌၈
ဒါကုိ မီ့ သတးရဲေဘားႀကီ့ ကေတာံ သိပးၿပီ့ မေက္နပး၈ သူက အိမးႀကီ့ တစးလဵု့ ကုိ မီ့ နဲ႓႐ိႈ႔ၿပီ့
သူလာ၊ မီ့ သတးေနတာပါဟု ဆုိလြ္ငး ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ ေ်ပာ၌၈
ထိုအိမးႀကီ့ ေရြ႔တျငး

ညစးပတးစုတး်ပတးေသာ

ကေလ့မ္ာ့

ကစာ့ေနၾကသညး၈

ပီတာက ထျီခနဲ တဵေတျ့ ေထျ့ လိုကးၿပီ့ ..
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“အမယးေလ့ ပ္ာ့အဵု က္ေနတာပဲ၇ ဒီေကာငး ညစးပတးစုတးပဲံတဲံ ေနရာမ္ဳိ့ သူမို႓လို႓
ေနႏိုငပ
း ေလတယး၇ ဆမးတစးေယာကး်ဖငးံ အဵံေရာကျာ၇ ႏို႓ၿပီ့ ဒီအသိုကးအအဵုမ္ဳိ့ ထဲ သငး့ ကုိ
ေတျ႔ေအာငးရြာဖို႓ကလညး့ မလျယးဘူ့ ကျ ”
မီ့ သတးရဲေဘားႀကီ့ ေဘာံက သူ႓ လကးဝါ့ႏြစးဖကးကုိ ပျတးရငး့…
“ငါ… ေတျ႔ေအာငး ရြာ်ပမယးကျာ၇ ေစာငးံသာၾကညးံေန ”
ဟုေ်ပာၿပီ့
ေဆာငးံ၊

ေလြကာ့ေပ၍သို႓

တကးသျာ့သညး၈

မီ့ ေလာငးလြ္ငး

အထပးမြာ

တကးေနက္

လူငြာ့မ္ဳိ့ စဵုေနၾကေသာ

ေ်ခလြမး့ မ္ာ့်ဖငးံ
ဘယးညာႏြစးဖကး

အခနး့ မ္ာ့ရြိရာ ပထမဦ့ ဆဵု့ ေတျ႔ရေသာ ဘယးဘကးက အခနး့ တဵခါ့ တျနး့ ဖျငးံ၊ ေခါငး့ သျငး့
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ၾကညးံလိုကးလြ္ငး ဇလဵုတစးခုထဲတျငး အခါလညး သာ့ငယးကုိ ထညးံကာ ေရခ္ဳိ့ ေပ့ေနေသာ
မိခငးတစးေယာကးအာ့ …
“ဒီမယး အမ္ဳိ့ သမီ့ တို႓ ဆမးႀကီ့ တစးေယာကး ဘယးမြာလဲကျယးံ၇ မငး့ တို႓ သူ႓ကုိ
ဘာေတျ လုပးလိုကးၾကသလဲ ”
အမ္ဳိ့ သမီ့ က ်ပဴ့တူ့ ၿပဲတဲ ၾကညးံရငး့ …
“ဘာ… ဘာ… ဘာေ်ပာတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက ပခဵု့ ေပ၍ ေက္ားၾကညးံရငး့ ..
“က္ဳပးတုိ႓ မိတးေဆျႀကီ့ ဆမးစေမာလးကုိ ေမ့တာပါ၇ သူဒ ီမြာ စကးက္ေနတယး
မဟုတးလာ့လို႓ ”
“ဘာ… နငးတုိ႓က ငါံကုိ မုဆို့ မမို႓ ေစားကာ့တာလာ့ဟဲံ ”
ဟုဆုိၿပီ့ အမ္ဳိ့ သမီ့ သညး ကေလ့ကုိ ဇလဵုထဲမြထုတး ၾကမး့ ေပ၍ခ္ ေရဇလဵုကုိ မၿပီ့
ပကးမညး်ပဳသညး၉

ေဘာံသညး

အခနး့ တဵခါ့ကုိ ေဆာငးံပိတးကာ

သူ႓ကုိယးႀကီ့

ခ္ာခနဲ

လြညးံလိုကးရသညး၈ သူကသာ မီ့ ကုိ ေရႏြငးံ ပကးေနက္၇ ယခု သူက ေရပကးခဵရေတာံမလို
အ်ဖစးမ္ဳိ့ ႀကဵဳရ၊…
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“မိနး့ မမ္ာ့ အေကာငး့ ေမ့လို႓ ေမ့မြနး့ မသိဘူ့ ၇ ရနးလုပးဖို႓ပဲ တတးတယး၇ တို႓က
သူ႓ဒ ါေလာကးကေလ့

ေမ့တာနဲ႓

ဘာစိတးဆုိ့ စရာလဲ၇

သူမုဆို့ မမြနး့ ေကာ

တို႓က

သိလို႓လာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေခါငး့ ကုိ ယမး့ လိုကးၿပီ့..
“မိနး့ မဆုိတာ

ဒီလိုပဲကုိယးံလူ၇

ဦ့ ေႏြာကး

သိပးရြိၾကတာ

မဟုတးဘူ့ ၇

သူ႓

ေမ့မရေကာ ဘာအေရ့လဲ၇ ဒီံ်ပငးအခနး့ ေတျ အပဵု … လာၾက… လာၾက…”
ဟုေခ၍သျာ့ၿပီ့
ထိုအခနး့ တျငးကာ့

လကးယာဘကး

လူႀကီ့ သူႀကီ့ မရြိ၈

(ှွ)

အခနး့ တဵခါ့ကုိ
ႏြစးအရျယး

တျနး့ ဖျငးံလိုကး်ပနးသညး၈

မိနး့ ကေလ့က

သဵု့ ခါလညး
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ကေလ့ကုိ ေခ္ာံသိပးေန်ခငး့ ်ဖစးေပရာ ကေလ့ငယးသညး သူတို႓ မ္ကးႏြာေတျ ်မငးသညးႏြငးံ
အလနး႓တၾကာ့ ေအားငိုေလရကာ့ ေကာငးမေလ့က …
“အမယးေလ .. ဘယးံႏြယး သရဲသဘကးေတျ လာေ်ခာကးေနၾကတာတုနး့ ..”
ဂ္ငးဂ္ာက..
“တို႓ သရဲမဟုတးပါဘူ့ ၇ ငါတုိ႓သူငယးခ္ငး့ ဆမးကုိ လာရြာၾကတာပါ ”
“သျာ့ .. သျာ့ … ဒီအခနး့ မြာ ကၽျနးမတို႓အ်ပငး ဘယးသူမြ မရြိဘူ့ ”
ဆုိၿပီ့ တဵခါ့ကုိ တအာ့ တျနး့ ပိတးလိုကးသ်ဖငးံ ဂ္ငးဂ္ာမြာ သူ႓မ္ကးႏြာလျတးေအာငး
မနညး့ ေရြာငးလုိကးရ၌၈
“အမယးေလ .. ကဵသီေပလို႓ ငါံႏြာေခါငး့ ်ပာ့မသျာ့တယး၇ ကဲ .. ဒီအထပးမြာ မရြိရငး
ဒုတိယအထပး တကးၾကရေအာငး ”
ဤအထကးထပးတျငး
ၾကမး့ ၾကမး့

တမး့ တမး့ ေတျ၇

ေနၾကသူမ္ာ့ကုိ

ၾကညးံရသညးမြာ

ပညာဗဟုသုတကလညး့

ရြိပဵုမေပ၍ေခ္၈

႐ိုငး့ ႐ိုငး့ စိုငး့ စိုငး့
အခနး့ ေပါကးဝ

တစးခုေရြ႔ ရပးလ္ကး ေဘာံက သူ႓ေမ့ချနး့ မ္ာ့ ေမ့ေနစဥး တစးဖကးအခနး့ မြ လူမ္ာ့က
သူတို႓အခနး့ ဝရပးလ္ကး နာ့ေထာငးေနၾကသညး၈ တစးေယာကးတစးေပါကးလညး့ ဆူဆူညဵညဵ
ေ်ပာဆုိေနၾကသညး၈ သူစိမး့ တစးရဵဆဵမ္ာ့ လာေရာကး ေမ့်မနး့ ၾကသညးကုိ ႀကိဳကးပဵုမေပ၍၈
တတိယထပးသို႓ ေဘာံႏြငးံ သူ႓အေဖား တကးသျာ့ေသာအခါ
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ေသားတာေဆျ

စု႐ဵု့ ၿပီ့ ။တို႓အခနး့ သို႓ ဒုတိယအႀကိမး ခ္ဥး့ ကပးလြ္ငး ဝိုငး့ ေအားရနး ဟနး်ပငးေနသ်ဖငးံ
ဂ္ငးဂ္ာႏြငံး ပီတာက

အေပ၍ထပး လိုကးမသျာ့ဘဲ ေအာကးထပး

ေလြကာ့ဝေလာကးမြာ

အေစာငးံအ်ဖစးႏြငးံ က္နးေနခဲံၾက၌၈
ထိုစဥး
လကးတစးဖကး

ဒုတိယထပး

လူအုပးထဲမြ

ထျကးလာၿပီ့ ၇

ဂ္ငးဂ္ာ၌

လကးသညး့ ရြညးရြညး

မိနး့ မတစးေယာကး၌

ေပါငးကုိ

လိမးဆျဲစဥး၇

တအာ့

အ်ခာ့

မိနး့ မတစးေယာကးက ပီတာ၌ နာ့ရျကးတစးဖကးကုိ ဆျဲလိမးသ်ဖငးံ သူတို႓ ႐ုတး႐ုတး႐ုတး႐ုတး
်ဖစးေနခိုကးမြာ

ေဘာံတို႓

တကးသျာ့ေသာ

တတိယထပးမြာ

ဆူညဵ

ေအားဟစးသဵမ္ာ့

ၾကာ့ရၿပီ့ တကယးမၾကာပါေခ္၈ ေဘာံႏြငးံ သူ႓အေဖားသညး အိမးေပ၍မြ ပစၥညး့ ဆျဲခ္ေနက္
မီ့ သတးရဲေဘားမ္ာ့ပီပီ

ေစာငးထုပးရြညးႀကီ့ တစးခုကုိ
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ယူလာၾက၌၈ ေစာငးထုပးကလညး့

သူတို႓ႏြစးေယာကး

ဦ့ ပဲံ

မၿပီ့

တလႈပးလႈပးႏြငးံ ႐ုနး့ ကနးေနသညး၈ ႏြစးေယာကးသာ့

ခ္ဳပးကုိငးလ္ကး ေဘာံက ေမာဟုိကးသဵႀကီ့ ႏြငးံ ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓အာ့ …
“ခငးဗ္ာ့တို႓လူက ခုတငးေပ၍မြာ အဆနး႓သာ့ အိပးေနတာဗ္၇ ၾကညးံပါလာ့ ”
ဟုေ်ပာၿပီ့

ေစာငးထုပးထဲမြ

ကနးထျကးလာေသာ

ေ်ခေခ္ာငး့ ကုိ

လျတးေအာငး

ေရြာငးလိုကးၿပီ့ ၈ သူ႓အေဖားအာ့ ..
“ေဟံ … ဂ္ဳိ့… မငး့ ဘကးက ေခါငး့ ကျ၇ ေစာငးလြပးၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာတို႓ကုိ ်ပလိုကးပါဦ့ ”
ထိုစဥး မိနး့ မတစးေယာကး စူ့ စူ့ ရြရြအသဵႏြငးံ …
“ဟဲံ .. သူက နငးတို႓ကုိ ဘာလုပးလို႓လဲ .. ဟဲံ”
ေဘာံ ထိုမိနး့ မဘကး လြညးံၿပီ့ ..
“သူက လုပးတာမဟုတးဘူ့ ၇ အလုပးခဵရတာ ်ပနးေပ့ဆျဲခဵရတာဟ၇ နာ့လညးပလာ့၇
သူတို႓ကပဲ သေဟာကးသဟမး့ ရြိေသ့၇ ဟငး့ … ဟငး့ … ”
“်ပနးေပ့ဆျဲခဵရ႐ဵုတငး

ဘယးကမလဲ၇

ဓာ့်ပတိုကးလညး့

ခဵရေသ့တယး၇

သူ႓မြာ

ပါသျာ့တဲံ ေဘာငး့ ဘီေတာငး မက္နးေတာံဘူ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာလိုကးေသ့၌၈ ပီတာက ေခါငး့ ရငး့ ဘကးက ေစာငးကုိလြနးရငး့ ..
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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“ကိစၥမရြိေတာံပါဘူ့

ေသားတာေဆျ

သူငယးခ္ငး့ ရယး ..

မငး့

မိတးေဆျေတျ

လကးထဲ

်ပနးေရာကးပါၿပီ၇ အလို .. အလို .. ဘုရာ့ေရ၇ ဒါ ဆမး မဟုတးပါပဲလာ့ ”
သူတို႓အာ့လဵု့

လနး႓ၿပီ့

အဵံအာ့သငံးသျာ့ၾကသညး၈

ေဘာံမိတးေဆျ

ဂ္ဳိ့ က

႐ုတးတရကး သူ႓လကးမ္ာ့ကုိ လႊတးလိုကးမိရာ သူတို႓ မလာခံေသာ ေစာငးထုပးထဲက လူမြာ
သမဵတလငး့ ေပ၍

ေဇာကးထို့ က္၊

ငယးထိပးႀကီ့

ဖူ့ ေရာငးသျာ့လ္ကး

ကပ္ာကယာ

လူ့ လဲထၿပီ့ သူ႓ေရြ႔ ေင့ငိုငးေနေသာ ေဘာံကုိ တအာ့ က္ဳဵ့ ထို့ လိုကးေတာံသညး၈
ထိုမြ

တၿပီ့ ကာ့ ၇

သူတို႓ေလ့ေယာကးအာ့

ဒုတိယထပးႏြငးံ

တတိယထပးရြိ

လူမ္ာ့အာ့လဵု့ ေယာက္းာ့ေရာ၇ မိနး့ မပါ ဝိုငး့ ေဘၾကရာ သူတို႓ ကုိယးလျတး႐ုနး့ ေ်ပ့ခဲံရၿပီ့ ၇
အိမးေရြ႔လမး့ မေပ၍ ်ပနးေရာကးၾကသညး၉
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ေနေခ္ၿပီ၈

သို႓တိုငး

ေနာကးေၾကာငး့

လူေတျမြာ အေတား စုတး်ပတး ဖူ့ ေရာငးနီရဲ၊

မလဵုေသ့ဘဲ

ခပးသုတးသုတး

ေလြ္ာကးလာခဲံရာ

ႏြစးလမး့ ေက္ားေလာကး ေရာကးမြ အသကးဝဝ႐ြဴ ႏိုငးၿပီ့ သကးေတာငးံသကးသာ ရြိေတာံမညး
ဆဲဆဲ၉ ပတၱေရာငး ပုလိပးတစးေယာကးႏြငးံ ရငးဆုိငးတို့ မိ၊ မသကၤာေသာ မ္ကးစိ်ဖငးံ ..
“ခငးဗ္ာ့တို႓

ဘာ်ဖစးလာၾကတာလဲ၇

တစးေယာကးမ္ကးႏြာ

တစးေယာကး

တကးနငး့ လာၾကတာလာ့ ”
ေဘာံက ေဒါသႏြငးံ ်ပနးေ်ဖအဵံ ဆဲဆဲတျငး ဂ္ငးဂ္ာက ကမနး့ ကတနး့ သူ႓ပါ့စပးကုိ
ပိတးလိုကးၿပီ့ ပုလိပးကို မ္ကးႏြာခ္ဳိေသျ့ ၊…
“ဟဲ .. ဟဲ… ကၽျနးေတားတို႓ ေပ္ားလို႓ပါ့လို႓ ေသာကးစာ့လာ ၾကတာ နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့
လျနးသျာ့လို႓ပါဗ္ာ ”
ဟု

ေ်ပာၿပီ့

ေဘာံကုိ

အတငး့ ဆျဲေခ၍လာသညး၈

ေနာကးလမး့ ေထာငးံ

ေရာကးေသာအခါ ေဘာံက သူ႓ကုိ ဆျဲထာ့ေသာ ဂ္ငးဂ္ာအာ့ တဵေတာငးႏြငးံ တျနး့ ထုတးၿပီ့..
“ေနာကးေနာငး မငး့ တို႓နဲ႓ ဘယးေတာံမြ မေတျ႔ခ္ငးေတာံပါဘူ့ ”
ဟုဆုိကာ သူ႓လူသူ ဆျဲေခ၍၊ လမး့ ချဲသျာ့ေတာံ၌၈
ဂ္ငးဂ္ာႏြငးံ
ဝမး့ ဗိုကးဟာေန၌၈
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ပီတာတို႓မြာ
သို႓ေသား

နာလညး့

သူတို႓

နာက္ငး၌၈

ယခု်ဖစးလာေသာ

ဆာလညး့

ဆာေလာငး၊

ပဵုသဏၭာနးၾကညးံ၊

ရာဇဝတး
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ေသားတာေဆျ

ေကာငးမ္ာ့ႏြငံး တူေနသ်ဖငးံ ဘယးအရကးဆိုငးကမြ လကးမခဵသ်ဖငးံ လမး့ မြာ ေတျ႓ေ သာ
လူတစးေယာကးအာ့ အဖို့ အခေပ့၊ ဝီစကီတစးလဵု့ ဝယးခိုငး့ ၿပီ့ အိမးသို႓ ်ပနးခဲံရ၌၈
အခနး့ ထဲ

ေရာကးလြ္ငး

ေရမပါဘဲ

တစးချကးစီ

„နိ‟

ေသာကးလိုကးၾကၿပီ့

ေရဇလဵုတစးလဵု့ အဝတးတစးစစီ်ဖငးံ ကုိယးံဒ ဏးရာကုိယး ်ပဳစုၾကရ၌၈
ဂ္ငးဂ္ာက…
“ဒီဟာေတျ ဆမးေၾကာငးံ ်ဖစးရတာ ”
ဟု

ေဒါသႏြငးံ
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နာက္ငးလြသ်ဖငးံ

ေ်ပာရငး့

„အမယးေလ့ ‟

ေတာကးေခါကးလိုကးရာ

အဵႀကိတးမိရာ

တလိုကးရ၌၈

သူ႓လြ္ာႏြငးံ

သျာ့ဖဵု့ မြာ

သျာ့ေတျယိုငးနဲ႓ေနသညး

ပီတာလညး့
ဖူ့ ေရာငး၊

ဆမးကုိပဲ

အသဵမ်မညးဘဲ

်ဖစး၊

စိတးဆုိ့ ၊
နာ႐ဵုသာ

ရြိေတာံ၌၈
ၿပီ့ ေတာံမြ သူတို႓ ပါ့စပးေတျ သိပးမလႈပးရြာ့ဖို႓ သတိထာ့ၿပီ့ တို့ တို့ ညငးသာေသာ
အသဵ်ဖငးံ ပီတာက …
“တို႓
မရြိေတာံဘူ့ လို႓

ရြာေဖျရက္ဳိ့ လညး့
ထငးေနတာကျ၇

မနပးဘူ့ ၇ ငါေတာံ
တို႓

ဆမးဟာ ေလာကႀကီ့ မြာေတာငး

သူငယးခ္ငး့ ကုိ

ေနာကးဆုိ

ေတျ႔ရေတာံမြာ

မဟုတးဘူ့ လို႓ ငါံ အတျငး့ စိတး က ေ်ပာေနတာကျ ”
“ဒီေကာငးံကုိ ေတျ႔လညး့ မေတျ႔ခ္ငးေတာံပါဘူ့ ကျာ၇ ဒီေလာကး ဒုက၏ေပ့တာ”
ဂ္ငးဂ္ာက

အကးကျဲေနေသာ

သူ႓ႏႈတးခမး့ ကုိ

စုလ္ကး

မပျငးံတပျငးံ

ေ်ပာၿပီ့

ဝီစကီသဵု့ ချကးကုိ ဆကးတုိကး ေမာံလိုကးသညး၈ ထို႓ေနာကး အိပးေတာံမညးဟု အိပးရာေပ၍
လြဲမညး်ပဳစဥး ပီတာက သူ႓လကးတစးဖကး ေထာငး်ပရငး့ ..
“ဟိတး .. နာ့ေထာငးစမး့ ၇ အိမးေပ၍ တစးေယာကးေယာကး တကးလာေနတယးကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ပလုပးသဵ်ဖငးံ …
“လာခ္ငးတဲံေကာငး လာပေစကျာ၇ ငါေတာံ မထငးေတာံဘူ့ ”
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“ဆမးမ္ာ့ ်ဖစးေနမလာ့ပဲ ”
ပီတာက ေ်ပာေလရာ ဂ္ငးဂ္ာက မ္ကးႏြာတစး်ခမး့ ေစာငး့ ကာ နာ့စျငးံလိုကးၿပီ့ ..
“အငး့ .. ေ်ခသဵေတာံ တူတာပဲ၇ လူသာ့ ပကတိပဲလာ့ တေစၧအ်ဖစးနဲ႓ပဲလာ့ ..”
ထိုအခိုကး
ေ်ပာရေသာ

သူတို႓ႏြစးေယာကးလဵု့

ခိုညညး့ သဵမ္ဳိ့ ကုိ ၾကာ့ရၿပီ့

နာ့လညးၾကေသာ

ဆမး သီခ္ငး့ ဆုိသညးဟု

အခနး့ တဵခါ့ပျငံးလာကာ

ဆမးက အငးမတနး

ဝမး့ သာရႊငး်မဴ့စျာ်ဖငးံ အခနး့ ထဲဝငးလာ၌၈
“ဟဲလို .. ခ္စးေဆျတို႓ ”
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ဟု ႏႈတးဆကး၊

မၿပီ့ မီ ဂ္ငးဂ္ာႏြငးံ ပီတာတို႓၌ ပဵုပ္ကးပနး့ ပ္ကး မ္ကးႏြာေတျ

်မငးရသ်ဖငးံ ပါ့စပးအေဟာငး့ သာ့ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ မြ မ္ကးေမြာငးကုတးလ္ကး …
“တစးေယာကးနဲ႓
တနးသညး

တစးေယာကး

ႏြစးရကးတနးသညးမြ

တယးမိုကးၾကပါလာ့၇

ကေလ့မဟုတး

သတးၾက်ပနးၿပီ
ေအ့ေအ့ခ္မး့ ခ္မး့
သူငယးမဟုတးနဲ႓၇

မဟုတးလာ့၈

ငါံမြာ တစးရကး

ခရီ့ မသျာ့ရပါပဲလာ့က႐ို႔၇
အခ္ငး့ ခ္ငး့

ရနး်ဖစးရတယးလို႓

လူအ႐ိုအေသတနးေအာငး ေနကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာက မနညး့ ႀကီ့ ခ္ဳပးတညး့ ထာ့ရေသာ အသဵ်ဖငးံ …
“ေၾသား ..

ငါတို႓

အခ္ငး့ ခ္ငး့

ရနး်ဖစးလို႓

လူအ႐ိုအေသ

တနးတယး၇

မငး့ က

ေဘာငး့ ဘီပါမက္နး ဖဲ႐ဵႈ့ ပစးလိုကးတာကေတာံ အငးမတနး ၾကညးညိဳစရာ ေကာငး့ ေရာလာ့
ေဟံ ေ်ပာစမး့ ပါဦ့ ”
“ႏို႓ၿပီ့

မိနး့ မသုတးတဲံ

တဘကးစုတး

ေကာကးပတးထာ့ရတာေကာ

တယးၿပီ့

ဘုနး့ နဲ႓ကဵနဲ႓ ်ပညးံစဵုေတာံတာေပါံေလ ”
ပီတာကပါ ဝငးေတာေလရာ ဆမးမြာ သူတို႓စကာ့ေတျ မညးသုိ႓မြ္ နာ့လညးဟနး
မရြိဘဲ ..
“ေဟံ .. မငး့ တို႓ဘာေတျ ေ်ပာေနၾကတာလဲ၇ ႏြစးေယာကးစလဵု့ အမူ့ လျနးေနၾကၿပီ
ထငးတယး ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ဂ္ငးဂ္ာက

ပီတာကုိ

ဖ္တးခနဲ

ေသားတာေဆျ
ၾကညးံၿပီ့

ဆမးဘကးလြညးံ၊

မ္ကးႏြာထာ့

တငး့ တငး့ ်ဖငးံ တစးလဵု့ ခ္ငး့ ေမ့၌၈
“ႏို႓ ေနပါဦ့ မငး့ က ဘယးကုိသျာ့ေနတာလဲ ”
ဆမးက ခပးေအ့ေအ့ပဲ ဝီစကီကုိ ဖနးချကးထဲ ထညးံရငး့ …
“စထရကးဖို႓မြာရြိတဲံ လူတစးေယာကးဆီ သျာ့ေနရတာေပါံကျ၇ မငး့ တို႓က မသိဘူ့ ၇
ငါ

ဖဲသဵု့ ခ္ပးလိမးကစာ့တာ

ငါံဖဲသဵု့ ခ္ပးဆရာ

ဆစးက

နာမညးႀကီ့ ေနလို႓

ပုလိပးက

လိုကးရြာေနတယးတဲံ၇

ခဏေရြာငးေနဖို႓

သတိေပ့လို႓

သူ

အဲဒ ါ

ပုိ႓ေပ့တဲံေနရာကုိ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

သျာ့ေနရတာကျ ”
“ဒါ်ဖငးံ မငး့ အဲဒ ီကေန ငါတို႓ဆီ စာေရ့တယးေပါံ ” ဂ္ငးဂ္ာက ေမ့ရာ ဆမးက
႐ဵႈ႔မဲံလ္ကး ..
“ေအာငးမာ၇ မငး့ ဆီ ငါက စာေရ့ရေအာငး မငး့ က ငါံရညး့ စာ့လာ့ ”
“ေငျမြာတဲံ စာေလ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေစံေစံၾကညးံၿပီ့ ေ်ပာေသာအခါ ဆမးက ေခါငး့ ကုိ တျငးတျငးခါၿပီ့..
“မမြာရေပါငးကျာ၇ ငါံမြာ အ်ပညးံအစဵု ရြိပါတယး၇ ဟုိမြာ မလိုလို႓ဘဲ ငါမငး့ ဆီမြာ (၅)
ေပါငးေတာငး ထာ့ပစးခဲံတယး မဟုတးလာ့ ”
“အဲဒ ီ (၅) ေပါငး ထာ့ခဲံတာကုိ မငး့ ဖဲသဵု့ ခ္ပးဆရာ ဆစးကုိ ေ်ပာတယးေပါံ ”
“သူသငးေပ့ထာ့တဲံ ဖဲလိမးပညာနဲ႓ ငါေငျႏိုငးတာကုိ ေ်ပာမိတာေပါံကျ ”
“အဲဒ ါ

ေ်ပာလုိကးေတာံမြပဲ

မငး့ ကုိ

ဖဲလိမးမြနး့

ပုလိပးက

လိုကးရြာေနလို႓

တ်ခာ့သျာ့ေရြာငးေနဖို႓ သူက ၫႊနးၾကာ့တာ မဟုတးလာ့ ”
“ေအ့ .. မြနးလိုကးေလ ဂ္ငးဂ္ာရာ၇ မငး့ မြနး့ ဆခ္ကး တယးေတားပါလာ့ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
သို႓ေသား

ဂ္ငးဂ္ာမ္ကးႏြာမြာ

ေတာကးေခါကးလိုကးရာ

ေသားတာေဆျ
မဲံ႐ဵႈ႔သျာ့လ္ကး

ေတာကးေခါကးသဵ

မထျကးဘဲ

ဆမးအာ့
လြ္ာႏြငးံ

စိတးဆုိ့ လြ၊
သျာ့ဖဵု့ သာ

နာက္ငးလျနး့ လြသ်ဖငးံ “အမယးေလ့ .. သျပးသျပး .. သျပးသျပး ” ဟု ်မညးတမး့ ရေလ၌၈
ေစာေစာက ခဵထာ့ရတဲံ ဒဏးရာေတျက မနညး့ ပါပဲကုိ၈
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ေသားတာေဆျ
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

သူတို႓သဵု့ဦ့စပး
သေဘၤာသာ့ ဆုိတာမ္ဳိ့ ဟာ ….
(ဆိပးကမး့ ညေစာငးံကငး့ သမာ့ႀကီ့ က ၿပဵဳ့စိစိႏြငးံ ေ်ပာသညး )
က္ဳပး ေ်ပာခဲံဖူ့ ၿပီ ထငးပါရဲ႔ေလ၇ သေဘၤာသာ့နဲ႓ ငါ့ဟာ အတူတူပဲဗ္၇ ေရထဲကေန
ကုနး့ ေပ၍ ေရာကးတာနဲ႓ ဒုက၏ေတျ႔တာ တစးခ္ကးတညး့ ပဲ၇ စကာ့စပးမိတုနး့ က္ဳပးအသိ
သေဘၤာသာ့

တစးေယာကးအေၾကာငး့
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အိမးေထာငးက္တဲံ

ေကာငးမ္ဳိ့ ဗ္၇

ဒါနဲ႓

ေ်ပာရဦ့ မယး၇

ဒီငတိက

ေရာကးေလရာမြာ

တစးေန႓ေတာံ

သူ႓ၿမိဳ႔က

တရာ့႐ဵု့ ေတားမြာ

သူ႓မယာ့ေတျ ကေလ့စရိတး ေတာငး့ ၾကတာ တစးၿပိဳငးနကး မိနး့ မ (၃) ေယာကးေတာငးမြပဲ၈
ဒီေတာံ

႐ဵု့ ေတားက

သငး့ ကုိ

ဆငးံေခ၍ၿပီ့

မေကၽျ့ ႏိုငးပါဘဲလ္ကး

ဒီေလာကးေတာငး

မိနး့ မေတျမ္ာ့စျာ ယူရပါသလဲလို႓ ႐ဵု့ မငး့ က ေမ့ေတာံ ဒီေကာငးက ခပးေၾကာငးေၾကာငးပဲ
်ပနးေ်ဖတယးေလ၇ ေဆားလးမုနးမငး့ ႀကီ့ ရဲ႔ စဵခ္ိနးမ္ာ့ မီမလာ့လို႓ စမး့ ၾကညးံတာပါတဲံဗ္ာ့၇
တရာ့သူႀကီ့ ကုိ ဖငးေဆာငးံ သျာ့တာပဲ၇ စိတးဆို့ လျနး့ အာ့ႀကီ့ လို႓၈
ဒီသေဘၤာသာ့ေတျကုိ ဒုက၏တျငး့ သကးဆငး့ ေစတဲံ အခ္ကးက ေငျပဲ ဗ္၇ သူတို႓က
တစးႏြစးတနးသညး၇
ေပ၍မြာလညး့

ႏြစးႏြစးတနးသညး

သဵု့ စရာ

စျဲစရာက

ပငးလယးထဲ

ခရီ့ ထျကးေနရာက်ပနး၇

မရြိေလေတာံ

ရတဲံ

လခေတျ

စုေဆာငး့ မိပါေလေရာ ၈ ဒီေတာံ ကုနး့ ေပ၍ ်ပနးေရာကးလာတယး
သဵု့ ဖို႓်ဖဳနး့ ဖို႓

အေပါကးအစ

ရြာေတာံတာပဲ၈

သူတို႓ဟာ

သေဘၤာ
အသာ့တငး

ဆုိရငးပဲ ဒီေငျေတျကုိ

ႏြေ်မာရေကာငး့ မြနး့

မသိ၈

တျနး႓တိုရေကာငး့ မြနး့ မသိ၈ သူေ႒့ဂိုကးနဲ႓ မိုကးမိုကးကနး့ ကနး့ အရမး့ သဵု့ တတးၾကတယး၈
ဒီေငျယာ့ေလ့ ကုနးေတာံေကာ ဘာအေရ့တုနး့ ၈ အဆငးသငံးရာသေဘၤာနဲ႓

ပငးလယးထဲ

ပါသျာ့ၾက်ပနးေရာ၈ အေနၾကာေတာံ သူတို႓ဟာ ေရသတၱဝါ်ဖစးၿပီ့ ကုနး့ ေပ၍မြာ မေနတတး
မထိုငးတတး ်ဖစးလာၾကထငးပါရဲ႔ဗ္ာ၈ ဒီလို သေဘၤာသာ့ေတျထဲမြာ ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ ေငျေၾက့
စုေဆာငး့ ဖို႓ သတိရတာ တစးေယာကးေတာံ က္ဳပးႀကဵဳဖူ့ တယး၈ သူဟာ ေရေၾကာငး့ ခရီ့ ရြညး
တစးေခါကးထျကးရာက

်ပနးေရာကးရငး

လခေငျေတျ

တစးေပျ႔တစးပုိကးနဲ႓ေပါံေလ၈

အဲဒ ီေငျထဲက ေနာငးေရ့ အေၾကာငး့ ရြိရငး သဵု့ ဖို႓ဆုိၿပီ့ (ှ၃) ေပါငးကုိ ေသေသခ္ာခ္ာ
ထုပးပုိ့ ၿပီ့ ဘယးသူမြ ရြာမေတျ႔ႏိုငးမယးံ ေနရာမြ က္က္နန ဝြကးထာ့သတဲံ၈ ဘယးေလာကး
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အဝြကးေကာငး့ လညး့

ဆိုရငး

သူ႓

ေသားတာေဆျ

ေငျထုပးကုိ

ေနာငးအခါမြာ

သူကုိယးတိုငးေတာငး

ရြာမေတျ႓ေ တာံဘူ့ ဗ္၈
ဒါမ္ဳိ့ က က္ဳပးကုိယးတိုငးလညး့

်ဖစးဖူ့ တယး၈

ေငျႏြစးေပါငးကုိ မယာ့မသိေအာငး ေမျ႔ရာေအာကး

တစးခါက

က္ဳပး

ေကာကးရတဲံ

ဝြကးထာ့ပါတယး၈ ေနာကးတစးေန႓မြာ

က္ဳပးမိနး့ မက ေမျ႔ရာနဲ႓ ေခါငး့ အဵု့ ေတျ အိမးေရြ႔ခ္ ထုတးလြနး့ သတဲံ၈ တကတညး့ ေငျကုိ
အစအန ရြာမေတျ႔ေတာံဘူ့ ၈
အဲသလိုနဲ႓
ဆမးစေမာလးဟာ

ကုနး့ ေပ၍ေရာကးရငး
အဆို့ ဆဵု့ ပါပဲဗ္ာ၈

ဒုက၏ေရာကးတတးတဲံ

သူ႓ဒ ုက၏ဟာ

သေဘၤာသာ့ေတျထဲမြာ

သူရြာမေတျ႔ရငး

သူ႓ေရာငး့ ရငး့ ႀကီ့

ႏြစးေယာကး်ဖစးတဲံ ဂ္ငးဂ္ာဒစးနဲ႓ ပီတာရပးဆကးက ရြာေဖျေပ့မြာ ေသခ္ာတယး၈

ဒါေပမဲံ
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ဒီဒ ုက၏ေတျကုိ ဆမးစေမာလးဟာ ရြာေဖျမေနရပါဘူ့ ၈ သူ႓ေ်ခရငး့ မြာ လကးငငး့ အဆငးသငးံ
ေတျ႔တာခ္ညး့ ပဲ၈
တစးခါတုနး့ ကေပါံ

သူတို႓သဵု့ ေယာကးဟာ

ပငးလယးထဲ

တစးႏြစးေလာကး

ထျကးေနၾကရာက ်ပနးေရာကးလာေတာံ တစးႏြစးစာ လခေတျ အိတးေထာငးထဲ ထညးံၿပီ့ ၇
ေရႊတျငး့ ရြာေတျ႔တဲံ မ္ကးႏြာမ္ဳိ့ နဲ႓ ေသာကးလိုကး၇
ရကးတိတိပဲ၈

ေလ့ရကးေ်မာကးေတာံ

ဆမးက

စာ့လိုကး၇ ေပ္ားလိုကး ပါ့လိုကးနဲ႓ (၀)
ပီတာနဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

မၾကညးံေတာံဘူ့ ၈

ပုလိပးကုိသာ မေၾကာကးရဘူ့ ဆုိရငး သငး့ တို႓ႏြစးေယာကးကုိ အရြငးလတးလတး အေရချဵချာ
ခ္ငးတယး၇ ဘာညာနဲ႓ ေ်ပာၿပီ့ စိတးေကာကးေကာကးနဲ႓ ထျကးသျာ့တယး၈ ဟုိဟုိသညးသညး
သျာ့ရငး့ အေတားေလ့ၾကာေတာံ စိတးဆုိ့ တာေတျ ေ်ပသျာ့ေပမယးံ တစးေယာကးတညး့
အိတးထဲက ေငျယာ့ကေလ့နဲ႓ ဘယးသျာ့ၿပီ့ ဘာလုပးရမြနး့ မသိလို႓ ေနကေလ့သာတာနဲ႓
ဓာတးရထာ့နဲ႓ပဲ

ၿမိဳ႔ပတးၿပီ့

ေလြ္ာကးစီ့ ေနခဲံတယး၈

ညေနေစာငး့ ေတာံမြ

ဗိုကးဆာဆာ

ရြိတာနဲ႓ သူ စာ့ေသာကးေနက္ ကဖီ့ ဆိုငးထဲ ဝငးခဲံတယး၈
သူ ထိုငးတဲံစာ့ပျဲမြာ အငးမတနး ယဥးေက့္ဖျယးရာတဲံ လူတစးဦ့ ေရာကးလာတယး၈
အဲဒ ီလူဟာ

သူနဲ႓

ဟငး့ ရညးနညး့ နညး့
ေ်ပာေတာံ

မ္ကးႏြာခ္ငး့ ဆိုငး
ဖိတးသျာ့တာနဲ႓

ဆမးဟာ

ၾကညးံမိတယး၈

ဒီလူက

အဲဒ ီလူကုိ
တကယးံ

ထိုငးစာ့ရငး့
ဆမးကုိ

ခ္ကးခ္ငး့ ပဲ

စာ့ပျဲေပ၍မြာ

ေလ့ေလ့စာ့စာ့
ခငးမငးတဲံစိတး

ေဆျေကာငး့ မ္ဳိ့ သနး႓

သူစာ့တဲံချကးက
ေတာငး့ ပနးစကာ့

်ဖစးသျာ့ၿပီ့ ၇

ပဵုသဏၭာနးပဲ၈

ဂ႐ုတစိုကး
အဝတးအစာ့

ေသေသသပးသပးနဲ႓ လညးစညး့ မြာ ေရႊရငးထို့ နဲ႓၇ ကုတးအကၤ္ီ အေပ၍အိတးမြာ ေရႊနာရီႀ ကိဳ့နဲ႓၇
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ဇျနး့

ခကးရငး့

ကိုငးပဵုတျယးပဵုကလညး့

ေသားတာေဆျ

သာမည

အိမးေထာငးစုက

ေပါကးဖျာ့လာတာ

မဟုတးဘူ့ ဆုိတာ ်ပေနတယး၈
အဲဒ ီလူကလညး့ စာ့ေသာကးရငး့ နဲ႓ ဆမးကုိ စဥး့ စဥး့ စာ့စာ့ အကဲခတးေနတယး၈
ၿပီ့ ေတာံမြ …
“ဒီေန႓ သိပးသာယာတာပဲေနား ”
လို႓ စကာ့ခ္ီလာၿပီ့ တဲံေနာကး မၾကာမီဘဲ ဆမးနဲ႓ သူဟာ တကယးံ မိတးေ ဟာငး့
ေဆျေဟာငး့ လို ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ သူ႓အေၾကာငး့ ကုိယးံအေၾကာငး့ အ်ပနးအလြနး ေ်ပာၾကတယး၈
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အဲဒ ီလူဟာ

ေတာၿမိဳ႔တစးခုက

သငး့ အုပးဆရာရဲ႔သာ့တဲံ၈

ဆမးကလညး့

သူ႓အေဖဟာ တစးႏြစးကုိ ေပါငး (၀ွွ) ရတဲံ ပငးစငးစာ့ႀကီ့ လို႓ ေ်ပာလုိကးေတာံ ဟိုလူက ..
“အာ့..

ေငျဆုိတာ

အငးမတနး

အသဵု့ ဝငးတဲံ

ပစၥညး့ ပဲဗ္ာ၇

ခငးဗ္ာ့အေဖ

က္ဳပးဟာ

ဒီေငျေၾကာငးံ

ခ္မး့ သာေတာံ ခငးဗ္ာ့ ကဵေကာငး့ တာေပါံ ”
ဆိုေတာံ ဆမးက “ေငျဟာ

ေနရာတိုငး့ ေတာံ

မဟုတးပါဘူ့ ဗ္ာ၇

ဒုက၏ေရာကးဖူ့ ေပါငး့ မ္ာ့လြၿပီ၇ ဒါေၾကာငးံ ေနရာတိုငး့ မြာ ေအာငး်မငးတယး ဆုိတဲံ စကာ့ကုိ
က္ဳပး လကးမခဵဘူ့ ”
လို႓ အထျနး႓တကးလိုကးေတာံ ဟိုလူက ဆမးကုိ မ္ကးစပစးရငး့ ်ပနးေ်ပာလိုကးတယး၈
“ဒါေပမဲံ ခငးဗ္ာ့ကေတာံ ေငျေထာမယးံပဵု ေပါကးပါတယး ”
ဆမးက သေဘာက္က္နဲ႓ အာ့ရပါ့ရ ရယးလိုကးၿပီ့ ၇ သူ႓အိတးကုိ တ်ဖနး့ ်ဖနး့ နဲ႓
ပုတး်ပရငး့…
“ေဟာဒီအိတးထဲမြာ

လဵုလဵုေလာကးေလာကး

ရြိပါတယး၇

က္ဳပးဆုိတဲံ

က္ဳပးက

အိတးထဲမြာ ေငျအနညး့ ဆဵု့ တစးဆယး ၇ ကုိ့ ေပါငးေလာကး မရြိရငး မေနတတးဘူ့ ဗ္”
ဒီေတာံ ဟိုလူက သူ႓ကုိ စူ့ စူ့ စိုကးစုိကး ၾကညးံၿပီ့ ..
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

29

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“ခငးဗ္ာ့ သေဘၤာက ဆငး့ လာတာ မၾကာေသ့ဘူ့ ထငးတယး ”
လို႓ ေမ့သတဲံ၈ ဒီေတာံ ဆမးက ..
“ဟုတးပါံ ..
ဒါေၾကာငးံ

ပငးလယးထဲမြာ

ဆယးလေက္ား

က္ဳပးရြိတဲံ ေငျေတျကုိ ေနာကးအပတး

သဵု့ ေနတယး ”

လို႓

ခပးႂကျာ့ႂကျာ့

တစးႏြစးနီ့ ပါ့ေတာငး

သေဘၤာေပ၍

်ပနးေ်ပာလိုကးေတာံ

ၾကာခဲံတယး၇

မတကးမီ ကုနးေအာငး

ဟိုလူက

ေခါငး့ တဆတးဆတး

ညိတးၿပီ့ ..
“ဒါေပါံ.. ဒါေပါံ.. ေငျဆုိတာ သဵု့ ဖို႓ ရြာၾကတာပဲ မဟုတးလာ့ ”
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သူတို႓ႏြစးေယာကး
ထျကးလာခဲံၾကတယး၇
ထမငး့ စာ့ၿပီ့

အဲဒ ီလို ေလေပ့ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံနဲ႓

အဲဒ ီအခါမြ

အစာပိတး

ဆမးက

အရကးကေလ့

ဟိုလူ႓အေပ၍

စာ့ေသာကးၿပီ့

ဆုိငးထဲက

ေစတနာေတျ

ေဝ်ဖာၿပီ့

တစးချကးေလာကး

တိုကးပါရေစဆုိေတာံ၇

ဟုိလူက …
“ဒီအနာ့မြာ ခငးဗ္ာ့ေသာကးေနက္ဆုိငး ရြိသလာ့ ”
လို႓ေမ့တယး၇ ဆမးက ေခါငး့ ခါၿပီ့ ..”
“က္ဳပးက

ကုနး့ ေပ၍

အေနနညး့ ေတာံ

ေသာကးေနက္ရယး

မဟုတးပါဘူ့ ဗ္ာ၇

ႀကဵဳရာဆုိငးထဲ ဝငးႀကိတးလိုကးတာပဲ ”
ဆုိေတာံ ဟုိလူက “ဒါ်ဖငးံလာ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ စကာ့ေ်ပာရငး့ ေသာကးရမယးံဆုိငး ကၽျနးေတား
သိတယး၇ အဲဒ ီဘာ့မြာ ေပါံတဝိုငး သိပးေကာငး့ တာပဲ ”
ဆိုၿပီ့
ေခ၍သျာ့တယး၇

လမး့ ႏြစးခုေလာကး

ဟုိခ္ဳိ့ ဒီခ္ဳိ့ နဲ႓

ေခ္ာငးက္က္

အဲဒ ီဆုိငးထဲမြာက

လူမရြိသေလာကး

အရကးဆုိငးေလ့ကုိ

ရြငး့ ေနတယး၈

ဟိုလူေ်ပာတဲဵ

ေပါံတဝိုငးကုိ ဆမးက ခဵတျငး့ ေတျ႔လို႓ ပုလငး့ ႀကီ့ တစးလဵု့ ကုနးေအာငး ေသာကးလိုကးတယး၇
ဟုိလူကေတာံ

တစးချကးတညး့ ပဲ

ဇိမးနဲ႓ ဆျဲေသာကးရငး့

အရကးေရာငး့ တဲံ ေကာငးတာ

ေနာကးနာ့က နဵရဵမြာ သဵနဲ႓ ႐ုိကးထာ့တဲံ ကတး်ပာ့ကစာကုိ ်မငးေတာံ ကုိယးကုိ ေရြ႔ကုိငး့ ၿပီ့
အသဵထျကးေအာငး ဖတးလိုကးတယး၇ စာက ဘယးလိုလဲ ဆုိေတာံ ေခါငး့ စဥးက ..
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ေသားတာေဆျ

ဆုေ ငျ ေပါငးသ ဵု့ ဆယး
မငး့ တဲ

အေဆာကးအအဵု

အနီ့ အနာ့ႏြငးံ

တာဝါေလ့လး

ေမြ္ားစငး

အၾကာ့တျငး ေရႊႏြငးံ စိနး်ဖငးံ ်ပဳလုပးထာ့ေသာ ေလာံကတးသီ့ တစးခု က္ေပ္ာကး
သျာ့သညး၈ ေတျ႔ရြိ ေကာကးရသူမ္ာ့ ေအာကးပါ လိပးစာအတိုငး့ ပုိ႓ေပ့ပါ၇ ေပါငး
(၀ွ) တိတိ ေက့္ဇူ့ ဆပးပါမညး၈
(ပဵ)ု မစၥတ ာစမစး
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ေအားရ ိန း့ ခ္းဗ ီလ ာ့
ဘာ့ နကးၿ မိဳ ႔၈
ဆမးက ဆတးခနဲ ေမာံၾကညးံလိုကးၿပီ့ …
“ဘယးေလာကး ”
“ေပါငးသဵု့ ဆယးတဲံ၇ ဒီေလာကး ေပ့ပဵုေထာကးေတာံ၇ ေတားေတား အဖို့ တနးမယးံ
ေလာံကတးသီ့ နဲ႓တူတယး ”
လို႓ေ်ပာၿပီ့ အရကးေရာငး့ တဲံ မိနး့ ကေလ့ဘကး တစးဆကးတညး့ ေမ့လိုကးတယး၈
“ဒီေၾကား်ငာစာရျကး ဘယးက ရတာလဲ ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က ..
“လျနးခဲံတဲံ

တစးနာရီေလာကးက

လူတစးေယာကး

သာ့သာ့နာ့နာ့ပါပဲ၇

ဒီမြာ

အရကးတစးချကး ႏြစးချကးေလာကး ဝငးေသာကးရငး့ သူ႓ ေသသျာ့တဲံ မိနး့ မရဲ႔ ေလာံကကးသီ့
က္ေပ္ာကးသျာ့လို႓

ဆုိၿပီ့ ၇

ငိုမဲံမဲံမ္ကးႏြာနဲ႓

အဲဒ ီ

စာရျကးေရ့ၿပီ့

ကၽျနးမတို႓ဆုိငးရြငးကုိ

ေငျတစးေပါငးေပ့ၿပီ့ အဲဒ ီနဵရဵမြာ ကပးခိုငး့ တာပဲ ”
အဲသလို

ေ်ပာၿပီ့

ေကာငးမေလ့က

ေဖာကးသညးတစးေယာကး

ဝငးလာတာနဲ႓

အရကး သျာ့ေရာငး့ ေနလိုကးတယး၇ ဟုိလူက အဲဒ ီ ေၾကား်ငာကိစၥ်ဖတးၿပီ့ ်မငး့ ပျဲအေၾကာငး့
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ဆကးေ်ပာေနေပမယးံ
အေၾကာငး့ ပဲ

ေသားတာေဆျ

ဆမးက စိတးမဝငးစာ့ေတာံဘူ့ ၇ ေလာံကကးသီ့ နဲ႓

ေတျ့ ေနမိေတာံတယး၇

ဒီေတာံ

ဟုိလူက

ေပါငးသဵု့ ဆယး

ဝိုငးပုလငး့ ကုိ

ဆမးဘကး

ထို့ ေပ့ေနရငး့…
“တစးချကးခ္လိုကးဦ့ မိတးေဆျ၇ အဲဒ ီ ေလာံကကးသီ့ ကုိ ခငးဗ္ာ့ ေကာကးရခ္ငး
ရမြာေပါံ၇ ဘယးသူ ေ်ပာႏိုငးမလဲ ”
လို႓ ေနာကးသလို ေ်ပာငးသလို ေ်ပာလုိကးေသ့သတဲံ၇ ဆမးက သူ႓စကာ့အတိုငး့
တစးချကး

ထပးေမာံလိုကးရေပမယးံ

ေတာငးကုနး့ နဲ႓

ဒီအရကးဆုိငးၾကာ့မြာ

ရြာေနၾကမြာကုိပဲ

စိတးထဲမြာေတာံ
လူေတျက

်မငးေယာငးေနၿပီ့

သူသာ

တာဝါေဟ့လးေမြ္ားစငး
တကုနး့ ကုနး့ နဲ႓

ရြိတဲံ

ေလာံကကးသီ့

ေကာကးရလိုကးရရငး

ဆုေငျ
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ေပါငးသဵု့ ဆယးႀကီ့ ကုိ ဘယးလို သဵု့ ရပါံမလဲ ေတျ့ ေနေတာံတယး၈
ဒီေတာံ သူ အကဲခတးေနတဲံ ဟိုလူက သူ႓အႀကိဳကးလိုကးၿပီ့ ..
“ခငးဗ္ာ့

ရြာခ္ငး ရြာၾကညးံပါလာ့၇

ကဵေကာငး့ ရငး ေတျ႔မြာေပါံ၇

ဒါမ္ဳိ့ ဆုိတာ

ကုသိုလးကဵေကာငး့ တဲံလူ ေတျ႔စၿမဲပဲဗ္”
ဆမးက အစေတာံ ေခါငး့ ခါၿပီ့ ်ငငး့ ေသ့တယး၈ ဒါေပမဲံ ခဏၾကာေတာံ ေၾကား်ငာ
စာရျကး လိပးစာကူ့ ယူၿပီ့

အလကာ့ေနရငး့

ကဵစမး့ သေဘာနဲ႓

ရြာၾကညးံဦ့ မယး

ဆုိၿပီ့

ဆုိငးထဲက ထျကးခဲံတယး၇ ဟုိလူက သူနဲ႓အတူ လိုကးလာခဲံရငး့ …
“က္ဳပးစိတးထဲမြာ

ေတျ႔ရမယးလို႓ခ္ညး့

ထငးေနတာဗ္၇

က္ဳပးဒ ီလို

ထငးရငး

်ဖစးတတးတယး၇ တစးခါတုနး့ က အဲသလိုပဲ၇ ငါ တစးေနရာရာက ေငျရေတာံမယးလို႓ စိတးထဲ
ထငးလာတာ တယးမၾကာပါဘူ့ ဗ္ာ၇ က္ဳပး အေဒ၍တစးေယာကး သူ႓စိုကးသျာ့တစးကပးလဵု့ ကုိ
ေယာငးၿပီ့ မ္ဳိခ္မိတာနဲ႓ မာလက စ္ာနးႂကျသျာ့ေတာံ သူ႓လကးက္နးေငျ ေပါငး (၂ွွ) တိတိ
အေမျရလိုကးတယးဗ္ ”
ဤတျငး ဆမးက သကး်ပငး့ တစးခ္ကး မႈတးထုတးၿပီ့ …
“ဟာ.. က္ဳပးမြာရြိတဲံ အေဒ၍ကေတာံ သူ႓ စိုကးသျာ့ေတျ ေယာငးၿ ပီ့ မ္ဳိခ္ပစးရငး
က္ုပးကုိ အသစးထပးၿပီ့ လုုပးေပ့ခိုငး့ မယးံ ဟာႀကီ့ ဗ္၇ ဘာပစၥညး့ မြ ရြိတာ မဟုတးဘူ့ ”
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ဒီေတာံ

ဟိုလူက

ဆမးကုိ

ေသားတာေဆျ

သနာ့က႐ုဏ ာသကးစျာနဲ႓

ဆမးံပခဵု့ ကုိ

ညငးညငး

သာသာေလ့ ပုတးလိုကးၿပီ့ “ဒီမယး

မိတးေဆျ

မေတားလို႓မ္ာ့

အဲဒ ီ

ေလာံကကးသီ့ ကုိ

က္ဳပးတို႓

ေတျၾ႓ ကမယးဆုိရငး ခငးဗ္ာ့ပဲယူဗ္ာ၇ က္ဳပးအဖို႓ေတာံ မလိုပါဘူ့ ၇ ်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု ရြိပါတယး ”
လို႓ ေ်ပာရြာတယး၈
ဒီေနာကးပုိငး့ ေတာံ

သူတို႓ဟာ

အငးမတနးခ္စးတဲံ

သူငယးခ္ငး့ ေတျလို

ပခဵု့ ခ္ငး့

ယြဥးၿပီ့ ေလြ္ာကးသျာ့ၾကတယး၈ မငး့ တဲ အေဆာကးအအဵု ေရာကးေတာံ ေ်ခလြမး့ ေတျကုိ
ေႏြ့ လိုကးၾကၿပီ့

တာဝါေဟ့လး

ေရာကးသညးအ ထိ

မ္ကးစိေတျကုိ

အနာ့မေပ့ဘဲ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

လမး့ တစးေလြ္ာကးလဵု့ ရြာသျာ့ၾကတယး၈ ရြာတယးဆိုေပမယးံ ႐ုပးပ္ကးဆငး့ ပ္ကး ်ဖစးေအာငး
တငဵု႓ငဵု႓လညး့ မလုပးဝံဵဘူ့ ေလ၇ ဆမးဆိုတာ အဵု့ လျဲေနတဲံ လူလိုပဲ၇ လညးပငး့ ေစာငး့ ကနး့
ေစာငး့ ကနး့ နဲ႓ ေတာငးလြညးံေ်မာကးလြညးံ သူ႓ကုိ အေဝ့က ၾကညးံမယးဆုိရငး ႐ုပးႀကီ့ စငးက
မငး့ သာ့ၾကညးံရသလိုပဲ၈
အဲသလိုနဲ႓
လမး့ ်ဖတးကူ့ ၿပီ့

တာဝါေဟ့လး ေလြကာ့ရငး့ ေရာကးေတာံ
ဟိုဘကး

ခဲံၾကတယး၈

အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ

သူတို႓အနာ့

ကပးလာၿပီ့

ပလကးေဖာငး့ ေရာကးေတာံ
စုတးစုတး်ပတး်ပတးနဲ႓
ဆမးံအေဖားရဲ ႔

ဘာမြ

မေတျ႔ၾကတာနဲ႓

လာခဲံတဲံဘကး

်ပနးေလြ္ာကး

ဆိပးကမး့ ဂ္ပို့ လို လူတစးေယာကးဟာ

လကးေမာငး့ အကၤ္ီစကုိ

လြမး့ ဆျဲလိုကးေတာံ

အဲဟုိလူက လကးကုိ ပုတးထုတးလိုကးၿပီ့ …၈
“ဘာလဲ ကုိယးံလူ၇ ငါံမြာ မငး့ ေပ့စရာ ပုိကးဆဵအေႂကျ မရြိဘူ့ ”
ဒါေပမဲံ ဂ္ပုိ့ လိုလူက ေနာကးက ကပးလိုကးၿမဲ လိုကးလာၿပီ့ ၈
“ကၽျနးေတား

ပုိကးဆဵေတာငး့ တာ

မဟုတးပါဘူ့

ဆရာႀကီ့ ရယး၇

ေရာငး့ စရာ

ပစၥညး့ ေလ့တစးခု ်ပခ္ငးလို႓ပါ ”
ဒီေတာံ ဆမးံမိတးေဆျက တဵု႓ခနဲ ရပးလုိကးၿပီ့ ..
“ဘာေရာငး့ မြာလဲ ”
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ေသားတာေဆျ

လို႓ ခပးထနးထနး ေမ့လိုကးေတာံ ဂ္ပုိ့ လိုလူက လမး့ အထကးေအာကးကုိ မ္ကးစိ
ကစာ့ရငး့ ဆမးတို႓ဘကး မ္ကးႏြာကပးလုိကးၿပီ့ ခပးတို့ တို့ ေ်ပာလိုကးတယး၈ သူ႓အသဵက
မသဲကျဲေတာံ ဆမးံအေဖားက ေအားလိုကးတယး၈
“ေဟံ .. က္ယးက္ယးေ်ပာပါကျ ”
ဂ္ပုိ့ လိုလူက ေစာေစာကထကး ပုိ၊ က္ယးတဲံ အသဵနဲ႓ ..
“ကၽျနးေတား ေကာကးရထာ့တဲံ ပစၥညး့ ေလ့တစးခု ေရာငး့ ခ္ငးလို႓ပါဗ္ာ ”
ဒီေတာံ

ဆမးံ

လကးေမာငး့ ကုိ

သူ႓မိတးေဆျက

အခ္ကးေပ့တဲံ

အေနနဲ႓
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ဆျဲဆိတးလိုကးတာ ဆမးံခမ္ာ နာလျနး့ လို႓ အသဵထျကးေအာငး ေအားမိမတတး ်ဖစးသျာ့တယး၈
ၿပီ့ ေတာံ ႏြစးေယာကးသာ့ ဂ္ပုိ့ လိုလူကုိ မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ မ္ကးဆဵ်ပဴ့နဲ႓ စိုကးၾကညးံေနၾကတယး၈
ေတားေတားၾကာမြ ဆမးက „ဂလု‟ ခနဲ ်မညးေအာငး တဵေတျ့ ကုိ မ္ဳိခ္လိုကးၿပီ့ ၈
“ဘာပစၥညး့ လဲ၇ ်ပစမး့ ပါ”
ဒီေတာံ ဂ္ပုိ့ လိုလူက သူ႓ေက္ာဘကး

လြညးံ်ပနးၾကညးံၿပီ့ ေဘာငး့ ဘီအိတးကပး

ထဲက လကးႏိႈကးထုတးလိုကးေ တာံ သူ႓လကးဝါ့ထဲမြာ ေ်ပာငးေ်ပာငးဝငး့ ဝငး့ နဲ႓ ေလာံကကး
သီ့ ႀကီ့ ၇ ၿပီ့ ေတာံ ဂ္ပုိ့ လိုလူက ဆမးတို႓ကုိေတာငး

မယဵုသလိုနဲ႓ ဖ္တးခနဲ လကးဝါ့ကုိ

်ပနးဆုပးလိုကးၿပီ့ ေလာံကကးသီ့ ကုိ သူ႓ ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲ ်ပနးထညးံလိုကးတယး၈
အဲဒ ီအခါမြာေတာံ ဆမးံမိတးေဆျက သူ႓လကးေမာငး့ ကုိ ဒုတိယမၸိ ေစာေစာကထကး
နာေအာငး ဆိတး်ပနးတယး၈ ၿပီ့ .. ဆမး နာ့နာ့ကပးၿပီ့ တို့ တို့ ကေလ့…
“ဟုတးၿပီ၇ ဟုိဟာမြ အစစးပဲ ”
ဆုိၿပီ့ ဂ္ပုိ့ လိုလူအာ့ ..
“ထပး်ပစမး့ ပါဦ့ ၇ မငး့ ဟာကုိ တို႓်ဖငးံ ဘာမြနး့ သဲသဲကျဲကျဲ မ်မငးရေသ့ဘူ့ ”
ဒီေတာံ

ဂ္ပုိ့ လိုလူက

ေနာကးတစးခါထုတးၿပီ့

လကးဝါ့ေပ၍

်ဖနး႓်ပ်ပနးတယး၈

ဆမးမ
ံ ိတးေဆျက ၾသဇာတိက၎မ ရြိတဲံ အသဵနဲ႓ …
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ေသားတာေဆျ

“ဒါကုိ မငး့ ဘယးက ေတျ႔လာတာလဲ ”
ဂ္ပုိ့ လိုလူက အာ့ေနတဲံ လကးညြိဳ့နဲ႓ ၫႊနး်ပရငး့..
“ေဟာံဟို မငး့ တဲ တိုကးနာ့က ”
ဒီေတာံ ဆမးံအေဖားက ..
“ဒါကုိ မငး့ ဘယးေလာကးနဲ႓ ေရာငး့ မြာလဲ ”
“ရႏိုငးသေလာကး

ပုိကးဆဵမ္ာ့မ္ာ့နဲ႓

ေရာငး့ မြာေပါံ၇

ဘယးေလာကးတနးမြ နး့

ကၽျနးေတား မသိတာ ခကးတာေပါံ၇ ဒါေပမဲံ ေပါငးႏြစးဆယးေလာကး ရရငး ေရာငး့ မယးဗ္ာ၇
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ကၽျနးေတား လိုေနတဲံ ေငျပဲ ”
ဒီေတာံ

ဆမးက

ၾကာ့ရတဲံသူ

ဆျဲထို့ ခ္ငးစရာေကာငး့ တဲံ

အသဵနဲ႓

မရယးခ္ငးံ

ရယးခ္ငး ရယးလိုကးၿပီ့ ၈
“ဟို့ ဟုိ့ ..

ေပါငးႏြစးဆယးတဲံ၇

မငး့ ႐ူ့ မ္ာ့

ေနသလာ့

ႏြစးေပါငးေလာကးေတာံ

ေပ့ႏိုငးမယး ”
“ဒါ်ဖငးံလညး့ ကိစၥမရြိဘူ့ ၇ ကပၸတိနး ကၽျနးေတား ဒီံ်ပငးမြာ သျာ့ေရာငး့ ေတာံမယး၇
စိတးမရြိပါနဲ႓ေနား၇
ပစၥညး့ ရြငးကုိ

ဒါဟာ

ေအာကးထစး

်ပနးေပ့ရငးေတာငး

ေပါငးတစးရာမကေတာံ

ေရအဆဵု့

တနးမယး

ကုနး့ တစးဝကးဆိုတာလို

ထငးတာပဲ၇

တနးဖို့ တစးဝကး

ေလာကးေတာံ ရဦ့ မြာပဲ”
ဂ္ပုိ့ လိုလူ က အဲသလို ေ်ပာၿပီ့ ထျကးသျာ့ေတာံမယး လုပးေတာံ ဆမးံမိတးေဆျက
ဂ္ပုိ့ ရဲ႔ လကးကုိ ဖမး့ ဆျဲထာ့ၿပီ့ ပစၥညး့ ကုိ တစးခါ ထပး်ပခိုငး့ ်ပနးတယး၈
ထို႓ေနာကး ဆမးကုိ ခပးလြမး့ လြမး့ ဆျဲေခ၍သျာ့ၿပီ့ ႏြစးကုိယးၾကာ့ ေလသဵနဲ႓ ..
“တနးတာေတာံ

တနးတယးဗ္ာ၇

ပုိငးရြငး

်ပနးမေပ့ခ္ငးေတာငး

ခဏေလာကး

လြ္ဳိထာ့ၿပီ့ ်ပနးေရာငး့ ရငး ေပါငးတစးရာေလာကးေတာံ ေအ့ေအ့ေလ့ ရမြာပဲ ”
“တနးတယးထာ့ေတာံ ဒါေပမဲံ က္ဳပးမြာ ေပါငးႏြစးဆယး ်ပညးံေအာငးမြ မရြိတာ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ေသားတာေဆျ

လို႓ ဆမးက ေ်ပာေတာံ သူ႓မိတးေဆျက ..
“ကဲ ေပါငးႏြစးဆယး မ်ပညးံေတာံ ဘယးေလာကးရြိေနလို႓လဲ ”
အဲဒ ီမြာ

ဆမးက

သူ႓

ရြိသမြ္

အိတးသျနးဖာေမြာကး

ထုတးၿပီ့

ေရတျကး

ၾကညးံလိုကးေတာံ စုစုေပါငး့ (၆) ေပါငး၇ (ှ၁) သြ္ီလငးနဲ႓ (ှွ) ပဲနိပဲ၈
ဒီေတာံ သူ႓မိတးေဆျက “ခငးဗ္ာ့ အိမးမြာေတာံ ရြိဦ့ မြာေပါံေနား ”
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“ပုိငးေစံတစးေစံေတာငး မရြိဘူ့ ဗ္ာ၇ ဒါအကုနးပဲ ”
လို႓ ဆမးက ်ပနးေ်ပာတယး၈ တကယးလညး့ မရြိတာ အမြနးဘဲ၈
သို႓ေသား သူ႓မိတးေဆျက ဆမးကုိ ရေစခ္ငးလျနး့ လို႓ ထငးပါရဲ႔၇ အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး
်ပဳရြာတယး၈
“ဒါ်ဖငးံ

ခငးဗ္ာ့

မိတးေဆျသူငယးခ္ငး့ ေတျ

ဆီကေကာ

ေခ့္လို႓

ငြာ့လို႓

မရႏိုငးဘူ့ လာ့ဗ္ာ၇ ေတာကး .. က္ဳပးမြာလညး့ ပါမလာလို႓ဗ္ာ၇ ႏို႓မဟုတးရငး ေခ့္ေတာငး
မေနဘူ့ ၈ ဒီေငျေလ့ တစးဆယး၇ ကုိ့ ေပါငးေလာကးကုိ အလကာ့ ေပ့ပါတယး ”
ဆမး က ေခါငး့ ခါ်ပတယး၈ ဂ္ပုိ့ လိုလူကလညး့ သူ႓ဟာကုိ ေပါငးႏြစးဆယးေအာကး
ေလြ္ာံၿပီ့ မေရာငး့ ႏိုငးဘူ့ လို႓ ေခါငး့ မာေနေတာံ ေနာကးဆဵု့ မြာ ဆမးံမိတးေဆျရဲ႔ အေ်ပာအဆို
လညးပတးမႈေၾကာငးံ ရြိသမြ္ေငျရယး၇ ဆမးံ ေငျနာရီႀကိဳ့ရယး၇ ေဆ့်ပငး့ လိပး ႏြစးလိပးရယး၇
ခဲတဵခၽျနးတဲံ ေမာငး့ ခ္ဓာ့ တစးလကးရယးနဲ႓ပဲ ေစ့္တညးံသျာ့ေတာံတယး၈ အေရာငး့ အဝယး
ၿပီ့ ေတာံ ဂ္ပုိ့ က ေလာံကကးသီ့ ကုိ ေပ့ရငး့..
“အိတးေထာငးထဲမြာ ေသေသခ္ာခ္ာ ထညးံထာ့ေနား၇ ဒီံ်ပငးလိုေတျ ်မငးသျာ့ဦ့ မယး၇
ကၽျနးေတားံ အဖို႓ေတာံဗ္ာ၇ ဒီပစၥညး့ ကုိ ခငးဗ္ာ့ အလကာ့ေပ့ရသလိုပဲ၇ နစးနာလြပါတယး၇
ပုိကးဆဵမရြိေတာံလညး့ ခဵရတာပဲဗ္၇ ဘယးတတးႏိုငးမလဲ ”
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ေသားတာေဆျ

ဝမး့ ပနး့ တနညး့ ေ်ပာၿပီ့ ေခါငး့ ခါခါ လညးခါခါနဲ႓ တာဝါေဟ့လးဘကး ထျကးသျာ့
ေတာံတယး၈

ဆမးံမိတးေဆျက

ဂ္ပုိ့ လိုလူရဲ႔

ေက္ာ်ပငးကုိ

ခဏေင့ၾကညးံ ေနရငး့ က

တစးစဵုတစးခုကုိ သတိရလာသလို ဆမးကုိ ကပ္ာကယာ ႏႈတးဆကးၿပီ့ ..
“ကဲ

မိတးေဆျ၇

ခငးဗ္ာ့ကိစၥ

ဟိုေကာငးံေနာကးလိုကးၿပီ့

ဟနးက္သျာ့တာ

ႏႈတးပိတးလိုကးဦ့ မယး၇

ဝမး့ သာသဗ္ာ၇

ကၽျနးေတား

ႏို႓မဟုတးရငး ဒီေကာငးမ္ဳိ့ ေတျ ပါ့စပး

ဖျာပါဘိသနဲ႓၇ ေနာကးေတျ႔ရငး ေခ၍ေပါံဗ္ာ ”
လို႓ ႏႈတးဆကးၿပီ့ သုတးသုတးပါေအာငး ထျကးသျာ့ေလရဲ႔၈
ဆမးကေတာံ

အိမးကုိ

ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာနဲ႓

်ပနးခဲံတယး၈

လမး့ မြာ

စႏၵရာ့
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တီ့ သဵၾကာ့ေတာံ က မ္ာ့ေတာငး က လိုကးမိေသ့သတဲံ၈ သူ အိမး်ပနးေရာကးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
ပီတာတို႓

မရြိၾကဘူ့ ၈

အ်ပငးထျကးေနၾကတယး၈

သူ

ေငျအခ္ဳိ႔အပးထာ့တဲံ

အိမးရြငး

အေဒ၍ႀကီ့ လညး့ မရြိဘူ့ ၈ ဒါနဲ႓ အိမးရြငးရဲ႔ ဆယးံတစးႏြစး သမီ့ ေလ့ဆီ ပုိကးဆဵနညး့ နညး့
ေခ့္ၾကညးံတယး၈

ဒါေပမဲံ

မရပါဘူ့ ၈

ေကာငးမေလ့ကေတာငး

သူ႓ကုိ

„ပုိကးဆဵေတျ

သဵု့ လြ်ဖဳနး့ လြခ္ညးလာ့ ‟ လို႓ ေ်ပာဆိုတာ ခဵလိုကးရေသ့သတဲံ၈
အဲ … ည (၅) နာရီက္မြ အိမးရြငးအေဒ၍ႀကီ့ ်ပနးလာလို႓ ကုိယးအပးထာ့တဲံေငျ
ကုိယး်ပနးေတာငး့ တာပဲ၇

တယး ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴ

မဟုတးလြဘူ့ ၈

„သိပး စာရငး့ ႐ႈပးတဲံ

ဟာေတျပဲ ‟ လို႓ အေ်ပာအဆိုခဵရၿပီ့ မြ ပုိကးဆဵကုိ ၾကမး့ ်ပငးေပ၍က ေကာကးယူခဲံရတယး၈
„ေက့္ဇူ့ တငးပါတယး ‟

လို႓လညး့

ေ်ပာခဲံရေသ့တယး၈

အဲဒ ီေနာကး

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာ

်ပနးမလာခငး ညစာသျာ့ႀကိတးၿပီ့ အိမး်ပနးလာတာေတာငး ဟုိႏြစးေကာငး မေရာကးေသ့ဘူ့ ၈
ဒါနဲ႓

ဆမးတစးေယာကး

အိပးရာထဲဝငးခဲံတယး၈

ဒါေပမဲံ

အိပးလို႓ေတာံ

မေပ္ားပါဘူ့ ၈

ဒီေလာံကကးသီ့ ေရာငး့ ရမယးံ ေငျေတျကုိ ဘယးလို သဵု့ ရမယးဆုိတာ စဥး့ စာ့ရငး့ ပီတိေတျ
်ဖစးေနတယး၈ သူ႓ ေခါငး့ အဵု့ ေအာကးထာ့တဲံ ေလာံကကးသီ့ ကုိလညး့ လကးနဲ႓ မၾကာခဏ
စမး့ စမး့ ၾကညးံမိရတာ အေမာ၈ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာ ်ပနးေရာကးလာေတာံမြ သူ အိပးခ္ငးဟနး
ေဆာငးေနတယးေလ၈

ဟိုႏြစးေကာငးကလညး့

အိပးရာထဲဝငးၿပီ့

မၾကာမီဘဲ ေဟာကးသဵ

ၾကာ့ရေတာံတယး၈ ဆမးက ခဏေလာကး ေစာငးံၾကညးံေနၿပီ့ သငး့ တို႓ႏြစးေယာကး တကယး
အိပးအိပး

ေသခ္ာေအာငး

ေသ့တယး၈
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ေခ္ာငး့ တစးခ္ကးဟနး႓ၿပီ့

မၾကာ့ေတာံမြ

အိပးရာက

သူတို႓နာမညးေတျ
အသာထထိုငးၿပီ့

လြမး့ ေခ၍ၾကညးံ
ဖေယာငး့ တုိငးမီ့ နဲ႓
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ေလာံကကးသီ့ ကုိ

ေသားတာေဆျ

လကးဝါ့ထဲ ထညးံၾကညးံ်ပနးတယး၈

မီ့ ေရာငးထဲမြာ ၿပိဳ့ၿပိဳ့်ပကး်ပကးနဲ႓

လြေနတဲံ ေလာံကကးသီ့ ထဲ စိတးဝငးစာ့ေနတုနး့ ေအာကးကလိအာသဵ တစးခုက ..
“ဟဲလို ဆမး မငး့ လကးထဲက ဘာလဲကျ ”
ဆမးဟာ
မတတးဘဲ

တအာ့လနး႓သျာ့ၿပီ့

ကမနး့ ကတနး့

သူ႓

အိပးရာေပ၍ေတာငး

လကးထဲက

ပကးလကးလနး

ဖေယာငး့ တိုငးမီ့ ကုိ

က္သျာ့

မႈတးလိုကးၿပီ့

ေလာံက ကးသီ့ ကုိ ေခါငး့ အဵု့ ေအာကးထဲ ်ပနးထာ့ရငး့ အသာ အိပးခ္ငးေယာငး ်ပနးေဆာငး
ေနလိုကးတယး၈ ဒါေပမဲံ ဂ္ငးဂ္ာက..
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“မငး့ ကုိ အဲဒ ါ ဘယးသူေပ့တာလဲ ”
ဆမးက မေက္မခ္မး့ ႏြငးံ အဵသျာ့ေတျကုိ တဂၽျမး့ ဂၽျမး့ ်မညးေအာငး ႀကိတးရငး့ ..
“မငး့ ဘာသာမငး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ်ပနးအိပးေနစမး့ ပါကျာ ”
သို႓ေသား ဂ္ငးဂ္ာက ်ပနးအိပးဖို႓ စိတးမကူ့ ဘဲ ပီတာကုိပါ မရမက ႏိႈ့ ေတာံတယး၈
အစကေတာံ ပီတာက သူအိပးေကာငး့ ေနတုနး့ ႏိႈ့ ရပါံမလာ့လို႓ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ေဒါပျေပမယးံ
ဆမးံလကးထဲက ဝငး့ ဝငး့ ပပ ေလာံကကးသီ့ အေၾကာငး့ ၾကာ့လိုကးရရငးပဲ စိတးေ်ပသျာ့ကာ
ေငါကးခနဲ ထထုိငးၿပီ့ “ဘယးမလဲ ်ပစမး့ ်ပစမး့ ”
အဲဒ ီအခါမြ ဆမးဟာ ရငးတုနးပနး့ တုနးနဲ႓ “အလကာ့

ဂ္ငးဂ္ာ

အိပးမကးမကးၿပီ့

ေတျ႔ကရာ

ေလြ္ာကးေ်ပာတာ၇

ယဵုမေနစမး့ ပါနဲ႓ကျာ၇ ငါက မိနး့ မမြ မဟုတးဘဲ၇ ေလာံကကးသီ့ ဘာလုပးဖို႓လဲ ”
ဆုိေတာံ ဂ္ငးဂ္ာ အိပးရာထဲကထၿပီ့ ဖေယာငး့ တိုငးတစးတိုငး မီ့ ၫြလ
ိ ိုကးတယး၈
ၿပီ့ ေတာံ ဆမးဆီ ေလြ္ာကးသျာ့ၿပီ့ “ဟိတး

်ပပါကျ၇

ဘာလုပုးေနသလဲဆုိတာ

ေဟံေကာငး

ငါ

အိပးမကးမကးေနတာ

တစးခ္ိနးလဵု့ အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငးၿပီ့

မဟုတးပါဘူ့ ၇

ေခ္ာငး့ ၾကညးံေနတာကျ

သိပါတယး ”
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ဒါေပမဲံ ဆမးက သူတို႓ဘကး ေက္ာခိုငး့ ၿပီ့ အိပးခ္ငး်ပဳေနလိုကးတယး၈ ဘာမြ်ပနးၿပီ့
ရြငး့ လငး့ ခ္ကး ထုတးမေနတာံဘူ့ ၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ “ပီတာေရ ဆမးေတာံ ်ပနးအိပးသျာ့ရြာၿပီ၇ လာ လာ တို႓ သူ႓ကုိ မႏိႈ့ ေတာံဘဲ သူ႓
ေခါငး့ အုဵ့ ေအာကးက ေလာံကကးသီ့ ကုိ ယူၾကညးံရေအာငး၇

မငး့ ဟိုဘကးက သျာ့၇ ငါ

ဒီဘကးကေန ႏိႈကးမယး၇ သတိထာ့၇ သူ မႏို့ ေစနဲ႓ေနား ”
လို႓

ေ်ပာၿပီ့

ေခါငး့ အဵု့ ေအာကး

လကးလြ္ဳိထညးံကာ

ဟိုႏိႈကး

သညးႏိႈကး

လုပးေတာံတာပဲ၇ ပီတာကလညး့ ဟိုဘကးကေန သညးအတိုငး့ လုပး၈
ဆမးဟာ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ေအာကးက

တရျရျ

ငါ့မိနစးေလာကးေတာံ
ေလြ္ာကးစမး့ ေနတဲံ

ေအာငးံအညး့ ေနႏိုငးေပမယးံ
လကးအေခ္ာငး့ ႏြစးဆယး

သူ႓

ကိုယးထညး

ဒဏးကုိ

ၾကာရြညး

မခဵႏိုငးေတာံဘဲ လကးေတျေ်ခေတျ ေတာငးယမး့ ေ်မာကးယမး့ နဲ႓ လူစငးစစးက ေလရဟတး
ဘဝ ေရာကးရြာရေတာံ တယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ “သူ႓လကးေတျ ဖမး့ ခ္ဳပးထာ့စမး့ ကျာ ”
ပီတာက သူ႓ႏြာဖ္ာ့မြာ ဟီ့ ေလ့ခိုေနတဲံ ေခၽျ့ သီ့ ေခၽျ့ ေပါကးကုိ သူ႓အကၤ္ီလကးနဲ႓
သုတးရငး့ ..
“ငါံချီ့ တဲံမြပဲ ပငးပနး့ လိုကးတာ မငး့ ဘာသာမငး့ ခ္ဳပးပါလာ့ကျ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ဆမးံကုိ မေက္မခ္မး့ နဲ႓ ၾကညးံရငး့ ..
“ေဟံ …

မငး့

ေအ့ေအ့သကးသာနဲ႓

်ပမလာ့

မ်ပဘူ့ လာ့

ဆမး၇

ေကာငး့ ေကာငး့ မျနးမျနး ေတာငး့ ပနးလို႓မရရငး တစးအိမးလဵု့ ၾကာ့ေအာငး ေအားမယးကျာ ”
လို႓ ဆုိၿပီ့ သူ႓အသဵၿပဲႀကီ့ နဲ႓ ..
“မငး့ ခို့ လာတဲံ ေရႊေလာံကကးသီ့ ႀကီ့ ကုိ ်ပစမး့ ပါ ဆမး ”
ၿပီ့ ေတာံ ပီတာက တစးခါ..
“ဟုတးတယး စိနးစီထာ့တဲံ ေလာံကကးသီ့ ႀကီ့ ကုိ ်ပပါ”
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ဒီေနာကး ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာ တိုငးပငးထာ့သလို တစးၿပိဳငးတညး့ “တစး .. ႏြစ.း . သဵု့ တို႓ကုိ ေလာံကကးသီ့ ်ပပါ ”
အဲဒ ီအခါမြာ ဆမးံ တစးကုိယးလဵု့ ဆတးဆတးတုနးလာၿပီ့ ေဒါသနဲ႓
“ဟိတး … .. အ႐ူ့ ႏြစးေကာငး တိတးစမး့ ၇ တိတးရငး ်ပမယး ”
စသညး်ဖငးံ
ႏြစးေကာငး

ဆဲဆုိ်မညးတျနးရငး့

မ္ကးႏြာေတျ

ေနာကးထပး

ေခါငး့ အဵု့ ေအာကး
မ်မငးခ္ငးေၾကာငး့ ၇

ေမျ့ ေမျ့ ခ္ငး့ သူ႓အေမက ေရႏြစးသတးပစးသငံးေၾကာငး့ ၇

လကးႏိႈကးရငး့
ဂ္ငးဂ္ာ

သငး့ တို႓

ဆုိတဲံအေကာငးကုိ

ပီတာ အေမကေတာံ သငး့ ကုိ
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အခ္ငး့ မ်ဖတးရေသ့ခငး သငး့ မ္ကးချကး ်မငးလုိကးရတဲံအတျကး သငး့ အေမက ေသျ့ တကးၿပီ့
ေသသျာ့တယးလို႓

သူ

ယဵုၾကညးေၾကာငး့ ၇

စိတးေပါကးေပါကးန႓ဲ

ေလြ္ာကးေ်ပာေနေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက…
“ေတားေလာကးၿပီ

ဆမး၇

ေလာံကကးသီ့

်ပမြာသာ်ပ၇

ႏို႓မဟုတးရငး

ငါတို႓

ေအားဦ့ မယး ”
ဆိုေတာံမြ ဆမးက သကး်ပငး့ ႀကီ့ ခ္လိုကးၿပီ့ သူ႓လကးဝါ့ကုိ ်ဖနး႓်ပေတာံတယး၈
ပီတာက

ဆမးံလကးဝါ့ကုိ

ဟိုဘကးသညးဘကး

လႊဲခိုငး့ တယး၇

ဒါမြ

စိနးေရာငး်ခညး

တလကးလကးနဲ႓ ်မငးရမြာလို႓ ဆိုတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာက ဖေယာငး့ တိုငးမီ့ နဲ႓ နီ့ နီ့ ကပးကပးၾကညးံမြ
်မငးရမြာဆုိၿပီ့

ဖေယာငး့ တိုငးမီ့ ကုိ

ဆမးအနာ့တို့ ကပးေတာံ

ဆမးရဲ႔

ႏႈတးခမး့ ေမျ့

အဖ္ာ့ေလ့ေတျကုိေတာငး ဖ္စးခနဲ မီ့ စျဲသျာ့ေသ့တယး၈
သူတို႓ဟာ ဆမးံကုိ ေလာံကကးသီ့ ရလာပဵု အစအဆဵု့ ေ်ပာခိုငး့ တယး၈ ၿပီ့ ေတာံ
ဒီေလာံကကးသီ့ ကုိ

ပုိငးရြငးထဵ ေပါငး (၀ွ) နဲ႓ ်ပနးအပးမယးံအစာ့

ေပါငးတစးရာနဲ႓သာ

ေရာငး့ ဖို႓ အႀကဵဉာဏးေပ့တယး၈ ဒီေတာံ ဆမးက သျာ့ၾကာ့ေတျကုိ တႁပျတးႁပျတးစုပးရငး့ “ငါံပစၥညး့

ငါံဟာငါ

ႀကိဳကးသလို

လုပးမယးကျ၇

မငး့ တို႓

အႀကဵဉာဏး

အစုတးအႏုတးေတျကုိ ငါလိခ
ု ္ငးတဲံ အခ္ိနးမြ ေ်ပာမယးကျ ”
လို႓ ဆုိလိုကးေတာံ ဟုိႏြစးေကာငးစလဵု့ ကပဲ ၿပိဳငးတူ -
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“ဟ.. တို႓ေ်ပာေနတာက မငး့ အတျကးခ္ညး့ မဟုတးဘူ့ ၇ ငါတို႓ အာ့လဵု့ အတျကးကျ
သိရဲ႔လာ့ ”
ဆုိလိုကးၾကေတာံ ဆမး အလနး႓တၾကာ့နဲ႓ ေမာံၾကညးံလိုကးၿပီ့ “ေဟ.. မငး့ တို႓အတျကးလညး့ ပါတယး၇ ဟုတးတယး ဘာဆုိငးလို ႓တုနး့ ”
“တို႓လညး့ ဒီထဲမြာ ရြယးယာပါတယးဆုိတာ သိထာ့ဖို႓ေပါံ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာၿပီ့ ပီတာက ဆကး်ပနးတယး၈
“ေငျမ္ာ့မ္ာ့နဲ႓ ဒီေလာံကကးသီ့ ကုိ ေရာငး့ ရရငး

တုိ႓ရြယးယာ

မ္ာ့မ္ာ့ ရမယး
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မဟုတးလာ့၇ ဒါေၾကာငးံ ေပါငး (၀ွ) ေလာကးနဲ႓ေတာံ ပုိငးရြငးကုိ ်ပနးမအပးေစခ္ငးတာေပါံကျ၇
သျာ့ေရာငး့ ရငး ေပါငးႏြစးရာေလာကးေတာငး ရခ္ငးရမြာ၇ ဒါေၾကာငးံ ေ်ပာနတာေဟံ ”
အဲဒ ီအခါမြာ
တဂတးဂတးအသဵပဲ

ဆမးဟာ

အိပးရာေပ၍

ထျကးႏိုငးေတာံတယး၈

ငူငူႀကီ့ ထိုငးၿပီ့
ၿပီ့ ေတာံမြ

ေၾကာငး

အ႐ို့ နငးသညးံ

စိတးဆုိ့ မာနးဆို့ နဲ႓

အိပးရာက

႐ုနး့ ကနးထၿပီ့ ထျကးသျာ့ေတာံတယး၈
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ “မတာ့နဲက
႓ ျ၇

သျာ့ပေစ၇

ေတားၾကာ

တို႓ေ်ပာတာေတျ

သူ

လကးခဵလာမြာပါ၇

ဒီေကာငး ဒီေလာကး စိတးရငး့ မဆို့ ပါဘူ့ ”
“ေအ့ေလကျာ၇

တို႓ကလညး့

မတရာ့ေတာငး့ ေနတာမြ

မဟုတးဘဲ၇

သူ

ေလာံကကးသီ့ ဖို့ မ်ပညးံလို႓ ်ဖညးံေပ့လိုကးရတဲံ ေမာငး့ ခ္ဓာ့ဟာ မငး့ ေကာကးရတာ မငး့
ဓာ့ပဲဟာ ငါသာဆုိရငး ဒီဓာ့ကုိ သူ႓ ေလာံကကး သီ့ မ္ဳိ့ ႏြစးဆယးနဲ႓ေတာငး မလဲေသ့ဘူ့ ”
“ေအ့ေလကျာ၇

တို႓အေပ၍

သငး့ ပတးလို႓

မရပါဘူ့ ၇

ကုိယးံအချငးံအေရ့

ကုိယးေတာငး့ ၾကတာ လျနးတာမြ မဟုတးဘဲ ”
ဒီေတာံမြ ဆမးက တဵခါ့ေပါကးေရာကးမြ ်ပနးလြညးံၿပီ့ ေဒါႀကီ့ ေမာႀကီ့ နဲ႓ “ဘာအချငးံအေရ့လဲ၇ မငး့ တို႓ ေကာကးရတာလာ့ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

41

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“တို႓သဵု့ ေယာကးဟာ ေကာငး့ တူဆုိ့ ဖကး၇ ဘာပဲရရ ညီတူမြ္တူ ဆုိတဲံ ကတိစကာ့
မငး့ ေမံၿပီလာ့”
“ဒါ ငါေကာကးရတာမြ မဟုတးတာ ”
ဂ္ငးဂ္ာစကာ့ကုိ ဆမးက ်ပနးပကးလိုကးေတာံ ပီတာက “ေအ့

မငး့

ေကာကးရတာ

မဟုတးဘူ့ ၇

ဝယးတာ

ဒါေၾကာငးံ

မငး့

တို႓ကုိ

ရြယးယာမေပ့ရငး သူမ္ာ့ပစၥညး့ ခို့ ရာပါလကးခဵမႈနဲ႓ တို႓က ေဖားေကာငးလုပးမယး၈ ဒီေတာံမြ
မငး့ ဆုေငျ ေပါငး (၀ွ) ေတာငးမရဘဲ ေထာငးထဲ ကျိေနဦ့ မယး၈ ေအာရိနး့ ခ္းဗီလာ့ကုိ
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မငး့ ထကးအရငး ေရာကးေအာငး သျာ့တိုငးေ်ပာမယး သိလာ့ ”
“အစစးပဲ၇ ရြယးယာမရရငးေတာံ မနကးလငး့ လငး့ ခ္ငး့ ပုလိပးဌာနကုိ သျာ့မယး ”
ဟု ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာလိုကးေတာံ ဆမးက ခါ့ခါ့သီ့ သီ့ “ဂါတးတဲနဲ႓ မငး့ ကေတာံ အိမးဦ့ ၾကမး့ ်ပငးလိုေနတာ အဆနး့ မဟုတးပါဘူ့ ကျာ ”
“ေအာငးမာ၇ ေဟံ ငါတို႓ကုိ ်ပနးေ်ပာမေနနဲ႓၇ ရြယးယာ ေပ့မလာ့ မေပ့ဘူ့ လာ့သာ
တစးချနး့ တညး့ ေ်ပာ”
ဒီေတာံ ဆမးက “ေဟံ မငး့ တို႓ ရြယးယာ ရြယးယာနဲ႓သာ ေ်ပာေနၾက၇ ငါဒီဥစၥာရေအာငး စိုကးခဲံရတဲံ
ေငျတို႓ ေၾက့တို႓ ဒုက၏တို႓ေတာံ ထညးမ
ံ တျကးၾကဘူ့ လာ့ ”
အဲဒ ီေတာံမြ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ ခုတငးေပ၍မြာ ႏြစးေယာကးသာ့ ေခါငး့ ခ္ငး့ ဆိုငးၿပီ့
တိုငးပငးၾကတယး၈ အေတားၾကာေတာံမြ သူတို႓ကုိယးကုိ သူတစးပါ့အေပ၍ သနာ့တတးတဲံစိတး
ရြိတာ မေကာငး့ ေၾကာငး့ အ်ပစးတငးစကာ့ ေ်ပာၾကၿပီ့ ဆမးအာ့ ေငျ (၂) ေပါငးစီေပ့ၿပီ့
ရြယးယာဝငးဖို႓ သေဘာတူၾကတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ ဆမးကုိ ႐ႈတညးတညးနဲ႓ ၾကညးံရငး့ ဂ္ငးဂ္ာက “ကဲ

ဒီလိုဆုိရငးေတာံ

မငး့ ဆီက

တို႓မတရာ့လိုခ္ငးတာ

မဟုတးဘူ့ ဆိုတာ

သိေလာကးေရာေပါံ ”
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ၿပီ့ ပီတာက “တို႓

မို႓လို႓ေပါံကျာ၇

သညးံ်ပငးလူဆုိ

တစး်ပာ့မြ

ေပ့မြာမဟုတးဘူ့ ၈

တို႓ကုိ

ရြယးယာေပ့မလာ့၇ မေပ့ရငး ဂါတးတဲသျာ့တိုငး မယး ေ်ပာလိုကးမြာပဲ ”
ဆမးက ဘာမြ ်ပနးမေ်ပာေတာံဘူ့ ၈ အဲသညးအခါမြာ ဂ္ငးဂ္ာက ေလာံကကးသီ့ ကုိ
သဵု့ ေယာကးအညီအမြ္
အိပးရာထဲ

ပုိငးတဲံအေၾကာငး့

်ပနးေရာကးၾကေတာံ

စာရျကးေပ၍မြာ

နဵနကးလငး့ ေရာငး်ခညး

စာခ္ဳပးေရ့ေတာံတယး၈
သမး့ ေနၿပီ၈

မနကး

သူတို႓

ႏို့ ႏို့ ခ္ငး့

ဂ္ငးဂ္ာက ဆမးကုိ အတငး့ ႏိႈ့ ၿပီ့ လကးဆျဲႏႈတးဆကးခိုငး့ တယး၈ သူတို႓ အသဵဗလဵေတျေၾကာငံး
ပီတာလညး့

ႏို့ လာေပမယးံ

်ငငး့ ဆနးတဲံအတျကး

ဆမးက သငး့ တို႓ႏြစးေယာကးစလဵု့ ကုိ

သူတို႓က

ဆမးရဲ႔ေက္ာကုိ

လကးဆျဲႏႈတးဆကးဖို႓

တစးေယာကးတစးလြညးံစီ

ပျတးသပး
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ေပ့ၾကတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ ဆမးကုိ သူေၾကား်ငာစာေတျ႔ခဲံတဲံ စာ့ေသာကးဆုိငးမြာ

သျာ့ၿပီ့

မနကးစာစာ့ရငး့ ေၾကား်ငာကုိ ထပးၾကညးံဖို႓ ေခ၍ၾကတယး၈ ဒါကုိေတာံ ဆမးက မ်ငငး့ ပါဘူ့ ၈
ဟိုမြာ

သူ႓ရဲ႔

မေန႓ကမိတးေဆျႀကီ့ နဲ႓

ေတျ႔ခ္ငးေတျ႔မြာ၇

ေတျ႔ရငး

ေလာေလာဆယး

သူေတျ႔ရတဲံ ဒုက၏ေတျကုိ ေဖာကးသညး ခ္လိုကးဦ့ မယးေပါံေလ၈
ဒါေပမဲံ အဲဒ ီဆုိငးမြာ သူ႓မိတးေဆျႀကီ့ ကုိ မေတျ႔ရပါဘူ့ ၈ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာကလညး့
ဆမးအနာ့က

တစးဖဝါ့မြ

သျာ့လာေနမယးံအစာ့
ဒီေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

မချာဘူ့ ၈

ဒီေတာံ

ဆမးက

သငး့ တို႓

ႏြစးေယာကးနဲ႓အတူ

လူဆို့ ခါ့ပုိကးႏိႈကးေတျနဲ႓ သျာ့လိုကးခ္ငးေသ့တယးနဲ႓ ေ်ပာတယး၈

ဆမးရဲ႔

ကုတးအကၤ္ီ

အတျငး့ အိတးထဲမယး

ေလာံကကးသီ့

ရြိမရြိ

စမး့ ၾကညးံရငး့ ရြိမြနး့ သိေတာံ ဆမးကုိ ေလခ္ဳိေသျ့ တယး၈
“ဒါ စိတးဆုိ့ စရာလာ့ သူငယးခ္ငး့ ရာ၇ တုိ႓အတူပုိငး ပစၥညး့ ကုိ တစးေယာကးတညး့
သိမး့ ထာ့တာထကး သဵု့ ေယာကးအတူတကျ ဆုိတာက ပုိၿပီ့ စိတးခ္ရတယး မဟုတးလာ့ ”
ဒီေတာံ ပီတာကလညး့ “ဟိတး ဂ္ငးဂ္ာ၇ တို႓မ္ာ့ သူ႓ကုိ ပုိကးဆဵအိတးပါတဲံ သာ့ေရခါ့ပတး်ပာ့ႀကီ့ တစးခု
ဝယးေပ့ထာ့ရငး မေကာငး့ ဘူ့ လာ့ ”
“ေအ့ ..

ဟုတးသကျ၇

အဲဒ ီ

ခါ့ပတးကုိ

အကၤ္ီေအာကးကခဵၿပီ့

ပတးထာ့ရငး

တို႓အတျကး ေနသာထိုငးသာ ရြိသျာ့မြာ ”
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လို႓ ဂ္ငးဂ္ာက ေထာကးခဵေတာံ ဆမးက ဘုက္က္အသဵနဲ႓
“ေအ့ မငး့ တို႓ပဲ ေနသာထိုငးသာရြိၾက၇ ငါံမြာေတာံ ခါ့ပတးႀကီ့ ေချ့ လညးပငး့ ႀကိဳ့
တပးထာ့သလို ေနမြာေတာံ မစဥး့ စာ့ၾကဘူ့”
“ကိစၥမရြိဘူ့ ၇ ဒီခါ့ပတးကုိ တစးေယာကးတစးလဲစီ ပတးၾကတာေပါံ၇ ဒီေန႓ မငး့ ဆုိရငး
မနကး်ဖနး ပီတာ၇ သဘကးခါ ငါေပါံကျာ ”
ဆမးက ေနာကးဆဵု့ ေတာံ ထဵု့ စဵအတိုငး့ ပဲ သေဘာတူရတယး၈ ဒါနဲ႓ ခါ့ပတးကုိဝယး
အိမး်ပနးၿပီ့

အဝတးကုိခၽျတး၇

လုပးၿပီ့ ေတာံမြ

ညေနစာ
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အရကးသဵု့ ချကးပဲ

ခါ့ပတးပတးၿပီ့ မြ
စာ့ရေအာငး

ေသာကးႏိုငးၿပီ့

ေဘာငး့ ဘီ

ထျကးခဲံၾကတယး၈

အစာ့လညး့

အကၤ္ီကုိဝတး၇

အဲဒ လ
ီ ို

စာ့ေတာံလညး့

ဆမးက

မ္ာ့မ္ာ့မစာ့ႏိုငးဘူ့ ၈

ခါ့ပတးေၾကာငးံ

ဗိုကးအငးံတယးဆုိလို႓ အာ့လဵု့ ေစာေစာ်ပနးခဲံၾကတယး၈
ေနာကးတစးေန႓ ဂ္ငးဂ္ာ ခါ့ပတးပတးရတဲံ အလြညးံမြာ သူဟာ အိမးကုိ ငါ့ခါတိတိ
်ပနးတယး၈ ဆမးတို႓ ႏြစးေယာကးကလညး့ သူ်ပနးတုိငး့ လိုကးတယး၈ မလိုကးလို႓ မ်ဖစးဘူ့ ေလ၈
မေတား ဒီေကာငးက စိနးေလာံကကးသီ့ ႀကီ့ နဲ႓ လစးသျာ့ရငး ဘယးံႏြယးလုပးမလဲ၈
အစုရြယးယာဝယးထာ့တဲံ
အသာ့ပျနး့ တယးဆုိၿပီ့

မ္ကးႏြာလိမး့ ခရငး၇
ခါ့ကုိ

ယူလိမး့ တာ

အလြဆီဘူ့ လညး့
ကုနးလုေနၿပီ၈

သူတို႓

ဂ္ငးဂ္ာက

ဒါေတာငး

သူ႓

ဂ္ငးဂ္ာက

ညညး့ ေသ့တယး၈ ဒီေလာံကကးသီ့ အေရာငး့ အဝယးၿပီ့ ရငး ဒီခါ့ပတးကုိ ေကားပတးအ်ဖစးနဲ႓
အသဵု့ ခ္ဖို႓ သိမး့ ထာ့ရမယးတဲံ၈ ေ်ပာလညး့ ေ်ပာစရာေပပဲ၈ သူတို႓ခါ့ပတးက အေပါစာ့
ကၽျဲသာ့ေရနဲ႓

လုပးထာ့တာမို႓

အေခ္ာမကုိငးဘူ့ ၈

ကၽျဲေမျ့ ငုတးေတျ

ရြရြနဲ႓

က္ာ့လြ္ာက္ေနတာပဲ၈ ပီတာ အလြညံးေရာကးေတာံ ပုိဆုိ့ ေသ့တယး၈ သူက ယာ့တတးသမို႓
လမး့ ေပ၍

လူေရြ႔သူေရြ႔မြာ

ေကျ့ ေကျ့

ဣေႁႏၵမေဆာငးႏိုငးဘူ့ ၈

ေကာကးေကာကးေနတဲံအတျကး

သူ႓ခါ့က

နဵေဘ့လူေတျ

ငါ့ေႁမျလိမး

ငါ့ရြဥးံလိမး

အထငးလျဲခဵရမြာစို့ လို႓

တစးေနကုနး ဆမးနဲ႓ဂ္ငးဂ္ာက ႀကိတးၿပီ့ တဖျဖျ ဆူရပူရတာ အေမာပဲ၇ အဲဒ ီေနာကးမြာေတာံ
ဒီခါ့ပတးကုိ အကၤ္ီနဲ႓ဖဵု့ ႐ဵုပဲ ရြပးအကၤ္ီအေပ၍မြာ ပတးဖို႓ စညး့ ေဝ့ ဆဵု့ ်ဖတးၾက်ပနးတယး၈
ဒီလိုနဲ႓

တစးေန႓ၿပီ့ တစးေန႓

ၾကာလာေတာံ

သူတို႓ရဲ႔

အစုရြယးယာ

ရတနာ

ခါ့ပတးထဲမြာ စို့ ရိမးတျႀကီ့ ေပျ႔ပုိကးထာ့မယးံအစာ့ ေရာငး့ ခ္ၿပီ့ ရေငျကုိ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့
သဵု့ စာ့ၾကဖို႓ စိတက
း ူ့ ေပ၍လာၾကတယး၈

ဒါေပမဲံ ဆမးက ဒီေလာကး ်မနး်မနးေရာငး့ ဖို႓ကုိ

သေဘာမတူဘူ့ ၈
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“တို႓ ၾကာၾကာသိမး့ ထာ့ႏိုငးေလ စိတးခ္ရေလပဲကျ၇ ေလာေလာဆယးမြာ ေပ္ာကးတဲံ
လူကလညး့ ေသျ့ ပူေနတုနး့ ပုလိပးကုိ တိုငးလာ့ေတာလာ့ လုပးထာ့ရငး ခကးေနဦ့ မယး ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက မေက္နပးဘဲ “ဘယးေတာံမြ ေရာငး့ ရမြာ လဲ၇ ငါံအသကး (၃ွ) ေက္ားမြလာ့ ”
“အဲဒ ီလိုဆုိ ပုိေကာငး့ တာေပါံ၈ အဲဒ ီေကာငး ဆမးက ဒါေလာကး အသကးရြညးမြာ
မဟုတးဘူ့ ၈ ဒီေတာံ တို႓ႏြစးေယာကးတညး့ ရမြာကျ ”
လို႓ ပီတာက အရျဲ႔တိုကးတယးေလ၈ ဆမးက သူတို႓ကုိ ်ပနးတျယးမယးလို႓ႀကဵတုနး့
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်ဖဳနး့ ခနဲ ရပးၿပီ့ ေရြ႔တညးံတညးံကုိ ၿပဵဳ့ၿပီ့ ၾကညးံေနတယး၈ တ်ခာ့ဟာကို မဟုတးပါဘူ့ ၈
သူတို႓နဲ႓ မ္ကးႏြာခ္ငး့ ဆုိငး

ခပးလြမး့ လြမး့ က ကဖီ့ ဆုိငးေရြ႔မြာ

ဒီေလာံကကးသီ့ ရေအာငး

ဖနးတီ့ ေပ့တဲံ သူ႓ မိတးေဆျႀကီ့ ကုိပါပဲ၈ အ်ခာ့ အေဖားတစးေယာကးလညး့

ပါရဲ႔၈ အလို

တ်ဖညး့ ်ဖညး့ နီ့ လာေတာံ အဲဒ ီအေဖားက ဟုိေန႓က ဂ္ပုိ့ လို ဝတးထာ့တဲံ ေလာံကတးသီ့
ေကာကးရ တယးဆုိတဲံ ငတိ ်ဖစးေနေတာံ ဆမး ပါ့စပးအေဟာငး့ သာ့်ဖစးအသျာ့၇ အဲဒ ီလူ
ႏြစးေယာကးကလညး့

ဆမးံကုိ်မငးတယးဆုိပဲ

ေနာကးဘကး

်ပနးလြညးံၿပီ့

တစးခ္ဳိ့ တညး့

လစးသျာ့ၾကေတာံတယး၈ ဒါကုိ ဂ္ငးဂ္ာက ်မငးေတာံ ..
“ေဟံ ဘာေတျ ်ဖစးၾကတာလဲကျ ”
ဆမးက ႐ုတးတရကး ဘာမြ ်ပနးမေ်ပာႏိုငးဘူ့ ၈ ်ဖစးပဵုပ္ကးပဵုေ တျက သူ႓အတျကး
စဥး့ စာ့စရာ ်ဖစးေနပါၿပီ၈ အဲဒ ီတုနး့ ပီတာက “မငး့ သူတို႓ကို သိသလာ့၇ ဆမး ”
ဆမးက

စဥး့ စာ့ေကာငး့ ေနတုနး့ မို႓

ခ္ကးခ္ငး့

ဘာ်ပနးေ်ဖရမြနး့

မသိဘူ့ ၈

ေနာကးၿပီ့ ေတာံမြ …
“ဟိုတစးညက ငါနဲ႓ ရနး်ဖစးဖူ့ တဲံ ေကာငးေတျပါကျာ၇ အခု ငါံ်မငးေတာံ လနး႓သျာ့
ၾကတာနဲ႓ တူပါတယး ”
လို႓

႐ုတးတရကး

ဉာဏးရၿပီ့

လမး့ တစးေလြ္ာကးလဵု့ ေနာကးထပး
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

်ပနးေ်ပာလိုကးတယး၈

ဒါေပမဲံ

ဆမးဟာ

ဘာစကာ့မြ မေ်ပာႏိုငးေတာံဘူ့ ၈ ေတျေတျငိုငးငိုငးနဲ႓
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ေသားတာေဆျ

မ္ကးႏြာမသာဘူ့ ၈ ဒါေၾကာငးံ သူေနမေကာငး့ တာ ်ဖစးရမယးလို႓ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာက ထငးၿပီ့
ဘရနးဒ ီ်ဖစး်ဖစး

ဝီစကီ်ဖစး်ဖစး

အိမး်ပနးမေရာကးခငး

ဆုိငတ
း စးဆုိငးဆုိငးမြာ

ဝငးေသာကး

လိုကးၾကရငး ေကာငး့ မယးလို႓ အႀကဵေပ့တာကုိ ဆမးက ေရြာေရြာ႐ြဴ ႐ြဴ ပဲ လကးခဵလိုကးတယး၈
ေနာကးတစးေန႓ မနကးမြာ ဂ္ငးဂ္ာက ခါ့ပတးပတး အလြညးံ်ဖစးတာမို႓ ဆမးဟာ
သူတို႓ႏြစးေယာကး အလစးတျငး အသာလမး့ ချဲ ထျကခဲံတယး၈
မီ့ ရထာ့ ဘူတာ႐ဵုကုိသျာ့၇ ဘာ့နကးၿမိဳ႔ကုိသျာ့တဲံ ရထာ့လကးမြတးကုိဝယး ေအာငးမယး ၇
ႏြစးဒ ါဇငးေလာကး

ဒီၿမိဳ႔က

ရြိႏိုငးမယံး

ေတားေတားႀကီ့ သာ့ပါလာ့၇

ၿမိဳ႔ပါပဲ၈

ဒါေပမဲံ ဆမး

ေအာရိနး့ ခ္းဗီလာ့ေတျ

ရြာမေတျ႔ခဲံပါဘူ့ ၈

“မစၥတာစမစး
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ေအာရိနး့ ခ္းဗီလာ့၇ ဘာ့နကးၿမိဳ႔” ဆုိတဲံ လိပးစာကုိ စာတိုကးမြာ သျာ့ေမ့တယး၈ ဂါတးတဲ
သျာ့ေမ့တယး၈ ဒီလူန႓ဲ ဒီအိမးနာမညး မၾကာ့ဖူ့ ၾကပါဘူ့ တဲံ၈
အဲ ..

သူေလာံကကးသီ့ အေၾကာငး့ ကုိ

ကုိေရႊဆမး

ရိပးမိပါၿပီ၈

ဒါေၾကာငးံ

ေ်ခမသယးႏိုငး၇ လကးမသယးႏိုငးဘဲ ညေနရထာ့နဲ႓ လနးဒ နး ်ပနးခဲံေတာံတယး၈ သူေနတဲံ
ရပးကျကးေရာကးေတာံ

ညစာကုိ

ဝကးအူေခ္ာငး့ ရယး

စေကာကးေတ့လး

တစးလဵု့ ရယး

ဒီေလာံကကးသီ့

ဇာတးလမး့ မြာ

ႀကိတးၿပီ့ အိမး်ပနးခဲံတယး၈
လမး့ မြာ ဗိုကး်ပညးံ်ပညးံနဲ႓ စဥး့ စာ့လိုကးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာက သကးသကး (၂) ေပါငးစီ သူမ္ာ့ဓာ့ခုတးရာ လကးဝငးလြ္ဳိ ခဵခဲံၾကရတဲံ
အတျကး

သူအ႐ဵႈ့ ႀကီ့ မ႐ဵႈ့ ၇ ေငျႀကိဳ့နဲ႓

နာရီေဟာငး့ တစးလဵု့ ပဲလို႓

စိတးေ်ဖသာ

မိတယး၈

အိမး်ပနးေရာကးေတာံ သူ႓ မ္ကးႏြာတစးခု လဵု့ အၿပဵဳ့ပနး့ ေတျ ေဝေဝဆာေနေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက
ဆီ့ ေဟာကးတယး၈
“မငး့ က တစးေနကုနး ဘယးေရာကးေနတာလဲ ”
ဒီေတာံ ဆမးက မာမာပဲ “ဟ

ငါအရျယးေရာကးေနတဲံ

ေယာက္းာ့တစးေယာကးပဲကျ၇

သျာ့ခ္ငးရာ

ေလြ္ာကးသျာ့ေနမြာေပါံ ”
ဒီေတာံ ပီတာက Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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“ေအာငးမယး

ေသားတာေဆျ

မခနး႓ေလ့စာ့နဲ႓ ဟုတးဟုတးေသ့ေတာံ၇

မငး့ မရြိတုနး့ ငါတို႓က

ဒီေလာံကကးသီ့ ကုိ ေရာငး့ စာ့ပစးရငး ဘယးံႏြယးလုပးမလဲ ”
“အဲဒ ီေတာံ ေလြ္ာကးသျာ့ခ္ငးရာ မသျာ့ႏိုငးဘဲ ငိုေနရမြာေပါံ ဟငး့ ဟငး့ ”
လို႓ ဂ္ငးဂ္ာက ပျကး်ပနးတယး၈ ဆမးဘာမြ ်ပနးေ်ပာမေနေတာံဘူ့ ၈ သူ႓အိပးရာေပ၍
ထိုငးခ္လိုကးၿပီ့

တသိမးံသိမးံ

ရယးေလေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

စိတးမရြညးႏိုငးေတာံ ဘဲ

ဆမးံေက္ာ်ပငးကုိ ေ်ဗာတငးေတာံ ဆမးက ေက္ာေကာံသျာ့ၿပီ့ “ေအ့ ငါံကုိ ဒီလုိႏြိပးစကးေနရငး နငးတို႓ရြယးယာကုိ မေပ့ေတာံဘူ့ ”
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ဆုိေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက မၿပဵဳ့ဘဲ ဝါ့လဵု့ ကျဲ ရယးလိုကးၿပီ့ “ဟ မေပ့ဘဲေနလို႓ ဘယးံႏြယးရမလဲ ”
ဒီေတာံ ပီတာက “ဒီေလာံကကးသီ့ ဟာ တို႓ဆီမြာဆုိတာလညး့ သတိထာ့စမး့ ပါဦ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက “ေဟံ ဒီေလာံကကးသီ့ ကုိ ေရာငး့ သညးအထိ တို႓ဆီမြာပဲ ထာ့ေတာံမယး၈ မငး့ ကုိ
တို႓စိတးမခ္ဘူ့ ”
ဆမးက
အိပးရာထဲ

ဘာမြ်ပနးမေ်ပာေတာံဘဲ

ဝငးအိပးေတာံတယး၈

ၿပီ့

တိတးတဆိတးပငး
နဖူ့ ေပ၍လကးတငးရငး့

အဝတးအစာ့မ္ာ့ခၽျတး၊
တစးေယာကးတညး့

က္ိတးရယးတယး၈ ညသနး့ ေခါငးေက္ားတိတိမြာ တစးေရ့ႏို့ ေတာံလညး့ ရယးရေသ့တာပဲတဲံ၈
ဒါေပမဲံ ဒီအခ္ိနးမြာ ဂ္ငးဂ္ာကလညး့ ႏို့ ေနၿပီ့ သူ႓ဆီ ထလာသဵၾကာ့ရေတာံ ကမနး့ ကတနး့
်ပနးအိပးလိုကးရတယး၈
ေနာကးတစးေန႓မနကး ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာက သူ႓ကုိ စကာ့မေ်ပာဘဲ ႏႈတးမဆကးဘဲ
အ်ပငးထျကးသျာ့ၾကတဲံအထိ သူအိပးရာက မထေသ့ဘူ့ ၈ ရယးရလျနး့ လို႓ ဗိုကးေၾကာေတျ
နာေနတယး မဟုတးလာ့၈ ဒါေပမဲံ အဲဒ ီညေန ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာတို႓ ်ပနးလာေတာံ ဆမးေရာ သူ႓
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ပစၥညး့ ေတျေရာ

အခနး့ ထဲမြာ

ေသားတာေဆျ

မေတျ႔ရေတာံဘူ့ ၈

အိမးရြငးအဘျာ့ႀကီ့ နဲ႓လညး့

အ်ပတးရြငး့ သျာ့သတဲံ၇ ဆမးကုိ သူတို႓ နာ့မလညးႏိုငးဘူ့ ်ဖစးေနၾကသတဲံ၈
ဒါေပမဲံ ေနာကးတစးပတးေလာကး ၾကာေတာံ အေပါငးဆိုငးတ စးခုကေန ဂ္ငးဂ္ာကုိ
ပီတာက တျဲထုတးလာရတဲံအခါမြာ (အတုကုိ လိမးလညးေပါငးႏြဵမႈနဲ႓ တရာ့စျဲခဵခ္ငးသလာ့ )
လို႓ အေဟာကးခဵခဲံရတဲံ ဂ္ငးဂ္ာဟာ ဆမးကုိ ခဏေလ့်ပနးေတျ႔ရမယးဆုိရငး ေလာံကကးသီ့
အတျကး

ရြယးယာစုအ်ဖစး

ေပ့လုိကးရတဲံ

ေငျဆယးဆ

ထပးေပ့ပါံမယးလို႓

တဖ္စး

ေတာကးေတာကး ေရရျတးေနေလရဲ႔၈
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ေသားတာေဆျ
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ေသားတာေဆျ

ပါ့ပါ့ ပါ့ပါ့ လြီ့တယး
အသကး

(ဿွ)

ခနး႓

လူငယးတစးေယာကး

ကမး့ နာ့ေဗာတဵတာ့ထိပးတျငး

ဆုိကးကပးထာ့ေသာ „ဂ္ိနး့‟ အမညးရြိ သေဘၤာႀကီ့ ေပ၍မြ ဆငး့ လာကာ တဵတာ့ေပ၍တျငး
ရယးရယးရႊငးရႊငး ကေလ့ႏြငးံ အသငံးေစာငးံေနေသာ

မိနး့ မငယးကုိ ဖကးယမး့ နမး့ ႐ႈပးၿပီ့

သကာလ တူႏြစးကုိယး လကးခ္ငး့ တျဲ ကာ ေပ္ားရႊငးစျာ ထျကးချာသျာ့ၾကသညးကုိ အရိပးတစးခု
ေအာကး၉

ေဆ့တဵကုိငး

မြိနး့ ေနသညးံ

ဆိပးကမး့ ေစာငးံ

ညဒရဝမး

အဘို့ ႀကီ့ က

ေခါငး့ တညိတးညိတးႏြငးံ လြမး့ ေမြ္ားၾကညးံရငး့ သူ႓ဘာသာသူ ေတျ့ ေတာေနမိသညးမြာ -
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အငး့ … ဒီေကာငးေလ့ ဆယးလတနးသညး
ခရီ့ သျာ့ၿပီ့

ရြာေဖျစုေဆာငး့ ခဲံတာေလ့ေတျဟာ

်မငးေယာငးေသ့

ေတာံတယး၈

တစးေယာကးေယာကးနဲ႓

မရခငး

တစးႏြစးတနးသညး ပငးလယးရပး်ခာ့

ဒီအတိုငး့ ဆုိရငး

မၾကာမီ

သေဘၤာသာ့ေတျဟာ
လကးထဲ

ခါလီ်ဖစးမြာ

အာ့လဵု့ အတူတူပဲ၈

ပုိကးဆဵကေလ့မ္ာ့

ေထာေနရငး

မို့ မ်မငး

ေလမ်မငး သဵု့ လိုကး ်ဖဳနး့ လိုကးၾက၈ အဲ ရၿပီ့ (၀-၁) လ ေလာကးလညး့ ရြိေရာ၇ ရြိတဲံ
ပုိကဆ
း ဵေလ့လညး့

ေခ္ာေရာ၇

ေကာငးမကလညး့

ဂ္စးကနးကနးလုပးေရာ

ဆုိရငးေတာံ

ဒီေကာငးမ ငါံ ဘာမကးလို႓ ယူမိပါလိမးံ ်ဖစးကေရာ၇ ဒါက သူတို႓ သဘာဝပဲေလ၈ ဘာမ္ာ့
တတးႏိုငးမြာ၇ ငါေတာံ ဒီအ႐ူ့ ေလ့ တစးရြဥး့ ၾကညးံၿပီ့ တို႓မ္ာ့ ငယးစဥးက ေရာငး့ ရငး့ ႀကီ့
ဆမးစေမာလးရဲ႔

တူေတားေမာငး

တစးေယာကးအေၾကာငး့

သတိရမိေသ့ေတာံတယး၈

သူ႓အေၾကာငး့ က္ဳပးမၾကာခဏ ေ်ပာေ်ပာ်ပေနတာပဲ၈
သူ႓ နဂိုဗီဇအရေတာံ ဆမးဟာ သူ႓ေဆျမ္ဳိ့ အေၾကာငး့ ေတျ ေ်ပာခဲသာ့ပဲ၈ ဒါေပမဲံ
ေတာမြာရြိတဲံ

သူ႓ႏြမဝမး့ ကျဲ

တစးေယာကးကုိေတာံ

သူေတားေတား

သဵေယာဇဥးရြိတယး၈

မေတျ႔ရတာလညး့ ႏြစး (ဿွ) ေလာကးေတာငး ရြိသျာ့ၿပီတဲံ၇ နညး့ ေရာံလာ့ ၇ အဲဒ ီႏြမမြာ
သာ့တစးေယာကး

ရြိတယး၈

နာမညးက

„ဂ္ဳိ့‟

တဲံ၈

အသကးက

လနးဒ နးၿမိဳ႔ေပ၍မြာ

အလုပးလုပးေနတယး၈

ဒါနဲ႓

တစးေန႓ေတာံ

(ဿွ)

ေလာကး၇

ဆမးံဆီကုိ

သူ႓ႏြမက

စာေရ့လိုကးတယး၈ သူ႓သာ့ လူမမယးေလ့ကုိ ၿမိဳ႔ႀကီ့ သူ အလညးမေတျက ခုတးမြာထစးမြာ
ပါ့ပါ့လြီ့ မြာကုိ

စို့ ရိမးတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

ဦ့ ရီ့ ်ဖစးသူ

ဆမးက

တူေတာငးေမာငးဂ္ဳိ့ ကုိ

အတိမး့ အေစာငး့ မရြိရေအာငး ၾကညးံ႐ႈေစာငးံေရြာကးေပ့ဖို႓ေပံါေလ၈
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ဒီစာကုိ
်ပနးေရာကးခါစ

ရတဲံအခ္ိနးမြာ
ရြိေသ့တယး၈

ဆမးဟာ

ေသားတာေဆျ
သေဘၤာေပ၍က

ထဵု့ စဵအတုိငး့

ဆငး့ စ

ဆမးစေမာလးရယး၇

တ႐ုတး်ပညးက

ပီတာရပးဆကးရယး၇

ဂ္ငးဂ္ာဒစးရယး၇ သူတို႓ ရဲေဘားသဵု့ ေယာကး လနးဒ နးၿမိဳ႔ေပ၍မြာ အခနး့ တစးခု ငြာ့ေနၾကတယး၈
ဆမးက သူ႓ႏြမစာထဲက သူ႓တူ အတိမး့ အေစာငး့ မရြိရေအာငးဆုိတာ ဘာသေဘာလဲလို႓
ဟုိႏြစးေကာငးကုိ

ေမ့ၾကညးံေတာံ

ပီတာနဲ႓ဂ္ငးဂ္ာက

ေခါငး့ ႏြစးလဵု့ ကုိ

သျကးသျကးခါ

ယမး့ ်ပရငး့ မသိဘူ့ လို႓ ေ်ပာၾကတယး၈ တစးေအာငးံေလာကး ၾကာေတာံမြ ဂ္ငးဂ္ာက..
“မငး့ တူ က

အသကး

(ဿွ)

ေလာကးရြိေသ့တယး

ဆုိေတာံ

ေကာငးမေလ့

အလညးေလ့ေတျက ပုိငး့ သျာ့မြာစို့ လို႓နဲ႓ တူပါတယးကျာ ”

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ဒီေတာံ ပီတာကလညး့ “ေအ့

ဟုတးတယးကျ၇

သိေသ့တာမဟုတးဘူ့ ၈
စို့ ရိမးဟနး
အ႐ူ့ အမူ့

ေတားၾကာ

တူပါတယး ကျာ၇
စျဲဖူ့ တယးကျ၇

အဲဒ ီအရျယးမြာ
အ႐ူ့

ဘာဆုိဘာမြ

အမဲသာ့ေကၽျ့ မိသလို်ဖစးမြာ

ငါငယးငယးတုနး့ ကလညး့

ဘုရငးံတပးမဟာႀကီ့

ဆို့ မြနး့ ေကာငး့ မြနး့

တစးခုလဵု့

မငး့ ႏြမက

ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကုိ
ဝငးဖ္ကးေအာငး

မပ္ကးဘူ့

ေအာငးံေမံခဲံတာ ”
“ႏို႓ ဘာကဖ္ကးမြ ပ္ကးေတာံသတုနး့ ”
ဆမးက ေမ့လိုကးေတာံ “ဟာ သူ႓ထကးလြတဲံ ဒီံ်ပငး ဇယးကေလ့ တစးေယာကးေတျ႔မြ ပ္ကးသျာ့ေတာံတာ
ေပါံကျာ ”
ပီတာစကာ့ဆဵု့ လြ္ငး

ဂ္ငးဂ္ာကလညး့

သူ႓ေမ့ေစံကုိ

လကးႏြငးံပျတးသပးရငး့

အေဝ့သို႓ ေမြ္ားေင့ကာ ေဆျ့ ်မညးံေနဟနး်ဖငးံ “ေအ့ကျာ၇ ငါံအသကး (ဿွ) ေလာကးတုနး့ ကလညး့ ေခ္ာေပံလြေပံ ဆုိတာေလ့
တစးေယာကးနဲ႓ ၿငိဖူ့ တယး၈ သူက သူေဌ့သမီ့ ကျ၇ ေသသျာ့တဲံ သူ႓အေဒ၍တစးေယာကးက
တစးႏြစးကုိ

ေပါငးတစးရာ

မ္ကးစိေအာကးက

မြနးမြနး

အေမျလျဲသျာ့ခဲံေသ့သကျ၇

ဒီအမ္ဳိ့ သမီ့ က

အေပ္ာကးမခဵႏိုငး၇ ေဟံ ဆမး မငး့ ေခ္ာငး့ ေ်ခာကးႀကီ့ က ရငးဘတး

တစးခ္ကးေလာကး ထုေပ့လုိကးရငး သကးသာမယးထငးတယး၇ ငါ ထုေပ့ရမလာ့”
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ေသားတာေဆျ

သူစကာ့ေ်ပာေနသညးကုိ ပ္ကးေအာငး တမငး ေခ္ာငး့ ဝငးဆုိ့ ေသာ ဆမးအနာ့သို႓
လကးသီ့ ဆုပးရျယး ရငး့ တို့ သျာ့ေတာံ ပီတာက လကးကာ၊
“ေဟံ ..

ဂ္ငးဂ္ာ၇

ဒီေကာငးကုိ

ဂ႐ုမစိုကးစမး့ ပါနဲ႓ကျာ၇

ဒါနဲ႓

ေ်ပာစမး့ ပါဦ့ ၇

ဒီေကာငးမေလ့ကုိ မငး့ ဘာေၾကာငးံ မယူ်ဖစးတာလဲ ”
“ငါ ဘာ်ဖစးလို႓လဲဆုိေတာံ ငါံကုိ ေငျမကးတဲံေကာငး အထငးမခဵႏိုငးလို႓ေပံါကျာ ”
ဆုိရငး့
ထုမယးရျယးရငး့

သူ႓မ္ကးႏြာကုိ
ဒီလိုနဲ႓

မလဵုမလဲနဲ႓

ပီတာနဲ႓

ဆမးအနာ့

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

တို့ သျာ့်ပနးတယး၈

ဆမးကုိ

လကးက

အလယးမြာထာ့ၿပီ့

သူတို႓

အသညး့ စျဲခဲံရတဲံ မိနး့ ကေလ့ေတျ အေၾကာငး့ ကုိ တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး အ်ပနးအလြနး
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ႂကျာ့ဝါေနလိုကးၾကတာ ၾကာေတာံ ဆမးက ေအာံေၾကာလနးလာၿပီ့ “ကဲ

မငး့ တို႓ႏြစးေယာကးတညး့

တိုကးေကၽျ့ ေနၾကေပေရာံ၇

ငါေတာံ

တစးေယာကးနဲ႓တ စးေယာကး

ငါံတူကုိ

သျာ့ရြာေခ္ဦ့ မယး၈

ဟဒယရႊငးေဆ့

ေတျ႔ရငး

နကး်ဖနး

ဒီကုိလာဖို႓ ေခ၍ခဲံမယး၈ ဒီေတာံ မငး့ တို႓ႏြစးေယာကးကလညး့ ေကာငးေလ့ကုိ မိနး့ ကေလ့နဲ႓
ပတးသကးၿပီ့ မမြာ့မယျငး့ ေအာငး တရာ့်ပၾကတာေပါံကျာ ဟုတးလာ့ ”
ေနာကးတစးေန႓က္ေတာံ

ဆမးရဲ႔တူ

လာတယးေ လ၈

ေကာငးေလ့က

သေဘာေကာငး့ မေနာေကာငး့ ကေလ့ပဲ၈ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာတို႓ ေ်ပာဆို ဆဵု့ မၾကတာေတျကုိ
တၿပဵဳ့ၿပဵဳ့နဲ႓

လကးခဵ

ပလီအခရာေတျ

နာ့ေထာငးရြာပါတယး၈

ဘယးသို႓ဘယးပဵု

ဆုိတာေတျ

ပီတာက

မိနး့ မမာယာ

ေဒါကးခနဲ

ေဒါကးခနဲ

သဲကုိ့ ်ဖာ
ေ်ပာ်ပသလို

ဂ္ငးဂ္ာကလညး့ ေယာက္းာ့ဆိုတာ အသကး (၂ွ) မ်ပညးံခငး မိနး့ မ မယူသငးံေၾကာငး့
နာ့ခ္ေတာံ (သူကုိ႓ကုိယးတိုငး (၁ွ) ေက္ားလို႓မြ မရၾကေသ့ဘဲကုိ့) ေကာငးေလ့က (၂၂)
ႏြစးက္မြ ယူသငးံတယးလို႓ ်ပငးေ်ပာလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက “ေအ့ မငး့ ဒီလိုအသိဉာဏးရြိတာ ငါဝမး့ သာပါတယးကျာ ”
လို႓ေ်ပာၿပီ့ ပီတာကလညး့ သူလညး့ အတူတူပါပဲတဲံ၈ အဲဒ ီေတာံ ဆမးက “ကဲ .. ၾကညးံ၇ ငံါတူဟာ ငါနဲ႓ ဘယးေလာကးတူသလဲ၇
အစို့ ရိမးႀကီ့ ၿပီ့ မေရာငးရာ ဆီလူ့ ေနတာပါကျာ၈

ငါံႏြမက တကယးေတာံ

ဒါေပမဲံ သူစိတးေအ့သျာ့ရေအာငး

်ပနးစာ ေရ့လိုကးပါဦ့ မယး ”
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ငါ

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဒီေတာံ ဆမး၌ တူက ..
“ဟုတးပါရဲ႔ဗ္ာ၇ ကၽျနးေတားံ ပတးဝနး့ က္ငးက လူေတျ မိနး့ မယူၾကတာ်မငးေတာံ
ကၽျနးေတား ေတားေတားံကုိ အဵံၾသမိတယး၈ သူတို႓ မိနး့ မေတျမြာ ဘာမ္ာ့ မကးစရာရြိပါလိမးံလို႓
ေ်ပာေ်ပာၿပီ့ ကၽျနးေတားနဲ႓ ကၽျနးေတားံေကာငးမေလ့ဟာ တခစးခစး ရယးၾကရတယး ”
ဒီေတာံ ဆမး ႐ုတးတရကး အဵံၾသသျာ့ၿပီ့ ..
“မငး့ ရဲ႔ ဘယးသူကျ ”
“ကၽျနးေတားံ ေကာငးမေလ့ပါဆုိ ဦ့ ေလ့ကလညး့”
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ဆမးက ေခ္ာငး့ တစးခ္ကး ဟနး႓လိုကးၿပီ့ “ဟငး့ မငး့ မြာ ဒီလိုေကာငးမေလ့ရြိမြနး့ ငါမသိရပါလာ့ ”
“ဟာ ရြိၿပီလာ့ဗ္ာ၇ ကၽျနးေတားတို႓ ခရစၥမတးမြာ လကးထပးေတာံမလို႓ ”
“ဟ… မငး့ အသကး (၂၂) ႏြစးမြ မရြိေသ့တာ”
လို႓ ဂ္ငးဂ္ာက ဝငးေ်ပာလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ဆမးံတူ ဂ္ဳိ့ က “ကၽျနးေတား
ဒီံ်ပငးလူေတျနဲ႓

(ဿှ)

ႏြစးထဲ

ႏိႈငး့ လို႓မ်ဖစးဘူ့ ေလ၈

တစးေယာကးဆိုရေလာကးေအာငး

ေရာကးၿပီဗ္ ၈

ကၽျနးေတားတို႓

အခ္စးကိစၥကုိေတာံ

ကၽျနးေတားံေကာငးမေလ့က

႐ုပးရညးေရာ၇

အသိဉာဏးေရာ

တစးကမၻာမြာ

ရြာမြရြာ့ဗ္၇

ဒီေတာံ

လကးေႏြ့ ေနလို႓ ဘယး်ဖစးပါံမလဲ၇ (၂၂) ႏြစး မေ်ပာနဲ႓ ခုလာမယးံ ခရစၥမတးထိေအာငးေတာငး
ကၽျနးေတား

ဘယးလိုေစာငးံရမလဲ

မေတျ့ တတးေအာငးပဲဗ္ာ၇

တကယးဗ္ာ..

တကယး၇

ခငးဗ္ာ့တို႓ ်မငးေစခ္ငးလြတယး၇ သိပးေခ္ာ သိပးလြ သိပးခ္စးစရာေကာငး့ ၇ သူ႓ရယးသဵေလ့
ေတျဟာ ဂီတသဵစဵုလိုပဲ တစးခါၾကာ့မိရငး နာ့ထဲက မထျကးေတာံဘူ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက စိတးပ္ကးလကးပ္ကးနဲ႓ ေခါငး့ ကုိယမး့ ရငး့ “ႏြစးဆယးံတစးႏြစးဆိုတာ

မငး့ အသကး

သိပးငယးလျနး့ ပါေသ့တယးကျာ၇

အဲဒ ီမိနး့ ကေလ့နဲ႓ မငး့ သိၾကတာ ဘယးေလာကးၾကာၿပီလဲ ”
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“(၀) လရြိၿပီ၇ ကၽျနးေတားနဲ႓ တစးလမး့ တညး့ မြာေနတာ၇ ရညး့ စာ့ဆုိလို႓ တစးခါမြ
မထာ့ဖူ့ ေသ့ဘူ့ ၇ ကၽျနးေတားဟာ သူ႓အခ္စးဦ့ ပဲတဲံ ”
“ေအာငးမယးေလ့ကျာ၇ ဒါကေတာံ သူတို႓ ေ်ပာေနက္စကာ့ပါ ”
“မငး့ က ဒီစကာ့မ္ဳိ့ ဒီတစးခါသာ ၾကာ့ဖူ့ တာ ်ဖစးပါလိမးံမယး၇

ငါတုိ႓ကေတာံ

အခါႏြစးဆယးမက ၾကာ့ဖူ့ ခဲံၿပီကျ ”
ပီတာက ဝငးေ်ပာေတာံ ဆမးက မ္ကးေမြာငးႀကီ့ ကုပးၿပီ့ သူ႓တူကုိ “ဒီလိုစကာ့ေတျ
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အသကးအရျယးေလာကး

ေ်ပာေ်ပာၿပီ့
ေရာကးရငး

မငး့ ကုိ

ပငးံေနတာေမာငး၇

နာ့လညးလာလိမးံမယး

ဂ္ဳိ့ ရာ၇

မငး့

ငါသာ

ငါံ

အဲဒ ီလို

မိနး့ ကေလ့ေတျ ေ်ပာတာ ယဵုစာ့မိခဲံရငး အႀကိမးေပါငး့ တစးဒ ါဇငးေလာကးမက အိမးေထာငး
က္ခဲံၿပီေပံါ၇

သတိထာ့ႏိုငးလျနး့ လို႓သာ

မငး့ ဦ့ ေလ့ကုိ

မငး့ ခုလို

လျတးလျတးလပးလပး

ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ေတျရ
႓ တာကျ ”
“ဒါကေတာံ

ႏြစးဖကးစလဵု့

သတိထာ့ၾကတာ

်ဖစးမြာေပါံ

ဦ့ ေလ့ရာ၇

ထာ့ပါေတာံေ လ၇ ဒါေပမဲံ ကၽျနးေတားံ မိနး့ ကေလ့ကုိ ်မငးရငး ဦ့ ေလ့တို႓ ဒီစကာ့မ္ဳိ့ ေတျ
ေ်ပာထျကးမြာ
ဘယးေလာကး

မဟုတးၾကပါဘူ့ ၇

သူ႓မ္ကးလဵု့

ညိဳညိဳႀကီ့ ေတျကုိ

ၾကညးံလိုကးရငး

႐ို့ သာ့တယး၇ ်ဖဴစငးတယး ဆုိတာ ေတျ႓ ရပါလိမးံမယး၇ ေနာကးၿပီ့

အဲဒ ီ

မ္ကးလဵု့ ႀကီ့ ေတျက အၿမဲတမး့ ရယးေနတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက တစးဆိတးေလာကးေတာံ လျနးလျနး့ ေနၿပီလို႓ အ်မငးကပးကပးႏြငးံ “ဘာလဲ မ္ကးလဵု့ နဲ႓ ရယး်ပေနရေအာငး ပါ့စပးမရြိလို႓လာ့ကျ ”
ဒီေတာံ ဂ္ဳိ့ ကလညး့ အညဵံမခဵဘဲ ဂ္ငးဂ္ာကုိ စူ့ စူ့ ဝါ့ဝါ့ၾကညးံၿပီ့…
“ဦ့ ေလ့တို႓လို မိနး့ မပ္ကးေတျရဲ႔ ေနာကးေကာကးခ္ခဵခဲံရတဲံ

ဘူတာႀကီ့ ေတျက

တကယးံ ခ္စးစရာေကာငး့ သူ ရဲ႔ တကယးံ အခ္စးအရသာကုိ ခဵစာ့ဖူ့ တာမြ မဟုတးတာဘဲဗ္ာ၇
ဒီလိုေ်ပာတာ မဆနး့ ပါဘူ့”
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ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါပျၿပီ့ ဝုနး့ ခနဲ ထရပးလိုကးေတာံ ဆမးက မ္ကးႏြာထိ မ္ကးႏြာထာ့နဲ႓
ၾကညးံေနတာနဲ႓ ်ပနးထိုငးၿပီ့ ဆမးံရဲ႔တူ အခ္စးေဒသနာ ေဟာတာကုိ ေအာငးံသကးသကးနဲ႓
နာ့ေသာတ ဆငးေနၾကရရြာတယး၈ ေနာကးဆဵု့ က္ေတာံ မြ ဆမးက “မငး့

ဒီေလာကး

အေ်ပာအဆုိ

ပုိငးလြတာ

မငး့ ေကာငးမေလ့ကုိ

ငါ

ေတျ႔ခ္ငးပါေသ့တယးကျာ ”
“ဒါ်ဖငးံ

ဦ့ ေလ့

နကး်ဖနးည

(၄)

နာရီေလာကး

ကၽျနးေတားံဆီ

လာပါလာ့၇

သူတို႓အိမးသျာ့ၿပီ့ မိတးဆကးေပ့တာေပါံဗ္ာ ”
ဒီေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

ပီတာက

သူတို႓ပါ

လိုကးမညးံအေၾကာငး့

မ္ကးလဵု့ ခ္ငး့
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စကာ့ေ်ပာလုိကးၾကရာ ဆမးက “ေအ့ ဒါ်ဖငးံ တို႓သဵု့ ေယာကး လာခဲံမယး၇ မငး့ ေစာငးံေန၇ တုိ႓မြာ ဒီံ်ပငးသျာ့စရာေတျ
ရြိေသ့ေတာံ အဲဒ ီေတျ သျာ့ၿပီ့ အ်ပနးမြာ ဝငးခဲံမယး ဟုတးလာ့ ”
“ေကာငး့ ပါေလံဗ္ာ၇ လူမ္ာ့ေလ ေပ္ားစရာေကာငး့ ေလေပါံ၇ ကဲ ဒါ်ဖငးံ ကၽျနးေတား
သျာ့မယးေနား၇ ေကာငးမေလ့က ကၽျနးေတားံ ေမြ္ားေနမြာ ”
ဂ္ဳိ့ ်ပနးသျာ့ေတာံ ရဲေဘားသဵု့ ေယာကးဟာ ေခါငး့ ခ္ငး့ ဆိုငးၿပီ့ ငယးငယးရျယးရျယးနဲ႓
အခုလို အခ္စးနတးဖမး့ စာ့်ခငး့ ခရတာဟာ သနာ့ဖို႓ေကာငး့ ေၾကာငး့ ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာေတာံ
ပီတာကလညး့ မိနး့ မေတျႏြယး ဒီလိုႏြပးေခ့္ မစငးေသ့တဲံ ငယးငယးရျယးရျယးေလ့ေတျမြ
်ဖာ့ေယာငး့ တတးၾကတာ လူငယးေတာံ ခဵရရြာမြာေပါံ၇ ဘာညာနဲ႓ ညညး့ ညဴၾကတယး၈
ေနာကးတစးေန႓ ညေနေရာကးေတာံ သူတို႓သဵု့ ေယာကးစလဵု့ ဂ္ဳိ့ ဆီ သျာ့ၾကတယး၈
တကယးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ နာရီအရ အခ္ိနးက တစးနာရီေလာကး ေစာေနေပမယးံ သူတို႓
သေဘာအရ

ဂ္ဳိ့ ရဲ႔

အဝတးအစာ့ လဲတာကုိ
တနဂၤေႏျေန႓

အိပးရာေပ၍မြာ

ဝတးေကာငး့ စာ့လြေတျနဲ႓

ၾကညးံေနၾကတယး၈

ဘုရာ့ရြိခို့ ေက္ာငး့

တနး့ စီထိုငးၿပီ့

ဂ္ဳိ့

ဂ္ဳိ့ ကေတာံ ဒီေန႓ ဗုဒ ၶဟူ့ ေန႓ ်ဖစးေပမယးံ

သျာ့ေတာံမလာ့

ေအာငးံေမံရေအာငး

က္က္နန

ဝတးစာ့ဆငးယငးတယး၈
အဲဒ ီလိုနဲ႓

ဂ္ဳိ့ ရဲ႔

ရညး့ စာ့

သဵု့ ေယာကးစလဵု့ ဟာ ေကာငးမေလ့ကုိ
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ဂ္ငးဂ္ာက ဒီေလာကးေခ္ာၿပီ့ ခ္စးစရာေကာငး့ တဲံ ေကာငးမေလ့မ္ဳိ့ ဟာ
ေကာငးေလ့မ္ဳိ့ ကုိ

ဘာေၾကာငးံ

ႀကိဳကးရပါလိမးံလို႓

ဆမးံတူ ဂ္ဳိ့ လို

ခနဲ႓ေ်ပာလိုကးမိေတာံ

ပီတာက

သူ႓နဵၾကာ့ထဲ တဵေတာငးနဲ႓ တျကးထညးံၿပီ့ က္ိတးမာနးလိုကးရတယး၈ ဧညးံခနး့ ထဲ ထိုငးမိၾကလို႓
ေကာငးမေလ့အေမႀကီ့ နဲ႓ပါ မိတးဆကးၿပီ့ လို႓ ဆယးမိနစးေလာကးၾကာေတာံ ဂ္ဳိ့ က နာရီကုိ
ခဏၾကညးံကာ သူတို႓ကုိ ်ပနးေစခ္ငးတဲံ အရိပးအ်ခညး်ပေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“တို႓တစးေတျအာ့လဵု့ အတူတူသျာ့ၾကရငး မေကာငး့ ဘူ့ လာ့ ”
လို႓ အႀကဵေပ့လိုကးေတာံ ေဂ့္လးရဲ႔ အေမႀကီ့ က..
“ဘယးေကာငး့ မလဲ

ရြငးံ၇

သူတို႓က

ႏြစးေယာကးတညး့

သျာ့ခ္ငးၾကမြာေပါံ၇
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ရြငးတို႓ကလညး့ ငယးရာက ႀကီ့ လာတဲံ လူေတျပဲ ဥစၥာ …”
ဒီအခါ ေဂ့္လးက ဂ္ငးဂ္ာကုိ ၾကငးနာစျာ ၿပဵဳ့လိုကးၿပီ့ ..
“သူလညး့ ခု ငယးပါေသ့တယး ေမေမရဲ႔ ”
ဆိုလိုကးေတာံ

မေအႀကီ့ က

သူ႓နဖူ့ သူ

လကးညြိဳ့နဲ႓ေထာကးၿပီ့

စဥး့ စာ့ဟနး

်ပဳရငး့ ..
“ကဲ

ဒါဆုိ

ဒီလိုလုပး၇

မိတးေဆျသဵု့ ေယာကးနဲ႓

ေမေမက

သမီ့ နဲ႓

ဂ္ဳိ့ က

တ်ခာ့သျာ့မယး၇

သပးသပးသျာ့ၾကတာေပါံ၇
ေမေမလညး့

ေဟာဒီ

အ်ပငးမထျကးရတာ

ၾကာၿပီ၇ အေညာငး့ ေ်ပ အညာေ်ပေပါံ ”
အဲဒ ီအခါ

ဒီလိုေနရာမ္ဳိ့ မြာ

အငးမတနး

အာေရာ၇

လြ္ာေရာ၇

ႏႈတးေရာ

အငးမတနးသျကးတဲံ ဂ္ငးဂ္ာက “ညီမ ဆႏၵရြိတယးဆုိရငး်ဖငးံ အတိုငး့ ထကး အလျနးေပါံ ”
လို႓ ေ်ပာလုိကးတယးဆုိရငးပဲ
ခုနးေပါကးၿပီ့

အိမးအေပ၍ထပးကုိ

ေဂ့္လးရဲ႔ အေမဟာ (ှ၃) ႏြစး သမီ့ ေလ့လိုပဲ
အဝတးအစာ့လဲရေအာငး

တကးသျာ့ေတာံတယး၈

သူတို႓ခ္ညး့ က္နးခဲံေတာံ ဆမးနဲ႓ ပီတာက ဂ္ငးဂ္ာကုိ ဒီလိုအဘျာ့ႀကီ့ ေခ၍ထုတးရမလာ့လို႓
ေကာငး့ ေကာငး့ ဆဲၾကတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
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ေသားတာေဆျ

“ငါ ဘာေၾကာငးံ ဒီလို လႊတးခနဲ ေ်ပာလုိကးမိတယး မသိပါဘူ့ ကျာ ”
ဆမးက ..
“မငး့ ပါ့စပးအက္ငးံေပါံကျာ၇ မငး့ ပါ့စပးအက္ငံး၇ ဒါနဲ႓ ငါတို႓ ဒီတစးညေနခငး့ ေတာံ
ပ္ကးစီ့ ပါၿပီကျာ၇ ဒီမိနး့ မႀကီ့ ကနး႓လနး႓နဲ႓ တို႓ရညးရျယးခ္ကးဟာ ခုတးရာတလျဲ ရြရာတ်ခာ့
်ဖစးၿပီ့ ..
“ဒါေတာံ

ဘယးေ်ပာႏိုငးဦ့ မလဲေ လ၇

ဒီမိနး့ မႀကီ့ နဲ႓

တို႓အဆငးေ်ပသျာ့ရငး

ေနာငးငါတို႓ ဒီအိမးကို တဵခါ့မရြိ ဓာ့မရြိ ဝငးႏိုငးထျကးႏိုငးမယး၈ ဒီလိုဆုိရငး မငး့ တူအတျကး
မပူနဲ႓ေတာံ ဆမးေရ၇ ေကာငးမေလ့ကုိ ငါံ႐ိုေသေအာငးေပါငး့ ၿပီ့ ဒီအရျယးမြာ အခ္စးေရ့
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စိတးမကူ့ သငးံေသ့ေၾကာငးံ

ဘာညာနဲ႓

ဆဵု့ မၾသဝါဒေပ့ၿပီ့

မငး့ တူနဲ ႓

်ပတးေအာငး

ငါ်ဖတးေပ့မယးကျ၇ သိလာ့ ”
ဒီလိုေ်ပာေတာံ
ေနာကးေတာံမြ

ဆမးနဲ႓ပီတာက

တစးေယာကးမ္ကးႏြာ

ပထမသူ႓ကုိ

တစးေယာကးၾကညးံၿပီ့

ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာ အူေၾကာငးေၾကာငး်ဖစးေနၿပီ့ မြ
မရပးရငး

ႏြစးေကာငးစလဵု့ ကုိ

အေဒ၍ႀကီ့ ဟာ

စမတးက္က္

ေတျၾကညးံေနၾကေသ့တယး၈

ရြကးရမြနး့ သိလာၿပီ့

်ပတငး့ ေပါကးက
အေပ၍က

ဝါ့လဵု့ ကျဲ

ပစးခ္မယး

ဆငး့ လာေလေတာံ

ရယးၾကတယး၈

အရယး

ရပးရငးရပး၇

ဘာညာႀကိမး့ ေနတုနး့ မြာ
သဵု့ ေယာကးသာ

ဘာမြ

မတတးႏိုငးေတာံဘဲ လမး့ ေပ၍အတူတူ ထျကးခဲံၾကရေတာံတယး၈
သူတို႓စိတးထဲမယး
ရြကးေနၾကတယး၈
တစးညေနလဵု့

တစးလမး့ လဵု့ က

အေဒ၍ႀကီ့ ကုိ
ၿမိဳ႔ပတးရထာ့

သူတို႓

ဝုိငး့ ၾကညးံေနၾကေရာံလာ့
တစးခုေက့္ဇူ့ တငးရတာက

ေလြ္ာကးစီ့ လိုကး၇

ႏို႓ေအ့ေခ္ာငး့

ေအာကးေမံၿပီ့
အေဒ၍ႀကီ့ ဟာ
ဝယးစာ့လိုကး၇

တိရစၧာနး႐ဵုထဲေရာကး၇ ဆငးစီ့ လိုကး၇ ဒနး့ စီ့ လိုကးနဲ႓ ေက္ာငး့ သူမေလ့တစးေယာကးလို ေနၿပီ့
သူတို႓ သကးတူရျယးတူေတျ က္ကးစာ့ၾကတဲံ ေပ္ားပျဲစာ့႐ဵု၇ ကပျဲ႐ဵုေတျသျာ့ဖို႓ မပူဆာတာဘဲ
ေတျ့ ၿပီ့ စိတးသကးသာရာ ရေနၾကတယး၈
ေနာကးပိတးဆဵု့ မြာေတာံ

အေဒ၍ႀကီ့ ဟာ

ဆပးကပးပျဲ

တစးခုဝငးၿပီ့

ေသနတး

လကးတညးံစမး့ တဲံ ေနရာမြာ ပစးကျငး့ ကုိထိေအာငး မပစးႏိုငးဘဲနဲ႓ ေတာငးေခ္ားေ်မာကးေခ္ား
ပစးလျနး့ လို႓ ပုိငးရြငးက ေတားရငးေတား၇ မေတားရငး ပုလိပးေခ၍လိုကးမယး ေ်ပာေတာံမြ (၁)
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ေသားတာေဆျ

ေယာကးသာ့ ေမာေမာနဲ႓ အိမး်ပနးခဲံၾကေတာံတယး၈ ဆမးတုိ႓လညး့ ေတားေတား ဘတးဂ္ကး
ထိခိုကးသျာ့ၾကတယး၈ ဒါေပမဲံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဒါေပမဲံ
သေဘာက္သျာ့ၿပီ

ေငျကုနးရက္ဳိ့
မဟုတးလာ့၇

နပးပါတယး၇
ဒီေတာံ

အခုဆုိရငး

အဘျာ့ႀကီ့

တို႓ကုိ

ေနာကးတစးရကးႏြစးရကးအတျငး့

ဂ္ဳိ့ ရဲ႔

ေကာငးမေလ့ ေဂ့္လးကုိ အ်ပငးေခ၍ထု တးမယး ”
ဒီစကာ့ၾကာ့ေတာံ ပီတာက မဲံတာေပါံ၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ေဟံ ေကာငးမေလ့ကုိ

ငါ ေခ၍ထုတးလို႓

ရ မရ၇ မငး့ နဲ႓ငါ

တစးေပါငးေၾက့
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ေလာငး့ မယးကျ ”
ပီတာက “ေကာငး့ ၿပီ၇ စိနးလိုကး ”
ေနာကးတစးေန႓မြာ

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ေဂ့္လးတို႓အိမးသျာ့ၿပီ့

အာလာပ

သလႅာပ

ေ်ပာတယး၈ မေအႀကီ့ နဲ႓ ေဂ့္လးကလညး့ ေကာငး့ ေကာငး့ မျနးမျနးပဲ ဧညးံေထာကးခဵပါတယး၈
(၀) ရကးေ်မာကးေန႓မြာေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက အေ်ခအေနကုိ ၾကညးံၿပီ့ ေဂ့္လးကုိ တိရစၧာနး႐ဵု
လိုကးပို႓မယးေ်ပာေတာံ ပထမ ေကာငးမေလ့က ်ငငး့ ေသ့တယး၈ ဒါေပမဲံ အေဒ၍ႀကီ့ က “လိုကးသျာ့ပါလာ့ေအံ၇ ဂ္ဳိ့ ဦ့ ေလ့ရဲ႔ သူငယးခ္ငး့ ေတျပဲ၇ ညညး့ ဦ့ ေလ့လိုပဲေပါံ ၇
ရြကးမေနပါနဲ႓ေအ၇ ဂ္ဳိ့ ကလညး့ ဘာမြေ်ပာမြာ မဟုတးပါဘူ့ ၇ သူကုိယးတိုငးမြ လိုကးမပို႓ႏိုငးတဲံ
ဥစၥာႀကီ့ ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့ဟာ
အဝတးအစာ့လဲၿပီ့

အေတားၾကာ ေတျေဝ

လိုကးခဲံေတာံတယး၈

တစးေယာကးတညး့ လာစဥးက

စဥး့ စာ့ေနၿပီ့ တဲံ ေနာကးမြ

သူ႓ရငးဘတးမြာေတာံ

ပဵံပုိ့ ထာ့တဲံ

ေငျရငးထို့ ကေလ့

ဂ္ငးဂ္ာက
ထို့ လို႓၇

ပထမဦ့ ဆဵု့
ေကာငးမေလ့

သူ႓ကုိယးသူ ်ပငးဆငးေနတာ (၀) နာရီေလာကး ၾကာေပမယးံလို႓ ေစာငးံရေပက္ဳိ့ နပးတယးလို႓
ဂ္ငးဂ္ာက ယူဆတယး၈ သူတို႓ႏြစးေယာကး ဘတးစးကာ့ႀကီ့ ေဘ့ခ္ငး့ ယြဥး စီ့ သျာ့ၾကတုနး့
ဂ္ငးဂ္ာံမ္ကးစိေတျဟာ

ေကာငးမေလ့ဆီက

မချာႏိုငးဘဲ

်ဖစးေနတယးေလ၈

ၿပီ့ ေတာံ

ေကာငးမေလ့နာ့နာ့ တို့ တို့ ကပးေ်ပာလိုကးတယး၈
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ေသားတာေဆျ

“ပငးလယးထဲ သေဘၤာစီ့ ရတာနဲ႓ေတာံ ကျာပါံကျယး ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က “ဘာ်ပဳလို႓လဲဟငး၇ လိႈငး့ မူ့ လို႓လာ့၇ ကၽျနးမေတာံ သေဘၤာသိပးစီ့ ခ္ငးတာပဲ ”
“ေၾသား ကုိယးကေတာံ မငး့ နဲ႓သာ အတူဆုိရငး ဘာကုိပဲ စီ့ ရစီ့ ရ”
“အို ဒီလို စကာ့မ္ဳိ့ ေတျ မေ်ပာပါနဲ႓ရြငး၇ ဒါေပမဲ.ံ .”
ဆိုၿပီ့ စကာ့်ဖတးထာ့လိုကးေတာံ ..
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“ဒါေပမဲံ … ဘာ်ဖစးလဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာက

ေကာငးမေလ့ဆဵပငးကုိ

သူ႓ႏြာေခါငး့ နဲ႓

အသာထိရငး့

မပျငးံတပျငးံ

ေမ့လိုကးတယး၈
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က …
“ဘာမြ မ်ဖစးပါဘူ့ ၈ ကၽျနးမ ေ်ပာခ္ငးတာက ပငးလယးထဲ သေဘၤာစီ့ သျာ့ရငး ခုလို
မိတးေဆျတစးေယာကးပါေ တာံ ပုိေကာငး့ မြာေပါံလို႓၇ ရြငး ေလမုနးတိုငး့ ေတျ ဘာေတျ မိမြာ
ေၾကာကးတတးသလာ့ ”
“မေၾကာကးပါဘူ့ ဗ္ာ ”
ေကာငးမေလ့က မခို႓တ႐ို႔ေလ့ မ္ကးလဵု့ လြနးၾကညးံရငး့ ..
“ရြငးံ ပဵုသဏၭာနးက ဘာမြ ေၾကာကးဟနး မတူပါဘူ့ ေလ၇ ကၽျနးမလညး့ ရြငးံလို
က္ာ့က္ာ့လ္ာ့လ္ာ့ ေယာက္းာ့တစးေယာကး သိပး်ဖစးခ္ငးတာပဲ ”
“က္ဳပးကေတာံ

မငး့ ကုိ

ေယာက္းာ့တစးေယာကး

မ်ဖစးေစခ္ငးပါဘူ့ ဗ္ာ၇

လြလြေလ့ပဲ ်မငးေနခ္ငးတယး ”
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လို႓ ေ်ပာၿပီ့
ေကာငးမေလ့က

ေကာငးမေလ့ရဲ႔

ခ္ကးခ္ငး့ ပဲ

ေသားတာေဆျ

တဵေတာငးဆစးကုိ

႐ုနး့ ကနးၿပီ့

အသာေလ့ဖ္စးလိုကးတယး၈

လူခ္ငး့ ချဲလိုကးတယး၈

ဒီေတာံမြ

ဂ္ငးဂ္ာက

စကာ့ေရာ ေဖာေရာနဲ႓ ေ်ပာမိေ်ပာရာ …
“ပငးလယးထဲသျာ့ရတာ အိမးေထာငးသညးေတျ အဖို႓ေတာံ မဟနးဘူ့ ကျယးံ ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က မ္ကးလဵု့ ေလ့လြနးၾကညးံၿပီ့ ေ်ပာ်ပနးတယး၈
“ဟုတးမြာေပါံ၇ မိနး့ မေတျအတျကး လငးနဲ႓သာ့နဲ႓ ချဲေနရတာ ဘယးဟနးက္မလဲ၇
ဒါေပမဲ…
ံ ”
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ဂ္ငးဂ္ာက ေကာငးမေလ့

လကးေမာငး့ ကုိ

မနာေအာငး

ဆိတးလိုကး်ပနးတယး၈

ဒီတစးခါေတာံ ကေလ့မက မသိဟနးေဆာငးေနၿပီ့ သူ႓စကာ့သူ ဆကးတယး၈
“ဒါေပမဲံ သူတို႓ ကုနး့ ေပ၍မြာ အလုပးလုပးႏိုငးသာ့ပဲ၇ ဒါမြ သာ့မယာ့ေတျနဲ႓ ေန႓တိုငး့
ႏြစးထပး ဘတးစးကာ့ႀကီ့ ေတျ စီ့ ႏိုငးမြာေပါံ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
ေနာကးေတာံမြ
ဟိနး့ လာ့

ေဂ့္လးဟာ
တိရစၧာနး႐ဵုမြာ

ဘတးစးကာ့ေတျ

ေတားေတားပဲ

်ခေသၤံေလြာငးအိမးနာ့

ေဟာကးလာ့လုပးတယးဆုိရငး

ေလြ္ာကးစီ့ ၾကတယး၈

ေရာကးလို႓

ေကာငးမေလ့က

်ခေသၤံႀကီ့ ေတျက

လနး႓ဖ္ပးၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔

လကးေမာငး့ ကုိ ဆုပးထာ့တတးတယး၈ ဆငးစီ့ ၾကၿပီ ဆုိေတာံလညး့ လိမးံက္မြာ ေၾကာကးလို႓
ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ကုိယးကုိ လကးႏြစးဖကးနဲ႓ ကုိငးၿပီ့ လိုကးတယး၈ ဆငးစီ့ ၿပီ့ ေတာံ စာ့ေသာကးဆုိငးမြာ
လိေမၼားရညး

တစးပုလငး့ စီနဲ႓

ေကာငးမေလ့က

ဗနး့ မုနး႓ေၾကားပူပူေတျ

ငြကးေပ္ာချဵ

တကးနငး့ မိလို႓

စာ့ၿပီ့

ဆိုငးထဲက ်ပနးအထျကးမြာ

ေခ္ားလဲမယးအလုပးမြာ

ဂ္ငးဂ္ာက

ေပျ႔ဖမး့ လိုကးရေသ့တယး၈
အိမး်ပနးမြာေတာံ ေကာငးမေလ့က စကာ့သိပးမေ်ပာေတာံဘဲ ေင့ေမာၿပီ့ ေတာံ
လိုကးခဲံတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက မေနသာဘဲ …
“တို႓မ္ာ့နဲ႓ သျာ့ရ လညးရတာ သိပးပငးပနး့ သျာ့သလာ့ဟငး ..”
လို႓ တို့ တို့ ေလ့ေမ့ေတာံ ေကာငးမေလ့က ေခါငး့ ခါၿပီ့ ..
“ဟငံးအငး့ .. မပငးပနး့ ပါဘူ့ ရြငး ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“ဒါေပမဲံ မငး့ ၾကညးံရတာ ႏျမး့ နယးေနသလိုပဲ ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က မၿပဵဳ့ခ္ငးံၿပဵဳ့ခ္ငး ၿပဵဳ့ရငး..
“လူမႏျမး့ ပါဘူ့ ၇ စိတးနညး့ နညး့ ပူေနတာပါ ”
“အို .. စိတးပူေနတယး၇ ဟုတးလာ့ ဘာမ္ာ့ စိတးပူစရာရြိလို႓လဲကျယး ”
“အို .. အလကာ့ပါ၇ ေမံထာ့တာ ေကာငး့ ပါတယး၇ ဒီေန႓ သိပးေပ္ားရတယးေနား၇
ကၽျနးမေတာံ ဘယးေတာံမြ ေမံမြာမဟုတးဘူ့ သိလာ့ ”

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ဂ္ငးဂ္ာက စိတးပုိငး့ ်ဖတးထာ့သညးံ ေလသဵႏြငးံ ..
“ေ်ပာစမး့ ပါကျယး၇

မငး့ မြာ ဘာစိတးပူစရာရြိလဲလို႓

တို႓ႏြစးေယာကး

ေအ့အတူ

ပူအမြ္ေပါံ ”
“အို..

ေ်ပာမ်ဖစးလို႓ပါရြငး၇

ေတားၾကာ

ရြငးံကုိ

ကၽျနးမကိစၥထဲ

ဆျဲထညးံသလို

်ဖစးေနပါဦ့ မယး ”
“မဟုတးတာ၇ ေ်ပာသာေ်ပာပါ၇ အာ့မနာပါနဲ႓ ”
ေကာငးမေလ့က

သူ႓လကးကုိငးပဝါေလ့ကုိ

လိမၫ
း စ
ြ းေနၿပီ့

ေခါငး့ တျငးတျငး

ခါယမး့ ရငး့…
“မေ်ပာပါရေစနဲ႓ ရြငးရယး”
ဆုိကာ

စကာ့ေ်ပာငး့ ၿပီ့ ၇

ရာသီဥတုအေၾကာငး့ ၇

တိရစၧာနး႐ဵုက

ေမ္ာကးေတျ

အေၾကာငး့ ၇ သူတို႓လမး့ ထဲက တစးေန႓တညး့ ဆဵပငးေရာငး ႏြစးမ္ဳိ့ သဵု့ မ္ဳိ့ ေ်ပာငး့ ဆုိ့ တဲံ
ေကာငးမေလ့ေတျအေၾကာငး့

ေသာငး့ ေ်ပာငး့ ေထျလာ

ေလြ္ာကးေ်ပာေနေပမယးံ

ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ ဇျဲႀကီ့ နပဲႀကီ့ နဲ႓ လကးမေလြ္ာံဘဲ ေလာကႀကီ့ မြာ အေရ့ႀကီ့ ဆဵု့ ေသာ သူ၌
တာဝနးႀကီ့ ေတျလို

အဲဒ ီကေလ့မရဲ႔

အပူဆိုတာကုိသာ

မရမက

သဲႀကီ့ မဲႀကီ့

ကပးေမ့ေနတယး၈ ဒီေတာံမြ ေကာငးမေလ့က သကး်ပငး့ ခ္ၿပီ့ …
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“ကုိငး့ ..

ရြငး

ေသားတာေဆျ

ဒီေလာကးသိခ္ငးေနမြ

ေ်ပာရေတာံမြာေပါံေလ၇

ကၽျနးမမြာ

အေရ့တႀကီ့ ေငျသဵု့ ေပါငးလိုေနတယး မရရငး မ်ဖစးဘူ့ ၇ ကဲ .. ဒါပါပဲ သိၿပီလာ့၇ ေနာကးထပး
မေမ့နဲ႓ေတာံ ”
ဂ္ငးဂ္ာက စူ့ စမး့ တဲံ မ္ကးႏြာနဲ႓ …
“ေႂကျ့ ေပ့စရာ ရြိလုိ႓လာ့ဟငး ”
“အို ..

ထပးမေမ့ပါနဲ႓ဆုိေန၇

အစတညး့ က

ရြငးံကုိ

အပူမကူ့ ေစခ္ငးလို႓

မေ်ပာဘဲေနတာ ”
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“ဟာ.. ေငျေလ့ သဵု့ ေပါငးမ္ာ့ အေရ့လုပးလို႓ဗ္ာ၇

က္ဳပးမြာ သေဘၤာဆငး့ ခါစ

လခထုတးထာ့တာ အမ္ာ့ႀကီ့ ရြိပါတယး၇ မငး့ ကုိ က္ဳပးေပ့မယး၇ သေဘာရြိယူပါ ”
ေကာငးမေလ့က ပ္ာ့တုတးခဵရသလို ဆတးခနဲ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာကုိ အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့
ခ္ီ့ က္ဴ့တယး၈

သေဘာထာ့ႀကီ့ တယး၇

ရကးေရာတယး၇

ခငးမငးတတးတယး၈

ဒါေပမဲံ

ေငျကုိေတာံ မယူပါရေစနဲ႓၇ ဘယးေတာံမြ ်ပနးဆပးႏိုငးမြနး့ မသိဘဲနဲ႓ ဘာညာေပါံ၇ ဒီေတာံ
ဂ္ငးဂ္ာက ယူသာ ယူပါ၇ ဆပးႏိုငးတဲံအခါ ဆပး၇ မဆပးႏိုငးလညး့ ေနပေလံေစ၇ ခငးမငးတဲံ
လူခ္ငး့

ကူညီရတာပဲဆုိၿပီ့

ေကာငးမေလ့ကလညး့
အိမးနာ့ေရာကးလာေတာံ
သူ႓လကးကုိ

ဒီလိုနဲ႓

ဘီယာ

်ငငး့ တယး၈

ေငျသဵု့ ေပါငး

ဒီလိုနဲ႓

စဵုႏိႈကးထာ့လိုကးတယး၈

အိမးေရာကးၾကေတာံ
တစးပုလငး့ ေပ့ၿပီ့ ေတာံ

ထုတးေပ့တယး၈

ေပ့ရငး့ ်ငငး့ ရငး့ နဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာက ေငျကုိ ေကာငးမေလ့

ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲ

ႏိုငးေအာငးလို႓ေပါံ၇
အေအ့စိမး

မယူဘူ့

ေကာငးမေလ့ကုိ

လကးထဲ

အတငး့ ထညးံၿပီ့

ေကာငးမေလ့က

အေဒ၍ႀကီ့ က

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

အေပ၍ထပးကုိ

ေနာကးဆဵု့
်ပနးမေပ့
အေမာေ်ပ

တကးသျာ့တယး၈

ေကာငးမေလ့က ႏျဲ႔ႏျဲ႔ကေလ့ ေ်ပာတယး၈
“ရြငးံမြာ သိပးစိတးေကာငး့ ရြိတယးဆုိတာကုိ ကၽျနးမ ဘယးေတာံမြ မေမံပါဘူ့”
“ကိုယးကလညး့ မေမံပါေစနဲ႓လို႓ ဆုေတာငး့ ပါတယးဗ္ာ၇ ဒါနဲ႓ မနကး်ဖနး ကုိယးတို႓
ေလြ္ာကးလညးၾကဦ့ စို႓လာ့ ”
ဒီေတာံ ေကာငးမေလ့က ဝမး့ နညး့ တဲံ မ္ကးႏြာနဲ႓ ..
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ေသားတာေဆျ

“မသျာ့ႏိုငးေတာံပါဘူ့ ရြငး ”
အဲဒ ီအခါမြာ

ဂ္ငးဂ္ာက

ဆုိဖာေနာကးတနး့ ေပ၍မြာ

ေကာငးမေလ့ကုိ

ေက္ာနဲ႓လာၿပီ့

မြီလိုမြီ်ငာ့

သူ႓လကးကုိ ဆနး႓ထုတးေပ့လိုကးေတာံ ေကာငးမေလ့ကလညး့

အသာေလ့ပဲ လာမြီလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ကေလ့မမ္ကးႏြာ ငဵု႓ၾကညးံၿပီ့ ..
“ဘာ်ဖစးလို႓လဲ၇ အာ့နာေန်ပနးၿပီလာ့ ”
“မဟုတးပါဘူ့ ၇ သျာ့မ်ဖစးေတာံလို႓ပါ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေကာငးမေလ့ခါ့ကုိ သူ႓လကးနဲ႓ အသာၫြစးလိုကးၿပီ့
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“စဥး့ စာ့ပါဦ့ ကျယး၇ ဘယးေလာကး ေပ္ားစရာေကာငး့ သလဲလို႓ ”
ဆိုေတာံ ေကာငးမေလ့က သူ႓ဘကး မ္ကးႏြာလြညးံလာတယး၈ သူတို႓ႏြစးေယာကး
မ္ကးႏြာဟာ နီ့ လျနးလျနး့ လို႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ စိတးကုိ မထိနး့ ႏိုငးေတာံဘဲ ေကာငးမေလ့ကုိ
နမး့ လိုကးမိတယး၈
မ္ကးစိထဲမြာ

ေနာကး

တစးစက၎နး႓အတျငး့ မြာ

ၾကယးေတျလကးသျာ့တာ

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ႏြာ႐ို့ ကုိ

်မငးလိုကးရေတာံတယး၈

အထုခဵရၿပီ့

ဒါတငးမကေသ့ဘူ့ ၇

ေကာငးမေလ့ရဲ႔ စူ့ စူ့ ရြရြ အသဵက “ဟငး .. ရြင.း . ဘယးံႏြယးလုပးတာလဲ … ဟငး .. ဟငး.. ”
ဒီအခိုကး

မေအႀကီ့ က

အိမးေပ၍ထပးက

စညးပုိငး့ ႀကီ့

လြိမးံသလို

အေ်ပ့ဆငး့ ခ္လာၿပီ့ ..
“ဟဲံ .. ဟဲံ .. ဘာ်ဖစးၾကတာလဲ ”
“အေမေရ ေဟာံဒ ီလူႀကီ့ က သမီ့ ကုိ နမး့ တယးေတာံ ”
လို႓ဆုိၿပီ့ မ္ကးႏြာမြာ လကးကုိငးပဝါအုပးကာ တဟငံးဟငးံနဲ႓ ငိုေတာံတယး၈ ဒီေတာံ
မေအႀကီ့ ကလညး့ မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ မ္ကးဆဵ်ပဴ့နဲ႓ ေဒါသတႀကီ့ ..
“ဘာေ်ပာတယး၇

ဒီသကးၾကာ့အို

ေသခါနီ့ ႀကီ့ က

ငါံသမီ့

ႏုႏုထျတးထျ တး

ကေလ့ကုိ နမး့ တယးဟုတးလာ့ ”
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ဂ္ငးဂ္ာက
ေနာကးထပး

အက္ဳိ့ အေၾကာငး့

တစးမိနစးအတျငး့ မြာပဲ

မေအာငးမ်မငးစျာနဲ႓

ေသားတာေဆျ

ရြငး့ ်ပဖို႓

ႀကိဳ့စာ့ေပမယးံ

အရာမထငးေတာံဘဲ

ေၾကာကးေချ့ တစးေကာငးလို

ဆုတးချာခဲံရေတာံတယး၈

သူဟာ

အိမးထဲက

အၿမီ့ ကုပးၿပီ့
ကမူ့ ႐ြဴ ့ထို့ နဲ႓

ထျကးချာလာၿပီ့ ရြကးလညး့ ရြကး၇ ေဒါသလညး့ ထျကးမို႓ လမး့ သျာ့လမး့ လာေတျကုိ ဟိုတိုကး
သညးတိုကး

်ဖစးေလေတာံ၇

တစးလမး့ လဵု့ မြာပဲ

လူတကာရဲ႔

အႀကိမး့ အေမာငး့ ကုိ

ခဵခဲံရေသ့တယး၈ ေနာကးဆဵု့ သူတို႓ေနတဲံ အခနး့ ေရာကးမြ မနညး့ ႀကီ့ ဣေႁႏၵဆယးၿပီ့ သူတို႓
ေလာငး့ ေၾက့သတိရတာမို႓ ခပးတညးတညး ပီတာေရြ႔မြာ သူ႓လကးဝါ့ကုိ ်ဖနး႓လိုကးကာ ..
“ကဲ .. ပီတာ ေပ့ေပေရာံ တစးေပါငး၇
ေခ၍ထုတးခဲံတာကျ၇

ေဟာဒီမြာ

ငါ ဒီေန႓တစးေန႓လဵု့ ေကာငးမေလ့ကုိ

တိရစၧာနး႐ဵုဝငးတဲံ

လကးမြတး၇

ဘတးစးကာ့စီ့ တဲံ
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လကးမြတးေတျေရာ ၾကညံးဦ့ မလာ့ ”
ပီတာက ဘာမြမေ်ပာပါဘူ့ ၇ သူေတာငး့ တဲံ ေငျတစးေပါငး အသာထုတးေပ့လိုကးၿပီ့
တစးခုခုကုိ စဥး့ စာ့မိၿပီ့ ေတာံ ..
“မနကး်ဖနးေကာ မငး့ သျာ့ဦ့ မြာလာ့ ”
“ေဟံေအ့ .. မသျာ့ေတာံဘူ့ ဒီံ်ပငးကိစၥေတျ ငါံမြာ ရြိေသ့တယး ”
ဒီေတာံ ပီတာက သူေတျ့ ထငးခ္ကး မြနးၿပီဆုိတဲံပဵုနဲ႓ ဆမးံ မ္ကးႏြာကုိ လြမး့ ၾကညးံၿပီ့
မ္ကးစပစး ေ်ပာလိုကးတယး၈
“ဒါ်ဖငးံ

နကး်ဖနး

ငါံအလြညးံေပါံကျာ၇

မငး့ နဲ႓ငါ

ေဒ၍လာဝကးေၾက့ေလာကး

ေလာငး့ ခ္ငးတယး၇ ငါကေတာံ မငး့ လို ကမူ့ ႐ြဴ ့ထို့ နဲ႓ ်ပနးလာရမယး မထငးဘူ့ ကျ ”
ဒီေတာံ ဆမးက သူတို႓ႏြစးေယာကးကုိ မိနး့ ကေလ့နဲ႓ ပတးသကးၿပီ့ မကစာ့သငံးတဲံ
အေၾကာငး့ ၇ ဘာညာနဲ႓ ဆဵု့ မ ၾသဝါဒေပ့ေတာံ ထဵု့ စဵအတိုငး့ သဵု့ ေကာငးသာ့ ႂကျကးစီ
ႂကျကးစီနဲ႓ စကာ့မ္ာ့ၾကၿပီ့ မြ ဆမးကုိ ပါ့စပးပိတးထာ့ ဖို႓ ႀကိမး့ ေမာငး့ ၿပီ့ ၈ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာနဲ႓
ေလာငး့ ေၾက့ကုိ လကးခဵလိုကးတယး၈ ႏို႓ၿပီ့ သူက ေဂ့္လးဟာ နကး်ဖနးခါ ပီတာမ္ကးႏြာကုိ
်မငးရရငး အိမးတဵခါ့ ေဆာငးံပိတးမြာ ေသခ္ာတယးလို႓ နိမိတးဖတးလိုကးေသ့တယး၈ သူ႓ကုိ
ႏြဵလိုကးၿပီကုိ့ ၈ ေနာကးတစးေယာကးေတာံ အနာ့ကပးခဵေတာံမြာ မဟုတးဘူ့ တျကဆ
း သေပါံ၈
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ေသားတာေဆျ

ေနာကးတစးေန႓မနကး ပီတာထျကးသျာ့ေတာံ ဆမးနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ ပီတာ ်ပနးလာရငး
ဟာ့တိုကးဖို႓ တစးေန႓ခငး့ လဵု့ ထိုငးေစာငးံေနေပမယးံ ေနေစာငး့ တဲံအထိ ေပ၍မလာတာနဲ႓
စိတးမရြညးၾကေတာံဘဲ သူတို႓ အ်ပငးထျကး လမး့ ေလြ္ာကးခဲံၾကတယး၈ ည (၄) နာရီေလာကး
ရြိေတာံမြ

အိမး်ပနးေရာကးခဲံၾကၿပီ့

(ှွ)

မိနစးေလာကးၾကာမြ

ဝငးလာၿပီ့ ခုတငးေပ၍ ပကးလကးလြနးအိပး၇

ေဆ့တဵဖျာရငး့

ပီတာဟာ

အိမးခနး့ ထဲ

စကာ့တစးချနး့ မြ မေ်ပာဘဲ

ေနတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဘယးံႏြယးလဲ ကုိပီတာ၇ ေတားေတား ေပ္ားခဲံရဲ႔လာ့ ”
“ေပ္ားခဲံတာေပါံကျာ၇ မငး့ ငါံကုိ ေဒ၍လာတစးဝကး ေပ့ရမယးေနား ”
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ပီတာက ေဆ့တဵကုိ သျာ့ႏြငးံခဲရငး့ ေ်ပာလုိကးတယး၈
“မငး့ တို႓ ဘယးသျာ့ၾကတာလဲ ”
“ဖနးနနး့ ေတားကုိကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ မယဵုသကၤာအေမ့ကုိ ပီတာက ်ပနးေ်ဖလိုကးတယး၈
“နကး်ဖနးခါေကာ သျာ့ၾကဦ့ မြာလာ့ ”
“မသျာ့ႏိုငးပါဘူ့ ကျာ၇ ငါံမြာ ကိစၥေတျ ရြိေသ့တယး ”
ပီတာက

ေဆ့တဵကုိ

ပါ့စပးထဲက

ဆျဲထုတးကာ

ဝါ့ခနဲသမး့ ရငး့

ေ်ပာၿပီ့ ၇

ဆကးလကး၊ ..
“ေကာငးမေလ့က ငယးလျနး့ တယးကျာ၇ ငါက အသကးနညး့ နညး့ ႀကီ့ မြ ႀကိဳကးတာ၇
ေ်ပာလို႓ဆုိလို႓ ေကာငး့ တယး၇ မငး့ ေခ၍သျာ့ခ္ငး သျာ့ေလ ဂ္ငးဂ္ာ၇ ငါမတာ့ပါဘူ့ ”
“အို .. ငါံအတျကးလညး့ ငယးတယးကျ၇ ဒီေတာံ ဆမးကုိပဲ ေပ့လိုကးပါကျာ၇ သူတို႓
တူဝရီ့ ၾကာ့ထဲ တို႓ဝငး႐ႈပးတာ မေကာငး့ ပါဘူ့ ”
ဒီေတာံ ပီတာက အိပးရာေပ၍က ခုနးထလာကာ ..
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“အစစးေပါံ သူငယးခ္ငး့ အစစးေပါံ၇ တကယးဆုိ ဒါဟာ ဆမးံကိစၥ ဆမးံ်ပႆနာပဲ၇
တို႓က ဘာမြဆုိငးတာ မဟုတးပါဘူ့ ၇ တို႓က တမငးသကးသကး ဓာ့ခုတးရာ လကးဝငးလြ္ဳိသလို
်ဖစးေနတာ”
“ဒါေပါံ.. ဒါေပါံ၇ ဆမးက အဲသလိုခ္ညး့ ပဲ ်ပႆနာမရြိ ်ပႆနာရြာလာ တို႓မြာ
သူ႓ကုိ အၿမဲပဲ အခကးအခဲၾကာ့က ဆျဲထုတးေနရတာခ္ညး့ ပဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာက

တစးေယာကးတစးလြညးံစီ

တျနး့ ထို့ သလို

သူ႓ကုိ

အ်ပစးဖို႓

ေနၾကတဲံ အသဵ၇ တာရြညး သညး့ မခဵႏိုငးေတာံဘဲ ဆမးဟာ အခနး့ တဵခါ့ကုိ ေဆာငးံပိတးၿပီ့
ထျကးခဲံေတာံတယး၈ ေနာကးတစးေန႓ မနကးမြာလညး့ သူတို႓သဵု့ ေယာကး စိတးေကာကးၿပီ့
စကာ့မေ်ပာဘဲ
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သဵု့ ေယာကးသာ့

ေနၾကေသ့တယး၈

ညေနေစာငး့ ေလာကးက္မြ

လမး့ ေလြ္ာကးထျကးခဲံၾကေတာံ

လမး့ ထိပးမြာ

စိတးေ်ပသျာ့ၾကၿပီ့
ဆမးံတူ

ဂ္ဳိ့ က

တစးမ္ကးႏြာလဵု့ အၿပဵဳ့ပနး့ ေတျ ေဝေဝနဲ႓ သူတို႓ကုိ ႏႈတးဆကးတယး၈
“ကၽျနးေတား ခု ဦ့ ေလ့တို႓ဆီ လာတာ ”
ဂ္ငးဂ္ာမ္ကးႏြာ သိပးမၾကညးသာဘဲ ..
“တို႓မအာ့ဘူ့ ကျာ ၇ သျာ့စရာရြိတယး ”
ဂ္ဳိ့ က ခ္ဳိခ္ဳိပဲ…
“ေၾသား .. ဒီလိုဆိုလညး့ သျာ့ၾကပါဗ္ာ၇ ကၽျနးေတားံအမ္ဳိ့ သမီ့ က ဦ့ ေလ့ဆမးကုိ
သူ ကၽျနးေတားံအတျကး ဝယးေပ့တဲံ လကးေဆာငးေတျ သျာ့်ပလိုကးပါဦ့ ဆုိလို ႓ လာခဲံတာ၇
ေဟာဒီမြာၾကညးံ ေငျႀကိဳ့နဲ႓ ေငျနာရီ၇ ေနာကးၿပီ့ ေရႊလကးစျပးက တစးကျငး့ ၇ ကဲ.. မလြလာ့ ”
ဂ္ဳိ့ က

ပစၥညး့ မ္ာ့ကုိ

ဂ္ငးဂ္ာံ

ႏြာေခါငး့ ေအာကးတညးံတညးံ

ထို့ ်ပလိုကးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက ေသခါနီ့ ငါ့တစးေကာငးလို ပါ့စပး ဟစိဟစိလုပးရငး့ ငဵု႓ၾကညးံေနတယး၇ ေနာကး ..
ဂ္ဳိ့ က နာရီအိမးကုိ ဖျငးံၿပီ့ သူ႓ဦ့ ေလ့ဆမးကုိ ်ပေနတုနး့ ဂ္ငးဂ္ာဟာ ပီတာံလကးေမာငး့ ကုိ
ဆျဲကာ ခပးလြမး့ လြမး့ ေခ၍သျာ့ၿပီ့ ေလသဵမာမာနဲ႓ ..
“ကဲ ..

ပီတာ

မြနးမြနးေ်ပာစမး့ ၇

ေကာငးမေလ့

မငး့ ဆီက

ဘယးေလာကး

လြီ့ လိုကးသလဲ ”
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ပီတာက မဆုိငး့ မတျဘဲ ..
“(၀) ေပါငးကျ ”
လို႓ ခဵ်ပငး့ သဵနဲ႓ ်ပနးေ်ပာလိုကးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက အဵတႀကိတးႀကိတးနဲ႓ ..
“နငးံအေမကလႊာ့၇

ငါလညး့

အတူတူပဲဟ၇

ဒါနဲ႓ေနပါဦ့ ၇

မငး့ မ္ကးႏြာေကာ

လကးသီ့ နဲ႓ အထုခဵရေသ့လာ့ ”
ဒါေတာံ ပီတာက နာ့မလညးတဲံပဵုနဲ႓ ..
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“ဘာေ်ပာတယး ဂ္ငးဂ္ာ”
“မငး့ မ္ကးႏြာကုိ အ႐ိုကးခဵရေသ့သလာ့လို႓ ေမ့တာ”
“ေအ့ကျ၇ ႏြာ႐ို့ ကုိ ပိတးထုတယး ”
ဟု ပီတာက ရြကးကုိ့ ရြကးကနး့ နဲ႓ ်ပနးေ်ပာလိုကးေတာံ၌တဲံ၈
***
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ဗဵုလဵုတစးလြညးံ ငါ့ပ္ဵတစးလြညးံ
ေပ့ကမး့ စျနး႓ႀကဲ်ခငး့ ဆိုတဲံ ေကာငး့ မႈ်ပဳ်ခငး့ ဟာ ပုဗၺ မုဥၥ ပရ ေစတနာသဵု့ တနး
်ပ႒ာနး့ ၿပီ့ ်ပဳတယးဆုိရငး အငးမတနး ေကာငး့ မျနး ်မငးံ်မတးပါတယး၈ အဲ .. ကုိယးက္ဳိ့ လိုလို႓၇
ကုိယးံအတျကးရဖို႓၇ ေထာငး်မငးလို႓ ရာစျနး႓တဲံ သေဘာမ္ဳိ့ လုပးရငးေတာံ အငးမတနး စကးဆုပးဖို႓
ေကာငး့ တာပဲ၇ ဥပမာ ်ပရမယးဆိုရငး တစးခါက အရကးဆိုငးတစးခုမြာ လူခ္ငး့ ခုမြ ေတျ႔ဖူ့ တဲံ
သူစိမး့ တစးေယာကးက

က္ဳပးကုိ

ေသသျာ့တဲံ

အရကးတိုကးပါရေစဆုိၿပီ့

အရကးႏြစးပကး

သူ႓အစးကုိနဲ႓

ဇျတးတိုကးတယး၇

တူလျနးလျနး့ လို႓

က္ဳပးကလညး့

အာ့နာလို႓
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ေသာကးလိုကးရတယး၇ ၿပီ့ ေတာံ ေငျတစးဆယး မရမက ေခ့္ပါေလေရာဗ္ာ၇ က္ဳပးကလညး့
အာ့နာတတးတဲံ

လူဆုိေတာံ

သညးခ္ဳဵထျငးတာပါလာ့လုိ႓

ေခ့္ေပ့လိုကးရတာေပါံ၈

ေနာကးေတာံမြာ

က္ဳပးက

အငး့ ..

သငး့ ဟာ

စဥး့ စာ့မိသဗ္၇

ဒီယုနး်မငး

ဒါေပမဲံ

အခု

ေ်ပာ်ပမယးံ ဆမးစေမာလး၇ ဂ္ငးဂ္ာဒစးနဲ႓ ပီတာရပးဆကးတို႓ ်ပဳၾကတဲံ ဒါနကေတာံ တစးမ္ဳိ့ ဗ္၇
ပညာသာ့ကေလ့

ပါတယး၇ ေ်ပာရမယးဆုိရငး

သူတို႓သဵု့ ေယာကး

စကာ့မ္ာ့ၾကတာက

စတယးဗ္၈
ဆိပးကမး့ ညေစာငးံ

အလုပးသမာ့ႀကီ့ သညး

သူ႓ထဵု့ စဵအတိုငး့

ေခါငး့ ခါခါ

လညးခါခါႏြငးံ ေ်ပာ်ပပါသညး၈
တစးခါက သူတို႓ သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကးဟာ

ပငးလယးခရီ့ က ်ပနးေရာကးစ

„ဝကးပငး့‟ ဆိုတဲံ ရပးကျကးမြာ အိမးခနး့ တစးခု ငြာ့ေနၾကတယး၈ ေရာကးစ ရကးမ္ာ့မြာေတာံ
ပုိကးဆလ
ဵ ညး့ ေထာေနၾကတုနး့ မို႓ သဵု့ ေယာကးသာ့ ညီရငး့ အစးကုိပမာ သျာ့တူ၇ စာ့တူ၇
ေသာကးတူ ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့နဲ႓ေပါံ၇ အဲ .. တစးညက္ေတာံ „ေပါံပလာ ‟ လမး့ က အရကးဆုိငး
တစးဆိုငးမြာ ပထမတစးချကးေလာကးစီ

ေသာကးၾကအၿပီ့ မြာ

ဂ္ငးဂ္ာက ပ္ငး့ ပ္ငး့ ရြိတာနဲ႓

ဆမးကုိ က္ီစာ့ဖို႓ အႀကဵတစးခုရတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ဂ္ငးဂ္ာက ဆိုငးရြငးကုိ မ္ကးစိတစးခ္ကး
မြိတး်ပၿပီ့ ဆမးဟာ ဘီယာတစးချကးကုိ မနာ့တမး့ တစးခ္ကးတညး့ နဲ႓ အၿပီ့ မေမာံႏိုငးပါဘူ့ ၈
ေဒ၍လာတစးဝကးေၾက့ ေလာငး့ ခ္ငးတယး ဆိုပါေလေရာ၈ (ဘီယာမတးချကးႀကီ့ တစးချကးက
တစးပုလငး့

ရြိသညး )

ေလာငး့ ေၾက့ေငျကုိ

ဒီေတာံ

ဆုိငးရြငးဆီမြာ

ဒါမ္ဳိ့

ေသာကးေနက္

အပးလိုကးတယး၈

ဆမးက

ဆိုငးရြငးက

စိနးလိုကးဆုိၿပီ့
ဘီယာချကးႀကီ့ ကုိ

ဆမးေရြ႔မြာ ခ္လိုကးတယး၈
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ဒီေတာံ

ဆမးဟာ

အ်မြဳပးတစီစီ

ေသားတာေဆျ
ထေနတဲံ

ဘီယာချကးႀကီ့ ကုိ

ေကာကးကုိငး

လိုကးတယး ဆုိရငးပဲ ဟုိႏြစးေကာငး မ္ကးႏြာေပ့က မခ္ဳိမခ္ဥးနဲ႓ ၿပဵဳ့စိစိ ်ဖစးေနၾကတယး၈
ဒီေတာံ ဆမးက မယဵုသကၤာ်ဖစးၿ ပီ့ ၇ မတးချကးကုိ ်ပနးခ္လိုကးတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာကုိ
“ဘာ်ဖစးေနၾကတာလဲ ”

လို႓

ေမ့လိုကးေတာံ

သူတို႓က

မငး့ မေသာကးႏိုငးေတာံဘူ့

မဟုတးလာ့လို႓ ေ်ပာၿပီ့ ရယးၾကတယး၈ ဒီေတာံ ဆမးက မခဵခ္ငးစိတး ်ဖစးလာၿပီ့ “ေအာငးမာ ..
ဘာလို႓

မေသာကးႏိုငးရမြာလဲ၇

ေဒ၍လာဝကးလညး့

ဘီယာလညး့

ရဦ့ မယး”

ဆိုၿပီ့

အလကာ့

မတးချကးကုိ

ေသာကးရဦ့ မယး၇

ေကာကးေမာံလိုကးတယး

ေငျ

ဆုိရငးပဲ

ဂ္ငးဂ္ာက ဆုိငးရြငးကုိ လြမး့ ၿပီ့ ေမ့လိုကးတယး၈
“ခငးဗ္ာ့ ႂကျကးကုိ ဘီယာစညးထဲ က္ေနတာေတျ႔ေတာံ ေသေနၿပီလာ့ဗ္ ”
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အဲဒ ီေမ့ချနး့ ကုိ ၾကာ့လုိကးရတယး ဆိုရငးပဲ ဆမးဟာ က္ညးဆနးမြနးလိုကးသလာ့
ထငးရတယး၈

သူ႓ကုိယးဟာ

ဆတးခနဲ

တျနး႓သျာ့ၿပီ့

လကးထဲက

ေလ့ငါ့က္ဳိကး

ေသာကးၿပီ့ ၿပီ်ဖစးတဲံ မတးချကးႀကီ့ ကုိ ဆတးခနဲ ခ္လိုကးတယး၈ ပါ့စပးထဲမြာ မမ္ဳိရေသ့တဲံ
ဘီယာေတျကုိ

ထျီခနဲ

ေထျ့ လိုကးၿပီ့

ေအားဂလီ

ဆနးလျနး့ လို႓

႐ဵႈ႔မဲံေနေတာံတယး၈

အဲဒ ီအခါမြာ ဂ္ငးဂ္ာက အဵံအာ့သငံးေနတဲံ မ္ကးႏြာနဲ႓ ..
“ဟ…

ဆမးရ

မငး့ ဘယးလို

်ဖစးတာလဲ၇

ခါတိုငး့ လညး့

ဘီယာ

ေသာကးေနက္ပဲဟာ၇ မငး့ ဒီလို်ဖစးတာ တစးခါမြ မေတျ႔ဖူ့ ပါဘူ့”
ပီတာကလညး့ ..
“ေအ့ေလ..

ဘီယာကုိ

ဒီေကာငးေလာကးႀကိဳကးတာ

ကမာၻ မြာ

ရိြမယးေတာငး

မထငးဘူ့ ေအာကးေမံခဲံတာ ”
ဆုိေလေတာံ ဆမးက ေဒါသနဲ႓ ်ပနးေအားတယး၈
“ႂကျကးက္ထာ့တဲံ ဘီယာေတာံ ဘယးသူမြ မႀကိဳကးဘူ့ ကျ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ဘုမသိဘမသိ အမူအရာနဲ႓ ..
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“ဟ

မငး့ ေသာကးတဲံ

ႀကဵႀကဵဖနးဖနးကျာ၇

ဘီယာထဲ

ေတျ့ မြေတျ့ တတးပေလ၇

ေသားတာေဆျ
ႂကျကးက္တယးလို႓
စညးထဲ

ဘယးသူက

ႂကျကးက္ၿပီ့ သာ့

ေ်ပာလို႓

ဘီယာကုိေရာ

ဒီဆိုငးရြငး ေရာငး့ ေနမြာလာ့ကျ၇ ေမ့ၾကညံးစမး့ ပါဦ့ ”
လမး့ ခငး့ ေပ့လိုကးေတာံ ပီတာက..
“ေအ့ေလ”
လို႓ ေထာကးခဵလိုကးၿပီ့ မြ ..
“ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစးေလ သူ႓ ေလာငး့ ေၾက့ေတာံ ႐ဵႈ့ ၿပီေပါံ”
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ဆုိၿပီ့ ဆိုငးရြငးဆီကေငျကုိ ယူလိုကးၾကတယး၈
ဒီေတာံမြ ဆမးဟာ သူတို႓ရဲ႔ ထျငးလဵု့ ကုိ သိရၿပီ့ ေဒါပျလျနး့ လို႓ ဘာ့ခနး့ တစးခုလဵု့
်ပညးံေအာငး ခုနးဆျခုနးဆျလုပးရငး့ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာကုိ ရနးေတျ႔တယး၈ ဆဲတယး က္ိနးတယး၈
ၾကာၾကာေနေတာံ

နာ့ၿငီ့ လျနးလျနး့ လို႓

သူတို႓လိုပဲ

အရကးေသာကးေနတဲံ

စစးသာ့

ႏြစးေယာကးရယး၇ ဆိုငးရြငးညီအစးကုိရယး သူ႓ကုိ ဆုိငး်ပငးဆျဲထုတးလိုကးၾကတယး၈
ဆမးဟာ

ဆုိငး်ပငးကေနၿပီ့

ေသ့တယး၈ သူတို႓လညး့

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

ပီတာ

ထျကးလာတဲံအထိ

ေစာငးံေန

ထျကးလာေရာ ဆမးက သငး့ တို႓မ္ကးႏြာေတျ ေစံေစံၾကညးံၿပီ့

သငး့ တို႓ဟာ ဘယးေလာကး ေအာကးတနး့ စာ့က္တဲံအေၾကာငး့ ၇ သငး့ တုိ႓ကုိ စကတညး့ က
နညး့ နညး့ မြ

အထငးမႀကီ့ ေၾကာငး့ ၇

ဒီေန႓ကစၿပီ့

သငး့ တို႓မ္ကးႏြာ

သငး့ တို႓ေတျကုိ

ဘယးေတာံမြ မေတျ႔လိုေၾကာငး့ အာ့ရပါ့ရ ေ်ပာၿပီ့ …
“မငး့ တို႓ကုိ ဒီတစးသကးမေ်ပာနဲ႓ ေနာကးထပး ဆယးသကးလညး့ ်ပတးတယးကျ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာံလကးကုိ ဆျဲေခ၍ရငး့ ..
“ဒါ်ဖငးံလညး့ ေကာငး့ ပါၿပီဗ္ာ၇ တာံတာ ဘုိငးံဘုိငးေပါံ၇ လာကျာ ပီတာ၇ ဒီေကာငး
တို႓ကုိ ၾကာၾကာစိတးေကာကး မေနႏိုငးပါဘူ့ ၇ ေတားၾကာ စိတးေ်ပေတာံ အိမး်ပနးလာမြာပါ ”
ေ်ပာေတာံ ဆမးက မရယးခ္ငးံ ရယးခ္ငးနဲ႓ ရယးလိုကးၿပီ့ …
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ေသားတာေဆျ

“ဘာ.. အိမး်ပနးလာမယး ဟုတးလာ့၇ မငး့ တို႓ အပုပးေကာငးေတျ ရြိတဲံေနရာကုိ
အပုပးနဵ႓ေတျ ႐ြဴ ရေအာငး ငါ်ပနးလာမယး ထငးသလာ့ ”
လို႓ဆုိၿပီ့ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ရျဵရြာစျာၾကညးံၿပီ့ တငးေကာံေကာံ
ထျကးသျာ့ေတာံတယး၈

သူဟာ

တစးလမး့ ဝငး

တစးလမး့ ထျကးနဲ႓

ရငးေမာံေမာံနဲ႓

စိတးေ်ပလကးေပ္ာကး

ေလြ္ာကးသျာ့ေနေပမယးံ ေဒါသက ေတားေတားနဲ႓ မေ်ပဘူ့ ၈
ဒါေပမဲံ

ခါတိုငး့

သဵု့ ေယာကးသာ့

တစးတျဲတျဲသျာ့ေနရာက

အခု

တစးေယာကးတညး့ ချဲထျကးလာရေတာံ ရငးထဲဟာတာတာနဲ႓ ေနာကး ညဥံးနကးလာေလေလ
ခ္မး့ ေအ့လာေလေလမို႓

အိပးရာေပ၍ ေထျ့ ေထျ့ ေႏျ့ ေႏျ့ ေလ့ေနဖို႓ ေအာကးေမံ

သတိရ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

လာတယး၈
ဒါေၾကာငးံ

ဘာ့ဆိုငး

တစးဆုိငးဝငး ၇

ေဒါသမာနးမာနကုိ

အရကးပုလငး့

တစးဝကးေလာကးနဲ႓ ေမြ္ာခ္ၿပီ့ အိမးကုိ ်ပနးလာခဲံတယး၈ အိပးခနး့ ထဲဝငးေတာံ ေမြာငးေနၿပီ၇
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာတို႓လညး့ အိပးေပ္ားေနၾကၿပီ၇ ေဟာကးသဵမ္ာ့ေတာငး ေဟာကးေနၾကေသ့၈
ဒီေတာံ၇

သူက အိပးေနသူေတျကုိ

ကုတးအ ကၤ္ီကုိ
လူတစးေယာကးရဲ႔

ခၽျတးတယး၈

ႏို႓ၿပီ့

ဝမး့ ဗိုကးေပ၍

မေႏြာငးံယြကးခ္ငးတဲံအတျကး
ဖိနပးခၽျတးဖို႓

်ဖညး့ ်ဖညး့ သကးသာပဲ

အိပးရာေပ၍

ထိုငးခ္မိရကးသာ့်ဖစးၿပီ့

ထိုငးခ္လိုကးတဲံအခါမြာ
အဲဒ ီလူက

ေငါကးခနဲ

ေခါငး့ ေထာငးထလာကာ သူ႓ကုိယးကုိ တျနး့ ထုတးေနတယး၈ ဆမး စိတးထဲမြာ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာ
တစးေယာကးေယာကး အိပးရာမြာ့ေနတာ ေအာကးေမံၿပီ့ ..
“ေဟံ .. ဒါ ငါံအိပးရာကျ၇ ဖယးစမး့”
ဟိုလူကလညး့ မဖယးဘူ့ ၇ ဒီလို တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး တျနး့ ထို့ ေထျ့ လဵု့
ေနတဲံ

အသဵၾကာ့ေတာံ

ပီတာနဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာလညး့

ႏို့ လာၿပီ့

ဖေယာငး့ တိုငးမီ့ ကုိ

ထျနး့ လိုကးတယး၈
ဒီေတာံ ဆမးဟာ သူ႓အိပးရာထဲမြာ လူစိမး့ တစးေယာကး ်ဖစးေနတာ ေတျ႔ရေတာံ
ဘာမြ

ေ်ပာမေနေတာံဘဲ

အဲဒ ီလူ

ဆဵပငးဆျဲ

အိပးရာထဲက

တျနး့ ထုတးေနေလေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက ကမနး့ ကတနး့ သူ႓လကးကုိ ဖမး့ ကုိငးတဲံၿပီ့ ..
“ေဟံ .. ဆမး မလုပးနဲ႓ေလ၇ ပီတာေရ ကူပါဦ့ ကျ”
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ေသားတာေဆျ

ေ်ပာေတာံ ပီတာကလညး့ ကူရြာပါတယး၈ သူ႓လကးေမာငး့ နဲ႓ ဆမးရဲ႔ လညးပငး့ ကုိ
ၫြစးထာ့လုိကးေတာံ

ဆမးမြာ

မ႐ြဴ ႏိုငး

မကယးႏုိငး်ဖစးၿပီ့

အိပးရာထဲက

ငနဲကုိ

လႊတးေပ့လိုကးရေတာံတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ မေက္မခ္မး့ နဲ႓ အဲဒ ီလူကုိ ေစံေစံၾကညးံၿပီ့ ..
“မငး့ က ဘယးကေကာငးလဲ၇

ငါံအိပးရာထဲ ဘာလို႓လာၿပီ့ စကးေတား ေခ၍ေနရ

တာလဲ ”
ဒီေတာံ ပီတာက..
“သူက တို႓လူငြာ့ေလ ”
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“ဘာ.. ဘာေ်ပာတယး ”
ဆမးက နာ့မလညးလို႓ ်ပနးေမ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“တို႓လင
ူ ြာ့ပါဆို၇ မငး့ က ်ပနးမလာေတာံဘူ့ ဆိုေတာံ မငး့ အိပးရာကုိ အလဟႆ
မ်ဖစးေအာငး တို႓က သူ႓ကုိ တစးည ေ်ခာကးပဲနိနဲ႓ ငြာ့လိုကးတာကျ၇ ကဲ .. မငး့ အတျကး
အိပးရာမရြိေတာံဘူ့ ၇ မငး့ ဒီံ်ပငး တစးေနရာရာကုိ သျာ့ေပေတာံ ”
ဆမးဟာ တစးမိနစးၾကာမြ္ ဘာမြမေ်ပာႏိုငးဘဲ ေၾကာငးအမး့ အမး့ ႀကီ့ ်ဖစးေနၿပီ့
ေတာံမြ …
“ေအာငးမာ.. ေအာငးမာ … ဘာရမလဲ၇ ဒီအခနး့ က ငါ စေနေန႓အထိ ငြာ့ထာ့တာပဲ၇
ငါံအိပးရာ ငါအိပးမြာေပါံ ”
ဆုိၿပီ့ လူစိမး့ ကုိ အိပးရာထဲက ဆျဲထုတးဖို႓ ေ်ပ့သျာ့်ပနးတဲံအခါ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာက
သူ႓ကုိ အတငး့ ဖမး့ ခ္ဳပး၇ ၾကမး့ ်ပငးေပ၍တျနး့ လြဲ၇ အေပ၍က ဖိထာ့ၾကၿပီ့ သဵု့ ေယာကးမြာ
ႏြစးေယာကးနဲ႓

တစးေယာကး၇

သူတုိ႓က

မြနးတယး၈

ဒါေၾကာငံး

ဆမးက

“ဆူဆူပူပူ

မလုပးေတာံပါဘူ့ ၇ အၾကမး့ မဖကးေတာံပါဘူ့ ” ဆုိမြ “ဖယးေပ့မယး” ေ်ပာေတာံ ဆမးဟာ
အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ ဆဲဆို ေရရျတးၿပီ့ အာ့မတနးလို႓ မာနးေလြ္ာံလိုကးရတယး၈
အေပါငး့ အသငး့

ေရာငး့ ရငး့ ခ္ငး့ မို႓

သနာ့သ်ဖငးံ

အခနး့ ေထာငးံက

ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက
ၾကမး့ ်ပငးေပ၍မြာ

ေစာငးတစးထညးခငး့ ၿပီ့ အိပးချငးံ်ပဳတယးလို႓ ေ်ပာတယး၈ ဆမးက မေက္နပးေပမယးံ ဘာမြ
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မတတးႏိုငးေတာံဘူ့ ၇

ေသားတာေဆျ

သူ႓ဖိနပး ခၽျတး၇ ကုတးအကၤ္ီကုိ ်ပနးဝတးၿပီ့ ေစာငးတစးထညးဆျဲလို႓

အခနး့ ေထာငးံမြာ သျာ့အိပးရရြာတယး၈
ဒါေပမဲံ ေကာငး့ ေကာငး့

အိပးလို႓မေပ္ားဘူ့ ၇

ၾကမး့ ခငး့ က ေအ့ေအ့

မာမာ၇

အိပးေနက္လညး့ မဟုတးေတာံ တလူ့ လူ့ တလျနး႓လျနး႓နဲ႓ပဲ၇ ဒါေတာငး ၾကာေတာံ ေမြ့ ခနဲ
အိပးေပ္ားသျာ့ၿပီ့
အခနး့ ထဲ

်ပနးႏို့ ေတာံ

လႈပးလႈပးရျရျ

မနကးအလငး့ ေရာငးေတာငး

အသဵၾကာ့လို႓

သမး့ ေနၿပီ၇

မ္ကးစိတစးဖကးကုိ

အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ

အသာဖျငးံၾကညးံလိုကးေတာံ

လာ့… လာ့.. ညအိပးရာထဲ အိပးတဲံငနဲက ပီတာနဲ႓ဂ္ငးဂ္ာ ခုတငးေ်ခရငး့ မြာရပးၿပီ့ သူတို႓
ေဘာငး့ ဘီ အကၤ္ီအိတးေတျကုိ ေလြ္ာကးႏိႈကး၇ အထဲေတျ႔သမြ္ ပစၥညး့ ေတျ ယူၿပီ့ သူ႓ဖိနပး
လကးကဆျဲ အသာ ေ်ခဖ္ာ့ေထာကးၿပီ့ လစးေတာံတယး၈
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ဒီတစးခါမြာ

ဘာရမလဲ၇

ဆမးက

သူ႓ေနာကးက

ထပးၾကပးလိုကးသျာ့တယး၈

ငနဲေကာငး အိမးေပ၍ကဆငး့ ၿပီ့ အိမးေရြ႔တဵခါ့မႀကီ့ ဖျငးံေနတုနး့ ဆမးက ေနာကးကေန
ဖမး့ ဆျဲၿပီ့ နာ့သယးကုိ သဵု့ ေလ့ခ္ကး ပစးတီ့ လိုကးတယး၈ ငနဲေကာငး မလႈပးႏိုငးေတာံမြ
လကးသီ့ ဆုပး်ပၿပီ့ ပါသျာ့တဲံ ပစၥညး့ ေတျကုိ ်ပနးေတာငး့ တယး၈
ေအာငးမာ
ယူတာ

ငနဲေကာငးက

မဟုတးပါဘူ့ ၇

အေတားလာသာ့၇

အလကာ့

က္ီစာ့တာပါ”

ဟုိလူႏြစးေယာကးထကးေတာငး

ပုိၿပီ့

ထညးံတယး၈

ေငျႀကိဳ့ရယး၇

ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔နာရီနဲ႓

ေလ့သြ္ီလငးနဲ႓

ေ်ခာကးပဲနိ၇

ပစၥညး့ ်ပနးေပ့ရငး့

တဲံ ဆမးကုိလညး့

ခငးပါတယးဆုိၿပီ့

ဆမးက

“သူတကယး
ေတျ႔ေတျ႔ခ္ငး့

ပစၥညး့ ေတျကုိ

ေငျသာ့က

ငနဲေကာငးရဲ႔

စုစုေပါငး့

အိတးေတျကုိ

ဆမးလကးထဲ
ဆယးံရြစးေပါငး
ေသေသခ္ာခ္ာ

ႏိႈကးၾကညးၿံ ပီ့ ေတာံမြ တဵခါ့ဖျငးံၿပီ့ ငနဲကုိ အ်ပငးဘကးကုိ ကနးထုတးလိုကးတယး၈
ေနာကး

နာရီနဲ႓ေငျေတျကုိ

သူ႓ခါ့မြာ

ပတးထာ့တဲံ

ခါ့ပတးက အိတးႀကီ့ ထဲကုိ

ေသေသခ္ာခ္ာထညးံ၇ အိမးေပ၍ ်ပနးတကးခဲံတယး၈ ဟုိႏြစးေကာငးကေတာံ ဘာမြမသိရြာဘူ့ ၇
တ႐ြဴ ့႐ြဴ ့နဲ႓ အိပးလို႓ေကာငး့ တုနး့ ၇
ေပ၍မြာပဲ

တဵု့ လဵု့ လြဲ

ဒီေတာံမြ ဆမးဟာ သူေစာေစာ က အိပးတဲံၾကမး့ ်ပငး

အိပးလိုကးတယး၇

ဒီအခ္ိနးမြာ

ဆမးံမ္ကးႏြာဟာ

ကမာၻေ ပ၍တျငး

အေပ္ားဆဵု့ အၿပဵဳ့ေတျနဲ႓ေပါံ၈
ေနာကး နဵနကးမို့ ေသာကးလို႓ ပထမဦ့ ဆဵု့ ဂ္ငးဂ္ာအိပးရာထတဲံ အခါမြာ ဆမးက
မ္ကးလဵု့ စဵုမြိတးၿပီ့ အိပးခ္ငးေယာငး ေဆာငးေနလိုကးတယး၈
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ပီတာကုိ

ႏိႈ့ ၿပီ့

ဆူညဵဆူညဵ

ေသားတာေဆျ

်ဖစးေတာံတာပဲ၇

ဒီေတာံမြ

ဆမးက

အိပးရာကလနး႓ၿပီ့

ႏို့ လာတဲံဟနးနဲ႓ …
“ဟိတးေကာငးေတျ၇

ဒီေလာကးေတာငး

မငး့ တို႓က ဘာလို႓

ဆူေနၾကတာလဲကျ၇

မငး့ တို႓လူငြာ့ လနး႓်ပဳ ႏို့ သျာ့ပါဦ့ မယးကျာ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာမြာ ညတုနး့ ကအသဵနဲ႓

လာ့လာ့မြ္

မတူေတာံဘဲ ေပ္ာံဆျဲ ဆျဲ

ေလသဵေလ့နဲ႓ ..
“ဆမး .. တို႓ပစၥညး့ ေတျေတာံ ပါသျာ့ၿပီ၇ ေငျေတျေရာပဲ ”
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ဆမးက ဘာမြမသိဟနး ထိတးလနး႓တဲံပဵုနဲ႓ ..
“ဟာ.. မဟုတးႏိုငးတာ ”
“ဟုတးပါတယးကျာ၇ ငါနဲ႓ပီတာ ရြိစုမဲံစုဟာေတျ အကုနးကုနးပါၿပီ၇ ဟု.ိ . ေချ့ သူခို့
လစးသျာ့တာ ”
“ဟငး .. နငးအိပးမကးမကးေနတာ ်ဖစးပါလိမးံမယး ဂ္ငးဂ္ာ”
ဂ္ငးဂ္ာခမ္ာ ငိုမလိုအသဵနဲ႓ ..
“အိပးမကး်ဖစးပါေစ

ဆုေတာငး့ ပါတယး

သူငယးခ္ငး့ ၇

ဒါေပမဲံ ဟုိေကာငးလညး့

မရြိေတာံဘူ့ ၇ တို႓ေဘာငး့ ဘီ အကၤ္ီအိတးေတျလညး့ ေ်ပာငးေနၿပီ ”
ဒီေတာံမြ ဆမးက အိပးရာထ မတးတတးရပးလိုကးၿပီ့ ..
“အို့ .. မငး့ တို႓ဟာက

ဘုမသိဘမသိ၇

ဘယးက

ကေလကေခ္

ေလြ္ာကးပငးံ

လာမြနး့ မြ မသိတာ၇ ကုနးတာ နညး့ ေသ့”
“သူ႓ၾကညးံရတာေတာံ

အေ်ပာအဆုိ

ရညးရညးမျနးမျနး

ရြိတာနဲ႓

တို႓ေတာငး

ေ်ပာမိေသ့တယး၇ ဒီေကာငးက မငး့ ထကး ဟုိ.. ဟု.ိ . အဲ ..”
ဆမးက သိမးေမျ႔တဲံအသဵနဲ႓ ..
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ေသားတာေဆျ

“ေ်ပာပါေလ ဆကးေ်ပာပါ၇ ငါံထကး ဘာ်ဖစးလဲ ”
“ေၾသား .. မငး့ ထကးေတာံ မရညးမျနးပါဘူ့ လို႓ ”
ဆမးက “ငါသိပါတယး ” ဆုတ
ိ ဲံ သေဘာနဲ႓ ပခဵု့ တစးဖကး တျနး႓လိုကးၿပီ့ ..
“ဟာ..

ကဵေကာငး့ ခ္ငးေတာံ

ငါက ငါံအဝတးေတျ

ဝတးအိပးမိလို႓

သီသီေလ့

လျတးသျာ့တာေပါံေနား၇ ႏို႓မဟုတးရငး ငါပါ ခါလီ်ပာလီ ေ်ပာငးဦ့ မြာ ”
ဆုိၿပီ့

သူ႓အိတးထဲက

ပုိကးဆဵေတျကုိ

တခၽျငးခၽျငး်မညးေအာငး

တမငး

လႈပးခါေနတယး၈ ၿပီ့ မြ…
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“သူလညး့

သူ႓သာ့စာ

မယာ့စာ

ရြာတာ

ေနမြာေပါံကျာ၇

သာ့ေကၽျ့ မႈ

မယာ့ေကၽျ့ မႈ၇ တစးခုပညာ ကုိယးစီပါ ဆုိေတာံ သူ႓ပညာက မငး့ တို႓လို ေကာငးေတျဆီက
အလုပးသစးဖို႓ ်ဖစးမြာေပါံ ..”
ဟုေ်ပာကာ
တမငးလုပးၿပီ့ မြ

ေနာကးတစးႀကိမး

ကုတးအကၤ္ီကုိ

ခၽျတးၿပီ့

ႏြစးႀကိမး

ပိုကးဆဵေတျကုိ

မ္ကးႏြာသစးဖို႓

အသဵ်မညးေအာငး

လုပးတယးဆုိရငးပဲ

ဂ္ငးဂ္ာက

ပ္ာပ္ာသလဲ ေရခပးေပ့တယး၈ ပီတာက ေမြာကးက္ေနတဲံ ဆပး်ပာချကးကုိ ေကာကးေပ့
တယး၈

ၿပီ့ ေတာံ

ပူပငးေသာကမရြိ

ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့

မ္ကးႏြာသစးေနတဲံ

ဆမးရဲ႔

ေက္ာကုနး့ ႀကီ့ ကုိ ႏြစးေယာကးသာ့ စိတးမခ္မး့ သာတဲံ မ္ကးႏြာေတျနဲ႓ ေင့ေမာ ၾကညးံေနရငး့
ဂ္ငးဂ္ာက စိတးပ္ကးလကးပ္ကး အသဵနဲ႓ ..
“ငါတို႓ေတာံ ငတးေပါကးတို့ ၿပီ ပီတာ”
ပီတာက သူ႓အဝတးမ္ာ့ကုိ ်ဖညး့ ်ဖညး့ ခ္ငး့ ဝတးရငး့ ..
“ေသခ္ာေပါကးေပါံကျာ ”
“ငါတို႓မ္ာ့ ကုသိုလးဆုိ့ လိုကးတာက ငတးေသေတာငး ငိုမယးံလူ ရြိပဵုမေပ၍ဘူ့ ကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာလိုကးေတာံ ပီတာက..
“ငါလညး့ အတူတူပါပဲကျာ ”
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“ဆမးကေတာံ

နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့

ေသားတာေဆျ
လျမး့ ခ္ငးလျမး့ လိမးံမေပါံ၇

သူက

တို႓ရဲ႔

တစးဦ့ တညး့ ေသာ မိတးေဆျစစး မဟုတးလာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက

ေသျ့ တို့ စမး့ သလို

ေ်ပာလိုကးေတာံ

ဆမးက

မ္ကးႏြာမြာ

ဆပး်ပာ်မြဳပးေတျ အ်ပညးံနဲ႓ လြညးံၾကညံးရငး့ ..
“မငး့ တို႓

ဘာေတျ

ေ်ပာေနၾကတာလဲ၇

မငး့ တို႓ဘာလို႓

ငတးေသရမြာလဲ၇

သေဘၤာေတျအပဵု သေဘၤာလိုကး ၾကေပါံကျ ”
“ေၾသား .. တို႓တစးေတျ „ခ္ကးစးပိစး ‟ သေဘၤာ ်ပနးထျကးေတာံမြ လိုကးၾကမယးလို႓
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သေဘာတူထာ့တယး မဟုတးလာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေညာငးနာနာအသဵနဲ႓ ်ပနးေ်ပာေတာံ ဆမးက ..
“အဲဒ ီသေဘၤာက ေနာကးသဵု့ ပတးေလာကးၾကာမြ ်ပနးေရာကးမြာကျ၇ မငး့ သိသာ့နဲ႓ ”
“ဆမးက သေဘၤာမထျကးမီ တို႓ကုိ ေငျ နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ ေခ့္မြေပါံကျ၇ ဒါမြလညး့ တုိ႓
ရဲသဵု့ ေဘား ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ တစးစုတစးေဝ့တညး့ ခရီ့ ်ပနးထျကးၾကရမြာ ဟုတးဖူ့ လာ့ ”
ဟု ပီတာက စကာ့ေခ၍ေတာံ ဆမးက ဂ္ငးဂ္ာ ေနာကးထပးပါ့စပး မဟမီ ..
“ပုိကးဆဵမေခ့္ႏိုငးဘူ့ ကျ၇ သူ႓ဟာနဲ႓သူေတာငး အႏိုငးႏိုငးရယး၇ ႏို႓ၿပီ့ ကုိယးံလူကုိေတာံ
ၾကမး့ ်ပငးေပ၍

အိပးခိုငး့ ၿပီ့

အေကာငးေတျကုိ

ေခ့္စရာ

ငါံအိပးရာထဲ

ဂ္ပို့ သူခို့ ကုိ

ပိုကးဆဵရြိလညး့

ေခ၍သျငး့ တဲံ

မေခ့္ဘူ့ ကျ၈

မိတးေဆျဆိုတဲံ

ငါံလညးပငး့ ဆိုတာ

ေခါငး့ အဵု့ မရြိဘဲနဲ႓ အိပးရလို႓ ကုိကးခဲေနတာပဲ၇ ေ်ခသလဵု့ ေတျလညး့ ႂကျကးတကးေတာံမတတး
ေအ့လို႓ ”
ဆမးက သူေ်ပာခ္ငးရာ ေ်ပာၿပီ့ သီခ္ငး့ ေလ့ တေအ့ေအ့နဲ႓ အဝတးအစာ့လဲၿပီ့
မနကးစာစာ့ဖို႓ ထျကးသျာ့ေတာံတယး၈ သူစာ့ေနက္ စာ့ေသာကးဆုိငးေရာကးလို႓ ၾကကးဥနဲ႓
ဝကးေပါငးေ်ခာကးေၾကားကုိ ဟဲေတာံမယး လုပးကာရြိေသ့၈ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာက ေရာကးလာၿပီ့
သူေမံက္နးခဲံတဲံ လကးကုိငးပဝါေလ့ကုိ ကမး့ ေပ့ရငး့…
“မငး့ လကးကုိငးပဝါ လိုလိမးံမယးထငး လို႓ ”
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ေသားတာေဆျ

ပီတာရဲ႔ စကာ့ဆဵု့ ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“တို႓ ယူလာေပ့တာ၇ မငး့ မနကးစာကုိ ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံတနး့ တနး့ စာ့ပါေစဆုိတဲံ
ေစတနာနဲ႓ေပါံကျာ ”
ဆမးက လကးကုိငးပဝါကုိ လြမး့ ယူလိုကးတယး၈ ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘူ့ ၇ ဒါနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
ပီတာက အနာ့မြာ ေယာငးေပေပ လုပးေနၾကေသ့တယး၈ ဆမးက တိုဏ ြိဘာေဝ သူ႓ဟာသူ
စာ့ေနတယး၈

ေနာကးေတာံ

အေၾကာငး့ မထူ့ တာနဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာေရာ

ပီတာေရာ

အသာေနာကးဆုတးသျာ့ၾကတယး၈
ဆမးက

စာ့ေသာကးၿပီ့

ဆုိငးက

ထျကးလာေတာံလညး့

အဲဒ ီႏြစးေကာငးဟာ
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ေနာကးက ကပးပါလာၿပီ့ စကာ့ေရာေဖာေရာ လုပးတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာက…
“ဆမး .. မငး့ မနကးစာစာ့ၿပီ့ အစာေၾကေအာငး လမး့ ေလြ္ာကးမလို႓လာ့ ..”
ဆမး က ခပးတညးတညးပဲ၈
“ဘယးမြ လမး့ မေလြ္ာကးဘူ့ ကျ၇ ညကမငး့ တို႓ ႏြိပးစကးထာ့လို႓ အိပးပ္ကးေနတာ၇ ခု
အိပးခ္ငးေနၿပီ၈ အိမး်ပနးၿပီ့ အိပးေတာံမလို႓ ”
ဆမးက

သူေ်ပာတဲံအတိုငး့ ပဲ

အိမး်ပနးၿပီ့

အိပးလိုကးေတာံ

ေန႓လညး

တစးနာရီထိေအာငးပဲ၈ ဒါေတာငး ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ကုိလာၿပီ့ လႈပးႏို့ တဲံအတျကး ႏို့ ရတာ၈ ဒါေပမဲံ
ႏိႈ့ သူကုိ ေက့္ဇူ့ မတငး ေဒါပျပျနဲ႓ …
“ဘာလို႓ ႏိႈ့ ရတာလဲကျ၇ ဘာကိစၥရြိလို႓လဲ ”
“ေန႓လညးစာ စာ့ခ္ိနး ေရာကးၿပီေလ၇ မငး့ ဆာမ္ာ့ ဆာေနမလာ့လို႓ပါ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေလခ္ဳိေသျ့ ေသားလညး့ ဆမးက ခပးမာမာပဲ၈
“ငါ

ဘာေန႓လညးစာမြ

မစာ့ဘူ့ ၇

လာ႐ႈပးမေနစမး့ နဲ႓

မငး့ တို႓ဘာသာ

မငး့ တို႓

သျာ့စာ့ေခ္”
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လို႓

ေဟာကးလႊတးၿပီ့

ေသားတာေဆျ

ေခါငး့ ၿမီ့ ၿခဵဳၿပီ့

်ပနးအိပးေနလိုကးတယး၈

သညးလိုနဲ႓

သူ႓ေဘ့နာ့မြာရြိတဲံ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာတုိ႓ႏြစးေယာကး တစးေယာကးနဲ႓ တစးေယာကး သူတို႓
ဘယးေလာကး

ဆာေနၾကၿပီ

်ဖစးေၾကာငး့

တီ့ တို့

ေ်ပာေနၾကေတာံ

ဆမးဟာ

နာ့မခဵႏိုငးေတာံတဲံပဵုနဲ႓ အိပးရာက လူ့ လဲထ အဝတးအစာ့ ်မနး်မနးလဲၿပီ့ အ်ပငးထျကးဖို႓
်ပငးရငး့ က..
“ေဟံေကာငးေတျ၇

ငါခု ေန႓လညးစာ သျာ့စာ့မလို႓ တစးခုေတာံ ေ်ပာခဲံဦ့ မယး၈

ေဟာဒီမြာ ငါံမြာ လကးကုိငးပဝါ ပါၿပီ့ သာ့ ဘယးသူမြ လိုကးေပ့စရာ မလိုဘူ့ ”
ဆမးဟာ

သူစာ့ေနက္

ထမငး့ ဆိုငးသျာ့ၿပီ့

ၾကကးသျနးဥႀကီ့ နဲ႓

အမဲသာ့

်ပဳတးေၾကား၇ ေထာပတးနဲ႓ ေပါငးမုနး႓ကုိ ဘီယာနဲ႓ စတိုငးက္က္ ေလျ့ ရငး့ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာတို႓
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လိုကးလာမလာ့လို႓ လညးတဆနး႓ဆနး႓ ေမြ္ားၾကညးံေနေပမယးံ လိုကးလာၾကတာ

မေတျ ရ
႓

ေသ့ေတာံ စာ့လို႓တယးၿပီ့ အရသာ မေတျ႔လြဘူ့ ်ဖစးေနတယး၈
ဒါေပမဲံ

ၾကာၾကာ

မဆုိငး့ လိုကးရပါဘူ့ ၈

ဟုိ

ႏြစးေကာငး

တကးသုတး႐ုိကး

လိုကးလာတာ ်မငးရေတာံမြ ေက္နပးသျာ့ၿပီ့ ..
“ေအာငးမာ

မငး့ တို႓ႏြစးေယာကးက

က္ာ့လိုကးလာတာ

က္ေနတာပဲ၇

ဘာမ္ာ့

ဒီေလာကး အေရ့ႀကီ့ လာၾကတာတုနး့ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာကေတာံ ေဟာဟဲလိုကးလို႓ ေလကုိ တဖူ့ ဖူ့ မႈတးရငး့ ဂ္ငးဂ္ာက..
“တို႓မ္ာ့ လမး့ ်မနး်မနးကေလ့ ေလြ္ာကးၾကတယး ”
“ဆာတာေလ့မ္ာ့ သကးသာမလာ့လို႓ ”
ပီတာက
တေကာကးေကာကး
ၾကညးံေနၿပီ့ မြ

ဆကးေ်ပာတယး၈
လိုကးေနၾကတာကုိ

ဘီယာတစးပုလငး့

ဒါေပမဲံ

ဆမးက

ဂ႐ုုမစိုကး၇

သေဘာမက္သလို

ေနာကးထပး

မြာ်ပနးတယး၈

သူ႓ေနာကး

မ္ကးေမြာငးၾကဳတး
ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့

စိးမးေ်ပနေ်ပ၈
သူ စာ့လို႓ေသာကးလို႓ၿပီ့ မြ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာတို႓ မ္ကးႏြာကုိ မၾကညးံဘဲ စာ့ပျဲထို့ ကုိ
လြမး့ ၿပီ့ ..
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“ေဟံ.. ေဟာဒီႏြစးေကာငးကုိ

ေသားတာေဆျ

ဘီယာပုိငးံ ပုလငး့ တစးလဵု့ စီနဲ႓ ေပါငးမုနး႓နဲ႓

ဒိနးခဲ

တစးပျဲစီ ေပ့လိုကးပါ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
မတူေသားလညး့

ပီတာမြာ

ဤမြ္ေလာကးကေလ့ကုိ

ဘာမြမတတးႏိုငးေတာံလို႓

ေက္နပးႏြစးသိမးံၾကဟနး

ခပးေထျေထျ ရြိေနၾကစဥး ဆမးက သူတို႓ကုိ

ေ်ပာငးေခ္ားေခ္ားၿပဵဳ့ ရငး့ “မြတးထာ့ၾက ကုိယးံလူတို႓၇ ငါက ငတးေနတဲံလူေတျကုိ

သိပးသနာ့တတးတယး

မၾကညးံရကးဘူ့ ”
လို႓ ေ်ပာၿပီ့ ေကာငးတာစာ့ပျဲမြာ ေငျသိမး့ ေနတဲံ ေကာငးမေလ့ေရြ႔ ဒဂၤါ့တစး်ပာ့ကုိ
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ဖ္တးခနဲ ေပ့လိုကးတယး၈ ဒီမိနး့ ကေလ့က သူ႓လကးေခ္ာငး့ ေတျမြာ အေပါစာ့ လကးစျပးေတျ
အမ္ာ့ႀကီ့

ဝတးထာ့ၿပီ့

ဆမးံမ္ကးႏြာကုိ

ဆဵပငးနကးနကးနဲ႓

ေလ့စာ့တဲံ

အမူအရာနဲ႓

ကုိယးံအက္ဳိ့ ေအာငး တတးေၾကာငး့ ၇

ခုတေလာ

ခ္စးစရာေလ့ပါပဲ၈
ၾကညးံၿပီ့

ကေလ့မေလ့က

သူတစးပါ့အက္ဳိ့ ေဆာငး

ဒီလို စာ့ရမဲံ ေ်ခသလဵု့

အိမးတိုငးေတျ

ေပါမ္ာ့ေၾကာငး့ ၇ ဆမးနဲ႓ အာေန့ဂ္ာေန့ အ်ပနးအလြနး ေ်ပာေနလိုကးၾကတာ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

ပီတာမြာ စာ့ရေသာကးရ အပငး့ အဆိပးလို မ္ဳိမက္ဘဲ ရြိၾကတယး၈
အဲဒ ီတုနး့ ဆမးကေတာံ

သဵု့ ပဲနိတနး အေကာငး့ စာ့ ေဆ့်ပငးလိပးတစးလိပးကုိ

ဟနးပါပါခဲၿပီ့ သူ႓ေရာငး့ ရငး့ ေတျ ငတးငတး်ပတး်ပတး စာ့ေသာကးေနၾကပဵုကုိ ပီတိ်ဖစးစျာ
ၾကညးံရငး့

ေစတနာပုိလာဟနးနဲ႓

ဝကးအူေခ္ာငး့ သျတးေပါငးမုနး႓

တစးလဵု့ စီ

စာ့ပျဲထို့ ကုိ

သူတို႓အတျကး

ေနာကးထပး

ဆုိငးထဲက

ခပးႂကျာ့ႂကျာ့

ေပ့ဖို႓ေ်ပာၿပီ့

ထျကးသျာ့ေတာံတယး၈
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာက သူတို႓ေရြ႔ လာခ္တဲံ ဝကးအူေခ္ာငး့ သျတး ေပါငးမုနး႓ရြညးႀကီ့ ကုိ
ဆတးခနဲ

ေကာကးကုိငးၿပီ့

ပလုတးပေလာငး့ စာ့ရငး့

ဆမးေနာကးက

အေ်ပ့ကေလ့

လိုကးသျာ့ၾကၿပီ့ သူတို႓ကုိ ေငျေၾက့ ကေလ့ နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့စီေခ့္ဖို႓ ေတာငး့ ပနးတို့ လြ္ဳိ့
ၾကတယး၈
“မငး့ ေငျကုိ ဆကးဆကး ်ပနးေပ့ပါံမယးကျာ၇ တို႓အေၾကာငး့ မငး့ သိသာ့နဲ႓ ”
သို႓ေသား ဆမးက သူတို႓ ေပ္ာံသေလာကး တငး့ မာစျာ …
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ေသားတာေဆျ

“အာ.. မေခ့္ႏိုငးပါဘူ့ ၇ မငး့ တို႓အေၾကာငး့ ငါသိတာေပါံ၇ ကုိယးံမြာရြိတဲံေငျေတာငး
လဵုေအာငး မသိမး့ဆညး့ ႏိုငးၾကတာဘဲ၇ ခို့ မယးံေကာငးေတာငး အိမးကုိ ပငးံလာၾကေသ့တယး၈
ဒီေလာကး အသဵု့ မက္တဲံ အေကာငးေတျ၇

ငါလိုဆငး့ ရဲသာ့က မငး့ တို႓လို သေဘၤာသာ့

အငတးအ်ပတးေတျကုိ ဒီေလာကး ်ပဳစုေကၽျ့ ေမျ့ ရငး ေတားေရာေပါံကျာ ”
သို႓ေသား ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာက မေလြ္ာံေသ့၈ လကးဝါ့ေလ့ေတျ တ်ဖနး႓်ဖနး႓နဲ႓ ႏႈတက
း
တဖျဖျ လုပးေနၾက်ပနးသ်ဖငးံ ..
“ေတား..

ေတား

မငး့ တို႓တစးေတျအသဵ

ငါနာ့မၾကာ့ခ္ငးဘူ့ ၇

ငါံေနာကးလညး့

ေချ့ ဝဲစာ့ေတျလို တစးေကာကးေကာကး ေလြ္ာကးလိုကးမေနၾကနဲ႓၇ ေန႓ခငး့ က္ရငး „ဘေရာငး့ ‟
လကးဖကးရညးဆုိငးမြာ ငါသျာ့လကးဖကးရညးေသာကးမယး၇ ေသာကးခ္ငးၾကရငး အဲဒ ီအခ္ိနးကုိ
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လာခဲံၾက၇ ဒါပဲ.. ဘာ.. ဘာ ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ က ငါံကုိ ဘယးလိုေခ၍လိုကးတယး ”
အေၾကာငး့ မြာ

ဂ္ငးဂ္ာက ဆမးကုိ စကာ့သဵု့ လဵု့ တိတိ အယုတၱ

အနတၱေတျ

ေ်ပာလုိကးသ်ဖငးံ ပီတာက သူ႓ကုိ အတငး့ တျဲေခ၍သျာ့ရေတာံတယး၈ သို႓ေသား ေန႓ခငး့ ေတာံ
သူတို႓ခမ္ာ

ငါံဝမး့ ပူဆာ

ေရာကးလာၾကရရြာတယး၈

မေနသာဘဲ
ဒါေပမဲံ

ေတားေတားေလ့ၾကာေတာံမြ
ေ်ပာလိုကးမိတာ

ေမံသျာ့လို႓

ဆမးခ္ိနး့ တဲံ

ဆမးကုိေတာံ

အေကာငး့ စာ့

ဘေရာငး့ လကးဖကးရညးဆုိငးကုိ

ေရာကးေရာကးခ္ငး့

မေတျ႔ရေသ့၈

ေဆ့်ပငး့ လိပးႀကီ့ ခဲၿပီ့

ေနာကးက္တဲံအေၾကာငး့

ေ်ပာၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

သငး့ တို႓ကုိ
ပီတာတို႓ကုိ

လကးဖကးရညးနဲ႓ မုနး႓မ္ာ့ တိုကးေကၽျ့ ရငး့ ဆုိငးရြငးနဲ႓ စာ့ပျဲထို့ မေလ့အာ့ ဒီေကာငးေတျ
ငတး်ပတးၿပီ့

စာ့စရာမရြိလို႓

ႂကျာ့ေန်ပနးတယး၈

သူက

ေကၽျ့ ေမျ့ ထာ့ရတဲံအေၾကာငး့

အသာ့ယူၿပီ့

ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက စာ့လကးစပနး့ ကနးနဲ႓ ဆမးကုိ လြမး့ ေပါကးမယး

တကဲကဲလုပးေနလို႓ ပီတာက မနညး့ ဆျဲထာ့ရတယး၈
အဲဒ ီညမြာ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ သဵု့ စရာလညး့ မရြိေတာံ သျာ့စရာ ေနရာလညး့
မရြိေတာံဘဲ ခပးေစာေစာ အိပးရာဝငးၾကရေတာံတယး၈ ဆမးကေတာံ ညသနး့ ေခါငးေက္ားမြ
်ပနးလာၿပီ့

သူသျာ့ၾကညးံတဲံ

႐ုပးရြငးေကာငး့ ေၾကာငး့

ဘာညာနဲ႓

ေ်ပာေနတာ

နာ့မေထာငးခ္ငးဘဲနဲ႓ ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာ ၾကာ့ေနၾကရေသ့တယး၈
ေနာကးတစးေန႓ မနကးက္ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ ေလာေလာဆယးထျကးမယးံ
သေဘၤာမ္ာ့ရြိရငး တစးခါတညး့ လိုကးသျာ့ဖို႓ ဆိပးကမး့ ေလြ္ာကးၿပီ့ စဵုစမး့ ၾကတယး၈ ဒါေပမဲံ
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တစးစီ့ မြ

မရြိေတာံ

ေသားတာေဆျ

စိတးပ္ကးလကးပ္ကးနဲ႓

အိမး်ပနးလာၿပီ့

ဆမး

ညြဥး့ ဆဲသမြ္

ခဵၾကရ်ပနးတယး၈
ဆမးက

သူမသိဘဲ

ေသသညးံတိုငးေအာငး

ဘာမြ

ေလြ္ာကးမလုပးဖို႓၇

အငတးထာ့မယးလို႓

လုပးရငး

သငး့ တို႓ကုိ

ႀကိမး့ ဝါ့တယး၈ အဲဒ ီတစးေန႓တာလဵု့

ပီတာနဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာကုိ အ်ပစးရြာေနတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ႏြပးေတျ လကးကုိငးပဝါနဲ႓ မသုတးဖို႓၇ ပီတာက
အစာ့အစာ့တုနး့ ပါ့စပးက ပ္တးပ္တး ပ္တးပ္တး မ်မညးနဲ႓ စသညး်ဖငးံေပါံ၈
ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓ကုိယးဟာ

ေဒါထေနတဲံ

ဖာ့်ပဳတးႀကီ့ တစးေကာငးလို ပျပျလာတာ ေပါကးကျဲထျကးေတာံမတတးဘဲ၈

ဒီလိုနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
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ပီတာဟာ

ဆမးကုိ

တစးပတးေလာကး

ေဒါပျလျနးလျနး့ လို႓
ဆမးရဲ႔

ညစာပါစာ့ေသာကးၿပီ့

ဆုိငးက

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ညာမေ်ပာနဲ႓

ဘာမေ်ပာ

အႏြိပးစကးကုိ

ထျကးလာၾကရာမြာ
မနီ့ မေဝ့မြာ

ခဵေနရတုနး့

တစးညေန

လမး့ ေကျ႔တစးခုေရာကးေတာံ
်မငးရတဲံ

လူတစးေယာကးေနာကး

အတငး့ ေ်ပ့လိုကးသျာ့ ၿပီ့ မီတယးဆုိရငးပဲ၇ ဒီလူရဲ႔ ရငးဘတးက အကၤ္ီစဆျဲၿပီ့ နာရငး့ ကုိ
ဘယး်ပနးညာ်ပနး ထို့ ေတာံတယး၈
ဆမးနဲ႓ ပီတာက သူတို႓ အနီ့ ေရာကးလာေတာံ ဆျဲဖ္နးရငး့ ဆမးက “ေဟံ.. ေဟံ ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ ဘာလို႓ လုပးတာလဲကျ ”
“မငး့ ၇ မ်မငးဘူ့ လာ့ကျ၇ တို႓ေငျ ဗုနး့ ေ်ပ့တဲံ အေကာငး ”
ဒီေတာံမြ
ဝငးေဆားေတာံတယး၈

ပီတာလညး့

မြတးမိၿပီ့

အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ

ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာ

ဆမးံရငးထဲတျငးေတာံ

ေအားရငး့

သူပါ

တဒိနး့ ဒိနး့ နဲ႓ ကုလာ့ဘုရာ့

လြညးံေနၿပီေပါံ၈ ဒါေပမဲံ ဣေႁႏၵဆညးၿပီ့ …
“ဟ.. ဘယးဟုတးရမြာလဲ၇

ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ မူ့ ေနၿပီထငးတယး၇ မငး့ တို႓ဟာကလညး့

ဘီယာေလ့ တစးချကးစီေလာကးနဲ႓လညး့ မူ့ ၾကတာပဲကုိ၇ မငး့ တို႓ လူမြာ့ေနၿပီထငးတယး ”
“ေအာငးမာ

ဘယးက

မြာ့ရမြာလဲ၇

ဒီမ္ကးႏြာႀကီ့ ကုိ

ေချ့ စာ့ထာ့ေတာငး

မြတးမိတယးဟ၇ ဘယးံႏြယး ငါလုပးတဲံအလုပး ငါမမြတးမိဘဲ ရြိပါံမလာ့ ”
ဆမးံအသဵက မသိမသာ တုနးေနၿပီ၇ ဒါေပမဲံ ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့ ခပးမာမာေလသဵနဲ႓ ..
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ေသားတာေဆျ

“ေဟံေကာငးေတျ ေတားဆုိ ေတားၾကေတာံကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ

ဆမးကုိ

လဵု့ ဝ

ဂ႐ုမထာ့ေတာံဘဲ၇

ငနဲေကာငးကုိသာ

ေဆားရငး့ ႏြကးရငး့ က ပီတာကုိ ပုလိပးသျာ့ေခ၍ဖို႓ ေ်ပာတယး၇ ဒီေတာံ ငနဲက လကးကေလ့
တကာကာနဲ႓ ..
“မလုပးပါနဲ႓ေတာံ

အစးကုိရာ၇

အစးကုိတို႓

ပစၥညး့ ေတျလညး့

်ပနးရၿပီ့ ေနမြပဲ၇

ကၽျနးေတားံ ကုိယးကုိ ဒီေလာကးလုပးရမြ ေက္နပးၾကပါေတာံ၇ ပုလိပးလညး့ မေခ၍ပါနဲ႓ေတာံ၇
ရြိႀကီ့ ခို့ ပါရဲ႔”
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ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပုိမိုေဒါပျလို႓ ..
“ဘာ..

ဘာ

ငါတို႓ပစၥညး့ ေတျ

ဘယးမြာ်ပနးရလို႓လဲ၇

ပလီစိေခ္ာကးခ္ကးေတျ

ေ်ပာမေနနဲ႓ေနား၇ နငးံကုိယးကုိ တစးစစီ ဆုတးၿဖဲပစးမယး နာ့လညးလာ့ ”
ငနဲေကာငးက တဵု့ လဵု့ လဲေနရာက ႀကိဳ့စာ့ထထိုငးၿပီ့ ဆမးကုိ လကးညြိဳ့ထို့ ်ပရငး့..
“သူ ်ပနးယူသျာ့ပါတယးဗ္ာ၇ ဘုရာ့စူ့ ပါေစံ၇ အဲဒ ီမနကးက သူ ကၽျနးေတားံေနာကး
ဆငး့ လိုကးလာၿပီ့ ၇

ခငးဗ္ာ့နာရီေတျ၇

ေငျေတျေရာ

အာ့လဵု့

်ပနးယူသျာ့ပါတယး၇

ေမ့ၾကညးံပါ”
“ဘာေ်ပာတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာက ၿပိဳငးတူေမ့လိုကးၾကတယး၈ ဒီေတာံ ဟုိငနဲေကာငးက ..
“မယဵုရငး သူ႓အိတးေ တျထဲ ႏိႈကးၾကညးံၾကပါလာ့ဗ္ ”
ဒီအခ္ိနးမြာ ဆမးက ႐ုတးတရကး လစးေ်ပ့ဖို႓ စိတးကူ့ ေပမယးံ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာက
သူ႓ထကးလ္ငးတာမို႓

လကးတစးဖကးတစးခ္ကးစီ

ခ္ဳပးထာ့မိၿပီေလ၈

ဒီေတာံမြ

ဆမးက

မခ္ိသျာ့ၿဖဲကေလ့ ရယးရငး့ ..
“ဟဲဟဲ .. ဟဲဟဲ သူငယးခ္ငး့ တို႓ရာ မငး့ တို႓ကုိ ငါက ေနာကးတာပါကျာ၇ မငး့ တိက
ု႓
ငါံကုိ စေနာကးတာကုိ့ ကျ၇

ဒီညမြာ အ်ဖစးမြနးကုိ ေ်ပာေတာံမယးံ

ဆဲဆဲပါ၈ မငး့ တို႓ကုိ

ငါၾကာရြညး မၫြဥး့ ရကးပါဘူ့ ကျာ၇ မိတးေဆျသူငယးခ္ငး့ အရငး့ ႀကီ့ ေတျပဲ၇ ဟဲ ဟဲ ဟဲ”
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သို႓ေသား

ဂ္ငးဂ္ာက

ဘာမြ်ပနးေ်ပာ

ေသားတာေဆျ
မေနေတာံဘဲ

ဆမးနဲ႓

ဟုိငနဲေကာငးကုိ

လညးကုပး တစးဖကးတစးခ္ကးစီ ကုိငးၿပီ့ ၇ အိမးကုိ ဆျဲေခ၍လာခဲံတယး၈ အိမးထဲေရာကးေတာံ
အခနး့ တဵခါ့ပိတးၿပီ့ ဆမးံ တစးကုိယးလဵု့ ကုိ ခၽျတးရြာတယး၈ ဒီေတာံမြ ဆမးံ ခါ့ပတးအိတးထဲက
သူ႓ရဲ႔ ေငျႀကိဳ့နာရီနဲ႓ ေငျသာ့ (ှ၄) ေပါငး (၂) သြ္ီလငးနဲ႓ အေႂကျအခ္ဳိ႔သာ ေတျ႔ရတယး၈
ဒီေတာံ မ္ကးလဵု့ ၿဖဲၿပီ့ ..
“ေဟံ ငါနဲ႓ပီတာမြာ ေငျ (၆) ေပါငးေက္ားစီ ရြိတာကျ၇ က္နးတာေတျေကာ ..”
ဆမးက မ္ကးႏြာငယးေလ့ႏြငးံ ..
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“ငါ.. ငါံမြာရြိတာ အကုနးပါပဲကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက မယဵုလို႓ ဆမးရဲ႔ ေ်ခစျပးေတျပါ ခၽျတးရြာတယး၈

ဘာမြ ေနာကးထပး

မေတျ႔ရေတာံ ရြိတဲံေငျကုိ ပီတာနဲ႓ တစးေယာကးတစးဝကးစီ ချဲယူၾကတယး၈ ဒီေတာံ ဆမးက ..
“ေဟံ ငါံလညး့ ေပ့ဦ့ ေလကျာ၇ သဵု့ စု ချဲမြေပါံ”
“ေအာငးမာ .. လာ.. လာ ခ္ညးေသ့၇ ဘာေၾကာငးံ သဵု့ စုချဲရမြာလဲ ”
“ဒီအထဲမြာ ငါံပုိကးဆဵလညး့ ပါေသ့တာကုိ့ ”
“အို တို႓ေငျ (၆) ေပါငးစီေတာငး မ်ပညးံတာကုိ့ ”
“မငး့ တို႓ကုိ ငါဆယးရကးေက္ားႀကီ့ ေတာငး ေကၽျ့ ခဲံရတာကုိ့ ”
“ဒီလို ေစတနာထာ့ၿပီ့ ေကၽျ့ ေမျ့ ခဲံတဲံဟာကုိ ေက့္ဇူ့ တငးပါတယးဗ္ာ ”
ဂ္ငးဂ္ာကေ်ပာေတာံ ပီတာကပါ..
“ငါကလညး့ အဲဒ ါကုိ သာဓု အႏုေမာဒနာ ေခ၍ပါတယးကျာ၇ မငး့ ပဲ လူတကာကုိ
ငါတုိ႓ငတး်ပတးေနလို႓

မငး့ က

ေကၽျ့ ရတာလို႓

အတိအလငး့

ေၾကညာခဲံၿပီပဲ၇

ဒီေတာံ

အဲဒ ါေတျက မငး့ ပုိကးဆဵနဲ႓ ေကၽျ့ တာေပါံ ”
လို႓ ခ္ကးက္လကးက္ ်ပနးေ်ပာေတာံ ဆမးခမ္ာ မ႐ြဴ ႏိုငး မကယးႏင
ို း ်ဖစးၿပီ့ …
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ေသားတာေဆျ

“ငါံကုိ သနာ့ေသာအာ့်ဖငးံ နညး့ နညး့ ေတာံ ်ပနးေပ့ပါဦ့ ကျာ ”
“တစးပဲနိေတာငး မေပ့ႏိုငးဘူ့ ၈ ေတားတနးတိတး ”
ဆိုၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာက ဟုိ ငနဲေကာငးကုိ လညးကုပးက ဆျဲေခ၍သျာ့ကာ ..
“မငး့ အမႈ ၿပီ့ ၿပီ”
ဆုိၿပီ့ တဵခါ့ေပါကးက ကနးထုတးလိုကးတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ ပီတာနဲ႓ တစးေယာကးခါ့
တစးေယာကးဖကး

သီခ္ငး့ ေတျ

ေလြ္ာကးကၾကတယး၈

ေပါကးတတးကရဆုိၿပီ့

ဆမးကေတာံ

သူ႓ကုိယးကုိ

ေဝါံလးဒ နး႓စးကုိ
တိုကးမိမြာစို့ လို႓

ခနး့ လဵု့ ်ပညးံ
ခုတငးေပ၍မြာ
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ငုတးစိကေလ့ တကးၿပီ့ ထိုငးေနရြာတယး၈
သူတို႓ဟာ နာရီဝကးေလာကး မနာ့တမး့ ကၾကလို႓ ေမာသျာ့ေတာံမြ ခုတငးေပ၍မြာ
တစးေယာကးပခဵု့
ရယးၾကတယး၈

တစးေယာကးဖကး ၿပီ့
ေနာကးေတာံမြ

တို့ တို့ တို့ တို့ နဲ႓

တ်ဖညး့ ်ဖညး့ နဲ႓

ေ်ပာၾကတယး၈

သူတို႓အသဵ

တချီ့ ချီ့ နဲ႓

က္ယးက္ယးလာၾကၿပီ့ ၇

ဆမးၾကာ့ရတာကေတာံ ပီတာက ..
“ေဟံ .. ဂ္ငးဂ္ာ မနကးစာက သဵု့ ပဲနိ၇ ညစာက ခုနစးပဲနိ၇ လကးဖကးရညးက သဵု့ ပဲနိ၇
ဘီယာက

တစးပဲနိ၇

ေဆ့်ပငး့ လိပးက

တစးပဲနိဆုိေတာံ

အာ့လဵု့

စုစုေပါငး့

ဘယးေလာကးက္သလဲကျ ”
“တစးသြ္ီလငးနဲ႓ သဵု့ ပဲနိကျ ”
“ဟာ ဒါဆုိ တို႓မ္ာ့ သူ႓ဆီက ်ပနးရတဲံေငျနဲ႓ ်မတးေသ့တာေပါံ ”
“ေအ့ အဲဒ ီ အ်မတးထဲက တို႓သေဘၤာ မတကးရမခ္ငး့ သငး့ ကုိ တို႓က မေသ႐ဵု
မသဒၶါေရစာ ေကၽျ့ ထာ့ရဦ့ မယးကျ ”
“ေအာငးမာ ..

ငါက

ငတး်ပတးေနတဲံ

ဆငး့ ရဲသာ့

တစးေယာကး

သနာ့လို႓

ေခ၍ေကၽျ့ ထာ့ရတာလို႓ ေ်ပာရဦ့ မြာကျ ”
“အိုေကကျာ၇ အိပးစို႓ သူငယးခ္ငး့ ”
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ေသားတာေဆျ

“ေအာ႐ိုကး၇ ဂျတးႏိုကး ဂ္ငးဂ္ာ”
“ဂျတးႏိုကး ပီတာ”
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ေသားတာေဆျ
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ေသားတာေဆျ

ဘိုနီယိုကၽျနး့က လူ႐ိုငး့
“စကာ့မစပး ေလာကမယး ေငျမ္ာ့ အေရ့ပါပဵုကုိ ေ်ပာရမယးဆုိရငး ..”
ဆိပးကမး့ ညေစာငးံ အဘို့ အိုသညး အနီ့ ရြိ ေသတၱာချဵေ ပ၍ ထိုငးရငး့ သူ႓အေဖားအာ့
စကာ့စလိုကးသညး၈
“က္ဳပးတုိ႓

ဆငး့ ရဲသာ့ေတျမြာ

ခုထကး

ေငျေလ့

နညးန့ညး့ ပါ့ပါ့

ပုိၿပီ့

ရြိလာၾကမယးဆုိရငး ေလာကႀကီ့ မြာ ဒုစ႐ိုကးမႈခငး့ ေတျ လဵု့ လဵု့ ႀကီ့ ေပ္ာကးမသျာ့ေတာငး
အတနးအသငးံေတာံ ေလ္ာံေပါံသျာ့ေပလိမးံမယး ”
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အဘို့ အိုသညး တစးဆကးတညး့ ေ်ပာလိုကးရသ်ဖ ငးံ ေမာသျာ့ဟနး်ဖငးံ စကာ့ကုိ
ေခတၱနာ့လိုကးကာ သူ႓အိတးကပးထဲမြ ေဆ့ဘူ့ ကေလ့ကုိ ထုတး၊ ေဆ့ရျကးႀကီ့ တစးဖဲံကုိ
တယုတယႏြငးံ

ပါ့စပးထဲ

ထို့ သျငး့ လိုကးၿပီ့

တစးဖကးေဗာတဵတာ့ဆီသို႓

တ်ဖညး့ ်ဖညး့

ခ္ဥး့ ကပးလာေသာ ပငးလယးသေဘၤာႀကီ့ ကုိ လြမး့ ေမြ္ား ၾကညးံ႐ႈေနရာမြ သူ႓အေဖားဘကး
်ပနးလြညးံလ္ကး ..
“ဟုတးတယးေလ၇
ညာတယး၇

သတးတယး၇

ေငျလိုလို႓ပဲဗ္၇

ဒီေလာကႀကီ့ မြာ လူေတျဆုိ့ တယး၇
ခို့ တယး၇

က္ဳပးေတျ႔ဖူ့ တဲံ

ဘယးေတာံမြ

ဝြကးတယး

ဆုိတာေတျရဲ႔

လူလိမးတစးေယာကးဟာ်ဖငးံ

ပုိကးဆဵမရြိဘူ့ ဗ္၇

ဒါေပမဲံ

မိုကးတယး၇ လိမးတယး၇
အေၾကာငး့ ရငး့ ခဵေတျက
ၾကညးံလိုကးရ ငး

စာ့ခ္ိနးတနးစာ့ရ

သူ႓မြာ

ေသာကး ခ္ိနးတနး

ေသာကးရေအာငးေတာံ သူ ဖနးတီ့ ႏိုငးတယးဗ္၇ ဘယးလိုမြ အႀကဵမရရငး “လမး့ မြာေတျ႔တဲံ
ရဲတစးေယာကးကုိ
ေကၽျ့ စမး့ ပါ၇

အေၾကာငး့ မဲံသကးသကး

မဟုတးရငး

႐ိုကး်ပမယး၇

တစးဆယးဖို့ ေကၽျ့ တာကုိ

က္ဳပးကုိ

ႏြစးဆယး

အာ့ရြိေအာငးသာ

်ပနးေလ္ားမယး ”

ဆိုတဲံ

ေလာငး့ ေၾက့နဲ႓ သူ႓ဗိုကးကာ့ေအာငး စာ့ေသာကးၿပီ့ တဲံေနာကး ရဲကုိ႐ုိကးတာ ၾကညးံခ္ငးတဲံ
လူတစးအုပးတမႀကီ့ ကုိ ေရြ႔ေဆာငးၿပီ့ မဟုတးႀကီ့ လိုလိုနဲ႓သျာ့ ..”
“အဲ .. ရဲနဲ႓ ေတျ႔ၿပီဆိုရငး သူက အသာေလ့ အနာ့ကပးသျာ့ၿပီ့ လူအုပးႀကီ့ က
သူ႓အသကးကုိ ရနးရြာဖို႓ လိုကးေနပါတယးလို႓ ေ်ပာသဗ္၇ ဒီေတာံ ရဲက နဵပါတးတုတးႀကီ့
ေ်မြာကးကာ

ေ်မြာကး ကာနဲ႓

ေမာငး့ ထုတးေတာံတာေပါံ၇

လူအုပးႀကီ့ ကုိ

ဒါေပမဲံ ဒီေကာငးဟာ

သေဟာကးသဟမး့

ၿခိမး့ ေ်ခာကးၿပီ့

သကးဆုိ့ မရြညးရြာပါဘူ့ ၇

လကးသညး

မေပ၍တဲံ ဓာ့ဒဏးရာနဲ႓ လနးဒ နးအေနာကးပုိငး့ ေဆ့႐ဵုမြာ ေသရြာတယး ”
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ထိုအခါ

သူ႓အေဖားက

ေသားတာေဆျ

သေဘာက္စျာ

ရယးသညး၈

အဘို့ အိုက

ေခါငး့ အသာယမး့ ၿပီ့ ..
“ဒါက ဘာဟုတးေသ့ လို႓လဲ၇ ဒီထကး ရယးစရာေကာငး့ တာ ရြိေသ့တယး၇ ဒါေပမဲံ
ကာယကဵရြငးေတျကေတာံ

သူတို႓အ်ဖစးကုိ

ဘယးတုနး့ ကမြ

ရယးစရာလို႓

မေအာကးေမံခဲံဘူ့ ဗ္၇ ဟုတးသငးံသေလာကးေတာံ ဟုတးပါတယးေလ၇ ေဘ့လူအ်မငးနဲ႓သာ
ရယးစရာ်ဖစးေပမဲံ သူတို႓အႀကဵက ေအာငးေအာငး်မငး်မငး ရြိလိုကးရငး အလျယးကေလ့နဲ႓ ေငျ
လဵု့ ခနဲ ပကးခနဲ ရမယးံကိနး့ ဗ္၇ အ်ဖစးကေတာံ ဒီလို စတယး ”
“ခု ေ်ပာမယးံ အေၾကာငး့ က တကယးံအ်ဖစးအပ္ကးဗ္၇ ဒီလို ဘာလို႓ ေ်ပာႏိုငးသလဲ
ဆုိေတာံ

ဒီဇာတးလမး့ မြာ

က္ဳပးက

အနညး့ အက္ဥး့ ဆုိသလို

ပါခဲံရလို႓ပါပဲ၇

ဒီတုနး့ က
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က္ဳပးဟာ „ေနာံသးစတာ့ ‟ သေဘၤာႀကီ့ နဲ႓ ၾသစေၾတ့လ္ာ့်ပညးက ်ပနးေရာကးစ၇ က္ဳပးနဲ႓အ တူ
သေဘၤာေပ၍က

ဆငး့ လာတဲံ

က္ဳပးတုိ႓ဟာ

သေဘၤာကဆငး့ ၿပီ့

ေငျ်ပတးၾကၿပီေလ၇
ဘယးေတာံမြ

မိတးေဆျသဵု့ ေယာကး၇

သူတို႓ေလာကးေတာံ

ေလ့ေယာကး

တစးပတးေလာကးၾကာၿပီဆုိရငးပဲ

ဒါဟာ သေဘၤာသာ့တို႓

ၾကာၾကာမခဵဘူ့ ၇

အဲ..

ထဵု့ စဵပဲ၇

က္ဳပး

လကးထဲ

လကးထဲ ေငျကေလ့မ္ာ့ရြိေနရငး

်ခစး်ခစး်ခဳတး်ခဳတး

ဣေႁႏၵမပ္ကးဘူ့ ေပါံဗ္ာ၇

ဆုိပါေတာံ၈

ခ္ငးံခ္ိနးသဵု့ တတးေတာံ

ဟုိေလ့ေယာကးကေတာံ

ေမ္ာကးမီ့ ခဲ

ကုိငးမိသလို ်ဖစးေနၾကတာေပါံ ၇ ဒါနဲ႓ တစးေန႓ေတာံ ဒီေကာငးေတျ က္ဳပးငြာ့ေနတဲံအခနး့ ကုိ
ေရာကးလာတယး၇ ေငျေခ့္လို႓ရရငးရ၇ မရရငး က္ဳပးဆီက အႀကဵေကာငး့ ဉာဏးေကာငး့ ေလ့
ေတျမ္ာ့ ရလိုရ်ငာ့ေပါံေလ၇ သူတဆ
ို႓ ုိတာက ဆမးစေမာလး၇ ဂ္ငးဂ္ာဒစး၇ ပီတာရပးဆကးနဲ႓
ဆမးရဲ႔တူ

ေမျ့ စာ့သာ့

ဆုိပါေတာံေလ၇

ဆမးံအစးကုိက

ေမျ့ တာဆုိေတာံ

အေဖက

အဂၤလိပး၇ အေမက ကပၸလီမေလ့နဲ႓ ကပၸလီက်ပာ့တဲံဗ္ာ၇ ေကာငးေလ့က ဥပဓိ႐ုပးေတာံ
အေတားညဵံရြာတယး၈
ပုခဵု့ နိမးံနိမ၇းံ

အသာ့က

လကးတဵရြညးရြညး၇

မညး့ မညး့ ၇

အရပးက

မ္ကးႏြာ်ပာ့်ပာ့၇

ပုကျကျ၇

လကး်ပငးကုနး့ ကုနး့ ၇

ႏြာေယာငးချကးချကးနဲ႓၇

တကယးံ

ေဂ၍ဇီလာေမ္ာကးဝဵ အတိုငး့ ပါပဲ၇ ဒါနဲ႓ သူတုိ႓ က္ဳပးဆီက ပုိကးဆဵေခ့္မရေတာံ ပီတာက
ေ်ပာတယး ”
“ကဲ

က္ုပးတုိ႓

ဘာလုပးၾကမလဲ၇

လနး့ အငးံစးသေဘၤာေပ၍

တကးရဖို႓ကလညး့

ႏြစးပတးေလာကး လိုေသ့တယး၈ ဒီၾကာ့ထဲ ဘယးလိုေနထိုငးစာ့ေ သာကးၾကရမြနး့ မသိဘူ့ ၈
ႀကဵၾကစမး့ ပါဦ့ ကျယး႐ို႓၇ မငး့ တို႓ကလညး့ အေရ့ဟဲံဆို၇ အေၾကာငး့ ဟဲံဆို ၾကကးနာႀကီ့ ေတျ
မို့ မိထာ့သလို ငူငူငိုငးငိုငးႀကီ့ ေတျ လုပးမေနၾကစမး့ ပါနဲ႓ ”
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ေသားတာေဆျ

ဒီေတာံ ဆမးက ..
“မငး့ မြာ နာရီရြိသာ့ပဲ၇ အဲဒ ါ ေပါငးရငးေပါငး၇ ေရာငး့ ရငးေရာငး့ ေပါံ ”
ဆိုၿပီ့ တစးဆကးတညး့ ..
“ဂ္ငးဂ္ာမြာလညး့ လကးစျပးရြိတယး၈ မငး့ ဒီလို ေရႊတိုေရႊစေလ့ေတျ ဝယးထာ့တာ
သိပးမြနးတယး

ဂ္ငးဂ္ာ၇

အဖို့ တနးပစၥညး့

ဒီလိုအေရ့ထဲက္

တစးခုခုေတာံ

အသဵု့ ရမြာေပါံ၇

ပုိကးဆဵရြိတုနး့

အမြနးေတာံ

ငါလညး့ ပဲ

ဝယးထာ့သငံးတယး၇

ဒါေပမဲံ ..

မငး့ တို႓သိတဲံအတိုငး့ ပဲ၇ ေဟာဒီ တူေတားေမာငးအတျကးက အကုနးအက္မ္ာ့ ..
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ဆမးံတူက

ႏြာေခါငး့ ်ပာ့်ပာ့ေရြ႔

ယငးေမာငး့ သလို

လကးဝါ့နဲ႓

ယမး့ လိုကးၿပီ့

ဆမးံစကာ့ မဆဵု့ မီ ..
“ေတားစမး့ ပါဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့က တဆိတးရြိ က္ဳပးပဲ ပဵုခ္ေနတာ ”
လို႓ ဘုဆတးဆတး ်ပနးေ်ပာတယး၈
ဆမးက အေတား စိတးပ္ကးဟနးနဲ႓ ေပါငးၾကာ့ထဲ လကးတျဲေလာငး့ ခ္ထုိငးရငး့ က..
“က္ဳပး

ကဵဆို့ တယးဗ္ာ၇

ၾကညးံေလ

အလုပးကေလ့မ္ာ့

်ဖစးမလာ့လို႓

ဘရာဇီ့ လးက ၾကကးတူေရျ့ ေလ့ေကာငး ယူလာပါတယး၈ အကုနးေသကုနးတယ း ”
ဒီေတာံ ပီတာကလညး့ ..
“ေအ့ကျ

ငါံေမ္ာကးႏြစးေကာငးလညး့

ေသတာပဲ၇

ဒီေမ္ာကးေတျက

ငါနဲ႓အတူ

အိပးတာကျ ”
“ေအ့ မငး့ နဲ႓သာ အတူမအိပးရငး မငး့ ေမ္ာကးေတျ ေသမြာမဟုတးဘူ့ ”
လို႓ ဆမးက ၿပဵဳ့ၿဖဲၿဖဲနဲ႓ ေနာကးေတာံ ပီတာကလညး့ အညဵံမခဵဘဲ ..
“မငး့ ကေကာ

ၾကကးတူေရျ့ ေတျ

အေမျ့ ရြိလို႓

အိုကးတာပဲဆုိၿပီ့

အေမျ့ ေတျ

ဆျဲဆျဲႏုတးပစးလို႓ အေအ့မိၿပီ့ ေသကုနးတာ မဟုတးလာ့ ”
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ဆမးနဲ႓ပီတာ

အ်ပနးအလြနး

ေသားတာေဆျ

စကာ့စစးထို့ ေနၾကတုနး့

ဂ္ငးဂ္ာက ဆမးံရဲ႔တူကုိ

စူ့ စူ့ စိုကးစိုကး ၾကညးံေနရာမြ သူ႓ေပါငးသူ လကးဝါ့နဲ႓ဖ္နး့ ခနဲ ႐ုိကးလိုကးၿပီ့ ..
“ေဟံ ေဟံ ေမ္ာကးဆုိလို႓ ခုမြ သတိရတယး ဆမးေရ.. ေဟာံဒ ီ မငး့ ရဲ႔ „်ဗဴတီ‟
ရြိရဲ႔သာ့နဲ႓မ္ာ့ကျာ ”
(်ဗဴတီဆုိသညးမြာ

အေခ္ာအလြ

အဓိပၸာယးရ၊

ဆမးံတူ၌

႐ုပးရညးကုိ

ဆနး႓က္ငးဘကး ေခ၍်ခငး့ ်ဖစးေပသညး၈ )
ဒီေတာံ ်ဗဴတီ အေခ၍ခဵရသူမြာ

အႏၲရာယးအနဵ ႓ရေသာ

တိရစၧာနးလို ႏြာေခါငး့
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ပျစိပျစိလုပးရငး့ ေဘာကးဆတးဆတး အသဵနဲ႓ ..
“်ဗဴတီရြိေတာံ ဘာ်ဖစးသလဲ ”
ဒီေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

အခု်မငးေနတဲံ

်ဗဴတီပဵုသဏၭာနးကုိ

ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာ

ရႊနး့ ရႊနး့ စာ့စာ့ ၾကညးံရငး့ ..
“ဟာ

သိပး်ဖစးတာေပါံ၇

အမ္ာ့ႀကီ့

်ဖစးတာေပါံ၈

်ဗဴတီရယး

မငး့ ဟာ

ေမ္ာကးအေကာငး ေလ့ဆယး၇ ၾကကးတူေရျ့ အေကာငး တစးေထာငးမက တနးဖို့ ရြိေနတာကုိ
တို႓ သတိမမူမိၾကဘူ့ ၇ ကဲ .. ကဲ မငး့ မ္ကးလဵု့ ကုိ်ပဴ့ ပါ့စပးကုိၿဖဲၿပီ့ လြ္ာကုိ ထုတးလိုကးစမး့ ”
ဘုမသိ ဘမသိ ပီတာရပးဆကးက ကမနး့ ကတနး့ လကးဝါ့ကာ်ပရငး့ ..
“သူ႓ဘာသာ

သူေနစမး့ ပါေစ

ဂ္ငးဂ္ာ၇

မေနာကးစမး့ ပါနဲ႓၇

ဒီေကာငးံမ္ကးႏြာ က

ဒါမ္ဳိ့ ေတျ မလုပးဘဲနဲ႓ေတာငး ငါ ၾကာၾကာ ၾကညးံဝံဵတာ မဟုတးဘူ့ ”
ဒါေပမဲံ ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓စကာ့ကုိ ဂ႐ုမစိုကးဘဲ ..
“လုပးစမး့ ပါ ်ဗဴတီ၇ ငါံကုိ ေက့္ဇူ့ ်ပဳတဲံအေနနဲ႓ မငး့ ကုိယးမငး့ အ႐ုပးဆုိ့ သညးထကး
အ႐ုပးဆို့ ေအာငး လုပး်ပပါ”
ဒီမြာတငး ဆမးက သူ႓ တူေတားေမာငးကုိ ဂ္ငးဂ္ာက အလဟႆ စတယးအထငးနဲ႓ ..
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“ေဟံေကာငး

ဂ္ငးဂ္ာ

ေသားတာေဆျ

ေတားကျ၇

မငး့ မ္ကးႏြာႀကီ့ ကေကာ

ဘယးေလာကး

ေခ္ာေနလို႓လဲ ”
သို႓ေသား

ဂ္ငးဂ္ာက

အငးမတိအငးမတနး

ေလ့နကးတဲံအသျငးအ်ပငးနဲ႓

တ်ဖညး့ ်ဖညး့ ခ္ငး့ ေ်ပာ်ပနးတယး၈
“မဟုတးဘူ့ ကျ၇ ငါ အေကာငး့ ေ်ပာတာပါ၇ ဒီေကာငးံမ္ကးႏြာကုိ ငါ ၾကညးံရငး့
ၾကညးံရငး့

ငါ

ဒီမ္ကးႏြာမ္ဳိ့ ကုိ

တစးေနရာရာမြာ

ေတျ႔ဖူ့ တယးလို႓

စဥး့ စာ့ေနတာ၇

မဲလးဘုနး့ ၿမိဳ႔ ်ပတိုကးထဲက အစာသျတး ေမ္ာကး႐ုပးလာ့၇ ဒါလညး့ မဟုတးဘူ့ ၇ ေနာကးေတာံ
အေသအခ္ာ

မြတးမိလာတယး၈

ဆပးကပးထဲက

ဘိုနီယိုကၽျနး့ က

်ဗဴတီထကးေတာငး
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ငါငယးငယးတုနး့ က

အမ္ာ့ႀကီ့

စမး့ ဒါ့လငး့ ၿမိဳ႔မြာ

ေတာတျငး့ သာ့လူ႐ိုငး့
ၾကညးံေပ္ား႐ႈေပ္ား

ၾကညးံခဲံဖူ့ တဲံ

ဆိုတာေလ၇

ရြိပါေသ့တယး၈

မငး့ တူ

ဒါနဲပပဲ

ငါံေခါငး့

အႀကဵတစးခ္ကး လကးခနဲ ထျကးလာတာေဟံ ”
ဒီေတာံ ်ဗဴတီက စိတးဆုိ့ မာနးဆို့ နဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ေဆားမယးတီ့ မယး လုပးေနလို႓
က္ဳပးရယး၇ ပီတာရယးက မနညး့ ႀကီ့ ခ္ဳပးထာ့ရေသ့တယး၈ ဆမးကလညး့ က္ုဳပးတို႓ကုိ
ကူရငး့..
“ဒါ်ဖငးံ ေ်ပာစမး့ ဂ္ငးဂ္ာ၇ မငး့ အႀကဵက ဘာလဲ ”
“ဒီလိုကျ၇
်ပတငး့ ေပါကး

ဒီေကာငးံ

ေဘာငး့ ဘီေတျ

အကၤ္ီေတျ

အကုနးခၽျတး

ဂုဵနီစ်ဖစး်ဖစး

ခါ့မြာပတး၇

လညးပငး့

ခနး့ ဆီ့ စ်ဖစး်ဖစး

ဟိုကးေဝ့လမး့ မႀကီ့ မြာ

ထူ့ ဆနး့ တဲံ

တိရစၧာနးေတျ

ေဟာဟုိက
ႀကိဳ့နဲ႓ခ္ညးၿပီ့

အေရာငး့ အဝယးလုပးေနတဲံ

တကးဒ းရကးဒ စးရြးဆီ ကုိ ဘုိနီယိုကၽျနး့ က ေက္ာကးေခတး လူ႐ိုငး့ ဆိုၿပီ့ ေပါငးတစးရာေလာကးနဲ႓
သျာ့ေရာငး့ ရရငး ေကာငး့ မလာ့လို႓ ”
ဤတျငး ်ဗဴတီက ..
“ဘာေ်ပာတယး၇ ပီတာ ကၽျနးေတားံကုိ လႊတးၾကစမး့ ဗ္ာ၇ ဒီလူႀကီ့ ကုိ တယးေလ”
လို႓ အာေခါငးကုိ ်ခစးေအာငးေအားရငး့

႐ုနး့ ေလေတာံ ဆမးက ဂ္ငးဂ္ာအႀကဵကုိ

ရိပးမိလာဟနးနဲ ႓..
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“ေဟံေကာငး

လူႀကီ့ ေတျ

ေသားတာေဆျ

စကာ့အေကာငး့

ေ်ပာေနတာ

မငး့ ပါ့စပးကုိ

ပိတးထာ့စမး့ ”
ဒါေပမဲံ ်ဗဴတီက အသာ့တဆတးဆတးတုနးရငး့ ငိုသဵပါႀကီ့ နဲ.႓ .
“က္ဳပးကုိ ခနး့ စညး့ စနဲ႓ ပတးၾကညးံစမး့ ေလ၇ အေၾကာငး့ သိရမြာေပါံ ”
သို႓ေသား ပီတာက ေအ့ေဆ့စျာပဲ ..
“မငး့ ကလညး့ တုိ႓ေ်ပာတာကုိ ဆဵု့ ေအာငး နာ့ေထာငးစ မး့ ပါဦ့ ကျာ၇ မငး့ လညး့
မငး့ အတျကးေဝစု
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တို႓လညး့

ၿမိဳ့ၿမိဳ့်မကး်မကး ရမြာေပါံကျာ၇

ေငျထုပးပုိကးၿပီ့

ထျကးလာေရာ၇

တစးရကး
မငး့

ႏြစးရကးေလာကး

ကုိယးလျတး႐ုနး့ ၿပီ့

ဒုက၏ခဵပါ၇

ေ်ပ့ခဲံ႐ဵုေပါံ၇

တစးေယာကးကုိ (ဿ၂) ေပါငးစီေတာငး ရမြာကျ ”
“ေနစမး့ ပါဦ့ ၇ တစးေယာကးကုိ (ဿ၂) ေပါငးဆိုေတာံ လူက ဘယးႏြစးေယာကးမို႓လဲ ”
ဆမးက နာ့မရြငး့ လို႓ ေမ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ေလ့ေယာကးေလ၇ တစးရာကုိ ေလ့နဲ႓စာ့ေတာံ ႏြစးဆယးံငါ့မဟုတးလာ့ကျ ”
“အုိ ..

ဟုတးလုိကးေလကျာ၇

်ဗဴတီက

မငး့ တူမြ

မဟုတးဘဲ

ဒီေတာံ

တို႓ႏြစးေယာကးက ပုိရရမြာေပါံ ”
ဆမးက မေက္မခ္မး့ နဲ႓ ေ်ပာေတာံ ပီတာက ၾကာ့ဝငးၿပီ့ ..
“ဟုတးသာ့ပဲ ဂ္ငးဂ္ာ၇ မငး့ ကလညး့ မြ္မြ္တတ တရာ့သ်ဖငးံ လုပးမြေပါံ ”
ဒီေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

ပီတာကုိ

ဆျမး့ ဆနးထဲ

ႂကျကးေခ့္ေရာရပါံမလာ့ဆိုတဲံ

မ္ကးေစာငး့ နဲ …
႓
“အာ့ ဒီလိုလာ့ ဒါ်ဖငးံ ရပါတယး၈ ဒီကိစၥမြာ ငါက ဦ့ ေႏြာကးတာဝနးခဵ၇ ဆမးက
ဦ့ ေလ့၇ ်ဗဴတီက ဇာတးေကာငးဆုိေတာံ တစးရာကုိ သဵု့ စု ချဲ႐ပ
ဵု ဲ ရြိတာေပါံ၇ မဆုိငးတဲံလူေတျ
ေပ့စရာမလိုဘူ့ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“အို့ မငး့ ဦ့ ေႏြာကးပုပးႀကီ့ ကုိ ကိနး့ ဂဏနး့ ေတျထဲ ထညးံတျကးမေနစမး့ ပါနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာ၇
ငါလညး့ ရြယးယာရမြ

ႏို႓မဟုတးရငး မငး့ တို႓ လိမးလညးမႈႀကီ့ ကုိ တကးဒ းရကးဒ စးရြးတို႓ဆီ

သျာ့ေ်ပာလိုကးမြာပဲ ”
ၾကညးံစမး့ ၇ သငး့ တို႓ေတျ က္ဳပးအခနး့ ထဲလာၿပီ့ က္ဳပးအတျကးေတာံ ထညးံမေ်ပာ
ၾကဘူ့ ေလ၇ သူတို႓ေလ့ေယာကးစလဵု့
က္ဳပးလကးကုိငးပဝါနဲ႓

က္ဳပးအိပးရာေပ၍မြာ

ႏြပးသုတးတယး၇

ထိုငးေနၾကတယး၈

ပီတာက

က္ဳပး

ဂ္ငးဂ္ာက

ေရတေကာငး့ ထဲက

ေရေသာကးတယး၈ ဒါနဲ႓ေတာငး က္ဳပးကုိ သတိမရၾကဘူ့ ၈ သေဘၤာမီ့ ထို့ သမာ့ေတျဟာ
အဲဒ ီလိုပဲ သူတို႓အတျကးသာ သူတို႓ သိၾကတယး၈
ဒါေၾကာငးံ သေဘၤာေပ၍မြာဆုိ သူတို႓ကုိ အာ့လဵု့ က အ်မငးကပးၾကတယး၈ ဒီလိုနဲ႓
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တစးနာရီလဵု့ လဵု့

သူတို႓ရဲ႔

ေတားေသ့တာေပါံ

မဟာစီမဵကိနး့ ႀကီ့ ကုိ

သူ႓စကာ့ေတျ

အတု်မငး

တဆူဆူ

တပူပူနဲ႓

အတတးသငးမယးံ

ေ်ပာဆုိတယး၈
ၾကကးတူေရျ့ ေတျ

ေသကုနးလို႓၈
ေနာကးဆဵု့ ေတာံ

်ဗဴတီကုိ

ေက္ာကးေခတးလူသာ့အသျငး
ဒီဟာမ္ဳိ့

ဒီတစးခါပဲ

ဒီေကာငးဟာ

သူတို႓ဘကးပါေအာ ငး

်ပငးဆငးေပ့ၿပီ့ တယး

ေနာကးဆဵု့ ်မငးရ်ခငး့

အဝတးအစာ့

်ဖစးပါေစလို႓

်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု

ဆျဲႏိုငးၿပီ့

ဆုိရငးပဲ က္ဳပးဟာ

သူတို႓က

ဒီတစးသကးမြာ

ဆုေတာငး့ မိေတာံတယးဗ္ာ၈

ဝတးထာ့တာေတာငးမြ

မ္ကးစိထဲ

ကသိကေအာကးေနတာ အဝတးမရြိေတာံ တကယးကုိ ေအားဂလီဆနးစရာႀကီ့ ပဲ၈ ဒီၾကာ့ထဲ
သူက

အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ ေခ့္မ္ာ့ၿပီ့

မလိုကးဘူ့ တဲံ၇

ဒုတိယ

ဂ္ီက္ေနေသ့တယး၈
ဖိနပးမပါဘဲ

သူက

ပထမခနး့ စညး့ စအဆငးက
လမး့ မသျာ့တတးဘူ့ တဲံ၇

သူန႓ဲ

တတိယ

သူ႓ေ်ခသလဵု့ ချငးချငးေလ့ကုိ ဗလာက္ငး့ မေနေအာငး ဖဵု့ ဖိေပ့ဖို႓ ဘာညာနဲ႓ေပါံေလ၈
ေနာကးဆဵု့
ဖ္ကးလိုကးေတာံမယး
ေမျ့ စာ့သာ့

ဂ္ငးဂ္ာေတာငး
လုပးေနလို႓

အ်ဖစးက

စိတးမရြညးႏိုငးေတာံဘဲ

ဆမးက

စျနး႓လႊတးမယး၇

သူ႓တူကုိ

အႀကဵအစညးေတာငး

သူတို႓စီမဵတဲံအတုိငး့

အေမျ်ဖတးလိုကးမယး

မနာခဵရငး

ၿခိမး့ ေ်ခာကးေတာံမြ

ၿပီ့ သျာ့ေတာံတယး၈
ဒါနဲ႓ သူတို႓ အလုပး်ဖစးၾကၿပီ၇ ပီတာက အိမးေအာကးဆငး့ ၿပီ့

အဝတးႀကိဳ့တနး့

ေထာကးတဲံ တုတးတစးေခ္ာငး့ သျာရြာတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာက အဲဒ ီတုတး ်ဗဴတီကုိ ကုိငးေစၿပီ့
ပါ့စပးက

ကိျကိျကျကျ
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ေသားတာေဆျ

ေက္နပးသျာ့ၾကၿပီ့ တကးဒ းရကးဒ စးရြးဆီေရာကးရငး ပုိကးဆဵဘယးေလာကး ေတာငး့ သငးံသလဲ
ၫြႏ
ိ ိႈငး့ ၾကေလရဲ႔၈ အာ့လဵု့ အဆငးသငးံ်ဖစးေတာံ ဆမးက ..
“ကဲ တို႓ ကာ့တစးစီ့ ေတာံ လိုလိမးံမယး ”
“ဘာလုပးဖို႓လဲကျ ကာ့က”
ဂ္ငးဂ္ာကေမ့ေတာံ ဆမးက မသိသာ့ ဆို့ ဝါ့ရနးေကာလို႓ မ္ကးလဵု့ ၿဖဲၾကညးံၿပီ့ ..
“ဟ နငးံဘို့ ေအတဲံ၇ ဒီအတိုငး့ သျာ့ၾကလို႓ လမး့ တစးေလြ္ာကးလဵု့
႐ုတး႐ုတး႐ုတး႐ုတးနဲ႓ ေချ့ ေတျတစီစီ ်ဖစးေနေတာံမြာေပါံဟ၇

ကေလ့ေတျ

ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ လကးစျပးေပါငးၿပီ့
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တက၎စီတစးစီ့ ငြာ့ခဲံကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာခမ္ာ
မၾကာခငးမြာဘဲ
အိမးေပ၍က

ပါ့စပးက

ကာ့တစးစီ့ နဲ႓

တဗ္စးေတာကးေတာကး
်ပနးလာတယး၈

ဆျဲခ္သျာ့တယး၈

သူတို႓်ဗဴတီကုိ

ေလြကာ့ေပ၍

ႀကိဳ့နဲ႓ခ္ညးၿပီ့
တကးလာတာ

ၾကကးေသေသေနၿပီ့

ခ္ာခနဲ်ပနးလြညးံ

ဆဵပ
ု ါေရာ

ဆငး့ ေ်ပ့သျာ့ရြာတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာက ေရြ႔ဆဵု့ ကသျာ့

ဒ႐ိုငးဘာက

တစးခဏ

ခါ့မြာ

ထျကးသျာ့ၿပီ့

လူတစးေယာကး

သူတို႓လူသိုကးနဲ႓လညး့
မဝငးရေသ့ဘူ့ ၈

ေရရျတးရငး့

ကာ့တဵခါ့ဖျငးံၿပီ့

ေနာကးလြညးံၾကညးံမိလို႓

်ဗဴတီ

ကာ့ထဲ

်ဗဴတီလညး့ ်မငးေရာ

ကာ့ကုိ

တစးဟုနးထို့ ေမာငး့ ထျကးသျာ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာခမ္ာ တဵခါ့ကုိ တျဲလဲခိုၿပီ့ ေအားရ ငး့ ၇ ဟစးရငး့ ၇
ရပးခိုငး့ ရငး့ ပါသျာ့တယး၈ အေတားေလ့ၾကာမြ ဒ႐ိုငးဘာက အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ ဆဲရငး့ ကာ့ေနာကး်ပနး
ဆုတးလာတယး၈

ဒါေပမဲံ

ကာ့ခႏြစးဆ

အလ္ငးႀကိဳေပ့ပါမြ

လုိကးမယးဆုိလို႓

ေပ့လုိကးရေသ့ဗ္၈
ဒီလိုနဲ႓

တကးဒ းရကးဒ စးရြးတို႓

အိမးတဵခါ့ေရြ႔ေရာကးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

်ဗဴတီကုိ

နညး့ နညး့ ႐ုနး့ ရငး့ ဆနးခတး လုပးေစတယး၈ ဒါမြ သဘာဝက္မယးေပါံ၈ ေၾကား်ငာရာလညး့
ေရာကးမယးဆုိၿပီ့

်ဗဴတီကုိ

ကာ့ေပ၍က

ဆျဲခ္လို႓မရဟနး

ေဆာငးၾကတယး၈

ဒ႐ိုငးဘာကလညး့ ၾကာတယး၇ အဵုနာအပးဖို႓ေတာငး မ်ပညးံေသ့ဘူ့ ဆုိၿပီ့ တဂ္ီဂ္ီနဲ႓၈ သူတို႓က
်ဗဴတီကုိယးကုိ တစးဝကးေလာကး ဆျဲထုတးလာရငး့ ်ဗဴတီက မာနးဖီၿပီ့ ကာ့ထဲ အတငး့
်ပနးတျယးကပး
်ဗဴတီကုိ

ဝငးလိုကးရငး့ နဲ႓

အ်ပငးဘကး

ေနာကးဆဵု့ ေတာံ

ဆျဲထုတးလို႓ရခဲံတယး၈

ေ်ခကုနးလကးပနး့ က္ေလာကးေတာံမြ

အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ

တကးဒ းရကးဒ စးရြးကလညး့

သူ႓အိမးေရြ႔မြာ ဝ႐ုနး့ သုနး့ ကာ့ ဆူဆူညဵညဵနဲ႓ ဘာသဵေတျပါလိမးံလို႓ ထျကးၾကညးံတယး၈
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တကးဒ းရကးဒ စးရြးဟာ

ေသားတာေဆျ

ပိနးပိနးပါ့ပါ့၇ အသာ့နီစပးစပး၇

မုတးဆိတးေမျ့ နကးနကးနဲ႓၈

သူက အိမးတဵခါ့ဆျဲဖျငးံၿပီ့ ..
“ေဟံလူေတျ ဘာကိစၥ ဒီေလာကးလာၿပီ့ ဆူညဵေနၾကတာလဲဗ္ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ေဟာဟဲဟိုကးသဵနဲ႓ ..
“မေ်ပာခ္ငးေတာံပါဘူ့ ဗ္ာ၇ ေဟာဒီမြာ ဘုိနီယုိကၽျနး့ က လူ႐ိုငး့ ေပါံ က္ဳပးတို႓ သူ႓ကုိ
ဘရာဇီ့ လး်ပညးက ေတာထဲကဖမး့ လာခဲံ တာ၈ ခငးဗ္ာ့ကုိ ပထမဦ့ ဆဵု့ လာ်ပတာပဲ ”
တကးဒ းရကးဒ စးရြးလညး့

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ေ်ခဆဵု့ ေခါငး့ ဆဵု့
မလဵုမလဲနဲ႓

ၾကညးံေနတယး၈

သူ႓ကုိယးသူ

မိနး့ မလညး့

အဵံၾသလျနး့ လို႓
်ဗဴတီကလညး့

ငဵု႓ၾကညးံေနလိုကးတယး၈

အ်ပငးထျကးလာတယး၈

မိနး့ မတစးေယာကးပါပဲ၈

ဘာေ်ပာရမြနး့

သူက

သူဟာ

ဂ္ငးဂ္ာတို႓

မသိဘဲ

်ဗဴတီကုိပဲ

ဒီလိုေစံေစံၾကညံးခဵရေတာံ

ရြကးၿပီ့

အဲဒ ီတုနး့ မြာပဲ

တကးဒ းရကးဒ စးရြးရဲ႔

ဆဵပငးဝါဝါနဲ႓

ေတားေတားလြတဲံ

လူသိုကးကုိ

တစးသကးလဵု့

ရငး့ ႏြီ့ လာတဲံ

လူေတျပမာ ၿပဵဳ့်ပလိုကးၿပီ့ ..
“ဧညးံခနး့ ထဲ လာၾကပါလာ့၇ အ်ပငးမြာ မို့ တို့ မတးတတးႀကီ့ ေတျ ”
လို႓ ၾကငးၾကငးနာနာ ေ်ပာလိုကးေတာံမြ သူ႓ေယာက္းာ့ ဒစးရြးဟာ အသကး႐ြဴ ရမြနး့
သိလာေတာံတယး၈
ဆုိဖာတစးခုေပ၍

သူတို႓တစးေတျ
ထိုငးခ္မယးလုပးလို႓

ယမး့ ်ပလိုကးမြ ်ဗဴတီက

ဧညးံခနး့ ထဲ
ဂ္ငးဂ္ာက

နာ့လညးသျာ့ၿပီ့

ဝငးလုိကးသျာ့ေတာံ

မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ၿပီ့

်ဗဴတီက

ေခါငး့ ကို

မီ့ ဖိုေရြ႔က ေကားေဇာေပ၍မြာ

မသိမသာ
ေချေချေလ့

လြဲအိပးခ္လိုကးတယး၈ ဒီေတာံ တကးဒ းက ်ဗဴတီကုိ ေသေသခ္ာခ္ာ ၾကညးံၿပီ့ ..
“ခငးဗ္ာ့တို႓ ပစၥညး့ က သိပးေတာံ အေကာငး့ စာ့ထဲက မဟုတးဘူ့ ”
ဒီေတာံ သူ႓ဇနီ့ ကလညး့ ..
“ဟုတးပါရဲ႔ရြငး၇ မုတးဆိတးေမျ့ ကလညး့ နီက္ငးက္ငးနဲ႓၇ ေနာကးၿပီ့ အကၤ္ီေကားလဵနဲ႓
နကးကတိုငးနဲ႓ ဝတးထာ့တဲံ ေက္ာကးေခတးလူ႐ိုငး့ မ္ဳိ့ လညး့ မၾကာ့ဖူ့ ေသ့ပါဘူ့”
ဆုိၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ေစံေစံၾကညးံေနေလေတာံ

သူ႓လငး တကးဒ းကပဲ ဂ္ငးဂ္ာဘာမြ

်ပနးမေ်ပာရမီ သူ႓မိနး့ မကုိ ..
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ေသားတာေဆျ

“ဟဲံ .. လူ႐ိုငး့ က သူမဟုတးဘူ့ ေဟာဒီမြာ ”
လို႓ ်ဗဴတီကုိ ်ပတယး၈
“ဒါ်ဖငးံ ေဟာဟုိက ေကားေဇာေပ၍ကဟာေပါံ ဟုတးလာ့ ”
“ဟုတးပါံခငးဗ္ာ ”
လို႓ ဆမးက စိတးေပါကးေပါကးနဲ႓ ေ်ဖလိုကးတာ ကုိ ရကးဒ စးရြးက “အငး့ .. ၾကညးံရတာလညး့ သိပးၿပီ့ ႐ိုငး့ ဟနးမတူပါဘူ့ ”
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ဆုိေတာံ

သူ႓မိနး့ မကလညး့

သူ႓ဆဵပငး

ဝါေချေချေလ့ေတျကုိ

ယမး့ ေနေအာငး

ေခါငး့ ကုိခါၿပီ့..
“ဘယးကလာ

႐ိုငး့ ရမြာလဲ၇

ၾကညးံပါလာ့

ယဥးယဥးေက့္ေက့္၇

ၿငိမးၿငိမးေလ့

ေနေနတာပဲ ”
ဆမးတို႓လူသိုကးဟာ

ႀကဵရာမရ

တစးေယာကးမ္ကး ႏြာ တစးေယာကး

ၾကညးံေန

ၾကတယး၈ အဲဒ ီအခါမြ ်ဗဴတီက သူတစးခုခုလုပးဖို႓ အခ္ိနးတနးၿပီ ဆုိတာသိလို႓ သူနဲ႓အနီ့ ဆဵု့
ထိုငးေနတဲံ

ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔

ေ်ခသလဵု့ ကုိ

ဆတးခနဲ

ဆျဲကုိကးလိုကးတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာ

အလနး႓တၾကာ့ေအားလိုကးပုဵက မစၥတာရကးဒ စးရြးရဲ႔ မိနး့ မက သူ႓ကုိ လူ႐ိုငး့ လို႓ ထငးမိတာ
နညး့ ေတာငး

နညး့ ေသ့တယး၈

အမ္ဳိ့ သမီ့ က ေ်ပာတယး၈

ႏိုၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

သူလနး႓ေအားၿပီ့

ဆဲဆုိေရရျတးလိုကးပဵုကုိလညး့

မိနး့ မသာ့်ဖစးတဲံ သူ႓ေရြ႔မြာ

ဒီလိုညစးညမး့ တဲံ

စကာ့လဵု့ ေတျသဵု့ တာ ထာ့ပါေတာံ၇ ဒီလို သနာ့စရာေကာငး့ တဲံ လူ႐ိုငး့ ကေလ့ကုိေတာံ
ပကးပကးစကးစကး မဆဲသငးံပါဘူ့ တဲံ၈
ဒီေနာံး

တကးဒ းရကးဒစးရြးက

သူတို႓ကုိ

ဒီလူ႐ိုငး့ အတျကး

ဘယးေလာကး

လိုခ္ငးသလဲေမ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ေ်ခသလဵု့ က ်ဗဴတီကုိကးထာ့တဲံ ဒဏးရာပျတးေနလို႓
မေ်ပာႏိုငးခငး ဆမးက ..
“ေပါငးတစးရာ ”
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တကးဒ းနဲ႓ သူ႓မိနး့ မက တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး

လြမး့ ၾကညးံတဲံၿပီ့ မၿပဵဳ့ဘဲနဲ႓

ဝါ့လဵု့ ကျဲ ရယးခ္လိုကးေတာံတယး၈ အာ့ရေအာငး ရယးၿပီ့ ေတာံမြ တကးဒ းက ရယးရလျနး့ လိ႓ု
ထျကးေနတဲံ မ္ကးရညးေတျကုိ လကးဖမို့ ႏြငးံ သုတးရငး့ ..
“ေဟာဗ္ာ၇ လူ႐ိုငး့ ေပါကးေစ့္က အခု တစးေကာငး သဵု့ သြ္ီလငးပဲ ရြိတယး၈ ဒါေပမဲံ
ခငးဗ္ာ့ကုိေတာံ အာ့နာလို႓ တစးေပါငးပဲ ေပ့လုိကးပါံမယး ”
ဆမးက ပီတာရပးဆကးကုိ ၾကညးံ၇ ပီတာက ဂ္ငးဂ္ာကုိ ၾကညးံတယး၈ ၿပီ့ ေတာံမြ
အာ့လဵု့ ၿပဳိငးတူရယးၾကတယးေလ၈ ဒီေတာံ တကးဒ းက မ္ကးႏြာပုိ့ သတးလိုကးၿပီ့ …
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“ခငးဗ္ာ့တို႓ တကယးမယဵုဘူ့ ေပါံေလ၇ ဒါနဲ႓ သငး့ က ေတားေတားသနးသလာ့ဗ္ ”
“ေအာငးမာ သနးလိုကးတာေတာံ မေ်ပာနဲ႓ေတာံ ”
ဆမးက ခပးႂကျာ့ႂကျာ့ ေ်ပာလိုကးေတာံ တကးဒ းမိနး့ မက..
“ဒါ်ဖငးံ

သူ႓ကုိ

ေနာကးေ ဖ့ေခ၍ၿပီ့

ဝကးဝဵညိဳေတျနဲ႓

နပနး့ သတးခိုငး့ၾကညးံရ

ေအာငးလာ့ တကးဒ”း
ဒီေတာံ ဆမးက မ္ကးကလဲဆနးပ္ာ ..
“ဟာ.. ခငးဗ္ာ့တို႓ ဝကးဝဵေတျ ေသကုနးပါံမယး မလုပးပါနဲ”႓
“ကိစၥမရြိပါဘူ့ ၇ ဝကးဝဵညိဳေတျက ေဖာ်ခငး့ ေသာ်ခငး့ ပါ ”
ဒီေတာံ

သူတို႓တစးေတျ

ထရပးလုိ ကးၾကတယး၈
က္စးက္စးပါေအာငး

ဘာေ်ပာရမြနး့

မသိေတာံဘဲ

်ဗဴတီတစးေယာကးသာ
ဆုပးကုိငးထာ့ၿပီ့

အာ့လဵု့ ၿပိဳငးတူ

ကုလာ့ထိုငးေ်ခေထာကးကုိ

်ပဴ့တူ့ ၿပဲတဲနဲ႓

ဟုိလူ႓ၾကညးံ

ဒီလုူ႓ၾကညးံ

လုပးေနရြာတယး၈ ခဏၾကာေတာံမြ ဂ္ငးဂ္ာက ဣေႁႏၵဆညးလုိကးၿပီ့ ..
“ကဲ ..

စမး့ ခ္ငးလညး့

စမး့ ေပါံ၇

ဒါေပမဲံ

သူ႓တနးဖို့ ေငျ

ေပါငးတစးရာေတာံ

အလ္ငးေပ့ထာ့ရမယး ၇ မေတားတဆ က္ဳပးတို႓လူ ထိခိုကးမိရငး နစးနာမယးဗ္”
တကးဒ းရကးဒ စးရြးက ဂ္ငးဂ္ာကုိ စိုကးၾကညးံေနတယး၈ ၿပီ့ ေတာံမြ
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“ဒါ်ဖငးံ ဒီမြာ ခဏေနၾကဦ့ ၇ က္ဳပးတို႓ လငးမယာ့ သျာ့တုိငးပငးလုိကးဦ့ မယး ”
ဆုိၿပီ့ အထဲဝငးသျာ့တယး၈
ဆမးက ဂ္ငးဂ္ာကုိ မ္ကးစပစး်ပၿပီ့ ..
“အလုပး်ဖစးမြာပါ မပူပါနဲ႓ ”
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ေ်ခသလဵု့ ကုိ ပျတးေနဆဲက …
“ကဲ .. ဤေဖႀကဵလိုကးရငး

ဘာခဵႏိုငးမလဲ၇

ဒါေပမဲံ ်ဗဴတီက ငါံကုိ ဒီေလာကး
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ကုိကးစရာမလိုပါဘူ့ ကျ၇ အသာ့ေတာငး ်ပတးပါသျာ့မလာ့ ေအာကးေမံရတယး ”
“ဒါေတာံ ဘယးတတးႏိုငးမလဲဗ္၇

ဟိုမိနး့ မက ေ်ပာတာၾကာ့တယး

မဟုတးလာ့၇

ဒီေတာံ ခပးၾကမး့ ၾကမး့ ေလ့ လုပး်ပလိုကးရတာ ပါ”
်ဗဴတီက ေ်ပာရငး့ ပီတာထိုငးေနရာဘကးသို႓ တေရျ႔ေရျ႔ တို့ လာေနေတာံ ပီတာက
သူ႓ေ်ခေထာကးေတျ ကုလာ့ထုိငးေပ၍ ကမနး့ ကတနး့ ေ်မြာကးတငးလိုကးရငး့ ေခ္ာံေမာံေသာ
ေလသဵနဲ႓ ..
“ဘယးံႏြယးလဲ ငါံလူ ေနသာထိုငးသာ ရြိရဲ႔လာ့”
ဆိုေတာံ ်ဗဴတီက ေလ့ဖကးေထာကးတျာ့ၿပီ့ ကုလာ့ထိုငးေနာကး သျာ့ရငး့ ..
“ဂါရးဝါံဂး .. ဝါံဂ”း
ဟု

်မညးေလရာ

ပီတာက

ရျဵ႔ၿပဵဳ့ကေလ့

ၿပဵဳ့လ္ကး

ကုလာ့ထိုငးေနာကး

လညး်ပနးလြညးံၾကညးံရငး့ ..
“မေနာကးစမး့ ပါနဲ႓ ်ဗဴတီ၇ ဆမး မငး့ တူကုိ ေခ၍စမး့ ကျာ ”
်ဗဴတီကမူ “ဂါရးဝါံဂ”း ဟု ထပးေအားၿပီ့ ပီတာ ေ်ခေထာကးေတျကုိ လိုကးနမး့ ဟနး
ေဆာငးေနတယး၇ ဒီေတာံ ဆမးက ..
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“အသာေနစမး့

်ဗဴတီရာ

သူတို႓

ေသားတာေဆျ
လငးမယာ့မရြိတုနး့

ေ်ခေထာကးေတျကုိ

မငး့ ေလြ္ာကးကုိကးေနလညး့ အလကာ့ပဲကျ၇ ကုိကးခ္ငးရငး သူတို႓်ပနးလာမြကုိကး ”
“ေအာငးမာ၇ ငါေတာံ အကုိကးမခဵႏိုငးဘူ့ ကျ၇ ဆမး မငး့ ၿမဲၿမဲ မြတးထာ့၇ ်ဗဴတီဟာ
တကယး႐ိုငး့ သျာ့ၿပီနဲ႓တူတယး ”
ပီတာက

ခပးဆတးဆတး

ေ်ပာလိုကးတုနး့

ဂ္ငးဂ္ာက

ဟုိလငးမယာ့

ေ်ခသဵၾကာ့လိုကးတာနဲ႓ ..
“ဟိတးေကာငးေတျ တိတးတိတးေနၾက ဟုိမြာလာေနၿပီ ”
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ခဏအတျငး့

တကးဒ းတို႓

လငးမယာ့

်ပနးေရာကးလာၿပီ့

်ဗဴတီနာ့ရျကးကုိဆျဲ၇

ပါ့စပးၿဖဲ၊ သျာ့ေတျကုိၾကညးံ၇ တစးကုိယးလဵု့ လကးၫြဳိ့ နဲ႓ ဟုိေထာကး သညးထို့ လုပးၿပီ့ မြ
တကးဒ းက ..
“သူ႓ကုိ

ဒီမြာ

အစမး့ သေဘာနဲ႓

သဵု့ ရကးတိတိထာ့ၿပီ့ မြ

ေငျေပါငးတစးရာ

ေပ့ေခ္ပါံမယး”
ေ်ပာၿပီ့ ဆမးက အာ့လဵု့ ကုိ မ္ကးလဵု့ တစးခ္ကး ေဝံၾကညးံလိုကးၿပီ့ ..
“ဒါ်ဖငးံ ခုေလာေလာဆယး စရနးေငျ နညး့ နညး့ ေလာကး ေပ့လိုကးပါ”
“ဟာ..

ဒါေတာံ

မ်ဖစးႏိုငးဘူ့ ဗ္၇

က္ဳပးတို႓

အလုပးသေဘာမြာ

က္ာ့တို႓

်ခေသၤံတို႓ဆိုရငး စရနးေငျ ေပ့ႏိင
ု းတယး၇ လူ႐ိုငး့ ဆုိေတာံ ေပ့႐ို့ ထဵု့ စဵ မရြိဘူ့ ”
အဲဒ ီတုနး့

်ဗဴတီက

ပီတာံေ်ခေထာကးကုိ

လြမး့ အဟပးမြာ

ဆမးက ်ဗဴတီကုိ

အလ္ငးအ်မနး လြမး့ ဆျဲလိုကးပဵုကုိ ၾကညးံၿပီ့ တကးဒ း မိနး့ မက..
“ေနာကးၿပီ့ ကၽျနးမတို႓မြာ အခကးအခဲတစးခု ရြိေနတာက သူ႓ကို ဘယးေနရာမြာ
ထာ့ရမြနး့ မသိေသ့ဘူ့”
“ဟာ.. ဒါေတာံ က္ာ့သစးနကးေတျနဲ႓ အတူတူ ထညးံထာ့လိုကးတာေပါံ၇ ေနရာ
အက္ယးႀကီ့ ပဲဟာ ”
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သူ႓လငးက ေ်ပာလုိကးသညးကုိ ..
“ဟုတးပါရဲ႔၇ အေဖားရြိေတာံ သူတို႓ မပ္ငး့ ဘူ့ ေပါံ”
ဇနီ့ သညးက ေထာကးခဵသဵ ၾကာ့ရေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက စို့ ရိမးတႀကီ့..
“ဟာ.. ဒါကေတာံ လူ႐ိုငး့ က ႀကိဳကးမယး မထငးဘူ့ ဗ္”
“ထငးမေနနဲ႓ ႀကိဳကးကုိႀကိဳကးမြာ မဟုတးဘူ့ ေသခ္ာတယး ”
ဆမးက ခပး်ပတး်ပတး ဝငးေ်ပာေတာံမြ တကးဒ းက ..
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“ဒါ်ဖငးံလညး့
က္ဳပးတို႓က ေငျလညး့

သူ႓ကုိ

သပးသပးေလြာငးအိမးတစးခုထဲမြာ

သိပးအကုနးအက္

မခဵႏိုငးဘူ့ ဗ္၇

ထာ့ရေတာံမြာေပါံေလ၇

သူ႓အတျကး

သာ့စိမး့ ငါ့စိမး့

ဝယးေကၽျ့ ရမြာက ရြိေသ့တယး ”
ဤတျငး ဆမးက ..
“ဒီအတျကးေတာံ မပူပါနဲ႓ဗ္ာ၇ က္ဳပးတို႓ သူ႓ေခ၍လာတုနး့ လမး့ တစးေလြ္ာကးလဵု့ မြာ
က္ဳပးတို႓စာ့တဲံ

အစာ့အစာေတျပဲ

ေကၽျ့ ခဲံတာ

အက္ငးံပါေနပါၿပီ၇

ခငးဗ္ာ့တို႓စာ့တဲံ

အစာ့အစာပဲ ေကၽျ့ ႏိုငးပါတယး၇ အသာ့စိမး့ ငါ့စိမး့ လညး့ သငး့ မစာ့တတးေတာံပါဘူ့ ”
ဒီေတာံ တကးဒ းက ..
“ဟာ.. ခငးဗ္ာ့တို႓လုပးပဵု သငး့ ကဵေကာငး့ လို႓ မေသတယး၇ ဒီလုိ မေကၽျ့ ရဘူ့ ၇ ကဲ ..
ဒီမြာ ထာ့ခဲံပါေလ၇ က္ဳပးတို႓ ေကၽျ့ ေမျ့ ်ပပါံမယး၇ ဝဖီ့ လာၿပီ့ သဵု့ ရကးၾကာလို႓ ခငးဗ္ာ့တုိ႓
်ပနးလာရငး မြတးမိမြာေတာငး မဟုတးေတာံဘူ့ ”
ဒီတျငး

ဂ္ငးဂ္ာက

သူနဲ႓

မ္ကးစိခ္ငး့

စကာ့ေ်ပာဖို႓

ႀကိဳ့စာ့ေနတဲံ

်ဗဴတီရဲ႔

မ္ကးလဵု့ မ္ာ့ကုိ ေရြာငးကျငး့ ရငး့ ..
“ခ္ကးခ္ငး့ ႀကီ့ ေတာံ အေ်ပာငး့ အလဲ မလုပးလိုကးပါနဲ႓ဦ့ ေလ၇ သူက ခ္ကးၿပီ့ သာ့
အစာ့အစာ အက္ငးံပါေနေတာံ အစိမး့ ေတျေကၽျ့ လို႓ မစာ့ဘဲ ေနပါဦ့ မယး ”
ဒီေတာံ တကးဒ းက …
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“ဒါ.. က္ဳပးတို႓ အလုပးပါဗ္၇ က္ဳပး ဒီဘကးမြာ ႏြစးဆယးံခုနစးႏြစးလဵု့ လဵု့ လုပးခဲံတာ၇
ဒါမ္ဳိ့ ေတျ ေနာေက္ေနပါၿပီ၇ ကဲ .. သူ႓ကုိ ေနာကးေဖ့ေခ၍ခဲံ၇ သူေနဖို႓ အိမးလုပးေပ့မယး ”
်ဗဴတီရဲ႔မ္ကးႏြာက

တလြပးလြပး

ေတာငး့ ပနးေနတဲံ

ပဵုသဏၭာနးကုိ

အာ့လဵု့ က

မ်မငးခ္ငးဟနး်ပဳၿပီ့ ေနာကးေဖ့ဘကး ထျကးခဲံၾကတယး၈ တကးဒ းရကးဒ စးရြးရဲ႔ အိမးေနာကးေဖ့
ၿခဵအက္ယးႀကီ့ ထဲမြာ
တိရစၧာနးေတျဟာ

တိရစၧာနးမ္ဳိ့ စဵုကုိ
ေလြာငးအိမးထဲ

ေလြာငးအိ မးေတျနဲ႓

ထာ့တယး၈

ေခါကးတဵု႓ေခါကး်ပနးေလြ္ာကးရငး့

သာ့ရဲ

လူေတျလာတာ

်မငးေတာံ တဝုနး့ ဝုနး့ ေအားၾကတယး၈ တကးဒ းက နဵရဵမြာ သဵကျငး့ နဲ႓တျဲရကး သဵႀကိဳ့ႀကီ့ မ္ာ့
တျဲလဲက္ေနတဲံ ေလြာငးအိမးလျတးတစးခုကုိ ၫႊနး်ပရငး့..
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“သငး့ ကုိ ေဟာဒီ „သီရိေဂဟာ‟ မြာ ထာ့မယး ၈ ဝီလီယနး ဒီမြာ ခဏလာကူစမး့ ”
ဆုိၿပီ့

သူ႓အလုပးသမာ့

တစးေယာကးကုိ

လြမး့ ေခ၍လုိကးတယး၈

ဆမးက

ေလြာငးအိမးကုိ စိတးမသကးမသာ လြမး့ ၾကညးံၿပီ့ ..
“ဘာသေဘာနဲ႓ ဒီေလြာငးအိမးကုိ သီရိေဂဟာလို႓ ေခ၍တာလဲ ”
ေမ့ေပမယးံ

တကးဒ းက

ၾကာ့ပဵုမရဘူ့ ၈

သူ႓လူေတျနဲ႓

စကာ့ေ်ပာေနတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာကလညး့ ်ဗဴတီကုိ ေလြာငးအိမးထဲဝငးဖို႓ တို့ တို့ က္ိတးက္ိတး ေခ္ာံေမာံေနတယး၈
“တစးရကးႏြစးရကးတညး့ ပါကျာ၇

မငး့ ကလညး့

ဒီေလာကး

ပုိကးဆဵရဖို႓

ဒီေလာကးေတာံ ခဵရမြာေပါံ ”
“ဟာ.. ဒီသဵႀကိဳ့ႀကီ့ ေတျနဲ႓ က္ဳပးက ဘယးံႏြယးလုပး ထျကးေ်ပ့လို႓ရမလဲဗ္ ”
“ဒါ.. တို႓တာဝနးထာ့ပါဟ၇ မငး့ ဝငးမြာသာ ဝငးစမး့ ပါ”
“ေ်ပာမညး သာ
ဘယးလို

ေ်ပာရသညး၈

်ပနးထုတးရမညးနညး့ ၈

ေနာကးဆဵု့ ေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာလညး့

ႏြမး့ တစးေစံေလာကးမြ္

ေတာ႐ိုငး့ တိရစၧာနးႀကီ့ ေတျကုိ

ဆမးတို႓

သဵု့ ေယာကးကုိ

အထဲဝငးမိသညးံေနာကး
မႀကဵတတး၈

ကုိငးတျယးေနက္

တပညးံေတျရဲ႔ လကးထဲမြာ သနာ့စရာ ကာ့ရာ့ကေလ့
ထဲကေနၿပီ့

်ဗဴတီ

်ဗဴတီဟာ

တကးဒ းရကးဒ စးရြးရဲ႔

ပါသျာ့ရြာတယး၈ ေလြာငးအိမး

လြမး့ ၾကညးံေနလိုကးတဲံ

မ္ကးလဵု့

အစဵုကေတာံ

ကမၻာမေက္ဆိုတဲံ အဓိပၸာယးပဲ၈
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သညးလိုနဲ႓ လူခ္ငး့ ချဲခဲံရတယး၈ ပထမတစးရကးမြာေတာံ
သူ႓တူႀကီ့ အတျကး

တသ

ဝမး့ နညး့ ေနရြာတယး၈

ေသသျာ့တဲံ

ဆမးဟာ ဂနာမၿငိမးဘဲ
သူ႓အစးကုိက

သူ႓ဆီမြာ

စိတးခ္လကးခ္ ထာ့ခဲံတာေတျေ်ပာရငး့ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ပခဵု့ ေပ၍ ေခါငး့ တငးၿပီ့ ဝမး့ ပနး့ တနညး့
ငိုရြာတယး၈

ဒုတိယညက္ေတာံ

လိုေတာံတယးဆုိၿပီ့

ဝမး့ သာလို႓

သီရိေဂဟာက

သူ႓တူလျတးေ်မာကးဖို႓

„အကးဒ းမီရယးလးေကာံကရိနး့ ‟

ဆုိတဲံ

တစးရကးပဲ
အရကးဆုိငးမြာ

ေသာကးပျဲႀကီ့ က္ငး့ ပတယး၈
တတိယေန႓က္ေတာံ ဆမးက မို့ မလငး့ ခငး ေငျသျာ့ေတာငး့ မယး လုပး်ပနးတယး၈
သညးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

သျာ့ေတာငး့ ဖို႓

သညးေလာကး

မနညး့
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“မစၥတာကာနနး့ ” ဆုိတဲံ

ဣေႁႏၵမပ္ကးဖို႓

ေဖ္ာငး့ ဖ္ယူရတယး၈
နာမညးနဲ႓

ညေနေစာငး့ မြ

ဒီၾကာ့ထဲမြာ

စာတစးေစာငးေရ့တယး၈

်ဖညး့ ်ဖညး့

ပီတာရပးဆကးက

ေက္ာကးေခတးလူသာ့ကုိ

ကာနနး့ က သူ႓ထဵ ေပါငးတစးရာနဲ႓ ေရာငး့ ဖို႓အေၾကာငး့ ၇ သေဘာက တကယးလို႓ တကးဒ းက
သူတို႓ကုိ

ေစ့္ဆစးရငး

အႀကဵအစညးေအာငးဖို႓

်ပဖို႓ေပါံေလ၈

သို႓ႏြငးံ

တစးချကးတစးဖလာ့စီ

သူတို႓ေရာကးသျာ့ၾကေတာံ

တကးဒ းတုိ႓

ညေနေစာငး့ ေတာံ

ဆုမျနးေတာငး့ ရငး့

လငးမယာ့ကုိ

သူတို႓ဟာ

ေသာကးသျာ့ၾကတယး၈

ဧညးံခနး့ ထဲမြာပဲ

မ္ကးစိမ္ကးႏြာ

မသာမယာနဲ႓ ေတျ႔ၾကရတယး၈ ဇနီ့ ်ဖစးသူက ေကားေဇာကုိ ငဵု႓ၾကညးံေနရာက အငးမတနး
ဝမး့ နညး့ တဲံဟနး ေလသဵတီ့ တို့ နဲ႓ ..
“ရြငးတို႓ လာမြာကုိ ကၽျနးမ စို့ ရိမးေနမိတယး ”
တကးဒ းရကးဒ စးရြးကလညး့ ..
“က္ဳပးလညး့ ဒီလိုပ”ဲ
“ဘာ်ဖစးလို႓လဲ ”
ေငျလာယူတာကုိ
ေမ့လုိကးတယး၈

ဒီေတာံ

လာမြာစို့ ရိမးတယးလို႓
အမ္ဳိ့ သမီ့ က

ဆီ့ ေ်ပာေတာံ

သူ႓နဖူ့ နဲ႓

ရငးဘတးကုိ

ဆမးက

ေဒါပျပျနဲ႓

ၾကကးေ်ခခတးၿပီ့

လကးဝါ့ကပး သဏၭာနးလုပးၿပီ့ ဆုေတာငး့ ပတၳနာ ်ပဳေတာံမြ သူတို႓လငးမယာ့ ႏြစးေယာကး
စလဵု့

ဝမး့ နညး့ တဲံ

အထိမး့ အမြတးနဲ႓

အဝတးနကးေတျ

ဝတးထာ့ေၾကာငး့

သူတို႓

သတိ်ပဳမိၾကေတာံတယး၈ ဇနီ့ ်ဖစးသူက ငိုသဵပါပါကေလ့နဲ႓ ..
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“ကၽျနးမတို႓ေတာံ ဆဵု့ ႐ဵႈ့ ၿပီ”
“ဟာ.. ၾကာ့ရေတာံ ဝမး့ နညး့ စရာပဲ ”
ဆမးက ဘုမသိ ဘမသိ လြမး့ ေရာလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ အမ္ဳိ့ သမီ့ က မ္ကးလဵု့ ကုိ
လကးကုိငးပဝါနဲ႓ တို႓ၿပီ့ ..
“ေဝဒနာေတာံ ခဵစာ့ရဟနး မတူပါဘူ့ ေလ၇ သိပး်မနးတာပဲ ”
“ဟာ.. ဒါကေတာံ ေသကဵေကာငး့ တယးလို႓ ေခ၍ရမြာေပါံဗ္ာ ”
ပီတာက

ႏြစးသိမးံစကာ့ေလ့

ေ်ပာလိုကး တယး၈

ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ
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ေခ္ာငး့ ေ်ခာကးႀကီ့ ဆုိ့ ရငး့ ေဒါပျေနတယး၈ ငါတို႓ ေငျယူရေအာငး လာတာကုိ သူတို႓မသာနဲ႓
ဘာဆုိငးသလဲေပါံ၈ အမ္ဳိ့ သမီ့ ကေတာံ မ္ကးႏြာမသာမယာနဲ႓ ..
“ကၽျနးမတို႓ ေတာ႐ိုငး့ တိရစၧာနးေတျ ေရာငး့ ဝယးေနတာ (ဿ၄) ႏြစး ရြိပါၿပီရြငး၇ ခုလို
တစးခါမြ မ်ဖစးဖူ့ ပါဘူ့ ၈ ဒီဟာ ပထမအႀကိမးပါပဲ ”
“ေၾသား ..

ဟုတးကဲံ၇

ေတားေတား

က္နး့ မာၾကတဲံ

အိမးေထာငး

ေခ၍ရမယးေပါံ၇

သို႓ေသား သခၤါရဆုိတာကေတာံ .
ဆမးမြာ ေရြ႔ဘာဆကးေ်ပာရမြနး့ မသိ ်ဖစးေနတုနး့ အမ္ဳိ့ သမီ့ က လငးကုိ ..
“သူတို႓ကုိ ေ်ပာ်ပလိုကးပါ တကးဒ း ”
“ဟာ.. မငး့ ေ်ပာလိုကးပါ ”
“အို .. ဒါ ရြငးံအလုပးပဲ ”
“တို႓က မိနး့ မေတျလို ဒါမ္ဳိ့ မြာ သာယာညငး့ ေပ္ာငး့ မေ်ပာတတးလို႓ပါကျာ ”
သူတို႓လငးမယာ့ ဒီလို အ်ပနးအလြနး လုပးေနတာကုိ စိတးမရြညးေတာံတဲံ ဂ္ငးဂ္ာက
ခပးထနးထနး အသဵနဲပ ..
“က္ဳပးတို႓ကုိ ဘာေတျေ်ပာမြာမို႓လဲ ”
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ဒီေတာံ

လငး်ဖစးသူက

ေသားတာေဆျ

လညးေခ္ာငး့ တစးခ္ကး

ရြငး့ လိုကးၿပီ့

ဇနီ့ သညးက

အသဵထျကးေအာငး ငိုေနတဲၾံ ကာ့က မေ်ပာမၿပီ့ ဆုိတဲံ သေဘာနဲ႓ ..
“ဒီလို်ဖစးရတာ က္ဳပးတုိ႓အ်ပစး မဟုတးပါဘူ့ ဗ္ာ၇ အမြနးေတာံ တိရစၧာနးေတျဟာ
ေတာတျငး့ သာ့ လူ႐ုိငး့ ေတျဆုိရငး ေၾကာကးတတးတယးဗ္၇ အဲဒ ါ တ်မနးေန႓က ခငးဗ္ာ့တို႓လူ
ၾကညးံရတာ မိႈငးေနတာနဲ႓၇ ေၾသား သူ႓ခမ္ာ သီရိေဂဟာမြာ တစးေယာကးတညး့ ေနရတာ
မေပ္ားဘူ့ နဲ႓ တူတယးဆုိၿပီ့

သူ႓ကုိ အေဖားရေအာငး

က္ာ့ေလြာငးအိမးထဲ

ေ်ပာငး့ ထညးံ

လိုကးတယး ”
“ဘာ.. က္ာ့ေလြာငးအိမးထဲ ထညးံလိုကးတယး ဟုတးလာ့ ”
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ဆမးက အသဵနကးႀကီ့ နဲ႓ ေအားရငး့ ထခုနးလိုကးတယး၈ ဒါေပမဲံ တကးဒ းအသဵက
ခပးေအ့ေအ့ပငး၈
“ညမြာ

ဝ႐ုနး့ သုနး့ ကာ့အသဵေတာံ

ေတာတျငး့ သာ့အခ္ငး့ ခ္ငး့

ေဆာံတာ၇

နညး့ နညး့ ၾကာ့မိသာ့၇

ကစာ့တာပဲ

ေအာကးေမံလို႓

ဒါေပမဲံ

သူတို႓

ထမၾကညးံမိဘူ့ ၇

မနကးက္ေတာံ သူတို႓ကုိ အစာေကၽျ့ မယးလို႓ အမဲသာ့စိမး့ ယူသျာ့ေတာံ ေတာတျငး့ သာ့
မရြိေတာံဘူ့ ၇ အစဦ့ ေတာံ ဒီလူ႐ိုငး့ ဟာ ေလြာငးအိမးထဲက ထျကးေ်ပ့တာပဲ ေအာကးေမံမိ
ေသ့တယး၇

ဒါေပမဲံ

ေလြာငးအိမးလညး့

ပျငးံမေနတာနဲ႓

အနီ့ ကပး

ေသေသခ္ာခ္ာ

ၾကညးံမိေတာံ ”
ဤတျငး ဇနီ့ ်ဖစးသူက ႐ုတးတရကး လကးကာ်ပၿပီ့ ငို႐ိႈကးရငး့ “ေတားပါေတာံ တကးဒ းရယး၇ ကၽျနးမ မၾကာ့ပါရေစနဲ႓ေတာံ ”
ဤတျငး ဆမးက သဵကုနးဟစးၿပီ့ ..
“ခငးဗ္ာ့တို႓ ေ်ပာေနတာက က္ဳပးတူ၇ အဲ .. သူ႓ကုိ က္ာ့ကုိကးစာ့ပစးလိုကးၿပီေပါံ ”
တကးဒ းက ..
“ဟာ..

စာ့ပစးလက
ို းတာမြ

တစးကုိယးလဵု့ ပါပဲ၇

အ႐ို့ အစအနေလ့ေတာငး

မက္နးဘူ့ ၇ သငး့ ကလညး့ ဗ္ာ ေတာတျငး့ သာ့လူ႐ိုငး့ လုပးေနၿပီ့ က္ာ့ကုိမြ မႏိုငးေအာငး
ဖ္ငး့ ရသလာ့ က္ဳပးေတာံ အဵံၾသတယး ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

105

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

သူ႓ဇနီ့ ကလညး့ ..
“ဟုတးတယး .. ကၽျနးမလညး့ အဵံၾသတယး ”
တစးခဏအတျငး့
သျာ့တယး၈

အပးက္သဵၾကာ့ရေလာကးေအာငး

ဆမးမ္ကးလဵု့ ႀကီ့ ေတျ

ပီတာရပးဆကးက
ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ

သူ႓သျာ့
ဥေပဒက

်ပဴ့ၿပီ့

အေဝ့ကုိ

သျာ့ပုိ့ စာ့ေပါကးကုိ
သိသျာ့ရငး

တစးခနး့ လဵု့

ဆိတးၿငိမး

ေင့စိုကးၾကညးံေနတယး၈

တက္စးက္စးနဲ႓

စုပးယူေနတယး၈

အေရ့ယူမလဲ

ေတျ့ ပူေနတယး၈

ဘယးလို

အေတားႀကီ့ ၾကာမြ တကးဒ းက မီ့ လငး့ ဖိုေရြ႔ သျာ့ရပးရငး့ ..
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“က္ဳပးတို႓ အာ့လဵု့ အတျကး စိတးေခ္ာကးခ္ာ့စရာႀကီ့ ပါဗ္ာ ”
ဒီေတာံ ဆမးက မေက္မခ္မး့ သဵႀကီ့ နဲ႓ ..
“လူကုိ

က္ာ့နဲ႓အတူ

သျာ့ထာ့တာ

ခငးဗ္ာ့အ်ပစးေပါံဗ္ာ၇

ဒီလိုလုပးရငး

ဒီလို်ဖစးမယး ဆုိတာ ခငးဗ္ာ့ သိရမြာေပါံ ”
“ရကးစကးလျနး့ တယးဗ္ာ ”
ပီတာရပးဆကးက စိတးမခ္မး့ ေ်မံစျာ ေ်ပာတယး၈
“ခငးဗ္ာ့အလုပး

ခငးဗ္ာ့

မကၽျမး့ က္ငးလို႓

ဒီလို်ဖစးတာေပါံ၇

အစကတညး့ က

ခငးဗ္ာ့ကုိ ယဵုဖို႓မေကာငး့ ဘူ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ရနးေတျ႔တယး၈ ဒီေတာံ တကးဒ းရကးဒ စးရြးက “ခုမြ

စကာ့မ္ာ့ေနလညး့

ဘာထူ့ မြာလဲ၇

ဒါေနာကးဆဵု့ ေတာံ

လူ႐ိုငး့ အ်ပစးပဲ၇

သူကိုယးတုိငးက က္ာ့စာ့ခဵခ္ငးေနတာႀကီ့ ကုိ့ ၇ အသာ့ေကၽျ့ လညး့ မစာ့၇ ေရတိုကးလညး့
မေသာကးနဲ႓၇ ဒီေတာံ အာ့မရြိဘူ့ ေပါံ၇ အာ့သာ ရြိစမး့ ၇ ေတာတျငး့ သာ့ လူ႐ုိငး့ ေတျဟာ
က္ာ့ေလာကးေတာံ

အေပ္ာံေပါံ၇

ကဲ..

က္ဳပးလညး့

အလုပးကိစၥ

ခ္ိနး့ ထာ့တာေလ့

သျာ့လိုကးဦ့ မယး ”
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တဵခါ့ေပါကးဆီ
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ေလြ္ာကးသျာ့မယးလုပးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

ပီတာကုိ

တဵေတာငးနဲ႓ တျကးတယး၈ ပီတာက ဆမးနာ့ တို့ တုိ့ ကပးေ်ပာလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ဆမးက
သူ႓ေရြ႔ ေရာကးလာတဲံ ရကးဒ စးရြးရဲ႔ အက္ႌကုိ ဆျဲထာ့ၿပီ့ ..
“က္ဳပးတုိ႓ ရစရာရြိတဲံ ပုိကးဆဵေကာ ”
ရကးဒ စးရြးက အဵံအာ့သငးံသျာ့ၿပီ့ ..
“အုိ့ .. ဘာပုိကးဆဵတုနး့ ၇ ခငးဗ္ာ့တို႓ လူ႐ိုငး့ မြ မရြိေတာံတာ၇ က္ဳပးက ဘာေပ့စရာ
လိုေတာံသလဲ ”
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ဆမးက ေဒါသသဵနဲ႓ ..
“အို့ ..

ဒီလိုနဲ႓

ရ႐ို့ လာ့ဗ္ာ၇

က္ဳပးတုိ႓

လူတစးေယာကးလဵု့

ခငးဗ္ာ့က္ာ့က

စာ့လိုကးၿပီ့ မြ သူ႓တနးဖို့ ကုိေတာံ ေပ့ကုိေပ့ရမြာေပါံဗ္ ”
ဤတျငး မစၥကးရကးဒ စးရြးက ..
“အို .. က္ာ့က စာ့ပစးလိုကးေတာံ ကၽျနးမတို႓ ဘယးတတးႏိုငးမလဲရြငး ”
“ဘယးံႏြယး မတတးႏိုငးရမြာလဲ၇ က္ာ့စာ့ေအာငး ခငးဗ္ာ့တို႓လုပးတာပဲ၇ သငး့ က
က္ဳပးတုိ႓

ပစၥညး့ ဗ္၇

စာ့တာက

ခငးဗ္ာ့တုိ႓က္ာ့၇

ကဲ..

ေ်ပာေနၾကာတယး၈

ငါ့မိနစး

အခ္ိနးေပ့မယး၇ ဒီအတျငး့ ပုိကးဆဵေပ့ရငးေပ့၇ မေပ့ရငး ဂါတးတဲ သျာ့တိုငမ
း ယး ”
ဆမးက အက္ပးကုိငးေတာံသညး၈ သို႓ေသား ရကးဒ စးရြးက ေအ့ေဆ့စျာပဲ ..
“တိုငးႏိုငးပါတယးဗ္ာ၇ သျာ့တုိငးေပါံ ”
ဆမးက ထိုငးေနရာမြ ်ဖဳနး့ ခနဲ ထၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာကုိ သငး့ အႀကဵေၾကာငးံ ဆုိတဲံသေဘာ
မ္ကးႏြာထာ့တငး့ တငး့ နဲ႓ ၾကညးံတယး၇ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“က္ဳပးတုိ႓ ဂါတးတုိငးရငး ခငးဗ္ာ့တို႓ ဒုက၏ေရာကးမြာေပါံ ”
“ေရာကးပေစဗ္ာ ”
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ရကးဒ စးရြးက ဂ႐ုမစိုကးဟနးနဲ႓ ေ်ပာေတာံ ပီတာက..
“ေတား႐ဵုတနး႐ဵု မထငးနဲ႓ေနား၇ လညးပငး့ ႀကိဳ့ကျငး့ စျပးေနမယး ”
“စျပးစျပးဗ္ာ၇ ဥပေဒက ဒီလိုကိစၥမ္ဳိ့ ဘယးလိုဆဵု့ ်ဖတးမလဲ၇ က္ဳပးတို႓ သိခ္ငးေနတာနဲ႓
အေတားပဲ ”
“ကဲ .. ဆမး .. တို႓ဂါတးတဲသျာ့မယး ေ်ပာေန ၾကာတယး “
ရကးဒ စးရြးက တုတးတုတးမြ္မလႈပး၈ သုိ႓ေသား သူ႓ဇနီ့ သညးက ဆမးံေ်ခရငး့ မြာ ပဵု႓ခနဲ
ထိုငးခ္လုိကးၿပီ့ ..
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“ကၽျနးမေယာက္းာ့ မသိနာ့မလညးလို႓ တစးႀကိမးတစးခါ လုပးမိတာ ေဗျမယူပါနဲ႓ရြငး ”
ဆမးက တငး့ မာစျာပဲ ..
“က္ဳပး ေ်ခေထာကးကုိ လႊတးဗ္ာ”
“လာဆမး .. သျာ့မယးလာ ၾကာတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာကေခ၍ေတာံ ဆမးက ႐ုနး့ ထျကးတယး၈ ဒီေတာံ အမ္ဳိ့ သမီ့ က သူတို႓ကုိ
ရကးစကးတဲံ

လူ႓တိရစၧာနးႀကီ့ ေတျလို႓

ေခါငး့ တငးထာ့လိုကးတယး၈

ရနးေတျ႔ၿပီ့

သူတို႓အာ့လဵု့

အိမးထဲက

သူ႓ေယာက္းာ့ရဲ႔

ပခဵု့ ေပ၍

ထျကးသျာ့ေတာံ

လငးမယာ့

ႏြစးေယာကးသာ့ အာ့ရပါ့ရ ရယးေမာၾကတယး၈
ဆမးတို႓မြာ
ဘာလုပးရမြနး့ လညး့

ဒီရယးေမာသဵေတျ
မသိ၇

ဂါတးတဲ

ၾကာ့ရေတာံ

နာသာခဵရခကး

သျာ့တိုငးလို႓လညး့

ေခါငး့ ငိုကးစိုကးနဲ႓

မ်ဖစးမြနး့

သိၾကတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ ေတျ့ ေတျ့ ၿပီ့ ေဒါသ်ဖစးေနတယး၈ ပီတာကေတာံ ေရြ႔ေန တစးေယာကး
ေယာကးဆီ သျာ့ဖို႓ အႀကဵေပ့တယး၈ ဆမးကေတာံ ေႁမျပါလညး့ ဆဵု့ သာ့လညး့ ဆဵု့ ဆိုသလို
သူ႓တူေလ့လညး့

က္ာ့စာ့ခဵရ၇

ေငျလညး့ မရမို႓

အႀကီ့ အက္ယး

စိတးမခ္မး့ သာစျာနဲ႓

သူတို႓ေနထိုငးရာ အရပးကုိ ်ပနးခဲံၾကတယး၈
သဵု့ ေယာကးသာ့ ၾကကးနာႀကီ့ ေတျလို ငူငူငိုငးငိုငးနဲ႓ ေလြ္ာကးလာၾက၇ သူတုိ႓ေနတဲံ
လမး့ ထဲ

ခ္ဳိ့ ဝငးလိုကးတယး
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႐ုနး့ ႐ုနး့ နဲ႓၇
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မိနး့ မေတျကလညး့ အသဵစာစာ ပုလိပးေခ၍ပါနဲ႓ ေအားေနၾက၈ ဆမးတို႓လူသိုကး ဒီလူအုပးထဲ
တို့ လြ္ဳိ့ ဝငးလုိကးေတာံ

ေလြကာ့ရငး့ မြာ

သူတို႓လူ႐ုိငး့ ကုိ

ခါ့မြာပတးထာ့တဲံ

ခနး့ ဆီ့

စုတးစုတး်ပတး်ပတးနဲ႓ ငုတးတုတးထိုငးေနတာ ေတျ႔ရပါေရာ၈
“အဲဒ ီမြာ ်ဗဴတီ ဘယးလို လျတးလာတယးဆုိတာ ေမ့မရဘူ့ ၈ သူ စိတးေကာကးၿပီ့
ရြကးေနတာပဲ၈ ဒါေပမဲံ သူတို႓သဵု့ ေယာကး စိတးထဲမြာေတာံ ရကးဒ စးရြးတို႓ လငးမယာ့ဟာ
သူတို႓ကုိ

တမငးသကးသကး

အေၾကာငး႐ိုကးလႊတးလိုကးမြနး့ ကုိ

တ်ဖညး့ ်ဖညး့ ေတာံ

သိလာၾကသတဲံေလ၈
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ေသားတာေဆျ

်မငး့ပိနးထူလူကုိကး
ထိုေန႓၉

ဆိပးကမး့ ညေစာငးံ

ဒရဝမးဘကီ့ သညး

သစးတစးပငးေအာကးတျငး

သူ႓ထဵု့ စဵအတိုငး့ စိတးထဲ ေရာကးတတးရာရာ ေတျ့ ေတာေင့ေမာေနသညး မြနးေသားလညး့
ဒီတစးခါေတာံ

စိတးလကးၾကညးလငး်ခငး့

မရြိလြေပ၈

အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား

သူ၌

ဘယးဘကး ေ်ခသနး့ ကေလ့မြာ ေ်ခစျယးငုပးေန၊ အနာ်ဖစးကာ ဖူ့ ေရာငးေနၿပီ့ တစစးစစး
ကုိကးေနရြာေလသညး၈ သူ႓အနီ့ တျငး ခၽျတး၊ ထာ့ရေသာ ဖိနပးတစးဖကးက တဵု့ လဵု့ လဲေန၌၈
ေ်ခေထာကးကေတာံမူ ကမး့ စပးေရထဲတျငး ေ်ခတျဲလဲ ခ္ေန်ခငး့ ်ဖငးံ ကုိကးေနေသာအနာကုိ
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သကးသာရာ ရေစ၌၈
ထိုစဥး

ေလြတစးစငး့ ကုိ

ေလြားခတးလာေသာ

သိေဟာငး့ ကၽျမး့ ေဟာငး့

တစးေယာကးက အနီ့ ်ဖတးသျာ့ရငး့ ..
“ေဟံလူႀကီ့ .. ဘာေတျေတျ့ ေဆျ့ ေနတာလဲ ”
ဟု လြမး့ ေမ့ရငး့ ေလြားတကးဖ္ာ့ႏြငးံ ေရထဲခ္ထာ့ေ သာ ေ်ခေထာကးတုိ႓ကုိ တို႓ထိ
က္ီစာ့သျာ့ေလရာ ကဵဆို့ ခ္ငးေတာံ နာေနေသာ ေ်ခသနး့ ဖ္ာ့ကေလ့ကုိမြ ဆိုကးဆုိကး
ၿမိဳကးၿမိဳကးႀကီ့ ကလိသျာ့ေလေတာံ အဘို့ ႀကီ့ ခမ္ာ „အမယးေလ့ ‟ တၿပီ့ သူ႓ေ်ခေထာကးကုိ
မကာ တ႐ြဴ ့႐ြဴ ့မႈတးရငး့..
“အငး့ ေ်ခႏြစးေခ္ာငး့ နဲ႓ နာ့ရျကးတို မကယးေလနဲ႓ဆိုတဲံ
မြနးေပတာကပဲ၇
ဖျတးမျဲ်ပာစုေနတာ

ခုၾကညးံေလ၇

ဒီေကာငးဟာ

တစးခါတုနး့ က

ငါက မေနႏိုငးလို႓ ေငျတစးေပါငး

စကာ့ဟာ တယးၿပီ့

ပုိကးဆဵတစး်ပာ့မြ

မစခဲံဖူ့ တယး၇

မရြိ၇

ခုၾကညးစမး့ ၇ ငါံကုိ

အနာေပ၍ တုတးက္လုပးၿပီ့ ေက့္ဇူ့ ဆပးသျာ့တာ ေတျ႔တယး မဟုတးလာ့ ”
ထိုသို႓ေ်ပာရငး့

သူ႓ေ်ခဖဝါ့ကုိ

အသာမကာ

ခၽျတးထာ့ေသာ

ဖိနပးထဲသို႓

စုပးတသပးသပး်ဖငးံ ေခ္ာံသျငး့ ရငး့ ပါ့စပးကလညး့ ေရရျတးေန၌၈
“လူေတျမ္ာ့

အေရာဝငးလို႓ကုိ

မေကာငး့ ဘူ့ ၇

မယဵုရငး

လူတစးေယာကးကုိ

အေရာဝငးၾကညးံပါလာ့၇ မၾကာခငး ခငးဗ္ာ့ဆီက ပုိကးဆဵေခ့္ပါလိမးံမယးဗ္ာ့၇ ဒါမြမဟုတး
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မိနး့ မတစးေယာကး
ခငးဗ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဆုိပါေတာံ၇ ခငးဗ္ာ့ သူ႓ကုိ ရငး့ ရငး့ ႏြီ့ႏြီ့ သျာ့ၿပီ့ ခ္ဥး့ ကပးၾကညးံပါ၈

သူ႓ကုိ ေဂ၍ၿပီ၇

ရြိတးၿပီလို႓

ဆုိေတာံမြ

ဧကနးမုခ္ပါပဲခငးဗ္ာ့၈

မိနး့ မပ္ကးက လျဲရငးေပါံေလ၇ စကာ့ကုနး ေ်ပာမယးဗ္ာ၇

အဲ ..

တိရစၧာနးေတာငး

မိနး့ မရႊငး

အေရာဝငးဖို႓

မေကာငး့ ဘူ့ ဗ္၇ တစးခါက မိတးေဆျ သေဘၤာသာ့တစးေယာကးဟာ လမး့ ေပ၍မြာ လဲေနတဲံ
်မငး့ တစးေကာငးကုိ
တစးခါတညး့

သနာ့လြခ္ညးရဲ႔လို႓

်မငး့ က

ေအာကးကေနၿပီ့

ေခါငး့ ချၿပီ့
ဆတးခနဲ

အသာ

ထူေပ့လိုကးပါတယး၈

ဆျဲကုိကးလိုကးတာ

ကဵေကာငး့ လို႓

သနာ့တယးဆုိတာ

မေကာငး့ ဘူ့ ၈

ဟုိဒ ငး့ တစး်ခမး့ ်ပတးပါမသျာ့တယး ”
“ဒီလိုပဲ

ကုိယးခ္ငး့ စာတရာ့

ဘယးေတာံမြလညး့
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က္ဳပးသူငယးခ္ငး့

ထာ့တယး၇

ေက့္ဇူ့ တငးလညး့
တစးေယာကးရဲ႔

မခဵရတတးဘူ့ ၈

သူငယးခ္ငး့

မြတးမိေသ့ေတာံတယး၈

တစးေယာကးဟာ

အလုပးချငးမြာ

ေ်ခေခ္ားလဲၿပီ့ ေ်ခက္ဳိ့ သျာ့တယး၈ ဒီေတာံ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ က ေဟာဒီလို စဥး့ စာ့တယး၇
သူ႓

သူငယးခ္ငး့ ရဲ႔

မိနး့ မကုိ

ခငးဗ္ာ့ေယာက္းာ့

ေ်ခက္ဳိ့ သျာ့တယးလို႓

အမြနးအတိုငး့

်ဗဳနး့ စာ့ႀကီ့ သျာ့ေ်ပာတယးဆုိရငး ဒီမိနး့ မ အပူမီ့ ဆဵု့ ေတာံမြာ မဟုတးဘူ့ ၇ ်ပနးလညးၿပီ့
စိတးသကးသာစရာ မရြိေတာံဘူ့ ၇ ဒါေၾကာငးံ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ က လညးပငး့ ေလာကးတငးမြ
ရငးေလာကးက္ေစ ဆုိၿပီ့ ဒီလို စကာ့ပရိယာယး သဵု့ တယးေလ၈ ခငးဗ္ာ့ ေယာက္းာ့ဟာ
ေသသျာ့ၿပီလို႓

ေ်ပာလိုကးတယး၈

ဟာ..

အဲဒ ီမိနး့ မဟာ

တစးခါတညး့

ဖ္တးဖ္တးလူ့

ငိုေတာံတာပဲ၇ ငိုပေလံေစ.. ငိုပေလံေစ၇ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ ဟာ အသာၾကညးံေနေသ့တယး၈
အဲ ..

မိနး့ မငိုလို႓

ေမာသျာ့ၿပီ့

ခဏနာ့တဲံ

အခါက္ေတာံမြ

က္ဳပး

သူငယးခ္ငး့ က

ေရလာေ်မာငး့ ေပ့ စကာ့ဆုိတယး ”
„ဒီမြာဗ္ာ

အလုပး႐ဵုထဲ

ေ်ခေခ္ားလဲတာပဲ၇

မသကာ

ေ်ခက္ဳိ့ ႐ဵုေလာကးဆုိ

ေတားေ သ့တယး၇ ဒီလိုေသဖို႓ မေကာငး့ ပါဘူ့ ‟
လို႓ ေ်ပာေတာံ မိနး့ မက..
„ဟုတးတာေပါံရြငး၇ အသကးမေသဘဲ က္ဳိ့ ႐ဵုေလာကးဆုိ ေတားေသ့တာေပါံ ‟
“အဲဒ ီစကာ့လညး့ ၾကာ့ေရာ က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ က ဝမး့ သာအာ့ရ သူလိုခ္ငးတဲံပဵု
ဆိုကးၿပီရယးလို႓ ..”
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ေသားတာေဆျ

„ကဲ.. ဒါ်ဖငးံ ခငးဗ္ာ့ဘာမြ မပူနဲ႓ေတာံ၇ အခုက္ဳပး အမြနအ
း တုိငး့ ေ်ပာေတာံမယး၇
ခငးဗ္ာ့ေယာက္းာ့ဟာ

တကယးေသတာ

မဟုတးပါဘူ့ ၇

ခငးဗ္ာ့

ဆႏၵအတုိငး့

ေ်ခက္ဳိ့ ႐ဵုေလာကးပါပဲ ‟
“လို႓ ၾကငးနာစျာ ေ်ပာရြာပါတယး၇ ဒါကို ဟိုမိနး့ မက နာ့မလညးေသ့လို႓ သဵု့ ခါတိတိ
ရြငး့ ်ပရေသ့တယး၇ အဲ .. မိနး့ မ သေဘာလညး့ ေပါကး နာ့လညး့ လညးသျာ့ေရာ၇ စကာ့ကုိ
ဒီလို

ဗေလာငး့ ဗလဲ

ေ်ပာရပါံမလာ့

ဆုိၿပီ့

အဲဒ ီမိနး့ မက

ဓာ့မႀကီ့

ဆျဲသျာ့လို႓

က္ဳပးသူငယးခ္ငး့ ဟာ ေသေ်ပ့ ရြငးေ်ပ့ ေ်ပ့ခဲံရပါေရာလာ့ဗ္ ”
“အငး့ .. ေလာကႀကီ့ မ္ာ့ ခကးတယး .. ခကးတယး၈ ေက့္ဇူ့ ်ပဳလို႓ ေက့္ဇူ့ တငးရမြနး့
မသိတဲံလူေတျ

တစးပဵုႀကီ့

ရြိတယး၈

ဒီလိုပဲ

ဂ္ငးဂ္ာဒစးနဲ႓

ပီတာရပးဆကးဟာလညး့
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ဆမးစေမာလးကုိ မိတးေဆျခ္ငး့ ရယးလို႓ ေစတနာနဲ႓ ကူညီဖို႓ ႀကိဳ့စာ့ဖူ့ ခဲံတယး ”
“ဒီသဵု့ ေကာငးဟာ
ငြာ့ေနၾကတယး၈

ထဵု့ စဵအတိုငး့

ညီရငး့ အစးကုိမ္ာ့အလာ့
စာ့အတူ၇

သေဘၤာေပ၍က

ဆိပးကမး့ ေရာကးစမြာ

ခ္စးခ္စးခငးခငး

ေသာကးအတူေပါံ၈

ဆငး့ ကာစ၇

ဒါနဲ႓

ထဵု့ စဵအတုိငး့

အခနး့ တစးခနး့

တစးမိဝမး့ တျငး့

အတူဆငး့ တဲံ

တစးပူ့ တစးတျဲတျဲနဲ႓

သဵု့ ရကးေ်မာကး

သျာ့အတူ၇

ညေနမြာေတာံ

လာအတူ၇
ဂ္ငးဂ္ာဒစးကုိ

ဆမးစေမာလးက ထမငး့ ဆိုငးတုနး့ က ေခ့္သဵု့ ခဲံတဲံ ေငျကုိ အေႂကျ့ ဆပးရာမြာ အမြတးတမဲံ
ဒဂၤါ့တုႀကီ့

်ဖစးေနတာနဲ႓

သူတုိ႓ခ္ငး့

စကာ့မရြငး့ မရြငး့

်ဖစးၾကၿပီ၈

ဆမးစေမာလးက

ပ္ငး့ ေ်ခာကးေ်ခာကးေပါံ၇

ေတာငးေလြ္ာကး

စိတးေကာကးကာ တစးေယာကးတညး့ ထျကးလာခဲံတယး ”
“အစဦ့ ေတာံ
ေ်မာကးေလြ္ာကး
အရကးဆိုငးကုိ

တစးေယာကးတညး့ မို႓

ေနလိုကးတယး၈
ဝငးသျာ့ၿပီ့

ေနာကးေတာံမြ

အရကးမြာေသာကးတယး ၈

ေနာကး ဂ္ငးဂ္ာက အတုႀကီ့ လို႓ ေ်ပာလိုကးတဲံ

တစးခါမြ

မေရာကးဖူ့ ေသ့တဲံ

သဵု့ ပကးေလာကး

ေသာကးၿပီ့ တဲံ

ဒဂၤါ့ကုိ အသာထုတးေပ့

လိုကးေတာံ

အရကးေရာငး့ တဲံ ေကာငးမေလ့က ဘာမြ အထူ့ ၾကညးံ႐ႈမေနေတာံဘဲ လကးခဵၿပီ့ ပုိေငျကုိ
်ပနးအမး့ လိုကးေသ့တယး၈ ဒီေတာံ ဆမးဟာ အူရႊငးလာၿပီ့ ေလာကႀကီ့ ဟာ ဒီလိုဆုိေတာံ
တယးသာယာပါလာ့လို႓

ေအာကးေမံလိုကးမိသတဲံ၈

အဲဒ ီလို

တစးေယာကးတညး့

ပီတိအဟုနးေတျ ပျာ့ေနဆဲအခိုကးမြာ ေဘ့ခ္ငး့ တိုကး စာ့ပျဲမြာ ဝငးဝငးလာသမြ္ လူေတျကုိ
စူ့ စူ့ စိုကးစိုကးႀကီ့
ၿမိဳကးၿမိဳကးႀကီ့
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

ၾကညးေံနတဲံ

ဝတးစဵုနကးနဲ႓

ေရာကးသျာ့ေတာံတယး၈

လူဆီကုိ

အဲဒ ီလူက

ဆမးံမ္ကးလဵု့ က

ႏႈတးခမး့ ေမျ့

ဆိုကးဆုိကး

ပါ့သိုငး့ ေမျ့ ေတျနဲ႓
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ေသားတာေဆျ

သက၎လပးဦ့ ထုပးနကးကုိ ေရြ႔ခပးစိုကးစိုကး မ္ကးႏြာအုပးေအာငး ေဆာငး့ လို႓၇ တစးႀကိမးတျငး
အဲဒ ီလူက မ္ကးလဵု့ လြနးအၾကညးံမြာ သူ႓ကုိ သဲသဲမဲမဲ ၾကညးံေနတဲံ ဆမးနဲ႓ မ္ကးလဵု့ ခ္ငး့
ဆိုငးမိသျာ့တယးဆိုရငးပဲ အဲဒ ီလူက မ္ကးစိတစးဖကး မြိတး်ပၿပီ့ ဆမးံနာ့က ကုလာ့ထိုငးကုိ
ေရႊ႔လာကာ ေလသဵခပးတို့ တို့ နဲ႓ ..
“က္ဳပးအလုပးက ဒီလိုပဲ၇ လူဝငးလူထျကးကုိ အကဲခတးေနတာ ကပၸတိနးရဲ႔ ”
“ဟုိ့ .. ဟုိ့ ”
ဆမးက သူ႓ကုိ ကပၸတိနး အေခ၍ခဵရေတာံ သေဘာက္စျာနဲ႓ ေခါငး့ ညိတးလိုကးတယး၈
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ဒီေတာံ ဟိုလူက ဆမးအနာ့ ကပးသညးထကး ကပးလာၿပီ့ ..
“က္ဳပး
မရိပးမိၾကဘူ့ ဗ္၇

ဒီလို ႐ုပးဖ္ကးထာ့ရငး ဘယးသူကမြ
ခငးဗ္ာ့သာ

အကငး့ ပါ့လျနး့ လို႓

က္ဳပးဟာ ဘာေကာငးလဲဆုိတာ
ခ္ကးခ္ငး့

ရိပးမတ
ိ ာ

်ဖစးရမယး၇

ဟုတးပါတယးေလ .. ခငးဗ္ာ့ရဲ႔ ၾကနးအငးလက၏ဏ ာ ၾကညးံရတာ ေတား႐ဵုတနး႐ဵုလူ ခငးဗ္ာ့ကုိ
မပတးႏိုငးဘူ့ ဗ္၇ က္ဳပး ေလာငး့ ရဲတယး ”
ဒီေတာံ ဆမးက အ႐ူ့ ဘဵုေ်မြာကး ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ ..
“ဟာ.. ဒီန႓ထိ က္ဳပးကုိ လြညးံႏိုငးပတးႏိုငးတဲံလူ တစးေယာကးမြ မရြိေသ့ဘူ့”
လို႓ ၿပဵဳ့်ပၿပီ့ ်ပနးေ်ပာလိုကးတယး၈ ဒီေတာံ အဲဒ ီလူကလညး့ ..
“ဒါပဲ က္ဳပးထငးလိုကးရငး ဘယးေတာံမြ မမြာ့ဘူ့ ၇ ဒါနဲ႓ ခငးဗ္ာ့ က္ဳပး ရဲစဵုေထာကး
အရာရြိတစးေယာကး ်ဖစးတယးဆုိတာ ဘယးံႏြယးလုပးသိသလဲ၇ ေ်ပာစမး့ ပါဗ္ာ ”
ဆမးမြာ အ်မြဳပးတစီစီနဲ႓ ဘီယာ ေသာကးေနတာဆုိေတာံ စဵုေထာကးအရာရြိ ဆုိတာ
ၾကာ့တာနဲ႓ ဆတးခနဲ လနးၿ႓ ပီ့ ႏြာေခါငး့ ေပါကးထဲ ဘီယာအ်မြဳပးေတျ ဝငးသျာ့ၿပီ့ တချီ့ ချီ့ နဲ႓
မႊနးေနလို႓

ဟုိလူက

သူ႓ေက္ာကုနး့ ကုိ

ထုေပ့လုိကးရသတဲံ၈

ၿပီ့ ေတာံမြ

ဆမးက

ဣေႁႏၵဆညးၿပီ့ ..
“ဒါကေတာံ က္ဳပး လူကဲခတးတဲံ ပညာသေဘာေပါံဗ္ာ ”
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လို႓

ခပးတညးတညး

ေသားတာေဆျ

်ပနးေ်ပာလိုကးရတယး၈

ဒီေတာံ

ဟုိလူက

ဆမးံပခဵု့ ကုိ

ခငးခငးမငးမငး ပုတးၿပီ့ ..
“ခငးဗ္ာ့ေတာံ ေတျ႔ေတျ႔ခ္ငး့ က္ဳပးသေဘာက္တယးဗ္ာ ဒါေၾကာငးံ က္ဳပးနဲ႓အတူ
တစးချကး တစးဖလာ့ေတာံ ေမာံပါဦ့ ”
ဆုိၿပီ့ ဆမးကုိ အရကးတစးချကး
ဆမးက

ႏြစးပဲနိတနး ေဆ့်ပငး့ လိပး

႐ိႈ့ အ်ပညးံနဲ႓

(၂)

ေကာငးမေလ့က

ေပါငးတနး

ဒကာခဵတယး၈

ႏြစးလိပးမြာ၇

ေငျစက၎ဴ ကုိ

အေႂကျ်ပနးအမး့ ေတာံ

အဲဒ ါကုိ ေသာကးၿပီ့ ၾကေတာံ

ဟုိလူကုိ

တစးလိပး

ထုတးေပ့လိုကးတယး၈

ေစာေစာက

ဆမး

ဒကာခဵလိုကးၿပီ့
အရကးေရာငး့ တဲံ

ေပ့ထာ့တဲံ

ဒဂၤါ့တုႀကီ့
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်ပနးလာလို႓ ဆမးက ဒီဒ ဂၤါ့်ပနးလဲပါေ်ပာေတာံ ကေလ့မက..
“ဒါဟာ ရြငးေပ့တဲံ ဒဂၤါ့ပဲ၇ ကၽျနးမ ေကာငး့ ေကာငး့ မြတးမိပါတယး၇

ဒီဆိုငးမြာ

ရြငးတစးေယာကး ပဲ ဒီေန႓ ေစ့္ဦ့ ေပါကးေသ့တာ ..”
ဆုိၿပီ့ ခပးမာမာနဲ႓ ်ပနးေဟာကးလုိကးတယး၈

ဒီေတာံ ဆမးံခမ္ာ အနာ့မြာလညး့

စဵုေထာကးက ရြိေန်ပနးဆုိေတာံ ဘာမြ ချနး့ တဵု႓ မ်ပနးေတာံဘဲ အေႂကျေတျကုိ ကပ္ာကသီ
အိတးထဲ ထို့ ထညးံလိုကးရေတာံတယး၈
အဲဒ ီေနာကး
မီ့ လငး့ ဖိုနာ့

သူတို႓ႏြစးေယာကးဟာ

သျာ့ထိုငးၾကတယး၈

အဲဒ ီမြာ

အရကးေကာငးတာနာ့က
စဵုေထာကးက

သူလိုကးခဲံဖူ့ တဲံ

ချာလာၿပီ့
လူသတးမႈ

တစးခုအေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၿပီ့ ..
“ခုလညး့

က္ဳပး

အမႈတစးခုလုိကးေနတယးဗ္၇

သေဘၤာသာ့ေတျကုိ

ေစာငးံၾကညးံရတဲံ အမႈေပါံဗ္ာ”
ဆမးက

အဵံအာ့သငးံသျာ့သလို

ပါ့စပး

ေဟာငး့ ေလာငး့ ႀကီ့ နဲ႓

စဵုေထာကးကုိ

ေမာံၾကညးံရငး့ ..
“သူတို႓႔ ဘာေတျလုပးေနလို႓လဲ ”
“ဟာ..
ေစာငးံၾကညးံရတယး
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

က္ဳပး

စကာ့ေ်ပာ

ဆုိတာထကး

ေလာသျာ့တယးဗ္ာ၇

ေစာငးံေရြာကးေပ့ရတယးဆိုရငး

သေဘၤာသာ့ေတျကုိ
ပုိမြနးပါလိမးံမယး၇
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ဘာ်ပဳလို႓လဲဆုိေတာံ

ခမ္ာမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ႏြစးရြညးလမ္ာ့

ပငးလယးရပး်ခာ့မြာ

ပငးပငးပနး့ ပနး့ ရြာခဲံ

ေဖျခဲံရတဲံ ေငျကေလ့ေတျကုိ ခုတေလာ ဒီနယးေ်မတစးဝိုကးမြာ ခဏခဏ ကလိမးက္ခဵရ၇
ခါ့ပုိကးႏိႈကးခဵရ၇

လုယကးခဵရတယးလို႓

က္ဳပးတို႓ဌာနကုိ

အထူ့ သ်ဖငးံ အေကာငးႏြစးေကာငးတျဲဟာ

သတငး့ ေတျ ေရာကးေနတယးဗ္၇

အေသာငး့ က္နး့ ဆဵု့ လို႓

ဆုိတယး၇

ဒီအတျဲကုိ

က္ဳပးလကးရဖမး့ ရမယးံ တာဝနးက္ေနတယးဗ္ ”
ဆမးက မအူမလညးနဲ႓ ..
“လကးရဖမး့ ရမယးဆုိတာ ဘာလဲဗ္ ”
“လကးရဖမး့ ရမယးဆုိတာ

သူမ္ာ့ကုိ

လုေနဆဲ၇

ဒါမြမဟုတး

သူမ္ာ့ဆီက
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အလစးသုတးသျာ့တဲံ ပစၥညး့ ေတျကုိ လကးဆုပးလကးကုိငးနဲ႓ မိမိရရ ဖမး့ တာကုိ ေ်ပာတာဗ္ ”
ဒီေတာံ ဆမးက ၾကကးသီ့ ထသလို တစးကုိယးလဵု့ တျနး႓သျာ့ၿပီ့ ..
“အလ္ငးတစးခါ

က္ဳပး်ပနးေရာကးတုနး့ က

အႏိႈကးခဵရဖူ့ တယး၇

ေလ့ေပါငး

ဆယးသြ္ီလငးနဲ႓ အေႂကျေတျ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ပါသျာ့တာေပါံ ”
စဵုေထာကး စိတးဝငးစာ့လာဟနး်ဖငးံ ..
“ဟုတးလာ့၇ ဒါ်ဖငးံ ဒီေကာငးေတျပဵုသဏၭာနး မြတးမိသေလာကး ေ်ပာစမး့ ဗ္ာ ”
“ဘာမြ

အေသအခ္ာ

မမြတးမိလိုကးပါဘူ့ ဗ္ာ၇

က္ဳပးမ္ကးစိထဲမြေတာံ

သူတို႓လကးေတျ ေ်ခေတျပဲ၈ က္ဳပးတစးကုိယးလဵု့ ကုိ တဖုနး့ ဖုနး့ တဒုနး့ ဒုနး့ အထုအ႐ိုကး
ခဵရၿပီ့ လမး့ ေဘ့မြာ က္ဳပး လဲက္က္နးရစးခဲံတာပဲ သတိရေတာံတယး ”
“ဟငး .. ဒါဟာ အရြညးႀကီ့ ပီတာနဲ႓ မငးစာအဲလစးပဲ၇ ေသခ္ာတယး၇ က္ဳပးလညး့
ဒီႏြစးေကာငးကုိ သတငး့ ႀကီ့ လျနး့ လို႓ လိုကးေနတာပဲ ”
လို႓ေ်ပာၿပီ့ သူ႓အိတးထဲက ကတး်ပာ့ေလ့တစးခု ဆမးကုိ ထုတးေပ့ၿပီ့ ..
“စဵုေထာကးအရာရြိ ဆာဂ္ငးကပးတငး့ ပါ၇ ခငးဗ္ာ့မြာ အခကးအခဲ ဒုက၏တစးခုခုႀကဵဳရငး
က္ဳပးဆီ လာခဲံဗ္ာ”
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ဒီလို ေ်ပာၿပီ့ တဲံေနာကး

ေသားတာေဆျ

တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး

မိတးေဆျ်ဖစးတဲံသေဘာနဲ႓

တစးချကးစီေသာကးၾကရငး့ စဵုေထာကးကပးတငး့ က ဆမးနာ့နာ့ကပးၿပီ့ ..
“ဒီလိုရြိတယးဗ္၇

ခုနေ်ပာတဲံ ေကာငးႏြစးေကာငးကုိ

ဖမး့ မိရငး က္ဳပးရာထူ့ တို့ ဖို႓

ရြိတယး၇ ဒါေၾကာငးံ သူတို႓ကုိ ဖမး့ မိေအာငး ကူညီတဲံလူဆုိရငး

က္ဳပးက ဆုေငျငါ့ေပါငး

ေက့္ဇူ့ ဆပးမယး၇ ခငးဗ္ာ့သာ ကူညီႏိုငးမယးဆုိရငး ဘယးေလာကး ေကာငး့ လိုကးမလဲဗ္ာ ”
ဒီေတာံ ဆမးက ..
“က္ဳပးက ဘယးလို ကူညီႏိုငးမြာလဲ ”
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“က္ဳပးလိုခ္ငးတဲံ
သေဘၤာသာ့်ဖစးရမယး၇

တညးၾကကးက ခငးဗ္ာ့လို ႐ို့ သာ့တညးၾကညးတဲံ
ခငးဗ္ာ့

နကး်ဖနး

ည

(၆:ွွ)

ခနး႓ညာ့တဲံ

နာရီေလာကးမြာ

ရဲတိုကး

ေတာငးေပ၍ကုိ တစးေယာကးတညး့ ်ဖညး့ ်ဖညး့ ခ္ငး့ လမး့ ေလြ္ာကးရငး့ တကးသျာ့ရမယး၇
ဒီေတာံ ဟုိငနာႏြစးေကာငးက ေနာကးက ထပးၾကပးပါလာၿပီ့ ခငးဗ္ာ့ကုိ လုမြာပဲ၇ အဲဒ ီအခါမြာ
က္ဳပးက

လကးပူ့ လကးၾကပးဖမး့ မယး၇

ေနာကးၿပီ့

ရာထူ့ တကးမယး၇

ခငးဗ္ာ့က

ေငျငါ့ေပါငးႀကီ့ မ္ာ့ေတာငး ရမယး၇ ဒါပါပဲ လျယးလျယးကေလ့ပါ ”
“သူတို႓

က္ဳပးေနာကးကို

လိုကးမယးဆုိတာ

ခငးဗ္ာ့

ဘယးံႏြယးတပးအပး

ေ်ပာႏိုငးမြာလဲ “
ဆမးက

စဵုေထာကးကုိ

်ပဴ့တူ့ ၿပဲတဲ

ၾကညးံရငး့

ေမ့ေလေတာံ

စဵုေထာကးက

မ္ကးစတစးခ္ကးပစးၿပီ့ သူ႓ႏြာေခါငး့ ကုိ လကးၫြိဳ့နဲ႓ ေထာကးကာ ေထာကးကာ …
“ဒါက က္ဳပးအလုပးပါေလ၇ က္ဳပးတို႓က က္ဳပးတို႓အလုပးမြာ ေက္ညကးၿပီ့ သာ့ေတျ
ခငးဗ္ာ့ စိတးမပူပါနဲ႓ ”
“ဒါေပမဲံ က္ဳပးနာ့မလညး ”
ဆမး စကာ့မဆဵု့ မီ ..
“ခငးဗ္ာ့ နာ့လညးဖို႓ မလိုပါဘူ့ ဗ္ာ၇ ဒါက စဵုေထာကးဉာဏး ေခ၍တယး၇ ဒီမယး
ခငးဗ္ာ့ဆီ ေငျဘယးေ လာကးရြိတယး ”
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ေသားတာေဆျ

“ဆယးံႏြစးေပါငးေလာကး ရြိမြာေပါံ ”
ဆမးက မတငးမက္ ေ်ဖတယး၈
စဵုေထာကးက ..
“အဲဒ ါေပါံ၇

နကး်ဖနးက္ရငး

ည(၆)နာရီေလာကးမြာ

အဲဒ ီေငျဆယးံႏြစးေပါငးကုိ

ရဲတိုကးေတာငးေပ၍ကုိ

ခငးဗ္ာ့အိတးထဲထညးံၿပီ့

လမး့ ေလြ္ာကးရငး့

တကးသျာ့

(၆)နာရီ

(ဿ)မိနစးမြာ ဟုိႏြစးေကာငးက ခငးဗ္ာ့ကုိလု၇ (၆)နာရီ (၀)မိနစးမြာ ဟိုႏြစးေကာငးကုိ က္ဳပးက
လကးရဖမး့ မယး၈

(၆)နာရီ

တစးခုေတာံရြိတယး၈

(၁)မိနစးမြာ

ခငးဗ္ာ့က

ေငျငါ့ေပါငးရ၇

ဒါပဲ၇

အဲ ..

ဒီေကာငးေတျ ်မနး်မနးႏိႈကးေအာငး ေငျကုိ သာ့ေရအိတး တစးခုထဲ
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စုထညးံထာ့ ”
ဆမးက အနညး့ ငယး ေတျေဝေနၿပီ့ ..
“ပုိကးဆဵအိတးခ္ညး့

သကးသကးဆုိရငး

ပုမ
ိ ေကာငး့ ဘူ့ လာ့ဗ္ာ၇

က္ဳပးလညး့

စိတးေအ့ရတာေပါံ ”
စဵုေထာကးက ေခါငး့ ကုိ တျငးတျငးႀကီ့ ယမး့ လိုကးၿပီ့ ..
“ဒီလိုေတာံလညး့
ေထာငးရြညးရြညးက္မြာ
ခငးဗ္ာ့ကုိ

မ်ဖစးဘူ့ ဗ္၇

ေပါငး

တစးခုေတာံ

သူတို႓က

(၂ွ)ေလာကးဆို

မြာလိုကးပါရေစ၇

လကးထဲ

(၂)ႏြစးေလာကးေတာံ

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး

ဒီအေၾကာငး့

ေငျမ္ာ့မ္ာ့မိမြ
တနး့ ေနမြာပဲ၇
အသဵေတာံ

မထျကးလိုကးပါနဲ႓၇ က္ဳပးက ဒီအမႈကုိ တစးေယာကးတညး့ ကုိငးခ္ငးတာ၇ ဒီံ်ပငး စဵုေထာကးေတျ
ဝငး႐ႈပးမြာကုိ မလိုလာ့ဘူ့ ”
ထိုအခါ ဆမးက ေခတၱစဥး့ စာ့ၿပီ့ ..
“ဒါနဲ႓ အဲဒ ီေကာငးေတျကုိ ခငးဗ္ာ့ဖမး့ လို႓ မမိရငး က္ဳပးေငျ အေခ္ာငးနာေနဦ့ မြာ
စို့ ရတယးဗ္”
စဵုေထာကးက ခနး႓ခနး႓ထညးထညးႀကီ့ ၿပဵဳ့လိုကးၿပီ့ ..
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ေသားတာေဆျ

“ဒါအတျကးေတာံ မပူပါနဲ႓ဗ္ာ၇ ကဲ .. ဒီလိုလုပးဗ္ာ ခငးဗ္ာ့ကုိ က္ဳပးက အာမခဵပစၥညး့
တစးခုေပ့ထာ့မယး ေရာံ ”
ဟုဆုိကာ

သူ႓လကးက

အေရာငး

တဖ္ပးဖ္ပးေတာကးေနတဲံ

စိနးလကးစျပးတစးကျငး့ ကုိ ခၽျတးေပ့ၿပီ့..
“ဒါကုိယူထာ့၇

ကိစၥေတျၿပီ့ ရငး

ခငးဗ္ာ့လကးထဲ ကုိ

ခငးဗ္ာ့ေငျေတျနဲ႓

ဆုေငျ

ငါ့ေပါငးပါေရာကးေတာံ ဒီလကးစျပးကုိ က္ဳပး်ပနးေပ့ဟုတးလာ့၇ ဒီလကးစျပးတနးဖို့ က ေပါငး
(၄ွ)ေက္ား

တနးတယးဗ္၇

သူေဌ့မႀကီ့

တစးေယာကးရဲ႔ပစၥညး့

က္ဳပး်ပနးရေအာငး

လုပးေပ့တုနး့ က က္ဳပးကုိ ဆုခ္တာ၇ ေဖ္ာကးေတာံ မပစးလိုကးပါနဲ႓ေနား ”
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ဆမးက ဝမး့ သာအာ့ရ ကျငး့ အနညး့ငယး က္ဥး့ ေနေသာ လကးစျပးကုိ သူ႓လကးမြာ
အတငး့ စျပးေနစဥး ..
စဵုေထာကးက ..
“ဒီမြာ

မိတးေဆျ

လူဆို့ သူခို့ ေတျဟာ

ဟို်ပဒီ်ပလညး့

သိပးမလုပးနဲ႓ေနား၇

ေဟာဒီဆိပးကမး့ က

လကးေခ္ာငး့

တစးေခ္ာငး့ ကုိ်ဖတးဖို႓

လကးစျပးတစးကျငး့ ရဖို႓

ဝနးေလ့ၾကတာ မဟုတးဘူ့ ”
ဆမးက ..
“စိတးခ္စမး့ ပါဗ္ာ”
လို႓

်ပနးေ်ပာလိုကးတယး၈

ေနာကးေတာံ

စဵုေထာကးက

ဌာနခ္ဳပးကုိ

်ပနးၿပီ့

အစီအစဥးေတျ လုပးရဦ့ မယးလို႓ ေ်ပာၿပီ့ လူခ္ငး့ ချဲလိုကးၾကတယး၈ သျာ့ခါနီ့ စဵုေထာကးက ..
“(၆)နာရီတိတိေနား ”
“စိတးခ္၇ အတိအက္ က္ဳပးေရာကးေအာငး လာခဲံပါံမယး ”
“ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး

အသဵဗလဵေတာံ

လဵု့ ဝမထျကးပါနဲ႓၇

ေနာကးၿပီ့

ဒီကိစက
ၥ ုိ

ဘယးသူ႓မြလညး့ တစးချနး့ မဟပါနဲ႓ေနား၇ သိုသိုသိပးသိပးလုပးမြ ်ဖစးမယးံကိစၥမို႓ပါ ”
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ေသားတာေဆျ

အဲသလို ေ်ပာဆိုမြာၾကာ့ၾကၿပီ့ လကးဆျဲႏႈတးဆကးကာ ဆမးဟာ အိမး်ပနးလာခဲံ
ေတာံတယး၈

သူအိမးေရာကးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

အဝတးအစာ့

လဲလြယးၿပီ့

အိပးရာထဲဝငး

လကးႏြစးဖကးကုိေတာံ

ရငးဘတးေပ၍

ပီတာက

မေရာကးေသ့ဘူ့ ၈

ေစာငးကုိ

တငးထာ့လိုကးတယး၈

ဆမးဟာ

မ္ကးႏြာအုပးေ အာငးၿခဵဳ၇
ေနာကးတစးနာရီၾကာရငးပဲ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာ ်ပနးေရာကးလာတယး၈ သူတို႓ဟာ ေမြာငးႀကီ့ မညး့ မညး့ မြာ ဟုိဟာ ရြာမေတျ႔၇
ဒီဟာရြာမေတျ႔ ်ဖစးလို႓မို႓ ဖေယာငး့ တိုငးကုိ ထျနး့ လိုကးတဲံအခါမြာ ပီတာက ဆမးံလကးမြာ
အေရာငးတဖ္ပးဖ္ပး

ေတာကးေနတဲံ

စိနးလကးစျပးကို

ပထမဦ့ ဆဵု့ ်မငးၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

လကးၫြိဳ့ၫႊနး်ပတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ဆမးကုိ လႈပးႏိႈ့ ရငး့..
“ထစမး့ .. ၿပိတၱာႀကီ့ .. ဘယးက အလစးသုတးလာတာလဲ၇ ေ်ပာစမး့ ”
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ဆမးက

မ္ကးလဵု့ မြိတးၿပီ့

အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငးေနတယး၈

ဒီေတာံ

ဟို

ႏြစးေကာငးက ဆမး လကးကုိ အသာယူမၿပီ့ ၾကညးံတယး၈
ပီတာက ထပးေမ့်ပနးတယး၈
“ဆမး .. ဒီလကးစျပးကုိ ဘယးကရခဲံတာလဲ ”
ဆမးက အေသလိုေန်ပနးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“သူ ..

အိပးေမာက္ေနတယး၈

ႏိႈ့ မေနနဲ႓၇

သူ႓လကးဖ္ာ့ေတျ

မီ့ နဲ႓တို႓ေတာငး

အခ္ိနးမဟုတး

အခါမဟုတးမြာ

ႏို့ မယးံေကာငး မဟုတးဘူ့ ၈ လကးစျပးသာ ခၽျတးယူကျာ ”
ဒီေတာံမြ ဆမးက ေငါကးခနဲထိုငးၿပီ့ ..
“ေအာငးမာ

သတၱိရြိ

စမး့ ၾကညးံပါလာ့၇

အိမး်ပနးလာၾကၿပီ့ အိပးေနတဲံလူ အတငး့ ႏိႈ့ တာ ဘာသေဘာလဲကျ ”
“ဘာသေဘာမြ မဟုတးပါဘူ့ ၇ မငး့ ဒီလကးစျပး ဘယးကရသလဲ သိခ္ငးလို႓ ”
ဆမးက မေ်ပာခ္ငးံ ေ်ပာခ္ငးဟနးနဲ႓ …
“ငါံသူငယးခ္ငး့ တစးေယာကးက အမြတးတရ လကးေဆာငးေပ့တာပါကျာ ”
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“ဘယးသူငယးခ္ငး့ လဲ ”
ပီတာကေမ့ေသား ဆမးက ..
“ဘယးသူ်ဖစး်ဖစး၇ ဒါမငး့ တို႓နဲ႓ မဆုိငးပါဘူ့ ၇ ငါံ လြ္ဳိ႔ဝြကးခ္ကးကျ ”
“ဟ..

မငး့ မြာ

အခ္စးဆဵု့

သူငယးခ္ငး့ ဆိုလို႓

ငါနဲ႓ပီတာရြိတာပဲ၇

ဘာေၾကာငးံ

လြ္ဳိ႔ဝြကးထာ့ရမြာ လဲ သူငယးခ္ငး့ ရာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေလ်ပညးထို့ ေတာံ ဆမးက ေဆာငးံႀကီ့ ေအာငးံႀကီ့ နဲ႓ “ဘာ.. ခုမြ သူငယးခ္ငး့ လဲ၇ မနကးက ငါေပ့တဲံေငျကုိ အတုႀကီ့ ဆုိၿပီ့ မငး့ ငါံကုိ
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ဘယးံႏြယးေ်ပာတယး ေခ၍တယး ဆုိတာေတျ ေမံသျာ့ၿပီလာ့ ”
“ေအ့ကျာ .. စိတးဆုိ့ တုနး့ ေ်ပာမိဆိုမိတာေတျ ေတာငး့ ပနးပါတယး၈

ငါံစိတးထဲ

တကယးပါလို႓ မဟုတးဘူ့ ဆုိတာ၇ မငး့ သိသငးံပါတယးကျာ ”
“ကဲ .. ကဲ ဒါ်ဖငးံ ေ်ပရာေ်ပေၾကာငး့ လကးဆျဲႏႈတး ဆကးၾက”
ပီတာက
လကးစျပး

ဒိုငးလူႀကီ့ လုပးၿပီ့

ဘယးကရလာတာကုိ

ဖ္နးေ်ဖတယး၈

ဆမးက

သူတို႓လကးဆျဲႏႈတးဆကးၾကေပမယးံ

ဖျငးံမေ်ပာဘူ့ ၈

ေတားေတားနဲ႓

ေမ့မရေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက စိတးတိုလာ်ပနးၿပီ့ မနကးက ဆူသလို ဆဲေတာံမယး ပါ့စပး်ပငးေတာံ ပီတာက
ဂ္ငးဂ္ာံေ်ခစဵုကုိ

ဖိနပးနဲ႓ နငး့ ရငး့

သတိေပ့ကာ ေဇာေခၽျ့ ်ပနးေအာငး

ေခ္ာံေမာံေတာံမြ

ဆမးံထဵက အေၾကာငး့ စဵုသိရတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဘာ.. မငး့ ကုိမငး့ အလုအယကးခဵရေအာငး လုပးမလို႓ ဟုတးလာ့ ”
မယဵုႏိုငးတဲံ မ္ကးလဵု့ မ္ဳိ့ နဲ႓ ေမ့ေတာံ ဆမးက ..
“ငါံကုိ ေစာငးံေရြာကးတဲံ ပုဂၐိဳလးက အနီ့ မြာ ရြိေနမြာကျ ”
“ဟာ ဒီေကာငးေတာံ ႐ူ့ ၿပီ”
ဆုိၿပီ့ ပီတာဘကးလြညးံ၊ ..
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ေသားတာေဆျ

“ေတားပါေသ့ရဲ႔ မငး့ နဲ႓ငါ အခ္ိနးမီသိ လိုကးရလို႓၇ ႏို႓မဟုတးရငး မလျယးဘူ့ ကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ မ္ကးဆဵ်ပဴ့နဲ႓ ေ်ပာေလေတာံ ဆမးက ..
“ဘာေ်ပာတယးကျ ”
“ဘာေ်ပာရမြာလဲကျ၇

မငး့ ဆီက

ပုိကးဆဵ

အေခ္ာငးအုပးခ္ငးလို႓

ထျငးထာ့တဲံ

စတနး႓ကျ၇ ဒီေလာကးမ္ာ့ မသိသာ့ ဆုိ့ ဝါ့ရနးေကာ၇ ဆမးရာ မငး့ ငါတို႓နဲ႓ ေပါငး့ ေနၿပီ့
ဒီေလာကး န ဖို႓ေတာံ မေကာငး့ ပါဘူ့ ကျာ ”
ဒီေတာံ ဆမးက ..

h ttp :/ / mmteas ho p . com

“ေဟံ ေတားေတား

မငး့ တို႓ဆီက

အႀကဵဉာဏး

ငါမလိုခ္ငးဘူ့ ၇ ေဟံ .. ဒီမယး

စိနးလကးစျပးကုိ မယဵုမြာစို့ လို႓ အေပါငးေပ့ထာ့တာကျ ”
ဆမးက ေဒါပျပျနဲ႓ ေအားေလေတား ဂ္ငးဂ္ာကလညး့ အညဵံမခဵဘဲ “မငး့

လကးစျပးက

အတုႀကီ့ ဆိုရငးေရာ

ဘယးလိုလုပးမလဲ၇

ငါံသေဘာေ်ပာရရငးေတာံ ဒီစဵုေထာကးဆုိတဲံ မစၥတာကပးတငး့ လို အေကာငးကုိ ေဝ့ေဝ့က
ေရြာငးရငး ေကာငး့ မယးကုိယးံလူ ”
ဒါေပမဲံ ဆမးကလညး့ သူတို႓ဆီက အႀကဵဉာဏးကုိ မလိုခ္ငးေၾကာငး့ ေခါငး့ မာမာနဲ႓
ေ်ပာၿပီ့ အသီ့ သီ့ အိပးရာဝငးၾကတယး၈
ဒါေတာငး
သတိေပ့ေသ့ရဲ႔၈

ဂ္ငးဂ္ာက
ဆမးကလညး့

အိပးရာထဲကေနၿပီ့

သဵု့ ခါတိတိ

လကးမေလြ္ာံဘူ့ ၇

ဆမးကုိ

သူ႓သေဘာနဲ႓သူ

လြမး့ ၿပီ့
လုပးခ္ငးရာ

လုပးမယးဆုိၿပီ့ အဲဒ ီည စကာ့်ပတးသျာ့ၾကေတာံတယး၈
ေနာကးတစးေန႓

မနကးမို့ လငး့ ေတာံ

ဆမးဟာ

သူတို႓ႏြစးေယာကးကုိ

စကာ့မေ်ပာဘဲ တစးေယာကးတညး့ မနကးစာစာ့ၿပီ့ ထျကးသျာ့ေလတယး၈
ေနာကးၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာ အ်ပငးထျကးေလာကးတဲံ အခ္ိနးက္မြ အိမး်ပနးလာတယး၈
ဟုိႏြစးေယာကးကေတာံ

သူတို႓သူငယးခ္ငး့ အတျကး

စိတးပူလို႓

သျာ့ရငး့

လာရငး့ က

တတျတးတျတး တုိငးပငးေနၾကတယး၈
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ေသားတာေဆျ

ပီတာက..
“တို႓

ဒီလိုလုပးမယးကျာ၇

ခုည

(၆)နာရီ

မထို့ မီ

ရဲတိုကးေတာငးေပ၍ကုိ

ေရာကးေအာငးသျာ့ႏြငးံၿပီ့ တို႓ငႏျာ့ႀကီ့ အညာမခဵရေအာငး ကယးဆယးမြ်ဖစးမယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေတာကးတစးခ္ကးေခါကးၿပီ့ ..
“ေအ့ ..

ၿပီ့ ေတာံ

သူ႓အလုပးထဲ

တို႓ဝငး႐ႈပးရမလာ့လို႓

အဆဲခဵရေအာငးလာ့

ေနပေလံေစကျာ၇ သူ႓ပုိကးဆဵပဲ၇ ကုနးကုနးခနး့ ခနး့ ႀကိဳကးသလုိ လုပးပေစ”
“ဟ

မငး့ က
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လကးတ်ဖနး႓်ဖနး႓နဲ႓
ဒီလိုလုပးရငး

ဒီေလာကးပဲ

်မငးတာကုိ့ ၇

ေခ့္မယးံအႏၲရာယးေတာံ

မေကာငး့ ဘူ့ လာ့၈

သူ႓

မငး့ က

ပုိကးဆဵကုိ

ပုိကးဆဵပါသျာ့ေတာံ

ထညးံမတျကးဘူ့ ၇

တို႓က

ဦ့ ေအာငး

ေဟံ

တုိ႓ဆီ
ဂ္ငးဂ္ာ

လုမယးကျာ၇

ၿပီ့

တစးရကးႏြစးရကးေလာကး မြတးေလာကးေအာငး ထာ့ၿပီ့ မြ ်ပနးေပ့မယး ဘယးံႏြယးလဲ ”
“ဘာ”
ဂ္ငးဂ္ာက နာ့မလညးဟနးနဲ ႓ ေမ့ေတာံ ပီတာက..
“တို႓က သူ႓ေနာကးလုိကးသျာ့ၿပီ့ လုမယးကျာ၇ ညႀကီ့ မငး့ ႀကီ့ ဆုိေတာံ သူ တို႓ကုိ
ဟုိလူဆုိ့ ႏြစးေယာကးပဲ

ေအာကးေမံမြာပဲ၇

ေနာကး

ဒီေကာငး

ခါလီက္ၿပီ့

အိမးကုိ

ငိုယို်ပနးလာေတာံမြ တို႓စကာ့နာ့မေထာငးလို႓ ဒီလို်ဖစးရတာ ဘာညာနဲ႓ ဆဵု့ မၿပီ့ သူ႓ေငျကုိ
တို႓က ၾကညးံ႐ႈမစတဲံသေဘာနဲ႓ နညး့ နညး့ စီ လီေပ့ၾကတာေပါံ ..”
“မငး့ အႀကဵ ေကာငး့ ေတာံ ေကာငး့ ပါတယး၇

ဒါေပမဲံ သူက တို႓ကုိ မမြတးမိဘဲ

ေနမလာ့ကျ ”
“ဒါကေတာံ

႐ုပးဖ္ကးလုပးရမြာေပါံကျာ၇

အတုေတျ ေရာငး့ တဲံဆုိငး

ငါေတျ႔ထာ့တယး၈

ေစ့္နာ့မြာ မုတးဆိတးေမျ့ ၇
ဒါေတျဝယးၿပီ့ ႐ုပးဖ္ကး၇

ဆဵပငးေမျ့

အကၤ္ီေကားလဵ

ေတျေထာငး၇ ကကးဦ့ ထုပးကုိ ငိုကးစိုကးေဆာငး့ လိုကးရငး သငး့ ဘယးမြတးမိႏုိငးေတာံမလဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာ

ဒါကုိ

သေဘာမတူလြဘူ့ ၇

ကနး႓ကျကးလိုေသားလညး့

သညးထကး

ေကာငး့ တဲံ အႀကဵဉာဏးက ရြိေတာံတာ မဟုတးတဲံအတျကး ေနာကးဆဵု့ မြာ ပီတာံအႀကဵပဲ
လကးသငးံခဵၿပီ့ ႐ုပးဖ္ကးကိရိယာမ္ာ့ကုိ သျာ့ၿပီ့ ဝယးၾကခ္မး့ ၾကတယး၈
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ဒီေနာကး

ညေရာကးေအာငး

ေသားတာေဆျ

ေစာငးံရတာလညး့

အေတားပဲ

စိတးေမာလူေမာ

်ဖစးၾကရတယး၈
ႏို႓ၿပီ့ သူတို႓ဝယးထာ့တဲံ မုတးဆိတးေတျလညး့ ဆမးေတျ႔သျာ့မြာစို့ လို႓ အိတးထဲက
မထုတးဝဵံဘူ့ ၈

ဘယးေလာကး

ပူအိုကးေနေပမယးံ

ကုတးအကၤ္ီေတျလညး့

မခၽျတးဝဵံဘဲ၇

ဒုက၏ခဵေနၾကရတယး၈
ဒီအထဲ

ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓ဆဵပငးကအနီ၇

ရလာတဲံ

မုတးဆိတးက

အမညး့ မို႓

တဖ္စးေတာကးေတာကး ေ်ပာေနေသ့တယး၈
အခ္ိနးနီ့ လာေတာံမြ
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တပး၇

ဆုိငးထဲကထျကး အ်ပငးေရာကးေတာံ

အကၤ္ီေကားလဵစေတျေထာငး

ကကးဦ့ ထုပးေတျ

မုတးဆိတးအတုေတျ

နဖူ့ အုပးေဆာငး့ ၿပီ့

ရဲတုိကး

ေတာငးကုနး့ ဆီ ေလြ္ာကးခဲံၾကတယး၈
(၆) နာရီ မထို့ မီ (၂) မိနစးအလိုမြာ ရဲတိုကးေ တာငးေ်ခရငး့ ကုိ ေရာကးခဲံၾကေပမယးံ
ဆမးရဲ႔

အရိပးအေရာငးကုိ

တစးေနရာမြာေတာံ
သူတို႓ဟာ

မ်မငးရေသ့ဘူ့ ၈

လူႏြစးေယာကး

ၿခဵဳကျယးတစးေနရာမြာ

ဒါေပမဲံ

ေဆ့်ပငး့ လိပး
အသာ

ေတာငးေအာကးလမး့ ေဘ့

မီ့ တဖျာ့ဖျာ့နဲ႓ေနတာ ေတျ႔ရတာနဲ႓

ကိုယးရြိနးသတးေနလိုကးၾကတယး၈

ဒီလိုနဲ႓

တယးမၾကာလြပါဘူ့ လမး့ ေကျ႔ကေလ့ တစးေနရာက ဆမး ေပ၍လာေတာံတယး၈
ဆမးကုိ ၾကညးံရတာ အရကးေသာကးထာ့ေပမယးံ အငးမတနး လနး့ လနး့ ဆနး့ ဆနး့
ရြိေနပဵုေပ၍တယး၈ ဆမးက သူတို႓ ေရြ႔လျနးသျာ့တယးဆုိရငးပဲ
အတိုငး့ ၇

ဂ္ငးဂ္ာက

ဆမးအကၤ္ီအိတးထဲက

သူတို႓ တိုငးပငးထာ့ၾကတဲံ

သာ့ေရအိတး

ေဖာငး့ ေဖာငး့ ႀကီ့ ကုိ

ႏိႈကးယူလိုကးတယး၈
ခပးလျယး လျယးပဲ၇ ဒါေပမဲံ စက၎နး႓အနညး့ ငယးအတျငး့ မြာ သူတို႓ မေမြ္ားလငးံခဲံတာက
ဆမးဟာ

်ဖဳနး့ ခနဲ

သူ႓ေ်ခေထာကးကုိ

ေနာကး်ပနး

ကနးထညးံလိုကးတာ

ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔

ညိဳ႔သက္ညး့ တညးံတညးံႀကီ့ ထိမိလို႓ ငိုကးက္လာတဲံ ဂ္ငးဂ္ာံမ္ကးႏြာႀကီ့ ကုိ လကးသီ့ နဲ႓
တအာ့က္ဳဵ့ ေကားလိုကးေတာံ
်ဖစးသျာ့ပါေရာ၇
ထူမယးလို႓

ဒီေတာံ

ကုိယးကုိ

သူ႓လညးကုပးေပ၍က္တဲံၿပီ့
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

ဂ္ငးဂ္ာဟာ
ပီတာဟာ

ကာ့ခနဲ

႐ုတးတရကး

ကုနး့ အလိုကးမြာ

ဆမးရဲ႔

ဝမး့ လ္ာ့ေမြာကး

လဲၿပီ့

ပကးလကးစနး႓စနး႓ႀကီ့

ေၾကာငးသျာ့တဲံေနာကး
်ပငး့ ထနးလြတဲံ

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

လကးဝါ့ေစာငး့ က

သတိေမံသျာ့ေတာံတယး၈

အဲဒ ီအခါမြာ
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ေသားတာေဆျ

ဆမးကေတာံ သူ႓ရနးသူႏြစးေယာကးကိစ ၥ ၿပီ့ ၿပီမို႓ ဝကးဝဵႀကီ့ တစးေကာငးလို ခုနးေပါကးကာ
ေတာငးေပ၍လမး့ ကေလ့က ဆငး့ ေ်ပ့ပါေလေရာ၈
သူ႓ပိုကးဆဵအိတးကုိ ်ပနးယူဖို႓ေတာငး
လြပါဘူ့ ၇ ေစာေစာက

သတိရဟနးမတူဘူ့ ၈

ဒါေပမဲံ တယးမၾကာ

လမး့ ေဘ့တစးေနရာမြ ေဆ့်ပငး့ လိပး ေသာကးေနတဲံ

ေရာကးလာကာ

တစးေယာကးက

ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔

ခ္ဳပးထာ့စဥးမြာ

က္နးတစးေယာကးက

ရငးဝကုိ

ဒူ့နဲ႓ေတံၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာံလကးထဲက

လူႏြစးဦ့

လကးႏြစးဖကးကုိ

ပိုကးဆဵအိတးကုိ

ယူၿပီ့

ႏြစးေယာကးသာ့ သုတးေ်ခတငး၇ ေယာငးဝါ့ဝါ့အသဵနဲ႓ ရဲ .. ရဲ လို႓ လြမး့ ေအားလိုကးေသ့တယး၈
ဒါေပမဲံ ဘာအကူအညီမြ ေပ၍မလာၾကဘူ့ ၈ မၾကာမီမြာ ပီတာ သတိရလာၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာကုိ
ဆျဲထူတယး၈

ႏြစးေယာကးစလဵု့
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ဖုတးဖကးခါေပ့ရငး့

မတးတတးရပးႏိုငးၾကေတာံ

က႐ုဏ ာစကာ့

ေ်ပာၾကၿပီ့

ဆမးကုိ

တစးေယာကးနဲ႓တစးေယာကး
ပ္စးပ္စးႏြစးႏြစး

ဆဲၾကတယး၈

ၿပီ့ ေတာံမြ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ကဲ
အလုခဵရတာ

သငး့ ပုိကးဆဵအိတးေတာံ

ပါသျာ့ၿပီ၇

နညး့ ေတာငးနညး့ ေသ့တယး၈

ဒီလို ်ဖစးမယးမြနး့

ဒါေပမဲံ

သူတို႓လုတာ

သိရကးသာ့နဲ႓
တို႓ဆုိတာေတာံ

ေလသဵေတာငး မဟေလနဲ႓ေနား ”
ပီတာက သူ႓ေနာကးေစံကုိ လကးနဲ႓စမး့ ရငး့ ..
“ငါံကုိ အုပးထညးံသျာ့လိုကးတာ၇

ငတးေသမယးံ

အေကာငး၇ ငါေတာံ

သငး့ ကုိ

ပုိငးေစံတစးေစံေတာငး မေခ့္ဘူ့ မြတးထာ့..”
ဂ္ငးဂ္ာကလညး့ သူ႓မ္ကးႏြာကုိ လကးနဲ႓ အသာကုိငးရငး့ ..
“ဒီေကာငးကုိ ဒီလိုခ္ကးေကာငး့ ေဆားလိမးံမယးလို႓ ငါ ဘယးတုနး့ ကမြ မထငးခဲံဘူ့ ၇
ႏို႓ၿပီ့ သူ႓လကးသီ့ ကလညး့ ကျာ သဵလကးသီ့ က္ေနတာပဲ၇ ခုေတာငး နာတုနး့ ပဲကျ၇ လာကျာ
ဘရမးဒ ီတစးပကးစီေလာကး သျာ့ခ္ၾကရေအာငး ”
သူတုိ႓ မုတးဆိတးတုေတျ ်ဖဳတးပစးခဲံၾကၿပီ့ လူအရြငး့ ဆဵု့ ဘာ့ကုိ သျာ့ၾကတယး၈
ဒါေတာငး ဆုိငးရြငးအဘျာ့ႀကီ့ က အရကးေမာံေ နတဲံ ဂ္ငးဂ္ာံမ္ကးႏြာကုိ ၾကညးံၿပီ့ မငး့ ကုိ
ဘယးအမ္ဳိ့ သမီ့ ကမ္ာ့ ေမႊ့ ေမႊ့ ေပ့လုိကးတာလဲလို႓ က္ီစယးလို႓ ဂ္ငးဂ္ာ ရြကးရမး့ ရမး့ ၿပီ့
ဖနးချကးကုိ
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

ေဆာငးံခ္ကာ

ႏြစးေယာကးသာ့

အိမး်ပနးခဲံၾကတယး၈

သူတုိ႓

အိမး်ပနး
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ေရာကးၾကေတာံ
သူ႓မ္ကးႏြာကုိ

ဆမးက

ဒါေၾကာငံး

ညိဳ႔သက္ညး့ ကုိလညး့

ႏြိပးနယးေပ့ရတယး၈

အိမးေပ၍တကးလာသဵ
ႀကိဳ့စာ့ၿပီ့

မေရာကးေသ့ဘူ့ ၈

ၾကပးထုပးထို့ ၿပီ့

ဇကးေၾကာကုိလညး့

ေသားတာေဆျ

ၾကာ့ရေတာံ

ေလခၽျနးေနရတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာက

ပ႐ုတးဆီလူ့ ရတယး၈

သူတို႓ အဲဒ ီလိုလုပးလို႓

ဂ္ငးဂ္ာက

ဟနးမပ္ကး

ပီတာကေတာံ

ကမနး့ ကတနး့
ပီတာရဲ႔

ၿပီ့ လုၿပီ့ ခငးမြာပဲ ဆမး

သူ႓အိပးရာေပ၍

သတငး့ စာ

ထုိငးရငး့

အေဟာငး့ တစးေစာငးကုိ

ဖေယာငး့ တိုငးမီ့ နဲ႓ စိတးဝငးစာ့စျာ ဖတးေနတဲံပဵုေပါံ၈
ဆမးကလညး့

ခပးေအ့ေအ့ပဲ

အဝတးအစာ့လဲၿပီ့

ဂ္ငးဂ္ာမ္ကးႏြာကုိ

လြမး့ ၾကညးံရာ..
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“အလိုေလ့ ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ မ္ကးႏြာ ဘာ်ဖစးတာလဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ဘာမြမမႈသလို ဟနးေဆာငးမ္ကးႏြာထာ့နဲ႓ ..
“အို .. ညေနတုနး့ က အရကးဆိုငးမြာ စေကာံခ္းတစးစုနဲ႓ စကာ့မ္ာ့ၿပီ့ ခ္တာကျ၇
ငါံမ္ကးႏြာ

နညး့ နညး့ ထိၿပီ့

ပီတာ

ဇကးေၾကာနညး့ နညး့

နာသျာ့တယးကျ၇

သူတို႓က

လူမ္ာ့သကုိ့ ကျ ”
ဆမးက ၿပဵဳ့စိစိမ္ကးႏြာထာ့နဲ႓ ..
“ေအ့ ..

ငါလညး့

စျနစ
း႓ ာ့ခနး့ ေလ့

ႀကဵဳခဲံရေသ့တယး၈

ဒါေပမဲံ

မငး့ တို႓လို

ဒဏးရာဒဏးခ္ကးေတာံ မရခဲံဘူ့ ကျ ”
“အို့ .. ဟုတးလာ့ ”
ပီတာက

သတငး့ စာမ္ကးႏြာက

မချာဘဲ

မခ္ိတရိေမ့တယး၈

ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ

ဆမးကုိ အ်မငးကပးကပးနဲ႓ ..
“ဘယးသူနဲ႓လဲ ကေလ့ေတျနဲ႓လာ့ ”
“ဟာ့ ..

ဘယးကလာ

မငး့ တို႓ႏြစးေကာငးထကးေတာငး

အဆမတနး

ကေလ့ေတျရမြာလဲ၇
ႀကီ့ ထျာ့တဲံ

လူႀကီ့ ေတျမြ

လူ႓ဘီလူ့ ႀကီ့ ေတျကျ၇

ဒါေပမဲံ

ဆမးနဲ႓ေတျ႔ရငး ဘယးအေကာငးမ္ဳိ့ ခဵႏိုငးမြာလဲ၇ အဲဒ ါ မေန႓ညေနက မငး့ တို႓ကုိ ငါေ်ပာတဲံ
လူဆုိ့ လူမိုကး ႏြစးေယာကးေပါံကျ၇ ႏြစးေယာကးစလဵု့ ေနာကးေကာကးက္နးခဲံတာပဲ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ေသားတာေဆျ

“အုိ့ ”
ဟု ဆုိရငး့ ပီတာမြာ လညးေခ္ာငး့ နာသျာ့၌၈ ဆမးက ဆကးလကး၊ ..
“ဒီလို ကုိယးက အငိုကးမခဵရဘဲ သူတို႓ကုိ ဦ့ ေအာငးေဆားႏိုငးတာလညး့ မငး့ တို႓
ေက့္ဇူ့ ပါပဲကျာ၇ ငါ တစးညေနလဵု့ စဥး့ စာ့ေနတယးကျ မငး့ တုိ႓ ေ်ပာတာေလ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာကေတာံ ဒဏးရာဒဏးခ္ကး ေအာငးံသကးသကးနဲ႓

တိုဏ ြိဘာေဝ

ေနၾကသညး၈ ဆမးက ဆကးလကး၊ ..
“ဒါနဲ႓ ငါမသကၤာလို႓
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သျာ့်ပၾကညးံေတာံ

မနကးတုနး့ က

အတုႀကီ့ တဲံကျ၇

အဲဒ ီ

စိနးလကးစျပးကုိ

ဒါနဲ႓ငါလညး့

အႀကဵရၿပီ့

စိနးေရႊရတနာဆုိငး
ဆုိငးတစးဆုိငးသျာ့ၿပီ့

သဵလကးသီ့ စျပးတစးစဵု သျာ့ဝယးတယးကျ ”
“ဘာ.. ဘာ သျာ့ဝယးတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓မ္ကးႏြာ အနာရြိနးနဲ႓ အလနး႓တၾကာ့သဵနဲ႓ ေမ့ေတာံ “သဵ လကးသီ့ စျပးေလကျာ၇ အဲဒ ါ လကးတစးဖကးတစးခ္ကးမြာ စျပးၿပီ့ ေတာံ ည (၆)
နာရီမြာ ရဲတိုကးေတာငးေပ၍ကုိ အေရာကးသျာ့တာေပါံ၇ လာ့လာ့ .. လမး့ ေကျ႔ခ္ဳိ့ လုိကးတယး
ဆုိရငးပဲ ဧရာမေကာငးႀကီ့ ႏြစးေကာငး၇ မငး့ တို႓ဆုိရငး ်မငး်မငးခ္ငး့ ဖငးတုနးေနမယး၈ သူတို႓
ပခဵု့ ႀကီ့ ေတျကကုိ ႏြစးေပစီေလာကးကို က္ယးတယး၈ ေဟ .. ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ ႏြာေစ့ေနသလာ့”
ဂ္ငးဂ္ာႏြာေခါငး့ က ႐ြဴ ့ခနဲ လုပးလိုကးမိသ်ဖငးံ အေမ့ခဵရရာ..
“မေစ့ပါဘူ့ ကျ ”
“ေအ့ ..
မူ့ ေနတဲံဟနး
ငနာႏြစးေကာငး

ငါလညး့

ယိမး့ ယိုငးၿပီ့

သူတို႓မ်မငးဟနးေဆာငးၿပီ့
စဵုေထာကးႀကီ့ ေ်ပာသလို

ငါံေနာကးတစးခါတညး့

ကပးလာၿပီ့

အရကးလညး့

ေတားေတားႀကီ့

တညးၾကကး

လုပးလိုကးတာ

တစးေကာငးက

ငါံေနာကးေက္ာကုိ

ဒူ့ နဲ႓ေထာကးၿပီ့ လညးပငး့ၫြစးထာ့တုနး့ တစးေကာငးက ငါံပုိကးဆဵအိတးကုိ ႏိႈကးတယးေလ၇
အဲဒ ီမြာတငး ငါနဲ႓ ေတျ႔ေတာံတာပဲ ”
“ဘုရာ့ရြငး ကယးေတားမူပါ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ဂ္ငးဂ္ာက ေနာကးေတာကးေတာကးလုပးရာ ဆမးက ပုိမိုအာ့ရလာၿပီ့ ..
“ဘာရမလဲ၇ ငါက ေကသရာဇာ်ခေသၤံမငး့ လို တုိကးတာကလာ့၇ သူတို႓က ငါံကုိ
ေ်မႀကီ့ ေပ၍ ႏြစးခါေတာငး လြဲခ္တယး၈ ငါကလညး့ ဘာရမလဲ၇ ်ပနး်ပနးထၿပီ့ ဘယးလကး သီ့
ေတျေရာ ညာလကးသီ့ ေတျေရာ ပစးပစးသျငး့ တာ အဲဒ ီအေကာငးမြာ ဓာ့ေတျ ပါတယးကျ၇
ဒါေပမဲံ ငါက သူတို႓ဓာ့ေတျကုိ တစးခ္ကးမြ မထိေအာငး ေရြာငးေရြာငးၿပီ့ ေဆားလိုကးတာ
ဒီေကာငးေတျ

တစးေယာကးကုိ

ေသျ့ သဵရဲရဲနဲ႓

အမယးေလ့

(ှဿ)ခ္ကးစီေလာကး
ဘာေလ့

ေအားၿပီ့

အထို့ ခဵရၿပီ့

ေနာကးဆဵု့ ေတာံ

ေ်ပ့ၾကတာပါပဲကျာ၇

ေဆားလို႓

ေကာငး့ လိုကးတာ ငါံကုိယးငါလညး့ ေတားေတား အဵံၾသမိတယးကျ ”
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“ေအ့ မငး့ ကို ငါလညး့ အဵံၾသတယးကျ ”
ဟု ဂ္ငးဂ္ာက ေ်ပာမိေသ့သညး၈ ဆမးက ပုိမိုေလရၿပီ့ ..
“ဒါနဲ႓ ဒီေကာငးေတျ စိတးထဲမြာ ငါံကုိ လူသာ့မြ ဟုတးရဲ႔လာ့၇ လူ႓ဘီလူ့ ႀကီ့
မ္ာ့လာ့ ငါတုိ႓ေတာံ အတျကးမြာ့ၿပီလို႓ ေအာ ကးေမံၿပီ့ ေ်ပ့လိုကးၾကတာ မငး့ တုိ႓မ္ာ့်မငးရငး
အူႏြိပးၿပီ့ ရယးေနၾကမြာပဲ ”
ဆမး

ႀကိဳကးသလိုေ်ပာေလ၇

ပီတာနဲ႓

ဂ္ငးဂ္ာ

ခမ္ာေတျမြာေတာံ

ဘာမြမတတးႏိုငးရြာ ဘဲ ကုိယးံအ်ပစးနဲ႓ကုိယး ႀကိတးမြိတးခဵရေတာံသေပါံ၈
အဲဒ ီတုနး့ မြာ ပီတာက တစးကျကးကေလ့ေတာံ ႏြိပးဦ့ မြလို႓ ..
“အဲ .. ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး ဒီတိုကးပျဲအဆဵု့ မြာ မငး့ ပုိကးဆဵအိတးေတာံ ပါသျာ့တာေပါံ
ဟုတးလာ့ ”
ဒီေတာံ ဆမးက ..
“ဒါေတာံ

ငါဝနးခဵပါတယးကျ၇

ကုိယးံအခ္ငး့ ခ္ငး့ ေတျ၈

မငး့ တို႓ကုိ

ညာမေ်ပာခ္ငးပါဘူ့ ”
“ဒီလိုဆုိ

မငး့ ေရြ႔ဆကးၿပီ့

ဘယးလိုစခနး့ သျာ့မြာလဲ၇

သေဘၤာ်ပနးတကးရမယးံ

ရကးအထိ ဆုိပါေတာံ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာက မခ္ဳိမခ္ဥးမ္ကးႏြာနဲ႓ ေမ့ေလေတာံ ပီတာကလညး့ ..
“ငါတို႓ဆီကေတာံ တစး်ပာ့မြ မေမြ္ားလငးံနဲ႓ ေမာငးေရ၇ မငး့ ကုိ တို႓အစကတညး့ က
သတိေပ့ရကးသာ့နဲ႓ ”
သုိ႓ေသား ဆမးက မညးသို႓မြ္ မမႈဘ.ဲ .
“ဟာ..

ဒါေတျ

အသာ

ေဘ့ဖယးထာ့စမး့ ပါကျာ၇

ငါံတစးသကးမြာ

ဒီလို

ငႏျာ့ႏြစးေကာငးကုိ ဒီေလာကး ေဆားေကာငး့ ခဲံတာ ဒီပက
ုိ းဆဵအိတးတစးလဵု့ ဆဵု့ ႐ဵႈ့ တာနဲ႓ေတာံ
ေထရမြာေပါံ ”
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“မငး့ ဘယးေလာကး ဆဵု့ ႐ႈဵ့ သျာ့သလဲကျ ”
ပီတာံအေမ့ကုိ ဆမးက ခပးၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ မ္ကးႏြာႀကီ့ ်ဖငးံ ..
“ေၾက့ၾကယးသီ့ က ဆယးလဵု့ ၇ ်ပငးသစးပုိငးေစံက သဵု့ ေစံ၇ ႏို႓ၿပီ့ သဵတိုသဵစေတျ
ေပါံကျာ၇

ငါံပိုကးဆဵေတာံ

တစး်ပာ့မြ

ထညးံမထာ့ဘူ့ ၇

ဟဲဟဲ ..

ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ ဘယးလို

်ဖစးသျာ့တာလဲ ”
***
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ေသားတာေဆျ

လူမိုကးႏြငးံေငျ
လူမိုကႏ
း ြငးံေငျ

အတူမေန

ဆုိတဲံစကာ့ကုိ

ေရြ့ ပညာရြိမ္ာ့က

က္ဳပးတုိ႓

သေဘၤာသာ့ေတျအတျကး အထူ့ ေ်ပာခဲံတာပဲ ်ဖစးရမယးဗ္၈
လနးဒ နးၿမိဳ႔သေဘၤာဆိပးကမး့

ညေစာငးံအဘို့ အိုက

သူ႓လကးထဲမြ သဵု့ မရေသာ

ေငျဒ ဂၤါ့အႀကီ့ တစးခုကုိ ေမ္ာကးပနး့ လြနးရငး့ အနီ့ တျငးရြိ ကူလီေခါငး့ ႀကီ့ အာ့ ေ်ပာ်ပေန၌၈
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သူတို႓မြာ စုၿပီ့ ေဆာငး့ ၿပီ့ ရြိတယးလို႓ က္ဳပး လကးလြမး့ မီသမြ္ သေဘၤာသာ့
အေပါငး့ အသငး့ ေတျထဲမြာေတာံ

တစးေယာကးမြ

ပိုကးဆဵစုမယး

ေ်ပာေနတတးၾကတဲံ

စုမယးနဲ႓

တဖျဖျ

မေတျ႔ဘူ့ ၇

အဲ..

အခ္ိနးကေတာံ

ကမး့ ေ်ခနဲ႓ မိုငးေပါငး့ မ္ာ့စျာ ကျာေဝ့ေနတဲံ အခ္ိနး၇ အရကးဆိုငး၇
စတာတို႓

နီ့ နီ့ နာ့နာ့မရြိတဲံ

စုနး့ ်ပဴ့တစးေယာကး

အခါမ္ဳိ့ ေပါံ၇

တစးေလေတာံ

သေဘၤာသာ့တစးေယာကးေတာံ

သူတို႓

သို႓ေသား

ရြိတတးသပါံေလ၈

ပါ့စပးက

ပငးလယးထဲမြာ

ကစာ့ဝိုငး့ ၇ ညကပျဲ

ဒီလုိ

လူသာ့ေတျထဲမြာ

က္ဳပး

မြတးမိတဲံအထဲမြာ

ရြိသဗ္၇ သူဟာ ကုနး့ ေပ၍ေရာကးရငး သူ႓ပုိကးဆဵေတျကုိ

သဵု့ မိမြာစို့ လို႓ အိတးထဲမြာ တစးက္ပးစ ႏြစးက္ပးစေလာကးပဲ ထညးံထာ့တတးသဗ္၇ ဒါေၾကာငးံ
သူ႓မြာ

အရကးဆုိငးထဲ

လာေသာကးရငး့

ဘိုငး်ပတးသျာ့လို႓

အ႐ိုကးခဵ

အႏြကးခဵရ၇

ဘတးစးကာ့ေပ၍မြာ လကးမြတး မဝယးႏိုငးလို႓ ေမာငး့ ခ္ခဵရနဲ႓ သူ႓ပုိကးဆဵစုနညး့ မ္ဳိ့ ေတာံ က္ဳပး
ဘဝငးမက္ပါဘူ့ ဗ္ာ၈
အဲ.. ေ်ပာရဦ့ မယး၇ ဂ္ငးဂ္ာဒစးနဲ႓ ပီတာရပးဆကး ဆုိတဲံ သေဘၤာသာ့ႏြစးေယာကး
ရြိတယး၈

သူတို႓အေၾကာငး့

သူတို႓ႏြစးေယာကးဟာ
သေဘာတူ

က္ဳပးေ်ပာခဲံေပါငး့ လညး့

အသိတရာ့ေတျရၿပီ့

တိုငးပငးၾကတယး၈

သူတဟ
႓ို ာ

အုိစာမငး့ စာေလ့

မ္ာ့ပါၿပီ၈

တစးခါေတာံ

စုေဆာငး့ ဦ့ မြလို႓

သေဘၤာေပ၍ကဆငး့ လို႓

ႏြစးဦ့

တစးပတးအၾကာမြာ

ပါသမြ္ ပုိကးဆဵေတျ သဵု့ လို႓်ဖဳနး့ လို႓ ကုနးခနး့ ၿပီ့ အငတးငတး အ်ပတး်ပတး ်ဖစးရတာေတျကုိ
ေတားေတားပဲ စိတးကုနးေနၾကၿပီ၈ ဒီလို ဆဵု့ ်ဖတးတဲံအခ္ိနးမြာ သူတုိ႓ဟာ ၾသစေတ့လ္တိုကး
မဲလးဘုနး့ ၿမိဳ႔က အဂၤလနးကုိအ်ပနး
သမာ့ေတျထဲမြာ
ကလညး့

အသကးအႀကီ့ ဆဵု့ ်ဖစးတဲံ

ေခၽျ့ တာစုေဆာငး့ ်ခငး့ ရဲ႔

Typing - ပဵု႓ပဵု႓

ပုလဲနကးဆိုတဲံ

သေဘၤာေပ၍မြာေပ ါံ၈ သေဘၤာမီ့ ထုိ့

ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့ အိုငး့ ဇကးလနး့ ဆိုတဲံ

အက္ဳိ့ ေက့္ဇူ့ ေတျကုိ

ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့ ပီပီ

အဘို့ ႀကီ့
အာေပါငး

131

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
အာရငး့ သနးသနးနဲ႓

ေဟာေ်ပာ

ေသားတာေဆျ

ဆဵု့ မတယး၈

အႀကဵဉာဏးေတျလညး့

ေပ့သတဲံ၈

အိုငး့ ဇကးဟာ အေသာကး လဵု့ ဝမရြိဘဲ စညး့ စနစး အငးမတနးႀကီ့ တဲံအတျကး သေဘၤာေပ၍မြာ
ဦ့ ကပးေစ့ဆိုတဲံဘျဲ႔ေတာငး ရသတဲံ၈
အဲ .. သူတို႓သဵု့ ေယာကးဟာ

အေၾကာငး့ အေပါငး့

သငးံေနၾကၿပီ ်ဖစးတဲံအတျကး

အဂၤလနး်ပနးေရာကးရငး တစးခနး့ တညး့ အတူ ငြာ့ေနဖို႓ရယး၈ သေဘၤာ်ပနးတကးၾကရငးလညး့
တစးစငး့ တညး့ အတူ တကးၾကဖို႓ရယး၇ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာတို က
႓
သူတို႓ပုိငးတဲံ ပုိကးဆဵေတျကုိ
အိုငး့ ဇကးလကး

အပးထာ့ၿပီ့

လီေပ့ရတယး၈
အိုငး့ ဇကးက

ေန႓စဥးသဵု့ ေလာကး႐ဵုေလာကးပဲ

က္နးတဲံ

ပုိကးဆဵေတျကုိ

သိမး့ ထာ့ဖို႓

သေဘာတူ

အိုငး့ ဇကးက

ေနာငးသေဘၤာေပ၍
ဆဵု့ ်ဖတးၾကတယး၈

စီစစးၿပီ့

်ပနးေရာကးတဲံအခါအထိ
ပုိၿပီ့ တိက္ေအာငးလို႓လညး့
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စာခ္ဳပးစာတမး့ တစး ခု လုပးလိုကးေသ့သတဲံ၈ ေနာကးဆဵု့ သေဘၤာေပ၍က ဆငး့ ၾကေတာံ
ထုတးရတဲံ

လခထဲက

(ှ၃)ေပါငးစီ

အိုငး့ ဇကးလကးထဲအပးၿပီ့

အေႂကျအႏုတးေတျ

ေလာကးသာ သူတို႓လကးထဲ ထာ့ၾကတယး၈
ပထမရကးမြာ

အိုငး့ ဇကးဟာ

သငးံတငးံေလ္ာကးပတးၿပီ့

ေနေပ္ားဖျယးရြိတဲံ

အခနး့ တစးခနး့ ကုိ ငြာ့ေပ့တဲံအတျကး သူတို႓ဟာ ေတားေတား ပဲ သေဘာက္ၾကတယး၈ သူတို႓
ပစၥညး့ ေလ့ေတျ ေနရာတက္ထာ့ၿပီ့ တဲံေနာကး
ဘိုငးစကုတးၾကညးံဖို႓

ထျကးသျာ့ၾကတယး၈

သူတို႓သဵု့ ေယာကးသာ့

အဲဒ ီမြာ

အေၾကာငး့ က

ေလတခၽျနးခၽျနးနဲ႓
ဖနးလာခ္ငးေတာံ

သူတို႓ၾကညးံတဲံ ႐ုပးရြငးက ဇာတးလိုကးမငး့ သာ့က ဇို့ ငနဲပဲ၈ တစးခါတညး့ ဇာတးလမး့ စတယး
ဆိုကတညး့ က ေသာကးလုိ ကးတာ ေသာကးလုိကးတာ တစးချကးၿပီ့ တစးချကးပဲ၈ ဒါကုိၾကညးံၿပီ့
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ အာေခါငးေတျစို႓၇
တဖ္ဥး့ ဖ္ဥး့ ထၿပီ့

အသာ့ေတျ

သူတို႓ႏြစးေယာကးၾကာ့မြာ

ရျစိရျစိ

တစးကုိယးလဵု့

်ဖစးလာတယး၈

ဒီေတာံ

ထိုငးေနတဲံ အိုငး့ ဇကး ပခဵု့ ေပ၍ေက္ား၇

အ်ပငးခဏထျကးရေအာငးလို႓
ၾကညးံၿပီ့ ်ဖစးတဲံ

ေလခ္ဥးေတျတကး၇

အိုငး့ ဇကးက

အေဖားၫြိ တယး၈

ဒီေတာံ

အစကတညး့ က

ဂ္ငးဂ္ာက

ပီတာကုိ လကးတို႓ၿပီ့

ဒီဇာတးကာ့ကုိ

သူတို႓ကုိ

အေၾကာေတျ

အလ္ငးတစးခါ

သငးခနး့ စာေပ့ဖို႓အတျကး

တမငးသကးသကး ၾကညးံခိုငး့ တာမို႓ သူတို႓ကုိ ေလသဵနဲ႓ တာ့တယး၈
“မသျာ့ၾကနဲ႓ေလ၇
ငရဲသာ့ေတျဟာ

ေနာကးတစးခနး့

ဇာတးလုိကးေသာကးေနတဲံ

ၾကညးံရငး
အရကးချကးထဲ

ဖာ့ေယာငးေဆာငးေနတဲံ
ခုနးဆငး့ ၾကလိမးံမယး၇

သိပးၾကညးံေကာငး့ တယးကျ ”
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ဒါေပမဲံ

ဂ္ငးဂ္ာက

ေသားတာေဆျ

မေနႏိုငးဘူ့ ၈

မတးတတးထၿပီ့

ပီတာကုိ

ေခါငး့ ညိတး

ေခ၍်ပနးတယး၈ ဒီေတာံ အိုငး့ ဇကးအဘို့ ႀကီ့ ထေတာံမလို ကုနး့ ကျကျ လုပးေနတဲံ ပီတာရဲ႔
ကုတးအကၤ္ီကုိ လြမး့ ဆျဲၿပီ့ ..
“ေနာကးေ တာံ

ဒီဇာတးလိုကး

အရကးေတျ

အလျနးအကၽျဵမူ့ ၿပီ့

မေအ

အရငး့ ေခါကးေခါကးကုိ လညးပငး့ သငးဓုနး့ ဓာ့နဲ႓ လြီ့ သတးတာ အငးမတနး သငးခနး့ စာယူဖို႓
ေကာငး့ တယး၈ အဲဒ ီအခနး့ ကုိ မငး့ တို႓ လကးလျတးသျာ့လို႓ ဘယး်ဖစးမလဲ ”
ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ တဵေတျ့ တပ္စးပ္စးနဲ႓ ်ပနးထိုငးၾကၿပီ့ လူသတးမႈ်ဖစးတဲံအထိ
ေအာငးံအညး့ ၿပီ့ ၾကညးံၾကတယး၈ အဲဒ ီအခနး့ ၿပီ့ ေတာံ ပီတာဟာ သူ ေအားဂလီဆနးတယး၇
အ်ပငးထျကးၿပီ့ ေလေကာငး့ ေလသနး႓ ႐ြဴ ဦ့ မယးဆုိၿပီ့ ထျကးသျာ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာပါ ေနာကးက
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လိုကးသျာ့တယး၈

သူတို႓ဟာ ႐ုပးရြငး႐ဵုနဲ႓ အနီ့ ဆဵု့ အရကးဆုိငးမြာ

သဵု့ ချကးစီ ဆကးတုိကး

ခ္လိုကးတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ အဘုိ့ ႀကီ့ ထျကးလိုကးလာမြာ စုိ့ တဲံအတျကး ေနာကး တစးဆုိငးၿပီ့
တစးဆုိငး ေရႊ႔ေသာကးၾကရငး့ အိုငး့ ဇကးကုိ လဵု့ ဝ ေမံသျာ့ၾကတယး၈ ေနာကးဆဵု့ တစးဆုိငးမြာ
ေပါငး့ ေဟာငး့

သငး့ ေဟာငး့ ေတျနဲ႓

ေတျ႔လို႓

သူတို႓က

ဒကာခဵလိုကးၾကေတာံ

ပါသမြ္

ေငျေ်ပာငးေတာံတာပဲ၈ အရကးကလညး့ မဝေသ့ဘူ့ ၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါပျပန
ျ ဲ႓ ..
“အဲဒ ါ

အရကးသမာ့ဟာ

အရကးမေသာကးတတးတဲံလူနဲ႓

သျာ့ေပါငး့ တာ

မဟာအမြာ့ကျ၇ ၾကညးံစမး့ (ှွ) နာရီေတာငး မထို့ ေသ့ဘူ့ ၇ တို႓အိတးထဲ ပုိကးဆဵမရြိေတာံ
ဘယးအသဵု့ က္ေတာံမြာလဲကျာ ”
အဲသလိုေ်ပာၿပီ့
အိပးေမာေတာငးက္ေနၿပီ၈

စိတးဆုိ့ မာနးဆုိ့ နဲ႓
အဲဒ ီမြာ

အိမး်ပနးသျာ့ၾကတယး၈

သူတို႓က

မူ့ မူ့ နဲ႓

အုိငး့ ဇကးကေတာံ

အိုငး့ ဇကးကုိ

အတငး့ ႏိႈ့ ၿပီ့

ေငျေတာငး့ ၾကတယး၈ ဒါေပမဲံ အိုငး့ ဇကးက မႏို့ ပါဘူ့ ၇ သူတို႓ကုိငးလႈပးတာကုိ အေညာငး့
ေ်ဖေပ့သေလာကး
လကးယာနဵေထာငးံ

သေဘာသကးေရာကးတယး
ေ်ပာငး့ ၿပီ့

အသဵဆုိ့ ဆုိ့ ႀကီ့ နဲ႓

ထငးပါတယး၈

လကးဝဲနဵေထာငးံက

ေဟာကးေနလိုကးတာမ္ာ့

ဂ္ငးဂ္ာဟာ သူတို႓ခ္ငး့ ေ်ပာတဲံ စကာ့ေတာငး မၾကာ့ရဘူ့ ်ဖစးသျာ့တယး၈

ပီတာနဲ႓

အိုငး့ ဇကးႏိႈ့

မရေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာကုိ အိုငး့ ဇကးရဲ႔ ခုတငးေ်ခရငး့ မြာ လႊာ့ထာ့တဲံ ေဘာငး့ ဘီကုိ
မ္ကးစပစး်ပတယး၈ ပီတာက ေ်ခဖ္ာ့ အသာကေလ့ေထာကး ေဘာငး့ ဘီကုိ သျာ့ယူၿပီ့
အိတးေထာငးေတျထဲ

ႏိႈကးရြာတယး၈

အိုငး့ ဇကးကေတာံ

သူတ႓ို

ဒီလိုလုပးေနတုနး့

အိပးမကးထဲမြာ ရယးစရာေတျ႔ေန ထငးပါရဲ႔၇ မ္ကးချဵႀကီ့ ၿပဵဳ့လို႓ သူ႓ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲမြာေတာံ
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ပဲဲနိဝကးတစးေစံ

ေသာံတျဲတစးခုနဲ႓

ေသားတာေဆျ

ႏြာ႐ြဴ ဘူ့ တစးခုပဲ

ေတျ႔ရတယး၈

မေက္နပးေသ့လို႓

ကုတးအကၤ္ီအိတးထဲလညး့ ဆကးရြာေတာံ ႏြပးေတျ သုတးထာ့တဲံ လကးကုိငးပဝါ တစးထညး၇
ေမာငး့ ခ္ဓာ့ ဦ့ က္ဳိ့ တစးေခ္ာငး့ နဲ႓ တနးခ္ညးႀကိဳ့တစးလဵု့ ကလျဲလိးု႓ ဘာမြမေတျ႔ဘူ့ ၇ သူတို႓
စိတးပ္ကးလကးပ္ကးနဲ႓

တစးေယာကးမ္ကးႏြာ

တစးေယာကးၾကညးံၿပီ့ ၇

ပီတာက

႐ြဴ ့႐ြဴ ့ရြာ့ရြာ့နဲ..
႓
“ဂ္ငးဂ္ာ ဒီလူႀကီ့ ရေအာငးႏိႈ့ ကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက အုိငး့ ဇကး ပခဵု့ ႏြစးဖကး ဆျဲထူၿပီ့ ေဆ့ပုလငး့ လႈပးသလို တရၾကမး့
လႈပးႏိႈ့ ေတာံ အဘို့ ႀကီ့ အိပးမႈနးစဵုမႊာ့နဲ႓ ေ်ခတစးဖကးကုိ ၾကမး့ ေပ၍ တျဲေလာငး့ ခ္ၿပီ့ ထမလို
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ဟနး်ပငးရငး့ ..
“ဘာလဲကျ မို့ လငး့ ပလာ့ ”
“ေအာငးမာ ေမ့ပဵုက ႀကိဳကးသကျာ၇ မို့ လငး့ ဖို႓ ေနေနသာသာ က္ဳပးတုိ႓ေတာငး
အိပးရာထဲ

မဝငးရေသ့ဘူ့ ၇ က္ဳပးတို႓အပးထာ့တဲံ

ပုိကးဆဵ ်ပနးလိုခ္ငးလို႓

ခငးဗ္ာ့ႀကီ့ ကုိ

တပငးတပနး့ ႏိႈ့ ေနရတာဗ္”
ဒီေတာံ

အိုငး့ ဇကးက

ေအာကးတျဲလဲခ္ထာ့တဲံ

ေ်ခေထာကးကုိ

ခုတငးေပ၍

်ပနးတငးၿပီ့ „ဂျတးႏိုကး ‟ ဆို ်ပနးအိပးေပ္ားသျာ့်ပနးတယး၈
“ဒီလူႀကီ့

အလကာ့

အိပးခ္ငးဟနးေဆာငးေနတာကျ၇

လာကျာ

ဂ္ငးဂ္ာ

တို႓လုိကးရြာၾကမယး၈ ပိုကးဆဵဟာ ဒီအခနး့ ထဲမြာပဲ ရြိရမယးကျ ”
သူတို႓ဟာ အခနး့ ထဲ ေခ္ာငးႀကိဳေခ္ာငးၾကာ့မက္နး ပုိကးစိပးတုိကး ရြာၾက်ပနးတယး၈
ဒါေပမဲံ

မေတျ႔ဘူ့ ၇

သူ႓မ္ကးချကးႀကီ့ ဟာ

ဂ္ငးဂ္ာက

မီ့ ခို့ ေခါငး့ တိုငးထဲ ေခါငး့ ထို့ ၾကညးံေပမဲံ

မီ့ ခို့ မႈိငး့ ေတျ

မညး့ ၿပီ့

သရဲ႐ုပးေပါကးသျာ့လို႓

အလကာ့ပဲ၇

ပီတာကေတာငး

လနး႓သျာ့သတဲံ၈
သူတို႓ဟာ ပုိကးဆဵ မေတျ႔ေလ ေဒါသေတျ ်ဖစးသညးထကး ်ဖစးလာၾကၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာက
အုိငး့ ဇကးကုိ မရမကႏိႈ့ မီ့ ခို့ မိႈငး့ ေတျေပေနတဲံ သူ႓လကးသီ့ ႀကီ့ တ်ပ်ပနဲ႓၈
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ေသားတာေဆျ

“ဒီမယး အဘို့ ႀကီ့ က္ဳပး စိတးမရြညးေတာံဘူ့ ေနား၇ ေနာကး ႏြစးမိနစးအတျငး့ မြာ
က္ဳပးတို႓ ပငးလယးထဲ အသကးစျနး႓ရြာထာ့ရတဲံ ပုိကးဆဵ က္ဳပးတုိ႓ကုိ ်ပနးေပ့ရငးေပ့၇ မေပ့ရငး
ခငးဗ္ာ့တစးကုိယးလဵု့ က အ႐ုိ့ ေတျ ခ္ဳိ့ ပစးမယး ”
ဒီေတာံ အိုငး့ ဇကးက စိတးမခ္မး့ သာတဲံ မ္ကးႏြာနဲ႓ ..
“ေၾသား

မငး့ တို႓ေကာငး့ ဖို႓

လုပးေပ့တဲံအတျကး

ငါံကုိ

ေက့္ဇူ့ ဆပးတာေပါံ

ဟုတးလာ့ ”
“အပုိေတျ ေ်ပာမေနနဲ႓ဗ္ာ၇ နာ့မေထာငးခ္ငးဘူ့ ၇ က္ဳပးတို႓ပုိကးဆဵသာ ်ပနးေပ့ ”
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အိုငး့ ဇကးက

သူတို႓ႏြစးေယာကးကုိ

တစးလြညးံစီၾကညးံၿပီ့

အိပးရာထဲကထ

ေဘာငး့ ဘီဝတး ဖိနပးစီ့ ၿပီ့ မြ..
“မငး့ တို႓ ဒီလို်ပႆနာ ရြာလိမးံမယးဆုိတာ

ငါသိပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ငါလညး့

အသငံး်ပငးထာ့ပါတယးကျာ ”
“ပိုကးဆဵ်ပနးမေပ့ရငး ဒီထကး ်ပႆနာတကးစရာ အေၾကာငး့ ရြိတယး အဘို့ ႀကီ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါသထျကးထျ ကးနဲ႓ ေ်ပာတယး၈

ပီတာကေတာံ ေခ္ာံေခ္ာံေမာံေမာံ

ေလသဵနဲ႓ ..
“ခငးဗ္ာ့ကုိ က္ဳပးတုိ႓ နာေအာငး မလုပးခ္ငးပါဘူ့ အိုငး့ ဇကးရာ၇ က္ဳပးတို႓ ပုိကးဆဵသာ
်ပနးေပ့ပါ၇ ဒါဆုိ ေအ့ေရာ”
“ငါနာ့လညးပါတယး

ပီတာ၇

မငး့ တို႓ပဲ

ပုိကးဆဵ

မေလမလျငးံေအာငး

ငါံသိမး့ ေပ့ပါဆုိလို႓ ငါကလညး့ မငး့ တို႓ကုိ ေကာငး့ ေစလိုတဲံ ေစတနာနဲ႓ လကးခဵခဲံတယး၇
ဒါကုိပဲ ခုမငး့ တို႓က ႐ိုကးေမာငး့ ပုတးေမာငး့ လုပးေနေတာံ ေကာငး့ သလာ့ကျာ၇ မငး့ တုိ႓ကုိ
မြတးေလာကးသာ့ေလာကး ဆဵု့ မဦ့ မြပ”ဲ
ေ်ပာေ်ပာဆိုဆုိနဲ႓
တစးေနရာတညး့
လကးသီ့ ကုိ
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အဘို့ ႀကီ့ က

တျနး့ ပုိ႓လိုကးၿပီ့

က္စးက္စးပါေအာငး

စာ့ပျဲေတျ

သူ႓လကးဝါ့ႏြစးခု ကုိ
ဆုပးၿပီ့

ကုလာ့ထိုငးေတျ

အခနး့ ေထာငးံ

တဵေတျ့ ဆျတးတယး၈

လကးေဝြ႓သမာ့တစးောယကး

ေနာကး

ႀကိဳ့ဝိုငး့ ထဲမြာ
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ဟနးေရ့်ပသလို

ခုနးဆျ

ခုနးဆျ

ေသားတာေဆျ

လုပးလိုကး၇

ေလထဲ

လကးသီ့ နဲ႓

လြမး့ ထို့ လိုကး၇

ေခါငး့ ငဵု႓ေရြာငးလိုကးနဲ႓ ုလပးေနရာက “ေဟာဒီ

လကးသီ့ ေတျက

လူသာ့မစာ့ရတာ

(၂)ႏြစးေလာကး

ရြိသျာ့ၿပီ၇

အသကးလညး့ ႀကီ့ လာလို႓ ရနး်ဖစးရတာ မေကာငး့ ပါဘူ့ ဆုိးၿပီ့ ငါံကုိယးငါ အသာခ္ဳိထာ့တာ၇
မငး့ တုိ႓လို အေကာငးစာ့ေတျေတာံ အေပ္ာံပဲေဟံ၇ ကဲ .. စမး့ ၾကမလာ့”
ဆုိေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဒီမြာ အုိငး့ ဇကး ခငးဗ္ာ့ဟာ အသကးႀကီ့ လြပါၿပီ၇ လကး်ပငးေတျလညး့ က္ေနၿပီ၇
ဒီေတာံ ဘာေၾကာငးံ အသာ့နာ ခဵေနမြာလဲ၇ ခငးဗ္ာ့ ပုိကးဆဵကုိ ေတာငး့ တာမဟုတးဘူ့ ၇
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က္ဳပးတုိ႓ပုိကးဆဵ က္ဳပးတုိ႓ ်ပနးေတာငး့ တာပဲ၇ ေပ့လိုကး ၿပီ့ ေရာ မဟုတးလာ့၇ အလကာ့
မ်ဖစးသငးံတာ ်ဖစးေအာငး လုပးမေနစမး့ ပါနဲ႓ ”
ဒီေတာံ အုိငး့ ဇကးက ခပးေအ့ေအ့ပဲ ..
“မေပ့ဘူ့ ကျာ၇ မငး့ တို႓စကာ့အတုိငး့ ငါပဲ ဆကးလကး သိမး့ ထာ့မယး ”
အဲဒ ီမြာ

ဂ္ငးဂ္ာက

ေဒါသတႀကီ့ နဲ႓

ႏျာ့ေအားသလို

ေအားၿပီ့

အုိငး့ ဇကးဆီ

ေ်ပ့သျာ့တယး၇ အုိငး့ ဇကးရဲ႔ လကးသီ့ က သူ႓ကုိ လမး့ ခုလတးတငး ဆီ့ ၿပီ့ ေဆားလိုကးတာ
အမြတးမထငး

ခဵလိုကးရတဲံ

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ေလထဲေ်မာကးပါသျာ့ၿပီ့

မီ့ လငး့ ဖိုေရြ႔မြာ

ေချေချကေလ့ ပဵုလ္ကးသာ့ က္သျာ့ေတာံတယး၈ ဟာ့ အဘို့ ႀကီ့ လကးသီ့ ်ပငး့ လုိကးပဵုက
်မငး့ ကနးလိုကးတဲံအတုိငး့ ပဲမို႓ ပီတာက ဘာမြဝငးမလုပးရဲေတာံဘဲ လဲက္ေနတံဲ ဂ္ငးဂ္ာကုိသာ
ဆျဲထူရငး့ ကုိယးံလူကုိ ႀကိမး့ ေမာငး့ ရတယး၈
“မငး့ ကလညး့ အရမး့ စျတးဝငးတာကုိ့ ကျ၇ သူ႓လကးသီ့ ၾကညးံေရြာငးဦ့ မြေပါံကျ ”
နာေနတဲံ လူတစးေယာကးကုိ ဒီလိုသျာ့ႀကိမး့ ေတာံ ပီတာံအမြာ့ေပပဲ၇ ဂ္ငးဂ္ာက..
“အဘို့ ႀကီ့ အိုငး့ ဇကးကုိ အၿပီ့ သတးေဆားၿပီ့ ရငး မငး့ အလြညးံပဲ ”
လို႓ ေ်ပာၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာက အုိငး့ ဇကးကုိ ေနာကးတစးခ္ီ ေ်ပ့သတး်ပနးတယး၈ ဒါေပမဲံ
သဵု့ မိနစးအတျငး့ မြာ
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သူဟာ

မတးတတးေတာငး

မရပးႏိုငးေတာံဘဲ

ပီတာက

အိပးရာထဲ
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တျဲပုိ႓လိုကးရေတာံတယး၈

ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာက အသကးဖုတးလို ကးဖုတးလိုကး

႐ြဴ ေနရာက ပီတာံကုိ

တုိ့ တို့ ေ်ပာတယး၈
“မငး့ အလြညးံပဲ

ပီတာ၇

ဒီငနာႀကီ့ ကုိ

ဝပးသျာ့ေအာငး

ေဆားထညးံလိုကးစမး့ ၇

ငါံေခါငး့ ေအာကး ေခါငး့ အဵု့ ်မငးံ်မငးံ ခုေပ့စမး့ ၇ မငး့ ေဆားပဵုေဆားနညး့

ငါၾကညးံခ္ငးတယး၈

်မနး်မနးခ္ကျာ၇ ဒီေကာငးႀကီ့ ပငးပနး့ ေနတုနး့”
“အို့ .. လာစမး့ ပီတာ ငါက ၾကာတယးေတာငးထငးေနတာ ”
အိုငး့ ဇကးက

စိနးေခ၍လုိကးေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာခဵရပဵု

်မငးထာ့တဲံ

ပီတာက

ဝယဝုတၳိဆိုတာ

ရြိပါတယး၈
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ေခါငး့ ကေလ့ယမး့ ၿပီ့..
“ခငးဗ္ာ့ကို
ခငးဗ္ာ့ဟာ

က္ဳပးနာေအာငး

မလုပးခ္ငးဘူ့ ဗ္၇

အသကးလညး့ ႀကီ့ ၿပီဆုိေတာံ

ခုလိုခုနးေပါကးထို့ သတးေနတာဟာ

ခငးဗ္ာ့

အတျကး မသငးံေလ္ား ဘူ့ ဗ္၇ ဒီေတာံ ႀကီ့ ေသာအမႈ ငယးေစဆုိသလို က္ဳပးတုိ႓ပုိကးဆဵသာ
်ပနးေပ့ရငး ဒီကိစၥ ေမံလိုကးမယးဗ္ာ ”
သို႓ေသား အဘို့ ႀကီ့ က ခပးမာမာပဲ ..
“ေဟံ ..

မေပ့ဘူ့ ကျ၇

အေၾကာငး့ ေၾကာငးံ်ဖစးေစ
်ပနးတကးတဲံ

အခါမြာ

ေယာက္းာ့ဆုိတာ

မဖ္ကးရဘူ့ ကျ၇
မငး့ တို႓ေငျ

ကတိထာ့ၿပီ့ ရငး

ပုလဲနကးသေဘၤာေပ၍

တစးေယာကးကုိ

ဘယးလုိ

ေနာကးတစးေခါကး

ဆယးံႏြစးေပါငးစီ

အသာ့တငး

စုေဆာငး့ ၿပီ့ သာ့ ်ပနးေပ့မယး၈ ဒါ မေကာငး့ ဘူ့ လာ့၇ ကဲ.. ခုဆုိ ငါံအေၾကာငး့ လညး့ မငး့ တုိ႓
ေကာငး့ ေကာငး့ သိေလာကးပါၿပီ၇ ေနာကးထပး မေႏြာငးယြကးခ္ငးၾကနဲ႓ေတာံ၇

ငါအိပးမယး၇

ဒီတစးခါ အိပးရာက ်ပနးထလာရငးေတာံ မငး့ တို႓ကုိယး မငး့ တိ႓ု „ေၾသား ေသေသားမြတညးံ
ေကာငး့ ေသ့၌‟ ်ဖစးသျာ့ကုနးမယးကျ မြတးထာ့ၾက”
ဆုိၿပီ့ အိပးရာထဲ ်ပနးေရာကးသျာ့တယး၈ ပီတာကလညး့ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ “မိနး့ မလ္ာ၇
သတၱိမရြိဘူ့ ၇

ဂါဝနးဝတးေနဖုိ႓

ေကာငး့ တယး ”

ဘာညာ

စသညး်ဖငးံ

မၾကာ့ဝဵံ

မနာသာေ်ပာဆုိတဲံ စကာ့ေတျ မၾကာ့ခ္ငးေယာငးေဆာငးၿပီ့ အိပးရာထဲ ဝငးအပ
ိ းလိုကးတာ
မၾကာခငးဘဲ အိုငး့ ဇကးနဲ႓အတူ တေခါေခါ ေဟာကးသျာ့ေတာံတယး၈
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ေသားတာေဆျ

ေနာကးတစးေန႓ မနကးလငး့ ေတာံ သဵု့ ေယာကးသာ့ ကဖီ့ ဆိုငးတစးခုမြာ နဵနကးစာ
စာ့ၾကတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ မႈနးကုပးကုပး ႐ြဴ သို့ သို့ ေနတဲံ ဂ္ငးဂ္ာက ၾကာ့မြ ပိုကးဆဵစာရငး့
ေရ့ေနတဲံ အိုငး့ ဇကးကုိ “ကဲ .. က္ဳပးတို႓ကိုလညး့ ပုိကဆ
း ဵေလ့ဘာေလ့ ေပ့ဦ့ မြေပါံဗ္၇ က္ဳပးနဲ႓ပီတာက
ဒီေန႓မနကးကစၿပီ့

ခငးဗ္ာ့နဲ႓

မလုိကးေတာံဘူ့ ၇

စာ့ေသာကးမယး၇

ခငးဗ္ာ့မ္ကးချကးႀကီ့ ကုိ

ကုိယးံဘာသာကုိယး

်မငးေနရရငး

ဝယး်ခမး့

စာ့ခ္ငးေသာကးခ္ငးစိတး

ကုနးခနး့ တယး ”
သညးေတာံ အုိငး့ ဇကးက ခဏစဥး့ စာ့တယး၈ ၿပီ့ မြ ေခါငး့ တညိတးညိတး လုပးရငး့..
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“ေကာငး့ ၿပီေလ၇ က္ဳပးကလညး့ က္ဳပးနဲ႓မြ စာ့ရမယးလို႓ မတိုကးတျနး့ လိုပါဘူ့ ”
ဆုိၿပီ့

သူ႓ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲက

ႏိႈကးၿပီ့ ၇

သူတို႓ကုိ (ှ၅)

ပဲနိစီ ေပ့တယး၈

ဒီပုိကးဆဵေလ့ေတျ ်မငးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာမ္ကးလဵု့ ၿပဲခနဲ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့
“ဟငး ..

ဒီအေႂကျကေလ့ေတျနဲ႓၇

က္ဳပးတုိ႓

ဘာလုပးရမြာလဲ

မီ့ ်ခစး

ဝယးရေအာငးလာ့ ”
အိုငး့ ဇကးက လူႀကီ့ ေလသဵနဲ႓ ..
“ဒါ..

နညး့ သလာ့ကျ၇

တစးေန႓စာ

ေကာငး့ ေကာငး့ လဵုေလာကးပါတယး၇

တျကးၾကညးံေလ၇ ေန႓လညးစာက (၆) ပဲနိထာ့၇ လကးဖကးရညးေသာကးဖို႓က (၁) ပဲနိ၇ ညစာ
ေပါငးမုနး႓နဲ႓ခ္ိစးက (ဿ) ပဲနိ၇ မငး့ တို႓ ဘီယာေသာကးခ္ငးသပဆုိ

(၀) ပဲနိႀကီ့ မ္ာ့ေတာငး

က္နးေသ့တယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက
ပီတာရပးဆကးကေတာံ
ေလာကး

ေဒါသထျကးလျနး့ လို႓

မေ်ပာႏိုငးေတာံဘူ့ ၈

အလျနးေတာငး့ ပနးတို့ လြ္ဳိ့ တဲံ အသဵေလ့နဲ႓ သူ႓ကုိ ေငျတစးေပါငး

ေပ့ဖို႓အေၾကာငး့ ၈

်ဖစးတဲံအတျကး

ဘာစကာ့မြ

ဒီေန႓

ဘာေလ့ညာေလ့

ေတာမြာေနတဲံ

သူ႓အေမအုိႀကီ့ ဆီ

ဝယးသျာ့ဖို႓ လိုတဲံအေၾကာငး့

ေ်ပာတယး၈

သျာ့ရမြာ
ဒီေတာံ

အုိငး့ ဇကးက ပီတာံပခဵု့ လကးနဲ႓ အသာပုတးၿပီ့ ..
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“မငး့ ဟာ တယးလိမၼာတဲံသာ့ပဲ ပီတာ၇ ဒီေလာကမြာ မငး့ လိုလူစာ့ မ္ာ့မ္ာ့ရြိဖို႓
လိုတယး၇

မငး့ သျာ့ရငး ငါလညး့

ဒီေန႓အာ့ေနတာပဲ၇

မငး့ အေမကုိေတျ႔ဖုိ႓

ငါံစရိတးနဲ႓ငါ

လိုကးခဲံပါံမယးေလ ”
ပီတာက အုိငး့ ဇကးကုိ ေက့္ဇူ့ တငးေၾကာငး့ ၇
သျာ့မြ်ဖစးမယး၇

ဘာ်ပဳလို႓လဲဆုိေတာံ

သို႓ေသား

သူ႓အေမက

သူတစးေယာကးတညး့

လူစိမး့ ဆုိရငး

အငးမတနး

ရြကးတတးေၾကာငး့ ေ်ပာတယး၈ ဒီေတာံ အိုငး့ ဇကးက ဒါ်ဖငးံရငး မငး့ ကုိ ငါ ဘူတာအထိ
လိုကးပုိ႓မယး၈ အဲဒ ီေရာကးမြ အသျာ့အ်ပနးလကးမြတးနဲ႓
ဝယးေပ့လိုကးမယးလို႓
စိတးဆုိ့ လာၿပီ့

ေ်ပာသတဲံ၇

စာ့ပျဲကုိ

ဘယးလုိမြ

လကးသီ့ နဲ႓

အဘျာ့ႀကီ့ အတျကး

ဝယးခ္ငးတာ

လြညးံပတးလို႓မရမြနး့ သိေတာံ

တအာ့ထုခ္တာ

စာ့ပျဲေပ၍က

ပီတာက
ပနး့ ကနး
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ချကးေယာကးေတျ တစးခ္ဳိ႔ ခုနးပ္ဵၿပီ့ ကျဲကုနးတယး၈ ဒါတငးမက အိုငး့ ဇကးကုိ လကးၫြိဳ့
ေငါကးေငါကးထို့ ၿပီ့ ..
“ခငးဗ္ာ့က က္ဳပးကုိ သူငယးႏြပးစာ့ကေလ့ ေအာကးေမံေနသလာ့

ခုခ္ကးခ္ငး့

က္ဳပးတို႓ပုိကးဆဵေတျ ်ပနးေပ့၇ မေပ့ရငး ရဲကုိတုိငးမယး ”
ဒီေတာံ အုိငး့ ဇကးက ခပးေအ့ေအ့ပဲ ..
“မငး့ အေမဆီ သျာ့မယးဆုိတာ လုပးႀကဵေ်ပာမြနး့ ငါသိသာ့ပဲ ”
“ဒီမယးၾကညးံစမး့ ၇

ခငးဗ္ာ့ႀကီ့

က္ဳပးတုိ႓ပုိကးဆဵ ်ပနးေပ့မလာ့

မေပ့ဘူ့ လာ့၇

တစးချနး့ တညး့ ေ်ပာေတာံ ”
“ဒူ့ ေထာကး ေတာငး့ ရငးေ တာငး မေပ့ဘူ့ ကျာ၇ လုပးခ္ငးတာလုပး ”
“ေကာငး့ ၿပီ .. ဒါ်ဖငးံ ဂ္ငးဂ္ာ လာ၇ တို႓ ရဲ သျာ့ရြာရေအာငး ”
“ရြာပါေလ၇

မငး့ တို႓

ပုိကးဆဵကုိ

ငါက

သေဘၤာအေပ၍

်ပနးတကးသညးအထိ

ထိနး့ သိမး့ ထာ့ဖို႓ စာခ္ဳပးက ငါံဆီမြာ ရြိေနတာပဲ ”
“စာခ္ဳပး

တစးရာပဲရြိရြိ

ဂ႐ုမစိုကးဘူ့ ၇

ဂ္ငးဂ္ာ

လာစမး့ ကျာ၇

မငး့ ကလညး့

ဘာငူတူတူ လုပးေနတာလဲ ”
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“ေအ့ပါ သျာ့ရြာၾကပါ၇ ပုလဲနကး သေဘၤာေပ၍မတကးမီ တစးညက မငး့ နဲ႓ဂ္ငးဂ္ာ
ဝိုးငး့ ေဆားထာ့တဲံ ရဲႀကီ့ သာ မေတျ႔ပါေစနဲ႓လို႓ က္ဳပး ဆုေတာငး့ လိုကးပါတယး ”
ဒီေတာံ ရဲဆုိရငး ်ပႆနာတကးလျနး့ လို႓ ေဝ့ေဝ့က ေရြာငးေလံရြိတဲံ ပီတာဟာ
သူလြ္ာေခ္ာငးမိတာ

ေနာငးတရၿပီ့

စကာ့တိတးသျာ့တယး၈

ဒီေတာံ

အိုငး့ ဇကးက

အတငး့ ဖိတျနး့ တာေပါံ၈
“ကဲ .. ကဲ.. ေဝ့ေဝ့ ရြာမေနနဲ႓ေတာံ၇ ေဟာဟိုမြာ ရဲတစးေယာကး လာေနၿပီ၈
သျာ့ေခ၍ၾကေလ၇ ဒါမြမဟုတး က္ဳပး သျာ့ေခ၍ေပ့ရမလာ့ ”
ပီတာနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာ တစးေယာကးမ္ကးႏြာ တစးေယာကးၾကညးံၿပီ့ မခဵခ္ိမခဵသာ အဵကုိပဲ
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နာနာ

ႀကိတးေနၾကရတယး၈

ေတာငး့ ေနၾကတယး၈

သူတဟ
႓ို ာ

သူတို႓ပါ့စပးထဲ

တစးေန႓လဵု့

အုိငး့ ဇကးနာ့ကပးၿပီ့

ေတျ႔ကရာ

စကာ့ေတျနဲ႓

ပိုကးဆဵ

အဘို့ ႀကီ့ ကုိ

နာၾကညး့ ေအာငး ေ်ပာၾကတယး၈ ဒါေပမဲံ လူႀကီ့ ကေတာံ နကမၸတိပဲ၈
ညေရာကး်ပနးေတာံလညး့

အိုငး့ ဇကး

အိပးေပ္ားေနတဲံ

အခ္ိနးမြာ

တစးခနး့ လဵု့

ေ်ဗာငး့ ဆနးေအာငး ပုိကးဆဵကုိ ရြာၾကတယး၈ မေတျ႔ဘူ့ ၈ ေနာကးတစးေန႓မနကး ေကားဖီဆုိငး
ထိုငးၾကေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

အလျနးႀကိဳကးလာၿပီ

ပရိယာယး

်ဖစးေၾကာငး့

တစးမ္ဳိ့ ဆငးတယး၈

ေ်ပာတယး၈

သူဟာ

လကးဖကးရညးကုိ

အိုငး့ ဇကးက ေန႓တျကး

(ှ၅)

ပဲနိကုိ

ထုတးေပ့တဲံအခါမြာ ဂ္ငးဂ္ာက ၿပဵဳ့ၿပီ့ ေနာကးထပး သြ္ီလငးနညး့ နညး့ ေလာကး တို့ ေပ့ဖို႓
ေ်ပာရငး့ ..
“စိတးခ္ပါ အိုငး့ ဇကး၇ အရကးဆုိရငး ခငးဗ္ာ့က တိုကးေတာငး မေသာကးပါဘူ့ ၇ က္ဳပး
လကးဖကးရညးကုိ

ႀကိဳကးေနၿပီဗ္၇

ညကပဲ

မငး့ ကုိ

ငါ

ဒီအေၾကာငး့

ေ်ပာေသ့တယး

မဟုတးလာ့ ပီတာ”
ပီတာဘကး လြညးံ၊ စစးကူေတာငး့ လုိကးေတာံ ..
“မငး့ ေရာ ငါေရာ ေ်ပာၾကတာပဲ ဥစၥာ”
ပီတာကပါ အေခ္ာငးဝငးႏိႈကးၿ ပီ့ ေရာလိုကးတယး၇ ဒီေတာံ အိုငး့ ဇကးက ..
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ေသားတာေဆျ

“ကဲ ်မငးၾကၿပီ မဟုတးလာ့၇ ငါဟာ မငး့ တို႓ေကာငး့ က္ဳိ့ ဘယးေလာကးေတာငး
ေဆာငးရျကးသလဲ ဆုိတာ၇ ဒါနဲ႓ အရကးမေသာကးၾကရငး အခု ပုိကးဆဵအပုိေတာငး့ တာက
ဘာအတျကးလဲ ”
“အေညာငး့ ေ်ပ ညကပျဲ႐ဵု သျာ့မလို႓ ”
အိုငး့ ဇကးဟာ သူ႓ရငးဘတး လကးဝါ့နဲ႓ဖိၿပီ့ အ်ပငး့ အထနး တုနးလႈပးသျာ့ဟနးနဲ႓
်ပဴ့တူ့ ၿပဲတဲ ၾကညးံရငး့ ..
“အမယးေလ့ ..
အရကးေသာကးတာထကး

ဘယးကုိသျာ့မယး၇

ညကပျဲ႐ဵုကုိ

ပုိဆုိ့ ေသ့တယး ေမာငးရငးတို႓၇

ဟုတးလာ့၇

အဲဒ ါ

အရကးမြ ေသာကးၿပီ့

မူ့ ရငး
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အိပးေပ္ားသျာ့မယး၇ ကပျဲက မငး့ တုိ႓အရျယးေတျ ေသျ့ သာ့ေသာငး့ က္နး့ ၿပီ့ ေနာကးဆကးတျဲ
လိုကးၾကရဦ့ မြာ က

အစမဆဵု့ ဘဲ၇

မငး့ တို႓ကုိ

အဲဒ ီသျာ့ဖို႓

အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး

်ပဳရငး

က္ဳပးေလာကး မိတးေဆျမပီသတာ ရြိပါံဦ့ မလာ့ကျယး၇ မသျာ့ၾကနဲ႓ သူငယးတို႓၇ မသျာ့ၾကနဲ႓ ”
“အို .. က္ဳပးတို႓ဟာက္ဳပးတုိ႓ ဘာ်ဖစး်ဖစးဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့ႀကီ့ နဲ႓ မဆုိငးပါဘူ့ ၇ ႏႈတးခမး့ ေမျ့
်ပာ်ပာနဲ႓ ေႁမျလိမးေႁမျေကာကးႀကီ့ ရဲ ႔၇ ကုိယးံကိစၥမဟုတးတာ ဝငးမစျကးပါနဲ႓၇ က္ဳပးတို႓ ပုိကးဆဵနဲ႓
က္ဳပးတို႓ ဘာလုပးလုပးဗ္ာ၇ ခငးဗ္ာ့အလုပး မဟုတးဘူ့ ၇ ပုိကးဆဵသာ ေပ့စမး့ ပါ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေဒါသထျကးထျကးနဲ႓ ကုနး့ ေအားတယး၇ အိုငး့ ဇကးကလညး့ ဇျဲမေလြ္ာံဘဲ
ကပျဲ႐ဵုမသျာ့ဖို႓

ေဖ္ာငး့ ဖ္တယး၇

အဲလိုေ်ပာေလ

ဂ္ငးဂ္ာက

ေဒါပျေလ၇

ေအားေလမို႓

ေနာကးဆဵု့ ေတာံ ေကားဖီဆုိငးရြငးက သူတို႓ကုိ ဆုိငးထဲက ေမာငး့ ထုတးတယး၈
ပီတာက

ဂ္ငးဂ္ာေနာကးက

လမး့ တကာ ေလြ္ာကးရငး့
သူတို႓ကုိ

ေပ့လုိကးတဲံ

လုိကးၾကတယး၈

လုိကးသျာ့ရၿပီ့

ႏြစးေယာကးသာ့

ေ်ခဦ့ တညးံရာ

အိုငး့ ဇကးကုိ ဘယးလို စီမဵရမယးဆုိတာ အႀကဵထုတးတယး၈
(ှ၅)

ပဲနိစီလညး့

ညစာစာ့ခ္ိနး ေရာကးလို႓

တစးနာရီအတျငး့

အိမး်ပနးၾကေတာံ

ကုနးေအာငး

အိုငး့ ဇကးကုိ

သဵု့ ပစး

မေတျ႔ဘူ့ ၇

ဆာလညး့ ဆာ၇ ေဒါသလညး့ ထျကးမို႓ ဒါတို႓ဘာသာ ဘာလုပးလုပး သငး့ နဲ႓ မဆုိငးဘူ့ ၇ တို႓မြာ
ကုိယးပုိငးလျတးလပးချငးံ ရြိတယးဆိုတာ သငး့ သိသျာ့ေအာငး လုပးရမယး ဆုိၿပီ့ ဝတးထာ့တဲံ
အဝတးကလျဲလို႓

အဝတးပိုမြနးသမြ္

အကုနးယူၿပီ့

သျာ့ေပါငးလိုကးၾကတယး၇

ႏြစး႐ဵုသျာ့တယး၇ ဘာ့ဆုိငးေတျ တစးခုၿပီ့ တစးခု ေလြ္ာကးေသာကးတယး၇
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ပုိကးဆဵကုနးေတာံမြ

အိမး်ပနးၿပီ့

ေသားတာေဆျ

အိပးရာထဲ

ေရာကးေနၿပီ်ဖစးတဲံ

အိုငး့ ဇကးကုိ

သူတို႓

သဵု့ ်ဖဳနး့ လာသေရျ႔ ၿမိနးေရယြကးေရ ေ်ပာ်ပၾကတယး၈
မနကး (၂) နာရီေလာကး ေဝလီေဝလငး့ မြာ ပီတာ အိပးရာကႏို့ လို႓ မ္ကးလဵု့
ဖျငးံၾကညးံေတာံ ဂ္ငးဂ္ာဟာ အုိငး့ ဇကးရဲ႔ အဝတးေတျကုိ တစးခုၿပီ့ တစးခု ေသေသသပးသပး
ေခါကးေနတာ ေတျ႔ရေတာံ

အေတားႀကီ့

ေအာကးေမံလိုကးမိေသ့တယး၈
ေလြ္ာကးလာၿပီ့
အဝတးထုပးကုိ

ပီတာ

ေလသဵတုိ့ တို့ နဲ႓

အဵံအာ့သငးံသျာ့ၿပီ့

ႏို့ ေနတာ်မငးေတာံ

ၿငိမးၿငိမးေနဖို႓

ႀကိဳ့နဲ႓တုပး၇ ေ်ခသဵမၾကာ့ေအာငး

ဒီငနဲေတာံ ႐ူ့ သျာ့ၿပီလို႓

ဂ္ငးဂ္ာက

ေ်ပာၿပီ့

သူ႓ဆီ

အဘို့ ႀကီ့

အခနး့ ထဲကထျကး၇

အသာ

အိုငး့ ဇကးရဲ႔

ဒီေတာံ ပီတာက

သူ႓ေနာကးက အေ်ပ့လိုကးသျာ့ၿပီ့ စပးစုတယး၈
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“ေဟံ .. ဂ္ငးဂ္ာ မငး့ အဘုိ့ ႀကီ့ အဝတးေတျ ဝြကးထာ့မလို႓လာ့ ”
ေမ့ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက „ငါကျ‟ ဆိုတဲံ မ္ကးႏြာေပ့မ္ဳိ့ နဲ႓ ၿပဵဳ့ၿပီ့ “ဟုတးသေဟံ .. အေပါငးဆုိငးမြာ

သျာ့ဝြကးမလို႓ ဒီေန႓ေတာံ သူ႓စရိတးနဲ႓ ငါတို႓

ေပ္ားရမြာကျ ”
ဒီေတာံ ပီတာက သေဘာေပါကးသျာ့ၿပီ့ ၇ အူ်မဴ့်မဴ့နဲ႓ တအာ့ရယးေတာံ အဘို့ ႀကီ့
ႏို့ သျာ့မြာစို့ တဲံအတျကး

ဂ္ငးဂ္ာက „တိတးရငးတိတး၇

မတိတးရငး ေခါငး့ ်ပဳတးသျာ့ေအာငး

ေဆားထညးံလိုကးမယး ‟ ႀကိမး့ ေတာံမြ ပီတာ အရယး ရပးသျာ့ေတာံတယး၈
သူတုိ႓ဟာ မနကးအေစာႀကီ့ အေပါငးဆုိငး မဖျငးံေသ့တဲံအတျကး လမး့ တကာကုိ
ေခါကးတဵု႓ေခါကး်ပနး
ပုိကးဆဵတစး်ပာ့မြ
အိုငး့ ဇကးရဲ႔

ေလြ္ာကးေနရတယး၈
မရြိဘဲကုိ့ ၈

အဝတးေတျကုိ

ဆုိငးတစးဆုိငး

ေနာကးေတာံမြ

(ှ၂)

ဝငးထိုငးရေအာငးကလညး့

ပထမဦ့ ဆဵု့ ဖျငးံတဲံ

သြ္ီလငးနဲ႓ ေပါငးလိုကးၾကတယး၈

အေပါငးဆိုငးမြာ
ေရြ႔ဦ့ ဆဵု့

သူတို႓

လုပးလိုကးတာက မနကးစာကုိ တဝတၿပဲ စာ့လိုကးၾကတာပဲ၇ သူတို႓ ဒီလို အစာ့ေကာငး့
အေသာကးေကာငး့ ေတျ

ႀကိတးေနတုနး့ မြာ

အုိငး့ ဇကး

ဂ္ဴ့အိုႀကီ့ ဟာ

အိပးရာထဲမြာ

ဘာမြမသိဘဲ အိပးေပ္ားေနဦ့ မြာပဲလို႓ ေ်ပာၿပီ့ အာ့ရေက္နပးေနၾသေပါံ၇ အဲဒ ီတစးေန႓လဵု့
စိတးရြိလကးရြိ
ကငး့ မဲံစျာ

ေပ္ားလိုကးပါ့လိုကးၾကတာ

ကခုနးေနမႈနဲ႓

အိမး်ပနးေရာကးၾကတယး၈
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

ႏြစးခါေတာငး
အိုငး့ ဇကးဟာ

ရဲက

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

သတိေပ့ရတယး၇
အိပးရာေပ၍မြာ

လမး့ ေပ၍မြာ
အဲ ..

ဟီရိၾသတၱပၸ

ပုိကးဆဵကုနးေတာံမြ
အတျငး့ ခဵေဘာငး့ ဘီနဲ႓
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ေသားတာေဆျ

လူသတးခ္ငးစိတး ေပါကးတဲံ႐ုပးမ္ဳိ့ နဲ႓ ထိုငးေနတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာတို႓ကုိ ်မငးေတာံ အိုငး့ ဇကးက
သူ႓လကးဝါ့ကုိ လကးသီ့ ဆုပးနဲ႓ထုရငး့ ေမ့လိုကးတယး၈
“ငါံအဝတးေတျ ဘယးမြာလဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာက အဘို့ ႀကီ့ ကုိ
အိပးလိုကးတာ

ခ္ကးခ္ငး့ ပဲ

တစးခ္ကး ၿပဵဳ့်ပရငး့ အိပးရာေပ၍

အိပးေပ္ားသျာ့တယး၈

ဒီေတာံ

တဵု့ ခနဲ ဝငးလြဲၿပီ့

အိုငး့ ဇကးက

ပီတာဘကး

လြညးံေမ့်ပနးတယး၈
“ေဟံေကာငး ငါံအဝတးေတျေကာကျ ”
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ပီတာက အမူ့ လျနးလို႓ သူ႓ကုိ ဘာေမ့ေနမြနး့ မသိဘူ့ ၇ ေၾကာငးေတာငးေတာငးနဲ႓
်ပနးၾကညးံၿပီ့ အေတားၾကာ စဥး့ စာ့ေနတယး၈ အိုငး့ ဇကးက ထပးခါထပးခါ ေမ့ေတာံမြ ..
“ေၾသား .. အဝတးလာ့ ”
ဆုိၿပီ့ အခနး့ ထဲမြာ လကးခါ်ပၿပီ့ သူ႓အိပးရာေပ၍ တကးအိပးေပ္ားသျာ့တယး၈
ေနာကးတစးေန႓မနကး မို့ လငး့ မြာ ဘယးသူမြ စိတးလကးမၾကညးသာၾကဘူ့ ၇ ဂ္ငးဂ္ာ
မ္ကးလဵု့ ဖျငးံလိုကးတယးဆုိရငးပဲ အိုငး့ ဇကးက သူ႓အဝတးေတျအေၾကာငး့

စေမ့ေတာံတာပဲ၇

ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ေဘာကးဆတးဆတးနဲ႓ ..
“ခငးဗ္ာ့အဝတးေတျ ေမ့မေနနဲ႓၇ မရြိေတာံဘူ့ ”
“ဟငး .. ဘယးေရာကးကုနးလို႓လဲ ”
ဂ္ငးဂ္ာက

ညကမူ့ မူ့ နဲ႓

အဝတးခၽျတးအိပးတာ

မဟုတးေတာံ

သူ႓ကုတးအက္ႌ

အိတးထဲက အေပါငးလကးမြတး ဆျဲထုတးၿပီ့ ၾကမး့ ေပ၍ ပစးခ္လိုကးတယး၈ ဒါကုိ အုိငး့ ဇကးက
ေကာကးၾကညးံၿပီ့ အခနး့ ထဲမြာ ပတးခ္ာလညး အ႐ူ့ တစးေယာကးလို ခုနးေပါကးရငး့ ..
“ဟငး

တယးရကးစကးတဲံ

အေကာငးေတျပဲ၇

မငး့

ငါံအဝတးေတျ

တကယး

ေပါငးလိုကးၿပီေပါံ ”
“က္ဳပး တစးေယာကးတညး့ မဟုတးဘူ့ ၇ ပီတာလညး့ ပါတယးဗ္”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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အိုငး့ ဇကးက

ေသားတာေဆျ

စိတးပ္ကးလကးပ္ကးနဲ႓

အိပးရာေပ၍

ပဵု႓ခနဲ ထိုငးလိုကးၿပီ့

နဖူ့ ကုိ

လကးဝါ့နဲ႓ ်ဖနး့ ခနဲ ႐ုိကးၿပီ့ ..
“ဒုက၏ပါပဲ၇ ဒါဆုိ ငါဘယးံႏြယးလု ပးမလဲ ”
“လျယးလျယးကေလ့ပါဗ္ာ၇ က္ုပးတို႓ပုိကးဆဵေတျ ်ပနးေပ့ရငး သျာ့ေရျ့ လိုကး႐ဵုေပါံ၇
ခ္ကးခ္ငး့ ေတာံ မသျာ့ႏိုငးဘူ့ ေနား၇ ေကားဖီေတျဘာေတျ ေသာကးၿပီ့ မြ ”
ဂ္ငးဂ္ာက

ေစ့္ကုိငးစကာ့ေ်ပာေတာံ

အုိငး့ ဇကးက

သူ႓လကးဝါ့ႏြစးဖကးကုိ

ငြကးေတာငးပဵခတးသလို လႈပးရငး့ ..
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“ငါံမြာ မငး့ တုိ႓ေပ့စရာ ပုိကးဆဵမရြိဘူ့ ကျ၇

ပုိကးဆဵေတျအာ့လဵု့ က

ကုတးအကၤ္ီ

လိုငးနာၾကာ့မြာ ထညးံခ္ဳပးထာ့တာ၇ ဒုက၏ပါပဲကျာ၇ ဂ္ငးဂ္ာ အဲဒ ါ မငး့ ၿဂဳိလးေမႊတာပဲ ”
ဒီေတာံ ပီတာကလညး့ အလနး႓တၾကာ့ ထခုနးၿပီ့ ..
“ဘုရာ့သခငး

ကယးေတားမူပါ၇

ဂ္ငးဂ္ာ

တလျဲေတျေတာံ

်ဖစးကုနးပဟ၇

ဒါ

မငး့ ေၾကာငးံ မငး့ ေၾကာငးံ ..”
ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ ေဂ၍လီလဵု့ လညးေခ္ာငး့ ထဲ နငးသလို်ဖစးကာ ..
“ဟငး … လိုငးနာေတျၾကာ့မြာ ဟုတးလာ့ ”
“ေငျစက၎ဴ ေတျက လိုငးနာၾကာ့မြာ ေရႊဒ ဂၤါ့သဵု့ ်ပာ့က ဦ့ ထုပးအပတးၾကာ့မြာ ”
အိုငး့ ဇကးက

စိတးပ္ကးလကးပ္ကး

ေ်ပာေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ေလြာငးအိမးထဲက

ေချ့ တစးေကာငးလို ဟိုေလြ္ာကးဒ ီေလြ္ာကး လုပးရငး့..
“ဒါဆုိ အဲဒ ီအဝတးေတျကုိ အခုခ္ကးခ္ငး့ သျာ့ေရျ့ မြ ်ဖစးမြာေပါံ ”
“ပုိကးဆဵမရြိဘူ့ ဆုိမြ ဘာနဲ႓သျာ့ေရျ့ မလဲ ”
ပီတာက စိတးညစးညစးနဲ႓ ေ်ပာတယး၈ သူတို႓ဟာ ဘယးလိုလုပးရငး ေကာငး့ မလဲ၇
ေခါငး့ ႐ႈပး႐ႈပးနဲ႓

စဥး့ စာ့ေလ

အႀကဵက

မထျကးေလဘဲ၇

အေတားၾကာေတာံမြ

ပီတာ

ေရႊဉာဏးေတား ထျကးလာတာက ..
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ေသားတာေဆျ

“ဒီလိုလုပရ
း ငး မေကာငး့ ဘူ့ လာ့၇ တို႓မီ့ ရထာ့လကးမြတး ပါသျာ့လို႓ ခဏေလာကး
ယူပါရေစေ်ပာၿပီ့ ေတာငး့ ရငးေကာကျာ ”
“အငး့ အေပါငးဆုိငးက မငး့ ဘို့ ေအေတျက ဒါမ္ဳိ့ ရလိမးံမယး၇ မ်ဖစးႏိုငးတာေတျ
ေ်ပာမေနနဲ႓ ပီတာ၇ လုပးရမြာ တစးခုပဲရြိတယး၇ မငး့ အဝတးေတျ ခၽျတးေပါငးၿပီ့ ်ပနးေရျ့ ရမယး၇
ငါေတာံ ဒါပဲ စဥး့ စာ့လို႓ရတယး ”
အိုငး့ ဇကးက

ဒီလိုေ်ပာေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓အဝတး

ေပ့ရတာ

မဟုတးလို႓

ပ္ာပ္ာသလဲ ေထာကးခဵလိုကးတယး၈
“ေအ့ ..

ဒါေကာငး့ တယး

ပီတာ၇

အဲသလို

မ္ကးႏြာႀကီ့

စူပုပးေနလို႓
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ဘာအေၾကာငး့ ထူ့ မြာလဲ၇ ်မနး်မနးေပါငးၿပီ့ အုိငး့ ဇကးအဝတးေတျ ်ပနးေရျ့ ၇ တို႓ပုိကးဆဵရေတာံ
မငး့ အဝတးေရာ ငါံအဝတးေရာ ်ပနးယူႏိုငးတာေပါံကျာ ”
သူတုိ႓ဟာ ပီတာကုိ ေတားေတား နာ့ခ္ယူရတယး၇ ပထမေတာံ ပီတာက ဂ္ငးဂ္ာံ
အဝတးေပါငးပါလာ့လို႓

လုပးေနေသ့တယး၇

ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓အဝတးေတျက

ေတားေတား

ႏျမး့ ေနတာမို႓ (ှွ) သြ္ီလငးေလာကးပဲ ရမယး၇ ေရျ့ ဖုိ႓မေလာကးဘူ့ ေ်ပာေတာံမြ ပီတာက
စိတးေပါကးေပါကးနဲ႓

သူ႓ကုိယးမြာ ဝတးထာ့တဲံ

အဝတးေတျတစးခုစီ

တစးခုစီ ဆျဲခၽျတးၿပီ့

ၾကမး့ ်ပငးေပ၍ကုိ ကစဥးံကလ္ာ့ ပစးခ္တယး၈ ၿပီ့ ေတာံမြ ဂ္ငးဂ္ာကုိ ..
“ေဟံေကာငး .. ငါံအဝတးေတျ ယူသျာ့ၿပီ့ နာရီဝကးအတျငး့ ်ပနးမေရာကးရငးေတာံ
ငါံအေၾကာငး့ သိေစံမယး၇ ၾကာ့လာ့ ”
ဆုိေတာံ အုိငး့ ဇကးက ၿပဵဳ့ၿပီ့..
“ဒါအတျကးေတာံ မပူပါနဲ႓ကျာ၇ ငါသျာ့ေပါငးမြာပါ”
“ဘာ..

ခငးဗ္ာ့ႀကီ့

သျာ့မလို႓

ဟုတးလာ့၇

ခငးဗ္ာ့မြာ

အဝတးမြ

မရြိဘဲ၇

ဒီအတုိငး့ သျာ့လို႓ အ႐ူ့ ေထာငး ပုိ႓ပစးၾကမြာေပါံ ”
ပီတာကေ်ပာေတာံ အုိငး့ ဇကးက ဂ္ငးဂ္ာကုိ လကးညြိဳ့ထို့ ်ပၿပီ့ ..
“ငါ သူ႓အဝတးေတျ ဝတးသျာ့မြာေပါံကျ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာက အ်ပငး့ အထနး ်ငငး့ တယး၇ သူပဲ သျာ့ခ္ငးတယး၇ ဒါေပမဲံ အုိငး့ ဇကးက
သူ႓ေငျစက၎ဴ ေတျ သူ႓အကၤ္ီလုိငးနာထဲ ဘယးေနရာမြာ ထာ့တယးဆုိတာ သူပဲသိတာမို႓ အဲဒ ီ
ပုိကးဆဵထုတးၿပီ့ အာ့လဵု့ ေပါငးထာ့တာေတျ သူ ေရျ့ ခဲံမယးဆုိေတာံမြ သူတို႓ သေဘာေပါကး
သျာ့ၾကၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓အဝတးေတျ ေရြာေရြာ႐ြဴ ႐ြဴ ခၽျတးေပ့လိုကးတယး၈
အဘို့ ႀကီ့ ဂ္ငးဂ္ာံ အဝတးေတျ က္က္နန ဆငးယငးၿပီ့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပဲ၇ သူ႓
အိပးရာေတျကုိ သပးသပးရပးရပး ်ပဳ်ပငးေနေသ့တယး၇ အာ့လဵု့ စိတးတိုငး့ က္ လုပးၿပီ့ ေတာံမြ
သျာ့မယးအလုပးမြာ ဂ္ငးဂ္ာက..
“်မနး်မနး်ပနးလာေနား၇

က္ဳပးတို႓မြာ

ခငးဗ္ာ့

မလာမခ္ငး့

အခုလိုပဲ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

အတျငး့ ခဵေဘာငး့ ဘီကေလ့ေတျနဲ႓ပဲ ေနရမြာ၇ သူစိမး့ တစးရဵဆဵ ဝငးလာရငး ရြကးစရာႀကီ့ ”
“စိတးခ္ပါကျ၇

ငါက

နေမားနမဲံလူစာ့

မဟုတးပါဘူ့ ၇

မငး့ တို႓သာ

ငါမရြိတုနး့

အရကးထျကးေသာကးမေနၾကနဲ႓ ” လို႓ ရိသျာ့ေသ့သတဲံ၈
အိုငး့ ဇကးထျကးသျာ့တာက (၆) နာရီေလာကးဆုိေတာံ (၆) နာရီချဲရငးပဲ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓
ပီတာ ႏြစးေကာငးသာ့
ထို့ သညးံတိုငး

မ႐ို့ မရျ ်ဖစးလာၾကၿပီ၇ ဒါေပမဲံ (ှွ) နာရီကေန (ှှ) နာရီ

အိုငး့ ဇကးေပ၍မလာေတာံ

သူတို႓ကိုယး

သူတို႓ ေစာငးႀကီ့ ေတျနဲ႓

ပတးၿပီ့

်ပတငး့ ေပါကး ကိုယးတစးပုိငး့ ထုတးထုတးၿပီ့ ေတာံ ေမြ္ားၾကတယး၈
ဒီလိုပဲ
အုိငး့ ဇကးကုိ

လညးပငး့ တဆနး႓ဆနး႓နဲ႓
ေမြ္ားေနၾကတာ ၇

အႀကီ့ ႀကီ့ ေတျပါတဲံ

တစးေန႓လဵု့

ညေန

(၁)

သစးကုိငး့ ႏြစးကုိငး့ ကုိ

ဘာမြ

နာရီ

မစာ့ရ

မေသာကးရဘဲ

ထို့ ေလာကးေတာံမြ

ကုိငးၿပီ့

သစးရျကး

အုိငး့ ဇကးေပ၍လာေတာံတယး၈

်ပတငး့ ေပါကးေရာကးေတာံ

အုိငး့ ဇကးက သူတို႓ကုိ ေမာံၾကညးံၿပီ့

ၿပဵဳ့်ပတယး၈ ဒီေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာတို႓က

အိုငး့ ဇကး

အဆငးေ်ပလာၿပီလို႓

ဒါေပမဲံ

အစာငတးၿပီ့

ေနရတာမို႓

ဂ္ငးဂ္ာက

ထငးၾကတာေပါံ၇

စိတးဆုိ့ မာနးဆုိ့ နဲ႓

တစးေန႓လဵု့

သူမ္ာ့ၾကာ့သျာ့မြာလညး့

စို့ တဲံအတျကး အဵႀကိတးၿပီ့ တို့ တို့ ေမ့တယး၈
“ဒီေလာကးေတာငး ၾကာရေအာငး ဘယးသျာ့ ဘာလုပးေနလို႓လဲ ”
သို႓ေသား အုိငး့ ဇကးက ခပးေအ့ေအ့ အသဵနဲ႓ပဲ ..
“မိတးေဟာငး့ ေဆျေဟာငး့ ေတျနဲ႓ ေတျ႔ေနလို႓ပါကျ ”
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“ေအာငးမ ယး .. ဟုတး .. ဟုတးေသ့ေတာံ ခငးဗ္ာ့က မိတးေဟာငး့ ေဆျေဟာငး့ နဲ႓
စာ့ေသာကးၿပီ့ အလျမး့ သယးေနတုနး့

ဒီေကာငးေတျ ဘယးလိုေနရသလဲ ကုိယးခ္ငး့ မ္ာ့

မစာၾကညးံဘူ့ လာ့ဗ္ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ရနးေတျ႔ေတာံ အုိငး့ ဇကးက ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပဲ ်ပနးေ်ပာတယး၈
“ေၾသား ..

မေတျ႔ရတာ

ႏြစးေပါငး့ မ္ာ့စျာ

ၾကာၿပီဆုိေတာံလညး့

ေရြ့ ေဟာငး့

ေႏြာငး့ ်ဖစးေတျ ေ်ပာရငး့ ဆုိရငး့ နဲ႓ အခ္ိနးကုနးမြနး့ မသိ ကုနးသျာ့တာကုိ့ ကျ ”
“ထာ့ပါေတာံ .. ထာ့ပါေတာံ၇ ေငျေရာ အဆငးေ်ပခဲံရဲ႔လာ့ ”
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“ဟာ.. ငါံအဝတးေတျဆီေတာငး ငါမေရာကးခဲံပါဘူ့ ကျာ ”
ပီတာဟာ

်ပတငး့ ေပါကးေအာကး

လိမးံက္လုခမနး့

်ဖစးသျာ့တယး၈

သူ႓ပါ့စပး

အစျမး့ ကုနးၿဖဲၿပီ့ ..
“ဘာေ်ပာတယး က္ဳပး အဝတးေတျေရာ ဘယးမြာ ထာ့ခဲံသလဲ၇ အေပ၍တကးခဲံၿပီ့
်မနး်မနးေ်ပာစမး့ ဗ္ာ”
“ငါ.. မတကးေတာံဘူ့

ပီတာ ဒီကပဲ ေ်ပာေတာံမယး၇

ငါဟာ တစးသကးလဵု့

အေပါငးဆိုငးကုိ သျာ့တာ မဟုတးေတာံ .. အေပါငးဆုိငးထဲကုိ ဝငးရမြာ မရဲဘူ့ ၇ ဒါေၾကာငးံ
ဘယးလိုလုပးရရငး ေကာငး့ မလဲ စဥး့ စာ့ေနုတန
ု း့ ..”
“ရြညးလိုကးတာဗ္ာ၇ လိုရငး့ ်မနး်မနး ေ်ပာစမး့ ပါ၇ တကတညး့ ”
“ေ်ပာပါံမယးကျာ၇

အဲသလို

စဥး့ စာ့ေနတုနး့

လူတစးေယာကးက

ေဟာဒီ

သစးရျကးႀကီ့ ေတျပါတဲံ အပငးေတျကုိ အဝတးေဟာငး့ နဲ႓ လဲမယးဆုိလို႓ ငါလဲလိုကးတယး ”
“ဘာဗ္.. က္ဳပးအဝတးေတျကုိ ဒီသစးရျကးေတျနဲ႓ လဲလိုကးတယး ဟုတးလာ့၇ ခငးဗ္ာ့
႐ူ့ မ္ာ့ေနသလာ့ အုိငး့ ဇကး ..”
အုိငး့ ဇကး ၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ကေလ့ သစးခကးေတျကုိ ေထာငး်ပၿပီ့ -
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“မငး့ တို႓အေပ၍မြာ ဘယးေလာကးၾကာၾကာ ေနရမယးမြနး့ မသိေတာံ ၾကာရြညးခဵမယးံ
သစးရျကးေတျ မငး့ တို႓ဖငး ယငးလဵုေအာငးဖဵု့ ဖို႓ ယူလာခဲံတာေလ၇ ေတားေတားမ္ာ့သာ့ပဲကျ၇
တစးခုကျဲ တစးခုေပါံ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာဟာ ဒါေၾကာငးံ တစးကုိယးလဵု့ ဆတးဆတးတုနးရငး့
သူ႓ထကးငါ

အလုအယကး

ဆဲၾက ဆုိၾကတယး၈

အုိငး့ ဇကးကေတာံ

အုိငး့ ဇကးကုိ

သူတို႓အသဵေတျကုိ

အေရ့မလုပးဘဲ ဂ္ငးဂ္ာကုိ လကးၫြိဳ့ထို့ ၿပီ့ ၇ ေစာငးကုိ ပခဵု့ ေပ၍ေရာကးေအာငး ဆျဲတငးဖုိ႓
ႏို႓မို႓ရငး အေအ့မိေနလိမးံမယးလို႓ ေ်ပာလိုကးေသ့တယး၈ ေနာကးၿပီ့ အိမးရြငး အေဒ၍ႀကီ့ ကုိ
သူတို႓အတျကး

ညစာေကားဖီနဲ႓

ေပါငးမုနး႓

ပုိ႓ခိုငး့ မယးလို႓

ေ်ပာၿပီ့

အိမးေအာကးထပးမြာ

အေဒ၍ႀကီ့ နဲ႓ စကာ့ေ်ပာေနသဵ ၾကာ့ရတယး ”
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မၾကာမီ

အေဒ၍ႀကီ့ ဟာ

အိမး်ပငးထျကးလာၿပီ့

ေခါငးမုိ့ ကုိ

ၾကညးံသလိုလိုနဲ႓

ေစာငးႀကီ့ ေတျ ၿခဵဳထာ့တဲံ သူတို႓ႏြစးေယာကးကုိ ်မငးေတာံ ပါ့စပးကုိ လကးကုိငးပဝါနဲ႓ပိတးၿပီ့
အိမးထဲ်ပနးဝငးသျာ့တယး၈
အိုငး့ ဇကးဟာ တစးညလဵု့ ်ပနးမလာဘူ့ ၇ ေနာကးေန႓ေတျလညး့ မလာေတာံဘူ့ ၇
ဒီေတာံမြ

ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓ဟာ

ပီတာကေ်ပာေတာံ
အိပးရာေအာကးမြာ

သူတို႓

အေက္ာခဵလိုကးရၿပီဆုိတာကုိ

အဘုိ့ ႀကီ့ အိုငး့ ဇကးဟာ
ထာ့တာ၇

သူသျာ့ခါနီ့

ကတညး့ က အိပးရာခငး့ ေအာကးက

သိသျာ့ၾကသတဲံ၈

သူတို႓ေငျေတျကုိ
အိပးရာလိပးကုိ

စကတညး့ က

စိမးေ်ပနေ်ပ

ေငျေတျကုိ ႏိႈကးယူေနတယးဆုိတာကုိ

်ပဳ်ပငးေန
ေစာေစာက

စဥး့ စာ့မိဖို႓ ေကာငး့ သာ့တဲံ၈
အိုငး့ ဇကးဟာ

သူကိုယးတိုငး

မလာေပမဲံ

သူတို႓ကုိ

ပစးမထာ့ပါဘူ့ ၈

ေနာကးတစးေန႓မြာ သူတို႓ အဝတးတစးစဵုစီနဲ႓ တစးေန႓စာ သဵု့ ဖို႓ စာ့ဖို႓ ႏြစးသြ္ီလငးစီကုိ ေန႓တိုငး့
ေန႓တုိငး့ ပုိ႓ေပ့ေနတယး၈ အိုငး့ ဇကးကုိေတာံ သူတို႓ အဲဒ ီေန႓ကစၿပီ့ ကတညး့ က မေတျ႓
လိုကးရတာ ပုလဲနကးသေဘၤာ ေနာကးတစးေခါကး ်ပနးထျကးေတာံမြပဲ သူတို႓သေဘၤာေပ၍မြာ
ဆဵုၾကရေတာံတယး၈

အဲဒ ီေတာံ

သူတို႓

အပးထာ့တဲံ

ေငျထဲက

ကုနး့ ေပ၍မြာ

ေပ့ကမး့ ခဲံသမြ္ေတျ ႏုတးၿပီ့ က္နးတာကုိ သေဘၤာထျကးလို႓ ပငးလယးထဲ ႏြစးမုိငးေလာကး
ေရာကးေတာံ

အာ့လဵု့ ်ပနးေပ့တယး

ဆုိပဲဗ္၈

ဂ္ဴ့အဘုိ့ ႀကီ့

အုိငး့ ဇကးလနး့ ဟာ

တကယးံလူေကာငး့ ႀကီ့ ပါပဲ၈
***
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ေသာကးပေဟံဆိုေတာံ
သေဘၤာဆိပးကမး့
တစးခုေပ၍တျငး

ညေစာငးံအဘို့ အိုသညး

ထိုငးလ္ကး

ကမး့ ကပးၿပီ့ ခါစ

ထငး့ ႐ြဴ ့ေသတၱာေဟာငး့

ပငးလယးကူ့

သေဘၤာႀကီ့ တစးစငး့ မြ

ကုနး့ ေပ၍သို႓ အထုပးအပုိ့ မ္ာ့ႏြငးံ လႈပးလႈပးရျရျ တကးလာေနၾကေသာ သေဘၤာသာ့မ္ာ့အာ့
ေဆ့မရြိေတာံေသာ

သူ႓ေဆ့တဵကုိ

ေထာငးေထာငးေမာငး့ ေမာငး့ ႏြငးံ

ခဲရငး့

ေင့ေမာ

ၾကညးံ႐ႈေန၌၈

သေဘၤာအရာရြိတစးဦ့ သညး

ထိုစဥး

အရပး

သူ႓အနီ့ ်ဖတးသျာ့ရငး့

အဘို့ အို၌ ေဆ့တဵကုိၾကညးံၿပီ့ က႐ုဏ ာသကးစျာ်ဖငးံ သူ႓ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲမြ ေဆ့ဘူ့
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တစးခုကုိ ထုတးေပ့သျာ့ေလ၌၈
အဘို့ အိုက သူရလိုကးေသာ ေဆ့ဘူ့ ်ပာ့်ပာ့ကေလ့ကုိ ႏြစးၿခိဳကးစျာ ငဵု႓ၾကညးံၿပီ့
အနီ့ တျငး ထိုငးေနေသာ သူ႓မိတးေဆျအာ့ ..
ကုိယးကာယ ႀကီ့ ထျာ့သနးစျမး့ ်ခငး့ နဲ႓ စိတးသေဘာႀကီ့ မာ့ ေကာငး့ မျနး်ခငး့ ဟာ
ဒျနတ
း ျဲေနတတးသကျယးံ၈
ပတးဝနး့ က္ငးကလညး့

ဒါေပမဲံ ႁချငး့ ခ္ကးထာ့ရမယးံ လူမ္ဳိ့ ေတာံ ရြိတတးတာေပါံေလ၈
အမ္ာ့ႀကီ့

စကာ့ေ်ပာေသ့တယး၈

စိတးထာ့

ဘယးေလာကး

ေကာငး့ ေပမယးံ ပတးဝနး့ က္ငး မေကာငး့ လို႓ ်ပႆနာ်ဖစးရတာေတျလညး့ ရြိသတဲံ၈ ဥပမာ
ဆုိပါေတာံ၈ တို႓အသိထဲကဆုိရငး “ဘီလးဘာတနး ” ကုိ ၾကညးံ၈ ဒီလူက အေကာငးအထညး
ႀကီ့ မာ့ထျာ့က္ဳိငး့ သေလာကး
ဆုိရငး

သေဘာသကာယ

ကၽျဲဝဝႀကီ့ တစးေကာငးရဲ႔

ေကာငး့ တယး၈

ေက္ာ်ပငးအတိုငး့ ပဲ၈

သူ႓ေက္ာ်ပငးႀကီ့ ဟာ

လကးေမာငး့

တစးဖကးတစးဖကး

ဆုိရငးလညး့ သူမ္ာ့ေ်ခ၇ သူမ္ာ့ေပါငးလဵု့ ေလာကး ရြိတယး၈
အရပး

(၃)

ေပ

ေက္ားေက္ား

ေလ့လဵု့ ေ်ခာကးဖကးႀကီ့ ၈

မ္ကးလဵု့ ်ပာ်ပာ

ေရႊေရာငးဆဵပငး၇ မုတးဆိတးနဲ႓ လူေခ္ာ လူခနး႓ႀကီ့ လညး့ ်ဖစးတယး၈ သူဟာ ဘယးေလာကး
သေဘာသကာယ

ေကာငး့ သလဲဆုိရငး

ေတား႐ဵုတနး႐ဵုလူ

သညး့ မခဵႏိုငးတဲံ

သေဘၤာမီ့ ထို့ သမာ့ေတျနဲ႓ေတာငးမြ ပုလဲနဵပသငးံတယး၈
သူဟာ
ပီတာရပးဆကး၇

„အိုရြငး့ ကငး့‟
ဆမးစေမာလး

(သမုဒ ၵရာဘုရငး )
တို႓နဲ႓အတူတူ

ဆိုတဲံ

သေဘၤာေပ၍မြာ

အလုပးလုပးခဲံၿပီ့ ၇

ဂ္ငးဂ္ာဒစး၇

သူတုိ႓သဵု့ ေယာကးနဲ႓

အလျနးအမငး့ ခငးမငးသျာ့တဲံအတျကး ဘယးေနရာမဆုိ တတျဲတျဲ၈ ဟိုသဵု့ ေကာငး ရနး်ဖစး
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ရငးလညး့ သူကပဲ ဖ္နးေ်ဖေပ့ရတယး၈ အဲ ဂ္ငးဂ္ာတို႓လူစုနဲ႓ တစးခုပဲ ကျဲ်ပာ့တာက သူဟာ
အရကး လဵု့ ဝမေသာကးတာပဲ၈
အိုရြငး့ ကငး့

သေဘၤာေပ၍က

(ေခတၱအနာ့ )

ဆငး့ လာၾကေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာတို႓နဲ႓

အတူတူပဲ တစးခနး့ တညး့ လိုကးေနတယး၈ ညတိုငး့ ဟုိသဵု့ ေယာကး အရကးဆုိငးသျာ့ ၄ငး
သူလိုကးတာပဲ၈ ဒါေပမဲံ အရကးေတာံ မေသာကးဘူ့ ၈ ဂ္ငးဂ္ာတို႓ အရကးတစးချကးေသာကးရငး
သူက လီမျနးနစး (သစးသီ့ ရညး ) တစးဘူ့ ပဲ၈ ဘီယာေတာငး မေသာကးဘူ့ ၈ တစးညေတာံ
သူဟာ လီမျနးနစး ႏြစးဆယးံႏြစးဘူ့ ေသာကးတဲံအတျကး
မေလြ္ာကးႏိုငးဘူ့ ၈

ဗိုကးႀကီ့ ကယးၿပီ့

လမး့ ေတာငး ေကာငး့ ေကာငး့

ေလ့လဵေနတယးေပါံ၈

သညးေတာံ

သူတို႓အထဲမြာ

ေဆ့ဝါ့နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ တီ့ မိေခါကးမိတဲံ ပီတာရပးဆကးက ဒီလို ဒီလို သစးသီ့ ရညးကုိ

h ttp :/ / mmteas ho p . com

တအာ့ေသာကးေနတာဟာ မေကာငး့ ေၾကာငး့ ၇ အူသိမး အူမေတျကုိ စာ့သျာ့တတးေၾကာငး့ ၇
အူေပါကးထျကးသျာ့လြ္ငး

ေသတတးေၾကာငး့ ၇

ဘာညာနဲ႓

ေ်ပာေတာံ

ဘီလးဟာ

ေၾကာကးလနး႓သျာ့ၿပီ့ ေနာကးညက္ေတာံ လီမျနးနစး မေသာကးဝဵံေတာံဘဲ လကးဖကးရညး
ေသာကးလိုကး၇ ေကားဖီေသာကးလိုကးနဲ႓

ေန်ပနးေတာံ ဒါမြ ပုိဆို့ သျာ့တယး၇ တစးညလဵု့

မအိပးေတာံဘူ့ ၈
ဒါနဲ႓ ေနာကးတ စးညက္ေတာံ ဘီလးဟာ ဘာမြ မေသာကးေတာံဘဲ ဂ္ငးဂ္ာတုိ႓ဝိုငး့ မြာ
ငုတးတုတးထိုငးၿပီ့

သူတို႓

ေသာကးသေရျ႔

ပုိကးဆဵကုိပဲ

ရြငး့ ေန်ပနးပါေရာ၈

ဒီေတာံ

ဟုိသဵု့ ေကာငးဟာ သူ႓ကုိ အာ့နာလာၿပီ့ အရကးကုိမြ အာ့ရေအာငး မေသာကးေတာံဘဲ
အိမး်ပနးခဲံၾကရတယး၈ ေရခ္ိနးမကုိကးၾကေတာံ ကသိကေအာကး ်ဖစးၾကရတယးေ ပါံေလ၈
ဒါေၾကာငးံ ေနာကးတစးေန႓ ညက္ေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဘီယာေလ့

နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ ေသာကးပါလာ့ကျ၇ ဒါက မူ့ တာမြ မဟုတးဘဲ၇

ေရငတးေ်ပပဲ ”
ဒီေတာံ ဘီလးက ေခါငး့ ငိုကးစိုကးခ္ၿပီ့ ေလသဵ မပျငးံတပျငးံနဲ႓ “မလုပးပါရေစနဲ႓ သူငယးခ္ငး့ ရာ၇ ငါ ဘီယာေတာငး မေသာကးခဲံတာ ဆယးံတစးလ
ရြိၿပီ၇ ေသခါနီ့ မိတးေဆျတစးေယာကးက သူ႓ေသေန႓ လကးေဆာငးအ်ဖစးနဲ႓ ငါဘယးေတာံမြ
အရကးမေသာကးပါဘူ့ ဆိုတဲံကတိေတာငး့ လို႓ ငါေပ့လိုကးပါတယးကျာ၇ ဒါေၾကာငးံပါ”
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ဒီလို ေတာငး့ ေတာငး့ ပနးပနး ေ်ပာေသားလညး့ ဂ္ငးဂ္ာက “ဒါေတာံကျာ၇

ကုိယးံက္နး့ မာေရ့အတျကး

မ္ာ့မ္ာ့မဟုတးေတာငး

တစးချကး

တစးဖလာ့ ေလာကးေတာံ ေသာကးသငးံတာေပါံ၇ ဒါနဲ႓ ေနပါဦ့ ၇ မငး့ ေသခါနီ့ မိတးေဆျက
ဘာေၾကာငးံ

အဲဒ ီကတိ

ေတာငး့ ရတာလဲ၇

သူမရြိေတာံမြ

မငး့ တစးေယာကးတညး့

အရကးေသာကး က္နးရစးတာကုိ မနာလိုလို႓လာ့ ”
ဘီလးက ၿပဵဳ့စနဲ႓နဲ႓ေလ့နဲ႓ ေခါငး့ ယမး့ ၿပီ့..
“မဟုတးဘူ့ ကျ၇ တ်ခာ့အေၾကာငး့ ရြိလို႓ပါ”

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက မခဵခ္ငး်ဖစးၿပီ့ ..
“ဟငး .. မငး့ ဟာက မဟုတးေသ့ပါဘူ့ ဘီလးရာ၇ အခု ကိုယးနဲ႓ အတူရြိေနတဲံ
သူငယးခ္ငး့ ေတျ စကာ့ေတာံ နာ့မေထာငး၇ မရြိေတာံတဲံ မိတးေဆျအတျကး ကတိေတာံ
ေစာငးံထိနး့ ေနရတယးလို႓ပဲ၇

ဒီလိုဆုိေတာံ

မငး့ ဟာ ငါတို႓ကုိ ေသသျာ့တဲံ

လူေလာကး

ဂ႐ုမစိုကးဘူ့ ဆုိတဲံ သေဘာေပါံ ဟုတးလာ့ ”
ဒီေတာံ ဘီလး က ေတာငး့ ပနးရြာတယး၈
“ဟာ.. မဟုတးပါဘူ့ ကျာ ”
“ဟုတးတယးကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ခပးေထျေထျနဲ႓ စိတးလိုကးမာနးပါ ေ်ပာေတာံ ဆမးက ၾကာ့ဝငးၿပီ့ ..
“ဒီလိုပါ ဘီလးရ၇ တို႓ဆႏၵက မငး့ ကုိ တို႓နဲ႓ ချကးၿပိဳငးေသာကးရမယးလို႓ မဆုိလိုပါဘူ့ ၇
စကာ့စ်မညးေလ့ ေ်ပာေကာငး့ ႐ဵုေလာကး နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့လုပးဖို႓ သေဘာပါ”
ဒါေပမဲံ ဘီလးက ေခါငး့ ကုိ ေလ့ေလ့ႀကီ့ ခါၿပီ့ ..
“နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့မြ

ေသာကးလို႓ကုိ

မ်ဖစးလို႓ပါ

သူငယးခ္ငး့ တို႓ရာ၇

ငါက

အရကးေသာကးလိုကးရငး ခ္ကးခ္ငး့ ေခါငး့ ထဲ ေရာကးေရာကးသျာ့တတးလုိ႓ပါ ”
ဂ္ငးဂ္ာက..
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“ေၾသား ..

မငး့ က

ေသားတာေဆျ

မူ့ တတးတာကုိ

ေ်ပာသလာ့၇

အရကးပဲကျ

မူ့ ခ္ငးလို႓

ေသာကးတဲံဥစၥာ မူ့ ပါေစေပါံ၇ ဘယးံႏြယး ေဟာဒီ ဆမးေတာငးမြ တစးည ေတားေတားမူ့
သျာ့ေတာံ

လမး့ မြာေတျ႔တဲံ

ရဲတစးေယာကးရဲ႔

ခ္ဳိငး့ ၾကာ့

ကလိသျာ့ထို့

မိလို႓ေလ၇

ဟုတးတယး မဟုတးလာ့ ဆမး..”
ဒီေတာံ ဆမးက ..
“မဟုတးက ဟုတးကေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာမေနနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာရာ”
“ေအာငးမာ ..

ဘာမဟုတးရမြာလဲ၇

ေနာကးတစးေန႓မနကးမြာ

ဒါေၾကာငးံ

ဒဏးေငျဆယးေပါငး

အဲဒ ီညက

ေဆာငးခဲံရတာ

အခ္ဳပးခဵရၿပီ့

ငါေကာငး့ ေကာငး့ ႀကီ့
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မြတးမိတယးကျ ”
“ဟ.. ငါ ဒဏးေငျဆယးေပါငး ေဆာငးခဲံရတာက ရဲကုိ ကလိထို့ လို႓ မဟုတးပါဘူ့ ကျ၇
လကးသီ့ နဲ႓ ထို့ လို႓ေဟံ၇ ဘယးံႏြယး မိနး့ မလို မိနး့ မရ ရဲကုိ ကေလ့လို ကလိထို့ ရမယးလို႓
မငး့ ပဲ ႀကဵႀကဵဖနးဖနး ေ်ပာတတးတယး၈ အခုမြေပါငး့ ရတဲံ တို႓မိတးေဆျသစး ဘီလးကုိ ယုနးထငး
ေၾကာငးထငး

်ဖစးကုနးေအာငး

မဟုတးတယုတးေတျ

မေ်ပာနဲ႓ကျ၇

ငါလာ့ကျ

ရဲကုိ

ကလိထို့ မယးံ လူစာ့၇ ကလိထို့ လို႓ ဘာအက္ဳိ့ ရြိမြာလဲ ”
ဆမးက သူ႓ထဵု့ စဵအတိုငး့ ေလရြညးႀကီ့ နဲ႓ ေ်ပာေနေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓လကးၫြိဳ့
ႏြစးေခ္ာငး့ ကုိ သူ႓နာ့ေပါကးထဲ ထို့ ပိတးထာ့လိုကးတယး၈
ဒီေတာံ ပီတာက..
“ထာ့ပါေတာံ ဆမးရာ.. ထာ့ပါေတာံ၇ မဟုတးရငးလညး့ ၿပီ့ တာပဲ၇ နာ့ပူနာ့ဆာ
ေတာံ မလုပးပါနဲ႓၇ တကယးေတာံ ရဲဆုိတဲံ ဟာမ္ဳိ့ ဟာ ကလိထို့ ဖို႓လညး့ မေကာငး့ ပါဘူ့ ၇
လကးသီ့ နဲ႓ထို့ လညး့

အႏၲရာယးမ္ာ့ပါတယး၇

ေနာကး ..

ဘယးလုိမြ

မထို့ မိေအာငး

သတိထာ့ေပါံ ”
လူတတးႀကီ့

လုပးလိုကး်ပနးေတာံ

ဆမးက

မေက္နပးဘဲ

မ္ကးေစာငး့

တခဲခဲ

လုပးေနဆဲ ဂ္ငးဂ္ာက ဘီလးကုိ ဆျယးစကာ့ေ်ပာ်ပနးတယး၈
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“နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ေတာံ မငး့ မမူ့ ႏုိငးပါဘူ့ ကျာ၇ မူ့ လညး့ ဘာ်ဖစးရမလဲ၇ တုိ႓တစးေတျ
ဝိုငး့ ၿပီ့ ထိနး့ မြာေပါံ”
ဘီလးက ေခါငး့ ခါ်ပနးေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက သူတက
႓ို ုိ မခ္စးလို႓ မခငးလို႓ ရိ်ပနးေရာ၇ ဆမးနဲ႓
ပီတာကလညး့ ဂ္ငးဂ္ာဘကးက ဝိုငး့ ၿပီ့ ေထာကးခဵတယး၈
မငး့ ကလညး့ တို႓ကုိ ဟုိေသသျာ့တဲံ လူေလာကးမြ ဂ႐ုမစိုကးဘူ့ လာ့ ဘာလာ့ေပါံ၈
ဒီေတာံမြ ဘီလးဟာ သူတို႓ကုိ အ႐ဵႈ့ ေပ့ၿပီ့ ပုိငးံပုလငး့ ေလ့ တစးလဵု့ နဲ႓စတယး၇ ဒီေတာံလညး့
သူတို႓ဟာ

ဘီလးေသာကးပဵု ႀကီ့ ကုိ

ၾကညးံၿပီ့

သဵု့ ေလ့ပုိငးံကုိ ေရေသာကးသလို

အဵံၾသရတယး၈

ေသာကးပစးၿပီ့ တဲံေနာကး

ဘီလးဟာ

တစးပုိငးံကေန

မူ့ ၿပီ့ သီခ္ငး့ ေတျဘာေတျ

ဆုိလိမးံမယးလို႓ သူတို႓က ထငးၾကေပမယးံ ဘီလးဟာ ဘာမြမ်ဖစးဘူ့ ၇ နာ့ရျကးကေလ့ေတာငး
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နီေရာငး သမး့ မလာဘူ့ ၈
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ၿပဵဳ့ၿပီ့ ဘီလးကုိ ..
“ကုိငး့ .. ေတျ႔ၿပီလာ့၇ မငး့ ဟာ အခ္ိနးေကာငး့ အခါေကာငး့ ေတျကုိ အလဟႆ
်ဖဳနး့ တီ့ ပစးခဲံတယး ဆုိတာေလ ”
ဘီလးက
ေနာကးတစးဆုိငး

မြနးေၾကာငး့ ဝနးခဵၿပီ့

ေခတၱ

ေ်ပာငး့ ေသာကးၾက်ပနးတယး၈

အ်ပငးထျကး

လမး့ ေလြ္ာကးရငး့ နဲ႓

အဲဒ ီဆုိငးမြာ

သဵု့ ပုလငး့ ေလာကး

ကုနးသျာ့ေတာံ သူ႓ကုိ မေသာကးဖို႓ ကတိေတာငး့ သျာ့တဲံ ကျယးလျနးသူကုိ ပ္စးပ္စးႏြစးႏြစး
ဆဲတယး၈ ဒီေတာံ သူနညး့ နညး့ „ေထျ ‟ လာၿပီဆုိတာကုိ ဂ္ငးဂ္ာ သတိ်ပဳမိလာၿပီ၈
ေနာကး

ပုလငး့ ႀကီ့ တစးလဵု့

အကုနးမြာ

ဘီလးက

သူ႓ေဆ့တဵကုိ

မီ့ ညြိဖို႓

ယမး့ မီ့ ်ခစးကုိ ်ခစးတယး၈ မီ့ ်ခစးက မီ့ မစျဲဘူ့ ၇ ဒီေတာံ မီ့ ်ခစးကုိ ေအာကးပစးခ္လိုကးၿပီ့ ..
“အသဵု့ မက္တဲံ မီ့ ်ခစး၇ ယမး့ မီ့ ်ခစးဆုိ ငါဘယးတုနး့ ကမြ မႀကိဳကးဘူ့ ကျ ”
ဒီေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက မီ့ ်ခစးကုိ ကုနး့ ေကာကးၿပီ့ ဘီလးကုိ လြမး့ ေပ့ရငး့..
“မငး့

ေသေသခ္ာခ္ာ

မ်ခစးလို႓ပါကျာ၇

မငး့

မ်ခစးတတးလို႓ပါကျာ၇

မီ့ ်ခစးက

ေကာငး့ ပါတယး၇ ဘာမြ မ်ဖစးပါဘူ့ ”
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အဲဒ ီမြာ ဘီလးဟာ လြ္ပးတစး်ပကး လ္ငး်မနး်ခငး့ နဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ ပါ့ကုိ သူ႓ကၽျဲချာလို
လကးၾကမး့ ႀကီ့ နဲ႓ ်ဖနး့ ခနဲ ပစး႐ုိကးလိုကးၿပီ့ ..
“အဲဒ ါမြတးထာ့ကျ၇ ငါက မေကာငး့ ပါဘူ့ ဆုိတာ ေကာငး့ ခ္ငးဦ့ ”
သူ႓႐ိုကးခ္ကး ်ပငး့ လျနးလျနး့ လို႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ အ႐ုပးႀကိဳ့်ပတး ကုလာ့ထိုငးေပ၍က
လျငးံက္သျာ့တယး၈
ၾကကးေသေသၿပီ့
စိတးမေကာငး့ ်ခငး့

ပီတာနဲ႓ ဆမးကလညး့ ႐ုတးတရကး မေမြ္ားလငးံတာ ်ဖစးေလေတာံ
ဘာလုပးရမြနး့ မသိ၇

ေနာကးမြ

ၾကမး့ ်ပငးေပ၍က

မ္ာ့စျာနဲ႓ တျဲထူေပ့လိုကးၾကတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာကုိ

ဂ္ငးဂ္ာဟာ တုနးတုနးယငးယငးနဲ႓

ဖုတးဖကးခါ ထလာတယး၈ ဘီလးက ဘာမြ အေရ့မထာ့ဘဲ ..
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“သူ႓ဟာသူ

ထာ့လိုကးစမး့ ပါကျာ၇

ဒါမြ ေနာကးတစးခါ

ငါံကို

ဆနး႓က္ငးဘကး

မေ်ပာဝဵံမြာ၇ လာၾက ေနာကးတစးဆုိငး ေ်ပာငး့ ေသာကးၾကမယး၇ ဒီဆုိငးက လူေတျမ္ကးႏြာ
ငါမႀကိဳကးဘူ့ ”
ဆမးနဲ႓ပီတာဟာ ဘီလးေနာကးကို ကုပးေခ္ာငး့ ေခ္ာငး့ ကေလ့ေတျနဲ႓ ေ်ခသုတးပုဆို့
ေႁမျစျယးက္ဳိ့ ပါသျာ့ၾကတယး၈ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ အေ်ခအေနေတာငး လြညးံမၾကညးံဝဵံၾကေတာံဘူ့ ၈
ေတားၾကာ

သူတို႓ႏြစးေယာကး

အာဏာဖီဆနးမႈနဲ႓

ေဆားလဘနးေတ့တာ

ခဵေနရမြာ

စို့ တာကုိ့ ၈ ဒါေပမဲံ ဂ္ငးဂ္ာက ေနာကးေတားပါ့က မ္ကးႏြာမြာ လကးကုိငးပဝါေလ့အုပးလို႓
လိုကးလာရြာတယး၈
ေနာကးတစးဆုိငးေရာကးေတာံ ဘီလးက ဆမးကုိ လြမး့ ၿပီ့ ..
“ဒီတစးခါ မငး့ ရြငး့ ရမယးံ အလြညးံပဲ ဆမး၇ ဘာမြာမလဲေ်ပာ ”
“ဘီယာ ေလ့ပု လငး့ ေပ့ဟာ ကေလ့မ”
ဆမးက ေကာငးတာက ကေလ့မကုိ လြမး့ ေ်ပာလိုကးေတာံ ဘီလးက ဆမးဘကး
ဖ္တးခနဲ လြညးံလိုကးၿပီ့ ..
“ဘာေ်ပာတယး .. ဘီယာဟုတးလာ့ .. ဒါ ဘီယာေသာကးခ္ိနးလာ့ ”
“အာ့ .. အာ့ .. မြာ့သျာ့လို႓ပါ၇ ဝီစကီ ေ်ပာတာပါ ”
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ဆမးက အ်မနး ်ပငးေ်ပာရြာပါတယး၈
ဒါေပမဲံ ဘီလးက “စကတညး့ က ဒါကုိ ေ်ပာတာ မဟုတးဘူ့ ၇ ကုိငး့ ကျာ ကူလီကူမာ ေ်ပာခ္ငးဦ့
ေဟာဒီပါ့စပး ”
ဆုိၿပီ့

ဆမးရဲ႔ပါ့စပးကုိ

လကး်ပနး႐ိုကးခ္လိုကးတာ

ဆမးခမ္ာ

ေချ့ ေ်ခေပ၍က

ကၽျမး့ ်ပနး က္သျာ့ရြာေတာံတယး၈ ဒီေတာံ ထိုငးေတာငး မထိုငးရေသ့တဲံ ပီတာဟာ ဆမးရဲ႔
ပကးလကးလဲေနတဲံ
်ဖစးေနတုနး့

ခႏၶာကုိယးကုိ

ဆမးဟာ

သူ႓ဟာသူ

ကုနး့ ပဲထူရေတာံမလို၇
လဲက္ရာက

ထလာၿပီ့ ၇

ထျကးပဲ

ေ်ပ့ရေတာံမလို

အ်ပငးဘကးမြာ

ရပးေနတဲံ
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ဂ္ငးဂ္ာကုိ ်ဖစးေၾကာငး့ ရဲ႔ကုနးစငး ေ်ပာဖို႓ရာ ထျကးသျာ့ေတာံ ဘီလးဟာ မ္ကးေထာငးံနီႀကီ့ နဲ႓
လိုကးၾကညးံေနေသ့တယး၈
ေနာကးၿပီ့ ေတာံမြ သူ႓လကးႀကီ့ နဲ႓ ေၾကာငးစီစီ်ဖစးေနတဲံ ပီတာံလညးပငး့ ကုိ ဖကးၿပီ့
ပီတာရဲ ႔ ပခဵု့ ေပ၍မြာ သူ႓မ္ကးႏြာႀကီ့ အပးၿပီ့ တအီ့ အီ့ နဲ႓ ငိုႀကီ့ ခ္ကးမ ေ်ပာေနတယး၈
“ငါံမြာ မိတးေကာငး့ ေဆျေကာငး့ ဆုိလိ႓ု မငး့ တစးေယာကးပဲ က္နးေတာံတယး ပီတာ၇
ဟုိေကာငးေတျ ငါံထာ့ၿပီ့ သျာ့ကုနးၾကၿပီ ”
အရကးဆုိငး

တစးခုလဵု့ မြာ

ေသာကးစာ့ေနၾကတဲံ

လူအာ့လဵု့ ဟာလညး့

ဘီလးေၾကာငးံ ကသိကေအာကးေ တျ ်ဖစးကုနးၾကၿပီ့ ၿငိမးေနၾကတယး၈

အဲဒ ီမြာ ဘီလးရဲ႔

ငုိသဵႀကီ့ ကုိ တာရြညး သညး့ မခဵႏိုငးေတာံဘဲ အရကးေရာငး့ သမာ့က အနာ့လာၿပီ့ ဘီလးကုိ
အ်ပငးထုတးသျာ့ဖို႓ ပီတာကုိ ေ်ပာတယး၈ ပီတာက သူ႓မိတးေဆျ မူ့ ေနလို႓ပါ၇ နဂိုစိတးရငး့ က
အငးမတနး ေကာငး့ ပါတယးလို႓ ေတာငး့ ပနးတာ မရဘူ့ ၈
“ေဟံ .. သျာ့ဆုိ သျာ့ၾကကျာ၇ ၾကာရငး မငး့ တို႓နာမယး ”
“ေအာငးမာ .. မငး့ သာ ထျကးသျာ့ကျ မငး့ မ္ကးႏြာၾကညးံရတာ တစးခါက ငါံအိမးမြာ
ဖ္ာ့ၿပီ့ ေသသျာ့တဲံ ေချ့ မသာေလ့နဲ႓ တစးေထရာပဲ ”
အဲဒ ီလို ေ်ပာေ်ပာဆိုဆုိ ဘီလးဟာ အနာ့မြာ ရြိတဲံ ပုလငး့ တစးလဵု့ ေကာကးကုိငးၿပီ့
အရကးေရာငး့ သမာ့ရဲ႔ ငယးထိပးကုိ တီ့ ထညးလ
ံ ိုကးတယး၈ ဒီမြာတငး တစးဆုိငးလဵု့ ထၿပီ့
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ဘီလးကုိ ဝိုငး့ ေဆားၾက ႏြကးၾကနဲ႓ ဝ႐ုနး့ သုနး့ ကာ့ေတျ ်ဖစးကုနးေတာံတာေပါံ၇

အဲဒ ီလို

အေ်ခအေနမလြေတာံ ဆိုငးရြငးမနးေနဂ္ာက တဵခါ့ေပါကးေရာကးေအာငး ေ်ပ့ထျကးသျာ့ၿပီ့ ၇
ဝီစီကုိ တအာ့ကုနး့ မႈတးၿပီ့ ရဲကုိ ေခ၍ရေတာံတယး၈ အဲဒ ီတုနး့ မြာ ဘီလးဟာ ဘယးေရာ
ညာေရာ မညး့ မညး့ ်မငးရာ စျတးထို့ ေတာံ ထနး့ သီ့ လဵု့ ေလာကးရြိတဲံ လကးသီ့ ႀကီ့ ေတျဒ ဏး
မခဵႏိုငးၾကဘဲ ေချခနဲ ေခါကးခနဲ လဲကုနးၾကတယး၈ အဲဒ ီအထဲမြာ ပီတာရပးဆကးလဲ ပါတာေပါံ၇
မၾကာခငးဘဲ

ေ်ပ့လာၾကတဲံ

လကးေမာငး့

တစးဖကးကုိ

ရဲဖိနပးသဵေတျၾကာ့ေတာံ
တရျတးဆျဲၿပီ့ ၇

ဘီလးဟာ

အ်ပငးဘကး

လဲေနတဲံ

ေ်ပ့အသျာ့၈

ပီတာရဲ႔
ရဲေမြ္ားရငး့

ဆုိငးမြာပိတးေနတဲံ မနးေနဂ္ာရဲ႔ ေက္ာ်ပငးကုိ ေ်ဗာတငး ႏြကးလိုကးတယး၈ အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ
မနးေနဂ္ာဟာ

သူ႓ဝီစီကုိ

တနး့ လနး့ သာဆိုရငး

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ဝီစီဟာ

လညးပငး့ ႀကိဳ့နဲ႓

သူဝမး့ လ္ာ့

ပါ့စပးကဝငးၿပီ့

ဆျဲထာ့လို႓သာေပါံ၇

ေမြာကးလဲက္ၿပီ့

တငးပါ့

ပါ့စပးမြာ

မႈတးရငး့

ေ်မႀကီ့ နဲ႓ ေဆာငးံတဲံအရြိနးေၾကာ ငးံ

ေအာကးဆဵုႏြစးခုၾကာ့က

က္ညးဆနးလိုေတာငး

ထျကးသျာ့ႏိုငးတယး၈
ဘီလးဟာ
တရျတးဆျဲေခ၍လာၿပီ့ ၇

ပီတာကို

လဲက္ေနတဲံ

အ်ပငးဘကးမြာ

ဆုိငးရြငးမနးေနဂ္ာရဲ႔

အသငးံေတျ႔ရတဲံ

ေက္ာေပ၍က

်မငး့ လြညး့ တစးစီ့ ေပ၍

အေ်ပ့အလႊာ့ တကးၿပီ့ ပီတာကုိ ေပျ႔တငးလိုကးတယး၈
ဒါမ္ဳိ့

ႀကဵဳေနက္်ဖစးတဲံ

်မငး့ လြညး့ ဆရာကလညး့

ခ္ကးခ္ငး့ ပဲ

်မငး့ ကုိ

ဒုနး့ စိုငး့ ေတာံတယး၈ အဲဒ ီအခါမြာ ဘီလးဟာ ်မငး့ လြညး့ အိမးထဲ မသကးမသာ ေချေချေလ့
်ဖစးေနတဲံ ပီတာကုိ ငဵု႓ၾကညံးၿ႓ပီ့ ၇ သူ႓လကးေတျ အယာ့မေ်ပေသ့တဲံ ပဵုန.ဲ႓ .
“ဟဲ.ံ . ေကာငးေလ့ ဒီထဲမြာေတာံ ေနရာက က္ဥး့ လို႓ ခ္မး့ သာေပ့ထာ့ပါဦ့ မယး၇
အ်ပငးဘကးေရာကးေတာံမြ အ်ပတးႏႊာမယး .. ဒါပဲ”
ဘီလးက ဘာမေက္မနပးမြနး့ မသိ၈ မဆီမဆုိငး အဲဒ ီလို ႀကိမး့ ေမာငး့ ေနေတာံ
ပီတာက ေၾကာကးမ္ကးလဵု့ ေလ့ ပုတးခတးပုတးခတးနဲ႓ ..
“ဟာ.. မငး့ ကလညး့ ငါက မငး့ ကုိ ဘာလုပးလို႓လဲကျ ”
“စကာ့ရြညးမေနနဲ႓၈

ငါေဆားရတာ

အာ့မရေသ့ဘူ့ ၇

ရဲေတျလာလို႓

ဒါေၾကာငးံ

မငး့ ကုိ ေနာကးဆဵု့ အစာပိတးႏြိပးဖို႓ ဆျဲယူလာခဲံတာ ”
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ဒီအခ္ိနးမြာ ဘီလးမ္ကးလဵု့ ေတျဟာ တစးမ္ဳိ့ ႀကီ့ ပဲ၇ ဘာမြ အသိဉာဏး ရြိတဲံပဵုလညး့
မေပ၍ေတာံဘူ့ ၈

သာ့ရဲတိရစၧာနးမ္ကးစိေတျလို

ေ်ပာေနလို႓လညး့

အက္ဳိ့ ထူ့ ေတာံမြာ

်ဖစးေနတယး၈

မဟုတးတဲံအတျကး

ဒါေၾကာငးံ

ပီတာဟာ

ၿငိမးလိုကးလာခဲံတယး၈

အဲ ..

ကမး့ နာ့ လူေ်ခ်ပတးတဲံ ေဗာတဵတာ့တစးခုနာ့ေရာကးေတာံ ဘီလးက ပီတာကုိ ်မငး့ လြညး့
ေပ၍က ဆျဲခ္ၿပီ့ က္က္နန စိတးရြိေ်ဖေတာံတယး၈ ပီတာ အဂၤလနး ေတာငးပုိငး့ မြာရြိတဲံ
သူ႓အေမကုိ တရငး့ ဘီလး်ပဳသမြ္ ႏုရေတာံတယး၈ ေဆားလို႓ ေတားေတား အာ့ရေတာံမြ
ဘီလးက

ပီတာကုိ ်မငး့ လြညး့ ခေပ့ေစၿပီ့

အရကးဆုိငးတစးဆုိငးကုိ

ေခ၍သျာ့်ပနးတယး၈

အဲဒ ီေနာကးေတာံလညး့ သူေသာကးသမြ္ကုိ ပီတာကပဲ ဒကာခဵရတယး၈
ည ဆယးံႏြစးနာရီ သနး့ ေခါကးေလာကးရြိေတာံမြ ဘီလးဟာ ကဵဆုိ့ သူ ပီတာကုိ
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ကုပးကေန

ဆျဲမၿပီ့

အိမးကုိ

်ပနးလာတယး၈

အိပးခနး့ ထဲ

ေရာကးေတာံ

ပီတာကုိ

ေနာကးဆဵု့ ပိတး တစးခ္ကးေလာကး ႏြိပဥ
း ီ့ မလို႓ လကးသီ့ ရျယးေသ့တယး၈ ဒါေပမဲံ သူ႓ကုိယးသူ
မဟနးႏိုငးေတာံတာနဲ႓ အိပးရာထဲ လဲက္သျာ့တယး၈
အဲဒ ီမြာ
်ဖစးေနေတာံ

သူတို႓ႏြစးေယာကးအိပးတဲံ

ပီတာဟာ

တျနး့ ်ပဳ

ဒဏးရာဒဏးခ္ကးေတျနဲ႓

ခုတငးႀကီ့ ေပ၍

မဖယးရြာ့ဝဵံတာနဲ႓

ေဒါငး့ ေနၾကတဲံ

ဘီလးက

ကနး႓လနး႓ႀကီ့

ေစာေစာက

်ပနးေရာကးႏြငးံၿပီ့

ဆမးတို႓

အိပးရာထဲမြာပဲ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

က္ပးက္ပးတညး့ တညး့ ဝငးလြဲလိုကးရေတာံတယး၈
မနကးမို့ လငး့ ၿပီ့
ႏို့ ၾကေတာံ

ဘီလးကုိ

ေနေတားေတား်မငးံလို႓
ေၾကာငးစီစီမ္ကးႏြာနဲ႓

သူတို႓သဵု့ ေယာကးသာ့

သူ႓အိပးရာေပ၍မြာ

အိပးရာက

ငုတးတုတးထိုငးေနတာ

ေတျ႔ရတယး၈ သူတို႓ဟာ ေၾကာကးရြိနးမေ်ပဘဲ ေၾကာငးေရြ႔ေရာ ကးတဲံ ႂကျကးကေလ့ေတျလို
တုတးတုတးမြ္

မလႈပးဝံဵၾကဘူ့ ေလ၈

ဒါေပမဲံ ဘီလးကေတာံ

ဘာမြမ်ဖစးခဲံသလို

ခါတိုငး့

သဵု့ ေယာကးသာ့

စုၿပဵဳၿပီ့

နဵနကးခငး့ မ္ာ့လိုပဲ သူတို႓ကုိ ၿပဵဳ့်ပရငး့..
“ဟေကာငးေတျ ..

မငး့ တုိ႓က

တစးအိပးရာတညး့ မြာ

ဘာလုပးေနၾကတာလဲ ”
“ခ္မး့ လို႓ပါဗ္ာ”
ဂ္ငးဂ္ာက အေၾကာကးမေ်ပေ သ့ဘဲ ေညာငးနာနာအသဵနဲ႓ ေ်ပာတယး၈
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“ဟာ.. ခ္မး့ တယး ဟုတးလာ့၇

ေသားတာေဆျ
ငါံကုိယးမြာေတာံ ေခၽျ့ ေတျရႊဲလို႓၇

ရငးထဲလညး့

ပူလိုကးတာ လျနးပါေရာ၇ ငါံလညးေခ္ာငး့ ေတျ ေ်ခာကးၿပီ့ နာေနတယး၇ ဘယးအခ္ိနး ဘယးလို
အိမး်ပနးေရာကးမြနး့ ေတာငး

မသိဘူ့ ၇ ဒါနဲ႓ ေနပါဦ့ ၇ ညက ေတားေတား ေပ္ားခဲံၾကဟနး

တူတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက အိပးရာထဲက ေငါကးခနဲထထိုငးၿပီ့ ဘီလးကုိ ေစံေစံၾကညးံရငး့ ..
“မငး့ သာ ေပ္ားခ္ငးေပ္ားမယး၇ တို႓ကေတာံ မေပ္ားဘူ့ ကျ ”
ဘီလးဟာ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ မ္ကးႏြာတစး်ခမး့ မညး့ ႀကီ့ ကုိ ၾကညးံၿပီ့ အထိတးတလနး႓နဲ႓ ..
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“ဟ…

ဘုရာ့ေရ..

ဂ္ငးဂ္ာ

မငး့ မ္ကးႏြာ

ဘာနဲ႓ ခိုကးမိတာလဲ၇

ကာ့ေပ၍က

လိမးံက္တာမ္ာ့လာ့ ဟငး ”
ဂ္ငးဂ္ာက ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘူ့ ၈ ဆမးနဲ႓ ပီတာကလညး့ ဂ္ငးဂ္ာရဲ႔ ေဘ့တစးဖကး
စီမြာ

ခုတငးေပ၍က

ေ်ခတျဲေလာငး့ ခ္

ထိုငးလိုကးၾကတယး၈

ဘီလးဟာ

သူတို႓မ္ကးႏြာ

အသီ့ သီ့ က ဒဏးရာဒဏးခ္ကးေတျကုိ ၾကညးံၿပီ့ အိပးမကးဆို့ ႀကီ့ က လနး႓ႏို့ လာတဲံလူလို …
“ဟယး ..

ဆမး၇

မငး့ ပါ့စပးႀကီ့ လညး့ ဖူ့ ဖူ့ ေရာငးလို႓ပါလာ့ဟငး၈

ဘယးလိုေတျ

်ဖစးၾကတာတုနး့ ကျာ ”
ဆမးက အဵသျာ့ေတျကုိ တကၽျိကၽျိ်မညးေအာငး ႀကိတးၿပီ့ …
“ဘာ်ဖစးရမြာလဲ၇ ဂ္ငးဂ္ာ်ဖစးသလို ်ဖစးတာေပါံ ”
လို႓

ေဆာငးံႀကီ့ ေအာငးံႀကီ့

်ပနးေ်ပာတယး၈

ဒီေတာံမြ ဘီလးက

မ္ကးႏြာႀကီ့

ညြိဳ့က္သျာ့ေတာံတယး၈ ၿပီ့ ေတာံ ေလသဵသဲံသဲံနဲ႓ ..
“မငး့ .. မငး့ တို႓ ငါံေၾကာငးံ ်ဖစးၾကတာလာ့ဟငး ”
“ဒါေတာံ မငး့ အသိဆဵု့ ေနမြာေပါံကျ၇ မသိခ္ငးဟနးေဆာငးေနလညး့ ်ဖစးတာေပါံ ”
“အို .. ကၽျတးကၽျတး .. ကၽျတးကၽျတး ငါတကယးမသိပါဘူ့ သူငယးခ္ငး့ တို႓ရာ၇ ဒါေပမဲံ
ငါအရကးေသာကးရငး
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ေသားတာေဆျ

ငါံဝမး့ ထဲေရာကးရငး ငါဟာ အငးမတနး ေသျ့ ဆို့ လျနး့ လို႓ ငါံအေၾကာငး့ သိတဲံ ကျယးလျနးသူ
မိတးေဆျကုိ

ဒီတစးသကး

အရကးမေသာကးေတာံပါဘူ့ လို႓

ငါအရကးေသာကးတုနး့ ကဆုိရငး

ငံါမြာ

မိတးေဆျ

ကတိေပ့ၿပီ့

သူငယးခ္ငး့ ရယးလို႓

်ဖတးခဲံတာ၇
တစးေယာကးမြ

မရြိခဲံဘူ့ ၈ ခု မငး့ တို႓နဲ႓ေတျ႔တာ ဝမး့ ေ်မာကးဝမး့ သာ ်ဖစးခဲံရတာ၈ ခုေတာံ ေရစုနး ေမြ္ာပစး
သလို ်ဖစးၾက်ပနးၿပီေပါံ ”
“မငး့

ဒီလိုအခ္ဳိ့ မ္ဳိ့ နဲ႓

အေပါငး့ အသငး့

မရြိဘူ့

ဆုိတာလညး့

အဵံၾသစရာ

မရြိပါဘူ့ ေလ”
ဂ္ငးဂ္ာက ခနဲ႓တဲံတဲံ ်ပနးေ်ပာေတာံ ဘီလးက ငိုသဵပါႀကီ့ နဲ.႓ .
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“ဒီလိုမေ်ပာပါနဲ႓ သူငယးခ္ငး့ ရာ၈ ဒါ ငါံအ်ပစး မဟုတးပါဘူ့ ၇ အရကးေၾကာငးံပါ ..
အရကးေၾကာငးံ ပါ”
လို႓ ဝမး့ နညး့ သဵႀကီ့ နဲ႓ ေ်ပာၿပီ့ သူ႓ေခါငး့ သူ လကးသီ့ ဆုပးႀကီ့ ေတျႏြငးံ တဖုတးဖုတး
ထုေနေတာံတယး၈
“ေအ့ ..

ဘာေၾကာငံး်ဖစး်ဖစး၇

ေနာကးတစးခါေတာံ

ငါတို႓က

ဒါမ္ဳိ့ ထပးၿပီ့

အလုပးမခဵႏိုငးေတာံဘူ့ ကျ ”
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ေပ္ာံကျကးကုိ နငး့ ၿပီ့ ခပးမာမာနဲ႓ ေ်ပာတယး၈ ဒီေတာံ ဘီလးက ..
“ေနာကးဒ ီလို မ်ဖစးေစရပါဘူ့ ဗ္ာ၇ အာမခဵပါတယး ”
“မငး့ ဟာမငး့

အာမခဵခဵ

မခဵခဵ၇

တို႓ကေတာံ

မငး့ ကုိ

ဆကးလကးၿပီ့

မေပါငး့ သငး့ ႏိုငးေတာံဘူ့ ဒါပဲ”
ဟု ဆမးက မ္ကးႏြာေၾကာတငး့ တငး့ နဲ႓ ဝငးေ်ပာတယး၈ ဒီေတာံ ပီတာကလညး့
သူ႓မ္ကးႏြာက ဒဏးရာေတျကုိ လကးဖ္ာ့ေလ့နဲ႓ အသာစမး့ ၿပီ့ ..
“ဒီဘဝ ဒီမြ္နဲ႓သာ ေတား ၿပီ ေမာငးေရ႔ ”
ဒီေတာံ ဘီလးဟာ အလျနးစို့ ရိမးစျာနဲ႓ ..
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“ဟာ..

ဒီလိုေတာံ

ေသားတာေဆျ

မလုပးၾကပါနဲ႓ကျာ၇

မငး့ တို႓က

စျနး႓ပစးလိုကးရငး

ငါံဘဝက

ပုိဆုိ့ သျာ့မြာပါ၇ မငး့ တို႓နဲ႓ပဲ ငါေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ ေနပါရေစ”
“ဟာ့ ..

မငး့ လုပးပဵုနဲ႓

တို႓ဘယးလို

ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့

ေနႏိုငးေတာံမြာလဲကျ၇

သျာ့စမး့ ပါဦ့ ကျ၇ မငး့ ဟာမငး့ တစးေနရာရာကုိ၇ တို႓နဲ႓ေတာံ မ်ဖစးေတာံဘူ့ ”
ဆမးက နာၾကညး့ စျာ ေ်ပာေတာံ ဘီလးဟာ ေခါငး့ ကုိ စိတးပ္ကးလကးပ္ကး ခါရငး့ ..
“မငး့ တို႓က

ငါံကုိ

သဵေယာဇဥး

်ဖတးၾကေပမယးံ

ငါက

မငး့ တို႓ကုိ

စျနးပစးမသျာ့ႏိုငးဘူ့ ”
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ဂ္ငးဂ္ာက..
“ေအ့ .. မငး့ က တို႓ စျနး႓ပစးမသျာ့ရငး်ဖငးံ တို႓က သခၤ္ဳိငး့ သျာ့ရေတာံမြာပဲ ”
ဘီလးက ..
“ဒီလိုေတာံ

မေ်ပာၾကပါနဲ႓ကျာ၇

ငါမူ့ လို႓ ်ဖစးသျာ့တာပါ၇

ဒါေၾကာငးံ ငါအစက

မေသာကးပါရေစနဲ႓လို႓ ေ်ပာေ်ပာေနတာကုိ ..”
ဒါလညး့ ဟုတးသာ့ပဲ၈ ဒီေတာံ ပီတာက နညး့ နညး့ သနာ့စိတး ေပ၍သျာ့ၿပီ့ ..
“ဒါ်ဖငးံ မငး့ အရကး်ဖတးထာ့တဲံ ကတိ ်ပနးေစာငးံထိနး့ ”
ဘီလးက မၿပဵဳ့ခ္ငး ၿပဵဳ့ခ္ငးေလ့ ၿပဵဳ့ၿပီ့..
“မလိုပါဘူ့ ကျာ .. ငါေယာက္းာ့ပဲ၇ ကုိယးံစိတးကုိယး ႏိုငးေအာငး ထိနး့ ႏိုငးရမယးေပါံ၇
ဒီည

မငး့ တို႓ ေစာငးံၾကညးၾက၇

ငါလကးသနး့ ေလ့ကုိ

ႀကိဳ့နဲ႓ခ္ညးထာ့မယး၇

ဒါ်မငးတိုငး့

ငါံစကာ့ငါ သတိရေနေအာငး ”
ဆုိၿပီ့ အိပးရာကထ မ္ကးႏြာသစးတယး၈
အခဲမေက္်ဖစးေနၾကတဲံ

ဟိုသဵု့ ေယာကးက

သူ ဒီလို လုပးေနတုနး့ ခဵလိုကးရလို႓

ေခါငး့ ခ္ငး့ ဆုိငး

တိုငးပငးၾကတယး၈

ဘီလး

မ္ကးႏြာသစးၿပီ့ ်ပနးလာေတာံ ဂ္ငးဂ္ာက ခပးတညးတညးနဲ႓ ..
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ေသားတာေဆျ

“ေအ့ .. ဒီလိုဆုိလညး့ စမး့ ၾကညးံၾကေသ့တာေပါံ၇ အေရ့ႀကီ့ တာက ဟုိဆုိငးက
မနးေနဂ္ာ ဘယးလိုေနေသ့သလဲ၇ ပထမ သျာ့စဵုစမး့ ရမယး ”
ဘီလးက မ္ကးႏြာကုိ သုတးေနရာမြ ဆတးခနဲ ေခါငး့ လြညးံၾကညးံၿပီ့ ..
“ဘယးဆုိငးက မနးေနဂ္ာလဲကျ ”
“ဘယးဆုိငးက

ရြိရဦ့ မြာလဲ၇

ရဲေတျေခ၍တဲံ

ကၽျဲေခါငး့ အရကးဆုိငးက

မနးေနဂ္ာ

ေပါံကျ၇ မငး့ ေနာကးကေန တီ့ ထညးံလိုကးတာ တို႓လာခဲံေတာံ သူ်ပနး သတိမလညးေသ့ဘူ့ ”
ဘီလးဟာ

အိပးရာေပ၍

စိတးပ္ကးလကးပ္ ကး

ထိုငးခ္လိုကးၿပီ့

ပါ့စပးက
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တညညး့ ညညး့ တညဴညဴနဲ႓ သူ႓တစးကုိယးလဵု့ မ္ကးႏြာသုတးပဝါနဲ႓ သုတးေနတုနး့ ဂ္ငးဂ္ာက
အဲဒ ီမနးေနဂ္ာ တဵခါ့ဝမြာ လဲက္ေနတုနး့ သညးံ်ပငးလူေတျ အနငး့ ခဵရတာလညး့ မနညး့ ၇
ေသေတာငးေသႏိုငးတယးလို႓

ေ်ပာသဵၾကာ့ခဲံတယး၇

ဘာညာနဲ႓

တျနး့ တျနး့ ထို့ ထို့

ေ်ပာေနေတာံ ဘီလးဟာ တစးကုိယးလဵု့ တုနးတုနးယငးယငး ်ဖစးေနၿပီ့ ဂ္ငးဂ္ာက ဒီကိစၥ
သျာ့စဵုစမး့ ေပ့မယးဆုိေတာံ ေက့္ဇူ့ တငးေၾကာငး့ ေ်ပာလိုကးရတာေလ၈

အမူ့ သမာ့ရဲ႔

ေနာငးတဟာ သနာ့စရာကုိ ေကာငး့ ေရာ၈
ဒီလိုနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာဟာ အိမးကထျကးသျာ့ၿပီ့ တစးနာရီေလာကး အၾကာ်ပနးလာေတာံ
မ္ကးစိမ္ကးႏြာ ပ္ကးေနလိုကးတာ၈

လမး့ မြာ ရနးသူေဟာငး့ ေတျနဲ႓ ေတျ႔ခဲံသလာ့ေတာငး

ေအာကးေမံရတယး၈ သူ ေရာကးေရာကးခ္ငး့

ဘာမြမေ်ပာႏိုငးဘူ့ ၈ ခုတငးေပ၍မြာ ငူငူႀကီ့

ထိုငးေနတယး၈ ဒီေတာံ ဘီလးက ၾကာၾကာ မေအာငးံႏိုငးေတာံဘဲ ..
“ဘယးံႏြယးလဲ ဂ္ငးဂ္ာ၇ အေ်ခအေနက ..”
ငိုငးေနသညးံ ဂ္ငးဂ္ာက ဖ္တးခနဲ လနး႓သလို ်ဖစးသျာ့တယး၈ ၿပီ့ ေတာံမြ ထိုငးရာက
အသာထလာၿပီ့

ဘီလးရဲ႔

ေက္ာကုိ

တစးခ္ကးႏြစးခ္ကး

ပုတးရငး့

သကး်ပငး့ ႀကီ့

ခ္လိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ပီတာကလညး့ စို့ ရိမးလာတဲံဟနးနဲ႓ ..
“ဘာ်ဖစးလာသလဲ ဂ္ငးဂ္ာ”
“ကၽျဲေခါငး့ မနးေနဂ္ာေတာံ
မေရာကးခဲံပါဘူ့ ၇
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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်ပနးထျကးလာပဵုနဲ႓ လူေတျ ႐ုတး႐ုတး ႐ုတး႐ုတး ဝငးသျာ့ၾကပဵု ေထာကးရငးေတာံ ဧကႏၲ ဘီလး
လကးလျနးသျာ့ၿပီနဲ႓ တူတယး၇ ဒီေတာံ သူငယးခ္ငး့ အခ္ိနးရြိတုနး့ မငး့ လညး့ ေဝ့ေဝ့ေ်ပ့မြ
ေကာငး့ ေတာံမယး ထငးတယး၇ လူသတးမႈေနား၇ ေသ့ေသ့ မထငးနဲ႓ ”
“ဟာ.. ငါသာဆုိ တစးစက၎နး႓ေတာငး မဆိုငး့ ဘူ့ ”
ဆမးက ပ္ာပ္ာသလဲ ဝငးေ်ပာေတာံ ပီတာကလညး့ ..
“လူသတးသမာ့အတျကး ပုနး့ ဖို႓ ေရြာငးဖို႓ အေကာငး့ ဆဵု့ ကေတာံ လနးဒ နးၿမိဳ႔ႀကီ့ ပဲ”
တကတညး့ ဒီေကာငးႀကီ့ ေဝ့ေဝ့ ေ်ပ့ေစခ္ငးလို႓ စီမဵကိနး့ ခ္ၾကမြ ေချ့ ေကာငး
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ပီတာက

လႊတးခနဲ

ေ်ပာလိုကးတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓

ဆမးက

သူ႓ကုိ

်မငး့ ေကာငး့ ေမာငး့

ေချ့ က္ဳိ့ ကနး႓လနး႓ လုပးရမလာ့ဆုိနဲ႓ မ္ကးႏြာထာ့နဲ႓ ၾကညးံၾက၈ ဘီလးခမ္ာမြာေတာံ ဘာမြ
မၾကညးံႏိုငးေတာံဘူ့ ၈

မ္ကးႏြာကုိ

လကးဝါ့ႏြစးဖကးနဲ႓

အုပးၿပီ့

တဟငး့ ဟငး့ နဲ႓

သကး်ပငး့ ခ္ေနရာက ပီတာေ်ပာသလို လနးဒ နးတစးေနရာမြာ ခိုေနလိုကးဖို႓ ဆဵု့ ်ဖတးတယး၈
ဆမးနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာက ေဝ့ေဝ့ေ်ပ့ဖို ႓ မညးသို႓မြ္ ေ်ပာမရေတာံ၈ သူ႓ပါ့သိုငး့ ေမျ့ ေတျ
မုတးဆိတးေမျ့ ေတျ

ရိတးလိုကးရငး

သူဟာ

အသကးႏြစးဆယးေလာကး

ငယးသျာ့မြာမို႓

ဘယးသူမြ မြတးမိေတာံမြာ မဟုတးဘူ့ တဲံ၈ ဒါေၾကာငးံ ညေမြာငးမြ ဒီက အသာထျကးၿပီ့
လနးဒ နး ဟုိဘကးအစျနးမြာ သျာ့ခိုေနရငး့ သေဘၤာေပ၍ ်ပနးတကးဖို႓ ေစာငးံမယးလို႓ ဆုတ
ိ ယး၈
ဘီလးဟာ

သူ႓စကာ့နဲ႓အညီ

တစးေန႓လဵု့

အခနး့ ထဲက

ဘယးမြ

မထျကးဘဲ

ေမြာငးခိုၿပီ့ ေနတယး၈ ဘာမြလညး့ ထျကးမစာ့ဘူ့ ၈ ည (၅) နာရီေလာကးက္ေတာံ အ်ပငးကုိ
ထျကးသျာ့ၾကတဲံ ဟို (၀) ေယာကးအနကးက ဂ္ငးဂ္ာ ပထမဦ့ ဆဵု့ ်ပနးလာတယး၈ ဘီလးမ္ာ့
ထျကးသျာ့ၿပီလာ့လို႓

တဵခါ့ရျကးကို

အသာဟၿပီ့

ေခ္ာငး့ ၾကညးံေတာံ

ဘီလးဟာ

သူ႓မ္ကးႏြာက အေမျ့ အမြ္ငးေတျကုိ ေ်ပာငးေအာငး ရိတးထာ့ၿပီ့ ခုတငးေပ၍မြာ ထိုငးေနဆဲပဲ၈
မ္ကးႏြာတစးခုလဵု့ လညး့

ကုိယးံဟာကုိယး

ရိတးေနမက္လို႓

ဓာ့ရြထာ့လိုကးတာ

ဗရပျပဲ၈

ဂ္ငးဂ္ာက အခနး့ ထဲ ေ်ခဖ္ာ့ေထာကးေလြ္ာကးလာၿပီ့ ခပးတို့ တို့ ေ်ပာတယး၈
“ဒီထကး နညး့ နညး့ ေမြာငးသျာ့ရငး မငး့ ကုိ ညီအစးကုိခ္ငး့ ေတာငး မြတးမိေတာံမြာ
မဟုတးဘူ့ ဘီလး၇ မငး့ ဘယးကုိသျာ့မယး စိတးကူ့ သလဲ ”
ဘီလးက ေခါငး့ ခါ်ပရငး့..
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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“ငါ
မသိေအာငး

ဘယးသျာ့မယးဆုိတာ
ပုနး့ ေနမယးံကိစၥႀကီ့ ၇

ေသားတာေဆျ

သူမ္ာ့

ေ်ပာထာ့လို႓

အေရ့ႀကီ့ တာက

ဘယး်ဖစးမလဲကျ၇

ငါံမြာ

ပုိကးဆဵ

လူသူ

နညး့ ေနတယး၇

ေ်ခာကးေပါငးေလာကး ပဲ ရြိေတာံတယး၇ ဒီေလာကး ေငျနဲ႓ ဘယးၾကာၾကာ ပုနး့ ေနႏိုငးမြာလဲ ”
“ေခၽျေခၽျတာတာသဵု့ ရငး ်ဖစးပါတယး ”
ဂ္ငးဂ္ာက ေဘ့ဆီ့ ရနးကာေလ့ ေ်ပာေသ့တယး၇ ဒါေပမဲံ ဘီလးက ..
“ဟာ.. ဘယး်ဖစးမလဲ၇ ပုနး့ တယး လြ္ဳိ့ တယးဆုိတာ လကးထဲ ေငျပုိပုိလြ္ဵလြ္ဵ ရြိမြ
စိတးေအ့ရတာမ္ဳိ့ ၇ ဒီလိုလုပးကျာ၇ ဂ္ငးဂ္ာ ေရာံ ၇ ေဟာဒီလကးစျပးကုိ မငး့ ယူထာ့ၿပီ့ ငါံကုိ
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ေငျေ်ခာကးေပါငးေလာကး ေပ့စမး့ ကျာ၇ မငး့ မြာ အခု ေငျဘယးေလာကး ရြိေသ့လဲ”
ဂ္ငးဂ္ာက စိတးမသကးသာစျာနဲ႓ ..
“ဘယးမ္ာ မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့ ရြိေတာံမြာလဲ၇ နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ က္နးေတာံတာ ”
ဒါေပမဲံ ဘီလးက သူ႓လကးဝါ့ႀကီ့ ဂ္ငးဂ္ာမ္ကးႏြာေရြ႔ ထို့ ်ဖနး႓်ပၿပီ့ ..
“ဒါ်ဖငးံ
အခ္ိနးမေရျ့

ရြိတာပဲ

ေပ့စမး့ ကျာ၇

သေဘၤာေပ၍လညး့

မငး့ တုိ႓က

်ပနးတကးႏိုငးတယး၇

စိတးလျတးကုိယးလျတးသမာ့ေတျ၇
ေတာကး

ငါသာ မငး့ တို႓လိုဆုိရငး

ပုိကးဆဵတစး်ပာ့မြ မရြိဘဲ စိတးခ္မး့ သာမြာပဲ၇ ခုေတာံ ငါံအ်ဖစးက ဆုိ့ လြသကျာ ”
ဂ္ငးဂ္ာက အခ္ဳိသာဆဵု့ ၿပဵဳ့ရငး့..
“ေဆာရီ့

သူငယးခ္ငး့ ၇

မိတးေဆျတစးေယာကးကုိ

ေခ့္ဖို႓

ငါံမြာရြိတဲံ ေငျကေလ့က

ခုနတငးပဲ လမး့ မြာေတျ႔တဲံ

ကတိေပ့လိုကးရတယးကျာ၇

ငါႏႈတးလျနးေနလို႓ပါ၇

ႏို႓မဟုတးရငး မငး့ ကုိ ငါေပ့မြာပါပဲ”
အဲဒ ီမြာ ဘီလးမ္ကးႏြာ ႐ုတးတရကး တငး့ လာၿပီ့ ..
“မငး့ က

ေငျေလ့နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့

မေခ့္ခ္ငးတာနဲ႓

ငါံလညးပငး့

ႀကိဳ့ကျငး့

စျပးေတာံမယးေပါံ ဟုတးလာ့ ဂ္ငးဂ္ာ၇ ဒီမြာ ကုိယးံမိတးေဆျ ဒါေလာကး ဒုက၏ေရာကးေနတာကုိ
ကူညီသငံးပါတယး၇ အဲဒ ီေငျ ငါံကုိသာ ေပ့ပါ သူငယးခ္ငး့ ရာ ”
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ေ်ပာေ်ပာဆုိဆုိ ဂ္ငးဂ္ာ ဘာမြမလုပးႏိုငးမီ ်ဖဳနး့ ဆုိ ပါ့စပးကုိ လကးနဲ႓ လြမး့ ပိတးၿပီ့
အိပးရာေပ၍

လြဲခ္လိုကးတယး၈

ဂ္ငးဂ္ာဟာ

ဘီလးရဲ႔

လကးထဲမြာ

ကေလ့သူငယး

တစးေယာကးလို ်ဖစးေနၿပီ့ လုပးသမြ္ ခဵေနရေတာံတယး၈ တစးမိနစးအတျငး့ မြာ သူ႓ပါ့စပးထဲ
အဝတးနဲ႓ဆုိ႓၇ ေ်ခေထာကးေတျ လကးေတျ ႀကိဳ့နဲ႓တုပး၇ ခုတငးနဲ႓ ပူ့ ခ္ညးၿပီ့ ်ဖစးေနၿပီ၈
အဲဒ ီမြာ

ဘီလးဟာ

ဂ္ငးဂ္ာအိတးထဲက

ေငျရြစးေပါငးေက္ားေက္ားကုိ

ႏိႈကးယူ

လိုကးၿပီ့ ..
“မငး့ ကုိ

ငါဒီလိုလုပးရတာ

စိတးမေကာငး့ ပါဘူ့

တစးေန႓က္ ်ပနးေပ့မြာပါ၇ ခု မတတးသာလျနး့ လို႓

ဂ္ငးဂ္ာ၇

မငး့ ေငျကုိလညး့

ယူရတာ၇ မငး့ လညး့ ငါံေနရာမြာဆုိ
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ဒီလိုလုပးရေတာံမြာ ဒီေတာံ ချငးံလႊတးပါကျာေနား သူငယးခ္ငး့ ”
အဲဒ ီလိုေ်ပာၿပီ့ ေစာငးေတျ တစးကုိယးလဵု့ လဵုေအာငးဖဵု့ ၿပီ့ ၇ ၿခဵဳေပ့ထာ့လိုကးတယး၈
ဂ္ငးဂ္ာကေတာံ

ေစာငးေတျ

ေအာကးကေနၿပီ့

ေဒါသတႀကီ့

မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့ႀကီ့ နဲ႓

ဘီလးကုိလညး့ အသဵမထျကးဘဲ ဆဲေနတယး၈
“ရြစးေပါငးနဲ႓ ေ်ခာကးေပါငး ေပါငး့ ေတာံ ဆယးံငါ့ေပါငး၇ အငး့ .. ဒါဆုိ လဵုေလာကး
ေကာငး့ ပါရဲ႔ ” လို႓ သခၤ္ာပါရဂူႀကီ့ ဘီလးက တျကးေနတုနး့ ေလြကာ့က တကးလာတဲံ ေ်ခသဵ
ၾကာ့ရတယး၈

မၾကာမီဘဲ

ပီတာရပးဆကး

အခနး့ ထဲ

ေရာကးလာတယး၈

အိပးရာထဲ

တဵု့ လဵု့ ေနရတဲံ ဂ္ငးဂ္ာက ပီတာနဲ႓ မ္ကးစိခ္ငး့ စကာ့ေ်ပာခ္ငးလို႓ ပီတာ သတိမူမိေအာငး
သူ႓ေခါငး့ ကုိ ဘယး်ပနးညာ်ပနး လႈပး်ပေနတယး၈ ဒါကုိ အမြနး့ အကမး့ မသိတဲံ ပီတာဆိုတဲံ
ငနဲက ဂ္ငးဂ္ာကုိေတာံ မၾကညးံဘဲ ဘီလးကုိ ေမ့တယး၈
“ဂ္ငးဂ္ာ ဘာလို႓ အိပးေနတာလဲ ”
“ေခါငး့ ကုိကးလို႓ ေ်ပာတာပဲ ”
ပီတာက

ခုတငးဆီ

ေလြ္ာကးသျာ့ၿပီ့

လူနာေမ့တဲံ

ပဵုစဵမ္ဳိ့ နဲ႓

ေစာငးကုိ

ဆျဲဖျငးံၾကညးံလိုကးေတာံမြ အေ်ခအေနမြနး သိသျာ့ေတာံတယး၈
ဂ္ငးဂ္ာက သူ႓ကုိ

တုပးေႏြာငးထာ့တာေတျ

ေ်ဖေပ့ဖို႓ မ္ကးလဵု့ နဲ႓

စကာ့ေ်ပာ

ေနတယး၈
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ေသားတာေဆျ

ဒီေတာံ ဘီလးက ရြငး့ ်ပတယး၈
“ငါံမြာ

ထျကးေ်ပ့ၿပီ့ ပုနး့ ေနဖို႓ ေငျလိုေနတာ

နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့

ေခ့္ပါဆုိတာ

မေခ့္လို႓ ဒီလိုလုပးၿပီ့ ယူရတာပဲ ပီတာ၇ ဒါေတာငး လုိသေလာကး မရေသ့ဘူ့ ၈ အခု
မငး့ ေရာကးလာတာ အေတားပဲ၇ တစးမိနစးေလာကးသာ ေနာကးက္လာရငး မငး့ နဲ႓ငါ လျဲၿပီပဲ၇
ကဲ.. ခု မငး့ ဆီမြာေကာ ပိက
ု းဆဵ ဘယးေလာကး ရြိေသ့သလဲ ”
ပီတာ ေက္ာခ္မြ ဓာ့်ပမြနး့ သိၿပီ့ မ္ကးႏြာသျာ့ဆုတးသျာ့ၿပီ့ ..
“ငါံမြာရြိရငး

အထူ့ ေ်ပာစရာ

ခါ့ပိုကးႏိႈကးခဵခဲံရတယး၇

ရြိတာ

ေ်ပာငးေရာ၇

မလိုပါဘူ့ ကျာ၇
ဒါေၾကာငးံ

ခကးတာက

ဂ္ငးဂ္ာံဆီက

ခုပဲ

ခုညစာအတျကး
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နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ ေခ့္ရေအာငး ်ပနးလာတာ ”
ဘီလးက

ဘာမြမေ်ပာဘဲ

စိနး့ စိနး့

စိုကးၾကညးံေနတယး၈

ဒီေတာံ

ပီတာက

တဵခါ့ေပါကးဆီ ေနာကးဆုတး ေနာကးဆုတးသျာ့ရငး့ ..
“တကယးပါ လူသဵု့ ေယာကးက ငါံတစးေယာကးတညး့ ကုိ ဝိုငး့ ခ္ဳပးၿပီ့ ရြိတာ အကုနး
ယူသျာ့ၾကတာ ”
သူ႓စကာ့မဆဵု့ မီ ဘီလးက ်ဖဳနး့ ခနဲ ေရြ႔တို့ ၿပီ့ ပီတာံကုိယးကုိ လကးတစးဖကးနဲ႓
ဖမး့ ခ္ဳပး၇ တစးဖကးက ပီတာံအိတးထဲက ပိုကးဆဵေတျ ဆျဲထုတးရငး့ ..
“ဟုတးလာ့ .. ဒါ်ဖငးံ ဒီပုိကးဆဵကေရာ မငး့ ဟာ မဟုတးဘူ့ ေပါံ ”
ပီတာက ပါ့စပးဟၿပီ့ ေအားမယးလုပးေတာံ ..
“အသဵ

မထျကးနဲ႓ေနား၇

ေခါငး့ နဲ႓ကုိယး

အို့ စာ့ကျဲသျာ့မယး၇

လာခဲံ မငး့ ကုိ ငါ

ခ္ညးတုပးထာ့ရမယး ”
ပီတာဟာ ႐ုနး့ ဆုိ မ႐ုနး့ ဝဵံဘဲ ..
“မေအားနဲ ႓ဆုိ မေအားပါဘူ့ ဘီလး၇ တုပးေတာံ မထာ့ပါနဲ႓ ”
“မရဘူ့ .. မငး့ ကိုငါ မယဵုဘူ့ ”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓
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ပီတာကုိ
ဒီေကာငးက

တုပးရေႏြာငးရတာ

ေသားတာေဆျ

ဂ္ငးဂ္ာထကး

ေသ့ေသ့ေကျ့ ေကျ့ ပဲ၈

လျယးပါတယး၈

ဘာေၾကာငးံဆုိ

ပီတာကုိ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ယြဥးၿပီ့

ဘီလးဟာ

တစးခုတငးတညး့ မြာ သိပးထာ့လိုကးတယး၈
ၿပီ့ ေတာံ ႏြစးေယာကးစလဵု့ ကုိ ငဵု႓ၾကညးံရငး့ စိတးမခ္မး့ သာတဲံ အသဵနဲ႓ ေ်ပာတယး၈
“မငး့ တုိ႓ေငျကုိ ငါလုယူတာ မဟုတးပါဘူ့ ေနား၇ ခဏေခ့္တာလုိ ႓ ၿမဲၿမဲမြတးထာ့ၾက၇
မိတးေဆျအခ္ငး့ ခ္ငး့

ငါဒုက၏ေရာကးေနတာ

မငး့ တို႓မို႓

အမ္ဳိ့ မ္ုိ့

လြီ့ လႊဲၿပီ့

ေခါငး့ ေရြာငးရကးတာ၇ ရကးစရာ အေကာငး့ သာ့၇ ငါသာဆို ဒီလို သူငယးခ္ငး့ တစးေယာကးရဲ႔
အေတာငး့ ေတာငး ေစာငးံေနရမြာ မဟုတးဘူ့ ၇ ရြိတာအာ့လဵု့ ပဵုေပ့လိုကးမြာပဲ ..”
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ဘီလးဟာ

အငးမတနး

ဝမး့ နညး့ စျာနဲ႓

ေ်ပာၿပီ့

သူတို႓ေခါငး့ ကုိ

တစးေယာကးတစးခ္ကးစီ ပုတးၿပီ့ ထျကးသျာ့ေတာံတယး၈
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ တစးေယာကးကိုတစးေယာကး မ္ကးလဵု့ ခ္ငး့ ၾကညးံ႐ဵုကလျဲၿပီ့
ဘာမြ

မတတးႏိုငးၾကဘူ့ ၈

အေတားကေလ့

ၾကာသျာ့မြ

ဂ္ငးဂ္ာက

သူ႓ကုိ

တုပးေႏြာငးထာ့တာေတျကုိ ႐ုနး့ ရငး့ ကနးရငး့ နဲ႓ ်ဖဳတးၾကတယး၈ ဒါေပမဲံ မရဘူ့ ၇ လႈပးေလ
်မဳပးေလပဲ၈
ခကးတာက
ၾကညးံေတာံလညး့

သူတို႓အခ္ငး့ ခ္ငး့
နာ့မလညးၾကဘူ့ ၇

ဂ္ငးဂ္ာံႏြာေခါငး့ နဲ႓

ပျတးၿပီ့ ေ်ဖေတာံ

ေဆာငးံလိုကးတယး၈

လုပးေပ့ေစခ္ငးတာ
ပီတာက

ဂ္ငးဂ္ာက

မ္ကးလဵု့ နဲ႓

စကာ့ေ်ပာ

သူ႓ပါ့စပးစညး့ ထာ့တဲံ
စိတးဆုိ့ ၿပီ့

သူ႓နဖူ့ နဲ႓

အဝတးကုိ
ပီတာံနဖူ့ ကုိ

သညးေတာံ ပီတာကလညး့ ေဒါပျၿပီ့ ်ပနးေဆာငးံတယး၈ သညးလိုနဲ႓

တစးေယာကးနဖူ့ တစးေယာကး ႏျာ့ခ္ငး့ ေဝြ႓သလို ေဆာငးံေနၾကတာ ဖူ့ ေရာငးၿပီ့ ထိပးေတျ
က္ိနး့ ၾကမြ ရပးေတာံတယး၇ အဲသလို စိတးေမာလူေမာနဲ႓ အိပးရာထဲမြာ ႏြစးေယာကးသာ့
တဵု့ လဵု့ လဲ ေနၾကတဲံ အခ္ိနးမြာ ဆမးကေတာံ ်ခေသၤံနီ အရကးဆုိငးမြာ စတိုငးနဲ႓ ဘီယာစုပးရငး့
သူတို႓ကုိ ေစာငးံေနတယး၈ ဆယးံႏြစးနာရီ ထို့ သညးံတုိငးေအာငး ဒီႏြစးေကာငး ေပ၍မလာေတာံ
ဆမးက စိတးမရြညးေတာံဘဲ ဘာမ္ာ့ ်ဖစးေနၾကလဲ၇ ဘီလးကပဲ သငး့ တို႓ကုိ သတး်ဖတး
သျာ့ၿပီလာ့လို႓ စိတးတထငးံထငးံနဲ႓ အိမး်ပနးလာခဲံေတာံတယး၈
ဆမးရဲ႔ ေလြကာ့က
အခနး့ ကေလ့
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

တကးလာတဲံေ်ခသဵကုိ

မီ့ ထျနး့ မထာ့ေတာံ

ပိနး့ ပိတးေအာငး

ဂ္ငးဂ္ာ အလ္ငးဆဵု့
ေမြာငးလို႓

ဆမးက

ၾကာ့တယး၈
သူတို႓ကုိ
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ေသားတာေဆျ

ဂ႐ု်ပဳမိေအာငး ႏြစးေယာကးသာ့ ကုိယးေတျကုိ တအာ့လႈပးယမး့ ရငး့ ခုတငးကုိ တဝုနး့ဝုနး့
ဖေနာငးံနဲ႓ေပါကးၿပီ့ အခ္ကး်ပၾကတယး၈ ေမြာငးထဲမြာ ဘာမြ မ်မငးရဘူ့ ၈
ခုတငးလႈပးသဵနဲ႓ တဝုနး့ ဝုနး့ ဖေနာငးံေပါကးသဵေတျ ၾကာ့ရေတာံ ဆမးဟာ အခနး့ ထဲ
ဘာေတျ်ဖစးေနၿပီလဲဆုိၿပီ့ ေၾကာကးသျာ့သတဲံ၈
ဒါေၾကာငးံ
အသာရပးၿပီ့

အခနး့ ထဲက ကမနး့ ကတနး့ ်ပနးထျကးေ်ပ့သျာ့ၿပီ့

နာ့ေထာငးတယး၈

ၿငိမးေနၾကတယး၈

ဒါေၾကာငးံ

ဟုိႏြစးေကာငးကလညး့

ဆမး

ဆယးမိနစးၾကာတဲံတိုငးေအာငး

အ်ပငးဘကးက

မရြိေတာံမြနး့ သိေတာံ

ဘာမြ

မၾကာ့ရ်ပနးေတာံ

ဆမးဟာ အခနး့ ထဲ ေ်ခဖ္ာ့ေလ့ ေထာကးဝငးလာတယး၈
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ဒါေပမဲံ တဵခါ့ရျကးသဵ

ကၽျီခနဲ ၾကာ့လို႓

ဆမး ်ပနးလာမြနး့ လညး့

သိ်ပနးေရာ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာက ခုတငးကုိလႈပး ဖေနာငးံနဲ႓ေပါကး လုပး်ပနးေရာ၈
အဲဒ ီအခါ

ဆမးက

တဵု႓ခနဲ

ရပးလိုကးၿပီ့

ကတုနးကယငးအသဵနဲ႓

တို့ တို့ ေလ့

ေမ့တယး၈
“အဲဒ ါ ဘယးသူလဲ ဘီလးလာ့ဟငး ”
စကာ့်ပနး မရဘူ့ ၈ အိပးရာ ဖေနာငးံနဲ႓ ေပါကးသဵနဲ႓ ခုတငးလႈပးေနတာပဲ ရြိေတာံ
ဆမးက စဥး့ စာ့တယး၈ အငး့ .. ဘီလးေတာံ ဟိုႏြစးေကာငးကုိ မဆနး႓မငငး လုပသ
း ျာ့်ပနးၿပီ၇
ခုဟာ ေသခါနီ့ အသကးငငးေနၾကတာပဲ ်ဖစးရမယးလို႓ ယူဆၿပီ့ အခနး့ ထဲ မဝငးဝဵံေတာံဘဲ
ေလြကာ့က အသာေလ့ ်ပနးဆငး့ သျာ့ၿပီ့ ေအာကးဆဵု့ ေလြကာ့ခဵုမြာ သျာ့အိပးရြာတယး၈
ႏို့ လာေတာံ မို့ ထိနးထိနးလငး့ ေနၿပီ၈
တစးညလဵု့

ေလြကာ့ခဵုေပ၍

ေချေချေကာကးေကာကး

အိပးေနရေတာံ

သူ႓တစးကုိယးလဵု့ နာေနတယး၈ ဒီအခ္ိနးမြာေတာံ လငး့ လငး့ ခ္ငး့ ခ္ငး့ ရြိၿပီမို႓ သူမေၾကာကး
ေတာံဘဲ

ရဲရဲတငး့ တငး့ ပဲ

ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ပီတာ

ခုတငးေပ၍

ထုိ့ ထို့ ေထာငးေထာငးနဲ႓

အခနး့ ထဲ
အ႐ုပးလို

ဝငးသျာ့ေတာံတယး၈

သူဝငးလုိကးၿပီ

ငုတးတုတးကေလ့ေတျ၇

ဆဵပငးေတျ

ဆုိရငးပဲ
ဖို႓႐ို႓ဖာ့ရာ့

ပါ့စပးေတျမြာလညး့ အဝတးနဲ႓ဆုိ ႓ စညး့ ထာ့လ္ကးသာ့

ဆမးကုိ

အလြ္ဵတေ်ပာငးေ်ပာငး ထျကးတဲံ မ္ကးလဵု့ ေတျနဲ႓ ၾကညးံေနတယး၈
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ဆမးဟာ

႐ုတးတရကး

ေသားတာေဆျ

မေမြ္ားလငးံတာေတျ

ေတျ႔ရေတာံ

လနး႓ေအားမိမတတး

်ဖစးသျာ့ၿပီ့ မြ သတိဆညးလိုကးၿပီ့ ..
“ဟယး .. နငးတို႓ႏြစးေကာငး ဘယးပဵုဘယးနညး့ ေတျ ်ဖစးေနၾကတာလဲ၇ ဘာေၾကာငးံ
တစးေယာကးပါ့စပး တစးေယာကး အဝတးနဲ႓ဆုိ႓ထာ့ၾကတာလဲ ႐ူ့ မ္ာ့ေနၾကသလာ့ ”
ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ ဆမးံစကာ့ၾကာ့ရေတာံ ေဒါသထျကးလျနး့ လို႓ မ္ကး်ဖဴေတာငး
လနးသျာ့ၾကသတဲံ၇ ဆမးက တ်ဖညး့ ်ဖညး့ နဲ႓ သူတို႓အနာ့ ကပးသျာ့ေတာံမြ ေစာငးေအာကးမြာ
ေ်ခေတျလကးေတျ တုပးထာ့တာ သိလို႓ အ်ဖစးမြနးကုိ နာ့လညးသျာ့ေတာံတယး၈
ဒီေတာံမြ

သူ႓အတ
ိ းေဆာငး

ေမာငး့ ခ္ဓာ့ကုိ

ထုတးၿပီ့

ပါ့စပးထဲ

ဆုိ႓ပိတး
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ထာ့တာေတျကုိ အလ္ငးေ်ဖေပ့လုိကးတယး၈
ဂ္ငးဂ္ာကုိ ပထမဆဵု့ ေ်ဖေပ့လိုကးတာ သူ႓ပါ့စပး ပျငးံသျာ့တာနဲ႓ တစးၿပိဳငးတညး့
ဆမးကုိ ညစးညစးပတးပတး စုတးစုတးပဲံပဲံေတျ ဆဲလိုကးတာမ္ာ့၈
“ဟဲံ ..

နငးေတာံလာ့

ငါံလကးေတျေ်ခေတျ

လျတးေတာံမြ

အမႈန႓်း ဖစးေအာငး

ပျတးေခ္ပစးမယး၇ အသူရကာယးမ္ဳိ့ ၇ ေချ့ မ္ဳိ့ ၇ ေမ္ာကးမ္ဳိ့ ၇ တီေကာငးမ္ဳိ့ ၇ ညက အခနး့ ထဲ
ဝငးလာၿပီ့ ေတာံ ်ပနးထျကးသျာ့ရသလာ့၇ ဒါအတျကး နငးံကုိငါ ဆယးသကးမေက္ဘူ့ ေဟံ ”
ဘာညာနဲ႓

ဘီလး

ၫြဥး့ ဆဲခဲံသမြ္ဒဏး ဆမးံအေပ၍ပဵုခ္ၿပီ့

ဆဲဆိုလိုကးတာေလ

လူအမ္ာ့ၾကာ့လို႓ မေလ္ားပါဘူ့ ၈
ဆမးကေတာံ

ဂ္ငးဂ္ာ

ဆဲသမြ္

မၾကာ့သလိုလုပးၿပီ့

ပီတာံ

ပါ့စပးကုိ

ေ်ဖေပ့ေနတယး၈ အဲ .. ပီတာကလညး့ သူ႓ပါ့စပး ပျငးံသျာ့တာနဲ႓ တစးၿပိဳငးနကး ဆမးကုိ
ႀကိမး့ ေမာငး့ ဆဲဆို်ပနးပါေလေရာ၈
ဘယးလို

လုပးလုိကးမဟဲံ၇

ဘယးလို

ကုိငးလိုကးမဟဲံ၈

ေပါငးမုနး႓ဖုတးဖို႓

ဂ္ဳဵကုိ

နယးသလို နငးံကုိယးကုိ နယးပစး လိုကးမယးနဲ႓၈
ဒါဟာ သူတို႓အမြာ့ပဲေပါံ၈ ဆမးေနရာက ဝငးၾကညးံပါေလ၈ သူတို႓လကးေတျ ေ်ခေတျ
လျတးရငး

အဲဒ ီေလာကး

လုပးၾကကုိငးၾကမယး

ႀကိမး့ ေမာငး့ ေနၾကေတာံ

ဘယး

သူတို႓

လကးေတျ ေ်ခေတျ ေ်ဖေပ့ဝဵံေတာံမြာတုနး့ ၈
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ဒါေၾကာငးံ ဆမးဟာ ေမာငး့ ခ္ဓာ့်ပနးပိတးလိုကးၿပီ့ ခုတငးေ်ခရငး့ မြာ ငုတးစိကေလ့
ထုိငးရငး့

ဘာလုပးရမလဲ၇

ေဝချဲမရတဲံ

မ္ကးႏြာနဲ႓

စဥး့ စာ့ေနတယး၈

ဟုိႏြစးေကာငး

ဆဲစရာကုနးလို႓ ပါ့စပးေညာငး့ ၿပီ့ ရပးသျာ့ၾကေတာံမြ ဆမးက ..
“ကဲ .. ဆဲလို႓ဆုိလို႓ ဝၾကပလာ့၇ ဒါဆုိရငး ဘယးလိုက ဘယးလို ်ဖစးၾကတာလဲ၇ ငါံကုိ
ေ်ပာၾကစမး့ ”
ဂ္ငးဂ္ာက ်ဖစးပဵု်ဖစးပ္ကး အလဵု့ စဵက
ု ုိ ေ်ပာ်ပနးေတာံ ဆမးက ၿပဵဳ့်ပၿပီ့..
“မငး့ တို႓ႏြစးေယာကး၇

ဟုိက

တစးေယာကးတညး့ နဲ႓

ခဵရတာေတာံ

မငး့ တို႓
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ညဵံလုိ႓ေပါံကျာ ”
လို႓လညး့ ေ်ပာၿပီ့ ေရာ သူတို႓ႏြစးေယာကးက ဆဲလိုကးဆုိလိုကးတာ မို့ မႊနး်ပနးေရာ၇
ဒီေတာံ

ဆမးက နာ့မခဵႏိုငးလျနး့ လို႓

သူတို႓ေခါငး့ ေတျကုိ

ေစာငးနဲ႓

ပစးအုပးလိုကးတယး၈

ေစာငးေအာကးက ဗလဵု့ ဗထျ့ အသဵေတျနဲ႓ ဂ္ငးဂ္ာက..
“ဟဲံ .. မေသခငးက ပုပးေနတဲံ စိတးယုတးမာေကာငးရဲ႔၇ ဒီလိုလုပးရသလာ့၇ ငါတုိ႓
ေ်ခေတျလကးေတျကုိ ေ်ဖမေပ့ေတာံဘူ့ လာ့ ”
ဒီေတာံ ဆမးက စဥး့ စဥး့ စာ့စာ့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ အသဵနဲ႓ ..
“မငး့ တို႓ ငါံကို ဆဲဆုိႀကိမး့ ဝါ့ထာ့ပဵုက မငး့ တို႓ကုိ ငါေ်ဖေပ့ဝဵံစရာ ရြသ
ိ လာ့၇
ဒါထကး

ဆုိ့ တာက

အခု

မငး့ တို႓မြာ

ပုိကးဆဵတစး်ပာ့မြ

မရြိေတာံဘူ့ ၇

ငါံရြိတာေလ့

ချဲေဝေကၽျ့ ရရငး ငါပါ ငတးဖို႓ရြိေတာံတယး ”
ဆုိၿပီ့

သူ႓

တုိလီႏုတးစပစၥညး့ နဲ႓

သူ႓ေသတၱာဆျဲၿပီ့

အခနး့ ထဲက

ထျကးသျာ့

ေတာံတယး၈
ေနာကး တစးနာရီေလာကးၾကာမြ အခနး့ ရြငး့ ရေအာငး ဝငးလာတဲံ အိမးရြငးအေဒ၍ႀကီ့
ေ်ဖေပ့လို႓ ဂ္ငးဂ္ာနဲ႓ ပီတာဟာ အေႏြာငးအဖျဲ႔က လျတးၾကတယး၈ သူတို႓ဟာ ခ္ကးခ္ငး့ ပဲ ဆမး
ရြိမယးထငးတဲံ

ေနရာေတျကုိ

လိုကးရြာတယး၈

ဒါေပမဲံ

တစးႏြစးၾကာသညးံတိုငးေအာငး

ရြာမေတျ ဘ
႓ ူ့ ၈ ဘီလးကုိေတာံ တစးသကးလဵု့ ကုိ မေတျ႔ေတာံဘူ့ ဆုိပဲ၈
ဒါနဲ႓ ဒီဝတၳဳ ၿပီ့ ပါေရာ၈
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အမႈေပျတဲံသူ႓ေငျ
ဒီမယးမိတးေဆျ၇
စိတးထာ့အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ ၇

ခငးဗ္ာ့ကုိ

က္ဳပးက

အဆို့ အေကာငး့

ပငးလယးခရီ့ သျာ့

သေဘၤာသာ့ေတျရဲ႔

အက္ဳိ့ အေၾကာငး့ ေတျကုိ

ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့

ေ်ပာ်ပခဲံၿပီေနား၇ က္ဳပးတို႓ သေဘၤာသာ့ေတျဟာ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ေငျကုိ အတိုငး့ အဆမရြိ
ထငးသလို

သဵု့ တတးၾကတယး

မဟုတလ
း ာ့၇

သို႓ေသား

အဲဒ ီအထဲမြာ

တစးမိေပါကး

တစးေယာကးထျနး့ ဆိုသလို ရသမြ္လညး့ မသဵု့ ရကး၇ မစာ့ရကး ကုတးကတးၿပီ့ စုေဆာငး့
တတးတဲံ

စုနး့ ်ပဴ့မ္ဳိ့ လညး့

ရြိေသ့တယးဆုိတဲံ

အေၾကာငး့

အေ်ပာငး့ အလဲေလ့
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ၾကာ့ရေအာငး ေ်ပာ်ပခ္ငးေသ့သဗ္၈
ဆိပးကမး့ ညေစာငးံ

ကငး့ သမာ့

အဘို့ အိုက

သူ႓ေဆ့တဵမြ

ေဆ့ေခ့္ မ္ာ့ကုိ

တေဒါကးေဒါကး ခါထုတးရငး့ စကာ့စလိုကး၌၈
က္ဳပးလညး့
အေပါငး့ အသငး့ ေတျ
စုေဆာငး့ ခဲံတယး၈

တစးခါက
မသိေအာငး
တကတညး့ ဗ္ာ၇

အဲဒ ီလူမ္ဳိ့ ကုိ

သေဘာက္ၿပီ့

ေရႊဒ ဂၤါ့ႏြစး်ပာ့ကုိ

ကုတးအကၤ္ီ

လိုငးနာၾကာ့ထဲမြာ

ထညးံခ္ဳပးၿပီ့

တစးခါေတာံ

သေဘၤာကလညး့

်ပနးတကးရဖို႓

ႏြစးရကးေလာကးအလို ကုိယးံ အိတးထဲမြာက ထမငး့ စာ့စရာ ပုိကးဆဵမရြိလို႓ ငုတးတုတးထိုငး
ငတးခဲံရသဗ္၇ အဲ .. သေဘၤာေပ၍ ေရာကးလို႓ ကုတးအကၤ္ီ ေခါကးသိမး့ ေတာံမယး လုပးခါမြ
ဒီေရႊဒ ဂၤါ့ ႏြစး်ပာ့ကို လကးနဲ႓ စမး့ မိလို႓ ကိုယးံမြာ သငး့ ရြိေနတာ သတိရေတာံ ေတျ့ မိတိုငး့
အသညး့ နာလျနး့ လို႓ ေနာကးဘယးေတာံမြ ေငျစုတဲံအမႈ မ်ပဳေတာံဘူ့ ၈
အဲ..

ေစာေစာက

မေသာကးရကး
သေဘၤာနဲ႓

ေ်ပာခဲံတဲံစကာ့

စုေဆာငး့ တတးတဲံ

ၾသစေတ့လ္က

ဆကးရမယးဆုိရငး

လူတစးေယာကးကုိ

အဂၤလနးကုိ

အ်ပနးမြာ

က္ဳပးတို႓

အဲသလို

မစာ့ရကး

ဂေရ့ေန့ဒါ့ဆိုတဲံ

ႀကဵဳခဲံရတာဗ္၇

သူ႓နာမညးက

„ေသာမတးစးဂရီယာရီ ‟ တဲံ၈ အသကးကေတာံ အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ (၃ွ) ေလာကးရြိ ၿပီ၇ သူ႓အသကး
(ဿွ) အရျယးကတညး့ က သေဘၤာလိုကးခဲံတာဆုိေတာံ

ႏြစးေပါငး့ (၁ွ) ေလာကး သူ

စုေဆာငး့ ခဲံတဲံ ေငျက ေပါငး (၃ွွ) ေတာငး ရြိသတဲံ၈ ဒီအေၾကာငး့ ကုိ ထပးတလဲလဲ
အၿမဲတဖျဖျ ေ်ပာလို႓ မဆဵု့ ႏိုငးဘူ့ ၈
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“ေဟံ .. လူမိုကးေတျ ေရဘူ့ နဲ႓ ဖိနပးမပါရငး ေႏျခါမြ သိမယး၇ စုဘူ့ နဲ႓ ေငျထုပးမပါရငး
ပငးစငးယူခါမြ
တစးေန႓မြာ

သိမယး၇
ဘာမြ

နာ့လညးရဲ႔လာ့၇

ငါံကုိၾကညးံစမး့ ၇

ပူစရာမလိုေတာံဘူ့ ကျ၇

ငါသေဘၤာနဲ႓

စုထာ့တဲံေငျေလ့နဲ႓

မလုိကးႏိုငးတဲံ

အေရာငး့ အဝယးေလ့

တစးခုခုလုပးၿပီ့ ဒူ့ ႏြဵ႓ ထိုငးစာ့ေန႐ဵုပဲ ”
နဲ႓ ေ်ပာေလံရြိတယး၈
ဒီလိုနဲ႓ တစးေန႓ က္ဳပးတို႓သေဘၤာ ဆစးဒ နီၿမိဳ႔က ထျကးလာၿပီ့ တစးလေလာကး
ရြိေတာံ

အဲဒ ီ

ေသာမတးစး

အဘို့ ႀကီ့

ေနမေကာငး့

ထိုငးမေကာငး့

်ဖစးပါေလေရာ၈

အစကေတာံ သူ႓အရိပးအ်ခညး အၿမဲမ်ပတး ၾကညးံေနတတးတဲံ သေဘၤာသာ့ ဘီလးဟစးက
ဒီလူႀကီ့

သူ႓ပုိကးဆဵ

ပဲနိဝကးေလာကး

က္ေပ္ာကးလို႓

ဖ္ာ့တာပါဆုိတယး၈

သို႓ေသား
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ဝါလးတာဂ္ဳဵ့ ဆုိတဲံလူက သူ႓မိသာ့စုဟာ အၿမဲပဲ ဖ္ာ့ေနက္မို႓ ဘယးေရာဂါမ္ဳိ့ မဆုိ သူန႓ဲ
အကၽျမး့ ဝငးၿပီ့ သာ့၇

သို႓ေၾကာငးံ

ဒီအဘုိ့ ႀကီ့ ဟာ

ဘာေရာဂါမြနး့

မသိေပမယးံ

ေဝဒနာကေတာံ မေသ့ဘူ့ ၇ မယဵုရငး လနးဒ နး ်ပနးေရာကးေတာံ သူေ်ပာတာ ဟုတး မဟုတး
ဆရာဝနးသျာ့်ပၿပီ့ ေလာငး့ မလာ့လို႓ လုပးေသ့တယး၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး အဘို့ ႀကီ့ ေရာဂါဟာ
တစးေန႓တ်ခာ့

မသကးသာဘဲ

ဆုိ့ သညးထကး

ဆုိ့ လာတာေတာံ

အမြနးပဲ၈

ဒါေၾကာငးံ

သေဘၤာကပၸတိနးကေတာငး သေဘၤာဝမး့ ထဲ ဆငး့ ၿပီ့ သူ႓ကုိ လာၾကညးံတယး၈ သူ႓လြ္ာကုိ
ထုတးခိုငး့ ၿပီ့ ၾကညးံတယး၈ က္ဳပးတုိ႓ လြ္ာေတျကုိလညး့ ၾကညးံတယး၈ ေနာကးၿပီ့ မငး့ တို႓
လြ္ာေတျကလညး့

အတူတူခ္ညး့ ပဲ၇

ငါလညး့

ဘာမြ

မေ်ပာတတးေတာံဘူ့ ဆိုၿပီ့

အဘို့ ႀကီ့ ကုိ ၾကညးံ႐ႈဖို႓ ဂ္ငးမီဆုိတဲံ အကူထမငး့ ခ္ကးေကာငးေလ့ကုိ လူနာေစာငးံထာ့ၿပီ့
်ပနးတကးသျာ့ေတာံတယး၈
ေနာကးတစးေန႓မြာ ေသာမတးစးရဲ႔
လူတိုငး့ ပဲ

ဒီအဘို့ ႀကီ့ ေတာံ

ေဝဒနာဟာ အ်ပငး့ အထနး ်ဖစးပါေလေရာ၈

ကိစၥေခ္ာမယးံသေဘာမြာ

်ပေနၿပီဆုိတာ

သိၾကတယး၈

ဝါလးတာဂ္ဳဵ့ က သူ႓အေဖႀကီ့ ဟာ ဒီလိုပဵုစဵမ္ဳိ့ ႀကီ့ ်ဖစးလာၿပီ့ ႂကျသျာ့တာပဲလို႓ နိမိတးစကာ့
ေ်ပာတယး၈ သုိ႓ရာတျငး ေသာမတးစးအဘို့ ႀကီ့ ကေတာံ သူမေသပါဘူ့ လို႓ အေၾကာကးအကနး
်ငငး့ ခ္ကးထုတးတယး၈
“မငး့ တို႓က ငါံဒ ီစုေငျေတျ ဒီအတုိငး့ ထာ့ၿပီ့ ေသမယးလို႓မ္ာ့ ထငးေနၾကသလာ့ ”
ဒီေတာံ ဝါလးတာဂ္ဳဵ့ က..
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“ဒီလို်ဖငးံလညး့ မိတးေဆျေတျ ချဲေဝေပ့ခဲံေပါံ ”
“မိတးေဆျလညး့ တစးေကာငးတစးၿမီ့ မြ္ မရြိဘူ့ ”
“ဟာ..

ဒီလိုေတာံ

မေ်ပာနဲ႓ဗ္ာ၇

အခု

ခငးဗ္ာ့နဵေဘ့မြာ

ၾကညးံ႐ႈ်ပဳစုေနတဲံ

က္ဳပးတုိ႓တစးေတျဟာ မိတးေဆျေတျေပါံ ”
လို႓ ဝါလးတာက ခ္ဳိၿပဵဳ့ေ်ပာေပမယးံ အဘုိ့ ႀကီ့ က မ္ကးစိကုိ စဵုမိြတးထာ့ရငး့ သူ
ဒီေငျကုိ

ဘယးေလာကး

ဒုက၏ခဵၿပီ့

ရြာေဖျစုေဆာငး့ ခဲံရေၾကာငး့

တတျတးတျတးနဲ႓သာ

ေ်ပာေနေတာံတာပဲ၈ ဒီလိုနဲ႓ အဘုိ့ ႀကီ့ ဟာ သတိလကးလျတး်ဖစးၿပီ့ ကေယာငးကတမး့ ေတျ
ေ်ပာလာေတာံတယး၈

က္ဳပးတို႓လို

အရကးသမာ့

ေလာဘသာ့ေတျ

သူ႓ေငျကုိ
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လာလုေနၾကတယး၈ ေသခါနီ့ ေချ့ အနာ့ လငး့ တေတျ ဝိုငး့ ရဵေနသလိုပတ
ဲ ဲံ၇ သူ႓အနီ့ မြာ
အၿမဲရြိေနတတးတဲံ ဝါလးတာဂ္ဳဵ့ ကလညး့ ေ်ပာခ္ငးစရာေပပဲကုိ့ ၈ အဘို့ ႀကီ့ အနီ့ ကပးၿပီ့ ..
“ေငျေတျ ဘယးမြာ ထာ့သလဲ ”
ေမ့ေနတာကုိ့ ၈

သုိ႓ေသား

အလကာ့ပါပဲ၈

အဘို့ ႀကီ့ က

သူ႓ေငျ

ဘယးမြာ

ထာ့သလဲဆုိတာ ေယာငးလို႓ေတာငး ဟမသျာ့ဘူ့ ၈
တစးခါေတာံ သတိေလ့နညး့ နညး့ ်ပနးလညးအလာမြာ ဘီလး က..
“အဘို့ ႀကီ့ ၇
တစးသကးလဵု့

ခငးဗ္ာ့ေငျေတျ

ခငးဗ္ာ့

စုေဆာငး့ ခဲံသမြ္ေလ့

ယူသျာ့ႏိုငးမြာလညး့

ေကာငး့ မႈကုသိုလး

်ဖစးေအာငး

မဟုတးဘဲနဲ႓၇
မရြိဆငး့ ရဲတဲံ

က္ဳပးတို႓ကုိ လႉဒ ါနး့ သျာ့ပါလာ့ ”
လို႓ေ်ပာေတာံ စိတးဆုိ့ ေသ့တယးေလ၈ ေနာကးၿပီ့ ေရေပ၍ငါ့လို ပါ့စပးကေလ့
ဟေစံဟေစံ

ေနတဲံၾကာ့က

သူေသရငး

အေလကာငး့ ကုိ

ေရေတျဘာေတျ

မခ္ဳိ့ ပါနဲ႓၇

လကးရြိအတိုငး့ ပဲ ေရထဲပစးခ္ၿပီ့ သၿဂၤဳိဟးပါလို႓ မြာတယး၈ ဘီလးက သူ႓ကုိ ေစာငးေတျဘာေတျ
်ပငးၿခဵဳေပ့ေတာံ အဘုိ့ ႀကီ့ ခါ့မြာ ခါ့ပတးလိုဟာမ္ဳိ့ ကုိ စမး့ မိသတဲံ၈ ဒီေတာံမြ အဘို့ ႀကီ့ ရဲ႔
ရညးရျယးခ္ကးကုိ သူရိပးမိသျာ့သတဲံ၈
အဘို့ ႀကီ့ ေသမညးံ မနကးက ပငးလယးထဲမြာ
ဆုိ့ ေနတယး၈
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ကုနး့ ပတးေပ၍တကးၿပီ့ အလုပးလုပးေနၾကရတယး၈ အဘို့ ႀကီ့ အနီ့ မြာ အသကးဆယးံေလ့ငါ့
ႏြစးေလာကး ရြိတဲံ ဂ္ငးမီပဲ ရြိတယး၈ ကုနး့ ပတးေပ၍မြာ အလုပးၿပီ့ ေတာံ က္ဳပးဟာ ဘီလးနဲ႓အတူ
သေဘၤာ ဝမး့ ထဲဆငး့ ၿပီ့

အဘို့ ႀကီ့ ကုိ

သျာ့ၾကညးံတယး၈

က္ဳပးတို႓ကို

်မငးတယးဆုိရငးပဲ

အဘို့ ႀကီ့ က အာေလ့လြ္ာေလ့ႀကီ့ နဲ႓ ..
“က္ဳပးေငျေတျ က္ဳပးနဲ႓အတူ ယူသျာ့ေတာံမယး ဘီလး ”
ဘီလးကလညး့ အ်မငးကပးကပးနဲ႓ ..
“ယူႏုိငး ယူသျာ့ေပါံဗ္ာ ”
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အဘို့ ႀကီ့ က ဘီလးကို မ္ကးေမြာငးကုပးၾကညးံၿပီ့ အာ့ယူရငး့ ..
“ေမာငးရငးက မယဵုဘူ့ ေပါံေလ၇ က္ဳပး ကေယာငးကတမး့ ေတျ ေ်ပာေနတယးလို႓
ထငးတယးဟုတးစ၇

ေဟာဒီသူငယး

ဂ္ငးမီကုိ

ေရထဲပစးခ္ခိုငး့ လုိကးၿပီ၇

က္ဳပးေငျေတျက

က္ဳပးအလ္ငး သျာ့ႏြငးံၿပီ၈ မယဵုရငး ဂ္ငးမီကုိ ေမ့ၾကညးံ ”
“ဘာ..”
ဘီလးက အလနး႓တၾကာ့ မ္ကးလဵု့ အ်ပဴ့သာ့နဲ႓ ေမ့လိုကးတယး၈ ဒီေတာံ ဂ္ငးမီက ..
“ဟုတးတယး ဘိလး၇ သူ ကၽျနးေတားံကုိ ေငျစက၎ဴ ပါတဲံ အထုပးတစးထုပးေပ့ၿပီ့
ေရထဲပစးခ္ခိုငး့ တယး၈ ဒီလို လုပးေပ့တဲံအတျကး ကၽျနးေတားံကုိ ႏြစးပဲနိေပ့တယး ”
အဘို့ ႀကီ့ က

သူ႓ကုိယးသူ

အငးမတနး

ေက္နပးဟနး

မ္ကးလဵု့ မ္ာ့

ဝငး့ ဝငး့ ေတာကးစျာနဲ႓ ဘိလးကုိ ၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ေလ့ ေမာံၾကညးံလိုကးၿပီ့ ..
“ကဲ .. အခုေတာံ ငါံေငျေတျကုိ ဘယးသူမြ အပုိငးစီ့ လို႓ မရေတာံဘူ့ မဟုတးလာ့၇
ဘယးသူမြ ..”
သူ႓အသဵဟာ

်ဖညး့ ်ဖညး့

တိမးဝငးသျာ့တယး၈

က္ဳပးနဲ႓ဘီလးလညး့

အသာ

ေနာကးဆုတးေနလိုကးၿပီ့ ဘီလးက ဂ္ငးမီကုိ ..
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“ေဟံေကာငးေလ့ ကပၸတိနးကုိ သျာ့ေခ၍ေခ္၇ အဘို့ ႀကီ့ ခုပဲေသၿပီလို႓ ေ်ပာလိုကး၇
ေနာကးၿပီ့ တစးခု ေ်ပာရဦ့ မယး၇ မငး့ ဒုက၏မေရာကးခ္ငးရငး အဘို့ ႀကီ့ က မငး့ ကုိ ေငျစက၎ဴ ထုပး
ေရထဲ ပစးခ္ခိုငး့ တယးဆုိတာကုိ ဘယးသူမြ မေ်ပာနဲ႓၇ အဲဒ ီဟာကုိ ၾကပးၾကပးသတိထာ့ ”
ေကာငးေလ့က နာ့မလညးႏိုငးဘဲ ..
“ဘာေၾကာငးံလဲဗ္ ”
“ဘာေၾကာငးံလဲဆုိေတာံ မငး့ မြာ ဒီလိုလုပးပုိငးချငးံ မရြိလို႓ဘဲ၇ အစို့ ရ လုပးထာ့တဲံ
ေငျကုိ အေၾကာငး့ မဲံ ဖ္ကးလိုဖ္ကးဆီ့ ေရထဲပစးခ္တာဟာ ဥပေဒကုိ ခ္ဳိ့ ေဖာကးရာက္တယး၈
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မငး့ ေထာငးက္ႏိုငးတယး ”
ဂ္ငးမီဟာ မ္ကးစိမ္ကးႏြာ ပ္ကးပ္ကးနဲ႓ ကပၸတိနး ေခ၍ဖို႓ထျကးသျာ့တယး၈ ဒီေတာံမြ
က္ဳပးက ဘီလးကုိ ..
“မငး့ ဟာက ဘာသေဘာလဲ ဘီလး ”
“ဘာသေဘာရမြာလဲ၇

ေကာငးေလ့

ငယးငယးရျယးရျ ယးနဲ႓

ဒုက၏ေရာကးမြာစို့ လို႓

သတိေပ့တာပါ၇ ခငးဗ္ာ့ ကုိယးခ္ငး့ စာေပါံဗ္ာ”
“ဟဲ .. ဟဲ .. ကုိယးခ္ငး့ စာလို႓ ေမ့တာေပါံကျ၇ မငး့ ဘာအႀကဵအဖနးေတျ လုပးမလို႓လဲ
မြနးမြနးေ်ပာ၇ မေ်ပာရငး ငါကုိယးတိုငး ကပၸတိနးကုိ ေ်ပာလိုကးမယး ”
ဒီေတာံ ဘီလးဟာ ေချ့ တစးေကာငး အမဲ႐ုိ့ အလုခဵရသလို သူ႓ႏြာေခါငး့ ပျပျႀကီ့ ကုိ
ဝြီ့ ခနဲ ႐ဵႈ႔လိုကးၿပီ့ ..
“ဟ.. အအရ အဘို့ ႀကီ့ ေငျေတျကုိ ဒီႂကျကးစုတးကေလ့က တကယးပဲ ေရထဲ
ပစးခ္လိုကးမယးလို႓ မငး့ ထငးသလာ့၇ မဟုတးဘူ့ ေမာငးေရ ဒီေငျ ေပါငး (၃ွွ)ဟာ သူ႓မြာ
ရြိကုိရြိေနရမယးကျ၇
မငး့ ပါ့စပးကုိပိတး၇

ဒီေကာငးေလ့ကလညး့
တိတးတိတးေနမယးဆုိရငး

လူလညးလူပါ့ေလ့ပဲ၇
မငး့ လညး့

ေဝစု

ဒီဟာေၾကာငးံ

နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ေတာံ

ရမြာေပါံ ”
“ေၾသား ..

ဒီလိုလာ့၇

မသိေပါငးကျာ၇

တိတးတိတးေနဆိုလညး့

ေနရတာေပါံ၇

သို႓ေသား နညး့ နညး့ ပါ့ပါ့ေတာံ မရဘူ့ ၇ ထကးဝကးစီမြ ..”
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

176

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဘီလးဟာ စာ့ပုိ့ နငးသလို ်ပဴ့တူ့ ၿပဲတဲ ်ဖစးသျာ့ရငး့ က က္ဳပးကုိ ရစရာမရြိေအာငး
ေ်ပာဆုိေတာံတ ယး၈ သူတတးသမြ္ ဆဲစရာ က္ိနးစရာေတျ ကုနးေတာံမြ ..
“ေအ့ေလ..
ပဵံသကူေငျပဲကျ၇

ေပ့ဆုိလညး့

ေပ့ရေတာံမြာေပါံ၇

ပိုငးရြငး မရြိေတာံဘူ့ ၇

ေကာငးေလ့နဲ႓လညး့

တကယးဆုိ

ဒီေငျဟာ

မဆုိငးဘူ့ ၇ သူ႓ကုိ ေရထဲ

ပစးခ္ခိုငး့ လိုကးတာပဲ ”
ေနာကးတစးေန႓မနကးမြာ

အဘို့ ႀကီ့ ကုိ သၿဂၤဳိဟးၾကတယး၇ အသုဘကိစၥၿပီ့ ေတာံ

ဘီလးက ဂ္ငးမီပခဵု့ ေပ၍ လကးတငးၿပီ့ သေဘၤာဦ့ ပုိငး့ ကုိ ေလြ္ာကးသျာ့ရငး့ ..
“မငး့ အဘို့ ႀကီ့

ေသာမတးစးကေတာံ

သူ႓ေငျထုပးကုိ

ေရထဲ

ေလြ္ာကးရြာ
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ေနေရာံမယး၇ အဲဒ ီေငျထုပးက ေတားေတားႀကီ့ သလာ့ ဂ္ငးမ”ီ
“ဘယးကလာ

ႀကီ့ ရမြာလဲ၇

်ပာ့်ပာ့ေလ့ပါ၇

ေငျစက၎ဴ ေပါငး (၃ွွ)နဲ႓

ေရႊဒ ဂၤါ့ႏြစး်ပာ့ဗ္၇ ေရႊဒ ဂၤါ့ေတျကုိလညး့ ကၽျနးေတား ေရထဲ ေသေသခ္ာခ္ာ ်မဳပးေအာငးဆုိၿပီ့
ေရာထညးံလိုကးတာဗ္၇ ႏြာေ်မာေတာံ ႏြေ်မာစရာႀကီ့ ေနား ဘီလး ”
ဘီလးက
အခနး့ ထဲ

ဘာမြ ်ပနးမေ်ပာဘူ့ ၇

ဘယးသူမြ

မရြိတုနး့

ေန႓ခငး့ က္ေတာံ

က္ဳပးတုိ႓ႏြစးေယာကး

သေဘၤာသာ့ေတျ

ဂ္ငးမီ အိပးစငးကုိ

အိပးတဲံ

ရြာၾကတယး၈

ေသေသခ္ာခ္ာ ေခ္ာငးႀကိဳေခ္ာငးၾကာ့မက္နး ႏြဵ႓ႏြဵ႓စပးစပး ရြာတာပဲ၇ ဘယးမြာမြ မေတျ႔ဘူ့ ၈
ေနာကးဆဵု့ ေတာံ

ဘီလးဟာ

သူ႓ဝသီအတိုငး့

ပ္စးပ္စးႏြစးႏြစး

ေ်ပာဆုိရငး့

သူ႓နဖူ့ က

ထျကးလာတဲံ ေခၽျ့ ေတျကို လကးနဲ႓သုတးၿပီ့ က္ဳပးကုိ ..
“သူ႓အိပးရာထဲ မရြိတာေတာံ ေသခ္ာတယးကျ၇ ဒီေတာံ ဒီေကာငးေလ့ ကုိယးေပ၍မြာ
ရြာရမယး ”
က္ဳပးတုိ႓ႏြစးေယာကးဟာ ည သူတကာအိပးေမာက္တဲံ အခ္ိနးထိ ေစာငးံၾကတယး၇
ဟုိက ေခါခနဲ၇ ဒီက ေခါခနဲ ေဟာကးၾကၿပီ ..
ေၾသား .. တစးေန႓လဵု့ လညး့ ပငးပနး့ ၾကသကုိ့ ၈ က္ဳပးတုိ႓ဟာ ေမြာငးႀကီ့ မညး့ မညး့
ထဲမြာ

ဂ္ငးမီ

အိပးစငးရြိရာကုိ

ေ်ခအသာဖျနငး့ ၿပီ့

သျာ့ၾကေတာံ

ဘီလးဟာ

စိတးလႈပးရြာ့ လျနးလျနး့ လို႓ တစးကုိယးလဵု့ တုနးေနလိုကးတာ၇ သူ ဟိုစမး့ ဒီစမး့ နဲ႓ လုပးေနတုနး့
မၾကာပါဘူ့ ဗ္ာ၇ ဂ္ငးမီအထကးက အိပးစငးမြာအိပးတဲံ ထမငး့ ခ္ကးဟာ ဟီ့ ဟီ့ ဟာ့ဟာ့နဲ႓
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ေအားရယးရငး့ အိပးရာထဲ ငုတးတုတးထထိုငးတယး၈ က္ဳပးတို႓ ႏြစးေယာကးလညး့ ကပ္ာကယာ
ကုိယးံအိပးစငး ကုိယး်ပနးေ်ပ့ၿပီ့ အိပခ
း ္ငးေယာငး ေဆာငးေနလိုကးၾကရတယး၈
အိပးရာထဲမြာ

ရငးတထိတးထိတးနဲ႓

နာ့စျငးံ

ေနၾကတုနး့

က္ဳပးတုိ႓ဟာ

ထမငး့ ခ္ကးဟာ

ေအားႀကီ့

ဟစးက္ယးနဲ႓ ..
“ဘယးေကာငးလဲကျ၇ ငါံလာ ကလိထို့ ၾကတာ၇ ေဟံ .. က္ကးသေရတဵု့ ေကာငးေတျ၇
သူမ္ာ့ အိပးေကာငး့ ေနတုနး့ .. တယးေလ ငါ..”
အိပးရာက လနး႓ႏို့ လာတဲံ ဝါလးတာဂ္ဳဵ့ က ထမငး့ ခ္ကးကုိ စိတးဆုိ့ မာနးဆုိ့ နဲ႓ ..
“ေဟံေကာငး .. ဆူမေနနဲ႓ သူမ္ာ့တကာေတျ အိပးေနၾကတယး၇ ကုိယးံဟာကုိယး
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ကေယာကးကယကး

အိပးမကးေတျမကးၿပီ့

မငး့ လို

ညစးပတးစုတးပဲံ

ေပေရေနတဲံ

ေကာငးႀကီ့ ကုိ ဘယးသူက တကူ့ တကလာၿပီ့ ကလိထို့ ခ္ငးမြာလဲ ”
ဒီေတာံ ထမငး့ ခ္ကးကလညး့ ်ပနးေအားတယး၈
“ေဟံ ..

အိပမ
း ကးမကးတာ

မဟုတးပါဘူ့ ကျ၇

ကလိထို့ တဲံ

လကးႀကီ့ က

ဝကးေပါငးေလာကး ရြိတယး၈ ငါံတစးကုိယးလဵု့ ရျစိရျစိနဲ႓ ကငး့ ေ်ခမ္ာ့ လမး့ ေလြ္ာကးသလို
ေနတာ၇

ဒီေကာငးံကုိ

မိလိုကးရငးေတာံ

ႏုပးႏုပးစငး့ ၿပီ့

မငး့ တို႓ကုိ

မနကးစာ

ေၾကားေကၽျ့ လိုကးခ္ငးတယး ”
အဲဒ ီညအဖို႓ေတာံ
ရေတာံတယး၈

ဒါေပမဲံ

လူသာ့ေၾကား
ေနာကးတစးေန႓မြာ

မ်ဖစးခ္ငးတာနဲ႓
ဂ္ငးမီကုိ

ဘီလး

လကးေလြ္ာံလိုကး

ေတျ႔တယးဆုိရငးပဲ

ဘီလးက

လကးေမာငး့ ဖမး့ ဆျဲထာ့ၿပီ့ ..
“ဟ.. ဒီေကာငးေလ့ ေန႓ခ္ငး့ ညခ္ငး့ ဝလာလိုကးတာ၇ မြနး့ စမး့.. ဘယးေလာကးမ္ာ့
အသာ့မ္ာ့ေနသလဲ ”
ဆုိၿပီ့
႐ုနး့ ရငး့ ကနးရငး့ နဲ႓
ဘီလးဟာ

ဂ္ငးမီံ

တစးကုိယးလဵု့

ေအားတယး၇

သကးသကးမဲံ

လႊတးလိုကးရတာေပါံ၈

ဒီလိုပဲ

ဒီေတာံ
ကေလ့ကုိ

ေလြ္ာကးစမး့ ေတာံတယး၈
ေဘ့နာ့က
စ

နညး့ အမ္ဳိ့ မ္ဳိ့ နဲ႓

ဂ္ငးမီကလညး့

အေၾကာငး့ မသိတဲံ

ေနတယးထငးၿပီ့
တစးပတးလဵု့ လဵု့

လူေတျက

ဝိုငး့ ဆူၾကေတာံ
ဒီေငျကုိ

က္ဳပးတို႓

ႀကိဳ့စာ့ပမး့ စာ့ ရြာၾကတယး၈ မေတျ႔ဘူ့ ၇ ဂ္ငးမီဟာ ဘီလး ထငးတာထကး ပုိၿပီ့ လ္ငးတဲံ
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ငနဲေလ့ ်ဖစးလိမးံမယး၇ ဒီၾကာ့ထဲ လုပးအာ့လိုတယးဆုိၿပီ့ ေကာငးေလ့ကုိ ထမငး့ ခ္ကးခနး့
ကေနၿပီ့ သေဘၤာဦ့ ပုိငး့ ကုိ အလုပးလုပးဖို႓ ေ်ပာငး့ လိုကးေတာံ က္ဳပးတုိ႓ႏြစးေယာကး သူနဲ႓
သိပးမဆဵုမိၾကဘူ့ ၇

ေကာငးေလ့က

ဘီလး

ရနးကုိ

ေၾကာကးလို႓

ေရြာငးေနတာလညး့

ပါမြာေပါံေလ၈
တစးေန႓မြာေတာံ ေကာငးေလ့ဟာ သေဘၤာဝမး့ ထဲ လြစးခနဲ ဆငး့ သျာ့တာေတျ႔လို႓
ဘီလးနဲ႓ က္ဳပးလညး့ မဆုိငး့ ခဏဘဲ လိုကးသျာ့ၾကတယး၈ ေကာငးေလ့ကုိ အခနး႓သငးံပဲ
စတိုခနး့ ထဲမြာ ေတျ႔တယး၈ ဒီေတာံ ဘီလးက သူ႓ကုိ ေခ္ာငးပိတးၿပီ့ ..
“ကဲ .. ခုတစးခါေတာံ မငး့ ဘယးေ်ပ့မလဲ၇ ေငျေတျ ဘယးမြာရြိသလဲ ေ်ပာရငးေ်ပာ ၇

h ttp :/ / mmteas ho p . com

မေ်ပာရငးေတာံ မငး့ အေသပဲ ”
သို႓ေသား ေကာငးေလ့က ခပးေအ့ေအ့ပဲ ..
“အို.. ေရထဲပစးခ္လိုကးၿပီလို႓ ေ်ပာတာ၇ ခငးဗ္ာ့ကလညး့ တယးေမံတတးတာကုိ့ ”
ဘီလးဟာ

ဘာမေ်ပာ

ညာမေ်ပာနဲ႓

ေကာငးေလ့ကုိ

ခ္ဳိငး့ ကေနမ၇

ေသတၱာတစးခုေပ၍ တျနး့ လြဲလိုကးၿပီ့ သူ႓တစးကုိယးလဵု့ ကုိ ပုိကးစိပးတိုကး ရြာေတာံတယး၈
က္ဳပးတို႓ဟာ သူ႓ဖိနပးေတျပါမက္နး အကုနးခၽျတးရြာတယး၈ သို႓ေသား မေတျ႔ပါဘူ့ ဗ္ာ၈ ဒီေတာံ
ဘီလးက …
“မငး့ က ေတားေတား လူလညးက္ေနတယးေပါံေလ၇ မငး့ မြာ အ်ပစးမရြိဘူ့ ဆုိရငး တုိ႓
ဒီလိုလုပးတာကုိ ဘာေၾကာငးံ မေအားသလဲ ”
“ခငးဗ္ာ့ကပဲ ဘယးသူမြ မေ်ပာနဲ႓ဆုိ၇ ေ်ပာရငး အ်ပစးရမယးဆုိ၇ ေအားဆုိရငးလ ညး့
ေနာကးတစးခါ ခငးဗ္ာ့တို႓ ဒီလိုလုပးရငး က္ယးက္ယးႀကီ့ ကုိ ေအားပါံမယးဗ္ာ ”
“ဒီမြာ ေကာငးေလ့၇ မငး့ ေငျေတျ ဘယးမြာ ဝြကးထာ့တယးဆုိတာ ေ်ပာရငး ငါတို႓
သဵု့ ေယာကးညီတူမြ္တူ ချဲယူမယး၇ တစးေယာကး ေပါငးႏြစးရာစီေပါံ၇ ဘယးသူမြလညး့ မသိဘူ့ ၇
သေဘၤာေပ၍က ကုနး့ ေပ၍အတကးမြာလညး့ တုိ႓ပဲ ခို့ ထုတးသျာ့ေပ့မယး၇ ငါတို႓က မငး့ ထကး
လညးတယးကျ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“သိပါတယးဗ္ာ၇

ေသားတာေဆျ

ကၽျနးေတားကလညး့

ညာေ်ပာေနတာမြ

မဟုတးတာ၇

ေရထဲ

တကယး ပစးခ္လိုကးတာပဲဗ္ ”
“ေအ့ေလ.. မငး့ က ဒီလိုဆုိေတာံလညး့ ငါ ကပၸတိနးကုိ သျာ့ေ်ပာလုိကး႐ဵုေပါံ ”
ဘီလးက စိတးပ္ကးပ္ကးဟနးနဲ႓ ေ်ပာေတာံ ေကာငးေလ့ကလညး့ ဂ႐ုမစိုကးဘူ့ ၈
“ေ်ပာေလ.. ေ်ပာေပါံ၇ ကၽျနးေတား မမႈပါဘူ့”
“ဒီေတာံ

မငး့

ကုနး့ ေပ၍တကးရငး

သကးဆုိငးရာ

အေပါကးဝက

ဆီ့ ရြာမြာပဲ၇

သေဘၤာေပ၍လညး့ ဘယးေတာံမြ ်ပနးတကးရမြာ မဟုတးေတာံဘူ့ ၇ တုိ႓နဲ႓သာ ေဝမြ္ယူရငး
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ေပါငးႏြစးရာစီ ေအ့ေအ့ရၾကမြာပဲ “
ေကာငးေလ့ဟာ

ဘီလးစကာ့ၾကာ့ရေတာံ

ေတျခနဲ

်ဖစးသျာ့တယး၈

စို့ ရိမးေၾကာငးံၾကဟနး သူ႓မ္ကးႏြာမြာ ေပ၍လာတဲံပဵုပဲ၈ ၿပီ့ ေတာံ စိတးေပါကးေပါကးနဲ႓ ဘီလးကုိ
“ငမနး့ ေခါငး့ နီႀကီ့” လို႓ ေခ၍တယး၈ က္ဳပးကိုလညး့ တစးမ္ဳိ့ ေခ၍တယးဗ္၈ ဆုိ့ ဆုိ့ ရျာ့ရျာ့ပဲ၈
ဘာလဲေတာံ

ေမံသျာ့ၿပီ၈

ဘီလးကလညး့

ေကာငးေလ့

ဇေဝဇဝါ ်ဖစးေနမြနး့ သိေတာံ

ဖိေ်ခာကးတယး၈
“စဥး့ စာ့ကျာ စဥး့ စာ့၇ မငး့ ကုနး့ ေပါငးေပ၍က ေက္ားသျာ့တာနဲ႓ ရဲက ဆီ့ ရြာၿပီ့
ဖမး့ မြာပဲ ”
“ဟငး့ .. ေနာကးၿပီ့ ထမငး့ ခ္ကးကုိလညး့ ေခ၍ၿပီ့ ကလိထို့ ဦ့ မြာပဲ ထငးပါရဲ႔ ”
ေကာငးေလ့က

ေဒါသနဲ႓

်ပနးပကးတယး၈

ဒီေတာံ

ဘီလးက

ေကာငးေလ့ရဲ႔

ခ္ဳိေစာငး့ ကုိ လကးသီ့ နဲ႓ ထုလိုကးၿပီ့ ..
“မငး့ ကုိယးေပ၍မြာ
ဆျဲေခ၍သျာ့လိမးံမယး၇

ေငျေတျလညး့

ဒီဟာကုိေတာံ

ေတျ႔ေရာ

မငး့ နညး့ နညး့ မြ

မငး့ ကုိ

ကာ့ခနဲ

ႀကိဳကးမြာ

ေထာငးထဲ

မဟုတးဘူ့ လို႓

ေ်ပာရဲတယး ”
ဂ္ငးမီက သူ႓ႏြာေခါငး့ ကုိ လကးႏြစးဖကးနဲ႓အုပးၿပီ့ ်ပနးေ်ပာတယး၈
“ဘာလို႓ မႀကိဳကးရမြာလဲဗ္ ”
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ငါ

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

ဘီလးက ေကာငးေလ့ကုိ တစးခ္ကးၾကညးံၿပီ့ ၇ ေလြကာ့ဆီ ေလြ္ာကးသျာ့ရငး့ ..
“မငး့ ကုိ ငါ ေနာကးထပး စကာ့မေ်ပာေတာံဘူ့ ၇ ကပၸတိနးနဲ႓ပဲ ေ်ပာေတာံမယး ”
ဆုိၿပီ့ ေလြကာ့ကုိ တစးထစးခ္ငး့ ်ဖညး့ ်ဖညး့ တကးသျာ့ေတာံ ကုနး့ ပတးေပ၍
ေရာကးခါနီ့ မြာ

ေကာငးေလ့က

လြမး့ ေခ၍တယး၈

ဘီလးက

ေနာကးက

စိတးဆဵု့ ်ဖတးၿပီ့ ဟနးနဲ႓

မၾကာ့ခ္ငးဟနးေဆာငးၿပီ့

အေ်ပ့အလႊာ့

လုိကးသျာ့တယး၈

ေအာကး်ပနးဆငး့ လာၾကတယး၈

ဘီလးကုိ

ကမနး့ ကတနး့

ဆကးသျာ့ေတာံ
မၾကာခငးမြာဘဲ

အခနး့ ထဲ ်ပနးေရာကးေတာံ

ေကာငးေ လ့က
ႏြစးေယာကးစလဵု့

ဘီလးက

ေကာငးေလ့ကုိ

မၾကညးံဘဲ ေခါငး့ ကုိ ေမာံထာ့ရငး့ ..
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“မငး့ က ငါံကုိ စကာ့ေ်ပာခ္ငးလို႓လာ့ ”
ေကာငးေလ့က သူ႓လကးေခ္ာငး့ ေလ့ေတျ ပတၱာယြကး လိမးရငး့ ..
“ဟုတးတယး၇ ခငးဗ္ာ့ ပါ့စပးပုပးႀကီ့ က ႏႈတးလဵုမယး ဆုိရငးေတာံ ကၽျနးေတားတို႓
ရြယးယာနဲ႓ ေဝယူမယး ”
“ဟုိ .. ဟု.ိ . မငး့ ေ်ပာေတာံ ေရထဲပစးခ္လိုကးၿပီဆုိ ”
ဂ္ငးမီက ရြကးကုိ့ ရြကးကနး့ ၿပဵဳ့ရငး့ ..
“ပစးခ္လိုကးၿပီ ေအာကးေမံတာ၇ ေနာကးမြ ေမံၿပီ့ ေဘာငး့ ဘီအိတးထဲ ပါလာတာ
ေတျ႔ရတယး ”
“ဒီလိုဆုိ ခု ဘယးမြာ လဲ ”
“ဘယးမြာလဲဆုိတာ

ေ်ပာလညး့

အလကာ့ေနမြာပဲ၇

ခငးဗ္ာ့

သျာ့ယူႏိုငးမြာ

မဟုတးဘူ့ ၇ ကၽျနးေတား အဝြကး လျနးသျာ့တယးဗ္ာ ”
“ဘယးမြာဆုိတာသာ

ေ်ပာစမး့ ပါ၇

ငါ

ရေအာငးယူၿပီ့

သိမး့ ထာ့ေပ့မယး၇

မငး့ ဆီမြာဆုိရငး စိတးခ္ရမြာ မဟုတးဘူ့ ”
“ေဟာ.. ခငးဗ္ာ့ကုိေရာ ကၽျနးေတားက စိတးခ္ရမြာလာ့ ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
“ကဲ ..

ရြညးမေနနဲ႓

ေရာကးရငးေရာကး၇

အို..

ေသားတာေဆျ

ေကာငးေလ့၇
အနညး့ ဆဵု့

တစးမိနစးအတျငး့ မြာ

ငါံရြယးယာ

ေငျ

ငါံလကးထဲ

ေပါငးႏြစးရာေတာံ

ငါံလကးထဲ

ေရာကးမြ်ဖစးမယး၇ ဒီလိုမြ မဟုတးရငးေတာံ ကပၸတိနးဆီ သျာ့မယးကျာ ၾကာတယး ”
ဒီေတာံ ေကာငးေလ့က စိတး႐ႈပးစျာနဲ႓ ေ်ခေထာကးကုိ ေဆာငးံလိုကးၿပီ့ …
“ခငးဗ္ာ့ႀကီ့ ကလညး့

နာ့ေဝ့လိုကးတာဗ္ာ၇

ေငျ

ကၽျနးေတားံလကးထဲမြာ

မရြိေတာံဘူ့ ဆုိေန၇ ဒီဟာလညး့ ခငးဗ္ာ့အ်ပစးပဲ၇ ခငးဗ္ာ့က ကၽျနးေတာံးကုိ အတငး့ အက္ပး
လုပးေနေတာံ ကၽျနးေတား ေၾကာကးေၾကာကးနဲ႓ လဵုၿခဵဳမယးံေနရာထငးတဲံ ေနရာ သျာ့ဝြကး
ထာ့လိုကးတယး ”
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“ဘယးမြာ ဝြကးထာ့သလဲ ”
“သေဘၤာ ဒုတိယအရာရြိရဲ႔ ေမျ႔ရာထဲမြာဗ္၇ ကၽျနးေတား သူ႓အခနး့ ကုိ သနး႓ရြငး့ ေရ့
လုပးေနတုနး့ က

ေမျ႔ရာေစာငး့ ကေလ့မြာ

ၿပဲေနတာေတျ႔လို႓

အႀကဵရၿပီ့ ၇

ေငျေတျကုိ

အေပါကးထဲ ထို့ သျငး့ ၿပီ့ အတျငး့ ေရာကးေအာငး တုတးေခ္ာငး့ နဲ႓ ထို့ သိပးထညးံလိုကးတယး ”
ဘီလးက သူ႓ေခါငး့ ကုိ တ်ဗငး့ ်ဗငး့ ကုပးရငး့ ..
“အဲကျ .. ဒီလိုဆုိရငး မငး့ ဘယးံႏြယးလုပး ်ပနးထုတးမလဲ ”
“ခကးတာက
ထမငး့ ခ္ကးဖိုထဲ

်ပနးေရာကးေနေတာံ

်ပနးေရာကးရငးေတာံ
အဲဒ ီေမျ႔ရာကုိ

ကၽျနးေတားလညး့

အဲဒ ီအခနး့ ထဲ

ကၽျနးေတားတို႓

ရေအာငး

ကၽျနးေတားံအလစးမြာ

အရာရြိအခနး့ ထဲမြာ

သုတးႏိုငးရငး

ဝငးလို႓

သဵု့ ေယာကးထဲက
သုတးမြပဲ၇

အလုပးမလုပးရ်ပနးဘူ့ ဗ္၇
မရေတာံဘူ့ ၇

တစးေယာကးေယာကးက

တစးခုေတာံ

ေထျလီကာလီေတာံ

လုပးမယး

ထမငး့ ခ္ကးက

ေလြကာ့က

မႀကဵနဲ႓၇

လနးဒ နး

ရြိတယးေနား
ဒီလိုဆုိရငး

ဘီလး၇

ကၽျနးေတား

ကိုယးတုိငး ေဖားမြာပဲ ”
ဒီအခ္ိနးမြာပဲ

ဆငး့ လာတာ

ေတျ႔ရေတာံ

က္ဳပးတုိ႓လညး့ ဒီံ်ပငးစကာ့ေတျ ရယးရႊနး့ ပတးရႊနး့ ေ်ပာၿပီ့ လူစုချဲလိုကးၾကတယး၈ ဘီလးဟာ
ေငျေတျ ေရထဲ ေရာကးမသျာ့ဘူ့ ဆုိတာ သိရလို႓ ဝမး့ သာအာ့ရ တႂကျႂကျ ်ဖစးေနတယး၈
သို႓ေသား

ဒုတိယအရာရြိ

အခနး့ ထဲက

ေမျ႔ရာကုိ

ဘယးလိုလုပး

ထုတးရမလဲဆုိတာ

အႀကဵမရလို႓ စိတးလညး့ အိုကးေနတယး၈ အရာရြိကျာတာက ကုနး့ ပတးေပ၍မြာ ရြိေနတယး၈
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ေသားတာေဆျ

ပဲံခနး့ ကေန ၾကညးံရငး အာ့လဵု့ ်မငးရတာမို႓ က္ဳပးတုိ႓ အလစးဝငးဖို႓ရာကလညး့ မ်ဖစးႏိုငးဘူ့ ၇
ကဵၾကမၼာထတာကလညး့

ေတားေတား

အဵံၾသဖို႓

ေကာငး့ တယးဗ္၇

ဒုတိယအရာရြိဟာ

ပိနးပိနးေသ့ေသ့၇ ပုပုညကးညကးကေလ့နဲ႓ ဘယးေတာံမြ ေငျေၾက့ ေခ္ာငးေခ္ာငးလညးလညး
မရြိဘူ့ ၈ အၿမဲတမး့
ရတဲလခေလ့

ဘိုငးက္ေနတာပဲ၈

အိမးေထာငးစုကလညး့

အိမးအကုနးပုိ ရ
႓ သလို ်ဖစးေနရြာတယး၈

ႀကီ့ တယးေလ၈

ဒီေတာံ

ခုေတာံ ခမ္ာမြာ ေပါငး (၃ွွ)

ႀကီ့ မ္ာ့ေတာငး ထညးံထာ့တဲံ ေမျ႔ရာေပ၍မြာ ညစဥး အိပးေနတာေတာငး မသိရြာဘူ့ ၈ သိမ္ာ့
သျာ့ရငးေတာံဆုိတာ

ေတျ့ မိတုိငး့

က္ဳပးတို႓မြာ

ေခါငး့ နာ့ပနး့

ႀကီ့ မိၾကတယး၈

ဒါကုိ

စကာ့စပးမိတုိငး့ ဘီလးနဲ႓ ဂ္ငးမီယာလညး့ သူ႓ေၾကာငးံ ငါံေၾကာငးံနဲ႓ အၿမဲတစးက္ကးက္ကး
စကာ့မ္ာ့ေနၾကတယး၇ တစးေန႓ေတာံ ေကာငးေလ့က ေ်ပာတယး၈
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“ကၽျနးေတား အႀကဵတစးခု ရတယး၇ ဘီလးက ပဲံကုိငးေနတုနး့ ေနပူမိလို႓ မူ့ တယး
မူ့ တယးဆုိၿပီ့ ပဲံစငးထကးက ဆငး့ လာ၇ ေလြကာ့ေပ၍က

ဒလိမးံေခါကးေကျက္၇ ဒီေတာံ

ကၽျနးေတားက သူ႓ကုိ ်ပဳစုဖို႓ အနီ့ ဆဵု့ ်ဖစးတဲံ ဒုတိယအရာရြိ အခနး့ ထဲ တျဲေခ၍သျာ့မယးေလ ”
“ေဟ့ .. ဒီဟာမဆုိ့ ဘူ့ ၇ ေကာငး့ တယး ေကာငး့ တယး ”
က္ဳပးက ဝမး့ သာအာ့ရ ေ်ပာမိေတာံ ဘီလးက က္ဳပးကုိ စာ့မတတး ဝါ့မတတး
ၾကညးံၿပီ့ ..
“ေကာငး့ ရငး မငး့ လုပးပါလာ့ကျ ”
“ခငးဗ္ာ့လုပးေတာံ ပုိေကာငး့ တာေပါံဗ္၇ ခငးဗ္ာ့တို႓ႏြစးေယာကးထဲက
ေလြကာ့ကက္က္

ကၽျနးေတားံအဖို႓ေတာံ

အတူတူပါပဲ၇

ဒီလိုမြ

ဘယးသူပဲ

မဟုတးရငးလညး့

ေခါငး့ ပနး့ လြနးဗ္ာ”
ဂ္ငးမီက အာ့တကးသေရာ ေ်ပာေတာံ ဘီလးက ေဒါသထျကးလာၿပီ့ ..
“သျာ့စမး့ လူသတးသမာ့ေလ့၇ ေတားၾကာ ငါ တစးခုခု လုပးမိလိမးံမယး ”
လို႓ ႀကိမး့ မာနးၿပီ့ ..
“မငး့ တို႓ဆီက ဘာအႀကဵမြ မလိုဘူ့ ၇ ငါံမြာ ကုိယးပုိငးဉာဏး ရြတ
ိ ယး ”
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ဒီလိုႏြငးံ က္ဳပးတုိ႓ဟာ
ဝငးလာၿပီ့

တစးညမြာ

ေသားတာေဆျ

အဂၤလနးနဲ႓ ်ပငးသစး်ပညးၾကာ့က

ဒုတိယအရာရြိဟာ

ပဲံစငးေပ၍မြာ

ဒိုဗာေရလကးၾကာ့ထဲ

တာဝနးက္ေနတုနး့

ဘီလးက

အနီ့ ကပးသျာ့ၿပီ့ ေညာငးနာနာအသဵနဲ႓ ..
“ဆရာ.. ဒီခရီ့ ဟာ ကၽျနးေတားံအတျကး ေနာကးဆဵု့ ပတး ..”
လို႓

စကာ့စတယး၇

ဒုတိယအရာရြိကလညး့

စကာ့မ္ာ့မ္ာ့

ေ်ပာတဲံလူ

မဟုတးေတာံ ဘီလးကုိ ဆတးခနဲ တစးခ္ကးလြမး့ ၾကညးံၿပီ့ ..
“အုိ .. ဟုတးလာ့ ”
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ဒီဟာပဲ ေ်ပာတယး၈ ဒီေတာံ ဘီလးက မခို႓တ႐ို႓နဲ႓ လကးကေလ့ႏြစးဖကး ယြကးၿပီ့ ..
“ဟုတးပါတယးခငးဗ္ာ၇

ဒီဟာေၾကာငးံ

ဆရာံဆီမြာ

ကၽျနးေတားံ

အသနာ့ခဵခ္ငး

တာေလ့ တစးခုရြိလို႓ပါ”
ဒုတိယအရာရြိက

ေခ္ာငး့ ေ်ခာကးတစးခ္ကး

ဟနး႓ၿပီ့

ေ်ခတစးလြမး့

ႏြစးလြမး့

ေရႊ႔သျာ့တယး၈ ဒီေတာံ ဘီလးကလညး့ အာ့မနာပါ့မနာ ေရႊ႔လိုကးရငး့ ..
“ကၽျနးေတား လုိကးခဲံတဲံ သေဘၤာေတျထဲမြာ ဒီသေဘၤာဟာ အေပ္ားဆဵု့ ပါပဲခငးဗ္ာ၇
ဒီဟာလညး့

ဆရာံကုိ

သေဘာေကာငး့ တဲံ

စိတးသေဘာထာ့

မျနး်မတးတဲံ

လူလကးေအာကးမြာ အလုပးလုပးရလို ႓ပါပဲ၇ ကၽျနးေတား တစးေယာကးတညး့ တငး မဟုတးပါဘူ့
သေဘၤာသာ့ အာ့လဵု့ ကလညး့ ဒီလိုပဲ ယူဆၾကပါတယး၇ ဆရာံကုိ အာ့လဵု့ က ခ္စးေၾကာကး
႐ိုေသၾကပါတယး ဆရာ”
ဒုတိယအရာရြိက

ေခ္ာငး့ တစးခ္ကး

ဟနး႓်ပနးတယး၈

သိ႓ုေသား

သူ

သေဘာက္သျာ့မြနး့ ဘီလးက အကဲဖမး့ လိုကးႏိုငးတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ဘီလးက ..
“ဒီဟာေၾကာငံး

ကၽျနးေတား

စဥး့ စာ့မိတယး

ဆရာ၇

ကၽျနးေတား

ေနာကးထပး

သေဘၤာမလိုကးေတာံဘူ့ လို႓ ဆဵု့ ်ဖတးလိုကးကတညး့ က ကၽျနးေတား ခ္စးတဲံခငးတဲံ ဆရာရဲ႔
ပစၥညး့ တစးခုခုကုိ
သငးံသလဲလို႓

ေတျ့ လိုကးေတာံ

မေနႏိုငးၾကပါဘူ့ ၇
Typing - ပဵု႓ပဵု႓

အမြတးတရ
ဒီေတာံ

သိမး့ ဆညး့ ထာ့ဖို႓ပါပဲ၇
ကၽျနးေတားတုိ႓
ဆရာ

အခု

ဘယးလိုပစၥညး့ ကုိ

လူသာ့ေတျဟာ
ခငး့ အိပးေနတဲံ

ညဆိုရငး

သိမး့ ဆညး့
မအိပးဘဲ

ေမျ႔ရာကေလ့ကုိသာ
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့
ရလိုကးမယးဆုိရငး

ညအိပးတိုငး့

ေသားတာေဆျ

ကုိယးခ္စးတဲံဆရာရဲ႔

ရငးချငးထဲမြာ

ဝငးအိပးေနရတယး

ထငးၿပီ့ ဆရာံကုိလညး့ အၿမဲ သတိရေနမိမြာပါ၈ ဆရာံေမျ႔ရာေလ့သာ ကၽျနးေတားံေပ့ ..”
“က္ဳပးရဲ႔ ဘာ..”
“ဆရာံေမျ႔ရာေလ့ပါ

ဆရာရယး၇

ဆရာလညး့

ဒီေမျ႔ရာေလ့ကိ

်ဖစးေလေတာံ ကၽျနးေတား အလကာ့မေတာငး့ ပါဘူ့ ၇ ေရာငး့ ပါ

ဝယးရတာ

ဆရာရယး၇ ကၽျနးေတား

တစးေပါငးေပ့ပါံမယး ”
ဒီေတာံ ဒုတိယအရာရြိက ေခါငး့ ခါၿပီ့ ..
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“ဝမး့ နညး့ ပါတယး

ဘီလး၇

ဒီေလာကးနဲ႓ေတာံ

ေတားေတား ေပ့ရတယး၇ ဘယးေလာကးဆုိတာေတာငး

မရဘူ့ ကျ၇

ငါဝယးထာ့တာ

ေမံေနၿပီ၇ ေမျ႔ရာက အေကာငး့

စာ့ကျ ”
ဘီလးက ဒုတိယအရာရြိအေၾကာငး့ စငး့ စငး့ သိၿပီ့ သာ့၈ ဒီလူက အိတးေထာငးထဲ
တစးသြ္ီလငးေတာငး

ရြိမယးံလူစာ့

မဟုတးဘူ့ ၈

ဂ္ငးမီေ်ပာေတာံ

ဒီေမျ႔ရာဟာ

ဆယးံရြစးပဲနိေလာကးပဲ တနးသတဲံ၈ သုိ႓ေသား ဘီလးက ဒီဟာေတျ အထျနး႓တကးမေနဘဲ ..
“ဆရာေ်ပာတာ
ဆရာံကုိ

ဟုတးမြာပါ၇

ၾကညးညိဳလျနး့ လို႓သာ

သို႓ေသား

ကၽျနးေတားံမြာလညး့

အသကးေအာငးံၿပီ့

ဝယးရတာပါ၇

မရြိဆငး့ ရဲသာ့ပါ၇

တစးေပါငးနဲ႓

မရရငး

ႏြစးေပါငးေပ့ပါံမယး ဆရာရယး ”
ဒုတိယအရာရြိ

အငးတငးတငး

လုပးေနေသ့တယး၈

ဘီလးကလညး့

ဒီထကး

ပုိေပ့မယး မေ်ပာေတာံမြ ..
“က္ဳပးကလညး့ ကုိယးအိပးေနက္ ေမျ႔ရာမြ၇ ဒီံ်ပငး ေ်ပာငး့ မအိပးတတးဘူ့ ၇ သို႓ေသား
ကုိယးံကုိ ေလ့စာ့တဲံ တပညးံအတျကး ေက့္ဇူ့ ်ပဳခ္ငးလို႓သာ၇ ကဲ .. ဘီလး ဒီေမျ႔ရာကုိ
လနးဒ နးဆိပးကမး့ တကးေတာံမြယူ၇ ဒီလိုဆုိရငး ်ဖစးတယးမဟုတးလာ့ ”
ဘီလး ေဆျ႔ေဆျ႔ခုနးမတတး ဝမး့ သာသျာ့ၿပီ့ ကမနး့ ကတနး့ ..
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သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“်ဖစးပါတယးဆရာ.. ်ဖစးပါတယး၇ အမယးေလ့ .. ေက့္ဇူ့ တငးလိုကးတာ ဆရာရယး၈
ကၽျနးေတား ေသသညးအထိ

သိမး့ ထာ့မြာပါ၇

အဲေလ.. ေကာငး့ ေကာငး့

ခငး့ အိပးမြာပါ၇

ေငျႏြစးေပါငးကုိလညး့ ဆိပးကမး့ ေရာကးလို႓ လခ ရြငး့ ၿပီ့ တာနဲ႓ ခ္ကးခ္ငး့ ေပ့ပါံမယးဆရာ ”
“အဲ .. တစးခုေတာံ ရြိတယးေနား ဘီလး၇ ဒီအေၾကာငး့ ကုိ ဘယးသူမြေတာံ မေ်ပာနဲ႓၇
ေတားၾကာ ဟုိလူက ဒီပစၥညး့ ေတာငး့ ၇ ဒီလူက ဟုိပစၥညး့ ေတာငး့ နဲ႓ စာရငး့ ႐ႈပးေနဦ့ မယး”
“စိတးခ္ပါဆရာ၇ ကၽျနးေတား တစးချနး့ ဆို တစးချနး့ မြ မဟပါဘူ့ ”
တကယးဆုိေတာံ
ကပၸတိနး

သိသျာ့မြာ
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လုပးမယးံလူပါ၈
ဘီလးက

ဒီလို

ငယးသာ့ေတျနဲ႓

စို့ လို႓ပါ၈

သူ႓လိုလူစာ့က

ဘာပဲ်ဖစး်ဖစးေလ

ေ်ပာတုနး့ ကမ္ာ့ေလ

ပစၥညး့ ေရာငး့ ဝယး
ပုိကးဆဵသာ

က္ဳပးတုိ႓အႀကဵ

ရမယးဆုိရငး

ေအာငးၿပီပဲ၈

သူဝမး့ သာလျနး့ လို႓

လုပးေနတာကုိ
ဘာမဆုိ

ေမျ႔ရာရၿပီ်ဖစးေၾကာငး့

မ္ကးရညးေတာငး

က္မတတးပါပဲ၈

ေနာကးၿပီ့ က္ဳပးကုိ တုိ့ တို့ လညး့ မြာေသ့တယး၈
“ေမျ႔ရာကုိ ငါံပုိကးဆဵနဲ႓ ဝယးတာေနား၇ ဟုိေကာငးေလ့နဲ႓ ဘာမြ မဆိုငးေတာံဘူ့ ၇
သို႓ေသား

မငး့ ကေတာံ

ငါံအခ္စးဆဵု့

သူငယးခ္ငး့

်ဖစးလို႓

တစးေယာကး

ထကးဝကး

ရြယးယာေပ့မယး၇ ဒီေတာံ .. ဟုိႏြစးေပါငး ကပၸတိနးကုိ ေပ့ရတဲံ ရငး့ ႏြီ့ ေငျက မငး့ ငါံကုိ
တစးေပါငး ်ပနးေပ့ေနား ” တဲံ၈
ဒီလို

စညး့ ဝါ့႐ိုကးၿပီ့ တဲံအခါမြာ

က္ဳပးတုိ႓က

ဣေႁႏၵမပ္ကး

ေနေသားလညး့

ေကာငးေလ့ကေတာံ က္ဳပးတုိ႓ကုိ ေၾကာငးက ႂကျကးကုိ ေခ္ာငး့ သလို ေခ္ာငး့ ေနတာဗ္၈
တစးခ္ကးမြ အလစးမေပ့ဘူ့ ၈ က္ဳပးတို႓ သေဘၤာဟာ ေရလကးၾကာ့ကုိ ေလ့ရကးတိုငးတုိငး
ေရဆနးေလဆနး

တကးခဲံရတယး၈

ဒီဟာေတာငး

လမး့ ခုလတးမြာ

ဆျဲသေဘၤာတစးစီ့ က

ကူဆျဲရေသ့ဗ္၈
က္ဳပးတို႓မြာေတာံ

ကမး့ နဲ႓

နီ့ လာေလေလ

ရငးထဲ

တထိတးထိတးေနေလေပါံ၈

ဂ္ငးမီကုိ „သငး့ ‟ ေဝစု မေပ့ရေအာငး ဘယးလို လျတးေအာငး ေရြာငးရပါံမလဲ၈ အႀကဵက မရနဲ႓၈
ဘီလးက သူ႓အႀကဵတစးခုကုိေတာံ ေ်ပာ်ပပါတယး၈ ဆိပးကမး့ ေရာကးရငး က္ဳပးက ဂ္ငးမီကုိ
ေခ၍ထုတးသျာ့၈ သူက ေနာကးက လိုကးခဲံမယးေပါံ၈ ၿပီ့ .. က္ဳပးက ဂ္ငးမီကုိ တစးေနရာရာမြာ
မ္ကး်ခညး ်ဖတးပစးခဲံတဲံ၈ သို႓ေသား က္ဳပးက ဘာရမလဲ၈ က္ဳပးက ်ပနးေ်ပာလိုကးတယး၈
က္ဳပးေဝစု လကးထဲ မေရာကးမခ္ငး့ ဘယးသူ႓ကုိမြ မ္ကး်ခညး မ်ဖတးႏိုငးဘူ့ လို႓ ဂ္ငးမီကလညး့
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အႏဵုအအမြ

မဟုတးတာ၈

ဘီလးအနာ့

ေသားတာေဆျ
တစးခ္ိနးလဵု့ ကပးၿပီ့

ေမျ႔ရာကုိ

ရေအာငးယူမလဲ စို့ ရိမးရြာလို႓ ငိုေတာံမလို ရယးေတာံမလို ်ဖစးေနရြာတာ၈

ဘယးလုိ
ဒီံ်ပငးလူေတျ

သိသျာ့မြာစို့ လို႓ တို့ တို့ ႀကိတးပိတးမာနးေနရတာကလညး့ အလုပးတစးခုပဲ၈
ဒီလိုနဲ႓

က္ဳပးတုိ႓သေဘၤာ

ဆိပးကမး့ ကပး၇

သေဘၤာေက္ာကးခ္ၿပီ့ တဲံ

အခါမြာ

က္ဳပးတို႓ဟာ ေအာကးထပးဆငး့ ၿပီ့ ကုနး့ ေပ၍တကးၾကဖုိ႓ အဝတးအစာ့ လဲၾကတယး၈ က္ဳပးတို႓
လုပးသမြ္ကုိ ဂ္ငးမီကလညး့ အစဥးတစိုကး လုိကးၾကညးံေနတာပဲ၈
ေနာကးဆဵု့ ေတာံ မေအာငးံႏိုငးဘဲ ဘီလးကုိ ေမ့ေတာံတယး၈
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“ဘယးံႏြယးလဲ ဘီလး၇ ဘယးလိုလုပးမလဲ ”
“ေနပါဦ့ ကျ၇

မငး့ ကလညး့

အာ့လဵု့ သျာ့ၾကေတာံမြ

ဒီံ်ပငးလူေတျ

တုိ႓ၾကညံးလုပးၾကတာေပါံ၇

ကမး့ ေပ၍တကးေအာငးပဲ

ေစာငးံပါဦ့ ၇

ကဲ..

သျာ့ထုတး

လာ၇

တုိ႓လခ

ၾကရေအာငး ”
လခထုတးေတာံ

က္ဳပးတို႓

အလ္ငးရၾကတယး၈

ဒီေတာံ

ေစာငးံေနတဲံ

ဒုတိယအရာရြိက က္ဳပးတုိ႓ကုိ မ္ကးရိပး်ပၿပီ့ သူ႓အခနး့ ထဲ ေခ၍သျာ့၈ ေရာကးေတာံ ဘီလးက
ေငျႏြစးေပါငး

ေပ့လိုကးတဲံအခါမြာ

သူက

ရျကးဖ္ငးနဲ႓

အသငးံလိပးထာ့တဲံ

ေမျ႔ရာကုိ

ဘီလးလကးထဲ အပးတယး၈ ဒီေမျ႔ရာလိပး လြမး့ ယူတဲံ ဘီလးရဲ႔ လကးမ္ာ့ဟာ တုနးေတာငးပဲ
ေနသလာ့လို႓ဗ္ာ၈

ၿပီ့ ေတာံ

က္ဳပးတုိ႓ဟာ

ဂ္ငးမီ

တကးမလာခငး

ကမး့ ေပ၍အေရာကး

ေ်ပ့မယးလို႓ စိတးကူ့ ထာ့ၾကတာ၈ သူ႓ကုိ တကယးၾကညးညိဳလို႓ ထငးေနတဲံ ဒုတိယအရာရြိရဲ႔
စကာ့ရြညးမႈက သူ႓ေမျ႔ရာလိပးကုိ ဘီလးလကးထဲ ကမး့ ေပ့ၿပီ့ တဲံေနာကး အလျနး ေက္နပးတဲံ
မ္ကးႏြာႀကီ့ နဲ႓ ..
“ကဲ .. ငါံတပညးံႀကီ့ လိုအငးဆႏၵ ်ပညးံဝၿပီ မဟုတးလာ့ ”
ဘီလးက ခပးသျကးသျကးပဲ ်မနး်မနးၿပီ့ ပါေစေတာံလို႓ ..
“ဟုတးကဲံ ခငးဗ္ာ၇ ဟုတးကဲံ ”
သို႓ေသား ဒုတိယအရာရြိက မၿပီ့ ေသ့ဘူ့ ၈ ဘီလး ပခဵု့ ေပ၍ လကးတငးတဲံၿပီ့ ..
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“ဒီလို

ဆရာသမာ့ကုိ

ေသားတာေဆျ

ခ္စးၾကညးတဲံလူဟာ

တစးသကးတာမြာ

မဆငး့ ရဲတတး

ဘူ့ ကျယးံ ”
“ဟုတးကဲံခငးဗ္ ”
ဘီလးံအသဵ

တိုဆတးဆတး၇

သူစ
႓ ိတးထဲရြိတာ

အကုနးေ်ပာလိုကးရငးေတာံ

(ဒီေမျ႔ရာထဲက ေပါငး ၃ွွ အကုနးရၿပီ့ ရငး့ ႏြီ့ စာ့လိုကးရရငး်ဖငးံ ဘယးဆငး့ ရဲေတာံမြာလဲ )
ေပါံ၈
“ဒီေမျ႔ရာလိပးကုိ

ဆရာသမာ့က

အလကာ့

မေပ့လိုကးဘူ့ ၇

ေငျႏြစးေပါငး

h ttp :/ / mmteas ho p . com

ယူလိုကးရတာက ဘာေၾကာငးံလဲဆုိတာ သိလာ့”
ဘီလးက ဘာေ်ပာရမြနး့ မသိ၇ ေတျေနတုနး့ သူကပဲ ဆကးလကး၊ ..
“ဆရာံတပညးံဟာ ဆရာံကုိ ဘယးေလာကးခ္စး ၾကညးညိဳသလဲ သိခ္ငးလို႓ကျယးံ၇
နာ့လညးပလာ့ ”
“ဟုတးကဲံ .. နာ့လညးပါၿပီ ”
ဘီလးက

ၿပီ့ လျယးေစေၾကာငး့

ေ်ပာလိုကးေသားလညး့

ကုိယးေတား်မတးက

စကာ့မဆဵု့ ေသ့၈ က္ဳပးဘကး လြညးံလာၿပီ့ ..
“မငး့ ေကာ ဆရာံဆီက ဘာပစၥညး့ မ္ာ့ အမြတးတရ ယူခ္ငးသလဲ ”
အဲ .. ခကးခ္ညးံ၈
က္ဳပးက ဘာ်ပနးေ်ပာရမြနး့ မသိ ်ဖစးေနစဥး ဘီလးက ..
“ေၾသား ..

ဆရာ

သူက

ဒီသေဘၤာက

ဆငး့ မြာ

မဟုတးေသ့ဘူ့

ဆရာံ

လကးေအာကးမြာပဲ ရြိေနဦ့ မြာပဲ ”
“ေၾသား .. ဟုတးလာ့၇

ဒီဟာထကး

ဘီလး မငး့ ကေတာံ ဒီသေဘၤာကဆငး့ ၿပီ့

ဘယးသျာ့ ဘာလုပးမယး စိတးကူ့ ရြိေနလို႓လဲ ”
ဘီလးခမ္ာ ေခတၱ ေယာငးအအ ်ဖစးေနၿပီ့ မြ ..
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“ကၽျနးေတားံ

ဘို့ ဘျာ့ဘကး

ေသားတာေဆျ
ေငျအေမျေလ့

ရစရာရြိလို႓

ဒီဟာနဲ႓

ရငး့ ႏြီ့ ေရာငး့ ဝယးစာ့မယး စိတးကူ့ တယး ဆရာ”
“ေအ့.. ေအ့ .. ငါံတပညးံႀကီ့ ႀကဵတိုငး့ ေအာငးလို႓ ေဆာငးတိုငး့ ေ်မာကးပါေစကျယး၇
ဘုနး့ ႀကီ့ လို႓ သကးရြညးပါေစကျယး ”
ဒီလို ေကာငး့ ခ္ီ့ ေပ့ေနစဥးမြာပဲ ဂ္ငးမီ အေပ၍ထပး ေရာကးလာခဲံၿပီ့ ဂ္ငးမီဟာ ဘီလး
လကးေမာငး့ ကုိ တငး့ တငး့ ဖကးထာ့ေတာံတယး၈ ပါ့စပးကလညး့ တဖ္စးေတာကးေတာကး
နဲ.႓ .
“က္ဳပးကုိ

အသိမေပ့ဘူ့ ၇

ခငးဗ္ာ့တို႓ဟာ

ေၾကာငးစာ့ချကးထဲက

ႏို႓ကုိေတာငး
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ခို့ ေသာကးမယးံ လူစာ့ေတျပဲ၇ ဘယးရမလဲဗ္ာ၇ ကၽျနးေတားံရြယးယာ မရမခ္ငး့ ဒီသေဘၤာက
မချာဘူ့ ”
“မဟုတးတာကျာ ၇ မငး့ ကုိ မေ်ပာတာက ငါက ေစတနာနဲ႓ မငး့ ကုိ ်ဖဳနး့ ခနဲ ဒိုငး့ ခနဲ
ဝမး့ သာသျာ့ေစခ္ငးလို႓ပါ ”
ဘီလးက မခ္ိၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ရငး့ ်ပနးေ်ပာေပမယးံ ဂ္ငးမီက ..
“ခငးဗ္ာ့ ေစတနာေတျ မလိုပါဘူ့ ဗ္ာ၇ လူငယး်ဖစးတဲံ ကၽျနးေတားကပဲ ခငးဗ္ာ့တို႓ကုိ
သစၥာမေဖာကးရဘူ့ ၇ ခငးဗ္ာ့တို႓ လူႀကီ့ ေတျ လုပးေနၿပီ့ မရြကးၾကဘူ့ လာ့၇ ကဲ.. ဒါေတျ
ထာ့ပါေတာံ၇ ေမျ႔ရာလိပးကုိ ဘယးမြာ ဖျငးံမလဲ ”
“တို႓အခနး့ ထဲ သျာ့ဖျငံးၾကတာေပါံကျာ၇
ေတားၾကာ

ရဲက လြမး့ ်မငးလို႓ သကၤာမကငး့

လူ်မငးကျငး့ မြာ လုပးလို႓ ဘယး်ဖစးမလဲ၇
်ဖစးေနဦ့ မယး၇

ကဲ .. ကျာ၇

ဂ္ငးမီ လာ

ေအာကးဆငး့ ၾကမယး ”
“ေတားၿပီဗ္ာ ..

ကၽျနးေတား

ေအာကးမ လိုကးေတာံဘူ့ ၇

ဒီေလြကာ့ထိပးကပဲ

ေစာငးံေနေတာံမယး၇ ေတားၾကာ ေငျေတျ်မငးၿပီ့ ခငးဗ္ာ့တို႓ ေလာဘထျကးၿပီ့ ကၽျနးေတာံကုိ
ရနးရြာမယးဆုိရငး ေအာကးထပးသေဘၤာ ဝမး့ ထဲမြာ ခုအခ္ိနး ကၽျနးေတားံကို ကယးဆယးမယးံ
လူ ရြိမြာ မဟုတးဘူ့ ၇ ေငျရရငးသာ ကၽျနးေတားံရြယးယာကုိ ကၽျနးေတားံဆီ ပစးေပ့လိုကး၇
ၿပီ့ ေတာံ ကၽျနးေတားံအလ္ငး ခငးဗ္ာ့တို႓က ကမး့ ေပ၍တကးၾက ဟုတးလာ့ ”
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ေသားတာေဆျ

“ဒါကေတာံ မငး့ သေဘာေပါံ ”
ေ်ပာဆုိၿပီ့

ဘီလးနဲ႓က္ဳပးဟာ ေအာကးထပးကုိ

ဒီဟာေတာငး အခနး့ ထဲမြာ ႐ိႈ့ မ္ာ့တဲံ သေဘၤာသာ့
ငနဲက

သေဘၤာအဆငး့ မြာ

ႀကိဳေနမယးံ

ေမျ႓ရာပုိကးၿပီ့

ဆငး့ ခဲံၾကတယး၈

တစးေယာကး က္နးေနေသ့တယး၈

သူ႓ရညး့ စာ့မ္ာ့ရြိသလာ့

မသိပါဘူ့ ၇

သူ႓ဆဵေကသာကုိ သေနတာက ေတားေတားနဲ႓ မၿပီ့ ႏိုငးဘူ့ ၈ က္ဳပးတုိ႓လညး့ သူ႓ကုိ စိတးထဲက
က္ိနးရငး့ ဆဲရငး့ နဲ႓ ေစာငးံေနရတာ (ှ၂) မိနစးေလာကးေတာငးၾကာမြ ကုိယးေတား်မတးက
ႂကျသျာ့ေတားမူတယး၈

သငး့

ကုနး့ ပတးေပ၍သို႓

ေနာကးဆဵု့ ေလြကာ့ထစး

တကးနငး့

လိုကးၿပီရငး ဆုိပဲ ဘီလးဟာ ခ္ကးခ္ငး့ ခဏမဆုိငး့ ေမျ႔ရာကုိ ဓာ့နဲ႓ချဲၿပီ့ ၿဖဲရြာေတာံတယး၈
က္ဳပးတုိ႓စိတးထဲဝယး ေငျထုပးႀကီ့ ေတျ႔ရေတာံမယးဆုိၿပီ့ ရငးထဲ တထိတးထိတး၈ သို႓ေသား
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ေမျ႔ရာထဲက အစာေတျသာ မျမျႀကဲပါေရာ၇ ေငျစက၎ဴ နဲ႓ တူတာေတာံ ဘာမြမေတျ႔၈ ဒီေတာံ
ဘီလးက အသဵအကးတကးႀကီ့ နဲ႓ ..
“ဒုတိယအရာရြိမ္ာ့ ေတျ႔သျာ့သလာ့ကျာ ”
က္ဳပးတို႓ မေက္နပးလို႓ ၾကကးယကးသလို ထပးရြာလညး့ ရြာရြာပဲ၇ ဒီေတာံ ဘီလးက
ေလြကာ့ရငး့ သျာ့ၿပီ့

ဂ္ငးမီကုိ

လြမး့ ေခ၍တယး၇

သဵု့ ေလ့ချနး့ ေခ၍လညး့

်ပနးထူ့ သဵ

မၾကာ့ရဘူ့ ၈ ဒါနဲ႓ ဘီလးဟာ စိတးဆုိ့ မာနးဆို့ ေလြကာ့ေပ၍ တကးသျာ့ေတာံ က္ဳပးလညး့
ေနာကးက

တကးလိုကးသျာ့တယး၈

ေကာငးေလ့ကုိ

ဘယးေနရာမြ

မေတျ႔ဘူ့ ၈

ဒီအနီ့ အနာ့မြာ သူ႓ကုိယးသူ လြ္ာနဲ႓လြ္ကးေနတဲံ ေၾကာငးကေလ့တစးေကာငးပဲ ရြိတယး၈
အဲဒ ီကတညး့ ကစၿပီ့

ဂ္ငးမီ

ေကာငးေလ့ကုိ

က္ဳပးတုိ႓

ေနာကးထပး

မေတျ႔ရေတာံပါဘူ့ ဗ္ာ၈ အဲဒ ီေန႓ကပဲ သူ႓လခ ထုတးၿပီ့ တဲံေနာကး သူ႓ပစၥညး့ ေတျပါယူၿပီ့
ဒီသေဘၤာက အၿပီ့ အပုိငး ဆငး့ သျာ့တာပဲဗ္၈
***
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ေသားတာေဆျ

သူငယးခ္ငး့တေစၧ
“လူေတျဟာ အယူသီ့ တတးၾကတယးကျ ”
ဆိပးကမး့ ညေစာငးံ

အလုပးသမာ့ႀကီ့ သညး

စကာ့ေ်ပာစရာ

လူမရြိ၊

တစးေနရာရာမြ

ေဘာငး့ ဘီစကုိ

ကုိယးႏြငးံ

ပျတးတိုကးေနေသာ

သူတစးေယာကးတညး့

ေရာကးလာေသာ

သူ႓ေ်ခေထာကးအၾကာ့

မ္ကးစိတစးဖကးလပး

ေၾကာငးနကးႀကီ့

တစးေကာငးအာ့ အေရ့တယူ ေ်ပာဆုိေနေလသညး၈
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“အထူ့ သ်ဖငးံ

မငး့ တို႓လို

ေၾကာငးနကးေတျကုိ

တခ္ဳိ႔လူေတျက

အမဂၤလာ

ေကာငးလို႓ ယူဆၾကတယးကျ၇ သူတို႓ စာ့ေသာကးမယးလို႓ ်ပငးဆငးထာ့တဲံ အစာအာဟာရ
ေတျမ္ာ့ ေၾကာငးနကးတစးေကာငးက
ဆုိရငး

မေကာငး့ ဆုိ့ ရျာ့

ကဵဆုိ့ မို့ ေမြာငး

အမြတးမဲံ ေရာကးလာၿပီ့ အလစး ဝငးစာ့လိုကးမယး

ဝငးေႏြာကးၿပီရယးလို႓

က္ၿပီလို႓လညး့

ယူဆၾကေရာ၇

အာ့လဵု့
ငါ

သျနးပစးၾကေရာ၇

ကၽျဲေခါငး့ အရကးဆုိငး

သူတို႓

သျာ့တုနး့ က

ၾကာ့ဖူ့ ခဲံတာ်ဖငးံ „လူတစးေယာကးဟာ အဲလို ကုိယးံဆီလာၿပီ့ ၿဂိဳဟးဆုိ့ ဝငးတဲံ ေၾကာငးနကး
တစးေကာငးကုိ သတးလိုကးမိတာနဲ႓ သူ႓တစးသကးတာမြာ အဲဒ ီ ေၾကာငးနကးတေစၦက အၿမဲ
လုက
ိ းေ်ခာကးေနေတာံတာပဲ ‟

တဲံ၈

စငးစစးေတာံ

အဲဒ ီလူဟာ

သူ႓စိတးနဲ႓

သူ

ဥပါဒါနး

်ဖစးေနတာပါပဲ ”
လို႓ ေ်ပာရငး့ သူသညး ေၾကာငးႀကီ့ ၌

လညးပငး့ ၇ နာ့ရျကးေနာကးနာ့ေလ့ကို

ပျတးသပးေပ့ကာ ..
“ဒီလို အယူသီ့ ၿပီ့ ေၾကာကးတတးတဲံ လူမ္ဳိ့ ေတျဟာ ငါတို႓လို ညႀကီ့ မငး့ ႀကီ့
တစးေယာကးတညး့

ကိုယးံတာဝနး

ထမး့ ေဆာငးရတဲံ

ညေစာငးံ

အလုပးသမာ့မ္ဳိ့

ဘယး်ဖစးႏိုငးပါံမလဲေနား၇ ကဲ.. အခုပဲ မငး့ ငါံဆီလာေနေတာံ မငး့ ကုိ ငါ မေကာငး့ ဆို့ ဝါ့လို႓
ယူဆရငး

မခကးပါလာ့ကျာ၇

တကယးေတာံ

အယူသီ့ မႈဟာ

စိတးသေဘာထာ့

ေသ့သိမးႏုနယး်ခငး့ ပါပဲ ”
ဟု ေ်ပာၿပီ့ သူသညး ထိုငးရာမြထ၊ ဆိပးကမး့ တဵတာ့ေပ၍မြာ လမး့ အနညး့ ငယး
ေလြ္ာကးရငး့ သူ႓ေဆ့တဵကုိ ေဆ့ထညးံသညး၈ ထုိစဥး ေၾကာငးႀကီ့ က တ်ခာ့မသျာ့ေသ့ဘဲ
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ေသားတာေဆျ

သူ႓ေ်ခၾကာ့ ကပးပါလာသညး၉ ေနရာ သူ်ပနးထိုငး၊ ေဆ့တဵကုိ မီ့ ၫြိကာ ဖျာလိုကးၿပီ့
ေၾကာငးႀကီ့ အာ့ ..
“မငး့

တ်ခာ့မသျာ့ေသ့ဘူ့ ဆိုရငး

ငါ

ေ်ပာခ္ငးပါေသ့တယး၇

အယူသီ့ မႈဟာ

ေကာငး့ တာလညး့ ရြိ၇ မေကာငး့ တာလညး့ ရြိသကျ ၇ ငါံမိတးေဆျ တစးေယာကးအေၾကာငး့
ေ်ပာ်ပမယး၇ သူ႓နာမညးက ဘီလးဘာတငးေရြာ တဲ”ံ
အဲ .. ဘာတငးေရြာရဲ႔ အေမကုိယးတုိငးကလညး့

ဘယးေလာကး အယူသီ့ သလဲ

ဆုိရငး လူေတျဟာ ေသရငး တေစၧ်ဖစးတယး၇ အဲဒ ီတေစၧဟာ သူ ခငးမငးတဲံ အိမးကုိ လာၿပီ့
ႏႈတးဆကးတတးတယး၇ ဒါေၾကာငးံ သူ႓ေဆျမ္ဳိ့ မိတးေဆျထဲက ေသၿပီဆုိရငး သူ႓အိမးလာလာၿပီ့
တဵခါ့ေခါကးၾကသတဲံ၇
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ခငးမငးတဲံလူထဲက

ညအခ္ိနးမြာ သူ႓အိမးနဵရဵကုိ သဵု့ ခ္ကးေခါကးသဵ ၾကာ့ရရငး်ဖငးံ သူ

တစးေယာကးေယာကး

ေသၿပီဆုိတာ

မုခ္ပဲတဲံ၈

အဲ

တစးခါလညး့

ညလငး့ အာ့ႀကီ့ သဵု့ နာရီေလာကးမြာ နဵရဵကုိ တေဒါကးေဒါကး ေခါကးေနတာ သဵု့ ခါမကဘူ့ ၈
ထူ့ ်ခာ့ပါတယးဆုိၿပီ့ ထၿပီ့ မီ့ ဖျငးံၿပီ့..
“ဟဲံ .. ဘယးသူလဲ၇

ဘယးဝါလဲ၇ ေကာငး့ ရာ သုဂတိ သျာ့ေပေရာံ ” ဆုိေတာံ

တစးဖကးခနး့ ကလူက “ကၽျနးေတားံ ဓာတးပဵုခ္ိတးဖို႓ သဵ႐ိုကးေနတာပါဗ္ ” လို႓ ်ပနးေ်ပာသတဲံ၇
ဟာ့ ဟာ့..”
အဲဒ ီမိခငးရဲ႔သာ့ ဘီလးဘာတငးေရြာဟာ အခ္ိနးအရျယးေရာကး လူလာ့ေ်မာကးတဲံ
အခါမြာ

သေဘၤာသာ့အလုပးနဲ႓

ပုိမိုဆုိ့ ရျာ့သတဲံ၈

ပငးလယးခရီ့ မြာ

ဒီအ်ဖစးေရာကးသျာ့တာက

သေဘၤာသာ့တစးေယာကးနဲ႓

ပါသျာ့ေလေတာံ

ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္း

ေပါငး့ သငး့ မိ်ခငး့ ပဲကျ၈

အယူသီ့ မႈမြာ
ဆိုတဲံ

ဆိုကးလတးစးဟာ

အ်ခာ့

မ္ကးႏြာရြညးရြညး၇

မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့်ပဴ့၇ ပါ့စပးၿပဲၿပဲနဲ႓ သူ႓ ပဵုသဏၭာနးကုိကလညး့ သရဲေ်ခာကးေနတာနဲ႓ တူတယး၈
သရဲတေစၧ

အေၾကာငး့ ေတျလညး့

အေ်ပာေကာငး့ ေတာံ

သူ႓စကာ့

အငးမတနး

ေ်ပာတတးတယး၇

နာ့ေထာငးမိၿပီဆုိရငး

သူကလညး့

အေဖားသေဘၤာသာ့ေတျဟာ

ညအခ္ိနးမြာဆိုရငး တစးေယာကးတညး့ မေနဝဵံေတာံဘူ့ ၈
ဆိုကးလတးစးဟာ

သရဲတေစၧကုိလညး့

တစးခါဟာ်ဖငးံ သေဘၤာသာ့ႀကီ့

်မငးတတးတယး၇

ေတျ႔တတးတယးတဲံ၈

ဘငး့ ဟတးဂ ငးရဲ႔ အိပးရာေပ၍မြာ

လညးပငး့ ်ပတးေနတဲံ

တေစၧႀကီ့ လဲေလ္ာငး့ ေနတာ သူ ်မငးေနရတယးဆုိတာနဲ႓ ဘငး့ ဟတးဂငးဟာ သူ႓အိပးရာေပ၍
သူ

တကးမအိပးဝဵံေတာံဘူ့ ၈
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ၾကာေတာံ

မတတးႏိုငးေတာံဘူ့ ၇

ေသားတာေဆျ

ဆိုကးလတးစးကုိ

ေဒ၍လာဝကးေပ့ၿပီ့

အိပးရာခ္ငး့

လဲအိပးရသတဲံကျာ၇ ဟာ့.. ဟာ့.. ဆိုကးလတးစးဆိုတဲံ ေကာငးက အဲဒ ီလို လူစာ့၈
ငါံမိတးေဆျ

ဘီလးဘာတငးေရြာဟာ

အဲဒ ီ

ဆုိကးလတးစးနဲ႓

သူငယးခ္ငး့ အ်ဖစး

ေပါငး့ သငး့ လာခဲံတာ သူ အိမးေထာငးက္ၿပီ့ ၇ သေဘၤာသာ့အလုပးက ထျကးေတာံမြပဲ လူခ္ငး့
ကျဲသျာ့ေတာံတယး၇ ဒါေပမဲံ သူ ဆိုကးလတးစးကုိ ေမံမရ၇ အၿမဲတမး့ စိတးထဲတထငးံ ထငးံနဲ႓
စို့ ရိမးေနရတဲံ

အ်ဖစးကုိ

သူတို႓ႏြစးေယာကးဟာ
ရြိေတာငးမြ

ဖနးတီ့ မိခဲံတယး၈

အခ္စးဆဵု့ သူငယးခ္ငး့

တစးေယာကးေသရငး

ဘာလဲဆုိရငး

တစးညေန

်ဖစးတဲံအတျကး

ေနာငး

တစးေယာကးဆီလာၿပီ့

မူ့ မူ့ ႐ူ့ ႐ူ့ နဲ႓

လူခ္ငး့ ကျဲသျာ့လို႓

ကုိယးထငး်ပစတမး့ လို႓

လကးေမာငး့ ေသျ့ ေဖာကး အရကးထဲ ထညးံေသာကးၿ ပီ့ ကတိသစၥာ ်ပဳခဲံၾကသတဲံကျ၈
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ဒါေၾကာငံး

ဘီလးဘာတငးေရြာစိတးထဲမြာ

ဘယးေန႓ေရာကးလာမလဲ

စိတးထဲတထငးံထငးံ၇

ဝငးံခ္းေသရငး

တေစၧ်ဖစးၿပီ့

ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္းရဲ႔

သူ႓ဆီ

တေစၧ အေ်ခာကး

မခဵရေအာငး ဆိုလညး့ သူက အရငးေသၿပီ့ ဆိုကးလတးစးဆီ သျာ့ေ်ခာကးပါမြ၇ မူ့ မူ့ ႐ူ့ ႐ူ့ နဲ႓
ထာ့ခဲံၾကတဲံ ကတိသစၥာဟာ ဘီလးအတျကး ဘယးလိုမြ မသကးသာဘူ့ ၇ ဒါေၾကာငးံ သူ
အရကးကုိပဲ ဖိေသာကးေတာံတယး၈
သူ

ေသာကးႏိုငးေလာကးေအာငးကလညး့

သေဘၤာသာ့အလုပးက

ထျကးလာၿပီ့ ေနာကး ရတဲံ အလုပးဝငးေငျက တစးပတးကုိ ႏြစးေပါငးဆုိေတာံ မနညး့ ဘူ့ ၈ ႏို႓ၿပီ့
သာ့သမီ့ ကလညး့ မထျနး့ ကာ့ေတာံ လငးကုိယးမယာ့ ႏြစးေယာကးတညး့ ပဲ၈ ဘီလးမိနး့ မ
ေအမီဟာ

႐ို့ သာ့ၿပီ့

မခုတးတတးတဲံ

သေဘာေကာငး့ ပါတယး၈

ေၾကာငးလိုပဲ၇

သူ႓မယာ့အေပ၍မြာ

ဘီလးလညး့ ပဲ
အငးမတနး

အရကးမမူ့ ခငး်ဖငးံ

သေဘာေကာငး့ ပါတယး၈

ရလာတဲံေငျကုိ အကုနးအပးပါတယး၈ အဲ .. မူ့ ၿပီဆုိရငးေတာံ မယာ့ကုိ ႐ိုကးလာ့ပုတးလာ့
လုပးတတးတယး၈ သူေပ့ထာ့တဲံေငျကုိ ်ပနးေတာငး့ တတး တယး၈
ေလာကဓမၼတာပဲ
ၾကာလာေလ

ဆုိရမယး၈

အရကးပုိေသာကးေလနဲ႓

အရကးသမာ့တို႓

ထဵု့ စဵဟာ

လူႀကီ့ လာေလ

ေနာကးဆဵု့ မြာ

ဘီလးဟာ

ဘယးေလာကး

ဆုိ့ လာသလဲဆုိရငး သူတို႓ မဂၤလာဦ့ တုနး့ က ဝယးထာ့တဲံ အိမးေထာငး ပရိေဘာဂေတျကုိပါ
ေရာငး့ ၿပီ့

ေသာကးပစးတယး၈

အဲဒ ီေနာကးေတာံ

သူတို႓ဧညးံခနး့ မ္ာ

မရြိေတာံ သူ ဒီအိမးမြာ ေနခ္ငးစရာ ေကာငး့ ေလာကးေအာငး
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အ်ခာ့သျာ့ ေသာကးစာ့ေနရာက အိမးကုိ အခ္ိနးမေတား သနး့ ေခါငးေက္ားမြ ်ပနးလာေလံ
ရြိေတာံတယး၈
အဲဒ ီလို

ဘီလးဟာ

အဆို့ သျမး့ ဆဵု့

်ဖစးေနတံဲ

အခ္ိနးမြာ

တစးေန႓သ၉ေတာံ

ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္းဟာ ဘီလးအိမးကုိ ေမ့စမး့ ၿပီ့ ေရာကးလာတယး၈ စေနေန႓ မျနး့ လျဲပုိငး့
်ဖစးေလေတာံ ဘီလး အိမးမြာမရြိဘူ့ ၈ ဘီလးမိနး့ မကုိ သူဘယးသူ်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပေတာံ
ေအမီဟာ သူ႓လငး မၾကာခဏ ေ်ပာဖူ့ တဲံအတိုငး့ ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္းဆိုတာ သိေနေတာံ
ဧညးံခနး့ ထဲကုိ ေနာကးေဖ့က ကုလာ့ထိုငးေဟာငး့ တစးလဵု့ ယူလာၿပီ့ ေတာံ ထိင
ု းေစတယး၈
ဆုိကးလတးစးဟာ ဧညးံခနး့ ထဲမြာ ဘာစာ့ပျဲ ကုလာ့ထိုငးမြ မရြိတာ ၾကညးံၿပီ့ ..
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“ေဟံ ..

မငး့ တို႓လငးမယာ့က

ဧညးံခနး့ ထဲမြာ

ဒီလိုပဲ

ရြငး့ ရြငး့ လငး့ လငး့

ေနတတးသလာ့ ”
ဆိုေတာံ ေအမီက သူ႓လငးရဲ႔ လုပးပဵုကုိငးပဵု ်ဖစးေၾကာငး့ ကုနးစငးကုိ ေ်ပာ်ပတယး၈
ဒီေတာံ ဆိုကးလတးစးရဲ႔ မ္ကးႏြာႀကီ့ ဟာ ပုိရြညးသျာ့တယး ထငးရၿပီ့ ..
“ဟငး့ .. ဘီလးဟာ ဒီေလာကးေတာငး

ဆုိ့ ေနသလာ့ကျာ၇

ဒီေကာငးေတာံ ငါ

ေတျ႔ဦ့ မြပဲ၇ သူ ဘယးအခ္ိနး ်ပနးလာတတးသလဲ ”
ဆိုေတာံ ေအမီက ..
“သူ

်ပနးလာမြာကေတာံ

သနး့ ေခါငးေက္ားမြပါပဲ၇

သူနဲ႓ေတျ႔လို႓ မ်ဖစးဘူ့ ထငးတယး၇ ဘာေၾကာငးံလဲဆုိ

ဒါေပမဲံ

ရြငး

အဲဒ ီအခ္ိနးမြာ

သူက မူ့ ႐ူ့ လာမြာမို႓ ရြငးတို႓ခ္ငး့

ကတိသစၥာထာ့ၾကတာ

သူကၽျနးမကုိ အကုနး ေ်ပာ်ပထာ့ပါတယး၇

တစးေယာကးဆီလာၿပီ့

ကုိယးထငး်ပမယးဆုိထာ့ေတာံ

သူက

တစးေယာကးေသရငး
ရြငးံကုိ်မငးရငး

ဧကႏၲ

တေစၧလာၿပီ့ ေ်ခာကးတယး ထငးေတာံမြာပဲ ”
အဲဒ ီအခါမြာ ဆုိကးလတးစးဟာ သူ႓ေခါငး့ ကုိ ကုတးရငး့ ေခတၱ စဥး့ စာ့ၿပီ့ ..
“သူက ငါံကုိ တေစၧထငးမယး၇ ေအ့ .. ဒီလိုဆုိရငး ဟုတးၿပီ၇ ငါက တေစၧေယာငး
ေဆာငးၿပီ့

သူ႓ကုိ

ေနာကးထပး

အရကးမေသာကးဖို႓

စကာ့ေ်ပာမယး၇

အဲဒ ီလိုဆိုရငး

မငး့ အဖို႓ေရာ သူ႓အဖို႓ေရာ ေကာငး့ သျာ့မယး ”
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ေအမီဟာ ဆိုကးလတးစးစကာ့ကုိ ႐ုတးတရကး နာ့မလညးေသ့ဘူ့ ၈ ေနာကးထပး
ဆုိကးလတးစးက

ရြငး့ ်ပေတာံမြ သေဘာေပါကးသျာ့ၿပီ့

သူတို႓ႏြစးေယာကး

အစီအစဥးကုိ

တိုငးပငးၾကတယး၈ ေနာကးဆဵု့ မြာ ေအမီက ..
“ဒီလို ရြငးံကုိယးက္ဳိ့ မပါဘဲနဲ႓၇ ကၽျနးမတို႓အတျကး ေဆာငးရျကးေပ့မြာကုိ အထူ့ ပဲ
ေက့္ဇူ့ တငးပါတယးရြငး ”
“အုိ ..
သူငယးခ္ငး့ ပဲ၇

ဒါကေတာံ
သူ႓အတျကး

အထူ့ ေ်ပာစရာ
ငါဘာမဆုိ

မလိုပါဘူ့ ကျာ၇

ဘီလးဟာ

ေဆာငးရျကးေပ့ရမြာပဲ၇

ငါံအခ္စးဆဵု့

ဒါဟာ

သူ႓အတျကး

ငါလုပးေပ့တာ ပထမဦ့ ဆဵု့ လညး့ မဟုတးပါဘူ့ ၇ ေနာကးဆဵု့ လညး့ မဟုတးေသ့ပါဘူ့ ကျယး ”
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“ေက့္ဇူ့ ပါပဲရြငး၇
ေပ၍သျာ့ရငး်ဖငးံ

ကၽျနးမ

ဒါေပမဲံ

မေတားတဆ

ဘာမြမသိဘူ့

ရြငး

ေ်ပာပါေနား၇

တေစၧ

ေယာငးေဆာငးတာ

ႏို႓မဟုတးရငး

သူ

ကၽျနးမကုိ

အေရဆုတးပါလိမးံမယး ”
“ေအ့.. ေကာငး့ ပါၿပီ၇ ႏို႓ၿပီ့ ငါံအတျကးလညး့ ပဲ စို့ ရိမးရေသ့တယး၇ သူ႓အိပးရာနာ့မြာ
ဘာ လကးနကးမြ မရြိပါေစနဲ႓ေနား၇ မငး့ တို႓ အိပးခနး့ တဵခါ့ကိုလညး့ အသာေလ့ ေစံ႐ဵုေစံထာ့၇
မီ့ ေရာငးကလညး့ ်မငးသာ႐ဵု ခပးမြိနးမြိနးေလ့ လငး့ ပေစ၇ (၀) နာရီေလာကး ငါလာခဲံမယး
ၾကာ့လာ့ ”
ထိုည၉ ဘီလးကာ့ သူ႓ထဵု့ စဵအတိုငး့

သနး့ ေခါငးေက္ားေလာကးမြ အလျနးအကၽျဵ

မူ့ ကာ လိုကးပုိ႓ေသာ သူ႓အေဖားမ္ာ့ႏြငးံ ေရာကးလာလြ္ငး အိမးေအာကးမြ ႐ုနး့ ရငး့ ဆနးခတး
်ဖစးၾကၿပီ့ ေနာကး

အိပးရာထဲေရာကး၊

ဒုနး့ ခနဲ

လဲက္ကာ

အစနး႓သာ့

အိပးေပ္ား

သျာ့ေလသညး၈
အမူ့ သမာ့တို႓ မညးသညးမြာ လူအိပးေ ပ္ားေသားလညး့
အၿငိမးမေန၈

ေယာငးယမး့

လႈပးရြာ့်ခငး့ တို႓ေၾကာငးံ

ေအမီသညး

ႏႈတးႏြငးံ ေ်ခလကးတို႓က
ေတားေတားႀကီ့ ၾကာမြ

အိပးေပ္ားသျာ့ၿပီ့ ေနာကး ေၾကာကးမကးဖျယးေကာငး့ ေသာ အသဵႀကီ့ တစးခုေၾကာငးံ လနး႓ႏို့ ၊
မ္ကးစိကုိ

ဖျငးံၾကညးံလိုကးေတာံ

ခုတငးေ်ခရငး့ ၉

ဆိုကးလတးစး

သေဘၤာသာ့

အဝတးအစာ့ ႏြငးံ၇ သူ႓ကုိယးမြာလညး့ ေရေတျရႊဲရႊဲစိုလ္ကး၇ မ္ကးႏြာတျငး ေ်ပာငးလကးေနေသာ
ေဆ့ေရာငးမ္ာ့ ်ခယးထာ့သညး၈ ဦ့ ထုပးကုိလညး့ ေနာကးသို႓ ခပးလနးလနး ေဆာငး့ ထာ့၊
နဖူ့ ေပ၍မြ ဖျာရာက္ေနေသာ ဆဵပငးတုိ႓မြာလညး့ ေရၫြိ ေရေမြားမ္ာ့ ကပးလ္ကး ..
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ဆိုကးလတးစးသညး
ေအားလိုကး်ပနးသညး၈

ေသားတာေဆျ

ဝမး့ ေခါငး့ သဵႀကီ့ ႏြငးံ

အကယးတႏၲဳ

ေအမီသညး

႐ုတးတရကး အသကး ထျကးသျာ့ေလာကးပါ၌၈

ညညး့ တျာ့တျာ့
ႀကိဳတငး

အသဵမ္ဳိ့

သိရြိမထာ့ဘူ့

ဆုိပါက

သုိ႓ေသား မူ့ မူ့ ႏြငးံ အိပးေမာက္ေနေသာ

ဘီလးကာ့ အသကး႐ြဴ မပ္ကး၈ ဆုိကးလတးစးက ဒီအသဵမ္ဳိ့ သဵု့ ခါ ဆကးေအားေသားလညး့
နကမၸတိ၈ ဒီေတာံ ေအမီက အႀကဵေပ့၌၈
“စူ့ စူ့ ရြရြအသဵမ္ဳိ့ ေအားပါလာ့ရြငးံ ”
ဆိုကးလတးစးသညး

ေအမီ

အႀကဵေပ့သညးံအတိုငး့

ငါ့ခါ

ေအား၌၈

သူ

အာေခါငးေ်ခာကး၊ ေခ္ာငး့ တဟျတးဟျတးသာ ဆုိ့ လာသညး၈ အရကးရြိနးႏြငးံ ေလာကႀကီ့ ကုိ
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အဆကး်ပတးေနေသာ ဘီလးကာ့ တုတးတုတးမြ္ မလႈပးေသ့၈ ဒီေတာံ ေအမီက ..
“ပထမလို အသဵႀကီ့ ႀကီ့ နဲ႓ ခုနလို စူ့ စူ့ ရြရြ အသဵႏြစးမ္ဳိ့ လဵု့ တျဲေအားရြငးံ ”
ဆိုကးလတးစးသညး ေအမီကုိ မ္ကးေစာငး့ ထို့ ၿပီ့ ..
“ငါံချီ့ တံဲ .. လူကုိ သဵစဵုမငး့ သာ့မ္ာ့ ေအာကးေမံေနသလာ့ ”
ဟု

်ပနးေ်ပာေသားလညး့

ေအမီ

အႀကဵေပ့သညးံအတိုငး့ ပငး

အသဵႏြစးမ္ဳိ့

တျဲေအားရာ ေလ့ငါ့ခါေလာကးရြိေတာံမြ ဘီလးသညး သဲံသဲံ ၾကာ့ဟနးတူ၌၈ မ္ကးလဵု့ ေတာံ
မဖျငဘ
းံ ဲ ေအမီကုိ တဵေတာငးႏြငးံတျကး၊ “ေဟံ .. သတိထာ့စမး့ ၇ ဘာေတျ အိပးမကးၿပီ့ ေအားေနတာလဲ ”
ေအမီက
က္ဳဵ့ ေအားလိုကးေတာံမြ

ဘာမြ္်ပနးမေ်ပာ၈
ဘီလး

ေ်ခရငး့ က ဆုိကးလတးစးကုိ

ဆုိကးလတးစးက

လနး႓ဖ္ပးကာ

်မငးသညးႏြငးံ

အာ့တကးလာၿပီ့

မ္ကးလဵု့ ဖျငးံၾကညးံလိုကးမိသညး၉

တစးၿပိဳငးနကး

အမယးေလ့

တစးခ္ီ
ခုတငး

တစးခ္ကးတၿပီ့

ေစာငးကုိ တအာ့ဆျဲေဆာငးံၿခဵဳလ္ကး သူ႓ကုိယး ပုဝငးသျာ့ေတာံ၌၈
ယငး့ ၉ ဆိုကးလတးစးက ဝမး့ ေခါငး့ သဵႀကီ့ ႏြင.းံ .
“ဘီလး ..”
ဘီလးကုိယးသညး အိပးရာေအာကး ယကးဝငးေတာံမညးကဲံသို႓ က္ဳဵ႔ဝငးသျာ့သညး၈
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ေသားတာေဆျ

“ဘီလး .. မငး့ ငါေခ၍ေနတာကုိ ဘာလို ႓ ်ပနးမထူ့ လဲကျ ”
ဒီအခါမြာ သူ႓အသဵက ေလ့ေလ့ ေအ့စကးစကးႀကီ့ ်ဖငးံ “ငါကေတာံ

မငး့ နဲ႓

ကတိသစၥာ

ထာ့ခဲံတဲံအတုိငး့

ပစိဖိတးသမုဒ ၵရာေအာကး

ေသရျာကေနၿပီ့ ထလာခဲံရတယး၇ မငး့ ငါံကုိ ႏႈတးမဆကးေတာံဘူ့ လာ့ကျာ သူငယးခ္ငး့ ”
ဒီေတာံ ဘီလးက ေစာငးၿခဵဳေအာကးက တုနးလႈပးေသာအသဵ်ဖငးံ “ဂျဒ.း . ဂျဒ.း . ဂျဒ းဘုိင”း
ယငး့ ၉

ဆိုကးလတးစးက

စိတးပ္ကးေသာ

အသဵႀကီ့ ႏြငးံ

တစးခ္ကး

ညညး့ ညဴ
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လိုကးၿပီ့ ..
“ေၾသား

မငး့ က

ငါံကုိ

ဒီတစးချနး့ ပဲ

ေ်ပာစရာ

ရြိေတာံသလာ့၇

ငါ်ဖငးံ

သေဘၤာပ္ကးလို႓ သမုဒ ၵရာေအာကးေရာကးၿပီ့ ေသေသခ္ငး့ ငါံကတိအတိုငး့ ငါံအခ္စးဆဵု့
သူငယးခ္ငး့ ေတာံ

သျာ့ႏႈတးဆကးမြပဲလို႓

ေရမျနး့ ၿပီ့

ငါဖကးေနတဲံ

ကပၸတိနးရဲ႔

စာ့ပျဲထို့ ကေလ့အေလာငး့ ကုိ ေ်ခနဲ႓ကနးထၿပီ့ မငး့ ဆီကုိ လာခဲံရတာကျ သိလာ့ ”
ဒီအခ္ိနးမြာ ဘီလးဟာ အေၾကာကးလျနးၿပီ့ အရကးမူ့ ေတျ ေ်ပေနလ္ကး ..
“ဟုတး ..

ဟုတ.း .

ဟုတးပါၿပီ

ဆုိကးလတးစးရယး၇

မငး့ ကတိတညးပါေပတယး၇

ေကာငး့ .. ေကာငး့ .. ေကာငး့ ရာသုဂတိကုိ လာ့ပါေစ”
အဲဒ ီတုနး့ ဆုိကးလတးစးက ဘာမြ်ပနးမေ်ပာရမီ ေအမီက ကုိယးကုိ ပုတးလိုကးၿပီ့ ..
“ဘီလး ဘာေတျ ေယာငးေနတာလဲ၇ ရြငး အိပးမကးေနသလာ့၇ ဆုိကးလတးစးဆုိတာ
ဘယးသူလဲ၇ ရြငး ဘာေတျ ေ်ပာေနတာလဲ ”
ဘီလး

ေစာငးၿခဵဳေအာကးက

သူ႓မ္ကးလဵု့ ကုိေတာံ

မဖျငးံဘဲ

ေအမီကုိယးကုိ

ခုတငးေ်ခရငး့ မြာ

ငါံသူငယးခ္ငး့

ဖ္စးၫြစးလ္ကး ေလသဵတို့ တုိ့ ်ဖငးံ ..
“ငါ

အိပးမကးေနတာ

မဟုတးဘူ့ ဟဲံ ၇

ဆိုကးလတးစးရယး မတးတတးရပးေနတာ နငးမ်မငးဘူ့ လာ့”
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“်မငးေပါငးေတား၇

ရြငးအိပးမကးၿပီ့

ေသားတာေဆျ
အရကးမူ့ မူ့ နဲ႓

စိတးေၾကာငးေတာငးေတာငး

်ဖစးေနတာပါ”
“နငးတကယး ဘာမြ မ်မငးဘူ့ လာ့ ”
“်မငးပါဘူ့ ေတား၇ အိပးမကးမကးတာပါ၇

ကဲ.. ကဲ.. ်ပနးအိပးေတာံ

ကၽျနးမလညး့

အိပးခ္ငးလြၿပီ၇ တကတဲေတား သရဲေၾကာကးတဲံ ကေလ့ေလ့ က္ေနတာပဲ၇ ေစာငးၿခဵဳထဲ
ဝငးပုၿပီ့ ေတျ႔ကရာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတယး ”
ထို႓ေနာကး

ေအမီသညး

တစးဖကးသို႓

လြညးံသျာ့၊

အိပးခ္ငးေယာငး
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ေဆာငးေနလုိကးေတာံသညး၈ ယငး့ မြ ဆုိကးလတးစးက အသဵၾသႀကီ့ ႏြငးံ ..
“ဘီလး ”
ဘီလးက မသကးသာေသာ အသဵႏြငးံ ..
“ဗ္ာ..”
“မငး့ မိနး့ မဟာ ငါံကိုယးကုိ ်မငးလညး့ မ်မငးရဘူ့ ၇ ငါေ်ပာတာကုိ

ၾကာ့လညး့

မၾကာ့ရဘူ့ ”
“ဟုတးကဲံ ..”
“ငါက

မငး့ ဆီကုိ

လာတာကုိ့ ကျ၇

မငး့ နဲ႓ငါဟာ

သေဘၤာသာ့ဘဝမြာ

အခ္စးဆဵု့ ေသာ သူငယးခ္ငး့ ်ဖစးခဲံတယး၇ ပငးလယးခရီ့ မ္ာ့စျာ အတူတကျ သျာ့ခဲံၾကတယး၇
တုိ႓ဟာ အဲဒ ီတုနး့ က ေသာကးအတူ၇ စာ့အတူ၇ ေနအတူေ နား ဘီလး ”
“ဟုတးပါတယး ”
ဘီလးသညး ေစာငးေခါငး့ ၿမီ့ ၿခဵဳကုိေတာံ မဖျငးံေပ၈
“ေနာကးဆဵု့ မ္ာ

တို႓လူခ္ငး့

ချဲချာရသညးံတိုငး

မေမံၾကစတမး့ ၇

ေသေသားမြ

အလ္ငးေသတဲံလူဆီကုိ လာေရာကးႏႈတးဆကးၾက စတမး့ လို႓ တစးေယာကးလကးေမာငး့ ေသျ့
တစးေယာကးေဖာကးၿပီ့ ကတိသစၥာ်ပဳခဲံတယး မဟုတးလာ့ ဘီလး ”
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ေသားတာေဆျ

“ဟုတးပါတယး ဆုိကးလတးစး “
“အခု

ငါက

ငါံရဲ႔

ကတိသစၥာအတိုငး့

ပစိဖိတးသမုဒ ၵရာေအာကး

ထလာခဲံေတာံ မငး့ ကုိ ေတျ႔ရတာ ငါ စိတးမခ္မး့ သာဘူ့ ၈ ဘာေၾကာငးံလဲဆုိ
အရကးကုိ

အလျနးအကၽျဵ

ေသာကးတယး၈

အိမးကုိ

အခ္ိနးမေတားမြ

ေသရာက
မငး့ ဟာ

်ပနးလာတယး၈

အရကးမူ့ ရငး မိနး့ မကုိ ၫြဥး့ ဆဲတယး ၈ ေပ့ထာ့တဲံ ပုိကးဆဵကုိ ်ပနးေတာငး့ တယး၈ ေနာကးဆဵု့
ပိုကးဆဵမရြိေတာံကျာ

အိမးေထာငးပရိေဘာဂကုိေတာငး

ေရာငး့ ေသာကးတယး၈

ဒါေတျကုိ

မငး့ မ်ငငး့ ပါနဲ႓၈ ငါက တေစၧတို႓ရဲ႔ ကမၼဇိဒ ၶိ တနးခို့ နဲ႓ သိတာကျ၈ ကဲ.. ငါေ်ပာတာေတျ
မဟုတးဘူ့ လာ့၈ မငး့ ဝနးခဵစမး့”
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ဘီလးသညး အလျနး တုနးလႈပးေၾကာကးရျဵ႔စျာႏြငးံ ..
“မြနးပါတယး သူငယးခ္ငး့”
“ဒီေတာံ

ငါက

မငး့ ရဲ႔

မိတးေဆျေကာငး့ ပီပီ

မငး့ ရဲ႔ေကာငး့ က္ဳိ့ အတျကး

ငါ

ေဆာငးရျကးရလိမးံမယး၈ မငး့ လကးခဵမလာ့ ဘီလး ”
“ခဵပါံမယး သူငယးခ္ငး့ ”
“တ်ခာ့ေတာံ မဟုတးပါဘူ့ ၈ မငး့ ယေန႓ ယခုအခ္ိနးမြစၿပီ့ မူ့ ယစးေစတတးေသာ
ေသရညးေသရကးမြနးသမြ္ ဘာကုိမြ မေသာကးရေတာံဘူ့ ”
ဘီလးသညး ေစာငးၿခဵဳေအာကးမြ တုနးလႈပးစျာႏြငးံ “ေဆ့်ဖစး ဝါ့်ဖစးကေလ့မြ မေသာကးရဘူ့ လာ့ ”
“တစးစကးမြ မေသာကးရဘူ့ ၈ ခရစၥမတးပျဲမြာေတာငး မေသာကးရဘူ့ ၾကာ့ရဲ႔လာ့ ”
“ၾကာ့ပါတယး ”
“ၾကာ့ရငး မငး့ ရဲ႔ ညာလကးကုိေ်မြာကး ”
ဘီလးသညး သူ႓ေစာငးၿခဵဳထဲမြ ညာလကးကုိ ေ်မြာကးရသညး၈
ဆုိကးလတးစးက ..
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ေသားတာေဆျ

“ကတိသစၥာ ်ပဳရမယး၈ ငါေ်ပာသလို လုိကးဆုိ ”
ဟု ေ်ပာၿပီ့ ..
“ကၽျႏုးပးအခ္စးဆဵု့ ေသာ သူငယးခ္ငး့”
“ကၽျႏုးပးအခ္စးဆဵု့ ေသာ သူငယးခ္ငး့”
“ေသရာမြ ထလာေသာ ”
“ေသရာမြ ထလာေသာ ”
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“ပစိဖိတးသမုဒ ၵရာေအာကးမြ တေစၧႀကီ့ ”
“ပစိဖိတးသမုဒ ၵရာေအာကးမြ တေစၧႀကီ့ ”
“ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္း၌ ဝိညာဥးအာ့်ဖငးံ က္ိနးဆိုပါသညး ”
“ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္း၌ ဝိညာဥးအာ့်ဖငးံ က္ိနးဆိုပါသညး ”
“မူ့ ယစးေစေသာ ”
“မူ့ ယစးေစေသာ ”
“ေသရညး ေသရကး မြနးသမြ္ကုိ ”
“ေသရညး ေသရကး မြနးသမြ္ကုိ ”
“ယေန႓ည ယခုအခ္ိနးမြ စၿပီ့ ”
“ယေန႓ည ယခုအခ္ိနးမြ စၿပီ့ ”
“တစးစကးကေလ့မြ္ မေသာကးေတာံပါ ”
“တစးစကးကေလ့မြ္ မေသာကးေတာံပါ ”
“ေသာကးခဲံ သညးရြိေသား ”
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ေသားတာေဆျ

“ေသာကးခဲံသညးရြိေသား ”
“တေစၧႀကီ့ ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္းသညး ”
“တေစၧႀကီ့ ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္းသညး ”
“စိတးဆုိ့ သ်ဖငးံ ”
“စိတးဆုိ့ သ်ဖငးံ ”
“တစးဖနး ်ပနးလာသညးရြိေသား ”
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“တစးဖနး ်ပနးလာသညးရြိေသား ”
“အၾကငးတေစၧႀကီ့ ကုိ ဒုတိယအႀကိမး ်မငးရ၊ ”
“အၾကငးတေစၧႀကီ့ ကုိ ဒုတိယအႀကိမး ်မငး ရ၊”
“ထိုကတိသစၥာ ဖ္ကးသူသညး ”
“ထိုကတိသစၥာ ဖ္ကးသူသညး ”
“ခ္ကးခ္ငး့ ေသေစသတညး့ ”
“ခ္ကးခ္ငး့ ေသေစသတညး့ ”
“အဟျတး .. အဟျတး ”
“အဟျတး .. အဟျတး ”
“ေဟံ .. ဒါမပါဘူ့ ကျ၈ ငါက ေရနစးၿပီ့ အေအ့မိေနလို႓ ေခ္ာငး့ ဆို့ ေနတာကျ ”
ေအမီသညး

ရယးခ္ငးေသားလညး့

ေအာငးံအညး့ ၊

အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငးကာ

ေဟာကးၿမဲ ေဟာကးေနရ၌၈
ထို႓ေနာကး ဆိုကးလတးစးက ဆကးလကး၊ ..
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“ေအ့ ..

မငး့

ငါံကုိ

ေသားတာေဆျ

ဒုတိယအႀကိမး

်မငးရရငးေတာံ

မငး့ ကတိသစၥာအတိုငး့

မငး့ ေသၿပီ မြတးေပေရာံ ”
“ဒီေတာံ

မငး့ ကလညး့

ငါံဆီမြာ

တစးခါ

ကိုယးထငး်ပၿပီ့ ဆိုတာလညး့

သတိထာ့ပါကျာ ”
ဘီလးက ်ပနးေ်ပာ၌၈
“ေကာငး့ ၿပီ၈ ဒါနဲ႓ ငါမသျာ့မီ တစးခုေ်ပာခဲံရဦ့မယး၈ အခု ငါေသေတာံ ငါံမိနး့ မ
မုဆို့ မ်ဖစးၿပီ့ က္နးခဲံတယး၈ ဘယးသူမြ ကူညီေထာကးပဵံမယးံလူ မရြိဘူ့ ”
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ဘီလးက စုပးသတး၊ ..
“သျပး .. သျပး .. သျပး .. သနာ့စရာ”
“ဒီေတာံ
မုဆို့ မအ်ဖစးနဲ႓

ငါစဥး့ စာ့မိတယး၈
က္နးခဲံမယးဆုိရငး

ငါသာ

မငး့ အလ္ငး

ငါမေနႏိုငးဘူ့ ၇

ေသလို႓

မငး့ မိနး့ မက

ကုိယးတတး ႏိုငးသေလာကးေတာံ

ကူညီမြာပဲ ”
ဘီလးသညး

ဘာမြ်ပနးမေ်ပာဘဲ

ဆိးတးဆိတးေနလိုကး၌၈

ဆိုကးလတးစးက

ဆကးလကး၊ “အခု မငး့ ေလာကးသာ

ဝငးေငျရမယးဆုိရငး တစးပတးကုိ (ှ၂) သြ္ီလငးေတာံ

မြနးမြနး ေပ့ေနမြာပဲကျ ”
ဒီေတာံမြ ဘီလးက ..
“ဘာ တစးပတးကုိ (ှ၂) သြ္ီလငး ”
“ေအ့ေလ..

မငး့ အခု

အရကး

မေသာကးေတာံဘူ့ ဆိုရငး

ဒီေလာကးေငျဟာ

ဘာခဲယဥး့ ေတာံမလဲ ”
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ေသားတာေဆျ

ေအမီသညး သူႏြငးံ မူလအစီအစဥးတျငး ဤကိစၥမပါသ်ဖငးံ မ္ကးလဵု့ ်ပဴ့သျာ့သညး၈
သုိ႓ေသား ဝငး၊ ်ဖငးံ မ်ဖစးေတာံ၈ သူ႓ေယာက္းာ့

ဘာ်ပနးေ်ပာမလဲဟု

နာ့ေထာငးေနစဥး

ဘီလးက ..
“ေကာငး့ ၿပီေလ၈ မငး့ မိနး့ မကုိ ငါသျာ့ၾကညးံပါံမယး ”
ယငး့ ၉ ဆိုကးလတးစးက တငး့ မာေသာ ေလသဵႏြငးံ ..
“အို့ ..

ဒါကုိ

်ပငး့ ထနးစျာ

တာ့်မစးတယး၈

သူမသညး ငါေသသညးကုိ မသိေသ့၈ မသိေစခ္ငး၇

ငါံအမ္ဳိ့ သမီ့ ဆီကုိ

မသျာ့လငးံ၈

သိေသား သူမသညး ်ပငး့ ထနးစျာ

ပူေဆျ့ ေသာက ေရာကးလတၱဵ၈ ထို႓ေၾကာငးံ ယခငးက သူမဆီ ငါပုိ႓သညးံနညး့ တူ တစးပတးကုိ
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(ှ၂) သြ္ီလငး စာတိုကးကေနပုိ႓ပါ၈ နဵပါတး (ှ၂)၇ ရြကးပဲလမး့ ၇ မစၥဝငးံခ္း၇ ဒီလိပးစာမြတးမိလာ့
ဘီလး ”
“မြတးမိပါတယး ”
“ေကာငး့ ၿပီ၇ ဒါ်ဖငးံ သငးံညာဘကးလကးကုိေ်မြာကး ကတိသစၥာတစးဖနးဆုိ ”
ဟုေ်ပာၿပီ့ ခုနအတိုငး့ “မိနး့ မထဵသို႓ တစးပတးလြ္ငး (ှ၂) သြ္ီလငး စာတုိကးက
မြနးမြနးပုိ႓ပါမညး၈ မပုိ႓လြ္ငး တေစၧႀကီ့ ဆိုကးလတးစးဝငးံခ္း ေဒါသထျကး၊

ဒုတိယအႀကိမး

ကုိယးထငး်ပလာသညး၉ ဘီလးသညး ခ္ကးခ္ငး့ ေသေစသတညး့ ” ဟု က္ိနးဆုိလိုကးရ်ပနး၌၈
ေအမီမြာ အလကာ့သကးသကး ကုိယးံလငးေငျေၾက့ ထိေတာံ မခဵမရပးႏိုငး ်ဖစး၌၈ သုိ႓ေသား
အေ်ခအေနအရ ဘာမြ္ မတတးႏိုငး၈
မူလက ေငျအနညး့ အက္ဥး့ ေခ့္ရနး
ယခုတစးပတးလြ္ငး

(ှ၂)

သြ္ီလငး

ဘီလးထဵ လာခဲံေသာ

အရကးဖို့

ဆိုကးလတးစးသညး

ထိုငးေစာငးံယူေနရမညးံ

အ်ဖစးမ္ဳိ့

ေရာကးသညး၉ အာ့ရေက္နပးသျာ့ကာ ..
“ကဲ .. ဒါ်ဖငးံ ငါသျာ့မယး ဘီလး ”
“ေကာငး့ ၿပီ ဆိုကးလတးစး ”
“ေအ့ ..

မငး့

အဲဒ ီ

ကတိသစၥာ

ႏြစးခုကုိေတာံ

သတိထာ့ေနား၇

တစးခုခု

ဖ္ကးမယးဆုိရငးေတာံ ငါမေနသာဘူ့ ၇ ဒုတိယတစးဖနး လာရေတာံမြာ ပဲ ”
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“မလာပါနဲ႓ သူငယးခ္ငး့ ရယး ..၇ ငါလိုကးနာပါံမယး ..၇ စိတးခ္ပါ”
“ေအ့ ..

ဒီလိုဆိုရငး်ဖငးံ

ငါခု

ပစိဖိတးသမုဒ ၵရာႀကီ့ ရဲ႔

ေအာကးမြာ

တာဝနး

ၿငိမး့ ခ္မး့ စျာ လဲေလ္ာငး့ ေနရေတာံမြာပါံကျာ၇ သျာ့ၿပီ.. သျာ့ၿပီ၇ အခ္စးဆဵု့ သူငယးခ္ငး့ ေရ႔..”
ဆိုကးလတးစး၌အသဵ ေပ္ာကးကျယး ဆိတးၿငိမးသျာ့ၿပီ ်ဖစးေသားလညး့ ဘီလးသညး
ေတားေတားႏြငးံ မ္ကးစိမဖျငးံဝဵံေသ့ဘဲ ႏြစးမိနစး၇ သဵု့ မိနစးေလာကးၾကာမြ ေစာငးၿခဵဳကုိ ချာ၊
ၾကညးံလိုကးေသား

သူ႓

ခုတငးေ်ခရငး့ မြာ

သကး်ပငး့ ႀကီ့ ခ္လိုကးေတာံ၌၈

ဘာမြ္

မ်မငးရေတာံေခ္၈

အိပးခ္ငးေယာငးေဆာငးေနေသာ

သညးေတာံမြ

သူ

သူ႓မိနး့ မ၌ တေခါေခါ

ေဟာကးသဵကုိ ၾကာ့ရ၌၈
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ဘီလးသညး
အလျနးေၾကာကးရျဵ႔၊
အထပးထပး

ဆိုကးလတးစး
„မစၥကးဝငးံခ္း

ရျတးဆုိေနမိလ္ကး

(ှ၂)

ေနာကးတစးခါ
ရြကးပဲလမး့ ‟

ႏြစးနာရီေလာကး

်ပနးလာလြ္ငး
ဆိုသညးံ

ေသရမြာ

လိပးစာကုိ

မ္ကးလဵု့ ေၾကာငးေနၿပီ့ မြ

မေမံရနး
်ပနးလညး

အိပးေပ္ားသျာ့ေလသညး၈
နဵနကးမို့ ေသာကး၉ အိပးရာထ၊ မ္ကးႏြာသစးၿပီ့ ေသား အဵံၾသဟနးႏြငးံ နာ့ေထာငး
ေနေသာ သူ႓ဇနီ့ အာ့ ညက သူငယးခ္ငး့ တေစၧလာကာ သူ႓အာ့ မြာၾကာ့သျာ့သညးမ္ာ့ကုိ
ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့ ေနာကး

သူ႓လကးက္နး

အိမးေစာငးံအရကးကေလ့ကုိ

ႏြေ်မာလြစျာႏြငးံ

သျနးပစးလိုကးရေတာံ၌၈
ထိုမြ ဘီလးသညး တကယးပငး

အရကး်ဖတးေလရာ (၁-၂-၃)

ရကးမြ္ေလာကး

စာ့မဝငး အိပးမေပ္ားေသာ ေဝဒနာကုိ ခဵစာ့ရၿပီ့ ေနာကး တစးပတးေက္ားေသာ အခါတျငးမူ
လူနာ နာလနးထသကဲံသို႓ အလျနးစာ့ေကာငး့ အိပးေပ္ား ်ဖစးသျာ့ေလသညး၈
ဒီေတာံမြ
အရကးဖို့ ေတျ

သူသညး

ေတျ့ ေတျ့ ၿပီ့

ယခငးက

ေသာကးခဲံေသာ

ႏြေ်မာလ္ကး

အခ္ိနးေတျ၇

သူႏြငးံခငးမငးေသာ

အရကး်ဖတးရနး ႏိႈ့ ေဆားေသာ အ်ဖစးသုိ႓ပငး ေရာကးသျာ့ေလသညး၈

ကုနးခဲံေသာ

မိတးေဆျတို႓အာ့
သူ႓ခႏၶာကုိယးလညး့

အရကးေဖာ အရကးပျ မဟုတးေတာံဘဲ အသာ့အေရ က္စးလ္စးကာ လနး့ ဆနး့ စို်ပညး၊
လာသညး၈
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သို႓ရာတျငး ဘီလးသညး

ေသားတာေဆျ

က္နး့ မာေရ့ အေ်ခအေန ေကာငး့ မျနးလာသေလာကး

သူ႓ဇနီ့ ေအမီမြာ တစးေန႓တ်ခာ့ ပိနး၊ လာသညး၈ အေၾကာငး့ မြာ ဘီလးသညး ဆုိကးလတးစးကုိ
ကတိ ေပ့ထာ့လိုကးသညးံအတိုငး့ အပတးစဥးမြနးမြနး အမြတး (ှ၂) ရြကးပဲလမး့ သို႓ ေငျ (ှ၂)
သြ္ီလငး ပုိ႓ေနရေသာေၾကာငးံ “သကးသကး ငါံလငးလုပးစာကုိ ဒီ ဆုိကးလတးစးဆိုတဲံေကာငး
ေသခ္ငးေယာငးေဆာငးၿပီ့ ရိက၏ာယူေနတယး ” ဟု မိနး့ မသာ့ပီပီ သဝနးတိုမိသညးံအတျကး
ဘီလး

အပတးစဥးေငျရ၊

စာတိုကးကပုိ႓ေသာ

ေသာၾကာေန႓တိုငး့

သူ

ေဒါသထျကးၿပီ့

မစာ့ႏိုငး၇ မအိပးႏိုငး၇ ေခါငး့ ကုိကးေသာ ေဝဒနာကုိ ခဵစာ့ရ၌၈
ယငး့ သို႓်ဖငးံ
်ဖစးလာသညး၈

တစးလမြ္

သူ၌

ၾကာေသာအခါ၉

ေဝဒနာရသညးံ

ေအမီမြာ

အ႐ုိ့ ေပ၍အေရတငး

အေၾကာငး့ ကုိ

လငးေတားေမာငးအာ့
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ဖျငးံေ်ပာ၊ကလညး့ မ်ဖစး၇ အကယးတိ ဆုိကးလတးစးညာေၾကာငး့ အမြနးကုိ သိသျာ့ခဲံေသား
ဘီလး အရကး်ပနးေသာကးမညး၈ ေနာကးတစးခ္ကးက သူကပါ ဆုိကးလတးစးႏြငးံ ေပါငး့ ၿပီ့
ညာထာ့သ်ဖငးံ မိမိအာ့ အ႐ို့ ကျဲေအာငး ႐ုိကးေပလိမးံမညး၈
စငးစစးေတာံ ဆုိကးလတးစးေၾကာငးံ

ဘီလး အရကး်ပတးသျာ့သညးကုိ

ေအမီက

ေက့္ဇူ့ တငးဖုိ႓ ေကာငး့ သညး၈ ယခငးက ဘီလး အရကးေသာကးပစးသညးံ ေငျမ္ာ့ကုိ မိမိ
ရေနသညး၈ ထို႓်ပငး လငးေယာက္းာ့၌ အမူ့ ဒဏးကုိလညး့ မခဵရ၈ သို႓ရာတျငး လူတို႓မညးသညး
ရေလလိုေလ

အိုတေစၧ

လငးေယာက္ား့ ၌

လုပးစာ၇

ဆိုသညးံအတိုငး့
မိမိပုိငးသညးံ

ထိုတေစၧ
ေငျကုိ

အေယာငးေဆာငးက

လကးေဝခဵ

မိမိ

အေခ္ာငးစာ့ေနတာ

မခဵႏိုငး်ခငး့ ၌ ဆငး့ ရဲေသာ ေဝဒနာေၾကာငးံ သီတငး့ (၃) ပတးမြ္ ေက္ားေသားအခါ၉ ေအမီမြာ
ေက္ာႏြငးံရငးႏြငးံ ထိလုခမနး့ ်ဖစးလာသညး၈
ယငး့ သို႓်ဖငးံ

အိပးမေပ္ားေသာ

ညမ္ာ့၉

တစးခုေသာ

သနး့ ေခါငး့ ေက္ားတျငး

ေအမီသညး သူ႓စိတးကူ့ ထဲမြ အလျနးေကာငး့ ေသာ အႀကဵတစးခုကုိ ရေလ၌၈ ယငး့ အႀကဵကုိ
ဘယးေ်ပာငး့ ညာလြညးံ်ဖငးံ
အေကာငးအထညးေဖားရနး

အထပးထပး
ဆဵု့ ်ဖတးခ္ကး

လငးေတားေမာငးကုိ

ၾကညးံလိုကးသညး၈

အိပးေပ္ားေနသညး

မဟုတးေခ္၈

အခါခါ
ခ္လိုကးကာ
ဘီလးသညး

အနညး့ ငယးေသာ

စဥး့ စာ့ၿပီ့ ေနာကး
မိမိနဵေဘ့၉

ယခုညပဲ

အိပးေပ္ားေနေသာ

အသကးမြနးမြနး႐ြဴ လ္ကး
အသဵကုိၾကာ့လြ္ငး

သိပးၿပီ့

ႏို့ ႏိုငးေသာ

အေ်ခတျငး ရြိသညး၈
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ထို႓ေၾကာငးံ

သူ႓စိတးကူ့ ဉာဏး

ေသားတာေဆျ

အလုပးကုိ

စ၌၈

ေအမီသညး

႐ုတးတရကး

်ဖစးေနေသာ

ဘီလးႏို့ ကာ

စူ့ ရြေသာအသဵ်ဖငးံ ..
“သူပုိ႓ပါတယးရြငး သူပုိ႓ပါတယး ”
ဟု

ေအားလိုကးသညး၉

အိပး၊

မေပ္ားံတေပ္ား

ေအမီံကုိယးကုိ ပုတးလိုကးကာ ..
“ဘာလဲ ေအမီ .. မငး့ ဘာေတျ အိပးမကးေယာငးေနတာလဲ ”
သို႓ေသား

ေအမီသညး

သူ႓စကာ့ကုိ

ၾကာ့ဟနးမ်ပဳဘဲ

တစးစဵုတစးခုအ တျကး
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စုိ့ ရိမးေသာ အသဵ်ဖငးံ ..
“သူပုိ႓ါတယး၇

ေသာၾကာေန႓တိုငး့

မြနးမြနးပုိ႓ပါတယး၇

အို …

ရြငး

သူ႓ကုိေတာံ

တေစၧကုိ

သတိရကာ

ေနာကးတစးႀကိမး ကုိယးထငးမ်ပလိုကးပါနဲ႓ ”
ယငး့ ကုိ

ၾကာ့ရသညး၉

ဘီလးသညး

ဆိုကးလတးစး

ေၾကာကးရျဵ႔တုနးလႈပးသျာ့၊ မ္ကးစိမဖျငးံဝဵံဘဲ ဆိတးဆိတးေနေတာံ၌၈
ေအမီက ဆကးလ ကး၊ ..
“သူ ပုိ႓႐ို့ ေတာံ အမြနးပါ၇ စာတိုကးက တစးစဵုတစးခု ခၽျတးယျငး့ လို႓ ်ဖစးပါလိမးံမယး၇
ေစာငးံၾကညးံပါဦ့ ”
ေအမီသညး ေခတၱ ရပးေနၿပီ့ မြ တစးဖနး ဆကးလကး၊ ..
“ေကာငး့ ၿပီရြငးံ၇
ဟုတးကဲံ ..

ကၽျနးမ

ဘီလးကုိယးတိုငး

တာဝနးယူပါံမယး၇

ဘီလးကုိယးစာ့

မသျာ့ေစရပါဘူ့ ..

ေကာငး့ ပါၿပီရြငး

ေဆာငးရျကးပါံမယး၇

ဟုတးကဲံ ..

ေကာငး့ ပါၿပီ ..

ဟုတးကဲံရြငးံ ..

ဟုတးကဲံ .. ကၽျနးမအာ့လဵု့

မြနးပါတယး ..

မြနးပါတယး ..

စိတးခ္လကးခ္သာ သျာ့ပါေတာံ ”
ထို႓ေနာကး

ေအမီသညး

သကး်ပငး့ ႀကီ့

ခ္လိုကးကာ

စိတးသကးသာရာ

ရသျာ့သညးံပဵုႏြငးံ ဘီလးေခါငး့ ကုိ သူ႓ရငးချငးထဲသျငး့ ၊ ယုယစျာ ေပျ႔ပုိကးလ္ကး ..

Typing - ပဵု႓ပဵု႓

206

သေဘၤာသာ့သဵု့ ေယာကး ဟာသဝတၳဳတိုမ္ာ့

ေသားတာေဆျ

“အလိုေလ့ ကဵႀကီ့ ေပလို႓ ”
ဆုိသညးံ ပဵုသဏၭာနးမ္ဳိ့ ၈
ထိုအခါမြ ဘီလးက ..
“ေအမီ ..”
“အို .. ရြငးႏုိ့ ၿပီလာ့ .. ဘီလး ”
“ငါႏို့ ေနတာ ၾကာၿပီကျ၇ မငး့ ဘယးသူနဲ႓ ဘာေတျ ေ်ပာေနတာလဲ ”
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“ရြငးံသူငယးခ္ငး့ တေစၧႀကီ့ လာတယးရြငးံ၇ အမယးေလ့ ေၾကာကးစရာႀကီ့ ပါလာ့၇
သူ႓ကုိယးမြာလညး့

ေရေတျရႊဲရႊဲစိုလို႓

သူ႓နဖူ့ မြာလညး့

ဆဵပငးေတျ

စုတးဖျာ့နဲ႓

ေရၫြိေရေမြားေတျ ကပးလို႓ ”
ဘီလးက စို့ ရိမးမကငး့ ေသာ အသဵႏြငးံ ..
“အခု သူသျာ့ၿပီလာ့ ”
“သျာ့ၿပီ ..

သျာ့ၿပီ..

ဘယးံႏြယးေတား

ရြငးံေခ၍

ႏို့ ေနဦ့ မြာစို့ လို႓ ကၽျနးမနဲ႓တငး

ကိစၥၿပီ့ ေအာငး လုပးလိုကးရတာေပါံ ”
“မငး့ ေတားပါတယးကျာ ”
ဘီလးက သူ႓မယာ့ကုိ ၾကညးေသာအသဵႏြငးံ ..
“သူဘာေတျ ေ်ပာသျာ့လဲကျ ”
“အခုတစးပတး

သူ႓မယာ့ဆီ

ေငျမေရာကးဘူ့ တဲံ၇

ဒါေၾကာငးံ

ဘီလး

သစၥာေဖာကးဆုိၿပီ့ သူလာတာတဲံ ”
“အုိ .. ငါ ပုိ႓လုိကးသာ့ပဲ ”
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ေသားတာေဆျ

“ဟုတးပါတယး၇ ဒါေၾကာငးံ ကၽျနးမက ဘီလးဟာ ရြငးံမယာ့ဆီကုိ အပတးစဥး မြနးမြနး
ပုိ႓ပါတယး၇

စာတိုကးက

တစးစဵုတစးခုေၾကာငးံ

်ဖစးပါလိမးံမယး၇

ကၽျနးမကုိယးတိုငး

သူ႓မယာ့ဆီကုိ သျာ့ပုိ႓ပါတဲံ၇ ဒီေတာံ ကၽျနးမကလညး့ သူေက္နပးေအာငး စိတးခ္ပါ၇ ကၽျနးမ
ေဆာငးရျကးပါံမယးလို႓ တာဝနးခဵလိုကးရတယး ”
ဘီလးက ..
“ေအ့ ..

မငး့ ေ်ပာတာ

ငါၾကာ့လိုကးပါတယး၇

ေကာငး့ ၿပီေလ

ဒီကိစၥကုိ

မငး့

တာဝနးယူေပေတာံ၇ ငါ ေငျမြနးမြနး ေပ့ပါမယး ”
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ဒီအခါမြာ ေအမီက အလျနး ႐ိုေသက္ဳိ့ ႏျဵေသာ အသဵႏြငးံ ..
“ေကာငး့ လြပါၿပီ ဘီလးရယး ”
ထို႓ေနာကး
သူ႓အႀကဵေအာငး၊

လငးမယာ့ႏြစးေယာကး
အေက္နပးႀကီ့

ဆိတးၿငိမးသျာ့ၾကသညး၈

ေက္နပးသညး၈

ဘီလးက

ေအမီစိတးထဲမြာ

သူ႓မယာ့

အလိမၼာကုိ

ခ္ီ့ မျမး့ မိသညး၈
နဵနကးလငး့ လြ္ငးပငး ဘီလးသညး ယခုအပတး မရေသ့ဘူ့ ဆုိေသာ ေငျ (ှ၂)
သြ္ီလငးကုိ

သျာ့ပုိ႓ရနး

ေအမီအာ့

ေပ့သညး၈

ထို႓ေနာကး

အပတးစဥး

မြနးမြနး

ေသာၾကာေန႓တိုငး့ (ှ၂) သြ္ီလငး (ှ၂) သြ္ီလငး..
ေအမီမြာ ယငး့ သို႓ အပုိေငျမ်ပတး ရရေနေတာံ သူသဵု့ ခ္ငးရာသဵု့ ၇ ဝတးခ္ငးရာဝတး၇
စာ့ခ္ငးရာစာ့်ဖငးံ စိတးေအ့ခ္မး့ သာ ရြိလြ၊ တစးေန႓တ်ခာ့

က္နး့ မာဝၿဖိဳ့ အလြတို့ ၊

လာေလသတညး့ ၈
ေသားတ ာေဆျ
***
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