
“ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေယာက်္ားဟာ ပုဆုိးျခံဳ ထဲမွာ ခ်ံဳးပြဲခ်ငုိ “  
_________________________________________ 

က်ဳပ္ ခ်စ္တဲ့အိမ္ေျမွာင္မေလးက ေလ 
ပရီးမီးယားလိဂ္ ကုိမွ အဂၤလန္သြားျပီး ၾကည့္ခ်င္သတဲ့  
ေဘာလုံးသမား၀တ္စုံ၀တ္ျပီး အားေပးခ်င္သတဲ့  

အ့ံ ေရာ !  
ရြာေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္းကုိ 

ဗြက္ ထ တယ္ တဲ့  
ရြာမွာလည္း စကုိင္းနက္န႔ဲပါလုိ႔ ျပန္မေျပာျဖစ္ဘူး။ 

အဲဒီမိန္းမကေလ 
ကုိးရီးယားကားကုိမွ ၾကိဳက္ျပန္သတဲ့  

ေလယာဥ္ပ်ံၾကီးစီးျပီး လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတာ ခံယူလုိသတဲ့  
ရုိမန္တစ္ဆန္ဆန္ ညစာစားပြဲေတြတက္ခ်င္သတဲ့ 

ရင္ဖုံးအက်ၤ ီၾကီးက စိတ္က်ဥ္းၾကပ္ သတဲ့  
ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာျပီ ေရခဲမုန္႔ကုိ ျမန္ျမန္စား 

စကပ္တုိတုိ ၀တ္သတဲ့ 

ကလပ္စ္ မမွန္တဲ့ မိန္းမကေလ 
ကလပ္ ဆို ေန႔ညမေရြးပါတဲ့  

မိန္းမေတြလည္း ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ပါတယ္ 
ရင္ ေပါင္ ေတြ တန္း ၾက သတဲ့ 

ေရအုိးစဥ္ေတြ ႏွာေခါင္းရႈံ ႔ ျပီး 
ေရသန္႔ဘူးသန္႔ကုိမွ ၀ယ္ေသာက္သတဲ့  
ထမင္းခ်ည္းစားရတာပ်င္းစရာ 

ပီဇာေလးကမွ ပုိခံတြင္းေတြ႔ စရာ ဆုိျပန္ေသးရဲ ႔။ 

 
က်ားမ တန္းတူပဲ  

ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ထမ္းပ  ဲ
အဲလုိ စကားလုံးေတြလည္း ရြတ္တတ္ေသးရဲ ႔ ။  
သူ႔ကုိ သူမ်ား ႏုိင္ငံက ခုိးသြားျပီသိလား။ 

သနပ္ခါး န႔ဲ ဆံပင္ရွည္ၾကီးန႔ဲ  
ပုံတုံးလုိက္တာ 

သူသုံးတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြက သ္ိပ္ေစ်းၾကီးသတဲ့  
ဆံပင္ကုိ တံျမတ္စည္းစေတြလုိ ေကာက္ပစ္တာေလ 

မလွဘူးလားလုိ႔ ျပန္ေမးေသးရဲ ႔။ 



အုိင္ဖုန္း အုိင္ပတ္ ေတြက ေခတ္မီ သတဲ့ 
ေခတ္န႔ဲ အမီလုိက္ရမယ္ 

ကားလွလွေလးေတြျမင္ရင္ ေငးၾကည့္ ခ်င္ေသးရ႔ဲ ။ 

သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေတြ ေခါင္းအုံးလုိ႔ရတယ္တဲ့  
မုိးေတြၾကီးလုိက္တာ 

ေလေတြတုိက္လုိက္တာ 
လွ်ပ္စီးေတြ လက္ ခနဲ  

စီးကရက္ကေလးကုိ မီးညွိ လုိက္တဲ့အခါ 
သူ႔ခမ်ာ အရမ္းဘုိဆန္တာပဲ တဲ့။ 

ပုိက္ဆံေပးျပီး 
ကုိယ့္ဘာသာ ခ်က္စားရတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ က 

က်န္းမာေရး န႔ဲညီညြတ္သတဲ့  
အဲဒီမိန္းမ ကုိ လူစိမ္းတစ္ေယာက္ခုိးသြားျပီ  
ဂလုိဘယ္အေရျခံဳ ၀ိညာဥ္ပူးသြားျပီ 

အခါၾကီးရက္ၾကီး ရုံးပိတ္တဲ့အခါ 
ေရွာ့ပင္ထြက္မယ္ 

ဘုရားသြားဖုိ႔ေျပာတဲ့အခါ 
ႏွလုံးသားမွာ ဘုရားတည္ဖုိ႔ ပုိအေရးၾကီးတယ္တဲ့။ 

ဂ်က္ကာမုိက္ဇာ ေလးက ေမႊးသတဲ့  
ေခါင္ရည္ က အနံ႔ မခံ ႏုိင္ဘူးတဲ့ 
က်ဳပ္ ခ်စ္တဲ့ မိန္းမကေလ။ 

နက္ကတုိင္ေလး စည္းျပီး 
ကုဒ္ အက်ီေလး ၀တ္ေစခ်င္သတဲ့  
ဘုိလုိမႈတ္မွ လူရာ၀င္သတဲ့။ 

သစၥာေဖာက္ အျဖစ္ခံမယ္ 
မ်ိဳးေစာင့္ တာေတြ လက္မခံဘူး 
ကုိယ္ယူခ်င္တာ ယူမွာေပါ့တဲ့  
သူေျပာခ်င္ရာ ေျပာေနတတ္ျပီး 

နားေထာင္ ဖုိ႔ရာ သိပ္ပ်င္းတာပါ ဆုိပဲ  
ဒီမုိကေရစီ လုိ႔ ခပ္ဖြဖြေလး ရြတ္လုိက္တဲ့အခါ 

ေလာ္ရယ္ ဆုိးထားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းဟာ 
ရနံ႔ကေလး သင္းသြား တာေပါ့။ 



ရွင္က သိပ္ ပုံတုံးတာပ  ဲ
မ၀တ္တတ္မစားတတ္န႔ဲ  

က်ဳပ္န႔ဲတြဲသြားရတာ ရွက္လာသတဲ့  
ကြမ္းေတြ မစားစမ္းပါန႔ဲ  

ရွင့္ပါးစပ္က twilight ကထဲက ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္မင္းသားလုိ 
မလွဘူးတဲ့  

အလွအပ ကုိ ခံစားတတ္ေစခ်င္တယ္လုိ႔  
တဖြဖြ ရြတ္တယ္။ 

က်ဳပ္ခ်စ္တဲ့ ေတာသူမဟာ 
ကမၻာန႔ဲ အမီ ခရီးဆက္ေနတာတဲ့ 
ရြာကုိ မျပန္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့  
ဒိုမီႏုိ န႔ဲ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ဟာ 

ဘယ္လုိ ယွဥ္ယွဥ္ ယွဥ္လုိ႔ မရတာ အေသအခ်ာတဲ့။ 

တစ္ကုိယ္ရည္ အာသာေျဖခြင့္ ဟာ 
မိန္းမ ေတြမွာလည္း ရွိသတဲ့  

အုိး… ရွက္စရာ စကားေတြ သူမေျပာျပန္ျပီ။  
အြန္လုိင္းေပၚက ပြန္း၀က္ဆုိဒ္ေတြဟာ 
သူမ အတြက္ စိတ္ထြက္ေပါက္ တစ္ခုတဲ့  
အိုး…ကမၻာ ၾကီးဟာ တစ္ခုခုမွားေနပါျပီ။ 

ထမိန္၀တ္ျခင္းဟာ မုဒိမ္းမႈကုိ အားေပးေစတယ္ 
ဘယ္လုိျဖစ္ရျပန္တာလဲ ျမိဳ ႔ ၾကီးသူ ေတာသမရယ္ 

ရြာမျပန္ေတာ့ဘူးလား 
ရြာမျပန္ေတာ့ဘူးလား 

ေဖ့စ္ဘုခ္ဟာ က်မ ရဲ ႔ ဒုတိယ ဘ၀ ပဲ  
ရွင္ကေတာ့ က်မရဲ ႔ တတိယ ဘ၀ တဲ့  

ငါျပီးရင္ ငါပဲ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔  
က်ဳပ္မေျပာရဲ ခဲ့  

အေတြးအေခၚဟာ တျဖည္းျဖည္း ေရွာ့ခ္ျဖစ္လာတယ္။ 

ဟုိႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ေလ 
…..  

ဒီလုိ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေတြ မရွိဘူး.. 
…  

မရွိဘူး.. 
မရွိဘူး.. 

ဟုိးတီဗြီထဲက အေၾကာင္းအရာေတြ သိပ္ေျပာလာတယ္။ 



ရွင္န႔ဲ အေတြးအေခၚမတူဘူး 
ရွင္န႔ဲ ေနရတာ ေျပာစရာစကားရွားလာတယ္ 

အဲဒီမိန္းမကေလ 
ျမန္မာျပည္မွာေတာင္ ေျခမခ်ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့ 

လက္န႔ဲ ထမင္းစားတာ ရြံ ႔စရာၾကီးတဲ့  
လမ္းေဘးအသုပ္ဆုိင္ က က်န္းမာေရးန႔ဲ မညီညႊတ္ဘူးတဲ့  

ဇြန္း ခရင္းေလးကုိ 
မစားခင္ တစ္ရႈးေလးန႔ဲ သုတ္တယ္ 

လက္ေဆးဂ်ယ္ဘူးေလးကုိ စလင္းဘတ္ထဲက ထုတ္တယ္ 
ဂ်င္သြားရဦးမယ္ ဟုတ္လား 

သနပ္ခါးအျမဲ ေသြးရင္ ခါးလွပါတယ္ ဆုိတာ သူ နားမေထာင္ေတာ့ 

ကပြဲေတြမွာ လုိက္မကတဲ့ အတြက္ 
သူ႔မွာ ရွက္ရတယ္တဲ့  

လက္ေရွ ႔တန္းျပီး တင္ခါျပတဲ့ အခါ 
အျခားငနဲေတြ သူ႔ကုိ ေငးၾကည့္လုိ႔  
ဂုဏ္ယူစြာ က်ဳပ္ကုိ ျပံဳးျပတတ္ေသးရဲ ႔။ 

ဟင္းခ်က္တာ အခ်ိန္ျဖဳန္းတာပဲ  
တက္စ္စီကုိပဲ ေန႔တုိင္းစီးသတဲ့  

အဲဒီဖုန္းအျပား ၾကီး တစ္ခ်ိန္လုံး ပြတ္ေန ေတာ့တာပဲ  
အတူထုိင္ေနျပီး အတူမရွိတဲ့သူေတြန႔ဲ စကားေျပာလုိ႔  
က်ဳပ္ ရဲ ႔ ျဖစ္တည္မႈဟာ ၀ါးျပီးေထြးထုတ္ထားတဲ့  

ကြမ္းတံေသြး သာသာ…ေပါ့။ 

ရြာအေၾကာင္းလည္း ေျပာသံမၾကားရေတာ့ 
ရြာနားက စုိက္ခင္းေတြလည္း 
ရယ္ဒီမိတ္ေတြ အျဖစ္ေျပာင္းသြား 
အဲဒီမိန္းမဟာ အရင္လုိမဟုတ္ေတာ့ 

အရပ္ကတုိ႔ေရ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရြာသူမၾကီးဟာ ရြာ ျပန္မလာေတာ့ပါဘူး 

လြမ္းေတးခ်ိဳ  
၁၈.၅.၂၀၁၄ 

၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္ ( ညပုိင္း) 


