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ရထားမွာ စက္ေခါင္းမွဴးမပါရင္ အလကားပဲ 

‘’ဦးစက္ေခါင္း နန္းလတ္ သုံးဆယ္သားေလာက္’’
မ်က္မွန္းတန္းမိေနတဲ့ေစ်း၀ယ္သူေတြေရာ၊ ေစ်းထဲက ေစ်းသည္အခ်င္းခ်င္းေရာ သူ႕နာမည္အရင္းကုိ
ဘယ္သူမွ မေခၚၾကဘူး။ သူ႕ကုိ ဦးစက္ေခါင္းပဲေခၚၾကတာ။ သူကလည္း အဲဒီနာမည္ေခၚလုိက္တုိင္း
ၿပဳံးၿပဳံးၾကီး သေဘာက်ေနတတ္တာေလ။ 
‘’နန္းေသး ၊ နန္းလတ္၊ နန္းၾကီးရမယ္ေနာ္.. မုန္႕ဖတ္လား ၊ညွပ္လား၊ ေခါက္ဆြဲလား
ၾကိဳက္တာေၿပာ အကုန္ရမယ္.. ’’
သူ႕ရဲ႕ ေစ်းေရာင္းသံေနာက္မွာေတာ့ အၿမဲလုိလုိ ရထားဥၾသသံကုိပဲၾကားေယာင္ေနမိတယ္။ အင္းေလ 
သူ ရထားေပၚၿပန္ မေရာက္တာ ၆လေက်ာ္ၾကာၿပီကုိး။ အမွန္ဆုိရင္ သူလည္းဒီအခ်ိန္မွာ ၿမန္မာ့
မီးရထား ယူနီေဖာင္းကုိ၀တ္ ၊ ရထားစက္ေခါင္းခန္းမွာေနၿပီ ရထားအသစ္ၾကီးကုိ ေမာင္းေနရမွာ။ 
ခရီးသြားၿပည္သူေတြကလည္း လုိရာခရီးကုိ နွင္ၾကေတာ့မွာမဟုတ္လား။ သူ႕ရထားေပၚမွာ 
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး အိမ္ၿပန္ၾကတဲ့ အိမ္လြမ္းသူေတြပါမယ္။ အလုပ္သစ္ တစ္ခုကုိစတင္ဖုိ့ 
ထြက္လာခဲ့တဲ့ ခရီးသြားလည္းပါမယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကေန ေရွာင္ေၿပးခ်င္လုိ႕ ထြက္ခြာလာသူလည္း
ပါမယ္။စီးပြားေရးအတြက္ အထုပ္အပုိးနဲ႕ ခရီးဆက္သူလည္းပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရင္ခြင္ဆီ
အေၿပးလာေနတဲ့သူလည္းပါမယ္ေပါ့။ ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္ သူ႕တာ၀န္က ခရီးသြားၿပည္သူေတြကုိ  လုိရာခရီးကုိ
အေရာက္ပုိ႕ေဆာင္ေပးရမွာမဟုတ္လား။ 
အခုေတာ့ ၂၀၂၁ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီတစ္ရက္ေန႕ကစလုိ႕သူတုိ႕ဘ၀ေတြလည္း အကုန္ တစ္စစီၿပန္႕က်ဲကုန္တာပဲ။
လက္မွတ္အေရာင္း၀န္ထမ္း ကုိမင္းလြင္က စစ္ကုိင္းမွာ ဓားမေရာင္းတယ္၊ လက္မွတ္စစ္ စန္းဦးက 
ကြမ္းယာဆုိင္ဖြင့္သတဲ့။ ရထားဘူတာေစာင့္ ဟုိအမႊာညီအစ္ကုိကေတာ့ လာဖယ္မခုိင္းမခ်င္း ဘူတာရုံမွာပဲ ေ
နတယ္တဲ့။ဘယ္ ရထားမွေတာ့ မလာေတာ့ဘူးေပါ့။ တြဲေစာင့္ကုိလွေမာင္ကေတာ့ စက္ရုံတစ္ခုမွာ အေစာင့္၀င္
လုပ္ေနတယ္လုိ႕ေၿပာတာပဲ။ သူလည္းဘာထူးလုိလဲ ရထားစက္ေခါင္းမွဴးဘ၀ကေန မုန္႕ဖတ္သည္ဘ၀ကုိ ဂြ်မ္း
ထုိးပစ္၀င္လုိက္ရတာမဟုတ္လား။ 
။   ။   ။
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‘’ၿပည္သူ႕အစုိးရၿပန္မတက္မခ်င္း ကြ်န္ေတာ္ရထားၿပန္မေမာင္းဘူး’’
ဘူတာရုံေရွ႕မွာ ေအာ္လံကုိင္ၿပီး ရထား၀န္ထမ္းေတြကုိ သူကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္စည္းရုံးခဲ့တာ
ေဖေဖာ္၀ါရီလ အစကတည္းကဆုိပါေတာ့။ သူ႕ရဲ႕စက္ေခါင္းရာထူးကုိ သူစြန္႕သလုိ၊ ဌာနအသီးအသီးက
အရာရွိေတြလည္း ရာထူးမ်ိဳးစုံစြန္႕ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါတင္ဘယ္ကအုံးမွာလဲ ရထား၀န္ထမ္းမိသားစုေတြကပါ
ေနထုိင္ရာ အိမ္ေလးေတြကုိ စြန္႕ခဲ့ၾကရတာမဟုတ္လား။ ရထားမိသားစုဆုိတာ အမ်ားအားၿဖင့္ ၀န္ထမ္း
လို္င္းခန္းမွာ ေနၾကတာမ်ားတယ္။ ရထားလုိင္းခန္းမွာပဲေနၿပီး အနွီးေထြးေလးနဲ႕ ေမြးဖြားလာရာကေန 
အၿဖဴအစိမ္းေက်ာင္းသား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေနာက္ဆုံး အိမ္ေထာင္က်တဲ့အထိ ေနထုိင္ၾကီးၿပင္း
ၾကတာမ်ိဴး။ ရထား၀န္ထမ္းရဲ႕သား၊ သမီးေတြကလည္း အမ်ားအားၿဖင့္ ရထား၀န္ထမ္းဆက္လုပ္ၾကတယ္။ 
ဒီလုိနဲ႕ ရထားလုိ႕ေၿပာလုိ္က္တာနဲ႕မိသားစုလုိက္ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတာ ၿမင္ရလိမ့္မယ္။
အင္း.. အခုေတာ့ ရထား သံလမ္းနားက ရထား၀န္ထမ္းအိမ္ယာေတြလည္း လူသူကင္းမဲ့သြားၿပီ။ 
ကုိယ္စီကုိယ္စီ ကုိယ့္ေဒသၿပန္ၾက၊ တစ္ေနရာရာမွာ ခုိကပ္ေနၾကနဲ႕ ရထားမိသားစုၾကီးလည္း တကြဲတၿပား
စီေပါ့ေလ။ 
သူကေတာ့ သမီးၾကီးရဲ႕အိမ္ကုိ ကုိယ့္အိမ္လုိသေဘာထားလုိက္ရတာပဲ။ သမီးၾကီးက မုန္႕ဖတ္အေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္တယ္။မိဘရဲ႕လက္ငုတ္လက္ရင္းကုိ သားသမီးက လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ သားသမီးရဲ႕ လက္ငုတ္လက္ရင္းကုိ 
အေဖလုပ္တဲ့သူက  ၿပန္၀င္လုပ္ေနရတာေလ။  တကယ္ေတာ့ သမီးၾကီးကုိ ရထား၀န္ထမ္း ၿဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာ ။
အခုေတာ့လည္း သမီးေရြးခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးကပဲ သူ႕ကုိ ထမင္းၿပန္ေကြ်းေနတာ။
 မနက္ဆုိ သူက အေစာဆုံးအိပ္ယာထ သမီးၾကီးအသင့္လုပ္ေပးထားတဲ့
ေတာင္းကုိယူ ေစ်းထြက္ရုံပဲ။ တစ္ခါေလ ေအာ္ဒါမွာလည္း သူပဲခပ္ၿမန္ၿမန္သြားပို႕လုိက္တယ္။
သမီးၾကီးရဲ႕ သားေလးက ဘုိးဘုိးက စက္ေခါင္းမွဴးလည္းဆုိေသးတယ္ တစ္ခါမွ ရထားလည္း
ေမာင္းမၿပဘူးလုိ႕ ေၿပာေတာ့ သူ႕မွာ ရင္နာလုိက္ရတာ။ တကယ္ဆုိ သူ႕ေၿမးေလးက သူေမာင္းတဲ့
ရထားကုိ မစီးဖူးေသးဘူးမဟုတ္လား။ သူတုိ႕မိသားစုစီစဥ္ထားတာက ဒီတစ္ေခါက္ခရီးသြားရာသီ
က်ရင္ သူေမာင္းတဲ့ရထားၾကီးကုိ ကေလးေတြလုိက္စီးဖုိ႕ စီစဥ္ထားၿပီးသား။ သူ႕မိန္းမကပုဂံတဲ့၊
သူ႕သမီးငယ္က ၿမစ္ၾကီးနားတဲ့၊ သူ႕သားငယ္က ၿပင္ဦးလြင္တဲ့ ေဟာ  သမီးၾကီးကေတာ့ အေဖ့ေၿမးသာ
ပါေအာင္ေခၚသြားပါတဲ့ေလ။ 
 ‘’ဘုိးဘုိးစက္ေခါင္း ရထားဘယ္ေတာ့ၿပန္ေမာင္းမွာလဲ’’
ခုနွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ့ ေၿမးေလးက ခရီးသြားရမယ္ဆုိလုိ႕ ေန႕တုိင္း အဲဒီေမးခြန္းကုိ ေမးတာ မေမ့မေလ်ာ့ပဲ။ 
 ‘’မၾကာေတာ့ပါဘူးေၿမးရာ ေဟာဟုိမွာေတြ႕လား အဘုိးရဲ႕ယူနီေဖာင္း
 အဲဒါ၀တ္ၿပီး မၾကာခင္ ခရီးသြားၾကမယ္ေလကြာ ငါ့ေၿမးက ဘယ္သြားခ်င္တာလဲ’’
သူ႕ေၿမးက ေခါင္းေလးကုတ္ၿပီးစဥ္းစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူၿဖစ္ခ်င္တာေလး ပဲေတာင္းဆုိရွာတယ္။
 ‘’ဟုိဘက္ေဘးအိမ္က ဖုိးသားကုိ ငါ့အဘုိးက ရထားေမာင္းတာလုိ႕ ေၿပာထားတာ ဘုိးဘုိးရ
အဲဒါေၾကာင့္ေလ ..ဘယ္သြားရ သြြားရ ဘုိးဘုိးစက္ေခါင္း ေမာင္းတာစီးရရင္ၿပီးေရာဗ်ာ’’
။    ။   ။

 စၿပီး စီဒီအမ္လုပ္တဲ့ေန႕က သူေမာင္းတဲ့ရထားကုိ မႏၱေလးၿမစ္ၾကီးနားလမ္းေပၚမွာ ဒီအတုိင္း တိခနဲ 
ရပ္ခဲ့ေသးတာ။ေနာက္ၿပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ဒီရထားက ၿပည္သူပုိင္၊ အစုိးရပုိင္ရထား ပ်က္ဆီးသြားလုိ႕ 
မၿဖစ္ဘူးဆုိတဲ့စိတ္နဲ႕ ဘူတာရုံေရာက္ေအာင္ ပုိ႕ၿပီးမွ သူအၿပီးထြက္လာခဲ့တယ္။ ရထားေမာင္းသူ၊
သေဘၤာေမာင္းသူ၊ ေလယဥ္ေမာင္းသူ၊ ကားေမာင္းသူေတြမွာ တူညီတဲ့ခံစားခ်က္တစ္ခုရွိၾကတယ္။
အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ သူတုိ႕ေမာင္းတဲ့ယဥ္ေတြကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြလုိ သံေယာဇဥ္ၿဖစ္ၾကတာပဲ။ 
သူလည္းသူ႕ရထားၾကီးကုိ ထားရစ္ခဲ့ရတာ တစ္ရက္မွ မေပ်ာ္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြနဲ႕

လည္း မဆုံရတာ အေတာ္ၾကာပါပီေကာ။ ပုန္းတဲ့သူကပုန္း၊ ခုိတဲ့သူကခုိ၊ ေၿပးတဲ့သူကေၿပးနဲ႕ အားလုံး
ၿပန္႕က်ဲေနၾကတာ။
 ‘’အေဖ့ ေရာ့.. ဒီလအသုံး’’
အၿပင္က ၿပန္လာတဲ့ သူ႕သမီးၾကီးက သူ႕အိတ္ေထာင္ထဲ ပုိက္ဆံလာထည့္ေပးတယ္ ။ သမီးၾကီးက 
သိပ္သိတတ္တာ။ လကုန္ၿပီဆုိ သူ႕တပည့္စီဒီအမ္ေတြကုိ မုန္႕ဖုိးပဲဖုိး ပုိ႕ေပးတတ္တာသိေနေတာ့ ေ
ငြေလးေတြ လာလာထည့္ေပးတတ္တယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ လအစတုန္းကေတာ့ သူတုိ႕ေတြကုိ ၿပည္သူလူထုက 
ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့လည္းစီးပြားေရးက က်သည္ထက္က်၊ တၿခား ေ
တာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လည္းလွဴေန ၊ကူေနရေတာ့ သူတုိ႕ဆီ ေထာက္ပံ့ေငြ မေရာက္လာေတာ့ဘူး။ 
သူက သမီးၾကီးေကြ်းထားလုိ႕ စားနုိင္ေနနုိင္ေပမယ့္ သူ႕လက္ေအာက္က အငယ္ေတြက ေ
တာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ေနရွာတာ။ ဒီလေတာ့ မိန္းမမီးဖြားဖုိ႕ ေငြလုိတဲ့ လက္မွတ္စစ္ စန္းဦးကုိ ေငြေလးဘာေလး 
ပုိ႕ရမယ္။ 
 ‘’သမီးဒီလေတာ့ နည္းနည္းပုိေပးပါလား အေဖ စန္းဦးဆီကုိပါ ေပးခ်င္လုိ႕’’
သူ႕သမီးက သူ႕ကုိဘယ္ေတာ့မွခ်ိဳသည္ ခါးသည္မေၿပာ။ အေဖ့သေဘာပဲ။ 
‘’ေနာက္ရက္မွ ယူပါလားအေဖ ေစ်းရင္းစရာေလးတစ္ခုရွိလုိ႕
မၾကာဘူး အေဖ သုံးေလးရက္ပဲ’’
သမီးၾကီးက စကားတည္တယ္။ သူေပးမယ္ဆုိ စိတ္ခ်ရတယ္။ အင္း စန္းဦးမိန္းမလည္းေမြးဖုိ႕ နည္းနည္း
ေတာ့ လုိပါေသးတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလ မေအာင္မခ်င္းေတာ့ ဒီလုိပဲမွ်သုံးေနၾကရတာပဲ။ အေရးေတာ္ပုံ
ေအာင္ရင္ေတာ့ တစ္နုိင္ငံလုံး အဆင္ေၿပပါၿပီေလ။
။    ။    ။

 ‘’ဘုိးဘုိးစက္ေခါင္း ‘’
အိပ္ယာထလာကာစ သူ႕ေၿမးေလးက သူ႕ကုိ တစာစာေအာ္ေခၚေနတယ္။ ၿပီးမွ မနက္ၿဖန္မနက္ေစာေစာ 
မုန္႕ဖတ္ေအာ္ဒါအတြက္ ၿပင္ဆင္ေနတဲ့ သူနားကုိ ေရာက္လာၿပီး 
 ‘’ဘုိးဘုိး ရထား၀တ္စုံေတြေရာ’’
တဲ့။ အူေၾကာင္ေၾကာင္ကေလးနဲ႕ သူ႕အဘုိးေခါင္းေပၚမွာ ဦးထုပ္မေဆာင္းထားလုိ႕ရွာေသးတာ။ ၿပီးေတာ့မွ 
ဦးထုပ္ခ်ိတ္ထားတဲ့ ေနရာကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္ၿပီး 
 ‘’ဘုိးဘုိးစက္ေခါင္း ဦးထုပ္လည္းမေဆာင္းထားဘူး ‘’
လုိ႕ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႕ ေၿပာရွာတယ္။ သူ႕ေၿမးေန႕ခင္းတစ္ေရးအိပ္ၿပီး အိပ္မက္ေယာင္ေနတာထင္ပါရဲ႕။ 
‘’ဘာလုိ႕လဲေၿမးရဲ႕ ‘’
အဲဒီေတာ့မွ သူ႕ေၿမးက တဟီးဟီး နဲ႕ ထရယ္ၿပီး သားအိပ္မက္ မက္ေနတာတဲ့။ 
 ‘’ဘာအိပ္မက္မက္တာလဲကြ ‘’
သူ႕ေၿမးက မ်က္လုံးေလးစင္းၿပီး သူ႕အေမးကုိ ၿပန္စဥ္းစားၿပီး အိပ္မက္ကုိ ၿပန္ပုံေဖာ္ေနတယ္။
‘’ဘုိးဘုိးစက္ေခါင္းက ရထားၾကီးကုိေမာင္းေနတာတဲ့
 ေဟာဟုိက ရထား၀တ္စုံေတြလည္း၀တ္ထားတယ္ 
ဒါေပမယ့္’’
ငုိမဲ့မ့ဲၿဖစ္သြားၿပီး ဆက္ေၿပာတယ္။
 ‘’သားတုိ႕လည္းမပါဘူး ဘုိးဘုိးတစ္ေယာက္တည္းပဲ’’
သူ႕ေၿမးက သူတုိ႕ကုိပါမေခၚသြားလုိ႕ ၀မ္းနည္းပုံရတယ္ ။အင္းေလ အိပ္မက္ဟာ  
အၿပင္မွာ တကယ္ၿဖစ္သလုိမ်ိဳး သူတုိ႕လူၾကီးေတြေတာင္ၿဖစ္တတ္တာမဟုတ္လား။ သူလည္း
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 အား……… 
လမ္းေပၚကေန ဆီးၿပီး တစ္စုံတစ္ေယာက္သူ႕ကုိ ရုိက္ခ်လုိက္ပုံရတယ္။ သူ႕ေခါင္းတစ္ခ်က္ 
ပူခနဲၿဖစ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႕ဆုိက္ကယ္လဲသြားတယ္။ သူမ်က္စိတစ္ခ်က္ဖြင့္ၾကည့္ေပမယ့္
ဘာမွမၿမင္ရေတာ့ဘူး။ 
။    ။    ။

 ရထားတြဲေခါင္းမွာ ယူနီေဖာင္းအၿပည့္နဲ႕ သူကရထားေမာင္းေနတာ။ လက္ထဲမွာ ပုိက္ဆံေတြကလည္း 
ကုိင္ထားေသးတယ္။  စန္းဦးမိန္းမ မီးဖြားဖုိ႕ ပုိက္ဆံသြားေပးေနတာတဲ့။ ရထားေပၚမွာသူ႕မိန္းမလည္းပါတယ္ 
။ သူ႕ေၿမးေလးလည္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တြဲေစာင့္ လွေမာင္လည္းပါတယ္။ သူမနက္တုိင္းပုိ႕ေနက် 
မုန္႕ဖတ္ေတာင္းေတြလည္းပါတယ္ ။ သူ႕ရထားက ေမာင္းသာေမာင္းေနတယ္ ရထားဘီးနဲ႕ 
ရထားလမ္းနဲ႕ထိသံလည္းမၾကားရဘူး။ အဲဒါနဲ႕ ေအာက္ကုိ ငုံ႕ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တိမ္ေတြပဲၿမင္ရတယ္။ 
ထူးဆန္းလုိက္တာ။
သူ႕ရထားက အေတာင္ပံေတြနဲ႕။

ယုယ
၅.၁၀.၂၀၂၁

ခဏခဏ ရထားေမာင္းေနတဲ့အိပ္မက္ မက္ေနက်ဆုိေတာ့ ကေလးမက္တာလည္း မဆန္းပါဘူး။
 ‘’ဟုတ္လား .. ေၿမးရဲ႕ အဘုိးအိပ္မက္ထဲမွာေတာ့ င့ါေၿမးပါသားပဲ’’
သူ႕အေၿပာကုိနားေထာင္ၿပီးေၿမးၿဖစ္သူ မ်က္လုံးေတြလက္ခနဲၿဖစ္သြားတယ္။
 ‘’ဟုတ္လား ဘုိးဘုိး… သားက ဘာလုပ္ေနတာလဲ သားတုိ႕ဘယ္သြားေနတာလဲ’’
သူ႕ေၿမးကုိေခါင္းကေလးကုိ ခပ္ဖြဖြပုတ္ၿပီး 
 ‘’မင္းက မင္းအဘြားကုိ လမ္းမွာေတြ႕သမွ် မုန္႕ေတြ ၀ယ္ေကြ်းခုိင္းဖုိ႕ ပူဆာေနတာကြ
 မင္းအဘြားက အဖုိးမၿမင္ေအာင္သိမ္းထားတဲ့ အိတ္ေထာင္ထဲက ပုိ္က္ဆံနဲ႕
 သားကုိ မုန္႕၀ယ္ေကြ်းေနတာတဲ့’’
ေၿမးလူလည္က အဘုိးေၿပာသမွ် လုိက္နားေထာင္ၿပီးမွ
 ‘’ဟင္ အဘုိးက ရထားေမာင္းေနတာေလ သားတုိ႕မုန္႕၀ယ္စားတာ 
 ဘယ္လုိလုပ္ၿမင္ရတာလဲ’’
လို႕ ၿပန္ေမးတယ္။ သူ႕မွာ ေၿမးၿဖစ္သူကုိ အေမးကုိ ရယ္လုိက္ရတာဆုိတာမေၿပာနဲ႕ေတာ့။ 
 ‘’ေဟ့ေကာင္ အိပ္မက္ပါဆုိ ကြာ ၿမင္ရတာေပါ့ မင္း ၀ယ္ေကြ်းခုိ္င္းေနတာ
 ေရခဲေခ်ာင္းေတြေရာ၊ ထန္းၿမစ္ေတြေရာ၊ ဆီးသီးေတြေရာအစုံပဲကြ 
 အဘုိးေတာင္ ဆီးသီး တလုံးနွိုက္ၿမည္းလုိက္ေသးတယ္’’
သူ႕အေၿဖကုိ နားေထာင္ေနတဲ့ေၿမးၿဖစ္သူက ပါးစပ္တၿပင္ၿပင္ၿဖစ္သြားၿပီး
 ‘’ စားေကာင္းလားဟင္ အဘုိး’’
လုိ႕ အထြန္႕တက္ၿပန္ေရာေလ။ သူ႕မွာ မနက္ၿဖန္မနက္ေစာေစာေအာ္ဒါအတြက္ အေရးၾကီးလုိ႕
မၿပီးၿပီးေအာင္လုုပ္ေနရပါတယ္ဆုိမွ ေၿမးတစ္ေကာင္ အေမးအၿမန္းထူေနၿပီေလ။ 
အိပ္မက္ဆုိတာ ကုိယ္လုိရာကုိ ဆြဲၿပီးမက္တတ္ေပမယ့္ ဇာတ္သိမ္းကေတာ့ ကုိယ္လုိရာ မသိမ္းတတ္ဘူးေလ။
တစ္ခါေလ အိပ္မက္ထဲမွာ သူ ရထားၾကီးေမာင္းေနေပမယ့္ ရထားေပၚမွာ ခရီးသည္တစ္ေယာက္မွ မပါတာမ်ိဳး၊ 
ရထားက ေရွ႕ဆက္သြားစရာလမ္းမရွိေတာ့တာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ သူက ရထားကုိ ေရထဲမွာေမာင္းေနတာ
မ်ိဳး အစုံပါပဲေလ။ အင္းဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မိန္းမက ေလးနာရီ ထုိးေနၿပီ ထထ ဆုိၿပီးလာနွိုးတာနဲ႕ပဲ 
အိပ္မက္က နုိးရတာေတာ့ ေန႕တုိင္းပါပဲ။ 
။   ။   ။

 မနက္ေစာေစာ ေလးနာရီဆုိတာ တခ်ိဳ႕လူေတြ အိပ္ေနတုန္းဆုိေပမယ့္ သူတုိ႕လုိ ေစ်းသမားေတြ
ကေတာ့ စတင္လွုပ္ရွားေနရၿပီေလ။ ေစ်းသမားေတြမွမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ ရထားစက္ေခါင္းဘ၀တုန္း 
ကလည္း မနက္ေလးနာရီဆုိတာ ရန္ကုန္ကေန မန္းေလးကုိ ရထား ဆုိက္တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ မနၱေလးဘူတာၾကီး 
ထဲမွာ ေစ်းသည္၊ ဆုိက္ကားဆရာ၊ ကယ္ရီဆရာ ေတြ ဆူညံေနအာင္ ခရီးသည္ လုရတဲ့ အခ်ိန္ဆုိရင္လည္း 
မမွားဘူး။ သူတုိ႕ရထားေမာင္းတဲ့စက္ေခါင္းေတြအတြက္ကေတာ့ ခရီးတစ္ခု အဆုံးသတ္သြားတဲ့ မနက္ခင္း၊ 
အိမ္သူသက္ထားဆီ ၊ အိမ္ကမိသားစုဆီ ၿပန္တဲ့ အခ်ိန္ေပ့ါ့။ သူၿပန္လာတဲ့အခါ  ကေလးေတြအတြက္ ရန္ကုန္က 
အစားေသာက္တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ၀ယ္လာတတ္လုိ႕ ကေလးေတြက သူၿပန္လာခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္ေနက်ပဲ။ အင္းေလ 
မနက္ေလးနာရီဆုိတာ သူမ်ားေတြအိပ္ေမာက် တဲ့အခ်ိန္ၿဖစ္ေပမယ့္ သူ႕ဘ၀မွာေတာ့ အၿမဲလုိလုိ ခရီးစဥ္တစ္ခု 
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