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တစ်ေတာ၊့ တစ်ေတာ။့
ဟင်နရီ လးူလိှမ့်လိက်ုတယ်၊။
ပီးေတာ့ ထပ် ပီးလးူလိှမ့်လိက်ုြပနတ်ယ်။
နာရီစက်ရဲ တချက်ချက်ြမည်သံကသကုိအာ ံုေနာက်
ေစတယ်။
ဒီဆူညံသံနဲ သူ့အိပ်လိ မရ ိင်ုေတာဘူ့း။
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စကန ့လ်က်တံက သူေရွ တိင်ုး တစ်ေတာအ့သံကုိ
ြပ လပ်ုေနခ့ဲတာက စကန ့တိ်င်ုးပါပဲ။
ဒါေကာင့် ဟင်နရီက အဲ့ဒါကုိ ဖယ် ှားဖိ ကိ းစားခ့ဲ
တယ်။
ဒါေပမယ့် စကန ့လ်က်တံမှာ တစ်ြခားအ ကံေတွ ှိေန
ခ့ဲတယ်။
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စကန ့လ်က်တံက ိးုလာ ပီး ဟင်နရီကုိ ဆဲွလိက်ုတယ်။
နာရီထဲသကုိ ဆဲွသွင်းလိက်ုတယ်။
”ဝး ှ်”
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ဟင်နရီသရဲ မျက်လံးုေတွကုိ ဖွင့်ခ့ဲ ပီး မတညီူတဲ့
အချနိန်ဲ ေ့နရာတစ်ခုမှာ သကုိယ်သူ ေတလိက်ုရတယ်။
ေ ှးအီဂျစ်ပဲ။
”ငါ ဒီမှာ ဘာလပ်ုေနတာပါလိမ့်။” သူ ေမးခွနး်ထုတ်
လိက်ုတယ်။
စကန ့လ်က်တံကတချက်ချက် ြမည်လိက်ုတယ်။
”မင်းငါကုိ့ အသိအမှတ်ြပ ရန် ေလလ့ာဖိလိအုပ်ေန ပီ။
ေ ှးေ ှးတနုး်ကလူေတကွ စကန ့ေ်တကုိွ မေရတက်ွ
ိင်ုခဲ ကဘူး။
ပထမဦးဆုံးနာရီက ေနလက်တံေကျာက်တိင်ုတစ်ခုပဲ
ဒီလိမုျ ိ းေပါ။့
လူေတကွအချနိန်ာရီ ှင့်ဥတရုာသီေတွ ြဖတ်သွားတဲ့

4



လမ်းေကာင်းကုိ ေနလက်တံေကျာက်တိင်ုရဲ ေြမြပင်
ေပ မှာ ေရွလျားတဲအ့ရိပ်နဲ တိ့င်ုးတာကတယ်။”
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ု တ်တရက်လူတစ်စုဟာ ချ ်းကပ်လာက ပီး ဟင်
နရီဆီကုိ သူတိရဲ လံှတံေတွတည့်တည့် ကီး ပစ်
လတ်လိက်ုတယ်။
လံှတံတစ်ေချာင်းကသကုိမထိခင် တစ်စကန ့အ်လိမှုာ
ပဲ စကန ့လ်က်တံကဟင်နရီကုိ တစ်ြခားအချနိန်ဲေ့နရာ
တစ်ခုဆီကုိ ဆတ်ခနေဲခ ေဆာင်သွားခ့ဲတယ်။
”ဝး ှ်”
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အခုသူတိဟာ ဖေယာင်းတိင်ုတစ်တိင်ုတည်း ထွနး်
ထားတဲ့ ေမှာင်မည်းေနတဲ့ အခနး်တစ်ခနး်ရဲအလယ်
မှာ မတ်တပ်ရပ်ေနခဲကတယ်။
”ဒါကေတာ့ ဖေယာင်းတိင်ုနာရီပဲ။” လိ စကန ့လ်က်တံ
က ေြပာလိက်ုတယ်။
ဖေယာင်းထဲမှာ ပါတဲလိ့င်ုးေတကုိွ မင်းြမင်လား။
အဲဒီအမှတ်တစ်ခုချင်းစီ ကားကုိ ေလာင်က မ်းဖိ မိနစ်
ှစ်ဆယ်ကာတယ်။”
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ဒီအချနိမှ်ာပဲ ုတ်တရက်ေြမ ကီးကလပ် ပီးတနုခ်ါ
သွားတယ်။
”ငလျင်ပဲ။”ဟင်နရီက ေအာ်လိက်ုတယ်။
အက်ကဲွေကာင်းအ ကီး ကီး ေပ လာခ့ဲတယ်။
အဲဒီဟာက ြဖတ်သနး်တဲအ့ခုိက်အတန ့တိ်င်ုး ပုိ ကီး ပီး
ပုိနးီလာခ့ဲတယ်။
သူတိ အက်ကဲွေကာင်းထဲ မကျခင်တစ်စကန ့အ်လိမှုာ
စကန ့လ်က်တံကဟင်နရီကုိ ဆဲွေခ ပီး သူတိေပျာက်
သွားခ့ဲ ကတယ်။
”ဝး ှ်”
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ဟင်နရီကအခုေတာ့ ဆလင်ဒါဖနလံ်းုထဲမှာ စကန ့်
လက်တံနဲ တ့တူေူရာက်ေနခ့ဲတယ်။
သူတိ ဟာ သူတိဆီကုိ တည့်တည့်ြပ တ်ကျလာတဲ့
ဟိက်ုဒေရာလစ်ဖန် ပနကုိ် သတိထားမိပုံမရဘူး။
”ဒါကေတာ့ ြပဒါး ှင့်ဂီယာများကုိ အဆင့်ခံ ပီး
လည်ပတ်တဲ့ ပထမဆုံးနာရီပဲ။” လိ စကန ့လ်က်တံက
ေပါေ့ပါပ့ါးပါးပဲ ှ င်းြပလိက်ုတယ်။
”ဒါက စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။” လိ ဟင်နရီက ေြပာလိက်ု
တယ်။
”ဒါေပမယ့်သတိထား။”
သူတိကုိ ဖန် ပနက် မေြခခင်တစ်စကန ့အ်လိေုလးမှာ
ပဲ။
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”ဝး ှ်”

10



ဟင်နရီဟာ ုတ်တရတ် ခလုခချ ိင့် ကမ်းတမ်းတဲ့
မျက် ှာြပင်တေလ ာက်လမ်းေလ ာက်လာခ့ဲတယ်။
သူဟာေအာက်မှာ ှိတဲ့ ကီးမားတဲဂီ့ယာ ှစ်ခုကုိ ြမင်
ိင်ုရန် ေအာက်ကုိငံကည့်လိက်ုတယ်။

”ငါတိ အခုဘယ်မှာလဲ။” လိ စကန ့လ်က်တံကုိ ေမးခ့ဲ
တယ်။
”ငါတိ အခု ကမာေပ မှာ အထင် ှားဆုံး နာရီတာ
ဝါ ကီးြဖစ်တဲ့ ဘစ်ဘမ် ထဲေရာက်ေနတာ။”
ဟင်နရီကသရဲ ဖိနပ် ကိ း တစ်ခုမညပ်ခင်အထိ ဂီယာ
တစ်ေလ ာက် ေပျာ်ရင်စွာလှစ်ခနခုဲနကူ်းခ့ဲပါတယ်။
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ဟင်နရီဟာတနွး် ပီး ေဆာင့်ဆဲွတယ်။
ဒါေပမ့ဲ ဂီယာေတထဲွက မလတ်ွေြမာက် ိင်ုခ့ဲဘူး။
ကီးမားတဲန့ာရီချနိသီ်း ကီးက သူတိဆီကုိ ဦးတည် ပီး
လဲလာေနခ့ဲတယ်။
ကီးမားတဲန့ာရီလက်တံေတရဲွတချက်ချက်အသံေတွ
ကုိ လမ်း ပီးေတာ့
”ြမနြ်မနလ်ပ်ု။
မင်းဖိနပ်ေတကုိွ ခ တ်လိက်ုေတာ။့
ငါတိမှာအချနိမ် ှ ိေတာဘူ့း။” လိ စကန ့လ်က်တံကတ
အားေအာ်ေြပာခ့ဲတယ်။
နာရီချနိသီ်းက သူတိကုိတအားမ ိုက်မိေလးတင်မှာပဲ
စက္ကနလ်က်တံကဟင်နရီကုိ ေဘးကင်စွာဆဲွလိက်ု
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ိင်ုခ့ဲပါတယ်။
”ဝး ှ်”
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တစ်ခဏတင်ွးမှာပဲ ဟင်နရီကသအခနး်ထဲကုိ ေဘး
ကင်းစွာ ြပနေ်ရာက်ေနတယ်ဆုိတာကုိ သကုိယ်သူေတ
လိက်ုရတယ်။
”ဝုိး ထူးဆနး်တဲအိ့ပ်မက်ပါလား။
ပီးေတာ့ စကန ့လ်က်တံကထင်ထားတာနဲမ့တူပါ
လား။”ဟင်နရီက အံအ့ားသင့်စွာေြပာလိက်ုတယ်။
”ငါအ့ခနး်ထဲက ို း ို းနာရီနဲတ့င်အချနိကုိ် သိ ိင်ုတာ
ေတာ်ေတာ်ေလးေကာင်းတာပဲ။
စကန ့လ်က်တံကလည်း သေနရာသူ ြပနေ်ရာက်ဖိ
အချနိတ်န် ပီလိ ငါထင်တယ်။”
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ထုိမနက်ခင်းမှာပဲ တီဗီွကေနဘစ်ဘမ်အေကာင်း
သတင်းလာ ထုတ်လင့်ခ့ဲတယ်။
သူဖိနပ်ေပျာက်ခ့ဲတဲေ့နရာ။
အဲဒီနာရီဟာတစ်ရာငါးဆယ့် ှစ် ှစ်မှာ ပထမဆုံး
အ ကိမ် ရပ်သွားခ့ဲတယ်။
ဟင်နရီက ဒါေတကုိွ မယုံကည် ိင်ုခ့ဲဘူး။
ဒါေတွ အားလံးုကတကယ်လား။
သရဲ ဖိနပ် ကတကယ်ပဲ ဘစ်ဘမ်ထဲမှာ ညပ်ေနခ့ဲတာ
လား။
အချနိက် ေြပာလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟတ်ု စကန ့လ်က်တံ ြဖစ်ေကာင်းြဖစ်လိမ့်မယ်။
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ပီးပါ ပီ
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