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ပံုႏွိပ ္မွတ္တမ္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ - (ပထမAႀကိမ္)
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ - လ၊ လင္းလင္းစာေပ (ဒုတိယAႀကိမ္)
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေAာက္တိုဘာလ၊ Aလင္းသစ္စာေပ( တတိယAႀကိမ္)
Aုပ္ေရ - ၁၀၀၀
တန္ဖိုး - ၁၀၀၀က်ပ္
စာမူခြင့္ျ ပဳခ်က္Aမွတ္ - ၅၀၀၈၆ ၂၀၈၁၀
မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျ ပဳခ်က္Aမွတ္ - ၅၀၁၀ ၂၆၀၉၁၀
Uီးေက်ာ္ဟင္း၊ ယံုၾ ကည္ခ်က္စာေပ၊ Aမွတ္(၁၁၁)၊ တတိယထပ္ (ညာ) ၃၃လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿ မဳိ႕က
ထုတ္ေဝသည္။
မ်က္ႏွာဖံုးဖလင္ - Eagle ၊ မ်က္ႏွာဖံုး - ဗဂ်ီ လင္းဝဏၰ၊ Aတြင္းဖလင္ - ေAာင္ေဇာ္ (ပံုရိပ္ရွင္)၊
ကြန္ပ်ဴတာစာစီ - Aလင္းသစ္၊ Aဖံုးႏွင့္ Aတြင္းစာသားကို - ကာလာဇုန္ပံုႏွိပ္တုိက္၊ Aမွတ္(၁၈၄)၊
၃၁လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿ မဳိ႕တြင္ ပံုႏွိပ္၍
မ်ဳိးမ်ဳိးစာAုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ စာAုပ္ခ်ဳ ပ္သည္။
Aလင္းသစ္စာေပ
Aခန္း(၄၀၄)၊ တိုက္(၆)၊ ေညာင္တန္းAိမ္ရာ၊
ပုဇြန္ေတာင္ၿ မဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿ မိဳ ႕။
ဖုန္း - ၂၀၄၀၉၇၊ ၂၀၄၀၉၈ လိုင္းခြဲ - ၂၅၄ က ထုတ္လုပ္ျ ဖန္႔ခ်ိသည္။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ၿငိမ္းေက်ာ္

၈၉၅ - ၈၃

ပၪၥမေျမာက္ ေဆာင္းရက္မ်ား/ ၿငိမ္းေက်ာ္ - ရန္ကုန္ ။
ယံုၾ ကည္ခ်က္စာေပ၊ ၂၀၁၀။
၁၂၃ - စာ၊ ၁၂ x ၁၈ စင္တီ။
(၁) ပၪၥမေျမာက္ ေဆာင္းရက္မ်ား
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၁
မႈန္ေနေAာင္က်ေနေသာ
နင္းလိုက္သည္Aထိ
ဆိုင္ကိုေတြ႔ရ၏။

ႏွင္းထုေၾကာင့္

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို
ဆိုင္Aဝင္

ရာမညေဆာင္ကိုလြန္လာၿပီး

ပီပီမေတြ႔ရ၊

သံေျခနင္းျပားေပၚသို႔

ငွက္ေပ်ာခင္း၏
ေရာက္ေသာAခါ

သဲလမ္းAစပ္ကို

နံေဘးသို႔ေရာက္ေတာ့မွ
စားပြဲ၊

ကုလ ားထိုင္၊

Aဆင္Aျပင္Aလံုးစံုကို ၾကည္ၾ ကည္လင္လင္ျ မင္သည္။ မီးေခ်ာင္းေတြေၾကာင့္ ဆိုင္တင
ြ ္း၌ လင္းေနသည္။
မ်က္လံုးက

ၾကည့္ေနက်ေနရာသို႔

ေရာက္သြားသည္။

Aုတ္ထရံႏွင့္ကပ္လ်က္

စားပြဲတန္း၊

Aေရွ႕ဘက္Aဆံုးစြန္။
မည္သူ႔ကိုမွ် မေတြ႔ရေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ စားပြဲဆီသို႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ သြား၍ ထိုင္လိုက္သည္။
သူထိုင္ထိုင္ခ်င္း ဆိုင္Aမႈထမ္းတစ္ေယာက္က ေရာက္လာသည္။
“လက္ဖက္ရည္ပဲလား” ဟုေမးသည္။ သူက“ေတာ္ၾ ကာမွ ေသာက္မယ္ဗ်ာ” ဟု Aေျဖေပးလိုက္သည္။
ထိုဆိုင္Aမႈထမ္းလွည့္ထြက္မည္Aျပဳတြင္ စားပြဲAနီးသို႔ ေလွ် ာက္လာေသာလူရိပ္ကို ေတြ႔ရသည္။
လွည့္Aၾကည့္တြင္ ၿပံဳ း၍ေျပာသည္။
“ကို ေရာက္ေနတာၾကာပလား”
သူ ေရွ႕တည့္တည့္ရွိခံုတြင္ ထိုင္ေတာ့မွ. ..
“ဟင့္Aင္း... ခုေလးတင္ပဲ”
စကားAဆံုးတြင္ ဆိုင္Aမႈထမ္းကို လက္ဖက္ရည္နွစ္ခြက္ မွာလိုက္သည္။ ထိုသူကေခါင္းညိတ္ကာ
စားဖိုေဆာင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားသည္။
သူတို႔ စကားမေျပာျဖစ္ၾ က၊ ဆိုင္Aျပင္ဘက္သို႔ ေငးၾကည့္ေနသည္။
ထိုAခိုက္Aတန္႔သည္
ရွိေသးသည္။

တစ္စားပြဲတြင္

တိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။
ေက်ာင္းသား

ႏွစ္ေယာက္၊

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္
Aေနာက္ဘက္ေထာင့္တင
ြ ္

လူပါးလ်က္
သံုးေယာက္၊

စကားေျပာသံကိုပင္ တစ္ခါတစ္ခါမွ ၾကားရသည္။
ၿငိမ္သက္လွေသာေၾကာင့္

ေတာင္ပိႏၷဲရြက္မ်ားေပၚမွတစ္ဆင့္

သြပ္မိုးေပၚသို႔

က်လာေသာ

နွင္းစက္သံကို ၿဖဳိးၿဖဳိးေျဖာက္ေျဖာက္ ၾကားရသည္။
AေAးဓာတ္သည္ စကားစဟူသမွ် ကို သိမ္းဆည္းထားတတ္သလားမသိ။
လက္ဖက္ရည္ႏွစ္ခြက္ ေရာက္ၿ ပီးသည္Aထိ ႏွစ္Uီးစလံုး၏ ႏႈတ္ခမ္းေတြ မလႈပ္မရွား။
ဆိုင္Aမႈထမ္းက ဒုတိယAႀကိမ္ေရာက္လာသည္။ သစ္သီးကိတ္တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ ဘဲသားမုန္႔တစ္ပဲြ
လာပို႔သည္။
Aၾကမ္းပန္းကန္ေႏြးေလာက္ခ်ိန္သာသာ Aၾကာတြင္မွ. ..
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“ကို ဘာျဖစ္ေနတာလဲ”
မလံုမလဲေတာ့ ၿပဳံးမိသည္။
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ Aမြန္”
Aမြန္က ၿပဳံးေစ့ေစ့ႏွင့္. ..
“ကိုၾ ကည့္ရတာ ထိုင္းထိုင္းမႈိင္းမႈိင္းႀကီး”
သည္စကားကုိ ျငင္းေတာ့မျငင္းခ်င္။
ရင္ထဲမွာကိုက ေလးလံေသာAထုပ္Aပိုးတစ္ခုကို သယ္ပိုးထားရသည့္ေနာက္ လူတစ္ကိုယ္လံုးမွာ
ထိုင္းေနေရာ့မည္ပ။ မႈိင္းေနေတာ့မည္ပ။
Aမြန္႔ကို

မွန္ေသာစကားဆိုေနက်။

မွန္ေသာAေျဖ

ေျဖေနက်ျ ဖစ္ျ ပန္၍

မကြယ္ဝွက္လို။

ဟန္ေဆာင္စကားေတြျ ဖင့္ပင္ မညာခ်င္။ သည္ေတာ့ ဘာမွျ ပန္မေျပာျခင္းျဖင့္သာ ေပးရမည့္Aေျဖကို
ေရွာင္တိမ္းလိုက္သည္။
“ကို ေနမေကာင္းဘူးလား”
“ေကာင္းပါတယ္”
“Aစ္ကိုနဲ႔ မရီးေတာ္တို႔က ဘာေျပာလိုက္လို႔လဲ”
စူးစမ္းပံုကို သေဘာက်၍ ၿပဳံးမိသည္။
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးAမြန္ရဲ႕”
Aမြန္ေခါင္းခါသည္။ ေတြ၍ေနသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ စU္းစားေနပံုရသည္။ ၿပီးေတာ့မွ ေျပာသည္။
“Aမြန္႔ကို ေျပာစရာစကားရွိလို႔လား”
ေျဖဖို႔စU္းစားမိသည္။ ဆံုးျဖတ္ၿ ပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းကို ျဖည္းျဖည္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
“ဒါျဖင့္လည္း ေျပာေလ၊ Aမြန္ကို႔ေရွ႕ကို ေရာက္ေနၿပီပဲဟာ”
လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္ကို စိုက္၍ၾကည့္ရင္းေျဖလိုက္သည္။
“ျဖည္းျဖည္းေပါ့ Aမြန္၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါUီး”
Aမြန္ မသိမသာ သက္ျ ပင္းခ်လိုက္သည္။
“Aမြန္႔မွာလည္း ေျပာစရာပါလာတယ္”
ရင္ထဲတြင္ ထိတ္ခနဲျ ဖစ္သြားရသည္။ ေျပာမည့္စကားခ်င္း တူေနသလားဟုလည္းေတြးမိသည္။
စကားခ်င္းတူၾ ကလွ် င္ျ ဖင့္ ဝမ္းနည္းစရာလား၊ ဝမ္းသာစရာလား ႀကိဳ တင္သိရွိခ်င္လွသည္။
“ဝမ္းနည္းစရာလား၊ ဝမ္းသာစရာလား Aမြန္”
မ်က္ႏွာကို ငံု႔ထားရင္းAမြန္ေျဖသည္။
“ကို႔စကားကေကာ”
ေမးခြန္းက စိတ္Aေနက်ဳံ႕သြားေစသလား မဆိုႏိုင္။ သတိထား၍ ေျဖမိသည္။
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“ဝမ္းသာစရာနားမ်ဳိးနဲ႔

နားေထာင္ရင္ေတာ့

ဝမ္းသာစရာေပါ့၊

ဝမ္းနည္းစရာနားမ်ဳိးနဲ႔

နားေထာင္လိုက္ရင္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ခ်င္ျ ဖစ္မွာေပါ့ Aမြန္ရယ္”
Aမြန္ႏႈတ္ခမ္း
တညိတ္ညိတ္ႏွင့္

တစ္ဖက္တြန္႔၍

က်သြားသည္ကို

ေတြးၾကည့္ေနဟန္

ရွိသည္။

နားAလည္ရAခက္ဆံုး၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္Aၿပဳံးမ်ဳိး။
Aမြန္႔ထံ၌

ထိုAၿပံဳ းမ်ဳိးကို

ေတြ႔ရတတ္သည္။

ျမင္လိုက္ရသည္။

Aၿပံဳ းတစ္ခ်က္ကို
စိတ္Aၾကပ္Aတည္း

သူ႔ကို

ေခါင္းကိုမေဖာ္၊
ေတြ႔လိုက္ရသည္။

ေပၚလာေသာAခါမ်ဳိးတြင္

Aလံုးစံုသိနားလည္ထားသူ

Aမြန္႔Aဖို႔မွာ

သူ႔စကားကိုလြယ္လင့္တကူ သေဘာေပါက္ၿ ပီးသားဟု ယံုၾ ကည္သည္။
“ကိုရယ္. .. ခက္လိုက္တာ”
ညည္းသံသဲ့သဲ့တြင္ ပင့္သက္ေရာလ်က္ရွိသည္။
“Aမြန္႔စကားကေကာ...”
႐ုတ္ခ်ည္းမေျဖ၊

ေAာက္ႏႈတ္ခမ္းကို

သြားတက္ျ ဖင့္

AသာAယာ

ဖိကိုက္ထားသည္။

ေခါင္းကိုေမာ့လိုက္သည္။
“ေျပာတာေပါ့ကိုရယ္၊ ေAးေAးေဆးေဆးေပါ့”
Aမြန္႔မ်က္လံုးAစံုသည္

မ်က္ရည္ၾ ကည္ျ ဖင့္

လဲ့ေနသလားထင္ရ၏။

မ်က္လံုးကိုမလႊဲတမ္း

ၾကည့္ေန၏။ သူ႔မ်က္လံုးသည္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာမွ တစ္ဆံျ ခည္မခြာ။
နဖူးေပၚက ဆံစေတြကိုၾ ကည့္သည္။
စိမ္းလ်က္ေနေသာမ်က္ခံုးကိုၾ ကည့္သည္။
Aလွဆံုးမ်က္ႏွာကို ၾကည့္သည္။
Aလွဆံုးႏွာတံကို ၾကည့္သည္။
Aေၾကာစိမ္းေလးေတြ ေျပးေနေသာ ပါးျပင္ကိုၾ ကည့္သည္။
ခ်စ္စဖြယ္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ၾကည့္သည္။
ၾကည့္ဖန္မ်ားေတာ့ ပို၍ လွသည္ထက္လွလာသည္ဟု ထင္မိေစေသာ Aမြန္႔မ်က္ႏွာတြင္ ရွက္ၿ ပဳံး
တစ္စႏွစ္စကို ေတြ႔ရသည္။
“လက္ဖက္ရည္ေသာက္Uီးေလ၊ ေAးကုန္Uီးမယ္”
Aမြန္႔စကားသည္ Aာ႐ံုလႊဲသည့္စကား။ မ်က္လံုးကို စားပြဲဆီသို႔ ပို႔လိုက္ရသည္။
“ေရာ့. .. ကို၊ ဒီပန္းကန္က ပိုျ ပည့္တယ္၊ Aမြန္႔ဆီက လက္ဖက္ရည္ကိုေသာက္ပါ”
မျငင္းဆန္သာ၍ လွမ္းယူရသည္။ သူ႔ပန္းကန္ကို Aမြန္႔ဘက္သို႔ေရႊ႕ေပးလိုက္ရသည္။ တစ္ငံုႏွစ္ငံု
ေသာက္ၿ ပီးေသာAခါ သစ္သီးကိတ္ပန္းကန္ထဲက AႀကီးဆံုးAခ်ပ္ကိုယူကာ...
“Aမြန္ ဒါကိုစားေပါ့၊ ဒါ့ထက္ေသးတာကို ကၽြန္ေတာ္စားမယ္၊ ဟုတ္လား”
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Aမြန္႔Aၿပဳံးမွာ ၾကည္ႏူးၿပဳံး၊ မုန္႔ခ်ပ္ကိုယူ၍ တစ္ကိုက္ ကိုက္သည္။
ထိုAခ်ိန္တြင္

ေက်ာင္းသားေလးငါးေယာက္က

ဆိုင္တြင္းသို႔

ဝင္လာသည္။

တစ္ေယာက္ကို

တစ္ေယာက္ စကားႏိုင္ လုလာၾကဟန္ရွိသည္။ သူတို႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ထိုင္မိၾ ကေတာ့မွ ျငင္းခံုသံ
ေလ်ာ့သြား ေလသည္။
ရႊတ္ေနာက္တတ္သူဟု

ထင္ရေသာ

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က

သူတို႔ႏွစ္Uီးကို

လွည့္ၾ ကည့္ရင္းႏွင့္...
“Aဟမ္း... Aဟမ္း၊ AိုေAာင္ မင္းေAာင္ ေပါင္းႏိုင္ၾ ကပါေစသတည္း”
ဟု မၾကားတၾကား ရြတ္သည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး

မ်က္ႏွာAထားခက္သြားသည္။

Aမြန္က

မၾကားေယာင္ျ ပဳကာ

လက္ဖက္ရည္ၾ ကမ္းငွဲ႔သည္။ သူက ေဆးလိပ္မီးညႇိသည္။ သူကAျပင္သို႔ ေငးၾကည့္သည္။
Aမြန္က မ်က္လံုးခ်င္းလႊဲထားသည္။
ႏွင္းမႈန္ေတြက က်ၿမဲက်ေနသည္။
ကိုယ့္Aေတြးကို ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚထားမိသျဖင့္ စကားမဆက္မိၾ က။
“ညိဳ တို႔ကလည္း ခုထိမလာၾကေသးဘူး”
Aမြန္က တိုးတိုးဆိုသည္။
*****
“Aမြန္ေျပာမယ္ဆိုတာေျပာေလ”
ၾကားလ်က္ႏွင့္ျ ပန္မေျဖ။
လိုက္ေရးေနသည္။

လြယ္Aိတ္ေပၚတြင္

ပံုေဖာ္ထားေသာ

ပန္းပြင့္ပံုကို

လက္ညႇဳ ိးႏွင့္

ေစာင့္ေနရသူကို Aမြန္Aားနာေနပံု ေတြ႔ရသည္။ ေခါင္းကိုငဲ့ကာ မ်က္လႊာလွန္၍

ၾကည့္သည္။ မ်က္ႏွာကိုေသာ္ Aမြန္မေဖာ္။ ပင့္သက္ ဟင္းခနဲေဖာ့ကာ မႈတ္ထုတ္သည္။
“ကို႔မွာေျပာစရာရွိတယ္ဆို၊ ကိုAရင္ေျပာေလ”
ႏႈတ္မရဲလွ။ တကယ္တမ္း ဖြင့္ေျပာရမည္ဆိုေသာAခါ ေသြးကေၾကာင္ခ်င္သည္။ ရင္ေတြပင္
တုန္လာသည္။ Aသံေတြလည္း တုန္ေနလိမ့္မည္ထင္၏။
ေၾကာင့္ၾ ကစိတ္ေတြက

သဏၭာန္Aမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္

ေျခာက္လွန္႔လာျပန္သည္။

စိုးရိမ္စိတ္ေတြက

တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ျပန္႔လာသည္။ Aမြန္ေျဖမည့္ Aေျဖေတြကို စိတ္ကူးတြင္ စီၾ ကည့္သည္။
‘Aင္း’ ‘ဟင့္Aင္း ’
တစ္ခုခု။
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သို႔မဟုတ္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာ နီသြားမည္။ သို႔မဟုတ္ Aရွက္မ်က္ႏွာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒါသမ်က္လံုး။
ေတြးၾကည့္သမွ် Aားလံုးမွာ ထိတ္လန္႔စရာခ်ည္း။
Aဆံုးစြန္ဆံုးမွာ သူ႔စကားAဆံုးတြင္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာ ပ်က္ေကာင္းပ်က္သြားခ်ိမ့္မည္။ ထိုင္ရာမွ
ဝုန္းခနဲထလိုက္ေကာင္း ထလိုက္မည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ပါးေပၚတြင္ Aမြန္႔လက္ဝါးေတြ Aဆက္မျပတ္
က်လာေကာင္း က်လာလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္

Aမြန္႔ေဒါသစကား

Aဆံုးတကာ့Aဆံုးတြင္

Aမြန္သည္

နာၾကည္းစကားေတြ

ႏွင္းထုၾ ကားထဲသုိ႔

ၾကားေကာင္းၾကားရလိမ့္မည္။

ထြက္ေျပး

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေကာင္း

ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။
ထိုAခါ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာခဲ့ၾ ကသည္မွာ တတိယေျမာက္ေဆာင္းရာသီသို႔တိုင္ ရွည္ၾ ကာခဲ့ၿ ပီးေသာ
လူႏွစ္ေယာက္၏ ဆက္ဆံေရးက ႐ုတ္ျ ခည္း၊ ၿပိဳ ပ်က္သြားလိမ့္မည္။
ဤတြင္

Aမြန္သည္

နာၾကည္းျခင္းကို

ေဆာင္ယူသြားမည္။

သူ႔ထံ၌

ေနာင္တရျခင္းကို

ထားရစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။
သို႔ေသာ္ Aားတင္းစိတ္ကို ဆြဲယူမိေသာ္ ေျပာေတာ့မည္ဟု ႏႈတ္ခမ္းျပင္မိသည္။
သူ႔ကိုတြယ္တာေသာ

Aမြန္သည္

နားAလည္ဆံုးေသာAမြန္သည္

Aရက္စက္ႀ ကီး

ရက္စက္လိမ့္မည္ေတာ့

ေျပာေတာ့မည့္သူ႔စကားကိုလည္း

နားလည္မႈ

မထင္။

သူ႔ကို

ထားႏိုင္လိ္မ့္မည္ဟု

ထင္သည္။
ၾကမ္းတမ္းေသာစကား၊ ခါးသီးေသာစကား၊ စိမ္းေသာစကားကို တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မဆိုဘူးသည့္
Aမြန္႔ႏႈတ္ခမ္း၌ ယံုၾ ကည္မႈေတြကို ထားမိသည္။
တစ္ခုေတာ့ ေတြးပူမိသည္။
Aမြန္႔ေစတနာ၊ Aမြန္႔သံေယာဇU္ႏွင့္ Aမြန္႔ေမတၱာေတြကို Aယူေကာက္လြဲစြာ သေဘာထားခဲ့ရာ
က်ေလမည္လား၊

Aခြင့္ေကာင္းယူရာ

ေမာင္ႏွမရင္းခ်ာသဖြယ္

က်သြားေလမည္လား၊

ဆက္ဆံလာခဲ့သမွ်

Aလြဲသံုးစားေတြးယူရာ

ေမြးခ်င္းကင္းသူAမြန္က
က်သြားေလမည္လား။

Aမြန္႔ကိုေစာ္ကားရာ က်သြားေလမည္လား။
ခ်င့္ခ်ိန္လြန္းေတာ့လည္း...
“Aမြန္႔ကို ခ်စ္တယ္”
ဆိုေသာစကားကို ေျပာမဝံ့ေတာ့။ မ်ဳိသိပ္ထားဖို႔သာ AားAင္ေမြးမိသည္။
“ေျပာေလကို၊ ဘာေတြစU္းစားေနတာလဲ”
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ေခါင္းကို ျဖည္းညင္းစြာ ခါမိသည္။ သူ႔ကိုၾ ကည့္၍ Aမြန္မ်က္လံုးဝိုင္းသြားသည္။
“ေဟာ... ကိုတစ္ေယာက္ေတာ့ ႐ူးမ်ား႐ူးေနပလား မသိဘူး၊ ခုပဲေျပာမယ္၊ ခုပဲေခါင္းခါနဲ႔”
ရင္ထဲက စကားတစ္လံုးမွာ Aလစ္တြင္ ခုန္ထြက္သြားေလသည္။
“Aမြန္ေျပာသလို

ကၽြန္ေတာ္႐ူးသြားရင္

Aေကာင္းသားေပါ့၊

ခုေတာ့

မ႐ူးလို႔

Aခက္ေပါင္း

ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ႀကံဳ ေနရတာ”
Aမြန္႔မ်က္ႏွာ ညႇဳ ိးရေလသည္။ သူ႔စကား၏ Aဓိပၸာယ္Aနက္A႐ိႈင္းကို သိလုိက္ေပမည္။
“Aဲဒါေၾကာင့္ Aမြန္႔ကိုေျပာစရာရွိတာ ေျပာပါဆိုေတာ့လည္း ကို ဘာလို႔ ၿမံဳေနလဲ”
ၿပဳံးမိေလသည္။ သတၱိက စိမ့္ဝင္လာျပန္သည္။
Aကယ္စင္စစ္

ထိုသတၱိသည္

Aျပစ္ကင္းစင္လွေသာ

Aမြန္႔မ်က္ႏွာ၊

တည္ၿ ငိမ္ေသာ

Aမြန္႔Iေႁႏၵတို႔ႏွင့္ကား ရဲရဲရင္မဆိုင္ဝံ့ေသာ သတၱိမ်ဳိး။
စိတ္ကို Aတတ္ႏိုင္ဆံုး တင္းျပဳၿပီး ေျပာလိုက္မိေတာ့လည္း“ဒါျဖင့္

ၿမဳံမထားဘူးေျပာမယ္၊

ဒါေပမယ့္

Aမြန္ေျပာမယ္ဆိုတာကို

Aရင္ေျပာ၊

Aမြန္ေျပာၿပီးၿပီးခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္၊ ဟုတ္လား”
Aမြန္

ေျဖရခက္သြားသည္

ထင္၏။

ေခါင္းကိုေမာ့၍

Aမုိးဆီသုိ႔ေငးသည္။

ႏႈတ္ခမ္းကို

တင္းေနေAာင္ ေစ့ထားသည္။ လည္တိုင္တြင္ Aေၾကာစိမ္းကေလးေတြ မေပၚ့တေပၚ။
“Aမြန္ေျပာမယ္ဆိုလို႔ ေျပာမယ္။ ဝမ္းသာစရာစကားေတာ့ မဟုတ္ဘူးကို”
စိတ္ေမာေစေသာ စကားပါတကား။ ရင္Aခုန္ျ မန္ေစေသာ စကားပါတကား။ ေစာင့္စားေနရေသာ
စကၠန္႔ပိုင္းကာလကိုပင္ ၾကာရွည္စြဟု ထင္မိသည္။
“တစ္ေန႔က Uီးေလးနဲ႔ ေဒၚေလးတို႔ဆီက စာေရာက္လာတယ္”
Uီးေလးေတာ္သူမွာ

သူ႔ဖခင္၏ညီAရင္း၊

ေဒၚေလးေတာ္သူမွာ

သူ႔မိခင္၏

ညီမAရင္း။

သူ႔Uီးေလးႏွင့္ ေဒၚေလးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ၾသစေတးလ်သို႔ AၿပီးAပိုင္ သြားေရာက္ေနထိုင္လ်က္
ရွိသည္။
“သူတို႔ ဟိုမွာ AစစAရာရာစီစU္ၿ ပီးၿပီတဲ့”
ရင္ထဲမွာ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာသည္။
“ေဖေဖက မေန႔ကေျပာတယ္”
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Aမြန္႔ေရွ႕သို႔ ကိုယ္ကိုကိုင္းကာ နားၾကားမလြဲေAာင္ Aာ႐ံုစိုက္ရသည္။
“ၾသစေၾတးလ်ကို AၿပီးAပိုင္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿ ပီတဲ့”
နားထဲတြင္

က်U္ခနဲ

ျဖစ္သြားသည္။

Aပူဟပ္လိုက္သကဲ့သို႔

ခံစားလိုက္ရသည္။

A့ံAားသင့္လြန္းသျဖင့္ ႏႈတ္က “ဗ်ာ” ဟု ထြက္သြားသည္။
ထို႔ေနာက္ Aေလာတႀကီး ေမးလိုက္မိေခ်၏။
“Aမြန္လည္း လိုက္သြားရမွာလား”
ႏွင္းေတြရစ္ပတ္ေနေသာ သစ္ပင္Aုပ္ဆီသို႔ Aမြန္ေငးေနသည္။
Aေျဖေပးရမည့္စကားAတြက္ Aမြန္႔မွာခက္ခဲပင္ပန္းေနဟန္ ရွိသည္။ စိတ္Aၾကပ္Aတည္းထဲမွ
Aမြန္႐ုန္းမထြက္ႏိုင္မွန္း သိလာသည္။
Aမြန္႔ကို ၾကည့္ရင္း စိတ္Aစိုင္Aခဲသည္ တစ္စတစ္စ Aရည္ေပ်ာ္လာသလား မေျပာတတ္။
*****
ညိဳ ညိဳ ႏွင့္ ကိုၾ ကည္လြင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးတို႔က ပါးစပ္Aေဟာင္းသားႏွင့္ ျဖစ္သာြ းၾကသည္။
မ်က္ႏွာေလးခုစလံုးသည္ တည္ၿ ငိမ္ျ ခင္းမက တည္ၿ ငိမ္လ်က္ရွိျ ငား ၾကည္ၾ ကည္စင္စင္မဟုတ္ၾ က။ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်
မဟုတ္ၾ က။
မ်က္လံုးေတြ တစ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္ Aၾကာႀကီး။
လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္၊

Aၾကမ္းပန္းကန္လံုး၊

စားပြဲမ်က္ႏွာျပင္၊

သမံတလင္း၊

စားပြဲေတြ၊

ကုလားထိုင္ေတြ။
ဆိုင္ေရွ႕ ဝါးတန္းစည္း႐ိုး၊ ဗာဒံပင္၊ ဂမုန္းပင္ေတြ၊ သရက္ပင္ေတြ၊ မွန္ဗီ႐ို၊ မီးေခ်ာင္း၊ ႏွင္းေတြထဲက
ငွက္ေပ်ာၿခံ၊ တကၠသိုလ္ ပရဝဏ္သံစည္း႐ိုး၊ ႏွင္းမႈန္ေတြ။
တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ေယာက္မ်က္လံုးႏွင့္ တစ္ေယာက္မ်က္လံုး။
စင္စစ္

Aျပင္ေလာကတစ္ခုလံုးတြင္

ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေသာAရာကို

AမိAရ

ဖမ္းယူရန္

ႀကိဳ းပမ္းေနၾကသည္မ်ဳိး။
“Aမြန္႔ AဘိုးAဘြားေတြက ဘာမွမေျပာၾကဘူးလား”
ညိဳ ညိဳ ေမးခြန္းကို ေခါင္းခါ၍ Aမြန္Uီးစြာေျဖသည္။
“မေန႔ကညေနဟာ Aိမ္မွာေဆြမ်ဳိးစံုတဲ့ေန႔ပဲ၊ စီးပြားေရးက်လာလို႔ လူAဝင္Aထြက္နည္းသြားတာ
ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ ရွိခဲ့ၿ ပီးတဲ့ေနာက္ မေန႔ကေတာ့ ဟိုAရင္တုန္းကလို ပထမဆံုးစည္ကားျခင္းပဲ ညိဳ ။
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ေဖေဖက Aားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းလာဖို႔ ဖုန္းဆက္ၿ ပီး Aေၾကာင္းAရာကိုလည္း ႀကိဳ ေျပာလိုက္တယ္။
ဒီေတာ့

တားၾက၊

ဖ်က္ၾ က၊

ငိုၾ က၊

ယိုၾ ကနဲ႔ေပါ့။

Aဘိုးနဲ႔Aဘြားကလည္း

တားတာပါပဲ။

ေဖေဖကေရာ ေမေမကပါ ဆံုးျဖတ္ၿ ပီးသား မျပင္ႏိုင္ဘူး။ ခု ႏႈတ္ဆက္ပြဲလုပ္တာလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။
ဒီေတာ့Aဘြားက ညည္းတို႔သြားခ်င္သြား၊ ဒါေပမယ့္ Aမြန္႔ကို တို႔နဲ႔ထားခဲ့သင့္တယ္လို႔ ေျပာတယ္”
စကားျပတ္သြားသည္။ ညိဳ ညိဳ ႕မ်က္လံုးသည္ Aမြန္႔ႏႈတ္ခမ္းသို႔ ေရာက္ေနသည္။
“ေဖေဖက

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

ဒီကိစၥနဲ႔ပက္သက္လို႔

သမီးကိုဇြတ္မေခၚပါဘူး။

သမီးရဲ႕

သေဘာAတိုင္းပါ၊ သမီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ခြဲမေနခဲ့ခ်င္ဘူး။ Aတူလိုက္မယ္ဆိုလို႔ ေခၚသြားမွာပါလို႔
ေျပာလိုက္တယ္။
ဒီေတာ့

Aို -

Aစံုပါပဲ၊

ရန္ေတြ႔စကားေတြေရာ၊

ခနဲ႔စကားေတြေရာ၊

ဗမာစစ္စစ္ျ ဖစ္ရက္န႔ဲ

သူမ်ားတိုင္းျပည္ သြားေနရေကာင္းလားနဲ႔ေပါ့။ Aမြန္ ငိုေတာင္ ငိုမိတယ္”
ေလသံမွာ တိုးလာသည္။ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ပံုကပင္ ေႏွးလာသည္။ Aျဖစ္Aပ်က္တို႔၏ ႐ုပ္လံုးေတြ
ေပၚလြင္စျပဳလာသည္။
“Aမြန္ေနခဲ့လို႔ မျဖစ္ဘူးလား”
ညိဳ ညိဳ ႕Aသံသည္ ခ်ိန္ဆၿပီးေျပာမွန္း သိလြယ္သည္။
သည္စကားကို

သူေျပာဖို႔စိတ္ကူးရခဲ့ေသာ္လည္း

သင့္မသင့္ေတြးေနဆဲတြင္

ညိဳ ညိဳ

ဝင္ေျပာလိုက္သျဖင့္ က်ိတ္၍ ေက်းဇူးတင္မိသည္။
“Aမြန္႔ကို ေဖေဖဘယ္ေလာက္ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ညိဳ သိပါတယ္ေလ၊ ေနာက္ၿ ပီးေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ
ေဖေဖမက်န္းမာတဲ့Aခါ မဟုတ္လား၊ Aမြန္လိုက္မသြားရင္ ဟိုေရာက္ၿ ပီး မၾကာခင္ပဲ ေဖေဖေသမွာ၊ Aမြန္
ေဖေဖ့ကို Aငဲ့ညႇာဆံုးပါ ညိဳ ရယ္။ ေမေမက Aမြန္႔ထက္ ေရႊေတြေငြေတြကို ပိုခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဖေဖက
သူ႔ကိုယ္ထက္ Aမြန္႔ကို ပိုလို႔ခ်စ္တာ။
ဒီေတာ့ ေဖေဖAသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေဖေဖ့Aပါးမွာ Aမြန္ရွိသင့္တယ္မဟုတ္လား။
စီးပြားေရးေရာ၊ က်န္းမာေရးေရာ Aဘက္ဘက္က က်ဆင္းလာလို႔ ခုလိုAခ်ိန္မ်ဳိးမွာ Aမြန္သိတတ္ရမွာပါ
ညိဳ ရယ္”
တစ္ခြန္းေတာ့ ဝင္ေျပာမိသည္။
“Aမြန္႔မိဘေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ဟိုမွာသြားေနခ်င္ရတာလဲ Aမြန္”
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“ေမေမ့Aေၾကာင္းကို

Aမြန္ေျပာျပလို႔

ကို

သိသင့္သေလာက္သိေနသားပဲ။

စီးပြားေရးနဲ႔

ပက္သက္လာရင္ ေမေမေလာဘ မထိန္းႏိုင္တာ Aမွန္ပဲ မဟုတ္လား”
“Aမြန္တို႔စီးပြားေရးက ဒီေလာက္Aထိ ပ်က္သြားတာမွ မဟုတ္ေသးတာ”
Aမြန္ၿ ပံဳ းေလသည္။
“Aမြန္႔သေဘာမဟုတ္ပါဘူး

ကိုၾ ကည္လြင္။

Aမြန္႔သေဘာနဲ႔

Aမြန္ဆို

ခုAေနAထားကပဲ

သိပ္ခ်မ္းသာေနေသးတာ။ ေမေမ့Aေနနဲ႔က ခု သူ႔ကိုယ္သူ လူမြဲတဲ့၊ သူ႔မွာတဲ့ ခုေနတဲ့ၿ ခံရယ္၊ ဝင္းရယ္၊
တိုက္စုတ္ေလးရယ္ပဲ ရွိေတာ့တယ္တဲ့။
ကုမၸဏီ၊ စက္႐ံု၊ သဃၤန္းကၽြန္းက ၿခံနဲ႔တိုက္လည္း ေရာင္းခဲ့ရၿပီတဲ့။ ဒီAခါ ေဆြမ်ဳိးAသိုက္Aဝန္းရဲ႕
ဆက္ဆံေရးက

ပံုေျပာင္းလာေတာ့

Aားလံုးကို

စိတ္နာတယ္တဲ့။

ဒါေၾကာင့္

သူ႔ညီမရွိရာသြားေနၿပီး

Aရင္ကထက္ႀ ကီးပြားေAာင္ လုပ္ျ ပမယ္တဲ့။ သူ႔ညီမဆီကလဲြရင္ ေနစရာAရပ္ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္
သြားကိုသြားမယ္၊ တစ္စကၠန္႔ေတာင္ မဆိုင္းခ်င္ဘူးတဲ့။
ေနာင္ သူတကယ္လို႔ စိတ္ေျပာင္းလို႔ ျပန္လာဖို႔ႀ ကံရင္ေတာင္တဲ့၊ စိန္စီတဲ့ ေရႊဖိနပ္ကိုစီးႏိုင္မွ
ျပန္လာမယ္တဲ့၊ ဒီေတာ့ စU္းစားၾကည့္ေလ”
သူ သက္ျ ပင္းခ်မိေလသည္။
ကိုၾ ကည္လြင္သည္ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ နားေထာင္ေနသည္။
“Aမြန္႔ေဖေဖကေကာ”
ညိဳ ညိဳ ႕ေမးခြန္းကိုမေျဖမိ။ Aမြန္ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္၍ထားသည္။
“ေဖေဖက

ေမေမ့သေဘာမွန္သမွ်

Aၿမဲတမ္းလိုက္ေလ်ာခဲ့တာ

ညိဳ ၊

သူနာစရာလည္း

ရွိခ်င္ရွိမွာေပါ့။ ေမေမ့လိုေတာ့ ပစၥည္းပစၥယ မက္ေမာလြန္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး”
Aခိုက္Aတန္႔Aားျဖင့္ ဆိုင္တြင္လူပါးသြား၍ Aသံတိတ္ေနသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္မတူခ်င္။
ေတာရေက်ာင္းေလး

တစ္ေက်ာင္းလို

ျဖစ္ေနသည္။

ႏွင္းလႊာပါးပါးၿခံဳ ထားေသာ ေတာAုပ္Aလယ္က

ကမၼ႒ ာန္းေက်ာင္းကေလး။
ႏွင္းစက္ေႂကြသံ

ေျပာက္တိေျပာက္က်ားႏွင့္။

ႏွင္းAေAးကို

ပံု႔ပံု႔ယံု႔ယံု႕ခံေနရေသာ

ေနရာေလးတစ္ေနရာ၊ ခ်စ္သူေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ ဆံုေနရာ၊
Aပန္းေျဖေနရာ။
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ဆိုင္ထဲတြင္ Aမြန္တို႔ေလးUီးသာ ရွိသည္။ စကားဝိုင္းႏွင့္ မတူေတာ့သျဖင့္ ျပည္လမ္းဘက္က
ကားသံပါစဲသြားေသာAခါ ၿငိမ္သက္ၿ မဲ ၿငိမ္သက္လ်က္တည့္။
“ထြက္ခြာသြားခြင့္ ေလွ် ာက္လႊာေတာ့ မတင္ရေသးဘူးေပါ့ေနာ္”
ညိဳ ညိဳ ႕Aသံတြင္ စိုးရိမ္သံေတြ ေရာေနသည္ထင္၏။
“ဒီတစ္ပတ္Aတြင္း ေလွ် ာက္လႊာတင္ၿ ပီးမွာပါ”
“ခြင့္ျ ပဳခ်က္ရဖို႔က ၾကာသလား၊ ျမန္သလား Aမြန္”
Aမြန္သည္ လႈပ္႐ံုမွ် ေခါင္းခါသည္။
“ဒါက

Aတပ္မေျပာႏိုင္ပါဘူး

ညိဳ ရာ၊

ျမန္တယ္ဆိုတာေတာင္

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္၊

ေဒၚေလးတို႔

သြားတုန္းက ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္မွ သြားခြင့္ရတယ္”
ညိဳ ညိဳ က မထိန္းႏိုင္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ဝမ္းသာAားရ ဆိုလိုက္သည္။
“ဒီလိုဆို ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ Aမြန္နဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ခြဲသြားရမွာလားလို႔ ညိဳ ပူေနတာ”
Aမြန္႔ကို သက္ျ ပင္းရွည္ခ်ေစေသာစကား။ ခ်က္ခ်င္းျပန္မေျပာေစႏိုင္ေသာစကား...
“Aမြန္လည္း ဘယ္ခြဲခ်င္ပါ့မလဲ Aညိဳ ရယ္။ Aားလံုးကိုပါ”
Aဓိပၸာယ္ တစ္စြယ္ထြက္သည္ဟု ညိဳ ညိဳ ေတြးမိသည္။
ကိုၾ ကည္လြင္တစ္ေယာက္လည္း

သည္နည္းတူ

ေတြးမိေလသလား

မဆိုႏိုင္။

ညိဳ ညိဳ ကိုလွမ္းၾကည့္သည္။
ညိဳ ညိဳ က

သူ႔ကိုေဝ့ခနဲၾ ကည့္လိုက္သည္။

သူလည္းသိလိုက္သည္။

ျပည္လမ္းဘက္သို႔

ေငးၾကည့္ေနမိသည္။
ညိဳ ညိဳ က...
“ကိုေထြး ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့ဘူးလား၊ ငူတူတူႀ ကီးနဲ႔”
သူက ဟန္ျ ပဳ၍ ၿပဳံးသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ့္စကားေတြကို ညိဳ တို႔ ေျပာလိုက္ၾ ကၿပီပဲဗ်ာ။ Aတူတူပဲေပါ့”
ကိုၾ ကည္လြင္က ၿပဳံးစိစိျ ဖင့္ သူ႔ကိုၾ ကည့္ကာ“က်န္ခ်င္က်န္ေနUီးမွာေပါ့ ကိုေထြးရာ၊ ထပ္ျ ဖည့္ၿ ပီး ေျပာUီးေပါ့ဗ်ာ”
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သူ႔မ်က္လံုးသည္

Aမြန္႔မ်က္လံုးဆီသုိ႔

ေရာက္သြားသည္။

Aမြန္႔Aၿပံဳ းကိုေတြ႔ရသည္။

သူ

ေခါင္းခါလိုက္သည္။
Aမြန္သည္ သူ႔မ်က္လံုးကို နားလည္မည္ထင္သည္။
“ဟုတ္သားပဲ၊ ေရာက္စတုန္းက ေျပာစရာရွိတယ္ဆို ေျပာေလ”
ညိဳ ညိဳ က ေမးတစ္ခ်က္ေင့ါ ၍“ကိုၾ ကည္လြင္၊ ညိဳ တို႔သြားစရာရွိတာ ေနာက္က်ေနမယ္”
ဟု ေျပာသည္။
Aဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္ေသာ ၾကားျဖတ္စကားဟုထင္သည္။ ကိုၾ ကည္လြင္က Aက်ႌA္ိတ္ကိုႏႈိက္ရင္း
ဆိုင္Aမႈထမ္းကို ေခၚသည္။
ကိုေထြးက“ကၽြန္ေတာ္ေပးပါ့မယ္ဗ်ာ၊ ထားလိုက္ပါ ကိုၾ ကည္လြင္”
ဟုေျပာသည္။ Aမြန္က လြယ္Aိတ္ထဲမွ လက္ကိုင္Aိတ္ကို ထုတ္ရင္း“Aို မဟုတ္တာ၊ Aမြန္ေပးပါရေစ” ဟုေျပာသည္။
Aမြန္႔လက္ကို ညိဳ ညိဳ ကာထားသည္။ ကိုၾ ကည္လြင္က ကိုေထြးလက္ကိုဖယ္ကာ ဆိုင္Aမႈထမ္း
လက္ထဲသို႔ ေငြစကၠဴ ထည့္လိုက္သည္။
“ေၾသာ္... ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ထပ္ဖို႔ လူႀ ကီးေတြ ရက္ေရြးလိုက္ၾ ကတယ္”
ကိုၾ ကည္လြင့္စကားကို ဝမ္းသာAားရ ႀကိဳ ဆိုေမးလိုက္သည္။
“ဘယ္ေန႔လဲ ကိုၾ ကည္လြင္”
“Eၿပီ ဆယ့္ႏွစ္ရက္”
Aမြန္ကၿပံဳ း၍ ညိဳ ညိဳ ႕လက္ကို လွမ္းဆုပ္ထာသည္။
“ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ လိုေသးတာေပါ့ေနာ္။ ဝမ္းသာလိုက္တာ သူငယ္ခ်င္းရယ္”
ဆုိင္Aမႈထမ္းက ေငြျ ပန္Aမ္းေသာAခါ ကိုၾ ကည္လြင္က ထိုင္ရာမွထသည္။
ထို႔ေနာက္ ညိဳ ညိဳ က“Aိမ္ကိုလာUီးေနာ္ Aမြန္၊ ကိုေထြးလည္း Aမြန္နဲ႔လိုက္လာပါUီး” ဟုေျပာသည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေနာက္ေက်ာကို ေငးၾကည့္ေနမိသူ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက Aမြန္နဲ႔ ကိုေထြး။
“ကိုေျပာေလ၊ ေျပာမယ္ဆိုတာ”
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Aမြန္႔ကို

Aၾကာႀကီး

စုိက္ၾ ကည့္ေနမိသည္။

ႏႈတ္ခမ္းကို

တင္းေနေAာင္ေစ့ထားမိသည္။

စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ႏွင့္ တျခားစီ ျဖစ္သြားသည္ဟုထင္ရ၏။
Aမြန္ႏွင့္စကားေျပာၿပီးလွ် င္

ေက်ာင္းဝင္းAျပင္က

ပလက္ေဖာင္းAတိုင္း

ေျမာက္ဘက္သို႔

လမ္းAတူ ေလွ် ာက္မည္။ စံရိပ္ၿ ငိမ္ Aဝင္ဝAထိလိုက္ပို႔မည္။ ၿပီးလွ် င္ ဌာနကိစၥေတြလုပ္မည္။ သစ္ပင္
ႏြယ္ပင္၊ သစ္U ျဖတ္သားတံုးေလးေတြကို ဖေယာင္းစိမ္မည္။
႐ုကၡေဗဒ သ႐ုပ္ခြဲၾ ကည့္ရမည့္ Aဏုၾ ကည့္ မွန္ဘီလူးထဲတြင္ Aမြန္႔စိတ္ထားကို ရွာၾကည့္မည္။
Aမြန္႔Aလွကို ရွာၾကည့္မည္။
ေတြ႔ၿ မဲAတိုင္း ေတြ႔ရမည့္စိတ္ထဲက Aမြန္႔ကို စိတ္ထဲမွာပင္ ခ်စ္စကားေတြ ဆက္ေျပာမည္။
ေတြးသမွ် Aားလံုး၊ စိတ္ကူးသမွ် Aလံုးစံု၊ Aားလံုး မေန႔ကႏွင့္ လံုးဝမတူေတာ့ေခ်တကား။
“ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာလို႔မရဘူး Aမြန္၊ ဆို႔နင့္နင့္ႀ ကီး ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ၊ ခြင့္လႊတ္ပါ Aမြန္ရာ”
AားAတင္းဆံုးစကားကို

ႀကိဳ းစားပမ္းစား

ေျပာယူရသည္။

စကားAဆံုးတြင္

Aမြန္ေခါင္းငံု႔

ပစ္လိုက္သည္။
Aျပင္တြင္ ႏွင္းကြဲစျပဳပါၿပီ။
ေျမာက္ေလAေဝွ႔တြင္ ေဒါက္စရစ္ပန္းနံ႔သည္ မ်က္စိလည္၍ လိုက္ပါလာသည္။
*****

၂
Aစ္ကိုက

ေဆးတံAိုးထဲသို႔

ေဆးသိပ္ရင္း

ေလးေလးနက္နက္

စU္းစားေနသည္။

Aစ္မက

စိန္ပန္းသုပ္ပန္းကန္ကို စားပြဲေပၚသို႔ ခ်၍ ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္သည္။ Aၾကမ္းပန္းကန္သံုးလံုးထဲသို႔
လက္ဖက္ရည္ၾ ကမ္း လိုက္ျ ဖည့္သည္။
ထို႔ေနာက္ ေခါင္းငံု႕ထားေသာ ကိုေထြး၏ ပခံုးကို လွမ္းပုတ္သည္။
“စားစရာရွိတာလည္း စားလိုက္Uီးကိုေထြး၊ ေတြးတာလည္းေတြးေပါ့”
ေခါင္းကိုေဖာ္ၿ ပီး ၿပံဳ းျပလိုက္သည္။ Aစ္ကိုက သူ႔ကိုတစ္ခ်က္မွ် လွမ္းၾကည့္သည္။
“တစ္ခုခုျ ဖစ္ၿ ပီလို႔ေတာ့ Aစ္ကိုလည္း ထင္သားပဲ။ မင္းတို႔ Uီးခ်စ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ဆံုတဲ့ေန႔က
မင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတာကို ေAးေAးကိုေတာင္ ေျပာျပပါေသးတယ္ကြာ”
Aစ္မက ေထာက္ခံစကား ဝင္ေျပာသည္။
“ဟုတ္တယ္

ကိုေထြး၊

စိတ္ေကာက္လာၾကတယ္လို႔

မမေAးထင္တာက

ထင္တာ။

ဟုိေန႔က

ကိုေထြးနဲ႔

Aမြန္လာတုန္း

Aမြန္

စကားမ်ားၿပီး

ကိုလတ္က

Aမြန္နဲ႔ကိုေထြး

ရန္ျ ဖစ္ၾ ကျပန္ၿ ပီလား၊ စိတ္ေကာက္ေနၾကတုန္းပဲလားလို႔ ေမးေတာ့မွ AဲဒီAေၾကာင္းကို သိရတာ။
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မင္း Aိမ္မျပန္တာ တစ္ပတ္ရွိၿ ပီ၊ ဌာနမွာ သူ႔ဆရာနဲ႔Aတူ သစ္ပင္ေတြ ခြဲစိတ္ၿ ပီး ညလံုးေပါက္
သုေတသနေတြ

လုပ္ေနေလရဲ႕လို႔

မမေAးေျပာလိုက္တာ။

ဒါနဲ႔

ဒီမနက္

ကိုေထြးဆီကို

သူေပါက္ခ်လာတာထင္တယ္၊ ဟုတ္လားကိုေထြး”
မမေAးကို ေခါင္းညိတ္ေျဖလိုက္သည္။
ကိုလတ္သည္ ေဆးတံကို မီးညႇိၿ ပီး ေျပာလိုက္သည္။
“တစ္ခါတစ္ခါေတာ့

မင္းတို႔

ႏွစ္ေယာက္ကိုၾ ကည့္ၿ ပီး

ရယ္ခ်င္တယ္။

မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး

ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ညာတာမွ တကယ့္ပိပိရိရိ၊ ႏွလုးကြဲထြက္တဲ့Aထိညာမယ့္ ဟန္ေဆာင္မယ့္လူစားမ်ဳိးေတြ။
ခုထက္ထိ

မင္းဝန္မခံေသးတာၾကည့္၊

Aံ့စရာလား၊

ခ်ီးက်ဴးစရာလား

ငါမေျပာတတ္ဘူး။

မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္လို လူမ်ဳိးကို ေတြ႔လည္းမေတြ႔ဖူးဘူး၊ ၾကားလည္းမၾကားဖူးပါဘူး ကိုေထြးရာ”
သူတစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာမိ၊ ခန္းဆီးကို ေငးၾကည့္ေနသည္။ မမေAးက စိတ္ပင္ပန္း ေလးလံစာြ
ေနာက္သို႔ မွီခ်လိုက္သည္။ သူ႔ကို က႐ုဏာမ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္သည္။
“ကိုေထြးတို႔

ျပႆနာက

ေခါင္းထဲမွာ

Aၿမဲဝင္ေနတယ္၊

ေက်ာင္းမွာ

စာသင္ရင္းနဲ႔လည္း

ဒီျ ပႆနာပဲ ေတြးေနတယ္။
Aဲမြန္တယာကို သင္ပုန္းႀကီးမွာေရးတာ Aမြန္တယာလို႔ေတာင္ မွားေရးမိတယ္”
ကိုလတ္က ၿပံဳ း၍ မမေAးကို ၾကည့္သည္။ ထိုAခါတြင္ သူတစ္ခြန္းေျပာလိုက္သည္။
“မဟုတ္ေသးပါဘူး။ မမေAးေျပာပံုက ကၽြန္ေတာ္နဲ႔Aမြန္ ဘာလိုလိုႀ ကီး၊ Aမြန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က
ဘာမွ

ျဖစ္တာမွ

မဟုတ္တာ၊

Aမြန္

ၾသစေၾတးလ်ကို

သြားမယ္၊

ဒီေတာ့

Aရင္းႏွီးဆံုး

Aခင္မင္ဆံုးတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ဒါပဲေလ၊ ဒါပါပဲ မမေAးရာ”
ကိုလတ္က ေAာင့္သည္းေAာင့္သက္Aသံျ ဖင့္ ရယ္ပစ္လိုက္သည္။
“ေသၿပီး ခုနစ္ဘဝကူးတဲ့Aထိ ေဆးတန္ခိုးျပတုန္းပဲ ဆိုတာမ်ဳိးပါလား ကိုေထြးရ၊ မင္းနဲ႔Aမြန္
ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုတာ

Aႂကြင္းမဲ့ယံုပါတယ္။

ဒါေပတဲ့လို႔

ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုတာ

မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း

လံုးဝနားလည္ပါတယ္ကြာ၊ သူမ်ားကို မဟုတ္မမွန္တဲ့စကားေျပာေတာ့မွ မုသာဝါဒကံထိုက္တာ မဟုတ္ဘူး၊
ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မဟုတ္မမွန္ေျပာမိရင္လည္း မုသာဝါဒကံ ထိုက္တာေနာ္”
ေခါင္းကို

ခါယမ္းလိုက္သည္။

မမေAးက

စိန္ပန္းသုပ္ပန္းကန္ကို

လွမ္းယူေပးသည္။

ဇြန္းတစ္ဝက္ခန္႔ခပ္စားၿပီး ပန္းကန္ကို ခ်ထားလိုက္သည္။
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ထို႔ေနာက္

မမေAးလွမ္းေပးေသာ

Aၾကမ္းပန္းကန္ကို

ယူထားရသည္။

Aသုပ္ကိုမဝါးဘဲ

မ်ဳိခ်ျပစ္ကာ ေရေႏြးၾကမ္း ခပ္ေႏြးေႏြးႏွင့္ ေမွ် ာခ်ပစ္သည္။ ပန္းကန္လံုးကို စားပြဲမွန္ေပၚသို႔ ခ်လိုက္ခ်ိန္တြင္
ကိုလတ္၏ ရယ္သံတိုးတိုးက ထြက္ေပၚလာသည္။
“ေAးေAးကို ကိုလတ္ မၾကာခဏ ေျပာဖူးပါတယ္၊ ကိုေထြးရဲ႕ သိုသိပ္လြန္းAားႀကီးတဲ့Aက်င့္ဟာ
သူ႔ကိုျ ပန္ၿ ပီး ဒုကၡေရာက္ေစ လိမ့္မယ္ဆိုတာ၊ ၿမံဳ တာက ေနရာတကာ၊ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္သံုးႏွစ္သားAထိ
ကေလးလို ငိုတတ္တာ။
Aဲဒီတုန္းက Aေမမဆံုးေသးဘူး၊ Aေမဆူလိုက္ရင္၊ ေခါက္လိုက္ရင္ ဆူဆူခ်င္း၊ ေခါက္ေခါက္ခ်င္း
မ်က္ႏွာမညႇဳိးဘူး။ Aဲ ညAိပ္ၿ ပီ၊ AားလံုးAိပ္ေပ်ာ္ၿ ပီဆိုေတာ့မွ က်ိတ္ငိုတာ။
သူလိုခ်င္တဲ့

ပစၥည္းဆိုရင္

ဝယ္ေပးပါလို႔

ဘယ္ေတာ့မွ

တိုက္႐ိုက္ဖြင့္မေျပာဘူး၊

ဘယ္ေဖာင္တိန္ကေလးက လွတယ္Aစ္ကို၊ ဘယ္စာAုပ္က ဖတ္လို႔ေကာင္းမွာပဲ၊ Aဲသေလာက္ေျပာတာ။
ဒီAက်င့္က ခုAသက္ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္ Aရြယ္Aထိ ေနၿမဲတုိင္း”
Aစ္ကုိ႔စကားေတြက ရင္ဝကို လာမွန္သည္။ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မွန္ထဲတြင္ျ ပန္ၾ ကည့္၍ ျမင္ရပံုႏွင့္
တူေနသည္။
သည္ေတာ့ ၿငိမ္ေနလိုက္သည္။ မမေAးက ၿပံဳ းစိစိႏွင့္ သူ႔ကို ၾကည့္ေနသည္။
“ဒါဟာ

စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့Aက်င့္၊

AေျခAေန

Aခြင့္Aခါကို

နားမလည္တတ္တ့ဲ

လူတစ္ေယာက္ျ ဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ရတယ္”
“မဟုတ္ဘူး” ဟု စိတ္ထဲမွ ယတိျ ပတ္ျ ငင္းပစ္လိုက္သည္။
“ေယာက်္ေလးပဲကိုေထြးရယ္၊

ပြင့္လင္းရဲရမွာေပါ့၊

ပြင့္လင္းလို႔မွားတာျဖစ္ျ ဖစ္၊

မွန္တာျဖစ္ျ ဖစ္

တာဝန္ယူရဲရမွာေပါ့၊ မမေAးေတာ့ Aဲသလိုျ မင္တယ္”
‘ပြင့္လင္းခ်င္တာေပါ့၊

တ ာဝန္ယူရဲတာေပါ့၊

မမေAးေရာ၊

Aစ္ကိုေရာ

ကၽြန္ေတာ့္ကို

နားမွ

မလည္ၾ ကတာ’ ဟု စိတ္ထဲကေန ျငင္းပစ္လိုက္သည္။
“ဒီေန႔

ေျပာမွျ ဖစ္မယ့္စကားကို

ေျပာသင့္တဲ့စကားကို

ဒီေန႔

ဒီေန႔မွာပဲ

မေျပာမိေAာင္

ေျပာျဖစ္ေAာင္

ဆိုင္းဖို႔

ေျပာဖို႔၊

ခ်ိန္တတ္ရမယ္ကိုေထြး၊

မနက္ျ ဖန္က်မွ

ၿမံဳ လြန္းတဲ့ဓေလ့ကို

ကိုေထြးစြန္႔သင့္ၿ ပီထင္တယ္”
‘ခုေတာ့မွ

ဆက္မၿမံဳ လို႔

မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ Aစ္ကို

သိဖို႔ေကာင္းပါတယ္’ ဟု

ရင္ထဲမွာ

ဆင္ေျခတက္မိသည္။
တစ္ၿ ပိဳ င္နက္တည္း
ေစာေစာAိပ္ခ်င္တယ္”

Aသံမွန္ေAာင္

ဟုေျပာရင္း

ထိန္းကာ

ထလိုက္သည္။

typing - ဘီလူး , proof & pdf - lucky82

“ကၽြန္ေတာ္

Aိပ္ေရးေတြပ်က္လို႔

ကိုလတ္တို႔ႏွစ္ေယာက္က

ဒီည

ေခါင္းညိတ္ျ ပသည္။
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Aိပ္ခန္းဝသို႔Aေရာက္တြင္

“ဟိုေန႔က

Aမြန္လာတာေတာင္

ကိုေထြးရဲ႕

Aဲ ဒီAေလ့Aထေတြ

ေျပာျပလိုက္မိေသးတယ္”
ဟူေသာ မမေAးAသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။
*****
ျခင္ေထာင္Aမိုးတြင္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာကို ျမင္ရသည္။ ေခါင္းထဲတြင္ ေထြး႐ႈပ္လာသည္။
ရင္ထဲတြင္ပူေလာင္ေနသည္ ထင္ရသည္။ စိတ္ထဲမွာ AလူးလူးAလိမ့္လိမ့္။
မကြဲျ ပားေသာေဝဒနာေတြ ဆင့္ကဲေပါက္ကြဲလာသည္။
‘ကိုေထြးႏႈတ္ခမ္းကသိပ္လွတာပဲ၊

တည္ၾ ကည္တဲ့သေဘာ

ဆံုးျဖတ္တာကို

မျဖစ္မေနလုပ္မယ့္

သေဘာေတြကို ကိုေထြး ႏႈတ္ခမ္းမွာ ေတြ႔ေနရတယ္ရွင့္’
ဟု Aမြန္ဆိုခဲ့ေသာ သူ႔ကို ႏႈတ္ခမး္ကို မီး႐ႈိ႕ပစ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာသည္။
ဂါထာမႏၲရားတစ္ေထာင္စုတ္ၿ ပီး

ကုမၻဏ္တစ္ကုေဋဖြင့္မွ

ပြင့္မည့္

ဂမၻီရလိုဏ္ဂူႀ ကီးထက္

Aဖြင့္ရခက္ခဲေသာ သူ႔ႏွလံုးသားကို ခုေတာ့ မေက်မနပ္ျ ဖစ္ရသည္။
မိုးလြန္ခဲ့သည္ကို မသိခဲ့လ်က္ ခုမွ ထြန္ခ်ဖို႔ ႀကံရြယ္ခဲ့ေသာ Aခိုက္မ်ဳိး။ ၿပီးေတာ့ Aရာရာကို
Aျပစ္တင္လိုက္ခ်င္ျ ပန္သည္။
က်န္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ဆံုးစည္းခဲ့ပါေတာ့လား၊ ဆယ္ႏွစ္မဟုတ္ေတာင္မွ ကိုးႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊
ခုနစ္ႏွစ္၊ ထားပါေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ ျဖစ္ျ ဖစ္။
ဒီတုန္းကဆိုရင္

သူ႔Aသက္

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္

Aမြန္႔Aသက္

တစ္ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္၊

ဘာလို႔

မေတြ႔မိခဲ့ၾ ကပါလိမ့္။
ႀကံဳ ႀကိဳ က္မယ့္

ႀကံဳ ႀကဳိက္ေတာ့

Aခုက်မွ။

ရင္ကြဲနာစြဲရမယ့္

AခုလိုAခါမ်ဳိးက်မွ။

ေက်ာင္းကိုေရာက္လာပံုကိုက မဟုတ္ေသးပါဘူး။
သူကပထမႏွစ္၊ ကိုယ္က ဒုတိယႏွစ္။ ဘာသာရပ္ခ်င္းကလည္း ကြဲျ ဖစ္ေAာင္ ကြဲလိုက္ေသးတယ္။
သူက ဒႆနိက၊ ကိုယ္က ႐ုကၡေဗဒ။ ဌာနခ်င္း Aေရွ႕ႏွင့္Aေနာက္၊ ေတြ႔ျ ဖစ္ဖို႔ မလြယ္လိုက္တာ။
တစ္ခုေတာ့ ရွိေသးတယ္။
႐ုကၡေဗဒရဲ႕

ကိုၾ ကည္လြင္နဲ႔

ဒႆနိကရဲ႕

ညိဳ ညိဳ တို႔က

ေစာေစာစီးစီး

ရည္းစား

ျဖစ္လိုက္ၾ ကပါေတာ့လားလို႔။
ေက်ာင္းေရာက္ေရာက္ခ်င္းဆို

Aမြန္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔လည္း

Aသိျ ဖစ္ၾ ကတာေပါ့၊

Aမြန္ဒုတိယႏွစ္

ေရာက္မွ သူတို႔ ခ်စ္သူေတာ္စပ္ ၾကတယ္။
ဒီေတာ့

Aမြန္နဲ႔သိရတာ

သံုးႏွစ္တည္း။

ကာလေတြဘာေတြ

ထည့္ေျပာဖို႔

မလိုပါဘူးေလ။

ညိဳ ညိဳ တို႔ဆိုရင္ သိကၽြမ္းၿပီး သံုးလလားၾကာတယ္၊ ခ်စ္သူဘဝ ေရာက္ၾ ကေရာ။ လက္ထပ္ၾ ကမယ္တ့။ဲ
ကိုယ့္ကိုက သတၱိမရွိလြန္းတာ။
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Aမြန္႔ကိုေတြ႔လိုက္ရရင္

Iေႁႏၵႀ ကီးတဲ့ဆရာမႀကီးေရွ႕ ေရာက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေပါက္စလို

စကားမွားလားမွားရဲ႕။ စကားထစ္လား ထစ္ရဲ႕။
Aမြန္က စိုက္ၿ ပီး ၾကည့္တဲ့Aခါတိုင္း မ်က္လံုးခ်င္းမွ ရဲရဲမဆိုင္ဝ့ံတာ။ Aမြန္႔ကို ေၾကာက္တာေတာ့
မဟုတ္ဘူး။
ခ်စ္တာေရာ၊ ခင္တာေရာ၊ ေလးစားတာေရာ၊ ျမတ္ႏိုးတာေရာ စံုေနလို႔ ထင္ရဲ႕။
ေလးစားတာနဲ႔ ျမတ္ႏိုးတာက Aာေစးမိထားသလို ျဖစ္ေစတယ္နဲ႔ တူရဲ႕။
Aဆံုးမထင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ Aေတြးေတြ ျဖာေတာ့မယ္လို႔ စိတ္တင္းထားေလတဲ့ ေန႔က်ေတာ့
ၾသစေၾတးလ်ကိုတဲ့။
ေရျခားေျမျခား

ေနၾကရေတာ့မွာက

တစ္သက္လံုး၊

တစ္ဘဝလံုး၊

ထာဝရ။

ဒီသံသရာမွာ

ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔မွ မဆံုၾ ကေတာ့မယ့္ဘဝ၊ Aၿမဲခြဲရေတာ့မယ့္ဘဝ၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုး Aသက္ရွင္လ်က္
ေနၾကပါလ်က္ကနဲ႔ ေသကြဲကြဲၿ ပီး ခြဲၾ ကရတဲ့ ခြဲခြါ လိုက္ရပံုမ်ဳိး။
ခုမွ

ဘာလို႔

ေျပာေတာ့မလဲ။

ႏႈတ္ခမ္းကို

ပိတ္ထားေတာ့၊

ေသာ့Aထပ္ထပ္ခတ္ၿ ပီး

ပိတ္ပစ္လိုက္ေတာ့။ ဒါပဲ ေတြးမိသည္။
Aလင္းေရာင္ကို မ်က္စိက မခံႏိုင္။
စာၾကည့္မီးတိုင္ကို လွမ္းပိတ္ပစ္လိုက္သည္။
ေမွာင္ထဲတြင္ ေနရသည္ကို လြတ္လပ္သည္ထင္ရ၏။ တိတ္ဆိတ္ျ ခင္းကို သေဘာက်လာသည္။
ေဆာင္းAေAးကို မမႈေတာ့။
စိတ္ထဲကေနၿပီး Aမြန္႔ကို စကားေတြ Aမ်ားႀကီး ေျပာခြင့္ရေနသမွ် ကာလပတ္လံုး Aရာရာကို
ေမ့သြားမည္ေပါ့။
*****

၃
လAထြက္ေနာက္က်သည္။
Aေရွ႕ဘက္က သစ္ပင္ေတြ ကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ လေရာင္Aေရာက္ေနာက္က်သည္။
Aမွတ္တြင္ စိတ္ေတြ ျပန္႔က်ဲေနသည္။ စကားေတြက ျပတ္တိျ ပတ္ေတာင္း၊ AထံုးAဆက္ေတြ
မ်ားလြန္းေသာႀကိဳ းႏွယ္။
စိတ္ကူးေပၚလာလွ် င္ ေျပာလိုက္ၾ ကသည္က တစ္ခြန္းႏွစခြန္း။ ထို႔ေနာက္ ဟိုေငး၊ သည္ေငး။
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ညိဳ ညိဳ တို႔Aိမ္ဘက္က
သီခ်င္းသံကို

စကားေျပာသံေတြ

ခပ္တိုးတိုးၾကားခ်င္

Aာ႐ံုတြင္

ၾကားရသည္။

သစ္ရြက္ခတ္သံေတြ ၾကားခ်င္ၾ ကားရသည္။

ေပၚလာေသာAခါ

တစ္ခါတစ္ရဲ

ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ

ေဆာက္တည္ရာမရွိေသာ စိတ္၏

ေပၚလာတတ္သည္။
ကညင္ပင္ႀ ကီးဆီမွ
ေျခUီးတည့္ရာကသာ

Aာ႐ံုေရာက္ရာ။
Aေနရ Aထိုင္ရ မက်U္းက်ပ္ရေAာင္ စီစU္ေပးေသာ ညိဳ ညိဳ ကို ေက်နပ္မိသည္။
မနက္ျ ဖန္တြင္ က်င္းပမည့္ ညိဳ ညိဳ ႏွင့္ ကိုၾ ကည္လြင္တို႔ လက္ထပ္ပြဲAတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသျဖင့္
ညိဳ ညိဳ တိ႔A
ု ိမ္တြင္ Eည့္ပရိသတ္မ်ားလွသည္။
ထိုAိမ္ႏွင့္ ေခါင္းရင္းဘက္ ႏွစ္Aိမ္ေက်ာ္ရွိ ညိဳ ညိဳ ႕ညီမဝမ္းကြဲAိမ္ေရွ႕သို႔ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို
ပို႔ထားသည္။
Aိမ္ေရွ႕ၿခံက်ယ္ႀ ကီးထဲတြင္ စားပြဲတစ္လံုး၊ ကုလားထိုင္ႏွစ္လုံး ခ်ေပးသည္။
စားပြဲေပၚတြင္ လက္ဖက္ရည္ၾ ကမ္းAိုး၊ Aစံုႏွင့္ မုန္႔Aခ်ဳိတစ္ပြဲ ဒူးယားAစီခံ ႏွစ္ဆယ္ဝင္ တစ္ဘူး၊
စားပြဲေAာက္ဆင့္တြင္

မဖြင့္ရေသးေသာ

ရမ္Aႀကီးတစ္လံုး၊

ဖန္ခြက္တစ္လံုး၊

ေရခဲတစ္ပန္းကန္၊

ဆိုဒါေလးလံုး။
“ကိုၾ ကည္လြင္က Aရက္ပုလင္းထုတ္ေပးတာ ကိုက ေသာက္မယ္လို႔ ေျပာထားလို႔လား”
သရက္ကိုင္းေပၚမွ

တြဲလြဲက်ေနေသာ ပြင့္တံေႁခြၿ ပီးခါစ

လက္တံရွည္ပန္းပင္ကို

ေငးၾကည့္ရင္း

ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
“ခုေကာ ေသာက္မလား၊ ေသာက္ရင္ Aမြန္ထည့္ေပးမယ္”
“Aမြန္က Aရက္မေသာက္ရဘူးဆို၊ ေစာေစာတုန္းက ေသာက္မယ္လုပ္ေတာ့တစ္မ်ဳိး၊ ခုတစ္မ်ဳိး”
Aမြန္႔ကို ေစာင္းငဲ့ၾ ကည့္လိုက္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို မဲ့၍ ၿပံဳ းၾကည့္ေနသည္။
“ဘယ္ေတာ့မွ မေသာက္ပါနဲ႔ကိုရာ၊ Aမြန္က ေစတနာနဲ႔ ေျပာတာပါ၊ ကိုက Aမြန္ေျပာရင္
နားေထာင္မွာပါ၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္”
Aမြန္႔စကားကုိ သေဘာက်၍ တိုးတိုးရယ္လိုက္သည္။
“ဒီညမွာ Aရက္ေသာက္မယ္လို႔ ဘာလို႔ေျပာခဲ့တာလဲဟင္၊ ကို႔မွာ စိတ္ညစ္စရာရွိလို႔လား”
သူ႔ကိုယ္ပြားတမွ် ျဖစ္ေနေသာ

Aမြန္တစ္ေယာက္က

သူစိမ္းေမးပံုမ်ဳိးေမးေတာ့

မခံခ်င္စိတ္

ေပၚလာသည္။
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“စိတ္ညစ္လို႔မဟုတ္ဘူး၊

စိတ္ညစ္စရာဆိုလို႔

ႏွမ္းေစ့တစ္ေစ့မေတာင္မရွိဘူး၊

ေပ်ာ္လို႔သိလား၊

ေပ်ာ္လြန္းလို႔ Aမြန္”
Aေငၚတူးလိုက္ေသာAေျဖမွန္း Aမြန္သိလိုက္သည္။ ညႇဳ ိးက်သြားေသာ မ်က္ႏွာကို ခ်က္ခ်င္းပင္
Iေႁႏၵဆယ္လိုက္သည္။ ရယ္ရႊန္းဖြဲ႔ေသာစကားမ်ဳိးျဖင့္ စိတ္ေျဖေပးရန္ စိတ္ကူးရသည္။
“ညိဳ ညိဳ ႕Aတြက္တင္ ဘယ္ကမလဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္ပါ ကၽြန္ေတာ္ေတြးၿပီး ေပ်ာ္ရတာေပါ့Aမြန္ရ၊
ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း သူမ်ားေတြ မသိတဲ့ ေပ်ာ္စရာAေၾကာင္းေတြ ရွိတယ္မို႔လား”
Aမြန္သည္

မ်က္လံုးAဝိုင္းသားႏွင့္

သူ႔ကိုၾ ကည့္ေနသည္။

မသဲကြဲေသာAေတြးမ်ဳိး

ေတြးမိပံုရွိသည္။ သူ႔စကားကို ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနဟန္ရွိသည္။ ႏႈတ္ခမ္း မပြင့္တစ္ပြင့္။
“သူမ်ားေတြ မသိတဲ့ေပ်ာ္စရာAေၾကာင္းဆိုေတာ့ Aမြန္ေတာင္မွ မသိခဲ့ဘူးေပါ့၊ ဟုတ္လား”
“သိပ္ဟုတ္တာေပါ့”
“ဘာပါလိမ့္၊ မသိရဘူးလားကို”
ေဆးလိပ္တိုကို မီးခိုးမႈတ္ထုတ္ကာ မ်က္ႏွာေမာ့ထားၿပီး...
“ကၽြန္ေတာ္လည္း ညိဳ ညိဳ တို႔လို တစ္Aိုးတစ္Aိမ္ေထာင္ေတာ့မလို႔...”
Aမြန္မ်က္ႏွာေျပာင္းသြားသည္။ Aံ့Aားတသင့္ ေမးမိဟန္တူသည္။
“Aမ်ဳိးသမီးက ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ကလဲ ကို. .. ဟင္...”
ေနာက္မွီ၍ ထိုင္ေနေသာ Aမြန္႔ကိုယ္သည္ ေရွ႕သို႔ နည္းနည္းတိုးလာသည္။ စားပြဲAစြန္းကို
ဘယ္လက္ဝါးျဖင့္ လွမ္းေထာက္ထားသည္။ လေရာင္သည္ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚသို႔ လာ၍ ထင္ေလ၏။ Aမြန္႔
လက္ယာပါးျပင္ေပၚတြင္ Aရိပ္က်သြားသည္။
သူမေျဖေတာ့ Aမြန္က ထပ္ေမးသည္။
“ဌာနကပဲလား”
သူ႔မ်က္လံုးသည္ ၿခံဝက ပင္မယ္ကဗီြးရြက္ေတြဆီမွာ။
“ဘာျဖစ္လို႔လဲ Aမြန္”
“ဌာနမွာ Aလွေတြခ်ည္းမဟုတ္လား၊ Aဲ ဒီ Aလွေတြထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္က ကို႔ကို
ျပဳစားလိုက္မွာေပါ့၊ ကိုကလည္း စကားတတ္တာနဲ႔ဆိုေတာ့ Aေနနီးတဲ့ဆီကပဲ ျဖစ္မွာေပါ့၊ ဟုတ္တယ္
မဟုတ္လား”
Aားရပါးရ ရယ္ပစ္လိုက္ခ်င္သည္။
“ျပဳစားရေAာင္ သူတို႔က စုန္းမေတြ မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ စကားတတ္တယ္ဆိုတာက ဟုတ္မွ
မဟုတ္တာ၊ Aေနနီးတာနဲ႔ ဒီလို ေတြးတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး။
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ကဲ. .. ဆိုပါေတာ့၊ ခုလို လသာတဲ့Aခါ Aမြန္ လမ္းေလွ် ာက္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား၊ ဖိုးလမင္းႀကီးက
ကိုယ္နဲ႔Aေဝးႀကီးရယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္သြားေလရာကကို ဖိုးလမင္းႀကီးက ထပ္ၾ ကပ္မကြာ လိုက္လာတ ာပဲ
မဟုတ္လား၊ Aေရွ႕သြားသြား Aေနာက္သြားသြား”
Aမြန္သည္

ၿပံဳ းျပကာ

ေခါင္းညိတ္သည္။

သူ

စကားမဆက္ေတာ့၍

နားမလည္သလို

နားလည္သလိုႏွင့္ ဆက္ေျပာမည့္စကားကို နားစိုက္ထားသည္။ Aေတာ္ၾ ကာသည္Aထိ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းမလႈပ္။
သည္ေတာ့ ေမးရသည္။
“Aဲဒီေတာ့ ကို႔ သတို႔သမီးက ဘယ္သူလဲကို”
“Aို. .. ဘယ္ကလဲ ကၽြန္ေတာ့္သတို႔သမီး ရွိရမွာလဲ”
ေထာက္ထားေသာလက္ကို

႐ုပ္လိုက္သည္။

ကုလားထိုင္ေနာက္မွီႏွင့္

ေက်ာကပ္လိုက္သည္။

လက္ပိုက္လိုက္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို မဲ့ေယာင္ျ ပဳထားသည္။ သူ႔ကို မ်က္ေစာင္းနဲ႔ ၾကည့္သည္။
“ဒါနဲ႔ ခုနတုန္းကေတာ့ ညိဳ ညိဳ တို႔လို တစ္Aိုးတစ္Aိမ္ေထာင္မလို႔ဆို”
“ဟုတ္တယ္ေလ”
“ေဟာ လုပ္ျ ပန္ၿ ပီ၊ Aမြန္ေတာ့ နား႐ႈပ္လာၿပီ”
“ရွင္းရွင္းေလးပါ၊ ညိဳ ညိဳ တို႔ိလို တစ္Aိုးတစ္Aိမ္ေထာင္မလို႔ စိတ္ကူးၿပီး ေပ်ာ္ေနတာေျပာတဲ့Uစၥာ”
“Aဲဒါေၾကာင့္ေမးတာေပါ့၊ သတို႔သမီးေကာလို႔”
“ေၾသာ္ Aမြန္ႏွယ္၊ စိတ္ကူး႐ံုကူးမိေသးတာ ဘယ္မွာ သတို႔သမီးရွိUီးမွာတဲ့လဲ“
ႏႈတ္ခမ္းကို လက္ေခ်ာင္းေလးေတြျ ဖင့္ ကြယ္၍ ရယ္ေနသည္။ ႏွလံုးၾကည္လင္ေသာ ရယ္သံ၊
Aေၾကာင့္ၾ ကကင္းေသာ ရယ္သံ၊ ထိုရယ္သံသည္ သူ႔စိတ္ဝမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည္မွာ Aမွန္တကယ္၊
တစ္ရံမလပ္ ၾကားေနခ်င္ေသာ ရယ္သံလြင္လြင္။
သို႔ေသာ္

ေရွ႕ကိုေတြးၾကည့္ေတာ့

ပ်ပ်ျ မင္ေနရေသာ

လမ္းခြဲတစ္ခု၊

ထုိလမ္းခြဲကို

ေမွ် ာ္မၾကည့္ျ ဖစ္ေAာင္ စိတ္လြဲသည္။ မလႊဲ လႊဲေAာင္ ေကာင္ကာငင္ကာ စကားျဖင့္ကူရသည္။
“သႀကၤန္တုန္းက Aမြန္႔ကိုေရေလာင္းရတာ Aားမရေသးဘူး”
Aမြန္က မ်က္ခံုးပင့္ကာ ျပန္ေျပာသည္။
“ဒါျဖင့္ Aခုေလာင္းေလ”
“ေရေတြ စိုကုန္မွာေပါ့”
“သႀကၤန္ေရေလာင္းခ်င္တဲ့သူက ေလာင္းလို႔ စိုကုန္ေတာ့ ဘာျဖစ္မွာလဲ ကိုရဲ႕”
“AခုAခ်ိန္ ေရစိုရင္ AေAးမိသြားမွာေပါ့”
“AေAးမိေတာ့ေကာ”
“AေAးမိေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္မွာေပါ့”
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“ေနမေကာင္းေတာ့ေကာ”
“ေနမေကာင္းေတာ့ ေရာဂါရမွာေပါ့Aမြန္ရဲ႕”
Aမြန္က ေခါင္းခါသည္။
“ေနမေကာင္းေတာ့ ၾကာေတာ့ ေသသြားမွာေပါ့လို႔ ကိုေျပာရမွာ”
ရင္ထဲတြင္

နင့္ခနဲ ခံစားလိုက္ရသည္။

သိသိသာသာ မ်က္ႏွာပ်က္သြားမွန္း

ကိုယ့္ကိုကုိယ္

သတိျ ပဳလိုက္မိသည္။ ႀကိဳ တင္သိရလွ် င္ ထိုစကားကို မေျပာျဖစ္ေAာင္ ထားလိုက္ခ်င္သည္။ သူ မည္သို႔
ခံစားရမည္ကို Aမြန္ မွန္းဆမိဟန္ရွိသည္။ Aရႊင္လန္းဆံုး မ်က္ႏွာျပင္ၿ ပီး စိတ္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳ းစားသည္။
“ေၾသာ္... သႀကၤန္Aက်ေန႔က ကို႔ကို ေပးလိုက္တဲ့ ပိေတာက္ႏွစ္ခက္ေကာ သိမ္းထားတယ္
မဟုတ္လားကို”
သူ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။ ေဆးလိပ္ကို ကုန္ေAာင္ ဖြာၿပိးေနာက္ တစ္လိပ္ မီးညႇိသည္။
ႏြမ္းနယ္ေသာစိတ္ကို

စိမ္းဖန္႔ဖန္႔သစ္ရြက္ေပၚ

တင္ထားလိုက္၊

ျမင္ခင္းျပင္ေပၚ

ခ်ထားလိုက္၊

လေရာင္ထဲတြင္ ျဖန္႔ခ်လိုက္ႏွင့္ ပင္ပန္းလွေခ်၏။
“ကို ေဆးလိပ္ေသာက္တာ သိပ္မ်ားတယ္”
တစ္ခ်က္မွ် ငဲ့ၾ ကည့္ၿ ပီး မလႈပ္မယွက္ ေနလိုက္သည္။
“ကိုက Aမြန္႔ကြယ္ရာမွာ ေနခ်င္သလို ေနမွာပါ၊ Aမြန္႔ေရွ႕မွာသာ ေခါင္းညိတ္ၿ ပီး ကြယ္ရာက်ရင္
ထင္သလို ေနမွာပါပဲ၊ Aမြန္လိုက္ျ မင္ေနရတာမွတ္လို႔”
သက္ျ ပင္းခ်မိသည္။ ထိစ
ု ကားကို Eကန္ျ ငင္းရလိမ့္မည္။
‘ကိုယ္သြားေလရာကို

Aၿမဲတမ္း

လိုက္ေနတဲ့

ဖိုးလမင္းႀကီးလိုပါ

Aမြန္ရာ။

ကၽြန္ေတာ့္မွာ

Aမြန္႔ကြယ္ရာရယ္၊ Aမြန္႔ေရွ႕ရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဖိုးလမင္းႀကီးလို႔ပဲေပါ့၊ ဘယ္ေနရာ ဘယ္Aခါျဖစ္ျ ဖစ္
ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ၊ ေဘးမွာ၊ ေနာက္မွာ Aမြန္ Aၿမဲရွိေနတယ္၊ ၾကည့္ေနတယ္လို႔ သိေနတယ္ေလ။ ဒီေတာ့
Aမြန္႔ကြယ္ရာရယ္လို႔ ဘယ္မွာ ရွိႏိင္ပါေတာ့မလဲ’
Aမြန္႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ လေရာင္က ႐ုတ္တရက္ ဖယ္သြားသည္။ ဆံေကခိုင္ ေျပေျပAထံုးတြင္
လေရာင္ၿ ငိေနသည္။
လက္မAဖ်ားကို ဖြဖြကိုက္ထားကာ မ်က္ႏ်ာကို ဝွက္ထားသည္။
Aေႏွာင့္Aသြား လြတ္သင့္သေလာက္လြတ္ရန္ စကားျပင္ေျပာမည္ဟု ႀကံဆဲတြင္ ကိုၾ ကည္လြင္
ေရာက္ေလာေသာေၾကာင့္ ခက္ရသည္။
ကိုၾ ကည္လြင္က လိေမၼာ္ရည္ ႏွစ္ပုလင္းလာပို႔သည္။
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“ဒီမယ္ကိုေထြး၊ ကိုေထြး သိပ္ႀ ကိဳ က္တဲ့ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ သီခ်င္းခ်ည္းပါတဲ့ တိပ္ေခြကို ဖြင့္ေတာ့မယ္၊
လိေမၼာ္ရည္ေသာက္ရင္း နားထာင္ေပါ့၊ ခ်စ္ေရးခက္ခက္ေရာ၊ ခ်စ္ရက္ကယ္ေႏွာင္းေရာ Aကုန္ပါတယ္”
ဟုေျပာၿပီးျပန္ထြက္သြားသည္။
သူထြက္သြားေတာ့ Aမြန္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သည္။
“Aမြန္ Aိမ္ျ ပန္ဖို႔ Aခ်ိန္လိုပါေသးတယ္ေနာ္”
ေခါင္းကို AသာAယာ ညိတ္ျ ပရင္းႏွင့္...
“ေစာေစာျပန္ေစခ်င္လို႔ ေမးတာမဟုတ္ပါဘူေနာ္”
တိုးတိုးရယ္မိသည္။
“Aမြန္က ရန္စကား Aၿမဲေျပာတယ္”
Aမြန္ၿ ပံဳ းေနသည္။
*****

၄
ဘာသာရပ္ထဲ၌ စိတ္ကိုႏွစ္ထားဆဲတြင္ ခဏသက္သာရာရသည္ ထင္၏။ ျဖတ္သားတစ္ခ်ဳိ႕ကို
ဖေယာင္းေကၽြးထားၿပီး တခ်ဳိ႕ကို Aႏုျ ဖတ္စက္ျ ဖင့္ ျဖတ္သားခ်လိုက္သည္။ တခ်ဳိ႕မွာ မွန္ခ်ပ္ျ ပားေပၚတြင္
Aသင့္ရွိၿ ပီး၊

မနက္ကေရာက္လာေသာ

ပင္စည္တစ္ခ်ဳိ႕ကို

Aပုပ္ထိန္းခ်U္ရည္Aက္စစ္တြင္

စိမ္ထားလိုက္သည္။
Aပင္ခႏၶာေဗဒႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဆရာစီစU္ေပးထားသည့္Aတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဆရာသည္
တိက်ေသာ၊

ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ

သူ႔ကိုယံုၾ ကည္စိတ္ခ်သျဖင့္

ဤလုပ္ငန္းကို

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

ျဖစ္ဟန္တူသည္။
စာေတြ႔လက္ေတြ႔

Aေတြ႔Aႀကံဳ

ႂကြယ္ဝေသာဆရာ၏

သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္

ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရျခင္းသည္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနခဲ့ရသည္ထက္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု
ယူဆသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္

မတိမ္းမေစာင္းေAာင္

သတိထားရသည္။

ၾကာေတာ့

က်င့္သားရလာသည္။ ညလံုးေပါက္ မAိပ္မေန သုေတသနျပဳေသာAခါတြင္ မ်က္လံုးစင္းခ်င္စင္းမည္။
AမွားAယြင္းကင္းလာသည္။
“ေဟ့လူ

ကိုေထြး၊

မေန႔ညကလည္း

တစ္ညလံုးမAိပ္ဘူး၊

ခုလည္း

မနားေသးဘူးဆိုေတာ့

ခင္ဗ်ားUစၥာ မလြန္လြန္းဘူးလားဗ်ာ”
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မိတ္ေဆြ သ႐ုပ္ျ ပဆရာက ေျပာသည္။ Aသံက်က္မိသျဖင့္ မည္သူမွန္းသိ၍ လွည့္မၾကည့္ဘဲ
သူေျဖလိုက္သည္။
“Aထင္ေတာ့မႀကီးလုိက္ပါနဲ႔ဗ်ာ၊ သိပ္ေတာ္ သိပ္တတ္လြန္းလို႔ ႀကိဳ းစားေနတယ္ မထင္နဲ႔ေနာ္၊
တစ္ေလာကလံုးကို ေမ့ထားခ်င္လို႔ လုပ္ငန္းထဲမွာ Aာ႐ံုစိုက္ပစ္တာ၊ ပုတီးစိပ္သလိုေပါ့ဗ်ာ”
သူေျဖပံုေၾကာင့္ သ႐ုပ္ျ ပဆရာက ရယ္လိုက္သည္။
“ကိုေထြးေတာင္မွ တစ္ေလာကလံုးကို ေမ့ထားခ်င္တယ္ ဘာညာနဲ႔ ျဖစ္လာၿပီကိုး”
Aဏုၾ ကည့္မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ႏွင့္
ဆရာမစကားေၾကာင့္

Aလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ

မဟာသိပၸံတန္းတက္ေနသူ

ဆရာမတစ္Uီးက

ေက်ာင္းေနဖက္

ဝင္ေျပာသည္။

Aမ်ဳိးသမီးတစ္Uီးက

ခပ္တိုးတိုး

ရယ္လိုက္သည္။
“ဒါေပါ့ဆရာမရယ္၊
ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့

လူဆိုတာ

ငေထြးကလည္း

စိတ္ညစ္စရာေတြ

ဝိုင္းရံထားတဲ့

ဘာသားနဲ႔ထုထားတာမွတ္လို႔၊

သတၱဝါကိုး၊

စိတ္ညစ္စရာဆိုတာ

ဒီေတာ့

ထြက္သက္န႔ဲ

ဝင္သက္ၾ ကားမွာ ကုေဋတစ္သိမ္း ျဖစ္ပ်က္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတာပဲ”
ကိုေထြးက ရယ္ပြဲဖြဲ႕ပစ္သလိုလိုႏွင့္ ေျပာသည္။
သူ႔ေနာက္ဖက္ရွိ

စားပြဲတစ္လံုးတြင္

Aစာေၾကာႏွင့္

ေရေၾကာကို

ခြဲျ ခားရွာေဖြေနသူ

ကေလးမေလးကေတာ့

လူတစ္ဖက္သားကို

ေက်ာင္းေနဖက္က တစ္ခြန္းဝင္ေျပာသည္။
“ခင္ဗ်ားဆီ

မၾကာခဏလာေနတဲ့

Aမြန္ဆိုတဲ့

စိတ္ညစ္ေAာင္ လုပ္တတ္တဲ့လကၡဏာ မရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္”
“ဟာ မဟုတ္တာဗ်ာ၊ Aမြန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ႐ိုး႐ိုးပါ”
ပ်ာပ်ာသလဲ ေျဖလိုက္ပံုေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ ရယ္သံက်ဲက်ဲ ေပၚလာသည္။
“Aမြန္႔ကို ကၽြန္မေတြ႔ဖူးတယ္၊ ေတာ္ေတာ္က်က္သေရရွိတဲ့ Aမ်ဳိးသမီးေလးပဲ”
ေက်ာင္းေနဖက္စကားကို မၾကားေယာင္ျ ပဳေနလိုက္သည္။
“ကိုေထြးထက္ Aရပ္နည္းနည္း နိမ့္သြားတာကလြဲလို႔ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး”
ဟု

Aဏုၾ ကည့္မွန္ဘီလူးတြင္

မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္၍

ခ်ိန္သားကိုက္ေနေသာ

ဆရာမက

တစ္ခြန္းဝင္ေျပာသည္။
“ေနာက္တစ္လ၊ တစ္လခြဲဆို ဝါကၽြတ္ေတာ့မွာပါဘား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို Aိမ္ေထာင္သည္ေတြ
Aတြက္ေတာ့ မလိုပါဘူးေလ၊ လူလြတ္ေတြ ဆိုေတာ့ရင္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲခ်ည္းေနလို႔ ဘယ္စုိျ ပည္ႏိုင္ပါ့မလဲ”
ဓာတုေဗဒေဆးပုလင္းေတြႏွင့္
ရယ္သံေတြ

ထြက္လာသည္။

Aလုပ္႐ႈပ္ေနေသူ

ရယ္သံမစဲမွ

သ႐ုပ္ျ ပဆရာမက

ဆင္္နားရြက္တံခါး

Aရႊန္းေဖာက္သည္။

တြန္းဖြင့္သံ

ၾကားရသည္။

နည္းျပဆရာမတစ္ေယာက္။
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“ကိုေထြး၊ တယ္လီဖုန္းလာေနတယ္”
ေပ်ာ္စျပဳေနေသာ ဖေယာင္းရည္ထည့္ရာ စကၠဴခြက္ကို ခ်လိုက္ရသည္။
“ဟုတ္ကဲ့” ဟု ဆရာမကို လွည့္ေျပာလိုက္သည္။
စိတ္ထဲတြင္ ‘Aမြန္ဆက္တာ ျဖစ္မွာပါပဲ’ ဟု ေတြးမိသည္။
*****
က်ယ္ဝန္းေသာEည့္ခန္းကို

က်U္းသည္ထက္က်U္းလာသည္ဟု

ထင္ေန၏။

ေရာက္ေနက်Aိမ္၊

ျမင္ေနက် Aျပင္Aဆင္ေတြကို မ်က္လံုးစိမ္းေနမိသည္။ Aထူးသျဖင့္ Aမြန္႔ေနာက္ဘက္က နံရံတြင္
ခ်ိ္တ္ဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကို Aာ႐ံုတြင္ မႏွစ္မၿခဳိက္ျ ဖစ္ေနမိသည္။
ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခက္မွ်

မရွိေသာသဲေသာင္ျ ပင္၊

Aေနာက္ဘက္တြင္

ပင္လယ္ျ ပင္၊

Aေပၚမွာက Aျပာေရာင္ေကာင္းကင္။
Aျပာေရာင္ေရျပင္သည္ Aဆံုးမျမင္ရေသာ Aေဝးဆံုးတြင္ ဆံုးလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ရသည္။
ေရျပင္ႏွင့္ Aျပာေရာင္ျ ခားနားေသာသဲေသာင္Aစပ္မွာ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ Aေဝးတကာ့Aေဝးဆံုး
တစ္ေနရာသို႔ Aာ႐ံုကို ျပန္႔သြားေစသည္ ဟု ခံစားရ၏။
ေျခာက္ေသြ႔လြန္းေသာ၊

တမ္းတစရာေကာင္းေသာ၊

လူသူကင္းမဲ့ေသာ

ေဝဒနာမ်ဳိးကို

လႈပ္ႏႈိးေနသည္ဟု ခံစားရ၏။
တစ္စံုႏွစ္စံုမွ် ေသာ ေျခရာပင္ မထင္ရာ သဲေသာင္ျ ပင္ကို ပို၍ မၾကည့္ခ်င္ဆံုး။
“ကို နည္းနည္းပိန္သြားတယ္ေနာ္၊ မ်က္ႏွာက်ေနတယ္”
မွန္လို Aရိပ္တၾကည့္ၾ ကည့္စကား၊
“Aမြန္လည္း သိသိသာသာ ပိန္သြားတာပဲ”
Aမြန္႔ႏႈတ္ခမ္းသည္ ၾကည္ႏူးၿပံဳ းကို သိသာေစသည္။
“ဟိုေန႔က Aမြန္လာတာ ကို႔မိတ္ေဆြေတြက ျပန္မေျပာျပဘူးလား”
ေခါင္းညိတ္၍ ေျဖလိုက္သည္။ ထိုေန႔က ကံဘဲ့လက္ေတြ႔သုေတသနဌာနသို႔ ေရာက္ေနသည္။
ကိစၥAေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ဌာနသုိ႔ မဝင္ဘဲ ကံဘဲ့သို႔ တန္းသြားလိုက္သည္။ သံုးနာရီထိုးၿပီးေတာ့မွ
ဌာနသို႔သြားသည္။
ဤတြင္

Aမြန္ေရာက္လာေၾကာင္း

သိရသည္။

သိသိခ်င္း

စိတ္ပူမိသည္။

ထိုေန႔က

တစ္ေန႔လံုးမိုးသည္းလွသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ဖုန္းဆက္မည္

စိတ္ကူးမိေသာ္လည္း

Aလုပ္ေတြ

မ်ားေသာေၾကာင့္

ပ်က္ကြက္သြားသည္။
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ေနာက္ေန႔တြင္ Aမြန္႔ထံ သြားခ်င္သြားမည္။ ဖုန္းျဖစ္ျ ဖစ္ ဆက္မည္ဟု ေတြးထားေသာ္လည္း
AစီAစU္လြဲသြားသည္။ စံရိပ္ၿ ငိမ္ႏွင့္ ဌာနမွာ Aိမ္Uီးႏွင့္ၾ ကမ္းျပင္သာသာ။ သို႔တေစ ညဆယ္နာရီထိုးမွ
ျပန္ရသျဖင့္ မသြားျဖစ္။
ေနာက္ေန႔ညေနတြင္

ေစာေစာျပန္ၿ ပီး

Aမြန္႔ဆီသြားမည္

ႀကံေသာ္လည္း

မျဖစ္ခ့။ဲ

ထိုေန႔ညတစ္ညလံုး၊ သည္ေန႔ညေန ေလးနာရီထိုးခါနီးတြင္ Aမြန္႔ထံမွ ဖုန္းလာေတာ့မွ ေရာက္ျ ဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ေတြးပူေတာ့ပူမိတယ္၊ Aဲဒီေန႔က မိုးကလည္းေကာင္းလိုက္တာ၊ Aဲ ဒါနဲ႔ AေAးမိၿ ပီး
ဖ်ားတာမဟုတ္လား”
Aေႏြးထည္ကို ဆြဲေစ့ရင္း ေခါင္းတစ္ခ်က္ခါလိုက္သည္။
“ဟင့္Aင္း၊ ကို႔ဆီလာတဲ့ေန႔၊ Aဲဒီေန႔ မနက္ကတည္းက Aမြန္ဖ်ားေနတာ”
“ေၾသာ္Aမြန္ရယ္၊ ဖ်ားေနရက္နဲ႔မ်ား ကိစၥက ဘာကိစၥမ်ားမို႔လို႔တံုး”
စာနာစိတ္ျ ဖင့္ ညည္းကာ ေမးလိုက္သည္။
Aမြန္႔မ်က္ႏွာသည္ ေစာေစာကေလာက္မႏြမ္းေတာ့။ မ်က္လံုးAစံုသည္လည္း ေစာေစာကေလာက္
မညႇဳ ိးေတာ့။ ႏႈတ္ခမ္းသည္လည္း ေစာေစာကေလာက္ မေျခာက္ကပ္ေတာ့။
“ဘာကိစၥမွ မရွိပါဘူး၊ ကို Aမြန္႔ဆီ မလာတာၾကာလို႔ ဘာမ်ားျဖစ္ေနသလဲလို႔ သိခ်င္လို႔ေပါ့”
ေျပာပံုေလးက ကေလးေလးလို။ ေလသံAဆံုးတြင္ ေမးေငါ့ဟန္Aတန္မွ် ပါသည္။ AမူAရာက
စိတ္ေကာက္သလို၊ စကားနာထိုးသလို။
“ဒါနဲ႔မ်ား ဖုန္းဆက္လည္း ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔။ Aမြန္ကလည္း မိုးတစိမ့္စိမ့္ထမ
ဲ ွာ ဘာလို႔ လာရတာလဲ ”
“ဆက္ခ်င္ပါဘူး၊ ကိုယ့္ေျခေထာက္နဲပ ကိုယ္လာတာ။ သူ႔ေျခေထာက္ငွားၿပီး လာတာက်ေနတာပဲ”
ဆိုဖာေနာက္မွီတြင္ ကိုယ္တေစာင္းမွီကာ မ်က္ႏွာကို တစ္ဖက္သို႔ ငဲ့လိုက္သည္။
“ေနမေကာင္းရင္ မိုးရြာရြာ၊ ေနပူပူ ဘယ္မွမသြားရဘူး၊ မလာရဘူး”
“သြားေတာ့ လာေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ”
ေနၿမဲတိုင္းေနရာက ဆိုးၿမဲAတိုင္းေလသံျ ဖင့္ပင္ ဆိုျ ပန္သည္။
“ခုလို ဖ်ားတာေပါ့” မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ကို ျမင္လိုက္ရသည္။
“သူ ဖ်ားတာက်ေနတာပဲ” ၿပံဳ းလိုက္မိသည္။
“ေၾသာ္ ေနမေကာင္းတဲ့လူက ရန္ေတြ႔ေတာ့လည္း တက္တက္ႂ ကြႂ ကြေတြ႔ႏိုင္သားပဲ”
သည္ေတာ့မွ သူမၿပံဳ းဘဲ မေနႏိုင္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည့္တည့္ထိုင္သည္။
“ရန္ေတြ႔မွာေပါ့၊ ကိုေျပာတဲ့စကား ကို႔ဆီလာတဲ့လူကပဲ Aျပစ္ျ ဖစ္ရေသးတယ္”
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“ဒီလို ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူးAမြန္ရာ”
“ဒါျဖင့္ ကို႔ဆီလာတာ၊ ကိုက မႀကိဳ က္လို႔ေပါ့ေလ၊ ဟုတ္လား”
“ေၾသာ္ ခက္ပါလား၊ ေနမေကာင္းလို႔ စိတ္တိုေနတိုင္း ရန္ခ်ည္းေတြ႔ဖို႔ပဲ စU္းစားေနတာကိုး”
မ်က္ခံုးတြန္႔၍ သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။ မ်က္ႏွာကို ခပ္တည္တည္ထားသည္။ တမင္မွန္းသိေနသည္။
“ရန္ေတြ႔တာမဟုတ္ပါဘူး၊

ကို႔ဆီကို

Aမြန္လာေတာ့

ကို႔စုန္းပ်ဳိမေလးေတြက

‘ကိုေထြးႏွမ

လာၿပီေဟ့၊ တို႔ ေဝးေဝးေနၾကစို႔၊ ဒီလို ႏႈတ္သီးေကာင္းလွ် ာပါး ေကာင္မေလးကို ေယာက္မေတာ္ဖို႔ မျဖစ္လို႔
ကိုေထြးကိုေရွာင္ၾ ကေဟ့’လို႔ ေျပာမွာစိုးလို႔လား”
မည္သို႔ျ ပန္ေျဖရမည္ မစU္းစားတတ္ေတာ့။
“ေျပာAမြန္ ေျပာေျပာ၊ Aေဒၚ၊ Uီးေလးတို႔ကလည္း ဒီေလာက္ေခါင္းမာတဲ့ မသံမဏိကို Aဲဒီေန႔က
တားသင့္ပါတယ္ဗ်ာ”
သူ႔ကို တမ်ဳိးတမည္ေခၚသံေၾကာင့္ ၿပံဳ းစိစိျ ဖစ္သြားသည္။
“Aဲဒီေန႔က Aေမတို႔ ကိစၥရွိလို႔ ၿမဳိ႕ထဲကိုသြားေနၾကတဲ့ဟာ”
ထင္ေတာ့ထင္သည္။
Aကယ္၍ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္တို႔သာ ထိုေန႔က Aိမ္တြင္ရွိေနလွ် င္ သြားခြင့္ျ ပဳမည္မဟုတ္။ သမီးျဖစ္သူ၌
ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးမွ် ျဖစ္လာလွ် င္ AေAးမိမည္စိုး၍ Aိမ္Aျပင္ ၿခံဝင္းထဲသို႔ပင္ ဆင္းခြင့္မေပးတတ္ေၾကာင္း
သိခဲ့ဖူးသည္။
“ေကာင္းပါတယ္”
“ေကာင္းမွာေပါ့”
“ခုေတာ့ ပိုၿ ပီးဖ်ားတာေပါ့”
“ေကာင္းတာေပါ့”
“ဘာေကာင္းတာလဲ၊ ၿပီးေတာ့ စြာေလာင္စြာေလာင္လုပ္ေသးတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္”
က်ဳံ႕က်ဳံ႕ထိုင္ေနရာမွ ေျခေထာက္ခ်၍ ထုိင္သည္။ ထဘီကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျ ဖစ္ေAာင္ျ ပင္သည္။
မ်က္လႊာခ်ထားကာ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ တင္းတင္းဆုပ္ထားသည္။
“ဘာခက္စရာရွိတာမွတ္လို႔၊ ဟို Aရင့္Aရင္ကေတာ့ Aမြန္က ညီမေလးပါတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို
နားAလည္ဆံုး ညီမေလးပါတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဓာတ္ကို Aဘက္ဘက္က ေဖးမေဖာ္ရတဲ့ ညီမေလးပါတဲ့။
ခုေတာ့ Aဲဒီ ညီမက ဌာနလိုက္လာတာေတာင္ မိုးကို Aျပစ္တင္သလိုလို၊ Aဖ်ားကို Aျပစ္တင္သလိုလိုန႔၊ဲ
ဟင္း...”
လြန္ေလၿပီးေသာAခါက စကားေတြကို သူ သတိရလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျ ပသည္ ထင္သည္။
Aမြန္႔နည္းတူ ကိုေထြးက မွတ္မွတ္သားသားရွိေနသည္။
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လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္တုန္းက ပထမႏွစ္ဝက္ Aစမ္းစာေမးပြဲေျဖၿပီးသည့္ ေနာက္တစ္ေန႔။
မာလာစားေသာက္ဆိုင္၊

AေAးဆိုင္၊

Aေနာက္ဘက္စြန္း။

Aမြန္၊

ညိဳ ညိဳ ၊

ကိုၾ ကည္လြင္ႏွင့္ သူ။
ညိဳ ညိဳ ႏွင့္

ကိုၾ ကည္လြင္တို႔

ခ်စ္သူျ ဖစ္ၾ ကခါစ

မၾကာလွေသး။

ကုိၾ ကည္လြင္ေခၚသြား၍

ညိဳ ညိဳ တို႔ရွိရာသို႔ လိုက္ပါသြားျဖစ္သည္။
ထိုေန႔တြင္

Aမြန္ႏွင့္

သိကၽြမ္းရသည္။

ထိုေန႔က

Aမြန္႔မ်က္လံုးတစ္စံုကို

ခုတိုင္

လတ္တေလာျမင္လ်က္ရွိသည္။
႐ိုးသားေသာ၊ ၾကည္လင္ေသာ၊ လွပေသာ၊ သိကၡာရွိေသာ၊ တစ္ႀ ကိမ္ျ မင္ၿ ပီးလွ် င္ ေမ့ပစ္ႏိုင္ျ ခင္း
မစြမ္းေသာ Aမြန္႔မ်က္လံုး။
ေပၚလြင္ေသာ၊ ဝိုင္းစက္ေသာ၊ တပ္မက္ျ ခင္းကို မျဖစ္ေစေသာ Aမြန္႔မ်က္လံုး။
Iေႁႏၵႀ ကီးေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးျမင့္ျ မတ္ျ ခင္းကို ေဖာ္ျ ပေနေသာ Aမြန္႔မ်က္လံုး။
Aၾကင္နာမ်က္လံုး။ သည္မ်က္လံုးAစံုေၾကာင့္လားမသိ။ ခင္မိသည္။ Aားပ်က္စရာ၊ မေဝခြဲႏိုင္စရာ
ျပႆနာေတြ ႀကံဳ လာရလွ် င္ ကိုၾ ကည္လြင္ႏွင့္ ညိဳ ညိဳ တို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေျပာျပစၿမဲ။
သည္တြင္

Aမြန္နားတြင္

ၾကားစကားေတြ

တိုးလာသလို

ေျပာစရာစကားေတြကလည္း

မ်ားလာရသည္။
တတိယႏွစ္Aေရာက္တြင္
ျဖစ္လာသည္။

ေဆး႐ံုတြင္

စိတ္ညစ္စရာတခ်ဳိ႕

သံုးေလးလၾကာသည္။

ျဖစ္ေပၚလာသည္။
ေငြကုန္ေၾကးက်

ကိုလတ္

မက်န္းမမာ

မ်ားခဲ့သည္။

ကိုလတ္

က်န္းမာေရးAတြက္ ေႂကြးတင္ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္းခလျပႆနာ တက္ရေလသည္။ ကိုၾ ကည္လြင္သိ၍ ညိဳ ညိဳ ပါ
သိသြားသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္းလခေငြ သြင္းၿပီးေျပစာကို ကိုၾ ကည္လြင္လာေပးသည္။
Aားနာလြန္း၍ စိတ္Aေနရခက္သည္။ Aားနာစိတ္ျ ဖင့္ Aျပစ္စကားဆိုမိသည္။ ကိုၾကည္လြင္က
သူသြားသြင္းျခင္း

မဟုတ္ေၾကာင္း၊

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္Aေနမ်ဳိးျဖင့္

Aမြန္

ေငြသြားသြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊

သို႔တေစ

Aမြန္ကူညီလိုက္သည္ဟု

ကိုၾ ကည္လြင္
ကိုေထြး

မသိေစခ်င္ေၾကာင္း စသည့္စကား ဖြင့္ေျပာသည္။
သည္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာထားပင္ ခက္ရေခ်ေတာ့သည္။ သံုးေလးရက္ၾ ကာေသာAခါ သူငယ္ခ်င္း
သံုးေလးေယာက္ထံမွ

ေငြရွာယူလာသည္။

Aမြန္႔ကို

သြားေတြ႔ၿ ပီး

ထိုေငြကို

ျပန္ေပးသည္။

Aမြန္႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ေပၚလြင္ေနသည္။
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Aမြန္ေခါင္းခါသည္။

Aမြန္႔လြယ္Aိတ္ထဲသို႔

ထည့္မည္ျ ပဳေသာ္လည္း

လြယ္Aိတ္ကို

ကိုယ္ႏွင့္ကပ္၍ ဖယ္သည္။
“ဟင့္Aင္း၊ Aမြန္ျ ပန္မလိိုခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာရင္း ျငင္းသည္။
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္ေပးေနေသာေၾကာင့္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာထားေျပာင္းသြားသည္။
“Aမြန္႔သေဘာထားကို

တစ္မ်ဳိးထင္ေနတယ္ မဟုတ္လား၊ Aဲသလို ထင္ေနရင္ေတာ့ Aမြန္

မျငင္းေတာ့ဘူး၊ ကို႔လက္နဲ႔ Aဲ ဒီ လြယ္Aိတ္ထဲ ျပန္ထည့္လိုက္ေတာ့”
ဟုေျပာကာ လြယ္Aိတ္ကို စာသင္ခံုေပၚသို႔ တင္ေပးလိုက္သည္။ ထိုစကားေၾကာင့္ လက္တံု႔သြားသည္။
ရင္ထဲမွာ Aမ်ဳိးAမည္ မခြဲျ ခားတတ္ေသာ ေဝဒနာတစ္ခုကို ခံစားလိုက္ရသည္။ ထိုေဝဒနာသည္...
“ေမာင္ႏွမAရင္းေတြလို႔လည္း
ဆယ္ဆစိမ္းေသးတယ္”

ဟု

တစ္ခါတစ္ခါ

တစ္ဆက္တည္း

ေျပာတယ္။

လက္ေတြ႔မွာေတာ့

သူစိမ္းထက္

ေျပာခ်လိုက္ေသာAမြန္႔စကားေၾကာင့္လား၊ ပထမဆံုး

သံုးလိုက္ေသာ ကို နာမ္စားေၾကာင့္လား၊ မကြဲမျပား။
မည္သို႔ပင္ မကြဲျ ပာေစ၊ Aမြန္႔ကို တြယ္တာေသာသံေယာဇU္ Aလင္းAမွ် င္သည္ ထိုေန႔ ထိုAခ်ိန္၊
ထိုေနရာတြင္ ခိုင္ခို္င္ဖြဲ႔ေႏွာင္ခဲ့ၿ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတိျ ပဳမိလိုက္သည္။
“ဒီAထိ မေတြးပါနဲ႔ Aမြန္ရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကို Aမြန္Aသိဆံုးပါ”
မ်က္လႊာတစ္ခ်က္ မပင့္။
“Aမြန္႔Aစ္ကိုတဲ့၊ Aဲဒီ Aစ္ကိုက မၾကာခင္ပဲ မဟာသိပၸံတန္းႀကီးလဲ တက္ရေတာ့မယ္၊ ဌာနမွာ
ဆရာAလုပ္လည္းရေတာ့မယ္၊ ၿပီးေတာ့ စုန္းျဖဴ၊ စုန္းညိဳ ၊ စုန္းျပာျပာလွလွေလးေတြနဲ႔ဆိုေတာ့. ..”
ႏႈတ္ဖ်ားAသံထက္ ရင္ထဲကAသံကို ႏွလံုးက်က္မိလိုက္သည္။
“လာတာကို Aျပစ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး Aမြန္ရယ္”
ခ်က္ခ်င္းျပန္မေျဖေသး၊ မ်က္လႊာကို ပင့္၍ ၾကည့္သည္။ မဲ့ၿ ပံဳ းတစ္ခ်က္ကို မပီမသ ေတြ႔ရသည္။
မည္သည့္Aေၾကာင္းေၾကာင့္ မသိ၊ ဘာေတြမွန္း မဆိုႏိုင္၊ ႏႈတ္ခမ္းကို ဆတ္ခနဲ တြန္႔ပစ္လိုက္သည္။
ဘာစိတ္ကူးျဖင့္ကား မဆိုႏိုင္၊ ဟင္းခနဲ တစ္ခ်က္ရယ္ကာ သက္ျ ပင္းခ်သည္။
“Aခ်ိန္Aခါကလည္း မိုးေတြၾ ကားထဲ၊ AေျခAေနကလည္း ဖ်ားေနလို႔ ေျပာတာပါ”
ရယ္စရာစကား မဟုတ္ပါဘဲလ်က္ Aသံထြက္ေAာင္ ရယ္ေနသည္။ သူ႔စကားကို Aမြန္မည္သို႔
သေဘာထားေနေၾကာင္း နားမလည္ႏိုင္ေတာ့။
“ဒါျဖင့္ ကို႔စကားရဲ႕ Aဓိပၸါ ယ္က Aခ်ိန္Aခါနဲ႔ AေျခAေနကို ၾကည့္တတ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့”
“Aင္းပါ... Aဲဒါေျပာတာ”
Aမြန္႔ၿ ပံဳ းပံုမွာ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းသည္ဟု ထင္ရသည္။
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“ေၾသာ္သြားခ်င္လို႔သြားတယ္၊

လာခ်င္လို႔လာတယ္

ဆိုေပမယ့္

Aခ်ိန္Aခါနဲ႔

AေျခAေနကို

နားလည္တတ္ရမယ္ ဆိုပါေတာ့”
“Aင္း... ဆိုပါေတာ့”
Aမြန္႔မ်က္လံုးကို တစူးတစိုက္ ၾကည့္မိသည္။
“ေၾသာ္...

ေဟာ္ ...

ေဟာ္

Aခ်ိန္Aခါနဲ႔

AေျခAေနကို

တြက္ဆနားလည္တတ္ရမယ္

ဆိုပါေတာ့ကိုရယ္၊ ဟုတ္လား”
လႈိက္ခနဲ

ခံစားလိုက္ရသည္။

ႏွလံုးေသြးခုန္သံသည္

သည္းလွေသာမိုးသံထက္

ျမည္လန
ြ ္း

က်ယ္ေလာင္လြန္းသည္ ထင္ရ၏။
*****

၅
ဟားခါးတြင္ ရွိခဲ့စU္က ေရာက္လာေသာ Aမြန္႔စာသည္ Aသည္းညႇာကို လႈပ္ခါထိေစသည္ Aမွန္၊
စကားေတြက ရင္၌ လာ၍ ဟပ္သည္။

ခုခ်ိန္ဆိုရင္

ေျမာက္ပိုင္းခ်င္းေတာင္မွာ

AေAးျပင္းထန္ေနၿပီ

ထင္တယ္၊

Aေႏြးထည္ကို Aၿမဲဝတ္ထားပါ။ Aမြန္႔စကားကို နားေထာင္လို႔ Aရက္မေသာက္ဘဲ
ေနမွာမို႔လို႔

AေAးဒဏ္ကို

ညAိပ္ရာဝင္ရင္

ခံစားရမွာပါ။

ဒီေတာ့ေကာ္ဖီနဲ႔

ေစာင္ေတြAမ်ားႀကီးၿခံဳ Aိပ္ပါ။

ေရေႏြးကိုေသာက္ေနာ္။

ေရမခ်ဳိးပါနဲ႔၊

ေရေႏြးပတ္တိုက္ပါ။

သစ္ခြပင္ေတြ

စုေဆာင္းဖို႔ဆိုေတာ့

AစားAေသာက္လည္း ဆင္ဆင္ျ ခင္ျ ခင္ စားပါ။
ၿပီးေတာ့

ကို

Aခုသြားတဲ့Aလုပ္က

Aျမင့္ေတြဘာေတြ တက္ရမွာပဲ။ ကို ကိုယ္တိုင္ မတက္ပါနဲ႔၊ Aတင့္မရဲ႕ပါနဲ႔၊ ထိခိုက္
Aနာတရ ျဖစ္မွာ Aမြန္ သိပ္စိုးရိမ္ေနတယ္ ကိုရယ္၊ AစစAရာရာ သတိႀ ကီးပါကြယ္။
ကေလးတစ္ေယာက္ကို ယုယေသာစကားမ်ဳိး၊ ေမာင္ ေပါက္စနကေလးကို မ်က္ျ ခည္ျ ပတ္မခံေသာ
စကားမ်ဳိး။
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့

ရယ္မိသည္။

ပူတတ္လြန္းသည္ထင္၏။

သို႔ရာတြင္

Aၾကင္နာတရား၌

Aတိုင္းAဆမရွိသည္မွာ သူ႔ကိုယ္ေတြ႔။ သူယံုၿ ပီးသား။

သြားတာလာတာလည္း

Aေဖာ္မပါဘဲနဲ႔

မသြားပါနဲ႔။

မိုးမခ်ဳပ္ပါေစနဲ႔ကို။

ေတာေတြေတာင္ေတြ ဝိုင္းေနတဲ့ေနရာဆိုေတာ့ က်ားေတြ ဘာေတြ ရွိမွာ။ ၿပီးေတာ့
Aေတြးေတြလည္း

သိပ္မမ်ားနဲ႔Uီး၊

ေတာင္ကမ္းပါးေဘးကပ္ၿ ပီး

လမ္းေလွ် ာက္တဲ့Aခါ

Aေငးလြန္Aေတြးလြန္ၿ ပီး ေခ်ာက္ထဲ ေခ်ာက်မွာ Aမြန္စိုးရိမ္တယ္သိလား။
စိတ္မေျဖာင့္ႏိုင္မွန္း သိေနရသည္။ သူ Aေတြးမိခဲ့သည္တို႔ကို Aမြန္ ႀကံဖန္ေတြးပံုက Aံ့ၾ သစရာ။
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Aံ့ၾ သရင္းႏွင့္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ Aထိခိုက္ဆံုးမွာ ကိုလတ္တို႔စာႏွင့္ ညိဳ ညိဳ တို႔စာထဲတြင္
ပါဝင္ၿ မဲျ ဖစ္ေသာ Aမြန္႔Aေၾကာင္းကို ဖတ္ရေသာAခါ. ..

တို႔က

Aမြန္သိပ္စိတ္မပူပါနဲ႔၊

ကိုေထြးက

သူငယ္ႏွပ္စားမွ

မဟုတ္တာလို႔

ေျပာေတာ့ Aမြန္က ဘာျပန္ေျပာတယ္မွတ္လဲ။
ကိုကိုလတ္တို႔၊ မမေAးတို႔ မသိပါဘူး၊ ကိုေထြးဟာ ကေလးပါတဲ့၊ ေနခ်င္သလိုေန
စားခ်င္သလိုစားတဲ့လူတဲ့။ Aမြန္ ဒီမွာ မရွိေတာ့တဲ့Aခါဆိုရင္ စိတ္ကေတာ့ ကိုေထြးဆီ
ေရာက္ေနမွာတဲ့။ မင္းကိုစိတ္မခ်ဘူးတဲ့။
Aဲဒီေတာ့ ဒါျဖင့္လည္း ကိုေထြးကိုပါ ၾသစေၾတးလ် ေခၚသြားပါလား Aမြန္လို႔
ေAးေAးက

ေမးေျပာေျပလိုက္တယ္။

ကိုေထြးစိတ္သေဘာထားကို

သူAသိပါတဲ့။

ဒါပဲေျပာတယ္၊ ခက္ပါတယ္ကြာ။
ၾသစေၾတးလ် ဟူေသာ Aသံကိုၾ ကားလိုက္ရလွ် င္ Aသည္းမွာ က်U္သြားသည္။
Aမြန္ႏွင့္

သူ႔Aၾကားတြင္

သည္Aမည္ကို

လည္းေကာင္း၊

သည္Aမည္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ

Aေၾကာင္းAာတို႔သည္လည္းေကာင္ မသိက်ဳိးကၽြန္ျ ပဳမိလ်က္သား ရွိခဲ့ၾ ကသည္။
မႏွစ္က

ေဆာင္းတြင္းမ်ာ

ထိုAေၾကာင္းကို

ပထမဆံုး

သိလိုက္ရသည္။

ၿပီးေတာ့

ခ်စ္စကားဆိုမည္ႀ ကံသည့္ေန႔။
တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး
ထြန္မခ်ျ ဖစ္ေAာင္

ထာဝရခြဲရမည္

ႀကိဳ းပမ္းယူရသည့္

ဟူေသာAသိကို
စိတ္တို႔ျ ဖင့္

ၾကားသိရသည့္ေန႔။

မဖြင့္ဟေတာ့ပါဘူးဟု

မိုးAလြန္တင
ြ ္

ဆံုးျဖတ္လိုက္ရသည္။

တင္းလိုက္ရေသာ Aေၾကကြဲဆံုးေန႔။
ထိုေန႔က Aစျပဳ၍ Aမြန္သည္ ဟန္Aေဆာင္ႏုိင္ဆံုး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္ထင့္။
သူသည္လည္းး

မထူး၊

Aမြန္႔နည္းတူ

မၾကာမီ

ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည့္

ေရျခားေျမျခားဘဝႏွင့္စပ္၍

သတိထားေနခဲ့ၾ ကသည္။

စကားမစပ္မေAာင္

ႀကိဳ းစား၍

တစ္ခြန္းမဟမိၾ က။
မေျပာျဖစ္ေAာင္

ေလွ် ာက္လႊာတင္လိုက္သည့္Aေၾကာင္း။
ေခၚယူေမးျမန္းသည့္

Aေၾကာင္း၊

ေလွ် ာက္လႊာတင္ၿ ပီး
ကုန္ဝယ္စာAုပ္မွAစ

ရက္ပိုင္းAတြင္း
ႏိုင္ငံသား

ေနခဲ့ၾ ကသည္။
သက္ဆိုင္ရာက

Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာမ်ား

စြန္႔လႊတ္လိုက္ရသည့္Aေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဘက္မွ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေရာက္လာသည့္
Aေၾကာင္း စသည္Aေၾကာင္းတို႔ကို ညိဳ ညိဳ တို႔ထံမွ တစ္ဆင့္သာ သိခဲ့ရသည္။
သူ႔ကို ထိုAေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ စကားရိပ္မွ် ပင္ Aမြန္ မဆိုခဲ့။
ေကြကြင္းရမည္ကို

Aမွန္သိေနၾကလ်က္ႏွင့္

မသိလိုက္မသိဘာသာ

Aားတင္းထားရျခင္းမွာ

ဆင္းရဲျ ခင္းတစ္မ်ဳိးဟု သူထင္သည္။ တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ရမည့္Aခါ ႏွလံုးကြဲမထြက္ေAာင္၊ သည္းေျခ
ေပါက္မထြက္ေAာင္

မည္သို႔မည္ပံု

ရဲဝံ့ထားရမည္ပ။

မည္သုိ႔မည္ပံု

Aသင့္ေနရမည္ပ။

စိတ္ကူးၾကည့္႐ံုမွ် ႏွင့္ပင္ စိတ္ကမခိုင္။ ရင္က မႏိုင္ေတာ့။
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ကိုေထြး ျမန္ျ မန္ျ ပန္လာမွပဲ၊ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ညိဳ တို႔နားကြဲမလားထင္ရတယ္ရွင့္။
ဘယ္သူေနပါ့မလဲ၊ Aမြန္ေပါ့။
‘ညိဳ ရယ္

ကိုေထြး

ဘယ္ေန႔ျ ပန္လာမယ္

ခ်င္းေတာင္ကိုသြားတာ

ဆိုတာကို

Eကန္သိလ်က္နဲ႔

တစ္လခြဲၾ ကာမွာ

သိသားပဲ၊

ခဏေလာက္မေတြ႔ၾ ကတာေတာင္

Aမြန္ဒီလို ခံစားရရင္ Aမြန္ ဟိုကိုသြားတဲ့Aခါ ကိုေထြးဘယ္လို ျဖစ္က်န္ေနခဲ့မလဲ
မေတြးရဲပါဘူး’ တဲ့။ ေနာက္ၿ ပီးေျပာေသးတယ္။
‘Aမြန္ကသာ ကိုေထြးကို သံေယာဇU္ႀ ကီးေနတာ။ ကိုေထြးက Aမြန္႔ေလာက္
သံေယာဇU္ႀ ကီးမွ

ႀကီးပါ့မလား’

တဲ့။

ဒီစကားကို

ညိဳ ေရာ

ကိုၾ ကည္လြင္ကပါ

ျပန္ေျဖလိုက္ၾ ကပါတယ္။ ကိုေထြးသိႏိုင္ပါတယ္။
ႏွလံုးတြင္း ေAာင့္နင့္သြားရသည္။
ညိဳ ညိဳ တို႔ Aေျဖေပးသည့္စကားကို တြက္ဆမိသည္။ Aမြန္႔ ထိုသံသယAတြက္ ကိုယ္တိုင္ေျဖရန္
လိုသည္ထင္၏။ထိုAေျဖတြင္ မေၾကညာသင့္ေတာ့ေသာ ေၾကညာခ်က္ ထြက္မသြားရန္ ဆင္ျ ခင္ရမည္ဟု
ေတြးထားသည္။

ထိုစာကို

ကေလးၿမဳိ႕သို႔

ျပန္ေရာက္ေတာ့မွ

ေရးမည္ဟု

ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တစ္ပတ္တစ္ေစာင္ စာေရးပါဟု Aမြန္မွာလိုက္သည့္Aတိုင္း သာမန္စာကိုသာ
ေရးလိုက္သည္။
ထိုစာထဲတြင္ လုပ္ငန္းခြင္Aေၾကာင္း၊ ပါးရဲAလွပ်ဳိျ ဖဴမ်ားAေၾကာင္း၊ ေရွ႕Aပတ္ထဲတြင္ တီးတိန္သို႔
တက္မည့္Aေၾကာင္း စသည္တို႔။
ထို႔Aျပင္

လာမည့္ဒီဇင္ဘာ

၂၄ရက္ေန႔သည္

Aမြန္ေမြးေန႔ျ ဖစ္ေၾကာင္း၊

ထိုေန႔Aမီ

ျပန္ေရာက္ႏိုင္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္းမ်ား ေရးခဲ့သည္။
Aမြန္ျ ပန္စာကို တီးတိန္ေရာက္ၿ ပီး ငါးရက္Aၾကာမွ ရသည္။ လိပ္စာကို တည္းမည့္ေနရာသို႔
တင္ႀ ကိဳ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ စာေရာက္ၿ မဲ ေရာက္လာသည္။ Aတူပါလာသူ ဆရာတစ္Uီးက ၿပံဳ းေလသည္။

ကိုေရးတဲ့စာေတြက
Aားမရလိုက္တာ။

ေလးငါးရြက္တည္း

Aလုပ္ကိုလည္း

တိုနံ႔နံ႔နဲ႔။

လုပ္ေနာ္။

Aမြန္ဖတ္ရတာ

ပါးရဲလွလွေလးေတြခ်ည္း

ေလွ် ာက္ၾ ကည့္Aေနနဲ႔Uီး၊ ကိုျ ပန္လာရင္ သစ္ခြပန္းမ်ဳိးစံု ၾကည့္ဖူးေတာ့မွာပါ။
ကို႔ တတိယစာထဲမွာ ေရးလိုက္တဲ့ Aမြန္႔ကို Aၿမဲသတိရျဖစ္ေနေAာင္ Aမြန္
သေဘာAက်ဆံုး

ပန္းမ်ဳိးျဖစ္တဲ့

သစ္ခြကိုမွ

ကၽြန္ေတာ္ေရြးၿပီး

သုေတသနလုပ္ဖို႔

ကြင္းဆင္းတာဆိုတာ Aမွန္စကားလို႔ Aမြန္ယံုၾ ကည္ပါတယါ။
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ဒါထက္ကိုေရ၊

ခ်င္းေတာင္မွာေရာ

ဖိုးလမင္းႀကီး

သာေနသလားကြယ္။

ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာ သြားေလရာမွာ ဖိုးလမင္းၾကီးက လိုက္ပါေနၿမဲပဲတဲ့လားကိုရယ္။ Aဲဒီ
ဖိုးလမင္းႀကီးမွာ ဆုတ္ရက္လည္းမရွိဘူး၊ ကြယ္တဲ့ရက္လည္း မရွိဘူး ထင္ရဲ႕။ ဟုတ္၊
မဟုတ္ Aမြန္႔ကိုေျဖ။
ဆိုလိုခ်က္ကိုသူသိသည္။
ကေလးၿမိဳ ႕မွ မထြက္မီ တစ္ပတ္Aလိုတြင္ Aမြန္႔ထံ စာေရးလိုက္သည္။ ျပန္လာၿပီျ ဖစ္ေၾကာင္း၊
ထို႔ေၾကာင့္

ျပန္စာမေရးရန္၊

ရထားျဖင့္

ျပန္မည္ျ ဖစ္၍

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသို႔

မည္သည့္ရက္တြင္

ေရာက္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း၊ Aျပန္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဝင္စရာရွိေၾကာင္း စသည္စသည္ ေရးၿပီးမွ-

Aမြန္ေျဖခိုင္းတဲ့

Aေျဖကို

ကၽြန္ေတာ္ေျဖမယ္။

ခ်င္းေတာင္မွာေရာ၊

လမ္းတေလွ် ာက္မွာေရာ ဆုတ္ကြယ္ရက္ကင္းတဲ့ ဖိုးလမင္းႀကီးက Aၿမဲပဲ သာေနလ်က္ပါ။
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ထြက္သက္၊ ဝင္သက္ ရပ္မသြားသေရြ႕ Aဲဒီ ဖိုးလမင္းႀကီးကို AစU္ပဲ
ျမင္ေနရမွာပါ Aမြန္။ Aမွန္မို႔ ယံုၾ ကည္ပါAမြန္။
ခ်င္းေတာင္၏ ေဆာင္းရက္မ်ားကား ပူျ ပင္းလွေခ်သည္။
*****

၆
Aမြန္႔ရင္ခြင္ထဲတြင္ သမီးေလးသည္ ႏွစ္ႏွစ္ၿ ခဳိက္ၿ ခဳိက္ Aိပ္ေမာက်ေနသည္။
“Aမြန္႔တူမက ဆယ္ရက္သမီးမို႔ပဲ၊ ဆယ္လသမီးဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ Aစားႀကီးမလဲမသိဘူး၊
ႏို႔သိပ္စို႔တာ”
ညိဳ ညိဳ ႕ကို ၿပံဳ း၍ ၾကည့္ေနသည္။ Aသားညိဳ ပိန္ရွည္ရွည္ ညိဳ ညိဳ သည္ Aသားဝါျပည့္ျ ပည့္ၿ ဖိဳ းၿဖဳိး
ျဖစ္လာသည္။ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း AမူAရာ ပီတိမ်က္ႏွာႏွင့္။ စိတ္ခ်မ္းသာစြာႏွင့္။
“Aမြန္ကေတာ့ တူ၊ တူမေတြကုိခ်ီရင္း Aပ်ဳိႀ ကီးလုပ္ေနေတာ့မယ္ေလ”
“ဆိုပါေတာ့”
ညိဳ ညိဳ ကရယ္ေနသည္။
Aပ္ခ်ဳပ္စက္ေပၚတြင္

စုပံုတင္ထားေသာ

Aႏွီးေတြကို

ယူၿ ပီး

ပုခက္ႏွင့္

Aနီးဆံုး

ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္သည္။ Aမြန္က သူႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္သည္။
“ညိဳ ၾကားဖူးတယ္၊ တစ္သက္လံုးတစ္ေယာက္တည္း ေနသြားၾကတဲ့လူေတြဟာတဲ့ သူတစ္ပါးထက္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပိုခ်စ္ၾ ကလို႔တဲ့”
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Aမြန္႔ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဖက္တြင္ ၿပံဳ းစိစိျ ဖစ္ေနသည္။ ညိဳ ညိဳ ႕ေပါင္ေပၚမွ Aႏွီးသံုးေလးထည္ကိုယူ၍
ကူေခါက္ေပးသည္။ ညိဳ ညိဳ သည္ Aမြန္ေျဖမည့္စကားကို ေစာင့္ေနသည္။
Aမြန္မေျဖေသးေတာ့“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ Aမြန္ေကာ ဒီလိုပဲလား”
သည္ေတာ့ ေခါင္းခါသည္။
“သူတစ္ပါး စိတ္ဆင္းရဲမွာ၊ ဒုကၡေရာက္မွာကို ငဲ့ကြက္ၿ ပီးတစ္ေယာက္တည္း ေနသြားရတဲ့လူေတြ
ရွိပါလိမ့္Uီးမယ္ Aညိဳ ရယ္”
ညိဳ ညိဳ သည္ ဆက္ေျပာမည့္စကားကို နားစြင့္လ်က္“ၿပီးေတာ့ ခ်စ္သူမရွိၾ ကရွာလို႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျ ဖစ္မွာေပါ့ညိဳ ရဲ႕”
“ဒီလိုဆို မြန္႔မွာေကာ ခ်စ္သူမရွိေသးလို႔ဘဲေပါ့၊ ဟုတ္လား”
ႏွစ္ေယာက္သား ၿပိဳ င္တူရယ္ေမာၾကသည္။ Aမြန္က ရယ္သံေႏွာ၍ဆုိသည္။
“Aို - ညိဳ မသိဘူးလား၊ Aမြန္႔မွာ ခ်စ္သူရွိတာေပါ့”
ညိဳ ညိဳ သည္ Aရယ္ရပ္လိုက္ၿ ပီး တAံ့တၾသၾကည့္သည္။ ပုခက္ႀ ကိဳ းကို ျဖည္းျဖည္းဆြဲသည္။
“တကယ္”
“တကယ္ေပါ့ညိဳ ရဲ႕”
ညိဳ ညိဳ သည္ Aမြန္လွမ္းေပးေသာ ေခါက္ၿ ပီးသားAႏွီးေတြကို ယူလိုက္ရင္း ေမးသည္။
“ဘယ္ေတာ့လက္ထပ္ၾ ကမလဲ”
“မသိဘူး”
“ဟင္ ဒါျဖင့္ မေရမရာႀကီးေပါ့”
“ဘယ္ဟုတ္မလဲညိဳ ရဲ႕၊ သိပ္ေရရာ သိပ္ေသခ်ာတာေပါ့”
“ဘာလဲ လူႀ ကီးေတြက သေဘာမတူလို႔လား”
Aမြန္ေခါင္းခါသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို တြန္႔ပစ္သည္။
“မဆိုင္ပါဘူး၊ တူတူမတူတူ ခ်စ္သူက ခ်စ္သူေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ လူႀ ကီးေတြ မသိၾ ကေသးပါဘူး”
“ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါလား”
Aမြန္ေခါင္းခါသည္။
“ဘာလဲ သူ႔ဘက္က ဆင္းရဲလို႔လား”
“သူ႔ဘက္က ဆင္းရဲတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူဆင္းရဲေနတာ”
“သူ႔မိဘေတြက စြန္႔ပစ္ထားလို႔လား”
Aမြန္ေခါင္းခါျပန္သည္။ ညိဳ ညိဳ သည္ နားမလည္စြာ ေငးၾကည့္သည္။
“မဟုတ္ပါဘူး၊ Aမြန္႔ကို သူခ်စ္မိတဲ့ေန႔ကစၿပီး သူ စိတ္ဆင္းရဲေနတာကို Aမြန္ေျပာတာ”
ညိဳ ညိဳ မ်က္ႏွာထား ေျပာင္းသြားသည္။
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Aမြန္႔ဆိုလိုခ်က္ကို နားလည္လိုက္သည္။

Aမြန္႔ရင္ထဲက

Aနာတရ

ျဖစ္ေနပံုကို

စာနာသိ

သိလိုက္သည္။ ကိုေထြးမ်က္ႏွာကို ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္သည္။ ရင္ထဲတြင္ ဆို႔နင့္နင့္ႀ ကီး ခံစားလိုက္ရ၍
စကားစျပတ္သြားသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ငိုင္ေတြေတြ ျဖစ္သြားသည္။
ခဏၾကာေတာ့ Aမြန္႔ကိုၾ ကည့္မိသည္။ မခ်ိတင္ကဲမ်က္လံုးဟု နားလည္ခ်င္သည္။
“သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ မင္းဘဝကုိ Aမြန္ Aားက်လိုက္တာကြယ္”
*****
“Aညႇာကိုပါစားေနာ္”
ခရမ္းသီးႏွပ္ကို ကိုေထြး၏ပန္းကန္ထဲသို႔ ခပ္ထည့္ရင္း Aမြန္ကေျပာသည္။ ကိုၾ ကည္လြင္ႏွင့္
ညိဳ ညိဳ တို႔ႏွစ္ေယာက္က ၿပံဳ းသည္။ ကိုေထြးက နားမလည္၍ ၿပံဳ းလိုက္သည္။
“Aညႇာက Aမွ် င္ေတြနဲ႔ပဲဟာ၊ စားလို႔ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ”
Aညိဳ က ထမင္းလုတ္ကို တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္သာဝါးၿပီး မ်ဳိခ်လိုက္သည္။
“Aညႇာကိုစားရင္ လူျ ပဳစားတာမခံရဘူးတဲ့၊ ေကာင္းေကာင္းစားရတယ္ကိုရဲ႕”
ကိုၾ ကည္လြင္သည္
ၿပံဳ းစိစိႏွင့္ၾ ကည့္သည္။

ထမင္းစားရင္

ကတ္သီးကတ္သပ္

တဟင္းဟင္းရယ္သည္။
ေျပာတတ္ေသာ

ညိဳ ညိဳ သည္

ကိုေထြးကို

Aမြန္႔စကားေၾကာင့္

ကိုေထြးမွာ

နား႐ႈပ္သြားေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ

မုန္းတဲ့လူမွမရွိတာ၊

ဘယ္သူက

ျပဳစားမလဲAမြန္ရဲ႕၊

ၿပီးေတာ့

ျပဳစားတယ္

ဘာတယ္ဆိုတာ Aမြန္ယံုတယ္ေပါ့ ေလ”
သည္ေတာ့ ရယ္က်ဲက်ဲႏွင့္ၾ ကည့္ကာ Aမြန္ေျဖသည္။
“Aစကေတာ့ Aမြန္မယံုပါဘူး၊ ခုေတာ့ ယံုခ်င္တယ္၊ ျပဳစားတယ္ ဆိုတာကလည္း မုန္းတာမွ
မဟုတ္ဘဲ၊ ခ်စ္ရင္လည္း ျပဳစားတတ္သတဲ့၊ ေနာက္ၿ ပီး ကို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာက လွတဲ့စုန္း၊ ေခ်ာတဲ့စုန္း၊
ခရာတဲ့စုန္းမကေလးေတြ Aမ်ားႀကီး၊ ကို႔ကို ျပဳစားသြားမွာ စိုးရတယ္ရွင့္”
ညိဳ ညိဳ သည္ သေဘာေပါက္သြားေသာေၾကာင့္ သီးလုမတတ္ရယ္လိုက္သည္။ ကိုၾ ကည္လြင္သည္
ပလုတ္ပေလာင္းႏွင့္ ရယ္ေနသည္။ ကိုေထြးက ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားသည္။ Aမြန္႔မ်က္လံုးကို
ၾကည့္ရင္း

ေရာေႏွာရယ္ေမာေနမိသည္။

ရႊင္ပ်ေသာ Aမြန္႔မ်က္ႏွာကို

ျမင္ရေတာ့

ခ်မ္းေျမ့လွသည္။

ၾကည္ႏူးၿပံဳ းေတြက ဇြန္းသံ၊ ပန္းကန္သံၾ ကားတြင္ ပ်ံဝဲေနသည္။
*****
“ကို Aရင္ဆင္း”
Aဓိပၸာယ္ကို Aျပည့္Aဝနားလည္ေတာ့ ျငင္းရသည္။
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“ဟင့္Aင္း၊ Aမြန္Aရင္ဆင္းပါ”
Aမြန္ကလည္း သူ႔နည္းတူ။
“ေရွ႕Aရင္ေရာက္ေနတဲ့သူက Aမြန္ပဲUစၥာ၊ Aမြန္Aရင္ဆင္းေပါ့”
ညိဳ ညိဳ သည္

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

တြက္ကတ္ေနပံုကို

သေဘာက်၍

ၿပံဳ းၾကည့္ေနသည္။

ကိုၾ ကည္လြင္သည္ ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ စကားဆိုသည္။
“ခု ရန္မျဖစ္နဲ႔Uီးေလ”
Aမြန္႔မ်က္ေစာင္းကို ဖ်တ္ခနဲေတြ႔လိုက္ရသည္။
“ကိုၾ ကည္လြင္ေနာ္၊ ဘာေတြေလွ် ာက္ေျပာေနတာလဲ၊ ညိဳ ညိဳ ႕လူကို မဆံုးမဘူးလား”
ညိဳ ညိဳ က ပါးစပ္ကို လက္ဝါးျဖင့္ကာ၍ တခစ္ခစ္ရယ္ရင္း“ညိဳ ႕လူကိုေတာ့

ညိဳ က

ဆံုးမမွာပါကြာ” ဟု

ေျပာသည္။

ထိုစကားေၾကာင့္

Aမြန္ႏႈတ္ခမ္း

စူပစ္လိုက္သည္။ ကိုေထြးမ်က္ႏွာက ရွက္Aမ္းAမ္းျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
ဆင္းလိုက္လာသည္။

ေယာင္ယမ္းၿပီး

ေလွကားေပၚမွ

ၿခံဝေရာက္သည္Aထိ

ေျမနီလမ္းတစ္ေလွ် ာက္တြင္

ညိဳ ညိဳ တို႔

ဆင္းလိုက္သည္။
ဇနီးေမာင္ႏွံ၏

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္

သူ႔ေနာက္တြင္

ရယ္သံကို

စကားမဆိုမိၾ က၊

Aမြန္

ၾကားေနရသည္။

ျပည္လမ္းသို႔

ေရာက္မွ

ကိုေထြးက စ၍ စကားေျပာသည္။
“သံုးဘီးကားေစာင့္စီးၾကတာေပါ့၊

ဟီးႏိုးကားေတြက

သိပ္က်ပ္တယ္၊

တနဂၤေႏြေန႔ဆိုေပမယ့္

ခါတိုင္းေန႔လိုပဲ Aမြန္တက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး”
ရွက္ၿ ပံဳ းမ်က္ႏွာ မေျပႏိုင္ေသးဟန္တူ၏။ ေခါင္းကို ခပ္ငံု႔ငံု႔ထားၿပီးခါသည္။
“လမ္းေလွ် ာက္သြားၾကရေAာင္”
“ေဝးေတာ့ Aမြန္ေလွ် ာက္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ပါ”
“ေျခာက္မိုင္နဲ႔ စံရိပ္ၿ ငိမ္ ဘာေဝးတာမွတ္လို႔”
သူေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
ၿပံဳ းျပသည္။

လက္ဝဲဘက္

Aမြန္႔စကားကို

ပယ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္

လက္တစ္ကမ္းAကြာမွ

သူႏွင့္

Aမြန္က

ယွU္ေလွ် ာက္လာေသာ

မပြင့္တပြင့္
Aမြန္႔ကို

Aင္းလ်ားကန္ေပါင္ဘက္သို႔ Aေရာက္တြင္ လွည့္ၾ ကည့္သည္။
Aက်ႌလက္ျ ပတ္ႏွင့္။

သည္Aက်ႌကို

ဝတ္ေတာင့္ဝတ္ခဲ။

ထဘီAျပာႏု။

တစ္ထြာေက်ာ္ေက်ာ္

ဆံၿ မိတ္စ၊ ဆံထံုးရင္းတြင္ ဖေယာင္းပန္းတစ္ပြင့္။
လွည့္ၾ ကည့္ေနမွန္း Aမြန္သိပံုရသည္။
သူ႔ကို

ေမာ့ၾ ကည့္သည္။

Aမြန္႔ပါးမို႔မို႔ႏွစ္ဘက္တြင္

သနပ္ခါးပါးကြက္ပါးပါးကို

ျမင္ရသည္။

Aမြန္ၿ ပံဳ းေလသည္။
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“ထမင္းစားလို႔ ၿမိန္တယ္ေနာ္”
ေခါင္းညိတ္၍ ေျဖလိုက္သည္။
“Aမြန္ ဟင္းခ်က္ေကာင္းလို႔ပါ”
“ေျမႇာက္ေျမႇာက္၊ စံရိပ္ၿ ငိမ္ထိပ္က်ရင္ လက္ဖက္ရည္တိုက္ပါ့မယ္”
Aမြန္သည္ တဟင္းဟင္း ရယ္၍ လိုက္ပါလာသည္။
တံတားျဖဴသို႔ ေရာက္ခါနီးတြင္“ကို ဒီေန႔ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ေနတယ္ ထင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။
“ဘာျဖစ္လို႔လဲ” ဟု ေမးေသာAခါ “တစ္ေန႔လံုး ရယ္စရာေတြ ေျပာေနလို႔” ဟု Aမြန္ေျဖသည္။
ဤတြင္“ဒီတစ္ေန႔ထဲ
သိပ္မေပ်ာ္ေတာ့တာေတာ့

မဟုတ္ပါဘူး

Aမြန္ရာ၊

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္

ေပ်ာ္ေနတာ

ရွိသြားၿပီ”

ဟု

သံုးေလးႏွစ္ေလာက္ရွိၿ ပီ။
စကားမွားသြားသည္။

Aမြန္

သတိျ ပဳမိပံုရသည္။ မ်က္ႏွာညႇဳ ိးသြားသည္။
“Aလုပ္ေတြ ပိလြန္းလို႔

မေပ်ာ္ႏိုင္တာပါ” ဟု

ဖာေထးမိလိုက္ေသာ္လည္း

Aမြန္႔မ်က္ႏွာက

ေစာေစာကလို မလန္းလာေတာ့။
ႏွစ္UီးAၾကားတြင္

Aသံတိတ္သြားသည္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္

Aေဆာက္AAံုေလးသို႔

ေရာက္ေတာ့မွ Aမြန္စကားစသည္။
“ေရွ႕လ ဆယ့္တစ္ရက္ဆိုရင္ ကို႔ေမြးေန႔ေရာက္ၿ ပီေနာ္”
သႀကၤန္Aႀကိဳ မတိုင္မီတစ္ရက္သည္ သူ႔ေမြးေန႔။
“Aသက္တစ္ႏွစ္ႀ ကီးတာဟာ ေသမင္းဆီ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ပို႔ရတာမ်ဳိးပဲ”
“ကိုရယ္၊ ေသစကားမေျပာပါနဲ႔“
ပ်ာပ်ာသလဲ တားျမစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေျဖစကား ဆိုရသည္။
“ေနာက္Aႏွစ္ေလးငါးဆယ္ၾ ကာရင္ ေရွာင္မရမယ့္တရားေတြ ကို ေျပာတာပါ”
Aမြန္မ်က္ေမွာင္ၾ ကဳတ္လိုက္သည္။
“ဝမ္းနည္းစရာ Aနာဂတ္မွန္သမွ် ကို ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္နဲ႔ ေနေနရတာ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္
ကိုရယ္”
ေႏြဆည္းဆာ၏ေလေျပတြင္

Aသည္းကို

မႊန္းတတ္ေသာ သင္တုန္းဓားေတြ ဆင္ထားသည္

ထင္ရေလသည္။
*****
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၇
မိုးေစြေတာင္ကုန္း၏

Aေရွ႕ဘက္ကမ္းပါးစြန္းတြင္

ထိုင္လိုက္ေတာ့မွ

Aသက္႐ႉ၍

ပိုေကာင္းလာသည္။ သစ္ဝါးရနံ႔ေတြရသည္။ Aျမင့္ဆံုးသို႔ တက္လာေသာAခါ ျမက္ခင္းျပင္ကို ေတြ႔ရသည္။
ေလျပည္က တေဝ့ေဝ့။
မ်က္လံုးေရွ႕တြင္ တားဆီးထားေသာ Aရာမရွိ။ Aေပၚမွ ဆီး၍ ျမင္ရေသာAျမင္၊ Aေရွ႕တြင္
ေတာင္ပူစာႏွစ္လံုး၊ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတစ္ခု၊ တဲAိမ္သံုးေလးလံုး၊ Uယ်ာU္စိုက္ခင္းေတြ။
ထိုေရွ႕တြင္ ျပည္လမ္း၊ ထိုေရွ႕တြင္ လယ္ကြင္း၊ ထိုေရွ႕တြင္ ကုန္းျမင့္။ ကုန္းျမင့္မ်က္ႏွာျပင္သည္
မဂၤလာဒံု ေလယာU္ေျပးလမ္း။
ထိုေရွ႕တြင္ Aျပာေရာင္ေကာင္းကင္ျ ပင္က်ယ္။
“ဒီေနရာေလးဟာ ေတာ္ေတာ္ေAးခ်မ္းတဲ့ ေနရာေလးေနာ္”
Aမြန္သည္ နဖူးျပင္မွ ဆံစမွ် င္ကို ဖယ္လိုက္ရင္းေျပာသည္။
“ၿမဳိ႕ရဲ႕ Aျမင့္ဆံုးေနရာေပါ့၊ Aဘက္ဘက္ကို ျမင္ေနရတယ္”
“ကိုတို႔ေနတဲ့Aပိုင္းနဲ႔ Aေနာက္ဘက္ပိုင္းက တစ္မ်ဳိးစီေနာ္”
“Aေရွ႕ဘက္က

ေျမညီတယ္၊

ဒီဘက္က

ကုန္းျမင့္ေတြခ်ည္းဘဲ၊

ကုန္းျမင့္ဆယ့္ႏွစ္ခုန႔ဲ

ဒီၿ မဳိ႕ကိုတည္တာလို႔ လူႀ ကီးေတြ ေျပာတာ ၾကားဖူးတာပဲ”
သူ႔ကိုငဲ့ေစာင္းၾကည့္သည္။
ေနျခည္သည္ Aမြန္႔ ညာဘက္ပါးျပင္ေပၚသို႔ က်လာသည္။
“႐ုကၡေဗဒသမားက ၿမဳိ႕သမိုင္းကို ေျပာျပေတာ့မယ္”
ၾကည္ႏူးဖြယ္Aခနဲ႔စကားေၾကာင့္ ၿပဳံး၍ ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
“ဒါေပမယ့္ ၿမဳိ႕သမိုင္းက လြမ္းစရာႀကီးပါ Aမြန္ရယ္”
မ်က္လံုးAဝို္င္းသားႏွင့္ Aံ့ၾ သသြားပံုရသည္။
“ေျပာျပပါလားဟင္၊ သိရေAာင္ေပါ့”
နားစြင့္ေနေသာ Aမြန္႔ကို လွည့္ၾ ကည့္သည္။ တည္ၾ ကည္ေသာ Aမြန္႔မ်က္ႏွာတြင္ သိလိုစိတ္
Aရိပ္Aေယာင္ေတြ ျမင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးေပါ့လိပ္ကို တစ္ဖြာႏွစ္ဖြာသာ ေသာက္လိုက္သည္။
“ၿမဳိ႕သမိုင္းကို မေျပာခင္ ေနရာေတြကို ေျပာျပမွ Aမြန္နားရွင္းမွာ လႈိင္ျ မစ္ Aေနာက္ဘက္က
မြန္ၿ မဳိ႕ေဟာင္းေပါ့။

Aစကဒီလို၊

သထံုဘုရင္ရဲ႕

သမီးေတာ္တစ္ပါးရွိတယ္တဲ့။

မြန္မင္းသမီးတစ္ပါး

ဆိုပါေတာ့။
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တစ္ေန႔မွာ ဘိုးေတာ္၊ ဘြားေတာ္ စံျ မန္းတဲ့ ေဘာလယ္ၿ မဳိ႕ေဟာင္းကို Aကန္ေတာ့သြားတယ္တ့၊ဲ
သံုးေလးလၾကာေတာ့ သထံုေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္တယ္တဲ့။ Aျပန္မွာ သထံုကလာတဲ့Aေထာက္ေတာ္ေတြန႔ဲ
ဒီၿ မဳိ႕မွာ ဆံုမိၾ ကတယ္။ Aေၾကာင္းက သထံုကို ဂၽြမ္းသူပုန္ေတြ တိုက္ေနလို႔တဲ့။ ဒီေတာ့ မင္းသမီးေလးAဖို႔
သထံုကို ဆက္သြားဖို႔ ခက္သြားတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ လႈိင္ျ မစ္Aေရွ႕ ဒီေနရာမွာ တစ္ေထာက္နားရတာေပါ့။
Aဲဒီတုန္းက

ၿမဳိ႕နယ္ငယ္၊

ၿမဳိ႕သိမ္ေလးတစ္ခုတဲ့၊

ေတာင္ကုန္းေတြ

မရွိဘူးတဲ့၊

စည္မ်က္ႏွာျပင္လို

ေျမညီသတဲ့”
ဒူးႏွစ္ဖက္ကို လက္ခ်ိတ္၍တုပ္ထိုင္ကာ ထိုင္လိုက္ရင္း Aမြန္ေခါင္းညိတ္သည္။
“ေဘာလယ္ကို
ဂၽြမ္းစစ္သည္ေတြ

ဂၽြမ္းစစ္သည္ေတြ

မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေAာင္လို႔

မယ္ေတာ္တို႔Aတြက္

ဝိုင္းထားသတဲ့၊
ၿမဳိ႕ကို

ပူပင္ေသာကေရာက္ၿ ပီး

ဒီၿ မဳိ႕ရဲ႕

ၿမဳိ႕စားမင္းသားေလးက

ကာကြယ္ရတယ္။

နာမက်န္းျဖစ္လာတဲ့

သထံုကခမည္းေတာ္၊

မြန္မင္းသမီးေလးကိုလည္း

ျပဳစုေနရတာေပါ့။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ၾ ကာလို႔ မြန္မင္းသမီးေလးက သထံုကိုဆက္သြားဖို႔ စီစU္တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္
မြန္မင္းသမီးေလးနဲ႔ ၿမဳိ႕စားေလးတို႔ဟာ ဖြင့္ဟလို႔သာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မေၾကညာၾကတာ။
ခ်စ္ျ မတ္ႏိုးမႈခ်င္း၊ Aၾကင္နာခ်င္း၊ ေမတၱာျခင္း ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ခဲ့ၾ ကၿပီတဲ့။ ဒါနဲ႔...”
“Aင္း... ဒါနဲ႔ ဆက္ပါUီးကို”
“မင္းသမီးေလး ေရာက္လာတယ္ဆိုရင္ပဲ ခမည္းေတာ္က ဝမ္းသာလြန္းလို႔ ထူထူေထာင္ေထာင္
ျဖစ္လာတယ္၊

သိပ္ခ်စ္တဲ့

သားAဖကိုး၊

မၾကာခင္မွာ

ထီးေမြနန္းလ်ာAတြက္

သမီးေတာ္ကို

မင္းသားတစ္ပါးနဲ႔ စုလ်ားထိမ္းျမားဖို႔ စီစU္တယ္။ မင္းသမီးေလးက ခမည္းေတာ္ကို စိတ္ခ်မ္းသာေရးAတြက္
ေခါင္းညိတ္လိုက္တယ္။
ဒီသတင္းကို ၿမဳိ႕စားေလးၾကားသတဲ့။ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ကာလAတြင္း ယာယီတဲနန္း ဆယ့္ႏွစ္ေနရာ
ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့

ေနရာေတြကို

Aလြမ္းေျပသြားၿပီး

ၾကည့္ေလ့ရွိသတဲ့။

မင္းသမီးေလးရဲ႕

လက္ထပ္ပြဲသဘင္ က်င္းပတဲ့ေန႔မွာ Aဲဒီ ဆယ့္ႏွစ္ေနရာကို ၾကည့္ၿ ပီး သစၥာဆိုတယ္တဲ့။
သူ႔ကိုယ္ထက္၊ သူ႔Aသက္ထက္ မင္းသမီးေလးကို ခ်စ္ျ မတ္ႏိုးပါတယ္တဲ့၊ ဒီသစၥာမွန္ပါရင္ Aဲဒီ
ဆယ့္ႏွစ္ေနရာကို

မမွတ္မိေAာင္

လွ် ဳိေျမာင္ေတာင္ကုန္းေတြ

ျဖစ္ပါေစသတဲ့။

ဒါနဲ႔

ဒီၿ မဳိ႕ဟာ

Aဲဒီကုန္းျမင့္ဆယ့္ႏွစ္ခု ျဖစ္လာတာတဲ့၊ ၾကားဖူးတာေလ ”
Aမြန္သည္ Aေဝးသို႔ ေငး၍ နားေထာင္ေနသည္။
“မင္းသမီးေလးနဲ႔ ၿမဳိ႕စားေလးေကာ ထပ္ေတြ႔ေသးသတဲ့လား”
သူ ေခါင္းခါေျဖသည္။
“မေတြ႔ႏိုင္ၾ ကေတာ့ဘူးေလ၊ ဘာျပဳလို႔ဆို မင္းသမီးေလးလက္ထပ္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔မွာ ၿမဳိ႕စားေလး
ရင္ကြဲနာက်ၿပီး ေသသြားတယ္။ မင္းသမီးေလးလဲ ႏွလံုးကြဲၿ ပီး ေသသြားရွာတယ္တဲ့”
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သို႔ေသာ္

Aဆံုးတြင္

ၿမဳိ႕သမိုင္းထဲက

Aေၾကာင္းAရာတခ်ဳိ႕သည္

မိုးေစြေတာင္ကုန္းေပၚသို႔

တြယ္တက္လာသည္ဟု ေတြးေလာက္ဖြယ္တည့္။
ႏႈတ္ခမ္းAဝသို႔ စကားသံေတြ ထြက္မလာျဖစ္ၾ က။
*****
လိႈင္ျ မစ္ေရးေရးကို Aေနာက္ဘက္တြင္ ျမင္ေနရသည္။ သစ္ရြက္စိမ္းလြင္ျ ပင္ႀ ကီးကို AႏုAရင့္
ကြဲ၍ ေတြ႔ေနရသည္။ ေနျခည္သည္ သစ္ရြက္ေတြေပၚမွ ရွပ္၍ေျပးေနသည္။
Aမြန္႔မ်က္ႏွာသည္ ေပ်ာင္းႏြဲ႔ေသာ ေနေရာင္ႏွင့္၊ ျမတ္ႏိုးဖြယ္မ်က္ႏွာလွလွ။ မဂၤလာရွိစြာေသာ
မိန္းမေခ်ာမ်က္ႏွာ၊ မ်က္ျ ခည္ျ ပတ္မခံႏိုင္ေAာင္ ျမင္စမ္းခ်င္စြေသာ မိန္းမျမတ္မ်က္ႏွာ။
လမ္းAေကြ႔သို႔ ေရာက္လာသည္။
လမ္းAနိမ့္ပိုင္းျဖစ္၍ ေနေရာင္သည္ Aမြန္႔ကိုယ္ေပၚမွ လြဲထြက္သြားသည္။
ျပန္လည္ျ မင့္တက္လာေသာ

တစ္ဖက္ေကြ႔သို႔

ေရာက္ေသာ္

ေနေရာင္ျ ခည္သည္

Aမြန္႔ဆံစ

AေပၚမွAစ တျဖည္းျဖည္း ေAာက္သို႔က်လာသည္။
လမ္းAလယ္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ Aမြန္သည္ တစ္စံုတစ္ရာကို သတိရဟန္ျ ဖင့္ ေျပာသည္။
“ကို၊ ဒီလ ႐ႈမဝဖတ္ၿ ပီးပလား”
“Aင္း ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
“ၾကည္ေAးကဗ်ာ ဖတ္လိုက္တယ္ မဟုတ္လား”
ေခါင္းသာ

ညိတ္ျ ပရသည္။

ဝိုးတဝါးျဖစ္ေနသည္။

မ်က္ေမွာင္ၾ ကဳတ္ထားၿပီး

စU္းစားသည္။

ေျဖလိုက္စU္က ဖယ္လိုက္ရေသာ ေဆးေပါ့လိပ္ကို ျပန္ၿ ပီးခဲထားသည္။
“သိျ မင္ျ ခင္းဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလ၊ Aမြန္သိပ္ႀ ကိဳ က္တာပဲရွင့္။ Aစက ‘ေမာလိုက္တာကြယ္’ဆိုတာက
စတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆင္းရဲေဝဒနာကင္းတဲ့ AAိပ္မ်ဳိးနဲ႔ Aိပ္ခ်င္တယ္တဲ့။
ဒုတိယပိုဒ္မွာက်ေတာ့ Aဲဒီလို Aိပ္တဲ့Aခါမွာလည္း ေမာင္က Aျပစ္ေျပာမလား၊ ခြင့္လႊတ္မလား
ဆိုတဲ့ ေသာကေတြနဲ႔ Aိပ္မက္ မမက္ခ်င္ပါဘူးတဲ့”
Aမြန္႔Aသံတြင္ မသိမသာ လႈပ္ခါေနသည္ထင္ရ၏။ မ်က္ႏွာေန မ်က္ႏွာထားက စိုးစU္းမွ် ေတာ့
ေျပာင္းေနသည္။ ေျမညီလမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ၿ ပီး သံုးေလးလွမ္း လွမ္းလာေတာ့မ.ွ ..
“ေနာက္ဆံုးAပိုဒ္ဟာ
ႏိုးလာတဲ့Aခါက်ရင္

ျဖဴေဖြးတဲ့

စိတ္Aထိခိုက္ဆံုးပဲ၊
ပြင့္ဖတ္ေလးေတြနဲ႔

Aဲသလို
ပြင့္တဲ့

Aိပ္ျ ခင္းမ်ဳိးေတြနဲ႔

စံပယ္ပြင့္သစ္လို

Aိပ္ၿ ပီးလို႔

ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္တ့။ဲ

Aဆံုးပိုဒ္ကို Aမြန္ Aလြတ္ရေနၿပီ၊ ကိုနားေထာင္မလား”
ၾကည္ႏူးေက်နပ္စြာ ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
“ၿငိတြယ္... Aို- Aစပိုဒ္ကစၿပီးနားေထာင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို ကို . ..
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ႏိုးေျပေသာAခါ၊ ျဖဴလႊာပြင့္လွစ္
သစ္စပယ္သို႔၊ ၿငိတြယ္ပန္းလ်
ဘဝတစ္ရာ၊ Aခါမ်ားစြာ
ေသဆံုးပါလည္း၊ ေျမမွာမပစ္
ေမြးဖြားသစ္ခဲ့၊ ခ်စ္သက္ပါလွည့္ ၾကင္နာလွည့္ကြယ္
ေမာင့္ရဲ႕သစၥာ၊ ျမင္ခဲ့ပါၿ ပီ. ..
တဲ့။ ထိခိုက္စရာပဲေနာ္ ကို”
Aမြန္ မ်က္ေမွာင္ၾ ကဳတ္၍ ႏႈတ္ခမ္းေစ့လိုက္သည္။
“ဘဝတစ္ရာ၊ Aခါမ်ားစြာ၊ ေသဆံုးပါလည္း၊ ေျမမွာမပစ္တဲ့။ ေျမမွာမပစ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးက
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ကို စူးဝင္လာတယ္ Aမြန္ရယ္”
သူ႔စကားေၾကာင့္ Aမြန္လွည့္ၾ ကည့္သည္။
ေနျခည္မကြယ္ေသးေသာ္လည္း Aမြန္႔မ်က္ႏွာတြင္ မႈိင္းညိဳ ေရာင္ဆိုင္းေနသည္။ တစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ ၿပံဳ းၾကည့္ဖို႔ Aားယူၾ ကေသာ္လည္း မပီသ။
ထို႔ေၾကာင့္

မ်က္ႏွာခ်င္းလႊဲလ်ုက္ၿ ပီး

ေနထိုင္ရာAိမ္ေခါင္တြင္

လမ္းAတိုင္း

ေနေရာက္ျ ခည္၏

မ်က္ႏွာမူလိုက္သည္။

ႏႈတ္ဆက္Aတို႔Aထိကို

ကိုေထြးတို႔

လွစ္ခနဲေတြ႔လိုက္ရသည္။

Aျပာေရာင္ေကာင္းကင္သည္ Aဆံုးမရွိေသာ ခရီး၏ လမ္းျပတစ္Uီးေပတကား။
*****

၈
Aေနာက္ဘက္ဝရန္တာရွိ

ယင္းႀကိဳ းလိပ္ကို

ေျဖခ်လိုက္ၿ ပီး

ေဆးတံကို

ပါးစပ္မွခၽြတ္သည္။

စားပြဲတြင္ တင္ပါးလႊဲမွီကာ ကိုေထြးကို ၾကည့္သည္။
ေစာေစာကစကားကို

ကိုလတ္ဆက္ေတာ့မည္ဟုသိလိုက္၍

‘ကိရတိကားႏွင့္

ဗဟု၏

Aိႏၵိယပရေဆးပင္မ်ား’ စာAုပ္ကို လက္ထဲမွ ခ်လိုက္သည္။
ေAးေAးက

ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္

စာရင္းစာAုပ္ႏွင့္

Aလုပ္မ်ားေနရာမွ

ကိုလတ္ဘက္သို႔

တစ္ခ်က္ငဲ့ၾ ကည့္၏။ ကိုေထြးသည္ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ေနာက္မွီလိုက္ၿ ပီး ျငင္းသည္။
“ခုန Aစ္ကိုေျပာလိုက္သလို ခဲမွန္ဖူးတဲ့စာသူငယ္လို ကၽြန္ေတာ္ျ ဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျ ဖစ္မယ္။
Aခ်စ္ဆိုတာ

ဘာမွန္းမသိတဲ့

Aေၾကာက္လြန္ေနတာလား
ပြဲေဈးတန္းမွာ

Aရြယ္တုန္းက

ဘာလားေတာ့

A႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ဝယ္ေပးဖို႔

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။
ပူဆာတာ

မရလို႔

ရည္းစားပ်က္ခဲ့တာကို
ဒါေပမယ့္

Aဲဒီတုန္းက

ငိုေနတဲ့ကေလးလိုပါ။

ခုထိ
ကိစၥက
ခုAမြန္န႔ဲ

ေတြ႔တဲ့Aခ်ိန္မွာ Aဲသလိုသေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ Aမြန္႔ကိုကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ရင္ခ်စ္မယ္၊ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ေတာ့
ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္”
ကိုလတ္ေခါင္းတခါခါႏွင့္ ရယ္ေနသည္။
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“ပိုင္ဆိုင္ဖို႔

ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္

ဆိုတဲ့စကားကို

ကိုေထြးေျပာတဲ့Aခ်ိန္ဟာ

Aမြန္တို႔

ၾသစေၾတးလ်ကို AၿပီးAပိုင္ထြက္ခြာသြားဖို႔ သတင္းၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္မွ မဟုတ္လား”
Aေျဖမေပးတတ္ေAာင္ ေတြသြားရသည္။
ထိုစကားေၾကာင့္ ရင္ထဲတြင္ ဆတ္ခနဲ လႈပ္သြားေလသည္။ သူျ ပန္လည္မေျပာဆိုႏို္င္မွ ကိုလတ္က
ရယ္သံစြက္၍ တစ္ခြန္း ေျပာသည္။
“Aမြန္႔

ကို

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေနရင္

ခ်စ္ေနမယ္တဲ့၊

ခုထိ

မင္း

ဒီစကားမ်ဳိးေျပာေနတုန္းပဲ၊

ပါးစပ္ကAဲသလို၊ မ်က္ႏွာမွာက Aထင္းႀကီး”
“Aမြန္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေနတယ္လို႔ပဲ ထားပါေတာ့ Aစ္ကို ”
“ေရာ္- ခက္ပါေပါ့၊ ထားပါေတာ့ပဲ ရွိပါေသးလား”
သူၿ ပံဳ းမိသည္။ ေAးေAးက ခစ္ခနဲ တစ္ခ်က္ရယ္လိုက္ၿ ပီး“ကိုလတ္ဟာ

သတင္းစာAယ္ဒီတာ

လုပ္ဖို႔

မေကာင္းဘူး၊

ဆြဲခ်လိုပဲ

Aတင္းပဲ

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးခိုင္းေနေတာ့တာပဲ“
ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ကိုလတ္က“မဟုတ္ပါဘူးေAးရယ္၊

ေရလာေAာင္

ေပးထားရတဲ့

ေျမာင္းခမ်ာမွာ

ဆင္းလာမယ့္ေရကို

Aေမွ် ာ္လင့္ႀ ကီး ေမွ် ာ္လင့္ၿ ပီး Aတိမ္ေကာခံရတဲ့ ေျမာင္းAတြက္ကို ကိုလတ္ စိတ္မေကာင္းလြန္းလို႔
ဒီစကားေျပာရတာ”
ဟုျ ပန္ေျဖသည္။
သူ႔စကားAဆံုးတြင္ ကိုေထြးကို လွမ္းၾကည့္၏။
ကိုေထြး ေခါင္းမေဖာ္။ Aတန္ၾ ကာေတာ့မွ စကားသံထြက္လာသည္။
“ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ဆိုရင္ Aမြန္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာရဲပါတယ္ Aစ္ကို”
ကိုလတ္နဖူးေၾကာေတြ တင္းလာသည္Aထိ စU္းစားလိုက္သည္။
“ဒါျဖင့္ ဘာျဖစ္လို႔”
“သိပ္တည္ၾ ကည္တဲ့မ်က္ႏွာကို ျမင္လိုက္ရင္ ေျပာမထြက္ဘူး၊ တစ္မ်ဳိးပဲAစ္ကို တစ္မ်ဳိးပဲ”
ေခါင္းကို ဆတ္ဆတ္ခါပစ္လိုက္သည္။ ပင့္သက္ကို မႈတ္ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။
“သတၱိနည္းတာေပါ့ကြာ”
“မဟုတ္ဘူးAစ္ကို၊ စိုးရိမ္တာျဖစ္ခ်င္ျ ဖစ္မယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့Aေတြးဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ Aၿမဲရွိေနတယ္”
“ငါ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေတာ့ဘူးကြာ”
ကိုလတ္စကားAဆံုးတြင္ ကိုေထြးသည္ မဲ့ၿ ပံဳ း ၿပံဳ းလိုက္သည္။
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“Aမြန္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္ မတူဘူးမတန္ဘူးလို႔ ထင္တယ္”
ေAးေAးသည္“ဘာမတူမတန္စရာရွိလို႔လဲ ကိုေထြးရာ”
ဟု ခ်က္ခ်င္းေျပာရင္း စားပြဲဝိုင္းဆီမွ ထလာသည္။ ကိုလတ္က ေခါင္းခါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္
ခံစားရလိမ့္မယ္။

ဖြင့္ေျပာၿပီးတဲ့
ၿပီးေတာ့

ေနာက္မွသာ

Aျပစ္ကင္းတဲ့

ခုလို

ရာသက္ပန္ကြဲရမယ္ဆိုရင္

Aမြန္႔ရဲ႕ဘဝမွာ

Aမည္းစက္တစ္စက္

Aမြန္႐ူးမတတ္
ထင္ဖူးထားတဲ့

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လည္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”
ကိုလတ္သည္ ပို၍ နားမလည္သလို ျဖစ္လာသည္။
“ဘာ Aမည္းစက္လဲ ကိုေထြး”
“Aခ်စ္Uီးဟာ ဒီေလာက္ သေဘာထားမေသးဘူးလို႔ မမေAးထင္တယ္ကိုေထြး”
ေAးေAးကို ေခါင္းညိတ္ျ ပရင္း သူေျဖသည္။
“ဒီAေၾကာင္းေတြ Aကုန္လံုး Aမြန္ၾ ကားၿပီးသားပါ မမေAး၊ Aမြန္သေဘာထားမေသးဘူးလို႔
ကၽြန္ေတာ္ Aႂကြင္းမရွိယံုပါတယ္။ Aမြန္ဟာAခြင့္လႊတ္ဆံုးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီကမာၻမွာ နားAလည္ဆံုး
မိန္းကေလးပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို

Aၾကင္နာဆံုး၊

သံေယာဇU္Aႀကီးဆံုးပါ။

ၿပီးေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ကို

Aခ်စ္ဆံုးလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္”
Aသံတိမ္ဝင္သြားသည္။

ဆက္ေျပာရန္

ႀကိဳ းပမ္းယူေသာ္လည္း

မရေတာ့။

Aံကို

တင္းေAာင္ႀ ကိတ္ထားမိသည္။ ေAးေAးသည္ စိုးရိမ္စိတ္ျ ဖင့္ သူ႔ကိုၾ ကည့္လိုက္သည္။ ကိုလတ္သည္
ေဆးတံေကာက္ယူၿ ပီး မီးညႇိလိုက္သည္။ ကိုေထြးသည္ Aိမ္Aျပင္သို႔ ေငးၾကည့္ရင္း Aံတင္းထားရာမွ
တျဖည္းျဖည္း ေလွ် ာ့ခ်ေနသည္။
မိုးခ်ဳ န္းသံကို မၾကားရေသာ္လည္း လွ် ပ္ေရာင္သည္ ယင္းလိပ္ၾ ကားမွ တစ္ခါတစ္ခါ ဝင္လာသည္။
*****

၉
ကိုေထြးဆီကို

စာေရးလိုက္သည္။

ေရးစရာAေၾကာင္းဆိုတာကလည္း

တစ္ပတ္လွ် င္

တစ္ခု၊

ႏွစ္ခုေတာ့ရွိစၿမဲ။
သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္

Aရက္သြားေသာက္သည္ဟူေသာ

သတင္းၾကားရလွ် င္

ေနာက္ေန႔၍

Aမြန္စာေရးျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ မေက်နပ္မႈေတြ၊ ေဒါသေတြ ေပါက္ကြဲလာၿပီဆိုလွ် င္
ေနာက္တစ္ေန႔၌ Aမြန္စာေရးျဖစ္သည္။
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စိတ္Aားငယ္ေနသည္ဟု
ဖတ္ၿ ပီးေသာAခါ

ၾကားသိရပါက

ျပန္စာရွည္ႀ ကီးကို

Aမြန္စာေရးျဖစ္သည္။

ေရးၿမဲ ျဖစ္ေလသည္။

ယခုေသာ္

ကိုေထြးသည္

Aမြန္႔စာကို

ေရးစရာေတြ ျပည့္ေနေတာ့

စာတစ္လံုးမွ် ထြက္မလာ။ ကိုေထြးႏွင့္စပ္လ်U္း၍ Aရာရာကို မွတ္မွတ္ရရ သတိျ ပဳမိသည္။ ေျပာပံု၊ ဆိုပံု၊
ေနပံု၊ ထိုင္ပံု၊ Aသံ၊ AမူAရာေတြ၊ သိကၽြမ္း၍ သံုးေလးလၾကာေသာAခါ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာသည္။
ကိုေထြး၊

ကိုၾ ကည္လြင္၊

တရင္းတႏွီးျဖစ္လာၿပီး

ညိဳ ညိဳ ႏွင့္

သူတို႔ေလးေယာက္သည္

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္

ကိုေထြးAတြက္

AစU္သျဖင့္ဆံုေနက်။

ရင္ေမာစရာေတြ

ခံစားလာရ၏။

ကိုေထြး၏Aစ္ကို Aထိန္းသိမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ေႁမြပူရာကင္းေမွာင့္ဆိုသလို ကိုေထြးAဖို႔ Aဘက္ဘက္က
မေျပလည္ျ ဖစ္ခ်ိန္၊

စိတ္ဓာတ္က်လြန္းေသာေၾကာင့္

ကိုယ့္ကိုကုိယ္

Aဆံုးစီရင္ပစ္ဖို႔

ကိုေထြး

စိတ္ကူးေပါက္မိသည့္Aခ်ိန္။
ထိုAခ်ိန္တြင္

ကိုေထြးစိတ္ဓာတ္၊

နားလည္မိသည္ႏွင့္Aမွ်
သူေျပာေသာAခါ

သေဘာထား

Aလံုးစံုကို

ေဖးမAားေပးစကားေတြ ေျပာရန္

Aားတက္သေရာ

မ်က္ႏွာႏွင့္

သူ

နားလည္လာရသည္။

ႀကိဳ းစားရေလသည္။

Aားေပးစကားေတြ

ေခါင္းညိတ္တတ္ေသာကိုေထြးကို

ၾကည့္၍

စိတ္ခ်မ္းသာရသည္။ ေျဖသိမ့္စကားေတြျ ဖင့္ ကိုေထြးစိတ္ဓာတ္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရသည္။
Aမြန္႔စကားဆိုလွ် င္ နားေထာင္တတ္ေသာေၾကာင့္လား မသိ။ ကိုေထြး လန္းဆန္းလာသည္ကို
ေတြ႔ျ မင္ရေသာAခါ

ဝမ္းေျမာက္ပီတိျ ဖစ္မိသည္။

ထိုပီတီသည္

Aလံုးစံုေသာ

သဒၶါ တရားေတြကိုပါ

တိတ္တဆိတ္ ေခၚယူခဲ့သည္လား မဆိုႏိုင္၊ Aၾကင္နာ ပိုရေလေတာ့သည္။
တစ္ေန႔ေန႔တြင္

ကိုေထြးထံမွ

ၾကားရလိ္မ့္မည္ဟု

တထစ္ခ်တြက္ထားေသာ

ကိုေထြး၏

စကားလံုးေတြကို စိတ္ကူးျဖင့္ တင္ႀ ကိဳ ၾကားေယာင္ျ ပဳၾ ကည့္သည္။ ထိုAခါတြင္ သူက ျပန္ေျပာရမည့္
သူ႔စကားလံုးေတြကို

စိတ္ထဲက

ကာလAပိုင္းAျခားသည္

ေျပာၾကည့္မိသည္။

Aကန္႔Aသတ္ႏွင့္

သို႔ေသာ္
ရွိမလာခဲ့။

ထိုတစ္ေန႔ေန႔
မတိက်

ဆိုေသာ
မေသခ်ာခဲ့။

ေစာင့္ရင္းႏွင့္ ေမာခဲ့ရေခ်သည္တကား။
သူသိမွာေပါ့။

ဒီက

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္မယ္ဆိုတာကို

သိရဲ႕သားနဲ႔

မ်ဳိသိပ္ထားႏိုင္လန
ြ ္းတယ္။

သူ႔မ်က္လံုးေတြကေတာ့ မၾကာခဏ ေျပာေနတယ္။ ကိုယ့္ကိုဖြင့္ေျပာရမွာ ဝန္ေလးေနတယ္ထင္ပါရဲ႕။
လိပ္ျ ပာမရဲဘူးနဲ႔ထင္တယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ တစ္ေယယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္ေနၾကၿပီပဲဟာ။
‘Aမြန္ရယ္... Aမြန္႔ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တယ္ဗ်ာ’ လို႔ ဖြင့္ေျပာေတာ့ ကိုယ္က စိတ္ဆိုးမွာတဲ့လား။
Aျပစ္ေျပာမွာတဲ့လား၊ ရန္ေတြ႔မွာတဲ့လား၊ Aဲလိုမ်ားေျပာလာရင္. ..
‘ေမာင့္ကိုလည္း Aမြန္သိပ္ခ်စ္တာေပါ့ ေမာင္ရယ္’
လို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျပာမွာေပါ့။
‘ေမာင္’ လို႔လည္း

သူAေခၚမခိုင္းခင္

UီးေAာင္ေခၚပစ္လိုက္မွာေပါ့။

ဒါမွ

သူ႔

‘ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ္’ ဆိုတာႀကီးေပ်ာက္သြားမွာ။
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သည္လိုစိတ္ကူးေထြလာေတာ့သည္။
သည္စိတ္ကူးေတြကို

ကိုိေထြးဆီ

ဆင္းရဲျ ခင္းသာ

ေရးျပလိုက္ခ်င္သည္။

Aဖတ္တင္သည္။
တကယ္တြင္

တစ္ခါတစ္ရံေတာ့

ေရးဖို႔

ခြန္Aားမရွိ။

မိန္းကေလးဟူေသာAသိကို Aဘယ္သို႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရဲမည္ပ။ ေတြးၾကည့္ေတာ့ Aမ်ားႀကီး။
ကိုေထြးသည္
ကေလးေတြကိုမွ်

Aမြန္႔နည္းတူပင္

ေမ့ထားျခင္းမရွိ။

တြယ္တာမိၾ ကသည့္Aခ်ိန္မွ

ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျ ခင္းမရွိ။

ယခုAထိ

တျခားမၾကည့္ႏွင့္။

AေသးAဖြဲ

ႏႈတ္ဆက္စကားမဆိုဘဲ

ျပန္တတ္ျ ခင္းကိုပဲ ၾကည့္ေတာ့။ စြဲၿ မဲမွတ္သား သတိထားပံုမေပ်ာက္။
ထိုAေလ့Aထသည္

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ေက်ာ္က

ရယ္စရာေမာစရာသေဘာ၊

ေနာက္ေတာ့

Aနက္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေလးနက္ လာသည္။ ေတြ႔ဖန္ျ မင္ဖန္မ်ားလာေတာ့ ေႏွာင္တယ
ြ ္ေသာ Aဓိပၸါ ယ္သစ္ျ ဖင့္
ေျပာခဲ့ၾ ကသည္။
ယခုAခါ

ေရွ႕တြင္

ျမင္ေနရၿပီျ ဖစ္ေသာ

မႈိင္းပ်ပ်ေညာင္ညိဳ ပင္သည္

သည္းေျခကို

ခိုက္ေစတတ္ေသာ ေညာင္သီးစိမ္းေတြျ ဖင့္ ေဝဆာေနေရာ့သလားဟု မွန္းမိသည္။
စာေရးစကၠဴေပၚတြင္မူ စာတစ္လံုးတေလမွ် မွင္ႏွင့္ ထင္မလား။
*****

၁၀
ကိုက သိပ္ခက္တာပဲ၊ ဘာလို႔မ်ား ဖိနပ္သြားဝယ္ရတာလဲ၊ ပင္Aပ္တြယ္ထားတဲ့ဟာ စီးလို႔ရသားနဲ႔”
Aပန္းေျဖရိပ္သာ Aေဆာက္AAံု၏ Aုတ္ခံုမွ Aဆင္းတြင္ ညည္းသံႏွင့္ဆိုသည္။ ေစာေစာတုန္းက
ကိုေထြးနင္းမိလို႔ သူ႔ဖိနပ္ျ ပတ္ခဲ့သည္။ သူက“ကၽြန္ေတာ္ဝယ္လာတာကို မစီးခ်င္ရင္ Aဲ ဒီစကားကို ဆက္ေျပာေပါ့”
ဟု မၾကည့္ဘဲ ေျပာလိုက္သည္။ စႀကႍရွည္ကို ျဖတ္Aထြက္တြင္“မစီးခ်င္လို႔ ေျပာတာမွ မဟုတ္တာ၊ ကိုကလည္း စိတ္ေကာက္တာက Aရင္ပဲ”
ဟု ၿပံဳ း၍ ေျပာလိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာက္ပါဘူးAမြန္၊ ျငင္းတယ္လို႔ ထင္လို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားတာပါ”
Aမြန္ေခါင္းခါသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၿ ခဳိက္ၿ ခဳိက္ ၿပံဳ းလိုက္ရင္း သူ႔ကို ငဲ့ေစာင္းၾကည့္သည္။
“ဖိနပ္ဆိုတာ သြားစရာကို ၫႊန္းတဲ့ပစၥည္း ျဖစ္ေနလို႔ Aမြန္ေျပာမိတာပါ”
Aမြန္႔မ်က္ႏွာ လႊဲလိုက္ရသည္။
မိုးသားAစြန္းတြင္
က်ေန၏။

ယုဒႆန္

တြန္းထြက္လာေသာ

ေနေရာင္ျ ခည္သည္

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏

ျမက္ခင္းျပင္ေပၚသို႔

ေျမာက္ဘက္Aျခမ္းသို႔

ခပ္ေစြေစြ

Aလင္းေရာင္ထင္ေန၏။

ေမွ် ာ္စင္၏ဆင္ဝင္ေရွ႕က ဝါး႐ံုသည္ တစ္ရြက္တစ္ေလမွ် လႈပ္ခတ္ျ ခင္းမရွိ။
*****
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၁၁
ညိဳ ညိဳ သည္ ႏို႔စို႔ေနေသာ သမီးကို တစ္ခ်က္ငံု႔ၾ ကည့္ၿ ပီး ေျပာလိုက္သည္။
“သမီး

Aခုဝတ္ထားတဲ့Aက်ႌက

လာေပးသြားတာ၊

Aမြန္႔လက္ရာေလ။

Aက်ႌေလးငါးေျခာက္ထည္ရယ္၊

သူကိုယ္တိုင္

ကစားစရာေတြရယ္၊

ခ်ဳပ္တာ။

မေန႔က

သမီးေျခာက္လျပည့္

လက္ေဆာင္လာေပးတာတဲ့။ ဒီေန႔ေတာ့ လာမလာမဆိုႏိုင္ဘူး”
Aက်ႌလက္ကို ေခါက္တင္ရင္း ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္နဲ႔မေတြ႔တာေတာ့ ေလးရက္ရွိသြားၿပီ၊ ဟိုေန႔ကဌာနကို လာတယ္”
ညိဳ ညိဳ က ၿပံဳ း၍ ေျပာသည္။ “သူ႔ဖိနပ္တက္နင္းလို႔ ျပတ္တဲ့ေန႔ကလား”
ကိုၾ ကည္လြင္ ေရေႏြးၾကမ္းငဲွ႔ရင္း ရယ္ေနသည္။
“ျမတ္ႏိုးတဲ့ သေဘာေတြေပါ့ေလ”
ကိုၾ ကည္လြင္က မ်က္ႏွာထားတည္တည္ႏွင့္ ေနာက္သည္။ ျပန္မေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနလိုက္သည္။
ညိဳ ညိဳ တို႔ႏွစ္ေယာက္က

ေျပာစရာစကား

မရွိေသးလို႔လား၊

ေျပာစရာစကားစU္းစားေန၍လား

မသိ။

Aတန္ၾ ကာၿငိမ္ေနၾကသည္။ ကိုေထြးက လက္ဖက္ရည္ႀ ကမ္းပန္းကန္ကို ယူေသာက္ရင္း Aိမ္ေရွ႕ဘက္သုိ႔
ေငးၾကည့္ေန၏။
“Aမြန္တို႔ သြားဖို႔နီးၿပီတဲ့ကိုေထြး”
နင့္ခနဲ ခံစားလိုက္ရသည္။ ေခါင္းကိုသာ ညိတ္ျ ပကာ ညိဳ ညိဳ ႕ကို ၾကည့္လိုက္သည္။
“သူတို႔Aေဒၚက Aမြန္တို႔ ေနဖို႔ထိုင္ဖို႔ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ ဝယ္ျ ပဳလို႔ေတာင္ ၿပီးၾကၿပီတဲ့။ မေန႔ညက
ညိဳ ႕ကိုေျပာသြားတယ္”
“Aင္း...”
“Aမြန္တို႔ ေနမွာ ကင္ဘာရာမွာတဲ့ ”
“ေၾသာ္... ဟုတ္လား”
“ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီေလာက္ ေနာက္Aက်ဆံုး သြားရလိမ့္မယ္ထင္တယ္ဗ်”
“Aင္း .. Aင္း”
“ေနာက္သံုးေလးလပဲ လိုေတာ့တာေပါ့ေနာ္”
ညိဳ ညိဳ သည္

တစ္ေယာက္တည္း

စကားဝိုင္းျဖစ္မလာေတာ့။
ၾကည့္ေနသည္။

ညည္းတြားသလို

ကိုၾ ကည္လြင္က

ကိုေထြး၏

ေျပာသည္။

ကုလားထိုင္ေနာက္မွီတြင္

မ်က္လံုးAစံုသည္

Aိမ္ေရွ႕သို႔သာ

ညိဳ ညိဳ ႕စကားေနာက္ပိုင္းတြင္
ဇက္မွီကာ

မ်က္ႏွာၾကက္ကို

ေရာက္ေနေသာ္လည္း

ဘာကိုမွ်

ေရေရရာရာ ၾကည့္ေနပံုမရွိ။
မည္မွ် ၾကာသြားသည္မသိ။ ညိဳ ညိဳ သည္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ သမီးကို Aသာေပြ႔၍ Aိပ္ခန္းတြင္းသို႔
ဝင္သြားၿပီးကေလးကို သိပ္ခဲ့သည္။
ညိဳ ညိဳ ျပန္ထြက္လာခ်ိန္တြင္ Aျပင္၌ Aေမွာင္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိသည္။ ညိဳ ညိဳ က မီးေခ်ာင္ခလုတ္ကို
ဖြင့္သည္။ မ်က္ေတာင္ တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ခတ္ၿ ပီး မီးေခ်ာင္းလင္းလာသည္။ သည္ေတာ့မွ ကိုၾ ကည္လြင္က
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AေနAထားျပင္ၿ ပီးထုိင္သည္။ ကုလားထိုင္ႏွင့္ ေနာက္ေက်ာကပ္ထားၿပီး နံရံႏွင့္ ေခါင္းကိုထိထားေသာ
ကိုေထြးက ေခါင္းငိုက္လိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ကို ကိုေထြးစိတ္ဆိုးခ်င္လည္း ဆိုးေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္က ကိုေထြးလို ၿမံဳ မထားတတ္ဘူး၊
ေျပာစရာရွိတာ ေျပာရမွာပဲ”
ခဏၾကာေတာ့ စကားဆက္သည္။
“ခင္ဗ်ား Aမြန္႔ကို ႏွိပ္စက္လြန္းတယ္ ထင္တယ္”
ျပင္းထန္ေသာAေျပာေၾကာင့္
မ်က္လံုးလႊဲပစ္လိုက္သည္။

ညိဳ ညိဳ ႕မ်က္ႏွာသည္

တြက္ဆနားလည္လိုက္ေသာ

ကြက္ခနဲ
ကိုေထြးက

ပ်က္သြားသည္။
ခ်က္ခ်င္း

ကိုေထြးထံမွ

ေခါင္းခါပစ္သည္။

ႏႈတ္ခမ္းကို ေစ့ထားလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ား Aမြန္႔ကို နားလည္သင့္ပါတယ္ဗ်ာ”
Aံႀ ကိတ္ထားသည္။
“သစ္ပင္ေတြ၊

သစ္Uသစ္ဖုေတြကို

နားလည္႐ံုနဲ႔

မျဖစ္ဘူး၊

လူေတြရဲ႕Aေၾကာင္းကိုလည္း

နားလည္ေAာင္ ႀကိဳ းစားရUီးမွေပါ့”
မခံမရပ္ႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္လာ၍လားမသိ။
“ကၽြန္ေတာ္သိပ္နားလည္တယ္ ကိုၾ ကည္လြင္၊ သိပ္ကိုနားလည္တယ္”
Aသံက

ေတာ္ေတာ္က်ယ္သြားသည္။

ေAာ္လိုက္သံဟုင္

ထင္ရေလာက္၏။

ညိဳ ညိဳ သည္

စိုးရိမ္စိတ္ျ ဖင့္ သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။ ကိုၾ ကည္လြင္က မေက်မနပ္ ၿပံဳ းလိုက္သည္။
“ဒီမယ္ ကိုေထြး”
ကိုၾ ကည္လြင့္ေခၚသံသည္ ရင္ထဲသို႔ ေဖာက္လာသည္ဟု ထင္ရ၏။ ေခၚသူကို လွည့္မၾကည့္။
“Aမြန္က စေျပာတဲ့ ရည္းစားစကားကို ခင္ဗ်ားနားေထာင္ခ်င္လို႔လား”
ထိုစကားလံုးေၾကာင့္
ဖိကပ္ထားလိုက္သည္။

ေခါင္းကို

ဆတ္ခနဲ

ရင္ေတြခုန္လာသည္။

ေထာင္ထားလိုက္သည္။
ေခါင္းထဲတြင္

ႏႈတ္ခမ္းကို

ဆူလာသည္။

သြားျဖင့္

Aသက္႐ႉရ

က်ပ္လာသည္ဟုလည္း ထင္ရသည္။
“မဟုတ္ဘူး၊

တစ္ခုမွ

မဟုတ္ဘူး။

ခုမွ

ဘာလို႔

ကၽြန္ေတာ္ေျပာရေတာ့မွာလဲ။

Aမြန္႔ကို

ဒုကၡဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြနဲ႔ မလႊတ္ခ်င္ဘူး။ လမိုက္ရက္က်မွ ဗိုင္းငင္လိုက္ရင္ ခ်ည္ခင္ေတြ ႐ႈပ္ကုန္လိမ့္မယ္
ညိဳ ညိဳ ။

ခ်ဳပ္တည္းထားရလြန္းလို႔

ရင္ေတြကြဲထြက္မတတ္

ခံေနရတာက်ေတာ့

ခင္ဗ်ားတို႔

ဘာမွ

မေျပာၾကေတာ့ဘူးတဲ့လား”
ညိဳ ညိဳ သည္ ကုလားထိုင္လက္တန္းတြင္ တံေတာင္တင္ၿ ပီး ေမးေထာက္ကာ သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။
“ဒါျဖင့္ လသာတဲ့ရက္ေတြတုန္းကေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ဗိုင္းမငင္ခဲ့တာလဲ ကိုေထြးရယ္”
သူက ေခါင္းကို တခါခါ ခါသည္။
“ဗိုင္းငင္မလို႔ Aျပင္မွာ တိမ္ဖံုးသြားတဲ့ေနာက္ ဘယ္လိုလုပ္ရေတာ့မလဲ ညိဳ ညိဳ ”
“ရွင္...”
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“ဟုတ္တယ္၊ ဖြင့္ေျပာမယ္ႀ ကံတဲ့ေန႔မွ ျပန္မဆံုစတမ္းခြဲရမယ္လို႔ သိလိုက္ရတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္
Aမြန္႔ကိုစိတ္ဒုကၡ မေပးခ်င္ ေတာ့ဘူး၊ ဒါပဲေလ ဒါပဲ၊ ဒါပဲ ”
ကိုၾ ကည္လြင္သည္ ကိုယ္ကို ေရွ႕ကိုတိုး၍ မ်က္လံုးAဝိုင္းသားႏွင့္ ၾကည့္သည္။
“ဘယ္တံုးကလဲ”
သူက Aားယူၿ ပီး ၿပံဳ းသည္။
“တစ္ႏွစ္က ေဆာင္းတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ Uီးခ်စ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွ ဆံုဖို႔ ခ်ိန္းတဲ့ေန႔၊
ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္ဖို႔ လူႀ ကီးေတြက ရက္သတ္မွတ္ၿ ပီးတဲ့Aေၾကာင္း ေျပာသြားတဲ့ေန႔”
စကားAဆံုးတြင္

ကိုၾ ကည္လြင္သည္

ျပန္၍

သက္ျ ပင္းတစ္ခ်က္ကို

ခပ္ေလးေလးခ်လိုက္ကာ

ညာလက္သည္

ကုလားထိုင္လက္တန္းကို

ေက်ာမွီထိုင္လုက္သည္။

ေခါင္းငံု႔လိုက္သည္။

ညိဳ ညိဳ သည္

ေမးကိုေထာက္၍

က်စ္က်စ္ပါေAာင္

ထားခဲ့ေသာ

ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

ထိုAခ်ိန္တြင္ တိုင္ကပ္နာရီစက္သံကိုပင္ ခပ္သဲ့သဲ့ၾ ကားေနရသည္။
“ဒီAရင္က

ေျပာခဲ့မိရင္လည္း

Aေကာင္းသား၊ Aင္းေလ၊

ဒီAခ်ိန္မွာ ဒီလိုျ ဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲ

Aေၾကာင္းကိုက ရွိေနမွေတာ့ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲဗ်ာ”
ကိုၾ ကည္လြင့္ေလသံသည္ တိုးတိုး။
“တကယ္လို႔

ေစာေစာကသာ

Aေၾကာင္းပါခဲ့ၾ ကရင္

ခုAခ်ိန္ဆို

သားေတြသမီးေတြန႔၊ဲ

Aဲသလိုဆိုရင္ ခုျ ပႆနာလည္း ႀကံဳ ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး”
ညိဳ ညိဳ သည္ မခ်ိတင္ကဲေျပာသည္။
“ကာလယႏၲရားကို ပိုင္ခ်င္စမ္းလွတယ္၊ ေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္လို႔ရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ၊ ဟင္း...
ေမာလိုက္တာဗ်ာ”
တတ္Aားသေရြ႕ ၿပံဳ းထားေသာ သူ႔မ်က္ႏွာသည္ Iေႁႏၵမပ်က္႐ံု တစ္မည္သာသာ။ ညိဳ ညိဳ သည္
သူ႔ကိုေငးၾကည္ေနသည္။ ကိုၾ ကည္လြင္က ေခါင္းညိတ္သည္။ တည္ၿ ငိမ္ေAာင္ ႀကိဳ းစားထားေသာ Aသံႏွင့္
ဆက္ေျပာသည္။
“တစ္ကယ္ေတာ့

Aမြန္ဟာ

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဓာတ္ကို

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့တဲ့

မိန္းကေလး

တစ္ေယာက္ပါ။ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရတဲ့ Aခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္ စိတ္ဓာတ္က်ေနတယ္ဆုိတာ
ညိဳ ညိဳ တို႔ ကိုၾ ကည္လြင္တို႔ Aသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ Aမြန္႔ကို ကၽြန္ေတာ့္Aသက္ထက္ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ
ယံုပါဗ်ာ။ စိတ္ႏွလံုးသိပ္ျ ဖဴစင္တဲ့ မိန္းကေလးကို စိတ္ထဲက က်ိတ္ၿ ပီး ခ်စ္မိတာေတာင္ Aျပစ္ႀ ကီးတစ္ခု
က်ဴးလြန္မိထားသလို

ျဖစ္ရတာပါ။

မြန္ျ မတ္တဲ့သူ႔ေစတနာကို

မျဖဴစင္မ႐ိုးမသား

တစ္ဖက္သတ္

ေတြးမိတာမ်ားလား လို႔လည္း ကိုယ့္ကိုကုိယ္ေမးမိပါတယ္”
Aသံက တိမ္ဝင္သြားသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္လာသည္။
“ထားေတာ့၊

ဒါေတြက

ေရွးေရွးကAေၾကာင္းေတြ၊

သူ႔Aေဖကို

သိပ္ခ်စ္တဲ့Aမြန္က

ဒီမွာ

ေနႏိုင္ခဲ့ပါ့မလား။ သူေျပာခဲ့ၿ ပီးၿပီပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း သိၿ ပီးသား။
ကၽြန္ေတာ္ဖြင့္ေျပာလိုက္ရင္
Aတူတူပဲ

ျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့။

ခု

Aမြန္႔Aသည္းကို
ကၽြန္ေတာ္

Aမြန္ကိုယ္တိုင္ ထက္ျ ခမ္းခြဲပါလို႔
ေျပာတဲ့စကားေတြ

ေျပာတာနဲ႔

သူျ ပန္မ်ားၾကားရရင္ေတာင္

Aသည္းခိုက္ရပါလိမ့္မယ္၊ ဒါပါဗ်ာ၊ ဒါပါ၊ ရွင္းေလာက္ပါၿ ပီ”
*****
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၁၂
ဖန္ခြက္ထဲရွိ

လိေမၼာ္ရည္ကို

ကုန္ေAာင္ေသာက္လိုက္ၿ ပီး

ပုလင္းထဲက

လက္က်န္ကို

ငွဲ႕ထည့္လိုက္သည္။
Aမြန္႔ဖခင္သည္

ေခါင္းရင္းဘက္ရွိ

ပလပ္စတစ္

ပက္လက္ကုလားထိုင္တြင္

ထိုင္ေနသည္။

ေျခဖ်ားမွ ကုိယ္ေAာက္ပိုင္း တစ္ခုလံုးကို ေစာင္ျ ဖင့္ေထြးထားသည္။ Aေပၚပိုင္းတြင္ ဆြယ္တာAက်ႌ
ဝတ္ထားသည္။ ေတေဇာဘမ္းနံ႕သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဝ့လာတတ္သည္။
“Uီးေလး သက္ေတာ့ နည္းနည္းသက္သာတယ္မဟုတ္လား”
မ်က္မွန္ကို လက္မျဖင့္ ပင့္တင္ကာ ခပ္ၿ ပံဳ းၿပံဳ းေျဖ၏။
“ဒီလိုပါပဲ ကိုေထြးရာ၊ ထူးေတာ့ မထူးလွပါဘူး၊ ခုေကာင္းလိုက္ ခုမေကာင္းလိုက္ဆိုပါေတာ့၊
ေရာဂါက မည္မည္ရရမဟုတ္ပါဘူး၊ စားမေကာင္းတာ၊ Aိပ္မရတာ၊ ကိုက္တာခဲတာ တစ္ခုခုေပါ့ကာြ ၊
လူႀ ကီးနာဆိုတာ ဒါပဲထင္ပါရဲ႕”
Aမြန္က ဖခင္ျ ဖစ္သူကို လွမ္းၾကည့္သည္။
ထိုAခိုက္ Aမြန္႔မိခင္သည္ ဖေယာင္းတိုင္ ေလးငါးတိုင္ကိုယူလာၿပီး စားပြဲေပၚသို႔ ခ်လိုက္သည္။
ၿပီးေတာ့ ကိုေထြးကို“လိေမၼာ္ရည္ေသာက္လိုက္ပါUီး”

ဟုေျပာသည္။

Aမြန္က

ဖန္ခြက္ကိုယူၿ ပီး

ကိုေထြးကို

လွမ္းေပးသည္။ ဖန္ခြက္ကုိ လွမ္းယူရသည္။ Aမြန္႔ဖခင္က“Eည့္သည္ကို

ေဆးလိပ္တည္Uီးေလ”

ဟုေျပာသည္။

Aမြန္႔မိခင္က

“ဟုတ္ပါရဲ႕၊

ေမ့လ”ို႔

ဟုေျပာကား ထမည္Aျပဳတြင္ ကိုေထြးက တားသည္။
“ဟာ ေနပါေစAေဒၚ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးလိပ္ျ ဖတ္လိုက္ၿ ပီ”
Aမြန္႔မိခင္ကျပန္၍ ထိုင္သည္။
“ဟုတ္လား၊ ျဖတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Aေကာင္းဆံုးေပါ့ကြာ၊ ႏို႔မဟုတ္ရင္ Aလုပ္ပိုတစ္ခုပဲကြ”
ဟု Aမြန္႔မိခင္က လွမ္းေျပာသည္။ Aမြန္က မသိမသာ ၿပံဳ းကာ သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။ သူေဆးလိပ္ျ ဖတ္ခိုင္း၍
ျဖတ္ခဲ့ပံုကို သတိရဟန္တူသည္။
ထိုAၿပံဳ းAၾကည့္ကို

သူတစ္ေယာက္တည္းသိသည္။

သို႔ေသာ္

မလံုမလဲ

ျဖစ္မိတာေၾကာင့္

လိေမၼာ္ရည္ကုိ Aကုန္ေသာက္လိုက္သည္။ ဖန္ခြက္ကုိ ဗန္းထဲသို႔ ျပန္ထည့္ၿ ပီး ႏႈတ္တည့္ရာစကားေတြ
ေျပာရသည္။
Aမြန္႔မိခင္က သူတို႔ ၾသစေၾတးလ်ေရာက္လွ် င္ မွာစရာရွိတာမွာပါ၊ ကူညီပါမည္စသည့္စကားေတြ
ေျပာေသာAခါ “ဟုတ္ကဲ့” မွတစ္ပါး Aျခားစကားမဆိုျ ဖစ္။
Aမြန္ကား

ထုိAေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်U္း၍ကား

တစ္ခြန္းမွ်

ဝင္မေျပာ။

မ်က္ႏွာခပ္လႊဲလႊဲထားၿပီး

နားေထာင္ေနသည္။ ေျပာစရာေတြ ကုန္လာေတာ့မွ Aမြန္႔မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ကို ျပန္ရန္ႏႈတ္ဆက္သည္။
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Aမြန္က ၿပိဳ င္တူထ၍ လိုက္လာ၏။ ခ်ိတ္ထားေသာေသာ့ကို ျဖဳတ္ၿ ပီး သံတံခါးကို ဖြင့္ေပးသည္။
ကိုေထြးဆင္းမည့္ေျချပင္ၿ ပီး ျပန္လည္ ႐ုပ္လိုက္သည္။ Aမြန္က ၿပံဳ းသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿပိဳ င္တူလွမ္း၍
ဆင္းသည္။
Aျပင္တြင္ မီးသီးေရာင္စံု လင္းေနသည္။ Aိမ္တိုင္းလိုလို မီးထြန္းထားသည္။ ထို႔Aျပင္ သစ္ပင္မ်ား၊
ေရတိုင္ကီမ်ား၊

ေတာင္ပို႕၊

ေျမႀကီးေပၚ

ဖေယာင္းတိုင္

Aလင္းသားႏွင့္ရွိသည္။

ေလွကားခံုႏွင့္

သံုးေလးလွမ္းAကြာ ေျမႀကီးေပၚ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္က လဲၿ ပီး မီးၿငိမ္းေန၏။
Aမြန္က ေကာက္ယူလိုက္ၿ ပီး ေလွကားခံုေပၚရွိ ဖေယာင္းတိုင္မွ မီးကူးကာ ေျမေပၚတြင္စိုက္သည္။
က်ဳံ႕က်ဳံ႕ထိုင္ကာ ဖေယာင္းတိုင္စိုက္ရင္း သူ႔ကိုေမာ့ၾ ကည့္သည္။
သူၿ ပံဳ းျပသည္။
“ဘာလို႔ ေျမႀကီးမွာထြန္းတာလဲ Aမြန္”
မတ္တပ္ရပ္ၿ ပီးေျဖသည္။
“Aံမယ္၊ သိရက္သားနဲ႕”
“မသိလို႔ Aေကာင္းေမးတာပါ”
“ေၾသာ္... ေျမႀကီးကိုေစာင့္တဲ့နတ္Aတြက္ မီးပူေဇာ္တာေပါ့”
စံပယ္႐ံုကိုလြန္လာေတာ့ ထပ္ေမးျပန္သည္။
“ဘာျဖစ္လို႔လဲဟင္”
“မီးပူေဇာ္ေတာ့ ေျမနတ္က မဖမ္းစားဘူးေပါ့ကိုရဲ႕”
ၿခံဝAေရာက္တြင္ ရပ္လိုက္သည္။
“ရင္ထဲကို ဖေယာင္းတိုင္ထည့္ၿ ပီး မီးထြန္းလို႔ရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲေနာ္“
Aမြန္ နားမလည္။
“ကတ္သီးကတ္သတ္ ကိုရယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔တံုး”
“ရင္ထဲကနတ္ မဖမ္းစားေAာင္ မီးပူေဇာ္တာမ်ဳိး လုပ္ရရင္ ေကာင္းမလား ေတြးမိလို႔ေပါ့”
Aမြန္သည္ ေတြခနဲျ ဖစ္သြားသည္။ ပင့္သက္တစ္ခ်က္႐ႈိက္ၿ ပီး ေလ်ာ့ရဲရဲ ၿပံဳ းျပသည္။
မတိုင္ပင္ထားပါလ်က္ႏွင့္

Aေရွ႕ေကာင္းကင္သို႔

ၾကည့္မိသည္။

ၿခံေထာင့္ရွိ

ထီး႐ိုးဝါး႐ံု

ထိပ္ဖ်ားတြင္ ဝိုင္းဝုိင္းစက္စက္ ဖိုးလမင္း။
*****
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၁၃
“ညိဳ ရယ္၊ Aမြန္႔ကို နားလည္ပါတယ္ေနာ္”
“နားလည္ၿ ပီးသားပါ သူငယ္ခ်င္းရယ္”
Aမြန္႔ပုခံုးကိုဖက္လိုက္ရင္း

ညိဳ ညိဳ ကၿပံဳ း၍

ေျဖလိုက္သည္။

ညိဳ ညိဳ ႕Aၿပံဳ းတြင္

Aသနားက

ပိုေနသည္။ Aမြန္႔မ်က္ႏွာကို ငဲ့၍ ၾကည့္လိုက္သည္။ Aမြန္က ေမာ့ၾ ကည့္သည္။ ယဲ့ယ့A
ဲ ၿပံဳ းကပင္ မပီမသ၊
မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ခတ္ၿ ပီး သက္ျ ပင္းခ်လိုက္သည။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ေနေသာ ညိဳ ညိဳ က
ေမးသည္။
“မ်က္လံုးေတြ မွိန္ေနတယ္၊ Aမြန္ညက Aိပ္ေရးပ်က္ထားတယ္နဲ႔တူတယ္”
ေခါင္းကို Aသာညိတ္ျ ပသည္။ ညိဳ ညိဳ သည္ Aမြန္႔ပခံုးကို တင္းေနေAာင္ တစ္ခ်က္ဖက္လိုက္ၿ ပီး
လက္ကိုဖယ္လိုက္သည္။
“သိပ္မေတြးပါနဲ႔ Aမြန္ရယ္”
“မေတြးပါဘူးကြယ္၊ Aေတြးေတြက သူ႔ဟာသူ ေခါင္းထဲဝင္လာေတာ့ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ”
ညိဳ ညိဳ ႕ေခါင္းထဲတြင္ တစ္ေလာတုန္းက ကိုေထြးေျပာခဲ့ေသာစကားေတြကို ျပန္လည္သတိရသည္။
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် Aမြန္႔ကို ျပန္လည္ေျပာျပရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေသာစကားေတြဟု ယူဆသည္။
“ကိုၾ ကည္လြင္တို႔က ဘယ္Aခ်ိန္ေလာက္ ျပန္လာမွာလဲဟင္”
Aမြန္က စတင္ၿ ပီး Aေၾကာင္းAရာကို လႊဲလိုက္သည္။
“ေတာ္ၾ ကာဆို

ျပန္ေရာက္ေတာ့မွာပါ၊

သံုးနာရီေလာက္

ျပန္ေရာက္မယ္ေျပာသြားတာပဲ၊

ခုပဲ

ႏွစ္ခ်က္ထိုးၿပီးၿပီ”
တိုင္ကပ္နာရီကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ၿ ပီး ညိဳ ညိဳ က ေျဖသည္။
“ကိုေထြးသူငယ္ခ်င္း ႐ိုက္တဲ့ကား ကန္ေတာ့ပြဲေပးလို႔တဲ့။ ကိုၾ ကည္လြင္ကိုပါ လာေခၚသြားတာပဲ”
Aမြန္က ေခါင္းညိတ္သည္။
“ဘယ္သြားစရာရွိလို႔လဲ Aမြန္”
“ေဖ့ေဖ့Aသိကိစၥပါ၊ ဟုိမွာ သူတို႔Aမ်ဳိးေတြရွိလို႔ AကူAညီေပးမလို႔ ျဖစ္မွာေပါ့၊ ခု သြ ားမွာက
Aင္းစိန္က်မ္းစာသင္ ေက်ာင္းဝင္းထဲကိုပါ”
*****
စႏၵရားခ်စ္ေတြသီခ်င္းေတြ ခုတစ္ေလာျပန္လာေနတယ္ေနာ္ ကို”
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏ ဆင္ဝင္ေဘးသို႔ ေရာက္ေသာAခါ Aမြန္က စၿပီးေျပာသည္။
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“ခြဲခြဲျ ခားျခား ခံစားတတ္တဲ့Aရြယ္မွာ သူ႔သီခ်င္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပဲAမြန္၊ သူက ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔
ဆိုတာမွမဟုတ္တာ၊

စြဲလမ္းခဲ့ရတာ

မွတ္မွတ္ရရဆိုရင္

ခ်စ္ေရးခက္ခက္၊

ေနာက္

ခုနသီခ်င္းေရာ၊

ခ်စ္ရက္ကယ္ေႏွာင္းေရာ၊ ေမတၱာAသည္း ကေလးမ်ားရယ္ေရာ၊ Aကုန္ပါပဲ”
“Aဲဒီတုန္းက Aမြန္ဟာ ငါးတန္းေျခာက္တန္းလားရွိေသးတာ ကို႔လိုေတာ့ ဘယ္ခံစားတတ္Uီးမလဲ”
ကိုေထြးမ်က္ႏွာတစ္ခ်က္ပ်က္သြားသည္ကို Aမြန္သတိျ ပဳမိလိုက္သည္။ စကားမွားသြားသလားဟု
ေတြးမိလိုက္၏။ စU္းစားမရ။
ကိုေထြးကၿပံဳ းသည္။ ၿပံဳ းပံုက စိတ္ထင့္စရာ။
“ကၽြန္ေတာ္ရည္းစားပ်က္ခဲ့တဲ့Aေၾကာင္း

Aမြန္႔ကို

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးတာနဲ႔

ဒီစကားက

မပက္သက္ပါဘူးေနာ္”
Aမြန္႔မ်က္ႏွာ ညႇဳိးက်သြားသည္။ ေခါင္းကိုခါလိုက္သည္။
“Aမြန္သတိေတာင္ မရပါဘူးကိုရယ္၊ Aမြန္ Aဲသလို ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး”
ကန္ဆီသို႔ ေငး၍ ျဖည္းျဖည္းေျပာသည္။
“ႏွလံုးေသြးနဲ႔ ခ်စ္တဲ့Aခ်စ္ ဆိုတာကို နားမလည္တဲ့Aခ်ိန္က ရယ္စရာ ဇာတ္ထုပ္ကေလးတစ္ခုပါ။
ကိုလတ္ကိုေတာင္

တစ္ခါေျပာဖူးတယ္၊

ပြဲေဈးတန္းမွာ

A႐ုပ္လွလွေလးတစ္ခု

ပူဆာတာမရလို႔

ငိုတဲ့ကေလးရဲ႕Aျဖစ္မ်ဳိးပါ။ Aဲဒါပါ Aမြန္ရယ္”
Aမြန္႔မ်က္ႏွာတြင္ ပူပန္ရိပ္ေတြ ဖံုးေနလ်က္။
“Aမြန္႔စကား AသံုးAႏႈန္း မွားသြားတာပါ၊ Aမြန္ေတာင္းပန္ပါတယ္”
Aမြန္႔ကို သနားမိသည္။ ေတာင္းပန္စရာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စိတ္Aမွတ္Aသား မထားေၾကာင္း
Aမြန္႔ကို ျပန္ေျပာရသည္။
Aမြန္႔မ်က္ႏွာ ၾကည္ၾ ကည္သာသာ ျပန္ျ ဖစ္မလာေသာ္လည္း ေစာေစာကေလာက္ကားမဟုတ္၊
လမ္းAလယ္သို႔ ေရာက္လာေတာ့ သူေျပာသည္။
“ႏွလံုးေသြးနဲ႔ရင္းၿပီး
မၾကာေသးပါဘူးဗ်ာ။

ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့

က်န္ခဲ့တဲ့ Aတိတ္က

သေဘာကို
Aဲဒီ

ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာ

ဇာတ္ထုပ္ကေလးကို

ဘာမွ

Aဲဒီက်မွ

ေသေသခ်ာခ်ာ

ေဝဖန္ၾ ကည့္ရUီးမွာေပါ့။

A႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို

ခြဲျ ခမ္းၾကည့္မိတာ”
Aမြန္က ေမးကို တစ္ခ်က္ဆတ္ၿ ပီးေျပာသည္။
“ထားလိုက္ပါေတာ့ Aဲ ဒီAတိတ္ကို ”
“ဟင့္Aင္း၊ ထားလို႔ဘယ္ျ ဖစ္မလဲ၊ AဲဒီAတိတ္ကို
ပုိင္ဆိုင္ခ်င္တာမ်ဳိးမွန္း ေဝဖန္ၾ ကည့္မွ သိလာရတာ”
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စကားကို

ခဏျဖတ္လိုက္ျ ဖစ္သည္။

Aမြန္သည္

ေရကန္ပတ္လည္က

ျမက္ခင္းျပင္သို႔

လွမ္းၾကည့္ရင္း Aာ႐ံုစိုက္ေနသည္။
“ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာ ႏွလံုးေသြးနဲ႔ ခ်စ္တဲ့ Aခ်စ္Aတြက္ Aဓိကမွ မဟုတ္တာ”
လမ္းမႀကီးေပၚသို႔ ေရာက္ေသာAခါ ေလွ် ာက္လာၾကေသာေျခေတြ ရပ္သြားၾကသည္။ Aမြန္က
သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းျပင္လိုက္သည္။ တစ္ခြန္းျပန္ေျပာသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ Aမြန္ထင္တယ္၊ ႏွလံုးေသြးနဲ႔ ခ်စ္တဲ့Aခ်စ္Aတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာ
Aဓိက မဟုတ္ဘူး၊ Aဲဒီေမတၱာက ကြဲကြာရမွာကိုေတာ့ Aတိုင္းAဆမရွိ ေၾကာက္တယ္”
သူ ျပန္မေျပာႏိုင္။ Aမြန္က ထပ္မံ မေျပာေတာ့။
တိမ္Aလင္း၏

ေရာင္ျ ပန္ေၾကာင့္

ကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္

လႈပ္ေနသည္ကို

မကြဲမျပား

ျမင္ေနရေလသည္။
*****

၁၄
ေဆာင္းဝင္ပံုက မပီမသ။
ေလထဲတြင္ ေျမာက္ေလေAးကို တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္၌ ႐ွဴ႐ႈိက္မိသည္။ ထိုေလထဲတြင္ သရက္ပင္ကို
ႏြယ္တက္လ်က္ရွိေသာ လက္ထပ္ပန္းရနံ႔ေတြ ပါလာတတ္သည္။
ထိုရနံ႔သည္ ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ေဝဒနာကို Aမွတ္တမဲ့ စြဲကပ္လာေစသည္။ Aတည္တက် ခ်ထားစရာ
ေက်ာက္ဆူးမရိွေသာ စိတ္သည္ ေမ်ာေနသည္။
သတိတရားဆိုေသာ သတၱဝါကလည္း ေရွာေမြးကဲ့သို႔ Aဖမ္းရခက္ျ ပန္ေခ်၏။ ဒုကၡေတာတြင္
မ်က္စိလည္၍ တဝဲဝဲ ျဖစ္ခဲ့ရစU္က ဒဏ္ရာမ်ဳိးကို တႏံု႔ႏံု႔ ခံစားရသည္။
ျမင္ေန၊ ၾကားေန၊ သိေနသမွ် Aရာရာတိုင္းကိုမသိ၊ မသိ ဟု Aာ႐ံုပိတ္ကာ ျငင္းေနၿမဲ ျဖစ္သည္။
လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏုိင္ေသာ Aင္Aားသတၱိကို ေတာင္းဆိုမိသည္။
မေရေသာAခါ
Aသည္းႏွလံုးေတြကို

ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို
မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္

Aစိတ္စိတ္

ေၾကသြားေစခ်င္သည္။

Aႁမႊာႁမႊာ

ဆြဲဆုတ္ပစ္ခ်င္သည္။

ေငြ႔ေငြ႔ေလာင္ၿ မဳိက္ေနေသာမီးစတြင္

ဟုန္းခနဲ ထေတာက္ကာ ျပာက်သြားေစႏိုင္ရာ ေလာင္စာရည္ ေလာင္းခ်လိုက္ခ်င္သည္။
ေနစရာAရပ္ ရွားပါးလွေခ်သည္တကား။
ရင္ထဲမွာ

ေမာတယ္။

တလႈိက္လႈိက္လည္း

ျဖစ္လာတယ္။

Aမ်ဳိးAမည္

မခြဲျ ခားရဲတ့ဲ

ေရာဂါတစ္မ်ဳိးက ေနရာေရြ႕ၿပီး စြဲကပ္ေနတယ္ ထင္တယ္။
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သိကၽြမ္းရာက စ ခင္မိတယ္၊ မင္မိတယ္၊ ၾကည္ျ ဖဴမိတယ္၊ သဒၶါ မိမယ္ဆိုရင္လည္း သမုဒယ
Aစပ်ဳိးၿပီထင္ပါရဲ႕။
ၿပီးေတာ့
ခ်စ္မိၿ ပီေပါ့။

ေစတနာထားတယ္၊

ျမတ္ႏိုးမႈက

Aသားစိုင္Aသားခဲထဲမွာ

Aၾကင္နာထားတယ္၊

ဆင့္လာတဲ့Aခါ
ရွာလို႔

က႐ုဏာထားတယ္

Aိပ္ေမာက်ေနတဲ့

ဘယ္လိုမွ

ႏွလံုးသားကို

မေတြ႔ႏိုင္တဲ့Aခ်စ္မ်ဳိးက

ဆိုတဲ့Aခါက်ရင္
ႏႈိးလိုက္မိၿ ပီးသား။

ပိုလို႔ေလးနက္တယ္၊

ကြယ္လည္းမကြယ္ေပ်ာက္ဘူး။
သူရြတ္ျ ပတဲ့ကဗ်ာထဲကလိုေပါ့။
ဘဝမ်ားစြာေသခဲ့တာေတာင္မွ

ေျမမွာမလႊဲသာလို႔

ျမႇဳ ပ္ႏွံရတာ။

စြန္႔ပစ္တာ မဟုတ္ဘူးကြယ္။

ေျမမွာပစ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးကြယ္။
Aဲဒီသမုဒယက

ဘဝမွာ

မ်ဳိးေစ့သဖြယ္ပါခဲ့တာ

ထင္ပဟု

ေတြးမိသည္။

ဒ႑ာရီထဲက

ဇာမဏီငွက္လိုျ ဖစ္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာ ဟုလည္း စိတ္ကူးမိသည္။
ကာလဆိုတာကို မထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္လို႔ Aိုမင္းလာတဲ့Aခါ မီးပံုထဲ ဆင္းလိုက္တယ္ေလ။ မီးပံုထဲက
ျပန္ထြက္လာတဲ့Aခါ

ႏုပ်ဳိၿ မဲ ပဲတဲ့။

သည္နည္းနဲ႔ ကာလဆိုတဲ့Aရာကို

မမႈႏိုင္တဲ့ကိုယ္ျ ဖစ္ရရင္ေတာ့

ဟုတ္မွာေပါ့။ Aစကိုျ ပန္သြားလို႔ ရမွာေပါ့ဟု မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိသမွ် ကို Aေတြးဖြဲ႔သည္။
ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ေပပဲဟု Aားတင္းထားလ်က္က ေခ်ာက္ခ်ားလာသကိုး။
ဘဝကို Aကာၿပဲ့ၿ ပဲ့ Aႏွစ္မဲ့ဟု ယူဆခ်င္လာသည္။
စားခ်င္သည့္Aခါ လြယ္လင့္တကူ စား၍ရေAာင္၊ မပ်က္စီးေAာင္ Aသားကို က်ပ္တင္ကာ
ထားသလိုလားဟု ႏႈိင္းၾကည့္မိသည္။
ႏွလံုးAေငြ႔မေသေAာင္
ထားရသည္။

ေနကာမိုးကြယ္

ထမင္းစားထားရသည္။
ထားရသည္။

Aခ်ိန္တန္လွ် င္

ေရေသာက္ထားသည္။

ေဆးေသာက္

ထမင္းစားလို႔ရေAာင္၊ ထိုမတိုင္မီတြင္

သူတစ္ပါးနားလည္ေAာင္ ေျပာျပျခင္းငွာ မစြမ္းေသာ Aခ်စ္မ်ဳိးျဖင့္ ခ်စ္မိသူကို လက္လႊတ္လိုက္ရUီးမည္။
စင္စစ္ ေရာင္နီမသမ္းခင္ကပင္ မိုးခ်ဳပ္သြားေခ်ၿ ပီတကား။
*****

၁၅
ေပ်ာ္ပြဲစားမဟုတ္မွန္း Aားလံုးသိေနၾကမည္ ထင္သည္။ က်န္ခဲ့တဲ့တနဂၤေႏြက ညိဳ ညိဳ တို႔Aိမ္တြင္။
သည္ေန႔ ကိုေထြးတို႔ Aိမ္တြင္။
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ကိုလတ္တို႔က Aမြန္႔ကို ထမင္းစားလာပါဟု ဖိတ္ျ ခင္းမဟုတ္။ ထမင္းခ်က္စားၾကရေAာင္ဟု
ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ေက်ာ္လြန္လွ် င္ Aမြန္တို႔ တစ္ျ ပည္တစ္ရြာသို႔ ေရာက္ေတာ့မည္ျ ဖစ္၍ ႏႈတ္ဆက္
ထမင္းစားပြဲတစ္ခုကို က်င္းပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္
လည္းေကာင္း

ႏႈတ္ဆက္စကားကိုေသာ္
မဟမိေAာင္

သတိထား၍

လည္းေကာင္း၊
ေနမိၾ ကသည္။

ႏႈတ္ဆက္ရာက်မည့္စကားမ်ဳိးကိုေသာ္
ထို႔ေၾကာင့္ထင္၏။

ယခင့္ယခင္တုန္းက

စားၾကဆံုၾ ကပံုႏွင့္ကား စိုးစU္းမွ် မတူ ေျခာက္တိ ေျခာက္ကပ္။
ထမင္းပြဲသိမ္းၿပီး၍ Eည့္ခန္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိေသာAခါ ေAးတိေAးစက္။
သဏၭာန္လုပ္၍

သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကေသာ

AမူAရာမ်ဳိးေတြႏွင့္

တိုင္တြင္ခ်ိတ္ထားေသာ

႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေတြAလား။
ကိုယ့္Aေတြးႏွင့္ကိုယ္

ျဖစ္သြားတတ္သျဖင့္

မၾကာခဏ

တိတ္ဆိတ္သြားသည္။

စိတ္ေတြ

ေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္ကိုလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာ၍ သိေနၾကျပန္သည္။
“ခုမွ ငါးနာရီခြဲရွိေသးတာ၊ ေတာ္ေတာ္ေမွာင္ေနၿပီေနာ္”
ေAးေAးက စကားမရွိ စကားရွာသည္။
“ေဆာင္းတြင္းက ဒီလိုပဲ ေန႔တာတိုတာေပါ့ေAးရဲ႕”
ကိုၾ ကည္လြင္က ေကာက္ကာငင္ကာ ဝင္ေျပာသည္။
“ထမင္းဆိပ္တက္လို႔လားေတာ့ မသိဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ေAးလာတယ္ဗ်”
Aမြန္သည္

စကားလံုးAနက္ကို

ဖမ္းမဟန္

မတူ။

ၿပံဳ း၍ကား

ေနသည္။

ကိုေထြးသည္

ေခါင္းတစ္ခ်က္ညိတ္ကာ “Aင္း ဟုတ္တယ္” ဟုေျပာသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထုိင္ေနသူ Aမြန္႔ထံသို႔
မ်က္လံုးလွန္ၾ ကည့္ၿ ပီး...
“Aေႏြးထည္ဝတ္ေတာ့ေလ၊ Aမြန္ေAးမွာေပါ့”
“သိပ္ေတာ့မေAးပါဘူး” ဟု Aမြန္ျ ပန္ေျပာသည္။
လက္ကမူ ကုလားထိုင္လက္တန္းတြင္တင္ထားေသာ ဆြယ္တာAက်ႌကို ယူသည္။ ဝတ္ၿ ပီးေတာ့
ကိုေထြးကို

ၿပံဳ းျပသည္။

ပထမUီးဆံုးေဆာင္းတြင္းက

ထိုAၿပံဳ းကို

ကိုေထြးသေဘာေပါက္သည္။

ဆြယ္တာAက်ႌကိုမွ

သည္ေန႔

မွတ္မွတ္ရရ

ထို႔Aျပင္

သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာ

ေရြးခ်ယ္၍

ယူလာသည္။

Aျပာႏုႏု။
ေတြ႔ျ မင္ထူးခါစ Aမြန္လိုပါပဲလားဟု ေတြးမိသည္။
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ေရွ႕ႏွစ္ခါ

သည္လိုေဆာင္းတြင္

Aေႏြးထည္ဆြယ္တာAျပာႏုႏု

သည္Aက်ႌႏွင့္Aမြန္ကို

သည္ေနရာတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါလားဟု တစ္ၿ ပိဳ င္နက္ ေတြးမိသည္။
ေဆာင္းတို႔၏ သေဘာကား ေန႔တာတိုလိမ့္မည္ Aမွန္တည့္။
*****

၁၆
ေလၿငိမ္သျဖင့္
ရွိေသးသည္။

စိမ့္၍

Aင္းလ်ားကန္၏
ေAးေနသည္။

ေရမ်က္ႏွာျပင္တို႔တြင္
ႏွာသီးဖ်ား၊

လႈိင္းၾကက္ခြပ္တို႔

နားရြက္ဖ်ားႏွင့္

Aိပ္ေမာက်လ်က္

လက္ေတြက

AေAးဒဏ္ကို

ခံစားေနရသည္။
ရင္ထဲမွာေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္။
Aျပင္ဘက္မွာေဆာင္းမွ

တကယ့္ေဆာင္း၊

ရင္ထဲမွာျဖင့္

ေႏြေခါင္ေခါင္။

ေႏြAစစ္။

မနက္ျ ဖန္သည္လိုAခ်ိန္တြင္ ေဝးၾက။ ရပ္ေဝးေျမျခားသို႔ ထြက္ခြာသြားေတာ့မည့္သူ။ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး
AၿပီးAပိုင္ ကြဲကြာသြား႕န္ လမ္းခြဲထြက္ရေတာ့မည့္သူ။
သူAခု

ရပ္ေနရာေျခရာတြင္ဆိုလွ် င္

မနက္ျ ဖန္

သည္Aခ်ိန္၌

ႏွင္းစက္ဖ်က္၍ ပ်က္ၿ ပီးသား

ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ မွတ္သားေဖြရွာရ မလြယ္ျ ဖစ္ေတာ့မည္။
“ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတယ္ေနာ္ကို”
ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
“စိတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းမႈ Aခိုက္Aတန္႔ေတာ့ ရစရာပဲ။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား Aမြန္”
သူ႔ဆီသို႔

Aမြန္႔မ်က္လံုးေရာက္မလာမီAတြင္း

Aမြန္႔ကို

ၾကည့္ေနမိသည္။

ပါးေပၚက

သနပ္ခါးေတြကို ျမင္ေနရသည္။
ႏွာတံစင္းစင္းကို ၾကည့္မိသည္။
နီေတြးေတြးႏႈတ္ခမ္းကို ၾကည့္မိသည္။
ပါးခ်ိတ္ေပၚက Aေၾကာစိမ္းေလးေတြကို ျမင္ေနရသည္။
နဖူးေပၚသုိ႔ က်ေနေသာ ဆံစေလးေတြ၊ နားသယ္စေလးေတြကို ၾကည့္လိုက္မိသည္။
တစ္ပတ္လွ် ဳိဆံပင္ကို
ျဖတ္ေက်ာ္တင္ထားသည္။

ၾကည့္မိသည္။

သည္လို

ဆံပင္ကို

သတိရေAာင္

လက္ယာပခံုးေပၚမွ

ၾကည့္ရင္းႏွင့္

ေတြ႔ျ မင္ဖူးခါစ

ရင္ညႊန္႔ေပၚတြင္
ပထမေဆာင္းကို

သတိရေနသည္။ သည္လို သတိရေAာင္ Aျပာႏုေရာင္ ဆြယ္တာAက်ႌက လႈံ႕ေဆာ္ေနသည္ထင္၏။
“Aမြန္နဲ႔ ကိုသိတာ ငါးႏွစ္ရွိၿ ပီေနာ္၊ ကိုမွတ္မိလား”
Aမွတ္တမဲ့ေမးေသာ Aမြန္႔ကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ေခါင္းညိတ္ျ ပကာ ေျဖလိုက္သည္။
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“မွတ္မိတာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲေတာ့ မေန႔ကလားလို႔ ထင္မိတယ္”
မပြင့္တပြင့္ၿ ပံဳ းေလ၏။ စိတ္Aေနက်U္းလာေသာAခါ ၿပံဳ းတတ္ေသာ Aၿပံဳ းမ်ဳိးဟု မွတ္မိေနသည္။
ထိုသို႔ၿ ပံဳ းလွ် င္ သက္ျ ပင္းခ်ေလ့ ရွိသည္ကိုလည္း သိေနသည္။ သိေနသည့္Aတုိင္းပင္။
“Aခ်ိန္ကာလဆိုတာ

ဒီလိုပဲ

တိုေတာင္းတယ္ထင္တယ္၊

ဘဝဆိုတာလည္းပဲ

Aဲသလိုလို႔ပဲ

Aမြန္ထင္တယ္”
ေလးေလးနက္နက္စU္းစားထားပံုရသည္။
“ဟုတ္တယ္Aမြန္၊

AဲဒီAခိုက္Aတန္႔ကေလး

ပတ္လည္ဝိုင္းေနတာပဲေနာ္။
ဘာAဓိပၸါ ယ္နဲ႔

လဲလို႔

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့

တစ္ခါတစ္ခါေတာ့
ေမးမိတယ္။

Aတြင္းမွာပဲ

Aသက္ရွင္မႈကို

ယံုၾ ကည္ခ်က္ေတြ

Aသက္တစ္ရာမကေနခ်င္တယ္။

ရယ္ရတာေတြ၊
သံသယလည္း

ဘာေတြနဲ႔

ငိုရတာေတြ
ျဖစ္လာတယ္။

ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႔

တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့

တစ္စကၠန္႔ေတာင္မွ

မေနခ်င္ဘူး၊ Aမြန္သိပါတယ္”
မ်က္လံုးခ်င္း တည့္တည့္ဆိုင္ေနသည္။
စိုက္၍ၾကည့္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္လႊာခ်ထားလိုက္သည္။
“ကို စိတ္ဓာတ္က်ေနသလားဟင္”
ကိုေထြး ေခါင္းခါသည္။
“Aမြန္ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြကို ေမ့ပစ္ရာက်မွာေပါ့။ မဟုတ္ဘူးလား”
တိုးတိုးရယ္လိုက္သည္။ Aမြန္ၾ ကည္ႏူးေနပံုရသည္။
“Aသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္တစ္ဝက္ရထားၿပီးသား ကိုရာ”
ေခါင္းကို ညင္သာစြာ ညိတ္ျ ပသည္။ Aမြန္က ႏႈတ္ခမ္းကို လွ် ာဖ်ားျဖင့္ သိမ္းၿပီး ဆက္ေျပာသည္။
“ကိုရယ္၊ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ ေရရာတယ္ပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္၊ မေရရာဘူးပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္၊ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ပဲေပါ့၊
လံုးဝေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ မရွိတဲ့လူ၊ နည္းနည္းေလးမွ မရွိတဲ့လူနဲ႔စာရင္ေတာ့ Aပံုႀ ကီးသာေသးတာေပါ့၊ ကို
သိၿ ပီးသားပါ”
“ဒီစကားကို

ထပ္တလဲလဲၾ ကားရတဲ့Aတြက္

ကၽြန္ေတာ္ဝမ္းသာပါတယ္

Aမြန္။

Aၿမဲၾ ကားခ်င္ပါတယ္”
Aမြန္႔ႏႈတ္ခမ္းသည္ ဆတ္ခနဲ တြန္႔က်သြားသည္။ မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္သည္။
“Aၿမဲ၊ ဟုတ္လား... ကို”
ေမးခြန္းႏွင့္Aတူ လွည့္ၾ ကည့္လိုက္သူ Aမြန္႔ကို ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
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Aမြန္က ေတြၿ ပီး ၾကည့္ေနသည္။ ေနာက္ေတာ့ ေခါင္းခါျပသည္။
“မနက္ျ ဖန္ဆိုရင္ Aမြန္တို႔ ခြဲၾ ကၿပီပဲ”
စကားတစ္ဝက္တြင္

Aသံက

တိမ္ဝင္သြားသည္။

နင့္ခနဲ

ျဖစ္သြားေသာရင္ကုိ

ကိုေထြး

ဇြတ္တင္းပစ္ရသည္။
“မခြဲပါဘူး၊ Aမြန္႔ကို ေျပာဖူးသားပဲ၊ ဖိုးလမင္းႀကီးပါလို႔၊ မွတ္မိတယ္မို႔လား”
Aားတက္သေရာAၿပံဳ းကို ျမင္လိုက္ရသည္။
“Aမြန္မွတ္မိပါတယ္ ကို၊ ဒါေပမယ့္ Aမြန္ စိတ္မေျဖာင့္ဘူးသိလား၊ ဒီေတာ့ Aမြန္စU္းစားတယ္။
ကို႔ဆီမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ Aမြန္႔ကိုယ္စား ထားခဲ့ဖို႔”
“ဘာေျပာတာလဲAမြန္၊ ဘယ္သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာထားခဲ့မွာလဲ”
“မနက္ျ ဖန္သြားမယ့္သူက

Aမြန္Aတုပါ၊

ကို႔ဆီမွာ

Aမြန္Aစစ္ကို

ထားခဲ့မွာ၊

သိပ္ခ်စ္တ့ဲ

ေမာင္ႏွမေတြ ဆိုေတာ့ မ်က္ကြယ္ျ ပဳႏိုင္႐ိုး မရွိပါဘူး”
စကားေတြကို AဖံုးAဖိႏွင့္ ေျပာတတ္ပါကလားဟု သတိျ ပဳလိုက္သည္။ ဆတူခံစားရမည္ကလည္း
သိမိၾ ကသည္။
ေနရွိန္တက္လာ၍ ႏွင္းကြဲစ ျပဳလသည္။ ႏွင္းကြဲလာေတာ့ ပီပီသသ ျမင္စမွတ္ျပဳလာရသည္။
*****
ဒီေန႔ တစ္မ်ဳိးႀကီးပဲကြယ္၊ ေပါ့ရွပ္ရွပ္နဲ႔။ ေလျပင္းျပင္း တိုက္လိုက္ရင္ေတာင္ လြင့္သြားမလား
ထင္ရတယ္”
တန္းလ်ားေနာက္မွီတြင္

တံေတာင္ဆစ္တင္ထားရင္း

တိုးတိုးဆိုသည္။

ျပန္မေျပာႏိုင္ေAာင္

ပင္ပန္းမိသည္။ ေခါင္းကိုသာ ခါျပလိုက္သည္။ ခဏၾကာမွ ျပန္ေျဖႏိုင္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္လည္း
ကၽြန္ေတာ့္Aေမရဲ႕ႏို႔ကိုစို႔တဲ့

Aမြန္႔လိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထိခိုက္ေနတာ Aမြန္နားလည္မွာပါ၊ Aမြန္႔ကို
ႏွမAရင္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကေတာ့

ဒီAတိုင္းပါ။ ယံုပါ”
“ယံုပါတယ္

ကိုရယ္၊

Aစ္ကိုAရင္းလို

Aမြန္ႏွလံုးသြင္းခဲ့တာပါ၊

ဒါေၾကာင့္လည္း

ကိုလို႔

Aမြန္ေခၚတာပါ၊ ဒါကို ကိုကလည္း ယံုပါ”
တစ္ႏွစ္က

ေဆာင္းတြင္

ၾကားသိခဲ့ရေသာ

ထာဝရခြဲခြာျခင္းသည္

မနက္ျ ဖန္

နံနက္တြင္

Aစျပဳေတာ့မည္ဟု သိရွိခံစားလာရသည္။
ေလွ် ာက္လႊာတင္သည္။

ႏိုင္ငံသားAခြင့္Aေရးမ်ား

႐ုပ္သိမ္းျခင္းခံရသည္။

ပစၥည္းပစၥယမ်ား

ေရာင္းခ်လိုက္သည္။ ထြက္ခြာခြင့္လက္မွတ္ရသည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ စသည့္သတင္းေတြကို
ညိဳ ညိဳ တို႔ထံမွ တစ္ဆင့္ၾ ကားသိခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည့္ သည္AေျခAေနAတြက္
သတၱိေမြးၾကည့္ခဲ့ရသည္။
ခုေတာ့ ထိုသတၱိက မျဖစ္စေလာက္။ AထုAထည္က ပိုးမွ် င္သာသာ။
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“သိပ္ၿ ပီး သံေယာဇU္ရွိတဲ့ ကို႔Aတြက္ Aမြန္ ေနာက္ဆံတင္းတာေတာ့ Aမွန္ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္
ခိုင္မာေစခ်င္တယ္။

ကို

လုပ္ေနတဲ့Aား

မပ်က္ေစခ်င္ဘူးေလ၊

တစ္ေန႔မွာ

ကိုေမွ် ာ္လင့္ထားသမွ်

ေAာင္ျ မင္လာမွာပဲလို႔ Aမြန္တထစ္ခ် ယံုၾ ကည္တယ္၊ ေျမႇာက္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုက သိပ္ႀ ကိဳ းစားတဲ့
လူေတာ္တစ္ေယာက္ပဲဟာ။ ၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ ရွိၿ ပီးသား။ Aားမငယ္ေစခ်င္ဘူး ကိုရာ... ေနာ္”
ဝမ္းနည္းစိတ္ႏွင့္ ေခါင္းညိတ္မိသည္။
သဲလမ္းကို စိုက္၍ၾကည့္ရင္း သူၿ ပံဳ းသည္။ ျပန္ေျပာခါနီးတြင္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုသည္။
စိတ္ပ်ံ႕၍

သြားေသာAခါ

မိမိကုိယ္ကိုလည္းေကာင္း၊

မ်က္စိေရွ႕က

စာၾကည့္တိုက္

ျဖတ္သန္းသြားလာၾကသူတစ္ေယာက္စ

နံရံကို

လည္းေကာင္း၊

ႏွစ္ေယာက္စကိုလည္းေကာင္း၊

သစ္ရြက္ခတ္သံေတြကိုလည္းေကာင္း Aာ႐ံုတြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။
သို႔ေသာ္ ဖြင့္ေျပာခ်င္ေသာစကားေတြထဲက တစ္ခြန္းကို ေျပာျဖစ္ေAာင္ ႀကိဳ းစားရသည္။
“Aမြန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ေလးတစ္ခုေတာ့ လုပ္ခ်င္တယ္”
Aံ့Aားတသင့္ လွည့္ၾ ကည့္သည္။ မ်က္ေတာင္ကို တဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ပစ္လိုက္ၿ ပီး ၿပံဳ းျပသည္။
“ဘာကိုလဲကို၊ ကို ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ ေျပာေလ”
ထိုစကားကို Aားကိုး၍ တစ္လံုးခ်င္းေျပာလိုက္သည္။
“ဒီလိုပါ၊ Aမြန္ျ ဖစ္ျ ဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ျ ဖစ္ျ ဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါကလည္း စကားAျဖစ္သာ ေျပာရတာပါ။
ေမာင္ကို ႏွမကငဲ့၊ ႏွမကို ေမာင္ကငွဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျ ဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ Aမွတ္Aသားေလး တစ္ခုေတာ့ရွိရင္
ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ပါ”
ေျပာပံုကို သေဘာက်၍ Aမြန္က ထပ္ၿ ပီးၿပံဳ းကာ။
“Aင္းပါ၊ ေျပာပါလို႔ Aမြန္ဆုိသားနဲ႔” ဟု ေျပာသည္။
သူကေတြးေနသည္။ သက္ျ ပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။
“Aမြန္ျ ဖစ္ျ ဖစ္

ကၽြန္ေတာ္ျ ဖစ္ျ ဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊

တစ္ခ်ိန္မွာ

ဘယ္သူပဲ

Aိမ္ေထာင္ရက္သားက်က်

Aရင္ဆံုး Aိမ္ေထာင္က်တဲ့သူ ေပးထားခဲ့ဖူးတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြထဲက တစ္ခုခုကို ျပန္ေပးေၾကး၊
ဖိတ္စာပို႔စရာမလိုဘူးေလ၊ တစ္ခုခုျ ပန္ပို႔ေပးရင္ AဲဒီAဓိပၸါ ယ္နဲ႔ေပါ့။ ဘယ့္ႏွယ္လ”ဲ
စကားAဆံုးတြင္ Aမြန္ရယ္လိုက္သည္။ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ေနသျဖင့္ သူနားမလည္သလို
ျဖစ္သြားရသည္။ ရယ္သံႏွင့္Aတူေျပာသည္။
“Aမြန္႔Aဖို႔ေတာ့

ကို႔လက္ေဆာင္ထဲက

ဘာတစ္ခုမွ

ဒီတစ္သက္ျ ပန္မပို႔ဘူး

ကို၊

ေမာင္ႏွမAခ်စ္ထဲက ဘယ္သူ႔ကိုမွခြဲေဝ မေပးဘူး။ ကိုေရ Aမြန္႔ကိုယံု” သူကၿပဳံးလိုက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္
ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
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“ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း

Aမြန္႔စကားမ်ဳိးပဲ

ေျပာစရာရွိပါတယ္။

Aမြန္႔ကို

စိတ္ဆင္းရဲေစမယ့္

ေယာက္မကို ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္ရွာပါ့မလဲ”
“Aမြန္႔ကို စိတ္ခ်မ္းသာေစမယ္ ေယာက္မကိုေတြ႔ရင္ေကာ”
ေကာက္ကာငင္ကာေမးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ရယ္မိသည္။ စကားကိုျ ပင္လိုက္ရသည္။
“မွားလို႔၊ ဘယ္ေယာက္မကိုမွ ကၽြန္ေတာ္မရွာပါဘူး Aမြန္ရဲ႕”
ယုဒႆန္ေမွ် ာ္စင္တြင္ ေနကြယ္ခဲ့ေခ်ၿ ပီ။
*****
ဗာဒံရြက္ေတြ စိမ္း၍ ေဝ၍ ေကာင္းေနတုန္းျဖစ္ေလသည္။
ေနမ်က္ေစာင္းသည္
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးသည္

ျမားဆိပ္ပင္ႀ ကီးႏွင့္

ေတာင္ပိႏၷဲပင္Aၾကားမွ

ေAးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။

ထုိးက်လ်က္ရွိသည္။

သည္Aခ်ိန္

သည္Aခါမ်ဳိးတြင္

တကၠသိုလ္ပရဝဏ္သည္ ၿငိမ္သက္စၿမဲ ျဖစ္သည္တည့္။
ဘယ္Aပင္ေပၚက
ေတာAုပ္ကေလး၏Aလယ္က

လာမွန္းမသိႏိုင္ေသာ
စားေသာက္ဆိုင္သည္

ေဒါက္စရစ္ပန္းနံ႔ေတြ
ဤAခ်ိန္၌

ေဝ့လာတတ္သည္။

ပို၍လွသည္။

လြမ္းဆြတ္ဖြယ္

ရစ္ဆိုင္းလာသည္ ထင္ရ၏။
“ေႏြေပါက္လာရင္ ဂ်ပန္ဖိနပ္မစီးနဲ႔ေနာ္၊ ပူလို႔ မ်က္စိကိုထိခိုက္မွာ စိုးရတယ္၊ သားေရဖိန္ဆိုရင္
စိုၿ ပီးေတာ့ AေAးမိမယ္”
ေခါင္းညိတ္ျ ပသည္။ ေရေႏြးၾကမ္းငွဲ႔ေပးရင္းက ထပ္ေျပာသည္။
“ဆံပင္ကို

တစ္လတစ္ခါညႇပ္၊

လက္သည္းကို

တစ္ပတ္တစ္ခါညႇပ္၊

Aမြန္နဲ႔သိစကလို

ဆံပင္ဘုတ္သိုက္နဲ႔ မေနနဲ႔ေနာ္၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနပါကိုရယ္”
စိုးရိမ္စိတ္ကို ျမင္ေနရသည္။
သည္းပြတ္Aထာကို Aကြယ္Aကာမဲ့ ျမင္ေနရသည္။
“Aရက္လည္း

မေသာက္နဲ႔ေနာ္၊

ေဆးလိပ္လည္း

ျပန္ၿ ပီးမေသာက္ပါနဲ႔

ကိုရယ္၊

ၿပီးေတာ့

AစားAေသာက္လည္း မွန္ေစခ်င္တယ္၊ ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ ကိုးေခ်ာင္းကိုခ်င္း သြားတာလာတာလည္း
မလုပ္ေစခ်င္ဘူးကို၊ စိတ္မေလပါနဲ႔ ကိုရယ္”
ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းေပၚတြင္

တင္ထားေသာ

လက္ခံုကို

Aေၾကာင္းမဲ့

ေငးၾကည့္ရင္း

နားေထာင္ေနမိသည္။
သူတစ္ပါးမကဲ့ရဲ႕ဘူး၊

Aမြန္

Aထင္မမွားဘူးဆိုရင္

လက္ခံုေလးကို

AသာAယာဆြဲယူကာ

နမ္းလိုက္ခ်င္သည္။ Aၾကင္နာဆံုး Aနမ္းျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္၏။
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ၿပီးေတာ့

သူ႔ကိုယ္နံ႔ေလးေတြ

စြဲေနမည့္

လက္ထဲက

လက္ကိုင္ပဝါကို

ေတာင္းယူကာ

သိမ္းထားခ်င္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထားခ်င္သည္။ မိန္းမျမတ္ကို္ယ္စား ကိုယ္ပြားတစ္ခုခု
မွတ္ယူခ်င္သည္။ Aလြမ္းေျပ။
“စိတ္ငယ္စရာဆိုလည္း ဘာမွ မေတြးပါနဲ႔ကြယ္”
ျမင့္ျ မတ္ေသာAခ်စ္၏
တစ္ေယာက္က

သေဘာသည္

ဒါပါပဲဟု

နားလည္ျ ခင္းသာျဖစ္သည္ဟု

ေတြးသည္။

ယံုၾ ကည္သည္။

တစ္ေယာက္၏သဘာဝကို

နားလည္မႈက

ခ်စ္ျ ခင္းႏွင့္တကြ

Aရာခပ္သိမ္းကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းသည္ဟု သိလာရသည္။
“ေနာက္ၿ ပီးေတာ့ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ေတြ႔ကရာေတြ ေလွ် ာက္မလုပ္နဲ႔ေနာ္”
စကားသံ၏ ေနာက္ကြယ္မွ Aနက္ပြားမွန္သမွ် ကို မွန္းဆသိျ မင္လိုက္ပါ၏။ တစ္ေလာကလံုးတြင္
နားAလည္ဆံုး၊ Aၾကင္နာဆံုး၊ Aတြယ္Aတာထားဆံုး မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္သက္တစ္ခါ ဆံုခဲ့ရပါ၏။
ခ်မ္းေျမ့ခဲ့ရပါ၏။ Aားတက္ခဲ့ရပါ၏။ ၾကည္ႏူးခဲ့ရပါ၏။
သို႔ေသာ္ တစ္ခဏ။ ခြဲခြာၾကေတာ့မည္က တစ္ဘဝလံုး။
Aသက္ရွင္ေနသမွ်

ကာလပတ္လံုး

ခ်စ္သည္ဆိုေသာစကားကိုမွ်

ေျပာခြင့္မသာခဲ့ရေသာ

ဆံုးစည္းၾကပံုမ်ား။
“ကို ဒီကျပန္ရင္ Aိပ္ေပ်ာ္ေAာင္ Aိပ္”
“ေတြးစရာကင္းရင္ေတာ့ Aိပ္ေပ်ာ္မွာေပါ့”
“မနက္ ကိုလတ္တို႔၊ မမေAးတို႔ Aမြန္႔ဆီလာတဲ့Aခါ ကိုလုိက္မလာနဲ႔၊ Aမြန္႔စကားကို ကို
နားေထာင္မယ္ မဟုတ္လား၊ လိုက္မပို႔ရဘူး”
တုန္လႈပ္သြားရသည့္Aေလ်ာက္ နားလည္လိုက္သည္။ Aမြန္႔ကို ေမာ့ၾ ကည့္လိုက္သည္။ သူ႔ကို
မ်က္ေတာင္မခတ္

ၾကည့္ေနသည္။

မ်က္လံုးထဲက

Aသံတို႔

ၾကားေနရသည္။

ေကာင္းကင္တြင္

Aလင္းေရာင္ျ ပယ္သြားေပၿပီ။
*****

၁၇
ႏွလံုးသည္းပြတ္ကို Aစိုးမရ၊ စိတ္ကို Aစိုးမရ၊ ကိုယ္ကုိ Aစိုးမရ၊ ေဆာက္တည္စိတ္သည္ စိုးစU္းမွ်
မၿငိမ္သက္။
တစ္ညလံုး သည္Aတိုင္း။
ညေနက Aမြန္႔ကို သူ႔Aိမ္ဝAထိ ပို႔ၿ ပီး Aိမ္ျ ပန္သည္။ Aိမ္ေရာက္ေတာ့လည္း AနရAထုိ္င္ရ
စိမ္းဆတ္ဆတ္ ျဖစ္ေနသည္။
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ကိုလတ္ႏွင့္Aစ္မေတာ္

ေAးေAးတို႔က

Aလိုက္သိစြာ

တစ္စံုတစ္ရာေမးျမန္းျခင္း

မျပဳ။

ထမင္းတစ္ဝက္တစ္ပ်က္ စားသည္ကိုလည္း မေမးမျမန္း။
ရွစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ကိုလတ္တို႔႐ံုးကကား ေရာက္လာသည္။ ညAယ္ဒီတာတစ္ေယာက္က
Aေရးေပၚခြင့္တင္သြားသျဖင့္ လူစားဝင္ရန္ လာေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုလတ္Aထြက္တြင္ သူပါလုိက္မည္ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ဒီညဌာနတြင္ Aလုပ္သြားလုပ္မည္။
ဌာနတြင္

Aိပ္မည္ဟု

ေျပာလိုက္သည္။

ေAးေAးက

မနက္ျ ဖန္Aမြန္တို႔ကို

လိုက္ပို႔ရန္ကိစၥႏွင့္

ပက္သက္၍ေျပာသည္။ Aမြန္႔စကားကို ျပန္လည္ေျပာျပလိုက္သည္။
ဒီည

Aိမ္မွာAိပ္လွ် င္

မနက္ျ ဖန္နံနက္တြင္

ေလယာU္ပ်ံAသံကို

ၾကားရမည္ျ ဖစ္၍ ဌာနသို႔

သြားလိုေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္းေျဖသည္။
သို႔ႏွင့္ဌ ာနတြင္ လုပ္လက္စေတြကို ဆက္လုပ္ၾ ကည့္သည္။ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္Aတူ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္
Aခ်ိန္ျ ဖဳန္းလိုက္သည္။

သန္းေခါင္ေက်ာ္ေတာ့မွ

ခဏနားလိုက္သည္။

စိတ္ပင္ပန္းလြန္း၍လားမသိ။

လွဲခ်င္သည္။ စားပြဲေပးတြင္ စာAုပ္ေတြကို ေခါင္းAံုးလုပ္ကာ ေမွးမိသည္။ ေတြးစရာ AစAနေတြက
စုၿ ပံဳ ေရာက္လာၾကျပန္သည္။
ဆယ့္ႏွစ္လAတြင္း

ဒီကုိျ ပန္လာမယ္ဆုိရင္

ျပန္လာႏိုင္တဲ့

Aခြင့္Aလမ္းလဲ

ရွိေနသားပဲ၊

ျပန္မ်ားလာရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။
Aမြန္႔မိဘေတြကလည္း

ခက္လိုက္တာ။

ငါးႏွစ္ၾ ကာေနဖို႔ေလာက္

ေလွ် ာက္သင့္တာ။

ခုေတာ့

AၿပီးAပိုင္ ေလွ် ာက္ထားတာကိုး။
စီးပြားေရးသမားေတြကိုး။

ေငြကလဲလို႔

ဘာမွ

ျမင္တာမွမဟုတ္တာ။

ကိုယ့္ျ ပည္ကုိယ့္ရြာကို

မခ်စ္ခင္တဲ့ လူစားေတြပဲ။
ဒီAထဲမွာ Aမြန္ေတာ့ မပါပါဘူး။ Aမြန္က ဒီိလုိမဟုတ္ပါဘူး။ Aမြန္က Aျပစ္မဲ့တဲ့သူပါ။ Aမြန္က
႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေလး တစ္႐ုပ္ပါဟု ေတြးမိသည္။
Aေတြးေတြက ရင္ထဲမွာ ေမႊေႏွာက္လြန္းလွသည္။ ေမ့ေပ်ာက္ၾ ကည့္ေတာ့မရ။ Aမြန္႔မ်က္ႏွာက
တရစ္ဝဲဝဲ။ ကိုယ္ေနလႈပ္ရွားေနပံုက ျပက္ျ ပက္ထင္ထင္။ Aသံေတြ။ Aၿပံဳ းေတြ၊ Aၾကည့္ေတြ Aားလံုးကို
ေမ့ေပ်ာက္၍ မစြမ္းသာ။ မတမ္းတျဖစ္ေAာင္ စိတ္တင္းေတာ့လည္း မရျပန္။
စိတ္မလြင့္ပါးေAာင္ နည္းျပတန္း Aေျဖလႊာေတြကို Aမွတ္ေပးရန္ ဖတ္ၾ ကည့္သည္။ စိတ္မစူးစိုက္။
Aလုပ္ဝင္ၿ ပီး ေလးငါးရွစ္လAတြင္း လုပ္ငန္း၌ Aာ႐ံုမခ်ဳပ္ႏိုင္သည္မွာ ရက္ပုိင္းAတြင္းသာျဖစ္သည္။
ေစာင္းပါးရိပ္ျ ခည္မွ် သာ သိေနေသာ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ကို နားလည္ေနသည္။ နံနက္ေလးနာရီထိုးေသာမခါ
လုပ္ငန္းကို

ေခတၱရပ္လိုက္သည္။

လွည္းတန္းထိပ္သို႔

သြား၍

တစ္ခုခုစားေသာက္ရန္

ေျပာသည္။

Aိပ္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့။ ေခါင္းညိတ္ျ ပလိုက္သည္။
*****
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Aလင္းေရာင္သည္
AေနAထားေတြ

Aားလံုး

Aေရွ႕ဘက္တြင္

ေမးတင္လိုက္သည္။

Aေပၚကစီး၍

လွေနသည္။

Aင္းဝစားေသာက္ဆိုင္၊

စႀကႍAမိုး၊

ၾကည့္ရေတာ့
Aုတ္ႂကြပ္တန္း၊

Aင္းဝေဆာင္မ်က္ႏွာစာ တစ္ပိုင္းတစ္ကို သစ္ပင္ေတြၾ ကားထဲက ျမင္ေနရသည္။
ကံ့ေကာ္ေတာAုပ္ကို ေစြတေစာင္း ျမင္ရသည္။ ပိဋ ကတ္တိုက္ကို ထက္ပိုင္းျမင္ရေလသည္။
ေရွ႕က

ကံ့ေကာ္ပင္မ်ား၊

Aဓိပတိလမ္းတစ္ေလွ် ာက္က

ေရတမာပင္မ်ား၊

Aပန္းေျဖရိပ္သာ။

ေတာAုပ္Aလယ္က ယုဒႆန္ဘုရားရွိခိုးေဆာင္ႏွင့္ ေမွ် ာ္စင္ကို ကြက္တိကြက္က်ား ျမင္ရသည္။
ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးတြင္
AသားAေရကဲ့သို႔

က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ

ေဖ်ာ့ေတာ့လွ၏။

Aလင္းေရာင္သည္

ျမဴေငြ႔ေၾကာင့္ထင္ရ၏။

ျပာျပာမႈိင္းမႈိင္း။

နာမက်န္းသူ၏
Aျမင္ဟူသမွ် သည္

ေမာစရာခ်ည္း။
မ်က္ႏွာတြင္ Aုပ္၍ထားေသာ လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ AေAးေၾကာင့္ က်U္ေန၏။
AခုAခ်ိန္ဆိုရင္. .. Aခုခ်ိန္ဆိုရင္. ..
Aေတြးႏွင့္

စိတ္ကူးၾကည့္မိသည္။

စိ္တ္မကူရဲေတာ့၊

မ်က္လံုးကို

စံုမွိတ္ထားလိုက္သည္။

Aာ႐ံုေၾကာေတြ Aားလံုး႐ုတ္ျ ခည္းပင္ Aိပ္ေမာက်သြားေစခ်င္၏။ ေယာက္ယက္ခတ္လြန္းေသာစိတ္ကို
ျဖစ္သည့္နည္းနွင့္ ထူးခတ္ထားခ်င္၏။
မ်က္လံုးဖြင့္ၾ ကည့္ေသာAခါ

ႏွင္းမႈန္ေတြ

ေထာက္ထားသည့္

တံေတာင္ႏွစ္ဖက္ကို

ျပန္ေနသည္ကို

သတိျ ပဳမိသည္။

မ်က္ႏွာသုတ္လိုက္သည္။

ထိုစU္

ဆိုင္းလာသည္ကို

႐ုပ္လိုက္သည္။

ခါးကို

တိုက္ပံုAက်ႌထဲက
ၿငိမ္သက္လြန္းကာ

ေတြ႔ရ၏။

ဝရန္တာတြင္

မတ္လိုက္သည္။

လက္ကိုင္ပဝါကို

ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေသာ

ေခၽြးေငြ႔ေငြ႔
ထုတ္ယူကာ

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ကားဂီယာေခြးသြားစိပ္ခ်င္း ပြတ္တိုက္သံတစ္ခ်က္ ၾကားရသည္။
Aမွတ္တမဲ့

လွမ္းၾကည့္ေသာAခါ

သေဘာၤမဲဇလီပင္ေတြၾ ကားက

ျမင္ရသည္။

မာဇဒါကားAစိမ္းႏု။

Aရွိန္ျ ပင္းျပင္းႏွင့္တက္လာသည္။

ကားေတြထားရာေနရာသို႔

ေရာက္ေသာAခါ

တံု႔ခနဲ

ရပ္သြားသည္။
တံခါးႏွစ္ဖက္စလံုး
ေမာ့ၾ ကည့္လိုက္ၾ ကမွ

ၿပိဳ င္တူပြင့္သြားသည္။
ကိုၾ ကည္လြင္ႏွင့္

လူႏွစ္ေယာက္
ကိုလတ္တို႔

ထြက္လာသည္။

သူ႔ဆီသို႔

ႏွစ္ေယာက္မွန္းသိလိုက္သည္။

ကိုလတ္က“ေဟး... ကိုေထြး၊ လာ လာ ျမန္ျ မန္လာ”
ဟု Aေမာတေကာ လွမ္းေခၚသည္။ ေၾကာင္ၿ ပီးၾကည့္ေနရာမွ “ဘာလဲ Aစ္ကို ဘာလဲ ” ဟုေမးလုိက္သည္။
သူ႔Aသံေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲက သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက ေျပးထြက္လာသည္။ Aနားေရာက္ေတာ့
ေAာက္သို႔ လွမ္းၾကည့္သည္။
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ကိုၾ ကည္လြင္က“ဘာလဲ ေမးမေနနဲ႔၊ ဆင္းလာခဲ့၊ ဆင္းလာစမ္းပါ” ဟု လွမ္းေAာ္ၿ ပီးေျပာသည္။
ဒီေတာ့မွ “ကဲ. .. သူငယ္ခ်င္းေရ၊ တစ္ခုခုပဲ ငါသြားမယ္” ဟုေျပာကာ Aေျပးဆင္းလာသည္။
ေလွကားထစ္ကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း နင္းမွန္းမသိ။ လက္တန္းကို လက္ျ ဖင့္ ေလွ် ာကာထိန္းကာ
ဆင္းလာခဲ့သည္။ ကားဆီသို႔Aေရာက္ေျပးလာခဲ့သည္။
သူAနားမေရာက္မီ

ကိုလတ္က

ကားထဲသို႔ဝင္ၿ ပီး

စက္ႏႈိးထားသည္။

ကိုၾ ကည္လြင္က

ေနာက္ခန္းထဲသို႔ ဝင္ထိုင္သည္။ ကိုေထြးသည္ ကိုလတ္ေဘးသို႔ ဝင္ထိုင္ၿ ပီး တံခါးကို တAားဆြဲပိတ္သည္။
ကိုလတ္သည္

ကားေခါင္းကို

Aေနာက္ဘက္သို႔

Uီးတည္လိုက္သည္။

Aဓိပတိလမ္းေပၚသို႔

ေရာက္ေသာAခါတြင္ လက္ယာဘက္သို႔ ခ်ဳိးလိုက္သည္။ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ လမ္းဆံုသို႔ Aေရာက္တြင္
ဘယ္ဘက္သို႔ ေကြ႔လိုက္သည္။ သစ္ပင္ေတြ တရိပ္ရိပ္ က်န္ေနခဲ့သည္။
ျပည္လမ္းAေရာက္တြင္

လက္ယာဘက္သို႔

Aရွိန္မေလ်ာ့ဘဲ

ခ်ဳိးလိုက္သည္။

တံတားျဖဴAလြန္တြင္ စက္ရွိန္ကို ေလွ် ာ့ပစ္လိုက္ရသည္။
ႏွင္းၿပိဳ ေခ်ၿပီ။
“ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ဘူးဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ဘာလဲ. .. Aစ္ကို”
ေရွ႕မီးကို ဖြင့္လိုက္ရင္းေျဖသည္။
“Aမြန္က ေခၚခိုင္းလို႔”
“ဗ်ာ...”
Aံ့ၾ သသြားသည္။
ကိုၾ ကည္လြင့္ဘက္သို႔ စူးစမ္းေသာမ်က္လံုးႏွင့္ လွည့္ၾ ကည့္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ကို သူေျပာေတာ့ လိုက္မပို႔ရဘူးတဲ့”
“ဟုတ္တယ္ကိုေထြး၊ Aဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ မသိဘူး။ မနက္က သံုးနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္
Aမြန္တို႔Aိ္မ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားမွ သိတာဗ်၊ Aဲ. .. ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းေရာက္ေရာ ခင္ဗ်ားကို ေတြ႔ခ်င္တ့ဲ
Aေၾကာင္းေျပာတယ္၊ ခင္ဗ်ားကို သြားေခၚေပးဖို႔ ေျပာတယ္။
ဒါနဲ႔

ခင္ဗ်ားတို႔Aိမ္

ေလးနာရီေလာက္က်မွ

ကၽြန္ေတာ္ေရာက္လာတာ။

ကားငွားရတာေတာ္ေတာ္န႔ဲ

ေရာက္တယ္ဗ်ာ၊ မမေAးနဲ႔ေတြ႔ေတာ့

ခင္ဗ်ား

Aဆင္မေျပလို႔

ဌာနမွာရွိမယ္လို႔

သိရတယ္။

ျပန္ထြက္မယ္လုပ္ေတာ့ မမေAးက ငါးနာရီေလာက္က်မွ Aစ္ကိုျ ပန္လာမယ္၊ မမေAးကို လာေခၚၿပီး
Aမြန္တို႔Aိမ္ သြားမယ္ဆိုတာသိရလို႔ Aစ္ကို႔ကို ေစာင့္ရတယ္။
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Aစ္ကို႔ကားလည္း ေရာက္ေရာက္ခ်င္း Aမြန္တို႔Aိမ္ဝင္၊ မမေAးကို ထားခဲ့၊ ခင္ဗ်ားဆီလာေတာ့
ဘယ္သူမွ မေတြ႔ဘူး”
ကိုၾ ကည္လြင္Aသံက
Aာ႐ံုစိုက္ထားသည္။

မွန္တြင္

လႈိက္ေမာသံပါေနသည္။
Aေငြ႔ျ ပန္ေသာေၾကာင့္

ကိုလတ္က

ေရွ႕တည့္တည့္သို႔

မႈန္သြားတတ္သည္။

လက္တစ္ဖက္က

စတီယာရင္ဘီးကိုထိန္းၿပီ၊ က်န္တစ္ဖက္က Aျပင္ထုတ္ၿ ပီးမွန္ကို ပြတ္သည္။
ေရသုတ္လက္တံကို

ဖြင့္ထားေသာ္လည္း

မွန္Aတြင္းAျပင္ကို

ပြတ္ေနသည္။

Aင္းလ်ားေလးAေကြ႔ကို လြန္လာခဲ့သည္။
“ကိုၾ ကည္လြင္တို႔လာတဲ့Aခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္က လွည္းတန္းထိပ္ကိုေရာက္ေနတယ္”
“ခင္ဗ်ားသြားတတ္တဲ့ေနရာ မွန္သမွ် Aႏွံ႔ပဲ၊ စမ္းေခ်ာင္းက ကီဝိAိမ္တို႔၊ ကိုေက်ာ္တို႔Aိမ္လည္း
ေရာက္တယ္၊ သမိုင္းက ကိုေဇာ္တို႔Aိမ္လည္း ေရာက္တယ္။ ေက်ာက္ေျမာင္းက ကိုစန္းျမင့္တို႔Aိမ္ေရာ၊
သဃၤန္းကၽြန္းက ဝဏၰတို႔Aိမ္ေရာ Aစံုပဲဗ်ာ။
Aစ္ကိုသတိေပးလို႔
ေျခာက္နာရီထိုးေတာ့

ဝင္ဒါမီယာက

လက္ေလွ် ာ့ၿ ပီး

Aမြန္တို႔Aိမ္

႐ုပ္ရွင္စတူဒီယိုလည္း

ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္၊

ျပန္သြားရတာေပါ့၊

ေလဆိပ္ေရာက္ၿ ပီးေတာ့

Aခ်ိန္ရေသးတာနဲ႔ ဒီကို တစ္ေခါက္ျ ပန္လာတာ၊ လူကိုေသခ်င္ေစာ္နံသြားတာပဲ”
ကိုၾ ကည္လြင့္ကို

တစ္ခ်က္ၾ ကည့္ၿ ပီး

ေခါင္းငံု႕ထားလိုက္သည္။

ရင္ထဲတြင္

ထိတ္ထိတပ
္ ်ာပ်ာ

ျဖစ္လာသည္။ ႏွလံုးေသြးေတြ ဆူလာသည္ထင္ရသည္။
ကိုလတ္က သူ႔ကိုငဲ့ၾ ကည့္ၿ ပီးၿပံဳ းသည္။ ကားစက္သံမွတစ္ပါး စကားမဆိုမိၾ က။ ပင့္သက္တစ္ခ်က္
႐ႈိက္မိသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းေစ့ထားမိသည္။
“ဒီေန႔ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္က်တာ မနည္းႀကီးေျပာယူရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားနဲ႔
မေန႔ကမေတြ႔ျ ဖစ္တာ။

ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့

ဘယ္မွာရွိတယ္ဆိုတာသိရမွာ၊

မေန႔က

သူမ်ားAလွည့္မွာ

Aမြန္႔ထံသို

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ

တာဝန္Aစားယူလိုက္ရတယ္ေလ”
ေခါင္းကိုသာ

ညိတ္ျ ပလိုက္သည္။

စိတ္ကေစာေနသည္။

ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားခ်င္သည္။ ကားAရွိန္ေႏွးေကြးလြန္းသည္ ထင္၏။
“မီမွ မီပါ့မလားမသိဘူး”
စိတ္ေမာသံႏွင့္ သူ႔ကိုယ္သူေျပာသလို ေျပာသည္။ ကိုၾ ကည္လြင္က လတ္ပတ္နာရီကိုၾ ကည့္ၿ ပီး“ခုမွ

ခုနစ္နာရီဆယ္မိနစ္ဆိုေတာ့

မီပါတယ္ဗ်ာ၊ ေလယာU္ပ်ံက

ခုနစ္နာရီေလးဆယ့္ငါးက်မွ

ထြက္မွာပါ”
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ရွစ္မိုင္ကုန္းAဆင္းတြင္ ကိုလတ္က ကားAရွိန္ Aနည္းငယ္ျ မႇင့္ၿ ပီး ေမာင္းရင္းတိုးတိုးရယ္သည္။
ရယ္သံေတြ၊

ယူက်ဳံးမရသံေတြ၊

AားမလိုAားမရျဖစ္သံေတြ

ေရာေနသည္ထင္ရ၏။

ကိုေထြးက

နားမလည္ေသာAၾကည့္ႏွင့္ လွည့္ၾ ကည့္သည္။
“ဒီမယ္ကိုေထြး၊
က်ဴးလြန္မိၿ ပီဆိုရင္

ရာဇဝတ္ေဘး

ေျပးမလြတ္ဘူးတဲ့

တရားခံကိုယ္တိုင္

ထုတ္ေဖာ္ေပးလို႔ပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္

သိလား၊

ရာဇဝတ္မႈ

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလို႔ပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္၊

တရားခံေပၚရတာခ်ည္းပဲ။

Aဲသလို

တစ္ခုခုကို

တစ္ေယာက္ေယာက္က

ကိုေထြး၊

Aခ်စ္ဆိုတဲ့ျ ပစ္မႈကို

က်ဴးလြန္လိုက္မိၿ ပီ ဆိုရင္လည္း တရားခံAစစ္ေျပးဖို႔ လတ္႐ိုးထံုးစံမရွိပါဘူးကြာ ”
ျပန္မေျပာႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္ရသည္။
မဂၤလာဒံုေလယာU္ကြင္း လမ္းခြဲသို႔ ေရာက္ေတာ့မွ တစ္ခြန္းသာ ျပန္ေျပာႏိုင္သည္။
“ေျပာသမွ် Aလံုးစံုကို ကၽြန္ေတာ္ရင္ဆိုင္ႏို္င္ပါတယ္ Aစ္ကိုရယ္၊ ေျပာၾကပါ၊ ေျပာႏိုင္ပါတယ္”
ေရွ႕တြင္ ႏွင္းထုေတြ တားဆီးေနသည္ကို ကားမွန္ထဲမွ လွမ္း၍ ျမင္ေနရသည္။
“Aမြန္လည္း

ခင္ဗ်ားကိုေတြ႔မွ

ေတြ႔ပါ့မလားလို႔

စိတ္ေစာေနမွာပါပဲကိုေထြး၊

ခင္ဗ်ားကို

ေတြ႔လိုက္ရရင္ေတာ့ သူ သိပ္ဝမ္းသာမွာပဲ”
သစ္ပင္ေတြ ေနာက္တြင္ က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။
ေလဆိပ္Aေဆာက္AAံုထဲသို႔ဝင္ကာ Aုတ္တိုင္ျ ဖဴျဖဴေလးေတြကို လြန္လာခဲ့သည္။
*****
ကားရပ္လွ် င္ရပ္ခ်င္း
ကပ္လ်က္သား

ပါလာသည္။

ကိုေထြးက

ခ်က္ခ်င္းဆင္းသည္။

လူသြားလူလာ

Aျဖတ္Aသန္း

သူ႔ေနာက္က
မ်ားလွသျဖင့္

ကိုၾ ကည္လြင္က

မ်က္လံုးAေဝ့Aဝိုက္

ညာဘယ္ေရႊ႕ကာ Aမြန္႔ကိုၾ ကည့္ရသည္။ Aသင့္ဖြင့္ထားေသာ မွန္တံခါးဆီသို႔ မေရာက္မွကပင္ ရွာမိသည္။
မွန္Aကာေတြေၾကာင့္ ခန္းမႀကီးထဲရွိ လူေတြကို ျမင္ေနရသည္။ Aတြင္းသို႔ ေျခလွမ္းမိေသာAခါ
ရင္ေတြ

ပိုၿ ပီးခုန္လာသည္။

ေလယာU္Aရာရွိမ်ား၊

တြန္းလွည္းေတြႏွင့္

လံုၿ ခံဳ ေရးတာဝန္ခံမ်ား၊

ပစၥည္းပစၥယ
ခရီးသည္တို႔ကို

သယ္ယူေနၾကေသာ
လိုက္ပို႔သူမ်ား၊

Aမႈထမ္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား၊

ေလဆိပ္Aမႈထမ္းမ်ား သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။
စု႐ံုးၿပီး

စကားရပ္ေျပာေနၾကသူမ်ား၊

Aေပၚထပ္ႏွင့္ေAာက္ထပ္

တက္ဆင္းေနၾကသူမ်ား၊

ဘဏ္တိုက္ခြဲပတ္လည္တြင္ Aလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ား။
လူေတြကြယ္ေနေသာေၾကာင့္လား၊ ပူေလာင္ေနေသာေၾကာင့္လားမသိ။ Aမြန္႔ကို မေတြ႔။
ကိုၾ ကည္လြင္က သူ႔ကိုဆြဲေခၚကာ“ဟိုမွာ ဟိုမွာ ” ဟုေျပာသည္။
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ကိုၾ ကည္လြင္ လက္ညႇဳ ိးၫႊန္ရာသို႔ လွမ္းAၾကည့္တြင္ Aမြန္႔ကို ညိဳ ညိဳ ၊ ေAးေAးတို႔ႏွင့္Aတူ
ေတြ႔ရသည္။ Aမြန္သည္ သူ႔ကိုလွမ္းျမင္သည္။
ျမင္သည့္ခဏတြင္

သူရွိရာသို႔

ေျပးလာသည္။

သူက

Aမြန္႔ထံသို႔

ခပ္ျ မန္ျ မန္

ေလွ် ာက္သြားလိုက္သည္။
လမ္းတဝက္တြင္ Aမြန္သည္ ေလယာU္မႉးတစ္Uီးႏွင့္ တိုက္မည့္ေတာ့မည္ႏွယ္ ျဖစ္သာြ းသည္။
ေျခကိုတံု႔ကာေရွာင္လိုက္ၿ ပီး ခပ္သုတ္သုတ္ ေလွ် ာက္လာ၏။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိေတာ့ Aမြန္ၿ ပံဳ းေလ၏။
“ကို ေရာက္လာတယ္ေနာ္”
ရင္ေတြခုန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ျ ပန္မေျဖႏိုင္။ ၿပံဳ းျပဖို႔ပင္ Aေတာ္Aားယူရသည္။
“Aမြန္ သိပ္ကို ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ပါ”
သူ

ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

Aမြန္က

ကိုယ္ကိုလွည့္ကာ

ညိဳ ညိဳ တို႔ရွိရာ ေျခUီးတည့္သည္။

သူ႔ဘယ္ဘက္ေဘးတြင္ ကပ္ၿ ပီး Aမြန္လိုက္လာသည္။
ပခံုးစြန္းခ်င္း၊ လက္ဖဝါးခ်င္း ရံခါထိမိ၏။
Aမြန္သံုးေနက် ေရေမႊးရနံ႔သည္ ထံုထံုပ်ံ႕ပ်ံ႕။
Aေပၚထပ္ေလွကား၏

ဘယ္ဘက္ေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္

သူ႔ကို

ညိဳ ညိဳ ႏွင့္ေAးေAးတို႔က

ၿပံဳ းျပသည္။
ထိုAခ်ိန္တြင္ ကိုလတ္သည္ သူတို႔Aပါးသို႔ ေရာက္လာ၏။ ထို႔ေနာက္ Aမြန္႔ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔
ေရာက္လာသည္။
စကားတစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္း

ေျပာရေသးသည္။

မိတ္ေဆြတစ္စု

ေရာက္လာေသာေၾကာင့္

Aေရွ႕ဘက္ခန္းမဆီသို႔ ေရာက္သြားျပန္သည္။
ကိုၾ ကည္လြင့္Aနီးသို႔
စကားစျမည္ေျပာပံုကို
ထိုAရာရွိ

လူဝင္မႈႀ ကီးၾကပ္ေရး

ေထာက္လွ် င္

ေခၚရာဘက္သို႔

တစ္ဌ ာနတည္း

ကိုၾ ကည္လြင္

Aရာရွိတစ္ေယာက္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

လိုက္သြားသည္။

ခန္းမထဲတြင္

ေရာက္လာသည္။
ျဖစ္ဟန္ရွိ၏။
စကားသံေတြ၊

Aိတ္ေဆာင္ေရဒီယိုမွ သီခ်င္းသံေတြကို ၾကားေနရသည္။
ကိုလတ္က ေျခေထာက္ကိုေရႊ႕လိုက္သည္။ ေAးေAးႏွင့္ ညိဳ ညိဳ တို႔က ဟိုလိုလုိ သည္လိုလိုႏွင့္
Aေရွ႕ဘက္သို႔ ေလွ် ာက္သြားၾကသည္။ ထိုAခ်ိန္တြင္ Aာ႐ံုေတြ ေထြျ ပားလာသည္လားမသိ။ နားထဲတြင္
Aသံေတြ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။
Aမြန္႔ကို ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ မေန႔က ဆြယ္တာAက်ႌႏွင့္။ Aမြန္ Aသက္႐ွဴျမန္ေနသည္ဟု
ထင္ရ၏။ ရင္ၫႊန္႔သည္ မို႔လာလိုက္၊ နိမ္႔သြားလိုက္။
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“ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုျ ဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ Aမြန္သိပါတယ္ေနာ္”
Aစြန္႔စားဆံုးစကားလံုး။

ညႇဳ ိးေနေသာ

Aမြန္႔မ်က္ႏွာသည္

ၾကည္လင္လာသည္ထင့္။

ႏွစ္ႏွစ္ကာကာၿပံဳ း၍ ေခါင္းညိတ္သည္။
“သိတာေပါ့ကိုရယ္၊ Aမြန္လည္းကို႔လိုပါပဲ”
စကားတစ္ဝက္တစ္ပ်က္တြင္
ေမးေၾကာေလးေတြ

႐ႈိက္သံက

တင္းလာသည္Aထိ

ေရာယွက္လာသည္ကို

Aံႀ ကိတ္ထားသည္။

Aမွတ္ထားမိေလ၏။

မ်က္ေတာင္ကို

တဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ကာ

ေခါင္းငံု႕ပစ္လိုက္သည္။
“ကို. ..”
ေခၚသံ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ခံစားမႈ Aတိုင္းAတာကို ခ်င့္တြက္နားလည္မိသည္။
“ဘာလဲAမြန္၊ Aမြန္ဘာေျပာခ်င္လဲဟင္၊ ေျပာေလ”
Aမြန္႔ႏွာသီးဖ်ားေလးေတြ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။
ႏႈတ္ခမ္းသည္ မသိမသာ တုန္ေနသည္။
သက္ျ ပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။
ေပ်ာက္သြားမည္စိုးေသာAၾကည့္ႏွင့္ Aၾကာႀကီးစိုက္ၾ ကည့္သည္။ ၿပီးေတာ့ Aသံကို ထိန္းျပဳကာ
ခပ္ျ ဖည္းျဖည္း ဆုိ၏။
“ကိုေျပာခ်င္တဲ့စကားရွိရင္

Aမြန္႔ကို

ေျပာလိုက္ပါေတာ့ကြယ္၊ Aမြန္ၾ ကားခ်င္တယ္၊ ၿပီးေတာ့

ျပန္လို႔လည္း ေျပာခ်င္တယ္ ကိုရယ္”
ရင္ေတြ

ကြဲထြက္မတတ္ခံစားလိုက္ရသည္။

စကားAဆံုးတြင္

ႏွလံုးေသြးAခုန္သည္

ဆူပြက္ေတာ့မတတ္။
သည္းပြတ္ထဲတြင္ ငဲ့ညႇာျခင္း၊ ေထာက္ထားျခင္း၊ စာနာျခင္းေတြ တစ္စစီၿ ပိဳ က်လာ၏။
ကိုက္ထားမိေသာ

ႏႈတ္ခမ္းကို

လႊတ္လိုက္သည္။

Aားတင္းလိုက္သည္။

ေျပာဖို႔စကားကို

ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းကိုျ ပင္လိုက္သည္ႏွင့္ Aမြန္႔မ်က္ႏွာ လႈပ္ရွားလာသည္။
Aလွဆံုး မ်က္လံုးAစံုကို သူၾ ကည့္လိုက္စU္. ..
“မ်က္လံုးတစ္ၾ ကည့္၊ Aၿပံဳ းတစ္ခ်က္နဲ႔ ရင္ထဲရွိတာကို တစ္ေယာက္ကေျပာတယ္၊ ဒီစကားကို
တစ္ေယာက္ကလည္း နားလည္တယ္၊ နားလည္လို႔ မ်က္လံုးတစ္ၾ ကည့္ Aၿပံဳ းတစ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျပန္ေျပာတယ္။
နားလည္လိုက္ၾ ကၿပီပဲမဟုတ္လား၊ ႏႈတ္ကဖြင့္ဟတဲ့ စကားဆိုတာ လိုေသးရဲ႕လား Aမြန္ရယ္”
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စကားAဆံုးတြင္

Aမြန္သည္

မ်က္လံုးကို

Aသာမွိတ္လိုက္သည္။

သက္ျ ပင္းရွည္တစ္ခ်က္

ခ်လိုက္ရင္း မ်က္လႊာဖြင့္သည္။
ထို႔ေနာက္ ၿပံဳ းသည္။ ေခါင္းတစ္ခ်က္ညိတ္သည္။
သူ႔ကိုၾ ကည့္သည္။
*****

၁၈
ကားUီးသည္ ေဆာင္းေလAေAးထုကို Aရွိန္ျ ပင္းစြာ ထိုးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။
ကားစက္သံကို

ဂ်က္ေလယာU္Aင္ဂ်င္သံက

လႊမ္းမိုးေနသည္။

လွ် ဳိေတြ၊

ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေတြ၊

ေတာAုပ္ေတြ၊ လမ္းေကြ႕ေတြကို ပီပီသသ ျမင္ေနရသည္။ သူ႔မ်က္လံုးထဲတြင္ တရိပ္ရိပ္ျ မင္ေနရသည္။
ႏွင္းကြဲသြားေခ်ၿပီ။
သို႔ေသာ္ မႈန္ဝါးဝါး ျဖစ္လာျပန္သည္။
သူ႔မ်က္လံုးထဲတြင္ ႏွင္းေတြ ေဝလာေလ၏။

ၿငိမ္းေက်ာ္
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