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ေလးစားအပ္ေသာ စာဖတ္သူသ...
ို႔...
စာေရးသူမ...
ွ...

ဦးကုလား မဟာရာဇဝင္
မဟာရာဇဝင္ႀကီး ပထမတြဲ၊
စာမ်က္ႏွာ ၃၄၃၊ ၃၄၅မွ
၃၄၅မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္

တရံေရာအခါ စစ္ကိုင္းေရဝွမ္းတြ င္၊ ခုိးသူ ငတက္ျပားသည္ ဤသို႔ ႀကံဳးဝါး၏။ ငါ့ကို သတုိးမင္းဖ်ားရေသာ္သာတည္း
သတ္ရတံုအံ့။ မရေသာ္ကား အဘယ္သူ ဝံ့အန
ံ့ ည္းဟု ဆို၏။ ထိုစကားကို ၾကားေတာ္မူေသာ္ ဥပါယ္တံမ်ည္ျဖင့္ ဖမ္း၍
ရေတာ္မူ၏။ မင္းႀကီးလည္း နင္က
့ ိုငါမိၿပီ ။ ရဲတင္း၊ ပုဆိန္အစရွိေသာ ဓါးလွံတံက်င္တြင္ အဘယ္ကိုလိုသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။
ငတက္ျပားလည္း
ေစာဥမၼာကိုလို၏ဟု
စကားကိုဆုိဝ့ံသည္။

မင္းႀကီးငါ့ကို
ဆုိ၏။

မိၿပီျဖစ္သည္။

မင္းႀကီးလည္း

ကြပ္လုိရာ

တစိုးတစိမွ်

အခ်ည္းႏွီးမေသေလေကာင္း၊

ကြပ္ေတာ္မူေလာ့ ။

အမ်က္ေတာ္မရွိ ၊

ငါ့အလိုေသာ္ကား

ငါ့သို႔ေသာ

ေနာက္ေနာင္တို႔ပဲြရွိေသာအခါ

မင္းႀကီးမိဖုရား

မင္းကိုစဥ္လွ်က္

အမႈ ေတာ္ကို

ဤသို႔ေသာ

ထမ္းေစရမည္ဟူ၍၊

ဥပမာကား... ေလးကိုခ်စ္ေသာ ေယာက္်ားသည္ ျမားကိုခ်စ္သကဲ့သို႔၊ ငါးလုိေသာတံငါသည္ ကြန္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔၊ ျပည္ထဲေရးကို
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ထားေတာ္မူ၏။

ဦးဘသန္း၊ ေက်ာင္းသံုးျမန္မာရာဇဝင္
ာရာဇဝင္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂မွ
၁၃၂မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္

သတို႔မင္းဖ်ားလက္ထက္ စစ္ကိုင္း၌ ေနမွတ္ျပဳေသာ သူခုိးစြမ္း ေကာင္း ငတက္ျပားကို ဖမ္းမိလွ်င္ ေ႐ႊတိုက္စိုးခန္႔သည္။
(သတ္ပံုမ်ား

မူရင္း အတုိင္း

ျဖစ္ပါသည္)

သူခုိးငတက္ျပားႏွ င့္

ပတ္သက္၍

လက္လွမ္းမီသမွ်က်မ္း၊

စာအုပ္မ်ားတြင္

ေတြ႔ရသည္မွာ ထုိမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ငယ္စဥ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ (ဦး )သိန္းေအာင္ကသည့္ ငတက္ျပားဇာတ္ထုပ္ၾကည့္ဖူးပါသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္၊ ငွက္ေပ်ာဖက္ေပၚ
တက္အိပ္ျပပံုကို မွတ္မိေနပါသည္။
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၁၉၈၃ခု၊

ဇူလိုင္လထုတ္၊

ေသာင္းေျပာင္းေထြလာရယ္စရာမဂၢဇင္း

အတြဲ(၁၉)၊

အမွတ္

(၁)ပါ

ဆရာမႀကီး

ေဒၚခင္ မ်ိဳးခ်စ္၏ “ကိုင္း ေျပာလိုက္စမ္းမယ္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ” ေဆာင္းပါးမွလည္း... ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါရေစ။

... သမုိင္းေနာက္ခံထားၿပီး စိတ္ကူးနဲ႔ဖန္တီး ေရးတာမ်ိဳးကို (Historical Fiction) လို႔ ေခၚရတယ္။ (Historical Novel)
လုိ႔ေခၚရင္ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံထားၿပီး ဝတၳဳပံုစံန႔ဲ ေရးထားတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္။ (Historical Fiction) လုိ႔ ဆိုလုိက္ေတာ့
သမုိင္းေနာက္ခံထားၿပီး

စိတ္ကူးနဲ႔

ဖန္တီးေရးတဲ့ အခါမွာ

ဝတၳဳရွည္ပံုစံ၊

ျပဇာတ္ပံုစံ၊

ကဗ်ာပံုစံ၊

စာေပပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔

ေရးတာေတြအားလံုး ပါသြားတယ္...”
*****

ဤေ႐ႊတုိက္စိုးဝတၱဳသည္ လကၤာဒီပခ်စ္သူလို (Saga) အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ (Saga) ဆုိသည္မွာ ေဆြမ်ိဳးစု၊
စီးပြားေရးထူေထာင္ၿပီး

ႀကီးပြားလာပံု၊

သို႔မဟုတ္

တုိင္းသစ္ျပည္သစ္

ထူေထာင္ပံု၊

တုိင္းေရးျပည္ေရး၊

စစ္ေရးစစ္ရာ

စြန္႔စားၾကပံုကို ဝတၳဳပံုသြင္းေရးသည့္ စာေပမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါေဆာင္းပါးမွာပင္ ဆရာမႀကီး ညႊန္ျပခဲ့ပါသည္။

ေ႐ႊတုိက္စိုးသည္ (Historical Fiction) (သမုိင္း ေနာက္ခံျပဳ စိတ္ကူးယဥ္ဝတၳဳ) ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေရးၿပီးခ်ိ န္တြင္
ကၽြန္ေတာ္အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးစားအပ္ေသာ စာဖတ္သူအဖုိ႔လည္း သူ႔အုိးသူ႔ဆန္ တန္႐ံုမွ်ေသာ
အျမင္ျ ဖင့္ ဤေ႐ႊတုိက္စုိးကို နားလည္ေစလိုပါသည္။
*****

‘ေ႐ႊတုိက္စုိး’ကို စေရးေသာကာလမွာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထံု႔ပိုင္းထံု႔ပိုင္း ႏိုင္လန
ြ ္းလွေသာ ေရးသားျခင္း မ်ားျဖင့္
ဤဝတၱဳသည္

၁၉၈၅ခု ၊

ဧၿပီလ

၁-ရက္ေန႔တြင္မွ

ၿပီးစီးအထေျမာက္ခ့ဲပါသည္။

သံုးႏွစ္တာအခ်ိ န္ယူ

ေရးသားလိုက္ေသာ

ဝတၳဳႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အနည္းဆံုး ဤဝတၳဳကိုဖတ္ၿပီး ဆင္ျခင္ႏႈိင္းဆမႈႏွငယ
့္ ွဥ္ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ရရွိမည္ဆိုလွ်င္ပင္
ကၽြန္ေတာ္ေရးရက်ိဳးနပ္ၿပီဟု ဆိုပါမည္။

သမိုင္းေနာက္ခံ၊ ရာဇဝင္ ေနာက္ခံ ဝတၳဳမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္သည္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခံခံယူယူျဖင့္ ေရးခဲ့ ၊ ေရးဆဲ၊
ေရးအံ့ျ ဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္...
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ေလးစားအပ္ေသာ စာဖတ္သူ၏ ေဝဖန္သံုးသပ္ မႈမ်ားကို ဆက္လက္ခံယူသာြ းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။

ေလးစားေသာ
ခ်စ္ဦးညိဳ
၁၉၈၅ခု၊ ဧၿပီလ ၊ ၁-ရက္ေန႔ 
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။၁။

တတိယေျမာက္ေန႔ႏွင့္ နဝမေျမာက္တိုက္ပျဲြ ဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာရ တပ္မေတာ္သားတို႔ကို ထားရွိကုသရာ တဲသံုးလံုးစလံုးမွာ ေနာက္ထပ္ေနစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ ျပည့္ေနၿပီ။
သမားေတာ္ႏွင့္အဖြဲ ႔ အမႈထမ္းတို႔မွာလည္း လက္မလည္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္။

ျမားဆိပ္သင့္ေသာဒဏ္ရာကို ကုသရသည္မွာ သမားေတာ္အဖြ႔အ
ဲ တြက္ ခက္ခပ
ဲ င္ပန္းလွေသာအလုပ္ ျဖစ္ ေခ်သည္။
ဒဏ္ရာသည္းစြာ

ရလာသည့္တပ္မေတာ္သား

သုတ္လိမ္းထားေသာ

အဆိပ္ရည္တို႔မွာ

အမ်ားအျပားမွာလည္း

႐ုတ္ခ်ည္းေသႏို င္ေသာ

ျမားမွန္လာသူမ်ားခ်ည္း

အဆိပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဟု

ျဖစ္သည္။

သမားေတာ္

အသြားတြင္

အနႏၲ ကစၥည္းက

အခုိင္အမာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္ခ်ည္းေသႏိုင္သည့္ အဆိပ္မ်ိဳးထက္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ အဆိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အနႏၲ ကစၥည္းက
ေျပာျပသည္။

“ဒီအဆိပ္ဟာ

အထူးတလည္

စီမံထားတဲ့

အဆိပ္ပဲ။

ျမားတံဟာ

ခႏၲာကိုယ္ထဲ

သိပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ဝင္စိုက္စရာမလိုဘူး။ ပခံုး၊ လက္ေမာင္း၊ လက္ဖ်ံ၊ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ အေရျပား ပြန္းပဲ့႐ံုေလာက္ပဲ ျမားတံထိရွပါေစ။ ျမားသြားမွာ
လိမ္းသုတ္ထားတဲ့ အဆိပ္အတြက္ ပြန္းပဲ့ရာ၊ ျခစ္ရာေလး တစ္ခုေလာက္ရသြားရင္ လံုေလာက္ၿပီ။ ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ေနရာကစၿပီး
အဆိပ္ဟာ

တစ္ကိုယ္လံုးမွာရွိတဲ့

ေသြးလွည့္ပတ္သြားလာမႈဟာ

ေသြးေၾကာေတြထက
ဲ ို

ခ်က္ခ်င္းေႏွး ေကြးတံု႔ဆုိင္းသြားမယ္။

အလ်င္အျမန္

ပ်ံ႕ႏွံ႔သာြ းႏိုင္တယ္။

လူနာဟာအျပင္းဖ်ားၿပီး

တစ္ကိုယ္လံုး

ၿပီးေတာ့
အေၾကာေတြ

ေသသြားမယ္။ ေျခေတြ လက္ေတြ လႈပ္ရွားမရေအာင္ျ ဖစ္သာြ းမယ္။ ကေယာင္ကတမ္း ငန္းဖမ္းလာမယ္။ ေနာက္ ဆံုးေတာ့
ေသြးေလေခ်ာက္ခ်ား၊ ဟဒယပ်က္ျပားၿပီး စစ္သည္ေတာ္တစ္ေယာက္ အျဖစ္မဆိုထားနဲ႔ သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေတာင္
သံုးမရေတာ့တဲ့အထိ

႐ူးသြပ္သြားမယ္။

ဒါဟာျမားသြားထိပ္မွာ

ပါလာတဲ့

အဆိပ္ရဲ႕အာနိ သင္ပဲ။

အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အဆိပ္မ်ိဳး”
ႏႈတ္ကလည္း မနားတမ္းေျပာသည္။ လက္ကလည္း မနားတမ္း အလုပ္မ်ားေနသည္။ သမားေတာ္အနႏၲကစၥည္းသည္
ရဲမက္တစ္ေယာက္၏ပခံုးထက္မွ ေသြးစို႔ ေနသည့္ ဒဏ္ရာေပၚသို႔ သံပူကို ဖိကပ္လိုက္သည္။ ရွဲခနဲအသံႏွင့္အတူ စူး႐ြ ားေသာ
အနံ႔ေပၚလာသည္။ ရဲမက္လည္း အသံနက္ႀကီးျဖင့္ ေအာ္သည္။ နားမ်က္စိ မခ်မ္းသာစရာ။

“အဆိပ္လွညပ
့္ တ္မႈ

တံု႔ေႏွးသြားေအာင္

ဦးစြာ

လုပ္ပစ္ရမယ္ ။

ဒါေၾကာင့္

သံပူန႔ဲ

ကပ္ရတာပဲ။

ၿပီးေတာ့

မူလဒဏ္ရာေဟာင္းကို အနာအသစ္ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ပစ္ရမယ္ ။ အဲဒီအနာကိုမွ ဆက္ကုရမယ္။ အဖ်ားတက္လာမယ့္လူနာကို
ေဆးရည္ဆက္တုိက္ရမယ္။
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ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမယ့္

အဆိပ္ေတြ

အျပင္ေရာက္သာြ းေအာင္

ေျခထိပ္လက္ထိပ္ေတြကို

ေသြးေဖာက္ထုတ္ပစ္ရမယ္။ အထဲကမွ အဆိပ္ေတြ စုသာြ းၿပီး ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းအခ်ိဳ႕ ညိဳပုပ္ပုပ္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့
အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ေျခလက္ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရလိ မ့္မယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ဒီအဆိပ္ဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာထဲ မေရာက္ဖုိ႔နဲ႔
ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္မသြားဖို႔ပဲ။ ဒါကို အခ်ိန္မီ မတားဆီးႏုိင္ရင္ ေတာ့”
ရဲမက္၏

ဆတ္ဆတ္တုန္ေမးခ်င္း႐ုိက္ ေနေသာ

သြားကိုၿဖဲ၍

ေဆးရည္ေလာင္းထည့္ေနရသျဖင့္

အနႏၲ ကစၥည္း

စကားဆက္မေျပာႏိုင္အား။ သစ္သားဇြန္းကို ခက္ခစ
ဲ ာြ ခံတြင္းထဲသို႔ထည့္ ေဆးတိုက္ရသည္။ ရဲမက္ငယ္၏ မ်က္လံုးႀကီးမ်ားမွာ
ေပါက္ထြက္မတတ္ ျပဴးက်ယ္ေနေလသည္။

“ႏွလံုးေသြးေၾကာနဲ႔
ရဲမက္တစ္ေယာက္ကို

ဦးေႏွာက္ထဲကို

ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီသာ

အဆိပ္ေရာက္မသြားေအာင္

မွတ္ေပေတာ့။

အခ်ိန္မီ

ကြမ္းတစ္ရာညက္

မတားႏိုင္ဆီးႏိုင္ရင္ေတာ့

မၾကာမီမွာပဲ

သူဟာ

က်ဳပ္တို႔ရဲ႕

သြက္သြက္ခါေအာင္

႐ူးသြပ္သြားမွာပဲ”

တဲဝတံခါးမွ ရဲမက္တစ္သိုက္ဝင္လာျပန္သည္။ ဒဏ္ရာရလာသူမ်ားကို ေပြ႔ခ်ီထမ္းပိုးလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
“ျမားဆိပ္ပဲလားေဟ့”
“ဟုတ္ပါတယ္ သမားေတာ္ႀကီး”
“ကြပ္ပ်စ္ေနရာ

မရွိေတာ့ဘူး။

ေအာက္မွာ

အင္ဖက္ခင္းထားတယ္။

ေျမႀကီးေပၚမွာပဲ

ခ်ထားလုိက္ေတာ့။

ေဆးရည္ထပ္က်ိဳထားဦးေဟ့။ သံပူေတြလဲ မီးထပ္ဖုတ္ထား။ အဖ်ားေတြ နီရဲေနေအာင္ဖုတ္ေနာ္။ ျမားတန္းလန္းပါလာတဲ့
ရဲမက္ရွိရင္ ျမားသြားကို ကုိယ္ထဲမွာ က်ိဳးပဲ့မက်န္ရစ္ ရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ဆထ
ဲြ ုတ္။ ျမားသြားအပိုင္းအစ က်န္ရစ္ရင္ ဘယ္လိုမွ
မရႏို င္ေတာ့ဘူး”

အဆက္မျပတ္ေသာ

အမိ န္႔မ်ားကိုေပးရင္း

သမားေတာ္ႀကီးအနႏၲကစၥည္းသည္

တဲအတြင္းဘက္သို႔

ဝင္ခဲ့သည္။

တပ္မင္းႀကီးေနမ်ိဳးသီဟသူရလည္း သမားေတာ္ႀကီးေနာက္မွ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာခဲ့ေလသည္။

အင္းဝေနျပည္ေတာ္ကို
ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္အတူ

စတင္ထူေထာင္သိမ္းသြင္းၿပီးကတည္းကပင္

ပြဲေပါင္း မ်ားစြာ

ဝင္ခဲ့ဖူးသူ

ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္း

တပ္မင္းႀကီး

ပင္းယေဒသတစ္ဝက
ို ္

ေနမ်ိဳးသီဟသူရသည္
ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ

တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္။ ၿပီးခဲ့သည္ႏ
့ ွစ္အကုန္က ေပၚေပါက္ ခ့သ
ဲ ည့္ ငႏြယ္ကုန္းတိုက္ပဲြ အပါအဝင္။

ကစဥ္က
့ လ်ား အၿပိဳၿပိ ဳအပ်က္ ပ်က္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရသည့္ ဆင္ျမင္း ေျခလ်င္ တုိက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာတို႔၌
ေနမ်ိဳးသီဟသူရ

6

တပ္ေတာ္ဦးမွ

စီးနင္းကာ

ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္တိုက္ခသ
့ဲ ည္။

စစ္တလင္း

စစ္ ေျမျပင္ေပါင္း

မ်ားစြ ာတို႔ကို

အသက္၏ထက္ဝက္ခန္႔မွ် အႀကိမ္အထိ ႀကံဳခဲသ
့ ည္။ စစ္ေျမျပင္တို႔သဘာဝ၊ ေသြးသံရဲရဲ ဓါးလွံေဖြး ေဖြး ဆင္ျမင္းေဖြး ေဖြး ၊ စစ္ပြဲ၏
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို
လိမ္းက်ံအပ္ေသာ

ဆံုခဲ့သည္။

တိုက္ဆင္တ႔၏
ို

အေသအေၾက

အစြယ္ႀကီးမ်ား၊

အက်အဆံုးဟူသည္မွာ

ျမင္း ခြာမ်ား၊

ဓါးသြားမ်ား၊

မဆန္းေတာ့။

ရန္သူ႔ေသြ းတို႔ျဖင့္

လွံသာြ းမ်ားသည္

ေနမ်ိဳးသီဟ သူရလို

တပ္မင္းႀကီးတစ္ေယာက္အတြက္ ပီဘိ႐ိုးရွင္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳ။

သို႔ေသာ္...

ယခု ‘ေတာင္တြင္းတုိက္ပြဲ’ က်ခါမွ...။

ဒဏ္ရာရရဲမက္ မ်ား
တုိးပြား၍သာ

ထားရွိရာ

လာေနသည္။

တဲႀကီးသံုးလံုးမွာ

ရဲမက္တုိ႔၏

ေနရာမဆံ့။

တဲအတြင္းရွိ

ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴသံမ်ားမွာ

ရဲမက္မ်ားမွာ

ေနမ်ိဳးသီဟသူရကို

တစ္ခ်ိန္ထက္တစ္ ခ်ိန္

ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကသည္။

နာၾကည္းခံခက္ေသာ ေဒါသတုိ႔ျဖင့္ အသားမ်ား တဆတ္ဆတ္တုန္ရသည္။ လက္သီးတို႔ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရသည္။

ခံျပင္း စရာေကာင္းလွေသာ အျဖစ္ ...။

ရဲမက္ေတြ

တဖြဲဖြဲဒဏ္ရာရလာသည္။

ျမားတံစိုက္ပါလာသည္။

အခ်ိဳ ႕မွာ

ေသြးသံရဲရမ
ဲ ဟုတ္။

မပါလာ။

ဒဏ္ရာရသည္႔

႐ုပ္ဆင္းပ်က္ယင
ြ ္းလာၾကသည္
ေနရာမ်ားမွာလည္း

မဟုတ္။

အခ်ိဳ႕မွာ

လည္မ်ိဳ၊

ရင္အုပ္စေသာ

ေတြ႔ေနရေသာျမင္ကြင္း အရ

အႏၲရာယ္မွာ

ေသေလာက္သည့္ေနရာမွာလည္း မဟုတ္။ ပြန္းပဲ့ထိ ရွ႐ံု၊ ေသြးစုိ႔႐ံုမွ်သာ။

သို႔ေသာ္

သမားေတာ္ႀကီး၏

ေျပာျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ

ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးလွေၾကာင္း တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ိဳးသီဟသူရ တျဖည္းျဖည္း နားလည္လာသည္။

ရန္သူသည္

ၿမိဳ႕ျပ

က်ံဳးေျမာင္းကို

အခုိင္အမာစြက
ဲ ာ

႐ုိးထိပ္

သူရဲခုိထက္မွ

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ

ျမားတံတို႔ကို

မုိးသီးမိုးေပါက္ပမာ သြန္ခ်သည္။ က်ံဳးကို ျဖတ္ကူးေသာ အင္းဝရဲမက္တို႔မွာ ၿဖိဳင္ၿဖိဳ င္က်လာေသာ ျမားတံမ်ားကို မေရွ ာင္သာ။
ပခံုး၊ ပါးျပင္ ၊ လက္ေမာင္း၊ လက္ဖ်ံ ထိရွစြဲမွန္ၾကသည္။

စင္စစ္ ရန္သူ႔တပ္တြ င္ လက္ေျဖာင့္ေလးသည္ေတာ္ မရွိ ။
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ရန္သူတို႔သည္

အင္းဝရဲမက္မ်ားကို

ရွိၾကသည္လည္းမဟုတ္ေခ်။

တည္မ
့ တ္စာြ

အင္းဝရဲမက္မ်ား

ခ်ိန္႐ယ
ြ ္ ပစ္လႊတ္ၾကသည္

အစုအၿပံဳလုိက္

ရွိေနရာဆီသို႔

မဟုတ္ေခ်။
ျမားတံမ်ားကို

ပစ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း
ကစဥ့္ ကလ်ား

သြန္ခ်လိုက္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤျမားတံမ်ားကလည္း အင္းဝရဲ မက္မ်ား၏ လည္မ်ိဳ၊ ရင္အုပ္ဆီသို႔ ထိမွန္လာၾကသည္
မဟုတ္။ ပြန္းပဲ့ထိရွ႐ံုေလာက္သာ ရန္သူတို႔ ရည္႐ယ
ြ ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမားသြားက ခႏၶာတစ္ေနရာရာကုိ ထိရွသြားၿပီဆိုလွ်င္
ရန္သူတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ၿပီ။

ျမားသြားတြင္ လိိမ္းသုတ္ထားသည့္ အဆိပ္။

ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည့္ အဆိပ္ရည္။

တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ိဳးသီဟသူရ၏ မ်က္လံုးညိဳႀကီးမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမ်ား နီရဲေသးမွ်င္ စာြ ယွက္ျဖာေနသည္။

နာၾကည္းခံခက္ေဒါသက ျပင္းထန္လြန္းလွသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာက္တစ္ခ်က္မွ် ပင္ မေခါက္ႏိုင္ေတာ့။
*****

တဲဝဆီမွ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြအသံမ်ား ၾကားလိုက္ရသည္။

ျမားဒဏ္သင့္ ရဲမက္တစ္သုတ္ ေရာက္လာျပန္ၿ ပီဟု ေတြးကာ တပ္မင္းႀကီး တဲဝဆီသို႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။

ေတြ႔ရသည္ကား ဘုရင့္သက္ေတာ္ေစာင့္ တပ္ဗိုလ္မွဴး ျဖစ္သည္။

တပ္မွဴးသည္ တဲအတြင္းသို႔ ေျခလွမ္းႀကဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ဝင္လာသည္။ အနီးသို႔မေရာက္မီမွာပင္ တပ္မင္းႀကီး သိလုိက္ၿပီ။
“ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္ တပ္မင္းႀကီး ”
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တပ္မွဴးက

ကပ်ာကယာ

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ေဘးတြင္

ျပန္ေျဖဆဲ မွာပင္

တဲအတြင္းသို႔

ေနရာယူလုိက္ၾကသည္။

သက္ေတာ္ေစာင့္တပ္ဖ႔ဲြ

စစ္သည္ေတာ္တို႔

အလယ္တြင္

ဝင္လာကာ

ဝါးကြပ္ပ်စ္မ်ား

ဝင္သာ႐ံုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

ေပၚလာသည္။

တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ိဳးသီဟသူရႏွ င့္ သမားေတာ္ႀကီး အနႏၲ ကစၥည္းတို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဒူးေထာက္ခ်လုိက္သည္။

လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တဲအတြင္းသို႔ဝင္လာသူကား သတိုးမင္းဖ်ားဘုရင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပင္တည္း။

ဘုရင့္ေနာက္တြင္ ပါလာသူကား ရမည္းသင္းစား မင္းႀကီးသီလဝ။ ထို႔ေနာက္ ပိဋကေဗဒင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ ေသာ
သဃၤရာဇာ။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မွဴးမ်ား။
“ဒဏ္ရာရရဲမက္ေတြ ျမားဆိပ္သင့္တယ္ဆုိတာ မွန္သလား”
သတုိးမင္းဖ်ားက

ေရာက္မဆိုက္ပင္

ေမးသည္။

ထီးမူနန္းမူ မရွိ ေသာ

ဘုရင္ မင္းျမတ္ ၏အသြင္မွာ

ခါတုိင္းလုိပင္

ခက္ထန္ျခင္း ၊ သြက္လက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသြယ္အဝိုက္ ကင္းစင္ေနေလသည္။
“မွန္ပါတယ္ ဘုရင္ မင္းျမတ္ ။ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ျမားဆိပ္တစ္မ်ိဳး သင့္လာၾကပါတယ္”
အနႏၲ ကစၥည္းက

လက္ထဲမွ

သံပူကို

အမႈေတာ္ထမ္းတစ္ေယာက္ထံ

လွမ္းေပးကာ

လက္အုပ္ခ်ီ၍

ေျဖသည္။

“ဘယ္လိုေၾကာက္စရာ ေကာင္းသလဲ”
အနႏၲ ကစၥည္းက ျမားဆိပ္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေနခ်ိန္မွာ တပ္မင္း ႀကီး ေနမ်ိဳးသီဟသူရမွာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းျပင္း စြာျဖင့္
သတုိးမင္းဖ်ားေရွ႕တြ င္ ေခါင္းငိုက္စိုက္ ခ်ရေလသည္။
“........

အဲဒီလုိနဲ႔

႐ူးသြပ္ၿပီး

လူစဥ္မမီ ေတာ့တ့ဲ

အျဖစ္ကိုေရာက္ေအာင္ထိ

ဘုရင္မင္းျမတ္ ”
သမားေတာ္၏ စကား အဆံုးသတ္သြားသည္။

“ဒဏ္ရာရရဲမက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသြားၿပီလဲ တပ္မင္း ”
“အင္အား သံုးပံုႏွစ္ပံု ရွပ
ိ ါၿပီ ဘုရင္မင္းျမတ္”
“က်ံဳးကို ျဖတ္ကူးတာ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုပါေတာ့ ဟုတ္လား”
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ျပင္းထန္တ့ဲ

အဆိပ္ျ ဖစ္ပါတယ္

“မွန္ပါတယ္ ဘုရင္ မင္းျမတ္ ”
“အင္း ”
သတုိးမင္းဖ်ားသည္
ဘုရင္မင္းျမတ္၏

ဝါးကြပ္ပ်စ္ ရည္ေပၚတြ င္

အသြင္မွာ

ထူးထူးျခားျခား

အတံုးအ႐ံုး

လဲက်ေနေသာ

ၿငိမ္သက္ေနသည္။

ရဲမက္ မ်ားကို

လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။

ျမားဆိပ္အေၾကာင္းကုိ

သိသြားၿပီးလွ်င္

ျပင္းစြာေဒါသေပါက္ကြဲလိမမ
့္ ည္ဟု တပ္မင္းႀကီးက ထင္ေနေသာ္လည္း ထင္သလုိမဟုတ္ဘဲ ပကတိ တိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ေၾကာင့္
အံ့အားသင့္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဘုရင္ မင္းျမတ္ ၏ အသိရခက္ေသာ သေဘာထားကို နားလည္လိုက္ျပန္သည္။
ဤမွ် တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနျခင္းကပင္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ရင္ထဲ၌ အဘယ္မွ်ထိ ဆူေဝေပါက္ကဲြ ေနၿပီဟု သိလုိက္ရေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

“ဒီအဆိပ္အေၾကာင္း ဘယ္သူသိသလဲ”
သတုိးမင္းဖ်ားက တစ္ေယာက္စီ၏မ်က္ႏွာမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္၍ ေမးသည္။
“ဒီအဆိပ္မ်ိဳးဟာ

ခ်က္ခ်င္းေဖာ္စပ္ၿပီး

ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳရတယ္ဆိုတာ

တမၸဒီပေခတ္

အရည္းရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕

ပုရပိုက္ေတြထဲ မွာ မွတ္တမ္းျပဳထားခဲ့ပါတယ္ ဘုရင္ မင္းျမတ္ ။ ရန္သူေတြဟာ ဒီနည္းနဲ႔ အသံုးျပဳေနၾကတာပါပဲ ”
“ဟုတ္လား... သဃၤရာဇာ”

ေလာကီပညာ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေသာ သဃၤရာဇာဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္၍ သတုိးမင္းဖ်ားက ေမးသည္။
“မွန္ပါတယ္

ဘုရင္မင္းျမတ္။

အရည္းရွင္ႀကီးေတြ ရဲ႕

ပုရပိုက္ကို

ဒါဟာ

တႏၲရဂိုဏ္းဝင္

ရန္သူေတြ

အရည္းရွင္မ်ား

လက္ဝယ္ရထားေၾကာင္း

ေဖာ္စပ္ အသံုးျပဳဖူးတဲ့

ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ

အဆိပ္တစ္မ်ိဳးပါ။

မလုိပါဘူး။

ဒါဟာ

တမၸဒီပေရွး ေခတ္က လက္နက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္ ”

သဃၤရာဇာ

မဆုိင္းမတြေျဖသည္။

သဃၤရာဇာကား

အင္းဝေ႐ႊၿ မိဳ႕ေတာ္ကို

တည္ေထာင္ရန္ အတြက္

ေဗဒင္၊

တေဘာင္စနည္း၊ အတိတ္အိပ္မက္တို႔ကိုဖြင့္ဆုိ အခါေပးခဲ့သူ ပ႑ိတ္အေက်ာ္အေမာ္ ျဖစ္သည္။ ပိဋက ေဗဒင္ႏွင့္တကြ
ေလာကီအတတ္၌

ကံုလံုသူ

မင္း အတိုင္ပင္ခံ

ပညာရွိႀကီးလည္း

ျဖစ္သည္။

သဃၤရာဇာ၏

စကားသည္

အမွား

ကင္းစင္ေသာစကားပင္ ။

“ဒဏ္ရာရရဲမက္ေတြဟာ

အခ်ိန္မီမကုႏိုင္ရင္

႐ူးသြပ္ကုန္ၾကမယ္။

ေျခလက္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားမယ္။ ဟုတ္သလား အနႏၲ ကစၥည္း”
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မ႐ူးသြပ္ရင္ေတာင္

အေၾကာေတြ

တံု႔ဆုိင္းၿပီး

“ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ”
“ေတာင္တြင္းစား

သီဟပေတ့ဟာ

ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အင္အားကို

အမွည့္ေႂကြေႂကြေအာင္

ေႁခြတ့န
ဲ ည္း

သံုးေနတာပဲ။

ဒဏ္ရာရျမားဆိပ္သင့္ ရဲမက္ေတြကို ကုသရတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္မွာ အခ်ိန္န႔ဲအင္ အား ယုတ္ေလ်ာ့သာြ းေအာင္ လုပ္ေနတယ္။
တခါတည္း အက်အဆံုးရွိ ေအာင္ မလုပ္ဘူး။ လုပ္လမ
ဲ လုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေကာက္ဉာဏ္န႔ဲ အဆိပ္သံုးတာပဲ”
ရန္သူ႔ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို

သတုိးမင္းဖ်ားက

အလြယ္တကူ

ေဖာ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္

ေနမ်ိဳးသီဟသူရမွာ

ဘုရင္မင္းျမတ္အေပၚ အံ့ၾသျခင္း ႏွင့္အတူ ေၾကာက္႐ံ႕ြ ေလးစားသြားမိသည္။

“စစ္ျပဳၾကတယ္ဆိုမွေတာ့ ႏိုင္ရာနည္းကို သံုးၾကေတာ့မေပါ့ ညီေတာ္”
သတုိးမင္းဖ်ား၏

လက္ယာဘက္မွ

ထြက္ေပၚလာေသာအသံ

ျဖစ္သည္။

ဤအသံသည္

ထူးထူးျခားျခား

အသံဝါေလးေလးတြဲ႔တြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည္။ အသံရွင္ကား ရမည္းသင္းစား မင္းႀကီးသီလဝပင္တည္း။

မင္းႀကီးသီလဝသည္ ႀကီးမားထြားက်ိဳင္းလွေသာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ေလးပင္စာြ ေ႐ြ႕လ်ားရင္း ဝါးကြပ္ပ်စ္ အစြန္းတြင္
မီွလိုက္ေလသည္။ သတုိးမင္းဖ်ားႏွင့္ ညီေနာင္ေသြးခ်င္းေတာ္စပ္ ေသာ ရမည္းသင္းစား မင္းႀကီးသီလဝသည္ ဘုရင့္ထက္
အသက္ငါးႏွစ္ခန္႔ႀကီးသူျဖစ္သည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္
ထူးျခားဆန္းၾကယ္သူ
ေလးကန္လွသူ

အင္းဝေနျပည္ေတာ္တြင္သာမက

ျဖစ္ ေလသည္။

ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္

ႀကီးမားထြားက်ိဳင္းလွေသာ

မင္းႀကီး၏မ်က္ႏွာေပၚတြ င္

ႏွစ္ေယာက္အတူမရွိ ေအာင္

ခႏၶာကိုယရ
္ ွိသည္ႏွင့္အမွ်

ေလးဖင့္ စာြ

လႈပ္ရွားေျပာဆုိမႈမွာလည္း

ပုတ္ခတ္ေနေသာ

မ်က္ခြံမ်ားေအာက္မွ

မ်က္လံုးမ်ားတြင္လည္း ဤေလာကတြင္ ဘာကိုမွ စိတ္ဝင္ စားျခင္းမရိွေသာ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ထာဝစဥ္ မႈိင္းမႈံေနတတ္သည္။
စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး၊ ထီးနန္းေရး၊ အင္းဝထူေထာင္ေရး ဘာအေရးကိုမွ စိတ္မဝင္ စားသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ထက္မူ စကားခြန္းစေျပာရမည္ကိုပင္

ဝန္ေလးတတ္သူ ျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္ ၌ျဖစ္ ေစ၊ ဘုရင့္ညီလာခံ၌ျဖစ္ ေစ

ဘာတစ္ခြန္းမွဝင္ေရာက္ေျပာဆိုတတ္သူ မဟုတ္ေပ။ မည္သူ႔ကိုမွ်လည္း ရင္း ႏွီးကၽြမ္းဝင္ဟန္မျပ။

ထိုသည္ႏွင့္အမွ် ၿပံဳးရယ္ျခင္းလည္း အလ်င္းကင္းမဲ့လွသည္။ ခံစားလႈပ္ရွားမႈကင္းေသာ မ်က္ႏွာႀကီးမွာ အၿမဲတေစပင္
ေရေသကန္ စပ္

မ်က္ႏွာျပင္လို

တည္ၿငိမ္ေနတတ္သည္။

ဝန္ေလးပင္ပန္းဆင္းရဲလွဟန္ျ ဖင့္ ပကတိ တည္ၿငိမ္လန
ြ ္းသူ ျဖစ္သည္။
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ဤဘဝတြင္

လူသားအျဖစ္

ေနထုိ င္ရသည္ကိုပင္

သတုိးမင္းဖ်ားဘုရင္ႏွင့္

မင္းႀကီးသီလဝတို႔ကား

အစြ န္းအက်ဆံုး

ဆန္႔က်င္ဘက္ညီေနာင္ႏွစ္ပါး

ျဖစ္ေလသည္ ။

သတိုးမင္းဖ်ား တက္ႂကြလႈပ္ရွား ဖ်တ္လတ္သည္ႏွင့္အမွ ် မင္းႀကီးသီလဝကား ေလးကန္ထုိင္းမႈိင္း တည္ၿငိမ္သူတည္း။

“ဘာေျပာလိုက္တယ္ ေနာင္ေတာ္”
သတုိးမင္းဖ်ားက မင္းႀကီး သီလဝကို လွည့္ေမးလုိက္သည္။

မင္းႀကီး သီလဝက စကားေျပာရမည္ကိုပင္ ဝန္ေလးဟန္ျ ဖင့္ ပ်င္းရိစာြ ေနရာေ႐ႊ ႕ထုိင္လိုက္ၿပီး ...
“စစ္ျပဳၾကတယ္ဆိုမွေတာ့ လက္႐ံုး၊ ႏွလံုး၊ အေကာက္ဉာဏ္ ကိုယ္သန္ရာ သံုးၾကေတာ့မေပါ့ ။ ေတာင္တြင္းစားဟာ
လူယုတ္မာပဲကိုး ”
“လူယုတ္မာက

အေကာက္ဉာဏ္နဲ႔

အဆိပ္ရည္ေတြသံုးတိုင္း

က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ရဲ မက္ေတြ

အခ်ည္းႏွီး

ပ်က္စီးရမွာလား

ေနာင္ေတာ္”
“အဆိပ္ရည္ေတြကို ဖ်က္ဆီးရမွာေပါ့ ”
ဤစကားကို ဝင္ေျပာသူမွာ သဃၤရာဇာ ျဖစ္သည္။
“မွန္တယ္”
မင္းႀကီးသီလဝက ေလးတြဲ႔စြာ ဝင္ေျပာသည္။ တပ္မင္း ေနမ်ိဳးသီဟသူရက ဒူးေထာက္ေနရာမွ ပင္ ရင္ကို တည့္မတ္စြာ
စြငလ
့္ ွ်က္ ...
“ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအရာထားပါ ဘုရင္မင္းျမတ္။ ဒီအဆိပ္ရည္ေတြကို ဖ်က္စီးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို အမႈေတာ္ခ်ေပးပါ”

သတိုးမင္းဖ်ားက တပ္မင္းႀကီးကို တစ္ခ်က္မွ် စူးစိုက္ၾကည္ၿ့ ပီး ေခါင္းခါလိုက္သည္။
“ဆင္ျမင္း ေျခလ်င္တပ္ကို ကြပ္ကဲၿပီး ပြဝ
ဲ င္ရတဲ့ေနရာလိုမ်ိဳးအတြက္သာ တပ္မင္းကို ကၽြႏု္ပ္အရာ ေပးတာျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာဟာ

တပ္မင္းနဲ႔မေလ်ာ္ဘူး။

ဒီပြဲဟာ

ငႏြယ္ကုန္းစား

သီဟပေတ့ကို သုတ္သင္ရမယ့္ပြဲ”

“ဒါဟာ ဘုရင္မင္းျမတ္အရာလည္း မဟုတ္ပါဘူးေလ”
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ေက်ာ္သူတုန္းကလိုပဲ

ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္

ဒီေတာင္တြင္းစား

သဃၤရာဇာက သတုိးမင္းဖ်ားကို ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးေသာ အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္၍ မဝ့မ
ံ ရဲ ဆိုေလသည္။ ထို႔ေနာက္
တိုင္ကိုမွီ၍ တစ္ေနရာရာကို ေငးၾကည့္ေနေသာ မင္းႀကီးသီလဝကို လွည့္ၾကည္လ
့ ိုက္သည္။ မင္းႀကီးသီလဝကမူ သဃၤရာဇာကို
ျပန္မၾကည့္ ။ သို႔ေသာ္ သဃၤရာဇာက ၾကည့္ေနမွ န္းကို သိေနဟန္ျ ဖင့္ ...
“မွန္တယ္။ ဒါဟာ ေ႐ႊတိုက္စိုးရဲ႕ ပြဲပဲ။ သူ႔ကိုလႊတ္”
*****
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။၂။

ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္၏ ဘ႑ာ ရတနာ ရိကၡာေတာ္ႏွင့္တကြ ေနျပည္ေတာ္၏ဘ႑ာရိကၡာ လံုၿခံဳေစ့ငွ
သိပ္သည္းေရးကို အမႈေတာ္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ ရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးကတည္းက ေ႐ႊနန္း ေတာ္အျပင္ဘက္ကို ထြက္ခ်ိန္
မရခဲ့ ။

ၿဗဲတိုက္ေတာ္ဝန္၊ အတြင္း ဝန္၊ စာေရးေတာ္၊ စာခ်ီ ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဇနပုဒ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွ င့္သာ ေ႐ႊတုိက္ေတာ္အတြင္း
ေန႔ေန႔ညည အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အရာလႊဲခ့သ
ဲ ည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေ႐ႊတိုက္ေတာ္၏
ေ႐ႊတစ္ျပား၊ ေငြတစ္ ေစ့ ၊ ေၾကးတစ္ေ႐ြး အတိမ္း အပါး အခၽြတ္အေခ်ာ္ မရွိေစရေအာင္ ၾကပ္ မအုပ္ခ်ဳပ္ ေနရသည္။

အထူးသျဖင့္ အျခားေသာ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳး၊ သူ ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားကို ေက်ာ္လန
ြ ္၍ မိမိက့သ
ဲ ုိ႔ေသာ သူတစ္ေယာက္အား
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္

‘ေ႐ႊတိုက္စိုး’

ခန္႔ခဲ့ေသာ

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ား၏

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္

အႂကြင္းမဲ့သေဘာကို

ေဆာင္ေနေခ်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမႈေတာ္ထမ္းရာ အလစ္ အလပ္မရွိေစရ။ ဘုရင့္ယံုၾကည္မႈကို အစြန္း အထင္းမရွိေစရ။

ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္တကြ တပ္ ေတာ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ယခုလုိ ေတာင္တြင္းစစ္ ေျမျပင္သို႔ ထြက္ခာြ ေရာက္ရွိေနခ်ိ န္တြင္
ေနျပည္ေတာ္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိမိတာဝန္က ပို၍ ႀကီးေလသည္။

ေ႐ႊတုိက္စိုးအရာကို ရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိအေပၚမလိုမလား မုန္းထားစိတ္ျဖင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ
အတြင္းသင္းမွဴး

ငႏြယ္ႏုက

မိမိအေပၚ အခ်ိ န္တိုင္းမွာ အျပစ္ ရွာခ်င္ေနသည္။ အတြင္းသင္း မွဴး ငႏြယ္ႏုကို စိတ္ ထဲတြင္

မေတြ႔လွသည္ မွန္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ကြင္းေရွာင္ခ့သ
ဲ ည္ခ်ည္း။

အတြင္းသင္းမွဴး

ငႏြယ္ႏု

အၿမဲေျပာေလ့ ရွိေသာ

စကားတစ္ခန
ြ ္းရွိသည္။

မိမိကို

ေစာင္း ေျမာင္း

ျပက္ရယ္ပုတ္ခတ္ေသာစကား။
“တို႔ဘုရင္ မင္းျမတ္ ႏွယ္

ဘုန္းလက္႐ံုးအာဏာအရာမွာ

ဘာမွ

ေျပာစရာမရွိ ၊

ဇမၺဴဒိပ္မွာ

ႏွ စ္ေယာက္မရွိတ ဲ့

လူစြမ္းေကာင္းပ။ သုိ႔ ေသာ္လဲ ေ႐ႊတိုက္စုိးအရာေတာ္ ခန္႔ထားေရးမွာေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ မင္းျမတ္အရဲကုိး လွခ်ည့္။
ဘယ့္ႏွယ္ သူခုိး ဓါး႐ိုးကမ္းရတယ္လို႔”
သူခုိးဓါး႐ုိးကမ္းဟု အတြင္းသင္းမွဴး မညႇာမတာ ဖိႏွိပ္ေျပာဆိုသည္။ ေျပာေစဟု လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္ ေ႐ႊနန္းေတာ္တြင္ ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ား မရွိေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင္းစကားက ပို၍ အသံက်ယ္သည္။ ေဒါသကို
မ်ိဳသိပ္ရသည္။
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လက္ဖ်ံလက္ေမာင္း ႂကြက္သားတုိ႔

နာက်င္ကိုက္ခလ
ဲ ုမတတ္

လက္သီးအစံုကို

က်စ္က်စ္ပါေအာင္

ဆုတ္ထားရသည္။

အရင္တုန္းကလို

စစ္ကိုင္း

ပင္းယ

အင္းဝေဒသတစ္လႊား

လြတ္လပ္စာြ

က်က္စားလြင့္ပါးေနရေသာ

အမိန္႔ေပးကာ

အမႈ ေတာ္ထမ္းေနရေသာ

ဘဝမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ငႏြယ္ႏုတစ္ေယာက္ ေခါင္းကိုယ္အုိးစားကြၿဲ ပီးၿပီ ။

ေ႐ႊပုရပိုက္မ်ားတြင္
ဤ‘ေ႐ႊတိုက္စိုး’အရာကို

ကညစ္တင္ကာ

စြန္႔ၿပီး

စာေရးေတာ္

ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္တကြ

စာခ်ီေတာ္မ်ားကုိ

စစ္ေျမျပင္သို႔သာ

ထြက္လိုက္ခ်င္သည္။

ေ႐ႊတိုက္ေတာ္အတြင္း

အခ်ိန္ကုန္ၿပီး သစ္ေစးေ႐ႊ ေရးနံ႔ ႀကိဳင္ေလွာင္ေသာ ေလ႐ွဴ ႐ႈိက္ရသည္ကပင္ စိတ္လက္ေညာင္းညာလာသည္။

ေ႐ႊတိုက္စိုးအျဖစ္ ႏွလံုးရည္စြမ္းျပရသည္ထက္ တပ္ေတာ္သားအျဖစ္ လက္႐ံုးစြမ္းဟူ၍ ျပလုိက္ခ်င္သည္။

ခက္သည္ကလည္း လက္႐ံုးစြမ္းဟူ၍ ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အစမ္းသပ္မခံ ရ။ ဆင္ျမင္း ေလးျမား ဓါးလွံ အတတ္တြင္
အင္းဝရဲမက္မ်ားကဲ့သို႔

ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သည္လည္း

မဟုတ္။

မိမိမွာ

ရွိထားသည့္လက္႐ံုးစြမ္းက

တပ္ေတာ္သားေတြလုိ

စစ္ပြဲဝင္လက္႐ံုးမ်ိဳးမဟုတ္။ စစ္ ေျမျပင္၊ စစ္ပြဲတစ္ ခုခုတြင္ တစ္ဖက္ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ိဳ းလည္း
မရွိခဲ့။

ျမင္းဇက္ကိုေတာ့ အတန္အသင့္ ႏိုင္သည္။

ဓါးႏွင့္လွံကို

ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္

မဟုတ္ေသာ္မွ

ဓါးေရး

လွံေရး

မညံ့စတမ္း

ကစားတတ္သည္။

သို႔ေသာ္

တိုက္ပြဲမဝင္ ဖူးခဲ့ ။

ဆင္ေရးအတတ္ကေတာ့

အလွမ္းကြာလြန္းသည္။

ဘုရင့္ဆင္တပ္ကို

အေဝးမွ

ျမင္ ဖူးသည္။

ခၽြန္းကိုပင္မကိုင္ဖူး။

ဆင္စီးပညာ၌ မိမိသည္ လံုးဝအကန္းပင္ ။

ေလးျမားအတတ္မူကား လံုးဝသူစိမ္းတစ္ ရံဆံပင္ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ကိုင္ခ့ဲ ဖူးေသာ ေလာက္လႊဲမွအပ ေလးကိုင္း၊
ညႇိဳ႕ႀကိဳး၊ ျမားတံတို႔သည္ မိမိႏွင့္ လံုးဝအကၽြမ္း မဝင္ ေသာ လက္နက္ ျဖစ္ေခ်သည္။

သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္မိမိ ဘုရင့္တပ္ေတာ္အတြင္း ရဲမက္အမႈ ေတာ္ထမ္း ျဖစ္ ႏုိင္ေကာင္းသည္ဟုေတာ့ ယံုၾကည္ေနမိသည္။
ဓါးလွံေလးျမား

ဆင္ျမင္းအတတ္တုိ႔တြင္

အျခားရဲမက္မ်ားလို

မျပည့္စံု

မတတ္ကၽြမ္းေသာျငား

အင္းဝေနျပည္ ေတာ္ရွိ

မည္သည့္ရဲမက္၊ အၾကပ္၊ ေသြးေသာက္၊ ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးမွ မျပဳႏို င္စြမ္းေသာ အရည္အေသြးတစ္ ရပ္ မိမိမွာရိွသည္။

ေပါ့ပါး လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္ျခင္း။
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အေဝးအနီး အျမင့္အနိမ့္ အေမွာင္ အလင္း မည္သို႔ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရေျမအေနအထား ရွိေနေစ၊ ႀကံဳႀကိဳက္ရာ
အေျခအေနေပၚလိုက္ၿပီး မိမိ၏ ေပါ့ ပါးျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ဖ်တ္လတ္ျခင္းကို တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ထုတ္ႏုတ္သံုးစြႏ
ဲ ို င္သည္။

အေမွာင္တြင္ ေၾကာင္တစ္ေကာင္၏ စူးရွေပါ့ပါးပံု မ်ိဳး။

ပုတ္သင္တစ္ေကာင္လို သဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ကိုယ္ေရာင္ ေျပာင္းလဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္တတ္ပံုမ်ိဳး။

မိေခ်ာင္းတစ္ ေကာင္လို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ရွည္လ်ားစြာ ပကတိ အေသေကာင္မျခား ၿငိမ္သက္ပံုမ်ိဳး။

လင္းႏို႔တစ္ေကာင္လို တူ႐ူအရပ္ နီးကပ္ရာမွ

တိုးေဝွ႔လာေသာေလသံကို နားေထာင္ကာ အတုိက္အခိုက္ကင္းစြာ

ေရွာင္တိမ္းပံု မ်ိဳး...။

သည္သို႔ေသာ အရည္အေသြးမ်ိဳးမွာေတာ့ မည္သည့္အင္းဝရဲမက္မွ မိမိကို တုပယွဥ္ၿ ပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိႏိုင္။ သို႔ေသာ္
ေ႐ႊတုိက္စုိးတစ္ေယာက္အဖို႔ ေပါ့ ပါးလ်င္ျ မန္ဖ်တ္လတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဤလက္႐ံုးစြမ္းက ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးဝင္ သနည္း။
ဘယ္လို အသံုးခ်ရမည္နည္း။
*****

ေ႐ႊတိုက္ေတာ္အတြင္းသို႔ ျမင္းသည္ေက်ာ္တစ္ေယာက္က ဝင္လိုေၾကာင္း တံခါးမွဴး လာေျပာသည္။ သည္ကတည္းက
ထူးျခားမႈတစ္ခုခုႏွင့္ ေတြ႔ရေတာ႔မည္ဟူ၍ အလုိလိုသိသည့္ အာ႐ံုက ႏိုးၾကားလာသည္။ ေ႐ႊတိုက္ေတာ္အတြင္းသို႔ အဝင္မခံ။
ကိုယ္တိုင္ အျပင္ထြက္ေတြ႔လိုက္သည္။

ထင္သည့္အတိုင္းပင္ ျမင္းသည္ေက်ာ္က အမိ န္႔စာခၽြန္ကို ဆက္သည္။ တုန္ယင္ေသာ လက္မ်ားျဖင့္ စာခၽြန္ဘူးကို
ဖြငမ
့္ ိသည္။
‘ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ သတိုးမင္းဖ်ား ဘုရင္မင္းျမတ္ အမိ န္႔ေတာ္ သက္ေရာက္သည္မွာ ေ႐ႊတိုက္စိုးဝန္ ယခုျဖဳတ္ျခည္း
ေတာင္တြင္းစစ္ ေျမျပင္သို႔ မဖင့္မႏႊဲ ေရာက္ရွိဖူး ဝင္ ေစ’
“အမိန္႔ေတာ္ သီးျခားအမွာအၾကား ရိွေသးလား ရဲမက္ ”
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာဘုရားရဲ႕ သီးျခားအမွာအၾကားေတာ့မရွိဘူး ဝန္မင္း ။ မင္းႀကီးသီလဝကေတာ့ မွာလိုက္ပါတယ္”

မင္းႀကီးသီလဝပါဝင္ေနေသာ

ဤအေရးသည္

ေထြးေႏြးလႈပ္ရွားလာသည္။
“ဟုတ္လား။ မင္းႀကီးက ဘာတဲ့လဲ ရဲမက္ ”
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သာမန္မဟုတ္ေတာ့ဟု

သိလိုက္ၿပီး

တစ္ကိုယ္လံုး

“ျမန္ျမန္လုိက္ခဲ့... တဲ့”
စကားနည္းလွေသာ

မင္းႀကီးသီလဝႏႈတ္မွ

ဤေလးလံုးေသာ

စကားစု

ထြက္က်လာျခင္းကပင္လွ်င္

မည္မွ်အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိသာသည္။ မင္းႀကီး၏ တိုတိုျပတ္ျပတ္ အမိန္႔သံကို ၾကားေယာင္ရင္း ၿပံဳးလုိက္မိေလသည္။

စံအိမ္ေတာ္သို႔

မျပန္ ေတာ့။

ဘႏွင့္

ကေတာ္စုိးကိုလည္း

အက်ိဳးအေၾကာင္း

မထားရစ္ေတာ့ဟု ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ျမင္းသည္ေတာ္ယူလာေသာ ျမင္းေပၚသုိ႔ ေပါ့ပါးစြာ ခုန္တက္လိုက္သည္။

ေတာင္တြင္းစစ္ ေျမျပင္သို႔ ...။
*****
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မေျပာေတာ့။

အမွာစကားလည္း

။၃။

ေတာင္တြင္းၿမိဳ႕၏ က်ံဳးေရသည္ ေႏြး ေထြးေနေလသည္။

ေရျပင္ေပၚမွာ သိပ္သိပ္သည္းသည္းက်ေနေသာ ႏွင္းေငြ႔ မ်ားက ေအးစိမ့္ေနသေလာက္ က်ံဳးေရထဲမွေရက ေႏြးေနသည္။
ပက္လက္လွန္၍ သစ္တုံးကို တြယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိတဆံုး ေကာင္းကင္ျပင္က်ယ္ကို ျမင္ ရသည္။ လင္းလက္မွိတ္တုတ္
ၾကယ္ပြငမ
့္ ်ားက မ်က္လံုးအစံု ေပါင္း အေထာင္အေသာင္းႏွင့္ ငံု႔ၾကည့္ေနသေယာင္။ ‘အင္းဝေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္က ေ႐ႊတိုကစ
္ ိုးဝန္ တဲ့ေဟ့။
ၾကည္စ
့ မ္း က်ံဳးေရျပင္ထဲမွာ သစ္တံုးကို ဖက္တယ
ြ ္ၿပီး ခုိးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ကူးေနတယ္။ ဒါ ေ႐ႊတိုက္စုိးဝန္တ စ္ေယာက္ရဲ႕
အလုပ္တလ
ဲ့ ား’ ဟု ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား တအံ့ တၾသ တီးတိုးဆိုေနသေယာင္။

အေမွာင္ထုထဲမွာ တစ္ကိုယ္တည္း ၿပံဳးလုိက္မိသည္။

ေ႐ႊတုိက္စိုးဟူေသာအရာေတာ္ႏွင့္

လုပ္ေနရေသာအလုပ္တို႔က

ဘယ္လုိမွဆက္စပ္ျ ခင္းမရိသ
ွ ည္ကို

ေတြးမိေသာေၾကာင့္လည္း ၿပံဳးသည္။ လူစြမ္းလူစ ျပရေတာ့အံ့ဟူေသာ ပီတိစိတ္ျဖင္လ
့ ည္း ၿပံဳးမိျ ခင္းျဖစ္သည္။

သစ္တံုးသည္ လက္ယက္အရွိ န္ျဖင့္ တေ႐ြ႕ေ႐ြ ႕ေမ်ာေနသည္။

ၿမိဳ႕႐ုိးထိပ္ သူရဲခုိ သူရဲေျပးဆီသို႔ အစြမ္းကုန္ သတိထားၿပီး ၾကည့္ေနရသည္။ အေမွာင္ႏွင့္ ရင္း ႏွီးေသာ မ်က္လံုးမ်ားက
သည္ေလာက္လေရာင္ႏွင့္ ညဥ့္အလင္းေလာက္ကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းျမင္ ေပသည္။ သူရဲခုိထက္မွာ ေတာင္တြင္းရဲ မက္မ်ား၏
အရိပ္မည္းမည္းသ႑ာန္မ်ားကို ေတြ႔ေနရသည္။ ၾကယ္ေရာင္လင္းေနေသာ ေကာင္းကင္ျ ပင္ ေနာက္ခံတြင္ သူတို႔ပခံုးထက္ေပၚမွ
ေလးကိုင္းႀကီးေတြ၊ ျမားက်ည္ေတာက္ေတြကိုပါ ထင္းထင္းျပက္ျပက္ ျမင္ေနရသည္။

ညဥ့္သန္းေခါင္သန္းလြဲ
စဥ္းစားမိမည္
‘သစ္တံုးတစ္တံုး’

မဟုတ္ၾက။
ကိုသာ

ကူးခတ္လာသည္ကိုေတာ့

အခ်ိ န္ႀကီးမွာ

က်ံဳးေရျပင္ကို

လူတစ္ေယာက္

တစူးတစိုက္ၾကည့္မည္ဆိုေသာ္မွပင္
ေတြ႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ်

ျဖတ္ကူးလာလိမ့္မည္ဟု

ၾကာဖက္မ်ားအၾကား

ဤသစ္တံုး၏တစ္ဘက္

သိႏိုင္မည္မဟုတ္။

ေ႐ြ႕သည္ဆို႐ံုမွ်
ေရထဲတြင္

သစ္တံုးကို

တြယ္ဖက္၍

သူတို႔ဘယ္လိုမွ
ေ႐ြ႕ေနေသာ
လူတစ္ေယာက္
ေရျပင္တြင္

ပက္လက္ေမွ်ာလာသူကလည္း သစ္တံုးႏွင့္မျခား ပကတိ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ လူႏွင့္သစ္တံုး ခြျဲ ခားမရႏို င္။

ၿမိဳ႕႐ိုးဘက္ နီးကပ္လာသည္။ က်ံဳးေရ၏ အထိအေတြ႔က ပို၍ ေႏြးလာသည္။ ၾကာ႐ိုး၊ ေမွာ္ပင္၊ ဒိုက္သေရာတုိ႔က
ေအာက္ေျခတြင္
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ပို၍႐ႈပ္ေထြးလာသည္။

ေျခေထာက္ႏွငလ
့္ က္၌

ရစ္ပတ္တယ
ြ ္ၿငိလာေသာ

ေမွာ္ပင္ အေထြးေထြး မ်ားကို

ရွင္းေနရသည္ကပင္

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္။

ေရသံ၊

ဂယက္သံ

ထြက္လာ၍

မျဖစ္။

ၿမိဳ႕႐ိုးႏွ ငမ
့္ ်ားစြာနီးကပ္ လာၿပီး

က်ံဳးစပ္ေရျပင္ထဲ မွ လႈပ္႐ွားသံကို သူရဲခုိေပၚရွိ ရန္သူမ်ား ေကာင္းစြာ ၾကားႏိုင္ေနသည္။

ေလျပင္းတစ္ ခ်က္ က်ံဳးေရျပင္ေပၚတြင္ ျဖတ္သာြ းသည္။

အခြင့္ေကာင္းပင္ ။ ေလျပင္း ေၾကာင့္ ၾကာဖက္မ်ား ဖလပ္ဖလပ္ျမည္ကာ လႈပ္ရွားသြားၾကသည္။ ၾကာဖက္လန္႔သံကို
အကာအကြယ္ျပဳကာ သစ္ပင္အေမွာင္ရိပ္က်ေသာ ေရစပ္ဆီသို႔ သစ္တံုးကို တြန္းယူလိုက္သည္။ ကုန္းစပ္ေျမျပင္သို႔ ေျခခ်မိၿပီ။

သစ္ပင္ရိပ္အေမွာင္တြင္ခုိ၍ ပင္စည္ကို ကြယ္ကာ ၿမိဳ႕႐ိုးထိပ္သို႔ လွမ္းၾကည္လ
့ ိုက္သည္။ သူရဲခုိေပၚမွ ရဲမက္မ်ား၏
အရိပ္မည္းမည္းကို ေကာင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ စကားေျပာ ရယ္ေမာသံ၊ တေကာင္းငွ႔သ
ဲ ံ၊ အရည္တစ္ခုခုက်သံ တို႔ကိုပင္
ၾကားရေပၿပီ။

ၿမိဳ႕႐ိုး ေအာက္ေျခ႐ွိ

သစ္ပင္ ရိပ္တြင္

သူတို႔၏ရန္သူတစ္ေယာက္

ေရာက္ေနၿပီဆိုျ ခင္းကိုကား

စိုးစဥ္းမွ ်

ေတြးမိၾကဟန္မတူ။

ေျမာက္ျပန္ ေလ တစ္ခ်က္ျဖဴးသည္။

အ႐ိုးထဲမွာပင္

စိမ့္ခနဲ

ေအးသြားသည္။

က်ံဳးေရထဲတြင္

ရွိစဥ္က

ေႏြးေထြးေနေသာ္လည္း

ကုန္းေပၚတြ င္မူ

ခုိက္ခုိက္တုန္ခ်မ္းလာသည္။ ေဆာင္းတြင္း၏က်ံဳးေရသည္ ေႏြးေနတတ္သည္။ ေရမွတက္လာေသာအခါတြင္ကား ႏွစ္ဆတိုး၍
ေအးရေလေတာ့သည္။ သစ္တံုးကို တစ္ခ်ိန္လံုး ဖက္တယ
ြ ္ခ့ဲရေသာ ညာဘက္လက္က ေအးလြ န္း၍ ကိုက္ခဲခ်င္လ ာသည္။
တစ္ခ်ိန္လံုးေရေအာက္တြင္ ကူးယက္လာခဲ့ရေသာ ဘယ္လက္မွာလည္း အားအင္ခ်ည္န
့ ႔ခ
ဲ ်င္လာသည္။

ေသြးလည္ပတ္မႈျမင္မ
့ ားေအာင္

အသက္ကို

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ

ျပင္းျပင္း႐ွဴထုတ္ရသည္။

လက္ဝါးအစံုကို

ဆုပ္ခ်ည္ျဖန္႔ခ်ည္ျပဳရသည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထံုက်ဥ္မလာေအာင္ ပြတ္နယ္ႀကိတ္ေျခရသည္။ အသက္႐ွဴတိုင္း ထုတ္တိုင္း
ႏွာသီးဖ်ားမွာ

တစစ္စစ္

ကိုက္ခဲလာမတတ္

ခံစားရသည္။

ႏွင္းစက္တို႔သည္

မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔

အပ္သြားမ်ားအလား

စူးရွက်ေရာက္လာသည္။

အေအးဒဏ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ျပင္းထန္ေနေပသည္။

သစ္ႀကီးဝါးရိပ္
ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ

ကင္းမဲ့ေသာ

ေတာင္တြင္းၿမိဳ ႕႐ိုးႏွ င့္

တုိက္ခတ္ေနသည္။

ေရစိုထားေသာ

က်ံဳးအၾကားလြင္ျပင္တြင္
ကိုယ္က်ပ္ဖ်င္ အက်ႌေၾကာင့္

ေဆာင္း၏

ေျမာက္ျပန္ ေလသည္

ေဆာင္း ေလ၏

အေအးဒဏ္ကုိ

ပို၍ခါးသီးစြာ ခံေနရသည္။ မီးလင္းဖုိ သို႔မဟုတ္ ပါစကကို ႏိုးေဆာ္သည့္ ေသရည္တစ္ခုခုရလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု မုိ က္မဲစြာ
ေတာင့္တလုိက္မိေသးသည္။
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မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခုက
ိ ္ခုိက္တုန္လာသည့္ တဒဂၤတြင္ အာ႐ံုသည္ ဖ်တ္ခနဲ ႏိုးၾကားလာသည္။ အေတြ႔အႀကံဳ
သို႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ အလုိလို လႈပ္ရွားလာေသာ အာ႐ံုပင္ ျဖစ္သည္။

အေအးဒဏ္ကို ဘာေၾကာင့္ တခုတ္တရ သိမွတ္ခံစားကာကြယ္ေနရသလဲ။

ေျမာက္ျပန္ ေဆာင္းေလ၊

ေရစိုကိုယ္က်ပ္ ၊

ႏွင္းေငြ႔ျ မဴ...

အားလံုးကို

အာ႐ံုထမ
ဲ ွ

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။

အသိတရားကို အျခားတစ္ပါးေသာ အမႈကိစၥဆီသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ႕ေပးလုိက္သည္။

အမႈေတာ္ေအာင္ ႏိုင္ေရး၊ သတုိးမင္းဖ်ားဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္၊ မင္းႀကီးသီလဝ၏ အမွာအၾကား။

ဘုရင္မင္းျမတ္က တင္းမာျပတ္သားစြာ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။
“အဆိပ္ရည္ေတြကို

ဖ်က္ဆီးခဲ့ရမယ္။

ျမားသြားမွာ

အဆိပ္ရည္သုတ္လိမ္းၿပီး

တိုက္ခုိက္တဲ့

ေသနဂၤကို

ဦးစီးသူတစ္ေယာက္ေယာက္ ရွလ
ိ ိမ့္မယ္။ သင္းကိုပါ သုတ္သင္ပစ္ခ့ဲ ရမယ္ ”

မင္းႀကီးသီလဝကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း အလြန္နည္းပါးေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ မွာလိုက္သည္။
“မင္းႀကိဳက္သလိုလုပ၊္ ေအာင္ျမင္ ပေစ”

တဲႀကီးမ်ားအတြင္း အဆိပ္သင့္ေနေသာ ရဲမက္တုိ႔၏ အတံုးအ႐ံုး ကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို ျမင္ ေယာင္ၾကည့္လုိက္သည္။
“ေတာင္တြင္းကို လုပ္ႀကံတာသံုးရက္႐ွိၿပီ ။ တိုက္ပက
ဲြ ကိုးပြျဲ ပည့္ခ့ဲၿပီ ။ ငါတို႔ အထိအနာမ်ားလြန္းလွတယ္”
ဟု

ေတာက္တေခါက္ေခါက္

အံတႀကိတ္ႀကိတ္ျမည္ဆိုေနေသာ

တပ္မင္းႀကီး

ေနမ်ိဳးသီဟသူရ၏

မ်က္ႏွာကို

ျမင္ေယာင္ၾကည့္လုိက္သည္။

“ေ႐ႊတိုက္စုိး ...

ဒီအမႈဟာ

သင့္အရာသာ

ျဖစ္တယ္။

သင္ကလြလ
ဲ ို႔

ဘယ္သူမွ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ

ဟု အားကိုးတႀကီး ေျပာရွာေသာ သဃၤရာဇာ၏စကားကို ၾကားေယာင္ၾကည့္သည္။

အာ႐ံုကို မ်က္ေမွာက္တဒဂၤသို႔ ျပန္ယူလိုက္သည္။

ခုိက္ခုိက္တုန္ခ်မ္း ေအးေနျခင္းမ်ား အားလံုးလြင့္ျပယ္သာြ းၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ခံစားေတြ႔ရလ
ွိ ိုက္ရသည္။

ခါးသီးေသာ အေအးဒဏ္ကို အႏိုင္ရေလၿပီ ။

20

မဟုတ္ဘူး”

ခါးစည္းေပၚမွ ပတ္ခ်ည္လာေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ယူလိုက္သည္။

ႀကိဳးကို ကိုင္ထားရသည့္ အထိအေတြ႔မွာ ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္ ျဖစ္ေနသည္။ လေပါင္းအတန္ၾကာ မကိုင္တယ
ြ ္ မထိေတြ႔ခဲ့ရသည့္
ႀကိဳးေခြ။ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ေ႐ႊတိုက္စိုး ဝန္ ျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ေသာ ႀကိဳးေခြ။ ႀကိဳးေခြကို ျဖန္႔ရင္း မိမိကိုယ္မိမိ
ယံုၾကည္မႈမ်ား ပုိ၍ ရလာသည္။ လက္ထဲတြင္ ႀကိဳးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားလုိက္သည္။ ႀကိဳးစသည္ မိမိအတြက္
သက္ရိွလူသား ရဲမက္တစ္ဦး ပမာပင္ ။

ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာ တစ္ခ်က္ၿပံ ဳးလုိက္ၿပီး ႀကိဳးစတစ္ဖက္ကို ကြင္းေလွ်ာျပဳလုပ္လိုက္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္မ်ားက
အလိုလိုလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆ င္မႈ အားလံုးၿပီးၿပီ။ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ရေတာ့မည္။

သူရဲခိုေပၚလွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ အျမင္ႏွင့္ အၾကားအာ႐ံုကို အစြ မ္းကုန္ ႏုိးၾကားေနေစရသည္။

စကားေျပာသံ၊

ေ႐ြ ႕လ်ားသံ၊

ရယ္ေမာသံမ်ား

သူရဲခုိထက္ဆီမွ

ေပၚလာသည္။

အခ်ိဳ ႕အသံမ်ားက

သူရဲခုိမွ

တစ္ဆင္ၿ့ မိဳ႕႐ိုးအတြင္း ေအာက္ဘက္သို႔ တစ္စတစ္စေဝးသြားၿပီး အခ်ိဳ ႕အသံမ်ားက သူရဲခုိေပၚသုိ႔ တစ္စတစ္စနီးလာသည္။

သူတို႔ကင္းလဲၾကၿပီ။

ဤအခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနျခင္း ပင္။

သူတို႔လူ အလဲအလွယ္ျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနခ်ိ န္မွာပင္ ကြင္းေလွ်ာႀကိဳးစသည္ ၿမိဳ႕႐ိုးထိပ္ဆီသို႔ လြင့္တက္သြားသည္။
ျမားတစ္စင္းပမာပင္။

လက္ထဲမွာ က်န္ခဲ့ေသာ ႀကိဳးစ တစ္ဖက္ကို ေဆာင့္ဆၾဲြ ကည့္သည္။ တင္းခနဲ ျဖစ္သာြ းသည္။ ကြင္းေလွ်ာသည္
တစ္ခုေသာသူရဲခုိတြင္ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿ မဲ တုပ္မိသြားၿပီ။

ႀကိဳးကို ထိန္းကိုင္လွ်က္ ၿမိဳ႕႐ိုးနံ ရံသုိ႔ ေျခစံုပစ္ကာ တက္သည္။

ၿမိဳ႕႐ိုး ႏွင့္ ကပ္တံုခြာတံု။ တစ္ခ်က္ အ႐ွိ န္ယူလလ
ႊဲ ိုက္တိုင္း တစ္လံကာြ အထက္သို႔ တက္သည္။ ၿမိဳ႕႐ိုးကို ေျခကန္ရာတြင္
ေျခဖ်ားျဖင့္

ထိေအာင္ကန္သည္။

လြင့္က်ေစဦး ေတာ့ အသံခပ္အုပ္အုပ္။
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အရွိန္လည္း

ေကာင္းသည္။

အသံလည္း

လံုသည္။

ၿမိဳ႕႐ိုးမွ

အုတ္စအု တ္နမ်ား

သူရဲခုိႏွင့္ လက္တစ္ေဖာင္စာအထိ ခ်ဥ္းကပ္မိၿ ပီ။

သတိႀကီးစြာထားရမည့္

အခ်ိ န္ပိုင္း ။

ၿမိဳ႕႐ိုးတြ င္

တစ္ကိုယ္လံုး

ပိျပားေနေအာင္

ကပ္ကာ

လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို

ရပ္တန္႔လိုက္ရသည္။

သူရဲခုိထက္မွ အေစာင့္ရဲမက္တို႔၏ စကားေျပာသံအတိုင္းသား လြငလ
့္ ာေလသည္။
“ေသြးေသာက္... ဘူးဖြင့္ေလဗ်ာ”
“အခုပဲ ကင္းေစာင့္တာဝန္က်၊ အခုပဲ ဘူးဖြင့္ေတာ့မွာလား”
“ခ်မ္းသဗ်။ ေလကလဲ တဟူးဟူးတိုက္ေနတာ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပ... ဒီေလာက္ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးည၊ ဒီလို သန္းလႊဲခ်ိန္မ်ိဳးမွာမွ ကင္းေစာင့္က်ရသဗ်ာ။ ကဲ... ေရာ့”
“အား... ေကာင္းသဗ်ာ။ တစ္ေမာ့တည္းနဲ႔ အခ်မ္းေျပတာပဲ ”
“သိပ္မေသာက္နဲ႔ဦး ေသြးေသာက္။ ခုေန အင္းဝအေကာင္ေတြ က်ံဳးကို ျဖတ္ကူးလာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဲ ”
“ဟား... ဟား... တယ္ေကာင္းတဲ့ ဟာသပဲ။ အခုေန အင္းဝအေကာင္ေတြ က်ံဳးကို ျဖတ္ကူးလာရင္တဲ့ ဟုတ္လား။
ကိုရင့္အေကာင္ ေတြ ခုခ်ိ န္ဆို ျမားဆိပ္တက္ၿပီး ႐ူးေနေလာက္ၿပီ။ ဟား... ဟား...”
“သတုိးမင္း ဖ်ားကုိယ္တိုင္ ႐ူးသြားဖို႔လိုတယ္ဗ်”
“ဟုတ္တယ္... ဟုတ္တယ္။ ဟား... ဟား... မၾကာပါဘူး။ အဲဒီ အင္းဝဘု ရင္လဲ မၾကာခင္ ျမားမွန္ၿပီး ႐ူးေတာ့မွာပဲ ”
“ကဲ... အလွည့္ေလး ဘာေလး ျပန္စပါဦး။ ကိုရင္ပဲ တစ္ေမာ့တည္း ေမာ့ေနေတာ့တာကိုး”
“ေရာ့ဗ်ား...

ေရာ့ဗ်ား။

သိပ္လဲ

ေလာဘမႀကီးနဲ႔ဦး။

သူတို႔

မ႐ူးခင္

ကိုယ္ကမူးၿပီး

ၿမိဳ႕႐ိုးေပၚက

လိမက
့္ ်ေနမွ

ကိစၥမ်ားေနမယ္ ”
“က်ဳပ္က ကိုရင့္လို ေသာက္လံုးမႀကီးေပါင္ဗ်ာ”

အခြင့္ေကာင္းရေနျပန္သည္။ ၾကာၾကာေစာင့္ေန၍ မျဖစ္ ။ ေျခအစံုကို တြလ
ဲ ဲြခ်ကာ ႀကိဳးစကို အားျပဳကိုင္လုိက္သည္။
ရွိသမွ်ခြ န္အားကို

ႀကိဳးေပၚမွ

လက္ႏွစ္ဖက္ဆီသို႔

ထည့္လုိက္သည္။

ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္

တစ္ေျပးတည္းကပ္လွ်က္

တစ္ ကိုယ္လံုး

အေပၚသို႔တ ေ႐ြ႕ေ႐ြ ႕ ႂကြတက္သြားသည္။

သူရဲခုိႏွစ္ခုအၾကား ေရာက္ၿပီ ။

ဟုိဘက္

သံုးခုေက်ာ္

သူရဲခုိ၏ေနာက္၊

သူရဲေျပး

တာ႐ိုးထိပ္တြင္

ဘူးေမာ့ေနၾကေသာ အေစာင့္ရဲမက္ ႏွစ္ဦးကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔လိုက္ရသည္။
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ေဘးခ်င္းယွ ဥ္၍

တစ္ေယာက္တစ္လွည့္

ေသရည္လည္းမူးယစ္ေနၿပီျ ဖစ္ေသာ

အေမ့ ေမ့

အေလ်ာ့ေလ်ာ့

သတိေပါ့တန္ စာြ လည္း

ရွိေနၿပီျ ဖစ္ ေသာ

ထုိသူႏွစ္ေယာက္အား ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ေဆာင့္ပစ္လုိက္ရန္ မွာ အလြန္လယ
ြ ္ကူေသာ ကိစၥပင္။

ရဲမက္ႏွစ္ေယာက္မွာ ဘာျဖစ္သြားမွန္းပင္ သိလုိက္မည္မဟုတ္။

ၿမိဳ႕႐ုိး အတြင္းသို႔ ဝင္မိၿ ပီ။
*****

ျပအုိးတစ္ခု၏ တိုင္တစ္တိုင္ ေနာက္သို႔ ေျပးကပ္လိုက္သည္။

ၿမိဳ႕႐ိုး အတြင္း ျမင္ကြင္းကို အေပၚစီး မွ ျမင္ေနရသည္။ အေမွာင္ထုတြင္ မီးထိန္ထိန္လင္းေနေသာ တဲငယ္မ်ားကို ဟိုတစ္ခု
ဒီတစ္ခု

ေတြ႔ေနရသည္။

တဲငယ္မ်ားမွာ

အမုိးသာရွိၿပီး

အကာမရွိ။

တဲတစ္တလ
ဲ ွ်င္

ရဲမက္ငါးေယာက္

သို႔မဟုတ္

ေျခာက္ေယာက္ရမ
ွိ ည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ သူတို႔ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ရွိေခ်သည္။ တဲအလယ္တြင္ မီးဖုိႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

မီးဖိုေပၚတြင္ကား ႀကီးမားလွေသာ ဒယ္ႀကီးမ်ား။

ရဲမက္တုိ႔သည္ ရွည္လ်ားေသာ ေယာက္မႀကီးမ်ားျဖင့္ ဒယ္ကို ေမႊ ေနၾကသည္။ မီးဖို မွ အလင္းေၾကာင့္ ဒယ္ထဲရွိ
ေစးပ်စ္ေသာ အရည္မ်ားကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။

အဆိပ္ရည္မ်ားပင္တည္း။

ျမင္ကြင္းတစ္ ခုလံုးကို ျဖန္႔၍ ၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

ျမားတံမ်ားကို အစည္းလိုက္ အစည္းလိုက္ သယ္လာသူမ်ား၊ ျမားသြားကို ဒယ္အိုးထဲသို႔ႏွစ္ကာ ခပ္ယူေနသူမ်ား၊
အဆိပ္လိမ္းသုတ္ၿပီး ျမားတံမ်ားကို ျပန္သယ္သြားသူမ်ား။

လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ရွိေနၾကေသာ ရန္သူ႔အင္ အားကို ခန္႔မွန္းၾကည့္လိုက္သည္။ တဲငယ္ ဆယ္လံုး၊ ရန္သူ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊
အၾကပ္၊

ဗိုလ္မ်ားအပါအဝင္ဆုိလွ်င္

ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္။

မိမိသည္

အထုိးအခုတ္

ကၽြမ္းေသာ

စစ္သည္ေတာ္မဟုတ္။

ဤရန္သူမ်ားအၾကားသို႔ဝင္၍ ရင္ဆိုင္ခုတ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိေလာက္ ႐ူးသြပ္သူ မရွႏ
ိ ိုင္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အဆိပ္ရည္ဒယ္မ်ားကို တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ရန္ မွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။
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ျပအုိးတိုင္ေနာက္ကြယ္မွခြာခဲ့ၿပီး

တာ႐ိုးဆင္ေျခေလ်ာအတုိင္း

ေျပးဆင္းခဲ့သည္။

သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းမွတစ္ကိုင္းသို႔

ခုန္ကူးေသာ ရွဥ္႔တစ္ ေကာင္၏ ေပါ့ ပါးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ။

အေမွာင္ထုက ေကာင္းစြာ ေထာက္ကူေပးေနေလသည္။

“ေဟ့...

မီးေတာက္

နည္းနည္းေလ်ာ့ဦး။

ဒယ္ထက
ဲ

အဆိပ္ရည္ေတြကို

မီးေတာက္သာြ းဟပ္မွ

အကုန္လံုး

မ်ိဳးျပဳတ္ကုန္မယ္ ”
“ေလ်ာ့ထားပါတယ္ ေသြးေသာက္ႀကီး”
“မင့္ အဘ ေလ်ာ့ထားတာလား။ ဟိုမယ္ ဟိုဘက္က ထင္းစက အျပင္ထက
ြ ္ၿပီး မီးေတာက္ေနတာ မေတြ႔ဘူးလား။
မေန႔ညက

ဟိုအေကာင္ေတြလုိ

ျဖစ္သာြ းမယ္။

မီးညြန္႔မဟပ္ေစန႔ဲ။

တဖြဖလ
ြ ိုကၿ္ ပီး

အၾကပ္ဗိုလ္ေတြ

စစ္ေဆးသတိေပးေနတဲၾ့ ကားက မီးဟပ္သြားတာ ဘာျဖစ္ကုန္သလဲ။ ေတြ႔တယ္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ကဲ့... ဟုတ္ကဲ့...။ ေတြ႔ပါတယ္ ေသြးေသာက္ႀကီး”

“ဟာ... မင္းကို အေမးအေျဖလုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး ငအႏၶ ရဲ႕။ မီးေတာက္ျမန္ျမန္ေလ်ာ့ ။ မီးဟပ္ၿပီး ေပါက္ကြဲကုန္လို႔
အရွင္လတ္လတ္ မဟာအဝီစိေရာက္ကုန္မယ္ ”
“ေလ်ာ့လုိက္ပါၿပီ ခင္ဗ်ား”
“မိေက်ာင္းမသား...

တယ္လွ်ာရွည္တဲ့ေကာင္၊

ေဟ့ ...

ဟိုတက
ဲ

အေကာင္ေတြ

ျမားတံ

ဘယ္ေလာက္

အဆိပ္လူးၿပီးၿပီလဲ ”

“ငါးရာ ၿပီးသြားပါၿပီ ေသြးေသာက္ႀကီး”
“အင္း... ေတာ္ၿပီ။ ထင္းေတြ အကုန္ျပန္ႏုတ္ ေတာ့။ ေနာက္ထပ္ ျမားတံလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီည အဆိပ္ျ မား
သံုးေထာင္ေက်ာ္ရၿပီ။ နက္ျဖန္လာမယ့္ ဟိုအင္းဝက ငရဲသားေတြအတြက္ လံုေလာက္ၿပီ။ ေဟ့ အဆိပ္ျမားေတြ အားလံုး
ကြက္လပ္ကြင္းျပင္မွာ

အစည္းလိုက္ပံုထား။

မနက္

အ႐ု ဏ္တက္ေလာက္မွာ

အရွင္သီဟပေတ့

ကိုယ္ေတာ္တုိင္လာၿပီး

တပ္ေတြကို ခြဲေဝေပးလိမ့္မယ္။ ၾကားလား”
“ေကာင္းပါၿပီ ေသြးေသာက္ႀကီး”
“ထြီ... အဆိပ္ရည္က်ိဳတဲ့ အေကာင္ေတြကလည္း

ငအႏၶ ေတြပဲ။

ႏြားေတြပဲ။

ခုိင္းသေလာက္ပဲ လုပ္တတ္တယ္။

အဆိပ္လူးတဲ့ေကာင္ေတြကလည္း အတူတူပဲ။ မခုိင္းဘဲ မလုပ္တတ္ဘူး။ မထူးပါဘူးေလ ေလးသည္ေက်ာ္ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးထိ ပ္ကေန
ျမားပစ္တဲ့ေကာင္ေတြကလည္း ေသာက္ရမ္းသမားေတြခ်ည္းပါပဲ။ ႏြားေက်ာင္းသား ေလာက္လပ
ႊဲ စ္သေလာက္သာ ပစ္တတ္တာ။
ဒါေတာင္ ေလးသည္ေက်ာ္ဆိုၿပီး သင္းတုိ႔က ပလႊားခ်င္ေသးတယ္။ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြလား။ ဒီအဆိပ္ရည္ရွိေနလုိ႔ အဆိပ္ျမားနဲ႔
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ရမ္းပစ္၊ ထိခ်င္ရာထိ၊ ရွခ်င္ ရာရွ ၊ ထိတုိင္းရွတိုင္း အဆိပ္က အစြ မ္းျပေနလုိ႔သာ၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့လား ဟိဘ
ု ီလူးသဘက္ထက္
ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အင္းဝဘုရင္က မင္းတုိ႔ကုိ အမႈ န္႔ျဖစ္ေအာင္ ဝါးစားမွာ သိလား... ဟင္း...”
“အင္းဝဘုရင္လည္း နက္ျဖန္ဆို အဆိပ္ျ မားထိၿပီး ႐ူးေတာ့မွာပါဗ်”
“ေဟ့... ဘယ္ေကာင္လည္းကြ တုိးတုိး တုိးတုိးနဲ႔ လုပ္စရာရွတ
ိ ာလုပ္၊ ေဟး... ဟုိဘက္ဒယ္က အေကာင္ေတြ ထင္းေတြ
အကုန္ျပန္ႏုတ္ေတာ့လုိ႔ ေျပာေနတာ မၾကားဘူးလား။ ထြီ... တယ္ဖ်င္းတဲ့ အထံု အ,အေတြကိုး”

ၿဖိဳခြင္း ပစ္ ႏိုင္မည့္ ထုိးစစ္တုိက္ကြက္ကို ရလိုက္ေလသည္။

မီးဖိုမ်ား၊ ဒယ္မ်ား အနီးတစ္ဝက
ို ္မွ အဆိပ္က်ိဳ၊ အဆိပ္လူး ရဲမက္မ်ားအားလံုး ရွင္းသြားသည္အထိ ေမွာင္ရိပ္ခုိကာ
ေစာင့္ေနလိုက္သည္။

ေသာေသာအုတ္အုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း စဲသာြ းသည္။

မီးဖုိမ်ား၏တစ္ ဖက္

ကြက္လပ္ကြင္းျပင္တြင္

အဆိပ္ျမားမ်ား

အစည္းလိုက္

ပံုၿပီးသား

ျဖစ္သြားၾကသည္။

ကြက္လပ္ပတ္လည္တြင္ အေစာင့္ေလးဦး က်န္ရစ္ ခ့ဲသည္။ က်န္ရမ
ဲ က္မ်ားအားလံုး တဲစခန္းသို႔ ျပန္သာြ းၾကသည္။

ေမွာင္ရိပ္စြန္း မွ ေရွ ႕သို႔ တိုးထြက္လိုက္သည္။

ေပါ့ေလ်ာ့ေသာ

ရဲမက္တစ္ ေယာက္

ထားပစ္ခ့သ
ဲ ည့္

မီးဖိုတစ္ ခုမွ

မီးႂကြင္းထင္းစကို

ေစာေစာကပင္

ၾကည့္႐ႈမွတ္သားထားခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

“ေဟ့... မီးဖိုနားက ဘယ္သူလဲ”
တစ္ကိုယ္လံုး ျဖန္းခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ေစာေစာက ဟိန္းေဟာက္ႀကိမ္းေမာင္းေနသည့္ ေသြးေသာက္ႀကီး၏ အသံ။

ဒယ္အိုးကြယ္၍ တစ္ဖက္တြင္ ပုန္းေနလုိက္သည္။ ေသြးေသာက္ႀကီး၏ေျခသံ နီးကပ္လာသည္။
“ေဟ့... ဘယ္ေကာင္လဲကြ။ ငါမျမင္ဘူး မွတ္ေနလား”
မတတ္သာ မီးႂကြင္းထင္းစကိုလည္း ဆြဲမထုတ္ရေသး။ ထင္းစကို ရၿပီဆုိသည္တ
့ ုိင္ မီးေတာက္လာေအာင္ လုပ္ရဦးမည္။
ေျခသံကလည္း တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေနသည္။

ဘဝေဟာင္းတုန္းက ရွိခဲ့ဖူးသည့္ အာ႐ံုကို အလ်င္ အျမန္ ျပန္၍ ႏႈိးယူလုိက္သည္။

မင္းဟုိတုန္းက သည္လုိႀကံဳလာရင္ ဘာလုပ္သလဲ... ဘာလုပ္သလဲ။
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အသိဉာဏ္ ခ်က္ခ်င္း ပြင့္လာသည္။
“က်ဳပ္ပါ ေသြးေသာက္ႀကီး။ မီးက်န္ေနေသးလုိ႔ ျပန္ၿငိမ္း ေနတာပါ”
“ေအး... မင္းတစ္ ေကာင္ပဲ လူ႔အသိဉာဏ္ရွိေသး။ ေတာ္သေဟ့ ”

ထင္းစကို ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။ မီးေတာက္လာေအာင္ မႈတ္သည္။ မီးေတာက္အလင္းေရာင္က ဝင္းခနဲ မ်က္ႏွာကို
လာ၍ ဟပ္သည္။
“ဟင္... မင္း ဘယ္ကေကာင္လဲ... မင္းဘယ္သူ...”

ေသြးေသာက္ႀကီး၏စကား အဆံုးမသတ္ႏိုင္မီမွာပင္ မီးေတာက္ထင္းေခ်ာင္းကို ဒယ္ထဲသို႔ ပစ္ထည့္ကာ ျမားတစ္စင္း၏
အဟုန္ျဖင့္ ေျပးထြက္ခဲ့ေတာ့သည္။ အဆိပ္ရည္ဒယ္မ်ား တစ္လံုးၿပီး တစ္လံုး။ ထုိမွတဆင့္ ကြက္လပ္ကြင္းျပင္ရွိ အဆိပ္ျမားမ်ား
စုပံုထားသည့္ေနရာသို႔

ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္း

ေပါက္ကက
ဲြ ုန္ၾကေသာ

တအုန္းအု နး္

အသံႀကီးမ်ား

တျဖည္းျဖည္း

ေဝး၍

က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

သူရဲခုိထိပ္သို႔ ျပန္ အေရာက္တြင္ ၿမိဳ႕႐ိုး အတြင္းသို႔ ငံု႔ၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

ၿမိဳ႕႐ိုးထိပ္တြ င္ တဟူးဟူးတိုက္ေနေသာ ေဆာင္းေလျပင္း၏ အေအးဒဏ္ မရွိေတာ့။

ၿမိဳ႕တြင္း မွ မီးေတာက္ႀကီးမ်ား၏ အပူ ရွိန္သည္ ၿမိဳ႕႐ိုးထိ ပ္ဆီသို႔ပင္ လာ၍ဟပ္ေနေလသည္။

အင္း ဝတပ္မ်ား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္စရာ မလုိေတာ့ေခ်။

ေတာင္တြင္းစား

သီဟပေတ့သည္

အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္မွာပင္

ၿမိဳ႕တံ ခါးမွထက
ြ ္ကာ

က်ံဳးတံတားကို

ျဖတ္လွ်က္

သုတ္သင္မည္ျပဳေသးသည္။

သဃၤရာဇာ

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ားထံ အေျခအငံ အညံ့ခံဝင္လာသည္။

သတုိးမင္းဖ်ားသည္

ေႁမြစြယ္က်ိဳး

သီဟပေတ့ကို

အမ်က္ႀကီးစြာျဖင့္

အတန္တန္တားျမစ္ေသာေၾကာင့္သာ သီဟပေတ့ ခ်မ္းသာရာရခဲ့ျ ခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ စက္ဆုပ္ဟန္ျဖင့္ မ်က္ႏွာလႊက
ဲ ာ သီဟပေတ့ေရွ႕မွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။
ဘုရင္မ်က္ႏွာလႊဲသြားသည့္အခါမွပင္ တုန္လႈပ္ေနခဲ့ေသာ သီဟပေတ့မွာ ေဆာက္တည္ရာရသြားသည္။
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သီဟပေတ့က သဃၤရာဇာကို အားကိုတႀကီး ၾကည္၍
့ စကားတစ္ခန
ြ ္းဆိုေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕

နန္းၿမိ ဳ႕တြင္းကိုဝင္ၿပီး

အဆိပ္ရည္လက္နက္ေတြကို

ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲသူဟာ

ဘယ္သူပါလဲ

အရွင္သဃၤရာဇာ။ အဲဒီသူရဲေကာင္းစစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသိလိုလွပါတယ္ ”
သဃၤရာဇာၿပံဳးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အားပါးတရ ရယ္သည္။ တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ိဳးသီဟသူရႏွ င့္တကြ တပ္မွဴးမ်ားလည္း
တဟားဟားရယ္ၾကေတာ့သည္။

သတုိးမင္းဖ်ားမရွိသည့္အတြက္လည္း

လြတ္လပ္စာြ

အရယ္အေမာ

ျပဳရဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္တြင္း စား

သီဟပေတ့ကား သူ႔အေမးစကား၌ မည္သို႔ေသာရယ္စရာ ေတြ႔ေလသနည္းဟူ၍ နားမလည္စာြ ေငးငို င္ၾကည့္ေနသည္။
“အဲဒီ သူရဲေကာင္း စစ္သည္ေတာ္ကို ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္ အရွင္”
သီဟပေတ့က ထပ္မံေျပာျပန္သည္။ အားလံုး ဝါးလံုးကြဲ ရယ္ၾကျပန္သည္။

မင္းႀကီးသီလဝတစ္ေယာက္သာ မရယ္မၿပံဳး ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းႀကီးသည္ ေက်နပ္ အားရေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္
တစ္ေနရာဆီသို႔

လွမ္းၾကည့္လုိက္ေလသည္။

နားမလည္ႏိုင္စာြ

ေငးငိုင္ေနေသာ

သီဟပေတ့လည္း

မင္းႀကီး သီလဝ

မ်က္လံုးမ်ားေရာက္ရာသို႔ လုိက္ၾကည့္သည္။

သဃၤရာဇာက ရယ္သံဗလံုးဗေထြးျဖင့္ ဝင္ေျဖလုိက္ေလသည္။
“စစ္သည္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး သီဟပေတ့။ ေမာင္မင္းရဲ႕ အင္အားကို ညကဝင္ၿပီး ၿဖိဳခြ င္းလိုက္သူဟာ စစ္သည္ေတာ္
မဟုတ္ဘူး။ ေ႐ႊတိုက္စိုး ဝန္မင္းတစ္ေယာက္၊ အခု ေတာ့ ေ႐ႊတိုက္စုိးေပါ့ ေလ။ မၾကာခင္ကမွ ေ႐ႊတိုက္စိုး ဝန္ ျဖစ္လာတဲ့သူေပါ့”
သီဟပေတ့

တစ္ေယာက္သာ

နားမလည္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

က်န္အားလံုးမွာ

သဃၤရာဇာ၏အေျဖကို

နားလည္သေဘာေပါက္စြာျဖင့္ အေတာမသတ္ ရယ္ေမာၾကေလသည္။

အထူးသျဖင္႔ကား ‘မၾကာေသးခင္ကမွ ေ႐ႊတုိက္စိုး ဝန္ျဖစ္လာခဲ့သူ ’ ဟူေသာ စကားလံုးကို နားလည္ေနၾကသည္။

ေ႐ႊတိုက္စုိး ဝန္၏

အေဆာင္အေယာင္

ဝတ္႐ံုသိုရင္းျဖင့္

တင္တ
့ ယ္စာြ

ရွိေနေသာ

လူတစ္ေယာက္သည္

မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရပ္ကာ ရယ္သံမ်ားကို မၾကားေယာင္ျပဳေနသည္။ သို႔ေသာ္ သဃၤရာဇာ၏စကားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ၍မရ။

‘မၾကာခင္ကမွ ေ႐ႊတုိက္စုိး ဝန္ ျဖစ္လာတဲ့သူ’ ဟူေသာစကား၏ ေနာက္ကယ
ြ ္မွ ျဖစ္ရပ္ အလံုးစံုကို ထိုသူႏွင့္ အားလံုး
အတြင္းအစဥ္းသိ။

မၾကာခင္ကမွ ...။
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မွန္သည္... တစ္ႏွစ္ပင္ မျပည္တ
့ တ္ေသး။
*****

28

။၄။

ျပည့္ရွင္ပေဒသရာဇ္တို႔၏အၾကား

ျဖစ္ေပၚေသာ

စစ္၏အစြယ္အပြားသည္

ဝန္းက်င္ေဒသအားလံုးသို႔

အရွိန္ျ ပင္းစြာ

ကူးဟပ္ေလာင္ကၽြမ္းေနေလသည္။

စစ္မီး ေတာက္တို႔ အလွ်ံညီးညီး အေတာက္အေလာင္ဆံုးေနရာကား စစ္ကိုင္း ေနျပည္ေတာ္ တစ္ဝက
ို ္ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္း ေ႐ႊနန္း ေတာ္၏ ဘိေသကပလႅင္ထက္မွာလည္း သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္တုိ႔ အေျပာင္း အလဲ အတက္အဆင္း
ျမန္ဆန္မ်ားျပားလြန္းလွသည္။

သားေတာ္အစဥ္

ေျမးေတာ္အဆက္

ထီးညြန္႔နန္းလ်ာ

ဆက္ခံသည္လည္း

မဟုတ္။

နန္းတြင္းေရးတို႔ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။

ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ အသခၤယာေစာယြမ္းဘုရင္ လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္မွာပင္ မင္းေျပာင္း မင္းလြဲ ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ေခ်သည္။
မင္းႀကီး အသခၤယာေစာယြမ္းတြင္ သားေတာ္သံုးပါး သမီးေတာ္တစ္ပါး ရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း မင္းႀကီးလြန္ေသာအခါ သားေတာ္
သမီးေတာ္တုိ႔ အထဲမွ ထီးနန္းအေမြမရဘဲ မင္းႀကီး၏ေနာင္ ေတာ္ တရဖ်ားႀကီးက စစ္ကိုင္းနန္းကို တက္သည္။ သို႔ေသာ္
တရဖ်ားမင္းလည္း စစ္ကိုင္းနန္းတြင္ နန္းစံေျခာက္ႏွစ္သာ ၾကာသည္။ အမတ္ခ်ဳပ္ နႏၵပႀကံ၏ အကူအညီျဖင့္ သားေတာ္
ေ႐ႊေတာင္တက္က တရဖ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ထီးနန္းကို ယူလုိက္သည္။

ေ႐ႊေတာင္တက္မင္းလည္း နန္းစံသံုးႏွ စ္သာ ေနရသည္။ အမတ္ခ်ဳပ္ နႏၵ ပႀကံသည္ အသခၤယာေစာယြမ္းဘုရင္၏
သားေတာ္ က်စြာမင္းကို ရာဇပလႅင္ေပၚသို႔ တင္ေပးလိုက္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်စြာမင္း၏ နန္း ေမြကို ညီေတာ္မင္း ရဲမင္း ႀကီးက
ဆက္ခံျပန္သည္။ မင္းရဲ မင္းႀကီးလည္း စည္းစိမ္ေတာ္ ရွစ္ႏွစ္သာစံခ့ဲ ရၿပီး ညီေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ငယ္သို႔ လႊဲအပ္ခဲ့ရျပန္သည္။
ဆင္ျဖဴရွ င္ငယ္၏ နန္းစံသက္လမွာလည္း ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ခ့ျဲ ပန္သည္။

ဆင္ျဖဴရွ င္ငယ္၏ေနာက္တြင္ စစ္ကိုင္းနန္းကို ဆက္ခံသူမွာ တမၸဒီပဘုရင္ေဟာင္း နရသီဟပေတ့ႏွင့္ မိဖုရားေစာတို႔၏
ေျမးေတာ္သူ မင္းေျပာက္ျဖစ္သည္။

မင္းေျပာက္

စစ္ကိုင္းနန္းကို

တက္စဥ္တြ င္

အသခၤယာေစာယြမ္း၏

သမီးေတာ္

အေထြးဆံုး

စုိးမင္းထိပ္တင္

သခင္မႀကီးႏွ င့္ တေကာင္းမင္း႐ိုး သတိုးတို႔ စံုဖက္ရာမွ ဖြားျမင္သည့္ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ ၿမိဳ႕စားအရာျဖင့္ တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္
ရွိေနေလသည္။

စစ္ကိုင္းနန္းထက္တြင္ မင္း ေျပာက္ဘုရင္ ရွိေနသည္ကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသူ မွာ ပင္းယဘုရင္ နရသူ ျဖစ္ ေလသည္။
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စစ္ကိုင္းတြင္

မင္း ေျပာက္၊

ပင္းယတြင္

နရသူတို႔

ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္

ရွိေနၾကခ်ိန္၌

မုိးေကာင္းပေဒသရာဇ္

သိုခ်ည္ဘြားသည္လည္း အထက္ေဒသတစ္လႊား၌ အင္အားႀကီးထြား၍ ေနခဲ့ ေလၿပီ။

သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ ပင္းယကား ရာဇမာန္ျပင္းထန္ စာြ တစ္ဖက္ႏွင့္တ စ္ဖက္ အၿငိဳးအေထာက္ ႀကီးမားေနဆဲပင္။

တစ္ထီးတစ္နန္း၊ တစ္တပ္တစ္ဗိုလ္၊ တစ္မင္းတစ္အာဏာျဖင့္ ေတာမီးေလာင္ေနေသာ ကာလတြင္ ေတာေၾကာင္တုိ႔
လက္ပန္းေပါင္း ခတ္ၾကသည္မွာမဆန္း။

မီးေတာက္ မီးလွ်ံအႀကီးဆံုးေဒသကား စစ္ကိုင္း ပင္တည္း။
*****

အႏွစ္

ႏွစ္ဆယ္ေသာ

အခ်ိန္အတြ င္း

စစ္ကိုင္းထီးနန္းတြ င္

ဘုရင္ပေဒသရာဇ္

ငါးဦး အထိ

အေျပာင္းအလဲ

တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ေတာ့မည္ဟု

ေန႔စဥ္ ႏွင့္အမွ်

ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းသည္ ကစဥ္းကလ်ား ေလ်ာ့ရဲေထြျပားေနသည္။

ထီးနန္းၿပိဳင္

ပင္းယဘုရင္

နရသူကလည္း

စစ္ကိုင္းကို

သတင္းထြက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မုိးေကာင္းဘုရင္ သုိခ်ည္ဘာြ းသည္ ႀကီးစြာေသာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာၿပီ။
စစ္ကိုင္းကို လက္ရယူေတာ့မည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္တကြ ဇနပုဒ္ေဒသအားလံုး ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား
ျဖစ္ေနၾကသည္။

လယ္ယာ

ေခ်ာင္းေျမာင္းတြင္

အစြဲအၿမဲ

အလုပ္လုပ္ရဲသူမရွိ ။

တစ္ရပ္

တစ္ေဒသ

တစ္႐ြာ တည္း၌

ၾကာရွည္ေလးျမင္႔ အေျခတက် ေနရဲသူ မရွိ ။

စစ္ကိုင္း

မင္းေျပာက္ဘုရင္၏ဓါး၊

ျပည္သားလူထုတို႔မွာ

ဘယ္သူ႔ဓါးကို

ပင္းယနရသူ၏ဓါး၊

မုိးေကာင္း

ဘယ္လိုေၾကာက္ရမွန္း မသိ၊

သိုခ်ည္ဘာြ း၏ဓါး၊
လူအမ်ားစုကမူ

ဓါးသံုးစင္းအလယ္တြင္
ဤသို႔ေသာကာလမ်ိဳးတြင္

လယ္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ နီးစပ္ရာဘုရင္တ
့ ပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းျခင္းက ပို၍အက်ိိဳးမ်ားႏိုင္သည္ဟုဆုိကာ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊
မုိးေကာင္းတပ္မ်ားဆီသို႔ တစ္တပ္ဝင္ တစ္တပ္ထြက္ ရဲမက္အလုပ္ဝင္လုပ္ျ ခင္းျဖင့္ အသက္ကို ေမြးျမဴေနၾကသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ ႕ေစာင္တ
့ ပ္၊ မင္းေျပာက္ဘုရင္ ၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ရရ
ွိ မ
ဲ က္၊ ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးမ်ားမွာလည္း ဘုရင့္ေပၚတြင္
ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳျခင္း

မရွိၾက။

မင္း ေျပာက္ဘုရင္၏

အာဏာစက္မွာ

ေ႐ႊ နန္းေတာ္အတြင္း မွာသာ

ညႇိဳးမွိန္စြာ

သက္ေရာက္ေနသည္။ သစၥာေတာ္ခံ တပ္သားမ်ား ကင္းမဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတြ င္ ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ ႐ာြ လံုၿခံဳမႈလည္း ကင္းမဲ႔ေနသည္။

သူဝင္ငါထြက္ အ႐ႈပ္႐ႈပ္အေထြး ေထြး ရွိေလေသာ တပ္ေတာ္မ်ားတြင္ တကယ္တမ္း ရဲမက္အဂၤါျပည့္ဝသူမ်ားလည္း မရွိ ။
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အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာမွ ဖ႐ိုဖရဲ တုိးဝင္လာၾကသည့္ လူေပါင္း စံုတုိ႔ျဖင့္ ျဖစ္သလုိ ႀကံဳသလို ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ တပ္မ်ားသည္
ပရမ္း ပတာ ကစဥ့္ကလ်ား။

ဤကာလဝယ္

စစ္ကိုင္း ၊

တပ္မႈထမ္းေနၾကေသာ

ပင္းယ၊

မုိးေကာင္း

တပ္မ်ား၌

စစ္သည္ရဲမက္ မ်ား၏အဓိက အလုပ္မွာ

တစ္တပ္ဝင္

တစ္တပ္ထက
ြ ္

ဘုရင့္သစၥာေတာ္ကို

အလွည့္သင့္သလုိ

ေစာင့္သိေရးလည္း မဟုတ္။

ၿမိဳ႕ျပေက်း႐ြာလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလည္းမဟုတ္။ လက္႐ံုးစြမ္းရည္ ေသနဂၤအရာ၌ တုိးတက္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္
ေလ့က်င့္ေရးလည္း မဟုတ္။

ဤတပ္မ်ား၏ အဓိကအလု ပ္မွာ...။

နီးစပ္ ရာ

ဇနပုဒ္ မ်ားသို႔ဝင္၍

လုယက္တိုက္ခုိက္ျခင္း၊

သတ္ျဖတ္ညႇင္းဆဲျခင္း၊

မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ႏိုင္လိုမင္းထက္ႏွိပ္စက္ျခင္း ၊ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္းစေသာ ေသာ့သမ
ြ ္းသည့္ အလုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္ကိုင္းတပ္ မ်ားက မိမိတုိ႔ မလိုသည့္ ေက်း႐ြာကို ပင္းယလူဟု စြပ္စက
ဲြ ာ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။
ပင္းယတပ္ဗိုလ္တစ္ ဦး၏

မ်က္စိထဲဝင္

‘မေတြ႔’

ေသာ

႐ြာလူႀကီးတစ္ဦး၏

႐ြာကို

စစ္ကိုင္းလူဟုဆိုကာ

ျမင္းတပ္ျဖင့္

နင္းေျခပစ္လုိက္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးအမည္မသိ ျမင္းစီးလက္နက္ကိုင္မ်ား ေရာက္လာကာ ‘စစ္ကိုင္းသား၊ ပင္း ယသား
အားလံုး

ဘယ္သူ႔ကိုမွမခ်န္ ’

သံုးေယာက္မွ်ေသာ

အုပ္စုျဖင့္

ဟု

ေႂကြးေၾကာ္ကာ

ဝင္ ေရာက္လာကာ

႐ြာလံုးကၽြတ္မီးတိုက္ပစ္လိုက္ၾကသည္။
သိုခ်ည္ဘာြ း၏

အေထာက္ေတာ္မ်ားဟု

တစ္ခါတစ္ရံ
ေျပာကာ

ႏွစ္ေယာက္
ရိကၡာမွန္သမွ်

လုယူသြားၾကသည္။

ခုိးသားဓါးျပ၊ မုဒိန္းတႏၲတို႔အဖုိ႔ကား စစ္ကိုင္းေဒသႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္သည္ အႂကြယ္ဝဆံုး၊ အခြင့္အလမ္းအေကာင္းဆံုး
ရတနာဘဏ္တုိက္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

ဤသို႔

လက္ပန္းေပါင္းေျဖာင္းေျဖာင္း

ခတ္ၾကေသာေတာေၾကာင္တုိ႔အနက္တြင္

စစ္ကိုင္းေနျပည္ေတာ္၌သာမက

ပင္းယေနျပည္ေတာ္အထိ ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ ခုိးသားႀကီးတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာသည္။

သူ႔ကို စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယတပ္မ်ားက အထူးသျဖင့္ ႐ြံရွာထိတ္လန္႔ၾကသည္။

စစ္ကုိင္းႏွ င့္ ပင္းယရွိ မင္း ေဆြစိုးမ်ိဳးတို႔ကလည္း မုန္းတီးစက္ဆုပ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ကား ေနျပည္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ
တပ္ေတာ္မ်ားက သူ႔ကုိ အေၾကာက္ဆံုး ျဖစ္ေလသည္။

အေၾကာင္းမူ
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သူသည္

တပ္ေတာ္မ်ား

စခန္း ခ်

တပ္စဲြရာ

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ ႕ျပင္သုိ႔

တိတ္တဆိတ္ဝင္၍

တပ္ရိကၡာ၊

တပ္ဘ႑ာတို႔ကိုခ်ည္း

ခုိးယူတတ္ေသာေၾကာင္ပ
့ င္။

ေက်း႐ြာဇနပုဒ္မ်ားသို႔ဝင္ ၍

ရဲမက္တုိ႔

လုယက္တိုက္ခုိက္လာခဲ့ေသာ

ပစၥည္းဘ႑ာတို႔သည္ သူ႔လက္သို႔ တစ္ဖန္ျ ပန္၍ ပါသြားၾကသည္။

ဤသို႔

ထူးထူးျခားျခား

တပ္ေတာ္မ်ား

အတြင္းကိုမွ

ဝင္ေရာက္

ေဖာက္ထက
ြ ္ခိုးယူတတ္ေသာ

ခုိးသားႀကီးသည္

သူထြက္ေဖာက္ဝင္ေရာက္ ခုိးယူခဲ့သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ အထိမ္းအမွတ္ တစ္ခုကို အၿမဲတစ္ေစ ထားပစ္ခ့ဲသည္ခ်ည္း ျဖစ္ သည္။

ထိုအထိမ္းအမွတ္မွာ ဘုဇပတ္သစ္႐ြက္ တစ္႐က
ြ ္ျဖစ္သည္။

ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚတြင္ ဆူးႏွင့္ ေဖာက္လွ်က္ အမည္နာမတစ္ခုကို ေရးထုိးသြားေလ့ရွိသည္။ ထိုအရာေၾကာင့္ပင္လွ်င္
ထိုခုိးသားႀကီး၏ အမည္ကို သိလာၾကျခင္းပင္ ။

ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚတြင္ ဆူးျဖင့္ ေဖာက္လွ်က္ ေရးသြားေသာ အမည္မွာ ‘ငတက္ျပား’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
*****
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။၅။

အဘသည္

ကၽြမ္းက်င္ထက္ျမက္ေသာ

ေဆးဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ယခုအခါ

သူ႔ေဆးအတတ္သည္

သူ႔ကိုမကယ္ႏိုင္ေတာ့။ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝဒနာေပါင္းမ်ားစြာ ကုသကယ္တင္ႏိုင္ခ့ဲ ေသာ အဘသည္ သူ႔ကံၾကမၼာကိုမူ
သူဖယ္ရွားမရႏိုင္ေတာ့ေပ။

အဘမ်က္လံုးကြယ္ခဲ့ၿပီ။

ပင္းယရဲမက္ မ်ားသည္

ေရဝွမ္း အရပ္ကို

ဝင္ေရာက္လုယူၾကၿပီးေနာက္

ရသမွ်ပစၥည္းရိကၡာႏွင့္

အားမရႏိုင္ဘ ဲ

ေတြ႔သမွ်လူကို စစ္ကိုင္းဘုရင္၏လူလွ်ိဳမ်ားဟု စြပ္စက
ဲြ ာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခဲၾ့ ကသည္။

ဤႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းပြဲတစ္ ခုဝယ္
ေဆးဆရာအျဖစ္

ေနထုိင္ခဲ့ေသာ

အဘသည္

အဘသည္ကိုမွ

သူ႔မ်က္လံုးမ်ားကို

ေပးလုိက္ရေခ်သည္။

သူတုိ႔ရက္စက္လန
ြ ္းၾကသည္။

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ

အႏွိပ္စက္ခံ

ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္

အဘမ်က္လံုးကြယ္ခဲ့ၿပီ။

သို႔ေသာ္ တရားကုိယ္၌မကြာရွိေသာ အဘကမူ...
“ငါ့ဘဝ ဝဋ္ေႂကြး ရွလ
ိ ုိ႔ ခံရတာ။ ဘာမွ မတုန္လႈပ္ၾကနဲ႔ ”
ဟု ဆိုသည္။

အမိသည္ အဘေနရာသို႔ ဝင္ခဲ့ရေလသည္။

အဘႏႈတ္မွ ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေဆးေဖာ္ ေဆးစပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ အဘသည္ မ်က္စိအစံု ကြယ္ခၿဲ့ ပီျ ဖစ္ေသာ္လည္း
သူ၏

ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာျဖင့္

ေဝဒနာသည္မ်ားကို

ေဆးဆက္ကုခ့ဲသည္။

ဖ႐ိုဖရဲ

ကစဥ့္ကလ်ားရွလ
ိ ွေသာ

ကာလဆုိးႀကီးထဲတြင္ အဘ၏ ေဆးကုသေသာ အလုပ္မွ ရရွိေသာရိကၡာသည္ သားအမိ သားအဘသံုးေယာက္အတြက္
ဝမ္း ဝ႐ံုတမည္။

ေဝဒနာသည္မ်ားကလည္း

သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္မွာပင္

စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္

အဘ၏

ကုသေပးမႈေၾကာင့္

ရွားပါးခက္ခလ
ဲ ွသည္ျဖစ္ေလရာ

သက္ေသာေပ်ာက္ကင္း
အဘကို

ခ်မ္းသာခဲ့ေစကာမူ

ေက်းဇူးရွင္ႀကီးဟု

ဆုိ႐ံုမွအပ

ျပည့္စံုေလာက္ငစြာ မကန္ေတာ့ႏိုင္ၾက။

ကိုယ္တုိင္က
ဝင္လုိလွသည္။

အ႐ြယ္ ေရာက္လူလားေျမာက္လာၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္

ဒုကၡိတမ်က္မျမင္ဖခင္ ႏွင္

မိခင္အုိႀကီးတို႔ကို

ေအးခ်မ္းစြာ

စစ္ကိုင္းဘုရင္ထံတြင္
ထားလုိလွသည္။

ယခုလို

တပ္ေတာ္ဝင္၍ မင္းမႈထမ္းပါက လက္႐ံုးႏွလံုးရည္အလုိက္ အရာအဆင့္ လ်င္ျမန္စာြ တက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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မင္း မႈထမ္းအျဖစ္
ကာလဆုိးတြင္

သို႔ေသာ္ တပ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စစ္ပြဲတကာသို႔ထက
ြ ္တိုက္ေနခ်ိ န္၌ အဘႏွငအ
့္ မိကို မည္သူေစာင့္ေရွာက္မည္နည္း။

မိမိထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ပြဲကိုလည္း စစ္ကာလေအာက္ဝယ္ စြန္႔လႊတ္ခ့ဲရၿပီ။ ပစၥႏၲရာဇ္ ဇနပုဒ္သား မိမိသည္
လယ္အလုပ္မွအပ အျခားဘာကိုမွလည္း မတတ္ကၽြမ္း၊ အဘ၏ ေဆးပညာကိုလည္း စိတ္မဝင္ စား၊ တပ္ေတာ္ဝင္ရန္မွာလည္း
အခြင့္အလမ္းမသာ။

စစ္၏မီးလွ်ံမ်ားကလည္း တစ္စထက္တစ္စ နီးကပ္စာြ ေလာင္ၿမိဳက္ပူျ ပင္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ပင္းယနရသူက ေခၚပင့္ေသာေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းကို လုပ္ႀကံရန္ မိုးေကာင္းဘုရင္ သိုခ်ည္ဘာြ းသည္ အလံုးအရင္း ႏွင့္
ခ်ီလာၿပီဟု ၾကားရသည္။

တေကာင္းၿမိဳ႕စား သတုိးမင္းဖ်ားကလည္း သိုခ်ည္ဘာြ းကို ခုခံတြ န္းလွန္ရန္ စစ္ျ ပင္ေနၿပီဟု ေျပာၾကသည္။

စစ္ကိုင္းေနျပည္ေတာ္တြငက
္ ား က်ီးလန္႔စာစား...။

ဘုရင္မင္း ေျပာက္ကိုယ္တိုင္ပင္

ဧရာဝတီအတုိင္း

စုန္ေျပးေတာ့မည္ဟု

သတင္းထြက္ေနသည္။

ေ႐ႊနန္းေတာ္အတြင္း၌လည္း အုပ္စုသင္း ပင္းကြဲျ ပားကာ သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံမႈမ်ား ေပၚေပါက္ ေနၿပီဟု ဆုိၾကျပန္၏။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မိမိသည္...

တပ္ေတာ္သို႔လည္း ဝင္ ေရာက္အမႈထမ္း ခြင့္မရ။ လယ္ယာကိုလည္း စြန္႔ပစ္ထားရ။ မ်က္မျမင္အဘကို အမိႏွင့္အတူ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ရင္း စစ္ကိုင္း ေရဝွမ္းအရပ္၌ က်ဥ္းက်ပ္မည္းေမွာင္စာြ အသက္ရွင္ေနရသည့္ဘဝ။

မ်ိဳသိပ္မရေတာ့သည့္အဆံုးတြင္ အဘႏွင့္အမိကို ဖြင့္ေျပာလိုက္မိေတာ့သည္။
“အဘ... အမိ ...။ က်ဳပ္ဒီအတုိင္း မေနႏို င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ”
“အုိ... ဘာျဖစ္လို႔လဲ လူကေလး”
“က်ဳပ္ဘဝက အဓိပၸါယ္ မဲ့ေနၿပီ။ က်ဳပ္ကိုယ္က်ဳပ္ ဘာေကာင္မွန္း မသိေတာ့ဘူး”
“ဘဝဟာ အဓိပၸါယ္မမဲ့ ပါဘူး လူကေလးရယ္။ အသက္ရွင္ေနသမွ် အဓိ ပၸါယ္တစ္ခုခု ရွိေနတာပါပဲ ”
“အို... က်ဳပ္ဒီအတုိင္း ေနမသြားႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ”
“လူကေလးက ဘာလုပ္ခ်င္လုိ႔လဲ”
“က်ဳပ္လား...”
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အဘႏွငအ
့္ မိကို သနားမိေသာ္လည္း စိတ္ခ်ဥ္ ေပါက္လာေသာ ရင္ထမ
ဲ ွာမူ ဆူေဝေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္
ႏႈတ္ဖ်ားသို႔ ေရာက္လာေသာ စကားလံုးမ်ားကို ဖြင့္ထုတ္လိုက္ေတာ့သည္။

“က်ဳပ္ ခုိးသားထြက္လုပ္မယ္ဗ်ာ”
“ဘာ... ဘာေျပာလိုက္တယ္ လူကေလး”
“စစ္ကင
ို ္း၊ ပင္းယေနျပည္ေတာ္ႏွစ္ခုလံုးမွာ ဒီေလာက္ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ခုိးသားဓါးျပလုပ္ေနၾကတာ။ မထူးေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္လဲ
ခုိးသားလုပ္ေတာ့မယ္ ”
“ဘုရား... ဘုရား...။ လူကေလး ဒုစ႐ိုက္မႈပါလားကြယ္”
“အိုး...

ဒုစ႐ိုက္ေသာ

သုစ႐ိုက္ေသာ

က်ဳပ္နားမလည္ေတာ့ဘူး။

ေတာမီးေလာင္ေနတာဗ်။

ေနရာတုိင္းမွာ

သဲသဲလႈပ္ေနတာ။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တရားနဲ႔ကိုယ္ၿမဲတ့ဲသူဆိုလို႔ အဘနဲ႔အမိတို႔ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္”
“လူကေလး။ လူကေလးဟာ တို႔သားပါေနာ္”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္အသက္ႏွစ္ဆယ္ ျပည့္ၿပီေလ”
“သားရယ္။ တုိင္းေရးျပည္ရာ ၿငိမ္သက္သာြ းတဲ့အထိ ဒီအတိုင္းပဲ ေအးေအးေလး ေနသြားလုိက္ပါ။ ၿငိမ္သက္သြားတဲ့
အခါက်မွ မင့္လယ္ပြဲေလး မင္းျပန္လုပ္ေပါ့ကြယ္”
“တုိင္းေရးျပည္ရာ ဟုတ္လားအဘ။ ဒီဘုရင္သံုးပါးရဲ႕စစ္ ေျမျပင္ၾကားထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿငိမ္သက္မွာလဲ”
“ဟဲ႔... လူကေလး။ တိုးတိုးေျပာကြယ္။ ကာလႀကီးက အေထာက္သူလွ်ိဳေတြကလဲ ေပါပါဘိသနဲ႔ ”
“အဘ... အမိ ”
“ဘာလဲ လူကေလး”
“က်ဳပ္ကို

ခြင့္ျပဳၾကစမ္းပါဗ်ာ။

က်ဳပ္ခုိးသားထြက္လုပ္ခ်င္တယ္။

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္ကတိေပးပါတယ္။

ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့ ခုိးသားမ်ိဳးမျဖစ္ ေစရပါဘူး။ အခု သိပ္သတင္းႀကီးေနတဲ့ ဟိုခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားလို ခုိးသားမ်ိဳးေလ”
“ဘာ... ဘာကြ။ မင္းဘာေျပာလုိက္တယ္”
“ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားဆိုတာေလ။ ရဲမက္အတုလုပ္ၿ ပီး ရပ္႐ာြ ဇနပုဒ္ေတြထဝ
ဲ င္ ၊ ျပည္သားလူထုရဲ႕ ပစၥည္းဘ႑ာေတြ
မတရားသိမ္း၊ စစ္ မတုိက္တတ္ဘဲ ရဲမက္လုပ္စားေနၾကတဲ့ လူယုတ္မာေတြရဲ႕ စခန္းထဲဝင္ ေဖာက္ၿပီး

မတရားသိမ္းထားတဲ့

ပစၥည္းေတြကို ျပန္ခုိးတဲ့ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားေလ။ သူဟာ ဆင္းရဲသား ေတာသူ ေတာင္သားေတြရဲ႕ ပစၥည္းကိုေတာ့ မခုိ း...”
“ေတာ္... ေတာ္စမ္း။ မင္းပါးစပ္ပိတ္လုိက္စမ္း ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ အဒိႏၷဒါနကံ ပက
ဲ ြ။ ဘယ္သူ႔ပစၥည္းခုိးခုိး ခုိးတာပဲကြ။
မင္းက ဘုဇပတ္႐ြက္ အေပၚမွာ ဆူးနဲ႔ေဖာက္ၿပီး စာေရးသြားတဲ့ ခုိးသားလူ႐ူးကို အေကာင္းထင္ေနတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား”

တရား ကိုယ္နဲ႔မကြာ ရွိေနေသာ အဘ၊ ေၾကာက္လန္႔အားငယ္တတ္ရွာေသာအမိ။ သည္အဘ သည္အမိတုိ႔ အလုိႏွင့္
ဆန္႔က်င္၍ ဘာကိုမွ လုပ္ခြင့္မသာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြ င္ သက္ျပင္းကိုသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်လုိက္ရေတာ့သည္။
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။၆။

မင္းဝံ ေတာင္႐ိုးတစ္ခုလံုး ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ပင္။

သိပ္သည္းထန္ျပင္းေသာ

မိုးစက္တို႔က

တစ္ေလာကလံုးကို

ေလးေလးပင္ပင္

ဖံုးအုပ္ထားသည္။

မည္းပုပ္ေသာ

ဝတ္လႊာစႀကီးတစ္ခု တအိအိ က်ေနသလိုလည္းထင္ရသည္။

ေတာင္က်ေရတို႔သည္ ေသာင္ျပင္ ႏွင့္ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ျဖတ္ကာ

ဧရာဝတီထဲသုိ႔ တစ္ဟုန္ထုိး

စီးလာၾကသည္။

ျမစ္တြင္လည္း လႈိင္းတို႔ထန္ေခ်သည္။ အဆက္မျပတ္ေတာ့ေသာ လွ်ပ္စီး မ်ားေၾကာင့္သာ ျမစ္႐ိုးအတိုင္း စုန္၍ ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္သာမျပတ္လွ်င္ ေလွ ဦး၏ ေရွ႕နားကိုပင္ မျမင္ႏိုင္။ သည္မွ်အထိ ပိန္း ပိတ္သား မည္းေမွာင္ေနသည္။

တဝုန္းဝုန္း ေအာ္ျမည္ေနေသာ ျမစ္လယ္မွ လႈိင္းသံမ်ား၊ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း ထစ္ေသာ မုိးႀကိဳးသံမ်ားကလည္း အလ်ဥ္မျပတ္။

ျမစ္လယ္သို႔ ေလွပါမသြားေအာင္ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ေနရသည္။ ကမ္းႏွင့္မနီး မေဝး ကမ္း႐ိုးအတိုင္း ေလွကို စုန္ေစသည္။
ေလွာ္တက္ကား အသံုးမဝင္ေတာ့ၿပီ ။ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြ င္ ေလွာ္တက္ထက္ ခပ္ခက
ြ ္ကိုသာ အားထားရသည္။ ေလွဝမ္းထဲသုိ႔
ဝင္လာေသာ ျမစ္ေရမ်ားကို မနားတမ္း ခပ္ထုတ္ေနရသည္။

မိုးေပါက္မ်ားက ျမားတံမ်ားႏွယ္ ကိုယ္ေပၚသို႔ အႏွံ႔ အျပား ထိမွန္ေနသည္။ စူးစူးရွ ရွ ခံစားရသည္။ မ်က္လံုးမ်ား
က်ိန္းစပ္ေနသည္။ မ်က္ခြံကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မွိတ္ခ်ည္ဖြင့္ခ်ည္ ျပဳရသည္။ ဝင္းခနဲ ျပက္လာေသာ လွ်ပ္စီးအေရာင္ေအာက္မွ
ျမင္ကြင္းကို

အမိ အရ

ဖမ္းရသည္။

လွ်ပ္ကြယ္သာြ းသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ျမင္ကြ င္းသည္

တစ္ခဲနက္

အေမွာ င္တုိက္။

လွ်ပ္ျပက္သြားသည့္အခါ ျမင္ကြင္းသည္ ထင္ထင္ရွားရွား။

မိုးထစ္ခ်ဳန္းသံ မွာ

ေသြးပ်က္စရာ

ေကာင္း ေသာ္လည္း

လွ်ပ္ျပက္သည္ကိုပင္

အားကိုးအားထား

ျပဳေနရသည္။

တစ္ခါတစ္ခါ မင္းဝံ ေတာင္႐ိုးဆီက ဝါးလံုးထိုးဆင္းလာေသာ ေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလွသည္ ျမစ္လယ္ဘက္သို႔ ခ်ာခ်ာလည္
ေမ်ာပါသြားတတ္သည္။

ဤအခါမ်ိဳးတြ င္

ခပ္ခြက္ကိုခ်ထားကာ

ေလွာ္တက္ကို

ေကာက္ကိုင္ရျပန္သည္။

ေရစီးေၾကာင္းမွ

လြတ္ေအာင္ ေလွာ္တက္ျဖင့္ အားကုန္ထိန္းရသည္။

ကမ္းဘက္သို႔လည္း အရဲကိုး၍ မကပ္သာ။ ကမ္းနားသစ္ပင္ႀကီးမ်ားသည္ အျမစ္မွကၽြတ္ကာ အံုလုိက္ ျမစ္ထဲသို႔
ထိုးက်လာတတ္သည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းထက္

အားငယ္စိတ္က ပိုမ်ားေနသည္။ ပိန္းပိတ္နက္ ေမွာင္ညဥ့္ ။ သည္းထန္ေသာ

မိုးစက္မ်ား။ တစ္ခဲနက္ လွ်ပ္စီးမ်ား။ အၿပိဳင္း အ႐ိုင္း လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား၏ ဝဲယာထက္ေအာက္အလယ္မွာ ေရာက္ေနရေသာ
တစ္ကိုယ္ထီးတည္းအျဖစ္ ။
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ေလွငယ္သည္ မုန္တိုင္းထဲမွ သစ္႐ြက္တစ္႐က
ြ ္လုိ ျဖစ္ ေနေလသည္ ။

သို႔ေသာ္ အားငယ္စိတ္ကို လွ်ပ္စီးမ်ားက ျဖည့္တင္းကူညီေပးေနသည္။ လွ်ပ္ျပက္အလင္း ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းလိုလုိပင္
ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး

ပြင့္ထြက္ေတာ့မလားဟု

ထင္ရေလာက္ေအာင္

ထစ္ခ်ဳန္းသံႀကီးမ်ားက

ဆင့္ကဲဆင္က
့ ဲ

ေပၚလာတတ္သည္။ မည္းေမွာင္ေသာ မွန္ျပင္ႀကီးတစ္ ခ်ပ္ အက္ကဲြသာြ းသည့္အလား ေကာင္းကင္တြင္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ား
အတြန္႔အ႐ြန္႔ ေပၚလာၾကသည္။

မိုးမုန္တုိင္းည၏

ျမစ္ျ ပင္ထက္မွ

ေလွငယ္ဆီသို႔

မုိးႀကိဳးသြားသည္

အခ်ိ န္မေ႐ြး

က်လာႏိုင္သည္။

တထစ္ထစ္

ေအာ္ျမည္လာၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း ျပင္းထန္က်ယ္ေလာင္စာြ ပစ္ခ်လိုက္ေသာ မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စီးမ်ားကို ျမစ္ျ ပင္ထ က္တြင္
ေတြ႔ေနရသည္။
မိမိအလွည့္ ဘယ္ေတာ့ေရာက္မည္နည္း။

အားငယ္လိုက္သည္မွာ အတုိင္းအဆမရွိ ။

သို႔ေသာ္ အားငယ္စိတ္ကို စိုးရိ မ္ေၾကာင့္ ၾကမႈက အႏိုင္ရေနသည္။

မိမိအတြက္ မိမိစိုးရိ မ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းကား မဟုတ္။ အဘႏွင့္အမိအတြက္ ျဖစ္သည္။ အဘသည္ မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတ၊
အမိကား

အားလံုးကို

ေၾကာက္တတ္ရွာသူ။

ေရဝွ မ္းအရပ္

အစြန္အဖ်ား

ဇနပုဒ္မွ

တဲငယ္ေလးထဲဝယ္

အဘႏွင့္အမိ

မည္သို႔ရွိေနမည္နည္း။

ဤမွ် မိုးႀကီး သည္းထန္ပံုမ်ိဳးႏွင့္ဆိုလွ် င္ တဲ၏စလူအမိုးသည္ ဗလာဟင္းလင္း ျဖစ္ေလာက္ၿပီ။ တဲထဲမွာ မိုးေရတို႔
ဒူးဆစ္ေပါင္လယ္ ေရာက္ေလာက္ၿပီ။ သည္မွ်ေလာက္ႏွင့္ဆို ေတာ္ေသးသည္။

ေရဝွ မ္းအရပ္သည္

ဆင္ေျခေလွ်ာကုန္းျမင့္

ျဖစ္သည္။

ေရဝွ မ္းအရပ္၏

အစြန္သည္

ေျမနိ မပ
့္ ိုင္း ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏တဲသည္ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ရွိသည္။ မင္းဝံေတာင္မွ ဝါးလံုးထိုး က်လာမည့္ ေတာင္က်ေရတို႔သည္ တဲငယ္ကို အလြ ယ္တကူ
တုိက္စားသြားႏိုင္သည္။

ဤသို႔ဆုိလွ်င္ အဘႏွင့္အမိတုိ႔သည္...။

စိုးရိမ္ပူပန္ စိတ္က အားငယ္ျခင္းကို အႏိုင္ယူေနသည္။
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မိုးႀကိဳး၊ လွ်ပ္စီး ၊ လႈိင္းလံုးမ်ားကို သတိမရေတာ့။

ေလွတက္တစ္ဖက္၊ ခပ္ခြက္တစ္ဖက္ျ ဖင့္ ေလွငယ္ကို ကမ္း႐ိုးအတုိင္း ခက္ခက္ခဲခဲ စုန္လာခဲ့ေတာ့သည္။
လွ်ပ္တစ္ခ်က္အျပက္တြင္ ကမ္းကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။

ကမ္းထက္မွ အျမစ္ဆံုလုိက္ ႂကြတက္ကာ ျမစ္ထဲသို႔ ေခါင္းငိုက္လာသည့္ သဖန္းပင္ႀကီးကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း
ေတြ႔လိုက္ရသည္။

မိုက္မဲစြာပင္ စြန္႔စားရေတာ့သည္။

ကမ္းသို႔ တစ္ဟုန္ထိုးေလွာ္သည္။ ေရဝွမ္းဆိပ္ကမ္း ၏ ေရတိမ္ပိုင္းသို႔အေရာက္တြင္ ေလွသည္ ေသာင္ႏွင့္တုိက္ကာ
ၿငိမ့္ခနဲ

ရပ္သြားသည္။ မဆုတ္မဆိုင္း

ခုန္ခ်လိုက္သည္။ ေရထဲသို႔

ကစဥ့္ကလ်ား အက်မွာပင္

သဖန္းပင္ႀကီး ကလည္း

အျမစ္တ ဖြားဖြားျဖင့္ ကၽြတ္ထြက္လာေတာ့သည္။ ေနာက္ထပ္ လွ်ပ္တစ္ခ်က္ ဝင္းခနဲအျပက္တြင္ တယီးယီး လဲက်လာေနေသာ
သစ္ပင္ႀကီးကို

ေတြ႔လိုက္သည္။

အေၾကာက္တရားက

မယံုႏိုင္စရာ

ေကာင္းေလာက္ေအာင္

ခြန္အားျဖစ္ေစသည္။

လႈိင္းပုတ္ေနေသာ ေရစပ္ထဲတြင္ တစ္ဟုန္ထိုး ေျပးလာခဲသ
့ ည္။

ကမ္းေပၚသို႔

ေျခအခ်မွာပင္

သဖန္းပင္ႀကီးသည္

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ျမည္ဟည္းလွ်က္

ထုိးက်သြားေလသည္။ ေလွငယ္ကား မိမိကိုယ္စား အပို င္းပိုင္း အစစျဖစ္ က်န္ရစ္ ခ့ေ
ဲ ပသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ သက္ျပင္း႐ိႈက္ကာ မုိးေပါက္မ်ားျဖင့္ျပည့္ေနေသာေလကို ႐ႈသြင္းလိုက္သည္။

အႏၲ ရာယ္မွ လြတ္ကင္းခဲ့ေလၿပီ။
*****
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ျမစ္ထဲသို႔

။၇။

ေတာင္က်ေရ တေဝါေဝါသံမ်ား၊ မုိးႀကိဳးလွ်ပ္စီးသံမ်ား၊ တအံုးအံုးလဲက်လာေသာ ကမ္းနားသစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ အပိုင္း ပိုင္း
ပ်က္စီးသြားေသာ ေလွငယ္၊ ကဲလားမွ မီးေရာင္ ထြက္က်ေနေသာတဲ။ တဲတံခါးကို ဖြင့္၍အဝင္ ...။

ကြပ္ပ်စ္ ေပၚမွ အဘႏွ င့္အမိ ။

ထို႔ေနာက္ ကြပ္ပ်စ္ေျခရင္းတြင္ ထုိင္ေနသည့္ မည္းမည္းသ႑ာန္။

“အဘ... အဘ... အမိ ”
“လူသတ္ေကာင္ႀကီး... လူသတ္ေကာင္ႀကီး”
နာၾကည္းပင္ပန္းစြာ

ဝုန္းခနဲ

ထလုိက္သည္။

မထႏိုင္။

တစ္ကိုယ္လံုး

အားအင္ဆုတ္ယုတ္စြာ

ေလးေလးလံလံ

ျပန္က်သြားသည္။ မ်က္စိကို ဖြင့္ၾကည့္လုိက္သည္။

ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ မီးေရာင္တြင္ မ်က္ႏွာတစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္။
“လူကေလး”
ထိုမ်က္ႏွာဆီမွ

အသံျဖစ္သည္။

ထိုအသံ

အက္ကတ
ဲြ ုန္ယင္ေနသည္ကို

သတိျပဳမိသည္။

သုိ႔ေသာ္

မီးေရာင္

ဟပ္ေသာမ်က္ႏွာႀကီးမွာ ပီဘိ ၾကမ္းတမ္းခက္ထေရာ္ေခ်သည္။

“လူကေလး... မင္း အားျပတ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ေဝဒနာ ျပင္းထန္လန
ြ ္းလွတ့အ
ဲ တြက္ မင္းသတိေမ့သြားခဲ့တယ္”
လူသတ္ေကာင္ႀကီး။ အဘနဲ႔အမိကို သတ္တ့ေ
ဲ ကာင္ႀကီးဟု ေအာ္ဟစ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ခမ္းကို ဖြင့္၍
မရ။
“လူကေလး သတိရၿပီ

မဟုတ္လား။ နားေထာင္ပါ။ က်ဳပ္ေျပာတာ နားေထာင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ယံုပါ။ လူကေလးရဲ႕

အဘနဲ႔အမိကို က်ဳပ္သတ္တာ မဟုတ္ဘူး”

အၾကည့္မ်ားျဖင့္သာ တုန္႔ျပန္ေနရေတာ့သည္။
“ယံုပါ လူကေလး။ လူကေလးရဲ႕ အဘနဲ႔အမိကို သတ္သာြ းတဲ့လူေတြဟာ ရဲမက္လုိဝတ္ထားတဲ့ လူသံုးေယာက္ပါ။
သူတို႔ျမင္းနဲ႔လာၾကတယ္။ ဒီတဲထဲမွာ မုိး ဝင္ခုိၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ေသရည္ေသာက္ၾကတယ္။ ေသရည္မူး မူးနဲ႔ လူကေလးရဲ႕
အဘန႔ဲအမိကို ဓါးျပတုိက္ၾကတယ္”

မ်က္ႏွာႀကီးက ငံု႔လာသည္။ အရည္လက္ေသာ မ်က္လံုးအစံုကို နီးကပ္စာြ ေတြ႔ေနရေလသည္။
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“ယံုပါ လူကေလး။ က်ဳပ္အမွန္ေတြ ေျပာေနတာပါ။ သင္းတုိ႔က လူကေလးရဲ႕ အဘနဲ႔အမိကုိ ေဆးကုၿပီး စုထားတဲ့
ပစၥည္းရတနာေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ ။ အဘနဲ႔အမိက မရွိေၾကာင္း ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က မယံုၾကဘူး။ ေသလည္း
မူးေနၾကၿပီေလ။ ဒီလိုနဲ႔ ေသေသာက္လိုက္ လူကေလးရဲ႕အဘနဲ႔အမိကို ႏွိပ္စက္လိုက္န႔ဲ ေနာက္ဆံုးေတာ့...”
မၾကားရဲေတာ့ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိအစံုကို တင္းက်ပ္စာြ ပိတ္ကာ သြက္သက
ြ ္ပါေအာင္ ေခါင္း ခါလိုက္သည္။

“ယံုပါ လူကေလးရယ္။ က်ဳပ္သတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ”
မ်က္လံုးျပန္ဖြင့္သည္။ စူးစူးရဲ ရဲအၾကည့္ ။

“က်ဳပ္ဘယ္လိုလုပ္သိတာလဲဆိုေတာ့ တဲထမ
ဲ ွာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျ ဖစ္ေနခ်ိ န္တုန္းက က်ဳပ္ဟာ တဲအျပင္မွာ ရွိေနတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ ျမင္း ေတြအနားမွာ က်ဳပ္က ေရာက္ေနတယ္”
အေျပာရပ္ကာ ေခါင္းငံု႔ ၾကည့္ျပန္သည္။ ေခါင္းညိတ္သည္။
“လူကေလး

ေမးခ်င္တာကို

က်ဳပ္သိပါတယ္။

ဒီေလာကမွာ

ဘယ္သူမွ

မသိတ့က
ဲ ိစၥတစ္ခုကို

က်ဳပ္အခု

လူကေလးသိေအာင္ ဖြင့္ေျပာရေတာ့မယ္။ ဒါမွသာ လူကေလးရဲ ႕ အဘနဲ႔အမိကို က်ဳပ္မသတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေတာ့မယ္။
က်ဳပ္က တဲအျပင္ သူတို႔ျမင္းေတြနားမွာ ဘာေၾကာင့္ေရာက္ေနသလဲဆိုေတာ့ ျမင္းေပၚက ဘ႑ာေတာ္ထုပ္ေတြကို ခုိးမလုိ႔ ပဲ”

စူးစိုက္ၾကည့္ျပန္သည္။ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ရွာေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္ ...
“႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ
ဒီလူယုတ္မာေတြဟာ

အသံၾကားလို႔

က်ဳပ္

မ်က္မျမင္ဒုကၡိတႀကီးနဲ႔

ကဲလားက

အဘြားႀကီးကို

ေခ်ာင္းအၾကည့္မွာ
ရက္ရက္စက္စက္ ...

ခုနင္ကေျပာသလို
ခြင့္လႊတ္ပါ

ေသမူးေနတဲ့

လူကေလး။

က်ဳပ္ဒါကို

ထပ္မေျပာသင့္ဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ က်ဳပ္တဲထက
ဲ ို ဝင္သာြ းလိုက္ၿပီးေတာ့ ငရဲသားသံုးေကာင္ကို က်ဳပ္ သတ္ပစ္လုိက္တယ္။
ေဒါသကို

မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။

က်ဳပ္တစ္သက္မွာ

သူတစ္ပါးရဲ႕အသက္ကို

ဒီတစ္ႀကိမ္ပဲ

သတ္ခ့ဲဖူးတာပါ။

က်ဳပ္ဟာ

ကံငါးပါးအနက္က အာဒိႏၷဒါနာကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူ ျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ သတ္လား ျဖတ္လား မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့
သင္းတုိ႔ ယုတ္မာရက္စက္ၾကလြန္းလို႔ ...”

ေစာင္းငဲ႔ၾကည္႔သည္။ ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာလႊက
ဲ ာ ေလးပင္စာြ ေခါင္းညိတ္ရင္း သက္ျပင္း႐ႈိက္၍ ေျပာေလသည္။
“လူကေလး... ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားဆိုတာ က်ဳပ္ပါပဲ ”

ေျမာက္ျမားစြာေသာ
ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ခဲ့ရျခင္း၊

ေဝဒနာတို႔၏
ေလွငယ္တစ္ စင္းျဖင့္

ႁပြမ္းတီး႐ိုက္ခတ္တုိးေဝွ႔မႈကို
အားငယ္တုန္လႈပ္ခ့ဲရျခင္း ၊

မခံႏိုင္ေတာ့။
မိုးမုန္တိုင္းၾကားမွ

ျမစ္လယ္တြင္
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သျဖင့္

ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရျခင္း၊ တဲသို႔ေရာက္ေသာအခါ အဘႏွင့္အမိတို႔၏ ဆိုး႐ြားေသာအျဖစ္ကို ေတြ႔ျမင္ရကာ ႐ူးသြပ္ခမန္း
ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း၊

ထုိ႔ေနာက္

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားဆိုသူ၏

ရင္ ခြင္ထတ
ဲ ြင္

ေရာက္ရွိခက
့ဲ ာ

ေတြ႔ဆံုရျခင္း စေသာ မတူ ျခားနားခံစားမႈမ်ားက တရိပ္ရိပ္တေငြ႔ေငြ႔ ႐ိုက္ခတ္ၾကသည္ျဖစ္၍ ...။
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ခိုးသားႀကီးကို

တအံ့တၾသ

ေမ့ေျမာသြားခဲ့ရေလသည္။
*****
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။၈။

“ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚမွာ ဆူးနဲ႔ေဖာက္ၿပီး စာေရးသြားတဲ့ ခုိးသားလူ႐ူးကို အေကာင္းထင္ေနတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား”
ဟု အဘခါးခါးသီးသီး ေငါက္ငမ္းခဲ့ဖူးသည္။ အမိကမူ ...
“ဘုရား... ဘုရား။ အကုသုိလ္အမႈပါလား လူကေလးရယ္ ”
ဟု ရင္ကို လက္ႏွငဖ
့္ ိ၍ ေျပာရွာသည္။

“က်ဳပ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါေတာ့ အဘတို႔ အမိတို႔ရယ္ ။ က်ဳပ္မွာ တျခားဘာမွ လုပ္စရာမရွိ ေတာ့ပါဘူး”
ဟု ေရ႐ြတ္ရင္း လက္အုပ္ခ်ီ ရေတာ့သည္။

အ႐ႈပ္႐ႈပ္အေထြးေထြးရွိ ေသာ စစ္ကိုင္းမင္း၊ ပင္းယမင္း၊ မိုးေကာင္းမင္းတို႔၏ တပ္မ်ားတြင္ ရဲမက္ အမႈထမ္းလည္း
မလုပ္သာ၊ ဓါးမဦး ခ် ေတာင္သူလယ္လုပ္လည္း မလုပ္သာ၊ အဘကဲ့သုိ႔ သမားအတတ္၌လည္း မကၽြမ္း၊ စိတ္ခ်ဥ္ေပါက္ကာ
ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ စကားေနာက္သို႔ တရားပါခဲ့ေခ်ၿပီ။

ဝရီး ငတက္ျပားသည္သာ ဤေလာကအလယ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ အားကိုးအားထားရာ ျဖစ္လာခဲသ
့ ည္။

အနိ႒ာ႐ံုညသည္ ကာလအားျဖင့္ ေဝးကြာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏွလံုးသားအနီးတြင္ ေႏြးေထြး စြာ ပူးကပ္ေနဆဲ ပင္ ။

ဝရီး ငတက္ျပားက အဘ၏ ေဆးဘူးမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ကာ တတ္သမွ် မွတ္သမွ် ျပဳစုကုသခဲ့သျဖင့္ ဘဝင္ဆို႔ေနေသာ
ေဝဒနာမွ သက္သာရာ ရလာခဲသ
့ ည္။ ထို႔ေနာက္ အဘႏွင့္အမိကို မိုးသည္းသည္းမွာပင္ ျမႇဳ ပ္ႏွံသၿဂိဳဟ္ခ့ဲရသည္။ ဝရီး ငတက္ျပား
သုတ္သင္ပစ္လုိက္ေသာ ရဲမက္သံုးေယာက္ကိုမူကား ေတာင္က်ေရတြင္ ေမွ်ာကာ ျမစ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲၾ့ ကသည္။ ဝရီးသည္
ျမင္းေပၚမွဘ႑ာထုပ္မ်ားကို ယူကာ ျမင္းမ်ားကို လႊတ္ပစ္ခသ
့ဲ ည္။

စိတ္ေဇာေဆာင္ေနသျဖင့္

သတိျပန္ရခ်ိ န္တြင္

ထိုအလုပ္မ်ားကို

လုပ္ႏိုင္ခ့ဲ ေသာ္လည္း

ဝရီး

ငတက္ျပား၏

ရင္ခြင္ထဲမွာပင္ လဲက် ေမ့ေမ်ာသြားခဲ့ျပန္သည္။

သူ႔စခန္းေက်ာက္ဂူထဲ ေရာက္လာသည္ကိုလည္း သတိမရ။

ေနာက္ေလးရက္လံုးလံုး အျပင္းဖ်ားကာ သတိလစ္ေနခဲ့သည္ဟု ဝရီး ငတက္ျပားက ေျပာျပသည္။ သတိျပန္ရခ်ိ န္တြင္
ပထမဆံုး

ျမင္ ရသည္မွာ

ခက္တေရာ္ေသာ

မ်က္ႏွာထက္မွ

ခုိးသားႀကီး၏ မ်က္လံုးမ်ားမွာ အရည္လည္ေနသည္။

42

အၾကင္နာေငြ႔ မ်ားသမ္းေနသည့္

မ်က္လုံးအစံုပင္

ျဖစ္သည္။

သတိျပန္ရရခ်င္း ရင္ထဲသုိ႔ဝင္လာေသာ အသိတစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္။ မိမိသည္ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား၏ ကိတၱိမသား
ျဖစ္ခဲ့ၿ ပီ ဟူ၍။

“ဘဝတစ္ခုရွင္သ န္ ျဖစ္တည္ေနဖုိ႔ ၊ ၿပီးေတာ့ အားလံုးအတြက္ လက္စားေခ်ဖို႔ က်ဳပ္မွာ တစ္ခုအျပင္ ႏွစ္ခုမရွတ
ိ ဲ့
လမ္းတစ္လမ္းသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ရွိပါေတာ့ တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဝရီးနဲ႔အတူေနရင္း က်ဳပ္ခုိးသားႀကီး လုပ္ဖို႔ပဲ”
ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ဝရီး ငတက္ျပားက ၿပံဳးသည္။ ထို႔ေနာက္ နဖူးကို လက္ၾကမ္းႀကီးျဖင့္ သပ္ကာ တစ္လံုးခ်င္း ေရ႐ြတ္သည္။
“လူကေလး တစ္သက္၊ က်ဳပ္တစ္သက္ အတူေနၾကစုိ႔ ”
ႏွစ္ေယာက္သား ရယ္မိၾကေလသည္။

“အခုေနေတာ့

လူကေလးသိပ္အားနည္းေနတယ္။

အျပင္ထက
ြ ္လို႔

မျဖစ္ေသးဘူး။

အင္း...

အျပင္လဲ

မထြက္တတ္ေသးပါဘူးေလ”
“က်ဳပ္ အားရွိလာရင္ေကာ ဝရီး ”
“အျပင္ထြက္တတ္ေအာင္ ပညာသင္ရဦးမယ္ေလ”
“အျပင္ထြက္တာေတာင္မွ ပညာသင္ရဦးမွာလား ဝရီး ”
ဝရီး ငတက္ျပား တဟားဟား ရယ္သည္။
“ဟား ဟား... အျပင္ထြက္တယ္ဆုိတဲ့ စကားရဲ႕အဓိ ပၸါယ္က အလုပ္လုပ္တာကို ေျပာတာ။ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာေတာ႔
လူကေလး သိသလား”
ခဏမွ် စဥ္းစားကာ...
“က်ဳပ္သိၿပီ။ ဝရီးရဲ႕ အလုပ္ကိုေျပာတာ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တာပ၊ ကိုင္း ... ဂူထဲမွာပဲ လူကေလးလုပ္စရာအလုပ္ ေပးထားမယ္”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ေဟာဒီ အ႐ြယ္ေလာက္ ဘုဇပတ္႐ြက္ ေတြေပၚမွာ ဆူးနဲ႔ ေဖာက္ၿပီး ငတက္ျပားဆိုတ့ဲ စာလံုးေတြ ေရးေပးရမယ္ ”
“ေကာင္းပါၿပီ ဝရီး”

ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚတြင္

ဆူးႏွင့္ေဖာက္ကာ

စာေရးေပးရင္း

ဝရီး

သယ္လာေသာ

စုေဆာင္းရင္း အားေမြးခဲ့သည္။

ရက္သတၱႏွစ္ပတ္လြန္ၿ ပီးသည္ႏွင့္ တစ္ေန႔တြင္ ဝရီးကို ေျပာလုိက္သည္။
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ပစၥည္းမ်ားကို

ေနသားတက်

“ဝရီး က်ဳပ္ေနေကာင္းၿပီ ”
“မွန္းစမ္း ။ အင္း... ဟုတ္ၿပီ။ ဒီေတာ့”
“က်ဳပ္အျပင္ထြက္ ခ်င္ၿ ပီ ”
“အား... အျပင္မထြက္ခင္မွာ လူကေလး သိထားသင္တ
့ ာေတြ ရွိေသးတယ္။ အျပင္ထက
ြ ္တယ္ဆုိတာ လြယ္တာ
မဟုတ္ဘူး”
“ဘာေတြ သိထားရမလဲ ဝရီး။ က်ဳပ္ကို သင္ေပးပါ”
“ေကာင္းၿပီ”

တစ္ဆစ္တစ္ခ်ိဳးအေကြ႔ ၏

ဟိုမွာဘက္တြင္

ဘဝေဟာင္းသည္

တျဖည္းျဖည္း

ေဝးကြာ

လြငပ
့္ ါး

ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ေလသည္။

“က်ဳပ္

ကိုယ္လဲမေပ်ာက္ဘူး။

ေျမလဲ

မလွ်ိဳးတတ္ဘူး။

မုိးပ်ံဖို႔ဆိုတာ

ေဝးေရာ။

ေအး...

ငယ္ငယ္က

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားဘဝမွာ ဆရာေတာ္ဘုရား ထုိးေပးထားတဲ့ အင္းေတြ၊ ေၾကာင္႐ုပ္ေတြ၊ ေတာက္တ့႐
ဲ ုပ္ေတြေတာ့ ရွိေလရဲ႕”
လက္ေမာင္း၊ ေက်ာျပင္ ႏွင့္ ထုိးကြင္း မင္ေၾကာင္မ်ားကို ျပသည္။

ဒီလို ေဆးမ်ိဳးဆိုတာက အင္မတန္ သီလေကာင္းမွ စြမ္းတတ္တာမ်ိဳးကလား။ သူတစ္ပါးပစၥည္းခိုးၿပီး

“ဒါေပမယ္႔

ဝမ္းေက်ာင္းေနတဲ့ က်ဳပ္လုိေကာင္မ်ိဳးမွာ ဒီအင္းေတြ၊ ေဆးေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြဟာ အေရျပားေပၚ အရာထင္႐ံုက လြဲလို႔ ဘာမွ
အစြမ္း မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္...”
ဝရီးသည္ တက္ႂကြေနေလသည္။
“အေလ့အက်င့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိတယ္။ မိမိစိတ္က လုိအပ္တ့ဲအခ်ိ န္မွာ ကိုယ္ဟာ ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္ေနရမယ္။ ဒီလို
ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္

ေနေစဖုိ႔ အတြက္

ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့

ပထမဆံုးက

စိတ္အားထက္သန္မႈ၊

အေလ့အက်င့္ ၊

ကိုယ္ခႏၶာ

မဆုတ္မနစ္ေသာ

အေလ့အက်င္န
့ ႔ဲ

ဝီရိယ ၊

ငါဟာ

စိတ္ဓါတ္အားသန္မႈတို႔ကုိ

ဒီလိုျဖစ္ခ်င္တယ္၊
ဘယ္ညာေျခလွမ္း

ထက္ၾကပ္မကြာသလို တစ္ျပန္ စီတစ္လွည့္စီ အဆက္မျပတ္ ရွိေနေစရမယ္ ”

ေက်ာက္ဂူထဲတြင္ ဝရီး၏ သင္ျပမႈအတုိ င္း အတက္အဆင္း အေျပးအရပ္တို႔ကုိ ေလ့က်င့္သည္။ တစ္ဟုနထ
္ ိုးေျပးျခင္း၊
ၾကာရွည္ေလးျမင့္ အစြဲ အၿမဲ ရပ္ျခင္းမ်ား။
“မ်က္စိရွင္ရမယ္။ တစ္ခုခုကို စူးစိုက္ၾကည့္ေနေပမယ့္ ဝန္းက်င္ကအရာေတြကိုလဲ ၿခံဳၿပီး ျမင္ေနေစရမယ္။ အေမွာင္ထုကို
မိမိအတြက္ အလင္းေရာင္လို အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိအားေကာင္းရမယ္ ”
အၾကည့္အျမင္ စူးရွအားသန္ေစရန္ အလင္းေရာင္ကို နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးထားကာ အေမွာင္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ေအာင္
ေလ့က်င့္ေနရသည္။
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“ေျခသံလံုရမယ္။

ေျခအႏုတ္အသိမ္း

ျမန္ ရမယ္။

ေျခဖဝါးတစ္ျပင္လံုးကို

ဘယ္ေတာ့မွ

မသံုးေလနဲ႔။

ေျခဖ်ား

ႏွစ္ဖက္တည္းနဲ႔ တစ္ကိုယ္လံုးကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ ထမ္းပိုး ေျပးလႊားႏိုင္ရမယ္ ”
ေညာင္းညာကိုက္ခဲကာ ေသြးေၾကာမ်ား ပူေလာင္လာသည္အထိ ေလ့က်င့္ရျပန္သည္။

“အေရးႀကီးတဲ့ေနရာ ေရာက္လာၿပီ လူကေလး။ ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္တ့ဲ ေျခေထာက္ ကုိယ္ခႏၶာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး
မိမိအလိုရွိတဲ့ ေနရာေရာက္လာၿပီ၊

အေမွာင္ထုကို

ေဖာက္ၿပီးလဲ

ျမင္ရၿပီ။

ခုိးေတာ့မယ္။

ခုိးမွာက

လက္နဲ႔ခုိးမွာ။

လက္နဲ႔အလုပ္လုပ္မွာ။ ဒီေတာ့ ပခံုးကစၿပီး လက္ေမာင္း၊ တံေတာင္၊ လက္ဖ်ံ၊ လက္ဆစ္၊ လက္ေကာက္ဝတ္၊ လက္ဖမုိး၊
လက္ဖဝါး၊ လက္ေခ်ာင္းေတြအထိ လက္တစ္ခုလံုးကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပိရိေသသပ္စာြ အသံုးျပဳရလိမ့္မယ္။ လက္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈဟာ
အလုပ္ရဲ႕အဓိကပဲ။

သူ႔အစိတ္အပိုင္းနဲ႔သူ

သံုးတတ္ရင္လက္ဟာ

အလိုလိုလႈပ္ရွားသြားလိမ္႔မယ္။

အင္အားစုိက္ထု တ္စရာ

မလုိဘူး။ ဒီမွာလဲ အေလ့အက်င့္လိုတယ္ ”
ႀကိဳးထံုးကို ေျဖျခင္း ၊ အဖံုးကိုဖြင့္ျခင္း၊ အံကို ဆြယ
ဲ ူျခင္းစသည့္ ေလ့က်င္မ
့ ႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။

“ပစၥည္းတစ္ခုကို ရွာတဲ့အခါမွာ ေမႊေႏွာက္ၿပီး မရွာရဘူး။ ႂကြက္တစ္ေကာင္ တြင္းယက္သလုိ တြင္းဝမွာ ေျမႀကီးေတြ
မြေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ ရဘူး။ နံရံမွာ ေဖာက္ထားတဲ့ မိမိရဲ႕ အိမ္ထက
ဲ ို နက်ယ္တစ္ေကာင္ ဝင္သာြ းသလို ပိရိေသသပ္ရမယ္ ”
လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ မႈမ်ားမွာ

အခက္ခဲဆံုး ၊

အသိမ္ေမြ႔ဆံုးပင္ ။

ဤေနရာတြင္

ဝရီး

ငတက္ျပားသည္

တိရစာၦန္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ သဘာဝလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အကုိးအကားျပဳေလသည္။
“ဝင္းၿခံ ၊ တံတုိင္းလိုဟာမ်ိဳးကို တက္တအ
ဲ့ ခါက်ေတာ႔ လုိအပ္ရင္ ႀကိဳးရဲ႕ အကူအညီကို ယူရမယ္။ ႀကိဳးမလိုတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ
လက္ကုိအသံုးျပဳရင္လဲ လက္တစ္ခုလံုး အားကုန္ေအာင္ မသံုးရဘူး။ အထူးသျဖင့္ လက္ေကာက္ဝတ္န႔ဲ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ
နာက်င္မသြားေအာင္

အထူးသတိထားရမယ္။

ပစၥည္းကိုယူတ့ဲ

ရွာေဖြတ့ဲအခါမွာ

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြဟာ

အင္မတန္

အေရးႀကီးတယ္ ”
ၾကမ္းတမ္းေသာ လက္ေခ်ာင္း တုတ္ခုိင္ခိုင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့စာြ လႈပ္ရွားျပသည္။

“အင္း ... နားပါးဖုိ႔ကေတာ့ သိပ္မခက္လွဘူး။ အခု ဂူထမ
ဲ ွာ လူကေလး ပကတိၿငိမ္သက္တ့ဲ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကိုသာ
ကၽြမ္းဝင္ေအာင္လုပ္ထား။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းနဲ႔ ကၽြမ္း ဝင္ၿပီးသား နားအာ႐ံုဟာ သစ္ကိုင္းေျခာက္တစ္ခုလို အင္ မတန္ ဆတ္တယ္။
ဘယ္ေလာက္တုိးညင္းတဲ့ အသံပဲျဖစ္ျ ဖစ္

လူကေလးရဲ႕

နားအာ႐ံုထက
ဲ ို

ေရာက္လာမွာပဲ။

ဘာသံလဲ၊ ဘယ္ေနရာကလဲ၊

ဘယ္ေလာက္အကြာအေဝးလဲ ဆိုတာေတြကိုပါ သိလာလိမ့္မယ္ ”

ဤသို႔ျဖင္ပ
့ င္

ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို

အေတာ္အတန္

ကၽြမ္းက်င္လာခဲသ
့ ည္။

ဝရီး

ငတက္ျပားက

စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည္။ ဂူထဲမွာေတာ့ ေက်နပ္ေလာက္စရာ ရွၿိ ပီ။ အျပင္ထက
ြ ္ေတာ့မွ အျပည့္အဝ အကဲခတ္ရေတာ့မည္ဟု
ဆိုသည္။
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“ကဲ... လူကေလး။ အခု အေရးအႀကီးဆံုးနဲ႔ အခက္ခဲဆံုးကို ေရာက္လာၿပီ။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေလ့က်င္မ
့ ႈ ေတြထက္ ပိုၿပီး
ခက္ခဲတဲ့အရာပဲ ”
“ဟုတ္ကဲ႔... ဝရီး”

ဝရီး ငတက္ျပား၏ အသြင္ ထူးထူးျခားျခား ေလးနက္ေနသည္။
“လူကေလး က်ဳပ္အေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္အထိ သိထားသလဲ ေျပာစမ္း ”
“ဗ်ာ...”
“လူကေလးမွာ

က်ဳပ္နဲ႔

မေတြ႔ခင္ အထိ

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပား

အေၾကာင္းကို

ဘယ္ေလာက္

သိထားသလဲ။

စစ္ကိုင္းတခြ င္မွာ ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတဲ့ ခုိးသားႀကီးအေၾကာင္း...”

သိထားသမွ်
ဆိုၾကေၾကာင္း၊

ျပန္ေျပာျပရသည္။

ခိုးသားႀကီး

ေၾကာက္နက္မ်က္လံုးကို

တက္အိပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္

ငတက္ျပားသည္

ကိုယ္တြင္ျမႇဳပ္ ႏွံ

ေပါ့ ပါးလွေၾကာင္း၊

ငွက္အျမဳေတကို

လူစမ
ြ ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေဆးထုိးထားသျဖင့္
မ်ိဳထားေသာေၾကာင့္

ကိုယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္သည္ဟု
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ ေပၚမွာပင္
စစ္ကိုင္း

ၿမိိဳ႕႐ို းကိုပင္

ေက်ာ္လႊားခုန္ပ်ံ ႏိုင္ေၾကာင္း စသည္...။
“ဟား... ဟား... အဲဒါေတြ တစ္ခုမွ မဟုတ္ေၾကာင္း လူကေလးအခုသိၿပီ မဟုတ္လား။ ကဲ... ေနာက္ဆက္ေျပာပါဦး ”
“ဝရီးဟာ သူဆင္းရဲေတြရဲ႕ ပစၥည္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မယူ၊ မင္းဘ႑ာနဲ႔ သူႂကြယ္ သူေ႒းေတြရဲ႕ ပစၥည္းကိုသာ ယူတယ္။
ယူၿပီးေတာ့လဲ သူဆင္းရဲေတြကို ေဝငွတယ္လို႔ သိရေသးတယ္ ”
“အင္း ... အဲဒါ တစ္ပုိင္းတစ္စပဲ မွန္တယ္”
“ဘယ္လုိ တစ္ပိုင္းတစ္ စလဲ ဝရီး”
“စစ္ကိုင္းမင္း၊ ပင္းယမင္းနဲ႔ သိုခ်ည္ဘြားတို႔ ဒီေလာက္ထီးေရး နန္းေရး စစ္မက္ ေရးေတြ ႐ႈပ္ေထြး ေနခ်ိ န္မွာ လယ္ပစ္
ယာပစ္၊ အိုးအိ မ္ပစ္ ၊ ေသကြဲရွင္ကြဲ ကြဲၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သားလူထုရဲ႕ပစၥည္းကို က်ဳပ္မယူဘူး။ ဒါအမွန္ပဲ”
“ဟုတ္ကဲ့... ဝရီး”
“မင္းဘ႑ာနဲ႔ သူႂကြယ္စိုးေတြရဲ႕ ပစၥည္းကိုသာ ခုိးတယ္ဆိုတာလဲ ဟုတ္တယ္”
“သူဆင္းရဲေတြကို ေဝငွတယ္ဆုိတာေကာ ဝရီး ”
“ဘုဇပတ္႐ြက္မွာ

နာမည္ေရးၿပီး

ခုိးတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ

ခ်ထားခဲတ
့ ာ

ဘာမွမၾကာေသးဘူး

လူကေလး။

သံုးႏွစ္ပဲ

ရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုအေတာအတြင္းမွာမွ ငတက္ျပားဆိုၿပီး လူသိလာတာ။ ဒီသံုးႏွစ္အတြင္း ခိုးလာတဲ့ ပစၥည္းေတြကို
သူဆင္းရဲေတြဆီ ေဝငွေပးတာလဲ အားလံုးမွ ေျခာက္ႀကိမ္ပဲ ရွိေသးတယ္”
“ဒါဆုိရင္...”
“က်ဳပ္

ဘုဇပတ္႐ြက္သံုးတာ

အ႐ြက္ေလးဆယ္ေက်ာ္

သြားၿပီ။

ေလးဆယ္န႔ဲ

ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿ ပီ။

သူဆင္းရဲေတြက ို

ေဝငွ ေပးတာက ေျခာက္ႀကိမ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အင္မတန္ နည္းပါေသးတယ္။ အင္း ... ခုိးသမွ် အႀကိမ္တုိင္း မွာ သူဆင္းရဲ ေတြကို
ေဝငွေပးတယ္လို႔ စစ္ကိုင္းသားေတြကေတာ့ ထင္ရွာေလမွာပဲ။ ဒါအတြက္ က်ဳပ္စိတ္မလံုမလဲ ျဖစ္ရတယ္ လူကေလး”
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“ဘာေၾကာင့္ သံုးႏွစ္အတြင္း မွာ ေျခာက္ႀကိမ္ပဲ ရွိခ႔တ
ဲ ာလဲ ဝရီး ”

“အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္ လူကေလး။ တစ္ေၾကာင္းက ေ႐ႊေငြ ရတနာေတြကို က်ဳပ္က ခုိးယူ၊ အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့
႐ြာေတြကို ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားရဲ႕ ပ႑ာဆိုၿပီး ခြဲေဝေပး၊ ႐ုတ္တရက္ေတာ့ သူတုိ႔ခမ်ာ ဝမ္းသာရွာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို
စစ္ကုိင္းမင္းရဲ ႕လူေတြသိသြားတဲ့အခါ

အဲဒီ႐ြာေတြဟာ

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္

အေမႊ အေႏွာက္

အႏွိပ္အစက္ခံရျပန္ေရာ။

ခုိးသားလက္ခံတဲ့႐ြာ၊ ခုိးသားအားေပးတဲ့႐ြာဆိုၿပီး တစ္ဆတိုး ႏွိပ္စက္ၾကတယ္ေလ”
အံကိုႀကိတ္၍ လက္သီး က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္လိုက္မိသည္။

“ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကေတာ့

မင္းဘ႑ာတစ္ခုခု၊

သူႂကြယ္စိုးတစ္ေယာက္ရဲ႕

ဘ႑ာတစ္ခုခု

ေပ်ာက္ၿပီဆိုရင္

အဲဒီနယ္ေျမတစ္ဝက
ုိ ္မွာ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္ေနေအာင္ ခ်လာၾကတယ္။ က်ဳပ္ျပန္ၿ ပီး မဝင္သာေအာင္ေပါ့ ။ အထူးသျဖင့္
သူဆင္းရဲေတြရွိရာ ႐ြာေတြဆိုရင္ ပိုၿပီးအကြပ္အညႇပ္ ထူေျပာတယ္။ အခ်ိဳ႕႐ြာေတြဆုိရင္ က်ဳပ္ရဲ႕ပ႑ာကို လက္မခံရဲၾကေတာ့ဘူး။
က်ဳပ္က တိတ္တဆိတ္ သြားခ်ေပးထားေပမယ့္ သူတို႔ မယူရၾဲ ကေတာ့ ဒါေတြဟာ ရဲမက္ေတြ လက္ထဲပဲ အလြ ယ္တကူ
ျပန္ေရာက္သြားၾကတယ္”
“က်ဳပ္နားလည္ပါၿပီ ဝရီး”
“ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္အခုရလာတဲပ
့ စၥည္းကို အရင္လို ခြဲေဝၿပီးမေပးေတာ့ဘဲ ဂူထမ
ဲ ွာပဲ စုေဆာင္းလာခဲတ
့ ယ္။ ဒီအတြက္
က်ဳပ္အၿမဲလိ ပ္ျပာမသန္႔ ျဖစ္ရတယ္ ”

ေက်ာက္ဂူအတြင္းဘက္ မည္းေမွာင္ေနေသာ ေနရာသို႔ ေခၚ၍ ျပသည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရတနာမ်ားကို တအံ့တၾသ
ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရတနာမ်ားမွ ဖိတ္ဖိတ္လက္လက္ ဟပ္ေနေသာ အေရာင္ျ ဖင့္ ဝရီး ငတက္ျပား၏ မ်က္လံုးမွာ
ေတာက္ေျပာင္ေနသည္။ ထုိမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ထြင္းေဖာက္မတတ္ အၾကည့္ခံရေသာအခါ တုန္လႈပ္သာြ းရေလသည္။
“လူကေလး”
ဂူထဲမွာ ဝရီး၏အသံ ဟိန္းေနသည္။
“လူကေလးဟာ ခုိးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပညာနဲ႔ ျပည့္စံုလာခဲၿ့ ပီ။ က်ဳပ္န႔အ
ဲ တူ မၾကာခင္ အျပင္ထြက္ေတာ့မယ့္သူလဲ
ျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္မရွိတဲ့အခါမွာလဲ လူကေလးဟာ အျခားဘာပညာမွ မတတ္ကၽြမ္းတဲ့အတြက္ ဒီခုိးသားအျဖစ္နဲ႔ပဲ ေနထုိ င္မွာပဲ။
ဟုတ္သလား”
“ဟုတ္ပါတယ္ ဝရီး”
အသံမ်ား တုန္ေနသည္ကို သတိထားမိေနသည္။

“လူကေလး

သစၥာဆိုရမယ္။

က်ဳပ္အခု ရထားတဲ့

ေဟာဒီပစၥည္းေတြန႔ဲ

ေနာက္ထပ္ရလာမယ့္

ပစၥည္းေတြ

လူကေလးကုိယ္တုိင္ရလာမယ့္ ပစၥည္းေတြကို လူကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးမျပဳရဘူး။
ခုခ်ိန္ခါမွာ တုိင္းေရးျပည္ရာ ႐ႈပ္ေထြးေနတာေၾကာင့္ သူဆင္းရဲေတြကို ေဝငွ ဖုိ႔ဆုိတ့ဲ က်ဳပ္ဆႏၵ မျပည့္ဝဘူး။ ဒါကို မျဖစ္ျ ဖစ္ ေအာင္
လူကေလး တတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ ။ ေဆာင္႐က
ြ ္ပါမယ္လုိ႔ လူကေလး သစၥာဆုိရမယ္။ နားလည္လား”
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“နားလည္ပါၿပီ ဝရီး ”

“ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ

ေလာဘမတက္ရဘူး။

မိမိတစ္ကိုယ္တည္းအတြက္

စံစားခံစားျခင္း

မျပဳရဘူး။

မိမိရဲ႕

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက အဒိႏၷဒါနကံကို က်ဴးလြန္တ့ဲ အမႈ၊ ဒီအမႈရဲ႕ ေမွာင္မိုက္တ့ဲဒဏ္ကို ေကာင္းမႈျပဳျခင္းဆိုတဲ့အလင္းနဲ႔
တစ္ဝက္တစ္ျခမ္း ကုစားရမယ္ ”
“က်ဳပ္ သစၥာဆိုပါမယ္ ဝရီး”

“ေကာင္းၿပီ။ လူကေလးကို က်ဳပ္သစၥာတိုင္ေပးမယ္။ သစၥာမဆိုခင္မွာ စကားတစ္ခန
ြ ္း ေျပာရဦးမယ္။ လူကေလးကို
ေခၚလာခဲ့စဥ္ကစၿပီး အခု အထိ လူကေလးရဲ႕နာမည္ကို က်ဳပ္မေမးခဲဘ
့ ူး။ လူကေလးကလဲ က်ဳပ္ကို မေျပာခဲဘ
့ ူး။ ဘဝေဟာင္းကို
လူကေလး

ျမႇဳပ္ႏွံလုိက္ၿပီဆိုတာ

က်ဳပ္ေတာင္မွပဲ

ငတက္ျပားဆုိတဲ႔

က်ဳပ္နားလည္တယ္။
အမည္နာမ

သို႔ေသာ္

ရွိေနေသးတယ္။

လူကေလးမွာ
ဒါေၾကာင့္

အမည္နာမတစ္ခုခု

သစၥာဆိုမယ့္

မရွိဘဲ

ခုအခ်ိန္မွာပဲ

မျဖစ္ဘူး။

လူကေလးကို

က်ဳပ္နာမည္တစ္ခု ေပးခ်င္တယ္ ”
“ဝရီးေပးတဲ့ နာမည္ကို က်ဳပ္တစ္သက္လံုးယူသာြ းပါ့မယ္ ဝရီး”
တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာေသာ အၿပံဳးရိ ပ္ကို ဝရီး ငတက္ျပား၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေတြ႔လိုက္ရသည္။

“ေလာကမွာ အထူးျခားဆံုး နာမည္တစ္ခု က်ဳပ္ေ႐ြးထားတယ္။ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားကေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ ကိတၱိမသားကို
ေပးတဲန
့ ာမည္၊ အထူးျခားဆံုး... အထူးျခားဆံုး”
“အထူးျခားဆံုး... ဟုတ္လား ဝရီး”
“အင္း ... ငတက္ျပားကေပးမယ့္ အမည္နာမ၊ အင္မတန္ အဓိပၸါယ္ျ ပည့္ဝတဲ့ အေခၚအေဝၚ၊ အင္မတန္ သေဘာအနက္
ျပည့္စံုတအ
ဲ့ သံုးအႏႈ န္း ...”

“ဟာ... ဝရီး။ က်ဳပ္သိၿပီ ”
“ေျပာစမ္း ... လူကေလး။ ဘယ္လုိနာမည္မ်ိဳး ျဖစ္ မလဲ ”
ႏႈတ္ခမ္းဖြ င္႔လုိက္သည္။ ဝရီးကလည္း ႏႈတ္ခမ္းျပင္သည္။ ႏွစ္ဦးသား အသံၿပိဳင္တူ ထြက္သာြ းသည္။ ထုိအသံသည္
ဂူနံရံကို ႐ိုက္ခတ္ကာ ပဲတ
့ င္ျမည္ဟည္းလွ်က္ ျပန္က်လာသည္။ နားမွတစ္ဆင့္ ရင္ထဲသို႔ ထြင္းေဖာက္သည္။

တၿပိဳင္တည္း ေရ႐ြတ္လိုက္ၾကေသာ အမည္ကား...
“ငတက္ျပား”
ပဲ့တင္သံ အထပ္ထပ္ ။
*****
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။၉။

ကိုးသိန္းသခင္ မိုးေကာင္းဘုရင္ သိုခ်ည္ဘာြ းထံ...။

ပင္းယဘုရင္ နရသူ သဝဏ္လႊာ ေရာက္ၾကားေစအပ္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတြင္ တစ္ထီးတစ္နန္း စိုးစံေနေသာ မင္းေျပာက္ကား မင္း႐ိုးစိုး မ်ိဳးမဟုတ္။ တမၸဒီပတန္ခုိးေကာင္းခဲ့ စဥ္က
မိဖုရားဘြားေစာ၏ အစ္မေတာ္ ေျမးမွ်သာ။ စစ္ကုိင္း နန္းထက္တြင္ မင္း႐ုိး မဟုတ္သသူ မင္းျပဳေနသည္ကား ကၽြႏု္ပ္ႏွငတ
့္ ကြ
သင့္ကိုပါ ထီးၿပိဳင္ နန္းၿပိဳ င္ ျပက္ ရယ္ျပဳရာ ေရာက္ခ်ိမ့္သည္။ စစ္ကိုင္း မင္းတြင္ အင္ အားဗိုလ္ပါလည္း ေလ်ာ့ရဲသည္။ သင့္ဘုန္းကို
စစ္ကိုင္းခံ ႏိုင္အံ့ေလာ။ စစ္ကိုင္းကိုစစ္ထုိးပါ။ ရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္အခြံကိုသာ ယူမည္။ အဆန္ဟူသမွ် အသင္ဖ
့ ို႔ ခ်ည္းသာ မျဖစ္ သေလာ။

ဆင္ျမင္းအလံုး အရင္း ႏွငတ
့္ ကြ

စစ္အင္အားႀကီးထြားလာေသာ

မိုးေကာင္းမင္း

သိုခ်ည္ဘာြ းထံသို႔

ပင္းယမင္း၏

သဝဏ္ေရာက္လာသည္။ စစ္ေသြးဆာေနေသာ သိုခ်ည္ဘာြ းသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တပ္မွဴးမ်ားအားလံုးကို ေခၚယူလိုက္သည္။

စစ္ကုိင္းသို႔ စစ္ ခ်ီမည့္ေန႔ မတုိင္မီ ညဘက္တြင္ အမတ္ခ်ဳပ္ မင္း မဟာက သိုခ်ည္ဘာြ းကို သတိေပးစကားတစ္ခြန္း
ေျပာခဲ့သည္။
“ကိုယ္ေတာ္ စစ္ကိုင္းကိုေတာ့ အလြယ္နဲ႔ လုပ္ႀကံရႏိုင္ပါလိမမ
့္ ယ္ ။ မင္းေျပာက္ဟာ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ ဘုရင္တစ္ပါးပဲ။
ဒါေပမယ့္ တေကာင္းၿမိဳ႕စားကိုေတာ့ သတိထားရလိမ့္မယ္ ”
“တေကာင္းၿမိဳ႕စား။ ဟုတ္လား... အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး ”
“ဟုတ္ပါတယ္။
စံုဖက္ေပးခဲ့တယ္။

စိုးမင္းသခင္ခႀကီးနဲ႔

စိုးမင္းသခင္မႀကီးက

တေကာင္းမင္း ႐ိုးသတုိးတုိ႔ကို
သားသမီးသံုးေယာက္

မင္းႀကီးအသခၤယာေစာယြမ္း

ထြန္းကားခဲတ
့ ယ္။

ရွိစဥ္ကတည္းက

တေကာင္းၿမိဳ႕စားဆိုသူဟာ

စိုးမင္းသခင္မႀကီးရဲ ႕ သားေတာ္အႀကီးဆံုးေပါ့။ သူ႔နာမည္က သတိုးမင္းဖ်ားလို႔ ေခၚတယ္ ”
“သတိုးမင္း ဖ်ား

ဟုတ္လား။

ေနပါဦး

အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး ...

ဘုရင္အသခၤယာေစာယြမ္းကိုယ္တုိင္

သူ႔သမီးေတာ္ကို

လက္ထပ္ေပးခဲ့စဥ္က ဘုရင့္သက္ေတာ္က သံုးဆယ္မျပည့္ေသးဘူး ဆုိပါလား”
“ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အတိအက် မသိပါဘူး ”
“ရွိေစေတာ့ေလ။ သို႔ေသာ္ အမတ္ႀကီးေစာေစာကေျပာတဲ့ တေကာင္းၿမိဳ႕စား... ဘယ္သူ”
“သတုိးမင္း ဖ်ားပါ ကိုယ္ေတာ္”
“အင္း .... အဲဒီ တေကာင္းၿမိဳ႕စား သတုိးမင္းဖ်ားဆိုသူဟာ အခုေန ရွလ
ိ ွမွ အသက္ႏွစ္ဆယ္ အစိတ္ေပါ့ ။ ဥမမည္
စာမေျမာက္ ၿမိဳ႕စားငယ္တစ္ေယာက္ကို ကၽြႏု္ပ္ ဂ႐ုထားစရာ မလုိပါဘူး”
“လုပ္ရည္ႀကံရည္ရွိသူ တစ္ေယာက္အဖို႔ ႀကီးသည္ငယ္သည္ မရွိပါဘူး ကိုယ္ေတာ္”
“တိတ္စမ္း ... အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး။ တေကာင္းၿမိဳ႕စား ဒီသူငယ္ဟာ တကယ္လဲ လူစမ
ြ ္းျဖစ္ေစဦး က်ဳပ္ကိုခံႏိုင္မလား”
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ဆင္ျမင္း အလံုးအရင္းျဖင္႔ မာန္တက္ေနေသာ သိုခ်ည္ဘာြ းသည္ ခက္ထန္စာြ ေရ႐ြတ္ေလသည္။ စစ္ကို္င္းဘုရင္ကို
စစ္ထုိးကာ စစ္ကိုင္းကိုယူပါဟု ပင္းယဘုရင္က သဝဏ္ေစခဲ့သည္။ ဤအေရးသည္ စစ္ကုိင္း ၊ ပင္းယ၊ မိုးေကာင္းဘုရင္ သံုးပါး၏
ဘုန္းအာဏာအေရးသာျဖစ္သည္။
အေရးဂ႐ုျပဳရန္

မလိုဟု

တေကာင္းၿမိဳ႕ကို

သိုခ်ည္ဘြား

စားရေသာ

ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

သတုိးမင္းဖ်ားဆုိသည့္

အထူးသျဖင့္ကား

ၿမဳိ႕စားငယ္တစ္ေယာက္ကို

ပင္းယနရသူႏွင့္

စစ္ကိုင္း မင္းေျပာက္တို႔

မသင့္မတင့္ ရွိေနၾကျခင္းကို သေဘာက်ေနသည္။

“ဒီမယ္

အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး။

က်ဳပ္စစ္ကုိင္းကိုလဲ

တုိက္မယ္

ပင္းယကိုလဲ

တုိက္မယ္။

ေထာင္းေထာင္းထေအာင္

မႈန္႔ေျခဖ်က္ဆီးပစ္ မယ္။ ဒီအေရးေတာ္မွာ ၿမိဳ႕စားငယ္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး စဥ္းစားေနစရာ မလုိဘူး”

သိုခ်ည္ဘြား၏

မုိးေကာင္းတပ္မမ်ား

ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းႀကီးစြာျဖင့္

အျပင္းခ်ီလာၿပီဟူေသာ

သတင္းသည္

စစ္ကုိင္းေနျပည္ေတာ္တစ္လႊားကို သိမ့္သိမ့္ေခ်ာက္ခ်ားေစသည္။

တေကာင္းၿမိဳ႕စား သတိုးမင္းဖ်ားက တေကာင္းမွဆီး၍ ခံသည္။

သိုခ်ည္ဘြား၏ ႀကံဳးဝါးခ်က္ မွန္ေလသည္။

ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္အင္အားသည္ သိုခ်ည္ဘြား၏ အလံုးအရင္းကို မခံႏိုင္။ ၿမိဳ႕စားသတိုးမင္းဖ်ား ဥပါယ္သံုးရေတာ့သည္။
ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ပိတ္ေနေသာ အျဖစ္ထက္စာလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပင္ထက
ြ ္ခာြ ရသည္က ေရွ႕ေရးအတြက္ အခြင့္သာႏို င္သည္ဟု သတိုးမင္းဖ်ား
ေတြးသည္။ ၿမိဳ႕တံခါးတြင္ ေအာင္ပြဲရသိုခ်ည္ဘြားႏွင့္ အညံ့ခံသတိုးမင္းဖ်ားတို႔ ေတြ႔ဆံုၾကေလသည္။
“ေဟ့...

ၿမိဳ႕စား။

မိုးေကာင္းဘုရင္ကို

မခံႏိုင္မွန္းသိလွ်က္န႔ဲ

႐ူး႐ူးမိုက္ မိုက္

ခုခံတုိက္ခုိက္ခ့တ
ဲ ဲ့

မင္းရဲ႕အျပစ္ကို

နားလည္ၿပီမဟုတ္လား”
သိုခ်ည္ဘြား ေမာက္မာစြာ စကားဆုိသည္။

“မိုးေကာင္းဘုရင္
မိုးေကာင္းဘုရင္ကို

ကၽြႏု္ပ္ဟာ

ခုလိုခုခံရျခင္း

ဘေထြးေတာ္မင္းေျပာက္ရဲ႕

စစ္ကိုင္းမင္း ရဲ႕

ျဖစ္ပါတယ္။

အမိန္႔ေတာ္ကို

တူေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

မုိးေကာင္းအလံုးအရင္းကို

ေၾကာက္ရတဲ့အတြက္

ခုလုိ

စစ္ကုိင္းေ႐ႊ နန္းေတာ္ရဲ႕
ကၽြႏု္ပ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း
ဆီးခံရတာပါ။

အမိန္႔အရ

သိၿပီးျဖစ္ ေပမယ့္
ကၽြႏု္ပ္႐ႈံးမယ္ ဆိုတာ

မတိုက္ခင္ကတည္းက သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ ”
သတုိးမင္းဖ်ား၏

တံု႔ျပန္စကားတြင္

ေတာင္းပန္ေသာေလသံမပါေသာ္လည္း

သိုခ်ည္ဘြား ေတြေဝသြားသည္။
“ေအး... အခု မင္း႐ႈံးၿပီမဟုတ္လား။ မင္း ေနာက္ထပ္ဘာေျပာခ်င္ေသးလဲ ”
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က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေနသျဖင့္

“မိုးေကာင္းဘုရင္

စစ္ကိုင္း ရဲ႕

အခင္းအက်င္း မွန္သမွ်ကို

ကၽြႏု္ပ္အသိဆံုး

ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍

စစ္ကိုင္းကို

အလြယ္တကူ လုပ္ႀကံသိမ္းပိုက္ဖုိ႔အတြက္ တပ္ဦးမွာ စစ္မွဴးအျဖစ္ အရာေတာ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ကၽြႏု္ပ္ထက္ပို၍ သင့္ေတာ္မယ့္သူ
မရွပ
ိ ါဘူး ”
“အင္း... ေျပာစမ္း ”
“မုိးေကာင္းတပ္ေတြလဲ

အထိမနာ

မပင္ပန္း ေစရေအာင္

စစ္ကိုင္းကိုလဲ

မိုးေကာင္းရဲ႕လက္ေအာက္မွာ

သြတ္သြင္းရေအာင္ စစ္ကိုင္းကို ကၽြႏု္ပ္လုပ္ႀကံပါရေစ”

“ေဟ့... မင္းေျပာက္ဟာ မင့္ဘေထြးေတာ္ မဟုတ္လား”
“မွန္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္လဲ ဘေထြးေတာ္မင္းေျပာက္ရဲ႕ အရည္အေသြးခ်ိဳ ႕တဲ့ပံုကို ကၽြႏု္ပ္အသိဆံုးျဖစ္ ေနတာပါ”
“စစ္ကိုင္းကို မင္းလုပ္ႀကံ မယ္ ဟုတ္စ။ ေအး... အေရးေတာ္ပံုေအာင္ၿ ပီ ဆိုပါစို႔ ... မင္းဘာလိုခ်င္သလဲ ”
“ဘုရင္သိုခ်ည္ဘြားရဲ႕

ဘုန္းအာဏာ

အဝန္းအဝိုင္းထဲမွာ

ပါဝင္တ့ဲ

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕စား

သတိုးမင္းဖ်ားဆိုရင္

ကၽြႏု္ပ္ေက်နပ္ပါၿပီ ”
“ေဟ... ငါ့ရဲ႕ သစၥာေတာ္ခံ စစ္ကိုင္းစားအျဖစ္ မင္း ေနခ်င္တယ္ ဟုတ္လား။ ငါ့တပ္ကို တစ္ဝက္ခယ
ဲြ ူၿပီး မင္းစစ္ကိုင္းကို
ခ်ီေပေတာ့”
“သည္းခံပါ မိုးေကာင္းဘုရင္။ မိုးေကာင္းတပ္ေတြ န႔ဲ ခ်ီသာြ းရင္ ဘေထြးေတာ္ မင္းေျပာက္က ကၽြႏု္ပ္ကို မယံုသကၤာ
႐ွိသြားပါလိမမ
့္ ယ္။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အင္ အားနဲ႔ပဲ ဥပါယ္သံုးၿပီး တိုက္ပါရေစ”
“ေအး... မွန္တယ္။ အင္း... ငါ့အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းမဟာေျပာတာမွန္တယ္။ တေကာင္းၿမိဳ႕စားဟာ လူငယ္ေပမယ့္
လုပ္ရည္ႀကံရည္ အေျမာ္အျမင္ နဲ႔ ျပည့္စံုတယ္ဆိုတာ အခု ငါေတြ႔ရၿပီ။ ကိုင္း ၿမိဳ႕ျပင္မွာ မင့္တပ္ေတြ ျပန္စုေဝးေပေတာ့။
မင့္ဘေထြးေတာ္က

႐ူးမုက
ိ ္ၿပီး

ခုခံေနလို႔

အခြင့္မသာရင္

ငါ့ဆီ

စစ္ကူေတာင္း

ၾကားလား။ ကဲ... သြားတိုက္ေခ်ေတာ့

သတုိးမင္းဖ်ား”
ဂူထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္မည္းေမွာင္သေလာက္ ဂူအျပင္ဘက္တြင္ကား မ်က္စိတစ္ဆံုး ျပန္႔ျ ပဴးသာယာကာ ေနေရာင္ျခည္
ျဖာေနေလသည္။ ဂူဝေက်ာက္ေတာင္အေပၚစီးမွ ၾကည့္လွ်င္ မိုးကုတ္စက္ဝုိင္းအနီး ရွိ စစ္ကိုင္းၿမိဳ ႕ကို ပ်ပ်ေရးေရး ေတြ႔ေနရသည္။

ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚ၌

‘ငတက္ျပား’

ဟု

ဆူးခၽြန္ျဖင့္

ထြင္းကာ

ေရးရေသာအလုပ္ကို

ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿ ပီ။

ဝရီး

ငတက္ျပားစကားအရဆိုလွ်င္ အျပင္ထြက္ခဲ့သည္မွာလည္း ငါးႀကိမ္ ရွိခၿ့ဲ ပီျ ဖစ္သည္။ ကိုယ္တုိင္ အလုပ္မလုပ္ရေသးေသာ္လည္း
ဝရီးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္သည္။
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ေတာအုပ္အတြင္း မွာ

စခန္းခ်ညအိပ္ၾကသည့္

စစ္ကိုင္းရဲမက္မ်ား၏

တဲသို႔

ခ်ဥ္းကပ္ကာ

သူတို႔ယူလာေသာ

ဘ႑ာေတာ္မ်ားကို ခုိးယူခဲ့သည္က ႏွစ္ႀကိ မ္၊ စစ္ကိုင္းေနျပည္ေတာ္ရွိ ထင္ရွားေသာ သူႂကြယ္ႏွစ္ဦး၏ အိမ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္
ထြင္းေဖာက္ခဲ့သည္က ႏွစ္ႀကိမ္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ပင္းယကူးသန္းေဖာက္ကားျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနေသာ သူႂကြယ္ႀကီး၏
အိမ္သို႔ ထြင္းေဖာက္ခဲ့သည္က တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္။

ဤငါးႀကိမ္တြင္

‘လူကေလး

မင္း အလုပ္လုပ္လုိ႔ရၿပီ ’

ဟု

ဝရီး

ငတက္ျပားက

ဆိုသည္။

‘ဝရီး

ဒါဆိုက်ဳပ္

ငတက္ျပားျဖစ္ၿပီ ေပါ့ ’ ဟုေမးေသာအခါ တဟားဟားရယ္ရင္း ‘ဟုတ္တယ္... ဟုတ္တယ္။ မင္း ငတက္ျပား ျဖစ္ၿပီ ’ ဟု ေျဖသည္။

သို႔ေသာ္...

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႀကိမ္ေနာက္ပိုင္းတြ င္ ဝရီးသည္ ဘာတာဝန္မွ ေပးမလာခဲ့ ။ အျပင္လည္း ထြက္ခြင့္မေပးေတာ့။ ဂူထဲရွိ
ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းေနရာခ်ရင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္လာခဲ့သည္။ ဝရီးသည္ အျပင္သို႔ မေခၚေတာ့ ။

အေဝးဆီမွ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရိ ပ္ကိုေငးရင္း တျပန္႔တေျပာ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္၍ စိတ္လက္လတ
ြ ္လပ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ရမည့္အစား
ဂူတြင္းမွာေနရသလို စိတ္က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္။

ဤကာလမ်ားအတြင္း ဝရီးကိုယ္တိုင္လည္း သံုးႀကိမ္တိတိ သန္းေခါင္မတုိင္မီ ထြက္သာြ းၿပီး မနက္လင္းအားႀကီးတြင္
ျပန္ေရာက္လာသည္။

သံုးႀကိမ္စလံုးလည္း

မည္မည္ရရ

ဘာပစၥည္းမွ

ပါမလာခဲ့ ။

သို႔ေသာ္

ဝရီး၏မ်က္ ႏွာတြင္

ပစၥည္းမရခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စိတ္လက္ညႇိဳးႏြမ္းျခင္း အရိပ္အသြင္ မရွိ။ တစ္ခုခုကို ရွည္လ်ားနက္႐ႈိင္းစြာ ေတြးေနဟန္ျ ဖင့္ ပကတိ
တိတ္ဆိတ္ေနတတ္သည္။

သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ ။

ဝရီးကို

အကုန္အစင္

ဖြင့္ေမးေတာ့မည္ဟု

ဆံုးျဖတ္လိုက္ခ်ိန္မွာပင္

ဂူဝမွ

ဝရီး၏အသံ

ေပၚလာေလသည္။
“လူကေလး ထမင္းစားၾကစို႔ ေဟ့”
ေက်ာက္တံုးေပၚမွ ခုန္ဆင္းလုိက္သည္။ အေလ့အက်င့္ရေနေသာ ေျခေထာက္ဖ်ားက အလိုအေလ်ာက္ပင္ ေျခဖ်ားျဖင့္
က်သြားသည္။
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ထမင္းဝိုင္းသည္ စကားစျမည္ေျပာရန္ အခြင့္အသာဆံုးပင္ ။

ဝရီးကို ဟင္းလ်ာဦးခ်ၿပီးၿပီးခ်င္း မွာပင္ စကားစလိုက္သည္။
“ဝရီးကို က်ဳပ္ေမးစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္ ”
“ေမးစရာေတြ ဟုတ္လား... ဆိုစမ္း”
ပထမဆံုးထမင္းလုတ္ကို ပါးစပ္ ၌ေတ့ကာ ဝရီးကေျပာသည္။
“အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဝရီးက်ဳပ္ကုိ အျပင္မေခၚေတာ့ဘူး။ ဟုိေျမာက္ဘက္နိဂံုးက သူႂကြယ္အိမ္ကို ေဖာက္ၿပီးကတည္းက
က်ဳပ္ကို အျပင္ မေခၚတာ က်ဳပ္စိတ္ထဲ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္”

ထမင္းလုတ္ကို သြင္းကာ ဝါးလွ်က္ ‘အင္း ’ဟု ဝရီးဆိုသည္။
“ဝရီးလဲ ခုတေလာ အျပင္ အထြက္ ႀကဲတယ္။ ျပန္လာေတာ့လည္း ဘာမွ မည္မည္ရရ ပါမလာဘူး”
ဟင္းခ်ိဳကို မႈတ္ရင္း ဝရီး ေခါင္းညိတ္သည္။
“ၿပီးေတာ့ ဝရီးကိုၾကည့္ရတာလဲ တစ္မ်ိဳးႀကီးပဲ။ တစ္ခုခုကို အေတြးနက္ေနသလိုပဲ။ အဲဒါေတြ က်ဳပ္စဥ္း စားမိေနတာ။
အဲဒါေတြ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလို ျဖစ္ ေနတာလဲဟင္ ဝရီး”

ဟင္းခ်ဳိသံုးဇြန္း

ဆက္ေသာက္ၿပီးမွ

ဝရီးမ်က္လံုးပင့္ၾကည့္သည္။

ေတြ႔ျမင္ ေနက်အတို င္း

တျဖည္းျဖည္း

ျပန္႔က်ယ္လာေသာ အၿပံဳးရိပ္မ်ားျဖင့္ ဝရီး ငတက္ျပား၏ အ႐ုပ္ဆုိးဆုိး မ်က္ႏွာႀကီးသည္ ေျပေလ်ာ့လာေလသည္။
“လူကေလး အေမးကို က်ဳပ္ေစာင့္ေနတာ။ လူကေလးသိခ်င္ စိတ္အားႀကီးလာတဲ့အထိ က်ဳပ္က ေစာင့္ေနတာ။ အဲဒီလို
သိခ်င္စူးစမ္းစိတ္ ေပၚလာမွ ေကာင္းတာကလား။ ခုိးသားဆိုတာ အမွတ္တမဲ့ မေနရဘူး။ အဲဒီလို စူးစူးစမ္းစမ္း ရွိရတယ္။ ကိုင္း...
က်ဳပ္ေျဖၿပီ နားေထာင္”
လက္ထဲက ထမင္းဆုပ္ကို ျပန္ခ်လုိက္သည္။ ဆာေလာင္ျခင္းကလည္း ဝမ္းဗိုက္ထမ
ဲ ွာ မဟုတ္။ ရင္ထဲမွာ ျဖစ္သည္။
“အခု ေနျပည္ေတာ္မွာ အေျပာင္းအလဲ ေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနတယ္ ။ ေနဦး လူကေလး ရွင္းေအာင္ က်ဳပ္ေျပာျပမွ။
ဒီေန႔ လျပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ရက္ ေနာ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ႏွစ္ရက္”
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“အင္း ... လြန္ခဲ့တဲ့ေလးလ။ အဲ... ကဆုန္လထဲမွာ စစ္ကိုင္းပ်က္သာြ းခဲတ
့ ယ္။ ေနဦး ... လူကေလး ျဖတ္မေမးနဲ႔။
ေျပာျပမယ္ ။ ဟိုးျမစ္ညာဘက္မွာ တေကာင္းၿမိဳ႕ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီ တေကာင္းၿမိဳ႕စားက သတိုးမင္းဖ်ားတဲ့။ အဲဒီနာမည္ကို
လူကေလး မွတ္ထား။ က်ဳပ္ဆက္ေျပာမယ့္ အထဲမွာ သူဟာ အစဥ္လိုက္ ပါလာလိမမ
့္ ယ္ ”

တေကာင္းၿမိဳ႕စား သတိုးမင္းဖ်ားဟု စိတ္ထက
ဲ မွတ္သားထားလုိက္သည္။
“ဒီလုိ

ပူပူေႏြးေႏြး

ျပန္ ေျပာရရင္

စစ္ကုိင္းကိုဆင္းလာတုိက္လွည့္ပါတဲ့ ။

ဒီေတာ့

ပင္းယနရသူက
သိုခ်ည္ဘာြ းက

မိုးေကာင္းသိုခ်ည္ဘာြ းဆီကို
စစ္ကိုင္းကို

ဆင္းလာတယ္။

သဝဏ္လႊတ္တယ္။
လမ္းမွာ

ေစာေစာက

တေကာင္းၿမိဳ႕စားက သိုခ်ည္ဘြားကို ဆီးတုိက္တယ္။ သိုခ်ည္ဘာြ းအင္အားက နည္းတာမွ မဟုတ္ဘက
ဲ လား။ သတုိးမင္းဖ်ား
ဘယ္ခံႏိုင္မလဲ။

အေရးနိ မ့္သြားတယ္။

သူသြားတိုက္ေပးမယ္။

ဒါေပမယ့္

စစ္ကိုင္းဘုရင္နဲ႔

သတိုးမင္းဖ်ားက
သူန႔က
ဲ

ၿမိဳ႕ျပင္ထက
ြ ္လို႔ရေအာင္ဆိုၿ ပီး

တူဝရီးဟာကိုး။

ဥပါယ္နဲ႔

စစ္ကုိင္းကိုရရင္

စစ္ ကိုင္းကို
သိုခ်ည္ဘြား

လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္နဲ႔ ေနပါမယ္ဆိုတယ္။ သိုခ်ည္ဘာြ းဆိုတ့ဲ ဘုရင္ကလည္း အင္ အားႀကီးလို႔သာ ေမာက္မာျပခ်င္တဲ့
ဘုရင္နဲ႔တူပါတယ္။ သတိုးမင္းဖ်ားကို စစ္ကိုင္း သြားတိုက္ဖုိ႔ လႊတ္လိုက္ပါသတဲ့”

“စစ္ကိုင္းက်ေရာလား ဝရီး”

“ဒီလုိ မျဖစ္လာဘူး။ သတိုးမင္းဖ်ားရဲ႕အႀကံက စစ္ကိုင္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး သိုခ်ည္ဘာြ းကို ျပန္တိုက္ဖို႔ကိုး။ ဒါနဲ႔ သတိုးမင္းဖ်ား
စစ္ကိုင္းေရာက္လာေရာ။ သူဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေသးခင္ ဘေထြးေတာ္ စစ္ကိုင္းဘုရင္က ဘာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတာလဲ။
တေကာင္းကေန ေနႏိုင္ေအာင္ ခံတာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး သူ႔တူကို သံေျခခ်င္းခတ္ၿ ပီး ၾကခတ္ဝရာ ပို႔လုိက္တယ္”
“ဟာ... စစ္ကုိင္းဘုရင္ကလည္း”
“ေအး... သတုိးမင္းဖ်ားကလည္း ဘေထြးေတာ္ က်ဳပ္ကို ႏိုင္ေအာင္ မခံဘူးဆိုၿပီး ဖမ္းတယ္။ သိုခ်ည္ဘြားတပ္ေတြ
စစ္ကုိင္းေရာက္လာမွ ဘေထြးေတာ္ပဲ ႏိုင္ေအာင္ ခံလို႔ ဆိုသာြ းသတဲ့”
“သူကေတာ႔ ၾကခတ္ဝရာ ေရာက္သြားေရာလား”
“ေရာက္သြားတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ သိုခ်ည္ဘြား စစ္ကိုင္း ခ်ီလာေရာ။ စစ္ကိုင္းပ်က္ေရာ ဆိုပါေတာ့ကာြ ။ လူကေလးႏွယ္...
စစ္ကိုင္းဘုရင္မင္း ေျပာက္ဆုိတာ
သိုခ်ည္ဘြားတပ္ေတြက

ထြက္ေတာင္မတုိက္ဘူး။

ဆင္ေတြကို

ဝိုင္းပစ္ၾကေတာ့

တိုက္ဆင္ေတြကို
ဆင္ေတြၿမိဳ႕ထဲျ ပန္ ဝင္

ကေစာ္ဖတ္ေကၽြးၿပီး

ၿမိဳ႕ျပင္လႊတ္လို က္တာ

ကိုယ့္တပ္ကိုယ္နင္းေတာ့

ကစဥ့္ ကလ်ား

ျဖစ္ကုန္ေရာ။ ၿမိဳ႕ေပါက္ကေရာ။ မင္းေျပာက္လဲ ေလွန႔ဲ စုန္ၿပီး ၾကခတ္ဝရာ ေျပးေတာ့တာေပါ့ ။ စစ္ကိုင္းလဲ သိုခ်ည္ဘြားလက္ထဲ
ေရာက္သြားတယ္”
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“စစ္ကိုင္းမွာ ဘုရင္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ ဝရီး”
“ေအး... သိုခ်ည္ဘြားဟာ ပင္းယဘုရင္ သဝဏ္ေစလို႔ ငါစစ္ကိုင္းကို တိုက္တယ္။ ဘာမွမရဘူးဆိုၿပီး ပင္းယကို
ဆက္တုိက္ပါေလေရာ။ အဲဒီမွာ ပင္းယလည္း က်ေရာဆုိပါေတာ့ ”
“တယ္႐ႈပ္ေထြးပါလား ဝရီး ”
“ေအး... နားေထာင္ဦး။ ပင္းယကိုသိမ္းၿပီး သိုခ်ည္ဘာြ းတပ္ေတြ ျပန္သာြ းတယ္။ အဲဒီမွာ က်န္တဲ့ အမွဴးအမတ္ေတြ
တုိင္ပင္ၿပီး ဥဇနာေပ်ာင္ကို ပင္းယဘုရင္ေျမာက္လိုက္ၾကတယ္”
“ဟုိ ၾကခတ္ဝရာမွာေကာ ဝရီး”
“ၾကခတ္ဝရာမွာ သတိုးမင္းဖ်ားက အရင္ေရာက္ေနတာ မဟုတ္လား။ သတုိးမင္းဖ်ားက လုပ္ရည္ႀကံရည္ရွိတဲ့သူေလ။
စစ္ကိုင္းဘုရင္မင္း ေျပာက္လဲ

ေရာက္လာေရာ

သတိုးမင္းဖ်ားက

သူ႔ဘေထြးေတာ္ကို

လုပ္ႀကံ၊

ပါလာတဲ့

အင္အားကို

သိမ္းလိုက္တယ္။ ေနာက္ အဲ... ေတာ္သလင္းက်ေတာ့ သတိုးမင္းဖ်ား ပင္းယကိုခ်ီလာၿပီးေတာ့ သိမ္းပစ္လိုက္တယ္ ”
“ဟင္ ႏွစ္လ သံုးလအတြင္းမွာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ ခတ
့ဲ ာပါလား ဝရီး”

“ဟုတ္တယ္

လူကေလး

စဥ္း စားၾကည္က
့ ာြ ။

ကဆုန္မွာ

စစ္ကုိင္းပ်က္တယ္။

နယုန္မွာ

ပင္းယပ်က္တယ္။

ဝါဆိုမွာက်ေတာ့ ပင္းယမွာ ဥဇနာေပ်ာင္ နန္းတက္တယ္။ ေတာ္သလင္းက်ေတာ့ သတိုးမင္း ဖ်ား ပင္းယကို သိမ္းလုိက္တယ္”
“ဒါျဖင့္ အခု စစ္ကိုင္း မွာ”
“စစ္ကိုင္းကပ်က္ၿပီ

လူကေလး။ ပင္းယလဲ သတိုးမင္းဖ်ားက ၿမိဳ႕ေနၿမိ ဳ႕ထား မေကာင္းဘူး

ၿမိဳ႕သစ္တည္မယ္လို႔

ေဒသရွာေဖြေနတယ္။ စစ္ကိုင္း ပင္းယပ်က္ၿ ပီ ဆိုပါေတာ့ကာြ ”

ေမြးရပ္ဇာတိေျမ

စစ္ကိုင္း ပ်က္ၿပီဟု

သိရေသာအခါ

ရင္ထတ
ဲ ြင္

နာက်င္ရေလသည္။

ကစဥ္က
့ လ်ားရွိလွေသာ

အေျခအေနတြ င္ စစ္ကိုင္းသား ပင္းယသားတို႔ ဘယ္သို႔ရိွေနမည္နည္းဟု စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ေတြးမိေလသည္။
“သတိုးမင္း ဖ်ား

ၿမိဳ႕သစ္ ရွာမေတြ႔မခ်င္းေတာ့

ဝါးအစည္းေျပတာကမွ

ၾကည့္ေကာင္းဦးမယ္

လူကေလး။

အားလံုး

ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကိုင္း... လူကေလး သိခ်င္ေနတာ က်ဳပ္ဆက္ေျပာေတာ့မယ္ ”
ထမင္းပြဲသည္ အရာမယြင္း ေသး။

“ေတာမီးေလာင္ေတာ့

ေတာေၾကာင္ေတြလဲ

လက္ပမ္းေပါက္ခတ္ၾကသတဲ့ ။

လူေတြဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့အထဲမွာ

လူယုတ္မာေတြလဲ ၿဖိဳင္ၿ ဖိဳင္ထၾကသေပါ့ကြာ။ ဒီကာလေတြ အတြင္းမွာ က်ဳပ္လူကေလးကို အျပင္မေခၚတာ ဒါေၾကာင္ပ
့ ဲ”
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“ဝရီး ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီအတြင္း သံုးႀကိမ္ပဲ အျပင္ထက
ြ ္တယ္ ”
“ဟုတ္တယ္။
လူေတြအေပၚမွာ

ငတက္ျပားဟာ

ေတာေၾကာင္လို

ခုိးသားႀကီးျဖစ္ ေပမယ့္

စစ္ေၾကာင့္

လက္ပမ္းေပါက္မခတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္

ဒုကၡေတြ

တစ္ထမ္းတစ္ပိုး

က်ဳပ္အျပင္ မထြက္ဘူး။

ႀကံဳေနရတဲ့

ထြက္တဲ့အခါလည္း

လူကေလးကိုမေခၚဘူး။ ရက္စက္ယုတ္မာမႈေတြကို လူကေလး မေတြ႔ေစခ်င္ဘူး ။ ေတြ႔ရျမင္ ရရင္ လူကေလးဟာ လူငယ္ပီပီ
ေဒါသကို

မထိန္းမသိမ္းႏိုင္ျ ဖစ္ မယ္။

အေျခအေနေတြကလည္း

သိပ္႐ႈပ္ေထြး

ေယာက္ယက္ခတ္ေနေတာ့

ေနရာတုိင္းမွာ

အႏၲ ရာယ္ေတြ သိပ္မ်ားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုတစ္ေလာ လူကေလးကို မေခၚတာပဲ ”
“က်ဳပ္ေမးထားတာ တစ္ခုက်န္ေနေသးတယ္ ဝရီး။ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ေတြ အေၾကာင္း က်ဳပ္နားလည္ပါၿပီ ။ ဒါေပမယ့္
ဝရီးခုတစ္ ေလာ တစ္ခုခုကို အေတြးနက္ေနသလုိပဲ”
“ေျဖမွာပါ လူကေလးရယ္။ က်ဳပ္စဥ္း စားေနတာက တေကာင္းၿမိဳ႕စားအေၾကာင္းပဲ ။ အခု သူဟာ ဘုရင္ျ ဖစ္ ေနၿပီ ေလ။
အသက္အ႐ြယ္ငယ္ေပမယ့္ လုပ္ရည္ႀကံရည္ အလြန္ရွိတယ္လို႔ က်ဳပ္သိထားရတယ္။ အခု သူဟာ ပင္းယကို မႀကိဳက္လုိ႔
ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔ ေဒသေ႐ြးေနတယ္။ သူဘယ္ေနရာမွာ တည္မလဲ။ ေ႐ႊၿမိ ဳ႕ေတာ္အသစ္ ၊ ေ႐ႊ နန္း ေတာ္အသစ္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာ
ေပၚလာမလဲ။

အဲဒီေနရာမွာ

ဘုရင္သတုိးမင္း ဖ်ား

ဘယ္လိုလုပ္

အုပ္စိုး မလဲ။

သူ႔ဘုန္းတန္ခိုး

ဘယ္ေလာက္အထိ

က်ယ္ျပန္႔လာမလဲ။ အဲ ... သူ႔လက္ထက္မွာ က်ဳပ္န႔လ
ဲ ူကေလး ဘယ္လိုဆက္အလုပ္လုပ္ၾကမလဲ ။ ဒါေတြကို စဥ္း စားေနတာ”
“ဟာ... ဝရီးကလည္း မျဖစ္ေသးတဲ့အရာေတြကို ႀကိဳစဥ္းစားၿပီး အေတြးနက္ေန...”
“မဟုတ္ဘူး

လူကေလး။

အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ

သိပ္ျမန္ေနတယ္။

အဟုန္ျပင္းေနတဲ့

ေျပာင္းလဲျ ခင္းေတြ နဲ႔အတူ

ထက္ၾကပ္လိုက္ႏိုင္ဖို႔ ေတြးရေတာ့မယ္။ ခုိးသားဆိုေသာ္လည္း ဒါေတြကို လ်စ္လ်ဴထားလို႔မျဖစ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သတုိးမင္းဖ်ားကို
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ စဥ္းစားလို႔ မရဘူး ”
“သူ႔ဘာသာသူ ၿမိဳ႕သစ္ ပဲတည္ပါေစဦး ဝရီးရာ။ သတုိးမင္းဖ်ားရဲ႕ ၿမိဳ႕သစ္ဟာ က်ဳပ္တို႔အတြက္လဲ ေနရာသစ္ပဲေပါ႔ ”

“ဟား

ဟား

ဟား...

အဲဒါေတာ့

ဟုတ္သေဟ့။

ဝရီး ငတက္ျပားကေတာ့ ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ စားျဖစ္သာြ းေလသည္။
*****
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ကိုင္း...

စားလိုက္ၾကဦးစုိ႔

လူကေလး”

။၁၀။

ပြဲေတာ္အုပ္ကို

ဖြင့္ၾကည့္ရင္း

နယ္စားဘယေက်ာ္သူသည္ ႏွစ္ႏွစ္ၿ ခိဳက္ၿခိဳက္

ၿပံဳးလုိက္သည္။ ေ႐ႊေရးခြက္မ်ားတြင္

ထည္ထ
့ ားေသာ ဟင္းလ်ာေပါင္း မ်ားစြာကို တစ္ခြက္စီလိုက္ၾကည့္သည္။ တမၸဒီပေခတ္ကာလတြင္းက အစားၾကဴးသည္ဆိုေသာ
ဘုရင္နရသီဟပေတ့ ၏ ပြဲေတာ္အုပ္ထက္ မေလ်ာ့ဟု ေက်ာ္သူေတြးသည္။

ေမာင္းမ အေႁခြ အရံမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ဟင္းလ်ာစမဲမ်ားကို ယူလာၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေသရည္တေကာင္းမ်ားကလည္း
အစီရီ အဆင္သင့္ ရွိေနၾကသည္။ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တစ္ဦးက ထမင္းအု ပ္ကို ပိက
ု ္လွ်က္ ေရွ႕ေရာက္လာသည္။
“ဖြငလ
့္ ိုက္စမ္း ”
ကိုယ္လုပ္ေတာ္က ထမင္းအု ပ္၏ ေ႐ႊေရးခ်အဖံုးကို ဖြငလ
့္ ုိက္သည္။

သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ထြက္လာေလသည္။

ေသတေကာင္းဆီသို႔ ဘယေက်ာ္သူ လက္ညႇိဳးၫႊန္လုိက္သည္။ ကိုယ္လုပ္ေတာ္က ေသတေကာင္းထဲမွ ေသရည္ကို
ေ႐ႊခြက္ထဲသို႔ ငွဲ႔သည္။ ေသရည္က်သံကို အရသာခံ၍ ဘယေက်ာ္သူ နားေထာင္ေနလုိက္သည္။ ေ႐ႊခက
ြ ္ထဲသို႔ ေသရည္မ်ား
က်သြားသံကို နားေထာင္ရင္း ဘယေက်ာ္သူသည္ ‘ေရလႊဲ’ မ်ားမွ ေရမ်ား တေဝါေဝါက်သြားသည္ကို ျပန္ေတြး ေနမိသည္။

ေရလႊဲငါးခ႐ိုင္ကို

စိတ္ရွိတုိင္း

ဆည္ထားေသာ

တာမ်ားကို

ကတုတ္မ်ားကို

ျမင္းျဖင္န
့ င္း၊

ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မွာ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ေထာင္းလေမာင္းေၾကေအာင္
ဆင္ျဖင္႔တုိက္၊

ျမင္းဆြဲ

သံုးရက္က

ဖ်က္ဆီးပစ္ ခ့ဲသည္မွာ
ဆင္ဆဲြသစ္လံုးမ်ားျဖင့္

ျဖစ္သည္။
အရသာ

လယ္ယာမ်ားအတြက္

ေတြ႔လွသည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ခ့ဲသည္။

ေျဖာင္းေျဖာင္းက်ိဳးပဲ့ကာ ဆည္ထားေသာေရမ်ားသည္ ေရတံခြန္မ်ားပမာ တေဝါေဝါ တစ္ရွိန္ထိုး က်လာခဲၾ့ ကသည္။

လယ္ကြက္ႏွင့္ ယာခင္းမ်ား ေရျပင္အတိ ျဖစ္သာြ းသည္။

တာတစ္ခု တမံတစ္ခုတည္းမဟုတ္။ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု၊ ဆယ္ခုမက။

တစ္ခ႐ိုင္တည္းမဟုတ္။ ငါးခ႐ို င္၊ ေရလႊဲ ငါးခ႐ိုင္။
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တာတမံ

တာမ်ားသည္

ေရလႊဲငါးခ႐ိုင္စလံုး ျမစ္ ေရျပင္ ျဖစ္သြားသည္။

ပ်ိဳးထားေသာ သီးႏွံမ်ားအားလံုး ေရေအာက္တြင္ စံုးစံုးျမဳပ္ၾကသည္။ တာ႐ိုးထိပ္မွ ရပ္ၾကည့္ရင္း ဆင္ဆြဲ ျမင္းဆြဲ
ဖ်က္သစ္လံုးမ်ားကို အမိန္႔ေပးရင္း ေဖြးေဖြးလႈပ္သာြ းေသာ ေရျမဳပ္လယ္ကို ၾကည့္ရင္း အားပါးတရ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာရသည့္
အရသာကို ေႏြးေႏြး ေထြးေထြး ခံစားရဆဲ။

တေကာင္းထဲမွ ေသရည္က်သံ ရပ္သြားသည္။ ေ႐ႊခက
ြ ္တြင္ ေသရည္ျပည့္ေနၿပီ။ အမိန္႔သံမၾကားရေသးေသာေၾကာင့္
ငွဲ႔ေပးေနေသာ ကိုယ္လုပ္ေတာ္မွာ ဆက္လည္း မငွ႔ရ
ဲ ဲဘဲ တုန္လႈပ္ေနသည္။

ေက်းကၽြန္၊

အေႁခြအရံ ၊

ေမာင္း မမိႆံ ၊

ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ားႏွငတ
့္ ကြ

နယ္လူထုျပည္သူတို႔၏

အေၾကာက္ကို

စားသံုးရေသာပီတိကို ဘယေက်ာ္သူ ႏွစ္ၿခိဳက္လွသည္။ လူေတြ၏ အေၾကာက္ကို ခံယူရသည္မွာ ပီဘိ ခ်ိဳၿမိ န္သည့္အရသာ။

စစ္ကိုင္း၊

ပင္းယ

မသင့္မျမတ္ရွိခဲ့ၾကသည္ကို

သေဘာက်စြာျဖင့္

ဘယေက်ာ္သူ

ေဘးမွ

ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သင္းတို႔ႏွစ္ျပည္စလံုး စစ္ပန္းမွ အသာသိမ္းမည္ဟု ႀကံခ့ဲသည္။ ယာလည္း ညက္ေစ၊ ၾကက္လည္း ေမာေစ သေဘာမ်ိဳး။ သို႔ေသာ္
တေကာင္းၿမိဳ႕စား သတိုးမင္းဖ်ားက အားလံုးကို သိမ္းကာ အင္းဝၿမိဳ႕သစ္ တည္သည္။ အင္ အားကို အစုအစည္းျဖစ္ေစသည္။
ဒါမ်ိဳးကို လံုးဝသေဘာမက်။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္း၏ ေရလႊဲ ခ႐ို င္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ျပလိုက္သည္။

ဖ်က္ဆီးခဲ့ရသည့္

အရသာ။

အပ်က္အစီးကို

ၾကည့္ေနရျခင္း၏

အရသာ။

ေၾကာက္႐ြံ႕တုန္လႈပ္မႈကို

စားသံုးရသည့္အရသာ။
“ဆက္စမ္း ”
ေ႐ႊခြက္ႏႈတ္ ခမ္းအထိ

ျပည့္လွ်ံေနေသာေၾကာင္တ
့ စ္ေၾကာင္း

ကိုယ္လုပ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က

လက္တုန္ေနေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ေသရည္အခ်ိဳ႕ ဖိတ္စဥ္က်သြားသည္။
“ကၽြန္စုတ္မ။ ဖိတ္ကုန္ၿပီ သြား”
ေ႐ႊခြက္ကို လွမ္းယူမည့္ လက္သည္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္၏မ်က္ႏွာေပၚသို႔ အရွိန္ျပင္း စြာ က်သြားသည္။
“ထပ္ငွဲ႔”
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ေၾကာက္႐ြံ႕ကာ

လက္ဝတ္ႏွင့္ ခုိက္မိသြားေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းႏွ င့္ ပါးစပ္ မွ ယိုစီးက်လာေသာ ေသြးမ်ားကို ကိုယ္လုပ္ေတာ္ မသုတ္ရဲ။
ေသရည္ထပ္ငွဲ႔ရသည္။
“ေတာ္ၿပီ။ ဆက္”
ေ႐ႊခြက္ကို လွမ္းယူကာ ႏႈတ္ခမ္းဝ၌ ေတ့လုိက္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္

ျမင္း ေဇာင္းႏွ င့္

ဆင္တင္းကုပ္ဆီမွ

ေအာ္သံမ်ား၊

ျမင္းခြာသံမ်ားကို

ၾကားလိုက္ရေလသည္။

ေ႐ႊခြက္ကိုင္လွ်က္ ဘယေက်ာ္သူ ကိုယ္ကိုဆန္႔ကာ စံအိမ္အျပင္သို႔ လွမ္းၾကည့္သည္။ စံအိမ္ေစာင့္ရမ
ဲ က္ မ်ား ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး
ေျပးလႊားေနသည္ကို

ေတြ႔လုိက္ရသည္။

ေအာ္ဟစ္သံမ်ားကမူ

မသဲမကြဲ။

ထူးလြတ္သာြ းေသာ

ဆင္တစ္ေကာင္ ေၾကာင့္

ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု ေတြးကာ ဘယေက်ာ္သူ ေသေသာက္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ေ႐ႊခြက္သည္ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္မထိလုိက္ေတာ႔။

စံအိမ္တံခါးဝဆီမွ ေျခသံမ်ားႏွင့္အတူ ....

ေလထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ပ်ံသန္းလာေသာ အသံႀကီးတစ္သံကို ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ ဘယေက်ာ္သူ၏လက္ထဲမွ
ေ႐ႊခြက္ လြင့္စင္သြားသည္။ ေသရည္မ်ား ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ ဖိတ္စဥ္သာြ းသည္။

ဘယေက်ာ္သူ၏ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ ေသရည္မ်ားသာမက...

ျခင္းျခင္းနီေသာ ေသြးမ်ားလည္း တပြက္ပက
ြ ္ အန္က်လာသည္။

အဲေမာင္းလွံရွည္ႀကီးတစ္ေခ်ာင္းသည္ ပြဲေတာ္အုပ္ေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူ၏ ရင္တြင္
စြဲဝင္ နစ္ျ မဳပ္ေနေလသည္။

အံ့ၾသထိတ္လန္႔

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းျပင္း စြာျဖင့္

ဘယေက်ာ္သူ

မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္သည္။

ဘယေက်ာ္သူ၏

ေနာက္ဆံုးျမင္ကြင္းတြင္ ေတြ႔လုိက္ရသည္ကား မိမိအေပၚတြင္ ခြေက်ာ္၍ မီးထြက္မတတ္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ မိမိကို စားမတတ္
ဝါးမတတ္ ငုံ႔ၾကည့္ေနေသာ မ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္သည္။
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ဘယေက်ာ္သူ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား တုန္ယင္စြာ ပြင့္လာသည္။

ေသြးစမ်ားႏွင့္အတူ ထြက္က်လာသည့္အသံမွာ...
“သ... တိုး... မင္း ... ဖ်ား”
*****

အဆံုးစြန္ေသာ ေဒါသျဖင့္ အဲေမာင္းကို ဆြႏ
ဲ ႈတ္လုိက္သည္။

ဘယေက်ာ္သူကား ေသြးအုိင္ထဲတြင္ အသက္ေပ်ာက္ေနေပၿပီ ။ သို႔ေသာ္ မုန္းတီးစက္ဆုပ္မႈကား မကုန္ႏိုင္ေသး။
အဲေမာင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္လက္မ်ား ဆတ္ဆတ္တုန္ေနၾကဆဲပင္။

စံအိမ္ေတာ္ေပၚ

တက္လာေသာ

ေျခသံမ်ားကို

ၾကားလုိက္ေသာ္လည္း

သတိုးမင္း ဖ်ားသည္

လွည့္မၾကည့္ဘဲ

ဘယေက်ာ္သူ၏ ကိုယ္ေပၚ၌ ေျခစံု ခြ ရပ္ေနဆဲ ရွိသည္။

ဦးစြာတက္လာသူကား သဃၤရာဇာ။ ထုိ႔ေနာက္ ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့။ ထို႔ေနာက္ အျမင့္ၿမိဳ ႕စား တရဖ်ား ေစာ္ကဲ။

မသဲမကြဲ စိုးရိမ္တႀကီး ေအာ္သံႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္အေျပးအလႊား ေရာက္လာသူမွာ မိဖုရားေစာဥမၼာပင္ ျဖစ္သည္။
ေစာဥမၼာသည္ အနီးသို႔ေရာက္လာၿပီးမွ ျမင္မေကာင္းေအာင္ ေသြး စိမ္းလွ်ံေနေသာ ဘယေက်ာ္သူကို ေတြ႔သြားၿပီး စူးစူးဝါးဝါး
တစ္ခ်က္ေအာ္သည္။ အစ္ကိုေတာ္ တရဖ်ားေစာ္ကက
ဲ ေစာဥမၼာကို ဆြဲေခၚသြားသည္။

ေနာက္ဆံုးေရာက္လာသူကား ရမည္းသင္းစား မင္းႀကီးသီလဝပင္။

ေလးလံေသာ

ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္

ပြတ္တိုက္ေ႐ႊ႕သံ

ေပၚလာၿပီးေနာက္

မင္းႀကီးသီလဝသည္

သတိုးမင္းဖ်ားအနီးသို႔ တိုးကပ္သြားသည္။ သတိုးမင္းဖ်ားလက္ထမ
ဲ ွ လွံကို အသာအယာ လွမ္းယူကာ တိုင္လံုးတစ္ လံုးဆီသို႔
ပစ္စိုက္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သတိုးမင္းဖ်ား၏ လက္ကိုဆက
ဲြ ာ ဖ်စ္ညစ
ႇ ္လိုက္သည္။
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ထိုအခါမွပင္ ဘယေက်ာ္သူ၏ အေလာင္းေပၚ၌ ခြေက်ာ္ထားေသာ ေျခအစံုကုိ သတုိးမင္းဖ်ား ျပန္သိ မ္းျဖစ္ ေတာ့သည္။

ေနမ်ိဳးသီဟပေတ႔က

ဘယေက်ာ္သူ၏အေလာင္းကို

ပယ္ရွားေပးရန္

သတိုးမင္းဖ်ား၏အမိန္႔ကို

အသင့္ေစာင့္ ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မ
့ ်က္ ႏွာမွာ ေသြးေရာင္ျ ဖင့္ နီရဲေနေသာေၾကာင့္ ေနရာမွ မလႈပ္ရဲ။ မင္းႀကီးသီလဝကို
လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါတြင္လည္း မင္းႀကီးသီလဝ၏မ်က္ႏွာမွာ ထံုးစံအတိုင္း မ်က္ႏွာေသ။

အတန္ၾကာ တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး မွ သတုိးမင္းဖ်ား၏အသံ ေပၚလာသည္။
“စစ္ကိုင္းနဲ႔

ပင္းယၿမိဳ႕အေနကို

မႀကိဳက္လို႔

ငါအင္းဝကို

တည္ခတ
့ဲ ယ္။

ငါနဲ႔တကြ

အမွဴးအမတ္

ဗိုလ္ပါ

ျပည္သားျပည္သူအားလံုး တပင္တပန္း တည္ေထာင္ခ့ရ
ဲ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္။ ငက်ည္းအင္း ၊ ေက်ာက္ေမာ္အင္း၊ အင္းဖူး အင္း ၊ ဥႏၷဲအင္း ၊
ဒီအင္းေလးခုကိုဖို႔ၿ ပီး အင္းေလးခု အဝ ျမစ္ဆံုအဝမွာ အင္းဝဆိုၿပီး တည္ခ့တ
ဲ ယ္။ သီးႏွံစပါး ခုိင္ၿဖီး ေအာင္ ေရလႊဲငါးခ႐ိုင္က ို
ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ဒီလူယုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ သင္းဘာသာသင္း ငႏြယ္ကုန္း နယ္ကို ေအးေအးေဆးေဆး
မစားဘူး”
သတိုးမင္းဖ်ား၏အသံ ဟိန္းထြက္ေနသည္။ မည္သူမွ် ေနရာမွ မေ႐ြ ႕ရဲၾက။
“ဒီလူယုတ္ကို ငါလက္နဲ႔ သတ္မယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း ငါသတ္ရၿပီ ။ ဒါေပမယ့္ သင္းအေသျမန္တယ္ ”
မင္းႀကီးသီလဝလက္ထဲမွ သတိုးမင္းဖ်ား ႐ုန္းထြက္သည္။

မင္းႀကီးက

လႊတ္ေပးလုိက္သည္။

သတိုးမင္းဖ်ားသည္

ဘယေက်ာ္သူ၏

အေလာင္းဆီသို႔

ေလွ်ာက္သြားကာ

ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ ေျခတင္လုိက္သည္။
“ၾကည္စ
့ မ္း ... လူယုတ္မာ။ ျပည္သား လူထုေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ၊ ေသြးေတြ၊ ေခၽြး ေတြန႔ဲ ရင္းႏွီးထားတဲ့ ထမင္းကို
စားမလို႔၊ ၾကည့္စမ္း... ျပင္ထားလိုက္တဲ့ ပြဲေတာ္စာ”

ပြဲေတာ္အုပ္ကိုၾကည့္ရင္း

သတုိးမင္းဖ်ားသည္

တစ္စံုတစ္ခုကို

ေတြးမိဟန္ျ ဖင့္

ဝုိင္းရံရပ္ၾကည့္ေနေသာသူမ်ားကို

လွမ္းၾကည့္သည္။ တရဖ်ားေစာ္ကဲ၏ လက္ေမာင္းတြင္ မ်က္ႏွာအပ္ကာ ေၾကာက္႐ံ႕ြ ေနေသာ မိဖုရားကို ေတြ႔သြားသည္။
“ေစာဥမၼာ”

သတိုးမင္းဖ်ား၏ေခၚသံမွာ ဝမ္းေခါင္းသံႀကီးျဖစ္သျဖင္႔ ေစာဥမၼာ တုန္လႈပ္သာြ းသည္။
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“ေစာဥမၼာ...

ဒီပြဲေတာ္အုပ္ေတြ

သိမ္းေပးစမ္း။

ၿပီးေတာ့

ရဲမက္ေတြရဲ႕

ရိကၡာတစ္အိုးစာ

ယူလာၿပီး

ဒီမွာ

ပြဲေတာ္ျပင္ ေပးစမ္း ”

ဘယေက်ာ္သူ၏ အေလာင္းနားသို႔ ေစာဥမၼာ မလာရဲ။ ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့ က ေျခလွမ္းျပင္သည္။
“တပ္မွဴးမလာပါနဲ႔ ။

ေစာဥမၼာ...

ေမာင္ေတာ္ေျပာတာ

လုပ္ေပးစမ္းပါ။

ဒီပဲြေတာ္အုပ္ေတြ

သိမ္းသြားၿပီးေတာ့

ရဲမက္တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ တစ္အုိးစားယူလာၿပီး ေမာင္ေတာ္အတြက္ ပြဲေတာ္ျပင္ ေပးပါ”

ဘယေက်ာ္သူ၏အေလာင္းကို မျမင္မိေအာင္ မ်က္ႏွာလႊလ
ဲ ွ်က္ ေစာဥမၼာ ပြဲေတာ္ျပင္ေပးရေတာ့သည္။ သဃၤရာဇာကား
ဘုရင္စ
့ ိတ္ကူးကို ေတြးမိသြား မ်က္စိမ်က္ႏွာမေကာင္းေတာ့။
“ဟုတ္ၿပီ ေစာဥမၼာ။ ပြဲေတာ္အုပ္ကို အဲဒီမွာ ခ်ထား”
ဘယေက်ာ္သူ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခမ္းနားလွေသာပြဲေတာ္အုပ္မ်ား ေနရာတြင္ အင္းဝရဲမက္ မ်ားအတြက္ စီမံထားေသာ
တစ္အုိးစား ရိကၡာပြဲေတာ္အုပ္ ေရာက္လာေလသည္။ ရဲမက္တို႔၏ တစ္အုိးစားရိကၡာတြင္ ထမင္း၊ အသားေျခာက္ကင္ႏွင့္
ဆားမွအပ အျခားဟင္းလ်ာ မပါ။

သတိုးမင္းဖ်ား ပြဲေတာ္အုပ္ကို မ,ယူလုိက္သည္။

သဃၤရာဇာ ထင္သည့္အတိုင္း ျဖစ္လာေပၿပီ။

သတိုးမင္းဖ်ားသည္

ဘယေက်ာ္သူ၏

ေခါင္းရင္းထိပ္တြင္

ထိုင္လုိက္သည္။

ပြဲေတာ္အုပ္ကို

ဘယေက်ာ္သူ၏

ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ တင္လိုက္သည္။

ထမင္းလုတ္ကို ဆုပ္ယူလွ်က္ သတိုးမင္းဖ်ားဆုိသည္။
“ေရလႊဲငါးခ႐ိုင္ကို
တပင္တပန္း

ဖ်က္ဆီးတဲ့ဘယေက်ာ္သူရဲ႕

ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားတဲ့

ရင္ဘတ္ေပၚမွာ

အရာေတြကို

ငါပြဲ ေတာ္စားမယ္။

ဖ်က္ဆီးမယ့္

ေနာင္

အခုလို

လူယုတ္မာမ်ိဳးေပၚလာရင္

လူေတြက
ငါကိုယ္တိုင္

ငါ့လက္နဲ႔သတ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ရင္ဘတ္ေပၚမွာ ပြဲေတာ္မစားဘူး။ ပြဲေတာ္အုပ္မျပင္ေတာ့ဘဲ လူယုတ္မာရဲ႕ ရင္ကိုခြဲၿပီး
အသည္းႏွလံုးကို စားမယ္ ”
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သဃၤရာဇာႏွင့္

ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့မွာ

မိမိတို႔၏

ထိပ္ထက္ေသြးကို

ေဖာက္၍

အေသာက္ခံရေတာ့မေလာက္

ေၾကာက္႐ြံ႕စြာျဖင့္ မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္ၾကရသည္။

ေစာဥမၼာကား အစ္ကိုေတာ္ တရဖ်ားေစာ္ကဲ၏ ရင္ခြင္တြ င္ တင္းက်ပ္စာြ မ်က္ႏွာအပ္လွ်က္။

မင္းႀကီးသီလဝတစ္ဦးတည္းသာ

သတိုးမင္းဖ်ားပြဲေတာ္တည္ေနပံုကို

ၾကည့္ေနေလသည္။
*****
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စားသူႏွငမ
့္ ျခား

ၿမိန္ရည္ရွက္ ရည္

။၁၁။

“ကိုင္း... လူကေလးေရ။ ဘုဇပတ္႐ြက္ေတြေတာ့ ျပင္ထားေပေရာ့ ။ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ရဖုိ႔ ရွိတယ္”
ဝရီး၏ တက္ႂကြေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းမ်ား ကူးစက္လာၾကသည္။ ဝရီးက ႀကိဳးေခြ၊ ဓါးေျမႇာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ေနသည္။ ဝရီး၏
ကၽြမ္းက်င္စြာ လႈပ္ရွားေနေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ၾကည္က
့ ာ ကာလၾကာျမင့္စာြ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနခဲ့ေသာ စိတ္အလ်ဥ္တို႔
လ်င္ျမန္ စြာ လွညပ
့္ တ္လာၾကသည္။

ျပာသိုည၏လသည္ ဂူထက္တြင္ ျပည့္ဝန္းေနေပၿပီ။
“က်ဳပ္လုိက္ရမယ္ မဟုတ္လား ဝရီး”
“အား... လိုက္ရမွာပဗ်ာ”
“စစ္ကိုင္း ဘယ္ဘက္ပိုင္းကို သြားမွာလဲ”
“စစ္ကိုင္းမဟုတ္ဘူး။ အင္း ဝ... အင္းဝ... မင္းေနျပည္ေတာ္သစ္”
“ဟာ... ဝရီး တကယ္လား”
“တကယ္ေပါ့ ။

အခု

သတိုးမင္းဖ်ားဘုရင္

ငႏြယ္ကုန္းမွာပဲ

ရွိေနေသးတယ္။

အင္းဝကို

ျပန္ မေရာက္ေသးဘူး။

အခြင့္အလမ္းသာတုန္း သူႂကြယ္စိုးအိမ္ႏွစ္အိမ္သံုး အိမ္ေလာက္ ဆက္ဝင္လုိက္ၾကစို႔ရဲ႕”
“ဒီတစ္ညတည္းလား ဝရီး ”
“ေအးေလ...။ အျပင္မထြက္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။ ခုလို သတုိးမင္းဖ်ားမရွိတုန္းမွာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ေလး
ျဖစ္သြားေအာင္လုိ႔ ”

တစ္ညအတြင္း

သံုးအိမ္ေလာက္

ဆက္ေဖာက္မည္ဟု

သိရေသာေၾကာင့္

တက္ႂကြေပ်ာ္႐ႊင္သြားမိေသာ္လည္း

ဝရီး၏စကားကို ဘဝင္မက် ျဖစ္ ရသည္။
“ေနပါဦး ... ဝရီး။ အင္းဝမွာ သတိုးမင္းဖ်ားရွိေနေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္ရမွာတံုး”
“အား... လူကေလးက အေၾကာင္းမသိ ေသးလို႔ကိုး။ ဒီဘုရင္ဟာ အင္မတန္ ခက္ထန္တယ္။ က်ဳပ္ႏွစ္ရက္လံုးလံုး
အင္းဝေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္ထဲ လွညၿ့္ ပီး စနည္းနာခဲတ
့ ယ္။ အခု ငႏြယ္ကုန္းစားနယ္ထဲေရာက္ေနတာလဲ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူက
ေရလႊဲငါးခ႐ိုင္ကို ဖ်က္ဆီးလို႔ ကိုယ္တိုင္ထြက္ သုတ္သင္တာ။ သူ႔လက္န႔သ
ဲ တ္ၿပီး ဘယေက်ာ္သူအေလာင္း ရင္ဘတ္ေပၚမွာ
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ပြဲေတာ္တည္သတဲ့ေလ။

အခု

သူမရွတ
ိ ုန္းခုိက္မွာမွ

ၿမိဳ႕ထဲဝင္ရတာ

အဆင္ေျပတယ္။

ကိုင္း...

လာ

လူကေလး။

လျပည့္တိမ္းေတာ့မယ္။ သြားၾကစို႔ရဲ႕”

ႏွင္းထုကို ျဖတ္လာေသာ ခြာညိဳနံ႔သည္ ေအးျမစြာသင္း ပ်ံ႕ေနသည္။ တိမ္ရိပ္တုိ႔သည္ လျပည့္လကို ဖံုးကြယ္ခိုက္
အေမွာင္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အင္းဝဘက္သို႔ ကူးခဲၾ့ ကသည္။ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္၏ လွ်င္ျမန္ျခင္းမ်ိဳး။

အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္ဆီသို႔
လေရာင္ေနာက္တြင္

နန္းၿမိဳ ႕႐ိုးႏွ င့္

လဝန္းတိမ္းခ်ိန္တြင္
က်ံဳးေရျပင္ကို

သူရဲခုိႏွင့္ျပသာဒ္မ်ားဆီတြင္

လွံရွည္ထမ္းကာ

က်ံဳးတံတား၏အတြင္းဘက္

အျပင္ဘက္မ်ားတြင္လည္း

အင္းဝ၏ေသာင္ျပင္စပ္ကို

လွပတင္တ
့ ယ္စာြ

ကင္းေစာင့္ေနေသာ

ေတြ႔လိုက္ရေလသည္။

ရဲမက္မ်ားကိုလည္း

အေစာင္႔ရဲမက္မ်ား

ခ်ဥ္းကပ္မိၾကေလသည္။

ရွိေနသည္။

ၿမိဳ႕႐ုိးထိ ပ္ထက္

အထင္အရွား
အစီအရင္

ေတြ႔ရေလသည္။
လံုၿခံဳေစ့စပ္ သည္ကို

နားလည္လိုက္သည္။ ေ႐ႊၿ မိဳ႕ေတာ္သစ္ကား အကြပ္အညႇပ္ အေစာင့္ အၾကပ္ ျပည့္စံုလွေပသည္။
“ဝရီး ၿမိဳ႕႐ိုးထဲဝင္ မွာလား”
“မဝင္ဘူး။ အေရွ ႕ျပင္မွာ ႏွစ္အိမ္၊ ေသာင္ျပင္ မွာ ႏွစ္အိမ္၊ ၿမိဳ႕႐ိုး အျပင္ဘက္ပဲ”
“ၿမိဳ႕႐ိုးထဲဝင္ၿပီး အမွဴးအမတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္စံအိမ္ကို တက္ရရင္ ေကာင္းမလားလုိ႔”
“စိတ္မေစာနဲ႔ ဦး လူကေလး။ နန္းၿမိဳ႕ထဲက အေနအထားေတြကို ဘာမွ မေလ့လာမစူးစမ္းရေသးဘူး ”

ေသာင္ျပင္နိဂံုးဘက္သို႔ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႀကီးမားတုတ္ခုိင္လွေသာ မန္က်ည္းပင္ႀကီးမ်ားကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ကာ
အကာအကြယ္ ယူႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

သန္းလြဲညေအာက္တြင္ အင္းဝေ႐ႊၿ မိဳ႕ေတာ္သည္ ႏွစ္ၿ ခိဳက္စာြ အိပ္ေမာက်ေနသည္။ ႏွင္းမ်ား ပို၍ထူထပ္လာသည္။
ႏွာေခါင္း ေပါက္မွ

႐ွဴထုတ္လုိက္တိုင္း

အေငြ႔ ေထာင္းေထာင္းထေနသည္။

ေဆာင္း၏

အေအးဓါတ္ေၾကာင့္

ေမာဟိုက္ျခင္း

အလ်ဥ္းမရွိ ။
“ေရာက္ၿပီ”
ဝရီးက ေလသံျဖင့္ေျပာ၍ ကိုယ္ရွိန္ကိုသတ္လိုက္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ ၿခံဝိုင္းႀကီးတစ္ခုေရွ႕သို႔ ေရာက္လာသည္။
ၿခံဝိုင္း ေဘးတြင္ လက္ပံပင္ႀကီးတစ္ပင္။ ဝရီး ဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ လက္ပံပင္ေပၚတက္သည္။ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ဝရီး ငတက္ျပား
စကားေျပာေတာ့မည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

နားလည္လုိက္သည္။

ဝရီး၏မ်က္ ရိပ္လက္ရိပ္

အလႈပ္အရွားမ်ားကို

သင့္ေတာ္သလုိ လႈပ္ရွားသြားရမည္။ ဂူထဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့က်င့္ထားသည့္ အသံမ့ဲ ဆက္သယ
ြ ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား။
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ၾကည့္ၿပီး

ဝိုင္းထဲသဝ
ို႔ င္သည့္ သစ္ကို္င္းအတုိင္း ေႁမြတစ္ေကာင္လို တြားသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ခုန္ခ်လုိက္သည္။ ေျခသံ ႏွစ္သံစလံုး
ပကတိ ဆိတ္ၿငိမ္စြာပင္ ။

မီးေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့သည္
ေျပးကပ္သည္။

နံရံတြင္

ေခါင္စပ္မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္

နားတစ္ဖက္ကုိဖိကပ္ကာ

ျပတင္းသစ္သားေပါင္ ၾကားမ်ားဆီမွ

အတြင္းမွ အသံမ်ားကို

နားစြင့္သည္။

ျဖာက်ေနသည္။

နံရံဆီသို႔

အစြ မ္းကုန္ႏိုးၾကားေနေသာ

အၾကားအာ႐ံုတြင္ အိပ္ေမာက်ေနေသာ ေဟာက္သံမ်ားကို ၾကားေနရသည္။ အိမ္ေျမာင္ စုတ္ထိုးသံက တစ္ခ်က္ ဝင္ျမည္သည္။

အိမ္အေနာက္ဘက္သို႔ ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ မီးဖိုေဆာင္ကား မည္းေမွာင္ေနေလသည္။ မလွမ္းမကမ္းတြင္ က်ီသံုးလံုးကို စီ၍
ေဆာက္ထားသည္။ က်ီးထဲတြင္ စပါးမ်ား၊ ဆီအုိးမ်ားႏွင့္ အျခားရိကၡာမ်ား ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ ဝရီးသည္
က်ီမ်ားဘက္ကို လွည့္မၾကည့္။

အိမ္ထဲသို႔ ဝင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိလိုက္သည္။

မီးဖုိေခ်ာင္ေထာင့္တြင္ ဝရီးဒူးေထာက္ကာ လက္ကမ္းသည္။ စကားတစ္လံုးမဆို။ သို႔ေသာ္ နားလည္စြာျဖင့္ ႀကိဳးကို
လွမ္းေပးလိုက္သည္။

ႀကိဳးေခြကို

ပခံုးထက္တြင္

ခ်ိတ္ကာ

ဝရီးမီးဖုိ ေဆာင္ေခါင္မုိးေပၚသို႔

တက္သည္။

ဤအိမ္တြင္

ဝရီးအေသအခ်ာ စနည္းနာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွစ
ိ ရာ မလိုေပ။

မီးဖိုေခ်ာင္ေခါင္မိုးေပၚေရာက္သည္ႏွင့္
ေရတံေလ်ာက္အစြန္းဆီသို႔

ဝရီးပခံုး မွ

ပစ္လႊတ္လိုက္သည္။

ႀကိဳးေခြကိုျဖဳတ္ကာ

ေရတံေလ်ာက္စန
ြ ္းတြင္

အိမ္မႀကီး၏

ႀကိဳးကြင္းစြပ္မိသည္။

ေခါင္မုိး အလယ္ဆင့္မွ
မီးဖိုႏွင့္အိမ္မႀကီးကို

တင္းက်ပ္ခုိင္မာစြာ ႀကိဳးတန္းဆက္မိၿပီ။

တိမ္ရိပ္တစ္ ခု လေရာင္ကိုအကြယ္ ခဏတာမွ် ေမွာင္သာြ းသည္။

တိမ္ေမွးရွ င္းသြားခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုး အိမ္မႀကီးေပၚသို႔ ေျခတင္ မိၾကၿပီ။ သူႂကြယ္ႀကီးမွာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူျဖစ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာသည္။ ေခါင္ မုိးတြင္ ဘံုအဆင့္ေလးထပ္တင္ထားသည္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ၏ အကာပ်ဥ္ခ်ပ္ မ်ားဆီသို႔ ဝရီးကၾကည့္၍
ေခါင္းညိတ္ျပသည္။ ဝရီးကို ေခါင္းျပန္ညိတ္ျပလွ်က္ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို ပဲခပ
ြ ္ အသြားျဖင့္ ထိုးေကာ္လိုက္သည္။ ပ်ဥ္ ခ်ပ္ေလးခ်ပ္
ကြာၿပီးခ်ိန္အထိ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္။
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ဘံုဆင့္အတြင္းသို႔
ပင္က
့ ူမွ်င္ မ်ားက

ဝင္ခၾဲ့ ကသည္။

မ်က္ႏွာဆီ

မ်က္ႏွာၾကက္အမိုးေပၚသို႔

အ႐ႈပ္႐ႈပ္အေထြး ေထြး

ထုပ္တန္းမွ

ၿငိတယ
ြ ္လာၾကသည္။

ယီးေလးခုိကာ

ဆင္းလုိက္သည္။

အိမ္ေျမာင္စုတ္ထုိးသံမ်ား

ေပၚလာသည္။

မ်က္ႏွာၾကက္သည္ လွ်ာထိုးစေ႐ြးကိုက္မဟုတ္ ၊ ပ်ဥ္ ခ်င္းအေစ့ဆက္ကာ အစပ္အၾကားကိုသာ ေဆးသုတ္ထားသည္။ ဝရီးက
ဓါးေျမာင္ကိုထုတ္ကာ

ပ်ဥ္ၾကားမွေဆးစမ်ားကို

ဓါးဦးျဖင့္

ထိုးေကာ္လိုက္သည္။

ေအာက္ဘက္က

မီးေရာင္သည္

ပ်ဥ္ၾကားအစပ္ မွတစ္ဆင့္ ဝင္လာေလသည္။

မ်က္ႏွာၾကက္ပ်ဥ္ကို မ်က္ႏွာအပ္ကာ ေအာက္သို႔ ငံု႔ၾကည့္သည္။

သူႂကြယ္ႀကီး၏ အိပ္ခန္းသည္ အတိုင္းသား။

သူႂကြယ္ႀကီးသည္ မအိပ္ခင္ ေသမူးမူးေသာက္ထားဟန္ ရွိသည္။ ေခါင္း ရင္း သံုးေခ်ာင္းေထာက္ စားပြဲေပၚတြင္
ေသခြက္တေကာင္းမ်ား ဖ႐ိုဖရဲ။

ဝရီးက

မ်က္ေတာင္ခတ္ျပသည္။

ေခါင္း ဝင္ကိုယ္ဆံ့အေပါက္ကို

ရၿပီ ။

ေခါင္းညိတ္လွ်က္

လက္ေမာင္းအားကို

ပဲခပ
ြ ္ျ ဖင့္

မ်က္ႏွာၾကက္ပ်ဥ္ကို

ခြာသည္။

လက္ေထာက္ၿပီး

ေအာက္သို႔

အျပည့္အဝအသံုးခ်လွ်က္

ခုန္ခ်လိုက္သည္။ ေျခဖ်ားျဖင့္ ပိရိစြာ။

ခူးခူးေခါေခါ ေဟာက္သံသည္ စည္းခ်က္က်က် ေပၚေနသည္။

အခန္း ေထာင့္ရွိ

ပ်ားဖေယာင္းတိုင္သည္

လက္တစ္ဆစ္ခန္႔သာ

က်န္ေတာ့သည္။

ဖေယာင္းရည္ကို

ဝလင္စြာ

စုပ္ယူခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းေသခါနီးဖေယာင္းတိုင္၏ မီးစာမွ မီးေတာက္သည္ ေကာင္းစြာ လင္းထိန္ေနသည္။

မီးေရာင္တြင္ ဝရီး၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ဘာမွ မထူးျခားသလိုပင္ ။ တပ္မက္ေသာ ေလာဘအေရာင္မ်ားလည္း မရွိ ။
ပူပန္ ေသာ

ေသာကအေရာင္မ်ားလည္း

မရွိ။

ဝရီး၏

လႈပ္ရွားမႈစတင္သည္။

ေခါင္းရင္းဘက္ရွိ

စာတိုက္ဗီ႐ိုေရွ႕သို႔

တိုးကပ္သြားသည္။ ဗီ႐ိုမ်က္ ႏွာစာဝဲဘက္မွ ေၾကးေသာ့ကို ဝရီးကိုင္ၾကည့္သည္။ ေခါင္းယမ္းသည္။ မ်က္ႏွာစာယာဘက္မွ
ပတၱာႏွစ္ခုကို ကိုင္ၾကည့္သည္။ ေခါင္းညိတ္သည္။
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အေပၚမွ ပတၱာဆီသို႔ ဝရီးလွမ္းကိုင္သည္။

နားလည္စြာျဖင့္

ေအာက္ပတၱာဆီသို႔

လွမ္းလိုက္သည္။

လက္မခန္႔

ကၽြန္းသားအႏွစ္ျ ဖင့္

စို႔ေလးခ်က္

စြဲထားေသာပတၱာသည္ စင္စစ္ ပုဆိန္ျဖင့္ ေပါက္ခမ
ဲြ ွသာ ျပဳတ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခုိင္ခံ့လွေခ်သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ
လက္ႏွစ္စံုတို႔သည္ ဓါးေျမာင္ ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္သာြ းေလသည္။ ဗီ႐ိုတံခါးပြ င့္သာြ းေလၿပီ။ တံခါးကုိ ေဖးကုိ င္ထားခ်ိန္တြင္
ဝရီးက ဗီ႐ိုအေပၚဆံုး အဆင့္သို႔ လက္ကို ထိုးသြင္းလိုက္သည္။

လက္ျပန္ထုတ္သည္။

လက္မႏွင့္လက္ညိဳးၾကားတြင္ ကတၱီပါအိတ္တစ္လံုး။ လက္ညႇိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ၾကားတြင္ ႀကိဳးဆြဲသားေရအိတ္တစ္လံုး။
လက္သူႂကြယ္ႏွင့္ လက္သန္းၾကားတြင္ လက္စြပ္ကြင္းမ်ားကို တြထ
ဲ ားသည့္ အပ္တစ္ေခ်ာင္းပါလာသည္။

ဝရီးက တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္ကာ မ်က္ေတာင္ခတ္ျပသည္။

ေခါင္းညိတ္ၿပီး ဗီ႐ိုတံခါးကို ၾကမ္းျပင္ ေပၚခ်ကာ အိတ္ထမ
ဲ ွ ဘုဇပတ္႐က
ြ ္တစ္႐က
ြ ္ကို ထုတ္လုိက္သည္။ ဘုဇပတ္႐ြက္ကို
ဗီ႐ိုထဲထည့္မည္ျပဳၿပီးမွ

စိတ္ကူးရကာ

ဝရီးကိုၿပံဳးျပၿပီး

ဗီ႐ိုထမ
ဲ ထည့္ေတာ့ဘဲ

ျခင္ေထာင္ ေဘးတြင္

ဘုဇပတ္ ႐ြက္ကို

အပ္ႏွငတ
့္ ြယ္ေပးလုိက္သည္။ မူးယစ္အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ အထဲမွ သူႂကြယ္ႀကီးကား တုတ္တုတ္မွ် လႈပ္ေဖာ္မရ။

ဝရီးက မ်က္ခံုးမ်ားပင့္ၾကည္ၿ့ ပီးမွ ႏွစ္ၿခိဳက္စာြ ၿပံဳးသည္။

အထြက္ကား လြယ္ကူလွေခ်သည္။ သူႂကြယ္ႀကီး၏ အိမ္ခန္းကိုဖြင့္၊ အိမ္မႀကီး တံခါးကိုဖြင့္၊ မီးဖိုေဆာင္ထဲသို႔ေရာက္၊
မီးဖိုေခါင္မုိး ေပၚတက္ကာ ႀကိဳးထံုးကိုျဖဳတ္သည္။ အိမ္မႀကီးအမိုး ရွိ ႀကိဳးစတစ္ဖက္ကား မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚသို႔ မဆင္းမီက တည္းက
ျဖဳတ္ခၿဲ့ ပီး ေလၿပီ။ ႀကိဳးေခြကို ျပန္သိမ္းကာ ၿခံဝိုင္းကို ခုန္ေက်ာ္၍ ထြက္ခၾ့ဲ ကသည္။

ခြာညိဳ၏
ပိန္းပိတ္ထူထပ္ဆဲ။
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ေအးျမသင္း ပ်ံ႕ေသာအနံ႔ကို

တစ္ဝတစ္ျ ပည့္

႐ွဴ႐ႈိက္လုိက္ၾကေလသည္။

ေဆာင္းႏွင္းတို႔ကား

အေရွ ႕ျပင္ နိဂံုး မွ

အိမ္ႏွစ္လံုးကိုလည္း

အခက္အခဲ မရွိ

ဝင္ခ့ဲ

ထြက္ခၾ့ဲ ကသည္။

အင္းဝမွထက
ြ ္ခဲ့ေသာ

အခ်ိ န္တြင္

အ႐ုဏ္ပင္မသမ္းေသး။ ဂူ႐ွိရာေက်ာက္ေတာင္အေရာက္တြင္မွ အလင္းပ်ိဳ ႕သည္။ လန္းဆတ္ေအးစိ မ့္ ေဆာင္းနံနက္ ေလျပည္ကို
အရသာခံကာ ႐ွဴသြင္းရင္း ဝရီးကို ေျပာလိုက္သည္။
“ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကိုေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ဖြငလ
့္ ိုက္ၿပီ ဝရီးေရ”
“ငတက္ျပားႏွစ္ေယာက္ေပပဲကြာ ဟား... ဟား... ဟား...”
“ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္သိပ္မေက်နပ္ေသးဘူး။ နန္းၿမိဳ ႕ထဲဝင္ၿ ပီး ေဖာက္လုိက္ခ်င္ေသးတာ”
“အလ်င္မလုိနဲ႔ လူကေလး။ ဒီဘုရင္လက္ထက္မွာ နန္းၿမိ ဳ႕တြင္းဟာ အရင္ စစ္ကုိင္းလို ၿမိဳ႕႐ုိးထက္ ပိုၿပီး အေစာင့္ အၾကပ္
သိပ္သည္းမွာေသခ်ာတယ္။ ေလ႔လာစံုစမ္း ရဦးမယ္ ”

ေရာင္နီပ်ိဳ႕ေသာ အလင္းေအာက္တြင္ နီရဲေနေသာ ဧရာဝတီဘက္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည္၍
့
ထက္သန္စြာ စကားတစ္ခြန္း
ေျပာလိုက္မိသည္။
“ဝရီး ... နန္းၿမိဳ႕ထဲကို ဝင္စံုစမ္းတဲ႔တာဝန္ က်ဳပ္တာဝန္ထားဗ်ာ”
“ေဟ... တကယ္လား”
“တကယ္ပါ။ က်ဳပ္သိပ္ထက္သန္ေနတယ္ ”
“ေအးေလ... သြားခ်င္လဲ သြားေပါ့ ။ သတိေတာ့ထားေဟ့ လူကေလး”
“ငတက္ျပားပါ ဝရီးရာ”
ဂူအဝင္တြင္ တဟားဟားရယ္သြားေသာ ဝရီး၏ အသံသည္ ဂူအျပင္သို႔ လွ်ံထက
ြ ္လာေလသည္။
*****
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။၁၂။

ႏွမ္းဖတ္ထည့္ထားေသာ

ေတာင္းႏွစ္လံုးကို

ထမ္းပုိးမွ

ျဖဳတ္၍

ေအာက္ခ်လိုက္သည္။

ထမ္းပိုးကိုေထာင္၍

ေခါင္း ေပါင္းတဘက္ျဖင့္ ေခၽြးသုတ္သည္။ ေဆာင္း၏ေန႔နံနက္ခင္းသည္ စူးစူးရွ ရွပူျ ပင္းေခ်သည္။

ေဈးတန္းမွာ စည္ကား႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ ပန္းသည္ေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ က်ံဳးလမ္းမဝဲယာတြင္ ပန္းေပါင္းစံု ရနံ႔မ်ား
ႀကိဳင္လႈိင္ေနသည္။ အင္းဝသူ အင္းဝသားတို႔၏ ၿပံဳး႐ႊင္ေသာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ နန္းတြင္းသူတို႔ ၿမိဳ႕႐ုိး မုခ္မွထြက္လာၿပီး
က်ံဳးတံတားအတိုင္း ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ နန္းတြင္းသူအမ်ားအျပားမွာ တိမ္ေတာင္တက္ ဆံထံုးျဖင့္
ထံုးဖြဲ႔ထားၾကသည္။ ေ႐ႊက်င္ခတ္ပဝါကို အၿမိတ္ႏွစ္ဖက္ အစြန္းခ်လွ်က္ ပံုေတာ္ဖိနပ္ကို စီးလွ်က္ ယပ္ေတာင္ကို မခတ္ဘဲ
သည္အတုိင္းဖြ င့္ကိုင္လွ်က္ အင္းဝနန္းတြ င္းသူတို႔ ဟန္ေရးထည္ဝါၾကကုန္သည္။

တိမ္ေတာင္တက္ဆံေခြပတ္လည္တြင္ သဇင္ပန္းတို႔ကို အတင့္အတယ္ ပန္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္က်ပ္ခါးတို၊
အခ်ိဳ႕က

ကိုယ္ပြခါးရွည္၊

ေ႐ႊေရးကြ ပ္

လက္ဖ်ားအဝက်ယ္၊

ခ်ည္အေသြးစံု

အဆင္စံု။

ေဆးေရာင္ေပါင္း မ်ားစြာ

ေရးစပ္မႈန္းျခယ္ထားေသာ ပန္း ခ်ီကားႀကီးသဖြယ္။

အသည္၊

အလာ၊

ဆင္းရဲသားေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္

နန္းတြင္းသူ

နန္းတြင္းသားတုိ႔

သိသိသာသာ

ျခားနားစြာ

ဝတ္ဆင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေစ်းသည္တုိ႔ကား အမ်ားအားျဖင့္ ဖ်င္ခါးတို ၊ လက္တို၊ မဲထဘီလံုခ်ည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။
ေခါင္း ေပါင္းတြ င္ ေခါင္းေပါင္းစမရွိ ။ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ႏွင္း႐ိုက္ ေနေလာင္ အသားအေရ။

ေဈးဝယ္နန္းတြင္းသူတို႔ကား
လက္ေကာက္

စိုျပည္ေသာ

တခၽြင္ခၽြ င္ခတ္သံညံညံ။

အသားအေရ၊

ဒန္းနီဆိုးႏႈတ္ခမ္း၊

မင္းမႈထမ္းသား၊

လူပ်ိဳေတာ္သား၊

ရတနာ

နားေဋာင္းပန္ ၊

လက္စြပ္၊

အေဆာင္ေတာ္သားတို႔မွာလည္း

ေခါင္း ေပါင္းတလႈပ္လႈ ပ္၊ ပတ္ေပါင္း အုပ္ေပါင္း အမ်ိဳးစံု ။

အသြင္အားျဖင့္
အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိသည္။

ကြာျခားၾကေစကာမူ
ယင္းကား

အင္းဝေ႐ႊၿမိ ဳ႕ေတာ္၏
မ်က္ႏွာကိုယ္စီေပၚမွ

ေဖာက္ကားေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ အၿပံဳးမ်ား ကိုယ္စီရွိထားၾကသည္။
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နံနက္ခင္း ေစ်းရွိ
အၿပံဳးမ်ား

လူေတြအားလံုးမွာ
ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ

စိတ္ေအးခ်မ္းသာ

ေၾကာင့္ၾကမဲ့

လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင္႔

ဥဒဟုိစည္ကားေနသည္။

ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္

ၾကည့္ေနလုိက္သည္မွာ

ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားသည္မသိ။
“ႏွမ္းဖတ္သည္... ေတာင္းေလး ဟိုဘက္နည္းနည္းကပ္ေပးပါေတာ့္”
ေဘးမွ

အသံတစ္သံ

ၾကားလိုက္မိသလိုလို။ သို႔ေသာ္

ေရွ႕မွျဖတ္ေလွ်ာက္သာြ းေသာ နန္းတြင္းသူ

တစ္အုပ္စုက ို

ေငးေနမိ၍ အသံလာရာသို႔ လွည့္မၾကည့္မိေခ်။

“ေဟာ့ေတာ့... နားမ်ားပင္းေနေရာ့သလား။ ႐ွင့္... ႏွမ္းဖတ္သည္”
ပခံုးကို တစ္စံုတစ္ခုလာထိသည္။ ႐ုတ္တရက္ လန္႔သာြ းၿပီး လွည့္လိုက္သည္။ ေတာင္းတစ္လံုး၊ ေတာင္းထဲတြင္
ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနေသာ သံထည္အပိုင္းအစမ်ားကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။
“ေရာ္... ခက္ေနပါေပါ့လား။ ေတာ့္ ... အိုရွင့္... ႏွမ္းဖတ္သည္”
“ဗ်ာ... က်ဳပ္ကိုလား”
“ေရာ္...

ဒီနားမွာ

ႏွမ္း ဖတ္သည္ဆုိလုိ႔

ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းရွိတာ။

ေတာ့္မေခၚလုိ႔

က်ဳပ္က

ဘယ္ေလာကပါလနတ္မင္းကို ပင့္ရမွာတုန္းေတာ့္”

အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား ရွိရေတာ့သည္။ သည္တြင္မွ မိမိသည္ ႏွမ္းဖတ္သည္ပါလားဟူေသာ အသိျပန္ဝင္သည္။
မိမိကိုယ္မိမိ ေဈးသည္ဟူေသာ အသိစိတ္ကို ျပန္သြင္း ရသည္။
“ဟုတ္ကဲ့... ဟုတ္ကဲ့”
ႏွမ္းဖတ္ေတာင္းကို ေ႐ႊ ႕ေပးလိုက္သည္။
“အဘလာ... ေနရာရၿပီ။ အဘေတာင္းႀကီးက ေလးလုိက္တာ လြန္ပါေရာေတာ္”
ခါးထစ္ခြင္ခ်ီထားေသာ ထန္းေခါက္ေတာင္းကို ေအာက္ခ်မရ ျဖစ္ေနသည္။ သူ႔ေတာင္း သူ႔ခါးထစ္မွ မ,မႏုိ င္။
“ေပး... ေပး က်ဳပ္ကူသယ္ေပးမယ္ ”

ေတာင္းကို ဆြဲယူလိုက္သည္။ တကယ္ပင္ ေလးလံေခ်သည္။ ေတာင္းထဲမွ သံထည္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္သည္။ စူး၊
ေဆာက္၊ တံစဥ္၊ ဓါးမ၊ ဓါးတုိ၊ ေယာက္မစသည္ပ
့ စၥည္းမ်ား။
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“အဘ... အဘ အဲဒီ အဘတစ္ေယာက္လည္း ဘယ္ေရာက္သာြ းျပန္ၿပီလဲ မသိဘူး။ အေရးဆို ေအာ္ေခၚေနရၿပီ။
အဘေရ။ အို ... အဘေရ။ ဒီမွာ ေနရာရပါၿပီေတာ့္။ က်ဳပ္ဒီမွာ”
“ေဟ... လာၿပီဟ မိန္းကေလးရ။ ဟိုမွာ ပန္းသည္ေတြ ၾကားညႇပ္ေနတာနဲ”႔
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း လူႀကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္။ ေခါင္း မွတဘက္ကို ျဖဳတ္ကာ ေခၽြးသုတ္ေနသည္။
ရင္အုပ္၊ လက္ေမာင္းႂကြက္သားမ်ား အၿပိဳင္း အ႐ို င္း ရွိေနၾကသည္ကို သတိထားမိေလသည္။

“ႏွမ္းဖတ္သည္... တစ္ဆိတ္ေတာ္။ ေ႐ႊ႕လက္စနဲ႔ ေတာင္းကို

ဟုိဘက္နည္းနည္း

ထပ္ေ႐ႊ႕ေပးပါလား။

က်ဳပ္တုိ႔

ပစၥည္းေတြက ခ်ခင္းလိုက္ရင္ ေနရာက်ယ္မွာေတာ့္”
စူးစူးလြင္လြင္
ႏုနယ္ျခင္း မ်ားျဖင့္

အသံရွင္မိန္းကေလးကို

႐ႊန္းလက္ေနသည္။

သည္ေတာ့မွ သတိထားၾကည့္မိသည္။ ဆံရစ္ဝိုင္းၾကားထဲမွ မ်က္ႏွာသည္

ပါးကြက္ႏွစ္ခုက

ပါးျပင္အျပည့္

ဝုိင္းဝို င္းစက္စက္။

နား႐ြက္ဖ်ား၊

ႏွာသီးဖ်ားမ်ား

နီရဲေနသည္။ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေကာ့၊ မ်က္လံုးအိမ္နက္ေမွာင္ ေမွာင္ျဖင့္ ႏုပ်ိဳလွပေသာ မ်က္ႏွာေလးပင္။

“ေရာ္... ႏွစ္ခြန္းသံုးခြန္းထပ္ထ ပ္ေျပာေနရတာခ်ည္းပါလား။ နားပင္းတယ္န႔တ
ဲ ူတယ္။ ႏွမ္းဖတ္သည္ႀကီး”
ႏွမ္းဖတ္သည္ႀကီးဟူေသာ အသံက က်ယ္လာသည္။
“ဟုတ္ကဲ့... ဟုတ္ကဲ့။ ရပါတယ္ဗ်ာ”
ေတာင္းႏွစ္လံုးကို

ပူးယွဥ္ထားေပးလုိက္သည္။

မိန္း မပ်ိဳက

တစ္ခ်က္ဝင့္ၾကည္က
့ ာ

ဖ်င္ၾကမ္း စတစ္ထည္ထုတ္၍

ေျမေပၚခင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္းထဲမွပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခုစီ ျဖန္႔ခင္း ေလသည္။ ျဖန္႔ခင္းရင္း ႏႈတ္က စူးစူးလြင္လြင္
ေအာ္ျပန္သည္။
“ေဟာဒီမွာ ေတာ္႐ို႕။ ေ႐ႊေလာင္းပန္း ပဲဖုိထက
ြ ္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းၿပီ။ တံစဥ္း၊ ဓါးမ၊ ဓါးတို၊ စူး၊ ေဆာက္၊ တံစဥ္စံုတယ္
ေတာ္႐ို႕။ ေ႐ႊေလာင္းပန္း ပဲဖိုထြက္ေတြ ၊ ေ႐ႊ ေလာင္းပစၥည္းေတြ၊ မရမရွိေစၾကနဲ႔ ေတာ္႐ို႕”

တိုးတုိးေဝွ႔ေဝွ ႔

အုတ္အုတ္က်က္က်က္

အသံေတြၾကားမွာ

သူ႔အသံက

စီထက
ြ ္လာသည္။

ေဈးဝယ္မ်ား

ေစာင္းၾကည္ၾ့ ကသည္။ ၿပံဳးရယ္ၾကသည္။ မၾကာမီမွာပင္ ဝယ္သူတဖြဖ
ဲ ဲြ ေရာက္လာေလသည္။ မိန္းမပ်ိဳကား ဇယ္စက္သလို
ႏႈတ္မအား လက္မအား ေဈးေရာင္းေတာ့သည္။

နဖူးဆံစမွ ေခၽြးစက္မ်ား လိမ့္ဆင္းကာ ပါးကြက္ေပၚစီးက်သြားသည္ကို ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၾကည့္ေနမိသည္။
ျပည့္တင္းလံုးဝန္းေသာ ပခံုးမ်ား မနားတမ္း လႈပ္ရွားေနသည္။
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“လာၾက ေတာ္႐ို႕၊ ေ႐ႊေလာင္းဖိုထြက္ ဓါးေကာင္းေတြ”
ဓါးမ်ား တခၽြင္ခၽြ င္ တခၽြမ္ခၽြမ္ခတ္ျပသည္။
“ဟဲ့ မိန္းကေလး။ တစ္ေဈးလံုး နင့္ အသံျဖစ္ ေနၿပီ။ တိုးတိုးသက္သာ ေအာ္စမ္းပါ။ ေစ်းေရာင္းတာကလဲ ေလာဘတႀကီး”
အဘိုးႀကီးခပ္အုပ္အုပ္ ေျပာသည္။
“အဘႏွယ္

ေအာ္တာပဲ

တိုးတိုးသက္သာ

ရွိရမွာလား။

ေဈးေရာင္းတာပဲ

ေလာဘမႀကီးလုိ႔

ကမၼ႒ာန္း

ထုိင္ေနတဲ့မ်က္ ႏွာနဲ႔ေရာင္း ရမွာလားလို႔။ ဟင္း... အဘပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း က်ဳပ္ေအာ္လုိ႔ လူသိတာ။
လူႀကိဳက္မ်ားတာ။ မွတ္ထားပါ။ လာၾက ေတာ္႐ို႕”

သူ

ေခါင္း ေမာ့အၾကည္၊့

႐ႊန္းလဲ့ေသာ

မ်က္လံုးအိမ္ႀကီး မ်ားကို

ေတြ႔လိုက္ရမွ

႐ုတ္တရက္

ေၾကာင္အမ္း အမ္း

ျဖစ္သြားသည္။
“ေဟာဒီ ႏွမ္းဖတ္သည္ႀကီးက်ေတာ့လဲ ဘာသံမွ မၾကားရပါလား”
သူက ၿပံဳး၍ ေျပာသည္။
“ေတာ္... အဲဒီလုိ ေဈးေရာင္း ေနရင္ ေနရာတင္ျခေတာင္ ပို႔ ျဖစ္သာြ းမယ္။ အခု အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေရာင္းရၿပီလဲ ”
“ဗ်ာ... အင္း”
“ဘယ္ေလာက္ ေရာင္းရၿပီလဲလုိ႔ ”
“ဟိုဒင္း... မေရာင္းရေသးဘူး”
“ထင္သားပဲ။

ေတာ္က

ေအာ္မွမေအာ္တာကိုး။

ေနပါဦး

သူမ်ားဆံုက

ယူေရာင္းတာလား။

ကိုယ့္ဆံုနဲ႔

ကိုယ္ႀကိတ္တာလား”
“ဗ်ာ... အဲ... သူမ်ားဆံုက ယူေရာင္းတာပါ”
“ဘယ္ဆံုလဲ

ေတာင္ျပင္ကလား။

ေတာင္ျပင္ဆိုရင္

ကိုရင္ငေတရဲ႕ဆံုရွိတယ္။ ဘယ္သူ႔ဆံုလဲ”
သူေျပာသြားသည္မ်ားကို တစ္ခုမွမသိ၊ စကားမွားသြားေလၿပီ။

“အာ... မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုပါ”

73

ဝရီးသာဆိုင္ဆံု

ရွတ
ိ ယ္။

ဝရီးၿဖိဳးဆံုရွိတယ္။

ဇြတ္ပင္စကားျပင္လိုက္ရသည္။ စကားေရွ႕ေနာက္လဲြသည္ကုိ သူသတိထားမိဟန္မတူ။ ေဈးဝယ္တစ္သိုကက
္ ်လာသျဖင့္
သူ႔အလုပ္ႏွင့္သူ ႐ႈပ္သြားသည္။ သက္ျပင္းတစ္ ခ်က္ မႈတ္မိေလသည္။
“အဲဒီ ဓါးမ,လား။ ေ႐ြးမေနနဲ႔ စိတ္ခ်သာယူသာြ းရွင့္။ သံေကာင္းေကာင္း မီးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထုသားေပသားက်ေနတာ။
ေတာင္ျပင္တစ္ ရပ္လံုး ေ႐ႊ ေလာင္းဖိုထြက္ ဓါးမေတြခ်ည္းသံုးၾကတာ။ စိတ္ခ်ယူ”
ေဈးသည္မ်ား စဲသြားျပန္သည္။

နဖူးမွ ေခၽြးစမ်ားကို သူ႔အက်ႌဖ်င္လက္ျဖင့္သုတ္ကာ လက္ျဖင့္ သူ႔မ်က္ႏွာသူ ယပ္ခတ္သည္။
“ေမာပါ့ေတာ္။ အဘ ေရဘူးလွမ္းလုိက္စမ္းပါ”
“ေရကုန္ေနတယ္ မိန္းကေလးရဲ ႕။ အဘသြားခပ္လုိက္ဦးမယ္”
“လုပ္ၿပီ အဘတို႔ကေတာ့”
ခါးမွာခ်ိတ္ထားေသာ ဘူးသီးေျခာက္ေရဘူးကို အလိုလို ျဖဳတ္မိသာြ းသည္။ ဘူးကိုလွမ္းေပးရင္း ...
“က်ဳပ္မွာ ပါ,ပါတယ္။ ေရာ့ ... ေရာ့ ေသာက္လိုက္ပါ”
ဘာမွမေျပာဘဲ လွမ္းယူကာ ဘူးသီးေျခာက္ကို ေမာ့ေသာက္ေလသည္။

လည္ေၾကာစိမ္းျမတြ င္

ေရမ်ားစီးဆင္းသြားသည္ကိုပင္

ျမင္ရေလမလားဟု

ခုန္လႈပ္ေသာရင္ ျဖင့္

စိတ္ေထြျပားစြာ

ေငးၾကည္မ
့ ိေလသည္။
“ရင္ထဲကို ေအးသြားတာပဲ။ သာဓုေတာ္ သာဓု”

ႏႈတ္ခမ္းမွ ေရမ်ားကို
အသြင္ကၾို ကည့္ရင္း

လက္ခံုျဖင့္သုတ္၍

ရယ္ခ်င္လာသည္။

ေရဘူးျပန္ေပးသည္။

အလြန္ႀကီးက်ယ္ခ်င္ေသာ

ေက်းဇူးစကားမဆိုဘဲ
လူတတ္လုပ္ခ်င္ေသာ၊

သာဓုေခၚေနေသာ
သို႔ေသာ္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာ ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးဟုလည္း ေတြးမိေနသည္။

“အဘ... ဒီေန႔ေဈးေရာင္း ေကာင္းလိုက္တာေနာ္။ ထူးထူးျခားျခား ဒီေန႔မွအေစာႀကီးကို ေဈးဝယ္က်တယ္”
“ေအးဟ”
အဘိုးႀကီးက ေဆးတံထဲသို႔ေဆးျဖည္႔ရင္း တံုးတိတိဆိုသည္။
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မိမိ၌မိ မိ

“ခါတိုင္းဒီအခ်ိ န္မ်ိဳး လူဒီေလာက္မစည္ဘူးေတာ့္”
“ေအးဟ”
“နန္းၿမိဳ ႕ထဲကလူေတြ ဒီေန႔ေစ်းဝယ္တာလဲ ကသုတ္က႐ိုက္ႏိုင္သလားလို႔”
“အင္း ”
“ဟုိဘက္ကပန္းသည္ေတြဆုိ ကုန္သြားၿပီတ့ေ
ဲ တာ္”
ေဆးတံကိုမီးညႇိေနသျဖင့္ အဘိုးႀကီးထံမွ အသံထက
ြ ္မလာေတာ့။

သူတို႔စကားၾကားရမွ ကိုယ့္မွာ ႏွမ္းဖတ္တစ္ဖတ္မွမေရာင္းရေသးသည္ကို သတိရမိေတာ့သည္။ မသိမသာ ၿပံဳးမိသည္ ။
ေဈးဦးပင္ မေပါက္ ေသးေသာ တကယ့္ေဈးသည္အစစ္ဆိုလွ်င္ ခုအခ်ိ န္ ဘယ္ေလာက္စိတ္ညစ္ေနမလဲဟုလည္း ေတြးမိသည္။

“အား... ဝရီးတုိ႔သားအဖပါလား။ ေရာင္းေကာင္းၾကလား”
အသံတစ္သံႏွင့္အတူ လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာသည္။ ထမ္းပိုးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြ င္ ႀကိမ္ေခြျ ခင္းႏွ စ္ခု။ ျခင္းထဲတြင္
ဘာမွမရွိ ။
“ကုိရင္ငေျပာ့ပါလား။ ျခင္းထဲလဲဗလာပါလား။ ကုန္ၿပီ န႔တ
ဲ ူတယ္”
“ကုန္ရမွာေပါ့ ဗ်။ ဒါေတာင္ ဒီေန႔ခါတုိင္းေန႔ထက္ ပိုၿပီးယူလာတာ။ ဒီေန႔ေစာေစာ ကုန္မ်ားမ်ားေရာင္း ရမယ္ဆိုတာ
သိၿပီးသားဟာကိုး”
“ဟုတ္တယ္ေတာ့္။

က်ဳပ္တုိ႔လဲ

ဒီေန႔ မွေရာင္း ေကာင္းလိုက္တာ။

အဘကိုေတာင္

ဒီေန႔မွထူးထူးျခားျခားလို႔။ နန္းၿမိဳ႕ထဲကလူေတြလဲ ဒီေန႔မနက္ ေဈးဝယ္တာ ကသုတ္ကရက္န႔လ
ဲ ို႔”

“ေဟာဗ်ာ။ နင္တကယ္မသိဘူး ဟုတ္လား”
“ဘာလဲ။ ဘာသိရမွာလဲ ”
“ဝရီးထိန္ေကာ မသိဘူးလား”
“ဘာကိုလဲဟ”
“ေဈးသည္ခ်င္း သတင္းသဲ့သဲ့မွ မၾကားမိဘူးလား”
“ဘာၾကားရမွာတံုး”
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အခုပဲ

ေျပာေနေသးတယ္။

“ဟင္... နန္းၿမိဳ ႕ထဲကလူေတြနဲ႔ စကားစျမည္ မစပ္မိၾကဘူးလား”
“ဘာကို စပ္မိရမွာတံုး။ ကိုရင္ငေျပာ့ႀကီးေနာ္။ စကားေျပာရင္ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္န႔ဲ ”
“ဂ်မ္း။ နင္တကယ္မသိဘူးလား”
ဂ်မ္းဟူေသာအမည္ကို

ေႏြးေထြးစြာ

မွတ္ထားလုိက္သည္။

ၾကမ္းတမ္းေသာ္လည္း

ခြန္အားျပည့္ေသာအမည္နာမ။

လူႏွငလ
့္ ုိက္ဖက္ေလျခင္းဟု ေတြးမိသည္။

“ဘာတုန္း... ဘာတုန္း။ ဘာသိရမွာတုန္း။ က်ဳပ္က စိတ္မရွည္ခ်င္ ေတာ့ဘူးေနာ္။ ေယာက္မနဲ႔ ထခုတ္လုိက္ရ”
“ဟ... ဟ ေနပါဦး။ ဒီေန႔မနက္ နန္းၿမိဳ ႕ထဲကလူေတြ အေျပးအလႊား ေဈးဝယ္ၾကတဲ့အေၾကာင္းကို နင္မသိဘူးလား”
“ေရာ္... မသိလုိ႔ ေမးေနပါပေကာလုိ႔”
“ေ႐ႊနန္း ရွင္ ဒီေန႔ ငႏြယ္ကုန္းက ျပန္ေရာက္မယ္ေလ”
“ေၾသာ္”
ဟု

သားအဖႏွစ္ေယာက္

ၿပိဳင္တူ

ေရ႐ြတ္လိုက္သည္။

ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း

ဖ်င္းခနဲ

ျဖစ္သြားသည္။

လာရက်ိဳးေတာ့နပ္ ေတာ့မည္။ အစြမ္းကုန္နားစြငထ
့္ ားလုိက္သည္။ ကိုရင္ ငေျပာ့ဆုိသူက ဆက္ေျပာသည္။
“နန္းၿမိဳ ႕တံခါးလဲ ဒီေန႔ အေစာႀကီးဖြ င့္ေပးမွာတဲ့။ ေ႐ႊနန္းရွ င္ျပန္ေရာက္လို႔ နန္းၿမိဳ႕ထဲ ဝင္အၿပီးမွာပဲ တံခါးဖြင့္ေပးမွာတဲ့ ။
ဒီကေန႔ အသည္ေတြ၊ အလာေတြ ေရာက္လာသမွ် ေဈးသည္ေတြအားလံုးကို မြန္းတည့္အထိ နန္းၿမိ ဳ႕ထဲ ေနခြ င့္ျ ပဳမတဲ့ ။
ငႏြယ္ကုန္းစားကို သုတ္သင္ေအာင္ျမင္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္တ့ဲ ”

“ေကာင္းပါ့ေတာ္။ က်န္တာေလးေတြကို နန္းၿမိဳ ႕ထဲဝင္ ေရာင္းလိုက္ရင္ ဒီေန႔ အကုန္ကုန္မွာပဲ ”
“မိန္းကေလး။ နင္ကအထဲဝင္ ဦးမွာလား။ ေလာဘေတာ္ေတာ္ႀကီးေနာ္”
“အို... အဘ အသာေနစမ္းပါ။ အဘဖိုမွာ ထု႐ိုက္ၿပီးရင္ အဘနဲမ
႔ ဆုိင္ေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္န႔ပ
ဲ ဲဆိုင္ေတာ့တာ”
“ကိုင္း... က်ဳပ္လဲ အမဲသားျပန္ယူဦးမယ္ ဗ်ိဳ႕”
“အင္း ... သြား... သြား... ကိုရင္ငေျပာ့”
ကိုရင္ငေျပာ့ ထြက္သြားသည္။
“ႏွမ္းဖတ္သည္ ေရဘူးေလးတစ္ဆိတ္ကမ္းပါဦး ”
ေရဘူးကိုေမာ့ခ်ၿပီး လက္ခံုျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းကို သုတ္ၿပီးေနာက္တြင္ သူ႔အသံ စီခနဲ ထြက္လာျပန္ေလသည္။
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“ေဟာဒီမွာ

ေတာ္႐ို႕။

ေ႐ႊေလာင္းဖိုထက
ြ ္ပစၥည္းေတြ

ေဈးမကြဲခင္ ေလး

ယူထားၾကေနာ္။

ေတာ္ၾကာ

ေ႐ႊနန္းရွင္ႂကြ ေတာ္မူလာ...”
သူ႔အသံ

တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ျ ပတ္သြားသည္။

ႏႈတ္ခမ္း ဖြင့္လွ်က္သားျဖင့္

ေဈးလမ္းတစ္ ဖက္

အစြန္ဆီသို႔

မ်က္လံုးမ်က္ဆံျပဴးကာ ၾကည့္ေနသည္။

သူၾကည့္ေနရာသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။

ဆက္မေျပာျဖစ္ ေတာ့။ ျမင္းခြာသံမ်ား နီးလာသည္။ ႂကြလာၿပီ၊ ႂကြလာၿပီဟူေသာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္အသံမ်ား
ၾကားရသည္။

စုစည္းကိုင္တြယ္လွီးျဖတ္လိုက္ေသာ

ေကာက္ပင္မ်ားအလား

အားလံုးေျမေပၚဒူးေထာက္သြားၾကသည္။

ေခါင္း ငံု႔သြားၾကသည္။ မ်က္ႏွာမေဖာ္ၾကေတာ့။ ႐ိုးတုိးရိပ္တိပ္ ျမင္းကြင္း အစပ္တြ င္ ျမင္း ေျခေတာ္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ေနရသည္။
“မ်က္ႏွာေတာ့ ေယာင္လို႔မွသြားမေဖာ္ေလန႔ဲ။ အတြင္းသင္းမွဴးဓါးက ကုပ္ေပၚက်လာမယ္”

သူေလသံသဲ့သဲ့ျဖင့္...
“ဒီအတိုင္း ငံု႔ထားရင္း မ်က္လံုးပင့္ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ မလား”
“ေတာ္နဲ႔က်ဳပ္

ဒီေနရာမွာေတာ့တူသြားၿပီ။

က်ဳပ္လဲအၿမဲတမ္း

ဒီလိုေခါင္းငံု႔ရင္း

မ်က္လံုးပင့္ပင့္ၾကည့္တာပဲ။

ေတြ႔ဖူးခ်င္တာကိုးေတာ့္”
“ဒါျဖင့္ က်ဳပ္ကိုေျပာျပစမ္း ပါ။ ေဟာ... လာၿပီန႔တ
ဲ ူတယ္”
“ဟုတ္တယ္

ဟုတ္တယ္။ ကိုယ့္ေရွ႕မေရာက္ခင္

ၾကည္ထ
့ ားေနာ္။ ေရွ႕ေရာက္လာမွေတာ့ ဘယ္လိုပဲၾကည့္ၾကည့္

မျမင္ ရေတာ့ဘူး”
“အင္းပါ”
“ေဟာဟို ျမင္းအျဖဴႀကီးစီးလာတာ ေ႐ႊနန္း ရွင္”

ရိပ္ခနဲၾကည္ၿ့ ပီး ႐ုပ္သြင္ကို မွတထ
္ ားလိုက္သည္။ အာ႐ံုတြင္ပါလာေသာ ႐ုပ္သင
ြ ္ကို အေသးစိတ္ မသိမွတ္ႏိုင္အားေသး။
“ေဘးကျမင္းနက္ႀကီးနဲ႔က မင္းႀကီးသီလဝလား”
ႀကီးမားထြားက်ိဳင္းလွေသာ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးကို ျမင္းေပၚတြင္ ေလးပင္ စာြ တပ္ထားရသည့္အသြင္။
“ဟိုဘက္က မိဖုရားေစာဥမၼာေလ”
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သိုက္ၿမိဳက္ခမ္းနားေသာ အလွက်က္သေရဟု မွတ္မိလုိက္သည္။
“ေနာက္ကပါလာတာက အဲ... အဲ... ေခါင္းငံု႔၊ ငံု႔လုိက္ေတာ့။ ေရွ႕ေရာက္လာၿပီ။ ေက်ာ္သာြ းမွ လွမ္းၾကည့္လိုက္”

ျမင္းေျခေတာ္မ်ား ျဖတ္သြားေလသည္။ ေခါင္းျပန္ ေမာ့သည္။ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ျပန္ျဖစ္သာြ းသည္။ တံခြန္အလံမ်ား
စစ္သည္တို႔၏ကိုယ္က်ပ္အစိမ္း ေရာင္မ်ားႏွင့္

ေနေရာင္တြင္

ၿပိဳးျပက္ေသာ

လွံသာြ းမ်ားေၾကာင့္

လွမ္းၾကည့္ေသာ္လည္း

ျမင္ကြင္းသည္ မသဲကြဲေတာ့။
“႐ႈပ္ယွက္ခပ္သြားၿပီေတာ့္ ။ လူလံုးမကြဲေတာ့ဘူး”
“ေနပါေစေတာ့ဗ်ာ”

ၾကည့္ေနရင္းမွာပင္ ျမင္းစီးမ်ားအားလံုး က်ံဳးတံတားမွျဖတ္ကာ နန္းၿမိဳ႕တြင္း ဝင္သာြ းၾကသည္။ အားလံုးၿပိဳင္ထၾကသည္။
အသံမ်ားဆူလာသည္။ ေအာ္သံ၊ ေခၚသံ ၊ ထူးသံ၊ ေတာင္းမ်ားလဲၿပိဳသံ၊ ထမ္းပိုးခ်င္းထိ ခတ္သံ။
“အဘေငးမေနနဲ႔ ။ ၿမိဳ႕တံခါးဖြ ငထ
့္ ားတယ္။ သြားၾကစို႔”

သူ႔အသံက
လူအုပ္ၾကားတြင္

စီခနဲေဖာက္ထြင္းလာသည္။
အညပ္ညပ္အေထြး ေထြး

ေစ်းသည္မ်ားက်ံဳးတံတားဆီသို႔

ေရာပါသြားသည္။

အဘ၊

အလုအယက္

အဘဟူေသာ

တိုးသြားေနၾကသည္။

အသံလြင္လြင္

တျဖည္းျဖည္း

နစ္ျမဳပ္ေဝးကြာသြားကာ လူအုပ္ၾကားတြင္ ေပ်ာက္သာြ းေလသည္။

တုိးေဝွ႔တြန္းတိုက္လွ်က္ က်ံဳးတံတားဆီသို႔ လာခဲ့သည္။ လည္ကိုစြင့္မတ္ကာ ရွာၾကည့္ေသးသည္။ ဂ်မ္းတုိ႔သားအဖကို
ရိပ္ခနဲေတြ႔လိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလိုက္၊ ေပၚလာလိုက္၊ ကြယ္သာြ းလိုက္။

က်ံဳးကိုျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕တံခါးမွ ဝင္ကာ နန္းၿမိ ဳ႕တြင္းသို႔ ေရာက္ခ့ဲသည္။ စိမ္း စိုေသာျမက္ခင္း မ်ား၊ ျပန္႔ျ ပဴးေသာလမ္းမ်ား၊
ေရာင္စံုပန္း႐ံု ဥယ်ာဥ္မ်ား၊

ေ႐ႊေရာင္ဝင္း ေသာအေဆာင္မ်ား၊

စုလစ္မန
ြ ္း ခၽြန္ျ ပသာဒ္ႏွင့္ေ႐ႊနန္း ေတာ္၊

က်ယ္ျပန္႔ ေသာၿခံဝိုင္းႏွ င့္

စံအိမ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရေလသည္။ လွံထမ္း၊ ဓါးဆြဲ၊ ရဲမက္အေစာင့္မ်ား ဥဒဟုိသာြ းလာေနၾကသည္။

ဂ်မ္းသည္ အာ႐ံုမွ ျပယ္လြင့္သြားေလသည္။

ႏိုးၾကားေသာအာ႐ံုကို လွ်င္ျမန္ေသာမ်က္စိႏွင့္ ေပါင္း စပ္ကာ စြၿဲ မဲ ေသာအသိအမွတ္အသားမ်ား စုေဆာင္းေနရသည္။
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အနီးမွလူမ်ားကိုလည္း

ေမးရစမ္းရသည္။

နန္းၿမိဳ ႕တြင္းရွိ

အကြက္အကြင္းကို

စိတ္ထတ
ဲ ြင္

ေျမပံုကားခ်ပ္အျဖစ္

ကူးေျပာင္းယူလိုက္သည္။
“အတြင္းသင္းမွဴး စံအိမ္ေတာ္က ဘယ္ဟာလဲဗ်”
“အဲ... ဟိုဟာ”

ခပ္လွမ္းလွမ္း ေရကန္ဥယ်ာဥ္တစ္ ခုအနီးမွ မႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ အေဆာက္အအံု ၊ အေဆာင္အခန္းဖြ႔၍
ဲ ခမ္းနားစြာ ရွိေနသည္။

ဂ်မ္းကိုရွာရန္ သတိမရေတာ့ ၊ မြန္းတည့္ခ်ိန္ ၿမိဳ႕ျပင္ထက
ြ ္ ခါနီးအထိ အတြင္းသင္း မွဴးစံအိမ္အနီးတြင္ တဝဲလည္လည္
ေနခဲ့သည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ထြက္ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ဖက္အျပည့္ရွိေနေသာ ေတာင္းႏွစ္လံုးကိုထမ္းလွ်က္ အင္းဝကို ခြာခဲ့ သည္။

ဝရီးကို

ျပန္ ေျပာျပသည့္အထဲတြင္

ဂ်မ္းတို႔အေၾကာင္းကို

ထည္မ
့ ေျပာဘဲ

ေတာင္ျပင္ရပ္ ၊

ထားလိုက္သည္။

ေ႐ႊ ေလာင္းပန္း ပဲဖုိမွ
ေရဘူးေကာဟု

ပန္းပဲဆ ရာႀကီး

ဝရီးကေမးေသာအခါမွ

ဝရီးထိန္ႏွင့္

သူ႔သမီး

ဂ်မ္းဆီပါသြားေၾကာင္း

မွတ္မိေတာ့သည္။ တိုးရင္းေဝွ႔ ရင္း က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္ ထင္ပါ့ဗ်ာဟု အလုိက္သင့္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ညဘက္တြင္ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ သစ္သားတံုးမ်ားျဖင့္ နန္းၿမိဳ႕အကြက္အကြင္းႏွ င့္ အတြင္းသင္းမွဴး စံအိမ္ေနရာကို ပံုစံခ်ကာ
ဝရီးကိုရွင္းျပလုိက္သည္။

အာ႐ံု၏အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ ေသးေကြးမႈန္ဝါးစြာ စြန္းထင္းတြယ္ကပ္ ေနသည္ကား ဂ်မ္း ...။
*****
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။၁၃။

နံနက္ညီလာခံသဘင္ စဲသြားေသာ္လည္း သတိုးမင္းဖ်ား ဘုရင့္အတြ င္းေတာ္သို႔ မဝင္ေသး။ မင္းဆရာ ပတူးသဃၤရာဇာ၊
တပ္မင္းႀကီး

ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့ ၊

အျမင့္မင္းတရဖ်ားေစာ္ကတ
ဲ ို႔လည္း

ဘုရင္အ
့ ရိ ပ္အျခည္ကို

ေစာင့္ၾ ကည့္ရင္း

ညီလာခံနန္းေတာ္ထဲမွာ က်န္ရစ္ ခဲ့သည္။

သဘင္အခါေတာ္ႀကီး

ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သတုိးမင္းဖ်ားသည္

ပလႅင္ေပၚမွဆင္းကာ

သက္ေသာင့္သက္သာစြာျဖင့္ နန္း ရင္ျပင္ ဝရံတာ၌ ရပ္ေနသည္။ မိဖုရားေစာဥမၼာလည္း ဘုရင့္ အနီးတြင္ ဒူးတုပ္လွ်က္ ရွိေနသည္။
“ႏြယ္ႏု ဘယ္မွာလဲ”
သတုိးမင္းဖ်ား သံျပတ္ျဖင့္ေမးသည္။

သဃၤရာဇာက နန္းေတာ္ေ႐ႊပိန္း ခ် တုိင္လံုးတစ္ခုအကြယ္တြင္ ဒူးတုပ္ ပ်ပ္ ဝပ္လွ်က္ရွိေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို
မ်က္ရိပ္ျ ပလိုက္သည္။ ထုိင္ေနသူသည္ ဒူးတုပ္လွ်က္ပင္ ေရွ႕သို႔တုိးလာသည္။
“အတြင္းသင္းမွဴး ေရာက္လာပါၿပီ ေ႐ႊနန္းရွ င္”
သဃၤရာဇာက လွမ္းေျပာသည္။ သတုိးမင္းဖ်ားလွည့္ၾကည္၍
့ ...
“အင္း ...

ဆုိစမ္း

ႏြယ္ႏု။

ညီလာခံအစဲမွာ

အေရးေတာ္တစ္ခု

တင္ေလွ်ာက္ခ်င္လို႔ဆိုၿပီး

သဃၤရာဇာဆီက

မင္းခြ င့္ေတာင္းလာတယ္။ အခုအားလံုးနန္းေဆာင္က ထြက္သာြ းၾကၿပီ။ မင္းတင္စရာရွိတာ တင္ႏိုင္ၿ ပီ ”

အတြင္းသင္းမွဴး

ငႏြယ္ႏုသည္

နန္းၾကမ္းျပင္ထက္တြင္

ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်ရင္း

တိတ္ဆိတ္စြာ

ရွိေနသည္။

ဘုရင္ကခြင့္ေပးေသာ္လည္း စကားမစရဲျဖစ္ေနသည္။

အေျခအေနကို အၿမဲ အကဲခတ္ေနေသာ သဃၤရာဇာက...
“တင္လုိက္ေလ အတြင္းသင္းမွဴး။ သင္ေတာင္းပန္ထားလို႔ ေ႐ႊနန္းရွ င္ေစာင့္ ေနတာ မဟုတ္လား”

အတြင္းသင္းမွဴးထံမွ
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အသံထြက္မလာဘဲ

လႈပ္ရွားမႈသာေပၚလာသည္။

သိုရင္းထဲမွလက္သည္

စလြယ္ၾကားထဲသို႔

ေရာက္သြားသည္။

ျပန္ထုတ္လိုက္ေသာအခါ

အတြင္းသင္းမွဴးလက္ထတ
ဲ ြင္

စိမ္းဖန္႔ဖန္႔အရာတစ္ခုပါလာသည္။

အတြင္းသင္းမွဴး၏လက္မ်ား တုန္ယင္ေနသည္ကို ဘုရင္မွတပါး အားလံုးသတိထားမိၾကသည္။

အတြင္းသင္းမွဴးက သဃၤရာဇာကို အားကိုးတႀကီး ၾကည့္လုိက္ကာ လက္ထမ
ဲ ွ စိမ္းဖန္႔ ဖန္႔အရာကို ကမ္းလိုက္သည္။
သဃၤရာဇာကယူလိုက္ၿပီး ထိုအရာကို ငံု႔ၾကည့္သည္။ ထိုေနာက္ နားလည္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ညိတ္ကာ ထိုအရာကို
သတိုးမင္းဖ်ားလက္သို႔ ဆက္သလုိက္သည္။

လက္ထဲသုိ႔ ေရာက္လာေသာအရာကို ၾကည့္ရင္း သတိုးမင္းဖ်ား ေရ႐ြတ္ေလသည္။
“ဒီသစ္႐ြက္ဟာ အဓိ ပၸါယ္ဘာလဲ”

အတြင္းသင္းမွဴး၏ဦးေခါင္း မွာ နန္းၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ပို၍ နီးကပ္စာြ ငိုက္က်သြားသည္။ မ်က္ႏွာ မေဖာ္ရဲ။ သိုရင္းဝတ္႐ံုေပၚသို႔
ေခၽြးေပါက္က်ေနသည္။
“ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ဒီသစ္႐ြက္တစ္႐ြက္ကို ငါ့ဆီဆက္ခ်င္လို႔ ညီလာခံအစဲအထိ ေစာင့္ ေနတာလား။ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ”
“တင္လိုက္ေလ အတြင္းသင္းမွဴး”
မိဖုရားေစာဥမၼာက
ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ မ်ား

လွမ္းေျပာသည္။

တြဲရ႐ြဲသီးလွ်က္ရွိသည္။

အတြင္းသင္းမွဴး

ေခါင္း ေမာ့လာသည္။

ဆတ္ဆတ္တုန္ၿပီးေနာက္

ေသြးဆုတ္ျဖဴေရာ္မ်က္ႏွာတြင္

ႏႈတ္ခမ္း မ်ားပြငလ
့္ ာသည္။

ထြက္လာေသာ

အသံကလည္း ၿပိဳကြဲထစ္ေငါ့စြာ။
“အဲ... အဲဒီ ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚမွာ ဆူးနဲ႔ေပါက္ၿပီး ငတက္ျပားဆိတ
ု ့ဲ စကားလံုးေတြ ေရးထားပါတယ္ ေ႐ႊနန္း ရွင္။ အဲ...
အဲဒါဟာ မေန႔ညက ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕စံအိမ္ စက္ရာခန္းကို ေရာက္လာခဲပ
့ ါတယ္။ မနက္လင္းေတာ့မွ ေတြ႔ ရပါတယ္ ”

ဘုဇပတ္႐ြက္ကုိ လက္ဝါးေပၚတင္ၾကည့္ၿပီး သတုိးမင္းဖ်ား ေခါင္းညိတ္သည္။ သစ္႐က
ြ ္ကို လံုးေျခလုိက္ၿပီး...
“ဆက္ေျပာစမ္း ...”
“အဲဒီသစ္႐ြက္ေပၚကအမည္ဟာ ခုိးသားႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိမ္တစ္အိမ္ကို တက္ခုိးၿပီးတိုင္း
ခုလိုပဲ ဘုဇပတ္႐ြက္တစ္ ႐ြက္ ထားပစ္ခဲ့ေလ့ ရွိပါတယ္ ေ႐ႊ နန္းရွ င္”
“ဘာ”
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တိတ္ဆိတ္ေနေသာ

နန္းမေဆာင္အတြင္း

ဘုရင့္အသံသည္

ဟိန္းထြက္သာြ းသည္။

ေၾကေနေသာသစ္႐ြက္က ို

ျဖန္႔ကာျပန္ၾကည့္ရင္း ...
“အတြင္းသင္းမွဴး သင့္စံအိမ္က ဘာပစၥည္းေတြ ပါသြားသလဲ”
သဃၤရာဇာႀကီး ဝင္ေမးသည္။
“လက္ဝတ္ကိုးကြင္းထည့္ထားတဲ့

ေ႐ႊအစ္ ၊

ေငြသား

ရွစ္ပိႆာ

ထုပ္ထားတဲ့

ကတၱီပါအိတ္ႏွစ္လံုး၊

ပတၱျမားဘယက္ႏွစ္ကံုးနဲ႔ ...”
“တိတ္... ဆက္မေျပာနဲ႔ ”

နန္းေဆာင္တစ္ခုလံုး သိမ့္ခနဲ ခါသြားၿပီလားဟု အတြင္းသင္း မွဴး ထင္မိသည္။ ဘုရင့္အမ်က္ေဒါသကို ေကာင္းစြာ
သိထားသည္ျဖစ္ ေလရာ ထိုင္ေနရင္းျဖင့္ပင္ တစ္ကိုယ္လံုး နန္းရင္ျပင္ ေအာက္ နစ္ ဝင္သာြ းသလုိ ခံစားရေလသည္။

“နန္းၿမိဳ ႕တြင္းက အတြင္းသင္းမွ ဴးတစ္ေယာက္ရဲ႕စံအိမ္ကို အခုိးခံရသတဲလ
့ ားဟင္။ ၿမိဳ႕တံခါးက အေစာင့္ရဲမက္ ေတြ၊
မင္စ
့ ံ အိမ္က အိပ္ဖန္ ေစာင့္ေတြ ၊ ဝင္းမွဴးေတြ ၊ ကင္းမွဴးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႀကီး”
“မင္းစက္ရာခန္းထဲ အထိ ဝင္ ခိုးသြားသတဲ့လား”
အတြင္းသင္းမွဴး၏မ်က္ႏွာမွာ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ထိကပ္ေနေတာ့သည္။
“တပ္မင္း ေနမ်ိဳးသီဟပေတ့ ။ ၿမိဳ႕ေစာင္တ
့ ပ္ မင္းကို ကၽြႏု္ပ္ဆီ ေခၚခဲ့ ”

တပ္မင္းေနမ်ိဳးသီဟပေတ့ေနရာမွ ေ႐ႊ႕မရ ျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ိဳးသခၤသူသည္ ႀကီးေလးသည့္
ရာဇဝတ္သင့္ေတာ့မည္ဟု

စာနာတုန္လႈပ္ေနသည့္

မိဖုရားေစာဥမၼာကား

ပင္ကိုကပင္

စကားနည္းသူျဖစ္ေလရာ

ဘုရင္၏

နီျမန္း ေသာမ်က္လံုးမ်ားကို ၾကည့္ရင္း ႏႈတ္ဆြံ႔အေနေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တင္ပါရေစ ေ႐ႊနန္းရွင္”
သဃၤရာဇာ၏အသံ တိုးတိတ္စြာ ေပၚလာသည္။
“သဃၤရာဇာ ဒါသင့္အေရးအရာ မဟုတ္ဘူး”

သတုိးမင္းဖ်ား၏
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ေပါက္ကြဲမႈကို

ထိန္းသိမ္းေပးႏို င္သူ

မရွိေတာ့ၿပီ။

ထိုအခုိက္

နန္းေဆာင္တစ္ဖက္

အတြင္းခန္း

စႀကၤန္လမ္းမွ ေလးပင္ စြာ

ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ

ေျခသံတစ္သံ

ေပၚလာသည္။

ေျခသံအဆံုးဝယ္

ေ႐ႊပိန္းခ်တုိ င္အကြယ္မွ

ထြက္လာေသာ မင္းႀကီးသီလဝကို ေတြ႔လိုက္ရေလသည္။
“ငႏြယ္ႏုအိမ္ အခုိးခံရတယ္ ၾကားလို႔ ျပန္လာခဲတ
့ ာ”
ေအးစက္ေသာ အသံဝါႀကီးျဖင့္ မင္းႀကီးသီလဝ ေျပာသည္။
“အခု အဲဒါေျပာေနၾကသလား”

“ဟုတ္တယ္ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး။ ခိုးသားတစ္ေယာက္ဟာ နန္းၿမိဳ ႕ထဲဝင္ၿ ပီး ဘုရင့္ အတြင္းသင္းမွ ဴး တစ္ေယာက္ရဲ႕
စံအိမ္ေတာ္ေပၚ တက္ခုိးလို႔ရေအာင္အထိ ၿမိဳ႕ေစာင္တ
့ ပ္ေတြ ညံဖ
့ ်င္းကုန္ၾကၿပီ ”
“ခဏေနဦး ညီေတာ္မင္းတရား”

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ေသာ လက္ဝါးႀကီးကို ကာျပလွ်က္ မင္းႀကီးသီလဝ ေရွ ႕တိုးလာသည။္ အားလံုး အသက္႐ွဴေခ်ာင္
သြားၾကသည္။ အင္းဝတစ္ ဝန္းလံုးတြင္ ခက္ထန္ရက္စက္ေသာ ဘုရင္သတုိးမင္း ဖ်ား ေလးစားခန္႔ညားရသူမွာ ရမည္းသင္းစား
မင္းႀကီးသီလဝတစ္ဦးတည္းသာ ရွိေလသည္။
“ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚ ဆူးနဲ႔ေပါက္၊ ငတက္ျပားလို႔ေရးသြားတယ္ ဟုတ္စ”
“ဟုတ္ပါတယ္ မင္းႀကီး ”
သဃၤရာဇာက ဝင္ေျဖသည္။
“အင္း ...”

မင္းႀကီးသီလဝ၏ ထူထဲေသာ မ်က္ခံုးႀကီးမ်ား တြန္႔သာြ းၾကသည္။ မ်က္ခံက
ြ ို ေလးလံစာြ ႏွစ္ခ်က္ပုတ္ခတ္ ရင္း ...
“ဒီအေကာင္ေတြ ညံံ့လို႔မဟုတ္၊ ခုိးသားစြမ္းလို႔ပျဲ ဖစ္ရမယ္ ”
“မေျပာတတ္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ မင္းႀကီး ”
“အေရးအရာမယူဘဲ ဒီအတုိင္း ၾကည့္ေနလုိက္ၾကဦး ”
အားလံုး မင္းႀကီးသီလဝစကားကို နားစိုက္ေထာင္ၾကသည္။
“ဘယ္သူ... အဲဒီေကာင္ ခုိးသားဟာ”
“ငတက္ျပားတဲ့ မင္းႀကီး”
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“ၿငိမ္ေနလုိက္။ သင္း ထပ္လာမွာပဲ”

စကားကို တိခနဲျဖတ္လွ်က္ မင္းႀကီးသီလဝ နန္းေတာ္ေဆာင္ တံခါးဆီသို႔ ေလွ်ာက္သာြ းသည္။ သူ႔ေျခသံမွတ စ္ပါး
ခပ္သိမ္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ေလးငါးလွမ္း ေလွ်ာက္သာြ းၿပီးမွ ရပ္ကာ လွည့္မၾကည္ဘ
့ ဲ ေျပာျပန္သည္။
“အာဂအေကာင္ပဲ”
*****

ၿမိဳ႕ဝန္မင္းစံအိမ္၊

လက္ဝဲဝင္း မွဴးစံအိမ္၊

ကိုယ္ရံေတာ္ဗိုလ္မွဴးစံ အိမ္၊

အေနာက္ေဆာင္

ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ား

အေဆာင္ေတာ္။

နန္းၿမိဳ ႕တြင္းဝယ္ ဘုဇပတ္႐ြက္ မ်ား တစ္႐က
ြ ္ၿပီးတစ္႐က
ြ ္ တိုးလာသည္။ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရင့္ အေဆာင္ေတာ္အနီးသို႔
တစ္စတစ္စ နီးကပ္လာသည္။ ဘုဇပတ္႐ြက္ မ်ားသည္ နန္းၿမိဳ႕၏ အလယ္ဗဟိုရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေလသည္။

ၿမိဳ႕ေစာင္တ
့ ပ္သားမ်ား၊

နန္းတြင္းသူမ်ား၊

ရဲမက္မ်ား၊

ဝန္ကေတာ္စိုးမ်ား၏

အမွဴးအမတ္၊

စကားဝိုင္းတြင္

‘ခိုးသားႀကီးငတက္ျပား’ ဆိုေသာအမည္ ေမႊးႀကိဳင္ ေနသည္။ ပြၾဲ ကည့္ခန္း မ၌ စု႐ံုးမိၾကသည့္အခါတြင္လည္း ဤအေၾကာင္း၊
ရဲမက္တို႔၏ဓါးလွံေလ့က်င့္ကြင္းႏွ င့္

ဆင္တင္းကုပ္၊

ျမင္း ေဇာင္းမ်ားတြင္လည္း

ဤအေၾကာင္း၊

နန္းေတာ္၏ေနရာတိုင္းတြင္

ခိုးသားငတက္ျပားအေၾကာင္း။

ဘုဇပတ္႐ြက္ကို

တစ္ေယာက္ေယာက္က

ယူလာေသာအခါ

၀ိုင္း အံုၾကည့္ၾကသည္။

ဘုဇပတ္႐ြက္ေပၚတြင္

အင္းကြက္မ်ားရွိေလဟန္ သတင္းစကား ဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ခိုးသား ငတက္ျပားဆိုသည္မွာ တကယ္မရွိ ၊ ဘုရင္ မင္း တရား၏
ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျ ဖင့္ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေသာ က်ီစယ္မႈဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ ႕ကလည္း ျပဒါးဝိဇၨာတစ္ဦးဦးက ခိုးသားဟန္ျပဳကာ
ေ႐ႊနန္းေတာ္အတြင္းရွိ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေသာအရာတစ္ခုခုကို

လုိက္ရွာေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း

ရမ္းေရာ္ေတြး ေတာၾကသည္။

အခ်ိဳ႕က

ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ေသာ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံ ႏိုင္ေသာ လူစမ
ြ ္း ေကာင္းဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ေနာက္ေျပာင္တတ္ေသာ ရဲမက္မ်ားကမူ ဘုဇပတ္႐က
ြ ္မ်ား ခူးလာကာ သူတို႔၏အမည္ကို ေဖာက္ထြင္းေရးထိုးလွ်က္
ငတက္ျပားဆိုသူမွာ အျခားမဟုတ္၊ မိမိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရင္း တေသာေသာ ရယ္ေမာၾကသည္။

ဘုဇပတ္႐ြက္၏သတင္းသည္
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နန္းၿမိဳ႕႐ိုးကိုေက်ာ္လန
ြ ္ကာ

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေလးျပင္ေလးရပ္ဆီသို႔

ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားသည္။

ထိုအခါမွပင္

ေလးျပင္ေလးရပ္

သူေ႒းသူႂကြယ္မ်ားထံမွ

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ မ်ားလည္း

ေရာက္လာၾကေလသည္။

ၿမိဳ႕ဝန္ထံ

ဘုဇပတ္႐ြက္မ်ား ၿမိဳ႕တြ င္းၿမိဳ ႕ျပင္ အႏွံ႔ ျဖန္႔ၾကက္ခဲ့ေလၿပီ။

ေလတစ္ခ်က္အသုတ္တြင္

ေက်ာက္ဖေယာင္းတုိင္

ဟုတ္ခနဲ

ၿငိမ္းသြားသည္။

ဖေယာင္းတုိင္

ျပန္ထြန္း ရန္

မီးခတ္ကိုစမ္းသည္။ ဝရီးက...
“မထြန္းနဲ႔လူကေလး။ ဒီအတုိင္းပဲ ေကာင္းပါတယ္။ လေရာင္းလည္း ရွိေနသားပဲ”
မီးခတ္ကိုမယူေတာ့ ။

ဝရီးကဟန္႔သျဖင္႔
ကြက္လပ္ေပၚသို႔စီးက်ေနကာ
ေဆးတံနံ႔ရသည္။

ဝရီးေျပာသည္မွာ

သဲျပင္မွေရာင္ျပန္သျဖင့္

ဝရီးေဆးဘယ္ႏွစ္ဆံု

ရွၿိ ပီလမ
ဲ သိ။

မွန္သည္။

ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွာ
သည္ေန႔ည

ဝရီး

လေရာင္သည္

ေက်ာက္ဂူဝသဲျ ပင္

ဝင္းလာသည္။

ျဖဴလဲ့လ့ဲ

ေဆးတံဖာြ လြန္းလွသည္

ဝရီးထံမွ

ထင္မိေလသည္။

ထမင္းစားၿပီးကတည္းက ဝရီးသည္ ထိုင္ေနက် ေက်ာက္ဖ်ာမွာ ထုိင္ေနက်အတုိင္း တက္ပ်ဥ္ခ်ိတ္ကာ မေ႐ႊ႕စတမ္း မလႈပ္တမ္း
ထိုင္ေနသည္။ ခါတိုင္းလုိ စကားစျမည္ ေျပာျခင္းမရွိ ။

ႏွစ္ေယာက္တည္းေနေသာ ေက်ာက္ဂူထတ
ဲ ြင္ တစ္ေယာက္က စကားမဆိုမေျပာရွိေသာအခါ မေနတတ္ မထိုင္တတ္
ျဖစ္လာသည္။ အရင္ကဆိုလွ်င္ အျပင္ထြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳအေၾကာင္းကို စားၿမံဳ႕ျပန္၍ မဆံုး။ ဝရီးတစ္ေယာက္တည္း
‘အလုပ္လုပ္’

စဥ္က

အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားကို

ျပန္ေျပာျပတတ္သည္။

ဝရီးစိတ္လုိလက္ရရွိေသာအခါမ်ိဳးတြင္ဆိုလွ်င္

ပို၍နားေထာင္ေကာင္းသည္။ ေျပာရံု မက ဝရီးသည္ ေျခဟန္လက္ဟန္ ပါ ျပတတ္သည္။ အလုပ္လုပ္မည့္ အိမဝ
္ ို င္းကို ေက်ာ္လႊားပံု
အိမ္အနီးပုန္း ေအာင္းပံု ၿပီးေတာ့ အိမ္ထဲအေရာက္ဝင္ပံု။ တစ္ခါကမူ စစ္ကိုင္းသူႂကြယ္တစ္ ဦး အိမ္သို႔ဝင္၍ အလုပ္လုပ္ရာ
မထင္မွတ္ေသာ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဝရီး ေျခကုန္သုတ္၍ ေရွာင္တိမ္း ခဲရ
့ ပံု။

ထိုအျဖစ္ အပ်က္ကုိ နားေထာင္ၿပီး ရယ္လုိက္ရသည့္ျဖစ္ျ ခင္း။
“အိမ္သား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ကၽြန္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္၊ သူရင္းငွား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဆိုတာေတြကို ေန႔ခင္းကတည္းက
အားလံုးေလ့လာထားၿပီးသားကြ။

ဘယ္ေနရာေနတယ္။

ဘယ္ေနရာအိ ပ္တယ္။

ဗီ႐ိုေသတၱာဘယ္ေနရာထားတယ္ဆိုတာကအစ အပ္ခ်မတ္ခ်သိၿပီးသား။ ဒါနဲ႔ ညဘက္သာြ းေရာ

အိမ္ထဲအေရာက္အထိက

အားလံုး

ထံုးစံအတိုင္း ေပါ့ကာြ ။

အဆင္ေျပေျပပဲကြ။

လူတစ္ေယာက္ထြက္လို႔
ပိန္လုိက္တာလဲ
အေပၚတက္လိုက္

ဗီ႐ိုဖြင့္ေတာ့မယ္ဆိုမွ

ဗီ႐ိုေနာက္မွာ

အ႐ိုးေပၚအေရတင္၊

အေဆာင္ကူးစႀကႍဘက္ဆီက

ပုန္း ေနလိုက္ရတယ္။

မိန္းမႀကီးက

ေအာက္ဆင္းလိုက္၊

ဘယ္သူက

မိန္းမႀကီးတစ္ ေယာက္က။ြ

ပါးစပ္ကတတြတ္တတ
ြ ္

ကညင္ဆီမီးတုိင္ႀကီးကိုင္ၿပီး
အသက္ကလဲ

ကညင္ဆီမီးတုိင္ႀကီးကိုင္ၿပီး

အခန္း ေပါက္ေတြေရွ႕မွာရပ္လိုက္၊

ပါးစပ္ကတတြတ္တတ
ြ ္

ႀကီးလွၿပီ။

တစ္အိမ္လံုးကြာ
႐ြတ္လိုက္နဲ႔၊

ဘာေတြေျပာေနမွ န္းလဲ မသိဘူး။ ခဏေနေတာ့ ဗီ႐ိုနားျဖတ္လာျပန္၊ ေအာက္ဆင္းသြားျပန္၊ အေပၚတက္လာျပန္ နဲ႔ ဘာမွကို
လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ သင္းပဲ ေလွ်ာက္ႏိုင္မလား၊ ငါပဲေစာင့္ႏိုင္မလားဆိုၿပီး ဇြဲခတ္ ရင္းဗီ ႐ိုေနာက္မွာ ပုန္းေနလုိ က္တယ္။

85

တကတည္းေမာင္ရာ ဒီမိန္း မႀကီးဟာ တစ္ညလံုး အိပ္မွ မအိပ္တာကိုး။ တစ္အိမ္လံုး ဟိုဝင္ သည္ထက
ြ ္ မီးတိုင္ႀကီးကိုင္ၿပီး
ပါးစပ္ကပြ စိပြစိ႐ြတ္ရင္း
အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္

ေလွ်ာက္သြားေနေတာ့တာ
ႀကံလိုက္ရင္း

အိမ္သားေတြႏိုးလာရင္

အ႐ုဏ္သာပ်ိဳးေရာ။

မိန္းမႀကီးကေရာက္လာျပန္ရင္း ၊

ကိုယ္က်ိဳးနည္းေတာ့မွာပဲလို႔ဆုိၿပီး

ျပန္ဆုတ္ခဲ့ရတယ္။

အဲဒါေတာင္

ဗီ႐ိုေနာက္ကေန

ျပန္ပုန္းလိုက္ရင္း နဲ႔

မိန္းမႀကီး

ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး။

ေနာက္ဆံုးေတာ့

ဟိုဘက္အထြက္သာြ းမွာ

အိမ္ျပတင္း ေက်ာ္အထြက္မွာ

မနက္ လင္းလို႔

လာလမ္းအတိုင္း

အခန္း ေထာင့္နားေရာက္ေနတဲ့

မိန္းမႀကီးက

လွမ္းေမးလိုက္ေသးတယ္။ ဟဲ့... ငသာဝလားတဲ့။ ဟုတ္တယ္ဗ်လို႔ ျပန္ ေျဖလုိက္ရတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။
ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ ငသာဝတဲ့ ဒီအခ်ိန္ဆိုတာ သူခိုးသူဝက
ွ ္မ်ား သိပ္ႀကိဳက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ေပါ့တ့ဲ ။ မင္းခုလို ဝီရိယရွိရွိနဲ႔
စစ္ေဆးေပးမွတဲ့ဗ်ား။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ လႊားခနဲ လႊားခနဲေနေအာင္ ေျပးခဲ့ရတာေပါ့ ”

တစ္ညလံုးပဲလား ဝရီးဟု ေမးေသာအခါ ဝရီးက တဟားဟားရယ္ရင္း ျပန္ ေျပာသည္။
“တစ္ညလံုးပ

ေမာင္။

မိန္းမႀကီးက

ညလံုးေပါက္

တစ္စက္ကေလးမွ

အိပ္တာမဟုတ္ဘူး။

တလႈပ္လႈပ္နဲ႔

ေလွ်ာက္သြားေနတာ။ ေနာက္မွ သိရတာက ဒီမိန္းမႀကီးက သူႂကြယ္ႀကီးရဲ႕ ဘြားႀကီးတဲ့။ တစ္ေန႔ခင္းလံုး အခန္းေအာင္းၿပီး အိပ္၊
အစာမစားေရမေသာက္ ညညက်မွ အဲဒီလို အိမ္အႏွံ႔ေလွ်ာက္သာြ းၿပီး စားလုိက္ေသာက္လိုက္ လုပ္ေနတာ။ စိတ္မႏွံ႔ဘူး တဲ့ေလ။
အသက္က တစ္ရာေက်ာ္ၿပီတဲ့။ သူငယ္ျပန္ ခ်င္တုိင္းျပန္ၿ ပီး ေန႔ န႔ည
ဲ လြဲေနတာတဲ့... ကိုင္း”

စိတ္မႏွံ႔ေသာ အဘြားႀကီးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ခိုးသားႀကီး ငတက္ျပား အ႐ႈံးေပး တပ္ေခါက္ျပန္ ခ့ရ
ဲ သည့္ အျဖစ္။

ဝရီးေျပာျပသည့္

ဇာတ္လမ္းေတြ

အနက္က

တစ္ခုေသာဇာတ္လမ္းမွာလည္း

မွတ္သားေလာက္စရာပင္။

သည္တစ္ခါေတာ့ ပင္းယဘက္မွာ ျဖစ္သည္။ ထံုးစံအတုိင္း အေျခအေနအားလံုးကို ဝရီး ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့ လာၿပီး
အလုပ္လုပ္မည့္ အိမ္သို႔ကပ္သည္။ ေသတၱာထားသည့္ အခန္း ရွိရာ အေပၚထပ္မွာ အျမင့္ႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ဝရီးႀကိဳးေခြသံုး ရသည္။
ႀကိဳးကြင္းကိုအေသခ်ာ
ႀကိဳးခ်ည္းသက္သက္
ျပတင္းေပါက္ မွာ

စြပ္ၿပီး ၿပီ။

ဝရီးအေပၚသို႔တက္ခါနီးတြ င္

ျပတင္းမွ အျခားႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း

မဟုတ္။ ႀကိဳးထိပ္တြင္ အထုပ္တစ္ထုပ္။ ၿပီးေတာ့

မ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚလာသည္။

မီးတိုင္ကိုင္ထားသည္။

ေပ႐ြက္တစ္ ႐က
ြ ္။

မီးတုိင္အလင္းတြင္

ဝရီး

က်လာသည္။

ဘာလုပ္ရမွန္း မသိခင္

အသက္ဆယ့္သံုးေလးႏွစ္ခန္႔

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္၏မ်က္ႏွာ။ ေကာင္ေလးက ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ ႀကိဳးမ်ား အဝတ္ထုပ္ႏွင့္အတူ ခ်ည္ထားေသာ
ေပ႐ြက္ကို ယူဖတ္ၾကည့္ရန္ ၫႊန္ျပသည္။ ဝရီး ဆြဲဖတ္ရေတာ့သည္။
“အဲဒီေပ႐ြက္ကုိ အမွတ္တရ သိမ္းထားရတယ္”
ဟုဆုိကာ ဝရီးက ထုတ္ျပသည္။ ဝိုင္းစက္လွပေသာ ကညစ္စာလံုးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
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‘ခုိးသားႀကီး။ အထုပ္ထဲမွာ ေ႐ႊေငြရတနာေတြ ထည့္ေပးထားသည္။ ယူသာြ းပါေလ။ က်ဳပ္ကို ေ႐ႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္
ကုန္သည္သူႂကြယ္

လုပ္ခုိင္း ေနၾကသည္။

က်ဳပ္က

သာသနာ့ေဘာင္သာ

ဝင္ခ်င္သည္။

ဤပစၥည္းမ်ားမရွိ မွ

က်ဳပ္တုိ႔

ဆင္းရဲသြားမွသာ က်ဳပ္သကၤန္းဝတ္ရေတာ့မည္။ သင္ယူသာြ းလွ်င္ က်ဳပ္ကို ကူညီျခင္း ပင္ ’
“က်ဳပ္ကို ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားလို႔ သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္လႈပ္ရွားေနတာေတာ့ ေကာင္ေလး အစအဆံုး
ေစာင့္ၾ ကည့္ေနမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို အစီ အစဥ္လု ပ္ေပးႏိုင္တာေပါ့ ”
ဟု ဝရီးက ေျပာသည္။ ဒါျဖင့္ဝရီးက အဲဒီအထုပ္ကို မယူခဘ
့ဲ ူးေပါ့ ဟုတ္လားဟု ေမးေသာအခါ တဟားဟားရယ္၍
“ႏွစ္ဦးႏွ စ္ဝ ေကာင္းက်ိဳးေပပဲ ။ ေကာင္ကေလးက ကူညီပါလို႔ ဆိုထားတာ မဟုတ္လား။ မလႊဲသာေတာ့လဲ ယူခဲ့ရတာေပါ့ ”
ဟု ေျပာေလသည္။

ဝရီးအေတြ႔အႀကံဳေတြမွ အမ်ားႀကီး။ ဝရီးႀကံဳ ခဲ့စဥ္က ရင္ ဖိုလႈိက္ခုန္စရာ ျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ ခမ
့ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္ေျပာျပ၍
ၾကားရေသာအခါတြင္မူကား ရယ္စရာေတြခ်ည္း ျဖစ္ ေတာ့သည္။ ဝရီးကလည္း အားပါးတရ ရယ္ေမာေျပာဆုိသည္ပင္။ ထိုသို႔
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား တရယ္ရယ္တေမာေမာ ျပန္ ေျပာၿပီးတိုင္း ဝရီးနိ ဂံုးခ်ဳပ္ ေနက် စကားတစ္ခန
ြ ္းရွိသည္။
“အမွန္ေတာ့

ျဖစ္ၿပီး ခဲ့တာေတြအားလံုးကို

ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္

ရယ္စရာနဲ႔

သနားစရာေတြခ်ည္းပါပဲကြာ။

ဒီႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုခုမွာပဲ နိဂံုးဆုိက္ေတာ့တာပါပဲ။ ျဖစ္ေနတု န္းကသာ ဘာဟဲ့ ညာဟဲ့ျဖစ္ေနတာပါ။ ေသခ်ာျပန္ေတြးေတာ့
ေလာကႀကီးဟာ ရယ္စရာလဲေကာင္း၊ သနားစရာလည္း ေကာင္း၊ အင္း ... မုန္းစရာ ႐ြံစရာကို မရွိေတာ့သေလာက္ပဲ”

ဝရီး၏စကားလံုးမ်ားကို တစ္ခါတစ္ခါ နားမလည္ခ်င္။ အရယ္ရပ္ၿ ပီး ေလးေလးနက္နက္ ေျပာေသာစကားမ်ားဆုိလွ်င္
ပို၍နားမလည္တတ္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဝရီးသည္ ခိုးသားႀကီးတစ္ေယာက္ဟု ထင္ရက္စရာမရွိဟု ေတြးမိေလသည္။
“လူကေလး

စဥ္းစားၾကည္က
့ ြ။

ေလာကမွာ

ခုိးသားဆုိတာ

ဘာေၾကာင့္ေပၚလာရသလဲ။

ကိုင္း

လူတစ္ေယာက္ရတ
ွိ ယ္ကြာ။ သူဟာ လယ္မလုပ္ခ်င္ဘူးကြာ။ ကုန္မသြယ္ခ်င္ဘူးကြာ။ မင္း မႈမထမ္းဘူးကြာ။ အမဲမလိုက္ဘူးကြာ။
သမားေတာ္မလုပ္ဘူးကြာ။

ပန္တ်ာသည္

မလုပ္ဘူးကြာ။

ေလာကမွာ

လုပ္စရာအလုပ္ေတြ

ဒီေလာက္ေပါပါလွ် က္ကနဲ႔

ဘာေၾကာင့္ လုပ္စရာေတြကို တစ္ခုမွမလုပ္ဘဲ သူမ်ားေတြ အဲဒါေတြလုပ္ၿပီး ရထားသိုမွီးထားတဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြကိုမွ သူက
ျပန္ခုိးတယ္။ သူကေတာ့ ဘာမွသိုမွီးစုေဆာင္းဖို႔ အလုပ္မလုပ္ဘူး။ ကိုင္း... ဘယ္ေလာက္ဆုိးသလဲ”

ဆိုးရင္ ဘာေၾကာင့္ ဝရီးက ခုိးသားလုပ္ေနရသလဲဟု ေမးေသာအခါ...
“ဘာေၾကာင့္ခုိးသားလုပ္ေနရသလဲ ဟုတ္လား။ အင္း ... တယ္စဥ္းစားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္း ပဲ။ က်ဳပ္ကိုယ္က်ဳပ္ေတာင္
တစ္ခါမွျ ပန္မေမးဖူးဘူး ။
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လူကေလးက

ေမးလာေတာ့

က်ဳပ္စဥ္း စားၾကည့္ဦးမယ္။

အင္း ...

ဒီလုိန႔တ
ဲ ူတာပဲ။

က်ဳပ္ဟာ

ခုိးသားလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။
တျဖည္းျဖည္း

ခုိးသားျဖစ္ေနတာ။

ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။

ေမြ႔ေလ်ာ္သြားဟန္တူတယ္။

ခုိးသားပညာေတြအမ်ားႀကီး
ေတြးမိေသသဗ်။

သံုးရတာ။

တခ်ိဳ႕လူေတြဆုိ

ႂကြယ္ဝေနၾကတယ္ေလ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

က်ဳပ္လဲ

က်ဳပ္ပညာနဲ႔ဆိုေတာ့

ခုိးသားေလာက္ေတာင္

တအားႂကြယ္ဝေနၾကတာကလား။

ခိုးသားျဖစ္ေနတာ။

ဘာမွလဲ

ဟန္က်တာေပါ႔။

လက္႐ံုးရည္၊

ခုိးသားက

ျဖစ္ ေနရတာကိုပဲ

ခုိးသားအလုပ္ဆိုတာ

ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား

အဲဒီဥစၥာပစၥည္းေတြကို

အဲဒီလို

လြယ္တာမွမဟုတ္ဘဲ။

အံမာ...

အင္း ...

ႏွလံုးရည္သံုးစရာမလုိဘဲ

ရေအာင္ယူ ေတာ့

တစ္ခုလဲ

ဥစၥာပစၥ ည္းေတြ

ပညာတစ္ရပ္ရပ္မတတ္ဘဲ

သူ႔ပညာနဲ႔

က်ဳပ္လဲ

ဥစၥ ာပစၥည္း
အား...

ဒါဟာ

သူႂကြယ္သူေ႒းေတြထက္ ခုိးသားကပိုၿပီး ျမင့္ျမတ္တာေပါ့ ”

ဟင္...

ဝရီးဟာကလဲ

ငါးပါးသီလမွာ

တစ္ပါးက်ိဳးေပါက္ေနၿပီဥစၥာ။

ဘယ္လိုလုပ္ျမင့္ျ မတ္ေတာ့မွာလဲဟု

ေစာဒကတက္ၾကည့္သည္။ ဝရီး ေတြသြားတတ္သည္။ နဖူးေၾကာႀကီးမ်ား တင္းလာကာ ႏႈတ္ခမ္း ေမြးကို လက္ျဖင့္ သပ္ရင္း
ေလးေလးတြဲတြဲႀကီး ေျဖတတ္သည္။
“အင္း ... အဒိႏၷာဒါနကံေတာ့ က်ဴးလြန္မိၿပီ ေပါ့ကာြ ။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီလုိေတြးယူရတာေပါ့။ ေလာကႀကီးမွာ ကံငါးပါးအနက္
အနည္းဆံုးႏွစ္ပါးေတာ့ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ သူခ်ည္းပါပဲ။ က်ဳပ္ကေတာ့ အဒိႏၷာဒါန တစ္ခုပဖ
ဲ ်က္တယ္။ က်ဳပ္မုသားမဆိုဘူး။
ေသမေသာက္ဘူး။

သူ႔အိမ္သား

ဟိုရဲမက္သံုးေယာက္ကိုေတာ့

မျပစ္ မွားဘူး။
သတ္ဖူးတယ္။

သူ႔အသက္မသတ္ဘူး။
အနည္းဆံုး

အဲ...

လူကေလးရဲ႕မိဘသတ္တဲ့

ႏွစ္ပါးသံုးပါးပ်က္ေနၾကတဲ့

ေလာကႀကီးမွာ

က်ဳပ္ကတစ္ပါးပဲ ပ်က္တယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္ ဆိုရမွာေပါ့ ။ ဟို ဥစၥာပစၥည္းႂကြယ္ဝတဲ့ သူေတြဆုိရင္ မပ်က္ဘူးဆုိ
သံုးပါးေတာ့ပ်က္ၿပီးသား”

ဝရီးဟာလဲ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္ဝသူေတြ အေၾကာင္းမပါရင္ မၿပီးဟု ေျပာေသာအခါ...
“ဟုတ္ပဗ်ာ။ ဘာေျပာေျပာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက ပါပါေနတယ္။ ဒါလဲ သဘာဝက်ပါတယ္ေလ။ ခုိးသားဆိုတာ ဒါပဲ ေတြးရမွာ။
တံခြန္မရွိ ေသာ ရထား၊ မယားမရွိေသာလင္ဆိုတာ မတင္တ
့ ယ္ဆိုသလုိ သူႂကြယ္မရွိ ေသာ ခုိးသားလို႔လဲ မရွိေကာင္းဘူး
မဟုတ္လား... ဟား... ဟား... ဟား...”
ဟု တစ္ဆုပ္တစ္ေထြးႀကီး ရယ္ေလသည္။ အားရေအာင္ ရယ္ၿပီးမွ ...
“က်ဳပ္ထင္တယ္။
ခုိးသားဆိုတာ

ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား

ေလာကႀကီးမွာ

ပညာမတတ္ဘန
ဲ ႔ဲ

ေပၚေပါက္လာတာေနမွာ။

မေကာင္းဘူးေလ။

အေလးကဲတဲ့

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာလို

လွ်ာမထြက္ေအာင္

ျပန္ညႇိေပးဖို႔

ခုိးသားကလဲ

ဥစၥာပစၥည္းေတြ

ဥစၥာပစၥည္းဆိုတာ

ေစာက္ထိုးႀကီးျဖစ္ ေနမွာေပါ့ ။
တာဝန္ယူထားေပးရတယ္။

သိပ္ႂကြယ္ဝေနတဲ့သူေတြ

တစ္ေနရာတည္းမွာ
အဲဒီအခ်ိ န္တြင္
ဒါမွ

ေလာကႀကီး

ရွိေနလို႔

သြားၿပီးစုပံုေနတာ
လွ်ာကိုတည့္ေအာင္
ၾကည့္ေကာင္းမွာ။

သူႂကြယ္ေတြဆီမွာ အလကားေနရင္း မကုန္ႏိုင္ မခန္းႏို င္ တစ္ပံုပံုျ ဖစ္ေနတဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြကို ခုိးယူ၊ ေဟာက္ပက္ျဖစ္ေနတဲ့
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လူေတြဆီျဖည့္ေပး။

ကိုင္း ...

မမွ်သြားဘူးလား။

ဒီေတာ့

မတတ္ႏိုင္ဘူး။

တျခားပညာလဲ

မတတ္၊

လုပ္ခ်င္စိတ္လဲမရွိ၊

ကိုယ္တတ္တဲ့ခုိးသားပညာနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ရေတာ့တာေပါ့”
ဟု ေျပာေလသည္။

ခုတစ္ေလာ

ဝရီး

ထိုသို႔ေသာ

စကားေတြကို

မေျပာသည္မွာ

ၾကာၿပီ။

ေျပာခဲ့ေသာ

ဝရီး

တစ္ခုခုေတာ့

ထူးျခားေနၿပီထင္သည္။

ဝရီးဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသနည္း။

ေလာကႀကီးကို

ရယ္စရာ၊

သနားစရာဟု

မသနားတတ္ျဖစ္သြားၿပီလား။ မရယ္ႏိုင္၊ မသနားႏိုင္ ျဖစ္ ေနၿပီလား။
*****
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ငတက္ျပားတစ္ေယာက္

မရယ္တတ္၊

။၁၄။

လေရာင္သည္ ေက်ာက္ဂူတြင္းမွာ ပို၍ ျပန္႔ၾကက္လာသည္။ အဆုိင္းအဆုိင္း တြဲရ႐ြက
ဲ ်ေနေသာ ေက်ာက္ေျမာင္၊
ေက်ာက္ဆြယ္မ်ားသို႔တုိင္

လေရာင္ဟပ္သည္။

ေက်ာက္ဂူတြင္းမွာ

အခ်ိဳ႕ေနရာက

ျဖဴျပာျပာအလင္း၊

အခ်ိဳ႕ေနရာက

မည္းနက္နက္အေမွာင္ ။

တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို သည္းမခံႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ အသံျပဳလိုက္သည္။
“ဝရီး ”
ထူးသံ မေပၚလာ။ ေဆးတံမွ အေငြ႔ ေထာင္းေထာင္းထြက္ေနသည့္အတြက္ ဝရီး ငိုက္ျမည္းေနျခင္း လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္။
ၿပီးေတာ့ ဝရီး ငိက
ု ္ျမည္းတတ္သူမဟုတ္။ ထိနမိဒၶအလ်ဥ္းကင္းသူ။
“ဝရီး ”
ထပ္အသံျပဳလိုက္သည္။ ျပန္မထူး ။
“ဝရီး က်ဳပ္ေခၚေနတာဗ်”
လႈပ္ရွားသံ
ထြက္သြားၿပီးမွ

ၾကားရသည္။

အလိပ္လိပ္

တင္ပ်ဥ္ေခြ

ေဝ့တက္သြားေသာ

အေနအထားကို

ဝရီးျပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးတံအေငြ႔ မ်ားသည္

အေဝးသို႔

လေရာင္ေအာက္ခံတြင္

ေျဖာင့္တန္းစြာ

ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴလွ်က္

ရွိေလသည္။
“ၾကားပါတယ္

လူကေလးရဲ႕။

ေတြးေနတာမျပတ္ေသးလို႔

မထူးတာပါ။

ေတြးလက္စ

ေစာင့္ေနတာ”

ေက်ာက္ဖ်ာေပၚသို႔ ေဆးတံဆံု ေခါက္ခ်သံၾကားရသည္။ ဒါဆုိ ဝရီး ေဆးတံေသာက္ၿပီးသြားၿပီ။
“ဝရီး ဘာေတြ ေတြးေနတာတုန္း”
“အင္းဝအေၾကာင္းပါ”
“အင္းဝအေၾကာင္း ဟုတ္လား”
“ေအး... အင္း ဝအေၾကာင္း ၊ သတိုးမင္းဖ်ားဘုရင္ အေၾကာင္း ”
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အေတြးၿပီးျပတ္ ေအာင္

“သတုိးမင္း ဖ်ားဘုရင္က ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
“အခုေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ တစ္ခုခု ျဖစ္လာလိမမ
့္ ယ္ ထင္တယ္ကြ”
“ဘာျဖစ္လာမွာလဲ၊ စစ္ျပဳမွာလား၊ ထီးေျပာင္းနန္းလြဲ ျဖစ္ မွာလား”
“မဟုတ္ဘူးကြ။ အဲဒါေတြ တစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး”
“ဒါျဖင့္ ဘာလဲ ဝရီး”
“က်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္န႔ဲ တူတယ္”
“အာ... ဝရီးေျပာတာေတြ က်ဳပ္တစ္ခုမွ နားမရွ င္းဘူး”

ေက်ာက္ဖ်ာေပၚမွ

ဝရီးခုန္ခ်သည္။

ေျခဝတ္ႏွင့္

ေျခဖဝါးႀကီးမ်ားျဖင့္

သဲျပင္ကိုနင္းလွ်က္

ေက်ာက္ဂူအျပင္ဘက္

ထြက္သြားသည္။ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစြာျဖင့္ပင္ ဝရီးေနာက္သို႔ လုိက္ခ့ရ
ဲ ျပန္သည္။

ေက်ာက္ဂူေရွ႕ကြက္လပ္သည္ ေဘာ္ေငြသားေကာ္ေဇာတစ္ခ်ပ္ ခင္းထားသလုိ လင္းလက္ေတာက္ပေနသည္။ ဝရီးက
သဲေပၚထိုင္ခ်လိုက္သည္။ ဝရီးႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိ င္သို႔ ဝင္ထိုင္ရျပန္ေလသည္။
“ဒီလုိကြ လူကေလးရ။ က်ဳပ္ေတြးေနတဲ့ အေတြးက ခုတစ္ေလာမွာ က်ဳပ္တုိ႔ဝရီးႏွ စ္ေယာက္ အဲ... သားအဖႏွစ္ေယာက္
အင္းဝထဲသြားသြားၿပီး အေတာ္ေလး ခပ္စိပ္စိပ္ အလုပ္လုပ္လုိက္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပင္ ေလးရပ္က
အိမ္ေတြတင္ မကေတာ့ဘဲ
စံအိမ္ေတာ္ထိေတာင္

နန္းၿမိဳ႕ထဲ အထိ ဝင္ၿပီး

အလုပ္လုပ္ပစ္လိုက္ၾကတယ္ေလ။

တက္လုပ္ပစ္ခဲ့ၾကေသးမဟုတ္လား။

လုပ္သမွ်လဲ

ဟို...

အထေျမာက္ခတ
့ဲ ာခ်ည္းပဲ။

အတြင္းသင္းမွဴး
ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္

ရခဲတ
့ ာခ်ည္းပဲ မဟုတ္လား။ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသမွ်ထဲမွာေတာ့ အရဆံုးေသာကာလေတြပဲ”

အင္း လုိက္လွ်င္ ဝရီးစကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္ေနလုိက္သည္။ ဝရီးစကား ဘယ္ကို
ေရွ႕႐ႈေနမွန္းမသိ ေသး။
“ေနပါဦး လူကေလးရဲ႕။ ခုေနာက္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ အိမ္ေတြကို လူကေလး မွတ္မိေသးလား”
ဝရီးစကားကို

သိပ္မႀကိဳက္ခ်င္။

ဤသုိ႔

သတိခၽြတ္ေခ်ာ္

ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမ်ိဳး

မရွိအပ္ဟု

ဝရီးကို္ယ္တုိင္က

သင္ၾကားေပးထားခဲ့သည္။ ယခု ဝရီးပဲ ျပန္ေမ့ ေနသည္။
“ၿမိဳ႕ဝန္မင္း စံအိမ္၊
ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြရဲ႕အေဆာင္”
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လက္ဝဲဝင္း မွဴးစံအိမ္၊

ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဗိုလ္မွဴးစံအိမ္၊

အေနာက္ေဆာင္

အေထ့အေငါ့ မရွိ ရွင္းျပလိုက္သည္။

ဝရီးက တအင္းအင္းလုိက္ၿပီးမွ ...
“လူကေလး မွတ္မိေနသားပဲ။ ကိုင္း... အင္းဝနန္းၿမိ ဳ႕တြင္း နန္းၿမိဳ႕ျပင္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ ေတြလဲ ခုတစ္ေလာ
အေတာ္ကို မ်ားေနၿပီေနာ္။ ဟုတ္လား”
စကားရွည္ရွည္ေဝးေဝးေျပာလွခ်ည့္လားဟု စိတ္တိုခ်င္လာသည္။
“က်ဳပ္တို႔ အေတာ္ပဲ ပြဲစိတ္သြားတယ္ လူကေလးရဲ႕။ လက္ရွိန္တက္တက္ ေသြးပူပူန႔ဲ လုပ္လုိက္ၾကတာ နည္းနည္း
အခ်ီမ်ားသြားတယ္။ ခုေလာက္ဆို ဘုဇပတ္႐ြက္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အင္းဝမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ။
ဒီအျပင္ မွာ နန္းေတာ္ထဲက ဘုရင့္အမႈေတာ္ထမ္း အမွဴးအမတ္ စိုးမင္း ဝန္မင္းမ်ားရဲ႕ စံအိမ္ေတာ္ေတြပါ အလုပ္ခံရတာဆိုေတာ့
ဒီသတင္းဟာ ဘုရင္န
့ ား မေပါက္ၾကားဘဲကို မေနႏိုင္ဘူး ။ မုခ် ဘုရင္သိမွာ ေသခ်ာတယ္”

“သိေတာ့လည္း ေကာင္းတာေပါ့ဝရီးရာ။ ဘုရင့္ ေ႐ႊနားေတာ္ ေပါက္ၾကားတဲ့ ခိုးသားဆိုတာ ႏွယ္ႏွယ္ရရမွတ္လုိ႔”
“လူကေလး သတုိးမင္းဖ်ားအေၾကာင္းေမ့ ေနၿပီ

မွတ္တယ္။ ဒီဘုရင္ဟာ သူ႔ထက္အင္အားႀကီးတဲ့ သိုခ်ည္ဘြားကို

ဥပါယ္တံမ်ဥ္ နဲ႔ အႏိုင္ယူဖူးတာေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူလို လူ႔ဘီလူးကို ကိုယ္တိုင္လက္နဲ႔သုတ္သင္ခဲ့တာ။
မင္းေျပာက္တို႔၊ ဥဇနာေျပာင္တို႔၊ နရသူတို႔လို ႏုံန႔န
ဲ ႔ဲ ဘုရင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အသက္ငယ္ငယ္န႔ဲ နန္းၿပိဳင္ ေတြကို ပယ္ရွားၿပီး
ဘုရင္လုပ္၊ အင္း ဝၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ခဲ့တာကိုၾကည့္”
“ဝရီး သတိုးမင္းဖ်ားကို ေၾကာက္ေနလုိ႔လား”
လႊတ္ခနဲေမးၿပီးမွ စကားမွားသြားၿပီဟု သိလုိက္သည္။ ဝရီးမွာ ေၾကာက္ျခင္းလည္းမရွိ ။ မေၾကာက္ျခင္းလည္း မရွိဟု
ဝရီးကိုယ္တိုင္ ေျပာဖူးသည္။ သတိုးမင္းဖ်ားကုိ ေၾကာက္ေနလို႔လားဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ မေမးအပ္ ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ ေခ်သည္။

သို႔ေသာ္ ဝရီး စိတ္ကြက္ဟန္မရွိ ။
“အင္းဝဘုရင္ကို ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ တြက္လို႔မရဘူး လူကေလး။ က်ဳပ္ေတြးေနတာက ခုခ်ိန္ဆို ဘုဇပတ္႐ြက္ေတြ ရဲ႕
လက္သည္ကို ဖမ္းဖုိ႔ အစီ အစဥ္ ေတြ ခ်ေလာက္ၿပီးေနၿပီ ။ က်ဳပ္တုိ႔သတိေပါ့လို႔ မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္ကို ခဏနားထားရမယ္။
ခုတစ္ေလာ အလုပ္လုပ္ထားတဲ့ ဘ႑ာပစၥည္းေတြကိုလဲ စာရင္းမျပဳစုရေသးဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ ၿမိဳ႕ထဲ နန္းထဲဝင္ၿ ပီး စနည္းနာဖို႔
လုိတယ္”
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ဝရီး၏ အစီ အစဥ္သံုး ခုကို မွတ္ထားလိုက္သည္။ အလုပ္ကို ခဏနားရန္၊ ပစၥည္းေတြ စာရင္းျပဳစုရန္၊ ၿမိဳ႕ထဲထြက္
စနည္းနာရန္ ...။

ဝရီးသည္ ဘယ္တုန္းကမွ မွားဖူးသူမဟုတ္။ ယခုလည္း ဝရီး၏အစီ အစဥ္ အတိုင္း လိုက္နာရန္မွအပ ဘာမွ်မရွၿိ ပီ ။
“လူကေလးက ပစၥည္းေတြ စာရင္းျပဳေပးထားစမ္း။ ပစၥည္းအမယ္ေတြ ပိုမ်ားလာၿပီေနာ္။ ေ႐ႊသတ္သတ္ ေငြသတ္သတ္
ပုလဲသတ္သတ္ အဲဒီလို

အစုျပဳ႐ံု န႔ဲ

မရေတာ့ဘူး။

လက္ဝတ္လား၊ လည္ဆလ
ဲြ ား၊

ကြမ္းအစ္တို႔လို

ေရတေကာင္းတို႔လို

ကလပ္တုိ႔လို အသံုးေဆာင္ အဲဒါပါ တိတိက်က် ရေအာင္ အစုခဲြ။ ၾကားလား။ ၿပီးေတာ့ ရတဲ့ေန႔ ရတဲ့စံအိမ္ပိုင္ရွင္အမည္၊
အဲဒါေတြလဲ မေမ့ေစနဲ႔ ၾကားလားလူကေလး”
ၾကားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝင္မက်လည္း ျဖစ္ေနသည္။

ေက်ာက္ဂူထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေအာင္းေနရမည္ မသိ။ သူတို႔အလုပ္လုပ္၍ ရထားေသာ ပစၥည္းေတြကို
စာရင္းျပဳ၊

အစုခြဲရမည့္

ထိုပစၥည္းေတြကို

အလုပ္ကလ
ို ည္း

ခုိးသားပညာျဖင့္

စိတ္မဝင္ စား။

ရေအာင္

အလြန္ပ်င္း ရိၿငီး ေငြ႔ဖယ
ြ ္

ယူလုိက္ရသည္။

အလုပ္ဟု

ထင္သည္။

လက္ဝယ္ရၿပီး ေနာက္တြင္

ခုိးသားမို႔သာ

ထိုပစၥည္းမ်ားသည္

ရေအာင္ယူခဲ့တု န္းကလို စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို မေပးစြ မ္းႏို င္ေတာ့။ စာရင္းျပဳစု အစုခဲြသည့္အလုပ္ဆုိသည္မွာ ဘုရင္ၿ့ ဗဲတုိက္ေတာ္
အမႈထမ္းမ်ားႏွ င့္သာ

သက္ဆိုင္ေသာ

အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု

ထင္မိသည္။

ေပ႐ြက္ေတြ၊

ကညစ္ေတြႏွင့္

ေနေရာင္ျခည္

အထိမခံေသာ ၿဗဲတုိက္အေဆာင္၏ အမိုးေအာက္မွာ ေန႔ရွိသေ႐ြ႕၊ အခ်ိန္ရွိသေ႐ြ ႕ တကုပ္ကုပလ
္ ုပ္ေနရသည့္ အလုပ္မ်ိဳး။
ခုိးသားတစ္ေယာက္အဖို႔ အလြန္ေညာင္းညာပ်င္းရိစရာ အလုပ္မ်ဳိး ။

“ဝရီး ”
“ဆို လူကေလး”
“ဝရီးခြင့္ျပဳမယ္ဆို
က်ဳပ္မကၽြမ္းက်င္ဘူး။

က်ဳပ္ၿမိဳ႕ထဲ ဝင္ၿပီး

ပစၥည္းအမယ္ ေတြက

စနည္းနာတဲ့အလုပ္ပဲ
သိပ္မ်ားေတာ့

အဲဒါလဲတစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းက
အင္းဝထဲသြားၿပီး

စနည္းနာၿပီ

လုပ္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။

က်ဳပ္လုပ္ရင္

က်ဳပ္က ဂူထမ
ဲ ွာ ေနၿပီး

ဒီစာရင္းျပဳ

အစု ခြဲတဲ့အလုပ္ကိုလဲ

အကုန္ေရာေထြးကုန္မွာလဲ
အဲဒီအလုပ္လုပ္ၿပီ

စိုး ရတယ္။

ဆိုပါေတာ့၊ ဝရီးက

ဆုိပါေတာ့။ ဝရီးအတြက္ သိပ္မေတာ္လွဘူး ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဝရီးက

ညဘက္အလုပ္လုပ္ခ်ိ န္ေတြမွအပ အင္းဝထဲေရာက္ဖူးတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿမိဳ႕သစ္နန္းသစ္ရဲ႕ အေနအထားကို က်ဳပ္က နည္းနည္း
အကၽြမ္းဝင္ ေနၿပီ။ ဒီေတာ့...”
ဝရီး၏အၿပံဳးကို လေရာင္တြင္ ထင္ထင္ရွားရွားပင္ ျမင္လိုက္ရသည္။
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“အေၾကာင္းေတြ ျပမေနပါနဲ႔ ေတာ့ကြာ။ လူကေလးက ၿမိဳ႕ထဲဝင္၊ က်ဳပ္က ဂူထမ
ဲ ွာ ေနရစ္ခ့ဲ ၊ ဒါပဲမဟုတ္လား...”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ႏွမ္းဖတ္သည္ပဲလား”
တစ္ခါထြက္ခဲ့ဖူးသည့္ အေယာင္ေဆာင္ေဈးသည္ဘဝကို ဝရီးေမးေလသည္။ အလုပ္တြင္ က်က္စားကြန္႔ျမဴးေနေသာ
အာ႐ံုသည္ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ၿငိသြားသည္။ ႏွမ္းဖတ္သည္၊ အင္းဝၿမိဳ႕ျပင္ေဈး၊ ငႏြယ္ကုန္းစားကုိ သုတ္သင္ၿပီး ျပန္လ ာေသာ
သတုိးမင္းဖ်ား၊ ထုိ႔ေနာက္ ေ႐ႊ ေလာင္းပန္းပဲ ဖိုထြက္ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းေသာ ေဈးသည္မေလး ဂ်မ္း။

ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ခ်င္ေနေသာ အတိတ္သည္ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုေပၚလာမွန္းမသိ ။
“ေဟ့ လူကေလး။ ႏွမ္းဖတ္သည္ပဲလားလို႔”
ေပါ့ပါးျမဴးတူးစြာ ေျဖလိုက္ေတာ့သည္။
“ဒါေပါ့ ဝရီးရာ။ တစ္ဖတ္မွ မေရာင္း ရတဲ့ ႏွမ္းဖတ္သည္ပဲေပါ့ ”
“ကိုင္း... ႂကြသြား ႂကြသြား။ သတိဝီရိယနဲ႔ ေတာ့ မျပတ္န႔ေ
ဲ နာ္ လူကေလး”
“ငတက္ျပားပါဆိုေနမွ ပဲ ဝရီးရာ”
ေက်ာက္ဂူႀကီးပင္ အတူ လိုက္ရယ္ေမာေနသည္ ထင္ရသည္။
*****

တစ္ခါက ထြက္ခဖ
ဲ့ ူးေသာ က်ံဳးလမ္းမဆီသို႔ပင္ ေလွ်ာက္ခ့ဲသည္။ အေရွ ႕မုခ္၏ ေတာင္ဘက္၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ျပအုိး ႏွင့္
တည့္တည့္

မယ္ဇယ္ပင္ႀကီးေအာက္၊

ဟိုတစ္ခါက

ေဈးထြက္ခ့ေ
ဲ သာေနရာ၊

သည္ေနရာမွာပင္

ဂ်မ္းႏွ င့္ေတြ႔ ခဲ့သည္။

အခ်ိန္ကလည္း ဟိုတစ္ခါက အခ်ိ န္မ်ိဳး။

ထမ္းပိုးကို ခၽြတ္ကာ မယ္ဇယ္ပင္ကုိ မွီ၍ ေထာင္ထားလိုက္သည္။ ေတာင္းႏွ စ္လံုးအလယ္တြင္ ေဆာင့္ ေၾကာင့္ထိုင္ကာ
ေခါင္း မွတဘက္ကို ျဖဳတ္၍ ေခၽြးသုတ္လိုက္သည္။

က်ံဳးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ အင္းဝသူအင္း ဝသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း မျပတ္မလပ္ ေသာ မ်က္စိျဖင့္ အကဲခတ္ရသည္။
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ရဲမက္တစ္စု ျဖတ္သြားသည္။ ျမင္းေလးစီး ေရွ ႕ေနာက္တန္းလွ်က္ စီးႏွင္သာြ းသည္။ မုခ္တံတားအေရာက္တြင္ ဘယ္ဘက္သို႔
ခ်ိဳးေကြ႔ကာ အေရွ႕မု ခ္မွ ဝင္သြားသည္။ ဝတ္ေကာင္းစားလွျဖင့္ အင္းဝသူတို႔ လွည္းယာဥ္ေၾကာ့တစ္စီးျဖင့္ ျဖတ္ေမာင္းသြားသည္။
မိန္းမလွေတြကို တင္ေဆာင္သြားရေသာေၾကာင့္လားမသိ ႏႈတ္သက
ြ ္လွ်ာသြက္ျဖစ္ေနေသာ လွည္းဆရာ၏ လွည္းေမာင္းသံကို
နားစြင့္ရင္း ၿပံဳးမိ ေသးသည္။

ေနျမင္လ
့ ာၿပီ။

ေဈးသည္ေတြ

မေရာက္လာၾကေသး။

ဟိုတစ္ေခါက္တုန္းကလုိ

က်ံဳးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္

မလွမ္းမကမ္း ရွိ
ဗန္းကိုခင္း၊

အေၾကာ္တတ
ဲ စ္ခုသာ
အဆုိင္းကိုခ်၍

စည္စည္ကားကား

တေၾကာ္ေၾကာ္

ရွိသည္။

ေဈးေခၚေရာင္းေသာ

ေဈးသည္မ်ားကို မေတြ႔ရ။ လူရင
ွ ္းခ်က္သားေကာင္းလွဘိျခင္း။

တစ္ခုခုထူးျခားေနၿပီဟု

သိလုိက္သည္။

လမ္းသြားလမ္းလာတို႔မွအပ

မည္သည့္ေဈးသည္မွမရွိ ။

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ားသည္ ေဈးပိတ္ရက္ဟူ၍ အမိ န္႔ေတာ္ ထုတ္လုိက္ေလၿပီလား။

မေနသာေတာ့သျဖင့္

အေၾကာ္တဲဆီသို႔

သြားရသည္။

စားပြဝ
ဲ ိုင္းအလြတ္တြင္

ဝင္ထုိင္ကာ

အ႐ြက္ေၾကာ္ႏွင့္

ငါးေပါင္းေၾကာ္တစ္ပြဲ မွာလိုက္သည္။ အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ အေၾကာ္ပဲြ ေရာက္လာသည္။ ပန္းကန္ႏႈတ္ခမ္းတြင္
မန္က်ည္းမွည့္တစ္ပံု၊ ဆားတစ္ပံု၊ င႐ုတ္သီးတစ္ပံု၊ ဥတစ္လံုးၾကက္သန
ြ ္နီတစ္ ပံု တင္ေပးထားသည္။ ပန္းကန္ႏႈတ္ခမ္း တစ္ဝက္
ပတ္လည္အျပည့္။
“ကိုရင့္ၾကည့္ရတာ ရပ္ ေဝးကနဲ႔တူတယ္ ”
မုန္ညက္ႏွင့္

ၾကက္သြန္နီကို

အားပါးတရ နယ္ေနေသာသူက လွမ္းေမးသည္။

မုန္႔ညက္ေတြ ေဖြးေဖြးျဖဴေနသည္။ ပါးေစာင္မွာ ေျပာင္းဖူးဖက္ အဖြာမပ်က္။
“ဟုတ္စ ကိုရင္။ ဧည့္သည္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ တမၸဒီပဘက္ကပါ”
“အဝကိုလာတာ ကုန္ကူးဖို႔ပဲ မဟုတ္လား”
အဝဟု အသံထြက္ေၾကာင္း မွတ္ထားလိုက္သည္။
“ဟုတ္ပါတယ္။ ပါတာေတာ့ ႏွမ္းဖတ္ ေလး ဘာေလးပါပဲ ”
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တံေတာင္ဆစ္အထိ

သူ႔လက္မွာ

စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း မဆုိင္းမတြ ေျဖလုိက္ရသည္။
“ေကာင္းတယ္။ ဘာကုန္ပဲကူးကူး ရမွာပဲ။ အေရာင္းအဝယ္ တယ္ျဖစ္တာကလား။ အေရာင္း အဝယ္တင္မကပါဘူးေလ။
လယ္ယာလုပ္လဲ

ျဖစ္တာပါပဲ ။

မင္း မႈထမ္းခ်င္သလား

ထမ္းဦးရတယ္။

ေ႐ႊ နန္းရွ င္လက္ထက္ေတာ္က်မွ

တအားေခ်ာင္ခ်ိလာတာကလား”
မုန္႔ညက္နယ္သူသည္ စကားေျပာဆုိဝါသနာပါသူ စကားတေဖာင္ေဖာင္ ေျပာခ်င္သူမွန္း သိလုိက္ၿပီ။
“ေကာင္းသဗ်ား။ ငါးေပါင္းေၾကာ္ကေလး”
ငါးေပါင္းေၾကာ္ကို

ဖဲ့ ၍

မန္က်ည္းမွည့္တြင္ႏွစ္ကာ

ဆားႏွငတ
့္ ုိ႔ၿပီး

အားပါးတရ

စားျပလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္

င႐ုတ္သီးတစ္ကိုက္ ၾကက္သြန္တစ္ကိုက္။
“ေကာင္းရင္ စားသာစားဗ်ာ။ က်ဳပ္တုိ႔အေၾကာ္တဲဆိုတာက အဝအေရွ ႕ က်ံဳးေဘးမွာ ႏွစ္ပစ
ဲြ ားဆုိင္ ႏွစ္ပြဲစားဆုိင္နဲ႔
နာမည္ႀကီးပဲ... ဟဲဟဲ”
“ဘာလဲဗ် ႏွစ္ပြဲစားဆုိင္ဆိုတာ”

“စားေကာင္းလို႔ တစ္ပြဲတည္းနဲ႔ မတင္းတိမ္ႏိုင္ဘူးေလ”
“ၾသ... စာဆိုနဲ႔ကိုက္ပါ့ဗ်ား။ လုပ္ပါဦး ေနာက္တစ္ပဲြ ”
“ကိုင္း... က်ဳပ္မေျပာဘူးလား။ ႏွစ္ပြဲစားဆိုင္ပါဆုိ ... ဟဲ... ဟဲ”
မုန္႔ညက္မ်ား နယ္ျပန္သည္။

“ဟဲ့

ငလံုးတာ။

စကားေတြ

ေဖာင္မေနနဲ႔။

အ႐ြက္ေၾကာ္

ဒီတစ္မယ္

ဆယ္ၿပီးရင္

ၾကက္သြန္ထည့္ရေတာ့မွာ။

တကတဲေတာ္ စကားေျပာဖုိ႔ဆိုရင္ ေတြ႔ ရာလူေခၚႏွမေပးေယာက္ဖေတာ္ၿပီး စကားထုိင္ေျပာခ်င္တာ”
အေၾကာ္ဒယ္ေနာက္မွ မိန္းမႀကီးက လွမ္းေအာ္သည္။ မုန္႔ညက္နယ္ေနသူကလည္း ျပန္ေအာ္ေလသည္။
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဲဒါခက္တာပဲ။ ေဒြးေလး ခင္ဗ်ားတို႔က ပါးစပ္ဟာ စားဖို႔ေလာက္ပလ
ဲ ို႔ သိတာ ေခြးေတာင္မွ အူရေသးတယ္။
ၾကက္လဲ တြန္ရေသးတယ္။ ျမင္းလဲ ဟီရေသးတယ္။ လူဆိုေတာ့ ေျပာမေနနဲ႔။ စကားဆိုတာ ေျပာေကာင္းတယ္ဗ်။ ပါးစပ္ကို
စားဖုိ႔အလုပ္ေလာက္ပဲ ေပးထားရင္

ဘယ္ကလာ အသံုးက်ေတာ့မွာလဲ။ တီေကာင္တို႔ ပက္က်ိတို႔ ကင္းလိပ္ေလွ် ာတို႔လုိ

ျဖစ္သြားမွာေပါ့ ။ စားဖို႔ကလဲြၿပီး ပါးစပ္ကိုအသံုးမခ်တတ္တ့ဲ ၿပိတၱာေတြေလ”
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“ဟဲ႔... အေကာင္။ စားေသာက္ေနတဲ့ လူေတြေရွ႕မွာ မေတာ္တေရာ္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနသလား။ ေသမင္း ငင္
မသာရဲ႕”
“အား... မေတာ္လို႔ဗ်ိဳ႕။ ကန္ေတာ့... ကန္ေတာ့”

ငလံုးတာအမည္ရွိသူက

အင္တံုႏႈတ္ ခမ္းမွ

မုန္ညက္ဖတ္မ်ားကို

လက္ႏွင့္သပ္ခ်ေနသည္။

စကားေျပာခ်င္ ေသာ

သည္လူ႔ကို ေမးစမ္းၾကည့္ရမည္။
“ကိုရင္ ငလံုးတာ”
“ဗ်ာ”
“အခါတုိင္းဆုိရင္

ဒီေနရာ

က်ံဳးလမ္းတစ္္ေလွ်ာက္မွာ

ေဈးဝယ္ေတြ

ၾကက္ပ်ံမက်ပါ။

ခုဟာက

ရွင္းလို႔ပါလား။

ေဈးသည္ေတြ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲဗ်”
“အား... ကိုရင္ မသိဘဲကိုး။ ေအးပေလ။ တမၸဒီပကဆိုေတာ့လဲ အဝေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္သစ္ကို စိမ္းေနမွာေပါ့ ။ ဒီလိုဗ်... ကိုရင္
ေျပာသလို

အေစာတုန္းကေတာ့

ဟုတ္တယ္။

ဒါေပသည့္

ေဈးသည္ေဈးဝယ္ေတြန႔ဆ
ဲ ိုရင္

နန္းၿမိဳ႕ေတာ္က်ံဳးလမ္းမဟာ

သိပ္ညစ္ပတ္မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ေ႐ႊ နန္း႐ွ င္ အမိန္႔ေတာ္န႔ဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အာဏာဆင့္လုိက္တယ္ေလ။ ေဈးသည္ေတြကို ဟိုဘက္
မန္က်ည္းပင္စုတန္း မွာ

သတ္သတ္ေနရာခ်ေပးလုိက္တယ္။

ေဈး႐ံုေတာ္လည္း

အသစ္ေဆာက္ေနေလရဲ႕။

ဒါမွလ ဲ

ေနရာက်ေလမကိုးဗ်။ ႏို႔မုိ႔ဆိုသာဆိုရင္ ဒီေနရာတစ္ဝက
ို ္က စည္ေတာ့ စည္ပါရဲ ႕။ ေဈးသည္ေဈးဝယ္န႔ဲ ရဲမက္မင္းမႈထမ္ းေတြနဲ႔
႐ႈပ္ယွက္ကိုခတ္ေနတာကလား။ ဒီအထဲ ညေနပိုင္း ေရာက္ပလားဆိုမွျဖင့္ ထန္းရည္သမားတခ်ိဳ႕က ရန္စၿပီး ပြဲေတာင္းၾက၊
နပမ္းသတ္ၾကနဲ႔ ဆုိေတာ့”
ငလံုးတာ၏ စကားကို ျဖတ္ပစ္ မွ ျဖစ္ ေတာ့မည္။

“အဲဒီ မန္က်ည္းပင္စုတ န္းမွာ ဟိုဒင္း... ပန္းပဲထက
ြ ္ပစၥည္းေရာင္းခ်တဲ့ ေဈးသည္ေတြေကာ ရွိေသးရဲ ႕လားဗ်”
“ရွိပါေသာ္ေကာ။

ပန္းပဲထြက္ပစၥည္း

ေဈးသည္တင္မကဘူး

ကိုရင္

ဘာလုိခ်င္သလဲ။

စိနရ႒ကဖဲ စ

ယူမလား။

သူတို႔လုပ္တဲ့ ဟုိ... ေႂကြအိုးနဲ႔ထည့္ထားတဲ့ ေသရည္ယူမလား။ ႐ိုးမဘက္က က်ားစြယ္တို႔၊ သင္းေခြခ်ပ္ အခြံတုိ႔ ယူဦးမလား။
အဲဗ်ာ... ကိုရင္ အဲဒီသြားရင္ အထူးဆန္းဆံုး ပစၥည္းတစ္ခု ေတြ႔လိမ့္ဦးမယ္ ”

ေတာင္းႀကိဳးကို

ထမ္းပိုးတြင္

ေကာက္စပ
ြ ္ကာ

ထိုင္ရာမွ

ခ်ထားသည္။ ငလံုးတာ၏စကားကို ဆက္နားေထာင္စရာ မလိုေတာ့။
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ထလုိက္သည္။

အေၾကာ္ဖိုးကို

ပန္းကန္ျပားေဘးတြင္

“ၾကားလား

ကိုရင္။

အထူးဆန္းဆံုးပစၥည္းတစ္ခုလဲ

ေတြ႔ရလိမ့္ဦးမယ္။

ေရာင္းတဲ့သူကလည္း

ေရာင္းသဗ်ာ။

ဝယ္တဲ႔သူလည္း ဝယ္ပ။ အဝသားေတြ ႐ူးကုန္ၿပီလားမသိ၊ ဘာမဟုတ္တ့ဲ ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ကိုမ်ား ဝယ္ရတယ္လို႔”
ေျခတို႔ တုန္႔သြားသည္။ ဘုဇပတ္႐ြက္တဲ့။
“ဟဲ ဟဲ ကိုရင္ အံ့ၾသသြားသလား။ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးလား။ သူက ခုိးၿပီးတဲ့အိမ္မွာ
သူ႔အမည္ကို

ဆူးနဲ႔ေဖာက္ေရးထားတဲ့

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ ေတြ

ခ်,ခ်သြားတယ္ေလ။

ေဈးသည္ဆိုတာကလဲ

ထစ္ခနဲဆို

ဘာေရာင္းရမလဲပဲ စဥ္းစားေနတာကိုး။ အဲဒါ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား သတင္းေမႊးလွတယ္ဆိုၿပီး သူ႔ဘုဇပတ္႐ြက္ေတြဆိုၿပီး
ခ်ေရာင္းတယ္ေလ။
သိမ္းထားၿပီးျဖစ္မွာပါ။

ငတက္ျပားရဲ႕
ဘာျဖစ္ျဖစ္ေလ

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္အစစ္လဲ
အဝေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္တို႔မ်ား

ဟုတ္မထင္ေပါင္ ဗ်ာ။
အေရာင္းအဝယ္

အစစ္ ေတြက

ေကာင္းခ်င္ ေတာ့

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အမိန္႔နဲ႔
ႀကံဖန္ၿပီး

ခုိးသားရဲ႕

ဘုဇပတ္႐ြက္က နာမည္ႀကီးေနရေသးတယ္”

ထမ္းပိုးကို ေစြ႔ခနဲ ပခံုးေပၚ ေကာက္ထမ္းၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္။ ငလံုးတာ၏အသံက ေနာက္မွ လုိက္လာဆဲ...
“ဗ်ိဳး...

တမၸဒီပသား။

သတ္သတ္ေနရာခ်ထားတယ္။

ကိုရင္က

အေရွ႕ဘက္ေစ်းတန္း

ပန္းပဲပစၥည္းဝယ္မလုိ႔လား။

ပန္းပဲပစၥည္းေဈးစုဆိုၿပီး

အလယ္ေကာင္ေလာက္မွာ။ ဟုိဘုဇပတ္႐က
ြ ္ေတြ ေတာ့

သြားမဝယ္ေလနဲ႔ အတုေတြဗ်ား... အတုေတြ...”
*****
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အဲဒီမွာ

ေယာင္လို႔မွ

။၁၅။

ေဆာက္လုပ္စ ေဈး႐ံုေတာ္အသစ္ကို လွမ္းျမင္ ရသည္။ မလွမ္းမကမ္းဆီမွ မန္က်ည္းပင္စုတန္းကိုလည္း ေတြ႔ရၿပီ။
စလူ႐ြက္၊ အင္ဖက္၊ သက္ကယ္မိုး ေဈးတဲေလးမ်ားကို အတန္းလိုက္ေတြ႔ရသည္။ ငလံုးတာ ေျပာသည့္အတုိင္းပင္ အတိအက်။
ေဈးသည္ ေဈးဝယ္တို႔ျဖင့္ စည္ကားလွေသာ အဝေ႐ႊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဈးသစ္သည္ အသက္ဝင္ ေနသည္။

အေရွ ႕ဘက္အက်ဆံုး

ေဈးတန္းဆီသို႔

ၫြတ္ပဲ့ၫြတ္ပဲ့ျဖင္ပ
့ ါလာသည္။ လူအုပ္ထဲသို႔

ဦးတည္လုိက္သည္။

တုိးဝင္လုိက္သည္။

ေရွ႕ေနာက္

ေတာင္းႏွစ္လံုးဆင့္

အတြန္းအတိုက္မ်ားေၾကာင့္

ထမ္းပိုးသည္

ခရီး မတြင္။

ေဈးတန္းၾကား

လူသြားလမ္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္ မဆိုသာေသာ္လည္း လူအုပ္ႏွင့္ ေနရာမဆံ့ ။

အေရွ ႕ဘက္ေဈးတန္းသို႔

အကူးတြင္

ဆိုင္တန္းခင္း၍

ေရာင္း ေနၾကေသာ

ႏွမ္းဖတ္သည္အစုကို

အေရာင္း အဝယ္စည္ကားလွသည္။ ေဈးေခၚသံ၊ ေဈးဆစ္သံမ်ားျဖင့္

ဆူညံေနသည္။

ကိုယ့္ေတာင္းႏွစ္လံုးထဲမွ

ေတြးၿပီး

မျဖစ္ စေလာက္

ႏွမ္းဖတ္ေတြကို

ႏွမ္းဖတ္ပံုႀကီးေတြ

ၿပံဳးမိသည္။

ေတြ႔ရသည္။
ဟီးထေနသည္။

ေဈးသည္အစစ္ သာဆို

ကိုယ္က်ိဳးနည္းေလာက္ၿပီ။

မုန္႔ညက္နယ္သူ

ငလံုးတာ

အတြင္းသိလ
ု႔ ွမ္းၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

ၫႊန္လိုက္သည့္

ဝဲယာမွာ

အေရွ႕ဘက္ေဈးတန္းထိပ္သို႔

ပန္းပဲထက
ြ ္ပစၥည္းဆုိင္ေတြ ခ်ည္း

ျဖစ္သည္။

ေရာက္ၿပီး

ေဈးတန္းထိပ္မွေန၍

လယ္ယာသံုး

ပန္းပဲ ပစၥ ည္းမ်ား၊

မီးဖိုသံုးပစၥည္းမ်ားသာမက ရဲမက္သံုး လက္နက္ပစၥည္းမ်ားပါ ေတြ႔ရသည္။ ဆိုင္မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ဓါးလြတ္မ်ား၊ ဓါးအိမ္မ်ား၊
လွံစည္းမ်ား၊ လႊားမ်ား၊ ကာမ်ားက တြဲရ႐ြဲ ခ်ိတ္လွ်က္၊ ပံုလွ်က္၊ ေထာင္လွ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး။

ဝဲယာႏွစ္ဘက္ေပါင္းလွ် င္ ဆုိင္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွမ
ိ ည္ မွန္းသည္။ ဟင္း႐ြက္တန္း၊ သားငါးတန္းလို ေဈးေခၚသံ၊
ေအာ္သံမ်ား မၾကားရေသာ္လည္း ဝယ္သူမ်ားအား ေဈးသည္မ်ားက ပစၥည္းကို ထုတ္ျပ၊ ႐ိုက္ျပ၊ ေခါက္ျပေနသျဖင့္ အသံမ်ားက
တခၽြင္ခၽြ င္ ထေနသည္။

ဟိုဘက္တန္းေတြလိုပင္
ေတြ႔လိုသူကို

ဝယ္သူေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနသည္။ မည္မွ် ႐ႈပ္ေထြး စည္ကားေနေသာ ေဈးတန္းတြင္

ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါ့ မလားဟု

ေတြးသည္။

ဂ်မ္းတုိ႔

သားအဖကေတာ့

သည္ေဈးတန္းမွာ

ႀကံဳခဲ့သည္ကေတာ့ သူတို႔က ပ်ံက်ေရာင္းသူေတြ၊ ပစၥည္းလည္း တစ္ထမ္း တစ္႐က
ြ ္ တစ္ႏိုင္သာ ပါသူေတြ။
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ဆိုငမ
္ ွထြက္ပါ့ မလား။

“ႂကြပါခင္ဗ်ာ... ႂကြပါခင္ ဗ်ာ။ အလုိရွိရာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းဗ်ာ”
“လက္ေတြ႔မ်က္ျ မင္လဲ စမ္းသပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းခင္ဗ်ာ။ အဖိုးသားနားလည္းမွန္ အမ်ိဳးအစားလည္း မွန္ေၾကာင္းပါခင္ ဗ်ာ”
ထိပ္ဆုိင္မွ ေဈးသည္က ခရီးဦးႀကိဳသည္။ ေရာင္းေတာ့သာ ပန္းပဲထက
ြ ္ပစၥည္း၊ လူပံုက ျဖဴျဖဴႏြဲ႔ႏြဲ႔၊ ေျပာပံုကလည္း
ကႏြဲက
႔ လ်၊ ေခါင္း ပတ္ပဝါ ခၽြတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေသွ်ာင္ကလည္း အိက်ေနသည္။ မဲပုဆုိးကလည္း ခါးပံု ေတာင့္ေတာင့္၊
လက္မွာလည္း ပန္းပဲပစၥည္းေရာင္းသူႏွင့္ ဘာမွမဆုိင္ေသာ ေဒါင္းၿမီးယပ္ကို အညင္သာခတ္လွ်က္။

ရယ္ခ်င္စိတ္ကို ဖံုးဖိကာ ဆုိင္ေရွ႕သို႔ ဝင္လုိက္ရသည္။
“တစ္ဆိတ္ကေလး စံုစမ္းစရာ ရွိလို႔ပါ”
“ေမးပါ ေမးႏိုင္ပါေၾကာင္း ခင္ဗ်”
ဟူေသာ အသံက မပီ မသ အသံထြက္ေနသည္။ မ်က္ခံုး မ်က္စခ်ီ၍လည္း ေျပာသည္။
“ဟို... ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖိုထြက္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းတဲ့

သားအဖ၊ အဲ ... အဘနဲ႔

သမီးတစ္ေယာက္တုိ႔မ်ား ဒီမွာ

ရွိသလားလို႔”
ပင့္ခ်ီထားေသာ မ်က္ခံုး ျပန္က်သြားသည္။
“အဲဒါေတာ့ မသိေပါင္ ”
႐ုတ္တရက္ႀကီး ေလသံေျပာင္းသြားသည္။ မႏွစ္မၿမိဳ ႕ဟန္ ဆက္စကားမေျပာလိုဟန္ ရွိသည္။ 'ခြင့္ျပဳပါဦးဗ်ာ' ဟု
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထြက္လာခဲ့သည္အထိ ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့။ ေဈးတန္းဘက္လမ္းကို ျဖတ္ကာ တစ္ဖက္ ဓါးလြယ္ခုတ္ဆိုင္သို႔
ကူးခဲ့သည္။ ဆိုင္ရွင္က အသက္ႀကီးႀကီး၊ ေဖာင္း မို႔ေနေသာ ပါးေစာင္ထမ
ဲ ွ ကြမ္းတံေတြးကို ပစ္ခနဲ ေထြးကာ အာလုပ္သံႀကီးျဖင့္ ...
“ဘာအလုိရွိပါသလဲ ေမာင္ရင္ ”
ဟု ဆိုသည္။

“ေ႐ႊေလာင္းပန္း ပဲဖိုထြက္ပစၥည္းေတြ

ေရာင္းတဲ့

သားအဖဆုိင္မ်ား

ဒီမွာရွိသလားလို႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္က

လာတာပါ”
ရပ္ေဝးဧည့္သည္မွန္းသိေအာင္ ေျပာလိုက္သည္။ ဆုိင္ရွင္လူႀကီးက ကြမ္းတစ္ခ်က္ ထပ္ေထြးကာ...
“ေျပာတတ္ဘူးဗ်ာ”

100

တမၸဒီပက

ဟု ဆုိၿပီး မ်က္ႏွာလႊဲသြားသည္။ ႏႈတ္ဆက္စကားပင္ မေျပာေတာ့ဘဲ လွည့္ထက
ြ ္ခ့ဲရျပန္သည္။ တစ္ဆုိင္ေက်ာ္ ဆုိင္ေရွ ႕
ရပ္ရျပန္သည္။

မတိမ္မယိမ္း

အသက္အ႐ြယ္ရွိသူ

ဆုိင္ရွင္က

ႂကြပါဟု

ဆီးေျပာသည္။

အတတ္ႏိုင္ဆံုး

ႏူးညံ့ခ်ိဳ သာစြာ

ေမးၾကည့္သည္။
“တစ္ခုေလး သိခ်င္လုိ႔ပါ ခင္ဗ်ာ။ ဒီဆုိင္တန္းမွာ ေ႐ႊ ေလာင္းပန္းပဲ ဖိုထက
ြ ္ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းတဲ့ သားအဖ”
“က်ဳပ္က ဆုိင္ထြက္တာမဟုတ္ဘူးဗ်”
ဆံုးေအာင္ပင္ မေျပာလုိက္ရ။ ဆိုင္ရွင္က ေနာက္ေရာက္လာေသာ ဝယ္သူေတြဘက္ လွည့္သာြ းသည္။
“ၾသ... ၾသ... ဘတို႔ပါလား။ မေန႔ကတည္းက လာမယ္ထင္ၿပီး ေမွ်ာ္ေနတာ။ မႏွစ္ကလဲ ဒီအခ်ိ န္ပဲေနာ္။ ကဲ... ဆို ဘတို႔
ထယ္သြား၊ တံစဥ္၊ ဓါးမ၊ ဓါးေမာက္အစံုပဲလား။ ဒီႏွစ္ ရဲဒင္းသြားေတြ ေကာင္းလိုက္တာ။ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ေၾကာက သံေတြ
ဘရဲ႕”

အေျခအေန မေကာင္းၿပီဟု သိလုိက္သည္။ ဆိုင္ထက
ြ ္တာမၾကားေသးဘူးဟု ဆိုခသ
့ဲ ူမွာ မႏွစ္က ေဖာက္သည္ေတြ
ရွိေနသည့္ အျဖစ္။

တစ္ဆုိင္ဝင္
ပန္းပဲ ပစၥည္းတန္းမွာ

တစ္ဆုိင္ထြက္

ေမးေန၍မျဖစ္ေတာ့။

ေတာင္းႏွစ္လံုးထမ္း

အပင္ပန္းခံ၍

ႏွမ္းဖတ္သည္တစ္ေယာက္

ဆိုင္တကာေစ့
ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္

လုိက္ၾကည့္ရေတာ့မည္။
လူးလာေနသည္မွာ

ျမင္မေကာင္းေသာ္လည္း မတတ္သာေတာ့ၿပီ။

ေနပို ပူလာသည္။ တခၽြင္ခၽြင္
ေခါင္း ေပါင္း ေအာက္မွ

ေခၽြးသည္

တထန္ထန္ အသံမ်ားလည္း ပို၍ ဆူလာသည္။ ေဈးဝယ္သူတို႔ ပိုစည္လာသည္။
နဖူးျပင္ကိုျဖတ္လွ်က္

ၿပိဳက္ၿပိဳက္က်ၿပီး

အေလ့အက်င့္ မရွိေသာ

ပခံုးမွ ာလည္း

ထမ္းပိုးဒဏ္ေၾကာင့္ နာက်င္ခ်င္လာၿပီ။ ေတာင္းထဲမွ ႏွမ္းဖတ္ ေတြက ပိုေလးလာသည္ ထင္ရသည္။

ဂ်မ္းတို႔ မရွိၾကေတာ့ဘူး ထင္ပါရဲ႕။ သူတို႔က ပ်ံက်ေရာင္းတာဆုိေတာ့ ေဈးတန္းနဲ႔ ဆိုင္န႔ခ
ဲ င္း ၿပီး ထြက္ႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္။

“ကိုင္း... မြန္း မတည့္ခင္ ဝယ္ထားၾကရွင့္။ မြန္းတည့္တာနဲ႔ ဆုိင္သိမ္းေတာ့မွာ။ ေဟာဒီမွာ ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖုိထြက္
ပစၥည္းေတြရယ္ေနာ္။ ပုပၸားနဲ႔ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ေၾကာမွာ ထြက္တ့ဲသံရွင့္။ သံကလည္းသံ၊ မီးကလည္းမီးရွင့္။ ဖြဲသံုးဆုပ္မီး
မဟုတ္ဘူး ဖြဲတစ္ျ ပည္မီး မဟုတ္ဘူး။ ဖြဲတစ္တင္း နဲ႔ ဖားဖိုဆထ
ဲြ ားတဲ့မီးရွင့္။ အဲဒီလုိမီးနဲ႔ အဲဒီလုိသံေတြ။ ထြန္မလား၊ ယက္မလား၊
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ခ်က္မလား၊ ျပဳတ္မလား၊ ခုတ္မလား၊ ထိုးမလား၊ အဖိုးသားနားမမ်ားဘဲ အမ်ိဳးအစား တအားေကာင္းတဲ့ ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖုိထြက္
ပစၥည္းေတြရယ္ေနာ္။ လာၾကရွင့္ေနာ္ ... လာၾကေနာ္”
စီခနဲ အသံေၾကာင့္ ေျခလွ မ္းတို႔ တံု႔ခနဲ ရပ္သာြ းသည္။ ဂ်မ္း အသံမွ ဂ်မ္းအသံ စစ္စစ္ ။
အစြန္ဘက္ဆံုး ဆိုင္မွ ထြက္ေပၚလာသည္။

ယ္သူေတြ ဆိုင္ေရွ ႕မွာ စုၿပံဳ ေနသည္။ ခၽြင္ခၽြ င္ထန္ထန္ အသံမ်ားလည္း ဆူညံေနသည္။ အဆိုင္းအဆိုင္း ဆြဲထားေသာ
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူကို မျမင္ရ၊ ေနပူထဲ သြားေနရသျဖင့္ မ်က္လံုးေတြလည္း ျပာေနၿပီ။
“ဓါးလား ဘေထြး ေဟာဒီဓါး ယူၾကည့္စမ္းပါ။ အံမယ္ အဲဒါ တျခားက သံႂကြပ္မႈန္႔ဝင္ေနတာ။ လက္နဲ႔မသပ္နဲ႔၊ ေရာ့
ေဟာဒီအဝတ္နဲ႔

သပ္ခ်လိုက္၊

ေျပာင္လက္လာတာေတာ့္။

ကဲ...

ေတြ႔လား။

သံထုတ္တင္က်ည္း၊

ဘာဆီမွ

တင္စရာ

မလုိဘူး။

ဓါးလည္းေျပာင္ေျပာင္ဆိုတ့ဲ

စာဆိုန႔ဲ

သံက

ေကာင္းၿပီးသားဟာကိုး။

မညီဘူးလား။

တင္က်ည္းေမြးလို

ညိဳေမွာင္ ေျပာင္ေနတာရွင့္”

“ရွင္...

မမ်ားဘူး...

မမ်ားဘူး။

ဘေထြးေနာ္

ဘေထြးကလည္း

ပစၥည္းေကာင္း

ကိုင္မွေတာ့

ေဈးလဲပဲ

မျဖစ္ စေလာက္ေတာ့ ပိုေတာ့မွာေပါ့ ။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းေပးရတဲ့ ေဈးနဲ႔ မလုိက္ေအာင္ ဘေထြး စိတ္ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္။
ဟုတ္ကဲ့... ဟုတ္ကဲ့ ေရာ့... ေရာ့”

“ေၾသာ္... ေမာင္ႀကီးတို႔ပါလား။ ခုမွ ေရာက္လာၾကသလား။ ဓါးအိမ္မယူေတာ့ဘူး။ ဓါးလြတ္ပဲ ဟုတ္စ။ မ႐ိုမေသေနာ္။
အဲဟိုတိုင္မွာ

ေထာင္ထားတဲ့

ဓါးကိုၾကည္စ
့ မ္း။

ေမာင္ႀကီး ...

တေကာင္းျပည္က

ေမာင္တင့္တယ္ရဲ႕

အသြားရွစ္သစ္ဓါး၊

နဂါးခုတ္တဲ့ ေပါက္က်ိဳင္း ဓါးမတုတ္ႀကီးကေတာ့ လူေျခာက္ေယာက္မတာေတာင္ မႏိုင္ဘူးတဲ့။ သိဒၶတၳေလာင္းမင္းရဲ႕ ဓါးကလဲ
ႏြားလည္ပင္းေတာင္

အကြင္းလုိက္

တိခနဲတဲ့ ။

အဲဒီလို

ဓါးႀကီးေတြကိုေတာ့

မမီဘူးပ

ေမာင္ႀကီးရယ္။

သို႔ေသာ္လဲ

အဲဒီဓါးေတြၿ ပီးရင္ ေမာင္ႀကီး အခုကိုင္ထားတဲ့ ဓါးမွ ဓါးမည္သတဲ့ ေမာင္ႀကီးရဲ႕”

“ကိုင္း...

ကိုင္း ...

မြန္းတည့္ေတာ့မယ္ေနာ္။

မြန္းတည့္ေတာ့မယ္။

ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖိုထြက္ဓါးေတြ

ဝယ္ခ်င္လွခ်ည္ရဲ႕ဆိုလမ
ုိ႔ ရေတာ့ဘူးရွင့္”
“ငွက္ႀကီးေတာင္လား။ စလူဖူးလား၊ ေလးကင္းလား။ ခါးပတ္လား။ ေမာင္းခ်လား။ ဓါးေျမာင္လား။ ကိုင္းခုတ္လား။
ဦးတိုလား။ ဓါးခၽြ န္ဓါးေမာက္လား ႀကိဳက္တာေ႐ြး၊ လိုတာဝယ္၊ စနည္းနာပါ၊ ကိုင္ၾကည့္ပါ၊ မ,ၾကည္ပ
့ ါ၊ ခုတ္ၾကည့္၊ ယမ္းၾကည္ပ
့ ါ။
ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖိုထြက္ ပစၥည္းေတြရွင့္ေနာ္ ”

102

ေဈးသည္တစ္ေယာက္ ေဈးေရာင္းေနပံုႏွင့္ မတူဟု ထင္မိသည္။ ႏႈတ္ကလည္း အဆက္မျပတ္ ၊ ဝဲယာလက္အစံုကလဲ
ရပ္နားသည္မရွိ ၊ ကိုယ္ပုိင္ေတးတစ္ပုဒ္ျ ဖင့္ သီဆုိကခုန္ေနေသာ ကေခ်သည္တစ္ေယာက္ဟု ျမင္မိေနေလသည္။

ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာ ဂ်မ္းရယ္ ...

ပဲ့တင္သံပါေသာ အသံတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ေယာင္ယမ္း၍ ေဘးဝန္းက်င္ကို လွည့္ၾကည့္မိေသးသည္။

ေၾသာ္ ျဖစ္ရေလျခင္း၊ ဘယ္သူ႔အသံမွမဟုတ္၊ ကိုယ္တုိင္၏အသံ ၊ ရင္ထမ
ဲ ွာ ျမည္ေႂကြးသြားေသာ အသံမထြက္သည့္
ပဲ့တင္သံ

မ်က္ႏွာျပင္မွာ
ရွိေသာ္လည္း
ေခၽြးေပါက္သည္
ဂ်မ္းသုတ္ရန္
ဝင္းခနဲ

သံမႈန္႔သံေခ်းေတြ

ေစြ႔ ေစြ႔ ဖူးေနသည့္
ႏွာေရာင္ကို
သတိမရ၊

စြန္းထင္းေနသည့္ၾကားမွ

ႏႈတ္ခမ္းႁမြာတို႔သည္

ျဖတ္ဆင္းကာ

ျပက္သြားျပန္သည္။

ႏွာသီးထိပ္ေပၚ၌

ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေသာ

ေခၽြး စီးေၾကာင္းစီးျဖတ္ခ့ဲရာ

လႈပ္ရွားလွ်က္။

အရပ္အနားမဲ့

လံုးဝန္းေသာ

ဓါးမ်ားဆီမတ
ွ ဆင့္

ပါးမို႔ႏွစ္ဘက္သည္ ေစြးေစြးနီရလ
ဲ ွ်က္ ၊

တြဲရ႐ြဲ

နဖူးေပၚမွ

ေခၽြးသီး

ခုိလွ်က္ရသ
ွိ ည္။

ေနေရာင္တြင္

ႏွာတံ႐ိုးတြင္

ပါးပါးလွပ္လွပ္

ေသးမွ် င္ေသာ

ႏွာသီးေပၚမွ

ေခၽြ းသီးကို
ဥေလးသည္

ႏွာတံအေရးအသားေလး

တစ္ခုျဖင့္ မႈန္းျခယ္ထားသကဲ့သို႔ ရွိေလသည္။

လည္တုိင္စပ္
ဘယက္တစ္ခုလို

ပင္ နီရင္ ေစ့

အထက္မွာလည္း

ကႏုတ္ဆန္ေနသည္။

ေခၽြးတုိ႔ျဖင့္

ျပည့္ေသာလည္တုိင္တြင္

႐ႊန
ဲ စ္ေနၿပီ။

ေခၽြးကြက္ထင္ ေသာေနရာသည္

ပုလပ
ဲ ုတီးမရွိ ၊

ဒြါဒရာလည္ဆဲြ

မရွိ ၊

ကိႏၷရီ၏
သို႔ေသာ္

ပကတိ တင့္တယ္ဘိျခင္း။

အအားမထားေသာ
လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

လက္႐ံုးႏွစ္ခုေၾကာင့္

ထိုပခံုးတို႔ထက္ရွိ

ဂ်မ္း၏

လံုးဝန္းၿဖိ ဳးေမာက္ေသာ

ဆံေတာက္ဖားဖားသည္လည္း

ပခံုးသားတို႔သည္

ေလျပင္းေအာက္မွ

လႈိင္းႏွယ္တအိအိ
အုန္းလက္မ်ားႏွယ္

တဝဲဝဲတယမ္းယမ္း။
“ကို္င္း... ေနမြန္းတည့္ၿပီ။ ဆုိင္ပိတ္ၿပီေတာ့္ ။ ေဟာ အရီးဆိုင္ပိတ္ၿပီဆိုမွ ေရာက္လာေတာ့တယ္။ ဘာလုိခ်င္လို႔လဲ။
ထယ္သြားဟုတ္လား။
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အဘေရ...

အဲဒီေခ်ာင္ထက
ဲ

ထယ္သာြ းေတြ

ျပလိုက္ပါဦး။

အရီးမို႔

ေရာင္း တာေနာ္။

ေ႐ႊေလာင္းဖိုဆိုင္က

ဆုိင္ပိတ္ၿပီဆို ရင္

အတြင္းသင္းမွ ဴးလာဝယ္ေတာင္

ေရာင္းမွာမဟုတ္ဘူးေတာ္။

ကဲ...

ၾကည့္ၾကည့္ အရီး။ ႀကိဳက္တဲ့ ထယ္သြားေ႐ြး၊ ေဈးလား ေၾသာ္... အဟင္း အရီးေပးေနက်ေဈးပဲ ေပါ့ အရီးရဲ ႕”
ထယ္သြားကိုင္လွ်က္ မိန္းမႀကီး ထြက္သြားသည္

“အား... ေရာင္းလို႔ေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕။ ေညာင္းလိုက္တာေတာ္”
ခါးကို ဘယ္ညာႏြဲ႔လွ်က္ ကၽြတ္ကၽြတ္ခ်ိဳးသည္။ ေမးကိုကိုင္၍လည္း ဇက္ေၾကာခ်ိဳးသည္။
“ကိုင္း... အဘ သိမ္းႏွင့္ေတာ္။ က်ဳပ္ ဟိုဘက္သာြ းၿပီး မန္းက်ည္းရည္ေလး ေသာက္ခ်ည္စမ္းမယ္ ”

ဆိုင္ေပၚမွ ဂ်မ္း လွမ္း၍ ဆင္းသည္။ ေအာက္အဆင့္တြင္ ေျခအခ်၊ ဂ်မ္း၏ ဆက္ဆင္းအံ့ေျခသည္ တံု႔ခနဲ ရပ္သြားသည္။

ဝိုင္းစက္သြားေသာ မ်က္လံုးနက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္အာသြားေသာ ႏႈတ္ခမ္းႁမြာ။
“ေဟာ... ရွင္”
စကားမျပန္ႏိုင္။ ၿပံဳး၍ ေခါင္းဆတ္ဆတ္ညိတ္မိလိုက္သည္။ ဂ်မ္း မွတ္မိေပစြ ။ ဝမ္းသာ၍ မဆံုး။
“ဟုိဒင္း... ႏွမ္းဖတ္သည္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ကဲ့... ႏွမ္းဖတ္သည္ပါ”

အခုမွပင္ ထမ္းပိုးကို ပခံုး ေပၚမွ ခ်ပါေတာ့သည္။ အေရးထဲ အေတြးေရာက္ေသးသည္။ ထမ္းပိုးကိုေတာ့ ပခံုးေပၚက
ခ်လိုက္ၿပီဂ်မ္း ေရ။ လစ္ဟာသြားတဲ့ အဲဒီပခံုး ေပၚမွာ မင္းကိုတင္ၿပီး ေတာ့သာ တစ္ခါတည္း ခိုးေျပးသြားခ်င္ ပါရဲ ႕ဟု။
“ေတာ့္ႏွယ္ေတာ္။ ေပ်ာက္ခ်က္သား ေကာင္းလိုက္တာ။ အဘကိုေတာင္ ေျပာရေသးတယ္။ ဟုိတစ္ခါက ေတြ႔ဖူးတဲ့
ႏွမ္းဖတ္သည္ႀကီးလဲ ေဈးေရာင္းတာ မေတြ႔ေတာ့ဘူးလို႔။ မင္းတရားတပ္ေတာ္ထမ
ဲ ်ား မင္းမႈထ မ္းလုိက္သာြ းၿပီလား မသိဘူးလို႔၊
ဟုတ္တယ္ေလ ေတာ္တို႔လို”
စကားကို ခဏနား၍ တစ္ခ်က္ဝင့္ၾကည့္သည္ကုိ သတိထားမိလိုက္သည္။
“အဲ...

ေတာ္တုိ႔လုိ

အဆက္ေပါက္ မ်ိဳးနဲ႔

ေယာက္်ားေလးေတြမွန္သမွ်

အခုဆုိ

ေရာက္ေရာက္ကုန္ၾကတာကလား”
“မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ မင္းမႈထ မ္း ဝါသနာလဲ မပါပါဘူး။ ကိုယဘ
့္ ာသာကိုယ္ အေရာင္းအဝယ္ ေလးပဲ ”
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ေ႐ႊ နန္းရွ င္ဆီပဲ

“အင္းေပါ့ ေလ။

ဝါသနာပါရာေပါ့ ။

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္သာ

ေယာက္်ားေလးဆိုရင္

တပ္ေတာ္ထဲဝင္မွာပဲ။

ခုေနခါ

ေယာက္်ားဆိုတာ ရဲမက္အလုပ္နဲ႔ အလုိက္ဆံုးပဲေတာ့္”

ရင္ထဲမွာ ထိတ္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ေၾသာ္... သူက မင္းမႈထမ္း ရဲမက္ေတာ္သားကို အထင္ႀကီးရွာသူကိုး။

“ေနပါဦး... ေတာ္အခု ႏွမ္းဖတ္သည္ပဲလား”
“အာ... ဟုတ္ကဲ့။ ႏွမ္း ဖတ္သည္ပါပဲ ”
“အေရာင္းအဝယ္ေလးမ်ားေကာ

ေကာင္းရဲ႕လား။

ေကာင္းမွာပါေလ။

ေ႐ႊနန္းရွ င္လက္ထက္ပဲဟာ။

အခုေတာ့

ေရာင္းကုန္ၿပီလား”
မ်က္စိက အလုိလုိ ေတာင္းႏွစ္လံုးဆီ ေရာက္သာြ းသည္။

ဂ်မ္းက တအံ့ တၾသ ေရ႐ြတ္ေလသည္။
“ေဟာ့ေတာ္...
မေရာင္းရေသးဘူးလား။

ေတာ့္ဟာကလည္း
ေအးေလ...

ေတာ္က

ေတာင္းႏွစ္လံုးအျပည့္ပါလား။

ဒီအခ်ိ န္ႀကီးေတာင္

ႏႈတ္နည္းလြန္းအားႀကီးတာကိုး။

အဘလဲ

ေတာ္ကတစ္ဖတ္မွ

ေတာ္လ
့ ုိပဲ။

ဖိုသူႀကီးသာ

လုပ္ေနတာ စကားကိုမေျပာဘူး။ ဆြံ႔ေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္ ”
ေကာင္းၾကေရာကြာဟု

စိတ္ထဲက

ေရ႐ြတ္မိသည္။

အဘအတုိင္းပဲတ့ဲ ။

ကိစၥမရွိ ။

ကာလၾကာျမင္စ
့ ြာ

မဆံုမေတြ႔

ရွိခဲ့ေသာ တစ္ႀကိမ္တစ္ ခါတည္းသာ ေတြ႔ခဲ့ဖူး ေသာ မိမိကို ဂ်မ္းေကာင္း စြာ မွတ္မိေနသည္ကပင္ အားတက္စရာ။

“ေရဘူးေလးေတြ႔တုိင္း

ေတာ့္ကို

သတိရေနတာ။

ဟုတ္တယ္ေလ။

ဟိုတစ္ခါ

ေ႐ႊနန္း ရွင္က

ဘယေက်ာ္သူကို

ႏွိမ္နင္းၿပီးျပန္အလာမွာ က်ဳပ္တုိ႔လဲ နန္းၿမိဳ႕ထဲအဝင္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္သာြ းတာနဲ႔ ေတာ့္ေရဘူးကို ျပန္ ေပးဖို႔ ေမ့သာြ းတယ္”
ေရဘူးေၾကာင့္ပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္၊

ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျ ဖစ္

သတိတရရွိတယ္ဆိုရင္

ေတာ္ၿပီ

ဂ်မ္းရယ္ဟု

စိတ္ထဲကပင္

ျပန္ေျပာမိေလသည္။
“ေတာ့ ဘူးသီးေျခာက္ကေလးကို သိမ္းထားရတယ္။ အခုေတာင္ ပါလာေသးတယ္။ ဆုိင္ထက
ြ ္တုိင္း ယူလာရတာ။
တစ္ေန႔

ေတာ္ေပါက္ ခ်လာရင္

ျပန္ ေပးလို႔ရေအာင္ေလ။

ခဏငွားတာဆိုၿပီး

အပို င္သိမ္းထားတယ္ဆုိတာလည္း

ခုိးမႈတစ္မ်ိဳးပဲ မဟုတ္လား။ ခိုးတယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးေလ”
ခိုးတယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးေလ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ နီးကပ္စာြ ရွိေနပါလွ်က္ အလြန္ေဝးကြာ သြားၿပီဟု ခံစားရသည္။
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“အဘေရ... ေအ... အဘ”
ဆုိင္ဘက္သို႔ လွည့္ကာ ဂ်မ္းေအာ္ေခၚျပန္သည္။
“အဘ”
“ဘာလဲဟ”
“ဟို... ေရဘူးေလး ျဖဳတ္လိုက္စမ္းပါ။ ဒီမွာ ပိုင္ရွင္ျပန္ေရာက္လာၿပီေတာ္”
ဂ်မ္း၏အဘက ဆုိင္ေပၚမွလွ မ္းၾကည့္သည္။ ဘာမွမထူးျခားေသာအသြင္ျဖင့္ မ်က္စိလက
ႊဲ ာ တုိင္တြင္ခ်ိတ္ထားေသာ
ေရဘူးကို ျဖဳတ္၍ ကမ္းသည္။ ဂ်မ္းလွမ္းယူၿ ပီး တစ္ဆင္က
့ မ္းလွ်က္ ...
“ေတာ့ဘူးသီးေျခာက္ကေလး အေအးဓါတ္ ပ်က္မွာစိုးလို႔ ေရမျပတ္ထည့္ထားရတယ္။ ေရာ့...”

ဘူးသီးေျခာက္ကိုလွမ္းအယူတြင္

ဂ်မ္း၏လက္ေခ်ာင္း မ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔လုိက္ရသည္။

အတြင္းေရးမွဴးစံ အိမ္တက္ၿပီး

အလုပ္လုပ္ခဲ့စဥ္ကထက္ ပို၍ လႈိက္ခုန္သြားေသာရင္ကို သတိထားမိေလသည္။
“ကိုင္း... ပိုင္ရွငလ
့္ က္ထဲ ပစၥည္းျပန္အပ္ၿပီးၿပီ။ အခုမွ စိတ္ထဲ ရွင္းသြားေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္ေတာ့။ က်ဳပ္ကအဘကို
ေျပာေျပာေနတာ။
ဆိုသေလာက္

ေၾသာ္...

ႏွမ္းဖတ္သည္ၾကည့္ရတာ

ႏွေျမာရွာမွာပဲလို႔။

က်ဳပ္ျဖင့္

က်ဳပ္တုိ႔ထက္ပိုၿပီး

ဆင္းရဲပံုရတယ္လို႔

ဘူးသီးေျခာက္ကေလးျမင္တိုင္း

ခမ်ာေရဘူးတစ္ဘူးဆို

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရတာ။

အခုမွပဲ

ေျဖသာေတာ့တယ္”
ရယ္လည္းရယ္ခ်င္သည္။ စိတ္ထဲမွာလည္း တႏံု႔ႏံု႔။ ေၾသာ္ ... သူငါ့ကို သတိတရ ရွိေနတယ္ဆိုတာဟာ ဒီအဓိပၸါယ္
နဲ႔ကိုး။

“ကဲ... က်ဳပ္သြားဦးမယ္။ မန္က်ည္းရည္ ေသာက္မလို႔ေတာ္”
ဂ်မ္း လႈပ္ရွားလာသည္။
“ေန... ေနပါဦး။ က်ဳပ္ အဲ... ကၽြန္ေတာ္လဲ လိုက္ခ့မ
ဲ ယ္ေလ”

ဂ်မ္း တစ္ခ်က္ငဲ့ၾကည့္ကာ...
“လိုက္ခ်င္လဲ လိုက္ခဲ့ေလ။ မန္က်ည္းရည္ ေသာက္မလို႔လား”
“ဟုတ္ပါတယ္ ”
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“က်ဳပ္ ဝယ္တိုက္ပါ့မယ္။ ေတာ့္ အသျပာနဲ႔ ေတာ့ မေသာက္ရက္ဘူး”
“ဟုတ္ကပ
ဲ့ ါ”
ဂ်မ္းႏွ င္႔ယွဥ္လွ်က္ ေလွ်ာက္ရေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကား အႏုတ္အသိမ္း အား ေကာင္းလွဘိျခင္း။
*****
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။၁၆။

မန္က်ည္းရိပ္ကလည္း

ေအးေအးျမျမ၊

မန္းက်ည္းရည္ကလည္း

ခ်ိဳခ်ိဳခ်ဥ္ခ်ဥ္၊

သည္ထ
့ က္မူ

ဂ်မ္းႏွ င္႔အတူ

တသြင္သြင္

ေျပာရွာသည္။

ရွိေနရေသာအျဖစ္က မန္က်ည္းရိပ္၊ မန္က်ည္းရည္တို႔ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ပိုကလ
ဲ ွ်က္။

မိမိက

နားေထာင္သမား၊

သူလသမီးအ႐ြယ္ကတည္းက

ဂ်မ္းကေျပာသူ။

ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ

သူတို႔သားအဖအေၾကာင္းေတြကို
သူ႔အမိကို

သူမမွတ္မိေၾကာင္းကအစ၊

အဘ၏

ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖုိ

အေၾကာင္းအလယ္၊ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္အေၾကာင္းအဆံုး ။
“သိလား။

အဘကို

ပန္းပဲ ေတာ္ခန္႔ခ်င္တာတဲ့ေတာ္။

ပန္းပဲ ေတာ္ဆုိတာေကာ

သိလား။

ဘုရင့္အေျမႇာက္အစားခံ

ပန္းပဲသမားေပါ့ေတာ္။ အဘကလဲေလ အ,လုိက္တာ မေျပာနဲ႔ေတာ့။ ေ႐ႊနန္း ေတာ္က ေျမႇာက္စားခ်င္တယ္ ဆုိတာေတာင္
အသနားခံၿပီး ျငင္းလိုက္တယ္ေလ။ ဘယ္လိုမွလဲ ေျပာလို႔မရဘူး။ အားႀကီးေခါင္းမာတာ၊ သူ႔ဖိုထက
ဲ
ေပတံုးထက္ ေတာင္
ေခါင္း မာလို႔ အခု က်ဳပ္ေဈးသည္ ျဖစ္ေနတာေပါ့ ။ ႏို႔မုိ႔မ်ားဆိုရင္ေလ အခုေနဆို က်ဳပ္အဝေ႐ႊနန္းေတာ္သူ ျဖစ္ေနၿပီ ေတာ္”
“ဒီအတိုင္းပဲ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ”

ဂ်မ္းၾကားဟန္မတူ။
“တိမ္ေတာင္တက္

ဆံထံုးတုိ႔ဘာတို႔၊

ေ႐ႊက်င္ခပ္

ပဝါတို႔ဘာတုိ႔

က်ဳပ္က

သိပ္လုပ္ခ်င္တာ၊

ေပးစမ္း ပါဦး...

ေနာက္တစ္ခြက္၊ ေတာ္ေကာ ယူဦးမလား ေနာက္တစ္ခက
ြ ္”
“ဟုတ္ကဲ့... အင္း ”
“အေဝးေဈး႐ံု ေတာ္မွာ ဒီဆိုင္က မန္က်ည္းရည္က အေကာင္းဆံုးပဲေတာ့္။ သူ႔ကို ႏွစ္ခက
ြ ္ေသာက္ဆုိင္လို႔ ေခၚတယ္။
တစ္ခြက္တည္းနဲ႔ မတင္းတိမ္ႏိုင္ဘူးေလ။ က်ဳပ္ေတာ့ ေဈးသိမ္းၿပီးတိုင္း ႏွစ္ခက
ြ ္ႏွစ္ခက
ြ ္ပဲ”
ႏွစ္ခါစားဆိုင္ဆိုေသာ

တစ္ခါက

အေၾကာ္ဆုိင္ကို

သတိရသျဖင့္

ၿပံဳးမိေလသည္။

သူတို႔

မ်ားလွခ်ည့္လား။
“ဘာေတြ ၿပံဳးေနတာလဲ။ ဘာလဲ က်ဳပ္အဝေ႐ႊ နန္္းသူ လုပ္ခ်င္တာကို ေလွာင္တာလား”
“ဟာ... မဟုတ္ပါဘူး။ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ”
“ဒါျဖင့္ ဘာလဲ”
“ဟိုဟာပါ ခင္ ဗ်ာ။ အဲ ... ဂ်မ္းနဲ႔ တိမ္ေတာင္တက္ဆံထံုး၊ ေ႐ႊက်င္ခတ္ပဝါနဲ႔ ဆုိရင္ သိပ္လွမွာပဲလို႔”
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အဝမွာ

ႏွစ္ဆင့္ေတြ

ေျပာမိေျပာရာေျပာလိုက္ၿပီးမွ အားနာသြားသည္။ ဂ်မ္းစိတ္ဆုိးသြားေလမလား။

သို႔ေသာ္ သူကမူ...
“ဒါေပါ့

ဒန္းနီဆိုးလို႔

ကြမ္းေလငံုလုိ႔

ၿမိတ္စို႔ဆံထုံးနဲ႔

ဆင္စယ
ြ ္လယ္ေတာ္န႔ဲ

ေျခနင္းေပ်ာ့

အစိမ္းေရာင္ေလးနဲ႔ဆုိ

သိပ္ေပ်ာ္မွာ ”

အရည္လက္ေနေသာ မ်က္လံုးဝိုင္းႀကီးမ်ားကို ၾကည့္ရင္းမွပင္ ...
“ဟာ... ဒီအတိုင္းပဲ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ”
“ဘာေျပာလိုက္တယ္ ႏွမ္းဖတ္သည္”
“ေၾသာ္... ဒီအတိုင္းလည္း လွပါတယ္လုိ႔”
ခစ္ခနဲ ဂ်မ္းရယ္သည္။ ရွက္စႏိုးအသြ င္ ႐ြံ႕တြန္႔တန
ြ ္ဟ
႔ န္မရွိ ။
“ေျမႇာက္ေတာ့ မေျပာနဲ႔ေနာ္။ က်ဳပ္ကလဲ က်ဳပ္လွတယ္ေျပာရင္ သိပ္သေဘာက်တာ”
“တကယ္ေျပာတာပါ။ ေျမႇာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်မ္း တကယ္လွတာပါ”
“ေတာ္က ေဈးေရာင္းေတာ့သာ အ,အႀကီးျဖစ္ ေနတာ။ ခုလိုက်ေတာ့လဲ အသြက္ႀကီးပါလား”

ေၾသာ္... ကိုယ္က ျပန္ရွက္ရမယ့္ အျဖစ္။ ဂ်မ္းေျပာလိုက္ေတာ့မွပင္ ႏႈတ္ဆံ႔သ
ြ ာြ းရျပန္သည္။ ဝံ့ဝံ့စားစား တစ္ခ်ိန္လံုး
ေငးၾကည့္ေနမိ ေသာ အၾကည္မ
့ ်ားကိုလည္း ကမန္းကတန္း သိမ္းကာ ေခါင္းငံမ
ု႔ ိ ေတာ့သည္။
“ေၾသာ္... ေနပါဦး။ စကားသာေျပာေနတာ ေတာ္န
့ ာမည္လဲ ခုထမ
ဲ သိရေသးဘူး။ ႏွမ္းဖတ္သည္ ႏွမ္းဖတ္သည္နဲ႔
ေျပာရတာ တစ္မ်ိဳးႀကီးေတာ့္။ နာမည္ဘယ္လိုေခၚသတံုး”

ဦးေႏွာက္ကို အလွ်င္အျမန္

အလုပ္လုပ္ေစရေတာ႔သည္။ ဆုတ္ဆိုင္း ေနလို႔မျဖစ္။ အခုပင္လွ်င္ မူပ်က္ခ်င္ ေနၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထြက္မိထြက္ရာ...
“ငတက္... တဲ့”
“ငတက္။ အဲ ... ကန္ေတာ့... ကန္ေတာ့။ ကိုရင္ငတက္ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ကဲ့။ ငတက္ပါ”
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“အင္း... ေတာ္န
့ ာမည္က ခုတစ္ေလာ သတင္းေမႊးေနတဲ့ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲေနာ္ ”
“ဟုတ္ကဲ့... ဟုတ္ကဲ့”
“အဘ၊ အမိ ေကာ ရွိေသးလား”
“အဲဒါလဲ ဟိုဂ်မ္းလုိပဲ အမိမရွိ ေတာ့ဘူး။ အဘအိုႀကီးနဲ႔ ေနရတယ္ ”
“အဘအိုႀကီးကို လုပ္ေကၽြးေနတာေပါ့ ။ ေကာင္းပါေပ့ေတာ္ ေကာင္းပါေပ့ ။ ဒါေပမယ့္ ေတာ့္ နာမည္ႀကီးက ခုိးသားႀကီး
နာမည္နဲ႔ သြားဆင္ေနတာ ဆိုးလွတယ္”
“ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားက ဆိုးသလား ဂ်မ္း”

“အဲ... ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ကိုရင္ငတက္ရယ္။ ခုိးသားႀကီးက သိပ္မဆိုးလွဘူး ေျပာၾကတာပဲ။ သတၱိလဲ သိပ္ေကာင္း၊
သိပ္လဲ စြမ္းတာတဲ့။ ဒါေပမယ့္ ခုိးတယ္ဆိုတာကိုက မေကာင္းဘူး မဟုတ္လား”
“ခုိးတာမေကာင္းရင္ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားလည္း မေကာင္းဘူးေပါ့ ဂ်မ္း ”
“ဒါေပမယ့္

ခိုးသားႀကီး

ငတက္ျပားကေတာ့

ဟင္း ...

က်ဳပ္မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။

ကဲပါ...

ကိုရင္ငတက္ရယ္

ထားလိုက္ပါေတာ့။ ေတာ္... ေဈးဆက္ေရာင္းဦးမွာ မဟုတ္လား။ က်ဳပ္လဲ ျပန္ေတာ့မယ္။ အဘေမွ်ာ္လွေရာ့မယ္ ”
အတူဆက္ေနခ်င္ေသးေသာ္လည္း ေနရန္အေၾကာင္းမရွိ ။ လြင့္ပ်ံခ်င္ ေသာ အေတြးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ရသည္။
“ဟုတ္ကဲ့... ေဈးေရာင္းရဦးမွာ ”
“ကိုင္း... သြားေပဦးေတာ့ ကိုရင္ငတက္ေရ”
ဂ်မ္းလွညထ
့္ ြက္သြားသည္။ တျဖည္းျဖည္းေဝးကြာေပ်ာက္ကယ
ြ ္ေတာ့မည္က႔သ
ဲ ို႔ ခံစားရသည္။ ဤအျဖစ္ကို မခံႏိုင္။
ဂ်မ္းႏွ ငထ
့္ ပ္၍ ...

႐ုတ္တရက္

အႀကံေပၚလာသည့္အတြက္

မိမိကုိယ္မိမိ

လိုက္ခဲ့ရင္း ...
“ဂ်မ္း ... ခဏေနပါဦး ဂ်မ္း”
“ဘာလဲ ကိုရင္ငတက္ ”
“ဟိုဟာပါ။ က်ဳပ္အကူအညီတစ္ခု ေတာင္းခ်င္လုိ႔ပါ”
“ဆုိ”
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ေက်းဇူးတင္ရမည္။

ဂ်မ္းေနာက္သို႔

ေျခလွမ္းက်ဲ မ်ားျဖင့္

“ဒီလိုေလ
က်ဳပ္လုပ္ေကၽြးရတာ

က်ဳပ္က

ႏွမ္းဖတ္သည္သာ

ဟန္မက်ဘူးေလ။

ျပတ္သြားၿပီဆိုရင္ေပါ့ေလ။

ဂ်မ္းတို႔အဘက

ျဖစ္ေနတာ။

ဒီေတာ့

ေစ်းမေရာင္းတတ္ဘူး။

အကယ္၍ေပါ့ ေလ။

လက္ခံမယ္ဆုိရင္

ဂ်မ္းတို႔ရဲ႕

တစ္ေန႔မွာ

ဒီပံုန႔ေ
ဲ တာ့
အခု

ပန္းပဲဖုိမွာ

အဘအိုႀကီးကို

က်ဳပ္ရဲ႕

ႏွမ္းဖတ္ကိစၥ

က်ဳပ္အလုပ္လာလုပ္ခ်င္လို႔ပါ။

ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရပါ။ အဲဒါ အဘကို ဂ်မ္း ေျပာေပးပါလား”

မ်က္လႊာပင့္အၾကည့္ကို ရင္ဆုိင္လုိက္ရသည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သူ႔ထံမွ အဓိပၸါယ္တစ္ စံုတစ္ခုကို ဝွက္ကြယ္ေသာ၊
လွ်ိဳ႕ဝွက္အနက္ တစ္ခုခုကိုေဆာင္ေသာ၊ စူးစမ္း ခ်င့္ခ်ိ န္မႈ ပါေသာ အၾကည့္။

တတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ ေသာ

ကရားႏႈတ္သီးမွ

ေရပန္းသြားသည့္ပမာလည္း

ရွိသည္။

ဆုတ္ဆိုင္းဆုိင္း

အသြင္ကို

ေတြ႔ရသည္။

ဂ်မ္း ေတာ္ေတာ္ႏွငစ
့္ ကားမဆို။
“ဘယ္ႏွယ့္လဲဟင္ ဂ်မ္း”

မ်က္လံုး႐ြဲႀကီးမ်ားကို မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ ေလးပင္ျဖည္းေဆးစြာ ပုတ္ခတ္လွ်က္ တစ္လံုးခ်င္း သူေျပာေလသည္။
အသံခပ္တုိးတုိး ျဖစ္သည္။
“အင္းေလ။ အဘကို က်ဳပ္ေျပာၾကည့္ဦးမယ္ ”

ေစ်း႐ံု ေတာ္ေထာင္တ
့ စ္ဖက္သို႔

ဂ်မ္း ခ်ိဳးဝင္ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းသည္အထိ

ေနရာမွာ

အစြဲအၿမဲရပ္ကာ

အစဥ္တစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ ျမင္ကြင္းထဲမွ ဂ်မ္းလံုးဝေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းေတာ႔မွပင္ ႏွမ္းဖတ္ေတာင္းႏွစ္လံုးတြင္ လွ်ိဳထားေသာ
ထမ္းပိုးကို ေကာက္ခ်ီလိုက္သည္။ ထမ္းပိုးႏွ င့္အတူ ေလးလံလွေသာ ႏွမ္းဖတ္ေတာင္း ႏွစ္လံုးသည္ ေစြ႔ခနဲ ေျမာက္ပါလာသည္။

အဆင္အေသြး စံု လိပ္ျပာေလးတစ္ ေကာင္ ရင္ထမ
ဲ ွာ ထက္ေအာက္စုန္ဆ န္လူးလာေခါက္တံု႔ျဖတ္ ပ်ံသန္းေနသည္ကို
ခံစားရသည္။ ေျခလွမ္းမ်ားကလည္း ေပါ့ပါးလွဘိျခင္း၊ ‘အဝ’ ေျမႀကီးႏွင့္မွ ထိပါေလစ ထင္ရသည္။ တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးေသာ
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ိဳး။

ႏွမ္းဖတ္သည္ ႏွမ္း ဖတ္သည္ဗ်ိဳးဟု မေအာ္မိလိုက္ေစရန္ သတိထားေနရသည္။ ေက်ာက္ဂူမွာ က်န္ခဲ့ေသာ ဝရီးကို
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သတိရသည္။

ဝရီး

ငတက္ျပားေရ

က်ဳပ္ေတာ့

ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ

ေတြ႔ခၿဲ့ ပီဗ်ိဳ႕ဟု

တိုင္တည္မိေလသည္။
“ဟင္”
ႏႈတ္မွပင္ အသံထြက္က်သြားသည္။

အို... ဟုတ္ေပသားပဲ။ အင္းဝကို လာခဲ့သည္က စနည္းနာဖို႔၊ ဝရီးကို သတိရမွပင္ လာရင္းကိစၥကို သတိရေတာ့သည္။

ခက္ပါလားဂ်မ္းေရ။ မင္းနဲ႔ေတြ႔တာနဲ႔ပဲ အေယာင္ေယာင္အမွားမွား ျဖစ္ရပါဘိ။ က်ဳပ္ကိစၥေတြလဲ က်ဳပ္ေမ့လို႔။

လူကြဲစျပဳလာၿပီျဖစ္ ေသာ
အေၾကာ္ဆုိင္၊

ေစ်း႐ံုေတာ္

ထမင္းဆုိင္မ်ားတြင္ေတာ့

အေနာက္ဘက္သို႔

လူစည္ဆဲ၊

ေလွ်ာက္ခ႔သ
ဲ ည္။

ထန္းရည္မူးသမားတို႔လည္း

ပ်ံက်ေဈးသည္သာ

စကားေဖာင္ေဖာင္

ရွိေတာ့သည္။

ေျပာစျပဳလာၾကၿပီ။

‘စနည္းနာ’ ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေနအထား

ထန္းရည္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ႏွင္႔ ကပ္လွ်က္ရေသာ ထမင္းဆုိင္ေရွ ႕ဘက္တြင္ ႏွမ္းဖတ္ေတာင္းကို ခ်လိုက္သည္။ ထမ္းပိုးကို
ခၽြတ္၍ ေတာင္းေပၚ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တင္သည္။ တကယ့္ႏွမ္းဖတ္သည္ႀကီးမ်ားအတုိင္း ပဝါကိုျဖဳတ္၍ ေသွ်ာင္ကို ပင္တ
့ င္၍
နဖူးထက္မွ ေခၽြးမ်ားကို ပဝါျဖင့္ သုတ္လုိက္သည္။

ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ ေျပာေနၾကသည့္ ထန္းရည္သမားမ်ား၏ စားပြႏ
ဲ ွင့္ ကပ္လွ်က္ စားပြတ
ဲ ြင္ ေနရာယူလိုက္သည္။
“ထမင္းတစ္ပြဲေပးပါဗ်ိဳ႕။ ဟင္းကေတာ့ ခ်ခ်င္ ရာခ်ဗ်ာ”
*****

“အဲဒါနဲ႔

က်ဳပ္လဲ

သူတုိ႔

ထန္းရည္ဝိုင္းထဲ

ဝင္ေရာလုိက္တာေပါ့။

က်ဳပ္ကပဲ

ႏွစ္ျမဴထပ္မွာေပးတာကိုး

ဝရီးရဲ ႕။

သူတို႔ဆိုတာမ်ား ဝမ္းသာအားရနဲ႔ ထန္းရည္ေမာ့ ၾက၊ စကားေျပာၾကနဲ႔”
ဝရီး ငတက္ျပားကလည္း အင္း ပင္မလိုက္ဘဲ ေဆးတံကိုသာအတြင္သား ဖြာကာ တိတ္ဆိတ္စာြ နားေထာင္ေနသည္။

“ခုိးသားႀကီး
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ငတက္ျပားဟာတဲ့ ေပါင္မွာ

ေၾကာင္႐ုပ္ထိုးထားတယ္တ့ဲ။ သူတို႔ေျပာစကားေလ၊ အင္း ဝတစ္လႊားမွာ

ျဖစ္ေနတဲ့

သတင္းေတြ၊

ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ေပၚမွာ

အိပ္ေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထိ

ကိုယ္ေဖာ့ႏိုင္တာေတြေရာ၊

ေၾကာင္ဆင္း

ေၾကာင္တက္ အ႐ုပ္ထုိးထားတာေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုအျမင့္သို႔ လႊားခနဲ ခုန္ဆင္းႏိုင္တာေတြေရာ စံုလို႔ပါပဲ ”
ဝရီး၏ ေဆးဆံုမွ ေဆးေငြ႔ မ်ား တလူလူလန
ြ ္႔တက္လာသည္။

“အခ်ိဳ႕ကလဲ ငွက္အျမဳေတရထားတဲ့အတြက္ ငတက္ျပားဟာ စြမ္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ နန္းေတာ္ထဲက်ေတာ့
ငတက္ျပားဆိုတာ တျခားမဟုတ္၊ ဝိဇၨာတစ္ဦးတဲ့ ။ ထြက္ရပ္ ေပါက္အတြက္ ပစၥည္းတစ္ခုခု လုိအပ္ေနလို႔ အဲဒီပစၥ ည္းကလဲ
နန္းေတာ္ထဲမွာရွိေနတာမို႔ နန္းၿမိ ဳ႕ထဲ ဝင္ရွာေနတာလုိ႔ သတင္းျဖစ္တယ္။ ဒီပစၥည္းရၿပီးလို႔ အဲဒဝ
ီ ိဇၨာဟာ သူ႔လမ္းေပါက္ၿ ပီဆိုရင္
အင္းဝတစ္ျ ပည္လံုးကို ကယ္တင္လိမမ
့္ ယ္ ဆိုပဲဗ်”
ေျပာရင္း ရယ္မိသည္။ ဝရီးကား အသံမျပဳ။
“ဘုဇပတ္႐ြက္ကေတာ့
ခင္းေရာင္းေနတာေလ။

တယ္ေရပန္းစားတာကိုး

အဲဒါကလဲ

ဝရီးရဲ႕။

ဝယ္ခ်င္တုိင္း မရဘူး။

က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ျမင္ခတ
့ဲ ာ။

ပရေဆးဆိုင္ေတြက

ေဈး႐ံု ေတာ္အဝေတြမွာ

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္လိုခ်င္ရင္

သူတုိ႔ဆုိင္က

ဘာေဆးဆုိလား အဲဒါဝယ္မွတဲ့ ။ က်ဳပ္ဝယ္မလုိ႔ကပ္သာြ းတာ က်ဳပ္ပံုကိုၾကည္ၿ့ ပီး ဆုိင္ရွင္ကႏွ င္ထုတ္လို႔၊ ဒါေပမယ့္ ခ်ိတ္ထားတဲ့
ဘုဇပတ္႐ြက္ကိုေတာ့

အေသအခ်ာ

ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

ဝရီးရာ

ဘယ္ကလာ က်ဳပ္တုိ႔အ႐ြက္ ရမွာလဲ၊

သူတို႔ဘာသာသူတုိ႔

ဆူးနဲ႔ေဖာက္ၿပီး ေရးထားတာကလား”
ရယ္စရာစကားပင္ ျဖစ္သည္။ ဝရီးကား မတုန္မလႈ ပ္ ရွိလန
ြ ္းလွသည္။ ဝရီးၿငိ မ္ခ်က္သား ေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္
အားမလုိအားမရ ျဖစ္လာသည္။

“ဝရီး ... က်ဳပ္ေျပာတာ ၾကားရဲ႕လား”
ဝရီးထံမွ ပထမဆံုး တုံ႔ျပန္သံရသည္။
“အင္း ”
“ဝရီး ဘာေၾကာင့္ စကားမေျပာတာလဲ။ ေနမေကာင္းဘူးလား”
“လူကေလး စနည္းနားခဲ့တာ ဒါပဲလား”
အေမးကို အေမးျဖင့္ တုံ႔ျပန္သည္။
“ဗ်ာ”
“ေနျပည္ေတာ္ထဲက သတင္းေတြကေတာ့ စံုလွပါၿပီ။ ေ႐ႊနန္းေတာ္န႔ဲ ဘုရင္ သတုိးမင္းဖ်ား သတင္းကေကာ”
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“ေၾသာ္... ဒါလဲ က်ဳပ္ရခဲ့ ပါတယ္။ ထမင္းဆိုင္ကၿပီးေတာ့ ရဲမက္ေတြ အပန္း ေျဖတဲ့ေနရာ ေရာက္ခ့ဲ ပါတယ္”
“အင္း ... ဘာၾကားခဲ့သလဲ လူကေလး”
“ငတက္ျပားကို ေျခရာခံမမိလုိ႔ ရဲမက္ေတြ ေတာက္တေခါက္ေခါက္ ျဖစ္ ေနၾကတယ္ ”
“ၿပီးေတာ့ေကာ”
“တခ်ိဳ႕ကေတာ့

ငတက္ျပားကို

အဝတပ္ေတာ္သားေတြ

မဖမ္းႏိုင္တ့ဲ အတြက္

သူတုိ႔ကုိယ္သူတို႔

ရယ္စရာေတြ

လုပ္ေနၾကတယ္ ”
“ၿပီးေတာ့ေကာ”
“တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ငတက္ျပားကို ဖမ္းဖို႔ တင္းက်ပ္တ့ဲ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ၾကေတာ့မယ္တ့ဲ”
“အဲဒါကို က်ဳပ္လုိခ်င္တာ ဆက္ေျပာစမ္း လူကေလး”
“ေလးျပင္ ေလးရပ္ ၿမိဳ႕ေစာင္တ
့ ပ္ ေတြ ကင္းတပ္သားေတြ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ရဲမက္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္အေထာက္ေတာ္
အစံုပဲတဲ့ ဝရီးရဲ ႕။ ၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ေတြအားလံုးကို ဘုရင့္ရဲ႕မင္းဆရာ ပတူးသဃၤရာဇာကိုယ္တိုင္ စီမံခ်မွတ္ေပးသတဲ့”

ဝရီးက သက္ျပင္းရွည္ႀကီးဆြဲကာ ေဆးတံကို ေက်ာက္တံုးထက္တြင္ ေခါက္သည္။ ဆင္စယ
ြ ္စူးျဖင့္ ေဆးအိုးထဲမွ
ေဆးႂကြင္းမ်ားကို
ျဖည့္သည္။

အသာအယာ

လႈပ္ရွားမႈအားလံုး

ျခစ္ထုတ္သည္။

ထို႔ေနာက္

လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္။

သစ္နက္ရည္အိတ္ထမ
ဲ ွ
ဝရီး

ေဆးမ်ားကိုထုတ္ကာ

ေဆးတံေဆးျဖည့္သည္မွာ

ဆံုတြင္းသုိ႔

ၾကည့္ေကာင္းလွသည္။

ကၽြမ္းက်င္ေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက တိက်သပ္ရပ္လွေလသည္။

ဝရီးဤသို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေဆးတံေဆးျဖည့္လွ်င္ တစ္ခုခုကို အေလးအနက္ ေျပာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဆံုထဲမွာ
ေဆးျပည့္ေသာအခါ လက္မျဖင့္ ဖိသိပ္ကာ မီးခတ္တြင္ မီးျခစ္လွ်က္ ဆံုႏႈတ္ခမ္းအတုိင္း သံုးေလးပတ္လွညက
့္ ာ မီး ညိႇသည္။
တယုတယ ညင္သာစြာ လႈပ္ရွားေနျခင္းမ်ဳိး ။

မီးခုိးေထာင္းေထာင္းထေအာင္ တစ္ခ်က္ဖာြ ၿပီးမွ ဝရီးအသံထက
ြ ္လာသည္။
“မင္းဆရာ ပတူးသဃၤရာဇာက စီမံခ်မွတ္တယ္တ့ဲ ဟုတ္စ”
“ဟုတ္ကဲ့”

ေဆးတံေငြ႔မ်ား လြင့္ထလာျပန္သည္။ မီးခိုးေငြ႔ မ်ားႏွင့္အတူ ဝရီးအေတြးပ်ံ႕လြ ငဟ
့္ န္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္ကပကတိ
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ၿငိ္မ္သက္ေနသည္။ ဝရီးက ၿငိမ္သက္ေနေလေလ မိမိက စိတ္လႈပ္႐ွားေလေလပင္။ ဂ်မ္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းကို
ေျပာမထြက္။

ပထမအႀကိ မ္ကလည္း

မေျပာျဖစ္။

ဂ်မ္းအေၾကာင္းကို

ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းသည္

အျပစ္ျဖစ္ေနေလမလားဟု

ေတြးမိသလုိ၊ တစ္ဘက္ကလည္း ဂ်မ္းကိစၥမွာ ဝရီးႏွ ငမ
့္ ဆိုင္ေသးဟု ေတြးမိျပန္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ဝရီးသိရန္ မလိုေသး၊
တစ္ေန႔ေသာအခါက်မွပင္။
“လူကေလး”
“ဗ်ာ”
“အဲဒီ စနည္းနာခဲ့တက
ဲ့ ိစၥ အသာထား။ လူကေလး တစ္ေနကုန္တ စ္ေနခန္း အင္းဝထဲ

သြားေနခ်ိ န္မွာ

က်ဳပ္လဲ

ေက်ာက္ဂူထဲမွာ ဘာေတြလုပ္ထားသလဲဆိုတာ လူကေလးကိုျပရဦး မယ္ ”
ဒါမ်ားဝရီးရယ္ဟု

စိတ္ထဲကေျပာမိေလသည္။

ဝရီးဘာေတြ

လုပ္ထားရမလဲ။

အလုပ္လုပ္ထားတဲ့

ပစၥည္းေတြကို

အမ်ဳိးအစား သတ္သတ္စီခြဲၿ ပီး စုပံုထားမွာေပါ့ ။ ဒါပဲမဟုတ္လား။

ဝရီးက ေက်ာက္ဂူအတြ င္းဘက္ေခၚသြားသည္။ ေက်ာက္ဖေယာင္းတိုင္ အလင္းေအာက္တြင္ ရတနာမ်ားမွာ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္
လင္းလက္ေနၾကသည္

“လူကေလးနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ထားၾကတဲ့ ပစၥည္းေတြေလ။ ၾကည့္စမ္း”
သည္မွ်ေလာက္မ်ားျပားေနလိမ္႔မည္ဟု

မထင္မိ။

ဝရီးကအခုလို

စနစ္တက်

ခြဲေဝစုပထ
ံု ားလိုက္ေတာ့မွပင္

အမ်ဳိးအမည္မ်ားသလို အေရအတြက္လည္း မ်ားလွခ်ည့္လားဟု သိရေတာ့သည္။
“ကိုင္း... ၾကည့္စမ္း၊ ေ႐ႊေငြ ပတၱျမား ပုလဲ ေက်ာက္မ်ဳိးစံု ၊ ဒါေတြဟာ လူကေလးနဲ႔ က်ဳပ္န႔ဲ အလုပ္အတူလုပ္၊ အတူပိုင္တဲ့
ပစၥည္းေတြ။ ဒါေတြေတြ႔ရေတာ့ အခု လူကေလး စိတ္ထမ
ဲ ွာ ဘယ္လိုေနသလဲ”
“ဘာေျပာတာလဲ ဝရီး”
“လူကေလးနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြေလ။ အင္းဝက အႀကီးဆံုး သူႂကြယ္ထက္ ဆယ္ဆေလာက္ ပိုမ်ားတဲ့
ရတနာေတြေလ။ လူကေလးဟာ မနည္းမေနာ ခ်မ္းသာတာမဟုတ္ဘူး။ လူကေလး ဝမ္းမသာဘူးလား”
မဆုိင္းမတြပင္ အေျဖေပးလုိက္သည္။
“ဘာဆုိင္လို႔ ဝမ္းသာရမွာလဲ ဝရီးရာ။ က်ဳပ္စိတ္ထမ
ဲ ွာ ဟိုတုန္းကလုိပဲ အခုလဲရွိတယ္။ ဒါေတြပိုင္ရလို႔ ဘာမွလဲ
မျဖစ္ ပါဘူး။ ဒါေတြရဖို႔ အလုပ္လုပ္စဥ္ အခ်ိ န္ကေလးမွာပဲ အရသာေတြ႔တယ္။ လက္ထဲရလာၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘာမွ စိတ္ထဲ
ထိထိခုိက္ခုိက္ မရွလ
ိ ွပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ ေမးတာလဲဝရီး ”
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“လူကေလး တကယ္ေျပာတာလား”
“တကယ္ပါ။ ေနစမ္းပါဦး ဝရီးက အခုမွ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒါေတြ ေျပာေနရတာလဲ ”
“ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ဦး လူကေလး”
စားပြဲကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ညီ ေက်ာက္ခ်ပ္ေပၚမွာ သားေရလိပ္ တစ္ခုကို ဝရီးေကာက္ယူကာ ျဖန္႔ျပသည္။

သားေရလိပ္ေပၚတြ င္ မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္း ေထာင္လုိက္ တားထားသည္။ ေနရာသံုးခု ရွိေနသည္။ တစ္ခုစီ၏ ထိပ္ဘက္တြင္
ဝရီး၏ႀကီးမား၍ အ႐ုပ္ဆုိးလွေသာ လက္ေရးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
‘ဘုရားတည္ရန္အစု ၊ သူဆင္းရဲမ်ား ေဝငွရန္အစု၊ ကိုယ့္ဖုိ႔ အစု ’
‘ဘုရားတည္ရန္အစု ’ဟူေသာ စာလံုးေအာက္တြင္ ရတနာပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ အေရအတြက္ မ်ား ေရးထားသည္။
သားေရလိပ္ေအာက္ေျခအထိ စာလံုးမ်ား အျပည့္အက်ပ္။

‘သူဆင္းရဲမ်ား ေဝငွရန္ အစု ’ ဟူေသာ စာလံုးေအာက္တြင္လည္း ထုိအတိုင္းပင္ ။ သို႔ေသာ္

‘ဘုရားတည္ရန္အစု ’

ေလာက္ေတာ့ စာမမ်ား။ သားေရလိပ္တစ္ဝက္ေလာက္သာ ေနရာေရာက္သည္။ ‘ကိုယ့္ဖို႔ အစု ’ ေအာက္တြင္ကား အနည္းဆံုး
သားေရလိပ္ သံုးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးပင္ မျပည့္ခ်င္။
“နားေထာင္စမ္း

လူကေလး။ က်ဳပ္သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ စကားေျပာခ်င္တယ္။ လူကေလး က်ဳပ္ဆီေရာက္စတုန္းက

ခိုးသားပညာေတြ သင္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တ့ဲ စကားေတြ မွတ္မိေသးလား”
“မွတ္မိပါတယ္ ဝရီး”
“သစၥာဆိုခဲ့တာကိုေကာ”
“မွတ္မိပါတယ္ ဝရီး”
“သစၥာမဆိုခင္ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေကာ”
“မွတ္မိပါတယ္ ဝရီး”
“ဘာတဲ့လဲ”
“ပစၥည္းေတြအေပၚမွာေလာဘမတက္ရ။ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းအတြက္ ခံစားျခင္း မျပဳရ။ မိမိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည္
အဒိႏၷာဒါနကံ က်ဴးလြန္ေသာအမႈ၊ ဤအမႈ၏ ေမွာင္မုိက္ေသာဒဏ္ကို ေကာင္းမႈျပဳျခင္းဆိုေသာ အလင္းျဖင့္ တစ္ဝက္တစ္ျခမ္းပင္
ေက်ေစ၊ ကုစားရမည္တဲ့ ဝရီး”
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“ဟုတ္လုိက္ေလ လူကေလးရယ္”

ဝရီးက

ေျပာေျပာဆိုဆို

ပခံုးကို

လွမ္းဖက္သည္။

ဝရီးအသံတုန္တုန္ယင္ယင္

ရိွလွသည္တစ္ေၾကာင္း၊

တစ္ေထြးတစ္ပိုက္ႀကီး ပခံုးကို ဖက္သည္တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ရင္ထမ
ဲ ွာ ဆို႔နစ္ရေလသည္။
“ေကာင္းမႈျပဳျခင္းဆိုတဲ့ အလင္းရဲ႕ တစ္ဝက္တစ္ျခမ္းပင္ ျဖစ္ ေစ ကုစားရမယ္ဆိုတာ လူကေလး ခုနင္က ဖတ္ၾကည့္ခဲ့တဲ့
သားေရလိပ္ေပၚက ဘုရားတည္ရန္အစုဆိုတာပဲ လူကေလး”
“ဒါျဖင့္ရင္ ဝရီးက”
“ေနဦး

လူကေလး။

က်ဳပ္ေျပာဦး မယ္။

က်ဳပ္ဘုရားတည္မယ္ဆိုတဲ့

ေနရာမွာ

ဘုရားတည္တယ္ဆုိတာ

က်ဳပ္ရဲ႕အကုသိုလ္ေတြကို

သာမညမဟုတ္ဘူးေနာ္။

တတ္ႏိုင္သမွ်

ဒါထား

ေဆးေၾကာခ်င္ တဲ့အျပင္

တျခားရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေသးတယ္။ အဲဒါေျပာခ်င္လုိ႔ ”
“ဟုတ္ကဲ့ ဝရီး”
“ငတက္ျပားလို သူတစ္ပါးမ်က္ ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်မွ အလုိဆႏၵျပည့္တ့ဲ ခုိးသားႀကီးလို လူဆိုးလူမိုက္ႀကီးကေတာင္မွ
သူခုိးထားတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဘုရားတည္ခဲ့ေသးတာ၊ ငတက္ျပားေလာက္ မဆိုးမမိုက္သူ၊ ငတက္ျပားထက္ ဆိုးမိုက္တဲ့သူေတြလဲ
အလားတူ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ဳိး မျပဳသင့္ေပဘူးလား”
“ဟုတ္တယ္ ဝရီး ”
“ဘုရားတည္မွရယ္

မဟုတ္ဘူးေနာ္။

ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္ၾကရမွာ။

ေလာကီအေရး၊

သံသရာအေရး”

တအံ့တၾသပင္
မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးသည္

ဝရီးကို

ေမာ့ၾကည့္မိသည္။

တစ္ျခမ္းေမွာင္

ေက်ာက္ဖေယာင္းတိုင္မွ

တစ္ျခမ္းလင္းလွ်က္ရွိသည္။

အလင္းတြင္

လင္းေနေသာ

ဝရီး၏အ႐ု ပ္ဆိုးေသာ

အျခမ္းဘက္တြင္

ဝရီး၏

ဖုထစ္ၾကမ္းတမ္းမ်က္ ႏွာျပင္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္လံုးမ်ားကား ေတာက္ပေနၾကေလသည္။

ေၾသာ္...

ျမင္ရေသာ

ျမင္ကြင္းပင္လွ်င္

ဝရီး၏ဘဝကို

ေဖာ္ျပေနသေယာင္။

တစ္ျခမ္း ေမွာင္

တစ္ျခမ္းလင္း ေသာ

မ်က္ႏွာ...။
“ဆိုၾကပါစို႔ လူကေလးရယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲ့အခါ အႏွ စ္တစ္ရာႏွစ္ရာ ဆိုပါေတာ့ ။ က်ဳပ္တုိ႔တည္ခဲ့တဲ့
ဘုရားပုထုိးလဲ ရွိေနေသးတယ္ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီအခါ အဲဒီအနာဂတ္က လူေတြဟာ ဒီဘုရားကိုလာဖူးရင္းနဲ႔ ေၾသာ္... ဒါဟာ
ခုိးသားႀကီးငတက္ျပားတည္ခဲ့တဲ့ဘုရား၊
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ၾကည္စ
့ မ္း၊

ခုိးလို႔ရတဲပ
့ စၥည္းေတြန႔ဲ

တည္ခ့တ
ဲ ့ဲဘုရား။

သူေတာင္မွ

ဒုစ႐ုိက္

႐ႊံ႕ႏြံ အိုင္ႀကီးထဲမွာ ျမဳပ္ ေနရင္းနဲ႔ ဒီေလာက္ အသိတရား ရွိေနေသးတာ တို႔မ်ားဆို သူ႔ထက္ရွိရမွာေပါ့ ဆိုတ့ဲ ဆင္ျခင္တရားေလး
ဝင္သြားခဲ့ရင္ ”
“ဝရီး က်ဳပ္ ... က်ဳပ္ရင္ထဲ တစ္မ်ဳိးႀကီး ျဖစ္လာၿပီဗ်ာ”
“နားေထာင္စမ္းပါဦး လူကေလးရယ္ ။ ေနာက္တစ္ခု အဲဒီအနာဂတ္ကာလ ဟိုးအေဝးႀကီးမွာ ဆုိၾကပါစို႔။ က်ဳပ္ခုိးသားႀကီး
ငတက္ျပားဟာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အျပစ္ေတြ ေၾကာင့္

မကၽြတ္ႏိုင္တ့ဲ

ၿပိတၱာႀကီး

ျဖစ္ေနၿပီပထ
ဲ ား။ ေစာေစာက

ဘုရားဖူးေနၿပီး

အမွ်အတန္း ေပးေဝဖို႔ မ်ား သတိရခဲ့ရင္ ေတာ့ က်ဳပ္မကၽြတ္ႏိုင္ပါလား လူကေလးရယ္”
“ဝရီး က်ဳပ္ငိုခ်င္လာၿပီဗ်ာ”
ဝရီးထိုင္ရာမွ ထသည္။ သားေရျပားကို ျပန္လိပ္သည္။
“ကိုင္း... က်ဳပ္ေျပာခ်င္တာ ဒါပါပဲ။ ဒီေတာ့...”
သားေရလိပ္ကို ေက်ာက္စားပြဲေပၚ တင္လွ်က္...
“က်ဳပ္တုိ႔စိတ္ေတြ အခုေလာေလာဆယ္ကို ျပန္ေရာက္ၾကရေအာင္ ၊ အဲဒီလို အဲဒီလို အမႈကိစၥေတြ အတြက္ က်ဳပ္တုိ႔
အလုပ္ဆက္လုပ္ၾကရဦးမယ္ ”

ေလသံေျပာင္းသြားသလို အသြင္လည္း ေျပာင္းသြားသည္။
“ဆက္လုပ္ၾကရမယ္ဆိုေပမယ့္

က်ဳပ္က

အိုလာၿပီ

လူကေလး။

လူကေလးကေတာ့

တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္

ႏုပ်ဳိလာသည္နဲ႔အမွ် က်ဳပ္က အိုလိုက္လာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လူကေလးကိုပဲ က်ဳပ္ဆက္အားကိုးရေတာ့မယ္”
“က်ဳပ္ေလ ဝရီး”
“ခဏေလး လူကေလး။ က်ဳပ္စကားဆံုးေတာ့မွာပါ။ ခုဆုိရင္ လူကေလး စနည္းနာခဲ့တ့ဲ သတင္းေတြအရ ငတက္ျပားကို
ဖမ္းဖို႔ မင္းဆရာ ပတူသဃၤရာဇာကိုယ္တုိင္ အစီအမံ ေတြ ခ်ေနၿပီတ့ဲ ဟုတ္စ”
“ဟုတ္ကဲ့”
“က်ဳပ္ေျပာမယ္ လူကေလး။ မင္းဆရာ ပတူးသဃၤရာဇာဆိုသူဟာ ပညာရွိပုေရာဟိတ္ တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူက
သတုိးမင္းဖ်ားရဲ႕ ထီးနန္းေရးမွာပဲ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွိ။ အခုလို ခုိးသားတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဖို႔အေရးဟာ ပတူးသဃၤရာဇာရဲ႕
အေရးမဟုတ္ဘူး လူကေလး”
“ဟင္... ဒါျဖင့္ ”
“က်ဳပ္ထင္တယ္။ ထင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အတပ္ေျပာရဲတယ္။ ဒီအေရးမွာ ပတူးသဃၤရာဇာ မပါဘူး။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး
က်ဳပ္တို႔ သတိထားရမယ့္သူက ႏွစ္ဦး ပဲရွိတယ္ ”
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“ႏွစ္ဦး ဟုတ္လား ဝရီး။ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားက တစ္ဦးဆိုတာေတာ့ က်ဳပ္သိၿပီးသား။ ေနာက္တစ္ဦးကေကာ...”

ရင္အံုႀကီး

ဖိုေမာက္လာသည္အထိ

ဝရီးပင့္သက္႐ႈိက္သည္။

ျပတ္သားတိက်စြာ။
“မင္းႀကီးသီလဝပဲ ”
*****
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သက္ျပန္ေလႏွင့္အတူ

ဝရီးစကားဆိုသည္။

။၁၇။

“ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး မေရာက္ေသးဘူးလား”

သတိုးမင္းဖ်ား၏အသြင္မွာ

စိတ္မရွည္ဟန္

အတုိင္းသားေပၚေနသည္။

ပင္ကိုကပင္

အကဲဆတ္ေသာ

သတုိးမင္းဖ်ားသည္ မင္းႀကီးသီလဝေရာက္မလာေသးသည့္အတြက္ မ်က္ႏွာထား တင္းမာေနသည္။ အျခားတစ္ပါးေသာသူသာ
ဤသို႔

ညဥ္ဥ
့ ီးယံသဘင္အၿပီး

႐ွဴး႐ွဴးရွဲ ရွဲျဖစ္ေနေလာက္ၿပီဟု

စံုညီအခမ္း အနားသို႔

မိဖုရားေစာဥမၼာ

တက္ေရာက္ရန္ ေနာက္က်ေနမည္ဆိုလွ်င္

ေတြးမိေလသည္။

ယခုေနာက္က်ေနသူကား

သတိုးမင္းဖ်ားသည္

မင္းႀကီးသီလဝ

ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊနန္းရွင္သည္ အဘယ္မွ်ခက္ထန္ေစ မင္းႀကီးသီလဝႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္မူကား ေ႐ႊ နန္း ရွင္သည္ ထိန္းထိန္းသိ မ္းသိ္မ္း
ရွတ
ိ တ္ေလသည္။

“ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး မေရာက္လာေသးဘူးလား”
ဒုတိယအႀကိမ္ ေမးျခင္းျဖစ္သည္။

သၪၨာလီေရွ႕တြင္ ဒူးတုပ္ေနေသာ ပတူးသဃၤရာဇာ မေနသာေတာ့။
“မွန္လွပါ

ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္

မဆိုစေလာက္

အခ်ိန္ေႏွာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မင္းႀကီး

အမွာေတာ္ရွိခဲ႔ပါ၏

ဘုရင္မင္းျမတ္ ”

မိဖုရားေစာဥမၼာက

ပတူးသဃၤရာဇာကို

မ်က္ရိပ္ျပသည္။

သတိုးမင္းဖ်ား၏အာ႐ံုကို

လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔

ျဖစ္သည္ဟု

ပတူးသဃၤရာဇာလည္း နားလည္လိုက္သည္။
“ပတူးသဃၤရာဇာ”
“ဘုန္းေတာ္ေၾကာင္ပ
့ ါ နန္းမေတာ္”
“ေမာင္ေတာ္

ဘုရင္မင္းျမတ္

အဝကို္မတည္ခင္က

စစ္ကိုင္း နဲ႔

ပင္းယအရပ္မွာ

ျပန္ေလွ်ာက္စမ္း ပါဦး။ နန္းမေတာ္ နည္းနည္းေမ့ေနတယ္ ”
မိဖုရားေစာဥမၼာ၏ ပရိယာယ္ေနာက္ကို ပတူးသဃၤရာဇာ အရအမိ လိုက္နင္းေလသည္။
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တေဘာင္စနည္းနာပံုကို

“မွန္လွပါ။ ပင္းယအရပ္က ေတာ့ အေနအထားမေကာင္း၊ ရန္သူလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ မလႈပ္ႀကံသာရွတ
ိ ာန႔ဲပဲ ပင္းယကို
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္ နန္းမေတာ္ ”
“အင္း မွတ္မၿိ ပီ ”
“စစ္ကိုင္းအရပ္ကို တည္ဖုိ႔ သင့္မသင့္ တေဘာင္နာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလုိ တေဘာင္ထက
ြ ္ပါတယ္”
“ဆိုစမ္း”
“ထဘီေတာင္းေစ၊ ေျခေကာင္းေစ၊ တဘက္ခါးဆီး ေခၽြးႀကီးတစ္ျ ဖာ ပန္းမွသာ ပါတဲ့ဘုရား”
“တေဘာင္ကို အဓိ ပၸါယ္ဖြင့္စမ္း ပါဦး ”
“တေဘာင္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးဟာ

နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးလွပါတယ္

နန္းမေတာ္။

ခြင့္ျပဳေတာ္မူမယ္ဆိုရင္ျ ဖင့္

အင္းဝအရပ္ သင့္မသင့္ တေဘာင္နာတဲ့အခါမွာ ထြက္ခ့တ
ဲ ့ဲတေဘာင္ကိုပဲ ေလွ်ာက္တင္ပါရေစ”
“ဆုိစမ္း ပတူးသဃၤရာဇာ”
“အင္းဝကို ေ႐ြးရာမွာ ထြက္တဲ့ တေဘာင္က ျပယာယ္သေလာ၊ ျပယ္သေလာ၊ ျပယာယ္သင့္တုိင္း၊ ျမႏွင့္ႏိႈင္းသည္၊
ေစာက်ဳိင္းပတ္စာနက္သေလာ၊ အေမြးတစ္ ဖံုမွာ ခြဆံုကို ႐ြယ္သေလာလို႔ ဆုိပါတယ္”
“အင္း

နန္းမေတာ္

မွတ္မိၿပီ။

အဲဒီအခ်ိန္က

ေမာင္ေတာ္ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ

ႏွစ္ျပည္ေထာင္တပ္ မအလံုးအရင္းနဲ႔ တပ္ႀကီးတပ္ခုိင္ တပ္လံုးတည္ၿပီး

စစ္ကုိင္း

ပင္းယ

နဝရတ္ေ႐ႊ ေဖာင္ေတာ္န႔ဲ ခ်ီတက္တယ္မဟု တ္လား။

ေနဦး ပတူးသဃၤရာဇာ၊ ေ႐ႊေဖာင္ေတာ္နဲ႔ ေမာင္ ေတာ္ စံေနတဲ့ အရပ္က ဘာတဲ့”
“ေယာဝအရပ္ ပါ နန္းမေတာ္”
“ေၾသာ္... အင္း၊ ဟုတ္ေပသား၊ ေယာဝအရပ္ ”

စင္စစ္

မိဖုရားေစာဥမၼာသည္

ေပၚခဲ့ေသာ

တေဘာင္အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊

ေယာဝအရပ္ကိုလည္းေကာင္း

ေကာင္းစြာ မွတ္သားသိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတိုးမင္းဖ်ား ႏွလံုးမသာျဖစ္ေနျခင္းကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အတြက္
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ စကားဆိုေနျခင္း ပင္။

ပတူးသဃၤရာဇာႏွင္႔ အေမးအေျဖစကားဆုိရင္း ေစာဥမၼာသည္ သတိုးမင္းဖ်ားထံသို႔ မသိမသာ ငဲ့၍ ၾကည့္သည္။
ေစာဥမၼာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျ မင္သည္။ ဘုရင္သည္ စကားဝိုင္းကို စိတ္ဝင္ စားဟန္ျဖင့္ ဆိတ္ဆိတ္ နားေထာင္ေနသည္
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“အင္းဝတည္ဖုိ႔

ယာယီတဲနန္း

စံေနတု န္းက

တဲေတာ္တိုင္ကို

ေျမႀကီးေအာက္ကေနၿပီး

ေႁမြႀကီးတစ္ေကာင္

ပတ္ေနေသးတာေကာ”
“မွန္လွပါ...

စပါးႀကီးေႁမြႀကီးကို

ေဘးမဲ့လႊတ္ရင္း

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးႀကီး

ကိုယ္တိုင္

ဤျမစ္ဆံုဝ၌

ျပည္ႀကီးျဖစ္၍

သာသနာေတာ္၏ ထြန္းပရာျဖစ္လတၱ၊ံ႔ ဤျပည္ႀကီးကိုမွီ၍ အသက္ေမြး ေသာ သူတို႔သည္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ျဖစ္လတၱံ ႔... ဆုိၿပီး
နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ပါတယ္ နန္းမေတာ္”
ပတူးသဃၤရာဇာမွာ
စကားလံုးမ်ားကို

ပိဋကေဗဒင္

အားပါးတရ

ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္္သည့္အတြက္

႐ြတ္ေလသည္။

သူပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္သည့္

မိဖုရားေစာဥမၼာက

နယ္ပယ္ေရာက္လာေသာ

ၿပံဳးသည္။

ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားကား

ေျပေလ်ာ့မသြားေသးေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင္ပ
့ င္ ခပ္မဆိတ္။

“မွန္လွပါ။ ေ႐ႊနန္းရွင္ရဲ႕အိပ္မက္ ေတာ္ ေျခာက္ရပ္မွာလဲ ပထမအိ ပ္မက္ေတာ္ျဖစ္တ့ဲ လက္ပံပင္ႀကီးတစ္ ပင္ေပါက္ျခင္း၊
ဒုတိယအိပ္မက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့

လက္ပံပင္အဖ်ားမွာ

ဆဒၵန္ဆင္ပ်ံနားျခင္း၊

တတိယအိပ္မက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့

ခက္မေလးျဖာ၌

ပရိကၡရာရွစ္ပါးႏွ င့္တကြေသာ ရဟႏၲာျမတ္ေလးပါးတုိ႔ သီတင္းသံုးေတာ္မူျခင္း ၊ စတုတၳအိပ္မက္ေတာ္ျဖစ္တ့ဲ ...”
“ငါေရာက္ၿပီ ”

ပတူးသဃၤရာဇာ၏ သြင္သြင္စီး ေလေသာ စကားအလ်ဥ္သည္ ႐ုတ္တရက္ ျပတ္ေတာက္သာြ းသည္။ ငါေရာက္ၿပီဟူေသာ
အသံဝါႀကီးသည္ နန္းဦးေဆာင္ အဝင္တံခါးဝ၌ ေပၚလာကာ ငွက္ခါးေရာင္ ပိုးသားခန္းဆီးစလႈပ္သာြ းၿပီးေနာက္ ေလးလံေသာ
ေျခလွမ္းေ႐ႊ႕သံႀကီးကိုပါ ၾကားလိုက္ရသည္။ တံခါးဝ၌ ေပၚလာသည္ကား မင္းႀကီးသီလဝ။

မင္းႀကီးသီလဝကား ထံုးစံအတုိင္း သူအၿမဲလုိလို ဆင္ယင္ေလ့ရွိေသာ အျဖဴေရာင္ ပုဆိုး၊ အျဖဴေရာင္ ကတၱီပါေျခနင္း ႏွင့္
ပခံုးေပၚတြင္လည္း

ယင္ေျခာက္ရန္အတြက္

အျဖဴေရာင္ပဝါစကို

ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ

တင္ထားသည္။

ထိုပိုးသားပဝါစကို

ယင္ေျခာက္ရန္ဟု ပခံုးေပၚ၌ တင္ထားေစကာမူ မင္းႀကီး ယင္ေျခာက္သည္ကို တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူး ၾကေခ်။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ
သတုိးမင္းဖ်ားက

ကိုယ္ကိုႂကြ၍

ေျခဖဝါးႀကီးမ်ားကို
ခရီးဦးႀကိဳသည္။

ပြတ္ေ႐ြ႕ကာ
မင္းႀကီးသည္

မင္းႀကီးသီလဝ

နန္း ဦးေဆာင္ထဲ

သတ္မွတ္ထားေသာ

ေနရာတြင္

ဝင္လာသည္။
ဝင္ထုိင္သည္။

ဘုရင္သ
့ လြန္ထက္ အနည္းငယ္သာ နိမ့္ေသာ္လည္း မင္းႀကီး၏ ထုိင္ခံုမွ ေနာက္မွီမွာ သလြန္အထက္သို႔ ျမင္တ
့ က္ေနသည္။
“အိပ္မက္ေတြ ေျပာေနတာ ငါၾကားတယ္။ ဆက္မေျပာနဲ႔ ေတာ့”
ပတူးသဃၤရာဇာ

ႏႈတ္ဆိတ္သြားေတာ့သည္။

မင္းႀကီးသီလဝ၏

ထိုင္းမႈိင္းေလးကန္ ေသာ

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေနာက္ကြယ္တြင္ သူမတူေအာင္ ထက္ျမက္ႏိုးၾကားေသာ အာ႐ံုမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပတူးသဃၤရာဇာ သိၿပီးျဖစ္ေလသည္။
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“ညီေတာ္မင္းတရား ဘာေၾကာင့္ ငါ့ကိုေခၚသလဲ ”
တစ္ခ်ိန္လံုး

တင္းမာေနေသာ

သတိုးမင္းဖ်ား၏မ်က္ႏွာထားသည္

ယခုမွပင္

ေျပေလ်ာ့သြားေတာ့သည္။

က်င္စြယ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကို လက္ျဖင့္ သပ္လွ်က္ သတိုးမင္းဖ်ားက ေရွ႕သို႔ကိုယ္ကို ကိုင္းၫႊတ္ကာ...
“ခိုးသား ငတက္ျပားကိစၥပဲ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး ”
ဆက္ေျပာဟူေသာ အဓိ ပၸါယ္ျဖင့္ မင္းႀကီးသီလဝၿငိ မ္ေနသည္။

“ကိုယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္အေထာက္ေတာ္၊

လွ်ဳိ႕ဝွက္အေထာက္ေတာ္ေတြန႔ဲ

ၿမိဳ႕ကင္းေစာင္တ
့ ပ္မွဴးေတြဆီက

တညီတၫြတ္တည္း သတင္းရတယ္ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး။
ရတဲ့သတင္းက ခုိးသားငတက္ျပားဟာ အဝေနျပည္ေတာ္သူ၊ ေနျပည္ေတာ္သားေတြရဲ႕ ေမတၱာကို ရေနသူျဖစ္ ေနၿပီတဲ့ ။
သင္းကို

မဖမ္း ႏိုင္တဲ့အတြက္

အဝသားေတြကလည္း

သေဘာက်ေနသတဲ့။

သင္းကို

အေၾကာင္းျပဳၿပီး

ရဲမက္ေတြ၊

တပ္ေတာ္ေတြထဲမွာေတာင္ ရယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသတဲ့”
“အတြင္းသင္းမွဴး ငႏုစံအိမ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အခုိးခံရတဲ့ အေၾကာင္းေကာ ေမာင္ေတာ္ ”
“အို...

ငႏုကို

ထားစမ္းပါ။

ဒီအတြင္းသင္းမွ ဴးဟာ

လူေရးတတ္တ့ေ
ဲ ကာင္

မဟုတ္ပါဘူး။

သင္းစံအိမ္ဟာ

ေနာက္ထပ္ဆယ္ႀကိမ္ေလာက္ ငတက္ျပားအတက္ခံရဦးမွာ ”
အတြင္းသင္းမွဴးအေပၚ

သတိုးမင္းဖ်ား

မၾကည္မသာရွိေၾကာင္း

မိဖုရားေစာဥမၼာ

သိရွိထားခ်က္မွာ

ပို၍ေသခ်ာသြားေလသည္

“ငတက္ျပားအေၾကာင္း

ဆက္ဦးမယ္

ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး။

ေဟာဒီ

ပတူသဃၤရာဇာက

သူ႔ယၾတာ၊

ဓါတ္ဆင္၊

ဓါတ္႐ိုက္ပညာနဲ႔ ဒီခိုးသားကို အရအမိ ဖမ္းဖို႔ အစီအမံ ခ်ခ်င္ေၾကာင္း ညီေတာ္ကို တင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညီေတာ္လက္မခံပါဘူး။
ပတူသဃၤရာဇာရဲ႕ ပညာက တျခား၊ ခုိးသားအမႈက တျခားလို႔ ညီေတာ္ယူဆတယ္”
“မွန္တယ္”
မင္းႀကီးသီလဝက ေရွ႕တည့္တည့္သို႔ ၾကည့္ရင္းေျပာလုိက္သည္။
“ခုိးသားအမႈဟာ
သူပုန္သူကန္အေရးမဟုတ္ဘဲ

ေနျပည္ေတာ္မွာ

ႀကီးမားတဲ့အေရးတစ္ ခုလို

ခုိးသားတစ္ေယာက္ကိစၥအတြက္

ျဖစ္လာၿပီ

ေနာင္ေတာ္မင္း ႀကီးကို

ေနာင္ ေတာ္မင္းႀကီး။
ပင့္ေခၚရတာလဲ

ညီေတာ္စိတ္မသန္႔ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေရးမွာ ေနာင္ေတာ္ဝင္မွပဲ အေရးေတာ္ ၿပီးလိမမ
့္ ယ္လို႔ ညီေတာ္ယံုၾကည္ေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီည ညဥ့္ဦးယံ ညီလာခံအၿပီး မွာ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီးကို ေခၚရတာ”
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“အစ္ကိုေတာ္မင္းႀကီး။ ညေနစာမ်ားေကာ ပြဲေတာ္တည္ၿပီးပါၿပီလား။ အေစာ ပြဲေတာ္ျပင္ထားပါတယ္”
ေစာဥမၼာက လက္အုပ္ခ်ီလွ်က္ ေျပာေလသည္။
“ငါစားခဲၿ့ ပီ ”

သတုိးမင္းဖ်ားက

ေစာဥမၼာကို

စကားမေျပာရန္

လက္ရိပ္ျပ၍

တားလိုက္သည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္

တူ႐ႈသို႔

မမွိတ္မသုန္ ေငးငို င္ၾကည့္ေနၿပီး အတန္ၾကာေသာအခါ မ်က္ေတာင္ကို ေလးလံစာြ ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ပုတ္သည္။
“ငါလုပ္ေပးမယ္။ လူတစ္ေယာက္လုိမယ္”
“ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး အလိုရွိရာလူကို ေျပာပါ။ အလုိရွိရင္ ညီေတာ္ကိုယ္တုိင္ပါ စာရင္းထည့္ပါ”
“မင္း မလုိေသးပါဘူး ညီေတာ္မင္းတရား။ အခု အျမင့္ၿမိဳ ႕စားရွိလား”
အျမင့္ၿ မိဳ႕စား
အျမင့္ၿ မိဳ႕စားသည္

တရဖ်ားေစာ္ကဲကား

မိဖုရားေစာဥမၼာ၏

အလြန္က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းသူ

ျဖစ္သည္။

အစ္ကို၊

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ား၏

နန္းဗိုလ္ ပံုသို႔မဝင္၊

ေယာက္ဖေတာ္။

လူသူအစုအေဝးကို

ေရွ ာင္ကာ

ေအးေဆးလြတ္လပ္စြာ ေနတတ္သူလည္း ျဖစ္ေလသည္။
“ေစာဥမၼာ ႏွမေတာ္ရဲ႕ အစ္ကိုေတာ္ေကာ”
“ေမာင္ႀကီးၿမိဳ႕စား သူ႔စံနန္းမွာပဲ ရွိမယ္ ေမာင္ေတာ္။ အခု အေခၚလႊတ္ရမလား”
မင္းႀကီးသီလဝက လက္ဖဝါးႀကီးကို ေလးဖင့္ စာြ ေျမႇာက္ကာလွ်က္...
“ေနပါေစ။ ငါလိုတဲ့အခါ ေျပာမယ္။ သူ႔ေျပာထားလုိက္”
လက္ကိုျပန္ ခ်ကာ ပံု႔ပံု႔ႀကီး ၿငိမ္က်သြားျပန္သည္။
“ေကာင္းပါၿပီ

ေနာင္ ေတာ္မင္းႀကီး။

ေနာင္ေတာ္အလုိရွိတ့ဲအခ်ိန္မွာ

အျမင့္ၿ မိဳ႕စားကို

ေနာင္ေတာ့္ဆီ

အခစားဝင္ ရပါေစမယ္ ”
“ေျပာစရာ ရွိေသးလား”
“လုိရာႂကြႏိုင္ပါၿပီ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး ”
မင္းႀကီးသီလဝ

ထုိင္ရာမွ

ထသည္။

မည္သူ႔ကိုမွ်

မၾကည့္ဘဲ

နန္းဦးေဆာင္

တံခါးဆီသို႔

ေလွ်ာက္သြားသည္။

မိဖုရားေစာဥမၼာက အလွ်င္အျမန္ ဦးေအာင္ေလွ်ာက္သာြ းကာ ပိုးသားခန္းဆီးကို လွပ္ေပးသည္။ မင္းႀကီးသီလဝ ထြက္သြားသည္။
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နန္းဦးေဆာင္သည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စာြ က်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ လသည္။
*****
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။၁၈။

ရက္အတန္ၾကာမွ် ေက်ာက္ဂူထဲတြင္ အနားယူပုန္းေအာင္း ေနခဲ့ ရသည္ျဖစ္၍ အေၾကာအခ်င္မ်ား ေလးတြဲ႔ခ်င္သလို
ျဖစ္ေနသည္။ ဝရီးကလည္း ခုေနာက္ပိုင္း မွာ ဘုရားတည္ဖို႔အေၾကာင္းကိုသာ တြင္တြင္ေျပာေနၿပီး ရတနာပစၥည္း စာရင္းေတြခ်ည္း
တစ္ခ်ိန္လံုး လုပ္ေနသည္။

ဝရီးကို

သနားေသာေၾကာင့္သာ

ဝရီးအလုိက်

ဂူေအာင္း၍

ေ႐ႊ ပံုေငြပံုေတြၾကား

စာရင္းတကုတ္ကုတ္

လုပ္ေနရေသာ္လည္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေညာင္းညာေလးလံေနသည္။ ဝရီးက လူကေလး ဒီေန႔ေတာ႔ အျပင္ထြက္ၾ ကစို႔ဟု
ေျပာလိုက္ေသာအခါ ထခုန္မိမတတ္ ေပ်ာ္သြားသည္။
“ဘယ္အိမ္သြားမလဲ ဝရီး”
ဟု ေမးေသာအခါ...
“ေ႐ႊေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမားကေတာ့

စံုသင့္သေလာက္

စံုၿပီ

လူကေလးရဲ႕။

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္လုိခ်င္တာ

တစ္ခု

က်န္ေနေသးတယ္ ”
“ဘာလဲ ဝရီး ”
“စိန္”
“စိန္... ဟုတ္လား”
“ေအး... က်ဳပ္လုိခ်င္တဲ့ အ႐ြယ္အစားရွိတ့ဲ စိန္မ်ဳိးကေတာ့ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား ေ႐ႊ နန္းေတာ္န႔ဲ ေ႐ႊတိုက္စိုးရဲ ႕စံ အိမ္
ဒီႏွစ္ခုမွာပဲ ရွမ
ိ ွာ ”
“ဒါဆိုလဲ ဝရီးရာ ဘုရင့္ေ႐ႊ နန္းေတာ္ဆီပဲ တစ္ခါတည္းဝင္ အလုပ္လုပ္လိုက္ၾကရေအာင္လား”
“ေလွကားဆိုတာ

ေအာက္ထစ္ကေန

အထက္ကို

တက္ရတယ္။

သူ႔ေလွကားထစ္အတုိင္း

ရွိေနပါလွ်က္နဲ႔

ခုန္ေက်ာ္ၿပီးတက္ရင္ လိမ့္က်တတ္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာက အလွ်င္စလုိ မဟုတ္ဘူး လူကေလး။ ေ႐ႊတိုက္စိုးဆီမွာ မဟန္မွ
ေ႐ႊနန္းေတာ္ ဝင္ၾကတာေပါ့”
“ဒီညေနာ္ ဝရီး”
“မဟုတ္ဘူး နက္ျဖန္ည လူကေလး”
*****
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ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္းနံ႔သည္ ေလျပည္ထဲတြင္ တစ္ဆုပ္တစ္ေပြ႔ႀကီး ပါလာသည္။ အပင္ထက္တြင္ ဤမွ်အနံ႔မသင္း ပါ။
ေလျပည္ႏွင့္မွ အနံ႔သင္းတတ္ေသာ ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္းရနံ႔၏ ပရိယာယ္ကို သေဘာက်မိသည္။

ခ်ဳပ္ညေနရီ၏ ေအာက္ဝယ္ အေဝးဆီ မွ အင္းဝေ႐ႊနန္းေတာ္ျပသာဒ္ကို ညိဳေမာင္းစြာ ေတြ႔ေနရသည္။ ျပျပေရးေရး
အလင္းတြင္

ေ႐ႊနန္းေတာ္ျပသာဒ္သည္

အေရးအေၾကာင္းဆီမွ
ကုတ္တြယ္ထားသေယာင္

တင္တ
့ ယ္စာြ

ေကာင္းကင္ထက္သို႔

ျဖာထြက္ေနေသာ
ရွိသည္။

ဝင္ဆဲေနလံုးႀကီး၏

ထိုးဝင္ေနသည္။

ေနျခည္မွ်င္ မ်ားသည္
ႏႈတ္ဆက္ခန္းသည္

အေနာက္မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း

ေလာကကို

မခြဲခြာ ႏိုင္ဟန္

လွပလြန္းေသာေၾကာင့္

တစ္ေန႔ ခင္းလံုး

ပူျပင္း ခဲ့သမွ်ကို ခြင့္လႊတ္ရေတာ့မလုိ။

တစ္ညေနလံုး ဝရီးႏွင့္အတူ ပြဲဝင္ ေလ့က်င့္ခ့ဲ ေသာေၾကာင့္ ေတာင့္တင္းေနေသာ အေၾကာအခ်င္ မ်ားလည္း ေျပသြားၿပီ။
ယေန႔ညအဖုိ႔ အလွဆံုး လႈပ္ရွားၾကေတာ့မည့္ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကို ဆုပ္ခ်ည္ျဖန္႔ခ်ည္ လုပ္ၾကည့္မိသည္။ လက္မ၊
လက္ညႇိဳး၊ လက္ခလယ္၊ လက္သူႂကြယ္၊ လက္သန္း တစ္ေခ်ာင္းခ်င္း စီကို ေကြးၫႊတ္လွ်က္၊ တန္းဆန္႔လွ်က္၊ ပူးကပ္လွ်က္၊
ဖဲခြာလွ်က္၊ ကုပ္သြင္းလွ်က္၊ ေကာ့လန္လွ်က္ ေလ့က်င့္ၾကည့္သည္။

လေပါင္းမ်ားစြာ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားမႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေစတုိင္း လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား
အလုိက္သင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ၾကသည္။ ေက်ာက္ဂူမ်က္ႏွာစာ႐ွိ ကမူထိပ္ေပၚတက္၍ ၾကည့္သည္။ ပို၍ ေဝးေသာ ပို၍ ျပန္႔ေသာ
ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရသည္။

အင္းဝဆီတြင္ ျမဴဆိုင္း ေလၿပီ။ အျပာလဲ့တြင္ မႈိင္းညႇိဳ႕ေသာ အေငြ႔တ န္းမ်ားက ရွည္လ်ားလွစာြ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေနသည္။
အကယ္၍သာ စိ္မ္းညႇိဳ႕ေသာ ေတာႏွင့္သစ္ပင္ မ်ားသာ မရွိ ပါက ေ႐ႊေရာင္ေတာက္ေသာ ျမဴတို႔အၾကား ေကာင္းကင္တြင္
လြင့္ေမ်ာေနေသာ နတ္ဘံုနတ္နန္းတစ္ ခုဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။
“လူကေလး လာပါဦး။ အခ်ိန္ေစာပါေသးတယ္ ”
ေက်ာက္ဂူဝဆီမွ ဝရီးက လွမ္းေခၚသည္။

အိပ္တန္းဝင္ အင္းဝကို မနည္းသံေယာဇဥ္ျဖတ္ကာ ဝရီးထံ ေလွ်ာက္ခ့ဲရသည္။

ဝရီးကား ေဆးတစ္ဆံုျဖင့္ အက်အန တင္ပ်ဥ္ေခြထုိင္ေနေလသည္။
“ထုိင္ပါဦး လူကေလး”
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ဝရီးႏွ င့္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္

တင္ပ်ဥ္ေခြထုိင္လိုက္သည္။

ႏူးညံ့ရွတ

သဲျပင္၏

ေအးေသာ

အေတြ႔သည္လည္း

ႏွစ္လိုဖြယ္ပင္။
“ဒီညထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရမွာက စိန္ေနာ္ လူကေလး”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ဘုရားအတြက္ေနာ္”
တစ္ခါတစ္ခါ ဝရီးကို စိတ္မရွည္ခ်င္သည္မွာ သည္လိုအေျပာမ်ဳိးပင္ ။ အသက္ႀကီးလာေသာေၾကာင့္လားမသိ။ ဝရီးသည္
စကားသစ္တစ္ခြန္းကို ေျပာခ်င္ၿ ပီဆိုလွ်င္ စကားေဟာင္းေတြ ေလးငါးဆယ္ခန
ြ ္း ခ်ီခ်ီေနတတ္သည္။ ၿပီးေတာ့ ေျပာရာမွ ာလည္း
သတိေပးသံ၊ ႏႈိးေဆာ္သံမ်ဳိး ပါေနတတ္သည္။
“လူကေလး အားလံုးေလ့က်င္ၿ့ ပီးၿပီ ေနာ္။ အာ႐ံုအားလံုးႏိုးၾကားေနၿပီေနာ္”
နိဒါန္းသြယ္ခ်င္သမွ ် သြယ္ေစဟု ခြင့္လႊတ္လုိက္ရေတာ့သည္။
“ခုိးသားေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းမႈလဲ ရၿပီမဟုတ္လား”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ဒီတစ္ေခါက္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္ လူကေလး”
ယခုမွပင္ လိုရင္းသို႔ ခ်ီေတာ့သည္ဟု ေအာက္ေမ့မိေလသည္ 

“ဘုရားတည္ဖုိ႔အတြက္
က်ဳပ္တုိ႔အျပင္ထြက္ၾကရင္

စိန္ဆိုတဲ့

ပစၥည္းတစ္ခုတည္းအတြက္ဆိုတ့ဲ

အလုပ္လုပ္မယ့္

အိမ္ဝန္းက်င္

ျပ႒ာန္းခ်က္န႔ဲ

အေျခအေနေတြ ေလာက္သာ

ထြက္ၾကရမွာ။

အခါတိုင္း

ႀကိဳတြက္ထားၾကတာ။

ႀကိဳေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကတာ”
“ဟုတ္ကဲ့ ေျပာပါဝရီး ”
“အလုပ္လုပ္မယ့္ ေနရာေရာက္ေတာ့ အဆင္သင့္တ့ပ
ဲ စၥည္း ရတဲ့ပစၥည္းကို ရသလုိနည္းနဲ႔ ယူခ့ဲၾကတာ၊ ဘာပစၥည္း
ညာပစၥည္း ႀကိဳၿပီးသတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး”၏
“ဟုတ္ကဲ့”
“အခုဟာက စိန္ကလြဲၿပီး က်န္တာဘာမွမယူရဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ လွည္းဆယ္စီးတုိက္ ေ႐ႊေငြ အဆင္သင့္ ေတြ႔ေတာင္မွ
က်ဳပ္တုိ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳပစ္ ရမယ္။ ဒါကို လူကေလး ထပ္ၿပီး ၾကပ္ၾကပ္ႏွလံုးသြင္းထားစမ္း ”
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ဝရီးေလသံ အမိန္႔သံေပါက္လာသည္။
“စိန္မေတြ႔ ရင္ အဆင္မသင့္ ရင္ လက္ခ်ည္းဗလာျပန္ၾကမယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ေ႐ႊတုိက္စိုး အိမ္မွာ စိန္မေတြ႔ ရင္လဲ ဆက္မရွာဘူး။
ဆုိလုိတာက ဘုရင့္ ေ႐ႊနန္းေတာ္ကို မသြားဘူး”
“ဘာေၾကာင့္ မသြားရမွာလဲ ဝရီးရဲ ႕။ ေ႐ႊနန္းေတာ္မွာ စိန္အေသအခ်ာ ရွိေနတာပဲဥစၥာ ”
“ေ႐ႊနန္း ေတာ္မွာ စိန္အေသအခ်ာရွိသလို အခါတို င္းထက္ သံုးေလးငါးဆ ထူထပ္တ့ဲ အေစာင့္ အေန၊ အကြပ္အညႇပ္လဲ
အေသအခ်ာ ရွိေနမယ္ဆိုတာကို လူကေလး ထည္မ
့ တြက္ဘူးလား”
“ဟာ... ဝရီးရာ ဒါဆုိလဲ က်ဳပ္တုိ႔ဘက္က ခါတုိင္းထက္ သံုးေလးငါးဆ ပိုၿပီးႀကိဳးစားလုိက္႐ံုပပ
ဲ ”
“အိုး... ဒါ လူကေလးက ငယ္သူတို႔ရဲ႕ မာန္န႔ဲ ေျပာတာကိုး”
ဝရီးကလဲ ႀကီးသူတို႔ရဲ႕ေပ်ာ့ညံ့ျခင္း နဲ႔ ေျပာတာပါဗ်ာဟု စိတ္ထက
ဲ ျပန္ေျပာမိသည္။
“နားေထာင္စမ္း လူကေလး။ က်ဳပ္မၾကာခင္ကမွ ေျပာခဲ့တာပါ။ လူကေလး ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ စနည္းနာထြက္ၿပီး
ျပန္လာတဲ့ညကေလ”

ဂ်မ္းကို

ျပင္းျပင္း ျပျပ

သတိရလုိက္သည္။

အေတြးတုိ႔သည္

တသီတတန္းႀကီး

တစ္မုဟုတ္ခ်င္း

ေပၚလာသည္။

ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖုိသည္ မည္သည့္အရပ္တြင္ ရွိသနည္း။ ေ႐ႊေလာင္းဆုိသည္မွာ အရပ္၏အမည္လား၊ ပန္းပဲ ဖုိ၏ အမည္လား၊
ဂ်မ္းကို

မေမးလိုက္မိသည့္အတြက္

ယခုမွပင္

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အျပစ္တင္မဆံုး။

သည္အခ်ိန္ေလာက္ဆို ဂ်မ္းတို႔ သားအဖ

ထမင္းစားၿပီးၾကေလာက္ၿပီ။ ဂ်မ္းအဘက ဖုိတြင္ဝင္ေနမည္။ ဂ်မ္းကေတာ့ ေရာင္းရေသာ အသျပာေတြကို တြက္ေနမလား၊
ဗိုင္းငင္ေနမလား၊ ေနာက္တစ္ေန႔ ေဈးထြက္ဖို႔ ျပင္ဆ င္ေနမလား၊ အုိ ...။

“ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား လူကေလး”
“ဗ်ာ...”
ဝရီးက ေဆးတံကို ခၽြတ္လွ်က္ မ်က္လံုးမ်ား ေဝွ႔ယမ္းၾကည့္သည္။
“က်ဳပ္ေျပာတာ လူကေလးမၾကားလိုက္ဘူး။ အာ႐ံုဘယ္ကို ျပန္႔ေနသလဲ။ ခုလုိခ်ိန္ႀကီး မွာ”
ရွက္သြားသည္။ ပ်ံ႕လြင့္သြားေသာ စိတ္ကူးမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း အျပစ္တင္လုိက္မိသည္။ အလုပ္လုပ္ခါနီး
အျပင္ထြက္ခါနီး ယခုလို အခ်ိန္မ်ဳိး မွာ စိတ္အေတြးတုိ႔ မပ်ံ႕လြင့္ေကာင္း။
“က်ဳပ္ တစ္ခ်က္ လစ္သြားတယ္ ဝရီး”
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ဂ်မ္းေရ မင္း ေဘးဖယ္ေနလုိက္ဦးဟု စိတ္ထက
ဲ ေရ႐ြတ္ကာ ပင္ပန္းစြာ ေမာင္းႏွ င္ပစ္လိုက္ရေတာ့သည္

“ေ႐ႊနန္း ေတာ္ရဲ႕အစီအစဥ္ အေစာင့္အေနေတြ ေနာက္ကယ
ြ ္မွာ မင္းႀကီးသီလဝရွိေနမယ္ေလ။ ဒါကိုက်ဳပ္ေျပာေနတာ”
“ဟုတ္ပါတယ္ ဝရီး”
“သူ႔ကို ကိုယ္က မျမင္ရဘဲ ကိုယ့္ကို သူျမင္သာေနမယ့္ အဝန္းအဝို င္းထဲမွာ လူကေလးက အရဲစန
ြ ္႔ ခ်င္ ေနသလား”
“က်ဳပ္မွားသြားတယ္ ဝရီး ”
“ေကာင္းၿပီ လူကေလး ျပန္မွန္သြားၿပီ”
“ေနဦး ... ဝရီး က်ဳပ္တစ္ခုေမးစရာ ရွိေနလုိ႔ ”
“ဆို...”
“ေ႐ႊတိုက္စုိးရဲ႕စံအိမ္မွာ ဝရီးလိုခ်င္တဲ့ စိန္ရွိေနမယ္ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ဝရီးက ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိတြက္ရသလဲ။
အေသအခ်ာသိလုိ႔လား”
“သိလုိ႔ပဲ လူကေလး”
“ဟင္... ဘာေၾကာင့္သိသလဲ”
“လူကေလး

က်ဳပ္ဆီမေရာက္ခင္

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ားလက္ထက္

က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္း

အင္းဝေနျပည္ေတာ္ရဲ႕

အလုပ္လုပ္စဥ္က

ေ႐ႊတုိက္စိုးအရာမျဖစ္ ခင္က

စစ္ကိုင္းသူႂကြယ္

ဒီေ႐ႊတိုက္စိုးဟာ
ဘဝကတည္းက

သူ႔အိမ္ကို က်ဳပ္ေရာက္ခဲ့ ဝင္ခဲ့ ေတြ႔ခလ
ဲ့ ုိ႔ပဲ လူကေလး”
“ဟင္... ဝရီးဟာက ၾကာလွၿပီပဲ။ အခုေနခ်ိ န္ အဲဒီစိန္ရွိပါဦးမလား”
“သိပ္ရွိတာေပါ့ လူကေလး။ ဒီေ႐ႊတိုက္စုိးဟာ စိန္ကို အ႐ူးအမူး ႏွစ္သက္တသ
့ဲ ူ၊ လွဴဖို႔တန္း ဖို႔ေနရာမွာ သံုးဖုိ႔ေဝးေရာ၊
သူကိုယ္တိုင္စားဖို႔ စည္းစိမ္ခံဖို႔အတြက္ေတာင္ စိန္ကိုသူ မထုခဲြဘူး။ ညအိပ္ရာဝင္တိုင္း သူ႔စိန္ကို သူထုတ္ၾကည့္ေနခ်င္ တတ္တဲ့
လူမ်ဳိး”
“ဒီစိန္ကို သူ ဘယ္ကရသလဲ”
“ဒါ က်ဳပ္အလုပ္မဟုတ္ဘူး လူကေလး။ သူဘယ္ကရရ၊ သူ႔ဆီက က်ဳပ္တုိ႔ရဖုိ႔ပဲ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါရဲ ႕ ဝရီးရယ္။ က်ဳပ္လဲ ဘာေၾကာင့္ မလုိတာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာမိပါလိမ့္”
“လူကေလး စိတ္မ်ား လႈပ္ရွားေနသလား”
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“တစ္ခ်ီတစ္ေမာင္း မထြက္ရတာၾကာလို႔မ်ား စိတ္လႈပ္ရွားခ်င္သလား မသိဘူး ဝရီးရဲ ႕”
ဝရီးရယ္ေလသည္။ အရယ္ဆံုးမွ ေဆးတံကို မီးညႇိကာ...
“က်ဳပ္ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။
လူကေလးလုိပဲ

က်ဳပ္လဲ

က်ဳပ္လဲ

စိတ္လႈပ္ရွားေနတာပဲ။

ဒီတစ္ေခါက္ထြက္ရတာ

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ဒါေပမယ့္

လူႀကီးဆိုေတာ့

အလိပ္လုိက္အလိပ္လုိက္

ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာေပါ့ ။

ဝမ္းသာၿပီး

ေပ်ာ္ေနတယ္။

ဘုရားတည္ဖုိ႔ဆိုတာကလည္း ရွိေနေတာ့ က်ဳပ္ကိုယ္က်ဳပ္ အလုပ္ထက
ြ ္လုပ္မယ့္ ခုိးသားလို႔ေတာင္ မထင္ဘူး။ မ႐ို ေသစကား
ကိုယ္ေစာင္န
့ တ္မင္း မ်ား

ခြငလ
့္ ႊတ္ေတာ္မူပါ။

သာသနာျပဳထြက္မယ့္

ပညာရွသ
ိ ူေတာ္ေကာင္းႀကီးလို႔

က်ဳပ္ကိုယ္က်ဳပ္

ထင္ေနတယ္ ”

ဝရီး၏စကားအဆံုးကို

ႀကိဳက္လွသျဖင့္

ဟက္ဟက္ပက္ပက္

ရယ္မိေလသည္။

ဝရီးကလည္း

သူ႔စကား

သူတဟားဟားရယ္သည္။
“သာသနာျပဳထြက္မယ့္

ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ

အခုလို

အနက္ေရာင္တစ္ကုိယ္လံုးေတာ့ျဖင့္

ဝတ္မထားတန္ေကာင္းပါဘူး ဝရီးရယ္”
“အဟား... ဟား... ဟုတ္သပ။ သို႔ေပမယ့္ အနက္ေရာင္မဝတ္ဘဲ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းဟဲ့ ဆုိၿပီး ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္နဲ႔
ထြက္မယ္ဆိုရင္လဲ အေမွာင္ထဲ မွာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးရဲ႕အျဖဴေရာင္က ထင္းခနဲေနမွာေပါ့ လူကေလးရဲ႕။ ဟား... ဟား... ဟား”
မ်က္ရည္မ်ားပင္ ထြက္မတတ္ရယ္ရသည္။ ေက်ာက္ဂူထမ
ဲ ွာလည္း တဟားဟား ပဲ့တင္တံု႔ျပန္သည့္ရယ္သံတို႔ ယခုလုိ
ပဲ့တင္မျပန္သည္မွာ ၾကာလွေခ်ၿပီ။

အရယ္ရပ္လုိက္ေသာအခါတြင္လည္း ဝရီးႏွ ငၿ့္ ပိဳ င္တူျဖစ္ ေနသည္။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ၾကည္၍
့ ထပ္ရယ္ၾကျပန္သည္။

အားရပါးရရယ္ ရင္း ဝရီးက ပခံုးကို ဖက္လာသည္။ အားပါးတရရယ္ ရင္း ဝရီးကို ျပန္ ဖက္မိသည္။ ကိုယ္လံုးမ်ား
သိမ့္သိမတ
့္ ုန္လွ်က္။
“သားရယ္... လူကေလးရယ္”
ရယ္သံတျဖည္းျဖည္းအတိတ္တြင္ ဝရီးႏႈတ္မွ တိုးညင္းစြာ ထြက္၍လာသည္။ ဝရီး၏ ပခံုးက်ယ္ႀကီးကို ဖက္ထားရင္း
ႏွလံုးသားသည္ အရည္ေပ်ာ္က်သြားၿပီဟု ခံစားရသည္။ ရင္ဘတ္သည္ တဒိန္းဒိန္းခုန္လာသည္။ အာေစးထည္ထ
့ ားသလုိ
ႏႈတ္ဖ်ားသည္ ဆြံ႔အသြားခ်င္သည္။
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ဝရီး က ဖက္ထားေသာ လက္ကို ျဖန္းခနဲ ခြာလိုက္သည္။
“ကို္င္း... ထြက္ၾကစိုိ႔ လူကေလး”
တစ္ခ်က္မွ် လွည့္မၾကည့္။ ဝရီးေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတက္ကာ အေမွာင္ထဲသို႔ ခုန္ဆင္းသြားသည္။

ဝရီးေနာက္သို႔ အေမွာင္ထဲသို႔။

ေက်ာက္ဂူႀကီးထဲတြင္

ရယ္သံမ်ား၊

ထုိ႔ေနာက္

‘သားရယ္...

က်န္ရစ္ေပမည္။
*****
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လူကေလးရယ္ ’

ဟူေသာ

ေခၚသံ

ပဲတ
့ င္ျမည္၍

။၁၉။

အေမွာင္ထဲမွာပင္ ေ႐ႊတုိက္စိုး စံအိမ္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားျခင္းကို ေတြ႔ေနရသည္။ ဘုရင္န
့ န္းေတာ္ၿပီးလွ်င္ အင္းဝတြင္
ေ႐ႊတုိက္စိုးစံ အိမ္သည္ အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ မည္။

ဝရီးေျပာေသာစကားအရ ေ႐ႊတိုက္စိုးသည္ ဘုရင္သတိုးမင္း ဖ်ား လက္ထက္ေတာ္တြင္ ေ႐ႊတုိက္စိုး မျဖစ္မီကတည္းက
စစ္ကုိင္းသူႂကြယ္ျဖစ္ ခသ
ဲ့ ူပင္ ။

ထို႔ေၾကာင့္

သူသည္

နဂိုကတည္းက

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့ေသာသူ၊

စည္းစိမ္ဥစၥာအေပၚတြင္

ဘုရင့္သူေကာင္းျပဳခံ ရသည္ဆိုေတာ့ သူ႔မွာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈဆိုသည္က မလိုခ်င္အဆံုး ျဖစ္လိမမ
့္ ည္။

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျပဳေနက်အတိုင္း

အနားအေရးအေၾကာင္းအျပင္သို႔

ဝရီးသည္

ဝိုင္းတံတိုင္းသို႔

မထြက္။

မုခ္ႏွင့္တ စ္သားတည္း

ကိုယ္တစ္စြန္းတစ္စ

ကပ္သည္။

တံတုိင္းမုခ္၏

တစ္ျပင္တည္း

ဝရီးေနာက္သို႔

လိုက္ကပ္သည္။ အသက္ကိုမွ်ဥ္း၍ ႐ွဴသည္။ အခ်င္း ခ်င္း ပင္ အသက္႐ွဴသံ မၾကားေစရ။

ကြမ္းတစ္ယာညက္

မရွိတရွိ

လူရိပ္လူျခည္

ေစာင့္ၾကည့္သည္။

ကင္းလဲသည္ကို

ေတြ႔လိုက္ရသည္။

ကင္းေစာင့္အမႈထမ္းတို႔ ထံုးစံအတိုင္း စကားစျမည္ ေျပာၾကေသးသည္။ ရယ္ၾကသည္။ တဝါးဝါးသမ္းၾကသည္။ ကြမ္းသီးဖက္မီး
တရဲရဲဖြာၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္ကို အမိ အရယူကာ ဝရီးတံတုိင္း တစ္ဖက္သို႔ ခုန္ေက်ာ္ဝင္သည္။ ဝရီးအတုိင္း တစ္ထပ္တည္း ဝိ္ုင္းထဲသို႔
ဖတ္ခနဲ

က်သည္။

ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္က်သည္ကမွ

ေျခသံထက
ြ ္လိမ့္ဦး မည္။

တံတုိင္းေအာက္ေျခတြင္

ဝပ္လွ်က္

ဝရီးခဏေစာင့္သည္။

လက္ယာဘက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွ ထူးျခားေသာ အသံမ်ား ၾကားရသည္။ ႏွာမႈတ္သံ၊ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ ခါသံ၊ ႐ႊီး႐ႊီးယမ္း ခါသံ၊
အနံ႔ခံၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

အာ႐ံုက

ခ်က္ခ်င္း

ေရာက္သည္။

ျမင္း ေခ်းနံ႔ ၊

ျမင္းျခင္မကိုက္ ေစရန္

မီးဖိုထ ားေသာ

မီးခုိးအႂကြင္း အက်န္မွ သစ္႐ြက္စိမ္းနံ႔ ေငြ႔ ေငြ႔ျ ဖစ္သည္။ ဝရီးကို လက္ျဖင့္ အသာတုိ႔ကာ ထိုလက္ျဖင့္ပင္ ျမင္းေဇာင္းဆီသို႔
ၫႊန္ျပလိုက္သည္။ ဝရီးက နားလည္ဟန္ျဖင့္ အကိုင္ခံ တံေတာင္ဆစ္ကို အသာအယာ ပုတ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း
စကားမေျပာၾကစတမ္းဟူေသာ စည္းကမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္သာ အေမးအေျဖလုပ္သည္။ ေလ့က်င့္ မႈေပါင္း
ဖန္တစ္ရာေတခဲ့ၿပီျ ဖစ္၍ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို အျပန္အလွ န္ နားလည္လာၾကၿပီးသား။
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ေပါ့ေလ်ာ့ေသာ

ပထမကင္းေစာင့္သည္

တ႐ြတ္တိုက္ဆြဲသြားသည္။

ေ႐ႊတိုက္စုိး၏

လွံရွည္ႀကီးကို
ဝိုင္း ေျမျပင္မွာ

ေျမႏွင့္လတ
ြ ္ေအာင္

မ,မဘဲ

ေက်ာက္စရစ္ခမ
ဲ ်ား

အ႐ိုး ႏွင့္

ေျမႀကီး

ခင္းထားေသာေၾကာင့္

ပြတ္၍
လွံ႐ိုးႏွင့္

ေက်ာက္စရစ္ခဲပြတ္တိုက္သံသည္ အတိုင္းသား က်စ္က်စ္က်ီက်ီ ျမည္ေနေလသည္

အခြင့္အခါေကာင္း။ ထုိအသံကို အကာအကြယ္ယူ၍ ႏွစ္ေယာက္သား စံအိမ္ အိမ္မႀကီးနံ ရံသုိ႔ ေျပးကပ္လုိက္ၾကသည္။
လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ သုတ္ထားၿပီးစ ေရနံ ေခ်းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ အေနအထားပင္။ တစ္အိမ္လံုး
ေရနံ ေခ်းနံ႔ မ်ားျဖင့္

ႀကိဳင္ေလွာင္ေနမည္။

စံအိမ္ထတ
ဲ ြင္

အနံ႔ခံအေကာင္းဆံုး

အမဲလိုက္ေခြးမ်ားရွိသ ည္ဆိုဦး၊

ထိုေခြးသည္လည္း ငတက္ျပားတို႔၏ အနံ႔ကို ရႏိုင္ဖယ
ြ ္မရွိ ။

ေရနံ ေခ်းမ်ား ကိုယ္တြင္ကပ္လာေအာင္ နံရံကိုပတ
ြ ္တိုက္၍ ေလွ်ာက္ခ့ဲၾကသည္။ စႀကႍသို႔ ေရာက္ၿပီ။ မီးေရာင္လဲ့လ ဲ့
ေတြ႔ရသည္။

တခူးခူးတေခါေခါ

ေဟာက္သံမ်ားၾကားရသည္။

ဆန္းသည့္ကိစၥမဟုတ္။

ဤအခ်ိန္ကား

အိမ္ရွင္အားလံုး

ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိ ဳက္ အိပ္ေမာက်ခ်ိန္။ အိပ္မက္ပင္ မမက္အားေလာက္ေအာင္ အအိပ္နစ္ေနသည့္ အခ်ိန္။

ဝရီး က လက္ေမာင္းကို တို႔သည္။ ေဆာက္ ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အသင္ထ
့ ုတ္ၿပီးသား ေဆာက္ကို ကမ္းလုိက္သည္။ အိမ္မႀကီးႏွ င့္ စားဖိုေဆာင္ဆက္ထားေသာ စႀကႍေဘးတံခါးကို
ဝရီးေဆာက္ျဖင့္

စ၍ထြင္းေကာ္သည္။

သဲ့သဲ့ေလးကလစ္ဟူေသာ

အသံတစ္ခ်က္ထက
ြ ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္

တံခါးသည္

တံခါးမဟုတ္ေတာ့ၿပီ။ တစ္ကိုယ္စာ ဝင္သာ႐ံုအေပါက္တြင္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဝင္လုိက္ၾကသည္။ အထဲေရာက္ၿပီ။

ေဟာက္သံမ်ား ပိုမို၍ က်ယ္ေလာင္လာသည္။

နံရံတစ္ဖက္တစ္ ခ်က္ဆီသို႔
ဘယ္ဘယ္ခ်င္း ၊

ညာညာခ်င္း၊

ကိုယ္စီကပ္လုိက္ၾကသည္။
အခန္းတစ္ခု၏

တူညီေျခလွမ္းမ်ားျဖင္႔

ေထာင့္စန
ြ ္းသို႔ေရာက္လာသည္။

အတြင္းသို႔

လွမ္းခဲၾ့ ကသည္။

နံရံကပ္စင္တြင္

ထြန္းထားေသာ

ဆီမီးခြက္တစ္ခုမွ အလင္းသည္ ျဖာက်ေနသည္။ ဆီမီးခြက္ကား ေ႐ႊသားစစ္စစ္၊ ေဖာင္းႂကြကႏုတ္ပန္း မ်ားအတိ။ သို႔ေသာ္
ဆီကား ခန္းလုၿပီ။ မီးစာသည္ အစြမ္းကုန္ေတာက္ေနသည္။ မႈိင္းအနည္းငယ္ထက
ြ ္ေနသည္။ တစ္ခက
ြ ္လံုးလံုး အဝအလင္
ဆီေသာက္သံုးထားေသာ မီးစာသည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိ န္တြင္ အလင္းဆံုးလင္းေနေခ်သည္။
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ထိုမီးေရာင္ေပ်ာက္သည္အထိ

ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိလုိက္သည္။

မီးေရာင္တြင္

ဝရီး၏

ေပ်ာ္႐ႊင္ဖ်တ္လတ္ေနေသာဟန္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

အဝင္းဆံုး

လင္းထိန္ၿပီး ေနာက္

ဟုတ္ခနဲ

မီးၿငိမ္းသြားသည္။

တစ္ခန
ဲ က္

အေမွာင္ ။

သို႔ေသာ္

မီးေသခါနီးတြင္

မ်က္စိအစံုကို ပိတ္၍ အေမွာင္ထုကို ေလ့က်င့္ယူလိုက္ေသာေၾကာင့္ တကယ့္အေမွာင္သည္ အေမွာင္မမည္ေတာ့။ က်င့္သားရၿပီး
မ်က္လံုးမ်ားကို ရရွိလိုက္သည္။

စတင္ေ႐ြ ႕လ်ားလုိက္ၾကသည္။
ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္ပင္လွ်င္

ေမြးပြေကာ္ေဇာက

ေ႐ြ ႕လ်ားမႈကို္

လံုၿပီးသား

သိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။

ေျခသံကို

ထပ္မံ၍

ပထမအခန္း ၊

စုပ္ယူလိုက္သလို

ေနာက္တစ္ခန္း၊

ရွိသည္။
နံရံအတုိင္း

ပြတ္ေလွ်ာက္ၾကျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလွကားလက္ရန္းတုိင္ကို စမ္းမိသည္။ လက္ရန္းတိုင္သည္ ပယင္းစစ္စစ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေခ်ာမြတ္ေအးျမေသာ အေတြ႔အထိ။

ေလွကားလက္ရန္း တစ္ဖက္စီတြင္ ကပ္လွ်က္ ႏွစ္ေယာက္သား အေပၚသို႔တက္ခ့ဲၾကသည္။ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးသို႔ ေရာက္ၿပီ။
တစ္ဆစ္ခ်ဳိးလက္ရန္းတုိင္တြ င္
တစ္ဆစ္ခ်ဳိးနံ ရံတြင္
ေဖာ့လံုးျဖဴႏွင့္

ဆီမီးခြက္တစ္ ခု။

ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ

စံအိမ္ရွင္

ေ႐ႊတိုက္စုိး ၏

သူကေတာ့

လင္းထိန္ဆဲ

ေတာက္ဆဲ။

ပန္းခ်ီကားမွာ

ပံုတူျဖစ္သည္။

ပံုတူျဖစ္သည္။

မ်က္အိမ္က်ဥ္းက်ဥ္း ၊

ဆီမီးခြက္

သြယ္ေလွ်ာင္းစလြယ္၊
ပါးျပင္ျပည့္ျပည့္ ၊

အလင္းျဖင့္
နားေတာင္း၊
ႏႈတ္ခမ္း ေမႊးမွာ

ေအာက္သို႔ကုပ္က်ေနသည္

ဝရီးက

တစ္ခ်က္ငဲ့ၾကည့္သည္။

အေပၚဆက္တက္ၾကစို႔ဟူေသာ

အဓိပၸါယ္။

အခန္းတံခါးမႀကီးေရွ ႕တြင္

ရပ္လုိက္ၾကသည္။ ေ႐ႊတိုက္စုိး ၏ စက္ရာခန္းပင္ျဖစ္သည္။ ဝရီးက ေခါင္းညိတ္ျပသည္။ ျပန္၍ ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္သည္။
တံခါးမႀကီးကို ဖြင့္ေတာ့ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ။ ဖြငပ
့္ ါမည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ ။

အိတ္ကပ္အတြင္းမွ စူးကုိ ထုတ္ယူသည္။ စေ႐ြးကိုက္ပတၱာၾကားထဲသို႔ စူးကို ထိုးထည့္လိုက္သည္။ ျဖည္းညင္းစြာ
အခ်ိန္မွန္စြာ စူးကိုလွည့္သည္။ ပတၱာသံသည္ လႊစာမႈန္႔မ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ တစ္ခုျပဳတ္သာြ းၿပီ။

ေနာက္တစ္ခု၊ ေနာက္တစ္ခု။
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တံခါး႐ြက္ေပၚရွိ

မင္းတုပ္

သို႔မဟုတ္

တံက်င္သပ္ကို

မက်ဳိးမပ်က္ေစဘဲ

ဤသို႔ပတၱာကို

ဖ်က္ျခင္းမွာ

ဝရီး၏

သင္ၾကားေပးမႈအတိုင္းျဖစ္သည္။

ထုထည္ခိုင္ခံ့ေသာ ႀကီးမားေသာ တံခါး႐ြက္ မ်ဳိးဆိုလွ်င္ မင္းတုပ္ကိုမျဖဳတ္ရ။ ပတၱာဘက္မွ ျဖဳတ္ရမည္။ မင္းတုပ္က ို
ျဖဳတ္လွ်င္ အခ်ိ န္လည္းပိုၾကာမည္။ မင္းတုပ္ျပဳတ္သာြ းၿပီထားဦး၊ ဖြင့္လိုက္လွ်င္ တံခါး႐ြက္ႀကီးလြန္းေသာေၾကာင့္ ပတၱာက
ကၽြီကၽြီအသံျမည္ႏိုင္သည္ဟု ဝရီးသင္ဖူးသည္။

ယခုဝရီးသင္ၾကားခ်က္အတုိင္း ပတၱာဘက္မွ ျဖဳတ္ၿပီးၿပီ။ ႏွစ္ေယာက္သားမ၍ တံခါးတစ္ခ်ပ္ကုိ ေ႐ႊ ႕လိုက္ၾကသည္။
ေ႐ႊတုိက္စုိး၏ စက္ရာခန္းသည္ ဟင္းလင္းပြင့္သြားေပၿပီ။

စက္ရာခန္းထဲ၌ အေမႊး န႔ံႏွင့္ ပန္းနံ႔မ်ား သင္းေနသည္။ အေမႊးနံ႔ မွာ ေၾကးလင္ ပန္းထဲ၌ မီးက်ီခထ
ဲ ားၿပီး နံ႔သာမႈန္႔မ်ားကို
ျဖဴးခ်ထားသည့္ အေမႊးနံ႔ မ်ဳိး။ မီးက်ီခဲမ်ားၿငိ မ္းေသစ ျပဳၿပီျ ဖစ္သည့္တိုင္ အေမႊးနံ႔ကား သင္းက်န္ေနဆဲ။ ပန္းနံ႔ကလည္း ညဥ့္ဦးကမွ
အမႈထမ္းတို႔ ပန္းလဲေပးထားဟန္ တူသည္။ လတ္ဆတ္သင္းပ်ံ႕ဆဲ ျဖစ္သည္။

စက္ရာခန္းေထာင့္

ကႏုတ္ေဖာ္

ပြတ္လံုးခံ

ကၽြန္းခုတင္ႀကီးေပၚတြ င္ကား

ေ႐ႊတုိက္စုိးသည္

ေမွာက္ခံုႀကီးအိပ္ေပ်ာ္ေနေလသည္။ ေျခရင္းတြင္လည္း ကိုယ္လုပ္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ ခုတင္တုိင္ကိုမွီလွ်က္ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္။
ဝတ္လႊာကပုိက႐ုိ၊ အေျပေျပအေလ်ာ့ေလ်ာ့ ။

ဝရီးက

ခုတင္ေခါင္းရင္းသို႔

ကပ္သြားသည္။

အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္သို႔

ေရာက္ၿပီ။

စိန္ဘယ္မွာထားသနည္း။

ထားေသာေနရာကို မည္သို႔ဖြင့္မည္နည္း။ ဖြငၿ့္ ပီးလွ်င္ မည္သို႔ယူမည္နည္း။ အညင္သာဆံုး၊ အတိက်ဆံုး လႈပ္ရွားရေတာ့မည့္
အဆင့္ျဖစ္သည္။ ခုတင္ေခါင္းရင္းတြင္ ဝရီးက ရပ္လွ်က္ အျပင္းထန္ဆံုး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိ န္ေနဟန္ ရွိသည္။

ဝရီး၏

အရိပ္အျခည္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရသည္။

ကိုယ္တိုင္လည္း

စိန္ေတြထားမည့္ေနရာကို

စဥ္းစားသည္။

ေမွာက္ခံုႀကီးအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေ႐ႊတိုက္စိုးကို ၾကည့္မိျပန္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုထူးျခားေနသလို ရွိသည္။ ေ႐ႊတိုက္စုိးအိ ပ္ေနပံု မွာ
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိ ဳက္

တေစ့တေစာင္း၊

တေမ့တေမာႀကီး။

သုိ႔ေသာ္

သူ၏ညာလက္သည္

ခုတင္ေခါင္း ရင္း တုိင္ကို

မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားသည္။ အအိပ္နစ္ေနသူတစ္ဦး၏ လက္သည္ ျဖစ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္ ေနဖို႔ ေကာင္းသည္။ ခုတင္ ေပၚမွာ
တြဲေလာင္းပဲ က်က်၊ ရင္ဘတ္ေအာက္မွာပဲ ပိပိ။

136

ယခုမူ ထိုသို႔မဟုတ္။

ခုတင္ေခါင္းရင္းတုိင္ကို မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္လွ်က္။

ဝရီး၏စကားကို ၾကားေယာင္ေနသည္။
“ဒီေ႐ႊတုိက္စိုးဟာ

စိန္ကို

အ႐ူးအမူး

ႏွစ္သက္တ့ဲသူ၊

လွဴဖို႔တန္းဖို႔ေနရာမွာ

သံုးဖုိ႔ေဝးေရာ၊

သူကိုယ္တိုင္စားဖို႔၊

စည္းစိမ္ခံဖို႔အတြက္ေတာင္ စိန္ကို မထုခြဲဘူး။ ညအိပ္ရာဝင္တုိင္း သူ႔စိန္ကို သူထုတ္ၾကည့္ခ်င္ေနတတ္တ့ဲသူမ်ဳိး”

ဝရီး၏စကားႏွ င့္ မ်က္ျမင္အေျခအေနတို႔ကို ဟပ္ၾကည့္လုိက္သည္။ အေျဖရၿပီ။

ဝရီးကို လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ဝရီးကလည္း လွမ္းအၾကည့္ဆံုသည္။ ၿပိဳင္တူ ပင္ ခုတင္ေခါင္းရင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ
ေ႐ႊတုိက္စုိး၏လက္ဆီသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အၾကည့္ခ်င္း ျပန္ဆံုသည္။

အဓိပၸါယ္ရလာဒ္ကေတာ့ ရွင္းသြားၿပီ 

ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲတစ္ခုႏွင့္ ဆံုရေတာ့သည္။ ႏိုးသည့္တုိင္ သူ႔လက္ကို ခုတင္တုိင္မွ လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္။
သူကားစိန္၌ ႐ူးသြပ္သူ။ သူ႔လက္အလႊတ္ကို ေစာင့္ေနလို႔ မျဖစ္ ။ သို႔ဆုိလွ်င္ တင္းက်ပ္စာြ ဆုပ္ထားေသာ သူ႔လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို
တစ္ေခ်ာင္းခ်င္း

အသာအယာ

ခြာထုတ္မလား။

ခုတင္အနီးတစ္ဝို္က္၌

ေသရည္တေကာင္း၊

ေသေသာက္ထား၍

ေသရည္အမူးလြန္ေနသည္ဆုိလွ်ွင္

အမိုက္မဲဆံုးအႀကံျ ဖစ္သာြ းမည္။

ေသရည္ခက
ြ ္မေတ႔ြရ။

ေ႐ႊတုိက္စိုးသည္

လက္ေခ်ာင္းေတြကို

အေၾကာင္းမူ

ညဦးက

ေ႐ႊတုိက္စုိး၏

ေသေသာက္ခမ
ဲ့ ည္ မဟုတ္။

ခြာလို႔ျဖစ္မည္။

ယခု

ထုိသို႔မဟုတ္။

ပထမဆံုးလက္ေခ်ာင္းကို ျဖဳတ္ယူလုိက္ၿပီဆိုကတည္းက စိန္၌ ႐ူးသြပ္ေနသာ ေ႐ႊတိုက္စုိးသည္ ေလာဘႁပြန္းေသာ သတိျဖင့္
ဆတ္ခနဲ လန္႔ႏိုးလိမ့္မည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ...

ဝရီးႏွ င့္ အၾကည့္ခ်င္းဆံုျပန္သည္။
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ဝရီးက ေခါင္းညိတ္၍ စတင္လႈပ္ရွားသည္။

ခုတင္တိုင္၏အေပၚဆံုး

ကႏုတ္ေဖာ္ပြတ္လံုးဖုကို

ကိုင္၍

လွည့္သည္။

ဝရီးလက္ဆ

ေကာင္းလွေခ်သည္။

အေပၚဆံုး ပြတ္လံုးဖု ျပဳတ္သြားသည္။

မိမိအလွည့္ ၊ ဒုတိယပြတ္လံုးကို ျဖဳတ္သည္။ ျပဳတ္သာြ းသည္။

တတိယ... စတုတၳ...။

ေခါင္း ေပါက္ကို ေတြ႔ၿပီ ။

ဝရီး၏ညာလက္သည္ ေခြေနေသာေႁမြတစ္ေကာင္ ပါးပ်ဥ္း ေထာင္ထလာသည့္ပမာ လႈပ္ရွားလာသည္။ ေခါင္းေပါက္ထဲသို႔
ႏႈိက္သည္။ တြင္းဝင္ေျဖာင့္ ေသာ ေႁမြတစ္ေကာင္အတုိ င္းပင္ ဝရီးလက္ျပန္ထုတ္သည္။ လက္ညႇိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္အၾကားမွာ
စိန္တစ္လံုး၊

လက္ခလယ္ႏွင့္

လက္သူႂကြယ္ၾကားမွာ

စိန္တစ္လံုးပါလာသည္။

ေခါင္း ေပါက္က်ဥ္းေသာေၾကာင့္

အႏႈိက္လြယ္ေစကာမူ စိန္ကို လက္ဆုပ္ယူလုိက္လွ်င္ လက္သီးဆုပ္ႏွင့္ ေခါင္းေပါက္ မဆံ့၊ ျပန္ထုတ္၍ ရမည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဝရီးလက္ေခ်ာင္းေတြၾကားညႇပ္၍ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝရီးၿပီး ေတာ့
လက္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္

မိမိအလွည့္။

ေခါင္းေပါက္ထဲသို႔

ရလိုက္သည္။

ဝရီးအတိုင္း

လက္ႏႈိက္သည္။
လက္ညႇိဳး

ခၽြန္ျမေအးစက္

စိန္တံုးေလးမ်ား၏

လက္ခလယ္အၾကားတစ္တံုး၊

အေတြ႔ကို

လက္ခလယ္

လက္သူႂကြယ္ၾကားတစ္တံုး ႏွစ္တံုး ညႇပ္ယူကာ အျပင္ဆထ
ဲြ ုတ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း ေလးတံုးရၿပီ။ အထဲမွာ စိန္ေတြ
ရွိေသးသည္။ ဝရီးကို ၾကည့္ရသည္မွာလည္း လိုခ်င္ ေသာ အ႐ြယ္အစားကို ရဟန္မတူေသး။ ထပ္ယူဦးမည့္ပံု။

ဝရီးခုတင္ ေခါင္းရင္းသို႔

ခ်ဥ္းကပ္ျ ပန္သည္။

ေ႐ႊတုိက္စိုးကား

အိပ္ေမာက်ေကာင္းဆဲ။

ပြတ္လံုးတိုင္ကို

ဆုပ္ကိုင္ေကာင္းဆဲ။ သူဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ခုတင္တုိင္ထမ
ဲ ွ စိန္ေလးတံုးေလ်ာ့သာြ းၿပီဆိုျခင္းကို မသိခ်က္သားေကာင္းဆဲ

ဝရီး ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ႏႈိက္သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္လံုး။

138

ပထမအလံုးမ်ားႏွင့္ အ႐ြယ္အတူတူပင္။

ဝရီးက ေနာက္ထပ္ ထပ္မႏႈိက္ရန္ မ်က္ရိပ္ျ ပသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေရွ႕တြင္ထုတ္လွ်က္ တစ္ခုခုကို ကိုင္လွည့္ျပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ပြတ္လံုးတုိင္ဆီသို႔ လက္ညႇိဳးၫႊန္သည္။

အဓိပၸါယ္နားလည္လုိက္ၿပီ။ ယခုႏႈိက္ယူေနေသာ ပြတ္လံုးအဆင့္ထတ
ဲ ြင္ အေသးစားအ႐ြယ္ရွိ စိန္မ်ားခ်ည္းရွိသည္။
ပို၍ႀကီးေသာ စိန္မ်ား ေအာက္အဆင့္ ပြတ္လံုးထဲတြင္ ရွႏ
ိ ို င္သည္။ ထုိပတ
ြ ္လံုးကို ျဖဳတ္ရမည္။

ပြတ္လံုးကို လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အသာအယာ ဆုပ္သည္။ လက္ယာရစ္၊ လက္ဝဲရစ္ ခ်ိန္ဆကာ လွည့္လိုက္သည္။
လက္ထဲမွာ ပြတ္လံုးပါလာၿပီ။ လက္တစ္ဝါးစာ ေခါင္း ေပါက္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဝရီးက

ေခါင္းတစ္ခ်က္ဆတ္ကာ

ေခါင္း ေပါက္ထဲသို႔

လက္သြင္းလုိက္သည္။

ဝရီးလက္ေရာက္သြားပံုကို

ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၾကည့္ေနမိသည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ဝရီးအာ႐ံု လႊတ္ထားဟန္ ရွိသည္။

ထိုစဥ္ ...

ဝရီး တစ္ကိုယ္လံုး ဆတ္ခနဲ တြန္႔သြားသည္။ မ်က္လံုးႀကီးမ်ားလည္း မဲ့သာြ းကာ အဆမတန္ နာက်င္မႈျဖင့္ မ်က္စိအစံုကို
ပိတ္သည္။

ပြတ္လံုးေခါင္း ေပါက္ထဲမွ

လက္ကိုလည္း

႐ုတ္ခ်ည္းျပန္ႏုတ္သည္။

မဲ့သာြ းေသာ

မ်က္ႏွာသည္လည္း

ခ်က္ခ်င္းေဖြးေဖြးျဖဴသြားသည္။ တုန္လႈပ္ေသာ အမူအရာ ေပၚလာသည္။

ဝရီးညာလက္ေကာက္ဝတ္ကို ဘယ္လက္ျဖင့္ တင္းက်ပ္စာြ ဖ်စ္ညစ
ႇ ္ထားသည္။ ဝရီး၏ လက္ခလယ္ထိပ္တြင္ကား
ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ကေလး ႏွစ္ခု။

ဝရီးက ႏႈတ္ခမ္းကို စု၍ လႈပ္ျပသည္။ အသံမထြက္။ သို႔ေသာ္ ႏႈတ္ခမ္း၏ အဖြင့္အပိတ္ အလႈပ္အရွားကို သိလုိက္ေပၿပီ။
ေႁမြ 
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ပြတ္လံုး
ခ်က္ခ်င္းပင္

စိန္တံုးမ်ား

အာ႐ံုထဲမွာ

မရွိေတာ့။

ညိဳပုတ္ပုတ္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

ႏွစ္စက္၏ဝန္းက်င္မွာလည္း

ညိဳမည္းလာသည္။

ေစာေစာကေလးကမွ

ဆုပည
္ စ
ႇ ္ထားေသာ

ေဖြးေဖြးျဖဴသြားေသာ

ဝရီး၏မ်က္ႏွာႀကီးမွာ

ညာလက္ဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္။

ဝရီးထံေျပးကပ္လုိက္သည္။

ေျခသံထိန္းသိ မ္းဖို႔

ေသြးစို႔ရာ

သတိမရေတာ့။

ဝရီး၏

လက္ကို ဆြဲယူသည္။ ေဆာက္သြားကို လက္ေခ်ာင္းေပၚတင္ကာ စပါးလံုးဝက္ တစ္ေထာက္စာ ခြဲခ်လိုက္ၿပီး ေသြးမ်ားကို
ညႇစ္ထုတ္လိုက္သည္။ ဝရီးတစ္ကိုယ္လံုး တဆတ္ဆတ္ တုန္ယင္လွ်က္။

ေဆာက္သြားကို ဆီမီးေတာက္၌ ကင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝရီးလက္ေပၚမွ ခြဲရာေပၚတင္ကာ ဖိကပ္ေပးလုိက္သည္။
မည္သို႔ေသာ

ေႁမြ၊

မည္မွ်အဆိပ္ျပင္းေသာ

ေႁမြ

ဆုိသည္ကို

မသိရေသာ္လည္း

ဝရီး၏ခံစားေနပံုကို

ၾကည္၍
့

ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေႁမြ မွန္း ေသခ်ာသည္။

အသက္ေဘးထက္ ဘာမွ ပို၍ အေရးမႀကီးႏို င္။

စိန္တံုး၊ ေျခသံ၊ ကင္းေစာင့္ ။ ဘာကိုမွ ထည္မ
့ တြက္ႏိုင္။

ဝရီးကိုတြဲကာ အိမ္ေပၚမွ ေျပးဆင္းသည္။
ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ၊ ေပ်ာ့ဖပ္ဖပ္။
ဖြဲတစ္အိတ္ႏွယ္

ဝရီးေျခမလႈပ္ႏိုင္မွန္း

ဝရီးေျခေထာက္မသယ္ႏုိင္။ ဒ႐ြတ္တုိက္ ပါလာသည္။ တစ္ကိုယ္လုံး
သိရသည္တြင္ ဝမ္းဗိုက္၌ ပခံုးလွ်ဳိလွ်က္

လုိက္ပါလာသည္။

ဝရီးေခါက္ခ်ဳိးေကြး

အလာတုန္းက

ဝရီးကို ထမ္းလိုက္သည္။

တက္ခ့ဲစဥ္က

ပိုးဟပ္တစ္ ေကာင္

ကပင္ အာ႐ံုမခံႏိုင္ေသာ ေျခသံ ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္လံုၿ ခံဳမႈသည္လည္း ယခုအခါ ပ်က္စီးသြားခဲၿ့ ပီ။ ေလွကားထစ္မ်ားေပၚတြင္ ေျခသံ
ဒုန္းဒုန္း ဒိုင္းဒုိင္း။

ေအာက္ထပ္သို႔ေရာက္သည္။

ဧည့္ေဆာင္ခန္းမကို

ျဖတ္သည္။

လာလမ္းစႀကႍဘက္ဆီသို႔

မသြားေတာ့။

ဧည့္ေဆာင္ခန္းမ တံခါးခ်က္ကို ျဖဳတ္သည္။ တံခါးခ်က္အျဖဳတ္မွာပင္ အေပၚထပ္ ေဘးအေဆာင္ခန္း မ်ားမွ စူးစူး႐ြား႐ြားအသံမ်ား
ထြက္ေပၚလာသည္။
“သူခုိး... သူခိုး”
“ဝိုင္းေဟ့ ... လိုက္ဟ”
“ငါ့စိန္တံုးေတြ ၊ ငါ့စိန္တံုးေတြ ... လုပ္ၾကပါဦး ”
ဆီမီးမ်ားလင္းလာသည္။ ေရနံ ေခ်းမီးတုတ္မ်ားကို ေဝွ႔ေဝွ႔ယမ္းယမ္း ေတြ႔ရသည္။ အံ့ၾသလန္႔ဖ်ပ္ကာ ေျပးဝင္လာေသာ
ကင္းေစာင့္ႏွင့္ ဘြားခနဲ ရင္ဆိုင္လုိက္ရသည္။
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အေထြအထူးတိုက္ခုိက္မေနႏို င္။ ဝရီးကို ထမ္းထားလွ်က္ကပင္

ကိုယ္လံုးႏွင့္ တိုးေဆာင္လ
့ ုိက္သည္။ ကင္းေစာင့္

ေျခလက္ကားရားျဖင့္ ပက္လက္လန္က်သည္။
“သူခုိး... သူခိုး ဖမ္းလိုက္ၾကပါဗ်ဳိ ႕”
“အေသသတ္ပစ္ၾကပါဗ်ဳိ႕”

အုန္းအု န္းကၽြတ္ကၽြတ္ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ အင္းဝ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ႏိုးကုန္ၾကၿပီ ထင္သည္။ အေထြအထူး မစဥ္း စားႏိုင္ေတာ့ ။
ဝရီးကို ဤသို႔ ထမ္းပိုးလွ်က္ ေျပးေနလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္လံုး စိစိညက္ညက္ ေၾကသြားႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္းေဇာင္းရွိရာသို႔ ...။

ျမင္းေတြလန္႔ၿ ပီး ဟီသည္။ ခြာသံ ေျမႇာက္သည္။ ပတပ္ရပ္သည္။ တစ္ေကာင္တစ္ေကာင္ တြန္းတုိက္တိုးေဝွ႔ၾကသည္။
လက္လွမ္းမီ ရာ

ျမင္းတစ္ေကာင္ကိုဆြဲယူကာ

ျမင္းေက်ာကုန္းေပၚသို႔

ဝရီးကို တင္လိုက္ရသည္။ ေမွာက္ခံုပင္

ျဖစ္သည္။

မိမိကလည္း လႊားခနဲ ခုန္တက္သည္။ ျမင္းေဇာင္းအမႈထ မ္း၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈကို ေက်းဇူးတင္ရမည္။ ျမင္း မွာ ကုန္းႏွီးမရွိေသာ္လည္း
ဇက္ႀကိဳးရွိေနသည္။

ျမင္းဝမ္းဗိုက္ကို ဖေနာင့္ႏွင့္ ခပ္ျပင္းျပင္း ဆတ္သြင္းသည္။

ျမင္းႀကီးသည္

အနံ႔စိမ္းကိုရကာ

တစ္ခ်က္ဟီလွ်က္

ျမင့္ေျမာက္စာြ

ပတပ္ရပ္ၿ ပီး

လန္႔လန္႔ေျပးေျပး

တစ္ဟုန္ထိုးထြက္ေလေတာ့သည္။

ဝင္ဝမွာ

တုတ္၊ ဓါး၊ လွံတံတို႔ျဖင့္

သဲသလ
ဲ ႈပ္ေနေသာ

လူအုပ္ႀကီးထဲသို႔

ဇြတ္တိုးဝင္လိုက္သည္။ ေအာ္ဟစ္ကာ

ေဘးသို႔ရၾွဲ ကသည္

အျပင္ ေရာက္ၿပီ။
လမ္းၾကားမ်ားမွတစ္ဆင့္

အေမွာင္ထဲသုိ႔

ရိပ္ခနဲရိပ္ခနဲ

ႏွင္သည္။

ဒုန္းစုိင္းခဲ့သည္။

တဟူးဟူး

တုိက္ေနေသာ

နားစြင့္ၾကည္မ
့ ိသည္။ အၾကားအာ႐ံုတို႔ ေကာင္းဆဲျဖစ္သည္။
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ေကာင္းစြာ
ေလသံကို

က်က္မွတ္မိေနေသာ
ေဘးတိုက္ျပဳကာ

အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္
ေနာက္ေၾကာင္းကို

သံုးစီးထက္မနည္းေသာ ျမင္းစီးသမားမ်ား ေနာက္မွလိုက္ပါလာၾကသည္ကို ၾကားရသည္။ ဇက္ကုန္ဖြင့္ခ်လိုက္သည္။

ဝရီးကား ေမွာက္ခံုျဖင့္ ပင္ တလူးလူး တလိမ့္လိမ့္။
*****
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။၂၀။

ေ႐ႊမင္းဝံေတာင္႐ုိးသည္

ညႇိဳ႕ေနေလသည္။

ရင့္က်က္ခုိင္မာစြာ

ေ႐ႊမင္း ဝံေတာင္႐ုိးႀကီး

တည္ၿငိမ္သလုိ

ဧရာဝတီသည္လည္း ဣေႁႏၵႀကီးမားလွစြာ ျပန္႔ျပန္႔ျပဴးျပဴး ဝပ္စင္း ေနသည္။

အဆုပ္လိုက္အခဲလိုက္ တိမ္တုိ႔သည္ ေ႐ႊမင္းဝံ ႏွင့္ ဧရာဝတီကို မ်ဥ္းၿပိဳင္က်ဟန္ ရွိသည္။ အသက္႐ွဴစရာပင္ ရွပ
ိ ါေလစ
ထင္ရေလာက္ေအာင္ ေလကလည္း ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းဘိျခင္း။ လႈပ္ရွားေနေသာ အရာဟူ၍ အိပ္တန္းျပန္ ဗ်ဳိင္း မ်ားႏွင့္
ျဖည္းေလးစြာ ေ႐ြ႕လ်ားေနၾကေသာ အစုန္ေလွ ၊ အဆန္ေလွမ်ားသာ ရွိေလသည္။

တည္ၿငိမ္သပ္ ရပ္လြန္း ေသာ

ဝန္းက်င္ေလာကႀကီးကို

ၾကည့္ရင္းမွာပင္

ျမင္ကြင္းတို႔

မႈန္မႊားေဝသီလာသည္။

ေလာကႀကီးက ေဝသီသြားေသာေၾကာင္မ
့ ဟုတ္။ ကိုယ္တုိင္၏ မ်က္ဝန္းအိ မ္ထမ
ဲ ွာ မ်က္ရည္မ်ားျပည့္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမင္ကြင္းရွ င္းရန္ မ်က္ခြံအစံုကို တင္းက်ပ္စြာ မွိတ္လိုက္ရာ ပါးျပင္ႏွစ္ဖက္တြင္ ပူေႏြးသြားေလသည္။

ဆည္ မတန္႔ႏိုင္ေသး။
*****

ဝရီးမရွိရွာေတာ့ၿပီ။

က်စ္က်စ္ပါေအာင္

လက္သီးဆုပ္သည္။

ဖ်စ္ဖ်စ္ ျမည္ေအာင္

အံႀကိတ္သည္။

အားတင္းခါမွပင္

မ်က္ရည္ပူတို႔

ပို၍က်လာသည္။
“ဝရီး ... ဝရီး ငတက္ျပား မရွိေတာ့ဘူး။ ဝရီး မရွိေတာ့ဘူး”
*****

မည္သို႔မွ် ေမ့ေပ်ာက္ပစ္မရ။ မစဥ္းစားပဲ ေနလုိ႔မရ။

ေသြးအုိင္ထဲမွာ ဝရီးဓါးခ်က္၊ လွံခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ အသက္ေပ်ာက္လု ၾကားထဲမွ ညာလက္ကို တန္းဆန္႔ကာ
တစ္ေနရာဆီသို႔ ၫႊန္ျပသြားသည္။ ထိုေနရာကား ဘုရားတည္ရန္ ပစၥည္းဘ႑ာမ်ားကို အစုအပံု လုပ္ထားေသာ ေနရာ။
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က်ဳပ္နားလည္ပါတယ္ ဝရီးရယ္၊ ဘုရားတည္ျဖစ္ေအာင္ တည္ပါလို႔ ဝရီးမွာသြားတယ္ဆိုတာကို။

ေတာက္တစ္ခ်က္ေခါက္သည္။

မည္သူ႔အျပစ္နည္း။ ေ႐ႊတိုက္စုိး ၏ ခုတင္ေခါင္းရင္းပြတ္လံုးထဲမွာ ထည္ထ
့ ားေသာ အဆိပ္ျပင္းသည့္ ေႁမြေၾကာင့္လား၊
ေဆးျမစ္ရွာတာ အခ်ိန္ၾကာသြားသည့္ မိမိအျပစ္လား၊ ေႁမြဆိ ပ္တက္ေနေသာ ဝရီးကိုမွ မညႇာမတာ ဝိုင္းဝန္းထိုးခု တ္ၾကသူ
ေ႐ႊတိုက္စိုး၏ ျမင္း စီးရဲမက္ မ်ားေၾကာင့္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခိုးမႈျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ ေသာ ဝရီး၏ အကုသိုလ္ကံတုိ႔ကပင္
တစ္ဖန္ျပန္လည္ ဒဏ္ခတ္ေသာေၾကာင့္လား။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစ ဝရီးကား မရွိေတာ့ၿပီ။

မေတြးခ်င္ ေသာ္လည္း စိတ္အစဥ္က မေန၊ ေသာကပရိ ေဒဝသည္ အရွိန္ေကာင္းဆဲ၊ ေလာင္ၿမိဳက္ဆပ
ဲ င္။
*****

ေက်ာက္ဂူအထိ ျမင္းကို ဇက္ဖြင့္ႏွင္ခဲ့သည္။

ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ ျမင္းစီးသမားမ်ား မ်က္ျခည္ျပတ္၍ က်န္ခ့သ
ဲ ည္။ ဝရီးကို ထမ္း၍ ေက်ာက္ဂူထဲ ဝင္ခဲ့သည္။
ဝရီးကား

သတိရတစ္ခ်က္မရတစ္ခ်က္။

အသံကေတာ့
ေျဖရန္

ထြက္သည္ဆို႐ံုမွ်၊

တားဆီးရန္

ေဆးတုိက္ခုိင္းျခင္း

သို႔ေသာ္

သတိရလာေသာအခါတိုင္း

ပါးစပ္နားနား
ျဖစ္သည္။

ကပ္ေထာင္ရသည္။
ဝရီးေျပာသမွ်ကို

ဝရီးသတိေကာင္းစြာ

စကားေျပာသည္။

ပ်ံ႕ေနၿပီျ ဖစ္ ေသာ

ေႁမြဆိပ္မ်ားကို

ႀကိဳးစားနားေထာင္ကာ

ဝါးဆစ္ဘူးမ်ားကို

ဖြင့္၍

ေဆးတုိက္ရသည္။ ဖိတ္တခ်ဳိ႕ စဥ္တခ်ဳိ႕ ေဆးဝင္သည္။ အနည္းငယ္သက္သာလာဟန္ ရွိသည္။ ဝရီးက သတိကုိ ထိန္းလွ်က္
စကားတစ္ခြန္းထပ္ေျပာသည္။ ႀကိဳးစားနားေထာင္ၾကည့္ရာ ေဆးလူးေပးဖို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝါးဆစ္ဘူးကို
ဖြင့္လုိက္ရာ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ဝရီးက လက္ကာျပလွ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာျပန္သည္။

‘ေဆးျမစ္ ’ ဟု ဝရီးအသံျ ပဳသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂူအျပင္သို႔ေတာင္ေစာင္းေအာက္ေျခသို႔ ဝါးဆစ္ဘူးကို ျပ၍ လက္ကို
ေဝွ႔ယမ္းျပသည္။ နားလည္လိုက္သည္။
“ေဆးျမစ္သြားတူးၿပီး အမႈန္႔နဲ႔ ေရာလူးရမွာလား ဝရီး”
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ဟုေမးေသာအခါ

ဝရီးေခါင္းညိတ္ျပသည္။

သင္ၾကားမႈမ်ားထဲမွ

တစ္ခုကို

ဝရီး၏

သင္ၾကားမႈမ်ားထဲမွ

ေအာက္ေမ့ၾကည့္လုိက္သည္။

တစ္ခုကို

ေအာက္ေမ့ၾကည့္လိုက္သည္။

ေတာထဲေနရသူအဖို႔

ဝရီး၏

အဆိပ္ရွိသတၱဝါမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေဆးျမစ္ မ်ား ရွိရာႏွင့္ အသံုးခ်စရာမ်ားကို သတိရသည္။

မသံုးျဖစ္တာၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးျမစ္ အသင့္မရွိ ။

ဝရီးကို ပ်ားဖေယာင္းတိုင္ အလင္းေရာင္ ေအာက္သို႔ ေ႐ြ႕ကာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေအာင္ ေနရာခ်ေပးလိုက္သည္။
ေဆးတန္ခုိးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝရီး၏ မ်က္လံုးမ်ား ၾကည္လင္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဝရီးက ေက်ာက္တံုးတြင္ ေခါင္းမွီရင္း
ၿပံဳးျပသည္။ သူသက္သာသြားၿပီဟူေသာ အဓိပၸါယ္။ ဝရီးကို စိတ္မခ်စြာျဖင့္ထားခဲ့၍ ေတာင္ ေစာင္းေအာက္သို႔ ဆင္းခဲ့ေလသည္။
*****

စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္

ေဇာကပ္ေနေသာေၾကာင့္

ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္း မ်ားကလည္း

ပို၍

ေဆးျမစ္ကို

ထူထပ္ေနသည္။

ေတာ္ေတာ္ႏွင့္

သံုးေလးခါအထိ

ရွာ၍မေတြ႔ခ်င္ ။

မလိုေသာအပင္ မ်ားကိုပင္

ေတာင္ေစာင္းေအာက္မွာ
အမွားမွားအယြင္းယြင္း

ဆြဲႏုတ္ၿပီးမွ ေဆးျမစ္ပင္ကုိ ေတြ႔သည္။ လံုးပတ္ လက္မခန္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆြႏ
ဲ ုတ္မရ။ ဓါးေျမာင္ျ ဖင့္ ေအာက္ေျခကို တူးရသည္။
ျမစ္မႀကီးကို ထိမည္စိုး၍ ဝန္းဝိုက္တူးဆြရသည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ၾကာသြားသည္။ ေသာကျဖင့္ လႈပ္ရွားရသည္ျဖစ္၍ ဓါးထိရာ
ေက်ာက္ခၽြန္စူးရာမ်ားအႏွံ႔။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေဆးျမစ္ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။

ခြာရွပ္သံ၊

ႏွာမႈတ္သံ၊

လန္႔ဟီသံမ်ားကို

ေက်ာက္ဂူဆီမေရာက္ခင္က ပင္

သဲ့သ့ၾဲ ကားလိုက္ရသည္။

ဝရီးထံသို႔

ျမားတစ္စင္းႏွယ္ တစ္ဟုန္ထိုး ေျပးလာခဲ့သည္။

ေက်ာက္ဂူအဝတြင္ စီးသူမဲ့ ျမင္း ေလးေကာင္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။ တစ္ေကာင္က မိမိစီးလာေသာျမင္း၊ ကုန္းႏွီးမရွိ ။
က်န္သံုးေကာင္က

ကုန္းႏွီးက်

ႀကိဳးအျပည့္ ။

ျမင္းေလးေကာင္စလံုး

ေသြးတစ္ခ်က္ေဆာင့္တက္သည္ကိုသာ သိလုိက္ၿပီး ေက်ာက္ဂူထဲသို႔ အေျပးဝင္ ခ့သ
ဲ ည္။

ေတြ႔လုိက္ရၿပီ။
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လန္႔ေနၾကသည္။

ငယ္ထိပ္ဆီ

ျမင္ကြင္းမွာ

အနီေရာင္ အျပည့္ ။

အတြင္းဘက္မလွမ္းမကမ္းတြ င္

ေက်ာက္ဂူထတ
ဲ ြင္

ေနာက္တစ္ဦး။

ရဲမက္တစ္ေယာက္။

မ်က္ႏွာျပင္တြ င္

ဓါးဒဏ္ရာျဖင့္

လွံတိုသည္

ရင္ ဝ၌

တန္းလန္း။

႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္။

ထို႔ေနာက္

အကြက္ခ်င္းဆက္ေနေသာ ေသြးအုိင္ထဲတို႔အဆံုးဝယ္ ...။

ဝရီး ...

ဝရီးကိုယ္ေပၚတြ င္ ဘယ္ေနရာ၌ ဘယ္ဒဏ္ရာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရထားသည္မသိ၊ တစ္ကိုယ္လံုး ျခင္းျခင္းနီ ေန၏။
ဝရီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္။ ဝရီး၏ဘယ္ဘက္လက္ထတ
ဲ ြင္ ရဲမက္တစ္ဦး၏ လည္ပင္းရွသ
ိ ည္။ အသားထဲသို႔ နစ္ဝင္ မတတ္။
ဝရီး၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားက တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ညစ
ႇ ္ထားသည္။ ရဲမက္မ်က္လံုးမ်ား ေပါက္ထက
ြ ္လုနီး ျပဴးလွ်က္ ရွိေနသည္။
သူလည္း အသက္မရွိေတာ့။

ဝရီးကား သူ႔လည္မ်ဳိကို ဖ်စ္ညစ
ႇ ္ထားေသာ ရဲမက္အသက္မထြက္ မီကတည္းကပင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေလသည္။ ဝရီးသည္
ေနာက္ဆံုးရန္သူကို မလြတ္စတမ္း လက္ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ သုတ္သင္ခ့ေ
ဲ ခ်သည္။ ရဲမက္မွာ ေကာက္ေကြ႔တြန္႔လိမ္ေနသည္။
အေၾကာက္အားႀကီးစြာ
က်န္တစ္ဖက္

ေသဆံုးခဲ့ရဟန္ရွိသည္။

ညာလက္ကား

တစ္ေနရာဆီသို႔

ေသသူက

မလြတ္တမ္း

လည္ကိုညႇစ္သာြ းခဲ့သည့္

တန္းဆန္႔ၫႊန္ျပလွ်က္သား။

ထိုေနရာတြင္

အျဖစ္ ပင္ ။

ဘုရားတည္ရန္

ဝရီး၏
ရတနာ

ဘ႑ာအစုရသ
ွိ ည္။

အံ့ၾသတုန္လႈပ္စြာ ေခ်ာက္ခ်ားထိတ္လန္႔စာြ အတန္ၾကာရပ္ၾကည့္ေနၿပီးမွ ဝရီးေဘးတြင္ ဒူးမ်ားၫႊတ္ေခြက်သြားခဲ့သည္။
ရဲမက္၏လည္မ်ဳိေပၚမွ ဝရီးလက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မနည္းခြာယူခ့ရ
ဲ သည္။

ရန္ငုတ္၊ သဲလြန္စ မက်န္ရေအာင္ ဝရီးသည္ သူ႔တာဝန္ကိုသူ အၿပီးတိုင္ ယူသာြ းခဲ့ေခ်သည္။
*****
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။၂၁။

“ဒါ... ဝရီးဖိုးထိန္နဲ႔ သူ႔သမီး ဂ်မ္းတုိ႔ေနတဲ့ ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖိုပါလား ခင္ဗ်ာ”

ဝုိင္းတံခါးဝအျပင္ဘက္ထြက္လာေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္ရာ ထုိသူက ေခါင္းညိတ္၍...
“ဟုတ္တယ္။ သူတို႔သားအဖ ေဈးက ျပန္မေရာက္ေသးဘူး။ ကိုရင္ေတြ႔ ခ်င္ရင္ ေဈးလုိက္သာြ းပါလား”
“မလိုက္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ဒီကပဲ ထိုင္ေစာင့္ပါေတာ့မယ္”
“ေစာင့္ခ်င္လဲ ေစာင့္ေလ။ အဲဟိုကြပ္ပ်စ္ကေန ထိုင္ေစာင့္ ေပါ့ ”
“ဟုတ္ကဲ့”
ဝိုင္းထဲဝင္ ခဲ့သည္။ အင္းဝေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္
ျပသြားခဲ့သည့္

မန္က်ည္းပင္မွ

မန္က်ည္း႐ြက္မ်ား

ရပ္ကက
ြ ္မ်ား

ကြပ္ပ်စ္ေပၚ

ကြပ္ပ်စ္ေပၚႏွ င့္

ေျမေပါဟန္တူသည္။ ဝိုင္းမွာ

တက္ထိုက္လုိက္သည္။

ေျမျပင္ေပၚတြင္

အက်ယ္ႀကီး၊ ေစာေစာကလူ

မန္က်ည္းရိပ္ကား

ဟိုတစ္စ

ေအးျမဘိျခင္း။

သည္တစ္ျပန္႔

ဝါဖန္႔ဖန္႔

ခင္းလွ်က္သားရွိသည္။

ကြပ္ပ်စ္ ေပၚတြင္ သစ္သားေခါင္းအံုးငယ္တစ္ ခု၊ ကြပ္ပ်စ္မွာ ပန္းပဲသမားအိ မ္က ကြပ္ပ်စ္မို႔ထ င္သည္။ သပ္ေနရာ စို႔ေနရာမ်ားမွာ
သံမႈိႀကီးမ်ား စြဲထားသည္။ ဆင္တစ္ေကာင္ တည္ေနလွ်င္ေတာင္ ရႏိုင္သည္ဟု ထင္ရသည္။

ပဝါကိုျဖဳတ္၍

ပခံုး ေပၚတင္လိုက္သည္။

က်ေနသည္

ပူျပင္း၍

ပဝါစတစ္ဖက္ျဖင့္

ယပ္ခပ္ယူရေလသည္ ။

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ ဆြဲထားေသာ ထန္းေခါက္ဖာႏွင့္ ယုန္သားေျခာက္၊ ပ်ားရည္၊ ပုန္းရည္ႀကီး။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်မ္းအတြက္ဟု
ရည္စူးကာ ယူလာေသာ သစ္ခြပန္း၊ ဝါးက်ည္ေတာက္တို႔ကို မန္က်ည္းပင္ႀကီး၌ အစီ အရီ ေထာင္ထားလုိက္သည္။

ပစၥည္းမ်ားကို ဦးစြာစစ္ ေဆးၾကည့္သည္။ ပန္းပဲဖုိသုိ႔ အလုပ္လာေတာင္းေသာ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ တမၸဒီပမွ
ဒုကၡသည္တစ္ဦးႏွင့္

တူမွတူပါေလစ။

ထန္းေခါက္ဖာထဲတြင္

မဲပုဆိုးႏွစ္ထည္၊

ဖ်င္ခါးတိုႏွစ္ထည္၊

ပဝါတစ္ထည္ပါသည္။

ေအာက္ဆံုးတြင္ လက္ႏွီးသာသာ အဝတ္စုတ္ျဖင့္ထုပ္ထားေသာ ေ႐ႊဘယက္တစ္ကံုးရွိသည္။ သည္အထုပ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ
မျမင္ ေအာင္ သိမ္းရေပမည္။ တမၸဒီပမွ ခုိကုိးရာမဲ့ လူတစ္ေယာက္ထံတြင္ ေ႐ႊဘယက္မရွစ
ိ ေကာင္း။

ဖ်င္ၾကမ္း ပတၱဴအိတ္ႀကီးထဲတြင္ ယုန္သားေျခာက္ပါသည္။ ပ်ားရည္ပါသည္။ ပုန္းရည္ႀကီးပါသည္။ တမၸဒီပက လူ၏
လက္ေဆာင္ သိ႔ုမဟုတ္ ပန္းပဲဆရာႀကီးထံ မိမိကိုယ္မိမိ အပ္ႏွံကာ ပညာသင္ယူမည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ပညာပူေဇာ္စရိတ္။
သဘာဝက်သည္ဟု
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တြက္ထားသည္။

ထို႔ေနာက္

ဝါးက်ည္ေတာက္တြင္

ထည္လ
့ ာေသာ

သစ္ခြပန္းသည္

ဘယ္ေလာက္ရွားပါးေၾကာင္း

ေတာထဲေတာင္ထဲေနခဲ့ေသာ

မိမိကအသိဆံုးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

အင္း ဝမွာေနေသာ

ဂ်မ္းသိမွသိပါေလစဟု ေတြးမိသည္။ ၿပီးေတာ့ ဂ်မ္းသည္ ပန္းတို႔ဘာတို႔ ႀကိဳက္ေသာ မိန္းကေလးမွ ဟုတ္ပါေလစ။

အေတြးတုိ႔ တစ္ဆိတ္လြန္ကဲလြန္း၍ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၿပံဳးမိသည္။

ဂ်မ္းပန္းႀကိဳက္မႀကိဳက္ အထိပင္ ေတြးမိေနၿပီ ။

မိမိကို လက္သင့္ခံ မခံက ဦးစြာစဥ္း စားရမည့္ကိစၥ။ အိုး... လက္ခံေကာင္းပါရဲ႕ေလဟု အားတင္းယူလိုက္သည္

မန္က်ည္းရိပ္ေၾကာင့္ အေမာေျပစ ျပဳသည္။ ေခၽြးသိပ္သာြ းသည္။ ေရငတ္လာေသာေၾကာင့္ ဘူးခါးကို ျဖဳတ္၍ ေမာ့သည္။
အေလ့နည္းေသာေၾကာင့္

ဘူးခါးေပါက္မွ

ေရမ်ား

ရင္ဘတ္ေပၚသို႔

ဖိတ္က်သည္။

ကိစၥမရွိ ၊

ေရစုိ စို

ေခၽြးစို စို

ေနေလာင္ၿမိဳက္ထားေသာအသြင္သည္ ရပ္ေဝးမွ ဒုကၡသည္ခရီးသည္အသြင္ကို ပို၍ေဆာင္လိမ့္မည္။

ေရတဝေသာက္ၿပီး
အမႈိက္သ႐ိုက္မရွိ ။

ေအးျမသြားေသာ

ဝိုင္းတစ္ေနရာတြင္

ႏြားေခ်းေျခာက္အျပားႀကီးေတြ

ရင္ျဖင့္

ထရံကို

ႏွစ္ရာေလာက္ရွိမည္

ဝိုင္းထဲသို႔မ်က္ စိကစားၾကည့္သည္။

မွီ၍

ေထာင္ထားေသာ

ထင္သည္။

မန္က်ည္း႐ြက္ေႂကြမ်ားမွ အပ

ႏြားေခ်းေျခာက္အခ်ပ္လုိက္

ေယာက္်ားႀကီးလက္ဝါးခန္႔

ေတြ႔ ရသည္။

အျပားႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

ပန္းပဲ ဖိုမီးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လွည္းဘီးသံေခြ အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ႏြားေခ်းေျခာက္ျပားမ်ား ျဖစ္ ႏိုင္သည္။

ဝိုင္း၏ေထာင့္တြ င္

လံုးထြင္းေလွတစ္စင္းကို

ေမွာက္ခံုတင္ထားသည္။

ပြလ
ဲ ်က္မ်ား

ဖာေထးၿပီးကာမွ

ျဖစ္ မည့္

သည္ေလွကို မည္သူေလွာ္ပါလိမ့္။ ဂ်မ္းပဲ ျဖစ္ေပမည္။

ဝိုင္းက ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း အလယ္က အိပ္ကေလးမွာ ခပ္ေသးေသး ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း ပင္။ ျပတင္းကလည္း
ေခါင္း ရင္းကဲလား တစ္ေပါက္တည္း။ သို႔ေသာ္ ကဲလားေပါက္ အေတာ္ႀကီးသည္။ အိမ္ခါးပန္းတြင္ သစ္သားထဲသို႔ ႏွစ္၍
ထြင္းထားေသာ စာလံုးကို ေတြ႔ရသည္။ ‘အရဟံ ’ စာလံုးကို ‘ဟံ’ ထဲတြင္ ‘အ’ ႏွင့္ ‘ရ’ အဆန္ထည့္ထားေသာ စာလံုးျဖစ္သည္။
ဂ်မ္း၏လက္ရာ ျဖစ္ မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ပန္းပဲ ဖုိကား အိမ္မ၏ ေနာက္ေဖးဘက္ ခပ္ကာြ ကြာမွာ ရွိသည္။ ပန္းပဲ ဖိုက အိမ္ထက္ပင္ ႀကီးေနေခ်ေသးသည္။

148

ဖားဖိုႏွစ္လံုး၊ အစီအရီ ေထာင္ထားေသာ ဖြဲအိတ္မ်ား၊ ႀကီးမားလွေသာ ေပခံုႀကီးတစ္ခု။ ထို႔ေနာက္ အ႐ြယ္ အစားအမ်ဳိး မ်ဳိး တူမ်ား၊
ညႇပ္မ်ားႏွ င့္ အမ်ဳိး အမည္မသိႏိုင္စြမ္းေသာ ဖိုသံုးလက္နက္ကိရိယာမ်ား။

ဖားဖိုႀကီးႏွစ္လံုးမွာ

ျပာမ်ား

အလူးလူးလိမ္းကပ္လွ်က္

ရွိသည္။

ဂ်မ္းတို႔

ဤဖားဖိုႀကီးကို

သံုးလာသည္မွာ

ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီ မသိ။ ဖားဖိုဆြဲႀကိဳးသည္ပင္လွ်င္ နက္ေမွာင္ကာ အဆီတက္ေနေလၿပီ ။

ပန္းပဲ ဖုိေဘးတြင္ အဝတ္ႀကိဳးတန္းရွိသည္။ ႀကိဳးတန္းေပၚတြင္ ဝရီး၏ပုဆိုးသံုးထည္ကို လွမ္းထားသည္။ ပုဆုိးေဘးတြင္
ေရွာေစာင္ပိုင္းေလးတစ္ ခု၊

အနီႏွင့္

အဝါခင္း

ဖ်င္ၾကမ္း ၊

တစ္ခ်က္ရင္ခုန္ခ်င္သာြ းသည္။

ဂ်မ္းရဲ ႕

ေရွာေစာင္ ပဲ

ျဖစ္မွာပဲ။

သူမနက္မနက္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ရာမွာ ပခံုး ေပၚလႊားတင္တယ္ ထင္ပါရဲ ႕

ဝိုင္းထဲမွာ

ၾကည္စ
့ ရာ

ကုန္သြားသည္။

ပန္းခင္း မရွိ ။

ပန္းပင္မရွိ ။

ခါးပန္း မွာ

ဖိနပ္ခၽြတ္မွာ

ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ

ခင္းတည္ထားေသာ ပန္းအိုး မရွိ ။ ပီဘိပန္း ပဲသမား သားအဖအိမ္ပင္ ။ ၾကည္စ
့ ရာဆို၍ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေဘးမွ ေရတြင္းသာ
က်န္ေတာ့သည္။

ေရတြင္းမွာလည္း

တစ္ထြာေလာက္သစ္သားျပားျဖင့္
ေက်ာက္ျပားႀကီးႏွစ္ခ်ပ္
ဝိုင္းအျပင္ထိ

မည္ကာမတၱ

ေလးဘက္ေလးတန္

ဆက္ခင္းထားသည္။

ထုိးထြက္သြားသည္။

တြင္းေဘာင္မရွိ ။

အုတ္၊

ရံထားသည္။

ေရခ်ဳိးရန္ ၊

ေရႏုတ္ေျမာင္းသြယ္ထားေသာေၾကာင့္

ေရတြင္း မွာ

အျမင္ႏုတ္ေသာ္လည္း

ေက်ာက္စီထားျခင္း

မရွိ ။

အဝတ္ေလွ်ာ္ရန္ေနရာတြင္

ေရဝပ္ မေန။

ေျမာင္းကေလးသည္

စက္သီးတိုင္ကေတာ့

ဟည္းထေနသည္။

ထြာဆုိင္ပတ္လည္ေလာက္ရွိမည္။

စက္သီးတိုင္ႀကီး ႀကီးမားသေလာက္ စက္သီးကလည္း ႀကီးမားလွသည္။ ဝရီးကိုယ္တိုင္လုပ္ စက္သီးပင္ျဖစ္မည္။
စက္သီးတိုင္အလယ္တည့္တည့၌
္
စက္သီးမွ

တြဲေလာင္းက်ေနေသာ

စက္သီးႀကိဳးခ်ိတ္ဆထ
ဲြ ားသည္မွာ
ႀကိဳးႀကီးကလည္း

ဧရာမသစ္သီးႀကီးတစ္လံုးႏွင့္ပင္

ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္၏

တူေသးေတာ့သည္။

လက္မမ်ားေလာက္ရမ
ွိ ည္။

ႀကိဳးက

ထန္းေလွ်ာ္ႀကိဳး ေျခာက္ပင္လိမ္ျ ဖစ္သည္။ ႀကိဳး၏ တစ္ဖက္အဆံုးမွ ေရပံုးက သစ္သားပံုး အိမ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ ရွိေသာ
ႏွီးပံုးမဟုတ္။ သစ္သားပံုးကလည္း လက္တစ္ေပြ႔ေလာက္အဝန္းရွိသည္။ ပံုးႏႈတ္ခမ္းကို သံပတ္ျပား ကြပ္ထားသည္။ ဝရီးလက္ရာ
ျဖစ္သည္မွာမလြဲ။ ေအးေလ ပန္းပဲဖိုရတ
ွိ ဲ့အိမ္ဆိုေတာ့ ေရပံုးသည္ သည္ေလာက္ႀကီးမွျဖစ္မည္ေပပ။

ႀကီးမားလွေသာ စက္သီးတိုင္၊ စက္သီးႀကိဳး၊ စက္သီးႏွင့္ သစ္သားပံုးႀကီးကို ၾကည့္ကာ အကဲစမ္းခ်င္စိတ္ ေပၚလာသည္။
တစ္ခ်က္ၿပံဳးမိ ေသးသည္။

ေသြးထဲ

သားထဲ

အာ႐ံုေၾကာထဲမွာ

စူးစမ္းေတးမွတ္လိုစိတ္မ်ားကို သတိရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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စြဝ
ဲ င္ေနေသာ

ငတက္ျပားအက်င့္ႏွင့္

တြင္းႏႈတ္ခမ္း ေပၚမွ ေရပံုးကို မ,ကာ တြင္းထဲခ်လုိက္သည္။

တစ္ဖက္ႀကိဳးစကို ေဖး၍ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္။

ေရတြင္းသိပ္မနက္။ ခဏခ်င္းပင္ ပံုးႏွ င့္ ေရျပင္ထိသည့္ ႀကိဳးကိုဆလွ်က္ ပံုးကို ေစာင္း နစ္ေစသည္။ လက္ထဲမွ ႀကိဳးကို
ဆက္ခ်သည္။

ႀကိဳးတင္းသြားၿပီး

ပံုးထဲမွာ

ေရျပည့္ၿပီ။

လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္

စံုကိုင္လွ်က္

ဘယ္ညာေျပာင္းလွ်က္

ႀကိဳးကို

ဆြဲတင္သည္။

ထင္တာထက္ ပိုေလးလံေနသည္။

လက္႐ံုးအားကို မနည္းစိုက္ေတာ့မွပင္ ပံုးေျမာက္ပါလာသည္။ သူ႔အေလးခ်ိန္ႏွင့္သူ စီးေနေသာေၾကာင့္ ေရျပည္ပ
့ ံုးသည္
တြင္းႏႈတ္ခမ္းကို မတိုက္။ တည့္မတ္စြာပင္ အေပၚသို႔ပါလာသည္။ ကိုင္းမွ ဆြယ
ဲ ူကာ ေက်ာက္ျပားေပၚသို႔ ခ်လိုက္သည္။ ပံုးထဲသုိ႔
လက္ႏွစ္သည္။

ႏွစ္လိုဖြယ္ ေအးျမေသာ ေရပါေပ။

လက္ခုပ္ျဖင့္

က်ဳံးယူကာ

လည္ကုပ္ေပၚသို႔

တဖ်ပ္ဖ်ပ္ေရ႐ိုက္သည္။

မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးသုိ႔

ေရဆြတ္သည္။

အားမရခ်င္ေသး။ ပံုးထဲသို႔ မ်က္ႏွာႏွစ္ခ်လုိက္သည္

ထိုအခိုက္မွာပင္ ...
“ေဟာ... အဘေရ။ လူ... လူေတာ့။ လူဝင္ေနတယ္”
ေရပံုးထဲမွ မ်က္ႏွာကို ဘြားခနဲ ေဖာ္ကာ ေနာက္သို႔ဝုန္းခနဲ လွည့္ၾကည့သ
္ ည္။ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုး ႐ႊဲ႐ႊဲစို၊ မ်က္လံုးထဲမွာ
ေရေတြဝင္ေနပါလွ်က္ ဂ်မ္းမွန္းသိလိုက္သည္။ မ်က္ႏွာေပၚမွ ေရမ်ားကိုသပ္ခ်၍ အေမာတေကာ...
“ဂ်မ္း ... ဂ်မ္း ... က်ဳပ္ပါ။ က်ဳပ္ရယ္ပါ”
မ်က္လံုးဝိုင္းဝို င္းႀကီးမ်ားထဲမွ ထိတ္လန္႔အံ့ၾသပံု တျဖည္းျဖည္း ေျပေလ်ာ့သာြ းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
“ၾသ... ေတာ္ကိုး”

150

“ဟုတ္ပါတယ္။ ေရာက္ေနတာ တစ္ေအာင့္ေလာက္ရွိၿပီ ။ ဂ်မ္းတို႔မေရာက္ေသးတာနဲ႔ ဒီကပ
ြ ္ပ်စ္မွာ ထိုင္ေစာင့္ ေနရင္း ”
ေျဖရွ င္းေတာင္းပန္ စရာ မရွပ
ိ ါဘဲ တသြင္သြင္ ေျပာမိေလသည္။ ဂ်မ္း၏အဘက ေရာက္လာသည္။ ပခံုးထက္တြင္
ႀကီးမားလွေသာ တူႀကီးတစ္ေခ်ာင္း ပါလာသည္။ ဘ၏ ထြားႀကိဳင္းသန္မာမႈကို ပထမဆံုး သတိထားမိသည္။
“အဘ ဟုိ ႏွမ္းဖတ္သည္ရယ္ေတာ့္။ က်ဳပ္က ခုိးသားဝင္ေနတာ မွတ္ၿပီး ေအာ္လိုက္တာ”

လႈိက္ခနဲ ဖိုသြားသည္။ ‘ခိုးသားဝင္ေနတာမွတ္ၿ ပီး’ တဲ့။

ဂ်မ္းက ေျပာေျပာဆုိဆို ရယ္ရင္း ကြပ္ပ်စ္ အစြ န္တြင္ ဝင္ထိုင္သည္။ မန္က်ည္းပင္တြင္ ေထာင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
ျမင္သြားသည္။ သစ္ခြပန္းထိုးထားေသာ ဝါးက်ည္ေတာက္သို႔ အေရာက္တြင္
“ဟယ္... လွလိုက္တာ။ ဘာပန္းလဲမသိဘူး။ ေတာ္ယူလာတာလား”

ေၾသာ္... ဂ်မ္းရယ္ သစ္ခြပန္းမွ န္းမသိ။ သို႔ေသာ္ လွလုိက္တာဟု ႏႈတ္ထက
ြ ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖသာရာ ရေပေသးသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ဳပ္ယူလာတာပါ။ ဂ်မ္း ဖို႔ပါ။ သစ္ခပ
ြ န္းပါ”
“သစ္ခြပန္းတဲ့လားဟင္။ ဒါဆုိ တန္ဖိုးႀကီးမွာေပါ့။ ေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္သူေတြ ေျပာသံၾကားဖူးတာပဲ”
အေမးမေစာင့္ ေတာ့ပဲ ဝါးက်ည္ေတာက္ကို ဂ်မ္းလွမ္းယူသည္။ ပန္းကို လွည့္ပတ္ၾကည့္သည္။ ေမႊးၾကည့္သည္။
“လွေတာ့ အေတာ့္ကို လွသား။ အနက္န႔ဲ ခရမ္း ေရာင္ ေလ်ာ့ရဲေလးနဲ႔ အစင္း ေလးေတြ ထင္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္
အနံ႔မရွိဘူးေနာ္။ စံပယ္လို ေမႊးလိုက္ရင္ သိပ္ကိုဟန္က်မွာ”

ဂ်မ္းစကားတြင္ ဝင္၍ ေျပာရန္ အခ်ိန္က်ေပၿပီ။ အေရွ ႕တြင္ ယို႔ယို႔ရပ္လွ်က္...
“အဘ။ က်ဳပ္ အဲ ... ကၽြန္ေတာ္ အဘဆီမွာ ပန္း ပဲပညာသင္ပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ငယ္ေမြးၿခံ ေပါက္ ကၽြန္တပည့လ
္ ုိ
သေဘာထားပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ့္မွာ”
စဥ္းစားထားၿပီးသား စကားလံုးမ်ား ေပ်ာက္ခ်င္ေနျပန္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ေမြးသဖခင္ ႀကီးလည္း

ဆံုးပါးသြားပါၿပီ။

ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္လည္း

မရွိေတာ့ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္

တစ္ေကာင္ႂကြက္ ခုိကိုးရာမဲ့ ပါ အဘ။ အဘဆီမွာ ပညာသင္ၿပီး ကၽြန္တပည့လ
္ ို ေနပါရေစ”
ေျပာရင္း ဂ်မ္းကို လွည့္ၾကည္မ
့ ိသည္။ စူးစုိက္နားေထာင္ေနေသာ ဂ်မ္းကို ေတြ႔ရသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ က႐ုဏာေငြ႔
ရိပ္ခနဲ သမ္းသြားသည္ဟု ထင္မိေလသည္

151

အဘစကားမဆို၊

မ်က္ေမွာင္ကုတ္၍

ၿငိမ္ေနသည္။

ထြင္းေဖာက္မတတ္

စူးစုိက္ၾကည့္ေနသည္။

အဘတြင္

ဖိုသမားတပည္မ
့ ်ား ရွိဟန္တူေသာ္လည္း ယခုလုိ အၿပီးတိုင္ခိုကုိးရန္လာသည့္ တပည္မ
့ ်ဳိး ေတြဖ
႔ ူးဟန္မတူ ။

ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ပင္

အဘစကားကို

နားစြင့္ေနရသည္။

ဂ်မ္းကို

မ်က္ရိပ္ခုိး ၍

ၾကည့္ျပန္ရာ

ဂ်မ္းလည္း

တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ တစ္ခုခုေျပာခ်င္ ေသာ္လည္း ေျပာမထြက္ဟန္။ အေျပာရွက္ဟန္ျ ဖင့္ သူ႔အဘဆီသို႔ မ်က္လံုးႀကီးဝင့္လွ်က္
ၾကည့္ေလသည္။

ဂ်မ္းေရ ကူေျပာေပးပါ၊ ကူေျပာေပးပါ။
“မင္းဖခင္ႀကီးဆံုးတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ”
အဘအသံႀကီး ဟိန္းထြက္လာသည္။
“ႏွစ္ပတ္ ရွိသြားပါၿပီ အဘ”
“တမၸဒီပမွာပဲလား”
“ဟုတ္... ဟုတ္ကဲ့”
“တမၸဒီပမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မရွိဘူးလား”
“သားအဖႏွစ္ေယာက္တည္းပါ အဘ”
“မင္းဟုိမွာတုန္းက ဘာလုပ္သလဲ။ ႏွမ္းဖတ္ေရာင္းတာအျပင္ေလ”
“ပ်ားဖြပ္ပါတယ္။

ေတာလိုက္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ

ေတာထဲမွာ

ပန္းခူးၿပီး

ဘုရားမွာ

ပန္းေရာင္းပါတယ္။

ပ်ားဖြပ္၊

ေတာလိုက္ကိစၥကို

ႏွမ္းဖတ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မကၽြမ္းက်င္ ပါဘူး အဘ။ ကုန္ကူးတုိင္း ႐ွံဳးတာခ်ည္းပါပဲ ”

အဆင္သင့္ေဆာင္ထားေသာ
တမင္ထည့္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

စကားမ်ားကို

သို႔မွသာ

တတြတ္တတ
ြ ္

ပန္း ပဲဖိုအလု ပ္သမား

လုပ္မည့္သူတစ္ေယာက္အတြက္

အရည္အခ်င္းရွိဖူး ေၾကာင္း အဘ သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္။

အဘ ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ ဟန္႔လွ်က္...
“အင္း ... ပ်ားဖြပ္၊ ေတာလိုက္ခဲ့တဲ့ အကုသုိလ္ တယ္ႀကီးသကိုး”
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႐ြတ္ျပလိုက္သည္။

အပင္ ပန္းခံ ႏိုင္ေသာ

မွားျပန္ၿပီ ။ မထင္ေသာစကားျဖင့္ အဘတံု႔ျပန္ ေလၿပီ။
“ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ မရွခ
ိ ဲ့ဘဲကိုး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဆင္းရဲမႈ ဒုကၡေရာက္ၾကတာကပဲ။ အင္းေလ”
ေခ်ာင္းရွ င္းသည္။
“ခုိကုိးရာမဲ့ဒုကၡသည္ဆိုတာ ကယ္,မ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါ့ဆီမွာေန။ ငါ့ပညာသင္၊ ငါ့ထမင္းစားရင္ေတာ့ မင္း ရဲ႕
အရင္က

အကုသိုလ္စိတ္ေတြကို

ဖ်က္ပစ္ရလိမ့္မယ္။

သူ႔အသက္သတ္တာ

မေျပာနဲ႔

သူဥ
႔ စၥာခိုးတာ

အိုကြာ...

မမွန္မုသားေျပာတာကအစ မင္း ေရွာင္ ၾကဥ္ရလိမ့္မယ္။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ”

အဘအတြင္းသိ အစင္းသိမို႔ ေျပာေလသလား ထင္ရသည္။ သူ႔ဥစၥာခိုးတာတဲ့။ မမွ န္မုသားေျပာတာတဲ့။ အားလံုးပင္
အက်ဳံးဝင္ေနေခ်ၿပီ 

အေတြးကို အလိပ္လိပ္ မ်ဳိခ်လွ်က္ ...
“ဟုတ္ကဲ့အဘ။

ဟုတ္ကဲ့။

အဘစိတ္တုိင္းက်

ကၽြန္ေတာ္

ေနပါ့မယ္။

အကုသုိလ္စိတ္ေတြလဲ

ဖ်က္ပစ္ပါ့ မယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို အဘႀကိဳက္သလို...”
“ဟုတ္ပါၿပီ ေလ။ အသိတရားဝင္ရင္ ေတာ္ပါၿပီ ။ စကားေနာက္သာ တရားပါဖို႔အေရးႀကီးတာကလား။ ကိုင္း... သမီး
ဒီေမာင္ရင့္ကို ၾကည္စ
့ ီစဥ္ေပးလိုက္။ ေနဖုိ႔က ေတာ့ ပန္းပဲဖုိ နားမွာတစ္ဖက္ရပ္ တဲကေလး ထိုးလိုက္ေပါ့ကာြ ”

အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေပၿပီ။ ဝမ္းသာစိတ္အသြင္ကို မ်က္ႏွာ၌ သိပ္မထင္ေစရေအာင္ သတိထားလွ်က္ ကြပ္ပ်စ္ဆီသို႔
အေျပးအလႊား ခ်ဥ္းခဲ့သည္။ ယုန္သားေျခာက္၊ ပ်ားရည္၊ ပုန္းရည္ႀကီးတို႔ကို တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္သယ္ကာ...
“အဘအတြက္ပါ”
အဘက တစ္ခ်က္သာ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ၿပီး ...
“သမီး စီစဥ္ေပးလိုက္”
ဟု ဆိုလွ်က္ လွညထ
့္ ြက္သြားေလသည္။ သံုးေလးလွမ္းေရာက္မွ ျပန္လွည့္ကာ ေမးျပန္သည္။
“ေမာင္ရင့္ နာမည္က ဘာတဲ့”
ဂ်မ္းပဲ မေျပာခဲ့ ေလသလား။ အဘပဲ ေမ့ ေနသလားမသိ။
“ငတက္ပါ အဘ။ ငတက္ပါတဲ့”
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“ငတက္”
အဘက အသံထပ္ျပဳသည္။ တစ္ခုခုကို စဥ္းစားမိဟန္ ။ သို႔ေသာ္ ဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ အိမ္ထဝ
ဲ င္သာြ းေလသည္။

ေမာဟုိက္စြာ

သက္ျပင္းခ်ရင္း

ဂ်မ္းကို

လွမ္းၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

မ်က္လႊာမခ်၊

မ်က္လံုးမဖယ္ဘဲ

အစင္းသား

ျပန္ၾကည့္ေနေသာ ဂ်မ္းကို ေတြ႔ရသည္။
“အဘလက္ခံလုိက္တာ ေတာ္ကံေကာင္းတယ္မွတ္။ ဒါေပမယ့္ အဘအု ပ္ခ်ဳပ္ မႈေအာက္မွာ သူ႔စိတ္တုိင္းက် ေနဖို႔ ေတာ့
မလြယ္ဖူးေနာ္။ က်ဳပ္က က်ဳပ္အဘမို႔ သိတာ။ အားႀကီးေခါင္းမာတာ။ က်ဳပ္သာ သူ႔သမီးမို႔ သူန႔ေ
ဲ နႏိုင္တာ။ ေအးေလ... ေတာ္
ၾကည္က
့ ်က္ၿပီး ေနထုိင္ေပါ့ ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေတာ္ လြင့္သာြ းဦးမယ္ ”

က႐ုဏာသန္းေနေသာ စကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာမွျပန္မေျပာႏိုင္ေအာင္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးေနမိသည္။

ပန္းပဲ ဖုိ ေျခရင္းဘက္တြင္ တစ္ညေနအတြင္း တစ္ဖက္ရပ္တဲေလးတစ္လံုး ထိုးလိုက္သည္။ အိပ္စရာ ကြပ္ပ်စ္တစ္လံုး
႐ိုက္လိုက္သည္။ သစ္သား၊ ဝါးအသင့္ရွိၿပီးသားျဖစ္၍ ဘာမွ အခက္အခဲ မရွိ ။

တဲအသစ္၊

ကြပ္ပ်စ္ အသစ္ထက္တြင္

လွဲရင္း

ဘဝအသစ္၊

ဆင္ျခင္မိေလသည္။
“ဝရီးေရ။ က်ဳပ္အင္း ဝၿမိဳ႕ထဲ ေရာက္ေနၿပီ ဗ်”
ဘုရားရွိခုိးအၿပီးတြင္ ဝရီးကို အမွ်အတန္း ေပးေဝရန္ မေမ့။

မ်က္ရည္ပူမ်ား က်ေသးသည္ပင္။
*****
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ခရီးအသစ္ႏွင့္

ေလာကသစ္၏

ပထမဆံုးညကို

။၂၂။

‘ဆိုၾကပါစို႔ လူကေလးရယ္... ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတဲအ
့ ခါ၊ အႏွစ္တစ္ရာ ႏွစ္ရာဆိုပါေတာ့။ က်ဳပ္တုိ႔တည္ခဲ့တဲ့
ဘုရားပုထိုးလည္း ရွိေနေသးတယ္ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီအခါမွာ အဲဒီအနာဂတ္က လူေတြဟာ ဒီဘုရားကို လာဖူးရင္းနဲ႔ ေၾသာ္ ... ဒါဟာ
ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားတည္ခဲ့တဲ့

ဒုစ႐ိုက္႐ႊံ႕ႏြံအိုင္ႀကီးထဲမွာ

ဘုရား။

ျမဳပ္ေနရင္း နဲ႔

ၾကည္စ
့ မ္း ...
ဒီေလာက္

ခုိးလို႔ရတဲ့ပစၥည္းေတြန႔ဲ

တည္ခ့တ
ဲ ့ဲ

အသိတရားရွိေသးတာ။

တို႔မ်ားဆို

ဘုရား။

သူေတာင္မွ

သူ႔ထက္ရွိရမွာေပါ့ဆိုတဲ့

ဆင္ျခင္တရားေလး ဝင္သြားခဲ့ရင္ ...’

‘အဲဒီ
မကၽြတ္ႏိုင္တဲ့

အနာဂတ္ကာလ

ဟိုးအေဝးႀကီးမွာ

ၿပိတၱာႀကီးျဖစ္ေနၿပီပဲထား။

ဆိုၾကပါစို႔။

ေစာေစာက

က်ဳပ္ခုိးသားႀကီးဟာ

ဘုရားဖူးေတြကေနၿပီး

က်ဴးလြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ

သတိရခဲ့လို႔

အျပစ္ ေတြေၾကာင့္

ဘုရားဖူးရင္း

ဘုရားဒါယကာ

ခုိးသားႀကီးကို အမွ်အတန္းေပးေဝဖို႔ မ်ား သတိရခဲ့ရင္ေတာ့ က်ဳပ္မကၽြတ္ႏိုင္ပါလား လူကေလးရယ္’

ဝရီး၏
မထိန္းႏုိင္ေသး။

ေနာက္ဆံုးေန႔ မွစကားမ်ားကို
ဘဝသစ္တြင္

အေျခက်ဖို႔

နားထဲမွ

ထုတ္လို႔မရႏိုင္ေသး။

ေကာင္းၿပီ ျဖစ္ ပါလွ်က္

သတိရတုိင္းလည္း

အေျခမက်ခ်င္။

ခ်စ္ေသာဂ်မ္းကို

မ်က္ရည္ပူမ်ားကို
မ်က္တစ္ကမ္း

လက္တစ္လွမ္းမွာ ေန႔စဥ္ ႏွင့္အမွ် ျမင္ေတြ႔ေနပါလွ်က္ႏွင့္ ၾကည္ႏူးမႈကို အျပည့္အဝ မခံစားႏိုင္ေသး။

အဘ၏ ျပင္းထန္ေသာ ခိုင္းေစမႈေအာက္၊ မီးဖို၊ မီးေတာက္၊ မီးပြား၊ မီးမႈ န္မ်ားအလယ္တြင္ တစ္ကိုယ္လံုး ေခၽြးေတြ
႐ႊဲနစ္သည္အထိ ပင္ပန္းႀကီးပါလွ်က္ ၊ ဝရီးကို ပင္ပန္းမႈေတြၾကားထဲမွာ သတိရေနသည္။

ဝရီးအား သတိရေနေသာစိတ္ကို ပင္ပန္း မႈျဖင့္လည္း ခ်ဳိးႏွိမ္မရ၊ ၾကည္ႏူးမႈျဖင့္လည္း ခ်ဳိးႏွိမ္မရ။ ဝရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အနာကား ႏွလံုးထက္တြင္ နက္႐ႈိင္း စြာ ဒဏ္ရာထင္ခ့ေ
ဲ လၿပီ။

ဝရီးစကားကုိ

ၾကားေလတုိင္း

ဆို႔နစ္ရသလို

ေနာက္ဆံုးျမင္ကြ င္းထဲမွ

ဝရီးအသြင္ကို

ျမင္ မိတုိင္း

ရင္ထဲမွာ

ျပည့္ျပည့္လာသည္။ ဘုရားတည္ရန္ ဘ႑ာအစုကို ညာလက္ျဖင့္ ၫႊန္ျပေနေသာ ဝရီး၏အေလာင္း။

‘ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ

ေလာဘမသက္ရ။

မိမိတစ္ကိုယ္တည္းအတြက္

ခံစား

စံစားျခင္း

မျပဳရ။

မိမိ၏

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည္ အဒိႏၷဒါနကံ က်ဴးလြန္ေသာအမႈ၊ ဤအမႈ၏ ေမွာင္မိုက္ေသာဒဏ္ကို ေကာင္းမႈျပဳျခင္းဆိုေသာ
အလင္းျဖင့္ တစ္ဝက္တစ္ျခမ္းပင္ေက်ေစ ကုစားရမည္’
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သစၥာမဆိုခင္ ႐ြတ္ခဲ့ရသည့္စကားလံုးမ်ား။

အထူးသျဖင့္မူ ဝရီးကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဂ်မ္းတို႔ဆီေရာက္ၿပီးသည္၏ေနာက္ ‘ပထမဆံုး အလုပ္ထက
ြ ္လုပ္’ သည့္ အခုလို
အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ပုိ၍သတိရေလသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ဝရီးႏွင့္ တတြတ
ဲ ဲြ မခြဲအတူတူ လုပ္ခ့ၾဲ ကရာမွ အခုလို တစ္ကုိယ္တည္း
‘ထြက္’ ရေသာအခါ သတိရရွိ မႈသည္ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ရေလေတာ့သည္။

ေၾကကြဲမႈမ်ားကို စိတ္မာန္တင္း၍ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရသည္။

ဝရီး၏ သင္ၾကားမႈေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ အေျခခံ အက်ဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္၊ အလုပ္ထက
ြ ္လုပ္ခ်ိ န္တြင္ အလုပ္မွတပါး အျခား
မည္သည့္အရာဆီကိုမွ စိတ္အာ႐ံု မကပ္ၿငိေစရ။
*****

အင္းဝသည္ ခါတုိင္းလိုပင္ အိပ္ေမာက်ေနေလသည္။

ခိုးသားႀကီး

ငတက္ျပား

ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းခဲ့သည္မွာ

တစ္လေက်ာ္သာြ းခဲ့ၿပီ

ျဖစ္၍လည္း

ေ႐ႊၿမိ ဳ႕ေတာ္သည္

စိတ္ခ်လက္ခ် ရွိေနဟန္တူသည္။

အကြက္က်၍

ေျဖာင့္တန္းေသာလမ္းမမ်ားကို

ေရွာင္ကြင္းကာ

လမ္းေျမာင္မ်ားမွ

တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္

ခရီးဆက္ခဲ့သည္။

တူ႐ူျပဳရာအရပ္ကား ‘ေ႐ႊတိုက္စုိး၏ စံအိမ္’။

လမ္းခ်ဳိးအေကြ႔ မွ အထြက္တြင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီရွိ စံအိမ္ကို ဘြားခနဲ ေတြလ
႔ ုိက္ရသည္။ အသက္တစ္ခ်က္ ျပင္းျပင္း ႐ႈိက္၊
အံတစ္ခ်က္ တင္းတင္းႀကိတ္ကာ ရင္ထဲမွ ႀကံဳးဝါးတုိင္တည္သည္။
“ဝရီးက်ဳပ္ ေ႐ႊတုိက္စိုးဆီကို ထပ္သြားေနၿပီ။ ဝရီးအေလာင္းေရွ ႕မွာ က်ဳပ္ေျမစုိ င္ခက
ဲ ို ကိုင္ရင္း အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့တဲ့အတုိင္း
က်ဳပ္လုပ္ေနၿပီ ”
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“ဝရီးအသက္ေပးသြားရတဲ့ ဒီစံအိမ္ဆီက ဝရီးလုိခ်င္တ့ဲ စိန္တံုးကို မရရေအာင္ က်ဳပ္ယူေတာ့မယ္။ ဝရီးမပါဘဲ ထြက္တဲ့
ပထမဆံုးအေခါက္ဟာ ေ႐ႊတုိက္စုိးအိမ္ပဲ ျဖစ္ ရမယ္ဆိုတ့ဲ စကားအတိုင္း က်ဳပ္ထက
ြ ္ခၿ့ဲ ပီ ”

တင္းမာေနေသာ

ရင္ကို

အလုပ္သတိျဖင့္

ျပန္၍ ေျဖေလ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ျပတ္သားက်င့္ရၿပီး

စိတ္အာ႐ံုေၾကာင့္

ေျပေလ်ာ့က်သြားေလသည္။

မေမ့ မေပ်ာက္ ယူလာခဲ့ေသာ ပစၥည္းကို ခါးၾကား၌ စမ္းၾကည္လ
့ ိုက္သည္။ ပစၥည္းမွာ အသင့္ ။

ေမွာင္ရိပ္ကိုကြယ္လွ်က္ စံအိမ္ဝိုင္းသို႔အကပ္တြင္ တစ္ခ်က္ၿပံဳးသည္။
*****

အခက္အခဲ မရွိ ေ႐ႊတိုက္စိုး၏ ခုတင္ေခါင္းရင္းသို႔ ေရာက္ခၿ့ဲ ပီ ။

ဝရီးႏွ ငလ
့္ ာစဥ္က လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း အသံုးခ်ခဲ့သည္။

ေ႐ႊတိုက္စုိးကား

ဟုိတစ္ေခါက္တု န္းကအတုိင္း

ေမွာက္ခံုႀကီး

အိပ္ေပ်ာ္ကာ

လက္တစ္ဖက္ကလည္း

ေခါင္းရင္း

ပြတ္လံုးတုိင္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

အေပၚဆင့္

ပြတ္လံုးတိုင္၊ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယ၊ ထို႔ေနာက္ တတိယ၊ သတိႀကီးစြာ ျဖဳတ္ယူသည္။ လိုခ်င္ ေသာ

ပြတ္လံုးေခါင္း ေပါက္ကို

ေတြ႔ ရၿပီး

ေခါင္းေပါက္ကို

မမွိတ္မသုန္ၾကည့္သည္။

ေခါင္းေပါက္အတြင္း မွာ

ဝရီးအသက္ကို

တစ္ဝက္ေႂကြေစခဲ့ေသာ ေႁမြရွိသည္။

ခါးၾကားထဲမွ ပစၥည္းကို ထုတ္ယူလုိက္သည္။

ႏြားႏို႔ထဲတြင္ တစ္ေန႔လံုးစိ မ္ထားေသာ ခ်ည္ခင္လံုးသည္ ႀကိဳးစအတိုင္း ပါလာေလသည္။ ႀကိဳးမ်ားကို ကိုင္လွ်က္
ႏို႔နံ႔သင္းထံုေနေသာ ခ်ည္ခင္လံုးကို ေခါင္းေပါက္ဝတြင္ မထိတထိ တင္ေပးလုိက္သည္။ ခဏေစာင့္ၾကည့္သည္။ ပါးလွပ္ေသာ
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အၾကားအာ႐ံုက ပြတ္လံုးထဲမွ ပြတ္တိုက္ေ႐ြ႕လ်ားသံကို ၾကားရသည္။ အသက္ကို မ႐ွဴမထုတ္။ မ်က္ေတာင္ကို မပုတ္ မခတ္။
ေခါင္း ေပါက္ဝမွ တစ္ေ႐ြးမေ႐ြ႕။ တစ္ေစ့ မဖယ္စတမ္း။

ခ်ည္ခင္လံုးကို အေပၚသို႔ အနည္းငယ္ ျမႇ င့္တင္လုိက္သည္။

ေခါင္း ေပါက္ဝတြ င္
မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ပင္

ပထမဆံုးေပၚလာသည္က
ၾကာမည္မထင္။

ထို႔ေနာက္

လွ်ပ္က့ဲသို႔ျမန္ေသာ

ႏွစ္ခလ
ြ ွ်ာျဖစ္သည္။

ဒုတိယေပၚလာသည္မွာ

လွ်ာအဝင္အထြက္သည္

အေရာင္တလက္လက္ထြက္ေနေသာ

ေသးငယ္သည့္ မ်က္လံုးအစံု။ ထို႔ေနာက္ ျပားခ်ပ္ေသာ သံုးေျမႇာင့္တစ္တစ္က်ေသာ ဦးေခါင္း ။ ထို႔ေနာက္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္လ က္သည့္
အေၾကးခြံ အတိ လည္ကုပ္သား။ ထို႔ေနာက္ တြန္႔လိမ္လႈပ္ရွားလာသည့္ ကိုယ္လံုး။

ခ်ည္ခင္လံုးကို အေပၚသို႔ထပ္၍ ျမႇ င့္သည္။

လက္သန္းလံုးခန္႔ ေႁမြ၏လည္ပင္းသည္ လက္ႏွစ္ဆစ္ ခန္႔အထိ အထက္သို႔ ေျမာက္တက္လာသည္။ ႏွစ္ခြလွ်ာကား
အဆက္မျပတ္ အရည္ဝင္လိုက္ထြက္လုိက္။

ခ်ည္ခင္လံုးကို ဘယ္လက္ကို တည္ၿငိမ္စြာ ထားလုိက္သည္။

ႏွစ္ခြလွ်ာသည္ ခ်ည္ခင္လံုးကို မထိတထိ ပြတ္သပ္ေနသည္။

အႀကိဳက္ဆံုးအေနအထားသို႔ ေရာက္ၿပီ။

ညာလက္၏ အလွည့္။

ႏွစ္ခြလွ်ာသည္

လွ်ပ္စီးဆိုလွ်င္

ညာလက္သည္

မိုးႀကိဳးသြားျဖစ္ေပမည္။

ထစ္ခနဲေရာက္သြားသည္။ မွ်ား၏ အျပင္းထန္ဆံုး တင္းက်ပ္မႈကို မေလွ်ာ့ေစဘဲ ပြတ္ေျခသည္။

ေႁမြကား စိစိညက္ညက္ ေၾကေလၿပီ။

158

ေႁမြ ၏လည္ဆီသို႔

ညာလက္

ပန္းပဲ ဖုိတြင္

အဘအလစ္ကို

ေစာင့္ ၍

ရက္သတၱႏွစ္ပတ္လံုးလံုး

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

လုပ္ခ့ဲရေသာ

သံနန္းခတ္

လက္အိတ္ကား အသံုးတည့္လွေခ်သည္။ သူ႔အဆိပ္မ်ားျဖင့္ သူ လိမ္းက်ံေနေသာ ေႁမြအေသေကာင္ကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာစြာ
ခုတင္ေခါင္းရင္း၌ ခ်ထားလိုက္သည္။

သတိကိုေလွ်ာ့၍မျဖစ္ေသး။

ခ်ည္ခင္လံုးကို

ေခါင္းေပါက္တြ င္

ထပ္ကပ္သည္။

ေ႐ႊတုိက္စိုးသည္

ရွားပါလွေသာ

ေႁမြေပြးျဖဴကို ႏွစ္ေကာင္ရေအာင္ ရွာမထားဟု မေျပာႏိုင္။

အတန္ၾကာေစာင့္ၾကည့္သည္။ ပြတ္လံုးထဲမွ အသံမၾကားရ။

သံနန္းခတ္လက္အိတ္ကို

ခၽြတလ
္ ိုက္သည္။

ခါးပိုက္အိတ္ထထ
ဲ ည့္သည္။

ေခါင္းေပါက္ထဲသို႔

လက္ႏႈိက္သည္။

လက္ညႇိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ကို သံုးႀကိမ္တုိင္တိုင္ အသံုးျပဳရသည္။ ဆီးကင္းခန္႔ စိန္ေျခာက္လံုးကို အထေျမာက္သြားသည္။
ေခါင္း ေပါက္ထဲ၌ ဖုန္မႈန္႔တ စ္မႈန္႔မွ်ပင္ မရွိႏိုင္ေတာ့ ။

ဗိုလ္႐ႈခံစင္ျမင့္ထက္မွ

ဆင္းသက္လာေသာ

ဥပရာဇာတစ္ပါး၏

ဆင္းခဲ့ေလသည္။
*****
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တင့္တယ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္

စံအိမ္ေတာ္ေအာက္ထပ္သို႔

။၂၃။
။၂၃။

မိဖုရားေစာဥမၼာသည္ အစ္ကိုေတာ္ျဖစ္သူ အျမင့္ၿမိဳ ႕စား တရဖ်ားေစာ္ကဲ၏ လက္ေကာက္ဝတ္ကို အားကိုးတႀကီး
ဆုပ္ကိုင္လုိက္ေလသည္။
ခပ္တင္းတင္း

အျမင့္ၿ မိဳ႕စားကလည္း

ျပည္လည္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

ညီမေတာ္၏
သို႔တုိင္

လက္ဖမိုးေပၚမွအုပ္မုိး၍

ေစာဥမၼာ၏လက္မ်ားမွာ

အားေပးႏွစ္သိ မ့္သည့္အေနျဖင့္

ႏွင္း႐ိုက္ခံထားရေသာ

ပန္းတစ္ပြင့္လ ို

ေအးစက္ေနသည္။

တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ဳိးသီဟပေတ့လည္း ေခါင္းမေဖာ္ရဲ။

မင္းဆရာ ပတူးသဃၤရာဇာလည္း ေခါင္း မေဖာ္ရဲ။

အတြင္းသင္းမွဴး ငႏြယ္ႏုကား နဖူးႏွ ငန
့္ န္းၾကမ္းျပင္ ျပားျပားကပ္လွ်က္ရွိသည္။ အဝေ႐ႊတုိက္စုိးဆိုလွ်င္ ေျပာစရာမရွိ ။
ယခုပင္ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား၏ဓါးသည္ သူ႔လည္ကုပ္ေပၚက်ေတာ့မည္မတတ္။

မင္းႀကီးသီလဝထံမွလာေသာ အသံတေျဖာက္ေျဖာက္ ထြက္ေနသည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္ တစ္ေလာကလံုးတြင္ သူ႔ေရွ ႕ရွိ စြန္တာနီ ပဲေလွာ္သုပ္ကိုမွအပ ဘာမွ် မရွိေလဟန္ ေ႐ႊေရးခြက္ထဲမွ
စြန္တာနီပဲေလွာ္သုပ္ကို တစ္ဇြန္းၿပီးတစ္ ဇြန္း ေကာ္၍ စားေတာ္မူေနသည္။

ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္မင္းႀကီး

ေနမ်ဳိးသခၤသူသည္

အနီးမွ

ေ႐ႊတိုက္စုိးကို

ၾကည့္၍

သနားေနမိေလသည္။

စင္ စစ္

ေနမ်ဳိးသခၤသူသည္ ဤအဝ ေ႐ႊတိုက္စုိးကို ေ႐ႊတုိက္စိုး မျဖစ္ မီ စစ္ကုိင္းသူႂကြယ္ဘဝတည္းက မ်က္စိစပါးေမြး စူးခဲဖ
့ ူ းသည္။
ေ႐ႊတုိက္စိုး၏ အစားၾကဴးပံု၊ အာ႐ံုခံစားပံု၊ အအိ ပ္ၾကဴးပံုတို႔အျပင္ ‘စိန္’ အေပၚ၌ ႐ူးသြပ္ခမန္း အစြဲအလမ္းႀကီး မားပံုတို႔ကို
တစ္ေလွ်ာက္လံုး

ဘဝင္မက်ခဲ့ ။

ၾကားခါစကမူ

ျဖစ္တာနည္းေသးဟု

တပ္မင္းႀကီးေတြးမိေသးသည္။

သို႔ေသာ္

ေသြးဆုတ္ျဖဴေရာ္မ်က္ႏွာ၊ ညိဳမည္းေသာမ်က္ကြင္း၊ နီရဲေသာ မ်က္လံုးႏွငတ
့္ ုန္ယ င္ေနေသာ ကိုယ္ခႏၶာရွိသည့္ ေ႐ႊတို က္စိုးကို
ျမင္ေသာအခါ သနားသြားသည္။ ေ႐ႊတိုက္စုိးဘာေၾကာင့္ ႐ူးမသြားေသးသည္ကိုလည္း အံၾ့ သေနမိေလသည္။

သူအ
႔ သက္ဘူးလိုထားေသာ စိန္တံုးမ်ား ခုိးသားငတက္ျပားလက္သို႔ ပါသြားျခင္းက တစ္ခ်က္၊ ယင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍
ေ႐ႊနန္းရွင္၏ ေပါက္ကြဲ ေဒါသေအာက္သို႔ ေရာက္ရျခင္းက တစ္ခ်က္ ေ႐ႊတုိက္စိုး ႐ူးသြားသင္သ
့ ည္။
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ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားကား

ငႏြယ္ကုန္းစား

ဘယေက်ာ္သူကို

ကိုယ္ေတာ္တိုင္

အဲေမာင္းျဖင့္

သုတ္သင္ကာ

ဘယေက်ာ္သူအေလာင္း၏ ရင္ဘတ္ေပၚတြ င္ ပြဲေတာ္စားခဲတ
့ ုန္းက ေဒါသမ်ဳိးျဖင့္ ျပင္းထန္ စာြ ေပါက္ကလ
ဲြ ွ်က္ ရွိသည္။
“ေႁမြလဲ စိစိညက္ညက္ ေၾကေနသတဲ့လား။ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္... ဟုတ္”
ေ႐ႊတိုက္စုိး စကားမပီေတာ့။

အေၾကာင္းအရာတစ္ ခုကို

ႏွစ္ခါထပ္ေမးၿပီဆိုလွ်င္

ထိုအျခင္းအရာသည္

သတိုးမင္းဖ်ား၏ေဒါသ

အျမင့္ဆံုးကို

ျပေသာအဓိပၸါယ္ ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
“ေႁမြေသေကာင္ကို သင့္ေခါင္း ရင္းမွာ မဟုတ္လား”
ေ႐ႊတုိက္စုိး ျပန္မေျဖႏို င္။
“စိန္တံုးေတြ အားလံုး ပါသြားတယ္ ဟုတ္လား”
ေ႐ႊတိုက္စိုးထံမွ တအစ္အစ္ ငို႐ႈိက္သံ ေပၚလာသည္။
“ကိုယ့္စံအိမ္
ကိုယ့္စိန္ေတြကို

ကိုယ္စက္မယ့္

အခုိးခံရတယ္ဆိုတဲ့

ခုတင္ေခါင္းရင္း
ေ႐ႊတုိက္စိုး

ပြတ္လံုးတိုင္ထက
ဲ

တစ္ေယာက္ဟာ

အဆိပ္ျပင္းတဲ့

တုိင္းျပည္ဘ႑ာ

ေႁမြေပြးျဖဴ

ထားတဲၾ့ ကားထဲက

မင္းဘ႑ာကို

ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီေတာ့...”
“ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊ နန္းရွ င္”

အျမင့္ၿ မိဳ႕စားက ကမန္းကတန္း ဝင္သည္။ ‘ဒီေတာ့’ ဟူေသာ စကား၏ေနာက္တြင္ ေ႐ႊတိုက္စုိးအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ရာဇဒဏ္ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမင့္ၿမဳိ ႕စား သိလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
“ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊ နန္းရွ င္။ ေနာင္ေတာ္ ေျပာပါရေစ။ ေ႐ႊတုိက္စိုး ေပါ့ ေလ်ာ့တာလဲ ေပါ့ေလ်ာ့တာေပါ့ ”
“ေပါ့ေလ်ာ့တာမဟုတ္ဘူး ေနာင္ေတာ္ၿမိဳ႕စား။ ဒါဟာ လူရည္ညံ့တာ ဒါဟာ ညံဖ
့ ်င္းတာ”
“ထားပါ ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊနန္း ရွင္။ ညံ့ဖ်င္းတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္က ထည္တ
့ က
ြ ္ရမွာက ဟိုခိုးသား
ငတက္ျပား လူရည္လူေသြးထက္လြန္းေနသည့္ ကိစၥပဲ”
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မင္းႀကီးသီလဝမ်ား
လွမ္းအကဲခတ္ကာ

တစ္စံုတစ္ခု

ဝင္ကူေျပာေလမလားဟု

အကူအညီေတာင္းသည္။

အျမင့္ ၿမိဳ႕စားက

မင္းႀကီးသီလဝသည္

စကားကို

တန္႔၍

စြန္တာနီပဲေလွာ္ခက
ြ ္ထဲသို႔

မင္းႀကီးကို

ေနာက္တစ္ဇြန္း

ထပ္ေကာ္ေနေလသည္။

အျမင့္ၿ မိဳ႕စား အသက္႐ွဴ၍ ဆက္ေျပာရေတာ့သည္။
“ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လုိမယ္ ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊနန္းရွင္။ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ တစ္လေလာက္တုန္းက သင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္
ေႁမြကိုက္ခံရၿပီး သင္း ျမင္းခုိးၿပီး ထြက္သြားရတယ္။ အေမွာင္ထဲေၾကာင့္ ၊ ၿပီးေတာ့ ရဲမက္ေတြအားလံုး ႐ႈပ္ေထြးကုန္တာေၾကာင့္
သင္းကို လူလံုးမကြဲခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေတာ္ဆံုး ျမင္းစီးရဲမက္သံုးဦး ေနာက္ကလုိက္သာြ းၾကတယ္။ သံုးဦးစလံုး ျပန္ မလာဘူး။
သင္းခုိးသြားတဲ့ျမင္းနဲ႔

ရဲမက္ ေတြရဲ႕ျမင္းသံုးစီးကိုပဲ

ျပန္ေတြ႔တယ္။

ျမင္းခြာရာေတြ

႐ႈပ္ေနတဲ့

ဧရာဝတီအေရွ႕ဘက္ကမ္း

ေက်ာက္ဂူတစ္ခုထဲမွာ သင္းေနသြားဟန္လကၡဏာရွိေပမယ့္ ဘာမွ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ ခိုးဝွက္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြလဲ စံုးစံုးျမဳပ္ ၊
သင္း

ခုိးသားလည္း

သင္းစံအိမ္ကိုထပ္တက္၊
ငတက္ျပားဟာ

သတင္းေပ်ာက္နဲ႔
ေႁမြကိုပါသတ္ၿပီး

႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ

တစ္လလံုးလံုး
စိန္ေတြ

လူစြမ္းေကာင္း

ကြယ္ေနရာက

ယူသာြ းတယ္။

ခိုးသားျဖစ္ေနၿပီး

ျဖစ္စဥ္ကို

အခုျ ပန္ေပၚလာတယ္။
ျပန္ၾကည့္

သင္းလိုအေကာင္းမ်ဳိးနဲ႔

ျပန္ ေပၚလာၿပီး

ေယာက္ဖေတာ္
ေ႐ႊတိုက္စိုး နဲ႔မွ

ေ႐ႊနန္းရွ င္။
ေတြ႔ ရတယ္။

ေ႐ႊတိုက္စုိး ဘာမွမတတ္ႏိုင္တာ မဆန္းဘူး ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊနန္းရွင္”
အျမင့္ၿ မိဳ႕စားသည္

ေမာဟိုက္ပင္ပန္းသြားဟန္ျဖင့္

ေ႐ႊတေကာင္းကို

လွမ္းသည္။

ေစာဥမၼာက

ေရၾကည္ငွဲ႔ေပးရေလသည္။

အျမင့္ၿ မိဳ႕စားက ေ႐ႊခြက္တစ္ခြက္အျပည့္ ေသာက္ခ်ကာ စကားဆက္သည္။
“လူရည္ည့ံတဲ့ ေ႐ႊတုိက္စိုးကို

အျပစ္ေပးတာထက္ လူရည္ထက္တ့ဲ ခုိးသားကို အျမန္ဆံုးဖမ္းဖို႔

စီစဥ္ၾကတာဟာ

အေကာင္းဆံုးပဲ ”

မင္းႀကီးသီလဝထံ လွမ္းၾကည့္ အကူအညီ ေတာင္းျပန္သည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္

ႏႈတ္ခမ္းကို

ပဝါျဖင့္သုတ္ေနၿပီး

ထူထန
ဲ က္ေမွာင္လွေသာ

မ်က္ခံုးႀကီးမ်ားအတြင္းသို႔

က်ဳံ႕ဝင္ ေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို ပဝါျဖင့္သုတ္ၿပီးေနာက္ ေရွ႕မွ ေ႐ႊခက
ြ ္ကို ေကာက္ယူ၍ ပါးလုတ္က်င္းသည္။ ေစာဥမၼာက
ေ႐ႊပိန္းခ်ေထြး ခံကို ထုိးေပးလိုက္သည္။

ခံတြင္းကို ေဆးၿပီး ပဝါျဖင့္ ထပ္သုတ္ျပန္သည္။
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စိတ္အရွည္ဆံုး အျမင့္ ၿမိဳ႕စားပင္ မင္းႀကီးသီလဝ၏ေႏွးေကြးေလးလံလွေသာ လႈပ္ရွားမႈကို သည္းမခံခ်င္ျ ဖစ္လာသည္

လက္ဝတ္တစ္ကြင္းမွ

ဝတ္မထားေသာ

ႀကီးမားတုတ္ခုိင္လွသည့္

လက္ေခ်ာင္းႀကီးမ်ားျဖင႔့

မင္းႀကီးသီလဝသည္

ႏွာေရာင္ခံုကို တစ္ခ်က္ပြတ္သပ္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အသံဝါႀကီးဟိန္းထြက္ လာေလသည္။
“မီးက်ည္လုပ္တတ္တဲ့ေကာင္ေတြ ငါလိုခ်င္တယ္”
“ဘာလုပ္မလုိ႔လဲ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး”
သတိုးမင္းဖ်ားက စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမးသည္။
“မီးက်ည္လုပ္တတ္တဲ့ေကာင္ေတြသာ ငါ့ဆီလႊတ္လိုက္ပါ။ အင္း ... ငါေတာ့ တစ္ပတ္ေလာက္ အိပ္ေရးပ်က္ဦးမယ္ ”
မင္းႀကီးသီလဝဘာဆိုလုိမွန္း ဘယ္သူမွ မသိၾကသျဖင့္ အားလံုးၿငိမ္သက္ေနၾကသည္။
“မင္းေအးေအးေဆးေဆး စံေန။ အခ်ိန္က်ရင္ မင္းလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို ငါေျပာမယ္။ ခုေတာ့ တရဖ်ားေစာ္ကဲ”
“အမိန္႔ရပ
ွိ ါ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး ”
“မီးက်ည္လုပ္တတ္တဲ့ေကာင္ေတြ ေခၚၿပီး မင္းငါ့ဆီလာခဲ့ ”

မင္းႀကီးသီလဝ

ထုိင္ရာမွ

ထသည္။

အာလံုးပ်ပ္ဝပ္ၾကသည္။

ၾကမ္းျပင္ကို

ပြတ္တိုက္ေ႐ြ႕သြားေသာ

ေျခသံေလးေလးႀကီးကို ၾကားရၿပီးသည္ေနာက္ မင္းႀကီးသီလဝ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းသည္။

အျမင့္ၿ မိဳ႕စားက...
“ေအးေအး စံေနပါ ေယာက္ဖေတာ္ ေ႐ႊ နန္းရွ င္။ ေနာင္ေတာ္တုိ႔အရာ ထားလိုက္ပါ။ ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီးကိုယ္တုိင္
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ပါဝင္လာၿပီ မဟုတ္လား”
ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား၏ ပါးလ်ားေသာ ႏႈတ္ခမ္း မ်ားကား တင္းတင္းေစ့ထားဆဲ ရွိေလသည္။
*****
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တစ္တင္းအိတ္ဖြဲအိတ္ကို
ဝုိင္းေထာင့္မွသည္

ထမ္းကာ

ဖားဖိုဆီသို႔

ဖားဖိုနားသို႔ခ်လိုက္သည္။

တစ္အိတ္ၿပီး

မနက္

အ႐ုဏ္တက္ကတည္းက

တစ္အိတ္ခ်ေပးရသည္မွာ

ဖြဲအိတ္ေတြကို

ယခုတစ္တင္းဝင္ဖြဲအိတ္ေပါင္း

သံုးဆယ့္ေျခာက္အိတ္ရၿွိ ပီ။ တစ္ကိုယ္လံုးလည္း ဖြဲေတြႏွင့္ ျမင္မေကာင္း။

ဂ်မ္းက ဖားဖိုႀကီးကို စဆြဲလွ်က္ရွိသည္။ ဖားဖုိမီး တရဲရဲေတာက္ေလာင္စ ျပဳေလၿပီ ။ ဂ်မ္း၏ ဆံေတာက္ဖားတြင္
ျပာမႈန္႔မ်ားကပ္လွ်က္ ရွိသည္။ မီးေရာင္ဟ ပ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ထက္က ပါးျပင္နီနီရဲရက
ဲ ို ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အေမာေျပ
ၾကည့္ေနမိသည္။

ယမန္ေန႔ညကပင္ အဘက ဒီမနက္မွစ၍ ေဈးဆုိင္သံုး ရက္ မထြက္ဟု ေျပာထားသည္။ ဘာေၾကာင္လ
့ ဲဟု ေမးေသာအခါ
မနက္က်မွ ေျပာမည္ဟု ဆိုသည္။ အဘလည္း တစ္ညလံုးလိုလို သံေကာင္းမ်ားကို ေ႐ြးေနသည္။ သံေ႐ြးရင္း အဘက
သံမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ေကာင္းစြာနားမလည္ေသာ္လည္း အေခၚအေဝၚမ်ားကိုေတာ့ မွတ္သားထားခဲ့သည္။
“ငတက္

မင္းက

တမၸဒီပကလာတာဆိုေတာ့

ဟိုေသလည္ေၾကာင္မင္း

လက္ထက္တုန္းက

အဂၢိရတ္

ဓါတ္အပ္ပညာေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းပါးပါး တီးမိေခါက္မိမွာေပါ့ ”
အေျဖခက္သြားသည္။ ဘာမွမသိ။ သို႔ေသာ္...
“ကၽြန္ေတာ္က ေတာထဲမွာ ႀကီးခဲ့ရတာဆိုေတာ့ မွန္တ့ဲ အတုိင္းေျပာရရင္ ဘာမွမသိဘူးအဘ”
“ပကတိ ကူလ ဒႏၲ တ္ဇာတိ ေမာဟနဲ႔ေရာတဲ့ ကိတၱိလာ ေဘာဂ သံဓါတ္အေၾကာင္းတို႔ ဘာတို႔မၾကားဖူးဘူးလား”
“မၾကားဖူးဘူးအဘ”
“ဟ... သံအမ်ဳိး ေပါင္း တစ္ရာေျခာက္ဆယ့္ခုနစ္ မ်ဳိး ရွတ
ိ ယ္ေလ”
“ဟင္... ကၽြန္ေတာ္က သံဆိုတာ တစ္မ်ဳိးပဲ ရွတ
ိ ယ္ထင္တာ”
“ေကာင္းၾကေရာကြာ။ ကိုင္း... သမီး နင္က
့ ိုရင္ကို အဂၢိရတ္မွာ အသံုးဝင္တ့ဲ သံခုနစ္ မ်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္စမ္း။
အလုပ္လုပ္ရင္း အပ်င္းေျပေပါ့ ။ ဉာဏ္ေကာင္းတဲ့သူဆိုလဲ မွတ္မိတာေပါ့ ”

သည္လုိေျပာကတည္းက

ႀကိဳးစားမွတ္ရေတာ့မည္ဟု

နားလည္လိုက္ေလသည္။

ဂ်မ္းက

မ်က္လံုး႐ြဲႀကီးမ်ားႏွင့္

လွမ္းၾကည့္ၿပီး တတြတ္တြတ္ ႐ြတ္ေလေတာ့သည္။
“မွတ္ထား ကိုရင္ငတက္။ က်ဳပ္ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဒါကိုရထားတာ၊ အဘက ဘုရားရွိခိုးစာ ခ်ေပးၿပီးတိုင္း
ဒါကို ခ်ေပးတာကိုး။ အဲ ဘာတဲ့ ကုန္းဇယံသံတဲ့၊ ေတေဇာသံလုိ႔လဲေခၚတယ္။ ဝါနီ ျဖဴညိဳ ၿပိဳးျပက္သတဲ့။ ၿပီးေတာ့ ပါေယာသံတဲ့၊
ပိုး႐ြျခအံုကဲ့သို႔
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ရွိၿပီး

ညိဳဝါအဆင္းရွိသတဲ့ ။

ေနာက္တစ္ခုက

ပထဝီသံတ့ဲ၊

ညိဳျဖဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့

အဆင္းရွတ
ိ ယ္။

ေနာက္ၿပီး

ေကေလာကသံတ၊ဲ့

ညိဳျဖဴအဆင္းတဲ၊့

ပိတုန္းေရာင္ အဆင္းတဲ့ ။

ပထဝီမုကၡသံ၊

အစိတ္အမြ
သူကေတာ့

အကြမ
ဲ ရွိ

တစ္လံုးတည္းတဲ။့

ေငြအဆင္း။

ၿပီးေတာ့

သယံဇာတသံ၊

သူက

အမၼေလာကာသံတ၊ဲ့
အာေပါသံလို႔လဲ

ေခၚတယ္၊ ဓါတ္ေလးပါးစလံုးပါတယ္။ ကိုင္းမွတ္မိၿပီလား။ မရေသးလဲ ေနာက္မွ ခ်ေပးမယ္။ ပန္းပဲသမားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါကို
သိမွေတာ့္”
“ဂ်မ္းသိထားရင္ ျပည္စ
့ ံုပါၿပီေလ”
လႊတ္ခနဲ ႏႈတ္မွထြက္သြားသည္။
“ဘာရယ္ေတာ္...”
“ေၾသာ္... ေနာက္ဆုိရင္ က်က္ထားပါ့မယ္လုိ႔”
“ကိုရင္ငတက္... ေတာ္ တစ္ခါတစ္ခါ စကားေျပာတာေတြက က်ဳပ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္လို႔ မရဘူး။ တစ္မ်ဳိးႀကီးေတြ ”
“က်ဳပ္လဲ သိတာမဟုတ္ဘူး”
“ေဟာေတာ္...”
ဂ်မ္းရယ္ေလသည္။

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ

အ႐ိုးခံရယ္ ရွာေလေသာ

ခ်စ္သူ၏

မ်က္ႏွာကို

ၾကည့္ကာ

ပကတိ

ေအးခ်မ္းရေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရင္ထဲဝယ္ အံု႔ဆုိင္းမႈိ င္းမႈန္ျပန္သည္ 

ဂ်မ္းရယ္ က်ဳပ္ရဲ႕ဘဝအမွ န္ကို မင္းမသိ၊ က်ဳပ္ရဲ႕အခ်စ္ကိုလဲ မင္းမသိ ၊ ဒါေတြကို က်ဳပ္ဖြင့္ေျပာဖို႔ႀကံဳလာတဲ့တစ္ေန႔မွာ
မင္းက်ဳပ္ကို ၾကည္ျဖဴႏို င္ပါဦး မလား မိန္းခေလးရယ္။
“ဖြဲအိတ္ေတြ ျပည့္ပလားေဟ့ ”
အဘအသံေၾကာင့္

အေတြးစတို႔

ကုန္ဆံုးသြားသည္။

အဘလက္ထတ
ဲ ြင္

ဧရာမတူႀကီးတစ္လက္။

အ႐ုဏ္ပ်ဳိ႕

နီၾကင္အလင္းတြ င္ အဘသည္ ေၾကးနီဘီလူးႀကီး တစ္ေကာင္ႏွယ္။
“သံုးဆယ့္ေျခာက္အိတ္ အဘ”
“အင္း... ေတာ္ၿပီ။ ဟိုေကာင္မေလး ဖားဖိုရပ
ဲ လား”
“ၾကည့္ေလ”
“အင္း ... ဟုတ္ၿပီ။ ငတက္ ႀကိဳးအနီ နဲ႔ ခ်ည္ထားတဲ့ သံေတြယူခ့ဲ ”

ပန္းပဲ ဖိုတိုင္ေျခရင္း မွာ ေထာင္ထားေသာ သံေခ်ာင္းစည္းကို ထမ္းရသည္။ စည္းထားေသာႀကိဳးအနီ မွာ ထူးထူးျခားျခား
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ေကာင္းလွသည္။

ပန္းပဲ ဖိုတြင္

အခါတို င္း

သံေခ်ာင္းမ်ားကို

စည္းေလ့ရွိေသာႀကိဳးမွာ

ႀကံဳရာ

ေတြ႔ရာ

ႀကိဳးျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏြားသားေရႀကိဳး အသံုးမ်ားသည္။ ယခုႀကိဳးအနီစကား တုတ္လည္းတုတ္သည္။ ေခ်ာလည္း ေခ်ာသည္။

ႀကိဳးအနီစ ထူးျခားလွေသာေၾကာင့္ အဘကို ဖြင့္ေမးရေလမည္။
“အဘ

သံေခ်ာင္း ေတြ ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးက

ေကာင္းလွခ်ည္လား။ အရင္ကလဲ တစ္ခါမွ

မေတြဖ
႔ ူးဘူး။

အဘ

ဘယ္ကရသလဲ”
သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကို ဖားဖိုမီးထဲထည့္ရင္း အဘက...
“မင္းမေန႔က

ႏြားေခ်းျပားေျခာက္ေတြ

ထြက္လွမ္းေနလို႔

မေတြ႔လိုက္တာကိုး။

အဲဒါ

အျမင့္ ၿမိဳ႕စား

တရဖ်ားရဲ႕

အမိန္႔ေတာ္နဲ႔ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးက ပို႔လိုက္တဲ့ သံေတြေလ။ ႀကိဳးကလည္း ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးက ပါးလိုက္တာ”
“ၾသ... ဒါေၾကာင္ထ
့ ူးျခားေနတာကိုး။ ေနပါဦး အဘ ေ႐ႊ နန္းေတာ္ႀကီးက ဘာကိစၥပို႔လိုက္တာလဲ။ အဘက အခု
ပန္းပဲ ေတာ္ ျဖစ္္ေနၿပီလား”

သူ႔အဘကို

ေ႐ႊနန္းသံုး

ပန္း ပဲေတာ္ျဖစ္ ေစခ်င္သည္ဟု

ဂ်မ္းတစ္ခါက

ေျပာဖူးသျဖင့္

အေၾကာင္းဆက္ႏြယ္လွ်က္

ေမးၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘက မီးတရဲရဲထဲ မွ သံေခ်ာင္းကို လွညပ
့္ တ္ရင္း ...
“သမီး... ေျပာျပလုိက္စမ္း ”
အဘစကားမ်ားမ်ား

ေျပာေတာ့မည္မဟုတ္။

သူ႔အလုပ္ထဲသို႔

စိတ္သြင္းလိုက္ၿပီး

အဘ

ပန္းပဲ ဖုိဝင္ ၿပီဆိုလွ်င္

သီတင္းသည္ ဥပုသ္ေဆာင္၊ ကမၼ႒ာန္းေဆာင္ဝင္သည့္အလား စကားတိတ္ဆတ
ိ ္ သြားတတ္သည္။

ဂ်မ္းက ဖားဖိုႀကိဳးကို ဆြဲရင္း ...
“ဘယ္က ပန္းပဲေတာ္ ျဖစ္ရမွာလဲ။ က်ဳပ္အဘက ဘာေၾကာင္မ
့ ွန္းလဲမသိ ။ တစ္သက္လံုး ပန္းပဲ ေတာ္မလုပ္ဘူးတဲ။့ အခု
ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးက ပို႔လိုက္တဲ့ ႀကိဳးနီစည္း သံေခ်ာင္းေတြက ဒီသံေတြကို အေကာင္းဆံုး ဓါးေတြလုပ္ဖို႔ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးက
အမိန္႔ေတာ္နဲ႔ ခုိင္းလိုက္တာ”
“အေကာင္းဆံုး ဓါး ဟုတ္လား”
“အင္း ... အင္းဝမွာ အဘရဲ႕ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖိုန႔ဲ အေရွ႕ျပင္ဘက္က ဝရီးဖုိးျမစ္ရဲ႕ ပန္းပဲဖို ဒီႏွစ္ဖုိပဲ ေ႐ႊနန္းေတာ္က
အပ္တာေလ။ အဝမွာ အေကာင္းဆံုးဖိုေတြ မဟုတ္လားေတာ့္”
ဂ်မ္းသည္ ဖားဖိုႀကိဳးကို ဆြဲလည္း ဆြဲႏင
ို ္၊ ေျပာလည္း ေျပာႏိုင္စြ
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“အေကာင္းဆံုးဖိုႏွစ္ဖိုမွာ အေကာင္းဆံုးဓါးေတြ လုပ္ဖို႔ဟုတ္လား။ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ စစ္မက္ေရးမ်ား ေပၚဦးမွာလား
ဂ်မ္း ”
“စစ္မက္ေရး မဟုတ္ဘူး ေတာ္ေရ႕။ အဲဒီဓါးေတြ န႔ဲ ခိုးသားႀကီး ငတက္ျပားကို ဖမ္း ဖို႔ ခုတ္ဖို႔တ့ဲ သိလား။ ေတာ႔့ေျပာရတာ
စကားသိပ္ကပ္တာပဲ ”
ဖားဖိုထဲမွ မီးက်ီခဲမ်ား မ်က္ႏွာဆီသို႔ ေျပးဝင္လာသလို ခံစားရသည္။ ဂ်မ္းႏႈတ္ထက
ြ ္သံကို ၾကားရၿပီးျဖစ္ပါလွ်က္
မယံုခ်င္သလိုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ အံ့ၾသသည္လား၊ တုန္လႈပ္သည္လား မေဝခြႏ
ဲ ို င္။

“ေတာ္ကသာ

ဝိုင္းထဲမွာတင္

ေဈးသြားသြားဝယ္ေနလုိ႔

တကုပ္ကုပ္

အကုန္ၾကားေနရတာ။

အလုပ္႐ႈပ္ေနလို႔

အဝေ႐ႊၿ မိဳ႕ေတာ္မွာ

မသိတာကိုရင္ငတက္ေရ။
ခုတစ္ေလာ

က်ဳပ္က

ခုိးသားႀကီးငတက္ျပား

မနက္တုိင္း
ျပန္ထ ေနတာ

သိရဲ႕လား။ ေ႐ႊတိုက္စုိးအိ မ္ေပၚတက္ၿပီး စိန္ေတြယူသာြ းသတဲ့။ ေ႐ႊတိုက္စိုးေမြးထားတဲ့ ေႁမြေပြးႀကီးေတြ၊ ေႁမြေဟာက္ႀ ကီးေတြ။
အဲဒါက

စိန္တံုးေတြကို

ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔

ေႁမြ ေတြလဲ

ေမြးထားတဲ့

ခိုးသားႀကီးက

ဖေနာင့္န႔ေ
ဲ ပါက္ၿပီး

သတ္သြားသတဲ။့

စိစိညက္ညက္ကို ေၾကေရာတဲ့။ ကိုင္း... ဘယ္ေလာက္စမ
ြ ္းသလဲ။ ခိုးသားႀကီး ငတက္ျပားဆိုတာ အဆိပ္ရွိတဲ့ အေကာင္ေတြ
မွန္သမွ်ကိုလည္း

အဆိပ္ၿပီးထားတာကလား။

ဘယ္...

အဲလို

ေ႐ႊတိုက္စုိးႀကီးရဲ႕

ေႁမြ ေပြး ၊

ေႁမြ ေဟာက္ေလာက္ေတာ့

ခိုးသားႀကီးက အေပ်ာ့ေပါ့ ”
ဂ်မ္းေျပာပံုဟန္ မာန္ပါလွသျဖင့္ ရယ္ခ်င္မိျ ပန္သည္။
“ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္ ကိုရင္ငတက္။ ဟင္... ေတာ္န
့ ာမည္ကလဲ ခိုးသားႀကီးနာမည္န႔ဲ နီးလိုက္တာေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိက
လူစြမ္းေကာင္း

ခိုးသားႀကီး။

ေတာ္နဲ႔မ်ားေတာ့

ဘာမွ

မဆုိင္ဘူး။

ေအးေလ

လူစမ
ြ ္းေကာင္းတာ

မေကာင္း တာက

အေရးမႀကီးပါဘူး။ ကို္ယ့္ဘာသာကိုယ္ မခုိးမဝွက္ပဲ ေအးေအးေလးေနတာပဲ ေကာင္းပါတယ္ေနာ္ ကိုရင္ငတက္”
“အင္း ... ဟုတ္တာေပါ့။ ဟုတ္တာေပါ့”
“စကားေတာင္

ဘယ္ေရာက္သြားပါလိမ့္။

နည္းနည္းေနာေနာသတၱိလား။

ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးက

အဲ...

ေတာ္စဥ္းစားၾကည္၊့

ရွက္မယ္ဆုိလဲ

ရွက္စရာေပါ့ ။

ေ႐ႊတိုက္စုိးစံအိမ္တက္တယ္ဆိုတာ
ဒီေတာ့

သူတို႔

အခု

ခိုးသားႀကီးကို

အတင္းမိေအာင္ အတင္းဖမ္း ဖို႔ လုပ္ၾကေတာ့မယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဓါးေတြ အပ္တာေပါ့ ။ သံေခ်ာင္းေတြ ခ်ည္ထားတဲ့
ႀကိဳးကိုၾကည္ပ
့ ါလား။ အဲဒါ ရာဇဝတ္သားကို တုပ္တ့ႀဲ ကိဳးမ်ိဳးေပါ့ ကိုရင္ငတက္ရဲ႕။ ကိုင္း... ၾကည့္စမ္း ခုိးသားႀကီးတို႔မ်ား
အဖမ္း ခံရဖို႔ဟာေတာင္ ဘယ္ေလာက္ႀကီးက်ယ္သလဲ”
“ေဟ့... ေကာင္မေလး တိတ္စမ္း ”
ရဲရဲနီေနၿပီျဖစ္ ေသာ သံေခ်ာင္းကို အဘညႇပ္ျဖင့္ ယူလွ်က္ လွမ္း၍ မာန္သည္။ အဘက ေပေပၚတြင္ သံေခ်ာင္းကို
တင္လွ်က္ ေနရာကို ဆလွ်က္...
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“သူတပါး ဥစၥာပစၥည္းခိုးတဲ့ အေၾကာင္းကိုမ်ား ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ ေျပာေနလုိက္တာ။ သူဘ
႔ ာသာ ဘယ္ေလာက္စြမ္း စြမ္း
အဒိႏၷာဒါနာကံ က်ဴးလြန္တာက က်ဴးလြန္တာပဲ။ စကားမ်ားမေနနဲ႔ ။ ႏြားေခ်းျပားေျခာက္ေတြ သြားယူ၊ ထန္းေခါက္ေလွ်ာ္ေတာင္းနဲ႔
က်ဳံးထည့္ခဲ့”
ဂ်မ္းက အဘမျမင္ေအာင္ ဇက္ကေလးပုလွ်က္ အဘကို မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ ထိုးကာ ထြက္သာြ းသည္

“ကိုင္းေဟ့... ငတက္”
အဘတူလွမ္းေတာင္းသည္။
ငါးေနရာျဖစ္သည္။

အဘ၏

လွမ္းေပးလုိက္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္

ရဲရန
ဲ ီနီသံ ေပၚသို႔

အဘတူႀကီးျဖင့္

ထုလိုက္တုိင္းဖြားဖြားလြင့္သာြ းေသာ

ငါးခ်က္ထုသည္။

မီးပြားမ်ားသည္

ထုခ်က္

ထုသူဘက္သို႔

အမႈန္႔တစ္ စက္မွ်မစဥ္ ။ အျပင္သို႔သာ ထြက္သည္။
“ေလာင္း”
ပထမေရေလာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ခြက္သက္သက္ရွိသည္။ ထိုေရခြက္သည္ အေရးအႀကီးဆံုး။ ေရအခ်ိန္အဆ၊
ေနရာအခ်ိန္အဆလြဲလွ်င္

သံသည္

အဘစကားအရ

သံ႐ူးသံႏွမ္း

သံ႐ူးသြားၿပီဆိုလွ်င္

ျဖစ္သြားႏို င္သည္။
ဓါးတစ္ေခ်ာင္းဆံုးၿပီ။

ေလာင္းခ်လိုက္သည္။ ရွဲခနဲ အသံႀကီးႏွင့္အတူ ျဖဴဆြတ္ေသာ အေငြမ
႔ ်ား ဝုန္း ခနဲ ထြက္လာသည္။ မီးတမွ် အပူျပင္းေသာ
အေငြ႔ျ ပန္သည္။

တူႀကီးကို ကိုင္လွ်က္ ကုပ္ပိုးသားႀကီးမ်ား ခံုးထေနေသာ အဘကို ဆြတ္ဆတ
ြ ္ျဖဴအေငြ႔ ေျခာင္း ေျခာင္းအၾကားတြင္ ျမင္ ရသည္မွာ
မီးခုိးလံုးႀကီး

ျပင္းထန္ေသာ

ဝုန္းခနဲထၿပီး

အပူရွိန္ေၾကာင့္

ခ်က္ခ်င္းေျခာက္သြားသည္။

တက္လာေသာ

ေလာင္းခ်လုိက္ေသာ

အဘက

အနည္းငယ္

ေရမ်ားသည္

ျပားသြားၿပီျဖစ္ ေသာ

ရကၡိဳက္ႀကီးႏွငတ
့္ ူလွသည္။

ရွဲခနဲအသံ၊
သံေခ်ာင္းကို

ေထာင္းခနဲအေငြ႔တို႔ႏွင့္အတူ
မ်က္ႏွာေရွ႕တည့္တည့္တြင္

ေထာင္ၾကည့္သည္။ အသြားတစ္ဖက္ ေရွ႕ဆက္၍ တစ္ဖက္ကို အေရာင္ႏွင့္ တစ္ေျပးတည္းထားကာ မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္၍
ၾကည့္သည္။

ထို႔ေနာက္

မၾကာမီ

ဓါးျဖစ္ေတာ့မည့္

သံေခ်ာင္းကို

ေပအနီး ရွိ

စင္ထက္သို႔

ပစ္တင္လုိက္သည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖြဲတစ္တင္းမီးျဖင့္ ထပ္အပူတုိက္ၿပီး လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဓါးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ထု႐ိုက္ရဦးမည္။
“ေနာက္တစ္ေခ်ာင္း ”
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သူတို႔

ေနာက္ထပ္တစ္ေခ်ာင္းကို မီးဖုိထဲသို႔ ထည့္ရျပန္သည္။ ဖားဖုိကို ထပ္ဆစ
ဲြ ရာမလိုေသး။ ဂ်မ္းဆြထ
ဲ ားေသာ အရွိန္ျဖင့္ ပင္
မီးအားေကာင္းေနဆဲ။

သံေခ်ာင္းတစ္ ဝက္ေလာက္အေရာက္

နီရလ
ဲ ာခ်ိန္တြင္

ဂ်မ္းထန္းေခါက္ ေတာင္းႀကီးႏွင့္

ျပန္ေရာက္လာသည္။

ထန္းေခါက္ေတာင္းကို ဂ်မ္းပါးက သနပ္ခါးကြက္တို႔ ေခၽြးစြ န္းေနေလၿပီ။

ထန္းေခါက္ေတာင္းထဲက ႏြားေခ်းေျခာက္ႀကီးမ်ားကို ထုတ္ယူကာ အတန္းလိုက္ထပ္ရင္း ဂ်မ္းတတြတ္တြတ္ ေျပာသည္။
“တကတဲေတာ္။

အဲဒီေ႐ႊနန္း ေတာ္ႀကီးကလဲ

တုိင္းျပည္မွာေပၚတဲ့

ခုိးသားႀကီးကို

သူရွိၿပီးသား

လက္နက္ေတြနဲ႔

ႏွိမ္နင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ခုိးသားႀကီးစြမ္းတိုင္း အလကားေနရင္း သူမ်ားေတြ ပန္းပဲဖိုကို အလုပ္ေပးတယ္။ ဒီမွာ လုပ္ေနရတဲ့
လူေတြက ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းတယ္မွတ္သလဲ။ ေဈးဆုိင္လဲ မထြက္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္ပဲ၊ တကယ္ပဲ”
“တိတ္တိတ္ေနစမ္း ”
အဘအသံႀကီးက ဟိန္းထြက္လာသည္။ ဂ်မ္းထိတ္သာြ းသည္။

မီးရဲသံေခ်ာင္းကို ညႇပ္ျဖင့္ ဆြဲလွ်က္ ေပေပၚတင္သည္။ ညႇပ္ကို လက္ကမ္းယူလိုက္သည္။ အဘတူႀကီးကို ေျမႇာက္သည္။
လက္မွ သံေခ်ာင္းကို အဘထုလုိက္တုိင္း လႈပ္ခါမသြားေစရေအာင္ သတိထား ကိုင္ေပးရသည္။ ငါးခ်က္၊ ငါးေနရာ၊ ေရေလာင္း၊
ေရေငြပ
႔ ူပူမ်ား။
“ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းထည့္။ ဟိုေကာင္မေလး ဖားဖိုဆဲြ”

စကားမေျပာႏိုင္အားၾကေတာ့။
*****

169

။၂၄။

အႏုဆုပ္၊ ကေရကရာ၊ ပဲႀကီးေလွာ္၊ ေရေႏြးၾကမ္း ႏွင့္ အဘအတြက္ လက္ဖက္တစ္အုပ္။

ထမင္းစားၿပီး

မန္က်ည္းပင္

မန္က်ည္း႐ြက္ႏုတို႔အၾကားမွ

ကြပ္ပ်စ္ ႀကီးေပၚ၌

ေျပာက္ေျပာက္က်ားက်ား

နားၾကခ်ိန္တြင္
ထုိးက်ေနေသာ

လသည္

အေတာ္ျမင့္ ျမင့္သို႔

လေရာင္ေအာက္ရွိ

ဂ်မ္းကို

တက္ေနေလၿပီ။
ခုိးၾကည္မ
့ ိသည္။

ရစ္ေခြ၍ပန္ထားေသာ စံပယ္ပန္ရနံ႔ႏွင့္ သနပ္ခါးနံ႔တို႔သည္ ေလညင္းထဲတြင္ တိတ္တိတ္ကေလး ပါလာတတ္သည္။

လက္ဖက္တစ္ေကာ္ယူ၍ ၿမံဳ႕ၿပီးေနာက္ အဘေခ်ာင္းဟန္႔သည္။
“ေန႔လည္တုန္းက သမီးေျပာတဲ႔စကားကို အဘမႀကိဳက္ဘူး။ ဘာတဲ့... ခုိးသားႀကီးက စြမ္းတိုင္းအလကားေနရင္း
သူမ်ားေတြကို အလုပ္ေပးတယ္ ဆိုတစ
ဲ့ ကား။ ၿပီးေတာ့ ရွိၿပီးသားလက္နက္ေတြန႔ဲ ႏွိမ္နင္းတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အဲဒီလုိ မေျပာရဘူး
မွတ္ထား”
“ဟင္... မဟုတ္ဘူးလားလုိ႔ အဘကလဲ”
“မဟုတ္ဘူး”
“အဘကသာ မဟုတ္ဘူးေန က်ဳပ္ျဖင့္ ဆိုင္မထြက္ႏိုင္တာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ရွိၿပီလဲ ”
“ေဟ... ဒါ ဘုရင္ သတိုးမင္းဖ်ား အမိန္႔ေတာ္န႔ဲ အျမင့္ၿမိဳ ႕စား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း လုပ္တာပဲ။ အဝေနျပည္ေတာ္မွာေနရင္
အဝေ႐ႊနန္း ရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဦးထိပ္႐ြက္ ရမွာေပါ့ ”
“အမေလးေနာ္။

အဘက

အဲဒီလုိ

မေျပာပါနဲ႔။

ဦးထိပ္တင္

မဟုတ္ဘူး။

ႏြားေခ်းေျခာက္ျပားေတြကို

ထန္းေခါက္ေတာင္းႀကီးနဲ႔ ႐ြက္ရသယ္ရလြန္းလုိ႔ တစ္ေခါင္းလံုးကို က်ိန္းေနပါၿပီ ။ မနည္းႀကီး ေခါင္းေလွ်ာ္ပစ္ ရတာ သိလား”
“ဟဲ့

သမီး...

ဒီလုိမေျပာရဘူးလို႔ဆိုေန။

ေ႐ႊနန္း ေတာ္ကလဲ

အလကားေနရင္း

အမႈေတာ္ဆင့္ပါ့မလား။

နင့္ခုိးသားဆိုတဲ့အေကာင္က သိပ္ေသာင္းက်န္းလြန္းလို႔ လုပ္ရတာပဲ”
“က်ဳပ္ခုိးသား ေသာင္းက်န္းတယ္ ထားပါဦး။ အဘရဲ႕ေ႐ႊနန္း ေတာ္က သူ႔တပ္န႔သ
ဲ ူ မႏွိမ္နင္းႏို င္ဘူးတဲ့လား... ။ တကတဲ”
“ဟ...

နင့္အေကာင္က

အာဂခုိးသားမွ

မဟုတ္ဘဲ။

ၾကာရင္ေ႐ႊနန္းရွင္ရ႕ဲ

အိပ္ေဆာင္ ေတာ္ေပၚတက္ၿပီး

မိဖုရားႀကီးေစာဥမၼာကိုေတာင္ ထမ္းေျပးခ်င္ေျပးမွာ”
“အို... က်ဳပ္ခုိးသားႀကီးက အဲေလ... က်ဳပ္ခုိးသားႀကီး မဟုတ္ေပါင္ေတာ္။ အဘကလဲ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ။
ထားပါေတာ့။ အဲဒီခုိးသားႀကီးက ဒါမ်ဳိးေတြ မလုပ္ဘူးမွတ္။ သိပ္သစၥာရွိတာ။ အခု ခုိးတာေတြၾကည့္ေလ။ ေ႐ႊတုိက္စုိးတို႔၊
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အတြင္းသင္းမွဴးတို႔ ၊

ကုိင္း...

ၿပီးေတာ့

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ေလးေတြ

ခ်ခ်ၿပီး

သူဆင္းရဲေတြကို

သူခိုးထားတဲ့

ပစၥည္းေတြ

ေဝငွ ေပးခဲတ
့ ာေကာ။ ကိုင္း အဘၾကည့။္ သူခုိးလိုက္ရင္ သူႂကြယ္ေတြ၊ သူေ႒းေတြ၊ အမွဴးအမတ္ေတြ၊ ဝန္ေတြဆီ ခ်ည္းပဲ
မဟုတ္လား။ အံမာ အဘက သိလဲမသိဘဲနဲ႔မ်ား”
“ေကာင္မေလး... ငါ့ကို အဲသလုိေတြ ႏႈတ္သီးေကာင္း လွ်ာပါးလုပ္မေနနဲ႔ ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ခိုးတာ ခိုးတာပဲ။ ကံငါးပါးမွာ
ဒုတိယကံကို ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူဥ
႔ စၥာကိုခိုးရတာလဲ။ အဝ ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္စရာ အလုပ္ေတြက အမ်ားႀကီး။
ကိုင္း... ဒီျပင္ မၾကည့န
္ ဲ႔။ ဒီေကာင္ ငတက္ၾကည့္။ ငတက္... မင္းနာမည္ကလဲကာြ ။ ခိုးသားႀကီးနာမည္န႔ဲ နီးလိုက္တာ။ ငါေခၚရတာ
ႏႈတ္မရဲလိုက္တာ။ ထားပါေတာ့။ ငတက္ဆိုရင္

သူ႔အဖဆံုးတယ္။ သူတမၸဒီပကို

ခြာခဲ့တယ္။ ႏွမ္းဖတ္မေရာင္း ေတာ့ဘူး။

ပန္းပဲ ဖိုလာလုပ္တယ္။ ဒါသမၼာအာဇီဝပဲ မဟုတ္လားေဟ့”
“ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ပါတယ္ အဘ”
“မွတ္ထားသမီး။ ငတက္ မင္းလဲမွတ္ထား။ ေလာကမွာ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကိုယ္မပ်က္ေစနဲ႔။ မေကာင္းမႈဆုိတာ
အာရတီ ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ အပ္တယ္။ က်ဳပ္ေတာ့ျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ညာေၾကာင့္ ခုလိုလုပ္လုိက္ရပါၿပီ ။ ဘာညာနဲ႔ ဆင္ေျခမျပနဲ႔။
ကိုယ္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အဲ ... အာရတီ ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမယ္တ့ဲ ။ ကိုင္း... အဲဒီ မေကာင္းမႈႀကီးကို လုပ္ဖုိ႔
ရင္ဆုိင္ႀကီးကို

တိုးေနၿပီတဲ့။ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဝိရတီ

အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္တ့ဲ ။ အဘဆိုရင္

ကဲ... ဆိုၾကပါစို႔။

ငတ္ၾကည့္စမ္း။ စားစရာမရွိျဖစ္ စမ္း။ အဲဒီအခ်ိ န္မွာ ကိုယ့္ဆီ ေ႐ႊထုပ္ႀကီးေရာက္လာမယ္။ ေတြ႔မယ္။ ယူလုိက္ရင္ ဘယ္သူမွ
မသိဘူး။

ပိုင္ရွင္လဲ

မရွိဘူး။

ယူမတဲလ
့ ား။

လုပ္လို႔ကိုင္လုိ႔ရတာမဟုတ္သေ႐ြ႕ေတာ့

ေဝးပါေသးတယ္။

လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္

အငတ္သာခံမယ္ေဟ့။

မတုိ႔ဘူး။

အဲဒါ

ကိုယ့္တူန႔က
ဲ ိုယ့္ေပနဲ႔

ဝိရတီ-အထူးသျဖင့္

ကိုယ့္ဖုိနဲ႔

ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းဆိုတဲ့

မဂၤလာတရားေတာ္ပဲကြ မွတ္ထားၾက”

ဂ်မ္းဘာမွမေျပာေတာ႔။

အႏုဆုပ္တစ္လံုးကို

ေကာက္၍

ဝါးသည္။

အဘကေအးေနေလာက္ၿပီ

ျဖစ္ ေသာ

ေရေႏြးပန္းကန္ကို ေကာက္၍...
“ကို္င္း ဘုရားဝတ္ျပဳရဦးမယ္ ။ မနက္လဲ ေစာေစာထရဦးမွာ။ ေနပူ ေတာ့ တူထုရတာ ပုိပင္ ပန္းတယ္ ”

အဘကြပ္ပ်စ္ ေပၚက ဆင္းသြားသည္။

အဘခပ္လွမ္းလွမ္း ေရာက္မွ ဂ်မ္းက ခပ္အုပ္အုပ္ေျပာေလသည္။
“အဘ ခုတစ္ေလာ အေတာ္စကားမ်ားလာတယ္။ ဟိုတုန္းက ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္သတိထားမိသေလာက္ေတာ့
ေတာ္ေရာက္လာၿပီးမွ စကားေတြ သိပ္ေျပာတာ။ သိလား... ကိုရင္ ငတက္”
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“အင္း ”
ေလတစ္ခ်က္သုတ္သည္။ မန္က်ည္း႐ြက္တို႔ ေျဖာေျဖာေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေႂကြသံၾကားရသည္။

သနပ္ခါးနံ႔ ၊ စံပယ္နံ႔ကလည္း ေဝ့ခနဲ ျဖတ္သာြ းသည္။
“ဒါနဲ႔ ခိုးသားႀကီးဆိုလို႔ အခုမွ သတိထားမိတယ္။ ေတာ္ကေတာ့ အေဝးကလာတဲလ
့ ူမို႔ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ခုတစ္ေလာ
သူဘုဇပတ္႐ြက္မခ်တာ အေတာ္ၾကာၿပီ”
“ဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္။ ေ႐ႊ နန္းေတာ္ရဲ႕ အစီ အမံေတြ ပိုမ်ားလာတာ သိလုိ႔မ်ား ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ေနသလား မသိဘူးေနာ္”
“တျခား တစ္ေနရာေရာက္ခ်င္ ေရာက္ေနမွာေပါ့ ဂ်မ္းရယ္ ”
“သူ ဒီတစ္ဝိုက္ကလြဲလို႔ ဘယ္သြားေနမွာတံုး”
“မေျပာတတ္ဘူးေလ ခုိးသားအလုပ္ကို စြန္႔ၿပီး တျခားအလုပ္ ေျပာင္းလုပ္တာလဲ ျဖစ္ ခ်င္ျ ဖစ္မွာေပါ့ ”
“က်ဳပ္ကေတာ့ သူဟာ ခိုးသားအလုပ္ကို စြန္႔မယ္ မထင္ဘူး။ သူက သိပ္စြမ္းတာ မဟုတ္လား”
ဤမွ်လွပေသာ ညဝယ္ ဂ်မ္းကို တစ္ခါေတာ့ ေသြးတိုးစမ္းၾကည့္လုိက္မည္ဟု စိတ္ကူးေပၚလာသည္။

“ဂ်မ္း ”
“ေတာ္”
“ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားကို ေတြ႔ဖူးလား”
“ဘယ္ေတြဖ
႔ ူးမလဲ ။

က်ဳပ္တင္မဟုတ္ဘူး။

အဝေနျပည္ေတာ္တစ္ခုလံုး

ဘယ္သူမွ

ေတြ႔ဖူးတာမဟုတ္ဘူး။

ကိုယ္ေပ်ာက္တာတဲ့”
“ဂ်မ္း ”
“ေတာ္... ေခၚလုိက္တာ ခဏခဏ”
“ခိုးသားႀကီး ငတက္ျပားဆိုတာ တျခားလူမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ပဲ”
“ဘာရယ္ေတာ္”
ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ေပၚလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်မ္းၿငိ မ္သာြ းသည္။ တဒဂၤမွ်။ ထို႔ေနာက္ ...
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သူက

ဂ်မ္းရယ္ေလသည္။

ရယ္ရင္း ရယ္သံ ဗလံုးဗေထြးျဖင့္ ...
“ကိုရင္

ငတက္။

ေတာ္မဟုတ္မဟတ္ေတြ

သိပ္ေျပာတာပဲ။

ဘာတဲ့...

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားဆိုတာ

တျခားလူမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ပဲတ။ဲ့ ေတာ္လား ခိုးသားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္မွာ။ နာမည္သာတစ္ပိုင္းတစ္ စ သြားတူေနတာပါ။ လူခ်င္းကေတာ့
အပံုႀကီးေဝး။ ဟုိက ကိုယ္ေပ်ာက္တယ္။ ငွက္ေပ်ာဖတ္ေပၚ တက္အိပ္ႏိုင္တယ္။ အျမင့္ႀကီးကိုလဲ ခုန္ႏိုင္တ့ဲ ေၾကာင္နက္ ေဆးလဲ
ထိုးထားတယ္။ ငွက္အျမဳေတလဲ မ်ဳိထားတယ္။ ေတာ့္မွာျဖင့္ ႏွမ္းဖတ္တစ္ ဖတ္ေတာင္ ထြက္ေအာင္ မေရာင္းတတ္တာမ်ား”
“ခုိးသားပါဆုိမွ ဂ်မ္းရယ္။ ႏွမ္းဖတ္ ဘယ္ေရာင္းတတ္ပါ့မလဲ ”
“ေတာ္ပါေတာ့ ကိုရင္ ငတက္ရယ္။ က်ဳပ္အူနာလွၿပီ ”
“တကယ္ေျပာတာ ဂ်မ္းရဲ ႕ က်ဳပ္ဟာ ငတက္ျပား...”
“ေတာ္ပါေတာ့လုိ႔ဆို။ ကိုင္း... ခုိးသားဆုိရင္လဲ ညဥ့္နက္ေနၿပီ ။ ခိုးသားအလုပ္ ထြက္လုပ္ေတာ့။ က်ဳပ္အိပ္ေတာ့မယ္။
ေၾသာ္...

ခဏေလး။

ခုိးခ်င္းခုိးရင္

သူေ႒းသူႂကြယ္အိမ္ေတြ

သြားခုိးေနာ္။

ကိယ
ု ္ေနတဲ့

ပန္းပဲဖိုမွာေတာ့

ျပန္မခုိ းနဲ႔ေနာ္

ခုိးသားႀကီးရဲ႕”
ဂ်မ္းတသိမ့္သိမ့္ရယ္လွ်က္ အိမ္ထဲ ဝင္သြားေလသည္။

ေၾသာ္... ဂ်မ္း။ ဟုတ္တာေျပာေတာ့လဲ မင္းကမယံု။ ေအးပါေလ။ တစ္ေန႔ ေသာ အခါက်မွ က်ဳပ္ဟာ အမွန္အတုိင္း
ေျပာခဲဖ
့ ူး ပါတယ္ဆိုတာကို မင္းမျငင္းပါနဲ႔။ မင္းမကြယ္န႔ဂ
ဲ ်မ္း ေရ။
*****

ေ႐ႊနန္းေတာ္ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ လုပ္ခဲ့ရေသာ ဓါးမ်ားၿပီးသြားၿပီျ ဖစ္သည္။ တစ္ဦးက လွည္းတစ္စီးငွားလွ်က္ ဓါးမ်ားကို
ႀကိဳးနီျဖင့္ ပင္ စည္းေႏွာင္ကာ အျမင့္ၿမိဳ႕စား၏ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဗိုလ္ထံ လွည္းတုိက္ပို႔ရသည္။ ထိုေန႔က ဂ်မ္းအိ မ္ေစာင့္ ။ အဘက
လွည္းထဲ ထိုင္လုိက္သည္။

တပ္ဗိုလ္က ဓါးမ်ားကို စစ္ေဆးယူသည္။

အဘ၏လက္ရာကို အားပါးတရ ခ်ီးက်ဴးသည္။
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အဘက ဒါက်ဳပ္အိမ္မွာေနတဲ့ က်ဳပ္တပည္ဟ
့ ု တပ္ဗိုလ္ကိုျပသည္။ တပ္ဗိုလ္က
“ေၾသာ္... ဟုတ္လား။ ေကာင္းတယ္။ ေကာင္းတယ္။ ေ႐ႊ ေလာင္း ပန္းပဲဖိုသူႀကီးရဲ႕ တပည့္ဆိုရင္ ေကာင္းတာပ”
ဟု ေျပာသည္။

ဓါးမ်ားကို တစ္ေခ်ာင္းၿပီး တစ္ေခ်ာင္း စစ္ေဆးရင္း စကားဖြာပံုရေသာ တပ္ဗိုလ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ခ့ဲသည္။ တပ္ဗိုလ္က
ခိုးသားႀကီး

ငတက္ျပားအား

ကင္းပုန္းမ်ားခ်ထားပံု၊

ဖမ္းဆီးမည့္အစီအမံမ်ားကို

အဝၿမိဳ႕႐ွိ

‘ဝင္း ’

တိုင္း၏

ဝင့္ ဝင့္ႂကြားႂကြား

ေျပာျပေလသည္။

ေထာင့္ေလးေထာင့္စီတြင္လည္း

ေလးျပင္

ေလးရပ္တြင္

ကိုယ္ေဖ်ာက္အေစာင္မ
့ ်ား

ထည့္သြင္းထားပံုတို႔ကို ႐ႊန္း႐ႊန္း ေဝေအာင္ ေျပာေလသည္။
“အား... တယ္လဲ အားရစရာ ေကာင္းပါလား ဗိုလ္မင္း ”
အဘကလည္း အားတက္သေရာ ေျပာသည္။
“ခင္ဗ်ား ငတက္ျပား ဒီတစ္ခါေတာ့ ေခ်ာင္ ပိတ္မိတ့ဲသားေကာင္ျဖစ္ၿပီ ”
“ေအးေလ။ အစီအမံကလဲ အကြက္ေစ့ ။ ဝရီးဖိုးထိန္တို႔ ဖိုက ဓါးေတြကလဲ ေကာင္း ၊ က်ဳပ္ရမ
ဲ က္ေတြကလဲ ဓါးေရး လွံေရး၊
ျမင္းေရးက ကၽြမ္းက်င္နဲ႔ေတာ့ ဟား... ဟား... ငတက္ျပားဆိုတ့ေ
ဲ ကာင္ ေျမလွ်ဳိးမလား၊ မိုးပ်ံမလား၊ ပုန္း စမ္းကြ ”

တပ္ဗလ
ို ္သည္ ေသရည္လည္း အနည္းငယ္ ယစ္ေနဟန္ ရွိသည္။
“ႏို႔ ဒီေကာင္က ကိုယ္ေဖ်ာက္တယ္ဆို”
“ထြီ...

ဘယ္ကလာကိုယ္ေဖ်ာက္ရမွာလဲ။

အေရွာင္ အပုန္း ေကာင္းေနလို႔

ေပ်ာက္ေပ်ာက္သာြ းတာပါ။

ဒါေပမယ့္

ဘယ္ေလာက္ပဲ အေရွာင္အတိမ္း ေကာင္း ေကာင္း ဒီတစ္ခ်ီေတာ့အမိ ပဲ ဝရီးဖိုးထိန္ရဲ႕”
“မိပါေစဗ်ာ။ မိပါေစ”
“အို... စိတ္သာခ်။ က်ဳပ္တုိ႔အစီအမံ တစ္ခုရွိေသးတယ္။ ဒီအစီအမံေၾကာင့္ ဒီခုိးသား ဘယ္လုိမွ မလြတ္ေတာ့ဘူးသာ
မွတ္လိုက္ဗ်”
“ဘာပါလိမ့္ ဗိုလ္မင္းရယ္ ”
“မီးက်ည္ေလ”
“ဗ်ာ”
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“မီးက်ည္...

မီးက်ည္။

ေလးျပင္ ေလးရပ္

ကင္းပုန္းေတြ၊

ဝင္းတုိင္းရဲ႕

ေထာင့္ေလးေထာင့္စလံုးက

ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္အေစာင့္ေတြဆီ မွာ မီးက်ည္ေတြရတ
ွိ ယ္”
“မီးက်ည္ေတြ ေပးထားတယ္ ဟုတ္လား။ အဲသည္မီးက်ည္ေတြက ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ”
“ယမ္းစိမ္းနဲ႔ စနက္ လုပ္ထားတာပဲ။ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကင္းပုန္းတစ္ေယာက္က
သူ႔မ်က္ႏွာမွာ

ငတက္ျပားေရာက္ၿပီ၊

အိမ္တစ္ခုခုတက္ၿပီ ၊

ဒါမွမဟုတ္

ခုိးၿပီးထြက္လာမလုိ႔ေတြ႔ၿပီဆိုရင္

မီးက်ည္စနက္ကို

မီး႐ႈိ႕လုိက္႐ံုပဲ။ မီးက်ည္က အေပၚကို ေထာင္တက္သာြ းမယ္။ ေဟာ... ဝင္းထိန္သာြ းတဲ့ အဲဒီေနရာကို အဝတစ္ၿမိဳ ႕လံုးက
ျမင္ႏိုင္တယ္။

အဲဒီအခါမွာ

ေလးဘက္ေလးတန္

တစ္ၿမိဳ ႕လံုးရွိတဲ့

ဝိုင္းပိတ္လုိက္၊

ကင္းပုန္း ေတြ၊

တပ္ေတြက

ပိတ္ဆို႔ပစ္လိုက္ေတာ့

အင္အားတစ္ဝက္ခၿဲြ ပီး

ဒီလူ

ကၽြန္မသား

မီးက်ည္ေပၚတဲ့ေနရာကို

ငတက္ျပား

ဘယ္ေျပးမလဲ။

ဟား... ဟား ... ဟား”
တပ္ဗိုလ္က ကိုယ္လံုးယိမ္းခါေနေလသည္။

“အလုိေလး ေကာင္းလိုက္တဲ့ မီးက်ည္ဗ်ာ။ အျမင္ၿ့ မိဳ ႕စားတို႔မ်ား တယ္လစ
ဲ ိတ္ကူးရသကိုး”
“ဘာရယ္ဗ်”
“ေၾသာ္... အျမင့္ၿမိဳ ႕စား ေျပာပါတယ္။ တယ္စိတ္ကူးရသကိုးလို႔”
တပ္ဗိုလ္က အရယ္ရပ္လွ်က္ မ်က္လံုးႀကီးျပဴးၾကည္က
့ ာ...
“ဝရီးဖိုးထိန္။ ဒီမွာ က်ဳပ္ေျပာမယ္ ”
ေလသံနိမ့္သြားသည္။
“အမိန္႔ေတာ္ကေတာ့

အျမင့္ၿမိဳ႕စားကိုယ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕

အမိ န္႔ေတာ္ပဲ။

ဒါေပမယ့္

ဒီအစီအမံ ရဲ႕

တကယ့္တကယ္

လက္သည္အစစ္က မင္းႀကီးသီလဝဗ်။ မင္းႀကီးသီလဝ သိရဲ႕လား”
“ဟင္... ဟုတ္လား”
“ေၾသာ္...

အေရးဆိုမွ။

ေ႐ႊနန္း ရွင္က

ေမတၱာရပ္သလားမသိဘူး။

ဒီအေရးမွာ

မင္းႀကီးသီလဝ

ကိုယ္ေတာ္ႀကီး

ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ကိုင္တြယ္တာဗ်။ ဒါေၾကာင့္ေျပာတာေပါ့ ။ ဟိုအေကာင္ ငတက္ျပား ဒီအခ်ိ န္ ဘယ္မွ မေျပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔”
“ေကာင္းပါ့ဗ်ာ ေကာင္းပါ့ ”
“ကိုင္း... ဓါးေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီးပလားေဟ့ ။ ကိုင္း...”
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တပ္ဗိုလ္ ေသရည္ထပ္မဝ
ွီ ဲခ်င္ဟ န္တူသည္။ အဘကလည္း အရိ ပ္အကဲကို သိသည္။ တပ္ဗိုလ္ကုိ ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။
အဘႏႈတ္ဆက္အၿပီးတြင္...
“ဗိုလ္မင္း ... ကၽြန္ေတာ္က
့ ိုလည္း ခြင့္ျပဳပါဦးခင္ဗ်ား”
တပ္ဗိုလ္က မ်က္စိေမွးစင္းၾကည့္လွ်က္...
“ေၾသာ္... ေအး ေအး။ ေကာင္းၿပီကြာ။ ေဟ့... မင္းႀကိဳးစားေနာ္။ ဝရီးဖိုးထိန္ဖိုထက
ြ ္ ပန္းပဲသမားဆိုတာ တစ္ေန႔
ေ႐ႊနန္းသံုးေတာင္ ျဖစ္ ႏိုင္တာကြ”
“ဟုတ္ကဲ့ခင္ ဗ်ား”

အျပန္တ စ္လမ္းလံုး လွည္းေမာင္းေနရင္း သြားေလသူ ဝရီးကို သတိရလာသည္။

ေၾသာ္... ဝရီးရယ္။ ဝရီးေျပာခဲ့တဲ့စကား မွန္လိုက္ေလျခင္း ။ တို႔သတိထားရမယ့္သူ ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္က
ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားဆိုရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္က မင္းႀကီးသီလဝပဲတ့ဲ။
*****
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။၂၅။

ဂ်မ္းလည္း ဆိုင္ျပန္ထြက္ၿ ပီ။ ေ႐ႊနန္းေတာ္အမိ န္႔ျဖင့္ လုပ္ေပးရေသာ ဓါးမ်ားကိစၥတြင္ ပင္ပန္းခဲ့သည္အ
့ တြက္ အဘလည္း
ပန္းပဲ ဖုိမဆင္းဘဲ ဂ်မ္းႏွင့္အတူ ဆိုင္သို႔လိုက္သည္။ ဆုိင္တြင္ အဘ ေအးေဆးသက္သာရွိသည္။
“လွည္းဘီးသံပတ္ေတြ အပ္ထားတာရွတ
ိ ယ္။ လွည္းက လွည္းယာဥ္မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္မယ့္ လွည္းေတြ။
ဒီေလာက္ေတာ့ မင္းလဲလုပ္တတ္ေလာက္ၿပီ။ မင္းၾကည္လ
့ ုပ္ထား”
ဟု အဘက စိတ္ခ်လက္ခ် အပ္သြားသည္။

အကူအျဖစ္လည္း
သူဆင္းရဲမ်ားတြင္

အဘ၏တပည့္တစ္ေယာက္

ေတြ႔ခဲ့ရေသာ

နာမည္။

ရွိသည္။

ငသိဂါၤ ဟု

သူ႔အမည္မွာ

ေခၚသည္။

အင္းဝေနျပည္ေတာ္

နာမည္ကလွေသာ္လည္း

လက္လုပ္လက္စား

လူကကၽြဲတစ္ေကာင္လို

မည္းနက္သည္။ ဦးျပည္းေခါင္းတံုးႏွ င့္ ၿပီးေတာ့ ေမြးကတည္းက ေျခဝတ္ဖိနပ္ မစီးဖူးသူ။ သြားကေခါေခါ လူကဂင္တုိတို။
ထိုသို႔ေသာ ငသိဂၤါသည္ ထိုမွ်မကေသး။ ဆြအ
ံ႔ ေနသူ ျဖစ္သည္။ နားလည္းမၾကား စကားလည္း မေျပာတတ္။ သို႔ေသာ္
အလုပ္ကိုေတာ့

ႏြားတစ္ေကာင္လိုလုပ္တတ္သူ။

အလုပ္လည္း

အလြန္အကင္းပါးသူျဖစ္သည္။

ငသိဂၤါအဖို႔

ေျပာင္းဖူးဖက္သံုးလိပ္ႏွင့္ ခါးပ်စ္ ေနေသာ ေရေႏြးတစ္ အိုးရွလ
ိ ွ်င္ ေလာကႀကီးသည္ ျပည့္စံုၿပီ။

ငသိဂၤါႏွ င့္ တြဲလုပ္ရေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ႏွစ္ခုရသည္။ တစ္ခုမွာ အလုပ္တြင္ျ ခင္းျဖစ္ၿပီး ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ စကား
အေပါက္အစပ္

နည္းျခင္းျဖစ္သည္။

အပူလွညတ
့္ ုိက္ေနစဥ္တြ င္

ထို႔ေၾကာင့္

စိတ္ကူးခ်င္ ရာ

ငသိဂါၤ က

လွည္းဘီးသံပတ္ကို

ကူးလို႔ရသည္။

အဘ၏

ႏြားေခ်းေျခာက္ႀကီးမ်ားကို
ျပင္းထန္ေသာ

မီးအံုၿပီး

ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္

လွည္းဘီးသံပတ္ဆိုသည္မွာ ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပ္ျ ဖစ္ေနေလၿပီ။

ဖားဖိုထဲမွ မီးၫႊန္႔ရဲရဲမ်ားကုိ ၾကည့္ရင္း အနီးဆံုး အတိတ္ကို ျဖစ္ စဥ္မ်ား ျပန္၍ စီၾကည္မ
့ ိသည္။

ေက်ာက္ဂူ၏ အတြင္းအက်ဆံုး၊ ေမွာင္မိုက္ ေသာ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ ဝရီး၏ အေလာင္းကို ျမႇဳပ္ခဲ့သည္။ ဝရီး၏
လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို

မနည္းခြာ၍

ထုတ္ခဲ့ရေသာ

ရဲမက္အပါအဝင္

ရဲမက္သံုးဦးတို႔ကိုမူ

ေက်ာက္တံုးမ်ားခ်ည္ကာ

ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္။ သို႔မွသာ အစေပ်ာက္မည္။ အေလာင္းသံုးေလာင္းကို ေက်ာက္ဂူဆီမွ ျမစ္ကမ္းပါးသို႔
သယ္ရဆြဲရ ေက်ာက္ခဲခ်ည္ရသည္မွာ ပင္ပန္းႀကီးလွသည္။ ေသြးစ ေသြး နေတြ မက်န္ရေအာင္လည္း ဂ႐ုစိုက္ထားရသည္။
ထိုကိစၥျဖင့္ပင္ တစ္ညလံုး ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။
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ျမင္းေလးစီးကိုကား ထိုက္သူရေစဟု ေျခာက္လွန္႔ထုတ္ကာ ႏွင္ပစ္လုိက္သည္။ သည္ျမင္းမ်ားထဲတြင္ အနံ႔ ေကာင္းေသာ
သညာႀကီးေသာ ျမင္းတစ္စီးတစ္ေလ ပါႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္ ေက်ာက္ဂူသို႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ေစ၊ ေက်ာက္ဂူစခန္းကိုကား အၿပီးတိုင္ ေဖ်ာက္ကယ
ြ ္ပစ္ရေပေတာ့မည္။ သည္အလုပ္ကား အခက္အခဲ
အပင္ ပန္းဆံုးအလုပ္။ ဝရီး ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတဲြ၍ ‘အလုပ္လုပ္’ ထားခဲ့ေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားကား မနည္းမေနာ။
ရတနာမ်ားကို ပတၱဴအိတ္တြင္ သီးျခားစီထည့္ကာ ပို၍ ျမင့္ ေသာ ေက်ာက္ဂူတစ္ခုအတြင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည္။

ငါးရက္လြန္၍ ဆ႒မေျမာက္ရက္က်မွပင္ ကိစၥအားလံုး ရွင္းသြားသည္။ ေဇာႏွင့္လုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ထိုရက္မ်ားအတြင္းက
ဘာမွမျဖစ္ေသာ္လည္း

အားလံုးၿပီးသြားေသာ

အခါ၌ကား

ပံုလွ်က္သား

လဲက်သြားေတာ့သည္။

သတိမကင္းေအာင္

မနည္းႀကိဳးစား၍ မိမိကိုယ္မိမိ ေဆးကုရသည္။ ဝရီးေဖာ္ခ့ေ
ဲ သာ ေဆးမ်ားကား အစြမ္းထက္ေလစြ ။ သို႔ေသာ္ ေႁမြဆိပ္ေျဖသည့္
ေဆးျမစ္တစ္ ခု ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ဝရီးအသက္ဆံုးခဲ့ေခ်သည္တကား။
*****

ငသိဂၤါက

ဖားဖိုမီးေတာက္ထဲသိ႔ု

တေဖာင္ေဖာင္ ဖြာေလသည္။

သူ႔ေျပာင္းဖူး ဖက္ကို

ေျပာင္းဖူး ဖက္ကုိ

ပါးစပ္မွ

ထိုးထည့္သည္။

ျဖဳတ္လွ်က္

ထို႔ေနာက္

လွည္းဘီးသံပတ္ေတြကို

ပါးစပ္တြင္တ ပ္ကာ
မီးအံုးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေျခဟန္လက္ဟန္ ျပသည္။

ႏြားေခ်းေျခာက္ေတြအလယ္မွ

လွည္းဘီးသံပတ္ကို

ၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

အေငြ႔တ အူအူ

မီးခိုးမ်ားၾကားတြင္

လွည္းဘီးသံပတ္သည္ ႐ုန္းႂကြမတတ္ရသ
ွိ ည္။ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္သည္။ လိုေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ‘မီးထပ္ၿပီး အံုးလုိက္ဦး’
ဟူေသာ အဓိ ပၸါယ္ကို

ေျခဟန္လက္ဟန္ျ ပလိုက္သည္။ ငသိဂါၤ က

ေခါထြက္ေနေသာ

သြားကိုၿဖီးျပၿပီး

ေခါင္းညိတ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၾကပ္ခုိးအထပ္ထ ပ္စြဲကာ ႐ုပ္လံုးပင္ မေပၚေတာ့ေသာ သူ႔ေျမကရားကို ေကာက္ကိုင္၍ လွည္းဘီးသံပတ္နားတြင္
အက်အန တင္ပ်ဥ္ေခြ၍ ထုိင္လိုက္ေလသည္။

ေျပာင္းဖူးဖက္တစ္ ႐ႈိက္၊ ေရေႏြးတစ္က်ဳိက္။

ငသိဂၤါ စည္းစိမ္ႀကီးမားလြန္းေလစြဟု စဥ္း စားရင္း အေတြးစဥ္သို႔ ျပန္၍ဝင္လိုက္ေလသည္။
*****
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ဂ်မ္းတို႔ဆီေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ယခုအထိ ငါးႀကိမ္ငါးခါ အလုပ္လုပ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။ ေ႐ႊတုိက္စုိးစံ အိမ္ ၿပီးသည့္ေနာက္ စိန္တံုးႏွင့္
ေႁမြေပြးျဖဴကို

အေၾကာင္းျပဳ၍

ျပင္းထန္က်ပ္တည္းလာခဲ့သည္။
စကားဖြာတတ္ေသာ

အုတ္အုတ္က်က္က်က္
သို႔ေသာ္

ျဖစ္ခသ
့ဲ ည္။

အကြပ္အညႇပ္

ေ႐ႊေလာင္းပန္း ပဲဖို

အလုပ္သမားဘဝ၏

ဂ်မ္း ေဈးထဲက

စုေဆာင္းရရွိလာခဲ့ေသာ

တပ္ဗိုလ္၏ေက်းဇူးႏွင့္

အစီအမံ ေတြ

ေက်းဇူး၊

ပို၍

ေသရည္ယစ္တ တ္ေသာ၊

သတင္းမ်ား၏

ေက်းဇူးတုိ႔ ေၾကာင့္

သူ႔ထက္ကိုယ္က ဦးခဲ့သည္ပင္။

အင္း ဝၿမိဳ႕ေတာ္၏
လွညလ
့္ ုိက္သည္။

ေလးျပင္ ေလးရပ္ ၊

တပ္ဗိုလ္၊

တပ္မင္း၊

ဝင္းမ်ားဆီသို႔ သူတို႔အာ႐ံုေရာက္ေနခ်ိ န္တြင္

ဗိုလ္မွဴးမ်ား

စံအိမ္သို႔

အငိုက္ဖမ္း၍

မိမိက

တပ္ေတာ္မ်ားဘက္သို႔

တက္ခ့ေ
ဲ လသည္။

တပ္ေတာ္သားမ်ားမွာ

ၿမိဳ႕တြင္းသူႂကြယ္သူေ႒းမ်ားေလာက္ ဘ႑ာရတနာ မရွၾိ က။ သို႔ေသာ္ ပြက
ဲ လို႔လွသည္။ ေ႐ႊနန္းရွင္ဘု ရင္ သတိုးမင္းဖ်ားက
သူတို႔ကို

ခ်ီးျမႇ င္႔ေျမႇာက္စား

သိမ္းထားၾကသည္။

ေပးသနားထားေသာ

ေက်ာက္စီဓါး၊

သိမ္းထားသည္ဆုိေစကာမူ

နဖူးစီးဘြတ
႔ဲ ံခန
ြ ္၊

လွ်ဳိ႕ဝွက္အံ၊

လည္ဆမ
ဲြ ်ားကို

ေျမတိုက္ခန္း၊

သူတို႔

အျမတ္တႏိုး

စာတုိက္ဗီ႐ုိစသည္တို႔တြင္

အလံုအၿခံဳ ထည့္သြင္းထားၾကသည္မဟုတ္။

ကေတာ္စိုးတုိ႔

ဂုဏ္ယူလိုၾကဟန္ျဖင့္

ဓါးႏွစ္လက္ယွက္ထားသည့္

ၾကားမွ

ဒိုင္း၊

စံအိမ္ဧည့္ေဆာင္တြင္
တံခန
ြ ္ေအာက္မွ

နဖူးစီးဘြ႔ဲ

ခ်ိတ္ဆထ
ဲြ ားၾကသည္သာမ်ားသည္။
ေ႐ႊႀကိဳးလည္ဆဲြ၊

လက္ဝတ္မ်ားသည္

ဧည့္ခန္းေဆာင္နံရံတြင္ အတုိင္းသား။

အသာေလး ျဖဳတ္ယူသြား႐ံုသာပင္။

ထိုအခါ အဝတစ္ၿမိဳ ႕လံုး ေသာေသာလႈပ္လႈပ္ ျဖစ္သာြ းေလသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကာလအတန္ၾကာ ပစ္ထားခဲ့ရေသာ အလုပ္ကို ျပန္ေကာက္လုပ္ရသည္။ အျခားမဟုတ္၊ ဘုဇပတ္႐ြက္ 

ခိုးသားလက္ခံအားေပးေသာ ႐ြာဆိုၿပီး ပစၥည္းဘ႑ာေဝငွကာ ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ ခ်ေပးခဲ့ ေသာ ႐ြာတိုင္းကို ရဲမက္မ်ားက
ပုိ၍ဖိႏွိပ္ၾကသည္ဟု ဝရီး တစ္ခါကေျပာဖူးသည္။ ယခုအခါကား ဝရီးလက္ထက္ကႏွင့္မတူေတာ့ၿပီ ။ ဘုဇပတ္႐ြက္မ်ားေနာက္
ေျခရာေကာက္ဖုိ႔ထက္

ဘုဇပတ္႐ြက္

ေတြ႔ ေသာ႐ြာကို

အျမန္ဆံုးဖမ္းမိ ဖို႔ကိုသာ အေရးစိုက္ၾကသည့္ အခ်ိန္ျ ဖစ္သည္။
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ခုိးသားအားေပးေသာ႐ြာဟု

ညႇင္းပမ္းရန္ထက္

ငတက္ျပားကို

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ ေစ၊ အလုပ္အကိုင္ကေတာ့ အေပါက္အလမ္းတည့္ေနသည္သာပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းႀကီးသီလဝႏွင့္
အျမင့္ၿ မိဳ႕စား

တရဖ်ားေစာ္ကဲတို႔

ဘယ္ေလာက္ပင္

အစီအမံ ေကာင္းေနေစ၊

စိုး႐ြံ ႕စရာ

မရွိ ။ သူတို႔အဖို႔

ေရငုပ္ေသာသူ

ဘယ္ေနရာမွာ ေပၚမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေန႐ံုမွ်သာရွမ
ိ ည္။ ကိုယ့္အဖို႔ကား လူးသာလြန္႔သာ ေရွာင္သာတိမ္းသာ။

သို႔ေသာ္...

မေထြးႏိုင္၊ မအန္ႏိုင္ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္။

လတ္တစ္ေလာ

အေရးက

စိတ္ေအးစရာ

ဆိုေသာ္လည္း

အနာဂတ္ကား

မေတြးတတ္ေလာက္ေအာင္

ဝုိးတဝါးရွလ
ိ ြန္းလွေခ်သည္။ မေကာင္းမႈဆိုလွ်င္ အာရတီေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္႐ံုမွ်မက ဝိရတီ အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု
ေႂကြးေၾကာ္ကာ ကိုယ္တုိင္လည္း တရားႏွလံုးသြင္းတတ္ေသာ အဘ။

ေလာကႀကီးကို

အ႐ိုးခံႏွလံုးသားျဖင့္

ၾကည့္ျမင္ကာ

ေလာက၏

ေလကို

သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္စြာ

႐ွဴ႐ႈိက္လွ်က္

အမွ်အတန္းေဝငွဖို႔

သတိရခဲ့လွ်င္

ပကတိျဖဴစင္ ေသာ ဘဝျဖင့္ ေနထုိင္တတ္ေသာ ခ်စ္ ေသာ ဂ်မ္း။

သူၿပိတၱာဘဝ

ေရာက္ေနရင္ေသာ္မွ

ဘုရားဖူးတစ္ဦးဦးက

သူ႔ဘုရားဖူးၿပီး

သူမကၽြတ္ရပါလားဟု တဖြဖြ ျမည္တမ္းခဲ့ေလေသာ ဝရီး။ ဝရီးအတြက္ ဘုရားေစတီ။

ထို႔ေနာက္ အစုလိုက္၊ အပံုလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ေသာ ရတနာဘ႑ာမ်ား။

ထို႔ေနာက္မူ...

ဘယ္ေသာအခါတြင္ ကို္ယ့္ ‘ခိုးသားႀကီးဘဝ’ သည္ ဘယ္သို႔ေသာ နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္ေလမည္နည္း။ ဝရီးကဲ့သို႔
သတၱႏၲရကပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္အံ့ေလာ။ ေရာဂႏၲရကပ္ျ ဖင့္ ေလာ။

ထုိ႔ေနာက္မူ...
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ခ်စ္လွစြာေသာ

ဂ်မ္း။

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားဟူေသာ

လူတစ္ေယာက္ကို

သူဘ
႔ ာသာ

စိတ္ကူးယဥ္ကာ

ၾကည္ညိဳေလးစားေနသည့္ ဂ်မ္း။ ကာယကံရွင္က ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ေျပာေသာ္လည္း လံုးဝအယံုအၾကည္မရွိသည့္ လက္မခံသည့္
ရယ္သြမ္းမ်ားပင္

ေသြးလိုက္သည္အထိ

႐ိုးသားလွစာြ ေသာ

ဂ်မ္း။

အျဖစ္မွန္ကို

သိလွ်င္

မသိတတ္ႏိုင္သည့္ ဂ်မ္း။

ေၾသာ္... ငသိဂၤါရယ္။ ဘဝေအးခ်မ္းေစဖို႔အတြက္ မင္းကဆြံ႔အ,အ ျဖစ္လာခဲ့ေလသလား။
*****
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ဘယ္သို႔

တံု႔ျပန္ေလမည္ကို

။၂၆။

ေျမာက္ျပင္ ဝင္းေတာ္မွဴးစံ အိမ္မွ ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ခုနစ္စင္ၾကယ္ ပင္ အၿမီးလဲေနေပၿပီ။

စံအမ
ိ ္ အမိုးစြ န္း၏

အေမွာင္ ရိပ္ေထာင့္ ခ်ဳိးသို႔

ကပ္ေကြလ
႔ ုိက္သည္။

ထိုစဥ္မွာပင္

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ

ျဖစ္ရပ္တ စ္ခု

ေပၚေပါက္သြားေလသည္။ ဟိုဘက္ေထာင္ခ
့ ်ဳိးကဘြားခနဲ ထြက္လာေသာ ရဲမက္တစ္ ဦးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ပက္ ပင္းတိုးမိေလသည္။
ရဲမက္ကား ႀကီးမားထြားက်ဳိင္းလွသူျဖစ္သည္။ သူခ
႔ ႏၶာကိုယ္ႀကီးကို လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ခ်ိန္မရလုိက္ေတာ့ ။

လရိပ္တြင္ ရဲမက္၏ တုန္လႈပ္အံ့ၾသျခင္းႀကီးစြာေသာ မ်က္ႏွာႀကီးကို အနီးကပ္ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ရဲမက္ႀကီးသည္
သတိလည္း အလြန္ေကာင္းသူ ျဖစ္ဟန္တူသည္။

လက္ထဲမွ

မီးက်ည္စနက္ကို

ခ်က္ခ်င္းညႇိသည္။

မီးက်ည္သည္

တဖြားဖြား

မီးေတာက္မ်ားကို

ေနာက္ၿမီးတြင္

လြင့္ဝဲေစကာ အထက္ဆီသို႔ ထိုးတက္သြားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္လင္း ခနဲ ျဖစ္သာြ းသည္။

ရဲမက္ႀကီး သူ႔မီးက်ည္ကို သူဝမ္းသာအားရ ေမာ့ၾကည့္ေနခ်ိ န္တြင္ တစ္ဟုန္ထုိး ေျပးထြက္ခသ
့ဲ ည္။ ေက်ာကုန္းကိုသာ
သူေတြ႔မည္။ မ်က္ႏွာကိုေတာ့ သူဘယ္လုိနည္းႏွငမ
့္ ွ် ျမင္လိုက္မည္မဟုတ္။

သို႔ေသာ္ အဝတစ္ၿမိဳ႕လံုး ေတာင္ျပင္ ၊ အေရွ ႕ျပင္၊ အေနာက္ျပင္ဆီမွ အုတ္အုတ္သဲသဲ အသံမ်ား ေပၚလာသည္။
အသံအားလံုးသည္ ေျမာက္ျပင္ဆီသို႔ စုေဝးလာၾကသည္။ ျမင္း ခြာသံ၊ ညာသံ၊ ဓါးခ်င္းခတ္သံ၊ ဓါးႏွ င့္ ဒိုင္း႐ိုက္သံ။

အဝေကာင္းကင္ကား ေန႔ခင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ရဲမက္ႀကီးသည္ မီးက်ည္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ ခု ႐ႈိ႕လႊတ္ေနသည္။

အရပ္သံုးမ်က္ ႏွာမွ အသံမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆီသို႔ တစ္စတစ္စ နီးကပ္တုိးဝင္လာၾကသည္။ လြတ္လမ္းမရွိ ၊
ေျပးေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ေသမင္း၏ခံတြင္းဆီသို႔ တိုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍လည္း မျဖစ္၊ မထင္ မွတ္ဘဲ
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီ။

ခ်က္ခ်င္း စိတ္ကူးကာ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။
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အထုပ္ကို အနီးရွိ ေျမာင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်လုိက္သည္။

လက္နက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားစြာကို အိတ္ကပ္ျပဳ၍ တြဲခ်ဳပ္ထားသည့္ ခါးပတ္စလြယ္ကိုမူ မိုးႏွံ ခ်ဳံႀကီးတစ္ခ်ဳံထဲသို႔
ပစ္ထည္လ
့ ုိက္သည္။ ပစ္မထည့္ခင္ ဓါးေျမႇာင္ကိုယူ၍ လက္ေမာင္း ၊ ေပါင္တို႔တြင္ ေသြးျဖာေအာင္ ျခစ္ခ်လုိက္သည္။

မ်က္ႏွာကိုလည္း အညိဳအမည္းစြဲေအာင္ ကုတ္ျခစ္လုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္...

လမ္းေဘးသို႔ပစ္လွဲလူးလိမက
့္ ာ သံကုန္ေအာ္လုိက္ရေတာ့သည္။

“ကယ္ေတာ္မူၾကပါဗ်ဳိ႕။ ကယ္ေတာ္မူၾကပါ”
*****

ဦးစြာ ဆြဲထူလုိက္သူကား ေစာေစာက ရဲမက္ႀကီးပင္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုံးဝမွတ္မိဟန္ မတူ။ ေခါင္းေပါင္းပဝါကိုလည္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္ၿပီး ဆံပင္ဖားလ်ား၊ ခါးတုိဖ်င္ၾကမ္းက စုတ္ျပတ္ေနသည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္တုိ႔တြင္လည္း ဒဏ္ရာေတြႏွင့္။
ဤသူသည္ ေစာေစာကသူႏွင့္ ရင္ဆုိင္တိုးမိသူဟု ရဲမက္ႀကီး မွတ္မိစရာမရွိ ။
“ဘာလဲ ဘာျဖစ္တာလဲေဟ့ သူငယ္”
“သူခိုးႀကီး... သူခိုးႀကီးခင္ ဗ်။ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား က်ဳပ္ ... က်ဳပ္ကို...”

တေျဖာင္းေျဖာင္း ျမင္းခြာသံမ်ား အဆမတန္ က်ယ္ေလာင္လာၿပီးသည္၏ အဆံုးဝယ္ ျမင္းသံုးစီး၏ ေျခေထာက္မ်ားကို
ေတြ႔လုိက္ရေလသည္။ ရဲမက္ႀကီးသည္ ေျမသို႔ ဒူးေထာက္ခ်လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အသံဝါႀကီးျဖင့္ ...
“ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးနဲ႔ ဝင္းမွ ဴးစံအိမ္ေတာ္ေကြ႔မွာ ရင္ဆုိင္တုိက္မိတယ္ ဘုရား။ သင္း လွည့္ျပန္အေျပးမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး
မီးက်ည္ကို လႊတ္လိုက္တယ္ ဘုရား။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးက ေ႐ႊျပည္ခ်မ္းသာဝင္းရဲ႕ စေနေဆာင္မွာ တာဝန္က်ပါတယ္ ဘုရား။
ယူလာတဲ့

မီးက်ည္စနက္ေတြ

ေတြ႔ေတာ့တာပါပဲ ဘုရား။
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ထိုင္းမႈိင္းေနလို႔

ဝင္းမွဴးစံ အိမ္ကို

မီးက်ည္အသစ္လာလဲၿပီး

အထြက္မွာ

ငတက္ျပားနဲ႔

ငတက္ျပားဟာ အခုဒီသူငယ္ကို တိုက္ခုိက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားပါတယ္ ဘုရား”
ရဲမက္ႀကီးစကား ဘုရားခ်င္းမႊန္ေနေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆံုးမွ ျမင္းနက္ႀကီးေပၚသို႔ မ်က္လႊာလွန္၍ ၾကည္လ
့ ုိက္သည္။

ရဲမက္ႀကီးထက္ ပို၍ ႀကီးမားထြားက်ဳိင္းေသာ ခႏၶာကိုယ္။ ျမင္ဖူးသမွ်ထဲတြင္ အႀကီးဆံုး ခႏၶာကိုယ္။ ထုိ႔ေနာက္
ထူထဲေကြးၫႊတ္

မ်က္ခံုးေမႊး

မည္းမည္းႀကီးမ်ား၊

ေလးေထာင့္စပ္ စပ္မ်က္ ႏွာ၊

တင္းမာေသာ

အသြင္၊

မ်က္ေတာင္မွ

ခတ္ပါေလစဟု ထင္ရေလာက္သည့္ မ်က္လံုးေသႀကီးမ်ား ကိုယ္လံုး အျဖဴေရာင္ ။

မီးတုတ္မ်ား၏

အလင္းေရာင္တြင္

ေတြ႔လုိက္ရေသာ

အသြင္ကို

ျမင္ျမင္ခ်င္းပင္

သိလုိက္သည္။

တစ္ခါမွ

မေတြဖ
႔ ူးေသာ္လည္း သိလုိက္ၿပီ။

မင္းႀကီးသီလဝ။

“ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးက ေ႐ႊေလာင္း ပန္းပဲ ဖုိမွာ ေနတဲ့ ပန္း ပဲသမားပါ ဘုရား။ ကာလသားဘဝ အပ်ဳိလွည့္ၿပီး ျပန္ အလာမွာ
ေဟာဒီေနရာအေရာက္ လူႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဝုန္းခနဲ တိုက္မိပါတယ္ဘုရား။ မီးက်ည္ကလဲ ေကာင္းေနေတာ့ သူက
႔ ိုျမင္တာနဲ႔
ခိုးသားႀကီး ငတက္ျပားပဲဆိုတာ သိလုိက္ပါတယ္ ဘုရား။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး သင္းကို အားမတန္ေသာ္လည္း အတင္းခ်ဳပ္လွဲဖို႔
ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ဘုရား။

ဒါေပမယ့္

သူက

အဆမတန္

အင္အားႀကီးတာမုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကို

ဓါးႏွင့္တြတ္

ထိုးႀကိတ္ၿပီး

ထြက္ေျပးသြားပါတယ္ဘုရား”
“ဘယ္ဘက္ကို ေျပးသလဲ”

မင္းႀကီး၏ အသံဝါႀကီး ေလးတြဲ႔တြဲ႔ေပၚလာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးမွာ ဒဏ္ရာေတြရခဲ့တာမို႔ ဘယ္ဘက္ေျပးသလဲ မသိပါ ဘုရား”
“သင္းကို ျမင္ရင္ မွတ္မိမလား”
“ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ေၾကးမံုျပင္မွာ ျမင္ရင္ မွတ္မိသေလာက္ မွတ္မိပါတယ္ဘုရား”
သည္အေျဖေပးရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလစြ ။

မင္းႀကီးထံမွ ဘာစကားမွ မၾကားရေတာ့။ စားမတတ္ ဝါးမတတ္ စိုက္ၾကည့္ေနေသာ အၾကည့္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္
ေခါင္း ငံု႔ပစ္လိုက္ရသည္။ ထိ႔ုေနာက္ ျမင္းႏွာမႈတ္သံတစ္ခ်က္ ၾကားလိုက္ရၿပီး မင္းႀကီး၏ျမင္း ထြက္သာြ းသည္။
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လူေတြ ဝိင
ု ္းအံုလာသည္။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေမးသံမ်ားေၾကာင့္ စကားသံမ်ားေရာေထြးေနေလသည္။
“ငတက္ျပား ဘယ္အ႐ြယ္ေလာက္ ရွၿိ ပီလဟ
ဲ င္ ”
“သူကိုယ္ေပ်ာက္သြားတာ မဟုတ္လားဗ်”
“သူ႔မွာ ႏႈတ္ခမ္း ေမႊး ရွိလားရွင့္”
“ဝတ္႐ံုနက္ႀကီးနဲ႔ ဟုတ္လားေဟ့ သူငယ္”
ရဲမက္မွဴးႀကီးက ေအာ္ဟစ္၍ လူအုပ္ကို ေမာင္းထုတ္လိုက္ေလသည္။
“သြားၾကစမ္း...

သြားၾကစမ္း။

ငတက္ျပားကိုသိခ်င္ရင္

ႏွမေပးလိုက္ၾက။

ေယာက္ဖေတာ္လုိက္ၾက။

ေဟာဒီ

ေနျပည္ေတာ္သားေတြဟာ ဘာမွန္းလဲမသိဘူး။ ဟိုဟာသိခ်င္ ဒီဟာသိခ်င္န႔။ဲ သြားၾကစမ္း။ ဒီမွာက ဒဏ္ရာရထားတဲ့သူ”
သေဘာေကာင္းေသာ ရဲမက္ႀကီးသည္ ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖုိထိ အေရာက္တဲြ၍ ေက်ာပိုး၍ လုိက္ပို႔ရွာေလသည္။
*****

“ကိုရင္ငတက္ရယ္။ ေတာ္ကလဲ အခ်ိ န္မေတာ္ႀကီးမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔အျပင္ထက
ြ ္ရတာလဲ။ ကံႀကီးေပလို႔သာေပါ့ရွင္”
ပါးေပၚမွ ပြန္းပဲ့ ရာကို ပဝါစျဖင့္ ေဆးနီတို႔ ေပးရင္း ဂ်မ္းေျပာသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နီးကပ္စာြ ရွိေလေသာေၾကာင့္
သူစကားေျပာေလတုိင္း အာေငြ႔ေႏြးေႏြးေလးသည္ သင္းပ်ံ႕စြာ ႐ုိက္ခတ္ေလသည္။
“စပ္ေသးလားဟင္”
“မစပ္ပါဘူး ”
“ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းေတာ္။ ခုဟာက လက္န႔ေ
ဲ ျခေထာက္ကိုပဲ ထိလိုက္လို႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဟိုက ဓါးန႔ဲ
တြတ္လိုက္လို႔ ဗိုက္ပြင့္သြားရင္ မ်ား ဘုရား... ဘုရား... ဒုကၡ”
ဆီမီးေရာင္တြင္

ဂ်မ္း ၏

ညႇိဳးငယ္ေသာ

မ်က္ႏွာ၊

စိုးရိ မ္တႀကီးပူပန္ ေသာအသြင္

ေတြ႔ေနရသည္။

ေသာကျဖင့္

ဂ်မ္းမ်က္လံုးမ်ားသည္ ေတာက္ေျပာင္ေနၾကေလသည္။ အခ်ိန္မေတာ္ႀကီးျဖစ္သည့္အတြက္ အဘကို မႏႈိးဘဲထားလုက
ိ ္ၾကသည္။
ဂ်မ္းက ဆုိင္ထြက္ရန္ မနက္တုိင္း အေစာႀကီးထရသည္။ ဂ်မ္းအိ ပ္ရာထခ်ိန္၌ လဝန္းအေနာက္သို႔ မဆင္းေသး။
“ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပား... ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားနဲ႔

ဒီေလာက္

အတင့္ရဲေနတာမ်ား

ေတာ္မို႔လို႔

အျပင္ထြက္တယ္။ ေတာ္က ပိုအတင့္ ရဲရာက်ေနၿပီ။ ၾကည့္စမ္းပါဦး ။ လက္ေမာင္းက ဒဏ္ရာက နည္းလားလို႔”
သူ အဝတ္စည္းေပးထားေသာ လက္ကို ကိုင္ေျမႇာက္ၾကည့္ျပန္သည္။
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ဒီအခ်ိန္ႀကီး

ဆံေကာက္ဖားဖား ေအာက္မွ ဝင္းဖန္႔ေသာ ကုပ္ပိုးကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ ရင္တလွပ္လွပ္ ရွိေခ်သည္။
“ကိုရင္ငတက္ရယ္။ ေတာ္ေလ ကုသိုလ္ကံမေကာင္းဘူး။ ကုသိုလ္ကံလည္း ေကာင္းတယ္ေခၚရမယ္ ေတာ့္ သိလား”
အဘႏိုးမည္စိုးသျဖင့္ ေလသံျဖင့္သာေျပာၾကရသည္။ နီးကပ္စာြ ရွိၾကသည္ေၾကာင့္ ကိုယ္သင္းနံ႔ကိုပင္ အသက္႐ွဴတုိင္း
ရေလသည္။
“ကံမေကာင္းတာက ေတာ္ ဒီလိုဒဏ္ရာေတြရခဲ့လို႔သိလား။ ကံေကာင္းတာကေတာ့ ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးတဲ့ ခိုးသားႀကီးကို
ေတာ္ ေတြ႔ခဲ႔ရလို႔ ”
ဂ်မ္းစိတ္အားထက္သန္လြန္းသျဖင့္ ပခံုး စြန္းခ်င္း ထိေနသည္ကိုပင္ သူ သတိထားမိပံု မရရွာ။
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္။
မွတ္မိသြားၿပီဆိုၿပီး

ေတာ့္ကို

ေနာက္ကို

ေနဝင္မိုး ခ်ဳပ္တာနဲ႔

လာသတ္ခ်င္

သတ္ေနမွာေတာ့္

ကိုယ့္ဝိုင္းထဲတင္
သိရဲ႕လား။

ကိုယ္ေနပါ။

ဟုတ္ပါတယ္။

ေတာ္ၾကာ
ေသခ်ာပါတယ္။

ဟိုက

ငါ့ကို

ခိုးသားႀကီး

ငတက္ျပားဟာ ေတာ္က
့ ို ေစာင့္ၾကည့္ေနေတာ့မွာ။ အခြ င့္သာတာနဲ႔ ဝင္သတ္သာြ းေတာ့မွာ။ ဒုကၡပါပဲ ကိုရင္ငတက္ရယ္ ”
ငိုသံပါလာသည္။

တေမ့တေမာႀကီး သူ႔ကို ေငးၾကည့္ေနမိၿပီး သူ႔က႐ုဏာအေငြ႔တြ င္ နစ္ေမ်ာေနမိသျဖင့္ သူ႔ေသာကကို ေျဖသိမ့္ရန္ ပင္
သတိမရခဲ့ ။
“ဂ်မ္း ”
သတိထားသည့္ၾကားကပင္ အသံတုန္သြားၿပီဟု သိလိုက္သည္။
“ေတာ္”
သဲ့သဲ့ေလး သူ ထူးသည္။ သူ႔အသံလည္း တုန္တုန္ယင္ယင္။
“ခုိးသားႀကီးက က်ဳပ္ကို မသတ္ႏိုင္ပါဘူး ဂ်မး္ရယ္ ”
“အို...

ဘာေၾကာင့္

မသတ္ႏိုင္ရမွာလဲ။

ေတာ္က

သေဘာေကာင္းေကာင္း၊

႐ုိး႐ိုးအအ၊

ဟိုကသိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ။ သိပ္လဲရက္စက္မွာေတာ့္ ”
အေၾကာင္းစံုကို

တစ္ခါတည္း

ဖြင့္ေျပာလိုက္ေတာ့မည္ဟု

စိတ္ကူးၿပီးမွ

မေျပာသာေသာ

အေၾကာင္းမ်ားကို

စဥ္းစားမိေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဖူးအငံု အျဖစ္ မ်ဳိသိပ္ထားရေသာ ေဝဒနာတို႔ကား သူ႔က႐ုဏာမိုးစက္ေၾကာင့္ ပြင့္အာၾကေလၿပီ။
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“ဂ်မ္း ”
“ေတာ္”
ရင္ထိတ္ထိတ္ခုန္သည္။ ေသြးတို႔ တလ်င္လ်င္ လွညပ
့္ တ္ၾကကုန္သည္။
“က်ဳပ္တစ္ခုခုျ ဖစ္သြားမွာ သိပ္စုိးတယ္လား ဂ်မ္း”
“အို”
ေခါင္း ငံု႔ရွာသည္။ မ်က္ႏွာျပန္ မေဖာ္။
“ေျပာစမ္းပါ ဂ်မ္းရယ္ ”
အေျဖမရ။ မ်က္ႏွာကို အတြင္သာ ငံု႔ထားဆဲ။
“ဂ်မ္းမေျပာရင္ က်ဳပ္ေျပာရမလားဟင္”
ဆံေတာက္ေတြ ယမ္းသြားသည္အထိ ေခါင္းငံု႔ရင္း သူေခါင္းခါသည္။
“က်ဳပ္ေျပာေတာ့မယ္ ဂ်မ္း ရယ္”
ေခါင္း ခါေနဆဲ ။
“ဒါျဖင့္ အဘကို ေျပာလိုက္ရမလားဟင္ ”
ေထာက္ထားေသာ သူလ
႔ က္၊ လက္ဖမုိးေပၚသိ႔ု ဖြဖြညင္သာ အုပ္မိသည္။ သူလ
႔ က္ေတြ ေအးစက္ ေနသည္။ မေဖာ္စတမ္း
ဝွက္ထားေသာ သူ႔မ်က္ႏွာကို ယခုမွပင္ ၾကည့္ခ်င္လြ န္းလွေခ်သည္။
“ေမာ့္ပါဦး ဂ်မ္းရယ္ ”
သူ႔လက္ကို အသာအယာ ဆြဲႏုတ္ယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ၾကားေလာက္႐ံုေလသံျဖင့္ ဂ်မ္းေျပာသည္။
“က်ဳပ္ ရွက္တယ္ေတာ္”
*****

187

။၂၇။

“ကိုင္း... သမီး။ ဒီခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားေတာ့ အဘထင္တ့ဲအတုိင္း ျဖစ္ၿပီ သိလားေဟ့”
ထမင္းဝိုင္းတြ င္ စထိုင္ထုိင္ခ်င္း အဘေျပာသည္။
“ဘာျဖစ္လို႔လဲဟင္

အဘ။

ခိုးသားႀကီးကို

ဖမ္းမိသာြ းၿပီလား။

ဖမ္းမိ ရင္လဲ

ေကာင္းပါေပ့ ေတာ္။

က်ဳပ္ကေလ

အခ်ိန္ရွိသေ႐ြ ႕”
ဂ်မ္းက သူ႔ကို ေမးထုိးျပၿပီး ...
“သူ႔အတြက္ ပူေနရတာ။ သူ႔ကို ဘယ္ေန႔ လာသတ္မလဲ၊ ဘယ္ေန႔လာသတ္မလဲန႔ဲ”
“အာ... ဒီေကာင္မေလး ကို္ယ္ထင္ရာကိုယ္ စြတ္ေျပာေနေတာ့တာကိုး။ ဘယ္က ဖမ္းမိ ရမွာလဲ ”
“ဒါျဖင့္ ဘာတုန္းအဘရဲ႕”
ယင္ေပါင္ စာ ဆီျပန္ကို တစ္ဇြန္းေကာ္ထည့္ၿပီးမွ အဘစကားဆက္သည္။
“နင္ က လူစြမ္းေကာင္းႀကီး။ သစၥာရွိတဲ့ ခုိးသားႀကီး ဘာညာနဲ႔ ေျပာေနတာေလ။ သြားၿပီ။ နင္လ
့ ူစြမ္းေကာင္းႀကီး
အခုေတာ့ ”
စိတ္ဝင္စားလြန္းသျဖင့္ ဒန္႔သလြန္႐ြက္ဟင္းခ်ဳိခပ္ ဇြန္းထဲမွ ဟင္းရည္မ်ား မဖိတ္စဥ္ရေအာင္ ဂ႐ုထားလိုက္ရေလသည္။
“အကုသိုလ္ဆုိတာ ဒါပဲဟ။ ေမ်ာက္မ်ား ငပိကိုင္သလုိပဲ။ ငါးပိ နံ႔နံလုိ႔ ပြတ္ေလေလ အနံ႔စဲြေလေလ။ ပြတ္ေလေလ
အသားပဲ့ေလေလပဲ။

အခုၾကည့္ေလ။

သူဆင္းရဲေတြကို

ဘုဇပတ္႐က
ြ ္ခ်ေပး၊

ဘ႑ာရတနာေတြ

ေဝေပးနဲ႔

ဟုတ္တိပတ္တိလုပ္လာခဲ့တာ အခုေတာ့လဲ ယုတ္မာတဲ့ ဇာတိ႐ုပ္က ဘြားဘြားႀကီးကို ေပၚၿပီ ေကာ”
“အဘကလဲေတာ္။ စကားေၾကာ သိပ္ရွည္တာပဲ”
“အခု

ေ႐ႊ နန္းရွ င္

ကိုယ္ေတာ္တုိင္က

စစ္ကိုင္းေရဝွမ္း နဲ႔ေက်ာက္ေမာ္အင္းကို

ထပ္ဖုိ႔ဖုိ႔န႔ဲ

တာေတြတည္ဖုိ႔ဆိုၿပီး

ၿဗဲတုိက္ေတာ္စာရင္းနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ရတနာေတြကို ဒီအေကာင္က စာရင္းေရာ ပစၥည္းပါ တက္ခုိးသြားၿပီေလ”
သတိလက္လြတ္ျဖင့္ ဟင္းခ်ဳိအပူႀကီးကို ေသာက္လုိက္မိေလရာ တဖြီးဖြီးမႈတ္ထုတ္လုိက္ရသည္။
“ဟဲ့... ကနိ ကနိ ကနိ။ ေၾသာ္... ေမာင့္ဟာကေလ ကေလးမဟုတ္ သူငယ္မဟုတ္”
ဂ်မ္းက လက္သုတ္ပဝါကို ယူေပးရင္း ျမည္တန
ြ ္ရွာသည္။
အဘကို အသိေပးၿပီး ပုဆိုးတန္းတင္ၿပီးကတည္းက ဂ်မ္းသည္ ‘ကိုရင္ငတက္ ’ ဟု မေခၚေတာ့ဘဲ ‘အေမာင္’ ဟု
ေျပာင္းေခၚခဲ့ ေလသည္။
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“တိုင္းျပည္အတြက္

လုပ္မယ့္

ဘ႑ာရတနာေတြ

တက္ခုိး႐ံုတင္ မကဘူးဗ်ာ။

ဘ႑ာေတာ္တုိက္ထဲမွာ

ဘုဇပတ္႐ြက္ေတာင္ ခ်ခဲ့ေသး။ ဘုဇပတ္႐ြက္မွာ ေရးခဲပ
့ ံုကိုလဲ ၾကည့္။ အဝျပည့္ရွင္ ဘုရင္သတုိးမင္း ဖ်ား... ငါ့ ကိုရလွ်င္
သတ္ရတံုအံ့။ မရေသာ္ကား အဘယ္သူ ဝံ့အံ့နည္း ... တဲ့။ ကိုင္း ”
“ဟင္... ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါ့ဗ်ား။ ခိုးသားပီပီ ယုတ္မာလာၿပီေလ။ တုိင္းျပည္ဘ႑ာကိုလဲ ေစာ္ကား။ ေ႐ႊနန္းရွ င္ကိုလဲ ေစာ္ကား လုပ္လာၿပီ”
“အဘကလဲ ဘယ္လိုလုပ္ သိသလဲ။ အဘေနာ္ ရမ္းရမ္း မေျပာနဲ႔ေတာ္ ”
“ဟ... ငါလူႀကီးပါဟ။ အျမင့္ၿ မိဳ႕စားရဲ ႕ တပ္ဗိုလ္ႀကီးက ေျပာျပတာ။ ေျပာျပ႐ံုတ င္ မကဘူး။ သူ ခဏငွားထားတဲ့
ဘုဇပတ္႐ြက္ကိုေတာင္ ငါ့မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ေတြ႔ ခဲ့ေသးတယ္။ စာလဲ ဖတ္ခ့ဲ ရတယ္။ ကိုင္း ”
“ဒီအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ခုိးသားႀကီးဟာ သစၥာမဲ့ၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒါဆိုရင္ မၾကာခင္ ဖမ္းမိေတာ့မွာပဲ ။ ျမန္ျ မန္ မိပါေစေတာ္။
ေဟာဒီကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ခုိးသားႀကီးကို ေတြဖ
႔ ူးထားတာ။ တစ္ေန႔တ စ္ေန႔ သူ႔အတြက္လဲ စိုးရိ မ္။ ဟင္... အေမာင္ ထမင္းစား
နည္းလွခ်ည္လား”
“ဟိုဒင္း... ေန႔လယ္က ကေရကရာေတြ အစားမ်ားသြားလုိ႔ ဂ်မ္းရာ”

လက္ေဆး၊ လက္သုတ္ကာ ထမင္းပြဲ မွ ထလာခဲ့သည္။ ဆာဆာေလာင္ေလာင္ျဖင့္ ထမင္းပြဲ ဝင္ထုိင္ခဲ့သည္လည္း အမွ န္၊
ဂ်မ္းလက္ရာ ပဲႀကီးအိုးကပ္ ယင္ေပါင္စာ ဆီျပန္ ပန္ေထြေဖ်ာ္ႏွင့္ ဒန္႔သလြန္႐က
ြ ္ဟင္းခ်ဳိတို႔ကို အားပါးတရစားလိုက္မည္ဟု
ႀကံ႐ြယ္ခဲ့သည္လည္း အမွန္။ သို႔ေသာ္ ထမင္းလုတ္မဆိုထားဘိ၊ ဟင္းခ်ဳိရည္ပင္ လည္ေခ်ာင္းထဲသို႔ မဆင္းႏိုင္ေတာ့ ။

စစ္ကိုင္းေရဝွ မ္းႏွင့္

ေက်ာ္ေမာ္အင္းတုိ႔အတြက္

ဘ႑ာရတနာမ်ားကို

စာရင္းႏွငတ
့္ ကြ

ခိုးသြားသည္တ။ဲ့

ဘုဇပတ္႐ြက္လည္း ခ်သြားခဲ့သည္တ။ဲ့

ဤအမႈကို မိမိမျပဳ။

အဘယ္သူသည္ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား၏ အမည္နာမကို ခုိလႈံကာ ႐ိုင္း စိုင္းယုတ္မာစြာ ျပဳက်င့္ေနၿပီနည္း။ ထုိသူ
ဘယ္သူနည္း။
*****
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အဝေဈး႐ံု ေတာ္၏

အဂၤါေထာင့္တြင္

လက္ပံပင္ႀကီးတစ္ ပင္

ရွိသည္။

ထိုအပင္ႀကီး၏

အျမင့္ဆံုးအကုိ င္းထက္သို႔

တက္ခဲ့သည္။

အဝေဈး႐ံု ေတာ္ကိုသာမက အေဝးဆီ မွ ဝင္းမ်ားကိုပင္ အေပၚစီး မွ ျဖန္႔ျ မင္ ရသည္။ အိမ္အမိုးမ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္
ျပားျပားဝပ္လွ်က္။

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္

တစ္ရက္ေန႔ညသည္

လျပည့္ညထက္ပင္

လဝန္းပုဝ
ိ ို င္းသေယာင္၊

လေရာင္ပိုလင္းသေယာင္။

ေ႐ႊနန္းေတာ္

ေမွ်ာ္စင္ထက္သို႔လည္း

လေရာင္ဆင္းေနသည္။

တင့္တယ္လွပေသာ

အဝၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို

ျဖန္႔ၾကက္ၾကည့္ရင္း ‘ခုိးသား ငတက္ျပား’ ဆုိသူကို တႏံု႔ႏုံ႔ေဒါသျဖစ္ မိေလသည္။

စင္စစ္ ယေန႔ညအလုပ္လုပ္ရန္မဟုတ္။ ဂ်မ္းႏွင့္ အေၾကာင္းပါၿပီးကတည္းက အျပင္မထြက္ခ့ဲ ။ ဂ်မ္းက ခုိးသားႀကီးရန္ကို
စိုးရိမ္ရသည္ဆိုကာ

မ်က္စိေအာက္က

အေပ်ာက္မခံ။

ဂ်မ္း၏

တားျမစ္ခ်က္အရေရာ၊

ကိုယ္တိုင္ကလည္း

မထြက္ခ်င္ေသးေသာေၾကာင့္ ပါ အျပင္မထြက္ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္သည္။

ယခုမူ မေနသာေတာ့ၿပီ။

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားဆိုသူကို

အမိအရ

ဖမ္း ရေတာ့မည္။

အႀကံပက္စက္ေသာ

ထုိသူသည္

ေရွ႕ခရီးအတြက္

အႀကီးဆံုးဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္သည္။

လဝန္းသည္ အေနာက္ယြန္းယြန္းသို႔ တည္ေလၿပီ။

က်င့္သားမျပတ္ မ်က္စိအာ႐ံု ေၾကာင့္ လေရာင္ဆမ္းေသာ အဝ႐ႈခင္းကို ေန႔ခင္းႏွင့္မျခား ျမင္ေနရေလသည္။

ေ႐ႊနန္းေတာ္ၿမိဳ႕႐ိုး
စဲသြားသည္။

ထို႔ေနာက္

အေရွ ႕ဘက္

က်ဳံးထိပ္ဆီမွ

ေတာင္ဘက္ဆီသို႔

ေခြး အူသံသ့သ
ဲ ့ဲၾကားရသည္။

ေ႐ြ႕လာေသာ

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္

ေခြး အူသံမ်ားသည္

ထိုးေဟာင္သည့္

တျဖည္းျဖည္း

ေခြးေဟာင္သံမ်ားကို

ၾကားရျပန္သည္။ လက္ပံကိုင္းကို ေျခတင္ကာ ကိုင္းေသးကို ကုိင္ဆုပ္ကာ ထုိအရပ္ဆီသို႔ အစြ မ္းကုန္ စူးစုိက္ၾကည့္သည္။
အၾကားအာ႐ံုကို အျမင့္ဆံုးသို႔ စြငထ
့္ ားလိုက္သည္။
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လမ္းမေတာ္တစ္ဖက္ဆီမွ

မန္က်ည္းပင္တ န္း၊

တမာပင္တန္း မ်ားေၾကာင့္

ေအာက္ဘက္သို႔

မျမင္ ရ။

သို႔ေသာ္

ထူးျခားေသာ အာ႐ံုတစ္ခုက လက္ပံပင္ႀကီးဆီသို႔ တစ္ခုခု တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ဟု ခံစားရေလသည္။

ထိုအျခင္းအရာကား တကယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ခက္လက္ဖားေဝေသာ

လက္ပံပင္ႀကီးေအာက္တြင္

အရိပ္ေျပာက္မ်ား

ထိုးက်ေနသည္။

ထိုလင္းတကြက္၊

ေမွာင္တစ္ကြက္ေနရာသို႔ တစ္စံုတစ္ ေယာက္ေသာသူ ေရာက္လာသည္။ လေရာင္ေအာက္တြင္ ထိုသူ၏ ဝတ္စံုမွာ ညိဳပုပ္ပုပ္
ျဖစ္ေနသည္။ မူလအေရာင္သည္ နီညိဳရင့္ေရာင္ ျဖစ္သည္။ ေပါင္လံုး ခန္႔ လက္ပံကိုင္းႀကီးကို ရင္ႏွင့္အပ္လွ်က္ ေအာက္ ကလူကုိ
မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္သည္။

လက္ပံပင္သို႔

ကပ္လုိက္ပံု၊

ေဘးဆီကို

လွည့္ၾကည့ပ
္ ံု၊

နားစြင့္ပံုတက
ို႔ ို

ၾကည့္ရသည္မွာ

ထုိသူသည္

လွ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္ပါးနပ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အရိပ္အျခည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္။ သူသည္
‘ငတက္ျပား’ ေလာ။ တျခားသူေလာ။

ဝတ္႐ံုနက္ႏွင့္လူသည္ ခါးၾကားမွ အထုပ္တစ္ထုပ္ကို ဆြထ
ဲ ုတ္ယူသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ၾကည့္သည္။ လေရာင္တြင္
ကိုင္ေျမႇာက္ၾကည့လ
္ ုိက္ေသာအခါ ၿပိဳးခနဲျ ပက္ခနဲ ျဖစ္သာြ းသည္။ ရတနာေ႐ႊေငြမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ ပစၥည္းမ်ားကို
ျပန္ထုပ္ၿ ပီး အိတ္႐ံႈ႕ႀကီးကို ဆြဲ၍ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ ခ်ည္သည္။ လက္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေစ့စပ္ ေသခ်ာလွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အထုပ္ကို ခါးၾကားထဲ ျပန္သြင္းကာ လက္ပပ
ံ င္ႀကီး၏ အေခါက္ ပ်ဥ္း လွ်ဳိထဲသို႔ ထုိသူဝင္သည္။

အခ်ိန္ေကာင္း။ တစ္ဟုန္ထုိး လႊားခနဲ ခုန္ခ်သည္။

ကုန္းကုန္းကြကြျဖစ္ေနေသာ

ထိုသူ၏

ေနာက္ဘက္တစ္လံအကြာတြင္

ဖပ္ခနဲ

ေျခအစံုက်သည္။

ေျမေပၚမွာ

႐ြက္ေျခာက္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္သာ ေျခသံၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ြက္ေျခာက္သံေၾကာင့္ ထိုသူ ဖ်တ္ခနဲ လွည့္ၾကည့္သည္။
သူ႔လက္ထဲမွာ ဝင္းခနဲ လက္သြားေသာ ဓါးေျမႇာင္တ စ္ေခ်ာင္း 
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အေရးစိုက္စရာမလုိ။ လက္ပံပင္ေပၚမွ ခုန္ခ်ကတည္းက လက္ထမ
ဲ ွာ လက္ပံကိုင္းတစ္ကိုင္း အသင့္ ပါလာၿပီးသား။
သူဓါးေျမႇာင္ကို

တစ္ခ်က္အဝင့္မွာ

သူလ
႔ က္ထဲက

ဓါးေျမႇာင္ကို

လက္ပံကိုင္းႏွ င့္

႐ိုကခ
္ ်လိုက္သည္။

ဓါးေျမႇာင္အေဝးသို႔

လြငသ
့္ ြားေလသည္။

ခက္ရင္းခြကဲ့သို႔ေသာ လက္ပံကိုင္းျဖင့္ ထိုသူ၏လည္မ်ဳိကို ခြဘက္မွ ေထာက္ကာ လက္ပံပင္သို႔ ဖိကပ္ထားလုိက္သည္။
လည္မ်ဳိမအစ္ရေအာင္ ထိုသူ ေမးကို ေမာ့တင္ထားရေလသည္။ သင္းကိုခ်ဳပ္မိၿပီ။ သင္း ေသြးမနည္း။ လက္ပံကိုင္းခြျဖင့္
လည္မ်ဳိကို အေထာက္အညႇပ္ခံထားရသည့္တုိင္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္း ပ်က္ ေသြး႐ူးေသြးတန္း မျဖစ္ ။ လက္ပံကိုင္းကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္
ဆုပ္ကိုင္ကာ တြန္းဖယ္သည္။ မရ။ ေျခကားရား တြန္႔ကာ အက်အန မိေနေတာ့သည္။
“ေျပာစမ္း၊ မင္းဘယ္သူလဲ”
လက္ပံကိုင္းကို အေပၚသို႔ တြန္းျမႇငလ
့္ ုိက္သည္။ သင္းပို၍ အေနဆိုးမည္။
“ေျပာစမ္း၊ မင္းဘယ္သူလဲ”

သူက

လက္ပံကိုင္းကို

ပုတ္ျပကာ

ေအာက္ႏွိမ့္ေပးရန္

လက္ဟန္ျပသည္။

ဟုတ္ေပသားပဲ။

လည္အစ္ကာ

ေမးေမာ့ထားရေသာသူ ဘယ္လိုလုပ္စကားေျပာႏို င္မည္လဲ။ လက္ပံကိုင္းကို ေအာက္အနည္းငယ္ ႏွိမ့္ေပးလိုက္သည္။
“ေျပာ”
“က်ဳပ္ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား”
“ဘာ...”
ေပါက္ကြဲျခင္းႏွင့္အတူ ကိုင္းကို ထပ္၍ ဖိဖိႏွိပ္ႏွိပ္ ျမႇ င့္လုိက္မိသည္။ သည္ေနရာတြင္ပင္ အေသသတ္ေတာ့မည္ဟု...

႐ုတ္တရက္ပင္ ဝရီးကို သတိရလုိက္သည္။ အဒိႏၷာဒါနကံကို က်ဴးလြန္သူအဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး က်န္ေသာ ကံေလးပါးကို
ေရွာင္ပါဟူေသာ

ဝရီး၏ဆံုးမစကား။

ဆူပြက္ေနေသာ

ျပန္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္။
“မင္း ... ငတက္ျပားမဟုတ္ဘူး။ မွန္မွန္ေျပာ”
“ဟုတ္တယ္။ က်ဳပ္ ငတက္ျပား”
“မဟုတ္ဘူး။ မဟုတ္ဘူး”
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ေဒါသတု႔က
ိ ို

ပင္ ပန္းႀကီးစြာ

မ်ဳိခ်လွ်က္ ၊

လက္ပံကိုင္းကို

“ဟုတ္တယ္။ က်ဳပ္ငတက္ျပား။ ခင္ ဗ်ားက ဘာလဲ။ ရဲမက္လား၊ သတ္ခ်င္ ရင္ သတ္ပစ္လုိက္၊ စစ္ကိုင္းေရဝွမ္းမွာ
အေျခခ်ခဲ့တဲ့ ငတက္ျပားဆိုတာ က်ဳပ္ပဲ။ ေ႐ႊတုိက္စိုး ရဲ႕ ရဲမက္ေတြကို သုတ္သင္ပစ္ ခ့တ
ဲ ့ဲသူ။ ေ႐ႊတိုက္စုိးရဲ ႕ ေႁမြကို သတ္ၿပီး
စိန္ေတြကိုယူတသ
ဲ့ ူ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘုဇပတ္႐ြက္ခ်တဲသ
့ ူ၊ သူဆင္းရဲေတြကို ေဝငွေပးတဲသ
့ ူ၊ အဲဒီငတက္ျပားဟာက်ဳပ္ပဲ”

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေရွ႕မွာ စာအံေသာ ေက်ာင္းသားလုိ တတြတ္တတ
ြ ္ ႐ြတ္သာြ းသည္။ သူေျပာပံုကို ၾကားရေသာအခါ
ေစာေစာက ေဒါသမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားသည္မသိေတာ့။ အူထက
ဲ လိႈက္၍လႈိက္၍ ရယ္ခ်င္လာေလသည္။

လက္ပံကိုင္းကို ေလွ်ာ့၍...
“ကိုင္း... ေျပာစမ္းပါဦး။ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား။ ဒီညေကာ ဘာေတြခိုးခဲ့သလဲ ”
“ခိုးခဲတ
့ ယ္။ ဒါေပမယ့္ မၿပီး ေသးဘူး။ အခု ေ႐ႊနန္းေတာ္ကို တက္မလုိ႔”
အေယာင္ေဆာင္သူက ပို၍သ႐ုပ္ပီေနေခ်ေသးသည္။
“ဟင္... ဟုတ္လား။ ေ႐ႊနန္းေတာ္ ဘယ္ေနရာလဲ”
“ဘယ္ေနရာရမွာလဲ။ သတုိးမင္းဖ်ားရဲ ႕ စက္ရာနန္းေဆာင္ေပါ့ ”
“ဘုရင့္ စက္ရာေဆာင္တက္ၿပီး မင္းက ဘာခိုးမွာလဲ”
“ပတၱျမားေက်ာက္စီဓါး ယူမလုိ႔”
ဆက္၍ ဟန္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့။ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ပင္ ရယ္မိေလသည္။
“ကိုင္း... ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားရယ္။ မင္းဘယ္သူဆုိတာကို အမွန္အတုိင္းသာ ေျပာပါေတာ့ကာြ ”
“က်ဳပ္ ငတက္ျပားပါ ဆုိေနမွ ဘာေျပာရမွာလဲ”
“ေဟ့ေကာင္”

လက္ပံကိုင္း

ခက္ရင္း ခြဘက္သို႔

ဘယ္လက္ျဖင့္

တိုးကိုင္ကာ

ညာလက္ျဖင့္

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပင္ ဆုပ္ကိုင္ခါယမ္းပစ္လုိက္သည္။
“ေဟ့ေကာင္... ငတက္ျပားေရွ႕မွာ မင္းကိုယ္မင္း အမွန္အတုိင္း ဝန္ခံစမ္း”
“ဗ်ာ...”
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သူ႔ကိုယ္က်ပ္

ရင္ဘတ္စကို

တစ္ခ်ိန္လံုးတင္းမာေနေသာ ထိုသူ အရည္ေပ်ာ္က်သြားသည္။
“ေျပာေလကြာ ေျပာစမ္း။ ငါ့ေရွ ႕မွာ မင္းဘယ္သူလဲဆိုတာေျပာစမ္း ”
“ေနာင္... ေနာင္ႀကီးဟာ ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားလား”
“မင္းဘယ္သူဆုိတာကိုသာ ေျပာစမ္း”
သူ႔တစ္ကိုယ္လံုး ဆတ္ဆတ္တုန္လာသည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ကားရားျဖန္႔လွ်က္ သူဆက္ေျပာေလသည္။
“ေနာင္ႀကီးဟာ

ခုိးသားႀကီး

ငတက္ျပားပဲေနာ္။

အံမယ္ေလး

ဝမ္းသာလိုက္တာ

ေနာင္ႀကီးရာ။

ေနာင္ႀကီးကို

က်ဳပ္ေတြ႔ခ်င္လြ န္းလို႔ ငတက္ျပားေယာင္ေဆာင္ခ့ဲရတာပါ။ ငတက္ျပားအတုေပၚၿပီဆိုရင္ ေနာင္ႀကီးနဲ႔ တစ္ေန႔ မဟုတ္ တစ္ေန႔
ေတြ႔မွာပဲဆိုၿပီး က်ဳပ္အခုလို လုပ္ရတာပါ။ က်ဳပ္ကို ခ်မ္းသာေပးပါ ေနာင္ႀကီးရယ္ ”
မုဆိုး၏ ေရွ ႕ဝယ္သားေကာင္၏ ဇာတိမာန္ ဘြားခနဲ ေပၚေပၿပီ။
“ေအးေျပာစမ္း။ မင္းဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ရတာလဲ”
“ေျပာပါမယ္။ ေျပာပါမယ္ ။ က်ဳပ္ကို ဒီဟာႀကီးဖယ္ေပးပါဦး ဗ်ာ။ က်ဳပ္လည္မ်ဳိအစ္လွၿပီ ”
လက္ပံကို္င္းကို္ ဖယ္ေပးလိုက္သည္။ ထိုသူက လည္ပင္းကို ပြတ္သပ္လွ်က္...
“က်ဳပ္ဟာဘုရင့္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္က
ဘုရင္က
့ ိုယ္ရံေတာ္တပ္ထဲ

ဝင္ခဲ့တာပါ။

တပ္သားရဲမက္တစ္ဦးပါ။

သစၥာရွိရန
ွိ ႔ဲ

အဝေနျပည္ေတာ္

အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သူပါ။

တည္ေထာင္စကတည္းက

အဝဘုရင္က

ဒါေပမယ့္

က်ဳပ္ရဲ႕သစၥ ာရွမ
ိ ႈကို

ေျခနဲ႔ နင္းေျခဖ်က္ ခဲ့တယ္ေလ”

ႏႈမ္းခမ္းေမႊး စစ၊
ပါးလ်ားေစ့စပ္ ေသာ

အသားလတ္လတ္၊

ႏႈတ္ခမ္း၊

အရပ္ထာြ းထြား

ေမး႐ိုးကားကားႏွင့္

ထုိသူသည္

က်စ္လ်စ္ေသာ

ခႏၶာကိုယ္၊

ကိုယ္ရံေတာ္ရမ
ဲ က္

စူးရွ ေသာ

မ်က္လံုး၊

တပ္သားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့မည္ဟု

ေတြးမိေလသည္။
“ဆိုစမ္းပါဦး ။ ဘယ္လုိ ေျခနဲ႔နင္းခဲ့တာလဲ”
“က်ဳပ္မွာ

အင္ မတန္ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့

ႏွမေလးတစ္ဦးလည္းရွတ
ိ ယ္။

ေလာကႀကီးမွာ

ဒီေမာင္ႏွမ

ႏွစ္ေယာက္ပဲရတ
ွိ ာ။

ဒီႏွမေလးကို ဘုရင္သတိုးမင္း ဖ်ားက သူ႔ရဲ႕ဗိုလ္မင္းတစ္ေယာက္လက္ထက
ဲ ို အမိန္႔ေတာ္န႔ဲ အပ္ႏွင္းလုိက္တယ္ေလ”
“ဟ... မင္းႏွမ ဗိုလ္မင္းကေတာ္ ျဖစ္သြားတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါခ်ီးျမႇင္႔ေျမႇာက္စားတာပဲေပါ့ ”

လက္ပံပင္ျမစ္ဆံုကို ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး စကားဆက္ေျပာသည္။
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“ဘယ္ကခ်ီးေျမႇာက္ရမွာလဲ

ေနာင္ ေတာ္ရာ။

အဲဒီဗိုလ္မင္းက

ေနျပည္ေတာ္တပ္ေတာ္ေတြရဲ႕

ဗိုလ္မင္းေတြထဲမွာ

ေသရည္အေသာက္ဆံုး၊ အက်င့္အေဖာက္ျပန္ဆံုး ၊ မယားအမ်ား အယူဆံုး လူယုတ္မာႀကီးဗ်။ ဒါကို တစ္နန္းေတာ္လံုးအသိ။
သိလွ်က္နဲ႔ ဘုရင္ဟာ သူ႔ဗိုလ္မင္းကို သူလက္သပ္ေမြးၿပီး က်ဳပ္ကိုေစာ္ကား၊ က်ဳပ္ႏွမေလးရဲ ႕ ဘဝကို ပ်က္စီးေအာင္ ဒီလုိ
လုပ္ပစ္လိုက္တာ။
“ေတာက္...”
ေတာက္ေခါက္သံ ျမည္လွေခ်သည္။
“ငါၾကားဖူးသေလာက္ေတာ့ ဘုရင္ဟာ မွန္ကန္တ့ဲသူလို႔ သိရတာပဲ”
“အဲဒါ ေနာင္ႀကီးတို႔ရဲ႕အၾကား၊ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ သတုိးမင္းဖ်ားဟာ ဒီလုိမဟုတ္ဘူးဗ်။ အလြန္ေဒါသႀကီး၊
အလြန္ခက္ထန္ ၊ အလြန္အမ်က္ေစာင္မာန္ႀကီးတာ၊ မိဖုရားႀကီးေစာဥမၼာဆိလ
ု ဲ ေန႔စဥ္န႔ဲအမွ် မ်က္ရည္န႔မ
ဲ ်က္ခက
ြ ္”
ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားအေပၚ သူေျပာပံုဆိုေပါက္ ျပတ္သားလြန္း၍ သေဘာက်မိသာြ းေလသည္။
“ဆုိစမ္းပါဦး ။ ဒါနဲ႔ပဲ မင္း ... ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပားအေယာင္ေဆာင္ေရာ့လား”
“က်ဳပ္ကုိ ခြငလ
့္ ႊတ္ပါ ေနာင္ႀကီးရာ။ ဒီဘုရင္ကို ဘယ္နည္းနဲ႔ လက္စားေခ်ရမလဲ၊ လုပ္ႀကံရေအာင္ကလဲ သူ႔မွာ
အေစာင့္ ေတြက အထပ္ထပ္၊ သူကိုယ္တုိင္ကလဲ လက္နက္ငါးပါးကၽြမ္းက်င္သူ ၊ ဒီေတာ့ေနာက္ဆံုး ဒီနည္းပဲေ႐ြးၿပီး သင္းကို
အေႏွာင့္ အယွက္ေပးမယ္ဟဲ့ဆုိၿပီး လုပ္လုိက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္ဒီလုိ လုပ္ရင္ တစ္ေန႔ ေသာအခါ ေနာင္ႀကီးနဲ႔ဆံုမွာပဲ ၊ ဆံုရင္
ေနာင္ႀကီးဆီ တပည့္ခံမယ္ဆိုၿပီး လုပ္လုိက္တာပါ”

ေၾသာ္...

ျဖစ္ရေလျခင္းဟု

ရင္ထဲမွညည္းမိေလသည္။

ဝရီးလက္ထက္မွ

စခဲ့ေသာ

‘ငတက္ျပား’

သည္

သံုးႏြယ္သံုးဆက္သို႔တုိင္မ်ား ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားေလမည္လားမသိ။
“အင္း ... မင္း ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ မွန္ရင္ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားဟာ အက်င့္ေဖာက္ျပားသူေပါ့ ”
“ဟာ... ေနာင္ႀကီးႏွယ္ ဘုရင္တင္ ဘယ္ကမလဲ။ အတြင္းသင္းစား ငႏြယ္ႏုဆိုတာလဲ အလကား။ သစ္ေခါင္းေပါက္လို
လူႀကီးဗ်။
မသိဘူး။

ပတူးသဃၤရာဇာဆိုတာလဲ
အျမင့္ၿမိဳ ႕စား

ေဗဒင္တက
ြ ္လုိက္

တရဖ်ားေစာ္ကဲ

ယၾတာေခ်လုိက္န႔ဲ

ဆိုတာမလဲ

မင္းဆရာသာဆုိတာ

ဘုရင့္ေယာက္ဖေတာ္ဆိုၿပီး

ဘာေတြလုပ္ေနမွန္းလဲ

ေသြး နားထင္ေရာက္ေနတာ။

တစ္နန္းေတာ္လံုးဟာ စိတ္ပ်က္စရာခ်ည္းပဲ။ အဲ ... အဲဒီထမ
ဲ ွာ အဆုိးဆံုးကေတာ့ မင္းႀကီးသီလဝေပါ့ ဗ်ာ”
“ေဟ... မင္းႀကီးသီလဝက ဘယ္လုိဆိုးသလဲကာြ ”
“ဟာ... ဆိုးပါေသာ္ေကာဗ်ာ။ လူႀကီးကလဲ အႀကီးႀကီး။ အစားကလဲ ႀကီး၊ အအိပ္ကလဲ စံုမက္ ၊ အပ်င္းကလဲ
ထူလိုက္ပံုမ်ား၊
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တစ္ေန႔လံုးေနလုိ႔

စကားသံုးခြန္းမေျပာဘူး။

ရမည္းသင္းစားသာဆိုတယ္

သူ႔ရမည္းသင္းအတြက္

သူဘာမွလုပ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။

အဝေနျပည္ေတာ္မွာပဲ

စည္းစိမ္အမ်ဳိး မ်ဳိး

ခံစားေနတာ။

ဘုရင္ကိုယ္တုိင္က

ခန္႔ညားရတယ္ဆိုၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ စၾကဝေတး ဗႏၶတ္မင္းေလာက္ ထင္ေနတာ။ တုိင္းေရးျပည္ရာ ျပည္သားျပည္သူ အေရးအရာ
ဘာဆိုဘာမွ လုပ္တတ္တာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ျဖင့္ဗ်ာ အဝေ႐ႊ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုးကို မီးတုိက္ၿပီး ဧရာဝတီျ မစ္ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာပစ္
ခ်င္တာပဲ။ ဒါမွ အညစ္အေၾကးေတြ စင္သြားမွာ”

ႏွမငယ္တစ္ ဦးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ခ်ဥ္ ေပါက္ ေနဟန္တူေသာ ထုိသူကိုၾကည့္ရင္း သူ႔စကားေတြနားေထာင္ေနရင္း
ရယ္ခ်င္လာသည္။ သူ႔ေျပာစကားအတုိင္းဆုိလွ်င္ ဘယ္သူမွ အေကာင္းမရွိ ေတာ့။

သို႔ေသာ္

ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိေသာ

ထိုသူ႔ကိုေတာ့

အျမင္ၾကည္လင္ေအာင္

လုပ္ေပးရလိ မမ
့္ ည္။

‘ငတက္ျပား’

အမည္ခံသူတစ္ေယာက္တြင္ ထိုသို႔ေသာ အနိ႒ာ႐ံုစိတ္မရွိေစရ။
“ဒီမယ္ ကိုယလ
့္ ူ။ အဲ ...မင္းနာမည္က...”
“ငျဖဴနက္ ”
“အင္း ...

ငျဖဴနက္။

နာမည္ကလဲကြာ

ဆန္႔က်င္ဘက္အေရာင္ ႏွစ္ခုန႔။ဲ

ထားပါေတာ့

ငျဖဴနက္။

မင္းတကယ္ပဲ

ငါနဲ႔တြဲခ်င္သလား”
“ဘုရားေပးေပး က်မ္းေပးေပးပါ ေနာင္ႀကီးရယ္ ”
“ေကာင္းၿပီ။ ငါကေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔မွ တြဲတ့ေ
ဲ ကာင္မဟုတ္ဘူး။ မင္းကိုလဲ ငါလက္မခံဘူး။ မင္းခုိးသားဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္
မင္းဘာသာမင္းဆက္လုပ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းကိုငါ တစ္ခါတည္းမွာလိုက္မယ္ ”
“ဟုတ္... ဟုတ္ကဲ႔”
“ေနရာတကာမွာ အေကာင္းအဆုိး ႐ွိတယ္။ ခုိးသားဆိုတာ နဂိုကမွ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးသူ။ ဒါေပမယ္႔
အဲဒီမေကာင္းတဲ႔ ခုိးသားမွာလဲ ေကာင္းတာေလးေတြ ရွိရမယ္။ နားလည္လား”
“ဟုတ္ကဲ့ ေနာင္ႀကီး ငတက္ျပား”
“ေအး... ပထမအခ်က္က မင္း ငါ့နာမည္ကို အခုကစၿပီး စြန္႔လႊတ္ပါ”
“ေကာင္းပါၿပီ ေနာင္ႀကီးရယ္”
“ဒုတိယအခ်က္က မင္း ခုိးသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ တက္ခ်င္တ့ဲအိမ္တက္။ ဝင္ခ်င္တ့အ
ဲ ိ မ္ဝင္။ ေ႐ႊနန္းေတာ္အေရာက္
မင္းစြ မ္းလို႔ ဝင္ခ်င္လဲ ဝင္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေစာ္ကားနဲ႔”
“ေနာင္ႀကီး။ အဲဒီဘုရင္က က်ဳပ္ကို”
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“တိတ္...

ငါေျပာတာနားေထာင္။

ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားဟာ

မင္းအတြက္

အရွင္သခင္မွာ

တိုင္းေတာ္ျပည္ေတာ္ရဲ႕

တစ္ကက
ြ ္တစ္ေလ

ဆိုးခ်င္ဆိုးမယ္။

သူဘ
႔ ုန္း၊

ဒါေပမယ့္

သူက
႔ ံ၊

သူဟာ

သူပ
႔ ါရမီရွိတယ္။

ပရမ္းပတာျဖစ္ေနတဲ့

ေနျပည္ေတာ္ေတြကို စုစည္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္တဲ့သူကြ။ အဝေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခ့ဲသူ။ ျပည္သားျပည္သူေတြရဲ႕
ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း

လုပ္ေနတဲ့သူ။

ထီးနန္းအေမြဆက္ခံလုိသူေတြရွိလို႔

သူမေကာင္းရင္

သူ႔လမ္းသူထြင္သာြ းလိမ့္မယ္။
ဘုရင္လုပ္သူက

အေရးေတာ္ေပၚၿပီဆိုရင္

ထီးေရးနန္းေရး

လုပ္ႀကံလိမမ
့္ ယ္။

ဒါ

႐ႈပ္ေထြးလုိ႔
သူတို႔အေရး၊

မင့္အေရးမဟုတ္ဘူး။ မင္း ဘုရင္လုပ္ခ်င္ရင္ ဝံ့ရင္ အျပင္ထက
ြ ္ ပုန္ကန္ စား၊ လက္႐ံုးႏွလံုးနဲ႔တုိက္၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ မင္းခုိ းသားပဲ
လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ ၾကားလား”
“ၾကားပါတယ္ ေနာင္ႀကီး ”
“ေအး...

ခုိးသားပီသတဲ့

ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္ဟ
့ ာေတြ

ခိုးသားျဖစ္ခ်င္ရင္

အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။

ဒါကို

ဒါေပမယ့္

ပထမဆံုး
ခုနင္က

ႏွလံုးသြင္း၊

ငါေျပာတာကို

ေနာက္ထပ္ေစာင့္ထိန္း ရမယ့္

မင္းအရင္ဆံုး

ႏွလံုးသြင္းတတ္မွ

က်န္တာေတြကို ငါအလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေျပာမယ္ ”
“ေကာင္းပါၿပီ ေနာင္ႀကီး”
လက္ပံပင္ အရိပ္သည္ အေနာက္ယြန္း လေရာင္ေၾကာင့္ အေရွ႕သို႔ တိမ္းေခ်ၿပီ 

“ေနစမ္း ပါဦး ။ မင္း ေစာေစာက ေျပာေတာ့ ဘုရင္စ
့ က္ ရာေဆာင္ကို တက္မလုိ႔ဆို”
“ဟုတ္တယ္ ေနာင္ႀကီး။ ပတၱျမား ေက်ာက္စီဓါး တက္ယူမလို႔”
ငျဖဴနက္ ၊

သူကား

ဘုရင့္ကိုယ္ရံေတာ္

တပ္သားျဖစ္ခ့ဲဖူးသူ ။

ဘုရင့္စက္ရာေဆာင္ကို

သူ

အေသးစိတ္

ကၽြမ္းက်င္ေပလိ မ့္မည္။ သည္ညကား ထူးျခားေသာည။ ငျဖဴနက္၏အကူအညီျဖင့္ ဘုရင့္စက္ ရာေဆာင္သို႔ ဝင္လုိက္ရလွ်င္ ။

မိမိသည္ ဘုရင္န
့ န္း ေဆာင္ကို ကၽြမ္းက်င္သူမဟုတ္။

ငျဖဴနက္က ပတၱျမား ေက်ာက္စီဓါးကိုယူ၊ မိမိက စိန္တံုးမ်ားကို...

“ေဟ့ ငျဖဴနက္ ”
“ခင္ဗ်ာ ေနာင္ႀကီး ”
“ငတက္ျပားအတု
တက္ၾကစို႔လား”
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ငျဖဴနက္နဲ႔

ငတက္ျပားအစစ္

ငါနဲ႔

စေတြ႔တ့ဲညမွာ

တို႔ႏွစ္ေယာက္အတူ

ေ႐ႊနန္းေတာ္ကို

“ဟာ... ေနာင္ႀကီး”
“ဘာလဲကြ”
“က်ဳပ္ ေသေပ်ာ္ၿပီ ဗ်ာ။ က်ဳပ္ေသေပ်ာ္ၿပီ ”
“ကိုင္း... ဒါျဖင့္ သြားၾကစို႔။ မင္း ဘုရင့္စက္ရာေဆာင္ကို ကၽြမ္းက်င္တယ္ေနာ္”
“က်ဳပ္အလြတ္ေတာင္ ရတယ္ဗ်ာ”
“ေကာင္းၿပီ”
“ေၾသာ္... ေနာင္ႀကီး”
“ဘာလဲ”
“ဘုဇပတ္႐ြက္ ပါတယ္ေနာ္ ”
“ငါ့မွာ မပါဘူးပဲထား၊ မင္းမွာ ပါတယ္ မဟုတ္လား”
“အလွဆံုး အႀကီးဆံုး ဘုဇပတ္႐ြက္ ေတြခ်ည္းပဲဗ်”

ႏွစ္ဦးသား ရယ္သံကို လက္ပံျမစ္ဆံု အေခါက္ပ်ဥ္ႀကီးက ျပန္လည္၍ ပဲတ
့ င္လိုက္ျပန္ ေလသည္။
*****
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ႏွစ္ေယာက္တြဲ မထြက္ရသည္မွာ ဝရီးမရွိ ေတာ့ကတည္းက။ ၿပီးေတာ့ ငျဖဴနက္ကလည္း ငတက္ျပား အမည္ခံသူ။

စိတ္လႈပ္ရွားသလုိလို ေပ်ာ္သလိုလုိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတိေပးေနရသည္။ ငျဖဴနက္ကား ေျပာသည့္အတိုင္း
ေ႐ႊနန္းေတာ္ကို အလြတ္ရေနသူပင္။

ကင္းေစာင့္ရဲမက္မ်ား

အဝင္အထြက္

အေျပာင္းအလဲကိုပင္

အတိအက်သိသူ။

လံွရွည္ကိုင္

ရဲမက္ႏွစ္ေယာက္

ေက်ာခ်င္းခိုင္း၍ အေလွ်ာက္တြင္ ေမွာင္ ရိပ္ခုိ၍ ေႁမြ ႏွစ္ေကာင္လို ေလ်ာခနဲ ဝင္လိုက္ၾကသည္။

နန္းၿမိဳ ႕ေတာ္စပ္ထိပ္အေရာက္တြင္ သရက္ပင္ေလးပင္ ။ ကုကၠိဳပင္ သံုးပင္။ တမာပင္ ငါးပင္တုိ႔ကို ေျပးဝင္၊ ေျပးကပ္၊
ေျပးထြက္ကာ လႈပ္ရွားခဲၾ့ ကသည္။ ငျဖဴနက္ကား ခုိးသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္ေကာင္းေနသည္။
ကိုယ္ရံေတာ္တပ္သားတစ္ဦး၏ အေလ့အက်င့္သည္ သူ႔အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ေနသည္။ ေျခသံကို သည္ထ
့ က္ပို၍လံု ေအာင္၊
အသက္႐ွဴသံကို သည့ထ
္ က္ပုိ၍ ၿငိမ္ေအာင္ထိန္း ႏုိင္လွ်င္ သူအေတာ္ေလး စိတ္ခ်ရေလာက္ၿပီဟု ထင္သည္။
“ဒါ ဗိုလ္႐ႈခံတဲ့ေနရာ”
ေလသံျဖင့္ ေျပာသည္။

စကားလံုးဝမေျပာရဟု လက္ဟန္ျပလိုက္သည္။

ေအးေလ... ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ခုိးသားမွ မဟုတ္ေသးဘဲကိုး။

အေမွာင္ ရိပ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းရင္းျဖင္ပ
့ င္ ဘုရင္စ
့ က္ရာေဆာင္သို႔ ေရာက္ခ့ေ
ဲ လၿပီ။

ေခါင္း ရင္းက်က် ၾကမ္းျပင္ ေအာက္တြင္
အဓိပၸါယ္ကား နန္းၾကမ္းျပင္ကို ခြာ၍ ဝင္ရန္ ။

ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္သည္။
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ဒူးေထာက္လွ်က္ ငျဖဴနက္ကို

အေပၚသို႔

ၫႊန္သည့္ လက္ဟန္ျပသည္။

အိတ္ကပ္ပါေသာ ခါးပတ္ကို ထုတ္လုိက္သည္။
*****

ေခါင္း ဝင္ကိုယ္ဆံ့ ၾကမ္းေပါက္ျ ဖစ္သြားသည္။

ငျဖဴနက္က ၾကမ္းေပါက္ဝတည့္တည့တ
္ ြင္ ဒူးႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚ လက္ေထာက္၍ ကုန္းကြကြ ရပ္ ေပးသည္။ သူပ
႔ ခံုးေပၚသို႔
လက္ပုတ္ျပသည္။ သူ႔အေပၚတက္၍ ၾကမ္းေပါက္ထဲသို႔ ဝင္ရန္ ...

ေခါင္း ခါျပလိုက္သည္။ ပခံုးေပၚတက္ၿပီး ဝင္ရန္မလုိဟု။

လက္ခုပ္တစ္ေဖာင္ ခန္႔ အျမင့္ ၾကမ္းေပါက္သို႔ ခုန္ဆလ
ဲြ ိုက္သည္။

လက္႐ံုးအားကို သံုးကာ တစ္ကိုယ္လံုးကို ေျမႇာက္ယူလိုက္သည္။

ဘုရင္စ
့ က္ရာေဆာင္၏ နန္းၾကမ္းျပင္သို႔ ေျခတင္ မိၿပီ။ ၾကမ္းေပါက္မွ ေအာက္ငံု႔ၾကည့္လုိက္သည္။ ငျဖဴနက္ကို လက္တြဲ
ေခၚရန္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္မွာ ငျဖဴနက္မရွိေတာ့။

အလိုလို ႏိုးၾကားတတ္ေသာ အသိျဖင့္ အႏၲ ရာယ္၏ အေငြ ႔အသက္ကို ႐ွဴ႐ႈိက္ မိလိုက္သည္။ မွားၿပီဟူေသာ အသိျဖင့္
ၾကမ္းေပါက္မွ ေအာက္ျပန္ဆင္း ရန္ အျပင္ ...

႐ုတ္ခ်ည္းမွာပင္ ကိုယ္ေပၚသို႔ တစ္စံုတစ္ခုက်လာသည္။

ေလးလံေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဝက္ဝႀံ ကီးတစ္ေကာင္ေသာ္မွ ႐ုန္းထြက္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာသည့္ ႀကိဳးပိုက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။
*****
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ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲဖုိမွ ဓါးမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ အမႈေတာ္ေပးခဲ့သည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကို စည္းေသာ ႀကိဳးမ်ဳိးပင္
ျဖစ္သည္။

လက္သန္းလံုးအတုတ္ နီရဲေသာႀကိဳး။

လည္ကိုလည္း

ခ်ည္ထားသည္။

လက္ျပန္လည္း

တုပ္ထားသည္။

ေျခခ်င္း ဝတ္ကိုလည္း

ပူးခ်ည္ထားသည္။

ဒူးေထာက္ေနရသည္ကပင္ အရစ္ရစ္ အပတ္ပတ္ တုပ္ထားေသာ ႀကိဳးေၾကာင့္ အေနဆိုးလွသည္။

တစ္ဖက္ႀကိဳးစကို

ကိုင္ထားသူကား

မီးက်ည္လႊတ္ခ့ေ
ဲ သာ

ဟိုတစ္ညမွ

ရဲမက္ႀကီးျဖစ္ေလသည္။

ရဲမက္ႀကီးက

ေခါင္း မေဖာ္စတမ္း ငံု႔ထားဟု ဆိုသည္။ ေၾကးတိုက္မွ ထုတ္စဥ္ကမူ ရဲမက္ႀကီးသည္ ေၾကးတိုက္တံခါးဝတြင္ ဗုန္းခနဲ လဲက်မတတ္
အျပင္း အထန္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ေလသည္။

မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီး စကားမေျပာႏိုင္။ ရဲမက္ႀကီး၏ မ်က္လံုးႀကီးမ်ား ေပါက္ထက
ြ ္မတတ္ ျပဴးက်ယ္လာသည္။ ခဏေနမွ
အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ အသံထြက္လာသည္။
“သူငယ္... သူငယ္၊ မင္း ... ဟုိညက သူငယ္ မင္း... မင္းက ငတက္ျပား၊ ခိုး... ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား”

သူ႔ကို ၿပံဳးျပလိုက္သည္။
“ဘုရား... ဘုရား”
လည္ေခ်ာင္းထဲမွ တစ္စံုတစ္ခု ခုန္ထြက္က်သြားေတာ့မည့္အလား သူ႔လည္ကို သူဖ်စ္ညႇစ္ရွာသည္။

ၿပံဳး၍...
“ရဲမက္ႀကီး ခင္ဗ်ားဒီတစ္ခါေတာ့ က်ဳပ္ကို ေ႐ႊေလာင္းပန္းပဲ ဖုိကို ျပန္ မပို႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး”
ဂလုဟူေသာ အသံႀကီးႏွင့္အတူ လႈိင္းထသြားသည့္ သူ႔လည္ဇလုပ္ႀကီးကို ျမင္ ေယာင္မိေလသည္။
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ရဲမက္ႀကီး၏

အသံ

ေနာက္ေက်ာဘက္မွ

ေပၚလာသည္။

ႀကိဳးစကို

သူတင္းတင္းႀကီး

မကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း

သတိထားမိေလသည္။

ေျခသံမ်ားၾကားရသည္။ ၾကမ္းႏွင့္နဖူး တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မ်က္လႊာပင္၍
့ ၾကည့မ
္ ရ။ ဘာမွမျမင္ရ။

ပြတ္တိုက္ေ႐ြ႕သံ၊

ပုဆိုးသိမ္းသံမ်ား

ကုန္ဆံုးသြားသည္။

ေရွ႕ေမွာက္ရွိ

သလြန္ေတာ္ေပၚသို႔

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ား

ေရာက္ၿပီဟု သိလိုက္သည္။ ထူးျခားေသာ အေမႊးနံ႔ကိုလည္း ရသည္။ မိဖုရားေစာဥမၼာပင္ျ ဖစ္ မည္။ ဟသၤာျပဒါးနံ႔။ ေ႐ႊ ေရးေဆးနံ႔၊
ပန္းေပါင္းစံု အနံ႔ ၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ေရာႁပြန္း ေနေသာ နန္းေတာ္ေဆာင္ရနံ႔ကား ေခ်ာက္ခ်ားပ်ံ႕လြ ငခ
့္ ်င္ စရာပင္။

လိမၼာပါးနပ္စြာ

ေ႐ႊနန္းေတာ္အေဆာင္အေရာက္

ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္

ငျဖဴနက္ကို

ေတြ႔ခ်င္ေနသည္။

ရန္သူအေနမ်ဳိး မဟုတ္။ ခ်ီးက်ဴးလို၍ ျဖစ္သည္။ ငျဖဴနက္ကား ဘုရင့္တပ္သားေကာင္း ပီသေလစြ။

ငျဖဴနက္ကို ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုခ်င္သည္။

ၿပီးေတာ့ ဂ်မ္း ။

ေသြးလွည့္ပတ္မႈမ်ား ရပ္သြားသည္ဟု ထင္ရသည္။

ဂ်မ္းႏွ င့္ေတြ႔ရေတာ့မည္ မဟုတ္။ သုသာန္ကုန္း၊ ကားစင္ထက္မွ ရင္ကိုခဲြ ၊ အသည္းေနလွန္းထားေသာ သူ႔အေမာင္ကို
ဂ်မ္းျမင္ရလွ်င္ ဂ်မ္းကေလး ဘယ္သို႔ရွိရွာေလမည္နည္း။

တစ္ဘဝလံုး တင္းမာထားခဲ့ေသာ ႏွလံုးသည္းပြတ္သည္ ခ်က္ခ်င္း ပင္ အရည္ေပ်ာ္က်သြားၿပီ ထင္သည္။

ဝရီးေရ၊ ဝရီးေနာက္ကို ဝရီးလိုပဲ က်ဳပ္ လိုက္ခ့ေ
ဲ တာ့မယ္။

အကုသိုလ္အမႈဆိုတာ

ဒါပဲဟ။

ေမ်ာက္မ်ား

ငါးပိကိုင္သလိုပဲ။

ငါးပိနံ႔နံေလေလ

ပြတ္ေလေလ

အနံ႔စြဲေလေလ၊

ပြတ္ေလေလ အသားပဲ့ေလေလပဲ။ အဘ... သူေတာ္ေကာင္းႀကီး အဘ။ က်ဳပ္ကို ခြင့္မလႊတ္ပါနဲ႔ေတာ့ အဘရယ္...”

202

မ်က္ရည္စုိ႔ခ်င္လာသည္။

ဝရီးေရ၊

ခင္ဗ်ားႀကီး

ၿပိတၱာႀကီးျဖစ္ေနၿပီလား။

ဝရီး

မကၽြတ္ေတာ့ဘူးဗ်။

ဝရီးအတြက္

က်ဳပ္...

က်ဳပ္

ဘုရားမတည္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့ဘူးေလ။

ဂ်မ္းရယ္။ မိန္းကေလးရယ္ ။ က်ဳပ္ေလ...

လည္ပင္းမွ ႀကိဳးတင္းသြားသည္။ ရဲမက္ႀကီး အသာအယာ ေဆာင့္ဆဟ
ဲြ န္ တူသည္။ လည္ပင္းေၾကာ ႂကြက္သားမ်ားကို
ညႇစ္ထုတ္ထားလုိက္သည္။

“ေမာ္ဖူးေစတဲ့ ... ဟဲ့ ခုိးသား ေမာ္ဖူးလိုက္”
ၾကမ္းျပင္ မွ နဖူးကိုခြာလုိက္သည္။ ရဲမက္ႀကီးမွာ ထားသည့္အတုိင္း ျဖည္းညင္းစြာ ေမာ့ရသည္။ ဦးစြာ ျမင္ကြင္းထဲသ ို႔
ေရာက္လာသည္မွာ

ဖိတ္ဖိတ္လက္ေသာ

ဟသၤာေျခနင္း ၊

ထို႔ေနာက္

နီရဲေတာက္ပစြာေသာ

ပုဆိုးအနား။

ထို႔ေနာက္

တျဖည္းျဖည္း အထက္ဆီသို႔။

လက္ဝတ္မ်ား ၿပိဳးျပက္ ေနသည့္ လက္အစံု။ ထုိ႔ေနာက္ စလြယ္ဆင္ခထားေသာ ရင္ဘတ္။ လည္ဆြဲမဲ့ လည္ပင္း ... ။
ထို႔ေနာက္...
“ဟင္”
*****

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးစစ၊

အသားလတ္လတ္၊

အရပ္ထာြ းထြား၊

က်စ္လ်စ္ေသာ

ပါးလ်ားေစ့စပ္ ေသာ ႏႈတ္ခမ္း၊ ေမး႐ိုးကားကား။

လေရာင္ေအာက္တြင္ ျမင္ခဲ့ မွတ္မိစြဲၿ မဲခဲ့ေသာ ငျဖဴနက္၏ မ်က္ႏွာ။
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ခႏၶာကိုယ္၊

စူးရွေသာ

မ်က္လံုး၊

တစ္ခုပဲကြာသည္။ ညတုန္းက ငျဖဴနက္၏ မ်က္လံုးမ်ားမွာ ေၾကာက္႐ံ႕ြ ေသာ အသြင္၊ ယခုကား မီးအလွ်ံ ေျခာင္း ေျခာင္း
ထြက္မတတ္ အၾကည့္။

အဝေ႐ႊနန္း ရွင္ ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား မ်က္ေတာင္မွ ခတ္ပါေလစ။

အတိုင္းအဆမဲ့
မိမိကိုေတြ႔ၿပီး

အံ့ၾသျခင္းေၾကာင့္

အံၾ့ သထိတ္လန္႔မႈသည္

မ်က္လႊာအစံုကို

ပမာဏအားျဖင့္

ပိတ္ပစ္လိုက္ရသည္။ ေၾကးတုိက္မွ

ျမင္းမို ရ္ေတာင္ခန္႔ဟု

ဆိုပါလွ်င္

ယခု

ထုတ္စဥ္က

ရဲမက္ႀကီး

ဘုရင္သတိုးမင္း ဖ်ားကို

ေတြ႔လိုက္ရေသာ အခုက
ိ ္၌ ျဖစ္ ေပၚေသာ အံၾ့ သထိတ္လန္႔မႈသည္ စၾကဝ႒ာအနႏၲပင္ ျဖစ္ေခ်သည္တကား။

ေ႐ႊနန္းရွင္ကလက္ကို ေဝွ႔ယမ္းျပလိုက္သည္။

လူ႔ဘီလူးႀကီးမ်ားႏွင့္ တူေသာ ရဲမက္မ်ား၊ တစ္ေယာက္စီတစ္ေယာက္စီ ဘုရင့္ ေရွ႕သို႔ ဒူးေထာက္ေ႐ြ ႕လ်ားလွ်က္ သူတို႔
ယူလာေသာ ကတၱီပါစမ်ားကို ေျဖခ်လုိက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒူးတုပ္၍ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သာြ းၾကသည္။

ဘုရင့္ေရွ ႕ေမွာက္ ျခေသၤ႐
့ ုပ္ခံ၊ ခံုတန္းရွည္ေပၚမွ နီရဲေသာ ကတၱီပါစမ်ားေပၚတြင္...

ပတၱျမား ေက်ာက္စီဓါး၊ သန္လ်က္၊ ရဲတင္း ၊ ပုဆိန္၊ အဲေမာင္း ၊ လွံရည
ွ ္၊ လွံတို ေသြးငတ္ေနေသာ သတၱဝါႀကီးမ်ားႏွယ္
ေျပာင္လက္ေနေသာ လက္နက္မ်ားသည္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လွ်ာအလိမ္းလိမ္း သြားရည္တစ္သိမ္းသိမ္း ရွိေနၾကေလသည္။

လက္နက္မ်ားကို တစ္ခုစီ ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဘုရင့္ဝယ
ဲ ာသို႔ ၾကည့မ
္ ိသည္။ ဘုရင္လ
့ က္ဝဲဘက္တြင္ မိဖုရားေစာဥမၼာ။
ေစာဥမၼာေနာက္တြင္

လက္ပိုက္ရပ္ ေနသူမွာ

ေစာဥမၼာႏွ င့္ မ်က္ႏွာေပါက္ခ်င္းဆင္သည္။ အျမင့္ၿမိဳ ႕စား

တရဖ်ားေစာ္ကဲပင္

ျဖစ္ရမည္။ အျမင္ၿ့ မိဳ ႕စားေဘးတြင္ ဖံုနိမ၌
့္ ထုိင္ေနသူမွာ အသက္ႀကီးႀကီး ဆံပင္ျ ဖဴျဖဴ ေခါင္းေပါင္းျဖဴ ေဖာ့လံုးႏွင့္။ မင္းဆရာ
ပတူးသဃၤရာဇာပင္ ျဖစ္ မည္။ ထို႔ေနာက္ ရင္အုပ္ကို ခ်ီေမာက္လ်က္ လက္ပိုက္ေနသူ တပ္မင္းႀကီး အေဆာင္အေယာင္ျဖင့္
ေနမ်ဳိးသီဟပေတ့လား။ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္မင္းႀကီး ေနမ်ဳိးသိခၤသူလား။

တစ္ဖက္ေထာင့္တြင္ လက္တစ္ဖက္ေထာက္ တစ္ဖက္ဒူးေပၚတင္ထားသူမွာ မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္း အသားမည္းမည္း။
ဝတ္ဆင္ထားေသာ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ တျခားစီ။ သူကား အတြင္းသင္း မွဴး ငႏြယ္ႏု ျဖစ္ ေလမည္။
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“ေနာင္ေတာ္မင္းႀကီး မလာေသးဘူးလား”
“ငါေရာက္ၿပီ ”
ဘုရင့္အသံႏွင့္

ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္

နန္းေဆာင္တံခါးဝမွ

အသံ ဝါႀကီးတစ္ခု

ထြက္ေပၚလာသည္။

ၾကမ္းျပင္သ ို႔

ေလးလံစြာ ပြတ္တိုက္ေ႐ြ႕လ်ားလာေသာ ေျခသံႀကီးႏွင့္အတူ မင္းႀကီးသီလဝ ဝင္လာသည္။ မင္းႀကီးကိုေတာ့ မီးက်ည္လႊတ္သည့္
ညကပင္ ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနေလသည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္ လက္တန္းေနာက္မွီ ျမင့္မားေသာ ေ႐ႊပိန္းခ်ခံုထက္သို႔ ဝင္ထုိင္ေလသည္။

ႀကိဳးနီစကိုင္ရဲမက္ႀကီး အပါအ၀င္ ေစာေစာက လက္နက္ေတြကို ယူခ်လာေသာ လူ႕ဘီလူးရဲမက္ႀကီးမ်ားသည္ မင္းႀကီး
သီလ၀ႏွင္႔ ယွဥ္လုိက္ေသာအခါ သူငယ္ကေလးမ်ား ျဖစ္သာြ းၾကေလသည္။

မင္းႀကီးသီလဝသည္

ခံုေနာက္ဆီသို႔

ေက်ာျပင္ကို

ေလးလံစာြ

ပစ္တင္၍

မ်က္ခံုးထူထူႀကီးမ်ားကို

႐ႈံ႕ကာ

စိုက္ၾကည့္ေလသည္။
“ဟိုညကတည္းက ငါသိတယ္။ ငါက ငတက္ျပားကို ျမင္ရင္မွတ္မိသလားဆုိေတာ့ ဒီေကာင္က သူ႔ကိုယ္သူ ေၾကးမံုျပင္မွာ
ျမင္ရင္ မွတ္မိသေလာက္ မွတ္မိတယ္လုိ႔ ေျဖတယ္။ ေျဖစဥ္ကလဲ သူ႔အသံျမဴးလို႔။ ငါ့ကို မလိမတ
့္ ပတ္ လုပ္လုိက္ရၿပီ ဆိုၿပီး ”
မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ ပုတ္သည္။ ေလးလံစာြ ပင္ ။
“ညီေတာ္မင္းတရားကို ဒါေၾကာင့္ လုပ္ခုိင္း ရတာ။ ကိုင္း ... အခုညီေတာ္က ငတက္ျပားကို အတုလုပ္ၿပီး ဖမ္းေတာ့ မိေရာ
မဟုတ္လား။ ကိုင္း ... လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္”

လက္တန္းေပၚသို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ ေသာ လက္ဖဝါးႀကီးမ်ား ပစ္တင္သည္။ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ မတ္မတ္ျဖစ္ၿ ပီးသား
ကိုယ္ကို ထပ္စြင့္လွ်က္ ...
“ငတက္ျပား အထူးအေထြ ေျပာစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ မင္းေရွ ႕မွာ ႐ွိတလ
့ဲ က္နက္ေတြ ႀကိဳက္ရာေ႐ြး၊ ငါကိုယ္တုိင္ပဲ အခု
ငါ့လက္နဲ႔ သုတ္သင္မွာ”

ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္လြန္းေသာ

ေ႐ႊနန္းေတာ္ေဆာင္။

ဘုရင္သတုိးမင္း ဖ်ား။

အမွဴးအမတ္ ဗိုလ္ပါတို႔၏အလယ္၊ ဤေနရာ၊ ဤေဒသ၊ ဤအခ်ိန္၊ ဤကာလ။
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မိဖုရားေစာဥမၼာ။

မင္းႀကီးသီလဝႏွင္႔

ကတၱီပါအနီစေပၚမွ လက္နက္မ်ားကို တစ္ခုစီ လိုက္ၾကည့သ
္ ည္။

ပတၱျမားေက်ာက္စီဓါး၊ သန္လ်က္၊ ရဲတင္း၊ ပုဆိန္၊ အဲေမာင္း ၊ လွံရွည္၊ လွံတို...။

သန္လ်က္ကို

ဘုရင္မင္းျမတ္မွတစ္ပါး

ေ႐ြးသည္။

အျခားသူ

ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ

လက္နက္။

ထိုလက္နက္ျဖင့္

အေသခံမည္။

ထပ္စဥ္းစားသည္။ ပို၍ လွပေသာ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ လက္နက္။ ငျဖဴနက္သည္ ပတၱျမား ေက်ာက္စီဓါးကို ခုိးမည္ဟု
ဆိုခဲ့ေခ်သည္။

ပတၱျမားေက်ာက္စီဓါးကို

ေ႐ြးရေသာ္

ပို၍

အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ဘုရင္သတုိးမင္း ဖ်ားႏွင့္

ငျဖဴနက္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္သည္။

ထပ္စဥ္းစားသည္။

ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ားႏွ င့္ အနီး စပ္ႏိုင္ဆံုး ...

“ငတက္ျပား မင္းေရွ ႕မွာ မင္းႀကိဳက္ရာ ေ႐ြး”
ေရွ႕ေမွာက္ျမင္ကြင္းကို ေဝ့ၾကည့လ
္ ုိက္သည္။

မင္းေရွ႕မွာ မင္းႀကိဳက္ရာေ႐ြး။

ဘုရင္ႏွင့္မျခား ရင္ကို စြင့္စြငမ
့္ တ္္လိုက္သည္။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴသည္ 
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ပို ၍

နီးစပ္ႏိုင္သည္။

“စစ္ကိုင္းေရဝွမ္း အရပ္ကို အေျချပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ခုိးသားႀကီး ငတက္ျပား ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။
ယခုအခ်ိန္ဟာ

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးရဲ ႕

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ား

ျဖစ္ပါတယ္

ဘုရား။

ေ႐ႊနန္းရွ င္

အမိန္႔ေတာ္အရ

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးေရွ ႕ေမွာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ႀကိဳက္ရာေ႐ြးရမယ္ဆိုရင္ ...”

အၾကည့္ကို ဘုရင့္ လက္ဝဲဘက္ကပ္လွ်က္သို႔ ေ႐ႊ႕လိုက္သည္။
“မိဖုရားႀကီးေစာဥမၼာကိုသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး အလိုရွိပါတယ္ ဘုရား”
ေခါင္းျပန္ငံု႔လုိက္သည္။ ရဲမက္ႀကီး လက္ထမ
ဲ ွ ႀကိဳးစလြတ္က်သည္။ အပ္တစ္ေခ်ာင္းသာ က်လာမည္ဆိုလွ်င္ ဤတဒဂၤ၌
က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟည္းသြားလိမ့္မည္။

တစ္ခဲနက္ေသာ

တိတ္ဆိတ္ျခင္းသည္

ျပင္းထန္စာြ

ၿပိဳကြဲသာြ းသည္။

ၿပိဳကြဲသံကား

နန္းေဆာင္ႀကီးတစ္ခုလံုး

ယိမ္းခါမတတ္ က်ယ္ေလာင္သည့္ ရယ္သံႀကီး။ ရယ္သူကား မင္းႀကီးသီလဝ။

မင္းႀကီးတစ္ကိုယ္လံုး ခံုထက္တြင္ သိမ့္သိမ့္ခါေနသည္။

မင္းႀကီးထုိင္ရာမွ ထသည္။ ျပန္ထုိင္သည္။ ျပန္ထသည္။ ျပန္ထုိင္သည္။

ရယ္သံႀကီးကား အသံမ်ဳိးစံုျ ဖင့္ အဆက္မျပတ္ အေတာမသတ္။

မင္းႀကီး၏ မစဲေသာ ရယ္သံေနာက္သို႔ မရဲတရဲ မပြ င့္တပြင့္ ရယ္သံမ်ား စြက္လာသည္။ အျမင့္ၿမိဳ ႕စား၊ ထို႔ေနာက္
ပတူသဃၤရာဇာ၊ ထို႔ေနာက္ တပ္မင္းႀကီး၊ ထုိ႔ေနာက္ လြင္လြင္စာစာရယ္သံ မိဖုရားႀကီးေစာဥမၼာ၊ ထို႔ေနာက္ ႀကိဳးစကိုင္
ရဲမက္ႀကီး။ ထုိ႔ေနာက္ လက္နက္မ်ားယူလာသည့္ ရဲမက္ႀကီးမ်ား။ နန္း ေဆာင္တစ္ခုလံုး ရယ္သံမ်ားျဖင့္ လႈိင္ေနေလေတာ့သည္။

အတြင္းသင္းစား ငႏြယ္ ႏုတစ္ေယာက္သာလွ်င္ ေထာင္႔၌ ကပ္လွ်က္ ရယ္ေနသူမ်ားကို တအံတ
့ ၾသ ေငးေမာေနသည္။

ဘုရင္သတုိးမင္းဖ်ားက လက္ဝါးကာ၍ ေျမႇာက္သည္။

ရယ္သံမ်ား စဲသြားသည္။
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မင္းႀကီးသီလဝကား ေနာက္ဆံုးမွ အရယ္ရပ္သည္။

ဘုရင္သတိုးမင္းဖ်ား၏ အသံ ေလးနက္စြာ ေပၚလာသည္။
“အဝေ႐ႊ နန္း ရွင္သခင္ ငါ့ကိုစဥ္လွ်က္ ဒီစကားမ်ဳိးကို ငတက္ျပား ေျပာရဲတယ္။ ေလးကိုခ်စ္ေသာ ေယာက္်ားဟာ
ျမားကိုခ်စ္သလို
သူရဲေကာင္းကို

ငါးကိုလိုတဲ့
ခ်စ္ရလိမ့္မယ္။

တံငါဟာ
သင္း

ကြန္ကိုခ်စ္သလို

တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တသ
့ဲ ူဟာ

ငတက္ျပားလို

အခ်ည္းႏွီး မေသစေကာင္းဘူး။ ေနာင္ပဲြရွိတ့ဲ အခါ

ေယာက္်ားေကာင္း

အမႈေတာ္ကို

ထမ္းေစရမယ္။

လက္နက္ေတြကို ျပန္သိမ္းသြားေတာ့”
“ပတၱျမားေက်ာက္စီဓါးကို ေနာက္ဆံုးမွသိမ္းေဟ့ ”
မင္းႀကီးသီလဝက အသံဝါႀကီးျဖင့္ ေျပာလိုက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရယ္ျပန္ ေလသည္။

မိဖုရားေစာဥမၼာက...
“အစ္ကိုေတာ္မင္းႀကီး ငါးႏွစ္အတြင္း မွာ ဒီတစ္ခါပဲ ဒီလုိရယ္ဖူး စကားမ်ားမ်ားေျပာဖူးေသးတယ္”
ဟု ဆိုေလသည္။

လက္နက္မ်ားကို ျပန္သိမ္းေနစဥ္ ႀကိဳးစကိုင္ရမ
ဲ က္ႀကီးက ႀကိဳးကို အားပါးတရ ေျဖလႊတ္ေနေတာ့သည္။ လက္က
ႀကိဳးေျဖရင္း ႏႈတ္ကလည္း မရပ္မနား...
“အံ့ေရာေဟ့ ... သူငယ္။ အံ့ေရာေဟ့ ။ မင္းကိုငါ ပန္းပဲ ဖုိျပန္ ပို႔ရဦးမယ္။ အံ့ေရာေဟ့ ... အံ့ေရာေဟ့ ”
*****
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။၃၀။

ဘဝအစမွ သည္အဆံုးတုိင္ အဘႏွင့္ဂ်မ္းတို႔ကို ေျပာျပရေပမည္။

သူေတာ္ေကာင္းႀကီး

အဘေရာ၊

႐ိုးသားသန္႔စင္သည့္

ဂ်မ္းကပါ

သားအဖႏွစ္ေယာက္စလံုး

နားလည္စြာ

ခြငလ
့္ ႊတ္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ရဲမက္ႀကီး ေပြထ
႔ ားေသာ ပခံုးထက္မွ သူ႔လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ရင္း ေ႐ႊေလာင္းပန္း ပဲဖိုသို႔ ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေျခသည္ ေျမႏွင့္
မထိခ်င္။

“အေမာင္ရယ္ ... အေမာင္ ရယ္”
ဟု ျမည္တမ္းကာ ရင္ခြင္ထဲသို႔ ေျပးဝင္လွ်က္ တသိမ့္သိမ့္ ငိုေႂကြးရွာဦးမည့္ ဂ်မ္းကို ျမင္ေယာင္ေနသည္။

အဝေ႐ႊၿမိဳ ႕ေတာ္၏ နံနက္ခင္းကား လွပလြန္းေလစြ။

ခ်စ္ဦးညိဳ။ ၁၉၈၅၊ ေအပရယ္ (၁)
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