လူတိုင်း ယုံကည်ဖို ခက်ခဲတဲ့ သဘာဝလွန် ြပဿနာေတွကို ေမွးရာ
ပါ, ပါရမီနဲ လိုက်လံ ကူညီ ေြဖရှင်းေပးေနတဲ့ ပေဟဠိ ဆန်ဆန် ေကာင်
မေလး။
မကတ်လွတ် သူေတွအတွက် ေထာက်လှမ်း စုံစမ်း ေပးေနရလို တ
ေစ စုံေထာက် ဘွဲကို ခံယူ ထားရသူ။
တကယ်ေတာ့ သူမဟာ လူေတွကားထဲမှာ ရှင်သန် ေြပးလားရင်း
လူတိုင်းလိုပဲ... ရည်ရွယ်ချက်/ ေမာ်လင့်ချက် ေတွနဲ ဘဝကို ပုံမှန် ြဖတ်
သန်း ေနသူ တစ်ဦးပါ။
မတူညီတာဆိုလို မြမင်အပ်တဲ့ ေလာကသားေတွကို ေတွြမင် ိုင်
တာေလးပါပဲ။ ဒါကိုလည်း သူမရဲ အရင်းှီးဆုံး သူေတွေတာင် မသိက
ပါဘူး။
သူမဟာ စာဖတ်သူရဲ နံေဘးကလူ ဒါမှ မဟုတ် စာဖတ်သူရဲ မိတ်
ေဆွ အေပါင်းအသင်း ထဲကေတာင် ြဖစ်ေန ိုင်ပါတယ်။
စွဲလမ်းစိတ် ၊ မတရားမ - စတာေတွနဲ ေသဆုံးခဲ့ရလို တမလွန်မှာ ဒု
က ေတွေန ရသူေတွကို ကူညီ ေဖးမေနတဲ့ မိန်းမပျိေလး တစ်ဦးကို ဂု
ဏ်ြပတဲ့ အေနနဲ ေရးသား ထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဤအခန်းဆက် ဝတရှည်ကို မွန်ြမတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ေစတနာ
ေတွနဲ စိတ်ကူးယဉ်မေတွ ေပါင်းစပ်လို ေရးဖွဲ ခဲ့တာပါ။ မှီြငမ်း ကူးချြခ
င်း လုံးဝမပါဘဲ ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးမ များ သာ ြဖစ်ပါေကာင်း။

(ဂ ဦ

နက)

အပိုင်း(က) အခန်း(၁၈)
တေစေခပွဲ

ညချမ်း ကာလ၏ ေလက တဟူးဟူး တိုက်ခတ်လျက် ရှိရာ တာရာ
၏ ဆံွယ်များမှာ ေလထဲတွင် တလွင့်လွင့် ေြမာပါေနသည် ။ ေအးစိမ့်
ေနေသာ ေလညင်း၏ လံေဆာ် ေသွးထိုးမေကာင့် တာရာ၏ ခာကိုယ်
အှံ၌ ကက်သီးတို တြဖန်းြဖန်း ထလာ၏။ တိုက်ခတ်သည့် ေလပဲ
ကမ်းေလ သလား… တစ်ေနကုန်ပဲ ပင်ပန်းခဲ့၍ လား မသိ။ ချမ်းစိမ့်စိမ့်
ြဖစ်လာသည် မို ြခံေစာင်ပါး ပတ်ထား လိုက်လင် အချမ်းေြပမည် ဟူ
ေသာ အေတွးြဖင့် အိမ်ထဲသို လှစ်ခနဲ ေြပးဝင် လာလိုက်သည် ။
တာရာ့တွင် အေရာင် အလွန်စုံေသာ-ချင်းေစာင် တစ်ထည်ရှိရာ ထို
ေစာင်ေလး လမ်းြခံ လိုက်ပါက တာရာဟာ ပို၍ ဆွဲေဆာင်မ ရှိသွားလိမ့်
မည်ဟု အထင် ေရာက်မိတာေကာင့် ေစာင်ယူရန် အိပ်ခန်းထဲသို ဝင်
လာခဲ့ပီး ခုတင်ေပမှ ြပန်ကျဲလျက်သား ြခံေစာင်ကို ဆွဲယူလိုက်စဉ် …
"အမေလး… "
ြမင်လိုက်ရသည့် အရာေကာင့် ေကာက်လန်တကား ဟစ်ေအာ် လို
က်မိ၏။ တာရာ ြမင်လိုက်ရသည် က ေမှာင်ရိပ် ေအာက်ရှိ ြခံေစာင်ထဲ
တွင် လဲေလျာင်း ငိမ်သက်ေနေသာ-ရှည်ရှည် မည်းမည်း သတဝါကီး။

"ဟာ… မသာမ။ စွတ်ရွတ်ပီး ေအာ်ေတာ့တာပဲ။ ဂွမ်းလိုက်တာ။
ငါပါဟဲ့… ငါပါ။ နီပါေတာ့။ တကတည်း… ေအာ်လိုက်တာေတာ်… ။
ညည်း လိပ်ေခါင်း ြပထွက်ုံ တင်မကဘူး… အဝှာပါ စူထွက် လာလိမ့်မ
ယ် … သိလား"
တာရာ့ ေအာ်သံေကာင့် ြခံေစာင် ေအာက်မှ မည်းမည်း သတဝါကီး
က ငုတ်တုတ် ထထိုင် လိုက်ပီး စိတ်တို လက်တိုြဖင့် ထေအာ်ေလရာ ထို
အခါမှ ဆိုင်ပိုင်ရှင် နီြဖစ်ေနေကာင်း တာရာ သိလိုက် ရသည် ။
လိက်ဖို သွားေသာ ရင်သည် လည်း ထိုအခါမှ ပဲ ြပန်လည် တည်ငိမ်
သွားသည် ။ လတ်ချ လိုက်မိေသာြခံေစာင်ကို ြပန်ေကာက် ယူကာ ခာ
ကိုယ်ကို လမ်းပတ်လိုက်ရင်း…
"မသိဘူးေလ နီရဲ ။ ဘယ်လိုြဖစ်ပီး ရှင်က တာရာ့ ခုတင်ေပ
ေရာက်ေန ရတာလဲ"
"မကာြပာေကာတာကတ်(မေြပာတတ်)ပါဘူးေအ။ ငါလည်း ေခါင်း
မူးမူးနဲ ဝင်လာလိုက်တာ ဘယ်လိုက ဘယ်လို နင့် ခုတင်ေပ ေရာက်ေန
သလဲ မသိဘူး"
"ေကာင်မေနာ်… မေတာ်တေရာ်ေတာ့ မကံစည်နဲ ။ တာရာတို က
ေဈးေပါတဲ့ ဟာမ မဟုတ်ဘူး "
"အမေလးေတာ်… ကံကီးစရာ။ နင့် ကံစရာလား။ လင်ြပား ှစ်ချပ်
တီးရင် ကျားကီး ကိုက် တတ်တယ်ေအ့"
"ဟယ်… ကျားကီး ကိုက်မယ် ဟုတ်လား။ ကိုက်စမ်းပါေစ… အကို
က်ခံ ချင်လှပီ။ ကျား ဆိုလို ကေတာ့ ကီးကီး ေသးေသး အရွယ်စုံ ဆိုဒ်
စုံ ကိက်တာ လာစမ်း… ဒီက Ready ြဖစ်ပီးသား"

"ေကာင်မ … ဟင်… ဒါမျိးကျ ေတာ်ေတာ်ရွ။ နင့်ဟာ ြပတ်ပါသွားမ
ယ်… ကျပ်ကျပ်ထ"
"ဟဲ့… ဘာကို ေြပာတာလဲ။ နင့်စကားက ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလ"ို
"ေသာ်… နင့်ရဲ ရှည်ေြမာေြမာ ှာေခါင်းကီးကို ေြပာတာပါဟယ်။
အနက်ေတွ မေတွးစမ်းပါနဲ "
"ကဲပါ… နင်နဲ ေလေပါ ေနရတာနဲ အဆင်ေလးေတွ လွတ်ကုန်ေတာ့
မှာ ပဲ။ တာရာက ချမ်းလို ြခံေစာင် လာယူတာ။ ပီးရင် ဝရန်တာမှာ ကံ
သကာ ရှာရဦးမယ်"
"ဟယ်… ေကာင်မ ဒါမျိးကျေတာ့ ကိတ်ပုန်းေပါ့ေလ။ ရမလား…
ငါ့လည်း ြပဦး။ အဆင်က အကမ်းလား၊ အေချာလား။
ငါကေတာ့ သိပ်မေရွးဘူး။ လာသမ တာဝက ေစာင့်ဖမ်းပစ်မှာ "
"ေချာသလားေတာ့ မေမးနဲ ။ ခက်တာက ယမကာ လုလင်ေတွဟဲ့။
အိမ်ေရှမှာ မူးေပပီး ရစ်ေနကတာ။ ေတာ်ေသးပါရဲ ။
ရပ်ကွက် ေကာင်းေပလို … အမူးသမားေတွ ဆိုပီး လာေမာင်း မထု
တ်ကဘူးေအ့"
"အဟ… ဒါဆိုလည်း ဆွဲစိ လိုက်ကရေအာင်။ လာ… ဝရန်တာ သွား
စို။ ဟိုေကာင်မ ှစ်ေကာင်ေရာ"
"သူတို လည်း ဝရန်တာမှာ ပဲ"
"ဟွန်း… ဗိုင်းနာမေတွ… ှာဘူးမေတွ… ဒါမျိးကျေတာ့ ငါ့ေတာင်
မေခဘူး။ လာ… လာ… သွားမယ် ြမန်ြမန်"
ှစ်ေယာက်လုံးက စိုက်တူ စိတ်တူများ ြဖစ်၍ အတိုင်အေဖာက် ညီ

ညီ ေြပာဆို ေနကသည် မှာ ကားရသူ အဖို ြပံးချင်စရာ… ေလှာင်ချင် စ
ရာ။ နီကေတာ့ တာရာထက် ပိုဆိုး။ ခုတင်ေပမှ ဝုန်းခနဲ ခုန်ချကာ
တာရာ့ လက်ကို ဇွတ်ဆွဲပီး အခန်းအြပင်သို ေြပးထွက် လာခဲ့၏။
တာရာ့ အိပ်ခန်းက ဝရန်တာ နားတွင် ြဖစ်၍ အခန်းမှ ထွက်လာသ
ည် ှင့် မကာ ဝရန်တာသို ေရာက်ေလသည် ။ လသာေသာည ြဖစ်သြဖ
င့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် လင်းရှင်းေနပီး တဖျတ်ဖျတ် ေတာက်ပတတ်
ေသာ ပိုးစုန်းကး ကေလးများ ၏ အလင်းေရာင်ပင် ေမှးမှ ိန် ေပျာက်ကွ
ယ် ေနသည် ။ နီတို ှစ်ေယာက် ဝရန်တာသို ေရာက်သည် ှင့် ညေမး
ပန်း ရနံက ှာေခါင်းဝ ဆီသို ကိင်လိင် သင်းပျံစွာ တိုးဝင်လာ၍ ှစ်ဦး
သား စိတ်ကည်ူး သွားကရ၏။
သူတို ှစ်ေယာက်ကို ပို၍ စိတ်ကည်ူး သွားေစသည် က ြခံေရှ အု
တ်ခုံ ထက်တွင် တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် မှီခိုတွဲလျက် ပျင်းတိပျင်း
ရွဲ ထိုင်ကာ ဂစ်တာ တီးေနကေသာ ေကာင်ေလးတစ်စု… ။
"မင်း ရှစ်တီဖစ်ေစ… မင်း မချီးတီဖစ်ေစ… ငါဟာ အမဲ… ရှစ်တွား
မှာ ဘာ… "
ကီးေကာင်

ေနသည့်

ဂစ်တာသံှင့်

မပီကလာ

ပီကလာ

ေတးသွားများက ဝရန်တာတွင် ရပ်ေနေသာ လူတစ်စု၏ နားအတွင်းသို
ေဗလုဝ နတ်ေစာင်းသံပမာ သာယာ ငိမ့်ေညာင်းစွာ စီးဝင်သွားေလရာ
အစွန်ဆုံးမှ "ရန်း"ဆိုေသာ တစ်ေယာက်က မေနိုင် မထိုင်ိုင် လက်လှ
မ်း ြပသည် ။
ေအာက်က သီချင်း ဆိုေနေသာ လူငယ် တစ်သိုက်ထဲက လည်သာ
ဂျာကင်ှင့် တစ်ေယာက်ကလည်း ရန်းကို တုံြပန် လက်ြပ လိုက်ရာ ရန်း
ခမျာ ကည်ူး ပီတိ ြဖာေဝ သွားေလ၏။ ှလုံးပီတိ ဂွမ်းဆီထိ ြဖစ်ေန

ေသာ ရန်းကို နီတို တစ်သိုက်က ကည့်မရ ြဖစ်ကာ…
"ဟဲ့… မိရန်း ပါးစပ်ကီး ပိတ်လိုက်ဦး။ ယင်ေကာင် ဝင်ဥ သွားဦးမ
ယ်"
"ဟိုက မြမင်မစမ်းနဲ လက်လှမ်း ြပတာကို အဝှာြမင်လိုက်ရတဲ့ အတို
င်းပဲ။ ြဖစ်ပျက်ေနတဲ့ ုပ်က… "
"ထင်တာ တလွဲ ြမင်တာ တြခားဆိုတာ ဒါမျိးပဲ ေနမှာ ေပါ့ေအ"
စသြဖင့် မကားဝံ့ မနာသာ သေရာ်ကသည် ။ ရန်းကေတာ့ ဂုေတာ
င် မစိုက်ေပါင်… ။ သူကို လက်ြပသူ ေကာင်ေလးကိုသာ စူးစူးကီး
စိုက်ကည့်ကာ တမ်းတမ်းစွဲ ြဖစ်ေနေတာ့၏။
ေကာင်ေလးကလည်း မူးေပ ေနသည် က လွဲ၍ အေတာ့်ကို ုပ်ရည်
သန်ြပန်ေသာ အမျိးအစား ြဖစ်ပီး ဝတ်စားထားသည် ကလည်း ေကးရ
တတ် လူတန်းစားကမှန်း သိသာလှသည် ။ လမ်းမီးတိုင်၏ အလင်းေရာ
င်ေကာင့် ြဖေဖွးေသာ အသားအရည် ၊ သန်ခန်ေသာ မျက်ှာှင့် ေတာ
င့်တင်းေသာ ကိုယ်ဟန် အချိးအစားတို ကို ထင်းထင်းကီး လှမ်းြမင်ေန
ရရာ ရန်းခမျာ ှေြမာတသစွာ ေငးကည့် ေနရ သည် ။ အေဝးက ပန်းမို
မှန်းရ ခက်ေလပီ။
ထိုေကာင်ေလး တစ်သိုက်ကို တမ်းတမ်းစွဲ ြဖစ်ေနသည် မှာ ရန်းတစ်
ေယာက်သာ မဟုတ်။ သူတို က ဤအနီးအနားမှ မဟုတ်မှန်း ဝတီ သိသ
ည် ။ သည် နားက ေကာင်ေလး အားလုံး၏ စာရင်းကို ဝတီ အတိအကျ
စုံစမ်းထားပီးသား။ ထိုေကာင်ေလး တစ်သိုက်ေလာက် စတိုင်မိ မလိုင်
အြပည့်ရှိသည့် ပုံစံမျိး ဤအနီးအနား၌ မရှိေကာင်း ဝတီ သိှင့်
ေနသြဖင့် ထိုအဖွဲကို ပို၍ ေကွေန မိသည် ။

ေသာ်… ေသချာကည့်မှ ဂစ်တာ တီးေနတဲ့ တစ်ေယာက်က ဝတီတို
ဆိုင်မှာ ဟိုတေလာက ဆံပင် လာညပ်ဖူးတဲ့ ေကာင်ေလးပါလား။
ုပ်ရည်က အသားညိညိ လူပုံ ခန်ခန်ှင့်မို ဝတီက အတည်ကီး
ကေတာ့ သူက ေနာက်တစ်ေခါက် လာခဲ့ဦးမယ်… မမဟု ြပန်ေြပာ
သွားခဲ့ဖူးသည် ။ ဟုတ်ပါပီ… သူတို အုပ်စုပဲ ြဖစ်မည်။
ေကာင်ေလးက စုစုေပါင်း ငါးေယာက်ြဖစ်ရာ ဝတီတို တစ်ေယာက်စီ
ဆွဲလိုက်လင် ှစ်ဦး ကျန်ဦးမည်မို ထိုှစ်ဦးကို ဆိုင်ပိုင်ရှင် နီက အပိုင်
စား ယူေစဟု စိတ်ကူးထဲတွင် အစီအစဉ် ဆွဲေနမိသည် ။ ေကာင်ေလး
ေတွကေတာ့ ဝတီ့ စိတ်ကူးကို သိေလသလား…

မသိေလသလား

မေြပာတတ်။ ဂစ်တာကိုသာ တလွဲတေချာ် တီးရင်း ကီးမမိသည့် စာ
သားများကို တအား ေအာ်ဆို ေနကတုန်း… ။
ခက်ပါပီေကာ… ။ ဖလိုင်းကစ်ေတွ ြဖန်ေဝေနသူ ကိုကိုက တစ်ချိန်
လုံး တာရာ့ကိုပဲ စိုက်ကည့် ေနသည် ။ သူအကည့်များက တာရာ့ဆီမှာ ၊
သူဖလိုင်းကစ်ေတွက တာရာ့ အတွက်လား။ မီးေကာင်ေပါက်စမို တာ
ရာ ရှက်သလိုလို ရှိေပမဲ့ အမှန်ေတာ့ မရှက်ပါ။ တာရာတို ဘဝက ရှက်
ေနလင် ငတ်မည်မို ရဲရဲကီး ြပန်စိုက်ကည့်ကာ ဖလိုင်းကစ်များ ြပန်ေပး
ေနမိသည် ။ သူှင့်တာရာ အြပန်အလှန် ေပါ့။ သူက တာရာ့ တုံြပန်မကို
သေဘာကျသွား ေလ၍ လား မသိ။ တဟားဟားရယ်ကာ သီးမတတ်ပင်
ြဖစ်သွားရာ တာရာ စိတ်ပူ သွားရေသးသည် ။ မေတာ်… အရယ်လွန်ပီး
တက်သွားမှ ြဖင့် တာရာ့ဘဝ ချစ်ကင်သူမဲ့ ြဖစ်ေနဦးမည်။
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