ည

ရှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်တွင်

စတင်ကျေရာက်လာခဲ့သည်
မိုးဖွဲမိုးမန်ကေလးများ

။

မိုးဖွဲကေလးများ

ြပတင်းမှန်မှ

ကဲပက်ေြပးလားေနသည်

တစ်ဆင့်ြဖတ်၍
ကို

အမှတ်မထင်

ြမင်ရသည် ။
ဘဂလားပင်လယ်ေအာ်တစ်ေနရာ၌

သူသည်

သုညဒီဂရီေအာက်

အေအးပိုကဲေသာ အေအးခန်းထဲသို ငါးြခင်းေတာင်းများ သယ်ချေနချိန်
ြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း

မေလးမိမှာ ေတာ့ သူမ၏ ညေနခင်းတာဝန်

ပီးဆုံးချိန် ြဖစ်ေလသည် ။ ည တာဝန်ယူမည့် အလုပ်သင်ဆရာဝန်က
ညရှစ်နာရီထိုးရန် ှစ်မိနစ်အလိုတွင် ေရာက်လာေသာအခါ သူမသည်
သတိလစ်ေမ့ေြမာေနေသာ

လူနာအား

စုေပါင်း၍

ြဖစ်၏။

ထိုးေပးေနဆဲ

အထိုပင်း
သူမ

ထိုးေဆးငါးလုံး

စိတ်ေပါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ

သူငယ်ချင်းကို ြပံးြပ ှတ်ဆက်လိုက်၏။ သူ မလာမချင်း ဂျတီလဲရန်
ေစာင့်ေနရမည့်တာဝန်မှ လွတ်ကင်းသွားေလပီ။
"တင်တင်ေဇာ် … နင် ညက ိုက်ဂျတီလားလို "
"ေအးေလ"
"ဟာ … ေနလယ်ကလဲ နင် မအိပ်ရဘူးေပါ့"
သူမ

ကိုယ်မှာ ဝတ်ထားသည့်

ပိုးသတ်ထားေသာ

အစိမ်းရင့်ေရာင်ဝတ်ုံကီးကို ဆွဲခတ်ရင်း သူမ ရယ်ေမာလိုက်သည် ။
"ေအးဟာ

…

ေနလယ်မအိပ်ရတာ

ကိစမရှိဘူး၊

ဒီေန

ေနာက်ဆုံးြပတဲ့ ဒိုက်ဘာဇာတ်ကား လွတ်သွားတာ နာတာပဲ၊ ငါက
ဒီေန ေနပွဲကည့်မလို အားခဲထားတာ။ ဂျတီို(စ်)တာကို ဘယ်သူဆွဲ
တာလဲမသိဘူး၊

ငါ့ကို

ဒီမှာ အီးဗနင်းဂျတီ

ထပ်ထည့်ေပးထားတယ်ေလ"
သူငယ်ချင်းက

ကိုယ်ချင်းစာသလို

သူမျက်ှာေအာက်ေြခတွင်
တပ်လိုက်သည်

။

ှာေခါင်းစည်းကို
ထိုေနာက်

ဝတ်ုံအသစ်တစ်ထည်ကို
သူမကေတာ့

ပခုံးတွန်လျက်

ထုတ်၍

စားပွဲေပမှ

သွက်လက်စွာ

ဗီိုထဲမှ

ပိုးသတ်ပီးေသာ

ဝတ်ဆင်ရန်

သူမဖတ်လက်စ

ြပင်သည်

။

စာအုပ်ကေလးကို

ေကာက်ယူ၍ ပခုံးလွယ်ေသာ လက်ေပွအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်သည် ။
စာ အု ပ် မှာ ေမာင်သာိုး

ဘာသာြပန်ေသာ

မာယာေကာ့ဗ်စကီး၏

"ေဘာင်းဘီဝတ်မိုးတိမ"် ြဖစ်ေလသည် ။
"ကဲ … သန်းေအာင် ငါသွားေတာ့မယ်၊ ဪ … ဆရာေတွ ဒီကို
ညရှစ်နာရီခွဲေလာက် ေရာင်း(ဒ်)လှည့်လာမယ် ေြပာတယ်၊ ချာ့(တ်)ထဲမှာ
ငါ

ရှစ်နာရီအချိန်အထိ

ေရးြဖည့်ပီးသား၊

အေြခအေန

ဘာမှ

မထူးြခားေသးဘူး"
"ေအး … ေအး"
"ဒီညဂျတီမှာ နင် ကံေကာင်းပါေစ"
အြပင်စကသိုထွက်၍

သူမ

စီးထားေသာ

ပိုးသတ်ထားသည့်

ရာဘာဖိနပ်ကိုခတ်ကာ ခွာြမင့် ဖိနပ်ကေလးကို လဲစီးလိုက်သည် ။
"အိုင်၊

စီ၊

ယူ"

ဟု

အတိုေကာက်ေခေသာ

ကုသေဆာင်"

၏

အုတ်ေလှကားထစ်များမှ

ေအာက်ထပ်

အိုးကုေဆာင်

(အသစ်)

"အထူးကပ်မတ်

ဆင်းလိုက်ေသာအခါ
သို

ေရာက်လာ၏။

ေကျာက်ပတ်တီးစည်းထားေသာ လက်များ ၊ ေြခေထာက်များ ၊ အုတ်နီခဲ
ဆွဲထားေသာ ေြခေထာက်များ ၊ စက်သီးြဖင့် ေြမာက်ချိတ်ထားေသာ
ေြခေထာက်များကို

အကျင့်ပါေနေသာ

မျက်စိြဖင့်

ေဝ့ခနဲ

ကည့်လိုက်ပီးမှ အြပင်ဘက် အုတ်ေလှကားထစ်ကို ဆင်းလိုက်သည် ။
လူနာေဆာင်ထဲက

မီးေရာင်တစ်ဝက်တစ်ပျက်ေအာက်တွင်

မိုးရွာထားသြဖင့် ေြပာင်လက် စိုစွတ်ေနေသာ ေကျာက်စရစ်လမ်းကို
ြမင်ရသည် ။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် အနည်းငယ် စိမ့်ေအး လာပီ ြဖစ်သည်
။
ေမှာင်မည်းေနေသာ ဘိုကေတာ် မျက်ခုံးပင်တန်းဆီသို အေကွတွင်
တစ်ေယာက်ေယာက်က
စိတ်မသိုးမသန်

တင်တင်ေဇာ်ကို

ြဖစ်လာသည်

။

ေစာင့်ကည့်ေနသလို

အဓိပာယ်မရှိတာ

…။

သိုေသာ်

ထိုအပင်တန်းဆီမှ လူရိပ်သဏာန်တစ်ခု လပ်ရှားသွားသည် ကိုေတာ့
တကယ်ြမင်လိုက်ရသည် ။ သူမ အနီးမှ စက်သီးြဖင့် ြဖတ်သွားသူများ
ထမင်းချိင့် ဓာတ်ဘူးများ ဆွဲလျက် လမ်းေလာက်သွားကသူများ ြဖင့်
အသက်ဝင်လပ်ရှားေနေသာ ေဆးုံကီးဝင်းအတွင်းမို သူမ ဘာကိုမှ
မေကာက်ပါ။

အိမ်ြပန်ေရာက်လိုေဇာြဖင့်

ဖျားနာေဆာင်

(၁)

ေရှ

ဆင်ဝင်ေအာက်မှ ခပ်သွက်သွက် ြဖတ်ေလာက်လာခဲ့သည် ။ သိုေသာ်
သူမေနာက်မှ
ထင်လာြပန်၏။

တစ်ေယာက်ေယာက်
ေကျာထဲက

စိမ့်

ကပ်လိုက်လာသလို
လာပီး

အရာယ်ကို

ရင်ဆိုင်ပစ်လိုေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ေနာက်လှည့်ကည့်လိုက်သည် ။
ဆင်ဝင်မျက်ှာကက် မီးလုံး၏ ေဖျာ့ေတာ့ေသာ မီးေရာင်ြဖင့် သူမ
ြမင်လိုက်ရသူမှာ ဘယ်လိုမှ ေမာ်လင့်မထားေသာသူတစ်ဦး ြဖစ်၏။
"မိေဇာ် …"

သူမေရှတွင် လူငယ်တစ်ဦး ရပ်ေန၏။ အနီးကပ်၍ ရပ်ေနသည်
ြဖစ်ေသာေကာင့် သူမက ေမာ့ကည့်မှ ူးညံ့စွာ ြပံးေနေသာမျက်ှာကို
ြမင်ရသည် ။ ရှည်ြမင့်ေသာ အရပ်အေမာင်းှင့် လိင်းများ သဖွယ်
ေဝ့ဖွာေသာ

ဆံပင်မတိုမရှည်ေအာက်မှာ သူမကို

အမဲတမ်း

ှစ်သိမ့်ခဲ့ေသာ အြပံးမျက်ှာ တစ်ခုရှိေနသည် ။
"ကည့်စမ်း ေစာေစာကေလးကကို နင့်ကို ငါ သတိရေနေသးတယ်
သိလား"
"ဟုတ်ရဲ လား …"
သူှတ်ခမ်းမှ လန်းဆန်းေသာ အြပံးေကာင့် မျက်ခွံမိုမိုေအာက်မှ
အနည်းငယ် ကျဉ်းသလို ရှိေသာ သူမျက်လုံး ေသးေသးကေလးများ
မယုံကည်ိုင်ေလာက်ေအာင်
အေရာင်ြဖေဖျာ့ေနေသာ

ေတာက်ပသွားသည်

ဂျင်းဂျာကင်၏

ေအာက်၌

။

အကွက်ကျဲကျဲ

ရှပ်အကျကို သူ ဝတ်ထားသည် ။
"နင်

ဘယ်အချိန်က

ေရာက်ေနတာလဲ၊

ငါ့ကိုလဲ

မေခဘူး။

အသံမေပး ဘာမေပးနဲ ၊ နင် ေတာ်ေတာ်ဆိုးတာပဲ"
သူ

ဘာမှ

ြပန်မေြပာဘဲ

ဂျာကင်အကျေဘးအိတ်များ

ထဲသို

လက်ှစ်ဖက်ထည့်ထားရင်း သူမကို ြပံးကည့်ေန၏။
"အေတာ်ပဲဟယ် ဒီကေနည နင့်ကို ြမင်လိုက်ရတာ ငါဘယ်လို
စိတ်ချမ်းသာသွားမှန်း မသိဘူး"
"ဘာြဖစ်လို လဲ"
"ငါ

ုပ်ရှင်

ညပွဲ

သွားကည့်ချင်ေနတာ

မနက်ြဖန်ဆို ကားလဲေတာ့မှာ "

အေဖာ်မရှိလို

ဟ၊

သူအြပံးက အနည်းငယ် ေလျာ့သွားသည် ။ ေြပာပီးပီးချင်း သူမ
ေနာင်တရသွား၏။
စကားတစ်ခုခု

ေသေတာ့မှာ ပဲ

…

ေြပာသင့်လျက်သားနဲ

ကည့်ေဖာ်အြဖစ်

၊

ဘာြဖစ်လို

ဝမ်းသာြပမိပါလိမ့်။

ဖျတ်ခနဲထင်သွားပီး

ချက်ချင်း

ြမန်ဆန်လွန်းေသာေကာင့်

ဒါထက်

ေလးနက်တဲ့
များ

ုပ်ရှင်

သူမျက်ှာမှာ အရိပ်တစ်ခု

ြပန်

ေပျာက်ကွယ်သွား၏။

သူမျက်ှာအရိပ်အကဲကို

သူမ

မဖမ်းမိလိုက်ပါ။
"ငါ မေလးကို ခုနစ်နာရီခွဲဆိုက်တဲ့ ရထားနဲ ေရာက်လာတယ်၊
နင့်အေဆာင်ကို

ငါသွားတယ်၊

နင်

ထွက်ရမယ်လို

ေြပာလိုက်တယ်။

ေဆးုံက

ညရှစ်နာရီမှ

ငါ့ဦးေလးအိမ်မှာ အိတ်ေတွ

ပစည်းေတွချပီး အခု ြပန်ထွက်လာတယ်။ နင့်ကို ေတွချင်လွန်းလို
ေရေတာင်မချိးခဲ့ိုင်ဘူး။

ဖျားနာေဆာင်

(၃)ကို

သွားတယ်။

နင်နဲ

မေတွဘူး။ နင် အထူးကပ်မတ်ကုသေဆာင်မှာ ဆိုလို ငါ ေမးစမ်းပီး
ေရာက်လာတယ်။ ရှစ်နာရီထိုးပီး ငါးမိနစ်မှာ နင့်ကို လူနာေဆာင်ထဲက
ထွက်လာတာြမင်ရတယ်၊

နင့်ကိုေတွလိုက်ရလို

ငါ

ဘယ်ေလာက်ေပျာ်သွားတယ်ဆိုတာ နင် ဘယ်ေတာ့မှ နားလည်မှာ
မဟုတ်ဘူး ။ နင်က ုပ်ရှင်ကည့်ဖို အေဖာ်ေရာက်လာလို ဝမ်းသာအားရ
ြဖစ်သွားတာပဲ"
တစ်လုံးချင်းေြပာေနေသာ
သိုေသာ်

ှစ်ေပါင်းများ

အြပံးမျက်လုံးများ

တွင်

သူအသံမှာ နာကည်းဟန်လည်း မပါ။
စွာ

ရင်းှီးလာခဲ့သူမို

ဝမ်းနည်း

ေနာင်တရိပ်ကို

သတိထားလိုက်မိသည် ။
" မဟုတ်ဘူး ေလ … ငါ ေြပာချင်တာက …"

ေလျာ့ရဲရဲ
သူမ

"ဟုတ်ပါတယ်၊

နင်ေြပာချင်တာက

ုပ်ရှင်သွားကည့်ချင်တယ်။
အဆင်သင့်ြဖစ်သွားတယ်၊

အေဖာ်လိုေနတာ
ဟုတ်တယ်

အခု

ညပွဲ

ငါေရာက်လာတာနဲ

မဟုတ်လား၊

လာ

…

ငါလိုက်ပိုမယ်"
သူ ချာခနဲ ေနာက်လှည့်ထွက်၏။
"အို … ေနဦးေလ"
သူက ေြခလှမ်းရပ်၍ လှည့်ကည့်သည် ။ ထိုအခါကျမှ သူလက်ထဲမှာ
ကိုင်ထားေသာ ပန်းစကြဖင့် ထုပ်ထားသည့် ပက်ကင်ထုပ်တစ်ထုပ်ကို
ြမင်မိေလသည် ။
"ုပ်ရှင်သွားကည့်မယ်ဆိုလဲ
အကျိးအေကာင်းေြပာပီး

အိမ်ရှင်အန်တီကို

ခွင့်ေတာင်းရဦးမယ်ေလ။

ေနာက်ပီး

ငါ

ထမင်းမစားရေသးဘူး၊ နင်ေရာ ဘာမှ မစားရေသးဘူး မဟုတ်လား"
"ေအး"
"လိုက်ခဲ့ေလ၊ အေတာ်ပဲ ဒီကေန ငါ ထမင်းချက်ချိန်မရတာ နင်
ကံေကာင်းသွားတယ်၊ ဆိုင်က ဝယ်ေကးရေတာ့မှာ "
အနည်းငယ် ေလျာ့ရဲေသာ အြပံးက ချက်ချင်း ရယ်ြမးသွား၏။ သူမ
သိလိုက်သည် ။ ဒါ ေလှာင်ေြပာင်တဲ့ အြပံးပဲ။
"နင်က

ထမင်းကိုယ်တိုင်

ချက်စားသလား၊

ေတာ်ေတာ်

ချက်တတ်ေနပီေပါ့"
"မေလှာင်နဲ "
သူမ ရှက်ြပံးြဖင့် ေခါင်းယမ်းလိုက်မိသည် ။ တကယ်ဆိုေတာ့

သူမသည်

မိန်းကေလးြဖစ်ေပမယ့်

ကမ်းကျင်သူ

မဟုတ်ပါ။

သူေလာက်

သူမတို

ပလက်ေဖာင်းအတိုင်း

ှစ်ေယာက်

အချက်အြပတ်
ေဆးုံအြပင်ဘက်

အေဆာင်ရှိရာ

အေရှဘက်သို

ေလာက်လာခဲ့ကသည် ။ လမ်း ၃ဝ သည် ခါတိုင်း ညများ လိုပင်
စက်ဘီးများ ၊ ြမင်းလှည်းများ ပ်ေထွးဆူညံေနသည် ။
"ေနပါဦး၊ နင့်အေဆာင်က ဘယ်အချိန် ေနာက်ဆုံးထားပီး ဝင်ရမှာ
လဲ၊ ုပ်ရှင်ကည့်ရင် ညဉ့်နက် မေနဘူးလား"
"ရပါတယ်ဟာ၊ အန်တီက သေဘာေကာင်းပါတယ်"
သူကေတာ့

အြပစ်မဆိုတတ်ေသာ

အစ်ကိုတစ်ေယာက်လို

ရယ်ေမာေနေလသည် ။ အင်း … တကယ်ဆို သူ ခရီးပန်းလာမှာ ပဲ။
တစ်ေနလုံး

ရထားစီးလာရတာ

ေစာေစာစီးစီး

အိပ်ချင်မှာ ေပါ့။

ေနာက်ပီး ေရလည်း မချိးရေသးဘူးတဲ့ ။ ငါ သူကို ုပ်ရှင်ုံထဲေခပီး
စိတ်ညစ်ခိုင်းဖို မေကာင်းဘူး။
"ငါတို ခိုင်ေရဝါမှာ ပဲ စားလိုက်ရေအာင်ဟာ … ေနာ်"
"ရပါတယ် မိေဇာ်ရာ … ငါကြဖစ်ပါတယ်၊ နင့်သေဘာပါ"
သူမတို

ှစ်ေယာက်

လူရှင်းသည့်

ဝင်ထိုင်လိုက်ကသည်

ေထာင့်စွန်းစားပွဲတစ်ခုတွင်

။

ဖန်ေချာင်းမီးေရာင်ေအာက်တွင်
ဆံပင်လိင်းကေလးများကို

သူမ

လင်းထိန်ေနေသာ
ဖွာကဲေနေသာ

အမှတ်တမဲ့

ေငးကည့်ေနမိ၏။

ထိုေနာက် ေမးခွန်းတစ်ခုကို ေမးလိုက်သည် ။
"နင် မေလးကို ဘာလာလုပ်တာလဲ"
သူက ပါးစပ်ကိုေစ့၍ ြပံးရင်းက သူလက်ထဲမှ ပက်ကင်ထုပ်ကို

ေြမာက်ြပသည် ။
"အဲဒါ ဘာလဲဟင်"
"ေမွးေနလက်ေဆာင်"
"ဟင် … ဘယ်သူေမွးေနလဲ၊ ဘယ်သူအတွက် … အို …"
တင်တင်ေဇာ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဆိုးစွာ စကားကိုရပ်လိုက်၏။
ဘုရားေရ

…

ဒီေန

ငါ့

ကိုယ့်ေမွးေနကိုယ်ေတာင်
ကီးစိုးေနရပါလိမ့်။
ရယ်ေမာ

သူမ

ေမွးေနပါလား၊

ေသလိုက်စမ်းပါေတာ့။

သတိမရေအာင်

ဘာအေတွးေတွများ

နဖူးကို

ေပျာ်ရင်မိေလသည်

။

ဖျတ်ခနဲ
ေနာက်မှ

ကိုယ့်ဘာသာိုက်ရင်း
သူကို

တအံ့တဩ

လှမ်းကည့်မိ၏။
"ဒီေမွးေနလက်ေဆာင်ေလး

ေပးဖို

အတွက်

ရန်ကုန်ကေန

လာခဲ့တာလို ေတာ့ မေြပာဘူး မဟုတ်ဘူး လားဟင်"
ြပံးရယ်ေနေသာ

သူမျက်ှာမှာ တည်ငိမ်သွား၏။

ခရမ်းေရာင်ပန်းစကြဖင့်
ဖဲကိးအြဖစကေလးကို
စိုက်ကည့်ေနသည်

။

ထုပ်ထားေသာ
လက်ညိးှင့်ထိရင်း
သူကို

အထုပ်ေပမှ
သူမကို

ြပန်စိုက်ကည့်ေသာ

ငိမ်သက်စွာ

တင်တင်ေဇာ်၏

မျက်လုံးများကို ေရှာင်ဖယ်လိုဟန်ြဖင့် လာချေသာ ဟင်းချိပန်းကန်မှ
တစ်ဇွန်းယူေသာက်၏။ ထိုေနာက် ပင့်သက်တစ်ချက် ိက်လိုက်သည် ။
"ငါတို သေဘာ ဘိတ်(မိတ)် ကိုေရာက်ေတာ့ စက်တင်ဘာ ၁၅
ရက်ေန၊ နင့်ေမွးေနက စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်ေနဆိုေတာ့ နီးေနပီေလ။
တစ်ခါတေလေတာ့

နင့်ကို

ေမွးေနလက်ေဆာင်ေလး

ဘာေလး

ေပးချင်စိတ် ေပါက်လာလိမ့်မယ်လို များ နင်မေတွးမိဘူးလား ေဇာ်"

တစ်ခါတေလ

…။

ဟုတ်ပါရဲ

တစ်ခါတေလေတာ့

သူသည်

တင်တင်ေဇာ်၏ ေမွးေနကို အမှတ်တရ ရှိတတ်ပါသည် ။ သိုေသာ်
ဤကဲ့သို

အမှတ်ရသည့်

အချိန်မျိးမှာ သူမတို

ှစ်ေယာက်

တစ်မိတည်းေနသည့် ကာလများ တွင် သာ ြဖစ်တတ်ပါသည် ။ ယခုလို
တစ်မိစီေနကသည့်အချိန်မျိး၌ သူမ၏ ေမွးေနကို သတိတရရှိဖို ေတာ့
ေတာ်ေတာ်

ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်။

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်

သူမကိုယ်တိုင်

ေမ့ထားခဲ့ေသာ သူမ၏ ေမွးေနကို သူက သတိတရရှိသည့်အတွက်
ရ င် ထဲ မှာ မေဖာ်ြပိုင်ေလာက်ေသာ

ေကျနပ်ှစ်သိမ့်မမျိးြဖင့်

လပ်ခတ်ေနေတာ့သည် ။
ဆန်ေခါက်ဆွဲအြပား

ပန်းကန်များ

လာချေသာအခါ

သူက

တိတ်ဆိတ်စွာ စတင်စားေလသည် ။ သူကိုကည့်ရင်း တင်တင်ေဇာ်က
အားမလို အားမရ ြဖစ်လာသည် ။ ရန်းရန်းေဝေအာင် ရယ်ေမာစကား
ဆိုတတ်ေသာ လူငယ်တစ်ေယာက် ှစ်ှစ်အတွင်း အငိမ်သက်ကီး
ငိမ်သက်သွားေအာင် ဘယ်အရာကများ ြပလုပ်လိုက်တာလဲ။
"ကဲ … အလျင်တစ်ခါ ငါ ထည့်လိုက်တဲ့ စာကို မြပန်ြဖစ်တဲ့
အေကာင်းြပချက်ကေလး

တစ်ခုေလာက်

ငါ့စိတ်

ေကျနပ်ေအာင်

ေပးစမ်းပါဦး"
သူက

တူကို

ပန်းကန်ေပအသာချလျက်

သူမကို

ဖျတ်ခနဲ

လှမ်းကည့်၏။
"နင်ကလဲဟာ

တစ်လတည်းမှာ ငါ သေဘာှစ်ခါ ထွက်ရတယ်၊

တစ်ခါသွားရင် ၁ဝ ရက် ေလာက်ကာတယ်။ နင့် စာဖတ်ပီး သေဘာ
ြပန်ထွက်ရတာပဲ။ ငါ ေရထဲကေန ဘယ်လိုလုပ် စာြပန်ိုင်မလဲ။ ဒါ
နင်ေကျနပ်ေအာင်ေပးတဲ့

အေကာင်းြပချက်

မဟုတ်ဘူး

။

အမှန်အတိုင်းေြပာတာ"
ထုံးစံအတိုင်း

သူက

အလျင်

စိတ်တိုြပန်ေလသည်

။

သူရှပ်အကျအိတ်ထဲတွင် မရန်းေရာင် ပလတ်စတစ်ဘီး အတိုကေလးကို
တစ်စွန်းတစ်စ ြမင်ေနရသည် ။ သူက ဟိုတုန်းကတည်းက ဘီး
မပါလင် လမ်းသွားတတ်သူ မဟုတ်။
"နင့်ေမွးေနလက်ေဆာင်ကို နင့်ေရှမှာ ငါ ဖွင့်ကည့်ရမလားဟင်"
"ကည့်ေလ၊ လိဝှက်သည်းဖို ပစည်းမှ မဟုတ်တာ"
သူမ

အသံထွက်ရယ်ေမာရင်း

သူလှမ်းေပးေသာ

လ က် ထဲ မှာ ဆကည့်လိုက်သည်

။

ကတ်ဘူးကို

သိပ်ေလးပင်ေသာ

ပစည်းေတာ့မဟုတ်။ စာတန်းအြဖကေလးတစ်ခု ကပ်ထားသည် ။
"ေဇာ့် အတွက် ၂၅ ှစ်ေြမာက် ေမွးေနလက်ေဆာင်၊ ၂ဝ-၉-၈၃" တဲ့ ။
လှပစွာ ပန်းပွင့်ဖတ် ေဖာ်ထားေသာ ဖဲပွင့်ကေလးပါလား။
"ဒါ နင့်ဘာသာနင် စည်းတာေပါ့ေလ၊ ေတာ်လှချည်လား"
"ဒီေလာက်

မတုံးစမ်းပါနဲ

ေဇာ်၊

ရန်ကုန်မှာ

ပက်ကင်ထုပ်လုပ်ပီးသား စကဘူးေရာင်းတဲ့ ဆိုင်ေတွ အများကီး၊ နင့်
ကတ်ဘူးကို

အဲဒီအတိုင်း

မ

ဖွင့်လိုက်လို

ရတယ်။

ဒါေပမဲ့

နင်

ုပ်ရှင်ကည့် ဦးမှာ ဆို၊ အြပန်မှ ဖွင့်ကည့်ပါလား၊ မမီဘဲ ေနဦးမယ်"
သိုေသာ် သူမ ဖွင့်ကည့်ပီး ြဖစ်ေနပီ။
သိုေသာ် သူမဖွင့်ကည့်ပီး ြဖစ်ေနပီ။
"ဟင့်အင်း ငါ ုပ်ရှင် မကည့်ေတာ့ဘူး"
အ ထဲ မှာ သူမ တစ်ခါမှ မသုံးဘူးသည့် အမျိးသမီးအလှြပင်ပစည်း

သုံးေလးခုကို ေတွရသည် ။ နီဗီယာစိုးဘူး အလတ်စားတစ်ဘူး၊
သွားတိုက်ေဆးလိုညစ်ဘူး
မိတ်ကပ်

…

အသားေရာင်လှလှေလးတစ်ခု၊

တဲ့

။

ေနာက်ထပ်

ဒိုူး

အညိေရာင်

ေလးေထာင့်ဘူးြပားေလးတစ်ခု၊ အညိေရာင်မှာ ေရေရာင် ေရာေနသည့်
အေရာင်

ြဖစ်၏။

ထို

ဘူးြပားကေလးကို

အ ဖုံး အ တွ င်း မျ က် ှာ မှာ မှန်ကေလးှင့်။

ဖွင့်လိုက်ေသာအခါ
မိတ်ကပ်အေြခာက်

အေရာင်မျိးစုံ၊ ဘရပ်(ရှ်) ေသးေသးကေလး ှစ်ခုကို ေတွရသည် ။
လှပေသာ

ေလးေထာင့်ခွက်ေသးေသး

ကေလးေတွထဲမှာ အနီေရာင်၊

ပန်းေရာင်၊ အညိေရာင်၊ အြပာေရာင်၊ အစိမ်းေရာင် …။
သူမ

ရယ်ေမာရင်း

ဘူးကေလးကို

ြပန်ပိတ်ပီး

ကတ်ဘူးထဲသို

အစီအစဉ်အတိုင်း ပစည်းများကို ြပန်ထည့်လိုက်သည် ။
"ခက်တာပဲ၊ နီဗီယာေတာ့ ငါ သုံးတတ်တယ်၊ ကျန်တာေတွ ငါ
မလုပ်တတ်ဘူး၊ နင်ကလဲ ဟယ် ကံကီးစည်ရာ"
"ဘာလဲ မလိုချင်ဘူးလား"
သူ

စိတ်တိုသွားဟန်ရှိသည်

။

အသံက

အနည်းငယ်

ေဆာင့်ေအာင့်ဟန်ပါ၏။
"ငါြဖင့် သနပ်ခါးေတာင် ညီေအာင် မလိမ်းတတ်ဘဲနဲ ဟယ်၊ နင်
ပိုက်ဆံကုန်တာေပါ့၊ ဒါေတွ ေဈးနည်းမှာ မဟုတ်ဘူး "
"တစ်ခါတေလ ကုန်တာပဲဟာ …"
သူ ေခါက်ဆွဲကို အပီးသတ် ခပ်ြမန်ြမန် စားေလသည် ။
"နင် ဆက်စားဦးေလ … မိေဇာ် …"
"ငါ မစားိုင်ေတာ့ဘူး"

သူမ၏ ေခါက်ဆွဲပန်းကန်မှာ တစ်ဝက်ေလာက် ကျန်ေသးသည် ။ သူ
ရယ်ေမာကာ နင် အလျင်ကလိုပဲ ဘာစားစား မကုန်ဘူးဟု ဆိုေလသည်
။
"ေအးဟယ် … ငါ အိုင်စီယူမှာ တုန်းက ပလာတာစားလာခဲ့ေသးလို
ပါ"
အမှန်ကေတာ့

အလွန်ခင်တွယ်

သံေယာဇဉ်ကီးတဲ့

နင့်ကို

မေမာ်လင့်ဘဲေတွလိုက်ရလို ငါ ဝမ်းသာလွန်းပီး ဘာမှ မစားိုင်တာဟု
ေြပာပစ်လိုက်ဖို ေကာင်းသည် ။ အဲဒီလိုေြပာလိုက်လင် သူက မေနတတ်
မထိုင်တတ်သလို မျက်ှာခပ်လဲလဲှင့် ရယ်ေမာလိမ့်ဦးမည်။
ထိုေနာက်ေတာ့

ှစ်ေယာက်လုံး

ငိမ်သက်ေနကသည်

ေြပာစရာစကားမရှိေတာ့သလို

။

ေမွးေနလက်ေဆာင်အတွက်

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဟု ေြပာလိုက်ရလင် ေကာင်းမလား၊ ဒါဆို သိပ်စိမ်း
သွား

မှာ ေပါ့။

လွန်ခဲ့တဲ့

သူမကိုေမွးေနလက်ေဆာင်

ေလးှစ်ေလာက်က

ေပးဖူးသည်

။

အနက်ေရာင်

သူ
ခုံထူ

ယိုးဒယားဖိနပ်ကေလးြဖစ်သည် ။ ထိုဖိနပ်ကေလးကို တစ်ခါတစ်ရံမှ
သာ ထုတ်စီးပီး ယခု အချိန်အထိ သိမ်းထားဆဲ ြဖစ်ေကာင်း သူကို
ေြပာြပဖို

မသင့်ေတာ်ဘူးထင်ပါရဲ

အလွန်ရင်းှီးချစ်ခင်ေသာ

ေလ။

သူမတို

ှစ်ေယာက်က

ငယ်သူငယ်ချင်းှစ်ဦးသာြဖစ်သည်

။

ေနာက်ပီး သူမှာ က …
ေနစမ်းပါဦး၊

အလွန်သွက်လက်

ေပျာ်ရင်တတ်ေသာ

လူငယ်တစ်ေယာက် ဘာေကာင့် သည် မ ှတ်ဆိတ်ေနရပါလိမ့်။
သူသည်

စားပွဲေပရှိ

တင်တင်ေဇာ်၏

လက်ကိုင်အိတ်မှ

ပခုံးသိုင်းကိးကေလးကို ဆွဲဆန်လိုက်၊ ြပန်ေခါက်လိုက် လုပ်ေန၏။

နက်ေမှာင်ေြပေလျာ့ေသာ မျက်ခုံးသွယ်သွယ် ှစ်ခုကို တစ်ခုှင့် တစ်ခု
နီးကပ်လာေအာင်

တွန်ချိးထားသည်

။

သူ

အနည်းငယ်

စိတ်ပ်ေထွးလင် ြပလုပ်ေနကျ ပုံစံ တစ်ခုပဲ။ မိန်းကေလးှတ်ခမ်းလို
ပါးလှစ်ေသးငယ်ေသာ ှတ်ခမ်းအစုံက ခပ်တင်းတင်း ေစ့ထား၏။
တစ်စုံတစ်ရာကိုြပလုပ်ရန် အားယူေနသူတစ်ဦးပမာ ြဖစ်သည် ။ ဤ
ှတ်ခမ်းမျိး ဤမျက်ခုံးမျိးကို သူမ မကာခဏ ေတွဖူးပီ။
သူ သူမကို ဖျတ်ခနဲကည့်၏။ ဖန်ေချာင်း မီးေရာင်ေအာက်တွင်
သူ မျ က် ဝ န်း များ မှာ ေတွခါစ

တုန်းကလို

ကည်လင်မေနေတာ့ပါ။

သူမျက်ဝန်းများ ထဲတွင် အရိပ်တစ်ခု ပိုလာသည် ကို သိသိသာသာ
ြမင်ေနရသည် ။ ဘာလဲ ဒါဘာသေဘာလဲ။ ကည့်ရင်း ကည့်ရင်း
သူမျက်ဝန်းများကို သူမ မှတ်မိ လာသည် ။ သူမာမီကွယ်လွန်ခါနီး
ေရနံေချာင်းသို သူမ ြပန်လာစဉ်က တင်တင်ေဇာ်ကို ကည့်ခဲ့ေသာ
မျက်လုံးမျိးှင့်တူသည် ။
သူမ

အထိတ်တလန်ြဖစ်သွား၏။

ဆုံးံးလိုက်ရေသာ

လူ

သူမျက်လုံးမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို

တစ်ေယာက်၏

အရိပ်အေယာင်များ

ထင်ဟပ်ေနေလသည် ။
"နင် … နင် တစ်ခုခု ြဖစ်လာသလား …"
သူက သူမကို မျက်ှာလဲလျက် တစ်ချက်ရယ်ေလသည် ။
"ငါ ဘာမှ မြဖစ်ပါလား"
"နင် ေနေကာင်းရဲ လား"
"ဪ … ခက်ေနပါပီ။ နင် ေတာ်ေတာ် ဆရာဝန်နဲ တူ လာပီပဲ။
ဪ ဒါနဲ နင်တို ေဟာက်(စ်)ဆာဂျင် သင်တန်းက ဘယ်ေတာ့ပီးမှာ

လဲ"
"ေမလ။ ေနဦး ငါနင့်ကို ေမးခွန်းတစ်ခုေမးမလို …"
သူက ေရှာင်လဲမရေတာ့သြဖင့် သူမကို ခပ်ေပေပကည့်၏။
"ဘာလဲဟ"
"နင် ရန်ကုန်ကို ဒီတစ်ရက်ှစ်ရက်မှ သေဘာဆိုက်တယ်။ အခု
မေလးကိုလာတယ်။

ဒါ

ငါ့ကို

ေမွးေနလက်ေဆာင်ေပးဖို

သက်သက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား"
ေမးပီးမှ သူမ ေနာင်တရသွားြပန်သည် ။ ဘုရားေရ ဒါသမားိုးကျ
ေရလာေြမာင်းေပး စကား တစ်ခွန်းလို များ သူ ထင်သွားေလမလား။
သူမျက်ှာကို ကမန်းကတန်း လှမ်းကည့်ေတာ့ သူ ြပံးေလသည် ။
သူအြပံးက

ူးညံ့သိမ်ေမွလွန်း၍

သူ

ဘယ်ေတာ့မှ

ဒီလိုထင်မှာ

မဟုတ်ဟု သူမ စိတ်သက်သာ သွားသည် ။
"ငါ နင့်ကို စကားတစ်ခွန်း ေြပာစရာရှိလို ေဇာ် …"
သူမ
ုတ်ြခည်း

ရင်ထဲမှာ ထိတ်ခနဲြဖစ်သွား၏။
ေအးစက်သွားသည်

ေမာ်လင့်ခဲ့ေသာ

။

လက်ဖျားေြခဖျားေတွ

ဟင့်အင်း

စကားတစ်ခွန်းြဖစ်သည့်တိုင်

ှစ်ေပါင်းများ

စွာ

မျက်ှာချင်းဆိုင်

ေြပာလင်ေတာ့ သူမ ဘယ်လိုမှ နားေထာင်ိုင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ယခုပင်လင် သူမ ရင်တဖျပ်ဖျပ် ခုန်လျက်ရှိသည် ။ သူ သူမကို
ကည့်မေနြပန်ပါ။
"နင်က ငါ့ကို တစ်ခုခုြဖစ်လာသလားလို ေမးခဲ့တယ် မဟုတ်လား၊
အမှန်က တစ်ခုခု မြဖစ်ေသးဘူး၊ ြဖစ်ခါနီးဆဲဆဲပဲ။ ေနဦး … နင်
နားေထာင်လို အဆင်ေြပေအာင် ငါ ဘယ်လိုေြပာရမလဲ"

တဒိတ်ဒိတ်တုန်ယင်လာေသာ ှလုံးသားကို မသိကျိးကန်ြပလျက်
သူကိုအားတင်း၍ စိုက် ကည့်မိသည် ။ သိုေသာ် သူ၏ ေတာက်ပမ
ကင်းမဲ့ေသာ

မျက်ဝန်းများ

သတိထားမိြပန်ေတာ့

သူမ

ှင့်

ရှက်ရွံစွာ

မည်ကာမတအြပံးကို
မကားရဲသည့်

စကားမျိး

မဟုတ်ိုင်ဟု ယူဆရသည် ။
"ြပန်ကရေအာင် ေဇာ်၊ လူေတွ ပ် လာပီ"
"ဟာ … ဘယ်လိုလဲ၊ နင် ငါ့ကို တစ်ခုခုေြပာမလို မဟုတ်လား"
ေသ

ေတာ့

မှာ ပဲ။

ကိုယ့်ပါးစပ်

ကိုယ်ပိတ်ိုက်ပစ်ဖို

ေကာင်းေတာ့သည် ။ မှားြပန်ပီတစ်ခါ။ ငါ ဘာြဖစ်လို ဒီေလာက်
မူပျက်ေနရတာလဲ။
သူက အသံထွက် ရယ်ေမာရင်း ထိုင်ရာမှ ထကာ ပိုက်ဆံရှင်းသည် ။
"လာ ငါ နင့်ကို ေြပာစရာရှိတာ ဟုတ်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ငါရှက်တယ်၊
ဒီေလာက်လင်းေနတဲ့

မီးေရာင်ေအာက်မှာ ငါ့

မျက်ှာကို

နင့်

မြပချင်ဘူး"
"အိုး …"
ေနရာတွင် ေတာင့်တင်းစွာ သူမ ရပ်ေနမိ၏။ သူမ မှတ်မိသွားပါပီ။
ဤအြပံးမျိး၊

ဟုတ်တာေပါ့။

လွန်ခဲ့သည့်ေလးှစ်ေလာက်က

သူ

ဤစကားများ အတိုင်း သူမကို ေြပာခဲ့ဖူးသည် ။ သူမရင်ထဲမှာ တစ်ခုခု
လစ်ဟာသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။ ဆိုင်ေရှမှ လှည့်ထွက်လာရင်း
ပျဉ်းမပင်ေအာက်
မီးေရာင်တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာ

ေရာက်ေတာ့
စွန်းထင်းေနေသာ

အရိပ်ေကာင့်
သူမျက်ှာကို

ခပ်ဆဆ ကည့်မိသည် ။ ထိုေနာက် သူ မသိေအာင် ပင့်သက်တစ်ချက်

ခိုးိက်မိေလသည် ။ သူမ အားတင်းလိုက်၏။
"ကဲ … ေြပာစမ်း။ ဒီတစ်ခါ ဘယ်သူနဲ လဲ…"
သူမ အေမးေကာင့် သူက လမ်းေလာက်ေနရာမှ ရပ်လိုက်သည် ။
ထိုေနာက် သူမကို ငုံကည့်၏။
"မိေဇာ် …"
"နင် ဒီေလာက် လိဝှက်သည်းဖိုေတွ လုပ်မေနစမ်းပါနဲ ဟာ၊ ငါ
ညတစ်ညလုံး

အိပ်ေရးပျက်

ထားတာ၊

အခု

နင်

အူေကာင်ေကာင်လုပ်တာနဲ သိပ်အိပ်ချင် လာပီ၊ ေြပာ"
"ဟုတ်တယ်

…

ငါ

မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကို

…

အဲ

…

ကိးစားမလို "
ထိုေနာက် သူက အလျင် စတင်လမ်းေလာက်၏။ သူမက ေနာက်မှ
ကပ်လိုက်ရင်း

အေမှာင်ရိပ်

မသဲမကွဲတွင်

သူမျက်ှာကို

မရမက

အကဲဖမ်းကည့်လျက် တိုးတိတ်စွာ ေမးမိသည် ။
"ဘယ်သူလဲ … ဘယ်ကလဲ …"
"ေမလဲ့မိင် … တဲ့ ။ ဘိတ်က … ငါကေတာ့ မိင် … လို ေခတယ်"
"ဪ …"
"မှစ်က

ဆယ်တန်းေအာင်တဲ့

ေကျာင်းသူဆိုေတာ့

ငါ့ထက်

ပညာအဆင့်အတန်း သိပ်ြမင့်တယ်လို မဆိုိုင်ပါဘူးေနာ်"
ခါးသက်ေသာ
ကိုင်ထားဆဲြဖစ်ေသာ
ကမ်းေပး၏။

ေလသံမျိးြဖင့်ေြပာရင်း
သူမအတွက်

သူက

သူလက်ထဲမှာ

ေမွးေနလက်ေဆာင်ကို

သူမထံ

ထိုေနာက် ေြခာက်ေသွစွာ ရယ်ေမာ လိုက်ေလသည် ။
***

အပိုင်းတစ်
အခန်း (၁)

၁၉၅၈ ခုှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်ေန ညေနခင်း ညေမးပန်းများ
ထူးကဲစွာ ရနံသင်းပျံလာချိန်တွင် တင်တင်ေဇာ်ကို ေမွးဖွားခဲ့ပါသည် ။
သူမ၏

အေမက

တွက်ချက်ရင်း

ေမွးကင်းစကေလးအတွက်
ငယ်စဉ်မှာ ချချာမယ်၊

မဟာဘုတ်တိုင်ထူ၍

ငယ်ငယ်က

ေသရင်ေသ

မေသရင်ကီးရင် အင်မတန် ေကျာ်ေစာမယ်ဟု သမီးငယ်ကေလးကို
အရိပ်တကည့်ကည့် ပူပန်မဆုံးရှိခဲ့သည် ။
အေမ

ပူပန်သည့်အတိုင်း

တင်တင်ေဇာ်သည်

အသက်

၁ဝ

ှစ်အတွင်း အလွန်ချချာေသာ ကေလးမတစ်ဦး ြဖစ်သည် ။ သူမ၏
ဘဝတွင် ကိုယ့်အေကာင်းကိုယ် ြပန်ေတွးကည့်တိုင်း ဘဝအစ အြဖစ်
ပထမဦးဆုံး

မှတ်မိသည်

လမ်းထိပ်က

မှာ ေြပာင်းဖူးဖုတ်အနံ ြဖစ်၏။ သူမတို

ြမသီတာေဆးကုခန်းသို

အေမက

သူမကိုချီ၍

ေခသွားတိုင်းလမ်းတွင် သူမက ငိုယိုြငင်းဆန်ေလ့ရှိသည် ။ သူမငိုတိုင်း
လမ်းထိပ်ေဆးခန်းသို
ေြပာင်းဖူးဖုတ်ှင့်
ထိုေြပာင်းဖူးများကို

ြဖတ်မကူးမီ

များ
သူမ

၍

ေထာင့်ချိးတွင်

အေမက

ေရာင်းသည့်

ေချာ့ေမာ့ေလ့ရှိသည်

စားချင်ေသာ်လည်း

။

ဘယ်တုန်းကမှ

စားခဲ့ရသည် မဟုတ်။ ဗိုလ်ချပ်လမ်းမကို ြဖတ်ကူး၍ ေဆးခန်းထဲသို
ေချာ့ေမာ့ေခသွားမည်။ အြပန်ကျ သမီးကို ေကးမှာ သိလားဟု အေမက

ြပံးရယ်၍

ှစ်သိမ့်မည်။

ထိုေနာက်

ကျဉ်းကျဉ်းရှည်ရှည်ေလးထဲသို

ခပ်ေမှာင်ေမှာင်

တိုက်ခန်း

ေရာက်ေသာအခါ

သူမ

အလွန်ေကာက်ေသာ ဆရာဝန်က နဖူးကို စမ်းကည့်မည်။ ထိုေနာက်
ေဆးခန်းအနံ စူးစူးရှရှေအာက်မှာ သူမကို အပူချိန်တိုင်း ြပဒါးတိုင်ြဖင့်
တိုင်းကည့်မည်။ ေအးစက်ေသာ နားကပ်ြပားဝိုင်းြဖင့် ဟိုဟိုသည် သည်
ေထာက်၍

နားေထာင်မည်။

အသာတကည်လိုက်ပါဖို
အခန်းထဲသို

သူမကို

ထိုေနာက်ေတာ့

စိတ်မကူးခဲ့သည့်
အေမ

ဘယ်တုန်းကမှ

ပို၍

ေပွချီေခသွားမည်။

ေမှာင်ေသာ
ထိုအခန်းသည်

မျက်ှာကက်တွင် ဝါကန်ကန် မီးလုံးတစ်လုံး ကို ေနခင်းအချိန်များ
တွင်

ပင်

အမဲတမ်း

ထွန်းထားရေလာက်ေအာင်

ေမှာင်ပိတ်ေနတတ်သည် ။ ထိုအခန်းထဲမှာ သူမ ေဆးထိုးခံရမည်။
ထိုေနာက် အေမက သူမကို ြပန်ေခသွားမည်။ ေြပာင်းဖူးသည် ၏
ေရှမှ ြဖတ်ေလာက်သွား လင်ေတာ့ အြပန်ကျေကးဖို ဘယ်တုန်းကမှ
ကတိမေပးခဲ့ဖူးသလိုပင်

အေမက

လှည့်ကည့်လိမ့်မည်

မဟုတ်။

တင်တင်ေဇာ်က လက်ညိးထိုး ပူဆာလင်ေတာ့ အေမတစ်ေယာက်သာ
ြပံးတတ်ေသာ

အလွန်ချိြမူးညံ့ေသာ

အြပံးမျိးြဖင့်

သူမကို

ှစ်သိမ့်ေကျနပ်ေစမည်။
"သမီးရယ်၊ ဆရာဝန်ကီးက သမီး ေြပာင်းဖူးနဲ မတည့်ေသးဘူးတဲ့ ၊
အဲဒါစားရင် မနက်ြဖန်ကျ ေဆးထပ်ထိုးရလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ ၊ မနက်မှ ပဲ
စားရေအာင်ေနာ်၊

သမီး

မနက်ြဖန်

ေဆးမထိုးချင်ေတာ့ဘူး

မဟုတ်လား"
ဤသည် မှာ သူမ မှတ်မိေသာ ဘဝအစြဖစ်သည် ။
အေမ

ေြပာေြပာြပေသာ

သူမ၏

ဘဝအစမှာ ဒီထက်ပို၍

ေပျာ်ရင်ဖွယ်ရာေကာင်းသည် ။
"သမီးက

ငယ်ငယ်တုန်းက

နားရွက်ကားကားကေလး။

ဝဝကစ်ကစ်ကေလး၊

ပါးေဖာင်းေဖာင်း

ာဏ်လဲသိပ်ေကာင်းတာ၊
ရယ်တတ်ပီ၊

သိပ်ဝတာပဲ၊

အိအိကေလးနဲ

ှစ်လသမီးမှာ ြပံးတတ်ပီး

ငါးလမှာ သမီး

ေမှာက်တတ်တာပဲ၊

အသံထွက်

ေဟာဒီမှာ သမီး

ေမှာက်တတ်ခါစက ဓာတ်ပ"ုံ
ပွင့်ိုက်ချည်ထည်စြဖင့်

ချပ်ထားေသာ

ေဘာင်းဘီေသးေသးကေလးြဖင့်

အလျားေမှာက်ရင်း

မျက်စိေပါက်ပိတ်လုမတတ် ကင်မရာကို ေမာ့ကည့်ရယ်ေမာေနသည့်
လသမီးအရွယ်ကေလးငယ်ေလး။

ထိုေနာက်

လှပေသာ

ဂါဝန်ပုံဆန်းကေလးများ ြဖင့် ထိုင်ေနေသာ ကေလးမေလး၏ ဓာတ်ပုံ
အမျိးမျိး။

ဓာတ်ပုံိုက်တိုင်း

လက်ထဲမှာ မုန်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု

အမဲကိုင်လျက်ေတွရေတာ့ သူမ ရယ်ေမာမိေသးသည် ။
ှစ်ှစ် သုံးှစ်သမီးအရွယ် အေမရိကန်ဆံေတာက် ဟု ေခသည့်
ေဘာ့ပ်ဟဲယားဆံပင်ပုံ
ကည့်မိလင်ေတာ့

ကေလးှင့်

အနည်းငယ်

သူမ၏

ကီးကျယ်မည့်

ဓာတ်ပုံများကို
မျက်ှာေပးမျိး

ေတွေနရပီ။ လက်တွင် ပန်လက်ေကာက် ေလးငါးကွင်းစီဝတ်လျက်
မန်ကုပ်ကုပ်

ညစ်ကျယ်ကျယ်

ေကာင်မေလးကို

အေမကေတာ့

ချစ်ြမတ်ိုးမဆုံးရှိလှသည် ။
သူမသည်

ငယ်ငယ်ကတည်းက

ဇွဲကီးသူြဖစ်သတဲ့

။

ေကျာင်းမေနရေသးမီ အေမက အိမ်မှာ ကကီးခေခွး သင်ကတည်းက
အေမ သူမအေကာင်း သိခဲ့သည် ။ စာလုံး အသစ်တစ်ခုသင်ပီဆိုလင်
ထိုအသစ်တစ်ခု

မေရးတတ်မချင်း

ေကျာက်သင်ပုန်းှင့်မျက်ှာ

မခွာေတာ့ပါဟု အေမက တအံ့တဩ ေြပာေလသည် ။ ေနာက်ပီး
မေကာင်းမ၊ အကုသိုလ်ကို အလွန်အမင်း ေကာက်တတ်သည် တဲ့ ။
သူမ၏

ေကာက်ရွံစိတ်

ဝမ်းနည်းစိတ်များကို

ရှင်းလင်းေအာင်

ဖယ်ထုတ်ေပးရသူမှာ အေမြဖစ်သည် ။
တစ်ခါတုန်းက

သူမ

ေလးငါးှစ်သမီးအရွယ်မှာ

အိုးစည်ကေလးတစ်ခုကို

သမံတလင်းေပ

ကစားေနသည်

တစ်ချိန်တွင်

။

အိုးစည်ကေလးသည်

ပင့်ကူကို

လှိမ့်၍

သူမ

လှိမ့်၍

လှိမ့်လိုက်သည့်

ကားရားကားရားသွားေနေသာ

ပင့်ကူငယ်ကေလးတစ်ေကာင်ဆီသို
ေရာက်သွား၏။

တွင်

သူမသည်

ပိသွားေစမည့်

တည့်တည့်မတ်မတ်ကီး

အံ့ဩထိတ်လန်စွာ

ေငးေမာေနရာမှ

အိုးစည်ကေလးကို

ရပ်သွားေအာင်

ထိန်းထားလိုက်သည် ။ ခဏကာသည် အထိ အိုးစည်ကေလးေအာက်မှ
ထွက်လာမည့်

ပင့်ကူေလးကို

အိုးစည်ေအာက်မှ

မယုံမရဲ

ဘာေကာင်မှ

ေစာင့်ကည့်ေနခဲ့ေသး၏။

ထွက်မလာေသာ

အခါ

သူမ

ဝမ်းနည်းေကာက်လန်စွာ ထိုေနရာမှ ထွက်ေြပးလာခဲ့မိေတာ့သည် ။
ထိုညက အိပ်ရာမှ လန်ိုးလာချိန်တွင် တစ်ခန်းလုံး မည်းေမှာင်
တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်

။

သူမ

အာုံထဲမှာ

သစ်သားအိုးစည်ကိုယ်ထည်ေအာက်မှာ ြပားကပ်ေနမည့် ပင့်ကူေလးကို
ြမင်ေယာင်လျက်

ငရဲကီးမှာ လည်း ေကာက်၊ ပင့်ကူေလးကိုလည်း

သနားပီး ယူကျံးမရ အသံထွက်ငိုမိေလသည် ။ သူမ ငိုသံေကာင့်
ေဘး

မှာ အိပ်ေနေသာ

အေမက

ိုးသွားပီး

ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ

ေမးေတာ့သည် ။
"ဘာြဖစ်တာလဲသမီး … ဘာြဖစ်လို လဲ၊ အိပ်မက်မက်သလား၊

ဘာေတွမက်လို လဲ …"
ထိုအခါ

သူမက

အားကိုးတကီး

ညေနခင်းက

တိုင်တည်၍

ပင့်ကူကိစကို

ေြပာမိသည်

အေမ့အား

။

အေမက

ဘာလုပ်မည်ထင်သနည်း။ အေမသည် သူမကို ေပွဖက်လျက် မီးဖွင့်ကာ
ေစ့ေစ့ကည့်သည် ။ ထိုေနာက် အေမတစ်ေယာက်သာ ြပံးတတ်ေသာ
အြပံးမျိးြဖင့် သူမကို ှစ်သိမ့်သည် ။
"ပင့်ကူေလးကို
သမီးကစားရင်း

သမီးက

တမင်သတ်တာမှ

မေတာ်တဆဖိမိလို

ငရဲမကီးပါဘူး။

သမီးတတ်ိုင်တဲ့

မဟုတ်ဘဲ

ေသသွားတာပဲဥစာ၊

ကိစမှ

မဟုတ်ဘဲ

သမီး

သမီးရဲ

၊

သူကံဆိုးလို အိုးစည်ကေလးေအာက် ဝင်သွားတာေပါ့၊ ေနစမ်းပါဦး
သမီးရဲ ၊ ပင့်ကူေလး ေသသွားတာေရာ ေသချာရဲ လား။ သမီးက
ပင့်ကူအေသေလးကို ြမင်ခဲ့လို လား"
"ဟင့်အင်း …"
"ဒါဆို သမီးပင့်ကူေလးမေသဘူး၊ ေမေမ ေလာင်းရဲတယ်"
" မဟုတ်ဘူး ေမေမ၊ ေသသွားမှာ ပါ"
"ကဲ … လာ၊ ေသမေသ ေမေမနဲ အတူ သွားကည့်ရေအာင်၊ ေသရင်
အဲဒီအနားမှာ ပင့်ကူေလး ရှိေနရဦးမယ်၊ ဟုတ်လား"
ထိုညက ညဉ့်နက်သန်းေခါင် နာရီြပန် တစ်ချက်ထိုးခါနီးအချိန်တွင်
အေမက သူမကို လက်တွဲ၍ အိုးစည်ကေလးရှိရာသို ေခြပခိုင်း၏။
ညေနက

ကစားခဲ့ေသာ

အိုးစည်ကေလးသည်

ညေနကေနရာတွင်

ရှိေသးသည် ။ အေမက ဖျိးဖျိးဖျတ်ဖျတ် ေလာက်သွားရင်း အိုးစည်ကို
ေကာက်ကိုင်၍

လှည့်ပတ်ကည့်သည်

။

ထိုေနာက်

သူမဘက်သို

လှည့်ကည့်ပီး ြပံးြပေလသည် ။ အိုးစည်ကို လက်ထဲမှာ ကိုင်၍ သူမဆီ
ေလာက်လာ၏။
"ကဲ … ရှာကည့်စမ်း သမီးရဲ ပင့်ကူေလး …"
သူမ မကည့်ရဲပါ။
"ကည့်ပါသမီးရဲ

၊

ယူလိုက်

ဘာပင့်ကူမှ

မရှိဘူး၊

အလကား

သမီးဟာ သမီးေတွးပီး စိတ်ညစ်ေနတာ"
သူမ မယုံပါ။ သိုေသာ် အိုးစည်ကို ေလးကန်စွာ လှမ်းယူ၍ မဝံ့မရဲ
လှည့်ပတ်ကည့်မိသည်

။

တကယ်ပင်

ဘာပင့်ကူမှ

ကပ်မေနပါ။

အိုးစည်၏ ေထာင့်ပိုင်းှင့် ဖင်ပိုင်းမှာ လည်း မရှိ၊ သိမ်ဝင်ေနေသာ
အ လ ယ် ကို ယ် ထ ည် မှာ လည်း

မရှိ၊

ေတာ်ပါေသးရဲ

။

သူမ

စိတ်ချမ်းသာသွားပါသည် ။
"ေတွလား … အဲဒီ ပင့်ကူေလးကြဖင့် လွတ်သွားလို အခုေလာက်ဆို
အိပ်ေတာင် ေပျာ်ေနေရာ့မယ်"
ထိုညက သူမ ှစ်ှစ်ခိက်ခိက် အိပ်ေပျာ်သွားခဲ့သည် ။ ေနာက်ပိုင်း
ထိုအြဖစ်အပျက်ကို ြပန်ေတွးေသာအခါ အေမ့အေပမှာ သံသယတစ်ခု
ဝင်လာခဲ့ေသးသည် ။
"အေမဟာ

ငါ့ထက်အလျင်

အိုးစည်ကေလးကို

ေကာက်ယူပီး

ပင့်ကူအေသေလးကို ငါမေတွေအာင် ဖယ်ပစ်လိုက်တာများ လား?"
သိုေသာ်

အေမ့ကို

ထိုအေကာင်း

ဘယ်ေတာ့မှ

မေမးဖို

ဆုံးြဖတ်ထားခဲ့သည် ။
ေကျာင်းစတက်ေသာေနကို သူမ တစ်သက်ေမ့ေတာ့မည် မဟုတ်ပါ။
အေမက ဆွဲြခင်းတစ်ခုထဲတွင် ေကာ်ဖီ ဓာတ်ဘူး၊ မုန်ဘူး စသည် တို ကို

ထည့်ယူလျက်

အိမ်မကိစများကို

စာသင်ခန်းအြပင်ဘက်

စကတွင်

ြဖစ်သည်

။

ထိုေနက

ေကျာင်း

ပစ်ပယ်ထားကာ

ထိုင်ေစာင့်ေပးေနခဲ့ေသာေကာင့်
ဝတ်စုံအသစ်ကျပ်ခတ်ကို

စ၍

ဝတ်ရသြဖင့် မေနတတ် မထိုင်တတ် ြဖစ်ေနသည် ။ သူမတို ေကျာင်းမှာ
အမှတ(် ၂) အ. လ. က ြဖစ်၍ သေြပတန်းရပ်ကွက်မှာ ရှိသည် ။ အမှတ်
(၂) အ. လ. က (သေြပ)ဟု ဆိုင်းဘုတ် ေရးထားေသာေကျာင်းြဖစ်သည်
။ သေြပဟူေသာ နာမည်ှင့် လိုက်ဖက်စွာပင် သေြပသီး မှ ည့်အေရာင်
(ခရမ်းြပာရင့်ေရာင်)

ေကျာင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ရ၏။

ေကာ်လံပါေသာ

ရှပ်အကျအြဖ လက်ရှည် လက်ေဖာင်းကေလးကို လက်ကယ်သီးတပ်၍
ဝတ်ထားပီး

အေပမှ

ခရမ်းြပာရင့်ေရာင်

ကိးသိုင်းဂါဝန်ကို

ထပ်ဝတ်ရ၏။
တြခား

အတန်းေဖာ်များ

ေရးေနချိန်တွင်

ကကီး

အေမ့ေကျးဇူးေကာင့်

ခေခွးကို

ကိးစားပမ်းစား

သူမက

ညီညာလှပေသာ

စာလုံးများ ြဖင့် အလွယ်တကူ ေရးသွားိုင်ခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍
သူမသည် ေကျာင်းစာှင့်ပတ်သက်ပီး အမဲဂုဏ်ယူိုင်ဖို ကိးစားေသာ
အေလ့အကျင့်ရခဲ့၏။
သူမဘဝတွင်

ပထမ

အေရးပါဆုံးမှာ အေမြဖစ်၍

ဒုတိယအေရးပါဆုံးမှာ "ဖိးေကျာ်" ြဖစ်သည် ။
သူမ

သိတတ်စအရွယ်ကတည်းက

ေဘးတွင်

"ဖိး"

ဟု

အများကေခေသာ ကစားေဖာ် တစ်ဦးရှိခဲ့သည် ။ ဘယ်အရွယ်ကစပီး
သူမအနီးသို
မှတ်မိေသာ

ေရာက်လာသလဲ
အချိန်ကာလမှ

မသိေသာ်လည်း
စ၍

ြဖတ်ေကျာ်ကီးြပင်းခဲ့ရတာေတာ့ ေသချာသည် ။

ဘဝကို

စတင်

ဖိးေကျာ်ှင့်အတူ

ဖိးေကျာ်သည်

ပါးေဖာင်းေဖာင်း

မျက်ှာြပည့်ြပည့်

လုံးလုံးကေလးှင့် ငယ်စဉ်က အနည်း ငယ်ဝသည် ။ သူမထက်
ှစ်ှစ်နီးပါး အသက်ကီးေသာ ဖိးသည် ေကျာင်းအပ်ေနာက်ကျလို
ပဲလား မသိ။ သူမှင့် အတန်းတူတူပဲြဖစ်သည် ။ ဖိးေကျာ်ဟူေသာ
လူငယ်ကေလးတစ်ေယာက်ကို
ေမွးဖွားလာသလားဟု

တင်တင်

ေဇာ်အတွက်

ထင်ရေလာက်ေအာင်ပင်

သူမအတွက်

အစစအရာရာ အလွန် လိုအပ်ေသာ အေဖာ်တစ်ေယာက် ြဖစ်ခဲ့၏။
ေကျာင်းသွားေဖာ်၊ ကစားေဖာ်ြဖစ်၍ အားကိုးေဖာ်၊ ငိုေကွးေဖာ်လည်း
ြဖစ်ခဲ့သည် ။ ဖိးေကျာ် မပါလင် သူမ ဘာမမလုပ်တတ်၊ ဘယ်မှ
မသွားတတ်သလိုပင် ြဖစ်ခဲ့သည် ။
ေကျာင်းသွားေဖာ်သာြဖစ်ေပမယ့်

ဘယ်ေလာက်များ

ရယ်စရာေကာင်းလိုက်သလဲဆိုလင် သူမှင့်သူ ေကျာင်းချင်းမတူခဲ့ေချ။
သူမက သေြပတန်းေကျာင်းြဖစ်ပီး၊ သူက စေနနံေကျာင်း ြဖစ်သည် ။
ေကျာင်းသို

အေမ

သိုမဟုတ်

အေလ့အကျင့်ရှိခဲ့ေသာအခါ

အေဖက

ပထမ

လိုက်ပိုေသာ

တန်းေရာက်သည်

အထိ

လိုက်မပိုလင် အိမ်နားက ေကျာင်းသွားေဖာ်များ ှင့် ထည့်လတ်လို
မရေအာင်ပင်

ြဖစ်သွားသည်

လိုက်မပိုအားေသာအခါ

သူမက

။

တစ်ခါတုန်းက

အေမ

ေကျာင်းမတက်ေတာ့ဘူးဟု

စိတ်ေကာက်ခဲ့ဖူးသည် ။ ထိုေနနံနက်က ကံဆိုးရှာေသာ ဖိးေကျာ်သည်
ေခါင်းလိမ်းဆီအရဲသားှင့် ပိြပားေနေအာင် ဖီးထားေသာ ဘိုေကှင့်
အိမ်သိုေရာက်လာသည် ။ (ြခံစည်းိုးအပျက်ကိုငုံ၍ ဝင်လိုက်လင် သူတို
အိမ်ဘက်မှ သူမတို အိမ်ဘက်သို ေရာက်ပါသည် ။)
ထိုအချိန်က
သမံတလင်းေပတွင်

ဧည့်ခန်းမှာ ေကျာင်းလွယ်အိတ်ကို
ေြခဆင်း

ထိုင်ရင်း

ေဘးချလျက်

စိတ်ေကာက်ေနေသာ

ကေလးမေလးကို

သူ

ြမင်သွားသည်

။

အတန်းတူြဖစ်ေသာ်လည်း

ေသးညက်ေသာ၊ သူထက်ငယ်ရွယ်ေသာ တင်တင်ေဇာ်ေလးကို ဖိးက
ညီမေလးတစ်ေယာက်လိုပင် ကင်နာလက်စြဖင့် အနီးသို လာထိုင်၍
ေချာ့သည် ။
"ေဟ့ … နင် ဘာလို ငိုေနတာလဲ၊ ေကျာင်းမသွားဘူးလား"
"ေမေမက လိုက်မပိုဘူးတဲ့ ၊ ဟိုဘက်အိမ်က မမနီတို နဲ သွားရမှာ "
"သွားေပါ့ဟ"
"မသွားဘူး"
ထိုစဉ်ကတည်းက တင်တင်ေဇာ် ေခါင်းမာတတ်ပုံကို ဖိးသိခဲ့သည် ။
ဖိးက မျက်ခွံမိုမို ကေလးေအာက်မှ မျက်လုံးေသးေသးကေလးများ
ေမှးစင်းသွားေအာင် ရယ်ရင်း ြပဿနာကို ကူညီ ေြဖရှင်းေပးခဲ့သည် ။
"လာ … မမနီတို နဲ အတူ ငါလဲ လိုက်ပိုမယ်၊ ဒါဆို နင်
ေကျာင်းသွားမလား"
သူလက်ထဲမှ

သကလတ်ေဘာလုံးေလးကို

ခပ်ေဝးေဝးသို

ပစ်ေပါက်ကာ စိတ်ေကာက်ေနေသာ ကေလးမေလးကို ဆွဲထူခဲ့သည် ။
"နင် တကယ်လိုက်မှာ လား … ဖိး"
"ေအး …"
ထိုေနက အိမ်နားက အလယ်တန်းေကျာင်းသူ ညီအစ်မတစ်ေတွ၏
ေဘး မှာ တင်တင်ေဇာ်ကို လက်တွဲလျက် ဖိးက လိုက်ပိုခဲ့သည် ။
ထိုေနက ဖိး သူေကျာင်းသိုေနာက်ကျမှ ေရာက်သွားဟန်တူပါသည် ။
ေနာက်ေနများ

တွင်

အေမ

မအားလပ်၍

သူလိုက်ပိုရမည်ဆိုလင်

ေကျာင်းေစာေစာ လိုက်ပိုရန် ကိတင်မှာ ဖို ေလာေဆာ်တတ်၏။
၁၉၆၉ ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပေသာ စတုတတန်း စာေမးပွဲရက်
ပတ်ဝန်းကျင်ေရာက်ေတာ့

တင်တင်ေဇာ်အတွက်

ဖိးေကျာ်ကို

ဖန်ဆင်းထားြခင်း မဟုတ်ေတာ့ပဲ ဖိးေကျာ်အတွက် တင်တင်ေဇာ်ကို
ဖန်ဆင်းထားြခင်း ြဖစ်သွားေတာ့သည် ။
ကစားမတ်ေသာ

ဖိးသည်

သူသချာစာအုပ်ထဲတွင်

သချာပုစာတွက်ပီးသား အမှန်ဟူ၍ မရှိ သေလာက်ြဖစ်ေန၏။ မင်နီြဖင့်
ြခစ်ထားေသာ ကက်ေြခခတ်များ ၊ ြပင်ေပးထားေသာ မင်နီဂဏန်း များ
ြဖင့် ပ်ေထွးေနေသာ သား၏ စာအုပ်ကို အမှတ်တမဲ့ ြမင်မိေသာ
သူအေဖက

သူအားအြပင်းအထန်

မျက်ရည်တလည်လည်ြဖင့်

ဆူပူကိမ်းေမာင်းေတာ့သည်

အိမ်ဘက်သို

ေရာက်လာေသာ

။

ဖိးကို

ေမေမက ေချာ့ေမာ့၍ သူမ၏ စာကည့်စားပွဲသို ေခလာခဲ့သည် ။
"သမီးေရ ဖိးနဲ အတူ သချာတွက်ဖို သူအိမ်ကလတ်လိုက်တာ"
ထိုအချိန်မှ

စ၍

သူမက

ဖိးကို

ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ်

ဆရာလုပ်ခွင့်ရသွားသည် ။ စာေမးပွဲေြဖဖို ရက်ပိုင်းသာ လိုေတာ့သည်
အထိ

ဖိးက

ဆယ့်သုံးအလီှင့်

ဆယ့်ေလးအလီကို

အမှားမှား

အယွင်းယွင်း၊ သူမ သူအစား အထိတ်တလန် ြဖစ်သွား၏။
"ဖိး … နင်ေတာ်ေတာ်ညံ့ပါလားဟင် …" ဟု ကုဏာေဒါသှင့်
လတ်ခနဲေြပာမိေတာ့ သူ မျက်ှာမေကာင်းစွာြဖင့် ဘာမှ ြပန်မေြပာေချ၊
ခါတိုင်းလို ရန်စွယ်ေငါေငါ လက်သီးြဖင့်ထုဖို စိတ်မပါ ေလာက်ေအာင်
သူကိုယ်သူ ဝမ်းနည်းအားငယ်ေနချိန် ြဖစ်သည် ။ ထိုေနာက်ေတာ့
နံနက်မှ

ညအထိ

ခွဲမရေအာင်ရှိခဲ့သည် ။

ကေလးှစ်ေယာက်

အတူစာကည့်ရင်း

ဖိး

မှာ မေကာင်းေသာ

ဖင်ပူေအာင်

အကျင့်တစ်ခုက

မထိုင်ိုင်ြခင်းပင်

သချာသုံးေလးပုဒ်တွက်ပီးလင်
တေဖျာက်ေဖျာက်ချိးရင်း၊

စာကည့်စားပွဲတွင်
ြဖစ်သည်

သူက

။

လက်ဆစ်ကေလးများကို

လက်ကိုခါရင်း

ဟိုကည့်သည်

ကည့်

ြဖစ်လာသည် ။
"ေဇာ် … ငါ ေရသွားေသာက်ဦးမယ်ဟ"
အေကာင်းမရှိ

အေကာင်းရှာပီး

ေရသွားသွားေသာက်ေနေသာေကာင့်
ေသာက်ေရဖလားကို

သူမက

ခဏခဏ
ေရြဖည့်ထားေသာ

အနားမှာ ချပီး သချာတွက်ခိုင်းသည် ။ သည်

ေတာ့လည်း ကိုယ်ေတာ်ကတစ်မျိး အေကာင်းြပြပန်၏။
"ေဇာ် … ငါ အိမ်သာသွားဦးမယ်၊ ခဏေနာ်"
ကိုင်း … ဘယ်ေလာက်များ အငိမ်မေနိုင်သည့် ဖိးလဲ။ ထီးလို၊
တုတ်ေချာင်းှင့်ထိုးထားေသာ

မရမ်းကင်လို

အချဉ်တစ်မျိးမျိး

ချေပးထားသည် ။ တစ်ခါတစ်ခါ သူမ လက်ဖက်သုပ် ေတာင်းလင်
လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်၊

ဖိးက

လက်ဖက်သုပ်မကုန်မချင်း

စာမကျက်ဘဲ ထိုင်စားတတ်၍ မကာခဏ ရန်ြဖစ်ရေသးသည် ။
"ငါက အစားတစ်ခုခု စားစရာရှိရင် ကုန်ေအာင်စားပစ်ရမှ …" ဟု
စပ်ဖဲဖဲ အေကာင်းြပ ေသး၏။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်၊
ေအာင်ြမင်စွာ

စတုတတန်းစာေမးပွဲကီးကို

ေြဖဆိုိုင်ခဲ့သည်

။

သိုေသာ်

ဖိးတစ်ေယာက်
ထိုအချိန်ကတည်းက

စာှင့်ပတ်သက်လင် သူမှင့်ယှဉ်၍ သူကိုယ်သူ အားငယ်တတ်သည့်
အကျင့်ကိုရခဲ့ေလသည် ။

သူမသည်

စာတွင်

ေလာဘကီးသည်

ှင့်အညီ

ပညာထူးခန်ဆုကိုလည်း အလွန်မက်ေမာသည် ။ ထိုေကာင့်လည်း
မူလတန်းမှ စ၍ အတန်းတိုင်းတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ သုံးေနရာ၊
တစ်ေနရာရာတွင်

အမဲရှိခဲ့သည်

ေကျာင်းစာသင်ခန်းတွင်
စာကျက်ချိန်က
ဖိးကေတာ့

ေရာ၊

ပိုများ

မနက်

။

ထိုသို

ြပင်ပတွင်

ခဲ့ရသည်
လင်းသည်

။

ဆုရေအာင်လည်း

ေရာ၊

ကစားချိန်ထက်

ဖိးှင့်ေတာ့

ှင့်

ဘာမှ

မဆိုင်။

အိမ်ေရှလမ်းေပေရာက်ပီ။

ေဘာ လုံး က န် ြခ င်း မှာ သူအစဉ်အမဲ

ကစားခဲ့ေသာ

ကစား

နည်းတစ်ခုြဖစ်သည် ။
"ေဇာ်

…

သမီးကီးလာရင်

လူကီးများကေမးတိုင်း

ဘာလုပ်မှာ လဲ"

ဆရာမဟု

တက်ကွစွာ

ဟု
သူမ

ေြဖေလ့ရှိေသာ်လည်း ဖိးကေတာ့ တစ်မျိးတစ်ဘာသာ။
"ဖိး … သားကီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ"
"မဟာဒူး"
လူကီးများက ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်ရင်း "ဗဟာဒူးပါကွာ" ဟု
ြပင်ေပးတတ်ကသည်

။

"ဗဟာဒူး"

မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏

လက်ေရွးစင်ေဘာလုံးသမားြဖစ်သည် ။
ပမတန်းေရာက်ေသာအခါ သမီးကီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲဟူေသာ
ေမးခွန်းအေြဖမှာ ေြပာင်းလဲသွား၏။
စတုတတန်း စာေမးပွဲအပီးတွင် အေမက သူမကို စကားေြပာ
ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွေအာင်
ဝတစာအုပ်တစ်အုပ်

ဟူေသာ

ဖတ်ခိုင်းသည်

။

အေကာင်းြပချက်ြဖင့်
ဝတမှာ ဓူဝံ၏

"မာလာ"

ြဖစ်သည် ။ သူမသည် ထူထဲလှေသာ ဝတစာအုပ်ကီးကို လန်သွားသည်

။ ကာတွန်းေအာင်ရှိန်၏ ဦးရှံစား ဦးဒိန်းေဒါင်၊ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ေသာ
ြဖြဖ၊ ဖုံညာကေလး ေခါင်းေပမှာ ဦးထုပ်သဖွယ် ေဆာင်းထားသည့်
ေမာင်ရဲေအာင်

စသည့်

စတုတတန်းအရွယ်

ကာတွန်းများကိုသာ

ဖတ်ေလ့ရှိေသာ

ကေလးမေလးတစ်ေယာက်အတွက်

ဓူဝံ၏

မာလာမှာ ဖတ်ဖို မေတွးရဲေအာင်ပင် ကီးမားေလးလံလှသည် ။ သိုေသာ်
အေမက

ဖတ်သင့်သည်

ကိးစားပမ်းစား

ဟု

ဖတ်ခဲ့ေလသည်

ကားဖူးေနကျပုံြပင်များ

ထဲကလို

ေပးေသာဝတကို
။

တစ်ေနလုံး

ဇာတ်လမ်းမှာ လည်း သူမတို

ဘုရင်၊

ဘုရင်မများ

၊

မင်းညီ

မင်းသားများ ှင့် ထူးဆန်းေသာ ဇာတ်လမ်းြဖစ်ပီး ဇာတ်လိုက်မှာ
လည်း

သူရဲေကာင်းဇာတ်လိုက်

ြဖစ်ေလေတာ့

ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း

စာအုပ်၏ ထူထဲမ၊ ေလးလံမတို ကို ေမ့ေလျာ့ကာ ဝတေနာက်သို
စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ပါသွားေတာ့သည် ။ မာလာဝတကို ေအာင်ြမင်စွာ
ဖတ်ပီးသွားေတာ့

ပမတန်း

ေလာက်လိုေသးသည်

တက်ဖို

။

ေပျာ်ရင်တက်ကွစွာေြပာေတာ့

ရက်ေပါင်း

"ပီးသွားပီေမေမ"
အေမက

ြပံးပီး

၂ဝ
ဟု

ေနာက်တစ်အုပ်

ထပ်ေပးသည် ။ သည် တစ်ခါ စာအုပ်က ပါးပါးကေလး ြဖစ်သည် ။
တကသိုလ်ဘုန်းိုင်၏
ြဖစ်ေလသည်

။

စိတ်ပါလက်ပါပင်စ၍

"ကမာကုန်ကျယ်

သေရွဝယ်"

သူမဝတဖတ်သည့်
ဖတ်ေတာ့သည်

ပထမတွဲ

အကျင့်ရသွားပီြဖစ်၍
။

ပထမတွဲပီးသွားေတာ့

ေကျာင်းများ ြပန်ဖွင့်၍ ပမတန်းသို ေရာက်ပီြဖစ်သည် ။ သူမသည်
ေကျာင်းပိတ်ရက်များ
ခွက်ေခါက်တမ်း

တွင်

ထုပ်ဆီးတိုးတမ်း၊

မကစားေတာ့ဘဲ၊

ဘုတ်ဒီထိုးတမ်း၊

ကမာကုန်ကျယ်သေရွဝယ်

ဒုတိယတွဲှင့် တတိယတွဲကို ဖတ်ေနတတ်ေတာ့သည် ။
ပမတန်းေရာက်ေသာအခါ

သူမ၏

ရည်မှန်းချက်မှာ

ေြပာင်းလဲသွား၏။ သမီးကီးလာရင် စာေရးဆရာမလုပ်မယ်ဟူေသာ
စကားလုံး အသစ်အဆန်းြဖင့် ေြဖတတ်လာသည် ။ သည် တစ်ခါ
ရည်မှန်းချက်မှာ ဘယ်ေတာ့မှ ေြပာင်းလဲမမရှိသည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခု
ြဖစ်ေလသည် ။
"ငါးတန်းတက်ရင် နင် ငါတို ေကျာင်းမှာ လိုက်တတ်ပါလား ဖိး"
သူမတို

ေကျာင်းမှာ အလယ်တန်းေကျာင်းြဖစ်၍

ေကျာင်းမေြပာင်းရေပမယ့်
မူလတန်းေကျာင်းြဖစ်၍

ဖိးတို

သူမက

စေနနံေကျာင်းက

အလယ်တန်းေကျာင်း

တစ်ခုခုသို

ေြပာင်းရေပမည်။
"မရဘူး၊ ငါ့ကို ေဖေဖက လည်ေပေကျာင်းမှာ ထားမှာ တဲ့ ၊ အဲဒီက
ငါးတန်းအတန်းပိုင်ဆရာက ေဖေဖ့မိတ်ေဆွတဲ့ ၊ ငါ စာမကိးစားမှာ
ေကာက်လို ေဖေဖက အဲဒီဆရာဆီအပ်မှာ လို ေြပာတာပဲ"
သူမ စိတ်မေကာင်း ြဖစ်သွားတာကို ဖိးက ေချာ့ေမာ့၏။
"ဒါေပမဲ့ လည်ေပနဲ သေြပတန်းက နီးနီးေလးပါ … ေဇာ်ရဲ ၊
စေနနံနဲ

သေြပတန်းေလာက်ေတာင်

ေဝးတာမဟုတ်ပါဘူး။

နင့်ကို

ဟိုေကာင်မေလး အိမ်နားအထိ ငါလိုက်ပိုေပးမှာ ပါ။ အဲဒီကမှ နင်က
သူနဲ

ဆက်သွား၊

ငါက

အဲဒီကေန

ငါ့ေကျာင်းကိုဆက်သွားမယ်၊

ဟန်မကျဘူးလား"
သူမအား ေကျာင်းလိုက်ပိုသည့်ဝတရားကို သေြပတန်းေကျာင်းမှ
ထွက်သည် အထိ သူ ယူခဲ့သည် ။
သူအေဖက စာကိးစားေစချင်၍ လည်ေပေကျာင်းသို ေြပာင်းကာမှ
ဖိးတစ်ေယာက် ပမတန်း စာေမးပွဲကို ံးေလသည် ။ သူမကေတာ့

ဖိးှင့် သူမ စာေမးပွဲတွင်းမှာ ရန်ြဖစ်ထား၍ ကျရသည် ဟု ဖိးကို
စွပ်စွဲသည်

။

ရန်ြဖစ်ရသည့်

အေကာင်းရင်းမှာ လည်း

အလွန်မခိုင်လုံေသာ အေကာင်း တစ်ခု ြဖစ်၏။ ြပန်ေတွးကည့်လင်
ရယ်စရာ ေတာ်ေတာ်ေကာင်းသည် ။
စာေမးပွဲကီးေြဖခါနီး

ထုံးစံအတိုင်း

ှစ်ေယာက်လုံးအတွက်
သချာအလီကျက်ဖို

အချိန်

ပျင်းေသာ

တင်တင်ေဇာ်က

စာရင်းဆွဲ၍
ဖိးသည်

သူမတို

စာကျက်သည်

။

အဂလိပ်မီးနင်းကိုလည်း

အလွန် ေကာက်သည် မှာ အံ့ဩစရာ မဟုတ်ပါ။
ထိုေနက ဖိးသည် သူကျက်ရမည့် အဂလိပ်မီးနင်း ၁၅ လုံးကိုေတာ့
ရေအာင်မကျက်ဘဲ

အိမ်ေရှမှာ ေဘာလုံးပိုက်လျက်

မျက်ှာကဲြဖင့်လာေခေသာ

သူသူငယ်ချင်းေကာင်ေလး

ေဘာလုံးသွားကန်ေနသည်

။

ညစာထမင်းစားချိန်

မျက်ှာရိပ်
တစ်ေတွှင့်
သူြပန်မလာ၍

သူမာမီက အိမ်လာ ေခသည် ။
"ဖိး မရှိဘူး မာမီ၊ သူေကာင်ေလးေတွနဲ လိုက်သွားတယ်၊ သူတို
လက်ထဲမှာ ေဘာလုံးနဲ …"
"ေဟာေတာ်
ဒီကေလးကလဲ

…

ဒါေလာက်

သူအေဖသိရင်ေတာ့

စာေမးပွဲနီးေနတာကို

ဟယ်၊

အိုက်ခံရဦးေတာ့မှာ ပဲ၊ အခု

ထမင်းစားဖို ေခခိုင်းလိုက်တာ၊ ဒုကပဲ၊ စာကျက်ေနတုန်းလို ေြပာလိုက်
ရမလားမသိ …"
"ေဇာ် လိုက်ရှာေပးမယ် …" ဟု ြဗန်းဆို ထိုင်ရာမှ ထလိုက်၏။
အိမ်ေနရင်းဝတ်သည့်

အနီ

ေရာင်ဂါဝန်ဖားဖား

ကေလးအနားများ

စုတ်ဖွာေနသည် ကိုပင် မလဲိုင်ဘဲ ဖိးကို လိုက်ရှာသည် ။ သူ ဘယ်မှာ
ရှိလိမ့်မည်ကို

သူမသိပီးသား။

ထင်သည့်အတိုင်း

ေလးထပ်ေကျာင်းဝင်းထဲသို
တက်သွားေတာ့

သူတို

ဖိနပ်ကေလး

ခတ်၍

ေကာင်ေလးတစ်သိုက်

အုတ်ေလှကားမှ
ဖုန်အလူးလူးှင့်

ေဘာလုံးကန်ကသည် ။ စပိုရှပ်အဝါေရာင်ကေလးှင့် ဖိးကို ထင်းခနဲ
ြမင်လိုက်လင် ြမင်လိုက်ချင်း "ဖိး" ဟု ေအာ်ေခလိုက်သည် ။ ဖိးက
ေတာ်ေတာ်ှင့်မကား။
အတွန်းအတိုက်ကားမှ

သူ

ရထားေသာေဘာလုံးကို

ဆွဲယူေကွပတ်၍

ဂိုးတိုင်ရှိရာသို

သယ်ေြပးသွားသည် ။
"ဖိး …"
စိတ်ရှိလက်ရှိ
ေဘာလုံးက

ကုန်းေအာ်မှ

ဖိးက

တြခားတစ်ေယာက်ဆီ

လှည့်ကည့်၏။
ပါသွားေလသည်

ထိုအခါ
။

သူ

တအားစိတ်တိုသွားသည် ။ ထိုေနာက် သူမအနားသို အေြပးအလား
ေဆာင့် ကီးေအာင့်ကီး ေရာက်လာ၏။
"ဘာတုန်းဟ … နင် ဘာလာလုပ်တာတုန်း"
"မာမီက ေခခိုင်းလိုက်လို … ထမင်းစားေတာ့မယ် … တဲ့ "
"ဟာကွာ …"
သူ

စုတ်တစ်ချက်သပ်လိုက်ပီး

လိမ်လိမ်ကေလးများကို

ဆံပင်ေကာက်ေကာက်
ဖွာလန်သွားေအာင်

လက်ြဖင့်ဖွကုတ်ပစ်လိုက်၏။
"ခဏေလး။ လာခဲ့မယ်လို ေြပာလိုက်၊ ဟာ … ေနဦး … ေနဦး၊
ရှာမေတွခဲ့ဘူးလို ေြပာလိုက်ဟာ၊ ြပန် … ြပန်၊ နင်ြပန်ေတာ့"
"မြပန်ဘူး …"
သူက ေခါင်းမာေသာေကာင်မေလးကို မျက်ေမှာင်ကုတ်ကည့်သည် ။

"ြပန် … ဆို၊ ငါလာခဲ့မယ်"
"နင်နဲ မှ အတူြပန်မှာ …"
ထိုအခိုက်ေဘးမှ ရပ်ကည့်ေနေသာ ေကာင်ေလးတစ်သိုက်၏ "ဂိုး"
ဟု

အကျယ်ကီး

ေအာ်ဟစ်လိုက်သံေကာင့်

ဖိးက

ေနာက်သိုလှည့်ကည့်သည် ။ သူမျက်ှာမှာ ံမဲ့သွား၏။
"ကည့်စမ်း၊ နင့်ေကာင့် ငါတို ဘက်ကို တစ်ဂိုးဝင်သွားပီ၊ ိုမိုဆို
ငါတို ိုင်ပီးသား။ နင် ေတာ်ေတာ်ပ်ပါလား၊ ြပန်ေတာ့"
"ေဟ့ေကာင် ဖိးေကျာ်၊ လာေတာ့ကွာ"
တစ်ေယာက်က

အနားေရာက်

လာပီး

ခုန်ဆွခုန်ဆွြဖင့်

ေလာေနသည် ။ ဖိးေကျာ်ဆိုသည့် ေကာင်ကေလးမပါလင် သူတို
ေဘာလုံးကစား၍ မြဖစ်ေတာ့သလို။ သူမ ုတ်တရက် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး
လှည့်ထွက်ဖို

စဉ်းစားေသး၏။

မြပန်ိုင်ပါ။

အထူးသြဖင့်

သိုေသာ်

သူက

မြဖစ်ပါ။

မျက်ှာထိ

သူ

မပါဘဲ

မျက်ှာထားှင့်

ြပန်ခိုင်းေနေသာေကာင့် ပို၍ မြပန်ချင်ပါ။ ထိုေကာင့် ေနရာမှ မေရဘဲ
ေပကတ်ရပ်

ေနလိုက်သည်

ဂုမစိုက်သည့်

။

ဖိးက

ပုံစံမျိးြဖင့်

သူမကို

ေဘာလုံး

ခပ်ေပေပကည့်၍
ကစားကွင်းထဲသို

ြပန်ေြပးသွားသည် ။ ညေနချမ်းအချိန်မှာ တြဖည်းြဖည်း ေမှာင် လာပီ၊
ဖုန်ေငွများ

တေထာင်းေထာင်းထလျက်

ေမှာင်ေနသည်

။

အကဲခတ်အကည့်များကို
ရပ်ေစာင့်ေနခဲ့သည်
ေကာင်ေလးတစ်သိုက်က

ဤပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပို၍

ေကာင်ကေလးေပါင်း

ေြမာက်ြမားစွာ၏

တင်းတင်းြပန်ကည့်ရင်း
။
သူမကို

သူမ

ေဘာလုံးကစားေနသည့်
ကွက်ကည့်ကွက်ကည့်ြဖင့်

ဘာေြပာမှန်း မသိေြပာ၍ ြပံးဖဲဖဲလုပ်ေနကတာကို ြမင်ေသာ်လည်း

မမသလို မျက်ှာေပးြဖင့် ခပ်စိုက်စိုက် လက်ပိုက်ကည့်ေနခဲ့ေလသည် ။
ေနာက်ဆုံး ဖိးကစ၍ ေဘာလုံးပွဲကို သိမ်းလိုက်သည် ။
"ေတာ်ပီကွာ၊ ေနာက်ေနမှ …"
ေစာင်းတန်းအုတ်ခုံနံေဘးမှာ ပုံထားေသာ ဖိနပ်များ စွာမှ သူဖိနပ်သူ
ေရွးေကာက်ယူ၍

သူမဆီ

ေရာက်လာသည်

။

ထိုေနာက်

အရွယ်ှင့်မလိုက်ေအာင် တက်တစ်ချက် ေခါက်လိုက်ေသးသည် ။
"နင်က

နင့်ကို

ဟိုေကာင်ေတွ

ဝိုင်းကည့်တာကို

ေကျနပ်ေနတာေပါ့ေလ …"
"နင်ေနာ် … ငါ့ကို ရန်မစနဲ "
ဖိးကေတာ့ စကားတစ်ခွန်းမှ မေြပာဘဲ ေခါင်းေမာ့လှန်၍ မခံချိ
မခံသာြဖစ်ေအာင်

အာေခါင်ကို

ြခစ်၍

ရယ်သည်

။

သူမ

ေဒါသထွက်သွား၏။
"စာေမးပွဲ ဒီေလာက်နီးေနတာကီး"
"ဘာြဖစ်တုန်း

နီးေတာ့။

အချိန်တန်

ေအာင်ရင်ပီးတာပဲ

မဟုတ်လား"
"ေအာင်ပါလိမ့်မယ် အားကီး"
ထိုေနညအဂလိပ်စာကျက်ချိန်ကျေတာ့
မီးနင်းြပန်ကသည်

။

သူမက

တစ်ေယာက်တစ်လှည့်

တစ်လုံးမကျန်

ေချာေမွစွာ

ြပန်ိုင်ေသာ်လည်း ဖိးက ေရှပိုင်း ေလးငါးလုံးေလာက်သာရလျက်
ေနာက်စာလုံးများကို
သူမက

စာလုံးေပါင်းမှန်ေအာင်

စိတ်တိုတိုြဖင့်

မရွတ်ိုင်ေတာ့ေချ။

စာအုပ်ကိုင်ထားရာမှ

သူမျက်ှာကို

ပစ်ေပါက်ပစ်လိုက်မိသည် ။
"ဘယ်လိုလုပ်စာရမလဲ၊
သွားေဆာ့ေနတာကိုး၊

သူများ

အခုြပန်ကျက်

မီးနင်းကျက်ချိန်မှာ
ငါ

နာရီဝက်ေစာင့်မယ်၊

နာရီဝက်အတွင်းရေအာင်ကျက်"
ဖိးက

မျက်ှာကို

လာမှန်ေသာ

စာအုပ်အား

လက်ှင့်ဖမ်းထိန်းရာက မျက်ှာချိေသွးသလို ြပံးရယ်ြပ၏။
"ဟာ

…

ေဇာ်ကလဲ

မိနစ်

၃ဝ

အတွင်း

ဘယ်လိုလုပ်ပီး

ရေအာင်ကျက်ိုင်မှာ လဲ၊ ငါ့ကို တစ်နာရီအချိန်ေပး"
"မေပးဘူး၊ ရေအာင်ကျက်"
"ေဟာဗျာ"
မျက်ှာသိပ်မေကာင်းလှေသာ်လည်း သူက ကိးစား၍ ြပံးရင်းက
"ေအးပါ … ေအးပါ" ဟု သေဘာတူ လက်ခံကာ စာကျက်သည် ။
စားပွဲတင်နာရီကို

လှမ်းကည့်လိုက်

စာအုပ်ငုံကည့်လိုက်

တစာစာရွတ်ေနေသာ ပါးေဖာင်းေဖာင်းကေလးကို သူမ မညာမတာ
လိမ်ဆွဲပစ်ချင်စိတ်

ေပါက်လာေအာင်

ေဇာ်ေလာက်

စိတ်တိုေနမိ၏။

ာဏ်မေကာင်းတာကို

ဖိးက

သူမသိလျက်သားှင့်

ဇွတ်ေပကတ်၍ အေလာ့မေပးခဲ့သည် မှာ သူမ မှားမှန်း ြပန်စဉ်းစားမှ
ေနာင်တရသည် ။ နာရီဝက်ေစာ၍ သူ စာြပန်ေတာ့ ေအာက်ဆုံး
စာလုံးသုံးလုံးကို အထစ်ထစ် အေငါ့ေငါ့ ြဖစ်ေနေသးသည် ။
"ကည့်စမ်း

ဒီေလာက်ကျက်တာေတာင်

နင်

မရဘူး။

နင်

ဘယ်လိုြဖစ်ေနလဲ"
ေကာင်မေလးက စွတ်ေအာ်လိုက်သည် ။ ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်ေနေသာ

သူကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ထုှက် ပစ်ချင်စိတ်က များ ေနေသာေကာင့်
အရာရာကို

ချင့်ချိန်စဉ်းစားရ

ဦးေှာက်က

ေကာင်းမှန်းလည်း

မေဝဖန်တတ်ခဲ့။

ကေလးတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး

ုနယ်သည့်

လူတစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက်
မှတ်ာဏ်၊

အာုံစူးစိုက်မ

မတူတတ်ေကာင်းကိုလည်း သူမ မတွက်ခဲ့မိ။ ထိုေကာင့်လည်း သူ
စိတ်နာကည်းမည့် စကားမျိးကို လတ်ခနဲ ေြပာလိုက်မိြခင်းြဖစ်သည် ။
"ဒီေလာက်ာဏ်ထိုင်းတဲ့

နင့်လိုေကာင်မျိးနဲ

အတူတူ

စာကျက်ရတာ ငါ့အချိန်ေတွကုန်တယ်"
ထိုစကားအဆုံးတွင် ဘယ်လိုမှ ေမာ်လင့်မထားေသာ အြဖစ်မျိး
ကေလးှစ်ဦးကားတွင်

ြဖစ်ခဲ့သည်

။

ကုလားထိုင်မှ

ဝုန်းခနဲထလိုက်ေသာ ဖိးကို စိတ်အလွန်ဆတ်သည့် ေကာင်ကေလး
တစ်ေယာက်အြဖစ်

သူမ

ပထမဦးဆုံးအကိမ်

ထိတ်လန်တကား

သိလိုက်ရသည် ။ နီညိေရာင် ဆံပင် ေပျာ့ေပျာ့ကေလးများ ေအာက်မှ
စိတ်ထိခိုက်နာကည်းသွားေသာ

မျက်ှာလုံးလုံးကေလးကို

ေဇာ်

ခပ်စိုက်စိုက် ေပကည့်ေနမိသည် ။ ေြဖာင့်စင်းေသာ ှာတံလုံးခန်ခန်
ကေလးေအာက်မှ

မိန်းကေလး

ှတ်ခမ်းလို

ှ တ် ခ မ်း ပါး က ေလး မှာ တင်းေနေအာင်
တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက်
ကည့်ေနရာမှ

ဖိးက

ေသးငယ်စုဝန်းေသာ
ေစ့ထားသည်

မျက်ှာချင်းဆိုင်၍

သူဖတ်

စာအုပ်ှင့်

။

ေပေစာင်းေစာင်း

မှတ်စုကို

မေြပာမဆို

ေလသံကို

မေလာ့ဘဲ

ေနာက်ြပန်လှည့်မကည့်ဘဲ

ခဏရပ်၍

ေကာက်သိမ်း၍ ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွား၏။
"ဟိတ်

…

သူမေမးမိေသး၏။

ဒါ

ဘယ်လ"ဲ
ဖိးက

ဆရာမ

"နင့်အချိန်ေတွကုန်တယ်ဆို၊ ငါကလဲ နင့်လို ေသာက်ကီး ကျယ်တဲ့

ေကာင်မစုတ်နဲ တစ်သက်လုံး အတူစာမကည့်ချင်ဘူး"
ထိုအချိန်မှ စ၍ ပမတန်းစာေမးပွဲေြဖပီးသည် အထိ ဖိးက သူမကို
နာကည်းစွာ

ေရှာင်ဖယ်ေန၏။

အနည်းငယ်လွန်သွားေကာင်း
ေခါင်းမာမေကာင့်

ေဇာ်ကလည်း
သိလျက်ှင့်

လိုက်ေချာ့ဖို

ဤကိစတွင်

သူမ

အေလာ့မေပးလိုေသာ

စိတ်မကူးခဲ့ေချ။

ထိုှစ်က

ဖိး

ပမတန်း စာေမးပွဲံး၏။
ေနာက်ဆုံးေတာ့ သူမက စတင်၍ ေခလိုက်ပါသည် ။ ဖိးက
စာေမးပွဲကျသူ မဟုတ်လား။ သူမကသာ စမေခလင် နာကည်းစိတ်ြဖင့်
တစ်သက်လုံးများ ကွဲသွားမလားမသိ။ အံမာ ဒါေတာင် ကိုယ်ေတာ်က
အင်တင်တင် လုပ်ေနေသးသည် ။
"မေခချင်ပါဘူး
ငါ့ဘာသာငါ

နင့်ကို၊

စာကျက်လို

ကီးကျယ်လွန်းလို
ြဖစ်တယ်

…

နင်နဲ

မေခဘဲလဲ

သိလား"

ဟု

ှတ်သီးေကာင်းလာပါး ရန်ေတွေသးသည် ။
"ေအးပါ ဖိးရယ်၊ နင်က ငါနဲ မေခဘဲ ေနိုင်မှာ ပါ၊ ငါကေတာ့
နင်နဲ မေခဘဲ မေနိုင်ဘူး"
"ဘာြဖစ်လို လဲ …" သူက အထက်စီးေလသံြဖင့် ခပ်မိန်မိန်ေမး၏။
သင့်ေလျာ်ေသာအေြဖကို သူမ ကမန်းကတန်း စဉ်းစားလိုက်ရသည် ။
"နင်နဲ မေခရင် ငါေကျာင်းကို တစ်ေယာက်တည်း သွားရမှာ ေပါ့ဟ၊
နင်နဲ ေခမှ နင်လိုက်ပိုမှာ ေပါ့"
ထိုအခါ မန်ကုပ်ကုပ် မျက်ှာေလးက လက်ခနဲ ေတာက်ပသွား၏။
ေလာ

က

ကီး

မှာ အေရးပါ

ညစ်ကျယ်ကျယ်အြပံးမျိးြဖင့်

"ေအးေနာ်

သူတစ်ေယာက်၏
နင်ကစေခတာေနာ်"

ဟု

ေနာက် တစ်ဆင့် အသားယူလိုက်ြပန်ေလသည် ။
ေကျာင်းစာှင့်

ပတ်သက်၍

သူမကို

ဆရာတင်

ေမးြမန်းဖို

အင်မတန် မာနထားေသာ ဖိးသည် သူမ ဆမတန်းေအာင်ချိန်တွင်
ပမတန်းကို ဒုတိယအကိမ်ကျြပန်၏။
ဖိးှင့်ေဇာ်တို

ေကျာင်းစာှင့်ပတ်သက်၍

စိတ်သေဘာထား

ကွဲသွားကေသာ်လည်း အန်စာ တုံးပစ်၍ ေြမွှင့် ေလှကားကစားြခင်း၊
ုပ်ရှင်နာမည်များကို

ပေဟဠိဖွက်ြခင်း

စသည်

တို

ကိုေတာ့

ေကျာင်းအားတိုင်း ကစားကမဲြဖစ်သည် ။ ဖိးက အေလာင်းအစားှင့်
ပတ်သက်လင်

အကျိးမေပးလို

ပဲလားမသိ။

သူလိုချင်ေသာ

ဂဏန်းမကျတတ်ေချ။

အန်စာတုံးပစ်လင်

သူက

ေလာင်းကစားှင့်

ပတ်သက်လင် ကံကိုဆိုးတတ်၏။ အန်စာပစ်၍ ေလးဂဏန်းကျလင်
ေြမမျိမည်ြဖစ်၍ သုံးဂဏန်း ကျပါေစ ဆုေတာင်းလည်း မရတတ်။
သူ မှာ ေြမွမျိသည်
စူးစိုက်မပဲ

ှင့်ပင်

ေကာင်းလို

ေြခာက်ဂဏန်းကျလင်

မဂိန်းေတာ့ေချ။
လား၊

ေဇာ်ကေတာ့

ကံပဲေကာင်းလို

အာုံ

လားမသိ၊

ေလှကားတက်ရမည်ဟု

သိလင်

"ေဟာကည့်ေန၊ ေြခာက်ရမှာ ကည့"် ဟု ဂေလာက်ဂေလာက်လုပ်ပီး
ပစ်ချလိုက်၊ တကယ် ေြခာက်ြဖစ်ေနတတ်သည် ။
ုပ်ရှင်ကားေတွ
ုပ်ရှင်ဝါသနာကီးသူမို
ဖိးကေတာ့

ပေဟဠိဖွက်ြပန်ေတာ့
ဇာတ်ကားနာမည်ေတွကို

သူကည့်ထားသည့်

ြပန်မမှတ်မိေအာင်

ေဇာ်က

ဇာတ်ကားေတာင်

မှတ်ာဏ်နည်းလှ၏။

မည်သူပါဝင်ေကာင်းလည်း

သိေနေသာ်လည်း
သူ

ဤဇာတ်ကားတွင်

သဲလွန်စေပးရေသး၏။

ဘယ်ေလာက်ပဲ

သဲလွန်စေတွေပးေပး ဖိးကေတာ့မရတတ်ပါ။ ထိုေကာင့်လည်း သူမ

ပျင်း၍

ကစားေတာ့မည်ဆိုလင်

ဖိးကို

မုန်တစ်ခုခုေကး၍

ေချာ့ေခရသည် ။ ဖိးကလည်း ေဘာလုံးကန်ချိန် မဟုတ်လင်သာ
သူမဆီ

စိတ်လိုလက်ရ

ေဘာလုံးကန်ချိန်ေရာက်သည်

လာကစားတတ်၍
ှင့်

တစ်ပိင်တည်း

ဘယ်လိုမုန်မျိးေကးေကး မလာေတာ့ေချ။
ေဇာ်တို

ခုနစ်တန်း

အလွတ်တစ်ခုထဲတွင်

ရှစ်တန်းတုန်းက

စာမျက်ှာတစ်ခုစီ၌

ဗလာစာအုပ်

ေခါင်းစဉ်တစ်ခုစီတပ်၍

(သူငယ်ချင်းနာမည်များကို စာေကာင်းများ အတိုင်း အမှတ်စဉ်ထိုးကာ)
သူငယ်ချင်းများ

၏

စာေရးဆရာ၊

လက်ေရးတစ်မျိးစီြဖင့်

မိမိအကိက်ဆုံး

မိမိအကိက်ဆုံးအေရာင်၊

မိမိအကိက်ဆုံး

သီချင်းအဆိုေတာ် စသည် ြဖင့် မှတ်တမ်းသေဘာမျိး ေရးခိုင်းသည့်
ကစားနည်း

တစ်ခု

ေခတ်စားခဲ့သည်

။

ေဇာ့်မှာ

ထိုစာအုပ်မျိးမထားေသာ်လည်း သူငယ်ချင်းများ ၏ စာအုပ်တိုင်းမှာ
ေဇာ့်လက်ေရး ပါသည် ။ ေဇာ်သည် ေြခာက်တန်း၊ ခုနစ်တန်း၊ ရှစ်တန်း
တစ်ှစ်စီတွင်

အကိက်

တစ်မျိးစီ

ြဖစ်ေနတတ်၏။

ေြခာက်တန်းတုန်းက မိမိအကိက်ဆုံးအေရာင် "လိေမာ်ေရာင်"၊ မိမိ
အကိက်ဆုံး ုပ်ရှင်မင်းသား "ွန်ဝင်း"၊ အကိက်ဆုံးကစားနည်း
"ခွက်ေခါက်တမ်း" ဟု ေရးထားခဲ့၏။ ခုနစ်တန်းမှာ အြခားသူငယ်ချင်း
တစ်ေယာက်၏
"အြဖေရာင်"၊
အကိက်ဆုံး

စာအုပ်ထဲကျေတာ့တစ်မျိး၊
အကိက်ဆုံးုပ်ရှင်မင်းသား
ကစားနည်း

ရှစ်တန်းေရာက်ေတာ့

"စွန်လတ်ြခင်း"

အကိက်ဆုံး

အကိက်ဆုံးအေရာင်
"ေကာလိပ်ဂျင်ေနဝင်း"၊
ဟု

ြဖစ်သွားသည်

ုပ်ရှင်မင်းသား

။

"ေကျာ်ဟိန်း"၊

အကိက်ဆုံးအေရာင် "အြပာေရာင်"၊ အကိက်ဆုံးကစားနည်း "မရှ"ိ ။
သိုေသာ် စာအုပ်အားလုံးတွင် တူညီေသာအချက်ဟူ၍ တစ်ခုေတာ့

ရှိခဲ့သည် ။
မိမိ၏

ရည်မှန်းချက်၊

မိမိအြဖစ်ချင်ဆုံးအရာဟူေသာ

ေခါ င်း စ ဉ် ေအာ က် မှာ "စာေရးဆရာ"
ဘယ်ေတာ့မမေြပာင်းလဲခဲ့ေချ။
***

ဟူသည့်

စကားလုံးကေတာ့

အခန်း (၂)

သူမကို

ဖိး

ေကျာင်းလိုက်ပိုရသည့်တာဝန်သည်

သူမ

နဝမတန်းေရာက်ေတာ့ အလိုအေလျာက် ပီးဆုံးသွားသည် ။ ေဇာ်
တ က် ရ သ ည့် ေကျာ င်း မှာ အမှတ(် ၁)
ြဖစ်သည်

။

ေဇာ်တို

အစိုးရအထက်တန်းေကျာင်း
အိမ်၏

အေရှေတာင်ဘက်

အေဝးေြပးလမ်းမကီးေပတွင် ရှိပီး ရပ်ကွက်တစ်ခု ြခားေသာေကာင့်
အနည်းငယ်ေဝးသည် ဟု ဆိုိုင်ပါသည် ။ ကေလးှစ်ေယာက်မှာ
ဆယ်ေကျာ်သက် အရွယ်သို ေရာက် လာပီ။ တတွဲတွဲ သွားလာေန၍
မသင့်ေတာ်ဟူေသာ အေတွးမျိးလည်း ကိုယ်စီ ဝင်လာခဲ့ပီ။ ထိုထက်ပို၍
အေရးကီးေသာ အချက်မှာ သူမတို ှစ်ေယာက်ကို သူငယ်ချင်းများက
တီးတိုးစကားြဖင့် စွပ်စွဲေနကပီ။ ခင်မင်သူများကဆိုလင် မထိတထိ
ေနာက်ေြပာင် ကျီစယ်တတ်ပီ။ မိမိတို ှစ်ေယာက် အကားတွင် ရှိသည့်
ြဖစင်ေသာ

သံေယာဇဉ်သည်

တစ်ချိန်ချိန်တွင်

အေရာင်တစ်ခုခု

ေြပာင်းသွားမလားဟု တိတ်တခိုး စိုးရိမ်ပူပန် လာတတ်ပီ။ ထိုအခါ
သူမတို

ှစ်ေယာက်သည်

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု

ပိင်တူချခဲ့မိဟန်

တူပါသည် ။
"ဖိး … နင် ငါ့ကို ေကျာင်းလိုက်မပိုနဲ ေတာ့" ဟု တစ်ခွန်းသာ
ေြပာရလျက်

သူကလည်း

စိတ်ေပါ့ပါး

လွတ်လပ်သွားသူတစ်ဦး၏

အမူအရာြဖင့် "ေအး" ဟု လက်ခံခဲ့ေလသည် ။

၁၉၇၃

ခုှစ်

ဇွန်လဆန်းတွင်

အစိုးရအထက်တန်းေကျာင်း၏
နဝမတန်းေဆာင်၌

တမာေဆာင်ဟု

အမှတ်(၁)
အများ

ေခေသာ

ေြပာင်းေရေကျာင်းတက်ခဲ့ရသည်

။

နဝမတန်းေကျာင်းသားများ များ လွန်းသြဖင့် "ေအ" မှ "ဂျီ" အထိ
(၇)ခန်းခွဲ၍ ထားသည့်အနက် သူမက "စီ" ခန်းတွင် ှစ်ရက် တိတိသာ
ေကျာင်းတက်လိုက်ရပီး "ဂျီ" ခန်းသို အတန်းေြပာင်းေရခံရသည် ။
နဝမတန်း

"ဂျီ"

အစုတ်ချာဆုံးေသာ

သည်
အခန်း

ကိုးတန်းေဆာင်
ြဖစ်၏။

တစ်ခုလုံးတွင်

ထရံတို

ေပါက်ပဲလျက်

အိမ်သာရှိေသာ ကုန်းြမင့်ှင့်လည်း အနီးဆုံး အစွန်ခန်းြဖစ်ေလသည် ။
"ဂျီ"

အခန်းထဲသို

သူမ

တြခားအခန်းများမှ

ပထမဆုံးအကိမ်
သူမလိုပင်

ေကျာင်းသူေကျာင်းသား

ဝင်သွားေသာအခါ

ေြပာင်းလာဟန်ရှိသည့်

မျက်ှာစိမ်းများကို

ဟိုေနရာတစ်စု

သည်

ေနရာတစ်စု ေတွရသည် ။ တချိေကျာင်းသားများက တေဟးေဟး
တဟားဟားှင့် ေပျာ်ရင်ေနပုံရပီး သူငယ်ချင်းှင့် ခွဲလာရဟန်တူေသာ
တချိကေတာ့ ငိမ်သက်စွာ ေနရာယူလျက် ထိုင်ေနကပီ။ သူမသည်
လွယ်အိတ်
အနီးဆုံး

ကိးကို

တင်းတင်းဆုပ်လျက်

ေရှဆုံးခုံတန်းတွင်

ေကျာက်သင်ပုန်းကီးှင့်

ဝင်ထိုင်လိုက်သည်

။

ေဘးနားမှာ

ထိုင်ေနေသာ မိန်းကေလးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်လာ၏။
"ငါ "ေအ" ခန်းကေန ေြပာင်းလာတာ ငါ့နာမည် ခင်ေဝသင်း"
"ဟုတ်လား၊

ငါက

"စီ"ခန်းက

ေြပာင်းလာတာ၊

ငါ့နာမည်

တင်တင်ေဇာ်"
"ေဟ့ … တို ေတာ့ကတ်တာပဲ တင်တင်ေဇာ်ေရ၊ ဒီအခန်းကို
ကိုးတန်းက ဆရာေတွမသင်ဘူးတဲ့ "

"ဘာ …"
"ဆယ်တန်းသင်တဲ့ ဆရာေတွ လာသင်မှာ တဲ့ ေတာ့"
"ဘုရားေရ"
ထမင်းစားေကျာင်းဆင်းချိန်တွင်
ထမင်းကို

ကသုတ်ကရက်

ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု

ေကျာင်းှင့်အိမ်ေဝးသြဖင့်

စားပီး

ချလိုက်သည်

ြပန်လာရေသာအခါ

။

ေနာက်ေနကျရင်

သူမ

ေကျာင်းကို

ထမင်းဘူးယူမယ်။
ညေနေကျာင်းဆင်းေတာ့ ဓာတုေဗဒြဒပ်စင် နာမည်သေကတများ ၊
ေဗလင်စီများ တွဲ၍ ကျက်ေနတုန်း ဖိး ေရာက်လာသည် ။
"အံမယ် … ကိုးတန်းေကျာင်းသူကီးက စာေတွ ဘာေတွေတာင်
ကျက်ေနပီလား"

ဟု

ေအာက်ကလိ

ေအာက်ကလာ

အသံြဖင့်

မခိုးမခန်ေမးသည် ။
"ဒါေပါ့၊

ခုနစ်တန်းလိုေတာ့

ဘယ်လွယ်ပါလိမ့်မလဲ"

ှိမ်ေပါက်ြဖင့်

သူမ

နာဟန်မတူေချ။

လိင်းရိပ်ကေလးများ

ေပျာ့ေပျာ့

ကေလးများကို

ြပန်ေြပာလိုက်ေသာ်လည်း
လက်ြဖင့်

ထေနေသာ

ဟု

သူကေတာ့
ဆံပင်ညိညိ

သပ်တင်ရင်း

ရယ်ကျဲကျဲ

လုပ်ေနသည် ။
"ငါ့ကို ပိုက်ဆံငါးကျပ်ေလာက်ေချးစမ်းပါ ေဇာ် …"
"အို … ငါ့မှာ ငါးကျပ်မေြပာနဲ တစ်ကျပ်ေတာင် မရှိဘူး"
"အမယ် … နင် မလိမ်ပါနဲ ၊ ငါ သတင်းရပီးသား၊ နင့်အစ်ကိုကီးက
နင် ဂုဏ်ထူးှစ် ဘာသာပါလို ပိုက်ဆံငါးဆယ်ဆုချထားတာဆို …" ဟု
ေသချာေပါက်သိေနသူ၏ ေလသံြဖင့်ေြပာ ၏။

"ဟင် … အဲဒါေတာ့ …"
သူမ၏

ှစ်ဝမ်းကွဲေသာ

အစ်ကိုမှာ ပုလဲှင့်ငါးသေဘာမှ

အရာရှိတစ်ေယာက် ြဖစ်ေလသည် ။ သူမကို ဆုချခဲ့ေသာ ပိုက်ဆံကို
သူမကိုယ်တိုင်ပင် သုံးရက်သည် မဟုတ်။
"ေအးေလ … မေပးလဲရပါတယ်" ဟု မျက်ှာခပ်တည်တည်ြဖင့်
ဖိးက ချာခနဲ ြပန်လှည့် ထွက်၏။
"ေနဦးေလ ဖိး …"
သူကပဲ

စိတ်ေကာက်ရတယ်ရှိေသး။

ဆူေဆာင့်ေသာဟန်ြဖင့်

တကသိုလ်

သူမ

ဘုန်းိုင်၏

အနည်းငယ်
"သူငယ်ချင်းလိုပဲ

ဆက်၍ ေခမည်ခိုင်" စာအုပ်ကားထဲညပ်ထားေသာ ပိုက်ဆံထပ်ထဲမှ
ငါးကျပ်တန်ကေလးကို ထုတ်ေပးလိုက်သည် ။
"နင့်မျက်ှာက ဘာြဖစ်ေနတာလဲ၊ နင့်ပိုက်ဆံ ငါက ြပန်ဆပ်မှာ
ပါဟ။ မသဒါသလိုကီး လုပ်မေနနဲ "
"ေဟာ့ေတာ် …"
ပိုက်ဆံေချးမည့်သူကပဲ

မျက်ှာချိေသွး

ြပရဦးမည့်ပုံပဲ။

သူက

သူမေပးေသာ ပိုက်ဆံကို မယူ ချင်ယူချင်ြဖင့် လှမ်းယူ၏။
"နင် ဘာသုံးဖို လဲ …"
"မစပ်စုေကးေဟ့ …"
သူ

ပိုက်ဆံရလင်ရချင်း

ဖိးတစ်ေယာက်
အတန်းထဲမှ

လှစ်ခနဲ

ေဆးလိပ်များ

ေကာင်ေလးတချိ

ေြပးထွက်သွားေတာ့သည်

ေသာက်တတ်ေနပီလား။
အတန်းအားချိန်တွင်

။

သူမတို

ေဆးလိပ်ခိုး

ေသာက်သည် ကို ြမင်ေနရေသာ သူမ အေနြဖင့် ဖိးကို ဘယ်လိုမှ
စိတ်မချိုင်ေချ။
ဖိးေကျာ်တို အိမ်သည် တင်တင်ေဇာ်တို အိမ်ှင့် ြခံြခင်းကပ်လျက်
ြဖစ်၏။ သူမတို ေနသည့် လမ်းကို ဂုဏ်မသိမ်လမ်းဟု ေခကသည် ။
အများ စုက ပွဲစားများ ေနထိုင်ကသည် ။ ဆန်ပွဲုံ၊ ထန်းလျက်ပွဲုံ၊
ကက်သွန်အာလူးပွဲုံ၊ ပဲအမျိးမျိး ေရာင်းေသာပွဲုံ စသည် တို ြဖစ်သည်
။

သူမ၏

ဖခင်သည်

သူမ

မေမွးဖွားမီှင့်

ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက

ပွဲစားြဖစ်ေသာ်လည်း သူမ သိတတ်စအရွယ် ေရာက်လာကတည်းက
နာရီြပင်ဆရာတစ်ဦး အြဖစ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသည် ။ ဖိးတို
ဖခင်ကေတာ့ ေရနံတွင်းစားေဟာင်းတစ်ဦး ြဖစ်ေလသည် ။
ဖိးတို

တိုက်အိမ်မှာ ိုင်ငံြခားုပ်ရှင်

ေတွရတတ်ေသာ

ကားေဟာင်းများ

ထုထည်ကီးမားသည့်

နံရံတို

တွင်
ြဖင့်

တည်ေဆာက်ထားသည် ။ လသာေဆာင်ကို တြခားတိုက်အိမ်များ လို
အလျားလိုက် ေလးေထာင့်ထုတ်ထားြခင်းမျိး မဟုတ်ဘဲ အေပထပ်
ေထာင့်ချိး

အခန်းှစ်ခု၏

အပိုင်းသဏာန်ေကွဝိုက်၍
သူအစ်မေနေသာ

အစွန်များမှ

ထုတ်ထားသည်

အခန်းြဖစ်ပီး

။

အြပင်သို
အခန်းတစ်ခုမှာ

အြခားအခန်းမှာ ဧည့်ခန်း ြဖစ်၏။

ဧည့်ခန်း၏ ဟိုဘက်ကျမှ သူမိဘများ ၏ အိပ်ခန်းြဖစ်သည် ။ ဖိးှင့်
သူတို ၏ ဦးေလးကီး တစ်ေယာက်မှာ ေအာက်ထပ်၌ ေနသည် ။
သူမတို

အိမ်ကေတာ့

ကျင်တွယ်ပုံ

သမံတလင်းခင်း

တစ်ထပ်အိမ်

ြခံေလာက်လည်း

ြခံဝင်းမကျယ်လှဘဲှင့်

သမံတလင်း

ခင်းထားေသာ

ကေလး

ေထာင့်ချိးထားသည့်
ြဖစ်သည်

။

ဖိးတို

အိမ်ှင့်ြခံစည်းိုးအကားရှိ

ကွက်လပ်မှာ ေလးေပေလာက်သာ

ကျယ်၏။

ထိုကွက်လပ်ထဲတွင်

ှင်းဆီပင်များကို

စီတန်းစိုက်ထားပီး

သစ်ပင်စိုက်

သမံတလင်းကို

ေဖာက်ထွင်းပီး

ပန်းအိုးြဖင့်

ဝါသနာပါေသာ

အေမက

ြမတ်ေလးပန်းပင်ကို

စိုက်ထားလိုက်ေသး၏။
ေကျာင်းဖွင့်စ
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ခုှစ်

ြမတ်ေလးုံေအာက်တွင်

ဇွန်လ၊

တနဂေွတစ်ရက်၌

ကုလားထိုင်

ဓာတုေဗဒရက်ဒီကယ်လ်များ

ချခင်း၍

ကျက်မှတ်ေနေသာ

သူမအနီးသို

ဖိး

ေရာက်လာ၏။
"ေဇာ် … ငါနင့်ကို ြပစရာတစ်ခုရှိလို ၊ အိမ်လိုက်ခဲ့စမ်းပါ"ဟု
မျက်ှာပိုးသတ်ထားရေသာ အမူအရာြဖင့် တီးတိုးေခေလသည် ။
"ဘာလဲဟင် … ဘာြပမှာ လဲ"
ဖိးကတစ်ခုခုြပစရာရှိလင်
ြဖစ်တတ်၏။

ပစည်းများ

ငယ်ငယ်တုန်းကေတာ့

မှန်ေလှာင်ကန်ကေလးြဖင့်
ဖန်ပုလင်းအဝ
ေခသည့်

တကယ့်အထူးအဆန်း

ေမွးထားေသာ

ကျယ်ထဲထည့်ထားေသာ

ေရေရာင်ေတာက်ေနေသာ

အေကာင်ကေလးများ
ကင်းမလက်မည်းဟု

သူအိမ်မှာ
ေရငါးကေလးများ

ပိုးစိမ်းေကာင်ဟု
ေတာင်ပံစိမ်းများ

တစ်ခါတစ်ခါ
ေခသည့်

၊

သူမတို
ရှိသည့်

ဖန်ပုလင်းထဲတွင်

စိမ်းေမှာင်ေသာ

ကင်းကီးများကို

ထည့်၍ ြပတတ်ေသး၏။ သံပတ်ေပးလိုက်လင် အစာငုံငုံေကာက်သည့်
အေမွးဖွားဖွား အြဖေရာင် ကက်ုပ်ကေလးများ ြပတတ်ေသးသည် ။
အသက်နည်းနည်းကီးလာေတာ့
ေြပာင်းလဲလာသည်

။

သူအတွက်

သူြပသည့်ပစည်းများ
သူအေဖက

ဝယ်ေပးသည့်

ပိုက်ကိးံြဖင့် ထည့်ဆွဲရသည့် ေဘာလုံးလို၊ ဘက်တမင်တန်လို၊ သူ

ေဘာလုံးကန်ရာမှ

ဆုရလာသည့်

ေငွဒိုင်းေသးေသးကေလးလို၊

မျက်ှာသုတ်ပဝါလို၊ ဖန်ခွက်လိုပစည်းများ ြဖစ်လာသည် ။
ယခုလည်း သူမှာ ြပစရာပစည်း တကယ်ရှိမှန်း ေဇာ် ရိပ်မိသည် ၊
ဘာမှ

ြငင်းမေနေတာ့ဘဲ

ကုလားထိုင်ေပပစ်ချပီး

လက်ထဲက
သူေခရာသို

စာအုပ်ကေလးကို
လိုက်လာခဲ့သည်

။

ြခံစည်းိုးဖျက်မှ ေကျာ်ဝင်ြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့် သူအိမ်ေရှတည့်တည့်မှ
မဝင်ေတာ့ဘဲ ေဘးေပါက် သံတံခါးမှ ဝင်ခဲ့ကသည် ။ ထိုေဘးတံခါးှင့်
ကပ်လျက် ေအာက်ထပ်အခန်းမှာ သူအခန်း ြဖစ်၏။
"လာ … ဧည့်ခန်းကို"
ေရှခန်းေရာက်ေတာ့ သူ၏ တစ်ဦးတည်းေသာ အစ်မ မမမိုးှင့်
အတူထိုင်ေနေသာ
ှစ်ေယာက်

ေဇာ်၏

အစ်ကိုဝမ်းကွဲကို

ေတွရ၏။

ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များကိုကိုင်ရင်း

သူတို

စကားေြပာေနက

သြဖင့် သူမ ေြခဖွနင်းလျက် အစ်ကိုကီးကို စပ်ဖဲဖဲေလး ြပံးြပရင်း
ဖိးေနာက်က ကပ်လိုက်သွား သည် ။ ဖိးက နံရံတွင် ချိတ်ထားေသာ
မှန်ေဘာင်သွင်း
သူဓာတ်ပုံကို

ဓာတ်ပုံများ

ဆီေခသွား၍

လက်ညိးန်ြပ၏။

ေဘာလုံးကန်ေနေသာ

ဖိး၏

ေဘာလုံးကန်ေနေသာ

ေဘာင်းဘီအစင်းကျားှင့်
ေနာက်မှာ ေဘာလုံးသမားများ

ေြပးလားေနသည် ကို မသဲမကွဲ ြမင်ရသည် ။ ဒါ တကယ့် ေဘာလုံးပွဲမှာ
ိုက်ထားတာပဲ။
"အမယ်ေလး … ဒါများ ကွားစရာမရှိ ေခကွားရေသးတယ်"
အေမာ်လင့်ကီး ေမာ်လင့်ထားသည့် သူမ မေကျမချမ်း ေရရွတ်
လိုက်ေလသည် ။
"ဒီဓာတ်ပုံ၊ ငါ ကည့်ပီးသားကီးကို …"

"ဟုတ်လား … ဒါေပမဲ့ အခန်းထဲမှာ ြပစရာရှိေသးတယ်ဟာ …"
သူမ မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက်ြဖင့် သူအခန်းသို လိုက်သွားသည် ။
သူ စာ က ည့် စား ပွဲ မှာ စာအုပ်

သုံးေလးအုပ်သာရှိလျက်

တင်းနစ်ေဘာလုံးများ ၊ ကက်ေတာင်အစုတ်များ ေပပွေနေအာင်တင်
ထားသည် ။
"ဘယ်မလဲ … ြပ"
"ဒီ

မှာ …

ငါေြပာမလို

၊

ဟိုဥစာေလ

…

နင်နဲ

ငါနဲ

အမျိးေတာ်ရေတာ့မယ်" ဟု ဖိးက ဘယ်လိုမှ အပိုးသတ်မရေသာ
မျက်ှာေပးြဖင့် ရယ်ကျဲကျဲ ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"ဘာ …"
"ရှး

တိုးတိုး

နင်ကလဲ

မေအာ်စမ်းပါနဲ

၊

ဧည့်ခန်းမှာ

မြမင်ခဲ့ဘူးလား၊ မမနဲ နင့်အစ်ကိုနဲ စကားေြပာေနတာ"
"အဲဒါ ဘာြဖစ်လဲ"
"နင်ဟာေလ

…

ပတ်ဝန်းကျင်ေလ့လာမ

ေကျာင်းစာေတာ်သေလာက်

သိပ်ညံ့တာပဲ၊

နင့်

အစ်ကိုနဲ

မမနဲ

ယူကေတာ့မှာ "
"အို … မဟုတ်တာ"
"ဪ

…

ဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှ

၊

နင်မယုံရင်

ေဒေလး

ေမးကည့်ပါလား၊ နင်တို ဦးေလးေတွ ေနာက်လဆို ေမာ်လမိင်ကေန
ဒီကို လာကေတာ့မှာ တဲ့ ။ မမနဲ အစ်ကိုကီးနဲ ေစ့စပ်ဖို … တဲ့ "
"နင် ဘယ်သူေြပာလဲ"

"ငါ

ေချာင်းနားေထာင်တာေပါ့"

ဟု

ဖိးက

ညစ်ကျယ်ကျယ်ေလသံြဖင့် လက်မေထာင်ရင်း ေြပာေလသည် ။ သူမ
ေတာ်ေတာ်အံ့ဩပီး ဝမ်းသာသွား၏။ ဖိးတို အစ်မ မမမိုးမှာ သူမတို
ရပ်ကွက်တွင် အလှဆုံး အသိမ်ေမွဆုံး အပျိတစ်ဦး ြဖစ်ေလသည် ။
သည်

ေလာက်ချစ်ဖို

ေကာင်းသည့်

မမမိုးကို

မည်သူက

အမျိးမေတာ်ချင်ဘဲ ရှိပါမည်နည်း။
"နင် ငါ့ကို မျက်ှာမပူဘူးလား ဖိး"
"ဘာလို ပူရမှာ လဲ"
"နင်က မိန်းကေလးရှင်ေလ။ ငါက ေယာက်ျားေလးရှင်ေလ"
"သွားစမ်းပါ"
ဖိးက

တစ်ချက်မှ

မျက်ှာမပျက်ဘဲ

ရယ်ေမာ၏။

ှ တ် ခ မ်း အ ထ က် မှာ ခပ်ေရးေရး

ဖိး၏

ေလးြမင်ေနရေသာ

ှတ်ခမ်းေမွးစစကို ကည့်မိ၍ ေဇာ် ေတာ်ေတာ် အံ့ဩသွားသည် ။
ဖိးဟာ လူပျိေတာင် ြဖစ်ေနပီပဲ။ သူမထက် တစ်ှစ်ခွဲကီးေသာေကာင့်
ယခုဆိုလင် သူ(၁၆)ှစ်ြပည့်ပီးပီ ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှာ ပင် သူမ
တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွား၏။ ဘုရားေရ … ငါနဲ သူနဲ အခန်းထဲမှာ
ှစ်ေယာက်တည်း မေနသင့်ပါဘဲလား။
"တြခားြပစရာမရှိေတာ့ဘူးဆိုရင် ငါြပန်မယ်"
သူမ အသံသည် ေစာေစာကလိုမဟုတ်ဘဲ အနည်းငယ် စူးစူးရှရှ
ြဖစ်သွား၏။
"ဟာ

…

ုတ်တရက်

ဘာလဲ။

ဘာြဖစ်လို

ေမးေလသည်

။

လဲ"

သူက

ေနာက်ပီး

နားမလည်သလို
သူခုတင်ေပ

ပစ်ထိုင်ချလိုက်၏။

သူမကို

သူမျက်လုံးအစုံကို

စူးစူးစမ်းစမ်း

လှမ်းကည့်ေသာ

ချက်ချင်းမျက်ှာ

လဲပစ်လိုက်မိတာ

ဘာေကာင့်ပါလိမ့်။
"ငါ စာကျက်ရဦးမယ် … ဟ"
"အမယ်ေလး

…

စာများ

ဘယ်အချိန်ကျက်ကျက်ရတာပဲ

ေနစမ်းပါဦး၊ ငါ စကားေကာင်း ေြပာမလို နင် သိပ်စာေတာ်ချင်တာ
ဘာြဖစ်လို လဲ ေဇာ်"
"ေဟာေတာ် … စာေတာ်ချင်တာဟာ စာေတာ်ချင်လို ပဲေပါ့ဟ"
"ရှင်းပါ့ကွာ"
ဖိးက

ဟက်ဟက်ပက်ပက်

မျက်ေစာင်းထိုးပစ်လိုက်မိသည်

ရယ်ေမာလိုက်ေသာေကာင့်
။

ဖိးက

သူမ

မျက်ှာထား

ခပ်တည်တည်ြပင်၍ "နင် ဆယ်တန်းေအာင်ရင် ဘာလုပ်မှာ တုန်း …
ကဲ" ဟု ေမးသည် ။
"အိုး

…

တကသိုလ်တစ်ခုခုမှာ ဆရာမ ဝင်လုပ်မယ်၊ ပီးရင်

စာေရးဆရာမြဖစ်ေအာင် လုပ်မှာ ေပါ့ဟ"
"ေအာ့ ဪ …"
သူ၏ သေရာ်သလို ေရရွတ်သံကို သူမ ဂုမစိုက်ပါ။
"ငါက ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးအများ ဆုံးရေအာင် ကိးစားမှာ " ဟု
တစ်ဆင့်တက်၍ ေြပာမိ ြပန်၏။
"ဒါေပမဲ့ နင်က အခုမှ ကိုးတန်းရှိေသးတာ"
"ဖိးရာ

…

ဒီေလာက်မတုံးစမ်းပါနဲ

၊

ကိုးတန်းစာနဲ

ဆယ်တန်းစာေပါင်းပီး

ဆယ်တန်း

ေမးခွန်းထုတ်တာ၊

ှစ်ှစ်စာ

ေြဖ ရ မှာ သိရဲ လား၊ ဒီေတာ့ ကိုးတန်းကတည်းက စာေတွပိုင်ေနရင်
ဆယ်တန်းကျေတာ့ သက်သာတာေပါ့"
ဖိးက သူမကို ေငးစိုက်ကည့်ရင်း ပခုံးတွန်ကာ ြပံးေလသည် ။
ထိုေနာက်

ုတ်တရက်

သတိ

ရသွားသလို

…

"ဒါနဲ

နင့်ကို

ဟိုေကာင်လိုက်ေသးသလား မိေဇာ်"
"ဘယ်ေကာင်လဲ"
"မှစ်တုန်းက နင့်ကို ရည်းစားစာေပးတဲ့ အေကာင်ဟာ … နင့်မှာ
ရည်းစားစာေပးတဲ့

လူေတွ

ဘယ်ေလာက်များ

ေနလို

မမှတ်မိရြပန်တာတုန်း"
သူမ ေအာ်ဟစ်ရယ်လိုက်မိေလသည် ။ အဲဒီေကာင်ေလးကို သူမ
အာုံထဲမှာ တစ်ခါမှ ထည့် မစဉ်းစားဘူးေချ။
"ေအးပါဟာ

…

ငါ

ေမ့ေနလို

ပါ၊

မလိုက်ပါဘူး၊

ငါအြပတ်ေြပာပီးသားဥစာ၊ နင် သူနဲ လမ်းမှာ ေတွရင် ရန်လိုမေနနဲ ဦး၊
သူက ရှစ်တန်းကျေနရစ်ခဲ့တာ ဥစာ။ စိတ်ပူမေနစမ်းပါနဲ "
"ဟား ဟား … စိတ်မပူနဲ ဆိုပီး မိေဇာ်ေလးတစ်ေယာက် ပါသွားမှာ
စိုးလို

ပါဗျာ"

သူက

အသံ

ြခစ်၍

ရယ်ေမာြပန်ေတာ့

သူမ

ေဒါသထွက်သွား၏။ သူမ ခါးေထာက်ပစ်လိုက်သည် ။
"ဒီမယ်ဖိး

…

ငါ့မျက်ှာေစ့ေစ့

ပညာအဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့

လူမျိးများ

ကည့်ထားစမ်း၊

ငါ့ထက်

ငါ့တစ်သက်

မမှန်းဘူး

နားလည်လား"
သူမျက်ှာမှ ရယ်ေမာရိပ်သည် ုတ်တရက် ေပျာက်ကွယ်သွား၏။

အြပံး

ရိပ်ရိပ်ကေလးပင်

မကျန်ခဲ့ေချ။

ခပ်စူးစူးတစ်ချက်ကည့်ရင်း
ုတ်တရက်

သူက

သူမကို

အသံတိတ်ဆိတ်ေနခိုက်

သူမက

လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်

။

ထိုအချိန်အထိ

သူထံမှ

ဘာစကားသံမမကားရေချ။
ေကျာင်းဖွင့်ပီး တစ်ပတ်အကာ အဂါေန ေကျာင်းတက် ပထမ
ေခါင်းေလာင်းထိုးချိန်၌

သူမတို

အတန်းထဲသို

ေကျာင်းသားသစ်တစ်ေယာက် ေရာက်လာခဲ့သည် ။
တြခားေယာက်ျားေလးေတွ
ဆံပင်ပုံစံေတွ

ဆံပင်ရှည်ရှည်၊

ထားေနချိန်တွင်

မတိုမရှည်

ေကျာင်းသားသစ်ကေတာ့

တို နံ နံ ဆံ ပ င် က ေလးမှာ ေထာင်ေနသည် ။ အရပ်မနိမ့်မြမင့် ကိုယ်လုံး
ခပ်ပိန်ပိန်ြဖစ်ပီး မျက်ှာကျပုံ ဘိုကြပားဆန်၍ သွယ်လျလှပသည် ။
သူက

အသစ်ြဖစ်ေပမယ့်

ိးတိုးရှန်တန်

အမူအရာ

လုံးဝမရှိ။

ထူးဆန်းစွာပင် သူလက်ထဲမှာ ထမင်းဘူးတစ်ခု ပါလာ၏။ ထမင်းဘူးကို
ေယာက်ျားေလး ခုံတန်းေနာက်ဆုံးခုံ ေထာင့်စွန်း (နံရံှင့်ကပ်လျက်)
တွင်

အလျင်ချထားလိုက်၏။

ပီးေတာ့

နက်ေမှာင်ရန်းလက်ေသာ

မျက်လုံးများ ြဖင့် တစ်တန်းလုံးကို ေဝ့ခနဲတစ်ချက်ကည့်ကာ ဆရာ့ထံ
စာရွက်တစ်ခု

သွားေပးသည်

စာရွက်ကိုယူကာ

ေအးေအး

ရီဂျစ်စတာစာအုပ်ကို
ေကျာင်းသားသစ်က

။

ဆရာကေမာ့ကည့်ရင်း

သွားထိုင်ဟု

ဖွင့်ပီး

တစ်ခွန်းသာေြပာလျက်

နာမည်စာရင်း

ေရှဆုံးခုံတန်း

စတင်ေခသည်

ဘယ်သူမှ

။

မထိုင်ချင်၍

လွတ်ေနေသာ ဆရာ့စားပွဲနားက ေနရာတွင် အသာဝင်ထိုင်၏။ သူမ၏
ဘယ်ဘက် သုံးေလးေပ အကွာေလာက်မှာ ရှိေသာ ေကျာင်းသားသစ်
ဆီသို

သူမ၏

ြပံးရယ်ခဲမည့်

မျက်စိက

လှစ်ခနဲေရာက်သွားသည်

မျက်ှာထားမျိး၊

ှာတံ

။

သူပုံစံက

ခန်ခန်ေအာက်မှ

ပါး လျ ေသာ ပါး စ ပ် မှာ ပုံပန်းကျနေသသပ်လှသည်

။

ထိုေကျာင်းသားကေတာ့ မှတ်စု စာအုပ်ဖွင့်၍ ငုံကည့်ေနေလသည် ။
ေယာက်ျားေလး နာမည်စာရင်းတွင် ေနာက်ဆုံးနာမည်ေခေတာ့မှ
သူက မတ်တတ်ရပ်ြပ၍ ထူးသည် ။
"ေမာင်နတဲ့ ။ နာမည်ကလဲ မင်းသားနာမည်ကီး"
ေကျာင်းသားအားလုံး၏

မျက်ဝန်းေပါင်းစုံ

သူထံစူးစိုက်

အကဲခတ်ေနကမှန်း သိလျက်ှင့် သူပုံစံမှာ ေနသားတကျ ရှိေနသည် ။
ဤ အ ခ န်း မှာ သူတစ်ပတ်လုံးလုံး

ေနခဲ့ပီးသား

အခန်းတစ်ခု

ြဖစ်သလိုပင်၊ မာနလည်း နည်းနည်းေတာ့ကီးပုံပဲ။
ထိုေနက

အဂလိပ်စာအချိန်မှာ ပထမဆုံး

သင်ခန်းစာထဲမှ

မီးနင်းများကို ဆရာက တစ်ေယာက်ချင်း လက်ညိးထိုး၍ ေမးသည် ။
ညကျက်ခဲ့ရန်
ဆရာက

အိမ်စာေပးလိုက်ေသာ

နကို

ေမး၏။

မီးနင်းများ

ေကျာင်းသားသစ်ြဖစ်မှန်း
နက

ယေနမှ

ြဖစ်ေလသည်

။

သတိထားမိဟန်မတူဘဲ
ေကျာင်းအပ်ေသာ

ေကျာင်းသားသစ်ြဖစ်ေကာင်း တစ်ခွန်းမှ မေြဖရှင်းဘဲ သွက်လက်စွာ
ထေြဖ လိုက်ေလသည် ။
ခင်ေဝသင်းက တင်တင်ေဇာ်ကို လက်တို လျက် "ေဟ့ … ငါ
ေဗဒင်ေဟာလိုက်မယ်၊ သူ ကိုးတန်း ှစ်ကျြဖစ်ရမယ်" ဟု ခပ်တိုးတိုး
အတင်းေြပာ၏။
ထို ေန မှာ ပင် သူမှင့် ေကျာင်းသားသစ်ကေလးတို အကားတွင်
ရန်စတစ်ခု ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။
ေနလယ်စာ

ထမင်းစားေကျာင်းဆင်းချိန်တွင်

ေဇာ်က

လက်သုတ်ပဝါေလး ခုံတန်းေပ ချခင်းသည် ။ ထိုေနာက် ထမင်းဘူးကို
လက်သုတ်ပဝါေပတင်လျက် အဖုံးဖွင့်သည် ။ အေမ ဘာဟင်းနဲ များ
ထည့်ေပးလိုက်ပါလိမ့်။
အမဲလိုလို

သူမ

အေဖမှာ နာရီြပင်ဆရာတစ်ဦးြဖစ်ပီး

ပိုက်ဆံြပတ်လပ်ေန

ဟင်းေကာင်းပါမည်ဟု
ကန်စွန်းရွက်ှင့်

ေမာ်လင့်၍

မရေချ။

ပဲပင်ေပါက်ေကာ်၊

အလွန်ကိက်ေသာ

တတ်ေသာေကာင့်
ထင်သည့်အတိုင်းပင်

ဘဲဥေကာ်ှင့်

ငါးပိေထာင်းစပ်စပ်၊

ထိုေနာက်

ေဇာ်
ထမင်း

ဘူးဖွင့်လျက်သားကေလးကို

လက်သုတ်ပဝါှင့်

တစ်ပါတည်း

မကိုင်လျက်

ကိက်တတ်ေသာ

ေနာက်ခုံတန်း

ငါးပိေထာင်း

တစ်တန်းေကျာ်

သူငယ်ချင်းမိန်းကေလးထံ

ထမင်းသွားစားရန်

လှည့်ထွက်လိုက်သည် ။
ထို အ ချိ န် မှာ ပင် တစ်ေယာက်ေယာက်က သူမ၏ ညာဘက်ပခုံးကို
ခပ်ြပင်းြပင်း

ဝင်တိုက်ထည့်

လ က် မှာ ကိုင်ထားေသာ

လိုက်ေသာေကာင့်

ထမင်းဘူးက

ခွပ်ခနဲ

သူမထိုင်သွား၏။
ေအာက်ေမှာက်

ကျသွားသည် ။
မီးေတာက်လုမတတ် ေဒါသမျက်လုံးများ ြဖင့် တိုက်လိုက်သူအား
လှမ်းကည့်လိုက်၏။
ေကျာင်းသားသစ်သည် အံ့ဩအားနာေနဟန် ပုံစံြဖင့် နီးကပ်စွာ
မတ်တတ်ရပ်လျက်ရှိသည် ။ သူလက်ထဲမှာ လည်း ေနာက်ဆုံး ခုံတန်းမှ
ြပန်ယူလာခဲ့ေသာ ထမင်းဘူးကေလးကို ကိုင်လျက် …
"ေဆာရီး …"
"ဘာ …"
ဤကိစ၌ သူမကို ပျာပျာသလဲ ေတာင်းပန်သင့်ပါလျက် "ေဆာရီး"

ဟု

တစ်ခွန်းသာဆိုေသာ

ထိုလူငယ်ေလးကို

ေဇာ်

အရမ်း

စိတ်ဆိုးသွားေလသည် ။ တကယ်ဆို ထမင်းဘူးတစ်ခုလုံး သူေကာင့်
ေမှာက်ကျတဲ့

ဥစာပဲ။

ကန်ေတာ့်ကို

ခွင့်လတ်ပါခင်ဗျာ

ဘာညာ

ေြပာသင့်တာေပါ့။
"နင် မျက်စိကန်းေနသလား၊ လူတစ်ေယာက်လုံးကို မြမင်ေအာင်
နင် မျက်စိကန်းေနလို လား"
စိတ်ရှိလက်ရှိ

ေအာ်ဟစ်ရန်

သူမျက်ှာပျက်သွား၏။

ေတွပစ်လိုက်ေသာအခါ

ေဇာ်သည်

ေမှာက်ကျေနေသာ

ထမင်းဟင်းများကို ငုံကည့်ကာ ေဒါသထွက်ရာမှ ဝမ်းနည်းလာသည် ။
သူငယ်ချင်း

မိန်းကေလးှစ်ေယာက်

ေဇာ့်အနား

ေရာက်

လာပီးေချာ့သည် ။
"လာပါ တင်တင်ေဇာ်ရယ် … ဘာမှ ေြပာမေနပါနဲ ၊ သူလဲ
တမင်တိုက်တာမှ

မဟုတ်တာ။

တို

မှာ ထမင်းေတွ

အများကီး

ထည့်လာတာ၊ ငါတို နဲ အတူစား" ဟု တွဲေခေဖျာင်းဖျေလသည် ။
တြခားတစ်ေယာက်က
ြပန်ေကာက်လျက်
ထမင်းဟင်းတို

ထမင်းဘူးှင့်
အကျအန

ကို

ိက်ေကာ်သည့်

ခပ်သွက်သွက်

လက်သုတ်ပဝါကို

ြပန်ချည်ေပး၏။

တံြမက်စည်းလှည်း၍

ေဂြပားထဲသို

ေကျာင်းသားသစ်က

သူမ၏

ထိုေနာက်
အမှ

စုပုံလှည်းထည့်ေန၏။

ထမင်းဟင်းများကိုသာ

ေငးေမာရင်း

ခပ်ငိုင်ငိုင်ရပ်ေနေလသည် ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိေတာ့သည့် ပုံစံမျိး။
တင်တင်ေဇာ်ကေတာ့

ထမင်းထဲ

ကန်စွန်းရွက်ေကာ်ှင့်

ငါးပိေထာင်းအလုံးကေလးကိုကည့်ပီး

ဝမ်းနည်းရာမှ

အားငယ်ရှက်ရွံလာသည်

မှာ ြမင်ေနရသည့်
၊

အခုေတာ့

သူ

ငါ့ထမင်းဟင်းကို

ြမင်သွားပီေပါ့။

ငါ့အိမ်အေြခအေနကိုလည်း

သူ

လှည့်ထွက်လိုက်ရသည်

မှာ

အကဲခတ်မိသွားပီေပါ့။
သူမ

ရပ်ေနရာမှ

ချာခနဲ

ရစ်ဝဲြပည့်လံလာသည့် မျက်ရည်များ ေကာင့် ြဖစ်၏။ သူမေနရာသို
ြပန်မထိုင်ေသးဘဲ ြပတင်းေပါက်အနား သွားရပ်ကာ တမာပင်ေတွကို
ေငးေမာကည့်ေနရင်း
လုပ်ပစ်လိုက်ရသည်

မျက်ေတာင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်
။

ထမင်းမရှိေတာ့၍

မုန်ဝယ်စားရန်

မုန်ဖိုးတစ်ြပားမှ မရှိပါ။ သူမကို အိမ်က မုန်ဖိုး မေပးလိုက်ပါ။
"ဟိတ် … ဒီမှာ "
ေဇာ့်အနားသို တစ်ေယာက်ေယာက်လာရပ်ပီး ခပ်တိုးတိုးေခသည်
။

သူပဲြဖစ်မှာ ပါ။

အခုမှ

ေတာင်းပန်မလို

ေပါ့ေလ။

ေဇာ်

လှည့်မကည့်ပါ။ မျက်ရည်များ ရီေဝေနေသးေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။
"ေဟ့ … နင့်နာမည်လဲ ငါမသိဘူး။ ငါေတာင်းပန်ပါတယ်ဟာ၊
ဟိုဘက်ကေကာင်

တစ်ေယာက်ကို

ငါ

ေရှာင်လိုက်ရလို

ပါ။

ငါ့ထမင်းဘူး နင့်ေနရာမှာ တင်ထားခဲ့တယ်၊ နင် စားလိုက်ပါ"
"ဘာေြပာတယ်"
သူမ တအံ့တဩ လှည့်ကည့်လိုက်သည် ။ အနီးကပ်ရပ်ေနေသာ
ေကျာင်းသားသစ်၏

စိမ်းေမှာင်ေသာ

မျက်ဝန်းတို

ရင်ဆိုင်လိုက်ရသည် ။ သူက မြပံးမရယ် ခပ်တည်တည်။
"ငါ မုန်ပဲ သွားစားလိုက်မယ်"
"မစားဘူး၊ နင့်ထမင်းဘူး နင်ြပန်ယူသွား"
"မယူဘူး၊ နင်စားလိုက"်

ှင့်

ေကျာင်းသားသစ်က လှည့်ထွက်သွားသည် ။ ေဇာ် ကိုယ့်ခုံတန်းဆီသို
ခပ်သွက်သွက်ြပန်

ေလာက်ခဲ့သည်

သူထမင်းဘူးကေလး
ေကာ့ပျံေနေသာ

တင်ထားသည်

ဆန်ေမး

ပုစွန်တုပ်ေကာ်

ဘာလား

သုပ်ထားသည့်

။

ေနရာတွင်

အဖုံးဖွင့်လျက်သား
ထမင်းဘူးအံထဲမှာ

ြမင်ရသည်

။

ခရမ်းချဉ်သီးအရွက်တို

ဟင်း

တစ်ခွက်၊

ပုစွန်ဆီေကာ်ရည်ဆမ်း၍
ဆာေလာင်မွတ်သိပ်

သူမ

အေကာင်းစား၊

နီနီရဲရဲအေကွးလိုက်

အသားသုပ်လား

။

ေနာက်ပီး
ှင့်ေရာပီး

ထမင်းကိုလည်း

နယ်ထားဟန်တူပါသည်

စွာ

သူ

ထမင်းဟင်းအနံကို

။
ရှိက်ရင်း

တလိပ်လိပ်တက်လာေသာ အားငယ်ရှက်ရွံမကို မျိချပစ် လိုက်ရ၏။
"ေဟ့ … န"
အတန်းေပါက်ဝ

ေရာက်ခါနီးေသာ

ေကျာင်းသားသစ်က

လှည့်ကည့်သည် ။ ေဇာ် သူထမင်းဘူးကို လက်ှစ်ဖက်ှင့် မကိုင်ကာ
ြပတင်းေပါက်သို သယ်ယူသွားသည် ။ သူမ ဘာလုပ်ေတာ့မည်ကို
ရိပ်မိဟန်ြဖင့်

သူက

လက်ကာြပလျက်

ခပ်သွက်သွက်

ြပန်ေလာက်လာသည် ။
"ေဟ့ … ေဟ့ … မလုပ်နဲ ေလ"
သိုေသာ်

သူမ

ြပတင်းေပါက်မှ

သွန်ချပစ်လိုက်ေတာ့သည်

။

သူထမင်းဟင်းများကို

သွန်ပီးချိန်ကျမှ

သူအနီးသို

ေရာက်လာသည် ။
"ေရာ့ … နင့်ထမင်းဘူး၊ ေကျေရာ"
နက သူမကို ဘာမှ မေြပာဘဲ စိုက်ကည့်၏။ သူမျက်ဝန်းများ
ေတာက်ပလွန်းေသာေကာင့်

ေဇာ်

အမှားတစ်ရပ်

ကျးလွန်လိုက်မိပီြဖစ်ေကာင်း

ရိပ်မိလိုက်သည်

။

သူမတို

ှစ်ေယာက်ကားတွင် ရန်စတစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ပီ။
သူ စကားတစ်ခွန်းမှ မေြပာပါ။ သူထမင်းဘူးကိုသာ ငိမ်သက်စွာ
လှမ်းယူလျက် သူေနရာသူ ြပန်သွားေလသည် ။
ထိုအချိန်မှ စ၍ နှင့် တင်တင်ေဇာ် တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက်
မျက်ှာချင်း

မဆိုင်မိေအာင်

မျက်လုံးချင်းမဆုံမိေအာင်
ေခါင်းမာေသာ

ကိးစားသည်

ကိးစားသည်

ေကာင်မေလးကို

။
။

ဆိုင်မိလင်လည်း
အရပ်ပုသေလာက်

သူကြမင်ြပင်းကတ်ဟန်ရှိသလို

ုပ်ရည်ေချာေမာသေလာက် ဘဝင် ြမင့်ဟန်ရှိေသာ ေကာင်ေလးကို
သူမကလည်း မျက်မုန်းကျိးေနသည် ။ ထိုထက်ပို၍ ဆိုးသည် မှာ သူ
အဂလိပ်စာေတာ်ေသာေကာင့်

သူမတွင်

ြဖစ်ေပလာသည့်

မနာလိုစိတ်ပင် ြဖစ်ေလသည် ။
အတန်းထဲတွင် စာဖတ်ြပရသည် ြဖစ်ေစ၊ ေမးခွန်းများ ဆရာေမး၍
ေြဖရသည်

ြဖစ်ေစ၊

သူ

အံ့ဩေငးေမာေနမိေလာက်ေအာင်
ပီသေပါ့ပါးလှသည်

။

ေဘးက

ထရပ်၍

ေြဖလင်

သူမ

သူအဂလိပ်အသံထွက်များက
သူငယ်ချင်းများက

လက်တို

၍

"အဲဒီေကာင် အဂလိပ်စာ သိပ်ေတာ်တာပဲေနာ်" ဟု တီးတိုးချီးမွမ်းသည်
ကိုပင် သူမ မခံရပ်ိုင်။
"အိုး … သူအေဖက ဆရာဝန်ဆိုပဲ၊ ပညာတတ်မိဘက ေမွးလာတဲ့
ေကာင် ဒီေလာက်မှ မရရင် ညံ့ေတာ့မှာ ေပါ့"
ေဇာ်က အတန်းပညာ လုံးဝမတတ်သည့် ဘုန်းကီးလူထွက်ဖခင်ှင့်
ေလးတန်းအထိသာ

ပညာသင်ခွင့်ရေသာ

ေတာရွာသူမိခင်တို

မှ

ေမွးဖွားကီးြပင်းသူြဖစ်သည် ။ အေမက သိပ်စာေတာ်ချင်၍ ကိးစား

ေကျာင်းတက်လိုေသာ်လည်း
ေသစာရှင်စာတတ်ရင်ေတာ်

အေမ့မိခင်က

ုတ်၍

ေဈးသည်

တစ်ေယာက်အြဖစ်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းတတ်ေအာင်

သင်ကား

ေပးခဲ့သည်

။

တဲ့

ပီဟု

မိန်းကေလးဆိုတာ

ေကျာင်းမှ

ထိုေကာင့်လည်း

အေမက

သူသမီးကို

စာေတာ်ေစချင်သည် ။ အြမင့်မားဆုံးေသာ ရာထူးကိုမှ ရေစချင်သည် ။
အေမက သူမစာဖတ်လင် လက်ဖက်သုပ်၊ အချဉ်ထုပ်များ ေဘးမှာ
အရန်သင့်

ချေပး၍

ေဆးေပါ့လိပ်ကီးခဲလျက်

ထိုင်ေစာင့်ေပးတတ်သည်

ကလွဲ၍

သူမနားမလည်

မအိပ်မေန
သည့်

စာများ

ှင့်ပတ်သက်လင် အကူအညီရသူ မဟုတ်ေချ။
သိုေသာ်

ေဇာ်လည်း

နလိုတတ်ကမ်းေအာင်

ဘာေကာင့်

ဆရာဦးကိုကီးကိုယ်တိုင်

န၏

မကိးစားိုင်ရမည်နည်း။
ေနာက်ပိုင်းတွင်
အဂလိပ်စာေတာ်မကို

သတိထားလာမိခဲ့သည်

။

အတန်းထဲတွင်

တစ်ေယာက်စီစာေမးတိုင်း အေြဖမှန်မေြဖိုင်ကလင် ေနာက်ဆုံးနဆီ
လက်ညိးထိုး၍ ေမးတတ်သည် ။ နက ခပ်သွက်သွက်မတ်တတ်ရပ်၍
ေြဖလိုက်သမ အေြဖအားလုံး မှန်သည် ချည်းပင် ြဖစ်ေလသည် ။
တ စ် ေန မှာ ေတာ့ အမတန်းတွင် အဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးလည်း
ရခဲ့ေသာ၊
ဆုံးရခဲ့ေသာ

သေြပတန်းေကျာင်း

တစ်ခုလုံးတွင်

အနည်းငယ်မာနေသွးကွလျက်ရှိေသာ

အမှတ်အများ
တင်တင်ေဇာ်

အတွက် အရှက်ရေစမည့် အြဖစ်အပျက်တစ်ခု ြဖစ်ခဲ့သည် ။ ဆရာက
တင်တင်ေဇာ်ကို ေြဖခိုင်းေသာ ဝါကျတစ်ေကာင်း မှားသွားြခင်းပင်
ြဖစ်ေလသည် ။ ေဇာ် မှားသွားေသာ ေမးခွန်းကိုပင် ဆရာက နဆီ
လက်ညိးထိုး၍ ေမးေတာ့ နက မတ်တတ်ရပ်၍ ေြဖလိုက်ေသာအခါ

ဆရာက သေဘာတူစွာ ေခါင်းညိတ်၏။ ထိုေနာက် တင်တင်ေဇာ်အား
ဤကဲ့သို မေြဖသင့်ေကာင်း ဆရာက န်ကား၍ မှတ်ခိုင်းသည် ။
နက သူမကို လုံးဝလှမ်းမကည့်ေသာ်လည်း ေဇာ်ကေတာ့ သူ
လှမ်းကည့်ေနသည် ဟု ပင် ခံစားရ၏။ အတန်းသားအားလုံးက နကို
အားကျသလို

ေငးေနချိန်မှာ ပင်

စူးနစ်ေသာခံစားမြဖင့်

သူမ

ုတ်တရက် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်၏။
"ငါ ကိးစားရမယ် … ကည့်ေန၊ တစ်ချိန်ချိန် ေနာင်ှစ်ေပါင်းများ
စွာ ကာလာတဲ့ အခါ ဒီအတန်းသားအားလုံးက တင်တင်ေဇာ်ဆိုတာ
ငါတို

နဲ

တစ်တန်းတည်းေနလာခဲ့တာလို

ဂုဏ်ယူေြပာ

ြပကွားချင်လာေအာင် ြဖစ်ေစရမယ်"
နကေတာ့

သူသည်

ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်၏

မခံချင်စိတ်ကီးမားလှေသာ

စိတ်ကို

ဆွေပးလိုက်မိပီြဖစ်ေကာင်း

ဘယ်ေတာ့မှ သိိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သူမတို ှစ်ေယာက်သည် အတန်းထဲတွင် ထမင်းဘူးယူစားသူများ
ြဖစ်ေသာေကာင့်

တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက်

အေတာ်ကိးစားရပါသည်
သစ်တေပွရပ်ကွက်လား၊

။

နသည်

အဲသည်

မဆုံမိေစရန်

ေညာင်လှရပ်ကွက်လား၊

ဘက်မှာ ေနသည်

…

တဲ့

။

သူအေဖက ေရနံဆရာဝန်ဟု သိရသည် ။ ညေနေကျာင်းဆင်းချိန်တွင်
ေရနံကားမဟုတ်ေသာ
လာလာကိသည်
ေကျာင်းအလာကိုေတာ့

ဂျစ်ကား
ကို

အစိမ်းေရာင်ကေလးြဖင့်

တစ်ခါှစ်ခါ
တစ်ခါမှ

ြမင်ရဖူးသည်

မြမင်ရဖူးပါ။

။

နသည်

ပထမဆုံးအကိမ် ေကျာင်းစေရာက်သည့်ေနမှ လွဲ၍ ကျန်ရက်များ တွင်
သူမထက်အလျင် ေရာက်ေရာက်ေနတတ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။

နသည် အကျအြဖကို လက်တိုဘယ်ေတာ့မမဝတ်၊ လက်ရှည်ကို
လက်ဖျံအလယ်ပိုင်းတွင်

အေခါက်ြပားကီးကီးေခါက်လျက်

ဝတ်တတ်သည် ။ လုံချည်ကျေတာ့ မာစိုက်အစိမ်းေြပာင်လုံချည်ကို
အမဲဝတ်ပီး

တစ်ခါတစ်ရံမှ

အစိမ်းကွက်စိတ်စိတ်ကေလးများ

ဝတ်တတ်သည် ။ ေဇာ်တို ေကျာင်းသည် ေကျာင်းဝတ်စုံှင့်ပတ်သက်၍
တနလာေနှင့် ေသာကာေနတွင် သာ စည်းကမ်း တင်းကျပ် ထား၏။
ကျန်သည့်ရက်များ တွင် အြခားအေရာင်များ ဝတ်ဆင်ခွင့်ရှိပါသည် ။
သိုေသာ် နကေတာ့ တစ်ချိန်လုံး အကျအြဖ လုံချည်အစိမ်းြဖင့်သာ
အမဲေတွရသည် ။ သူကိုကည့်လိုက်လင် ေလာေလာ လတ်လတ်
ေရချိးသန်စင်ထားပီးသား

လူလို

ရှင်းသန်ေနတတ်သည်

မနာလိုသည့်

အေကာင်းရင်းများ

။

သူကို
ထဲတွင်

အကျအဝတ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်တတ်ြခင်းလည်း ပါ၏။
ေဇာ်ကေတာ့
ခဏခဏ

ယခုှစ်ကျမှ

ြပင်ဝတ်ရပီး

မေနတတ်ေချ။

ထဘီဝတ်ကျင့်ရသူမို

အကျကို

ထဘီလည်း

ထဘီထဲထည့်မဝတ်ရလင်

ေဇာ့်ကိုကည့်လိုက်လင်

အမဲတမ်း

ဖိုသီဖတ်သီှင့်ချည်းေတွရမည်။
တစ်ခါေတာ့

အလွန်ကီးကျယ်ေသာ

နတစ်ေယာက်

တစ်တန်းလုံး၏ ဟားစရာ ြဖစ်သွားဖူးသည် ။
ဆရာမေဒခင်ွယ်ွယ်သည်
အနိမ့်အြမင့်မရှိေသာ
စာသင်တတ်သူြဖစ်၍

ဇီဝေဗဒသင်လင်

တစ်သမတ်တည်းေသာ
စိတ်အာုံ

အသံြဖင့်

စူးစိုက်မထားလင်

ပျင်းစရာေကာင်းသည် ဟု သူငယ်ချင်းများက ေဝဖန်ကဖူးသည် ။
ေဇာ်ကေတာ့

သတေဗဒေရာ

ုကေဗဒပါ

စိတ်ဝင်စားသူမို

ဆရာမစာသင်သည် ကို ပျင်းစရာဟု ဘယ်တုန်းကမမထင်ခဲ့ေချ။
နကေတာ့ ဇီဝေဗဒကိုပဲ စိတ်ပါဝင်စားမ နည်းေလသလား မသိ။
တစ်ခါက

ေဒခင်ွယ်ွယ့်

မိသွားသည်

။

အချိန်တွင်

ေဇာ်တို

က

အိပ်ငိုက်သွားတာ

ဆရာမ

ဆရာမဆီမှာ အာုံစိုက်ေန၍

မြမင်ရေသာ်လည်း ဆရာမကေတာ့ သူကို ြမင်မှာ ေပါ့။ ဆရာမသည်
ှာေခါင်းထိပ်ဖျားှင့် နဖူးနားထင်ေဘးတို တွင် ေခးစိုလာသည် အထိ
ပိုးဟပ်၏

အစာလမ်းေကာင်းကို

အပင်ပန်းခံ၍

စာသင်ေနချိန်ြဖစ်ေလသည် ။ ဆရာမက စာသင်ရင်း ခဏရပ်လျက်
ခပ်မဲ့မဲ့ြပံး၍ "ေဟ့ … ဟိုတစ်ေယာက်" ဟု လှမ်းေအာ်သည် ။ ထိုေနာက်
ေရှဆုံးခုံတန်း

အလယ်မင်းလမ်းေဘးဖျားတွင်

ထင်းထင်းကီးထိုင်ငိုက်ေနေသာ

နဆီသို

ေရးလက်စ

ေြမြဖြဖင့်

ေပါက်ပစ် လိုက်ေလသည် ။ ထိုအခါကျမှ နက ြပးြပးပျာပျာြဖင့် ထ၍
မတ်တတ်ရပ်၏။
"ညက ေတာ်ေတာ် အိပ်ေရးပျက်သလားကွ" ဟု ဆရာမအေမးတွင်
တစ်တန်းလုံး

ဝါးခနဲ

ရယ်ေမာလိုက်ကေလသည်

။

န၏

ြဖဝင်းေသာပါးမှာ ပန်းေသွးေရာင်လမ်းသွားပီး မျက်လာေလး ချလျက်
မတုန်မလပ် ြပံးေနေတာ့သည် ။
ေနာက်ပိုင်းကျေတာ့
ေဒခင်ွယ်ွယ်၏

နတို

က

အချိန်ေရာက်လင်

ပါးသွားပီ။
ဟိုး

ဆရာမ

ေနာက်ဆုံးခုံတန်း

နံရံှင့်ကပ်လျက် ေချာင်ကျကျေနရာသို သွားသွားထိုင်တတ်သည် ။
အဲဒီေနရာတွင်
ငိုက်တတ်သူဟူ၍

လည်း
ေဇာ်တို

သူငိုက်ေနတာပဲ။
ခုံ၏

အတန်းထဲတွင်

ေနာက်တစ်တန်းေကျာ်မှ

ေကာင်မေလးရယ်၊ နရယ် ှစ်ေယာက်သာ ရှိေလသည် ။

***

