Chapter (21)

ရှီယန် ေြခကားရားလက်ကားရားြဖင့် ပက်လက်လှန်ကာ လှဲေနသ
ည် ။ သူမျက်ှာက ယခုပင် ေပါက်ထွက်ေတာ့မည်ကဲ့သို အနီပုပ်ပုပ်ေရာ
င်ြဖစ်ေနသည် ။ အသက်ကို အလုအယက် ရှေနရပီး သူခာကိုယ်ကလ
ည်း အေကာဆွဲသလို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ြဖစ်ေနသည် ။
ေကာင်းကင်ကီးေပမှ တလက်လက် ေတာက်ပေနေသာ ကယ်
ေလးများကို ကည့်ရင်း သူကိုယ်တွင်းရှိ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီက တုန်ခါေန
မကို

ရှီယန်ခံစားေနရသည်

အေကာများက

။

သူ၏

ကျယ်ြပန်လာလိုက်

ကွက်သားများ

အိုးများ

ြပန်ကျံသွားလိုက်

ြဖစ်ေနေသာေကာင့် သူ အေကာဆွဲသလို ြဖစ်ေနြခင်းြဖစ်သည် ။
သူကီစုစည်းမကို ထုတ်ေဖာ်အသုံးမြပဘဲ ရှီယန် သူမျက်လုံးများကို
သာ မှ ိတ်ထားလိုက်သည် ။ သူခာကိုယ်၏ ဆန်းကယ်ေသာ ေြပာင်း
လဲမကို စတင်ခံစား ကည့်ေနလိုက်သည် ။ အိုးထဲ အသားထဲကပင် သိ
မ့်သိမ့်တုန်ေန၏။ ထူးဆန်းအံ့သဖွယ်ရာ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပျက်စီးြခ
င်းှင့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် များက သူခာကိုယ်ကို
ပိုမို သန်စွမ်းလာေစ ေပလိမ့်မည်။
ြပင်းထန်ေသာ အားကစားများ ၏ ိုင်းစိုင်းကမ်းတမ်းေသာ သ
ေဘာသဘာဝေကာင့် ယခု သူ၏ ကန်သတ်မကို ချိးဖျက်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည်

ေနာက် လာလတံေသာ စိန်ေခမများ ၏ အစပင်ြဖစ်ေကာင်း သူသိရှိ
နားလည်ထားသည် ။
လူခာကိုယ်၏ အဆုံးအစွန် စွမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်း (ကန်သတ်ချက်)
သည် အမဲတေစပင် ချိးဖျက်၍ ရေပသည် ။ အဆက်မြပတ် ေလ့ကျင့်ြခ
င်းများက လူခာကိုယ်၏ လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်းကို အကန်အသတ် မဲ့ေစ
သည် ။ ထိုေကာင့်လည်း ယခင် သူေနခဲ့ေသာ ကမာမှ လူသားများ သည်
ကမာ့စံချိန်များကို အကိမ်ကိမ် ချိးခဲ့ကသည် မဟုတ်ပါလား။
လဲကျရင်ြပန်ထ၊ ြပတ်ကျရင်ြပန်တက်၊ အကိမ်ကိမ် အထပ်ထပ် မ
နားမေန ေလ့ကျင့်ခဲ့ေသာ ဇွဲသတိများ ြဖင့်သာ စံချိန်များကို ချိးဖျက်ရြခ
င်း ြဖစ်ေကာင်း အားကစားသမားကီး ရှီယန် နားလည် သေဘာေပါက်
ထားေပသည် ။
မျက်လုံးများ မှ ိတ်ထားရင်း ကီစုစည်းမ လှည့်ပတ်ြခင်း မြပလုပ်ဘဲ
ရှီယန် သူကိုယ်တွင်းမှ ကွက်သားမင်များ ၏ ေြပာင်းလဲမကို ရှင်းရှင်းလ
င်းလင်း ြမင်ေနရသည် ။
ထိုအရာများကို အာုံစိုက် ကည့်ေနရင်း သူ၏ အင်ေမာ်တယ်
သိုင်းဝိညာဉ်က စတင် အလုပ်လုပ်ေနသည် ကို ရှီယန် ခံစားေနရသည် ။
ထိုအရာက သူခာကိုယ်ကို မယုံကည်ိုင်ဖွယ်ရာ နည်းလမ်းများ ြဖင့်
ြပန်လည်ြပြပင်ေပးေနသည် ။ ြပန်လည် တည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့် သူကွ
က်သားမင်များကို ပိုမိုသန်မာေအာင် ြပြပင်ေပးေနသည် ။
သူကွက်သားမင်များမှ နာကျင်မများ အားလုံးကို အင်ေမာ်တယ် သို
င်းဝိညာဉ်က တြဖည်းြဖည်း ေလာ့ချေပးေနေသာအခါ ရှီယန်က ကိး
စားုန်းကန်ကာ ထိုင်လိုက်သည် ။ တိုးတက်လာေသာ သူခာကိုယ်က
မွတ်သိပ်လာေသာေကာင့် ရှီယန် သူအိတ်ထဲမှ ေဝစုရထားေသာ အသား

ကင်များ ှင့် ရိကာေြခာက်များကို ထုတ်ယူလိုက်ပီး စတင် ဝါးမျိေနေလ
ေတာ့သည် ။
ြပင်းထန်မြမင့်မားေသာ

ေလ့ကျင့်ခန်းများက

စွမ်းအင်

အေြမာက်အြမား အသုံးြပရသည် ။ အလျင်အြမန် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးေစ
ရန် ခွန်အားရှိရန်ှင့် သန်မာမအတွက် အစားများများ စားဖို လိုအပ်ေလ
သည် ။
စားပီးသွားေသာ အစာေြခာက်များက သူအစာအိမ်ထဲတွင် လျင်ြမန်
စွာပင် ေကပျက်သွားကာ သူခာကိုယ်အတွက် အာဟာရေထာက်ပံ့မ
ကို စတင်ြပလုပ်ေလသည် ။ တိုေတာင်းေသာ အချိန်ေလးအတွင်းမှာ ပ
င် လူငါးေယာက်စာ အစားအစာများ အားလုံးကို သူစားပစ်လိုက်ပီြဖစ်
သည် ။
သူခာကိုယ်မှ ေြပာင်းလဲမများကို ခံစားမိေသာ အခါတွင် ေတာ့ ရှီ
ယန်အြပံးကီးက ပိုမို ေတာက်ပလာသည် ။ ေနသာထိုင်သာ ရှိသွား
ေသာ ဝမ်းဗိုက်ကို ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း ရှီယန် အပျင်းတစ်ချက် ဆန်လိုက်
သည် ။ ထိုေနာက်တွင် ေတာ့ မျက်စိများကို ေမှးမှ ိတ်လိုက်ပီးေနာက် သ
က်ေသာင့်သက်သာ ရှိစွာြဖင့် ကီစုစည်းမကို စတင် လှည့်ပတ်လိုက်
ေတာ့သည် ။
ကီစုစည်းမကို စတင် လှည့်ပတ်လိုက်သည် ှင့် သူခာကိုယ်၏
အေြပာင်းအလဲက ပိုသိသာလာသည် ။
သူ ကိတင်ခန်မှန်းထားသည့် အတိုင်းပင် ြဖစ်သည် ။ သူမရီဒျန်များ
အတွင်း ကီစွမ်းအင် လှည့်ပတ်မက မူလထက် ၃ဝ% ခန်ပင် ပိုမို ြမန်ဆ
န်လာခဲ့ပီြဖစ်သည် ။
သူတစ်ကိုယ်လုံး ပီးခဲ့သည့် ဖိအားများကို ခံယူေလ့ကျင့်ပီး ေနာက်

တွင် အရင်အချိန်များ ထက်ပင် ိုးကား လန်းဆန်းေနေပ၏။ သူ မရီဒျန်
များအားလုံးက အရင်ထက်ပင် အသားကျ လာပီး အရင်က အားနည်းခဲ့
ေသာ မရီဒျန်များ ပင် ယခုအခါ ပိုမိုများ ြပားေသာ ကီစုစည်းမများကို စု
ပ်ယူိုင်လာသည်

။

သူ၏

အားနည်းခဲ့ေသာ

မရီဒျန်များ

သည်

ပိုမိုကျယ်ြပန် လာပီးေနာက် ေချာေမွစွာ လှည့်ပတ်လာိုင်ပီြဖစ်သည် ။
ရှီယန် အရင်တုန်းကတည်းကပင် အယူအဆတစ်ခု ရှိခဲ့သည် ။ ခာ
ကိုယ် ကံခိုင်သန်စွမ်းမက ကီစွမ်းအင် ေလ့ကျင့်ြခင်းှင့် ထပ်တူထပ်မ
အေရးကီးသည် ဟူ၍ ပင် ြဖစ်သည် ။ ထိုအြခင်းအရာ ှစ်ခုက အြပန်အ
လှန် အကျိးြပကသည် ။
ခာကိုယ် ကံ့ခိုင်မ လုံေလာက်ေသာအခါ ကီစွမ်းအင် သိပ်သည်း လှ
ည့်ပတ်မကလည်း ြမန်ဆန်လာသည် ။ ပိုမိုကံ့ခိုင်ေသာ ခာကိုယ်က ပို
မိုသိပ်သည်းေသာ ကီစုစည်းမကို ြဖစ်ေပေစိုင်သည် ။ ထိုသို တစ်ခုှင့်
တစ်ခု ဆက်စပ်ေနေသာ အေကာင်းေကာင်းများကပင် သူကိုယ်တွင်း
တွင် ကွယ်ဝှက်ေနေသာ သိုင်းဝိညာဉ် ှစ်မျိးကိုလည်း ကီးမားေသာ အ
ကျိးြပမများ သက်ေရာက်ေစခဲ့ပီ ြဖစ်၏။
လတ်တေလာ တိုးတက်မများက ရှီယန် ကိတင် ေကာက်ချက်ချ
ထားေသာ အြခင်းအရာများ မှန်ကန်ေကာင်း သက်ေသ ြပေနေလေတာ့
သည် ။
ထိုေကာင့်ပင် ရှီယန်အြပံးကီးက နားရွက်ှစ်ဖက်တွင် တက်ချိတ်
ေနေတာ့သည် မဟုတ်ပါေလာ... ။

***

ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ထူထပ်ေသာြမက်ပင်ရှည်များ အနီးတွင် ...
"ဒီး... သမီးဘာလို ဒီကိုလိုက်လာရတာလဲ... သမီးရဲ သိုင်းဝိညာဉ်
ြပန်ေကာင်းလာဖို အတွက် ေကာင်းေကာင်း အနားယူဖို လိုအပ်တယ်
ေလ... "
လူဟာက သူ၏ ေြမဆွဲအား စက်ကွင်းြဖင့် ရှီယန်ကို ေလ့ကျင့်ေပး
ေနစဉ် ကတည်းက ေြမာင်ယီဒီး ေရာက်ေနမှန်း သတိထားမိခဲ့ပီး ြဖစ်သ
ည် ။ ရှီယန် အေမာဆိုပီး ေြခပစ်လက်ပစ် လှဲေနချိန်တွင် မှ လူဟာက
ေြမာင်ယီဒီးရှိရာသို တိတ်တဆိတ် ေလာက်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
"သမီး အိပ်မေပျာ်လို ဟိုဟိုဒီဒီ လမ်းေလာက်ရင်း အန်ကယ်တို ေလ့
ကျင့်ေနတာကို ေတွတာ... "
ေြမာင်ယီဒီးက သိမ်ေမွစွာ ြပံးလိုက်ရင်း ေြဖလိုက်သည် ။ ဆူပူေန
ေသာ အန်ကယ်လူကို သူမ မေကာက်ပါ။ သူမအတွက် ေစတနာှင့်
ေြပာေနြခင်း ြဖစ်မှန်းသိပါသည် ။
သူမက ေခတမ တုံဆိုင်းေနပီးေနာက် ထူးဆန်းအံ့သေသာ အမူအ
ရာြဖင့် ေမးလိုက်သည် ။
"အန်ကယ်လူ... ဒါက သူအတွက် အရမ်း လွန်မေနဘူးလားဟင်...
သမီးမှတ်မိေသးတယ် အန်ကယ်လူ ရွယ်စင်းကို ေြမဆွဲအား သုံးဆနဲ
ေလ့ကျင့်ေပးတုန်းကေလ... အဲဒီတုန်းက ရွယ်စင်းက အေြခခိုင် ဒုတိယ
အဆင့်ေတာင် ေရာက်ေနပီ ... ပီးေတာ့ ခာကိုယ် ကံ့ခိုင်မေလ့ကျင့်ခ
န်း အေတွအကံေတွလည်း ရှိေနပီေလ ...

ဒါေပမဲ့ ဒီလူကိုကျေတာ့

ဘာြဖစ်လို ေြမဆွဲအားငါးဆနဲ ေလ့ကျင့်ေပးတာလဲဟင်... "

လူဟာက မချိြပံး ြပံးကာ ေခါင်းကိုခါယမ်းရင်း
"ငါ သူအေပမှာ စစချင်း ေြမဆွဲအား ငါးဆ သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာ
က သူ လက်ေလာ့သွားေအာင် လို ပါ... သူ အားအင်ေတွကို အလဟဿ
ြဖန်းတီးသလို ြဖစ်မှာ စိုးရိမ်လို ေလ... ဒီကေလးက ဒီေလာက် ူးသွပ်
လိမ့်မယ်မှန်း ဘယ်လိုသိခဲ့မှာ လဲ... ငါလည်း လန်တာပဲ... ငါသူကို ရပ်
လိုက်ဖို အကိမ်ကိမ် ေြပာပါတယ် ... ဒါေပမဲ့ သူမှ လက်မခံတာ... "
"အန်ကယ်ဆိုလိုတာက စကတည်းက သူကို ေြခာက်လိုက်တဲ့ သ
ေဘာေပါ့ ... ေနာက်ဆို သူလန်ပီး မေလ့ကျင့်ရဲေတာ့ေအာင်... အဲ့လို
လား... "
ေြမာင်ယီဒီးက မျက်လုံးေလးများ ဝိုင်းသွားပီး ဘာေြပာရမှန်းမသိြဖ
စ်သွားသည် ။
"အဟီး... ေအး..ဟုတ်တယ်.."
လူဟာက သက်ြပင်းတစ်ချက် ချလိုက်ရင်း
"သမီးလည်း သိပါတယ်... ေြမဆွဲအားကို ထိန်းချပ်ဖို ဆိုတာက ကီ
စုစည်းမ အနည်းနဲ အများ ေတာ့ ကုန်ခန်းေစတာပဲေလ... ဒီလိုအေြခအ
ေနမျိးမှာ ငါ့အေနနဲ အေှာင့်အယှက် မြဖစ်လိုဘူး... သူအတွက်နဲ ငါ့ကီ
စုစည်းမေတွကို ထုတ်ယူ မသုံးစွဲချင်ဘူးေလ... ပီးေတာ့ ေနာက်ေနမန
က်မှာ ဒီေကာင်ေလး အားြပတ်ေနရင် လမ်းခရီးမှာ ေှာင့်ေှးလိမ့်မယ်..
. ဟူး... ဒီငမိုက်သား အေကာင်း အစက မသိလို ေပါ့... "
"အဲ့လိုဆို... သူ ဘယ်ှပတ်ထိ ခံိုင်ရည်ရှိမယ်လို အန်ကယ် တွက်
ထားတာလဲဟင် ... "
ေြမာင်ယီဒီးက ဆက်လက် စပ်စုလိုက်သည် ။

"ေလး ... ပတ်... "
လူဟာက လက်ေလးေချာင်း ေထာင်ြပလိုက်ရင်း ေလးလံေသာ အ
သံြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"အေြခခိုင်အဆင့် တက်လှမ်းခါစ၊ ဘာ ခာကိုယ်ကံ့ခိုင်မမှ ေလ့ကျ
င့်မထားတဲ့ ဘယ်သိုင်းသမားမဆို ေလးပတ် အလွန်ဆုံး ငါးပတ်ပဲ ေလာ
က်လှမ်းိုင်လိမ့်မယ် ... ေြမဆွဲအားက ငါးဆေလ... ဒီေကာင့်ကည့်ပါ
လား

ပိန်ပိန်ပါးပါးေလးရယ်

...

ဒါေကာင့်

ေလးပတ်ေြမာက်

ေလာက်မှာ ငါ့ကို ရပ်ခိုင်းလိမ့်မယ် ထင်ထားတာ... "
"အမ်... ဒါေပမဲ့ သူက ဆယ့်တစ်ပတ်အထိ ပတ်ခဲ့တယ်... "
ေြမာင်ယီဒီး မျက်ှာတွင် မယုံကည်ိုင်ဟန်များ ေပေပါက်လာသ
ည် ။ ရှီယန်ရှိရာဘက်သို လှမ်းကည့်မိရာ သူမမျက်လုံးေလးပင် ြပးကျ
ယ်သွားသည် ။ ကည့်ပါဦး... သူက ေကျာက်ေဆာင် တစ်ခုလို ငိမ်သက်
စွာ ထိုင်ေနပီး အတွင်းအား ေလ့ကျင့်မပင် စတင်ေနပီ ြဖစ်သည် ။
"ဘုရားေရ... သူက ထေတာင်ထိုင်ေနပီေရာ... "
"ဘာ... သူက လပ်ေတာင် လပ်ိုင်ေသးလို လား... "
လူဟာက ကမန်းကတန်း လှည့်ကည့်လိုက်မိကာ ေကာင်အသွား
ေတာ့သည် ။ ရှီယန်ကို ေငးကည့်ေနရင်းမှ ေခါင်းကို ြဖည်းညင်းစွာ
ယမ်းလိုက်ရင်း..
"ငမိုက်သားပဲ... ဒီငနဲက တကယ့်ကို ငမိုက်သားပဲ... ဒီချီးထုပ်က ဒီ
လိုေတွသာ ေလာက်လုပ်ေနရင် မနက်ြဖန်ကျ လပ်ိုင်မှာ ေတာင် မဟု
တ်ေတာ့ဘူး... ဒီလို ြပင်းထန်မြမင့်မားတဲ့ ေလ့ကျင့်ခန်းေတွက သူခာ
ကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ေနရာမလပ် နာကျင်ေနေစမှာ အေသအချာပဲ... မန

က်ြဖန် အစီအစဉ်ေတွ ြပန်ေြပာင်းရေတာ့မယ် ဆိုတာ ငါေလာင်းရဲတယ်
... "
"အိ... ဟုတ်တယ်... ကန်မတို အစီစဉ် ေြပာင်းုံအြပင် ဘာမှ မတ
တ်ိုင်ဘူး... ဟင်း... တကယ့် ငပ်ေလးပဲ... "
ေြမာင်ယီဒီးကလည်း ေခါင်းတယမ်းယမ်းြဖင့် ေထာက်ခံလိုက်သည်
။ သူမှတ်ခမ်းေလးများ ကေတာ့ ေယာင်ေယာင်ေလး ြပံးေနပါသည် ။

***

ေနာက်တစ်ေန နံနက်ခင်း... ေနမထွက်ခင် အုဏ်တက်စ အချိန်ြဖ
စ်ေသာေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြမခိုးများမှ ိင်းေဝေနသည် ။
"ဒီး... ဆင်းခဲ့ေတာ့... ြပင်ဆင်ဖို အချိန်ေရာက်ပီ... "
သစ်ပင်ကီး၏ ေအာက်တွင် လူဟာက အသံအုပ်အုပ်ြဖင့် ေြမာင်ယီ
ဒီးကို ှိးေနသည် ။
"အင်... သမီး အိပ်ချင်ေသးတယ် ... "
ေြမာင်ယီဒီးက သမ်းေဝလိုက်ရင်း မျက်လုံးမဖွင့်ဘဲ အိပ်မက်ေယာင်
ေနသလို ြပန်ေြဖလိုက်သည် ။
"ဘာလို ဒီေန အရမ်းေစာတာလဲ ... ဝှား... အန်ကယ်ေြပာေတာ့ ဟို
ေကာင် ေသချာေပါက် ဒီေန လပ်ေတာင် လပ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆို... "
"ဟဲ့... သူက နင့်ကိုေတာင် ေစာင့်ေနပီးပီ... "
လူဟာက အသံတိုးတိုးြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။ သူက အံ့သမကို ကိး

စား ထိန်းချပ်ေနဟန် တူသည် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်မိနစ်က ရှီယန် သူဆီေရာက် လာပီး လူသုံးေယာက်
စာ စားစရာများ ေတာင်းယူသွားခဲ့သည် မဟုတ်လား။
သူေရှမှာ ပင် ေြပာင်ေအာင် စားပစ်လိုက်ပီး ေနသာထိုင်သာ ရှိသွား
ဟန်ြဖင့်ပင် ဗိုက်ပွတ်ေနေသးသည် ။ ပီးေတာ့ သူတို ခရီးစတင်သင့်ပီြဖ
စ်ေကာင်းပင် သူကို ှိးေဆာ် လိုက်ေသးသည် ။
လူဟာ တကယ်ပင် အံ့အားသင့်ေနပါသည် ။ သူှတ်မှ တီးတိုး မေရ
ရွတ်လိုက်မိခင် ရှီယန်ကို မျက်လုံးြပးကီးများ ြဖင့် အတန်ကာ စိုက်က
ည့်ေနမိေသးသည် ။
"စိတဇပါပဲ... "
"သူကလည်း ကန်မကို ေစာင့်ေနတယ်… ဟုတ်လား... "
ေြမာင်ယီဒီး အိပ်မန်စုံမားြဖင့် ြပန်ေမးလိုက်ရင်း မယုံကည်ိုင်စွာြဖ
င့် မျက်လုံးများကို ပွတ်သပ်ေနမိသည် ။
"အဟုတ်ဗျာ...

ငါတို

ထက်ေတာင်

တက်ကွေနေသးတယ်...

သွားကိုဖီးလို ... "
"ဘာရယ်..."
ေြမာင်ယီဒီးက အံ့အားတကီး ထထိုင်လိုက်ပီးေနာက် ရှီယန်ရှိရာဘ
က်သို လှမ်းကည့်လိုက်သည် ။
"ြမတ်စွာဖျား"
ဟုတ်သမှ သိပ်ဟုတ်... ရှီယန်က သစ်ပင်ေအာက်တွင် ငုတ်တုတ်ထို
င်ေနရင်း သူမကို ြမားတစ်ေချာင်းလို စူးရှေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့်

လှမ်းကည့်ကာ ြပံးြပေနေသးသည် ။
"တကယ်…စိတဇပါပဲ"
ရှီယန်က သူဟာသူ ငုံကည့်လိုက်မိသည် ... ။ ဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ်ရင်း
ေတွးလိုက်မိတာက... ။ ဘာမှ လည်း မှားမေနပါဘူးဟ။ ငါက ဖင်တုံး
လုံး ခတ်ထားတာလည်း မဟုတ်။
သူ မျက်ေမှာင်ကတ်သွားရင်း လှမ်းေမးလိုက်သည် ။
"အန်ကယ်လူ... ေြမာင်မိန်းကေလး... ကန်ေတာ့် ဘယ်ေနရာက စိ
တဇနဲ တူေနလို တုံးဗျ... "
"ရှင့်တစ်ကိုယ်လုံးပဲ... "
ေြမာင်ယီဒီးက တစ်ခိခိရယ်ေမာရင်း ရင်ြမးေသာ အမူအရာြဖင့် လ
က်ညိးေလးဝိုင်းကာ ြပန်ေြဖလိုက်သည် ။
သူမ၏ ရယ်ြမးသံေလးများေကာင့် ယခုပင် ေွဦးရာသီ ေရာက်ရှိ
လာသလို သာယာ ခံစားသွားကရသည် ။ သူမ၏ ချစ်စဖွယ် အမူအရာ
ေလးများက ဤအေမှာင် ေတာအုပ်ကီး၏ ြဖစ်တည်မကိုပင် ေမှးမှ
ိန်သွားေစသည် ။
ရွယ်စင်းှင့် ဟူလုံတို ှစ်ေယာက်စလုံး သတိလက်လွတ် ြဖစ်သွား
ကာ မျက်လုံးရွဲကီးများ ြဖင့် ေငးကည့်ေနမိကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ခ
ဏအတွင်း သူတို ၏ စိတ်ဆများကို ကမန်းကတန်း ုပ်သိမ်းကာ ေခါ
င်းကီးများ ငုံေနကေလသည် ။ ေြမာင်ယီဒီးကို သူတို မျက်လုံးချင်း
ဆုံမကည့်ရဲပါေချ။
ရှီယန်မျက်လုံးများက ကျဉ်းေြမာင်းသွားကသည် ။ ေြမာင်ယီဒီး၏ မျ
က်ှာလှလှေလးကို ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းပင် အရသာခံ ငမ်းေနလိုက်

ေသးသည် ။ သူစိတ်ထဲမှ ...
ဟင်းဟင်း... သိသပါ့ဗျာ... ဒီအမူအရာ... ဒီမျက်လုံးမျိး... ေမာင်ရှီယ
န်တို သိသပ။ အရင်ဘဝတုန်းက သန်းကွယ်သူေး၊ အားကစားသမား၊
ေဆာ်ကည်ဘဲ ရှီယန်မဟုတ်လား။
သူက မချိမချဉ်ြပံးလိုက်ရင်း
"ေြမာင်မိန်းကေလး... ငါက စိတဇေကာင်ဆိုေတာ့... မင်းကို အရင်
ဆုံး ဖမ်းမှာ ေနာ်... ဆိုေတာ့ ဒီည သတိသာထားသိလား... ငါ့ကိုယ်ငါ မ
ထိန်းချပ်ိုင်ဘဲ ြဖစ်ရင်ြဖစ်ေနမှာ ... ငါစိတ်ေဖာက်လာရင် မိန်းကေလး
ေတွရဲ အူးအမူးေအာ်သံေတွကို အရမ်းကိက်တာဟ... အဲဒါ့ေကာင့် ဒီ
ည မင်းေလးလည်း ေအာ်ရင်ေအာ်ေနရမှာ ... ဟီးဟီး... "
"မိုက်ိုင်း လှချည်လား... "
ဒီယာလန်းက မေနိုင်ေတာ့ဘဲ လှမ်းကိမ်းေမာင်းလိုက်သည် ။
"အို... ေတာင်းပန်ပါတယ်ကွာ... ဒီေနရာမှာ တြခားမိန်းမလှေလးလ
ည်း ရှိေနတာ ငါေမ့သွားတယ်... ဘာလဲ ငါကမင်းကို ဂုမစိုက်မိလို မင်း
စိတ်ဆိုးေနတာလား... ငါ့ကိုယုံ... ငါမင်းဆီလည်း လာမှာ ပါ... မနာလို
မြဖစ်နဲေတာ့ေနာ်... "
ရှီယန်က သူှဖူးသူ ိုက်လိုက်ရင်း တကယ်အေရးကီးေသာ အရာ
ကို သူေမ့ေနေသာေကာင့် အမှန်အကန် ြပန်လည် ေတာင်းပန်ေနဟန်
အိုက်တင်လုပ်ေနေလသည် ။
"ခိခိခိ... ဟားဟားဟား... "
ေြမာင်ယီဒီးက မထိန်းိုင်ေတာ့ဟန်ြဖင့် ဗိုက်ကိုှိပ်ထားရင်းမှ အား
ရပါးရ ရယ်ချလိုက်သည် မှာ သစ်ပင်ေပမှ ြပတ်ကျမလိုပင် ြဖစ်သွား

ေသးေတာ့၏။
ရှီယန်ကို လက်ညိးထိုးကာ တခိခိရယ်ေနရင်း
"နင်... အေတာ် ရယ်ရတဲ့ ေကာင်... တကယ့်ဟာသပဲ... ခိခိခိ... "
ဒီယာလန်းက ှတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားရင်းမှ သူမလည်း မေအာင့်ိုင်
ေတာ့ဘဲ

တခစ်ခစ်

ရယ်ေမာ

ေနေလေတာ့သည်

။

ရှီယန်ထံမှ

အေပျာ်များက သူမကိုလည်း ကူးစက်လာဟန်တူသည် ။
ရွယ်စင်းှင့် ဟူလုံကေတာ့ မရယ်ိုင်ဘဲ ေတာ်ေတာ်ေလးကို စိတ်ပ်
ေထွးသွားကသည် ။ သူတို အမူအရာက ကက်ကီး လည်လိမ်ထားသကဲ့
သို ြဖစ်ေနကေလသည် ။
သူတို နားမလည်ိုင်ကေပ။ အရင် ေတာက်ေလာက် သူတို ၏ ကာ
ကွယ်မေအာက်တွင် ရှိေနကတုန်းက ဒီေကာင်မေလး ှစ်ေယာက်က အ
လွန်ပင် ြပံးရယ်ခဲလှသည် မဟုတ်ေလာ။ သူတို ှစ်ေယာက်စလုံး အလွ
န်ပင် ယဉ်ေကျးေဖာ်ေရွစွာ ဆက်ဆံခဲ့ကေသာ်လည်း ထိုေကာင်မေလး
ှစ်ေယာက်က ဖုတ်ေလတဲ့ ငါးပိ ရှိတယ်ပင် ထင်လှတာမဟုတ်ေချ။
ရှီယန်နဲ ကျမှ ၊ ဒီေကာင့်ရဲ ေလးစားမမရှိ ူးသလို မူးသလို ရိသဲ့သဲ့စ
ကားေတွနဲ ကျမှ ေကာင်မေလးေတွက အြပံးေတွ အများကီး ဒီေကာင့်
ကို ေပးေနတယ်။ ဘာေသာက်ကျိးေတွ ဒီေနရာမှာ နည်းကုန်တာတုံးဟ
... ။
"အဟမ်း..အဟမ်း... "
လူဟာက ေချာင်းဟန်ကာ အေြခအေနကို ဝင်ထိန်းလိုက်ရင်းမှ ရှီယ
န်ကို ထူးဆန်းသလို စိုက်ကည့်လိုက်ရင်း
"ကဲ… ကဲ... ေတာ်ကေတာ့... ငါတို သွားဖို အချိန်တန်ပီ... "

*****

Chapter (22)

Marchant တိုင်းြပည်၊ တီအန်းမိ။
ရှီမိသားစုြခံဝင်းထဲရှိ ေကျာက်သားအခန်းေဆာင် တစ်ခုထဲတွင် ြဖစ်
သည် ။
တည်တည်တံ့တံ့ ုပ်ရည်ရှိေသာ လူတစ်ဦး ေကျာက်တုံး ခုံပုတစ်
လုံးေပတွင် ထိုင်ေနသည် ။ သူက ယန်ဟိုင်ြဖစ်သည် ။ ယန်ဟိုင်က ကျ
ဉ်းေြမာင်းစူးရှေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့် စာရင်းစာအုပ်ကို တစ်ရွက်ချင်း
လှန်ေနသည် ။ သူက လစဉ် ကုန်ထုတ်လုပ်မ မှတ်တမ်းများကို ရှီမိသား
စု၏ ေခါင်းေဆာင် ရှီဂျန်အား တင်ြပေနြခင်းြဖစ်သည် ။
ရှီဂျန်က အသက် ၇ဝ ထဲ ဝင်ေရာက် လာပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း ကျန်း
မာေရး ေကာင်းမွန်တုန်းပင် ြဖစ်သည် ။ ဦးေခါင်းတွင် ဆံပင်ြဖ
တစ်ေချာင်းပင်မရှိ။ ရှီမိသားစု၏ မိသားစုေခါင်းေဆာင် ြဖစ်ေနေသာ်လ
ည်း သူက သိုင်းကျင့်ရာတွင် ဝတ်ဆင်ေသာ ိုးိုးေြဗာင် ဝတ်ုံကမ်းကို
သာ ဝတ်ဆင်ထားသည် ။ အညိေရာင် ေကျာက်တုံး ခုံပုေပတွင် ထိုင်
ကာ ယန်ဟိုင်၏ တင်ြပချက်များကို နားေထာင်ေနေသာ သူပုံစံက ေအး
ချမ်း၍ ှိမ့်ချတတ်ေသာဟန် ရှိသည် ။
ယန်ဟိုင်က

အေသးစိတ်

အစီရင်ခံပီးေနာက်တွင်

မျက်ေမှာင်ကတ်သွားပီး မှတ်ချက်ချလိုက်သည် ။

ရှီဂျန်

"ဟိုင်... ပီးခဲ့တဲ့ လေတွရဲ ကုန်ထုတ်မှန်းက ၂ဝ ရာခိုင်ှန်းေလာ
က် ကျဆင်း သွားတယ်ေနာ်... ဘာြဖစ်တာလဲ... "
"ဒါေတွအကုန်လုံးက မိုမိသားစုနဲ လင်းမိသားစုေတွ ေကာင့်ေပါ့... "
ယန်ဟိုင်က တစ်ေနရာသို ေငးစိုက်ေနရင်း …
"ကမ်းကျင်လုပ်သား အေတာ်များများကို သူတို က လစာေကာင်း
ေကာင်း နဲ မက်လုံးေပး ေခထုတ်သွားတယ်ေလ... ခုဆို ကန်ေတာ်တို
မ ှာ လူအရင်းအြမစ် ဆုံးရှံးေနပီ... ဒီေနာက်ပိုင်း မိသားစုှစ်ခုနဲ တိတ်
တဆိတ် တိုက်ပွဲေတွမှာ ကန်ေတာ်တို အေြခအေန မေကာင်းဘူးေလ...
ကန်ေတာ်တို မိသားစု ံးရိပ်ြပလာတာရယ် လစာေကာင်းေကာင်း နဲ က
မ်းလှမ်းတာေတွ ရယ်ေကာင့် အလုပ်သမားေတွ ဘက်ေြပာင်းကုန်က
တယ်ေလ... "
"ဟမ့်... ."
ရှီဂျန်က ှာေခါင်းံလိုက်ရင်း
"ဒါသူတို တမင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ လုပ်ေနတာပဲ... မျိးဆက်သစ် ှ
စ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့ မိုယန်းယီနဲ လင်းေရှာင်ဖုန်း တို ကို ေစ့စပ်လိုက်ပီး က
တည်းက မိုမိသားစုနဲ လင်းမိသားစုတို က ပို စည်းလုံးသွားပီေလ... ငါ
တို နဲ မိုမိသားစုတို ရဲ လိဝှက်တိုက်ပွဲေတွမှာ လင်းမိသားစုကပါ ဝင်
ေရာက် စွက်ဖက်လာခဲ့ပီပဲ... သူတို အချင်းချင်း တိတ်တဆိတ် သေဘာ
တူညီမ ရယူထားတာပဲ ြဖစ်မှာ ေပါ့... မဟုတ်ရင် မိုမိသားစုက ငါတို ရှီမိ
သားစုကို ဘယ်ယှဉ်ိုင်ပါ့မလဲ... "
"မိသားစုေခါင်းေဆာင် ... ကန်ေတာ်တို စစ်ေကညာလိုက်မလား... "
ယန်ဟိုင်က ြပန်ေမးလိုက်သည် ။

"စိတ်မပူပါနဲ ဦး... ငါ့မှာ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်…"
ရှီဂျန်ကည့်ရတာ အေသအချာ ယုံကည်မရှိပုံရသည် ။ ထိုေနာက် တ
စ်စုံတစ်ခုကို သတိရဟန်ြဖင့် မျက်ေမှာင်ကတ် သွားပီးေနာက်
"ဒါထက် ေနပါဦး... ငါတို လူကေလး ရှီယန် ခုထိ ြပန်မေရာက်ေသး
ဘူး ဟုတ်လား... "
"ကန်ေတာ်လည်း ခု အဲဒါပဲ ေြပာမလို ... "
ယန်ဟိုင်၏ မျက်ှာက ံမဲ့ေနပီး
"လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ှစ် သူအိမ်က ထွက်သွားတုန်းက အဲ့အူးေလးက
ေြပာသွားတယ်... အေမှာင်ေတာအုပ်ကို သွားမှာ တဲ့ ... ခု လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ရ
က်က ကန်ေတာ် သတင်းတစ်ခု ကားတယ်... မိုယန်းယီနဲ မိုကျားချီလ
ည်း အေမှာင် ေတာအုပ်ထဲမှာ ပဲတဲ့ ... သူတစ်ခုခုများ ြဖစ်ေနပီလားမသိ
ဘူး... အစွမ်းေကာင်းတဲ့ လက်ေထာက်ေတွလည်း သူေခသွားတာ မဟု
တ်ဘူး ေလ... ဟင်း... သူအေမ ချင်းချင်းက အေစာကီး သွားှင့်ပီ ဆို
ေတာ့ ကန်ေတာ့်မှာ ဒီသားေလးတစ်ေယာက်ပဲ ကျန်ေတာ့တာပါ... ကန်
ေတာ် အရမ်းစိတ်ပူတယ်... "
ရှီဂျန်က အေတာ်ကာကာ မျက်ေမှာင်ကီးကျံရင်း စဉ်းစားေနပီး
ေနာက် သက်ြပင်းတစ်ချက် ချလိုက်သည် ။
"အင်း... ဒီေကာင်ေလးက ရှီမိသားစုရဲ ေကျာက်ခာ သိုင်းဝိညာဉ်
အေမွဆက်ခံသူလည်း မဟုတ် သိုင်းပညာလည်း စိတ်မဝင်စား... ဒီေရှး
ေဟာင်းပစည်းေတွနဲ ပဲ တစ်ချိန်လုံး ူးေနေတာ့တာကိုး... အေတာ် ဒုက
ေပးတဲ့ ကေလး... "
"ေခါင်းေဆာင်... ဒါေတွအကုန်လုံးက ကန်ေတာ့်ရဲ ေသွးဆက်ေကာ

င့်ပါပဲ... ကန်ေတာ့်မှာ သာ သိုင်းဝိညာဉ်ရှိခဲ့ရင် ချင်းချင်းကလည်း သူက
ေလးကို သိုင်းဝိညာဉ် အေမွေပးခဲ့ိုင်မှာ ပဲ... "
ယန်ဟိုင်က ရှက်ရွံသိမ်ငယ်စွာ ေြပာလိုက်သည် ။
"ဒါေတွအားလုံးက ကံကမာပါ... "
ရှီဂျန်က ေခါင်းတယမ်းယမ်းှင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"ဟိုင်... ငါမင်းကို အဆုံးမဲ့ပင်လယ်ရဲ ေဘးမှာ ေတွခဲ့တာေလ... မင်း
က ငါ့ေသွးသား မဟုတ်ေပမဲ့ ငါမင်းကို သားတစ်ေယာက်လို အမဲ ကည့်
ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား... အဲ့လိုမဟုတ်ရင် ငါ့သမီး ချင်းချင်းနဲ မင်းကို ဘ
ယ်ေပးစားခဲ့ပါ့မလဲ... ဟုတ်ပါတယ်... မင်းက သိုင်းဝိညာဉ်မရှိသလို
သိုင်းပညာလည်း မတတ်ဘူး... ဒါေပမဲ့... ရှီမိသားစုပိုင် မိုင်းတွင်းေတွကို
မင်းကိုယ်တိုင် စီမံခန်ခွဲခဲ့ပီး ရှီမိသားစုရဲ အဓိကအေရးပါတဲ့ လူတစ်
ေယာက် ြဖစ်ေနတာပဲ မဟုတ်ဘူး လား... မင်းရဲ စွမ်းေဆာင်ရည်ေကာ
င့်သာ မဟုတ်ရင် ငါတို မိသားစု ဒီလို ချမ်းသာကွယ်ဝမမျိးကို ဘယ်ပိုင်
ဆိုင်ိုင်မှာ လဲ... ဒါေကာင့် မင်းက သိုင်းသမားမဟုတ်ေပမဲ့လည်း မင်း
ရဲ အေနအထားက ရှီမိသားစုမှာ ဘယ်သူထက်မှ ပိုမနိမ့်ကျပါဘူးကွာ...
"
"ဒါေပမဲ့ ဒီေနအချိန်ခါမှာ ေတာ့ အားကီးတဲ့ သိုင်းသမားတစ်ေယာ
က်က အရာအားလုံးထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ေလ... "
ယန်ဟိုင်ကေတာ့ မချိြပံးြပံးရင်း သူကိုယ်သူ အြပစ်တင်ေနဆဲ…
"တကယ်လို ကန်ေတာ်သာ သိုင်းဝိညာဉ် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရင်... ကန်ေတာ်
လည်း သိုင်းပညာ ေလ့ကျင့်ခဲ့မှာ ပဲ... ရှီယန်ကလည်း သူအေမဆီက
ေကျာက်ခာ သိုင်းဝိညာဉ် အေမွဆက်ခံမှာ ပဲ... ဒါဆို သူလည်း ပဲ သိုင်း

ပညာ ေလ့ကျင့်လိမ့်မယ်... ဒါေပမဲ့ ဘာေကာင့်များ သိုင်းဝိညာဉ်ဆိုတာ
ေမွးရာပါ ကံကမာ ြဖစ်ေနရတာလဲဗျာ... ဟင်း... "
ရှီဂျန်ကလည်း ေခါင်းသာညိတ်လိုက်ရေတာ့သည် ။
"ဟုတ်ပါတယ်ေလ... ဒီေနအချိန်ခါမှာ ေတာ့ အားကီးတဲ့ သိုင်းသ
မားတစ်ေယာက်က ဘယ်အရာထက်မဆို တန်ဖိုးရှိပါတယ်ေလ... "
"မိသားစုေခါင်းေဆာင်... ဒီေကာင်ေလး အရာယ်တစ်ခုခု ကံေနပီ
လားမသိဘူးေနာ်... "
ယန်ဟိုင်ကေတာ့ စိတ်ပူုံမှ လွဲ၍ ဘာမှ မတတ်ိုင်။
"မြဖစ်ိုင်ပါဘူး... "
ရှီဂျန်က ေခတမ စဉ်းစားလိုက်ပီးေနာက်...
"ဘာလို လဲဆိုေတာ့ ငါ့ေြမးေလးက သိုင်းမှ မတတ်တာပဲ... ဆိုေတာ့
မိုမိသားစုကလည်း သူကို ေစာင့်ကည့်ေနမှာ မဟုတ်ဘူး ... မိုယန်းယီနဲ
မိုကျားချီကလည်း ရှီယန်ကို ြမင်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ... ဒါေကာင့် သူတို
ေတွ ရှီယန်ကို ပစ်မှတ်ထားတယ် ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲမှ မြဖစ်ိုင်ဘူး...
"
"ဒါေပမဲ့ တစ်ခုခု လွဲေနတယ်လို ေတာ့ ကန်ေတာ် ထင်ေနတုန်းပဲ...
တကယ်ဆို သူ ခုချိန် အိမ်ြပန်ေရာက်သင့်ပီေလ... "
"အင်း... ေကာင်းပီေလ... အသံမဲ့မိက ငါတို လူေတွကို ငါေြပာလို
က်ပါ့မယ်... အသံမဲ့မိက အေမှာင်ေတာအုပ်ရဲ ညာဘက်ြခမ်းမှာ ရှိတာ
ပဲ... တကယ်လို သူတို ရှီယန်ကိုေတွရင် ေသချာေပါက် ငါတို ကို
အေကာင်းကားမှာ ပါ... အရမ်း စိတ်မပူပါနဲ ... "

"ေကျးဇူးတင်ပါတယ် မိသားစုေခါင်းေဆာင်... "
"ဘာြဖစ်ေနတာလဲ... မင်းရဲ သားက ငါ့ရဲ ေြမးပါပဲဟ... "
ရှီဂျန်က သူသမက်ကို မျက်လုံးြပးကည့်ကာ ဆူပူလိုက်သည် ။
"ငါမင်းကို ဘယ်ှခါ ေြပာရမလဲ... ငါ့ကို မိသားစု ေခါင်းေဆာင်လို
မေခပါနဲ ဆို... ငါက မင်းရဲ ေမွးစားအေဖြဖစ်သလို မင်းရဲ ေယာက်က
ထီးပဲ မဟုတ်ဘူး လားကွာ... ငါ့ကို မိသားစုေခါင်းေဆာင် ဆိုတာကလွဲ
လို မင်းကိက်သလိုေခ... "
"ကန်ေတာ်နားလည်ပါပီ... အေဖ... "
"ေအး... ဒါပဲ... "

***

အေမှာင်ေတာအုပ်ကီးအတွင်းမှ ညက တိတ်ဆိတ်ေနသည် ။
ေတာလမ်း ဖုန်ဖုန်ေလးတစ်ခု၏ ေဘးကွက်လပ်တွင် လူဟာက မတ်
တတ်ရပ်ေနရင်း ေြမဆွဲအားငါးဆကို သူပတ်ဝန်းကျင်တွင် ေဖာ်ထုတ်
ထားသည် ။ ထိုအရာက အသက်ရှရန်ပင် ခဲရင်းေလသည် ။
ရှီယန်က ေလထဲသို ခုန်တက်သွားပီး ြပန်ကျလာသည် ။ သူက လူ
ဟာ့ကို လှည့်ပတ်ကာ ခုန်ေပါက်ေနြခင်းြဖစ်သည် ။ ကီးမားေသာဖိအား
က သူခာကိုယ် တစ်ခုလုံးအား ဖျစ်ညစ်ထားသည် ။ မျက်ှာှင့် လည်ပ
င်း တစ်ဝိုက်ရှိ ေသွးေကာမင်များက ေြမွကေလးများ သဖွယ် ေထာင်ထ
ေနပီး အြပာေရာင်ပင် သန်းေနသည် ။

ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ ြမက်ပင်များကားတွင် ေတာ့ ေြမာင်ယီဒီးက ငိမ်ငိ
မ်ေလး ေချာင်းကည့်ေနသည် ။
"သူဒီတစ်ေခါက် ဘယ်ေလာက် ခံိုင်ရည်ရှိမလဲ ေလာင်းမလား... "
ုတ်တရက် ေရာက်လာေသာ ဒီယာလန်းက ေြမာင်ယီဒီးေဘးတွင်
ထိုင်ချလိုက်ရင်း

တီးတိုးေြပာလိုက်သည်

။

သူမ၏

စွင့်ကားေသာ

တင်ပါးက ြမက်ပင်များကားတွင် အိခနဲ နစ်ြမပ်သွားသည် ။
"နင့် တာဝန်ချိန်ပီးပီလား မမလန်း... "
ေြမာင်ယီဒီးက ြပန်ေမးလိုက်သည် ။
"ရွယ်စင်းက အစားထိုးေပးလိုက်တယ်... ဒီေနရာက တကယ် အ
ရာယ်များ တာပဲ... ချိတစ်ေချာင်း ေငွေရာင်ေြမွတစ်ေကာင်ေလ... သစ်
ကိုင်းေပ တွဲေလာင်းခိုေနတာ… ငါက ွယ်ပင်ပဲထင်ေနတာဟဲ့... ငါ့
ေတာင် ေပါက်မိေတာ့မလို ... အေရှာင်ြမန်လို ေတာ်ေသးတယ်... အမ
ေလး ရင်တုန်လိုက်တာ... မဟုတ်ရင် နင့်ေဘးကိုေတာင် ေရာက်လာမှာ
မဟုတ်ဘူး ... "
ဒီယာလန်းက အေကာက်ေြပေသးပုံ မရေချ။ သူမက ပွစိပွစိ ကျိန်
ဆဲေနသည် ။
"မိစာသားရဲေတွ ပိုပိုပီးေတွလာရတယ်... ငါတို သတိရှိမှ ြဖစ်မယ်...
ပီးခဲ့တဲ့ ေနေတွက ငါတို မိစာသားရဲအုပ်စု ငါးစုေတာင် ေတွခဲ့ပီးပီ မ
ဟုတ်လား... သူတို က ညဘက်ေတွမှာ အစာရှာ ထွက်တတ်ကတယ်...
အရာယ်များ

တယ်ေနာ...

ေနာက်တစ်ခါ

နင်လာေချာင်းရင်

ငါ့ကိုပါေခလာသင့်တယ်... "
"အယ်... တကယ်ေတာ့ နင်က ေနာက်ဆုံးအချက်ကိုပဲ ေြပာချင်တာ

မဟုတ်လား... ခိခိခိ"
ေြမာင်ယီဒီးက

တခိခိရယ်ေနသည်

။

သူတို

ှစ်ေယာက်က

အသက်ချင်းကွာကာ သခင်ှင့် အေစခံလို ြဖစ်ေသာ်ြငားလည်း သူငယ်ချ
င်း ေပါင်းေပါင်းကသူများ ြဖစ်သည် ။
"ဟွန်... ဆုေတာင်းေလ... "
ဒီယာလန်းက ဝန်မခံဘဲ ြငင်းလိုက်ပီး ဆက်ေြပာလိုက်သည် ။
"ဟဲ့... ဒီေကာင့်ကည့်ရတာ တစ်ခုခုပဲေနာ် ... လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက်အ
တွင်း သူစံချိန်ကို သူ ေနတိုင်း ြပန်ချိးတယ်... သူခံိုင်စွမ်းကလည်း ေလ့
ကျင့်ပီးတိုင်း ပီးတိုင်း ပိုတိုးတက်လာတယ်... ငါေတာင် အေြခခိုင် တ
တိယအဆင့်ကို ေရာက်ေနေပမဲ့ အန်ကယ်လူရဲ ေြမဆွဲအားငါးဆကို
သွားမစမ်းရဲဘူး... ဒီေကာင်က တကယ် ူးသွပ်တာပဲ... အကိမ်တိုင်းပဲ..
. သူ မူးလဲသွားမှ ပဲ ရပ်တယ်... အရမ်းလွန်တယ်... "
"သူရဲ ခံိုင်ရည် တစ်ခုထဲကပဲ အံ့သစရာ ေကာင်းတာ မဟုတ်ေသး
ဘူးေနာ... ."
ေြမာင်ယီဒီးက ေခါင်းကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ခါယမ်းရင်းေြပာသည် ။
သူမ၏ မျက်လုံးများက အေရာင်တစ်မျိးြဖင့် ခပ်မှ ိန်မှ ိန် လင်းေနသည်
။
"ဟုတ်တယ်... ဟုတ်တယ်... သူ ြပန်ေကာင်းတဲ့ ှန်းက ပိုေတာင်
အံ့သဖို ေကာင်းေသးတယ်ေနာ်... မယုံချင်စရာကီး... သူက ခုမှ အေြခခို
င် ပထမအဆင့်ပဲ ရှိေသးတယ်... ဘယ်လိုေတာင် အံဖွယ်သရဲ ြပန်လည်
ေကာင်းမွန်ိုင်စွမ်း ရှိေနရတာလဲမသိဘူး"
ဒီယာလန်းလည်း ထိုအချက်ကို ထူးဆန်းေနသည် ။

"ဒီေကာင့်မှာ လိဝှက်ချက်ေတွ အများကီးပဲ... "
ေြမာင်ယီဒီးက ခဏမ စဉ်းစားေနပီး တီးတိုးေြပာလိုက်သည် ။
"ပီးေတာ့… သူစားသလို စားိုင်တဲ့ လူလည်း ငါတစ်ခါမှ မြမင်ဖူး
ဘူး... ပီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်မှာ ငါတို ရိကာေတွ အကုန်နီးပါး သူစားပစ်ပီးပီ.
.. ငါခုဆို စားစရာအတွက်ေတာင် စိတ်ပူ လာပီ... တကယ့် ဆန်ကုန်ေြမ
ေလးပဲ... ."
ဒီယာလန်းက တီးတိုးရယ်ေမာလိုက်သည် ။
"ဟားဟားဟား...
ဒါေပမဲ့

သူက

ရယ်စရာ

ေြပာတတ်တယ်ေနာ်...

သူဒီတိုင်း

ေလာက်ေြပာေနတဲ့ စကားေတွကို ရယ်ရတာ ငါ့မှာ အူေတာင်နာတယ်...
ပီးေတာ့ ငါတစ်ခါမှ မကားဖူးတဲ့ အေတွးအေခ အဆန်းေတွေရာ သူမှ
ရှိေသးတာ... ဘာတဲ့ ... ရှင်ဘုရင်ေတွကို တိုင်းသူြပည်သားေတွက မဲခွဲ
ဆုံးြဖတ်ပီးေတာ့ပဲ

တင်ေြမာက်သင့်တယ်တဲ့

...

ကုန်သည်

ေတွကလည်း တိုင်းြပည်ကို လမ်းမိုးိုင်စွမ်း ရှိတယ်… တဲ့ ေလ...
ဟဲ့ ဒါထက်ေလ... သူအရွယ်နဲ ကဗျာေတွဘာေတွေတာင် လက်တန်း
ရွတ်ိုင်တယ်ေတာ့် သူရွတ်တာေတွက အချိတ်အဆက်ေတွ ကာရန်ေတွ
နဲ ေစာင်းေြမာင်းတာလို သေရာ်တာလိုနဲ ရယ်လည်း ရယ်ရတယ်... .သူ
လို

၁၇

ှစ်သားေလးမှာ ဒီလို

ထူးဆန်းတဲ့

အရာေတွနဲ

ြပည့်ေနတာလည်း ငါနားမလည်ေတာ့ဘူး... "
"အင်း... ပီးေတာ့ အဲဒီ ၁၇ ှစ်သားေလးရဲ ငါတို ကိုကည့်တဲ့ စားမ
လို ဝါးမလို အကည့်ေတွ အေကာင်းလည်း ထည့်ေြပာဦး... ဟွန် လူေတွ
ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ ... အေကာင်စုတ်... အမျိးယုတ်... "

ေြမာင်ယီဒီးက အံေလးကိတ်ကာ လက်ကို ေလထဲတွင် ခုတ်ြဖတ်သ
ည့်ဟန် လုပ်ြပလိုက်ရင်း
"တစ်ေနေနေတာ့

ငါဘယ်ေလာက်

ရက်စက်တတ်တယ်

ဆိုတဲ့

အေကာင်း ဒီေကာင်သိေအာင် ညြပလိုက်ဦးမယ်... "
"နင့် သိုင်းဝိညာဉ် ြပန်ေကာင်းလာတဲ့ ထိ ေစာင့်လိုက်ပါဦး… ဟဟ
… ငါတို ကို သူကည့်ေတာ့ေရာ ဘာအေရးလဲဟာ... ပဲ့ပါသွားတာမှတ်
လို ... ရွယ်စင်းနဲ ဟူလုံတို ကိုပဲ ကည့်ေလ... ငါ သူတို ကို ကည့်မေနတဲ့
အချိန်ေတွမှ ပဲ ငါ့ဖင်ကို ခိုးခိုးကည့်ရဲကတာ... သူတိုလိုပုံစံမျိးကို ငါ ပိုရွံ
တယ်... သူတို နဲ စာရင် ဒီလဒက ပိုသတိရှိတယ်... ငါေတာ့ သေဘာကျ
တယ်... "
ဒီယာလန်းက တဟားဟား ရယ်ေမာလိုက်သည် ။
"ေတာ်ေတာ်ရွေန သိလား... "
ေြမာင်ယီဒီးက မျက်ေစာင်း ထိုးလိုက်သည် ။
"ဟိုက ကေလးပဲရှိေသးတာေနာ်... ြမဆွယ်မေနနဲ ... "
"ဟဲ့... ဒီလို အကည့်မျိးေတွ ဘယ်ကေလးဆီမှာ နင်ြမင်ဖူးလို လဲ... "
ဒီယာလန်းက သူအသံကို တိုးလိုက်ပီး
"ငါေတာ့ သူက အြမင်ထက်ပိုပီး အသက်ကီးတယ်လို ခန်မှန်းမိတ
ယ်... အရွယ်တင်ုပျိတဲ့ ကျင့်စဉ် တစ်မျိးမျိး ကျင့်ထားတာလည်း ြဖစ်ို
င်တာပဲ...

ဒါမှ

မဟုတ်

ထူးဆန်းတဲ့

သိုင်းဝိညာဉ်

တစ်မျိးလည်း

ြဖစ်ချင်ြဖစ်ေနမှာ ... "
"ေအးဟ... ဟုတ်ေလာက်တယ်... ကည့်ရတာ ငါတို ပို သတိထားရ

ေတာ့မယ် ထင်တယ်... "
ေြမာင်ယီဒီးက စဉ်းစဉ်းစားစားြဖင့် ေခါင်း တြဖည်းြဖည်းညိတ် လို
က်ေလေတာ့သည် ။

***

"ဘုန်း... "
ရှီယန် ေြမကီးေပသို ပက်လက်လန် လဲကျသွားသည် ။ အသက်ကို
အလုအယက် ရှေနရင်းမှ ..
"ဘယ်ှပတ်လဲ... "
"ဆယ့်ငါးပတ်... "
လူဟာက စိတ် မရှင်းဟန်ြဖင့် ြပန်ေြဖလိုက်ရင်း
"ဒါေပမဲ့ မင်းက ပတ်ေနရင်းနဲ ခုန်တာေတွေရာ လှိမ့်တာေတွေရာ
လုပ်ခဲ့တယ်... အဲဒါက ဆွဲအား သက်ေရာက်မကို ပိုမိုများ ြပားေစတယ်...
ေကာင်ေလး... မင်း ဒီဒဏ်ကို ပိုခံရမယ်... မင်းခံိုင်တာ ေသချာရဲ လား.
.. "
"အဟွပ် ... အဟွပ် ... အင်း... မနက်ြဖန်ကျ ..သိမှာ ေပါ့... "
ရှီယန် စကားေြပာဖို ပင် အိုင်ိုင် ြဖစ်ေနေလသည် ။
ခုရက်ပိုင်းေတွမှာ (ေဒါသမုန်တိုင်း) သိုင်းပညာကိုလည်း အချိန်ရတို
င်း သူကျင့်ေနခဲ့ေသးသည် ။ ေြမဆွဲအားြဖင့် ေလ့ကျင့်ပီး ေနာက်ပိုင်းတွ
င် သူ ရင်ဘတ်ှင့် ခါးတစ်ဝိုက်ရှိ မရီဒျန်များမှ စွမ်းအင်ဆိုးများကို ထုတ်

ယူ သုံးစွဲရာတွင် ပိုမို လွယ်ကူလာခဲ့သည် ။
ဤသုံးရက်အတွင်း သူလုပ်ိုင်ေသာ စံချိန် ၁၁ ပတ်ကို အကိမ်ကိမ်
ချိးဖျက်ကာ ယခု ၁၅ ပတ်ထိ ပတ်ိုင်ပီြဖစ်သည် ။ ေြမဆွဲအား စက်ကွ
င်းအတွင်း ခုန်ေပါက်တာမျိး လူးလှိမ့်တာမျိးေတွ ကိုလည်း သူကိုယ်သူ
စိန်ေခသည့်အေနှင့် ြပလုပ်ခဲ့သည် ။ ထိုအရာများက အလွန်အမင်း ခွ
န်အား စိုက်ထုတ်ရေသာေကာင့် သူစွမ်းအင် အများ အြပားလည်း သုံးစွဲ
ခဲ့ရေပသည် ။
ြပင်းထန်မ ြမင့်မားလွန်းေသာ ေလ့ကျင့်ခန်းများေကာင့် သူခာကို
ယ်က အရင်ကထက် များ စွာ အစွမ်းထက် လာပီ ြဖစ်သည် ။ သူ အိုး
အေကာ ကွက်သားများ သည် လည်း ပိုမို သန်မာလာကသည် ။ မနက်
တိုင်း သူ အတွင်းအား ေလ့ကျင့်မမှ ိုးထလာချိန်တွင် သူခာကိုယ်က
လပ်ရှား ေပါက်ကွဲပစ်ိုင်ေသာ စွမ်းအားများ ြဖင့် ြပည့်ှက်ေနသည် ။
ယခုဆိုလင် သာမန် ေြမဆွဲအားတွင် သူ မီတာအေတာ်များများ အြမင့်
ထိေအာင် ခုန်ိုင်ေနပီြဖစ်ပီး သူ အိုးအဆစ်များ ကလည်း လပ်ရှားတို
က်ခိုက်မတွင် ပိုမို ြမန်ဆန် သွက်လက်လာသည် ။
အကျိးရလဒ်များကို ေနစဉ် ြမင်ေတွေနရေသာေကာင့် သူ ဆက်၍
ေလ့ကျင့်ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူကိုယ်သူ ဖျက်ဆီးပီး ြပန်လည် တည်
ေဆာက်ကာ သာမန်မဟုတ်ေသာ နည်းလမ်းများ ြဖင့် ကံ့ခိုင်ေစြခင်းြဖစ်
သည် ။ သူစွမ်းရည်များ တိုးတက် လာေလေလ သူကီစုစည်းမ သည် လ
ည်း သိပ်သည်း လာေလေလ ြဖစ်သည် ။
ထိုစဉ်မှာ ပင်...
"ရီး... .ရီး... ."
အေတာ်ေဝးေဝးဆီမှ ထူးဆန်းေသာ အသံများ ထွက်ေပလာသည် ။

လူဟာ့မျက်ှာက ြဖေရာ်သွားပီး ေအာ်ဟစ်လိုက်သည် ။
"အဲဒါ အဆင့်ေလး မိစာသားရဲ... ေလာင်မီး ေြမွသံဟ... "
ထိုေနာက် တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပီး...
"ေလာင်မီးေြမွေတွက ပုံမှန်ဆို ညမထွက်ဘူး... ဧက တစ်ေယာက်
ေယာက်က ေှာင့်ယှက်လို ြဖစ်မယ်... "
"အန်ကယ်လူ... "
ရွယ်စင်းှင့် ဟူလုံတို ေတာထဲမှ အေမာတေကာ ေြပးထွက်လာက
သည် ။
"ဘာြဖစ်တာလဲ... "
လူဟာက ေအာ်ေမးလိုက်သည် ။
"သိုင်းသမား အုပ်စုတစ်စု ေလာင်မီးေြမွကို အမဲလိုက်ေနကတယ်...
ကန်ေတာ်တို ဆီကိုေတာင် ေရာက်ေတာ့မယ်... သိုင်းသမားေတွက အ
ေတွအကံရင့်ကပုံပဲ... သူတို မီးေတာက်ေြမွကိုေတာင် ဖမ်းမိေတာ့မှာ ..
."
ရွယ်စင်းလည်း ထိတ်လန်ေနပုံရ၏။
"ချီးတဲ့ မှ ... "
လူဟာက ပခုံးေပမှ ဓားြပားကီးကို ြဖတ်ယူလိုက်ပီးေနာက် ေြပာ
လိုက်သည် ။
"ဒီး... ကိုဂုစိုက်က"
ချက်ချင်းပင် အသံများ လာရာဘက်ဆီသို ခုန်ပျံ ထွက်သွားေလ

ေတာ့သည် ။
တစ်ကိုယ်လုံး နာကျင်ေနဆဲြဖစ်ေသာ ရှီယန်က ချက်ချင်းကိးစား
ထထိုင်လိုက်ပီး ကီစုစည်းမကို စတင် လှည့်ပတ်လိုက်သည် ။ သူမျက်
လုံးများကေတာ့ လူဟာ ထွက်သွားရာဘက်သို မမှ ိတ်မသုန် စူးစိုက်က
ည့်ေနေလ၏။
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