စကားသစာ
မှန်ေသာအခါဝယ်
ဩဇာေလးနက်
ေပဆီတက်၍
ွယ်ြမက်သစ်ပင်
ေဆးဖက်ဝင်၏။

ငမဟ သလဝသ
သစ
ငါ့စာဖတ်၍ ၊ မြမတ်တိုင်ေစ
မံးေစသား၊ ပျင်းေြပှစ်ခိက်
ေတွးဖွယ်ထိုက်ရာ၊ တစ်ပိုင်ဒ်တစ်ေလ
ေတွြငားေပမူ၊ စာေပေကျးကန်
ငါ့ဝတ်ပွန်ပီ၊ ငါမွန်အြမတ်
ငါအတတ်ဟု ၊ စာဖတ်သူေပ
ေခါင်းကိုေကျာ်၍ ၊ ငါေသာ်ဆရာ
မလုပ်ပါတည်း။

။

တကသလဘန
အပိုင်း (၁)
ေွဦးအတိတ် - ချစ်နိမိတ်

"ေမာင့် ...ထားသခင်
ြမစိမ်းရှင်ထံ
မကင်သူအား
ကင်မိမှားမို
သနားခွင့်ထူး
မပန်ဖူးပါ
ေွဦးအတိတ်
ချစ်နိမိတ်ဟု
ဖိုလ်နိမိတ်မှတ်
သည် လွမ်းဇာတ်ကား
တုပတ်စတင်
ဦးမှာ ပင်က
သက်ငင်ရွက်တို ေကွေသာလ..."
အခန်း (၁)

င

မိဘဟူသည် သားသမီးကို ချစ်သည် မျိးမို ေကာင်းိုးရာရာ အမည်
ေပးကိုးထင်သည် ။ ကန်ေတာ့်မိဘများကလည်း ကန်ေတာ့်နာမည်ကို
ြမတ်ေဆွဟု လှလှပပမှ ည့်ေခသွားခဲ့ကသည် ။ ခက်သည် မှာ ... မေရ
ထားတစ်ေယာက်

ေြပာင်ေလှာင်သေရာ်ခုသကဲ့သိုပင်

ကန်ေတာ်

ေမာင်ြမတ်ေဆွ၌ ြမတ်ေသာ ေဆွလည်း မရှိ။ ြမတ်ေသာ မျိးလည်း မရှိ။
ြမတ်ေသာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိ...။ မရှိ...။
လူမှန်းေကာင်းေကာင်း မသိခင်ကတည်းက မိဘမဲ့။ လူလားေြမာက်
ချိန်၌ တစ်ေကာင်ကွက် ...။ လူကီးြဖစ်လာြပန်ေတာ့ အထီးကျန်...။
ေခတ်စားေနေသာစကားှင့် ကီးကီးကျယ်ကျယ် ကဗျာဆန်ဆန်ဆို
ရေသာ် မုန်တိုင်း ထန်ေသာ (ဝါ) ခေယာင်းေတာပမာတူေသာ ကန်ေတာ့်
အတိတ်၌ မက်ေမာ တသဖွယ်ရာတို မရှိပါ။ မက်ေမာ တသဖွယ်ရာ မဟု
တ်ေသာ်လည်း မေမ့ိုင်ေသာအရာကို လွမ်းဖွယ်ရာဟု ဆိုခွင့်ရှိလင်မူ
ကန်ေတာ်၌ လွမ်းဖွယ်ေသာအတိတ် ရှိခဲ့ဖူးပါသည် ။
မှန်သည် ...။လွမ်းဖွယ်ေသာအတိတ်...။
ကန်ေတာ်၏ ချစ်လှစွာေသာ (ပိုမိုတိတိကျကျဆိုရလင်) ကန်ေတာ်
တစ်ဖက်သတ်ချစ်လှစွာေသာ ထားတစ်ေယာက်ကိုသံေယာဇဉ် ဗဟိုြပ
ထားသည့် ကာမဂုဏ်သား ဆုံလည်ွားတစ်ေကာင်၏ လွမ်းဖွယ်ေသာအ
တိတ်...။
ေဆာင်းအိုေကွလု ေွရတုလင် သစ်မည်မူးမူး...။
သည် စာစကားကို ကန်ေတာ်ဘယ်မှာ ဖတ်ရဖူးသည် မမှတ်မိ။ ထား
ကို သတိရလင်... အထူးသြဖင့် ထားှင့်စတင်ကံေတွခဲ့ရသည့်အြဖစ်
ကို ြပန်ေအာက်ေမ့မိေလတိုင်း ... သည် စကားကို ကန်ေတာ့်ှတ်ဖျားတွ
င် ေပေပလာသည် ။

ေဆာင်းအိုေကွလု ေွရတုလင် သစ်မည်မူးမူး...။
ဟုတ်ကဲ့...။ တစ်ခုေသာ ေဆာင်းအိုေကွလု ေွရတုလင် သစ်မည်မူး
မူး အချိန်မှာ ပါေလ...။
***

အခန်း (၂)

ြမန်မာြပည်၏ အလှဆုံးမိများ တွင် ကန်ေတာ်၏ ဇာတိဌာန
ြပည်မိလည်း ပါသည် ။
ကိုယ့်ငါးချဉ်မို ကိုယ်ချဉ်ရသည် မဟုတ်ပါ။ ဗိတိသစစ်သူကီး ဖီးလ်
မာရှယ် ဆာဝီလီယံ ဆလင်းက "အံးမှ သည် ေအာင်ပဲဆီ" ဟူေသာ သူ
စာအုပ်တွင် သူမမလှ ံးရေတာ့မည့်ဆဲဆဲ ြပည်မိ၏ အလှကို မေမ့မ
ေလျာ့ ေဖာ်ြပထားသည် ။
ထို ၁၉၄၂ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ၏ တစ်ေနေသာ ညေနမေစာင်းတ
ေစာင်းတွင် ကား ဆာဝီလီယံ ဆလင်းတစ်ေယာက် ြမန်မာြပည်သို ေရာ
က်မလာေသး။ ဆာဝီလီယံဆလင်းဟု ေခေသာ ပုဂိလ် တစ်ဦး ဤလူ
ေလာက၌ ရှိေလမှန်းပင် ကန်ေတာ်မသိေသး။
ကန်ေတာ့် အသက်က ၁၃ ှစ်။ ပညာက ၆ တန်း။
ဆာဝီလီယံဆလင်းကို မသိသကဲ့သို ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာ ဒုတိယ
ကမာစစ်မီးကီးသည် ြမစ်မင်းဧရာ ေရနံသာဦးမှ လှပသာယာေသာ က
န်ေတာ်တို ၏ ြပည်မိကီးကို ဝါးမျိဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည့်ကိုလည်း ကိ
တင်မသိိုင်ေသး။
တပိုတွဲမို ေပါက်ပဲပင်တို ပတြမားပွင့်နီတို ကို ကိုယ်စီဆင်စြပေနပီ။
သူမတူေတာင် ေရရည်ဝင်းေသာ တမာရွက်တို လည်း ေလအလပ်

တွင် ေြမသိုတြဖတ်ြဖတ် ေကွဆင်းေနကပီ။
ြမြမြပာေသာ ဧရာဝတီြမစ်ေရက ကည်ကည်လင်လင် ညင်ညင်သာ
သာ စီးဆင်းေနသည် ။
သည် ဖက်ကမ်း၌ သဲစည်းခုံေပ၌ ေသာင်ပီပီ ထွန်းစြပပီ။ ဟိုမှာ ဖ
က်ကမ်း၌ မူ ေသာင်မထွန်း။ ြမေရယဉ်ညိသည် တန်ကည်ေတာင်ေတာ်
၏ အေြခမှ ေခွပတ်ကာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးေန၏။
တန်ကည်ေတာင်မှ သည် ေြမာက်ဖက် ဖိုးဦးေတာင်ဆီအထိ ေကာ
ဆန်ေြပးေနေသာ ေတာင်တန်းများ ထက် မန်မန်ရီရီြမဝန်းရစ်သီရှိခဲ့ပီ။
ခင်းသာေသာ ေအ-ဘီ-အမ် မိန်းကေလး အထက်တန်းေကျာင်းကီး
ဆီမှ ေတာင်ဖက်အတန်လှမ်းရာ ကတရာလမ်းမကီး၏ အေနာက်ထက်
ြမစ်ကမ်းနဖူး မန်ကျည်းပင်စု အရိပ်ေအာက်၌ ေြခတံရှည် တဲတန်းတစ်
တန်းရှိသည် ။
ေတာင်ဘက်အစွန်ဆုံးရှိ တဲတစ်လုံး၏ အေရှလမ်းေဘး၌ ေြမစိုက်
ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရှိ၏။

ဆိုင်းဘုတ်သည်

ေဟာင်းွမ်းအိုမင်းေနပီ။

သံြဖြပားေပမှ ေနာက်ခံအနက်ေရာင်ေဆးသားသည် ြပယ်လွင့်စြပပီ။
အြဖေရာင်စာသားများကလည်း ခပ်ညစ်ညစ်...။ စာသားကို ဖတ်ကည့်
လင်...။
"ြပည်ဆရာေအးကီး၏ သား။ ဆရာေမာင်ချမ်းသာ။ ေစာင်း၊ ဒုံမင်း၊
ပတလား၊ ဘင်ဂျိ တူရိယစုံ သင်ေပးသည် ။ အလှ၊ မဂလာေဆာင်၊ ပွဲ
ေန ပွဲထိုင် တီးဝိုင်းစုံစမ်းရန်..."
ဟု ေတွရမည်။
ယင်း ဆိုင်းဘုတ်ှင့်တဲမှာ ကန်ေတာ်ေမာင်ြမတ်ေဆွ၏ ေကျးဇူးရှင်

ဂီတဆရာ ဆရာေလး ဦးချမ်းသာ၏ တဲြဖစ်သည် ။ ဝင်းေြပာင်ေသာ
ဝါးြခမ်းခင်းကမ်းြပင်တွင် ထိုင်ရင်း ကန်ေတာ်က မယ်ဒလင်တီးေနသ
ည် ။ ဆရာက ဝါးပိုးတိုင်တစ်လုံးကို မှီထိုင်ကာ စည်းတီးလျက် သီချင်း
ဆိုေန၏။
သီခ ျင်းမှာ ကန်ေတာ့်အတွက်ေရာ၊ ဆရာ့အတွက်ေရာ၊ ကန်ေတာ်ှ
င့်ဆရာကဲ့သို ဧရာဝတီ ြမစ်မင်း၏ ကမ်းေြခတွင် ေမွးဖွားကီးြပင်းလာခဲ့
သူေတွအတွက်ေရာ ဘယ်ေသာအခါမှ မိုးိုင်ေသာ ယမုာချီသီတာ
ေသာင်ေြခဘွဲ ပတ်ပျိးကေလး ြဖစ်၏။
အ ခ ျိန ်မ ှာ သီချင်းစာသားတွင်း၌

ပါေသာ

တေပါင်းတန်ခူး

မိုးသားကးချိန်မူ မဟုတ်ေသး။ ေဆာင်းှင့်ေွလင် ခွဲြခမ်းကေသာ တ
ပိုတွဲလေှာင်း-တေပါင်းမူးမူး။ ေလူးေတာ့ ေဆာ်ေလပီ။ နဒီတွင်း၌ န
ဒီတွင်း၌ ငါးကင်းှင့် ငါးတန်းတို မဆန်ေလေသး...။ ေသာင်ေရစီး၌
ေလယာဉ်စီး ေနေသာ ကိုတံငါတို ကိုမူ ေတွိုင်သည် ။ လည်ချင်းယှက်
လို

ွဲခါေပျာ်စံဟု

ဝဲကာပျံေနကသည့်

ေတာ့
ဟသာ၊

မဆိုိုင်။
စင်ေရာ်၊

သိုရာတွင်
ရင်ေဘာင်၊

ကင်ေဖာ်တွဲလို
ပိန်ညင်းေသာ

ငှက်များကို လည်း ြမင်ေနရ၏။
ြမင်ေနရသည် ဆိုသည် မှာ ကန်ေတာ့်အတွက်။ ကန်ေတာ့်ဆရာအ
တွက်ေတာ့မူမဟုတ်။ အေကာင်းလား ကန်ေတာ့်ဆရာကိုချမ်းသာမှာ စ
ကှစ်ကွင်းအလင်းရသူ မဟုတ်ေလရှာေသာ ေကာင့်တည်း...။
ဆရာသည် သီချင်းကို လွမ်းလွမ်းေဆွးေဆွးဆိုေန၏။ သည် သီချင်း
ကို မဟုတ်။ ဘယ်သီချင်းကိုမဆို ဆရာက လွမ်းလွမ်းေဆွးေဆွးဆိုတတ်
။ ဆရာ့ပင်ကိုယ်သံကိုယ်၌ ငိုသံအမဲပါသည် ။ ထိုေကာင့်လည်း အလှပွဲ
များ တွင် အလှရှင်တို က ဆရာသီချင်းဆိုလင် မကိက်။ ထိုအခါမျိးတွ

င် ကန်ေတာ်ြဖစ်ေစ၊ အြခားတပည့်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေစ သီချင်းဆိုရသ
ည် ။ မျက်မှန်မည်းတပ်လျက် ဆရာက ပတလားေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေစာင်းေသာ်လည်းေကာင်း တီးရ၏။ မဂလာေဆာင်ပွဲများကမူ အဂါမစုံ
သူ ဆရာ၏ ဝိုင်းကို ငှားေလ့မရှိက။ ငှားေသာ အလှများမှာ လည်း မျ
က်ှာကီး အလှပွဲများ မဟုတ်။ ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စားတို ၏
အလှပွဲများ သာ။ ထိုေကာင့်လည်း ကန်ေတာ့်ဆရာမှာ နာမည်မှ လွဲ၍
ဘာမမချမ်းသာ။
သြဖန်အဆုံးသီချင်းအပီး၌ ကန်ေတာ်က ကန်ေတာ်၏ ကန်းသား
ထွင်းအိုး မယ်ဒလင် ကေလးကို ကမ်းေပသို အသာချေပးလိုက်၏။ ဆ
ရာကမူ ထိုင်ေနရာမှ မလပ်ေသးပဲ ြမစ်ဖက်သို မြမင်ရေသာမျက်လုံးများ
ြဖင့် ေငးကည့်ေန၏။
"ဆရာ....ေဆးလိပ်ဖွာဦးမလား..."
"ဪ....ေအး...ေအး...အေကာင်းသား..."
ကန်ေတာ်က ငါးေသတာဘူးခွံေဆးလိပ်ခွက်တွင်းမှ ေဆးလိပ်တိုတို
မီးညိပီး ဆရာ့လက်တွင်း ထည့်ေပး၏။ ေဆးလိပ်ကို သုံးေလးခါ ဖွာိ
က်လိုက်ပီးမှ ဆရာက စကားဆို၏။
"ယမုန ာကိုဆ ိုလ ိုက ်ရ မှာ ငါ့ရင်ထဲက ချဉ်ြခင်းေပါ့သွားတယ်...ြမတ်
ေဆွေရ...ြမစ်က စာထဲက အတိုင်း လှေနပီမဟုတ်လား..."
"လှေနပါပီ ဆရာ...ဪ....ေသာင်ေပခါတိုင်းမရှိတာေတွလဲ ေတွ
ရတယ်..."
ကန်ေတာ်က သည် ဘက်ကမ်းေသာင်ြမင်ဆီကိုလည်းေကာင်း၊ ဟို
တစ်ဖက်ကမ်းမှ ဆင်တဲ ဆိပ်ဆီ၎င်း လှမ်းကည့်ပီး ေြပာ၏။

"ေဟ...ဘာေတွလဲဟ..."
ကန်ေတာ်သည် ချက်ချင်းမေြဖေသးပဲ ြပံးေနမိ၏။
"ေြပာလကွာ....မင်းဟာက ဘာလဲ..."
"ဪ..ယမုာသင်စလုံးက ကန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာ ြပန်သတိရမိလို
ပါ..."
"ဘာလဲ...လံကွတ်တီနဲ ကုလားေတွလား..."
"ဟုတ်တယ်...ယမုာဆိုတာ ကုလားြပည်က ြမစ်ပဲ...ဂျမုနြမစ်ေပါ့...
ဂျမုနြမစ်ထဲက ကိုတံငါဟာ လံကွတ်တီနဲ ကုလားပဲ...လံြခားဆွဲတဲ့ အပ
နားတို ...ဆာမိတို ....မူတူးတိုလို..."
"မင်း ေတာ်ေတာ်မဟုတ်တာေြပာတဲ့ ေကာင်...မူလ ယမုာ (ဝါ) ယ
မုနြမစ်ကေတာ့ ကုလားြပည်က ြမစ်ေပါ့...ေနမင်းရဲ သား ယမေစာင့်
ေသာြမစ်...ဒီလိုအဓိပာယ်ရသေပါ့... ဒါေပမဲ့ယမုာ သီချင်းကေတာ့ တို
ရဲ ဧရာဝတီြမစ်ကိုပဲ ကည့်ဖွဲထားတာပါကွာ...ယမုာတို ...ယမုန်တို ဆို
တာလဲ ြမန်မာမက ေမွးစားထားတဲ့ စကားေတွပါ....ြမစ်ပဲ...ေရပဲလို သာ
မာန် အဓိပာယ်ေကာက် ရတယ်..."
"ဆရာ တစ်ခါေြပာြပလို ရှင်းပါပီ...ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ့်မျက်လုံးထဲ ြမ
င်ြမင်လာတာ ေြပာရတာ..."
"မင်းြမင်ပုံကလဲကွာ..စာရဲ ရသ အလှပျက်လှတယ်...ကံကံဖန်ဖန်
ကိုတံငါလို လံကွတ်တီနဲ လို ..."
"အခုလဲ ရသ အလှပျက်ေအာင် ေြပာရဦးမယ်...ြမစ်ထဲက ေသာင်ခုံ
ေပက လံကွတ်တီနဲ ကုလားေတွ..."

"ဘာ....ြမစ်ထဲက ေသာင်ခုံေပမှာ လံကွတ်တီနဲ ကုလားေတွ..."
"ဟုတ်တယ် ဆရာ... စစ်ေြပးကုလားေတွ..."
ထိုအချိန်၌ ရန်ကုန်မိကို ဂျပန်က မကာခဏ ဗုံးကဲေနပီ။ ကုလား
စစ်ေြပးများ စွာသည် ြပည်မိသို စုြပံေရာက်လာေနကသည် ။ ြပည်မိ
မှ သည် ြမစ်ကို ရရာှင့်ကူး၍ တဖက်ကမ်းဆင်တဲ ဆိပ်သို သွားကသ
ည် ။ ဆင်တဲမှ ပန်းေတာင်းမိ။ ပန်းေတာင်းမိမှ သည် ေတာင်ကုတ်လ
မ်းြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်သို။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ဘဂလားသို...။
ြပည်မိ ဆိပ်ကမ်းှင့် ေသာင်ခုံေပသို ြမစ်ကူးမည့်ကုလားေတွ လံ
ကွတ်တီေရာင်ေကာင့် ေဖွးေန၏။ ဆင်တဲဆိပ်ဆီလည်း ေဖွးေန၏။ ဆင်
တဲမှ ပန်းေတာင်းဆီသွားေသာလမ်း၌ လည်း ဖုန်တေထာင်းေထာင်းှင့်.
..။
ဆရာသည် အတန်ကာ ငိမ်စဉ်းစားေနပီးမှ ေမး၏။
"ကုလားေတွ ေြပး လာပီဆိုေတာ့ အဂလိပ်ေတွ ဆုတ်ေတာ့မယ်ထ
င်တယ်... မင်း စစ်သတင်း ဘာကားေသးလဲ..."
"သတင်းစာေတွထဲဖတ်ရတာကေတာ့ အဂလိပ်ေတွရဲ စင်ကာပူခံတ
ပ်ကီးက သိပ်ေတာင့်သတဲ့ ... စင်ကာပူကို ဂျပန်မဖိိုင်ဘူးတဲ့ ...စင်ကာ
ပူမပိသမ ဂျပန်လဲ ြမန်မာြပည်ကို မေရာက်ိုင် ဘူးတဲ့ ..."
"ဟာ...ဒါေလာက်ေတာ့ ငါလဲကားဖူးတာေပါ့...ငါေမးတာက တြခား
သတင်း..."
"တြခားသတင်းေတွကေတာ့ စုံလို ပဲ...အခုယိုးဒယားမှာ ဂျပန်တပ်
ေတွချည်း မဟုတ်ဘူး တဲ့ ... ြမန်မာတပ်ေတွလဲ ပါသတဲ့ ..."
"ေဟ... ြမန်မာတပ်ေတွ..."

"ဟုတ်တယ်... အဲဒီြမန်မာတပ်ေတွထဲမှာ ကန်ေတာ်တို ြပည်ကလူ
ေတွလဲပါသတဲ့ ..."
"တကယ်..."
"ဒီလိုပဲကားတာပဲ....မိထဲမှာ လဲ အခု အဖမ်းအဆီးသိပ်များ တယ် .
..

ကန်ေတာ်တို

အမျိးသားေကျာင်းက

ေကျာင်းအုပ်ကီးေတာင်

ဖမ်းသွားပီ..."
"ဘာြဖစ်လို ဖမ်းတာလဲ..."
"အဂလိပ်ကို ဆန်ကျင်တဲ့ လူမှန်သမ ဖမ်းတာပဲ...သခင်ေတွကေတာ့
ထိပ်က အဖမ်းခံရတာ ပါ....တချိလဲအဖမ်းမခံပဲ အိမ်က ေပျာက်ကုန်ပီ..
.သူတို ကလဲ ေဟာတာကိုး...အဂလိပ်အခက် ြမန်မာ့အချက်တဲ့ ...ဂျပန်ို
င်ရင် ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်ေရးရမယ်တဲ့ ...ဆရာ့မို တိုးတိုးေြပာရဦး မ
ယ်....အခု လူေတွအားလုံးက ဂျပန်ေမာ်ေနကတယ်..."
"ဂျပန်ကိုေမာ်တာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ...မင်း ခုနင်ကေြပာတဲ့ လွတ်လ
ပ်ေရးဆိုတာကို ေမာ်တာ...ဒါထက် မင်း....လ ကို ကယ်ေဖာက်တာ ြမင်
လိုက်သလား..."
"ဟာ ...ြမင်တာေပါ့..."
ပီးခဲ့ေသာ ြပည်ေရဆံေတာ်ဘုရားပွဲ ကျင်းပေနစဉ်ကြဖစ်သည် ။ ဘု
ရားရင်ြပင်ေပ၌ လည်းေကာင်း၊ ကုန်းေတာ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ လည်းေကာ
င်း၊ လူပရိသတ် ကိတ်ကိတ်တိုး စည်ကား ေနသည် ။ ထိုအချိန်က ကန်
ေတာ်သည် သူငယ်ချင်းများ ြဖစ်ကေသာ လှဦး၊ ဟုတ်ကျန်၊ ေအာင်က
ည်တို ှင့်အတူ ရင်ြပင်ေပတွင် ရှိသည် ။ မည်သူက စသည် မသိ။ လူတို
သည် ေကာင်းကင်သို ေမာ့ကည့်ကကုန်သည် ။ ေဆာင်း၏ ြပာလဲ့ေသာ

ေကာင်းကင်တွင် လသည် ထိန်ေအာင်သာေန၏။ ထိန်ေအာင် သူေန
ေသာ လဆီသို ကယ်တစ်လုံးသည် တေရွေရွချဉ်းကပ်လာေနသည် ။
မကာမီပင် ကယ်သည်

လတွင်းသိုဝင်သွားပီး အြခားတစ်ဖက်မှ ထိုး

ေဖာက်ြပန်ထွက်လာ၏။ ဘုရားပွဲေတာ် တစ်ခုလုံး ုတ်ုတ်သဲသဲ အုတ်
ေအာ်ေသာင်းတင်းြဖစ်သွားခဲ့၏။
ကန်ေတာ်တို ြပည်မိတွင် လကို ကယ်ေဖာက်သည့်အေကာင်း
ေြပာ၍ မဆုံးေအာင် ရှိသည် ။ အတိတ်က တေဘာင်အမျိးမျိးလည်း
ေပလာ၏။
မျက်စိမြမင်ေသာ ဆရာကား လကို ကယ်ေဖာက်သည် ကို ကိုယ်တို
င်မေတွရ။ တစ်ဆင့်စကားေတာ့ ကားပီးပီ။ ယခု ဘာေကာင့်ေမးပါသ
နည်း။
"ဆရာ ဘာလို ေမးတာလဲ..."
"လကို ကယ်ေဖာက် ဂျပန်ေရာက်လို ေြပာေနကတယ် မဟုတ်လား.
... ဂျပန်ေရာက် လာမယ်ေတာ့မသိဘူး... လနဲ ကယ်နီးရင် မေကာင်းဘူး
... ြပည်ကီးပျက်တတ်သတဲ့ ... စစ်ကီးများ တို ဆီကူးလာဦးမလား မသိ
ပါဘူးကွာ ကူးလာရင်ေတာ့ ဒုကပဲကွာ...."
ကန်ေတာ်သည် ဆရာ့ကို ဂုဏာသက်စွာ ကည့်မိ၏။
အမှန်က

ကန်ေတာ်သည်

စစ်ကိုမေကာက်။

ေကာက်ရေအာင်လည်း စစ်ဆိုသည် ကို တစ်ခါမ မကံဖူးဘူး။ ဆရာက
ေတာ့ ေကာက်ရှာမည်။ မျက်မြမင်ဒုကိတတစ်ဦးမည်သည် အားငယ် စိုး
ရိမ်တတ်မဲ မဟုတ်လား။
ဆရာ စိတ်သက်သာေစရန် ကန်ေတာ်က အားေပးစကားေြပာရ၏။

"ေတွးပူမေနပါနဲ ဆရာရယ်...စစ်ေရာက်လာလဲ ခဏေပါ့... လူေတွ
ကေတာ့ ေြပာေနတယ်... ဂျပန်ြမန်ြမန်ေရာက်ရင်ေကာင်းမယ်တဲ့ ...ဂျပ
န်ေရာက်လာရင် ကုန်ပစည်းေတွ ခုထက်ေပါမတဲ့ ... ဆရာသိသားပဲ...ဂျ
ပန်ပစည်းမှန်သမ ေစျးနည်းတာပဲ မဟုတ်လား...ဆင်းရဲသားေတွ ဟန်
ကျမှာ ေပါ့...."
ဆရာသည် အင်းရှည်ကီးတစ်လုံးချလိုက်၏။
"အင်း..ေရာက်လာလို ေကာင်းမှာ ကေနာက်...အဂလိပ်က ခံမတိုက်
ဘူးတဲ့ လား... ခံတိုက်ရင် စစ်တလင်းြဖစ်မှာ ေသချာတယ်...စစ်တလင်း
ြဖစ်ေတာ့ဘယ်ေြပးကမလဲ...ဒါထက်စစ်ေရာက်လာရင် မင့်အစ်မက ဘ
ယ်ေြပးမယ်လို ေြပာသလဲ..."
ုတ်တရက် ကန်ေတာ်မေြဖိုင်။ စစ်ေရာက်လာလင် ဘယ်ေြပးမ
ည်နည်း။ ကန်ေတာ်တို ၌ ေြပးစရာေြမမရှိ။ ြပည်ကလွဲ၍ အြခားအရပ်
သို ကန်ေတာ်မေရာက်ဖူး။ အြခားအရပ်၌ ေဆွမျိးဟူ၍ လည်း မရှိ။ ြပ
ည်၌ပင် ေဆွမျိးဟူ၍ မရှိ။ ကန်ေတာ်ှင့် ကန်ေတာ့်အစ်မ။ ဪ...ကန်
ေတာ့် ေယာက်ဖ...။
ကန်ေတာ်က သက်ြပင်းိက်ပီးဆို၏။
"မမက ဘာမှ မေြပာဘူး...စဉ်းစားမိပုံလဲမရဘူး....သူလဲ သူအပူနဲ
သူ မဟုတ်လား..."
"ဪ...ဟုတ်ပါရဲ ... ေအး...ေအး .. ဒါထက် မင်းေယာက်ဖက ဘ
ယ်ေတာ့ ေထာင်က လွတ်မလဲ...."
"လိုပါေသးတယ်... တစ်ှစ်ခွဲေတာင် ကျသွားတာ..ခုမှ သုံးလပဲ ရှိ
ေသးတာ..."

ဆရာသည် ဘာမ ဆက်မေြပာေတာ့ပဲ ငိမ်ေန၏။ အတန်ကာမှ ြပံး
လိုက်ပီးဆို၏။
"စစ် အေကာင်းေြပာရတာနဲ ေစာေစာက သီချင်းနဲ ကည်ူးရတာ
ေလးေတွ ေပျာက်ကုန်ပီ... ဒါထက် မင်းသီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် တက်ဦး
မလား..."
"သီချင်းကီးထဲကလား...တက်ချင်တယ်..."
"သီချင်းကီး ထားဦးကွာ.. မင်းေတာ်ေတာ်ရပီပဲ... ကာလေပထဲက
လုပ်... ဟိုဒင်းကွာ ြပည်လှေဖဆိုထားတဲ့ ဂုဏ်ြမင့်သူတက်ပါလား..."
"ဟာ...အဲဒါကီးေတာ့ မတက်ချင်ပါဘူး ..."
"ဘာြဖစ်လို ..."
"မိန်းမကို

ဒူးေထာင်လွန်းတယ်...

ကန်ေတာ့်အတန်းက

ဆရာဦးသိန်းေအာင်က ေြပာတယ်... ေယာက်ျားေစျးဖျက်တဲ့ သီချင်းတဲ့ .
.."
"မင်းဆရာက နဂါးနီတို ...စကာသိုက်တို မှ ကိက်တဲ့ လူကိုး...ေြပာ
မှာ ေပါ့...ဂုဏ်ြမင့်သူက ေကာင်းပါတယ်...ေအးေလ...မင်းလူပျိြဖစ်လာ
မှ ဒီသီချင်းကိက်မယ်...ဒီေတာ့မှ သာ ငါ့လာမတက် ခိုင်းနဲ ..."
"လူပျိြဖစ်လာရင် ဘာလို ကန်ေတာ်က ဒီသီချင်းကိုကိက်ရမှာ လဲ...
"
"အဲဒီေတာ့မှ မင်းဘာသာမင်း အေြဖရှာယူ...အခုေတာ့ ဂုဏ်ြမင့်သူ
မကိက်ရင် ြမတ်ိုး သူေတာ့တက်ထားကွာ...ကိုယ်ကိက်တာမကိက်
တာထက်တို က ေကးစားလဲ လိုက်ဆိုရတီးရတယ် မဟုတ်လား...
ဂုဏ်ြမင့်သူတို ၊ မာနရှင်တို ၊ ြမတ်ိုးသူတို ၊ ေမာင့်အချစ်ေတာ်တို ၊ ပါးချိ

င့်ေလးတို ... ဒီသီချင်းေတွက လူကိကများ တယ်...တက်ထားမှ ..."
"ြမတ်ိုးသူေတာ့ တက်ပါ့မယ်ေလ..."
"ကဲ...တက်ရင်လုပ်..."
"အခုေတာ့ အချိန်မရှိေတာ့ဘူး ဆရာ...နက်ြဖန်ညေနမှ ြဖစ်ြဖစ်..."
"ဟ...အေစာကီးရှိေသးတယ်မဟုတ်လား...

ဒီေန

မင်းေကျာင်းလည်း ပိတ်တယ်ဆို..."
"ေကျာင်းေတာ့ ပိတ်ပါတယ်... ဒါေပမဲ့ ေဟာဟိုမှာ မိင်ကီးစိန်ဝင်
လာပီ... ကန်ေတာ် သတင်းစာလိုက်ပိုရဦးမယ်..."
"ဪ ... ဟုတ်သားပဲ ...ငါေမ့ေနလို ကဲ...သွား...သွား..."
"ဆရာတစ်ေယာက်ထဲကျန်ခဲ့လို ြဖစ်ပါတယ်ေနာ်..."
"ြဖစ်ပါတယ်ကွာ..ေနေနကျပဲ..ပီးေတာ့ အေမလဲ ေစျးသွားတာြပန်
လာကာနီးပီပဲ... ေအး... ဒုံမင်းသာ ငါ့အနား ချေပးထားခဲ့..."
ကန်ေတာ်က ဒုံမင်းကိုယူပီး ဆရာ့အနား ချထားေပးသည် ။
"ေအး...ေအး...မင်းသွားချင် သွားေတာ့...နက်ြဖန်ညေန ဆက်ဆက်
လာခဲ့...ြမတ်ိုးသူ ငါတက်ေပးမယ်..."
"ဟုတ်ကဲ့ဆရာ..."
ကန်ေတာ်သည် မယ်ဒလင်ေလးကိုေကာက်ယူပီး ေြခတံရှည်တဲေပ
မှ ဆင်းလာခဲ့၏။
တဲမှ ေဝးေဝးမေရာက်မီပင် ဒုံမင်းသံှင့် ဆရာ့အသံကိုကားရသည်
။

"...ေမာင့်အေပဝယ် ဂုဏ်ရည်မတူလို လား...ေရစံပယ်ြဖ .. ပန်ချင်
သူကများ ..."
***

အခန်း (၃)

ဆရာတို ၏ မန်ကျည်းပင်စုေအာက်ရှိ တဲတန်းမှ သည် ေအ-ဘီ-အမ်
ေကျာင်းကီးဆီေရာက် သည် အထိ ကတရာလမ်း၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်
တွင် ဘာသစ်ပင်မမရှိ။ အရိပ်အာဝါသ ကင်းေသာေကာင့် ချိင့်ထူေသာ
ကတရာလမ်းသည် ကျေန၌ပင် ပူြပင်းေန၏။
မိအတွင်းအထိ ကုန်းေကာင်းေလာက်ရမည်ကိုစဉ်းစားပီး ကန်
ေတာ်သည် သက်ြပင်းချမိ၏။ သိုေသာ် မတတ်ိုင်။ ေလာက်ရေပမည်။
မေလာက်၍ မြဖစ်။
သဲကိးတို စုတ်ဖွာေနပီြဖစ်ေသာ သားေရလာဖိနပ်ကိုစီးလျက် ကန်
ေတာ်သည် ေြမာက်ဖက်သို မှန်မှန်ေလာက်လာခဲ့သည် ။
လက်ဝဲဘက်၌ ြမင်ရေသာ ဧရာ၀တီြမစ်ေရကားြပာမဲြပာလျက်။ သဲ
ေသာင်တို က ြဖမဲြဖလျက်။ သဲေသာင်ြဖတို ထက် စစ်ေြပးကုလားတို
မှာ ေလာက်မဲေလာက်လျက်...။
သူတို ၌ ဖိနပ်မပါက။ သဲေသာင်သည် ကတရားလမ်းထက် ပို၍ ပူ
လိမ့်မည်။ သူတို ထက်စာလင် ကန်ေတာ်က ကံေကာင်းပါေသး၏။
ဤသိုေတွးမိသည် ှင့် တစ်ပိင်နက်ပင် ဆရာ၏ စကားကိုလည်း ြပ
န်သတိရမိသည် ။
စစ်တလင်းြဖစ်လင် ဘယ်ေြပးကမည်နည်း။ ကုလားေတွကေတာ့

ကုလားြပည်ြပန်ကသည် ။ ကန်ေတာ်တို ကေတာ့ ကိုယ့်ြပည်ကေန ဘ
ယ်ကိုများ ထွက်ေြပးရမည်နည်း။ တစ်ေနရာရာကို ေြပးိုင်သည် ထား။
ဘာလုပ်ကိုင်စားေသာက်ရမည်နည်း။
အင်းေလ...။ စစ်တလင်းက ြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်မည်။ ြဖစ်ေတာ့လဲ အများ
နဲ ပဲဟာ..။ ကမသကာေပါ့...။
ဆက်ေလာက်လာခဲ့ေသာ ကန်ေတာ်သည် ေရှမှ ြမင်ကွင်းေကာင့်
ေခတ ေြခလှမ်းတုံသွားသည် ။
လမ်းေဘး၌ ေကျာက်ခဲပုံကီးများ ရှိသည် ။
လူတစ်သိုက်သည်

ခက်မာလှေသာ

ေကျာက်ခဲကီးများကို

ထုခွဲေနကရသည် ။ အချိက လမ်းခင်းေနရသည် ။ အချိက ကီးမား
ေလးလံလှေသာ လမ်းကိတ်သံဒလိမ့်လုံးကီးကို ကဲများ ၊ ွားများ ပမာ
ုန်းကန်ဆွဲေနရ၏။
သူတို ၏ အဝတ်မစားကိုကည့်ပါ။ အကျမှာ ေကာ်လံမပါ။ စွပ်ကျယ်
ကဲ့သို လည်ဝိုင်း။ လက်က လက်တို။ ပုံပန်းမကျေသာ ေဘာင်းဘီတိုက
ဒူးအထက် တိုနံနံ။ အကျေရာ ေဘာင်းဘီပါ ဖျင်ကမ်း အညံ့စားြဖစ်၍ မူ
လအြဖေရာင်မှာ ေချးြဖင့် ညိဝါဝါရှိသည် ။
တချိတေလမှာ လွတ်လပ်ေသာ်လည်း အများ စု၏ ေြခတွင် သံေြခ
ကျဉ်းများ ရှိသည် ။ တစ်ဦး၏ သံေြခကျဉ်းှင့် အြခားတစ်ဦး၏ သံေြခ
ကျဉ်းကို သံကိးလိမ်ှင့် ဆက်တွဲထား၏။ သူတို အလုပ်လုပ်ေနစဉ်
သံေြခကျဉ်းှင့် သံကိးလိမ်များ သည် တခင်ခင်ြမည်လျက်ရှိသည် ။
သူတို ကား ြပည်ေထာင်ကီးမှ အလုပ်ကမ်းှင့် ေထာင်ဒဏ်ကျ အ
ကျဉ်းသမားများ ြဖစ်က၏။

သည် ဘက်လာလင် သည် ြမင်ကွင်းကို ေတွရမဲ ြဖစ်၏။ ေတွရမဲြဖ
စ်ေသာ်လည်း ဘယ်ေတာ့မှ မိုး။
ေထာင်ကျအကျဉ်းသားဟူသည် လူဆိုးလူမိုက်များ ြဖစ်ေကာင်း က
န်ေတာ်တို သိသည် ။ လူဆိုးလူမိုက်ဟူသည် ေကာက်စရာေကာင်းမှန်လ
ည်း ကန်ေတာ်တို သိသည် ။ အထူးသြဖင့် ကန်ေတာ်သိသည် ။ သိုရာတွ
င် ဤပုံစံ ဤအေြခအေနမျိး ြမင်ရေသာအခါ သူတို အေပ ဂုဏာ မသ
က်ပဲ မေနိုင်။
မဖွယ်ရာေသာ အဝတ်အစား။ ညိမည်းကံလှီေသာ အသားအေရ။
ေြခတွင် သံေြခချင်း တန်းလန်းှင့် သံဒလိမ့်တုံးကီးကို ဆွဲေနရသူများ
ေပါက်ပဲဖူးေယာင်ေသာ လက်များ ြဖင့် ခက်မာလှေသာ ေကျာက်ခဲကီး
များကို ထုေနရသူများ ...။
သူခမျာများမှာ ခိုကပ်နားေနခွင့်မရှိ။
ကာကီေဗာင်းထုတ်၊ ကာကီအကျတို ေဘာင်းဘီတို၊ ကာကီေြခပတ်၊
သားေရဖိနပ်ကီးများ ှင့် ေထာင်ဗာရာကုလားများကား စည်းကမ်းကီး
လှ၏။ ရက်လည်း ရက်စက်သည် ။ ခိုကပ်နားေနသူ အကျဉ်းသမားကို
တုတ်ြဖင့် မညာမတာိုက်တတ်သည် ။ ထွက်ေြပးြခင်း၊ ခုခံြခင်းတို ကို
တားဆီးမည့် ေသနတ်ကိုင်ကုလားများ လည်း ရှိကေသးသည် ။
ကန်ေတာ်တို ကေလးများ သည် အကျဉ်းသမားများကို သနားကသ
ည် ။ ကုလားများကိုလည်း မုန်းကသည် ။ ကုလားလစ်လင် ကန်ေတာ်
တို က အကျဉ်းသမားများကို တတ်စွမ်းသမ ကိုယ်စားေနေသာ မုန်ပဲ
သားေရစာများ

၊

ေဆးလိပ်တိုများကို

ပစ်ေပးေလ့ရှိကသည်

။

အထူးသြဖင့် ေဆးြပင်းလိပ်တို ပစ်ေပးလင် သူတို က လျင်ြမန်စွာချိးပီး
ပါးစပ်တွင်းသွင်း၍ ငုံတတ်က၏။ ကန်ေတာ့်အစ်မသည် မငယ်ေဆးြပ

င်းလိပ်ခုံ၌ ေဆးြပင်းလိပ်လိပ်ရေသာေကာင့် ေဆးြပင်းလိပ် အပိုင်းအစ
များ ကန်ေတာ့်၌ မရှား။ ငယ်စဉ်ကဆိုလင် ကမ်းနားဘက်သို လာေဆာ့
ကစားရင်း

အကျဉ်းသမားများကို

ကန်ေတာ်

ေဆးြပင်းလိပ်အတိုအစများ ပစ်ေပးေလ့ရှိ၏။ ကီးမှ ဤသို မလုပ်မိသ
ည် မှာ ကာပီ။ သိုရာတွင် အကျဉ်းသမားများ ြမင်တိုင်း ရင်၌ ဂုဏာသ
က်မဲသက်ဆဲ။
ကန်ေတာ် ဆက်ေလာက်လာခဲ့ရာ ေကျာက်ခဲပုံကီးတစ်ခုနားအေရာ
က်၌ ကန်ေတာ်၏ နာမည်ကို ခပ်အုပ်အုပ်ေခသံကားရသည် ။
"ြမတ်ေဆွ..."
သည် ေခသံကို ကန်ေတာ်မှတ်မိသည် ။ အမှန်ဆိုလင် သည် ေလာ
က၌ ကန်ေတာ်အမုန်းဆုံး မဟုတ်သည့်တိုင်ေစ မချစ်ဆုံးလူတစ်ဦး၏
အသံ...။ ကန်ေတာ့်ေယာက်ဖ၏ အသံ...။
ေကျာက်ပုံနားတွင် သူကိုြမင်ရ၏။
လူမှန်းသိတတ်ကတည်းက ကန်ေတာ်မှတ်မိသမ သူအသွင်သည်
အစဉ် ေမာက်ေမာက်မာမာ ိုင်၏။ မျက်ှာသည် အစဉ်ခက်ခက်ထန်ထ
န် ိုင်၏။ ှလုံးသားကလည်း ရက်စက်လှသည် ။ တစ်ပါးသူကိုမဆိုှင့်..
.သူလခကို မစားရသည့်အြပင် သူအရက်ဖိုးေလာက်ရန် ေဆးြပင်းလိပ်
လိပ်ေကးရရှာသည့် ကန်ေတာ့်အစ်မကိုပင် ရက်ရက်စက်စက် ိုက်တ
တ်သူ။ မိတဆိုး ဖတဆိုး ြဖစ်သူ ကန်ေတာ့်ကို ကဲိုက် ွားိုက် ိုက်တ
တ်သူ။
ယခုေတာ့ သူက သံေြခချင်းဝတ်ှင့် အကျဉ်းသမားြဖစ်ေနသည် ။
ယခင်က သူမျက်ှာသည် အရက်ရှိန်ေကာင့် အစဉ် နီစပ်စပ်ထူအမ်းအ
မ်းေနသည် ။ ယခုမူ အသားကမွဲြပာ ေြခာက်ခန်းေန၏။ မျက်တွင်းကျ၍

ပါးိုးေပေအာင် ပိန်လှီေန၏။ နဖူး၌ လည်း ဒဏ်ရာ လတ်လတ်ဆတ်
ဆတ် တစ်ခု ရှိေနေသး၏။
သူသည် ဣေမပျက် ေကျာက်ထုရင်း လှမ်းေြပာ၏။
"ြမတ်ေဆွ... မင်းမှာ ပိုက်ဆံပါရင် လှမ်းပစ်ေပးလိုက်စမ်းပါ... အလ
စ်ေနာ်... ကုလားေတွ မြမင်ေစနဲ ...."
ကန်ေတာ်က သူကိုစိုက်ကည့်ေနသည် ။ အထူးသြဖင့် ေကျာက်ေနရ
ေသာ သူလက်များကို ...။ သူလက်များ သည် ဖူးေယာင်ေပါက်ပဲေန၏။
တစ်သက်ှင့်တစ်ကိုယ်

သူအေပတွင်

ကန်ေတာ်ကုဏာ

သက်သွား၏။
ကန်ေတာ့်အိတ်တွင်း၌ ပိုက်ဆံသုံးမတ်ပါသည် ။ ဤပိုက်ဆံသုံးမတ်
မှာ တစ်လသုံး ကန်ေတာ့် မန်ဖိုးမှ ကျန်သမ ြဖစ်သည် ။ တစ်လလုံးမှ
ကန်ေတာ် မုန်ဖိုးတစ်ကျပ်သာ သုံးိုင်သည် ။
ကန်ေတာ်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ကည့်သည် ။
ကုလားေထာင်ဗာရာသည်

ကန်ေတာ်တို

ဘက်

ေကျာခိုင်းရပ်လျက်ြဖင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိေနသည် ။ ကန်ေတာ့်ေယာ
က်ဖအနီးတွင် မူ အသက်အတန်ငယ်ရွယ်ေသာ အြခားအကျဉ်းသမား
တစ်ဦး ရှိေန၏။
ကန်ေတာ်က အိတ်တွင်းမှ ငါးမူး (ရှစ်ပ)ဲ ေစ့ တစ်ေစ့ကို ထုတ်ယူပီး
ကန်ေတာ့်ေယာက်ဖဆီ

ပစ်ေပး၏။

တမင်

ချိန်ရွယ်ပစ်ေပးလိုက်ြခင်းေကာင့် ငါးမူးေစ့သည် လမ်းေဘး ဖုံေပသို အ
သံမြမည်ဘဲ ကျသွား၏။
ကန်ေတာ့်ေယာက်ဖသည် ငါးမူးေစ့ကိုေကာက်ယူပီး ဖုံပင်သုတ်မ

ေနေတာ့ပဲ ပါးစပ်တွင်းသို လျင်ြမန်စွာ သွင်းလိုက်၏။
ကန်ေတာ့်ေယာက်ဖအနီးမှ

အကျဉ်းသမားသည်

ကန်ေတာ့်ကို

လှမ်းကည့်ရှာသည် ။
သူအ သက်မ ှာ ှစ်ဆယ်ခန်သာရှိေသးပီး မျက်ှာမှာ ုနယ်လှေသး
၏။

ုနယ်ေသာ

မျက်ှာ၌

ဆိုးမိုက်ေသာအသွင်ကို

မေတွရ။

သူအသွင်မှာ ဘယ်မှာ မဆိုေတွိုင်ေသာ သာမန်ဆင်းရဲေသာ လူငယ်တ
စ်ဦး၏ ိုးသားေသာ အသွင်မျိးတည်း။
သူှတ်ကေတာ့ ဘာမမဆိုရှာ။ သိုေသာ် သူအကည့်မှာ အသနားခံ
ေသာအကည့်။ ေမာ်လင့်ေသာအကည့်။
က န ်ေတ ာ့်လ က ်မ ှာ အိတ်ဆီ ေရာက်သွားြပန်ပီး ကျန်ရှိေနေသး
ေသာ မတ်ေစ့ (ေလးပဲေစ့) ကိုှိက်ယူ၍ အကျဉ်းသားလူငယ်ထံ ပစ်ေပး
လိုက်၏။ သူကလည်း မက်ေစ့ကိုေကာက်ယူပီး ပါးစပ်တွင်း ပစ်သွင်းလို
က်၏။
လိဝှက်လုပ်ရေသာကိစ ပီးသြဖင့် ကန်ေတာ်သည် သူတို အနီး
ချဉ်းကပ်သွား၏။
ကန်ေတာ်က ေယာက်ဖကို ေမးသည် ။
"ခင်ဗျားနဖူးက ဘာြဖစ်တာလဲ..."
"အကျဉ်းသားချင်း ိုက်မိလို ကွ..."
"ခင်ဗျားေထာင်ထဲအထိ ေနာင်တမရေသးဘူးလား..."
"ြမတ်ေဆွ...ကီးကျယ်ပီး ငါ့လာဆုံးမမေနနဲ ...ငါေြပာတာ နားေထာ
င်စမ်း .. မင်းဒီဘက် ေနတိုင်းေရာက်သလား..."

"ေကျာင်းပိတ်ရင် ေရာက်တယ်..."
"ေနာက်တစ်ခါလာရင်
ေလာက်ေတာင်းခဲ့...

မင်းအစ်မဆီက

ေဆးြပင်းလိပ်လဲယူခဲ့

ပိုက်ဆံေတာင်းခဲ့...ရသ
ရသေလာက်ယူခဲ့...ကား

လား..."
"အင်း..."
"မင်းအစ်မက ငါ့ဘာလို ေထာင်ထဲလာမေတွတာလဲ..."
"ဟိုတစ်ပတ်က သွားသားပဲ..ခင်ဗျား တိုက်ပိတ်ခံေနရတယ်ဆို..."
"ေအး...ထားေတာ့...ေြပာလိုက်...လာေတွဦးလို ...ပီးေတာ့ စစ်ေတွ
ဘာေတွ ြဖစ်လာရင် ဘယ်မှ ထွက်မေြပးနဲ လို ...ကားလား..."
"ဗျာ..."
"ေထာင်ထဲမှာ ေနေပမယ့် တို သိတယ်ကွ...စစ်နီး လာပီ...စစ်ေရာ
က်ရင် ငါေထာင်ေဖာက်ပီး ေရာက်ေအာင်ြပန်လာခဲ့မယ်...ေအး ..ငါြပန်
မေရာက်ခင် မင်းတို ေြပးှင့်ရင်ေတာ့ အသိပဲ... ကားလား..."
"စိတ်ချပါဗျာ...ခင်ဗျားက

ေြပးခိုင်းေတာင်

ကျပ်တို

မေြပးပါဘူး..ေြပးစရာမှ မရှိပဲ..."
ကန်ေတာ့်ေလသံမ ှာ အနည်းငယ်မာသွားသည် ထင်၏။ ကန်ေတာ့်
ေယာက်ဖက

ေကျာက်ထု

ြခင်းကိုရပ်လိုက်ပီး

ကန်ေတာ့်ကို

မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်သည် ။ သူမူဟန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သာဆို
လင် ထ နားရင်းိုက်မည့်ဟန်မျိး ြဖစ်၏။
ထိုအခိုက်တွင် ပင် ေထာင်ဗာရာကလား လှမ်းေအာ်သံကားရသည် ။
ေထာင်ဗာရာများ သည် အရပ်သားများက အကျဉ်းသမားများ ှင့် ရ

ပ်စကားေြပာလင် မကိက်။
ကုလားသည် တုတ်ကီးကိုဆွဲကာ ေအာ်ရင်းဟစ်ရင်း ကန်ေတာ်တို
ဘက်သို ေလာက်လာ၏။
ကုလားအနီးသိုေရာက်မလာမီပင် ကန်ေတာ်သည် ေနရာမှ ချာခနဲ
လှည့်ထွက်လာခဲ့။
ကန်ေတာ့်ေကျာဘက်ဆီမှ

ကုလား၏

ဆူပူေငါက်ငန်းသံများကို

ကားရသည် ။
ကုလားအသံ တိတ်သွားေသာအခါ ေကျာက်ထုသံများ ဆက်ထွက်
လာေန၏။ သံဒလိမ့်တုံး ကီးလိမ့်သံလည်း ဆက်ထွက်ေန၏။ အကျဉ်း
သားများ ၏ ေြခမှ ေြခချင်းသံများ လည်း တခင်ခင် ထွက်ေပမဲထွက်
ေပေန၏။
ကန်ေတာ့်မျက်စိထဲတွင် အကျဉ်းသားှစ်ဦး၏ သဏာန်တို သည် မ
ေပျာက်။
တ စ ်ဦ းမ ှာ ယခုတိုင် မိုက်ေသွးမိုက်ရည်မေပျာက်ေသးေသာ ကန်
ေတာ်၏ ေယာက်ဖ။ အြခားတစ်ဦးကား သူအနီးမှ အကျဉ်းသားလူငယ်..
.။
ကန်ေတာ် လှည့်မထွက်လာခင်ကေလးတွင် အကျဉ်းသားလူငယ်၏
မျက်လုံးများကို သတိြပမိခဲ့သည် ။
သူမျက်လုံးများကား ှတ်မှ မေြပာလိုက်ရသည့် ေကျးဇူးတင်စကား
ကို လှမ်းေဖာ်ြပေနေသာ မျက်လုံးများ တည်း။
***

