မှန်ထဲက တာေတ
တာေတတို ေနတဲ့ ထေနာင်းကုန်းကေန ဆရာမိုင်ကို သွားတဲ့ အခါ
လှည်းလမ်းေကာင်းမှာ ကုကိခွတို ၊ သစ်ရာေတာတို ၊ သီးေတာတို ၊ ထိ
န်ကုန်းတို ၊ ညံေတာတို ဆိုတဲ့ ရွာေတွကို ြဖတ်သွား ရတာဗျ။
ညံေတာဆိုတာ ေရှးရွာေဟာင်းကီးဗျ။ ဘယ်ေလာက် ေတာင် ေရှး
ကျတယ်ေတာ့ အတိအကျ မေြပာတတ်ဘူးဗျ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဘက်က ယာ

ေတာေတွထဲမှာ ေရှးေခတ်က အုတ်ခဲအကီးကီး ေတွနဲ တည်ထားတဲ့ ဘု
ရားပျက်ေတွ အေတာ်များများ ရှိတယ်။ အဲဒီက ယာေတာေတွကို ေခ
တာေတာင် ဘုရားငုတ်တိုအကွက် တို ၊ ဘုရားပျက်ကုန်းတို ၊ ဘုရားအို
ယာကွက်တို ၊ ဥစာသိုက်ကုန်း တို ေခတာဗျ။
ညံေတာမှာ ယာထွန်ရင်း ေရှးေဟာင်းဒဂါးေတွ ရဖူးတဲ့ သူေတွ ရှိတ
ယ်။

ေရှးေခတ်ကသုံးတဲ့

အိုးေတွ၊

ခွက်ေတွကေတာ့

ခဏခဏကို

ေတွကတာဗျ။
ရွာထဲမှာ ဆိုရင်လည်း ေရှးေခတ်က အိမ်ေဟာင်းေတွ၊ အိမ်ပျက်ေတွ
ေပါမှ ေပါဗျာ။ ပီးေတာ့ သူတို ရွာထဲမှာ တေစလိုလို၊ ဥစာေစာင့်လိုလို၊
သရဲလိုလိုေတွလည်း မကာမကာ ြမင်ကရတယ် ဆိုပဲ။
ညံေတာက ဘုန်းကီးေကျာင်းကီးေတွဆိုရင် ေတာ်ေတာ် ကို ေရှးကျ
တဲ့ ေကျာင်းကီးေတွဗျ။ ေကျာင်းဝိုင်းကီးေတွကလည်း ကျယ်ပါ့ဗျာ။ အု
တ်ပုံကီးေတွ ြဖစ်ေနတဲ့ ဘုရားပျက်ေတွလည်း ရှိသဗျ။ ညံေတာကို ကျ
ပ်ေရာက်သွားတဲ့ အခါတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ထိုင်းထိုင်းမှ ိင်းမှ ိင်းကီးကို ြဖစ်
ေရာဗျ။ ဟိုဟာ လွမ်းသလို၊ ဒီဟာ လွမ်းသလိုနဲ ဘယ်လိုကိုေြပာရမှန်းမ
သိေတာ့ပါဘူးဗျာ။
အခုလည်း ကျပ် ညံေတာမှာ ေရာက်ေနတာဗျ။ ညံေတာ မှာ ထူးြခား
တဲ့

အစဉ်အလာတစ်ခု

ရှိတယ်။

လူေတွနဲ

ဒိုးတူေပါင်

ဖက်

အလုပ်လုပ်ခဲ့ကတဲ့ ွားကီးေတွ အသက်ကီး လာပီဆိုရင် ေဘးမဲ့ေပး
တဲ့

အစဉ်အလာဗျ။

ှစ်တိုင်းရှိတာေတာ့လည်း

မဟုတ်

ဘူး။

အိုမင်းမစွမ်းြဖစ်လာတဲ့ ွားကီးေတွ ရှိလာမှ ေဘးမဲ့ပွဲ လုပ်ကတာ။
တစ်ခါတေလများ ဆိုရင် သူအိမ်က တစ်ေကာင်၊ ငါ့အိမ် က တစ်
ေကာင်နဲ ငါးေကာင်၊ ေြခာက်ေကာင်ေတာင် ြဖစ်သွား တာဗျိ။

ဒီှစ် ညံေတာမှာ ေဘးမဲ့ပွဲရှိသတဲ့ ဆိုရင် အနီးအနားက ရွာေတွက
လှည်းေတွနဲ သွားကသဗျ။ အနည်းဆုံး ဆိုင်းပွဲေတာ့ ပါတာဗျ။ ွားေဘး
မဲ့လတ်တဲ့ သူေတွက ေငွကို မတည်ပီး ရွာထဲ က တတ်ိုင်တဲ့ လူေတွက
လည်း ေငွေတွ ဝိုင်းထည့်ကတာေပါ့ဗျာ။ ရှင်ြပပွဲလိုပဲဗျ။ ုံထိုးပီးေတာ့
ကို ထမင်း၊ ဟင်း ေကးတာဗျ။ ဒါေပမဲ့ ေဘးမဲ့ပွဲမှာ ေကးတာက သက်
သတ်လွတ်ချည်း ေကး တာဗျိ။
ေကးေမွးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ ေဘးမဲ့လတ်တဲ့ ွား ကီးေတွအ
တွက် ကုသိုလ်လုပ်တာဗျ။ ရွာထဲက ေငွေကးမတတ် ိုင်တဲ့ လူေတွက
လည်း သူတို စိုက်ခင်းထဲက ခရမ်းေခါင်းသီးေတွ၊ ခရမ်းချဉ်သီးေတွ၊ က
က်သွန်၊ ငုတ်သီး၊ ပဲ စတဲ့ သီးှံေတွ ထည့်ကသဗျ။
တချိကလည်း ချက်ဖို ြပတ်ဖို ထင်းေတွ လာပိုကတယ်။ ဟိုရွာ၊
ဒီရွာက လာတဲ့ လူေတွကလည်း လက်ချည်းလာတာ မဟုတ် ဘူးဗျ။
ေငွေကးကစပီး

ဆန်တို

၊

ပဲတို

၊

ဆီတို

၊

အသီးအှံတို

ပါေအာင်ယူလာကတာ။ တစ်ခါတေလကျေတာ့လည်း သူတို ရွာ က
ေဘးမဲ့ေပးမယ့် ွားေတွပါ ဆွဲ လာပီး ညံေတာ ေဘးမဲ့ပွဲမှာ တစ်ခါတ
ည်းေပါင်းပီး ေဘးမဲ့ေပးကတာဗျိ။
ေဘးမဲ့ေပးပီးရင်ေတာ့ အဲဒီွားအိုကီးေတွကို အိမ်မှာ ပဲ ကျကျနန
ေကးေမွးေစာင့်ေရှာက်ကတာ။ ဘာမှ မခိုင်းေတာ့ဘူးဗျိ။ ေသသွားရင်
လည်း အသားေပပီး မစားကဘူးဗျ။ ေကာင်း ေကာင်းမွန်မွန် ေြမထဲြမ
ပ်ကတာ။
အဲ...ေြပာရဦးမယ်ဗျိ။ မသမာတဲ့ သူေတွက ညဘက် လာပီး ွား
ေသကို ေဖာ်ြပယူပီး အသားဖျက်မှာ စိုးလို ေြမြမပ်တဲ့ အခါ ေရနံဆီ
ေလာင်းပီးမှ ြမပ်ကတာ။ ညံေတာသားေတွ ွား ချစ်ပုံကေတာ့ ထူးချ

က်ဗျာ။
ဒီအစဉ်အလာကလည်း ဘယ်တုန်းကတည်းက ရှိလာ မှန်းကို မသိ
တာဗျ။
ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲက ကဆုန်လြပည့်ေနမှာ လုပ်ကတာဗျ။ ကျပ်ငယ်
ငယ်ကေတာ့ အဘတို ၊ အေမတို နဲ တစ်ခါှစ်ခါ ေရာက် ဖူးသားဗျ။ မ
ေရာက်တာေတာ့ ကာပါပီ။
ဒီှစ်ေတာ့ ကျပ်အေကာင်ှစ်ေကာင် ပူစာတာနဲ ေရာက် လာတာဗျိ
။ ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိေလ။
"ကိုကီးတာေတ...ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲ သွားကရေအာင် ဗျာ။ ဒီှစ် ွား
ဆယ့်ငါးေကာင်ေတာင် ေဘးမဲ့ေပးမှာ တဲ့ ဗျ။ ဆိုင်း ပွဲကလည်း ေကာင်း
မှာ လို ေြပာတယ်ဗျ"
ကျပ်လည်း ဒီေကာင်ှစ်ေကာင် လတ်သွားချင်ေနမှန်းသိ လို မြငင်း
ေတာ့ပါဘူးဗျာ။
"ေအးေလ...ဒါဆိုလည်း သွားကတာေပါ့ကွာ"
ဒီေကာင်ေတွ ေတာ်ေတာ်ေပျာ်သွားတာဗျ။ ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိက
ကေလးသာသာ အရွယ်ေတွမိုလား။ ညံေတာပွဲသွားရ မယ်ဆိုေတာ့ ေပျာ်
တာေပါ့ဗျာ။
ညံေတာမှာ က ကျပ်နဲ လူခင်ေတွ ရှိတယ်ဗျ။
ကိုမင်းယာတို ညီအစ်ကိုေတွ၊ ကိုဖိုးဆန်းတို ညီအစ်ကို ေတွ၊ ပီး
ေတာ့ ကိုရင်ေမာင်တို ၊ ကိုရင်ေကာင်တို ညီအစ်ကိုေတွ။ အဲ...ေြပာရဦးမ
ယ်ဗျိ၊ ကိုရင်ေကာင်ဆိုလို ။

ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲကို အမဲတမ်း ဦးေဆာင်ပီးလုပ်ေပးတဲ့ အလှဒကာ
ကီး ဦးဘိုးပရဲ သားေတွဗျ။ အကီးက ကိုရင်ေမာင် တဲ့ ၊ အငယ်က ကိုရ
င်ေအာင်တဲ့ ။ ဒါေပမဲ့ ညံေတာသားေတွက ချစ်စိုးနဲ ရင်ေအာင်ကို ရင်
ေကာင်ပဲ ေခကတာဗျိ။ ရင်ေမာင် ညီ ရင်ေကာင်လို ေနာက်ရင်းေြပာင်
ရင်းကေန ရင်ေကာင်ပဲ ေခ ေနကတာ။
သူတို အေဖ ဦးဘိုးပက လူချမ်းသာကီးဗျ။ ယာေတွမှ လက်ညိးထိုး
လို ကို မလွဲဘူးဆိုပဲ။ ထန်းေတာကီးလည်း ပိုင်တယ်တဲ့ ဗျ။ ပီးေတာ့ အ
ေမွကလည်း ှစ်ေမွခံဆိုလား၊ သုံးေမွခံဆိုလားဗျာ။
လူဆိုတာကလည်း အမျိးမျိးရှိတာဗျေနာ။ လူချမ်းသာ တိုင်း လှက
တန်းကတာ မဟုတ်ဘူး ေလဗျာ။ ကိုရင်ေမာင်တို အေဖ ဦးဘိုးပက
ေတာ့ အားကီးလှတာ၊ တန်းတာဗျိ။ စီးပွားက လည်း လှေလ တက်
ေလဆိုပဲ။ ဦးဘိုးပရဲ မိန်းမ ေဒဖွားအိ ဆိုတာကလည်း သူေယာကျာ်း ဦး
ဘိုးပလိုပဲ အလှအတန်း အား ကီးရက်ေရာသတဲ့ ဗျား။
ဒါေပမဲ့

လူဘဝဆိုတာ

ဘုန်းကီးေတွ

တရားေဟာသလို

ပဲဗျ။

ဒုကဘုံကီးဆိုတာေလ။ အဲဒါ ဟုတ်မယ်ဗျ။ ဦးဘိုးပတို မှာ စိတ်ထား
ေရာ၊ ဥစာဓနေရာ ဘာမှ ကို ေြပာစရာမရှိတာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို
မိသားစုမှာ လည်း ဒုကေတာ့ မကင်းဘူးဗျာ။
ကျပ်ေစာေစာကေြပာတဲ့ ကိုရင်ေမာင်ရဲ ညီ ကိုရင်ေကာင် က ူးေန
တာဗျ။
ူးတာမှ သွက်သွက်လည်ေအာင်ကို ူးတာဗျိ။ အစက အေကာင်းပါ
ဗျာ။ ညီအစ်ကိုှစ်ေယာက်လုံး အရပ်ေထာင်ေထာင် ေမာင်းေမာင်းနဲ လူ
ခန်ေတွဗျ။ ညံေတာက အပျိတိုင်းကိက်တဲ့ ညီအစ်ကိုေပါ့ဗျာ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ေလးှစ်ေလာက်ကမှ ူးသွားတာဗျ။ အေကာင်း ကေန ု

တ်တရက်ကီး ြဖစ်သွားတာတဲ့ ။ ကိုရင်ေကာင် ရွာကေန ှစ်ရက်ေလာ
က် ေပျာက်သွားသတဲ့ ။ ရွာလည်း ြပန်ေရာက်လာ ေရာ သွက်သွက်လည်
ေအာင် ူးေနတာတဲ့ ဗျိ။ ဒီကေနအထိကို ဘာြဖစ်မှန်း မသိကတာ။
အမျိးမျိးေတာ့ ေြပာကတာေပါ့ဗျာ။ ကိုရင်ေကာင် ေဆး ခတ်ခံရ
တာလို ေြပာလိုေြပာ၊ ြပစားခံရတယ်လို ေြပာလို ေြပာဗျ။ ကိုရင်ေမာင်
ဆိုတာလည်း နယ်တကာလှည့်ပီး ဆရာရှာလိုက်၊ သူညီကို ကုလိုက်နဲ
အားရတယ်ကို မရှိပါဘူးဗျာ။
ကဆုန်လြပည့်မတိုင်ခင် အဖိတ်ေနမနက်အေစာကီး ေကျာက်ခဲနဲ
သံမဏိကိုေခပီး လှည်းေမာင်းထွက်ခဲ့တယ်။ လှည်း ေမာင်းတယ်သာ
ဆိုတာပါဗျာ။ အဘွားကီးှစ်ေကာင်က ေမာင်း ရတယ် မရှိပါဘူးဗျာ။
လှည်းလမ်းေကာင်းေရာက်တာနဲ တန်းသွား ေတာ့တာဗျ။
"ကိုကီးတာေတ...ေပး၊ ကျပ်ေမာင်းမယ်"
ေကျာက်ခဲက ကျပ်လက်ထဲက ကိးနဲ ှင်တံကို ေတာင်း တယ်။
"ေနပါ ေကျာက်ခဲရာ။ ဒီေကာင်ကီးေတွက ေမာင်းရ တာမှ မဟုတ်
တာကွာ"
"ဟာ...ကိုကီးတာေတကလည်း ၊ ကျပ်ကိုေပးမှာ သာ ေပးစမ်းပါဗျာ
။ ကျပ်တစ်လှည့်၊ သံမဏိတစ်လှည့် ေမာင်းမှာ ပါ။ ကိုကီးတာေတ
ေအးေအးသာ ထိုင်လိုက်ပါဗျာ"
ေကျာက်ခဲက ဇွတ်ဗျ။ ကျပ်လက်ထဲက လှည်းကိးနဲ ှင်တံကို ဇွတ်
ဆွဲယူတာဗျိ။ ကျပ်လည်း အားသွားေတာ့ လှည်း ရံတိုင်ကိုမှီထိုင်ပီး
နဂါးေဆးေပါ့လိပ်ကေလး မီးညိဖွာတာေပါ့ဗျာ။
ညံေတာကိုေရာက်ေတာ့ ၈ နာရီေလာက် ရှိေသးတာဗျ။ ရွာေတာင်ပို

င်းက ကိုမင်းယာတို ဝိုင်းကို တန်းေမာင်းခဲ့တယ်။ ကိုရင် ေမာင်တို ဝိုင်း
ကို သွားလည်း ရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီရက်မျိးမှာ သူတို အိမ်က လူဝင်လူ
ထွက် သိပ်များမှာ ဗျ။ ဒါေကာင့် ကိုမင်းယာ တို ဝိုင်းပဲ လာခဲ့တာ။
"ဟာ...ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားကွ တာေတရ"
ဝိုင်းထဲဝင်တာနဲ ကိုမင်းယာရဲ အသံသသကီးကို ကားရ ေတာ့တာ
ပဲဗျိ။
"ေဟ...ထေနာင်းကုန်းက တာေတလားကွ"
အိမ်ေပက အသံတစ်သံ ကားလိုက်တယ်။ ဘယ်သူ အသံမှန်းေတာ့
မသိဘူးဗျ။
"ဟုတ်ပဗျာ။ ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲ မေရာက်တာကာလို သက်သက်ကို
လာခဲ့တာဗျ။ ေဟာဒီမှာ ကျပ်ညီှစ်ေယာက်လည်း ပါသဗျ"
"ဟာ...ေကာင်းတာေပါ့

တာေတရ။

ဒီှစ်

လတ်စည်

မှာ

ဗျ။

လတ်ွားချည်း ဆယ့်ငါးေကာင်ဗျ။ ငါတို အိမ်က တစ် ေကာင်ပါတယ်ကွ
"
"ဟာ...ဟုတ်လားဗျ"
"ေဟ့ေကာင် တာေတ၊ မြမင်တာကာေပါ့"
ကိုမင်းယာရဲ ညီ ကိုမင်းဒင်ဗျ။ သူတို ညီအစ်ကိုေတွက ကျပ်ထက်
ေတာ့ ေလးငါးှစ် ကီးကတယ်ဗျ။ ဒါေပမဲ့ ကျပ် မိေကျာင်းမှာ တက်
တုန်းက ကိုမင်းဒင်နဲ အတူတူဗျ။ သူက ကျပ် ထက် ှစ်တန်းကီးတယ်။
"ဟုတ်တယ် ကိုမင်းဒင်ေရ။ ယာထဲ အဘနဲ လိုက်တဲ့ အခါလိုက်၊ ရပ်
ေရးရွာေရးလုပ်နဲ အချိန်ကုန်တာပါပဲဗျာ"

"ဟုတ်ကဲ့လား...တာေတရ။ ငါကားတာေတာ့ ဒါေလာက် မကဘူး
ေနာ်။ တေစ၊ သရဲေတွေတာင် မင်းက ှင် ထုတ်ိုင်ေနတယ်ဆို"
"ဟာ...မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ ကျပ်က ဘာမှ တတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုမ
င်းယာရယ်။ ဆရာေတွနဲ လိုက်ပီး အကူအညီ ေပးတာပါဗျာ"
ကျပ်တို လှည်းေပက ဆင်းတာနဲ ကိုမင်းယာက...
"ေကျာ်မိုးေရ...ဒီကိုလာဦးေဟ့။ ကိုကီးတာေတတို လှည်းကို ြဖတ်
ကွာ။ ွားေတွကို ေနာက်ေထာင့်က စားခွက်မှာ သီးသန်ေကးေဟ့။
ေတာ်ေတာ်ကာ ဒီကေကာင်ေတွနဲ ရန်လုပ်ေန ကဦးမယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ ကိုကီးမင်းယာ"
"တာေတ...မင်း ေကျာ်မိုးကို သိလား"
"မသိဘူး ကိုမင်းယာရဲ ။ ကျပ်လည်း သူကို ကည့်ေန တာ။ မျက်ှာ
ေပါက်ကေတာ့ ခင်ဗျားတို ညီအစ်ကိုနဲ တူသားဗျ"
"ဟား...ဟား...တူဆို တူအရင်းကိုကွ တာေတရ။ ငါတို အစ်မ မမယ်
လှရဲ သားေလကွာ"
"ဟာ...ဟုတ်လား။ ို...အစ်မမယ်လှတို ေရာ ကျန်းမာ ကရဲ လားဗျ"
"ေအး...ေအး၊ ကျန်းမာကပါတယ်ကွ တာေတရ။ ကဲ...ကဲ၊ အိမ်ေပ
တက်ပီး နားကရေအာင်။ ကေလးေတွလည်း ေခခဲ့ေဟ့"
ကိုမင်းယာက အိမ်ေပတက်သွားေတာ့ ကျပ်ေရာ၊ ကေလးှစ်ေယာ
က်ေရာ တက်ရတာေပါ့ဗျာ။
"တာေတ...ွားေတွအတွက်ေတာ့ ဘာမှ မပူနဲ ။ ငါ့တူ ေကျာ်မိုး က
ည့်လိမ့်မယ်ေဟ့"

ကိုမင်းဒင်က အိမ်ေပထပ်ကို ေလှကားကတက်ေနဆဲ ကျပ်ကို ေနာ
က်ကေန လှမ်းေြပာတာဗျ။
"ဟာ...ကိုစံမိုးကီးပါလား"
အိမ်ေပေရာက်ေတာ့ ကိုစံမိုးကို သွားေတွတာဗျ။ ကိုစံမိုး ဆိုတာက
ကိုမင်းယာသူငယ်ချင်းေလ။ ဒီညံေတာသားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မိကိုေြပာင်း
သွားပီး မိမှာ ပဲ အိမ်ေထာင်ကျေနတာဗျ။ အခု ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲကို ြပ
န်လာတာြဖစ်မယ်။
"ေစာေစာက မင်းကို လှမ်းေမးတာ ငါေလကွာ"
"ေသာ်...ဒါေကာင့် ကျပ်စဉ်းစားေနတာဗျ။ ဒီအသံ ကားဖူးပါတယ်
လို "
မေတွတာ ကာေနကေတာ့ ဟိုလူသတင်းေမး၊ ဒီလူ သတင်းေမးနဲ
စကားဝိုင်းက စည်ေနေရာဗျိ။
ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိကေတာ့ ကိုမင်းယာတို ညီအစ်ကို ချေကးတဲ့ မု
န်ဆီေကာ်ေတွကို အားရပါးရ စားေတာ့တာဗျိ။ ကျပ်တို အညာမှာ က
ဒီလို အလှအတန်းများ ရှိလို ကေတာ့ မုန်ဆီ ေကာ်က တန်းေကာ်ေတာ့
တာဗျိ။
"ို...ကိုမင်းယာတို အဘနဲ အေမေရာ မြမင်ပါလား"
"ဟာ...တာေတကလည်း ၊ ဒီလိုရက်မျိးမှာ ဘယ်ြမင် လိမ့်မတုံး။
ေဘးမဲ့ပွဲလုပ်မယ့် ေရှးေကျာင်းကီးမှာ ထမင်းဟင်းေတွ ချက်ေနပီေလ
ကွာ။ ဒ
မနက်စာကစပီး ထမင်းေကးရတာကွ"

"ေသာ်...ဟုတ်သားပဲ"
"ဒီည ဆိုင်းက မေလးက စိန်ဟန်ေမာင်ဆိုင်းေလကွာ။ နာမည်ကီး
ကွ တာေတရ။ ဒီှစ် ေဘးမဲ့ပွဲက လူေတာ်ေတာ်လာ မှာ ကွ။ ေစာေစာက
မင်းဒင်ြပန်လာေတာ့ ေရှးေကျာင်းကီးမှာ လှည်းဝိုင်းချထားတာ မနည်း
ဘူးဆိုပဲ"
"ဟင်...ေကာင်းတာေပါ့ဗျာ"
ကျပ်တို လည်း စကားေြပာကဆိုကနဲ ထမင်းစားချိန် ေရာက်ေတာ့
ကိုမင်းဒင်နဲ ေကျာ်မိုးက ထမင်းပွဲကီး ြပင်ေရာဗျ။
"တာေတေရ...ဟင်းကေတာ့ သက်သတ်လွတ်ပဲကွ။ ဒီရက်ေတွဆိုရ
င် တို တစ်ရွာလုံး သက်သတ်လွတ်စားကတာေလ ကွာ"
"ဟာ...ကိုမင်းဒင်ကလည်း ၊ ကျပ်သိပါတယ်ဗျ။

ကဲ...လာေဟ့...

ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိ"
ကျပ်တို လည်း လှည်းစီးလာရတာဆိုေတာ့ ဗိုက်ဆာတာ ေပါ့ဗျာ။
သီးစုံဟင်းကလည်း ေကာင်းပါ့ဗျာ။ ငံြပာရည်ချက် စပ်စပ်ကေလးနဲ ၊ သ
ရက်သီးစိတ်ကေလးနဲ စားေကာင်းလိုက်တာ မေြပာပါနဲ ေတာ့ဗျာ။
ထမင်းစားေသာက်ပီးေတာ့ ကျပ်တို အညာဓေလ့ေပါ့ဗျာ။ လက်ဖ
က်သုပ်နဲ ေရေွးကမ်း၊ ထန်းလျက်ခဲ၊ ေြမပဲေကာ်၊ နဂါး ေဆးေပါ့လိပ်
ကေလး ဖွာလို ေလဗျာ။
ဗိုက်ကေလးကလည်း တင်းသွားေတာ့ ေဆးလိပ်ကေလး ဖွာလိုက်
တာနဲ မျက်စိကေလးကလည်း စင်းလာေရာဗျား။
ဒါေပမဲ့ တစ်ခါတေလမှ ေတွရတဲ့ သူေတွဆိုေတာ့ စကား ကေလး
တေြပာေြပာေနကတာေပါ့ဗျာ။

"တာေတ...တာေတ...မင်းေရာက်ေနတယ်ဆ"ို
"ဟင်...ဘယ်သူတုံးဗျ ကိုမင်းယာ၊ ကျပ်ကိုေခေန တာ"
ေြပာေြပာဆိုဆို ကိုမင်းယာက အိမ်ေရှြပတင်းေပါက်က ေန ငုံကည့်
တယ်။
"ဟာ...ေဟ့ေကာင်ေတွ၊ အထူးအဆန်းပဲက"ွ
"ေဟ...ဘာြဖစ်လို တုံးဟ မင်းယာရဲ "
ကိုစိန်မိုးက ကိုမင်းယာကို ေမးတာဗျ။
"တာေတ့ကို လာေခတာ ဘယ်သူလို ထင်တုံး"
"ဟာ...မသိဘူးေလကွာ။ ဘယ်သူေခတာတုံး"
"ရင်ေကာင်ဗျ၊ ရင်ေကာင်"
"ေဟ...ရင်ေကာင် ဟုတ်လား။ ရင်ေမာင်ညီ ရင်ေကာင် မိုလား။ ဟ...
ဒီေကာင် ူးေနတယ်ဆ"ို
ကိုစိန်မိုးက အံ့သသွားသဗျ။ ကျပ်ကလည်း အံ့သတာ ေပါ့ဗျာ။
ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိကလည်း အူးလာေခတာဆိုေတာ့ အံ့သေနက
တာေပါ့ဗျာ။
"ဒါဆို ေခလိုက်ဗျာ"
ကျပ်က ကိုမင်းယာကို ေြပာေတာ့ ကိုမင်းယာက...
"ဟာ...တာေတ၊ ရင်ေကာင်က ဘယ်သူအိမ်မှ တက် တာ မဟုတ်ဘူး ကွ
။ ငါေခလည်း လာမှာ မဟုတ်ဘူး ။ လာ...မင်း လာကည့်"
ကျပ်

ကိုမင်းယာေဘးကေန

ရပ်ပီး

ငုံကည့်လိုက်တယ်။

ဆံပင်ရှည်ကီးနဲ ဗျ။ ဆံပင်ေတွက ပခုံးေပမှာ ဝဲကျေနတယ်။ မျက်တွင်း

က ေဟာက်ပက်နဲ ။ ှတ်ခမ်းေမွးေတွကလည်း ေတာ် ေတာ်ရှည်ေနပီ။
"ဟာ...ကိုရင်ေကာင်ကို ကျပ် လုံးဝမမှတ်မိေတာ့ဘူး ဗျ။ ပုံပျက်ပန်း
ပျက်ကို ြဖစ်ေနတာပါလား"
"ေသာ်... တာေတကလည်း ၊ ူးေနပါတယ်ဆိုမှ ကွာ။ ဘယ်မှာ နဂိုု
ပ် ရှိေတာ့မှာ လဲကွာ"
ကျပ်တို ကို ဝိုင်းဝကေန ေမာ့ကည့်ေနတာဗျ။ ဝိုင်းထဲ လည်း ဝင်မ
လာဘူး။ ပုဆိုးက ဒူးေခါင်းေလာက် ဝတ်ထားတာ။ အေပက ဖျင်ကမ်း
အကျအြဖ လက်ရှည်ကို အြပင်ချပီး ဖား လျားကီး ဝတ်ထားတယ်။
"တာေတ...ေအာက်ဆင်းခဲ့ဦး"
သူ ကျပ်ကို လှမ်းေခေနတာ။ ကျပ်ချက်ချင်းပဲ ေလှ ကားက ဆင်းခဲ့
တယ်။
"ကိုကီးတာေတ... သတိထားေနာ်"
ေကျာက်ခဲက ကျပ်ကို လှမ်းပီး သတိေပးတယ်။ ကျပ် ဝိုင်းထဲေရာ
က်ေတာ့ ကိုရင်ေကာင်က ကျပ်ကို ြပံးြပံးကီး ကည့် ေနတယ်ဗျိ။ သူ
ကိုကည့်ရတာ ဝမ်းသာအားရ ြဖစ်ေနပုံပဲဗျ။
"တာေတ...မင်းက ဒီပုံအတိုင်းပါပဲလားကွ"
ကျပ် ကိုရင်ေကာင်ကို ြပံးပီး ှတ်ဆက်လိုက်တယ်။
"ကိုရင်ေကာင် ေတာ်ေတာ်ပိန်သွားတာပဲ"
ကျပ်က စိတ်ထဲမေကာင်းြဖစ်သွားပီး ပါးစပ်က လတ် ခနဲ ေြပာလို
က်မိတယ်။
"ဟေကာင် တာေတရ၊ ငါက ူးေနတာေလကွာ။ ထမင်းမှန်း၊ ဟင်း

မှန်းမသိေအာင်ကို ူးေနတာဆိုေတာ့ ပိန်ေတာ့ တာေပါ့ကွာ"
"ဗျာ..."
ကျပ်ေတာ်ေတာ်အံ့သသွားတယ်ဗျ။ ကိုရင်ေကာင် အကည့်ေတွ၊ ပီး
ေတာ့ ေြပာတဲ့ စကားေတွက အူးပုံစံ မဟုတ်ဘူး ဗျ"
"မင်း ငါနဲ ခဏလိုက်ခဲ့ကွ တာေတ။ ငါ မင်းကို ေြပာ စရာေတွ ရှိေန
လို ကွ။ ဒီရက်မှာ မှ မင်းေရာက်လာတာ ငါေတာ် ေတာ်ကို ဝမ်းသာေန
တာကွ"
"ကိုရင်ေကာင် ခင်ဗျားေနေကာင်းေနတာလား"
"ေအး...ဟုတ်တယ် တာေတ။ ငါ ေနေကာင်းသွားတာ တစ်ရက်၊ ှစ်
ရက်ေလာက်ပဲ ရှိေသးတယ်ကွ။ ဘယ်သူမှ ေတာင် မသိကေသးဘူး။ မ
သိဆို အိမ်မှာ လည်း ဘယ်သူမှ မရှိကဘူး ေလကွာ။ ေဘးမဲ့ပွဲကိစနဲ အ
ဘတို ၊ အေမတို ေရာ၊ ကိုကီး ရင်ေမာင်ေရာ အလုပ်များ ေနကတာမို
လား။ ငါြပန်ေကာင်းေနတာ သူတို ေတာင် မသိေသးဘူးကွ"
"ကိုရင်ေကာင် ဘယ်လိုြဖစ်သွားတာတုံးဗျ"
"ငါ အဲဒီအေကာင်းေတွ မင်းကို ေြပာြပချင်လို လာေခ တာကွ။ ငါ
တို အိမ်ကို ခဏလိုက်ခဲ့ကွာ။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ ကေတာ့ဘူးကွ။ ဘု
န်းကီးေကျာင်းမှာ ညကတည်းက သွားအိပ် ကတာ။ အိမ်မှာ က ငါတစ်
ေယာက်ပဲ

ကျန်ေနတာ။

ဒါေကာင့်

မင်းနဲ

လွတ်လွတ်လပ်လပ်

စကားေြပာချင်လို လာေခတာကွ"
"ို..ကျပ်ေရာက်ေနတာ ကိုရင်ေကာင် ဘယ်လိုသိတုံး"
"ငါတို ဝိုင်းေရှက ေဈးဆိုင်မှာ မင်းယာရဲ တူ ေကျာ်မိုး နဂါးေဆးေပါ့
လိပ်တို ၊ လက်ဖက်တို လာဝယ်ရင်း ေြပာေနတာ ကားလိုက်လို ကွ။ ထ

ေနာင်းကုန်းက ဧည့်သည် ေရာက်လို ဆိုေတာ့ ဆိုင်ရှင်က ဘယ်သူလဲလို
ေမးတယ်။ ေကျာ်မိုးက ကိုတာေတ တဲ့ ဗျလို ြပန်ေြပာတာ ငါကားလိုက်
လို မင်းေရာက်ေနမှန်း ငါသိ တာကွ"
"ကိုမင်းယာေရ...ကျပ် ကိုရင်ေကာင်တို အိမ်ကို ခဏ လိုက်သွားဦးမ
ယ်ဗျိ"
ကျပ်က ြပတင်းေပါက်မှာ ရပ်ပီး ကည့်ေနတဲ့ ကိုမင်းယာ ကို
ေမာ့ပီးေြပာလိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ကိုရင်ေကာင်နဲ လိုက်လာ ခဲ့တယ်။
လမ်းမှာ ေတွတဲ့ လူေတွက အူးနဲ စကားတေြပာေြပာ လုပ်ပီးေလာက်
လာတဲ့ ကျပ်ကို အထူးအဆန်း ြဖစ်ေနက တာေပါ့ဗျာ။ ဟိုလူကည့်၊ ဒီ
လူကည့်နဲ ဗျ။
ကိုရင်ေကာင်တို အိမ်က အကီးကီးဗျ။ လူချမ်းသာရဲ အိမ်ကိုဗျ။
"ေရာ့...ေသာက်ေဟ့ တာေတ။ မင်းက နဂါးေဆးေပါ့ လိပ် ကိက်တ
ယ်ဆိုတာ ေစာေစာက ေကျာ်မိုးေြပာလို ငါသိတာ။ ကိုရင်ေမာင်ကလည်း
နဂါးေသာက်တယ်ေလကွာ"
ကျပ်က နဂါးေဆးေပါ့လိပ်ကို မီးညိပီး ဖွာလိုက်တယ်။ မီးခိုးေတွကို
အားရပါးရ မတ်ထုတ်လိုက်ပီး...
"ကဲ...ကိုရင်ေကာင် ေြပာဗျာ။ ခင်ဗျား ဘာြဖစ်တာလဲ ဆိုတာ။ ကျပ်
က ေတာ်ေတာ်ကို သိချင်ေနပီဗျ"
ကိုရင်ေကာင်က သက်ြပင်းတစ်ချက် ချလိုက်တယ်။
"အင်း...မနက်ြဖန် ကဆုန်လြပည့်ေနေနာ် တာေတ"
"ဟုတ်တယ်ေလ ကိုရင်ေကာင်"

"အဲဒီလိုလြပည့်ညမှာ ငါူးသွားတာေပါ့ကွ တာေတရဲ "
"ဟာ...ဟုတ်လား ကိုရင်ေကာင်"
"ဒီလိုကွ တာေတရ။ ငါတို ရွာရဲ ေြမာက်ဘက်က ယာေတာတစ်ခုထဲ
မှာ အိမ်ဝိုင်းကီးတစ်ခု ရှိတယ်"
"ဘယ်လိုဗျ ကိုရင်ေကာင်ရဲ ။ အိမ်ဝိုင်းက ရွာြပင်မှာ ဟုတ်လား။ ရွာ
ထဲမှာ မဟုတ်ဘူး လား"
"ဟုတ်တယ် တာေတ၊ ရွာြပင်မှာ ကွ။ ဝိုင်းက အကျယ် ကီးပဲ။ အထဲ
မှာ တိုက်ပျက်ကီးတစ်လုံး ရှိတယ်။ ပီးေတာ့ ဝိုင်းအေနာက်ဘက်မှာ ပျိ
ကျေနတဲ့ တန်းလျားလိုလို တစ်ခုလည်း ရှိေသးတယ်။ ဝိုင်းကီးတစ်ခု
လုံးကေတာ့ မရန်းပင်ေတွ၊ သရက် ပင်ေတွ၊ ေခွးချိပင်ေတွနဲ ြပည့်ေန
တာကွ။ အပင်ကီးေတွမှ နည်း တဲ့ လုံးပတ်ကီးေတွ မဟုတ်ဘူး ေဟ့။
အသီးေတွဆိုတာလည်း

သီးလိုက်သမှ

ြပွတ်ခဲေနတာကွ။

တစ်ဝ ိုင ်းလုံးမှာ ချံေတွကလည်း ြပည့်ေနတာေပါ့ကွာ။ လူသူအသွားအ
လာမှ မရှိတာ"
"ဟင်...အဲဒီအထဲက သစ်သီးဝလံေတွကို သွားပီးမခူး ကဘူးလားဗျ"
"ဟာ...ဒါေတာ့ ခူးကတာေပါ့ကွ။ ေနဘက်ကို လူစု ပီး သွားကတာ
ေပါ့။ ေမှာင်လာရင်ေတာ့ အဲဒီဝိုင်းကီးနားကို ြဖတ်ေလာက်ရဲတဲ့ လူ
ေတာင် မရှိဘူးကွ"
"ဘာြဖစ်လို တုံး ကိုရင်ေကာင်ရဲ "
"အို...ဘာြဖစ်ရမှာ တုံး တာေတရဲ ။ အင်မတန် သရဲ ေြခာက်တယ်
လို ဒီအနီးအနားတစ်ဝိုက်က လူတိုင်းသိတာကွ"
"ဟင်...ဟုတ်လား။ တကယ်ေြခာက်တာေရာ ဟုတ် ရဲ လားဗျ"

"တကယ်ေြခာက်တာေပါ့ကွ။ ေြခာက်လို ငါူးသွား တာေလ"
"ဗျာ... ကိုရင်ေကာင်ူးသွားတာ အဲဒီဝိုင်းထဲက သရဲ ေြခာက်လိုက်
လို ဟုတ်လား"
"ဟုတ်တယ် တာေတ။ ငါေြပာြပမယ်။ အဲဒီဝိုင်းကီးက ချစ်တီးကု
လားကီး ပိုင်တဲ့ ဝိုင်းကွ။ အဲဒီဝိုင်းထဲမှာ အစက ဆီကိတ် တဲ့ စက် ရှိတ
ယ်တဲ့ ။ ငါတို ေတာ့ ဘယ်မီမလဲ။ လူကီးေတွ ြပန် ေြပာကတာေပါ့ကွာ။
ချစ်တီးက ဗမာမနဲ ညားတာတဲ့ ေဟ့။ အဲဒီ ချစ်တီးေသသွားေတာ့ ဗမာမ
က ဒီမှာ ပဲ ဆက်ေနတာတဲ့ ။ သူ အမျိးအေဆွေတွနဲ ပဲ ဆီဆုံကို ဆက်လု
ပ်ေနတာဆိုပဲ။ အခုလို ကဆုန်လြပည့်ညမှာ သူအိမ်သားေတွက ေရှး
ေကျာင်းကီးက

ေဘးမဲ့ပွဲမှာ အငိမ့်သွင်းေတာ့

တစ်အိမ်လုံး

ပွဲသွားကည့်ကတာတဲ့ ။ အိမ်မှာ အဲဒီ ချစ်တီးမိန်းမကီးပဲ ကျန်ခဲ့တာဆို
ပဲ။ ဒီမှာ တင် ဓားြပတိုက် ခံရတာတဲ့ ေဟ့။ ဓားြပက ပစည်းေတွေတာင်း
မှာ ေပါ့ ကွာ။ ဒီမိန်းမက မီးခံေသတာေသာ့ ဝှက်ထားတဲ့ ေနရာကို
မေြပာ ဘူးထင်ပါတယ်။ ဓားြပက ဆန်ေကာကို ေဖာက်ပီး စိန်လည်ဂျာ
လှည့်ေတာ့တာေပါ့ကွာ။ ရွာထဲမှာ ကလည်း ရွာလုံးကတ် ပွဲသွား ကည့်
ေနကတာဆိုေတာ့ ေအာ်သံဟစ်သံလည်း ဘယ်သူမှ မကား ကဘူးေပါ့
ကွာ။ ေနာက်ေတာ့လည်း ဒီမိန်းမကီးက မခံိုင်ေတာ့ ေသာ့ေပးလိုက်ရ
မှာ ေပါ့ကွာ။ မနက်မိုးလင်းခါနီးေလာက် သူအိမ် သားေတွ ြပန်လာ
ေတာ့ မီးခံေသတာလည်း ေဟာင်းေလာင်းကီး ပွင့်လို တဲ့ ။ မိန်းမကီးလ
ည်း စိန်လည်ဂျာလှည့်ထားတဲ့ လည်ပင်း က ေသွးထွက်လွန်ပီး ေခါင်းငို
က်စိုက်ကီးကျပီး ေသေနေရာတဲ့ ကွ။ သူကို စိန်လည်ဂျာလှည့်တဲ့ ေနရာ
က ဒီမိန်းမကီးအိပ်တဲ့ အိပ် ခန်းကီးထဲမှာ တဲ့ ကွ။ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်
ခိုင်းပီး ကိးနဲ တုပ်ပီးမှ လှည့်တာတဲ့ ေဟ့။ အဲဒီေရှတည့်တည့်မှာ ကို
ယ်လုံးေပမှန်ကီးတစ် ချပ်ကလည်း ရှိတယ်တဲ့ ။

ထူးဆန်းတာက အဲဒီမှန်ကီးမှာ အက်ေကာင်းေတွ ထင် ေနသတဲ့ ကွ
။

လူေတွက

ထင်တာကေတာ့

ဒီမိန်းမကို

ဓားြပက

ိုက်ပုတ်ေမးရင်းြမန်းရင်းနဲ တစ်ခုခုနဲ ထိမိသွားတာြဖစ်မယ်လို ထင်က
တာေပါ့ကွာ။ ဒါေပမဲ့ ထူးဆန်းတာက အဲဒီမှန်ကီးက အဲဒီအချိန်ကစပီး
အရိပ်မေပေတာ့ဘူးကွ"
"ဗျာ...ဘယ်လို...ဘယ်လိုဗျ ကိုရင်ေကာင်"
"အဲဒီမှန်မှာ ဘာပုံရိပ်မှ မေပေတာ့ဘူးကွ တာေတရ။ မှန်ေရှမှာ မ
င်းရပ်ရင်လည်း မင်းပုံမေပဘူး၊ ငါရပ်ရင်လည်း ငါ့ပုံမေပဘူးကွ။ ဒါကို
ေြပာတာ..."
"ဟာ...ဟုတ်ရဲ လားဗျာ။ မှန်ပါဆိုေနမှ ေတာ့ ပုံမေပ ဘဲ ရှိပါ့မလား
ဗျ"
"ဟုတ်တယ် တာေတ။ ငါတို ငယ်ငယ်ကေလးတည်းက လူစုပီး အဲဒီ
တိုက်ပျက်ကီးကို သွားကတာ။ အိမ်ေပထပ်ကိုတက် ပီး အက်ေကာင်း
ေတွြပည့်ေနတဲ့ မှန်ကီးေရှမှာ ရပ်ရပ်ပီး ကည့် ကတာ...ဘယ်သူအရိပ်
မှ မေပဘူးကွ"
"ဟင်...အဲဒီမှန်ကီးက အခု ဘယ်ေရာက်သွားတုံးဗျ"
"ဘယ်မှ မေရာက်ဘူးေလကွာ။ အဲဒီအိမ်ပျက်ကီးရဲ အေပထပ်မှ အ
ခုထိ ရှိေနတာပဲေလ"
"ို... ကိုရင်ေကာင် ူးသွားတာက ဒီအိမ်ကီးနဲ ဘယ် လိုပတ်သက်
တာတုံးဗျ"
"အဲဒီှစ်က ေဘးမဲ့ပွဲက ဒီှစ်လိုပဲ လတ်စည်တာကွ။ ကဆုန်လြပည့်
ညမှာ ပွဲလာကည့်တဲ့ ထိန်ကုန်းက ငါ့သူငယ်ချင်း ေအာင်သန်းကို ရွာြပင်

ဘက်လိုက်ပိုတာေပါ့။ ေအာင်သန်းကို ပို ပီးေတာ့ ြပန်လာတဲ့ အချိန်မှာ
အဲဒီဝိုင်းကီးဘက်ကို လှမ်းကည့် လိုက်မိတာကွ"
"ဟင်...ကိုရင်ေကာင် ဘာေတွလို တုံး"
"မီးေရာင်ေဟ့... မီးေရာင်။ တိုက်ပျက်ကီးအေပထပ်က ြပတင်းေပါ
က်မှာ လင်းေနတာကွ။ ဒါနဲ ငါလည်း အဲဒီတိုက် ပျက်ကီးဆီ သွားကည့်
မယ်လို ဆုံးြဖတ်လိုက်တာ"
"ို...ကိုရင်ေကာင် မေကာက်ဘူးလား"
"ငါမေကာက်တတ်ဘူးကွ

တာေတရ။

ငယ်ငယ်တည်း

ကကို

ငါမေကာက်တတ်တာ။ ငါသစ်သားေလှကားကီးကေန အိမ်ေပထပ်ကို
တက်ခဲ့တာ။ ေလှကားကီးကလည်း ေဟာင်းေန ေတာ့ လပ်တုတ် လပ်
တုတ်နဲ ကွ။ အေပထပ်ေရာက်ေတာ့ အလင်း ေရာင်က အိပ်ခန်းထဲက
ထွက်ေနတာကွ။ ငါလည်း အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ကည့်တာေပါ့"
"ဟင်...ဘာေတွတုံးဗျ"
"ဖေယာင်းတိုင်ကီးတစ်တိုင် ထွန်းလို ကွ။ ဖေယာင်း တိုင်မှ ေသး
ေသး မဟုတ်ဘူး ေဟ့။ ဝါဆိုဖေယာင်းတိုင်ကီးကွ။ ဘယ်သူများ ရှိေန
တုံးဆိုပီး ငါအိမ်ကီးထဲမှာ လှည့်ပတ်ကည့် တယ်။ လူရှိလားဗျိလို ငါအ
သံြပကည့်ေသးတယ်။ ဘာသံမ မကားဘူးကွ။ ရွာထဲက ပွဲက ဆိုင်းသံ
ကလည်း ဆူေနေတာ့ ငါအသံပဲ မကားလို လားဆိုပီး သုံးေလးခါ
ေအာ်ကည့်တာကွ"
"ို...ေနပါဦးဗျ။ ဖေယာင်းတိုင်က ဘယ်မှာ ထွန်းထား တာတုံးဗျ"
"အက်ေကာင်းေတွထေနတဲ့

မှန်ကီးေရှမှာ

ကွ။

ကေလးခံပီး ထွန်းထားတာ။ အဲဒီမှာ ငါလန်သွားတာေပါ့"

သံြပား

"ဟင်...ဘာကိုတုံးဗျ"
"ငါတို ငယ်ငယ်ကေလးတည်းက လာလာကည့်ေနတဲ့ မှန်ကီးက
ဘယ်တုံးကမှ ပုံရိပ်ေပတာ မဟုတ်ဘူး ကွ။ အခုကည့် လိုက်ေတာ့
မှန်ကီးထဲမှာ ငါ့ပုံက အထင်းသားကီး ေပလို ေဟ့"
"ဟာ...ဟုတ်လားဗျ"
"ငါအံ့သပီး ကည့်ေနတုန်းမှာ ကွာ မှန်ထဲက ငါ့ပုံက ပါးစပ်ကိုဖဲပီး
ြပံးြပံးကီးလုပ်ြပတယ်က"ွ
"ဟင်...ခင်ဗျားြပံးလို မှန်ထဲက ြပံးတာေနမှာ ေပါ့ဗျ။ မှန်ပါဆိုမှ ကို
ရင်ေကာင်ရာ..."
"ဘယ်က ြပံးရမှာ တုံးကွာ။ ငါအရမ်းအံ့သသွားပီး မှန်ထဲက ငါ့ပုံကို
ေသေသချာချာကည့်မိတယ်ကွ။ ပါးစပ်က ြပံးေနရာကေန တြဖည်းြဖ
ည်းနဲ ဟလာေရာေဟ့။ သွားေတွ တြဖည်းြဖည်း ရှည်ထွက်လာလိုက်
တာကွာ အစွယ်ကီးေတွ ြဖစ် လာေရာေဟ့။ မျက်လုံးကီးေတွကလည်း
အကီးကီးေတွ ြဖစ်လာ တယ်။ ငါကက်ေသေသပီး ကည့်ေနတာ။ လပ်
ကို မလပ်မိဘူး။ ေနာက်ေတာ့ လည်ပင်းပတ်ပတ်လည်မှာ အနီစင်းကီး
ေပ လာပီး ေသွးေတွ စီးကျလာတာ ဒလေဟာပါပဲကွာ။ ဟာ...ဒီေတာ့မှ
ငါချက်ချင်းသတိရသွားတာေပါ့။ ဒါ လူကီးေတွေြပာဖူးတဲ့ စိန် လည်ဂျာ
အလှည့်ခံရတဲ့ ချစ်တီးမိန်းမကီးပဲလို ငါလှည့်ေြပးမယ် လုပ်ေတာ့ ငါ့တ
စ်ကိုယ်လုံး ေတာင့်ေတာင့်ကီး ြဖစ်ေနတာက လပ်လို ေတာင် မရဘူး
တာေတ"
"ဟင်...ဟုတ်လား"
"ဒီတုန်းမှာ ပဲ မှန်ထဲကေန လက်ကီးေဖာက်ထွက်လာ ပီး ငါ့ကိုဆွဲ

ေတာ့မယ်အလုပ်မှာ ငါ တအားလန်ပီး အသံကုန် ေအာ်လိုက်မိတာကွ။
ဒီမှာ တင် ငါလပ်လို ရသွားပီး ချာခနဲ လှည့် ေြပးေတာ့တာေပါ့။ ေလှ
ကားကီးကေန ေြပးအဆင်းမှာ ေြခေချာ် ပီး ြပတ်ကျသွားတယ်။ ေခါင်း
ကို ဘာနဲ ေဆာင့်လိုက်တယ် မသိ ပါဘူးကွာ။ သတိလစ်သွားတယ်။ သ
တိြပန်ရေတာ့ ငါဝိုင်းကီး ထဲကေန ေြပးထွက်လာတာကွ။ ဒါေပမဲ့ ငါ့မှာ
သတိမရှိေတာ့ ဘူး။ ဘယ်ဘက်ကို ေြပးေနမှန်းကို မသိတာ။ ေနာက်
ေတာ့ ငါ့ ေခါင်းေတွမူးပီး လဲကျသွားေရာေဟ့။ ငါသတိရေတာ့ အေနာ
က် ဘက်က ေတာထဲေရာက်ေနတာကွ။ ငါေတာထဲမှာ ဘယ်ေလာက်
ကာေအာင် သတိေမ့ေနလဲေတာ့ မသိဘူး။ ရွာကိုြပန်ေရာက်ေတာ့ ငါ့ရွာ
ကလူေတွကို တစ်ေယာက်မှ ကို ငါမမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ငါြမင်ခဲ့ တာေတွ
ကိုလည်း ဘာမှ သတိမရဘူး။ ငါ့အိမ်ကိုေတာင် ငါမမှတ် မိဘူးကွ။ အဲဒီ
ကတည်းကစပီး ငါသွက်သွက်လည်ေအာင် ူးသွား တာေပါ့ကွာ။ ြပန်
ေကာင်းသွားတာ တစ်ရက်၊ ှစ်ရက်ပဲ ရှိေသး တာ။ ငါ့အိမ်ကလူေတွ
ေတာင် ငါေကာင်းသွားတာ မသိကေသးဘူး တာေတ"
"မနက်ြဖန် လြပည့်ညပဲဗျ ကိုရင်ေကာင်ရဲ "
"အဲဒါေကာင့် မင်းေရာက်လာတာ ငါဝမ်းသာသွားတယ် လို ေြပာ
တာကွ"
"ို...ကိုရင်ေကာင်က ဘာများ လုပ်ချင်လို တုံး"
"ငါ အဲဒီမှန်ထဲက သရဲမကီးကို ရှင်းပစ်ချင်တယ်။ ဒီလိုမလုပ်ရင်
ဒီရွာကလူေတွ တစ်ေယာက်မဟုတ်တစ်ေယာက် ငါ့လို ထပ်ြဖစ်ကလိမ့်
မယ် တာေတ"
"ေသာ်...ဒီလိုေကာင့် လား"
"ဟုတ်တယ် တာေတ။ ဒါေပမဲ့ ငါနားမလည်တာက မှန်ထဲကို ဒီသရဲ

မကီး ဘယ်လိုေရာက်ေနတာတုံးဆိုတာပဲကွ"
"ဒါက ြဖစ်ိုင်တယ် ကိုရင်ေကာင်ရ။ ကျပ်ကို ကျပ် ဆရာကီး စိုင်း
ွံဖ ေြပာြပဖူးတယ်။ ေသခါနီးလူတစ်ေယာက်ဟာ မှန်ထဲက သူပုံကို စို
က်ကည့်ရင်းနဲ

ေသသွားရင်

အဲဒီမှန်မှာ ဖျတ်ခနဲ

အက်ေကာင်းေတွထပီး ဝိညာဉ်က မှန်ထဲကို ဝင်သွား ေရာတဲ့ ဗျ။
ဒါေကာင့် သိတဲ့ လူေတွက အိမ်မှာ လူတစ်ေယာက် ေသေတာ့မယ်ဆိုရ
င် အိမ်မှာ ရှိတဲ့ မှန်ေတွကို အဝတ်ေတွနဲ လိုက် ပီး အုပ်ကတာေပါ့ဗျ"
"ေဟ...အဲဒီလိုလားကွ တာေတရ။ ငါက ဒါေတွကို သိမှ မသိတာ"
"ကိုရင်ေကာင်တို ငယ်ငယ်က ဒီမှန်ကီးကို သွားသွား ကည့်ကတာ
အရိပ်မေပဘူးဆို"
"ေအးေလ...ဟုတ်တယ်"
"အဲဒီကတည်းက ဒီမှန်ကီး ထူးေနပီဆိုတာ သိရမှာ ဗျ"
"ဟာ...ထူးေနတာေတာ့

သိတာေပါ့

တာေတရ။

ဒီမှန်

ထဲမှာ

သရဲမကီးရှိေနမယ်လို ေတာ့ ဘယ်သူမှ မေတွးမိဘူးေလ ကွာ။ ို...ဖ
ေယာင်းတိုင်က ဘယ်သူလာထွန်းတာတုံးကွ"
"အဲဒါကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ကို ထူးဆန်းေနတာဗျ။ ကျပ် အထင်ေြပာ
ရရင်ေတာ့ ဒီမိန်းမကီး လူဘဝတုန်းက ညံေတာက ေဘးမဲ့ပွဲမှာ ကုသို
လ်အမဲလုပ်ဖူးတယ်နဲ တူတယ်ဗျ။ ဒီကုသိုလ် ေကာင့် ဒီလို ေဘးမဲ့ပွဲလုပ်
တဲ့ ကဆုန်လြပည့်ညမှာ ဖေယာင်းတိုင် တစ်တိုင် အလိုလိုေပလာတာနဲ
တူတယ်။ ပီးေတာ့ မှန်ထဲကေန အြပင်ကို ဒီတစ်ညမှာ ထွက်လို ရတယ်
နဲ တူတယ်ဗျ"
"ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် တာေတရာ။ မနက်ြဖန် ကဆုန်လြပည့် ညမှာ မင်းနဲ

ငါ အဲဒီမှန်ကီးကို သွားပီးိုက်ခွဲပစ်လိုက်ကရေအာင် ကွာ။ ဘယ့်ှယ်
တုံး..."
"ဒီကိစကို မနက်ြဖန်ညမှာ ကျပ်လုပ်မှာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ရမ်းလုပ်လို
ေတာ့ မြဖစ်ဘူးဗျ။ ေတာ်ေတာ်ကာ အဲဒီမှန်ထဲကေန ထွက်သွားပီး ရွာ
ထဲက တြခားမှန်ေတွထဲ ေလာက်ဝင်ေနမှ ဒုက ေတွြဖစ်ကုန်မှာ ကိုရင်
ေကာင်ရဲ "
"ေဟ... ဒါဆိုရင် မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာ တုံး"
"ကျပ်လုပ်မယ် ကိုရင်ေကာင်။ မနက်ြဖန်ညေတာ့ ခင်ဗျားဘယ်မှ မသွား
နဲ ။ ဒီအိမ်ကပဲ ကျပ်ကိုေစာင့်ေန။ ကျပ်လာ ေခမယ်။ ကျပ်လာမေခမ
ချင်း ခင်ဗျားဘယ်မှ မသွားနဲ ေနာ် ကိုရင်ေကာင်"
"ေအးပါကွာ"
"ေသာ်...ေနဦးဗျ။ ခင်ဗျားေကာင်းသွားတာကိုလည်း ဘယ်သူမှ မသိ
ေစနဲ ဦး။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်ေနဦး ကိုရင်ေကာင်"
"ေအး...ေအး၊ ငါသေဘာေပါက်တယ် တာေတ"
"ကဲ... ဒါဆိုရင် ကျပ် ကိုမင်းယာတို အိမ်ကို ြပန်ဦး မယ်"
ကိုမင်းယာတို ဝိုင်းထဲကို ကျပ်ြပန်ေရာက်ေတာ့ အားလုံး က ကျပ်
ကို ေစာင့်ေနကတာဗျိ။
"ဟာ...တာေတရာ၊ ငါတို မှာ မင်းအတွက် စိတ်ပူေန ကတာကွ။
မင်းကလည်း အူးရင်ေကာင် ေခတာပဲ လိုက်သွား ရတယ်လို ကွာ"
ကိုမင်းဒင်က ကျပ်ကို ေြပာသဗျ။ ကျပ်က အြဖစ်အပျက် ေတွကို ခပ်
တိုတိုပဲ သူတို ကို ေြပာြပတယ်။ သူတို လည်း ေတာ် ေတာ်ကို
အံ့သေနကတာေပါ့ဗျာ။

"တာေတ...မင်းသတင်းကိုေတာ့ ငါတို ကားပီးသား ပါ။ ဒါေပမဲ့
မင်း ဒီကိစ ိုင်ပါ့မလား"
"ဟာ...ရတယ် ကိုမင်းယာ။ ကျပ်ေစာေစာကေြပာ သလို ကက်တစ်
ေကာင်သာ ရှာေပးဗျာ။ ပီးရင် ထမင်းတစ်အိုး ချက်မယ်ဗျာ"
"ဟာ...ဒီအတွက်ေတာ့ မင်းဘာမှ မပူနဲ ။ မင်းေစာေစာ က ေြပာပီး
ကတည်းက မင်းဒင်နဲ ၊ ေကျာ်မိုးနဲ ရွာထဲသွားကပီ။ မင်းလိုတာေတွ
အားလုံး ငါတို အဆင်သင့်လုပ်ေပးမယ်။ မင်းဒင် က ငှက်ေပျာဖက်ပါ တ
စ်ခါတည်း ခုတ်လာမှာ ကွ။ မပူနဲ တာေတ"
ကိုစိန်မိုးကလည်း ဝင်ေြပာတယ်ဗျ။ ကျပ်ေကာင်ေတွ ေကျာက်ခဲနဲ
သံမဏိကေတာ့ ေပျာ်ေနကတာေပါ့ဗျာ။ ဒီေကာင် ေတွက ဒီပွဲမျိးေတွ
သိပ်ကံချင်ကတာမိုလား။ အခုေတာ့ တည့် တည့်ကို တိုးေနပီေလ။
ညေရာက်တာနဲ ကျပ်လိုချင်တာေတွ အားလုံးေရာက်လာ တာဗျိ။
ထမင်းေတာင်းထဲမှာ ငှက်ေပျာဖက်နဲ ထုပ်ထားတဲ့ ထမင်း ထုပ်ကီးဗျ။
ကက်သားဟင်းနံကေတာ့ ငှက်ေပျာဖက်ကို ေပါက် ထွက်ေနတာဗျိ။
ေမးချက်ဗျာ ...။
ည

၉

နာရီေလာက်ေရာက်ေတာ့

ေကျာ်မိုးက

နတ်ဝင်

သည်

ကီးေခပီး ေရာက်လာေရာဗျ။ နတ်ဝင်သည် ကီးက ထိန် ကုန်းကလို
ေြပာတယ်။ နာမည်က ေဒလုံးကည်တဲ့ ။ ကျပ်က ေဒလုံးကည်ကို အ
ကျိးအေကာင်းေတွ ရှင်းြပလိုက်ေတာ့ ေဒလုံး ကည်ကလည်း စိတ်ပါ
လက်ပါပါပဲဗျာ။ သူကူညီမယ်လို ေြပာပါ တယ်။
ဒါနဲ

ကိုမင်းယာရယ်၊

ေကျာက်ခဲနဲ

သံမဏိရယ်၊

ကျပ်

ရယ်၊

ေဒလုံးကည်ရယ် ညံေတာသချင်းထဲကို ေရာက်လာေရာ ဗျိ။ ညံေတာ
သချင်းက

အကျယ်သားဗျ။

ေရှးေဟာင်းရွာကီးရဲ

သချင်းဆိုေတာ့လည်း အုတ်ဂူေတွက များ သားဗျ။ ဂူပျက်၊ ဂူေဟာင်း
ေတွေရာ၊ ဂူသစ်ေတွပါ မနည်းပါဘူးဗျာ။
ေကျာက်ခဲက ကျပ်ကို ဓာတ်မီးနဲ ထိုးြပတယ်။ ကျပ်က ခပ်ကီးကီး
ဂူတစ်လုံးကို ေရွးလိုက်တယ်။ ေရှမှာ က ြမက်ခင်း ကေလးနဲ ဆိုေတာ့
ေဒလုံးကည်အတွက် ထိုင်လို ြပလို ေကာင်း တာေပါ့ဗျာ။
ကျပ်က သံမဏိဆီက ထမင်းေတာင်းယူပီး ဂူေပမှာ ြဖန်ခင်းလိုက်
တယ်။ ေဒလုံးကည်ကေတာ့ ဂူေရှက ြမက်ခင်းေပ မှာ ဆံပင်ကို ဖား
လျားြဖန်ချပီး လက်အုပ်ကေလးချီေနတယ်။ ကျပ်က ေရဖလားနဲ ေရတ
စ်ခွက်လည်း ဂူေပတင်လိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ဂူထိပ်မှာ ဖေယာင်းတိုင်
တစ်တိုင် ထွန်းပီး စိုက်လိုက် တယ်။
မဖဲဝါကို ကျပ်ပင့်ပီေပါ့ဗျာ။
"အေရှေနထွက်၊ အေနာက်ေနဝင်၊ ေတာင်တံငါ့ကွန်၊ ေြမာက်ဓူဝံအ
တွင်း မည်သည့် ေနရာတွင် ေရာက်ရှိလို ေနသည် ြဖစ် ေစ၊ ကျပ်တာ
ေတက ပင့်ဖိတ်ပါတယ်။ ထမင်းပွဲ၊ ဟင်းပွဲများ နဲ ကိေနပါတယ်။ အြမ
န်ဆုံးသွာကခဲ့ပါ သချင်းရှင်မကီး မဖဲဝါ ဗျာ"
ကျပ်က မဖဲဝါကို ေနာက်တစ်ေခါက် ထပ်ပင့်တယ်။ ပီးေတာ့ ေနာ
က်တစ်ေခါက် ...။
"ဟီး...ဟီး...ဟီး...ဟီး"
ေဒလုံးကည် လက်ကီးေတွ ေကွးေကာက် လာပီး ပါးစပ်ကလည်း
တဟီးဟီးနဲ အသံကီးထွက်လာတယ်ဗျိ။ တစ် ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်
တုန်ေနတယ်။ ဖားလျားချထားတဲ့ ဆံပင် ကီးေတွ ကားကေန အုတ်ဂူ
ေပမှာ ြပင်ထားတဲ့ ထမင်းေတွ၊ ဟင်း ေတွကို ကည့်ေနတယ်ဗျ။

ေဟာ...ခုန်ပီဗျိ၊ ခုန်ပီ။ မဖဲဝါ ဂူေပကို လားခနဲ ခုန်တက်သွားပီ။
ဟာ...စားပီဗျိ။ ကက်သားဟင်းနဲ ထမင်းကို ပိက်ခနဲ ပိက်ခနဲ ကုန်
ေအာင်ကို စားေနတာဗျ။ စားရင်းနဲ ကျပ် ကို မျက်လုံးြပးကီးနဲ စိုက်က
ည့်ေနတယ်။
"ဒီလိုပါ မဖဲဝါ။ ညံေတာရွာြပင်က တိုက်ပျက်ကီးထဲ မှာ မှန်ကီးတစ်
ချပ်ရှိတယ်။ မှန်က ကွဲအက်ေနတယ်လို ေြပာ တယ်။ ကျပ်ေတာ့ မေရာ
က်ေသးပါဘူး။ အဲဒီမှန်ထဲမှာ မေကာင်း ဆိုးဝါးရှိေနတယ်လို ညံေတာက
ကိုရင်ေကာင်က ေြပာလို လူ ေတွအရာယ်မြဖစ်ေအာင် ရှင်းပစ်ချင်လို
ပါဗျာ"
"အူးရင်ေကာင် ေြပာတာမိုလား။ ဟုတ်တယ်...။ ဒီေကာင်မ ရင်
ေကာင်ကို ေြခာက်လိုက်တာ။ ရင်ေကာင် သွက် သွက်လည်ူးသွားတယ်
။

အဲဒါ

ချစ်တီးမယား

သရဲမ။

ဓားြပက

လည်ပင်းကို

စိန်လည်ဂျာလှည့်ပီး သတ်သွားတာ။ ဒီေကာင်မ မှန်ထဲမှာ ေအာင်းေန
တယ်။

မှန်ေရှမှာ

လာရပ်လို

ပုံေပတဲ့

လူရဲ

ပုံရိပ်ထဲကို

သူဝိညာဉ်ဝင်ပူးပီး ေြခာက်လှန်တာ။ တာေတ...နင် ရှင်းချင်ရင် သိမ်ဝင်
အပ်ချည်နဲ မှန်ကို နာနာပတ်ပီး မှန်ကို ငါ့ဆီ ယူခဲ့။ ဒီအတိုင်း မှန်ကို ို
က်ခွဲလိုက်လို ကေတာ့ ရွာထဲက မှန်ေတွ ထဲဝင်ပီး ေသာင်းကျန်းမှာ ေသ
ချာတယ်။ ကားလား..."
"ကားပါတယ် မဖဲဝါ။ ဒါဆိုရင်...မနက်ြဖန်ည သန်းေခါင်ေကျာ်ရင်
ကျပ် အဲဒီမှန်ကို ဒီညံေတာသချင်းထဲ ယူ ခဲ့ပါ့မယ်။ သချင်းရှင်မကီးကို
ယ်တိုင် ဒီသရဲမကို ရှင်းေပးပါ"
မဖဲဝါက ေခါင်းညိတ်တယ်ဗျ။ ထမင်းေတွလည်း ကုန် သွားပီဆို
ေတာ့ ေရခွက်ထဲက ေရေတွကိုေသာက်ပီး အေပကို ေမာ့ကည့်တယ်။

ေဟာ...မဖဲဝါ သွားပီဗျိ။ ေဒလုံးကည် ေနာက် ကိုလန်ကျသွားပီ။ ကျပ်
နဲ ကိုမင်းယာက ေဒလုံးကည်ကို ေြပးေပွ ပီး လပ်ှိးရတယ်။ေကျာ်မိုး
က ေဒလုံးကည်ကို ညတွင်းချင်း ထိန်ကုန်းကို လှည်းနဲ ြပန်ပိုတယ်။
ကျပ်က ေဒလုံးကည်သုံးဖို စွဲဖို ေပးလိုက် ပါတယ်။
ကိုမင်းယာက သိမ်ဝင်အပ်ချည်လုံးတစ်လုံး ေပးတယ်ဗျ။ သိမ်ဝင်အ
ပ်ချည်လုံးဆိုတာက ရဟန်းေလာင်းသိမ်ဝင်ရင် ထည့် ေပးလိုက်တဲ့ အပ်
နဲ အပ်ချည်ေပါ့ဗျာ။
ကဆုန်လြပည့်ည ၁၀ နာရီထိုးေတာ့ ကျပ်ရယ်၊ ကိုရင် ေကာင်ရယ်၊
ကိုမင်းယာရယ်၊ ကျပ်ေကာင် ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိ ရယ် ရွာြပင်က တိုက်
ပျက်ကီးရှိတဲ့ ဝိုင်းကီးကို လာခဲ့ကတယ်ဗျ။
ကျပ်တို

ဝိုင်းထဲကို

ချက်ချင်းမဝင်ဘူးဗျ။

အြပင်ကပဲ

အရိပ်အြခည်ကည့်ေနကတာ။ ၁၂ နာရီထိုးေတာ့မှ ...
"ဟာ...ကိုကီးတာေတ၊ ဟိုမှာ ...ဟိုမှာ "
ေကျာက်ခဲက ခပ်တိုးတိုး ေြပာေရာဗျ။
"ဘာတုံး ေကျာက်ခ"ဲ
"ဟိုမှာ ...ဟိုမှာ အိမ်ပျက်ကီးက မီးလင်းသွားပီးဗျ"
ဟာ...ဟုတ်သားဗျ။ တိုက်ပျက်ကီးအေပထပ် ြပတင်း ေပါက်က အ
လင်းေရာင်ထွက်လာတယ်။
"ကဲ...ဒါဆို သွားကစိ"ု
ကျပ်တို အုပ်စု ဝိုင်းထဲဝင်ပီး တိုက်ပျက်ကီးထဲကို ဝင်ခဲ့ ကတယ်။
လပ်စိလပ်စိြဖစ်ေနတဲ့ ေလှကားကီးေပကို တစ် ေယာက်ချင်း တက်

လာခဲ့တယ်။ အိမ်ေပထပ်ေရာက်ေတာ့ အလင်း ေရာင်ထွက်ေနတဲ့ အိပ်
ခန်းကီးထဲ ဝင်ခဲ့တယ်။
ဟာ... ကိုရင်ေကာင်ေြပာတဲ့ အတိုင်းပဲဗျိ။ ဝါဆိုဖေယာင်း တိုင်ကီး
တစ်တိုင် သံြပားကေလးေပမှာ ထွန်းထားတယ်။ ဘယ်သူ ထွန်းထား
တာလဲဆိုတာေတာ့ ကျပ်လည်း စဉ်းစားလို မရဘူးဗျိ။
သူတို ေလးေယာက် မှန်ေရှမှာ တစ်ေယာက်ပီးတစ် ေယာက် သွားရ
ပ်ကတယ်။ ဘယ်သူမှ အရိပ်မေပဘူးဗျ။ ကျပ် က ေနာက်ဆုံး။ ကျပ်မှ
န်ေရှမှာ သွားရပ်တယ်။ ဟာ...ကျပ်ပုံ ကီးက မှန်ထဲမှာ ထင်းလို ဗျ။ မှန်
က ကိုယ်လုံးေပဗျ။ နံရံမှာ ဒီအတိုင်း ေထာင်ထားတာ။ အက်ရာေတွက
ေတာ့ မှန်ေပမှာ အြပည့်ပဲဗျိ။
"ကဲ...ေနာက်ဆုတ်က"
ကျပ်ကေြပာေတာ့ အားလုံး ေဘးတစ်ဖက်စီ ဆုတ်သွား ကတယ်။ မ
ဖဲဝါေြပာတဲ့ သိမ်ဝင်အပ်ချည်လုံးကို အိတ်ထဲက အဆင်သင့်ထုတ်ယူလို
က်တယ်။
ေဟာ...စပီဗျိ။ ကျပ်က ဘယ်လိုပဲလပ်လပ် မှန်ထဲက တာေတက
ေတာင့်ေတာင့်ကီးရပ်လို

ဗျ။

ဘာမှ

မလပ်ဘူး။

ကျပ်

က

ေြခေထာက်ေြမာက်တယ်၊ သူက မေြမာက်ဘူးဗျ။ ကျပ်က လက်ေြမာက်
တယ်၊ မှန်ထဲက တာေတက မေြမာက်ဘူးဗျ။ ကျပ် က ေနာက်ဘက်ကို
လှည့်လိုက်တယ်။ မှန်ထဲက တာေတက မလှည့်ဘူးဗျိ။
"ဟာ..."
ဒီေတာ့မှ ကိုမင်းယာတို ၊ ေကျာက်ခဲတို ၊ သံမဏိတို ေတာ် ေတာ်ကို
အံ့သသွားကတာေပါ့ဗျာ။ ကျပ်က ပုဆိုးကို ခါးေတာင်း ကျိက်လိုက်တ

ယ်။ ဟာ...မှန်ထဲက တာေတက ခါးေတာင်း မကျိက်ဘူးဗျိ။
"ကဲ...ြမင်ပီမိုလား တာေတ။ သတိထားေနာ်"
ကိုရင်ေကာင်က ကျပ်ကို သတိေပးပီဗျ။ ေဟာ... လုပ်ပီဗျိ လုပ်ပီ။
ပါးစပ်ကီးဟပီး အစွယ်ေတွထုတ်ြပေနပီဗျ။
ကျပ် မှန်ေရှကို လားခနဲ ခုန်ဝင်လိုက်တယ်။ လက်ထဲက သိမ်ဝင်အ
ပ်ချည်ကို ဆွဲယူပီး မှန်ကို ခပ်သွက်သွက်ပတ်တယ်။ တစ်ပတ်၊ ေနာက်
တစ်ပတ်၊ ပီးေတာ့...ေနာက်ထပ်၊ ေနာက်ထပ်။ ကျပ်ဘယ်ှပတ်ေတာင်
ပတ်လိုက်မှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ မှန်ေတာင် ေပျာက်သွားတာဗျိ။ ဒီေတာ့မှ
ကျပ်က ကိုယ်လုံးေပမှန်ကီးကို လှဲပီး ပခုံးေပတင်ထမ်းတယ်။ ကိုရင်
ေကာင်ေြပး လာပီး တစ် ဖက်က ဝင်ထမ်းတယ်ဗျ။
ေကျာက်ခဲနဲ သံမဏိက သူတို ထမ်းမယ်ေြပာပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ကိုရ
င်ေကာင်က...
"ဖယ်ကစမ်း ေကာင်ေလးေတွ။ ငါ့ကို ူးေအာင်လုပ်တဲ့ ဟာမကို မဖဲ
ဝါလက်ထဲ ငါကိုယ်တိုင် အပ်မယ်ကွ"
လို ေအာ်ေြပာတယ်။ ဒီေတာ့မှ မှန်ထဲက သရဲမက ကျပ်တို အကံကို
သိသွားပုံပဲဗျ။
"ဝုန်း...ဒုန်း...ဒုန်း"
ဟာ...မှန်ထဲကထွက်လာတဲ့ အသံေတွဗျ။ ကမ်းြပင်ေပ မှာ ခုန်ေပါ
က်ေနတဲ့ အသံမျိးဗျိ။
"ဂလွမ်း...ဂလွမ်း...ဒုန်း"
အို...ဘာေတွများ တွန်းလှဲေနသလဲ မှတ်ရတယ်။ မှန်ထဲ ကေန အသံ

မျိးစုံ ထွက်လာတာဗျိ။ ဒါေပမဲ့ သိမ်ဝင်အပ်ချည်ကို ေဖာက်ပီးထွက်ိုင်
ပုံ မေပဘူးဗျ။
ကျပ်နဲ ကိုရင်ေကာင်က မှန်ကီးထမ်းပီး ညံေတာသချင်း ေရာက်
ေအာင် ေြပးကတာေပါ့ဗျာ။ ကိုမင်းယာတို ကလည်း ေနာက် က ေြပးလို
က်လာကရတာေပါ့။ ရွာဦးက ေရှးေကျာင်းကီးက ဆိုင်းသံကလည်း ပ
တ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို လမ်းထားတာေပါ့ဗျာ။
သချင်းထဲေရာက်ေတာ့ ကျပ်က မှန်ကို ထေနာင်းပင်ပျိ ကေလးမှာ
ေထာင်ထားလိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ကျပ်မှာ အသင့်ပါ လာတဲ့ မျက်ကွင်း
ေဆးကို ကျပ်ယူလာတဲ့ ေကျာက်ြပားေလးမှာ ေရပုလင်းကေလးဖွင့်ပီး
ေရထည့်ေသွးလိုက်တယ်။

ပီးေတာ့

မျက်စိေတွကို

ကွင်းလိုက်တာေပါ့ဗျာ။ ဒီပွဲမျိးကို ကျပ်ဘယ်လက် လွတ်ခံမှာ တုံးဗျာ။
ဒီပစည်းေတွက ကျပ်လွယ်အိတ်ထဲမှာ အမဲပါ ေနကျဗျ။
"သချင်းရှင်မကီး မဖဲဝါခင်ဗျာ။ မှန်ချပ်ကီးကို ကျပ် ယူလာပါပီ။
အြမန်ဆုံးကွလာခဲ့ပါခင်ဗျား"
"ဝူး...ဝူး...ဝူး...ဝူး...အီ...အီ...အီ"
ေဟာ...မဖဲဝါက ကျပ်တို ကို ေစာင့်ေနပုံပဲဗျ။ ချက်ချင်း ကို ေရာက်
လာတာ။ ေဟာ...ေဟာ... လာပီဗျိ။ ဂူေတွအေပက ေရွလာတာ။
သူေခွးကီးကေတာ့ ွားေပါက်ေလာက်ရှိတဲ့ ေကာင် ကီးဗျ။ ဂူေတွကား
က ေလာက်လာတာဗျိ။ မဖဲဝါက မှန်ကို စိုက်ကည့်ေနတယ်။ ပီးေတာ့
ကျပ်ကို တစ်ချက်လှမ်းကည့်တယ်။ သူကည့်တာကို ကျပ်ချက်ချင်းသ
ေဘာေပါက်တယ်။ မှန်မှာ ကျပ် ပတ်ထားတဲ့ သိမ်ဝင်ကိးေတွကို ြဖတ်
ခိုင်းတာေလ။
ကျပ်လွယ်အိတ်ထဲက ဓားကေလးထုတ်ပီး ချက်ချင်း ေြပးြဖတ်ပစ်

လိုက်တယ်။ ကိးေတွအားလုံး ြပတ်သွားပီး ထေနာင်း ပင်ပျိကေလးမှ
ေထာင်ထားတဲ့ အက်ရာေတွနဲ မှန်ချပ်ကို မဖဲဝါ က စိုက်ကည့်ေနတယ်။
ဂူေပမှာ ရပ်ေနတဲ့ မဖဲဝါက ဆယ့်ှစ်ေပ၊ ဆယ့်သုံးေပေလာက် ြမင့်ေန
တာဗျိ။ ဆံပင်ဖားလျားကီး ချထားတာ ကလည်း အရှည်ကီးဗျ။ မျက်
လုံးကီးေတွကလည်း လက်ဖက် ရည်ပန်းကန်ေလာက်ရှိမှာ ။ နီရဲပီး
ေမှာင်ထဲမှာ အေရာင်ေတွ ေတာက်ေနတာဗျိ။
ေဟာ...မဖဲဝါ လက်တစ်ဖက် ေရှကိုဆန်ထုတ်လိုက် တယ်။ မှန်ဘက်
ကို စိုက်ကည့်ပီး လက်ယပ်ေခေနတာဗျ။ ကျပ် လည်း မှန်ကို ေသေသ
ချာချာကည့်ေနတာေပါ့ဗျာ။
ဟာ...မှန်ထဲက ထွက် လာပီဗျိ။ ေြခေထာက်ကီးဗျ၊ ေြခေထာက်ကီး
လှမ်းထွက်လာတာ။ ေဟာ... ေနာက်ထပ်ေြခ ေထာက်တစ်ဖက်။ ဟာ...
တစ်ကိုယ်လုံးထွက် လာပီဗျိ။ ဆံပင် ဖားလျားကီးချထားတဲ့ မိန်းမကီး
။ ထဘီက ဒူးေခါင်းအေပ ေလာက်အထိ တိုတိုကီးဝတ်ထားတာဗျိ။
"ဝူး...ဝူး...ဝူး...အိ...အိ"
မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးက ုတ်တရက် ထအူလိုက်တာ ကျပ် ေတာင် လန်
သွားတာဗျိ။ ကက်သီးေတွဆိုတာ ြဖန်းခနဲေနေအာင် ထသွားတာ။
မဖဲဝါက မှန်ထဲက ထွက်လာတဲ့ သရဲမကို တစ်ချက်စိုက် ကည့်ပီး
လှည့်ထွက်သွားတယ်။ သရဲမကီးက မဖဲဝါေနာက်ကို လိုက်သွားပီဗျိ။
"ဝူး...ဝူး...ဝူး...ဝူး"
မဖဲဝါရဲ ေခွးနက်ကီးက သရဲမကီးရဲ ေနာက် ခပ်လှမ်း လှမ်းက
အူပီးလိုက်သွားတယ်။

ကျပ်လည်း

မျက်စိတစ်ဆုံး

လိုက်ကည့်ေနတာဗျိ။

ေဟာ...ေပျာက်သွားပီဗျ။

အားလုံးေပျာက်

သွားကပီ။
ကျပ်တို လည်း သချင်းထဲမှာ ေြမကျင်းတစ်ကျင်းတူးပီး မှန်ချပ်ကို
ထုခွဲြမပ်ပစ်လိုက်တယ်။
ေနေကာင်းသွားတဲ့

ေနာက်တစ်ေနဆိုရင်
သတင်းဟာ

ကိုရင်ေကာင်

ညံေတာတစ်ရွာလုံးကို

ြပန်သွားေတာ့မှာ ေပါ့ဗျာ။
ကျပ်တို လည်း ညံေတာေဘးမဲ့ပွဲကို ေရာက်တယ်ဆိုုံပါ ပဲဗျာ။ မန
က်ေဝလီေဝလင်းမှာ လှည်းေကာက်ပီး ထေနာင်းကုန်း ကို ြပန်ေမာင်း
လာခဲ့ကတယ်။
တ

တ

(မတခ က ။ စနလညဂ ဆတ ဆန ပ တ ဆန က က အလယ
က ငက အ ပ က ဖ က၊

ခ င က န စပခ လက ပ တ လညပ

င က ဆန က န လညတ လညပင က
တ

သ

က

တ ပတကန

ပ ဗ ။ အငမတနမ ရကစကတ ဓ ပ တသ လရတ နည တ

စခ ပ ဗ ။)

