၂ဝ၁၅ ခ စ၊ ဧ ပ ၃ဝ

ခပ်မှန်မှန် ေမာင်းလာခဲ့ေသာ ဆိုင်ကယ်ကို ေတာင်သမန်အင်း ပတ်
လမ်းဘက်သို ချိးေကွလိုက်စဉ်မှာ ပင် အင်းေရြပင်ကို ြဖတ်တိုက်လာ
ေသာ ေလုေအးက "ြမတ်ေစာှင်း" ကို တိုးေဝှကျီစယ် လိုက်ေလသည်
။
ဧပရယ်လ်ေွက ပူြပင်းလှေသာ်လည်း ေတာင်သမန် ေလုေအးက
ေတာ့ ေအးြမေနပါေသးသည် ။ မနက်ေစာေစာြဖစ်၍ ေနေရာင်ြခည်လ
ည်း သိပ်အပူရှိန် မြပင်းေသး။ ေစာက ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်ေလာ့၍ ေမာ
င်းလာရင်း ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် ေလကာမှန်ကို ပင့်လှန်ကာ အသာအ
ယာ ေခါင်းေမာ့လျက် တသုန်သုန် တိုက်ခတ်ေနေသာ ေလုေအးကို ိ
က်၍ ရှလိုက်ပါသည် ။
ေစာသည် အင်းပတ်လမ်းအတိုင်း အင်းှင့်ယှဉ်ကာ ဆိုင်ကယ်ေလး
ကို ခပ်ြဖည်းြဖည်း ေမာင်းလာရင်း ဦးကို သတိရလာမိပါသည် ။ လွန်ခဲ့
သည့် ခုနစ်ှစ်တုန်းကလည်း ဒီလမ်းကေလးအတိုင်း ဦးှင့်အတူ ေတာ
င်သမန်သို လာဖူးခဲ့သည် ။ အဲဒီတုန်းကေတာ့ ခုလို ဆိုင်ကယ်ှင့် မဟု
တ်။ ြပန်ေတွးမိေတာ့ ဦး၏ နံေဘး ကားထဲမှာ ထိုင်လိုက်လာသည့် ေက
ကွဲမန်မှ ိင်းေသာ မျက်ှာထားှင့် ပိန်ေြခာက်ေြခာက် ေကာင်မေလး တ
စ်ေယာက်အြဖစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ြပန်ြမင်လိုက်ရသည် ။ အဲဒီတုန်းက
ေတာ့ ြမတ်ေစာှင်း၏ အသားအေရသည် ခုလို စိုြပည်ြဖဝင်းေသာ အ

သားအေရ မဟုတ်။ ပိန်ေြခာက်ကာ အိုးေပ အေရတင် ယဲ့ယဲ့ေလး။ မျ
က်ှာကေလးေပမှာ ြပးေကာင် ဝိုင်းစက်သည့် မျက်လုံးကေလးှင့် မျ
က်ခုံးေမွးထူထူ တစ်စုံသည် သာ အထင်အရှား ေပလွင်ေနကာ ထိုမျက်
လုံးေတွကလည်း ေဖျာ့ေတာ့ရီလို သာ ေနခဲ့ပါသည် ။ မျက်ှာြပင်ေပမှ
မိုေမာက် ေဖာင်းကွေနသည့် အသားရယ်လို မရှိဘဲ ပါးိုးကေလးေတွ
ထင်းထင်းေပကာ

ထိုအိုးေပမှာ အေရြပား ညိေြခာက်ေြခာက် က

ေလးက ချပ်ရပ်ကပ်ေနသည် ။ ပိန်လှသြဖင့် လည်ပင်းကေလး ေငါရှည်
ထိုးထွင်းထွက်ေနသလို ထင်ရကာ လည်ပည်းေအာက်ေြခရှိ ညပ်ိုး က
ေလးှစ်ခု ခန်ထွက်ေနပုံမှာ အကျလည်ပင်း အဟိုက်ကေလး ဝတ်လိုက်
လင်ေတာင် အဘွားကီးအို ေပါက်စကေလးှင့် တူေနတတ်သည် ။
နည်းနည်းေလးမှ ကည့်ေပျာ် ေပျာ်မရှိ၊ ချစ်စရာတစ်ကွက် မရှိ
ေသာ ၁၅ ှစ်သမီး ပိန်ညာညာ ညစ်ထပ်ထပ် ေြခာက်ကပ်ကပ် ေကာင်မ
ေလးသည် ဦးကိုယ်တိုင် ေမာင်းလာသည့် ိုှစ်ေရာင် လန်ခူဆာ ကား
၏ လည်သာဆိုဖာထိုင်ခုံများ ှင့်ပင် မအပ်မစပ် ရှိခဲ့သည် ။
ဦးမင်းိုင်သစ်ကေတာ့ ဟိုတုန်းကလည်း ခုလိုပင် ညိစင်ေသာ အ
သားအေရှင့်၊ ရှည်မားေသာ အရပ်အေမာင်းှင့်၊ ကည့်ေကာင်းလှေသာ
ခာကိုယ်အချိးအစားှင့် သူေဌးုပ် အပီအြပင် ထွက်ေနခဲ့သည် ။ အဲဒီ
လို အဆင်းအဂါရှိေသာ ဦးက ဆင်းရဲသား ုပ်ရည်ထွက်လျက် စိတ်ှင့်
ကိုယ် မကပ်ေသာ ပိန်တာိုးကေလးမေလး တစ်ေယာက်ကို ကင်နာ
ေဖးမစကား

ဆိုကာ

အရိပ်တကည့်ကည့်

ဂုစိုက်ရင်း

ဦးပိန်တံတားေပမှာ ေလာက်လာေသာ ြမင်ကွင်းကို တံတားေပက လူ
ေတာ်ေတာ်များများကပင် သမင်လည်ြပန် လှည့်ကည့် စူးစမ်းသွားခဲ့က
သည် ။

ေစာသည် ြပန်ေတွးရင်း ကည်လည်း ကည်ူး၊ ဦးကိုလည်း လွမ်း
လာကာ ဦးပိန်တံတားကို လှမ်းြမင်ိုင်သည့် လမ်းေဘးေနရာေလးမှာ
ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်လိုက်ပါသည် ။
ေနေရာင်က ပူစြပပီြဖစ်၍ ေစာက တံေတာင်ဆစ် ေအာက်နားအထိ
ေခါက်တင်ထားသည့် ရှပ်အကျြဖြဖေလး၏ လက်ဖျားစကို ေြဖချကာ
လက်ဖျားကယ်သီးေတွကို တပ်လိုက်သည် ။
ေစာ အမဲဝတ်ေလ့ရှိသည့် မိန်းမဝတ် ရှပ်အကျလက်ရှည် အြဖေရာ
င်ေလးေတွက လုံြခံမရှိပီး အပူဒဏ်ကိုလည်း သက်သာေစသည် ။ ေစာ
အကိက် ဂျဲန်းပဲန်ြပာှင့် All Star ဖိနပ် အနက်ေရာင်ေလးကလည်း
လုံြခံေပါ့ပါး သွက်လက်သည့် ခံစားချက်ကို ေပးသည် ။
"ေဟာ . . . ဖိနပ်ကိးက ေြပြပန်ပီ"
ေြမ ြပ င ်မ ှာ လှမ်းေထာက်ထားသည့်

ေြခေထာက်တစ်ဖက်ဆီသို

အကည့် ေရာက်သွားေသာ ေစာက တီးတိုးေရရွတ်ရင်း လှစ်ခနဲ ြပံးလို
က်မိသည် ။ ေစာက ဆိုယ်ကယ်ေပကဆင်း၊ အင်းကို ေဘာင်ခတ် ထား
သည့် အုတ်ေဘာင်အနိမ့်ကေလးေပမှ ထိုင်ချကာ ဖိနပ်ကိးကို ငုံချည်ရ
င်း ဦးှင့်ေြပာခဲ့ဖူးေသာ စကားေတွကို ြပန်သတိရလာမိသည် ။
"တစ်ခါတေလများ မိန်းကေလး ပီပီသသ ေဒါက်ဖိနပ်ကေလး ဘာ
ေလး စီးကည့်ပါလား ေစာရယ်၊ ဒီလိုဖိနပ်ေတွချည်းပဲ အမဲ စီးေနေတာ့
မှာ လား . . ."
"ေစာ ေဒါက်ဖိနပ် မစီးတတ်ပါဘူး ဦးရာ၊ ဦး သိတဲ့ အတိုင်း ေစာတို
သတင်းေထာက် အလုပ်က အမဲတမ်း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လပ်ရှား သွားလာ
ေနရတာ၊ ေစာကေတာ့ ဒီလို ဖိနပ်မျိးေတွပဲ ကိက်တယ်။ ဒါနဲ ပဲထိုက်
တယ်"

"ဒါဆိုလည်း ဖိနပ်ကိးေလးေတာ့ ခိုင်ခိုင်ေတာ့ ချည်တတ်ေအာင်
ကိးစားဦး ေစာ"
"ဟုတ် . . .၊ ေစာ ကိးစားေနပါတယ် ဦး"
"ကိးစားေနတယ်သာ ဆိုတယ်၊ ဖိနပ်ကိး မေြပတဲ့ ေနေရာ ရှိရဲ
လား"
ဦး ေမးခွန်းေကာင့် ေစာ ြပံးခဲ့ရသည် ။ အခုလည်း ေစာက ြပံးေနမိ
ပါသည် ။ ကိးပါသည့် Walking Shoe ေတွကို စစီးကတည်းက ေစာက
ဖိနပ်ကိးကို ပုံစံတကျ ခိုင်ေအာင် မချည်တတ်ခဲ့ပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက
ေတာ့ ဦးက ေစာ ဖိနပ်ကိးကေလးေတွ ေြပေနတာြမင်တိုင်း စနစ်တကျ
ေလး ြပန်ချည်ေပးရင်း . . .
"ဒီလိုချည်ရတယ် ကေလးရဲ ၊ ဒီမှာ ကည့် . . . ဒီလိုတင်းတင်းေလး
ဆွဲ၊ ဟုတ်ပီလား"
ဟု သင်သင်ေပးတတ်ခဲ့သည် ။ ေစာလည်း ဦး သင်ေပးသည့်
အတိုင်း ကိးစားလာခဲ့သည် ။ သိုေသာ်လည်း ခုချိန်ထိေတာ့ ရံဖန်ရံခါ
ဆိုသလို ဖိနပ်ကိး ေြပေနဆဲပါပင်။
ေစာသည် ဖိနပ်ကိး ချည်ပီးေနာက် ေတာင်သမန်အင်းေရြပင်ကို မျ
က်ှာမူ၍ ရပ်လိုက်သည် ။ ဒီေနရာေလးမှာ ေစာ ရပ်ပီး ဦးှင့်အတူ လာ
ခဲ့ဖူးသည့် လွန်ခဲ့ေသာ ခုနစ်ှစ်ကာလ အချိန်ေတွကို သတိရေနချိန်မှာ
ဦးကေတာ့ ကချင်ြပည်နယ် ဥုေချာင်း ကမ်းစပ်မှာ ရပ်ပီး သူေကျာက်စိ
မ်းတွင်းေတွကို လှမ်းေမာ် ကည့်ေနေလမလား။ ဒါမှ မဟုတ် ေမျာက်ြဖ
ေမှာ်ကို သွားစစ်ေဆးေနမလား။ ေမှာ်ဝမ်းကီး ေမှာ်ဝမ်းေလး ေမှာ်ေတွ
ကို ေရာက်ေနမလား။ ေဝှခါေမှာ်မှာ လား။ တစ်ချိန်တုန်းက သူ ေမှာ်ထဲ

ကို ေခသွားခဲ့ဖူးသည့် ကေလးမေလးကို သတိရေနေလမလား။
ဦးေခသွားလို ဖားကန်က ေမှာ်ေတွထဲကို စေရာက်ဖူးတုန်းကဆို
ေမှာ်လုပ်ငန်းခွင်ေတွကို မျက်လုံးအြပးသားေလး ေငးကည့်ေနခဲ့မိရင်း
အဲဒီေြမကီးထဲက ေကျာက်စိမ်းေတွ ထွက်သည် ဆိုတာကို မယုံိုင်ေအာ
င် ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ ေစာတို ိုင်ငံမှာ သယံဇာတေတွ များ လှပါလားဆိုတာ
အဲဒီအချိန်ကစ၍ ေစာက သိခဲ့သည် ။ အဲဒီေနာက်ေတာ့ ကချင်ြပည်နယ်
မှာ စစ်ပွဲေတွြဖစ်တိုင်း ေစာက ိုင်ငံ့အတွက် စိတ်ပူရသလို ဦးအတွက်ပါ
စိတ်ပူတတ်ခဲ့သည် ။ အခုေရာ ကချင်ြပည်နယ်ကီး ငိမ်းချမ်းပါရဲ လား .
. .။
"ေရ . . . မန်း . . ဆီ . . . သို . . . တစ်ခါတစ်ေခါက်ြဖင့် ေရာက်ေစချင်
သည် xxx ကျံးေတာ်ပတ်လည် မိိုး xxx ြပအိုးပစင် xxx ကာရန်ကာအ
တည် . . . ြမန်မာစံဌာနီ . . . သာယာပါေပသည် xxx"
ေစာက

ေငးေမာ

ေတွးေတာေနဆဲမှာ

ပင်

ေစာ၏

ေကျာပိုးအိတ ်ထ ဲမ ှာ ထည့်ထားေသာ တယ်လီဖုန်းက အသံြမည်လာသ
ည် ။ ေစာက ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ြဖတ်ဖွင့်ကာ ဖုန်းကို ထုတ်ယူကည့်
လိုက်သည် ။ ေစာတို ရန်ကုန်ုံးက အယ်ဒီတာ မမြမရည်ခိုင်၏ ဖုန်းပင်
။
"ဟဲလို . . . မမခိုင"်
"ေစာေရ . . . ဘာသတင်းထူးလဲေဟ့"
"ေတာင်သမန်မှာ ငါးေတွေသြပန်ပီလို ကားတယ် မမခိုင်၊ ေစာ အခု
ေတာင်သမန်ကို သွားေနတာ၊ အခု အင်းပတ်လမ်းေပမှာ "
"ဪ . . . ကန်ပတ်လမ်းကို ေြပာေနတာလား"

" မဟုတ်ဘူး ၊ အင်းပတ်လမ်း . . ."
"ေအးေလ . . . အတူတူပါပဲ ေစာရယ်၊ အဲဒီလမ်းကိုပဲ ကန်ပတ်လမ်း
လို အလွယ်တကူ ေခေနကတာ မဟုတ်ဘူး လား"
"အလွယ်ေခရင်းနဲ အမှားကာရင် အမှန်ြဖစ်သွားမှာ စိုးလို ေစာက
ေြပာရတာပါ မမခိုင်ရယ်၊ ေတာင်သမန်က ဆယ့်ှစ်ရာသီ ေရြပည့်ေနရ
မယ့် ေရေသကန် မဟုတ်ဘူး ေလ၊ ဧရာဝတီြမစ်နဲ ေရဝင် ေရထွက်ရှိတဲ့
ြမစ်ကျိးအင်းပါ၊ ေရတက်ချိန် အင်းထဲကို ဧရာဝတီြမစ်ထဲက ေရေတွဝင်
လာပီး ေရကျချိန်ဆို ြပန်ထွက်သွားရမယ့် အင်းပါ၊ ဒါ . . . ဟိုးအရင်က
တည်းက ရှိခဲ့တဲ့ သေဘာတရားပါ၊ ေစာကေတာ့ ေတာင်သမန်ကို အင်း
အြဖစ်ပဲ ရှိေစချင်တာ၊ ဒါေကာင့် ဒီလမ်းကိုလည်း အင်းပတ်လမ်းပဲ ေခ
ချင်လို ပါ"
"ေအးပါ . . . ေအးပါ . . . ဟုတ်ပါပီ ေစာရယ်၊ ဒါေပမဲ့ ေစာ တစ်ခု
ေတာ့ သတိထားပါ၊ ေစာက သတင်းေထာက်ေလ၊ ကိစတစ်ခုခုမှာ သတ
င်းေထာက်က ြဖစ်ေစချင်တာလား၊ ြပည်သူလူထုက ြဖစ်ေစချင်တာလား
ဆိုတာ ကွဲြပားရမယ်၊ သတင်းေထာက်က ြဖစ်ေစချင်တာကို ေရှတန်းမ
တင်ရဘူး၊ ြပည်သူက ြဖစ်ေစချင်တာကို ေရှတန်းတင်ရမယ်၊ လူပုဂိလ်
ေတွနဲ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီလိုပဲ၊ ိုင်ငံေရးသမားပဲြဖစ်ြဖစ် အုပညာ
သမားပဲြဖစ်ြဖစ် ြပည်သူက ချစ်တဲ့ သူလား၊ သတင်းေထာက်က ချစ်ခင်
လိုလားတဲ့ သူလား ဆိုတာ ကွဲြပားရမယ်၊ ကိုယ်က ချစ်ခင်လိုလားတိုင်း
ေရှတန်းတင်ေရးေနရင် ြပည်သူ စိတ်ပျက်စရာ ြဖစ်တတ်တယ်၊ ြပည်သူ
က တကယ် ချစ်ခင်တဲ့ သူ၊ တကယ် စိတ်ဝင်တစား သိချင်တဲ့ သူ၊ တက
ယ် ေအာင်ြမင်တဲ့ သူမျိးဆို သတင်းေထာက်က မုန်းေနရင်ေတာင် သူ
ေအာင်ြမင်

ေကျာ်ေစာမကို

အမှန်အတိုင်း

ေဖာ်ြပိုင်ရမယ်

ေစာ၊

သတင်းေထာက်ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်ကို ေရှတန်းမတင်ရဘူး"
သတင်းေထာက်ဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်ကို ေရှတန်းမတင် ရဘူးတဲ့
လား . . .။ ဒီစကားကို ဦးလည်း ေြပာဖူးတယ်၊ ဦး သူငယ်ချင်း ေစာတို
ဂျာနယ်တိုက်၏ စီအီးအို ဦးလင်းာဏ်လည်း ေြပာဖူးသည် ။ အခု မမခို
င်လည်း ထပ်ေြပာြပန်ပီ။ ေစာက စိတ်ခံစားချက် များ လွန်းသူမို သူတို
အားလုံးက ေစာကို ဒီလိုပဲ မကာခဏ သတိေပးဆုံးမေလ့ ရှိသည် ။
"ဟုတ်ကဲ့ . . . ေစာ သတိထားပါ့မယ် မမခိုင်၊ ဒီေတာင်သမန်နဲ ဦးပိ
န်တံတားကိုေတာ့ ေစာလည်း တန်ဖိုးထားသလို မေလးေဒသခံေတွလ
ည်း တန်ဖိုးထားကပါတယ်၊ ဒီတစ်ချက်ေတာ့ ေစာဆနဲ ြပည်သူဆလ
ည်း ကိုက်ညီမယ် ထင်ပါတယ် မမခိုင် . . ."
ေစာက မမခိုင်ှင့် ဖုန်းေြပာေနဆဲမှာ ပင် အင်းပတ်လမ်း အတိုင်း အ
ရှိန်ြပင်းြပင်း ေမာင်းှင်လာေသာ ဆိုင်ကယ်တစ်အုပ်က ဆူညံလှစွာ
ေသာ အသံြဖင့် ေစာေဘးမှ ြဖတ်ေမာင်းသွားေလသည် ။ ေစာ ြမင်လိုက်
ရတာေတာ့ စုစုေပါင်း ဆိုင်ကယ်ေလးစီး ြဖစ်သည် ။ တစ်စီးက ဟာလီ
ေဒဗစ်ဆင်၊ ကျန်သုံးစီးက ယာမဟာဒီတီ။ သူတို ေမာင်းသွားပုံက
သွားချင်သည့်ေနရာကို ေရာက်ဖို သွားေနကတာမျိးမဟုတ်၊ ဆိုင်ကယ်
အေပျာ် ေလာက်စီးတာှင့်တူသည် ။ အိတ်ေဇာသံေတွ ဆူညံကာ အရှိန်
လည်း ြပင်းလှသြဖင့် ေစာကိုပင် ေလဟပ်သွားေလရာ ေစာက ကတ်ခနဲ
စုတ်သပ် လိုက်မိသည် ။ တစ်ဖက်မှ မမခိုင်က စိုးရိမ်ေသာ အသံြဖင့် . . .
"ေစာ . . . ဘာြဖစ်တာလဲ၊ ဆိုင်ကယ်သံေတွလည်း ဆူလို ပါလား"
"ဆိုင်ကယ်အုပ်စုတစ်စု ေစာအနားက ြဖတ်ေမာင်းသွားလို ပါ မမ ခို
င်ရယ်၊ ဆိုင်ကယ်ေတွကလည်း ေသာင်းကျန်းလိုက်တာ . . ."
"ဆိုင်ကယ်ဆိုလို ေစာလည်း တစ်ေယာက်တည်း သွားတာလာတာ

သတိထားဦးေနာ်၊ မေလးဘက်မှာ ခုတေလာ ဆိုင်ကယ်ကို ြဖတ်လု
တာေတွ အများကီး ြဖစ်ေနတယ် ကားတယ်"
"ေစာလည်း ကားပါတယ် မမခိုင"်
"ဒါနဲ ေရစင်တစ်ေယာက်ေကာ သက်သာလား ေစာ . . ."
"သူေြခေထာက်ကေတာ့ ေကျာက်ပတ်တီး မေြဖရေသးဘူး မမခိုင်၊
သူလည်း ေစာနဲ အတူ မလိုက်ိုင်ေပမယ့် ေစာ သွားရမယ့် ေမးရမယ့်
ေနရာေတွအေကာင်း အမဲ ေြပာေြပာြပေနပါတယ်၊ ေစာလည်း မ
ေလးကို ေတာ်ေတာ်ေလး ကမ်းကျင်ေနပါပီ"
"တြခားသတင်းေထာက်ေတွ ြပန်လာရင်ေတာ့ ေစာလည်း ရန်ကုန်
ြပန်လာခဲ့ေတာ့ေလ . . ."
မမခိုင်စကားကို ေစာက ချက်ချင်း "ဟုတ်ကဲ့" ဟု မတုံြပန်ိုင်ဘဲ
ေတွေဝသွားမိပါသည် ။
အမှန်ေတာ့ ေစာက မေလးသတင်းေထာက် မဟုတ်၊ ရန်ကုန်ုံးက
သတင်းေထာက်ပါပင်။ ေစာတို ဂျာနယ်တိုက် ုံးခွဲကို မေလးမှာ ဖွင့်
ထားသြဖင့် မေလးုံးမှာ ေရစင် အပါအဝင် အေထွေထွ သတင်းေထာ
က် သုံးေယာက်ရှိေနသည် ။ ေရစင်က မေလးသူ။ ကျန် ှစ်ေယာက်မှာ
တစ်ေယာက်က ေရဘိုသား၊ တစ်ေယာက်က စစ်ကိုင်းသား။ ြဖစ်ချင်
ေတာ့ သကန်မတိုင်ခင်ေလးမှာ ေရစင်က သတင်းလိုက်ရင်း သူဆိုင်က
ယ်ှင့် ကားှင့် တိုက်မိပီး ညာဘက်ေြခေထာက် ကျိးသွားသည် ။ ေရ
ဘိုသားက သကန်ရက်မှာ ေမွးရပ်ေြမြပန်ရင်း မိခင်အသည်းအသန် ြဖစ်
သြဖင့် ခုထိ ေဆးုံမှာ ေစာင့်ေနရဆဲ။ စစ်ကိုင်းသား တစ်ေယာက်သာ ရှိ
ေနေသာ ုံးမှာ သတင်းေထာက်အင်အား လိုအပ်ေနသြဖင့် ရန်ကုန်ုံး
က လူတစ်ေယာက် လတ်ေပးဖို လိုချိန်မှာ ေစာက "ေစာ သွားပါရေစ"

ဟု ခွင့် ေတာင်းကာ မေလးကို ေရာက်လာခဲ့ရတာပင်။
မေလး၏ အေငွအသက်တိုင်းက ေစာ၏ စိတ်အာုံကို ကည်လင်
လန်းဆန်းေစသြဖင့် ေစာက မေလးကို လာရဖို ဆို အစဉ်အမဲ
တက်ကွသည် ။ လွန်ခဲ့ေသာ ခုနစ်ှစ်က ဦး ေခလာလို မေလးကို
ေရာက်ရပီးေနာက်မှာ က မေလးကို စွဲလမ်းသွားခဲ့ရသည် ။ မေလး
ကအြပန်မှာ ေစာ၏ ဘဝတစ်ဆစ်ချိးတယ်ဟု ပဲ ေြပာရေလမလား၊ ေစာ
၏ စိတ်ခံစားချက်ေတွ အေတွးအြမင်ေတွ အားလုံး အသစ်ြဖစ်သွားတ
ယ်ဟု ပဲ ေြပာရမလား။ မိုးေမှာင်ကျေနခဲ့ေသာ ေစာ၏ စိတ်အာုံသည် မ
ေလး၏ စိတ်ဝင်စားစရာများ ှင့်အတူ၊ ဦး၏ လမ်းြပသွန်သင်မှင့်အ
တူ ြပန်လည် လမ်းပွင့်လာခဲ့သည် ဟု ဆိုရမည်။
ဦးှင့်အတူ လာပီးေနာက် ှစ်အေတာ်ကာ ေစာ အလုပ်ဝင်ပီး ေနာ
က်ပိုင်းမှာ လည်း မေလးုံးခွဲ ဖွင့်ပွဲကို ေစာလာဖူးခဲ့သည် ။ ေရစင်ှင့်
အတူ သွားလာရင်း မေလးလမ်းေတွကိုလည်း ပိုမှတ်မိ၊ ဆိုင်ကယ်စီး
လည်း ကမ်းကျင်လာခဲ့သည် ။ ေရစင့်ကလည်း ရန်ကုန်လာတိုင်း ေစာ
တို အိမ်မှာ ပင် တည်းကာ ေစာှင့်အတူ သွားလာကရင်း ခင်မင်ေသာ
သူငယ်ချင်းများ ြဖစ်လာခဲ့ကသည် ။
"ဟဲလို . . . ေစာ"
တစ်ဖက်က မမခိုင်၏ အသံကို ကားေတာ့မှ ေစာက ေစာဆကို
ေြပာြပခွင့်ေတာင်းဖို ဆုံးြဖတ်ကာ . . .
"ေစာ ြပန်မလာချင်ေသးဘူး မမခိုင"်
"ဘာြဖစ်လို လဲ ေစာ . . ."
"ေတာင်သမန်ကိစကို ပီးဆုံးတဲ့ အထိ ေစာ သတင်းလိုက်ချင်ေသး

တယ်၊ ေတာင်သမန်မှာ ဧပီ ၁၂ တုန်းကလည်း ငါးေတွ တစ်ခါ ေသ
ေသးတယ်၊ အခု ဧပီ ၃ဝ မှာ တစ်ခါေသြပန်တယ်။ အဲဒါ ဘာြဖစ်လို လဲ
ဆိုတာ တြခားသူေတွ သိချင်သလို ေစာလည်း သိချင်တယ်၊ စက်ုံေတွ
က ေရဆိုးေတွကို မသန်စင်ဘဲ အင်းထဲကို စွန်ပစ်ကလို လား၊ အင်းကို
ေရေသကန်လုပ်ပီး ငါးေမွးေနလို လား။ ဘာေကာင့်လဲဆိုတာ ေစာ ေသ
ေသချာချာ စုံစမ်းချင်တယ် မမခိုင"်
"ဒါဆိုလည်း စုံစမ်းေလ . . . ေစာ၊ သတင်းစာ အတွက်ေတာ့ ေလာ
ေလာဆယ် သတင်းတစ်ပုဒ် ေရးေပး၊ ေသချာ အချက်အလက်စုံေအာင်
စုံစမ်းပီးရင်ေတာ့ ဂျာနယ်အတွက် သတင်းေဆာင်းပါးေလး ြပည့်ြပည့်စုံ
စုံ ေရး လိုက်ေလ . . ."
"ဟုတ်ကဲ့ပါ မမခိုင"်
"ေလာေလာဆယ်ေတာ့ ေတာင်သမန်နဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ ေစာ
ဘာကားထားတာရှိလဲ . . ."
"ေရဆိုးကိစကိုေတာ့ ေတာ်ေတာ်များများက ေြပာေနကတာပဲ မမခို
င်၊ မမခိုင် သိတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ ေရဆိုးသန်စင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က များ တ
ယ်ေလ၊ ိုင်ငံတကာမှာ ေတာ့ ေရဆိုးစွန်ပစ်တာကို စနစ်တကျ လုပ်က
တယ်၊ စည်းကမ်းမရှိ စွန်ပစ်လို အများ ြပည်သူကို ထိခိုက်ရင်လည်း စ
က်ုံေတွကို တရားစွဲလို ရတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီမှာ ကေတာ့ ထလုပ်လိုက်ရင်
သာ ကီးကီးကျယ်ကျယ်၊ ပီးေတာ့ ေအာက်သက်ကမေကျဘူး၊ လတ်တ
ေလာ ေရတိုကိစေလာက်ပဲ စဉ်းစား၊ ေရရှည်မှာ ဘာေတွ ြဖစ်လာိုင်သ
လဲဆိုတာ မစဉ်းစားေတာ့ ဘာလုပ်လုပ် အစသာေကာင်းပီး အေှာင်း
က မေသချာ"
"ေစာ. . ."

အဆက်မြပတ် ေြပာေနမိေသာ ေစာသည် မမခိုင်၏ ခပ်ဆတ်ဆတ်
ေလး ေခလိုက်သံကို ကားေတာ့မှ စကားရပ်ကာ ကိုယ့်စကားေတွ လွန်
သွားမှန်း သိလိုက်သည် ။
"သတင်းသမားဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားမေပးရဘူးလို ေစာ
ကို မမခိုင် ခုနပဲ ေြပာထားတယ်ေနာ်၊ ေစာ သတင်းေရးရင် အစိုးရကို ချ
စ်ြခင်း မုန်းြခင်းကင်းပီး မတတဲ့ အြမင်မျိးနဲ ေရးဖို ကိးစားပါ ေစာ၊
ေစာရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားချက်ပဲ ရှိေနရှိေန ေစာ ေရးတဲ့ စာထဲမှာ အဲဒီ
ခံစားချက်ကို ေပါင်းမထည့်မိပါေစနဲ . . ."
"ဟုတ်ကဲ့ပါ မမခိုင်၊ ေစာ ေတာင်းပန်ပါတယ်"
"အိုေခေလ . . . ေစာ၊ ကဲ . . . ေနသိပ်မြမင့်ခင် သွားလိုက်ဦး၊ ပီးရင်
တြခား အင်တာဗျးစရာေတွလည်း ရှိေသးတယ် မဟုတ်လား"
"ဟုတ်ကဲ့ . . . မမခိုင်၊ ေဒသခံေတွ ေမးပီးရင် မေလးက ပညာရှင်
ေတွရဲ အြမင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး သမားေတွရဲ အြမင်၊ ပီး
ေတာ့ စည်ပင်ကလူေတွ ဌာနဆိုင်ရာေတွကိုပါ ေမးချင်တယ်။ ေရဆိုးစွန်
တယ်ဆိုတဲ့ ေနရာေတွကိုလည်း ေစာ သွားရဦးမယ်"
"ေကာင်းတယ် ေစာ၊ အစစအရာရာ အဆင်ေြပပါေစ၊ သွားေရး လာ
ေရးလည်း ဂုစိုက်ေနာ်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ မမခိုင် . . ."
မမခိုင် ဖုန်းချသွားပီမို ေစာက ဖုန်းကို ေကျာပိုးအိတ်ထဲ ြပန်ထည့်၊
ေကျာဘက်သို ြပန်ပိုးလွယ်လိုက်ပီး ဆိုင်ကယ်ကို ခွလိုက်ပါသည် ။ ဒီ
ေကျာပိုးအိတ်ထဲမှာ ေစာ၏ လက်နက်ကိရိယာေတွ ပါသည် ။ အသံဖမ်း
စက်၊ ကင်မရာ၊ ဖုန်း၊ Power bank စသြဖင့် . . .။

ေစာက ဆိုင်ကယ်ကို လူစည်ကားပီး ဆိုင်များ သည့် ဦးပိန်တံတား
အေနာက်ဘက်ြခမ်းဆီသို ဦးတည်၍ ေမာင်းလာခဲ့သည် ။
ေတာင်မင်းကီး ဘုရားနားေရာက်ေတာ့ ေစာ ဆိုင်ကယ်ကို ေတာင်
ေလးလုံး ေကျာင်းတိုက်ဘက်သို အမှတ်တမဲ့ပင် ေကွချိးလိုက်မိေလသ
ည် ။
ေတာင်သမန်ကို ေရာက်တိုင်း၊ ေတာင်သမန်ကို ချစ်သည့် ဦး၏ အ
ေငွအသက်ေတွ လမ်းမိုးလာသလို ခံစားရသည် ။ ဦး ေနထိုင် ကီးြပင်း
လာခဲ့ေသာ ဒီနယ်ေြမ . . .။ ေစာ၏ ပိယိုင်ေနေသာ စိတ်ေတွကို ြပန်လ
ည် ထူမတ်ေစခဲ့ေသာ ဒီနယ်ေြမ။ ဒီနယ်ေြမက အရှိန်အဝါ တစ်မျိးြဖင့်
ေစာကို ညိ ေခေနခဲ့သည် ။
"အင်း အိုင် ဝိုက်လည် မိကီးတည်ြပန် xxx
၁၁၄၄ ခုှစ်က အမရပူရ ေရိုင်ငံ xxx
ေရချိတွင်းနဲ ပျံနန်းလှန် xxx
ေရဘိုမင်းဆက် ြမနန်းစံ xxx
ြမတ်ဘိုးေတာ် သူစီမံ xxx အင်း xxx အင်းxxx အင်းကီးေတာင်သမန်
. . ."
ဦး အိမ်မှာ မကာခဏ ဖွင့်တတ်ေသာ ေတးေရးဆရာကီး နန်းေတာ်
ေရှဆရာတင် ေရးပီး ဝင်းဦး သီဆိုသည့် သီချင်းသံသည် ဟိုး အေဝး ဦး
ပိန်တံတား၏ အေရှဘက်ထိပ်ဆီကေန . . . ကန်းတိုင်ေတွ ြခံရံေနေသာ
တံတား၏ အလယ်ဗဟိုတစ်ေလာက်ဆီကေန . . . ခပ်ကျဲကျဲ သစ်သား
ကမ်းခင်းေတွကားကေန . . . အင်းေရြပင်ထဲကေန . . . ုန်းကွ ိုးကား
စီးေမျာ လွင့်ပျံလာသည် ဟု ပင် ထင်လိုက်မိသည် ။ ဦး . . . သတိရလိုက်

တာ . . .။
ေစာက ဆိုင်ကယ်ကို ေတာင်ေလးလုံး ေကျာင်းတိုက်ေရှမှာ ရပ်လို
က်ပီး ေကျာင်းဝင်းထဲသို ေလာက်ဝင်လာခဲ့သည် ။
ဆရာေတာ် ကိုပညာ (အမရပူရ)ကို ေကျာင်းေရှ သစ်ပင်ရိပ် ခုံတန်း
ေပမှာ ထိုင်လျက် ေတွရသြဖင့် ေစာက ဒူးတုပ်ကာ ဦးချလိုက်ပါသည် ။
"ဘယ်သူလဲ . . ."
ဆရာေတာ်က ေကာင်းေကာင်း သတိရှိပုံမရ။ ခပ်ြပတ်ြပတ် ဗလုံးဗ
ေထွး တစ်ခွန်းေမးလိုက်သည် ။
"တပည့်ေတာ် လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်ှစ်က ဦးမင်းိုင်သစ်နဲ အတူတူ ဘုန်းဘု
န်းဆီ လိုက်လာခဲ့ဖူးတဲ့ ြမတ်ေစာှင်းပါ ဘုရား၊ တပည့်ေတာ် အလုပ်ကိ
စနဲ အမရပူရကိုလာရင်း ဘုန်းဘုန်းကို သတိရလို လာှတ်ဆက်တာပါ
ဘုရား"
"မင်းိုင်သစ်၊ ြမတ်ေစာှင်း၊ မင်းိုင်သစ် . . . ြမတ်ေစာှင်း"
ဆရာေတာ်က သိပ်မပီသေသာ်လည်း ေစာှင့် ဦး၏ နာမည်ကို အ
တွဲလိုက် ခပ်တိုးတိုး ေရရွတ်ရင်း ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်ေနသည် ။
အသက်

၈ဝ

ေကျာ်အရွယ်

ဆရာေတာ်ကို

ကည့်ရသည်

မှာ

မှတ်ာဏ်များ လည်း ေကာင်းပုံမရေတာ့ပါ။ သိုေသာ် မင်းိုင်သစ်ှင့် ြမ
တ်ေစာ ှင်းဟူေသာ နာမည်ကေတာ့ ဆရာေတာ် မှတ်ာဏ်ထဲမှာ ကျန်
ရှိေနေသးပုံပင်။
ေစာက ေစာ၏ လခထဲကလှဖို သတ်သတ်ဖယ်ချန်ထားေနကျ ပိုက်
ဆံထုပ်ကေလးကို ေကျာပိုးအိတ်ထဲမှ ထုတ်ယူကာ ဘုန်းဘုန်းကို ကပ်
လှခဲ့ပီး ရှိခိုးဦးချလိုက်ပါသည် ။

ဤသိုြပရေသာ ေကာင်းမကုသိုလ်ေကာင့် ဦး ခရီးလမ်းပန်း အလုပ်
အကိုင် အဆင်ေြပေချာေမွ ေဘးကင်းပါေစ။

***

ဦးပိန်တံတားသည် ေဝးေဝးက လှမ်းေမာ်ကည့်သည့်အခါ ေကာင်း
ကင်ြပာ ေနာက်ခံြဖင့် ကည်ူးေငးေမာဖွယ်ရာ ဆန်းြပားလှပေနဆဲပင်။
သိုေသာ် အနီးအနား ေရာက်လာချိန်မှာ ေတာ့ လိက်တက်လာေသာ
အေကာ်နံများ ြဖင့် မန်၍ ေနသည် ။ ြပည့်ကျပ်ေနေသာ ဆိုင်ကယ်များ ၊
ကားများ ၊ အေကာ်ဆိုင်များ ၊ စည်းကမ်းမဲ့စွန်ပစ်ထားေသာ အမှ
ိက်များ ၊ ေဈးသည် များ ခရီးသည် များ ြဖင့် ြပည့်ေနေသာ တံတား၊ ဘီ
ယာြဖင့် ြမည်းေနေသာ ငါး။ လွန်ခဲ့သည့် ခုနစ်ှစ်တုန်းကလို မဟုတ်
ေတာ့ပါလား။
ေစာသည် ဆိုင်ကယ်ကို ေတာင်မင်းကီး ဘုရားနားက ဆိုင်ကယ်အ
ပ်သည့် ေနရာမှာ အပ်ထားခဲ့ပီး တံတားေအာက်ေြခ ေရစပ်သို ခပ်သွက်
သွက်ေလး ေြပးဆင်း လာခဲ့ေလသည် ။
ေနေရာင်ြခည်က ပူြပင်းစြပပီြဖစ်၍ ဦးထုပ်အကာအကွယ် မရှိသ
ည့်အခါ ေစာ၏ နဖူးြပင် ေြပာင်ေြပာင်ေလးသည် ပင် ေနပူရှိန်ေကာင့် ပူ
စပ်စပ်ေလး ြဖစ်လာသည် ။
ေစာက ပခုံးေကျာ်ုံေလး တစ်ညီတည်း ရှည်ေြဖာင့်သည့် ေစာ၏ ဆံ
ပင်ေတွကို နဖူးေြပာင်သိမ်းကာ ခပ်တင်းတင်း စည်းထားေလ့ ရှိသည် ။
သိပ်အိုက်လွန်းလင်ေတာ့ ထိပ်နား မေရာက်တေရာက်မှာ ြဖစ်သလို စု
ေခွလုံးထုံးကာ ကချင်ဆံထိုးေလးတစ်ခု ထိုးစိုက်ထားတတ်သည် ။ အရ
ပ်ေလး ပုပျပ်ပျပ်၊ ခာကိုယ်ေလး လုံးကျစ်ကျစ်၊ အြခယ်အသမရှိသည့်
မျက် ှာေပမှာ မည်းနက်ေနေသာ မျက်ခုံးေမွး ထူထူေလးှစ်တန်းသာ

ထူးြခားထင်ရှားကာ "မိန်းမလှ" ဟု ေြပာမရေသာ ေစာကို ဦးကေတာ့
ကေလးတစ်ေယာက်လိုပင် သေဘာထားပုံရသည် ။ ေစာ တစ်ခုခု က
ေမာက်ကမ လုပ်သည့်အခါ ေစာ၏ ေခါင်းကို လက်သီးှင့် ဖွဖွထုတတ်
ေသာ ဦးသည် ေစာကို "အပုမေလး" ဟု လည်း ေခတတ်ခဲ့ေပသည် ။
"ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီလို ဆံပင် ေနာက်လှန်စည်းထားရင် အ
သက်ကီးလာရင် နဖူးေြပာင်လိမ့်မယ်ေနာ် . . . ေစာ"
ဟု ဦးက ေြပာေသာ်လည်း မျက်ှာေပ ဆံပင်စကျလင် မေနတတ်
ေသာ ေစာက နဖူးအေြပာင်သိမ်းမဲ . . .။ အို . . . ထားပါေတာ့ . . . ခဏ
ေလး . . . ဦးအေကာင်း မေတွးဘဲေနပါဦး ြမတ်ေစာှင်းရယ် . . .၊ အလု
ပ်ကိုသာ အာုံစိုက်ပါေလ။
ြမတ်ေစာှင်းသည် ငှက်ေလှများ ဆိုက်ကပ်ထားရာ ကမ်းစပ်သို
ေလာက်လာရင်း လိက်ခနဲတက်လာေသာ ငါးပုပ်နံေကာင့် ုတ်တရက်
အသက်ရှကျပ်ကာ ေအာ်ဂလီဆန်သလို ြဖစ်သွားရေလသည် ။
ေရစပ်ှင့်နီး လာေလ ငါးပုပ်နံက ပို၍ ဆိုးရွား လာေလ၊ အနံ . . . အ
နံ . . . ဒီအနံ . . . ဒီလိုအနံမျိးကို ေနာက်ထပ် မရချင်ေတာ့ပါဘူး။
တကယ်ေတာ့ ေစာဟာ ဒီလိုအနံမျိးှင့် စိမ်းလှသည် မှ မဟုတ်ဘဲ။
ေစာ ကီးြပင်းခဲ့ရာ ပင်လယ်ကမ်းစပ် ရွာေတွတစ်ဝိုက်မှာ ငါးညီနံ တသ
င်းသင်း ရှိခဲ့တာ . . .။ ဒီအနံေတွှင့် ယဉ်ပါးခဲ့ရတာ . . .။ တစ်ေမာ်တစ်
ေခ ဆားကွင်းေတွရယ်၊ ငါးေြခာက်ခွဲလှန်းသည့် ကမ်းေြခဆီမှ တစ်ချ
က်တစ်ချက် ေဝ့ဝဲလာတတ်ေသာ ငါးညီနံ၊ ငါးဆားနယ်နံ၊ ဒီလို အနံမျိး
ေတွကို ေစာ ှစ်ေပါင်းများ စွာ ရှိက်ခဲ့ဖူးပီ။ ပီးေတာ့ . . . ထိုအနံှင့်
နီးစပ်ပတ်သက်သမေသာ အရာေတွအားလုံးကို ေစာက ေမ့ထားချင်သ
ည် ။ ဒီလိုအနံမျိးေတွက ေစာ ေမ့ထားချင်ေသာ အတိတ်ကို သတိရေစ

သည် ။ အိုး . . . ဘာမှ ေလာက်မေတွးနဲ ေတာ့ ြမတ်ေစာှင်း။ ေလာ
ေလာဆယ်ေတာ့ ေတာင်သမန်မှာ ပဲ စိတ်ကို စုစည်းထားစမ်းပါ။
ေစာသည်

ေရစပ်ှင့်

နီးသထက်နီးေအာင်

ေလာက်လာရင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ေဝ့ဝဲကည့်၍ ေလ့လာ စူးစမ်းလာပါသည် ။
ေဟာဟိုက ငှက်ေလှေတွ ကားမှာ ေတာ့ ေပါေလာေမျာေနသည့် ငါးများ
က

ေဖွးေဖွးလပ်ေနသည်

ေယာက်ျားများက

။

အကျဗလာှင့်

ေရစိုရဲေနေသာ

ကမ်းစပ်မှာ ဝိုင်းထိုင်ကာ ေရထဲက ဆယ်ထားပုံရ

ေသာ ငါးေတွကို ေရွးချယ်ေနကသည် ။ ေရစပ်မှာ ေတာ့ ကေလးတစ်သို
က်က ငါးေတွကို ကျံးကာ ဆယ်ကာ ြခင်းေတာင်းကီးထဲသို ထည့်ေနက
သည် ။ ငါးေတွကို ပုဆိုးြဖင့်ထုပ်ကာ ထမ်းသယ်လာေသာ လူတချိကို
လည်း ေတွရသည် ။ ငါးပုပ်နံေကာင့်လား . . . ေစာေသးလို ပဲလားေတာ့
မသိ၊ အင်းစပ်ရှိ ဆိုင်ေတွမှာ လူရှင်းေနသည် ။ ေတာင်သမန်ြမင်ကွင်း
က အုပ်ဆိုးလှေချသည် ။
ေစာသည်
ထိုြမင်ကွင်းကို

ေကျာပိုးအိတ်ထဲက

ကင်မရာကို

ဓာတ်ပုံ

လိုက်ိုက်ေနလိုက်သည်

တဖျပ်ဖျပ်

ထုတ်ယူကာ
။

ငါးေသများ ၊ ငှက်ေလှများ ၊ အင်းစပ်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စွန်ပစ်ထားေသာ
အမှ ိက်များ ၊ သစ်ပင်ကိုင်းေြခာက် ေနာက်ခံြဖင့် မိုးိုင်ေသာ ေတာင်
သမန်တံတား။
စိတ်တိုင်းကျ ဓာတ်ပုံိုက်ပီးေတာ့မှ ေစာက ကင်မရာကို ေကျာပိုးအိ
တ်ထဲ ြပန်ထည့်ကာ အိတ်ကို ေကျာမှာ ြပန်ပိုးလွယ်လိုက်ပီး ေလှသမား
ဦးေလးကီး တစ်ေယာက်ဆီ ေလာက်သွားလိုက်သည် ။
"ဦးေလး . . . ဦးေလး . . . "
ေစာ လှမ်းေခေတာ့ ဦးေလးကီးက ေစာကို လှည့်ကည့်ကာ

"ဟိုဘက်ကမ်း ကူးမလို လား တူမကီး၊ လာ . . . တက်ေလ၊ ဒီေန
ေဈးဦးမေပါက်ေသးတာနဲ အေတာ်ပဲ"
ငှက်ခတ်သမားကီးက

ေရထဲသို

ဗျစ်ခနဲ

ကွမ်းတံေတွး

ေထွးချလိုက်ပီး ေစာကို လှမ်းေြပာသည် ။ ထိုဦးေလးကီးကို အကဲခတ်
မိသေလာက်ေတာ့ ိုးသားပွင့်လင်းပီး စကားလည်း ကွယ်ပုံရသည် ။
ေစာက ဦးေလးကီးကို ြပံးြပလိုက်ရင်း . . .
"ဟိုဘက်ကမ်း ကူးမလို မဟုတ်ပါဘူး ဦးေလးရဲ ၊ ဦးေလးကို ေမးစ
ရာေလးရှိလို ပါ၊ ဦးေလးက ဒီအင်းထဲမှာ ငှက်ခတ်တဲ့ သူဆိုေတာ့ အင်း
အေကာင်း ေကာင်းေကာင်း သိမလားလို ပါ . . .
"ဟား . . . သိပီလား . . . ငါ့တူမရ"
ဦးေလးကီးက

ချက်ချင်း

တက်ကွလာသည်

။

ေစာ

လူေရွး

မှန်သွားပီ။
"ဦးေလးတို က ေဆွစဉ်မျိးဆက် ငှက်ခတ်သမားေတွေလ၊ ဦးေလး
အေဖက ေတာင်သမန်အင်း ေရြပည့်ချိန်ဆို ငှက်ခတ်ပီး သီတင်းကတ်
ေနာက်ပိုင်း ေရကျလို အင်းလယ်ေပချိန်ကျရင် ခရမ်းချဉ် စိုက်တဲ့ ေတာ
င်သူေပါ့၊ ဦးေလးလည်း အေဖ့လိုပဲ ငှက်ခတ်တစ်လှည့်၊ ေတာင်သူတစ်
လှည့် လုပ်ကိုင်စားေသာက်လာတာ ေတာ်ေတာ် အဆင်ေြပပါတယ်၊ ဒါ
ေပမဲ့ . . . လွန်ခဲ့တဲ့ အှစ် ၂ဝ ေလာက်က စပီး ဒီအင်းထဲမှာ ဆယ့်ှစ်ရာ
သီ ေရြပည့် လာေတာ့တာပါပဲကွယ်"
ေစာက ဖုန်းရီေကာဒင်း ခလုတ်ကို ှိပ်ထားလိုက်ရင်း . . .
"ဘာြဖစ်လို ြပည့်လာတာလဲ ဦးေလး . . ."
"ဦးေလးတို ကားတာေတာ့ ေတာင်သမန်အင်းကို ငါးေမွးဖို ေလလံ

ေပးလိုက်တာတဲ့

၊

ေရေသကန်ြဖစ်ေအာင်
ငါးေမွးကတာေပါ့၊

အဲဒီအချိန်ကစပီး
လုပ်ပီး

ေတာင်သမန်အင်းကို

ဆယ့်ှစ်ရာသီ

ဟိုးအရင်ကဆို

ေရထိန်းထားပီး

ဦးေလးတို

ရွာကလူေတွ

ဒီအင်းထဲမှာ ငါးရှာ ဖားရှာ လုပ်လို ရတယ်ေလ၊ အဲဒီေနာက်ေတာ့ ငါးဖ
မ်းရင် ဖမ်းတဲ့ သူ အဖမ်းခံရမယ်ဆိုလို တချိလည်း မဖမ်းရဲ ကေတာ့
ဘူး၊ တချိလည်း ခိုးဖမ်းကရတာေပါ့ကွယ် . . ."
"အခုလို ငါးေတွေသတာ ဘာေကာင့်လို ဦးေလး ထင်လဲဟင်"
"ငါးက အခုမှ ေသတာ မဟုတ်ဘူး ငါ့တူမကီးရ၊ ပီးခဲ့တဲ့ သကန်တု
န်းကလည်း ေသတယ်၊ ေသဆို ေရကမှ မသန်ေတာ့တာကိုး ငါ့တူမရယ်၊
ဦးေလးတို ငယ်ငယ်ကဆို ေတာင်သမန်ေရကို ေသာက် လို ရတယ်၊
ခုများ ေတာ့ အင်းေရက ချိးရင်ေတာင် လူက ပူစပ် ပူေလာင်ကီး ြဖစ်
လာတာ၊ စက်ုံေတွကလည်း ေရဆိုးေတွကို ဒီေတာင်သမန်ထဲ စည်းမဲ့
ကမ်းမဲ့ စွန်ပစ်ကတာကိုး"
"ဒါဆို ခုလို ငါးေတွေသတာ ေရညစ်ညမ်းလို လို ဦးေလးက ထင်တာ
လား"
"အဲဒါလည်း ပါတယ်၊ ေနာက်တစ်ခု ကားမိတာေတာ့ အင်းထဲကို
ေဆးခတ်လို ငါးေတွေသတယ်လို လည်း ကားတယ် . . ."
"ေဆးခတ်တယ် . . .၊ ဘယ်လို ေဆးခတ်တာလဲ ဦးေလး"
"ဒါကေတာ့ ေကာလာဟလေနာ်၊ ဦးေလးလည်း ေသချာမသိဘူး၊ အ
င်းပိုင်ရှင်ကို မေကျနပ်တာတို ဘာတို အဲဒါေကာင့် ဓာတ်ေြမသဇာေတွ
ေရထဲြဖးချတယ်လို လည်း ကားမိတယ်၊ ဦးေလးကားတာကို ေြပာတာ
ေနာ်၊ ပီးေတာ့ ဟိုး အင်းေအာက်ဘက်က တံတားြဖ ေရထိန်းတံခါးကို
အေသပိတ်ပစ်လိုက်ကေတာ့ အင်းထဲကို ေရဝင် ေရထွက်မရှိ၊ ေရေဝေရ

လဲမရှိေတာ့ ေရေသြဖစ်ပီး ေရကညစ်ပတ်၊ ရာသီဥတုကပူ၊ အေကာင်း
အမျိးမျိး ရှိိုင်တာေပါ့ ငါ့တူမကီးရာ"
"ဦးပိန်တံတားကေရာ ပျက်စီး လာပီလို ဦးေလး ထင်လား . . ."
"ယိုယွင်းလာတာေတာ့

အမှန်ပဲဗျ၊

ှစ်ေပါင်းကလည်း

၁ဝဝ

ေကျာ်ခဲ့ပီကိုး၊ ဒီတံတားကို ဦးပိန် ဦးစီးပီး ေဆာက်တုန်းကေတာ့ မိုးတွ
င်း အင်းေရြပည့်ချိန်မှာ ေတာင်သမန်ရွာေတွဘက်နဲ အမရပူရ ဘက်ကို
ကူးသန်း သွားလာဖို ေဆာက်ခဲ့ပုံရတယ်၊ ေွ ဆိုရင်ေတာ့ တံတားေအာ
က်ကပဲ သွားကတာေလ၊ ခုကျေတာ့ ၁၂ ရာသီ တံတားေပမှာ လူေရာ၊
ဆိုင်ကယ်ေရာ၊ စက်ဘီးေရာ၊ ခရီးသွား ဧည့်သည် ေတွေရာ အတိုင်းအ
ဆမရှိ ြဖတ်ေနကတာ၊ တချိလူေတွကလည်း စည်းကမ်းမရှိပါဘူး ငါ့
တူမရာ၊ သကန်တုန်းကဆို တံတားေပမှာ ယီးေလး ေအာ်ပီး တံတား
ကို ဆွဲလပ်ေဆာ့ေနကတာများ ဦးေလးမှာ ပါးစပ် အေဟာင်းသားနဲ
ေကာင်ကည့်ေနရတယ်"
ေနက တစ်စတစ်စ ပူြပင်းလာသည် ။ ေစာသည် ရီေကာဒင်း ခလုတ်
ကို ပိတ်ရင်း သက်ြပင်းချမိကာ . . .။
"ေကျးဇူးပါပဲ ဦးေလး၊ ဒါနဲ ဦးေလးက ဘယ်ရွာကလဲ"
"အင်းအေရှဘက် ထန်းေတာရွာကေလ"
"ထန်းေတာရွာ" ဟူေသာ နာမည်က ေစာကို ရင်ခုန်သွားေစသည် ။
ဦး၏ ဇာတိရွာ . . .။
ဦးက သူဇာတိရွာေလးအေကာင်း၊ ဦးပိန်တံတားအေကာင်း၊ ေတာင်
သမန်အင်းအေကာင်း ေစာကို ေြပာြပဖူးေသာ်လည်း သူဘဝ အေကာင်း
ကိုေတာ့ ေသေသချာချာ ြပည့်ြပည့်စုံစုံ ေြပာမြပဖူးခဲ့ပါ။

ေစာက ဦးေလးကီးကို ခပ်ေတွေတွ ကည့်လိုက်ရင်း အသက် ဘယ်
ေလာက်ရှိပါလိမ့်ဟု ခန်မှန်းေတွးဆေနမိသည် ။ အသားက ညိြပာြပာ၊
နဖူးေရထူတွန်ကာ ေနေလာင်ဒဏ်ေကာင့် ုပ်ရင့် အိုစာပုံလည်း ေပ
ေသာ ဦးေလးကီး၏ အသက်ကို ေစာက မခန်မှန်းတတ်ပါ။
"ဦးေလး အသက် ဘယ်ေလာက် ရှိပီလဲဟင်"
ေစာက လတ်ခနဲ ေမးလိုက်မိသည် ။ မိမှာ ေတာ့ သူစိမ်း တစ်ေယာ
က်ကို အသက် ဘယ်ေလာက်ရှိပီလဲဟု ေမးြခင်းသည် ိုင်းပျသည် ဟု
ဆိုသည် ။ ရွာေတွမှာ ေတာ့ အသက်ေမွးြခင်းသည် ိုင်းပျရာ မေရာက်၊
ရင်းှီးရာေတာင် ေရာက်ေသးသည် ။
"၄၃ ှစ် ရှိပီကွဲ"။
ဟင် . . .။ ေစာ နည်းနည်းေတာ့ အံ့သသွားမိသည် ။ ၄၃ ှစ်ဆို ဦးှ
င့် အသက်အတူတူေပါ့။ သိုေသာ် ဒီဦးေလးကီးက အသက်ထက် ပို၍ ရ
င့်ေရာ်ပီး ဦးကေတာ့ အသက်ထက် ပို၍ ုပ်ုသည် ။ ဘဝအေြခအေန
ြခားနားြခင်းကပင် ုပ်ရည်ကို ကွာြခားေစခဲ့ပုံရသည် ။
အသက်ချင်း အတူတူ ဇာတိချင်း အတူတူဆို ဦးကို သိေလမလား . .
.။
ေစာက ေမးခွန်းထုတ်ဖို စဉ်းစားဆဲမှာ ပင် ငှက်ေလှစီးမည့် သူေတွ
ေရာက်လာကာ စကားဆက်ခွင့်မရေတာ့။ ဦးေလးကီးက ေစာကို ှတ်
ဆက်လျက် ေတာင်သမန်အင်းထဲသို ငှက်ခတ်ထွက်သွားေလသည် ။
ေစာသည် ေတွေဝေငးေမာမေနေတာ့ဘဲ ခပ်သွက်သွက်ေလး ထပ်မံ
လပ်ရှားလိုက်သည် ။ ေတာင်သမန်အင်းနားက အေကာ်ဆိုင်များ ၊ အမှ ိ
က်ေတွ စည်းကမ်းမရှိ စွန်ပစ်ထားသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာ စူး

စမ်းဓာတ်ပုံိုက်သည် ။ ဓာတ်ပုံိုက်တာ ကိက်ပုံမရသည့် ေနရာေတွကို
ေတာ့ မသိမသာ ကွယ်ဝှက်၍ ဓာတ်ပုံိုက်ရသည် ။
ေစာတို သတင်းေထာက်များ သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဘဝှင့် လွ
တ်လပ်ခွင့်ကို ေလးစားရမည်ြဖစ်၍ သူတစ်ပါး လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါး၍
ေတာ့ သတင်းမရယူလိုပါ။ သိုေသာ် အများ ြပည်သူ၏ အကျိးစီးပွားကို
ထိခိုက်ပျက်စီးေစမည့်

အေကာင်းကိစများကိုေတာ့

မျက်စိေရှမှာ

ေတွြမင် သိကားေနလျက်ှင့် ထိမ်ချန် ကွယ်ဝှက် အုပ်ဆိုင်း မထားလိုပါ
။ ေစာတို ိုင်ငံ၏ ကမာေကျာ် ကန်းတံတားကီးှင့် ဤေတာင်သမန် ဝ
န်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်ြပားေစသည့် အေကာင်းတရားများကိုေတာ့ ေစာ
က ြဖန်ေဝရေပမည်။
ေစာသည် တံတားပတ်ဝန်းကျင်မှ ေဈးသည် ကေလးေတွကိုလည်း
ဗျးသည် ။ ခရီးသွားေတွကိုလည်း ဗျးသည် ။ ိုင်ငံြခားသား တိုးရစ်တ
စ်ေယာက်ကို

ဗျးကည့်မိေတာ့

သူက

ေတာင်သမန်ကို

ဒုတိယ

အကိမ်ေြမာက် ေရာက်ဖူးြခင်းြဖစ်ပီး ခုတစ်ေခါက် ေရာက်ချိန်မှာ လွန်
ခဲ့ေသာ ၁ဝ ှစ် ကာလတုန်းကလိုမျိး ဒီေနရာကို သေဘာမကျေတာ့ပါ
ဟု ဆိုသည် ။ ပထမဆုံးအကိမ် လာေရာက်သည့် တိုးရစ်ေတွကေတာ့ ဒီ
ေနရာကေန ေနဝင်ချိန်ကို ကည့်ရသည် ကို သေဘာကျပီး ဒီေနရာ၏
လှပမကို အံ့ဩှစ်သက်သည် ဟု ဆိုသည် ။ တံတားကျိးမှာ ေကာက်
ေသာ တိုးရစ်ကေတာ့ ေစာကိုပင် ြပန်၍ ေမးခွန်းထုတ်သည် ။
"မင်းတို ိုင်ငံက ဒီတံတားကို ဘယ်လို နည်းလမ်းေတွနဲ ထိန်းသိမ်း
ထားခဲ့တာလဲ . . ."
သူေမးခွန်းေကာင့်

ေစာက

စကားများကို ြပန်သတိရလာကာ . . .

ုတ်တရက်ပင်

ဦးေြပာဖူးေသာ

"ဟိုးအရင်တုန်းကေတာ့ အမရပူရ မဟာဂာုံေကျာင်းတိုက်ကို စ
တည်ေထာင်ခဲ့တဲ့ အရှင်ဇနကာဘိဝံသက ဒီတံတားေပမှာ ညေနဘက်
ေတွ စကေလာက်ရင်း တံတားမှာ ဘယ်ေနရာက ဘာချိယွင်း ေနတယ်
ဆိုတာ တစ်ခါတည်း မှတ်သွားတာေပါ့။ ပီးေတာ့ လိုအပ်တာေတွ ြပြပ
င်ေပးတာေပါ့၊ ေနာက်ေတာ့ ဒီတံတားနားက ေတာင်ေလးလုံးေကျာင်း
တိုက် ဆရာေတာ် ကိုပညာလည်း ဒီတံတားကို ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့တာပါပဲ။
ေနာက်ပိုင်းေတာ့ ေရှးေဟာင်းသုေတသန ဦးစီးဌာနက ဆက်ပီး ထိန်း
သိမ်းထားတာပါ"
ေစာသည် ိုင်ငံြခားသား နားလည်ေအာင် အဂလိပ်လို သွက်သွက်
ေလး ေြပာြပ ရှင်းြပရင်း ေစာကို အဂလိပ်စာ ေလ့လာသင်ယူဖို တွန်း
အားေပးခဲ့သည့် ဦး၏ ေကျးဇူးတရားကို ေအာက်ေမ့မိသည် ။
ဒီတံတားှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟု သုတေတွကိုလည်း ဒီတံတားေပ
မှာ လမ်းေလာက်ရင်း ဦးက ေစာကို ေြပာြပခဲ့သည် ေလ။
အို . . . ေတွးမိြပန်ပီေပါ့ . . .။ ဒီနယ်ေြမတစ်ဝိုက်မှာ ဦးအရိပ်ေတွပဲ
လမ်းမိုးေနလို ေစာက ဦးအေကာင်း ေတွးမိခဲ့တာလား။ မဟာဂာုံဆို
လို ေစာ မဟာဂာုံေကျာင်းတိုက်ကို မေရာက်ြဖစ်ေသးတာ သတိရသ
ည် ။ မဟာဂာုံသည် လည်း ဦးအေလးထားသည့် ေနရာတစ်ခု။ ဦး
ေခသွားသြဖင့် မဟာဂာုံကို စေရာက်ဖူးေသာ ေနက ကျယ်ဝန်းလှသ
ည့် ေကျာင်းတိုက်ဝင်းကီးထဲက စည်းကမ်း ေသဝပ်ငိမ်သက်စွာ ဆွမ်း
စားကွေနကသည့် များ ြပားလှေသာ သံဃာေတာ်ေတွကို ေငးေမာ က
ည်ညိခဲ့ရသည် ။ မှ ိင်းမန်ေနေသာ ေစာ၏ စိတ်ေတွပင် တရားရိပ်ေအာ
က်မှာ ေအးချမ်း ငိမ်သက်ခဲ့ရသည် ။

ေနပူရှိန်က တြဖည်းြဖည်း ြပင်းလာခဲ့ပီ။ ေစာသည် ေမး စရာရှိတာ
ေမး၊ ဓာတ်ပုံိုက်စရာရှိတာ ိုက်ပီးပီြဖစ်၍ ကင်မရာကို ေကျာပိုးအိတ်
ထဲ ြပန်ထည့်လိုက်သည် ။ ထိုေနာက် တံတားအစ ပထမ ဇရပ်ဘက်သို
ေလာက်လာကာ

ခုံတန်းေလးမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း

နဖူးေပမှာ စိုေနသည့်

ေခးေတွကို လက်ခုံြဖင့် ပွတ်သုတ်မိသည် ။
ေစာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေဝ့ဝဲကည်မိေတာ့မှ လူတချိက ေစာကို
ကွက်ကည့်

ကွက်ကည့်

လုပ်ေနကမှန်း

သတိထားမိသွားသည်

။

မလှမ်းမကမ်း အေကာ်ဆိုင်ဘက်က ေယာက်ျားေလးတချိ ေစာကို
လှမ်းကည့် အကဲခတ် စူးစမ်းေနကတာကိုလည်း ေစာက သိပါသည် ။
တချိလူေတွ၏ မျက်စိထဲမှာ ေတာ့ ေစာတိုလို မိန်းကေလး သတင်း
ေထာက် ငယ်ငယ်ေလးေတွသည် မျက်စိေနာက်စရာ ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်မ
ည်။ အထင်ေသးေကာင်း ေသးမည်။ အဖွသမားဟု ထင်ေကာင်း ထင်မ
ည်။
တချိေသာ

ြမန်မာုပ်ရှင်ေတွထဲမှာ ဆိုလင် သတင်းေထာက် ဆို

ေသာ ဇာတ်ေကာင်သည် ဣေမရ၊ ပျာယီးပျာယာ၊ အဆင့်မရှိ၊ ကိုးိုး
ကားရား အလိုက်မသိ ေမးချင်စရာ ေမးတတ်ကသည့် လူစားမျိး . . .။
အဲဒီလိုမျိး ေစာတို ကို ှိမ်ခဲ့ကသည် ။ ထိုသို အှိမ်ခံရေအာင်လည်း ကျ
င့်ဝတ်မသိ စည်းကမ်းမရှိ ေနထိုင်ြပမူကေသာ သတင်းေထာက်တချိ ရှိ
ခဲ့သည် ။ သတင်းေလာကက ေလှကီးတစ်စင်းြဖစ်လင် သတင်းေလာ
က သားများက ေလှေပမှာ ပါသည့် ငါးများ ြဖစ်ပီး ထိုငါးထဲတွင် လတ်
ဆတ်ေသာ ငါးများ ပါိုင်သလို လုပ်ေနေသာ ငါးတချိလည်း ပါိုင်ေလ
ရာ ပုပ်ေသာ ငါး၏ အနံတချိသည် လည်း ကျန်ငါးများ အေပ ကူးစက်
ပျံှံ ိုင်ေလသည် ။

ေစာသည် ေတာင်သမန်အင်းဘက်သို တစ်ချက် လှမ်းေမာ် ကည့်လို
က်ရင်း ေစာေစာက ငှက်ခတ်သမား ဦးေလးကီးကို ေတွလိုေတွြငား
ရှာကည့်ေသာ်လည်း မေတွရေတာ့ေချ။ ထိုဦးေလးကီးထံမှ ဦး အေကာ
င်းကို သိခွင့်ရချင်ေသးသည် ။ သိုေသာ် ဦးေြပာမြပချင်လို ေြပာမြပခဲ့သ
ည့် အေကာင်းေတွကို ဦးကွယ်ရာမှာ စုံစမ်းဖို ေတာ့ ေစာက လိပ်ြပာမလုံ
ေပ။ မေမးချင်ေတာ့ပါဘူးေလ . . .။
ေစာက ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ေကျာမှာ ပိုးလွယ်ကာ ထိုင်ရာမှ ထ
လိုက်သည် ။
ေတာင်သမန်အင်းှင့် ဦးပိန်တံတားကို ေကျာခိုင်းမထွက်ခွာမီ အင်း
ေရြပင်ှင့် ေကာင်းကင်ြပာဆီ လှမ်းေမာ်ကည့်လိုက်သည် ။ တံတားေပ
မှာ အတူ လမ်းေလာက်လာေသာ ကေလးမေလး တစ်ေယာက်ှင့် လူရွ
ယ်တစ်ေယာက်ကို အာုံမှာ ဖျတ်ခနဲ ြမင်လိုက်ရသည် ။ ေစာက ယဲ့ယဲ့
ေလးြပံးကာ မျက်ှာလဲလိုက်သည် ။
ဟိုအရင်တုန်းကေတာ့ ေစာက ကေလးသာသာ ြဖစ်၍ ဒီအင်းှင့် ဒီ
တံတားသည် ေစာအြမင်မှာ ဆန်းကယ်လှပုံသာ။ ခုချိန်မှာ ေတာ့ ေစာ
သည် ဤအင်းတစ်ဝိုက်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ အမှ ိက်ပစ်ြခင်းအတွက် စိတ်
တိုတတ်ခဲ့ပီ။ ဤေနရာ အလှပျက်မှာ ကို စိုးရိမ်စိတ်ှင့် ကည့်ြမင် တ
တ်ခဲ့ေလပီ။ တူညီေသာ ဆတစ်ခုကေတာ့ ဒီတံတားေပမှာ ဦးှင့်အ
တူ ေနာက်တစ်ေခါက် ြဖတ်ေလာက်ခွင့် ရလိုြခင်းပင်။
ေစာသည် အမှတ်ရြခင်းများ စွာှင့်ပင် ေတာင်သမန်ကို ေကျာခိုင်း
ကာ ဆိုင်ကယ်အပ်ှံထားရာ ေတာင်မင်းကီး ဘုရားဘက်သို ခပ်သွက်
သွက်ေလး ေလာက်ထွက်လာခဲ့ပါသည် ။

***

ဆိုင်ကယ်အိတ်ေဇာသံေတွကို ဆူညံစွာ ကားလိုက်ရသည် ။
ေစာက အင်းပတ်လမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်ကို ခပ်မှန်မှန် ေမာင်းြပန်
လာေနဆဲမှာ ပင် ထိုအသံေတွက ေစာ၏ ေနာက်ဘက်ဆီမှ ကျယ်ေလာ
င်စွာ ထွက်ေပလာသည် ။
တစ်ခဏချင်းမှာ ပင် အသံေတွက ေစာှင့် နီးကပ်လာသည် ။ ဒါဟာ
ပုံမှန် မဟုတ်ဘူး ဟု ေစာ ခံစားလာရချိန်မှာ ပင် ဆိုင်ကယ် ငါးစီးက
ေစာ၏ ေရှေနာက်ဝဲယာမှာ ဝိုင်းလိုက်ကသည် ။
ဘာလုပ်တာလဲ။ ဒါဘာလုပ်တာလဲ။ ေစာက နားမလည်ိုင်ဘဲ အံ့
အားသင့်ေနသည် ။ ပီးေတာ့ ထိုဆိုင်ကယ်ေတွကို ေစာ မှတ်မိသွားသည်
။ ဟာလီေဒဗစ်ဆင်က တစ်စီး။ ယာမဟာဒီတီက သုံးစီး။ ဒါ . . . ေစာ ဦး
ပိန်တံတားကို အသွားကတည်းက ေစာနံေဘးမှ အရှိန်ြပင်းြပင်း ပွတ်က
ပ်ြဖတ်ေကျာ် ေမာင်းသွားေသာ ဆိုင်ကယ်ေတွ . . .။
ဟာလီေဒဗစ်ဆင်က ေစာ၏ ဘယ်ဘက်ေဘးမှာ . . .။ ဒီတီ တစ်စီး
က ေစာ၏ ညာဘက်ေဘးမှာ ။ ေစာေရှမှာ ဒီတီတစ်စီး။ ေစာ ေနာက်မှ
ဒီတီတစ်စီး ပါလာသည် ကို ေနာက်ကည့်မှန်မှ ြမင်ေနရသည် ။
ဟာလီေဒဗစ်ဆင်ေပက လူကို ေစာက တစ်ချက် စူးခနဲ ကည့်လိုက်
မိသည် ။ ြဖသန်ေသာ ုပ်ရည်ှင့် ထိုလူငယ်က ေစာကို သေရာ်ဟန်စွ
က်ေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့် ကည့်ေနသည် ။ တမင် ေမှးကျဉ်း ထားေသာ
မျက်လုံးေတွှင့် မထီတရီ ေကာ့ေနေသာ ှတ်ခမ်းေတွကို ေစာက
အံ့သသွားသည် ။ သူကို ေစာမသိ။ သူှင့် ေစာကားမှာ ဘာရန်ငိမှ လ

ည်း မရှိ။ ေစာဆီက လုယက်ေလမလားဟု ေတွးရေအာင်ကလည်း သူ
တို ေတွ၏ ပုံစံက သူေဌးသားပုံစံေတွ။ စီးလာသည့် ဆိုင်ကယ်ေတွကလ
ည်း တန်ဖိုးကီးေတွ . . .။
ေစာသည် ေစာကို ေရှေနာက်ဝဲယာ ပတ်ဝိုင်း၍ ေမာင်းေနေသာ သူ
တို ဆိုင်ကယ်ေတွကားမှ ေဖာက်ထွက်ရန် ဆိုင်ကယ်လီဗာကို တင်လိုက်
သည် ။ ေစာဆိုင်ကယ် အရှိန်ြမင့်သလို သူတို အားလုံးကလည်း ပိင်တူ
ပင် ဆိုင်ကယ်ေတွကို အရှိန်ြမင့်တင် လိုက်ကသည် ။
ေစာ၏ ဆိုင်ကယ်ကို ဝိုင်းရံ၍ ဆိုင်ကယ်ေလးစီးက အင်းှင့်ယှဉ်ကာ
အရှိန်ြပင်းြပင်း ေြပးလားေနသည် ။ ေစာသည် မသိမသာ အံကိတ်မိလျ
က် သူတို ဆိုင်ကယ်ေတွကားမှ ေဖာက်ထွက်ဖို ကိးစားေသာ်လည်း သူ
တို က ေစာကို ထွက်ေပါက်မရှိေအာင် ပိတ်ဆို ေမာင်းှင်ေနကသည် ။
ေစာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ . . .။ ဒီအေြခအေနမှာ ေစာ ဘာလုပ်သင့်သ
လဲ . . .။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကူအညီ ေတာင်းရမလား။ သက်ဆိုင်ရာကို
ဖုန်းဆက်တိုင်ရမလား . . .။ ေဖာက်ထွက် ေမာင်းေြပးရမလား။ ဆိုင်က
ယ်ကို ရပ်ပစ်လိုက်ရမလား . . .။ ဘာကိုမှ မေဝခွဲိုင်ဘဲ စိတ်ေတွ ထူပူ
လာသည် ။ ရပ်ပစ်ပီး ရင်ဆိုင်လိုက်ရင် ေစာအတွက် အရာယ် ပိုကီး
သွားိုင်မလား . . .။ ေစာက ေကာက်တတ်သူေတာ့ မဟုတ်။ ေပျာ့ညံ့သူ
လည်း မဟုတ်။ သိုေသာ် . . . မထင်မှတ်ေသာ အေြခအေန တစ်ခုကို ဘ
ယ်လို ေြဖရှင်းရမယ်ဆိုတာ ေစာ ချက်ချင်း မဆုံးြဖတ်ိုင်။
ေစာသည်

ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်ကိုသာ

သတိကီးစွာထား

ထိန်းချပ်ေမာင်းှင်ရင်း သူတို ဆိုင်ကယ်ေတွကားမှ ေဖာက်ထွက်ဖို အ
စွမ်းကုန် ကိးစားေနလိုက်သည် ။ သူတို ကလည်း ေစာကို ဘာစကားမှ
လှမ်းမေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာြဖင့် ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီြဖင့် ပိတ်ဆိုထားိုင်

ဖို အားထုတ် ေနသည် ။
ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ ေစာသည် အေြခအေနကို ရင်ဆိုင်ဖို ဆုံးြဖတ်
ကာ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်တန်လိုက်ရာ ေစာကို ပတ်ဝိုင်းထားေသာ ဆိုင်က
ယ်ေတွကလည်း ရပ်တန်သွားေလသည် ။
"ရှင်တို ဒါ ဘာလုပ်ကတာလဲ . . ."
"လိုချင်တာေလး ရှိလို ပါ"
ဟာလီေဒဗစ်ဆင်ှင့် လူငယ်က တည်တည်ငိမ်ငိမ်ပင် တုံြပန်လိုက်
သည် ။
"သိပ်ေတာ့ မစိုးရိမ်ပါနဲ ၊ မင်းကင်မရာထဲက မင်မိုရီကတ်ေလး တစ်
ခုပဲ လိုချင်တာပါ၊ ကင်မရာကို မယူပါဘူး၊ ကင်မရာပါသွားရင် မင်း အ
လုပ်ြပတ်သွားမှာ စိုးလို ပါ၊ ကိုယ်တို က သူများ ထမင်း အိုးိုက်ခွဲတဲ့ အ
လုပ်မျိး မလုပ်ပါဘူး၊ အဲဒါမျိးက မင်းတို သတင်းေထာက်ေတွပဲ လုပ်ပါ
"
ေစာက မျက်ေမှာင်တစ်ချက် တွန်လိုက်မိသည် ။ သင်းက ေစာကို သ
တင်းေထာက်မှန်း သိေနသည် ပဲ။ ေနစမ်းပါဦး . . . ေစာေစာက ေစာ အ
လုပ်လုပ်ေနတာကို လှမ်းကည့်ေနကတဲ့ အေကာ်ဆိုင်ထဲက ေယာက်ျား
ေလး တစ်အုပ်ဟာ သင်းတို ပဲ မဟုတ်လား . . .။
"ငါ နင်တို နဲ ေြပာစရာ ဘာစကားမှ မရှိဘူး၊ နင်တို ငါ့ကို ဆက် ေှာ
င့်ယှက်ေနရင် ရဲတိုင်လိုက်မယ် . . ."
"အိုေခ . . . တိုင်ပါ . . . ရပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ တိုင်ဖို အချိန် ရ
ေတာ့မယ် မထင်ဘူး၊ အိုေခ . . ."
ထိုသူက

ဖျတ်ခနဲ

လက်ေြမာက်ကာ

လက်ေဖျာက်တစ်ချက်ကို

ဟန်ပါပါ တီးလိုက်သည် ။ ထိုတစ်ခဏမှာ ပင် ေစာ၏ ေနာက်ဘက်မှာ
ရှိေနေသာ

တစ်ေယာက်က

ေစာ၏

ေကျာမှာ ပိုးလွယ်ထားသည့်

ေကျာပိုးအိတ်ကို ဖျတ်ခနဲ ဆွဲြဖတ်ဖွင့်ကာ ကင်မရာကို ှိက်ယူ လိုက်
ေလသည် ။
"ဟင် . . . နင် . . . နင်တို . . ."
အြဖစ်အပျက်က လပ်ြပက်သလို လျင်ြမန်လွန်းသြဖင့် ေစာမှာ ေအာ်
ချိန်ေတာင် မရလိုက်ေချ . . .။ ကင်မရာ ှိက်ယူလိုက်ေသာ သူက ဖျတ်ခ
နဲ ဖျတ်ခနဲ လက်ဆင့်ကမ်းကာ ဟာလီေဒဗစ်ဆင် လူငယ်ကို လှမ်းေပး
လိုက်သည် ။ ေစာက မျက်စိလည်ကာ ေကာင်အ မှ င်တက်ဆဲတွင် ထို
လူငယ်က ေစာကင်မရာကို ြဖတ်ဖွင့်၍ မင်မိုရီကတ်ကို ဆွဲထုတ်ပီး ကင်
မရာကို ေစာလက်ထဲ ြပန်ထိုးထည့် ေပးလိုက်သည် ။ ထိုခဏမှာ ပဲ ထို
လူငယ်က ဆိုင်ကယ်ေရှကို မျက်ှာမူ၍ လက်ကို ေြမာက်လိုက်ရာ ဆိုင်
ကယ်ေတွအားလုံးက ေဝါခနဲ ဝူးခနဲ အရှိန်ြပင်းြပင်း ေမာင်းထွက်
သွားကပုံမှာ ိုင်ငံြခား အက်ရှင်ကားေတွထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းှင့်ေတာင်
တူေနေသးသည် ။
ေစာလက်ထဲ ြပန်ထိုးထည့်သွားသည့် ကင်မရာကိုေပွလျက် ေစာက
ေဒါသြဖင့် ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကျန်ခဲ့သည် ။ ေဒါသက ေစာ၏ အသိာ
ဏ်ကို ေဝဝါးေစေလသလားေတာ့ မသိ။ ေစာသည် ေစာ ကံလိုက်ရ
ေသာ အြဖစ်အပျက်ကို မည်သို တုံြပန်ရမည်ဆိုတာ မသိဘဲ ထုံဟု ံြပာမ
န်၍ ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ။ ဖျတ်ခနဲ အသိစိတ် ြပန်ဝင်လာချိန်ကျမှ ဆိုင်ကယ်
နံပါတ် မှတ်ဖို သတိရကာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၏ နံပါတ်ကို လှမ်းဖတ်လို
က်သည် ။ သိုေသာ် . . . အရှိန်ြပင်းစွာ ေမာင်းထွက်သွားေသာ ဆိုင်ကယ်
၏ နံပါတ်က ေစာ၏ အြမင်အာုံမှာ မြပတ်သားေချ။

ေစာ၏ စိတ်မှာ ထုံဟု ံေဝဝါးေနေသာ်လည်း ေစာ၏ ညာလက်တစ်ဖ
က်ကေတာ့ အကျင့်ပါေနကျအတိုင်းပင် ေစာလည်ပင်းမှာ ဆွဲထားသည့်
ေကျာက်စိမ်းလက်စွပ်ကေလးကို ဖွဖွစမ်းသပ် အုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိသ
ည် ။ ဒီလက်စွပ်ကေလးက ဦးကို ကံေကာင်းေစခဲ့သလို ေစာကိုလည်း
ကံေကာင်းေစမည်ဟု ေစာ၏ စိတ်မှာ ယုံကည်ေနခဲ့သည် ထင်ရဲ ။ ေစာ
ဘဝမှာ စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ပ်စရာေတွ ကံလာတိုင်း ေစာလည်ပင်းမှာ
မိုးကိးအမည်းကေလးြဖင့် ဆွဲထားေသာ ေကျာက်စိမ်းလက်စွပ်ကေလး
ကို ထိကိုင်၍ ကံေကာင်းေစဖို ဆုေတာင်းမဲ . . .။ ထိုသို ထိကိုင်လိုက်ရ
ေသာ တစ်ခဏမှာ ေကျာက်စိမ်း၏ ေအးြမေသာ အထိအေတွှင့်အတူ
ေစာ၏ စိတ်တို တည်ငိမ်သွားရမဲ ြဖစ်သည် ။
ဒီလက်စွပ်ကေလးကို ေစာ၏ ၁၇ ှစ်ြပည့် ေမွးေနကတည်းက ဦးက
ေစာကို ေပးထားခဲ့သည် ။
"ဒီလက်စွပ်က ဦးအတွက်ေတာ့ သာမန် ေကျာက်စိမ်းလက်စွပ် မဟု
တ်ဘူး ေစာ၊ ဦးဘဝကို ေြပာင်းလဲေစခဲ့တဲ့ ေကျာက်စိမ်းတုံးကေန ထွင်း
ထားတဲ့ လက်စွပ်၊ ဦးအတွက် အဓိပာယ်အများကီး ရှိတဲ့ လက်စွပ်ေပါ့၊
ဦးဝတ်ထားတဲ့ လက်စွပ်က ေကျာက်စိမ်းကလည်း အဲဒီ ေကျာက်စိမ်း
တုံးက ရတဲ့ ေကျာက်စိမ်းပဲေလ . . ."
ဦး၏ လက်စွပ်ကေတာ့ ေကျာက်စိမ်းကို ေရှင့်ကွင်းထားေသာ လ
က်စွပ်ြဖစ်ပီး ေစာ၏ လက်စွပ်ကေတာ့ ေကျာက်စိမ်းအသားချည်း ကွင်း
ထားသည့် လက်စွပ်ြဖစ်သည် ။ ဒီလက်စွပ်ေလးကို ရခါစကေတာ့ ေစာ
၏ ဘယ်ဘက် လက်သူကွယ်ေလးမှာ ဝတ်ထားြဖစ်ခဲ့သည် ။ ေနာက်
ေတာ့ ထိုလက်စွပ်ကို ပို၍ အြမတ်တိုး တန်ဖိုးထားချင်ေသာ ေစာက ပိုး
ကိးအတိုေလး တစ်ကုံးြဖင့် လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားြဖစ်ခဲ့ပါသည် ။

ေစာသည်

လက်စွပ်ကေလးကို

ရ ဲစ ခ န ်းမ ှာ တိုင်ချက်သွားဖွင့်ဖို

ထိေတွ

ဖိကပ်ထားရင်းကပင်

သတိရလာသည်

။

အဲဒီ

မင်မိုရီကတ်ထဲမှာ ေစာ ကိးစားပမ်းစား ိုက်ကူးထားခဲ့ေသာ သတင်း
ဓာတ်ပုံေတွ ပါသည် ။ ပီးေတာ့ ေရစင် ေစာကို ိုက်ထားေပးသည့် ေစာ
၏

ဓာတ်ပုံေတွလည်း

ပါသည်

။

ေစာ၏

ဓာတ်ပုံေတွကို

သူစိမ်းေယာက်ျားေတွ ြမင်ေတွမှာ ကို ေစာ ရှက်သည် ။ သတင်းဓာတ်ပုံ
ေတွ ဆုံးံးရသည့်အတွက်လည်း ှေြမာတသကာ ငိုချင်လာမိသည် ။
ပီးေတာ့ . . . ေစာ စိတ်ညစ်သည့် အခါှင့် ေပျာ်ရင်သည့်အခါေတွမှာ သ
တိရမဲြဖစ်ေသာ

ဦးကိုလည်း

သတိရလာသည်

။

ေစာ

ဦးကို

ြပင်းြပင်းြပြပ သတိရပီဆို ဦးဆီက ဖုန်း ဝင်လာတတ်မဲ ြဖစ်၍ အခုလ
ည်း ဦးဆီက ဖုန်းဝင်လာရင် ေကာင်းမှာ ပဲဟု ေစာက ေမာ်လင့်မိသည် ။
ေစာသည် ကင်မရာကို ေကျာပိုးအိတ်ထဲ ြပန်ထည့်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်
ကို ေဝ့ဝဲကည့်လိုက်သည် ။ ေနလယ်ဘက်ြဖစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူရှ
င်းေနသည် ။ အြဖစ်အပျက်က ြမန်ဆန်ေသသပ်ပီး ုတ်ုတ်သဲသဲ သိပ်
မြဖစ်လိုက်သြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူေတွလည်း သတိထားမိပုံမရ . . .။
ခုနဆိုင်ကယ်ေတွကို သတိထားမိလား၊ ဆိုင်ကယ်နံပါတ် မှတ်မိလားဟု
မလှမ်းမကမ်း အေအးဆိုင်ေလးကို သွားေမးေသာ်လည်း သူတို က မမှ
တ်မိလိုက်ပါဟု ဆိုသည် ။
ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ ေစာသည် အမရပူရ ရဲစခန်းသိုသာ ဆိုင်ကယ်
ကို ဦးတည် ေမာင်းှင်လာခဲ့ရသည် ။
ရဲစခန်းမှာ အမဖွင့်တိုင်ကားပီး ေစာ ြပန်ထွက်လာေတာ့ ေနေရာင်
က ေစာ၏ ေခါင်းတည့်တည့်မှာ ။ ေနပူရှိန်ကလည်း အြပင်းဆုံး အချိန်
ြဖစ်လာပါသည် ။

မေလးဘက်သို ဆိုင်ကယ်ကို ဦးတည်ေမာင်းလာခဲ့ေသာ ေစာသည်
တယ်လီဖုန်း ြမည်သံေကာင့် တစ်စုံတစ်ရာကို ေမာ်လင့်စိတ်ြဖင့် မျက်ဝ
န်းေလးေတွ ဖျတ်ခနဲ လက်သွားသည် ။ ဦး လား . . .။ ဦးများ လား။
ေစာက ဆိုင်ကယ်ကို တမာပင်အရိပ်ေအာက်မှာ ထိုးရပ်လျက် ဖုန်း
ကို ထုတ်ယူကည့်လိုက်သည် ။ အို . . . ေသချာတာေပါ့။ ဦး၏ ဖုန်းနံပါ
တ်ကို ေတွရသည့်အခိုက်မှာ မေလးသည် ပင် ြပင်ဦးလွင် ြဖစ်သွားသ
ည် ။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံး ေအးြမသွားသည် ဟု ပင် ထင်လိုက် မိ
ေလသည် ။
"ဟဲလို . . ."
"ေစာ . . . "
"ဟုတ်ကဲ့ . . . ဦး"
"ေစာ ေနေကာင်းရဲ လား . . ."
"ဦး ေနေကာင်းရဲ လား"
ေမးခွန်းက ပိင်တူြဖစ်သွားသလို တယ်လီဖုန်းထဲမှ ခပ်တိုးတိုး ရယ်
သံှစ်ခုသည် လည်း ပိင်တူထွက်လာသည် ။ ှလုံးစိတ်ဝမ်း ငိမ်းချမ်း
လှေပစွ . . .။
"ဦး အလုပ်ေတွ အဆင်ေြပရဲ လား . . ."
"ေစာ အလုပ်ေတွ အဆင်ေြပရဲ လား . . ."
အိုး . . . ဒါေတာ့ များ သွားပီေနာ်။ ဒီတစ်ခွန်းကလည်း သံပိင်ေလ .
. .။ ဒီတစ်ခါေတာ့ ေစာက အသံတိတ်သည် ။ အသံမထွက်။ ဦးဘက်က
လည်း တိတ်ဆိတ်ေနသည် ။ ဦးလည်း တိတ်ဆိတ်စွာ ြပံးေနပီ ထင်ပါ

ရဲ . . .။
ဦးှင့်ေစာသည် အေတာမသတ် သံေယာဇဉ် ရှိကေသာ်လည်း ခုလို
တစ်နယ်စီ ေရာက်ေနချိန်မှာ မကာခဏ ဖုန်းဆက်ေလ့ မရှိကပါ။
ဦးက

တစ်ှစ်ပတ်လုံး

ရန်ကုန်အိမ်မှာ ေနသူမဟုတ်။

သီတင်းကတ်ပီး၍ ေကျာက်စိမ်းတွင်းေတွ ြပန်စတူးကပီဆို ဦးက ဖား
ကန်က သူလုပ်ငန်းခွင်ေတွမှာ သာ ရှိေနတတ်သည် ။ သကန်ပီး တွင်း
သိမ်းေတာ့မှ ပင် ရန်ကုန်ကို ြပန် လာေလ့ရှိသည် ။ အခု သကန်ပီးပီဆို
ေတာ့ ဦး ြပန်လာရေတာ့မည့် အချိန်ပဲ။ ဦး ဘယ်ေနြပန်လာမှာ လဲ . . .။
"ေစာ ေနေကာင်းပါတယ်၊ ေစာ အလုပ်ေတွလည်း အဆင်ေြပပါ တ
ယ် ဦး . . ."
ေစာက ေစာကိစအတွက် ဦးကို စိတ်မပ်ေစလိုသြဖင့် ေစာေစာက
ကံခဲ့ရေသာ ကိစကို ေြပာမြပြဖစ်ေတာ့ပါ။
"ေစာ . . . အခု မေလး ေရာက်ေနတယ် ဦး"
"အင်း . . . ေဒေမးထုံ ေြပာတယ်၊ ေစာက မေလးမှာ ကာဦးမှာ
လား . . ."
"မေြပာတတ်ေသးဘူး ဦး၊ ေစာ အလုပ်ကိစေလးေတွေတာ့ မြပတ်
ေသးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရန်ကုန်ုံးမှာ ေစာကို လိုအပ်ရင်ေတာ့ ေစာ ချက်ချင်း
ြပန်သွားရမှာ ပါ၊ ဦးေရာ ရန်ကုန် ဘယ်ေတာ့ြပန်လာမှာ လဲ . . ."
"ရက်ေတာ့ မေသချာေသးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းေတာ့
ြပန်ြဖစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်၊ ေဒေမးထုံကလည်း သူသား ကိုိုးကို ေမာ်
လှပီေလ . . ."
ေစာက ေဒေမးထုံကို ြမင်ေယာင်ကာ ြပံးလိုက်မိသည် ။ ေဒေမးထုံ

ဆိုတာ ဦး အေမ၏ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၊ ဦး အေမကို ကွယ်လွန်ချိန်အ
ထိ ေြခဆုပ်လက်နယ် ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့သူ ြဖစ်၍ ဦးက ေဒေမး
ထုံအေပ သံေယာဇဉ်ကီးသည် ။ ေဒေမးထုံ၏ သား ကိုိုးကေတာ့ ဦးှ
င့် အနီးကပ်ေနရေသာ ဦး၏ လူယုံြဖစ်သည် ။ ဦး ခရီးသွားတိုင်း ကိုိုး
က အမဲပါေနကျြဖစ်၍ ကိုိုးှင့် ကာကာမခွဲချင်ေသာ ေဒေမးထုံက ဦး
ဆီ မကာခဏ ဖုန်းဆက်ကာ "ြပန်မလာေသးဘူးလား" ဟု ေမးတတ်သူ
လည်း ြဖစ်သည် ။
"မေလးမှာ က ဒီအချိန် ေနအရမ်းြပင်းတယ်ေနာ် ေစာ၊ ဆိုင်ကယ်
တစ်စီးနဲ ေနပူထဲ ေလာက်သွားမေနနဲ ဦး"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦး . . ."
"အခု မေလးမှာ ဘယ်သူနဲ ေနလဲ . . ."
"ေရစင်တို အိမ်မှာ ေနပါတယ် ဦး၊ သူတို က သားအမိှစ်ေယာက်တ
ည်း ေနကတာဆိုေတာ့ ေစာ ေနလို အဆင်ေြပပါတယ် . . ."
"ဆိုင်ကယ် စီးရင်လည်း ဦးထုပ်ေဆာင်းဖို ေမ့မေနနဲ ဦးေနာ် မယ်
ေစာ . . ."
"ဟုတ် . . . မေမ့ပါဘူး"
ဦးက မယ်ေစာဆို၍ ေစာက ြပံးမိြပန်သည် ။ ဦးက တစ်ခါတေလ
ေစာကို ဒီလိုပဲ ေခတတ်ခဲ့သည် ။ ေစာသည် ခုေတာ့ြဖင့် ေနပူတာကို ေမ့
ေလျာ့စွာြဖင့် လေရာင်ေအာက်က လူ၏ အြပံးမျိးြဖင့် ြပံးိုင်ေနသည် ။
"အိုေခ . . . ဒါဆို ဒါပဲေလ၊ အလုပ်လုပ်ရင်း ေစာကို ဖျတ်ခနဲ သတိရ
သွားလို တစ်ခုခုများ အဆင်မေြပ ြဖစ်ေနသလားလို စိတ်ထင့်သွားတာနဲ
ဖုန်းဆက်လိုက်တာ၊

အဆင်ေြပရင်

ပီးတာပဲေလ။

ဆိုင်ကယ်စီးရင်လည်း သတိထားစီးဦး . . ."
"ဟုတ်ကဲ့ . . . ဦး"
"ေစာ ဘာေြပာစရာ ရှိေသးလဲ . . ."
"မရှိေတာ့ပါဘူး ဦး"
"အိုေခ . . . ဒါဆို ကိုယ် ဖုန်းချလိုက်ေတာ့မယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ . . ."
ဦးှင့် ဖုန်းေြပာပီးချိန်မှာ ေတာ့ ေစာသည် လက်စမသတ်ိုင်ေသာ
အြပံးြဖင့် ဆိုင်ကယ်ကို မေလးဘက်သို ဦးတည်ေမာင်းှင် လာခဲ့ေလ
သည် ။

***

