အပိုင်း တစ်
(၁)

စစ်ထွက်ေယာက်ျား၊ ေြမွသမားှင့် ၊
ေရသွားခရီး၊ ဆင်းစီးသမ
စိတ်က ဘယ်ခါ၊ မချရာ…။ ။
ေရှးက ဆိုထားခဲ့ေသာ ပညာရှိတို ၏ စာသည် မှန်လိုက်ပါေလဘိ။
ယေန ေနလယ်က ဆင်ဦးစီး ှစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ ဘသာှင့် ေကျာ်
စံတို သစ်တွဲဆွဲလုပ်ရာမှ စတင် ြဖစ်လာခဲ့ကေသာ ြပဿနာမှာ ယင်းက
ြမစ်ဖျားခံ လာေလသည် ။
ပျားှင့် ဂိုင်၊ မိင်ှင့် ရဂုံ
စုံှင့် ေဟဝန်၊ ေဟမန်ေဟမာ၊
ရိပ်သာ ဆိုင်းဆိုင်း၊ အင်တိုင်းေစးပျစ်၊
ေတာချည်း ြဖစ်၏။ ။
ဦးထွန်ေအာင်ြမင့်သည် သက်ြပင်းတစ်ချက်ကို ရှည်လျားစွာ ချလိုက်
သည် ။
အရပ်ရှစ်မျက်ှာတို တွင် ေတာကို ြမင်ရသည် ။ ေတာင်ကို ြမင်ရသ

ည် ။ ေချာက်ကမ်းပါးကီး များကိုလည်း ြမင်ရသည် ။ ေတာင်ေစာင်းှင့်
ေချာက်ှတ်ခမ်းေပတွင် ကန်း၊ ကညင်၊ အင်၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပျဉ်းမ၊ ပိ
ေတာက်၊ ရှား၊ စံကား၊ သင်းကနက်၊ အင်ကင်း၊ ေမျာက်ေချာ စသည့် သ
စ်ပင်များကိုလည်း ြမင်ေနရသည် ။
ေတာေတာင် ကာရထဲက မိကို မေရာက်ြဖစ်သည် မှာ တစ်လ
ေကျာ်ပီ။ ဇနီးမယား၊ သားသမီးများ သည် သူကို ေမာ်ေနကေပလိမ့်မ
ည်။ "အစ်ကိုကီး… ဒီတစ်ခါ ြပန်လာရင် ပျားသူငယ်ေလး ယူလာခဲ့ပါဦး
…၊ သမီးက ပျားသူငယ်ေလးေကာ်နဲ ေကာက်ညင်းထမင်း သိပ်ကိက်
တာ" ဇနီးသည် ၏ အမှာ စကားကို ကားေယာင်ေနမိသည် ။
အငယ်ဆုံး သမီးေလးက ပျားသူငယ်ှင့် ေကာက်ညင်းေပါင်း စားရ
သည် ကို ကိက်သလို၊ သမီးအကီးကမူ သူေတာထဲက ြပန်လာလင် သ
စ်ခွပန်းေတွကိုသာ ေမာ်ေနလိမ့်မည်။ သမီးကီးသည် သစ်ခွပန်းကို ြမ
တ်ိုးတတ်သူ ြဖစ်သည် ။
သားကမူ…
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ အေတွးက ြပတ်သွားသည် ။ သူက ေြခလှမ်း
ကို တုံလိုက်သည် ။ သူမျက်ဝန်းရိပ်တွင် လူရိပ်တစ်ခု ထင်လာသည် ။
ေခါင်းငုံ၍ အေတွးသီလာရာမှ အေတွးက ြပတ်သွားသည် ။ ေခါင်းကို
ေမာ့လိုက်သည် ။
သစ်ေခါင်းဦးြမသည် သူဆီသို ေရှးလာေနသည် ။ သူသည် တေဝါ
ေဝါ စီးကျေနေသာ စမ်းေပါက်ေဘးတွင် ရပ်လိုက်သည် ။ ဦးြမကို
လှမ်းကည့်ေငးေနမိ၏။
ဦးြမ သူအနား ေရာက်လာသည် ။

"စားပီးပီလား ဆရာ"
"ဟုတ်က…
ဲ့ စားပီးပါပီဗျာ"
"ကန်ေတာ် ဆရာ့ုံးထဲ ေရာက်ေသးတယ်"
ဦးြမက သူ၏ ဝါးေဆးတံကို ိက်ဖွာရင်း ဆို၏။
ဦးြမ ေဆးတံဖွာသည် ကို ြမင်ေတာ့ သူလည်း ေဆးတံသမားပီပီ
ေဆးတံ ဖွာချင်လာသည် ။ ထိုေကာင့် ဂျာကင် အကျအိတ်ထဲက လင်ကွ
န်းတံဆိပ် ေဆးတံေသာက် ေဆးဘူးှင့် ေဆးတံကို ထုတ်၍ ေဆးတစ်
ဆုံ သိပ်လိုက်သည် ။
"ကိစ အထူးရှိလား ဦးြမ"
သူက ေဆးတံကို မီးညိရင်း အသံဝါးဝါးှင့် ေမး၏။
"ကိစက အထူးအေထွရယ်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ်၊ ဘသာနဲ
ေကျာ်စံတို ကိစပါပဲ"
"ဗျာ… ဘသာနဲ ေကျာ်စံ ဘာြဖစ်ကြပန်ပီလ"ဲ
ကိုက်ထားေသာ ေဆးတံကို ပါးစပ်ထဲမှ ုတ်ခနဲ ခတ်လိုက်ပီး ဦးထွ
န်းေအာင်ြမင့်က ေမး၏။
"ဒီေကာင်ှစ်ေကာင် ေနလယ်က သစ်ကွက်ဆယ့်သုံးမှာ တွဲဆွဲရင်း
ရန်ြဖစ်လာကတယ် ဝန်ေထာက်မင်း"
"ေဟး… အလျင်တစ်ခါလည်း ဇက်ခတ်ဆွဲကတာ သံကိးြပတ်လို
ဆိုလား ြဖစ်ဖူးကတယ် မဟုတ်လား"
"ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ…၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန်းကေတာ့ စကားများ ုံပါ၊
ခုလို…"

"အ… အဟမ်း… ဟမ်း… ဟမ်း"
ေဆးတံထဲမှ ကိုက်သွင်းလိုက်ေသာ မီးခိုး သီးသွားသည် ။ အဆုတ်
ထဲ တိုက်ိုက်ဝင်သွားသလို ပူပူဆာဆာ ေဝဒနာကိုလည်း ရင်ေခါင်းဝမှ
ခံစားလိုက်ရသည် ။
သူေဆးတံ သီးသွားသြဖင့် ဦးြမ၏ စကားက ရပ်သွား၏။
"ေြပာပါဦး… ဦးြမရယ်၊ ခု ဘယ်လိုြဖစ်ကလို လဲ"
"ရန်ြဖစ်ပီး ထိုးလား ကိတ်လား ြဖစ်လာကတယ် ဆရာေရ"
"ေဟး"
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့် အသက်ရှ ရပ်သွားသည် ။
သူေဆးတံမှ ေဆးေငွများကို အဓိပာယ်မဲ့ စိုက်ကည့်၍ ငိုင်သွားသ
ည် ။ ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်ကလည်း စခန်းရှိရာ ဘက်သို သူေြခလှမ်းကို
ေရလိုက်သည် ။
ဦးြမက သုတ်သုတ်သွက်သွက် လှမ်းထွက်သွားေသာ်လည်း သူေြခ
လှမ်းကမူ ေှးသည် ။ စခန်းတဲဘက် လှမ်းေနေသာ သူေြခလှမ်းသည် ခဲ
ဆွဲထားသလို ေလးေနမိသည် ။
ေနေရာင်ြခည်ကို လုံးဝ မြမင်ရေတာ့။ ေတာင်ြမင့်တန်းများ ေပတွင်
ြမှင့် မင်းလွင်ြပာြပာတို ေရာယှက်ေနသည် ။ ေွလ ြဖစ်သြဖင့် သစ်
ေတာက ြပာေရာ် ေြခာက်ေသွေနသည် ။ ေတာင်တန်းတို သည် မှ ိင်းမန်
ေနကသည် ။
စခန်းတဲသို လှမ်းအတက်တွင် ခါတိုင်း ကားေနကျ ေမျာက်လဲေကျာ်
တစ်အုပ်၏ ကွိကွိ ြမည်သံကို မိင်ယံဘက်မှ ကားေနရေလသည် ။

ကုန်းခမ်းကွင်းြပင်သာ ဆိုလင် ဤလိုအချိန်သည် ေမှာင်ရီသန်းစပင်
ရှိမည် မဟုတ်ေသး။ ေနေရာင်ြခည်ှင့် ဆည်းဆာတို ေရာယှက်ကာ လှ
ပတုန်းပင် ရှိဦးမည်။ အိပ်တန်းတက်ခါစ ငှက်ကေလးေတွ၏ စီစီညံညံ
အသံေတွှင့် သာသာယာယာပင် ရှိဦးမည်။ အသံကျပ်ကျပ် စူးစူးှင့် တွ
န်တတ်ေသာ ေတာကက်တို ၏ တွန်ကျးသံကိုလည်း ဟိုမှ သည် မှ
ေတာင်ေစာင်း ေတာစတို မှ ကားရချိန်ပင် ရှိဦးမည်။
ယခု သူတို စခန်းမှာ ေတာနက်ကျသြဖင့် ေမှာင်စပင် ြပေနေလပီ။
သစ်ေတာဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သည် စခန်းတဲေပ လှမ်းတက်
လိုက်သည် ။
"ေမာင်လှေဝေရ"
"ဟုတ်ကဲ့ဆရာ"
"ဘသာနဲ စံေကျာ်ကို ခဏေခေပးပါကွာ"
"ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား"
"ဆင်တဲနဲ စခန်းတဲ တစ်ေနရာရာမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်ကွာ"
"ဟုတ်ကဲ့… ကန်ေတာ် ရှာေခေပးပါ့မယ် ဆရာ"

***

(၂)

ဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲရှိ စာရွက် စာတမ်းများကို တစ်ရွက်စီ လှန်ေလှာစစ်
ေဆးကာ ေရးလိုက်၊ မှတ်လိုက်၊ ဖျက်လိုက်၊ ြပင်လိုက်၊ ေနာက်တစ်ရွက်
ထပ်လှန်လိုက်ှင့် ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်မှာ အလုပ်ပ်ေနသ
ည် ။
သူေဘး တစ်ဖက်ရှိ ခုံတန်းလျား ရှည်တွင် ေတာ့ ေတာလိုက်စာေရး
ကေလး ေမာင်လှေဝှင့် သစ်ေခါင်းဦးြမတို က ယှဉ်လျက် ထိုင်ေနကသ
ည် ။ အချိန်မှာ ညရှစ်နာရီ နီးပါးပင် ရှိသွားေလပီ။
မကာခင်မှာ ပင် ဆင်ဦးစီး ှစ်ေယာက်ြဖစ်ကေသာ ဘသာှင့်
ေကျာ်စံတို ဝန်ေထာက်မင်းရှိရာ သစ်တဲထဲသို ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့် ဝင်
ေရာက်လာကသည် ။ သူတို ှစ်ေယာက်စလုံးသည် လက်ကို ေနာက်ပစ်
ကာ ဝန်ေထာက်မင်းေရှမှာ ခပ်ယိုယို မတ်တပ်လာရပ်ကသည် ။
တရှဲရှဲ ြမည်ေနေသာ လက်ဆွဲဓာတ်မီးေရာင် ေအာက်တွင် စာရင်းစာ
အုပ် ဖိုင်တွဲှင့် ေခါင်းမေဖာ်ိုင်လာက်ေအာင် အလုပ်ပ်ေနပုံ ရေသာ ဝ
န်ေထာက်မင်းက

သူတို

ှစ်ေယာက်အား

ဆတ်ခနဲ

တစ်ချက်

ေခါင်းေမာ့ကည့်လိုက်၏။
ဝန်ေထာက်မင်း အကည့်ေကာင့် ဆင်ဦးစီးဘသာှင့် ေကျာ်စံတို မှ
တရားသူကီး

ေရှေမှာက်

ေရာက်ေနရေသာ

တရားခံှစ်ဦးပမာ

မျက်လာကိုယ်စီ ချ၍ ေခါင်းငုံေနကသည် ။
ဝန်ေထာက်မင်းသည် စာေရးတွက်ချက်ေနရာမှ ကေလာင်တံကို ခုံ
ေပ တင်ထားလိုက်ပီး ဖိုင်တွဲကိုလည်း ပိတ်လိုက်သည် ။ ပီးမှ ဘသာှ
င့် ေကျာ်စံက ဖျတ်ခနဲ တစ်ချက် စိုက်ကည့်လိုက်ြပန်သည် ။
ဝန်ေထာက်မင်းမှာ အသက်ေလးဆယ်ေကျာ် ငါးဆယ်ခန်အရွယ် ရှိ
သည်

။

ဥပဓိုပ်

ခန်ညားသည်

။

တည်ကည်

ေလးနက်ေသာ

မျက်လုံးမျိးရှိသည် ။ ထိုေကာင့် လည်း ဝန်ေထာက်မင်း၏ အကည့်ကို
ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို က ုတ်ြခည်း မျက်လာ ချပစ်လိုက်ကြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။
သူတို ှစ်ေယာက်မှာ အသက်သုံးဆယ်ေကျာ် ဝန်းကျင်သာရှိသလို
လက်ေအာက် ငယ်သားများ လည်း ြဖစ်သြဖင့် ဝန်ေထာက်မင်း ဦးထွန်း
ေအာင်ြမင့်ကို ေလးစားကရသည် ။
ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို ၏ မျက်ှာမှာ ေလာေလာဆယ် ခန်မှန်းရခက်
သည် ။ ဖူးေရာင် ညိမည်း၍ ေသွးြခည်ဥကွက်ေတွှင့် ြမင်မေကာင်း မ
ေကာင်း ြဖစ်ေနကသည် ။ ေခါင်းတွင် စွပ်ကျယ်စုတ် ညစ်ေထးေထး တ
စ်ထည်ကို

ပတ်ထားသည်

ကို

ြမင်ရြခင်းအားြဖင့်

ဘသာ

ေခါင်းကွဲေနေကာင်း ဝန်ေထာက်မင်းက မေမးဘဲ သိလိုက်ရသည် ။
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ စူးစူးေတာက်ေတာက် မျက်လုံးအစုံသည် ပို၍
အေရာင်တလက်လက် လံဖိတ်လာသည် ။ သူသည် မျက်လုံးအကည့်ကို
ဘယ်ညာေရေနသည် ။ ှစ်ေယာက်စလုံးကို ကည့်ေနသည် ။ သဘာှင့်
ေကျာ်စံကေတာ့ တုတ်တုတ်မ မလပ်၊ ပကတိ တည်ငိမ်ေနကသည် ။
"ဘသာ…"

"ခင်ဗျား…"
"ေကျာ်စ…
ံ "
"ဟုတ်က…
ဲ့ ဆရာ"
ှစ်ေယာက်စလုံး ကိုယ်ကို အနည်းငယ်မ လပ်လိုက်ကသည် ။ မျက်
လုံး အကည့်ကမူ ဝန်ေထာက်မင်းဆီ လုံးလုံးမတည့်။ ဘသာက ေအာ
က်သို ငုံထားပီး ေကျာ်စံက အကည့်လဲေနသည် ။ ေကျာ်စံ၏ မျက်ခွံမှာ
ဖူးေရာင်ေနသြဖင့် အကည့်ကို ပို၍ ဖုံးကွယ်သလို ြဖစ်ေနသည် ။
"မင်းတို ှစ်ေယာက်ကို ငါအခု ေခရတဲ့ ကိစကိုေတာ့ မင်းတို ှစ်
ေယာက်စလုံး သိပီးကေရာေပါ့"
တစ်ေယာက်မ မေြဖက၊ ှစ်ေယာက်စလုံး ှတ်ဆိတ်ေနကသည် ။
ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သည် ဤတစ်ခါေတာ့ သူတို ှစ်
ေယာက်ကို စူးစူးရဲရဲ ကည့်သည် ။ ေအာက်ှတ်ခမ်းကို အေပသွားှင့်
ကိုက်လိုက်သည် ။ ေခါင်းကို တစ်ချက် ဆတ်ချိးရမ်းလိုက်သည် ။
"ဟင်… မင်းတို ကို ေခရတဲ့ ကိစေတာ့ မင်းတို သိကပါတယ်ေနာ်"
"ဟုတ်က"ဲ့
ှစ်ေယာက်စလုံး ပိင်တူ ဟုတ်ကဲ့လိုက်တာလား၊ တစ်ေယာက်တ
ည်း၏ အသံပဲလား…၊ ဦးထွန်းေအာင်ြမင့် နားမရှင်းလိုက်။ သိုေသာ်…
ကေလးသူငယ်များကို ေမးစစ်ရသလို ေမးစစ်ရန် မလိုအပ်မှန်း သိ၍ ဦး
ထွန်းေအာင်ြမင့်က သက်ြပင်းမင်မင် တစ်ချက်ကိုသာ ချလိုက်ရ၏။
"ကဲ… ကဲ… ဆိုကစမ်းပါဦး… အလုပ်အတူတွဲ ဆွဲလုပ်ကတဲ့ ဥစာ မ
င်းတို ှစ်ေယာက်က တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် ထိုးလား ကိတ်လား

၊ သတ်လား ပုတ်လားထိ ြဖစ်ကရေအာင် ဘယ်က ဘယ်လို စြဖစ်ကရ
တာလဲ"
ကက်ေရစမ်း စခန်းတွင် ဆင်ဦးစီးှစ်ေယာက် ြဖစ်ကေသာ ဘသာ
ှင့် ေကျာ်စံတို ေနလယ်က ဆင်ှင့် စခန်းနားသို သစ်လုံးများ လှိမ့်ဆွဲတွဲ
ချရာတွင် တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် စကားများ ရန်ြဖစ်လာကပီး
ညေနချမ်း အရက်ဝိုင်းမှာ ပါ တစ်ခါထိုးလား ကိတ်လား၊ သတ်လား ပု
တ်လား ြဖစ်ကသည် ဟု သစ်ေခါင်းဦးြမက လာေြပာသြဖင့် ဝန်ေထာက်
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က သိထားပီး ြဖစ်သည် ။
ဦးြမ တစ်ခါ လာေြပာစဉ်ကမူ သိပ်အေရးမကီးေသး၊ မနက်ြဖန်မှ
ေြပာမည်ဟု သူက ေတွးခဲ့ေသး၏။ ယခု ေနာက်တစ်ခါ အရက်ဝိုင်းမှာ
ထပ်ြဖစ်ကြပန်ပီ ဆိုသြဖင့် ေခေြပာရြခင်း ြဖစ်၏။
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ စကားကို မည်သူကမှ ှတ်တုံ စမြပန်က၊ ှစ်
ေယာက်စလုံး ငိမ်ေနကေသး၏။
"ေဟ့… ငါေမးေနတာကို ေြဖကေလကွာ၊ မင်းတို ဒီသစ်ဆွဲစခန်းမှာ
လာပီး ရန်ြဖစ်ကရေအာင် ရည်းစားလုဘက်ေတွမိုလား"
ဝန်ေထာက်မင်း၏
စကားေကာင့်

"ရည်းစားလုဘက်ေတွ

ဘသာှင့်

ေကျာ်စံ

မိုလား"

ဟူေသာ

ှစ်ေယာက်စလုံးမှာ ကွတ်ခနဲ

မျက်ှာပျက်သွားသည် ။
ဤသည် ကို ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က လုံးဝ မရိပ်မိလိုက်
ေပ။

ဝန်ေထာက်မင်း

အေနမှာ စကားအလျဉ်းသင့် ေြပာိုးေြပာစဉ်

ေြပာလိုက်ြခင်းသာ။ ထိုေကာင့် သူတို ှစ်ေယာက်၏ မျက်ှာကိုလည်း
သတိ မထားမိလိုက်။ အကယ်၍ သူတို ှစ်ေယာက်၏ မျက်ှာကို သတိ
ထားမိသည် ပဲ ဆိုဦး၊ ေစာေစာက ရန်ြဖစ်၍ ထိုးကိတ်ထားကကာ ဖူး

ေရာင်ေနေသာ သူတို ှစ်ေယာက်၏ မျက်ှာကို မည်သူမှ ခန်မှန်း၍ ရမ
ည်မဟုတ်ေပ။
ထိုေကာင့် လည်း ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သာ မဟုတ်။ သူ
ေဘး တစ်ဖက်တွင် ယှဉ်ထိုင်ေနကေသာ ေတာလိုက်စာေရး ေမာင်လှ
ေဝှင့် သစ်ေခါင်းကီး ဦးြမတို ကလည်း လုံးဝ သတိမထားမိလိုက်က
ေပ။
ဝန်ေထာက်မင်း

ေြပာလိုက်ေသာ

စကားမှာ အေကာင်းအား

ဆီေလျာ်စွာ ေြပာလိုက်ြခင်းသာ ြဖစ်၍ မည်သူကိုမ ဥပါဒ်ေစလိုေသာ စ
ကားလည်း မဟုတ်ပါေပ။ သူတို ှစ်ေယာက်၏ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာကို
လည်း ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က သိသူမဟုတ်၊ သူတို ှစ်ေယာက်မှာ လူပျိ
လူလွတ်ေတွလား…၊ အိမ်ေထာင်သည် ေတွလား…၊ ကေလး ဘယ်ှ
ေယာက် ဖခင်ေတွလဲ ဆိုတာလည်း ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က သိသူ မဟုတ်
ပါေချ။ စကား အလျဉ်းသင့်၍ သာ ေြပာမိလိုက်ြခင်း ြဖစ်၏။
သိုေသာ်… ဤသည် ကိုပင် အနာေပ တုတ်ကျ ြဖစ်သွားကေသာ ဘ
သာှင့် ေကျာ်စံတို မှာ မူ ဆတ်ဆတ်ခါ နာသွားကသည် ။ တစ်ေယာက်
ကို တစ်ေယာက် ေဒါသှင့် လည်း ခပ်ေစာင်ေစာင် ကည့်မိပီးသား ြဖစ်
သွားကသည် ။
ဘသာသည် ပို၍ ရှးရှးရှဲရှဲ ြဖစ်သွားသည် ။ အထစ်ထစ် အေငါ့ေငါ့
စကားကို စတင်သည် ။
"ြဖစ်… ြဖစ်တာက ဒီလိုပါ ဝန်ေထာက်မင်း…"
စကား ထစ်ေနြပန်သည် ။
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ မျက်လုံးအစုံက ဘသာစီ ေရွသွားသည် ။ ဦးြမ

ှင့်

ေမာင်လှေဝတို

ကလည်း

သဘာ၏

မျက်ှာကိုသာ

လှမ်းကည့်ေနက၏။
"ကန်ေတာ်နဲ ဒီေကာင် သစ်…"
"ခင်ဗျား… ကျပ်ကို ဒီေကာင်… ဒီေကာင်လို မေြပာပါနဲ ၊ အေကာင်
ဆိုတာ တိရစာန်ကို ေြပာတာဗျ"
ေကျာ်စံက သူကို အေကာင်တပ် ေြပာရမည်လားဟု ဝန်ေထာက်မင်း
ေရှမှာ ပင် ဘသာကို ေအာ်ပစ်လိုက်သည် ။
"ေကျာ်စံနဲ ကန်ေတာ် သစ်လုံးတွဲလှိမ့် အတူတူ အလုပ်လုပ်ကရပါ
တယ်၊ ဆယ့်သုံးအမှတ် သစ်ကွက်ထဲက ကန်းလုံးကီး တစ်လုံးကို ဆင်နဲ
ဦးပဲ့ ပိင်တူ လှိမ့်ဆွဲလာကတာ စခန်းဂိတ်ထိပ်က အဝင်ဝ ကမ်းနဖူး အ
ေရ ာက ်မ ှာ ဒီေကာင်ေကျာ်… ေကျာ်စံက သစ်လုံးကီး လည်ပီး ကန်
ေတာ့်ကို ိုက်မိေအာင် သူဆင်မ မိပိုနဲ တမင်သက်သက် ေအာင်းခိုင်းလို
က်တာ၊ ကန်…"
"ခင်ဗျားက ကျပ်ကို ဒီလို မတရား မစွပ်စွဲပါနဲ ဗျ၊ ကျပ်စီးလုပ်ရတဲ့
မိပိုက ခင်ဗျား အေကာင်ကီးထက် အများကီး အားနည်းတယ် ဆိုတာ
ကျေတာ့ ခင်ဗျား ထည့်မတွက်ဘူး မဟုတ်လား၊ မိုးလုံး အားသန်တိုင်း ခ
င်ဗျားက ကုန်းထိပ်အတက်ထိ တအား တွန်းလှိမ့်သွားလို ဒီလို ြဖစ်ရတာ
ကိုပဲ ကျပ်အြပစ် ြဖစ်ေအာင် တမင်လီဆယ်ပီး ေြပာေန…"
"ဘာ… ဘာကွ၊ ငါက တအား တွန်းလှိမ့်သွားလို ဟုတ…
် ဟုတ်လား၊
မင်း… မင်း မိပိုရဲ ဦးကင်းေနာက်ကို ေြခဖျားလဲခတ်ပီး တအား ေဆာင့်
ေအာင်းခိုင်းတာ ငါမြမင်လိုက်ဘူး မှတ်သလား"
"မိပိုက အားမလိုက်ိုင်လို ေနာက်ထိုင်ေတာင် ယိုင်သွားတာ ကျ

ေတာ့ေကာ၊ ဒါကျေတာ့ ခင်ဗျား မျက်စိ…"
"ဟာ… မင်းတို ဟာက မဟုတ်ေသးပါဘူးကွ၊ တစ်ေယာက်ေြပာပီး
မှ တစ်ေယာက် ေြပာကွာ၊ သူငယ်ှပ်စား ေကျာင်းသားေလးေတွ ရန်ြဖစ်
တာ ကျေနတာပဲ၊ ငါက ဘယ်သူစကား နားေထာင်ရမှာ လဲ"
စကား အေချအတင် ေြပာကရင်းက သူေရှ၌ပင် တစ်ေယာက်ှင့်
တစ်ေယာက် ထထိုးကေတာ့မလို ေဒါသကီးလာ ကြပန်သြဖင့် ဝန်
ေထာက်မင်းက အေြခအေနကို ထိန်းလိုက်ရသည် ။ တစ်ေယာက်
ေြပာပီးမှ တစ်ေယာက် ေြပာရန် ဟန်တားလိုက်ရသည် ။
သူတို ှစ်ေယာက်မှာ အရက်ဝိုင်းကပင် ရန်ြဖစ်လာကသူေတွ ြဖစ်
သည် ။ ယခုထိ သူတို ကိုယ်ေပ စိတ်ေပတွင် အရက်ဆိပ် အရက်ေငွ
ေတွက မေပျာက်ေသး၊ ပျံှံေနဆဲပင် ရှိေသး၏။ သူတို ှစ်ေယာက် ပါးစ
ပ်ဟလိုက်တိုင်း အရက်နံက ေထာင်းေထာင်း ထသွားသည် ။ ထိုေကာင့်
လည်း သူတို ှစ်ေယာက်၏ စကား အေချအတင် လုေြပာေနကြခင်းက
အလျဉ်မြပတ်ချင်ကေသး၊ သူဦး ကိုယ်ဦး ေြပာေနက၏။ သူမှန် ကိုယ်မှ
န် ြငင်းေနက၏။
"အားသိမ်လို ချိန်လိုက်မမီတာ တအား ေအာင်းမခိုင်းလို ကျပ်က ဘ
ယ်လို လုပ်ရမလဲ၊ ေနာက်ကျေနရင်လည်း ခင်ဗျားကပဲ ကျပ်ကို ခိုချင်တ
ယ်၊ ကပ်ချင်တယ် ေြပာဦးမှာ ၊ အလျင်တစ်ခါ…"
"သစ်ဖျားက တွန်းခိုင်းရတဲ့ မင်းကများ ချိန်လိုက်မမီဘူးဆိုတာ ရှိ
ေသးသလားကွ၊ ငါက ဆင်ပိုင်ဦးစီး တစ်ေယာက်ပါကွ၊ မင်း ငါ့ကို မုန်
လာဥ လုပ်လို မရဘူး… ေတာက်"
"အားသိမ်လို

မမီတာ

မမီတာဘဲဗျ၊

မကမ်းကျင်တိုင်း ကျပ်ကို မတရား မစွပ်စွဲပါနဲ "

ခင်ဗျား

အလုပ်

"အ… အာမယ်၊ ငါကလား အလုပ် မကမ်းကျင်တာ၊ မင်းေခွးပါးစပ်
နဲ နတ်သံ မပစ်ပါနဲ "
"ဘာ နတ်သံပစ်ရမှာ လဲ မဟုတ်ဘူး လား"
"ေဟ့… ဒီမှာ ေကျာ်စံ၊ ငါကမင်းလိုသူများ ဆီမှာ အငှားစီးေပးရတဲ့
ဆင်ကန်စီးမဟုတ်…"
"ေတာ်… ေတာ်… ခင်ဗျားလွန် လာပီ၊ ကျပ်က ဆင်ကန်စီးေပမယ့်
ခင်ဗျားလို ညစ်ပတ် ေကာက်ကျစ်တဲ့ …"
"မင်း လူပါး မဝနဲ …"
"ဝေတာ့ေကာ… ခင်ဗျားက…"
"ေဟ့… ေဟ့ေကာင်ေတွ၊ ငါေြပာေနတယ်ကွ၊ မင်းတို ှစ်ေယာက်စ
လုံး ပါးစပ်ေတွ ပိတ်ထားကစမ်း၊ ငါးစိမ်းသည် ေတွ ရန်ြဖစ်တာ ကျေန
တာပဲ၊ လူကီးလုပ်တဲ့ လူက ေြပာေနတာကိုလည်း အားနာ ေလးစားရ
ေကာင်းမှန်း မသိဘူး၊ မင်းတို က ဘာေကာင်ေတွမိုလဲကွ"
ဤတစ်ခါေတာ့ ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်မှာ ေတာ်ေတာ် ေဒါ
သထွက်သွားသည် ။
သူ အတန်တန် တားေန၊ ေြပာေနသည့် ကားကပင် တစ်ေယာက်ှင့်
တစ်ေယာက် ထိုးမည် ကိတ်မည် ြဖစ်လာကြပန်သည် ။ ထိုေကာင့် လ
ည်း လက်ေအာက်ငယ်သားများ အေပတွင် တစ်ခါမှ မာေရေကျာေရပင်
စကားပင် မေြပာဘူးေသာ ဝန်ေထာက်မင်းက စားပွဲကို တဝုန်းဝုန်း ထု
ကာ ဘသာှင့် ေကျာ်စံကို ိုင်းိုင်းပျပျ ေအာ်ေငါက်ပစ်လိုက်သည် ။
ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို ရန်ြဖစ်ပီး ထိုးလား ကိတ်လား ြဖစ်လာကသ

ည့် အေကာင်းအရင်းကို ဤမဆိုလင် ဝန်ေထာက်မင်းက အေတာ်အသ
င့် ခန်မှန်းသိ လိုက်ေလပီ။
သစ်ေခါင်းကီး ဦးြမကလည်း ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို ရန်ြဖစ်ခဲ့ကသ
ည့် အေကာင်းအရင်း ဇာတ်ြမစ်ကို ယထာဘူတ ကျကျ အကမ်းဖျင်း အ
စီရင်ခံထားပီး ြဖစ်ေလသည် ။
အမှတ်ဆယ့်သုံး သစ်ကွက်ထဲက ကန်းတုံးကီးများကို ဆင်ဦးစီးှစ်
ေယာက် ြဖစ်ေသာ ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို က တစ်ေယာက် ဆင်တစ်
ေကာင်စီှင့် အရင်းအဖျားမ၍ စခန်းနား အေရာက် ဆင်ှင့် တွန်းလှိမ့်
တွဲေြပာင်း ဆွဲချလာကရာ ဂိတ်တံခါးနား အေရာက် ကုန်းေလာအတက်
မ ှာ ေကျာ်စံဘက်က သစ်လုံးကီး အဖျားသည် အရှိန်ြပင်းစွာ လည်
လာပီး ဘသာကို ထိိုက်မိသလို ြဖစ်သွားသည် ဟု ဆိုသည် ။
ဤသို ြဖစ်ရြခင်းမှာ ခံရမည့် သူ ဘသာအတွက် ေကျာချမ်းမေတွးဝံ့
စရာ

အကွက်ေတာ့

မှန်သည်

။

ဤသတင်းကို

ကားစက

ဝန်ေထာက်မင်းပင် ေကျာထဲက စိမ့်ခနဲ ြဖစ်သွားမိသည် ။
မေတာ်တဆ လူတစ်ဖက်နီးပါးမ ရှိေသာ ကန်းသစ်လုံးကီး အဖျား
ကသာ ဆင်တအားှင့် လူကို ထိခိုက်ိုက်မိပါက ခံလိုက်ရသူမှာ ထိုေန
ရာ၌ပင် ပွဲချင်းပီး ေသသွားိုင်သည် ။ အကယ်၍ မေသမေပျာက်ဘဲ ခံ
လိုက်ရသည် ထားဘိဦး။ ေြခကျိး လက်ကျိး ခါးဆစ်ကျိးြဖစ်ကာ တစ်
သက်လုံး လူရာမဝင်ဘဲ လူွန်တုံး သွားရမည်မှာ မုချပင်တည်း။
အကယ်၍ လူကို မဆိုထားှင့် ၊ ဆင်တစ်ေကာင်ေကာင်၏ ေြခလက်
အဂါများကို ိုက်မိသွားလင်လည်း အတွင်းေက၊ အထဲကပုပ်၍ ထိုဆင်
ကို တစ်လ ကိုးသီတင်း အနားေပးထားရေပမည်။ သိုမဟုတ် ချက်ေကာ
င်းကို ထိမိက ဆင်လည်း ေသိုင်သည် ။ ဆင်ထက် ခွန်အားဗလက အစ

ကိုယ်ကာယ ေသးသိမ်ေသာ လူဆိုလင် ဆိုဖွယ်ရာ မရှိပီ။
ဤသို မေတာ်တဆ ြဖစ်ရြခင်းမှာ တွဲလှိမ့်ဆွဲေြပာင်းရာ၌ ေကာက်စ
ရာ ရင်ထိတ်စရာ အေကာင်းဆုံးေသာ မေတာ်တဆပင် ြဖစ်သည် ။
ထိုေကာင့် လည်း ဤြဖစ်ရပ်ေပမှာ အေြခတည်ပီး ဘသာက ေကျာ်
စံအား မေကျမနပ် ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ တစ်လမ်းလုံး သိုမဟုတ် အြပန်လမ်း
တစ်ေလာက် တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် ဗျစ်ေတာက် ဗျစ်ေတာက် စ
ကားများ ရန်ြဖစ်လာကရာ စခန်းေရာက်၍ အလုပ်သိမ်းပီးေသာ်လည်း
သူတို

ှစ်ေယာက်က

တစ်ေယာက်ကို

တစ်ေယာက်

အြပစ်ဖို

၍

စကားမြပတ်ိုင်ကေသး။ အငိးအေတးေတွှင့် အခဲမေကကေသး။
တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် မာန်ေစာင်ေနကဆဲ။
သည်

လိုှင့်

ေနာက်ေတာ့

ညေနချမ်း

အရက်ဝိုင်းတွင်

ထိုြပဿနာေကာင့် ပင် တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် ထိုးလား ကိတ်
လား သတ်လား ပုတ်လား ြဖစ်ကသည် ။ စခန်းရှိ အလုပ်သမားများ
အားလုံးက သူတို ှစ်ေယာက်ကို ဟန်တားဆွဲထားကရသည် ။ ေခါင်း
ကွဲ ထိပ်ေပါက်လည်း ြဖစ်ခဲ့ကရသည် ။
ထိုြပဿနာသည် သစ်ေခါင်း ဦးြမမှ တစ်ဆင့် ဝန်ေထာက် ဦးထွန်း
ေအာင်ြမင့် ဆီသို ေရာက်လာရြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သည် ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို မေကျမ
နပ်ှင့် အေချအတင် ေြပာသွားခဲ့ကေသာ စကားဆက်ေပတွင် မူတည်
ကာ သစ်ဆွဲတွဲလှိမ့် ေြပာင်းရာ၌ ြဖစ်ိုင်၏။ မြဖစ်ိုင်၏ ကို သူာဏ်မီ
သေလာက် စဉ်းစား ေတွးေခကည့်ရသည် ။
ဘသာ စွပ်စွဲေြပာဆိုသလို ေကျာ်စံက တမင် ညစ်သြဖင့် ြဖစ်ိုင်သ
လို၊ ေကျာ်စံ ြပန်လည်ေချပ သကဲ့သို စီးတွဲလှိမ့်ေြပာင်းရေသာ ဆင်ှစ်

ေကာင်၏ အားချင်းမမကလည်း ြဖစ်ိုင်ေကာင်းေသာ မေတာ်တဆ ြပ
ဿနာပင်။
ေနာက်ပိုင်း ဆင်ဆိုေသာ တိရစာန်များမှာ လည်း တစ်ခါတစ်ခါ အ
လွန်အမင်း ပင်ပန်း၍ ငီးစိစိ ြဖစ်လာကပီ ဆိုလင် တစ်ေကာင်ှင့် တစ်
ေကာင် ခိုချင် ကပ်ချင် ညစ်ချင်ကသည် ။
ပင်ကိုသဘာဝ ဗီဇကပင် အမဲမျက်ေကာ မတည့်တတ်ကေသာ ဟို
င်းမျိးှင့် စွယ်စုံမျိး အထီး အထီးချင်း၊ အမ အမချင်း တွဲထားေပးလင်
သစ်တွဲလှိမ့် ေြပာင်းဆွဲရာ၌ အလွန် အရာယ်များ တတ်ေလသည် ။
တစ်ေကာင်ှင့် တစ်ေကာင် အလစ်ကိုချည်း အမဲမာန်ေစာင်ေလ့
ရှိကသည် မို ဘယ်ေတာ့မှ ေရှာေရှာရှရှ မြဖစ်တတ်ေပ။ ဆင်ချင်း အ
ဆင်မေြပလင် ဦးစီး လုပ်သူေတွမှာ လည်း အလွန် အရာယ် များ တတ်
ေလသည် ။
ထိုေကာင့် လည်း တွဲဆွဲေရေြပာင်းရာတွင် ဆင်တွဲေပးသူ ဆင်အုပ်၊
ဆင်ေခါင်း၊ သစ်ေခါင်း၊ သိုမဟုတ် ဦးစီးလုပ်သူက ဆင်၏ အထာကို သိ
တတ်ဖို အများကီးလိုေလသည် ။ ဆင်၏ အထာကို မသိဘဲှင့် တွဲေပးမိ
လင် ဆင်တစ်ေကာင်ေသာ် လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးသခင် လူတစ်ေယာက်
ေယာက် ေသာ်လည်းေကာင်း အထိအခိုက် ရှိတတ်ကေလသည် ။
ယင်းေကာင့် တာဝန်ရှိသူသည် ဆင်တွဲ ဇက်ခတ်ဆွဲရာ၌ အထူး ကမ်း
ကျင်ရသည် ။ ဆင်အထာကို အထူး သိရေလသည် ။ ဘယ်ေကာင်ှင့် ဘ
ယ်ေကာင်

မသင့်။

ဘယ်အမျိးှင့်

ဘယ်အမျိးက

သဘာဝအရ

မတည့်ကဆိုသည် ကို ကိတင် သိထားရသည် ။ သိုမှ သာ တွဲဆွဲ၍ ရ၏
။ သိုမဟုတ် ြဖစ်ကတတ်ဆန်း တွဲေပးမိလင်ေတာ့ လူေသာ်လည်းေကာ
င်း၊ ဆင်ေသာ်လည်းေကာင်း တစ်ဦးဦး အရာယ် ြဖစ်ရမည်မှာ ေတာ့ မု

ချပင်။
ဤသည် မှာ သစ်ထုတ်လုပ်ရာ၌ ှစ်ကာြမင့်ပီ ြဖစ်ေသာ ဝန်ေထာ
က်မင်း ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ ကံေတွဖူးေသာ အေြခအေနများ ြဖစ်ေလ
သည် ။
သိုေသာ်… ယခု ြပဿနာ ြဖစ်ရေသာ ဘသာ၏ စွယ်ေြပာင် ဆင်ေပါ
က် မိုးလုံးှင့် ေကျာ်စံ ဦးစီးလုပ်ရေသာ မိပို ဟိုင်းဆင်မတို မှာ ဤကဲ့သို
တစ်ေကာင်ှင့် တစ်ေကာင် မာန်ေစာင် ညစ်ေပစရာ အေကာင်းေတာ့ မ
ရှိပါ။ လိင်မတူေသာ အထီးအမ ှစ်ေကာင်ကို တွဲေပးထားြခင်းြဖင့် တစ်
ေကာင်ှင့် တစ်ေကာင် ထိန်းမ၍ ဆွဲေရကစမဲသာ ြဖစ်ေလသည် ။
ဟိုင်းဆင်မ မိပိုှင့် စွယ်ေြပာင် မိုးလုံးတို ဤကဲ့သို တွဲဆွဲေရေြပာင်း
လုပ်လာခဲ့ကသည် မှာ လည်း ှစ်ဝက် ခရီးပင် ရှိေလပီတည်း။
သိုေသာ် ယခင်ကမူ မည်သိုေသာ ြပဿနာမှ မေပခဲ့ေပ။ သစ်ကွက်
တိုင်းတွင် ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက် သစ်လုံးေရ သစ်တန်များကို စီမံ ထုတ်လု
ပ်ိုင်ခဲ့ကသည် သာ။
သိုဆိုလင် ေကျာ်စံက ညစ်၍ ြဖစ်ရြခင်းလား ဆိုသည် ကိုလည်း သစ်
တွဲ ေရေြပာင်းရာသို မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကပ် တစ်ခါမှ မပါိုင်ခဲ့ဘူး
ေသာ ဝန်ေထာက်မင်းမှာ မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ မဟုတ်သြဖင့် မစွပ်စွဲရဲြပ
န်ေချ။
ကိုယ်တိုင် မျက်ြမင် မဟုတ်ပါဘဲှင့် မည်သူက လွန်သည် မည်သူက
ညစ်သည် ဟု ဧကန်ဧက ေကာက်ချက် ဆွဲချရမှာ ကိုလည်း မြပသင့်
မြပထိုက်ဟု ထင်သည် ။ ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို ယေန ြဖစ်လာခဲ့က
ေသာ ြပဿနာများ လည်း ဆင်ေကာင့် လည်းေကာင်း၊ လူေကာင့် လ
ည်းေကာင်း ြဖစ်ိုင်ေကာင်းေသာ မေတာ်တဆ တိမ်းပါး ခတ်ေချာ်သွား

မသာ ြဖစ်ိုင်သြဖင့် ေနာက်ကို ဤသို မြဖစ်ရေလေအာင် သတိထား ထိ
န်းကွပ်ေပးုံက လွဲပီး သူအေနမှာ ဘာမှ မတတ်ိုင်ပါေချ။
ထိုေကာင့် ဆင်ေကာင့် ပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ လူေကာင့် ပဲြဖစ်ြဖစ် ေနာက်ဆုံး
မှာ အဓိက အသိာဏ်ရှိေသာ လူကိုသာ ထိန်းကွပ် ကပ်မတ်ေပးရမည့်
တာဝန်ရှိေလသြဖင့် ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က ဘသာှင့် ေကျာ်
စံတို

အား

ေကာင်းေသာ

သတိေပး

စကားှင့်

သာ

ထိန်းကွပ်

ကပ်မတ်ြခင်း ြပရေလသည် ။
"မင်းတို ဒီလို တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် အြပစ်ချည်း ဖို ေနကလို
လည်း ခုမှ ေတာ့ ဘာအေကာင်း ထူးကေတာ့မှာ လဲကွာ၊ ြဖစ်ပီးကပီး၊
ေမ့ပစ်လိုက်ကေတာ့၊ မဟုတ်ဘူး လား၊ ကေလးေလးေတွမှ မဟုတ်တာ၊
ေအး… ေနာက် တစ်ေယာက်ေယာက်ေကာင့် ေပါ့ေလျာ့လို ပဲ ြဖစ်ြဖစ်
ေပါ့ေလ၊ ဒီလို ြပဿနာမျိး မြဖစ်ကရေအာင် ေစာင့်စည်း ထိန်းသိမ်းက
ရမယ့် အပိုင်းကေတာ့ မင်းတို ှစ်ေယာက်ရဲ တာဝန်ပဲလို ဆရာ ယူဆ
တယ်"
ဘသာှင့် ေကျာ်စံ ဆင်ဦးစီး ှစ်ေယာက်အား ထပ်ပီး ေမးြမန်းစစ်
ေဆးေနလင် အေြခအေနမှာ ပို၍ ဆိုးရွားလာကာ တစ်ဦးှင့် တစ်ဦး
ငိးသူရန်ဘက်ပမာ ြဖစ်သွားမည်ကို စိုးသြဖင့် ဝန်ေထာက်မင်းက ထပ်
မစစ်ေတာ့ဘဲ ေကျေအးရာ ေကျေအးေကာင်း စကားကိုသာ ေြပာကား
ေလသည် ။
"ဒီကိစနဲ ပတ်သက်လို မင်းတို ှစ်ေယာက် တစ်ေယာက်ကို တစ်
ေယာက် အာဃာတ မထားကပါနဲ လို ငါထပ်ေြပာလိုက်ပါရေစ"
ဝန်ေထာက်မင်း၏ အသံမှာ ုတ်ြခည်း ူးညံ့သိမ်ေမွသွားသည် ။ က
ည်ကည် လင်လင် ြပတ်ြပတ် သားသားကေတာ့ ပင်ကို ရှိပီးသား အသံ

ရှင်မို နားဝင်ချိစရာပင်။
သိုေသာ် ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို ကမူ ယခုထိ ဝန်ေထာက်မင်း၏ စ
ကားကို "အင်း" မလုပ် "ေအး" မလုပ်ကေသး။ တစ်ေယာက်ကို တစ်
ေယာက်လည်း လုံးဝ လှည့်မကည့်ကေသး။ မျက်ှာလဲေနက၏။
"ကဲ… ထိုင်က၊ ထိုင်က၊ မင်းတို ကို ဆရာ ထပ်ေြပာချင် ေသးတာ
ကေတာ့ မင်းတို ငါတို ဟာ သားေကးမ၊ မယားေကးမ ဆိုသလို ပရိေယ
သန ဝမ်းစာအတွက် ဘယ်သူမှ မသွားချင်၊ မလာချင်၊ မလုပ်ချင်ကတဲ့ ဒီ
လို ေတာကီးမျက်မည်းထဲမှာ သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်ကို ေနပူမိုးရွာ မေရှာ
င် လာလုပ်ေနကရတာဟာ ဘယ်ေလာက် ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်၊ စိတ်ပျ
က် ငီးေငွစရာ ေကာင်းတယ်၊ အရာယ် ထူေြပာတယ်၊ ငှက်ဖျားက
စပီး သားရဲတိရစာန်တို ရဲ အရာယ်ကလည်း အင်မတိ အင်မတန် များ
တယ်ဆိုတာ မင်းတို က ငါတို ထက် သိကပါတယ်ေနာ်"
ဝန်ေထာက်မင်းက စကားကို ခဏရပ်သည် ။ ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို
၏ အကဲကို မျက်လုံးတေစွ ေဝ့ကည့်သည် ။ ပီးမှ ေဆးတံကို ေဆးတစ်
ဆုံ သိပ်ရင်း…
"မင်းတို ငါတို ဟာ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် ဘယ်ေဒသ ဘယ်
အရပ်ကမှန်း မသိကဘဲနဲ ဒီလို ေတာကီး၊ ေတာင်ကီး၊ ဂိုင်ကျတဲ့ ဂာ
ရ က ီးထ ဲမ ှာ လာပီး ဆုံဆည်းမိကတာဟာ ငါတို ဗုဒတရားေတာ်နဲ
ညိပီး ေြပာရရင် ေရှးေရှးဘဝက ေရစက်အရ ဆုံဖူးကံဖူးကလို သာ ခု
လို ေတွဆုံကရတယ်လို ဆိုရမှာ ေပါ့ကွာ၊ အဲဒါေကာင့် တစ်ေယာက်နဲ
တစ်ေယာက် သည်းခံပီး ညီရင်းအစ်ကိုလို အလုပ်လုပ်ကပါ။ မေတာ်တ
ဆ ြဖစ်မိတာကိုလည်း တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် ခွင့်လတ်တတ်ကပါ
လို ငါေတာင်းပန်ပါတယ်"

ဝန်ေထာက်မင်းက ေဆးတံကို မီးညိဖွာိက်ရင်းက စကားဆက်ြပန်
၏။
"မင်းတို ေတာ့ မေြပာတတ်ဘူး၊ ငါ့မှာ ေတာ့ ငါလူကီးပဲ၊ ဒီေကာင်
ေတွ၊ ေအး… ဟဲ… ဟဲ ေကျာ်စံ မကိက်တဲ့ စကားသုံးမိတာ ခွင့်လတ်ပါ
ကွာ၊ ဒီလိုေြပာမှ ပိုပီး သဘာဝကျလို ပါ၊ ဒီေကာင်ေတွ ငါ့လက်ေအာက်
ကပဲ၊ ငါိုင်တာပဲ၊ ငါ့ကို မေချမငံလုပ်ရင် ငါညဉ်းမှာ ပဲဆိုတဲ့ မသမာ စိ
တ်ဓာတ်မျိး ဆရာ ဘယ်ေတာ့မှ မထားတာ အမှန်ပါ။ မင်းတို လည်း ငါ
နဲ ေပါင်းေနကတာ ခုေလာက်ဆို သိကေရာေပါ့၊ ငါ့မှာ အဲဒီလို စိတ်ဓာ
တ်မျိး မရှိသလို မင်းတို မှာ လည်း မရှိဘူး ဆိုတာေတာ့ ဆရာ ယုံကည်
တယ်၊ မင်းတို ကို ချက်ချင်း ေြပာဆိုမရလို လတ်ခနဲ ေဒါသစိတ်နဲ ငါဆဲ
မိ ဆိုမိတာ ရှိရင် ငါ့ကို ေဗွမယူကပါနဲ လို ငါထပ်ပီး မင်းတို ကို
ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ ငါကဆရာပဲ၊ လူကီးပဲ၊ ဒီေကာင်ေတွကို ေတာင်းပ
န်ဖို မလိုဘူးလို မရှိဘူးကွ၊ မှားရင် လူကီးပဲြဖစ်ြဖစ် လူငယ်ပဲြဖစ်ြဖစ်၊
မှားတဲ့ လူက ေတာင်းပန်ရမှာ ပဲ၊ ဝန်ချရမှာ ပဲ၊ ေအး… ဝန်ချေတာင်းပန်
ခံရတဲ့ လူကလည်း ေကျေကျနပ်နပ် ခွင့်လတ်ေြပငိမ်းတဲ့ စိတ်ကို ထားရ
မယ်"
ဝန်ေထာက်မင်းက ေဆးတံိက်ဖွာကာ ေလေအးေအးှင့် တစ်လုံးချ
င်း ေြပာြပေနသည် ။ ဤသည် ကို ဘသာှင့် ေကျာ်စံတို မှာ ေခါင်းငိုက်
စိုက်ချ၍ နားေထာင်ေနက၏။ ဘာမှ ေတာ့ ေစာဒက မတက်ကေတာ့။
"မင်းတို ှစ်ေယာက်ကို ငါေနာက်ဆုံး တစ်ခု ထပ်ေြပာချင်တာက
ေတာ့ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ေနရာနဲ ကိုယ် ေကာင်းကျိး ဆိုးကျိး
ကိုေတာ့ အမဲ ဖန်တီးိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတိေတာ့ ရှိကတာချည်းပဲ၊ အ
ေရးကီးတာက မေကာင်းတာ၊ မမှန်တာကို ပယ်ရှားပီး ေကာင်းတာ မှန်

တာကို လုပ်ကဖို ပါပဲ၊ ေအး တစ်ခုေတာ့ ရှိတာေပါ့ကွာ၊ တစ်ခါ
တစ်ခါမှာ ေကာင်းတာ မှန်တာ လုပ်ေပမယ့် မေကာင်းတာ မမှန်တာလ
ည်း အေကာင်း အမျိးမျိးေကာင့် ြဖစ်ချင် ြဖစ်တတ်ေသးတယ်၊ ဒါကိုလ
ည်း ြဖစ်တတ်ပျက်တတ်တဲ့ သဘာဝ နိယာမ အေနနဲ ခွင့်လတ်တတ်က
ဖို ၊ သည်းခံတတ်ကဖို သိပ်အေရးကီးပါတယ်"
ဝန်ေထာက်မင်းသည် စကားအဆက်မြပတ် ေြပာရင်း ဘသာှင့်
ေကျာ်စံတို ဆင်ဦးစီး ှစ်ေယာက်ကိုလည်း ဖျတ်ခနဲ လှမ်းကည့် အကဲခ
တ်လျက် ရှိေလသည် ။
"အမှန်က ဒီကေန မင်းတို ှစ်ေယာက် ြဖစ်ကရတဲ့ ကိစမှာ လည်း
မင်းတို ှစ်ေယာက်ေကာင့် ြဖစ်ကရတဲ့ ကိစမဟုတ်ဘဲ ဆင်ေကာင့် ြဖ
စ်ကရတဲ့ ကိစလို ငါကေတာ့ အကွင်းမဲ့ ယုံကည်ပါတယ်၊ မင်းတို ှစ်
ေယာက်ကသာ တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် အထင်အြမင် မှားလို အြပ
စ်ြဖစ်ကရတာ ေနမှာ ပါ၊ ဘာြဖစ်လို လဲ ဆိုေတာ့ ေကျာ်စံစီးရတဲ့ ဆင်မ
မိပိုက တင်ေမာင် စီးခဲ့တဲ့ ဆင်ဆိုေတာ့ ဒီေကာင် မငယ်အထာကို မသိ
ေသးလို ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီေကာင်မငယ်က သူမိုင်နင်း ြဖစ်ပီး ပင်ပန်း
လာရင် ညစ်ချင်ညစ်မှာ ေပါ့၊ မဟုတ်ဘူး လား၊ တိရစာန်ကိုး၊ ဒါေတွလ
ည်း အမှန်က ေြပာေနဖို ေတာင် မလိုပါဘူး၊ မင်းတို က ဆင်ဦးစီး ေကာ
င်းေတွ၊ ဆင်စီးေကျာ်ေတွဆိုေတာ့ ဆင်ရဲ အထာကို ငါ့ထက် သိကပါတ
ယ်။ မိပိုေကာင့် ြဖစ်ကတာမို တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် ခွင့်လတ်က
ပါကွာ၊ အတတ်ိုင်ဆုံး သည်းညည်းခံပီး အလုပ်လုပ်ကပါ။ အာဃာတ
လည်း မထားကပါနဲ ၊ ဘယ်ှယ့်ကွာ ဆင်က ညစ်တာကို မသိလို ၊ တစ်
နည်း ေြပာရရင် ဆင်က ရန်တိုက်ေပးတာကို မသိလို ဦးစီးှစ်ေယာက်
က တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် အထင်မှား အြမင်မှားြဖစ်ပီး ထိုးလား
ကိတ်လား ြဖစ်ကတယ်ဆိုတာ ရယ်စရာေတာင် ေကာင်းေသးတယ်။ မ

င်းတို ှစ်ေယာက်ရဲ မျက်ှာှင့် ေခါင်းက ဒဏ်ရာကိုကည့်ပီး ဟိုကန်း
နာမေလး မိပိုကေတာ့ ခုေလာက်ဆို ကျိတ်ပီးေတာင် ရယ်ေနမှာ ၊ ဆရာ
ေြပာချင်တာကေတာ့ ေနာက်ဆုံးဒါပဲကွာ၊ ေအး ဘသာကိုေတာ့ ဆ
ရာေနာက်ထပ် တစ်ခု ေြပာပါရေစဦး၊ ေကျာ်စံနဲ စာရင် မင်းက ဆင်ပိုင်
လည်း ြဖစ်တယ်၊ အသက်လည်း ကီးတဲ့ သူမို သည်းခံပါကွာေနာ်"
ဝန်ေထာက်မင်း ေြပာေသာ စကားများမှာ ြဖစ်ိုင်ေကာင်းေသာ စ
ကားများ ချည်းသာတည်း။
ဆင်ဆိုေသာ တိရစာန်မှာ ဒုတိယအကီးဆုံး ိုတိုက်သတဝါ ြဖစ်သ
လို လူ၏ အထာကိုလည်း လွန်စွာ သိတတ်ေသာ သတဝါြဖစ်သည် ။ တ
စ်ခါတစ်ခါ သူတို ပင်ပန်း လာပီဆိုလင် မေတာ်တဆ ဟန်လဲ၍ လူကို ဒု
ကေပးတတ်၏။ ဒုကေရာက်ေအာင် မစွမ်းေဆာင်ိုင်လင် မထိခလုတ်
ထိခလုတ်ှင့် လည်း ဦးစီးသခင်၏ စိတ်ကို ဆွတတ်ကသည် ။ အလုပ်ခွ
င်တွင် ခိုကပ်၍ ညစ်တတ်သည် ။ အချိ အိုင်းစိတ် မကုန်ေသးေသာ ဆ
င်များ ၊ ဆင်ဆိုးများ ဆိုလင် ဦးစီးသခင်ကိုပင် အကွက်ဝင်လင် ဝင်သ
လို

ကိုယ်ေပက

ဆတ်ခနဲ

ခါချ၍

နင်းသတ်ရန်

ကံစည်

ကိးစားတတ်ကသည် ။
အထူးသြဖင့် ဦးစီးကို သတ်တယ်၊ လုပ်ကံတတ်ေသာ ဆင်များမှာ
ဆင်ဆိုး စာရင်းဝင်များ ြဖစ်ကသည် ။ ထိုေကာင့် လည်း သစ်ထုတ်ေရး
တွင် ဆင်ဆိုးစာရင်းဝင် ဆင်များကို တြခား ဆင်ေကာင်းများ လို သစ်
သားခေလာက်၊ ဝါးခေလာက် ဆွဲမေပးဘဲ သံခေလာက် သီးြခား ဆွဲေပး
ထားတတ်ကေလသည် ။
ဆင်ဆိုး စာရင်းဝင်များကို ဤသို သံခေလာက် ဆွဲေပးထားြခင်း သ
ေဘာမှာ စားကျက်လွန်လာေသာ ဆင်ဆိုးများ ရွာနား ချဉ်းကပ်လာလင်

ထင်းေခွ၊ ေရခပ်၊ ဟင်းရွက်ခူး၊ သစ်ခုတ်လာကေသာ ရွာသူ ရွာသားများ
ဆင်ဆိုးရှိမှန်းသိပီး ေဝးေဝးက ေရှာင်ကွင်းသွားိုင်ေအာင် ြဖစ်သည် ။
သိုမဟုတ် စားကျက်လွန်၍ ရွာနား ေရာက်ေနသာ ဆင်ဆိုးများကို သက်
ဆိုင်ရာသို အေကာင်းကားေပး ိုင်ေအာင် ြဖစ်ေလသည် ။
သံခေလာက်သံကို ကားရန် ဆင်ဆိုးရှိမှန်း သိေအာင် လုပ်ေပးထား
သည့် ကားထဲက တစ်ခါတစ်ခါ ဆင်ဆိုးများ သည် သံခေလာက်ထဲသို
ရဲေစး၊ သစ်ရွက်ေတွကို ထည့်ကာ သံခေလာက် မြမည်ေအာင် လုပ်ထား
တတ်ကသည် ။ သိုမဟုတ် သူတို ေဝးေဝးလံလံ သွားလာ၍ ရေအာင် သံ
ခေလာက်ကို

ှာေမာင်းှင့်

အသံမြမည်ေအာင်

ထိန်းကိုင်ပီး

သွားတတ်ကသည် ။
ဤသို ြပလုပ်သည် မှာ ေတာ့ သူတို ကို ဦးစီးသခင် ရှာမေတွေအာင်
မျက်လှည့်ြပြခင်း ြဖစ်၏။ သူတို ခေလာက်သံကို ကားလင် ဦးစီးသခင်
သည် သူတို ကို ေစာေစာ လာေကာက်မိကာ အလုပ်ဝင်ခိုင်းေလမည် မ
ဟုတ်ပါလား။
ထိုေကာင့် လည်း ဆင်ဦးစီးများ သည် ဆင်ဆိုးများကို အလုပ်နား၍
စားကျက်သို လတ်ရာ၌ သံခေလာက်အြပင် ထူးကိးဟု ေခေသာ ှစ်လံ
သုံးလံရှည် သံကိးကီး တစ်ပင်ကိုပါ ချည်ေပးလိုက်ကရသည် ။ အက
ယ်၍

သံခေလာက်

မြမည်လင်

တန်းလန်းပါသွားေသာ

သံကိး

စွပ်ေကာင်းရာကို ကည့်၍ လိုက်ကရသည် ။ ဤသည် ကို ထူးလမ်းဟု
ေခ၏။ ဆင်တိုင်းတွင် ထူးကိးပါရသည် ။
သံကိးေရာ

ခေလာက်ပါ

ပါေသာ

ဆင်ဆိုးမှာ ှာေမာင်း

တစ်ခုတည်းှင့် သံခေလာက်ေရာ ထူးကိးကိုပါ တစ်ပိင်တည်း ကိုင်၍
မသွားိုင်ေပ၊ သံခေလာက် မြမည်လင် ထူးကိးလမ်းက ဆင်ဦးစီးကို

သူဆင် ဘယ်သွားသည် ကို န်းပီးသား။ သိုမဟုတ် ထူးကိးကို ကိုင်
သွားလင် သံခေလာက်သံကို ကားပီးသား။ ဘယ်မှ ေြပးမလွတ်။
ဤသည် ကိုပင် ာဏ်များ ေသာ ဆင်ဆိုးကလည်း လွတ်ေအာင်၊ ဦး
စီး ရှာမေတွေအာင် ကံဖန်ညစ်တတ်၏။ ပထမ ခေလာက်ထဲကို သစ်ရွ
က်၊ ရဲေစးေတွ ထည့်သည် ။ သစ်ရွက်၊ ရဲေစးေတွ ထည့်ပီး အကိမ်ကိမ်
အခါခါ လပ်ကည့်တတ်သည် ။ သံခေလာက် ဘယ်လိုလပ်လပ် မြမည်
ေတာ့ဘူးဆိုမှ

ထူးကိး

သံကိးကို

စွပ်ေကာင်းရာ

မေပေအာင်

ှာေမာင်းှင့် ကိုင်ေြမာက်၍ လစ်ေတာ့သည် ။
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သည် သူ၏ လုပ်သက် အေတွအကံအရ ဆင်ဆိုး
တို ၏ သဘာဝကို ေတွးမိသည် ။ သိုေသာ် ယေနေကျာ်စံ စီးသွားေသာ
ဆင်မမိပိုသည် ဆင်ဆိုးစာရင်းဝင် ဆင်မဟုတ်၊ ဆင်မ လိမာသာ ြဖစ်သ
ည် ။
ထိုေကာင့် ဆင်ေကာင့် ြဖစ်သည် ဟူေသာ စကားကို ဦးစီးှစ်ေယာ
က် ေကျနပ်ေအာင်သာ ေြပာလိုက်ရေသာ်လည်း ဘဝင်ေတာ့ သိပ်မကျ
လှေပ။ သိုေသာ် တစ်ခုေတာ့ ရှိ၏။ မိပိုသည် ေကျာ်စံစီးေနကျ၊ ှစ်ရှည်
လများ လက်ပွန်းတတီး ရင်းှီးေနကျ ဆင်ေတာ့မဟုတ်။ မိပိုကို ေကျာ်စံ
စီးရသည် မှာ တစ်လပင် မြပည့်ေသး။ မိပိုှင့် ပတ်သက်၍ ေကျာ်စံမှာ
လူသစ်သာ ြဖစ်ေချ၏။ ထိုေကာင့် လည်း မိပို၏ အထာကို မကမ်း၍ ဟု
သာ ဝန်ေထာက်မင်းက ေနာက်ဆုံး ေကာက်ချက်ချလိုက်၏။
ေကျာ်စံမှာ ဝန်ေထာက်မင်း ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်တို ကက်ေရစမ်း စခ
န်းမှ ဆင်ဦးစီး တစ်ေယာက်မဟုတ်ေပ။ သူသည် ဝန်ေထာက်ကီး ဦးသ
န်းလှေကျာ်တို သေြပစခန်းမှ ြဖစ်သည် ။ ယခု ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာ
င်ြမင့်တို စခန်းှင့် ဝန်ေထာက်ကီး ဦးသန်းလှေကျာ်တို စခန်းမှာ "ြမား

ေချာင်း" ၏ အထက်ှင့် ေအာက် ြဖစ်ေလသည် ။
ကက်ေရစမ်း စခန်းရှိ ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်ဆီက မိပို၏
ဦးစီးသခင်ြဖစ်သူ တင်ေမာင်မှာ ငှက်ဖျားထုံနစို ြဖစ်၍ ရွာြပန်သွားသည်
။ ထိုအခါ အသင်းပိုင် ဌာနပိုင်ြဖစ်ေသာ ဟိုင်းဆင်မငယ် မိပိုမှာ ဦးစီးမ
ည့် သူ မရှိသြဖင့် သေြပစခန်းရှိ ဝန်ေထာက်ကီးတို ဆီမှ ဆင်ဦးစီးတစ်
ေယာက် လတ်ေပးရန် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က အေကာင်းကားရသည် ။
ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်၏ အေကာင်းကားချက်အရ ကက်ေရစမ်း စခန်းသို
ေကျာ်စံ ေရာက်လာရြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
ြမားေချာင်း အထက်ဖျား ကက်ေရစမ်း စခန်းရှိ ဝန်ေထာက် ဦးထွန်း
ေအာင်ြမင့်မှာ ေကျာ်စံှင့် ယခုှစ်မှ အလုပ်အတူ လုပ်ဖူးကသူ ြဖစ်၏။
ထိုေကာင့် ေကျာ်စံ၏ အေကာင်းကိုလည်း ဝန်ေထာက်မင်းက ဆင်ဦးစီး
တစ်ေယာက် ဆိုသည် က လွဲ၍ ဘာမှ မသိေပ။
အမှန်ကေတာ့ ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်သာ မဟုတ်။ ေကျာ်စံအေကာင်း
ကို ဤကက်ေရစမ်း စခန်းရှိ မည်သည့် အလုပ်သမားများကမှ သိကပုံမ
ရ၊ ေကျာ်စံ ဤကက်ေရစမ်း စခန်းသို ေရာက်လာသည် မှာ လည်း ရက်
သတှစ်ပတ် သုံးပတ်ေကျာ်ေလာက်သာ ရှိေသးသည် ။ ဘသာမှာ မူ ဦး
ထွန်းေအာင်ြမင့်ှင့် ဤသို အလုပ်အတူ လုပ်လာကသည် မှာ ှစ်ှစ်ခန်
ပင် ရှိေလပီ။ ထိုေကာင့် လည်း ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က ဘသာကို အလုပ်
ှင့် ပတ်သက်၍ အေတာ်အသင့် အကဲခတ်မိခဲ့သည် ။
အထက်ှင့် ေအာက် ြဖစ်ေနသလို ဆင်ဦးစီးှင့် ဝန်ေထာက် ြဖစ်ေန
သြဖင့် ဘသာ အေကာင်းကို ခေရေစ့တွင်းကျ မသိရေသာ်လည်း သစ်
ေခါင်းမှ တစ်ဆင့် သိရေသာ ဘသာ၏ အေကာင်းမှာ မေကာင်း သတင်း
ေတာ့ တစ်ခါမှ မကားဘူးေပ။

တစ်ခုေတာ့ ဆိုစရာရှိ၏။
ဘသာသည် အသင်းပိုင် ဆင်ကို ဦးစီးအြဖစ်စီး၍ အလုပ်လုပ်သူ မ
ဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဆင် မိုးလုံးှင့် ေနစား အငှားလာလုပ်ေနသူမို အနည်း
အကျဉ်း ခိုချင်ကပ်ချင် ေကာင်းကိုေတာ့ သစ်ေခါင်းဆီမှ တစ်ဆင့် ကား
ရဖူးသည် ။
သိုေသာ်… ေြပာပေလာက်ေအာင် အေှာင့်အယှက် ြဖစ်ေအာင် ခိုက
ပ်ြခင်း မဟုတ်။ ဤသည် မှာ လည်း လူသားတိုင်း၏ အတစိတ်ှင့် မိမိပို
င်ဆင်ကို ညာတာြခင်းသာ ြဖစ်ေပမည်ဟု ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က ိုးိုး
သားသား ခွင့်လတ် ယုံကည်ထားြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။ ေကျာ်စံှင့်
ြဖစ်ကေသာ ယေနကိစတွင် ဘသာမှာ သူှင့် လူရင်းလို ြဖစ်ေနသြဖင့်
ဘသာအား ေကျာ်စံကိုထက် တစ်ေလးတင်း၍ ေြပာခဲ့သည် မှာ လည်း
ဤအေကာင်းေတွ ေကာင့် ပင်တည်း။
သိုေသာ်… ေြပာ၍ သာ ေြပာရေသာ်လည်း သူေြပာေသာ စကားများ
မ ှာ ထိေရာက်ချင်မှ ထိေရာက်ေပမည်။ သူအေနကလည်း ဤထက်
ေြပာ၍ မြဖစ်ေပ။ ဘသာအား လူရင်းလူေဟာင်း ဟူေသာ သေဘာှင့် မိ
မိေြပာလင် ဘသာက သီးြခားပုဂလိက အငှားမို ေြပာသည် ဟု ထင်မှာ
စိုးသလို ေကျာ်စံကလည်း လူသစ်မို ိုင်သည် ဟု အြမင်ကို မြမင်ေစချင်
ေပ။
အမှန်တကယ် ေြပာကစတမ်းဆိုလင်ေတာ့ အသင်းပိုင် ဆင်ကိုစီးရ
သူ ေကျာ်စံအား ပို၍ ေြပာသင့်သည် ။ ေကျာ်စံသည် သူတို သစ်လုပ်ငန်း
အဖွဲဝင် လခစားဆင်ဦးစီး မဟုတ်ပါလား။
သိုေသာ်… ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်မှာ ပင်ကိုေအးေဆး၍ စိတ်ရင်းေကာ
င်းသူ ြဖစ်သြဖင့် အကျးအလွန်ေတာ့ မည်သူကိုမှ မေြပာလိုက်ေပ။ ေနာ

က်ဆုံး ေြပာလိုက်ေသာ စကားများ ပင် ေကျရာေကျေကာင်း စကားများ
သာ ြဖစ်ေလသည် ။
"ကဲ… ဘယ်ှယ့်လဲ၊ ငါေြပာတာ မင်းတို သေဘာေပါက် ေကျနပ်က
တယ် မဟုတ်လား"
ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်က ှစ်ေယာက်စလုံးကို တည်ကည်
ေလးနက်စွာ ကည့်၍ ေမးလိုက်၏။
"ေကျနပ်ပါတယ် ဝန်ေထာက်မင်း"
ဘသာက ပကတိ တည်ငိမ်ေနေသာ မျက်ှာှင့် ေကျာ်စံကို မသိမ
သာ ေစွကည့်၍ အေြဖေပး၏။
"မင်းကေကာ ေကျာ်စံ"
"ဆရာအမိန်ရှိတာ ကန်ေတာ်လည်း သေဘာေပါက်ပါတယ် ဆရာ
…"
ေကျာ်စံက ေခါင်းမေဖာ်ဘဲ မျက်လာချ၍ ဆိုသည် ။
"ေအး… ဒီလိုမှ ေပါ့ကွ၊ အလုပ်အတူ လုပ်ေနကတဲ့ စီးပွားဖက် ညီ
အစ်ကို အလုပ်သမားချင်း ေတွပဲဟာ၊ မေတာ်တဆ ြဖစ်ရတာပဲ၊ တစ်
ေယာက်ကို တစ်ေယာက် သည်းခံခွင့်လွတ် တတ်ကမှ ေပါ့။ ပီး… မင်း
တို ှစ်ေယာက်က တင်ေမာင် ြပန်မလာမချင်း အမဲတွဲလုပ်ကရမယ့် ဆ
င်ဦးစီးေကာင်းေတွ ဆိုေတာ့ ပိုပီးေတာင် တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက်
ကူညီိုင်းပင်းပီး လုပ်ကရလိမ့်မယ်၊ မိုးဦးကျရင် တို က အထက်စခန်း
ကို ေြပာင်းလုပ်ကရဦးမှာ ၊ ခုကတည်းက မင်းတို ှစ်ေယာက် တစ်
ေယာက်ကို တစ်ေယာက် ရင်းရင်းှီးှီး ခင်မင်ေနကရင် တို သစ်လုပ်င
န်းမှာ လည်း ပိုပီး တွင် ကျယ်မယ်လို ငါ သေဘာေပါက်တယ်"

"ဟုတ်ပါတယ်ကွာ၊ မင်းတို ှစ်ေယာက်က ေနစဉ် အလုပ်အတူ တွဲ
လုပ်ကရမယ့် ဆင်ဦးစီးေတွပဲ၊ ဝန်ေထာက်မင်း ေြပာသလို တစ်ေယာက်
ကို တစ်ေယာက် ခွင့်လတ်သည်းခံပီး ေနကမှ ေပါ့၊ ဆင်ဦးစီးဆိုလို လ
ည်း တို စခန်းမှာ မင်းတို ှစ်ေယာက်ပဲ ရှိတာ၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ မေတာ်တ
ဆ ကိစ အေသး အမားေတွနဲ သာ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် အာဃာ
တထား အငိးဖွဲေနကမယ်ဆိုရင် တို အလုပ်က ဘယ်လိုြဖစ်ေတာ့မလဲ"
သစ်ေခါင်း ဦးြမကလည်း ေကျာ်စံှင့် ဘသာတို အား ှစ်သိမ့်စကား
ဝင်ဆိုသည် ။
ဘသာှင့် ေကျာ်စံအား ေကာင်းြမတ်ေသာ ဆုံးမသဝါဒများ ှင့် ဦး
ထွန်းေအာင်ြမင့်က ဖျန်ေြဖေပးလိုက်၏။ သူ၏ စကားကို ဘသာှင့်
ေကျာ်စံတို သည် ေြမဝယ်မကျ လိုက်နာ ခံယူလိမ့်မည်ဟု လည်း
အကွင်းမဲ့ ယုံကည်ခဲ့ေလသည် ။
"ကန်ေတာ်တို ကို ခွင့်ြပပါဦး ဆရာ"
"ေအး ေအး… သွား… သွား မင်းတို တစ်ရက် ှစ်ရက်ေတာ့ နားချင်
နားလိုက်ကဦး၊ ငါလည်း သစ်ကွက် အသစ်ေတွ ဖွဲစရာ ရှိေသးတယ်"
အမှန်မှာ ှစ်ေယာက်စလုံးသည် မနက်ြဖန်၌ ဘယ်လိုမှ အလုပ်မလု
ပ်ိုင်ကေသး ဆိုသည် ကို အတပ်သိ၍ ဝန်ေထာက် ဦးထွန်းေအာင်ြမင့်
က ေြပာလိုက်ြခင်းသာ။
ေကျာ်စံသည် ဦးဆုံးပင် သူအပါးမှ လှည့်ထွက်သွားေလသည် ။

***

