အခန္း(၁)
အခန္း (၁)
“ငါက ဘတ္စ္ကားစီးရင္ ေခါင္းမူးတတ္တယ္ဆိုတာ မင္းသိတယ္ေနာ္ အတာ”
သုတေအာင္က ညည္းတြားလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ က သူ႕ကို
ကားျပတင္းေပါက္ဘက္ ကပ္သြားေအာင္ ပခံုးျဖင့္ ေဆာင့္တုိက္လိုက္ရင္း
“သုတ … ေနစမ္းပါကြာ… ငါတုိ႕ ေရာက္ခါနီး ၿပီကြ၊ ခုမွ ဘတ္စ္ကားစီးရင္
ေခါင္းမူးတယ္ဆိုတာ ႀကီးကို စဥ္းစားမေနစမ္းနဲ႕ ”
ဘတ္စ္ကား ကေတာ့ လမ္းက်ဥ္းေလးတစ္ေလွ်ာက္
ယိမ္းထိုးလႈပ္ခါလ်က္သြားေနသည္။ ကၽြန္ ေတာ္ လည္း ေရွ႕မွထိုင္ခံုကို ကိုင္ရင္း
ကားျပတင္းေပါက္မွတဆင့္ အျပင္ဘက္ရႈခင္းမ်ား ကို လွမ္းၾကည့္ ေနလိုက္သည္။
ထင္းရွဴး ပင္မ်ား မွလြဲ၍ အျခားဘာကိုမွ မျမင္ရေခ်။ ဘတ္စ္ကားျဖတ္သြားရာ
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုး ထင္းရွဴး ရြက္စိမ္းစိမ္းမ်ား က တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ က်န္ခဲ့သည္။ ဖုန္မ်ား
ေပက်ံေနေသာ ကားျပတင္းေပါက္ မွန္ကို ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ေနသည့္ ေနေရာင္ ျခည္က
အနည္းငယ္ အားနည္းေဖ်ာ့ေတာ့စျပဳ လာ သည္။
“မိုးမခစခန္းကို ေရာက္ခါနီး ၿပီ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေတြ းလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ဒီဘတ္စ္ကားေပၚမွ ျမန္ျမန္ဆင္းခ်င္လွၿပီ။ ညီ ျဖစ္သူ
သုတေအာင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ ဦးတည္း စီးနင္းလာရသည့္ ဘတ္စ္ကားသည္
အနည္းငယ္ေက်ာ္ခ်မ္းရင္း စရာေကာင္းသည္။
အစိမ္းေရာင္ ကန္႕လန္႕ကာမ်ား က ကားေရွ႕ခန္းမွ ယာဥ္ေမာင္း သူကို
မျမင္ရေအာင္ ဖံုးကြယ္ ထားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတေအာင္တုိ႕ ဒီကားေပၚ
စတက္လာစဥ္တုန္းက သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖ်တ္ခနဲေတြ ႕လိုက္ရေသးသည္။
ထိုကားေမာင္းသူမွာ ေနေလာင္ထားေသာ ေၾကးနီေရာင္ အသားအေရ၊

ဆံပင္လိမ္ေကာက္ ေကာက္မ်ား ႏွင့္ ေငြနားကြင္းတစ္ဖက္ကို ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္
တုိ႕ကို ႏွစ္ လိုဖြယ္ၿပံဳ း ျပ၏ ။ သူက
“မဂၤလာပါ .. .လူႀကီးမင္းတုိ႕”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ကားေပၚစတတ္စဥ္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသးသည္။
သို႕ရာတြင္ ကားစထြက္ခ်ိန္မွစၿပီး သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ အရိပ္အေယာင္ေလးမွ်
မၾကားရ၊ မျမင္ရေတာ့ေခ်။ ေက်ာခ်မ္းစရာ ေကာင္းလိုက္တာ။
ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတမွာ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး
အဆင္ေျပလာ ၾကသည္။ သုတ၏ အသက္မွာ (၁၆) ႏွစ္ ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ့ထက္ သူက တစ္ႏွစ္
ခန္႕ငယ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ က ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို အမႊာႏွစ္ ေကာင္ဟု ေခၚၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတမွာ အမႊာညီအစ္ ကို မဟုတ္ပါ။
“ဘတ္စ္ကားစီးရတာ ေခါင္းေတာ္ ေတာ္ မူးလာၿပီ အတာ”
ဟု သုတက ညည္းတြားလိုက္ျပန္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ့အၾကည့္ကို ကားျပတင္းေပါက္မွ လႊဲဖယ္လိုက္၏ ။ သုတ၏
မ်က္ႏွာက ရုတ္ခ်ည္းဆို သလိုပင္ အ၀ါေရာင္ သမ္းလာသည္။ သူ႕ေမးဖ်ားေလးမ်ား က
တုန္ယင္ေန၏ ။ ၾကည့္ရတာ အေျခအေန သိပ္မဟန္ပါ။
“သုတ . . . မင္းစိတ္ထဲမွာ ဘတ္စ္ကားေပၚေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကို
ေမ့ထားလိုက္ကြာ…. အေဖ့ရဲ႕ ကားကို စီးေနရသလိုပဲ သေဘာထားလိုက္”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို ႏွစ္ သိမ့္လိုက္သည္။ သုတက
“ဒါေပမယ့္ ငါက အေဖ့ကားစီးလည္း ေခါင္းမူးတာပဲကြ”
ဟု ထပ္မံညည္းတြားလိုက္သည္။
“ဒါဆို ကားအေၾကာင္းကို မစဥ္းစားနဲ႕ ကြာ”

ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။ ဆိုးလိုက္တာ . . .သုတက
အေဖေမာင္းတဲ့ကားကို စီးရင္ လည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္ေနက်။
ယင္းမွ သူ၏ အက်င့္ဆိုးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သုတ၏ မ်က္ႏွာက လူမမာ
တစ္ေယာက္ လို ၀ါထိန္လာသည္။ သူ႕တစ္ကိုယ္လံုးလည္း တုန္ယင္စျပဳ ေနၿပီ၊ ၿပီးရင္
စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္လာေတာ့မယ္။
“အားတင္းထားပါကြ … မင္းကလဲ … ငါတုိ႕ ခဏေနရင္ မိုးမခစခန္းကို
ေရာက္ေတာ့မွာ ပဲ … အဲဒီ ကိုေရာက္ရင္ မင္း ျပန္ေကာင္းမွာ ပါကြာ”
သုတမွာ မနည္းအားတင္းထားရပံုေပၚသည္။
ထိုစဥ္ ဘတ္စ္ကားက ခ်ိဳ င့္နက္ထဲက်ကာ ခုန္သြားသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာ
သုတပါ ေလထဲေျမာက္တက္သြားၾကသည္။
“ငါ တကယ္ဖ်ားခ်င္လာၿပီကြာ”
ဟု သုတ ထပ္ၿပီး ညည္းတြားလိုက္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ က
“ငါ သိတယ္ . . . သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေလာက္ဆိုပါလားကြ၊ ဒါဆို နည္းနည္း
သက္သာမယ္ထင္ တယ္ …. သီးခ်င္းဆုိေနကြာ .. အက်ယ္ႀကီးေအာ္လိုက္ကြာ ..
.တျခားဘယ္သူမွမရွိတာ၊ ဒီကားေပၚမွာ ငါတုိ႕ ႏွစ္ ေယာက္ ပဲရွိတယ္”
သုတမွ သီခ်င္းဆိုရသည္ကို လြန္စြာ ႏွစ္ ၿခိဳ က္သူ ျဖစ္သည္။ သူ႕အသံကလည္း
ေကာင္းသည္။
ေက်ာင္းမွာ ဂီတသင္ေပးဆရာမ က သုတ၏ အသံေနအသံထား
အရမ္းေကာင္းဟု ေျပာဖူး၏ ။ ဆရာ ဘာကိုဆုိလိုမွန္း သူ ေသခ်ာနားမလည္ပါ။ သို႕ရာတြင္
ဆရာေျပာသည့္စကားမွာ သုတ၏ သီခ်င္းဆိုပံုကို ခ်ီးက်ဴး ျဖစ္သည္ဆိုတာကိုေတာ့ သူ
သေဘာေပါက္မိသည္။
သုတသည္ သူ၏ သီခ်င္းဆိုေသာ ကိစၥကို လြန္စြာ အေလးအနက္ထား၏ ။

သူသည္ ေက်ာင္းတြင္ သီခ်င္းမ်ား ကို သံၿပိဳ င္ဆိုတတ္သည္။ ယခုႏွစ္
ေဆာင္းဦးေပါက္ေရာက္လွ်င္ သုတအတြက္ အသံေလ့က်င့္ေပးရန္ ဆရာ တစ္ေယာက္
ငွားေပးရဦးမည္ ဟု အေဖ ေျပာဖူးသည္။
ဘတ္စ္ကား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ခုန္သြားစဥ္ ညီေတာ္ ေမာင္ သုတကို
ကၽြန္ေတာ္ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ သူ႕မ်က္ႏွာက ငွက္ေပ်ာ္သီးခြံတစ္ခုလို ၀ါထိန္ေန၏ ။
သိပ္ေကာင္းသည့္အ ရိပ္လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
“လုပ္ပါ .. . .သီခ်င္းဆိုေလကြာ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ က သုတကို တိုက္တြန္းလိုက္၏ ။
သုတ၏ ေမးဖ်ားေလးက တုန္ယင္ေနသည္။ သုတက သူ႕လည္ေခ်ာင္းကို
ရွင္းလိုက္၏ ။ ထို႕ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေရာသူပါ အလြန္ႀကိဳ က္ေသာ
စတီရီယိုသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို စတင္သီဆိုေလသည္။
ဘတ္စ္ကား ခုန္လိုက္တိုင္း သုတ၏ သီခ်င္းသံလည္း ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း
ျဖစ္သြား၏ ။ သို႕ရာတြင္ သုတ၏ ပံုသ႑ာန္မွာ ခုနကထက္ေတာ့
အေျခအေနပိုေကာင္းလာသည္။
“ေတာ္ ေတာ္ ေကာင္းတဲ့အႀကံပဲ” ဟု ကၽြန္ေတာ္ ့ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္
ျပန္ခ်ီးမြမ္းလိုက္မိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ သည္ ေနေရာင္ ျခည္တန္းမ်ား အၾကား ထင္းရွဴး ပင္မ်ား ရိပ္ခနဲ
ရိပ္ခနဲ ျဖတ္သြားသည္ကို ေငးၾကည့္ရင္း သုတ၏ သီခ်င္းသံကို နားေထာင္ေနမိသည္။
သုတ၏ သီခ်င္းသံက အံ့မခန္းပင္ ေကာင္းလွသည္။
ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို မနာလို ျဖစ္မိသလားဟု ေမးလွ်င္ေတာ့ နည္းနည္း ေတာ့
သူ႕ကို မနာလို ျဖစ္ မိပါသည္ဟု ေျဖရလိမ့္မည္ ။
သို႕ရာတြင္ သူ ကၽြန္ေတာ္ ့လို ၾကက္ေတာင္ေကာင္းေကာင္း မကစားတတ္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ေရၿပိဳ င္ကူးတိုင္းလည္း သူ မႏိုင္ပါ။ ဤကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္ က သာသည့္ကိစၥမ်ား
လည္း ရွိေသးသျဖင့္ သူ႕ကို သိပ္ၿပီး မနာလို ျဖစ္စရာမေကာင္းလွပါ။
သုတက သီခ်င္းကိုရပ္လိုက္ၿပီး ေခါင္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ခါယမ္းလိုက္သည္။
သူက သက္ျပင္းခ်ရင္း
“ဂီတသင္တန္းတက္ဖို႕ အေဖနဲ႕ အေမက ပိုက္ဆံစိုက္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ေပးရင္
ေကာင္းမယ္ကြာ”
ဟု ေျပာလိုက္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ က
“သုတရာ . . .ေႏြရာသီေတာင္တစ္၀က္က်ိဳ း ေနၿပီပဲ . . .ငါတို႕
ဒီအေၾကာင္းေျပာတာ ဘယ္ႏွခါ ရွိၿပီလဲ . . . အေဖနဲ႕ အေမကလည္း ပိုက္ဆံအကုန္အက်ကို
ခ်င့္ခ်ိန္ေနတာၾကာၿပီ၊ ဒီကိစၥက ေတာ္ ေတာ္ ေနာက္က်သြားၿပီကြ”
သုတက မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္ရင္း
“ငါသိတယ္ . . .. ဒါေပမယ့္ ငါ ျဖစ္ခ်င္တာက . .. ”
“မိုးမခစခန္းဟာ ေဟာဒီေႏြရာသီမွာ ငါတုိ႕လာႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ
ေနရာပဲကြ . . ေဟး .. ၾကည့္စမ္း”
ကၽြန္ေတာ္ ကေျပာရင္း ကားျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ရွိ သမင္ႏွစ္ ေကာင္ကို
လက္ညွိဳ း ညႊန္ျပ လိုက္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကားႏွင့္ ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ သမင္ႏွစ္ ေကာင္က
ဘတ္စ္ကားကို ေငးၾကည့္ေန ၾကသည္။
“ဟာ . . .မိုက္တယ္ . . .သမင္ေတြ ဟ”
ဟု သုတက ေရရြတ္လိုက္၏ ။ သူ႕မ်က္လံုးေလးမ်ား က ၀ိုင္းသြားၾကသည္။
“ေဟး . . . . ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနစမ္းပါ၊ မိုးမခစခန္းဟာ ေႏြရာသီမွာ
အလည္အပတ္စခန္းခ် အေတြ ႕အႀကံဳ ရွာခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးပဲလုိ႕ ငါ
ေျပာရဲတယ္”

ဟု ေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္ က သုတကို အားေပးလိုက္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ့ညီေတာ္
ေမာင္မွာ စိတ္အတက္အက်ျမန္လြန္းသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို
အားမလိုအားမရႏွင့္ စိတ္ရွိလက္ရွိ ကိုင္ေဆာင့္ပစ္လိုက္ခ်င္မိသည္။
“ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕စရာေနရာႀကီးလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မွာ ေပါ့”
သုတက ဘတ္စ္ကားထိုင္ခံုရွိ အေပါက္ရွိ လက္ထဲမွ ေတြ ႕ကရာ အစအနမ်ား
ျဖင့္ ဖိသိပ္ထိုး ထည့္ရင္း ျပန္ေျပာလိုက္၏ ။ သူက သက္ျပင္းခ်ရင္း
“ဂီတသင္တန္းကမွ တကယ္အဓိပၸာယ္ရွိတာကြ၊ ေႏြရာသီတိုင္း
အဲသည္သင္တန္းမွာ ဂီတပညာရွင္ႏွစ္ ေယာက္ ထားေပးတယ္၊ အဲဒါ ဘယ္ေလာက္မိုက္လဲ”
“သုတ . . .အဲဒီ အေၾကာင္း ေမ့လိုက္ေတာ့ကြာ၊ မိုးမခစခန္းမွာ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၾကရေအာင္၊ ငါတုိ႕ရဲ႕ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြ ကလည္း တစ္ပတ္၊ ႏွစ္
ပတ္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တာကြ”
ရုတ္တရက္ ဘတ္စ္ကားက ကၽြီခနဲျမည္ ေအာင္ ဘရိတ္အုပ္ရင္း ရပ္လိုက္၏ ။
၀ုန္းကနဲ ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕သို႕စိုက္က်သြား၏ ။ ထို႕ေနာက္
ေနာက္ျပန္လန္သြားသည္။ အျပင္ဘက္မွာ မိုးမခစခန္းကို မ်ား ျမင္ရေလမလားဟု
ကားျပတင္းေပါက္မွတဆင့္ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ သို႕ရာတြင္
ကားအျပင္ဘက္ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုး ထင္းရွဴး ပင္မ်ား ကိုသာ ပိတ္ပိတ္ဖံုးေအာင္
ျမင္ေနရသည္။ ထင္းရွဴး ပင္မ်ား က ပို၍ ပင္ မ်ား လာေသးသည္။
“မိုးမခအပန္းေျဖရိပ္သာစခန္းကို ေရာက္ပါၿပီ . .. အားလံုး
ကားေပၚကဆင္းၾကပါ”
ဟု ကားေမာင္းသူက ေအာ္ဟစ္ေၾကျငာလိုက္၏ ။
“ဟင္ … အားလံုး . ..တဲ့ . .. ရွိတာမွ ငါနဲ႕ သုတ ႏွစ္ ေယာက္ တည္းဟာကို”
ကားေမာင္းသူ၏ ေခါင္းက အစိမ္းေရာင္ ကန္႕လန္႕ကာမ်ား ၾကားထဲမွ ျပဴ

ထြက္လာသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို ၿပံဳ း တံုးတံုးႀကီးလုပ္ကာ ၾကည့္ရင္း . . .
“ကားစီးရတာ ဘယ္လိုေနလဲဆရာတုိ႕”
ဟုေမးလိုက္၏ ။
“အတိုင္းထက္အလြန္ပါပဲ”
ကၽြန္ေတာ္ က ထိုင္ခံုမ်ား ၾကားမွေလွ်ာက္လာရင္း ျပန္ေျဖလုိက္သည္။ သုတ
ကေတာ့ ဘာမွမေျပာခ်။
ကားေမာင္းသူက အျပင္ဘက္သို႕ထြက္လိုက္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕လည္း
သူ႕ေနာက္သို႕ လိုက္သြားၾကသည္။ စူးရွေသာ ေနေရာင္ ျခည္က ကၽြန္ေတာ္
တို႕ေဘးပတ္ပတ္လည္မွ ျမက္ပင္ရွည္ရွည္ မ်ား ကို တလက္လက္ ေတာက္ပေနေစသည္။
ကားေမာင္းသူက ကားေဘးဖံုးကိုမွီကာ ကၽြန္ေတာ္ တို႕၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား
ႏွင့္ အိပ္ရာလိပ္ မ်ား ကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ သူက ပစၥည္းအားလံုးကို ျမက္ခင္းေပၚသို႕
စုပံုကာခ်ေန၏ ။
“အဲ . . . .စခန္းကဘယ္မွာ လဲ”
ကၽြန္ေတာ္ က မ်က္လံုးမ်ား ကိုေနမထိုးေအာင္ လက္ျဖင့္ အုပ္ထားရင္း
ေဘးဘီ၀ဲယာကို လွည့္ပတ္အကဲခတ္လိုက္သည္။ ထင္းရွဴး ေတာအုပ္ထဲသို႕
ေကြ႕ေကာက္ကာ၀င္သြားေသာ လမ္းက်ဥ္း ကေလးကို မ်က္စိတစ္ဆံုး ေတြ ႕ေနရ၏ ။
“အဲဒီ လမ္းအတိုင္းသြားရမွာ ၊ အဲဒါ တကယ့္ ျဖတ္လမ္းပဲ၊ အဲ . . .လမ္းေတာ့မမွာ
းေစနဲ႕ ေနာ္”
ကားေမာင္းသူက သစ္ပင္မ်ား ၾကားကိုျဖတ္သြားေသာ ဖုန္ထူထူလမ္းကေလးကို
ညႊန္ျပရင္း ေျပာလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ သူက ပစၥည္းထည့္ထည့္ ကားေဘးဖံုးကို
ျပန္ပိတ္လိုက္ၿပီး ကားေပၚတတ္ရင္း . . .
“မဂၤလာအေပါင္းနဲ႕ ခေညာင္းပါေစ”

ဟု ေအာ္ဟစ္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေလသည္။ ထို႕ေနာက္ . . .
ကားတံခါးပိတ္သြားၿပီး ကတ္စ္ကားမွာ ေ၀ါခနဲေမာင္းထြက္သြားသည္။
သုတႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ စူးရွေတာက္ပသည့္ ေနေရာင္ ျခည္ၾကားမွ
လမ္းက်ဥ္းေလးကို ေငး ၾကည့္ရင္းက်န္ခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ က သိုးေမႊးေက်ာပိုးအိတ္ကို ပုခံုးထက္သုိ႕ လႊားခနဲတင္ရင္း
အိပ္ရာလိပ္ကို က်န္ပုခံုး တစ္ဖက္ျဖင့္ လြယ္လိုက္သည္။
“စခန္းကလူေတြ ကလည္းကြာ ငါတို႕ကိုလာႀကိဳ ဖို႕ လူ တစ္ေယာက္ ေလာက္
ဒီကို မလႊတ္သင့္ ဘူးလား”
ဟု သုတကေမးလိုက္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို ပုခံုးတြန္႕ျပလိုက္ၿပီး . ..
“မင္း . . .. ကားေမာင္းတဲ့လူေျပာတာ မၾကားဘူးလား၊ ခဏေလးေလွ်ာက္ရင္း
ေရာက္ၿပီဆို တာေလကြာ”
“ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ကြာ . . .သူတုိ႕အေနနဲ႕ ငါတို႕ကို လာႀကိဳ ဖို႕
လူမလႊတ္ဖို႕သင့္ဘူးလားလို႕”
“ဒါ . . .. စခန္းဖြင့္တဲ့ ပထမဆံုးေန႕မဟုတ္ဘူးေလကြာ။ (စခန္းဖြင့္တာျဖင့္ )
ေႏြရာသီေတာင္ တစ္၀က္က်ိဳ း ေနၿပီ၊ သိပ္ၿပီး ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္မလုပ္နဲ႕ ေတာ့ . . .သုတရာ၊
မင္းအထုပ္အပိုင္းေတြ ယူ၊ ၿပီးရင္ သြားၾကမယ္၊ ဒီေလာက္ပူတဲ့ေနရာက အျမန္ခြာၾကစို႕”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို သတိေပးလိုက္ သည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ္ က သူ႕ကို အစ္ကိုႀကီး တစ္ေယာက္ လို
ဟိုဟာလုပ္လိုက္ ဒီဟာ လုပ္လိုက္ဟု ၾသဇာေပးရသည့္အခါမ်ား လည္း ရွိသည္။
ဒီလိုမွမလုပ္ရင္လည္း မ ျဖစ္ဘူးမဟုတ္လား။
သုတက သူ႕ပစၥည္းမ်ား ကို ေကာက္ယူလိုက္၏ ။ ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ က
ဦးေဆာင္၍ လမ္း ကေလးအတိုင္း ေလွ်ာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ သစ္ပင္မ်ား

ကိုျဖတ္သန္း၍ ဖုန္ထူထူေျမနီ လမ္းေလးအတိုင္း ေလွ်ာက္လာၾကစဥ္ ကၽြန္ေတာ္
တို႕စီးလာေသာ ကင္းဘတ္ဖိနပ္သံမ်ား ကိုသာ တကၽြီကၽြီႏွင့္ ဆူညံစြာ ၾကားေနရသည္။
ကားေမာင္းသူက ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို မညာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ ႏွစ္ မိနစ္
သံုးမိနစ္ခန္႕သာ ေလွ်ာက္ရေသးသည္။ ျမက္ပင္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေျမကြက္တစ္ခုကို
ျမင္လိုက္ရ၏ ။ ထိုေျမကြက္ လပ္တြင္ . . .
“မိုးမခ အပန္းေျဖရိပ္သာစခန္း”
ဟု ေဆးအနီေရာင္ ျဖင့္ ေရး သားထားေသာ သစ္သားဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကိုပါ
ေတြ ႕လိုက္ရသည္။ ထိုသစ္သားဆိုင္းဘုတ္၏ ျမားအခၽြန္က ကၽြန္ေတာ္ တို႕၏
လက္ယာဘက္ကို ညႊန္ျပေန၏ ။
“ေတြ ႕လား . . . .ငါတို႕ေရာက္ၿပီကြ”
ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာအားရဟစ္ေၾကြးလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕သည္ ေတာင္ကုန္းေစာင္းကေလး၏ လမ္းတိုေလးအတိုင္း
ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ ၾကသည္။ အညိဳ ေရာင္ ယုန္ေလးႏွစ္ ေကာင္က ကၽြန္ေတာ္
တို႕ေျခေထာက္မ်ား အနားမွ ကပ္၍ လွစ္ကနဲ ျဖတ္ေျပးသြားၾက၏ ။ ေတာင္ကုန္းတစ္ဖက္၌
အနီေရာင္ အ၀ါေရာင္ ေတာပန္းမ်ား က ေလယူရာယိမ္းႏြဲ႕ ေနၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ေတာင္ကုန္းထိပ္သို႕ေရာက္ေသာ အခါ စခန္းကိုပင္
လွမ္းျမင္ေနရေလၿပီ။
******

အခန္း(၂)
အခန္း (၂)
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ေျခလွမ္းကို အရွိန္ျမင့္ကာ ခပ္သြက္သြက္ကေလး
ေလွ်ာက္လိုက္ ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ မွန္းမသိ အနည္းငယ္ စိတ္လႈပ္ရွားသလိုလို ျဖစ္လာ၏ ။
ထိုစဥ္ ျဗဳ န္းကနဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႕၏ ေျခလွမ္းေတြ တံု႕ရပ္သြားၾကသည္။
လူရိပ္ႏွစ္ ရိပ္က ကၽြန္ေတာ္ တို႕၏ ေရွ႕တည့္တည့္သို႕
လာေရာက္ပိတ္ဆို႕ကာဆီးကာ ရပ္လိုက္ ၾကေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕
ေမာ့ၾကည့္လိုက္ၾကသည္။
အသက္ (၅၀) ၀န္းက်င္ခန္႕ရွိမည္ ျဖစ္ေသာ လူႀကီးႏွစ္ ဦးကို ေတြ ႕လိုက္ရသည္။
တစ္ဦးက အနည္းငယ္၀ဖိုင့္ဖိုင့္ ျဖစ္ၿပီး ဆံပင္တစ္ခ်ိဳ ႕ ပင္ ျဖဴေနၿပီ ျဖစ္၏ ။ က်န္တစ္ဦး
ကေတာ့ အသားညိဳ ညိဳ ႏွင့္ မ်က္ႏွာတြင္ ေက်ာက္ေပါက္ရာအနည္းငယ္ရွိ၏ ။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ တြန္႕ဆုတ္တြန္႕ဆုတ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ရင္း ဆံပင္ျဖဴႏွင့္
လူႀကီးက
“မင္းတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ က မိုးမခအပန္းေျဖစခန္းကို လာတာလား”
“ဟုတ္ . . ဟုတ္ပါတယ္”
သုတ၏ အေျဖေၾကာင့္ ထိုလူႀကီးႏွစ္ ေယာက္ က
အျပန္အလွန္ၾကည့္လိုက္ၾကၿပီး . . .
“ဒါဆိုရင္ မင္းတုိ႕က သုတေအာင္နဲ႕ အတာေပါ့၊ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ က အတာပါ၊ သူ႕နာမည္ က သုတေအာင္”
ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ က ၀င္ေျဖလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္
့အေျဖေၾကာင့္ ဆံပင္ျဖဴႏွင့္ လူႀကီးက ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္ရင္း …

“အင္း . .. ငါတုိ႕ဆီမွာ စခန္း၀င္ဖို႕ စာရင္းေပးၿပီး ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတာ
မင္းတို႕ႏွစ္ ေယာက္ ၊ ကဲ . .. ကဲ . ..လာ၊ မင္းတုိ႕ ေနရမယ့္ေနရာကို လိုက္ျပမယ္၊ေၾသာ္ . ..ဒါနဲ႕
မိတ္ဆက္ေပးရဦးမယ္၊ ငါ့နာမည္ က ေဒ၀တဲ့၊ ေဟာဒီမိုးမခစခန္းရဲ႕ အုပ္ခ်ဳ ပ္သူပဲ ဆိုပါေတာ့၊
ေဟာဒါက ဦးလွျမင့္လို႕ေခၚတယ္၊ သူ ကေတာ့ စခန္းမန္ေနဂ်ာကြ၊ ဒီမွာ ေတာ့
ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္တာကအစ အားကစားၿပိဳ င္ပြဲေတြ အဆံုး သူပဲ အစီအစဥ္ဆြဲတာေပါ့ကြ”
ဘာေၾကာင့္ မွန္းမသိ။ ကၽြန္ေတာ္ ့စိတ္ထဲတြင္ ထိုလူႀကီး ႏွစ္ ေယာက္ လံုးကို
ဘ၀င္မက်သလိုခံစားေနရသည္။
ဦးလွျမင့္ဆိုေသာ အသားညိဳ ညိဳ ႏွင့္ လူႀကီးက
“မင္းတို႕လာတာ ေနာက္က်လိုက္တာ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္စစခ်င္း
အေရာက္လာပါလုိ႕ ငါတုိ႕ ေၾကျငာထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာေရး ထားရဲ႕ သားနဲ႕ ”
သူ႕ေလသံက ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို အျပစ္တင္သလိုလို ျဖစ္ေန၏ ။ တကယ္ဆုိလွ်င္
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕က သူတုိ႕၏ လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုက္ဆံေပးေသာ စခန္း၀င္သူ ျဖစ္၏ ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သူတုိ႕က ေစ်းသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕က ေစ်း၀ယ္ ျဖစ္သည္။
ဘာမွ မာေရေၾကာေရ ဆက္ဆံစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။
ထို႕ေၾကာင့္ သုတက . ..
“တကယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္ က ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ
ဒီလိုစခန္းခ်သင္တန္းေတြ ၊ အပန္းေျဖရိပ္သာေတြ ဆီ လာခ်င္တာမဟုတ္ဘူးဗ်၊
သီခ်င္းဆိုသင္တန္းတတ္ခ်င္တာ၊ အိမ္ကမိဘေတြ က သေဘာမတူဘဲ ဒီမွာ
အတင္းစာရင္းသြင္းလို႕သာ လာရတာ ”
ဦးလွျမင့္ကမူ . . .
“အဲဒါ . .. မင္းတို႕ စိတ္ကူးလဲတာေပါ့၊ အခုလို႕ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ိဳ း မွာ
ငါတို႕ မိုးမခ စခန္းလို အပန္းေျဖရိပ္သာေတြ ကို ၀င္တာဟာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ငါတုိ႕လို

စခန္းခ်ရိပ္သာေတြ မွာ တစ္လခြဲေလာက္ ရက္ရွည္လမ်ား ေနလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မင္းတို႕မွ
မိတ္ေဆြသစ္ေတြ တိုးပြားလာမယ္၊ အေတြ ႕အႀကံဳ အသစ္ေတြ ရလာမယ္ကြ”
ကၽြန္ေတာ္ တို႕က ဘာမွျပန္မေျပာ။ ဦးလွျမင့္ကပင္ ဆက္၍ . . . .
“ငါတုိ႕စခန္းမွာ ဆိုရင္ ေတာထဲကို ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရတဲ့
ေပ်ာ္ပြဲစားေတြ လုပ္ေပး တယ္၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳ င္ပြဲ။ ေရကူးၿပိဳ င္ပြဲ၊ ေဘာလံုးပြဲ၊
သီခ်င္းဆိုၿပိဳ င္ပြဲ . . . .အို အစံုပါပဲကြာ။ ဒါ ေၾကာင့္ ႏွစ္ တိုင္း ဒီလိုစခန္းခ်ရိပ္သာ၀င္ၿပီးတဲ့
ကေလးေတြ ဟာ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္၊ ဗဟုသုတလည္းရ၊ အားကစားလည္း ကၽြမ္းက်င္ၿပီး
မိတ္ေဆြေတြ လည္းတိုးလာတာေပါ့”
သူ႕စခန္းကိုသူ အသားလြတ္ခ်ီမြမ္းခန္းဖြင့္ၿပီး ေၾကာ္ျငာေနေသာ ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္ နားၾကား ျပင္းကပ္လာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ က
“ဟုတ္ပါၿပီ. . . ဟုတ္ပါၿပီ၊ ကဲ . . . သြားလိုက္ၾကရေအာင္”
“ေနဦး”
ဟု ဦးေဒ၀က စပ္ၿဖီးၿဖီးႏွင့္ ေျပာလိုက္၏ ။ ဘယ္လိုအၿပံဳ း ႀကီးပါလိမ့္။
“မင္းတို႕ရဲ႕ အခန္းဆီကို ငါ မင္းတုိ႕ကိုလိုက္မပို႕ခင္ မိုးမခစခန္းရဲ႕
ႏႈတ္ဆက္ပံုႏႈတ္ဆက္နည္း ကို သင္ေပးရဦးမယ္၊ ငါနဲ႕ ကိုလွျမင့္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး သင္ေပးမယ္”
ဟု ဦးေဒ၀ကေျပာလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ သူတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္လိုက္ၾက၏ ။ ဦးေဒ၀က ၀မ္းေခါင္းသံႀကီးႏွင့္ ႏြားတစ္ေကာင္လို
ေအာ္လိုက္သည္။
“မဂၤလာပါ . .. ၀ိညာဥ္မ်ား ”
“မဂၤလာပါ . . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဟု ဦးလွျမင့္ကလည္း ၀မ္းေခါင္းသံႀကီးႏွင့္ ျပန္ေအာ္သည္။

ထို႕ေနာက္ သူတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ က အခ်င္းခ်င္း ဘယ္လက္ျဖင့္ အေလးျပဳ ၾက၏ ။
ပထမပုခံုးကို လက္ျဖင့္ ကိုင္ထားၿပီးေနာက္ ေလထဲသို႕ လက္ကိုေျဖာင့္တန္းစြာ လႊဲ၍
အေလးျပဳ ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဒါ . . .မိုးမခစခန္းကို ေရာက္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္ဆက္တဲ့နည္းပဲ။ ဒီလို
ေတာထဲေတာင္ထဲ မွာ ရွိေနတတ္တဲ့ ပရေလာကသားေတြ ကို အရိုအေသေပးလိုက္
တာေပါ့ကြာ”
ဦးေဒ၀ကေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္သြားေအာင္
တြန္းထုတ္လိုက္၏ ။
“မင္းတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ လုပ္ၾကည့္ၾက”
ကၽြန္ေတာ္ ့အတြက္ ထိုႏႈတ္ဆက္နည္းမွာ အနည္းငယ္
ရွက္စရာေကာင္းေနသလိုပင္။ ဒီလို ရယ္စရာႏႈတ္ဆက္နည္းႏွင့္ အရိုအေသေပးနည္းမ်ိဳ း ကို
ကၽြန္ေတာ္ မႏွစ္သက္္ မိပါ။ ဤသို႕လုပ္ရသည့္ အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရူး တစ္ေယာက္ လို
ခံစားရသည္။
သို႕ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ က ခုမွ မိုးမခစခန္းကို စေရာက္ခါစ ရွိေသးသည္။
သို႕အတြက္ ဦးေဒ၀က ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ကဖ်က္ယဖ်က္ေကာင္ေလးဟု ထင္သြားမည္
ကိုမလိုလားပါ။ သို႕ျဖင့္ ကၽြန္ ေတာ္ က သုတႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီးရပ္လိုက္သည္။
ထို႕ေနာက္ . ..
“မဂၤလာပါ . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
“မဂ္လာပါ . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဟု သုတကျပန္ေအာ္သည္။ သူ႕ၾကည့္ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ့ထက္ ပို၍
စိတ္ပါလက္ပါရွိသည္။ သူက ဒီလိုရူးေၾကာင္ေၾကာင္ကိစၥမ်ိဳ း ကို ပိုသေဘာက်တတ္ေသာ
ငတိပင္။ သုတက ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ခပ္ သြက္သြက္ အရိုအေသျပန္ေပး၏ ။

ဦးေဒ၀က ေခါင္းကို ေနာက္သို႕လွန္ၿပီး ၀မ္းေခါင္းသံႀကီးႏွင့္
အားပါးတရရယ္လိုက္၏ ။
“ေကာင္ေလးေတြ . .. ေတာ္ တယ္၊ ေနာက္ထပ္ မိုးမခစခန္းေရာက္ေနတဲ့သူေတြ
နဲ႕ ေတြ ႕ရင္ လည္း မင္းတို႕ ဒီလိုပဲႏႈတ္ဆက္ႏိုင္မယ္ထင္တယ္”
သူက ေျပာရင္း ဦးလွျမင့္ကို မ်က္စိမွိတ္ျပလိုက္၏ ။
“ေသခ်ာတာေပါ့၊ ဒီည စခန္းမီးပံုပြဲမွာ သူတုိ႕ စာေမးပြဲအစစ္ခံရမွာ ပဲ”
ဦးေဒ၀က ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္ရင္း ၿပံဳ း ၿဖီးၿဖီးႏွင့္ ေျပာလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ က ..
“ဒီညမီးပံုပြဲ . .. စာေမးပြဲ .. .. ဘာေတြ လဲဟင္”
ဦးေဒ၀က ကၽြန္ေတာ္ ့ပုခံုးကို ပုတ္လုိက္ၿပီး …
“သိပ္လည္း စိတ္ပူမေနပါနဲ႕ . .. အတာရာ”
ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ သူ အဲသလိုေျပာေလေလ ကၽြန္ေတာ္ ပိုၿပီး စိတ္ပူရေလေလပင္
ျဖစ္ေလေတာ့ ၏ ။
“ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္အသစ္ေတြ အားလံုးကို ႀကိဳ ဆိုတဲ့ မီးပံုပြဲကို
ဒီညက်င္းပမယ္ေလ၊ ဒါဟာ မိုးမခစခန္းရဲ႕ ထံုးစံေတြ ကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခြင့္အေရး
ပဲေပါ့”
ဦးလွျမင့္က ရွင္းျပသည္။
“သူတို႕ကို ဒီ့ထက္ပိုၿပီးရွင္းမျပနဲ႕ ေတာ့၊ ငါတုိ႕က သူတုိ႕ကို
အံ့ၾသသြားေအာင္လုပ္ရမွာ ပဲ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား၊”
ဦးေဒ၀က ဦးလွျမင့္ကို ခပ္ဆတ္ဆတ္ေျပာလိုက္၏ ။
“အံ့ၾသသြားေအာင္ .. . . ဟုတ္လား”

ဟု ကၽြန္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေမးလိုက္မိသည္။
ဆိုးရြားသည့္ခံစားမႈ တစ္မ်ိဳ း ကို ကၽြန္ေတာ္ ဘာ ျဖစ္လို႕ ေကာက္ခါငင္ခါ
ခံစားလာရမွန္းမသိပါ။ ဘာ ျဖစ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ ့လည္ေခ်ာင္း၀တစ္ခုလံုး
တစ္ဆို႕တင္းက်ပ္လာသလို ခံစားရမွန္းလည္း နားမလည္ပါ။ ဘာ ျဖစ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္
့ရင္ထဲတြင္ တလွပ္လွပ္ ခံစား ရင္ခုန္ေနမိမွန္းလည္း မသိပါ။
“ဧည့္သည္ေတြ ကို ႀကိဳ ဆိုတဲ့မီးပံုပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ သီခ်င္းေရာဆုိရမွာ
လားဟင္”
ဟု သုတက ၀င္ေမးလိုက္သည္။ သူကပင္ . . .
“ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္းအရမ္းဆိုခ်င္ေနတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ၿပီး
အသံေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပန္ယူ . . .”
“မပူပါနဲ႕ . . .. မင္း သီခ်င္းဆိုရမွာ ပါ၊ အမ်ား ႀကီးကို ဆိုရဦးမွာ ”
ဟု ဦးေဒ၀က အသံေသးအသံေၾကာင္ျဖင့္ သုတ၏ စကားကိုျဖတ္ကာ
၀င္ေျပာလိုက္၏ ။
ဦးေဒ၀၏ မ်က္လံုးအိမ္ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ေအးစက္စက္အၾကည့္တစ္စံုကို
ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳ မိလိုက္သည္။ သူ႕အၾကည့္က ျပာလဲ့လဲ့ေနခဲတံုးမ်ား ႏွယ္
ေအးစက္ေနၾကသည္။ ၾကည့္ရင္း ေက်ာျပင္တစ္ခုလံုး ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္းထသြားသည္။
သူ ငါတုိ႕ကိုေျခာက္လွန္႕ဖို႕ ႀကိဳ း စားေနတာ ျဖစ္မယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ
းလိုက္မိသည္။ ဒါေတြ အားလံုး ဟာသတစ္ခုပါပဲ၊ သူ ကၽြန္ေတာ္ တို႕နဲ႕ ေပ်ာ္ခ်င္လို႕ (စတာ)
ျဖစ္မွာ ။ စခန္းသို႕ေရာက္လာ ေသာ လူသစ္မ်ား ကို သည္လုိပဲေျခာက္လွန္႕ေလ့ရွိသည္။
ဒါဟာ ေႏြရာသီ အပန္းေျဖစခန္းခ် သင္တန္းမ်ား ရဲ႕ ထံုးတမ္းအစဥ္လာတစ္ခုပါပဲ။
“မင္းတို႕ ဒီညမီးပံုပြဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္၊ ဟဲ . . . ဟဲ . ..
အသက္ဆက္ရွင္ေနဦး မယ္ဆိုရင္ေပါ့”

ဟု ဦးေဒ၀က ေအာ္ေျပာလိုက္၏ ။
ထို႕ေနာက္ သူႏွင့္ ဦးလွျမင့္တုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ သား ၀ါးလံုးကြဲရယ္ၾကသည္။
“ေနာက္မွေတြ ႕မယ္”
ဟု ဦးလွျမင့္ကေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတကို ႏႈတ္ဆက္ကာ ေတာအုပ္ထဲသို႕
တိုး၀င္ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေတာ့သည္။
******
အခန္း (၃)
“ဒါ မင္းတို႕အိပ္ဖို႕ေနရာပဲ”
ဦးေဒ၀က ေျပာေျပာဆုိဆိုႏွင့္ အျဖဴေရာင္ အခန္းေလး၏ ေလကာမွန္တံခါးကို
ဆြဲဖြင့္ျပလိုက္ သည္။ နံရံသံုးဖက္ကိုကပ္လ်က္စီ ထားသည့္ ႏွစ္ ထပ္ကုတင္မ်ား ကို ကၽြန္ေတာ္
ေတြ ႕လိုက္ရသည္။ ခပ္ က်ဥ္းက်ဥ္း သစ္သားအံဆြဲမ်ား လည္းရွိသည္။ ပစၥည္းမ်ား ထားရန္
ေနရာေလး လုပ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ သည္။
နံရံမ်ား ကို ေဆးအျဖဴေရာင္ သုတ္ထား၏ ။ လင္းျဖာေနေသာ မီးလံုးက
မ်က္ႏွာၾကက္မွ တြဲ ေလာင္းက်ေနသည္။ ေန႕လည္ခင္းေန၏ လိေမၼာ္ေရာင္ အလင္းတန္းမ်ား
က အခန္း၏ ျပတင္းေပါက္ ေလးမွ တဆင့္ကုတင္တစ္ခုေပၚသို႕ ျဖာက်လ်က္ရွိသည္။
မဆိုးပါဘူးဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ းလိုက္မိသည္။
“ဟိုႏွစ္ ထပ္ကုတင္မွာ ေတာ့ လူမရွိေသးဘူး၊ လြတ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူက
ကုတင္အေပၚမွာ အိပ္ၿပီး ဘယ္သူက ေအာက္ထပ္မွာ အိပ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့
မင္းတို႕ဘာသာပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကာေတာ့ ကြာ”
ဦးေဒ၀က ျပတင္းေပါက္ေဘးမွ ႏွစ္ ထပ္ကုတင္ကို လက္ညွိဳ း ညြန္ျပရင္း
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို ေျပာ လိုက္၏ ။

“ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ကုတင္ေအာက္ထပ္မွာ အိပ္မွပဲ ျဖစ္မယ္၊
ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ က ညေရး ညတာကိစၥနဲ႕ အိပ္ရာကထလိုက္ျပန္အိပ္လိုက္
ခဏခဏလုပ္တတ္လို႕”
ဟု သုတက မဆိုင္းမတြ၀င္ေျပာ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ က ဦးေဒ၀ကို . . .
“ၿပီးေတာ့ . . .သူက အိပ္ေနရင္းသီခ်င္းဆိုေနေသးတယ္၊ ယံုမလားေတာ့
မသိဘူး၊ ဒီေကာင္က သီခ်င္းဆိုရတာ ကို အရူးအမူးပဲ၊ အိပ္ေနရင္ေတာင္
သီခ်င္းဆိုတာမရပ္ဘူး”
“ပြဲမွာ မင္း၀င္ဆိုသင့္တယ္”
ဟု ဦးေဒ၀က သုတကိုေျပာလုိက္၏ ။ ထို႕ေနာက္ သူေျပာၿပီးသားစကားကိုပင္
အသံႏွိမ့္ၿပီး ထပ္ ေျပာလိုက္ေသးသည္။
“ဒီည မင္းအသက္ ဆက္ရွင္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေပါ့”
ၿပီးေနာက္ သူ႕စကားကို သူ႕ဘာသာ သေဘာက်ၿပီးရယ္ေန၏ ။
သူ ဘာလို႕ ဒီစကားကိုပဲ ထပ္တလဲလဲေျပာေနတာလဲ၊ သူ ေနာက္ေနတာ ျဖစ္မွာ
ပါဟု ကၽြန္ေတာ္ က ႏွစ္ သိမ့္လိုက္သည္။ ဦးေဒ၀က ငါတို႕ကို စေနတာ ျဖစ္မွာ ပါ။
ဦးေဒ၀က . . .
“ေယာက်္ားေလးေတြ အခန္းက ဘယ္ဘက္မွာ ၊ မိန္းကေလးေတြ အခန္း
ကေတာ့ ညာဘက္မွာ ေပါ့၊ ငါတုိ႕အားလံုး ခန္းမႀကီးနဲ႕ သစ္လံုးအိမ္ကို အသံုးျပဳ ၾကတယ္၊ ဒါ
သစ္ေတာအုပ္နားက ေက်ာက္တံုးေတြ နဲ႕ ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးပဲေပါ့”
“အခု . . . ကၽြန္ေတာ္ တို႕အိတ္ထဲက အသံုးအေဆာင္ေတြ ဟုတ္လို႕ရၿပီလား”
ဟု သုတက သူ႕ကိုေမးလိုက္၏ ။
ဦးေဒ၀က ဆီလိမ္းထားေသာ သူ၏ ဆံပင္ျဖဴျဖဴမ်ား ကို ေနာက္သို႕

၀ဲသြားေအာင္ ေခါင္းကို ဆတ္ခနဲခါလိုက္ရင္း . ..
“ရၿပီ . . .လြတ္တဲ့ေနရာေတြ မွာ ပစၥည္းေတြ ႀကိဳ က္သလို ထားလို႕ရတယ္၊
ျမန္ျမန္လုပ္ၾကရင္ ပိုေကာင္းမယ္၊ က်န္တဲ့လူေတြ လဲ မၾကာခင္ မီးပံုပြဲကိုေရာက္လာၾ
ကေတာ့မွာ ၊ ငါတုိ႕ရဲ႕ မီးပံုပြဲက်င္းပဖို႕ အခ်ိန္ကနီးလာၿပီ”
ဦးေဒ၀က ေျပာေျပာဆုိဆုိႏွင့္
“မဂၤလာပါ . . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဟု ေအာ္ကာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ကို အရိုအေသေပးလိုက္ ၏ ။ ထို႕ေနာက္
ခ်ာကနဲလွည့္ထြက္ကာ ဆင္တစ္ေကာင္လိုေျခလွမ္းမ်ား ျဖင့္
ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာသြားေလသည္။ တံခါးကိုလည္း ၀ုန္းကနဲျမည္ ေအာင္
ေဆာင့္ပိတ္သြားေသးသည္။
“လူရႊတ္လူေနာက္ႀကီးပဲ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ က မၾကားတၾကားေရရြတ္လိုက္၏ ။
“သူ႕ၾကည့္ရတာ ေက်ာခ်မ္းစရာေကာင္းတယ္”
ဟု သုတက ၀န္ခံလုိက္သည္။
“သူေနာက္ေနတာပါကြ၊ ေႏြရာသီအပန္းေျဖစခန္းအားလံုးဟာ
ေရာက္လာတဲ့လူသစ္ေတြ ကို ဒီလိုပဲ စေနာက္ေျခာက္လွန္႕ေနၾကတယ္နဲ႕ တူတယ္”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ က အ၀တ္အစားအိတ္ကို ကုတင္ဆီသုိ႕ ဆြဲယူရင္း သုတကို
ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
“ဒါေတြ အားလံုး ေပ်ာ္စရာဟာသေတြ ခ်ည္းပဲ သုတ၊ အဲဒီ အတြက္ မင္း
ဘာမွေၾကာက္ေနစရာ မလိုဘူး၊ ဘာဆိုဘာမွ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္မစဥ္းစားနဲ႕ ”
ဟုေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္ က အိပ္ရာလိပ္ကို အခန္းေထာင့္သို႕ လွမ္းပစ္လိုက္၏ ။

ထို႕ေနာက္ အ၀တ္အစားထည့္သည့္ ဘီရိုရွိရာသို႕သြားကာ အံဆြဲလြတ္တစ္ခုေလးမ်ား ေတြ
႕မလားဟု ရွာၾကည့္မိ သည္။
“အား”
ကၽြန္ေတာ္ ့ဖိနပ္မ်ား ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို တက္နင္းမိသည့္အတြက္
လန္႕ၿပီးေအာ္လိုက္မိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္သို႕ မ၀ံ့မရဲငံု႕ၾကည့္လိုက္၏ ။
ျပာလဲ့လဲ့ေရအိုင္ကြက္ေလးတစ္ခု . . .။
ကၽြန္ေတာ္ ၏ ဖိနပ္မ်ား က ထိုေစးကပ္ကပ္ ျပာလဲ့လဲ့ေရကြက္ေလးကို
တက္နင္းမိျခင္းပင္ . . ။
“ဟာ . . . ဘာလဲဟ”
ကၽြန္ေတာ္ အားကုန္သံုး၍ ေျခေထာက္ကို ေနာက္သို႕
ေဆာင့္ရုန္းထြက္လုိက္သည္။ သည္ျပာလဲ့လဲ့ေရကြက္ကလည္း ေစးပ်စ္ပ်စ္ႏွင့္ ။ ထိုအရည္မ်ား
က ကၽြန္ေတာ္ ့ဖိနပ္ေအာက္ခံျပားႏွင့္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ကို
အမိအရကုပ္တြယ္ထားသည့္ႏွယ္ . . .။
ကၽြန္ေတာ္ အခန္းပတ္ပတ္လည္ကို မ်က္လံုးကစားလိုက္၏ ။ ထိုအျပာေရာင္
ေရကြက္မ်ား ပို၍ ပို၍ မ်ား လာသည္ကို တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာေတြ ႕လိုက္ရသည္။ ေစးကပ္ကပ္
ျပာလဲ့လဲ့ေရကြက္မ်ား က ကုတင္တိုင္းလိုလိုေပၚ၌ ေနရာယူထားႏွင့္ ၾကေလၿပီ . . .။
“ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလဲ။ အဲဒါေတြ က ဘာေတြ လဲ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ အသံကုန္ျခစ္ၿပီး ေအာ္လိုက္မိေတာ့သည္။
******
အခန္း (၄)

သုတ ကေတာ့ ကုတင္ေအာက္၌ ထိုင္ကာ ေက်ာပိုးအိတ္ကိုဖြင့္ၿပီး ပစၥည္းမ်ား ကို
စီရီခင္းက်င္း လ်က္ရွိသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ္ ့ဘက္သို႕ ေစာင္းငဲ့၍ ပင္မၾကည့္ဘဲ . . .
“ဘာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ အထာ”
“ဒီမွာ ကပ္ေစးကပ္စားနဲ႕ အျပာေရာင္ ေတြ ကြ၊ ေဟ့ေကာင္ ၾကည့္ဦးကြ၊ အဲဒီ
ေရကြက္ေတြ က ေနရာအႏွံ႕ပဲ၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျဖလိုက္သည္။
“ဒါမ်ား ကြာ၊ အလန္႕တၾကားနဲ႕ ”
ဟု သုတက ခပ္တိုးတိုးရြတ္ရင္း ကိုယ္ကိုလွည့္ကာ ကၽြန္ေတာ္ ့ဖိနပ္တြင္
ကပ္ေနေသာ အျပာေရာင္ ေစးကပ္ကပ္အရာမ်ား ကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လိုက္၏ ။ သူက
ျပက္လံုးပင္ထုတ္လိုက္ေသး သည္။
“ဒါလည္း . . .စခန္းရဲ႕ ထံုးစံတစ္ခုပဲ ျဖစ္မွာ ေပါ့ကြ”
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ သည္ကိစၥကို ရယ္စရာဟုသေဘာမထားႏိုင္ပါ။
“မင္းဘိုးေအ . . .”
ဟုေအာ္ရင္း ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး ထိုေရကြက္ေသးေသး၀ိုင္း၀ိုင္းေလးကို လက္ညွိဳ း
ျဖင့္ ထိုးၾကည့္ လိုက္မိသည္။
အားပါး ေအးစိမ့္ေနတာပဲ . . . ။
ထိုအျပာေရာင္ ေရကြက္မ်ား က ေက်ာရိုးမ်ား စိမ့္သြားေအာင္
ေအးစက္ေနသည္။
တုန္လႈပ္အံ့ၾသစြာ ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ့လက္မ်ား ကို ျပန္ဆြဲယူလိုက္မိသည္။
အေအးဓာတ္က လက္ေမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စိမ့္တတ္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း လက္ကို
အားျဖင့္ လႊဲခါေနမိသည္။ ထို႕ေနာက္ ေအးစက္ေနသည့္လက္ကို က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္

ေႏြးလာေအာင္ပြတ္ေနမိသည္။
“အံ့ၾသစရာပဲ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ တီးတိုးေရရြတ္လိုက္မိ၏ ။
တကယ္ပါပဲ၊ အရာရာတိုင္းဟာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေနသည္။
“မီးပံုပြဲ က်င္းပခ်ိန္ေရာက္ၿပီ”
ဦးေဒ၀၏ အသံ၀ါႀကီးကလည္း အခန္းတံခါးကိုပင္ ျဖတ္သန္းစီးေမ်ာလာ၏ ။
ကၽြန္ေတာ္ ေရာ သုတပါ တံခါးရွိရာသို႕ ခ်ာကနဲ မ်က္ႏွာမူလိုက္မိၾကသည္။
ေနလံုးႀကီး တျဖည္းျဖည္းနိမ့္ဆင္းသြားသည္မွာ လည္း အံ့အားသင္စရာေကာင္းလွသည္။
တံခါးအျပင္ဘက္၏ ညေနခင္းေကာင္းကင္သည္ မီးခိုးေရာင္ ယွက္သန္းမႈ
န္မိႈင္းလာေလသည္။
“အားလံုး ေစာင့္ေနၾကၿပီကြ”
ဟု ဦးေဒ၀က အသိေပးလိုက္ ၏ ။ ခပ္ျမဴး ျမဴး အၿပံဳ း တစ္ခုက
သူ႕မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးကို ျဖန္႕ၾကက္ထားသည္။ သူ၏ မ်က္လံုးေသးေသးေလးႏွစ္ လံုးပင္
ထုိအၿပံဳ း ေအာက္၌ ပိတ္ဖံုးတိမ္ျမဳ ပ္လု နီးပါး။
“ငါတုိ႕အားလံုး မီးပံုပြဲကို အရမ္းသေဘာက်ၾကတယ္”
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတတို႕ သူ႕ေနာက္မွလိုက္ကာ အျပင္သို႕ထြက္လာၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္ အသက္ကိုခပ္ျပင္းျပင္းရႈိက္သြင္းလိုက္မိ၏ ။ ေလထဲတြင္ လတ္ဆတ္မႈ ႏွင့္ အတူ
ထင္းရွဴး နံ႕မ်ား ေရာယွက္စီးေမ်ာေနသည္။
“ဟား . . .မိုက္တယ္ကြ”
သုတက မခ်ဳ ပ္တည္းႏိုင္ပဲ ထေအာ္လုိက္၏ ။
မီးပံုပြဲတြင္ ကား မီးပင္ဖိုထားႏွင့္ ေလၿပီ။ လိေမၼာ္ေရာင္ ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ မီးလွ်ံမ်ား

က မီးခိုးေရာင္ ေကာင္းကင္ကိုပင္ ခုန္ဟပ္ေတာ့မေယာင္။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕လည္း မီးဖိုထားသည့္ ေျမကြက္လပ္၀ိုင္း၀ိုင္းေလးရွိရာသို႕
ဦးေဒ၀၏ ေနာက္မွ လိုက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ စခန္းရွိ အျခားဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္
စခန္းတာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ား ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမင္ေတြ ႕လိုက္ရေလသည္။
သူတုိ႕က မီးပံု၀ိုင္းပတ္၍ ထိုင္ေနၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ကို
မ်က္ႏွာမူထားၾကသည္။ သူတုိ႕အား လံုး ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို အကဲခတ္ေနၾက၏ ။
“သူတို႕အားလံုး ဆင္တူ၀တ္ထားၾကတာပဲ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ လႊတ္ခနဲေျပာလိုက္မိသည္။ ဦးေဒ၀က
“ဟုတ္တယ္ . .ဒါ မိုးမခစခန္းရဲ႕ တူညီ၀တ္စံုပဲ၊ ဒီည မီးပံုပြဲၿပီးတာနဲ႕ မင္းနဲ႕
သုတေအာင္အ တြက္ ၀တ္စံုေတြ ကို ငါ ေပးမယ္”
ထိုလူစက္၀ိုင္းႀကီးနားသို႕ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတေအာင္ ေရာက္သြားသည့္အခါ
ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ၀ုန္းခနဲ ၿပိဳ င္တူထရပ္လိုက္ၾက၏ ။ သူတုိ႕၏ . . . .
“မဂၤလာပါ . .. ၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဟု သံၿပိဳ င္ေအာ္သံႀကီိးက သစ္ပင္မ်ား ကိုပင္ လႈပ္ယိမ္းတုန္ခါသြားေစသည္။
ထို႕ေနာက္ ဘယ္လက္ေပါင္းအေခ်ာင္းတစ္ရာခန္႕က ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕အား အရိုအေသ၀ိုင္းျပဳ
ကာ ႏႈတ္ဆက္ၾကေလ သည္။
သုတႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ လည္း သူတို႕ကို အရိုအေသျပန္ေပးလိုက္ ၾကသည္။
မိုးမခစခန္း တာ၀န္ရွိလူႀကီး ဦးလွျမင့္က ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ေဘးတြင္
ဘြားကနဲေပၚလာသည္။ သူက . ..
“ႀကိဳ ဆိုပါတယ္ . . .ကေလးတို႕၊ ငါတုိ႕မီးပံုပြဲမက်င္းပခင္
အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ေတြ မီးကင္စား ၾကရေအာင္၊ ဒီေတာ့ မင္းတို႕လည္း
အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ ကိုယူ၊ တုတ္နဲ႕ ထိုးသီၿပီး ၀ိုင္းဖြဲ႕ကင္စားၾက ေပါ့”

အျခားလူူငယ္ေလးမ်ား ကေတာ့ အစားအေသာက္မ်ား တင္ထားသည့္
စားပြဲရွည္ႀကီးေရွ႕၌ တန္းစီေနၾကေလၿပီ။ ထိုစားပြဲအလယ္တြင္ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕
ဧရာမအပံုႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္ လည္း အေျပးကေလးသြား၍ တန္းစီလိုက္စဥ္ အျခားလူငယ္အမ်ား
အျပားက ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ၀ိုင္း၍ ႏႈတ္ဆက္ၾက၏ ။
ဆံႏြယ္လိမ္ေကြးေကြးေလးမ်ား ႏွင့္ အရပ္ရွည္ရွည္ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္
က ကၽြန္ေတာ္ ့ကို လွမ္းေျပာသည္။
“မင္းလည္း ငါတုိ႕အခန္းမွာ တည္းတာပဲ၊ အဲဒီ အခန္းက
အေကာင္းဆံုးအခန္းကြ”
“ေၾသာ္ . . .. အခန္းနံပါတ္ခုႏွစ္ မွာ ေနတာလား”
ဟု မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ က လွမ္းေျပာလိုက္၏ ။
“ဒါ ရင္သပ္ရႈေမာစရာ အေကာင္းဆံုး ေႏြရာသီစခန္းပဲ၊ မင္းေနာက္ဆို
ေရေရလည္လည္ ေပ်ာ္စရာေတြ နဲ႕ ႀကံဳ ရဦးမွာ အတာ”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ ့ေရွ႕မွ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ့ကို
လွမ္းၿပီးေျပာလုိက္၏ ။
သူတုိ႕ပံုၾကည့္ရသည္မွာ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးမ်ား ျဖစ္ပံုရသည္။
တန္းစီသည့္ေရွ႕နားတြင္ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ က
တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တန္းစီေနရာမွ ေဘးသို႕ ယိုင္ထြက္သြားေအာင္
တြန္းတိုက္ေဆာ့ကစားေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ ႕လိုက္ရသည္။ အျခားလူငယ္လူရြယ္မ်ား
ကလည္း သူတုိ႕ကို ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္အားေပးေနၾက သည္။
ကၽြန္ေတာ္ ့ေနာက္ေက်ာမွ မီးပံုက တဖ်စ္ဖ်စ္ေတာက္ေလာင္ေနသည္။ မီးလွ်ံမ်ား
ထြက္ေပၚလာ သည့္ လိေမၼာ္ေရာင္ အလင္းစမ်ား က လူတိုင္း၏ တီရွပ္အျဖဴႏွင့္ ေျခအိတ္ျဖဴ

မ်ား ေပၚတြင္ ကခုန္ေပ်ာ္ပါး ေနသေယာင္ပင္။
ၾကည့္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ တီရွပ္အျဖဴ၀တ္မထားမိသည္ကိုပင္ စိတ္ထဲ၌ မသိုးမသန္႕
ျဖစ္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ က သံလြင္ရြက္ကဲ့သုိ႕ အစိမ္းေရာင္ တီရွပ္အက်ၤ ီႏွင့္
ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေဘာင္းဘီကို ၀တ္ဆင္ထားသည္။ သုတ၏ စိတ္ထဲတြင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္ ့လိုပဲ
ခံစားေနရမွာ ပဲလားဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ းလိုက္မိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ တန္းစီေနရင္း သုတကို သမင္လည္ျပန္ၾကည့္လိုက္သည္။ သုတက
ကၽြန္ေတာ္ ့ ေနာက္တြင္ ရပ္ကာ ဆံပင္တိုတုိႏွင့္ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ
စကားလက္ဆံုေျပာေန၏ ။
ယခုလို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္ း သူငယ္ခ်င္းအသစ္ တစ္ေယာက္ ကို ရွာေဖြႏိုင္သည့္
သုတအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာမိသည္။
စခန္းတာ၀န္ခံႏွစ္ ေယာက္ ကေတာ့ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕မ်ား ကို
ေ၀ေပးေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေသလုေမ်ာပါးဆာေလာင္ေနသည့္အ ျဖစ္ကို ရုတ္ခ်ည္းဆိုသလို
ျပန္သတိထားလိုက္မိသည္။ အေမက ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတတုိ႕ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ စားရန္
ခ်ိစ္ေပါင္မုန္႕မ်ား ကို ထုပ္ပိုး၍ ထည့္ေပးလိုက္ ပါ ေသးသည္။ သို႕ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕
အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္အတြက္ ဘာဆိုဘာမွ မစား ျဖစ္ခဲ့ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ က အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကို လွမ္းယူလိုက္ၿပီး
တဖ်စ္ဖ်စ္ေတာင္ေလာင္ေနသည့္ မီးပံု သို႕ မ်က္ႏွာမူလိုက္သည္။ အျခားသူမ်ား ကေတာ့
သူတုိ႕၏ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕မ်ား ကို တုတ္ေခ်ာင္း ရွည္မ်ား ျဖင့္ ထိုးစိုက္ကာ ၀ိုင္းဖြဲ႕၍
မီးကင္စားႏွင့္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
“တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ဘယ္မွာ ရႏိုင္မလဲ”
ကၽြန္ေတာ္ ေဘးဘီ၀ဲယာကို လွည့္ပတ္အကဲခတ္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ေမးခြန္းျပန္ထုတ္လိုက္သည္။

“တုတ္ေခ်ာင္းေတြ က ဟိုဘက္မွာ ေလ”
ကၽြန္ေတာ္ ့စိတ္ကို ထိုးေဖာက္သိျမင္ေနသကဲ့သုိ႕ပင္
ေအာ္ဟစ္ေျပာၾကားလုိက္ေသာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ၏ အသံက
ကၽြန္ေတာ္ ့ေနာက္ဘက္မွ ထြက္ေပၚလာေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္ လွည့္ၾကည့္လိုက္စဥ္ အျဖဴေရာင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္
သက္တူရြယ္တူ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ကို ေတြ ႕လိုက္ရသည္။
တကယ္လွသည့္ေကာင္မေလးပင္။ ထိုေကာင္မေလး မွာ နက္ေမွာ င္ေသာ မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္
ပိတုန္းေရာင္ ဆံႏြယ္မ်ား ရွိၿပီး က်စ္ဆံၿမီးေသးေသးေလးတစ္ ေခ်ာင္းကို ေက်ာဘက္တြင္
ခ်ထားသည္။ သူမ၏ အသားအေရက အနည္ငယ္ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ ္လည္း အနက္ေရာင္
မ်က္လံုးမ်ား ကမူ တလက္လက္ေတာက္ပေနၾကသည္။
သူမက ကၽြန္ေတာ္ ့ကိုၿပံဳ း ျပရင္း
“ဒီကိုေရာက္လာတဲ့ လူသစ္ေတြ က တုန္ေခ်ာင္းရွည္ေတြ ကို ဘယ္မွာ ရွာရမွန္း
မသိၾကဘူးေလ”
သူမက ေျပာေျပာဆုိဆုိႏွင့္ ခပ္ျမင့္ျမင့္ထင္းရွဴး ပင္ တစ္ပင္ေဘးတြင္ ကပ္လ်က္
တုတ္ေခ်ာင္း မ်ား ကို စုပံုထားသည့္ေနရာသုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ ့ကိုေခၚသြား၏ ။ ထို႕ေနာက္ သူမက
တုတ္ေခ်ာင္းႏွစ္ ေခ်ာင္း ကို ေကာက္ယူလိုက္ၿပီး တစ္ေခ်ာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ့အားလွမ္းေပးလိုက္
သည္။
“နင့္နာမည္ က အတာမဟုတ္လား”
ဟု သူမကေမးလိုက္၏ ။ သူမ၏ အသံက နက္ရႈိင္းေသာ ္လည္း
ေျခာက္ေသြ႕တိုးေဖ်ာ့ေနသည္။ မသိလွ်င္ တစ္ခ်ိန္လံုး သူမက စကားကို
တီးတိုးေျပာေနသကဲ့သုိ႕ မွတ္ထင္ရသည္။
“ဟုတ္တယ္၊ ငါ့နာမည္ က အတာပါ”

ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၿပီး ရုတ္တရက္ရွက္သြားသည္။ ဘာေၾကာင့္ မွန္းလည္း
ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သူမထံမွ မ်က္ႏွာလႊဲ၍ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကို
တုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ထိုးသီလိုက္သည္။
“ငါ့နာမည္ က သရဖီ”
သူမက မီးပံုေဘးတြင္ ပတ္လည္၀ိုင္းေနသည့္ အျခားသူမ်ား ရွိရာသို႕
သြားရင္းေျပာလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ သူမေနာက္မွလိုက္သြားလိုက္၏ ။ မီးပံုအလင္းေရာင္ ေၾကာင့္
အားလံုး၏ မ်က္ႏွာက လိေမၼာ္ေရာင္ ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ ေရာယွက္ကာ
တဖ်တ္ဖ်တ္ေတာက္ပေနၾကသည္။ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ မ်ား ကို
ကင္ရာမွထြက္လာသည့္အနံ႕ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ပိုမိုဆာေလာင္လာေစသည္။
မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေကာင္မေလး ေလးေယာက္ က တခစ္ခစ္ရယ္ေမာ၍
၀ိုင္းဖြဲ႕ကာထုိင္ေနၾက သည္။ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ ကေတာ့ တုန္ေခ်ာင္းမွ
အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကင္ကို ဖဲ့စားေနသည္။
“ဟြန္း . . . ဘယ္လုိစားေနမွန္းမသိဘူး”
သရဖီက သူမမ်က္ႏွာကို မသတီသလိုပံုစံမ်ိဳ း လုပ္ကာ ေျပာလိုက္၏ ။
“လာ . . .ဟိုဘက္သြားရေအာင္”
သူမက ကၽြန္ေတာ္ ့အား မီးပံုပြဲ၏ အျခားတစ္ဖက္သို႕ ေခၚသြား၏ ။ မီးပံုတြင္ းမွ
တစ္စံုတစ္ရာက ေဖာက္ကနဲ ေဖာက္ကနဲ ထေပါက္ကြဲေန၏ ။ ေပါက္ကြဲသံက ေဗ်ာက္အိုးမ်ား
တေဖာင္းေဖာင္း ေပါက္ေနသကဲ့သုိ႕ပင္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ထုိအသံေၾကာင့္ လန္႕ၿပီး
ထခုန္မိၾကသည္။ ခုရင္း သရဖီက တခစ္ခစ္ႏွင့္ သေဘာက်စြာ ရယ္ေမာေန၏ ။
ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ ျမက္ခင္းေပၚတြင္ ျပန္ထိုင္ခ်လိုက္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္
တုတ္ေခ်ာင္းရွည္မ်ား ကို ေျမွာ က္ကာ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕မ်ား ကို မီးပံုတြင္ းသို႕

ထိုးသြင္းကာကင္လိုက္ၾကသည္။ မီးပံုမွ မီးလွ်ံမ်ား က အားေကာင္းစြာ
တဟဲဟဲေတာက္ေလာင္ေန သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ့မ်က္ႏွာသို႕ မီးအပူရွိန္လာဟပ္သည္ကိုပင္
ခံစားေနရသည္။
“ငါ ကေတာ့ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကို မည္ းတူးသြားေအာင္ကင္မွ
သေဘာက်တာ”
သရဖီကေျပာရင္း လက္ထဲမွတုတ္ေခ်ာင္းကိုလွည့္ကာ မီးပံုအတြင္ းပိုင္းသို႕
ထိုးသြင္းလိုက္၏ ။
“အဲဒီ တူးတဲ့အရသာကို ငါႀကိဳ က္လို႕ဟ၊ နင္ေရာႀကိဳ က္လား”
သူမ၏ အေမးကို ျပန္ေျဖရန္ ကၽြန္ေတာ္ ပါးစပ္ျပင္လိုက္သည္။ ထုိစဥ္
ကၽြန္ေတာ္ ့အသားညွပ္ ေပါင္မုန္႕က တုတ္တံမွ ကၽြတ္ထြက္ကာ မီးပံုထဲ ျပဳ တ္က်သြား၏ ။
“ဟိုက္ . .. သြားၿပီ”
နီရဲေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးလွ်ံမ်ား ၾကားသို႕ လိမ့္က်သြားေသာ
အသားညုပ္ေပါင္မုန္႕ကို ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသမွင္သက္စြာ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ က သရဖီဘက္သို႕ လွည့္ၾကည့္လိုက္စဥ္ အံ့အားသင့္သြားရံုမက
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ ခ်ားမႈ ကိုပါ ခံစားလိုက္ရသည္။
သူမက ေရွ႕သို႕ ကိုယ္ကိုညြတ္ကိုင္းလုိက္ၿပီး လက္ကို မီးပံုႀကီးထဲသို႕
ဇတ္ကနဲထိုးသြင္းလိုက္ သည္။ ထို႕ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ့ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကို မီးလွ်ံမ်ား
ၾကားမွ ေကာက္ယူဆုပ္ကိုင္ကာ သူမ ၏ လက္ကို ျပန္ထုတ္ယူလိုက္၏ ။
******
အခန္း (၅)
ကၽြန္ေတာ္ ထခုန္လိုက္မိသည္။ ထို႕ေနာက္ အာေခါင္ကိုျခစ္ကာ

အသံကုန္ေအာ္လိုက္၏ ။
“နင့္ . . . နင့္ . . . .နင့္လက္”
“ေရာ့ . . . နင့္ေပါင္မုန္႕”
သရဖီက အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ့ထံကမ္းေပးလိုက္ သည္။ သူမ၏
သြင္ျပင္က ေအးေဆးတည္ၿငိမ္လွသည္။
“နင့္ . . . . နင့္လက္မီးေလာင္ေနတယ္ေလ”
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ေၾကာင့္ အသက္ကို မနည္း၀ေအာင္ရွဴရင္း ကၽြန္ေတာ္
ထပ္ေအာ္လိုက္မိသည္။
မီးလွ်ံမ်ား က သူမ၏ လက္ေပၚတြင္ မွိန္ေဖ်ာ့စြာ ေတာက္ေလာင္ေနၾကသည္။
သူမက လက္ကို တစ္ခ်က္ငဲ့ၾကည့္ရင္း စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားပံုရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္
သည္ေလာက္ေတာင္ ေၾကာက္ေနရတာ လဲဟု သူမ စဥ္းစားေနပံုေပၚသည္။
“ဟာ . . . .ေအး . . ပူတယ္ဟ”
ေနာက္ဆံုးေတာ့ သရဖီက ေအာ္ဟစ္လိုက္၏ ။ သူမ၏ မ်က္လံုးမ်ား
အနည္းငယ္ျပဴး က်ယ္ လာသည္။
သူမက လက္ကို အားကုန္လႊဲယမ္းလိုက္၏ ။ လက္ေပၚမွ မီးလွ်ံမ်ား
ၿငိမ္းသြားသည္အထိ သူမက လက္ကိုလႊဲခါေနသည္။
ထို႕ေနာက္ သရဖီက ရယ္ေမာလိုက္ရင္း . . .
“မီးေလာင္ခံရေပမယ့္ ေနာက္ဆံုေတာ့ နင့္ရဲ႕ ေပါင္မုန္႕ေလးကို
ဆယ္ယူလိုက္ႏိုင္တာပဲ၊ နင္လည္း အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕ တူးတဲ့အရသာကို ၾကိဳ
က္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္”
“ဒါ . ..ဒါ .. ေပမယ့္”

ကၽြန္ေတာ္ က ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ျဖင့္ သူမ၏ လက္ဖ်ားမွ လက္ေမာင္းရင္းအထိကို
ေသခ်ာစူးစိုက္ ၾကည့္ေနမိသည္။ မီးလွ်ံအစအနေလးမ်ား က သူမ၏ လက္အေရျပားေပၚတြင္
ေတာက္ေလာင္ေနၾကဆဲ ပင္။ သို႕ရာတြင္ မည္ သည့္မီးေလာင္ဒဏ္ရာကိုမွ် သရဖီ၏
လက္ေပၚတြင္ မျမင္ရေခ်။ အပ္ဖ်ားတစ္ ေထာင္စာေလးမွ်ပင္ မီးေလာင္ရာရွိမေနပါ။ သရဖီ
ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပင္။
“ကိတ္မုန္႕ေတြ ကေတာ့ ဟိုဘက္မွာ ဟ၊ နင္ အာလူးအေခ်ာင္းေၾကာ္
စားဦးမလား”
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ သူမ၏ လက္ကေလးကို ေငးစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။
ထို႕ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ . . .
“ေဆးထည့္ဖို႕ ၾကက္ေျခနီရွာဦးမလားဟင္”
သရဖီက က်န္လက္ျဖင့္ သူမ၏ မီးေလာင္ထားသည့္လက္တစ္ခုလံုးကို
ပြတ္သပ္ျပလိုက္သည္။
“ဘာမွမ ျဖစ္ပါဘူးဟ . . .တကယ္ပါ”
သူမက လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား ကို ေကြးခ်ည္းဆန္႕ခ်ည္းလုပ္ျပရင္း . ..
“ေတြ ႕လား . . .”
“ဒါေပမယ့္ . . . မီးေလာင္ထား . . .”
“လာစမ္းပါ အတာရာ”
သူမက ကၽြန္ေတာ္ ့ကို အစားအေသာက္မ်ား တင္ထားသည့္ စားပြဲဆီသို႕
စိတ္မရွည္သလို ဆြဲေခၚသြားသည္။
“မီးပံုပြဲရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္ကို ေရာက္ေတာ့မယ္တဲ့”
ကၽြန္ေတာ္ လည္း အစားအေသာက္စားပြဲေဘးမွ သုတရွိရာသို႕

အေျပးတပိုင္းသြားလိုက္သည္။ သုတ ကေတာ့ ဆံပင္တိုတိုေကာင္ေလးႏွင့္ အတူရွိေနဆဲပင္။
“ငါ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ရထားၿပီကြ”
သုတက အာလူးေၾကာ္ကို ပလုပ္ပေလာင္းစားရင္း ကၽြန္ေတာ္ ့ကို
လွမ္းေျပာသည္။
“သူ႕နာမည္ က ဧရာ၊ မင္းယံုမလားမသိဘူး၊ သူ႕နာမည္ က ဧရာနႏၵာမိုးေလ၊
ငါတို႕တည္းတဲ့ အခန္းကပဲကြ”
“မိုက္တာေပါ့”
ကၽြန္ေတာ္ က တိုးဖြစြာ ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ သရဖီ၏ လက္ေမာင္းတစ္ေလွ်ာက္
ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ မီးလွ်ံမ်ား အေၾကာင္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ ့စိတ္ထဲ၌
ေတြ းေန မိသည္။
သုတက ….
“ဒီစခန္းကအပ်ံစားပဲ၊ ၿပီးရင္ ငါနဲ႕ ဧရာနဲ႕ သီဆိုတီးမႈ တ္တဲ့ပြဲ
သြားၾကည့္ၾကမလုိ႕ကြ”
“မိုက္တာေပါ့”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ေျပာလိုက္မိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႕တစ္လံုးကို လွမ္းယူရင္း အာလူးေၾကာ္မ်ား ကို
ပန္းကန္ထဲသို႕ ထည့္လိုက္၏ ။ ထို႕ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ သရဖီကိုရွာေနမိသည္။ မီးပံုေဘးရွိ
မိန္းကေလးတစ္သိုက္ႏွင့္ အတူ ၀ိုင္းဖြဲ႕စကားေျပာေနေသာ သရဖီ့ကို ေတြ ႕လိုက္ရသည္။
ထိုစဥ္
“မဂၤလာပါ . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဟု ေအာ္လိုက္သည့္ က်ယ္ေလာင္စူးရွေသာ ေအာ္သံနက္ႀကီးကို

ၾကားလိုက္ရသည္။ ထိုအသံ ကိုၾကားရံုျဖင့္ အားလံုးက မည္ သူမွန္း တပ္အပ္သိၾကသည္။
ဦးေဒ၀ေပါ့၊ ဘယ္သူရွိဦးမလဲ။
“မီးပံုေဘးပတ္လည္မွာ အားလံုးေနရာယူၾက၊ အားလံုး ျမန္ျမန္
ေနရာယူၾကေဟ့”
ဦးေဒ၀က ေအာ္ဟစ္အမိန္႕ေပးလိုက္ သည္။
မုန္႕ပန္းကန္မ်ား ၊ ဆိုဒါဘူးမ်ား ကိုကိုင္လ်က္ႏွင့္ ပင္ အားလံုးကေသာ ကေမ်ာျဖင့္
မီးပံုေဘးပတ္ လည္၀ိုင္းကာ ရပ္လိုက္ၾကသည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ား က သက္သက္၊
မိန္းကေလးမ်ား က သက္သက္စီ ခြဲ၍ ၀ိုင္းဖြဲ႕လိုက္၏ ။ လူေတြ က သူ႕အခန္းအုပ္စုနဲ႕ သူ
ေနရာယူၾကတာ ျဖစ္မယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ းလိုက္မိသည္။
ဦးေဒ၀က ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သုတကို လူအုပ္ႀကီး၏ အလည္ဗဟိုတည့္တည့္သို႕
ေခၚသြား၏ ။
“မဂၤလာပါ . . .၀ိညာဥ္မ်ား ”
ဦးေဒ၀က ထပ္ေအာ္လိုက္ျပန္သည္။ သူ၏ ေအာ္သံႀကီးမွာ
က်ယ္ေလာင္လြန္းလွသျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးလွ်ံမ်ား ပင္
တဖ်တ္ဖ်တ္တုန္ခါသြားသေယာင္။
က်န္လူအားလံုးကလည္း သူ႕လိုပင္လုိက္ေအာ္ၿပီး အရိုအေသ၀ိုင္းေပးၾက၏ ။
ဦးေဒ၀က . . .
“ငါတုိ႕စခန္းရဲ႕ သီခ်င္းကို သံၿပိဳ င္စဆိုၾကရေအာင္”
လူအားလံုး မတ္တပ္ထရပ္လိုက္ၾက၏ ။ ဦးေဒ၀က သီခ်င္းစဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳ
င္နက္ က်န္လူမ်ား ကလည္း လိုက္ဆိုၾကေလသည္။
ကၽြန္ေတာ္ လည္း သီခ်င္းဆုိရန္ ႀကိဳ း စားပါေသးသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထိုသီခ်င္း၏
သံစဥ္အလိုက္ ေရာ စာသားကိုပါ ကၽြန္ေတာ္ မရပါ။

သီခ်င္းသံက လူတန္းႀကီးအတိုင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။
“ငါတို႕မွာ စိတ္၀ိညာဥ္ရွိတယ္၊ စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ ငါတုိ႕နဲ႕ ရွိတယ္”
သီခ်င္းအဓိပၸာယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀သေဘာမေပါက္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ေတာ္
ေတာ္ ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းပဲဟု မွတ္ထင္မိသည္။
သီခ်င္းက အရွည္ႀကီး ျဖစ္သည္။ သံၿပိဳ င္ဆုိရသည့္အပိုဒ္လည္း ေတာ္ ေတာ္ မ်ား
သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သီခ်င္းစာသားက . . . “ငါတို႕မွာ စိတ္၀ိညာဥ္ေတြ ရွိတယ္၊
စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ ငါတို႕နဲ႕ ရွိ တယ္” ဆိုသည့္ ေနရာသုိ႕ ျပန္ျပန္ေရာက္လာတတ္သည္။
သုတ သီခ်င္းဆိုေနပံု ကေတာ့ ရင္ကြဲလုခမ္းပင္။ ၀ါးခ်တာ ကေတာ့ ပီျပင္သည္။
သူလည္း ကၽြန္ေတာ္ ့လို သီခ်င္းစာသားမသိပါ။ သုိ႕ေသာ ္ သူ၀ါးခ်ၿဖီးျဖန္တာ ေတာ္ ေတာ္
ပီျပင္သည္။ သုတက ေအာ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကန္ုေအာ္ဟစ္ကာ သီဆိုေနသည္။
သုတမွာ သူ၏ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္အသံႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ
အသံအေနအသံထားကို လြန္စြာ ရူး သြပ္ခံုမင္သူ ျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရး ရတိုင္း
သူ႕အသံေကာင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပဖို႕ ၀န္မေလးတတ္ေပ။ ခုလည္း ဒီလိုပင္။
ကၽြန္ေတာ္ သည္ သုတကို ေငးေမာေနရာမွ သူ႕သူငယ္ခ်င္းအသစ္ ဧရာကို
လွမ္းၾကည့္လုိက္မိ သည္။ ဧရာကလည္း ေခါင္းကို ေနာက္သို႕ ေမာ့ကာ ပါးစပ္ကို
အစြန္းကုန္ၿပဲ၍ ေအာ္ဆိုေနသည္။ သူလည္း သုတကဲ့သို႕ ရင္ကြဲလုမခန္း
ေအာ္ဟစ္သီဆိုေနေလ၏ ။
သုတႏွင့္ ဧရာကို အဆိုၿပိဳ င္ပြဲလုပ္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ
းေနမိသည္။ သစ္ပင္ ေပၚမွ သစ္ရြက္မ်ား ေၾကြက်ေအာင္ သူတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ကို ေအာ္ခိုင္းလွ်င္
မည္ သူ အႏိုင္ရမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္လွသည္။
ျပႆ နာတစ္ခက
ုေတာ့ရွိသည္။ ဧရာ၏ အသံေသးအသံေၾကာင့္ ႏွင့္ ဆုိးရြားစြာ
ေအာ္သည့္ ဒဏ္ကိုေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမွ ျဖစ္မည္ ။

အေဖတစ္ခါေျပာဖူးသည့္ ျမင္း၀မ္းခ်ဳ ပ္သည့္အသံဆိုတာ ဒါမ်ိဳ း ျဖစ္မွာ ဟု ေတြ
းေနမိသည္။
ကၽြန္ေတာ္ နားႏွစ္ ဖက္ကိုပိတ္ထားလိုက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာသည္။ သုိ႕ရာတြင္
ကၽြန္ေတာ္ ့မွာ သီခ်င္းဆိုရာတြင္ လည္း အာရံုစိုက္ေနရေသးသည္။
သူတို႕ႏွစ္ ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္ ့ေဘးနား ေရာက္ေနတာ ကေတာ့
တကယ္မလြယ္ေၾကာပင္။ သုတကလည္း စ်ာန္၀င္ၿပီး အသံကုန္ဟစ္ေနသည္။
သူ႕လည္ပင္းေၾကာႀကီးမ်ား ေထာင္ထလာသည္ကိုပင္ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းျမင္ေနရသည္။
ဧရာကလည္း ကီးေၾကာင္ေနသည့္ သူ၏ ငွက္ဆိုးထိုးသံႀကီးျဖင့္ သုတ၏ အသံကို
လႊမ္းေအာင္ လိုက္ေအာ္ေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ့မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ထူပူလာသည္။
ပထမေတာ့ မ်က္ႏွာကို မီးအရွိန္ဟပ္တာ ျဖစ္မယ္ဟု ထင္လုိက္မိေသးသည္။
သို႕ရာတြင္ ရွက္စိတ္ေၾကာင့္ မႊန္ထူၿပီး မ်က္ႏွာမ်ား ထူပူလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္
သိလိုက္ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ့မွာ သုတကိုၾကည့္ၿပီး ေတာ္ ေတာ္ ရွက္မိသည္။ စခန္းကုိ
ပထမဆံုးေရာက္သည့္ ညတြင္ သုတက သည္လို အသံကုန္ဟစ္ေနသည္မွာ မဆီေလ်ာ္သလို
ခံစားရသည္။
ဦးေဒ၀ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကို ေစာင့္ၾကည့္မေနပါ။ သူက မိန္းကေလးမ်ား
ဖက္အျခမ္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ သီခ်င္းလိုက္ဆိုေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္သို႕ဆုတ္ကာ မီးပံုပြဲမွ အသာေလးလစ္ထြက္ရန္ ႀကိဳ း
စားလိုက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ သည္မွာ ေနရတာ ေတာ္ ေတာ္ ရွက္လာၿပီ ျဖစ္၏ ။ သီခ်င္းဆံုးမွပဲ
ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ အသာေလးျပန္၀င္ေနေတာ့မယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်တ္ခ်လိုက္သည္။

ညီေတာ္ ေမာင္သုတက အရူးအေပါ တစ္ေယာက္ လို လုပ္ေနသည္ကို
ကၽြန္ေတာ္ သည္လိုႀကီး ထိုင္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။
စခန္း၏ သီခ်င္းသံ ကေတာ့ ထြက္ေပၚေနဆဲပင္။ လူတိုင္းက . ..
“ငါတုိ႕မွာ စိတ္၀ိညာဥ္ရွိတယ္၊ စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ ငါတုိ႕နဲ႕ ရွိတယ္”
ဟု သီဆိုေနၾကဆဲ။
ဒီသီခ်င္းက မဆံုးႏိုင္ေတာ့ဘူးလားဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ းလုိက္မိသည္။
သစ္ပင္မ်ား ဆီသို႕ ကၽြန္ေတာ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မသိမသာ ေနာက္ဆုတ္လာခဲ့သည္။ မီးပံုပြဲႏွင့္
အနည္းငယ္မွ်ေ၀းေလေလ ပို၍ စိတ္ေပါ့ပါးေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို ခံစားရေလေလ ျဖစ္သည္။
သည္ေနရာအထိ ေနာက္ဆုတ္လာတာေတာင္မွ သုတ၏ ရင္ကြဲမတတ္
ေအာ္ေနသည့္သီခ်င္း သံကို ၾကားေနရဆဲပင္။
ငါ ဒီေကာင့္ကို ေျပာမွ ျဖစ္မယ္ ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိေပးေနမိသည္။
ဟုတ္တယ္ . .. စခန္း ကို စေရာက္ခါစညမ်ိဳ း မွာ ဒီလိုသိပ္အစြမ္းျပခ်င္တာ မေကာင္းဘူးဆိုတာ
ဒီေကာင့္ကို သတိေပးမွ ျဖစ္မယ္။
“အား”
တစ္စံု တစ္ေယာက္ က ရုတ္တရက္ ကၽြန္ေတာ္ ့ပုခံုးကို ပုတ္လိုက္သျဖင့္
လန္႕ၿပီးထေအာ္လိုက္ မိသည္။
တစ္စံု တစ္ေယာက္ က အေနာက္မွေန၍ ကၽြန္ေတာ္ ့ပုခုံးကို
ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။
“ဟဲ့”
ကၽြန္ေတာ္ ခ်ာကနဲလွည့္ၿပီး အေမွာ င္ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ သစ္ပင္မ်ား ၾကားထဲသုိ႕
ၾကည့္လိုက္မိ သည္။ ထိုသူကား သရဖီ။

“သရဖီ . . .နင္ ဒီမွာ ဘာလာလုပ္ေနတာတုန္း”
ကၽြန္ေတာ္ အသက္ပင္မရွဴႏိုင္ဘဲ သူမကို လွမ္းေမးလိုက္သည္။
“အတာ . . .ငါ့ကိုကူညီပါဦး၊ နင္ ငါ့ကို ကူညီမွ ျဖစ္မယ္”
သူမက တိုးေဖ်ာ့ေသာ ေလသံေလးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ေတာင္းပန္ေနသည္။
******
အခန္း (၆)
ေၾကာက္ရြံ႕ေအးစက္မႈ က ေက်ာရိုးတေလ်ာက္ စိမ့္တတ္လာ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္
လည္း ေလသံသဲ့သဲ့ျဖင့္
“သရဖီ . . . .နင္ ဘာ ျဖစ္လာတာလဲ”
ဟု ျပန္ေမးလိုက္မိသည္။
သူမက ေျဖရန္ ပါးစပ္ဟလိုက္သည္။ ထိုစဥ္ ဦးေဒ၀၏ အသံၿပဲႀကီးက
ၾကားျဖတ္၀င္လာေလ ေတာ့သည္။
“ေဟး . . . .မင္းတုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ”
“အတာနဲ႕ သရဖီ သစ္ပင္ေတြ ၾကားထဲ ေလွ်ာက္တိုးမေနၾကနဲ႕ ေလ”
စခန္းအုပ္ခ်ဳ ပ္သူကလည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ကို လွမ္းေအာ္၏ ။
က်န္လူမ်ား က ၀ါးကနဲရယ္လိုက္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး
ထူပူလာျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ အလြယ္တကူ ရွက္တတ္ေသာ လူငယ္ေလး
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုရွက္ ေနရသည္ကိုလည္း မုန္းသည္။ သို႕ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သရဖီတို႕ မီးပံုရွိရာသို႕ ျပန္ေလွ်ာက္လာၾကစဥ္ လူအားလံုး

၀ိုင္းၾကည္ေနၾက သည္။ သုတႏွင့္ ဧရာ ကေတာ့ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႕ႏွစ္
ေယာက္ ကို ရယ္ေနၾကသည္။
ဦးေဒ၀က ကၽြန္ေတာ္ အရင္ေနရာတြင္ ျပန္ရပ္လိုက္သည္ကို ေသခ်ာၾကည့္ရင္း .
..
“အတာ . .. မင္း ဒီလိုသူငယ္ခ်င္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရတာ ငါ ၀မ္းသာပါတယ္”
သူ႕စကားအဆံုးတြင္ က်န္လူမ်ား က ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ သရဖီကို ၾကည့္ကာ ၀ါးကနဲ
ဟားတုိက္ရယ္ လိုက္ၾကျပန္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ရွက္သြား၏ ။ တစ္ကိုယ္လံုး အခိုးအေငြ႕ ျဖစ္ၿပီး ေလထဲ၌
ေပ်ာက္ကြယ္သြား ရင္ ေကာင္းမယ္ဟု စိတ္ထဲမွ ေတာင့္တမိသည္။
သို႕ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သရဖီ့အတြက္လည္း စိတ္ပူေနမိေသးသည္။
သူမ ဘာ ျဖစ္လို႕ ငါသြားတဲ့ေတာအုပ္ထဲ လိုက္လာရတာ လဲ၊ ဘာေၾကာင့္ လဲ . .
.။
သူမက ဘာ ျဖစ္လို႕ ငါ့ကို အကူအညီေတာင္းတာပါလိမ့္။
ကၽြန္ေတာ္ မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ သရဖီႏွင့္ ဧရာၾကားသို႕၀င္ကာ ထိုင္ခ်လိုက္ရင္း
တီးတိုးေမးလိုက္မိ သည္။
“သရဖီ . . .ဘာျပႆ နာ ျဖစ္လ
ကို႕လဲ”
သူမက ကၽြန္ေတာ္ ့ကိုမၾကည့္ဘဲ ေခါင္းကိုသာ တြင္ တြင္ ခါ ယမ္းျပသည္။
ထိုစဥ္ ဦးေဒ၀က ေၾကျငာလိုက္၏ ။
“ငါ မင္းတို႕ကို သရဲပံုျပင္ႏွစ္ ပုဒ္ ေျပာျပမယ္ေဟ့”
အခ်ိဳ ႕ ခ်ာတိတ္မ်ား က ေၾကာက္လန္႕စြာ အာေမဋိတ္သံ ျပဳ ေနၾကသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္ ့စိတ္ထဲ ထူးဆန္းသြား၏ ။ လူတိုင္းလိုလိုပင္ မီးကို ေရႏွင့္ ၿငိမ္းလိုက္သလို

ၿငိမ္က်သြားသည္။
တဖ်စ္ဖ်စ္ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ မီးပံုမွအသံက ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာသည္။
မီးလွ်ံမ်ား ဖ်ိဳ း ဖ်ိဳ း ဖ်စ္ဖ်စ္ ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ အသံႏွင့္ အတူ ထင္းရွဴး ပင္မ်ား ကို
ျဖတ္သန္းလာသည့္ ေလထိုး သံသဲ့သဲ့ကိုပါ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားေနရသည္။
ေၾကာက္ရြံ႕ေအးစက္မႈ က ကၽြန္ေတာ္ ့ေက်ာရိုးတေလွ်ာက္ စိမ့္တတ္လာျပန္၏ ။
ၾကက္သီးေမြးညင္းမ်ား ပင္ ထခ်င္လာသလိုလို . . .။
ေအးစိမ့္ေနတဲ့ ေလျပည္ညင္း ျဖတ္တိုက္သြားတာပါဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွစ္
သိမ့္လိုက္မိသည္။
ဘာေၾကာင့္ မ်ား လူတိုင္းက ကိုယ္လံုးႀကီးေတြ ေတာင့္ၿပီး
မ်က္ႏွာတည့္တည့္ႀကီးေတြ ျဖစ္သြားရတာ ပါလိမ့္။ ဘာေၾကာင့္ မ်ား သူတို႕
သည္ေလာက္ေတာင္ ေၾကာက္ေနရတာ လဲ။
“ဒါဟာ အစဥ္အဆက္က ေျပာျပလာၾကတဲ့ မိုးမခစခန္းရဲ႕ သရဲပံုျပင္ႏွစ္ ပုဒ္ပဲ”
ဟု ဦးေဒ၀က နိဒါန္းခ်ီလိုက္သည္။
“အေမွာ င္ေလာကရဲ႕ ဒ႑ာရီေတြ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ေနသေရြ႕ ငါတုိ႕
ဒီပံုျပင္ေတြ ကို ေသတစ္ပန္သက္တစ္ဆံုးထိ ေျပာျပေနရဦးမွာ ပါပဲ”
ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး တုန္ယင္ေနသည့္ လူငယ္ႏွစ္ ေယာက္ အား
ေတာက္ေလာင္ေန သည့္မီးလွ်ံမ်ား ကို ျဖတ္၍ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းျမင္ရသည္။
လူအားလံုးက မီးပံုကိုသာ မမွိတ္မသုန္ စိုက္ၾကည့္ေနၾကသည္။
သူတို႕အားလံုး၏ မ်က္ႏွာမ်ား က ၿပိဳ ေတာ့မည္ မိုးႏွယ္။ ေၾကကြဲညိွဳ ႕ မိႈင္းေနၾကသည့္
မ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ေရး ျခယ္ထားၾကသည္။
ဒါ သရဲပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ပါပဲ။ ဘာ ျဖစ္လို႕ လူတိုင္းက အလြန္အမင္း
ေၾကာက္လန္႕တုန္လႈပ္ ေနၾကရတာ လဲ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ့ ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ ေမးေနမိသည္။

စခန္းကို ေရာက္ေနတဲ့လူေတြ အတြက္ ဒီပံုျပင္ေတြ ဟာ ထပ္တလဲလဲ
ၾကားဖူးၿပီးသားေတြ ျဖစ္ေနမွာ ပါ။ ဘာလို႕မ်ား သူတို႕ကိုၾကည့္ရတာ
အရမ္းေၾကာက္ေနတဲ့ပံုစံေတြ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ ့ေခါင္းထဲတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖင့္ ေနာက်ိမူးေ၀လာသည္။
ရူးရူးႏွမ္းႏွမ္း သရဲပံုျပင္တစ္ပုဒ္ဟာ လူတိုင္းကို ေၾကာက္ေအာင္
လယ္လိုေျခာက္လွန္႕ႏိုင္ပါ လိမ့္။
ကၽြန္ေတာ္ သရဖီ့ဘက္သို႕လွည့္ၿပီး ေမးလိုက္မိသည္။
“သူတို႕ေတြ ဘာလို႕ ဒီေလာက္ေၾကာက္ေနၾကတာလဲ”
သရဖီက သူမ၏ အနက္ေရာင္ မ်က္၀န္းမ်ား ကို ေမွးစင္းကာ ကၽြန္ေတာ္
့ကိုစိုက္ၾကည့္ရင္း . . .
“နင္က ၀ိညာဥ္ေတြ ကို မေၾကာက္ဘူးလား”
“၀ိညာဥ္ေတြ ? သုတနဲ႕ ငါနဲ႕ က အဲဒီ ၀ိညာဥ္ဆိုတာေတြ ကို ဘယ္တုန္းကမွ
အယုံအၾကည္ မရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သရဲပံုျပင္ေတြ ဟာလည္း ငါတို႕ကို
ဘယ္ေတာ့မွမေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႕ႏိုင္ မွာ မဟုတ္ဘူး . . .လံုး၀ပဲ”
သူမက ကိုယ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ့ဘက္သို႕ ညႊတ္ကိုင္းလိုက္ရင္း နားနားကပ္ကာ ႏွစ္
ကိုယ္ၾကား ေျပာလိုက္ေလသည္။
“နင့္ရဲ႕ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲရမွာ ပါ၊ ဒီည ကုန္ဆံုးသြားတာနဲ႕ တစ္ၿပိဳ င္နက္
နင့္ခံယူခ်က္ေတြ ေျပာင္းသြား ပါလိမ့္မယ္”
******

