အပိုင်း-၁၁၁
(အရသာရှိေသာ အစားအစာအတွက)်

လင်းစွမ်းအင် ြပန်ြဖည့်သည့် အစီအရင်မှ ကျင်းရှီများ ၏ စွမ်းအင်
က

ဇိုမို

ခာကိုယ်ထဲသို

စီးဝင်ေနေသာ်လည်း

လျင်ြမန်စွာပဲ

ကုန်ခန်းသွားသည် သာ။ အဝင်ထွက် အသုံးက ပိုများ ေနသည် ေလ။ အ
စီအရင်အတွက်

နည်းလမ်းတစ်ခုမက

ရှိေသာ်လည်း

ဇိုမိုက

ယခု

ဓာတ်ကီးငါးပါး အားြပန်ြဖည့်သည့် နည်းက သူအေကာင်းဆုံး လုပ်
ေဆာင် ိုင်သည့်နည်းပင်။
လင်းစွမ်းအင်များက

တစ်ရှိန်ထိုး

ဝင်ေရာက်လာသြဖင့်

သူ၏

ေသွးေကာများ ေတာင် နာကျင် မိေလသည် ။ သိုေသာ် ထို လင်းစွမ်းအ
င်များ သည် လည်း ဝင်လာသည် ထက် ှစ်ဆအြမန်ှန်းှင့် ကုန်ခန်း
သွားရသည် သာ။ အားအင်ချည့်နဲ လာေလပီ။ ေသွးေကာများ စုတ်ပဲြခ
င်းှင့် အားအင် ချည့်နဲ ြခင်းတို က ပူးေပါင်းပီး ဇိုမိုကို ဒုကေပးေနပီ။ မို
အေြခအေနက သူ၏ ေသွးေကာများကို သန်မာေစေပမဲ့ ဇိုမို ူးသွပ်လု
နီးပါး ြဖစ်ေနရသည် ။
ူးသွားလို မြဖစ်မှန်း သူ သိပါသည် ။ ဆံြခည်တစ်မင် ေလာက်ေတာ
င်မှ လပ်ရှားလို မြဖစ်ဘူးေလ။ အနည်းငယ်မေသာ လပ်ရှားမက ခေနာ်
ခနဲ ၄ဆတိုး မီးအင်း အစီအရင်ကို ပိပျက် သွားေစိုင်သည် ။

ထိုအချိန်မှာ ေတာက်ပပီး ူးညံ့သည့် ကာေစ့က ခုခံိုင်ြခင်း အလ
င်းမရှိေတာ့။ အေရာင် အဆင်းလည်း မရှိ ြမင်လည်း မြမင်ိုင်ေသာ အ
ဆိပ်က အခန်းတွင်းရှိ လူများကို အလွတ်ေပးလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။ အနီး
စပ်ဆုံး ြဖစ်ေသာ သူကလည်း အဆိပ်ပီးေနသည် မဟုတ်။
အံကို တင်းတင်း ကိတ်ထားရာ ှတ်ခမ်းေထာင့်မှ ေသွးများ ေတာင်
တိတ်တဆိတ် စီးကျေနသည် ။
ဇိုမိုက ဒါေတွကို သတိမထားမိပါ။ သူ၏ ြပးကျယ်ေနေသာ မျက်လုံး
များက အဝိုင်းသား ြဖစ်ေနပီး မီးပိုးေလာင်းအိမ်ကိုသာ စိုက်ကည့်ေနသ
ည် ။

ယခုေတာ့ ေတာက်ပေနသည့် ကာေစ့က အတွင်းမှာ ရှိတာကို

ေဖာ်ထုတ် ြပသေနသည် ။
အလင်းေရာင် ပိုးေလာင်းအိမ်ကို ကန်လန်ြဖတ်ေနေသာ မီးမင်တန်း
၁၆ခုှင့် ဖွဲစည်းထားေလသည် ။ အလွန်အမင်း ေအးစက်ေသာ စွမ်းအင်
များကို ထုတ်လတ်ေနပီး ကာေစ့မှ အဆိပ်များကို အလွတ်မခံပဲ အဘ
က်ဘက်မှ ဖိှိပ်ထားသည် ။ ကာေစ့၏ အခွံများ ကွာသွားသည် ှင့် အမ
နင်းမိုင်၃ေယာက် ထိတ်လန် လာပီး အသက်ရှ ကလည်း ြမန် လာေလ
သည် ။
"ေဖျာက်"
ဓာတ်ကီးငါးပါး လင်းစွမ်းအင် ြပန်လည် ြဖည့်တင်းေရး အစီအရင်
လုပ်ထားသည့် ကျင်းရှီ၅တုံးက တစ်ပိင်နက် ဖုံလုံး၅လုံး ြဖစ်သွားရသ
ည် ။ အားလုံး မျက်ှာပျက် သွားကသည် ။ ကျံးသွားပီလား။
ဖုန်လုံးများ ထဲမှ ဇိုမိုလက်ကျန် ရှိသမ အင်အားများ ြဖင့် ဟိန်းလိုက်
သည် ။

"အား…"
မီးပိုးေလာင်းအိမ် ေပျာက်ကွယ် သွားသည် ှင့် ေတာက်ပပီး ူးညံ့
သည့် ကာဆံက ဘယ်အချိန် ကတည်းက ြပင်ဆင်ထားမှန်း မသိသည့်
သူ၏ ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှ ေကျာက်စိမ်း ပုလင်းထဲသို ကွက်တိကို ဝင်
ေရာက်သ ွားချိန ်မ ှာ ညာဘက်လက်က လပ်ြပက် လိုက်သည့်အလား
ေဖာ့ဆိုကို ဆိုလိုက်သည် ။ ဖုန်လုံးများ အနည်ထိုင် သွားချိန်မှာ ေတာ့ သ
နားစရာ အေြခအေန ဆိုက်ေနသည့် ဇိုမိုကို ြမင်ေတွလာရသည် ။ သူတ
စ်ကိုယ်လုံးလည်း ဖုန်မန်များက ဖုံးလမ်းထားသည် ။ ှတ်ခမ်းေထာင့်မှ
ထွက်ေနေသာ ေသွးများက ဖုန်မန်များ ှင့် ေရာသွားပီး ေကာက်စရာ
အသွင်ကို ေဆာင်ေနေလသည် ။
"ေအာင်ြမင်တယ်"
ဇိုမို ညာလက်မှာ ကိုင်ထားေသာ ေကျာက်စိမ်း ပုလင်းကို ေရှမှာ ချ
ထားလိုက်သည် ။ သူအသံက တိုးတိမ်ေနပီး မည်မ အားနည်းေနသည်
ဆိုတာကို ြပသေန၏။
ဝတ်ုံနီှင့်လူက လက်တစ်ချက် ဆန်လိုက်ရာ ေကျာက်စိမ်းပုလင်း
က သူထံသို လွင့်ပျံသွားသည် ။ စစ်ေဆးပီးေနာက် ေပျာ်ရင်မများက မ
ဖုံးိုင် မဖိိုင် ေပလာသည် ။ ချက်ချင်းပဲ မျက်ှာကို ြပန်တည်လိုက်ပီး
ဇိုမိုကို ဦးတ် အိုအေသေပးကာ …
"ဆရာေလးဇိုက တကယ်ကို ကမ်းကျင် ပါေပတယ်"
ဇိုမိုေရှမှာ ေကျာက်စိမ်းစာလိပ်ကို ချထားေပးလိုက်သည် ။ တစ်ချက်
စဉ်းစားလိုက်ကာ သိမ်းငှက်ှတ်သီး ှာေခါင်းှင့်လူဘက် ေခါင်းငဲ့ က
ည့်လိုက်ကာ

"မင်းဆီမ ှာ ပီးခဲ့တဲ့ အေခါက်က ရထားတဲ့ ေရထုလုပ်ြခင်း အခန်း
တစ်ပိုင်းတစ်စ ရှိတယ် မဟုတ်လား"
"ရှိတယ်"
သူခါးမှာ ချိတ်ထားသည့် ရတနာတစ်ရာ အိတ်ထဲမှ ေကျာက်စိမ်းစာ
လိပ်ကို ထုတ်ယူကာ ဝတ်ုံနီ လက်ထဲ ထည့်ေပးလိုက်သည် ။
ဝတ်ုံနီက ထိုစာလိပ်ကိုပါ ဇိုမိုေရှ ချေပးလိုက်ပီး ိုးေြဖာင့်စွာှင့်
"အရင်က ိုင်းပျမိတာကို ဆရာေလးဇိုက သေဘာထား ကီးစွာနဲ ခွ
င့်လတ်ေပးပါ ... ဒီေကျာက်စိမ်းစာလိပ်ကို ေတာင်းပန်တဲ့ အေနနဲ ေပးပါ
တယ် ... ေနာင်တစ်ချိန် ကန်ေတာ်တို အပူလာကပ်တဲ့ အချိန်မှာ လည်း
အကူအညီ ေပးပါဦးလို "
ဒီလူက လူနပ်ပဲ။
ဇိုမို စဉ်းစားေနမိသည် ။ တစ်ဖက်လူက အကွက်လှလှ ေရသွားပီ
ေလ။ စိတ်အတွင်းက ေဒါသြဖစ်ေနေပမဲ့ ေကျာက်စိမ်းစာလိပ်၏ နာမည်
ကို ကားလိုက်ရေတာ့ စိတ်ေပျာ့သွားရ ြပန်သည် ။ စိတ်ထဲကသာ မဲ့ရွဲလို
က်မိပီး
"ဒီေနေလာက် အရာယ် မကီးရင်ေတာ့ ြဖစ်ိုင်ပါတယ်"
"ဟားဟား ဟားဟား ဆရာေလးဇိုက ေနာက်ေနြပန်ပီ ... ကန်
ေတာ်တို က ေစာ်ကားမိတာပါ ... အဲဒီလို မလုပ်မိြပန်ရင်လည်း ဆရာ
ေလးဇိုရဲ ေြပာင်ေြမာက်တဲ့ ပညာေတွကို ေတွရမှာ မဟုတ်ဘူး ဟဲဟ"ဲ
ထိုေနာက် လက်ကိုေြမာက်ပီး အိုအေသေပးကာ ှတ်ဆက် လိုက်
ေလသည် ။

"ဆရာေလးဇို အနားယူပါဦး ... ကန်ေတာ်တို အေှာင့်အယှက် မ
ေပးေတာ့ပါဘူး"
ထိုြပဿနာေကာင် ၃ေယာက် ထွက်သွားမှ ဇိုမို သက်ြပင်းချမိသည် ။
အကျလက်စထဲမှာ ဝှက်ထားသည့် ဘယ်ဘက်လက်မှာ ကိုင်ထားသည့်
အင်းစစ်သည် ကို အသာ လတ်ချလိုက်သည် ။
ယခုတစ်ကိမ်မှာ အကီးအကျယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရလိုက်သည် ။
ေရှမှ ေကျာက်စိမ်းစာလိပ် ၂ခုကို ေတွမိြပန်ေတာ့ ဒုကခံရကျိး နပ်
သည် ဟု တွက်မိြပန်သည် ။ ေသလုေမျာပါး ထိတ်လန်မိေနသည့် လိယ
င်ဖန်းက ကမန်းကတန်း လင်းေဆးလုံး တစ်ပုံကီး ထုတ်လိုက်ပီး ဇိုမို
ကို ဝူခုန်းေတာင်သို ြပန်ရန် အတင်းပဲ တိုက်တွန်း ေလေတာ့သည် ။ ဤ
လုပ်ငန်းက အလွန်ကို အရာယ်များ သည် ေကာ။
ေနာက်တစ်ေနမနက် လိယင်ဖန်း ဇိုမိုကိုြမင်ေတာ့ မေနက အသက်
ထွက်လုနီးပါး ြဖစ်ေနသူက ခါတိုင်းလိုပဲ ခုန်ေပါက် ေနိုင်သည် ကို
ေတွရေတာ့ ပါးစပ် အေဟာင်းသား ြဖစ်သွားရသည် ။
ေမာင်ေလး ကည့်ရတာ အရမ်းေပျာ့ပုံ ရသည် ။ အြပင်ပန်းက ေပျာ့
ညံ့ပုံ ရေပမဲ့ အတွင်းက မာေကျာေနသည် လား။
အတွင်းဒဏ်က ဇိုမို ထင်သေလာက် မဆိုးလှ။ မိုအေြခအေနက
ြမန်ြမန် နာလန်ထူဖို အကူအညီ ေပးေနသည် ေလ။ လဝက်ေလာက် အ
နားယူရမည်ဟု ထင်ခဲ့မိပီး ေနာက်ေန မနက်တွင် တစ်ဝက်ေလာက်
ေပျာက်ကင်း သက်သာေနမည်ဟု မထင်ထားမိေချ။ ရက်အနည်းငယ်
အတွင်း လုံးဝကို ေပျာက်ကင်း သက်သာ သွားေပေတာ့မည်။
အေကာင်းဆုံး အေြခအေန ေရာက်သည် အထိ ဝူခုန်းေတာင်မှာ ပဲ

အနားယူဖို ရာ သူ ဆုံးြဖတ် လိုက်မိသည် ။ နင်းမိုင်အဆင့် လူေတွ၏ စိ
တ်ေနစိတ်ထားက သိပ်မေကာင်းလှ။ ေနာက်ထပ် နင်းမိုင်တစ်ေယာက်
ဆိုင်တံခါးဝ ေရာက်လာခဲ့သည် ရှိေသာ် ...
သူ၏ ြခံဝင်းကေလးဆီသို ငှက်ငေပါကို စီးကာ အြမန် ြပန်လာခဲ့သ
ည် ။ ဝူခုန်းေတာင်ကို ေရာက်မှ သူ၏ စိတ်ှလုံးလည်း ဒုန်းဒုန်း ကျရ
ေတာ့သည်

။

ဝူခုန်းေတာင်က

ေသးသည်

ဆိုရေပမဲ့

ဂိုဏ်းအကီးအကဲများ ရှိေနချိန်မှာ မည်သူကမှ ြပဿနာ လာမရှာရဲပါ။
စီနီယာ ေဝရှင်း ကျးကျိအဆင့် တက်တုန်းက ဦးကီးစင်ရန်၏ ဓားချက်
က လူအေြမာက်အြမားကို ထိတ်လန် သွားေစတာ သူ မေမ့ေသးပါ။ တ
စ်ဂ ိုဏ ်းထဲမ ှာ ကျင်းတန်

၄ေယာက်ရှိသည့်ဂိုဏ်း

တုံဖူးတစ်ဝိုက်မှာ

မများ လှပါ။
စီနီယာေဝရှင်း ယခုအချိန် ဂိုဏ်းမှာ မရှိတာ စိတ်မေကာင်းစရာပါပဲ။
ေတွးရင်း သူကိုယ်သူ သနားေနမိသည် ။
အေကွးအကုန်

ေကျသည့်အြပင်

ေကျာက်စိမ်းစာလိပ်

တစ်ပုံတစ်ေခါင်းကီး ရလာခဲ့သည် ဆိုေတာ့လည်း သူအတွက် ဇိမ်ယူရမ
ည့် အချိန် ေရာက်ပီေလ။ ဒဏ်ရာများ ေပျာက်ကင်းသည် ှင့် ေကျာက်စိ
မ်း စာလိပ်များကို ေလ့လာေတာ့သည် ။
သူထံတွင် နာမည် အမျိးမျိးှင့် ေကျာက်စိမ်း စာလိပ်များ ရှိေနပီ ဆို
ေပမဲ့ အများ စုက အဆင့်မြမင့်ကပါ။ လက်ရှိ အေြခအေနမှာ သူအတွ
က် ေကျာက်စိမ်း စာလိပ်များက အလံပယ်ပဲေလ။ ဂိုဏ်းကလည်း အတွ
င်းစည်း တပည့်များ အတွက် ေကျာက်စိမ်း စာလိပ်များကို စိတ်ကိက်
ကည့်ခွင့် ေပးထားေလသည် ။ သူဆရာမ၏ စာဖတ်ခန်းကိုလည်း ကိ
က်သလို ေမခွင့် ရှိေနသည် ။ သိုေသာ် ထိုစာလိပ်များကို ေလ့လာလင်

သူအတွက် အချိန်အများကီး ကုန်ေပလိမ့်မည်။ သူ ေလ့လာလိုေသာ ဖွဲစ
ည်းြခင်း၊ ေပါင်းစပ်ြခင်း၊ ဝကပါကျမ်းများက ဂိုဏ်းမှာ များများ စားစား
မရှိဘူးေလ။ ထိုေကာင့်လည်း ေကျာက်စိမ်း စာလိပ်များ ရရှိရန် ယခုန
ည်းလမ်းကို အသုံးြပခဲ့ရြခင်းပင်။ အများ အြပား ရခဲ့ေပမဲ့လည်း တစ်ခု
ှင့်တစ်ခု

အဆက်အစပ်

မရှိပဲ

အေကာင်းအရာ

အမျိးမျိးှင့်

အပိုင်းပိုင်း ြဖစ်ေနသည် ကို ေတွရေလသည် ။
ဇိုမိုက သိပ်ပီး ေလာဘမကီးေတာ့ ေကျာက်စိမ်းစာလိပ် အေြမာက်
အြမား ရသည် ှင့်ကိုပဲ ေကျနပ်လှပါပီ။
ေကျာက်စိမ်း စာလိပ်များ တွင် အြပာေရာင်ပန်းပွင့် ဟူသည့် ဓားကျ
မ်းေတာင်မှ ပါလာေသးသည် ။ အဆင့်ြမင့်ေသာ်လည်း ယင်ဓာတ်များ
ပီး ေပျာ့ေပျာင်းလွန်းရကား မိန်းကေလးများ ှင့်သာ သင့်ေတာ်ေပသည်
။ သူလက်ထဲမှာ အသုံးမဝင်မည့် အတူတူ ေရှာင်ဂိုကို ေပးလိုက်ေတာ့မ
ည်။ မမ လိယင်ဖန်းကလည်း အေရာင်းအဝယ် ကိစများ ှင့် အလုပ်ပ်
ေနပီး ဓားပညာကို ေလ့ကျင့်ိုင်သည် မဟုတ်။
အေရှဘက် ေတာင်ထွတ်သို အေြပးကေလး ေရာက်သွားေတာ့ ေရှာ
င်ဂိုက

ကျးကျိအဆင့်ကို

ေအာင်ြမင်စွာ

တက်လှမ်းသွားပီး

အတွင်းစည်းတပည့် ြဖစ်ကာ ရှီဖန်းကုံ လက်ေအာက်သို ေရာက်သွားပီ
တဲ့ ။
ဒီေကာင်မေလး သူညီမေလး ြဖစ်လာမည်ဟု ထင်ကို မထားခဲ့တာ။
ေတာင်ကားေလး တစ်ခုမှာ 'ေရှာင်ဂိုေဂဟာ' ဟု ေရးထားသည့် ပန်း
သီးပုံ သစ်သားဆိုင်းဘုတ်ကို ြမင်လိုက်ရေတာ့ ဇိုမို ြပံးမိသည် ။
ေတာင်ကားမှာ ေထာင်ေချာက်များ အတားအဆီးများ မရှိေတာ့ ဇိုမို အ
သာပဲ ဝင်သွားလိုက်သည် ။

ဓားပညာ ေလ့ကျင့်ေနသည့် ေရှာင်ဂိုက ဇိုမိုကိုြမင်ေတာ့ ရပ်တန်
သွားပီးေနာက် ြပံးေပျာ်သွားသည် ။ ိးတိုးရှန်တန်ှင့် …
"စီနီယာ"
"ဟားဟား တယ်ေတာ်ပါလား"
ဇိုမိုက ချီးကျးလိုက်သည် ။ တကယ်ေတာ့ တစ်ချက်ကည့်ုံှင့် ေရှာ
င်ဂို၏ ဓားပညာက အြမင်လှေပမဲ့ စာကွက် များ ြပားလှသည် ကို ြမင်ပီး
သား။ အြပာေရာင်ပန်းပွင့် ဓားကျမ်းကို ေရှာင်ဂိုထံေပးရင်း
"ေရာ့ မင်းအတွက် ... မင်း ေလ့ကျင့်လို ရတယ်"
ေမးခွန်း အနည်းငယ်ေလာက် ေမးပီးေနာက် ဇိုမို နားလည် သွားရ
သည် ။ ဆရာမက တံခါးပိတ်ပီး ေဆးေဖာ်စပ်ေနတုန်း ဆိုေတာ့ ေရှာင်ဂို
ကို သင်ေပးချိန်မရေသး။
ေခးများ စိုေနသည့် ပန်းသီးကဲ့သို မျက်ှာေလးကို ကည့်ရင်း စီနီ
ယာ တစ်ေယာက်၏ တာဝန်အရ လမ်းန်ချက်ေတွ ေပးေနလိုက်သည်
။ သူလည်း ဓားပညာကို ေလ့ကျင့်ေနတာ အချိန် အေတာ်ကာပီေလ။ စီ
နီယာ ေဝရှင်းေလာက် မေတာ်ေပမဲ့ ဓားအှစ်သာရ ှစ်ခုကို နားလည်
ထားသည် ဆိုေတာ့လည်း ချင်းချိန်လို လူမျိးထက်ေတာ့ အြမင်သန်ပါသ
ည် ။
"မင်းအေြခခံက အေတာ်ကို ေပျာ့ညံ့ေနတာပဲ"
ဇိုမိုေြပာလိုက်ေတာ့ ေရှာင်ဂို ချက်ချင်း မျက်ရည် ဝိုင်းလာေပမဲ့ မကျ
ေအာင်ေတာ့ ထိန်းထား ေလသည် ။
"ေရှေလာက် ငါ့ေတာင်ကားမှာ လာပီး ဓားပညာေလ့ကျင့် ... အား
တဲ့ အချိန် ကည့်ေပးမယ်"

ဇိုမိုစကားကို

ကားရေတာ့

ေရှာင်ဂိုမျက်ှာမှာ အြပံးပန်းက

ပွင့်လာြပန်သည် ။
အေနာက်ဘက်ေလြပင်း ြခံဝင်းကေလး အတွင်း ...
ဇိုမိုက တငိမ့်ငိမ့်ှင့် လပ်ထိုင်ခုံေပတွင် ထိုင်ရင်း ေနပူဆာလံကာ
ဇိမ်ခံေနသည် ။ စိတ်ထဲမှာ ေတာ့ သူေလ့လာထားသည့် ေကျာက်စိမ်း စာ
လိပ်များမှ ပညာရပ်များကို စစဉ်းစားေနမိသည် ။ မလှမ်းမကမ်းမှာ
ေရှာင်ဂိုက ဓားပညာကို ေခးတလုံးလုံးှင့် အသံတိတ် ေလ့ကျင့်ေနသ
ည် ။ ေခါင်မိုးေပမှ ငှက်ေပါက ဝင့်ကွားစွာှင့် နားေနပီး တစ်ချက်တစ်
ချက် အေမွးများကို အြပာေရာင် ှတ်သီးှင့် ထိုးပီး သပ်ရပ်ေအာင် လု
ပ်ေနသည် ။
စဉ်းစားရင်း ေခါင်းပ်ေနသည့် ဇိုမို မျက်လုံး ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ငှက်
ေပါ၏ အြပအမူကို ြမင်လိုက်ရေတာ့ အေြခအေန ပိုဆိုးသွားရသည် ။
ေြမြပင်က ေကျာက်ခဲကို ေကာက်ပီး ပစ်လိုက်မိသည် ။
"ဟန်ေရးပဲ ြပေန"
ငှက်က စူးရှစွာ ေအာ်ဟစ်လိုက်ရင်း ေတာင်ပံများ ခတ်ကာ ပျံသန်း
လိုက်ပီး ခဲလုံးကို ေရှာင်တိမ်း၍ ဇိုမိုကို အထင်ေသးသည့် မျက်လုံးများ
ှင့် ြပန်ကည့် ေနေသးသည် ။
ေရှာင်ဂို တုန်လပ် သွားမိသည် ။ ငှက်ကို လက်ညိးထိုးပီး ဇိုမို ဆဲဆို
ကိမ်းေမာင်း ေနတာကို ေတွရေတာ့ မရယ်ပဲ မေနိုင်ေတာ့။ သူမ၏
ဝိုင်းစက်ေသာ မျက်ဝန်းများ ေတာင် မန်ကျည်းပွင့်ကဲ့သို ေမှးစင်းသွားရ
သည် ။
ေရှာင်ဂို ရယ်ေနတာကို ေတွရေတာ့ ဇိုမို ေချာင်းေြခာက် ှစ်ချက်

ဆိုးမိလိုက်၏။ စီနီယာ တစ်ေယာက်၏ ဟန်ပန် အြပည့်ှင့် ေရှာင်ဂိုအ
နားသို ေလာက်သွား လိုက်သည် ။
"ဓားပညာ ေလ့ကျင့်ေနတဲ့ အချိန်မှာ အာုံပျံလို မရဘူး ... အာုံစူးစို
က် ထားမှ သာ ...."
နားေထာင်ေနရသည့် ေရှာင်ဂို ရယ်ချင်ေပမဲ့ မရယ်ရဲပဲ ေအာင့်ထားရ
သြဖင့် မျက်ှာက တစ်မျိးကီး ြဖစ်ေနသည် ။ ဇိုမိုကေတာ့ သတိမထား
မိ။ ေခါင်းတစ်ချက် ယမ်းလိုက်ပီး ပုေယာင်ေလသံအတိုင်း တစ်သေဝမ
တိမ်း အတုခိုးရင်း စကားကို လက်စသတ် လိုက်ေလသည် ။
"ဓားပညာထက် ိုးရှင်းတာ ဘာရှိေသးလဲ ... တကယ်လို အိုး ... မင်း
အေနနဲ အကိမ် ေထာင်ေသာင်းချီပီး ေလ့ကျင့်လို ရှိရင် နားလည် လာ
လိမ့်မယ် ..."
စကားဆုံးတာှင့် လက်ယမ်း ြပလိုက်ပီး
"သွားေလ့ကျင့်ေတာ့ ... ငါလမ်းေလာက် ထွက်လိုက်ဦးမယ်"
ေြပာရင်းဆိုရင်း ေတာင်ကား အြပင်သို ထွက်သွား ေလေတာ့သည် ။
ေရှာင်ဂို ေနတိုင်း လာေလ့ကျင့်ေတာ့ ဇိုမို အစား ေကာင်းေကာင်း စာ
ရသည် ေပါ့။ အသားဟင်းချိတို လင်းအစားအစာတို ကို ဇိုမိုကို စားြမန်
ေစသည် ။ အဲ ေဒါသထွက်စရာ တစ်ချက်က ငှက်စုတ်ငှက်နာပါ ဝင်တွ
ယ်ေနြခင်းပင်။ ဒင်းက ေရှာင်ဂိုေရှမှာ သနားစရာ သုပ်ေဆာင် ြပတာ
က ထိေရာက်မ ရှိသွားတယ်ေလ။ ထိုြဖစ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်ပီး ဇိုမို ဘာမှ
မတတ်ိုင်လိုက်။
"ရှလွတ် ရှလွတ် ေကာင်မေလး အသားကို စားလိုက်ရ အေတာ် အရ
သာ ရှိမှာ ကွ"

ေတာင်ကားအြပင်

ေရာက်ေတာ့

ပုေယာင်

ထွက်လာသည်

။

ရှည်လျားသည့် လာကို ထုတ်လိုက်ပီး ှတ်ခမ်း သိမ်ေနေသးသည် ။
ေတာင်ကားအတွင်းသို ေမာ်လင့် တမ်းတသည့် အကည့်ှင့် ကည့်ေန
ေလရဲ ။
ဇိုမိုကေတာ့ ပုေယာင်၏ အြပအမူကို ိုးေနပီ ြဖစ်ရကား
"ဟွန်

ဒီေတာင်ေပမှာ ေယာင်မိုကို အမျိး ြဖတ်ချင်တဲ့ သူေတွ

အများကီး ... ေသမှာ မေကာက်ရင်လည်း ေရှဆက် ေလာက် လိုက်
ေလ"
ပုေယာင်က ပိုင်ပိုင်ိုင်ိုင်ပဲ
"သူတို ငါ့ကို ေတွေအာင် မရှာိုင်ပါဘူးကွာ"
"ခင်ဗျားက သူကို စားလိုက်ရင် ကျပ်က ဘာမှ စားစရာ ရှိမှာ မဟု
တ်ဘူး ... အဲဒီေတာ့လည်း ှစ်ေယာက်စလုံး ေသပွဲဝင် ကတာေပါ့"
ဇိုမိုလည်း သူှတ်ခမ်းကို လာှင့် လျက်ြပေလသည် ။ ေရှာင်ဂို၏ အ
ချက်အြပတ် လက်ရာက အလွန် ေကာင်းသည် ေလ။
"ဟွန်း သူကို မစားရဘူး ဆိုေတာ့ ငါ့ကို အငတ်ထား မလို လား"
ပုေယာင် ှာမတ်လိုက်သည် ။
"ငါ ဝိညာဉ်ေတွ လိုတယ်"
"ဓားလိုဏ်ဂူထဲက ယင်မိစာေတွ ေနာက်ထပ် ေပါက်ဖွားဖို အချိန်လို
တယ်လို ခင်ဗျားပဲ ေြပာထားတာေလ"
ဇိုမိုက ပုေယာင်ဟန်အတိုင် ပခုံးှစ်ဖက်ကို တွန်ြပလိုက်သည် ။
ပုေယာင်မျက်ှာမှာ လွမ်းေမာ တမ်းတသည့်ဟန်က ေပလာြပန်သ

ည် ။
"ဒီေနေလာက်ဆို ရေလာက်ေရာေပါ့ ... နည်းနည်းေလာက်ရလည်း
အဆာေြပတာေပါ့"
ေြပာပီးသည် ှင့် ဇိုမို ဘာမှ မေြပာိုင်ခင်မှာ ပဲ ပုေယာင်က ကျင်းရှီ
တချိကို ပစ်ချလိုက်သည် ။ အလင်းေရာင် လက်ခနဲ ြဖစ်သွားပီး သူတို
ေပျာက်ကွယ် သွားကသည် ။

***

