နိဒါန်း
ေကာက်စရာေကာင်းေသာ လသာည။
အများအားြဖင့် လမင်းသာေသာညများကို စိတ်ကည်ူးဖွယ်၊
လွမ်းေမာဖွယ်၊ သာယာေမာဖွယ်အြဖစ် သတ်မှတ်ကေသာ်လည်း
ဖုန်းဆိုးရွာှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတစ်ခုလုံးအတွက်ေတာ့ လသာညသည်
ေကာက်စရာေကာင်းေသာညပင် ြဖစ်ပါသည်။
ဖုန်းဆိုးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ေကာက်မက်ဖွယ်အသွင်
အြပင်များြဖင့် တည်ရှိေနခဲ့ပါသည်။
ဖုန်းဆိုးရွာသည် တကယ်ေတာ့ မိှင့်အလှမ်းမေဝးလှပါ။
မိကီးှစ်မိဆက်သွယ်ေသာအေဝးေြပးလမ်းမကီးမှ ဖယ်ကျဉ်၍ လာခဲ့
သည်ရှိေသာ်- ဖုန်းဆိုးရွာသို သုံးမိုင်မသာ ေဝးပါသည်။ အနီးဆုံးမိ ြဖစ်ေသာ
''ြမစမ်းမိင်မိ''မှဆိုလင် ေလးမိုင်ခရီးမသာရှိပါသည်။
ြမစမ်းမိင်မှ အေဝးေြပးလမ်းအတိုင်း တစ်မိုင်အထိလာခဲ့ပီး
ဖုန်းဆိုးရွာကိုေရာက်ရန် ညာဖက်သိုချိးဝင်ရပါသည်။ ရွာသိုသွားရာလမ်း မမှာလည်း
မဆိုးလှေချ။ ကတရာလမ်းမဟုတ်ေသာ်လည်း ဖုန်ထူေသာ် လည်း
သွားလာရသည်မှာ လမ်းပန်းသာပါသည်။ ထိုေကာင့်- ရွာမှ မိကိုတက်၍
အလုပ်လုပ်သူအချိသည် စက်ဘီးြဖင့်ပင် သွားကလာက ပါသည်။
သိုေသာ်- ဖုန်းဆိုးရွာနားသို နီးလာေလ ေကာက်မက်ဖွယ်
အသွင်အြပင်များက ပိုမိုထင်ရှားလာေလြဖစ်ေလေတာ့၏ ။
အေဝးေြပးလမ်းမှဖယ်ကျဉ်ခဲ့ပီး ၂မိုင်ခရီးမေရာက်သည်ှင့်
အလွန်ြမင့်မား၍ မတ်ေစာက်ေသာ ေတာင်ထွတ်ကီးတစ်ခုကို ေတွြမင်
ိုင်ေလသည်။ ရွာလမ်းမသည် ထိုေတာင်ကီးအား ေကွပတ်ေဖာက်လုပ် ထားပါ၏ ။
ေတာင်ကီးက လမ်းမအထက်ကိုအုပ်မိုးလက်ရှိေလသည်။

ထိုေတာင်ကီးကိုအေဝးမှကည့်လင်- လူတစ်ေယာက်၏ ဦးေခါင်းှင့်
သာန်တူညီစွာ ေတွြမင်ိုင်ေလ၏ ။ လူ၏ ဦးေခါင်းှင့်
ပုံပန်းသာန်တူညီေသာ်လည်း အချိးအစားကျေသာ ဦးေခါင်းတစ်ခု အြဖစ်ကား
မဟုတ်ပါေချ။ လွန်စာနဖူးေမာက်ေသာ လူတစ်ေယာက်၏ ဦးေခါင်းှင့်
သာန်တူညီေနြခင်းသာြဖစ်ေတာ့သည်။
ေတာင်အမည်ကလည်း ေကာက်မက်ဖွယ်အသွင်ကို ေဆာင်
လက်ရှိေလ၏ ။
''စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်''-တဲ့။
လူ၏ ဦးေခါင်းှင့်သာန်တူသည်မှာ မှန်၏ ။ အဘယ်ေကာင့်
စုန်းမဦးေခါင်း-ဟု စုန်းမအမည်ထည့်၍ မှည့်ေခထားရပါသနည်း။
ေရှးိုးစဉ်လာ ေြပာစကားများအရ-ထိုေတာင်ေပတွင် လသာ
ညများဆိုလင် စုန်းမများ တက်၍ ြမးတူးေပျာ်ပါးကသည်။ စုန်းေတာက်
စားကသည်ဟု အဆိုရှိပါသည်။
ေရှးအခါများကဆိုလင်- လသာညများ၌ မိုးေပမှတိမ်ွန် များကို
ခူးစားေနေသာ စုန်းမများကိုပင် ြမင်ေတွရတတ်သည်ဟု ဆို စကားရှိခဲ့သည်။
စုန်းမများသည် သူတို၏ လည်ပင်းများကို မိုးေပမှ
တိမ်တိုက်များဆီေရာက်သည်အထိ ရှည်လျားေအာင်ဆန်တန်းကာ တိမ်ွန်များကို
စားေနသည်ဟု ဆိုေလသည်။
မည်သိုပင်ဆိုေစ- စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်သည်ကား ယခုထိ တိုင်
ေကာက်မက်ဖွယ်သွင်ြပင်ကို ေဆာင်ဆဲပင်တည်း။
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အကင်သူတစ်ဦးသည် ဖုန်းဆိုးရွာသိုလာခဲ့သည်ရှိေသာ်ဖုန်း
ဆိုးရွာသိုလာရာလမ်းသည် တစ်လမ်းတည်းသာ ရှိသည့် အတွက်
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ကို မလွဲမေသွြဖတ်သန်းလာရမည်ြဖစ် သည်။
ဖုန်းဆိုးရွာသိုလာရာလမ်းတွင် စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ကို ပိတ်
ဆီးလက်ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။
ဖုန်းဆိုးရွာသိုေရာက်ရန်အတွက် စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ကို ပတ်၍
ေဖာက်လုပ်ထားေသာလမ်းအတိုင်း သွားရမည်ြဖစ်သည်။
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေဘးတွင် နက်ိင်းေသာေချာက်ကမား
ကီးတစ်ခုရှိေနသည်။ ရွာသိုသွားေသာလမ်းသည် ေချာက်ကမားှင့်
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်တိုကားမှ ကျဉ်းေြမာင်းစွာေဖာက်လုပ်ထားေလ၏ ။
ကားတစ်စီးသွားသာုံသာရှိ၍ မျက်ှာချင်းဆိုင် ကားှစ်စီးဆုံမိပါက
တစ်စီးက ေစာင့်ဆိုင်းေရှာင်တိမ်းေပးရေလသည်။
ထိုကျဉ်းေြမာင်းေသာလမ်းကေလးအတိုင်းြဖတ်လာစဉ် အေပ
သိုေမာ်ကည့်လိုက်မည်ဆိုပါက အစွန်းထွက်ေနေသာ ေတာင်ကမ်းပါး ယံသည်
လမ်းမေပသိုအုပ်မိုးေနသည်ကို ြမင်ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။
လမ်းေပအထိအုပ်မိုးေနေသာေတာင်ကမ်းပါးယံအစွန်းသည် ေအာက်သို
ပိကျ ြပတ်ကျ ြပတ်ကျေတာ့မည်ေလာဟု ထင်ရေလာက်ေအာင်
တ်ကိုင်းလက်ရှိေလသည်။ သိုေသာ်- ှစ်ပရိေစဒ ဤမကာြမင့်သည် အထိ
ေတာင်ကမ်းပါးယံသည် ြပတ်ကျမလာခဲ့ပါ။
ထိုေတာင်ကမ်းပါးယံတွင် ေပါက်ေနေသာသစ်ပင်မှ သစ်ရွက် များသည်
လမ်းမေပသို ရာသီမေရွးေကွကျလက်ရှိေလ၏ ။
ထိုသို လမ်းမေပသိုကိုင်းတ်ေနေသာ ေတာင်ကမ်းပါးယံမှာ

အေဝးမှကည့်ေသာ်- ဦးေခါင်းှင့်တူေသာေတာင်ကီး၏ ေမာက်ေနေသာ
နဖူးှင့်တူေသာ အစိတ်အပိုင်းပင်ြဖစ်ေပသည်။
မိှစ်မိကူးလူးေသာလမ်းမေပမှကည့်လင် နဖူးေမာက်
ေမာက်ှင့်ဦးေခါင်းကီးပုံသာန်ရှိေသာ ေတာင်ကို ြမင်ေတွကရမည်။
ေတာင်ကမ်းပါးယံတွင် ေပါက်ေနေသာသစ်ပင်ကီးကား အေဝးမှကည့်
ေသာ် ဦးေခါင်းထိပ်ဖက် မျက်ှာအထက်ပိုင်းတွင် ေပါက်ေနေသာ မျက်ခုံး ေမွးှင့်
အလားသာန်တူေပ၏ ။ ထိုေကာင့်ပင်- စုန်းမဦးေခါင်းေတာင် ကီးသည်
အေဝးမှကည့်သည်ှင့်ပင် စိတ်ေချာက်ချားဖွယ်ေကာင်းလှ ေပေတာ့၏ ။
အမည်နာမအရေရာ၊ တည်ရှိပုံအရပါ ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ
ေကာင်းေသာ ေတာင်ကီးတစ်ေတာင်ြဖစ်ေပေတာ့သည်။
ေချာက်ကမားှင့်ေတာင်အကား လမ်းကားေလးသည် အေပ မှ
ကမ်းပါးယံကီးအုပ်မိုးထားသည့်အတွက်ေကာင့် အမဲေမှာင်မိုက်ေန တတ်ေပသည်။
ေမှာင်မိုက်သည့်အတွက်ေကာင့်တစ်ေကာင်း၊ အေပမှ ကမ်းပါးယံကီးသည်
ပိကျေတာ့မလို အသည်းယားဖွယ်ရာ ရှိေနသည့် အတွက်ေကာင့်တစ်ေကာင်းထိုေနရာသိုေရာက်ေလတိုင်း ြဖတ်သန်း သွားသူများသည် အလျင်အြမန်ပင်
ြဖတ်သန်းသွားတတ်ကေပ၏ ။
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စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်မှလွန်ေြမာက်ပီး ေနာက်ထပ်၂မိုင်ခန်
သွားခဲ့လင်ေတာ့ ဖုန်းဆိုးရွာကို ေရာက်ရှိိုင်ပါသည်။
ဖုန်းဆိုးရွာကိုမေရာက်မီ သချႌင်းတစ်ခုကို ြဖတ်သန်းရမည် ြဖစ်သည်။
သချႌင်းကား ဖုန်းဆိုးရွာမှကွယ်လွန်သူများကိုသဂိဟ်ေသာ

သချႌင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
ရွာသချႌင်းြဖစ်သည့်အားေလာ်စွာ အဂေတြဖင့်ြပလုပ်ေသာ
အုတ်ဂူများကိုေတာ့ အနည်းအကျဉ်းသာေတွြမင်ိုင်ပီး- အများအား ြဖင့်
ေြမပုံမိုမိုှင့် ေသသူအမည်ကိုေဖာ်ြပေသာ သစ်သားတိုင်ကေလး များကိုသာ
ေတွရမည်ြဖစ်ပါသည်။
သချႌင်းကား အကာအရံမရှိသည့်အတွက်ေကာင့် ဟာလာ
ဟင်းလင်းြဖစ်ေနရေပသည်။ သချႌင်းသည်လည်း ဖုန်းဆိုးရွာမေရာက်မီ
ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်ေသာ စိတ်ှလုံးတုန်လပ်ေချာက်ချားဖွယ် ခင်းတစ်ခု
ပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။
သချႌင်းကိုလွန်လင်ကား ရွာစည်းိုးသိုေရာက်လုေပပီ။
သိုရာတွင်သချႌင်းှင့်ရွာစည်းိုးကားတွင် ြခံကျယ်ကီးတစ်ခုရှိေနပါ ေသးသည်။
ြခံကျယ်ကျယ်ကီးထဲတွင်ကား ယိုင်ရွဲေနေသာ တဲအိမ်ေလး တစ်လုံးကို
ြမင်ေတွိုင်ပါ၏ ။
အဆိုပါတဲအိမ်ကေလးကားစုန်းမကီး ေဒဇံွန့် ေနထိုင် ေသာ
တဲအိမ်ေလးပင်ြဖစ်ပါေတာ့သည်။
ေဒဇံွန်ဆိုသူ အုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လှေသာ အဘွားအို ကား
စုန်းမဆိုေသာစွတ်စွဲချက်ြဖင့် ရွာြပင်သိုှင်ထုတ်ခံထားရေသာ
မိန်းမကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါေလေတာ့သည်။
ထိုေကာင့်- အကင်သူတစ်ဦးသည် ဖုန်းဆိုးရွာသိုလာမည် ဆိုပါက''စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်'' ''သချႌင်းေြမ''ှင့် ''စုန်းမကီး
ေဒဇံွန်ေနထိုင်ရာြခံကျယ်ကီး''တိုကို ြဖတ်သန်းပီးမှသာ ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ပါ၏ ။
ဖုန်းဆိုးရွာကား စိတ်ေချာက်ချားတုန်လပ်ဖွယ်၊ ေကာက်မက်
ဖွယ်အရာများ ဝန်းရံေနေသာ အရပ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ေပေတာ့သတည်း။

♥♥♥

လြပည့်ညတစ်ည။
သန်းေခါင်ယံအချိန်။
ဖုန်းဆိုးရွာကေလးသည် တိတ်ဆိတ်စွာအိပ်ေမာကျလက်ရှိသည်။
ထိုစဉ်- ရွာအြပင်ဖက်ဆီမှ ရယ်ေမာလိုက်ေသာအသံနက်ကီး က
တစ်ရွာလုံးသိုလမ်းြခံသွားေလသည်။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား- ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ''
အအိပ်ဆတ်သူများ လန်ိုးကုန်ကသည်။ ေခွးများက
ရယ်ေမာသံကီးထွက်လာရာ ရွာအြပင်ဖက်ဆီသို ထိုးေဟာင်လိုက်ကသည်။
တခဏချင်းမှာပင်- ေခွးေဟာင်သံ၊ ေခွးအူသံ များ
တစ်ရွာလုံးဆူညံသွားေလေတာ့သည်။
ထိုအြဖစ်မျိးကား- ဖုန်းဆိုးရွာကေလးတွင် လြပည့်ညတိုင်း
ကံဆုံရေသာအြဖစ်တစ်ခုပင်ြဖစ်ေတာ့သည်။
တစ်ရွာလုံးက ထိုအသံသည် ေဒဇံွန်၏ ရယ်ေမာသံြဖစ်မှန်း
သိကေလသည်။
ညသန်းေခါင်အချိန်တွင် ေဒဇံွန် ဘာလုပ်ေနသနည်း။
သတိေကာင်းသူတချိက စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ဆီသိုထွက်ကည့် ကသည့်အခါ
တုန်လပ်ေချာက်ချားဖွယ်ြမင်ကွင်းကိုြမင်ေတွရေလေတာ့ သည်။
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပတွင် ယိမ်းွဲလပ်ရှားေနေသာ အရိပ်

မည်းကီးတစ်ခု။ စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်၏ ထိပ်ဖျားက ေတာင်ကတုံးြဖစ် ကာ
သစ်ပင်မရှိပဲ ေြပာင်တလင်းခါေနပါသည်။
ထိုေတာင်ထိပ်ေပ၌ အရိပ်တစ်ခုသည် ကခုန်ေနသည့်သဖွယ်
ယိမ်းွဲလပ်ရှားေနေပသည်။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား- ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ''
ရယ်သံကီးက တစ်ဖန်ေပထွက်လာြပန်သည်။
''ေဒဇံွန်ကီး၊ စုန်းမကီးေဒဇံွန် စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်
ေပတက်ပီး စုန်းေတာက်စားေနပီ''
''စုန်းေတွြမးေနကပီ၊ ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုယ်ဝင်ေနက''
သတိေကာင်း၍ ထွက်ကည့်သည့်အိမ်သားများကို အိမ်ရှင်မများ က
အတင်းအိမ်ထဲဆွဲေခကသည်။
''မကည့်ပါနဲ၊ ရှင်တိုမေကာက်ကဘူးလား၊ ေဒဇံွန်ကီးက
စုန်းမေတာင်ေပကေန ရှင်တိုထွက်ကည့်တာကို ြမင်ရတယ်၊ ေနာက် တစ်ေနကျ
သူကို ဘယ်သူေတွကည့်တယ်ဆိုတာ အတပ်ေြပာိုင်တာ၊ ေဒဇံွန်ကီးက
သူမေကနပ်ရင် ြပစားလိမ့်မေနာ်၊ မကည့်ကပါနဲရှင်''
ေကာက်တတ်သူအိမ်ရှင်မများက တားြမစ်ကြခင်းြဖစ်သည်။
တစ်ရွာလုံးက သိထားကေသာ လသာညတိုင်း ြပမူသည့် စုန်းမကီးေဒဇံွန်၏
အြပအမူပင်ြဖစ်ပါသည်။
ဖုန်းဆိုးရွာကေလးသည် လြပည့်ညေရာက်တိုင်း စုန်းမကီး
ေဒဇံွန်ရယ်သံကို ကားရသည်။ ေဒဇံွန်ကီး စုန်းမဦးေခါင်းေတာင် ေပတက်၍
စုန်းေတာက်စားြမးတူးေနတာကို ြမင်ရသည်။

တချိက ေဒဇံွန်ကီးသည် ရွာသချႌင်းမှ လတ်လတ်ဆတ်
ဆတ်ေသေသာအေလာင်းများမှ အသည်းအူများကိုထုတ်ယူကာ လြပည့် ညတွင်
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပတက်၍ ေဆးစီရင်သည်ဟု ဆိုက၏ ။
မည်သိုပင်ဆိုေစ- ဖုန်းဆိုးရွာသူရွာသားများသည် လြပည့်ည တိုင်း
ေဒဇံွန်ကီး၏ ကျယ်ေလာင်စွာေအာ်ဟစ်ရယ်ေမာသံကီးကို ကားရမဲြဖစ်ေလ၏ ။
လြပည့်ညများ၌ - ဖုန်းဆိုးရွာကေလးသည် ရွာြပင်မှထွက် ေပလာေသာ
ကျယ်ေလာင်စူးရှသည့် ရယ်ေမာသံ၊ ေခွးများ၏ အူသံ ေဟာင်သံများြဖင့်
ပွက်ေလာိုက် ဆူညံေနတတ်ေပေတာ့သည်။
ထိုအြဖစ်များကား- စုန်းမကီးေဒဇံွန် မေသဆုံးခင်အချိန် အထိ
လြပည့်ညတိုင်းကံဆုံရသည့်အြဖစ်များပင် ြဖစ်ေပေတာ့သည်။

♥♥♥

အခန်း (၁)
လြပည့်ညြဖစ်သည့်အတွက် လေရာင်က ြပည့်ဝန်းစွာသာလက်
ရှိေလသည်။
သိုေသာ်- မိုးရွာသွန်းေနေသာေကာင့် တစ်ချက်တစ်ချက်
တိမ်တိုက်များက ဖုံးကွယ်သွားသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မည်း
ေမှာင်သွားတတ်ေလသည်။
တစ်ချက်တစ်ချက်လက်လိုက်ေသာလပ်စီးေရာင်ေကာင့် ေတာ
လမ်းခရီး၏ ြမင်ကွင်းများကို ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲြမင်လိုက်ရေလသည်။
သစသားအိမ်ြဖင့် ဖွဲတည်ထားေသာ ေဒါ့ဂျစကားအိုကီး၏
မှိန်ေဖျာ့ေသာေရှမီးေရာင်များမှာ ညအေမှာင်ှင့် မိုးထဲေလထဲတွင် ရှင်းလင်းေအာင်
မထိုးေဖာက်ိုင်ရှာေပ။
ကားအိုကီးသည် မိုးသည်းေသာညအချိန်တွင် ြမစမ်းမိင်မိ
ကေလးဆီသို တအိအိြဖင့်သွားလက်ရှိေလ၏ ။
ကားထဲမှာပါလာေသာခရီးသည်များသည် ေဘးမှပက်ေသာ
မိုးေရစက်များေကာင့် ကားအတွင်းပိုင်းသိုတြဖည်းြဖည်းတိုးဝင်လာက ရာ
ကားအတွင်းထဲ၌ လူများြပည့်သိပ်ေနေတာ့သည်။ ေဘးှစ်ဖက်မှ
ချထားေသာတာလပတ်စသည်လည်း ေလတိုက်တိုင်း တြဖတ်ြဖတ်လွင့် ေနကာ
ဘက်ေပါင်းစုံမှတိုးဝင်လာေသာမိုးေရစက်များကို မတားဆီးိုင် ခဲ့ေပ။
သူကေတာ့ ကံေကာင်းေထာက်မစွာ ကားေရှခန်းတွင် ဒိုင်ဘာ
ေဘးထိုင်ခုံမှာ ေနရာရခဲ့၍ အြခားခရီးသည်များလို ဒုကမခံစားခဲ့ရေပ။ ဒါေတာင်
တစ်ချက်တစ်ချက်ေဝ့တိုက်လိုက်ေသာေလှင့်အတူ ဝဲပါလာ သည့်မိုးေရစက်များက
သူ၏ ညာဖက်ပခုံးတစ်ခုလုံးကိုစိုရဲေနေစေတာ့ ၏ ။

စိုးေနာင်က ရင်ဘတ်ထဲမှာ ပိုက်ထားေသာစကူ အိတ်ေလး ကို
မိုးမစိုေစရန် ဘယ်ဖက်လက်ြဖင့်ေြပာင်း၍ ပိုက်ထားလိုက်သည်။ အေမ
ကီးအတွက်ဝယ်လာေသာ အဝတ်အစားများြဖစ်ပါသည်။ သူ မေလးမှာ
တစ်ှစ်တာ အလုပ်လုပ်ပီးရတဲ့ပိုက်ဆံထဲက အေမကီးကိုကန်ေတာ့ဖို
ဝယ်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အကျႌတစ်ထည်၊ ထမီတစ်ထည်ှင့်အတူ
ေယာဂီတဘက်ကေလးတစ်ထည်လည်းပါေလသည်။
ပီးေတာ့- မဟာြမတ်မုနိဘုရားကီးက ဝယ်လာတဲ့စိတ်ပုတီး တစ်ကုံး။
စိတ်ပုတီးေလးကို စိုးေနာင်က ဘုရားကီးရင်ခွင်မှာ ရင်ေငွ လံခဲ့လိုက်ေသးသည်။
အေမကီး- အေမကီး- ဘယ်တုံးကမှ ဘုရားတရားအလုပ်
မလုပ်ခဲ့တဲ့အေမကီး။ အိမ်မှာ ဘုရားစင်ေတာင်မထားတဲ့အေမကီး။ သူ
ရွာကိုြပန်ေရာက်ရင်ေတာ့ အေမကီးကို ဗုဒဘာသာပီပီ ဘုရားေကျာင်းကန်သွားဖို၊
ဘုရားရှိခိုးဖို၊ ပုတီးစိတ်ဖို နားချရပါဦးမည်။
စိုးေနာင်သည် အေမကီးအေကာင်းကိုေတွးမိရင်းမှ သက်ြပင်း
ချလိုက်မိေလ၏ ။
အေမကီးဆိုသည်ကား စိုးေနာင်၏ အဘွားပင်ြဖစ်ပါသည်။
အညာဓေလ့အတိုင်း အဘွားကို အေမကီး-ဟု ေခေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။
သူမရှိတုန်းအချိန်မှာ အေမကီးတစ်ေယာက်တည်း ဘယ်လို
ေနထိုင်စားေသာက်ေနပါလိမ့်ဟု စိုးေနာင်ေတွးမိြပန်သည်။
စိုးေနာင်အဖို အိမ်မှခွာလာသည့်တစ်ှစ်လုံးလုံး အေမကီး
အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စွာေတွးခဲ့ရေသာအေတွးြဖစ်ပါသည်။ အသက်ကီးလှပီ
ြဖစ်ေသာအေမကီးအတွက် သူပူပန်စိုးရိမ်မည်ဆိုလည်း စိုးရိမ်ေလာက် ေပသည်။
စိုးေနာင်၏ အဘွား ေဒဇံွန်ကား တစ်ရွာလုံးက ''စုန်းမကီး ''
ဟုယိုးစွပ်ကာ ရွာြပင်သိုှင်ထုတ်ခံထားရသူြဖစ်ပါသည်။ ဖုန်းဆိုးရွာ၏

ရွာစည်းိုးအြပင်ဖက်တွင် တဲထိုးေနထိုင်ရေသာ အဘွားအိုတစ်ဦးပင်
ြဖစ်ပါေတာ့သည်။
စိုးေနာင်သည် အေမကီးအတွက်ဝယ်လာေသာ အဝတ်အစား
ထုတ်ကေလးကိုပိုက်ကာ အေမကီးအေကာင်းများကိုေတွးေနမိသည်။
စိုးေနာင်မှာ မိဘများမရှိေတာ့ပါ။ စိုးေနာင်အေမက အေမကီးေဒဇံွန်
၏ သမီးြဖစ်သည်။ မိဘများမရှိေတာ့ကတည်းက အေမကီးကပင် စိုးေနာင်
ကိုေကးေမွးလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ၏ ။
လပ်စီးတစ်ချက်လက်လိုက်၍ ေရှမှြမင်ကွင်းများကို ထင်းကနဲ
ြမင်လိုက်ရသည်။
စုန်းမေတာင်ေကာဆိုသည့် သူတိုမိအဝင်နားက ေတာင်တန်း ကီးကို
လပ်ေရာင်ထဲမှာ ြဖတ်ကနဲြမင်လိုက်ရ၏ ။ စုန်းမေတာင်ေကာ ကီးကား
ကားလမ်းေဘးမှြမင့်ေမာက်သွားကာ သူတိုရွာအနီးတွင် အဆုံး သတ်သွားေလသည်။
သူတိုရဲဖုန်းဆိုးရွာနားအေရာက်တွင်ေတာ့ ေတာင်တန်းကီး ၏
အဆုံးသတ်ေတာင်ကုန်းကီးမှာ လူဦးေခါင်းသာန်ြဖစ်ေပေန၍ ထိုေတာင်ကီးကို
''စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်''ဟုေခပါသည်။
စုန်းမေတာင်တန်းကီးကိုလွန်လင်ေတာ့ ြမစမ်းမိင်မိကေလးကို
ြမင်ရိုင်ပါပီ။
ြမစမ်းမိင်မိကေလးသည် စုန်းမေတာင်ေကာကိုလွန်၍
နိမ့်ဆင်းသွားေသာေြမြပန်မှာရှိေနပါသည်။ စုန်းမေတာင်ေကာအေြခ
ဆီမှကည့်လင် ေြမနိမ့်ပိုင်းဆီမှ ြမစမ်းမိင်မိကေလးကို သာယာလှပစွာ
ြမင်ရိုင်ပါသည်။
သိုေသာ် ...လှပသာယာေသာ ြမစိမ်းမိင်မိကေလးကို ေရာက်ဖို

စုန်းမေတာင်ေကျာေကွကိုေကျာ်ရေသာေနရာကေတာ့ အရာယ်
ကီးမားလှပါသည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ...မိဖက်မှလာေသာလမ်းှင့် မိ
ကိုဝင်ေသာလမ်းသည် စုန်းမေတာင်ေြခတွင် ြမားဦးသာန်ဆုံ ေတွကသည်။
ေတာင်ကွယ်ေန၍ တစ်ဖက်မှလာေနေသာကားကို တစ်ဖက် က မြမင်ရပါ။
လမ်းအဆုံ၏ တစ်ဖက်တွင်လည်း မတ်ေစာက်ြခင်းမရှိ သည့်တိုင်
ဆင်ေြခေလာသာန်ြဖစ်ေနေသာ ေချာက်ကမားကီးရှိေန သည်။
တစ်ဖက်ှင့်တစ်ဖက် ကားှစ်စီးလာသည်ကို မသိပါက ေချာက်
ထိပ်တွင် ထိပ်ဆိုင်ေတွဆုံပီး တိုက်မိိုင်ပါသည်။ ထိုသို ကားတိုက်မ
ြဖစ်ခဲ့ေသာအကိမ်ေပါင်းလည်း မနည်းပါေချ။
ထိုေကာင့် ...စုန်းမေတာင်ေကာအေြခလမ်းဆုံသိုေရာက်ခါနီး ေလ
ကားတိုင်းသည် တစ်ဖက်မှကားသိေစရန် ဟွန်းကို သံရှည်ဆွဲ၍ တီးကာ
အသိေပးရမဲြဖစ်ေလ၏ ။
လပ်ေရာင်ေအာက်တွင် စုန်းမေတာင်ေကာကို ြဖတ်ကနဲ ြမင်လိုက်ရ၍
စုန်းမေတာင်ှင့်ပတ်သက်ပီး စိုးေနာင်က ေတွးေနမိ ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ေနာက်တစ်ချက်လပ်စီးလက်လိုက်ြပန်ရာ- ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီ မှ
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ကီးကို ရိပ်ကနဲြမင်လိုက်ရြပန်သည်။ အေမကီး
ေဒဇံွန်ကိုလည်း သတိရလိုက်မိြပန်သည်။ စိုးေနာင်အဘွားေဒဇံွန် ကို
စုန်းမဟုစွတ်စွဲကေသာရွာသားများက ေဒဇံွန်သည် လသာည တိုင်း
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပတက်၍ စုန်းေတာက်စားသည်။ ေကာင်း
ကင်မှတိမ်ွန်များကိုစားသည်ဟုေြပာကပုံကို သတိရလိုက်ေသာေကာင့်
ြဖစ်ပါသည်။
ကားအိုကီးကေတာ့ အေမှာင်ထုထဲတွင် မှိန်ေဖျာ့ေသာ ေရှ

မီးအလင်းေရာင်ြဖင့် တေရွေရွ သွားေနဆဲြဖစ်သည်။ မိုးကလည်း ...
သည်းမဲသည်းလက်ပင်ရှိေလသည်။
မိကိုေရာက်ေတာ့မည်ြဖစ်၍ စိုးေနာင်ရင်များ ေွးေထွးစွာ
ခုန်လပ်လာေလသည်။
သူကေတာ့ ြမစမ်းမိင်ေရာက်သည်အထိ ကားစီးစရာမလိုပါ။
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ှင့် တည့်တည့်ေနရာတွင် ''ဖုန်းဆိုးရွာသို''ဟု
လမ်းွန်ထားေသာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရှိသည်။ ကားေစာင့်သူများနားခိုရန်
တဲေလးတစ်လုံးလည်းရှိပါသည်။ ထိုေနရာတွင် သူဆင်းရမည်ြဖစ်သည်။
ရွာအထိေရာက်ေအာင်ေတာ့ လမ်းေလာက်သွားရမည်ြဖစ်ပါ၏ ။
သူသည် အိမ်ှင့်တစ်ခါမ သည်ေလာက်ကာကာမခွဲဖူးပါ။ မေလးတွင်
အလုပ်သွားလုပ်ေနေသာ ြမစမ်းမိင်မှသူငယ်ချင်းတစ်ဦးက ေခ၍
မေလးကိုအလုပ်သွားလုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သူသည် မေလးမှာ
ပန်းရံလုပ်သားအြဖစ် တစ်ှစ်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
တစ်ှစ်အလုပ်လုပ်ပီး စုခဲ့ေသာေကာင့် သူမှာ ေငွအေတာ်
ကေလးစုေဆာင်းမိခဲ့သည်။ သူ ရွာကိုြပန်လာသည်မှာ အေမကီး ေဒဇံွန်အတွက်
ြဖစ်ပါသည်။ အေမကီးကို သူစိတ်မချ။ စုန်းမဟု စွပ်စွဲခံကာ ရွာြပင်ထုတ်ခံထားရတဲ့
အေမကီးကို သူသနားလှသည်။ သူမှာပါလာတဲ့ေငွေလးနဲ
အေမကီးကိုကန်ေတာ့မည်။ ပီးေတာ့- အေမ
ကီးကိုလူေတွှင့်သင့်ြမတ်ေအာင်ေနဖိုနားချမည်။ ဘုရားအလုပ် တရား
အလုပ်ေတွလုပ်ခိုင်းမည်။ ရွာကလူေတွအေမကီးကို သာမန်လူတစ်ေယာက် အြဖစ်
ြပန်လက်ခံလာေအာင်လုပ်မည်ဆိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် စိုးေနာင်
ရွာသိုြပန်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ၏ ။
တစ်ှစ်တာခွဲခွာခဲ့ရေသာဇာတိရွာကို နီးလာပီဆိုေတာ့ ရင်ခုန်

ြမန်လာသည်။အေမကီးကို ေတွရေတာ့မည်။
ပီးေတာ့ ...''ပန်းုံ'' နဲလည်း ြပန်ဆုံရေတာ့မည်။
စိုးေနာင်အေတွးထဲသို ချစ်သူပန်းုံ တိုးဝင်လာြပန်ေလသည်။
သူ မေလးေရာက်ေနသည့် တစ်ှစ်အတွင်းမှာေတာ့ ...
ပန်းုံှင့်အဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ပါ။ သူှင့်ပန်းုံတိုချစ်ေနကတာကိုသိေသာ
ပန်းုံတိုမိဘများက ပန်းုံှင့်သူကို သေဘာမတူကေပ။ သူတို အေကာင်းြပချက်က
စိုးေနာင်အဘွားသည် စုန်းမကီးြဖစ်ေနလိုတဲ့။
ပန်းုံတိုဖက်က သေဘာမတူ၍ သူတိုချစ်သူှစ်ေယာက် သိုသို
သိပ်သိပ်ပင်ေနခဲ့ကပါသည်။ တစ်ှစ်အတွင်းမှာ ပန်းုံှင့် အဆက် အသွယ်
မရှိခဲ့ပါ။ ပန်းုံဆီကိုစာေရးဖိုလည်း အခွင့်မကံခဲ့ရပါေချ။ သူမှာ
ပန်းုံရဲဓာတ်ပုံေလးကိုကည့်ရင်းြဖင့်သာ အလွမ်းေြဖခဲ့ရေလ၏ ။
စိုးေနာင်က လွယ်ထားေသာဂျင်းအိတ်၏ ေဘးအိတ်ကပ်
ထဲတွင်ထည့်ထားေသာ ပန်းုံဓာတ်ပုံေလးကို သတိတရစမ်းကည့်လိုက် သည်။
သူလွယ်ထားေသာခရီးေဆာင်ဂျင်းအိတ်ထဲ၌ ပန်းုံကိုေပးဖို
လက်ေဆာင်လည်း ပါလာခဲ့ပါသည်။ အြပာေရာင်ေခါင်းစည်းပဝါေလး ြဖစ်သည်။
သူြပန်လာမည်ကို ပန်းုံ သိဦးမည်မဟုတ်။ မနက်ကျမှ
ပန်းုံတိုအိမ်ေရှကို မေယာင်မလည်သွားရမည်။ သူကိုြမင်ရင်ေတာ့ ပန်းုံကလည်း
သူငယ်ချင်းအိမ်သွားလည်သလိုလို ရွာေတာင်ပိုင်းက ဘကီးအိမ်သွားမလိုလိုှင့်
အိမ်ကထွက်လာမည် ြဖစ်သည်။
သည်ေတာ့မှ ...ပန်းုံအတွက်ဝယ်လာေသာေခါင်းစည်း ပဝါေလးကို
ေပးရပါေတာ့မည်။
ဒိုင်ဘာက ကားဟွန်းကို သံရှည်ဆွဲ၍ တီးလိုက်ေလသည်။

ကားဟွန်းသံေကာင့် စိုးေနာင်အေတွးများြပတ်ေတာက်သွား ေလသည်။
ကည့်လိုက်ေတာ့ ...စုန်းမေတာင်ေြခအေကွနားေရာက်ခါနီး ေနပီ။
ေတာင်ေကွနားနီးလာ၍ ကားဟွန်းကိုအဆက်မြပတ်တီးလိုက်
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
သိုေသာ် ...ကားအိုကီး၏ ဟွန်းသံအက်ကွဲကွဲက မိုးသံေလ သံများကို
မထိုးေဖာက်ိုင်ရှာပါ။
မိုးကလည်း သည်းေနဆဲ။ မိုးချိမ်းသံများကလည်း ဂျိးဂျိမ့်ညံ ေနဆဲ။
ကားထဲတွင်ပါလာေသာခရီးသည်များက အိပ်ငိုက်သူငိုက်ေန ကပီ။
ေဘးမှပက်ေသာမိုးေကာင့် ကားအတွင်းဖက်ထိစုြပံတိုးေဝှေန ကရာ
ကားအတွင်းပိုင်း၌ ကပ်သိပ်လက်ရှိေလ၏ ။
ကားက စုန်းမေတာင်ေြခလမ်းဆုံကိုေရာက်လာပီ။
ဒိုင်ဘာက ကားကို ေလးဆယ့်ငါးဒီဂရီအချိးြဖစ်ေနေသာ လမ်းေကွကို
ဝိုက်ေကွလိုက်သည်။
''ဟင် ...''
''ဟာ ...''
ဒိုင်ဘာအပါအဝင် ကားေပမှလူအားလုံး ထိတ်လန်တကား
ေအာ်ဟစ်လိုက်မိေလ၏ ။
ေရှလမ်းချိးမှ မျက်ှာချင်းဆိုင်ကာ အရှိန်ြဖင့်ေမာင်းလာေသာ
ကားတစ်စီး။ မျက်ှာချင်းဆိုင်ကားဆီမှမီးအလင်းတန်းက စူးရှစွာတိုးဝင် လာသည်။
တစ်ဖက်မှကားသည်လည်း လမ်းရှင်းသည်ထင်ကာ အရှိန်
ြဖင့်ေမာင်းလာြခင်းြဖစ်ပုံရပါသည်။

ေဒါ့ဂျစ်ကားဒိုင်ဘာသည် အလန်တကားြဖင့် ကားဘရိတ်
ကိုနင်းလိုက်သည်။ အရှိန်ြဖင့်သွားေနရာမှ ုတ်တရက်ဘရိတ်နင်းလိုက်
ေသာေကာင့် ကားသည် မိုးေရများြဖင့် ေချာေနေသာေြမလမ်းေပတွင်
ေလာကနဲရှပ်တိုက်ေရွသွားေလသည်။
ဒါ့အြပင် ...ဒိုင်ဘာသည် မျက်ှာချင်းဆိုင်မှကားှင့် မတိုက်မိေစရန်
ကားကို ညာဖက်သိုဆွဲချလိုက်မိေလ၏ ။ ေဒါ့ဂျစ်ကား အိုကီးဦးတည်ရာ၏
ညာဖက်ြခမ်းကား ဆင်ေြခေလာေချာက်ကမားြဖစ် ေလသည်။
သစ်သားအိမ်ေဒါ့ဂျစ်ကားကီးသည် ဆင်ေြခေလာအတိုင်း
ေဘးေစာင်းတိုက်လိမ့်ဆင်းသွားေလ၏ ။
ကားထဲမှလူများ၏ အလန်တကားေအာ်ဟစ်သံများက ငရဲပွက်
သလိုဆူညံသွားေလေတာ့သည်။
စိုးေနာင်သည်လည်း ကားတံခါးပွင့်ကာ ေရှခန်းမှလွင့်ထွက် ကျသွားပီး
ဆင်ေြခေလာအတိုင်းလိမ့်ဆင်းသွားေလ၏ ။
ရံွံများထူထပ်ေသာေြမေပသို မျက်ှာအပ်ကာ ကျသွားသည် ကိုသာ
သူေနာက်ဆုံးသတိရမိေလေတာ့သည်။
ြပင်းထန်ေသာနာကင်မများှင့်အတူ စိုးေနာင်သည် ကမာ
ေလာကကီးှင့် အဆက်အသွယ်ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့ေလ၏ ။

♥♥♥

အခန်း (၂)
တစ်ကိုယ်လုံးနာကင်ကိုက်ခဲမများြဖင့် သူသတိြပန်ရလာေလ သည်။
သတိရလာချိန်တွင် သူသည် ေြမေပ၌ ေမှာက်ရက်လဲေနေလ ၏ ။
သူက အားကုန်စိုက်ကာ ုန်းကန်ထလိုက်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိုးမန်များက တဖွဲဖွဲကျဆင်းေနဆဲြဖစ်သည်။
သည်းသည်းမည်းမည်းကီးေတာ့ ရွာမေနေတာ့ပါ။
စိုးေနာင်သည် ေြမကီးေပတွင် ယိုင်ထိုးကာ မတ်တပ်ရပ်
လိုက်မိချိန်မှာပင် ကားေမှာက်ခဲ့သည့်အြဖစ်ကို ြပန်သတိရလိုက်ေလ၏ ။
ကား။ ငါစီးလာတဲ့ကား ေမှာက်သွားတာပါလား။ ေချာက်ထဲကို
ကျပီးေမှာက်သွားတယ်။ ပီးေတာ့ ... ငါလည်း ကားေပကလွင့်စင်ကျသွားတယ်။
အားလုံးကိုြပန်သတိရလိုက်ေသာစိုးေနာင်သည် ထိတ်ကနဲ ြဖစ်သွား၏ ။
ပီးမှ သူမေသေသးဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ပီး စိတ်သက်သာ ရာရသွားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကား တိတ်ဆိတ်လက်ရှိေလ၏ ။
စိုးေနာင်က ေဘးနားတွင်ကျေနေသာ ဂျင်းအိတ်အြပာေလးကို
ေကာက်ယူလိုက်သည်။
သူသည် အားယူလှမ်းကာ ကမ်းပါးအထက်ကိုတက်လာခဲ့သည်။
သူညာဖက်ေြခေထာက်မှာ အေတာ်ပင်နာကင်ေန၏ ။ လမ်းေလာက်တာ ေတာင်
ညာေြခကိုညာေလာက်ေနရ၍ ေထာ့နင်းေထာ့နင်းြဖစ်ေနေလ သည်။
ကတရာလမ်းမေပသိုေရာက်သည့်အခါ- လြပည့်ညလေရာင်
ေအာက်တွင် မိုးေရြဖင့်စိုလက်ေနေသာလမ်းမကီးကို ြမင်လိုက်ရေလ၏ ။
လမ်းတေလာက် သဘာဝ အလင်းေရာင်ြဖစ်ေသာ လေရာင်သာလင်

လင်းလက်ရှိေလသည်။ မိုးကမသည်းေတာ့ေသာ်လည်း ခပ်ဖွဲဖွဲမ ကျဆင်း
လက်ရှိေသးသည်။
ကမ်းပါးထိပ်ကိုေရာက်မှ သတိရကာ ေအာက်ဖက်ကိုြပန်ငုံ
ကည့်လိုက်သည်။
''အား...''
သူှတ်မှ အလန်တကားေအာ်ဟစ်လိုက်သံထွက်ေပလာကာ
ေကာက်လန်စရာြမင်ကွင်းေကာင့် မျက်ှာကို လက်ြဖင့်အုပ်ထားလိုက် မိသည်။
ကမ်းပါးေအာက်တွင် လူအချိအတုံးအုံးလဲေသလက်ရှိက သည်။
တစ်ချိက ေသွးသံရဲရဲ၊ အြဖေရာင်ဟိုင်းလပ်ကားေလး
အြဖေရာင်ဟိုင်းလပ်ကားေလးတစ်စီး က ဘီး၄ဘီးလုံး မိုးေပေထာင်ကာ
ပက်လက်လန်ေနေလသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အြခားဘာလပ်ရှားမကိုမမေတွရ။ ကား
ေပမှာပါလာတဲ့လူအားလုံး ေသကုန်ကပီလားမသိပါ။
စိုးေနာင်သည် ေကာက်လန်တကားြဖင့် ထိုေနရာမှ ထွက်လာ
ခဲ့လိုက်သည်။
ေတာင်ကုန်းအထက်မှကည့်လင် ြမစမ်းမိင်မိကေလးကို
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာြမင်ေတွေနရပါသည်။ မိထဲမှမီးေရာင်လက်လက်များကို
လှမ်းြမင်ေနရသည်။ ဤေနရာမှဆိုလင် မိကို တစ်မိုင်ေလာက်သာ
ကွာေဝးပါေတာ့သည်။
စိုးေနာင်သည် ကားတိုက်မြဖစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူများအတွက်
စာနာေထာက်ထားမမရှိလို ...
ထိုေနရာက ကိုယ်လွတ်ုန်းေြပးခဲ့ြခင်း မဟုတ်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း

ကိုယ့်ဒုကနဲကိုယ်မို မတတ်သာပဲထွက်ခွာ လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ပီးေတာ့ ...
သူြမင်လိုက်သမတွင် သူလိုသတိရ ေနသူတစ်ေယာက်ကိုမမေတွရ။
အားလုံးေသကုန်ပီထင်ကာ အေလာင်း ေတွထပ်ေနေသာထိုေနရာမှာ
ဆက်မေနရဲေတာ့၍ ထွက်လာခဲ့ြခင်းလည်း ြဖစ်သည်။
မိုးကေတာ့ သည်းသည်းမည်းမည်းကီးမဟုတ်ေသာ်လည်း
ဆက်ပီးရွာေနဆဲြဖစ်သည်။ စိုးေနာင်သည် ကတရာလမ်းအတိုင်း
ရွာလမ်းဆုံဆီသိုေလာက်လာခဲ့သည်။ လမ်းမေပတွင် သူှင့်မျက်ှာချင်း ဆိုင်မှေရာ
သူေနာက်မှပါ မည်သည့်ကားတစ်စီးမ ြဖတ်မလာခဲ့ပါေချ။
တစ်လမ်းလုံးမှာ လြပည့်ညအလင်းေရာင်ေအာက်၌ မိုးမန်မိုးဖွားများ
ေကာင့် ေဝဝါးဝါးလင်းေနပါ၏ ။
သူက သတိရကာ ဘယ်အချိန်ရှိပီလဲသိရေစရန် လက်ကနာရီ
ကိုေြမာက်ကည့်လိုက်သည်။ နာရီမှ မီးစုန်းဓာတ်ဝင်ေနေသာအမှတ်
အသားေလးများက ၉နာရီ၂ဝမိနစ်ကိုန်ြပလက်ရှိ၏ ။
ဒါဆို ကားေမှာက်ပီး သူသတိလစ်သွားတာ တစ်နာရီေလာက်
ကာသွားသည်ပဲ။ ကားသည် မိကို ညရှစ်နာရီအချိန်တွင် ပုံမှန်ဝင်ရ မည်ြဖစ်သည်။
လမ်းတွင် မိုးေမှာင်ကျကာ မိုးသည်းသြဖင့် ရှစ်နာရီ ေကျာ်မှ စုန်းမေတာင်ေြခကို
ေရာက်လာသည်။ စုန်းမေတာင်ေြခ အေရာက်တွင် ကားေမှာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
နာရီကိုြမင်မှပင် သူတွင် သူှင့်အတူယူေဆာင်လာေသာ အြခား
ပစည်းများပါမလာေတာ့သည်ကို သတိရမိေလ၏ ။ ဂျင်းအိတ်အြပာေလး ကိုသာ
ေဘးမှေတွ၍ ကမန်းကတန်းဆွဲယူလာခဲ့သည်။ ဂျင်းအိတ်ကေလး ကို သူသည်
စလွယ်သိုင်း၍ လွယ်ထားခဲ့ြခင်းြဖစ်၏ ။ ကားေပမှ လွင့်ကျ စဉ်
ဂျင်းအိတ်ကေလးလည်း သိုင်းကိးြပတ်ကာ သူေဘးတွင်ကျေနြခင်းြဖစ်ပါလိမ့်မည်။

ဂျင်းအိတ်ကေလး၏ သိုင်းကိးက ြပတ်လက်ရှိေလသည်။
အေမကီးအတွက်ဝယ်လာေသာ စကအိတ်ြဖင့်ထည့်ထားသည့်
အဝတ်အစားအိတ်ကေလးပါမလာေတာ့ပါ။ ေသွးူးေသွးတန်းှင့်
ကားတိုက်ေသာေနရာမှထွက်လာခဲ့ရာ ကိုယ့်ပစည်းေတွကိုြပန်ရှာဖိုပင်
သတိမရမိေတာ့ေချ။
စိုးေနာင်က ေနာက်ေကာင်းကိုြပန်လှည့်ကည့်လိုက်သည်။
ကားတိုက်သည့်ေနရာှင့်အေတာ်ေလးလှမ်းလာခဲ့ပီ။ အိတ်ေတွ ကို
ြပန်ရှာဖို ထိုေနရာကို သူြပန်မသွားရဲေတာ့ပါ။ ေသေနေသာအေလာင်း
များပုံရိပ်ကိုြပန်ြမင်ေယာင်ရင်း သူေြခာက်ချားေနမိသည်။
သူက အကျႌအိတ်ကပ်ထဲသိုလက်ှိက်ကည့်လိုက်သည်။ ေခါက်
ချိးပိုက်ဆံအိတ်ကေလးထွက်လာသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ေငွစက
အေတာ်များများှင့် သူမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားထွက်လာသည်။ ကိစမရှိ။
ေငွှင့်မှတ်ပုံတင်မေပျာက်ရင် ေတာ်ပီ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ပစည်းေတွကိုေတာ့ ေနာက်မှ
သက်ဆိုင်ရာဆီက ြပန်ေတာင်းလိုရရင် ေတာင်းေတာ့မည်။
မရရင်လည်း မတတ်ိုင်ေတာ့။
စိုးေနာင်သည် စိတ်ကိုပိုင်းြဖတ်ကာ ေနာက်ေကာင်းြပန်မလှည့် ေတာ့ပဲ
ဖုန်းဆိုးရွာလမ်းဆုံဆီသိုဦးတည်ကာ ဆက်ေလာက်လာခဲ့ေလ သည်။
သူေြခေထာက်ဆီမှနာကင်ေနကာ လမ်းေလာက်တိုင်း ေထာ့နဲ ေထာ့နဲ
ြဖစ်ေနေလ၏ ။

♥♥♥

လမ်းေလာက်လိုက် နားလိုက်ြဖင့် ေလာက်လာခဲ့ရာ သိပ်မကာ

လှေသာအချိန်တွင် ဖုန်းဆိုးရွာလမ်းဆုံနားသိုေရာက်လာခဲ့ေလသည်။
ထိုအချိန်အထိ မည်သည့်ယာဉ်တစ်စီးကိုမ လမ်းေပတွင်
မေတွရပါေချ။ ဒါလည်းသိပ်ေတာ့မဆန်းပါ။ ြမစမ်းမိင်မိကေလးသည်
ကားလမ်း၏ လမ်းဆုံးမိကေလးြဖစ်သည်။ သူစီးလာေသာကားမှာ မိကို
ေနာက်ဆုံးဝင်ေသာကားြဖစ်သည်။ ညပိုင်းတွင် ကုန်တင်ကားတစ်ချိ သာ
လမ်းေပတွင်အသွားအလာရှိေတာ့၏ ။ ယေနကေတာ့ မိုးသည်း ေနသည်မို
ေနာက်ကလိုက်လာသည့်ကုန်ကားလည်းမရှိ။ မိကထွက်မည့် ကုန်ကားများလည်း
မထွက်ေတာ့ပဲ နားေနကြခင်းြဖစ်ေပမည်။
စိုးေနာင်သည် ဖုန်းဆိုးရွာသိုဝင်ေသာ လမ်းဆုံအေရာက်တွင်
လေရာင်ေအာက်၌ ခရီးသည်များနားခိုေသာ အေဆာက်အဦးကေလးကို
ေတွလိုက်ရ၏ ။ အေဆာက်အဦးေလးကိုေတွလိုက်ေတာ့ စိုးေနာင်အံ့သ
သွားရေလသည်။
သူရွာမှထွက်ခွာလာစဉ်က သည်အေဆာက်အဦးမှာ ဝါးကပ်မိုး
ထားေသာ တဲကေလးတစ်လုံးသာြဖစ်ပါသည်။ ခရီးသည်ေတွထိုင်ရန် ဝါးလုံးများြဖင့်
ခုံတန်းတစ်ခုိုက်ေပးထားသည်။ ေလးဖက်ေလးတန် တွင် ဘာအကာအရံမှမရှိပါ။
ယခုေတာ့- နားခိုေဆာင်ေလးသည် အုတ်တိုက်အေဆာက်
အဦးေလးြဖစ်ေနပီ။ ေနာက်ေကျာဖက်ကို အုတ်နံရံြဖင့် အေသကာထား သည်။
ေဘးှစ်ဖက်ကိုေတာ့ လူများထိုင်ရန် အုတ်ခုံြပလုပ်ေပးထား ၏ ။
သူထွက်လာသည့်တစ်ှစ်အတွင်းမှာ တိုးတက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
စိုးေနာင်က အေဆာက်အဦးေလးထဲသိုဝင်ခဲ့သည်။ အဂေတ ြဖင့်
အေသြပလုပ်ထားေသာခုံတန်းေလးတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ သူေြခ ေထာက်က
နာေနဆဲြဖစ်သည်။ အေဆာက်အဦးေလးကေတာ့ လုံလုံ ြခံြခံပင်ြဖစ်ပါ၏ ။
စိုးေနာင်က သည်အုတ်တိုက်ေလးထဲမှာထိုင်ကာ ကားတစ်စီး

စီးေစာင့်ေနလင် ေကာင်းမည်လားဟု စဉ်းစားမိေသးသည်။ မိဖက်မှ
ကားတစ်စီးစီးလာလင် ကားေမှာက်မကို သတင်းေပးိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
သိုေသာ်- မိုးရွာေသာ ညတွင် မိကေလးဆီက ကားတစ်စီးထွက်လာဖို
မေသချာပါ။
ေနာက်ဆုံးေတာ့ စိုးေနာင်သည် အုတ်တိုက်ေလးထဲမှထွက်ခဲ့ ကာ
ရွာဖက်ဆီသိုေလာက်လာခဲ့ေလသည်။ ကိုယ့်ရွာနားေရာက်ခါနီး ေလ
အြမန်ေရာက်ချင်ေလြဖစ်ေနသည်။ ဇာတိရပ်ရွာှင့် ကာလကာ ခွဲခွာပီး
သွားခဲ့သူမှန်သမ ခံစားရေသာ စိတ်မျိးပင်ြဖစ်ပါသည်။
ေြခေထာက်နာေနေသာ်လည်း နားေနချင်စိတ်မရှိေတာ့ပါ။
နားေနလိုလည်း ဘာမထူးလာမည်မဟုတ်ေပ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် အြမန်
ြပန်ေရာက်တာက အေကာင်းဆုံးမဟုတ်ပါလား။
စိုးေနာင်သည် ဖုန်းဆိုးရွာဖက်သို ဦးတည်ေလာက်လာခဲ့ေလ ၏ ။
၃ မိုင်ခန်ေလာက်ရေပလိမ့်မည်။
ကိစမရှိပါ။ လေရာင်ေကာင့် လမ်းကိုြမင်ေနရသည်။ မိုးက လည်း
ခပ်ဖွဲဖွဲမသာ ကျေတာ့သည်။
အိမ်အြမန်ြပန်ေရာက်ချင်စိတ်ကသာ ကီးစိုးေနသည်။ အေမ
ကီးနဲအြမန်ေတွချင်လှပါပီ။ တစ်ှစ်တာခွဲခဲ့ရတဲ့အေမကီး ေနမှေကာင်း ရဲလား။
ပီးေတာ့- ပန်းုံရှိေနတဲ့ သူဇာတိ ဖုန်းဆိုးရွာ။
သည်ညမှာ ပန်းုံှင့်ေတွဖိုမြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း ရွာကိုြပန်
ေရာက်ချင်ပီ။ မနက်မိုးလင်းတာနဲ ပန်းုံတိုအိမ်ေရှသွားကာ လူရိပ်
လူေယာင်ြပရမည်မဟုတ်ပါလား။
စိတ်ေဆာင်သြဖင့်သာ ေလာက်လာေသာ်လည်း သူေြခေထာက် က

နာေန၍ ခရီးမတွင်ပါ။
စိုးေနာင်က အားတင်း၍ ေလာက်လာခဲ့ရာ စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်
ကီးနားသိုေရာက်လာေလသည်။

♥♥♥

စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်။
ေတာင်ထွတ်ကီးက လေရာက်ေအာက်တွင် မိုးသိုစွင့်ကာ
ထင်းထင်းကီးေပလွင်လက်ရှိသည်။
အေဝးမှကည့်လင် ေတာင်ထိပ် ေတာင်ကတုံးေပတွင် ယိမ်းွဲ
လပ်ရှားေနေသာပုံရိပ်ကိုြမင်ရသည်။ အေမကီးများလား။
မဟုတ်ိုင်ပါ။ ထိုအရာသည် အေမကီးမဟုတ်တာကို သူသိ
ပီးြဖစ်သည်။
အေမကီးမဟုတ်သလို အြခားမည်သူမလည်း မဟုတ်ပါ။
ထိုအေကာင်းကို သူသိပီးြဖစ်သည်။
သူငယ်စဉ်က အေမကီးှင့်အတူ အိပ်ခဲ့ရာ-လြပည့်ညတစ်ညတွင်
အိပ်ရာမှသူလန်အိုး အေမကီးကို စမ်းကည့်ေတာ့ အိပ်ရာထဲမှာ အေမကီးကို
မေတွရေချ။
ထိုစဉ်- ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကားရေလာက်သည့် မသတီ
စရာရယ်ေမာသံကီးကို စိုးေနာင်ကားလိုက်ရသည်။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား-ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
အေမကီးအသံပါလား။

သူသည် အိပ်ရာေပမှထထိုင်လိုက်သည်။
တဲအြပင်သိုေြပးထွက်ခဲ့ကာ စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ကီးဆီသို
ေမာ်ကည့်လိုက်သည်။
ေတာင်ထိပ်ေပတွင် ယိမ်းွဲလပ်ရှားေနေသာအရိပ်မည်းကီး တစ်ခု။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား-ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
ရယ်ေမာသံကီးက ထပ်မံထွက်ေပလာြပန်သည်။ အေမကီး ၏
ရယ်သံမှ အေမကီးအသံစစ်စစ်ပါပင်။
ဒါဆို- အေမကီးးဟာ ရွာထဲကလူေတွေြပာသလို လြပည့်ည မှာ
ေတာင်ေပတက်ပီး စုန်းေတာက်စားေနတာေပါ့။ အေမကီးဟာ တကယ်ပဲ
စုန်းမကီးေပါ့။
စိုးေနာင်က ကက်သီးေမွးညင်းထကာ ေကာက်လန်စွာြဖင့်
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပသို လှမ်းကည့်ေနမိသည်။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား-ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
ရယ်သံက ေနာက်တစ်ကိမ်ထွက်လာြပန်သည်။
စိုးေနာင် ေတာင်ထိပ်ဆီသိုလှမ်းေမာ်ကည့်ေနစဉ်သူေနာက်ဖက်မှေြခသံကားလိုက်ရပီး-''ငါ့ေြမး- စိုးေနာင်၊ နင်ဘာလုပ်ေနတာလဲ''
အသံေကာင့် သူထိတ်ကနဲလန်သွားပီး ေနာက်သိုလှည့်ကည့် လိုက်ရာ
ငါးတွဲကီးကိုကိုင်ရင်း- ေတာင်ေဝှးကီးကိုေထာက်ကာ ရပ်ေန သည့်
အေမကီးေဒဇံွန်ကိုေတွလိုက်ရေလသည်။
''ဟင်- အေမကီး''
စိုးေနာင်က စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပသိုလှမ်းကည့်လိုက်ြပန် သည်။

ေလထဲတွင် ယိမ်းထိုးကာ စုန်းေတာက်စားေနေသာစုန်းမကီးကို ြမင်ေနရဆဲ။
''အေမကီး၊ အေမကီးဘယ်ကြပန်လာတာလဲဟင်''
''ေဟာဒီမှာေလ- ေဟာဒီငါးေတွသွားယူတာ၊ ဟီဟီဟီ''
အေမကီးက ှီးကိးြဖင့်တွဲချည်ထားေသာ ငါးများကိုြပရင်း ေြပာသည်။
ငါးေတွက မေသေသး။ ပါးဟက်ကိုဖဲ၍ ှီးကိိးြဖင့်ထိုးထား ေသာေကာင့်
တဖျတ်ဖျတ်လူးေနကသည်။
''ခုန ရယ်လိုက်တာ အေမကီးမဟုတ်ဘူးလား''
''ဟုတ်သားပဲ၊ ငါ့ရယ်သံေပါ့၊ ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား-ဟား- ဟား- ဟားဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
အေမကီးက ထိုရယ်သံမျိးြဖင့် ထပ်ရယ်ကာ ေြပာလိုက်ေလ၏ ။
''အေမကီး၊ ဟို- ဟို- ဟိုမှာ-''
စိုးေနာင်က စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပကိုလက်ညိးထိုးြပရင်း
ထစ်အေနသည်။
''ဘာတုံးငါ့ေြမးရဲ''
''ေတာင်ေပမှာ- ေတာင်ေပမှာ- အဲဒါ အေမကီး မဟုတ် ဘူးလား''
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား-ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
အေမကီးက ရယ်လိုက်ြပန်သည်။
''လာခဲ့ငါ့ေြမး၊ ြပန်အိပ်ေတာ့၊ ဟီဟီဟီ- အိပ်ေတာ့ေနာ်၊ အေမကီး
ငါ့ေြမးစားဖို ငါးေတွခုတ်ထားလိုက်ဦးမယ်၊ ဒီတစ်ခါ ရလာတဲ့ ငါးေတွက
များလည်းများတယ်၊ ကီးလည်းကီးတယ်ဟဲ့- ဟီဟီဟီ''
''အေမကီး- အဲဒီ ငါးေတွ ဘယ်ကရလာတာလဲဟင်''

''ငါ့ပညာနဲ ရလာတာေပါ့ဟဲ့၊ ကဲပါ ငါ့ေြမးေလးရယ်၊ ြပန် အိပ်ေတာ့ေနာ်၊
သွား သွား- အိပ်ေချ''
အေမကီးအလိုကျ အိပ်ရာထဲြပန်ဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း သူအိပ်
မေပျာ်ေတာ့ေချ။
စိုးေနာင်က အိပ်ရာထဲမှေန၍ အေမကီးလုပ်ကိုင်ေနပုံများကို
ေချာင်းကည့်ေနမိသည်။
အေမကီးက တဲေရှတွင် မီးပုံတစ်ပုံဖိုလိုက်ကာ မီးပုံေဘးတွင်
ငါးများကိုခုတ်ထစ်ေနသည်။ မေသမရှင်ငါးများက ဇလုံထဲတွင် တဖျတ် ဖျတ်လူးကာ
ခုန်ပျံေနက၏ ။
အေမကီးက ငါးများ၏ ေခါင်းများကို ငုတ်ကျဉ်ေပွကီးြဖင့်
မညာမတာထုကာ ိုက်သတ်ေနေလ၏ ။
''ငါ့ပညာနဲရလာတဲ့ငါးေတွ၊ တယ်ေကာင်း၊ တယ်ကီးသကိုး၊ ဟီဟီဟီချက်စားရင်လည်း ချိလိုက်မယ့်ြဖစ်ြခင်း- ဟဲဟဲဟဲ''
အေမကီးက ငါးများကိုကိုင်ရင်း ှတ်ကတတွတ်တွတ်ေြပာ ေနသည်။
တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ရယ်ေမာသံကီးြဖင့်
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဟိန်းထွက်သွားေအာင် ရယ်ေမာလိုက်ြပန်ေသး သည်။
''ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟီ- ဟား- ဟား- ဟား- ဟား-ဝိိုးဟိုးဟိုးဟိုး- - - ဟီဟီဟီ-''
လြပည့်ညသန်းေခါင်ယံအချိန်ကား အေမကီးေဒဇံွန်၏
ရယ်ေမာသံြဖင့်သာ ဖုံးလမ်းေနေတာ့သည်။ ရွာထဲမှေခွးများက ရယ်သံ
ထွက်လာတိုင်း ထိုးေဟာင်လိုက်ကသည်။ ေဟာင်သံေနာက်တွင် အူသံ ရှည်ကီးြဖင့်
ဆက်အူေနကေသး၏ ။
သချႌင်းထဲမှ ေခွးအများကလည်း ရွာထဲကေခွးေတွှင့်အပိင်

ေဟာင်က အူကှင့် ဖုန်းဆိုးရွာတဝိုက်မှာ ညသန်းေခါင်းအချိန်ကီးတွင်
စိတ်ေချာက်ချားဖွယ်ေကာင်းေနေပေတာ့သည်။
ထိုကဲ့သို- လြပည့်ညတိုင်းကံဆုံရသည်ကို စိုးေနာင်သတိထား
မိလာသည်။
စိုးေနာင်က တစ်ခါေတာ့ အေမကီးကိုေမးကည့်လိုက်သည်။
''အေမကီး၊ လသာတဲ့ညေတွမှာ ေတာင်ေပမှာလပ်ရှားေနတဲ့ လူရိပ်က
ဘယ်သူလဲဟင်၊ ရွာထဲက လူေတွက အဲဒါ အေမကီးရယ်တဲ့၊ ေြပာကတယ်၊
အေမကီးက ကန်ေတာ်နဲအတူတူ တဲထဲမှာရှိေနတာပဲ၊
အဲဒါအေမကီးမဟုတ်ပါဘူးေနာ်''
''မဟုတ်ပါဘူးငါ့ေြမးရယ်''
''ရွာထဲကလူေတွက အေမကီးကို စုန်းမကီးတဲ့၊ ညဆိုရင်
စုန်းေတာက်စားတယ်တဲ့၊ စုန်းေတာက်စားတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်၊ အေမကီးက
စုန်းမဆိုတာေရာ- ဟုတ်လားဟင်''
''ဟီဟီဟီ- ဟာဟာဟာ-''
ေဒဇံွန်က တစ်ချက်ရယ်သွမ်းေသွးလိုက်ေသးသည်။
ရယ်လိုက်သည့်အခါ အေမကီးပါးစပ်ထဲမှ ကျိးတိုးကျဲတဲသာ
ရှိေသာသွားများက ေပသွားေလသည်။ ရှိသမသွားကေလးများမှာလည်း
သွားတိုက်ေလ့တိုက်ထမရှိသြဖင့် ဝါသည့်သွားက ဝါ၊ မည်းသည့်သွား က
မည်းေနပါသည်။ ေကာင်ေတာင်ကွယ်ေနေသာမျက်လုံးတစ်ဖက်က
ေရှကိုအဆမတန်ြပးထွက်ေနသည်။ မန်ဝါးဝါးြမင်ရေသာမျက်လုံးတစ် ဖက်ကို
အားြပရသြဖင့် မျက်ေမှာင်က အမဲတွန်ေနသည်။
အသက်ကီးရင့်လှပီြဖစ်၍ အေမကီး၏ ပါးရည်များက တွန်လိပ် ကာ

တွဲကျေနေပသည်။ ေခါင်း၌ ရှိေသာဆံပင်များက ကျိးတိုးကျဲတဲမှာ ရှိသမအားလုံးက
ြဖဆွတ်ေနပါသည်။ ှစ်ရှည်လများ ဆီမလိမ်း ေခါင်း မဖီးေသာေကာင့်
ဆံပင်များက ဖွာလံကျဲေနသည်။ ေလထဲတွင်လွင့် ေနသည်။
အေမကီး၏ မျက်ှာကား ေကာက်စရာ။
''ငါ့ကို စုန်းမကီးလိုေြပာကတယ်၊ ဟုတ်လား၊ ေကာင်းတယ် ေဟ့၊
ေကာင်းတယ်၊ ေြပာကပေစ၊ နင့်ကိုေမးရင်လည်း အေမကီးဟာ စုန်းမကီးလိုပဲ
ေြပာ၊ ကားလား-''
''ဘာြဖစ်လိုလဲအေမကီး၊ အေမကီးက တကယ့်စုန်းမကီး မိုလိုလား''
''ဟီဟီဟီ- ဟာဟာဟာ- ေအးဟဲ့၊ ငါဟာ စုန်းမကီးဟဲ့၊
ဖုန်းဆိုးရွာတစ်ရွာလုံးကို မီးေလာင်တိုက်သွင်းမယ့် စုန်းမကီးဟဲ့၊ ဟား ဟား ဟား-''
''အေမကီးရယ်- ကန်ေတာ့်သူငယ်ချင်းေတွက မင်းအေမကီး က
လြပည့်ညဆို စုန်းမေတာင်ေပတက်ပီး စုန်းေတာက်စားတယ်တဲ့၊
အဲဒါဟုတ်လားဟင်၊ ကန်ေတာ်ေတာ့မယုံပါဘူး၊ ေတာင်ေပကစုန်းမကီး က
အေမကီးမှမဟုတ်ပဲ၊ အေမကီးကို ကန်ေတာ်ညတိုင်းေတွေနရ တယ်ေလ၊
အေမကီးနဲကန်ေတာ်နဲ အတူတူအိပ်တာပဲဟာကို''
စိုးေနာင်က အေလးအနက်ထား ေမးလိုက်သည့်အခါ- ေဒဇံ ွန်က
စိုးေနာင်မျက်ှာကို ေတွေဝစွာစိုက်ကည့်လိုက်ေလသည်။ ပီးမှ- တစ်လုံးချင်း
ေလးတွဲစွာ ေြပာေလ၏ ။
''ငါ့ေြမးရယ်- ဦးေှာက်မရှိတဲ့ ဖုန်းဆိုးရွာသားေတွက ထင်ရာြမင်ရာ
ေလာက်ေြပာေနကတာပါကွဲ၊ ရွာနဲစုန်းမဦးေခါင်းေတာင် ဟာ ှစ်မိုင်ေဝးတယ်၊
ှစ်မိုင်အေဝးကကည့်ရင် ေတာင်ထိပ်ဖျားမှာ လူရှိေနဦးေတာ့ အဲဒီ လူကို
ဘယ်လိုလုပ်ြမင်ရိုင်မှာတုန်း၊ ေတာင်ထိပ် မှာြမင်ေနရတဲ့အရိပ်ဟာ တကယ်ေတာ့
သစ်ပင်တစ်ပင်ပါကွဲ၊ ေတာင် ထိပ်မှာဆိုေတာ့ ေလတိုးလွန်းလို အရွက်ေတွဟာ

ေကွကျကုန်တယ်ေလ၊ ေလတိုက်လို သစ်ပင်ကယိမ်းွဲေတာ့
လူတစ်ေယာက်ယိမ်းထိုးကခုန်ေန သလိုြဖစ်ေနတာေပါ့၊ ဒါကိုပဲ လူေတွက အေမကီး
ေတာင်ေပတက်ပီး စုန်းေတာက်စားေနတယ်လို ေြပာေနကတာကွဲ၊ ဟီဟီဟီဘယ်ေလာက် ရယ်စရာေကာင်းသလဲ ငါ့ေြမးရယ်၊ ဟား ဟား ဟား''
အေမကီးေဒဇံွန် ြပန်ေြပာခဲ့ေသာစကားများြဖစ်ပါသည်။
စိုးေနာင်ကိုယ်တိုင်ပင် တစ်ခါက ေတာင်ေပတက်ကည့်ခဲ့ဖူး ပါသည်။
အေမကီးေြပာသလိုပင်။ ထိုအရာသည် အရွက်များေကွကျ ေနေသာ
သစ်ပင်ရှည်တစ်ပင်သာြဖစ်ပါ၏ ။ ေပတစ်ရာေကျာ်ြမင့်ေသာ
သစ်ပင်တစ်ပင်ြဖစ်သည်။
ေတာင်ထိပ်မှာေပါက်ေနေသာ တစ်ပင်တည်းေသာသစ်ပင်သည်
ေအာက်ဖက်မှ ေမာ်ကည့်သည့်အခါ လေရာင်ေကာင့် ေကာင်းကင်ေနာက်ခံြဖင့်
ေလထဲတွင်ယိမ်းွဲလပ်ရှားေနဟန်ကို ထင်ရှားစွာြမင်ေနရ ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။
စိုးေနာင်သည် အေကာင်းစုံကိုသိပီးြဖစ်ေသာ်လည်း အ,ကာလ
ညအခါတွင်- ေတာလမ်းခရီး၌ တစ်ေယာက်တည်းေလာက်လာစဉ်
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေပမှ ယိမ်းထိုးလပ်ရှားေနေသာြမင်ကွင်းကို ြမင် ရသည့်အခါ
ေကာက်လန်မိေသးသည်ပင်။
သူက ေတာင်ေပမှြမင်ကွင်းကို မကည့်မိေအာင် မျက်ှာလဲ လိုက်သည်။
စုန်းမဦးေခါင်းေတာင်ေြခမှ ြမန်ြမန်လွတ်ေအာင် ခပ်သွက်သွက်
ေလာက်လာခဲ့၏ ။
ေတာင်ကမ်းယံစွန်းထွက်ေနသည့်ေနရာှင့် ေချာက်ကမ်းပါး ကား
လမ်းကျဉ်းေလးကိုအေရာက်တွင် ေတာင်ေပမှရယ်သံလိုလို ကား လိုက်ရေလသည်။
''ဟီ ဟီ ဟီ- ဟင်း ဟင်း ဟင်း-''

ရယ်သံလိုလို ညည်းသံလိုလိုအသံကီးြဖစ်သည်။
စိုးေနာင်ကက်သီးေမွးညင်းထသွားရ၏ ။
ေတာင်ေပမှာ ဘယ်နာနာဘာဝမှမရှိပါ။ စုန်းမေတွလည်း မရှိပါ။
ဒါကိုသူသိပီးြဖစ်သည်။ သိေသာ်လည်း ကားလိုက်ရသလိုရှိ ေသာအသံေကာင့်
ထိတ်လန်ေချာက်ချားစိတ်ကေတာ့ ဝင်လာမိသည်ပင်။
ေလတိုးသည်တွင်- သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်း၊ သစ်ရွက်အချင်းချင်း ငိပီး
ထွက်လာသည့်အသံလည်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။
စိုးေနာင်သည် မေြပးုံတမယ်ေြခလှမ်းများြဖင့် လမ်းကျဉ်း
ကေလးမှလွတ်ေအာင် အြမန်ေလာက်လာခဲ့ေလေတာ့သည်။
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