အပိုင်း(၁)
အိုဘယ့်ဧည့်သည်
(၁၉၆၄ ခုှစ် ကာလအပိုင်းအြခား)

ေတာင်စခန်းမိကေလး တစ်မိ။
ေအးချမ်းသာယာပီး ဒုစိုက်မက ကင်းရှင်းသေလာက် ြဖစ်သြဖင့် ဒု
ရဲအုပ် ဦးဝမ်းကိုကိုမှာ စိတ်ချမ်းသာ သေယာင်ေယာင် ရှိေသာ်လည်း မိ
ရွာ လုံြခံေရးကိုေတာ့ မြပတ်သတိြဖင့် ေစာင့်ေရှာက်လျက် ရှိေလသည်
။
တစ်ဦးတည်းေသာ သမီး သံစဉ်ေွးကိုလည်း ေကျာင်းကိေကျာင်းပို
မြပတ်တမ်း လုပ်ိုင်ခဲ့ေလသည် ။
ြပည်နယ်ေကျာင်း ြဖစ်သြဖင့် တစ်ေနကုန် ေကျာင်းြဖစ်သည် ။ သံစ
ဉ်ေွးကို နံနက် ၉နာရီ ေကျာင်းတက်အမီ ေကျာင်းပိုပီး ညေန ၃နာရီခွဲ
ေကျာင်းဆင်းချိန်တွင် ေကျာင်းကိေပးရသည့် အလုပ်ကိုလည်း နိစဓူဝ
တာဝန် တစ်ရပ်အေနြဖင့် ထမ်း ေဆာင်ေပးေလသည် ။
အဘယ်ေကာင့်
ဆိုင်ကယ်စီးရြခင်းကို

ဆိုေသာ်

…

သမီးသံစဉ်ေွးသည်

အင်မတန်

ှစ်သက်သူ

ြဖစ်သည်

။

စက်ဘီးှင့်ကိလင် မကိက်တတ်။ ဆိုင်ကယ်ကိုေတာင် ြမန်ြမန်ေမာင်း
မှ အားရေကျနပ်စွာ ေပျာ်ရင်တတ်သူ ြဖစ်သည် ။

မှတ်မှတ်ရရ

…

ဒီေန

ေအးချမ်း

သာယာေနေသာ

သူတို

ေတာင်စခန်းမိေလးအား လပ်လပ်ရှားရှား ြဖစ်သွားေအာင် ဖန်တီးလို
က်ေသာ ရာဇဝတ်မတစ်ခု ြဖစ်ပွားေလသည် ။
မိမျက်ှာဖုံးြဖစ်ေသာ မိနားအနီး ချပ်စပ်ရွာများမှ ထွက်ကုန်များ
ကို ဝယ်ယူေလှာင်ထားပီးမှ ရန်ကုန် - မေလးမှ ကုန်သည် အဝယ်
ေတာ်များ ဆင်းလာချိန်တွင် ြပန်ေရာင်းသည့် ပွဲစားကီး၏ အိမ် ဓားြပ
အတိုက်ခံရသည့်အမ ြဖစ်ပွားသြဖင့် အလုပ်များ သွားသည် ။ ဦးေှာက်
လည်း စားသွားသည် ။
ငိမ်သက်ေနေသာ ကန်ေရြပင်ထဲ ခဲကျပီး လိင်းဂယက် ထသွားသ
ည့်ှယ် ြဖစ်ေနေလသည် ။
‘ဆရာ ဆရာ သမီး ကိဖို ’
‘ဟာ ဟုတ်ပါရဲ ’
ဦးဝမ်းကိုကို နာရီကို ကည့်လိုက်သည် ။
‘ဗုေဒါ နာရီဝက်ေတာင် လွန်သွားပီ သွားကိ ေပးလိုက်ဦးမယ်။ ြပန်
လာမယ်’
အလုပ်က လက်စမသတ် ိုင်ေသး။
သမီးေဇာြဖင့် အလုပ်ကို ေခတထားခဲ့ပီး ဆိုင်ကယ်ြဖင့် သမီးေကျာ
င်းရှိရာသို အေြပးေလး ှင်ရေလသည် ။

***

သံစဉ်ေွးက ေကျာင်းဂိတ်ြပင်ပရှိ စိန်ပန်းြပာပင်ကီး၏ ပင်စည်ကို
ပတ်လည် ဝန်းရံကာ ေဆာက်ထားေသာ ကွပ်ပျစ်ဝိုင်းကေလးေပ၌
ေကျာပိုးအိတ်ှင့် ြခင်းေတာင်းေလးကို ပစ်တင်ထားလိုက်ပီး တုတ်တစ်
ေချာင်းှင့် ကမ်းြပင်တွင် ေရးြခစ်ကာ ပုံဆွဲေနေလသည် ။
ေကျာင်းဆရာမက ေဘာလုံးေလးေတွ တစ်လုံးကို တစ်(၁) ဟူေသာ
ဂဏန်း သင်သည် ။ ှစ်ဆို (၂) ေဘာလုံး(၂)လုံး။
ဒါကို သံစဉ်ေွး သေဘာကျသည် ။
ေနာက် ပန်းေလးတစ်ပွင့် (၁)
စသည် ြဖင့် ှတ်မှ လည်း ဆိုရင်း ေရးြခစ်ကာ ဖခင်ကို ေစာင့်သည်
။
‘ေဖကီးကလည်း တစ်ေယာက်ဆိုေတာ့ တစ်၊ အင်း … ေဖကီးကလ
ည်း ကာလိုက်တာ။ ေဖကီး တစ်ေယာက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ေဖကီး
ရယ် ေမကီးရယ်၊ မီးရယ် တီတီရယ်ဆိုေတာ့ ေလး၊ ေလး ဟုတ်တယ်၊
ေလးပုံကို ဘယ်လို ဆွဲရမလဲ’
သံစဉ်ေွးက ှတ်မှ ပွစိပွစိ ေရရွတ်ေလသည် ။
ထိုစဉ် ဆိုင်ကယ်သံ ကားရေလသည် ။
‘ေဟာ ေဖကီး လာပီ’
ေြမကီး၌ ြခစ်ေနေသာ တုတ်ကေလးကို ပစ်ချလိုက်ပီး ကွပ်ပျစ်ေပ
တက်ထိုင်ကာ ှတ်ခမ်းစူ၍ ထိုင်ေနလိုက်သည် ။
စိတ်ေကာက်ေနတာ။ ေဖကီးကို စိတ်ေကာက်ေနတာ။
‘ဟင်’

ဆိုင်ကယ်က သံစဉ်ေွးေရှနား အေရာက်တွင် ရပ်သွားသည် ။ မျက်
လုံးြပာတွင်းမှ မျက်ဆန်နက်ကေလးကို ေထာင့်ကပ်ကာ ကည့်လိုက်သ
ည် ။
ေဖကီး ဆိုင်ကယ်လည်း မဟုတ်ပါလား။ လှလိုက်တာ။ အကီးကီးပဲ
။ ဘာဆိုင်ကယ်မျိး ပါလိမ့်။ စီးချင်လိုက်တာ။
သံစဉ်ေွး စိတ်ထဲ၌ ြဖစ်ေပလာေသာ အေတွးှင့် အတူ ေငးကည့်
ေနမိသည် ။
‘ကေလး’
ဆိုင်ကယ်ေပမှ လူကီးက ဆင်းလာေသာအခါ ခင်ေချာေချာ ဦးဦး
တစ်ေယာက် ေပလာသည် ။
ေဖကီးအရွယ်ပဲ ေဖကီးထက် အသားြဖပီး ေချာသည် ။
‘သမီး ဘယ်သူကို ေစာင့်ေနတာလဲ’
‘ေဖကီး’
‘ေဖကီးက အလုပ် များ ေနတယ်။ ဒါေကာင့် ဦးဦး လာကိတာ’
သံစဉ်ေွးက စူးစမ်းေသာ မျက်လုံးဝိုင်းကီးြဖင့် ဦးဦးကို ကည့်လိုက်
သည် ။ ဦးဦးက ြပံးြပသည် ။
သံစဉ်ေွး ရင်ထဲ အလိုလို ခင်လာသည် ။ ဦးဦးကို ြမင်ဖူးသလိုလိုလ
ည်း ခံစားလိုက်ရသည် ။ ဘယ်မှာ ြမင်ဖူးပါလိမ့်။
‘မီးကို ြပန်ပိုေပးမလို လား’
‘ဒါေပါ့ အကာကီး ေစာင့်ေနရမှာ စိုးလို ၊ ဦးက လာကိပီး မီးကို ြပ
န်ပိုေပးမလို ကဲ … တက်’

ဦးဦးက ြခင်းေတာင်းှင့် ေကျာပိုးအိတ်ကို ယူကာ ဆိုင်ကယ် လက်
တန်း၌ ချိတ်ဆွဲေပးလိုက်သည် ။
‘ကေလးေဆာင်း ဦးထုပ် မရှိဘူး။ ဦးဦး ဦးထုပ်ေဆာင်း’
‘ေဆာင်းချင်ဘူး မွန်းတယ်’
‘မီးက မွန်းတယ် ဆိုတာကိုလည်း ေြပာတတ်တယ်လား’
ဦးဦးက ပါးချိင့်ကေလးှင့် သံစဉ်ေွးပါးကီးကို မနာကျင်ေစရန် ခ
ပ်ဖွဖွေလးဆွဲကာ ေြပာလိုက်သည် ။
‘ဟာ ဦးဦးမှာ လည်း ချိင့်ချိင့် ရှိတယ်။ မီးမှာ လည်း ရှိတယ်။ ဒီမှာ
ကည့်’
သံစဉ်ေွးက ြပံးြပလိုက်သည် ။ ပါးချိင့်ေလးှစ်ဖက် ေပသွားေလ
သည် ။
ဆိုင်ကယ်ှင့်ဦးဦးက ရယ်ေမာကာ သံစဉ်ေွးကို ေပွချီပီး ပါးစုံှစ်ဖ
က်ကို ေမးက လိုက်ေလသည် ။ ေနာက်ဆိုင်ကယ်ေပ တင်ေပးလိုက်သ
ည် ။
‘ဦးဦးခါးကို ဖက်ထားေနာ်’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ … ေဖကီးကိုလည်း ဖက်ေနကျပဲ မီးသိပါတယ်’
‘သိပ်စကားတတ်တယ် သာလိကာေလး’
‘သာလိကာ ဟုတ်ပါဘူး၊ သံစဉ်ေွးပါ’
‘သံစဉ်ေွး ဟုတ်လား၊ မီးနာမည် သံစဉ်ေွးလား’
‘ဟုတ်တယ် သံစဉ်ေွး’

‘ေဖေဖ ေမေမ နာမည်ကေကာ’
‘ဦးဝမ်းကိုကို ေဒမာလာပါ’
‘ဟုတ်ပီ၊ ကိုင်း … သွားမယ်၊ ဦးခါးကို တင်းတင်းဖက်ေနာ်’
‘ြမန်ြမန်ေမာင်းေနာ်’
ဦးဦးက သံစဉ်ေွး ကိုယ်ေလးကိုပါ သူှင့်တွဲပီး ခါးပတ် ပတ်လိုက်
သည် ။
ေနာက် ဆိုင်ကယ် ေမာင်းထွက်လိုက်သည် ။
‘ေဟး ဒါမှ ဦးဦးကွ’
သံစဉ်ေွးက ေကျနပ်စွာ ဟစ်ေအာ်လိုက်သည် ။ သံစဉ်ေွးသည် ဆို
င်ကယ်ကို ြမန်ြမန်ေမာင်းမှ ကိက်သည် ။ ဖခင်ကေတာ့ သူကိုရင်ခွင်ထဲ
ထားကာ ေမာင်းသည် ။ သူအတွက် ေခါင်းေဆာင်း ရှိသည် ကိုး။ ယခု ဦး
ဦးက မရှိေသးသြဖင့် ေကျာမှာ ထားစီးြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေလတိုးေဝှသံ တဟူးဟူးကို နားေထာင်ရသည် ကိုလည်း သံစဉ်ေွး
သေဘာကျေလသည် ။
ဦးဦး ေကျာြပင်ကီးက သံစဉ်ေွးကို ခံတပ်ကီးသဖွယ် ေလ၏ ထိရှ
မကို ကာကွယ် ေပးထားသည် ။
‘ေဟး ဦးဦးကွ’
သံစဉ်ေွးသည်

ကားစီးရသည်

စီးရြခင်းကိုလည်း မကိက်၊

ကိုလည်း

မကိက်၊

စက်ဘီး

ဆိုင်ကယ် စီးရြခင်းကို အလွန် သ

ေဘာကျေလသည် ြဖစ်ရာ ေပျာ်ရင်ြမးထူးစွာ လိုက်ပါ သွားေလသည် ။
သိပ်မကာလိုက်။ ဆိုင်ကယ်က အရှိန်ေလာ့ပီး ရပ်သွားသည် ။

‘ဟင်’
သံစဉ်ေွး၏ အိမ်ြခံစည်းိုးှင့် မလှမ်းမကမ်း၌ ရပ်လိုက်သည် ။
‘အိမ်ထဲဝင်ေလ’
‘မဝင်ေတာ့ဘူး။ ဦးဦး ကိစရှိတယ်၊ ဦးဦး ြပန်ပိုတယ် မေြပာနဲ ၊ ေြပာ
ရင် ေနာက် မီးကို ဦးဦး လာမကိေတာ့ဘူးေနာ်၊ မီးသူငယ်ချင်းအေဖ လို
က်ပိုေပးတယ်လို ေြပာ၊ ဟုတ်လား’
‘ဟုတ်က’ဲ့
ဆိုင်ကယ်သရဲမေလးက လှပခန်ညား သစ်လွင်ေနေသာ ဦးဦး၏ ဆို
င်ကယ် အသစ်ကီးကို မစီးရမှာ အင်မတန် စိုးရိမ်စိတ်ြဖင့် ကတိေပးလို
က် ေလသည် ။
ေကျာပိုးအိတ်ေလး လွယ်ေပး၊ ြခင်းေတာင်းကေလး ဆွဲကာ ေဘာက်
ဆတ် ေဘာက်ဆတ်ှင့် ြခံဝင်းအတွင်း ဝင်သွားေသာ သံစဉ်ေွးကို ဆိုင်
ကယ်ကို ခွထိုင်ပီး စက်ှိးရင်း ဟဲလ်မက်ေအာက်မှ ေငးကည့်ေနေသာ
လူ၏ မျက်ဝန်းရိပ်ဝယ် ေနာက်သို လှည့်ကာ လက်ြပလိုက်ေသာ ၅ှစ် ၆
ှစ်အရွယ် ချစ်စရာ မိန်းကေလးေလး၏ ပုံရိပ် ေပေပါက်လာသည် ။ သူ
လက်လည်း အလိုအေလျာက် ေြမာက်သွားေလသည် ။
ေနာက် ချက်ချင်းပင် ဆိုင်ကယ်ကို ဝူးခနဲ ေမာင်းထွက် သွားေလသ
ည် ။
ဆိုင်ကယ်သံ ကားသြဖင့် အိမ်ထဲမှ ေန၍ သီတာက အေြပးတစ်ပိုင်း
ထွက်ကာ ကိလိုက်သည် ။
‘ေွးေလး ြပန် လာပီလား’

‘ဟုတ’်
ြခင်းေတာင်းှင့် ေကျာပိုးအိတ်ကို ြဖတ်ကာ ကမ်းေပးလိုက်ပီး အိမ်
ေပ ေြပးတက် သွားသည် ။
‘ဟဲ့ ေဖကီးေကာ’
‘သိဘူး လာဘူး’
‘ဒါြဖင့် ဘယ်သူနဲ ြပန်လာတာလဲ’
‘ဦးဦး၊ ပ်လိုက်တာ ဗိုက်ဆာပီ ေမကီးေရ’
သံစဉ်ေွးက အေဒြဖစ်သူ သီတာကို မေြဖချင်ေြဖချင် ေြဖပီး
အေမြဖစ်သူကို လိုက်ရှာလိုက်သည် ။
သီတာက ဘာမှ ထပ်မေမးေတာ့။
ေမးလင်လည်း ဤကေလးမေလးက ေြဖလိမ့်မည် မဟုတ်။ ဂျစ်ကန်
ကန် ဂျစ်တူးတူးှင့် အေမ ေကးေသာမုန်ကို စားရင်း အကျလဲေပးတာ
ကို ခံယူေနေလသည် ။
‘ေဖကီးက လာမကိဘူးလား သမီး’
‘ကိဘူး’
‘ဒါြဖင့် ဘယ်သူနဲ ြပန်လာတာလဲ’
‘ဦးဦး ပါဆိ’ု
‘ဘယ်က ဦးဦးလဲ’
‘မီးသူငယ်ချင်း ေဖေဖေပါ့၊ ဒါပဲ ခဏခဏ ေမးေနတာပဲ စိတ်ပ် လာ
ပီ’

‘ဪ၊ ေအး ေအး မေမးေတာ့ဘူး၊ စား စား သမီး’
အေမြဖစ်သူ မာလာကလည်း အေလာ့ေပးလိုက် ရေလသည် ။
သိပ်မကာလိုက်။
သံစဉ်ေွး စားရင်း အိပ်ေပျာ်သွားသည် ။ ဤကေလးမေလးက ဤ
အတိုင်းပင်။ အင်မတန် အေဆာ့မက်ေလသည် ။ အကျအြဖေရာင်သည်
ြပန်လာလင် ဘာေရာင်မှန်း မသိေတာ့။ သနပ်ခါး လိမ်းေပးလိုက်လင်
လည်း ေကျာင်းက ြပန်လာလင် မရှိေတာ့။
ထိုစဉ် ဆိုင်ကယ်သံ ကားလိုက်ရသည် ။ ေဒမာလာ ခင်ပွန်းြဖစ်သူ
၏ ဆိုင်ကယ်သံကို နားယဉ်ေနပီ ြဖစ်သြဖင့် ချက်ချင်းပင် ထွက်ကိလို
က်သည် ။
မှန်သည် ။ ခင်ပွန်းြဖစ်သူက ဆိုင်ကယ်ေပကပင် မဆင်းဘဲ ခွထိုင်
လျက်ကပင်
‘သမီး ြပန်ေရာက်ပီလား’
‘ေရာက်ပီ ေမာင်၊ သူသူငယ်ချင်း အေဖ လိုက်ပိုေပးတယ် တဲ့ ’
‘ေအး ဒါဆိုရင်ပီးေရာ ေမာင်ကိစ ရှိေသးတယ်။ မိုးချပ်ရင် ချပ်မယ်၊
စခန်းမှာ အိပ်ရင် အိပ်ရလိမ့်မယ်’
ဤမိကေလးသည် ရာဇဝတ် မခင်း မြဖစ်သေလာက် နည်းပါးပါလျ
က် ခင်ပွန်းြဖစ်သူက မအားလပ်ေအာင် ြဖစ်ေနရသည် မှာ ဘာေကာင့်န
ည်းဟု ေဒမာလာ နားမလည်ိုင် ြဖစ်ကာ
‘ဘာြဖစ်လို လဲ ေမာင်’
‘ြပန်လာမှ ေြပာေတာ့မယ်ကွာ၊ သတိထား ဟိုေကာင် ငေဇာ်အရိပ်ကို

ြမင်လိုက်ရတယ်။ ြပဿနာ အလုံးလိုက် အေထွးလိုက် သယ်လာေတာ့မ
ယ် ခုပဲ စလုံးေရစပီ။ သွားမယ် မာ ှစ်ေယာက်စလုံးကို ဂုစိုက’်
ေဒမာလာမှာ ေခါင်းညိတ်ုံမှ အပ အသံပင် မထွက်ိုင်ေအာင် ြဖစ်
သွားရေလသည် ။
ခင်ပွန်း ဒုရဲအုပ် ဦးဝမ်းကိုကို ဆိုင်ကယ် မျက်စိတစ်ဆုံး ေပျာက်သွား
သည် အထိ ေငးေမာ ကည့် ေနမိေလသည် ။
ထိုစဉ် ဧည့်ခန်းတစ်ေနရာ၌ အိပ်ေပျာ်ချင် ဟန်ေဆာင်ေနေသာ သံစ
ဉ်ေွး၏ မျက်ဝန်းကေလးက အေမ့ေြခသံ အကား၌ ြပန်မှ ိတ်သွား ေလ
ေတာ့သည် ။

***

‘ေဖကီး

လာမကိဘဲ

ဦးဦး

လာကိရင်

ေကာင်းမယ်၊

ဦးဦး

လာကိပါေစ’
သံစဉ်ေွးက ေကျာင်းဆင်းသည် ှင့် စိတ်ထဲ တမ်းတ မိေလသည် ။
ကျိတ်၍ ဆုေတာင်း မိေလသည် ။
ေဖကီး ဆိုင်ကယ်က ခပ်စုတ်စုတ်၊ မီးခိုးကလည်း ထွက်ချင်ေသးသ
ည် ။ မကာခဏလည်း ြပင်ရေသးသည် ။
ဦးဦး ဆိုင်ကယ်ကီးက အရမ်း ေကာင်းသည် ။
ကီးလည်း ကီး သစ်လည်း သစ်သည် ။ အေရာင်ကလည်း အနီှင့်
အနက် စပ်ထားသည် ။ မီးခိုးလည်း မထွက်။

ေကျာင်းဆင်းပီး လူနည်းနည်းပါး သွားစချိန်၌
‘ေဟာ ဦးဦး လာပီ’
ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဆိုင်ကယ်ကို လှမ်းြမင် ေတွလိုက်ရသည် ှင့် သံစ
ဉ်ေွး ဝမ်းသာ သွားေလသည် ။
သံစဉ်ေွးက လက်ြပကာ တားလိုက်သည် ။ ဦးဦး မြမင်မှာ ကို စိုးရိ
မ်သည် ။
‘ဦးဦး’
ေတာ်ေသးသည် ။ ဦးဦး ဆိုင်ကယ်က သူှင့် မလှမ်းမကမ်း၌
ရပ်သွားေလသည် ။
‘ကေလး လိုက်မလား’
‘လိုက်မှာ ေပါ့’
ဦးဦးက ဆိုင်ကယ်ေပမှ ဆင်း လာပီး သံစဉ်ေွးထံ ေလာက်
လာပီး ေမးသည် ။
သံစဉ်ေွးက ဝမ်းသာအားရပင် ေြပာလိုက်သည် ။ ယခုအချိန်၌
ေဖကီးကို ေမ့သွားသည် ။
ေမကီး မှာ ထားေသာ
‘ေဖကီး လာမေခရင် ေမကီး ြဖစ်ြဖစ်၊ တီတီြဖစ်ြဖစ် စက်ဘီးနဲ လာ
ေခမယ်ေနာ်။ ဘယ်သူနဲ မှ မလိုက်ရဘူး။ မီးမီးကို ဖမ်းသွားပီး ေရာင်း
စားလိမ့်မယ်’ ဟူေသာ အမှာ စကားကိုလည်း သတိမရေတာ့။
ဦးဦး၏ ဆိုင်ကယ် အသစ်ကီးက သူကို ေသွးေဆာင် သွားေလပီ။
‘ကဲ တက် မီးအတွက် ဦးထုပ်ေလးလည်း ယူလာတယ်’

‘ဟာ လှလိုက်တာ အနီေရာင်ေလး မီးမီးကိက်တဲ့ အေရာင်ပဲ’
‘မီးကိက်ရင် ယူထားလိုက်’
‘ဟာ ယူထားလို မြဖစ်ဘူး ဦးဦး၊ ေဖကီး ဆူလိမ့်မယ်၊ သူများ ေခတို
င်း မလိုက်ရဘူးတဲ့ ဦးဦးနဲ လိုက်တာ ေဖကီးတို သိသွားမှာ ေပါ့၊ မီးေရှ
က ထိုင်မယ်’
‘သေဘာပါဗျာ’
သံစဉ်ေွး ေပျာ်ရင် ြမးထူးစွာြဖင့် ဦးဦး၏ ဆိုင်ကယ်သစ်ကီးေပ
တက်ပီး ဦးဦး ရင်ခွင်ထဲထိုင်ကာ လိုက်ပါ သွားေလသည် ။
သံစဉ်ေွး အလိုကျ ခပ်ေဝးေဝးသို ေမာင်းေပးပီးမှ ြပန်ပိုေပးေလသ
ည်

။

ကိုင်းေတာစပ်နားသို

ေရာက်ေသာအခါ

မျက်စိတစ်ဆုံး

ကိုင်းေတာကီးကို ေတွရေလသည် ။
ဝါဝင်းေနေသာ ကိုင်းေတာကီးကို ကည့်ပီး သံစဉ်ေွး သေဘာကျ
ေလသည် ။ ကိုင်းေတာ အလွန်၌ မန်ပျပျ ေတာင်ကုန်း ေတာင်တန်း တ
စ်ခုကို ြမင်ေတွ လိုက်ရေလသည် ။
‘မီးကို ဟိုေတာင်တန်းကီးဆီ ပိုေပး’
‘ေနာက်ေတာ့ ပိုေပးမယ်၊ ခုဆိုရင် မီးအိမ်က ေမာ်ေနလိမ့်မယ်’
‘တကယ်လား ဦး’
‘တကယ်ေပါ့’
‘ဘယ်ေနာက်ေတာ့လ’ဲ
‘မကာခင်ေပါ့’

‘မကာခင် ဆိုတာ ဘယ်ှရက်လ’ဲ
‘ေလး ငါးရက်ေပါ့ သမီးရယ်’
‘အင်း မီးေတာ့ ဦးဦးကို လွမ်းေတာ့မှာ ပဲ’
‘ဦးဦးကိုလား ဆိုင်ကယ်ကိုလား’
‘ှစ်ခုစလုံးေပါ့’
‘ဟင်း ဟင်း လူလည်မေလး’
ဦးဦးက အိမ်ေဘးဘက်လမ်းမှာ ချေပးပီး
‘ဦးဦးလိုက်တယ် မေြပာနဲ ေနာ်’
‘ဟုတ်ကဲ့ ဦးထုပ်ေလး ဦးပဲ သိမ်းထားေနာ် ေရာ့’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ’
အိမ်ေဘးဘက်က မီးြခားလမ်း၌ ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်ပီး သံစဉ်ေွး
ကို ချေပးလိုက်သည် ။ သံစဉ်ေွးသည် အိမ်ေဘးဘက် ြခံစည်းိုးတံခါး
ကို တွန်းဖွင့်ကာ ဝင်သွားပီးေနာက် တာ့တာ လုပ်ကာ အိမ်ေနာက်ေဖး
တံခါးကို တွန်းဖွင့်ကာ ဝင်သွားေလသည် ။
ထိုအချိန်မှ

ဆိုင်ကယ်သံကားရပီး

သံစဉ်ေွး နားလည် လိုက်ေလသည် ။

***

‘သမီး အိပ်ပီလား မာလာ’

ဦးဦး

ြပန်သွားသည်

ဟု

‘မအိပ်ေသးဘူး ေမာင် သူအေဒကို ကာတွန်း ဖတ်ခိုင်းေနတယ်’
သံစဉ်ေွးသည် အေဒြဖစ်သူ သီတာကို ကာတွန်း ဖတ်ခိုင်းပီး နား
ေထာင်ေနရာမှ အာုံသည် အေဒြဖစ်သူ၏ အသံတွင် မနစ်ေမျာေတာ့
ဘဲ မိခင်ှင့် ဖခင်ထံသို အာုံေရာက် သွားေလသည် ။
‘သမီးကို ဘယ်သူ သွားကိသလဲ’
‘သီတာကိုပဲ ကိခိုင်းလိုက်တာ ေမာင် ဒါေပမဲ့ ေမာင် လွဲသွားတယ်။
သူသူငယ်ချင်း အေဖ ဆိုင်ကယ်နဲ ပဲ ြပန်လာတယ်တဲ့ ’
‘အင်း … သမီးကို ဂုစိုက်ဦး၊ သူသူငယ်ချင်း အေဖက ဘယ်သူတဲ့
လဲ’
‘ဘယ်ေမးလို ရမလဲ … ေမာင့်သမီး အေကာင်းလည်း ေမာင်သိသား
နဲ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ သူငယ်ချင်းအေဖပါ ဆိုမှ ဦးဦးေပါ့ သိချင်ရင် ေမေမ
လိုက်ေမးေပါ့တဲ့ ေလ။ ဒါနဲ မာလည်း ဆက်မေမး ြဖစ်ေတာ့ဘူး။ ဘာသိ
ဘာသာပဲ ေနလိုက်တယ်’
‘ဒါထက် သီတာေကာ မူမှန်ရဲ လား’
ေနာက်စကားက ခပ်တိုးတိုးပင်။
သိုေသာ် နားပါးေသာ သံစဉ်ေွးက ကားြဖစ်ေအာင် ကားပီး အေဒ
ြဖစ်သူ မျက်ှာကို လှမ်းကည့် လိုက်ေလသည် ။
အေဒြဖစ်သူကေတာ့ တူမ နားေထာင်ေနသည် အထင်ှင့် ကာတွန်း
ကို သဲသဲမဲမဲ ဖတ်ြပေနေလသည် ။ သူအာုံသည် ပျံလွင့်ပုံ မေပေချ။
‘မှန်ပါတယ် ဘာမှ သိပုံ မေပဘူး’
‘ဒါဆို ေတာ်ေသးတာေပါ့ ဟိုေကာင်ကေတာ့ ဂိဟ်ေမမှာ ပဲ ေမာင့်

ကို ဒုကေပးုံ သက်သက်ဆို ထားပါေတာ့ ေမာင့်မိသားစုကိုပါ ဒုကေပး
မယ် ဆိုရင်ေတာ့ …’
‘အင်း အဲဒီေလာက်ေတာ့ အေြခအေနဆိုးမယ် မထင်ပါဘူး ေမာင်
သူလည်း အခုထက်ထိ အိမ်ေထာင် မြပေသးတာကို သေဘာေပါက်မှာ
ပါ မာ စိုးရိမ်တာက …’
‘ရတ် မေြပာနဲ ေမာင်လည်း အဲဒီတစ်ခုပဲ အစိုးရိမ်ဆုံးပဲ’
သံစဉ်ေွး အားမလိုအားမရ ြဖစ်သွားသည် ။
သူမိဘှစ်ပါးသည် ဘာကို စိုးရိမ်ေနကသနည်း။ သိချင်လာသည် ။
ထိုေကာင့်
‘တီတီ ခဏေလး ခဏေလး’
အေဒလုပ်သူကို ေကျာ်ခွပီး ခုတင်ေပမှ ဆင်းခဲ့ေလသည် ။
‘ဟဲ့ ဘယ်လဲ ေွးေွး’
သံစဉ်ေွး အေရးမလုပ်။
သူလုပ်ချင်ရာကို ဇွတ်တရွတ် လုပ်တတ်ေသာ ဝသီဆိုးေလးက ရှိေန
သည် ။ သံစဉ်ေွး ဧည့်ခန်းသို ထွက် လာပီး ဖခင်ေပါင်ေပ တက်ထိုင်
လိုက်သည် ။
‘ေဟာ သမီးက မအိပ်ေသးဘူးလား’
‘မအိပ်ပါဘူး ေဖကီးတို ဘယ်သူအေကာင်း ေြပာေနတာလဲ’
‘လူဆိုးအေကာင်း’
‘ဘယ်က လူဆိုးလဲ’

‘ကေလးေတွ ဖမ်းတတ်တဲ့ လူဆိုး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ ေလာက်သွား
တတ်တယ် သတိထားေနာ် သမီး မသိတဲ့ လူေနာက်ဆို လိုက်မသွားရ
ဘူး’
‘ဟာ တစ်မိလုံး ဆိုင်ကယ် စီးေနကတာပဲ ေဖေဖလည်း စီးတာပဲ
မီးက လူဆိုးဆိုတာကို ဘယ်လိုလုပ် သိမှာ လဲ’
‘အင်း ဟုတ်ပါ့ဗျာ ေဖ့သမီးက ဘယ်သိပါ့မလဲ ေဖတို ကပဲ ဂုစိုက်ရ
မှာ ေပါ့’
‘ေဖကီးေနာ် မီး မသိဘဲ လက်ဖက်စားတယ် မီးကိုကျေတာ့ ေကးဘူး
’
သံစဉ်ေွးသည် လက်ဖက်ွန် ေလးများ ှပ်ထားေသာ လက်ဖက်
ကို အင်မတန် ကိက်ေလသည် ။ လက်ဖက် အသားချည်းပဲ စားတတ်သ
ည် ။ ဗိုက်နာမှာ စိုးသြဖင့် လူကီးေတွက ဝှက်စားတတ်ရသည် ။ တစ်ဦး
တည်းေသာ သမီးြဖစ်သြဖင့် အလိုလိုက်ြခင်း ကိုလည်း ခံရသူြဖစ်သည်
။
‘အိပ်မေပျာ်ဘဲ ဗိုက်နာေနပါ့မယ် သမီးရယ် နည်းနည်းပဲ စားေနာ်’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ ေမေမ (၃)ဇွန်းပဲ စားမယ်’
ေဒမာလာက သမီးကို ချစ်ြခင်းများ စွာြဖင့် ကည့် လိုက်ေလသည် ။
သမီး စားိုင်ရန် ငုတ်သီးများကို ဖယ်ရှား ေပး လိုက်ေလသည် ။
‘ေဖကီး’
‘ဘာလဲ သမီး’
‘လူဆိုးဆိုတာ ချိပါလားဟင်’

ဒုရဲအုပ်ဦးဝမ်းကိုကိုသည် ဇနီးသည် ေဒမာလာကို ကည့်လိုက် ေလ
သည် ။
ေဒမာလာက ပခုံးတွန်ကာ ြပံးလိုက်ပီး သူအား ေမးေငါ့ ြပ လိုက်
ေလသည် ။
သူကိုပဲ ေြဖလိုက်ေပေတာ့ ဟူသည့် သေဘာပင်။
ဦးဝမ်းကိုကို သံစဉ်ေွးကို ေပွဖက်ကာ ေမးကလိုက်ပီး ‘လူဆိုးလ
ည်း ချိ မပါဘူး၊ လူေကာင်းလည်း ချိ မပါဘူး။ ိုးိုးမျက်စိနဲ ကည့်ရင်
လူဆိုး လူေကာင်းဟာ ခွဲြခားဖို မလွယ်ဘူး’
‘စိတ်မျက်စိနဲ ေပါ့ မီးအရွယ်က စိတ်မျက်စိနဲ ကည့်လို မရေသးဘူး
ကီးလာမှ သိမယ် ဒါေကာင့် မီးအတွက် ေဖေဖတို ေမေမတို က စိတ်မျ
က်စိနဲ ကည့်ေပးတဲ့ လူဆိုးကို မေပါင်းနဲ ေနာ် ေခတင်လည်း မလိုက်ရ
ဘူး’
သံစဉ်ေွး နားမလည်ချင်ေတာ့။
စိတ်ထဲ၌ ဦးဦးကိုများ ေြပာေနတာလား။
ဦးဦးက လူဆိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ေဖကီးထက်ေတာင် ေချာေသးတယ်။
ေဖကီးထက်လည်း ြပံးတတ်တယ်။ ပါးမှာ လည်း ချိင့်ချိင့်ေလးနဲ ။
ဦးဦးကိုလည်း ချစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ဦးဦးမှာ ထားေသာ စကားအတိုင်း
ေဖကီးတို ကို ဦးဦးအေကာင်း မေြပာေတာ့ဘူးဟု ဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ။
‘ေဖကီး မီး အိပ်ချင်ပီ ချီသိပ်’
ဦးဝမ်းကိုကိုသည် သံစဉ်ေွး အလိုကျ ပခုံးထက်၌ ေခါင်းကေလး

ေမှးတင်ေစပီး လမ်းေလာက်ကာ သိပ်ရေလသည် ။
ိုးိုးသိပ်၍ မရ။ နတ်သင်ေနာင် ေတးသွားကို ေလခန်ကာ သမီး အိ
ပ်ေဆးအြဖစ် သုံးရသည် ။ အြခား ေတးသွားကိုလည်း မကိက်ေချ။
×× တပ်ေတာ်ဦးဆီ ×× ေမာ်လိုက်ြပန်ေတာ့ ×× ရဲတံခွန်ေတွ ေလ
ကစား ×× ကွားတလူလူေဝ ×××
ေဒမာလာသည် သားအဖှစ်ေယာက်ကို ကည့်ပီး ြပံးလိုက်သည် ။
သိုေသာ်
ရင်နာေသာ အြပံးြဖစ်ေကာင်း ကိုေတာ့ သူကိုယ်သူသာ အသိဆုံး ြဖ
စ်သည် ။
သမီးေလး သံစဉ်ေွးသည် သူတို အားလုံး၏ ချစ်ြခင်း ေမတာကို ဒိုင်
ခံ သိမ်းပိုက်ကာ အိုင်ယူထားသူ ြဖစ်ေလသည် ။

***

‘ဟာ ဦးဦး’
သံစဉ်ေွးသည် လက်ေရးလှ ေရးေနရာမှ ပီးသွားသြဖင့် ဆရာမထံ
ြပရန် ဆရာမစားပွဲကို ကည့်လိုက်သည် ။
ဆရာမက စားပွဲ၌ မရှိဘဲ တံခါးဝသို ေရာက်ပီး လူတစ်ေယာက်ှင့်
စကားေြပာေနသည် ။ ထိုလူကို ြမင်လိုက်သည် ှင့် သံစဉ်ေွး ဝမ်းသာ
သွားသည် ။
ဦးဦး။ ဆိုင်ကယ်သစ်ကီးှင့် ဦးဦး။

‘သံစဉ်ေွး ခဏ’
ဆရာမက လှမ်းေခလိုက်သည် ။
သံစဉ်ေွးက ဝမ်းသာအားရပင် အတန်းေရှသို ထွက်ပီး တံခါးဝသို
ေလာက်သွား လိုက်သည် ။
ြပံးရင်ေနေသာ သံစဉ်ေွးမျက်ှာကို ကည့်ပီး
‘ဒီဦးဦးကို

သိလား’

ဟူေသာ

ေမးခွန်းကို

ေမးစရာ

မလိုေတာ့ေကာင်း သိလိုက် ရေလသည် ။
သိုေသာ် ဝတရားရှိသည့် အတိုင်းေတာ့ ေမးလိုက်သည် ။
‘ဒီဦးဦးကို သိသလား သမီး’
‘သိတာေပါ့ မီး ဦးဦးပဲဟာ’
‘ဒါဆို ဦးဦးနဲ ြပန်လိုက်သွားေတာ့’
‘မီး လက်ေရးလှပီးပီ ြခစ်ေပးဦးေလ ဆရာမ … ဗဲရီးဂွတ်ေပးေနာ်’
‘ဪ ေအး ေအး သံစဉ်ေွးက စာသိပ်ေတာ်တာပဲ လက်ေရးလည်း
လှေတာ့ ေပးရမှာ ေပါ့’
သံစဉ်ေွးက ယူလာေသာ လက်ေရးလှစာအုပ်ကို ဆရာမလက်ထဲ
ထည့်ေပးပီးေနာက် သူစားပွဲသိုြပန် ေကျာပိုးအိတ်ှင့် ြခင်းေတာင်းကို
ယူကာ ြပန်ထွက်ခဲ့သည် ။ ဆရာမက အမှတ်ြခစ် ေပးလိုက်ေသာ စာအုပ်
ကိုလည်း ယူလိုက်သည် ။
ဦးဦးက သူေကျာပိုးအိတ်ှင့် ြခင်းေတာင်းကို လှမ်းယူပီးေနာက် သံ
စဉ်ေွးကိုပါ ချီပိုးလိုက်သည် ။

ေကျာင်းြပင်ပ ြခံဝင်းတံခါး၌ ရပ်ထားေသာ ဆိုင်ကယ်ေပသို သံစဉ်
ေွးကို တင်ေပးလိုက်သည် ။ သံစဉ်ေွးအတွက် ရည်စူးထားပုံရေသာ
ဟဲလ်မက်ကိုလည်း ေဆာင်းေပးလိုက်သည် ။
‘ဦးဦးက ေကျာင်းေတာင် မဆင်းေသးဘဲ လာေခတယ်ေနာ်’
‘ဒါေပါ့ ကေလးရဲ … မီးပဲ ဟိုေတာင်တန်းကီးေတွကို သွားချင်တယ်
ဆိုေတာ့ အချိန်နည်းနည်း ေစာမှ ြဖစ်မှာ ေပါ့ဗျာ’
သံစဉ်ေွး ေပျာ်ြမးသွားသည် ။
ယခုအချိန်၌ သံစဉ်ေွး ဘာကိုမှ သတိမရေတာ့။
သံစဉ်ေွး

သိသည်

က

ဦးဦးှင့်

ဆိုင်ကယ်သစ်ကီးှင့်

ေတာင်တန်းကီးေပသို တက်ခွင့်ရမည်။ ေတာင်တန်း ေတာင်စွယ် ေပ
မှ ေန၍ သူတို ေနထိုင်ရာ မိကေလးကို လှမ်းကည့်ချင်သည် ။ မိကို
ေရာက်ကာစ ေဖကီး တစ်ခါပဲ လိုက်ပိုေပးဖူးသည် ။
ေနာက်ေတာ့ တစ်ခါမှ လိုက်မပိုေပးေတာ့ေပ။ ပိုေပးတုန်းကလည်း
ေဖကီး၏ ဆိုင်ကယ် ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက်က ပျက်ေနေသးသည် ။
သံစဉ်ေွးလည်း မပူဆာေတာ့။
ေမကီးကလည်း မပူဆာေတာ့သြဖင့် ေဖကီးကလည်း လိုက်မပိုေပး
ေတာ့။
ယခုမှ သံစဉ်ေွး အတွက် ဆန်းသစ် သွားသည် ။
ဆိုင်ကယ် အသစ်ကီးှင့် ဝူးခနဲ ေတာင်တန်းေပ တက်ရမည့်အေရး
ေပျာ်ရင်ေနမိသည် ။
ဦးဦး ဆိုင်ကယ်စီး ကမ်းကျင်ုံမက ြမန်ဆန်သည် ။ ဝူးခနဲ ဝူးခနဲ

ေလတိုးသံက အာကာသ လွန်းပျံယာဉ်ထဲ ေရာက်ေနသည့်ပမာ စိတ်ကူး
ယဉ် ကည့်သည် ။
ေတာင်ကုန်းြမင့်ေလးေပ အရှိန်ှင့်တက်၊ အရှိန်ှင့် စီးသည့်အခါ
ဘီးှင့်လမ်းမှ ထိေတွမ ရှိပါေလစဟု သံစဉ်ေွး ေတွးကာ ေဟးခနဲ၊
ေဟးခနဲ ေပျာ်ရင် ေနမိေလသည် ။
ေတာင်ေပ

ေရာက်ပီ။

ေလတိုးေဝှမကို

ခံထားရသြဖင့်

ရပ်တည်ြခင်းကိုပင် သိပ်မစွမ်းေဆာင်ိုင်။
ဦးဦးက ချီပိုးကာ ြမက်ခင်းစိမ်းေလးဆီ ေခသွားသည် ။
ြမက်ခင်းေပ ဦးဦးက ထိုင်ချလိုက်သည် ။ သံစဉ်ေွးကို ေပါင်ေပ
တင်ထားပီးေနာက် ဂျာကင်အိတ်ထဲမှ ေချာကလက် ထုတ်ေကးရာ …
‘ကိက်ဘူး’
‘ဒါြဖင့် ဘာကိက်လ’ဲ
‘ဦးဦးက မီးကိက်တာ မသိဘူးလား’
‘ဘယ်သိမလဲ မီးရဲ ’
‘ဦးဦးက ညံ့တာပဲ’
‘ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဦးဦးက ညံ့ပါတယ် ကဲ ေတာ်တဲ့ မီးမီးကပဲ
ေြပာ ဘာကိက်တယ် ဆိုတာ’
‘သစ်ေတာ်သီး’
‘ဟင်’
ဦးဦးက ဟင်ခနဲ ြဖစ်ပီး သူအား တအံ့တဩ ကည့်လိုက်သည် ကို
သံစဉ်ေွးကလည်း စူးစမ်းေသာ မျက်ဝန်းဝိုင်းကီးြဖင့် ြပန်ကည့်လိုက်

သည် ။ ှတ်မှ လည်း
‘ဘာဟင်လဲ ဦးဦး’
လူကီးသဖွယ် စကားတတ်ေသာ လူရိပ်လူကဲကို သိေသာ သံစဉ်ေွး
ကို ကည့်ကာ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင် ဦးဦးက …
ဂျာကင်အကျအိတ် အတွင်းမှ သစ်ေတာ်သီး တစ်လုံးကို ထုတ်ြပ လို
က်ေလသည် ။
‘ဟင် ရတာ ဦးဦးနဲ အကိက်တူလို ေပါ့ မီးရဲ ’
‘ဟာ အကီးကီးပဲ’
‘ေနဦး … ဦးဦး အခွံခွာေပးမယ် အခွံမှာ အဖန်ဓာတ် ရှိတယ်’
‘ရပါတယ် မီးက ဒီအတိုင်း တဂတ်ဂတ် ဝါးစားရတာ ကိက်တာ’
‘ဟုတ်ပါတယ် တဂတ်ဂတ်ပဲ ဝါးစားပါ ဒါေပမဲ့ ဦးကေတာ့ အခွံ
ေလး ခွာေပးမယ် အလုံးလိုက် တဂတ်ဂတ် စားေပါ့’
ဦးဦးသည် ဂျာကင်အိတ်ထဲမှ ဓားတစ်လက် ထုတ်လိုက်သည် ။ ခလု
တ် ှိပ်လိုက်သည် ှင့် ေထာက်ခနဲ ြမည်သွားပီး ဓားသွားေလး ေပလာ
သည် ။ ဦးဦး အခွံခွာပုံကို သံစဉ်ေွး ေသချာစွာ ကည့်မိေလသည် ။
အခွံတစ်ဖတ်တည်း ကျလာသည် ။
‘ေရာ့ မီးအတွက် ဆွဲကိး’
ဦးဦးက အခွံဖတ်ကို သံစဉ်ေွး လည်ပင်းကို ပတ်ေပးလိုက် ေလသ
ည် ။
သံစဉ်ေွး သေဘာကျစွာ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်ေလသည် ။

ဦးဦးက ေရဘူးြပားေလး ထုတ်ကာ ေရအနည်းငယ် ေဆးပီး သစ်
ေတာ်သီးကို သံစဉ်ေွးအား ေကးသည် ။
သံစဉ်ေွး လွန်စွာ သေဘာကျေလသည် ။ စားဖူးသမ သစ်ေတာ်သီး
ေတွ အထဲ၌ ဤအသီးသည် အချိဆုံးှင့် အရည် အရမ်းဆုံးဟု ထင်သ
ည် ။
‘အား ချိလိုက်တာ ဦးေကာ စားေလ’
‘စားပါဗျာ ဦးဦးက မဆာပါဘူး မီးအတွက် တမင် ယူလာေပးတာ’
‘ေကျးဇူးပါတယ်ရှင’်
ဦးဦးက သံစဉ်ေွးကို သေဘာကျစွာြဖင့် ေခါင်းကေလးကို အသာ
ေလး ပုတ် လိုက်ေလသည် ။
‘ဦးဦး’
‘ဘာလဲ ကေလး’
‘ဟိုဟာကီးက ဝါထိန်ေနတာပဲ ဘာကီးလဲဟင်’
‘ကိုင်းေတာကီးေလ သမီး’
‘အကီးကီးပဲေနာ် အဲဒီထဲမှာ အိမ်ေတွ ရှိဘူးလားဟင်’
ဦးဦးက ရယ်ေလသည် ။ ဘာေကာင့်ရယ်မှန်း ကိုေတာ့ သံစဉ်ေွး မ
သိေပ။
‘မီးက သေဘာကျလို လား’
‘ကျလို ၊ တူတူပုန်းတမ်း ကစားချင်တယ် ဒါဆို မီးကို ရှာေတွမှာ မ
ဟုတ်ဘူး ’

‘ဟုတ်လား မီးနဲ ဦး တူတူပုန်းတမ်း ကစားကမယ် ဒီကအြပန် ဦးဦး
မီးကို အဲဒီ ကိုင်းေတာကီးထဲက ြဖတ်ေခသွားမယ် ဒါေပမဲ့ ဒီလိုသွား
တာကို ဘယ်သူကိုမှ ေဖေဖ ေမေမ အားလုံး ဘယ်သူကိုမှ မေြပာပါဘူး
ဆိုတဲ့ ကတိ ေပးရမယ်’
‘ေြပာပါဘူး ဦးရဲ ေြပာရင် ဦးဦးနဲ ဒီလို ဘယ်လိုက်လို ရေတာ့မလဲ
မီး သိပါတယ်’
သံစဉ်ေွး အေြဖကို ဦးဦး သေဘာကျစွာ ေခါင်းညိတ် လိုက်သည် ။
‘ဟုတ်တယ် မီးမီးဟာ သိပ်ေတာ်တဲ့ ကေလး တစ်ေယာက်ပဲ ဒါေကာ
င့် ဦးဦးက မီးမီးဆီကို မလာဘဲ မေနိုင်တာေပါ့’
‘ဦးဦး အမဲလာေနာ်’
‘အမဲေတာ့ မလာဘူး ဒါေပမဲ့ မကာခဏေတာ့ လာမယ် သမီး၊ သမီး
ဘက်ကသာ ကတိတည်ပါေစ’
‘တည်တယ် တည်တယ်’
သံစဉ်ေွးက လက်မေလး ေထာင်ြပလိုက် ေလသည် ။
ဦးဦးကလည်း လက်မကေလး ေထာင်ပီး သံစဉ်ေွး၏ လက်မ ေသး
ေသးေလးှင့် လာေရာက် ထိကပ် လိုက်ေလသည် ။
သံစဉ်ေွး သစ်ေတာ်သီးတစ်လုံး ကုန်သွားချိန်၌
‘လာ သမီး စာေြခာက်ုပ်လုပ်ပီး ဦးဦးတို ကိုင်းေတာထဲက ြဖတ်က
မယ်ေနာ် မီးြဖတ်ရဲပါ့မလား’
‘ြဖတ်ရဲတယ် မီး သွားချင်ေနတာ’
‘မီး ကိုယ်လက်ေတွ ကိုင်းပင်နဲ မရှရေအာင် ဦးဦးအကျကို ဝတ်ထား

ရမယ်’
‘ဝတ်မယ်’
သံစဉ်ေွးသည် သူုပ်ကိုမှန်ထဲ မြမင်ရေသာ်လည်း … ဂိဟ်သားှ
င့် တူေနမည်ဟု သိလိုက်သည် ။
ဦးဦး ဂျာကင်ကီးက ေြခေထာက်အထိ ကာကွယ် ေပးထားသည် ။
သူဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်ကလည်း လည်ပင်းှင့် ေခါင်းတစ်ခုလုံး အကာ
အကွယ် ေပးထားသည် ။
‘ဝါး ဟား ဟား’
‘အမယ်ေလးဗျာ … လန်လိုက်တာ စာေြခာက်ုပ်လား ဂိဟ်သား
လား’
‘ဂိဟ်သား စာေြခာက်ုပ်’
‘ဟုတ်ပါ့ဗျား

ဟုတ်ပ

ကိုင်း

…

ဦးဦးတို

ကမာသစ်တစ်ခုကို

ြဖတ်ေကျာ်သွားမယ် သတိရှိပါေစေနာ်’
‘ဟုတ’်
သံစဉ်ေွး ဘယ်ေသာအခါမှ ေမ့ိုင်မည် မဟုတ်ေသာ အိပ်မက်က
မာ တစ်ခုကို ြဖတ်သန်း သွားသည့်အလား ခံစားရသည် ။
ေတာင်ကုန်းေပမှ အဆင်း ကိုင်းေတာကီးထဲသို ဦးဦးက ြဖတ်သန်း
ေမာင်းချသွားသည် ။
သံစဉ်ေွးတို ဆိုင်ကယ် အြမင့်ထက် ကိုင်းပင် အြမင့်ဖျားက ပို၍ ြမ
င့်ေလရာ ဒီအချိန်၌ လူေပါင်း ေထာင်ေသာင်းများ စွာ လိုက်ရှာပါေစ ဦး
ဦးှင့် သံစဉ်ေွးကို ဘယ်သူမှ ရှာေဖွေတွိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု သံစဉ်

ေွး ေကာင်းစွာ ယုံကည်ေလသည် ။
‘ေဟး ေဟး ေဟး’
ေပျာ်ရင်လွန်းသြဖင့် တေဟးေဟး ေအာ်ဟစ်ကာ ကိုင်းေတာကီး
ဝကပါထဲမှ

ြဖတ်သန်းရြခင်းကို

သံစဉ်ေွး၏

တစ်သက်

ေမ့ေပျာက်ိုင်ြခင်း ရှိ မရှိ (၆)ှစ်အရွယ် လူမမယ်ကေလး၏ အာုံ၌ စွဲ
ထင်ိုင်စွမ်းအေပ မူတည်လိမ့်မည်ဟု ။

***

သီတာ

စိန်ပန်းြပာပင်ရင်းမှ

ခုံတန်းလျားေလးေပ၌

ထိုင်ရင်း

သိုးေမွးထိုး ေနေလသည် ။
သီတာ၏ လက်ေချာင်းေလးများက ှစ်ေချာင်းထိုး အပ်တံကို ကိုင်
တွယ်ကာ လပ်ရှား ေနရေသာ်လည်း မျက်ဝန်းကေတာ့ သံစဉ်ေွး
ေကျာင်းြပန်လာရာ လမ်းဆီသို ေမာ်ကည့် ေနေလသည် ။
လက်ပတ်နာရီက သံစဉ်ေွး ြပန်လာချန်ကို န်ြပေလပီ။
ဆိုင်ကယ်သံ ကားရသည် ။ ခဲအို၏ ဆိုင်ကယ်သံ မဟုတ်မှန်း
သိသြဖင့် ထမကိမိ။ ခပ်လှမ်းလှမ်း၌ ဆိုင်ကယ် ရပ်သွားပုံရသည် ။
သံစဉ်ေွး ြပန်လာြခင်း မဟုတ်ိုင်။
သိုးေမွး ဆက်ထိုး ေနလိုက်သည် ။
သိုေသာ် မျက်ဝန်းရိပ်၌ ေကျာပိုးအိတ် တစ်ဖက်၊ ြခင်းတစ်ဖက်ဆွဲ
ကာ ယိုင်တိယိုင်တိုင် ေလာက်လာေသာ တူမသံစဉ်ေွးကို လှမ်းေတွလို

က်ရသည် ။
‘အဲေတာ့ ေွးေလး’
ထိုးလက်စ သိုးေမွးကို ြခင်းေတာင်းထဲ ထည့်ခဲ့ပီး တူမ သံစဉ်ေွးကို
ေြပးကိရေလသည် ။
မလှမ်းမကမ်းမှ ဆိုင်ကယ်သံ ကားရပီး ေကျာခိုင်းသွားေသာ ဆိုင်
ကယ်အနီကို လှမ်းေတွလိုက်ရသည် ။
‘ေဖကီး လာမကိြပန်ဘူးလား’
‘ဟုတ်တယ် … ေဖကီးက အမဲ အလုပ်များ ေနတာပဲ မီးကိုချီပါ တီ
တီရာ’
တူမသည် တစ်ခါတစ်ရံ ခဲကာ ချီခိုင်းတတ်သည် ။
တူမ၏ အခဲကို လိုလိုလားလာပင် ခံယူချင်ေသာ သူကလည်း ှစ်ခါ
မေြပာရ။ တူမကို ချီပီး ြဖစ်ေနသည် ။
ေဒမာလာကလည်း ဆင်း လာပီး သမီး၏ ေကျာပိုးအိတ်ှင့် ြခင်း
ေတာင်းကို ယူ လိုက်ေလသည် ။
‘အဲေတာ် မမသမီးက အိပ်ချင်ေနပါလား’
‘သိပ်လိုက်ေတာ့ ေရဝတ်ေလးပဲ ေြခလက် သုတ်သင်ေပးလိုက် ဘယ်
ေလာက်ေတာင် ေဆာ့ထားခဲ့သလဲ မသိပါဘူး’
သီတာက တူမကို ခုတင်ထက်၌ အသာေပွကာ ေနရာချ သိပ်လိုက်
သည် ။
ထိုစဉ် အစ်မလုပ်သူ ေဒမာလာက ေရေွးစပ်ထားေသာ ဇလုံေလးှ
င့် မျက်ှာသုတ်ပဝါေလး ယူလာသည် ။

အိပ်ေနေသာ သံစဉ်ေွးကို ေရဝတ်တိုက်၊ အဝတ်အစား လဲေပးလို
က်သည် ။
ညေန(၄)နာရီ ထိုးကာနီးမှ အိပ်ေသာ သံစဉ်ေွးသည် ည(၇)နာရီ
ေလာက်မှ ိုးလိမ့်မည်။
ိုးလာလင် ထမင်းစား၊ အိမ်စာလုပ်၊ စကားေတွေြပာပီး ြပန်အိပ်လိ
မ့်မည် ြဖစ်သည် ။
အမှန်ေတာ့ ဆိုင်ကယ်ခရီး ေဝးေဝးကို စီးလာေသာ သံစဉ်ေွးသည်
ပင်ပန်းမဒဏ်ေကာင့် ုံးေခွကာ အိပ်ေပျာ်သွားြခင်း ြဖစ်ေကာင်းကို
ေတာ့ မိခင်ှင့် အေဒကေတာ့ မသိရှာေပ။
ထိုစဉ် ဒုရဲအုပ်ဦးဝမ်းကိုကို ြပန် လာေလသည် ။
‘သမီး ေရာက်ပီလား’
‘ေရာက်ပီ ေမာင် ခုပဲ အိပ်ေပျာ်သွားတယ်’
‘ေအး ေရာက်ရင် ပီးေရာ ဟိုေကာင်ငေဇာ်ေတာ့ တို မိကို လာေမ
ေနပီ မိသီတာ ညည်းလည်း ကျပ်ကျပ် သတိထားေန သွားဦးမယ် ညစာ
စား မေစာင့်နဲ ေတာ့’
ေဒမာလာတို ညီအစ်မမှာ ဘာစကားမှ မတုံြပန်လိုက်ိုင်မှ ဦးဝမ်း
ကိုကိုက ြပန်ထွက် သွားေလသည် ။
သီတာ မျက်စိမျက်ှာ ပျက်သွားပီး အိမ်ေပမှ ဆင်းခဲ့သည် ။
ေနာက် စိန်ပန်းြပာပင် ေအာက်မှ ခုံတန်းလျားေလးဆီသို ြပန် လာ
ေလသည် ။
သိုးေမွးြခင်းေလး ရှိေနသည် ။

သံစဉ်ေွးအတွက် ထိုးလက်စ သိုးေမွးဆွယ်တာ အကျေလးကို ဆ
က်ထိုးလိုက်သည် ။
သိုေသာ်
သီတာ့စိတ်အလျဉ်သည် လွန်ခဲ့ေသာ (၇)ှစ်ခန်က ကာလဆီသို ြပန်
လည် ေရာက်ရှိသွားသည် ။

***

