အခန်း (၁)
ထွက်သွားဦးမှာ လား

သူမ၏ အေကာအြခင်ေတွ ြပတ်ကျသွားေစိုင်သည့် သူမ၏ ဝိညာဉ်
ကို ေပျာက်ကွယ်သွား ေစိုင်သည့် မျက်လုံးတစ်စုံှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ရသ
ည် ။
"အား"
သူမ၏ ေဖျာ့ေတာ့ေနေသာ လက်ေချာင်းေလးများ ြပတ်ကျသွားရသ
ည် ။ တစ်ဖန် သူမကိုယ်ခာက နာကျင်မများ ဆီမှ လွတ်ေြမာက် သွား
ေချပီ။
ငရဲေရာက် သွားတာလား။
ငါ

ေသသွားခဲ့တာ

ေသချာပါတယ်။

ဘာလို

များ

မေကာင်းဆိုးဝါးကီးရဲ ေဘးကို ထပ်ေရာက် ေနရတာပါလိမ့်။
သူမ၏ စိတ်တို ပ်ေထွးသွားသည် ။ အေကာင်းမူ ထိုလူကီး၏ ကို
ယ်ေငွများ ှင့် ထိကပ်ေနေသာေကာင့် ပင်။
"ကန်မကို မထိနဲ "
တစ်ချက် လပ်လိုက်သည် ှင့် ေရခဲတုံးကီးှင့် အထိခံလိုက်ရသကဲ့
သို သူတွင် သရဲတေစဆန်သည့် ၊ ေသွးဆာေနေသာ အမူအရာတို ဖွဲတ

ည်ေနပီး သူ၏ ေရခဲတမ ေအးစက်ေနသည့် ှတ်ခမ်းအစုံသည် သူမှ
တ်ခမ်းုုဆီ ုတ်ြခည်း ကျေရာက် လာေလသည် ။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး
ကို သိမ်းကျံး ဝါးမျိေတာ့မတတ်။
ရီဝမ်ဝမ် နာကျင်မကို ခံစားလိုက်ရ၍ ေြဖာင့်ေြဖာင့်ပင် မေတွးိုင်
ေတာ့။
သူမ သတိတရ ေမးလိုက်သည် ။
"ဘာလို လဲ ... ဘာလို ကန်မလဲ.... စီရီဟန်.... ဘာလို ကန်မ ြဖစ်ေန
ရတာလဲ"
"ဘာလို လဲဆိုေတာ့ မင်းြဖစ်ေနလို ေပါ့"
သူရဲ ေလးနက်သည့် အသံကို ကားလိုက်ရသည် က သူမရဲ ဝိညာဉ်
ကို သံကိးအထပ်ထပ်ြဖင့် အကျဉ်းချလိုက်သေယာင်။
သူမအရင်ဘဝတုန်းက ဤကဲ့သို အေြဖမျိး ကားပီးသည့် ေနာက် ရီ
ဝမ်ဝမ် ကိုမာ ဝင်သွားခဲ့ဖူးသည် ။

***

သူမ၏ မျက်လုံးတို တစ်ဖန် ြပန်ဖွင့်လိုက်သည့် အချိန် ညေကာင်းက
င်၏

အေမှာင်ထုသည်

ေနအလင်းေရာင်သိုပင်

ြပန်ေရာက်လို

လာခဲ့ေချပီ။
ပန်းရနံတို ထုံမွမ်းေနပီး ေနေရာင်ြခည်ေွးေွး ကျေရာက်ေနမတို
ေကာင့် သူမ၏ စိတ်ဘဝင်မကျမတို ေြပေပျာက်လို သွားခဲ့ေချပီ။

အချိန်ခဏေလး အတွင်းမှာ ရီဝမ်ဝမ် ြပန်လည် အသိဝင်သွားခဲ့၏။
အမျိးေကာင်းသားကီး ိုးှင့် ေနေသာေကာင့် စိတ်ဘဝင်မကျမတို
အလုံးအခဲကီး ြပန်ေရာက် လာေချြပန်ပီ။
သူ၏ လက်ေမာင်းက သူမ၏ ခါးတစ်ဝိုက်တွင် တင်းကျပ်စွာ။ သူ၏
လက်ှင့် သူမအား ကိုင်တွယ်ထားပုံမှာ ေခါင်းအုံးတစ်လုံးအား ကိုင်တွ
ယ်ထားသကဲ့သို။
"ထွက်သွားဦးမှာ လား"
သူမ၏ နားတစ်ဝိုက်မှ အသံတစ်သံ တိုးထွက်လာမေကာင့် သူမ
အား ထိတ်လန် သွားမိေစသည် ။
သူမ၏ ြပန်ရှင်လာသည့် တစ်ေလာက် ဘဝအေတွအကံများ အရ
ရီဝမ်ဝမ် ေခါင်းယမ်းလိုက်ပါ၏။
သူ ယုံပါ့မလားဆိုတာ မေသချာေချ။ သူ သူမကို အချိန်တခဏမ
ေငးစိုက် ကည့်ေနေချ၏။
ထိုေနာက် ေခါင်းငုံချလိုက်ကာ အနမ်းေြခွချေလသည် ။ သူမ၏ ှတ်
ခမ်းုုေလးေပ၊ ေမးေစ့ေပ၊ လည်ပင်းသားေလးေပ ...
သူမ၏ လည်ပင်းေပ ြဖတ်သွားသည့် အသံရှသံြပင်းြပင်းတို က သူ
မကို သတိေပးလိုက်သကဲ့သို သူမပုံေလးသည် သားရဲေကာင်ကီး ကိုက်
စားခံရေတာ့မည့် သမင်ငယ်ေလးသဖွယ်။
သူမ တစ်လက်မပင် မလပ်ရှားရဲေပ။
ထာဝရကီး ြဖစ်သွားေတာ့မတတ် ခံစားမိပီးေနာက် သူ သူမေလး
ကို ေြဖေလျာ့ေပးလိုက်သည် ။

ေနာက်အချိန်ခဏေလးအတွင်း အံ့ဩဖွယ် သာယာသည့် ြမင်ကွင်း
ေလးက ရီဝမ်ဝမ်၏ ြမင်ကွင်းေရှ ုပ်လုံးကွ လာေလ၏။
အေပပိုင်း ဗလာြဖင့် သူ အိပ်ရာမှ ထသွားခဲ့သည် ။ သူ၏ ေနာက်
ေကျာမှာ ေြဖာင့်စင်းပီး ေကျာမှ ခါးအထိ ြပစ်ချက်မရှိ ခန်ညားလွန်းေချ
သည် ။
သိုေသာ် သည် ြမင်ကွင်းေလးက တခဏမသာ။ ခုတင်ေဘးနားမှ သူ
၏ အဝတ်အစားများကို ေကာက်စွပ်လိုက်ပီးေနာက် ရှပ်အကျအား က
ယ်သီးအြပည့် တပ်လိုက်ေချသည် ။
သူက အမဲပင် သားရဲတစ်ေကာင်သဖွယ်။ ထိုအခိုက် သူ၏ ခန်ညား
လှသည့် မျက်ှာက လူသားဆန်မမရှိ။ ေအးစက်ေနေချ၏။
တံခါးပိတ်လိုက်သံ ကားရမှ ပင် ရီဝမ်ဝမ် စိတ်ကို ေလာ့ချလိုက်မိ၏
။ ေနာက်ဆုံးေတာ့ သူမ ပုံမှန်အေြခအေနသို ြပန်ေရာက်သွားခဲ့ေချပီ။ သူ
မအနားမှ ပရိေဘာဂများကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ကည့်ေနခဲ့၏။
ထိုေနာက် မျက်ှာချင်းဆိုင်ရှိ မှန်တွင် ေပေနသည့် သူမ၏ ုပ်သွင်
ကို ကည့်လိုက်၏။
မှန်သားြပင်ေပမှာ ကား မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏ အနက်ေရာင်
ှတ်ခမ်းနီ၊ မျက်ရည်ှင့် ေခးများေကာင့် ပျက်လုနီးြဖစ်ေနသည့် သူမမျ
က်ှာြပင်ေပမှ မိတ်ကပ်ေဖျာ့ေဖျာ့သာ ရှိခဲ့ဖူး၏။ ပွန်းပဲ့ရာများ ၊ အချစ်
ကိုက်ရာများ

ြဖင့်

ြပည့်ေနသည့်

ေကာက်စဖွယ်

ေသွးေရာင်

တက်တူးကီးလည်း ရှိခဲ့ဖူး၏။
ယခုေတာ့ သူမ အသက် ၂၀ အရွယ်သို ြပန်ေရာက်လာသည် မှာ မ
ယုံိုင်စဖွယ်။

အရင်ဘဝတွင် သူမ စီရီဟန်လက်မှ လွတ်ေြမာက်ိုင်ေစရန် ရည်ရွ
ယ်ချက်ရှိရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ုပ်ဆိုးေအာင် ြပလုပ်ခဲ့သည် ။ မကိက်
လာေစရန် ကိးစားခဲ့သည် ။
ယခုေတာ့ သူမ တစ်ဖန် ေမွးဖွားလာခဲ့ေချပီ ...
ုတ်တရက် ေကာက်ရွံမှင့် လက်ေလာ့ချင်ခဲ့မတို က သူမအား ထိ
တ်လန် သွားေစခဲ့၏။
ဘာေကာင့် များ ....
ဘာေကာင့် များ ပီးခဲ့သည့် ၇ှစ်ဆိုေသာ ကာလကို ြပန်ေရာက်
လာခဲ့ရပါလိမ့်။
ဒီမေကာင်းဆိုးဝါးကီးရဲ ေဘး ဒီေနရာကို ြပန်လာရတာထက် ငါ
ေသသွားခဲ့တာကမှ ပိုေကာင်းဦးမယ်။
ဤေနရာသည် သူမှင့် စီရီဟန် ပထမဦးဆုံး လိင်ဆက်ဆံမ ြပခဲ့သ
ည့် ေနရာ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကီး မှတ်မိလို ေနသည် ။ ေရတွက်
လို မရသည့် ညေပါင်းများ စွာ သူမ သည်းခံခဲ့ရသည် ။
သူမ၏ အချစ်၊ သူမ၏ မိသားစု၊ သူမ၏ တန်ဖိုး၊ လွတ်လပ်ခွင့်တို ကို
ဆုံးံးခဲ့ရပီးပီ။ အရာအားလုံးကိုလည်း ဆုံးံးခဲ့ရဖူးသည် ။
ဒါေတွအားလုံးကို ေနာက်တစ်ကိမ် ခံစားရဦးမှာ လား။
ဟင့်အင်း။
ဘုရားသခင်က ငါ့ကို ေနာက်တစ်ကိမ် ြပန်လည်ရှင်သန်ဖို အခွင့်အ
ေရးေပးမှ ေတာ့ အဲဒါေတွကို ငါ လုံးဝကို ေြပာင်းလဲပစ်ရမယ်။

***

အခန်း(၂)
သူ ဒါေတွအားလုံးကို မမြခင်း

ဒါေပမဲ့ ငါ ဘယ်လို ေြပာင်းလဲရမှာ လဲ။
စီရီဟန်အတွက်မူ သူမကို ေချမန်းရသည် မှာ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ေကာ
င်ကို သတ်ရသည် ထက်ပင် ပိုလွယ်ေချသည် ။ သူလိုချင်တာမှန်သမ သူ
ရိုင်သည် ။
အမျိးေကာင်းသားအေပ

သူမ၏

ေကာက်စိတ်တို

ကို

ဖယ်ထုတ်ရင်း အသက်ြပင်းြပင်း ရှိက်လိုက်သည် ။
နည်းလမ်းတစ်ခုေတာ့ ရှိရမယ်။
အနည်းဆုံးေတာ့ အရင်ဘဝကလို တုံးအတဲ့ ၊ အသိာဏ်မရှိတဲ့ ၊ ဖိ
အားေပးခံေနရတဲ့ ဆယ်ေကျာ်သက်ဘဝမျိး ြဖစ်မလာေစရဘူး။
"ဘုရားေရ … ဝမ်ဝမ်..."
ုတ်တရက် ေခသံကို ကားလိုက်၏။
ရင်းှီးေနသည့် အသံကို ကားလိုက်သည့် ေနာက် ရီဝမ်ဝမ် ေတာင့်
တင်းသွားပီး တံခါးမကီးဆီသို လှည့်ကည့်မိလိုက်၏။
ချက်ချင်းပင် သူမ ဘယ်ေတာ့မှ မေမ့ိုင်မည့် လူတစ်ေယာက်၏ မျ
က်ှာကို သူမ ြမင်လိုက်ရ၏။

လူေတွ ဘယ်ေတာ့မှ သံသယမဝင်မည့် မျက်ှာေလးတစ်ခ…
ု
အရင်ဘဝတုန်းက သူမရဲ အေကာင်းဆုံးေသာ သူငယ်ချင်းပင် ြဖစ်
ေချသည် ။
"ဝမ်ဝမ်၊ သခင်ေလးစီက နင့်အေပ ဘယ်လိုများ လုပ်ရက်ရတာလဲ"
ရှန်းမန်ချီ အေြပးေလးဆိုသလို လာလိုက်ပီး သူမလက်ေလးကို ဆုပ်
ကိုင်လိုက်သည် ။
ပ်ပွေနေသာ ခုတင်ှင့် ဝမ်ဝမ်၏ ပွန်းပဲ့ေနေသာ ခာကိုယ်ကို အ
လန်တကား ကည့်လိုက်မိ၏။
ရှန်းမန်ချီ၏ တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားမေကာင့် နာကျင်စြပလာ
သည့် သူမ၏ လက်ကို ဝမ်ဝမ် မျက်လုံးေလးချကာ ကည့်လိုက်သည် ။
ဤတစ်ကိမ်တွင် ေတာ့ ရှန်းမန်ချီ၏ ဖုံးဝှက်ထားေသာ သဝန်တိုမ
ကို သူမ ဖမ်းမိလိုက်၏။
"ဝမ်ဝမ်၊ နင် ရရဲ လား။ အဆင်ေရာ ေြပရဲ လား။ ဝမ်ဝမ်၊ ငါ့ကို
မေြခာက်ပါနဲ "
ရှန်းမန်ချီ စိတ်လပ်ရှားဟန်ြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
သူမ

ြမင်လိုက်ရသည်

က

ဝမ်ဝမ်၏

အကည့်တို

သည်

ထူးဆန်းေနပီး တစ်စုံတစ်ခုကို နာကျင်ေနသေယာင်။
ဝမ်ဝမ် ဒီတိုင်းေလး ရပ်ေနပီးသည့် ေနာက် လက်တို ကို ြပန်ဆွဲုတ်
လိုက်၏။
"ငါအဆင်ေြပပါတယ်"
ယခင်ဘဝတွင်

စီရီဟန်ထံမှ

သူမ

များ

စွာ

ခံစားခဲ့ရသည့်

အေကာင်းမှာ ရှန်းမန်ချီေကာင့် ပင်။
သူမ စီရီဟန်ှင့် အကိမ်များ စွာ ရန်ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ ဤအေကာင်း
ကို သူမ အယုံကည်ရဆုံး သူငယ်ချင်း ရှန်းမန်ချီမှ လွဲ၍ မည်သူကိုမှ
ေြပာမြပရဲခဲ့ေချ။
ဘယ်သူက သိလိမ့်မလဲ...
ရှန်းမန်ချီကား အမှန်ပင် စီရီဟန်အေပ ခံစားချက်ရှိေနပီး၊ ကေတာ်
စီ ဆိုသည့် ဝိေသသတစ်ခုကို ကာြမင့်စွာ ငံ့လင့်ေနခဲ့သည် မှန်း...
အေပယံတွင် ေတာ့ ဝမ်ဝမ်ကို သူမ ကူညီေပးေနသေယာင်၊ သို
ေသာ် တကယ့်တကယ်တွင် ကား စီရီဟန်ှင့် နီးစပ်ိုင်ေစရန်သာ သူမ
ကို အသုံးချေနသည် မှန်း...
သူမကား သူတို ှစ်ေယာက်ကား ဂယက်ထေစရန် ကိးစားခဲ့ပီး၊
ထိုေနာက်တွင် လည်း အကိမ်တိုင်း စီရီဟန်က ဝမ်ဝမ်အား ှိပ်စက်ေစ
ရန် ေလြပည်ထိုးခဲ့ေချ၏။
ဝမ်ဝမ် ယခင်က သူမ၏ ညံ့ဖျင်းမကို သတိမြပမိခဲ့။ ရှန်းမန်ချီကို သူ
မဘက်ေတာ်သား ြဖစ်ေပးသည့် အတွက် ေကျးဇူးေတွပင် တင်ေနခဲ့မိသ
ည် ။
အေပယံ ဟန်ေဆာင်ထားသည့် သူမုပ်သွင်ကို ကည့်ရင်း ခါးသက်
စွာ ြပံးလိုက်မိ၏။
တကယ်ေတာ့ ဤဖုန်းဝှက်ထားသည့် အရာတို ကို ရှန်းမန်ချီ ကိုယ်
တိုင် ေြပာြပခဲ့ြခင်းပင်။
အြခားသူေတွ သူမကို ဘယ်လိုပဲ ြမင်ကပါေစ၊ စီရီဟန်သာ သူမကို
သေဘာကျေပးသေရွ ထိုအရာ အားလုံးလုပ်ရသည် မှာ ထိုက်တန်ပါသ

ည် တဲ့ ။
သူမ မထင်ထားမိသည် က သူမ၏ ုပ်သွင်ကား မည်သိုပင် ဆိုးညစ်
ေနပါေစ၊ စီရီဟန်အဖို ဒါေတွအားလုံးကို မမြခင်းပင်။
"အခုလိုပုံစံကီး ြဖစ်ေနတာ ဘယ်လိုများ အဆင်ေြပရမှာ လဲ။ ဝမ်ဝ
မ်၊ စိတ်မပူနဲ ၊ ငါ ကူညီေပးမယ်"
ရှန်းမန်ချီ ကင်နာသည့် အမူအရာေလးြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
ရီဝမ်ဝမ် ှလုံးအိမ်ထဲတွင် မေတာ့ စုတ်သပ်မိေချ၏။(အိုး၊ ဟုတ်တာ
ေပါ့)
ဤရှန်းမန်ချီသည် ကား သူမယခင်ဘဝကလည်း ဤကဲ့သိုပင်။
သူမလွတ်ေြမာက်ဖို ရန် ရက်ရက်ေရာေရာ ကူညီေပးခဲ့သည် ။
ဂူရွဲကျီ၏ အကူအညီရဖို ပင် ေတာင်းဆိုေပးခဲ့သည် ။
အဆုံးတွင် ေတာ့ ရှန်းမန်ချီ သူမကို သစာေဖာက်သွားခဲ့၏။
သူမ ဂူရွဲကျီှင့် လိုက်ေြပးသွားခဲ့ေကာင်းကို စီရီဟန်အား သွားေြပာ
ခဲ့ေလသည် ။
ထိုအရာကပင် သူမှင့် စီရီဟန်ကား ပို၍ တင်းမာလာေစခဲ့သည် ။
ထိုအချိန်မှ စ၍ စီရီဟန်၏ စိတ်တို သည် လည်း ခန်မှန်းမရ ြဖစ်လာ
ခဲ့ေတာ့၏။
သူမအေပ သူ၏ အြပအမူတို က ပို၍ ကမ်းတမ်းလာခဲ့၏။
စီရီဟန်ှင့် ရင်ဆိုင်ရတိုင်း ေသြခင်းတရားှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသေယာ
င်။

ဘာေကာင့် များ အရင်ဘဝတုန်းက သူမ ဒီေလာက်ထိ ူးူးမိုက်မို
က် ေခါင်းမာမိခဲ့တာပါလိမ့်။
ရှန်းမန်ချီေြပာသမ နားေယာင်ကာ ေြပာသည့် အတိုင်း နာခံခဲ့မိ၏။
သူမကိုယ်သူမ ထပ်ဖန်တလဲလဲ နာကျင်ေစခဲ့မိ၏။
ရီမိသားစုအေနြဖင့် လက်စားေချရဦးမည်။ သူမ၏ မိဘတို ကား သူ
မြပန်လာမှာ

ကို

အိမ်မှ

ေစာင့်ေနဆဲ။

သူမ၏

အစ်ကိုကိုလည်း

လမ်းမှန်ြပေပးရဦးမည်။ သူမတွင် လုပ်စရာတို များ စွာ ရှိေနဆဲ။
ပထမဦးစွာ သူမ စီရီဟန်အား စိတ်ေကျနပ်ေအာင် လုပ်ေပးရန် လို
အပ်ေချသည် ။
သူကို ေနာက်တစ်ကိမ် ရန်စမိ၍ မြဖစ်ေချ။ ေကာက်စရာေကာင်းသ
ည့် ရန်သူကို တိုက်ိုင်ရန်လည်း သူမကိုယ်သူမ ြပင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်
ေချ၏။
"ဝမ်ဝမ်၊ ခဏေလးေနာ် … ငါ နင့်အတွက် ြပန်လာခဲ့မယ်"
သူမကိုယ်သူမသာ ဂုစိုက်တတ်သည့် ရှန်းမန်ချီ၊ တစ်မျိး အဓိပာယ်
ေပေအာင် ေြပာကာ ထွက်သွားေချ၏။
ရှန်းမန်ချီ ထွက်သွားသည် ှင့် ရီဝမ်ဝမ်၏ အကူအကယ်မဲ့ေနသည့်
အမူအရာတို ေအးစက်သွားေတာ့၏။
သူမ ထွက်ေြပးဖို သာ အဖန်တလဲလဲ အားေပးခဲ့သည့် ရှန်းမန်ချီ၏
ကိးစားမတို အချည်းှီးပင်။ ေနာက်ဆုံးတွင် ေတာ့ ရှန်းမန်ချီ သူမဘဝ
အား အဆုံးသတ်လိုက်ရန် အကံေပးခဲ့ေတာ့၏။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်နာရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့၏။

အခုေတာ့ အေြဖရှာကတာေပါ့...
ဒီတစ်ကိမ်ေတာ့ ဘယ်သူ ေသမှာ လဲ...

***

အခန်း (၃)
ြပတ်သွားခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းေလာင်း

ဤသုံးရက် အတွင်းတွင် ရီဝမ်ဝမ် အိပ်လိုက်၊ အရင်ဘဝအေကာင်း
စဉ်းစားလိုက်ြဖင့် သူမ၏ အချိန်တို ကို ကုန်လွန်ေစခဲ့သည် ။
စီရီဟန်သည် ကား ယခင်တုန်းကှင့် ထူးမြခားနားပင်။ ဤသုံးရက်
လုံး သူလုံးဝ ေပမလာခဲ့ေချ။
အိမ်မှာ ရှိသည့် အေစခံတို သည် လည်း သူတို အလုပ် သူတို
လုပ်ကပီး သူမအား စကားလာေြပာသည် မှာ ခပ်ရှားရှားပင်။ သူတို မျ
က်လုံးချင်းေတာင် မဆိုင်ဝံ့ကေပ။
အိမ်သည် ကီးမားလွန်းေသာ်ြငား ေလှာင်အိမ်တစ်ခုသဖွယ်။
ရီဝမ်ဝမ် ညအိပ်ဝတ်စုံကို လဲလိုက်ကာ အချိန်ကို ကည့်လိုက်၏။
သူမ ချက်ချင်းပင် ြခံဝင်းထဲသို ထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။
သိမ်ေမွစွာ တိုက်ခတ်ေနသည့် ေလညင်းေလးှင့် အတူ လေရာင်
ေလးပါ လှပ၍ ေနေပသည် ။
သူမ ပိတ်ေလှာင်ခံခဲ့ရသည့် ေလှာင်အိမ်ကီးအေပ ေကာက်ရွံမတို
ပင် ြပယ်လွင့် သွားရေလသည် ။
ဤဥယျာဉ်က အမှန်ပင် လှပပါသည် ။ စီရီဟန်ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲ

ကာ ကမာ့ထိပ်တန်း ဗိသုကာ ပညာရှင်တို ကို ငှားရမ်း၍ တည်ေဆာက်
ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။ ဤဥယျာဉ်ကီး ပီးဆုံးရန် ၅ှစ်မပင် ကာြမင့်ခဲ့၏။
ယခင်ဘဝက သူမ ဤဥယျာဉ်ကီးအား အသိအမှတ်မြပမိခဲ့ြခင်းမှာ
အလွန်တရာပင် သနားဖွယ် ေကာင်းေလစွ။
သူမကို ေလှာင်အိမ်သဖွယ် အကျဉ်းချခဲ့သည့် ဤအိမ်ကီးကို မုန်းတီး
မေကာင့် ဤဥယျာဉ်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးရန်သာ သိခဲ့၏။
အရင်တုန်းက ဤဥယျာဉ်က ြမက်ပင်လှလှေလးေတွကို မီးိ ေလာ
င်ကမ်းပစ်ခဲ့၏။
ပန်းဖူးေတွကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကုန်ညပ်ပစ်၊ ပန်းပင်ေတွကို
အြမစ်မှ ဆွဲုတ်ပစ်ကာ ေရကန်ထဲသို ေသာင်းေြပာင်းေရာ၍ အကုန်ပစ်
ထည့်ခဲ၏။ ထိုလက်ချက်အားလုံး သူမ လုပ်ခဲ့သည် ချည်းသာ။
"ဝမ်ဝမ်"
ညေနခင်း ေလညင်းှင့် အတူ အသံတစ်သံ ရင်းှီးစွာ ေပထွက်လာ
ေချသည် ။
ရီဝမ်ဝမ်

ှင်းဆီပန်းများအား

ကည့်ေနရင်းမှ

အသံလာရာသို

ေမာ့ကည့်လိုက်၏။ အလင်းေရာင် ေဖျာ့ေဖျာ့ေအာက်တွင် ေဈးကီးပီး
တန်ဖိုးကီးဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ေယာက်ျားတစ်ေယာက်ကို ေတွ
လိုက်ရသည် ။
သူသည် ချစ်ဖို ေကာင်း၏။ ပီးေနာက်.... ဂဝင်ဆန်၏။
ဂူရွဲကျီက အမှန်ပင် သူမအား ဆွဲေဆာင်ိုင်ြခင်းကိုေတာ့ သူမ ဝန်ခံ
ရေပမည်။ စီရီဟန်၊ ဤမေကာင်းဆိုးဝါးကီးကား သူှင့် ယှဉ်လိုက်လင်
ေဖျာ့ေတာ့သွားေချ၏။

ဂူရွဲကျီ သူမှင့် ေြခလှမ်းအနည်းငယ် အကွာတွင် ရပ်တန်ကာ မှ င်
တက်ေနမိသည် ။
ရီဝမ်ဝမ် သူ၏ အမူအရာအား သတိထားမိပီး သူမ အဝတ်အစားတို
ကို ြပန်ကည့်လိုက်မိသည် ။
သူမသည် သူမ၏ သတသံတုံးပမာ ေလးလံလှသည့် အဝတ်အစား
တို ကို ဝတ်စားထား၏။ မျက်ှာြပင်ေပတွင် မိတ်ကပ်ထူထူကီးက ေန
ရာယူထားေချ၏။
သူမ၏ အဝတ်ဗီိုတွင် ပုံမှန်အဝတ်အစားတို တစ်ထည်ပင် မရှိေလ
ေသာေကာင့် ယခင်ပုံအတိုင်းပင် ဆက်ေနရန် သူမ ေတွးထားခဲ့သည် ။
အချိန်ခဏေလးအတွင်း ေြပာင်းလဲလိုက်လင် သံသယ အဝင်ခံရိုင်သ
ည် ။ ထိုအရာကို သူမ မလိုလားေချ။
ဂူရွဲကျီ သူမကို ေအးစက်စက် ကည့်လိုက်သည် ။ သူ၏ အမူအရာတို
သည် ကား စိတ်ပျက်မတို ှင့် အထင်းသား။
"ဝမ်ဝမ်၊ မင်း ဘယ်လိုလုပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလိုမျိး တန်ဖိုးဖျက်
ေနရတာလဲ"
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးဖျက်တယ်လား"
ရီဝမ်ဝမ် သူမအား ေလှာင်ေြပာင်ေနသည့် စကားတို ကို ြမည်းစမ်း
လိုက်ရ၏။
ယခင်ဘဝတွင် သူမ သူအေပ သူမ၏ အသည်းှလုံး တစ်ခုလုံးကို ပုံ
အပ်ထားခဲ့သည် ။ သူမ၏ သစာရှိမကို ြပသဖို ရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထူး
ထူးဆန်းဆန်း မလှမပကီးတို သူမ ဝတ်ဆင်ခဲ့သည် ။
သိုေသာ် အဆုံးသတ်တွင် သူထံမှ သူမ ြပန်ရလိုက်သည် က သူမကို

ယ်သူမ တန်ဖိုးဖျက်ေနသည် ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်း။
သူမ သိ၏။ ရှန်းမန်ချီသည် ဂူရွဲကျီေရှတွင် သူမ မေကာင်းေကာင်း
တို ေြပာထားသည် ကို သိသည် ။
သိုေသာ်ြငား ဤလူသာ သူမအေပ လက်တစ်ဆုပ်စာပင် တန်ဖိုး
ထားိုးမှန်လင် ရှန်းမန်ချီေြပာသမ ယုံလိမ့်မည် မဟုတ်။
ရှန်းမန်ချီကား သူမ၏ သူငယ်ချင်းရင်းကီး ြဖစ် လာပီ ဆိုကတည်း
က သူမအား အေဖာ်ြပေပးရန် ခဏခဏ လာခဲ့သည် ။ သူမ သေဘာကျ
ဝင်လိုဝင်၊ ထွက်လိုထွက် လုပ်ခွင့်ေပးခဲ့သည် ။ သိုေသာ် သူမက ဂူရွဲကျီ
ကိုပါ လိလိဝှက်ဝှက်ှင့် ေခသွင်းခဲ့ေချသည် ။
ရီဝမ်ဝမ် စကားေြပာရန် ြပလိုက်စဉ် သူမ၏ ေကျာိုးတို ုတ်ြခည်း
ေအးစက်သွားရ၏။
စီရီဟန်...
သူ ေရာက်လာေချပီ။
သူမ ုတ်ြခည်း ဆိုသလိုပင် ဂူရွဲကျီ ရှိေနေသာေကာင့် လန်သွားမိ
သည် ။
အရင်ဘဝတုန်းက ရှန်းမန်ချီ သူမအား သစာေဖာက်ခဲ့သည် ကို မသိ
ခဲ့။
သူမ သူအေပ လှည့်စားခဲ့သည့် အချိန်တိုင်း စီရီဟန် အေမှာင်ထဲမှ
သူမအား ေစာင့်ကည့်ေနသည် ကို မသိခဲ့။ ထိုေကာင့် ပင် သူမအိပ်မက်
ဆိုးတို အစတည်လာခဲ့ေတာ့၏။

စီရီဟန် ရှိေနသည် ကို မသိချင်ေယာင် ေဆာင်ထားရန် ကိုယ့်ကိုယ်
ကိုယ်သာ အားေပးရင်း သက်ြပင်း မသိမသာေလး ချလိုက်သည် ။
သူမ ဂူရွဲကျီကို ထူးမြခားနား ကည့်လိုက်ပီး ရယ်ချလိုက်သည် ။
ပီးေနာက်
"ရှင် ကန်မကို ေမးေနတာက ဘယ်လို အေနအထားမျိးနဲ လဲ။ ြပတ်
သွားခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းေလာင်း အေနနဲ လား။ ဒါမှ မဟုတ်.... ကန်မရဲ မတ်
ေလး အေနနဲ လား"
ရီဝမ်ဝမ် အေမးေကာင့် ဂူရွဲကျီ အမူအရာတို ေလးလံ သွားေချသည်
။
"ဝမ်ဝမ်၊ မင်း ငါ့ကို အြပစ်တင်ေနတာကို ငါသိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ငါ
လည်း မတတ်ိုင်ခဲ့လို ပါ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီေနအထိ မင်းြဖစ်လာသမမှ
ငါ့မ ှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ငါနဲ အခုလိုက်ခဲ့။ ငါ မင်းကို မိေတာ်ကေန ေခ
ထုတ်သွားေပးမယ်"

***

