နိဒါန်း

တစ်ခန်းလုံး ပိန်းပိတ်ေအာင် ေမှာင်ေနသည် ။
စက်လည်သံ ညက်ညက်ေလးကို ခပ်တိုးတိုး ကားရပီးသည် ှင့် နံ
ရံတွင်

အြဖေရာင်

တစ်ကွက်

လင်းလက်လာသည်

။

တစ်ဆက်တည်းမှာ ပင် သစ်ပင်ကီးငယ်များ ှင့် အုံမှ ိင်းေနေသာ
ြခံကီးတစ်ြခံ၏ ပုံသဏာန်က နံရံရှိ ပိတ်ြဖကားေပတွင် ပုံရိပ်ထင်လာ
သည် ။
"အဲဒါ ‘သီတဂူမိင်’ြခံကီးပဲ၊ ြပင်ဦးလွင်ရဲ ရှစ်မိုင်အကွာမှာ တည်ရှိ
တယ်။ ေဟာဒါက ြခံေရှတည့်တည့်က လမ်း"
နံရံေပတွင် ုပ်ေသြဖစ်သွားသည် ။ ငိမ်သက်သွားသည် ။ ကွန်ကရ
စ်လမ်းြဖြဖက တိုက်နီနီ ကီးဆီသို ဦးတိုက်သွားေနသည် ။ ထင်းရှးပ
င်များ ှင့် ချယ်ရီပင်များ ပွင့်ေဝေနသည် ။ လှပေသာ ခင်းကားတစ်ချပ်
ြဖစ်ေသာ်လည်း ေသွေြခာက်လွန်း၍ စိုးထိတ် ေချာက်ချားဖွယ်ရာလို ြဖစ်
ေနသည် ။
ကည့်ေနရင်း ခင်းက တစ်မျိးေြပာင်းသွားပီး န်ကားသံကိုပါ ဆ
က်လက် ကားေန ရသည် ။
"ေဟာဒီက ေဘးလမ်း၊ ြပင်ဦးလွင်−လားိးလမ်းမကီးကို ထွက်တဲ့
ဘက်၊ ေဟာဒါက ေနာက်လမ်း၊ ေတာထဲကို ေပါက်တဲ့ လမ်းပဲ"

အသံငိမ်သွားပီး အေဝးြမင်ကွင်းမှ အနီးကပ်ပုံရိပ်သို ေြပာင်းလဲလာ
သည် ။ ‘ဇွမ်း(မ်) လဲန်(စ်)ေခ အေဝးဆွဲမှန်ေြပာင်းှင့် ဆွဲယူိုက်ကူးထား
ြခင်းပါ။
"အဲဒါ ေအာက်ထပ်ဧည့်ခန်း၊ ဒီေနရာမှာ မီးဖို၊ ေနာက်ဘက်က ထမ
င်းစားခန်း၊ လက်ယာဘက်ကေတာ့ စတိုခန်း ပီးရင် စက်ုံေတွဆီသွား
တဲ့ ေဆာင်ကူးလမ်းေလး၊ ေနာက်ဘက်မှာ ေတာ့ အိမ်သာ၊ ေရချိးခန်းနဲ
အိမ်ေဖာ်များ ေနတဲ့ အခန်းငယ်ေတွ။
"ပီးေတာ့ ဒုတိယထပ်မှာ ‘ဦးဘဆက်’ တို မိသားစု ေနကတယ်။ ‘အဲ
’ ေလးုေထွး’ အသတ်မခံရမီကေပါ့ေလ။ ခုေတာ့ ေဒုုေဝလည်း မရှိ
ေတာ့ဘူး။ ေဒုုေဝဆိုတာက ဦးဘဆက်ရဲ ဇနီးပဲ။ ပီးေတာ့ တြခားအိ
မ်သားေတွလည်း ရှိလိမ့်ဦးမယ်။ အေနာက်ဘက်ေထာင့်မှာ ရှိတဲ့ အ
ေဆာင်မှာ ေတာ့ ‘နန်းြမင့်ေမ’ေနတယ်။ သူကလည်း အေရးကီးတဲ့
အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ပဲ။
"ပီးေတာ့

အေပဆုံးထပ်မှာ တိုက်က သုံးထပ်ရှိတယ်ေနာ်။ ‘ဘိုး

ေတာ်မင်းလူ’နဲ သူတပည့်များ ေနတယ်။ ‘ဓာတ်ခန်း’ ရှိတယ်။
"အဲ မျက်ြခည်မြပတ် လိုက်ကည့်ေနရမယ့်လူထဲမှာ ဘိုးေတာ်မင်းလူ
ဟာလည်း အဓိက ကျတယ်။
"သီတဂူမိင်ရဲ အေရးပါတဲ့ ပုဂိလ်ေတွကေတာ့ ဒါေလာက်ပဲ။ ဒါေပ
မဲ့ မထင်မှတ်ဘဲနဲ လည်း သာမန်လူေတွဟာ အေရးကီးတဲ့ လူ ြဖစ်လာို
င်တယ်ဆို သတိရပါ။
"ပီးေတာ့ သီတဂူမိင်နဲ ှစ်မိုင်ေလာက်အကွာမှာ ‘ဦးတိုးသန်’ရဲ ြခံ
ရှိတယ်။

သူကလည်း

ဦးဘဆက်လိုပဲ။

အလှကုန်

ထုတ်လုပ်ေရး

လုပ်ငန်းပဲ။ ဦးဘဆက်ရဲ လူေတွဆီက နည်းယူပီး လိုက်လုပ်တယ်လို

ဦးဘဆက်က စွပ်စွဲတယ်။ သူတို ထုတ်လုပ်တဲ့ အလှကုန်ေတွရဲ အရည်
အချင်းက တူညီတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဦးဘဆက်ရဲ လုပ်ငန်းက ကီးကျယ်တ
ယ်။ ဘူးခွံကအစ ထုတ်လုပ်မမှာ အဆင့်ြမင့်တယ်"
"ဦးတိုးသန်ဟာ မုဆိုးဖို၊ သားချည်းေလးေယာက် ရှိတယ်။ အားလုံး
လူမိုက်ေတွချည်းပဲလို သတ်မှတ်ရေလာက်ေအာင် လက်သံေြပာင်ကတဲ့
ညီအစ်ကိုေလးေယာက်ပဲ။ သူတို ရဲ အေဖ ကိုယ်တိုင်က လူသတ်မနဲ
ကိးမိန်ကျပီးမှ သမတရဲ အသနားခံလာမှာ လွတ်လာတဲ့ ေထာင်ထွက်
တစ်ဦးပဲ။
"ဦးတိုးသန်နဲ ဦးဘဆက်တို ဟာ သိပ်ပီး အာဃာတ ကီးကတယ်။
အမုန်းကီး မုန်းကတယ်။ ဦးဘဆက်ရဲ သမီးေလး ေလးုေထွး အသတ်
ခံရမမှာ ဒီသားအဖငါးဦးရဲ ပေယာဂမကင်းဘူးလို အားလုံးနဲ အတူ ရဲဘ
က်ကပါ ယူဆလို ဦးတိုးသန်ရဲ အငယ်ဆုံးသား ‘ရဲေမာင်ေမာင်’ကိုဖမ်း
ထားဆဲပ"ဲ
‘သည့်အရင်က ေသကရသူ အားလုံးဟာလည်း သီတဂူမိင်က လူ
ေတွချည်း၊ တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက်၊ ပီးေတာ့ ထူးဆန်းတာတစ်ခု
က ေသကရတဲ့ လူေတွအားလုံး ‘လြပည့်ည’မှာ ချည်း အသတ်ခံကရတ
ယ်။
"ဒါေကာင့် တိုက်ဆိုင်မလား၊ စိတဇသမားရဲ လပ်ရှားမလားလို သိရ
ေအာင်

‘စိတဇလြပည့်ည’

အြဖစ်နဲ

လြပည့်ညတိုင်းကို

အထူးသတိထားပီး ေထာက်လှမ်းပါ။
"မှတ်ပုံတင်အတု၊ အလုပ်ခန်စာ၊ ေထာက်ခံချက် အြပည့်အစုံအြပင်
ေသနတ် တစ်လက်… အပိရိဆုံး ေထာက်လှမ်းပါ။ အေသးစိတ် ေလ့လာ
ပါ။

"ဒီအမဟာ သိပ်ပီး ကီးကျယ်တဲ့ အမကီးမို မင်းကို တို များအားကိုး
စိတ်၊ ယုံကည်စိတ်နဲ ေရွးချယ်လတ်လိုက်တာပဲ။
"ကဲ ဒီည ရထားနဲ မေလးသွား၊ မနက်ြဖန်မနက်ပဲ ြပင်ဦးလွင်ကို
တက်ေပေတာ့"
"စိတ်ချပါဆရာ၊ ဒီအမကီး ပီးဆုံးေအာင် ေဆာင်ရွက်ပီးမှ ြပန်လာ
ခဲ့ပါမယ်"

***

အခန်း(၁)
တိုးချဲထုတ်လုပ်ေနရေသာ သီတဂူမိင်၏ အလှကုန်လုပ်ငန်းအတွ
က် ယေန လူသစ် ငါးေယာက် ထပ်၍ ခန်လိုက်သည် ။
"ဦးေလးကလည်း လူသစ်ေတွ သိပ်ခန်တာပဲေနာ် ဆရာဦးဟန်ွန်"
"ဟုတ်တယ် ‘ယဉ်မွန်ရည်’၊ ကန်ေတာ်ေတာ့ လုပ်ငန်းကီး သိပ်ချဲ
တာကို တယ်ပီး ဘဝင်မကျမိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာတတ်ိုင်မှာ လဲ။ ကန်
ေတာ်တို က အလုပ်သမားေတွပ"ဲ
"ယဉ်မွန်တို ကေတာ့ ကျေရာက်လာမယ့် တာဝန်ကို ေကျပွန်ေအာင်
လုပ်ေပးုံပါပဲ။ သူေဌးရဲ လုပ်ငန်းပိုင်းကို မေဝဖန်ရဲပါဘူးရှင"်
" မဟုတ်ဘူး ။ ကန်ေတာ် မကိက်တာက ခန်လိုက်တဲ့ လူသစ်ေတွ
ဟာ လူဆိုးလား၊ လူေကာင်းလား၊ ဘယ်ရပ်ဘယ်ရွာကလဲလို ေတာ့ စုံစ
မ်းဖို ေကာင်းတာေပါ့။ ခုေတာ့ သူအေပါင်း အသင်း တစ်ေယာက်ေယာ

က်က စာေရးလတ်လိုက်ရင် ဆွဲခန်လိုက်တာပဲ"
"ဦးေလးက အေပးအကမ်းလည်း ရက်ေရာတယ်။ အားနာစိတ် သ
နားစိတ်ေတွလည်း များ လို ထင်ပါရဲ ဆရာရယ်"
"သူက အားနာုံ ဒီကေကာင်ေတွက ခါးပါေနတာ ခက်တယ်၊ ကဲ…
ေဟာဒီ ေဘာက်ချာ အသစ်ေတွ စာရင်းဖွင့်ေပးပါဦး ယဉ်မွန်ရည်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ… ေပးပါ"
"ေအးကွယ်၊ ခိုင်းေကာင်းတဲ့ လူ ဖိခိုင်းတယ်ေတာ့ မထင်ပါနဲ တြခား
စာေရးမေတွက သုံးနာရီဆို အလုပ် မလုပ်ချင်ကေတာ့ဘူး။ မျက်ှာပုပ်
ကုန်ကပီ"
"အဟဲ… ရပါတယ်ဆရာရယ်၊ ယဉ်မွန်က အလုပ်လုပ်ေနရတာကို
ေပျာ်ပါတယ်"
မန်ေနဂျာ

ဦးဟန်ွန်၏

အခန်းမှ

ေဘာက်ချာစာရွက်များ

တစ်ထပ်ကီး ကိုင်ပီး ယဉ်မွန်ရည် ထွက်လာခဲ့သည် ။
"ကန်ေတာ်… မန်ေနဂျာနဲ ဝင်ေတွလို ရမလားခင်ဗျ"
မန်ေနဂျာ့အခန်း၏ နံရံေရှမှ ခုံတန်းလျားတွင် ထိုင်ေနေသာ သူက မ
တ်တတ်ရပ်၍ ေမးလာသည် ။
"ရမှာ ေပါ့… ဝင်သွားပါလား"
ကျစ်လျစ်ကံ့ခိုင်ေသာ ကိုယ်ခာှင့် ရှည်လျားေသာအရပ်။ တည်က
ည်ေသာ မျက်ှာှင့် အသက်ှစ်ဆယ့်ငါးှစ် သုံးဆယ်ကား ဝန်းကျင်ရွ
ယ် လူရွယ်တစ်ဦးသာ ြဖစ်ေကာင်းသာ ယဉ်မွန်သည် ြမင်ေတွလိုက်ရသ
ည် ။ သူကိစဆိုသည် ကို ဆက်လက်၍ မစပ်စုလိုေတာ့ပါ။ ကိုယ်စားပွဲသို

လာ၍ ယေနေရာင်းချပီးေသာ ေဘာက်ချာစာရွက်များကို တစ်ခုချင်း၊
စာရင်း ေရးသွင်း ေနမိသည် ။
မကာပါ။
"ခင်ဗျားတို မန်ေနဂျာက ကန်ေတာ့်ကို ေဟာက်လတ်လိုက်တယ်ဗျာ
"
ယဉ်မွန်ရည် ေမာ့ကည့်မိသည် ။ ရင်တွင်းမှ ေဒါသများ ၊ မခံချင်များ
ကို သူ တည်ငိမ်စွာ ထိန်းချပ်ထားလိုက်ပါေပသည် ။
"ဝမ်းနည်းပါတယ်ရှင်… ယဉ်မွန်က သာမန်စာေရးမေလး တစ်
ေယာက်မို မန်ေနဂျာနဲ ဒီကရဲ ြပဿနာကို ဘယ်လိုမှ မေြဖရှင်းေပးတ
တ်ပါဘူး"
ယဉ်မွန်ရည်က ေြပလည်စွာေြပာပီး ဆက်လက်၍ သာ ေရးမှတ်ေန
မိသည် ။
"နာမည်က… ယဉ်မွန်တဲ့ လား"
"ယဉ်မွန်ရည်ပါ"
"နာမည်နဲ လိုက်ေအာင် ရည်မွန် ယဉ်ေကျးပါေပတယ်"
"ေကျးဇူးတင်ပါတယ်"
ယဉ်မွန်ရည်က သူကို မကည့်အားပါဘဲှင့် ြပန်ေြပာလိုက်ရသည် ။
"ကန်ေတာ့်နာမည်

ကည်ညိပါ။

ဒီသီတဂူ

အလှကုန်ထုတ်လုပ်ေရးမှာ စာရင်းစစ်အြဖစ်နဲ ပဲ အလုပ်ခန်လိုက်ပါတ
ယ်"
"ဪ… ဪ… ဒါြဖင့် ယဉ်မွန်တို ရဲ စာရင်းေတွ စစ်ရမှာ ေပါ့"

"ဟုတ်မှာ ပဲ ထင်ပါရဲ ။ သူေဌးဦးဘဆက်ရဲ အလုပ်ခန်စာရပီး မန်
ေနဂျာဆီ ဝင်ေတွပါဆိုလို ဝင်ေတွတာပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲ ေမးခါရှိေသး၊
အခု သုံးနာရီေကျာ်ေနပီ။ ဘာလုပ်ေတာ့မှာ လဲ၊ မနက်ြဖန်မှ ဝင်ေတွဖို
ေကာင်းတယ် ခင်ဗျား အလုပ်ေတာ်ေတာ် လုပ်ချင်ပုံရတယ်တဲ့ … ဗျာ"
"ဟုတ်ပါတယ်။ ဆရာက တစ်ခါတစ်ခါ ဒီလိုပဲ၊ ဒါေပမဲ့ သေဘာ
ေကာင်းပါတယ်ရှင"်
"ေအးဗျာ… ကန်ေတာ်လည်း ဘွဲရပီး အလုပ်ကမရလို ရတာပဲ လုပ်
ေတာ့မယ်ဆိုပီး ဒီေတာင်ေပမိကို ထွက်လာခဲ့မိတာ၊ ေရာက်ေရာက်ချ
င်း စိတ်မကည်စရာပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာ ပဲ အလုပ်ရှာပီး လုပ်ရရင် ေကာင်း
မလား ေတွးလာမိတယ်"
"ေယာက်ျားပဲရှင်၊ စိတ်ပျက်မြမန်ပါနဲ ။ ဆရာ့ကို ဒီစာရင်းေတွ အချိ
န်မီ အပ်ရမှာ မို ခွင့်လတ်ပါေနာ်။ ေနာင်လည်း အလုပ်ခွင်မှာ ဆုံကရဦး
မှာ ပါ"
"ကန်ေတာ့်အတွက် အေှာင့်အယှက် ြဖစ်သွားတယ်ဆိုရင် ခွင့်လတ်
ပါ

ယဉ်မွန်ရည်။

ကန်ေတာ့်ကို

မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်အြဖစ်နဲ

သတ်မှတ်ပီး တတ်ိုင်တဲ့ ကိစေလးေတွရှိရင် ကူညီေပးပါလို ပန်ကားခဲ့
ပါရေစ။ ကဲ… ကန်ေတာ်အတွက် ရရှိထားတဲ့ ဟိုဘက်ြခံက တန်းလျား
ကို ြပန်ပီး နားရေတာ့မှာ ပဲ သွားမယ်ေနာ်… ယဉ်မွန်ရည်"
"ဟုတ်ကဲ့… ေကာင်းပါပီ"
ယဉ်မွန်ရည်မှာ ေခါင်းမေဖာ်ိုင်ပါဘဲှင့် စာရင်းများကို အပီးသတ်
ေရးသွင်းေနရချိန်တွင် တစ်ဖက်စားပွဲမှ စာေရးမ "ယုဇန"သည် သူမျက်
ှာကို အလှြခယ်သေနေလသည် ။

"ယဉ်မွန်ေရ… ခုန လူက ဘယ်သူလ"ဲ ယုဇနက အလိုက်ေတာ့သိသ
ည် ။ ယဉ်မွန်ရည် စာရင်းပိတ်ပီးမှ စပ်စုလာြခင်း ြဖစ်ပါ၏။
ရန်ကုန်ကတဲ့ ။ စာရင်းစစ်အြဖစ် ဒီမှာ အလုပ်ခန်ထားလိုက်ပီ။ ဘွဲ
ရပီးသား နာမည်က ကိုကည်ညိ…တဲ့ "
"ဟာ… နာမည်က တယ်မိပါလား၊ ကည်ညိုံပဲ ကည်ညိပါရေစ။
ကိုးကွယ်ြခင်း၊ ြမတ်ိုးြခင်းေတွေတာ့ မလုပ်ပါရေစနဲ "
ယုဇနက ဘာစကားေလးပဲရရ အရန်းအေသာေလးများ ေရာေှာ
ေမေှာက် ပစ်တတ်သည် ။ အလွန်စပ်စုတတ်ေသာ်လည်း သူကိုေဝဖန်
လင် ခံယူိုင်စွမ်း ရှိသည် ။ သေဘာေကာင်း မေနာ ေကာင်းေသာ ယုဇန
ပါ။
"ဒါနဲ … ယဉ်မွန်ေရ"
"ဟင်…"
"ဘိုးေတာ်မင်းလူရဲ အဖွဲဝင်ေတွ ဒီည ပုတီးစိပ်ဓိာန်ဝင်ပွဲ ရှိတယ်
ဆို"
"ယဉ်မွန်မသိဘူး ယုဇန"
"ဟုတ်တယ်၊

ေနလယ်ကတည်းက

ပွဲေတွ

ြပင်ေနကတယ်၊

အများကီးပဲ"
"ဒါြဖင့် ဟုတ်မှာ ေပါ့"
"ဟုတ်တာက အေရးမကီးဘူး။ အဓိာန်ထွက်တဲ့ လြပည့်ညဆို ယု
ဇနတို အလှည့်ေရာက်
ေကျာချမ်းလိုက်တာ"

လာရင်အခက်… အမေလး…

ယုဇနက သူကိုယ် ေသးေသးသွယ်သွယ်ေလး ကျံြပရင်း ေြပာြပေန
ပါ၍ −
"ဘာကိုလဲ ယုဇနရဲ "
"အရင် တန်ေဆာင်မုန်း လြပည့်ေနညကေပါ့။ ‘ေလးုေထွး’ အသ
တ်ခံရတာ၊

‘ကိုမင်းေမာင်’တုန်းက

သီတင်းကတ်လြပည့်၊

‘မေကျးုတုန်းက ‘ဝါဆိုလြပည့်ည’၊ အခု ြပာသိုလြပည့်ညအတွက် အဓိ
ာန်ဝင်ဖို ြပင်ဆင်ေနကြပန်ပီ"
"ဟာ… ယုဇနကလည်း စိပ်ပုတီးစိပ် အဓိာန်ဝင်တယ်ဆိုေတာ့ တ
ရားဓမ

အလုပ်လုပ်တာ

မဟုတ်လား။

သက်သတ်လွတ်ေတာင်

စားေနကတာပဲကွယ်၊ လူသတ်ပါ့မလား"
"မစွပ်စွဲဝံ့ပါဘူး၊ တိုက်ဆိုင်တာေတွကို ေြပာတာပါ ယဉ်မွန်ရဲ ၊ ဒါနဲ
ဘိုးေတာ်မင်းလူကို ယဉ်မွန် ြမင်ဖူးလား"
"ဟင့်အင်း…"
"ဟိုတစ်ပတ် ဥပုသ်ေနက ကန်ေတာ့ခံမယ်ဆိုလို ယုဇန ဝင်ခွင့်ရတ
ယ်။ တစ်မျိးပဲ ယဉ်မွန်ရယ် …၊ ယုဇနနဲ မျက်လုံးချင်း ဆိုင်မိတယ်။ ရင်
ထဲကို စိမ့်သွားတာပဲ။ သူအကည့်က သိပ်စူးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခဏေလးနဲ
အကည့်ကိုလဲပီး မျက်လာချေနတယ်"
"ဘာမှ မေြပာဘူးလား"
"တစ်ခါတေလ ဓာတ်စီးရင်ေတာ့ ေဟာတယ်၊ ေြပာတယ်။ ယုဇန
ေတာ့ ဘာမှ မေမးရဲလို မေမးခဲ့ဘူး။ ရှိခိုးပီး ထွက်လာခဲ့တာပဲ"
"ဦးေလး ဦးဘဆက်ကေတာ့ တကယ်ကည်ညိတာပဲ"

"ဒီလိုေလ… ခုလို စီးပွားြဖစ်လာတာ အဲဒီ ဘိုးေတာ်ရဲ န်ကားချ
က်ေတွကို လိုက်နာလို ြဖစ်တယ်ဆိုပီး အရမ်းပစ် ကည်ညိေနတယ်။ ရှိ
ခိုးတာေတာင် ဘိုးေတာ်ရဲ ေြခကို ဦးတိုက်ပီး ရှိခိုးတယ်ကွာ တကယ်ပါ
ပဲ"
"ေဒုုေဝကျေတာ့ မကည်ညိဘူးဆိ…
ု ယုဇန မီလိုက်ေသးလား၊
ေဒုုေဝကို ေတွလိုက် ေသးလားဟင်…"
"ေတွလိုက်တယ်… သိပ်ေချာတဲ့ အမျိးသမီးကီး၊ သူသမီးေလး အ
သတ်ခံရလို စိတ်သိပ် မချမ်းသာတာက တစ်ေကာင်း၊ ဘိုးေတာ်မင်းလူ
ကို မကိုးကွယ်ချင်တာက တစ်ေကာင်းမို ဒီအိမ်က ထွက်သွားရှာတယ်"
"ခု… ေဒုုေဝက ဘယ်မှာ ေနသလဲ"
"မသိဘူး… ဦးဘဆက် ကိုယ်တိုင်ေတာင် မသိဘူးတဲ့ "
"ဟင်…"
"ဦးဘဆက်ကလည်း အရင်တုန်းကနဲ လုံးဝမတူေတာ့ဘူး ယဉ်မွန်ရဲ
၊ ဟိုတုန်းကဆို ဘာေြပာေကာင်းမလဲ။ တစ်ချက်ေလးမှ အမှားမခံဘူး။
သိပ်ေဒါသကီးတာ။ ခုေတာ့ သမီးလည်း ေသ၊ ဇနီးလည်း ေပျာက်လို သိ
ပ်စိတ်ဓာတ်ကျပီး ပုတီးဘက် ေရာက်သွားတာ"
"ေအးကွယ်… မိခင်ဖခင်ေနရာက မဆိုထားှင့် ေဘးက ကားရတဲ့
ယဉ်မွန်တို ေတာင် ေလးုေထွးအတွက် ရင်နာမိတယ်၊ သနားပါတယ်
ေနာ်…"
"ဟုတ်တယ် ယဉ်မွန…
် လြပည့်ည နီးလာရင် ေလးုေထွးလိုများ ြဖ
စ်ေနမလားလို ရင်တုန်ရတာ အေမာပါပဲ။ ဒီတစ်ခါ ဘယ်သူအလှည့်လဲပဲ
။ ကဲ… ကဲ… ေလးနာရီထိုးပီ။ အဘိုးကီး ှာေကာက်ေနဦးမယ်၊ စာရင်း

ေတွ သွားအပ်ေတာ့ေလ…"
ယုဇနသတိေပးေလမှ စားပွဲအံဆွဲ ေသာ့ခတ်ပီး မန်ေနဂျာ ဦးွန်၏
အခန်းသို ြပန်ဝင် ခဲ့ရသည် ။
သက်ဆိုင်ရာ

တာဝန်များကို

ေကျပွန်စွာ

ေဆာင်ရွက်ေနရေသာ်လည်း …
ယုဇနှင့် ေဆွးေွးခဲ့ရေသာ အေကာင်းရာများ ၊ ကားသိပီးခဲ့ရ
ေသာ ဇာတ်လမ်းများ တို သည် ယဉ်မွန်ရည်၏ စိတ်အစဉ်တွင် ြပန်လ
ည်၍ သက်ဝင် လပ်ရှားလာခဲ့ရေချပီ။
"ဪ… ကံဆိုးမေလး… ေလးုေထွးရယ်"
***

အခန်း(၂)

"ုေထွးတို အြဖစ်က ိုမီယိုနဲ ဂျးလိယက်လို ုေထွးတို ှစ်ေယာက်
လုံး ေသကုန်ကမှ ေဖေဖတို ချင်း တည့်ကေတာ့မယ် ထင်ပါရဲ ေမာင်
ေမာင်ရယ်"
"သူတို ချင်း တည့်ဖို ေသမေပးိုင်ပါဘူး ုေထွးရယ်။ လူကီးချင်း ဘ
ယ်ေလာက်ပဲ အာဃာတ ကီးကီးနဲ မုန်းတီးကပါေစ။ ေမာင်ေမာင်
မမပါဘူး။

ေမာင်ေမာင်

အေမာ်လင့်ဆုံး

အတမ်းတဆုံး

ဆက

ုေထွးမှာ သတိရှိလာိုင်ဖို ပါပဲ"
"ခက်တယ်… ေမာင်ေမာင်ရယ်ကွယ"်
"ေမတာရဲ ေနာက်မှာ အင်အားဆိုတာ အရိပ်လိုပါပဲ ုေထွးရယ် ေမ
တာကီးရင် အင်အားကီး လာတာမျိးပါ။ ေမာင်ေမာင့်ဘက်ကေတာ့ ု
ေထွးအတွက်ဆိုရင် အသက်ကို ရင်းပီး စွန်စားရပါေစ … ေမာင်ေမာင်
စွမ်းေဆာင်ြပရဲပါတယ်"
ေမာင်ေမာင့်လိုပဲ ုေထွးလည်း စွန်ရဲပါတယ် အိ…
ု ေသရဲတယ် ေမာ
င်ေမာင်ရယ်… ုေထွး ေမာင်ေမာင့်ကို ဘယ်ထိေအာင် ချစ်ရပါတယ် ဆို
တာေတွကို ြပလို ရချင်လိုက်တာ… ဒါေပမဲ့…"
"အဲဒီ ဒါေပမဲ့ရဲ ေနာက်မှာ ေဖေဖ့အတွက် ေမေမ့အတွက်ေတွ ပါလာ
ြပန်ေရာ မဟုတ် လားဟင် ုေထွး"

"ရဲေမာင်ေမာင်ကိုသာ ယူရင် တို သားအမိအတွက် တစ်သက်တာရ
တဲ့ ရင်းှီးမလမ်းဆုံကို ေရာက်သွားရသလို ေဝးသွားရမှာ ပါ သမီးရယ်၊
ဒီကိုတိုးသင်သားနဲ က လွဲရင် သူေတာင်းစားမျိး၊ ဒွန်းစားမျိး ြဖစ်ပါ
ေစ ေပးစားပါ့မယ်လို သမီးေဖေဖက ေြပာထားသားပဲ မဟုတ်လား သ
မီးေလး၊ ဒီကိစကို ေနာက်ဆုတ်လိုက်ပါကွယ်"
"ဒီမှာ ုေထွး… တိုးသန်ရဲ သားက နင့်ကို အတည်ကံမယ်များ မှတ်
ေနသလား၊ သူအေဖ လက်ထက်က ရာဇဝင်ေကွးကို သူသားေတွက အ
ေကျဆပ်ကလိမ့်မယ်။ ငါ့သမီးရဲ ဘဝကို ဖျက်ဆီးရင် ငါ့ဘဝပါ ပျက်စီး
ေအာင် သူတို ဆင်ကံကံေနကတာ ုေထွး၊ သမီးေလးရဲ အရှက်ေရာ
အသက်ကိုေရာ

သူတို

ြခယ်လှယ်ကလိမ့်မယ်။

ေနာက်ဆုတ်

လိုက်စမ်းပါကွယ"်
မိခင်ကီး၏ စကား၊ ဖခင်၏ အမှာ အကားများကို အကားအာုံတွင်
ြပန်လည် ထင်ဟပ် လာေနေသာ ေလးုေထွး၏ ပခုံးေလးကိုကိုင်ပီး…
"ုေထွးေလး ဘာေတွ ေတွးေနတာလဲ အချစ်ရယ်"
"ေမာင်ေမာင့်ကို ေြပာပီးသား ေဖေဖတို ရဲ စကားေတွကိုပါ"
"သံသယ ြမညစ်ေတွနဲ ေမာင်တို ရဲ ေမတာ ြဖြဖသန်သန်ေလး
ေတွကို မညစ်ွမ်းပါရေစ နဲ လား အချစ်ရယ်။ ေမာင်ေမာင့်ကို ုေထွး မ
ယုံရဲဘူးလား"
"မယုံဘဲ ချစ်ရဲပါ့မလား ေမာင်ေမာင်ရယ်၊ ုေထွးေလ ေမာင်ေမာင့်
ကိုလည်း သနားတယ်… ေဖေဖ ေမေမတို ကိုလည်း သနားတယ်"
"ဪ… ေလးုေထွးဆိုတဲ့ မိန်းကေလးရယ်၊ ဆုံးြဖတ်ရဲမှာ ေပါ့ ြပ
တ်သားမှ ေပါ့။ ုေထွးကို ေမာင်ေမာင် တစ်ပတ် အချိန်ေပးမယ်ေလ"

"တစ်ပတ်ြပည့်ရင်ေရာ"
"ုေထွး ေမာင်ေမာင့်ဘဝထဲကို ဝင်လာရဲမလား၊ ေစာင့်ကည့်မယ်
ေလ"
"မဝင်လာြဖစ်ရင်ေရာ"
"ုေထွးနဲ အေဝးဆုံးေနရာကို ေမာင်ေမာင် သွားေတာ့မယ်။ ုေထွးနဲ
ေဝးရမှ ၊ မြမင်ရဘဲ ေဝးရတာက ပိုပီး ရင်နာ သက်သာပါလိမ့်မယ် ု
ေထွး"
"ေမာင်ေမာင်ရယ်…"
"ေမာင်ေမာင် ေတာင်းဆိုေပါင်းလည်း များ လှပါပီ၊ ဒီတစ်ခါေနာက်
ဆုံး အကိမ်အြဖစ်နဲ ေမာင်ေမာင့်ကို အေြဖေပးပါုေထွး၊ ေမာင်ေမာင့်
အချစ်ရယ်"
"ုေထွး ဘာလုပ်ရမလဲ ေမာင်ေမာင်ရယ်"
"ဒီအေြဖကို ုေထွးကိုယ်တိုင်ပဲ ေပးိုင်ပါလိမ့်မယ်ေလ"
"ုေထွးအတွက် ေမာင်ေမာင် အချိန်ေပးတာ တစ်ပတ်တည်းေနာ်"
"ဟင့်အင်း… ဒီလိုအကျပ်ကိုင်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ုေထွးေလး၊
ေအးငိမ်းယုံကည်စွာ ေစာင့်ရမယ်ဆိုရင် ေမာင်ေမာင် ဆယ်ှစ်ေစာင့်ရ
ပါေစ ေစာင့်ိုင်ပါတယ် ုေထွးရယ်။ အခုအေြခ အေနက ုေထွး အသိ
ဆုံးပါေလ"
"ဟုတ်တယ် ေမာင်ေမာင်… ုေထွးနဲ ေမာင်ေမာင် ချစ်ေနကတာ လူ
ကီးေတွ သိသွားတာ သိပ်ဆိုးတာပဲ"
"ေမာင်ေမာင်တို ဘက်က ဘာြပဿနာမှ မရှိပါဘူး ုေထွး"

"ဟုတ်လို လား ေမာင်ေမာင်ရယ်… ေဖေဖက ေြပာေတာ့ ုေထွးတို
မိသားစုကို ဖျက်ဆီးဖို ေမာင်ေမာင့်အေဖက ကံတာြဖစ်မှာ ။ ေမာင်ေမာ
င့်ကို တမင်ချစ်ခိုင်းတာဆိုပီး ုေထွးရဲ အရှက်နဲ အသက်က…
ို "
"ေတာ်စမ်းပါုေထွးရယ်… အဓိပာယ်မရှိတဲ့ စကားေတွ ေမာင်ေမာ
င် ုေထွးကို ဘယ်ေလာက် ချစ်တယ်ဆိုတာ ုေထွး သိပါတယ်"
"သိပါတယ်။ ေမာင်ေမာင့်ေမတာကိုလည်း ယုံပါတယ်။ တစ်ပတ်အ
တွင်း ဆုံးြဖတ်ရမှာ သာ ခက်ေနတာပါ ေမာင်ေမာင်ရယ်"
"ေမာင်ေမာင်ေြပာပီေကာ၊ ေမာင်ေမာင့်ဘက်က ေစာင့်ိုင်ပါတယ်
လို …၊ ဒါေပမဲ့ အေြခ အေနက မေပးေတာ့ဘူးုေထွး၊ မယုံရင်ကည့်၊
ေမာင်ေမာင်နဲ ုေထွး ကွဲကွာရေအာင် ုေထွးကို ဒီြပင်ဦးလွင်က ေခထု
တ်သွားကလိမ့်မယ်"
"ဟင်…"
"ဒါေကာင့် ေြပာတာေပါ့။ ခွဲခွာဖို စီစဉ်ပီးမှ ဆိုရင် ေမာင်ေမာင်တို
ဘာမှ မတတ်ိုင်က ေတာ့ဘူး။ ေမာင်ေမာင်ေတာ့ ုေထွးကို ဘယ်နည်း
နဲ မှ မခွဲိုင်ပါဘူး အချစ်ရယ်။ ုေထွးအေနနဲ ုေထွးမိဘေတွကို သနား
လို ေမာင်ေမာင့်ကိုလည်း ငဲ့ညာပါကွယ"်
ထိုေနက ချစ်သူေလးှစ်ဦး၏ မျက်ရည်စေလးများ သည် ‘ဒုဝတီြမ
စ်ကမ်းပါး’တွင် ေကွရစ်ကသည် ။
ေလးုေထွး၏ ဖခင်ှင့် ရဲေမာင်ေမာင်တို ဖခင်ှစ်ဦးသည် သူတို
ေလးများ မေမွးဖွားမီကာလ ကပင် ကီးမားေသာ မုန်းတီးြခင်းများ ြဖင့်
တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် ကလဲ့စားေချိုင်ရန် ေစာင့်စား ေနကေပ
သည် ဟု အားလုံးက သိထားကသည် ။

တစ်ချိန်က

သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်

ြဖစ်ပါလျက်

ဘယ်သိုေသာ

အေြခခံ အေကာင်းများေကာင့် သည် မ မုန်းတီး နာကည်း သွားရသည့်
အြဖစ်ကို ေလးုေထွးှင့် ရဲေမာင်ေမာင်တို မသိရှိကရပါ။
ရဲေမာင်ေမာင်၏ ဖခင်က ေလးုေထွးှင့် ချစ်ေနကသည့်အြဖစ်ကို
ေအးစက်ေသာ အြပံးှင့် ကည့်ဖူးသည် မှ လွဲ၍ ဘာတစ်ခွန်းမှ ေဝဖန်ချ
က် မေပးခဲ့။
ေလးုေထွး၏ ဖခင်ကမူ မုန်တိုင်းထန်လိုက်သည် မှ ကမာေြဗာင်း
ဆန်

သွားေလာက်ေအာင်

ပါပင်။

ဦးတိုးသန်၏

သားှင့်မှ

ြဖစ်ရေလြခင်းဟူေသာ မခံချင်စိတ်က သူှလုံးသားကို ဆတ်ဆတ် ခုန်
ေစသည် ။
ရဲေမာင်ေမာင် ေြပာသလိုပါပင်။ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တွင် မူ ရဲ
ေမာင်ေမာင်ှင့် ကွဲကွာ ေစရန် ေဝးလံေသာ အရပ်တစ်ခုခုသို ပိုထားြဖစ်
လိမ့်မည်ဟု ေလးုေထွးလည်း သိပါသည် ။
"သမီးေလးရယ်… ဒီေကာင်ေလးနဲ သာ ဆက်ပီး ဆက်သွယ်ေနခဲ့ရ
င်ေတာ့ ေမေမနဲ ပါ အေဝးကီး ေဝးကရေတာ့မယ်"
ရဲေမာင်ေမာင်ှင့် ဒုဝတီြမစ်ကမ်းနံေဘးမှ ချစ်ေတးေလးများ သီဖွဲ
လာခဲ့မိသည့်

အြဖစ်ကို

ချက်ချင်းလို

သိရှိကပီးသည့်ေနာက်တွင်

ေြပာကားလာေသာ ေမေမေဒုုေဝ၏ စကားများ …။
ယခု…
ေမာင်ေမာင် ေြပာသည့်အတိုင်း မှန်လွန်းလှသည် ။ မိမိကို တစ်ေန
ရာသို ပိုေဆာင်ေတာ့မည့် အြဖစ်ကို ေလးုေထွး ေတွးသိလာမိသည် ။
ေမေမ့စကားအရ လည်းေကာင်း၊ ထည့်သို ြပင်ဆင် ေနကေသာ အိမ်အ

ေစအပါးများ ၏ လပ်ရှားမအရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေလးုေထွးသိလာ
ရသည် ှင့်…
"ဟုတ်တယ် ေမာင်ေမာင်ေရ… ုေထွးကို အေဝးကီး ပိုကေတာ့မ
ယ်။ ဒီတစ်ေန တစ်ညလုံး ေမာင်ေမာင် ေစာင့်ကိပါ။ အခွင့်သင့်တာနဲ ု
ေထွး ေြပးထွက်ခဲ့မယ်"
ဆိုေသာ သတင်းစကားများကို ေလးုေထွး၏ လူယုံေတာ်မှ တစ်ဆ
င့် ရဲေမာင်ေမာင်အား မှာ ကားလိုက်ရေတာ့သည် ။
အဘက်ဘက်က ပိတ်ဆိုထားေသာ်လည်း ေမတာအင်အားသည် သာ
ကိုးကွယ်ရာအြဖစ် သတ်မှတ်ထားတတ်ကေသာ ေလးုေထွးတိုလို ဆ
ယ်ေကျာ်သက် သည်းုရွယ်ေလးများ အတွက် တစ်ချက်တစ်ကွက်ြဖင့်
လစ်ဟာမများကို ေတွကံ ဆုံစည်းရတတ်သည် ပါ။
အလှကုန်ပစည်းများ ၊ ဒါဇင်လိုက် ကာတွန်းလိုက် ထည့်သို၍ ထွက်
သွားေသာ ကုန်တင်ကား ြဖင့် ေလးုေထွး ပုန်းေအာင်းကွယ်ကာလျက်
ထွက်လာိုင်ခဲ့သည် ။
ထိုေနက တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း ၁၄ရက်ေန။
ရဲေမာင်ေမာင်ှင့် ေပါင်းဆုံမိကပီးသည် ှင့် ေြခလျင်ခရီးြဖင့် မေန
မနား ေြပးလားခဲ့က သည် ။
ကိတင် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း မထင်မှတ်ေသာ ေနရာေလးသို အ
ေရာက်ေြပးလားိုင် ခဲ့ကပါ၏
"အဘမံ၏ ယာတဲ… သိ"ု
မေလး−ြပင်ဦးလွင် လမ်းခွဲတစ်ခုြဖစ်ေသာ ေရစာရံဘုရားလမ်းခွဲမှ
တစ်ဆင့်ဝင်ပီး ယာခင်း များကို ြဖတ်လျက် လမ်းေဘးှင့် ေဝးလံလှ

ေသာ ြခံငယ်ှင့် ယာကျယ်တစ်ခုအတွင်းမှ သက်ကယ် တဲအိမ်ေလး…
အေဝးမှ ကည့်လင် ြဖာယှက်ေနေသာ မက်မန်းပင်များကားတွင်
တဲငယ်မှာ ကွယ်လိးေန ေပသည် ။
"ေကာက်တယ် ေမာင်ေမာင်ရယ်… သိပ်ေကာက်တာပဲ"
"ေမာင်ေမာင်ကေတာ့ သိပ်ေပျာ်တာပဲ၊ ေမာင်ေမာင်ရဲ အြမတ်ိုးဆုံး
ရတနာ ေလးုေထွးကို ဒီေန ေမာင်ေမာင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပီ… ေမာင်ေမာ
င်ရဲ ရင်ထဲကို စမ်းေရေလးေတွစီးပီး ပန်းပွင့်ေလးေတွ ေကွကျလာပါပီ
ေကာ အချစ်ရယ်"
"ေမာင်ေမာင်ကလည်း ေလ"
ရဲေမာင်ေမာင်ှင့် ေလးုေထွးတို ကေလးဘဝကပင် ကင်နာခဲ့ရ
ေသာ သံေယာဇဉ်ရှိခဲ့ကေသာ ေမတာဦးကို ပိုင်ဆိုင် လဲလှယ်ယူခဲ့က
ေသာ အချစ်ဦးသူေလး ှစ်ေယာက်ပါ…
တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် မေတွရေသာ ရက်ပိုင်းများ တွင် ေနစ
ဉ် စာလာများ ေရးသား၍ ချစ်မှတ်တမ်းေလးများ တင်ခဲ့ကသူများ ပါ။
ရဲေမာင်ေမာင်အေနှင့် ေလးုေထွးကို မေတွဆုံရလင်သာ ေနိုင်
သည် ။ မြမင်ရဘဲှင့် တစ်ရက်မ မေနိုင်။
ညေနပိုင်း ြခံထဲတွင် လမ်းေလာက်ေနတတ်ေသာ၊ ဘက်တမင်တန်
ိုက်ေနတတ်ေသာ ေလးုေထွးကို အေဝးမှ ပင်ြဖစ်ေစ၊ ရဲေမာင်ေမာင်
လာေရာက် ေချာင်းေြမာင်း ကည့်တတ်မဲ ြဖစ်သည် ။
အေဝးမှ ေငးခဲ့ရေသာ ေလးုေထွးမှာ ယခုအခါ မိမိ၏ ရင်ခွင်ထဲသို
ေရာက်ရှိလာခဲ့သည့် အြဖစ်ကို ရဲေမာင်ေမာင် မယုံရဲေလာက်ေအာင်ပင်
ေချာက်ချားစွာ ဝမ်းသာခဲ့ရသည် ။

ယခု ေပါင်းဖက်ိုင်ြခင်း၏ ဒုတိယေြမာက်ည…
ဝါေရေသာ အသားြဖင့် မျက်ှာှာလှလှေလးှင့် ေသးသွယ် အိေဖွး
ေသာ ကိုယ်ခာပိုင်ရှင် မေလး ုေထွးမှာ … ွဲေပျာင်းေသာ ဆံွယ်
ေလးများ ဖိုဖရဲြဖင့် ရဲေမာင်ေမာင်၏ ရင်ခွင်တွင်းမှာ လူးလွန်ရာမှ ငိမ်
သက် အိပ်စက် သွားရှာခဲ့ေလပီ။
အြပင်တွင် ’လြပည့်ည’မို လက ထိန်ထိန်သာေနသည် ။ သက်ကယ်
ှင့် ဝါးထရံများကားမှ လေရာင်ေြပာက်ကေလးများက ချစ်သူှစ်ဦး၏
ကိုယ်ခာေပသို ကွက်ကျားလင်းလက် ေနေစသည် ။
ချစ်ြမတ်ိုးစွာ ေထွးေပွထားရာမှ ရဲေမာင်ေမာင်လည်း တြဖည်းြဖ
ည်း မျက်လုံးများ ေမှးစင်း ၍ အိပ်ေပျာ်သွားခဲ့ေလသည် ။

***

"ဟဲ့… ဟဲ့… ဘယ်သူလ…
ဲ ဘာြဖစ်တာလဲ"
"ရဲေမာင်…ရဲေမာင်"
"အလိုေလးဗျာ… ဒုကပါပဲ"
"ရဲေမာင်… ဟ… ရဲေမာင်"
ယာတဲရှင် အဘမံ၏ အသံများ ြပာေနေအာင် ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်
ဟစ်သံများကို ေဝးလံ ေသာ အရစ်ဆီမှ လို ရဲေမာင်ေမာင် ကားေနရသ
ည် ။
ေနာက်ဆုံးတွင် မှ အဘမံ၏ ေဆာင့်ဆွဲမေကာင့် ရဲေမာင်ေမာင် ငုတ်

တုတ်ထထိုင် မိသည် ှင…
့်
"အား… ေစးကပ်ကပ်နဲ ေသွး… ေသွးေတွလား ုေထွး… ုေထွး"
ေဘးမှ ုေထွးကို အလန်တကား ဖက်ေပွထားလိုက်မိသည် ။
ေလးုေထွး၏ ေွးေထွးဆဲ ကိုယ်ခာေလးများ ွဲေပျာင်းစွာ ပါရှိ
လာသည် ။
"ဟင်… အဘမ…
ံ အဘမံ"
"ေအး… ေအး… မီးအိမ်ယူ လာပီ"
အဘမံက သူအိပ်ေနရာ ေနာက်ေဖးေဆာင်မှ မှန်မီးအိမ်ေလးကို ဆွဲ
ယူ လာပီး မီးစာကို

ြမင့်တင်လိုက်သည် ။

"အမေလးဗျာ… ုေထွးရယ်"
ေလးုေထွး၏ ရင်ဝတည့်တည့်တွင် ဓားေြမာင်တန်းလန်း စိုက်လျ
က်…
ေသွးများက ယိုစိမ့်စီးဆင်းေနဆဲ ြဖစ်ေသာ်လည်း ေလးုေထွးသည်
ေသာ မိန်းကေလး၏ ချစ်တတ်ရှာေသာ ှလုံးသားေလးမှာ မလပ်ရှားို
င်ရှာေတာ့။
ချပ်ငိမ်းပီး… ေလးုေထွး ေသဆုံးခဲ့ေလပီတကား။

***

ဤသည် မှာ ရဲေမာင်ေမာင်ဘက်က ြပန်လည်တင်ြပေသာ အြဖစ်အ

ပျက်များ သာ …
သူဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဘာမှ မသိရပါဟု ြငင်းဆိုသည် ။
အဘမံကို စစ်ေဆးရာတွင် ေခွးေဟာင်သံပင် မကားမိ၊ အိမ်ေရှဆီမှ
ညည်းညသံ၊ ထွန်းထိုး ုန်းကန်သံများ ကားမိသည် ။ ပထမတွင် ရခါစ
ဇနီးေမာင်ှံ

ေနာက်ေြပာင်

ကျီစယ်ေနသည်

ဟု

အထင်ရှိခဲ့၍

အသံလည်း မေပး၊ ထွက်၍ လည်း မကည့်ခဲ့မိ…
သိုေသာ်လည်း ေနာက်ဆုံး ကားလိုက်ရေသာ ေလးုေထွး၏ ညည်း
သံရှည်ကီးကို မသကာ စိတ်ေကာင့် ထွက်လာေခမိရာက ယခုလို ြမင်
ေတွရပါေကာင်း အစစ်ခံသည် ။
ရဲေမာင်ေမာင် သတ်ပါသည် ဟု မိမိက မစွပ်စွဲလိုေသာ်လည်း တစ်စုံ
တစ်ေယာက် တက်လာသံ၊ ဆင်းသွားသံများကို သတိမထားမိ မကားမိ
လိုက်ပါဟု အစစ်ခံသည် ။
ရဲက စစ်ေဆးရာတွင် …
ထိုညဦးက ြခံေစာင့်ေခွးကို ကိးေြဖ၍ ရဲေမာင်ေမာင်က ြခံြပင်သို လ
တ်၍ ှင်ထုတ် ထားြခင်း။
ဒုတိယအချက်အေနှင့် ယာတဲေရှ သုံးကိုက်အကွာတွင် ရဲေမာင်
ေမာင်၏ အစ်ကို ‘ကိုရဲေနာင်’ အမည်ထိုးထားေသာ ပတ်ကား ၅၁ ေဖာင်
တိန်တစ်ေချာင်း လွင့်စဉ် ကျကျန် ရစ်သည် ကို ေတွရှိရြခင်းှင့်…
ေနာက်ဆ ုံးအချက်မ ှာ ေလးုေထွး၏ ရင်ကိုခွဲ၍ အသည်းှလုံးကို
ထိုးစိုက်ထားေသာ ဓားေြမာင်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် ထာဝရကိုင်ေဆာင်ေသာ
ဓားေြမာင်ပါဟု ရဲေမာင်ေမာင်ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားရြခင်းတို ြဖစ်ေပသ
ည် ။

ဤအမှင့် ပတ်သက်၍ …
အဘမံကို တစ်ညေခစစ်သည် ။ ကိုရဲေနာင်ကို တစ်ပတ်ချပ်၍ စစ်
ေဆးေမးြမန်းပီး အာမခံှင့် ခံဝန်ချပ်ြဖင့် ေနေနရဆဲ။
ရဲေမာင်ေမာင်ကိုမူ လုံးဝ အာမခံမေပးဘဲှင့် ယေနထက်တိုင် ထိန်း
သိမ်းထားဆဲ ြဖစ်ပါ၏။
သားှစ်ေယာက်လုံး ရာဇဝတ်မှင့် စစ်ေဆးခံေနရချိန်တွင် ဖခင်ဦး
တိုးသန်မှာ ရဲဌာနတွင် …
"ေလာကဓံ ရှိတယ်ဆိုတာ ငါယုံပီ။ ငါ့အတွက်"
ေအးစက်တင်းမာေသာ အြပံးမျာြဖင့် ဦးဘဆက်ကို အားရ ေကျနပ်
စွာ စိုက်ကည့်ပီး ဦးတိုးသန်က…
"ေအာင်မယ် ငိုလို ။ ကိုယ်ရင်ကို ေလာင်ကမ်းေတာ့လည်း ပူတတ်
သားပါလား ဘဆက်ရ။ ဟင်း… ငါ့အလှည့်တုန်းကေတာ့…"
"ေတာ်… ေတာ်… ဒီေကာင်ကိုပါ ဖမ်းကပါ။ ဖမ်းကစမ်းပါ"
ဘဝဂ်လံသည် ဆိုေသာ အသံများ ြဖင့် ဦးဘဆက်က အားကုန်ကျံး
ေအာ်ရင်း စားပွဲကွဲမတတ် လက်သီးှင့် စုံထုသည် ။
ဤအဘိုးကီးှစ်ေယာက်ကို သက်ဆိုင်သူများက လူချင်းခွဲလိုက်က
ရသည် ။
တစ်ချိန်က ဘယ်လိုပင် မုန်းတီး နာကည်းခဲ့ကရပါေစ။ ယခုအချိန်
တွင် တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးကေလး အသက်ဆုံးံးရြခင်းအတွက် ိ
က်ကီးတငင်

ငိုေကွးရေလာက်ေအာင်

ပရိေဒဝမီး

ေတာက်ေလာင်

ေနရှာေသာ ဦးဘဆက်ကို သက်သက်လာ၍ ဒုကေပးစကားများ ေြပာရ

က်ေသာ ဦးတိုးသန်ကိုြမင်ရသူ ကားရသူအေပါင်းက မုန်းတီး ရွံရှာမိက
သည် ။
ဆက်ဆံေရး မေြပလည်ေသာ၊ ိုင်းစိုင်း၍ သီးြခားေနတတ်ေသာ၊ သူ
တို သားအဖငါးဦးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်မရှိ။ ဘယ်သူှင့်မှ မတည့်က။
ယခုကိစတွင် ရဲေမာင်ေမာင်ကိုယ်တိုင် မသတ်ဘိဦး။ သူတို ဘက်က
ပေယာဂမကင်းိုင် ဟူေသာအေတွးများ သည် ရဲှင့်အတူ လူတိုင်း၏
အာုံတွင် သက်ေရာက်ေနေတာ့သည် ။
တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးေချာေလး၏ အေလာင်းကို ြမင်ေတွလိုက်ရ
ေသာ ဖခင်ကီး ဦးဘဆက်မှာ ူးသွပ်သွားပီလားဟု ထင်ရေလာက်
ေအာင်ပင် ေဆာက်တည်ရာမရရှာ။ သူငိုေကွး မက လူတိုင်းသို ကူးစက်
ပျံှံခဲ့ရသည် ။ ြမင်ေတွ သူတိုင်း မျက်ရည်မဆယ်ိုင်က။
မိခင် ေဒုုေဝသည် သမီးအြဖစ်ကိုပင် ြမင်ေတွခွင့် မရရှာေတာ့။
သတိလစ်သွား၍ ေဆးုံသို တန်းတင်ခဲ့ရသည် ။ သမီးေလး၏ အသုဘ
ကိုပင် မပိုိုင်ရှာ။
ရဲေမာင်ေမာင်တစ်ေယာက်တည်းသာ ညိးချံးကျေနသည် ။
ကျန်သားသုံးေယာက်ှင့်

ဦးတိုးသန်မှာ ေမးေကာကီးများ တင်း

ထားစွာြဖင့် မျက်လုံး များက ြပံးေနကသည့်အြဖစ်ကို မကည့်ရဲစရာ။ စ
က်ဆုပ်ဖွယ်ရာ အားလုံးက ြမင်ေတွခဲ့ကရသည် ။
ဤသည် တို မှာ ြပင်ဦးလွင် ဝန်းကျင်ဆီမှ သီတဂူမိင်ြခံကီး၏ စိတ
ဇလြပည့်ညများ

အတွက်

အေြခခံလာမည့်

နိဒါန်းအေကာင်းရာမသာ ြဖစ်ပါသတည်း။

ဇာတ်လမ်း၏

***

အခန်း(၃)

ယဉ်မ ွန ်ရ ည်မ ှာ ယုဇနထံမှ ကားသိခဲ့ရသမေသာ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်၊
ေချာက်ချားဖွယ်၊ မုန်းတီး ဖွယ် အေကာင်းအရာများကို ြပန်လည်၍
ေတွးေနမိေတာ့သည် ။
"မယဉ်မွန်ရည်၊ ဦးေလးက ေြပာခိုင်းတယ်။ ဘိုးေတာ်ကို ကန်ေတာ့
ချင်ရင် ဒီည ၇ နာရီ ေလာက် တက်လာခဲ့ပါတဲ့ "
ဦးဘဆက်က ေြပာခိုင်းသည် ဆိုပီး အိမ်ေတာ်အလုပ်သမား တစ်
ေယာက်က ေြပာကား လာသည် ။ သိြမင်လိုေဇာှင့် ုတ်တရက် ေခါင်း
ညိတ်မည် လုပ်ပီးကာမှ …
"ယဉ်မွန် တစ်ေယာက်တည်းကို ေခခိုင်းတာလားဟင်၊ ဒီညအဓိာ
န် ဝင်ကမယ် ကား တယ်။ ဘယ်သူေတွ ဝင်ကမှာ လဲ၊ အမျိးသမီးေတွ
ေရာ ပါေသးလား"
သုံးထပ်တိုက်ကီး၏ အေပဆုံးထပ်မှ ဓာတ်ခန်းဆိုေသာ ေနရာသို
တစ်ေယာက်တည်း သွားသင့်၊ မသွားသင့် ချင့်ချိန်ရင်း ေမးလိုက်မိသည်
။
ဘိုးေတာ်မင်းလူဆိုသည် ကို ေတွချင် ေလ့လာချင်မိပါေသာ်လည်း မိ
မိတစ်ေယာက်တည်းကို ေရွး၍ ေခသည် လား။ ဘာများ လုပ်မလို ပါလိ
မ့်ဟူေသာ သံသယေတွးေလးများေကာင့် ဆုတ်ဆိုင်း ေနမိရသည် ပါ။

"ဟုတ်တယ်၊ ဒီည လြပည့်ညမို အဓိာန်ဝင်ကမှာ ။ ယဉ်မွန်က ိုး
တယ်၊ ေအးတယ်၊ အလုပ်ကိးစားတယ်။ ဒါကို ဦးေလးက သေဘာကျ
လို ဓာတ်ခန်းကို ဝင်ခွင့်ြပတာ ေနမှာ ေပါ့။ ဖူးခွင့်ေပးတုန်း ဘိုးေတာ်ကို
ဝင်ဖူးလို ဦးေလးက ေြပာတယ်"
"ဦးေလး ေစတနာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီည ဖူးခွင့်ေပးမှာ ယဉ်
မွန် တစ်ေယာက်တည်း ကိုလား"
"ဟာ… ဒီလိုေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘိုးေတာ်ကို ကည်ညိပီး ေဝယျာ
ဝစလိုက်ြပစုေနတဲ့ အမျိးသမီးကီးေတွလည်း ရှိပါတယ်။ ပီးေတာ့ ဒီည
ဓာတ်စီးလိမ့်မယ်။ ဒါေကာင့် ေမးချင်တာလည်း ေမးရေအာင်ေပါ့၊ ဒီအ
ခွင့်အေရးမျိး ရခဲတယ်။ မယဉ်မွန် သွားြဖစ်ေအာင် သွားဖူးပါ"
"ေနပါဦးရှင်။ ဒီည ဓာတ်စီးမယ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်"
"ဪ… ဓာတ်စီးတယ်ဆိုတာ အထက်ပုဂိလ်ေတွက ကူညီတဲ့ သ
ေဘာေပါ့။ ဓာတ်စီးပီး ေဟာရင် အားလုံး မှန်တတ်တယ်"
"တြခား

အမျိးသမီးေတွလည်း

ရှိမယ်

ဆိုရင်ေတာ့

ယဉ်မွန်

တက်ခဲ့ပါ့မယ်။ မယုံလို မဟုတ် ပါဘူး။ မေလးစားတဲ့ သေဘာမျိး ြဖစ်
သွားမှာ စိုးလို ပါေနာ်"
ဘိုးေတာ်မင်းလူ၏ ဓာတ်ခန်းဆိုသည် ကို သွားေရာက် ေလ့လာခွင့်
ရမည့်အတွက် ေကျနပ်မိပါ ေသာ်လည်း စိတ်ထဲကမ စိုးရွံထိတ်လန်ေန
မိဆဲပါ။
ကိုယ့်အတွက် ရရှိထားေသာ ြခံေနာက်ေဖးမှ အခန်းကျဉ်းေလးထဲတွ
င် တစ်ကိုယ်ရည်ကိစ များ ေဆာင်ရွက်ရင်း အချိန်ကို ကုန်လွန်ေစရသ
ည် ။

ညဉ့် ၇ နာရီ ရှိပါပီ။
သိမ်းဆည်းဖွယ်ရာများကို သိမ်းဆည်း၊ ယူေဆာင်သင့်သည် များကို
ယူေဆာင်၍ သီတဂူမိင် ၏ ပင်မတိုက်ကီးဆီသို လာခဲ့ရသည် ။
လြပည့်ညမို

လဝါဝါဝိုင်းဝိုင်းကီးက

ြခံေပမှ

ထင်းရှးပင်ေကျာ်ေကျာ်တွင် ထိန်ထိန်သာ ေနေပသည် ။
"အရင် တန်ေဆာင်မုန်းလြပည့် ေနညကေပါ့။ ေလးုေထွး အသတ်
ခံရတာ၊ ကိုမင်းေမာင် တုန်းက သီတင်းကတ်လြပည့်ေန၊ မေကျးုတုန်း
က ဝါဆိုလြပည့်ေနညမှာ အသတ်ခံရတာ"
"ဒီည

ြပာသို

လြပည့်ေနညေနာ်။

လြပည့်ည

နီးလာတိုင်း

ေလးုေထွးလိုများ ြဖစ်ရမလားလို ရင်တုန်ရတာ အေမာပါပဲ။ ဒီတစ်ခါ
ဘယ်သူအလှည့်လဲပ"ဲ
ယုဇနစကားများေကာင့် ယဉ်မွန်ရည် ကက်သီးများ ြဖာသွားမိသည်
။ ထင်းရှးရိပ်များက လက်မည်းကီးများ ှင့် ဖမ်းဆွဲေတာ့မလို ယိမ်းထိုး
ေနေပသည် ။ ေမာေြမဦး၏ ေဆာင်းေလြမးက အသည်းစွဲေလာက်ေအာ
င် စိမ့်ေအး တုန်ခိုက်ေစသည် ။
ယ ဉ ်မ ွန ်ရ ည ်မ ှာ တိတ်ဆိတ်ြခင်းှင့်

အရိပ်မည်းကီးများကို

လွတ်ေြမာက်ေစရန် ေကာက်စိတ် များကို တနင့်တပိုး သယ်ယူရင်း သီ
တဂူမိင်တွင်းသို ကသုတ်ကရက် ေြပးဝင်လာမိသည် ။
"ဘယ်လိုြဖစ်လာတာလဲ"
ေပတီကို အုတ်တိုက်အကွယ်မှ ဘွားခနဲ ထွက် လာပီး ေမးလာ၍
ယဉ်မွန်ရည်မှာ ေကာက်စိတ်ှင့် လန်စိတ်တို ေရာေထွးလျက်…
"ချမ်း… ချမ်းလွန်းလို ေြပးလာတာပါ"

အေြဖသာ

ေပးလိုက်ရသည်

။

မီးေရာင်ကို

ေကျာေပး၍

သူရပ်ေနသြဖင့် ဘယ်သူဘယ်ဝါဟူ၍ ယဉ်မွန်ရည် မသိရေသးပါ။
"လက်ထဲမှာ လည်း ဖေယာင်းတိုင်၊ အေမးတိုင်ထုပ်ေတွနဲ အဓိာန်
ဝင် ပုတီးစိပ်ပွဲကို သွားမလို လား"
သည် ေတာ့မှ သူအသံကို ကျက်မိသည် ။
ကိုကည်ညိ ဆိုတဲ့ လူ…
"ရှင်က ဒီမှာ ဘာလာလုပ်ေနတာလဲ"
"ကန်ေတာ်လည်း ပျင်းတာနဲ ၊ ပီးေတာ့လည်း ဒီည ပုတီးစိပ်ပွဲ ဆို
တာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမိလို "
"ဪ… ဪ… ယဉ်မွန် အေပတက်လိုက်ဦးမယ်ေနာ်"
"ေန… ေနပါဦး မယဉ်မွန်ရည်"
သူကို

လွန်ေလာက်သွားပီးသား

ယဉ်မွန်ရည်က

ြပန်လည်၍

လှည့်ကည့်ရသည် ။
"ကန်ေတာ်လည်း လိုက်ခဲ့ပါရေစလား၊ ဘိုးေတာ်မင်းလူဆိုတဲ့ သူကို
ကန်ေတာ်လည်း ဖူးချင်လို ပါ"
"ဒါ ယဉ်မွန်အိမ်လည်း မဟုတ်ဘူး ။ ယဉ်မွန်ကိစလည်း မဟုတ်ဘူး
။ သူေဌးက ေခလို သွားရတာ။ ေကျးဇူးြပပီး ဒီအိမ်ကိစနဲ ပတ်သက်လို
ယဉ်မွန်ကို

လာပီး

မစပ်စုပါနဲ

လား

ကိုကည်ညိ။

ယဉ်မွန်ကို

ခွင့်လတ်ပါ"
စကားများကို တစ်ဆက်တည်းေြပာလျက် တိုက်ထဲသို ယဉ်မွန် ဝင်
လာခဲ့ရသည် ။

ေလှကားထိပ်တွင် ေကျနပ်ေသာ အြပံးများ ြဖင့် ယဉ်မွန်ရည်ကို က
ည့်ပီး ေခါင်းညိတ်လျက် ကျန်ရစ်သူက မန်ေနဂျာ ဦးဟန်ွန်။
သူသည် ယဉ်မွန်ရည်၏ စကားများကို ကားသိပီးြဖစ်၍ ယဉ်မွန်ရ
ည်အေပတွင် ေကျနပ် ှစ်သက်စွာ ရှိေနေလသည် ဟု ယဉ်မွန်ရည်
ေတွးထင် လာိုင်ခဲ့ပါ၏။
မန်ေနဂျာဦးဟန်ွန်ကို ေအာက်ဆုံးထပ်တွင် တာဝန်ချထားေလသ
လား မသိ။ သူက ေလှကားေဘးမှ ေလာက်သွားပီး မီးဖိုေရှဆိုဖာေပ
တွင် ဝင်ထိုင်၍ ေဆးတံကို ခဲေနသည် ။
ယဉ်မွန်ရည် ဆက်လက်၍ တက်လာခဲ့ရသည် ။ သုံးထပ်ေလှကားကို
တက်အံ့ဆဲဆဲတွင် …
"ေနဦး… မိန်းကေလး၊ အေပမှာ ဗိုလ်မှးကေတာ်တို ေမေနကေသး
တယ်။ ဒီကပဲေစာင့်"
သီတဂူမိ၏ ေသာ့ကိုင် စားဖိုမှးချပ် ‘ေဒအိေက’ဟန်တားထား၍
ယဉ်မွန်ရည်မှာ အလယ်ထပ်တွင် ေယာင်လည်လည်ှင့် ကျန်ရစ်ရသည်
။ အဘွားကီးကမူ အေပထပ်သို ဆက်လက် တက်သွားေချပီ။
သူခွင့်ြပ လတ်ေပးမှ တက်ရမည်မို ယဉ်မွန်ရည်မှာ တိုင်ကပ်နာရီ
ေအာက်တည့်တည့်မှ ကုလားထိုင်တွင် ယိုယိုေလး ထိုင်ေနမိသည် ။ ေခါ
င်းရင်းခန်းမှ ိုင်ငံြခားြဖစ် ဆိုဖာခုံတွင် ဝင်မထိုင်ရဲပါ။
အလင်းေရာင်စူးစူး၏ ေအာက်တွင် ထိုင်ေနပီး အေတာ်ကီး ကာ
ေလမှ အြပင်ဘက် ဝရန်တာ ဆီသို ေကာင်းစွာ ြမင်လာရသည် ။
"အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ပါလား"
ေကျာလယ်တွင် ဆံပင်များ ြဖာြဖာေဝေအာင် ြဖန်ချထားေသာ အမျိး

သမီးတစ်ေယာက်၏ သွယ်ွဲွဲ အမူအရာြဖင့် ေကျာေပးရပ်ေနသည် ကို
ြမင်ရသည် ။
ယဉ်မွန်ရည် ကာြမင့်စွာ ကည့်ေနသည့်တိုင် အမျိးသမီးက လပ်မ
လာ။

အုတ်တိုင်ကို

ေခါင်းမှီ

လျက်

ေကျာက်ဆစ်ုပ်တစ်ခုလို

ငိမ်သက်စွာ ရပ်ေနမဲမို ယဉ်မွန်ရည်၏ စိတ်ထဲတွင် သိချင်စိတ်က
ြပင်းြပလာမိသည် ။
"ဘယ်သူများ ပါလိမ့်"
ယင်းအေတွး၏ အေြဖကို ရလိုသည် ှင့်…
"ယုဇနလား… ဟင်"
မဟုတ်မှန်းသိပါလျက်ှင့် သူေနာက်သို လှည့်လာြဖစ် ေစရန် အသံ
ေပးလိုက်ရြခင်းပါ။
"ယုဇနမဟုတ်ပါဘူးရှင်၊ နန်းြမင့်ေမပါ"
"ဪ… မှားေမးမိတာ စိတ်မရှိပါနဲ ေနာ်"
"ရပါတယ်"
သူအသံေလးက သာယာလွန်းလှသည် ။ ညင်သာုံမက အသံလိင်း
ေလးများက တုန်ခါလွန်း ေနသည် ။ အသံကားသနားပါေစဆိုေသာ ဆု
ေတာင်းများ ြပည့်ေလသလား မသိပါ။ သာယာလွန်း ေသာ သူအသံေလး
ကို ကုဏာသက်သွားမိ၍ တံခါးဝမှ မခွာြဖစ်ေသးဘဲ ‘နန်းြမင့်ေမ’ဆိုသူ
၏ အသွင်အြပင်ကို ေငးကည့်မိေနဆဲ သူေနာက်သို လှည့်လာသည် ။
နန်းြမင့်ေမ၏ မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ဝယ် ေငွရည်စက်ကေလးများ လက်
လို ပါလား။ ယင်းအသိ ြဖင့် သူကို ေငးကည့်ေနဆဲ…

"မမက ဒီသီတဂူမိင်မှာ ေနတာလားဟင်"
"ဟုတ်ပါတယ်… ဒါေပမဲ့ ဒီတိုက်ကီးေပမှာ ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။
ေနာက်ဘက်က အလုပ် သမားတန်းလျားမှာ ပါ။ ဒါနဲ … ညီမေလးကို
အရင်က သီတဂူမိင်မှာ မြမင်မိပါလား"
"ဟုတ်ကဲ့… ဒီေနမှ ေရာက်လာတာပါ"
အားငယ်ေသာ မျက်ဝန်းေလးများ ြဖင့် ကည့်ေနေသာ နန်းြမင့်ေမကို
ယဉ်မွန်ရည်က ကုဏာ သက်စွာြဖင့် ကည့်ရင်း…
ဘာြဖစ်လို ငိုေနတာလဲကွယ်၊ မမ ကူညီလို ရမယ့် ကိစမျိးဆိုရင်
ခိုင်းပါေနာ်"
နန်းြမင့်ေမက ေခါင်းခါသည် ။
"နန်းရဲ ဒုကက ဘယ်သူမှ လာပီး ကယ်လို မရတဲ့ ဒုကမျိးပါရှင"်
"အို… ဒီေလာက်ေတာင်ပဲလားကွယ်၊ ဒါနဲ ဒီကို အလည်လာတာ
လားဟင်"
"မဟုတ်ပါဘူး၊ နန်းြပန်လာတာပါ"
"ြပန်လာတာဆိုေတာ့ အစက ဒီအိမ်သားေပါ့ေနာ်"
"ဟုတ်ပါတယ်… ေဒုုေဝဟာ နန်းရဲ အေဒအရင်းပါ"
"ဪ… ဟုတ်ပီ။ ဒါဆိုရင် နန်းရဲ အခက်အခဲကို မမမှန်းဆမိပါပီ။
ေဒုုေဝ ဒီသီတ ဂူမိင်မှာ ရှိမေနတဲ့ အတွက် ညီမေလး အားငယ်ေန
တယ် ထင်ပါရဲ ေနာ်"
"ဒါေပါ့မမရယ်… ဒါေပမဲ့ နန်းြပန်လာတဲ့ အချိန်မှာ အန်တီေဝတစ်
ေယာက် သီတဂူမိင်မှာ မှ ရှိေနခွင့် ရပါေတာ့မလားလို ဟိုအရင်ကတ

ည်းက နန်းေတွးမိပီးသားပါ၊ ခုေတာ့ အန်တီေဝ ေပျာက်ုံ မကဘဲ ညီမ
ေလး ေလးုေထွးပါ အြဖစ်ဆိုးနဲ ေသဆုံးသွားရလို ရင်ထဲမှာ နာလိုက်
တာ"
"အင်းေပါ့ေလ…

ေလးုေထွးအဖို

မှာ

ေတာ့

အားလုံး

ပီးဆုံးချပ်ငိမ်းသွားခဲ့ပီေပါ့… အင်း… နန်းရဲ ဘဝကေတာ့ ဘယ်ေလာ
က်ကာေအာင်များ ငရဲလမ်းမှာ ေလာက်ေနရဦးမယ် မသိဘူး"
"နန်းြမင့်ေမ… ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဟင်"
"ဒီအေမးရဲ အေြဖဟာ နန်းရဲ ရင်ထဲမှာ ရှိေနတယ်မမ၊ ဒါေပမဲ့ ဘ
ယ်ေတာ့မှ ထုတ်ေဖာ် တင်ြပခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ေဟာ ဟိုမှာ ေဒအိ
ေ ဆင်းလာေနပီ"
လူချင်းခွဲလိုက်ရသည် ။ ေဒအိေကလက်ယပ်ေခသြဖင့် အေပသို
တက်လာခဲ့ရပါ၏။ စိတ်ထဲ၌ မူ မျက်ရည်စက်လက်ှင့် ကျန်ရစ်ရှာေသာ
နန်းြမင့်ေမ၏ အြဖစ်ကိုသာ ေတွေဝစွာ ေတွးေနမိေတာ့သည် ။

***

