အချိန်ဆိုတာဟာ တစ်မျိးပဲေနာ်၊
သိပ်ေရာက်ေစချင်ေနတဲ့ အချိန်ဆိုေပမဲ့
ဘယ်ေလာက်ပဲ ေမာ်ေနေန၊ ေစာပီးေရာက်လာတာ မဟုတ်ဘူး ၊
တြဖည်းြဖည်းနဲ ေရာက် လာပီး ေကျာ်လွန်သွားရတာပဲ၊
သိပ်ေကာက်ေနတဲ့ အချိန် ဆိုြပန်ေတာ့လည်း
ဘယ်ေလာက်ပဲ

ေကာက်ေနေန

ေနာက်ကျပီးေရာက်လာတာ

မဟုတ်ဘူး ၊
တေရွေရွေရာက် လာပီး ရင်ဆိုင်ရတာပဲ၊ ေကျာ်လွန်ရတာပဲေနာ်၊
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ေလ၊
ေပျာ်တဲ့ အချိန်ြဖစ်ြဖစ်၊ ပျင်းတဲ့ အချိန်ြဖစ်ြဖစ်
စိုးရွံအားငယ်တဲ့ အချိန်ပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့
အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းဟာ
လူသားတိုင်းကို မလိုချင်တဲ့ လက်ေဆာင်တစ်ခုကို ေပးတတ်တယ်
ေနာ်၊
အဲဒါဟာ ရင့်ေရာ်ြခင်း၊ အိုမင်းြခင်းဆိုတဲ့ လက်ေဆာင်ပဲေပါ့၊
တစ်ခါတေလေတာ့
ငယ်ဘဝက ုပျိလွတ်လပ်ပီး ေပျာ်ရင်တတ်တဲ့ စိတ်ကေလးကို

သိပ်ပီးတမ်းတမိတာပဲ၊
အဲဒီတုန်းကများ ၊
ြမင်ြမင်သမဟာ ေပျာ်စရာရယ်စရာေတွချည်းပဲ၊
အခုေတာ့ အဲဒီတုန်းကလို
ဘာလို များ မေပျာ်ရင်ေတာ့သလဲ မသိပါဘူး၊
အချိန်ဆိုတဲ့ အချိန်ကီးဟာ
ရင့်ကျက်ြခင်း တည်ငိမ်ြခင်းဆိုတဲ့
ရွက်ဝါေတွကို လက်ေဆာင်ေပးသလို
ုပျိြခင်း၊ လွတ်လပ်ြခင်းဆိုတဲ့
ရွက်စိမ်းရွက်သစ်ကေလးေတွကိုလည်း
ြပန်ပီးယူသွားတတ်တယ်ထင်ပါရဲ ။

စာေရးသူ၏ အမှာ စာ

စိမ်းရွက်သစ် တေဝေဝသည် ၁၉၇၄ ခုှစ်က ေရးသားခဲ့ေသာ ကန်မ
၏ ဆမေြမာက် လုံးချင်းဝတြဖစ်ပါသည် ။ ‘ငယ်သူမိုပါ’ှင့် ‘ဂျီေဟာ
သူ’ကိုြပန်ဖတ်ပီး ‘ဪ. . . ငါေတာ်ေတာ် ကို ကေလးဆန်ခဲ့တာပဲ’ဟု
တစ်ဦးတည်းကျိတ်ပီး ရှက်စိုးြဖစ်ခဲ့ရေသာ်လည်း ‘စိမ်းရွက်သစ် တေဝ

ေဝ’ကို ြပန်ဖတ်မိေသာအခါတွင် ကား အတန်ငယ် ေကျနပ်မရှိပါသည် ။
ကန်မ၏ လုံးချင်းဝတ ဆယ့်ှစ်အုပ်တွင် ဆယ်အုပ်က ုပ်ရှင်ကီး (
သိုမဟုတ)် ဗီဒီယိုြဖစ်ခဲ့ ေသာ်လည်း ှစ်အုပ်ကေတာ့ မြဖစ်ခဲ့ပါ။ ထိုှစ်
အုပ်တွင် တစ်အုပ်က ‘စိမ်းရွက်သစ်တေဝေဝ’ ြဖစ်ပါ သည် ။ ေနာက်
တစ်အုပ်ကေတာ့ ‘ပုစာ’ြဖစ်ပါသည် ။ စီးပွားေရးမျက်စိှင့် အုပညာ
မျက်စိ မတူ သည် ကေတာ့ အထင်အရှားပင်ြဖစ်သည် ။ အဘယ်ေကာင့်
ဆိုေသာ် ထိုှစ်အုပ်လုံးကို ကန်မက အေတာ်ေလး ကိက်ှစ်သက်
ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည် ။
ငယ်သူငယ်ချင်း ေလးဦး၏ သံေယာဇဉ်ှင့် ူးညံ့သိမ်ေမွေသာ ေမ
တာသေဘာကို အတန် အသင့် ပုံေဖာ်ပီး ေရးိုင်ခဲ့သည် ဟု ကန်မယူဆ
ေသာ ‘စိမ်းရွက်သစ်တေဝေဝ’ ကို ယေနေခတ် စာဖတ်သူများ ှင့် ြပန်
လည်ေတွဆုံေပးသည့် ထုတ်ေဝသူအား ေကျးဇူးတင်ပါသည် ။
စာေပေလာက သစ်ပင်ကီးအား အလှဆင်ေပးခဲ့ကသည့် ရွက်ေကွ
များကိုလည်းေကာင်း၊ ရွက်ရင့်ရွက်ဝါများကိုလည်းေကာင်း လက်အုပ်ချီ
မိုး ိုကျိးကန်ေတာ့ပါသည် ။ အသစ် အသစ် ြဖစ်ေသာ ရွက်ု၊ ရွက်သစ်၊
ရွက်စိမ်းများကိုလည်း လက်ကမ်း၍ ကိဆိုေနပါေကာင်း စာဖတ်သူ တ
စ်ဦးအေနှင့် တင်ြပအပ်ပါသည် ။
အစဉ်ေလးစားစွာြဖင့်
မစာ

***

‘ေဒါက်. . .ေဒါက်’
‘ဘယ်သူလ’ဲ
‘မစာအု’
‘ဘယ်သွားမလို လဲ’
‘ကျားေတွ ဆင်ေတွ ကိုက်လိမ့်မယ်’
‘တိုက်တိုက် ေတေတ နာ့ကို မချာအုလို မေထာ်နဲ ’
‘မစာအု အူးမ၊ မစာအု အူးမ’
မျက်ှာချင်းဆိုင်ရပ်ရင်း အေမး အေြဖ ြပပီးေသာအခါ ဖိုးေအာင်သ
ည် ုတ်ခနဲ ထွက်ေြပး ေလသည် ။ မိငယ်ကလည်း ေနာက်မှ ခုန်ဆွ ခုန်
ဆွှင့် အမီလိုက်ပီး အမိဖမ်းရန် ကိးစားသည် ။
သူတို ၏ မျက်ှာေလးများ သည် ရင်ချိ ုပျိေနသည် ။ လန်းဆန်း
ေနသည် ။
ေွသည် သူတို ေလးှစ်ဦးကို အမှတ်တမဲ့ ေငးကည့်ေနမိရင်း တစ်
ဦးတည်း ကည်ကည်ူးူး ေလး ြပံးေနမိသည် ။ မနာလို မေစရစိတ်ှင့်
အပူအပင် ကင်းမဲ့ေသာ မျက်ှာဟူသည် မှာ ကေလးများ ထံတွင် သာ ရှိ
သည် ဟု ထင်သည် ။
ေွတို ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်က ထိုကဲ့သို ကည်သာရင်ချိေသာ
မျက်ှာေလးများကို ေဆာင်ပီး ေဆာ့ကစားခဲ့ကမည်ပင် ြဖစ်သည် ။
‘နာ့ကို မချာအုလို မေထာ်နဲ ’

မိငယ်သည် ခုန်ကာေပါက်ကာ လိုက်ရင်းမှ ေအာ်ဟစ်ေနေလသည် ။
‘မစာအု အူးမ၊ မစာအု အူးမ’
ဖိုးေအာင်သည် မျက်လုံးြပးလိုက်၊ လာထုတ်လိုက်ှင့် မိငယ်ေလး မ
ခံချင်ေအာင် ေနာက်ေြပာင်ေနေလသည် ။
ကုလားထိုင်များကို ေကွကာ ပတ်ကာ လှည့်ပတ်ေြပးေနေသာေကာ
င့် မိငယ်ေလးခမျာ သူ အစ်ကိုအား မိေအာင်မဖမ်းိုင်ရှာေချ။
မိငယ်၏ ပိန်ွဲေသာ ကိုယ်ခာကေလးှင့် မျက်ှာသွယ်သွယ်ေလး
သည် ေွငယ်စဉ်က ပုံစံ ကေလးှင့် တေထရာတည်းတူေလသည် ။ ေွ
၏ တူမငယ်ေလးသည် သူေဒေလး ငယ်စဉ်က ပုံစံ အတိုင်း မျက်ှာချိ
ချိ ေပျာ့ေပျာ့ေလးှင့် ပါးေလးှစ်ဖက်တွင် လည်း ပန်းုေသွး ေြပးေန
ေလသည် ။
‘မစာအု အူးမ၊ ဟား. . .ဟား. . .မိငယ်ေလးအူးမ’
ရတ်ေနာက်ေနာက် ေအာ်ေနေသာ ဖိုးေအာင်သည် ေမာလာသြဖင့်
ေရအိုးစင်ဘက်သိုေရာက် ေအာင် လှည့်ပတ်ပီး ေြပးေလသည် ။
ေွ၏ တူ ဖိုးေအာင်ေလးသည် ကား သူအေမ ‘မိုး’ှင့်တူလှေလသည်
။
မျက်ခုံးထူပုံ၊ မျက်လုံးဝိုင်းပုံ၊ ှတ်ခမ်းပါးပုံမှ အစြပ၍ မျက်ှာဝိုင်းပုံ
ပါ တူေလသည် ။
မိုး ငယ်စဉ်က ဆံပင်ရှည်မထားဘဲ ေယာက်ျားေလးကဲ့သို ဆံပင်တို
ကပ်ကပ်ေလး ညပ်ထား ေလ့ရှိေသာေကာင့်လည်း ဖိုးေအာင်ကို ကည့်ရ
သည် မှာ မိုး ငယ်ငယ်ကေလးကို ြပန်ေတွေနရသည် ှင့် တူေနေလ

သည် ။
ုပ်သာတူသည် မဟုတ်။ စိတ်ကလည်း မိုးအတိုင်းပင် ြဖစ်သည် ဟု
ထင်မိသည် ။ စိတ်ြမန် လက်ြမန်ရှိသည် ။ ေပျာ်တတ် ရင်တတ်သည် ။
‘ေဟ့. . .ေွ၊ ဘာေတွးေနတာလဲ’
‘ဟာ. . .မိုးကလည်း လန်သွားတာပဲ’
မိုးသည် ေွ၏ ပခုံးကို ြဖန်းခနဲိုက်ကာ ရယ်ေမာေနေလသည် ။
အသက် အစိတ်ေကျာ်ေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း မိုး၏ မျက်ှာသည် ရင်
ချိုပျိလှသည် ။
မိုးသည် အသက်ှစ်ဆယ်မြပည့်မီကပင်လင် အိမ်ေထာင်ေရးနယ်ပ
ယ်ထဲသို ေြခစုံပစ်၍ ဝင်ခဲ့ သူြဖစ်သည် ။
မှတ်မှတ်ရရ မိုးတစ်ေယာက် ချစ်သူေနာက်သို လိုက်သွားေသာေနက
ေွတို အခန်းေခါင်းရင်း ရှိ ပိေတာက်ပင်ကီးက ထိန်ထိန်ဝင်းေအာင်
ပွင့်ေလသည် ။
ခါတိုင်း ပိေတာက်ပွင့်သည် ဟု ဆိုလင် ေွေရာ မိုးပါ မျက်ှာပင် မ
သစ်ိုင်ကဘဲ

ပိေတာက်ပင်

ေအာက်သို

သွက်လက်ရင်ေပျာ်စွာ

ခုန်ေပါက်ေြပးသွားမဲြဖစ်သည် ။
ေွ

အိပ်ရာကိုး၍

မိုးတစ်ေယာက်မရှိေတာ့ဟူေသာ

အသိက

ေြခာက်လှန်လိုက်ေသာအခါ တွင် လည်း ေွသည် ပိေတာက်ပင်ကီး
ေအာက်သို အားကုန် ေြပးလားသွားမိေလသည် ။
ထိုေနာက် ဝါဝင်းေနေသာ ပန်းပွင့် ပန်းခိုင်များကို ေမာ့၍ ပင်မ
ကည့်အားဘဲ ပင်စည်တွင် ေခါင်းစိုက်ကာ သိမ့်သိမ့်ပါေအာင် ငိုခဲ့ရေလ

သည် ။
မိုး၏ ချစ်သူသည် မျိးေကာင်းိုးေကာင်း ပညာတတ် လူရည်မွန်တစ်
ဦးြဖစ်၍ သေဘာမတူ ိုင်စရာ အေကာင်းမရှိေသာ်လည်း ေွသည် ပ
ညာပင်မစုံေသးေသာ အစ်မကို ှေြမာတသေသာ စိတ်ှင့် မေြဖိုင်
ေအာင် ရှိခဲ့ရေလသည် ။
‘ဘာေတွေတွးေနတာလဲ မိေွရဲ ။ စိတ်ထဲမှာ ကဗျာစပ်ေနြပန်ပီ
လား’
‘ဟုတ်တယ် ကဗျာစပ်ေနတာ။ ဒီတစ်ခါ ကဗျာက ကာရန်မရှိဘူး၊
ကာရန်မဲ့ ကဗျာေလ’
‘ဘာအေကာင်းလဲ’
‘ဪ. . .ကေလးေတွ ကစားေနတာကိုကည့်ရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက
အေကာင်းေတွကို ေတွးေနမိတာပါ။ ဖိုးေအာင်က မိုးနဲ သိပ်တူတာပဲ
ေနာ်’
‘မိငယ်ကေရာ ေွနဲ မတူဘူးလား’
‘ဟုတ်တယ်၊ တေထရာတည်းပဲ’
ကမ်းခင်း အိမ်ငယ်ကေလးသည် ကေလးှစ်ဦး ေြပးလားေဆာ့က
စားေနေသာ ဒဏ်ေကာင့် တသိမ့်သိမ့်တုန်ေနသည် ။
လူကီးများက မတားမဆီး လတ်ထားေသာေကာင့်လည်း ကေလး
များ သည် ေသာင်းကျန်း၍ ေကာင်းေနကေလသည် ။
တဝုန်းဝုန်း တဒိုင်းဒိုင်း ြမည်သံကိုပင် တူရိယာသံအလား ထင်မှတ်
ေနကဟန်ရှိ၏။ ငယ်ဘဝ ကို တမ်းတလွမ်းေမာေသာစိတ်ှင့် မိန်းမ

ငယ်ှစ်ဦးသည် လည်း ကေလးများကို ခပ်ေငးေငးကည့် ရင်း ရိပ်ရိပ်
ေလး ြပံးေနမိကေလသည် ။
‘တစ်ခါတေလ သူတို ှစ်ေယာက် ေဆာ့ေနတာကိုေတွရင် ငယ်ငယ်
တုန်းက မိုးတို ေတွ ေဆာ့ခဲ့ ကစားခဲ့တာေတွကို သိပ်သတိရတာပဲ သိ
လား။ ဖိုးေအာင်ကိုကည့်ရတာလည်း မိုးနဲ သိပ်တူ တာ။ မိငယ်ကလည်း
ေွအငယ်စားေလး၊ ုပ်တင်တူသလားမှတ်တယ်၊ စိတ်ကလည်း တေထ
ရာ တည်းပဲ။ ဖိုးေအာင်ေဆာ့ပုံေရာ၊ မိငယ် ေပျာ့ပုံေရာ၊ မိုးေလ တစ်ခါ
တေလ သူတို ကို ေငးကည့်ရင်း ငယ်ဘဝကို ြပန်ေရာက်သွားသလို စိတ်
ထဲ မှာ ေပျာ်လာတယ်။ ေနာက်ပီး ကိုလတ်နဲ ညီေထွးကို လည်း သိပ်သ
တိရတာပဲ’
‘အင်း ကိုလတ်နဲ ညီေထွး’
ေွသည် သံေယာင်လိုက်၍ တိုးတိုးေလး ေရရွတ်လိုက်မိရင်း ရင်ထဲ
တွင် သိမ့်ခနဲ ေွးသွား ေလသည် ။
ကိုလတ်ှင့် ညီေထွးတို ှစ်ဦးသည် မိုးတို ေွတို တစ်ေတွ ငယ်သွား
ေတွ ေကွမလဲခင်ကတည်း က ခင်ခဲ့ မင်ခဲ့ အကမ်းဝင်ခဲ့ရသည့် ငယ်သူ
ငယ်ချင်းများ ြဖစ်ေလသည် ။ ငယ်ကကမ်းသည့် ငယ်ကမ်းေဆွများ ြဖစ်
သည် ။
ေွအသက်ပင်

ှစ်ဆယ့်သုံးှစ်ရှိပီမို

အသစ်

အသစ်ေသာ

သူငယ်ချင်းများ သည် ေရတွက်၍ မကုန်ိုင်ေအာင် ရှိေတာ့သည် ။
ဘယ်သူငယ်ချင်းေတွ ဘယ်ေလာက်များ ပါေစ၊ မန်ေတေတ ကို
လတ်ှင့် ေြပာင်စပ်စပ် ညီေထွးတည်းဟူေသာ ငယ်ကမ်းေဆွှစ်ဦး
သည် ေွ၏ ှလုံးသားအရင်းအြမစ်တွင် ငိတွယ် အရိပ် ထင်လျက် ရှိ
ေလသည် ။

‘ကိုလတ်တစ်ေယာက်ေတာ့ စိုက်ပျိးခင်းေတွနဲ အေတာ်ေအာင်ြမင်
ေနတယ်တဲ့ ’
‘ဟုတ်လား’
‘ညီေထွးတစ်ေယာက်ေရာ ေွရယ်၊ စာမေပး ဘာေမးနဲ ေနိုင်လိုက်
တာေနာ်’
မိုးကေြပာေသာအခါ ေွရင်ထဲတွင် ကျင်ခနဲြဖစ်သွားေလသည် ။ ညီ
ေထွးှင့် ေနာက်ဆုံးေတွခဲ့ ရေသာ ညေနဆည်းဆာကို သတိရမိရင်း
ရင်ထဲတွင် လပ်ရှားနာကျင်လာသည် ။
ှတ်ခမ်းကို တင်းတင်းကိုက်ရင်း နာကည်းစွာ ကည့်ေနေသာ ညီ
ေထွး၏ မျက်လုံးညိများကို ြမင်ေယာင်လာသည် ။
‘ညီေထွးနဲ မေတွရတာ ကာလှပီ’
‘ေြခာက်ှစ်ေကျာ်ပီေလ’
‘စစ်ဗိုလ်ကီးြဖစ်လို ဘဝင်ြမင့်ေနပီလားမသိ၊ ေနိုင်လိုက်တာ လွန်
ေရာဟယ်၊ ဟိုတေလာ တုန်းကေတာ့ ဦးေလးြမနဲ ေတွလို သူသား
အေကာင်း ေြပာေသးတယ်ေလ၊ ညီေထွး အားကီးေပွချင် တာပဲတဲ့ ’
‘လူပျိ လူရွယ်ပဲ မိုးရယ်၊ ေပွချင်ေပွမှာ ေပါ့’
ေွက ခွင့်လတ်ေသာ အသံေလးှင့် လူကီးဆန်ဆန်ေြပာသည် ။ ခု
ေနသာ ညီေထွးကိုြပန်ေတွ လင် ေွ စိတ်ြမန်လက်ြမန်ှင့် သူပါးကို
ိုက်ခဲ့မိသည် ကို ေတာင်းပန်စကားမဟုတ်သည့်တိုင် စိတ်မေကာင်းသ
ည့် အေကာင်းေတာ့ ေြပာြဖစ်မည်ထင်သည် ။
‘ေတာ်ပီ၊ ေတာ်ပီ၊ ဘွာ ဘွာ ခဏ ဘွာေတးေနာ်’

ခုန်ရေပါက်ရလွန်းသြဖင့် လာထွက်ေအာင် ေမာလာေသာအခါ ဖိုး
ေအာင်သည် ဘွာခတ်ကာ ေရေသာက်ေနသည် ။
မိငယ်ေလးသည် လည်း ပါးှစ်ဖက်လုံးသာမက မျက်ှာေလးပါ နီရဲ
ပီး ေမာဟိုက်ေနသည် ။ ြဖဝင်းေသာ နဖူးြပင် ြပန်ြပန်ဝယ် ေခးစက်
ေလးများ သီးေနေလသည် ။ ေြပးရလွန်းသြဖင့် ေမာေန ေသာ်လည်း အ
ငိမ်မေနေသးေပ။ အခန်းအလယ်ရှိ ပျဉ်းကတိုးတိုင်ကီးကို လက်ှစ်
ဖက်ှင့် သိမ်းဖက်ကာ ချာလည်လှည့်ေနရင်းမှ ေမာသံေလးှင့် ရယ်ေန
ေလသည် ။
မိငယ် ရယ်လင် ေွကဲ့သိုပင် လက်ယာဘက် ပါးတစ်ဖက်တည်း၌
ပါးချိင့်ေလး ေရးေရး ေပလာတတ်သည် ။
‘မိငယ်ေလး အသက်ဘယ်ေလာက်ရှိပီလဲ’
‘ေရှလဆိုရင် ငါးှစ်ြပည့်ပီ၊ ဖိုးေအာင်ကေတာ့ ခုနစ်ှစ်’
တိုင်တွင် ချိတ်ထားေသာ မိုးတို ဇနီးေမာင်ှံ၏ ှစ်ေယာက်တွဲဓာတ်
ပုံေလးသည် မိငယ်ေလး၏ ဒဏ်ကိုမခံိုင်ဘဲ ယိမ်းခါေနသည် ။ ေတာ်ပါ
ေသးသည် ။ ဓာတ်ပုံကျမကွဲမီ မိငယ်တစ်ေယာက် မူးလာ သြဖင့် တိုင်
ကိုဖက်ထားေသာ လက်ကိုလတ်လိုက်ပီး သူအေမဆီသို ယိုင်ထိုးယိုင်
ထိုးှင့် ေလာက် လာေလသည် ။
ဖိုးေအာင်က

ေမျာက်လိုခုန်ကာ

ကားမှ

ကာဆီး

ကာဆီးလုပ်

ေနသည် ။ မျက်လုံးေလး ရီေဝ ကာ မူးရိပ်ရိပ်ြဖစ်ေနေသာ မိငယ်ေလး
ခမျာ

မိုးဆီသို

ေရာက်ေအာင်မလာိုင်ဘဲ

လမ်းခုလတ်တွင်

ပင်

ငုတ်တုတ်ေလး ထိုင်ချ လိုက်ေလသည် ။
‘ေွတို ေတွ ကိုလတ်တို နဲ စသိတုန်းက ဒီအရွယ်သာသာေလးေတွ

ထင်ပါရဲ ေနာ်’
ေွသည် ကုလထားထိုင်ကို ခပ်ေလျာ့ေလျာ့ မှီထိုင်လိုက်ရင်း သတိရ
တမ်းတသလို ေြပာမိ သည် ။ မိုးသည် လည်း နံရံတွင် ချိတ်ထားေသာ
ပန်းချီကားထဲမှ စိန်ပန်းနီနီများကို ေငးကည့်ေနသည် ။ ရွက်စိမ်းများ
အကားတွင် ပန်းနီနီများက ကွပီးထွက်ေနသည် ။
‘အဲဒီတုန်းက မိုးက ရှစ်ှစ်၊ ေွက ငါးှစ်သာသာေလး ထင်ပါရဲ ’
‘ညီေထွးနဲ အရင်သိတာေနာ် မိုး’
‘ဟုတ်တယ်ေလ၊ ေွမဟုတ်လား၊ ညီေထွးနဲ ရန်ြဖစ်တာေလ၊ မိုးက
ေတာင် သစ်ေတာ်သီးနဲ ဝင်ေပါက်ရေသးတယ်၊ ဟား ဟား ညီေထွးတစ်
ေကာင် ေကျာေကာ့ ေြပးရတာပါေရာ’
မိုးသည် ေြပာရင်းဆိုရင်း တသိမ့်သိမ့် ရယ်ေနေလသည် ။ ေွသည်
ရင်လန်းစွာရယ်ေနေသာ မိုးကိုကည့်ေနေသာ်လည်း မိုး၏ လက်ရှိုပ်သွ
င်ကို မြမင်ဘဲ ဆံပင်တိုေလး တခါခါှင့် ရှစ်ှစ်ရွယ် မိုး၏ မျက်ှာေလး
ကိုသာ ခပ်ေရးေရး ေတွးထင်ြမင်ေယာင်ေနမိေလသည် ။
မျက်လုံးြပးြပး ပါးေဖာင်းေဖာင်းှင့် ဝဝကစ်ကစ် မိုးသည် ေကာ်
ပတ်ုပ်ကေလးှင့် တူသည် ဟု ေြပာကေလသည် ။
‘ဟုတ်တယ် မိုးေရ၊ အဲဒီတုန်းကလည်း ဟိုပန်းချီကားထဲကလိုပဲ စိန်
ပန်းေတွကို

နီလို

ရဲလို

၊

ေွက

စိန်ပန်းပင်ေအာက်မှာ

တစ်ေယာက်တည်း ချာလည်လှည့်ပီး ကေနတာ’
ေွမျက်လုံးေလးများ သည် ဝင်းလဲ့လာကသည် ။ လွန်ခဲ့ေသာ ဆယ့်
ရှစ်ှစ်ခန်ဆီသို ေြပးလား သွားေသာ စိတ်အစဉ်ကို လတ်ေပးလိုက်ပီး စိ
န်ပန်းနီနီများကို ေငးေငးေလးကည့်ေနမိေလသည် ။

***

စိန်ပန်းနီနီေလးသည် ပင်ေြခတွင် ကဲြပန်ေနသည် ။ အေပဘက်သို
ေမာ့ကည့်လိုက်လင် ခဲသားေရာင် ေကာင်းကင်ေနာက်ခံတွင် နီရဲေသာ
ပန်းခက် ပန်းခိုင်များက တိမ်းွတ်ေနေလသည် ။
ေအာက်ဘက်သို ငုံကည့်လိုက်ြပန်ေသာအခါ၌ လည်း ြမက်ခင်းစိမ်း
စိမ်းေပတွင် ပန်းေကွနီနီ များက ပန်းချီေဆးေရးထားသကဲ့သို မျက်စိမ
ခွာိုင်ေအာင် ရှိေတာ့သည် ။
ပင်ေြခတွင် ြမက်ခင်းစိမ်းှင့် ပန်းနီနီ၊ ပင်ေပတွင် သစ်ရွက်စိမ်းှင့်
ပန်းနီနီ၊ ဆန်ကျင်ဘက် အေရာင်ြဖစ်ေသာ အစိမ်းှင့် အနီတို သည် ထူး
ကဲစွာ လိုက်ဖက်ေနေလသည် ။
ေွဝတ်ထားေသာ ဂါဝန်ကေလးသည် လည်း စိန်ပန်းပွင့်အေရာင်လို
နီနီရဲရဲကေလး ြဖစ်သည် ။ ဂါဝန်အနားကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့် ဆွဲြဖန်ပီး
ချာလည်လှည့်လိုက်လင် ထီးရွက်ကေလးလို ဝန်းဝိုက်သွားေလသည် ။
ေွသည် ရင်ေပျာ်ေသာစိတ်ကေလးှင့် ကိုယ်ကိုလှည့်ကာ ကစား
ရင်း စိန်ပန်းပင်ကီးကို ဝိုင်းကီးပတ်ပတ် လှည့်ေနမိေလသည် ။ ကိုယ်
ကို တစ်ပတ်လှည့်လိုက်တိုင်းလည်း ဂါဝန်နီေလးသည် ေလထဲတွင် ဖွား
ခနဲ ဖွားခနဲ၊ ဖွားခနဲ ဝန်းဝဲသွားေလ့ရှိသည် ။
‘ေဟ့ ေကာင်မေလး’
ဝိုင်းကီးပတ်ပတ်လည် လှည့်ရသည် မှာ မူးလာသြဖင့် ေွသည် ပင်
စည်ြဖြဖကီးသို မှီရင်း မျက်စိကိုစင်းေမှးထားမိသည် ။ ထိုစဉ်တွင် မာ

ဆတ်ဆတ် အသံေလးတစ်သံက ေလဟု န်စီးပီး ေွ၏ နားထဲသို
တိုးဝင်လာသည် ။
‘ေဟ့ေကာင်မေလး၊ ငါေခေနတာ မကားဘူးလား’
ြခံစည်းိုးရှိ သံဆူးကိးများ အနီးတွင် ကေလးစီး စက်ဘီးေလး တစ်
စီးကို ထိန်းကိုင်ရင်း ရပ်ေနေသာ ေွတို အရွယ် ေကာင်ကေလးတစ်
ေယာက်ကို ေတွရေလသည် ။
ကိးသိုင်းေဘာင်းဘီ ြပာြပာေလးကို ဝတ်ထားသည် ။ သူအကျအိတ်
ထဲမှ လက်ကိုင်ပဝါ ြဖေလးသည် အစှစ်ဖက် ခန်လျက် သပ်ရပ်စွာ
ေထာင်ထွက်ေနသည် ။
ေဖေဖတာဝန်ကျရာ မိသစ်သိုေရာက်လာေသာ လူသစ်များ ြဖစ်၍
ေွတို သည် မိခံလူများ ှင့် မရင်းှီးေသးေချ။ တစ်မိလုံး မဆိုထား
ှင့် အရာရှိရိပ်သာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကိုပင် မသိေသး ေချ။
မည်သိုပင်ဆိုေစ၊ ေွသည် ငါးှစ်သာသာကေလးအရွယ်ေလးပင် ြဖ
စ်ေသာ်လည်း ြခံစည်းိုး အနားရှိ ေကာင်ကေလးသည် အရာရှိရိပ်သာ
တွင်းရှိ အရာရှိတစ်ဦးဦး၏ သားြဖစ်လိမ့်မည်ကိုကား မေြပာဘဲှင့် သိ
ေလသည် ။
‘ငါေခေနတာ မကားဘူးလား’
ေကာင်ကေလးသည် ြခံစည်းိုးနားသို ထပ်လာရင်း ထပ်ဆင့်ေမး
ေလသည် ။ တစ်ချိန်တည်း မှာ ပင် သူအကျေပသို ကျလာေသာ ပိုး
ေကာင်ငယ်ေလးကို လက်ှင့်ေတာက်ထုတ်လိုက်သည် ။ သူ ကိုကည့်ရ
သည် မှာ ညစ်ကျယ်ကျယ် ိုင်လှသည် ။
‘ကားသားပဲ’

ေွသည် သူဂါဝန်ေလးကို လက်ှစ်ဖက်ှင့် ေနာက်သို စုသိမ်းလိုက်
ရင်း ခပ်တိုးတိုး ြပန်ေြပာ လိုက်သည် ။
မူးရိပ်ရိပ်ြဖစ်ေနေသးေသာ်လည်း သူကို စွာကျယ်ကျယ်အကည့်ှင့်
ကည့်ေနေသာ ေကာင်ကေလးအား မျက်ေမှာင်ကတ်ရင်း ြပန်ပီး ကည့်
ြဖစ်ေလသည် ။
‘ကားရင် ဘာလို မထူးတာလဲ’
‘ေနဟာေန ထူးချင်မှ ထူးမှာ ေပါ့ ေကာင်ေလးရဲ ’
သူကသာ ေွကိုေကာင်မေလးဟု ေခေသာ်လည်း ေွကေတာ့
ေကာင်ေလးဟု ြပန်ေခေသာ အခါတွင် ကား မခံချင်ြဖစ်သွားဟန် ရှိ
ေလသည် ။ ေွကို မျက်လုံးြပးကည့်ရင်း ှတ်ခမ်းမဲ့ လိုက်ေလ သည် ။
‘ငါ့မှာ နာမည်ရှိတယ်။ ညီညီေထွးတဲ့ ’
‘ေနမှာ လည်း နာမည်ရှိတယ် ေနတဲ့ ’
‘ဘာရယ် ေန ဟုတ်လား’
‘ဟုတ်ပါဘူး ေနပါ’
‘ေန’
‘ေနလို ဆိ’ု
‘ဘာလဲ ေနမင်းကီးလား’
‘ေန ေန သေဝထိုး နဝဆွဲေန၊ အဲဒီ ေန’
ေွသည် စကားမပီေသာ သူကိုယ်သူ မေကျမနပ်ြဖစ်ရင်း ေဆာင့်
ကီး ေအာင့်ကီး ေအာ်ေြပာ လိုက်မိသည် ။

ေကာင်ေလးသည် ေွှင့် ရွယ်တူေလာက်ပင် ြဖစ်ေသာ်လည်း စ
ကားပီေလသည် ။
‘ဪ. . .ေွလား’
‘ဟုတ်တယ်’
‘ေွေခါင်ေခါင်လား’
‘ မဟုတ်ဘူး ၊ တေဝထိုး နဝဆွဲ တစ်လုံးတည်း’
ဘယ်လို နာမည်ကီးမှန်းလည်း မသိဘူး၊ ေနာက်ပီး စကားလည်း မ
ပီဘူး
‘ဘာြဖစ်ြဖစ်ေပါ့၊ ေနဟာေန ဘာြဖစ်ြဖစ်ေပါ့’
ေွသည် ှတ်ခမ်းကို တင်းတင်းေစ့ကာ ေြပာရင်းမှ ဆတ်ခနဲ ေကျာ
ခိုင်း လိုက်ေလသည် ။
အိမ်ဘက်သိုလှည့်ပီး ထွက်ေြပးသွားချင်သည် ။
သိုေသာ် ‘တို ေကာက်လို ေနာက်ဆုတ်ေြပး ဘကီးအိမ်က ချီးစား
ေခွး’ဟု အေအာ်ခံရမည် စိုးေသာေကာင့် မေြပးြဖစ်ေတာ့ေချ။
ထိုေကာင့် ေကျာခိုင်းလျက်သားှင့် ငုတ်တုတ်ေလးထိုင်ချပီး ပန်း
ေကွများကို တစ်ပွင့်ချင်း ေကာက်ေနမိေလသည် ။
ေွက ုတ်တရက် ေကျာခိုင်းလိုက်ေသာအခါ ညီညီေထွးသည် ဘာ
ဆက်လုပ်ရမည်မသိဘဲ အူေကာင်ေကာင်ေလးြဖစ်သွားသည် ။
အသိအကမ်းြဖစ်လို၍ မိတ်ဖွဲြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ချဉ်းကပ်ပုံ မူမ
မှန်သြဖင့် ရန်ြဖစ်ရေတာ့ မည်ကို သတိထားမိဟန်မတူေချ။ ဟန်ပန်
ထုတ်ပီး ေလကီး ေလကျယ်ေြပာရန်ကိုသာ ဆက်လက် စဉ်းစားဟန် ရှိ

ေလသည် ။
‘ေဟ့ ဒီမှာ ကည့်’
ညီညီေထွးသည် အသံြမင့်ကာ ေြပာသည် ။ ေွမကည့်ေချ။ ပန်း
ေကွနီနီေလးများကိုသာ စိုက်ကည့်ေနမိသည် ။
‘ေဟ့ ေွ၊ ေွေခါင်ေခါင်ဆိုတဲ့ ေကာင်မေလး’
ေွမထူးေချ။

မကားဟန်ြပလျက်

ပန်းေကွများကိုသာ

မဲပီး

ေကာက်ေနမိသည် ။
မခံချင်ေသာ်လည်း စကားမေြပာချင်ေတာ့ေသာ်လည်း ထွက်၍ မ
သွားချင်ေပ။
‘ေဟ့. . . နင့်မှာ နား မပါဘူးလား’
‘ေအး. . . မပါဘူး’
‘နင် နားြပတ်ကီးေပါ့’
‘ေအး. . .နင်ကေတာ့ မျက်စိကန်းေပါ့’
ေွသည် လှည့်မကည့်ဘဲ ေကျာေပးလျက်ကပင် ခွန်းချင်းမခံ ြပန်ပီး
ေြပာမိေလသည် ။
ပါးစပ်ကသာေြပာေနေသာ်လည်း

မျက်ဝန်းေလးများ

နီကင်ကာ

မျက်ရည်ရစ်ဝဲလာသည် ။
ေဒါသြဖစ်ေနေသာ်လည်း သူမျက်ှာကို လက်သည်းှင့် ကုတ်ဆွဲပစ်
လိုက်ချင်ေသာ်လည်း ရန်ြဖစ်ရန် သတိမရှိဘဲ မဝံ့မရဲြဖစ်ေနေလသည် ။
‘နင့်နာမည် ေြပာင်းပစ်ဖို ေကာင်းတယ်၊ "ေခွးပိန်တာိုးနားြပတ်"
လို ’

ဒီတစ်ခါတွင် ကား ေွသည် ေနရာမှ ဝုန်းခနဲခုန်ပီး ထမိေလသည် ။
လက်ထဲတွင် စုကိုင်ထားေသာ စိန်ပန်းနီနီများကို ေြမေပသို ေဒါသ
ှင့် ပစ်ချလိုက်ရင်း ညီညီ ေထွးကို စူးစူးရဲရဲ ကည့်မိသည် ။ တစ်စုံတစ်ခု
နစ်နစ်နာနာ ြပန်ေြပာချင်၍ ှတ်ခမ်းေလး တရွရွ လပ်ေနေသာ်လည်း
ဘာစကားမ ချက်ချင်းထွက်မလာဘဲ မျက်ရည်များ သာ စိမ့်အိုင်လာ
သည် ။
ထိုေနာက် စိန်ပန်းနီနီများကို ဖေနာင့်ှင့်ေပါက်ရင်း ြပန်ပီးေြပာြဖစ်
ေလသည် ။
‘နင် နင် ေတလိုက်၊ ေတလိုက်ပါလား ေခွးချီးစား’
ေွသည် လူမစင်ကိုစားေသာ ေခွးဟူသည့် သတဝါကို အယုတ်ညံ့
ဆုံးဟု ယူဆသည် ။ ထိုေကာင့် သူကိုရန်စကားေြပာေသာ ညီညီေထွး
အား ေခွး၏ မစင်ကို စိတ်ကူးှင့် ေကးကာ ေကာင်းချီးေပးလိုက်သည် ။
‘နင်စားဖူးလို လား၊ ေကာင်းလား’
ညီညီေထွးက ေြပာင်စပ်စပ်ှင့် ြပန်ေမးေလသည် ။ ေွသည် ဘာမ
ြပန်မေြပာတတ်ဘဲ မျက်ရည်များ သာ စိမ့်ပီး ဝဲလာသည် ။
‘ေွေရ. . .ေဟး. . .ေွ’
ထိုစဉ်တွင် မိုးသည် လက်ထဲတွင် သစ်ေသာ့သီး ှစ်လုံးကို တစ်ဖက်
တစ်လုံးစီကိုင်ရင်း ေွရှိရာဘက်သို ခုန်ေပါက်ပီး ေြပး လာေလသည် ။
သစ်ေသာ့သီး တစ်လုံးစီကို ေမေမက ေဝစုခွဲပီး ေပးလိုက်ဟန်ရှိ
သည် ။ ေမေမ ေရလဲလုပ် ေသာ ထဘီအပွင့်ဝါဝါကျားကျားကီးကိုကား
ေမေမ့အလစ်တွင် ေကာက်ပီးဝတ်လာဟန် ရှိေလ သည် ။

အနံတစ်ဝက်ခန်ကိုေခါက်ပီး ဝတ်ထားေသာ်လည်း ထဘီအနားများ
သည် ေြမတွင် တရွတ် တိုက်ေနေလသည် ။
‘လာဟာ ကတမ်း ခုန်တမ်း ကစားရေအာင်ေနာ် ေွ၊ မင်းသမီးေလး
လုပ်တမ်းေလ၊ ဟင် မျက်ရည်ေတွနဲ ေွရယ်၊ နင် ငိုေနတယ်လား’
မိုးသည် ေွအနားသို ေြပးလာေသာ်လည်း ြခံစည်းိုးနားတွင် ရပ်ေန
ေသာ ညီညီေထွးကို လုံးဝ သတိထားမိဟန်မရှိေချ။
မျက်ှာေလး နီြမန်းကာ မျက်ရည်များ စိမ့်အိုင်ေနေသာ ေွကိုေတွ
ေသာအခါ ထိတ်လန် သွား ပုံရေလသည် ။
ေွခမျာလည်း မိုးကို ဘာမမတိုင်ိုင် မေတာိုင်ေသးဘဲ အူလည်လ
ည်ရပ်ေနေသာ ညီညီ ေထွးကို အတွင် တွင် သာ လက်ညိးထိုးြပမိသည်
။
‘ေွ ေြပာစမ်း ေြပာစမ်း ဘာြဖစ်လဲ၊ သူက ဘာလုပ်လဲ’
‘တူက ေနကို ေနကိုေလ နားြပတ်ကီးတဲ့ ၊ ေခွးပိန်တာိုး နားြပတ်
ကီးတဲ့ ဟီး’
အားကိုးရလာေသာ ေွသည် မျက်ရည်များ စီးကျ လာပီး ငိုရင်း
ိက်ရင်း ေြပာမိေလသည် ။
ေွမျက်ရည်ကို ေတွရေသာအခါ မိုးသည် ချက်ချင်း လူမိုက်ပုံေပါက်
သွားေလသည် ။ ညီညီ ေထွးကို ေစ့ေစ့ကည့်ပီး အံကိတ်လိုက်သည် ။
ညီညီေထွးသည် ဆုတ်ကန်ကန်မျက်ှာထားှင့် သွားဖီးရယ်ြပေလ
သည် ။ ထိုအခါမှ ပိုဆိုး ေတာ့သည် ။ ညီညီေထွးရယ်သည် မှာ ရယ်
သည် ှင့်မတူဘဲ ေြပာင်ြပေနသည် ှင့် တူေနေသာေကာင့် ြဖစ်၏။

‘ငါ့ညီမေလးကို ဘာလို ရန်စရတာလဲ’
မိုးသည် ေြပာေြပာဆိုဆို ေရှဘက်သို အေလာတကီး တိုးသွားလိုက်
သည် ။ ထိုအခါ တရွတ် တိုက်ေနေသာ ထဘီစကို သူဟာသူ တက်နင်းမိ
ပီး လုံချည်ကွင်းလိုက် ကတ်ကျေတာ့သည် ။
ေတာ်ေတာ့ ေတာ်ပါေသးသည် ။ လုံချည်သက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ
ဂါဝန်ေပတွင် တစ်ထပ် ဝတ်ထားြခင်းြဖစ်သည့်အတွက် ေတာ်ပါေသး
သည် ။
မိုးသည် ကတ်သွားေသာ လုံချည်ကို ဂုမစိုက်ေချ။ ေြခရင်းတွင် လုံး
ေထွးေနေသာ လုံချည် ကီးကို ေြခှင့်ခတ်ပစ်လိုက်ပီး ြခံစည်းနားသို
အေြပးကပ်သွားေလသည် ။
‘ငါ ငါက အေကာင်းေြပာတာ’
အေြခအေန ဟန်ပုံမရေတာ့သည့်အတွက် ညီညီေထွးသည် သူစက်
ဘီးေလးကို သူတွန်းရင်း ေနာက်ဘက်သို အလျင်အြမန် ဆုတ်ခွာ လိုက်
ေလသည် ။
တစ်ဖက်ရန်သူက ဖိုဖရဲြဖစ်သွားေသာအခါ စစ်ကူလာေသာ မိုး
သည် အသံြမင့်ကာ ေအာ်လိုက်သည် ။
‘ကည့်စမ်း ငိုေနပီ ငါ့ညီမေလး ငိုေနပီ၊ နင်က ဘာလို ေခွးပိန်လို
ေြပာရတာလဲ၊ နင်သာ ေခွးပိန’်
‘နင်တို သာ ေခွးပိန်၊ ေခွးပိန်တာိုး’
ညီညီေထွးသည် လည်း စက်ဘီးကို အားကုန်နင်းသွားရင်းမှ အားကျ
မခံ ြပန်ပီး ဟစ်လိုက် သည် ။

သူကိုယ်သူ ေဘးကင်းရာေရာက်ပီဟု ထင်သြဖင့် ြပန်ေအာ်ြခင်းြဖစ်
ေသာ်လည်း သူခမျာ အတွက် လွဲသွားရှာေလသည် ။
မိုး၏ လက်ထဲမှ သစ်ေသာ့သီးတစ်လုံးက သူေနာက်သို အရှိန်ြပင်း
ြပင်းှင့် ေြပးလိုက်သွား ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။
ထိုေနာက် စက်ဘီးကို အားကုန်နင်းေနေသာေကာင့် ကုန်းေနေသာ
သူေကျာကို ဘုတ်ခနဲ ြမည်ေအာင် ပဋိသာရစကားဆိုရင်း ှတ်ဆက်
လိုက်ေလသည် ။
ညီညီေထွးသည် ‘အင့်’ခနဲ ေကျာေကာ့သွားေသာ်လည်း စက်ဘီးကို
မရပ်ေချ။ သွက်သွက် ကီး နင်းသွားရင်းမှ မခံချိမခံသာ ေအာ်သွားေလ
သည် ။
‘ေွေခါင်ေခါင် ပိန်တာိုး၊ ေခွးလိုကိုက်တတ်တယ်’
***

