ဘာသာြပန်သူ၏ အမှာ

ဤ သစ်မိစာေခသံကို ေရးသူမှာ အေမရိကန်စာေရးဆ ရာပက်ထရ
စ်နက်စ် ြဖစ်ေသာ်လည်း ဇာတ်လမ်း၏ မူရင်းစိတ်ကူး ပိုင်ရှင်မှာ စာေရး
ဆရာမ စီေရာ့ဘန်ေဒါ့ဒ် ြဖစ်သည် ။ စီေရာ့ဘန်သည် ထိုစိတ်ကူးကိုရ
ေသာ်လည်း ကင်ဆာေဝဒနာကို ေနာက်ဆုံးအဆင့် ခံစားေနရချိန်ြဖစ်၍
ဆက်လက် မေရးသားိုင်ေသာေကာင့် ပက်ထရစ်ကို အကူအညီ ေတာ
င်းခဲ့သည် ။ထိုအေကာင်းကို ပက်ထရစ်၏ မှတ်ချက်တွင် မူရင်းအတိုင်း
ေဖာ်ြပထားပါသည် ။
စာအုပ်ထွက်ရှိချိန်တွင် စီေရာ့ဘန်မှာ လူေလာကမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပီ
ြဖစ်သည် ။ ဤစာအုပ်ကို ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ထုတ်ေဝခဲ့၍ ကေလးစာေပ
ဆုေပါင်း များ စွာ ရရှိခဲ့ပီး ၂၀၁၆ တွင် ုပ်ရှင်အြဖစ် ိုက်ကူးခဲ့သည် ။
ုပ်ရှင်ဇာတ်န်းကိုလည်း ပက်ထရစ်နက်စ် ကိုယ်တိုင် ေရးသားခဲ့သည်
။ ုပ်ရှင်တွင် စာအုပ်ထဲမှ ဇာတ်ေကာင်တချိှင့် အခန်းအချိကို ြဖတ်
ကာ ိုက်ကူးခဲ့သည် ။
စာေရးဆရာ ပက်ထရစ်နက်စ်ကို ၁၉၇၁ ေအာက်တိုဘာ ၁၇ ရက်၌
ဗာဂျီးနီးယားြပည်နယ် ဖာတ်ဘယ်လ်ဗာမိတွင် ေမွးခဲ့သည် ။ သူသည်
စာေရးဆရာ၊ ဂျာနယ်လစ်၊ ေကျာင်းဆရာ၊ ဇာတ်န်းဆရာ စသည့်နယ်
ပယ် များ တွင် ေအာင်ြမင်သူတစ်ဦး ြဖစ်သည် ။ သူသည် ကာနယ်ဂျီဆု
ကို ၂၀၁၁တွင် Monsters Of Man ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၂ တွင် ဤ A

Monster Calls ြဖင့်လည်းေကာင်း ှစ်ှစ်ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့သူ ြဖစ်သည်
။
ထိုဆုကို ှစ်ကိမ်ရရှိသူ စုစုေပါင်း ခုနစ်ေယာက်သာ ရှိသည် ။ ဤ
စာအုပ်ကို The Independent, Chicago Sun Times, The Wall Street J
ournal အစရှိေသာ ေနစဉ်ထုတ် သတင်းစာကီးများက တစ်ှစ်တာ အ
ေကာင်းဆုံး စာအုပ်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ကသည် ။
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရလင် ဤစာအုပ်ကို ဘာသာြပန်ေနစဉ် ေနာက်
ဆုံး အခန်းများ တွင် ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါသည် ။ ခံ
စားချက်များကို စကားလုံးြဖင့် ပုံေဖာ်ရသည် မှာ ခက်ခဲလွန်းလှသည် ။
သစ်မိစာေခသံကို ြပန်ဖတ်တိုင်း ကန်ေတာ့်ကို ေမွးဖွားသန်စင်ေပးခဲ့
ေသာ ေရေြမြခားမှ မိခင်ကီးကို သတိရတမ်းတမိပါသည် ။

လ စ စ ဖင
လင ခန
ဇနနဝ ရ ၂၀၁၇
*****

မူရင်း စာေရးသူ၏ မှတ်ချက်

ကန်ေတာ် စီေရာ့ဘန်ေဂါ့ဒ်ကို သိေသာ်လည်း အရင်က တစ်ခါမမ
ဆုံဖူးေချ။ သူမ၏ ထိပ်တန်းစာအုပ်များေကာင့် လူအများ သိကသလိုပ

င်သိတာပဲ ြဖစ်သည် ။ ထိုဆွဲအားြပင်းသည့် လူငယ်ဖတ် ဝတေလးအုပ်
အနက် ှစ်အုပ်ကို သူမ သက်ရှိထင်ရှားရှိေနစဉ်က ထုတ်ေဝခဲ့ပီး ကျန်ှ
စ်အုပ်ကိုေတာ့ ကွယ်လွန်ပီးမှ ထုတ်ေဝခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။
ဤစာအုပ်သည် သူမ၏ ငါးအုပ်ေြမာက် ြဖစ်လာရမည့် စာအုပ်
ြဖစ်ပါသည် ။ သူမတွင် ဇာတ်ေကာင်များ ၊ အချီအချ စကားေြပာခန်းများ
ှင့် နိဒါန်းတစ်ခု ရှိခဲ့ေသာ်လည်း ကံမေကာင်းစွာ သူမထံ၌ မရှိခဲ့သည်
က အချိန်ြဖစ်သည် ။ သူမ၏ စိတ်ကူးကို စာအုပ်တစ်အုပ် ြဖစ်ေအာင်
ေရးသားရန် ကန်ေတာ့်အား ေတာင်းဆိုခဲ့စဉ်က ချီတုံချတုံ ြဖစ်ခဲ့ရသည်
။ အေကာင်းမှာ ဤဇာတ်လမ်းကို ကန်ေတာ့်အေနြဖင့် သူမ၏ ေလသံ
ဟန်ပန်မျိး တုပ၍ မေရးတတ် ေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။ ဤသို ြပလိုက်
လင် သူမကိုေရာ ပရိသတ်ကိုသာမက ဇာတ်လမ်းကိုပါ အကျိးယုတ်ေစ
ေပလိမ့်မည်။ စာေရးေကာင်းြခင်း ဆိုသည် မှာ သူများ ေရးဟန်မျိး လို
က်လံတုပ၍ ေရးသားိုင်သည် ကို ဆိုလိုြခင်း မဟုတ်ဟု ကန်ေတာ် ထင်
သည် ။
သိုေသာ် စိတ်ကူးေကာင်းများ ၌ ြဖစ်ေပတတ်သည့် အရာကား
အြခား စိတ်ကူးသစ်များကို ထပ်မံေပါက်ဖွား လာေစတတ်ြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ ကန်ေတာ် မကူညီိုင်ေလာက်ဘူးဟု ေတွးမိသည့် အချိန်မှာ ပင် စီ
ေရာ့ဘန်၏ စိတ်ကူးများက ကန်ေတာ့်ကို တြခားစိတ်ကူးအသစ်များ
ေပလာေစသည် ။ ထိုအခါ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအြဖစ် ချမေရးရ မေနိုင်
သလို ခံစားရသည် ။ ထိုခံစားချက်က စာေရးဆရာတိုင်းမှာ ြဖစ်ေပတ
တ်သည် မဟုတ်လား။
သူမ၏ ဇာတ်လမ်းကို စာေရးဆရာေကာင်း တစ်ေယာက်ဆီ ေပးလို
က်ြခင်းသည် အေြပးပိင်ပွဲ၌ လက်ဆင့်ကမ်းတုတ်တံကို လက်ကမ်းေပး

ကာ "ေရာ့ ေြပးေပေတာ့၊ ကိုယ့်ဒုက ကိုယ်ရှာေပေတာ့" ဟု ေြပာလိုက်
သလိုမျိး ခံစားရသည် ။ ထိုေကာင့် ကန်ေတာ် ဤစာအုပ်ကို ကိးစား
ေရးသည် ။ သည် အချိန် တစ်ေလာက်လုံးတွင် စီေရာ့ဘန် သေဘာကျို
င်မည့် စာတစ်အုပ် ေရးိုင်ေရး ဟူသည့် ဦးတည်ချက် တစ်ခုတည်းသာ
ထားသည် ။ တြခားဘာမှတ်ေကျာက် တင်ခံရသည် ြဖစ်ေစ ကိစမရှိပါ။
အခုေတာ့ ထိုလက်ဆင့်ကမ်းတုတ်တံကို စာဖတ်သူထံ လက်ကမ်းရ
မည့် အချိန်ေရာက်ပါပီ။ ဇာတ်လမ်းဆိုသည် မှာ စာေရးဆရာများ ဆီမှာ
ပဲအ ဆုံးသတ်ရ မှာ မဟုတ်ပါ။ အေြပးပိင်ပွဲသည် လည်း လူမည်မ
စေြပးသည် ြဖစ်ေစ တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် လက်ဆင့်ကမ်းလင်
အဆုံးသတ်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုေကာင့် စီေရာ့ဘန်ှင့် ကန်ေတာ်တို အ
တူ လက်ဆင့်ကမ်းေပးေသာ သည် တုတ်တံကို ယူကာ ဤစာအုပ်ကို ဖ
တ်ခံစား၍ ကိုယ့်ဒုကသာ ကိုယ်ရှာကပါေတာ့ဟု သာ ေြပာလိုပါသည်
။

ပကထရစနကစ
ဖ ဖ ဝ ရ ၂၀၁၁၊ လနဒန
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အခန်း (၁)
သစ်မိစာ ေခသံ

မိစာေကာင်ကီးသည် ၎င်းတို လုပ်ေလ့လုပ်ထရှိသည့်အတိုင်း ညသ
န်းေခါင် ေကျာ်လာသည် ှင့် ေပလာေတာ့ရှိသည် ။ ၎င်း ေရာက် လာပီ
ဆိုလင် ေကာ်နာ အိပ်ရာမှ ိုးသွား ေလ့ရှိသည် ။
သူ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခု မက်ခဲ့သည် ။ အမှန်အတိုင်း ေြပာရလင် ထို
အိပ်မက်ကို မက်မက်ေနတတ်သည် ဟု ဆိုရမှာ ြဖစ်သည် ။ ထိုအိပ်မက်

ကို သည် ေနာက်ပိုင်းမှာ ခဏခဏ မက်လာတတ်သည် ။ ေလြပင်းများ
တိုက်ခတ်လျက်ရှိေသာအေမှာင်ထုထဲတွင် ကားရသည့် ေကာက်လန်
တကား ေအာ်ဟစ်သံတစ်သံ။သူ ဘယ်ေလာက်ပဲ ကိးစားဆုပ်ကိုင်ထား
ထား

သူလက်အတွင်းမှ

ေလာကျလွတ်ထွက်သွားသည့်

လက်ကေလးများ ။ "သွားပါေတာ့" ဟူေသာ စကားှင့်အတူအဆုံးသတ်
သွားေသာ ထိုအိပ်မက်။
ေမှာင်မည်းေနေသာ သူအိပ်ခန်းေလးတွင်းဝယ် ေကာ်နာ "သွားပါ
ေတာ့" ဟု တိုးတိုးညင်သာ ေရရွတ်လိုက်မိသည် ။ အိပ်မက်ဆိုးကို တွန်း
လှန်ဖို ကိးစားရင်း လန်ိုးလာသည့်အချိန်၌ လက်ေတွေလာကထဲအ
ထိေတာ့ ထိုအိပ်မက်က သူအား လိုက်လံေှာင့်ယှက်ခွင့် မြပိုင်ပါ။
"သွားစမ်းပါ"
အိပ်ရာေဘးက စားပွဲေပမှာ အေမ တင်ေပးထားေသာ နာရီေလးကို
တစ်ချက် လှမ်းကည့်မိသည် ။
၁၂ နာရီ ၇ မိနစ်။ ညသန်းေခါင်အား ခုနစ်မိနစ် စွန်းေချပီ။ တနဂ
ေွညသာဆိုလင် ေနာက်တစ်ေန ေကျာင်းတက်ရန် အိပ်ရာထဖို ေနာက်
ကျေတာ့မှာ ေသချာသည် ။
အိပ်မက်ဆိုးအေကာင်းကို သူ ဘယ်သူကိုမ ေြပာမြပခဲ့ေချ။ အေမ့ကို
မေြပာတာလည်း

သိသာသည်

။

တြခားဘယ်သူကိုမလည်း

မေြပာြပမိပါ။ှစ်ပတ်တစ်ကိမ် ဖုန်းဆက်တတ်ေသာ အေဖ့ကိုလည်း သူ
မေြပာြပခဲ့ပါ။အဘွားကိုေတာ့ ေြပာြပြဖစ်မှာ မဟုတ်တာ ေသချာသည် ။
ေကျာင်းမှာ လည်း ဘယ်သူကိုမ ေြပာမြပမိ။ ေြပာြပစရာလည်း သူမှာ
ဘယ်သူမ မရှိပါ။
အိပ်မက်ဆိုးထဲမှာ ြဖစ်သမကို ဘယ်သူမလည်း သိဖို မလိုပါ။

ေကာ်နာသည် မူးေနာက်ရီေဝစွာြဖင့် မျက်ေတာင်များကို ပုတ်ခတ်ပု
တ်ခတ် လုပ်လိုက်ကာ မျက်ေမှာင်ကတ်လိုက်သည် ။ တစ်ခုခုေတာ့ လွဲ
ေနပီ။သူ မေနချင်ေတာ့သြဖင့် အိပ်ရာမှ ထထိုင်လိုက်သည် ။ အိပ်မက်
ဆိုးေတာ့သူဆီမှ ထွက်ခွာသွားေချပီ။ သိုေသာ် အေြဖရှာမရေသာ တစ်စုံ
တစ်ရာ ရှိေနမှန်းသူ သိေနသည် ။
အဲဒါ ဘာလဲ။
အေမှာင်ထဲသို အာုံစိုက် နားေထာင်ကည့်ေသာ်လည်း ေဘးခန်းက
အိပ်ရာထဲတွင် အေမ၏ လူးလွန်လပ်ရှားလိုက်သံ၊ သိုမဟုတ် ဘာမ မရှိ
ေသာ ေအာက်ထပ်မှ အခါအားေလျာ်စွာ ကားရသည့် နာရီသံ တချက်ချ
က်ကလွဲ၍ တိတ်ဆိတ်ေနေသာ သူအိမ်ထဲတွင် ဘာမ မကားရ။
ဘာသံမကို မကားရေချ။
ထိုေနာက် တစ်စုံတစ်ရာရှိေနမှန်း သူ နားလည်လိုက်သည် ။ သူအား
အိပ်ေပျာ်ေနရာမှ ိုးလာေစေသာ တစ်စုံတစ်ရာ။ တစ်စုံတစ်ေယာက်က
သူနာမည်ကို ေခေနသည် ။
"ေကာ်နာ"
သူ ကက်သီးများ တြဖန်းြဖန်း ထသွားပီး အူအသည်းများ တွန်လိမ်
သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။ ထိုအရာသည် သူေနာက်ကိုများ လိုက်
ေနသလား။ ထိုအရာေကာင့်ပင် သူ မက်ေနကျ အိပ်မက်ဆိုးက သူဆီမှ
ထွက်ခွာသွားရသည် လား။
"မတုံးစမ်းနဲ ကွာ၊ အေကာင်ေတွ ဘာေတွအေကာင်း ေတွးရေအာင်
မင်းက ကေလးမှ မဟုတ်ေတာ့တဲ့ ဟာ"
ေကာ်နာ သူဘာသာ ေြပာလိုက်မိသည် ။ ဟုတ်သည် ။ လွန်ခဲ့ေသာ

လကပင် သူအသက် ဆယ့်သုံးှစ်ြပည့်သွားခဲ့ပီးပီ။ အေကာင်ပေလာင်
ဆိုသည် မှာ ကေလးသူငယ်များ အတွက်သာ စိတ်ကူးယဉ်စရာ ြဖစ်သ
ည် ။ ငယ်ငယ်ကေတာ့ အေကာင်ေတွဘာေတွအေကာင်းကို ေကာ်နာ စိ
တ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးပါသည် ။
ထိုအချိန်တွင် ခုနကလို ခံစားမမျိး တစ်ကိမ် ြပန်ေပလာြပန်သည် ။
ေကာ်နာ တံေတွးတစ်ချက် မျိချလိုက်မိသည် ။ ေအာက်တိုဘာလ ြဖစ်သ
ည့်တိုင်ရာသီဥတုက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပူေွးေနသည် ။ သူအခန်း ြပတင်း
ေပါက်တံခါးကလည်း ပွင့်လျက်သား။ ေလတ တြဖးြဖး တိုက်ခတ်ေန
သြဖင့် ခန်းဆီးကန်လန်ကာများ တစ်ခုှင့်တစ်ခု ပွတ်တိုက်သံေကာင့် ခု
နကလို ြမည်သံမျိးထွက်ေနြခင်း ြဖစ်မည်။EN IF

"ေကာ်နာ"
ဟုတ်ပီ။ ဤအသံသည် ေလတိုက်ခတ် ေသာေကာင့် ထွက်လာတာ
မဟုတ်။ ဤအသံသည် တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေခေနေသာ အသံတစ်သံ
ြဖစ်မှန်းေသချာလှသည် ။ သိုေသာ် ဘယ်သူအသံလဲ ဆိုတာေတာ့ သူ မ

သိေချ။ ၎င်းသည် အေမ၏ အသံ မဟုတ်တာေတာ့ ေသချာသည် ။ မိန်း
မတစ်ေယာက် အသံလည်း လုံးဝ မဟုတ်။ အေဖကများ သူကို အံ့အား
သင့်သွားေအာင် အေမရိကားကေန ုတ်တရက် ေရာက်လာသလား။ ဖု
န်းဆက်ဖို အရမ်း ေနာက်ကျသွားလို ြပန်ေရာက်ေနသည် ကို မေြပာခဲ့မိ
သလား။ ထိုသို ူးူးမိုက်မိုက် ေတွးမိသြဖင့် သူဘာသာပင် အံ့သသွား
သည် ။
"ေကာ်နာ"
မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာသည် အေဖ့အသံလည်း မဟုတ်ေချ။ ထိုအသံတွ
င် မေကာင်းဆိုးရွား ဆန်သည့် တစ်စုံတစ်ခုေသာ အရည်အေသွးများ ရှိ
ေနသည် ။ အိုင်းဆန်ေသာ အသံ၊ သဘာဝတရားအရ သူအလိုလို ထွက်
ေပလာေသာအသံမျိး။
ထိုေနာက် အခန်းအြပင်ဘက်မှ ကန်းသားကမ်းြပင်ကို ကီးမားသ
ည့် အရာတစ်ခုခုက တစ်လှမ်းချင်း ဖိနင်းေလာက်လာသလိုမျိး သစ်
သားများ ကျိးပဲ့သည့် တဂတ်ဂတ် ြမည်သံကီးများကို ကားရသည် ။
ဘာေတွြဖစ်ေနသလဲသူ ထွက်မကည့်ချင်ပါ။ သိုေသာ် တစ်ချိန်တည်းတွ
င် သူ၏ စိတ်ထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက သွားကည့်ချင်ေနမိသည် ။
ယခုမူ

သူ

မျက်လုံးများ

ကျယ်ေနပီး

အိပ်ချင်စိတ်

လုံးဝ

မရှိေတာ့သြဖင့်ေစာင်များကို ဖယ်ကာ အိပ်ရာထဲမှ ထ၍ ြပတင်းေပါက်
နား သွားရပ်ကည့်လိုက်သည် ။ သူအိမ်ေနာက်ဘက်ရှိ ေတာင်ကုန်းက
ေလး ေပမှ ဘုရားေကျာင်း၏ ေမာ်စင်ကေလးကို တစ်ဝက်တစ်ပျက်
သာေနေသာ လေရာင် မှ ိန်မှ ိန်ကေလးေအာက်တွင် အတိုင်းသား ြမင်
ေနရသည် ။ မှ ိန်ပျေသာ လေရာင်ထဲ၌ ထိုဘုရားေကျာင်းကေလးကို စ
တီးေရာင်

တလက်လက်

ေတာက်ေနသည့်

မီးရထားသံလမ်း

ှစ်ေကာင်းက ေကွဝိုက်သွားသည် ။ ဘုရားေကျာင်းကေလးှင့်တွဲလျ
က်ရှိေသာ သုသာန်ေြမေပသို လေရာင်က ြဖာကျလျက် ရှိေသာ်လည်း
ထိုလေရာင်ြဖင့်ေတာ့ ေြမပုံေပရှိ ကမည်းေကျာက်စာတိုင် များမှ စာလုံး
များကိုဖတ်ဖို ခဲယဉ်းလှေပမည်။
သုသာန်အလယ်တည့်တည့်တွင်

ေတာ့

ကီးမားလှသည့်

ထင်းရှးပင်ကီး တစ်ပင် ထိုးထွက်ေနသည် ကို ေကာ်နာ ြမင်ရသည် ။
ထိုသစ်ပင်ကီးမှာ ေရှးကျလွန်းသည် ြဖစ်ရကား ဘုရားေကျာင်းေဆာက်
လုပ်သည့် ေကျာက်တုံးများ ှင့်ပင် သက်တမ်း အတူတူေလာက်ရှိမည်
ထင်ရသည်

။

ထင်းရှးပင်မှန်း

သိရသည့်

အေကာင်းကေတာ့

အေမေြပာြပခဲ့ေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။ ထိုအချိန်က အေမသည် ထိုအပ
င်ကီးကို မီးဖိုေချာင်ထဲမှ လှမ်းေမာ်ကည့်ရင်း ေြပာြပခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။
ထိုအချိန်က အေမသည် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစမည့် ဘယ်ရီသီးများ
ကို ဘုမသိဘမသိ မစားမိေစရန် သူကို မှာ ေနတာ ြဖစ်သည် ။ ထိုအချိန်
က အေမ့မျက်ှာက ရတ်ေနာက်ေနာက် အသွင်ြဖင့် "သား သိလား၊ အဲဒါ ထင်းရှးပင်ကီးေလ" ဟု ေြပာြပခဲ့သည် ။
ထိုေနာက် သူနာမည်ကို ထပ်ေခတာ ကားရြပန်သည် ။
"ေကာ်နာ"
သူအနားနား ကပ်၍ တိုးတိုးကေလး ေခလိုက်သလိုမျိး။
"ဘာလဲ"
ေကာ်နာက ှလုံးတုန်ရင်ခုန်စွာြဖင့် ဘာကီးပဲ ြဖစ်လာလာဟု သ
ေဘာထားကာ စိတ်မရှည်ေတာ့သလိုမျိး ေြပာထည့်လိုက်သည် ။
တိမ်တစ်အုပ်က လေရှမှ ြဖတ်သန်းသွားသြဖင့် ြမင်ကွင်းတစ်ခုလုံး

အေမှာင်ဖုံးသွားသည် ။ ေတာင်ကုန်းကေလးဆီမှ ဝူးခနဲ ြဖတ်တိုက်လာ
ေသာ ေလညင်းက ကန်လန်ကာများအား လိင်းထသွားေအာင် သူအခန်း
ထဲ အေြပး ဝင်လာသည် ။ သစ်ကိုင်းများ ၏ တဂတ်ဂတ် ြမည်သံ၊
တေြဖာင်းေြဖာင်း အသံများ ကားရြပန်သည် ။ ထိုအသံမှာ ကမာကီးက
သက်ရှိသတဝါ တစ်ေကာင်ကဲ့သို မာန်ဖီေအာ်ြမည်၍ ဆာေလာင်ေန
ေသာ သူဝမ်းဗိုက်ကီး အတွက် အစာေတာင်းေနသည် ှင့် တူလှသည် ။
တိမ်ကင်းစင်သွားေသာအခါ လေရာင်က ြပန်၍ ြဖာကျလာသည် ။
ထင်းရှးပင်ကီးသည် သူအိမ်ေနာက်ဘက်ရှိ ြခံဝန်းကေလးထဲ၌ မတ်မ
တ်ကီးရပ်လျက် ရှိေနေလသည် ။ မိစာေကာင်ကီးကား

၎င်းပင် ြဖစ်

ေတာ့သည် ။
ေကာ်နာက ၎င်းကို ေသချာကည့်မိေသာအခါ အထက်ရှိ သစ်ကိုင်း
များ က တစ်ကိုင်းှင့် တစ်ကိုင်း စုေဝးကာ ပါးစပ်၊ ှာေခါင်းှင့် မျက်
လုံးများ သဏာန် ေကာက်စရာ မျက်ှာသွင်ြပင်ကီး တစ်ခု ြဖစ်ေပေန
သည် ။ ထို မျက်လုံးများက သူအား ြပန်၍ စိုက်ကည့်ေနသည် ။
သစ်ပင်ကီး၏ အြခား အကိုင်းများမှာ တစ်ကိုင်းှင့်တစ်ကိုင်း တွန်လိမ်
ယှက်ွယ်ကာ တဂတ်ဂတ် ြမည်လျက် ပင်စည်ကိုယ်ထည်မှ ေြခတံလ
က်တံများ အြဖစ် ထွက်ေပေနကသည် ။ ကျန်အပိုင်းများမှာ ေကျာိုးတ
စ်ခု အြဖစ် ၎င်းတို ဘာသာ စုေဝးလျက် ရှိကာ သစ်ပင်ကီး၏ ကိုယ်ထ
ည်ထဲတွင် ကွက်သားများ ှင့် အဆုတ်များ ရှိေနသလိုမျိး တလပ်လပ်ြဖ
င့် အသက်ရှေနသည် ။ ပါးလျေသာ အရွက်သွယ် သွယ်ေလးများမှာ အ
ေရြပားေပရှိ အေမွးအမှ င်များ လို ထူထဲစိမ်းြမေနကသည် ။
ေကာ်နာ့အခန်းြပတင်းေပါက်မှ ကည့်လင်ပင် ရှည်လျားပီးသား ြဖ
စ်ေသာ မိစာေကာင်ကီးမှာ ၎င်း၏ ခာကိုယ်ကီးအား ကီးမားသည် ထ

က် ကီးမားေအာင် ဆန်ထုတ်လျက်ရှိရာ ၎င်း၏ အသွင်မှာ အင်အားကီး
မား၍ အစွမ်းထက်လှေသာ အသွင်ေပါက်ေနေလသည် ။ ၎င်းက ေကာ်
အား တစ်ချိန်လုံး လိုလို စိုက်ကည့်ေနပီး ပါးစပ်မှ ေလများ ဝင်ထွက်ေန
သည့် ကျယ်ေလာင်လှေသာ အသက်ရှသံကီးကို ကားရသည် ။ ၎င်းက
ကီးမားေသာ လက်ကီးှစ်ဖက်ကို ေကာ်နာ့ ြပတင်းေပါက် တစ်ဖက်တ
စ်ချက်၌ တင်ကာ ေခါင်းကို ေအာက်ှိမ့်ချပီး မျက်စိှစ်လုံးြဖင့် ေကာ်နာ
ကို ေသချာစိုက်ကည့်သည် ။ ၎င်း၏ မျက်လုံး ကီးများမှာ ြပတင်းေပါ
က်ှင့် ြပည့်လုမတတ် ြဖစ်ေနသည် ။ ေကာ်နာ့အိမ်ကေလးပင် ၎င်း၏
အေလးချိန်ေကာင့် ြမည်သံတချိ ထွက်ေပ လာသည် ။ ထိုေနာက် မိစာ
ေကာင်ကီးက ေကာ်နာအား စကားလှမ်းေြပာသည် ။
"ေကာ်နာအိုမယ်လီ"
ပူေွးေသာ ေလြပင်းတစ်ချက် တိုက်ခတ်လိုက်သလိုမျိး သစ်ရွက်
ေစးအနံပါေသာ အသက်ရှသံကီးက ေကာ်နာ့အခန်းြပတင်းေပါက်မှ ြဖ
တ်ေြပးသွားသည် ။ ၎င်း၏ ေလသံေကာင့် ေကာ်နာ့ဆံပင်ေမွးများ ပင်
ေနာက်သို လွင့်စဉ်သွားသည် ။ မိစာေကာင်ကီးက ေလသံကို ှိမ့်၍
ေြပာလိုက်ေသာ်လည်း ကျယ်ေလာင်ထစ်ချန်းသွားသြဖင့် ေကာ်နာ၏ ရ
င်ေခါင်းထဲအထိ တုန်ခါသွားသလိုခံစားရသည် ။
"ငါ မင်းကို ဖမ်းမလို လာခဲ့တာ ေကာ်နာအိုမယ်လီ"
မိစာေကာင်ကီးက အိမ်ကေလးကို တွန်း၍ ေြပာထည့်လိုက်ရာ
ေကာ်နာအခန်းနံရံရှိ ဓာတ်ပုံများ တုန်ခါြပတ်ကျသွားသည် ။ စားပွဲေပ
ရှိ စာအုပ်များ ၊ လပ်စစ်ပစည်း အသုံးအေဆာင် များ ှင့် ကံ့ုပ်အေဟာ
င်း ကေလးမှာ လည်း ကမ်းြပင်ေပ ြပတ်ကျကာ လူးလိမ့်သွားသည် ။
၎င်းသည် တကယ်ပင် မိစာအစစ်ကီးတစ်ေကာင် ြဖစ်ေနပါလားဟု

ေတွးလိုက်မိသည် ။ တကယ့်လက်ရှိေလာကတွင် သစ်မိစာကီး တစ်
ေကာင် ေရာက်ေနပါပေကာလား။ အိပ်မက်ထဲ၌ မဟုတ်ဘဲ သူ၏ အခန်း
ြပတင်းေပါက်ရှိ

သည်

ေနရာတွင်

ေရာက်ေနြခင်း

ြဖစ်သည်

။

ထိုအရာကီးက သူကို ဖမ်းဖို လာခဲ့သည် တဲ့ ။
သိုေသာ် ေကာ်နာ မေြပးမိေချ။ အမှန်ဆိုရလင် ေကာက်ေတာင်
မေကာက်မိ။ ဤမိစာေကာင်ကီးကို မျက်ဝါးထင်ထင် ြမင်လိုက်ရကတ
ည်းက ခံစားရသေလာက်ဆိုရလင် စိတ်အေှာင့်အယှက် ြဖစ်ုံသာ ြဖစ်
မိသည် ။ အေကာင်းမှာ သူထင်ထားေသာ မိစာေကာင်က သည် လိုပုံစံ
မဟုတ်ေပ။
သူက "အဲဒါဆိုလည်း ကန်ေတာ့်ကို ဖမ်းသာ ေခသွားေတာ့ဗျာ" ဟု ေြပာ
လိုက်သည် ။

***

အရာအားလုံး ထူးဆန်းစွာပင် ငိမ်ကျသွားသည် ။
"မင်း ဘာေြပာလိုက်တယ်"
မိစာေကာင်ကီးက ေမးလိုက်သည် ။ ေကာ်နာက လက်ကိုပိုက်ကာ"ကန်ေတာ့်ကို

ဖမ်းသာ

ေခသွားေတာ့လို

ေြပာတာေလ"

ဟု

ြပန်ေြပာလိုက်သည် ။
မိစာေကာင်ကီးက တဒဂမ တုံခနဲ ရပ်သွားပီးေနာက် ဟိန်းေဟာက်

ေအာ်ြမည်ကာ အိမ်ကေလးေပသို လက်သီးဆုပ်ှစ်ဖက်ြဖင့် ထုချလိုက်
သည် ။ ေကာ်နာတို အိမ်မျက်ှာကက်မှာ ေပါက်ကွဲမှင့်အတူ ေကာက်
ေကွးကာ နံရံများ တွင် အက်ေကာင်းရာကီးများ ထလာသည် ။ မိစာ
ေကာင်ကီးက ေဒါသတကီးြဖင့် ထစ်ချန်း ေအာ်ြမည်ေနေသာေကာင့်
ေလက သူတစ်ခန်းလုံးအြပည့် တဝုန်းဝုန်း တိုက်ခတ်ေနသည် ။
ေကာ်နာက အေရးမစိုက်သလို ပခုံးတွန်ကာ"ေအာ်ချင်သေလာက်သာ ေအာ်၊ ကန်ေတာ်က ဒါထက်ဆိုးတာေတွ
ြမင်ဖူးပီးသား" ဟု ေြပာလိုက်သည် ။
မိစာေကာင်ကီးက ပို၍ ပင် ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်ြမည်လိုက်ပီး
ေကာ်နာ့ အခန်း ြပတင်းေပါက်အား ထုချထည့်လိုက်ရာ အုတ်ခဲများ ၊ သ
စ်သားများကျိးကာ မှန်များ လည်း တစ်စစီ ကွဲကုန်သည် ။ ထိုေနာက်
ကီးမားလှေသာ သစ်ကိုင်းများ တွန်လိမ်ယှက်ယ်ေနသည့် လက်ကီး
တစ်ဖက်က အခန်းအလယ်မှ ေကာ်နာ့အား ဆွဲယူကာ ကမ်းြပင်မှ ေြမာ
က်၍ ကိုင်လိုက်ပီး အခန်းထဲမှ ခါယမ်း၍ ဆွဲထုတ်သွားသည် ။ ၎င်းက
အိမ်ေနာက်ဘက်ရှိ ြခံဝင်းအထက်တွင် ေကာ်နာ့ကို အြမင့်ကီး ေြမာက်
၍ ကိုင်ထားလိုက်သည် ။ လုံးဝန်းြပည့်ဖိးေသာ လမင်းကီး သာေနသ
ည့် ညနက်ထဲတွင် ေကာ်နာခမျာ တင်းကျပ်စွာ ချပ်ကိုင်ထားသည့် သစ်
ကိုင်း လက်ေချာင်းကီးများ ကား၌ အသက်ပင် ဝဝမရှိုင်ေအာင် ြဖစ်
ေနသည် ။ မိစာေကာင်ကီး ပါးစပ် ဟလိုက်ေသာအခါ မာေကျာသည့် သ
စ်ဖုအထုံးများက သွားများကဲ့သို မညီမညာ ေပထွက်ေနေကာင်း ေတွ
လိုက်ရသည် ။ ထိုအေကာင်ကီး ရှသွင်းလိုက်သည့် ခပ်ေွးေွး ေလအ
ဟု န်က သူအားပွတ်သပ်တိုက်ခတ်သွားသည် ။ ထိုေနာက် ၎င်းက ရပ်
တန်သွားြပန်သည် ။

"မင်း တကယ် မေကာက်ဘူးလား၊ ေကာက်ေနတယ် မဟုတ်လား"
"မေကာက်ဘူး၊ ခင်ဗျားကို ဘယ်နည်းနဲ မှ ေကာက်မှာ မဟုတ်ဘူး "
ဟု ေကာ်နာက ေြပာလိုက်သည် ။
မိစာေကာင်ကီး၏ မျက်လုံးများ ကျဉ်းေြမာင်းသွားသည် ။
"ေကာက်လာမှာ ပါ။ အဆုံးသတ်အထိ ေရာက်မလာေသးခင်မှာ ကို
ပဲ မင်း ေကာက်လာမှာ "
ေကာ်နာ

ေနာက်ဆုံး

မှတ်မိလိုက်သည့်အရာမှာ

ဟိန်းေဟာက်ေအာ်ြမည် ေနေသာ သစ်မိစာေကာင်ကီးက သူကို အရှင်
လတ်လတ် ဝါးစားရန် ၎င်း၏ ပါးစပ်အား အကျယ်ကီး ဟလိုက်သည်
ကိုပင် ြဖစ်သည် ။

*****

အခန်း (၂)
မနက်စာ

"အေမလားဟင်"
ေကာ်နာက မီးဖိုေချာင်ထဲ လှမ်းဝင်လိုက်ရင်း ေမးလိုက်သည် ။ ေရ
ေွးအိုးတည်ေနသည့်အသံ မကားရေသာေကာင့် အေမ မီးဖိုေချာင်ထဲ
တွင် ရှိေနလိမ့်မည် မဟုတ်မှန်း သူ သိပါသည် ။ မနက်တိုင်း အေမ ပထ
မဆုံးလုပ်ေလ့ရှိကေရေွးအိုးတည်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် အိမ်ထဲရှိ မ
ည်သည့်အခန်းသို

သူဝင်လာသည်

ြဖစ်ေစ

အေမ

ရှိလားဟု

အကိမ်ေပါင်းများ စွာ ေမးေနမိမှန်းသူဘာသာ သတိထားမိသည် ။ အ
ေမ့ကို အလန်တကား ြဖစ်ေစဖို မရည်ရွယ်ပါ။ ေရာက်ေနသည့်ေနရာတွ
င် အမှတ်တမဲ့ အိပ်ေပျာ်ေနမှာ စိုးေသာေကာင့်သာ ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် အေမက မီးဖိုေချာင်ထဲတွင် မရှိေချ။ ကည့်ရတာ အိပ်ရာထဲ
၌ ရှိေနဆဲပင် ြဖစ်လိမ့်မည်။ သည် အဓိပာယ်က ေကာ်နာတစ်ေယာက်
လုပ်ေနကျအတိုင်း မနက်စာကို သူဘာသာ ြပင်ဆင်ရမည့် သေဘာြဖစ်
သည် ။ အင်းေလ။ ေကာင်းပါတယ်။ အဲဒါလည်း ပီးတာပဲ။ ညက အိပ်
ေရးပျက်ထားေသာေကာင့် အထူးသြဖင့် သည် လို မနက်ခင်းမျိးတွင် မ
နက်စာ ကိုယ့်ဘာသာ ြပင်ရတာသိပ်စိတ်ညစ်ဖို ေကာင်းသည် ။ အမှ ိက်
ပုံးဆီ အြမန်သွား၍ အထဲရှိ ပလတ်စတစ်အိတ် ေအာက်ေြခနားမှ သစ်ရွ

က်များကို ဖိသိပ်ကာ အေပမှ အမှ ိက်များ ြဖင့်ထပ်၍ ဖုံးလိုက်သည် ။
အင်း… ဒီေလာက်ဆို အဲဒီ သစ်ရွက်ေတွ ေပမေနေတာ့ဘူးေပါ့။
"ကဲ… ခု မနက်စာ ြပင်ရမယ်"
ေကာ်နာက တစ်စကန်ေလာက် မတ်တတ်ရပ်ကာ အသက်ဝဝ ရှသွ
င်းလိုက်ရင်း သူဘာသာ ေခါင်းညိတ်ေြပာသည် ။ ေပါင်မုန်အချိကို မီးက
င်စက်ထဲထည့်သည် ။ ေကွကာအချိကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ထည့်သ
ည် ။ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲသို အချိရည်တချိ ေလာင်းထည့်လိုက်ပီး ေနာ
က်တွင်

မီးဖိုေချာင်ထဲရှိ

စားပွဲေလးတွင်

ထိုင်ကာ

မနက်စာစားဖို

အသင့်ြဖစ်ေနေတာ့သည် ။ အေမကေတာ့ မိထဲရှိ ကျန်းမာေရးအစားအ
စာများ ေရာင်းသည့်ဆိုင်မှ သီးသန်ဝယ်လာသည့် ေပါင်မုန်ှင့် ေကွကာ
ကိုသာ စားရမှာ ြဖစ်သည် ။ ထိုေပါင်မုန်များကို အေမှင့်အတူ မမစားရ
သည် ကိုပင် ေကျးဇူးတင်ရမည်။ ေပါင်မုန်များ ၏ အရသာမှာ ၎င်းတို
၏ အသွင်အြပင်လိုပင် စိတ်မချမ်းသာစရာ ေကာင်းလိမ့်မည်ထင်သည် ။
နာရီကို လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ ေကျာင်းသွားဖို ှစ်ဆယ့်ငါးမိနစ်မ
လိုေသးသည် ။ ေကျာင်းဝတ်စုံြပည့် ဝတ်ဆင်ကာ သည် ကေန သင်ရမ
ည့် ေကျာင်းစာအုပ်များကို ေကျာပိုးအိတ်ထဲ ထည့်ပီး အိမ်ေရှတံခါးဝတွ
င် ထိုင်၍ အသင့်ေစာင့်ေနလိုက်သည် ။ သူအတွက်ေတာ့ အားလုံး ြပင်လို
ဆင်လို ပီးေချပီ။သူက မီးဖိုေချာင်ကို ေကျာေပးလျက် ထိုင်ေနသည် ။
သူတို အိမ်ေနာက်ေဖးရှိ ြခံဝင်းေလးမှ တစ်ဆင့် ကည့်လိုက်လင် ြမင်ရ
သည့် မီးရထားသံလမ်းကေလးေကွဝိုက်သွားေသာ ဘုရားေကျာင်းေဘး
မှ သချိင်းကုန်းရှိ တစ်စုံတစ်ရာကိုတမင် ေကျာေပးထိုင်ေနြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ ဟုတ်သည် ၊ သူ ထင်းရှးပင်ကီးကိုေကျာေပးထားြခင်းြဖစ်သည် ။
ေကာ်နာက ေကွကာမုန်ကို တစ်ကိုက် ကိုက်လိုက်ရာ မုန်ဝါးေနသ

ည့်အသံသာ

တစ်အိမ်လုံးတွင်

ပျံှံေနသလို

ခံစားရသည်

။

ထိုအေကာင်ကီးကိုသူ အိပ်မက်မက်ခဲ့သည် ။ ဒီအြပင် ဘာများ ထပ်၍
ရှိဦးမည်နည်း။ သည် မနက် မျက်လုံးစပွင့်ပွင့်ချင်း ပထမဆုံး ကည့်လို
က်မိသည့် အရာက သူအခန်းြပတင်းေပါက်ကိုပဲ ြဖစ်သည် ။ ြပတင်းေပါ
က်ကား မပျက်မစီးဘဲ သူေနရာှင့်သူ မူလအတိုင်းသာ ရှိေနသည် ။ ြပ
တင်းေပါက်တင် မဟုတ်၊ အိမ်ေနာက်ေဖးက ြခံဝင်းထဲတွင် လည်း
အေပါက်ကီး ြဖစ်မေနပါ။ ဘာဆို ဘာမ ကျိးပဲ့ပျက်စီးေနြခင်း မရှိ။ အ
ရာအားလုံး အေကာင်းပကတိ အတိုင်းသာ ရှိေနသည် ။ သိုေသာ် ညက
အြဖစ်အပျက်ကေတာ့ တကယ် ြဖစ်ခဲ့တာြဖစ်သည် ။ လူမမည်ကေလး
တစ်ေယာက်ေယာက်သာ ထိုအြဖစ်ကို အိပ်မက်လား တကယ်လားေတွး
လို ရလိမ့်မည်။ လူမမည် ကေလး တစ်ေယာက်ေယာက်သာ သစ်ပင်ကီး
တစ်ပင် ေတာင်ကုန်းကေလး ေပမှ လမ်းေလာက်၍ ဆင်းလာကာ သူ
တို အိမ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည် ဆိုတာ ယုံလိမ့်မည်။ သူအေတွးှင့်သူ ရယ်
ဟဟ ြဖစ်သွားသည် ။ ငါ့ှယ် အူးထ လိုက်တာေနာ်။
သူ သည် အတိုင်းေတွးကာ အိပ်ရာမှ ထလာေသာအခိုက် ေြခဖျား
ေအာက်မှ တခတ်ခတ် အသံများကို ကားရသည် ။ ငုံကည့်လိုက်ေတာ့
အိပ်ခန်းတစ်ခုလုံး ထိပ်ခန်ထင်းရှးရွက် အတိုအစကေလးများ တစ်လ
က်မမ မကျန်ေအာင် ဖုံးေနတာ ေတွရသည် ။ သိုှင့် သည် မနက် ပထမ
ဆုံး လုပ်ရတာကထိုသစ်ရွက်များကို လှည်းကျင်းရတာ ြဖစ်သွားသည် ။
ပလတ်စတစ်အိတ် အြပည့်အသိပ်ရလာေသာ ထိုသစ်ရွက်များကို အမှ ိ
က်ပုံးထဲ ထည့်ပီးေနာက် အမှ ိက်ပုံးကိုသူ တစ်ချက်ေတာင် လှည့်မက
ည့်ေတာ့ေချ။ ပါးစပ်ထဲရှိ ေကွကာ မုန်ကိုေနာက်ထပ် တစ်ကိုက် ထပ်ကို
က်လိုက်သည် ။
ညက ေလအေတာ်ထန်ခဲ့တာ ြဖစ်ရမည်။ ေလြပင်းတိုက်ေသာေကာ

င့်သစ်ရွက်များက

သူအခန်းြပတင်းေပါက်ကို

ြဖတ်ကာ

တစ်နည်းနည်းြဖင့်သူအခန်းထဲ ေရာက်လာကတာ ြဖစ်မည်။ ဒီကိစက
အရှင်းကီးမှ အရှင်းကီး။ေကွကာမုန်ကို လက်စသတ်လိုက်ပီးေနာက်
ေပါင်မုန်မီးကင်ကို ေကာက်ဝါးကာကျန်လက်စ အချိရည်ကို ေသာက်ချ
လိုက်သည် ။ ထိုေနာက် ပန်းကန်များအား ေဆးေကာကာ ပန်းကန်စင်
တွင် ထားလိုက်သည် ။ ေကျာင်းသွားဖို မိနစ်ှစ်ဆယ်မ လိုေသးသည် ။
အမှ ိက်ပစ်ဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်ကာ အမှ ိက်ပုံးထဲမှ အထုပ်ကို ဆွဲထုတ်၍
ယူလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် အိမ်ေရှရှိ လက်တွန်းလှည်းအမှ ိက်ပုံးကီး
ထဲသို အမှ ိက်များ သွန်ကာ အိတ်ကို ေနရာတကျ ြပန်ထားလိုက်သည် ။
အဝတ်ေလာ်စက်ထဲသို အဝတ်ပိုင်းများကို ထည့်သည် ။ ေကျာင်းကြပန်
လာမှ ပဲ အြပင်ထုတ်၍ လှန်းေတာ့မည်ဟု စဉ်းစားသည် ။ သိုှင့် မီးဖို
ေချာင်ထဲဝင်လိုက် ထွက်လိုက်ှင့် နာရီကို လှမ်းကည့်မိေတာ့ ေကျာင်း
သွားဖို ဆယ်မိနစ်သာ လိုေတာ့သည် ။ အေမှင့် ပတ်သက်သည့် ဘာအ
ရိပ်အေယာင်မ မြမင်ရ။
"ေကာ်နာ"
ေလှကားထိပ်မှ သူနာမည်ကို ေခလိုက်သံ ကားရေသာအခါ သူကို
ယ်တိုင်ပင် တင်းထားမိမှန်း သတိမထားမိသည့် သက်ြပင်းရှည်တစ်ချက်
သူဆီမှ ထွက်သွားသည် ။

***

"သား မနက်စာ စားပီးပီလား"

အေမက မီးဖိုေချာင်တံခါးရွက်ကို မှီကာ ေမးသည် ။
"ဟုတ်ကဲ့ အေမ"
သူက ေကျာပိုးအိတ်ကို ကိုင်လျက်သား ြပန်ေြဖသည် ။
"ေသချာရဲ လား"
"ေသချာပါတယ် အေမရဲ "
အေမက သူကို သံသယြဖစ်စွာ ကည့်ေတာ့ ေကာ်နာက အေမ့ထံမှ
အကည့်လဲလိုက်ရင်း "ေပါင်မုန်မီးကင်လည်း စားပီးပီ၊ အချိရည်လည်း ေသာက်ပီးပီ။
ပန်းကန်ေတွလည်း စင်ေပ ြပန်တင်ထားပီးပီ" ဟု ေြပာလိုက်သည်
။
"အမှ ိက်လည်း ပစ်ပီးပီေပါ့ေလ"
အေမက သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထားခဲ့ေသာ မီးဖိုေချာင်ကို ကည့်ရင်း
တိတ်ဆိတ်စွာ ေြပာသည် ။ ေကာ်နာက"ေလာ်စရာေတွေတာ့ ရှိေသးတယ်" ဟု ေြပာလိုက်ရာ သူမက"သားက လူေတာ်ကေလးပဲ" ဟု ြပံးရင်း ဆိုသည် ။
အေမ့ေလသံထဲတွင် ဝမ်းနည်းမတို ေရာစွက်ေနသည် ကိုလည်း
သူကားရသည် ။
"ေဆာရီးကွယ်၊ အေမ အိပ်ရာ မိုးမိတာ"
"ရပါတယ်"
"အသစ်စထားတဲ့ ေဆးပတ်က မလည်ေသးေတာ့"

"ရပါတယ်ဆို"
ေကာ်နာ့အေြပာေကာင့် အေမ့စကားက တစ်ပိုင်းတစ်စှင့် ရပ်သွား
ေသာ်လည်း အေမက ေကာ်နာကို ြပန်ြပံးြပဆဲြဖစ်သည် ။ သည် မနက်
အေမသည် သူမ၏ ေခါင်းကေလးအား ပဝါ မပတ်ရေသးေချ။ ထိုေကာ
င့်မနက်ခင်း ေနေရာင်ြခည်တွင် အေမ၏ ဦးြပည်း ေြပာင်ေြပာင်ကေလး
မှာ ေမွးကင်းစ ကေလးတစ်ေယာက်၏ ဦးေရြပားလို ေပျာ့ေပျာင်း ူးညံ့
လွန်းသည့်ပုံ ေပါက်ေနသည် ။ ေကာ်နာက ဤအြဖစ်ကို ကည့်ရင်း အူ
ထဲအသည်းထဲမှ လိက်ခနဲ နာကျင်သွားသလို ခံစားရသည် ။ အေမက-"
မေနညက အေမကားတဲ့ အသံက သားပဲ မဟုတ်လား" ဟု ေမးလိုက်ရာ
ေကာ်နာ ေတာင့်ခနဲ ြဖစ်သွားသည် ။
"ဘယ်တုန်းကလဲ"
အေမက ခပ်ြဖည်းြဖည်း ေလာက်လာကာ ေရေွးအိုးခလုတ်ကို ှိပ်
လိုက်ရင်း"ညသန်းေခါင် ေကျာ်ေကျာ်ေလာက်က ြဖစ်မယ်၊ အေမက အိပ်မက်မ
က်ေနတယ်

ထင်ေနတာ၊

ဒါေပမဲ့

အဲဒါ

သားအသံဆိုတာ

အေမ

ကျိန်ေြပာလို ရတယ်" ဟု ေြပာသည် ။ ေကာ်နာက"အိပ်ေနရင်း ေယာင်တာ ြဖစ်မှာ ေပါ့" ဟု ခပ်ြပတ်ြပတ် ေြပာလိုက်
ရာ
အေမက "အိပ်ေနရင်း ေယာင်တာ ြဖစ်မှာ ေပါ့" ဟု သံေယာင်လိုက်ေြပာကာ
ေရခဲေသတာထဲမှ မတ်ခွက်တစ်လုံးကို ယူရင်း"အေမ သားကို ေြပာဖို ေမ့ေနလိုက်တာ၊ သားအဘွား မနက်ြဖန် လာ

မယ်တဲ့ သိလား" ဟု ေပါ့ပါးသွက်လက်စွာ ေြပာသည် ။
ထိုအခါ ေကာ်နာ့ပခုံးများ ေအာက်ေလာကျသွားသည် ။
"အာ.. အေမကလည်း "
"အေမ သိပါတယ် သားရယ်၊ ဒါေပမဲ့ သားလည်း မနက်တိုင်း ထပီး
မနက်စာ ြပင်မေနသင့်ဘူးေလ" ဟု အေမက ေြပာရာ ေကာ်နာက"မနက်တိုင်း

ဟုတ်လား၊

သူက

ဒီမှာ ဘယ်ေလာက်

ကာေအာင်ေနမှာ လဲ" ဟု ေမးလိုက်သည် ။
"ေကာ်နာကလည်း .…."
"ဒီမှာ အဘွားလာေနဖို မှ မလိုပဲ"
"အေမ ဒီကုသမအဆင့်ထိေအာင် ဘယ်လိုေရာက်လာသလဲ သားလ
ည်း သိသားနဲ ေကာ်နာရယ်"
"သားတို ဒီအချိန်ထိေတာင် ေရာက်လာခဲ့ပီးပီပဲ၊ ေနာက်ထပ်..."
"ေကာ်နာ"
အေမက ုတ်တရက် ြဖတ်ေအာ်လိုက်သည် ။ တင်းမာလှေသာ အ
ေမ့အသံေကာင့် သူတို ှစ်ဦးစလုံး အံ့အားသင့်သွားသည့်ပုံေပသည် ။
အချိန်အေတာ်ကာေအာင် တိတ်ဆိတ် ေနပီးေနာက် အေမသည် အလွန်
ပင်ပန်းချည့်နဲ သွားသည့်ဟန်ြဖင့် သူကို ြပံးြပြပန်သည် ။ အေမက"အေမလည်း တတ်ိုင်သေလာက် အချိန်တိုိုင်သမ တိုေအာင် ကိး
စားေနတာပါကွယ်၊

သားအခန်းကို

ေပးေနရမှာ မကိက်ဘူးဆိုတာ

သိပါတယ်၊ ဒီအတွက် စိတ်မေကာင်းပါဘူး၊ အေမလည်း အဘွားကို မ
လိုအပ်ဘဲနဲ တမင်လာခိုင်းတာမှ မဟုတ်တာကွယ်၊ ေနာ် ဟုတ်ပီလား"

ဟု ေြပာသည် ။
သူအဘွား အိမ်သို လာေနတိုင်း ေကာ်နာက ဆက်တီဆိုဖာေပမှာ အိ
ပ်ရေလ့ရှိသည် ။ သိုေသာ် ေကာ်နာက သည် ကိစအတွက် ေြပာေနတာမ
ဟုတ်ပါ။ သူသေဘာမကျသည် က အဘွားက သူအား ေြပာပုံဆိုပုံကိုသာ
ြဖစ်သည် ။ အဘွားက သူကို လုပ်သမ ဘာမှ မေအာင်ြမင်သည့် သုံးစား
မရေသာ အလုပ်သမားတစ်ေယာက်လို ေြပာဆိုဆက်ဆံေလ့ရှိသည် ။
ထပ်ေြပာရလင်အေမ့ကုသမ မည်မဆိုးဝါးသည် ြဖစ်ေစ သူတို သားအမိ
ှစ်ေယာက်တည်းသာ အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင် ေကျာ်ြဖတ်လာခဲ့သည် မှ
ကာလှပီ။ အေမ ေနြပန်ေကာင်းလာမယ့် အချိန်ကိုသာ ေစာင့်ေနဖို ပဲ မ
ဟုတ်ဘူး လား။ ဒါဆို ဘာေကာင့်အဘွားကို ေခစရာ လိုဦးမှာ လဲ။
အေမက သူ ေတွးေနသည့် အရာကို သိေနသည့် အလား"ှစ်ည သုံးညေလာက်ပါပဲကွယ်၊ မစိုးရိမ်ပါနဲ ၊ ေနာ် ဟုတ်ပီလား"
ဟု ဆိုသည် ။
သူ ဘာမှ မေြပာေတာ့ဘဲ တြခားအရာများ သာ စဉ်းစားဖို ကိးစားရ
င်း ေကျာပိုးအိတ်ကို ဇစ်မှ ေကာက်ဆွဲလိုက်သည် ။ ထိုအခါ အမှ ိက်ပုံး
ထဲ

ဖိသိပ်၍

ထည့်ထားခဲ့ေသာ

သစ်ရွက်အိတ်

အေကာင်း

ြပန်သတိရသွားသည် ။
သူအ ခန်းမှာ အဘွား လာေနြခင်းက ထိုသစ်ရွက်များ ေရာက်လာ
တာေလာက်ေတာ့ ဆိုးဝါးမှာ မဟုတ်ဟု ေတွးရင်း ြပံးလိုက်မိသည် ။
အေမက "ေတွလား အဲဒီ အြပံးေလးေတွေကာင့် ချစ်ေနရတာ"
ဟု ဆိုကာ ေရေွးဆူ၍ ခလုတ်ပိတ်သွားေသာ ေရေွးအိုးဆီ ေရာက်
သွားသည် ။

ထိုေနာက် အေမက ေြပာင်ေချာ်ေချာ် မျက်ှာေပးှင့် "အဘွားက သူဆံပင်တုအေဟာင်းေတွ အေမ့ဆီ ယူလာခဲ့ေပးမယ်
တဲ့ ။ သား မယုံလည်း ေနေပါ့" ဟု ဆိုသည် ။
အေမက အားေနေသာ လက်တစ်ဖက်ြဖင့် သူမ၏ ေခါင်းေြပာင်ေြပာ
င်ကေလးအား လက်ှင့်ပွတ်ကာ"အေမေတာ့ ဖုတ်ဝင်ေနတဲ့ မာဂရက်သက်ချာနဲ တူေနေတာ့မှာ ပဲ"
ဟု ေြပာသည် ။
ေကာ်နာ့မျက်လုံးများက နာရီဆီ ေရာက်သွားသည် ။
"သား ေနာက်ကျ ေတာ့မှာ ပဲ" ဟု ဆိုလိုက်ရာ အေမက "ဟုတ်ပါပီ
အသည်းေကျာ်ေလးရယ်" ဟု ဆိုကာ ယိုင်တိယိုင်တိုင်ြဖင့် သူဆီ လာပီး
နဖူးကို နမ်းသည် ။ အေမက
"သားက

လူေကာင်းကေလးပါကွယ်၊

ေနာက်ကျရင်

သား

ဒီေလာက်ကီး ေကာင်းေနစရာ လိုမှာ မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး" ဟု ေြပာြပန်
သည် ။
ေကျာင်းသွားဖို

ထွက်လာေတာ့

မီးဖိုေချာင်ထဲမှာ လက်ဖက်ရည်

ေသာက်ေနေသာ အေမ့ကို ကုန်းကမူေလးေပမှ လှမ်းြမင်ရသည် ။ အိမ်
ေရှတံခါးကို ဖွင့်၍ ထွက်လာစဉ် သူမဘာသာ ေရရွတ်လိုက်သည့် အေမ့
စကားကို သူ ကားြဖစ်ေအာင် ကားလိုက်ေသးသည် ။
"ထင်းရှးပင်ကီးကလည်း အိုေနလိုက်တာ"

*****

