အခန်း (၁)
ဝှာစန်းေတာင်။
အလွန်ြမင့်မားမတ်ေစာက်ေသာ ေတာင်ကီးတစ်လုံးပင် ြဖစ်သည်။
ေစာေစာပိုင်းက

တစ်ေနလုံး

နာရီေပါင်းများစွာ

အဆက်မြပတ်

ရွာသွန်းခဲ့ေသာမိုးေကာင့် ဝှာစန်းေတာင် ေြမြပင်တစ်ခုလုံး စွတ်စိုလျက်
ရှိ၏။
မိုးေရစက်များသည် ေငွြမားတန်း ပစ်လတ်လိုက်သည့်ပမာ တဖွဲဖွဲ
အဆက်မြပတ်ကျဆင်းေနခဲ့သည်။
အေတာ်ကေလး ညဉ့်နက်ေတာ့မှ မိုးစဲသွား၏။
မိုးစဲသွားသည့်တိုင် အေအးဒဏ်က စိမ့်ြဖာေနဆဲြဖစ်သည်။
မိုးတိမ်များ ကင်းစင်သွားပီြဖစ်၍ ေအးြမေသာလေရာင်က စွတ်စို
ေသာ ေတာင်တန်းကီးတစ်ခုလုံးအေပသို ေငွရည်များ ပက်ြဖန်းထားသ
ည့်အလား ကျေရာက်လျက်ရှိေနသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခွင်တစ်ြပင်လုံးမှာ ြမခိုးြမေငွ ေတာင်ခိုးေတာင်
ေငွများေကာင့် ဇာပဝါ ပါးပါးြဖင့် လမ်းြခံရစ်သိုင်းထားသလို မန်ရီ
ဝိုးတဝါး ြဖစ်ေပလျက် ရှိေနြပန်၏။
ယင်းအချိန်မှာပင် ရန်းပေသာလေရာင်ေအာက်၌ ကည်လင်လျက်ရှိ
ေသာ ကဗျာရွတ်ဆိုသံတစ်ခု ထွက်ေပလာသည်။

ထိုကဗျာရွတ်ဆိုသံမှာ

ေတာင်ခိုးေတာင်ေငွများ

လမ်းြခံရစ်သိုင်း

ထားသည့် ေတာင်ခပန်းတစ်ေနရာ၌ တဲအိမ်ကီးတစ်လုံးဆီမှ ထွက်ေပ
ေနြခင်းြဖစ်သည်။
သာယာလှပေသာ

ေတာရိပ်ေတာင်ရိပ်ှင့်အတူ

ကဗျာရွတ်ဆိုသံ

ကားရသည်မှာ အလွန်ပင် နားေထာင်ေကာင်းလှေပေတာ့သည်။
လေရာင်သည် အြဖေရာင် ဇာပဝါပါးပါးြဖင့် ခင်းထားသည့်အလား
ဝှာစန်းေတာင်ကီးတစ်ခုလုံးေပသို ကျဆင်း၍ေန၏။
ကဗျာရွတ်ဆိုသံမှာ

တဲအိမ်ကီးအတွင်းမှ

မှန်မှန်ထွက်ေပလျက်

ရှိ၏။
ကျယ်ဝန်းေသသပ်စွာ

ေဆာက်ထားေသာ

တဲအိမ်ကီးတစ်လုံး

ြဖစ်၏။ သုံးပင်ှစ်ခန်း တဲအိမ်ကီးမျိးြဖစ်၏။
အြပင်မှကည့်လင်

သာမန်တဲအိမ်တစ်လုံးဟု

ယူဆိုင်မည်ြဖစ်

ေသာ်လည်း အတွင်းသိုဝင်ကည့်လင်မူ တအံ့တသ ြဖစ်သွားရေပမည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်

တဲအိမ်ကီးထဲ၌

အြပင်အဆင်

အခင်းအကျင်းများမှာ အလွန်ချမ်းသာကွယ်ဝေသာ သူေဌးသူကွယ်များ
ေနထိုင်သည့် အိမ်ေဂဟာကီးတစ်ခုပမာ ခင်းကျင်းြပင်ဆင်ထားြခင်း
ေကာင့်ြဖစ်သည်။
တဲအိမ်ကီးအတွင်း၌ အလွန်ကျယ်ဝန်းသန်ရှင်းေသသပ်ပီး အခန်း
များကို စနစ်တကျ ဖွဲစည်းေဆာက်လုပ်ထားသည်။
တဲအိမ်ကီးအတွင်း မီးေရာင်ြမင်ေနရ၏။ ထိုမီးေရာင်ထွက်ေပေန
ေသာေနရာမှာ စာကည့်ေဆာင်အတွင်းမှ ြဖစ်သည်။
စာကည့်ခန်းအတွင်း

ေလးဘက်ေလးတန်စလုံး၌

နာမည်ေကျာ်

ပန်းချီဆရာကီးများ၏ ပန်းချီကားချပ်ကီးများ ချိတ်ဆွဲထား၏။
သစ်သားစင်များထက်တွင် စာအုပ်မျိးစုံကို စနစ်တကျ ေသသပ်စွာ
အစီအရီတင်ထား၏။
စာကည့်ေဆာင်ကို ေတွြမင်ရသည်ှင့် အလွန်အဆင့်အတန်းြမင့်
မားေသာ လူတစ်ဦး၏ စာကည့်ေဆာင်မျိးြဖစ်ေကာင်း လွယ်ကူစွာ
အကဲခတ်ိုင်ေပသည်။
ပန်းချီကားချပ်ကီးများ
ထားပုံတိုမှာ
ေသာ

ချိတ်ဆွဲထားပုံ၊

အလွန်ပင်စနစ်ကျလှေပ၏။

စာကည့်ေဆာင်တစ်ခု

စာအုပ်များစီရီခင်းကျင်း
ဤမခမ်းနားကီးကျယ်လှ

ဤတဲအိမ်ကီးအတွင်းရှိေနသည်ကို

မည်သူမ ရိပ်စားယုံကည်မိကမည် မဟုတ်ပါေချ။
နံရံှင့်ကပ်လျက်ေနရာတွင်

ကီးမားေသာစာကည့်စားပွဲကီး

တစ်လုံးရှိ၏။
စာကည့်စားပွဲေပ၌ စာအုပ်များအြပင် ေဆာင်းတူရိယာတစ်လက်
ကိုပါ ေတွြမင်ရ၏။
တဲအိမ်ကီးအတွင်း၌ လူတစ်ဦးသာရှိ၏။ ထိုလူတစ်ဦးဆိုသည်မှာ
စာကည့်စားပွဲေရှ၌

ထိုင်ေနေသာ

အြဖေရာင်ဝတ်စုံှင့်

လူရွယ်ကို

ဆိုလိုြခင်းပင်ြဖစ်၏။
လူရွယ်၏မျက်ှာမှာ ကည်လင်သန်ြပန်လှပီး နက်ေမှာင်ထူထည်း
သည့် မျက်ခုံးေမွးအစုံေအာက်မှ မျက်ဝန်းအစုံတိုက စူးရှေတာက်ပလှ
ေပ၏။
လူရွယ်က အြဖေရာင်ပိုးသားဝတ်စုံကို ေသသပ်စွာ ဝတ်ဆင်ထား
ပီး စာေပသမားတစ်ဦး အသွင်အြပင်မျိးရှိေနသည်။

သူသည် အရပ်အေမာင်းြမင့်မားသလို ကိုယ်ေနဟန်ထားက ကံ့ခိုင်
ေတာင့်တင်းသူတစ်ဦး ြဖစ်၏။
စာေပသမားဟန်ေပါက်ေနေသာ်လည်း လက်ေမာင်းလက်ဖျံ ရင်အုပ်
တိုမှာ

သံမဏိကို

သွန်းေလာင်းထားသည့်အလား

ကျစ်လစ်လျက်ရှိ

ေန၏။
ထိုြပင် စူးရှေတာက်ပေသာ မျက်ဝန်းအစုံတိုက အတွင်းအား ြပည့်စုံ
ကီးမားေသာ ထိပ်တန်းသိုင်းပညာရှင်တစ်ဦး၏ မျက်ဝန်းမျိးြဖစ်ေန၏။
ဤအချက်ကို ေထာက်ြခင်းအားြဖင့် စာကည့်စားပွဲေရှတွင်ထိုင်ေန
ေသာ လူရွယ်မှာ ထိပ်တန်းသိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးြဖစ်ေကာင်း သိသာ
ထင်ရှားိုင်ေပသည်။
ေစာေစာက ကဗျာရွတ်ဆိုသံမှာ လူရွယ်၏ှတ်မှ ထွက်ေပလာြခင်း
ြဖစ်၏။ ယခုလည်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို မှန်မှန်ကေလး ရွတ်ဆိုလျက်ရှိ
သည်။
ကည်လင်သည့် ကဗျာရွတ်ဆိုသံက တဲအိမ်ကီးအတွင်းမှ မှန်မှန်
ကေလးှင့် ထွက်ေပ၍ေန၏။ ထိုအချိန်မှာပင် အြပင်ဘက်ဆီမှ ေြခသံ
ြပင်းြပင်းှင့် အေြပးအလားလာေနကေသာ ေြခသံများကို ုတ်တရက်
ကားလိုက်ရသည်။
“ဝုန်း”
ေြခသံများကားလိုက်ရပီးေနာက် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တဲအိမ်ကီး
တံခါးက ကမ်းတမ်းစွာပွင့်သွားသည်။
လူရွယ်က ေြခသံကားလိုက်ရကတည်းက ကုလားထိုင်မှ ထရပ်ပီး
ြဖစ်သည်။

လူရွယ်က တံခါးဝဆီသို လှမ်းကည့်လိုက်ရာ လူတစ်ဦးကို ေတွြမင်
လိုက်ရသည်။
မဖိတ်ေခဘဲ ေရာက်လာသူမှာ တစ်ကိုယ်လုံး မိုးေရများ ရံစက်များ
ှင့် ေပကျံလျက်ရှိ၏။
ထိုသူသည် အနက်ေရာင်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူလတ်ပိုင်း
တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။
ထိုသူ၏ မျက်ှာေပတွင် မုတ်ဆိတ်ေမွး ပါးမိင်းေမွးများှင့် ြပည့်
ှက်လျက်ရှိ၏။
သိုေသာ်…. ထိုသူ၏မျက်ှာမှာ ြပင်းထန်ေသာဒဏ်ရာရထားမေကာ
င့် ြဖဖတ်ြဖေရာ် ြဖစ်ေပလျက်ရှိ၏။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူ၏ရင်ဝ၌ နီရဲေသာ ေသွးကွက်ကီးတစ်
ကွက်ကို ြမင်လိုက်ရ၏။ ထိုေသွးကွက်ကီးသည် တြဖည်းြဖည်း ကီးမား
ကျယ်ြပန်ေနပီး ေသွးစက်များသည် ေအာက်ဆီသို တစ်စက်ချင်း စီးကျ
လျက်ရှိေန၏။
ထိုသူက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အိုင်ိုင်ထိန်းထားရဟန် တူေပသည်။
“ဝှစ်”
“ဟူး”
ယင်းအချိန်မှာပင် တံခါးဝရှိ ထိုလူေနာက်မှ ေနာက်ထပ်လူတစ်
ေယာက် ထပ်မံေရာက်လာြပန်သည်။
ထပ်မံေရာက်လာသူမှာ

မီးခိုးေရာင်ဝတ်စုံ

ခါးကုန်းကီးတစ်ေယာက်ြဖစ်၏။

ဝတ်ဆင်ထားသည့်

ေနာက်ေကျာတွင်

အလွန်အကည့်ရဆိုးေသာ

ဘုကီးတစ်လုံးရှိ

သည်။
ထိုြပင်…. မျက်လုံးတစ်ဖက်ပါ ကန်းေနသည်။ သိုေသာ်….. ထို
ခါးကုန်းကီးသည်

အရွယ်ှင့်မလိုက်ေအာင်

ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းေကာင်း

အိမ်ရှင်ြဖစ်ေသာ အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင် လူရွယ်က အကဲခတ်လိုက်ပါ၏။
“မိတ်ေဆွကီးက လပ်စီးဓား ေရှာင်ဟန်ချး မဟုတ်လား”
အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်က စာကည့်စားပွဲေရှမှ အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင်
ကို လှမ်းေမးလိုက်၏။
ထိုအချိန်၌ အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်လည်း ြပံးေနသည့်အေြခအေနသို
ဆိုက်ေရာက်ေနရေလပီ။
အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင်လူရွယ်မှာလည်း တံခါးဝမှ ုတ်တရက် ထွက်
ေပလာေသာ လူှစ်ေယာက်ကိုကည့်ကာ ေခတမ ေကာင်အမ်းအမ်း
ြဖစ်ေနမိသည်။
အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင်လူရွယ်က

ေခါင်းကိုဆတ်ခနဲ

ညိတ်လိုက်

သည်။
“မှန်ပါတယ် ကျပ်ဟာ ေရှာင်ဟန်ချးပါပဲ၊ ခင်ဗျားတိုက ညကီး
အချိန်မေတာ် ေရာက်လာတာ ဘာကိစများရှိလိုပါလဲ”
စာေပသမားဟန်ေပါက်ေနေသာ

အြဖေရာင်ဝတ်စုံလူရွယ်က

ေကျနပ်အားရသွားသည့် အသွင်သဏာန်များ ယှက်သမ်းြဖစ်ေပသွား
သည်။
အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်က အေြဖမေပးဘဲ ရင်ဘတ်မှ အကျစကို
စုတ်ပစ်လိုက်ပီး ဝတ်စုံတစ်စုံကို ှိက်ယူလိုက်သည်။

သူှိက်ယူလိုက်ေသာအရာမှာ အှီးြဖင့် ရစ်ပတ်ထားေသာ ကေလး
ငယ်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေနသည်။
အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်က

ကေလးငယ်ကို

ှိက်ယူပီးေနာက်

ရင်ဘတ်ကို တစ်ချက်စမ်းကည့်လိုက်သည်။
ကေလးက အသက်ရှေနေကာင်း ေတွလိုက်ရေတာ့မှ အနက်ေရာင်
ဝတ်စုံရှင်က သက်ြပင်းတစ်ချက် မတ်ထုတ်လိုက်ကာ….
“ေတာ်ေသးတယ်၊ ငါ့တာဝန်ေကျပီ”
အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်သည်

တစ်ကိုယ်တည်းေြပာကားလိုက်ပီး

ေနာက် လက်ထဲမှ ေပွထားေသာကေလးငယ်ကို အြဖေရာင်ဝတ်စုံှင့်
လူရွယ်အား လှမ်းေပးလိုက်သည်။
“ဒါက ဘာအဓိပါယ်လ”ဲ
အြဖေရာင်ဝတ်စုံှင့်လူရွယ်မှာ

တအံ့တသြဖစ်သွားရင်းက

ေမးြမန်းလိုက်သည်။ အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်က အေြဖမေပးဘဲ….
“ကိုင်း…. ဖမ်းထား”
ေြပာေြပာဆိုဆိုပင် အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်က ကေလးငယ်ကို အြဖ
ေရာင်ဝတ်စုံရှင် လူရွယ်ထံသို ပစ်ေပးလိုက်သည်။
မလဲမေရှာင်သာေသာ

အေြခအေနေကာင့်

အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင်

လူရွယ်မှာ သူထံသို လွင့်ပျံလာသည့် အှီးြဖင့်ထုပ်ထားေသာ ကေလး
ငယ်ကို ဆီးဖမ်းထားလိုက်ရ၏။
“ဝုန်း”
ယင်းအချိန်မှာပင် အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်မှာ စိတ်ကိုေလာ့ချလိုက်

သြဖင့် တစ်ကိုယ်လုံး ေပျာ့ေခွကာ ကမ်းြပင်ေပသို ထိုးလဲကျသွား
ေတာ့၏။
အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင်လူရွယ်က ကေလးကို ေပွထားရင်းမှ ေရှသို
တစ်ချက်

ခုန်လားပီး

ကည့်လိုက်ရာ

ြပင်းထန်ေသာဒဏ်ရာေကာင့်

အနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင်မှာ

အသက်ေပျာက်သွားပီြဖစ်ေကာင်းကို

ေတွြမင်လိုက်ရသည်။
“ေပး…. ကေလး ကျပ်ကိုေပး”
ယင်းအချိန်မှာပင်

မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းေနေသာ

ခါးကုန်းကီးက

ေရှသိုတိုးလာပီး အြဖေရာင်ဝတ်စုံရှင် လပ်စီးဓား ေရှာင်ဟန်ချးလက်
ထဲမှ ကေလးငယ်ကို ေြပာင်းယူလိုက်သည်။
ေရှာင်ဟန်ချးက တစ်စုံတစ်ရာကို စဉ်းစားမိလိုက်ပီး မျက်ှာကွက်
ခနဲ ပျက်သွားပါ၏။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်

သူမျက်လုံးအစုံမှာ

မီးဝင်းဝင်းေတာက်

လုမတတ် အေရာင်တဖျပ်ဖျပ် ေတာက်ပသွား၏။
ေရှာင်ဟန်ချးက အံကိတ်ကာ ေတာက်ေခါက်လိုက်ပီး…..
“ေတာက်….. ေတာ်ေတာ်ရက်စက်တဲ့ေကာင်ေတွပဲ၊ ဘာြဖစ်လို ဒီ
ေလာက်ေတာင်ရက်စက်ရသလဲဆိုတာ ငါ သူတိုကို သွားေမးမှြဖစ်မယ်”
ေရှာင်ဟန်ချးစကားဆုံးသည်ှင့် အြပင်ဘက်သို လားထွက်လိုက်
သည်။
ချက်ချင်းပင် သူသည် ထိပ်တန်းကိုယ်ေဖာ့အားသုံးကာ ေချာမွတ်
မတ်ေစာက်ေနေသာ
ေတာ့သည်။

ေတာင်ေစာင်းတစ်ေလာက်

ေြပးဆင်းသွား

“ဝှစ်”
“ဟူး”
ေရှာင်ဟန်ချး၏အရိပ်သည် တစ်ခဏချင်းမှာပင် မီးခိုးေငွတစ်ေငွ
ပမာ လွင့်ေမျာေပျာက်ကွယ်သွားသည်။
သူသည် အစက်အေပျာက်တစ်ခုပမာ နိမ့်ချည်ြမင့်ချည်ြဖင့် ေတာင်
ေအာက်ဆီသို ေလတိုက်ခတ်သည့်ပမာ ကျေရာက်သွားသည်။
ေတာင်ေြခရှိ ေတာင်ကုန်းကေလးတစ်ခုထက်တွင် ကီးမားခန်ြငား
ေသာ အိမ်ကီးတစ်ေဆာင်ရှိေန၏။
ထိုအိမ်ကီးမှာ အေဆာင်အခန်းခန်းြဖင့် ေဆာက်လုပ်ထားြခင်းြဖစ်
ပီး ရဲတိုက်ကီးတစ်ခုပမာ ခန်ြငားေသသပ်လှသည်။
ြခံစည်းိုးအေပါက်ဝရှိ တံခါးကီးထက်တွင် မိုးဟိန်းေဂဟာဟု ေရ
စာလုံးြဖင့် ေရးထိုးထားသည်။
ထိုြပင် ဆိုင်းဘုတ်ကီးတစ်ဖက်စီရှိ အြဖေရာင်မီးလုံးကီးများြဖင့်
ေရးထိုးထားသည်။
ထိုစာလုံးများကို ြမင်ေတွလိုက်ရြခင်းအားြဖင့် ဤမိုးဟိန်းေဂဟာ
မိသားစုသည် “ချား” မျိးွယ်မိသားစုြဖစ်ေကာင်း သိသာထင်ရှားလှ၏။
ညဉ့်နက်ေနပီြဖစ်၍

ြခံတစ်ြခံလုံး

တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်လျက်ရှိ

သည်….။
ြခံတံခါးမှာလည်း ပိတ်လျက်ရှိ၏။
ထူးြခားသည်မှာ ပိတ်ထားေသာြခံတံခါးေရှတွင် အနက်ေရာင်ဝတ်စုံ
ရှင် ရှစ်ေယာက်တိုက ငိမ်သက်စွာ ရပ်ေနကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။

ရှစ်ေယာက်စလုံး ေသွးေကာများ အပိတ်ခံထားရဟန်တူ၏။
ထိုအနက်ေရာင်ဝတ်စုံရှင် ရှစ်ေယာက်တိုသည် ဓားကိုယ်စီကိုင်ထား
ကပီး မလပ်မယှက် ရပ်ေနကြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ြခံဝမှ မီးပုံကီးှစ်ခုအြပင် ြခံေရှရှိ အလံတိုင်ေပတွင်လည်း မီးပုံး
ကီးတစ်လုံး ချိတ်ဆွဲထွန်းညိထားရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး လင်းထိန်
လျက်ရှိေန၏။
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