Chapter - 15
"ခိမ်းေြခာက် ေတာင်းဆိုြခင်း"

"ခင်ဗျားက ကျပ်ကို ြပန်ေမးေနတာလား။ ခင်ဗျားသား ဘယ်လို အ
ဆိပ်ခတ် လိုက်လဲဆိုတာ ကျပ်က ဘယ်လိုလုပ် သိမှာ လဲ။ ဘာအဆိပ် ခ
တ်လိုက်တယ် ဆိုတာ သိချင်ရင် ခင်ဗျားသားကို ခင်ဗျားဘာသာ ေမးက
ည့်ပါလား။ ကျပ်သိတာ ကျပ်က အရက် ဘယ်ေလာက်ဝင်ဝင် မမူးတဲ့
ကွက်တွင်းဗျ။ အဲဒီညတုန်းက ကျပ်လို ေကာင်မျိးက သုံးခွက်ေလာက်
နဲ မူးသွားတာ"
ရဲေရှာင်မှ ဝမ်ဒါနမ်အား စိုက်ကည့်လိုက်ရင်း ...
"ေနာက်ေတာ့ ငါတစ်ညလုံး အိပ်ေပျာ် သွားေတာ့တာပဲ။ ငါသာ အ
ဆိပ်မမိခဲ့ဘူး ဆိုရင် အဲဒီလို ြဖစ်စရာ အေကာင်းကို မရှိဘူး"
"အာ ..."
ဝမ်ဒါနမ် ပါးစပ် အေဟာင်းသားပင် ြဖစ်သွားရင်း ...
"မင်းေြပာသလိုသာ တကယ် အဆိပ်မိိုး မှန်ရင် အဆိပ်ေြပပီး ြပန်
သက်သာဖို ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ အလုပ်မှ မဟုတ်တာ။ ဟုတ်တယ်မှတ်
လား။ အခုက မင်းက ဒီမှာ ကျန်းကျန်း မာမာနဲ ေတာင် မတ်တတ်ရပ်
ပီး စကားေြပာ ေနိုင်ေသးတာပဲ။ အဲဒီ အဓိပာယ်အရ ဆိုရင် မင်းအဆိ
ပ် မမိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ သက်ေသပဲေလ။ မဟုတ်ဘူး လား"

ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် သူ၏ အေဖအား ေတွလိုက် ရေသာအခါ သူအတွ
က် ကယ်တင်ရှင်ကီး ေရာက်လာ သကဲ့သိုပင် ခံစားလိုက် ရ၏။ သိုေသာ်
သူအေဖ၏ အမူအရာများ သည် ယခင်ှင့် မတူဘဲ အရည်မရ အဖတ်မရ
စကားများ သာ ေြပာေနသည့် အတွက် သူအေနြဖင့် စိတ်ပျက် သွားမိ
ေလသည် ။
သူ၏ အေဖ အဘယ့်ေကာင့် တုန်လပ် ေနသည် ကို သူအေနြဖင့်
မည်ကဲ့သို နားလည်ိုင်ပါ မည်နည်း။
ဝမ်ဒါနမ်၏ ပါးစပ်မှ စကားများ အဆက်မြပတ် ေြပာေနေသာ်လည်း
သူ၏ စိတ်ထဲတွင် မူ ...
"ဒီေကာင့်ကို ေဆးကုေပး လိုက်တာ ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်သူ ြဖစ်ိုင်မ
လဲ။ အဆိပ်က ကုလို မရတဲ့ အဆိပ်။ အဲဒီလို အဆိပ်မျိးကို သူဘယ်လို
ကုလိုက် ိုင်တာလဲ။ ဒီလို ြပင်းတဲ့ အဆိပ်ကို ဘယ်လို ေြဖရမယ် ဆိုတာ
အဆိပ်ေြဖတဲ့ လူက ဘယ်လို သိတာလဲ။ အေတာ် ဆန်းကယ်တာပဲ ..."
"ဘယ်လို နည်းနဲ ပဲ ြဖစ်ြဖစ် ငါအဆိပ် မိခဲ့တာပဲ။ သုံးခွက်ေလာက်
ေသာက်ုံနဲ မူးသွားခဲ့တာ။ လန်လန်လန်လည်း အနားမှာ ရှိေနတယ်။
သူက ဒီကိစအတွက် မျက်ြမင် သက်ေသပဲ။ အဲဒီ အချက် ှစ်ချက်ကိုက
အေကာင်းဆုံး သက်ေသေတွ ြဖစ်ေနပီ။ ဒါကို ခင်ဗျားက ြငင်းချင်ေန
ေသးတာလား"
ရဲေရှာင်သည် ဝမ်ဒါနမ်၏ အဓိပာယ် မရှိေသာ စကားများအား နား
ေထာင်လိုစိတ် မရှိေပ။
"ငါအဆိပ်မိတယ် အဲဒီကိစ အတွက် ေြဖရှင်းချက် ငါလိုချင်တယ်။
ခင်ဗျားမယုံရင် ငါ့ခာကိုယ်ကို စစ်ေဆး ကည့်လို ရတယ်။ ေကာင်းပီ
ေလ ... ငါ့ခာကိုယ်ကို စစ်ေဆးဖို ေတာ်ဝင် သမားေတာ် တစ်ေယာက်

ေခလိုက်မယ်။ အဲဒီအခါကျ ခင်ဗျားဘယ်လို ဆက်ြငင်းမလဲ ေစာင့်က
ည့် ရေသးတာေပါ့။ ဟမ့် ..."
"ဒါလုံးဝ မလိုအပ်တဲ့ ကိစပဲ"
ဝမ်ဒါနမ်သည် ေကာက်ရွံ တုန်လပ်စွာြဖင့် ...
"ကုလို မရတဲ့ ဒီေလာက်ြပင်းတဲ့ အဆိပ်ကိုေတာင် ဘယ်ေကာင်က
ကုေပးလိုက်တာလဲ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာင့် ခာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်
လက်ကျန် ရှိိုင်ေသးတယ်။ တကယ်လို သာ သူခာကိုယ်ကို စစ်ကည့်
လိုက်လို အဆိပ် ရှိေနေသးတာ ေပသွားခဲ့မယ် ဆိုရင် ငါေတာ့ ေသပီပဲ။
သူသားကိုသာ အဆိပ်ခတ် လိုက်တာ သူအေဖ စစ်သူကီး သိသွားရင် အိ
မ်အထိ လိုက် လာပီး ငါတို တစ်မျိးလုံးကို အမျိးြဖတ် ပစ်ိုင်တယ်။ ဒီမိ
မစစ် ဖမစစ်ေကာင်က အကျိးတစ်စုံတစ်ရာ ေမာ်မှန်း ထားလို သာ ဒီကို
ေရာက်လာတာ ေနမှာ ။ အင်း ... ဒင်းကို ပိုက်ဆံ နည်းနည်းေလာက်
ေပးပီး ေချာ့ေမာ့ြပန်လတ် လိုက်ရင်ေတာ့ အဆင်ေြပ ိုင်တယ်"
"ဟား ... ဟား ... ဟား ..."
ဝမ်ဒါနမ် သူအေတွးှင့် သူ အဆင်ေြပသွား၍ ကျယ်ေလာင်စွာ ရယ်
ေမာလိုက်ရင်း ...
"ငါသိပီ ... ငါသိပီ။ သခင်ေလးရဲ အဲဒီညတုန်းက အရက်ေတွ ေတာ်
ေတာ်မူးေအာင် ေသာက်ေနခဲ့တာပဲ ..."
"ဘယ်ကာင်ေြပာလဲ ငါအများကီး ေသာက်တယ်လို "
ရဲေရှာင် ေဒါသ အလွန်အမင်း ထွက်သွားပီး ...
"ကျပ် တကယ် အဆိပ်ခတ် ခံခဲ့ရတာလို ခင်ဗျားကို ေြပာေနတယ်
ေနာ်"

"ေကာင်းပီ ... ေကာင်းပီ။ မင်းအဆိပ် မိခဲ့တယ်လို ပဲ ထားလိုက်ပါ
ေတာ့"
ဝမ်ဒါနမ် မဲ့ြပံးတစ်ချက် ြပံးလိုက်ရင်း ...
"ေနာက်ပီးေတာ့ေရာ ... မင်းက ဘယ်လို ေြဖရှင်းချက်မျိးကို လိုချင်
ေနတာလဲ သခင်ေလးရဲ"
ရဲေရှာင် လန်လန်လန်ဘက်သို လှည့်ကည့်လိုက်ရင်း ...
"ငါတို ဘာလိုချင်တာလဲ"
လန်လန်လန်လည်း ုတ်တရက် ေကာင်ေတာင်ေတာင် ြဖစ်သွားသ
ည့် အတွက် မည်သည့် စကားအား စေြပာ ရမည်ကိုပင် စဉ်းစားမရ ြဖစ်
ေနမိေလသည် ။ သူ၏ မျက်လုံးများအား ဟိုကည့်ဒီကည့် လုပ်လိုက်ပီး
တံေတွးများ မျိချကာ ဇူဝူကျီ၏ ေြခေထာက်အား လှမ်းကန်လိုက်သည် ။
ဇူဝူကျီသည် လည်း မျက်လုံး ကလယ်ကလယ်ြဖင့် သူ၏ ပါးစပ်မှ တ
စ်စုံတစ်ခု ထုတ်ေြပာရန် ကိးစားေသာ်လည်း အချည်းှီးပင် ြဖစ်၏။ ရဲ
ေရှာင် ုတ်တရက် မျက်ေမှာင်ကတ် လိုက်ရင်း ...
"ဪ ... ဟုတ်သားပဲ။ ဒီမှာ ှစ်ေပါင်း ေြခာက်ရာ ဆိုလား ဘာဆို
လား ... ဟမ် ... ေနစမ်းပါဦး ... ဘာပါလိမ့်။ ပါးစပ်ဖျားတင် ေမ့ေနတာ .
.."
"ေသွးဂျင်ဆင်း"
ဝမ်ေရှာင်နမ်၏ အိမ်သို မထွက်လာခင်က သူေြပာေနသည့် ေသွးဂျင်
ဆင်း အေကာင်းအား ဇူဝူကျီ ုတ်တရက် ြပန်မှတ်မိ သွားသည် ။ သူ
စိတ် လပ်ရှားစွာြဖင့် ေအာ်ေြပာလိုက်ရင်း ...

"အဲဒီ ေသွးဂျင်ဆင်းကို နစ်နာေကး အေနနဲ ရဲေရှာင်ကို ေပးလိုက်။
မေပးခဲ့ရင် ကျပ်တို ဒီအိမ်ကေန ဘယ်ကိုမှ တစ်ဖဝါးမှ မခွာိုင်ဘူး"
"ဟုတ်တယ်။ ဒီတစ်ခါေတာ့ ခင်ဗျား ြငင်းဆန်ဖို မကိးစားနဲ ။ ဘာ
ြဖစ်လို လဲ ဆိုေတာ့ ငါတို သခင်ေလးရဲ ခမျာ အဆိပ်ေကာင့် အားအင်
ေတွ ကုန်ခန်း သွားခဲ့ရတယ်။ သူရဲ ခွန်အားေတွ ြပန်သန်မာဖို အာဟာရ
ရှိတာ တစ်ခုခု လိုအပ်တယ်"
လန်လန်လန်သည် အားကိး မာန်တက်ြဖင့်ပင် ရဲေရှာင်ဘက်မှ ကူ
ညီ၍ ေြပာေပး ေနေလသည် ။
"ဒါလုံးဝ တရားမတမ မရှိဘူး"
ဝမ်ေရှာင်နမ် ေဒါသ ထွက်လွန်းေန၍ သူ၏ မျက်ှာ တစ်ခုလုံးပင် နီ
ရဲတွတ် ေနေလသည် ။ သူအသံကုန် ေအာ်ဟစ်လိုက်ရင်း ...
"ေခွးမသားေတွ။ မင်းတို ေကာင်ေတွ ငါတို ဆီက ဂျင်ဆင်းကို
လိုချင်လို လာခိမ်းေြခာက် ေနတာပဲ။ မင်းတို ူးသွား ကပီလား။ မင်း
တို ေကာင်ေတွ အမှားကီး လုပ်မိပီ။ ငါ မင်းတို ကို ..."
ဝမ်ေရှာင်နမ် စကားမဆုံး ေသးခင်မှာ ပင် သူအေဖမှ သူပါးစပ်အား
လက်ြဖင့် အလျင်အြမန် ပိတ်လိုက်သည် ။
"မင်းက ငါတို ကို ဘာလုပ်ချင် လို လဲ"
ရဲေရှာင် ခနဲ တဲ့ တဲ့ ပုံစံြဖင့် ြပံးလိုက်ရင်း ...
"မင်း ငါ့ကို သတ်ဖို ကိးစားခဲ့တယ် ဒါေပမဲ့ မင်း မေအာင်ြမင်ခဲ့ဘူး။
အခု မင်းမှာ အြပစ် မရှိေကာင်း ြငင်းချင် ေသးတာလား။ ဘာလဲ ... ငါ
တို အားလုံးကို သတ်ပီး မင်းက သူေတာ်ေကာင်းကီး တစ်ေယာက်လို
အြပစ်ေတွကို ဖုံးကွယ် ထားချင်ေနတာလား။ ဝမ်ေရှာင်နမ် ... မင်းက သ

တိေတာ်ေတာ် ရှိေနတယ်ေပါ့။ မင်းကည့်ရတာ ငါတို ကို တကယ် သတ်
ချင်ေနတဲ့ ပုံပဲ။ မင်းက ငါတို ကို အာခံချင် ေနတာလား"
လန်လန်လန် ှင့် ဇူဝူကျီတို ှစ်ဦးကပါ ေဒါသ တကီးြဖင့် ...
"ဝမ်ေရှာင်နမ် ... မင်းက ငါတို ကို အာခံဖို ကိးစား ေနတာလား။ ငါ
တို က မျက်ြမင် သက်ေသေတွေနာ်"
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် ေဒါသ ထွက်လွန်း၍ သူ၏ အသက်ရှသံ များ ပင်
အတိုင်းသား ကားေနရ၏။ စကားတစ်လုံး ေြပာရန်ပင် ေြပာမထွက်
ေတာ့ပဲ ...
"မင်း ... မင်း ..."
"ေသွးဂျင်ဆင်းပဲလား ပီးေတာ့ေရာ"
ဝမ်ဒါနမ် ချက်ချင်းပင် သေဘာတူ လိုက်ရင်း ...
"မင်းတို သုံးေယာက်က လိုချင် ေနမှ ေတာ့ ငါ့ဘက်က လိုက်ေလျာ
ေပးပါ့မယ်။ ဒါေပမဲ့ မင်းတို ငါ့ကို ကတိတစ်ခုေတာ့ ေပးရမယ် ..."
ဝမ်ဒါနမ်သည် ေဒါသလည်း ထွက် စိတ်မေကာင်းလည်း ြဖစ်မိရင်း
တုန်ယင် အက်ကွဲေနေသာ ေလသံြဖင့် ...
"ငါက အဆင့်နိမ့်တဲ့ ကိုယ်ရံေတာ်ေလး တစ်ေယာက်ပါ။ ငါ့လို အဆ
င့်မျိးနဲ သခင်ေလး သုံးေယာက်ကို လွန်ဆန်ဖို မဝံ့ရဲပါဘူး။ လွန်ဆန်ဖို
လည်း စိတ်ကူးနဲ ေတာင် မေတွးရဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုကစပီး အဆိပ်ကိ
စနဲ ပတ်သက်ပီး ငါ့ကို လာထပ် မပ်နဲ ေတာ့။ ငါ့ကို လာအာုံ ေနာက်
ေနတာ မခံချင်ေတာ့လို မင်းတို ေတာင်းဆိုတာ ငါလိုက်ေလျာ ေပးလိုက်
မယ်။ ဒါေပမဲ့ မင်းသိထား ရမှာ က လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ သည်းခံိုင်စွမ်း
က အကန်အသတ်နဲ ပဲ ရှိတယ်။ ေချာင်ပိတ်ိုက် ခံရပါများ ရင် ဘယ်သူ

မဆို ြပန်တုံြပန်မှာ သဘာဝပဲ ..."
"အေဖ ..."
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် တုန်လပ်ေချာက်ချား သွားပီး ပါးစပ် အေဟာင်း
သားြဖင့်ပင် သူ၏ အေဖအား စိုက်ကည့်လိုက်၏။
ရဲစွမ်းသတိှင့် ြပည့်စုံပီး စိတ်ဓာတ် မာေကျာသည့် သူ၏ အေဖ
သည် ယခုကဲ့သို လူေပေကာ့ သခင်ေလး သုံးပါး၏ ေတာင်းဆိုမအား
လိုက်ေလျာ လိမ့်မည်ဟု ဘယ်ေသာအခါမှ သူမထင်ခဲ့မိေပ။
"တိတ်စမ်း"
ဝမ်ဒါနမ် သူသားအား ေဒါသတကီးြဖင့် ေအာ်လိုက်သည် ။
"ေချာင်ပိတ် ိုက်ပါများ ရင် ... ေချာင်ပိတ် ိုက်ပါများ ရင်တဲ့ ...
ဟားဟားဟား ..."
လန်လန်လန်သည် သူ၏ ေခါင်းတွင် ေပါက်ေနသည့် ေပွးများအား
လက်ြဖင့် ကုတ်လိုက်ရင်း အားရပါးရပင် ရယ်ေမာ လိုက်ေလသည် ။
ဝမ်ဒါနမ်ှင့် သူ၏ သား ဝမ်ေရှာင်နမ်တို မှာ မူ ေဒါသစိတ်ေကာင့်
မျက်ှာများ သည် နီရဲတွတ်လျက် ရှိ၏။ သူတို သည် ရဲေရှာင်တို အား အ
စိမ်းလိုက်ပင် ဝါးစားချင်ေန သကဲ့သို ြဖစ်ေနကေလသည် ။
"သိပ်မှန်တာေပါ့"
ရဲေရှာင် လန်လန်လန်အား ေဘးသို တွန်းထုတ်လိုက်ရင်း ...
"ပညာရှိ တစ်ေယာက်ဆိုတာ သူတစ်ပါးရဲ အခက်အခဲကို နားလည်
လက်ခံေပးရမယ်။ လိုက်ေလျာညီေထွ ေနတတ်ပီး မိတ်ေဆွ အသစ်ေတွ
ရေအာင်ပဲ ဆက်ဆံ တတ်ရမယ်။ အဲဒီေတာ့ ငါတို ေတွကလည်း ကျင့်ဝ

တ်မရှိ၊ ကျင့်ဝတ် မသိတဲ့ လူေတွ မဟုတ်ပါဘူး ..."
ရဲေရှာင်၏ စကားေကာင့် အားလုံး အံ့ဩသွား ကေလသည် ။ လန်
လန်လန်ှင့် ဇူဝူကျီ တို ှစ်ဦးသည် ရဲေရှာင်၏ အေြပာေကာင့် သူတို ၏
ပါးစပ်မှ ေသွးများ ပင် ပျိအန်ထွက် မတတ် ြဖစ်သွား၏။
ဇူဝူကျီတို အေနြဖင့် ရဲေရှာင်သည် တကယ် အဆိပ်မမိဘဲ ှစ်
ေြခာက်ရာ သက်တမ်းရှိ ေသွးဂျင်ဆင်းအား လိုချင်၍ တမင် ြပဿနာရှာ
ပီး ခိမ်းေြခာက် ေတာင်းဆိုေနသည် ဟု သာ ထင်မိေနသည် ။ ထိုြပင်
ကျင့်ဝတ်များအား တစ်ခါမှ ပင် မလိုက်နာဖူးေသာ ရဲေရှာင်လိုလူမှ ကျင့်
ဝတ်များ အေကာင်း ကီးကီးကျယ်ကျယ်ပင် ထုတ်ေြပာ ေနသည် ကို
ကားလိုက်၍ သူတို ှစ်ဦးစလုံး အမှန်တကယ်ပင် အံ့ဩသွား ရေလ
သည် ။
"စိတ်မပူပါနဲ ။ ခင်ဗျားရဲ အချစ်ဆုံး သားေလးကသာ သူရဲ ကျင့်စဉ်
ေတွကို

အဆင့်ြမင့်ဖို

ဆိုပီး

ခင်ဗျားရဲ

ှစ်ေြခာက်ရာ

ဂျင်ဆင်း

အေကာင်း ကွားလုံး မထုတ်ခဲ့ရင် ေနာက်ပီး အေရးကီးဆုံးက သူသာ
ငါ့ကို အဆိပ် မခတ်ခဲ့ရင် ငါလို သေဘာထားကီးပီး သူရဲေကာင်း ဆန်
တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိးနဲ လူကီးလူေကာင်း တစ်ေယာက်က ခင်ဗျား သားကို
ဘာလို အသားလွတ်ကီး ြပဿနာ ရှာလိမ့်မလဲ။ ခင်ဗျားသားလို လူမျိး
ကို လှည့်ေတာင် ကည့်မိမှာ မဟုတ်ဘူး "
ရဲေရှာင်သည် အလွန်ပင် ကီးကျယ် ခမ်းနားေသာ စကားများအား
ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
"ငါသိပီ ... ငါသိပီ"
ဝမ်ဒါနမ်သည် ရဲေရှာင် ေြပာလိုက်သည့် စကားများေကာင့် သူ၏
သားဘက်သို လှည့်ကည့်လိုက်ရင်း ...

"အေတာ် မိုက်မဲတဲ့ ေကာင်။ မင်းက ငါ့ပိုင်ဆိုင်မေတွကို လူတကာ
လိုက်ကွား ေနတဲ့ ေကာင်ပဲ။ မင်းက တကယ့်ကို မိသားစုကို အရှက် ရ
ေစတဲ့ ေကာင်။ ဘယ်အချိန်ကျမှ မင်းက ငါ့ကို စိတ်ချမ်းသာ ေစမှာ လဲ ..
."
ဝမ်ေရှာင်နမ် စကား တစ်လုံးမပင် မေြပာိုင်ေတာပဲ ပါးစပ် အ
ေဟာင်းသား ကီးြဖင့်ပင် ြဖစ်ေနေလသည် ။ ေဒါသများ သည် သူ၏ ခ
ာကိုယ် တစ်ခုလုံးတွင် ဆူပွက်ေနပီး အြပင်သို ပွင့်အန်မကျ လာေစရန်
အတွက် အကိမ်ကိမ်ပင် မျိချေနရသည် ။
"ေသွးဂျင်ဆင်းကို သွားယူပီး သခင်ေလး ရဲကို ေပးလိုက်စမ်း"
ဝမ်ဒါနမ် သက်ြပင်းတစ်ချက် ချမိလိုက်၏။ သူအေနြဖင့် ယခုကဲ့သို
တန်ဖိုး ကီးမားလှသည့် ဂျင်ဆင်းကို ရဲေရှာင်အား ေပးလိုစိတ် အနည်းင
ယ်မပင် မရှိေချ။ သိုေသာ် သူအတွက် အြခား ေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်း
လည်း မရှိေတာ့ပီ ြဖစ်၍ မျက်စိကို စုံမှ ိ တ် အံကိုကိတ်၍ သာ ဂျင်ဆင်း
အား သွားယူခိုင်း လိုက်ရြခင်းပင် ြဖစ်သည် ။
"အေဖ ..."
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် သူ၏ အေဖအား ခါးခါးသီးသီးြဖင့်ပင် ေအာ်
လိုက်ေလသည် ။ သိုရာတွင် သူအေဖ၏ မျက်ှာထားအား ကည့်မိလိုက်
ေသာ အခါ ဝမ်ေရှာင်နမ် အေနြဖင့် အနည်းငယ်မပင် အတွန်မတက် ရဲ
ေတာ့ေပ။ ေနာက်ဆုံးတွင် သူ၏ အခန်းသို စိတ်မပါသည့် ပုံစံြဖင့် သွား
လိုက်ေလသည် ။ ဝမ်ေရှာင်နမ်၏ ပုံစံသည် အသက် မရှိေတာ့သည့် လူ
တစ်ေယာက် လမ်းေလာက်ေန သကဲ့သိုပင်။
"သခင်ေလးရဲ"

ဝမ်ဒါနမ် အသက်ြပင်းြပင်း ရှလိုက်ရင်း ...
"မင်း အေနနဲ ဒီကိစကို ဒီေနရာမှာ တင် ပီးပီလို သတ်မှတ်ေပးလို
ရမလား"
ရဲေရှာင် ြပံးလိုက်ရင်း ...
"သိပ်ေသချာတာေပါ့။ ကျပ်က ကတိတည်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ပါ။
ခင်ဗျားရဲ အသုံးမကျတဲ့ သားကို ကျပ်နည်းနည်း ေလးေတာင် အေှာင့်
အယှက် မေပးေတာ့ဘူး"
ဝမ်ဒါနမ်သည် စိတ်သက်သာရာ ရသွားဟန်ြဖင့် ...
"သခင်ေလးရဲ ယုံကည်ဖို မေကာင်းတဲ့ လူ တစ်ေယာက်ကို ဘယ်သူ
ကမှ မိတ်ေဆွ မဖွဲချင်ဘဲ လူအသိုင်းအဝိုင်း ကေန ဖယ်ကဉ်ြခင်းကို အ
မဲခံရ တတ်တယ်။ အဲဒီအတွက် မင်းရဲ ကတိကို တည်ေအာင် ထိန်းိုင်
မယ်လို ငါေမာ်လင့်ပါတယ်။ တကယ်လို မင်းအေနနဲ ကတိမတည်ခဲ့ဘူး
ဆိုရင် ငါ့ဘက်ကလည်း မင်းကို အခု တစ်ကိမ်လိုမျိး လိုက်ေလျာစရာ
အေကာင်း မရှိေတာ့ဘူး"
"ဟဟ ... ဟုတ်တာေပါ့ ငါ့ကတိငါ တည်ပါတယ်။ ငါက ဘယ်သူလဲ
... သိပ်ကို ိုးသားတဲ့ လူတစ်ေယာက်ေလ ဟုတ်တယ်မလား"
ရဲေရှာင် ဝမ်ဒါနမ်အား စက်ဆုပ် ရွံရှာစွာြဖင့် ကည့်လိုက်ရင်း ေတွးမိ
လိုက်သည် မှာ ...
"ကျပ်ရဲ ကတိေတွကို ခင်ဗျားရဲ အိပ်မက်ထဲ အထိပါ သိမ်းထား
လိုက်"
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် သူ၏ အခန်းထဲမှ အလွန်တရာမှ ပင် ေလးလံ
ေှးေကွးေသာ ေြခလှမ်းများ ြဖင့် ေလာက်လာ ေနေလသည် ။ သူ၏ ပုံစံ

သည် လက်ရှိ အေြခအေနမှ ေနာက်အေြခအေန တစ်ခုသို တစ်မျိးတစ်ဖုံ
ေြပာင်းလဲ သွားေစရန် ေမာ်လင့်ေနသည့် အေနအထားမျိးပင်။ သူ၏ လ
က်ထဲတွင် ေသတာငယ်ေလး တစ်လုံးအား ကိုင် လာပီး အခန်းထဲမှ
ထွက် လာေလသည် ။ ရဲေရှာင် ဝမ်ေရှာင်နမ်အား ေအာ်ေြပာလိုက်ရင်း ...
"ြမန်ြမန်လာ။ ငါ့ဂျင်ဆင်းကို ြမန်ြမန်ယူခဲ့။ အချိန်ဆွဲ မေနနဲ ။ မင်း
ဘယ်ေလာက်ပဲ အချိန်ဆွဲေန ဆွဲေန ကိစမရှိဘူး အဲဒီ ဂျင်ဆင်းက ငါ့
ဟာပဲ"
"အေဖ ... ကန်ေတာ်သူကို တကယ် အဆိပ်မခတ်ခဲ့ဘူး ..."
ဝမ်ေရှာင်နမ် သူအေဖများ စိတ်ကူး ေြပာင်းသွား ေလမလားဆိုပီး
ေမာ်လင့်ချက်တကီး ကည့်လိုက်သည် ။ သူ၏ ဂျင်ဆင်းအား မေပးချင်
၍ သူတတ်ိုင်သမ ေနာက်ဆုံး အေနြဖင့် ကိးစား ေနမိြခင်းပင် ြဖစ်၏။
ယခု ေသွးဂျင်ဆင်းသည် သူ၏ ကျင့်စဉ် ကျင့်ကံမည့် လမ်းေကာင်းတွင်
မရှိမြဖစ် အေရးပါသည့် ပစည်းပင် ြဖစ်ေပသည် ။
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် သူအေဖမှ ယခုကဲ့သို တန်ဖိုး အလွန်ကီးမား
ေသာ ပစည်းမျိးအား လူေပေကာ့ တစ်ဦးြဖစ်သည့် ရဲေရှာင်အား အဘ
ယ့် အတွက်ေကာင့် ေပးလိုက်သည် ဆိုသည် ကို နားမလည်ိုင်ေအာင်ပ
င် ရှိေနေလသည် ။ သူ၏ အေဖ ဘာအေကာင်းအရာများ ေတွးေနခဲ့
သည် ကို မသိိုင်ခဲ့ေပ။ လက်ရှိ အေြခအေနအား ေြပာင်းလဲရန် အတွက်
သူအေနြဖင့် ဘာမှ မတတ်ိုင်ေတာ့ေချ။
ဝမ်ဒါနမ် သက်ြပင်း ချလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ်တည်း ေတွးလိုက်
မိသည် မှာ ...
"မင်းက ကေလးပဲ ရှိေသးတယ်။ ငယ်ေသးတယ်။ ငါသာ ရဲေရှာင်ကို
တကယ် အဆိပ်မခတ်ခဲ့ရင် ေနာက်ပီး သူသာ ဒီအထိ ေရာက် လာပီး ဂျ

င်ဆင်းကို မေတာင်းခဲ့ရင် ငါေပးစရာ အေကာင်းကို မရှိဘူး"
"ဂျင်ဆင်းကို သခင်ေလးရဲဆီ ေပးလိုက် သား။ ငါတို ရဲ ကံဆိုးမလို
ပဲ ေတွးလိုက်ပါေတာ့"
ဝမ်ဒါနမ် ေမာ်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သွားသည့် ေလသံမျိးြဖင့် ေြပာလိုက်
သည် ။
ထိုေနာက် သူေတွးလိုက်ရင်း ...
"ဒီလို အေြခအေနမှာ ငါေခါင်းမာေနလို မြဖစ်ဘူး။ ရဲေရှာင် အဆိပ်
ကို အမှန်တကယ် ကုိုင်ခဲ့ရင်ေတာင် သူခာကိုယ် ထဲကေန အြမစ်
ြပတ် ဖယ်ရှားိုင်ဖို ဆိုတာ အနည်းဆုံး အချိန် တစ်ှစ်ပတ်ေလာက်
ေတာ့ လိုတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ သူ လုံးဝ ြပန်ကျန်းမာ သွားသလို
ဟန်ေဆာင်ေနတာပဲ

ြဖစ်ရမယ်။

ကည့်ရတာေတာ့

အဆိပ်ေြဖတာ

အရမ်း ကမ်းကျင်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ေယာက်က သူကို ကူညီေပး လိုက်
တဲ့

ပုံပဲ။

ရဲေရှာင်

ပုံစံကည့်ရတာ

နည်းနည်းေတာ့

ေကာင်ေတာင်ေတာင် ြဖစ်ေနတဲ့ ပုံ။ ဒါေပမဲ့ သူကို ကုေပးလိုက်တဲ့ ပ
ညာရှင်ကေတာ့ သူဘာြဖစ်ေနလဲ ဆိုတာ သိကိုသိရမယ်။ တကယ်လို ငါ
အခု ချိ န် မှာ ဂျင်ဆင်းကိုသာ မေပးလိုက်ဘူး ဆိုရင် ငါ့ကိုယ်ငါ ဒုကေပး
သလို ြဖစ်ေနမယ်။ ေနာက်ပီး ငါ့မိသားစုနဲ ငါ့ေဆွစဉ် မျိးဆက်အထိပါ
ငါ့ေကာင့် ဒုကေရာက်ေစ လိမ့်မယ်။ ဒီလိုေကာင်မျိးကို တစ်ခါေလာက်
ေတာ့ မျက်ှာသာ ေပးလိုက်မယ်။ ငါ့အတွက်ေတာ့ ဂျင်ဆင်း ဆုံးံး
လိုက်ရတယ် ဆိုေပမဲ့ ဒီေကာင် အဆိပ်ေကာင့် မေသိုင်ဘူး ဆိုတာ
ေတာ့ သိလိုက် ရတာေပါ့"
ရဲေရှာင် ဝမ်ေရှာင်နမ်ထံသို ေြပးသွားရင်း သူ၏ လက်ထဲမှ ဂျင်ဆင်း
အား ယူလိုက်သည် ။ ရဲေရှာင် လန်လန်လန်ှင့် ဇူဝူကျီတို ဘက်သို လှ

ည့်၍ ဟားတိုက် ရယ်ေမာလိုက်ရင်း ...
"သွားကစိ"ု
သခင်ေလး သုံးပါးသည် တစ်ေယာက်ပခုံး တစ်ေယာက် ဖက်လိုက်
ကရင်း ေပါ့ပါး ြပံးရင်စွာြဖင့် ထွက်ခွာ သွားကေလသည် ။
"ရဲေရှာင် ... ငါမင်းကို ဘယ်ေတာ့မှ အလွတ်မေပးဘူး"
ဝမ်ေရှာင်နမ် အသံကုန်ြခစ်၍ ေအာ်ေြပာလိုက်သည် ။
"ဟားဟားဟား ... အချိန်ေတွ အများကီး ရှိပါေသးတယ်ကွာ"
ရဲေရှာင်၏ အသံသည် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ပင် ထွက်ေပ လာေလသည်
။ သူတို သုံးဦးသည် ဝမ်ေရှာင်နမ်၏ အိမ်ှင့် အေတာ်ေဝးေဝးပင် ေရာက်
ေနကပီ ြဖစ်သည် ။
"အေဖ ... ရဲေရှာင်က တကယ် အဆိပ်မိတာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို
သုံးေယာက် ဒီကိုလာတာ ကန်ေတာ်တို ကို ခိမ်းေြခာက် ညစ်ပတ်ဖို ။
ေသွးဂျင်ဆင်းကို လိုချင်လို တမင်လာတာ"
ဝမ်ေရှာင်နမ်သည် သူအား ကံကမာမှ လှည့်စားေန သကဲ့သိုပင် ခံ
စားေန ရေပသည် ။ သူသည် ဝမ်းနည်း ေကကွဲစွာြဖင့် ...
"အေဖ ... ဘာေကာင့် ..."
"ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း"
ဝမ်ဒါနမ်၏ မျက်ှာ တစ်ခုလုံးသည် ခက်ထန် မာေကျာေနပီး သူ၏
မျက်လုံးများ သည် ေဒါသရိပ်များ သန်းလျက်ရှိ၏။ သူ၏ အသက်ရှသံ
အား အတိုင်းသားပင် ကားေနရပီး သူ၏ သားအား တစ်စုံတစ်ခု ေြပာရ
န် ြပင်ပီးမှ ဆက်မေြပာေတာ့ဘဲ ရပ်တန် လိုက်ေလသည် ။ ထိုေနာက် ဝ

မ်ဒါနမ်မှ ...
"အိမ်မှာ ပဲေန။ အိမ်အြပင် မထွက်နဲ ။ ငါအြပင် ခဏသွားဦးမယ်"
ဝမ်ဒါနမ်သည် ချက်ချင်းပင် အိမ်ထဲမှ ထွက်သွားပီး အြပင်သို ခပ်သု
တ်သုတ် သွားလိုက်သည် ။
ထိုအချိန်တွင် ရဲေရှာင်၏ လက်ထဲ၌ ေသွးဂျင်ဆင်းအား ကိုင်ထား
ရင်း ြပံးရင်စွာြဖင့် ...
"ငါတို အိမ်သွားကမယ်။ ဒီေအာင်ြမင်မ အတွက် ငါမင်းတို ကို
အရက်တိုက်မယ်။ ငါဒကာခံမယ်ကွာ"
လန်လန်လန် ှင့် ဇူဝူကျီ တို သည် သွားများ ပင် ေပေအာင် ြပံး
လိုက်ကပီး ...
"သခင်ေလးရဲ။ မင်းက ဂျင်ဆင်းကိုေတာင် ရေအာင် ယူိုင်ခဲ့တယ်။
ငါတို ြဖင့် ဝမ်ဒါနမ်က ဒီလိုလွယ်လွယ် ေပးလိုက် လိမ့်မယ်လို ထင်ကို
ထင်ထားဘူး ..."
ရဲေရှာင်သည် ထိုစကားများအား ကားလိုက် ရေသာအခါ ပါးစပ်နား
ရွက် တက်ချိတ် သွားမတတ်ပင် ြပံးလိုက်ရင်း တစ်ေယာက်တည်း ေတွး
လိုက်မိသည် မှာ ...
"ဒီဂျင်ဆင်းက ဝမ်ဒါနမ်ေကာင့် ရလာတာမှ မဟုတ်တာ။ ေသဆုံး
သွားတဲ့ အရင် ရဲေရှာင်ေကာင့် ရလာတာ။ သူသာ အဆိပ်မမိခဲ့ဘူး ဆို
ရင် ငါလည်း ဒီလိုရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူက ငါ့အတွက် အနစ်နာခံ စွန်လ
တ် ေပးသွားတာ။ သူနာမည်ေလး သုံးလိုက်ုံနဲ ငါက ေအးေဆး ရသွား
တာ ..."

***

