အပိုင်း (၁)
အခန်း (၁)

ေနလယ် ၁၂ နာရီပင် ြဖစ်လင့်ကစား ေနေရာင်ြခည်တို တိတ်ဆိတ်၊
ေကာင်းကင်က မန်မှ ိင်းအုံဆိုင်းေနခဲ့သည် ။
မိကေလးရဲ သုဿာန်တစြပင်မှာ စက်ဝိုင်းသာန် ဝိုင်းပတ်ထား
သည့် အလယ်ဗဟိုထဲမှာ ေတာ့ ေြမကျင်းေလးတစ်ခုက အသစ်စက်စက်
တည်ရှိသည် ။ ထိုေြမကျင်းထဲမှာ အိပ်စက်အနားယူေနသည် က အေပါ
စားသစ်သားေခါင်းေလးှင့် မိန်းမရွယ်တစ်ဦးြဖစ်သည် ။
ထိုမိန်းမ၏ ုပ်သွင်က ရာသီဥတုဒဏ်ကို အကိမ်ကိမ်ခံခဲ့ရသည့် အ
ဝတ်စုတ်တစ်ခုှယ်။ ွမ်းဖတ် ၊ စုတ်ြပတ်၊ ကျိးေကေနခဲ့သည် ။ ြဖစုတ်
စုတ်

အသားအေရမှာ ေနေလာင်၊ေရေလာင်၊ ေလေလာင်၊ ဓာတ်ကီး

ေလးပါးစလုံး ေလာင်မိက်ခဲထားခဲ့ရသည့်ပုံ။
"ဟဲ…
့ ဟဲ့…ငို လိုက်ေလ၊ မိရန်း….သမီး…သမီး"
"လုပ်ကပါဦး….မိရန်း…မိရန်း"
သည် မ ေကကွဲ၊ စုတ်ြပတ်၊ ခတ်ြခံကျေနေသာ ပရိေဒဝုပ်ကို ဆ
ရာဦးရဲသွန် မြမင်ဖူးခဲ့။ ကိုယ်ကပဲ လူထုထဲ ေကာင်းေကာင်း တိုးမဝင်ခဲ့
ရဖူးလို လား။ ေသာကပရိေဒဝြဖင့် နာကျင် ငိုညည်းေနသည့်ုပ်များ ထဲ
မှာ သည် ုပ်ကေလးက အဆိုးဆုံးြဖစ်လိမ့်မည်။

ေြမကျင်းှတ်ခမ်းမှာ တဒဂ ူးသွပ်၊ လွတ်ေြမာက်ေနသည့် မိန်းက
ေလးငယ်။
ြပးေကာင်ေသာ မျက်ဝန်းက ေဝဒနာတို ၏ ခံစားမအေပါင်း၏ အ
ထွဋ်အထိပ်အြဖစ် နီရဲနာကျင်ေနေသာ်ြငား သူမမျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်
တို မစီးဆင်းေတာ့ပီ။
မျက်ဝန်းတစ်ခုလုံး

အရည်ေပျာ်ကျခဲ့ပီးေနာက်

စီးဆင်းစရာမရှိ

ေတာ့သည့် ြမစ်ေကာ၊ ေချာင်းေကာှယ်။ သူမမျက်ဝန်းတို တရှိန်ရှိန်
ေလာင်မိက်ေနေပေရာ့။
ပါးစပ်ကို ဟ၊ မျက်ဝန်းကို ြပးကျယ်၊ ဆံပင်ေတွ ဖိုဖရဲြဖင့် ေြမကျ
င်းထဲ စိုက်ကည့်ေနသည့် ုပ်က ရက်စက်လှသည့် ကံကမာ၏ ြမားစိုက်
ခံသားေကာင်တစ်ေကာင်ှယ်။ ေြမကျင်းထဲသို ေြမစိုင်ခဲများ ထည့်ဖို လို
က်ကသည် ။
"အေမ့"
အသေချယျကပ်တစ်ခုလုံး ခိုင်မဲကပ်ခိုေတာ့မည့် ပဲ့တင်သံတစ်ခု ကျ
သွား၏။ ကည့်ေနသူအားလုံး ေြဖမဆည်ိုင်။ အေမတစ်ခု သမီးတစ်ခု
ဘဝမှာ ဘဝေတွ အရင်းမှ ြဖတ်လှဲခံရ၊ ကံကမာ၏ ေအာက်မှာ ဘဝှစ်
ခု ပိကျပျက်စီး စိစိမန်မန်ေကခဲ့ပီ။
အေမက အေကာ်ေရာင်းရင်း ဖျတ်ခနဲ မူးမိုက်လဲကျ ေသဆုံး သွားခဲ့
သတဲ့ ။ သမီးေလးက ဆယ်တန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ ငိမ်းချမ်းစွာ
စာသင်ေနခဲ့သတဲ့ ။
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွှင့် စုတ်ြပတ်ေနသည့် မိခင်က ငါးဖယ်တစ်
ေကာင်လို ေလာကရဲ အထုအေထာင်းကို ေသေသချာချာခံခဲ့ရသတဲ့ ။ ဒ

ဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွ ကင်းစင်ေနသည့် သမီးေလးက ှင်းဆီတစ်ဖူးကဲ့သို
အစွမ်းကုန် ဝင်းပလှပေနခဲ့သတဲ့ ။
ေလထဲမ ှာ ဝဲပျံခဲ့သည့် ဒာရီများ အကား မိန်းမတစ်ေယာက်က
ေတာ့ ေပျာက်ကွယ်၊ ေကျပျက်သွားရေတာ့မည်။
"အေမ"
ရင်ေခါင်းသံကီးြဖင့် စူးစူးနစ်နစ် တစ်ခွန်းဟသံ၏ ေနာက်မှာ ေတာ့
မိန်းမငယ်ေလးသည် ဒယီးဒယိုင်ြဖစ်၊ ေြမဖို ဆဲ သူမိခင် ကျင်းထဲသို အု
ပ်ကိးြပတ် လဲကျသွားခဲ့သည် ။
"ဟဲ…
့ ဟဲ"့
ေကျာင်းသားများ ေခထုတ် ဆွဲတင်သွားသည် မှာ ေပျာ့ဖတ်၊ စုတ်ြပ
တ်ေနသည့် မိန်းမငယ်ေလးသည် သူတို ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသူေလး ြဖစ်
သည် ။
အုံးအုံးဒိုင်းဒိုင်းရွာချလိုက်သည့် မိုးေကာင့် ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ
များ ၊ လူများ ေြမကျင်းမှ ရှဲခွာသွားကသည် ။
ေြမမန်များ ၊ မိုးေရများ ြဖင့် စိုရဲေနသည့် အုပ်ကေလးတစ်ုပ်၊
ေလာကဇာတ်ခုံေပမှာ ုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ပါလား။
သူမကို စိုးရွံ၊ မသတီစွာ ကိုင်ဆုပ်ထားကသည် ။ ေြမကျင်းထဲလဲကျ
သွားခဲ့လို ေပါ့။
အေတာ်ရယ်စရာေကာင်းတဲ့ ေလာကပဲ။
ေသရင်ဆင်းကရမယ့် ကျင်းထဲကို ၊ ရှင်စဉ်မှာ မည်သူမ (တစ်ကိမ်
ေလာက်ြဖစ်ြဖစ်) ဆင်းမကည့်ရဲကဘူးတဲ့ လား။

ကုဏာတရားကီးမားလွန်းသည့် ဗုဒအရှင်ြမတ်သာ ရှိခဲ့ရင် ဒီသ
နားစရာ သတဝါေလးကို လစ်လျမည်မဟုတ်။ မျက်ှာလဲရက်မည်မ
ဟုတ်။
ရွံတွန်တွန်ြဖင့် ကိုင်ထားကသည့် သတဝါမေလးကို ဆရာဦးရဲသွန်
လက်ေြပာင်းလဲယူလိုက်သည် ။
သုဿာန်ေြမမှာ နာကျင်စွာငိုညည်းေနမည့် မိခင်ရဲ ဝိညာဉ်၊ စိုလင်း
ေတာက်ပပါေစေလာ့….။
*****

အခန်း (၂)

"ဆရာ…ဆရာ့ကို လူေတွက ေြပာေနကပီေနာ်၊ ေမွးပီးစားသတဲ့ ။
စားဖို ေမွး"
"ဘာ"
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ

ထိုင်ေနတုန်း

မိထဲမှ

လူတစ်ဦး၏

စကားေကာင့် သူမယဉ်ေကျးိုင်ေတာ့။
လူေတွဟာ အံ့ဩစရာကီးပါတကား။
သုညြဖစ်ေနသည့် ဘဝတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်လည်း မကယ်တင်က
ဘူး။ သူတစ်ပါး ကယ်တင်ထားတာလည်း လက်ညိးထိုးသတဲ့ ။
ရှိေစ…ကိုယ်က ဆံတစ်ြခည်မင်မ မှားယွင်းသူ မဟုတ်လို ဆရာဦးရဲ
သွန် မမပါ။ ပုထုဇဉ်မို ခံြပင်း ေဒါသြဖစ်ုံေတာ့ ခွင့်ြပပါ။
ေြပာလာသည့် မိတ်ေဆွကို သူအေသအချာ ရင်ဆိုင်ကည့်လိုက်သည်
။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးှင့် စီးပွားေရးသမားတစ်ဦး။ သူသားက ဦးရဲသွန်ရဲ
ေကျာင်းသားတစ်ဦး။ သူအမည် ဦးခင်ဝင်း။
"ဆရာက မိရန်းကို ေဘာ်ဒါေဆာင်တစ်ခုမှာ ထားေပး။ ေကျာင်း
ထားေပးတယ် မဟုတ်လား။ ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း ချမ်းသာတာမဟုတ်
ဘဲနဲ "

ဘယ်သူေြပာလဲ ချမ်းသာမှ လူလူချင်း ကူညီေစာင့်ေရှာက်ရမယ်လို ။
ချမ်းသာသူေတွကေတာင် ပိုပီး ှလုံးမာ၊ အသည်းမာတတ်ကတာ မဟု
တ်လား။
"အဲဒါ ဘာြဖစ်သလဲဗျ။ ကည့်မယ့်သူ မရှိလို ကန်ေတာ်က ကည့်
လိုက်ရတာပဲ။ ခင်ဗျားတို ….ကိုယ့်မိက ကေလးတစ်ေယာက် ဒုကေရာ
က်ေနတာကို ကည့်ဖို ေတာ့ စိတ်မကူးဘူး။ မေအနဲ အတူ ေြမြမပ်ပစ်လို
က်ဖို များ စိတ်ကူးေနကသလားပဲ"
သူ မာဆတ်စွာေြပာေတာ့ ထိုလူက ရယ်ေမာသည် ။
"ေြမေတာ့ ဘယ်ြမပ်ပစ်မလဲ ဆရာရယ်….လူရင့်မကီးတစ်ေယာက်
ကို။ ပီး….မိရန်က ေချာတယ်ေလ"
ဪ….တကယ့်ှာကွန်ဖရင့်ှင့်မ

လာေတွေနရသည်

ကိုး။

ေကျာချမှ စားြပမှန်းသိ။ သည် ေဆွးေွးပွဲမှာ ဦးရဲသွန် မပါဝင်လိုေတာ့။
စားပွဲထိုးကို ပိုက်ဆံေထာင်ြပ၊ ထားပစ်ခဲ့ရင်း ပီတီတီုပ်ကို ေကျာခို
င်းလိုက်သည် ။
အမှန်တရားဟာ မေပျာက်ကွယ်ေလာက်ဘူး။
ေလာကပါလတရားေတွ သူကမာမှာ မေသဆုံးေစရ။
ေနာက်မှ စကားတစ်ခွန်း ကပ်ပါလာခဲ့သည် ။
"သတိထားေနာ် ဆရာ။ ေကာင်မေလးသားအမိက ခပ်ပျက်ပျက်ရယ်
၊ ေတာ်ကာ ဆရာ သူတ်ကွင်းထဲ မိေနဦးမယ်"
*****

