စာေရးသူ၏ အမှာ
စာဖတ်သူများအားလုံးကို
ိုေသေလးစားစွာ ပန်ကားပါရေစ….
ဤေနရာမှေန၍ ကန်ေတာ့်အား ေကျးဇူးတင်စကား အနည်းငယ်
ေြပာကားခွင့် ြပပါရန် အူးအွတ် ေတာင်းပန်အပ်ပါသည်။
ပထမ ေြပာကားရမည့် စကားမှာ ဤဇာတ်လမ်း ြဖစ်ေပလာပုံ
အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။
"အားလုံး ေပျာ်ရင်ချမ်းေြမ့ကပါေစ" ပီးေသာအခါ ကန်ေတာ့်ရင်ထဲတွင်
သာသီသေလးတစ်ခု ြဖစ်ေပလာပါသည်။ ထိုအာသီသမှာ ကန်ေတာ်
အလွန်ခင်တွယ်ေသာ ေဒသများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည့် ကေလာ၊ ေတာင်ကီး၊
ေညာင်ေရ၊ အင်းေလး၊ ပင်းတယစေသာ ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း တစ်ဝိုက်ကို
အေြခခံသည့် ၀တေလးတစ်ပုဒ် ေရးသားလိုေသာ ဆပင် ြဖစ်ပါသည်။
ဤဆမှာ စာေရးသက်တစ်ေလာက် ြဖစ်ေပေလ့ ရှိသည့် ေဒသှင့်
ပတ်သက်၍ ေပေပါက်ေသာ ဆြဖစ်သည်ဟု ဆိုိုင်ပါသည်။
ကန်ေတာ် စာေရးသားသည့် အခါတိုင်း ကန်ေတာ့်မှာ ဆေလးများ
အမဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ ပုဂိလ်ှင့် ပတ်သက်ေသာ ဆ၊ ေဒသှင့် ပတ်သက်ေသာ ဆ၊
ခံစားမှင့် ပတ်သက်ေသာ ဆ စသြဖင့် ဆတစ်မျိး ှစ်မျိး (သိုမဟုတ်) သုံးမျိး
စသည်ြဖင့် ကွဲြပားတတ်ပါသည်။
ပုဂိလ်ှင့် ခံစားမဆများမှာ ၀တတိုင်းလိုလို ငိမ်တွယ်
ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ေသာ အေကာင်းအရာမို ထူးထူးေထွေထွ ေြပာစရာ မရှိပါ။
ေဒသှင့် ပတ်သက်၍ မူ ကန်ေတာ်မျာ ေရးချင်လွန်းအားကီးေသာ
ဆက တစ်ဖက်၊ ေရးရန် မဝံ့ရဲေသာ စိတ်ကတစ်ဖက် အမဲ ဒွိဟြဖစ်ရပါသည်။

ေရးရန် မဝံ့ေသာ ရွံစိတ်တွင် ပထမအချက် - ကန်ေတာ် ေဒသှင့်
ပတ်သက်၍ ေရးချင်လာလင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် စသည်တိုကို ေခါင်းထဲတွင်
သိပ်မစဉ်းစားမိေတာ့ပါ၊ (အမှန်ဝန်ခံရလင် ယေနထက်ထိ ဇာတ်လမ်း
ဇာတ်ကွက်ကို ဦးစားေပး စဉ်းစားေသာ ၀တမျိး တစ်ပုဒ်မ မေရးဖူးေသးဟု
ကန်ေတာ် ထင်ပါသည်။)
ေဒသတစ်ခုကို ေရးေတာ့မည် ဆိုလင် ပထမဆုံး ကန်ေတာ်
ေရာက်ဖူးသည် ြဖစ်ေစ၊ မေရာက်ဖူးသည် ြဖစ်ေစ၊ ကန်ေတာ့်ရင်ထဲတွင်
ငိတွယ်ေသာ ထိုေဒသတစ်ခုကို ေရွးချယ်ပါသည်။ ထိုေနာက် ထိုေဒသကို ကန်ေတာ်
သွားပါသည်။ သိုမဟုတ် သွားခဲ့စဉ်က ကံေတွခဲ့ေသာ အြဖစ်အပျက်များကို
မှတ်မိသေရွ ကန်ေတာ် စဉ်းစားပါသည်။
ထိုေနာက် ကံခဲ့သည်၊ သိုမဟုတ် ကံဖူးသည်များကို
အရင်းအတိုင်းနီးပါး ကန်ေတာ် ြပန်ေြပာြပိုင်ရန် အားထုတ်ပါသည်။ ဤကား
ကန်ေတာ် စာေရးသည့်ပုံစံ ြဖစ်ပါသည်။
ထိုေကာင့် `ရက်ေရွးမေနပါနဲ ကိုကိုရယ် တွင် မေလး၊ စစ်ကိုင်း၊
ေမမိတစ်ဝိုက်ကို လည်းေကာင်း၊ `အချစ်ဆုံးလည်း ြဖစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် တွင်
ြပည်တစ်ဝိုက်ကိုလည်းေကာင်း၊ `တစ်ခါတုန်းက တကသိုလ်မှာ တွင်
တကသိုလ်နယ်ေြမ တစ်ခုလုံးကို လည်းေကာင်း ကန်ေတာ် တတ်အားသေရွ
ဖန်တီးကည့်ခဲ့ပါသည်။
ကန်ေတာ့်ဆမှာ ၀တဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အဆန်းတကယ်ြဖစ်ရန်
ဆင်ယင်ထုံးဖွဲြပြခင်းထက် ကိုယ်ြဖစ်ဖူး၊ ကံဖူး၊ ကားဖူးေသာ
အြဖစ်အပျက်ေလးများအား တစ်စုံတစ်ရာေသာ အြမင်တစ်ရပ်ရပ် ထုတ်ယူကည့်၍
ထိုအြမင်ြဖင့် အရင်းအတိုင်း ြပန်လည်ေရးဖွဲြခင်းကို ပို၍ ှစ်သက်ပါသည်။
ေတာင်းပါပါသည်။ ကန်ေတာ် ေြပာရင်းှင့် တြဖည်းြဖည်း

ေလရှည်သွားပါပီ…
မူလေြပာလိုရင်းကို ြပန်ေကာက်ပါက…
ကန်ေတာ် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းတစ်ဝိုက်ကို အေြခခံ၍
၀တဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ေရးဖွဲရန် ကံစည်ပါသည်။
ဤေဒသမှာ အထက်တန်းေကျာင်းသား ဘ၀ကပင် ှစ်ေခါက် သုံးေခါက်
ေရာက်ဖူး၍ ၊ တစ်ေခါက်လင် တစ်လနီးပါး ကာခဲ့ဖူးရာ အလွယ်တကူ ေရးိုင်မည်
အထင်ရှိခဲ့၏ ။
သိုေသာ် တကယ်ေရးသားေသာအခါ ဇာတ်လမ်း၏ ပထမဝါကျ
ေရးပီးသည်ှင့် ကန်ေတာ့်မှာ အခက်အခဲ စေပေတာ့၏ ။ ကန်ေတာ်
ေရာက်ဖူးသည့် အေတွအကံကို ြပန်စဉ်းစားေသာအခါတွင်လည်း ေယာင်ဝါးဝါးသာ
ေပလာေတာ့၏ ။
ထိုေကာင့် ယခု ဇာတ်လမ်းထဲက အတိုင်းပင် သကန်အကိရက်
မတိုင်မီ တစ်ရက်တွင် အားချင်းထ၍ ခရီးထွက်ခဲ့ရ၏ ။
ြပင်ြပင်ဆင်ဆင်မရှိေသာ ခရီးြဖစ်သြဖင့် အခက်အခဲမျိးစုံ ကံရပါသည်။
သိုေသာ် ထိုေဒသသို ေရာက်ေသာအခါ ေဒသခံများ၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီ မ,စမြဖင့်
သွားေရးလာေရးကအစ အေတာ်ေလး အဆင်ေြပခဲ့ရပါသည်။
ြပန်လာေသာအခါ မူလစဉ်းစားထားေသာ ဇာတ်လမ်းသည်
ဘယ်ေရာက်သွားမှန်း မသိေတာ့ပါ၊ ယခု စာဖတ်သူ ဖတ်ပီးေသာ
အေကာင်းအရာေလးက ကန်ေတာ့်ရင်ှင့် ငိ၍ ပါလာခဲ့ပါသည်။
ထိုေကာင့် `အလယ်ကလူ… ကို ကန်ေတာ် ေရးြဖစ်ပါသည်။
ထိုေကာင့် `အလယ်ကလူ… ှင့်ပတ်သက်ေသာ
ေအာက်ပါပုဂိလ်များအား ေကျးဇူတင်ရှိပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင်ပါရေစ….

ေရေညာင်ေန… ေညာင်ေရမိနယ် အားကစားမှး ဦးမင်းသွင် ေဒဥမာ၊
ေရေညာင် ခလရ (၉၄) မှ တပ်ရင်းမှး၊ ဒုဗိုလ်မှးကီး တင်ေမာင်ကည်ှင့် အန်တီ
ေဒတင်တင်ေအး၊ ဆရာမျိးြမင့်ှင့် အဖွဲ၊ ေတာင်ကီးြပည်နယ် စီမံကိန်းှင့်
ဦးစီးုံးမှ ကိုေစာြမသိန်း (ကိုဆန်နီ)ှင့် မသက်သက်ြမင့် (မသက်)
ေတာင်ကီးမိနယ် စာရင်းုံးတို ဇနီးေမာင်ှံ၊ ဟဲဟိုး အမှတ်(၁၈)၊ ေြခြမန်တပ်ရင်းမှ
တပ်ရင်းမှး ဗိုလ်မှးဝင်းြမင့်တို ဇနီးေမာင်ှံ၊ ေညာင်ေရေစျးလမ်းမှ ကိုညိဝင်းှင့်
မထားထား။
ထိုေနာက်… မမ
စသည်တိုအား ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ထိုြပင် ပင်းတယမိ ေကျာက်ဆင်ေတာင်တွင် ဘုရားသမိုင်းှင့်
ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းြပေသာ ဦးပင်း ဦးေကလာသ၊ ဦးသာဂရှင့်
ဦးနရိတိုအားလည်း ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း ေလာက်ထားအပ်ပါသည်။
ထိုြပင် ကန်ေတာ်၏ စာအုပ်ကို စာဖတ်သူများထံ
အြမန်ဆုံးေရာက်ရှိေရးှင့် ေသသပ်လှပစွာ ေရာက်ရှိေရး၊ အမှားအယွင်း
နည်းပါးေရး စသည်တိုအတွက် အထူးဂုြပ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ေရသမင်
စာေပတိုက်မှ အစ်ကို ကိုေအာင် (ဆရာြမက်ိုင်း)၊ အစ်မ မြမြမဝင်း (ဆရာမ
ြမေကသီ - မဟာဝိဇာ) ှင့် သတ်ပုံသတ်န်းမှစ၍ ြပင်ဆင်ကီးကပ်ေပးေသာ
ဆရာကီး ဦးရန်ေအာင်၊ ဆရာ သမိန်ေသာင်း၊ ဆရာ ဦးေမာင်ေမာင်စိုး၊
ကိုတင်ေအာင် အစရှိေသာ ပညာ့ဗိမာန် ပုံှိပ်တိုက်မှ ပုဂိလ်တိုအားလည်း
ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ထိုြပင် အဖက်ဖက်မှ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကသည့် မိတ်ေဆွသဂဟများ
မိဘဆရာသမားများှင့် စာေပဆိုင်ရာ အမထမ်း၊ အရာထမ်း၊ ကာယလုပ်သား၊
ာဏလုပ်သား အားလုံးကိုလည်း ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ထိုြပင်… ဤမရှည်လျားေသာ ေကျးဇူးတင်လာကို တပင်တပန်း
ဖတ်ေပးသည့် စာဖတ်သူများ၊ ကန်ေတာ့်စာများကို ညာတာယုယစွာ
ဖတ်အားေပးေသာ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလည်း အထူး ေကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

အ လ ၏ မတ က အ လ အနက ခယ၍ …
က န တ ထ ၀ရ က စ ပ ဦ မည….
မဂ
*

အလယ်ကလူ စကား၀ဲ၏ ၊
ေကျာင်းေနဖက် သူငယ်ချင်း ေကာင်မေလး (ချစ်ကိက်ေနေကာင်း
ဖွင့်ေြပာပီး) ကို စိတ်ေကာက် အထင်လွဲမှားမနဲ သူ ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ ထွက်ခဲ့တဲ့
ခရီးက ေတာင်ကီးသို…။ သကန်မတိုင်ခင် အကိတစ်ရက်မှာေပါ့။
ေတာင်ကီးမှ မိဘများှင့် သိခဲ့ကေသာ လူရင်းမိတ်ေဆွရဲ အိမ်မှာ
တည်းခိုရင်း ထိုအိမ်ရှင်ရဲ သမီး ေအးမမိုင်ဆိုတဲ့ မမနဲ ချစ်သူေတွ ြဖစ်ခဲ့ပီး
ေတာင်ကီးမိတစ်ခွင် အင်းေလး၊ ပင်းတယတိုကို လည်ပတ်ေနခဲ့ကတယ်။
ထိုအချိန်မှာပဲ ေအးမမကို နည်းနည်းကတည်းက ကိတ်ပိုးခဲ့ေသာ
ကိုေစာဦးဆိုတဲ့ ေဆးလိပ်ခုံပိုင်ရှင်နဲ ြပဿနာေတွ တက်ခဲ့ရင်း ေသနတ်မှန်၍
ေဆးုံကို ေရာက်ခဲ့တယ်။
ေဆးုံ တက်ေနတဲ့အချိန်မှာပဲ ရန်ကုန်မှ သူမိဘများနဲ အတူ သူ
ချစ်ခဲ့ေသာ ွယ်မွန်ဆိုတဲ့ ေကာင်မေလးပါ လိုက်ပါလာခဲ့ေတာ့…
ရန်ိုင်ေဒွးဘ၀ ေအမမးနဲ ွယ်မွန်ကားမှာ…

*

"ဒီကစပီး ေတာက်ေလာက် အတက်ချည်းပဲဗျ"
ကားဆရာက ကန်ေတာ့်ဘက် လှည့်၍ ြပံးရင်း ေြပာသည်။ ကန်ေတာ်
တအံ့တသှင့် ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်၏ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိကစားလိုက်သည်။ ကားလမ်းမ၏
ညာဘက်ေဘးတွင် ဆိုင်းဘုတ်ဝါေလးတစ်ခု…
နန်းပန်တက်
ပင်လယ်ေရြပင်မှ အြမင့်ေပ - ၁၁၆၅
အေတွအကံသစ် စပီဟု သိလိုက်သည်။ ရင်ထဲတွင် လပ်ရှားသွား၏ ။
ထွက်လာခဲ့ေသာ ခရီးတစ်ေလာက်တွင် ပထမဆုံး ြမင်ေတွရသည့် အြမင့်ေပပါ
ေဖာ်ြပထားေသာ ရွာအမည် ဆိုင်းဘုတ်။
ေတာင်ရယ်လို မည်မည်ရရ မတက်ရေသး။ ကန်ေတာ်သည် ေြမညီြပင်မှ
ေပတစ်ေထာင်ေကျာ် ေရာက်ေနခဲ့ပီေကာ…
ထိုြပင် ကားဆရာစကားကလည်း ရှိေသးသည်။ ဒီကစပီး
ေတာက်ေလာက် အတက်ချည်းပဲ ဆိုပါလား။
ကန်ေတာ် ငိုင်ေနဆဲတွင် ကားဆရာထံမှ ရယ်သံှင့် ေရာ၍
စကားသံတစ်ခု ကားလိုက်ရ၏ ။
"ခုမှ ေတာင်တက်လမ်းဆိုတာ စ,တာဗျ"
ေြပာလည်း ေြပာ၊ ကားကိုလည်း ဘယ်ဘက် ေကွတက်လိုက်သည်။
ဦးလှည့်ဘက် ေြပာင်းသွားေသာ ကားေလးသည် ေတာင်ကမ်းပါးယံတွင်
ကပ်ေဖာက်ထားေသာ လမ်းေပ ေရာက်သွား၏ ။
အရှိန်ှင့် ေကွလိုက်သြဖင့် ယိုင်သွားေသာကိုယ်ကို ကားေပမှ

လွင့်ကျမသွားရန် အမိုးတန်းလှမ်းကိုင်၍ ထိန်းလိုက်ရ၏ ။
ေစာေစာပိုင်းက အေဝးမှ ြမင်ေနရေသာ ေတာင်ြပာြပာကီးများသည်
နံေဘးသို ချက်ချင်း ေရာက်လာသည်။ ညာဘက်တွင် ေတာင်နံရံ၊ ဘယ်ဘက်တွင်
အထပ်အထပ်ေသာ ေတာင်ကီးများ….
စိမ်းလန်းေသာ ေတာေတာင်၏ ရနံတစ်မျိးကို ရသည်။
ေတာင်နံရံတစ်ေလာက် ေထာင်လိုက် တန်းေပါက်ေနေသာ သစ်ပင်များကို
အနီးကပ်ြမင်ရသည်။ အသက်ရှေနေသာ ေလသည် တစ်မျိး ြဖစ်လာ၏ ။
အေတွအကံသစ်မှ တကယ်အေတွအကံသစ်….။
တစ်ေလာက်လုံး ငီးေငွလာေသာ စိတ်များ
ကည်လင်လန်းဆန်းလာသည်။
ဂျစ်ကားေလးသည် ညာဘက်သို ဖျတ်ကနဲ ေကွချလိုက်သည်။
ြမင်ကွင်းသည် ရိပ်ကနဲ ြဖစ်သွား၏ ။
"ဘယ်လိုလဲ ဆရာေလး၊ ေတာင်တက်လမ်းေတွ ေတွချင်လှပီဆို
ဘယ့်နဲလဲ…"
ညာေကွချလိုက်၍ မှ ကားကိုယ်ထည် မေြဖာင့်ေသး၊
ဘယ်ဘက်ြပန်ေကွေသာ လမ်းေကွကို ြမင်ေနရပီ….
"ေအးဗျ…. မတက် မတက်နဲ တက်မယ့် တက်ေတာ့လည်း
လန်စရာေတာင် ေကာင်းေနပီ"
ကားဆရာထံမှ ရယ်သံေပလာသည်။
"ခုမှ အစရှိေသးတယ်ေနာ်…"
ေြပာရင်းှင့် ဘယ်ဘက်ကို ေကွဆွဲလိုက်သည်။ ဂျစ်ကားကေလးသည်
ေတာင်ကမ်းပါယံ လမ်းေကွတွင် ဦးေမာ့၍ ခါရမ်းသွား၏ ။

ကတရာလမ်းှင့် ဘီးများ ပွတ်တိုက်သံေပလာသည်။
ေခါက်တုံလူးလာတက်ေနေသာ လမ်းသည် တြဖည်းြဖည်း အြမင့်ပိုင်း
ေရာက်လာသည်ှင့်အမ ေတာင်နံရံ၏ အြခားဘက်ေချာက်သည် တြဖည်းြဖည်း
နက်လာသည်။
နား၏ အာုံများ တစ်မျိး ြဖစ်လာသည်။ အနီးမှ စက်သံသည်
တြဖည်းြဖည်း ေဝးသွား၏ ။ တံေတွး မျိချလိုက်ေသာအခါ နားထဲတွင်
အထစ်တစ်ထစ် ေြပသွားသလို ေလျာ့သွားသည်။ ဘာြဖစ်မှန်း မသိ။
"နားေတွ ဘယ်လိုြဖစ်လာလဲ မသိဘူးဗျ"
ကန်ေတာ့်စကားေကာင့် ကားဆရာရယ်သည်။ ကန်ေတာ်ှင့်
ကားဆရာကားမှ ခရီးသည်ကလည်း ရယ်သည်။ ကားဆရာက အကည့်ကို
ေရှတည့်တည့်မှ မခွာဘဲ ေြပာသည်။
"ေတာင်ေပ တက်လာတာကိုး၊ ေလဖိအား နည်းလာလို နားေတွ
အူလာတာေပါ့"
"ေသာ်…"
အေတွအကံ နည်းလှသည့်ဘ၀၊ နားအူသည်ပင် နားအူမှန်း
မသိပါလားဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ေအာက်ေမ့လိုက်သည်။
"ဟိုေရှကဟာ ဝက်ြဖေရေတာင်ေလ…"
သည်ခရီးသည် ကန်ေတာ့်အတွက် ခရီးသစ် ြဖစ်ေနမှန်း သိပီြဖစ်ေသာ
ကားဆရာက ေစတနာဝန်ထမ်း ခရီးန် လုပ်ေတာ့သည်။
ကန်ေတာ် ကားမှန်ကိုြဖတ်၍ သူြပသည့်ေတာင်ကို ကည့်သည်။
ြပာစိမ်းစိမမ်း ဝက်ြဖေရေတာင်သည် ကန်ေတာ့်မျက်စိထဲတွင် ဆင်ကီးတစ်ေကာင်
ဝပ်ေနသည့်ပုံ ေပါက်ေန၏ ။

ကားသည် ဖျတ်ကနဲ ချိးေကွ၏ ။
အမှတ်မဲ့ လတ်လိုက်ေသာ အမိုးတန်းကို ကပျာကယာ
လှမ်းဆွဲလိုက်ရသည်။
"ကိုင်ထားေနာ် လွင့်ကျသွားမယ်"
ကန်ေတာ့်ေဘးမှ ခရီးသည်က ခပ်တိုးတိုး လှမ်းေြပာ၏ ။
ကန်ေတာ်က ြပံး၍ ေခါင်းညိတ်လိုက်ရင်း…
"လွင့်ကျလိုက်ရင်ေတာ့ မလွယ်ဘူးေနာ်"
ကားဆရာက ရယ်ြပန်သည်။ အကည့်ကိုမူ လမ်းတူူမှအပ တြခားသို
မေရွ၊ လက်ကိုင်ဘီးကို ဂုတစိုက်ှင့် ထိန်းေနရာက လှမ်းေြပာသည်။
"ဒါေကာင့်မို ေတာင်တက်ခရီးကို အဆင်းခက်ခက်၊
အတက်ကမ်းကမ်းလို ေြပာကတာေပါ့ဗျာ၊ ေတာင်ေပလမ်းဆိုတာ
လွယ်တာမှတ်လို"
ကန်ေတာ့်စိတ်ထဲ သက်ြပင်းတစ်ခုကို မသိမသာ ခိုးချမိသည်။
စိတ်ေြပလက်ေပျာက်ရယ်လို သည်ခရီးကို ထွက်လာမိသည်။
ေတွလာေသာခရီးကလည်း မလွယ်ပါလားဟု စိတ်ထဲက ေရရွတ်လိုက်၏ ။
ထိုစဉ် ကန်ေတာ့်မျက်လုံးများသည် လမ်းေဘးတွင် စိုက်ထူထားေသာ
စာတန်းတစ်ခုကို လှမ်းြမင်လိုက်ရသည်။
"လမ်းကမ်းသည် ြဖည်းြဖည်းေမာင်"
စာတန်းကို ကည့်၍ ကိုယ့်အေတွးှင့်ကိုယ် ခပ်မဲ့မဲ့ေလး
ြပံးလိုက်မိသည်။
ြဖစ်ရမယ်ေလ… တြခားသူမှ မဟုတ်ဘဲ၊

ရန်ိုင်ေဒွးပဲဟာ…

*

(၁)
ကန်ေတာ့်စကားကို ကားလိုက်ေသာ ေဖေဖသည် ကန်ေတာ့်ကို
အံအားတသင့် လှမ်းကည့်သည်။
"ဘယ်လိုကွ ရန်ိုင်၊ မင်းက ဘာစိတ်ကူး ေပါက်ြပန်လဲ"
ကိပီးထင်ထားေသာ အထင်ှင့် သိပ်မလွဲလှပါ။ သည်စကားေြပာမည်
ကံကတည်းက သည်လိုတုံြပန်လိမ့်မည်ဟု ကိတင်တွက်ပီးသား။
ဘယ်ဘ၀တွင် ဘယ်လိုဆုေတာင်းမှားခဲ့သည်လည်း မဆိုိုင်။
သည်ဘ၀မှာ လှိမ့်ပိန် ခံေနရ၏ ။ ဘာတစ်ခုမှ အဆင်မေြပေသာ ေလာက။
"ဘာစိတ်ကူးမှ ေပါက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ေဖေဖ၊ တစ်ခါတေလ
ခရီးေလးဘာေလး ထွက်ချင်လိုပါ"
စိတ်ထဲတွင် မေကျနပ်မများ များေနေသာ်လည်း အေဖဆိုေသာ အြဖစ်ကို
မေမ့။ ထိုေကာင့် ေလကို ေပျာ့ိုင်သမ ေပျာ့ေအာင် ထိန်း၍ ေြပာလိုက်သည်။
ေဖေဖထံမှ ခပ်စူးစူး အကည့် ေရာက်လာသည်။
"ေအးေလ… ခရီးထွက်ချင်လို ဆိုတာေတာ့ ခုန မင်းေြပာတည်းက ငါ
သိပါပီ၊ ဒါေပမယ့် လူတစ်ေယာက်ဟာ အလကားေနရင် ခရီးမထွကတတ်ဘူးကွ၊
အေကာင်းနဲ အကျိးနဲ ရှိတာေတာင် မလဲသာလို သွားလာေနကရတာ "
"ကန်ေတာ် ခရီးတစ်ခါမှ မထွက်ဖူးလို အေတွအကံရှိေအာင်လို"
ေဖေဖက ကန်ေတာ့်အေြပာကို သေဘာကျသွား၍ လား၊ ရယ်စရာ
ြဖစ်သွား၍ လား မသိ၊ တဟားဟား ထရယ်သည်။ ပီးမှ…
"ေဟ့ေကာင်… ရန်ိုင်၊ မင်း ကီးကီးကျယ်ကျယ်ေတွ ဘာမှေြပာမေနနဲ၊
မင်း တစ်ခုခု ြဖစ်ေနတာ ငါ သိတယ်"

ေဖေဖသည် တပ်မေတာ်မှ အရာရှိတစ်ဦးဟု မေြပာရ၊
စကားေြပာရာတွင်လည်း ဗျဟာပါေနသည်။ ကန်ေတာ် ေကာင်းေကာင်း
ဒုကြဖစ်ေန၏ ။
"ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး" ဟု ှတ်မှ လတ်ကနဲ ေြပာရန်ြပင်သည်။ သိုေသာ်
အလျင်အြမန် ကိုယ့်ှတ်ကို ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်၏ ။ ကွယ်ရာမှာ လုပ်ချင်သလို
လုပ်ေနေသာ်လည်း လူကီးကိုမူ မညာချင်။ အထူးသြဖင့် မိဘကို မညာချင်။
မညာချင်ေသာ်လည်း အမှန်အတိုင်း ေြပာရန်ေတာ့ မြဖစ်။ ထိုေကာင့်…
"ကန်ေတာ် ခရီးထွက်ချင်တယ် ေဖေဖ"
စဦးေြပာခဲ့ေသာ စကားကိုသာ ထပ်ေြပာလိုက်သည်။ ေဖေဖ လုံး၀
ေကျနပ်ပုံမရ။
"ေဟ့ေကာင်… ငါေမးတာ ဒါ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ သိချင်တာက မင်း
ဘာြဖစ်လို ခရီးထွက်ချည်လဲ ဆိုတာ"
ခက်ေတာ့ ခက်ပီဟု ေတွးမိသည်။ တိကျေစ့စပ်ေသာ
ေဖေဖ့အေလ့အထသည် ကန်ေတာ့်ကို ေကာင်းစွာ ဒုကေပးေနေလပီ။
"ဘာတဲ့လဲ ကိုလှေဒွး"
အတွင်းခန်းမှ ထွက်လာေသာ ေမေမက ကန်ေတာ်တို ေြပာေနသည့်
စကားများကို တစ်စွန်းတစ်စ ကားသွားသည်ထင်သည်။ လှမ်းေမးလိုက်၏ ။
ကန်ေတာ့်ရင်ထဲ ေလးကနဲ ြဖစ်သွားသည်။ တစ်ေယာက်တည်းေတာင်
ဒီေလာက် ေြပာရခက်ေနတာ၊ ှစ်ေယာက်သာဆိုလင် ေမာ်လင့်ချက်ှင့် ေဝးပီဟု
ေတွးမိ၏ ။
ေဖေဖက သူဆီေမးေသာ အေမးကို တိုက်ိုက်မေြဖ။ ကန်ေတာ့်ထံ
ေမးဆတ်၍ ..

"ေဟ့ေကာင်… ေြပာလိုက်ေလကွာ"
မထူးေတာ့ဟု စိတ်ထဲ ဆုံးြဖတ်သည်။ ေနာက်မှ ေနာက်ေရာက်ရား။
ြဖစ်ချင်ရာြဖစ်၊ ခုေတာ့ ကိုယ့်ဆ ကိုယ်ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် ရသည့်နည်းှင့်
ရေအာင်ေြပာမည်ဟု ဆုံးြဖတ်ကာ…
"သား… ခရီးထွက်ချင်လို ေမေမ"
ေမေမ မျက်လုံးြပးသွား၏ ။ ကန်ေတာ့်ကို လကမာမှ ေရာက်လာေသာ
လူသားတစ်ေယာက်လို ြပးြပးပျာပျာ ကည့်လျက်…
"အလိုေတာ်… ရှင်က ဘယ်များ သေဝထိုးချင်စိတ် ေပလာြပန်ပလဲ"
ေနာက်တစ်မျိးေတာ့ ဒုကများြပန်ပီဟု ေတွးမိလိုက်သည်။
ေစာေစာပိုင်းက စဉ်းစားထားသည်က ရန်ကုန်ှင့်ေဝးရာ၊ အထူးသြဖင့်
ရန်ကုန်သကန်ှင့်ေဝးရာ တစ်ေနရာရာ သွားမည်ဟုသာ စဉ်းစားခဲ့သည်။
ဘယ်သွားရမှန်း မသိ။
ေခါင်းထဲတွင် အလျင်အြမန် စဉ်းစားသည်။ မေလးသွားရမလား၊
မေလးမှာေတာ့ သူငယ်ချင်းေတွ ရှိသည်။ သိုေသာ် ထိုအေတွးကို ချက်ချင်း
ေဖျာက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ မေလးမှာ သကန်စည်သည် ကာဖူးသည်။
သည်လိုဆိုလင် မြဖစ်၊ ေမာ်လမိင်လည်း ထိုနည်းတူ…
ဒိုင်းကနဲ အကံတစ်ခု ဝင်လာသည်။
"ေတာင်ကီး သွားမလို"
ကိုယ့်ဘာသာကို ချက်ချင်း ေရွးလိုက်ေသာ မိကို
သိပ်သေဘာကျသွားသည်။ ေတာင်ကီးကို ေရွးလိုက်မိြခင်းမှာ အေကာင်းသုံးပါးှင့်
ညီွတ်သည်ဟု ဆိုိုင်သည်။ ပထမအေကာင်းမှာ ေတာင်ကီးေဒသတစ်ဝိုက်သည်
စိတ်ဝင်စားဖွယ် သွားလာဖွယ် သာယာလှပသည်ဟု ကားဖူးြခင်း၊

ဒုတိယအေကာင်းက ေတာင်ကီးသည် အိမ်ှင့် သိပ်မစိမ်းေသာ မိ၊ ေဖေဖ
တပ်မေတာ် အရာရှိအြဖစ်ြဖင့် ေရေြပာင်းေနထိုင်ရသည့် မိများထဲတွင် ေတာင်ကီး
ပါခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အိမ်ှင့် မစိမ်း၊ သူတို အသိမိတ်ေဆွများရှိ၍ လတ်ဖိုများသည်။
တတိယအေကာင်းမှာ ေတာင်ကီးသကန်သည် ဘာသာေရးပွဲ
သက်သက်ြဖစ်၍ ေရပက်ြခင်းှင့် အေပျာ်အပါးမှာ သေဘာေလာက်သာ ရှိသည်ဟု
ေမေမတိုှင့် ေတာင်ကီးပါပါသွားတတ်ေသာ ကိုကို ေြပာဖူးသည်။
သည်အချက်ှင့်ပင် လုံေလာက်၏ ။
"မင်းက ဘာလို ေတာင်ကီး သွားချင်တာလဲ"
ေစာေစာကတည်းက မေကျမနပ် ြဖစ်ေနဟန်တူေသာ ေဖေဖက သူ
သိလိုေသာ ေမးခွန်းကိုသာ မရအရ ေမးသည်။ ေမေမက အကဲခတ်၏ ။
"ခါတိုင်း ေတာင်ကီးသွားရင် ကန်ေတာ်မှ မလိုက်ြဖစ်တာ၊ တစ်ခါမှ
မေရာက်ဖူးလို၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ေနခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း ကန်ေတာ်မှ မမှတ်မိပဲ"
သည်စကားမှာ မုသားမပါဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွက်လိုက်သည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ေတာင်ကီးမှ ြပည်သို ေဖေဖတို ေြပာင်းစက ကန်ေတာ်
သုံးှစ်သား၊ ြပည်မှတစ်ဆင့် ေမာ်လမိင်၊ ထားဝယ်၊ ထိုေနာက် ရန်ကုန်
ေြပာင်းခဲ့ကသည်။ ရန်ကုန်ေြပာင်းပီးမှ ေတာင်ကီးကို ေမေမှင့် ကိုကိုတို
သုံးေလးငါးေခါက် သွားဖူးသည်။ ကန်ေတာ် ေကျာင်းကိစ၊
ေွရာသီလုပ်အားေပးကိစ၊ ရန်ကုန်မှာ သကန်လည်ချင်သည့် ကိစ၊
အေကာင်းေကာင်းမကို အေကာင်းြပပီး ကန်ေတာ် မလိုက်ြဖစ်။
အမှန်ဝန်ခံရလင် ပီးခဲ့သည့်ှစ် သကန်ကပင် ေမေမှင့် ကိုကို
သွားခဲ့တုန်းက ေခသည်ပင်မလိုက်၊ ဟိုဟာမ မွယ်မွန်ေကာင့်၊ ခုကျေတာ့
သူေကာင့်ပဲ သွားရဦးမည်၊ ွယ်မွန်မ၊ စိတ်ထဲက လှမ်းေမတာပိုလိုက်၏ ။
"ကေလးသွားချင်ရင်လည်း သွားပါေစ ကိုလှေဒွးရယ်၊ ဟိုမှာလည်း

လူခံေတွ ရှိေနတာပဲ၊ လူလည်း တစ်ခါတေလ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားချင်မှာေပါ့"
နိပ်ဟဟု စိတ်ထဲေတွးမိ၏ ။
ကံများက ေကာင်းချင်ေတာ့လည်း သည်လို ေမေမပါပါလာသည့်အတွက်
ေဆွးပီးဟု ထင်ထားေသာ အေတွးသည် ုတ်ြခည်းသက်သာရာ ရသွား၏ ။
ကမာ့ထုံးစံကီးများကို မေကျာ်လွန်ိုင်ေသးေသာ ေဖေဖသည်
ေမေမထံမှ အဆုံးအြဖတ် စကားရသည်ှင့် တစ်ပိင်နက် ကန်ေတာ့်ကို ခပ်ြပံးြပံး
မေကျမချမ်း ကည့်ကာ စကားတစ်ခွန်း ေြပာ၍ မျက်ှာလဲေတာ်မူသည်။
"ေအး ဒီသားနဲ ဒီအေမကေတာ့ လိုက်ပါ့ကွာ…"
ကန်ေတာ် ရယ်လိုက်၏ ။
ရယ်သာ ရယ်လိုက်ရသည်။ ကိုယ်သွားရသည့်ခရီး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
စဉ်းစားမိေတာ့ ရင်ထဲ ေအာင့်သွားသည်။
ဟို ွယ်မွန်ဆိုသည့် ကလိမ်ကကျစ်မသာ ကားလင် တိုကိုေကာက်လို
ေတာင်ကီးေြပး၊ ဘကီးအိမ်က ေချးစားေခွးဟု ကေရာ်ကေရာ် လုပ်မလား
မဆိုိုင်….

*

ဝက်ြဖေရ…
ပင်လယ်ေရြပင်မှ အြမင့်ေပ ၃၁၉၀
ေြပာင်းလဲသွားေသာ ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်အထက် အြမင့်ေပကို
ကည့်၍ မျက်လုံးြပးသွားသည်။
ကိုယ့်အေတွးှင့်ကိုယ် ြဖစ်သွားသြဖင့် ေြမြပင်၏ ြမင့်တက်လာြခင်းကို

အမှတ်တမဲ့ ြဖစ်သွားသည်။
ေကွေတာ့ ေကွသည်။ ဘယ်ှစ်ေကွမှန်း မသိ၊ တက်ေတာ့ တက်သည်
ဘယ်လိုတက်လာမှန်း မသိလိုက်၊ ဘယ်ေကွလိုက် တက်လိုက်၊ ညာေကွလိုက်
တက်လိုက်ြဖင့် တေကွပီး တစ်ေကွ၊ တစ်တက်ပီး တစ်တက် တက်လာခဲ့ြခင်းသာ
သိသည်။
ယခု ေရာက်ရာအရပ်၏ အြမင့်ကို ြမင်မှ မျက်လုံးြပး၏ ။
ကန်ေတာ့်အေတွး တစ်နယ်အဆုံးတွင် ေပ တစ်ေထာင်ေကျာ်မှ
သုံးေထာင်ေကျာ် ဂဏန်းအထိ ုတ်တရက် ေြပာင်းလဲသွားြခင်းကို
အလွန်အံ့သသွားသည်။
"အေတာ် ြမင့်လာပီပဲဗျ"
"ကျန်ေသးတယ်၊ မပီးေသးဘူး ငါ့ညီရ"
ကားဆရာစကားကို ယုံယုံကည်ကည် ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်သည်။
မယုံလိုလည်း မြဖစ်၊ ကားလမ်းက မသိမသာ ေြပသလိုြဖစ်ေနေသာ်လည်း
အတက်မေလျာ့။
အိမ်စုေလးများထဲ ေရာက်လာသြဖင့် အမှတ်တမဲ့ ြမင်ရာစာတန်းများကို
ေလာက်ဖတ်ေနမိသည်။
"ေစတနာဦး ထမင်းှင့် လက်ဖက်ရည်"
အေတာ် ခပ်လှမ်းလှမ်းေရာက်ေတာ့
"မိသားစု ထမင်းှင့် လက်ဖက်ရည်
သည်ကေနလွန်ေတာ့ ေရာက်ေနေသာအရပ်၏ ြမင့်မားမကို တိတိကျကျ
ြမင်လာရသည်။

ေစာေစာပိုင်းက သတိထားမိသည့် ေြမကီးသစ်ပင်တိုသည် ယခုအခါ
မရှိေတာ့။ ယခုေတွရေသာ ေြမှင့် အပင်သည် ေြပာင်းေနပီ။
ညာဘက်တွင် ေတာင်နံရံ၊ ေကျာက်သား၊ ဘယ်ဘက်တွင် ေချာက်၊
နက်သွားေသာ ေချာက်သည် ေစာေစာပိုင်းက ေတာင်ထိပ်ကို
ေမာ့ကည့်ေနရသကဲ့သို၊ တချိေတာင်ထွတ်များသည် ယခုအခါ ငုံကည့်ေနရပီ။
ေတာင်တချိကို ရစ်သိုင်းထားေသာ ြမခိုးတိမ်စိုင်သည်
ကန်ေတာ်တိုေအာက်ဘက် ေရာက်ေနသည်။ ကျယ်ြပန်စိမ်းလန်းေသာ ြမင်ကွင်းတွင်
ေတာင်များ အထပ်ထပ် ြဖစ်ေန၏ ။
လှလိုက်သည့် ခင်းဟု စိတ်ထဲတွင် ေအာက်ေမ့သည်။
ေကွတစ်ခုကို ပတ်လိုက်ေသာအခါ ရှင်းသွား၏ ။
ေတာင်ကမ်းပါးစွန်းတွင် ဆိုင်းဘုတ်ေလးတစ်ခု…
"ခင်းသာ"
ဆိုေသာစာတန်း၊ ပီးေတာ့ အနီးရှိ မိုင်တိုင်ြပ အမှတ်အသားက ၆၃/၆။
ပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပြခင်းမျာ `ခင်းသာ ေကာင့် ြဖစ်သည်။
ေရေြမေတာေတာင်၊ သစ်ပင်တို၏ သဘာ၀ ေြပာင်းလဲြခင်းမှာ
မိုင်တိုင်အမှတ်အသားက ေြပာေသာ အချက်ေကာင့်ပင်။
ဘာလိုလိုှင့် သာစည်မှ မိုင်ေြခာက်ဆယ်ေကျာ် ေဝးကွာခဲ့ပီပဲ။
ေလာကသည် အံ့စရာေကာင်း၏ ။
ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်ှင့် မတိမ်းမယိမ်းသာ ရှိမည်ြဖစ်ေသာ
ပူြပင်းေသွေြခာက်သည့် မိုးေခါင်ေရရှား ရပ်ဝန်း အညာေဒသ၏ မိတစ်မိမှ
မိုင်ေြခာက်ဆယ်အကွာတွင် ေပသုံးေထာင်ေကျာ်ြမင့်၍
အလွန်ေအးချမ်းသာယာလှပေသာ အရပ်ေဒသတစ်ခု ရှိေနသည်။

ဘာေြပာေြပာ စိတ်ထဲမှာေတာ့ ေကျနပ်သည်။
အတိတ်နိမိတ်ေကာင်းြဖစ်သည်ဟု ေတွးသည်။
သာယာလှပ ေအးချမ်းသာ ေဒသသို ေရာက်လင်
ကန်ေတာ့်စိတ်ှလုံးသည်လည်း သာယာလှပ ေအးချမ်းလာလိမ့်မည်ဟု
ေမာ်လင့်ရပါသည်။ ေမာ်လင့်စရာ အေကာင်းေလးကလည်း ရှိပါသည်။
မရှိလင်လည်း ကံဖန်ေမာ်လင့်ရပါမည်။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သည်ခရီးကို ကန်ေတာ်ထွက်လာရြခင်း၏
ရည်ရွယ်ချက်ကိုက အေြပာင်းအလဲတစ်ခုကို ေမာ်လင့်၍ ြဖစ်သည်။ သာယာလှပ
ေအးချမ်းလို၍ ြဖစ်သည်။
ကန်ေတာ် ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ အရပ်သည် ပူြပင်းေြခာက်ေသွလွန်းလှ၏ ။

*

(၂)
ရင်ထဲတွင် မီးေတာင်များစွာ ေပါက်ကွဲေနသည်။
"ေတာက်… မင်းေြပာတာ ေသချာလား… ေဇာ်ေအး"
ေဇာ်ေအး မျက်ှာတွင်လည်း မေကျနပ်ေသာ အရိပ်အေရာင်များကို
ြမင်ေနရသည်။ သူရကမူ စားပွဲခုံကို လက်ြဖင့် တေဒါက်ေဒါက် ေခါက်ေန၏ ။
"ေသချာတယ်… ရန်ိုင်၊ ဒီေကာင်ေတွ အပိုင်ေြပာေနတာ၊
ငါရှိမှန်းသိေတာ့ ဒီေကာင်ေတွ ပိုေတာ့ ေြပာတယ်၊ ဒါေပမယ့် သူတိုေြပာတာ
ြဖစ်ိုင်တယ်"
"ွယ်မွန်ကလည်း လိုက်မယ်လို ေြပာသတဲ့လား"
ကန်ေတာ်က ပိုေသချာေစရန် ေမးလိုက်သည်။ ေဇာ်ေအးက
လက်သီးဆုပ်ရင်း…
"ဟာ… ေသချာပါတယ်ဆိုမှကွာ၊ ဒီေကာင်ေတွက ွယ်မွန်တိုအိမ်ကို
ပိုင်တယ်ကွ၊ အဘိုးကီး အဘွားကီးေတွပါ သွားေြပာပီးပီ၊ ွယ်မွန်ကလည်း
လိုက်မယ်တဲ့၊ မေအxေတွ ေြပာတဲ့စကား ကားရတာ ငါ ထိုက်ချင်စိတ်
ေပလာတယ်"
ပထမေြပာသည့် အေကာင်းအရာကို အတည်ြပပီးသည်ှင့်
တစ်ဆက်တည်း ေဇာ်ေအးက ေနာက်တစ်ခုကို အစပျိးသည်။ ေနာက်စကားကို
ကန်ေတာ် ပိုစိတ်ဝင်စားလာသြဖင့်…
"ဘာေြပာလိုလဲ"
ကန်ေတာ့်အေမးအဆုံး ကန်ေတာ့်ကို လှမ်းကည့်ေနေသာ
သူရသည်လည်း ေဇာ်ေအးမျက်ှာကို လှမ်းကည့်ရင်း အေြဖကို စိတ်ဝင်တစား
ေစာင့်သည်။ ေဇာ်ေအး၏ အသံသည် ေဒါသေကာင့် မာေန၏ ။

"ွယ်မွန်ကို ပိုင်ပီေပါ့ကွာ၊ သကန်ထွက်တယ်ဆိုတာ သိတယ်မိုလား၊
ေရပက်ခံရင်းနဲ ဘာလုပ်မယ် ညာလုပ်မယ်ေပါ့၊ သိပ်ယုတ်မာတဲ့ေကာင်ေတွ၊
ေဘးကေန ေြမာက်ေပးတဲ့လူကလည်း ေြမာက်ေပးတယ်၊ ဟို…
ေမာ်စီဆိုတဲ့ေကာင်ကလည်း အယုတ်တမာ၊ ပက်ပက်စက်စက်ေတွ
ေလာက်ေြပာတယ်"
ေဇာ်ေအးထံမှ မေကျမချမ်း ြပန်ေြပာရင်း ဆက်ထွက်လာေသာ ေမာ်စီ၏
စကားများသည် ကားရန်ပင် မသင့်၊ ေယာက်ျားတစ်ေယာက်ထံမှ အယုတ်မာဆုံး
ထွက်လာိုင်သည့် စကားများ။
စိတ်ထဲ ေထာင်းကနဲ ေဒါသေပါက်ကွဲသည်။
ထိုင်ရာမှ ဝုန်းကနဲ ထရပ်၍ …
"ဘယ်မလဲ ေဇာ်ေအး… အဲဒီ ေကာင်ေတွ၊ ေခွးေကာင်ေတွ
ေတွတဲ့ေနရာမှာ အြပတ်ရှင်းပစ်မယ်"
ကန်ေတာ် တကယ်လုပ်ေတာ့မည်မှန်း သိ၍ လား မသိ၊ ေစာေစာက
ခပ်ေအးေအးအမူအရာြဖင့် ေစာင့်ကည့်ေနပုံရေသာ သူရက ကန်ေတာ့်လက်ကို
လှမ်းဆွဲ၍ ထိုင်ခိုင်းရင်း…
"ေဟ့ေကာင် ေနစမ်းကွာ၊ ဘာမှ ြပဿနာ ရှာမေနနဲ ထိုင်ဦး၊
ငါေြပာြပမယ်၊ ဒီေလာက် ေအာက်တန်းကျတဲ့ ေကာင်ေတွနဲ တန်ဖိုးချင်း
သွားမေရာနဲ"
"ဒီေကာင်ေတွ သိပ်လူပါး၀တယ် သူရ၊ မင်းအကားပဲဥစာ"
ကန်ေတာ့်မျက်လုံးများ မီးဝင်းဝင်း ေတာက်ေနလိမ့်မည် ထင်သည်။
ကန်ေတာ့်ကဲ့သိုပင် မေကျမနပ် ြဖစ်ေနသူက ေဇာ်ေအး။
"ေအးကွာ… ဘာြဖစ်ြဖစ် ငါလည်း ဒီေကာင်ေတွကို သွားတယ်ချင်တယ်"

သူရကမူ သိပ်လပ်လပ်ရှားရှား မြဖစ်ေတာ့။ ေပါက်ကွဲေနေသာ
ကန်ေတာ်တိုှစ်ေယာက်ကို ကည့်ပီး…
"အသာေနစမ်းပါကွာ… ဒီေကာင်ေတွကို သွားလုပ်လို ဘာထူးမှာလဲ၊
ဟိုတစ်ခါလည်း ဒီလိုေကာင့်ပဲ ြပဿနာက ပိုဆိုးသွားပီ"
သည်တစ်ချက်ေတာ့ ကန်ေတာ့်ှာုကို ြဖတ်ိုက်ခံလိုက်ရသလို
ြဖစ်သွား၏ ။ ကန်ေတာ် ငိုင်ကျသွားသည်ကို ြမင်ေသာသူရက ခပ်ေအးေအး
ေလသံြဖင့် ေဖျာင်းဖျသည်။
"မင်း စဉ်းစားကည့် ရန်ိုင်၊ ဟိုေကာင်ေတွ ပါးစပ်အရသာခံပီး
ေြပာချင်ရာ ေလာက်ေြပာတာလဲ ေြပာတာပဲ၊ ဒါေပမယ့် ဒီကိစမှာ
မင်းွယ်မွန်ကိုယ်တိုင်က လိုလိုချင်ချင် လိုက်သွားမယ့်ကိစ၊ ွယ်မွန်မလိုက်ရင်
ဟိုေကာင်ေတွမှာ ေြပာစရာစကား ဘာရှိမှာလဲ၊ ဒီကိစမှာ တရားခံက ွယ်မွန်"
ဟုတ်ေတာ့လည်း ဟုတ်သည်။ တကယ်သတ်ပစ်စရာ ေကာင်းသည်က
ွယ်မွန်၊ ဒီေကာင်ေတွအေကာင်းကို မသိသူ မဟုတ်၊ သည်ကားထဲက
သည်လိုေကာင်မျိးေတွှင့် သကန်ေရပက်ခံ လိုက်ရမည်ဆိုေတာ့…
"ေနပါဦး… ေမာ်စီနဲ ွယ်မွန်နဲ အေြခအေနက ဘယ်လိုလဲ၊ သူတို
ကည်သွားကပလား"
ေဇာ်ေအး ဝင်ေမးလိုက်ေသာ အေမးေကာင့် ကန်ေတာ့်ရင်ထဲ
တုန်လပ်သွားသည်။ သည်အေမးကို ကန်ေတာ်လည်း မေြဖတတ်။ သူရကို
အားကိုးတကီး လှမ်းကည့်သည်။ သူရကလည်း ကန်ေတာ့်ကို လှမ်းကည့်၍ …
"ဘယ်လိုလဲ ရန်ိုင်"
ကန်ေတာ်က သက်ြပင်းချလိုက်သည်။
"တိတိကျကျေတာ့ ငါလည်း မသိဘူးကွာ၊ ဒီေကာင် ွယ်မွန်နဲ

ေမာင်ေဇာ်ထွန်းနဲ ေပါင်းပီးေတာ့ ွယ်မွန်အိမ် ဝင်ထွက်ေနတာေတာ့ ငါသိတယ်၊
ေမာ်စီအေြပာကေတာ့ သူနဲ ကည့်ပီးသားတဲ့၊ တစ်ခါတစ်ခါလည်း သူတိုှစ်ေယာက်
တွဲတွဲေနတာ မင်းတိုလည်း ြမင်တာပဲဟာ"
သူရက ေလးကန်စွာ ေခါင်းညိတ်သည်။ သက်ြပင်း တစ်ခုကို
ေလးကန်စွာ ချရင်း…
"ဒီလို ြဖစ်ေနကပီဆိုရင်လည်း သူတိုဟာသူတို ဘာြဖစ်ြဖစ်
ကိုယ်နဲမဆိုင်ေတာ့ဘူးလို သေဘာထားလိုက်ေပါ့ ရန်ိုင်ရာ"
ကန်ေတာ့်ရင်၀ကို ြမားအစင်း တစ်သိန်းေလာက် ဝင်စိုက်သလို
ခံစားလိုက်ရ၏ ။

*

"အား…"
ဝုန်းကနဲ ဝင်လာေသာ ေရလုံးေကာင့် ေတွးလက်စများ
လန်ဖျပ်ေပျာက်သွားသည်။ ေရပက်လိုက်ေသာ ကေလးများသည် ၀မ်းသာအားရ
ရယ်ကျန်ခဲ့၏ ။
"ေစျဦးေတာ့ ေပါက်ပီဗျိ"
ကားဆရာက ရယ်ရင်းေမာင်းရင်း ေြပာသည်။ ကန်ေတာ်က
မျက်ှာေပမှ ေရစက်များကို လက်ြဖင့်သပ်ရင်း…
"ဘယ်လိုလဲဗျ၊ ေတာင်ေပမှာ ေရမပက်ဘူးဆို"
"သကန်ဆိုေတာ့လည်း အနည်းအကျဉ်းေတာ့ ရှိတာေပါ့ဗျာ၊
ကေလးေတွကေတာ့ တွယ်မှာပဲဗျိ"

ထိုစဉ် ြမင်ကွင်းလှလှတစ်ခုကို ြမင်ရသည်။ စိုထားေသာ ကိုယ်၊
တိုက်ေနေသာ ေလေအးေကာင့် စိမ့်တက်လာသြဖင့် ကိုယ်ကို ကျံထားပီး
ခင်းလှလှကို လှမ်းကည့်သည်။
အိမ်ကေလး…
ေတာင်နံရံတွင် ကပ်ေဆာက်ထားေသာ တဲသာသာ အိမ်ကေလး၊
ေတာင်ေစာင်း ေြမနီနီှင့် သက်ကယ်မိုး ဝါးထရံကာ အိမ်ကေလးမှာ
ြမင်ကွင်းဆန်း၍ လှလွန်းေနသည်။ ဝါးထရံေလးများကလည်း ေအာက်ြပည်ှင့် မတူ၊
အကွက်တစ်မျိး ထူးသည်။
အိမ်ကေလး၏ ေရှဘက်တွင် သစ်ပင်စိမ်းစိမ်း အုပ်အုပ်ကေလးများ
ေလးငါးတန်းခန် တန်းစီး၍ စိုက်ထားသည်။
ကည့်ရသည်မှာ ပန်းချီကား ဆန်လှ၏ ။
အိမ်ကေလးအလွန်တွင် ဆိုင်းဘုတ်ဝါေလးတစ်ခု ေတွသည်။
ေရယား။
ပင်လယ်ေရြပင်မှ အြမင့်ေပ - ၃၆၇၃။
ေလတိုက်သည်ှင့် ေရစိုသည်ှင့် ပင်လယ်ေရြပင်ထက် ေပ ၃၆၇၃ ှင့်
စုေပါင်း၍ ေကျာထဲက စိမ့်၍ ချမ်းတက်လာ၏ ။
"ဒီမှာ ခဏနားကမယ်"
ကားေလးသည် လမ်း၏ ဘယ်ဘက်ေတာင်ေစာင်းတွင်
ေဆာက်ထားေသာ ဆိုင်ကေလးတစ်ဆိုင်ေရှတွင် ထိုးရပ်လိုက်သည်။
"ဆရာေလး အချမ်းေြပချပါလား၊ ဒီမှာ သံလွင်တို ဧရာတို ရှိတယ်"
"ဘာလဲဗျ သံလွင်တို ဧရာတိုဆိုတာ"

"ေနဦး ကျပ်ြပမယ်"
ကားဆရာက ကားေပမှ ဆင်းလာသည်။ ကန်ေတာ်လည်း တစ်ဖက်မှ
ဆင်းလိုက်၏ ။
"လာေလဗျာ၊ အထဲလာခဲ့ပါလား"
ကားဆရာက အထဲမှ ေခသည်။ ကန်ေတာ် ဆိုင်အတွင်း
ဝင်လိုက်သွား၏ ။ ကားဆရာက ြပံးပီး ဆိုင်တွင်းမှ နံရံကပ်ဗီိုထဲတွင်
တန်းစီေထာင်ထားေသာ ပုလင်းများကို ြပသည်။
"ဟိုမှာေလ သံနဲ ဧရာ၊ ဒီမှာေတာ့ စပယ်ရှယ်ပဲ၊ ချမလား"
"ဟာ… မလုပ်ပါနဲ"
ေြပာေသာေြပာလိုက်ရသည် သိပ်ခါးခါးသီးသီး မဟုတ်၊ ချမ်းချမ်းှင့်
သံလွင်၊ ဧရာ နာမည်လှလှေလးများ ရှိေသာ ေတာင်ေပအရက်ကို ချလိုက်ရလင်
ေကာင်းမလား စဉ်းစားမိသည်။
ချလည်း အြပစ်မရှိဘူး ထင်ပါရဲ။
ဒါက ချမ်းလို ေသာက်တာပဲဟာ၊ လွမ်းလိုေသာက်တာမှ မဟုတ်ဘဲဟု
ေတွးလိုက်၏ ။
ထိုစဉ် ကားဆရာက သူလက်ထဲတွင် သံလွင်ပုလင်းကို အဖုံးဖွင့်၍
ဖန်ခွက်ထဲ ေလာင်းချလိုက်သည်။
သံလွင်အမည်ရှိ အြဖေရာင် အရက်သည် ဖန်ခွက်ထဲတွင် သာမန်
ေသာက်ေရကည်တစ်ခွက်ကဲ့သို သန်ရှင်းေန၏ ။

*

(၃)
စိတ်မေကာင်းြခင်းများစွာနဲ ဒီစာကို ေရးလိုက်ပါတယ် ွယ်မွန်။
တကယ်လိုများ ဒီစာဟာ သိပ်ေပျာ်ေနတဲ့ ွယ်မွန်အတွက်
အေှာင့်အယှက်တစ်ခု ြဖစ်သွားရင် ကိုယ့်ကို ခွင့်လတ်ပါ။
ဒီစာဟာ ွယ်မွန်အတွက် ေနာက်ဆုံးအေှာင့်အယှက်သာ
ြဖစ်တဲ့အတွက် စာကိုေတာ့ ဆုံးေအာင် ဖတ်ေစချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက်
ေနာက်ဆုံး လိုက်ေလျာြခင်းေလးတစ်ခုအေနပါ…
ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့ ွယ်မွန်နဲပတ်သက်တဲ့ စစ်ပွဲမှာ ကိုယ်
အြပတ်အသတ် ံးနိမ့်သွားခဲ့ပီေလ၊ ေအာင်ြမင်သွားတဲ့ သူေတွက ေအာင်တံခွန်
တလူလူလင့်ပီး ေပျာ်ပါးေမာ်ကွားေနကပါပီ၊ ွယ်မွန်လည်း စိတ်တိုင်းကျ
ေရွးချယ်လိုက်ရတဲ့ လမ်းကေလးအတွက် ေပျာ်ရင်ေနမှာပါ…
ဒီအချိန်မှာ ွယ်မွန်ရဲ အမုန်းနဲ ဘ၀ရဲ အံးေတွကို ေသာကပုံသဏာန်
ေြပာင်းပီး အလူးအလိမ့် ခံစားေနရတဲ့ အံးသမားတစ်ေယာက်ဆီက
ေကေကကွဲကွဲ ရင်ဖွင့်သံတစ်ခုဟာ ွယ်မွန်နားမှာ ခါးေကာင်း ခါးေနပါလိမ့်မယ်။
ဒါေပမယ့် ွယ်မွန်ရယ်၊ ွယ်မွန်ဆိုတာက ကိုယ် အြမတ်တိုး
အရိပ်ကည့်လာတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ပါ၊ ကိုယ် တယုတယ အရိပ်ကည့်လာတဲ့
ပန်းကေလးကို အခါအခွင့်သင့်လို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့သူက သူထင်သလို ေချလိုေချ၊
နမ်းလိုနမ်း၊ သရမ်းချင်တိုင်း သရမ်းေနပီဆိုတဲ့ အခါကျေတာ့ ဘာေြပာေြပာ
မဆိုင်ဘူးဆိုတာေတာင် ရင်ထဲမှာ နာရပါတယ်…
ခက်တာက နာမယ့်သာ နာရတယ်၊ နာခွင့်က မရှိ၊ ြဖစ်လာတဲ့ ခံစားမကို
မချိတင်ကဲနဲ ဖုံးဖိေနရတာ သာ အဖတ်တင်တယ်။
ကိုယ်နဲ မဆိုင်ေတာ့ပါဘူးလိုပဲ ေြဖသိမ့်ေပမယ့် ဦးေှာက်ကေပးတဲ့

အသိကို ှလုံးသားက လုံး၀ လက်မခံိုင်ဘူး ွယ်မွန်။
အင်းေလ… ဒါေတွ ထားလိုက်ပါေတာ့…
ွယ်မွန် ှစ်သက်သေဘာကျလို ေရွးချယ်လက်ခံခဲ့ပီပဲ။
တကယ်ေတာ့ ကိုယ့်မှာ ေြပာပိုင်ဆိုပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။
ဒါေပမယ့် ွယ်မွန်၊ တစ်ခုေတာ့ ေြပာချင်ပါတယ်။
ွယ်မွန်နားမှာ ကားသာရင် ပျားသကာပါ၊ မကားသာရင် ခါးတမာလို၊
ဒီစကားေကာင့် ကိုယ့်အေပမှာ ဆတက်ထမ်းပိုးတိုးပီး မုန်းစရာြဖစ်ချင်လည်း
ြဖစ်လာပါမယ်။
ဘာထူးေတာ့မှာလဲ ွယ်မွန်၊ ချစ်သူဆီက အမုန်းတစ်ေရွးသား
ရပီးတဲ့ေနာက် ေနာက်ထပ် တစ်ပိဿာ ထပ်တိုးေတာ့ေကာ ဘာထူးေတာ့မှာလဲ၊
ဒါေကာင့် ွယ်မွန် ယူဆချင်သလို ယူဆပါ…
ကိုယ်ေြပာချင်တဲ့ စကားက….
ွယ်မွန်ဘ၀မှာ ပန်းေတွလည်း ေမးေစချင်ပါတယ်၊ စမ်းေရလည်း
ေအးေစချင်ပါတယ်၊ ဒါေကာင့်မို လမ်းေရွး မှန်ပါေစ…
ကိုယ့်မှာ ဒီေလာက်ပဲ ေြပာခွင့်ရှိပါတယ် ွယ်မွန်….
ကိုယ့်ကို ခွင့်လတ်ပါ…
ကိုယ်ကေတာ့ စစ်ံးဧကရာဇ် တစ်ေယာက်လိုပဲ ကိုယ့်ိုင်ငံကို
ကျးေကျာ်သိမ်းပိုက်သူေတွက ထင်သလို လုပ်ကိုင်ေနမှာကို
မကည့်ရက်ိုင်ေတာ့တဲ့အတွက် စိတ်သက်သာရာ သက်သာေကာင်း
အေဝးတစ်ေနရာကို ယာယီြဖစ်ြဖစ် ခွဲသွားဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါပီ။
ွယ်မွန် ရင်လန်း ချမ်းေြမ့ပါေစ….

ယမန မခ စတ
ရနနင ဒ
ကန်ေတာ်က ေရးပီးေသာစာကို တစ်ေခါက် ြပန်ဖတ်ပီး သူရလက်ကို
လှမ်းေပးလိုက်သည်။
သူရက စာကိုလှမ်းယူ၍ မျက်ေမှာင်ကတ်လျက် စူးစူးစိုက်စိုက်
ဖတ်သည်။ ဖတ်ရင်းှင့်လည်း ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်၏ ။
ဆုံးသွားသည့်အခါ စာကို ေဇာ်ေအးလက် လှမ်းေပးလိုက်ပီး….
"ေကာင်းပါတယ်…. ဒီေလာက်ေတာ့ ေရးရမှာေပါ့၊ ေနာက်ဆုံး
ှတ်ဆက်ြခင်းပဲဟာ"
သူရစကားေကာင့် ကန်ေတာ် ြပံးလိုက်၏ ။ အြပံးသည် မချိ။
"ေနပါဦး၊ မင်း တကယ် တစ်ေနရာရာ သွားမလိုလား"
ကန်ေတာ် ေခါင်းညိတ်ြပသည်။
"ဘယ်သွားမလိုလဲ"
စာဖတ်ပီးသွားေသာ ေဇာ်ေအးက ဝင်ေမးသည်။
"ေတာင်ကီးသွားမလို၊ မေနညကပဲ အဘိုးကီးနဲ အဘွားကီးကို
ေြပာလိုက်ပီ…"
"ဘာတဲ့လဲ"
"အဘိုးကီးကေတာ့ ဘာကိစ သွားတာလဲဆိုတာ သိချင်တာေပါ့၊
အဘွားကီးကေတာ့ ဘာမှ မေြပာပါဘူး၊ သွားေပါ့၊ ဟိုမှာ လူခံေတွ ရှိတာပဲလို
ေြပာတယ်"

သူရက ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်၍ …
"သွားေပါ့ကွာ၊ အဲဒါ ေကာင်းပါတယ်၊ ဒီမှာရှိေနလိုရှိရင် ကိုယ်ကလည်း
သကန်မှာ အိမ်ကုပ်ေနမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အေပါင်းအသင်း လာေခရင် ပါဦးမှာ၊
ေတာ်ကာ ဟိုေကာင်ေတွနဲ ွယ်မွန်ကို တုန်းုန်းေတွရင် သက်သက်မဲ့
စိတ်ဒုကလည်း ေရာက်မယ်၊ ရန်လည်း များမယ်"
"ဒီလိုေကာင်မျိးကို လက်ခံတာ ငါ အံ့သတယ်ကွာ"
သူတိုှစ်ေယာက် တစ်ေယာက်တစ်လှည့် ေြပာဆိုေနြခင်းများကို
နားေထာင်၍ ွယ်မွန်ကို ေဒါသြဖစ်လာသည်။
ြပန်ေတွးကည့်လင် ွယ်မွန်သည် လုံး၀ အသုံးမကျ၊ သူအေပ
ကန်ေတာ် အထင်ကီးထားသမ အားလုံးသည် သည်တစ်ခုတည်းှင့်
ပျက်ြပယ်သွားသည်။ စိတ်ထဲတွင် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်၏ ။
"ေအးကွာ၊ ပ်တယ်၊ ေပး အဲဒီ စာ လုပ်မေနေတာ့ဘူး၊ ကိုယ်က
ေစတနာနဲ ေရးလည်း အေကာင်းထင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ မနာလိုလို ေရတယ်ပဲထင်မှာ
ေပး၊ သူထိုက်နဲ သူကံ ြဖစ်ချင်ရာ ြဖစ်ပေစ"
ကန်ေတာ် ေြပာင်းလဲသွားေသာ အမူအရာကို သူရက တအံ့တသ
ကည့်သည်။ ေဇာ်ေအးကေတာ့ ဘာမှမြဖစ်သလိုှင့် သူလက်ထဲကစာကို
လှမ်းေပးသည်။
"ေယာက်ျားပဲကွာ ကိုယ်က ြပတ်စရာရှိရင် အြပတ်ြဖတ်လိုက်တာ
ေကာင်းတယ်၊ အချစ်ဦးသို ေရနားေတာ်သွင်း ဧချင်းေတွ ဘာေတွ လုပ်မေနေတာ့ဘူး၊
ဘာြဖစ်လဲ၊ ဒီပွဲမှာ ငါံးတယ်၊ ပီးေရာေပါ့…"
ေြပာလည်းေြပာ၊ လက်ထဲက စာကိုလည်း စားပွဲေပမှ
ဓာတ်မီးြခစ်ေလးယူ၍ မီးြခစ်ပီး ေတာင့်စွန်းမှစ၍ မီးိသည်။

ဘ၀တွင် ပထမဆုံး ေပေပါက်ခဲ့ေသာ အချစ်သည် လက်ထဲတွင်
တေငွေငွ ေလာင်ကမ်းေပျာက်ကွယ်သွားခဲ့ေလပီ တကား….။

*

ဥတုရာသီ၊ ေတာကိုမှီ၏ ။
ေတာေတာင်တင့်တယ်၊ စားကျက်ကွယ်၏ ။
စိတ်ထဲတွင် ကင်းကင်းြပတ်ြပတ် ခံစားလိုက်ရသြဖင့် ေပါ့သွားေသာ
အာုံသည် လမ်းေဘးသစ်ပင်တစ်ခုတွင် သစ်ေတာဌာနမှ ကပ်ထားသည့်
စာတန်းေလးဆီ ေရာက်သွား၏ ။
စိတ်ထဲတွင် အသိတစ်ခု ရလိုက်သည်။
သစ်ပင်များ စိမ်းစိုေနရြခင်းမှာ ရာသီဥတုေကာင့် မဟုတ်၊
သည်သစ်ပင်များေကာင့် သည်ရာသီဥတု ြဖစ်လာရြခင်းပါကလား၊ တကယ်ေတာ့
လူပတ်ဝန်းကျင်၏ ေအးချမ်းြခင်း၊ ပူေလာင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ရာသီဥတုေကာင့်
ြဖစ်လာသည်မဟုတ်၊ သစ်ပင်များေကာင့် ြဖစ်သည်။
သဘာ၀ကို နားလည်လင် လူသည် စိတ်ချမ်းသာိုင်၏ ။
လူ၏ ပူေလာင်ြခင်း၊ ေအးချမ်းြခင်းသည် လူငယ်ဘ၀တွင်
သာမာန်အားြဖင့် အချစ်ေကာင့်ဟု ဆိုိုင်၏ ။ တကယ် ြပန်ေတွးကည့်လင်
အချစ်ေကာင့်ထက် စိတ်ေကာင့် ြဖစ်ရြခင်းမသာ၊ စိတ်ေကာင့် အချစ်ြဖစ်၏ ။
အချစ်ေကာင့် ပူေလာင်ြခင်း၊ ေအးြမြခင်း ြဖစ်၏ ။
ရာသီဥတု ေအးချမ်းလိုလင် သစ်ပင်ကို ထိန်းရမည်။
အချစ်မီးကို ေအးချမ်းလိုလင် စိတ်ကို ထိန်းရမည်။

ပူြပင်းေသာ ရာသီဥတုမှ လွန်ေြမာက်လိုလင် သစ်ပင်များရှိသည့်
ေအးြမေသာအရပ်ကို ေြပာင်းရမည်။
ပူြပင်းေသာ အချစ်ေသာကမှ လွန်ေြမာက်လိုလင် စိတ်ကည်လင်
လန်းဆန်းိုင်ေသာ အချစ်တစ်ခုဆီ ေြပာင်းေရရမည်။
အချစ်လည်း ရာသီဥတုကဲ့သို ေြပာင်းေရိုင်ေသာ အရာသာြဖစ်သည်ဟု
ကန်ေတာ် စွဲမဲစွာ ယုံကည်သွားသည်။
သည်ခရီးမှာ အချစ်သစ်တစ်ခု ရှာေဖွမရိုင်ဟု မည်သူေြပာိုင်အံ့နည်း။
ကိုယ့်အေတွးှင့်ကိုယ် ြပံးလိုက်မိ၏ ။
"ကေလာသို ၃ မိုင်"
စာတန်းေလးတစ်ခု လှမ်းြမင်ရသည်။ ရင်ထဲ လပ်ရှားသွား၏ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကဲခတ်လိုက်သည်။ ေတာေတာင်သည် ပို၍
နက်ိင်းြမင့်မတ်လာ၏ ။
"အို"
ကန်ေတာ့်ှတ်မှ အာေမဍိတ်သံတစ်ခု လတ်ကနဲ ထွက်သွားသည်။
တစ်ခါမှ မြမင်ဖူးေသာ ြမင်ကွင်းြဖစ်၍ ရင်ထဲတွင် ပို၍ လပ်ရှားသွား၏ ။
ဟား… ထင်းရှးပင်များ သာတကား…။
ေလထဲတွင် လွင့်လာေသာ ထင်းရှးနံများကို ရှိက်မိသည်။ ရင်ထဲတွင်
ေအးချမ်းသွား၏ ။
အေတာ်ေလး သွားမိေသာအခါ စာတန်းေလးတစ်ခု ထပ်ေတွသည်။
"ကေလာသို ၂ မိုင်"
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ထင်းရှးပင်များသာ ဝိုင်းလာ၏ ။

ကားေလးသည် ေတာင်ကမ်းပါးယံတစ်ခုကို ပတ်ေကွလိုက်၏ ။ နက်ိင်းေသာ
ေချာက်ကီးကို လှမ်းြမင်လိုက်ရသည်။
ေနာက်တစ်ခါ ထပ်ေကွလိုက်၏ ။
ဘွားကနဲ ေနအိမ်များစွာ လှမ်းြမင်လိုက်ရသည်။
"အဲဒါ ကေလာပဲ"
ကားဆရာအသံ ကားရသည်။ လမ်းေဘးတွင် ဝတ်စုံနက်များဝတ်၍
ပလိုင်းကို ေခါင်းြဖင့်သိုင်းလွယ်ထားေသာ တိုင်းရင်းသားတချိကို ေတွလိုက်ရသည်။
သည်ြမင်ကွင်းေကာင့် သူငယ်တန်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှ ုပ်ပုံေလးတစ်ခုှင့်
သင်ခန်းစာ စာပိုဒ်ေလးများကို သတိရသည်။
ဘယ်ကလာသလဲ
ဘယ်နယ်ကလဲ
အလယ်ကလူ
စကား၀ဲ၏ ။
ဆိုေသာစာသားေလး၊ အလယ်ကလူ စကား၀ဲ၏ ရည်န်းေသာ
ရှမ်းအမျိးသားတိုဌာေနသို ကန်ေတာ် ေပျာ်ရင်ချမ်းေြမ့ြခင်းများရှာရန်
ေရာက်ရှိလာခဲ့ပီေကာ….
အေဝးမှ လှမ်းြမင်ရေသာ ေနအိမ်များကေတာ့ သိပ်သစ်သစ်လွင်လွင်
ခမ်းခမ်းနားနား မဟုတ်၊ ဘယ်ဘက်အနိမ့်ပိုင်း ေအာက်ဘက်တွင်မေတာ့
ေခတ်မီတိုက်သစ် လှလှေလးတစ်လုံးကို ြမင်ရသည်။
ဘယ်ဘက်ကားလမ်းေဘးတွင် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု။
"အတက်ယဉ်ကို ဦးစားေပးပါ"

ေအာက်ဘက်တွင် အထက်ပါစာသားကို အဂလိပ် ေရးထား၏ ။
"အပ်… ထရပ်ဖစ်ခ်ဟက်စ်ိုက်၊ အွန်သည်ေဝး"
အဂလိပ်လို စာတန်းေလးကို အသံထွက် ဖတ်လိုက်မိသည်။ မျက်လုံးကို
ညာဘက်ကူးလိုက်ေသာအခါ မိအဝင် ဆိုင်းဘုတ်…
လိက်လှဲစွာ ကိဆိုပါ၏ ။
ကေလာမိ။
ပင်လယ်ေရြပင်မှ အြမင့်ေမ ၄၃၁၅။
ရင်ထဲမှာ ေကျနပ်မေလးများ ခံစားလိုက်ရသည်။ သွားပါများ
ခရီးေရာက်ဆိုေသာ စကားသည် မှန်၏ ။ ကန်ေတာ်သည် ပင်လယ်ေရြပင်အထက်
ေပ ေလးေထာင်သုံးရာ ေကျာ်ေသာ အရပ်သို ေရာက်လာခဲ့ေပပီ။
ကေလာပီးလင် ေအာင်ပန်း၊ ဟဲဟိုး၊ ေရေညာင် ြဖတ်၍
ေတာင်ကီးသည် မေဝးေတာ့ဟု ေမေမေပာလိုက်ေသာ စကားကို ကားေယာင်သည်။
ေတာင်ကီးေရာက်လင်….
ေတာင်ကီးေရာက်လင်…
အေတွးြဖင့် တက်ကွလပ်ရှားလာသည်။
ေမာင်ကည်တိုး၏ ကေလာအလွန်တစ်ဘူတာ သီချင်းေလးသည်
ေလထဲတွင် ေဝ့၀ဲပျံလွင့်လာ၏ ။
အင်း…
ေြပာင်းလဲပစ်ရမည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ေြပာင်းလဲပစ်ရမည်၊ လူေကာ
အချစ်ေကာ….
စကား၀ဲေသာ အလယ်ကလူများ၏ ေရေြမေတာေတာင်

အလှအပများသည် ကန်ေတာ့်အား အချစ်ခံစားမစကားများ တစ်ေနရာရာသို
၀ဲသွားေအာင် လုပ်ေပးိုင်ပါေစ။
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