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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္ (မဝင္းျမင့္)

'ငါေတာ့ လူစစ္လို႕ထင္တာဘဲ'
'မင္းစU္းစားၾကည့္ေလကြာ၊ လူစစ္စစ္မဟုတ္ရင္ မင္းကို လိပ္ျပာႏႈတ္သတ္
သြားမွာေပါ့၊

ေတာထဲ

ေတာင္ထဲ

မွာ

ေတြ႕တာနဲ႕

မင္းစိတ္ထမ
ဲ ွာ

ေတာေစာင့္နတ္သမီးလို႕မ်ား ထင္ေနလား'
'ေတာေစာင့္နတ္သမီးလို႕ေတာ့

မေျပာလိုပါဘူး၊

ေတာေထာင္ထဲမွာ

ေတြ႕ေလ့ရွိတတ္တ့ဲ လူ၀ံလား၊ ေမ်ာက္၀ံ လား တခုခုေတာ့ ျဖစ္ရမယ္ကာြ '
'ေဟ့၊ လူ၀ံျဖစ္ရင္မင္းကိုAူထြက္ေAာင္ လက္သဲနဲ႕ ကုပ္သတ္သာြ းမွာေပါ့၊
ေမ်ာက္၀ံျဖစ္ေနရင္လဲ တို႕ကို ေတြ႕ရင္ ေမ်ာက္သဘာ၀ ခုန္ေပါက္ ေျပာင္ျပ
သြားတာေတြ

လုပ္မွာေပါ့၊

Aခုေတာ့

တို႕ကိုျမင္တာနဲ႕

တAံ့တေAာ

ေငးၾကည့္ ေနတာ တို႕လိုလူဘဲျဖစ္ရမယ္'

'တို႕က ႏွစ္ေယာက္ေတာင္ကိုး၊ ေနာက္ၿပီး တို႕လက္ထဲမွာလဲ ေသနတ္ရွိ
ေနေတာ့ သူေၾကာက္လို႕ မလုပ္၀ံ့ဘဲ ၾကည့္ေနတာျဖစ္မွာေပါ့'
'ဟုတ္တယ္၊

Aားႀကီးဟုတ္တယ္၊

မင္းေျပာတဲ့Aတိုင္း

ေတာရိုင္း

တိရိစာၦန္ဆိုရင္ တို႕လက္ထဲမွာ ရွိေနတာ ဘာပစၥည္းလို႕သိမလား၊ မင္းAင္
မတန္ ကပ္ဖဲ့ေျပာတယ္'
'တိရစာၦန္ သဘာ၀Aသိက မင္းထက္ေတာင္ ထက္ျမက္ေသး၊ သူ႕သဘာ၀
Aေလွ်ာက္ သူသိမွာေပါ့'
'မင္းက တိရစာၦန္ေလာက္ေတာင္မွ Aသိတရားမရွိဘူးလို႕ ဆိုလိုတာလား၊
မင္းစကားေျပာတာ ၾကည့္ေျပာေနာ္ မေစာ္ကားနဲ႕ကြ'
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'မင္းကိုေစာ္ကားေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ တိရိစာၦန္ရဲ႕ တတ္သိနားလည္မႈကို
ေျပာတာ၊ မင္းမခံခ်င္ရင္လဲ ငါက Aေရးမလုပ္ပါဘူး'

'ေနာက္တခါေျပာၾကည့္၊ Aေၾကာင္းသိမယ္'
'ငါေျပာခ်င္ေျပာမယ္၊ မေျပာခ်င္ေနမယ္၊ ငါ့ပါးစပ္ကိုမင္းမပိုင္ဘူး'
'မင္းေနာ္ ေျပာရင္းဆိုရင္း'
ႏွစ္ေယာက္သား

စကားေနာက္တရားပါ

ျဖစ္ခါ၊

နဘမ္းလုံးေတာ့မည့္

AေျခAေနမ်ိဳးသို႕ ေရာက္လာ သည္၊ ထိုAခိုက…
္ .
ကိုဘေသာ္ ကိုထြန္းAံ့ ဘာျဖစ္ေနၾကတာလည္း'
ဟူေသာ ၾသဇာသံပါသည့္ Aသံတသံက သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္ စကားရည္
လုပြဲ

က်င္းပသည့္

ေနရာႏွင့္

ေပAစိတ္ေက်ာ္

Aကြာမွာ

ရွိသည့္

ရြက္ဖ်င္တဲတခုမွ ေပၚလာသည္၊ ထိုAသံႏွင့္Aတူ ေယာက်္ားပီသ ခန္႕ျငား
သည့္

ရုပ္ရည္ျဖင့္

ၾကက္သေရရွိေသာ

လူရြယ္

တေယာက္သည္

ေဒါႏွင့္ေမာႏွင့္

ေျပာဆိုေနၾကရာမွ

ရြက္ဖ်င္တဲထဲမွ ထြက္လာသည္။

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္

ထိုAမူAရာမ်ားယူျပစ္လိုက္သလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။ ကိုဘေသာ္က
ထမင္းAိုးတည္ထားေသာ

မီးဖိုကို

ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး

ထင္းေခ်ာင္း

မ်ားကို ျပင္ေပးေနသည္။ ကိုထြန္းAံ့က ျပင္လက္စ ဟင္းAိုးကိုျပင္ေနသည္။
ႏွစ္ေယာက္လုံး Uီးေခါင္း ငုံ႕ေနၾကသည္။
ရြက္ဖ်င္တဲထဲက
ကိုထြန္းAံ့ကိုၾကည့္ကာ

ထြက္လာသည့္
ရယ္ခ်င္သလို

လူရြယ္သည္

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ျဖစ္လာသည္။

ကိုဘေသာ္ႏွင့္
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ကိုထြန္းAံ့တို႕

ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး

စကားေျပာေနၾကသည္ကို
လူရြယ္သည္

မ၀င္းျမင့္
ထမင္းဟင္း

ရြက္ဖ်င္တဲထဲက

သူတို႕ႏ်စ္ေယာက္၏

စီမံေနရင္းက

AစAဆုံးၾကားေနရေသာ

ေျပာစကားေတြကို

မိသည့္Aတြက္

သူ႕ေရွ႕မွာရွိေနသည့္

ေျမပုံကိုပင္

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕ေျပာစကားကို

ႏွစ္ေယာက္၏

ေျပာစကားကို

နားလဲေထာင္

စိတ္မ၀င္စား

ဆက္မၾကည့္ႏိုင္ဘဲ

နားလဲေထာင္

သူတို႕

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို

တဲAတြင္းက ၾကည့္လဲေနခ့ဲသည္။ ယခုႏွစ္ေယာက္လုံး ေဒါသသံ ပါလာေသာ
Aခါမွ ျဖန္ေျဖရန္ ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာေစာက စကားရည္လုေနသည့္ မ်က္ႏွာထား AမူAရာေတြမရွိေတာ့ဘဲ
ဘာမွမျဖစ္သလို ကိုယ့္Aလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနၾကေသာ ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထန
ြ ္း
Aံ့တို႕ ႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ၿပီး
'ဒီလူႏွစ္ေယာက္ဟာ ခေလးေတြလိုဘဲ'
ဟူေသာသေဘာျဖင့္

လူရြယ္က

ရယ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာျခင္း

ျဖစ္သည္၊

သို႕ေသာ္ မ်က္ႏွာကို မရယ္မၿပဳံးဘဲ သူ႕တို႕ႏွစ္ေယာက္ရွိရာသို႕ ေAးေဆးျငင္
သာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့သည္။

'ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲ၊

Aေၾကာင္းတခုခုကို

ျငင္းေနၾကတာထင္တယ္၊

ဘာေတြ႕လာခဲ့ၾက လို႕လဲဟင္'
လူရြယ္ကေမးလိုက္ေသာAခါမွ ကိုဘေသာ္က ထမင္းAုိးကို မီးဖိုေပၚက
ခ်ၿပီး ထမင္းရည္ငွဲ႕သည့္ ေနရာသို႕သြားရင္း….
'လူတေယာက္ေတြ႕လာခဲ့လို႕ဆရာ၊ Aဲဒါ ကၽြန္ေတာ္က လူလို႕ေျပာတယ္၊
ထြန္းAံ့က လူမဟုတ္ဘူး တဲ့ေလ'
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ဟုေျဖခါ ထမင္းAိုးကို ထမင္းရည္ငွဲ႕ေနသည္။

ကိုထြန္းAံ့က

နႏြင္းဆီဆားနယ္ၿပီးေသာ

ဟင္းAိုး

ကို

Aားေနသည့္

မီးဖိုေပၚတင္လိုက္ၿပီးေျပာသည္။
'ဒီေလာက္နက္ေခါင္တဲ့ေတာႀကီး

ေတာင္ႀကီးထဲမွာ

လူသားမိန္းခေလး

တစ္ေယာက္က ဘာလုပ္ဘို႕ လာေနမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆရာတို႔ေတာင္မွ
Aစိုးရတာ၀န္ေၾကာင့္ ေရာက္ေနၾကရတာ၊ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ က ေမ်ာက္၀ံ
သို႕မဟုတ္ လူ၀ံလိုကေျပာတယ္၊ ဘေသာ္က ေရႊUာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ၿပီး
လူလို႕ေျပာတာနဲ႕ ျငင္းေနၾက တာပါဆရာ'
သူတို႕ႏွစ္ေယာက္စကားေၾကာင့္ ဆရာAေခၚခံလူရြယ္သည္

စိတ္၀င္စား

သြားသည္။

ကိုထြန္းAံ့ေျပာသလိုပင္ သူတို႕ေရာက္ေနၾကသည့္ ေနရာသည္ ျမင့္မားလွ
သည့္

ကူမြန္ေတာင္တန္းႀကီး

ေတာင္ေျခတေနရာ၊

နက္ေခါင္မိႈင္းေမွာင္

လွသည့္ ေတာႀကီးAတြင္းမွာ ေရာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာAေခၚခံသူ လူရြယ္ကား ဘူမိေဗဒAရာရွိႀကီး ျဖစ္ေသာ Uီးျမင့္ညိဳ
ျဖစ္သည္။

ရာထူးဂုဏ္ေၾကာင့္

Aသက္ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သာ
ေသာေၾကာင့္

Uီးတပ္ၿပီး
ရွိေသးသည္

တကၠသိုလ္မွ

Aစိုးရပညာေတာ္သင္Aျဖစ္ျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားမွာ

ေခၚရေစကာမူ
ပညာတြင္

ယခုမွ

ထူးခၽြန္လြန္း

ဘူမိေဗဒဘာသာျဖင့္ဘဲြ႕ရခဲ့ၿပီး
ပညာသင္ၿပီး

ပါရဂူဘဲြ႕

ဆြတ္ခူးလာသူျဖစ္သည္။ တာ၀န္ကို မခုိကပ္ မၿငီးျငဴတတ္သည့္Aျပင္ စြန္႕စား
သြားလာမႈ မွာ ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္သည္။
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ထို႕ေၾကာင့္ဘူမိေဗဒဘက္တြင္ AႀကီးAကဲရာထူးတေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ ေနရာ မွ ကခ်င္ Aမ်ိဳးသား မုဆိုးႀကီးတUီး၏ သတင္းေပး ခ်က္Aရ
ေရႊသတၱဳေၾကာႀကီး ေပၚထြက္ေနသည္ဆိုေသာ ဤကူမြန္ ေတာင္တန္းႀကီး သို႕
ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤမွ်ေလာက္

နက္ေခါင္ေသာ

ေနရာသိ႕

ႏုိင္ငံေတာ္Aတြက္

စြန္႕စားရွာေဖြရန္ တာ၀န္ျဖင့္ ကိုျမင့္ညိဳသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပင္ လာခဲ့သည္။
ပင္ကိုယ္ကပင္

ခရီးထြက္ျခင္း၊

စြန္႕စားရွာေဖြျခင္းမွာ

၀ါသနာထုံသျဖင့္

တကၠသိုလ္ ေရာက္ေသာAခါ ဤဘာသာရပ္ကို တမင္ေရြးယူလာခဲ့သည္။
ယခုကိုျမင့္ညိဳသည္ သူ႕ဆႏၵAတိုင္း နက္ေခါင္လွေသာ ေတာေတာင္ထက
ဲ ို
ေရာက္ေနေလၿပီ။

ဤကူမြန္ေတာင္တန္းကား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

Aေနာက္ေျမာက္ဘက္ဆီမွာ

ရွိသည္။ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕မွ ဆိုလွ်င္ ေျမာက္ဘက္မွာ ရွိေနသည္။ မိုးေကာင္းၿမို႕
Aထက္နားရွိ

နမ္းတီးေခ်ာင္းAတိုင္း

ေခ်ာင္းဖ်ားAလြန္

လိုက္သြားႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္

ကူမြန္ေတာင္တန္း

Aေျခတေနရာ၀ယ္

နမ္းတီး
ေရႊသတၱဳ

ေၾကာႀကီးလို Aရာတခုေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္းသည္ Aစိုးရ ဘူမိေဗဒဌာနသို႕
သတင္းေရာက္လာသည္။

ထိုသတင္းမွာ

ေတာ္ေတာ္ပင္

ခိုင္လုံေနသည္

ထိုေနရာေဒသမွာ ေတာကၽြမ္းသည့္ ကခ်င္Aမ်ိဳးသား မုဆိုးႀကီး တေယာက္
က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း ေထာက္ခံစကားေျပာဘူးသည္။
ထို႕ေၾကာင့္

ဘူမိေဗဒဌာနက

ထိုကခ်င္Aမ်ိဳးသား

မုဆိုးႀကီးကို

ေခၚယူေတြ႕ဆုံးခါ ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္း စုံစမ္းၿပီး ယုံၾကည္ရေသာ AေျခAေန
ေၾကာ္င့ ထိုေနရာကို သြားေရာက္ စူးစမ္းရန္ စီစU္ညႊန္ၾကားသည္၊ စြန္႕စား

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 5

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

ခရီးထြက္ျခင္းမွာ ၀ါသနာပါေသာ ကိုျမင့္ညိဳ ႏွင့္Aဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေရႊသတၱဳေၾကာ မေတြ႕ေစကာမူ သတၱဳAမ်ိဳးAစားႏွင့္
Aႀကဳံး၀င္ရာ သယဇာတ ပစၥည္း ကိုမူ ေတြ႕ႏိုင္သည့္ AလားAလာ ရွိေသာ
ေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳက လိုလိုျခင္ျခင္ တာ၀န္ယူခါ ထြက္ခြာ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထမင္းဟင္းခ်က္ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္ရြက္ရန္ မင္းေစႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္၊ Aထက္တန္း စာေရးတUီး၊ Aငယ္တန္းAရာရွိ
တUီး၊ လမ္းျပAျဖစ္ သတင္းေပးေသာ ကခ်င္ Aမ်ိဳးသား မုဆိုးႀကီး ႏွင့္
Aေဖၚကခ်င္Aမ်ိဳးသားတေယာက္၊
ေယာက္၊

Aားလုံး

ေပါင္း

ပစၥည္းသယ္သည့္

လူကိုးေယာက္၊

Aလုပ္သမား

ေသနတ္ငါးလက္၊

ႏွစ္

က်ည္ဆံ

AလုံAေလာက္၊ ေဆး၀ါးပစၥည္း၊ စားေသာက္စရာ ျပည့္စုံစြာ ဓါး၊ ပုဆိန္စသည့္
ကရိယာ Aျပည့္Aစုံျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးဆိုေသာ္လဲ

ကိုျမင့္ညိဳတေယာက္သာ

ခရီးဆုံးသည္Aထိ

မ်က္ႏွာမပ်က္ သီ္ခ်င္းဆိုမပ်က္ ေပ်ာ္လာခဲ့သည္၊ လမ္းျပကခ်င္Aမ်ိဳးသား
မုဆိုးႀကီးသည္လဲ ကိုျမင့္ညိဳေလာက္ မရႊင္ေစကာမူ ၿငီးျငဴျခင္းမျပဳ၊ သြက္သက
ြ ္
လက္လက္ ပင္ရွိသည္။ က်န္လူေတြAားလုံးကမူ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ Aထိသာ
ေပ်ာ္ၾကသည္။ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ က ထြက္ခြာလာခဲ့သည့္ ရက္ကစ၍ ခရီးလမ္း၏
ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲပင္ပန္းမႈေၾကာင့္

ကိုျမင့္ညိဳ

မသိေAာင္

စိတ္ညစ္လာ

Aိမ္သူသက္ထား

ဇနီးမယားႏွင့္

ခဲ့ၾကသည္ တိတ္တဆိတ္ ၿငီးျငဴမိၾကသည္။
ထို႕Aျပင္Aားလုံးေသာ

လူေတြမွာ

သမီးသားတို႕ ရွိၾကသည္ေၾကာင့္ Aိမ္ ကို လြမ္းဆြတ္ေနၾသည္၊ ကိုျမင့္ညိဳကား
သူ၀ါသနာပါသည့္Aလုပ္ကို လုပ္ေနရသည့္Aတြက္ ေၾကနပ္ ေနသူျဖစ္သည့္
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မ၀င္းျမင့္

Aေလ်ာက္ ၾကင္ယာသက္ထားရွာန္ စိတ္မကူးခဲ့ေခ်၊ ကိုျမင့္ညိဳ လြမ္းစရာဟူ၍
Aိမ္မွာ က်န္ရစ္သည့္ ဘခင္ႀကီးတေယာက္သာရွိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္

ရန္ကုန္မွာ

ခရီးထြက္လာသည့္ရက္မွစ၍

ေရတြက္ေသာ္

ယေန႕Aထိ တလနီးပါး ၾကာေန ခဲ့ေလၿပီ။

ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕ကား ကိုျမင့္ညိဳထက္ Aသက္ႀကီးၾကသည္၊
ႏွစ္ေယာက္လုံးသည္ Aသက္ သုံးဆယ္ေက်ာ္ ေလးဆယ္နီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္၊
ထို႕ေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳက သူ႕လက္ေAာက္က လူေတြ ျဖစ္လင့္ ကစား
Aသက္ကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ ယU္ေက်းစြာပင္ ဆက္ဆံသည္၊ ကိုဘေသာ္ႏင
ွ ့္
ကိုထြန္းAံ့

တို႕ကလဲ

ကိုျမင့္ညိဳကို

AရာရွိႀကီးတUီးAေနျဖင့္တေၾကာင္း၊

သူတို႕Aထက္က

ဆက္ဆံပုံကို

ၾကည္ညိ

Aုပ္ခ်ဳပ္သူ
ဳၾကသည္

တေၾကာင္းေၾကာင့္ သူတို႕ထက္ Aသက္ငယ္ေသာ္လဲ ရိုေသစြာပင္ ေျပာဆို
ဆက္ဆံ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္သား ေဒါႏွင့္မာန္ႏွင့္ ေျပာဆိုေနရာမွ
ကိုျမင့္ညိဳAသံ

ၾကားရေသာAခါ

ဘာမွ

မျဖစ္

သလို

ေAးေဆးၿငိမ္သက္သြားၾကျခင္းျစဖ္သည္။

ကိုျမင့္ညိဳ က ေျပာလက္စ စကားကို ဆက္လိုက္သည္။
'ခင္ဗ်ားတုိ႕ေတြ႕ခဲ့ၾကတာ ေယာက်ာ္းလား မိန္းမလား'
ကိုျမင့္ညိဳAေမးကို ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕က တေယာက္တခြန္း
ေျဖၾကသည္။
'ေယာက်ား္လား၊ မိန္းမလားေတာ့မသိဘူးဆရာ ေခါင္းက Aေမြးေတြက
Aရွည္ႀကီးဘဲ ဖို႕ရို႕ ဖားယား က်ေနတာကို ျမင္ရတယ္ဆရာ'
'ေခါင္းက Aေမြးဆိုေတာ့ က်န္တဲ့တကိုယ္လုံးAေမြးမရွိဘူးလား
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မ၀င္းျမင့္

'A၀တ္၀တ္ထားတယ္ဆရာ….'
တပည့္ေက်ာ္ ႏွစ္ေယာက္Aျဖေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳ Aံ့ၾသသြားသည္။

'ဘာA၀တ္၀တ္ထားတယ္ဟုတ္လား'
'A၀တ္လို႕ ထင္တာဘဲ၊ သူ႕ကိုယ္ေပၚမွာ ဖုံးထားတာကေတာ့ Aေမြး
မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္ဆရာ'
'ခင္ဗ်ား တုိ႕ ေသေသခ်ာခ်ာမၾကည့္ခဲ့ၾကဘူးလား'
'ဒီသတၱ၀ါက

တေကာင္လုံးကို

တၿခဳံAကြယ္က

ကိုယ္Aထက္ပိုင္း

Aျမင္ခံတာမဟုတ္ဘူးဆရာရဲ႕၊
ကိုသာ

ေဖၚၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ၿခဳံႀကီး
တို႕ကို

ၾကည့္ေနတာ'
'သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္ တို႕က ေပငါးဆယ္ေက်ာ္Aကြာေလာက္မွာ ရွိေနတယ္'
'ဘယ္သူ က စျမင္တာလဲ'

'ကၽြန္ေတာ္တို႕

ဟင္းစားသြားရွာၾကတာ

ဟုတ္လားဆရာ၊

ဆရာက

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ ေသနတ္ကို Aရမ္းမျပစ္ရ မသံုးရဘူးလို႕ ေျပာထား
တယ္၊

ေနာက္ၿပီး

ဟင္းစားရွာတယ္ဆိုတာကလဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႕

ပါရင္းစြဲ

ရိကၡာAေျခAေန ကို ၾကည့္ၿပီး ေခၽြတာစားပါ၊ ေတာေတာင္ထဲက Aျပစ္မ့ဲ
သတၱ၀ါေလးေတြကို မသတ္ နဲ႕ ေျပာထားလို႕၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆင္ျခင္ပါတယ္၊
ဒါနဲ႕….'
စကားတန္ ရွည္ရွည္ေျပာေနေသာ ကိုဘေသာ္စကားကို ကိုထြန္းAံ့ျဖတ္
ေျပာလိုက္သည္။
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'ေAးပါကြာ၊
မဟုတ္ဘူး၊

မ၀င္းျမင့္

မင္းစကားကလဲ

ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့

ရွည္ႏုိင္ရန္ေကာ၊

ငါးရက္က

လိုရင္းကိုေျပာတာ

ပန္႕သကူဆတ္တေကာင္

ရလာဘူး

တယ္ေလ၊ Aခုလဲ Aဲဒီလို ရAုံးမလားလို႕ သြားရွာၾကတာဆရာရဲ႕'

တပည့္ေက်ာ္ ႏွစ္ေယာက္စကားကို ကိုျမင့္ညိဳက ၿပဳံးၿပီးနားေထာင္ေနသည္၊
သူတို႕ေျပာသည့္Aတိုင္းပင္

လြန္ခဲ့ေသာ

ပန္႕သကူ

ကို

ဆတ္တေကာင္

ငါးရက္ေလာက္က

တကယ္ပင္

ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲရခဲ့ၾကဘူးသည္၊

ထိုသို႕

ရလာသည့္ Aေၾကာင္းကလဲ က်ားတေကာင္က ဆတ္ကို ကိုက္သတ္ထားၿပီး
မစားရေသးမွီ Aခ်ိန္မွာ သတၱဳ ရွာထြက္လာၾကေသာ ကိုျမင့္ညိဳတုိ႕ Aုပ္စုက
ထိုေနရာေရာက္လာၾကသည္၊ ထိုAခါ လူမ်ားမ်ား Aသံ ကို ၾကားဟန္တူေသာ
က်ားက Aစာကို ခ်ထားခဲ့ၿပီး ေခတၱေရွာင္တိမ္းသြားဟန္တူသည္၊ ထိုဆတ္ကို
စခန္း ခ်သည့္ ေနရာသို႕ ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ကို ရည္၍ ပန္႕သကူ
Aမဲဟင္းလ်ာ Aရွာထြက္ေၾကာင္းကို ရွည္လ်ားစြာ ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
'ထားပါေတာ့ေလ၊
ဟိုလူစင္စစ္

ဒီဆတ္Aေၾကာင္း

ဟုတ္မဟုတ္

ျငင္းေနၾက

ကၽြန္ေတာ္လဲ

သိၿပီးသားဘဲ၊

Aေၾကာင္း

ျပန္ၾကရေAာင္

တဲ့

ခင္ဗ်ားတို႕ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သူက စျမင္ၾကတာလဲ။
ကိုျမင့္ညိဳက

စကားကိုျပန္ေကာက္ၿပီး

ေမးၿပီးသား

ေမးခြန္းကို

ဒုတိယAႀကိမ္ေမး လိုက္သည္။
'ကၽြန္ေတာ္တို႕

ႏွစ္ေယာက္လုံး

ၿခဳံႀကီးလႈပ္သလိုလို

ျမင္လို႕ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၿပိဳင္တူ ျမင္လိုက္ၾကတာ ဘဲဆရာ'
'ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ Aတူတူျမင္လိုက္ၾကတာပါ'

'A၀တ္၀တ္ထားတယ္ဆိုတာေရာ ေသခ်ာရဲ႕လား'
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'ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ရတာေတာ့ မသဲကြဲပါဘူး'
ကိုထြန္းA့့ံကေျပာသည္။
'AေမြးAမွင္ေတာ့မဟုတ္ဘူးဆရာ

ေသခ်ာတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့

A၀တ္၀တ္ထားတယ္လို႕ထင္တာဘဲ'
ကိုဘေသာ္ေျဖသည္။
'မ်က္ႏွာကေရာ လူ၀ံေတြ ေမ်ာက္၀ံေတြလို မ်က္ႏွာမ်ိဳးလား
ကိုျမင့္ညိဳကေမးသည္။

ထိုေမးခြန္းကိုမူ၊

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္

တေယာက္ေျပာစကားကို တေယာက္မျငင္းဘဲ မ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ မည္သည့္
AေမြးAမွင္မွ

မရွိဘဲ

ျဖဴစင္ေခ်ာေမာေသာ

မ်က္ႏွာသာျဖစ္ေၾကာင္းကို

တညီတညာ ထဲေျပာၾကသည္။
'ေယာက်္ားမ်က္ႏွာလား မိန္းမမ်က္ႏွာလား'
ကိုျမင့္ညိဳ က ေစ့စပ္စြာေမးျပန္သည္။
'မိန္းမမ်က္ႏွာလို႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာဘဲ'
ကိုထြန္းAံ့ကေျဖသည္။
'ဟုတ္တယ္

ေယာက်္ားမ်က္ႏွာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊

မ်က္ခုံးမ်က္လုံး

ေတာ္ေတာ္လွသား'
ကိုဘေသာ္ ေထာက္ခံသည္။

'ေတြ႕ခဲ့တဲ့ေနရာကို ခင္ဗ်ားတို႕မွတ္မိၾကလား'

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 10

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

'မွတ္မိပါတယ္ဆရာ'
'ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္လာခဲ့ပါတယ္'
ကိုျမင့္ညိဳသည္ စU္းစားသလိုေတြေနသည္။
ေရႊသတၱဳေၾကာႀကီးေတြ႕ခဲ့ပါသည္ဟု

သတင္းေပးေသာ

မုဆိုးႀကီးသည္

ဤေနရာေရာက္၍ ေနာက္တေန႕ ပန္႕သကူ ဆတ္ႀကီးကို ထမ္းျပန္လာသည့္
Aခ်ိန္ကစၿပီး ဖ်ားေနခဲ့သျဖင့္

သတၱဳေရႊေၾကာႀကီးကို

ရွာေဖြေရး

ဆ ိုင္း

ထားခဲ့ရသည္။

ဤေနရာသည္
တေနရာျဖစ္ၿပီး

ျမင့္မားလွသည့္
ေတာႀကီးလွသည္၊

ကူမြန္ေတာင္တန္းႀကီး၏
ေရွကကို

ေတာင္ေျခ

ႏွစ္ရက္ခရီးဆက္သာြ းလွ်င္

ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေရႊသတၱဳေၾကာႀကီးရွိသည့္ ေနရာကိုေရာက္ရန္ ေတာင္တလုံး
မွ်သာ ေက်ာ္ရေတာ့မည္ဟု မုဆိုးႀကီးက ေျပာထားသည္။
ေရႊသတၱဳေတြ

ထါက္သည္ဟု

သတင္းရေသာ

ဤေနရာတ၀ိုက္တြင္

ရိုင္းစိုင္းေသာ လူတမ်ိဳးရွိေနသလား၊ သူတို႕စုံမက္ျမတ္ႏိုးရာ ေရႊေၾကာႀကီးကို
လာေရာက္ရွာေဖြသူမ်ားAား စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းသည့္ သူ ျဖစ္ေနမလား၊
မုဆိုးႀကီးဖ်ား ေနသည္မွာလဲ ေတာ္ေတာ္ျပင္းျပန္း ထန္ထန္ ဖ်ားေနျခင္းျဖစ္ရာ
ရက္သတၱ တပါတ္ ေလာက္ျဖင့္ သန္သန္စြမ္းစြမ္း ခရီးထြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္၊
လမ္းျပမပါဘဲ ဆင္ကန္းေတာတိုးသြား၍ မျဖစ္သည့္ ကိစၥလဲ မဟုတ္။

ဤမွ်ေလာက္ နက္ေခါင္သည့္ ေတာေတာင္ႀကီးAတြင္းမွာ ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္
ကိုဘေသာ္တို႕

ေတြ႕

လာခဲ့သည့္

လူလိုလို

သတၱ၀ါသည္

မည္သည့္

Aရာမ်ိဳးေပနည္း၊ Aေကာင္းလား AဆုိးAလား။
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ကိုျမင့္ညိဳေတြးေနရာမွ ဘာမွန္းမသိရသည့္ ထိုသတၱ၀ါေတြ လာခဲ့သည္
ဆိုေသာ ေနရာကို သူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစူးစမ္းရန္ စိတ္ဆုံးျဖတ္
လိုက္သည္။
'ဘာမွန္းမသိရဘဲနဲ႕ လူေတြAမ်ားႀကီး ေခၚသြားလို႕မျဖစ္ေသးဘူး'
ကိုျမင့္ညိဳစိတ္ကူးရင္း သူ႕တကိုယ္တည္းရွိေနသလို တီးတိုး ေျပာလိုက္
ေသာAခါ ကိုဘေသာ္ ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့ တို႕က ခ်က္ျပဳတ္ေနရာမွ သူတို႕
ဆရာကို ၿပိဳင္တူေမာ့ၾကည့္ လိုက္ၾကသည္။
'ဆရာဘာေျပာလိုက္တာပါလဲ' တေယာက္ကေမးသည္။

ထိုAခါမွ ကိုျမင့္ညိဳသည္ သူေျပာလိုက္သည့္ စကားကို သတိရသြားသည္။
'ခင္ဗ်ားတို႕

လူလိုလိုေမ်ာက္လိုလို

သတၱ၀ါေတြ႕လာခဲ့တ့ေ
ဲ နရာကို

ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သြားၾကည့္ ခ်င္တယ္၊ စခန္းမွာက မုဆိုးႀကီးကလဲ
ေတာ္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဖ်ားေနတယ္

ဟုတ္လား၊

သူ႕ကိုျပဳစုဘို႕

သူ

ေခၚလာ တဲ့ တပည့္ရွိေနၿပီဆိုေပမဲ့ သူ႕တပည့္တေယာက္ထဲနဲ႕ ထားခဲ့လို႕
မသင့္ဘူး၊ ေဘးဆီးရန္ကာ လူAပို ထားခဲ့ မွ သင့္မယ္၊ ဒီေတာ့….'
ကိုျမင့္ညိဳကစကားျဖတ္ၿပီး သူ႕တပည့္ေက်ာ္ ႏွစ္ေယက္ကို ၾကည့္လိုက္
သည္။

'ဆရာသေဘာက်သလိုသာ စီစU္ပါဆရာ'
'ဆရာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္လုံး လိုက္ခဲ့ဆိုရင္လဲ လိုက္ခ့ပ
ဲ ါမယ္၊
ကၽြန္ေတာ္တိဳ႕ႏွစ္ေယာက္လုံးမွာ ဆရာ့ ေက်းဇူး ေတြ Aမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊
ဆရာဘယ္ကိုသြားသြား ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုက္မွာပါ'
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တပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ေယာက္လုံးက ၾကည္ျဖဴစြေျပာၾကသည္။

လူဆိုးသူဆိုးေတြရန္ေၾကာင့္ သူတို႕ေနသည့္ ေတာရြာေလးပ်က္ေသာAခါ
Aမ်ားႏွင့္ေရာေယာင္ၿပီး

ရန္ကုန္

ကို

ေျပးလာၾကေသာ္လဲ

မလုပ္တတ္

မကိုင္တတ္ျဖင့္ ေနေရးစားေ၇း Aခက္Aခဲျဖစ္ေနၾက၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႀကီး
ေက်ာင္းမွာ မွီခိုေနထိုင္ၾကေသာ ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္း သို႕ တရားနာလာေသာ ကိုျမင့္ညိဳ ဘခင္က ကံAားေလ်ာ္စာြ
ေတြ႕လိုက္ရသည္။

သနားေသာAားျဖင့္
သားျဖစ္သူ

ကို

ေငြေၾကးAထိုက္Aေလွ်ာက္ေထာက္ပံ့ခ့ၿဲ ပီး

ေျပာျပေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳက

သူ႕ရုံးတြင္လိုေနမည့္

မင္းေစေနရာမွာ Aလုပ္ေပးထားခဲ့သည္၊ ထိုAခ်က္ကိုရည္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္ လုံး
က ေက်းဇူးရွိသည္ဟု ေျပာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
'ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကလဲ

AဲဒီAတိုင္းပါပဲ၊

ခင္ဗ်ားတို႕ႏွစ္ေယာက္ လုပ္ႏုိင္ ပါ့မလား လို႕ပါ'
'ဘယ္ေတာ့သြားမွာလဲ ဆရာ'
ကိုျမင့္ညိဳ၏

၀ါသနာကို

ရိပ္စားမိေသာ

တပည့္ေက်ာ္

ႏွစ္ေယာက္က

ေမးသည္။

'ခင္ဗ်ားတို႕လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နက္ဖန္သြားမယ္'
'ကၽြန္ေတာ္တို႕ Aသင့္ျဖစ္ရပါေစမယ္ဆရာ'
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
'လိုလိုမယ္မယ္

မ၀င္းျမင့္

လက္နက္ေတာ့

ျပည့္စုံေAာင္

ယူခဲ့မွျဖစ္မယ္

ထင္ပါ

တယ္ဆရာ'
စိတ္ပါလက္ပါေျပာေနၾကေသာ

တပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ေယာက္

ကိုၾကည့္ၿပီး

ကိုျမင့္ညိဳသည္ စူးစမ္းရမည့္ကိစၥAတြက္ Aားတက္သြားသည္။
ဆရာတပည့္သုံးေယာက္

ထြက္လာခဲ့ၾကသည္မွာ

လက္နက္ျပည့္စုံရုံမွ်

သာမဟုတ္၊ ကိုျမင့္ညိဳသည္ လိုလို မယ္မယ္ မွန္ေျပာင္းတခုႏွင့္ ကင္မရာ
တလုံးကိုပါ

ဖလင္ျပည့္စုံစြာ

စကားလုံး၀

မေျပာၾကဘဲ

ထည့္ၿပီးယူလာခဲ့သည္၊

ေျခသံကို

လုံေAာင္

သုံးေယာက္စလုံး

ဂရုစိုက္နင္းၿပီး

၀ဲယာ

ေတာင္ေျမာက္ Aထူး သတိထားၾကည့္ရႈၿပီး မ်က္ေစ့ေရာနားပါ Aစြမ္းကုန္
ဖြင့္လာခဲ့ၾကသည္။

'ေဟာဟိုစမ္းေခ်ာင္းေလးေဘးက ၿခဳံႀကီးဘဲဆရာ'
ကိုဘေသာ္

ေလသံေလးျဖင့္

ကိုျမင့္ညိဳ

ၾကားသာရုံတိုးတိတ္စြာေျပာလိုက္သည္။
ကိုျမင့္ညိဳက ကိုဘေသာ္ျပသည့္ ေနရာကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္။

ေတာ္ေတာ္ျမင့္မတ္သည့္
ေနသည့္

ေက်ာက္သားကမၻားယံ

စမ္းေခ်ာင္းေလးသည္

မွန္သားကဲ့သို႕

ေဘးမွာ

ရစ္ေခြၿပီးစီး

ၾကည္လင္သည့္

ေရက

တသြင္သြင္စီးေနသည္၊ ေရAနက္က သုံးေပမွ်သာ ရွိေပသည္၊ စမ္းေခ်ာင္း
ကမ္းတေလွ်ာက္

တြင္မူ

ခတၱာပင္လို

Aပင္ေတြက

ထူထပ္စြာ

ရွိေနၿပီး

ထိုAပင္ေတြက Aဆုပ္လိုက္ Aခိုင္လိုက္ ပြင့္ေနေသာ ပန္းေတြမွာ နီရဲေသာ
ပိုးကတၱီပါႏွင့္တူသည့္

နီလြင္

ေတာက္ပသည့္

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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မ၀င္းျမင့္

ကမ္းပါးတေလွ်ာက္လုံး ရဲရဲေတာက္ေနသည္မွာ ၾကည့္မညီးႏိုင္ ေAာင္ပင္
လွပ လြန္းသည္။

တပင္ပ်ံကူး တပင္က်ဴး၍ ျမဴးထူးဟစ္ေႂကြးေသာ ေက်းငွက္ေလးတို႕၏
Aသံမွာ ၿမိဳင္ယံေတာင္ေသလာ ေဟမာတေၾကာ တြင္ လြမ္းေမာ ဆြတ္လတ
ြ ္
ဘြယ္

ေကာင္းလွေပသည္၊

မိႈင္းညိႇဳ႕စိမ္းစိုသည့္

သစ္ပင္ႀကီး

တို႕သည္

ေလAသိမ္းမွာ တယိမ္းႏြဲ႕ႏြဲ႕ျဖင့္ သစ္ကိုင္းခ်င္း သစ္ရြက္ခ်င္း ထိခုိက္သည့္
Aသံသည္ ညႇင္းညံစြာ တိုက္ခပ္လာေသာ ေလေျပ၀ယ္ ေက်းငွက္ေလးတို႕၏
Aသံျဖင့္ ေရာေသာAခါ ၿငိမ္းေျငာင္းသာယာေသာ သီခ်င္းသံ လို ဂီတသံ လို
နားေထာင္၍ မၿငီးႏိုင္ေAာင္ပင္ ရွိေတာ့သည္။

သို႕ေသာ္ ထိုAလွ Aပ ထိုသာယာၾကည္ႏူးဘြယ္ ထိုရႈေမွ်ာ္ခင္းတို႕ကို
ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

တပည့္ေက်ာ္

ႏွစ္ေယာက္တို႕

စိတ္မ၀င္စားႏုိင္ၾကေပ၊

သူတို႕သုံးေယာက္သည္ မေန႕က ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ လူလိုလို ေမ်ာက္ လိုလို
ေယာက်ာ္းမွန္း မိန္းမမွန္း မသိခဲ့ႏုိင္ေသာ သတၱ၀ါကို စိတ္ေဇာႀကီးစြာျဖင့္
ရွာေဖြေနၾကသည္။
'ဘယ္မွာလဲ၊ ဘာမွလဲ မေတြ႕ပါလား'
ဟူေသာAဓိပၸါယ္ျဖင့္

ကိုျမင့္ညိဳက

တပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ေယာက္ကို

ၾကည့္လိုက္ သည္၊ တပည့္ေက်ာ္ ႏွစ္ေယာက္ ကလဲ စိတ္မေၾကနပ္သည့္
Aသြင္ျဖင့္ မေန႕က သူတို႕ျမင္ခဲ့သည့္ ၿခဳံႀကီးကိုသာ သဲသဲမဲမဲ ၾကည့္ေန
ၾကသည္။
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မ၀င္းျမင့္

ထိုၿခဳံႀကီးထဲမွာ ရွိႏိုးႏိုးျဖင့္ ၿခဳံႀကီးကို ၀ိုင္းထားၿပီး ရွာၾကည့္ခ်င္ေနၾကသည္၊
ထိုAႀကံကို ကိုျမင့္ညိဳက Aနား ကပ္ၿပီး ေလသံျဖင့္ ေျပာၾ႕သည္။
'ခင္ဗ်ားတို႕ Aတြက္ လႊဲေနၾကၿပီ၊ မေန႕က ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ခဲ့ၾကတယ္
ဆိုရင္ ဒီသတၱ၀ါက ဒီေနရာမွာ ဘယ္ေနေတာ့မွာလဲ၊ ငါတို႕ေနရာကို ရန္သူသိ
သြားၿပီးဆိုတဲ့

Aမွတ္သညာနဲ႕

Aခုကၽြန္ေတာ္တို႕

တျခားကို

လာေတာ့

ေရြ႕သြားၿပီေပါ့၊

ဘာမွမေတြ႕ရတာေပါ့၊

ဒါေၾကာင့္သာ
မေၾကနပ္ရင္

ၾကည့္ၾကေလ'

ကိုျမင့္ညိဳ႕က

ေလသံျဖင့္ပင္

ျပန္ေျပာသည္။

ကိုျမင့္ညိဳေျပာသည့္

Aတိုင္းပင္၊ သူတို႕သုံးေယာက္ ၿခဳံႀကီး ရွိရာသို႕ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်ည္းကပ္ၿပီး
ၾကည့္ၾကသည္၊ ၿခဳံႀကီးထဲမွာ ဘာမွမေတြ႕ရေခ်၊ မေတြ႕ရသည္သာ မဟုတ္၊
သတၱ၀ါတစုံးတUီးေနထိုင္သြားသည့္

ၿခဳံမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္းကိုပါ

ေသခ်ာစြာ

ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။
'ေတာက္၊

ဘယ္လိုက္ရွာရပါ့မလဲ၊

ဆရာကို

လက္ေတြ႕ျပခ်င္ကာမွ

သဲလြန္စမရွိေAာင္ ျဖစ္ရတယ္'

'ဒီစမ္းေခ်ာင္းမွာ ေရလာေသာက္ရင္း တို႕နဲ႕ေတြ႕ရတာျဖစ္ရမယ္'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ မေၾကမနပ္ျဖင့္ တေယာက္
တခြန္း ေျပာေနၾကသည္ကို ကိုျမင့္ညိဳ က တိတ္ဆိတ္စြာနားေထာင္ေနသည္၊
Aတန္ၾကာေသာAခါမွ
'စမ္းေခာ်င္းေဘးက

ေက်ာက္ကမၻားယံေပၚကို

တက္ၾကည့္ခ်င္တယ္၊

ခင္ဗ်ားတို႕ ေျပာတဲ့ သတၱ၀ါကို မေတြ႕ ရင္ေတာင္မွ ဒီေက်ာက္မ်ိဳးဟာ ဘာလဲ
ဆိုတာ ေလာက္ေတာ့ ဗဟုသုတ ရေကာင္းပါရဲ႕'
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မ၀င္းျမင့္

ဟုေက်ာက္ကမၻားယံႀကီးကို ေမာ့ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္သည္။
'ဆရာ့သေဘာပါ၊ တက္ၾကည့္ရင္ၾကည့္ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လိုက္ခ့ပ
ဲ ါ့မယ္'
'တက္ၾကည့္ပါဆရာ၊ A ခ်ိန္ေစာပါေသးတယ္၊ စခန္းကိုျပန္ဘို႕ Aခ်ိန္
ေလာက္ ပါတယ္'
ကိုထြန္းAံ့ ႏွင့္ ကိုဘေသာ္က တိုက္တြန္းသည္။

'ခင္ဗ်ားတို႕

စကားမေျပာၾကနဲ႕ေနာ္၊

ေျခသံလုံေAာင္

နင္းၾက၊

နားနဲ႕

မ်က္ေစ့ လဲ သတိထားဖြင့္ၾက'
ကိုျမင့္ညိဳက ေျပာၿပီး ေက်ာက္ေတာင္ ကမၻားယံကို စတင္တက္သည္။
တပည့္ေက်ာ္ႏွစ္ေယာက္က

ဆရာမွာသည့္Aတိုင္း

Aထူးဂရုစိုက္ခါ

လိုက္လာၾကသည္။

ေက်ာက္ေတာင္ ကမၻားယံသည္ Aေပၚေရာက္ေသာAခါ ေက်ာက္ေျမ
ဟူ၍မရွိဘဲ ရိုးရိုးေျမသားလို ျဖစ္ေနၿပီး သစ္ပင္ေတြ စိမ္းစိုညိဳမိႈင္းAုံ႕ဆိုင္းစြျဖင့္
ေAးခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္စြာ

သာယာေသာ

ေတာင္ထိပ္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း

ေတြ႕ရသည္။

ဆရာတပည့္ေက်ာ္သုံးေယာက္သည္

သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို

Aကာ

Aကြယ္ ယူၿပီး ေတာင္ေျမာက္ ၀ဲယာ ကို ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ သူတို႕
ရွိေနရာႏွင့္ ေပတရာေက်ာ္ေက်ာ္Aကြာတြင္ ထူးဆန္းလွပေသာ ပန္းပင္ႀကီး
တပင္ကို ေတြ႕ရသည္၊ လူတရပ္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ် ျမင့္ေသာ ပန္းပင္ႀကီးသည္
Aရြက္ဟူ၍

လုံး၀

မရွိဘဲ

ေျခာက္လက္မွ
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Aရြက္ဟူ၍

လုံး၀မရွိဘဲ

မ၀င္းျမင့္

ေျခာက္လက္မ

ႏွင္းဆီပန္းပြင့္

Aရြယ္ဟု

ခန္႕မွန္းရသည္။ ပန္းပြင့္ႀကီးေတြ တပင္လုံး ညႊတ္ေနေAာင္ ပြင့္ေနသည္။

ပန္းပြင့္Aေရာင္မွာ
ေတာင္ငယ္

ေလး

ႏွင္းခဲတမွ်

ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနသည္ျဖစ္ရာ

လိုပင္ျဖစ္ေနသည္။

ျဖဴေဖြး

ေသာ

ႏွင္းခဲ

ထိုပန္းပင္ႀကီး၏

ေAာက္တြင္မူ လူလိုလို သ႑ာန္တခုရပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
'ေဟာ……….ဟိုမွာ ဆရာ…….'
ဟူေသာ ဆိုလိုခ်က္ျဖင့္ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕က Aသံမထြက္ဘဲ
ကိုျမင့္ညိဳ၏ လက္ေမာင္းကို ႏွစ္ေယာက္ ၿပိဳင္ဆြဲလိုက္ၾကသည္။
သူတို႕မျပမွီကပင္ ထိုသ႑ာန္ကို ကိုျမင့္ညိဳျမင္ၿပီးျဖစ္သည္၊ သုံးေယာက္
လုံး သည္ သူတို႕ AကာAကြယ္ ယူထားသည့္ ႀကီးမားေသာ သစ္ပင္ႀကီး
Aရင္း ျမစ္ပ်U္းႀကီးမ်ား Aေၾကားမွာ ပု ေနေAာင္ ၀ပ္ခ် လိုက္ၾကသည္။

ထိုသ႑ာန္သည္
မ်က္ႏွာကိုမျမင္
ၾကည့္ရျခင္းျဖင့္

သူတို႕ရွိရာ

ရေခ်၊

ဘက္ကို

သို႕ေသာ္

ေယာက်ာ္းတေယာက္

ေက်ာခိုင္းထားသည္ေၾကာင့္

ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္Aခ်ိဳးAစားကို
Aခ်ိဳးAစားမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိန္းမ

တေယာက္ Aခ်ိဳးAစားမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္၊ Uီးေခါင္းထက္မွ ျဖန္႕ခ်ထားေသာ
ဆံပင္ေတြသည္ ဒူးေကာက္ေကြး ထိေAာင္ ရွည္လ်ားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။
ကိုျမင့္ညိဳက
သို႕ေသာ္

မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ၾကည့္သည္၊

ဓာတ္ပုံရိုက္ယူလိုက္သည္၊

ေနာက္ေက်ာခိုင္းလ်က္ပုံသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မ်က္ႏွာလွည့္လာ

မည္ကို ကင္မရာခ်ိန္လ်က္ ေစာင့္ေနသည္၊ ကိုျမင့္ညိဳ ၏ ကင္မရာသည္
Aေ၀း၇ိုက္ မွန္တပ္ထားသည္ေၾကာင့္ ေပတရာေက်ာ္Aကြာမွ်ကို ျပတ္သား
ၾကင္လင္စြာ ရိုက္ယူႏုိင္ေသာ Aင္Aားရွိေနသည္။
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ထိုAခိုက္

ထိုသ႑ာန္

ငွက္တေကာင္၏

မ၀င္းျမင့္

မ်က္ႏွာမူ

သာယာစြာ

ထားရာတူရႈရွိ

ျမည္ေႂကြး

သစ္ပင္ႀကီးဆီမွ

ဟစ္ေAာ္လိုက္ေသာ

Aသံကို

ၾကားလိုက္ၾကရသည္။ ထိုငွက္ေAာ္သံကို ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္
ပန္းပင္ႀကီး ေAာက္မွာ ရပ္ေနေသာ လူသ႑ာန္သည္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ရွိရာသို႕
ခ်ာကနဲ လွည့္ၾကည့္ လိုက္သည္။
ဤAခြင့္Aေရးမ်ိဳးကို

ေခ်ာင္းေနေသာ

ကိုျမင့္ညိဳက

လက္လတ
ြ ္မခံဘဲ

ခ်ိန္သားကိုက္စြာ ခ်ိန္ထားေသာ ကင္မရာ ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ရိုက္ယူလိုက္သည္။

ထိုသ႑ာန္သည္ သစ္ပင္ႀကီးေAာက္မွာပုန္းကြယ္ေနၾကေသာ ကိုျမင့္ညိဳ
တို႕ လူစုကို ျမင္သြား ေလသလား၊ မျမင္ရဘဲႏွင့္ သံသယ ျဖစ္သြားေလသလား
ဆိုသည္ကိုမူ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ေသခ်ာစြာ မေျပာ ႏိုင္ေသာ္လဲ ကိုျမင့္ညိဳတို႕
သုံးေယာက္လုံး

Aံ့Aားသင့္သြားေစေသာ

Aသံကို

ျပဳလိုက္သည္၊

ထိုAသံသည္ ယခုတင္ကပင္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ၾကားလိုက္ၾက ရသည့္ သာယာ
ေသာ ငွက္ေAာ္သံ လို Aသံမ်ိဳး သစ္ပင္ေAာက္ မွ ေတြ႕ရသည့္ သ႑ာန္က
ျပန္လွန္Aသံျပဳ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုAခါမွ

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

တကယ္ငွက္စစ္စစ္
ခြဲျခားမရေသာ

ၾကားခ့ၾကသည့္

မဟုတ္ဘဲ

လူစင္စစ္

ဤထူးဆန္းသည့္

ငွက္ေAာ္သံလို
ျဖစ္ေလသလား

သ႑ာန္မ်ိဳးက

Aသံသည္
မျဖစ္ဘူးလား

Aခ်က္ေပးသည့္

Aသ ံျဖစ္ေၾကာင္း စU္းစားခါAံ့Aားသင့္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ
သ႑ာန္သည္

ရွိေနေသာ

ထိုသို႕

လူလားေမ်ာက္၀ံလား

သာယာေသာ
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လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္

တၿပိဳင္နက္

မ၀င္းျမင့္
Aသံႏွင့္Aတူ

လွ်င္ျမန္စြာ

ပန္းပင္ႀကီး

ေAာက္မွ ခုန္လႊားထြက္လိုက္သည္။ ထိုေနာက္ သူ႕ကို Aခ်က္ေပးခဲ့သည့္
ငွက္ေAာ္သံလို

Aသံ

ထြက္ေပၚလာရာ

သစ္ပင္Aုပ္Aုပ္

ဆိုင္းဆိုင္းႀကီး

ေAာက္သို႕ ေျပး၀င္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။

ထိုသ႑ာန္လႈပ္ရွားမႈ Aားလုံးကို ကိုျမင့္ညိဳသည္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ မ်က္ေျချပတ္
မခံဘဲ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ထား လိုက္သည္။

သုံးေယာက္လုံး သစ္ပင္ႀကီးေAာက္မွ ၀ပ္ေနၾကရာမွာ ထလိုက္သည္။
'တို႕ကို ရန္ျပဳမဲ့ သတၱ၀ါေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး'

'ေAးရန္ျပဳခ်င္ရင္
AေဖၚAေပါင္း

တို႕ဒီေနရာမွာရွိေနတာ

ေတြကို

ေခၚၿပီး

သိေနမွာဘဲ၊

၀င္သတ္မွာေပါ့၊

သူတို႕

Aခုေတာ့

တို႕ကို

ဘာမွမလုပ္ဘဲ ပန္းပင္ေAာက္မွာ ရွိေနတဲ့ သတၱ၀ါကိုသာ သူတို႕ဘာသာ
ဘာ၀ သတိေပးၿပီး ျပန္ေခၚသြားတယ္၊ ပုံသ႑ာန္ကေတာ့ လူAတိုင္းဘဲေနာ္'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္
ကိုျမင့္ညိဳ

သည္

ျပန္သိမ္းေနသည္၊

ကိုဘေသာ္က

တေယာက္တခြန္းေျပာေနၾကစU္မွာ

စကားမေျပာေသးဘဲ
မွန္ေျပာင္းကို

သူ႕ကင္မရာကို

Aေရးရွိက

ေနရာတက်

ခ်က္ခ်င္းၾကည့္လို႕ရေAာင္

Aသင့္ ထားၿပီးမွ စကားေျပာလိုက္သည္။

'ပန္းပင္ႀကီးေAာက္က ထြက္ေျပးသြားတာ မေန႕က ခင္ဗ်ားတို႕ႏွစ္ေယာက္
ေတြ႕ခဲ့တဲ့ သတၱ၀ါAမွန္ ဘဲေနာ္'
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မ၀င္းျမင့္

ကိုျမင့္ညိဳ Aေမးကို ႏွစ္ေယာက္လုံး ၿပိဳင္တူ Uီးေခါင္းၿငိမ္းလိုက္သည္။
'သတိေတာ့မလစ္ေစနဲ႕ေပါ့၊

နားမ်က္ေစ့လွ်င္ၾက၊

Aခုေတြ႕လိုက္ရတာ

လူ၀ံလဲမဟုတ္ဘူး၊ ေမ်ာက္၀ံ လဲမဟုတ္ဘူး၊ လူမိန္းမ Aစစ္ဘဲ'
မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ေသခ်ာစြာၾကည့္ၿပီးေျပာေသာ

ကိုျမင့္ညိဳစကားကို

ကိုဘေသာ္ ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕ ျပန္မျငင္း ၾကေခ်။ ေထာက္ခံသည့္သေဘာျဖင့္
ၿငိမ္ေနၾကသည္ ကိုျမင့္ညိဳက ဆက္ေျပာ လိုက္သည္။

'လူေတာ့လူဘဲ

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဆိုတာသာ

ဘယ္ေလာက္Aင္Aားမ်ားတယ္၊

မေျပာတတ္တာ၊

ဘယ္လို

သူတို႕မွာ

AဖြဲကAစည္းမ်ိဳး

နဲ႕

ေနတယ္ဆိုတာကို ဘာမွမသိရခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ရမ္းၿပီး လိုက္သာြ းလို႕
မျဖစ္ေသးဘူး၊

ေနာက္ၿပီး

လူေတြဆိုရင္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိစၥနဲ႕

ေကာင္းမွာ၊

တခ်ိဳ႕

ဘာမွမပတ္သတ္တ့ဲ

လူရိုင္းေတြဆိုရင္

ေရႊကို

Aသက္နဲ႕Aတူ ျမတ္ႏိုးၿပီး ေရာက္လာသမွ် လူကို Aသက္ရန္ရွာတတ္တယ္၊
ကၽြန္ေတာ္

တို႕

စခန္းကို

ျပန္ၾကရေAာင္၊

လမ္းျပမုဆိုးႀကီးကို

ျမန္ျမန္

က်န္းမာေAာင္ ဂရုစိုက္ၾကရမယ္'

ကိုျမင့္ညိဳက

ေျပာေသာAခါ

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕က

သေဘာတူေသာ Aထိမ္းAမွတ္ျဖင့္ ေစာဒက မတက္ဘဲ၊ ေက်ာက္ကမၻားယံ
ဆင္းရန္ ေျခလွမ္းျပန္လိုက္ၾကသည္။
သူတို႕ႏွစ္ေယာက္လုံးသည္

ကိုျမင့္ညိဳကို

ေမးခ်င္ေနၾကသည္၊

သူတို႕ေမးခ်င္သည့္ Aခ်က္ကား မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္လိုက္သည့္ Aခ်ိန္က
ထိုသ႑ာန္ကို သဲကြဲစြာ ျမင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လွသလား Aရုပ္ဆိုး သလား၊
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ကိုယ္ေပၚမွာ

မ၀င္းျမင့္

ဖုံးလႊမ္းထားသည့္

Aရာသည္

AေမႊးAမွ်င္ေတြလား

A၀တ္ေတြလား။

သို႕ေသာ္ သူတို႕Aထက္Aုပ္ခ်ဳပ္သူ Aရာရွိႀကီးျဖစ္ၿပီး AေနAထိုင္ကို
ရိုေသေသာAားေၾကာင့္

မေမး၀န္႕ၾကေခ်၊

ေက်ာက္ကမၻားယံကိုသာ

သတိထား ဆင္းလိုက္ၾကသည္။
သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို

ေရွ႕မွဆင္းေစၿပီး

ကိုျမင့္ညိဳက

ေနာက္ဆုံးမွ

ဆင္းသည္။
သုံးေယာက္စလုံး

စမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးသို႕

ျပန္ေရာက္ၾကေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳသည္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ကမၻားထိပ္ဆီသို႕ ျပန္ၾကည့္လိုက္သည္၊ ထိုAခါ
ပန္းပင္ႀကီးေAာက္တြင္

သူျမင္ခဲ့သည့္

သ႑ာန္သည္

ေက်ာက္ေတာင္

ကမၻားထိပ္ ၿခဳံတခုAကြယ္မွ သူတို႕ကို ငုံ႕ၾကည့္ေနသည္ကို ျမင္လိုက္ရသည္။

ကိုျမင့္ညိဳသည္ ကင္မရာကို ထုတ္လိုက္သည့္ Aခါတြင္မူ ထိုသ႑ာန္သည္
လွ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။
စခန္း သို႕ျပန္ေရာက္ၾကေသာAခါ လမ္းျပမုဆိုးႀကီးသည္ ေရာဂါAေျခ
Aေန Aလြန္ဆိုးေနသည္ကို စိုးရိမ္ စဘြယ္ ေတြ႕လိုက္ရသည္။
ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ

သုံးရမည့္

Aစြမ္းထက္ေသာ

ေဆး၀ါးမ်ိဳးစုံကို

ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကသည့္ Aေလ်ာက္ မုဆိုးႀကီးစတင္ဖ်ားသည့္ Aခ်ိန္ကစၿပီး
ေဆးကိုး ဂရုစိုက္တိုက္ေႂကြးလာခဲ့ပါေသာ္လဲ မုဆိုးႀကီး၏ ကံတရား ဟုပင္
ဆိုရေပမည္။ သက္သာမႈမရွာရဘဲ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သုံးေယာက္ ေက်ာက္ေတာင္
ကမၻားယံတက္ရာက

ျပန္ေရာက္

လာၿပီး

ေနာက္တရက္မွာပင္

မုဆိုးႀကီး

စိတ္ေကာင္းၾကေခ်။
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မ၀င္းျမင့္

Aတူလာသည့္လူခ်င္း တေယာက္ ပဲ့ထြက္သြားသည့္ Aတြက္ မည္သူမွ
စိတ္မေကာင္းၾကေခ်။

ကိုျမင့္ညိဳမွတပါး

Aားလုံးေသာ

လူတို႕သည္

ကိုျမင့္ညိဳကို

ရိုေသ

ခန္႕ျငားျခင္းျဖင့္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳၾကေသာ္လဲ စိတ္ဓာတ္AႀကီးAက်ယ္
က်ဆင္းေနၾကသည္ကို ကိုျမင့္ညိဳ Aကဲခပ္မိသည္။

ထို႕Aျပင္

စိမ္းစမ္းေတာေတာင္

ေရာက္လာၾကသည့္Aတြက္

ထူထပ္Aားႀကီးသည့္

ေဆး၀ါးမည္မွ်ပင္

ဤေနရာကို

ေကာင္းေစကာမူ

က်န္းမာေရးAတြက္ ေဆး၀ါးမည္မွ်ပင္ ေကာင္းေစကာမူ က်န္းမာေရးAတြက္
လူတိုင္းသည္

ကိုယ့္ကိုယ္

စိုးရိမ္ေနၾကသည္၊

Aၾကမ္းခံ

Aေတခံ

မုဆိုးႀကီးကား တသက္လုံး Aၾကမ္းခံလာခဲ့ေသာ္လဲ Aဆင္မသင့္သည့္Aခါ
သူ႕ကံတရားႏွင့္သူ

ေသဆုံးခဲ့သည္ကို

က်န္လူ

ေတြက

စိတ္ဓါတ္

ေခ်ာက္ခ်ားေနၾကသည္။

ကိုျမင့္ညိဳသည္

မုဆိုးႀကီး

သတင္းေပးခဲ့သည့္

ေရႊသတၱဳေၾကာႀကီးကို

ဆက္လက္ရွာေဖြရန္ Aေရးကို လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္ Aမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကို
လြန္ဆန္ရန္

မျဖစ္ေတာ့သည့္Aတြက္

စခန္းသိမ္းၿပီး

ျပန္ရန္

သာ

ညႊန္ၾကားလိုက္ရေတာ့သည္။
စခန္းက ထြက္ခြာၾကေသာAခါ Aားလုံးေသာ လူေတြကို ေရွ႕မွသာြ းေစၿပီး
ကိုျမင့္ညိဳက

ေနာက္ဆုံးမွ

လိုက္လာသည္။

သူဓာတ္ပုံရိုက္လာခဲ့သည့္

ထူးဆန္းေသာ လူမိန္းမAေၾကာင္းကို ေတြးရင္း
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မ၀င္းျမင့္

'လူလူခ်င္း သတ္ျဖတ္ ေလာက္ေAာင္ ရိုင္းစိုင္းေနတဲ့ Aတန္းAစားမ်ိဳး
ေတာ့

ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး၊

သူတို႕

ကို

ခင္မင္ေAာင္

ယU္ပါးေAာင္

AသိAႂကြမ္းဖြဲ႕ၿပီး ေရႊသတၱဳေၾကာႀကီးရွိတဲ့ ေနရာကို ေမးရင္ သိရ ေလမလား'

ဟုေတြးေနရင္းမွ မွန္ေျပာင္းထဲမွာ သူျမင္လာခဲ့သည့္ ထိုလူမိန္းမသ႑ာန္၏
မ်က္ႏွာကို ျမင္ေယာင္လာသည္ ကိုျမင့္ညိဳသည္ ထိုလူမိန္းမကို စိတ္ထဲမွာ
ခ်စ္ေသာစိတ္

သနားေသာစိတ္

ေပၚလာသည္၊

ကိုျမင့္ညိဳစိတ္ထမ
ဲ ွာ

ေပၚလာေသာ ခ်စ္စိတ္သနားစိတ္သည္ တဏွာေပမျဖင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ခ်စ္ျခင္း
သနားျခင္းမဟုတ္

ျဖဴစင္ေသာ

ေမတၱာျဖင့္

ႏွစ္မသားျခင္းလို

ခ်စ္ခင္သနားေသာစိတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရွ႕မွ

ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္

သြားေနၾကေသာ

သူ႕တပည့္ေတြႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳသည္ တေခၚသာသာ Aကြာ Aေ၀းမွာ ရွိေနသည္၊ ထိုAခိုက္
သူ႕ေဘးတဘက္ရွိ

ထူထပ္ေသာ

ၿခဳံႀကီးတစ္ခုသည္

ထူးထူးျခားျခား

လႈပ္သြားသည္ ကို ကိုျမင့္ညိဳသတိထားလိုက္မိသည္၊ ေလမတိုက္ဘဲ လႈပ္သာြ း
သည့္ Aတြက္ ကိုျမင့္ညိဳက ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္ျဖစ္ေနေလမည္ လားဟူေသာ
Aေတြးျဖင့္

လက္ထဲက

ေသနတ္ကို

လႈပ္သြားေသာ

ၿခဳံပုတ္

ဆီသို႕

ခ်ိန္ၿပီးၾကည့္လိုက္သည္။

သို႕ေသာ္

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ခ်က္ခ်င္းေAာက္သို႕
မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ

ေသနတ္ကိုင္ထားေသာ

စိုက္ခ်ထားလိုက္၏
ရပ္တန္႕သြားၿပီး

ကိုျမင့္ညိဳ၏
သူႏွင့္

လက္ကို
ေျခသည္

ေပႏွစ္ဆယ္ေလာက္

Aကြာမွာရွိေနသည့္ ၿခဳံႀကီး ဆီကိုသာ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။
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ၿခဳံႀကီးAထက္တြင္

မ၀င္းျမင့္

မ်က္ႏွာမွ်သာ

ေပးေနေသာ

သ႑ာန္ကား

ေက်ာက္ကမၻားယံ ထိပ္ေပၚတြင္ ကိုျမင့္ညိဳ မွန္ေျပာင္း ထဲမွာ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္
မ်က္ႏွာပင္ျဖစ္သည္။
ေခ်ာေမာလွပ၍ ခ်စ္စရာေကာင္း မ်က္ႏွာရွင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
Uီးေခါင္းထက္က

ဆံပင္

စုစည္းထားသည္

ေတြကို

စူးစူးစိုက္စိုက္

ရန္မူလိုသည့္Aသြင္

ႏြယ္ႀကိဳးဟုထင္ရေသာ
ၾကည့္ေနေသာ

သ႑ာန္မ်ိဳးမေပၚေခ်၊

ႀကိဳးတစ္ခုျဖင့္

ထိုမ်က္ႏွာ

ေပၚ၀ယ္

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ

မ်က္ႏွာ

AမူAရာ ကိုသာ ေတြ႕ ရသည္။

ကိုျမင့္ညိဳက

ဓာတ္ပုံရိုက္ယူရန္

ကင္မရာကို

ျပင္လိုက္ေသာAခါတြင္မူ

ထိုမ်က္ႏွာသည္ ၿခဳံAကြယ္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္သြားသည္။
ထိုAခိုက္

ေတာ္ေတာ္ေ၀းေ၀းဆီမွ

ေက်ာက္ကမၻားယံထိပ္တြင္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ၾကားခဲ့ရသည့္ ငွက္ေAာ္သံ မ်ိဳးသည္ သာယာစြာ ျမည္ေႂကြး
ထြက္ေပၚလာသည္၊ ထိုေနာက္တြင္ကား ေတာၿခဳံေတြ သြက္လက္ လွ်င္ျမန္စာြ
တိုးေခြ႕ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ေျခသံကိုသာ ကိုျမင့္ညိဳၾကား လိုက္ရေတာ့
သည္။

ကမၻားယံထိပ္

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွ

ဓာတ္ပုံရိုက္ယူလာသည့္

ဖလင္ကို

သ႑ာန္ကို

ကိုျမင့္ညိဳက

ခဲခဲယU္းယU္း

မပ်က္စီးေစရေAာင္

Aထူးဂရုစိုက္ၿပီး ကူးၾကည့္လိုက္သည္ ျပတ္သားၾကည္လင္သည့္ ဓာတ္ပုံ ကို
ရေသာAခါ ထိုဓာတ္ပုံကို ပိုၿပီး သဲသဲကြဲကြဲျဖစ္ေစရန္ ဆယ္လက္မAထိ
ခ်ဲ႕လိုက္သည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 25

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

ျဖဴေဖြးေသာ ပန္းေတြပင္လုံးကၽြတ္ပြင့္ေနသည့္ ပန္းပင္ႀကီး ေAာက္၀ယ္
ညိဳညစ္ညစ္Aေရာင္က
ဆံပင္ေတြ

ကိုယ္ေပၚမွာ

ဖုံးလႊမ္းထားၿပီး

ဒူးေကာက္ေကြးေရာက္ေAာင္

ရွည္လ်ားေသာ

ျဖန္႕ခ်ထားကာ

Aံ့ေAာေသာ

Aသြင္ သ႑ာန္ ပီျပင္စြာ ေဖၚျပထားေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ
မိန္းမပ်ိဳ တေယာက္၏ ပုံသည္ လက္ရာေျမာက္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာတေယာက္
စိတ္ကူးယU္ဆြဲထားေသာ ပုံႏွင့္ပင္ တူေနေတာ့သည္။

ညိဳညစ္ညစ္Aေရာင္ျဖင့္ ကိုယ္ေပၚမွာ ဖုံးလႊမ္းထားသည့္ Aရာက ရင္ ခါး
တင္ပါး

ေပါင္ႏွင့္

ဒူးဆစ္

လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္

Aထိသာရွိသည္။

ဒူးဆစ္ေAာက္ေျခ

မ်က္ႏွာလည္တိုင္

ႏွစ္ေခ်ာင္းသည္

ရွင္းရွင္း

လင္းလင္းျဖစ္ေနသည္။
ရွည္လ်ားေသာ
မဲနက္ေသာ
ဓာတ္ပုံကို

ဆံပင္ေတြကိ

ဆံပင္ထဲက
စိတ္တိုင္းက်

စာAုပ္တAုပ္ကို

ျဖန္႕ခ်ထားသည့္Aတြက္

ထင္းထင္းႀကီး

ေပၚေနသည္၊

ကူးၿပီးေသာAခါ

မ်က္ႏွာသည္
ကိုျမင့္ညိဳသည္

စာဘတ္ခန္းတြင္

စိတ္၀င္စားစြာဖတ္ေနေသာ

၀ိပႆနာ

ဘခင္ႀကီးထံသို႕

ဓာတ္ပုံယူလာခဲ့သည္

'ေဖေဖဒီမွာ

သားျပန္ေ၇ာက္လာစက

ေျပာတဲ့

ဓာတ္ပုံေလးကူးၿပီးၿပီ၊

ေဖေဖျပတ္ျပတ္ သားသား ၾကည့္ရေAာင္ ဆယ္လက္မAထိ Aႀကီးခ်ဲက
လာခဲ့တယ္'
ကိုျမင့္ညိဳ

က

ေျပာၿပီး

ဓာတ္ပုံကို

ဖခင္လက္ထဲသို႕

ရိုေသစြာ

လွမ္းေပးသည္။
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ကိုျမင့္ညိဳဘခင္က

မ၀င္းျမင့္

၀ိပႆနာစာAုပ္ကို

စိတ္ေက်နပ္ပါေစဟူေသာ

ဘတ္ေနရာမွ

ခပ္ေပါ့ေပါ့သေဘာမ်ိဳးျဖင့္

သားျဖစ္သူ

စာAုပ္ကို

လက္က

မခ်ဘဲ ယလက္ျဖင့္ စာAုပ္ကိုကိုင္ထားလ်က္က ဘယ္လက္ ျဖင့္ သားျဖစ္သူ
လွမ္းေပးေသာ ဓာတ္ပုံကို ယူၾကည့္လိုက္သည္။
ကိုျမင့္ညိဳ ဘခင္ႀကီးသည္ ဓာတ္ပုံကို ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္
ပါးစပ္ဟသြားသည္၊

မ်က္ခုံးကို

သိသိ

သာသာပင္

Aေပၚသို႕

ပင့္တင္

လိုက္သည္၊ ထို႕ေနာက္ မ်က္ခုံးကို ရွဳံ႕ၿပီး ၾကည့္သည္၊ ထို႕ေနာက္တြင္ကား
ယာလက္တြင္ ကိုင္ထားေသာ၀ိပႆနာ စာAုပ္ကို Aနီးရွိ စားပြဲပုေလးေပၚ
ျငင္သာစြာ

တင္ထား

လိုက္သည္။

ဓာတ္ပုံကို

လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္

ေသခ်ာစြာကိုင္ခါ စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေနသည္။

ဘခင္ျဖစ္သူ၏

ထူးျခားေသာ

ထူးဆန္းေနသည္။

AမူAရာကို

ဘခင္ႀကီးသည္

ကိုျမင့္ညိဳက

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ကိုျမင့္ညိဳငယ္စU္ကပင္

ဇနီးသည္

ေသဆုံးၿပီး မုဆိုးဖိုဘ၀ျဖင့္ သားကိုျမင့္ညိဳကုိ Aသက္ပုံေပး ခ်စ္လာ ခဲ့သည္
ကို ကိုျမင့္ညိဳေကာင္းစြာသိခဲ့သည္။
ဘခင္ႀကီးသည္

မိန္းမယူရန္

ေနာက္Aိမ္ေထာင္

ထူရန္ေ၀း၍

Aမ်ိဳးသမီးေတြႏွင့္ ေရာ၀င္ ရင္းႏွီးစြာပင္ ေနထိုင္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်၊ ယခု
သားျဖစ္သူျပသည့္

ဓာတ္ပုံကို

ၾကည့္ေနပုံမွာ

Aာရုံစိုက္လြန္းသည္၊

စူးစိုက္လြန္းသည္

စိတ္၀င္စားလြန္းသည္၊

မ်က္ေတာင္မခပ္

ၾကည့္ေနေသာ

ဘခင္Aား ကိုျမင့္ညိဳက Aကဲခပ္ ေနသည္။

ဘခင္ႀကီးသည္

ဓာတ္ပုံကို

လက္ထဲကမခ်ဘဲ

သက္ျပင္းခ်လိုက္သည္၊

ထို႕ေနာက္ ကိုျမင့္ညိဳကို ေမးလိုက္ သည္။
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မ၀င္းျမင့္

'ဓာတ္ပုံထဲက ခေလးမ ၀တ္ထားတာက ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့
သစ္ပင္တမ်ိဳးက

ေျပာ့ေျပာင္းတဲ့

သစ္ေခါက္မ်ိဳး

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊

လူေတြယက္တဲ့ A၀တ္Aထည္ေတ့ ဟုတ္ဟန္မတူဘူး သားရဲ႕'
'ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီလိုဘဲ ယူဆမိတယ္ ေဖေဖ'
'ဒီမိန္းခေလးရဲ႕

တကိုယ္လုံးကို၊

တကိုယ္လုံးဆိုတာက

Aထူးသျဖင့္

ေျခသလုံးကိုသားသဲသဲကြဲကြဲ ျမင္ခဲ့ ရလား'
ဘခင္ျဖစ္သူ၏

ထူးထူးဆန္းဆန္းAေမးေၾကာင့္

ကိုျမင့္ညိဳ

စိတ္၀င္စားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာကုိ ျပင္ထုိင္ၿပီး ေျဖလိုက္သည္။

"ဒီမိန္းခေလး

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္က

ေျပးထြက္သြားတာကို

ကၽြန္ေတာ္

မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လုိက္ ပါတယ္ ေဖေဖ၊ သူ႔ေျခသလံုး
ၾကြက္သားႏွစ္ဘက္လံုးမွာေလ
မဲမဲႀကီးႏွစ္ခု

ေတြ႕လုိက္ရတယ္၊

ဂံုညင္းဒိုးေလာက္ရွိတဲ့
ေနာက္ကေနၿပီး

Aမွတ္

ႀကီးလို

ၾကည့္ရတာဆိုေတာ့

ေသေသခ်ာခ်ာျမင္လုိက္ ရတာေပါ့၊ Aမွတ္မဲမဲႀကီး ႏွစ္ခုက ေသးေသးေလးမွ
မဟုတ္တာ"
သားျဖစ္သူ စကားကုိ နားစိုက္ေထာင္ေနေသာ ဘခင္ႀကီးသည္ ကိုျမင့္ညဳိ
စကားဆံုးေသာAခါ...
"ဓာတ္ပံုရွင္ မိန္းခေလးက Aသားျဖဴတယ္ေနာ္" ဟု ေမးျပန္သည္။

"ျဖဴပါတယ္

ေဖေဖ၊

ျဖဴတာမွ

ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ေၾကာင့္

စိမ္းစိုေနတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္၊ ေနာက္ ၿပီး ေဖေဖ သူ႔မ်က္ႏွာကို
ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္၊ မဲနက္ေနတဲ့ မ်က္ခုန္းႏွစ္ခုဟာ ဆက္ေနတယ္၊ ဆက္
တာမွ

႐ိုး႐ိုး

မဟုတ္ဘူး၊

ဆက္တဲ့ေနရာမွာ
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၀ိုင္း၀ိုင္းေလးဆက္ေနတာ

မ၀င္းျမင့္

ကင္မရာမ်ား

တပ္ထားတဲ့

မွန္ဘီလူး

က

Aေ၀း႐ုိက္မွန္ဘီလူး Aေကာင္းစား၊ Aားကလဲ ေကာင္းေတာ့ သိပ္ျပတ္သား
ပါတယ္ ေဖေဖ" ဘခင္ႀကီး က Uီးေခါင္းၿငိမ့္လုိက္သည္။

"ေAး

ဓာတ္ပံုကို

ေဖေဖ

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လုိ႔

မ်က္ခံုးဆက္ေနတာ

ေတြ႕တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေျခသလံုး ကို ၾကည့္ခဲ့လား လုိ႔ ေမးေနတာ"
ဘခင္ႀကီး

စကားကုိ

ေတြးၾကည့္လွ်င္

ဤဓာတ္ပံုရွင္

ေတာႀကီးေပ်ာ္

မိန္းခေလးႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကုိ
ဘခင္ႀကီးသည္

Aံ့ေAာစရာေကာင္းေAာင္ပင္

သိေနေလသ

လား

ဟု

ကိုျမင့္ညဳိက မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ Aေတြးမ်ဳိးကုိပင္ ေတြးလုိက္မိသည္။

"ေဖေဖ

ဒီဓာတ္ပံုရွင္

ေတာထဲက

မိန္းခေလးAေၾကာင္းကို

ေဖေဖ

ဘယ္လိုၾကားဘူးထားလုိ႔ ေမးေနတာ လဲ ေဖေဖ၊ ေဖေဖ ေမးျမန္းေနပံုက
ေတာ္ေတာ္Aံ့ၾသစရာ ေကာင္းေနပါတယ္"
ကိုျမင့္ညဳိက

ေျပာေသာAခါ

ဘာမွျပန္မေျပာေသးဘဲ
သိလိုေသာစိတ္ျဖင့္

ဘခင္ႀကီးသည္

ထုိင္ေန
ဘခင္ႀကီး

ရာက

သားျဖစ္သူ

ထသြားသည္။

မည္သည့္ေနရာကို

လုိက္ၾကည့္မည္

ဟူေသာ

စိတ္ကူးျဖင့္

ျပင္လုိက္ေသာAခါ

သားျဖစ္သူ၏စိတ္A

ၾကံ

ကိုျမင့္ညဳိကို
ကိုျမင့္ညဳိက

ထသြားသည္ကုိ

ထုိင္ရာကထမည္ဟန္
ကို

ရိပ္မိဟန္တူေသာ

ဘခင္ႀကီးက
"သား ေနခဲ့ပါေလ၊ ေဖေဖ Aခုဘဲ ျပန္လာခဲ့ပါမယ္၊ သား တသက္တာမွာ
မေျမႇာ္လင့္တဲ့ မသိခဲ့ရေသး တဲ့ ေၾကကြဲစရာ Aေၾကာင္းေလးကို ေဖေဖ
ေျပာျပမယ္လုိ႔ပါကြယ္"
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ဟု

ေျပာလိုက္ေသာ

မ၀င္းျမင့္

ဘခင္ႀကီး၏Aသံသည္

စိတ္Aလြန္Aမင္း

ထိခိုက္သည့္Aသံ၊ Aလြန္Aမင္း လႈိက္လဲွေဆြးေျမ႕သည့္Aသံမ်ဳိး ျဖစ္ေန
ေၾကာင္းကုိ ကိုျမင့္ညဳိ ေသခ်ာစြာ သတိထားလုိက္မိသည္။ ကိုျမင့္ညိဳသည္
Aလြန္Aမင္း

စိတ္၀င္စားျခင္းျဖင့္

Aခန္းထဲသို႔၀င္သြားေသာ

ဘခင္ႀကီး

ျပန္ထြက္လာ မည္ ကို ေစာင့္ေနသည္။

ငါးမိနစ္မွ်

ၾကာေသာAခါ၊

ဘခင္ႀကီးသည္

လက္ထဲမွာ

ေငြေဘာင္ကပ
ြ ္

ထားေသာ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုကုိ ကုိင္ ၿပီး ျပန္ထြက္လာသည္။ မူလ သူထုိင္ေနခဲ့
သည့္ေနရာတြင္ ျပန္ထုိင္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဓာတ္ပံုတပံု ကို ကိုျမင့္ညဳိ
လက္သို႔ ကမ္းေပးလုိက္သည္။
"ဒီဓာတ္ပံုထဲက လူေတြကုိေတာ့ သား သိပါလိမ့္မယ္"
ကိုျမင့္ညဳိက ဘခင္လက္ထဲက ဓာတ္ပံုကိုယူၾကည့္လုိက္သည္။ ဓာတ္ပံုကား
မိသားစုတစု ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။

"ဒီႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမဘဲ၊ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္မယ္လုိ႔
မွန္းမိတယ္၊ ဒီခေလးမ ေလးက ဘယ္သူလဲ ေဖေဖ"
ကိုျမင့္ညဳိက ဓာတ္ပံုကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ၿပီး ေျပာလုိက္သည္။ သူ႔မိခင္ႏွင့္
ဘခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူ ေသခ်ာစြာ သိသည္။ သူငယ္စU္က တေယာက္ထဲ
႐ိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုေတြရွိေနသျဖင့္ မိသားစုပံုထဲ က Aသက္ေလးႏွစ္ခဲြ
Aရြယ္ရွိေနေသာ သူ႔႐ုပ္ပံုကို သူသိေနသည္။ သို႔ေသာ္ မိခင္ျဖစ္သူ ရင္ခြင္မွာ
ေပြ႕ပိုက္ထားသည့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ

ခေလးငယ္ေလးကိုမူ ကိုျမင့္ညဳိ

မမွတ္မိႏုိင္ေခ်။ ခေလးငယ္ သည္ ကိုျမင့္ညဳိ စိတ္ထင္ ေျခာက္လAရြယ္
ေလာက္သာ ရွိေပမည္။
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မ၀င္းျမင့္

"သား တကယ္ မမွတ္မိေတာ့ဘူးလား"
ဘခင္ျဖစ္သူက ေမးသည္။
ကိုျမင့္ညဳိက

စU္းစားသလိုေတြးေနသည္။

မသိသလိုလို၊

သို႔ႏွင့္ပင္

မသိသည့္

သူ႔စိတ္ထဲမွာ

ဘက္က

သိသလိုလို

Aေလးသာသြားသည္။

ဘယ္လုိမွစU္းစား၍ မေပၚေတာ့ေခ်။
"ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္လိုမွစU္းစားလုိ႔

မေပၚေတာ့ဘူး

ေဖေဖ"

ကိုျမင့္ညဳိက

ေျဖလုိက္သည္။

"ေAးကြယ္

သားAေနနဲ႔

ဘယ္မွာမွတ္မိႏုိင္မလဲ၊

AဲဒီAခ်ိန္က

သားAသက္က ေလးႏွစ္ခြဲရွိေနေသး တာကိုး၊ ဓာတ္ပံုထဲမွာ သားရဲ႕ေမေမ
ခ်ီေပြ႕ထားတဲ့ ခေလးဟာ သားရဲ႕ညီမေလးAရင္းဘဲ သားရယ္"
ဘခင္ႀကီး၏Aသံသည္ ဆို႔နင့္ေၾကကြဲေနသည္။

ကိုျမင့္ညဳိသည္

ဘခင္ႀကီးမ်က္ႏွာကို

မသိသလိုလုိျဖစ္ေနခဲ့ေသာ

Aမွတ္

စိုက္ၾကည့္ေနရာမွ
သညာ

တစ္ခုသည္

သူသိသလုိလို
Aလြန္႔Aလြန္

ေမွးမွိန္စြာေပၚလာသလုိလို ရွိသည္။

သူငယ္စU္က ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ညီမေလးတေယာက္ႏွင့္
ကစားေနခဲ့ရသလိုလို၊

သို႔

ေသာ္

ေသေသ

ခ်ာခ်ာ

ထင္ထင္ရွားရွား

ေပၚလာျခင္းမရွိဘဲ ေမွးမွိန္ေသာ မွဳံမွဳံမႊားမႊား Aရာကေလး သည္ ေပ်ာက္သာြ း
သလို ျဖစ္သြားျပန္သည္။
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"ညီမေလး

ညီမေလး

မ၀င္းျမင့္

ဟုတ္လား

ေဖေဖ၊

ဒီညီမေလးဆိုတာ

ဘယ္ေရာက္သြားလဲ ဟင္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေသ ေသခ်ာခ်ာမွတ္မိတ့A
ဲ ခ်ိန္မွာ
ညီမေလးလုိ႔

တေယာက္မွမရွိေတာ့ဘဲ၊

ကၽြန္ေတာ္တေယာက္ထဲသာ

ရွိ

ေနခဲ့တာ ကိုဘဲ သိေတာ့တယ္၊ ညီမေလးဆိုတာက..."
ကိုျမင့္ညဳိ

က

စကားတပုိင္းတစျဖင့္

ရပ္ခါ

ကူမြန္ေတာင္တန္းႀကီးေပၚက

သူကိုယ္တုိင္႐ိုက္ယူလာခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုကို ျပန္ၾကည့္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
ဘခင္ျဖစ္သူကို
မၾကည့္ဘဲ

ၾကည့္လုိက္ျပန္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိ

လက္ထဲက

ဘခင္ႀကီးသည္

ဓာတ္ပံုကိုသာ

ကို

ျမင့္ညဳိကို

မ်က္ရည္ရစ္၀ုိင္းေသာ

မ်က္လံုးျဖင့္ ေငးစိုက္ ၾကည့္ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ေျပာျပပါ

ေဖေဖရယ္၊

ကၽြန္ေတာ္

မမွတ္မိလုိက္တဲ့

ညီမေလးႏွ႔ဲ

ေဟာဒီဓာတ္ပံုထဲက ဘာမွန္းမသိရတဲ့ ဓာတ္ပံုရွင္နဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သက္ေနလဲ၊
ဒီဓာတ္ပံုရွင္က

ကၽြန္ေတာ္မမွတ္မိလုိက္တဲ့

ညီမေလးျဖစ္ေနမ

လား၊

ညီမေလးသာ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ သူဘာေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔န႔ဲ
မေနဘဲ တျခားကုိ ေရာက္ သြားတာလဲ၊ ဒီဓာတ္ပံုထဲက မိန္းကေလးကေတာ့
ညီမေလးျဖစ္ဘို႔ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္နုိင္ဘူး လုိ႔ ထင္ပါတယ္ ေဖေဖ၊ ဒါေပမဲ့
ေဖေဖ့ကို ျမင္ရတာက ဒီဓာတ္ပံုထဲက မိန္းခေလးေၾကာင့္ Aင္မတန္ပူ ေဆြး
ေၾကကြဲ ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေျပာျပပါ ေဖေဖရယ္"
သိလုိစိတ္ျပင္းျပစြာျဖင့္ ကုိျမင့္ညဳိက ေမးသည္။

"သား

မယံုႏုိင္စရာျဖစ္ေနတာကို

တကယ္ျဖစ္တဲ့Aျဖစ္ဟာ

စိတ္ကူးယU္

ေဖေဖ
ထက္

ေထာက္ခံပါတယ္၊
ဆန္းက်ယ္တယ္လို႔

ဆုိ႐ိုးစကားရွိတယ္ မဟုတ္လား သားရဲ႕"

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 32

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

"ရွိပါတယ္ ေဖေဖ"

"ေAး... Aခုလဲ ဒီAတုိင္းဘဲ၊ ကဲ... ေဖေဖ Aေၾကာင္းစံု မေျပာခင္မွာ
ဒီဓာတ္ပံုကိုၾကည့္လုိက္Aံုး သားရဲ႕"
ကိုျမင့္ညဳိ ဖခင္က ေျပာရင္း သူ႔လက္ထဲမွာကိုင္ထားလ်က္ပင္ ရွိေနေသးေသာ
ဓာတ္ပံုကုိ

လွမ္းေပး

သည္။

ကိုျမင့္ညဳိက

သိလိုေဇာေၾကာင့္

သြက္လက္လွ်င္ျမန္ေသာ လက္မ်ားျဖင့္ ယူၾကည့္လုိက္သည္။ ကိုျမင့္ညဳိ A့ံၾသ
ရျပန္ေလၿပီ။

ဓာတ္ပံုကား

ကိုျမင့္ညဳိမိခင္၏ဓာတ္ပံုပင္ျဖစ္သည္။

Uီးေခါင္းေလွ်ာ္ထားၿပီးစ

ဆံ

ပင္

ကုိျမင့္ညဳိ၏မိခင္သည္

ျဖန္႔ခ်ထားခုိက္မွာ

ကိုျမင့္ညဳိဘခင္က

Aေပ်ာ္သေဘာ႐ိုက္ေပးထားသည့္ ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။ ဆံပင္ ကို ဖားလ်ားခ်
ထားသည့္

ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။

ႀကဳိတင္မေျပာထား
ဖားလ်ားခ်ထားသည့္

လုိက္သည့္

ဓာတ္ပံု႐ိုက္မည္ကို
ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိမိခင္၏မ်က္ႏွာ

ခင္ပြန္းသည္က

ထုိ႔ေၾကာင့္
သည္

ဆံပင္ကုိ

Aံ့Aားသင့္

သည့္Aသြင္မ်ဳိး ေပၚေနသည္။ ထုိမ်က္ႏွာသည္ ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွ Aံ့ၾသစြာ
ၾကည့္ေနေသာ ေတာေပ်ာ္မယ္ ေလးမ်က္ႏွာႏွင့္ တေထရာတည္းျဖစ္သည္။
"သား ႐ိုက္ယူ လာတဲ့ ခေလးမ ဓာတ္ပံုနဲ႔ ယွU္ၾကည့္လုိက္စမ္း သား"

ဖခင္ႀကီး စကားေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညဳိက ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ ဓာတ္ပံုႏွင့္
မိခင္ဓာတ္ပံုကုိ

ယွU္ၾကည့္

လုိက္၏။

ကိုျမင့္ညဳိသည္

ႀကီးစြာေသာ

A့ံAားသင့္မႈေၾကာင့္ ပါးစပ္ Aေဟာင္းသားျဖစ္သြားသည္။
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ကိုျမင့္ညဳိ

မိခင္ဓာတ္ပံု

မဆိုစေလာက္

မ၀င္းျမင့္

က

ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမွးမွိန္ခါ

၀ါေရာင္

သန္း

ေနသည္ကလြၿဲ ပီး

ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ၊ မိခင္ႀကီး၏႐ုပ္သြင္သည္ ကူမန
ြ ္ေတာင္
တန္းေပ်ာ္ေလး

၏

႐ုပ္သြင္ႏွင့္

တူလြန္းလွသည္၊

ဆံပင္ဖားလ်ား

ခ်ထားသည့္Aတြက္ ပိုၿပီး တူေနသည္။ ဓာတ္ပံု ထဲက Aသက္Aရြယ္သည္လဲ
ရြယ္တူေလာက္ပင္ရွိေနသည္။
"တူလွေခ်လား"
ကိုျမင့္ညဳိႏႈတ္မွ စကားတလံုးသည္ မခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ဘဲ လြတ္ထြက္သာြ းသည္။

"တူမွာေပါ့

သားရယ္၊

သားAမိAရင္းကုိး၊

ငါ့သားရဲ႕

ညီမေလးAရင္းဘဲ

သားရဲ႕၊ တမိတဘထဲက ေမြး ထားတဲ့ ညီAမAရင္းကုိ ျမင္ခဲ့လ်က္သားနဲ႔
ႏွမAရင္းမွန္းမသိေတာ့ေAာင္
ေကာင္းလွပါတယ္

ျဖစ္ရတဲ့Aျဖစ္ကေတာ့

သားရယ္၊

ငါ့သမီးေလး

ေတာထဲ

ရင္

နာစရာ

ေတာင္ထမ
ဲ ွာ

တိရစာၦန္႐ိုင္းတေကာင္လုိ ျဖစ္ေန ပါေပါ့လား"
ဘခင္ႀကီးသည္ ေျပာရင္းမွာပင္ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာသည္။

ကိုျမင့္ညဳိသည္
ဘခင္ႀကီးကုိ
သူ႔မိဘေတြက
ေျပာျပလုိ႔သာ

ဘာမွျပန္မေျပာႏုိင္ေAာင္ျဖစ္ခါ
ၾကည့္ေနသည္။

မ်က္လံုးAျပဴးသားျဖင့္

ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလးသည္

ေမြးခဲ့သည့္ႏွမAရင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို
ၾကားလုိက္ရသည္။

ဇာတ္လမ္းကုိ

ဘခင္ႀကီးက

ဘယ္လုိမွ

ကိုျမင့္ညဳိ

မရည္လည္ေပ။
"ေျပာပါ ေဖေဖရယ္ ေျပာျပပါ"
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ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚမွာ ထုိင္ေနေသာ ဘခင္ႀကီး၏ဒူးကုိဖက္ခါ Aငန္းမရ
ေတာင္းပန္လုိက္သည္။
ဘခင္ႀကီးကို ေတာင္းပန္ရင္းမွာ ကိုျမင့္ညဳိ မ်က္လံုးထဲတြင္ ကူမြန္ေတာင္တန္း
ေပ်ာ္ေလးကုိ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ ေနမိသည္။ ဘခင္ႀကီးသည္ သူ႔ဒူးကို
ဖက္ထားသည့္ ကိုျမင့္ညဳိ၏Uီးေခါင္းကုိ ယုယစြာပြတ္ သပ္ရင္း ရင္နာဘြယ္
ေၾကကြဲဘြယ္

ေကာင္းေသာ

ေရွးျဖစ္ေဟာင္းကို

ျပန္ေျပာင္းခါ

ဇာတ္ေၾကာင္းလွန္ လုိက္သည္။

"သား

ေလးႏွစ္Aရြယ္ေရာက္ေတာ့

ေဖေဖတို႔မွာ

သမီးေလးတေယာက္

ေမြးလာတယ္၊ သားရဲ႕ညီမ ေလးေပါ့၊ နာမည္က မဟာဆန္ဆန ညာေမတင္လုိ႔
မွည့္ထားတယ္ သားရဲ႕၊ သားနဲ႔ သမီးေလးက တ ေယာက္နဲ႔ တေယာက္
ေလးႏွစ္တိတိကြာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုထဲမွာ သားက ေလးႏွစ္Aရြယ္၊
သမီးေလး ညာေမတင္ က ေျခာက္လAရြယ္ ျဖစ္ေနတာေပါ့"
ဘခင္ႀကီး

စကားေၾကာင့္

မိသားစုဓာတ္ပံုကုိ

ကိုျမင့္ညဳိက

ျပန္ၾကည့္လုိက္

စကားျပတ္သြားမည္စုိးေသာေၾကာင့္

သည္။

သူ႔လက္ထဲမွာရွိေနေသာ
ဘခင္ႀကီး

ေျပာေနသည့္

တခြန္းမွျဖတ္မေျပာဘဲ

တိတ္

ဆိတ္စြာသာ နားေထာင္ေနသည္။ ဘခင္ႀကီးက ဆက္ေျပာ၏။

"သား

ငါးႏွစ္Aရြယ္မွာ

ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစား

ရန္ကုန္က

ပို႔ထားလုိက္တယ္၊

ေက်ာင္းတေက်ာင္းကုိ
သားတို႔

ေမေမထက္Aႀကီး

Aမႀကီးတေယာက္ရွိတယ္၊ သူက Aပ်ဳိႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနားက Aထက္တန္း
ေက်ာင္းမွာ

ေက်ာင္းAုပ္ဆရာမႀကီးေပါ့၊

သမီးေလး

ညာေမတင္ကို

သိပ္ခ်စ္တယ္။ သားလုိ ေက်ာင္းAိပ္ ေက်ာင္းစား မပို႔ဘဲ သူ႔ဆီမွာထားဘုိ႔
လာေခၚတယ္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ AေမြစားAေမြခံ ေမြးဘို႔လဲ ေတာင္းတယ္၊
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သူ႔Aေမြကုိ ေဖေဖတို႔မၾကည့္ပါဘူး၊ သားတုိ႔ေမေမနဲ႔ ညီAစ္မႏွစ္ ေယာက္ထဲ
ရွိေနတာ Aပ်ဳိႀကီး ဆုိေတာ့ သူ႔Aဘို႔Aားထားစရာ တိုးတိုးေဖာ္ တုိင္ပင္ေဖာ္
ရပါေစဆိုတဲ့ေစတနာနဲ႔

ေဖေဖနဲ႔

ေမ

ေမက

ျမစ္ႀကီးနားကုိ

ပို႔ထားဘုိ႔

သေဘာတူလုိက္တယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားမွာ တသက္လံုးေနရမွာဘဲ မဟုတ္ ပါဘူး၊
Aစ္မႀကီး က ရန္ကုန္ေက်ာင္းတခုကို ေျပာင္းရဘို႔Aေၾကာင္းကလဲ ရွိေနေတာ့
သမီးေလးကုိ

Aေ၀းမွာ

ၾကာၾကာ

ထားရမွာ

မဟုတ္ေတာ့

သေဘာတူလုိက္တာပါဘဲ၊ Aဲ... သမီးေလးကုိ Aစ္မႀကီး လာေခၚတဲ့ Aခ်ိန္
ကေတာ့ AမီးေလးAသက္ဟာ ေလးႏွစ္သမီးရွိေနၿပီ သားရဲ႕"

ဘခင္ႀကီးသည္
သမီးေလး

စကားျဖတ္ခါ

ျမစ္ႀကီးနားသို႔

ေငးေနသည္။
လုိက္

ဖခင္ႀကီးမ်က္လံုးထဲတြင္

သြားသည့္ေန႔က

သမီးေလး၏

ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးေနပံုကုိ မ်က္လံုးထဲက မထြက္ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္။
ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တိုင္း

ေရာက္လာၿပီး

ယုယခ်စ္ခင္ေသာ

ႀကီးႀကီးေမကုိ

ညာေမတင္သည္ မိခင္ရင္းသ ဖြယ္ တြယ္တာ ခ်စ္ခင္သည္။ ထုိေၾကာင့္
သူမေရာက္ဘူးေသးသည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕သို႔ ေကာင္းကင္မွ ေလယာU္ပ်ံႀကီး
စီးသြားရမည္ကို
ဆင္းသည့္ေန႔
ေရညႇိစိမ္း

မ်ားစြာ၀မ္းေျမာ္
က

ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္။

ညာေမတင္သည္

စိုစိုေရာင္

ဂါ၀န္ေလးကုိ

မိခင္ကိုယ္တုိင္
၀တ္ထား

ေလယာU္ကြင္းသို႔
ခ်ဳပ္ေပးထားသည့္

သည္။

နံ႔သာေရာင္

ေျခAိတ္ရွည္ေလးကုိစြပ္ၿပီး Aညဳိေရာင္ ႀကဳိးသုိင္းဖိနပ္ေလးကုိ စီးထားသည္။
ျဖဴေဖြး

လွပ

ေသာ

Aသားေရာင္ႏွင့္၀တ္ထားေသာ

A၀တ္ေရာင္မွာ

မ်ားစြာပဏာရလွ၍ ခ်စ္စရာေကာင္း ေသာ သမီးေလး ကုိ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္သည္
ၾကည့္လို႔မ၀ႏုိင္ေAာင္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။
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ေလယာU္ေပၚတက္ခါနီးတြင္ ညာေမတင္သည္ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္ကို ကန္ေတာ့ခါ
သူ႔ႀကီးႀကီးေမ၏လက္ ကိုဆြဲၿပီး သြက္လက္ေသာ ေျခလွမ္း ေပ်ာ္ရြင္ေသာ
စိတ္ျဖင့္ လုိက္ပါသြားသည္။
Aစ္မႀကီးႏွင့္

သမီး

ညာေမတင္တို႔

လုိက္ပါသြားေသာ

ေလယာU္သည္

ေကာင္းကင္တိမ္တိုက္Aတြင္း သုိ႔ ထုိး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္တုိင္ေAာင္
ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေသာ မိဘႏွစ္ပါးသည္ Aစ္မႀကီးႏွင့္ သမီး ေလးတုိ႔ လုိရာခရီး
သို႔

ေခ်ာေခ်ာေမာေမာေရာက္ပါေစဟူေသာ

ဆုေတာင္းကို

Aသီးသီး

ေတာင္းလုိက္ ၾကသည္။

စကားျဖတ္ခါ

ေငးေနေသာ

Aရပ္ေဒသမွာရွိေနေသာ

ဘခင္ႀကီး၏မ်က္ႏွာသည္
ကူမြန္

ေ၀းလံစာြ ေသာ

ေတာင္တန္းႀကီး

ဆီသို႔

ေရာ္ရည္ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ေနသကဲ့သုိ႔ ထင္ရသည္။ စိတ္ထိခိုက္ဟန္ေပၚေနေသာ
ဘခင္ႀကီး ကို စကားဆက္ေAာင္ ကိုျမင့္ညဳိက Aသံမျပဳဘဲ သူဖက္ထားသည့္
ဘခင္ႀကီး၏ဒူးကုိ မသိ မသာ လႈပ္ေပးလိုက္သည္။
ထိုAခါမွ

ဘခင္ႀကီးသည္

ငံု႔ၾကည့္လိုက္သည္။

သတိ၀င္လာသလိုျဖစ္ခါ

ထုိ႔ေနာက္

ေလး

တြဲ

ကိုျမင့္ညဳိကို
ေသာ

Aသံျဖင့္

စကားဆက္လုိက္သည္။
"AဲဒီAခ်ိန္ ဟာ သမီးေလးကို ေနာက္ဆံုးျမင္လိုက္ရတဲ့Aခ်ိန္ပါဘဲ သားရယ္"
"ဘာျဖစ္လို႔ လဲ ေဖေဖ"

"သမီးေလးနဲ႔

Aစ္မႀကီးတို႔

ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပ်က္က်ၿပီး
ေလယာU္Aမႈထမ္းေတြေရာ

လုိက္ပါသြားတဲ့
ခရီးသည္

ေလယာU္က
ေတြေရာ

AားလံုးAသက္ဆံုး႐ႈံးကုန္ၾကတယ္လို႔
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Aေၾကာင္းၾကားခ်က္ရ

ေတာ့

သတိလစ္သြားလုိက္တာ

ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔

သတိေတာ့

ျပန္ရလာပါရဲ႕၊

သားတုိ႔

ေမေမဟာ

တစ္ခါထဲ

Aေတာ္ႀကဳိးစားယူရ

စိတ္ထိခုိက္ၿပီး

Aိပ္ယာထဲမွာ

တယ္။

လဲလိုက္တာ

သားမွတ္မိေသးလား၊ ရန္ကုန္က ေက်ာင္းပိတ္လို႔ သား ျပန္ေရာက္လာေတာ့
ေမေမ Aိပ္ယာထဲမွာေလ သားကုိ ဖက္ၿပီး ငိုခဲ့ တာ"

ဘခင္ႀကီးက

ေျပာျပသည့္

မွတ္မိသလုိလုိျဖင့္

ဤAခ်က္ကိုလဲ

မႈံမႈံေမွးေမွး

ေမ့ေပ်ာက္သည့္ဘက္သုိ႔သာ

ကိုျမင့္ညဳိသည္

သိသလုိလုိ

ထင္မိသည္။

သုိ႔ေသာ္

မွ်သာ

Aေလးသာသြားျပန္သည္။

ထိုAခ်က္ကို

ကုိျမင့္ညဳိ မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လဲ သူေက်ာင္းပိတ္ျပန္လာသည့္Aခါ ညီမေလး
ကို မေတြ႕ရေတာ့သည့္ Aျပင္ ညီမေလး Aေၾကာင္းကုိလဲ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္က
လံုး၀စကားမစေတာ့ေသာAခါ

ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္

ေလာက္သာ

Aိမ္ျပန္

ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွာသာ Aေနမ်ားလာခဲ့ေသာ ကိုျမင့္ညဳိသည္ ခေလးၿပီၿပီ
တေျဖးေျဖး ေမ့ေပ်ာက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

သူ

ထုိAခ်က္ကား

ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိေနသည့္
သူ

ဆယ္ႏွစ္

Aရြယ္

Aခ်က္တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။

ေရာက္လာ၍

Aရာရာတုိင္းကုိ

ေကာင္းစြာမွတ္သားႏုိင္သည့္Aခါတြင္မူ မိခင္ႀကီး ေသဆံုးကြယ္ လြန္သာြ းျခင္း
ႏွင့္

ဘခင္ႀကီးသည္

ေနရင္းဇာတိၿမဳိ႕ကို

စြန္႔ခြာခါ

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔

ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ျခင္း၊ သူ႔ ကုိ ေက်ာင္းAိပ္ ေက်ာင္းစားထားျခင္းမွ ျပန္ေခၚခါ
Aိမ္မွာေနေစျခင္း၊ Aိမ္က ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္

ေက်ာင္းတက္

ေစျခင္းတုိ႔

ျဖစ္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ကိုျမင့္ညဳိက မိခင္ႀကီးက သတိရေသာစိတ္ျဖင့္ Uီးေခါင္းငိုက္စိုက္ ခ်ေနသည္။
ဘခင္ႀကီးက ဆက္ေျပာ သည္။
"ေဖေဖတို႔က ႏွစ္ဖက္ရထားတဲ့ AေမြAႏွစ္ေရာ၊ ေဖေဖ Aေရာင္းA၀ယ္
လုပ္ခဲ့တာေရာ ပစၥည္းက ေတာင့္ေတာင့္ တင္းတင္း ရွိေနေတာ့ ရန္ကုန္
ေရာက္လာတဲ့Aခါ ေဖေဖ Aလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ စိတ္မ ေကာင္း လြန္းေတာ့
Aလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္လဲမရွိေတာ့ဘူး သားရဲ႕၊ ရွိထားၿပီးသား ပစၥည္းကို
သိုသိုသိပ္ သိပ္ သံုးစြဲ ေနထုိင္ၿပီး သားကုိ ပညာသင္ေပးလာခဲ့တယ္၊ သားက
Aလုပ္ရလုိက္ေတာ့လဲ ေဖေဖတို႔ ေရွ႕ ေရး ပူစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့ေလ၊ Aဲ...
ဒါနဲ႔ သမီးေလးAေၾကာင္း ဆက္လုိက္ရAံုးမယ္"

ကိုျမင့္ညဳိက

စိတ္Aားထက္သန္ေသာ

AမူAရာျဖင့္

ဘခင္မ်က္ႏွာကို

ၾကည့္လုိက္သည္။
"သား ေတြ႕လာခဲ့တာ ႐ုပ္ရည္က သားေမေမနဲ႔ တူေနတာရယ္၊ ေမြးရာပါ
ေျခသလံုးကAမွတ္ႀကီးရယ္၊ ဒါေတြကို ေထာက္ထားၿပီး ေတာင္တန္းေပၚမွာ
သားေတြ႕လာခဲ့တဲ့ မိန္းခေလးဟာ သမီးေလး ညာေမ တင္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ
ရာႏႈန္းျပည့္ ေဖေဖ ယံုၾကည္တယ္"
"ညီမေလးက

ေလယာU္ပ်က္က်တဲ့Aထဲ

ပါသြားၿပီဆို"

ကိုျမင့္ညဳိက

နားမရွင္းဟန္ျဖင့္ ျပန္ေမးသည္။

"ဟုတ္တယ္ေလ သားရဲ႕၊ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့Aေၾကာင္းကုိ ေဖေဖ စU္းစားၾကည့္တယ္၊
ေလယာU္ပ်က္က်သြား ၿပီး Aားလံုး Aသက္ဆံုး႐ႈံးကုန္ၿပီလို႔ ေၾကညာတာက
မမွားပါဘူး၊

ေလယာU္ပ်က္ကုိ

ေတာ္ေတာ္ေ၀းကြာတဲ့

ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕

ေတာင္ေျခတစ္ခုမွာ

A

မီးေလာင္ၿပီး
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မ၀င္းျမင့္

Aပိုင္းAစ ေလာက္သာ ျပန္ေတြ႕ေတာ့တယ္၊ ေလယာU္ေပၚ ပါသြားသူေတြကို
တေယာက္မွAသက္ရွင္ရက္ ျပန္မ ေတြ႕ေတာ့ဘူး။

ေတြ႕သမွ်ကလဲ

တပုိင္းစီ

မီးေလာင္ထား

လုိ႔

တစစီျဖစ္ေနတဲ့

႐ုပ္ဆင္းပ်က္ၿပီး

လူႀကီးခြဲမရေတာ့တဲ့

မိန္းမ

ခေလး

တပိုင္းတစေတြ

ေနာက္ၿပီး

ေတြ႕ရတဲ့ေနရာပါတ္၀န္းက်င္မွာလဲ
ေဖြၾကေသးတယ္၊

ေယာက်္ား

ေျချပတ္လက္ျပတ္

ေတြ႕ေတာ့တာကိုး၊

ကိုယ္AဂၤါAစိတ္Aပိုင္းေတြ
ကိသာ

ေလယာU္ပ်က္ကို

သက္ဆုိင္

လူတေယာက္မွမေတြ႕ဘူး၊

ရာေတြက

ရွာၾက

AနီးAနားမွာလဲ

လူေန

Aိမ္ေျခရြာရယ္ လုိ႔လဲ မရွိဘူး၊ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ေၾကညာတာ မမွားေတာ့ မမွား
ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ သားေတြ႕လာတဲ့ ဓာတ္ပံု ထဲက မိန္းခေလး ကေတာ့
သမီးညာေမတင္ဘဲ ျဖစ္မယ္"
ဤေနရာ၌

ဘခင္ႀကီးသည္

ဆက္စပ္ေတြးေတာသလို

စကားျဖတ္ၿပီး

Aတန္ငယ္

Aခ်က္Aလက္ကုိ

ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။

ထုိေနာက္မွ

ဆက္ေျပာသည္။

"လူရဲ႕ကံၾကမၼာဆိုတာ Aင္မတန္ဆန္းၾကယ္တယ္ေနာ္ သား၊ ျဖစ္ႏုိင္တာကို
ေဖေဖေျပာမယ္၊
ရဲ႕ကုသုိလ္ကံ

ေလ

ယာU္ပ်က္က်

Aေလွ်ာက္

လုိက္ေတာ့

မေသမေပ်ာက္

သမီးညာေမတင္

မက်ဳိးကမန္းဘဲ

ေျမျပင္ေပၚ

တေနရာကို ေရာက္လာတယ္ဆိုပါေတာ့၊ လူေနAိမ္ေျခ လံုး၀မရွိတ့ဲ ေနရာမွာ
ေတာ တိရစာၦန္ေတြ ရွိတတ္တယ္။ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ လူတို႔ဘ၀နဲ႔ နီးစပ္တ့ဲ
သတၱ၀ါတမ်ဳိးမ်ဴိးက

ကယ္သြားမယ္၊

ေကာင္းမြန္စြာ

ေမြးထားမယ္၊

ခေလးAရြယ္သာရွိေနတဲ့ သမီးေလးဟာ ဘယ္လိုမွမသြားမလာတတ္ ေတာ့
သူ႔ကို ေမြးစားတဲ့ သတၱ၀ါဆီမွာဘဲ ႀကီးျပင္းၿပီး ေတာဓေလ့ ေတာစ႐ိုက္
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မ၀င္းျမင့္

ျဖစ္သြားေတာ့ ဘ၀ေဟာင္း ကို ေမ့သြားမယ္၊ ေဖေဖ ေျပာတာ ေတြကို
သားဆက္စပ္ေတြးယူစမ္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ဆိုတာကုိ"

ဘခင္ႀကီးစကားကုိ

နားစုိက္ေထာင္ေနေသာ

ကိုျမင့္ညဳိသည္

သူ႔Aေတြ႕

Aၾကံဳေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စU္း စားမိသည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလးသည္ သူတို႔လူစုကို ေတြ႕ပါလ်က္ႏွင့္ ရန္မူသည့္
Aရိပ္လကၡဏာ

လံုး၀မရွိ

ျခင္းကပင္

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္စိတ္မ်ဳိး

ကင္းမဲ့ေနသည္။

သို႔မဟုတ္

ပင္ကုိယ္က

႐ုိင္းစိုင္းေသာ

ဟုတ္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္သာ

စိတ္႐ိုင္းစိတ္မိုက္မ၀င္၊

လူမ်ဳိးမ

ရန္မူျခင္းမရွိဘဲ

ေငးေမာၾကည့္႐ံုသာ ၾကည့္ေန ျခင္း ျဖစ္နုိင္သည္။

ထုိ႔Aျပင္ ဘခင္ႀကီး ေျပာသည့္စကားေတြကို ေထာက္ခံသည့္Aခ်က္ကလဲ
ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္

သည္

ဘာသာစကားျဖစ္ေလသလား
ပန္းပင္ႀကီးေAာက္က

သူ႔ကို

ကယ္တင္ထားသည့္

ငွက္ေAာ္သံလုိ

ထြက္ေျပးသြားၿပီးေနာက္

စူးစူးယွယွ

သတၱ၀ါ၏
ေAာ္ျမည္သံ

ေက်ာက္ကမာၻးယံထက္မွ

သူတုိ႔ကို တမင္ လာၿပီး ငံု႔ၾကည့္ေနခဲ့ျခင္း၊ စခန္းသိမ္းၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္Aခါ
ကိုျမင့္ညဳိေနာက္ကုိ တေကာက္ ေကာက္ လုိက္ၿပီး ၾကည့္ေနခဲ့ျခင္း...

ကိုျမင့္ညဳိသည္

စU္းစားရင္းပင္

သူ႔ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူလာခဲ့သည့္

ကူမန
ြ ္

ေတာင္တန္း ေပ်ာ္ေလး၏မ်က္ႏွာ ထား ဟန္မူရာကုိ ျပန္လည္ သတိျပဳ
လာမိသည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလး၏မ်က္ႏွာထားသည္ ကိုျမင့္ညဳိကို ၾကည့္ေနပံမ
ု ွာ
သနားခံေနသလုိလို

တစံု

တရာကို

ေျပာခ်င္ေနသလိုလို
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ကြဲကြာေနသူ

မ၀င္းျမင့္

ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာတေယာက္Aား

ေရွာင္တခင္

ေတြ႕လုိက္ရ

သည့္Aခါမွာ တA့ံတၾသၾကည့္လိုက္သည့္ Aၾကည့္မ်ဳိးလိုလို....

ေတြးရင္း

စU္းစားရင္း

ကိုျမင့္ညဳိသည္

ရင္ထဲမွာ

မေကာင္းေတာ့ဘဲ

ျဖစ္လာသည္။ ဘခင္ႀကီး၏ေျပာစ ကားႏွင့္ သူ႔ကုိယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္Aရ ကူမြန္
ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလးသည္ သူ႔ႏွမေလး ညာေမတင္ပင္ျဖစ္ ရမည္ဟူေသာ
ယံုၾကည္ခ်က္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္ႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းေတြ
ကလဲ လံု ေလ်ာက္ခိုင္မာသည္။ ထိုAခိုက္ ဘခင္ႀကီးက ေျပာလုိက္သည္။
"သမီးေလး ညာေမတင္ဟာ သူ႔ေျခသလံုးမွာ ေမြးရာပါAမဲမွတ္ႀကီးေတြက
ေျခသလံုးႏွစ္ဘက္လံုးမွာ ပါေနေတာ့ ငယ္သာငယ္တယ္ သူ႔Aမွတ္ႀကီးေတြကုိ
လူျမင္မခံခ်င္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေျခAိတ္ရွည္ေလး ေတြ ၀ယ္ေပးထားရတယ္၊
Aခုေတာ့ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ
သူ႔ေျခသလံုးက

ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေလးလို ေနရေတာ့လဲ

Aမွတ္ႀကီးေတြကို

သူဖံုးကြယ္ထားခ်င္စိတ္

မရွိေတာ့ဘူး

ထင္ပါရဲ႕၊ ေAာ္... သမီးေလး ညာေမတင္" ဘခင္ႀကီးက ၿငီးျငဴေနစU္မွာ
ကိုျမင့္ညဳိသည္ စိတ္ထဲတြင္ ယူၾကံဳးမရ ရွိလွသည္။

ႏွမAရင္းေလး

တေယာက္လုံးကို

ျပန္လည္ေတြ႕ျမင္ခ့ပ
ဲ ါလ်က္ႏွင့္

ႏွမမွန္းမသိခဲ့၊ ထူးဆန္းေသာ ေတာ တြင္း သတၱ၀ါလို သေဘာထားခဲ့သည္။
စခန္းသိမ္းၿပီး

ျပန္ၾကသည့္ေန႔ကလဲ

ေျပာသည့္Aလား

လူျခင္းမသိေစကာမူ

ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလးသည္

တေကာက္ေကာက္လိုက္ခဲ့ရွာ

သည္။

ေသြး

က

သူ႔ေနာက္ကို
သူတုိ႔ဘာသာ

ဘာ၀Aခ်က္ေပးျပန္ေခၚသည့္Aသံေၾကာင့္သာ ျပန္ေျပးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို Aခိန္ကသာ ကိုျမင့္ညဳိသည္ ႏွမေလးAရင္းျဖစ္ေၾကာင္း မသိေစကာမူ
ေတာတြင္းေပ်ာ္

လူထူးလူဆန္း

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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မ၀င္းျမင့္

Aႏုိင္Aထက္ဖမ္းဆီးလာခဲ့မည္ဆိုပါက ယခုလုိ ဇာတ္ရည္လည္လာသည့္Aခါ
မည္မွ်၀မ္းသာစရာ ေကာင္းမည္နည္း။

"ညီမေလး ညီမေလး ျဖစ္ရေလျခင္း ညီမေလးရယ္..."
ကုိျမင့္ညဳိ စိတ္ထဲမွာ ယူၾကံဳးမရေတြးေနစU္မွာ ဘခင္ႀကီးက ေျပာလုိက္သည္။
"သမီးေလးရွိေနတဲ့ေနရာကို သား ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိခဲ့တယ္ ဟုတ္လား၊
သားAေနနဲ႔က

Aစုိးရ

တာ၀န္ရွိေနေတာ့

ကိုယ္ေရာ

စိတ္ေရာ

လြတ္လပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖ လုိက္သြားမယ္၊ ဘ ေသာ္န႔ဲ
ထြန္းAံ့ကို ေခၚသြားမယ္၊ ဘေသာ္နဲ႔ ထြန္းA့ံကို Aလုပ္ကထြက္ခုိင္းမယ္၊
သူတို႔Aဘုိ႔

မနစ္နာ

၀ယ္ေပးလုိက္မယ္၊
ဒီလူႏွစ္ေယာက္

ေစရပါဘူး၊

Aသင့္Aတင့္

ရင္းႏွီးစားေလာက္ေAာင္

ေၾကနပ္ၾကမွာပါ"

ဘခင္ႀကီးက

Aိမ္တလံုးစီ

ေငြထုတ္ေပး

မယ္၊

စိတ္Aား

ထက္သန္စာြ

ဘေသာ္နဲ႔

ထြန္းAံ့က

ေျပာသည္။

"ေျမပံုေကာင္းေကာင္း

တခ်ပ္ယူသြားမယ္၊

ေနရာမွတ္မိေနရင္ သိပ္ခက္ခဲမယ္ မ ထင္ပါဘူး"
ဟု ဘခင္ႀကီးက ဆက္ေျပာလုိက္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိက

ဘခင္ႀကီးမ်က္ႏွာကို

သူ႔စိတ္ကုိဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

ထုိဆံုး

ၾကင္နာစြာစိုက္ၾကည့္လုိက္ၿပီး
ျဖတ္ခ်က္Aတုိင္း

ဘခင္ႀကီးကုိ

ေျပာလုိက္သည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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မ၀င္းျမင့္

"ေဖေဖက Aသက္ႀကီးပါၿပီ၊ ေတာေတာင္က ေတာ္ေတာ္ထူထပ္ေတာ့ ေဖေဖ
Aသက္Aရြယ္နဲ႔ဆုိရင္

က်န္းမာေရးကို

စိတ္မခ်ဘူး၊

ဒါေၾကာင့္

ေဖေဖ

မသြားပါနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ဘဲ သြားပါ့မယ္"
"သား သြားလုိ႔ျဖစ္မလား၊ Aလုပ္တာ၀န္ တဘက္နဲ႔"

"ျဖစ္ပါတယ္ ေဖေဖ သား Aလုပ္စ၀င္ကတဲက တခါမွ ခြင့္မယူခဲ့ေသးဘူး၊ Aခု
ႏွမေလးရွာေဖြဘို႔A

တြက္

ခြင့္ရက္ရွည္ယူလုိက္ပါမယ္၊

Aထက္ကုိ

Aျပည့္AစံုAစီရင္ခံၿပီး

ကူမြန္ေတာင္မွာ

ညီမေလးကုိ

ေတြ႕လာတဲ့

ကိစၥသက္ေသAျဖစ္ ကုိဘေသာ္နဲ႔ ကိုထြန္းA့ံတို႔လဲ သိပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး
ေလယာU္ပ်ံ

ပ်က္တဲ့

Aေၾကာင္းကုိလဲ

ကိုထြန္းAံ့တုိ႔ကလဲ

Aားလံုးသိၿပီးဘဲ၊

ေက်းဇူးမွန္းသိပါတယ္၊

ေၾကနပ္ေAာင္ေျပာရင္

လုိက္ၾကမွာပါ၊

ကုိဘေသာ္န႔ဲ

သစၥာလဲရွိပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္

ေတြ႕ေAာင္ရွာၿပီး

ရေAာင္က်ဳိး စား ေဆာင္က်U္းခဲ့ပါမယ္ ေဖေဖ"

"ေAး...

ဒီလုိဆိုရင္လဲ

သား

ျမန္ျမန္သြားေပေတာ့၊

လုပ္စရာရွိတာ

ျမန္ျမန္ၿပီးေAာင္လုပ္၊ ထြန္းA့ံနဲ႔ ဘေသာ္ကို ေဖေဖ့ဆီေခၚလာခဲ့စမ္း၊ သူတုိ႔ကို
ေၾကနပ္ေAာင္

ေျပာၾကည့္ရAံုးမ္ယ၊

ဟိုတေလာဆီက

လာကန္ေတာ့ရင္း

ေျပာခဲ့ၾကဘူးတယ္၊

Aျပင္Aလုပ္

တခုခုလုပ္ခ်င္တယ္လို႔၊

ေၾကနပ္ေAာင္ေပးရင္

ရတဲ့လခနဲ႔

ေခ်ာေမာပါလိမ့္မယ္

သြားတဲ့Aခါ

သမီးေလး၀တ္ဘို႔

၀တ္ေလာက္

ေAာင္

ေဆာင္

ေတာ့

မစားေလာက္ၾကလို႔

Aခုလဲ
ထင္ပါရဲ႕၊

Aရင္းAႏွီး
ေAာ္

မိန္းမ၀တ္Aထည္ေတြ
သြားAံုးကြဲ႕၊

ေဖေဖ့ကို

ေတာ္ၾကာ

သားေရ

AလဲAလွယ္
သမီးေလးမွာ

ေတာတြင္းA၀တ္မလံုမလဲနဲ႔ ရွက္ေနရွာပါမယ္"

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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ဘခင္ႀကီးသည္

၀မ္းသာ

မ၀င္းျမင့္

၀မ္းနည္း

စိတ္Aားထက္သန္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

စသည္တုိ႔ Aျပည့္A၀ေရာျပြမ္း ေနေသာ Aသံျဖင့္ ေျပာဆိုစီမံေနသည္။
"စိတ္ခ်ပါ ေဖေဖ၊ AားလံုးAဆင္ေျပေAာင္ ကၽြန္ေတာ္ စီစU္သြားပါမယ္"

"ေဖေဖလဲ ဆုေတာင္းေနပါမယ္၊ ေAာ္ သမီးေလး ဘယ္လို ကယ္တင္ရွင္
လက္ထဲေရာက္ၿပီး ဘယ္လို မ်ား ဘ၀ကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါလိမ့္ေနာ္၊ လူစကားမွ
ေျပာတတ္ပါေသးရဲ႕လား မသိဘူး"
ဘခင္ႀကီးသည္

ေျပာရင္း

လည္လာသည့္မ်က္ရည္မ်ားကုိ

မ်က္ေတာင္

တျဖတ္ျဖတ္ခပ္ရင္း ထိမ္းလုိက္ ရွာသည္ကို ကိုျမင့္ညဳိသည္ စိတ္ထိခုိက္စာြ
ျမင္လုိက္ရသည္။၏
ဘခင္ႀကီး
ေပ်ာ္ေလးသည္

ထင္သလိုပင္

ကိုျမင့္ညဳိစိတ္ထဲမွာ

သူ႔ညီမေလး

ညာေမ

တင္

ကူမြန္ေတာင္တန္း

Aစစ္Aမွန္ဟုတ္ေနပါေစ၊

ညီမေလး လူစကားမွတတ္ပါေသးရဲ႕လား မသိဟု တူညီေသာAေတြး ကို
ေတြးေနလုိက္မိသည္။

ကိုျမင့္ညဳိAဘို႔

ကူမြန္ေတာင္တန္းဆီသို႔

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥျဖင့္

Aစိုးရတာ၀န္ျဖင့္

ေနာက္တႀကိမ္သြားရန္Aတြက္

မဟုတ္ဘဲ
ျပည့္စံုAဆင္

ေျပေAာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပAံုးမည္။

ကိုျမင့္ညဳိတို႔သားAဖ

ထင္ေနသည္က

ကူမြန္ေတာင္တန္းေပ်ာ္ေလးသည္

ညာေမတင္ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ လူစ ကား ကို တတ္ပါေသးရဲ႕လားဟု စိုးရိမစ
္ ာြ
ေတြးမိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္

သူတို႔

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ထင္သကဲ့သုိ႔

မဟုတ္ေခ်၊
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ညာေမတင္ကား

မ၀င္းျမင့္

လူစကားကုိ

တတ္ေနေသးသည္။

ထုိသုိ႔တတ္ေန

ေစရန္Aတြက္ ေတာေတာင္ထဲမွာ Aေဖာ္ေကာင္းေတြ႕ေနသည္။

ႀကီးႀကီးေမႏွင့္Aတူ ေလယာU္ျဖင့္လုိက္ခဲ့ေသာ ညာေမတင္သည္ ခေလးၿပီၿပီ
ေလယာU္ျပဴတင္းေပါက္ မွ ျမင္ရေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကုိ ေငးေမာၾကည့္႐ႈလာရာမွ
ေလယာU္ၿငိမ့္သျဖင့္

Aိပ္ခ်င္သလိုလို

ထုိင္ခံုေနာက္မွီကို

မွီရင္း

ႀကီးႀကီးေမကလဲ

Aိပ္ေပ်ာ္

ျဖစ္လာ

သည္။

ညာေမတင္က
ေနေသာ

ထုိ႔ေၾကာင့္

Aိပ္ေပ်ာ္သာြ းခဲ့သည္။

တူမေလးကုိ

မေႏွာက္ယွက္ဘဲ

ပုတီးစိတ္ေနခဲ့သည္။ မည္မွ်ၾကာခဲ့သည္မသိ၊ ျပင္း ထန္ေသာ Aသံႀကီးသည္
နားကြဲလုမွ် ျမည္ဟီးသြားသည့္Aခါတြင္ ညာေမတင္ Aိပ္ယာမွလန္႔ႏိုးလိုက္
သည္။

ညာေမတင္

လန္႔ႏုိးလိုက္သည့္Aခါတြင္မူ

ညာေမတင္သည္

ထုိင္ခံုေပၚတြင္ ထုိင္၍မရေတာ့ေခ်၊ ထုိင္ခံု ေAာက္ သုိ႔ လိမ့္က်သြားခဲ့သည္။
ေလယာU္ႀကီးသည္ ဆြဲေဆာင့္ခါရမ္းျခင္းခံေနရသလို သြက္ သြက္ခါ ေနသည္။
လူးလိမ့္ေနသည္။
ၾကည့္လုိက္

သည္။

ညာေမတင္သည္
သုိ႔ေသာ္

ထိတ္လန္႔စြာျဖင့္

ႀကီးႀကီးေမ

ကား

ႀကီးႀကီးေမကုိ

မည္သို႔မွ်မကူညီႏုိင္၊

သူကိုယ္တိုင္ပင္ ထုိင္ခံုေAာက္သို႔ လိမ့္က်ေန သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ႀကီးႀကီးေမ... ႀကီးႀကီးေမ..."
ညာေမတင္က ႀကဳိးစားၿပီးေAာ္ေခၚလုိက္သည္။
သို႔ေသာ္

ေလယာU္တစင္းလံုးကို

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ထြက္ေပၚလာေသာ
ရွိေနေသာ

ျမည္ဟီးသံ၊

ခရီးသည္ေတြ၏ထိတ္လန္႔စြာ

ေလယာU္ႀကီးက
ေလယာU္

Aတြင္းမွာ

ေAာ္ဟစ္ငိုေၾကြးသံေတြေၾကာင့္

ခေလး Aရြယ္သာ ရွိေသးသည့္ ညာေမတင္၏ေAာ္သံသည္ ဆူညံေနေသာ
ထုိAသံႀကီးေတြAထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည္။
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မည္ကဲ့သို႔

ျဖစ္သည္ကို

ေလယာUႀကီးေပါက္ကြဲခါ

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္သည္
သူ

ကေလးမုိ႔မေျပာတတ္ေသာ္လဲ

ရွိေနရာ

ေဘးတဖက္

Aကာသည္

ဟင္းလင္းပြင့္ထြက္သြားသည္။ သူ႔ကိုယ္သည္ ဟင္းလင္းပြင့္သြား ေသာ ေနရာ
မွ ေလထဲသို႔ လြင့္စင္က်သြားသည္။
"ႀကီးႀကီးေမေရ.... ေဖေဖ..... ေမေမ"
ညာေမတင္သည္

သနားစဖြယ္

ေAာ္ဟစ္ရင္း

ျပင္းစြာေသာ

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖင့္ သတိလစ္ သြားရွာ ေလသည္။

ညာေမတင္သည္
ေနရာမွာ

သတိရေသာAခါတြင္မူ

ေရာက္ေနသည္ကို

သူသည္

Aလြန္ျမင့္မားေသာ

သည္။

နာက်င္ေနေသာ္လဲ

ေတြ႕ရ

ေသြးထြက္ေပါက္ကြဲစူးယွသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ကမူ လံုး၀မရွိေခ်။
ညာေမတင္

သည္

သူ႔ကိုယ္သူ

Aိပ္မက္မက္ေနသလားဟုပင္

ထင္လုိက္မိသည္။ လဲေနရာမွ Aားယူထ လုိက္ေသာ Aခါ သူေရာက္ေနေသာ
ေနရာသည္ Aလြန္ျမင့္ေသာ သစ္ပင္ႀကီးတပင္ ထိပ္ဖ်ားေပၚမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

သစ္ပင္ႀကီးထိပ္ဖ်ားတခုလံုးကား

ႏြယ္ပင္ေတြ

ယွက္သိုင္းေနသည္။ ညာေမ တင္ သည္ Aရြက္ဖားႀကီးေတြ ထူထပ္စာြ
ဖံုးAုပ္ေနေသာ ႏြယ္ပင္ေတြယွက္သုိင္းေနသည့္ သစ္ပင္ထိပ္ ဖ်ားေပၚ မွာ
သက္ေတာင့္သက္သာ ေရာက္ေနသည္။

ေကာင္းကင္တျပင္လံုးကား
AခုိးAေငြ႕ေတြ
ညာေမတင္သည္

ဖံုးၿပီး

မိုးသားေတြလား
မႈိင္းမႈိင္း

ေနပူျခင္းဒဏ္မွ

ျမဴခိုးေတြလားမသိရသည့္

ေမွာင္ေမွာင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

သက္သာေနသည္။
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မ၀င္းျမင့္

၀တ္ဆင္ ထားသည့္ A၀တ္သည္ ဂါ၀န္Aနား စုတ္ျပတ္သြားသည္မွ လြၿဲ ပီး
၀တ္လ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျခAိတ္ ႏွင့္ ဘိနပ္ကလဲ စီးထားလ်က္ပင္ရွိသည္။
ညာေမတင္သည္

လဲေနရာမွ

ထထုိင္လိုက္သည္။

ကိုယ္လက္ေတြ

နာက်င္ေနသျဖင့္ တေျဖးေျဖးAား ယူထလုိက္ရသည္။ သစ္ကုိင္းဖ်ားေတြကို
ႏြယ္ယွက္ရစ္လိမ္ေနၾကသည့္
ေတြေၾကာင့္

ညာေမတင္သည္

ႏြယ္ပင္ႀကီးေတြ၏ႏွာေမာင္း
စပရိမ္တပ္ထားေသာ

ႏွင့္

Aရြက္

ဆိုဖာႀကီးေပၚမွာ

ထုိင္ေနရသလုိ ျဖစ္ ေနသည္။

ကိုယ္ကို

သက္သာေAာင္

ျပဳျပင္ေနလုိက္ၿပီးမွ

ညာေမတင္သည္

သူဘာျဖစ္သည္ကုိ ျပန္စU္းစားလုိက္သည္။
ထုိAခါမွ

သူ႔ႀကီးႀကီးေမႏွင့္

ျမစ္ႀကီးနားသို႔လိုက္ရန္

ေလယာU္ကြင္းသို႔

ဆင္းခဲ့သည့္Aေၾကာင္း၊ ေဖေဖ ႏွင့္ ေမေမ က လုိက္ပုိ႔သည့္Aေၾကာင္း၊
ႀကီးႀကီးေမႏွင့္
ေပၚတြင္

ေလယာU္စီးခါ

ခရီးထြက္ခဲ့သည့္Aေၾကာင္း၊

သူAိပ္ေပ်ာ္သြားသည့္Aေၾကာင္း၊

ေနသည့္Aေၾကာင္း၊

ေၾကာက္မက္ဖြယ္

ေလယာU္ႀကီး
Aသံႀကီး

ေလယာU္
သြက္သက
ြ ္ခါ

ကုိ

ၾကားရၿပီး

ေလယာU္ႀကီးေပါက္ကြဲသြားခါ ေလထဲသို႔ သူ လြင့္က်ခဲ့သည့္ Aေၾကာင္း။

ညာေမတင္ ေကာင္းစြာသတိရလာသည္။
"ႀကီးႀကီးေမတုိ႔

ဘယ္ေရာက္သြားၾကလဲ။

ဒီေနရာမွာ

ငါတေယာက္ထဲ

ေရာက္ေနတာလား"
ထိတ္လန္႔စြာ ေတြးရင္း ညာေမတင္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္လုိက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

နက္ေခါင္လွေသာ

ေတာေတာင္

ယွက္ဆုိင္ေနသည့္

ျမင့္မားလွ

ကၽြမ္းက်င္သူတို႔Aဘို႔
သစ္ကုိင္းခ်င္း

မႈိင္းမံွဳျပာရီတိမ္ဆီထိမွ်

ေသာ

ေဟမာ

ဂႏုိင္၀ယ္

သစ္ပင္ႀကီးတုိ႔သည္

ေျမျပင္ေျခတင္ရန္

ကူးၿပီး

နီးကပ္ေနၾကသည္၊

ေသလာ

မလိုဘဲ

သစ္ပင္ႀကီး

ျမင့္မားလွသည့္

သစ္ပင္တက္

တပင္ႏွင့္

သြားေလာင္ေAာင္ပင္

ျမင့္မားေသာ

ပင္ျခမ္း
တပင္

ထူထပ္ပိတ္ဆီး
တို႔

ေတာင္ႀကီးေတြကို

Aထက္ကမူ
ေတြ႕ရသည္။

ေ၀းကြာ လွမ္းလြန္း သည့္ တေနရာတြင္မူ ေရျပင္ႏွင့္ သ႑ာန္တူေသာ
Aရာတခုကို ေတြ႕ရသည္။

ညာေမတင္သည္
ေရာက္ေနေၾကာင္းကုိ
ဘာလုပ္ရမည္နည္း၊

သူတေယာက္ထီးထီးသာ
သေဘာေပါက္လုိက္
သစ္ပင္ႀကီးေပၚကလဲ

ဤေနရာမွာ

သည္။

ညာေမတင္

မဆင္းတတ္၊

မဆင္း၀န္႔၊

တေယာက္ထဲ လဲ မေန ၀န္႔။
"ေဖေဖေရ၊ ေမေမေရ၊ ႀကီးႀကီးေမေရ... တင္တင္ တေယာက္ထဲ၊ တင္တင္
တေယာက္ထဲ၊ တင္တင္ ေၾကာက္တယ္၊ လာၾကပါAံုး၊ ကယ္ၾကပါAံုး"
ေၾကကြဲ ၀မ္းနည္း လွစြာ Aသံကုန္ ဟစ္ေၾကြးၿပီး ႐ွဳိက္ငင္ငိုေၾကြးလုိက္သည္။

Aားပါးတရ ငိုၿပီးေမာလြန္းသျဖင့္ Aငိုတိတ္လိုက္သည္။ ေရငတ္လုိက္သည္မွာ
ေျပာဘြယ္မရွိေခ်၊

သစ္

ပင္ထိပ္ဖ်ားေပၚက

လိမ့္က်မည္ကို

ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေနရာကလဲ မလႈပ္၀န္႔ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္။
ေမာပန္းAားကုန္လြန္းသျဖင့္

ငိုသံမထြက္ေတာ့ေသာ္လဲ

မ်က္ရည္ေတြကမူ

တားဆီးမရေAာင္ က်ေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
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ေတာေတာင္တခြင္ကုိ

မ၀င္းျမင့္

ျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာေသာ

ေတာ္ေတာ္ပင္ျပင္းထန္သျဖင့္

ညာေမ

တင္

သစ္ပင္ႀကီး၏ထိပ္ဖ်ားသည္

ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္ခါေနသည္။

မိဘမ်ား

Aိမ္၀င္းထဲမွာ

နဲ႔

ေန႔စU္

က

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္စီးခဲ့သည္။
Aရွိန္ျပင္းျပင္း
ညာေမတင္

သည္

Aျမင့္ႀကီး

ေၾကာက္စိတ္

ေရာက္ေနေသာ
ညာေမတင္သည္

ဆင္ေပးထားေသာ

ဒါန္းလႊဲေပးသူ

လႊဲခုိင္းခဲ့သည္။

ေလက

ဒါန္းကို

Aိမ္ေဖာ္

Aမ်ဳိးသမီးကို

လႊဲခိုင္းခဲ့သည္။

ထုိစU္Aခါက

ရွိရေကာင္းမွန္းပင္

မသိခ့ဲေခ်။

ဒါန္း

ျပင္းျပင္းလႊဲေလ ေပ်ာ္ေလ၊ ဒါန္းကုိ Aျမင့္ႀကီး လႊဲေလ ေပ်ာ္ေလ။

ယခု

သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ား၏

လႊဲသည္ႏွင့္

လႈပ္ရွားယိမ္းႏဲြ႕ေနသည္မွာ

ဆင္ဆင္တူေန

ေသာ္လဲ

ညာေမတင္ေၾကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႔ေနသည္။

ဒါန္းAရွိန္ျပင္းျပင္း

Aားကုိးရာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ဘ၀မုိ႔
လိမ့္က်မည္စိုး

ေသာေၾကာင့္

သူ႔လက္နား နီးနီးမွာရွိေနေသာ ႏြယ္တေခြကို တင္းၾကပ္စြာ ဆုတ္ကုိင္ၿပီး
မ်က္ရည္ေတြ

ေတြက်

ေနေသာ

မ်က္လံုးျဖင့္

ပတ္၀န္းက်င္ကို

Aားငယ္စြာၾကည့္လုိက္သည္။
ညာေမတင္၏နားထဲမွာ ထူးဆန္းေသာ Aသံတသံကို ၾကားလိုက္ရသည္ဟု
ထင္သည္။ Aသံသည္ ညာေမတင္ ရွိေနရာႏွင့္ သိပ္မေ၀းေခ်၊ ထုိAသံသည္
ညာေမတင္ လံုး၀နားမလည္ေသာ ဘာမွန္းမသိ သည့္ Aသံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
လူတို႔ေျပာဆိုေနၾက ဘာသာစကားမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္းကုိမူ ညာေမတင္ စU္း
စားမိသည္။

လူတို႔

ေျပာဆိုသည့္

ဘာသာစကားျဖစ္လွ်င္

ညာေမတင္

နားလည္ရမည္သာျဖစ္သည္။
Aသံ သည္ လူတုိ႔ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ္လဲ ရန္မူမည့္Aရိပ္လကၡဏာ
မရွိေခ်။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 50

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
ညာေမတင္သည္

ေစာေစာကပတ္၀န္းက်ကုိ

Aေပၚယံကုိရွပ္ၿပီး

ၾကည့္

သစ္ကုိင္းေတြAတြင္းကုိ
ၾကည့္

ၾကည့္လုိက္သည္ဆုိေသာ္လဲ

လုိက္ျခင္းသာ

ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာစြာမၾကည့္ခဲ့ေခ်။

Aသံကုိ ၾကားလုိက္ရေသာAခါ
ေသခ်ာစြာ

မ၀င္းျမင့္

ယခု

သစ္ပင္

ထူးဆန္း

ေသာ

Aသံထြက္ေပၚလာရာ သူ႔ေဘးဘက္ဆီကို

လုိက္သည္။

ထုိAခါ

မွ

ညာေမတင္

သတိလစ္လုနီးပါးျဖစ္ေAာင္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕လွသျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိ လက္၀ါးျဖင့္
ဖံုးခါ မ်က္ေစ့ မွိတ္ထားလုိက္မိသည္။ မိဘမ်ားက သင္ေပးထားသည့္ ရွိခုိးျခင္း
ဂါထာကို ရြတ္လုိက္သည္။

"ျမတ္စြာဘုရားကို

ရွိခုိးပါ၏။

တရားေတာ္ကို

ရွိခိုးပါ၏။

သံဃာေတာ္ကို

ရွိခိုးပါ၏။ ေဖေဖ ေမေမနဲ႔ ႀကီး ႀကီးေမကုိ ရွိခိုးပါ၏။ စာသင္ေပးေသာ
ဆရာမ်ားကုိ ရွိခုိးပါ၏။ ကယ္ေတာ္မူၾကပါဘုရား... "
ျပင္းစြာေသာ

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖင့္

Aသံပင္မထြက္ႏုိင္ေတာ့ေခ်၊

ညာေမတင္သည္ ႏႈတ္ခမ္းသာ လႈပ္ႏုိင္ရွာ ေတာ့သည္။

ညာေမတင္

ေတြ႕လုိက္ရေသာ

လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။
သာလြန္ႀကီးမားၿပီး
သန္စြမ္းေသာ

Aသံရွင္ကား
လူတို႔

တုတ္ခုိင္ေသာ

လူ၀ံႀကီး

ႀကီးမားမည္းနက္ေသာ

Aရပ္Aေမာင္း
ကိုယ္ထည္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ႏွစ္ေကာင္ျဖစ္သည္

Aေမႊးရွည္ႀကီးေတြ ဖုံးလႊမ္း ေနသည္မွာ

ရွည္လ်ား

ထက္မ်ားစြာ
Aားခြန္ဗလ
မည္းနက္ေသာ

ညာေမတင္လို Aားကိုးရာမဲ့ျပီး

ေသြးပ်က္လုနီးပါး ဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္ လူမမယ္ ခေလး တေယာက္Aဘို႕
လိပ္ျပာစင္ေလာက္ေAာင္ပင္ စိတ္ထဲမွာ ခံစား ေနရရွာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ကားAဖိုႏွင့္

Aမေမာင္ႏွံစုံျဖစ္သည္။

ေလယာU္ေပၚက

ေနသည့္

က်ျပီးတင္

Aသိုက္ျပဳလုပ္ေနထိုင္ႀကေသာ

ညာေမတင္

သစ္ပင္ႀကီး၏

ခြဆုံမွာ

လူ၀ံေမာင္ႏွံျဖစ္သည္။

သူတို႕

Aသိုက္ရိွေနရာ Aေပၚတဲ့တဲ့သို႕ တစုံတခုေသာ Aရာ၀တၳဳသည္ Aရိွန္ျပင္း
ျပင္းျဖင့္ က်ေရာက္ လာေသာAခါ လူ၀ံႀကီး ဇနီး ေမာင္ႏွံ သည္ စူးစမ္းစြာ
ျမင္သာသည့္ ေနရာက ႀကည့္ႀကသည္။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ

ေကာင္ေလး

တေကာင္က်လာေႀကာင္းကို

ျမင္ႀကသည္။ ထိုAေကာင္ေလးသည္ ပုံသ႑ာန္မွာ သူတို႕ႏွင့္ တူေသာ္လဲ
သူတို႕လို Aေမြးရွည္ျခင္း မရိွဘဲ ထူးဆန္းေသာ Aေရခြံတခုျဖင့္ ဖုံးAုပ္
ထားသည္ဟု သူတို႕စိတ္မွာ ထင္ႀကသည္။

ညာေမတင္

ေႀကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႕

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ

သည္

သူတို႕

ေနသည့္ပုံသဏၭာန္ကို
ရိွေနရာက

ျမင္ႀကေသာ

လုံး၀မလႈပ္ရွားႀကေခ်၊

သူတို႕ကိုေႀကာက္ေနေႀကာင္း သိဟန္ျဖင့္ ျငိမ္သက္ စြာေသာ ေနျမဲတိုင္း
ေနႀကသည္။

မ်က္ေစ့မွိတ္ျပီး

ဘုရားကိုတမ္းတေနေသာ

သူျမင္ေနရသည့္

Aေကာင္း

ႀကီး

ႏွစ္ေကာင္

ေလမည္လား၊

ဖမ္းယူသတ္ညႇစ္ေလမည္လား၊

ညာေမတင္သည္
က

သူ႕ကိုလာကိုက္

ဆြဲဆုတ္

ကုပ္ဖ့ဲ

လိုက္ေလမည္လား ဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ ႀကက္သီး ျဖန္းျဖန္းထေနေသာ္လဲ
Aခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ႀကာသည့္ တိုင္ေAာင္ သူ႕Aနားသို႕ မည္သည့္Aေကာင္မွ
လာျခင္းမရိွ၊

သူလဲေနျမဲတိုင္း

ေနရာမွ

ေဘးကင္းစြာ

ရိွေနသည္

ကိုေတြ႕ရေသာAခါ မွိတ္ထားေသာ မ်က္လုံးကို မရဲတရဲဖြင့္ႀကည့္လိုက္ သည္၊
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ထိုAခါ

မ၀င္းျမင့္

သူ႕ကိုႀကည့္ေနေသာ

Aေကာင္ႀကီး

ႏွစ္ေကာင္သည္

သူတို႕မူလရိွေနသည့္ ေနရာမွ သာရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ညာေမတင္က

သူူတိ႔ရွိရာကို

ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ

တေကာင္သာAေကာင္ႀကီးသည္ လႈပ္ရွားလုိက္သည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။
"ဒီတခါမွ ငါ့ကို သတ္ဖို႔လာၿပီထင္တယ္"
ဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ ညာေမတင္က မ်က္ေစ့ကို မွိတ္ထားလုိက္ျပန္သည္။
တကုိယ္လံုး ဆတ္ဆတ္တံု ေနသည္။ ထုိAခိုက္ သူ႔Aနားသုိ႔ တစံုတခုေသာ
Aရာသည္

ျငင္သာစြာက်ေရာက္

လာသည္ကုိ

မ်က္ေစ့

မွိတ္ထားေသာ

ညာေမတင္က သိလိုက္သည္။

"ဟိုAေကာင္ႀကီးဘဲ ထင္တယ္၊ ငါလႈပ္လုိက္ရင္ ငါ့ကို ကိုက္ဆြဲေတာ့မွာဘဲ"
ညာေမတင္က

ျပင္းစြာေသာ

သူ႔Aနား

က်

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖင့္

ေရာက္လာေသာ

လံုး၀လႈပ္ရွားျခင္းမရွိေသာAခါ

ၿငိမ္ေနသည္၊
Aရာ၀တၳဳ

ညာေမတင္က

သို႔ေသာ္
သည္

မ၀န္႔မရဲျဖင့္

မ်က္

ေစ့ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ ျပန္သည္။ သူ႔Aနားကုိ က်ေရာက္လာ Aရာ၀တၳဳသည္
လုံး၀လႈပ္ရွားျခင္း

မရိွေသာ

မ်က္ေစ့ဖြင့္ႀကည့္လိုက္ျပန္သည္။

Aခါ

ညာေမတင္

သူ႕Aနားသို႕

က်

က

မ၀န္႕မရဲျဖင့္

ေရာက္လာေသာ

Aရာသည္ ပ်ားရည္ စက္စက္ ယုိေနေသာ ပ်ားသလက္Aပိုင္းAစ တခုျဖစ္ေန
သည္ကို ေတြ႕ရသည္၊ သူေႀကာက္ေသာ Aေကာင္ႀကီး ႏွစ္ေကာင္ ရိွရာသို႕
လွမ္းႀကည့္လိုက္မိ ျပန္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

Aေကာင္းႀကီးေကာင္၏ လက္ထဲမွ ပ်ားသလက္Aပိုင္းAစ တခုကိုင္ထား
သည္ကို ေတြ႕ရသည္၊ ညာေမတင္ သေဘာေပါက္လိုက္သည္။ သူ႕Aနားသို႕
က်လာေသာAရာ လူ၀ံႀကိီး ကိုင္ထားေသာAရာကို ပ်ားသလက္ျဖစ္ေႀကာင္း
မသိေခ်။
"ငါ့ကို စားေစခ်င္လို႕ ဒီဟာႀကီး ျပစ္ေပးလိုက္တာထင္တယ္"

ရန္မူဟန္ လုံး၀မရိွဘဲ

ပ်ားရည္စက္စက္ က်ေနေသာ ပ်ားသလက္ကို

ျပစ္ေပးလိုက္ေသာ Aေကာင္ႀကီး ႏွစ္ေကာင္ကို ေႀကာက္ေသာ ညာေမတင္၏
စိတ္သည္ မဆိုစေလာက္ Aရိွန္ေလ်ာ့ သြားသလို ျဖစ္သြား သည္၊ ခေလးျပီျပီ
ဆာေလာင္ေသာ စိတ္ကလဲ ေပၚလာသျဖင့္ ပ်ားသလက္ ကိုAလြန္Aမင္း စား
လိုသည္၊ သို႕ေသာ္..
သူတို႕ျပစ္လိုက္ေသာ ဟာကိုငါက ေကာက္စားလိုက္လွ်င္ သူတို႕ပစၥည္း
စားရမည္လား ဟုစိတ္ဆိုးျပီး ငါ့ကို လာကိုက္ ေနမည္လား
ဟူေသာ ေႀကာက္စိတ္မေျပသည့္ Aေတြးကိုလဲ ေတြးလိုက္မိျပန္သည္။

ထို႕ေႀကာင့္

ပ်ားသလက္ကို

စားလိုသည့္

စိတ္ျဖင့္

ႀကည့္လိုက္၊

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို ႀကည့္ လိုက္ျဖင့္ သနားစဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။
ပ်ားသလက္ကိုကိုင္ထားသည့္
ပ်ားသလက္

တပိုင္း

ကို

လူ၀ံႀကီးက

သူ႕လက္ထဲမွာ

ရိွေနသည့္

ေျမႇာက္ျပသည္။

သူတို႕ဘာသာျဖင့္

ပါးစမ္မွာ

စားေစခ်င္လို႕

ျပစ္ေပးလိုက္တာ

ျဖစ္မွာပါ၊

Aသံျမည္လိုက္သည္။
"စားလို႕

ေျပာတာလား၊

ငါ့ကိုသတ္ခ်င္ရင္ ငါဒီ ေနရာ ေရာက္ ေနတာ နဲ႕ တျပိဳင္နက္ သူတို႕သတ္ျပီး
ႀကေရာေပါ့"
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ညာေမတင္သည္
ေလ်ာ့ေနရာမွ

ေႀကာက္သည့္စိတ္သည္

မဆိုစေလာက္

ပိုေလ်ာ့လာျပန္သည္။

ထုိ႕ေႀကာင့္

နည္းနည္း

လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာကို
ျငင္သာစြာ

ေတြးရင္း

မ၀င္းျမင့္

မ်က္ေစ့ကမ်က္ေတာင္မခတ္

လႈပ္ႀကည့္လိုက္သည္၊

ႀကည့္ရင္း

ပ်ားသလက္နား

လက္ကို

ေရာက္ေAာင္

လက္ကိုေရြ႕ ႀကည့္သည္။

"သူတို႕ပစၥည္းကို

မစားေစခ်င္ရင္

ငါ့လက္လႈပ္လိုက္တာနဲ႕

တျပိဳင္နက္

စိတ္ဆိုးျပႀက လိမ့္မယ္"
ညာေမတင္သည္ စိတ္ကေတြးရင္း ျငင္သာစြာ လႈပ္ေနေသာ လက္ကို
ပ်ားသလက္ႏွင့္ ထိလိုက္သည္။ ရဲရဲ မကိုင္၀န္႕ေသးေခ်၊ Aကယ္၍ လူ၀ံႀကီး
ႏွစ္ေကာင္ စိတ္ဆိုးဟန္ကို ေတြ႕ရလွ်င္ သူ႕ကို ျပန္ယုတ္ ထားလိုက္ျပိး
ျငိမ္သက္စြာ ေနျမဲတိုင္း ေနလိုက္မည္ဟု စိတ္ထဲက စီစU္ထားသည္။ သို႕ေသာ္
လူ၀ံႀကီး

ႏွစ္ေကာင္သည္

ညာေမတင္၏

လႈပ္ရွားမႈကို

ႀကည့္ခါ

၀မ္းသာဟန္တူႀကသည္။ သူတို႕လက္ထဲမွာ ရိွေနေသာ ပ်ားသလက္Aပိုင္းကို
ေျမႇာက္ျပခါ ျငင္သာတိုးတိတ္ေသာ Aသံျဖင့္ သူတို႕ဘာသာဘ၀ ျမည္တမ္း
လိုက္သည္။

ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္၏ AမူAရာေႀကာင့္ Aားတက္သလို
စိတ္မ်ိဳးျဖင့္ သူ႕Aနားက ပ်ားသလက္ ကို ကိုင္လိုက္သည္။ မ်က္ေစ့ကမူ
လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ကို မ်က္ေတာင္မ ခတ္ႀကည့္ျမဲတိုင္း ႀကည့္ ေနသည္။
လက္ျဖင့္ ကိုင္မိျပီး ျဖစ္ေသာ ပ်ားသလက္ကို ညာေမတင္က တေျဖးေျဖး
သူ႕ပါးစပ္နား ေရာက္ေAာင္ ေျမႇာက္လိုက္သည္။ လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ကား
မူလAေန AထားAတိုင္းပင္ ညာေမတင္၏ လႈပ္ရွားဟန္ ကို စိတ္၀င္စားစြာ
ႀကည့္ေနႀကသည္။
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ညာေမတင္သည္
သင္းပ်ံ႕ေသာ

မ၀င္းျမင့္

ႏႈတ္ခမ္းနားေရာက္ေနျပီ

ပ်ားရည္

ျဖစ္ေသာ

Aနံ႕ေႀကာင့္

စား

ပ်ားသလက္မွ

လိုေသာ

ဆႏၵကို

မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထို႕ေႀကာင့္ ပ်ားသလက္ကို ကိုက္စားလိုက္သည္။
မ်က္လုံး ကမူလူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ကို ႀကည့္ျမဲတိုင္း ႀကည့္ေနသည္။
ညာေမတင္ ပ်ားသလက္ကို ကိုက္စားလိုက္သည္ကို ျမင္လိုက္ေသာ Aခါ
လူ၀ံႀကီးသည္ သူ႕လက္ထဲမွ ရိွေနေသာ ပ်ားသလက္ Aပိုင္းကို ညာေမတင္
ရိွရာသို႕

ခ်ိန္သားကိုက္စြာ

ျငင္ျငင္သာသာ

ေရာက္ေAာင္

ျပစ္ေပးလိုက္

ျပန္သည္။

လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္က

သူ႕Aေပၚမ်ာ

ေမတၱာစိတ္ထားသည္ကို
သူ႕ကိုခ်စ္ႀကသည္။
ေတြးလိုက္သည္။

ရန္မမူဘဲ

ညာေမတင္သည္
ထို႕ေႀကာင့္

ႀကင္နာေသာ

လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္က

Aစာေႀကြးသည္ဟု

ေႀကာက္သည့္

စိတ္သည္

ခေလးျပီျပီး

ေလ်ာ့သည္ထက္

ေလ်ာ့သြားသည္။
ဆာေလာင္ျခင္းျဖင့္
ေတာ္ေတာ္

လူ၀ံႀကီး

မ်ားမ်ားစား

ေရေသာက္ခ်င္လာသည္။

ျပစ္ေပးလိုက္ေသာ
လိုက္ျပီးေသာAခါ

ေရကိုဘယ္ေနရာမွာ

ပ်ားသလကိကို
ညာေမတင္သည္

သြားရွာရ

မည္ကို

မသိိ၊

သိသည့္တိုင္ေAာင္ ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္ မ်က္ေစ့ေAာက္မွ
လႈပ္ရွား ျခင္းမလုပ္၀န္႕ေသးေခ်။

ေရေသာက္လိုေသာ
ညာေမတင္ကို

ျမင္

ဆႏၵျဖင့္
ႀက

တေကာင္ႀကည့္လိုက္ႀကသည္။

ႏႈတ္ခမ္းကိုလွ်ာျဖင့္

ေသာလူ၀ံႀကီးႏွစ္ေကာင္သည္
ထို႕ေနာင္
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လ်က္ေနေသာ
တေကာင္ကို
ကိုပ်ားသလက္
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မ၀င္းျမင့္

ျပစ္ေပးခဲ့ေသာ လူ၀ံႀကီးက ေနျမဲတိုင္းေနခဲ့ျပီး တေကာင္ေသာ လူ၀ံ ႀကီးသည္
သစ္ပင္ေပၚမွ လွ်င္ျမန္ စြာ ဆင္းသြားသည္။

နာရီ၀က္သာသာ ႀကာေသာAခါ ခြက္သဏၭာန္ျဖစ္ေနေသာ သစ္ခံတ
ြ ခုျဖင့္
ေရထည့္ခါ

လူ၀ံႀကီးသည္

သစ္ပင္ေပၚ

ျပန္တက္လာသည္။

ေရထည့္ထားသည့္ သစ္ခြံကို ပါးစပ္ျဖင့္ ကိုက္ခါ သစ္ပင္ေပၚသို႕ က်င္လည္ စြာ
တက္လာေသာ

လူ၀ံႀကီးကို

သူႀကည့္ခဲ့ဘူးသည့္

ႀကည့္ေနေသာ

ဆပ္ကထဲက

ဂၽြမ္းဘား

ညာေမတင္သည္

ကစားသည့္

သူေတြကို

ျပန္လည္သတိရ ျမင္ေယာင္ လိုက္မိသည္။
လူ၀ံႀကီးက

ေရထည့္ထားသည့္

သစ္ခြံကို

ကိုင္ေျမႇာက္ျပသည္။

ညာေမတင္က ေရကို Aလြန္Aမင္း ေသာက္ လိုေသာ္လဲ ေႀကာက္စိတ္က
ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း မရိွေသးေသာေႀကာင့္ ျငိမ္ သက္စြာႀကည့္ျမဲ တိုင္းပင္
ႀကည့္ေနလိုက္သည္။

ေရခြက္ကို လက္တဖက္က ကိုင္လွ်က္ႏွင့္ လူ၀ံႀကီးသည္ ညာေမတင္
ရိွရာသို႕ ေျခတ ဘက္ကို ေျဖးညႇင္းစြာ လွမ္းလိုက္သည္၊ ညာေမတင္သည္
Aသက္ကို ေAာင့္ထားလိုက မိသည္။
လူ၀ံႀကီးက တလွမ္းျခင္း ေရွ႕တိုးလာသည္၊ ညာေမတင္သည္ သူ႕ကို
ရန္မူဟန္

မရိွမွန္

သိလွ်က္ႏွင့္

ေႀကက္သည့္

စိတ္ကိုထားဆီးမရေခ်၊

ထို႕ေႀကာင့္ လူ၀ံႀကီးေရွ႕သို႕ တိုးလာသည္ကို မ်က္လုံး ျပဴးႀကည့္ရင္း.....
"ငါ့ကို ဘာမွမလုပ္ပါေစနဲ႕၊ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘဆရာ ႀကီးႀကီးေမကို
ရိွခိုးပါ၏"
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မ၀င္းျမင့္

Aသံမထြက္၀န္႕ဘဲ စိတ္ထဲက တမ္းတရိွခိုးခါ လက္ကေလး ႏွစ္ဘက္ကို
ယွက္ျပီး

ရိွခိုး

ရင္းသူ႕

ဆီသို႕လာေနေသာ

လူ၀ံႀကီးကို

သနားစဖြယ္

ႀကည့္ေနရွာသည္။
လူ၀ံႀကီး
သြင္ျပင္

သူ႕Aနားေရာက္လာေသာAခါ
ရုပ္ရည္

ေႀကာင့္မႀကည့္၀င့္ေတာ့ဘဲ

မွိတ္ထားလိုက္ရွာသည္။
ျငိမ္သက္ေနျခင္း

ကို

ေႀကာက္စရာေကာင္းေသာ

သူ႕ေရွ႕

ေရာက္လာေသာ

သတိထားမိေသာAခါ

မ်က္လုံးကို
လူ၀ံႀကီး

ညာေမတင္ကို

၏

မ်က္လုံးကို

ဖြင့္ႀကည့္ မိျပန္ သည္ လူ၀ံႀကီးသည္ ညာေမတင္ မ်က္လုံးဖြင့္ႀကည့္ေသာ
Aခါမွ ညာေမတင္Aနားမွာ ထိုင္လိုက္ သည္။ လူ၀ံႀကီး၏ ဆုိးရြားေသာ
ကိုယ္နံ႕ႀကီး ေႀကာင့္ ညာေမတင္သည္ Aံခ်င္စိတ္ပင္ ေပၚလာမိ သည္။

လူ၀ံႀကီးသည္

ညာေမတင္ကို

သူ႕ရင္ခြင္ထဲသို႕

ျငင္သာစြာ

ဆြဲယူေပြ႕လိုက္သည္။ ညာေမ တင္ကား ဆတ္ဆတ္တုံ ေနရွာေတာ့သည္၊
ရုန္းလဲ

မရုန္း၀င့္

ေAာ္လဲ

မေAာ္၀င့္၊

လူ၀ံႀကီးကို

ျပဴးေႀကာင္ေသာ

မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ေႀကာက္ရြံ႕စြာ ေမာ္ႀကည့္ေနသည္။
လူ၀ံႀကီးသည္ သူယူလာသည့္ သစ္ခြံခြက္ကို ညာေမတင္၏ ပါးစပ္နားသို႕
ေတ့ေပးသည္၊

သစ္ခြံခြက္ထဲတြင္မူ

ႀကည္လင္ေAးျမေသာ

ေရက

ေရငတ္ေနေသာ ညာေမတင္ကို ေႀကာက္သည့္ စိတ္ ဖယ္ထုတ္ လိုက္သည္။
ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီး တိုက္သည့္ ေရကို Aားရပါးရ ေသာက္လိုက္သည္။
ညာေမ

တင္

ေရေသာက္ျပီး

ေသာAါ

လူ၀ႀကီးသည္

သူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ

ယုယႀကင္နာဟန္ျဖင့္ ေပြ႕ပိုက္ထား ေသာ ညာေမတင္ ကို မလႊတ္ေသးဘဲ
ပ်ားသလက္ျပစ္ေပးခဲ့သည့္

လူ၀ံႀကီးကို

သူတို႕ဘာသာဘ၀

ျဖင့္Aသံျပဳ

လိုက္သည္။ ညာေမတင္ Aပါး သို႕ ေရာက္လာသည္။
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ႏွစ္ေကာင္လုံး

Aနားသို႕

မ၀င္းျမင့္

ေရာက္လာေသာAခါမွ

ညာေမတင္သည္

ေႀကာက္ေႀကာက္ ျဖင့္ ႏွစ္ေကာင္လုံးကို ႀကည့္လိုက္သည္။ ထိုAခါ သူ႕ကို
ပ်ားသလက္

ျပစ္ေပးေသာ

လူ၀ံႀကီးသည္

လူ၀ံAမႀကီး

ျဖစ္ျပီး

သူ႕ကို

ေရတိုက္ျပီး ေပြ႕ပိုက္ထားေသာ လူ၀ံႀကီးသည္ လူ၀ံAထီးႀကီး ျဖစ္ေႀကာင္
းသိရသည္။
ညာေမတင္ကို

ေပြ႕ပိုက္ထားေသာ

လူ၀ံAထီးႀကီးက

သူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ

ရိွေနေသာ ညာေမတင္ ကို လူ၀ံAမႀကီးလက္ထဲသို႕ လႊဲေပးလိုက္သည္၊
လူ၀ံAမႀကီးက

ညာေမတင္ကို

မိခင္က

သမီး

ငယ္Aားေပြ႕ပိုက္သလို

သူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ ႀကင္နာစြာ ေပြ႕ပိုက္လုိက္သည္။ သူ႕တို႕ကိုယ္နံ႕က ဆိုးရြား
ေသာ္လဲ သူတို႕Aေမႊးက ေႏြးေထြးသည္၊ ရင္ေငြ႕ႏူးညံ့သည္။
ေလယာU္ေပၚက က်ခဲ့ရသျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ညာေမတင္သည္
ပ်ားသလက္

ကိုဘဲ

A၀

စား

လိုက္ရျပီးျပီ၊

ေAးျမေသာေရကိုလဲ

A၀ေသာက္လိုက္ရျပီးျပီ၊ လူ၀ံမႀကီး၏ ေႏြးေထြး ႏူးညံ့ေသာ ရင္ခြင္ထဲ မွာ
သက္ေထာင့္

သက္သာပိုက္ေပြ႕

ထားျခင္းကို

ခံေနရေသာAခါ

ညာေမတင္သည္ ႏွစ္ႏွစ္ ျခိဳက္ျခိဳက္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားရွာ ေလေတာ့သည္။

မည္မွ်ႀကာေAင္ Aိပ္ေပ်ာ္ေနသည္မသိ၊ ညာေမတင္Aိမ္ယာက ႏိုးလာေသာ
Aခ်ိန္သည္ ညေန ေန၀င္ ျပီး၍ ေမွာင္ရိပ္ပင္ သန္းစျပဳေနျပီ။
ညာေမတင္မ်က္လုံး

ဖြင့္ႀကည့္ိလိုက္သည္။

သို႕ေသာ္

ညာေမတင္

ေရာက္ေနေသာ ေနရာ သည္လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံ Aသိုက္ လုပ္ ေနထိုင္ေသာ
သစ္ပင္ျမင့္ႀကီး၏ ခြႀကားထဲက လူ၀ံႀကီးေမာင္ ႏွံ၏ ေနထိုင္ရာ Aသိုက္ ထဲမွာ
ျဖစ္ေနသည္။

ေန၀င္ျပီး

ေမွာင္ရိပ္သန္းေနျပီ

ဆိုေသာ္လဲ

လူ၀ံသုိက္

လုပ္ထားေသာ သစ္ပင္ႀကီးမွာ ျမင့္မား လြန္း ေသာေႀကာင့္ မိုးေကာင္းကင္က
ေန၀င္ျပီးစ

နီးရဲေသာ

တိမ္ေရာင္ေတြသည္
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မ၀င္းျမင့္

လြန္းေသာ ေျမျပင္ကို တိမ္ေရာင္ မပက္ျဖန္းႏိုင္ ေသာ္လဲ ျမင့္မားသည့္
သစ္ပင္ႀကီးထက္မွ လူ၀ံသိုက္ ကိုမူ သဲသဲကြဲကြဲ ျမင္ႏိုင္ေAာင္ နီရေ
ဲ သာ
တိမ္ေရာင္က ပက္ျဖန္းေပးေနသည္။

နီရဲေသာ

တိမ္ေရာင္ဟပ္ေနေသာAခါ

ပင္ကိုယ္က

ေခ်ာေမာလွပေသာ

ရုပ္ရည္ျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္း လွ ေသာ ညာေမတင္သည္ တိမ္ေရာင္ေၾကာင့္
ပိုၿပီး လွပေခ်ာေမာခါ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္းေနသည္။
ညာေမတင္

Aနားတြင္မူ

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံသည္

ညာေမတင္၏

ေဘးႏွစ္ဘက္ မွာ တေကာင္စီထိုင္ၿပီး ညာမင္တင္ ကို ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းမည္
စိုးရိမ္သည့္Aလား ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Aိပ္ေနရာမွ ထထိုင္ခါ ညာေမတင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္သည္၊
ထို႕ေနာက္

Aသိုက္ထက္မွ

သစ္ပင္ေAာက္

ကို

ငုံ႕ၾကည့္လုိက္သည္၊

ျမင့္မားေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ ေAာက္Aေျခကို မျမင္ရေAာင္ပင္ ေမွာင္ရိပ္ က
ဖုံးလႊမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

ညာေမတင္သည္

Aားငယ္စြာျဖင့္

သည္းထန္စာြ

ရိွဳက္ငင္ငိုေႂကြး လိုက္သည္။
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္

ညာေမတင္ငိုေနသည္ကို

စိုက္ၾကည့္ေနသည္

ညာေမတင္ ငိုေနစU္မွာပင္ နီရဲေသာ တိမ္ေရာင္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းသည္၊
ညAေမွာင္ လႊမ္းမိုးလာၿပီ ဆိုေသာ္လဲ ထိန္ထိန္သာသာ လေရာင္ ေၾကာင့္
ေAာက္ေျခေျမျပင္မွာ

Aလင္းေရာင္

မရွိႏိုင္ေAာင္

ျဖစ္ေနလင့္ကစား

ညာေမတင္ ရွိေနေသာ လူ၀ံသိုက္ႀကီးမွာကား လေရာင္ေကာငး္စာြ ရေနသည့္
Aတြက္ လင္းေနသည္။
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ငိုရ၍ေမာသြားၿပီျဖစ္ေသာ

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္က

Aငိုတိတ္ၿပီး

ရွိဳက္ေနသည္၊

လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံသည္ ညာေမတင္ ကို သူတို႕ဘာသာျဖင့္ တိုးတိုးတိတ္ တိတ္
Aသံျမည္ျပလိုက္ၾကသည္ ထိုေနာက္ ညာေမတင္ Aိပ္ေပ်ာ္ ေနစU္ မွာ
Aဆင္သင့္ရွာေဖြထားသည့္ သစ္သီးေတြကို၄င္း ခ်ိဳေမႊးေသာ ပ်ားရည္စက္
လက္ ရွိေနသည့္ ပ်ားသလက္ကို၄င္း ခြက္သ႑ာန္ျဖစ္ေနေသာ သစ္ခံျြ ဖင့္
ခပ္ထားသည့္ ေရကို၄င္း တခုၿပီးတခု လက္ျဖင့္ ယူျပသည္။ ညာေမတင္
ပါးစပ္နား ေတ့ေပးသည္၊ စားေစလိုေသာ ေစတနာကို သူတို႕ဘာသာ ဘာ၀
AမူAရာ ျဖင့္ ျပဳမူျပသည္။

ဤAေျခAေနမွာ ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို ေၾကာက္သည့္
စိတ္မရွိေတာ့ေခ်၊ Aားငယ္ သည့္ စိတ္ႏွင့္၀မ္းနညး္သည့္ စိတ္ မိဘေတြႏွင့္
ႀကီးႀကီးေမကို လြမ္းသည့္စိတ္သာရွိေတာ့သည္။

သို႕ေသာ္ ခေလးၿပီၿပီ ဆာေလာင္သည့္ စိတ္ကလဲ ရွိေနသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္
ငိုရင္း

မ်က္ရည္

သုတ္ရင္း

ႏွင့္

ပင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံေႂကြးသည့္

AစားAစာေတြကို ၀လင့္သည့္ တိုင္ေAာင္ပင္ စားလုိက္သည္ ေAးျမေသာ
ေရကို A၀ေသာက္လိုက္သည္၊ ညာေမတင္ စားေသာက္ေနသည္ကို Aနားက
ထိုင္ၾကည့္ ေနေသာ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္ ၀မ္းသာ ႏွစ္သိမ့္ဟန္ေပၚေနသည္၊
သစ္သီးကို တခုၿပီးတခု ယူေပးသည္၊ ညာေမတင္ မခြဲႏိုင္ေသာ သစ္သီးကို
သူတို႕၏ သန္မာေသာ လက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ရခက္ခဲေသာ Aေစ့ ေတြကို
ထုတ္ေပးသည္။

စားေသာက္

ၿပီးစီးသြားၿပီ

ျဖစ္ေသာညာေမတင္သည္

သူဘယ္ေနရာ

ေရာက္ေနသည္ကို မသိႏုိင္ ရွာေတာ့ေခ်၊ သူ႕မိဘေတြႏွင့္ သူ႕ႀကီးႀကီးေမ
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မ၀င္းျမင့္

ရွိရာသို႕ ျပန္သြားႏိုင္ရန္ မဆိုထားႏွင့္ သူေရာက္ေနသည့္ ျမင့္မား လွေသာ
ဤသစ္ပင္ႀကီးAထက္က
ဆင္းႏိုင္

ပါမည္နည္း

ညာေမတင္လို
ငိုရလြန္း၍

ခေလးငယ္သည္

ေမာေနၿပီျဖစ္ေသာ

မည္က့ဲသို႕

ညာေမတင္သည္

ငိုခ်င္ေသာစိတ္လဲ မရွိေတာ့ေခ်။
ေကာင္းက္ငမွာ

ထိန္ထိန္သာေနေသာ

လမင္းကို

ၾကည့္ရင္း

ရင္ထဲ

စိတ္ထဲမွာ မည္သို႕ ခံစားေနရသည္ကို ညာေမတင္ သည္ ခေလးျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ပုံသ႑ာန္ ပီျပင္ေAာင္ မေဖၚျပတတ္သလို ေ၀ဒနာကို ရင္ထဲ မွာေရာ
Aသည္းႏွစ္လုံးသားထဲမွာေရာ ခံစားေနရရွာသည္။

ေျပာတတ္သည့္ Aရြယ္သာဆိုပါလွ်င္ ညာေမတင္သည္ သူ႕စိတ္ထမ
ဲ ွာ
မည္သို႕ ခံစားေနရသည္ကို ၾကားရသူ မ်က္ရည္က်ေလာက္ေAာင္ ေျပာျပ
ေပလိမ့္မည္။
မတုန္မလႈပ္

ေက်ာက္ရုပ္လို

Aေၾကာင္သားျဖင့္

ေကာင္းကင္က

ေမာ္ၾကည့္ေနေသာ

ညာေမတင္

လမင္းကို
ကို

မ်က္လုံး

လူ၀ံမႀကီးသည္

Aသာ Aယာ ေပြ႕ယူလိုက္သည္၊ ေႏြးေထြးေသာ သူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ လဲေလ်ာင္း
ေစၿပီး Aိပ္ေစလိုသည့္ AမူAရာကို ထင္ထင္ရွားရွားျပသည္။

ညာေမတင္Aေနျဖင့္

Aိ္ပ္ခ်င္သည္

မAိပ္ခ်င္သည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ႏုနယ္ေသာ စိတ္ခေလးမွာ Aားငယ္ျခင္း၊ လြမ္းဆြတ္ျခင္း၊ ၀မ္းနညး္ျခင္းတို႕
စုေပါင္းခံစား

ေနရသည္ေၾကာင့္

ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးသာ

ေတြးေနခ်င္

သည္၊

လူ၀ံမႀကီး ျပဳျပင္ေပးသည့္ AေနAထားAတိုင္း Aလိုက္သင့္လဲ ေလ်ာင္းခါ
ၿငိမ္သက္စြာ ေနလိုက္ သည္။
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ညာေမတင္ကို

မ၀င္းျမင့္

သူ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ

သိပ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ

လူ၀ံမႀကီးသည္

သူကိုယ္တိုင္လဲ ညာေမတင္ကို ေပြ႕ပိုက္လ်က္ပင္ Aိပ္လိုက္သည္။ ထိုAခါ
လူ၀ံထီးႀကီးသည္

ညာေမတင္ကို

ၾကင္နာဟန္ျဖင့္

ေသေသ

ခ်ာခ်ာ

ငုံ႕ၾကည့္လိုက္သည္၊ ထို႕ေနာက္ သူသည္လဲ ညာေမတင္၏ တဖက္ေဘးက
လဲေလ်ာင္း

Aိပ္

လိုက္သည္၊

ညာေမတင္ကား

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ

ႏွစ္ေယာက္Aၾကားမွာ Aိပ္ေနရေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ Aျမင့္ႀကီး ထက္က
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ လိမ့္က်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

တေန႕ေန႕ တေရြ႕ေရြ႕ ရက္ေတြ ကုန္လာခဲ့သည္ ေလယာU္ပ်က္က်ၿပီး
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံထံ

ညာေမတင္

ေရာက္ေနသည္မွာ

မည္မွ်ၾကာေနၿပီကို

ညာေမတင္ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ ညာေမတင္ မွတ္မိေနသည္က ေနမင္းႀကီး
ထြက္လာသည္၊

လမင္းႀကီး

ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပန္သည္၊

ထို႕ေနာက္

ေနမင္းႀကီး ထြက္လာ ျပန္သည္။

လမင္းႀကီးႏွင့္

ေနမင္းႀကီးတို႕

ထြက္လာသည့္

Aႀကိမ္ေပါင္း

ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ Aႀကိမ္ေပါင္း မေရမတြက္ ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္
ကိုကား ညာေမတင္ ေကာင္းစြာ သိခဲ့ေလသည္။
ညာေမတင္ ေလယာU္ေပၚက က်လာစသ္ ၀တ္လာခဲ့သည့္ A၀တ္ေတြ
သည္

စုတ္ျပတ္ကုန္ေလၿပီ၊

ညာေမတင္

ထြားက်ိဳင္းလာခဲ့သည္ေၾကာင့္

ပါလာရင္းစြဲ

၏

ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္လဲ

A၀တ္ကေလးမ်ားးမွာ

မလုံ

ေတာ့ေခ်။
ညာေမတင္Aဘို႕

သစ္ပင္ႀကီးေပၚက

မဆင္းရသည့္

Aျဖစ္မွ

လြဲၿပီး

စားေရးေသာက္ေရးမွာ ပူစရာ မရွိေခ်။ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္ တေယာက္တလဲ
Aစာရွာထြက္သည္၊

ႏွစ္ေကာင္မသြားၾကေခ်၊
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က
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ညာေမတင္ႏွင့္Aတူ

မ၀င္းျမင့္

သစ္ပင္ျမင့္ႀကီး

Aသုိက္ထဲမွာ

ေနရစ္ခ့ဲသည္က

မ်ားသည္၊ ယခင္ကလဲ သူတို႕ ထုံးစံရွိသည့္Aတိုင္း ေနရစ္ခဲ့ေလသလား၊
ယခုမွ

ညာေမတင္ကို

စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္

ေစာင့္ေရွာက္

ၾကည့္ရႈရန္

ေနရစ္ခဲ့ေလသလား ဆိုသည္ကို ညာေမတင္သည္ ခေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မေတြးတတ္ေခ်။

သို႕ေသာ္

သူႏွင့္Aတူ

ထိုင္ေနသည္မဟုတ္၊

ေနရစ္ခဲ့ေသာ

လူ၀ံမႀကီးသည္

သူတို႕သုံးေယာက္

ေလမိုးလုံေAာင္

သစ္ကိုင္းသစ္ခက္မ်ား

ခိုင္ခန္႕ေAာင္

ျပဳျပင္သည္

Aလကား

ေနထိုင္သည့္

Aသိုက္ကို

သစ္ရြက္မ်ားျဖင့္

မိုးကာသည္၊

ညာေမတင္Aား

သစ္ပင္တက္တက္

ဆင္းတတ္ေAာင္ သင္ေပးသည္၊ သင္ေပးစ Aခ်ိန္ကမူ ညာေမတင္သည္
ေၾကာက္လြန္းေသာေၾကာင့္

ဆတ္ဆတ္တုံေနရွာသည္၊

ညာေမတင္

ေၾကာက္မည္ ဆိုကလဲ ေၾကာက္ရွာေပမည္။

Aသိုက္ရွိေနရာ
ညာေမတင္ကို

Aထက္

ခြဆုံကေနၿပီး

လူ၀ံမႀကီးက

ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕စြာ

ေAာက္Aကိုင္း

လွ်င္ျမန္စြာ

ေAာက္ကိုင္းသို႕

ေAာက္ကိုင္းခြဆုံသို႕

တြန္းခ်သည္၊

ေAာ္ဟစ္ရင္း

ညာေမတင္

ေAာက္ခြဆုံေရာက္ေAာင္

ခြဆုံသို႕

ညာေမတင္သည္

လိမ့္က်သြားသည္၊
မေရာက္မွီမွာပင္

ခုန္ဆင္း

လူ၀ံမႀကီးသည္

လိုက္ေသာေၾကာင့္

မေရာက္မွီမွာပင္

လူ၀ံမႀကီးက

သို႕ေသာ္
ညာေမတင္
ေရာက္ႏွင့္

ေနၿပီျဖစ္သည္။

ညာေမတင္က်လာေသာAခါ သစ္ပင္ေAာက္ ေျမျပင္သို႕ ညာေမတင္
မက်ေစရန္

လူ၀ံမႀကီးက

ဆီးၿပီး

ဖမ္းထားလိုက္သည္၊
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Aေၾကာက္ေျပသေလာက္
သစ္ပင္ႀကီး

ေပၚရွိ

မ၀င္းျမင့္

ရွိေသာAခါ
သူတို႕

လူ၀ံမႀကီးသည္

Aသိုက္သို႕

ညာေမတင္ကို

ျပန္တက္ေစလိုဟန္ျဖင့္

တြန္းတင္သည္။ ညာေမတင္ လိမ့္က်မည္ ျဖစ္တိုင္း လူ၀ံမႀကီးက လက္ျဖင့္
ေဖးထားၿပီး Aတြင္သာ တြန္းတင္ေနေတာ့သည္။

ညာေမတင္က

ဘာလုပ္ရမည္မသိ

ျဖစ္ေနေသာAခါ

ညာေမတင္၏

လက္ႏွစ္ဘက္ကို လူ၀ံမႀကီးက ကိုင္ၿပီး သစ္ပင္ပင္စည္ကို ဖက္ေစသည္၊
ထို႕ေနာက္ ညာေမတင္၏ တင္ပါးႏွစ္ဘက္ကို တြန္းတင္ေပးသည္၊ ညာေမတင္
သည္

သူ႕ကို

ထို႕Aျပင္

သစ္ပင္ေပၚ

သူ႕ကို

Aဆင္မသင့္သည့္Aခါ
သူ႕တင္ပါးကို

ျပန္တက္ေစလိုေၾကာင္း

သစ္ပင္ေပၚ

လက္ျဖင့္

လူ၀ံမႀကီး၏

မ်က္မ်က္ႀကီး

ထိုးမိ

စU္းစားမိလာသည္။
တြန္းတင္ေနသည္မွာ

လက္သည္း
စူးမိေနသည္။

ရွည္ႀကီး

မ်ားက

စူးမိထိုးမိသည့္Aခါ

နာလြန္းသည့္Aတြက္ မ်က္ရည္ ရစ္၀ိုင္း ေသာ မ်က္လုံးျဖင့္ လူ၀ံမႀကီးကို
ၾကည့္လိုက္သည္။

ထိုAခါ လူ၀ံမႀကီးသည္ လက္သည္းျဖင့္ စူးမိထိုးမိသည့္ ညာေမတင္၏
တင္ပါးကို

သူ႕ပါးျဖင့္

Aပ္ထား

တတ္သည္။

လက္၀ါးျဖင့္

ယုယစြာ

Aုပ္ကိုင္ထားတတ္သည္။ လူတို႕ဘာသာ စကားျဖင့္ မေျပာတတ္ ေသာ္လ…
ဲ
'နာသြားသလားသမီးရယ္၊ Aေမတမင္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္'

ဟု

ေျပာဆိုေခ်ာ့ေမာ့ေနသည့္

Aသြင္မ်ိဳးကို

ေတြ႕ရသည္။

ထိုAခါ

ညာေမတင္သည္ သူ႕Aသား နာသြားသည္ကိုပင္ Aမွတ္မထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ
လူ၀ံမႀကီး၏

ၾကင္နာဟန္ထင္ထင္ရွားရွား

ႀကီးျပေနေသာ
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မ၀င္းျမင့္

ၾကည့္ခါသနားသြားသည္။ ထိုAခါ ညာေမတင္သည္။ လူ၀ံမႀကီး၏ ရင္ခြင္ကို
Uီးေခါင္းျဖင့္ ေခြ႕ခါ လူ၀ံမႀကီး ၏ ခါး ကို Aလိုလို ဘက္ထားမိရက္သား
ျဖစ္သြားသည္။

လူ၀ံမႀကီးသည္ ညာေမတင္ AျပဳAမူကို မ်ားစြာ ႏွစ္ၿခိဳက္သာြ းဟန္ျဖင့္
ညာေမတင္၏

Uီးေခါင္းကို

ပြတ္သတ္

ေပးသည္။

ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနေသာ

ညာေမတင္၏ ဆံပင္ေလးေတြကို လက္ျဖင့္ သပ္ယပ္ ျပဳျပင္ ေပးသည္။
ထိုေနာက္ ညာေမတင္ကို သစ္ပင္ႀကီးေပၚသုိ႕ တြန္းတင္ျပန္သည္၊ ထိုAခါ၌
ညာေမတင္သည္ သစ္ပင္ေAာက္သို႕ လိမ့္က်မည္ကို မေၾကာက္ေတာ့ေခ်၊
လူ၀ံမႀကီး၏

ေမတၱာေစတနာကို

နားလည္သြားခဲ့ေလၿပီ၊

တင္ပါးကို

ညာေမတင္

ေကာင္းေကာင္း

လူ၀ံမႀကီး၏

လက္သည္းျဖင့္

ထိုးမိမည္ကိုလဲ စိုးရိမ္သည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ႀကိဳးစားကုပ္ကပ္ၿပီး တက္သည္။
လူ၀ံမႀကီးက Aားသြန္ခြန္စိုက္ တြန္းတင္ေပးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ လက္ျဖင့္
ေဖးရုံသာ ေဖးေပးသည္၊

ညာေမတင္

ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်မည့္

Aျဖစ္က

ကာကြယ္ရန္

ညာေမတင္ေျခကို ေAာက္ဖက္ကေနၿပီး သူ႕Uီးေခါင္းျဖင့္ ခုခံေပးသည့္Aခါ
ေပးသည္၊ ေန႕စU္ပင္ ဤနည္းျဖင့္ လူ၀ံမႀကီးက သစ္ပင္ထက္က တြန္းခ်လိုက္
သစ္ပင္ေပၚတြန္းတင္
ညာေမတင္သည္

ေပးလိုက္ျဖင့္

သစ္ပင္ေပၚ

ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ

တက္ျခင္း၊

ၾကာလာေသာAခါ

သစ္ပင္ေပၚက

ဆင္းျခင္း၊

သစ္ပင္တပင္က တပ္ငသို႕ သစ္ကိုင္းဆြဲကူးျခင္း၊ ခုိးကူးျခင္း၊ ခုန္ကူးျခင္းတို႕မွာ
လူ၀့ႀကီးေမာင္ႏွံကို မွီႏိုင္သည့္ Aေျခသို႕ေရာက္လာသည္။

ထိုAခါ ညာေမတင္သည္ မပ်င္းေတာ့ေခ်။
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ေမ်ာက္တေကာင္လို

မ၀င္းျမင့္

သစ္ပင္ေတြေပၚမွာ

Aစာရွာေဖြျပန္လာသည့္Aခါ

ပ်ားရည္

ေပ်ာ္လာသည္၊

ျပည့္ေနေသာ

လူ၀ံႀကီးက

ပ်ားသလက္ေတြ

သစ္သီးေတြ စားေလာက္ ေသာက္ေလာက္ ယူလာသည္။ ေရကို ညာေမတင္
ေရာက္ခါစကလို
သူတို႕Aသိုက္

သစ္ေခါက္ျဖင့္
ရွိသည့္

ယူေဆာင္လာျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ

သစ္ပင္ႀကီး

ႏွင့္

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာရွိေနေသာ

စမ္းေခ်ာင္းေလးတခုကို ညာေမတင္ သြားတတ္ေAာင္ ျပ ထားသည္။

စမ္းေခ်ာင္းေလးကို
တေယာက္တဖက္

ျပပုံမွာ

လူ၀ံေမာင္ႏွံသည္

ဆြဲကိုင္ကာ

ညာေမတင္လက္ကို

ေခၚလာခဲ့ၾကသည္။

ပထမေသာ္

ညာေမတင္သည္ သူ႕ကိုမည္သည့္ Aတြက္ ေခၚလာခဲ့ၾကသည္၊ ပထမေသာ္
ညာေမတင္သည္
လူ၀ံႀကီး

သူ႕ကို

ေမာင္ႏွံ

မည္သည့္Aတြက္

ႏွစ္ေယာက္

ေခၚလာသည္ဟု

Aၾကား၀ယ္

မေတြးမိ၊

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပင္

လိုက္ပါလာခဲ့သည္။
စမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးသို႕ ေရာက္ေသာAခါ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက စမ္းေခ်ာင္းကို
လက္ညႇိဳးထိုးျပၾကသည္။ ထိုAခါ မွ ညာေမတင္ သေဘာေပါက္ေလသည္။

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံထံ
ရက္ေပါင္းလေပါင္း

ေရာက္လာခဲ့သည္မွာညာေမတင္Aေနျဖင့္
မည္မွ်ၾကာခဲ့ၿပီကို

Aသက္ေလးႏွစ္သမီးAရြယ္

မသိေတာ့ေသာ္လဲ

ေရာက္လာခဲ့သည္မွာ

ညာေမတင္Aသက္သည္ ဆယ့္သုံးႏွစ္ပင္

ညာေမတင္၏
ယခုဆိုလွ်င္

ေက်ာ္ေလၿပီ၊ မိန္းခေလးတို႕

ဓမၼတာ Aခ်ိန္Aခါကိုမူ မေရာက္ ေသးေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ ခေလးစိတ္ပင္
ရွိေနေသးသည္၊ A၀တ္ေတြကား စုတ္ျပတ္ေနေလၿပီ၊ လူ၀ံႀကီး ႏွစ္ေကာင္
Aၾကား လူ၀ံမႀကီး၏ ရင္ခြဲထဲမွာ ပုေနေAာင္ ေကြးAိပ္ေနရေသာေၾကာင့္
ညAခ်ိန္မွာ ညာေမတင္ ခ်မ္းရမွန္းမသိခဲ့ေခ်။
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ယခုမွ

သူ႕ကို

သစ္ပင္ေAာက္

မ၀င္းျမင့္
ေခၚခ်ကာ

ေျမျပင္ကို

ေျခလ်င္

ေလွ်ာက္ျခင္းျခင္းသည္ ပထမဆုံး Aႀကိမ္ ျဖစ္ေလသည္။

ေရမခ်ိဳးရသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ညာေမတင္သည္ စမ္းေခာ်ငး္ကို
ျမင္လိုက္ေသာAခါ

၀မ္းသာလြန္းေသာေၾကာင့္

သူ႕လက္ႏွစ္ဖက္ကို

ကိုင္ထားေသာ

ေဆြ႕ေဆြ႕ခုံေနသည္။

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက

လႊတ္ေပး

ေျပးဆင္းသြားၿပီး

ၾကည္လင္

လိုက္ၾကသည္။

ညာေမတင္သည္

စမ္းေခ်ာင္းထဲသို႕

ေAးျမေသာ ေရထဲမွာ သူ႕တကိုယ္လုံးကို Aားရပါးရ ႏွစ္ၿပီးခ်ိဳးလိုက္သည္။
ၾကာျမင့္စြာ

မျငမ္

ညာေမတင္သည္

မေတြ႕ခဲ့ရေသာ
ဘာမွ

ေရကို

ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေသာAခါ

မစU္းစားဘဲ

စမ္းေခခ်င္းထဲ

ေျပးဆင္းေရစိမ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သူ႕ကိုေပၚမွာ Aရွက္လုံရုံမွသာ ရွိေတာ့ေသာ
စုတ္ျပတ္ေနသည့္ A၀တ္ကေလးေတြမွာ ေရစိုကုန္ေလၿပီ။

စမ္းေခ်ာင္းထျမွာ

ေရခ်ိဳးေနရင္းက

ညာေမတင္သည္

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံရွိရာသို႕ ၾကည့္လိုက္သည္။ လူ၀ံမႀကီးသာ သူ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး
လူ၀ံ Aထီးႀကီးကို မေတြ႕ရေခ်၊ ဘယ္Aခ်ိန္က ျပန္သြားသည္ကို ညာေမတင္
မသိလိုက္။
သို႕ေသာ္ ညာေမတင္ ထင္သကဲ့သို႕ လူ၀ံAထီးႀကီးက သစ္ပင္ထက္က
Aသိုက္ကို ျပန္သြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ ေရခ်ိဳးေနရာမွ
ျပန္တက္လာေသာ ညာေမတင္ သိလိုက္သည္၊ လူ၀ံ Aထီးႀကီး လက္ထတ
ဲ ြင္
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မ၀င္းျမင့္

ေျပာက္ေျပာက္ ၾကားၾကား Aရာတခု ကိုင္လာသည္ကို ညာေမတင္ ျမင္
လိုက္သည္။

ေရစိုကုန္သျငဖ့္ ခ်မ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ညာေမတင္က တုန္တုန္ခိုက္ခုိက္ျဖင့္
လူ၀ံမႀကီး ရင္ခြင္ထဲကို ေျပး၀င္လုိက္ေသာAခါ လူ၀ံမႀကီးက Aလိုက္သင့္
ဆီးေပြ႕လိုက္သည္၊ ထိုေနာက္ လူ၀ံ Aထီးႀကီး လက္ထဲ မွာ ရွိေနေသာ
Aရာကို

ယူၿပီး

ညာေမတင္

ကိုေပးလိုက္သည္။

ညာေမတင္က

ယူၾကည့္လိုက္၏။

A၀ါႏွင့္Aနက္

ၾကားထားသည့္

ႏူးညံ့ေသာ

Aေမြးေတြ

ဖုံးေနေသာ

Aရာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ရသည္၊ ထိုAရာသည္ ဘာျဖစ္သည္၊ ထိုAရာသည္
မည္သည့္

Aရာျဖစ္ေၾကာင္း

၀တ္ဆင္၍

ရေၾကာင္းကိုမူ

မေတြးတတ္ေသာ္လဲ
သိသည္၊

သူ႕

ကိုယ္ေပၚမွာ

ထို႕ေၾကာင့္

ထိုAရာကို

ျဖန္႕ၾကည့္ေနခိုက္မွာလူ၀ံမႀကီးက

ညာေမတင္ကိုယ္ေပၚမွာ

စုတ္ျပတ္စိုရြဲေနေသာ A၀တ္စေလးကို ဆြဲခၽြတ္သည္၊ A၀တ္စ ေလးကား
မဖြတ္ မေလ်ာ္ဘဲ ႏွစ္လၾကာရွည္စြာ ေခၽြးေတြ ေခ်းေတြျဖင့္ ၀တ္ထားခဲ့၍
ေဆြးေျမ႕ေနၿပီျဖစ္ရာ

လြယ္ကူစြာပင္

စုတ္ျပတ္ကြာက်ကုန္သည္

ထိုAခါ

လူ၀ံမႀကီးက ထိုAရာကို ညာေမတင္၏ ကိုယ္ေပးမွာ ဖုံးAုပ္ ေပး လိုက္သည္။

ထိုAရာကား

က်ားတေကာင္၏

ေသေနေသာ

သားေရျဖစ္သည္၊

က်ားတေကာင္ကို

ကာလAေတာ္ၾကာကပင္

ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္၊

ေဆြးေျမ႕

Aခါ

သြားေသာ

လူ၀ံAထီးႀကီးသည္
ထိုက်ားေသသည္

က်ားေရႀကီးက
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မ၀င္းျမင့္

နင္းနယ္ျခင္းျဖင့္ Aခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ စုတ္ျပတ္ ေနခဲ့သည္။ လူ၀ံႀကီးသည္
ညာေမတင္ ကိုယ္ေပၚမွာ စုတ္ျပတ္ေနေသာ A၀တ္ေတြကို ျမင္စကပင္ က်ား
သားေရႀကီး ကို Aျပန္လိုက္ျဖစ္ေAာင္ ဆုတ္ၿဖဲၿပီး သစ္ကိုင္းတခုေပၚ တင္ၿပီး
ေနလွမ္းထားခဲ့သည္။

ယခု က်ားသားေရႀကီးသည္လဲ ေျခာက္ေသြ႕ခါ Aနံ႕Aသက္ မရွိေတာ့ေခ်၊
ညာေမတင္Aေနျဖင့္

က်ား

သားေရႀကီး

ကို

၀တ္ရုံရန္

ႏုိင္နင္းေသာ

Aားခြန္ဗလ ရွိေနေလၿပီ။
ညာေမတင္Aေနျဖင့္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံတုိ႕ျဖင့္

ႏွစ္ပရိေစၦဒAခ်ိန္တြင္းမွာ

သစ္ပင္

ေတာတြင္းေမ်ာက္မ်ားႏွင့္

ရည္တူေAာင္

ေနထိုင္လာခဲ့ရသည့္

Aတက္

Aဆင္းတြင္

ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ရရုံမၽွ်သာ

သန္မာ

ေတာင့္တင္း ေနခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘခင္သဘြယ္ျဖစ္ေနေသာ လူ၀ံႀကီးက
ေပးသည့္

က်ားေရႀကီးကို

ႏိုင္နင္းစြာ

၀တ္ရုံလိုက္ေသာAခါ

ပင္ကိုက

ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ရုပ္ရည္Aဆင္းွရိေသာ ညာေမတင္ သည္ က်ားရည္
၀ါ၀ါ၀င္း

ႏွင

့္မ်ားစြာ

လိုက္ေလ်ာ

ပဏာရခါ

ၾကည့္မၿငီးႏုိင္ေAာင္ပင္

ၾကက္သေရရွိလွသည္။

'Aေဖေရ ေႏြးသြားတာဘဲ'
ညာေမတင္က
Aေဖဟုေခၚသည္၊

လူ၀ံAထီးႀကီးကို

ခ်စ္ခင္ေနသည့္

လူ၀ံAထီးႀကီးက

Aေလ်ာက္

၀မ္းေျမာက္ႏွစ္သက္သည့္

သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ပါးစပ္ႀကီးကိုၿဖဲျပသည္။ ႏႈတ္မွ သူတို႕ဘာသာဘာ၀ စကားျဖင့္
Aသံျမည္ျပသည္။ လူ၀ံႀကီးကမူ ညာေမတင္ကို စိမ့္စိမ့္ၾကည့္ခါ ညာေမတင္
၀တ္ရုံထားသည့္

က်ားသားေရႀကီးကို

ေနရာတက်ျဖစ္ေAာင္

လူသားမိခင္သဘြယ္ ျပဳျပင္ေပးေနရွာသည္။
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ညာေမတင္က
ေမာင္ႏွံႏွင့္

မ၀င္းျမင့္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

ညာေမတင္တို႕သည္

AေမAေဖဟုေခၚသည္၊
တေယာက္စကားကို

မတက္ၾကေသာ္လဲ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက

ဘာဆိုလိုသည္ကိုမူ

ေကာင္းစြာ

Aဟိတ္တိရိစၦာန္ျဖစ္ေသာ
ညာေမတင္တို႕

ညာေမတင္

နားလည္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ၊

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္

ဆက္ဆံမႈသည္

တေယာက္

ဘာဆိုလိုသည္၊

သေဘာေပါက္

လူ၀ံႀကီး

လူသားျဖစ္ေသာ

Aခက္Aခဲမရွိေတာ့ဘဲ

ေျဖာင့္ျဖဴး

ေခ်ာေမာေနသည္။

ညာေမတင္Aေနျဖင့္
ေမာင္ႏွံ၏

ေလယာU္ပ်က္ၿပီး

ေစာင့္ေရွာက္

ျပဳစုျခင္း

ကို

ဤေနရာေရာက္ခါ၊
ခံယူလာခဲ့သည္မွာ

လူ၀ံႀကီး

ယခုဆိုလွ်င္

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္၊ ေလးႏွစ္သမီးAရြယ္ေရာက္လာ၍ ယခု
Aသက္ဆယ့္ေလးႏွစ္

ပင္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ

သတိေတာ့ရေနသည္၊

ညာေမတင္သည္

သို႕ေသာ္

သူ႕ဘ၀ကို

တကယ္ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္လား

Aိပ္မက္မက္ခဲ့သည္လား ဆိုသည္ကိုမူ တိတိက်က် မေ၀ခြဲ တတ္ ေတာ့ေခ်။

သူ႕Aေနျဖင့္

မည္သည့္ေနရာကို

ေရာက္ေနေၾကာင္း

သူမသိေတာ့၊

ဤလူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံႏွစ္Uီးထံမွ ထြက္ခြာသြားမည္ဆိုကလဲ မည္သည့္ေနရာကို
သြားရမည္ကိုလဲ သူမသိေတာ့ သြားလဲမသြားတတ္။
ျမင့္မားေသာ
Aသိုက္ထဲက

သစ္ပင္ႀကီးထက္ရွိ
ေAာက္ေျမျပင္ကို

ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းေသာ

လူ၀ံေမာင္ႏွံႏွင့္

Aတူေနထိုင္ရာ

ငုံ႕ၾက္ည့လိုက္သည့္Aခါ
က်ားႀကီးေတြသည္

တခါတရံ

ေသြးသံရဲရျဲ ဖင့္

သားေကာင္ေတြကို ခ်ီလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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မ၀င္းျမင့္

ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ဆင္ရိုင္းAုပ္ႀကီးသည္ သူတို႕Aင္Aားျဖင့္
နင္းေခ်ႏုိင္သမွ်

သစ္ပင္

ၿခဳံပုတ္

မ်ားကို

မြမြေၾကေAာင္

နင္းေခ်သြားသည္ကိုလဲ ေတြ႕ရသည္။
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္ ယခင္က ညာေမတင္ကို တေယာက္ထဲမထားခဲ့ဘဲ
လူ၀ံမႀကိီး

က

ေစာင့္ေရွာက္

က်န္ရစ္

ေသာ္လဲ

ညာေမတင္

Aရြယ္ႀကိးလာသည္တေၾကာင္း၊ သူတို႕ကို ခင္တြယ္ေနေၾကာင္း နားလည္
ထား၍

တေၾကာင္း

ညာေမတင္တေယာက္ထဲ

ေ၀းေ၀းလံလံကို

မသြားတတ္ေၾကာင္းကို သူတို႕သဘာ၀ AသိUာဏ္ ျဖင့္ သိထား၍တေၾကာင္း၊
သစ္ပင္ႀကီးထက္က

Aသိုက္ႀကီးထဲမွာ

ထားခဲ့ၿပီး

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္

ညာေမတင္ကို

တေယာက္ထဲ

ႏွစ္ေကာင္တြလ
ဲ ်က္

Aစာရွာထြက္ေလ့ရွိၾကသည္။

ညာေမတင္သည္

Aေနၾကာလာေသာ

Aခါ

သူ႕ဘ၀ေဟာင္းကို

တခါတရံမွဳံေမွး ရီေ၀စြာ ေတြးမိေသာ္လဲ လြမ္းလြမ္း ေဆြးေဆြး မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊
လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံကို မိဘ၀ဘြယ္ ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္းျဖင့္ သံေယာဇU္ ႀကီး
ေနေတာ့သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ တခါတရံ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ Aစာရွာထြက္၍ ၾကာသည့္Aခါမ်ားမွာ
ညာေမတင္သည္ Aသိုက္ ထဲက ထြက္လာခဲ့သည္ Aနားမွာ ရွိေနေသာ
သစ္ပင္တစ္ပင္၏

ခြဆုံ

Aေခါင္းထဲက

ပုံးေAာင္းေနျခင္းျဖင့္

လူ၀ံႀကီး

မေတြ႕ေသာAခါ

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံကို ၾကည္စယ္တတ္သည္။

Aသိုက္ကို

ျပန္ေရာက္၍

ညာေမတင္ကို

ေမာင္ႏွံသည္ ရွာေဖြလာေသာ AစားAစာေတြကို ျပစ္ခ်ခါ ညာေမတင္ကို
Aေရးတႀကီး ရွာေဖြၾကသည္။ သူတို႕ဘာသာဘာ၀ ဟစ္ေႂကြး ၾကသည္၊
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လူ၀ံမႀကီးကား လူသားမိခင္သဘြယ္ သူ႕ရင္ကို သူထုခါ လူသားမိခင္သဘြယ္
ငိုေႂကြးသည့္

သ႑ာန္ျဖင့္

ေၾကေၾကကြဲကြဲ

Aသံျပဳသည္

လူ၀ံႀကီးကား

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ခါ ေငးမိႈင္ေန ေတာ့သည္။

ထိုAခါမွ ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ ဟစ္ေႂကြးသည့္AသံAတိုင္း
ဟစ္ေႂကြးကာ
လူ၀ံႀကီး

သစ္ေခါင္းထဲက

ေမာင္ႏွံကား

ရယ္ရယ္ေမာေမာ

၀မ္းသာAားရျဖင့္

ထြက္လာတတ္သည္၊

သူ႕ထံ

AေျပးAလႊား

ေရာက္လာၾကသည္၊ တေယာက္တလဲ ပိုက္ေပြ႕ခါ ဘာေတြေျပာမွန္းမသိဘဲ
Aသက္ပင္ မရွဴဘဲ ေျပာၾက သည္၊ လူတို႕ဘာသာျဖင့္ ဆိုပါလွ်င္…..
'သမီးေလးရယ္ ဘာေၾကာင့္ ပုန္းေနရတာလဲကြယ္၊ Aေမတို႕ Aေဖတို႕မွာ
သမီးေလးကိုသာ ျပန္မေတြ႕ ရင္ ရင္ကြဲၿပီး ေသရေတာ့မယ္ေနာ္'
ဟူ၍ ေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံျဖစ္ပုံကို ျမင္ရေသာ ညာေမင္သည္ စိတ္ထမ
ဲ ်ာ မ်ားစြာ
သနားသြားသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္…….
'ေနာင္ကို

ဘယ္ေတာ့မွ

Aေဖနဲ႕Aေမကို

စိတ္မေကာင္းေAာင္

မလုပ္ေတာ့ပါဘူး'
ဟုမ်က္ရည္လည္လည္ျဖင့္ ေျပာခါ လူ၀ံမႀကီး၏ ရင္ခြင္ထဲသို႕ Uီးေခါင္းကို
ႏွစ္ျမႇဳပ္လိုက္သည္၊ ညာေမတင္သည္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ေရာ ႀကီးႀကီးေမႏွင့္ေရာ
ေနထိုင္စU္

က

သူ႕ကိုယ္သူ

တင္တင္ဟု

သုံးႏႈံးခဲ့သည္၊

ယခုမူ

ထိုAသုံးAႏႈံးကို ေမ့ခဲ့ေလၿပီ၊ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္ စကားေျပာသည့္ Aခါတိုင္း
လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံနားလည္သည္

မလည္သည္ကို

သူသတိမျပဳေတာ့၊

သူေျပာခ်င္သလိုသာ ေျပာေနေတာ့သည္။
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ညာေမတင္

မ၀င္းျမင့္

Aသက္ေလးႏွစ္သာ

ရွိေနသည့္

Aခ်ိန္က

ေက်ာင္းကို

မပို႕ေသးေသာ္လဲ Aိမ္မွာပင္ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္ Aားလပ္သည့္ Aခါတိုင္း
ရုပ္ပုံေလးေတြကို ျပၿပီး စာသင္ေပးခဲ့သျဖင့္ Aဂၤလိပ္ Aကၡရာ ေAဘီစီ
စသည္တို႕ကို မွတ္မိခဲ့ Aလြတ္ရခဲ့သည္၊ ဗမာ Aကၡရာ ဗ်ည္းသုံးဆယ့္
သုံးလုံးကိုလဲ Aလြတ္ရခဲ့သည္၊ မွတ္မိ ခဲ့သည္၊ ခေလး ကဗ်ာေလးေတြကလ
ို ဲ
ႏႈတ္တိုက္ရခဲ့သည္၊ ယခု ေတာထဲေရာက္ေနေသာAခါ ပ်င္းသည့္ Aခါတိုင္း
ေAဘီစီကို၄င္း

ကဗ်ားေလးေတြကို၄င္း

သီခ်င္းဆိုသလို

ဆိုေနတတ္

ေသာေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ မေမ့ေသးဘဲ ႏႈတ္တိုက္ ရေနေသးသည္။

သစ္ပင္ေAာက္

ေျမျပင္ကို

ဆင္းသည့္Aခါ

ေျမျပင္

ေျပာင္ေျပာင္ေလး

ေတြ႕လွ်ငသ္ သစ္ကိုင္းေခ်ာက္ေလး တခုျဖင့္ သူမွတ္မိေနေသးသည့္ Aဂၤလိပ္
Aကၡရာ ျမန္မာAကၡရာေတြကို ေရးျခစ္ေနတတ္သည္၊ တခါတရံ မိခင္ႀကီး
သင္ေပးခဲ့ေသာ

ေတာေျခမွာ

သည္လယ္ႏွင့္သည္ေရ

ေရႊယုံနက္ကယ္

မ်ားေပရဲ႕ေလး၊

ထိပ္ကြက္ႏွင့္ေလး…

ေလာင္းယူခဲ့ေဟ႔…ေလွယူခ့ဲ

စိန္ပင္Uီးကို ကူးစို႕ရဲ႕ေလး…'
ဟူေသာ

ေရွးရိုးကဗ်ာေလးကို

ေAာ္ဆိုေနတတ္သည္။

ထိုAခါ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္ သူတို႕ခ်စ္ေသာ သမီးေလး၏ Aသံကိုၾကား၍ မၿငီးသည့္
Aသြင္ မ်က္လုံးေတြကို ေမွးခါ နားစိုက္ေထာင္ေနတတ္သည္။

သို႕ေသာ္

သူ႕နာမည္

ညာေမတင္ဆိုသည္ကိုမူ

သူေမ့ေနခဲ့ေလၿပီ။

မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ႀကီးႀကီးေမ နာမည္ ကိုကား လုံး၀မမွတ္မိေတာ့။
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လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက
စားေနရေသာ္လဲ

မ၀င္းျမင့္

ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနသည္ကို
လူသားသာလွ်င္

ေAးေAးလူလူ

ျဖစ္ေသာ

ညာေမတင္သည္

တခါတရံမ်ားစြာ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မိသည္၊ တခါတရံ မိႈင္ေနတတ္ေသာ ညာေမတင္
ကိုၾကည့္ၿပီး

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္

ရိပ္မိဟန္တူသည္။

သူတို႕ပါ

Aလိုလိုက္ေသာAားျဖင့္
ကစားေနသည့္

မိႈင္ေန

ၿငီးေငြ႕ေနေၾကာင္း

တတ္သည္၊

ညာေမတင္

Aခါမွာ

ညာေမတင္ကို

ညာေမတင္

ညာေမတင္ကို

သစ္ပင္ေAာက္

လႊတ္ေပးထားလိုက္ၿပီး

ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ေတြ

ဆင္းၿပီး

သူတို႕ေမာင္ႏွံက

ေဘးက

ကင္းေAာင္

ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္၊ ညာေမတင္ ျပန္ခ်င္သည့္Aခါမွ သူတို႕က ေနာက္က
လိုက္လာ ၾကသည္။

ေတာထဲမွာ

Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ေၾကာင့္

ေသဆုံးခဲ့ရသည့္

ေတာေကာင္ေတြ၏ သားေရေတြကို ၀တ္ေနေသာ ညာေမတင္သည္ တခါတရံ
က်ားေရ၊

တခါတရံ

က်ားသစ္ေရ၊

တခါတရံ

၀က္၀ံေရ၊

တခါတရံ

ႀကီးမားလွသည့္ စပါးႀကီးေႁမြေရေတြကိုပင္ ၀တ္ရုံထားေသာ ညာေမတင္ကား
မည္သည့္

ေတာေကာင္၏

ၾကက္သေရရွိၿမဲ၊

Aေရကို

ခ်စ္စရာေကာင္းၿမဲ

၀တ္ရုံသည္ကိုပင္
၀င္းပေသာ

ျဖစ္ေစ

AသားAေရျဖင့္

ေတာႀကီးေပ်ာ္မယ္ ေလးကား ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ေၾကာင့္ စိုေျပလန္းဆန္းခါ
လူသားတစုံတေယာက္က

ေတြ႕ခဲ့ပါလွ်င္

ေတာေစာင့္ရွင္မ

ပင္

ျဖစ္ေလသလားဟု Aထင္မွားေလာက္စရာ ရုပ္ရည္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

ယေန႕လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္
Aေတာ္ေ၀းေ၀း

ေရာက္သည္

ညာေမတင္ကို
တိုင္ေAာင္
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ေခၚခါေတာထဲသို႕

လွည့္လည္

ျပသၾကသည္၊
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မ၀င္းျမင့္

ထိုေန႕မွာညာေမတင္ ၀က္၀ံAေရကို ၀တ္ရုံထားသည္ ထို႕ေၾကာင့္ Aမွတ္မ့ဲ
ၾကည့္လိုက္လွ်င္ လူ၀ံ သားAမိ သုံးေကာင္ဟု ထင္စရာျဖစ္ေနသည္။
ညာေမတင္သည္ သူ႕Uီးေခငါ္းမွာ နက္ေမွာင္ရွည္လ်ားေသာ ဆံပင္ေတြကို
ရွင္းလဲမရွင္းတတ္၊

ရွင္းစရာလည္းမရွိ၊

ထို႕ေၾကာင့္

ႏြယ္ႀကိဳးေသးေသး

တေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ည္ၿပီး Uီးေခါင္းထက္တြင္ ျဖစ္သလို စုထုံး ထားလိုက္သည္။

ထိုAခ်ိန္မွာ

ညာေမတင္Aသက္သည္

ဆယ့္ခုႏွစ္နစ္

Aရြယ္သို႕

ေရာက္ေနေလၿပီ။
ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ေတြႏွင့္

ေတြ႕လွ်င္

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံ၏

သင္ၾကား

ေပးမႈေၾကာင့္ က်င္လည္စြာ ေရွာင္တိမ္းတတ္သည္၊ သစ္ပင္Aတက္Aဆင္း
AကူးAသန္းႏြယ္တန္းခိုရာမွာ ေတာေမ်ာက္ေတြကပင္ Aရွဳံးေပးရေလာက္
ေAာင္

ကၽြမ္းက်င္ေနသည္

ခႏၶာကိုယ္သည္

Aလိုလို

ေလ့က်င့္ၿပီးသား

လိုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ညာေမတင္၏ ကိုယ္လုံး ကိုယ္ေပါက္သည္ က်စ္လစ္
ေျဖာင့္ျဖဴးၿပီး

Aခ်ိဳးAဆစ္က်န

လွ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္သည္ႏွင့္Aမွ်

လွပ

ေတာင့္တင္း

ေယာက်္ားႀကီးတေယာက္

ေနသည္၊
နီးနီးသန္စမ
ြ ္း

ေသာ AားAင္ ရွိေနသည္။

လူ၀ံႀကီးမိခင္ႏွင့္

ဘခင္ႏွစ္ေယာက္Aၾကားမွာ

လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ေသာညာေမတင္သည္

လြန္စြာေပ်ာ္ေနသည္၊

ေတာေတာင္ သစ္ပင္ေတြကို ျမင္ရေသာ္ျငားလဲ မည္သည့္ သစ္ပင္မည္သည့္
AသီးAပြင့္ မည္သည့္ပန္းဟူ၍ မသိေတာ့ေခ်။ လွပေသာ ပန္းပြင့္ေတြကို
ေတြ႕လွ်င္

ခူးဆြတ္ၿပီး

Uီးေခါင္းထက္ရွိ

ရႈပ္ေထြးေနေသာ

ဆံပင္ထျသို႕

ထိုးစိုက္လိုက္တတ္သည္။ သစ္သီးသစ္ရြက္ သစ္Uျမင္လွ်င္ Aမ်ိဳးAမည္ ကို
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မ၀င္းျမင့္

မသိေသာ္လဲ စားေကာင္းသည္ မစားေကာင္းသည္ကိုမူ လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံ၏
ပညာေပးမႈ ေၾကာင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ခြဲျခားတတ္ေနသည္။

ဤမွ်ေလာက္ေ၀းေ၀းလံလံကို
Aထူးပင္

ရႊင္လန္း

တခါမွမသြားခဲ့ဖူးေသာ

၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္

သူ

ညာေမတင္သည္
ေျပာခ်င္ရာေတြကို

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို ေျပာလုိက္၊ လွပေသာပန္းပြင့္ေတြကိုျမင္ လွ်င္ Aားရပါးရ
ခူးၿပီး

သူ႔Uီးေခါင္းထက္က

႐ႈပ္ပြေနေသာ

ဆံထံုးထဲသို႔

ထုိးစုိက္လုိက္ျဖင့္

Aေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေနရွာသည္။
ညာေမတင္က

ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္

ေျခလွမ္းသြက္သြက္လွမ္းသြားေနသမွ်

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကလဲ တားဆီးျခင္း မျပဳဘဲ ညာေမတင္ကုိ Aလုိလုိက္ကာ
သေဘာမ်ဳးိျဖင့္ တေကာက္ေကာက္လုိက္ေနၾက သည္။

Aမွတ္မထင္
Aသိုက္ရွိေနသည့္

လာခဲ့ၾကရာမွ
သစ္ပင္ႀကီး

သူတို႔မိသားစုသံုးေယာက္သည္

ႏွင့္

ေတာ္ေတာ္ပင္

ေ၀းကြာလွမ္းသည့္

ေနရာသို႔ ေရာက္ေနၾကေလၿပီ။
သူတို႔ မိသားစု သံုးေယာက္လံုး သတိျပဳလုိက္မိသည္ကား သူတို႔သည္
တခုေသာ ေတာင္ေျခ သို႔ ေရာက္ေနသည္။ ေတာင္ေျခ ဆင္ေျခေလ်ာတြင္
လူသြားလမ္းေယာင္ေယာင္ေလးကို
ေမာင္ႏွံသည္
ညာေမ

ေတြ႕လုိက္ရ

ညာေမတင္လက္ၿပဳိင္တူဆြဲခါ

တင္ကလဲ

ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့

ေသာAခါ

ေျခလွမ္းတုန္႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

လူ၀ံႀကီး

လုိက္ၾကသည္။
သြားေနရာမွ

ကိုယ္ရွိန္သပ္ခါ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံမ်က္ႏွာကို ေမာ့့ၾကည့္ လုိက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေတြ၏သဘာ၀Aသိေၾကာင့္
ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေသာ္လဲ၊

လူ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက

သားသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ

ညာေမတင္ကား

ဘာမွန္းမသိေခ်။ ခပ္လွမး္လွမ္း ေတာင္ေျခတေနရာ သစ္ပင္ Aထက္ မွ
တလူလူတက္ေနသည့္

ျပာလဲ့ေသာမီးခုိးတန္းကုိ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက

လက္ညႈိးညႊန္ခါ ညာ ေမတင္ကို တေယာက္တဘက္ဆြဲၾကၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း
ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လွည့္လုိက္ၾကသည္။

လူေတြႏွင့္နီးေနၿပီ။

ေဘးAႏၱရာယ္ရွိခ်င္

သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိ

ညာ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္Aတူ

ေမတင္

လွ်င္ျမန္စြာ

ရွိလာႏိုင္သည္ဟူေသာ

နားလည္လုိက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေျခUီးလွည့္လုိက္၏။

သုိ႔သာ္

သူတုိ႔ေနာက္က်သြားေလၿပီ။
မုိးေတြရြာလာသည့္Aခါမွာ
Aသံႀကီးမ်ဳးိလိုလို

မုိးေကာင္းကင္ေပၚက

ညာေမတင္

ျမည္ဟီးသည့္

ထင္လုိက္ေသာ

Aသံႀကီးမ်ဳိး

တခ်က္ၾကားလုိက္ရၿပီး လူ၀ံAထီးႀကီးသည္ Aသံနက္ႀကီးျ့ဖင့္ ေAာ္ခါ Aသံ
ထြက္ေပၚလာရာဆီသို႔ တဟုန္ထိုးခုန္လႊားသြားလုိက္သည္။

လူ၀ံAထီးႀကီး

ခုန္လႊားရာသို႔

လူ၀ံAမႀကီးကပါ

ေျပးလုိက္သြားသည္။

ညာေမတင္

ေၾကာင္ၾကည့္ေနစU္တြင္

သူတို႔မိသားစု

ႀကီးမား

ေသာ

ျခံဳႀကီးတခု

သည္
မူလက

Aတြင္းမွ

လွ်င္ျမန္စာြ

Aံ့Aား

သင့္ခါ

ရပ္ေနခဲ့သည့္ေနရာAနီး
တစံုတUီးေသာသတၱ၀ါႏွင့္

လူ၀ံAထီးႀကီးသည္ သဲသဲမဲမဲ သတ္ပုတ္ေန ေတာ့သည္။ ရန္သူသတၱ၀ါသည္
တေကာင္ထဲမဟုတ္၊

ေလးေကာင္ေတာင္ျဖစ္သည္။

သံုးေကာင္ေသာ

သတၱ၀ါေတြႏွင့္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံတို႔ သတ္ပုတ္ေနၾကစU္မွာ ညာေမတင္သည္
သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ

ကို

ကူညီမည္ဟူေသာ
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သူ႔လက္တကမ္းAကြာမွ

မ၀င္းျမင့္

ရွိေနေသာ

သစ္ပင္ေပၚက

က်ဳိးက်ေနသည့္

သစ္ကုိင္းတခုကို လွ်င္ျမန္စြာ ေကာက္ယူ လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ ညာေမတင္
သစ္ကုိင္းကိုေကာက္ယူ

လုိက္ၿပီးသည့္Aခါတြင္မူ

သတ္ပုတ္ေနသည့္သတၱ၀ါမ်ဳိး

သူ႔မိဘေတြ

တေကာင္ေသာ

ႏွင့္

သတၱ၀ါသည္

သူ႔Aနားေရာက္ေနေလၿပီ။

ညာေမတင္
လုိက္ေသာAခါ

Aနားကို
ညာေမတင္

မကပ္ဘဲ
သည္

က်င္လည္စြာ

ႀကဳိးကြင္းျပစ္တမ္း

လက္ႏွစ္ဘက္ပါႀကဳိးျဖင့္

တုတ္ထား

ၿပီးသလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ Aလြန္Aမင္းေဒါသထြက္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။
Aားကုန္႐ုန္းကန္ရင္း လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္ သူ Aျပန္Aလွန္ ေAာ္ေနၾက
Aသံမ်ဳိးA တုိင္း ေဒါသတႀကီး က်ယ္ေလာင္စြာ ေAာ္လုိက္သည္။
ညာေမတင္

ေAာ္လုိက္သည့္Aခ်ိန္တြင္ကား

ေစာေစာက

ညာေမတင္

ၾကားလုိက္ရသည့္ မုိး ေကာင္းကင္က ျမည္ဟီးသည့္Aသံႀကီးမ်ဳိး ျမည္ဟီးခါ၊
ညာေမတင္၏ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကား

ရင္ခြင္တျပင္လံုး

ေသြးေတြရဲရဲယိုစီးခါ ေျမျပင္ေပၚတြင္ လူးလွိမ့္ေနၾကရွာသည္။

သတၱ၀ါႏွစ္ေကာင္သည္

ဒါဏ္ရာရထားသည့္Aသြင္ျဖင့္

႐ႈံ႕မဲ့ၿငီးျငဴခါ

လူးလွိမ့္ေနေသာ လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံ ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ထုိင္ေနၾကသည္။
တေကာင္ေသာ

သတၱ၀ါကား

ညာေမတင္ကုိ

မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနေသာ

သူ႔Aေဖၚကိုကူရန္ ေျပး လာေနသည္။
ႀကဳိးကြင္းစြပ္ ဘမ္းထားျခင္းကုိခံေနရေသာ ညာေမတင္သည္ သတၱ၀ါႏွစ္
ေကာင္ ၏ လက္မွ မည္သို႔ လြတ္ႏုိင္ ပါမည္နည္း။
"လူ၀ံAမေလးဟ၊ လူAတိုင္းဘဲ၊ မေသေစနဲ႔၊ Aရွင္ရေAာင္ဖမ္း"
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ဒါဏ္ရာျဖင့္

ထုိင္ေနေသာ

မ၀င္းျမင့္
သတၱ၀ါႏွစ္ေကာင္Aနက္

တေကာင္ေသာ

သတၱ၀ါက ေAာ္ေျပာ လုိက္သည္။ သူတုိ႔ေျပာသည့္ လူစကားကို ညာေမတင္
နားလည္လုိက္သည္။ ထိုသတၱ၀ါေတြသည္ လူ ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ညာေမတင္
သိလုိက္ေလၿပီ၊ သို႔ေသာ္ သူခ်စ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကုိ ရန္
ျပဳေသာ

သူမ်ား

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aခ်င္းခ်င္းဟူေသာ

စိတ္မ်ဳိးမထားႏုိင္ဘဲ

ညာေမတင္သည္
စက္ဆုတ္ရြံရွာ

သူလိုလူ

မုန္းတီး

စြာျဖင့္

Aဖမ္းမခံဘဲ ေျချဖင့္ကန္ျခင္း Uီးေခါင္းျဖင့္တိုက္ျခင္း ပါးစပ္ျဖင္က
့ ိုက္ ျခင္း
စသည္ျဖင့္

ခုခံ

ေနသည္။

သန္စြမ္းေသာ

ညာေမတင္ကုိ

႐ုတ္တရက္

ဖမ္းမရႏုိင္ေAာင္ျဖစ္ေနၾက သည္။
ညာေမတင္

သည္

ရန္သူႏွစ္ေယာက္ကို

ဂ႐ုစိုက္ခုခံေနရသည္ေၾကာင့္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို မၾကည့္ႏိုင္ဘ ဲျဖစ္ေနခိုက္ မွာ လူ၀ံAမႀကီး၏ေAာ္သံကုိ
ၾကားလုိက္ရသည္။ လူ၀ံAမႀကီး၏ေAာ္သံ သည္ ညာေမတင္ ပုန္းေနသည့္
Aခါ

မ်ားမွာ

ညာေမတင္ကို

တမ္းတေAာ္ဟစ္သည့္

ေၾကကြဲေသာ

ေAာ္သံႀကီးျဖစ္သည္။
ညာေမတင္ကလဲ မိခင္လူ၀ံမႀကီးAား သူတုိ႔Aသံႏွင့္Aလားတူ Aသံမ်ဳိးကုိ
ျပန္ေပးလိုက္

သည္။

လူ၀ံ

Aမႀကီး

ထံမွ

ေနာက္ထပ္ဘာAသံမွ

မထြက္လာေတာ့ေခ်။ ညာေမတင္သည္ လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံကို မၾကည့္Aား ဘဲ
႐ုန္းရင္းကန္ရင္း ခုခံရင္းျဖင့္ လူ၀ံAတိုင္း ေဒါသႀကီးစြာ Aသံကုန္ ေAာ္
လုိက္ျပန္သည္။

ထိုAခိုက္

သူ႔ကုိဖမ္းရန္

က်ဳိးစားေနေသာ

လူႏွစ္ေယာက္သည္

မည္သည့္ေနရာက ျပစ္လုိက္ မွန္း မသိရေသာ ေက်ာက္ခဲႀကီးႀကီးတလံုးစီ
Uီးေခါင္းကို လာမွန္လုိက္သည္။ ဟက္တက္ကြဲသြားေသာ Uီးေခါင္းမွ ေသြးေတြ
ျဖာက်လာသည္။ လူႏွစ္ေယာက္သည္ Uီးေခါင္းဒါဏ္ရာကို လက္ျဖင့္Aုပ္ခါ

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 80

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

ညာေမ တင္ကို လက္လႊတ္ လိုက္ၿပီး ေတာင္ေျမာက္၀ဲယာ ၾကည့္ေနစU္မွာ
ေနာက္ထပ္ေက်ာက္ခဲႏွစ္လံုးသည္ ထုိင္ေနေသာ လူႏွစ္ေယာက္ Uီးေခါင္းကုိ
ထိမွန္လိုက္ျပန္သည္။

ထုိလူႏွစ္ေယာက္Uီးေခါင္းသည္လဲ

ဟက္တက္ကဲြခါ

ေသြးေတြ က်လာသည္။

ထို႔ေနာက္

ေက်ာက္ခဲေတြ

ဆက္တိုက္ထြက္လာေသာAခါ

လူေလးေယာက္သည္ ညာေမတင္ ကို ဖမ္းရန္ Aေရး ေဘးဖယ္ထားလုိက္ၿပီး
သူတို႔ေလးေယာက္ ပူးကပ္ခါ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနေသာ တုတ္ေခ်ာင္းလုိ
ရွည္ေမ်ာေမ်ာ Aရာေတြႏွင့္ ေက်ာက္ခဲထြက္ေပၚလာရာဘက္ကုိ ခ်ိန္ထားၿပီး
ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္

သူတို႔

ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ဘက္က

သူတို႔မၾကည့္သည့္ဘက္က

ထြက္လာၿပီး

ေက်ာက္ခဲမလာဘဲ
သူတုိ႔Uီးေခါင္းေတြကို

ေနာက္တခ်က္စီ ကြဲေစျပန္သည္။
"ေျပးၾကစို႔ ေျပးၾကစို႔ လူ၀ံမ ကို သတ္ပစ္ခဲ့"
စက္ျဖင့္လႊတ္သလုိ

ေက်ာက္ခဲေတြသည္

တလံုးၿပီးတလံုးလွ်င္ျမန္စာြ

ဆက္တုိက္လာေနသည္။ လာသမွ် ေက်ာက္ခဲ ေတြသည္ Aလြတ္မရွိဘဲ
လူေလးေယာက္ကို

Uီးေခါင္းကိုယ္လက္ေတြမွာ

ထိမွန္ေနသည္။

ေက်ာက္ခဲလာသည့္ဘက္ကုိ

ရွည္ေမ်ာသည့္

Aရာမ်ားျဖင့္

ခ်ိန္ခါမည္

ေနရာ

သို႔

Aႏွံ႔Aျပား

သူတို႔လက္ထက
ဲ
လုပ္လုိက္သည္မသိ၊

ျပင္းထန္ေသာ Aသံႀကီးမ်ား ျမည္ဟီးထြက္ေပၚလာသည္။
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လူေလးေယာက္သည္ ညာေမတင္ကုိ ျပစ္သတ္ခဲ့ရန္ ေျပးရင္းေရွာင္ရင္း
ၾကည့္လုိက္သည့္Aခါ

တြင္မူ

ညာေမတင္

သည္

မည္သည့္Aခ်ိန္က

ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္မသိ၊ မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။
သူတုိ႔လက္ထဲက

ျမည္ဟီးသံႀကီးထြက္လာေသာ

Aရာမ်ားျဖင့္

ျပစ္ခတ္ေသာ္လဲ တဘက္ရန္ သူမွာ ထိမွန္ဟန္မတူဘဲ ဒီဘက္ကို သူတို႔က
ျပစ္လွ်င္ ေက်ာက္ခဲေတြက ဟုိဘက္ကေရာက္လာၿပီး ထိ မွန္လုိက္သည္။
ဟိုဘက္ကို

လွည့္ျပစ္လုိက္လွ်င္

ေရာက္လာၿပီး

ေက်ာက္ခဲေတြက

မွန္လုိက္သည္။

မထင္သည့္ဘက္က

ရန္သူသည္

ေနရာေရြ႕ၿပီး

ျပစ္ခတ္ေနသလားဟု Aကဲခတ္ေသာ္လဲ ေတာတိုးသံ လႈပ္ ရွားသံ ဟူ၍
မၾကား

မျမင္ရေခ်။

ထုိေၾကာင့္

ေျပးရန္

တေယာက္က

သတိေပးေAာ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပးရမည့္Aတူတူ ညာေမတင္ကုိ ျပစ္သတ္ခဲ့ရန္ ၾကည့္လုိက္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ညာေမတင္ကို မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။

ညာေမတင္ကား

ေက်ာက္ခဲေတြ

Aဆက္မျပတ္ေရာက္လာ၍

ရန္သူေလးေယာက္ A႐ႈးမီး၀ုိင္း ျဖစ္ေနစU္ ကပင္ ေတာကၽြမ္းၿပီးသူၿပီၿပီ Aနီးရွိ
လွ်ဳိေျမႇာင္ေလးထဲသို႔ ေလွ်ာဆင္းၿပီး ကမာၻးယံလိုဏ္ ေခါင္းကေလး တခု ထဲမွာ
ပုန္းေနလုိက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပုန္းေနလ်က္က သူ႔ကုိယ္ကို စြပ္ထားလ်က္ပင္ ရွိ
ေနေသးေသာ

ႀကဳိးကြင္းကုိ

ခဲယU္းစြာ

က်ဳးိစားၿဖီေနသည္။

ႀကဳိးကြင္းက

ခုိင္ျမဲလြန္းေသာေၾကာင့္ ေခၽြးဒီး ဒီးက်ေAာင္ က်ဳိးစား ေနရသည္။ ႀကဳိးကုိ
ေျဖေနရင္းမွာလဲ သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံAတြက္ စိတ္ထဲမွာ ပူပန္ ေသာက
ႀကီးစြာျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို ကူညီရန္မွာ သူ႔ကိုယ္က
Aေႏွာင္Aဖြဲ႕ ေတြ လြတ္မ ွျဖစ္မည္။ ႀကဳိးတုတ္ထားလ်က္ႏွင့္ ရန္သူAျမင္
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ခံသြားေနပါက ရန္သူလက္သို႔ Aဆင္သင့္ ထိုးAပ္ လုိက္သလိုျဖစ္မည္ကိုလဲ
စU္းစားမိသည္။
ျဖစ္လ်က္ႏွင့္

ထုိေၾကာင့္
ကိုယ္ထင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံAတြက္

မျပရဲေသးဘဲ

သူ႔ကိုယ္မွာ

ပူပန္ေသာက

ေႏွာင္ဖဲြ႕ထားသည့္

ႀကဳိးကြင္းကိုသာ က်ဳိးစားေျဖေန သည္။

ထိုAခိုက္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံက

Aသံေပးေခၚသည္

Aသံ

မ်ဳိးကို

ညာေမတင္ကို
ၾကားရသည္။

ရွာမေတြ႕သည့္Aခါ
သို႔ေသာ္

Aသံကား

သူခ်စ္ေသာ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏Aသံေတာ့ မဟုတ္ေခ်။
ရန္သူ

ေလးေယာက္သည္

ျမည္တတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို

ဤAသံမ်ဳိး
မူ

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်

ညာေမတင္

စU္းစားမိသည္။

ရန္သူေတြႏွင့္ သတ္ပုတ္ေနစU္က Aေကာင္Aထည္ မျမင္ရဘဲႏွင့္ သူတို႔
ဘက္က ကူညီေသာ မျမင္ရသည့္ မိတ္ေဆြကို ျပန္ေတြးမိသည္။

"ထုိAေကာင္ ျဖစ္ေနေရာ့သလား"
ညာေမတင္က

ေတြးရင္း

ေျဖမရေသးသည့္

ႀကဳိးကြင္းတန္းလန္းႏွင့္ပင္

လွ်ဳိေျမႇာင္ေလး ႏႈတ္ ခမ္းေပၚသို႔ ျငင္သာစြာတတ္ၿပီး ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္။
သူ႔မိဘသဘြယ္ျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္ လူ၀ံ ႀကီးႏွစ္ေကာင္ Aနားမွာ သူတို႔လို
ပံုသ႑ာန္မ်ဳိး ဆင္ဆင္တူေသာ သတၱ၀ါတေကာင္သည္ သူ႔သခင္လူ ၀ံႀကီးကို
ၾကင္ၾကင္ နာနာ ေပြ႕ပုိက္ ထားသည္ကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။
ရန္သူေတြကိုမူ တေယာက္မွ မျမင္ရေတာ့ေခ်။

AကူAညီေပးသည့္

မိတ္ေဆြျဖစ္ဟန္တူေသာ

ထုိသတၱ၀ါသည္

လူ၀ံAထီးႀကီး ကို ၾကင္နာစြာ ေပြ႕ထားရင္း က ေတာင္ေျမာက္၀ဲယာကို
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ၾကည့္လုိက္၊ ေစာေစာက ညာေမတင္ၾကားခဲ့ရသည့္Aသံမ်ဳိး ကုိ ျပဳလုိက္
သည္။
ညာေမတင္သည္

ရန္သူကင္းရွင္းၿပီကို

ေတြ႕ရေသာAခါ

လွ်ဳိေျမႇာင္ေလးထဲက ထြက္လာ သည္။ ထုိAခိုက္ သူ႔ဘခင္ လူ၀ံထီးႀကီးသည္
ညာေမတင္ကို

လွမ္းျမင္လုိက္ေသာAခါ

ေၾကေၾကကြဲကြဲ

Aသံျပဳ

လိုက္

ရွာသည္။

ႀကဳိးကြင္းစြပ္ထားလ်က္ပင္

ျဖစ္ေနေသာ

ညာေမတင္က

Aေျပးေလး

ေရာက္သြားသည္။
ဘခင္လူ၀ံႀကီးႏွင့္
လူ၀ံမႀကီးကား

မိခင္လူ၀ံမႀကီးကို

ေသေနေလၿပီ၊

ၾကည့္လုိက္သည္။

ဘခင္လူ၀ံႀကီး

သည္လဲ

မိခင္

ရင္AံုတAံုလံုး

ပြင့္လုနီးပါး ဒဏ္ရာႀကီးမွ ေသြးေတြAိုင္ထြန္းေAာင္ ထြက္ေန သည္။
"Aေဖ... Aေမ... ေAာင္မယ္ေလး ငါဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ"
ညာေမတင္သည္

လႈိက္လွဲစြာေAာ္ဟစ္ငိုေၾကြးရင္း

မိခင္လူ၀ံမႀကီး၏

ရင္ခြင္ေပၚသို႔ မ်က္ႏွာကို ေမွာက္ခ်လုိက္သည္။ လက္ႏွစ္ဘက္ကား မိခင္ႏွင့္
ဘခင္ကို

ေပြ႕ပိုက္လုိေသာ္ျငားလဲ

ႀကဳိးကြင္းႀကီးက

တုပ္ထားလ်က္

ပင္

ရွိေနေသးသည္။
"ဟယ္... နင္ ငါ့လိုဘဲ လူစကားေျပာတတ္တယ္"

ဘာမွန္းမသိသည့္
ညာေမတင္သည္

ထိုသတၱ၀ါက

ထုိသတၱ၀ါ

ကို

တAံ့Aေၾသ

ေျပာလုိက္သည္။

ၾကည့္လုိက္ေသာAခါမွ

သူ႔လုိပင္

ေတာေကာင္တေကာင္၏သားေရကို ၀တ္ထားသည့္ ညာေမတင္ လုိ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းမရွိေခ်။

Uီးေခါင္းက

AေမြးAမွင္ေတြႏွင့္
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ေမးေစ့ေတြမွာ ရွိေန ေသာ AေမြးAမွင္ ေတြက တဆက္တည္း ျဖစ္ခါ
တမ်က္ႏွာလံုး႐ႈပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

သူမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ညာေမတင္က ေမးျမန္းေနရန္ မစU္းစားAား၊ သူလို
လူစကားတတ္သူ တေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္လွ်င္.
"ငါ့ကုိ ခ်ည္ထားတဲ့ ႀကဳိးေတြကို ျမန္ျမန္ၿဖီစမ္း"
ဟု Aေရးတႀကီး ခုိင္းလုိက္သည္။

ထုိလူကလဲ ဘာမွျပန္မေမးဘဲ ညာေမတင္ခုိင္းသည့္Aတုိင္း လက္ျပန္ႀကဳိး
တုတ္ထားသလို

ျဖစ္ေနေသာ

ႀကဳိးေျပသြားသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္
ရွိေတာ့ေသာ

ညာေမတင္သည္

ဘခင္လူ၀ံႀကီးကို

ညာေမတင္ကို

ၾကည့္ကာ

ႀကဳိးကုိေျဖေပးလုိက္သည္။
Aသက္

ေပြ႕ယူလိုက္သည္။

မ်က္ရည္

ေငြ႕ေငြ႕သာ

ဘခင္လူ၀ံႀကီးသည္

ေတြေတြက်ရင္း

သူ႔လက္ထမ
ဲ ွာ

ဆုပ္ထားေသာ Aရာတစ္ခုကို ညာေမတင္Aား ေပးလုိက္သည္။ ညာေမတင္
က ယူၾကည့္လုိက္၏။

ထိုAရာကား
ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ၿပီး

ညာေမတင္တုိ႔လက္မွာ
သတ္ပုတ္

လံုးေထြး

ရွိေနသည့္
ေနစU္

ရန္သူ၏

လက္ေခ်ာင္းမ်ဳိး
လက္ေခ်ာင္း

ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ လူ၀ံႀကီးက ကုိက္ျဖတ္ထားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညာေမတင္
သေဘာေပါက္လုိက္သည္။
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ဘခင္

လူ၀ံႀကီးသည္

ဘာသာစကားျဖင့္

မ၀င္းျမင့္

လက္ေခ်ာင္းျပတ္ကို

မၿပီမသ

တခြန္းမွ်

လက္ႏွင့္ျပၿပီး

ျမည္လုိက္ၿပီး

သူတို႔

ေသဆံုးသြား

ေလေတာ့သည္။
"Aေဖေရ.... Aေမေရ..... ငါဘယ္လုိ ေနရမလဲ"
ညာေမတင္သည္ မိခင္လူ၀ံမႀကီးကို တလွည့္ ဘခင္လူ၀ံႀကီးကို တလွည့္
ေပြ႕ဘက္လုိက္၊ လူ၀ံ ႀကီးႏွစ္ေကာင္ ၏ ရင္ခြင္ကုိ Uီးေခါင္းျဖင့္ ေခြ႕လုိက္၊
ႏႈတ္မွ ပူေဆြးေၾကကြဲစြာတမ္းတေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖင့္ Aူသည္း ျပတ္လုမွ်
ငိုေၾကြးရွာေတာ့သည္။

သူတုိ႔ကုိ

ကူညီေသာလူသည္

ညာေမတင္ကုိ

သနားၾကင္နာစြာ

ၾကည့္ေနသည္။ ညာေမတင္ ေတာ္ေတာ္ ၾကာေAာင္ ငိုေၾကြးၿပီးေသာ Aခါမွ
ထုိလူက
"ေတာ္ပါေတာ့ဟယ္၊

ငါလဲ

စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊

ငါလဲ

ေAာ္လုိက္တဲ့Aသံကို ၾကားတယ္ဆုိ ခ်က္ျခင္း လာၿပီး ဟုိသတၱ၀ါေတြကို
ေက်ာက္ခဲနဲ႔ေပါက္တာဘဲ၊

နင့္Aေဖနဲ႔

Aေမကို

သူတို႔သတ္လိုက္

ၾကတယ္ေလ"
ထိုလူက

ေျပာသည္၊

ညာေမတင္က

ငို႐ွဳိက္ရင္းနားေထာင္ေနသည္။

ထိုေနာက္ Aေဖနဲ႔ Aေမ ကို ငါဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊ ဒီAတိုင္း မထားခဲ့ခ်င္ဘူး၊
ယူသြားဘုိ႔ကလဲ

ငါတေယာက္ထဲမႏိုင္ဘူး

ဟု

ေတြးကာ

သီးထန္စာြ

ငိုလုိက္ျပန္သည္။
“Aေဖ

AေမAသိုက္ထဲမွာ

Aေမ့ဗိုက္ထဲမွာ

ငါမAိပ္ရ

ငါတေယာက္ထဲ

ေတာ့ဘူးလား၊

Aေဖ

ေနရေတာ့မယ္၊
ရဲ႕

ငါ့ကိုAေမြးပြပြ

သားေရေတြရွာေပးပါAံုး၊ ငါတေယာက္ထဲ ေနရေတာ့မယ္”
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ညာေမတင္သည္

မ၀င္းျမင့္

သူေျပာတတ္သလို

စကားျဖင့္

ေျပာဆုိငိုေၾကြးေနသည္။

မိတ္ေဆြလူသည္ ညာေမတင္ကုိ ၾကင္နာစြာေျပာလုိက္သည္။
“နင့္Aေဖနဲ႔ Aေမကို ေျမႀကီးထဲမွာ ျမဳပ္ဖို႔ဆိုတာေတာ့ ငါမလုပ္တတ္ဘူး၊
ေဟာကို

ေျမႀကီးA

သစ္ကုိင္းေခ်ာက္ေတြရွာၿပီး

ကြဲထဲကုိထည့္၊

ေနာက္ၿပီး

တို႔ႏွစ္ေယာက္

ေသေသခ်ာခ်ာဖံုးထားရေAာင္၊

ဒီAတုိင္း

ထားခဲ့ရင္ ေတာေကာင္ ေတြ လာစားၾကလိမ့္မယ္”

ညာေမတင္သည္ သူ႔သေဘာAတိုင္းမွာလဲ ဤAတုိင္းပင္ စိတ္ကူးမိပါသည္။
ေၾကကြဲလႈိက္လွဲ

စြာ

ငိုေနရာမွ

ညာေမတင္

က

ေကာင္းကင္ကို

ေမာ့ၾကည့္လုိက္သည္။
ထုိေနရာသည္

သူတို႔မိသားစုေနထုိင္ခဲ့သည့္ေနရာလုိ

သစ္ပင္ထူထပ္ျခင္း

မရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏုိင္သည္။ ေကာင္းကင္တြင္
ေနမင္းႀကီးသည္ Uီးေခါင္းေပၚမွာ မရွိေတာ့ ဘဲ သူ ၀င္သြား ေတာ့မည့္ ဘက္ကို
ေတာ္ေတာ္ေလး တိမ္းေနၿပီကို ေတြ႕ရသည္။

“Aေမနဲ႔ Aေဖကို နင္ေျပာသလုိဘဲ ထားရေAာင္၊ င့ါကို ၀ုိင္းခ်ီေပးပါေနာ္”
ညာေမတင္က ၿဖဳိင္ၿဖဳိင္က်ေသာ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ငို႐ွဳိက္ရင္းေျပာလိုက္သည္။
“ေAးပါ၊

ကဲ

ျမန္ျမန္ထားရေAာင္၊

ေတာ္ၾကာ

ေန၀င္သြားရင္

တုိ႔

ျပန္ဘို႔မေကာင္းဘူး ျဖစ္ေန မယ္”
ထုိလူကလဲ ေျပာေျပာဆုိဆုိျဖင့္ မိခင္လူ၀ံမႀကီးကို Aရင္ခ်ီလုိက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

မိခင္လူ၀ံမႀကီး၏နံပါးတဖက္တြင္မူ

ဘခင္လူ၀ံႀကီး၏ရင္၀မွာ

ရရွိသည့္ဒဏ္ရာႀကီးမ်ဳိးမွ ေသြး ေတြ Aုိင္ထြန္း ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
“Aေမ... Aေဖ”
ညာေမတင္သည္ Aသံကုန္ဟစ္ေAာ္လုိက္သည္။

“Aေမနဲ႔ Aေဖကို သတ္သြားတဲ့ ရန္သူေတြကို ေနာက္တခါ ငါနဲ႔ေတြ႕ပါေစ၊
ငါ့Aေဖနဲ႔ Aေမ Aတြက္ နင္ တို႔ကို ဗိုက္ေပါက္ေAာင္ ျပန္လုပ္မယ္ဟ”
့ဲ
မိဘAတြက္

လက္စားေခ်မည္ဟူေသာ

မေျပာတတ္ရွာေသာ
နာက်ည္းေလးနက္စြာ

စကားကုိ

ညာေမတင္သည္
Aသံကုန္ဟစ္ၿပီး

ဘခင္လူ၀ံႀကီးေပးသြားသည့္

Aဓိပၸာယ္ေပၚေAာင္

လူေျပာတတ္သေရြ႕စကားျဖင့္
ေျပာလုိက္

သည္။

လက္ေခ်ာင္းျပတ္ကုိ

ထို႔ေနာက္

ညာေမတင္သည္

ႏြယ္ႀကဳိးေလး တေခ်ာင္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။
ထို႔ေနာက္

မိတ္ေဆြလူႏွင့္Aတူ

မိခင္ႏွင့္

ဘခင္တို႔ကို

ႏွစ္ေယာက္သား

ယုယၾကင္နာစြာ ခ်ီေပြ႕ ခါ ေျမႀကီး Aကြဲေနရာ သို႔ ယူလာခဲ့ၾကသည္။
ထုိေနရာကား ႀကီးမားေသာသစ္ပင္ႀကီးတပင္ လဲသြား ေသာAခါ Aျမစ္ပါ
ကၽြတ္သြားသျဖင့္ တြင္းႀကီးျဖစ္ေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္။
တြင္းႀကီးထဲသို႔ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္လူ၀ံေမာင္ႏွံကို ေျဖးညႇင္းစြာခ်လိုက္ၾကသည္၊
Aနားမွာ

ရႏိုင္သမွ်ေသာ

ေက်ာက္တံုးေတြကို

သစ္ကုိင္း

ႏွစ္ေယာက္သား

ေခ်ာက္ေတြ

မနားမေနသယ္ယူ

ေျမႀကီးခဲေတြ
ခါ

က်င္းကို

ဖို႔ၾကသည္။ Aေတာ္Aသင့္လံုလံုျခံဳျခံဳရွိသြားေသာAခါ...
“ကဲ

ျပန္ၾကစို႔၊

နင္

ဘယ္မွာေနလဲ၊

တေယာက္ထဲ

မျပန္၀န႔္ရင္

ငါလုိက္ပို႔ေပးမယ္”
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ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

မ၀င္းျမင့္
Aဆံုးစြန္စြန္႔ျပစ္ခဲ့ရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာAခါ

ရင္ထဲက Aသည္း ႏွလံုးတို႔ ေၾကြျပဳန္းလႈံမွ် စိတ္ထိခိုက္စြာ ေျမက်င္းကုိ
Uီးေခါင္းဆုိက္ငိုေၾကြးေနေသာ

ညာေမတင္၏ပခံုး

ကို

ကိုင္ၿပီး

ထိုလူက

ေမးသည္။
“နင္နဲ႔

ငါ

ႏွစ္ေယာက္လံုးသြားၾကမယ္၊

ေနာက္တစ္ခါျပနလာၾကရင္

နင့္Aေဖ

နဲ႔

Aေမ

ဟုိသတၱ၀ါေတြ
ေသသလို

နင္န႔င
ဲ ါ

ေသေနၾကလိမ့္မယ္၊ သူတို႔လက္ထဲမွာ ဟိုမိုးေပၚက Aသံႀကီးမ်ဳိးျမည္တ့ဲဟာ
ႀကီးေတြ

ရွိေနတယ္၊

နင့္Aေဖနဲ႔

Aေမကုိ

ၾကည့္ပါလား၊

ေၾကာက္စရာ

Aေပါက္ႀကီးေတြျဖစ္ေနတာ ေလ”
ထိုလူ က ဆက္ေျပာသည္။

ညာေမတင္က
သုတ္လုိက္ၿပီး

Uီးေခါင္းၿငိမ့္ျပသည္၊
သူတုိ႔မိသား

ျပန္ၾကည့္လုိက္သည္။
ဆီးမရ

စု

လက္ဖမိုးျဖင့္

ေပ်ာ္ေပ်ာ္

ရႊင္ရႊင္

ထုိသို႔ၾကည့္လုိက္ခါမွ

က်လာျပန္သည္။

မ်က္ရည္ေတြကုိ
လာခဲ့သည့္လမ္းကုိ

မ်က္ရည္ေတြက

မၾကာေသးမွီAခ်ိန္ကပင္

တားမႏုိင္

မိသားစုသံုးေယာက္

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လာ ခဲ့ၾကၿပီး ယခုမူ သူတေယာက္ ထဲျပန္ရေတာ့မည္။
ညာေမတင္သည္

သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

သတ္သာြ းသည့္

သတၱ၀ါေလးေကာင္ကုိ နာ က်ည္းလွစြာျဖင့္ Aံႀကိတ္ လုိက္၏။

“ျပန္ၾကစို႔”
မိတ္ေဆြလူက ေျပာေသာAခါ ညာေမတင္သည္ ဘာမွျပန္မေျပာႏုိင္ေAာင္ပင္
ရင္ထဲမွာ

ဆု႔ိ

ၾကပ္ေၾကကြဲစြာျဖင့္

ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံထံမွ
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ရရွိလိုက္ေသာ ရန္သူ၏ပစၥည္းAထုပ္ေလးကုိ ပိုက္ ခါ Uီးေခါင္း ငိုက္စုိက္ျဖင့္
ငိုေၾကြးရင္းထြက္ခြာလာခ့ဲသည္။ မိတ္ေဆြလူက သူ႔ေနာက္ကလုိက္လာသည္။
Aသုိက္ရွိရာ

သစ္ပင္ႀကီးသုိ႔ေရာက္ေသာAခါမွ

ညာေမတင္သည္

ရင္ပြင့္လုေAာင္ပင္ ပူေဆြး ရွာေတာ့ သည္။

မိခင္ႏွင့္ ဘခင္လူ၀ံႀကီးတုိ႔ Aစာရွာရာမွ ျပန္လာသည့္Aခါ ညာေမတင္ကို
မေတြ႕လွ်င္

မိခင္

သည့္AသံAတုိင္း

လူ၀ံႀကီးက

ေၾကေၾက

ညာေမတင္သည္

ကြဲကြဲ

ေAာ္ဟစ္ေခၚ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

ေၾကေၾကကြဲကြဲ

ေAာ္ဟစ္ တမ္းတလုိက္သည္။ သူ႔ေနာက္ကလုိက္လာေသာ မိတ္ေဆြလူပင္
ညာေမတင္၏ပူေဆြးမႈကို ၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္က်သည္။
ညာေမတင္သည္

ႏႈတ္မွပူေဆြးစြာ

ေAာ္ဟစ္ရင္း

Aသိုက္ေပၚကုိ

ေမာ့ၾကည့္လုိက္၊ သူ ပုန္းေန ၾက သစ္ပင္ႀကီး ရွိေနရာကို ေျပးၾကည့္လုိက္၊
သူ႔ကို ႐ုတ္တရက္ မေတြ႕သည့္Aခါ မိခင္ႏွင့္ ဘခင္လူ၀ံ ႀကီးတုိ႔ ထုိင္မႈိင္
ေနသည့္ေနရာကို ၾကည့္လုိက္ျဖင့္ A႐ူးပမာျဖစ္ေနရွာသည္။

“Aေဖနဲ႔

AေမAသိုက္ကုိ

ျပန္ေရာက္လာၿပီ၊

Aေဖနဲ႔

Aေမ

ငါ့ဆီကိုျပန္လာခဲ့ပါေတာ့၊ ငါ တေယာက္ထဲ Aသိုက္ ထဲမွာ ေနရေတာ့မွာလား၊
ငါ ေစာင့္ေနတယ္၊ ျပန္ခဲ့ၾကပါေတာ့ Aေဖနဲ႔ Aေမရဲ႕”
ညာေမတင္သည္ စိတ္ရွိ လက္ရွိေAာ္ဟစ္ငိုေၾကြးရင္း စိတ္ထိခုိက္လွသျဖင့္
Aသံသည္

နစ္၀င္

သြားခါ

သတိလစ္ၿပီး

ေျမျပင္ေပၚသို႔

A႐ုပ္ႀကဳိးျပတ္ပံုလ်က္လဲသြားရွာေတာ့သည္။
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ေAးျမေသာေရစက္မ်ား မ်က္ႏွာေပၚသို႔ တဖြားဖြားက်လာေသာ ထိေတြ႕မႈ၊
စူးစူးယွယွေမြးႀကဳိင္ ေသာ Aနံ႔ က ႏွာေခါင္းထဲသို႔ စူး၀င္လာသည္A
့ န႔ံေၾကာင့္
ညာေမတင္သည္ သတိျပန္လည္လာခါ မ်က္ လံုးကို ဖြင့္ၾကည့္ လုိက္သည္။

ညာေမတင္သည္

ဂူတခုထဲတြင္

ေက်ာက္ျပားႀကီးတခ်ပ္ေပၚ

ေရာက္ေနသည္။

မွာ

လဲေလ်ာင္း

ေက်ာက္ျပားႀကီးကို

ႏူးညံ့ေသာAေမြးရွည္မ်ားရိွသည့္

ခင္းထား

ညာေမတင္သည္

သျဖင့္

ဂူထဲမွာရွိေသာ
လ်က္ရွိေနသည္။

သားေရတခ်ပ္

ေႏြးေထြးသက္သာစြာ

ျဖင့္

ရွိေနသည္။

ဂူA၀မွာရွိေနေသာ မီးပံုတခု မွ Aလင္းေရာင္ ေၾကာင့္ သူေရာက္ေနေသာ
ေနရာကို၎၊

သူ႔ေဘးမွာထိုင္ေနေသာ

မိတ္ေဆြလူကို၎

ေကာင္းစြာ

ျမင္ရသည္။

ညာေမတင္က လဲေလ်ာင္းေနရာက ထထိုင္လုိက္၏။
“ ငါ ဘယ္လို ေရာက္ေနတာလဲဟင္၊ ငါ့Aေဖ Aေမနဲ႔ ေနတဲ့Aသိုက္
မဟုတ္ဘူး၊ Aို... Aို.... ငါ့Aေဖနဲ႔ Aေမ”
ညာေမတင္ သည္ ေမးျမန္းေျပာဆုိရင္း မ်က္ရည္ေတြသည္ ဆီးတားမႏုိင္
ၿဖဳိင္ၿဖဳိင္က်လာ ျပန္ ေတာ့သည္။
မိတ္ေဆြ လူက ေျဖ၏။

“ဟို...

နင့္Aေဖနဲ႔

နင္ငိုတယ္ေလ၊

Aေမေနတဲ့Aသိုက္ရွိရာ

ေနာက္ေတာ့

နင္ငိုရင္း

သစ္ပင္ႀကီးကုိေရာက္ေတာ့

ငါေခၚလုိ႔

မထူးေတာ့ဘူး၊

နင္

စကားမေျပာႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ Aဲဒီေနရာမွာ ၾကာ ၾကာထားရင္ နင့္Aေဖ နဲ႔
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Aေမကို ေခၚၿပီး ငိုေနရင္းနဲ႔ နင္ေသသြားမွာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ နင့္ကုိ ငါ ေဟာဒီ
ေပၚ တင္ယူလာခဲ့တယ္”
မိတ္ေဆြလူက သူ႔ပခုန္းကုိ လက္ျဖင့္ ပုတ္ျပရင္း ေျပာသည္။

“Aခု ဒီေနရာက နင့္ေနရာလား”
ညာေမတင္က မ်က္ရည္ေတြကုိ လက္ခံုျဖင့္ သုတ္ရင္း ႐ွဳိက္ရင္းေမးသည္။
“ေAး...

ငါ့ေနရာ၊

ငါေနတာက

ေဟာဟိုသစ္ပင္Aျမင့္ႀကီးေပၚမွာ

နင္တို႔လိုဘဲ ေနတယ္၊ ဒါေပ မဲ့ AဲဒီAသိုက္ေပၚကုိ ေခၚသြားရင္ နင့္Aေဖနဲ႔
Aေမကို

နင္ေAာ္ေခၚAံုးမွာဘဲ၊

ဒါေၾကာင့္

Aသိုက္ေပၚ

ကို

မေခၚဘဲ

ဒီေနရာကို ေခၚလာတာ၊ ဒီေနရာလဲ ငါ တခါတေလ ေနတတ္တာဘဲ”

သစ္ပင္ျမင့္ႀကီးAထက္က Aသိုက္ေပၚကုိ တင္လုိက္လွ်င္ ညာေမတင္Aဘို႔
မိခင္ ဘခင္လူ၀ံ ႀကီးေတြကို ပိုၿပီးသတိရ လြမ္းဆြတ္Aံုးမည္၊ ထုိေၾကာင့္
Aသိုက္ေပၚကုိမတင္ဘဲ

ဤဂူထဲမွာ

ထားသည္

ဟူေသာသေဘာမ်ဳိးကို

မိတ္ေဆြလူက သူေျပာတတ္သလို ေျပာျပသည္။
“ငါ့Aေဖ Aေမနဲ႔ ေနခဲ့တဲ့ေနရာနဲ႔ Aေ၀းႀကီးလား”

“ေAး

ေ၀းတယ္၊

ေကာင္းကင္မွာေနလံုးႀကီးရွိေသးတယ္၊

နင့္ကုိ
ေနလံုး

ငါယူလာတဲ့Aခ်ိန္က
ႀကီး

ေပ်ာက္သာြ းၿပီး

Aေမွာင္ေရာက္လာၿပီးမွ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ ဒီေနရာကိုေရာက္လာတာ၊ ဒီကို
ေရာက္လာေတာ့

နင္စကားျပန္ေျပာႏုိင္ေAာင္

ငါေလ

နင့္မ်က္ႏွာကို

ေရနဲနဲေလာင္းေပတယ္၊ ေနာက္ ၿပီး ဟုိသစ္ပင္ ေတြေပၚမွာ ပြင့္တတ္တ့ဲ
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ပန္းမ်ဳိးကို

ခူးၿပီး

မ၀င္းျမင့္

နင့္ႏွာေခါင္းနားမွာ

ေျပာလာႏုိင္ၿပီ၊

ေဟာဒီမွာ

ထားေပးတယ္။

နင္ဆာရင္

နင္Aခု

စားဘု႔ိ

စ

ကား

ငါရွာထားၿပီးသား

Aစာေတြရွိတယ္၊ ေရာ့ စားလိုက္ Aံုး၊ ငိုခ်င္ရင္ စားၿပီးမွငို၊ နင္ဗ
့ ုိက္ထမ
ဲ ွာ
ဘာမွAစာမရွိဘဲ ငိုေနရင္ စကားမေျပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္သြား Aံုးမယ္”

မိတ္ေဆြလူက

စကားAလွ်င္မျပတ္ေျပာရင္း

သူ

Aဆင္သင့္ထားရွိေသာ

သစ္သီးေတြ ပ်ားသ လက္ေတြကို ျပသည္။ မိတ္ေဆြလူ ေျပာသည္ကုိ
မ်က္ရည္သုတ္ရင္း

နားေထာင္ေနေသာ

ညာေမတင္

က

တစံုတခုကုိ

သတိရသလို Aေရးတႀကီးျဖင့္...
“ဟဲ့.... ငါ့Aေဖ ေပးသြားတဲ့ ဟုိသတၱ၀ါေတြဆီက ရလုိက္တဲ့ ဟာေတြေရာ”
ဟုေမးလုိက္သည္။

“ငါ ယူလာခဲ့ပါတယ္ဟယ္၊ ေဟာဒီမွာ”
မိတ္ေဆြလူက

ေျပာၿပီး

ေက်ာက္ျပားႀကီးေခါင္းရင္းဘက္မွာ

ထားေသာ

Aထုပ္ေလးကို ယူေပး လုိက္သည္။ ထုိေနာ္က ဆက္ေျပာလုိက္၏။
“ဒီလက္ေခ်ာင္းေလး

ႏွစ္ခုက

ငါ့တို႔လက္မ်ဳိးဘဲ၊

သူက

ေဟာဒီဘက္က

ေဟာဒီေနရာကေနာ္”
ဘက္ဘက္

လက္သူၾကြယ္ႏွင့္

လက္သန္းေနရာကို

ျပလုိက္သည္။

ညာေမတင္က Uီးေခါင္းၿငိမ့္ လုိက္ၿပီး ေျပာသည္။
“နက္ဖန္ ဒီလက္ေခ်ာင္းကို ေနပူထဲမွာ ထားရေAာင္၊ ဒါမွ ၾကာၾကာထားလုိ႔
ရမွာ”
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“ကဲပါ

ေရာ့

မ၀င္းျမင့္

စားလုိက္Aံုး၊

ေနာက္ၿပီး

Aိပ္ၾကစို႔၊

ေဟာဟို

မုိးေပၚကလက္ေနတဲ့ ၾကယ္ႀကီး ေတာင္ ေဟာ ဟိုဘက္ ကုိ ေရာက္သာြ းၿပီ”

ညာေမတင္ ေနာက္ထပ္ငိုAံုးမည္ စိုးေသာစိတ္ျဖင့္ မိတ္ေဆြလူက ေျပာကာ
ညာေမတင္ကို

Aစာေတြေကၽြးသည္။

ေက်ာက္ျပားႀကီး၏တဖက္ေဘးတြင္

ထုိေနာက္

မိတ္

က်ယ္၀န္းႀကီးမားေသာ

ေဆြလ

ူသည္

လဲေလ်ာင္း

Aိပ္စက္လုိက္သည္။

မိတ္ေဆြလူက
သူ႔မိခင္

Aိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ္လဲ

ညာေမတင္ကား

မAိပ္ႏုိင္ရွာေခ်။

ဘခင္လူ၀ံ ႀကီးေတြကို ျမင္ေယာင္ကာ လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးစြာျဖင့္

မ်က္ရည္က်ရင္း မုိးစင္စင္လင္းလာခဲ့ေတာ့သည္။
မိတ္ဆြလူ

ကလဲ

Aိပ္ယာကို

ေစာေစာႏိုးလာသည္။

ညာေမတင္

ငိုမည္စုိးေသာေၾကာင့္
“ေဟ့ နင္ ႏုိးလာၿပီလား၊ လာ

ဒုိ႔ ေဟာဟို ေရAိုင္ေလးဆီသာြ းရေAာင္၊

နင့္မ်က္ႏွာကိုေရာ နင့္ကိုယ္ကုိေရာ ေရေဆး လုိက္၊ ငါ့ဆီမွာ Aေမြးလွလွန႔ဲ
ေတာေကာင္ေတြရဲ႕ သားေရေတြရွိတယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ႏွင့္

ညာေမတင္ကုိ

လက္ဆဲြကာ

ေရAုိင္ေလးရွိရာသို႔ေခၚသြားသည္။

ေမြးႀကဳိင္

လွပေသာ

ပန္းပင္ေတြ

ၾကည္လင္ေAးျမေသာ

စမ္းေရAိုင္ေလးသည္

သာယာလွပပါဘိသည္။

စမ္းေရAုိင္ေလးကို

ပတ္၀ိုင္းေပါက္ေရာက္ေနၿပီး
ပန္း

ခ်ီဆြဲထားသည့္ႏွယ္

ေရာက္ေသာAခါမွ

သူ႔ကို

ပထမUီး ဆံုး Aသိုက္ေပၚက ေခၚခ်ကာ စမ္းေခ်ာင္းေလးမွာ ေရခ်ဳိးခုိင္းခဲ့ေသာ
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မိခင္လူ၀ံႀကီးႏွင့္

ဘခင္လူ၀ံႀကီး

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကုိ

တမ္းတ

ႏႈတ္မွတတြတ္တြတ္ေျပာရင္း

မ၀င္းျမင့္
ကို

ပိုၿပီး

သတိရလာျပန္ေတာ့သည္။

လြမ္းေဆြးစြာျဖင့္

ငိုရင္းျဖင့္ပင္

ညာေမတင္သည္

မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးသြား

ေရခ်ဳိးၿပီး

သြားသည္။

ညာေမတင္ ေရခ်ဳိးေနစU္မွာ မိတ္ေဆြလူသည္ ညာေမတင္ ေရခ်ဳိးေနသည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေန ျခင္း မျပဳဘဲ ေပ်ာက္ေနသည္။ ညာေမတင္ ေရခ်ဳိးၿပီး၍ သူ
၀တ္ထားရင္းစြဲ

၀က္၀ံေရကို

ျပန္၀တ္ေန

ေသာAခါမွ

မိတ္ေဆြ

လူက

ေရာက္လာသည္။ သူ႔လက္ထဲတြင္ လွပႏူးညံ၍ရွည္လ်ားေသာ Aေမြးမ်ား
ရွိသည့္

သားေရ

တခ်ပ္ပါလာသည္။

သားေရက

ေျပာ့ေျပာင္းသည္။

ညာေမတင္ကို ၀တ္႐ံုရန္ေပးၿပီး ညာေမတင္ႏွင့္Aတူ စမ္းAိုင္ ေဘးနားမွာ
ရွိေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီးေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္Aတူ ထုိင္လုိက္ ၾကသည္။
“ေဟ့ ဒီမွာ နင္က ဘယ္လိုေၾကာင့္ လူ၀ံႀကီးေတြဆီေရာက္ေနတာလဲ၊ နင္က
လူAစစ္ေနာ္၊ လူ ၀ံႀကီးေတြက ေမြးထား တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ငါ့ကို
ေျပာျပစမ္း”
မိတ္ေဆြလူက ေမးသည္။

ညာေမတင္သည္
လုိက္သည္။

မႈံမႈံေမွးေမွး

ေျပာတတ္သေရြ႕
ေျမာက္တခြန္း

ေမ့ေပ်ာက္ေနသလုိျဖစ္ေနေသာ
ေရးေရးမွ်ပင္

စကားျဖင့္

မနည္း

ေျပာေန

ျပန္ေတြး

စU္းစားယူရသည္။

AၿမီးAေမာက္မတဲ့

ေျပာျပေနသည္။

သူ႔စိတ္ထဲမွတ္မိေနသည္။

သူ႔ဘ၀ကို

ေတာင္တ

သူ
ခြန္း

ေျပာေနသည့္စကားေတြကလဲ
သည့္

စကားေတြကလဲ

သူ႔စိတ္ထဲမွတ္မိသေရြ႕ကိုသာ ေျပာႏုိင္ရွာေတာ့သည္။ ေျပာရင္းပင္ လူ၀ံႀကီး
ေမာင္ႏွံ ကို လြမ္းဆြတ္တသစြာျဖင့္ မ်က္ရည္က်မိျပန္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

“ေAးဟယ္ နင့္Aျဖစ္ကလဲ တမ်ဳိး၊ ငါ့Aျဖစ္ကလဲ တမ်ဳိးေပါ့”
ညာေမတင္ စကားဆံုးေသာAခါ မိတ္ေဆြလူက ေျပာသည္။
“နင္ကေရာ ငါ့လိုလဲ ျဖစ္လာတာဘဲလား”
ညာေမတင္က ေမးသည္။

“မဟုတ္ဘူး၊ ငါကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိခဲ့တယ္၊ နင့္လိုမဟုတ္ဘူး”
“ေျပာျပပါလားဟယ္”
“ေAးေလ ဟို ငါ့Aေဖ Aေမေတြနဲ႔ လာခဲ့ၾကတာ ငါေလေပ်ာ္လုိက္တာ”
ထိုလူက

စကားAစပ်ဳိးလိုက္သည္။

ညာေမတင္လို

မေရAရာ

သူေျပာသည့္
ေတာ့

သူ႔Aေၾကာင္းက

မဟုတ္၊

သို႔ေသာ္

ေျခရာေပ်ာက္ေနသည့္Aေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ထိုAခ်ိန္က

ခင္ေမာင္ေAး၏Aသက္သည္

သူ႔မိဘမ်ားႏွင့္

လူA

Aမ်ားႀကီးယူကာ
တခုေဘးတြင္

ခ်ဳိ႕သည္

စားေသာက္စရာေတြ

ေရတသြင္သြင္စီးေနေသာ

ေတာထဲက

ေျခာက္ႏွစ္သားရွိေနေပၿပီ၊

၀ါးပင္ေတြခုတ္ကာ

ေတာင္က်

ပစၥည္းေတြ
ေခ်ာင္းႀကီး

Aိမ္ေဆာက္ေနၾကသည္၊

သူတုိ႔သည္ ေတာင္ႀကီးတခုေစာင္းမွာ ေျမႀကီးေတြကို ေန႔တိုင္းတူးေနၾကသည္။
တေန႔တြင္ လူေတြAမ်ားႀကီး ေရာက္လာ ၾကသည္။

ထုိAခ်ိန္မွာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေက်ာက္တံုးေတြေပၚမွာ

တ

ေယာက္ထဲ

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေဘးက
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ကစားေနသည္။

Aခ်ိန္က ညေနေစာင္းေနၿပီျဖစ္၍ သူ႔မိဘမ်ားႏွင့္Aေပါင္းA ေဖာ္မ်ားေနသည့္
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တဲစုတြင္

မ၀င္းျမင့္

ခ်က္ျပဳတ္ေနၾကသည့္

ျပာျပာမႈိင္းမႈိင္း

ျဖင့္

ကစားေနသည့္ေနရာႏွင့္
Aေနၾကာၿပီ

သစ္ပင္ေတြထက္မွာ

တလူလူလြင့္ေနသည္။
တဲစုသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးက

မီးခုိးေတြသည္

ခင္ေမာင္ေAး

Aတန္ငယ္လွမ္းသည္။

ေဘးရန္

သုိ႔ေသာ္

တစံုတရာမွာမရွိသည့္Aတြက္

ေၾကာက္လန္႕ျခင္းမရွိဘဲ

စိတ္ေAးလက္ေAး

ကစားေနသည္။
ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳပ္ၿပီး၍ စားခ်ိန္တန္လွ်င္ ခင္ေမာင္ေAး၏ မိဘေတြက
ခင္ေမာင္ေAးကို ထမင္း စားရန္ Aသံကုန္ဟစ္ေAာ္ၿမဲျဖစ္သည္။

လူေတြAမ်ားႀကီးေရာက္လာသည့္
ထိုလူစု

သူ႕မိေတြရွိေနရာ

ထိုေန႕တြင္မူ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

တဲAိမ္ဆီကိုသြားၾကသည္ကို

ကစားရင္း

လွမ္းျမင္လိုက္သည္၊ သို႕ေသာ္ သူ႕ဂရုမိစုက္မိ၊ တဲAိမ္ေတြဆီက ဆူဆူညံညံ
Aသံေတြကို

ၾကားရေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ခေလးမွ်သာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာျဖစ္သည္ကိုမေတြး၊ ထမင္းစားခ်ိန္တန္လွ်င္ သူ႕မိဘေတြ
ေAာ္ေခၚမည့္Aသံကို နားစြင့္ရင္း ကစားၿမဲကစားေနခဲ့သည္

သို႕ေသာ္

ေန၀င္သြားၿပီး

ေမွာင္စပ်ိဳးလာသည့္

Aခ်ိန္ေရာက္သည့္

တိုင္ေAာင္ သူ႕မိဘေတြက ေAာ္ေခၚ သည့္ Aသံကို မၾကားရေသးေခ်၊
ခင္ေမာင္ေAး

ထမင္းေတာ္ေတာ္ပင္

ဆာလာသည္၊

ထို႕ေၾကာင့္

ကစား

ေနသည့္ ေခ်ာင္းကမ္းပါးမွ တဲAိမ္စုရွိရာသို႕ ျပန္လာခဲ့သည္။
တဲAိမ္စု

တခုလုံးကား

တိတ္ဆိတ္ေနေခ်သည္၊

မီးေရာင္လဲမေတြ႕၊

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလဲမရွိ။
'Aေမ…Aေဖ'
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မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAးက Aသံျပဳရင္း သူ႕မိဘေတြႏွင့္ သူေနထိုင္ရာ တဲထဲကို
၀င္လိုက္သည္။
'ေAာင္မယ္ေလး'
ခင္ေမာင္ေAးသည္

ထိတ္လန္႕စြာ

ေAာ္လိုက္မိသည္၊

တဲထတ
ဲ ြင္ကား

သူ႕မိဘႏွစ္Uီးလုံးႏွင့္ Aျခား သူမသိေသာ လူတေယာက္သည္ ေသြးသံရဲရဲ႕ျဖင့္
ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသေနၾကသည္၊

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူက

မိဘေတြ

တဲထဲမွ ျပန္ထြက္ေျပးလာခဲ့ၿပီး မိဘေတြ၏ Aေပါင္းAေဖာ္မ်ား တဲတင
ြ ္းသို႕
Aားကိုးတႀကီး

ေAာ္ဟစ္ၿပီး

၀င္ခဲ့ျပန္သည္၊

လာခဲ့ၾကသည့္

လူေတြAားလုံးကား

သို႕ေသာ္

တေယာက္မွ

သူတို႕ႏွင့္Aတူ

Aသက္

ရွင္လ်က္

မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။

ထိုAခုိက္
သူ႕နာမည္ကို

တဲAျပင္ဘက္
Aသံသဲ့သဲ့ျဖင့္

သစ္ပင္တပင္ေAာက္
ေခၚသံကို

ခင္ေမာင္ေAး

ေမွာင္ရိပ္ဆီမွ
ၾကားရသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ Aသံၾကားရာဆီသိုက စိတ္Aားထက္သန္စာြ ေျပးလာ
ခဲ့သည္၊ သူ႕ကို ေခၚေနသူကား သူ႕မိခင္၏ Aစ္ကိုႀကီး
'ဘႀကီးဘာျဖစ္လို႕လဲဟင္'
သစ္ပင္ေAာက္မွာ ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ လဲေနေသာ သူ႕ဘႀကီးသည္
'လူဆိုးေတြ လက္ခ်က္Uီးသြားတယ္၊ တို႕ပစၥည္းေတြ Aားလုံးပါသြားၿပီ'

ဤစကားတခြန္းကိုသာ ဘာလုပ္ရေတာ့မည္ကို မသိေတာ့ေခ်၊ ေသြးရဲရျဲ ဖင့္
ျပန္႕ႀကဲေနေသာ Aေလာင္းေတြျဖင့္ ခေလးမွ်သာ ျဖစ္ေသာသူသည္ Aကာလ
ညAခ်ိန္မွာ

Aတူေနေနေသာ

သတၱိ

မရွိရွာေခ်၊

ေတာထဲေတာင္ထမ
ဲ ွာ

ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလသံသည္၄င္း ညAခ်ိန္မွာ ျမဴးၾက သည့္
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သားရဲေတြ

မ၀င္းျမင့္

ေတာေကာင္ေတြ၏

Aသံသည္၄င္း၊

ယခင္က

မေၾကာက္ခဲ့ေသာ္လဲ ယခုမူ Aသက္ မရွဴ၀န္႕ေAာင္ပင္ ေၾကာက္ရံ႕ြ လာသည္။

ယခင္ကမူ မိဘေတြကလဲ ရွိသည္၊ လူေတြကလဲ မ်ားသည္ ညAခ်ိန္မွာ
တေကာက္တလွည့္ ေစာင့္ျခင္း၊ မီးပုံႀကီးမ်ား ဖိုထားျခင္း၊ ၀ါးလုံးႀကီးမာ်းကို
ရိုက္နက္ ေခ်ာက္လွန္႕ျခင္းတို႕ကို ၾကားေနျမင္ေနရေသာ ခင္ေမာင္ေAးသည္
ေပ်ာ္ပင္ေပ်ာ္ခဲ့ေသးသည္၊

ယခုမူ

Aေသေကာင္

ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲထဲမွာ

ေတြျဖင့္

ေသြးရဲရဲျဖင့္

ျပန္႕ႀကဲေသေနၾကေသာ
ခေလးၿပီၿပီ

တေစၦသရ
ူ ဲ

ေၾကာက္ေသာ စိတ္ကလဲ ၀င္လာသည္။

ထိုAခုိက္မွာ ေသြးညႇီနံ႕ကို ရလာၾကဟန္တူေသာ ေတာေကာင္Aခ်ိဳ႕သည္
ေမွာင္ထဲမွာ

၀င္းေျပာင္ေသာ မ်က္လုံးႀကီးမ်ား မို႕မို႕မဲမဲ ကိုယ္ခႏၶာတို႕ျဖင့္

တဲAိမ္ထဲသို႕ ရဲတင္းစြာ ခ်ည္းကပ္၀င္လာၾကေလၿပီ။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ

ဆက္လက္မေန၀န္႕ေတာ့ေခ်၊

ခ်ည္းကပ္လာေသာ ေတာေကာင္ႀကီး မ်ားသည္ သူ႕ကို ပါ ရန္မူေတာ့မည္ကို
Aလိုလိုသိေသာ Aသိစိတ္ျဖင့္ တဲAိမ္စုဆီမွ ေျခUီးတည့္ရာ သို႕ တရွိန္ထိုး
ထြက္ေျပးလာခဲ့ေလေတာ့သည္။

'ဒါနဲ႕ နင္ဒီေနရာကို ေရာက္လာေရာလား'
သူ႕Aေၾကာင္းကို မွတ္မိသေရြ႕ ျပန္ေျပာေနရင္း မ်က္ႏွာညႇိဳးသြားေသာ
ခင္ေမာင္ေAးကို ညာေမတင္က ေမးလိုက္သည္။
'ေAး…ဘယ္ကေနၿပီး

ဘယ္ကို

ေရာက္လာတယ္ဆိုတာကို

ငါမေျပာတတ္ေတာ့ ပါဘူးဟယ္၊ ေၾကာက္လို႕ ေျပးလာခဲ့ပါတယ္၊ ငါ့ေနာက္ကို
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က်ားႀကီးလို႕ထင္တာဘဲေလ၊
လြတ္ေAာင္

မ၀င္းျမင့္

Aေကာင္ႀကီး

မနည္းေျပးရတယ္၊

တေကာင္

လိုက္လာလို႕

ေနာက္ေတာ့

ေမွာင္ထဲမွာ

တြင္းႀကီးတခုထဲကို လိမ့္က်ၿပီး Aိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္'
ခင္ေမာင္ေAးက သူေျပာတတ္သလို ေျပာေနသည္၊ သူေျပာသည့္Aတိုင္း
ဟုတ္ပါသည္။
ေသြးညႇီနံ႕ကို ရလိုက္ၾကေသာ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ ခင္ေမာင္ေAးတို႕
မိသားစု

ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္

ခင္ေမာင္ေAးထြက္ေျပးေသာ

တဲAိမ္စုေတြရွိရာကို
Aခါ

ေရာက္လာၾကသည္၊

က်ားတေကာင္က

ခင္ေမာင္ေAး

ေနာက္သို႕လိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေျပးရင္းလႊားရင္း ေခ်ာက္တခု
ထဲကို

လိမ့္က်

ေမာပန္းလြန္းျခင္း

သြားေသာ

Aခါမွ

က်ားရန္က

လိမ့္က်ျခင္းတို႕ေၾကာင့္

လြတ္သာြ းသည္

ခင္ေမာင္ေAး

သတိလစ္

သြားျခင္းကို Aိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ဟု ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

နံနက္လင္း၍

သူသတိရလာေသာAခါ

သူမည္သည့္ေနရာကို

ေရာက္ေနေၾကာင္း မသိေတာ့ေခ်၊ သူ႕ မိဘေတြ ႏွင့္Aတူ ေနထိုင္ခ့သ
ဲ ည့္
တဲစုဆီကိုလဲ မျပန္တတ္ေတာ့၊ မည္မွ်ေလာက္ ေ၀းကြာခဲ့ၿပီကိုလဲ မသိ ေတာ့၊
ေခ်ာက္Aတြင္းမွ

ေတြ႕ရသည့္

စမ္းေခ်ာင္းေလးမွ

ေရကိုေသာက္ၿပီး

ေတာင္ေစာင္းေပၚကို တက္လာ ခဲ့သည္။
ေတာင္ေစာင္းတေနရာ၀ယ္
စားေသာက္ၿပီး

ျပစ္ခ်ထားေသာ

သစ္ပင္ျမင့္ႀကီး

တပင္ေပၚမွငွက္ေတြ

သစ္သီးAေႂကြေတြကို

ဆာဆာျဖင့္

ေကာက္စားလိုက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

သို႕ျဖင့္ပင္ ေျခUီးတည့္ရာ သြားေနရင္းမွ ေတြ႕သည့္ သစ္သီးသစ္ရက
ြ ္ကို
Aဆာေျပစားူလိုက္၊ ေတာေကာင္ ေတြႏွင့္ ေတြ႕သည့္Aခါ သစ္ပင္ထက္ကို
တက္ေျပးလိုက္၊ ေမ်ာက္လို ယုံလို Aေကာင္ငယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕သည့္Aခါ
လက္လွမ္းမွီရာ သစ္ကိုင္းမ်ား ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ေကာက္ေပါက္လိုက္ျဖင့္
Aလုပ္က

လူကို

သင္လာခဲ့ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သစ္ပင္Aတက္Aဆင္းAေျပးAလႊားေတြမွာ လွ်င္ျမန္ က်င္လည္ လာသည္၊
Aျပစ္Aခတ္မွာလဲ

လက္မွန္းတည့္ၿပီး

မလြဲတန္းမွန္ေAာင္
ကိုယ့္ိကုယ္ကို

ျပစ္ႏုိင္

လာသည္၊

Aားကိုးေသာ

ထိုလိုသည့္ေနရာကို

တေယာက္ထဲ
စိတ္ျဖင့္

သတၱိရွိ

လာသည္၊ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ

ယU္ပါးလာေသာAခါ

Aမွ်

ငယ္စU္

ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားလို

ကလို

ေနရေသာAခါ
ရဲရင့္

ေတာႂကြမ္းသည္ႏွင့္

Aရမ္းမဲ့

ေၾကာက္လန္႕

ျခင္းမျဖစ္ေတာ့ေခ်။

ယခုဆိုလွ်င္ခင္ေမာင္ေAး၏
ေရာက္ေနေလၿပီ၊

ေတာထဲ

Aသက္သည္
ေတာင္ထဲမွာ

Aၿမဲယူေနရသည္ျဖစ္ရာ

ခင္ောမင္ေAး၏

က်စ္လစ္

ေယာက်ာ္းၿပီသၿပီး

ထြားက်ိဳင္းကာ

ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္Aရြယ္ကို
သဘာ၀

ေလ့က်င့္ခန္း

ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္သည္
Aားခြန္ဗလ

ျပည့္၀သည့္

လူတေယာက္ျဖစ္ေနသည္။

ခင္ေမာင္ေAးက သူ႕စကားကို ဆက္ေျပာလိုက္၏။
'ငါလဲ

တေယာက္ထဲေနထိုင္ရင္း

ေတာထဲကို

လွည့္ပတ္သာြ းရင္း

နင္တို႕ကိုျမင္ဘူးတယ္'
'ဟင္…ငါ့ကို နင္ျမင္ဘူးတယ္'
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မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္ က Aံ့ေAာဟန္ျဖင့္ ေမးသည္။

'ေAး…ျမင္ဘူးတယ္၊
ငါျမင္တယ္၊

ဒါေပမဲ့

နင္တိုကမျင္ေAာင္

နင့္Aေဖႏွင့္
ငါ့ကိုျမင္ရင္

ငါမေနဘူး၊

Aေမနဲ႕

နင္ကမတူဘူးဆိုကိုလဲ

နင့္Aေဖနဲ႕Aေမက

နင္တို႕မျမင္ေAာင္သာ

ရန္မူမွာစိုးလို႕
နင္တို႕ကို

ငါ

ၾကည့္ခဲ့တာ'
'ငါ့Aေဖနဲ႕Aေမကို နင္ေၾကာက္လို႕လား'
ညာေမတင္Aေမးကို ခင္ေမာင္ေAးက Uီးေခါင္းခါျပလိုက္သည္။

'မေၾကာက္ပါဘူး၊

ဘာေၾကာင့္ေၾကာက္ရမွာလဲ၊

ေက်ာက္ခႀဲ ကီးႀကီးနဲ႕

တခါေလာက္ ေကာက္ေပါက္ လိုက္ရင္ ထိသြားမွာဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ နင့္Aေဖ
Aေမကိုထိရင္ နင္ကပါငါ့ကို သတ္မွာေပါ့၊ Aဲဒီေတာ့ နင့္ကိုပါ ေက်ာက္ခဲ နဲ႕
ေပါက္ရမယ္၊

နင့္ကို

ငါေက်ာက္ခနဲ႕

မေပါက္ခ်င္ဘူး၊

နင္ကငါ့လိုဘဲ

တူတယ္ေလ'
'ဒါေမမဲ့

နင့္မွာ

မ်က္ႏွာတခုလုံး

နင့္လိုAေမြးေတြမရွိဘူး'

AေမႊးေတြAားႀကီးဘဲ၊
ညာေမတင္

ငါ့မ်က္နွာ

စကားေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးကရယ္လုိက္သည္။
'ေAးဟဲ့၊ နင့္မွာမရွိဘူးေနာ္'
'နင္ေျပာAုံး၊ ငါ့Aေဖနဲ႕Aေမကို ဟိုသတၱ၀ါေတြသတ္ေနတာကို နင္သလ
ိ ို႕
ေရာက္လာတာလား'
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'မသိဘူးငါကနင္တို႕ေနတဲ့
မရွိဘူး၊

နင္တို႕Aျပန္ကို

မလာေတာ့

မ၀င္းျမင့္

Aသိုက္နားမွာ

ေစာင့္ၾကည့္မယ္

နင္တို႕လဲ

လာၾကည့္ေတာ့

ေနတာဘဲ၊

ေတာ္ေတာ္ၾကာ

နင္တို႕ေျခရာကိုၾကည့္ၿပီးလိုက္လာတာ၊

နင္ေAာ္လိုက္

တဲ႔

Aသံကိုလဲ ၾကားေရာ နင္တို႕မွာ ရန္သူေတြကေနၿပီလို႕ ငါသိၿပီေလ၊ ဒါေၾကာင့္
ဟိုသတၱ၀ါ

ေတြမျမင္ေAာင္

ၿခဳံကြယ္ႀကီး

ေတာတိုးသာသိပ္ေကာင္းတာ

ငါကေလ

ေက်ာက္ခဲနဲ႕ေပါက္တာ
သစ္ပင္ၿခဳံေတြ

ငါက

မလႈပ္ေAာင္

Aသာေလးေနရာေျပာင္းႏုိင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဟိုသတၱ၀ါေတြက ငါဘယ္ေနရာ
က ေနၿပီးေက်ာက္ခဲနဲ႕ ေပါက္တယ္ဆိုတာကို သူတို႕မသိၾကာဘူးေပါ့'
ညာေမတင္က

ဘာမွမေျပာဘဲ

ႏႈတ္ဆိတ္စြာျဖင့္

သူ႕ေက်းရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို ျမင္ေယာင္ကာ မ်က္ရည္ေတြ ၀ိုင္းလာသည္။ ထိုသို႕
ညာေမတင္ငိုေတာ့မည့္Aသြင္ကို

ျမင္လိုက္ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးက

ကဗ်ာကသီ စိတ္ေျပာင္းေAာင္ စကားဆက္လိုက္၏။

'နင့္နာမည္ ဘယ္လိုေခၚလဲ'
ညာေမတင္က Uီးေခါင္းခါျပသည္။
'မသိေတာ့ဘူး၊ နင့္နာမည္ေရာ'
'ငါ့နာမည္ ခင္ောမင္ေAး၊ ငါ့Aေဖနာမည္က ကိုထြန္းဇင္၊ ငါ့Aေမနာမည္က
မခင္ေမတဲ့'
'နင္သိတယ္ေနာ္'

'ေAး ငါ့Aေဖနဲ႕ Aေမက Aဲဒီနာမည္ သုံးခုကို မေမ့ရဘူးလို႕ ခဏခဏ
ဆိုခုိင္းေနလို႕ Aခုထက္ထိ ငါသတိရေနတယ္၊ ငါတေယာက္ထဲ ေနေတာ့လဲ
ဒီလိုဘဲဆိုေနတာကိုး'
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ထိုAခါ

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္သည္

သူမွတ္မိထားသည့္

Aဂၤလိပ္

Aကၡရာျမန္Aကၡရာေတြကို ေျမႀကီးေပၚမွာ သစ္ကိုင္းေခ်ာက္ကေလးတစ္ခုျဖင့္
ေရးခ်စ္ျပသည္။
'ခင္ေမာင္ေAး နင္သိသလား'
ဟုေမးသည္။

ခင္ေမာင္ေAးက

Uီးေခါင္းခါျပသည္၊

Aမွန္မွာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေက်ာင္းေနခဲ့ဘူးသည္၊ ထိုAကၡရာေတြကို သင္ခါစAခ်ိန္မွာ ယခုလိုဘ၀မ်ိဳးကို
ေရာက္လာခဲ့သည့္Aတြက္

မသိေတာ့ေခ်၊

ညာေမတင္ကမူ

Aေလ့Aက်င့္လုပ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ မွတ္မိေနျခင္းျဖစ္သည္။
'ကဲပါဟယ္

ဒါေတြေနာက္ေတာ့

သစ္ကိုင္းေခ်ာက္နဲ႕

နင့္လိုဘဲ

ငါလဲ

ဒီလိုဘဲ

တတ္ေAာင္လုပ္မယ္

ေျမႀကီးေပၚမွာ
Aခုေတာ့

နင္လဲဆာေရာေပါ့၊ ငါလဲ ဆာေနၿပီ၊ တို႕စားစရာရွိတာ စားလိုက္ၾကရေAာင္'

ခင္ေမာင္ေAးက

ညာေမတင္ကို

လက္ဆြဲထူေပးရင္း

ေျပာသည္။

ညာေမတင္ Aလုိက္သင့္ ထိုင္ရာက ထရင္း…
'ငါ့Aေဖဆ ီကရလိုက္တ့ ေဟာဒါေတြကို မေပ်ာက္ေAာင္ ထားရမယ္၊
ေနာက္ၿပီး

ဟိုသတၱ၀ါမ်ိဳးေတြ

ေတြ႕ရင္

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္၊

လက္ေခ်ာင္းျပတ္ေနတာေတြ႕ရင္ ငါ့Aေဖနဲ႕ Aေမကို သတ္တဲ့ Aေကာင္ ဘဲ'

ညာေမတင္က

Aႀကိတ္Aခဲႀကီးေသာ

Aသံျဖင့္

ေျပာလိုက္ေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးက ေတြခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ထို႕ေနာက္…
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မ၀င္းျမင့္

'ေAးငါ့ဘႀကီးမေသခင္ေလးမွာ
ထင္တယ္၊

ဒါျဖင့္

ေျပာခဲ့တာလဲ

နင့္Aေမနဲ႕A

ေဖကို

ဒီAေကာင္ေတြဘဲ

သတ္တဲ့

သတၱ၀ါဆိုတာ

ငါ့Aေဖနဲ႕Aေမငါ့ဘႀကီးကို သတ္သြားတဲ့ သတၱ၀ါေတြပဲထင္တယ္'

ဟုစU္းစU္းစားစားေျပာလိုက္သည္။
'ေAးေပါ့ဟယ္၊ ေနာက္တခါ သင္းတို႕ ေတာထဲကို လာစမ္းပါေစ၊ ေတာက္
….'
ညာေမတင္သည္ နာက်ည္းစြာေျပာရင္း ေတာက္ေခါက္လိုက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးကို

ညာေမတင္က

ညာေမတင္ကိုမူ

ခင္ေမာင္ေAးဟ]ုေခၚေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAးက

နာမည္မသိေသာေၾကာင့္

သူ႕Aေမနာမည္ကို Aမွတ္ရေစရန္ မခင္ေမဟု ေခၚေနသည္။
လူသားစစ္စစ္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္
လူသူမနီးသည့္

ဆန္းက်ယ္ေသာ

ေတာႀကီးနက္ေခါင္

ကံၾကမၼာေၾကာင့္

ေတာင္ညိဳ

ေတာင္တန္း

စိမ့္စမ္းေဟမ၀ါထဲကိ္ု ေရာက္ေနၾကရၿပီး ကံတရား၏ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ကံတူ
Aက်ိဳးေပး

ႏွစ္ေယာက္သည္

Aတူတကြေနထိုင္ၾကရမည့္

Aျဖစ္က

ဖန္တီးလာခဲ့သည္။

လူသားႏွစ္ေယာက္

ျပန္လည္

ေတြ႕ဆုံၾကေသာAခါ

Aေဖာ္မရွိသည့္

Aတါက္ လူစကားကို ၾကာျမင့္စြာ မေျပာမဆိုခဲ့ၾကရသည့္ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္
သည္

စကားဆက္မျပတ္

ေျပာၾကရာမွ

လူစကားကို

ထစ္ထစ္

ေငါ့ေငါ့

မျဖစ္ၾကေတာ့ဘဲ ေရေရလည္လည္ ေျပာတတ္ဆိုတတ္လာၾကသည္။
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ညာေမတင္ႏွင့္

မ၀င္းျမင့္

မိခင္ဘခင္

ခင္ေမာင္ေAးက

လုံး၀

လူ၀ံႀကီးတို႕ေနထိုင္ခဲ့သည့္
မသြားေစ

ေတာ့ဘဲ

ေနရာကို
ညာေမတင္

ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္သေလာက္ ေမ့ေပ်ာက္ေAာင္ ႀကဳိးစားေနသည္၊ ညာေမတင္
ထုိသုိ႔ ေမ့ေပ်ာက္ သြားမွသာ လွ်င္ စိတ္သက္သာရာ ရေပမည္။ သို႔မဟုတ္က
မိဘ

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံကို

တလြမ္းလြမ္း

တေဆြးေဆြးျဖင့္

စိတ္ထိခိုက္ေနမည္ကုိ ခင္ေမာင္ေAးက စိုးရိမ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေနထုိင္
သည့္ေနရာသုိ႔ ညာေမတင္ ကိုေခၚလာခဲ့သည္။

ခင္ေမာင္ေAး

ေနထုိင္သည့္ေနရာသည္

ေက်ာက္ဂူေလးတ

ခုထမ
ဲ ွာ

သူတေယာက္ထဲေနစU္က
ေနတတ္

ေသာ္လဲ

ေတာင္ကမာၻးယံတခု၏ထိပ္ေပၚရွိ

ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္ျမင့္ႀကီးAထက္မွာ

ညာေမတင္ေရာက္လာၿပီးမွ

မတက္ေတာ့ဘဲ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေက်ာက္ဂူ

တခါတ

ရံတက္

သစ္ပင္ျမင့္ႀကီးထက္သို႔

ထဲမွာသာ

ေနထုိင္ခ့ၾဲ ကသည္။

ညာေမတင္၏မိခင္ဘခင္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံနည္းတူ ခင္ေမာင္ ေAး ရွာေဖြ
ထားသည့္

ေတာေကာင္ေတြ၏သားေရေတြက

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္Aဘို႔

၀တ္ဆင္ရန္ ေကာင္းစြာ လံုေလာက္ ေနသည္။

သစ္သီးရွာ၊ ပ်ားရည္ရွာ၊ သစ္သီးႏွင့္ ပ်ားရည္ကုိလဲ စားေသာက္ၾကရသည္။
က်ား၊

က်ားသစ္

Aသားေတြထဲက
ေက်ာက္ဂူ

စ

ကိုက္သတ္ထားၿပီး

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္

ရွိရာသို႔

ရထားလုိက္သည့္

သည္တု႔ိ

မီးကုိ

ေတြ႕လွ်င္

သယ္ယူလာခဲ့ၾကသည္၊
ခင္ေမာင္ေAးက

ႏွစ္

စားမကုန္သည့္
ေယာက္သား

ေတာမီးေလာင္ရာက
Aဆက္ျပတ္

မခံဘဲ

ေမြးထားသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိမီးျဖင့္ Aသားကုိ ကင္စားၾက သည္။
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ဘာသာဘာ၀

မ၀င္းျမင့္

ႏွစ္ေယာက္သားAလိုက္Aထုိက္

သဘာ၀Aသိတရား

ေၾကာင့္

တေယာက္ကိုတေယာက္

ခင္ေမာင္ေAး

မခြဲႏိုင္ေAာင္

ႏွင့္

ေနထိုင္ၾကရင္းကပင္
ညာေမတင္တို႔သည္

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး

သည့္

ဘ၀သုိ႔

ေရာက္ေနခဲ့ၾကေလၿပီ။
ေတာထဲ

ေတာင္ထဲမွာ

တက္လုိက္၊

ႏြယ္

လည္ပတ္သြားလာၾကည့္႐ႈလိုက္၊

တန္းခုိစီးလုိက္၊

ေျမႀကီး

ေပၚမွာ

သစ္ပင္ေတြေပၚ

စာလံုးAကၡရာေတြ

ေရးျခစ္လုိက္ျဖင့္ ညာေမတင္ႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAးတို႔ သည္ သူတုိ႔ဘ၀ကုိ သူတုိ႔
ေပ်ာ္ေနၾကရွာသည္။ တေယာက္ကုိ တေယာက္ ခ်စ္လုိက္ၾကသည္မွာ A
သက္ႏွင့္ထပ္တူ ျဖစ္ေန ၾကသည္။

“မခင္ေမရယ္၊

ေတာထဲ

ေတာင္ထဲမွာ

ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္

တေယာက္ကိုတေယာက္ Aသံေပးေခၚ ခ်င္ရင္ လူလ ိုမေခၚနဲ႔၊ မေတာ္တဆ
ရန္သူေတြၾကားသြားရင္ မေကာင္းဘူး”
“လူလုိ မေခၚရင္ ဘယ္လုိေခၚမလဲ ခင္ေမာင္ေAးရဲ႕”
ေဟာဟိုသစ္ပင္ေပၚက

“မေန႕က
Aသံကို

ၾကားတယ္မ

ဟုတ္လား၊

ငွက္ႀကီးတစ္ေကာက္
Aဲဒီ

ေAာ္လုိက္တ့ဲ

ငွက္ႀကီးေတြကို

သတိထား

ၾကည့္လုိက္စမ္း၊ တေကာင္က ေAာ္ၿပီး Aသံေပးလုိက္ရင္ တေကာင္က
ဘယ္ေနရာ

ေရာက္ေရာက္၊

ခ်က္ခ်င္း

ျပန္ေျပးလာတတ္တယ္၊

နင္

သတိထားမိလား”

ခင္ေမာင္ေAးက ေျပာေသာAခါ ညာေမတင္က...
“ေAး... သတိထားမိတယ္”
ဟုေျဖသည္။
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“Aဲဒီ

ငွက္AသံAတုိင္း

Aင္မတန္ႀကဳိက္တယ္၊

မ၀င္းျမင့္

တုိ႔Aခ်က္ေပးရေAာင္၊

ပန္း

ခူးရင္းAေ၀းႀကီးကုိ

နင္က

ပန္းဆုိရင္

ေရာက္ေနရင္

ငါက

ရွာမေတြ႕ေတာ့ စိတ္ပူမိေရာ၊ ဒါေၾကာင့္ Aဲဒီ ငွက္ေAာ္သံA တုိင္း ေAာ္လုိက္
ရင္ နင္ ျမန္ျမန္ျပန္ေျပးလာခဲ့”
“ေAာင္မယ္ ငါ့ကုိသာ ေျပာေန၊ နင္ေရာ တခါတေလ ဟိုေရသြားခပ္မယ္
ဆိုၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္မလာဘူး၊ ငါလဲ စိတ္ပူတာဘဲ”
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္

ခ်စ္တံု႔တင္ေျပာဆိုၾကၿပီး

ငွက္ေAာ္သံAတိုင္း

တေယာက္ႏွင့္တ ေယာက္ Aခ်က္ေပးရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။

ႏွစ္ေယာက္လံုး

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ

ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ

ေနထုိင္လာခဲ့

သူမ်ားျဖစ္၍ ေတာ တိရစာၦန္ ေတြ၏Aသံကို နားယU္ၿပီးသား နားရည္၀ၿပီးသား
ေလယူေလသိမ္းကုိ မွတ္မိထားၿပီးသား ျဖစ္ ၾကရာ သူတုိ႔ Aခ်က္ေပးမည္
ျဖစ္ေသာ
ဟုတ္ရကား

ငွက္ေAာ္သံကို
ႏွစ္ရက္

တုပေAာ္ျမည္ရန္မွာ

ေလာက္

ညာေမတင္တုိ႔သည္

ခက္ခဲေသာ

ေလ့က်င့္လုိက္႐ံုမွ်ျဖင့္

တကယ္

Aလုပ္မ

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ငွက္Aစစ္

ေAာ္ျမည္သည့္

AသံAတုိင္းေAာ္ျမည္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္
သစ္ပင္AေနA

Aေျခခ်ေနထုိင္ေသာ
ထား

AေနAထားသင့္သည္။

ေတာင္ကမာၻးယံထိပ္ေနရာသည္

ေက်ာက္ဂူAေနAထား
သစ္ပင္စသည္တို႔ကလဲ

စသည္တုိ႔ကလဲ
မ်ားစြာ

မ်ားစြာ

AေနAထား

သင့္သည္။ သစ္ပင္ေတာင္ကမ္းတုိ႔ကို ေမ်ာက္႐ႈံးေAာင္ပင္ Aတက္Aဆင္း
က်င္

လည္ၿပီး

သူေတြ

ျဖစ္ၾကရာ

ေက်ာက္ေတာင္ကမာၻးယံထက္က

ေရလုိခ်င္လွ်င္

ေမ်ာက္ေတြလုိ
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သူတို႔ေနထုိင္သည့္

လွ်င္ျမန္

က်င္လည္စာြ
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တြယ္ဆင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္

မ၀င္းျမင့္

ကမာၻးယံ

ေAာက္ေျခမွာရွိေနေသာ

စမ္းေခ်ာင္း

ေလးမွ ေAးျမၾကည္လင္ ေသာ ေရကို လြယ္ကူစြာရႏုိင္ၾကသည္။

သုိ႔ျဖင့္

တေန႔တြင္

ခင္ေမာင္ေAးက

စားေသာက္စရာAရွာAေဖြ

ထြက္သြားသည္၊ ယခင္က စားေသာက္စရာ သြားရွာလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္Aတူ
သြားၾကသည္ကမ်ားသည္၊ ယေန႔မွ ခင္ေမာင္ေAးက ေ၀းေ၀းကုိ မသြား
သူခ်က္ခ်င္းျပန္လာမည္၊

ေနရစ္ခဲ့ၿပီး

ေရခပ္ထားလုိက္ပါဟု

မွာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ညာေမတင္က ေနရစ္ခဲ့သည္။

ေရခပ္သည့္ပစၥည္းAျဖစ္
ညာေမတင္က

ခြက္ႀကီးလုိျဖစ္ေနသည့္

ယူၿပီး

ကမာၻးယံကုိ

သစ္ေျခာက္ခံႀြ ကီးကို
ေမ်ာက္တေကာင္လို

ေလွ်ာဆင္းလုိက္သည္၊ စမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးသို႔ေရာက္ေသာAခါ ေရ ခပ္ၿပီး
ကမာၻးယံ

ေပၚသို႔

ျပန္တက္မည့္ဆဲဆဲတြင္

သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

သတ္သြားသည့္သတၱ၀ါလို Aေကာင္ႏွစ္ေကာင္ ကုိ ေတြ႕လုိက္ရေသာေၾကာင့္
ကမာၻးယံေပၚသို႔ ခ်က္ခ်င္း မတက္ေသးဘဲ ေသခ်ာ ေAာင္ ၾကည့္လုိက္သည္။

ထိုသတၱ၀ါႏွစ္ေကာင္သည္
သတၱ၀ါမ်ဳိး

ျဖစ္မည္ဆို

သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို
ေသာ္လဲ

တူ႐ံုသာ

တူသည္။

သတ္သာြ းသည့္
သတ္သာြ သည့္

သတၱ၀ါေတြမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေသာ Aခါ သိရသည္။
ညာေမတင္သည္ ထုိႏွစ္ေကာင္၏ လက္ေခ်ာင္းကိုၾကည့္၍ ရန္သူမဟုတ္ဟု
ယူဆ လုိက္၏။
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သူ႔မိဘလူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို
မိုးေပၚကAသံႀကီးမ်ဳိး

မ၀င္းျမင့္
သတ္သြားသည့္

ျမည္

သူေတြ႕ရေသာသတၱ၀ါေတြသ္ည

ေAာင္

သတၱ၀ါေတြသည္

လုပ္တတ္ၾကသည္။

ထုိသို႔လုပ္တတ္ၾကေလသလား၊

လုပ္တတ္ၾကလွ်င္

ထို

သို႔

သူ႔မိဘေတြကို

သတ္သြားသည့္သတၱ၀ါAမ်ဳိးAစားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟူေသာ
ျခံဳႀကီးတခု

ယခု

ကုိကြယ္ၿပီး

ၾကည့္ေနစU္မွာ

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

Aေတြးျဖင့္
ကိုဘေသာ္တို႔က

ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ ျမင္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္သည့္ စိတ္ရွိသူေတြမဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတု႔ိျမင္ရသည့္
ညာေမတင္ကို

ရန္သူလ

ိုၾကည့္ျခင္း

မဟုတ္ဘဲ

A့ံၾသသည့္စိတ္ျဖင့္သာ

ၾကည့္ေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ သူတို႔၏ရန္မူလုိသည့္ Aသြင္သ႑ာန္ ကင္းမဲ့သည့္
မ်က္ႏွာထားကုိ

ညာေမတင္က

ေAးေဆးစြာၾကည့္ေနလုိက္သည္။

သူ႔စိတ္ထဲက
ထုိေနာက္

AလိုလိုသိေသာAသိျဖင့္
ေနရာေဒသကၽြမ္းက်င္ၿပီးသူ

ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ကို ထြန္းA့ံ ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တုိ႔မသိေသာ ေနရာမွ
ကမာၻးယံေပၚသို႔ ျပန္တက္လာခဲ့သည္။

ထုိAေၾကာင္းကို ညာေမတင္က ခင္ေမာင္ေAးကို ျပန္ေျပာျပသည္။
“ဟင္ နင့္ကို သူတို႔ျမင္သြားၾကၿပီေပါ့”
“ေAး... ျမင္သြားတယ္”
ညာေမတင္ Aေျဖေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးသည္ မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။

“ဘာမွမလုပ္ဘူးလား၊

နင့္Aေဖနဲ႔

နင့္Aေမကုိ

သတ္သလို

နင့္ကိုမသတ္လိုက္ၾကဘူး ေနာ္”
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ခင္ေမာင္ေAးက ကံေကာင္းလို႔ဟဲ့ ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိး ေျပာလိုက္သည္။
ညာေမတင္က Uီးေခါင္း ခါလုိက္ၿပီးေျပာလုိက္သည္။
“ငါလဲ Aေဖနဲ႔ Aေမကိုသတ္တဲ့ Aေကာင္ေတြျဖစ္မလားလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ
ၾကည့္တယ္၊

ဟို

Aေကာင္ေတြ

Aေကာင္ေတြက

ငါ့ကိုျမင္ေတာ့

ၾကည့္ေနၾကတယ္၊

ငါ့ကို

မဟုတ္ဘူး၊

Aခု

သစ္ပင္ေတြလိုဘဲ

သတ္ခ်င္ရင္

သူတို႔

ငါေတြ႕ခဲ့ရတဲ့
ေဟာဒီလိုေနၿပီး

ဒီလိုေနမလား၊

သူတုိ႔

လက္ေခ်ာင္းေတြ မျပတ္ဘူး၊ Aားလံုး ရွိတယ္”
ညာေမတင္က

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကုိဘေသာ္တို႔

မလႈပ္မယွက္ၿငိမ္သက္စာြ

ရပ္ေနသည့္ဟန္A တုိင္း ရပ္ျပ သည္။

“ေAး.... ေနာက္ကို ဒီေနရာကို မသြားနဲ႔ေတာ့၊ ေရလုိခ်င္ရင္ တုိ႔Aခုေနတဲ့ ဂူ
ဟိုဘက္ေခ်ာက္ ထဲမွာ ေရေတြ႕ ခဲ့တယ္၊ Aဲဒီေနရာကို ငါဘဲသြားၿပီး ခပ္မယ္၊
နင္ဘယ္ကိုမွ မသြားနဲ႔ သြားရင္ ငါေသ မယ္ သိလား”
ခင္ေမာင္ေAး

က

ညာေမတင္ကုိ

မခြဲႏိုင္သည့္Aေလွ်ာက္

စိတ္ပူစာြ

ေျပာသည္။
“ေAးပါဟယ္”
ညာေမတင္က ခင္ေမာင္ေAး စိတ္ေၾကနပ္ေAာင္ ေျပာလုိက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAး စိတ္ပူသည္ကို သိေသာ ညာေမတင္ကလဲ ေတာင္ကမာၻးယံ
ေAာက္ကုိ မဆင္း ေတာ့ဘဲ ကမာၻးယံထိပ္ေပၚမွာသာ ေနလုိက္သည္။ သူ
Aလြန္ႏွစ္သက္သည့္
ေAာက္မွာသာ

ပန္းျဖဴႀကီးေတြ

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

ပြင့္ေနၿပီ

ျဖစ္ေသာ

သြားေနတတ္သည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ပန္းပင္ႀကီး

ပန္းပင္ႀကီးရွိသည့္
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ေနရာ သည္ သူတို႔ ေနထုိင္သည့္ ဂူႏွင့္ Aလြန္Aမင္းေ၀းကြာျခင္းမရွိေခ်။
ေAာ္ေခၚလွ်င္ၾကားႏုိင္သည့္ေနရာ
ထုိင္ေနေသာ

ညာေမတင္ကုိ

ျဖစ္သည့္Aျပင္

ပနး္ပင္

ဂူAျပင္ဘက္က

ေAာက္မွာ

ခင္ေမာင္ေAးက

ထြက္ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိက

ကမာၻးယံေပၚကိုတက္လာသည့္ေန႔က

ေတာထဲကရလာသည့္

သားေကာင္

ခင္ေမာင္ေAးက

တေကာင္၏

သားေရတခ်ပ္ကို

Aနံ႔Aသက္ကင္းေAာင္ ဂူ၀တြင္ေက်ာက္တံုးခၽြန္ခၽြန္တခု ျဖင့္ ျခစ္ေနသည္။
ေသေနေသာ

သားေကာင္ကုိေတြ႕လွ်င္

ခင္ေမာင္ေAးက

သန္မာေသာ

သူ႔လက္မ်ား ျဖင့္ ခၽြန္ထက္ေသာ ေက်ာက္တံုး ကို ဓားလက္နက္သဖြယသ
္ ံုးၿပီး
သားေရကို ခြာယူလာခဲ့တတ္သည္။ သားေရမွာ ကပ္ပါလာေသာ ပုတ္ေနသည့္
AသားAစAနမ်ား
သလို

လုပ္ၿပီး

Aညစ္Aေၾကးမ်ားကုိ

ေခ်ာက္ေသြ႕ေAာင္

သန္႔ရွင္းေAာင္

ကိုယ္ေပၚမွာ

သူလုပ္တတ္

၀တ္ဆင္၍ရေAာင္

သူ႔နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္ ျပဳျပင္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးက

သားေရကို

ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနသည့္

ပန္းပင္

ျပဳျပင္ေနစU္မွာ
ႀကီးရွိရာကို

ညာေမတင္က

သြားလုိစိတ္ရွိေနေၾကာင္း

ခင္ေမာင္ေAးက ရိပ္မိသည့္Aတြက္ ညာေမတင္ကုိ ပန္းပင္ႀကီး ရွိရာသို႔
သြားေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ညာေမတင္က သူခ်စ္ေသာ ပန္းပြင့္Aျဖဴႀကီးေတြ
ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ ေနရာ ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ ေAးေဆးစြာရပ္ၿပီး ပန္းေတြကို
ၾကည့္ေနစU္မွာ ကိုျမင့္ညဳိတို႔က ေတြ႕ လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သားေရကို

မ်က္ေျချပတ္မခံေခ်။

ခင္

ျပဳျပင္ေနေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAး

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ရွိေနေသာ

ညာေမတင္ကုိ
ေနရာသည္
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ဂူA၀မွာျဖစ္ေသာ္လဲ ႀကီးမားေသာ သစ္ပင္ႀကီးေတြAုပ္လုိက္ ေပါက္ေနေသာ
ေၾကာင့္ ဂူရွိရာကို ပန္းပင္ႀကီးရွိေနရာက ၾကည့္လွ်င္ မေတြ႕ရေခ်။ သို႔ေသာ္
ခင္ေမာင္ ေAးက သူရွိေနရာက ၾကည့္လွ်င္မူ ပန္းပင္ႀကီးရွိသည့္ေနရာကို
ျမင္ႏုိင္သည္။

ပန္းပင္ႀကီးရွိေနရာႏွင့္

ဂူ

ရွိေနရာသည္

တေခၚေလာက္

ကြာေ၀းသည္။

ညာေမတင္က

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ

ေရာက္ေနစU္

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔က

ကမာၻးယံေပၚကုိ တက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုျမင့္ညဳိတို႔ေရာက္ေနသည္ကုိ
ညာေမတင္က

မသိလိုက္၊

ပန္းပြင့္ေတြကို

စိတ္၀င္

စားေနခုိက္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုAခိုက္မွာ
ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး

ခင္ေမာင္ေAးကလဲ
ညာ

သူ႔သားေရကို

ေမတင္ရွိရာကို

ျပဳျပင္ျခင္းAလုပ္ကို

လာခဲ့သည္။

မ်က္ေစ့လွ်င္ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ကမာၻးယံထိပ္ သစ္ပင္ႀကီး ေAာက္ ျမစ္ပ်U္းၾကားတြင္ ၀ပ္
ေနၾကေသာ ကိုျမင့္ညဳိတို႔ကုိ ျမင္လုိက္၏။

ခင္ေမာင္ေAးျမင္လုိက္သည္က Aေကာင္Aထည္ သိသာစြာျမင္ျခင္းမဟုတ္၊
ျမစ္ပ်U္းၾကား တြင္ ဘာေကာင္ေလး ေတြမွန္းမသိ၊ မဲမဲလံုးလံုးသ႑ာန္ကိုသာ
ေတြ႕လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ညာ

ေမတင္

က

စမ္းေခ်ာင္းမွာ

ေတြ႕ခဲ့ရသည့္သတၱ၀ါႏွစ္ေကာင္Aေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ကို ခ်က္ျခင္းသတိရ
လိုက္သည္။

“မခင္ေမ ေတြ႕လာခဲ့တဲ့ သတၱ၀ါေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလား”

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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ခင္ေမာင္ေAးက ေတြးလုိက္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္Uီးတည္းေနသည့္
ဤေနရာမွာ

Aျခားသတၱ၀ါေတြ

ေတြ႕ျမင္သြားျခင္းတို႔ကိုမူ

ေရာက္လာျခင္း၊

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ညာေမတင္ကို

လံုး

၀မႏွစ္မ်ဳိ႕ႏုိင္ေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္ကုိ ကြယ္ကာ ညာေမတင္ ျပန္လာေစရန္ Aခ်က္ေပးသံကို
ျပဳ လုိက္သည္။
ညာေမတင္

သည္

စိတ္လက္ေAးခ်မ္းစြာ

ကိုျမင့္ညဳိတို႔ကို
ပန္းပြင့္

ေတြကို

ခင္ေမာင္ေAး၏Aခ်က္ေပးသံေၾကာင့္

မျမင္ရေသးသည့္Aေလ်ာက္
ၾကည့္ၿပီး

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနစU္

ေနာက္ဖက္ကို

လွည့္

ၾကည့္လုိက္

သည္။

“နင့္ေနာက္က သစ္ပင္ႀကီးေAာက္မွာ သတၱ၀ါတစုကို ေတြ႕တယ္”
ျပန္ေရာက္လာေသာ

ညာေမတင္ကုိ

ခင္ေမာင္ေAးက

ဆီးႀကဳိလက္တၿဲြ ပီး

ေျပာလုိက္သည္။
“ဘယ္လို သတၱ၀ါေတြလဲ။ ငါလွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့လဲ ဘာမွမေတြ႕ဘူးေလ
”
ညာေမတင္ က ျပန္ေျပာသည္။

“ဘယ္လုိသတၱ၀ါေတြလုိ႔

မသိဘူးဟဲ့၊

သစ္ပင္ရင္းမွာ

မဲမဲလံုးလံုးေတြ

ေတြ႕ရတာဘဲ၊ Aသက္ ေတာ့ရွိတယ္၊ သူတို႔ လႈပ္တာကို ငါျမင္လိုက္တယ္၊
ဒါေၾကာင့္ နင့္ကိုလွမ္းAသံေပးလုိက္တာ၊ ေနာက္ ကို ဒီပန္းပင္ႀကီးနားကို
မသြားပါနဲ႔ေတာ့ဟယ္၊

ဟိုစမ္းေခ်ာင္းနားမွာ

နင္ေတြ႕လာခဲ့တဲ့သတၱ၀ါေတြန႔ဲ

သူတို႔ Aတူတူ လားမသိဘူး”

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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ခင္ေမာင္ေAးက

မ၀င္းျမင့္

စိတ္မခ်သည့္Aတြက္

ေျပာသည္၊

ညာေမတင္သည္

စU္းစားသလို ေတြေန ရာမွ
“စမ္းေခ်ာင္းနားမွာ ငါေတြ႕လာခဲ့တဲ့Aေကာင္ေတြက ငါ့Aေဖနဲ႔ Aေမကို
သတ္သြားၾကတဲ့ Aေကာင္ ေတြမဟုတ္ဘူး၊ Aဲဒီလုိဆိုရင္ေတာ့ ငါတို႔ကို
ဘာမွမလုပ္ဘူးထင္တယ္၊ ေနပါAံုး သူတို႔ရွိေန ၾကေသးလား”

ညာေမတင္က

ေျပာေျပာဆုိဆိုျဖင့္

ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္။

ခင္

သစ္ပင္Aုပ္ႀကီးကို

ေမာင္ေAးကလဲ

ကြယ္ၿပီး

ညာေမတင္နည္းတူ

ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူျမင္ခဲ့သည့္သစ္ပင္ႀကီး A ရင္းတြင္
ဘာမွမရွိေတာ့ေခ်။
“ဟဲ့ မရွိေတာ့ဘူး”
ခင္ေမာင္ေAးက ေျပာလုိက္ေသာAခါ...
“ေAး...

ငါတုိ႔ကို

လုိက္လာၾကမွာေပါ့၊

သတ္မဲ့Aေကာင္ေတြဆိုရင္
ငါတုိ႔ကုိ

မသတ္တဲ့

ငါတုိ႔ရွိတ့ဲဆီကို

Aေကာင္ေတြ

ျဖစ္လုိ႔သာ

ျပန္ေျပးၾကတာေပါ့”
ညာေမတင္ က ေျပာၿပီး...

“ခင္ေမာင္ေAးရယ္

နင္ျမင္လုိက္တဲ့Aေကာင္

မဲမဲလံုးလံုးေလးေတြဆိုတာ

ဘယ္လိုေနလဲ။ ငါ လုိက္ၾကည့္လုိက္Aံုးမယ္”
ဟု

ေျပာကာ

ျငင္သာေပါ့ပါးေသာ

ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္

ညာေမတင္က

သစ္ပင္ေတြျခံဳေတြကုိကြယ္ ၿပီး ကမာၻးယံ ထိပ္ ဆီသို႔ ထြက္သာြ းသည္။
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ထိုAခါ ခင္ေမာင္ေAးကလဲ မေနသာေတာ့ဘဲ ညာေမတင္ ကို Aလုိလုိက္ခါ
ေနာက္က လုိက္လာခဲ့ရသည္။

ကမာၻးယံထိပ္သို႔

ညာေမတင္ေရာက္သည့္Aခ်ိန္တြင္မူ

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔သံုး

ေယာက္ လံုး ကမာၻးယံ ေAာက္ေျခ သို႔ ေရာက္ေနၾကေလၿပီ၊ ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္
ကိုဘေသာ္တို႔က ေရွ႕မွေျခလွမ္းႀကဲႀကဲျဖင့္ ထြက္ သြားေနခုိက္ ကိုျမင့္ညဳိ က
ကမာၻးထိပ္သို႔ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ျပန္ၾကည့္လုိက္မိေသာAခါတြင္ ညာေမတင္က
လဲ ကမာၻးထိပ္ သုိ႔ေရာက္လာၿပီး ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔ကို ငံု႔ၾကည့္လုိက္သည့္Aခိုက္ႏွင့္
ဆံုလုိက္သည္။
ကိုျမင့္ညဳိ

ကင္မရာထုတ္ခ်ိန္လိုက္သည္ကို

ညာေမတင္ေနာက္

မွကပ္

ပါလာေသာ ခင္ေမာင္ေAးက ျမင္ လိုက္သည္။ ခင္ေမာင္ေAး ျမင္သလို
ညာေမတင္ကလဲျမင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ညာေမတင္ သည္ ကိုျမင့္ညဳိ ကို
ေၾကာက္သည့္စိတ္မ်ဳိး မုန္းသည့္စိတ္မ်ဳိး မရွိေခ်။ ထုိေၾကာင့္ ရဲတင္းစြာပင္
ငံု႔ၾကည့္

လုိက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAး

က

ညာေမတင္ကို

လွ်င္ျမန္စြာဆြဲလုိက္သည့္Aတြက္ ကိုျမင့္ညဳိသည္ လွ်င္ ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္
သြားေသာ ညာေမတင္ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္မမွီႏုိင္ေAာင္ပင္ ျဖစ္သြားသည္။

“ခင္ေမာင္ေAးရယ္၊

ဟို

ဘာႀကီးမွန္းမသိတဲ့မ်က္လံုးလိုဟာႀကီးမ်ဳိးနဲ႔

Aေကာင္ ကုိ ငါ့စိတ္ထဲ မွာ ခ်စ္ေနတယ္”
ကင္မရာကို ဘာမွန္းမသိသည့္ ညာေမတင္က သူေျပာတတ္သလို စကားျဖင့္
ေျပာေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAး မ်က္လံုးျပဴး သြားသည္။
“ဟင္... နင္က ဟိုသတၱ၀ါေကာင္ကို ခ်စ္တယ္၊ ငါ့ကို မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား”
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“Aိုး... နင့္ကို ခ်စ္တာမ်ဳိးလို ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဟို... ငါ့Aေဖနဲ႔ Aေမကုိ
ခ်စ္တာမ်ဳိးခ်စ္တာ”
“နင္ Aစက Aဲဒီလုိေျပာပါေတာ့လား၊ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ငိုခ်င္သြားတာဘဲ”

ခင္ေမာင္ေAးက သက္ျပင္းခ်ၿပီးေျပာသည္။
ညာေမတင္က ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္လိုက္၏။
“ဘာျဖစ္လုိ႔ နင္က ငိုခ်င္သြားရတာလဲ”
“နင္

ငါ့ကို

မခ်စ္ေတာ့ဘဲ

ဟိုသတၱ၀ါေတြကို

ခ်စ္ၿပီးလိုက္သြားရင္

ငါ

ေသခ်င္ေသမွာ”

ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူ႔မ်က္မွာေပၚမွာ ႐ႈပ္ေနေသာ ႏႈတ္ခမ္းေမြး မုတ္ဆိပ္ေမြး
ပါးသိုင္းေမြး

ေတြကို

လက္ျဖင့္စမ္းရင္း

ခင္ေမာင္ေAး၏မ်က္ႏွာသည္

၀မ္းနည္းသံျဖင့္

ထုိႏႈတ္ခမ္းေမြး

မုတ္ဆိပ္ေမြး

ေျပာသည္။
ပါးသိုင္းေမြး

ေတြက မ်က္ႏွာတခုလံုးကိုဖံုးေနေAာင္ ရွည္လ်ားေနသျဖင့္ မ်က္လံုးေနရာႏွင့္
ႏွာေခါင္း

ေနရာသာ

ခါးထိေAာင္ပင္ရွည္ကာ
ရွည္လ်ားေသာ
ေသာေၾကာင့္
Aေမြးပါေသာ

Aသားဟူ၍ေပၚေနသည္။
Uီးေခါင္းႏွင့္

လက္သည္းေတြကို
မညီမညာ

ေက်ာတျပင္လုံး

ကို

တခါတရံပါးစပ္ျဖင့္

ျဖစ္ေနသည္။

ေတာေကာင္၏

ဆံပင္ေတြ

ကမူ

ဖံုးေနသည္။
ကိုက္ဖ့ဲထား

ကိုယ္ေပၚမွာ၀တ္ထားသည္က

သားေရ

ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAး၏႐ုပ္သြင္သည္ ေတာ႐ိုင္းလူ၀ံတေကာင္လိုျဖစ္ေနသည္။
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သုိ႔ေသာ္ ခင္ေမာင္ေAး၏AသားAေရကမူ ညာေမတင္လုိပင္ ျဖဴစင္သည္။
ညာေမတင္က ခင္ေမာင္ေAး ၏ မ်က္ႏွာ ကို ၾကင္ၾကင္နာနာၾကည့္ခါ....
“မေသပါန႔ဲဟယ္၊ ငါကလဲ နင့္ကုိသိပ္ခ်စ္တယ္၊ နင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွမခြဲဘူး၊
ဒါေပမဲ့

ဟို

ငါ့Aေဖ

Aေမလုိ

ခ်စ္တယ္

ငါေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္၊

သူတို႔

ဆိုတဲ့

သတၱ၀ါကို

ဘယ္ေနရာမွာ

ေနၾကလဲ

မသိဘူး”
ဟု

ေျပာေသာ

Aခါ

ခင္ေမာင္ေAးက

စိတ္ေၾကနပ္ကာ

မ်က္ႏွာၾကည္သြားသည္။

“သူတို႔ ေနတဲ့ေနရာကို ငါသိတယ္”
ခင္ေမာင္ေAးက

ေျပာလိုက္သည္။

စခန္းခ်သည့္ေန႔

ကပင္

Aမွန္ပင္

ကိုျမင့္ညဳိတို႔ေရာက္လာၿပီး

ခင္ေမာင္ေAး

က

သိေနခဲ့သည္။

Aနားကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း မဟုတ္၍ ဘာေကာင္ေတြမွန္းမသိေသာ္လဲ ကိုျမင့္ညဳိ
တို႔ ေနထိုင္သည့္တဲႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္မီးခိုးကုိ ျမင္ရျခင္းျဖင့္ ထိုေနရာမွာ
သတၱ၀ါတမ်ဳိး ေရာက္ေနၾကၿပီ ဟု နားလည္ခဲ့သည္၊ ထုိေၾကာင့္ Aစာရွာ
သြားရာမွာ

ညာေမတင္ကို

မလိုက္ေစဘဲ

သူ

တေယာက္ထဲ

ထြက္ရွာသည့္ေန႔က်ကာမွ ညာေမတင္ကို စမ္းေခ်ာင္းမွာ ေရခပ္ခုိင္းခဲ့မိသည္။
စမ္း

ေခ်ာင္းရွိသည့္

ေတာ္ေတာ္ပင္

ေနရာႏွင့္

ကုိျမင့္ညဳိတို႔

ကြာေ၀းေသာေၾကာင့္

စမ္း

စခန္းခ်သည့္ေနရာမွာ
ေခ်ာင္းေနရာ

ကို

ကိုျမင့္ညဳိတို႔ေရာက္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ကာ ခုိင္းခဲ့မိျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ခုိင္းခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္ ညာေမတင္ကို ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကုိဘေသာတို႔က
ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ ေတြ႕သြား ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
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“သိရင္ လုိက္ျပပါလား ခင္ေမာင္ေAးရယ္”
ညာေမတင္က

ေျပာေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ညာေမတင္ကို

Aလြန္Aမင္းခ်စ္လြန္း ေသာေၾကာင့္ ညာေမတင္ ဆႏၵ ကို မျငင္းဘဲ...
“ေAး..

သူတို႔Aနားကို

သြားလို႔ေကာင္းတဲ့ေန႔

ငါလိုက္ျပမယ္”

ဟု

ေျပာသည္။

ညာေမတင္သည္ မ်က္ႏွာေလးရႊင္သြားသည္။
“ခင္ေမာင္ေAးရယ္၊

နင္ေလ

ငါကဘာေျပာေျပာ

Aလုိလုိက္တယ္ေနာ္

ငါေပ်ာ္တယ္”
ညာေမတင္

ေပ်ာ္သည္ဆိုေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးပါ

ေပ်ာ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္.... “ေပ်ာ္ရင္ ဒို႔ သီခ်င္း ဆိုမယ္” ဟု ေျပာသည္။

“ေAး... နင့္ကို ငါသင္ေပးတဲ့ သီခ်င္းဘဲဆိုမယ္”
ညာေမတင္က

ေျပာေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ၾကည္ၾကည္

ႏူးႏူးရယ္ၿပီး....
“Aဲဒီသီခ်င္းတခုဘဲ

ဒို႔ဆိုတတ္တယ္ဟုတ္လား၊

ဘာဆိုတတ္ေသးလုိ႔လဲ”

ဟု

ေမးေသာAခါ

နင္က

တျခား

ညာေမတင္

က

ခင္ေမာင္ေAးစကားကုိ ျပန္မေခ်ဘဲ။

“ပ်ဳိေလးတို႔ငန္းUီး

ယံုကူးလုိ႔ေျပး

ၾကည့္လုိက္ၾကေဟ...

ေတာေျခမွာ

ေရႊယုန္နက္ကယ္ ထိပ္ ကြက္ႏွင့္ေလး”
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ဟုဆိုကာ ထုိင္ေနရာက ထေျပးေလသည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္ ညာေမတင္ ေနာက္ကိုေျပးလုိက္ရင္း....
“သည္လယ္ႏွင့္

သည္ေရမ်ားေပရဲ႕လား...

ေလာင္းယူခဲ့ေဟး၊

ေလွယူခ့ဲ

စိတ္ပင္Uီးကုိ ကူးစို႔ရဲ႕ ေလး”
ဟုဆိုကာ ညာေမတင္ကုိ လုိက္ဖမ္းသည္။

ႏွစ္ေယာက္စလံုးက

AေျပးAလႊား

သစ္ပင္တက္ႏြယ္တန္းခုိစသည့္

Aလုပ္ေတြမွာ

Aခုန္Aပ်ံ
ကၽြမ္းက်င္

ၿပီးသားျဖစ္ရာ

တေယာက္ကုိ တေယာက္A႐ွဳံးမေပးဘဲ၊ တေယာက္ကေျပး တေယာက္က
ဖမ္းျဖင့္

လုိက္တမ္း

ေျပးတမ္း

ကစားေနၾကရသည္မွာ

ညာေမတင္ႏွင့္

ခင္ေမာင္ေAးတို႔၏ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ ႏူးမူသည္ မည္သည့္ စီးစိမ္ခ်မ္းသာ ႏွင့္မွ်
မလဲႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္။

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ညာေမတင္တုိ႔သည္

ေတာေတာင္Aႏွံ႔ေလွ်ာက္သြားရင္

နယ္ကၽြံ

ကာ

တခါတရံ
ေတာAျပင္ဘက္သို႔

ေရာက္သြားတတ္ၾကသည္။ ထုိAခါ ေတာျပစ္မုဆိုးမ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္
တေကာင္လုိ႔ ျမင္ေနရေသာ မုဆိုးက ရန္မူရန္ျပင္ဆင္သည္။ လက္ထက
ဲ
ေသနတ္ျဖင့္ေသာ္၎၊ ဒူး ေလးျဖင့္ေသာ္၎ ခ်ိန္လုိက္ေသာAခါ ေဘးရန္ကို
Aလိုလိုသိေသာ သဘာ၀စိတ္ျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္ တို႔သည္
ၾကင္လည္လွ်င္ျမန္စြာ ေတာတိုး ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လုိက္ၾကသည္။ ထုိသည့္
ေနာက္တြင္ကား

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္

ေတာေတာင္၏

ျပင္ပဘက္သုိ႔

မထြက္ၾကေတာ့ေခ်။ ေတာ ေတာင္ထူရာ Aရပ္ကုိသာ လွည့္ပတ္သာြ းလာၿပီး
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ၾကေတာ့သည္။
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္ (မဝင္းျမင္႔ ) Aပိုင္း (၁၂)
ထိုသို႔ေနထုိင္ၾကရာမွ

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔ေရာက္လာၾကသည္။

ျမင္ေတြ႕သြားၾကသည္

သို႔ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးတို႔ေနထုိင္ၾကသည့္
ေနာက္ေၾကာင္း

ဂူရွိရာသို႔

လွည့္ျပန္သြား

ညာေမတင္တုိ႔သည္

ညာေမတင္

ႏွင့္

ကိုျမင့္ညဳိတို႔က

မလာၾကဘဲ

ၾကေသာAခါ

စိတ္ေAးသြားၾက

ညာေမတင္ကို

သည္။

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္
သူတို႔ကို

ရန္ျပဳမည့္

သတၱ၀ါမ်ားမဟုတ္ဟု ယူဆလုိက္ၾကသည္။

ကိုျမင့္ညဳိတို႔ျပန္ၾကသည့္ေန႔မွာ
ခ်စ္ခင္ေနေသာ

ကိုျမင့္ညဳိတို႔

ညာေမတင္သည္
ေနထုိင္ရာကို

သူ႔စိတ္ထမ
ဲ ွာ

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာ

ေနရာမွ

ေခ်ာင္းၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ေရွ႕ကသြားေသာ လူစုႏွင့္ခြဲကာ ေနာက္ဆံုး က
တေယာက္ထဲ
ျခံဳခုိကြယ္၀ွက္ခါ

ေျဖးေျဖးေAးေAးလုိက္သြားေသာ
မ်က္ေခ်မျပတ္

လုိက္ၾကည့္

ခဲ့သည္။

ကိုျမင့္ညဳိကုိ
ေနာက္က

လုိက္ၾကည့္ရသည္ကို Aားမရေသာေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညဳိမ်က္ႏွာကုိ ျမင္ရ ေစရန္
နံေဘးက

လုိက္ၾကည့္

သည္။

ထုိAခိုက္

ကိုျမင့္ညဳိက

ညာေမတင္ကုိ

ေတြ႕သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိေတြ႕သြားေၾကာင္းကုိ

ညာေမတင္

သိသည္။

သို႔ေသာ္

ညာေမတင္သည္ ကိုျမင့္ညဳိကို ေၾကာက္ရြ႕ံ ေသာ စိတ္မ်ဳိး မေပၚခဲ့ေခ်။
ကိုျမင့္ညဳိက ရန္မူသည့္Aရိပ္Aေရာင္ လံုး၀မရွိဘဲ သူ႔ကို ႏူးညံ ေသာ မ်က္ႏွာ
ျဖင့္ ၾကည့္သလို ညာေမတင္ကလဲ ကိုျမင့္ညဳိမ်က္ႏွာကို မ်က္ေတာင္မခတ္
ၾကည့္ေန သည္။
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ထုိAခ်ိန္က ခင္ေမာင္ေAးကသာ Aခ်က္ေပးသံမျပဳ ျပန္မေခၚဘဲေနလွ်င္
ညာေမတင္သည္

ကိုျမင့္ညဳိ

ရွိရာ

ကို

ေရာက္ေAာင္ျခံဳထဲက

ထြက္လာမိမည္ေကာင္း ထြက္လာမိမည္လား မေျပာတတ္ေခ်။
Aစာ

ရွာရာမွ

ျပန္လာေသာ

ခင္ေမာင္ေAးက

ဂူပတ္၀န္းက်င္မွာ

ညာေမတင္ကို မေတြ႕ေသာ Aခါ ကိုျမင့္ညဳိ တို႔ ေနထုိင္ရာသို႔သာြ းေရာက္
ေခ်ာင္းၾကည့္ေနၿပီဟု
လုိက္လာခဲ့သည္။

Aတပ္ေတြးလုိက္သည္။
ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔

ထိုေၾကာင့္

လွ်င္ျမန္စာြ

စခန္းသိမ္းထားသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။

ထုိသတၱ၀ါေတြ ထြက္သြား လွ်င္ ညာေမတင္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသနည္း။
Aဖမ္းခံသြားရျခင္းေတာ့
သူတုိ႔Aခ်င္းခ်င္းသာ

မဟုတ္ႏုိင္ဟု

ေတြးကာ

နားလည္ေသာAခ်က္ေပးသံျပဳ

ညာေမတင္ကို
ေခၚလုိက္ျခင္းျဖစ္

သည္။

ေတာႀကီးမ်က္မဲထဲမွာ

ႏွစ္ေယာက္ထဲေနၿပီး

တUီးကုိတUီး

Aသက္

ေပးထားသည့္ Aေဖာ္မြန္ ခင္ေမာင္ေAး ၏ Aသံ ကို ၾကားလုိက္ရေသာ
ညာေမတင္သည္ ကိုျမင့္ညဳိ ကုိ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈေနျခင္း မျပဳႏုိင္ေတာ့ဘဲ
ခင္ေမာင္ေAး ရွိရာသို႔ ျပန္ေျပးသြားခဲ့ေလသည္။

“နင္ကလဲ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္Aေ၀းႀကီးကို လုိက္ၾကည့္ရတာလဲ၊ နင့္ကို
ဖမ္းသြားမွာ မ ေၾကာက္ဘူးလား”
သူ႔

Aနားသို

႔ျပန္ေရာက္လာေသာ

ညာေမတင္ကုိ

ခင္ေမာင္ေAးက

ဆီးႀကဳိလက္တြဲၿပီး ေမး သည္။
“မေၾကာက္ဖူး၊ ဟို... ငါ့စိတ္ထဲမွာ AေဖAေမလုိ ခ်စ္ေနတယ္ဆိုတ့ဲ သတၱ၀ါ
က ငါ့ကုိမဖမ္း ဘူး၊ မသတ္ဘူး၊ ငါသိတယ္”
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ညာေမတင္

က

မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAး၏ရွည္လ်ားေသာ

မုတ္ဆိပ္ေမြးကုိ

ျငင္သာစြာကိုင္ၿပီး ေျပာသည္။

“ကဲ...လာ၊ ဒို႔ေနရာကို ျပန္ၾကစို႔၊ ဒီတခါ နင္ႀကဳိက္တတ္တဲ့ Aသီးေတြ
Aမ်ားႀကီးေတြ႕လို႔ ငါ Aမ်ားႀကီး ခူးလာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး က်ားစားထားၿပီး
က်န္ေနတဲ့ Aသားေတြလဲ ရလာတယ္၊ ဒို႔ မီးထဲ ထည့္ရေAာင္”
ခင္ေမာင္ေAး

က ေျပာၿပီး

ညာေမတင္ကုိ

ခ်စ္ခင္ယုယစြာ

လက္ဆၿဲြ ပီး

သူတုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနျမဲဂူ သုိ႔ ျပန္လာ ခဲ့ၾကသည္။
ကုိျမင့္ညဳိ

တို႔လူစုက

တစံုတရာ

ေဘးဒုကၡမေပးဘဲ

စခန္းသိမ္းၿပီး

ျပန္ကုန္ၾကေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္ တို႔သည္ ယခင္ကလိုပင္
စိတ္ေAးခ်မ္းသာစြာ ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ ေနျမဲတုိင္း ေပ်ာ္ ရႊင္စြာ ေနထုိင္ခဲ႕ ၾကသည္။

သို႕ေသာ္

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္သည္

ေသခဲ့ၾကရပုံေတြ၊

သူတို႕

သတၱ၀ါေတြကိုမူ

မည္သည့္Aခါမွ

ကစားခုန္ပ်ံျခင္းမျပဳဘဲ

ေAးေAး

သူတို႕AေဖAေမေတြ

AေဖAေမေတြကို
လူလူ

မေမ့ေပ၊

သတ္သာြ းသည့္
ႏွစ္ေယာက္သား

ထိုင္စကားေျပာသည့္Aခါတိုင္း

ထိုAေၾကာင္းကို တေယာက္တလွည့္ ေျပာေနတတ္ ၾကသည္။

ဘခင္လူ၀ံႀကီးေသမည့္ဆဲဆဲမွာ ေပးထားခဲ့သည့္ ရန္သူ၏ လက္ေခ်ာင္း
ျပတ္ ေလးႏွစ္ခုကို ခင္ေမာင္ေAး ႏွင့္ ညာေမတင္တို႕သည္ ေခ်ာက္ေသြ႕ေ
Aာင္ ေနလွမ္းၿပီး ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားသည္၊ ရန္သူ Aေၾကာင္း
ေျပာရင္း သတိရရင္း လက္ေခ်ာင္းေခ်ာက္ေလးႏွစ္ခုကို ထုတ္ၾကည့္ရင္း…
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ဘယ္လက္ ညာလက္ဟူ၍ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္တို႕ မသိေသာ္လဲ
သူတို႕လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္

ႏိႈင္းယွU္

ၾကည့္ၾကေသာAခါ

ဘယ္ဘက္

လက္သူႂကြယ္ႏွင့္ လက္သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ Aရင္းက ျပတ္သည္ မဟုတ္ ဘဲ
Aဖ်ားဘက္ Aဆစ္ ႏွစ္ဆစ္ဆီကသာ ျပတ္ေၾကာင္း၊ ရန္သူ၏ လက္တြင္း
Aရင္းဘက္မွာ

လက္တဆစ္

စီ

Aငုတ္က်န္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေကာင္းစြာမွတ္မိေန သိေနၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္သာလွ်င္
ကိုျမင့္ညိဳကို

ညာေမတင္သည္

ျမင္လိုက္သည္ဆိုလွ်င္

ကိုထြန္းAံ့ကိုဘေသာ္ႏွင့္
လက္ေခ်ာင္းကို

ဂရုစိုက္

သတိထားၾကည့္သည္၊ မျပတ္ဘဲ ပကတိ Aေကာင္းAတိုင္းျမင္ေသာAခါ
လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံ

ကို

သတ္သူေတြမဟုတ္ဟု

ယူဆ၏၊

လတ္ျပတ္သူေလာက္သာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ မွတ္ထားၿပီး Aေပါင္းAပါ ရန္ ကုိုမူ
တသိမထားမိ ဂရုမစိုက္မိေတာ့ေခ်။
ကိုျမင့္ညိဳတို႕

စခန္းသိမ္းျပန္သြားၾကသည္မွာ

ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ေျခာက္လပင္

ညာေမတင္

တုိ႕သည္

ကိုျမင့္ညိဳကို ေမ့ေနၾကေလၿပီ။
ပန္းေတြ

မပြင့္ေတာ့ေသာ္လဲ

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ

ညာေမတင္

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕က

ကမၻားယံေAာက္

စမ္းေခ်ာင္း

ေ၀ဆာAုပ္ဆိုင္းေနေသာ

ေAးေဆးစြာ

ကမ္းပါး

သူ႕ကို
မွာ

သြား

ေနတတ္သည္၊

Uီးဆုံးျမင္ေတြ႕သြားသည့္
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ

ဖူးပြင့္သည့္

ပန္းနီနီရဲရဲေတြကို စိန္ေျပနေျပ ခူးကာ ေAးေAးလူလူ သြားေန တတ္သည္။

ေဘးရန္

မရွိေတာ့သည္ေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးကလဲ

ညာေမတင္

စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရန္ Aလို လိုက္ ထားသည္။ သို႕ေသာ္ ညာေမတင္က
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တေယာက္တည္းမသြားေခ်၊ ခင္ေမာင္ေAးလိုက္သည့္Aခါမွသာ သြားသည္၊
သူတို႕ႏွစ္ေယာက္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကား ခုိင္ၿမဲလြန္းသည္၊ တြယ္တာၾကင္နာမႈ
ႀကီးလြန္းသည္၊

တေယာက္

ကို

တေယာက္

ၾကင္နာမႈကား

Aတိုင္းAဆမရွိေတာ့ေခ်။

သူတို႕ေနထိုင္ရာ
မလာၾကေတာ့ဟု

သီးသန္႕ကမၻာေလးကို
ႏွစ္ေယာက္လုံး

စိတ္လက္ေAးခ်မ္းစြာ

စိတ္ခ်

မည္သည့္
လက္ခ်

ေနထိုင္ၾကေသာ

ရန္သူမွ
ယုံၾကည္ကာ

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ညာေမတင္တို႕သည္…..
----------------------------------------------------------------ကိုျမင့္ညိဳသည္

နက္ေခါင္လွေသာ

ေတာေတာင္ထဲ၀ယ္

ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ေလးလို ျဖစ္ေနရွာေသာ ႏွမေလး ကို သြားေရာက္ရွာေဖြ
ေခၚေဆာင္ရန္Aတြက္

လိုAပ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈကို

ျပဳလုပ္ရာမွာ

ကံAားေလ်ာ္စြာ AားလုံးAဆင္ေျပေနသည္။
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ကလဲ ကိုျမင့္ညိဳ ဘခင္ႀကီးက ေက်နပ္ေAာင္
ေထာက္ပံ့မႈကို

ၾကည္ျဖဴစြာခံယူကာ

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

မခြဲမခြာ

လိုက္ပါရန္

သေဘာတူၾကသည္။

'သားေရ…သားက ေစ့စပ္ေသခ်ာတယ္ဆိုတာကို ေဖေဖသိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့
လိုလိုမယ္မယ္ ယူသြားရမဲ့ ပစၥည္းစာရင္း ကို စစ္လိုက္ခ်င္တယ္သားရဲ႕'
'စစ္ပါေဖေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိေမံတာ ရွိခ်င္လဲရွိေနမယ္ ေဖေဖျပန္စစ္တာ
ေကာင္းပါတယ္'

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 125

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

ကိုျမင့္ညိဳက ေျပာေသာAခါ ဘခင္ႀကီးက သူႀကိဳတင္ေရးသားထားသည့္
ပစၥည္းစာရင္းကို တခုခ်င္းတက္ကာ ပါမပါေမးသည္။
ေတာေတာင္ထဲမွာ

လိုAပ္သည့္

ေဆး၀ါးပစၥည္းAစုံ

Aေႏြးထည္၊

စားေသာက္ဘြယ္ရာမ်ား၊ ကိုျမင့္ညိဳလိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္သည့္ ေသနတ္၊ က်ည္ဆံ၊
ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕ ကိုင္ရန္ ဓားရွည္၊ ဓားေျမႇာင္၊ ႏိုင္လန
ြ ္ႀကိဳးေခြ၊
ညာေမတင္Aတြက္ လိုAပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႕ကို စံုေစ့စာြ စစ္ေဆး
လိုက္သည္။

'Aားလုံးစုံပါတယ္သား၊ စားေရရိကၡာAတြက္က ခ်က္ျပဳတ္ဘို႕ မလိုတ့ဲ
Aသားေက်ာ္ေတြ

စည္ဗူးေတြကို

ေတာထဲ

ေရာက္မွစားၾက၊

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ေရာက္ေတာ့ လမ္းမွာ ၀ယ္စားသြားၾကကြဲ႕'
ဟုတ္ကဲ့ေဖေဖ၊

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕

ေရာက္ေတာ့လဲ

ေတာထဲမွာပိုၿပီးလုံလုံ

ေလာက္ေလာက္ ျဖစ္ေAာင္ ထပ္ျဖည ့္၀ယ္သြားပါAုံးမယ္'
ကိုျမင့္ညိဳက ေျပာသည္။

'Aထမ္းသမားငွားတာကိုလဲ စုံးစမ္းၿပီးမွ စိတ္ခ်ရမွ ငွားေနာ္'
ဘခင္ႀကီး

စကားကို

ကိုျမင့္ညိဳက

သေဘာေပါက္ပါသည္။

မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ေရာက္လွ်င္ ေတာင့္တင္း သန္စြမ္း ေသာ လူငွားေလးေယာက္
ရွာရမည္၊ ညာေမတင္ကို Aလြယ္ႏွင့္ေခၚ၍ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရိပ္စား
မိေသာ ကိုျမင့္ညိဳက ညာေမတင္ကို ေမ့ေဆးျဖင့္ သတိလစ္ေစၿပီး ေစာင္ပုခက္
ျပဳလုပ္ကာ လူငွား ေလးေယာက္ ကို Aလွည့္က်ထမ္းေစၿပီး ခရီးျပင္းျပန္
ႏွင္ရမည္ျဖစ္သည္၊ ညာေမတင္ကို ငွက္ေAာ္သံ လို Aခ်က္ေပး ေခၚယူကာ
ညာေမတင္၏

Aသိုင္းA၀ိုင္းသည္မည္သည့္
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ျဖစ္သည္

ကို

မသိရသည့္

မ၀င္းျမင့္

Aေလ်ာက္

ထိုAသိုင္းA၀ိုင္းAဖြဲ႕Aစည္းမွ

လြတ္ကင္းေAာင္ Aျမန္ဆုံး ေရွာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပစ္ခတ္

သတ္ျဖတ္ရမည့္

သူ႕ႏွမေလးကို

Aလုပ္မ်ိဳးကုိမူ

ဤAသက္Aရြယ္

ကူညီေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ

ကိုျမင့္ညိဳမလိုလားေခ်၊

ေရာက္ေAာင္

Aသိုင္းA၀ိုင္းကို

ကယ္တင္

ကိုျမင့္ညိဳ

ေက်းဇူး

မကန္းလိုေပ။

ညာေမတင္ကို ယူေဆာင္ရာမွာ ေမ့ေဆးကို လိုAပ္လွ်င္ သုံးရမည္ျဖစ္
သည့္Aတါက္

ေမ့ေဆး

သုံးပုံ

သုံးနည္း၊

Aခ်ိန္Aဆ၊

Aခ်ိန္ကာလAတိုင္းAတာ၊ မေတာ္တဆ Aခ်ိန္Aဆ မွားယြင္း လက္လန
ြ ္
သြားေသာ္ မည္သို႕ေျဖရမည္ စသည္တို႕ကို ေမ့ေဆးပါရဂူဘြဲ႕ရထားေသာ
သူငယ္ခ်င္း ဆရာ၀န္ တေယာက္ ထံမွာ Aေသးစိတ္ေသခ်ာစြာ သင္ၾကားၿပီး
ျဖစ္သည္။
သုံးရမည့္

ေမ့ေဆးကလဲ

ပဌမတန္း

Aေကာင္းဆုံး

ေမံေဆးကို

သုံးမွျဖစ္မည္၊ ထိုေၾကာင့္ ေမ့ေဆး ရရွိေရးကို လဲ က်ိဳးစားရသည္၊ ရန္ကုန္မွာ
လိုAပ္သည္တို႕ကို ရွာေဖြျပင္ဆင္ရင္း ငါးလနီးပါး ၾကာသြားသည္။

'လူငွားလို႕ရရင္ရ

မရရင္

လူငွားရွာဘိ႕

ကိစၥေၾကာင့္

သိပ္Aခ်ိန္ကုန္

မခံပါနဲ႕ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ ထမ္းပါမယ္'
ကိုဘေသာ္ ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့ တို႕က Aားေပးစကားေျပာၾကသည္။
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သို႕ေသာ္ကိုျမင့္ညိဳသည္ ကိုဘေသာ္ ကိုထြန္းAံ႕တို႕ႏွင့္ ခရီးထြက္လာၿပီး
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕သို႕

ေရာက္ေသာ

Aခါ

ေတာကၽြမ္းေသာ

သန္သန္စမ
ြ ္းစြမ္း

လူေလးေယာက္ကို ေက်နပ္ေသာAခ ေၾကးေငြေပးၿပီး ငွားရမ္း လိုေၾကာင္း
ေျပာဆိုရွာေဖြရာ

တပတ္မွ်Aၾကာတြင္

ေတာျပစ္

၀ါသနာပါေသာ

ကခ်င္Aမ်ိဳးသား ေလးေယာက္ ကို သူတို႕ေက်နပ္ေသာ Aခေၾကးေငြျဖင့္
ေစ်းတဲ့သည့္Aတြက္

ေတာထဲသုိ႕

Aဆင္ေျပသြားသည္၊

သန္သန္မာမာ

ထြက္ခြာ
ေယာက်ာ္းႀကီး

သြားေရး

သည္

ခုႏွစ္ေယက္Aဘို႕

ကိုယ့္Aတြက္ ပစၥညး္ ကို ကိုယ္သည္ပိုးသြားရသည္မွာ ေျပာေလာက္ေAာင္
ပင္ပန္းျခင္းမရွိေခ်။

သို႕ေသာ္ ကူမြန္ေတာင္တန္း၏ ေတာင္ေျခကို သူတို႕ေရာက္သာြ းသည့္
Aခါတြင္မူ ယခင္တေခါက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ကာလႏွင့္ ေျခာက္လာေလာက္
ကြာျခားေနခဲ့သည္၊ လမ္းကို စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနသည္ ေၾကာင့္ ေတာင္ေျခမွာ
လမ္းကို

မွန္းဆရင္း

ရက္Aနည္းငယ္ၾကာသြားသညာ္၊

ေနာက္မွ

သူတို႕

ထြက္ခြာ လာခဲ့သည့္ ေျခရာ လက္ရာကို ျပန္လည္ ေတြ႕ရသည့္Aတြက္
ခရီးဆက္ၾကရသည္။

'ကၽြန္ေတာ္တို႕ Aရင္တေခါက္လာစU္က စခန္းခ်ခဲ့တဲ့ေနရာနဲ႕ နီးေနၿပီ၊
Aဲဒီေတာ့ လမ္းေၾကာင္း ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္'
ကိုျမင့္ညိဳက ေျပာေသာAခါ…
'ဘာေၾကာင့္လဲ ဆရာ'
ဟုကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕က ေမးၾကသည္။
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'Aရင္တႀကိမ္လာခဲ့တဲ့လမ္း၊

စခန္းခ်တဲ့ေနရာကို

ညီမေလးAသိုင္း

A၀၉ိုင္းAဖြဲ႕စည္းက သတၱ၀ါ ေတြဆိုပါေတာ့၊ မလာၾက မေရာက္ၾကဘူးလို႕
မဆိုႏုိင္ဘူး၊ စခန္းသိမ္းလို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပန္ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ က
ေနာက္ဆုံး ေတာ္ေတာ္Aကြာက လိုက္လာခဲ့တာ သတိထားမိၾကလား'
ကိုျမင့္ညိဳက

ေမးေသာAခါ

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထန
ြ ္းAံ့တို႕က

သတိထားမိောကာင္းေျဖၾကသည္၊ ကိုျမင့္ညိဳ က ဆက္ေျပာ၏။

'AဲဒီAခ်ိန္ က ကၽြန္ေတာ့္ညီမေလး ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္က လိုက္လာၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ လဲ ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ Aံ့ၾသေနခုိက္
ဟိုေက်ာက္ေတာင္ထိပ္မွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႕

Aခ်က္ေပးAသံေပၚလာၿပီး

ၾကားခဲ့ရတဲ့

ငွက္ေAာ္သံ

ညီမေလးျပန္ေျပးသြားတယ္၊

ကို

ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႕ စခန္းခ် ခဲ့တဲ့ ေနရာကို သူတုိ႕မေရာက္ဘူးလို႕ မေျပာႏုိင္ဘူး
မေတာ္တဆ

ပက္ပင္းတိုးေနမိရင္

တေယာက္

ကို

တေယာက္

ရန္သူ

လို႕ထင္ၿပီး မလိုလားAပ္တာေတြ ျဖစ္ကုန္မွာစိုး၇တယ္။
ကိုဘေသာ္ ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္သြားၾကသည္။

'ဆရာရယ္ AဲဒီAခ်ိန္က တခါထဲ ဖမ္းလာခဲ့ပါေတာ့'
ဤစကားကို ႏွစ္ေယာက္စလုံး တၿပိဳင္ထဲ ေျပာလိုက္ၾကသည္။
'ကိုယ့္ႏွမေလး
စခန္းသိမ္းျပန္တဲ့Aထိ

ျဖစ္ေနတာ
ေနမလား၊

မသိလို႕ေပါ့ဗ်ာ၊

သိလိုက္ရင္

ေက်ာက္ကမၻားယံထိပ္

ပန္းပင္ႀကီး

ေAာက္မွာ ျမင္ကတဲက တခါထဲ ေခၚလာခဲ့မွာေပါ့'
ကိုျမင့္ညိဳက
ယခုေခၚေဆာင္ရန္လာခဲ့ေသာ္လဲ

ယူႀကဳံးမရသံျဖင့္
ရွာလို႕မွ
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ေနရာေျပာင္းသြားလွ်င္ မည္ကဲ့သို႕ ေတြ႕ေAာင္ရွာရမည္မသိ၊ ဤမွ်ေလာက္
နက္ေခါင္ေသာ

ေတာေတာင္

မည္မွ်ၾကာေစကာမူ
ေခၚလာေသာ

ထဲမွာ

AစိုးရAလုပ္က

လူေတြက

မိမိက

ႏွမAရင္းေဇာေၾကာင့္

Aျပဳတ္ခံ

ရွာေနႏိုင္

ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု

ေတြးကာ

ေစကာမူ
စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ေလးသလိုလိုပင္ ျဖစ္သြား မိသည္။

ကိုထြန္းAံ့၊

ကိုဘေသာ္

ႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳေျပာသည့္စကားကို

လူငွားေလးေယာက္

ေထာက္ခံ

သေဘာတူ

က
ကာ

လမ္းေၾကာင္းလႊဲလိုက္ၾကသည္။
ကိုျမင့္ညိဳ
မၾကာခဏ

သည္

လက္ထဲက

ဂရုစိုက္ၾကည့္ရႈရင္း

ေနရာေဟာင္းကိုမသြားၾကေတာ့ဘဲ၊
၀င္ေရာက္ေနရာယူလိုက္ၾကသည္။
ေခာ်င္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္

မွန္ေျပာင္းျဖင့္

Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို

လုိက္လာသည္၊

သူတို႕စခန္းခ်ခဲ့သည့္

တခုေသာ

လွ်ိဳႀကီးထဲသို႕

သူတို႕၀င္ေနေသာ

ညာေမတင္

ကို

သိုသိပ္စာြ

လွ်ိဳႀကီးထဲက
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

Uီးဆုံးေတြ႕လာခဲ့ၾကသည့္ စမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးကိုေရာ ေက်ာက္ကမၻားယံ ႀကီး
ကိုေရာ ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္သည္။

ဤေနရာသို႕ သူတို႕ေရာက္ေAာင္ လာခဲ့ၾကရသည္မွာ ျမင္ျမင္ထင္ထင္
လာခဲ့ၾကသည္မဟုတ္၊ နံနက္ ေနထြက္သည္ ဆိုလွ်င္ ၿခဳံAုပ္Aုပ္ထူထူထမ
ဲ ွာ
Aသံမမည္ေAာင္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ၀င္ေAာင္းေနၾကရသည္၊ ေန၀င္ ေမွာင္တရီ
Aခ်ိန္ေရာက္မွ ေျခသံမၾကားေAာင္ ခရီးဆက္ၾကရသည္။ ကံေကာင္းေသာ
ေၾကာင့္ ထင္သည္၊ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ေတြႏွင့္ လုံး၀မျမင္ ၾကရေခ်။
'ေနရာမ်ား

ေျပာင္းၿပီလား၊

ဒါမွမဟုတ္

Aရင္တခါ

တို႕ေရာက္ေနတာ

သိခဲ့လို႕ စမ္းေခ်ာင္းရွိရာကို မဆင္းေတာ့ ဘဲ ေနတာလား'
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ကိုျမင့္ညိဳက စိတ္ပူစြာ ေတြးေနခဲ့သည္။

ေလးရက္ေျမာက္သည့္ေန႕မွာလဲ

စမ္းေခ်ာင္းကို

မည္သူမွ်

ဆင္းလာ

သည္ကိုမေတြ႕၊ ညAခ်ိန္တိုင္းလွ်င္ စမ္းေခ်ာင္းမွာ ေရဆင္း ေသာက္ေသာ
ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္Aသံမ်ားကိုၾကား ၾကရသည္။
'ကဲ

ကမၻားယံေပၚကို

လိုက္၀န္႕ၾကပါမလား၊
လူငွားေလးေယာက္ကေတာ့

တက္ၾကည့္မယ္၊

ကိုဘေသာ္နဲ႕

ကိုထြန္းAံ့

မလိုက္၀န္႕ရင္လဲ

ဒီကဘဲ

ေစာင့္ေန၊

မလိုက္ခဲ့ၾကနဲ႕၊

လူေတြသိပ္မ်ားေနရင္

သူတို႕စိတ္ထဲမွာ ရန္ျပဳဘို႕ လာတယ္ ထင္သြားရင္မေကာင္းဘူး'

ကိုျမင့္ညိဳက လိုလိုမယ္မယ္ ေသနတ္ကို ျပဳျပင္ေမာင္းတင္ၿပီး ေသာ့ကို
ပိတ္လိုက္သည္၊ ထိုေနာက္ ေသနတ္ကို ခါးမွာထိုးလုိက္သည္၊ နက္ျပာေရာင္
သကၠလပ္

ေဘာင္းဘီရွည္၊

နက္ျပာေရာင္

သကၠလပ္

နက္ျပာေရာင္
Aက်ႌလက္ရွည္၊

သကၠလပ္

ေဘာင္းဘီရွည္၊

Aညိဳေရာင္

ရြက္ဖU္ဘိနပ္၊

Aနက္ေရာင္ ေခါင္းစြပ္ ကို ေဆာင္းထားေသာ ကိုျမင့္ညိဳ၏ သ႑ာန္သည္
Aေမွာင္ထုထဲမွာ

ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္၍

လြယ္ကူ

ေသာ

Aဆင္Aျပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ကိုျမင့္ညိဳသည္
လက္ကိုင္ပု၀ါ

ေမ့ေဆးကိုသုံးလွ်င္

သန္႕သန္႕တထည္

Aသင့္ျဖစ္ေစရန္

ေမ့ေဆးပုလင္း

သူ႕ႏွာေခါင္းကိုစည္းရန္

ေဆးရုံသုံး

ႏွာေခါင္းပါးစပ္ဖုံး Aစည္းစသည္တို႕ကို Aဆင္သင့္ျပင္ၿပီး ေဘာင္းဘီAိပ္ ထဲ
ထည့္လိုက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕က လိုက္၀န္႕ေၾကာင္း ေျပာခါ ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္
လိုက္ပါရန္ ျပင္လိုက္သည္။ လူငွား ေလးေယာက္ မွာ ပစၥည္းေတြႏွင့္Aတူ
လွ်ိဳထဲမွာ ေစာင့္ေနခဲ့ၾကမည္။
'တကယ္လို႕

ေခၚလာခဲ့ရင္

တခါထဲဖမ္းၿပီးၿပီး

ခ်က္ခ်င္းထြက္ႏိုင္ေAာင္

ခင္ဗ်ားတို႕ ေလးေယာက္ Aဆင္သင ့္ျပင္ထားေနာ္'
ကိုျမင့္ညိဳက မွာၾကားသည္၊ လမ္းကပင္ ခုတ္လာခဲ့ေသာ တုတ္ခိုင္သည့္
Aေခါင္းပိတ္ ၀ါးလုံးႀကီးမွာ ခိုင္ခန္႕ေသာ ေခါက္ေစာင္ႀကီးကို လူထည့္ၿပီး
ထမ္းသြားႏိုင္ရန္

Aသင့္ျပင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လူငွားေလးေယာက္က

ေျပာသည္။

ကိုျမင့္ညိဳ ကိုဘေသာ္ ကိုထြန္းAံ့တို႕ သုံးေယာက္သည္ လိုလိုမယ္မယ္
ႏုိင္လြန္ႀကိးေခြႏွင့္ ဓားရွည္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပါ ယူလာခဲ့ၾကသည္။
'လက္နက္

ယူခဲ့တာက

သူတို႕ကို

ရန္မူသတ္ျဖတ္မယ္ဆိုတ့ဲ

ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး၊ မေတာ္တဆ Aေရးႀကဳံ ရင္ သုံးစရာ ရေAာင္သာ
ယူလာခဲ့ပါ၊ သူတို႕က စတင္ရန္မျပဳရင္ ဘာမွမလုပ္ၾကနဲ႕ေနာ္'
ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့ကို ကိုျမင့္ညိဳက မွာၾကားထားသည္။

Aခ်ိန္က
ကိုျမင့္ညိဳ

ညခုႏွစ္နာရီ
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

သူတို႕တက္ခဲ့ဘူးသည့္

ထိုးၿပီးေၾကာင္းကို

ညၾကည့္နာရီကျပေနသည္၊

ကိုဘေသာ္တို႕သည္

စမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးကို၄င္း၊

ေက်ာက္ကမၻားယံႀကီးကို၄င္း၊

ေလးရက္ဆက္ၿပီး

ၾကည့္ေနခဲ့သည္ေၾကာင့္ သြားလမ္းကို မွန္းမိေနၾသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ေမွာင္ထဲမွာ
စမ္းတ၀ါး၀ါးမျဖစ္ဘဲ

ေက်ာက္ကမၻားယံ

Aေျခသို႕

ေခ်ေခ်ာေမာေမာ

ေရာက္သြားၾကသည္။
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ေက်ာက္ကမၻားယံ
ၿငိမ္ေနၾကသည္၊
ၾကားေလမည္လဲဟု
မၾကားရေသာAခါ
တက္လိုက္ၾကသည္၊

မ၀င္းျမင့္

Aေျခမွာကပ္ၿပီး

Aေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ေAာင္

ေက်ာက္ကမၻားယံ

ေပၚက

နားစြင့္ေနၾကသည္၊
သုံးေယာက္

သား

ကမၻားယံထိပ္တြင္

မည္သည့္Aသံမ်ိဳး

မည္သည့္

သတိထားၿပီး
ညာေမတင္

Aသံကိုမွ

ကမၻားယံေပၚသို႕
ရပ္

ေနခဲ့ဘူးရာ

ပန္းပင္ႀကီးသည္ ေမွာင္ထဲတြင္ မို႕မိဳ႕မဲမဲႀကီး ရွိေနသည္။
မည္သည့္Aသံကိုမွ မၾကားရ၊ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကိုမွ မျမင္ရေသာAခါ
ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သုံးေယာက္သည္ တေျဖးေျဖးပန္းပင္ႀကီးနား ကပ္သြားၾကသည္၊
ထိုေနာက္ ပန္းပင္ႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရာ ရွိေနေသာ သစ္ပင္Aုပ္ ယခင္
ညာေမတင္ကို

ငွက္လိုေAာ္ၿပီး

Aခ်က္ေပးသံထြက္ေပၚလာရာ

သစ္ပင္Aုပ္ဆီသို႕ သတိထားၿပီး ေျခသံမၾကားရေAာင္ ကပ္လာခဲ့ၾကသည္။

သစ္ပင္Aုပ္ႀကီး ေAာက္သို႕ေရာက္ေသာAခါ ေတာ္ေတာ္ေ၀းကြာေသာ
ေနရာဆီမွ

မီးေရာင္မွိန္မွိန္ကို

လွမ္းျမင္လိုက္ရေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္၀ေတာ့မည့္ Aရိပ္Aေရာင္ကို ျမင္ေတြ႕ရ သည့္ Aတြက္
စိတ္ေရာကိုယ္ပါေပါ့ပါး သြက္လက္သြားသည္။

'ငါ့ညီမေလး ရွိေနပါေစ၊ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာေခၚလို႕ ရပါေစ'
ဟု စိတ္ထဲက ဆုေတာင္းလိုက္သည္၊ သုံးေယာက္သား Aသံမျပုၾကဘဲ
တေယာက္ကို တေယာက္ လက္တို႕ခါ မီးေရာင္ကို ျပၾကသည္၊ ထို႕ေနာက္
သစ္ပင္ေတြ ၿခဳံေတြကို AကာAကြယ္ယူကာ မီးေရာင္ျမင္ရာသုိ႕ တေျဖးေျဖး
ကပ္လာခဲ့ၾကသည္။ မီးေရာင္ႏွင့္ ေပတရာမွ် AကြာAေ၀းကိုေရာက္ေသာAခါ
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မ၀င္းျမင့္

သူတို႕ျမင္ရေသာ မီးေရာင္သည္ မီးက်ီးခဲ က်စျပဳေနသည့္ မီးဖိုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
မီးဖိုAနီး ေက်ာက္တုံးႀကီး တတုံးေပၚ၀ယ္ ညာေမတင္ႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAးတို႕
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ယုယ ၾကည္စယ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

ညာေမတင္၏
ျမင္ဘူးခဲ့ၾကၿပီး

Aဆင္းသ႑ာန္ကိုမူ
ျဖစ္၍

A

သူတို႕မျမင္ခဲ့ဘူးသည့္

ထူးAေထြ

သူတို႕

သုံးေယာက္စလုံး

Aံ့ေAာျခင္း

မျဖစ္ေတာ့ေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAးကိုမူကား

သုံးေယာက္လုံး

Aံ့ေAာ

ေနၾကသည္။

ထြားက်ိဳင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ

ကိုယ္ထည္တြင္

Aေမႊးခပ္ရွည္ရွည္

သားေကာင္သားေရ ကို ၀တ္ရုံထားၿပီး Uီးေခါင္းက ရွည္လ်ား ရႈပ္ေထြးေသာ
ဆံပင္ေတြက ေက်ာျပင္ႏွင့္ ပုခုန္းႏွစ္ဘက္ေပၚမွာ ဖို႕ရို႕ဖားယားက်ေနသည္၊
ႏႈတ္ခမ္းေမႊး မုတ္ဆိတ္ေမြး

ပါးသိုင္းေမႊးေတြက ရွည္လ်ား ရႈပ္ေထြးစြာျဖင့္

မ်က္ႏွာတခုလုံးကို ဖုံးAုပ္ေနေသာ ခင္ေမာင္ေAး၏ Aသြင္သ႑ာန္သည္
ေမွးမွိန္ေသာ မီးဖိုမွ မီးေရာင္တြင္ ေတာတိရိစၦာန္တေကာင္၊ Aထူးသျဖင့္
လူ၀ံတေကာင္ဟု ထင္မွားႏိုင္ေAာင္ပင္…

လူသားမိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ေတာေတာင္ထဲမွာ သင့္ျမတ္စာြ
Aတူေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

တိရိစၦာန္

သည္

လူ၀ံသာ

ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို

သုံးေယာက္လုံး ေတြးမိၾကသည္။
ညာေမတင္သည္

လူ၀ံတေကာင္ႏွင့္

ယU္ပါးေပါင္းသင္းေနထိုင္လ်က္

ရွိေနၿပီဟု ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သုံးေယာက္လုံး ခုိင္မာစြာ ယုံၾကည္လိုက္ၾကသည္၊
သူတို႕သုံးေယာက္သည္

ညာေမတင္ကို

Aျပစ္
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လူသူကင္းေ၀းသည့္
ခေလးဘ၀ကပင္

မ၀င္းျမင့္

နက္ေခါင္လွေသာ
ေရာက္ေနေသာ

ေတာေတာင္ထဲမွာ

ညာေမတင္သည္

လူမမယ္

ေတာတိရိစၦာန္

လူ၀ံတေကာင္ ႏွင့္ မွ မေပါင္းေဖၚလွ်င္ မည္သူႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ ပါမည္နည္း၊
တေယာက္ထဲေန၍ မျဖစ္သည့္ ဘ၀မွာ ေန၍ျဖစ္ႏုိင္သည့္ Aနီးစပ္ဆုံး Aေဖာ္
Aေပါင္း ကို Aားျပဳမွီတြယ္ ရရွာေခ်သည္ဟု ၾကင္နာစြာ ေတြးလိုက္ပါသည္။

ေခ်ာေမာလွပ၍
Aျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္

ခ်စ္စရာေကာင္းလွေသာ

ေတာထဲသို႕ေရာက္ၿပီး

နွမေလးသည္

ယခုလို

ရင္နာစရာ

တိရိစၦာန္တေကာင္ႏွင့္

Aေပါင္းAေဖာ္ျပဳကာ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ေနရွာသည္ကို မ်က္ျမင္
ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရေသာ ကိုျမင့္ညိဳသည္ ႏွမေလးAတြက္ ရင္နာလွသျဖင့္
မ်က္ရည္မ်ားပင္ က်မိ ေတာ့သည္။

ေမွာင္ထဲမွာ မ်က္ေစ့က်င့္သားရၿပီးေနၾကေသာ ကိုဘေသာ္ႏွင့္ကိုထြန္းAံ့
တို႕သည္ သူတို႕ဆရာ ကိုျမင့္ညိဳ မ်က္ရည္သုတ္လိုက္သည္ကို ေမွာင္ထဲမွာ
ျဖစ္ေသာ္လဲ သိလိုက္ၾကသည္၊ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပင္ စိတ္မေကာင္း ႏုိင္ၾကေပ။

ႏွမေလးလို

ေတာတိရိစၦာန္တေကာင္ႏွင့္

ယU္ပါးၿပီး ေတာထဲေတာင္ထဲ

မွာပင္ ဘ၀ဆုံးမည့္ Aျဖစ္ကို ကိုျမင့္ညိဳသည္ မည္သို႕မွ Uပကၡာမျပဳႏုိင္၊
ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ႏွမေလးကို ရေAာင္ ေဆာင္က်U္းမည္ဟု စိတ္ ထိခိုက္ စြာ
ေတြးကာ…'
'သူတို႕ႏွစ္ေယာက္
Aခုေနသြားဖမ္းရင္

Aိပ္ေပ်ာ္တဲ့Aခ်ိန္ေရာက္ေAာင္

ဟိုလူ၀ံေကာင္က ရန္မူမွာ

ညီမေလးAေနနဲ႕ကလဲ

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခၚရာကို

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ေစာင့္ၾကရေAာင္၊

ေသခ်ာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး
ဘယ္နည္း

နဲ႕

မွ
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မ၀င္းျမင့္

Aသာတၾကည္လိုက္မွာမဟုတ္ဘူး၊
ရုန္းကန္ေAာ္ဟစ္လုပ္ရင္
တပ္ႀကီးခ်ီလာမွျဖင့္

သူတို႕

ေထြးလုံးသတ္ပုတ္
Aေပါင္းAေဖၚ

ကၽြန္ေတာ္တို႕သုံးေယာက္

လူ၀ံေတြ

ဘယ္နည္းနဲ႕မွ

မႏိုင္ဘူး၊

ဖြတ္မရ ဓားမဆုံးျဖစ္ေနမယ္'

ဟုေလသံျဖင့္

တိုးတိတ္စြာ

ေျပာေသာAခါ

ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕က သေဘာတူၾကသည္။
သူတို႕ေခ်ာင္းၾကည့္ေနရာက

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ညာေမတင္

ေတြ႕ျမင္ႏိုငေသာ္လဲ ေျပာေနၾကသည့္ စကားသံ ေတြကို မူ မၾကားရေခ်။

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကလဲ
ေနသည့္

Aခါမွာသာ

ေန႕ခင္းAခ်ိန္ခုန္ပ်ံ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ေျပးလႊားကစားျမဴးတူး

ေAာ္ဟစ္ၾကသည္၊

ပ်ိဳးေလးတို႕

ငန္းUီးဆိုေသာ သီခ်င္းေလးကို တေယာက္တလွည့္ သီဆိုၾကသည္၊ ယခုလို
ညAခ်ိန္မွာ

ေAာ္ဟစ္စကားေျပာျခင္း

မျပဳၾကေခ်၊

ေစာေစာAိပ္ခ်င္လွ်င္

Aိပ္လိုက္ၾကသည္၊ မAိပ္ခ်င္ လွ်င္ ယခုလို မီးဖိုနားမွာ ထိုင္ၿပီး တေယာက္ကို
တေယာက္

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာေသာ

တိုးတိတ္စြာသာ

ေျပေလ့ရွိၾကသည္၊

စကားေတြကို
ထို႕ေၾကာင့္

သိမ္ေမြ႕

ျငင္သာ

သူတို႕ေျပာစကားကို

ကိုျမင့္ညိဳတို႕က မၾကား ႏိုင္ၾကေခ်၊ ထို႕ေၾကာင့္သာလွ်င္ ခင္ေမာင္ေAးကို
ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ လူ၀ံတေကာင္ဟုထင္ေနၾကသည္။

ကိုျမင့္ညိဳတို႕
ေျပးလႊားကစားျမဴးတူး

ၾကာၾကာမေစာင့္လိုက္ရပါ၊
ေနခဲ့ၾကေသာ

တေန႕လုံး

ခုန္ပ်ံ

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္သည္

Aိပ္ငိုက္

လာၾကသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ မီးဖိုထဲသို႕ ေနာက္ထပ္ သစ္ကိုင္းေခ်ာက္ေတြ
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မထည့္ေတာ့ဘဲ၊

မ၀င္းျမင့္

တေယာက္ခါးကို

တေယာက္ဘက္ခါ

မီးဖိုနားမွ

ထသြားၾကသည္ကို ကိုျမင့္ညိဳတုိ႕ ျမင္လိုက္ၾကရသည္။
'ဒါဆိုရင္

သူတို႕Aိပ္ၾကေတာ့မယ္၊

တိရစၦာန္ျဖစ္ေစ

က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့

Aိပ္ယာထဲေရာက္ရင္

ခ်က္ခ်င္း

လူျဖစ္ေစ

Aိပ္ေပ်ာ္တတ္တယ္၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လိုလိုမယ္မယ္ တနာရီေလာက္ ေစာင့္ၾကရေAာင္…'

ကိုျမင့္ညိဳက

လက္ပါတ္နာရီကိုၾကည့္ၿပီးေျပာသည္။

ညၾကည့္လက္ပါတ္

နာရီက ကိုးနာရီခြဲေနၿပီကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ရသည္။
သုံးေယာက္သား

စိတ္Aားထက္သန္စြာျဖင့္

ေစာင့္ေနခဲ့ၾကရာမီးဖိုမွ
က်န္ေAာင္ျပာေတြ
ကိုျမင့္ညိဳတို႕

မီးသည္လဲ
ဖုံးသြားေလၿပီ၊

သုံးေယာက္

မီးက်ီးခဲ

တိတ္ဆိတ္စာြ

Aေရာင္

Aခ်ိန္ကလဲ

ေရးေရးမွ်သာ

ဆယ္နာရီခၿဲြ ပီးေလၿပီ၊

ေၾကာင္မ်ားကဲ့သို႕

ျငင္သာစြာ

ခ်ည္းကပ္လာခဲ့ၾကသည္၊ မီးပုံAနားသို႕ ေ၇ာက္ေသာAခါ သစ္ပင္ႀကီး တပင္
ကို ကြယ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္သည္၊ မီးပုံႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ဂူတစ္ခု ရွိေနသည္ကို
ေမွာင္ထဲ မွာ မ်က္ေစ့က်င့္သားရေနၿပီးသည့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သုံးေယာက္က
ျမင္ၾကသည္၊ ဂူA၀ကို သစ္တုံးတတုံး ပိတ္ထားသည္ မွာ ေတာေကာင္ေတြ
၀င္မရရုံသာျဖစ္ၿပီး ေလေပါက္ပိတ္မေနေခ်။

ေတာရိုင္း

တိရိစၦာန္ျဖစ္ေသာ္လဲ

Uာဏ္Aရွိသားဟု

ကိုျမင့္ညိဳ

ေတြးလိုက္သည္။
သုံးေယာက္သာ
ဖယ္ၾကသည္၊

သစ္တုံးႀကီးကို

သုံးေယာက္Aားျဖင့္

Aသံမျမည္ေAာင္
ေတာ္ေတာ္ေလး

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Aထူးဂရုစိုက္ၿပီး

က်ိဳးစားဖယ္ရေသာ
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မ၀င္းျမင့္

သစ္တုံၚAေလးခ်ိန္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ညာေမတင္ ႏွင့္ Aတူေနေသာ လူ၀ံ ၏
Aင္Aားသည္ မေသးပါကလားဟု သုံးေယာက္ုလံး ေတြးလိုက္မိၾကသည္။

လူတေယာက္ ေကာင္းေကာင္း၀င္သာေAာင္ သစ္တုံးႀကီး ေရြ႕သြားသည့္
တိုင္ေAာင္

ဂူတြင္းက

Aသံမွလြဲၿပီး

လႈပ္ရွားသံကိုလုံး၀

Aားတက္စြာျဖင့္

လူႏွစ္ေယာက္၏

ဂူထဲသို႕

Aသက္မွန္မွန္ရွဴ

မၾကားရေသာေၾကာင့္
ေျခသံမျမည္ေAာင္

ေနသည့္

သုံးေယာက္သား
၀င္လာခဲ့ၾကသည္၊

ကိုျမင့္ညိဳသည္ ေဖါင္တိန္ Aရြယ္သာသာ လက္ႏွိပ္ ဓာတ္မီးငယ္ေလးကို
မီးဖြင့္ခါ လက္တဘက္က ဓာတ္မီးကို ထိုးခါ ဂူတြင္း မွာ ရွာၾကည့္သည္၊
လက္တဘက္က လိုလိုမယ္မယ္ Aေရးရွိက Aသင့္ျဖစ္ေစရန္ ေသနတ္ကို
ကိုင္ထားသည္။

ဂူAတြင္းဘက္

နံရံနားမွာရွိေသာ

ေက်ာက္ျပားႀကီးေပၚတြင္

ႏွစ္ႏွစ္ၿခဳိက္ၿခဳိက္ Aိပ္ေမာက်ေနေသာ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္တို႕ကို
ေတြ႕လိုက္ရသည္၊ ဂူနံရံကို ေခါင္းတုိက္ကာ ယွU္တြဲ Aိပ္ေပ်ာ္ ေနၾက ေသာ
ခင္ေမာင္ေAး

ႏွင့္

ညာေမတင္ကို

Aခ်ိန္ကုန္ခံမ

ေနေတာ့ဘဲ

ျမင္လိုကလွ်င္

ႏွစ္ေယာက္လုံး

ကိုျမင့္ညိဳသည္

Aတြက္

ေမ့ေဆးကို

Aလင္းေရာင္

မွိန္မွိန္မွာ

လွ်င္ျမန္က်င္လည္စြာ Aသုံးခ်လိုက္သည္။
ေသးငယ္ေသာ

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး၏

မ်က္ႏွာတခုလုံး

Aေမႊးေတြဖုံးေနေသာ

သုံးေယာက္လုံး

ေသေသခ်ာခ်ာ

ခင္ေမာင္ေAး၏

တကုိယ္လုံးကို

ေလ့လာေရးလုပ္မေနၾကေတာ့ဘဲ

ညာေမတင္ကိုသာ Aေရးတႀကီး ေပြ႕ပိုက္ထမ္းယူခါ ဂူထဲက လွ်င္ျမန္စာြ
ျပန္ထြက္လာခဲ့ၾကသည္၊

ဂူA၀ကို

သစ္တုံး

ျဖင့္

ေနရာမပ်က္

ျပန္ပိတ္လိုက္ၾကသည္။
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'ဟိုသတၱ၀ါကို

မ၀င္းျမင့္

ေမးေဆးေလးနဲ႕

ဒီAတုိင္းထားခဲ့မွာလား

ဆရာ၊

ေမံေဆးေျပလို႕ လိုက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ မသက္သာဘူးေနာ္'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကုိဘေသာ္တို႕က

မသတ္ခဲ့သည့္တိုင္ေAာင္
ခင္ေမာင္ေAးကို

ႀကိဳးျဖင့္

ေျပာၾကသည္

သူတို႕သေဘာက

တုတ္ထားခဲ့ခ်င္သည္၊

လူသားစစ္စစ္ဟုမသိေစခဲ့ေစကာမူ

ေဘးကင္းရန္ကင္း

ကိုျမင့္ညိဳက

ႏွမေလး

ေစာင့္ေရွာက္ထားသူဟူေသာ

ကို

AယူAဆျဖင့္

ငဲ့ညႇာေထာက္ထားေသာ စိတ္က မသိမသာ ရွိေနသည္၊ ထိုေၾကာင့္....

'ႀကိဳးက

ႏိုင္လြန္ႀကိဳးေတြဆိုေတာ့

ဘယ္ေလာက္

Aားသန္သန္

ေတာ္ေတာ္ျဖတ္လို႕ ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ Aစာေရစာငတ္ၿပီး ေသေနပါAုံးမယ္ဗ်ာ၊
ေမ့ေဆးက ဒီေန႕တညလုံး နက္ဖန္ဆယ္နာရီေလာက္Aထိ စိတ္ခ် ရပါတယ္၊
ဒီAခ်ိန္Aတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မနားဘဲ လြတ္ေAာင္ ေျပးႏုိင္ေကာင္းပါရဲ႕၊
တကယ္လို႕

လိုက္လာရင္

သုံးရေတာ့မွာေပါ့ေလ၊

လဲ

မတတ္သာတဲ့Aဆုံး

လိုက္လို႕မွီႏိုင္မယ္ေတာ့

ေသနတ္ကို
မထင္ဘူး၊

ေမ့ေဆးေျပစဆိုတာ သြက္သြက္လက္လက္ လမ္းေလွ်ာက္လို႕ မရႏုိင္ပါဘူး'

ကိုျမင့္ညိဳက

ျပန္ေျပာၿပီး

စကားမဆက္ၾကေတာ့ဘဲ

ေျခသြက္သြက္ျဖင့္

သူတို႕ပုန္းခိုေနခဲ့ရာ လွ်ိဳႀကီးထဲသို႕ ေရာက္ေAာင္ Aေသာ့ႏွင္လာခဲ့ၾကသည္၊
ညာေမတင္ကို

တေယာက္တလွည့္

ျပန္ေရာက္ၾကေသာAခါ
ျပဳျပင္ထားေသာ

ထမ္းလာခဲ့ၾကသည္၊

Aထမ္းသမားေလးေယာက္

ေစာင္ပုခက္ထဲ

မွာ

ညာေမတင္ကို

လွ်ိဳႀကီးထဲသို႕
Aဆင္သင့္

ထည့္လိုက္သည္၊

ေစာင္တထည္ကို ညာေမတင္၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ လႊမ္းၿခဳံ ေပးလိုက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း
ခရီးထြက္ခြာရန္

ကိုျမင့္ညိဳေျပာလိုက္သည့္Aတိုင္း

Aထမ္းသမား

ေလးေယာက္ သည္ သြက္လက္လွ်င္ျမန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ လွ်ိဳႀကီးထဲမွ
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ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္

သတိရလာေသာ

Aခ်ိန္သည္

ေနာက္တေန႕ နံနက္ျဖစ္သည္။

Aပိုင္း (၁၃)

ကူမြန္ေတာင္တန္းAေျခႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ေ၀းကြာေနျပီ ျဖစ္ေသာ ရြာငယ္ေလး
တရြာသို႕၊ Aထမ္းသမား မ်ား AကူAညီျဖင့္ ျမန္မာစကားေျပာတတ္ေသာ
ကခ်င္Aမ်ိဳးသမီး

တေယာက္ကို

ဆက္သြယ္မိသည္။

ထိုAမ်ိဳးသမီး

ကို

Aေတာ္Aသင့္ေျပာျပီး ညာေမတင္Aား A၀တ္Aစား လဲခိုင္းရသည္။

ေမ့ေဆးေျပစ

ျဖစ္ေသာညာေမတင္သည္

လႈပ္ရွားစကားေျပာျခင္း

မျပဳႏိုင္

ရွာေသးေပ၊

သြက္သြက္လက္လက္
သူ႕ကို

A၀တ္Aစား

လဲေပးေနေသာ ကခ်င္Aမ်ိဳးသမီးကို မူးေနာက္ရီေ၀ေသာ Uီးေခါင္း မွဳံမိႈင္း
ေသာ

မ်က္လုံးျဖင့္

ႀကည့္ခါ

ေမ့ေဆးAရိန္ေႀကာင့္

ပ်ိဳ႕လိုက္၊

Aံလိုက္

ျဖစ္ေနသည္။

ကိုျမင့္ညိဳသည္ ညာေမတင္ကို ေနာက္ေႀကာင္းျပန္ ဇာတ္လွန္ေျပာေနရမည့္
Aခ်ိန္မဟုတ္ေသး ေႀကာင္း ယုံႀကည္ေနသည့္ ခင္ေမာင္ေAးမေတာ္တဆ
ေမ့ေဆးေျပျပီး
ညာေမတင္

လိုက္လာမည္ကိုပဲ
၀တ္လာရင္းစြဲ

သူ၀ယ္ယူလာသည့္

ထမီAကႌ်ကို

စိုးရိမ္သည္

တေႀကာင္း

ေတာ္ေကာင္
ကခ်င္Aမ်ိဳးသမီးက

တို႕ေၾကာင့္

သားေရကိုခၽြတ္ျပီး
ေသသပ္လုံျခဳံစာြ

၀တ္ဆင္ေပးျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ မူးေ၀ေန ေသးသည့္ ညာေမတင္ကို
Aထမ္းထဲမွာ ျပန္ထည့္ကာ ခရီးကို Aျပင္းႏွင္လာခဲ့ ႀကသည္။
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ကိုျမင့္ညိဳက

နာရီကို

မ၀င္းျမင့္

ႀကည့္လိုက္၏

နံနက

၁၀နာရီထိုးျပီး

ေနေပျပီ၊

ဤAခ်ိန္ဆိုလွ်င္ လူ၀ံႀကီး ေမ့ေဆးေျပေလာက္ျပီဟု ကိုျမင့္ညိဳက တြက္၏။
ထုိထက္Aခ်ိန္ပိုျပီး

ေမ့ေဆးေပး၍လဲ

မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊

ႀကာလြန္း

Aားႀကီးသြားလွ်င္ ေမ့ေဆးလြန္ျပီး ေသသြားႏိုင္သည္။ ႏူးညံ့ႀကင္နာေသာ
စိတ္ထားရွိသူ

ကိုျမင့္ညိဳ

သည္

သူ႕ႏွမေလးကို

ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ေပးထားသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ Aသက္ ကို
မေသေစလိုေသာ္လဲ

ဤလို

လူသူမနီး

ေတာႀကီး

ေတာင္ႀကီးထဲက

ရိုင္းစိုင္းေသာ သတၱ၀ါ တေကာင္ ႏွင့္ သူႏွမေလး ေပါင္းသင္းေနထိုင္သည္ကိုမူ
မည္သည္နည္းႏွင့္မွ မရႈစိမ့္ႏိုင္သည္ကေတာ့ Aမွန္ျဖစ္ သည္။

ညာမတင္ Uီးေခါင္းေရာ စိတ္ေရာ ကိုယ္လက္ Aဂၤါေရာ ႀကည္ႀကည္လင္လင္
ျပန္ျဖစ္လာသည့္ Aခ်ိန္ ကား ညေနေမွာင္ရီ ပ်ိဳးေနေလျပီ ထိုAခ်ိန္တြင္
ကိုယ္ျမင့္ညိဳတို႕သည္

ခင္ေမာင္ေAး

မိႈင္းညိဳ႕ရီေမွာင္သည့္
ခင္ေမာင္ေAး

က်န္ေနရစ္ရာ

ကူမြန္ေတာင္
လိုက္မမွီ

ေဒသ

ကုန္းႀကီးႏွင့္

ႏိုင္ေAာင္

ျဖစ္ေသာ

ခရီးေ၀းကြာျပီး

စိတ္ခ်ရသည့္

ေနရာသို႕

ေလးေယာက္

ကိုထြန္းAံ့

ေရာက္ေနႀကေလျပီ။

ေတာကၽြမ္းျပီးသား

သန္စြမ္းသည့္

လူငွား

ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕

သည္

သူ႕တာ၀န္

ခြဲျခားမေနႀကေတာ့ပဲ

ငါ့တာ၀န္ဟု

ညာေမတင္

ပါလာသည့္

ပုခက္ကို

တေယာက္ေမာလွ်င္

တေယာက္ Aစား၀င္ သည္။ တေယာက္က ဆာေလာင္လာလွ်င္ စားျပီးသည့္
တေယာက္က

Aစား

တေလွ်ာက္လုံး၀မရပ္ဆိုင္း

၀င္

ထမ္းသည္။

Aနားမယူဘဲ

ဤနည္းျဖင့္လမ္းခရီး

ခရီးျပင္းႏွင္ကာ
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မ၀င္းျမင့္

ထမ္းခဲ့ႀက သည္ေႀကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ေ၀းကြာျပီး စိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာသို႕
ေရာက္လာခဲ့ႀကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ သတိကိုမူ မလစ္ႀကေစဘဲ ခရီးဆက္ျမဲတိုင္း ဆက္လာခဲ့ႀကသည္။

ပုခက္ထဲမွာ လဲေလ်ာင္းလ်က္ ပါလာေသာ ညာေမတင္သည္ သတိေကာင္းစြာ
ရလာေသာAခါ သူ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနသည္၊ ဘယ္လိုျဖစ္ေနသည္ကို
စU္းစားမရဘဲ

ျဖစ္ေနသည္။

လာေသာAခါမွာ
ဂူထဲမွာမဟုတ္ဘဲ
ေနေႀကာင္း

တေျဖးေျဖးAသိ

သူသည္
ထူးထူး

သိလာရသည္။

ညာဏ္

သူႏွင့္ခင္ေမာင္ေAး

ဆန္းဆန္းေနရာမွ
ညာေမတင္က

ႀကည္လင္

ေနထိုင္ခ့သ
ဲ ည့္

Aိပ္လ်က္ႏွင့္
ပုခက္

ထဲမွာ

ေနရာေရြ႕
ပက္လက္

AေနAထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနရာက ထထိုင္လိုက္သည္။

“နင္တို႕

ဘာေကာင္ေတြလဲ၊

ခင္ေမာင္ေAးေရ........”ပီပီသသႀကီး

ေျပာလိုက္ေသာ ညာေမတင္Aသံႏွင့္ လႈပ္ရွား လိုက္ပုံကို Aျမဲသတိထား
ေနေသာ

ကိုျမင့္ညိဳ

က

ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္သည္။

သူ႕ႏွမေလး

သည္

လူစကားေျပာ တတ္ေနပါေသးသည္ ဟူေသာ Aသိ ေႀကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳသည္
Aတိုင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္မႈ ျဖစ္ သြားသည္။ သို႕ေသာ္ ၀မ္းေျမာက္ ႀကည္ႏူးစြာ
စကားတန္ရွည္

ေမးျမန္းေျပာဆို

ေနရမည့္Aခ်ိန္Aခါ

မဟုတ္သည့္

Aေလွ်ာက္....
“ညီမေလး မထနဲ႕၊ ျငိမ္ျငိမ္ေန မေAာ္နဲ႕”
ဟု သာေျပာလိုက္သည္၊ Aေျပးေလး ထမ္းသြားေနသူေတြကိုလဲ သြားျမဲတင
ို ္း
သြားရန္ ေျပာလိုက္ သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္သည္ ဘာမွမေျပာေတာ့ပဲ ပုခက္ထဲက ရုတ္ရက္ ခုန္ခ်လိုက္သည္။
ပုခက္ေသး တဖက္တ ခ်က္ က ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္ ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္ ကိုထန
ြ ္းAံ့ကို
သတိထားလိုက္လာႀကသည္။
လူငွားတေယာက္က
Aထမ္းလူငွား

ပုခက္ေရွ႕မွာ

သြားျပီး

Aထမ္း

ငွားလာ

ပုခက္ေနာက္မွာကား

တေယာက္တို႕က

သည့္

ကိုဘေသာ္ႏွင့္

၀ိုင္းရံလိုက္လာခဲ့ႀကသည္။

ထိုေႀကာင့္

ပုခက္ထဲက ခုန္ခ်လိုက္ေသာ ညာေမတင္သည္ လြတ္ေAာင္ မေျပးႏိုင္ ဘဲ
သန္စြမ္းေသာ

ေယာက်္ားႀကီး

ရုန္းကန္ေနသည္၊

ညာေမတင္

ခုႏွစ္ေယာက္
သည္

လက္ထဲမွာ

Aားခြန္းဗလ

Aားရိွသမွ်

သန္စြမ္းပါေသာ္လဲ

Uီးေရခ်င္း မမွ်သည္ တေႀကာင္း၊ ေမ့ေဆးေျပျပီးေနက္ ေAာ့Aံ ခဲ့ရျခင္း၊
မည္သည့္Aစာကိုမွ မစားေသာက္ခဲ့ရျခင္း၊ Aထူး သျဖင့္ျပင္းထန္စာြ ေရငတ္
ေနျခင္းတို႕ေႀကာင့္ ႀကာရွည္မရုန္းကန္ ႏိုင္ရွာေတာ့ဘဲ ကိုျမင့္ညိဳ ၏ လက္ထဲ
မွာႏြမ္းေခြစြာ ေမာဟိုက္ ျငိမ္သက္ ေရွာေတာ့သည္။

ကိုျမင့္ညိဳ သည္ ညာေမတင္ကို ဤAတိုင္း ေခၚသြား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း
စU္းစားလိုက္မိသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ညာေမတင္ ကို သူAလြန္ေသာက္လိုသည့္
ေရကိုတိုက္လိုက္သည္။

AရA၀ေသာက္

လိုက္ျပီးေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳ

ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕က လွ်င္ျမန္စြာ ညာေမတင္၏ ေျခႏွစ္ ဘက္ကို
ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ လိုက္ ႀကသည္။ ထိုေနာက္ ေစာင္ပုခက္ထဲမွာ ျပန္ထည့္ခါ
ေစာင္ႏွင့္

ေရာျပီး

လက္ႏွစ္ဖက္ကိုမူ

ညာေမတင္၏

ခါးကိုႀကိဳးျဖင့္

လြတ္ထားလိုက္သည္၊

Aစားစားႏိုင္ေပမည္။
ထမ္းေျပးႀကသည္။

ထိုေနာက္
ကိုျမင့္ညိဳကို

လက္ကို

ခ်ီလိုက္

လြတ္ထားမွသာလွ်င္

ထက္သုတ္ရိုက္တမ္း
ေကၽြးသည့္

ႀကသည္။

Aစာမ်ား

ေျပးျမဲတိုင္း
ကိုညာေမတင္

မစားတတ္ရွာေခ်၊ ထိုေႀကာင့္ ေရကိုသာ ေသာက္ျပီး လိုက္ပါလာခဲ့ရေသာ
ညာေမတင္

သည္

AားAင္ေလ်ာ့ပါးခါ

ႀကိဳင္းတုပ္ခံလ်က္ႏွင့္

လိုက္ခဲ့ရေသာ္လဲ ႏႈတ္က ဆိတ္ဆိတ္မေန။
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ငါဘယ္ကို

မ၀င္းျမင့္

ေရာက္ေနတာလဲ၊

နင္တို႕

ဘာေကာင္ေတြလဲ

ခင္ေမာင္ေAးဘယ္မွာလဲ၊ ခင္ေမာင္ေAးေရ ငါ့ဆီ ကို ျမန္ျမန္ေျပးခဲစ
့ မ္းပါ၊
ဟိုAေကာင္ေတြ ငါ့ကိုသတ္ေတာ့မယ္
ဟု

ေAာ္ဟစ္လာသည္။

ေAာ္ဟစ္လာသည္ဆိုေသာ္လဲ

Aသံမက်ယ္ရွာေတာ့ေပ။

ကိုျမင့္ညိဳသည္ ညာေမတင္ ႏႈတ္မွ ခင္ေမာင္ေAးဆိုေသာ စကားလုံးကို
ႀကားရေသာAခါ

Aံ့ႀသေနသည္။

စU္းစား

မရေAာင္

ျဖစ္ေနသည္။

ေလးႏွစ္သမီးAရြယ္က ေလယာU္ပ်က္ရာ ပါသြား ေသာ ညာေမတင္သည္
လူလား ေျမာက္
ခင္ေမာင္ေAး

သည့္

Aသက္Aရြယ္မွာ

ဆိုေသာနာမည္သည့္

ေနႀကသည့္

လူ၀ံေကာင္ျဖစ္

လူ၀ံေကာင္

ဟု

သူ႕ႏႈတ္မွာ

သူႏွင့္

ေနသလား၊

ယူဆထားေသာ

ထြက္လာေသာ

ဂူတခုထဲမွာ

ခ်စ္ခင္စာြ

ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္

Aေကာင္သည္

ကိုျမင့္ညိဳကို

ညာေမတင္

ႏွင့္

AတူေလယာU္ပ်က္ရာမွ Aသက္ မေသဘဲ ကံတူAက်ိဳးေပး ျဖစ္ေနေသာ
လူသားတေယာက္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကိုျမင့္ညိဳသည္ ညာေမတင္ စကားကို ဆက္စပ္ေတြးေတာရင္း ေတာတိရစၦာန္
လူ၀ံAေကင္Aျဖစ္ျဖင့္

က်န္ရစ္

ရွာေသာ

ခင္ေမာင္ေAးကို

စိတ္ထက
ဲ

သနားသလိုလုိ ျဖစ္လာသည္။ သို႕ေသာ္ ဤမွ်ေလာက္ ရိုင္းစိုင္း ေနေသာ
ေတာရိုင္းတိရစၦာန္လိုလို ျဖစ္ေနေသာ Aေကာင္တေကာင္ႏွင့္ ညီးမေလးသည္
ေတာထဲမွ
Aေကာင္သည္

ာAေႀကာင္းပါလာသည္။

ဤလူ၀ံသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ

ညာေမတင္၏ခင္ပြန္း

ျမိဳ႕ႀကီးAေရာက္ေခၚလာျပီး

လူသိသူသိ

ျဖစ္ပါသည္
ျပ၀န္႕ျပရဲေသာ

ဟု
သတၱိသည္

သာမန္လူသား တေယာက္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ကိုျမင့္ညိဳမွာ မရိွရွာေခ်။
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ထို႕ေႀကာင့္

စိတ္ထဲက

ေမ့ေဖ်ာက္လိုက္သည္၊

မ၀င္းျမင့္

ႀကင္နာသနားသလိုလို
သို႕ႏွင့္ပင္

ျဖစ္လာေသာစိတ္ကို

ကူမြန္

ေတာင္တန္းႏွင့္

မ်ားစြာေ၀းကြာလာျပီး စိတ္ခ်ရျပီဟု ယူဆရေသာ ေနရာသို႕ ေရာက္ေသAခါမွ
ကိုျမင့္ညိဳ တို႕ လူစုနားလိုက္ႀကသည္။ စကားမေျပာေတာ့ မေAာ္ေတာ့ဘဲ၊
Aံႀကိတ္ခါ သူ႕ကိုဖမ္းလာသည့္ မ်က္ႏွာ ကို ျမင္ေသAခါ တင္းေနသာ
မ်က္ႏွာသည္ Aံ့ႀသသည့္Aသြင့္သို႕ ေျပာင္းသြားသည္။ ေမ့ေဆးAရိွန္ေႀကာင့္
တေႀကာင္း၊ ေဒါသေႀကာင့္ ရုန္းကန္ေAာ္ဟစ္ေျပာဆို ေနရသျဖင့္ တေႀကာင္း၊
ကိုျမင့္ညိဳက

ို

လူသိုက္မ်က္ႏွာကို

ေသခ်ာစြာ

မႀကည့္ညာေမတင္သည္

Aသက္မရွဳဘဲ ေမးလိုက္သည္။
"ဟုတ္တယ္ ညီမေလး၊ ခင္ေမာင္ေAး ေသျပီ"

ကိုျမင့္ညိဳက ေျခရာလဲေပ်ာက္ ေရလဲေနာက္သည့္ စကားကို ေျပာလိုက္သည္။
ညာေမတင္သည္ စကၠန္႕ Aနည္းငယ္ ေနျပီးမွ ဒဏ္ရာရေသာ က်ားပ်ိဳမ
တေကာင္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ခုန္ထလိုက္သည္။ ကိုေသာ္ ကိုျမင့္ညိဳ တို႕က
စိတ္မခ်ေသးသည္Aတြက္ ေျခေထာက္မွာ ခ်ည္ထားသည့္ ႀကိဳးကို မေျဖ
ေသးဘဲ ထားေသာ ေႀကာင့္ သာလွ်င္

ညာေမတင္သည္ မလြတ္ႏိုင္ဘဲ

ႀကိဳးေႀကာင့္ ေျခတုပ္ျပီး ျပန္လဲ သြားသည္၊ သို႕မဟုတ္ လွ်င္ ညာေမတင္
ေျပးသည့္ ေျခလွမ္းကို ကိုျမင့္ညိဳတို႕လူစု မည္သည္နည္းႏွင့္ မွမမွီႏိုင္ေခ်။

ညာေမတင္သည္ ခက္ထန္ျပင္းျပေသာ ေဒါသျဖင့္ မိခင္ဖခင္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ
ေသဆုံးစU္က Aသံမ်ိဳး Aတိုင္း စူးစူး၀ါး၀ါး ေAာ္လိုက္ရာ ကိုျမင့္ညိဳတို႕
လူစုသည္ ထိတ္လန္႕ျခင္းပင္ ျဖစ္လိုက္ႀကသည္။
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"ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊

ဆရာက

မ၀င္းျမင့္

ခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးကို

မေျဖေသးလို႕၊

ေျဖထား

လိုက္မိရင္ လူ၀ံစိတ္ ျပန္၀င္ျပီး တို႕ကို ကိုဆြဲ ကုပ္ဖဲ့လိုက္မယ္ ထင္တယ္"
ကိုထြန္းAံ့

ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕က

Aထမ္းငွားလာေသာ

လူငွားေလး

ျပိဳင္တူ

ေယာက္

ေတြးလိုက္မိႀကသည္။

ကမူ

လူ၀ံေAာ္သံ

ကို

ႀကားဘူးေနႀကသည့္ Aတိုင္း AထူးAဆန္း မျဖစ္ဘဲ ေခ်ာေမာလွပ ေသာ
ညာေမတင္ ၏ လူ၀ံဟန္လူ၀ံ ေလသံျဖစ္ေနသည္ကို ႀကည့္ေကာင္းဟန္ျဖင့္
ႀကည္႕ေနႀကသည္။

"ညီမေလး......ညီမေလး"
ကိုျမင့္ညိဳ
ႀကင္နာစြာ

က

ညာေမတင္၏

ေခၚလိုက္သည္။

လက္ႏွစ္ဖက္ကို
သို႕ေသာ္

ထိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားရင္းက

ညာေမတင္သည္

ကိုျမင့္ညိဳကို

မႀကည့္ဘဲ မိုးသားတိမ္တိုက္ေတြႏွင့္ ေရာကာမိႈင္းမိႈင္း ညိဳ႕ညိဳ႕ ျမင္ေနရ သည့္
ကူမြန္ေတာင္တန္းဆီသို႕ ေမွ်ာ္ႀကည့္ကာ။

"ခင္ေမာင္ေAးေရ.....ခင္ေမာင္ေAး"
ဟုေAာ္ေခၚလိုက္သည္။
ထို႕ေနာက္ သူ ႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAးတို႕ တေယာက္ကို တေယာက္ရွာမေတြ႕
လွ်င္ Aခ်က္ေပး ေခၚေနႀက ငွက္ေAာ္သံ ကို စူးစူး ယွယွ ေAာ္ဟစ္
Aသံျပဳလိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ သူခ်စ္ေသာ ခင္ေမာင္ေAးကား ေ၀းကြာ
လွမ္းလြန္းသည့္

Aရပ္တြင္

Aထီးထီး

က်န္ရွစ္ရွာျပီ

ျဖစ္သည့္Aတြက္

ညာေမတင္၏ Aခ်က္ေပး ေAာ္ေခၚသံ ကို မႀကားႏိုင္ရွာေခ်။
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မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAး၏ Aရိပ္Aေယာင္ကိုပင္ မျမင္ရေသာAခါ ညာေမတင္သည္
မ်က္ရည္ေတြ ျဖိဳင္ျဖိဳင္ က် လာသည္။
"ဟိုAေကာင္

ငါ့Aေဖ

Aေမကိုလဲ

သတ္တယ္၊

ခင္ေမာင္ေAးကိုလဲ

သတ္တယ္ ေတာက္"
ညာေမတင္ သည္ ေႀကကြဲနာက်ည္းေသာ Aသံျဖင့္ ေျပာရင္း စိတ္Aားကို
ေလ်ာ့လိုက္သည့္

Aလား

ကိုျမင့္ညိဳ

Aနားမွာ

Aရုပ္ႀကိဳးျပတ္သလို

ေခြက်သြားေလသည္။ ညာေမတင္ ၀တ္ထားသည့္ ထမီသည္ ကိုျမင့္ညိဳ
ႀကိဳတင္

စီစU္ထားသည့္Aတိုင္း

ခါးပတ္ပတ္ထားသည့္

Aတြက္သာ

ခိုင္ျမဲေနသည္၊ မဟုတ္လွ်င္ ညာေမတင္ ၏ ခုန္ေပါက္ ရုန္းကန္မႈေႀကာင့္
ကၽြတ္က်သြားေပမည္။

ကိျမင့္ညိဳသည္ ေႀကကြဲနာက်ည္းျခင္း ေဆြးေျမ႕ ၀မ္းနည္းျခင္းတို႕ ေရာယွက္
ခံစားေနရေသာ

ညာေမတင္

ကို

Aကဲခတ္ႀကည့္ကာ

လိုက္ေလ်ာစြာ

ေျပာလိုက္သည္။
"ညီမေလး

ရဲ႕

Aေဖနဲ႕

Aေမကိုေရာ၊

ခင္ေမာင္ေAးကိုေရာ

သတ္တ့ဲ

ဟိုAေကာင္ကို ညီမေလး မသတ္ ခ်င္ဘူးလား"
"သတ္ခ်င္တယ္၊ ငါAခုသတ္မယ္၊ ဟိုေကာင္ ဘယ္မွာလဲ"
ေခြယိုင္ ေနေသာ ညာေမတင္သည္ ကိုယ္ကို ေတာင့္တင္းစြာ ျပင္ထိုင္ျပီး
ေမးသည္။

သတ္ရမယ္

ဟိုAေကာင္ဘယ္မွာလဲ

ေခြယိုင္ေနေသာ

ညာေမတင္သည္

ကိုယ္ကို ေတာင့္တင္းစြာ ျပင္ထိုင္ ျပီး ေမးသည္။
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သတ္ရမယ္ ဟိုေကာင္ရိွတဲ့ဆီကို သြားမယ္
"ေAး သြားမယ္"
"ကဲ ဒါျဖင့္ ဟိုAထဲကို၀င္"
ကိုျမင့္ညိဳ က ေျပာေသာAခါ ညာေမတင္သည္ သူ႕ကိုထမ္းယူလာခဲ့သည့္
ေစာင္ပုခက္ႀကီးကို ႀကည့္ျပိး မဲ့မဲ့ ရြဲ႕ရြဲ႕ျဖစ္သြားသည္။

"ဒီဟာႀကီးထဲကို

ငါမ၀င္ခ်င္ဘူး

ဟိုငါ့Aေဖနဲ႕

Aေမေသေတာ့

ငါနဲ႕ခင္ေမာင္ေAးတို႕ ႏွစ္ေယာက္ ဒီလိုပဲ ေျမႀကီး ထဲ ထည့္ထားခဲ့ႀကတာ၊
Aခုဒီဟာႀကီးထဲမွာ ငါေနရသလိုပဲ"
ညာေမတင္

စကားေႀကာင့္

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ႏွမေလးကို

ႀကင္နာစြာ

ျပဳံးလိုက္မိသည္။ ညာေမတင္ကို ဤ Aတိုင္း လႊတ္ထားျပီး ေခၚ၍မျဖစ္၊
ညာေမတင္၏စိတ္ကို စိတ္မခ်ရေသးေခ်။ ေျခလြတ္ လက္လြတ္ သြားေနရာ မွ
စိတ္ရိုင္း ၀င္လာလွ်င္ သူတို႕လူစု လိုက္မမွီႏိုင္ေAာင္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ နီးရာ
ေတာထဲကို ၀င္ေျပးသြားမည္ ကို စိုးရိမ္သည္၊ ထို႕ေႀကင့္ ကိုျမင့္ညိဳUာဏ္ကူ
ရေခ်မည္။

"ေAး....ေAး......မ၀င္ခ်င္ရင္

ဒီAတိုင္းလိုက္၊

ငါ့ညီမေလး

Aစားမစားရေသးလို႕ သိမ္ေမာေနျပီ၊ Aစာစား ေရေသာက္ လိုက္Aုံးေနာ္"
ကိုျမင့္ညိဳက ေခ်ာ့ေျပသည္၊ Aစ္ကိုAရင္ တေယာက္လုံး ျဖစ္ေနသည္ကို
မသိေသာ္လဲ

တမိ၀မ္းတြင္

ဆင္းလာသည့္

ေသြးAရင္းျဖစ္ရကား

ညာေမတင္သည္ မူလကပင္ ကိုျမင့္ညိဳကို စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္ခင္ေန ခဲ့သည္
ျဖစ္ရာ

ယခုသAလြန္မုန္းေသာ

သူခ်စ္ေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

ဟိုAေကာင္သူခ်စ္ေသာ
ကိုပါ

သတ္ေသာ
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သြားသတ္ရမည္ဟု ကိုျမင့္ညိဳက ေျပာထားေသာAခါ၊ ကိုျမင့္ညိဳစကားကို
ျငင္းဆန္ ျခင္းမျပဳဘဲ နားေထာင္သည္။ ထို႕ေႀကာင့္ကိုျမင့္ညိဳ ေကၽြးေသာ
Aစာကို စားလိုက္သည္။

သို႕ေသာ္

စားေနႀက

Aစာမ်ိဳး

မဟုတ္ေသာေႀကာင့္မ်ားမ်ား

မစားႏိုင္၊

မစားတတ္၊ ပါးစပ္ထဲမွာ Aရသာ မေတြ႕၊ ထို႕ေႀကာင့္ နည္းနည္းသာစားျပီး
ေရေတာင္းလိုက္သည္။
စU္းစားျပီးျဖစ္သည္။
ညာေမတင္ကို

ကိုျမင့္ညိဳကလဲ

ထို႕ေႀကာင့္
ေႀကြးေသာ

ထိုသို႕ျဖစ္မည္ကို

ေရထဲမွာ

ႀကိဳတင္

Aိပ္ေဆးခပ္ထည့္ထားသည္။

Aစာထဲမွာ

Aားေဆးခပ္ထည့္

ထားသည့္ညာေမတင္သည္ ေရကို Aားပါးတရ A၀ေသာက္ ျပီးေသာAခါ
မ်က္လုံးေတြက ေလးလံျပီး Aိပ္ခ်င္လာသည္။

မ်က္လုံးစင္း လာေသာ ညာေမတင္ကို ႀကည့္ကာ ကိုျမင့္ညိဳက
"ညီမေလး Aိပ္ခ်င္ရင္ Aိပ္ေလ"
ဟုေျပာျပီး ႏွမေလးကို ယုယစြာ ပိုက္ထားလိုက္သည္။ ညာေမတင္္သည္
ေတာ္ေတာ္ပင္ Aိပ္ခ်င္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေႀကာင့္ ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့ဘဲ
ကိုျမင့္ညိဳကိုမွီကာ စကၠန္႕Aနည္းငယ္Aတြင္းမွာ Aိပ္ေပ်ာ္ သြားရွာသည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္ (မဝင္းျမင္႔ ) Aပိုင္း (၁၄)
ညာေမတင္

Aိပ္ေပ်ာ္သြားေသာAခါ

ေစာင္ပုခက္ထဲမွာ

ထည့္ျပီး

ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ ထမ္းလာခဲ့ ႀကရျပန္သည္။ မိုးေကာင္းျမိဳ႕A၀င္သို႕
ေရာက္ေသာAခါ ညာေမတင္Aိပ္ရာက ႏိုးေAာင္ ေစာင့္ႀကသည္၊ ေဘးရန္
ကင္းေ၀းျပီ

ျဖစ္သည့္Aတြက္

စိတ္လက္ခ်ကာ
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ေသာက္ရင္း

ေစာင့္ႀကည့္

မ၀င္းျမင့္

ေနႀကခိုက္

မွာ

ညာေမတင္က

Aိပ္ရာက

ႏိုးလာသည္။
ညာေမတင္ကား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွေခ်ျပီ၊ ထမ္းစင္ေပၚက လိုက္လာရသည္
ဆိုေသာ္လဲ AစားAစာ ကို မစားႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္က်U္းႀကပ္ျခင္း၊ ပူေဆြးေသာက
ျဖစ္ရျခင္းတို႕က စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေႀက ျဖစ္ေနရွာ သည္။

"ညီမေလးေရ

ဟိုAေကာင္ရိွတဲ့ေနရာကို

သိျပီ၊

ဟိုAေကာင္ကို

သတ္ႏိုင္ေAာင္ ဒို႕ျမန္ျမန္ လုိက္မွ ျဖစ္မယ္၊ သြားစို႕ေနာ္"
ဟိုAေကာင္ ဆိုေသာ စကားလုံးေႀကာင့္ ညာေမတင္သည္ သြက္သက
ြ ္ႀကီး
Uီးေခါင္းျငိမ့္လိုက္သည္။

"ဘယ္ကိုမွ မသြားဘဲကိုကို႕ေနာက္ကိုလိုက္ခဲ့၊ ဟိုAေကာင္ကို ေတြ႕ရမယ္"
ေAး...ဟိုAေကာင္ကို ငါသတ္မယ္
ညာေမတင္

က

ေျပာသည္၊

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ညာေမတင္၏ေျခမွာ

ခ်ည္ထားသည့္ႀကိဳးကို ေျဖေပးလိုက္ သည္။

မေျဖ၍လဲ

မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊

ေခ်ာေမာလွပေသာ

မိန္းမ

မိုးေကာင္းျမိဳ႕ထဲသို႕
ပ်ိဳေလး

တေယာက္ကို

၀င္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ
ေတာတိရစၦာန္ရိုင္း

တေကာင္လို ေျခေထာက္ကို ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေခၚလာ သည္မွာ လူျမင္၍ လုံး၀
မသင့္ေလ်ာ္ သည့္Aျပင္ ဘာေႀကာင့္ ႀကိဳးခ်ည္လာည္ကို ေမးႀကျမန္းႀကရာမွ
သက္ဆိုင္ ရာတို႕၏ ေမးျမန္း စစ္ေဆး သည့္Aထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္၊ ထိုAျပင္
ထို႕သို႕ေမးျမန္ စစ္ေဆးျခင္း ခံရသည့္Aခါ ေနာက္ေႀကာင္း ရာဇ၀င္ကို စုံေစ့စာြ
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ဇာတ္လွန္ ေျပာႀကားေနျခင္းျဖင့္ ညီမေလး ညာေမတင္ သည္ ေထာထဲ မွာ
လူလာ

တိရစၦာန္လားမသိရသည့္

ဆက္ဆံလာခဲ့သည့္
ထို႕ေႀကာင့္

Aေႀကာင္းပါ

ကိုျမင့္ညိဳက

ေျဖလိုက္ျခင္း

Aေကာင္တေကာင္ႏွင့္
တစြန္းတစ

ေပၚေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ညာေမတင္ေျခမွာ

ျဖစ္သည္။

ေျခေထာက္မွာ

ေပါင္းသင္း

ခ်ည္ထားသည့္

ႀကိဳးကို

ေျဖလိုက္

ႀကိဳးကို
ေသာ္လဲ

ကိုျမင့္ညိဳသည္ သတိလက္လြတ္ မျဖစ္ေပ။

"ခင္ဗ်ားတို႕ႏွစ္ေယာက္က
တကယ္လို႕

ျမိဳ႕ထဲေရာက္

စိတ္ရိုင္းျပန္၀င္လာျပီး
သတိထား

ညီမေလးေနာက္က

ႀကည့္ျပီး

တဲ့

Aခါ

လိုက္ခ့ႀဲ ကပါ၊

သူမျမင္ဘူးတာေတြကို

ထြက္ေျပးသြားမယ္
ဟန္ပုံမေပၚရင္

နီးနီးကပ္ျပီး

စိုးရတယ္၊သူ႕Aရိပ္

ျမင္ရင္
Aကဲကို

ႀကိဳးျပန္တုပ္ႏို္င္ေAာင္ေပါ့၊

ဒီလို

ႀကိဳးျပန္ခ်ည္ရတဲ့ခါ ေမးႀက ျမန္းႀကရင္ စိတ္ေနာက္ ေနတယ္လို႕သာ ယုတၱိရိွရိွ
ေျဖေပးႀကေနာ္"ဟု မွာႀကားလိုက္သည္။
Aထမ္းငွားလာသည့္
တာ၀န္ျပီးဆုံးျပီ

လူေလးေယာက္ကိုမူ

ျဖစ္ေသာ

ေႀကာင့္

သူတိုကေဆာင္ရြက္ရမည္

သူတို႕ေက်နပ္စြာ

ေတာင္သည့္

AဖိုးAခAျပင္ ကိုျမင့္ညိဳက ေက်းဇူတင္သည္ဟုဆိုကာ ေဆးလိပ္ဖိုး မို႕ဖိုး
Aပိုေပး လိုက္ေသးသည္။

သို႕ႏွင္ပင္
သတိႀကီးစြာ

သုံးေယာက္သား
ေစာင့္ႀကည့္ကာ

သတိထားႀကပ္မတ္ခါ
ရန္ကုန္သို႕

ေခ်ာေမာစြာ

ညာေမတင္ကို
ေခၚေဆာင္

လာႏိုင္ခဲ့ႀကသည္။
ညာေမတင္

သည္

ေသဆုံးသြားေလျပီဟု

သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွေသာ
ႀကားရျခင္း၊

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕လက္စားေခ်

လိုလွေသာ

ဟိုAေကာင္ကိုAလြန္Aမင္း ရင္ဆိုင္လိုျခင္း၊ ကိုျမင့္ညိဳကို

ခင္မင္ေနျခင္း
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တို႕ေႀကာင့္

မ၀င္းျမင့္

ရုန္းကန္ေAာ္ဟစ္ဆူပုျခင္း

မျပဳဘဲ

ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ပင္

လိုက္လာခဲ့သည္။ လမ္းခရီး တေလွ်ာက္ မွာ သူမျမင္ဘူးသည့္ သက္ရိွ သက္မ့ဲ
ေတြကို

ႀကီးစြာေသာ

Aံ့ႀသျခင္းျဖင့္

Aိပ္ငိုက္ျခင္း၊

ေတြေ၀ျခင္း

မရိွဘဲ

စိတ္၀င္စားစြာ ႀကည့္လာခဲ့သည္။

ညာေမတင္၏ AမူAရာကို ျမင္ရေသာ ကိုျမင့္ညိဳမဆိုးႏွင့္၊ ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္
ကိုဘေသာ္တို႕ပင္ သနားႀကင္နာ လာႀကသည္။
ကိုျမင့္ညိဳ၏

ဘခင္ႀကီးသည္

ညာေမတင္ကို

ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပါလာေသာ

ႀကည့္ျမင္ရ

ေသာAခါ

၀မ္းသာ

သမီးေလး
၀မ္းနည္းျဖင့္

မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္၊ သမီးေလး သမီးေလးဟု ႏႈတ္မွ
တတြတ္တြတ္

ေခၚေနေသာ္လဲ

ညာေမတင္ကား

ဘာမွန္းမသိ

ရသည့္Aေလ်ာက္ ခပ္ေႀကာင္ ေႀကာင္သာ ႀကည့္ ေနသည္။ ညာေမတင္
ထြက္မေျပးႏိုင္ ျခံ၀င္းတံခါးႏွင့္ တိုက္တံခါးကို ေသာ့ခတ္ပိတ္ ထားသည္။

ညာေမတင္ကို

စိတ္တိုင္းက်

ပင္စင္ယူျပီးခါစ

ေက်ာင္းAုပ္

ေနထိုင္ရန္
ဆရာမႀကီး

လိုက္ေလ်ာထားႀကသည္၊
တUီးကိုေနစရာ

Aခန္းေပး၊

ထမင္းေႀကြး၊ တလသုံးရာျဖင့္ ငွားကာ ညာေမတင္ကို စာသင္ ရန္၊ သြန္သင္
ဆုံးမရန္၊ လူမႈေရးေတြမွာ ယU္ေက်းမႈနားလည္မႈ ရိွလာေစရန္ AေျပာAဆို
AေနAထိုင္ သိမ္ေမြ႕ လာေစရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။

ေက်ာင္းAုပ္

ဆရာမႀကီးကလဲ

သိကၽြမ္းခင္မင္ခဲ့ဘူးသည္္ေႀကာင့္

လိုလို

ကိုျမင့္ညိဳတို႕
ခ်င္ခ်င္

တာ၀န္

မိခင္ႏွင့္
ယူလိုက္သည္၊

ငယ္ရြယ္ေသာ ဆရာမကို ငွားျခင္းထက္ ယခုလို Aသက္Aရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
ဆရာမႀကီး

မ်ိဳးကို

မ၀င္းျမင့္

ငွားျခင္းက

ေတာတရိစၦာန္

ညာေမတင္Aဖို႕

Aစစ္Aရိုင္းAစိုင္းကို

ယU္ေက်းလာတတ္သည္ျဖစ္ရာ

ပိုပီး

Aရာထင္သည္၊

ပင္

လူသားAစစ္ျဖစ္ေသာ

သင္ႀကားလွ်င္
ညာေမတင္သည္

ဖခင္ရင္း Aစ္ကိုရင္း တို႕ႏွင့္ Aတူေနထိုင္ရျပီး ေက်ာင္းAုပ္ ဆရာမႀကီး၏
က်င္လည္စြာ

တိုင္တြယ္

သြန္သင္မႈ

ကိုခံရေသာ

Aခါ

Aခ်ိန္ကာလမႀကာမွီမွာပင္ ခ်စ္သူခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ေတာထဲမွာ ေနခဲ့ရသည့္
မခင္ေမ

ဘ၀မွာ

ကိုျမင့္ညိဳ

တို႕

မိသားစု၏

ညာေမတင္ဘ၀သို႕

ျပန္လည္ေရာက္ ရိွသြားသည္။

ဖခင္ရင္း

Aစ္ကိုရင္း

ညာေမတင္သည္မ်ားစြာ
သို႕ေသာ္ေတာထဲမွာ
ဘခင္လူ၀ံႀကီးႏွင့္

ျဖစ္ေႀကာင္း
Aားတက္

ေသဆုံး
ခ်စ္သူ

သိလိုက္ရေသာAခါ

၀မ္းေျမာက္

သြား

ရွာသည္၊

က်န္ရစ္ရွာသည့္မိခင္

ခင္ေမာင္ေAး

တို႕ကို

လူ၀ံမႀကီး

မည္သည့္Aခါမွ

မေမ့ႏိုင္ရွာေခ်။

ညာေမတင္
သူ႕Aေပၚမွာ

၏

စိတ္သည္

ႀကီးမားေသာ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္

မူရင္းAမွန္သို႕
ေက်းဇူး

ကို

သူAသက္တမွ်

ျပန္ေရာက္သြားေသာ္လဲ
ျပဳထားသူ

ေက်းဇူးရွင္

ခ်စ္ေသာခင္ေမာင္ေAးတို႕ကို

သတ္သြားသည္႔ Aေကာင္ ကိုမူ Aႀကိတ္Aခဲမေက်ႏိုင္ေခ်၊ ထိုAေကာင္
သည္ လူသားတေယာက္ျဖစ္ သည္ကို ညာေမတင္ သိရျပီ ျဖစ္သည္၊ ထိုလူ
Aသုံးျပဳသြားသည့္

မိုးေပၚက

Aသံမ်ိဳးျမည္သည့္

Aရာ

သည္

ေသနတ ္ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုလဲ ညာေမတင္သိျပီ ျဖစ္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

သို႕ေသာ္ ထိုလူကို လက္စားေခ်မည္ ဟူေသာ စကားကိုမူ ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုကို
မေျပာေခ်၊

ေျပာလိုက္

လွ်င္

ခင္ေမာင္ေAး

ျဖစ္သည္၊

ပင္ကိုယ္စိတ္ျပန္ေရာက္ေနျပီ

Aေႀကာင္းပါလာေတာ့မည္

ျဖစ္သည့္

ညာေမတင္

သည္

ေတာထဲမွာ သူ႕ဘ၀ႀကင္ေဖာ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ခင္ေမာင္ေAးကို Aခ်စ္မျပယ္ႏိုင္၊
မေမ့

ႏိုင္ျဖစ္ေသာ္လဲ

ဖခင္

ႏွင့္

Aစ္ကိုကို

ရွက္ေႀကာက္Aားနာ

လာရမွန္းသိေနျပီ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုေရွ႕မွာ ခင္ေမာင္ေAး ႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး

ဘာမွ

မေျပာဘဲ

ေမ့ေပ်ာက္ဟန္

ေနေသာ္လဲ

စိတ္ထဲမွာ

မူတေငြ႕ေငြ႕ သတိရ လြမ္းဆြတ္ေနခဲ့သည္။

ညာေမတင္Aတြက္

တာ၀န္ယူထားသည့္

ေက်င္းဆရာမႀကီးကလဲ

Aိမေထာင္မရိွသည့္ လူလြတ္ Aပ်ိဳ ႀကီး တေယာက္ျဖစ္သည္၊ ထိုေႀကာင့္
ေနာက္ပိုင္းငဲ့စရာ မလိုေခ်၊ ညာေမတင္ Aနားမွာ Aခ်ိန္ျပည့္ ရိွေန သည္၊
ဆရာမႀကီး၏ ပဲ့ျပင္ သြန္သင္မႈေႀကာင့္ ညာေမတင္သည္ A၀တ္Aဆင္မွာ
ေရွးရိုးမက်ေသာ္လဲ

သိကၡာ

ရိွရိွျဖင့္

ယU္ေက်း

သိမ္ေမြ႕စြာ

၀တ္ဆင္ထားေသာAခါ ပင္ကိုယ္က ေခ်ာေမာလွပေသာ ညာေမ တင္သည္
ျမင္ရသူ

ေယာက်္ားပ်ိဳတိုင္း၏

မ်က္ေစ့က်စြဲလန္းျခင္း

ခံေလာက္သည္

ရုပ္ရည္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ ကိုမည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေခ်။

သုံးႏွစ္တာမွ်ေသာ
ေက်းဇူးေႀကာင့္

Aခ်ိန္Aတြင္းမွာ
ျမန္မာစာ

Aဂၤလိပ္

ညာေမတင္သည္
စာကိုေကာင္းစြာ

ဆရာမႀကီး
ေရးတက္

ဖက္တတ္သည္၊ Aဂၤလိပ္ စကားကို သြက္လက္ေခ်ာေမာစြာ ေျပာဆိုႏုိင္
သည့္Aေျခသို႔ေရာက္လာသည္။ Aိမ္ကိုေရာက္လာသည့္ Eည့္သည္ေတြကို
ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ Aခ်ိန္Aခါႏွင့္ သင္ေလ်ာ္သည့္ စားေသာက္ဘယ
ြ ရ
္ ာျဖင့္
Eည့္၀တ္ျပဳတတ္လာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

ေမ်ာက္ျမင္ေလ Aုပ္ခဲနဲ႔ ထုခ်င္ေလဆိုေသာ စကားAတုိင္း ညာေမတင္သည္
ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီး

ခင္ေမာင္ေAးကို

ေမာင္ႏွံကို

လြမ္းတုိင္း

လြမ္းတိုင္း

Aသက္တမွ်ခ်စ္သည့္

လူသတ္သမားကို

သတိရ

သည္။

သတိရသည့္Aခါတုိင္းမွာလဲ လူသတ္ေကာင္ကုိ လတ္စားေခ်လုိသည့္စိတ္မ်ား
ႀကီးသည္ထက္ ႀကီးလာ သည္။

ညာေမတင္Aတြက္
ညာေမတင္ကုိ

AစစAရာရာျပည့္စံုသြားၿပီျဖစ္သည့္Aတြက္

တာ၀န္ယူသြန္သင္

ေပးေန

ရသည့္

ေက်ာင္းဆရာမႀကီး

သည္လဲ သူ႔တာ၀န္ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညာေမတင္ တို႔ Aိမ္မွ ျပန္လည္
ထြက္ခြာသြားသည္။

Aိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးတေယာက္ျဖင့္
ဘခင္ႏွင့္

Aစ္ကိုတာ၀န္ကုိ

ကုိျမင့္ညဳိတို႔သားAဖမွာ

ညာေမတင္သည္

ေရာ

ႏုိင္နင္းစြာ

ေသရြာျပန္သမီးေလး

Aိမ္တာ၀န္ကုိေရာ
ယူေနႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ

ႏွမေလးကို

Aရိပ္

တ

ၾကည့္ၾကည္ ့ျဖင့္ ခ်စ္၍မ၀ သနား၍မ၀ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

Aိမ္မႈကိစၥ

ဘခင္ႏွင့္

Aစ္ကိုAတြက္

Aားလပ္သည့္Aခ်ိန္တြင္
လသာေဆာင္မွာ

ညာ

ေဆာင္ရြက္ေပးစရာ

ေမတင္

သည္

ထြက္ထုိင္ေနတတ္သည္။

ကိစၥမ်ားၿပီး၍
Aိမ္Aေပးထပ္

ထုိေနရာမွၾကည့္လုိက္လွ်င္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံ ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရျပင္ကို ေကာင္းစြာလွမ္းျမင္ေနရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံသည္

ေတာင္

သစ္ပင္Aုပ္Aုပ္ဆုိင္းဆုိင္းမ်ားႏွင့္

ကုန္း

Aနိမ့္Aျမင့္

စိမ္းလဲ့ေသာ

ေလးမ်ားႏွင့္

ကန္ေတာ္ႀကီးေရျပင္ႏွင့္

ျခံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္...
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မိုးေကာင္းကင္သည္

မ၀င္းျမင့္

ျမဴမင္းလြင္

မုိးသားမ်ားမႈိင္းေမွာင္လာသည့္

ဖံုးေနသည့္Aခါေသာ္၎၊

Aခါမွာ

ေသာ္၎၊

ဗို္ခ်ဳပ္ပန္းျခံကို

ျမင္ရသည္မွာ ေတာေတာင္ Aငယ္စားေလးလို ျဖစ္ေနသည္။ ထိုေႀကာင့္
ထိုျမင္ကြင္း

ကို

ႀကည့္ရေလတိုင္း

သူ႕ေက်းဇူးရွင္

ျမင္ရေလတိုင္း

ညာေမတင္သည္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ေနထိုင္ခ့ေ
ဲ သာ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္

ခ်စ္သူခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကူမြန္ေတာင္တန္းကို
ေျဖမဆည္ ႏိုင္ေAာင္ လြမ္းဆြတ္ ပူေဆြးမိရွာသည္။

မိဘသဖြယ္ျဖစ္ေသာ
ေAာက္မွာပင္

ေက်းဇူးရွင္

ေသဆုံးသြားႀက

ငိုေႀကြးခဲ့ရသည္၊
ကိုထည့္သြင္း

သူကိုယ္တိုင္
ျမႇပ္ႏွံ

လူ၀ံႀကီး
သည္၊

ေမာင္ႏွံသည္
သူ

ကိုယ္တိုင္

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္Aတူ

ခဲ့ရသည္

ထို႕ေႀကာင့္

မ်က္ေစံ
ပိုက္ေပြ႕

ေျမတြင္းႀကီးထဲ

ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံေသသည္ကို ညာေမတင္ ပူေဆြး လြမ္းဆြတ္ ေသာ္လဲ ေသျပီဟူေသာ
Aျဖစ္ကို စိတ္ႏွစ္လုံး ဒုံးဒုံးခ်ထားသည္၊ ယခုခင္ေမာင္ေAး ေသျပီ ဆိုသည္ကို
ညာေမတင္ စိတ္ထဲမွာ ဘ၀င္မက်ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

တဘ၀ထဲႏွစ္ျဖစ္

လဲခဲ့ရသည္ေႀကာင့္

ႀကာရွည္ေလးျမင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ကြဲကြာေနျပီးမွ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆုံ ရသည့္ Aစ္ကိုရင္း ျဖစ္သူက ခင္ေမာင္ေAး
ေသသြားျပီဟု ဆို၍သာ လက္ခံလိုက္ရသည္၊ ခင္ေမာင္ေAး၏ ရုပ္Aေလာင္း
ကို

သူမျမင္မေတြ႕ခဲ့ရေခ်၊

ေနရာမွာ

ေသသည္၊

ခင္ေမာင္ေAး
ေျမျမႇဳပ္ခဲ့

မည္သို႕ေသသည္၊
သလား၊

မည္သည့္

ေတာေကာင္ေတြ

ကိုက္ဆြဲစားေသာက္၍ ျဖစ္ေAာင္ဤAတိုင္း ထားခဲ့သလား ဆိုသည္ ကို
သူမသိရေခ်။
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သတိေမ့ေနရာမွ

မ၀င္းျမင့္

သတိရလာေသာAခါ

ဤမွ်ေလာက္

ေစ့ေစ့စပ္စပ္

မစU္းစားႏိုင္ေသးသည့္Aတြက္ ကိုျမင့္ညိဳ က ခင္ေမာင္ေAး ေသသည္၊
ဟိုAေကာင္သတ္သည္

ဆိုေသာ

စကားမွ်ေလာက္ကိုသာ

လက္ခံ

နားေထာင္ျပီး ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကိုသတ္ ခ်င္သူခင္ေမာင္ေAးကိုလဲ
သတ္ေသာလူကို

ႀကီးစြာ

ေသာ

Aညိႇဳးျဖင့္

သတ္ခ်င္တာေလာက္သာ

သိသည္။

ဤAိမ္ႀကီးသို႕ ေရာက္လာျပီး စိတ္ခ်မ္းသာေAာင္ Aလိုလိုက္ ေခ်ာ့ေမာ့ကာ
သြငန္သင္ျပဳျပင္ျခင္းကို ခံယူ၍ တေျဖေျဖးေျပာင္းလဲကာ မူရင္းညာေမတင္
ဘ၀သို႕ ျပန္ေရာက္လာေသာ Aခါတြင္ ဖခင္ရင္း Aစ္ကိုရင္း ကို ရွက္ရမွန္း
ရိုေသေလးစားရမွန္း သိလာသည္၊ ထို႕ေႀကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး Aေႀကာင္းကို
ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ သိလိုေသာ ဆႏၵရိွလ်က္ႏွင့္ ေမးရန္ မ၀န္႕မရဲျဖစ္ေနသည္။
ဖခင္ ႏွင့္ Aစ္ကိုကလဲ ခင္ေမာင္ေAးကို ေမ့ေပ်ာက္သြားေစရန္ Aစြမ္းကုန္
ႀကိဳးစားထားႀကသည္၊

ထို႕ေႀကာင့္

ညာေမတင္သည္

စကားAစရ

ခက္ေနသည္။
ရင္ထဲမွာ

ျမိဳ႕သိပ္ထားရေလ

ညာေမတင္၏

ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္မႈသည္

ပိုမိုႀကီးမားလာေလ ျဖစ္သည္။

သတိရလွ်င္

ရျခင္း

ခင္ေမာင္ေAးကို

တမ္းတျပီး

ေAာ္ဟစ္ခ့စ
ဲ U္က

ဟိုAေကာင္ဆိုေသာ နာမည္ကို ထည့္ျပီး ေAာ္ခဲ့မိသည္ကို ညာေမတင္
သတိမရေတာ့ေခ်၊
နင္းလိုက္ျပီး
ညာေမတင္က

Aကင္းပါးေသာ

ဟိုAေကာင္
Aႀကြင္း

ကိုျမင့္ညိဳက

သတ္သည္ဟု
မဲ့

ယုံႀကည္

ႏွမေလး

ေျပာခဲ့သည္၊

လိုက္သည္၊

စကား

ကို

ထိုသည္ကို

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ

ခင္ေမာင္ေAး ေသသည္ကို မ်က္ေစ့ျဖင့္ မျမင္ခဲ့ေစကာမူ ဟိုAေကာင္ဆိုသူ
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Aေပၚ

မွာကား

လက္စားေခ်လို
စိတ္ရိွသည့္

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္သည္

စိတ္ကခိုင္ျမဲစြာ
Aတြက္လဲ

လက္ေခ်ာင္းျပတ္

ေမ့ေပ်ာက္၍

တည္ရိွ

ေနသည္၊

ဖခင္လူ၀ံႀကီး

ကို

မရႏိုင္ေAာင္ပင္
ထိုသို႕

ေသခါနီးမွာ

Aျမဲသတိရေနသည္။

ခိုင္ျမဲသည့္
ေပးခဲ့သည့္

လက္ေခ်ာင္းမွာမူ

ကူမြန္ေတာင္တန္း ေ၀းကြာ လွမ္းသည့္ Aရပ္ ေဒသ မွာ က်န္ရစ္ေခ်ျပီ။

လမင္းထိန္ထိန္သာသာ
Aိပ္မရႏိုင္ေတာ့ေခ်၊

ညမ်ားမွာဆိုလွ်င္
သူ႕Aိပ္ခန္း

ညာေမတင္သည

ျပဴတင္းေပါက္

မွ

Aလွ်င္းပင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံကို

လွမ္းေမွ်ာ္ႀကည့္ရင္း ေတာေတာင္ေလးတခု ျဖစ္ေန ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံ
သည္

ညာေမတင္

မ်က္လုံးထဲမွာ

ကူမြန္ေတာင္ကို

ထင္းထင္းႀကီး

ျမင္လာေစသည္။

ယခုလို

လသာသည့္ညမ်ားမွာ

ျမင့္မားေသာ

သစ္ပင္ႀကီးေတြ

သစ္ပင္Aျမင့္ထက္မွာ
Aျမင့္ထက္မွ

ညာေမတင္ႏွင့္

တေယာက္ခါးကို
စီးျပီး

ခင္ေမာင္ေAးတို႕သည္

ထိပ္ဖ်ားေပၚကို
တေယာက္ဖက္ကာ

ျမင္ေနရေသာ

တက္ကာ
ထိုင္ႀကရင္း

ေတာေတာင္သည္

ထိန္ထိန္သာသာလေရာင္ထဲမွာ ရႈမျငီးေAာင္ ႀကည္ႏူး သာယာလွသည္ကို
မ်က္ေစ့Aရသာ

ခံႀကည့္ခဲ့ႀကသည္၊

တညႇင္းညႇင္း

တိုက္ခပ္လာေသာ

လက္ဆတ္ ေAးျမသည့္ေလကို သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားမွ Aရသာခံျပီး Aားပါးတရ
ရႈခဲ့ႀကသည္။ လေရာင္ျဖင့္ ေတာေတာင္ Aတြင္းမွာ က်က္စားသြားလာေသာ
Aစာရွာႀကေသာ ေတာတိရစၦာန္ေတြကို သစ္ပင္ထက္မွ စိတ္ေAး လက္ေAး
ငုံ႕ႀကည့္ခဲ့ရသည္မွာ ႀကည့္လို႕ ေကာင္းလွ သည္။
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"မခင္ေမ

မ၀င္းျမင့္

ငါသိပ္ေပ်ာ္တာပဲဟယ္

နင္နဲ့ငါေသတဲ့Aထိ

မခြဲဘဲ

AတူတူေနႀကေAာင္ေနာ္"
ခင္ေမာင္ေAး သည္ ညာေမတင္ကို သူ႕Aည္းႏွလုံးထဲက ေပၚလာသည့္
စိတ္Aတိုင္း ႀကီးမားေသာ သူ႕ Aခ်စ္ေမတၱာကို သူေျပာတတ္သလို စကားျဖင့္
ေျပာခဲ့သည္မ်ားကို

ညာေမတင္သည္

ျပန္လည္

ႀကားေယာင္

ကာ

မ်က္ရည္က်မိသည္။

"ေAာ္....ခင္ေမာင္ေAးရယ္၊ ငါကလဲ မခြဲဘူးလို႕ စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားခဲပ
့ ါတယ္၊
ကံႀကမၼာ

ဖန္တီးခ်က္

နင့္ကိုခ်စ္သလို

ကိုငါဘယ္လို

ဘယ္သူ႕ကိုမွ

ခင္ေမာင္ေAးလို႕

ဖ်က္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊

ငါမခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊

နင္ေျပာခဲ့စU္က

ငါကငါ့နာမည္

ဒီတသက္မွာ
နင့္နာမည္Aမွန္

Aမွန္ကိုမသိခ့ဘ
ဲ ူး၊

Aခုငါ့နာမည္ Aမွန္ ညာေမတင္ ျဖစ္ေနျပီဆိုတာကို ဟိုကူမြန္ေတာင္တန္းမွာ
လမင္းထိန္ထိန္သာတဲ့ညာAခါ
Aတူထိုင္ျပီး

နင္သိေAာင္

သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ား
ေျပာျပလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕

မွာ

Aတူထိုင္ခ့သ
ဲ လို

ခင္ေမာင္ေAး

ေရ၊

နင္ဘယ္ဘ၀ကို ေရာက္ေနျပီလဲ၊ ကူမြန္ေတာင္တန္းက တို႕ႏွစ္ေယာက္Aတူ
ေနခဲ့တဲ့

ဂူထဲမွာ

ရိွေနသလား

ေတာAႏွံ႕

ေတာင္Aႏွံ႕

ငါ့ကိုလိုက္ရွာ

ေနျပီလား"

ညာေမတင္သည္

Aိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေAာင္

ျဖစ္ကာ

တကိုယ္တည္း

ႏႈတ္မွ

ေႀကကြဲစြာ တမ္းတေျပာဆို လိုက္မိ သည္။
ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုကို မေမး၀င့္ေသာ္လဲ Aိမ္ကို
မႀကာခဏေရာက္လာ
ေမးလွ်င္

တတ္ႀကေသာ

တစြန္းတစသိရေလမလားဟု

ကိုဘေသာ္တို႕ကိုမူ

ကိုထြန္းA့ံႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕ကို

ေတြးမိသည္။

ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္

ပထမUီးစြာ

ေတြ႕စU္က

စမ္းေခ်င္းေဘးမွာ
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လူတ္သတ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္ေလ မလား ဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ ေသခ်ာစြာ
ႀကည့္ထားခဲ့ေသာေႀကာင့္

မွတ္မိေနခဲ့သည္၊

သူ႕ကို

ကူမြန္ေတာင္တန္းက

ေခၚလစU္ကလဲ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ပါလာႀကသည္ကို ေမ့ေဆးေျပ၍
သတိ ေကာင္းစြာ ရလာေသာAါ သိရသည္။

ထို႕ေႀကာင့္ သူ႕ကို ရန္ျပဳမည္သတၱ၀ါေတြ မဟုတ္ဟူေသာ Aေတြးကလဲ
၀င္မိသည္ေႀကာင့္ ကိုျမင့္ ညိဳ ေခ်ာ့ေမာ့ေခၚေဆာင္ရာသို႕ ယုံႀကည္စိတ္ျဖင့္
လိုက္လာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္

တို႕ကလဲ

ညာေမတငိကို တူမေလး သမီးေလးသဖြယ္ ႀကင္နာစိတ္ရိွႀကသည္။ ထို႕ေႀကင့္
ေက်းဇူးျပဳ

ထားေသာ

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

AားAဖထံ

လာသည့္Aခါတိုင္း

ညာေမတင္ကို ခင္မင္ႀကင္နာစြာ ေမးျမန္း ေျပာဆို ႏႈတ္ဆက္ ႀကသည့္
Aတြက္ ညာေမတင္သည္ ကိုထြန္းAံ့၊ ကိုဘေသာ္တို႕ႏွင့္ ရင္းႏီွးေနခဲ့ သည္။

Uီးေလးႏွစ္ေယာက္လုံးက

ငါ့ကို

ေတာ္ေတာ္ခင္ႀကပါတယ္

၊

ေဖေဖနဲ႕

ကိုကိုAလစ္မွာ ခင္ေမာင္ေAး Aေႀကာင္း သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို ေမးႀကည့္ရင္
ကိုကိုေျပာတာထက္ ပိုျပီး စုံစုံလင္လင္ သိရေလမလား။
ညာေမတင္ သည္ ထိုAေတြးကို ေတြးလိုက္မိျပီးေသာAခါ ကိုထန
ြ ္းA့ံႏွင့္
ကိုသေသာ္တို႕လာမည္ကို

စိတ္Aားႀကီးစြာ

ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့သည္၊

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ကား ညာေမတင္ကို ေခၚေဆာင္ ရန္စီစU္စU္
Aခါက

ကိုျမင့္ညိဳ

ေက်နပ္ႀကသည့္Aတြက္

ဖခင္ေျပာသည္
Aလုပ္

မွ

စကားကို

သေဘာတူ

ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ႀကျပီး

ျဖစ္သည္။

ကူမြန္ေတာင္တန္းကျပန္ေရာက္လာႀကေသာAခါ
ရိွသည့္

Aတိုင္း

ေပးသည့္Aျပင္

သမီးညာေမတင္
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ပါလာသည့္Aတြက္ ေက်းဇူးတင္ ေသာ Aားျဖင့္ မူလဂတိထားသည့္ ထက္ပင္
Aပိုေဆာင္းေပးလိုက္ေသးသည္။
ထိုေႀကာင့္ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕သည္ Aဆင္ေျပရာ လုပ္ငန္းေလး
ထူေထာင္လုပ္ကိုင္
Aခါႀကီး

စားေသာက္

ရက္ႀကီးမွာ

ေနႀကရင္း

ကန္ေတာ့ရန္Aတြက္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

သားAဖထံ

ႏွစ္ေယာက္Aတူ

လာေလ့

ရိွသည္။

ညာေမတင္က ရက္ကိုတြက္လိုက္၏
ကဆုန္လျပည့္ရက္မွာ

သုံးရက္သာ

ဘုရားေန႕ျဖစ္သည့္Aတြက္

လိုေတာ့သည္၊

ျမင့္ျမတ္ေသာ

ကဆုန္လျပည့္သည္

ဤရက္မ်ိဳးမွာ

ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ မပ်က္မကြက္ လာႀကမည္ျဖစ္ သည္။
"Uီးေလးႏွစ္ေယာက္လာတဲ့ေန႕မွာ ခင္ေမာင္ေAးAေႀကာင္းကို ငါေမးရေAာင္
ေဖေဖနဲ႕ ကိုကိုလစ္ တဲ့ Aခ်ိ္န္ေလး ရပါေစ"ဟု ဆုေတာင္းလိုက္မိရွာသည္။
ညာေမတင္ ၏ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ကိုထြန္းAံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ ေရာက္လာႀကျပီး ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သားAဖကို
ကန္ေတာ့ႀကသည္၊

ညာေမတင္

က

စားေသာက္ဖြယ္ရာ

ျပင္ဆင္ခါ

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္ကို Eည့္၀တ္ျပဳသည္၊ ထိုAခိုက္မွာ ကိုျမင့္ညိဳ ဖခင္
ႏွင့္ Aလြန္ခင္ေသာ Eည့္သည္တေယာက္က Aလည္ေရာက္လာသည္။

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕သည္

လူမႈေရးကိုနားလည္ထားျပီးသူမ်ား

ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္ Eည့္ခန္း တြင္ေနႀကရာမွ ေနရာဖယ္ခါ ထမင္းစားခန္းသို႕
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ေျပာင္းထိုင္လိုက္ႀကသည္၊

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္

Aတိုင္းမသိ

၀မ္းသာ

သြားေတာ့သည္။

Uီးေလးတို႕

ခဏေလာက္

ေနႀကပါAုံးေနာ္၊

ေAးေAး

ေဆးေဆးေပါ့၊

တင္တင္နဲ႕ စကားေျပာႀကရေAာင္ ဟု ဆိုင္းထားခဲ့ျပီး ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုထံ
ေရာက္လာေသာ Eည့္သည္Aတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးစရာ ရိွသည္ မ်ားကို
သြက္လက္လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္

လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ျပီး

ထမင္းစားခန္းသို႕

ျပန္လာခဲ့ သည္။

"Uီးေလး

တို႕ကို

တင္တင္သိခ်င္တာ

တခုေလာက္

ေမးပါရေစ၊

တင္တင္ကိုသနားရင္ Aမွန္Aတိုင္း ေျပာႀက ပါလို႕ ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါရေစ၊
ေနာက္ျပီး တင္တင္က ဒီလိုေမးတယ္လို႕ ေဖေဖနဲ႕ ကိုကိုကို ျပန္မေျပာ
ပါနဲ႕ေနာ္"

ညာေမတင္

စကားစလိုက္လွ်င္ပင္

ညာေမတင္

သိလိုေသာ

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

Aေႀကာင္း

ကို

ကိုဘေသာ္တို႕သည္

ႀကိဳတင္သိလိုက္ႀကေခ်ျပီ၊

တေယာက္ကိုတေယာက္ မသိမသာ ႀကည့္လိုက္ႀကျပီ...
"တင္တင္ က ဘာသိခ်င္တာလဲကြယ္၊ ေမးပါ........Uီးေလးတို႕ သိတာဆိုရင္
ေျပာပါမယ္"
"ေမးပါ တင္တင္"
ကိုထြန္းAံ့ ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕က တေယာက္တခြန္း ေျပာလိုက္ ႀကသည္။
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ညာေမတင္က ပန္းေသြးေရာင္ ျဖန္းေနေသာ မ်က္ႏွာ၊ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ ထားသာ
Aသံျဖင့္ သူသိလုိေသာ Aေႀကာင္း ကို သြယ္၀ိုက္လွည့္ပတ္ မေနေတာ့ဘဲ
တိုက္ရိုက္ပင္ ေမးလိုက္သည္၊ သြယ္၀ိုက္ လွည့္ပတ္ ေနျခင္းျဖင့္ Aခ်ိန္ကုန္ခါ
လိုရင္းကို မေရာက္ဘဲ ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္သည္။
"ဟို ေတာင္ညိဳတန္း ဆီက တင္တင္ကို ေခၚလာေတာ့ တင္တင္နဲ႕ Aတူေနတဲ့
Aေဖၚ ဘယ္လို ျဖစ္ျပီး က်န္ရစ္လဲ Uီးေလးတို႕ရယ္၊ သူေသက်န္ခ့သ
ဲ လား
ဒဏ္ရာနဲ႕ က်န္ခဲ့လား တင္တင္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ကို လူသတ္သမား က
လာသတ္ေနတာကို ကိုကိုနဲ႕ Uီးေလးတို႕ ဘယ္လိုသိႀကလဲ..."

သူတို႕ထင္ထားသည့္
ကိုဘေသာ္တို႕

ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္

တေယာက္

မ်က္ႏွာကို

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

တေယာက္

မသိမသာ

ႀကည့္လိုက္မိႀကျပန္သည္။ ကူမြန္ေတာင္တန္းAေႀကာင္းကို၎ ခင္ေမာင္ေAး
Aေႀကာင္း

၎

ေရလဲေနာင္သည့္
လူလား

ညာေမတင္ကေမးခဲ့သည္ရိွေသာ
စကားမ်ိဳးကိုသာ

တိရစာၦန္လား

မသိရသည့္

ေျခရာလဲေပ်ာက္

ျပန္ေျပာရန္၊

ခင္ေမာင္ေAးဆိုေသာ

Aေကာင္

Aေႀကာင္းလုံး၀ေလသံ

မဟမိေစရန္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သားAဘ တင္းတင္းႀကပ္ႀကပ္မွာႀကား ထားခဲ့ႀက
သည္ကို ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္ တို႕ မေမ့ႀကေခ်။

ေက်းဇူးသိတတ္ႀကေသာ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕သည္ ညာေမတင္ကို
ကိုျမင့္ညိဳတို႕
ကံAားေလွ်ာစြာ

မိသားစု

မွာ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေတာင္တန္းတေနရာက

ေပ်ာက္ကြင္ေနခဲ့ရာမွ

ျပန္လည္ေခၚ

ေဆာင္

လာႏိုင္ေႀကာင္း ေလာက္သာ ေျပာသင့္သူကို ေျပာခဲ့ႀကသည္၊ ခင္ေမာင္ေAး
ႏွင့္ ညာေမတင္ သည္ ေတာထဲမွာ Aေႀကာင္းပါလာခဲ့သည္ Aေႀကာင္းကိုမူ

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 163

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
Aျခားသူမ်ားကို

မဆိုထားႏွင့္

မ၀င္းျမင့္
သူတိုကAိမ္

သူAိမ္သား

မ်ား

ကိုပင္

မေျပာခဲ့ႀကေခ်။

စကားေတြ

ပြားသြားပါက

ညာေမတင္Aေနျဖင့္

ေက်းဇူးရွင္

သိကၡာ

သားAဖAရွက္ရႀကမည္ကို၎၊

ထိခိုက္မည္

ကို၎

စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္

သိုသိပ္ထားႀကျခင္း ျဖစ္သည္။
ညာေမတင္ Aေနျဖင့္လဲ ယခုလို ဘ၀တျဖစ္လဲျပီး AေျခAေနAဆင့္Aတန္း
ေျပာင္းလဲလာေသာ Aခါ ေတာေတာင္ထဲမွာ Aရိုင္းဘ၀ျဖင့္ ေတြ႕ခဲ့ရေသာ
ခင္ေမာင္ေAးကို ေမ့ေပ်ာက္ေနျပီ မေမ့ေပ်ာက္ေစကာမူ လူသိခံ လိုေသာ
ဆႏၵရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ထင္ခဲ့ႀကသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ ထင္သလို
မဟုတ္ဘဲ ညာေမတင္ က ယခုလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေမးလိုက္ေသာAခါ
ညာေမတင္၏ AစြဲAလန္းႀကီးပုံကို စိတ္ထဲက Aံ့ႀသလိုက္မိႀကသည္။

ညာေမတင္၏

ေမးခြန္းကို

ယုံႀကည္ေAာင္

ေျဖႀကရမည္ျဖစ္သည္၊

Uီးစြာေျဖလိုက္သူက ကိုထြန္းAံ့ ျဖစ္သည္။
Aခု တင္တင္ေမးတဲ့ AတူေနAေဖာ္ ဆိုတာကို Uီးေလးတို႕ မေတြ႕မိဘူးကြဲ႕၊
ဟိုသူသတ္သမားတို႕ လူတစု က တင္တင္တို႕ ေနတဲ့ဂူထဲကို ၀င္ျပီး ရိုက္ႏွိက္
သတ္ျဖတ္ေနတာကိုလဲ

မသိႀကဘူး၊

ဆရာကို

ျမင့္ညိဳႏွင့္

သတၱဳ

ရွာဖို႕

Aဲဒီဂူနား ေရာက္လာေတာ့ ေAာ္သံ ဟစ္သံေတြႀကားရျပီး သတိ ေမ့ေနတဲ့
တင္တင္ကို လူဆိုး တေယာက္က ထမ္းျပီး ဂူထဲက ထြက္လာတယ္၊

သူတို႕လူစုကို

ျမင္လိုက္ရင္ဘဲ

ေတာထဲမွာ

ဆိုးခိုးတိုက္ခိုက္ေနတဲ့

လူဆိုးေတြဘဲလို႕ ဆရာကိုျမင့္ညိဳေရာ Uီးေလး တို႕ေရာ သိလိုက္ႀကတယ္၊
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ဒါေႀကာင့္

သူတို႕ကို

ဒီေရာက္ေတာ့

မွ

မ၀င္းျမင့္

တိုက္ခိုက္ႏွင္ထုတ္ျပီး
ဘဘႀကီးက

တင္တင္ကိုကယ္လာခဲ့တာ၊

တင္တင္ကိုျမင္ေတာ့

တင္တင္တို႕

မိခင္ဓာတ္ပုံကို ထုတ္ျပ၊ တင္တင္ ေျခသလုံး မွာ ရိွေနတဲ့Aမွတ္ႀကီးကို ေျပာျပ၊
တင္တင္ျမစ္ႀကီးနားကို

Aသြားမွာ

ေလယာU္ပ်က္ခဲ့တဲ့

Aေႀကာင္း

ေတြ

တခုနဲ႕ တခုဆက္စပ္မိႀကေတာ့မွာ တင္တင္က ဘဘႀကီးရဲ႕ သမီးAရင္း၊
ဆရာကိုျမင့္ညိဳရဲ႕

ႏွမAရင္း

ဆိုတာ

သိႀကရတယ္၊

Uီးေလးတို႕ကေတာ့

ဒါေလာက္ဘဲ သိတယ္ တင္တင္
ကိုထြန္းAံ့ စကားဆုံးေသာ Aခါ ညာေမတင္က ေမးလိုက္သည္။

"ဒါျဖင့္ တင္တင္နဲ႕ Aတူေနတဲ့ Aေဖာ္ခင္ေမာင္ေAး ေသသြားျပီလို႕ ဘယ္လို
ေျပာႏိုင္လဲ၊ ကုိကုိ နဲ႕ Aတူသြားလာႀကတဲ့ Uီးေလးတို႕က ဒါေလာက္ပဲ
သိတယ္ဆိုေတာ့ ခင္ေမာင္ေAး ေသတာကို ကိုကိုက ဘယ္လို လုပ္သိလဲ"
ညာေမတင္၏

ေစ့စပ္ေသာ

ေမးခြန္းကို

ကိုဘေသာ္က

ယုတၱိရိွရိွ

ေျဖလိုက္ရျပန္သည္။

"ဟို........လူဆိုးေတြ

ထြက္ေျပးႀကေတာ့

Uီးေလး

တို႕

ႏွစ္ေယာက္ကို

ဆရာကေျပာတယ္၊ ဒီသူငယ္မေလးကို ခင္ဗ်ား တို႕ ေစာင့္ႀကည့္လိုက္ႀကAုံး၊
ဂူထဲမွာ သူလို သူငယ္မေလးေတြ ဒုကၡ ျဖစ္က်န္ေနေသးလား မသိဘူး၊
ကၽြန္ေတာ္ သြားႀကည့္လိုက္Aုံးမယ္၊ ကယ္လို႕ ျဖစ္ရင္လဲ ကယ္လာခဲ့မယ္လို႕
ေျပာျပီး တင္တင္ကိုေစာင့္ဖို႕ Uီးေလး တို႕ ႏွစ္ေယာက္ကို ထားခဲ့ျပီး ဆရာက
ဂူထဲကို

၀င္ႀကည့္တယ္ကြဲ႕၊

တေယာက္မွ

မေတြ႕ခဲ့ဘူးတဲ့

Aေကာင္တေကာင္ေတာ့

ျပန္ထြက္လာေတာ့
ေတာေကာင္

လူဆိုးေတြ

သတ္သြား
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တင္တင္လို
လိုလို
လို႕

လူ

သူငယ္မ
လုိလုိ

ေသေနတာ

ဘဲ
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မ၀င္းျမင့္

ေတြ႕ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာတယ္၊ ဒါနဲ႕Uီးေလးတို႕လဲ တင္တင္ကို ယူေဆာင္ျပီး
ေတာေတာင္ ထဲက သုတ္သုတ္ ထြက္လာခဲ့ႀကတာဘဲ တင္တင္"

ကိုဘေသာ္ စကားက ေျခရာလဲေပ်ာက္ ေရလဲေနာက္သြားျပီး ျဖစ္သည္။
ယုတၱိရိွရိွ ေျဖလိုက္ေသာ ကိုဘေသာ္ စကားေႀကာင့္ ညာေမတင္ သည္
ဘာမွဆက္မေမးေတာ့ဘဲ

ျပဴတင္းေပါက္ကို

မ်က္ႏွာမူ

လိုက္သည္၊

ျပဴတင္းေပါက္မွာ လွမ္းျမင္ ေနရသည့္ ျပာလြင္ေသာ မိုးေကာင္းကင္၀ယ္
ေလယူရာ

တAိAိ

တိမ္လိပ္ေတြကို

ေရြ႕လ်ားေနေသာ

မ်က္ေတာင္မခတ္

ျဖဴေဖြးသည့္

ေငးႀကည့္ေနသည္၊

တိမ္ေတာင္

ညာေမတင္

၏

မ်က္ႏွာသည္ စိတ္ထဲက ခံစားေနရသည့္ ေႀကကြဲ ပူေဆြးမႈကို တင္တင္ရွားရွား
ေဖာ္ျပ ေနသည္။

လူလားတိရိစာၦန္လား

ခြဲျခားမရေသာ

Aရိုင္းေကာင္

တေကာင္ကို

ညာေမတင္သည္ မေမ့ေပ်ာက္ ႏိုင္ဘဲ ဤမွ်ေလာက္ စြဲလန္းေနသည့္ စိတ္ကို
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕က Aံ့ေႀသာေနႀက သည္၊ သုံးေယာက္လုံး
ဘာစကားမွ

မေျပာႀကဘဲ

Aခိုက္Aတန္႕Aားျဖင့္

တိတ္ဆိတ္ေနႀကရာမွ

ေႀကေႀကကြဲကြဲ ေျပာလိုက္ေသာ ညာေမတင္ စကားေႀကာင့္ ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္
ကိုဘေသာ္တို႕ပင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိႀကသည္။

"ကိုကိုက

ေျပာတယ္လား၊

ေတာေကာင္လိုလို

လူလိုလို

Aေကာင္လို႕၊

ခင္ေမာင္ေAး ေတာေကာင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ လူစင္စစ္ပါ၊ Aျဖစ္ဆိုးေလျခင္း
ခင္ေမာင္ေAးရယ္"
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
ညာေမတင္

စကားေႀကာင့္

မ၀င္းျမင့္
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕သည္

Aံ့Aားသင့္သြားႀကသည္။
"လူAစစ္ ဟုတ္လား"
"ဘယ္လိုျဖစ္ျပီး ေတာထဲေရာက္ေနတာလဲ"
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕သည္

ျပိဳင္တူလိုလို

ေမးလိုက္ႀကသည္၊

စိတ္ထဲမွာလဲ မ်ားစြာ Aံ့ေႀသာ သြားႀကသည္၊ ညာေမတင္က ေျပာလိုက္၏။

"သူေတာထဲ

ေရာက္လာတာ

ကေတာ့တင္တင္နဲ႕

Aျဖစ္ခ်င္းမတူပါဘူး၊

သူ႕မိဘေတြ သူ႕Aမ်ိဳး ေတြ ေတာင္ေစာင္း က ေနရာမွာ ေျမႀကီးေတြ
တူးေနႀကခိုက္တဲ့"
ညာေမတင္ က စကားကို ရပ္လိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAးေျပာခဲ့သည့္ စကားကို
ယခုထက္တိုင္ပင္ ျပန္လည္ ႀကားေယာင္ ေနမိသည္။
ထိုစU္Aခါက ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူ႕မိဘေတြ ေျမႀကီးတူေးနသည္ကိုသာ
ျမင္သည္၊

ဘာေႀကာင့္

ေျပာသည့္စကားကို
နည္းတူပင္

တူးသည္

ႀကားခဲ့ရစU္က

ေျမႀကီးကို

ကို

မသိခဲ့၊

ခင္ေမာင္ေAး

ညာေမတင္သည္

ခင္ေမာင္ေAး

ဘာေႀကာင့္တူးသည္ကို

မသိခဲ့၊

ယခုမွပင္

ခင္ေမာင္ေAး မိဘႏွင့္ သားခ်င္းေဆြမ်ိဳးတစုသည္ ထိုေနရာ မွာ ေျမႀကီးတူးျပီး
ေရႊက်င္ေနခဲ့ႀကေႀကာင္း စU္းစားမိ သည္။
ထိုAခါမွ လူဆိုးတသိုက္သည္ ခင္ေမာင္ေAး မိဘေတြႏွင့္ သားခ်င္းတစုကို
Aလစ္မွာ ၀င္စီးသတ္ ျဖတ္ျပီး တပင္တပန္းေျမႀကီးတူး က်င္ထားရသည့္
ေရႊေတြကို လုယက္ ယူငင္သြားေႀကာင္း ဆက္စပ္ ေတြးေတာမိလာသည္။
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ညာေမတင္က စကားကို တိုတိုပင္ ဆက္လိုက္သည္။
"ဟို လူဆိုးတသိုက္က သတ္သြားတယ္တဲ့၊ AဲဒီAခ်ိန္က ခင္ေမာင္ေAးက
တင္တင္Aသက္

သာသာ

ေလာက္ပဲ

ရိွAုံးမယ္၊

သူတေယာက္ထဲ

Aသက္မေသပဲ လြတ္ေျပး လာျပီး ေတာနက္ႀကီး ထဲမွာ တ၀ဲ လည္လည္
ျဖစ္ေနရာက ႀကာေတာ့ လူေတြနဲ႕ေ၀းျပီး ျဖစ္သလိုေနရာက တင္တင္နဲ႕ ေတြ႕၊
ေတာေကာင္လို႕ Aထင္ခံ လိုက္ရတာေပါ့ေလ၊ Aမွန္က ခင္ေမာင္ေAးဟာ
တင္တင့္ေက်း ဇူးရွင္ပါ၊ တင့္တင့္Aသက္ကို ကယ္ႀကရာ မွာ ေက်းဇူးရွင္
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံလိုဘဲ ခင္ေမာင္ေAးလဲ သူ႕ေနရာက သူကယ္လာခဲ့တာဘဲ"

ညာေမတင္က

စကားကို

Aဆုံးသတ္လိုက္သည္။

သုံးေယာက္လုံး

စကားျပတ္ျပီး တိတ္ေနႀကျပန္ သည္၊ ကိုထြန္းAံ့ ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕သည္
ညာေမတင္မ်က္ႏွာကို ေငးႀကည့္ေနႀကသည္။
"ခင္ေမာင္ေAး

ရယ္

ေသသြားျပီဆိုတာ

ငါ့မ်က္ေစ့နဲ႕

မျမင္သမွ်

ငါမေက်နပ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ျဖစ္ရာ ဘ၀က ငါ့ကို ေစာင့္ႀကည့္ေနပါ၊ နင္ေနာက္ဆုံး
ေခါင္းခ်ရာဂူ၊ နင္နဲက ငါေနခဲ့တဲ့ဂူကို ငါမေသခင္ ေရာက္ေAာင္ေတာ့ က်ိဳးစား
Aုံးမယ္ေလ"

ထိုစကားကို

ညာေမတင္

ကိုဘေသာ္တို႕

ေျပာေနစU္က

ရိွေနသည္ကို

သူ႕Aနားတြင္

သတိ

Aလွ်င္း

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

မရဘိသကဲ့သိုက

သူတေယာက္ထဲ ရိွေနဘိ သကဲ့သို႕ တမ္းတမ္း တတေျပာလိုက္သည္။
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္

တေယာက္ကို

တေယာက္ႀကည့္

လိုက္ႀကသည္၊ ထို႕ ေနာက္ ႏွစ္ေယာက္ လုံး မတိုင္ပင္ဘဲလ်က္ႏွင့္.....
"ျပန္Aုံးမယ္ တင္တင္ရယ္"
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'ဟုတ္တယ္ Eည့္ခန္းက Eည့္သည္ျပန္ေတာ့မယ္လို႕ ႏႈတ္ဆက္သံၾကားတယ္၊
ဘဘႀကီးနဲ႕ ဆရာကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္ေတာ့မယ္'

ဟူေသာစကားကို

တေယာက္တခြန္း

Aတိုင္Aေဖာက္ညီစာြ

ေပာၿပီး

ညာေမတင္ကို ႏႈတ္ဆက္ကာ ထမင္းစားခန္း ထဲက ထြက္သြားၾကသည္၊
Eည့္ခန္းထဲတြင္ကား Eည့္သည္မရွိေတာ့ေခ်၊ တကယ္ပင္ ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္သည္၊
Eည့္သည္ကို Eည့္၀တ္ျပဳထားသည့္ စားေသာက္ဘြယ္ရာ ထည့္ထားသည့္
ပန္းကန္

ေတြကို

ညာေမတင္က

လာသိမ္းသြားၿပီးသည့္

Aခါတြင္မူ

ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္ မျပန္ၾက ေသးေခ်။

ညာေမတင္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ၾကေတာ့ဟန္မ်ိဳးျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္လာခဲ့ၾကေသာ
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့

ညာေမတင္ေျပာသည့္

တို႕သည္

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

စကားလုံးေတြကို

ဘခင္ႀကီးတို႕

တလုံးမက်န္

Aား

ျပန္ေျပာ

လိုက္ၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေAး လူAစစ္ဟု သိလိုက္ရေသာAခါ ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္ ဘခင္ႀကီး
မ်က္လုံး၀ိုင္းသြား ေတာ့သည္၊ ခင္ေမာင္ေAး မေသဘဲ ေမ့ေဆးေၾကာင့္သာ
ေမ့ၿပီး က်န္ေနရစ္သည္ကို သူတို႕Aားလုံးသိၾကသည္၊ ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္
ျဖစ္ေနလွ်င္
ေတာရိုင္း

ေသလိုလေသ
တိရိစၦာန္

သည္

မေသလိုေန၊

သူတို႕Aဘို႕စိုးရိမ္စရာမဟုတ္၊

ၿမိဳ႕နားရြာနား

လူနားကို

နီးနီးကပ္ကပ္

လာ၀န္႕ရိုးထုံးစံမရွိ၊ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ သီဟဗာဟု မင္းသား ၏ ခမည္းေတာ္
ျခေသၤ့ႀကီးလို လူ႕ရပ္ရြာနား ကပ္လာလွ်င္ လူေတြက ၾကာၾကာ မထားဘဲ
ေတာေကာင္Aျဖစ္က ကၽြတ္လြတ္သြားေAာင္ လုပ္လုိက္မည္သာျဖစ္သည္။
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ထိဳ႕Aျပင္

မ၀င္းျမင့္

ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ဆိုသည္မွာ

လူစကားမေျပာတတ္

သည့္Aတြက္ ညာေမတင္၏ ဘ၀ျဖစ္စU္ လူသိေAာင္ လူလိုမေျပာတတ္
မဆိုတတ္။

ယခုမူ

ေတာတိရစာၦန္ဟု

ခိုင္ၿမဲစြာ

မွတ္ယူလာခဲ့ေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

ဆိုသည္မွာ လူသား စစ္စစ္ တေယာက္ျဖစ္ေနသည္ကို သိလိုက္ရေသာAခါ
ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သားAဘသည္ စိုးရိမ္စိတ္၀င္လာသည္။
'ေမ့ေဆးေျပရင္
လူစစ္စစ္ဆိုေတာ့

ဒီAေကာင္

ေျခရာခံၿပီးလိုက္ရွာမွာ၊

လူစကားလဲ

ေျပာတတ္ေနတာ

ေနာက္ၿပီး
ညာေမတင္က

ေျပာၿပီဟုတ္လား၊ လူသိသူသိေတာ့ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာဘဲ'
'ေAးတကယ္လို႕ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕Aနားေရာက္လာရင္ သူေမးေတာ့မွာေပါ့၊
ဒါမ်ိဳးဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေပမဲ့ ေပၚေပါက္လာတတ္တာဘဲ'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕

ျပန္သြားၾကေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

ဘခင္ျဖစ္သူတိုကသည္ တီးတိုး ေခါင္းခ်င္းရိုက္ ေနၾကသည္။

'ေတာထဲေတာင္ထဲက
Aေၾကာင္းပါလာတယ္လို႕
သမီးေလးကို
ဘ၀မဆုံး

ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း
လူေတြ

ခ်စ္လြန္းလို႕

ေစလိုလိုက

သိကုန္မွာ

ေတာေတာင္ထဲမွာ

ရေAာင္

Aေကာင္တေကာင္နဲ႕
ေဖေဖရွက္တယ္သားရယ္၊
Aရိုင္းေကာင္Aျဖစ္နဲ႕

ျပန္ေဆာင္ယူခဲ့ရတာ၊

Aခုလိုပုံေတာ့

Aရွက္ကြဲၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္'
ဘခင္ႀကီး က ၿငီးၿငီးျငဴျငဴ ေျပာသည္။
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'ေဖေဖက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ ယူႀကဳံးမရျဖစ္ၿပီး
ညီမေလးကိုရေAာင္

ေဆာင္က်U္း

လာခဲ့တာဘဲေဖေဖ၊

ဒီAေကာင္နဲ႕

ေတာထဲမွာ Aေၾကာင္းပါ လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို Aျပစ္ မဆိုလိုပါဘူး
သူ႕ဘ၀ကိုက

ဒီAတိုင္း

ျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့

ျဖစ္ဘိုကဖန္လာတာကိုး၊

ျဖစ္ခဲ့ပါေစေတာ့၊

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ

Aခုဘ၀Aသစ္ကို

ေရာက္တ့A
ဲ ခါမွာ

ဘ၀ေဟာင္းကAျဖစ္ ေပ်ာက္သြားဘို႔ က Aေရး ႀကီးတယ္၊ ဟိုAေကာင္က
လူAစစ္ျဖစ္ၿပီး

လူစကားေျပာတတ္ေနတာကိုက

AေျခAေနကို

တမ်ိဳး

ျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္ ေဖေဖ'

'ေAး

သမီးကလဲ

ထြန္းAံ့နဲ႕

ဘေသာ္ကိုေတာင္

ဖြင့္ေမးေနၿပီဘဲ၊

သူ႕Aရိုင္းေကာင္ကို ဘယ္ေလက္ ျမတ္ႏိုးစြဲလန္ေနတယ္ဆိုတာ သိေလာက္ၿပီ၊
ေတာ္ေတာ္ၾကာ
မကြယ္၀ွက္ဘဲ

Aျပင္Aပ
ေျပာျပၿပီး

သြားၾကလာၾကတဲ့Aခါ

ကူမြန္ေတာင္တန္းဆီကို

ဒီAေၾကာင္းကို

သြားဘို႕

လူႀကဳံရွာ

Aေဖာ္ရွာမွျဖင့္ သူ႕ စိတ္ကလဲ ယU္ေနၿပီဆိုေပမဲ့ AရိုးစြဲေAာင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ရိုင္းလာတဲ့ Aေျခခံက ရွိေနတဲ့ မိန္းခေလးဆိုေတာ့ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေတာထဲက
စိတ္မ်ိဳးျပန္၀င္သြားမွာ စိုးရတယ္သား'
သားAဖႏွစ္ေယာက္သည္
စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနၾကသည္။

ညာေမတင္Aတြက္
ဘခင္ႀကီးAေနျဖင့္

ရွိသည့္

ပစၥည္းကို

သိုသိပ္စြာ စားသုံးၿပီး ေAးေAးလူလူေနလာခဲ့သည္ေၾကာင့္ နာမည္မထြကဘ
္ ဲ
လူမသိေခ်၊ ကိုျမင့္ညိဳ Aေနျဖင့္ကား လူသိမ်ားလွသည္။

ဤAသက္Aရြယ္ႏွင့္ ဤရာထူးႀကီးကို ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ကိုျမင့္ညိဳ၊
ႏိုင္ငံျခားမွာ Aစိုးရ ပညာေတာ္သင္ Aျဖစ္ သြားေနၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ ရလာခဲ့သည့္
ကိုျမင့္ညိဳ၊

Aသက္Aရြယ္

ရုပ္ရည္၊

ပညာ၊
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မ၀င္းျမင့္

ဆိုစရာမရွိသည့္Aတြက္ Aရာရွိပိုင္းမွာေရာ Aမ်ိဳးသမီးAသိုင္း A၀ိုင္းမွာေရာ
မ်က္ႏွာပြင့္ ေနသည့္ ကိုျမင့္ညိဳ....

လူသိမ်ား၍
လြန္ခဲ့သည့္

ထင္ရွားသည့္

Aရာရွိႀကီး

Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႕

Aခ်ိန္

ကိုျမင့္ညိဳ၏
က

ႏွမေလးသည္

ျမစ္ႀကီးနာသို႕

Aသြား

ေလယာU္ပ်က္က်ၿပီး ေသဆုံးသည့္ စာရင္းထဲမွာ ပါခဲ့သည္၊ ယခု စိတ္ကူးယU္
ထက္ပင္ ဆန္းက်ယ္သည့္ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္သဘြယ္ Aျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေတာထဲမွာ
ေတြ႕လာခဲ့ၿပီး Aစ္ကိုျဖစ္သူက က်ိဳးစား ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္၊ လူသူႏွင့္
ကင္းေ၀း၍ Aရိုင္းမေလးျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ညာေမတင္ကို ျပဳျပင္သြန္သင္ျခင္းျဖင့္
ႏူးညံ့သိမ္ေမ႕ေသာ မိန္းခေလး၊ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းခေလး၊ ကိုျမင့္ညိဳ တို႕
Aရာရွိပုိင္း မွ လူလြတ္ လူပ်ိဳAရာရွိမ်ား Aမႈထမ္းမ်ားက မ်က္ေစ့က်ေနသည့္
မိန္းခေလးျဖစ္ေနေသာ

ညာေမတင္

သည္

ေတာထဲက

Aရိုင္းေကာင္

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ Aေၾကာင္းပါလာၿပီး Aရိုင္းေကာင္ ခင္ေမာင္ေAး ကိုသာ
စြဲလန္းၿပီး

ကူမြန္ေတာင္တန္း

Aေရာက္ျပန္သာြ းလိုသည့္

စိတ္မ်ိဳးရွိေနပါသည္။ဟု လူသိမွာ ကို ကိုျမင့္ညိဳ Aလြန္Aမင္းစိုးရိမ္ေသာက
ျဖစ္ေနမိသည္။

ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ႏွမေလး၏

ျဖစ္လာခဲ့သည့္

Aေၾကာင္းမွန္ကိုေရာ ယခုႏွမေလး၏ စိတ္ သေဘာထား ကိုေရာ လူသိမွာ
Aလြန္ရွက္ေနသည္။
သားAဖႏွစ္ေယာက္သည္
ခုိက္ခိုက္တုံေနၾကသည္၊
စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မွာလဲ

ထုိသုိ႕

ညာေမတင္ကို
ခ်စ္လြန္း

စိုးရိမ္ၾကသည္၊

ခ်စ္လိုက္ၾကသည္မွာ

ေသာေၾကာင့္
ညာေမတင္
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ညာေမတင္ကို
သေဘာAတိုင္း
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ေတာထဲ

က

မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAးဆိုသူကို

သတိရစြဲလန္းေနသည့္Aတြက္လဲ

စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
သားAဖႏွစ္ေယာက္

မည္မွ်

စိုးရိမ္ေနၾ႕ပါသနည္း

ဆိုေသာ္

ညာေမတင္

စိတ္လက္ ေပ်ာ္ရႊင္ လန္းဆန္းေစရန္ ဘ၀ေဟာင္း ကို ေမ့ေပ်ာက္ေစရန္
Aာရုံသစ္မွာသာ
ဘုရားဖူး

စြဲလန္းေမႊ႕ေလ်ာ္ေစရန္

လိုက္ပို႕ျခင္း

စသည္တို႕မွာ

Aလည္Aပတ္လိုက္ပို႕ျခင္း
ေနရာAႏွံ႕

လိုက္ပို႕ေသာ္လဲ

တိရိစၦာန္Uယ်ာU္ကိုမူ လိုက္ပို႕ရန္ေ၀းစြ စကား ပင္ မစၾကေပ။
တိရိစာၦန္Uယ်ာU္မွာ လူ၀ံေတြရွိေနသည္၊ ေမ်ာက္ေတြရွိသည္၊ ေတာေကာင္
တိရိစၦာန္Aစုံရွိ ေနသည္။
တိရိစာၦန္Uယ်ာU္ကလဲ

ေျမညီမဟုတ္၊

ေတာင္ကုန္းငယ္ေတာင္ေလး

တခုျဖစ္သည္၊ တိရိစာၦန္ Aစုံ ရွိေနသည္။

တိရိစာၦန္Uယ်ာU္ကလဲ

ေျမညီမဟုတ္၊

ေတာင္ကုန္းငယ္ေလးေတြ

Aတက္Aဆင္းႏွင့္ သစ္ပင္ ၿခဳံႏြယ္ေတြ ႏွင့္ ေတာေတာင္ေလးတခုျဖစ္သည္၊
တိရိစာၦန္Aစုံရွိေနေသာ

ဤေတာေတာင္ေလးထဲကို

ေရာက္သာြ းလွ်င္

ညာေမတင္ ေတာစိတ္ဝင္ စြာ Aတူေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဘ၀ေဟာင္းၾကင္ေဖာ္
ခင္ေမာင္ေAးဟု ၾကားဘူး ထား သည့္ ေတာေကာင္ ကို ျပန္လည္တသ
သတိရခါ လြမ္းေဆြးမႈ ျဖစ္ေလမည္လားစသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ ေတြ ေၾကာင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ

ေတာတိရိစာၦန္Uယ်ာU္ဟူ၍

ရွိေနေၾကာင္းကို

သားAဖ

ႏွစ္ေယာက္လု့ၚပင္ ေလသံမွ် မဟၾကေခ်၊ ယုတ္စြAဆုံး ညာေမတင္ ေရွ႕မွာ
ေတာAေၾကာင္း

ေတာင္Aေၾကာင္း

ေတာသူ

ေတာင္သား

Aေၾကာင္း

ေတာတိရစာၦန္Aေၾကာင္းေတြကို မည္သည့္Aခါမွ မေျပာမိေAာင္ Aထူးသတိ
ထားေနခဲ့ ၾကသည္။
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Aျမင္Aၾကား

မ၀င္းျမင့္

ေ၀းသြားလွ်င္

လုံး၀မၾကားရလွ်င္

ညာေမတင္တေယာက္သူျဖစ္ခဲ့ရသည့္

ဘ၀Aေၾကာင္း

ကိုေရာ

ခင္ေမာင္ေAးဆိုသည့္ သတၱ၀ါAေၾကာင္းကိုေရာ ေမ့ေပ်ာက္သြားလိမ့္ မည္ဟု
သားAဖ ႏွစ္ေယာက္လုံး ယုံၾကည္ေနၾကသည္ ယခုမူ သူတို႕ဆႏၵAတိုင္း
မျဖစ္သည္ကို

သိရေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

ဘခင္

UီးAုန္းေဖတို႕သည္

မ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈကို ခံစားရသည္။
ညာေမတင္ကိုမူ

ဖြင့္ဟေျပာၾကား

စိတ္မကူးရက္ၾကေခ်ေ၊

ညာေမတင္

တားျမစ္မည္ဟူ၍ကား

စိတ္

က်U္းၾကပ္

သြားမည္ကို

သနားေနၾကသည္။
Aတန္ၾကာ တိတ္ဆိတ္ေနၿပီးမွ ကိုျမင့္ညိဳက စတင္စကားေျပာလိုက္သည္။

'တခုေတာ္ေနတာက ကၽြန္ေတာ္တိဳ႕ကို ဘယ္သူေတြျဖစ္တယ္ ဘယ္က
လာၾကတယ္ဆိုတာ
ညာေမတင္ကို

မိုးေကာင္း

ေတာထဲက

က

မသိလိုက္ၾကဘူး၊

ဟိုAေကာင္က

မသိဘူး၊

ေနာက္ၿပီး
လူစကား

ေျပာတတ္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ညာေမတင္နဲ႕Aတူ ေတာထဲကို Aျဖစ္တမ်ိဳးစီန႕ဲ
ေရာက္လာတာဆိုေတာ့
ေနာက္ဆုံးစကား

ေျပာရရင္

ဘယ္နည္းနဲ႕
Aင္မတန္

မွ

စာမတတ္ဘူးေဖေဖ၊

Aေၾကာင္းAခ်က္

Aဆင္ေျပ

လို႕ရန္ကုန္ကိုေရာက္လာတယ္ဘဲဆိုပါေတာ့၊ ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕မွာ AစAနမရတဲ့
လူေပ်ာက္တေယာက္ကို ရွာဘုိ႕ ဆိုတာ မလြယ္ဘူး၊ တခုဘဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕
ေဖေဖ သတိထားဘို႕၇ွိတယ္'
ကိုျမင့္ညိဳစကားေၾကာင့္

UီးAုန္းေဖသည္

စိတ္သက္သာသလို

ရွိသြားရွာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

'ဘာကိုသတိထားရမွာလဲ သား'
'ညီမေလးကို ၿမိဳ႕ထဲ သိပ္မထြက္ေစနဲ႕ ေဖေဖ၊ AိုAလွ်င္းကို မသြားေစတာ
Aေကာင္းဆုံးပါ၊ သူစာဖတ္ ၀ါသနာ ပါတာကိုဘဲ ေက်းဇူးတင္ေနရတယ္၊
သူဖတ္ဖို႕

သင့္ေလ်ာ္တဲ့

စာAုပ္ေတြ

မ်ားမ်ား၀ယ္ေပးထား၊

၀င္းတံခါး

Aိမ္တံခါးကို လုံလုံ ဂရုစိုက္မွာဘဲ'
ကိုျမင့္ညိဳ စကားကို UီးAုန္းေဖက သေဘာတူသည္။
'ေAး...ဒီလိုဘဲ စီစU္ရေတာ့မွာေပါ့ ကြယ္၊ ေAာ္... သမီးေလး...သမီးေလး'
UီးAုန္းေဖ က သမီးကို ၾကင္နာစြာ ေျပာလိုက္သည္။

'ဒါထက္

Aခုတင္က

လာတဲ့Eည့္သည္က

ဘယ္သူလဲ

ေဖေဖ၊

စကားေျပာပုံက ေဖေဖနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ ရင္းႏွီးပုံ ရတယ္၊ ေဖေဖဆီကို ဒီတခါဘဲ
လာတာေတြ႕ဘူးတယ္'
ဘခင္ႀကီး စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ေစရန္ ကိုျမင့္ညိဳက စကားလမ္းေၾကာင္း
လႊဲလိုက္သည္။
'ေAာ္သားတို႕ေမေမရွိစU္က
တၿမိဳ႕ထဲေန

ေဖေဖတို႕

တေရထဲ

ေသာက္

တေယာက္နဲ႕တေယာက္ကေတာ့
ေတြ႕ၾကခိုက္

မွာ

ေတြေလ၊

ရင္းႏွီးႂကြမ္း၀င္လွတယ္

တေယာက္

Aရႏႈတ္ဆက္လိုက္ရုံပါဘဲ၊

ဇာတိၿမိဳ႕မွာေနၾကခ်ိန္ေပါ့၊

ကြဲခဲ့ၾကတာ

ကို

တေယာက္

ၾကာလွေပါ့၊

ေဖေဖ

ဒါေပမဲ့
မဟုတ္ပါဘူး၊
ယU္ေက်းမႈ
ရန္ကုန္ကို

မေျပာင္းခင္ကဘဲ သူက ဇာတိၿမိဳ႕ကို စြန္႕ခြာၿပီး စီးပြားရွာထြက္သာြ းခဲ့တာ
Aခုေတာ့ Aေျခ Aေန ေတာေတာ္ဟန္ပုံရပါတယ္'
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မ၀င္းျမင့္

'ေဖေဖ ဒီမွာရွိေနတာကို သူဘယ္လိုသိသြားလဲ ေဖေဖ'
'ေAးကဲြ႕..လြန္ခဲ့တဲ့

ေလးငါးရက္ေလာက္က

လမ္းေလွ်ာက္Aထြက္မွာ

သူနဲ႕

ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ကားကို
သမီးေလး

လမ္း

ေဖေဖ

မွာ

မနက္ေစာေစာ

သြားေတြ႕တယ္၊

ကိုယ္တိုင္ေမာင္းလို႕သားရဲ႕၊

Aေၾကာင္း

ေတြးလာရင္းက

သူက

ေဖေဖကလဲ

သြားေလသူကို

သတိရၿပီး

ကိုယ့္Aေတြးနဲ႕ကို ကိုယ္ဆိုေတာ့ သူေနာက္က တီးလိုက္ တဲ့ ကားဟြန္းသံကို
မၾကားလိုက္မိဘူး၊
ႀကိမ္းေမာင္း

သူကလဲ

တဲ့

မွတ္မိသြားတယ္ကြယ္၊

စိတ္တိုသြားေတာ့

ေမာေတာ္ကားကို

စကားေျပာရငး္

ေဖေဖ့ကို

ေဖေဖ့နာမည္ကို

သူက

ရပ္ၿပီး

ၾကည့္လိုက္မိေတာ့

စေခၚၿပီး

၀မ္းသာAားရ

ဖက္လွဲတကင္းပါဘဲ၊ ေဖေဖကေတာ့ သူေျပာမွ သူမွန္းသိေတာ့တယ္၊ ေဖေဖ
Aိမ္ေနရာ ကို ေမးထားလိုက္တယ္၊ Aခု သူလာလည္တာေပါ့'

'နာမည္က ဘယ္သူလဲ ေဖေဖ'
'ေဖေဖတို႕

တၿမိဳ႕ထဲေနစU္ကေတာ့

ေဖေဖတို႕ကေတာ့

တေယာက္ကို

သူ႕နာမည္

တေယာက္

ေမာင္ေAးထြန္းတဲ့၊

ေမာင္Aုန္း၊

ေမာင္ထန
ြ ္း၊

Aဲဒီလိုေခၚခဲ့ၾကတယ္၊ Aခုတာ့ နာမည္ ေျပာငး္ထားလား မသိပါဘူး'
'UီးေAးထြန္းက ဘာAလုပ္လုပ္ေနလဲ ေဖေဖ'
ကိုျမင့္ညိဳက
ညာေမတင္
ထို႕ေၾကာင့္

မဆိုင္သည္ကို

Aတြက္

စပ္စုေနျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ၊

ဘခင္ႀကီး

စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္

သမီးေလး

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနသည္
ျဖစ္ေAာင္

သိသည္၊

စကားAဆက္မျပတ္

ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။
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'ဟိုစU္Aခါကေတာ့

မ၀င္းျမင့္

ဘာAလုပ္မွ

မယ္မယ္ရရလုပ္တယ္လို႕ေတာ့

မေတြ႕မိဘူး၊ လူကလည္ပတ္တယ္၊ ပါးနပ္တယ္၊ ႏႈတ္ခ်ိဳတယ္၊ တဖက္သား
နား၀င္Aာင္

ယုံၾကည္လာေAာင္

ေျပာတတ္ဆိုတတ္ေတာ့

ႏႈတ္

နဲ႕

စားေနခဲ့တာဘဲ၊ ပါးစပ္ပြဲစား သဘာမ်ိဳးေပါ့၊ တခုရွိတာက ေမာင္ထန
ြ ္းAဘိဳ႕
ေငြရမယ္ဆိုရင္

ဘာမဆို

လုပ္၀န္႕

တဲ့

လူကြဲ႕၊

သူ႕ဇနီးလဲ

ဆုံးသြားၿပီလို႕ေျပာပါတယ္၊ ေဖေဖတို႕လိုဘဲ သူ႕မွာ သားတေယာက္ဘဲ ရွိတယ္
တဲ့၊ သူ႕သားက ဘြဲ႕ရထားၿပီးသားတဲ့၊ လခစားမလုပ္ဘဲ သူလိုဘဲ စီးပြားေရး
ကိုယ္ပိုင္Aလုပ္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး ဟန္ေနတယ္လို႕ ေျပာတာဘဲ၊ သူ႕ဇနီးက
တာ္ေတာ္ေခ်ာတဲ့

Aမ်ိဳးသမီးတေယာက္ဘဲ၊

သူ႕သား

က

သူ႕ဇနီးကို

တူရင္ေတာ့ ၾကည့္လို႕ေကာင္းတဲ့ လုလင္ပ်ိဳတေယာက္ ျဖစ္မွာေပါ့ေလ'

ဘခင္ႀကီးစကားဆုံးေသာAခါ

ကိုျမင့္ညိဳက

ဘာမွမေျပာရေသးမွီ

တယ္လီဖုံးက ျမည္လာသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳက တယ္လီဖုံးေျပာရန္
ထြက္သြားရတာေၾကာင့္ သားAဖ ႏွစ္ေယာက္ စကားျပတ္ သြားၾကသည္။

က်ယ္၀န္းေသာ

ၿခံႀကီးႏွင့္

က်ယ္၀န္းခန္႕ျငားလွပေသာ

Aိမ္ႀကီးထဲမွာ

ညာေမတင္သည္ ေနာက္ေၾကာင္း ေဆြးဘြယ္ လြမ္းေတြသာ မရွိခ့ဲဘူးဆိလ
ု ွ်င္
မည္မွ် ၾကည္ႏူး သာယာမည္နည္း
ညာေမတင္

Aဘို႕

ဘခင္ႏွင့္Aစ္ကိုက

လိုေလေသးမရွိ

AစစAရာရာ

ျပည့္စုံေAာင္

ဖန္တီးေပး

ထားၾကသည္၊

စာဖတ္

၀ါသနာပါေသာညာေမတင္သည္ သူ႕Aတြက္ မ်ိဳးစုံေAာင္ ၀ယ္ေပး ထားေသာ
စာAုပ္ေတြကို

ဖတ္သည့္Aခါဖတ္

၊

ေညာင္းသည့္Aခါ

ၿခံထဲဆင္း

လမ္းေလွ်ာက္၊ ဘခင္ႏွင့္Aစ္ကိုAတြက္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေပးစရာေတြကို
တာ၀န္ေႂကြပြန္စြာ

ေစတနာေကာင္းေကာင္းျဖင့္
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ေပ်ာ္သည့္

မ၀င္းျမင့္

Aခါလဲေပ်ာ္သည္၊

သို႕ေသာ္

Aခါမ်ားစြာမွာကား

ေတာေတာင္ေလးတစ္ခုလို ျဖစ္ေန သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း ပန္းျခံကိုသာ
ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ေနမိသည္။

လသာသည့္

ညAခိ်န္မွာ

ခင္ေမာင္ေAးကို

လြမ္းမိသည့္

နည္းတူ

မိုးသားေတြ Aံံု႕မႈိင္းလာ သည့္ မိုးေကာင္းကင္ ကို ၾကည့္ျပီး ခင္ေမာင္ေAးကို
လြမ္းသည့္ စိတ္သည္ ေျဖသိမ့္စရာ မရေAာင္ ေပၚလာသည္။

မိန္ရာသီ ေႏြတေပါင္းမွာ ရြက္ေဟာင္း ညွာေၾကြ ရြက္သစ္ေဝေနသည့္
သစ္ပင္ေတြကို ျမင္
ရေသာAခါ

ေတာေတာင္တခြင္မွာ

ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးခဲ့ပံုေတြသည္

ရုပ္ရွင္

သူႏွင့္
ၾကည့္ရ

ခင္ေမာင္ေAးတို႕
သလို

ျမင္ေယာင္ကာ

လြမ္းမ်က္ရည္ျဖာမိျပန္သည္။
ေငြႏွင္းမႈံရီ

ရာသီေဟမာန္

ေျမာက္ျပန္ေလညွင္းက

ေဆာ္သြင္း

တိုက္ခတ္သည့္ Aခ်ိန္မ်ား ဆိုလွ်င္ သူႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAး တို႕ မီးဖိုၾကီးနားမွာ
Aတူထိုင္ျပီး

စကားသစၥာ

တိုင္ခဲ့ၾကသည္မ်ားကို

ျပန္လည္

ျမင္ေယာင္

လာကာ ေဆြးစိတ္ေတြသာ ပြားလာမိေတာ့သည္။

'' ေAာ္… …..ခင္ေမာင္ေAး …. ခင္ေမာင္ေAး……… နင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ
မေမ့ႏိုင္ဘဲ ငါ့ တစ္သက္တာ မွာ ေဆြးစိတ္နဲ႕ ေနရေတာ့မယ္၊ တို႕ႏွစ္ေယာက္
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး

ေနခဲ့တဲ့

သည္ေတာ

သည္ေတာင္ကို

ငါဘယ္ေတာ့မွ

ျပန္ေရာက္ပါေတာ့မလဲ၊ Aိုေလ… .. ငါျပန္ေရာက္သြားေတာ့ေကာ ငါခ်စ္တ့ဲ
ခင္ေမာင္ေAးမွ မရွိ ေတာ့တာ၊ ဟယ္………ခင္ေမာင္ေAး Aရုိးကိုဘဲ ေတြ႕ရ
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မ၀င္းျမင့္

ေတြ႕ရ၊ ေရာက္ ေေAာင္ ျပန္သြားခ်င္ လိုက္ပါဘိေနာ္၊ ခင္ေမာင္ေAးေရ
တကယ္သာ

ေသျပီဆိုရင္

ငါ့ကို

Aိပ္မက္ျဖစ္ျဖစ္

တစ္ခါေလာက္ေတာ့

ေပးပါလား ခင္ေမာင္ေAးရယ္''

ဟု

ေဆြးတိုင္း

ေတြးေနေသာ

တႏြဲ႕ႏြဲ႕ယိမ္းေနသည့္

သစ္

Aနိမ့္Aျမင့္ေလးမ်ားျဖင့္

ပင္

ညာေမတင္သည္
ေတာAုပ္

သာယာ

ေလးမ်ား

ၾကည္ႏူးစရာ

ေလAသြဲ႕မွာ
ေတာင္ကုန္း

ေကာင္းလွ

ေသာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္ျခံကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ကူမြန္ေတာင္တန္းကို စိတ္ထဲမွာ မွန္းဆ
ထင္ျမင္လ်က္

Aသက္တမွ်

ခ်စ္ေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

ကို

တမ္တ

လြမ္းေဆြးရွာသည္၊ ခင္ေမာင္ေAးကို လြမ္းစိတ္ ျဖင့္ တမ္းတေရရြတေ
္ နရာမွ
……..

''ခင္ေမာင္ေAး

မေသဘူးဆိုပါေတာ့၊

တို႕ေနခဲ့တဲ့

ေတာင္တန္း

ေတာAုပ္ၾကီးထဲက ထြက္ လာျပီး ငါ့ကို လိုက္ရွာ ေနတယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ငါ့ကိုလဲ
ေတြ႕ျပီဆိုပါေတာ့၊ ေဖေဖနဲ႕ ကိုကိုက ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး၊
တို႕ႏွစ္ေယာက္
ဘယ္ေလာက္မ်ား

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးေနခဲ့တဲ့
ေပ်ာ္စရာ

ေတာေတာင္ထဲကို

ေကာင္းလိုက္မလဲ

ျပန္ေျပးၾကရင္

ခင္ေမာင္ေAးရယ္၊

နင္မေသဘဲ ငါ့ကို လိုက္ရွာလိုက္စမ္းပါလား'
ဟုႀကီးမားေသာ

လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးမႈျဖင့္

ထင္မိထင္ရာ

ေတာင့္တလိုက္မိရွာသည္။

ညာေမတင္က

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

ဆရာတပည့္သုံးေယာက္

ေျပာေနသည့္

စကားကိုသာ Aတည္ျပဳ ေနရရွာ သည္ျဖစ္၍ ခင္ေမာင္ေAး ေသၿပီဟု
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မ၀င္းျမင့္

တထစ္ခ်ယုံၾကည္ကာ ပူေဆြးစြာျဖင့္ Aထက္ပါAတိုင္း ေတာင့္တ မိသည္၊
သို႕ေသာ္

ညာေမတင္

တကယ္ပင္မေသဘဲ

ေတာင့္တသည့္Aတိုင္း
ညာေမတင္

ခင္ောမင္ေAးကား

ကို

ေရေျမဆုံးေစေတာ့၊

ေတြ႕ေAာင္ရွာမည္ဟူေသာ ဇြဲျဖင့္ ေတာေတာင္ထဲက တကယ္ပင္ ထြက္လာ
ေနခဲ့သည္ကိုမူ

ညာေမတင္တေယာက္

သိလိုက္လွ်င္

မည္မွ်၀မ္းသာရွာမည္နည္း။

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ညာေမတင္ႏွင့္ခင္ေမာင္ေAးတို႕ကို

ေမ့ေဆးေပးစU္က

ညာေမတင္ကို ေပးသည့္ ေမ့ေဆး ထက္ ခင္ေမာင္ေAးကို ပိုၿပီးေပးခဲ့သည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

က်န္းမာသန္စြမ္းသူလဲျဖစ္

ျပည့္၀သူလဲျဖစ္သည့္Aတြက္
Aခ်ိန္AဆAတိုင္း
ေဆာင္ယူၿပီး
Aခ်ိန္ဆိုလွ်င္

ညာေမတင္ကိုေပးသည့္

ေပးခဲ့လွ်င္

သတိျပနရလာမည္ျဖစ္သည္၊

Aားခြန္ဗလျဖင့္

ညာေမတင္

ထိုAခါ

ထြက္လာခဲ့သည့္

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ

ထက္

သူတို႕လူစုသည္

ခရီးမွာ

ခင္ေမာင္ေAး

စိတ္ခ်

Aခ်ိဳးAတိုင္း

ရသည့္

ေစာၿပီး

ညာေမတင္

ကို

သတိရလာသည့္
AကြာAေ၀းသို႕

မေရာက္ႏိုင္ေသးေခ်။
ထို႕ေၾကာင့္

ကိုျမင့္ညိဳသည္

ခင္ေမာင္ေAးကို

ညာေမတင္ထက္ပိုၿပီး

ေမ့ေဆးသုံးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္ထံမွာ
မွတ္သားလာခဲ့သည္ေၾကာင့္

စိတ္ရွည္လက္ရွည္
ခင္ေမာင္ေAး

Aေသးစိတ္သင္ၾကား
လို

Aၾကမ္းခံAေမာခံ

Aားခြန္ဗလ သန္စြမ္းက်န္းမာေနသူ တေယာက္သည္ ဤမွ်ေလာက္ Aခ်ိန္
Aဆ

ေမ့ေဆးျဖင့္

Aသက္Aႏၱရာယ္မျဖစ္ပါ၊
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သတိျပန္လည္ရလာေသာ

မ၀င္းျမင့္
Aခ်ိန္သည္

ညေန

ေန၀င္ၿပီး၍

ေမွာင္စပ်ိဳးေနေလၿပီ။
တညလုံး

တေန႕လုံး

လူခုႏွစ္ေယာက္

တေယာက္နားတေယာက္
မေျပးရုံတမယ္
သတ

Aစား၀င္ျဖင့္

ရရွိသည့္

လူစုသည္

ျဖစ္စရာ
လိုက္မမွီ

လွမ္းခါ

ခင္ေမာင္ေAး

ညေနေမွာင္ရီပ်ိဳးစျပဳေနသည့္

ခင္ေမာင္ေAး

မရပ္ဆိုင္းဘဲ

ေျခသြက္သြက္ဘဲ

Aေသာ့ႏွင္လာခဲ့ၾကသည္

ိျပန္လည္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

Aနားမယူ

Aခ်ိန္တြင္မူ

ႏိုင္ေAာင္

ခရီးက

ေ၀းကြာလာခဲ့ၿပီ။

ထိုAျပင္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေမ့ေဆးAရွိန္ေၾကာင့္

ေမ့ေဆးေျပသြားၿပီဆိုေသာ္လဲ

Uီးေခါင္းမထူႏိုင္ေAာင္

စားေသာက္ထားခဲ့သည့္

Aစာေတြ

မူးေနာက္ရီေ၀ေနသည္၊

ေရေတြသည္

ေမ့ေဆးေျပစ

ျဖစ္တတ္သည့္ Aတိုင္း တေ၀ါ့ေ၀ါ့ျဖင့္ ေAာ့Aံေနရွာသည္။
Uီးေခါင္းကမထူႏိုင္၊

Aံရသည့္

ေ၀ဒနာကို

ခံစားေနရသည့္Aတြက္

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ႏႈတ္မွ....
'မခင္ေမေရ....မခင္ေမ... ငါဘာျဖစ္တာလဲ၊ ေမွာင္လိုက္တာ၊ မီးပုံကမီးေတြ
ေသသြားၿပီလား၊ မခင္ေမ Aိပ္ေပ်ာ္ ေနလား'
ဟူေသာ

စကားကို

လွ်ာေလးႀကီးျဖင့္

မၿပီမသ

ေျပာခါ

သူ႕Aနားမွာ

လဲေလ်ာင္းAိပ္ေနၾက ညာေမတင္ကို လက္က စမ္း လိုက္သည္။

ေမွာင္ေနသည့္Aတြက္
ေနာက္တေန႕ကူးၿပီး

ခင္ေမာင္ေAးသည္
ေန၀င္မိုးခ်ဳပ္

သြားသည္

ေမ့ေဆးAရွိန္ေၾကာင့္
ဟု

မသိေခ်၊

သူတို႕

AပူAပင္ကင္းမဲ့ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွစ္ေယာက္Aတူ Aိပ္စက္ ခဲ့သည့္ ညဟုပင္
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မ၀င္းျမင့္

ထင္ေနသည္၊ သူ႕Aနားမွာ AစU္Aၿမဲ ပူးကပ္စြာ Aိပ္ေနၾက သူခ်စ္ေသာ
ညာေမတင္ ကို သူမစမ္းမိေခ်။
'မခင္ေမ...မခင္ေမ'
ခင္ေမာင္ေAးက

လွ်ာေလးႀကီးျဖင့္

ေAာ္ေခၚသည္

ညာေမတင္သည္

Aေပါ့Aပါးကိစၥေၾကာင့္ ဂူAျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားသည္ဟု ထင္ေနသည္
သို႕ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAး၏

ေAာ္ေခၚသံသည္

ဂူထဲမွာ

ျပန္လာ

သည့္

ပဲ့တင္သံကိုသာျဖစ္ေစသည္။

ညာေမတင္ကို

ေခၚမရ၊

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ

Uီးေခါင္းကလည္းမူး၊

Aံထားရသည့္Aတြက္

ခင္ေမာင္ေAး သည္ ညာေမတင္ကို မၿပီမသ

ေခၚေနရင္းကပင္ ျပန္လည္Aိပ္ေပ်ာ္သြားျပန္သည္။
ခင္ေမာင္ေAး Aိပ္ယာက ႏိုးေသာAခါ မိုးစင္စင္လင္းေနၿပီး ေနမင္းသည္ပင္
ေတာ္ေတာ္ျမင့္ေနေလၿပီ၊

ဤAခ်ိန္

ကာလတြင္မူ

ညာေမတင္ကို

Aေသာ့ႏွင္ၿပီး ေဆာင္ယူသြားၾကသည့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ လူစုကား ႏွစ္ည ႏွင့္
တေနမ႕လုံးလုံး ခင္ေမာင္ေAးကို မ်က္ေျချဖတ္ထားခဲ့ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လုံး၀
စိတ္ခ်ရသည့္ AကြာAေ၀း ေရာက္ကာ Aိမ္ေျခ ႀကိဳးတို႕ႀကဲတဲ ရွိေသာ
ရြာေလးတရြာသို႕ ေရာက္ေနၾကေလၿပီ။

ခင္ေမာင္ေAးသည္
Uီးေခါင္းသည္

တညလုံး

ေပါ့ပါးသြားသည္၊

Aိပ္ေရး၀၀ႀကီး
Aိပ္ယာ

Aိပ္လိုက္ရေသာေၾကာင့္
မွ

သန္သန္မာမာ

ပင္

ျပန္လည္ထႏိုင္သည္။
'ဟယ္...ငါ့ တကိုယ္လုံးလဲ ေပလို႕ပါလား၊ ဘာေတြလဲမသိဘူး နံလိုက္တာ၊
မခင္ေမ ဘယ္ကိုသြားေနပါလိမ့္'
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ထိုAခ်ိန္ထိ

မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေနျမင့္ေနသည္၊

သူကိုယ္တိုင္က

စိတ္ပူျခင္းမရွိေသးေခ်၊

သူAိပ္ယာထ

Aံထား

မသိခ့ဲေသာ္လဲ

ခဲ့ေၾကာင္း

နံေစာ္ေသာAရာေတြ သူ႕Aနားမွာ ရွိေနၿပီး သူ႕ကိုယ္မွာလဲ ေပလူး ေနသည္
ကို

ေတြ႕သည္၊

ထိုေၾကာင့္

ေဆးေၾကာေပးရန္Aတြက္

ညာေမတင္သည္

ကမၻားေAာက္မွာ

ရွိေနေသာ

သူ႕ကို

စမ္းေခ်ာင္းသို႕

ေရခပ္ရန္သြားေနသလားဟု ထင္လိုက္သည္။
Aတန္ၾကာ ေစာင့္ေသာ္လဲ ညာေမတင္မျပန္လာ။

'စမ္းေခ်ာင္း

ကမ္းပါးမွာ

Aရင္တခါ

သူေတြ႕ခဲ့တဲ့

Aေကာင္ေတြ

ျပန္ေရာက္ေနလိဳ႕ ၾကည့္ေနသလား'
ဟူေသာ

Aေတြးျဖင့္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕ကိုယ္မွာ

Aံဘတ္ေတြေပေနသည့္ သားေကာင္Aေရကို ခၽြတ္ လိုက္ကာ မေပမက်ံ
သန္႕ရွင္းေနသည့္

သားေကာင္Aေရတခုကို

ထိုေနာက္မ်က္ႏွာမွာ

ေပေနသည့္

ဂူAျပင္ထြက္လိုက္သည္
သျဖင့္

Aံဘတ္ေတြကို

ညာေမတင္ဘယ္ဘက္ကို

ေျခရာကို

၀တ္ရုံလုိက္သည္၊
သုတ္သင္ၿပီး

သြားသည္ကို

ၾကည့္လုိက္မိေသာAခါမွာ

သိလို

ခင္ေမာင္ေAး

မ်က္လုံးျပဴးသြားေတာ့သည္။

ဂူAျပင္ဘက္တြင္ကား ေလတိုက္၍လြင့္ခါ ျပန္႕ႀကဲေနေသာ ျပာမႈံေတြေပၚမွာ
ေျခရာေတြကို ေတြ႕ရသည္၊ ခင္ေမာင္ေAး ေတြ႕ရသည့္ ေျခရာေတြကား
ညာေမတင္၏ ေျခရာေတြမဟုတ္၊ ေျခေခ်ာင္းရာ၊ ဖေနာက္ရာ မထင္သည့္
Aျပားလိုက္ ေျပာေခ်ာထင္ေနသည့္ ေျခရာေတြျဖစ္သည္။
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ရြက္ဖ်U္ဘိနပ္ေတြ
လူေျခရာဟု

မ၀င္းျမင့္

စီးထားသည့္

မသိရွာေခ်၊

ေျခရာေတြကို

ေတာေကာင္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

တမ်ိဳးမ်ိဳး

၏

ေျခယာ

ဟု

ထင္လုိက္သည္။
'ေAာင္မယ္ေလး
မခင္ေမေျခရာ

ဘာေကာင္ေတြပါလိမ့္
ကို

မေတြ႕ဘူး၊

၊

မခင္ေမကို

ဒီAေကာင္

ေတြ

ခ်ီသာြ းၾကၿပီ၊
ကိုက္သတ္လို႕

မခင္ေမေသၿပီထင္ပါရဲ႕'
ခင္ေမာင္ေAးသည္ Aသံနက္ႀကီးျဖင့္ ေAာ္လိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAး
Aသံတြင္ ျပင္းထန္ေသာ စိုးရိမ္ ပူပန္ျခင္း၊ ေဒါသျဖင့္ျခင္း၊ လက္စားေျခလိုျခင္း
တို႕သည္ ေရာႁပြမ္းေနသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္
လက္နက္ျဖစ္ေသာ

ဂူထဲသို႕
Aရွည္

လွ်င္ျမန္စြာ

ျပန္၀င္ကာ

တေတာင္

သူကိုင္ေနၾက

ခန္႕

လုံးပတ္

လက္ေကာက္၀န္ခန္႕ရွိသည့္ Aဖ်ားမွာ ဓားတေခ်ာင္းလို ခၽြန္ထက္ေနသည့္
ေက်ာက္တုံး တခု ႏွင့္ မာေက်ာေသာ သစ္သား တုတ္ရွည္တေခ်ာင္းကို
ယူလာခဲ့သည၊ ထိုေက်ာက္တုံး ေလး ႏွင့္ သစ္သားတုတ္ရွည္သည္ ၾကည့္ရ
ျမင္ရသူတို႕Aဘို႕

သာမာန္

ခင္ေမာင္ေAး

Aားခြန္ဗလ

၏

ေပါင္းလိုက္ေသာAခါ၊

လက္နက္မွ်ေလာက္ေသာ
ကၽြ္းက်င္မႈ

ေတာရိုင္း

ထင္ရေသာ္လဲ

လက္ဆခ်ိန္သားကိုက္မႈတို႕
တိရိစၦာန္ထဲ

မွာ

ေၾကာက္စရာAေကာင္းဆုံးဟု AသိAမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ က်ားသတၱ၀ါပင္
ေနာက္ေၾကာင္း ကို တုံ႕ေျပးရသည္Aထိ ခင္ေမာင္ေAး Aစြမ္းရွိေလသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေျခရာေတြကို ၾကည့္ကာ တဟုန္ထိုး လိုက္ခဲ့ေလသည္။
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မ၀င္းျမင့္

သို႕ေသာ္ သူ႕ထက္ ႏွစ္ညႏွင့္ တေန႕လုံးလုံး ခရီးကြာေ၀းသြားၿပီျဖစ္ေသာ
ကိုျမင့္ညိဳတို႕
တဟုန္ထိုး

လူစုကို

မမွီ

လိုက္ခဲ့ေသာ

ေတာ့ေခ်၊

ထို႕Aျပင္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

စိတ္မာန္ေၾကာင့္သာ

ေမ့ေဆးဒဏ္

ေၾကာင့္

မူးေ၀ေAာ့Aံထားခဲ့သည့္ Aျဖစ္ ၀မ္းထဲတြင္ မည္သည့္AစားAစာမွ မရွိသည္
Aျဖစ္ေၾကာင့္ ညေန ေစာင္း Aခ်ိန္ေရာက္ေသာ Aခါ၀ယ္ ေျခလက္ကိုပင္
မသယ္ခ်င္ေတာ့ေAာင္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ လာေတာ့သည္။

ထိုေၾကာင့္

မည္သို႕မွ

မဟန္ႏိုင္ေတာ့သည့္

Aဆုံးတြင္

ရုတ္တရက္

စားေသာက္ဘြယ္ရာကလဲ ရွာမရသည့္ Aတြက္ ေတာင္က်စမ္းေလ းတခုမွ
ေရကိုသာ A၀ေသာက္ၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာ သစ္ပင္ျမင့္ႀကီး တစ္ပင္ေပၚ ကို
တက္ၿပီး ထိုညAဘို႕ AနားယူAိပ္လိုက္ရေတာ့သည္။
ပင္ပန္း

လြန္းေသာေၾကာင့္သာလွ်င္

Aိပ္မည္ဟူေသာ

ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္

သစ္ပင္ေပၚတက္လာလင့္ကစား ခင္ေမာင္ေAး Aိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ရွာေခ်။
ေကာင္းကင္ မွာ သာေနေသာ လAေကြးေလးႏွင့္ ေတာက္ပေသာ ၾကယ္
တာယာ ေတြကို ၾကည့္ရင္း ညာေမတင္ ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနရွာသည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

Aိပ္မေပ်ာ္ေသာAခါ

ညာေမတင္

ေပ်ာက္သာြ းသည့္

Aခ်က္ကို Uီးေခါင္းေAးေAးထား စU္းစား ၾကည့္သည္။

Aကယ္၍ ေတာေကာင္ေတြ ခ်ီယူသြားလွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ ေ၀းေ၀းလံလံ
ေရာက္ေAာင္ ယူသြားမည္ မဟုတ္ ဘဲ တေနရာမွာ ကိုက္သတ္ထားသည္
ကို၄င္း၊ ေသေနသည့္ AစAနကို၄င္း ေတြ႕ ေတြ႕ရမည္ သာျဖစ္သည္။ ယခုမူ
ေသြးစက္AစAနကိုလဲ

မေတြ႕၊

စားေသာက္ထားသည့္
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လက္ရာကိုလဲမေတြ႕၊ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားသည့္Aရာ၊ ဒရြတ္တိုက္ ဆြဲသာြ းသည့္
Aရာကိုလဲ မေတြ႕၊ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ႏႈတ္ခမ္း ကိုက္ကာ စU္းစားေနရာမွ...

'မခင္ေမကို ေတာေကာင္ေတြ ကိုက္ခ်ီသြားတာေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး၊
ဟိုမခင္ေမလိုက္

ေခ်ာင္းၾကည့္

ခဲ့ဘူးတဲ့

Aေကာင္ေတြက

ငါနဲ႕မခင္ေမ

Aိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ တိတ္တိတ္ေလးလာၿပီး မခင္ေမကို ခိုးသြား တာဘဲျဖစ္မယ္၊
ဒီလိုဆိုရင္

ဒီAေကာင္ေတြလဲ

ဟိုသတ္တဲ့Aေကာင္ေတြေပါ့၊

ေနႏွင့္Uီးေပါ့ဟယ္၊ မခင္ေမ မေသဘူးလို႕ ငါထင္တယ္၊ ေတြ႕ေAာင္ရွာမယ္'
ခင္ေမာင္ေAးသည္

ခိုင္မာေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

ခ်လိုက္သည္၊

ထိုသို႕

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီးေသာAခါ သူ ခ်စ္ေသာ ညာေမတင္ကို ရွာေဖြရာမွာ
AားAင္ျပည့္၀မွျဖစ္မည္ကို

စU္းစားလိုက္မိေသာေၾကာင့္

Aိပ္ေပ်ာ္ေAာင္

က်ိဳးစားAိပ္လိုက္သည္။
Aိပ္ယာက ႏိုးေသာAခါ ေနာက္တေန႕ မိုးလင္းေနေလၿပီ၊ ခင္ေမာင္ေAး
သစ္ပင္ေပၚက ဆင္းၿပီး ေတာင္က် စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲမွာ ေရခ်ိဳးေနသည္
ထိုေနာက္

စားေကာင္းသည့္

သူ႕စိတ္သည္

သစ္သီး

သစ္ရြက္ကို

သူႏွင့္ညာေမတင္တို႕

ရွာေဖြ

ေနထိုင္ခဲ့သည့္

စားေနရင္း
ဂူရွိရာသို႕

ျပန္ေရာက္သြားျပန္သည္။

'ငါဒီေနရာကို

ေရာက္ေနခုိင္မွာ

မခင္ေမ

ဟိုAေကာင္ေတြဆီက

ထြက္ေျပးလာၿပီး ငါတို႕ေနခဲ့တဲ့ ဂူကိုမ်ား ျပန္ေရာက္ေနလား၊ ငါ့ကိုမေတြ႕ရင္
သူလိုက္ရွာေနမွျဖင့္

တေယာက္တျခားစီ

ကြဲေနAုံးမယ္၊

ဂူကိုျပန္ၿပီး

ၾကည့္လိုက္Aုံးမယ္'
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'မခင္ေမျပန္ေရာက္ေနပါေစ'
ဟူေသာဆႏၵကို ျပင္းျပစြာ ျပဳရင္း လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လာခဲ့ရာ ေက်ာက္ကမၻားယံ
ေAာက္ေျခက စမ္းေခ်ာင္းကို ေရာက္လာသည္။

'ေရဆင္းခပ္ရင္း ငါ့ကိုေစာင့္ေနလား'
ဟူေသာAေတြးျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ စမ္းေခ်ာင္းကို ၾကည့္လိုက္သည္၊
ညာေမတင္ကို မေတြ႕။
'ဂူထဲမွာ ေမာေမာနဲ႕ ထိုင္ေစာင့္ေနေလမလား'
ဤAေတြးျဖင့္ ေက်ာက္ကမာၻးယံကို လွ်င္ျမန္စြာ တြယ္တက္လိုက္သည္။
'မခင္ေမေရ...ငါျပန္လာၿပီေဟ့ မခင္ေမေရ...'
ခင္ေမာင္ေAးသည္
သို႕ေသာ္

တေၾကာ္ေၾကာ္ဟစ္ရင္း

ခင္ေမာင္ေAး၏

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဂူရွိရာသို႕
ကား

ေျပးလာခဲ့သည္၊
ၿပိဳကြဲရွာေလသည္၊

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေက်ာက္ဂူထဲမွာ သူ ႏွင့္ ညာေမတင္တို႕ ႏွစ္ရွည္လ မ်ား
Aတူေနထိုင္Aိပ္စက္ခဲ့သည့္

ေက်ာက္ျပားႀကီးေပၚမွာ

Aရုပ္ႀကိဳးျပတ္သလို

ပုံရက္သား ျပစ္လွဲ လိုက္ေလသည္။

ေၾကကြဲဘြယ္ရာ ဆိတ္ၿငိမ္ ေခ်ာက္ေသြ႕ေနေသာ ဂူသည္ ခင္ေမာင္ေAး၏=
Aေဆြးကိုပိုၿပီး ႀကီးမား ေစေတာ့သည္။ ဂူAတြင္းတေနရာက ညာေမတင္
ထြက္ေပၚလာႏိုး၊

ညာေမတင္

ပန္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ
ေက်ာက္ကမာၻးယံထိပ္ေနရာေလးကို

Aလြန္

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး

ညာေမတင္ကို
ေမွ်ာ္ၾကည့္ခါ

ခဲ့သည့္
ေတြ႕ႏိုးႏိုး၊
ညာေမတင္

တက္လာႏိုးႏိုးျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးသည္ တေယာက္ထဲ Aရူးလိုျဖစ္ေနသည္။
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ညံညံစီစီေAာ္ျမည္

မ၀င္းျမင့္

ဟစ္ေႂကြးလိုက္ေသာ

ေက်းငွက္ေလးေတြ၏

Aသံကို

ၾကားလိုက္ရလွ်င္...
'ခင္ေမာင္ေAး ေရ...'
ဟု

ညာေမတင္

ေခၚလိုက္သည့္

Aသံထင္သည္၊

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ဂူျပင္ဘက္သို႕ AေျပးAလႊား ထြက္ ၾကည့္သည္။
သို႕ေသာ္ ညာေမတင္ ၏ Aရိပ္Aေရာင္ႏွင့္ တူသည္ကိုမွ မျမင္မေတြ႕ရေခ်။

'မခင္ေမေရ...မခင္ေမ'
ခင္ေမာင္ေAးသည္

Aသံကုန္ဟစ္ေAာ္မိသည္။

ထိုေနာက္

ေဆာက္တည္ရာ မရေAာင္ပင္ ညာေမတင္ကို လြမ္းဆြတ္လွသျဖင့္ သီးထန္စြ
ာ ငိုေႂကြးလိုက္ျပန္သည္။
'Aေတာင္ငယ္ယွU္ႏြဲ ေရႊလည္ဆြဲလို႕၊
၀မ္းဘဲ ပမာ ေရႊဟသၤာသို႕။
မကြာ Aတူပါေတာ္မူ နန္းသူမိငယ္
ဘယ္ဆီမ်ားကိုတဲ့ လွည့္ပါးတိမ္းဖယ္ သြားေလတယ္တဲ့မွ
သြားေလတယ္။

ေမာင့္ငယ္ေပ်ာ္ဘူး ေခၚမထူး ေနာ္ရူးခ်ည့္မယ္...
သည္ေတာလယ္မွာ ေခ်ငယ္ကေဟာက္ သမင္ေတာက္ႏွင့္
ေျမာက္က ႀကိဳးေခြ ေဒါင္းAိုးေ၀တဲ့မွ ေဒါင္းAိုးေ၀'
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မ၀င္းျမင့္

ဤသိဂၤါသံ

သူျဖစ္ပုံကမူ

ကို

ခင္ေမာင္ေAးသိေသာ္လဲ

ဤသိဂၤါသံAသတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနရွာေတာ့သည္။ တေယာက္ ကို တေယာက္
Aခ်က္ေပးေခၚသည့္ ငွက္ျမည္ေႂကြးသံကို Aဖန္ဖန္ျပဳေသာ္လဲ Aတုံ႕Aျပန္
မရ ေတာ့ေခ်။

ညာေမတင္ျပန္ေရာက္လာႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္ကိုး တမ္းတရင္း ပူေဆြးေၾကကြဲရင္း
ဟစ္ေခၚ

ငိုေႂကြးရင္းျဖင့္ပင္

ညေန

ေစာင္းၿပီး

ေန၀င္မိုးခ်ဳပ္

သြားျပန္ေတာ့သည္။ ခင္ောမင္ေAးသည္ မီးဖိုကိုလဲ မီးမထည့္ေခ်၊ Aိပ္လဲ
မAိပ္

ဘဲ

တညလုံး

ငုတ္တုတ္ထိုင္ကာ

ေမွာင္ထဲမွာ

စူးယွေသာ

မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ညာေမတင္ကို ေတြ႕ႏိုးႏိုး ေစာင့္ေမွ်ာ္ ၾကည့္ေနခဲ့သည္။
ေနာက္တေန႕ မိုးလင္းေသာAခါ ဤဂူမွာ ညာေမတင္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန၍
Aေၾကာင္းမထူးေတာ့ၿပီ၊
ေရေျမဆုံးေစေတာ့

မူလက

ဆုံးျဖတ္ခ်က္

Aသက္ပင္ေသေစေတာ့

ခ်ထားသည့္Aတိုင္း

ေတြ႕ေAာင္

ရွာေတာ့မည္

ဟူေသာ စိတ္မာန္ျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ဂူကိုစြန္႕ခြာ ထြက္လာခဲ့သည္။

စမ္းေခ်ာင္းရွိရာ

ကမာၻားယံ

ေAာက္ေျခသို႕

ဆင္းေတာ့မည့္Aခါတြင္မူ

ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူႏွင့္ ညာေမတင္ တို႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္
ဂူကို Aတန္ၾကာ လွည့္ၾကည့္ခါ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်လာေသာ မ်က္ရည္ကို သုတ္ၿပီး
ေက်ာက္ေတာင္ကမၻားယံေAာက္ကို ေလွ်ာဆင္းလိုက္ ေလသည္။
ဂူရွိရာမွာ ညာေမတင္ ျပန္ေရာက္ေနၿပီလားဟူေသာေဇာျဖင့္ ဒေရာေသာပါး
ျပန္ေျပးလာခဲ့စU္က
ဘယ္ေနရာတြင္

လက္ထဲမွာ

ခ်ထားခဲ့သည္ကို

ကိုင္လာခဲ့သည့္
မမွတ္မိေတာ့ေခ်၊

ေက်ာက္တုံၚကို
ဂူAျပင္ဘက္

မွာ

သူ႕လက္က လႊတ္ခ်ထားခဲ့သည့္ သစ္သားတုတ္ရွည္ကိုသာ ေတြ႕ေတာ့သည္၊
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ထို႕ေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAး

မ၀င္းျမင့္
၏

လက္ထဲမွာ

သစ္သားတုတ္ရွည္

တေခ်ာင္းသာလွ်င္ လက္နက္Aျဖစ္ျဖင့္ ရွိေတာ့သည္။

ဤတစ္ႀကိမ္မွာမူ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕ကိုယ္ခႏၶာAားAင္

ေလ်ာ့ပါး

ညာေမတင္ကို

ေစမည့္

ရွာေရးေၾကာင့္

AAိပ္ပ်က္ခံ၊

Aစားပ်က္ခံ

Aလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ေခ်၊ သူ႕Aားခြန္ဗလ ျပည့္၀ေနမွ သူ က်န္းမာေနမွ၊
သူAေမာAပန္းခံ
ယုံၾကည္ခ်က္
ေျခရာေတြကို

သြားႏိုင္မွ

ညာေမတင္ကို

ရွိလာသည့္Aတိုင္း

ေတြ႕ႏိုင္မည္ဟု

ကိုျမင့္ညိဳတိုက

ဂရုစိုက္ၾကည့္လိုက္လာရင္း

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

လူစုသာြ းသည့္

သူ႕Aဘို႕

AားAင္

ျပည့္ၿဖိဳးေAာင္လဲ ဂရုစိုက္လာသည္။

ခင္ေမာင္ေAး၏ Aသြားႏႈန္းသည္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ Aသြားႏႈန္းထက္ မ်ားစြာ
သာလြန္လွ်င္ျမန္ေသာ္လဲ ခင္ေမာင္ေAးAဘိဳ႕ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ ႏွစ္ညႏွင့္
တေန႕လုံးလုံး

ေနာက္က်ေနခဲ့သည္၊

လိုက္လာသည့္

Aခါမွာလဲ

ေမ့ေဆးဒဏ္ေၾကာင့္ ေျခလွမ္းမသြက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်၊ ထိုAျပင္ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္
ေနထိုင္ခဲ့ရာ ဂူတြင္ ညာေမတင္ ျပန္ေရာက္ေနၿပီလားဟူေသာ Aေတြးျဖင့္
ဆက္မလိုက္ဘဲ

ဂူကိုျပန္လာၿပီး

တေန႕ႏွင့္တည

Aခ်ိန္ျဖဳန္း

ခဲ့မိသည္၊

ထိုေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မမွီႏိုင္ေAာင္ျဖစ္ေနသည္။
ယခုAခ်ိန္ဆိုလွ်င္

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

ညာေမတင္တို႕သည္

ဘခင္ႀကီး

မ်က္ေမွာက္သို႕ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ေန ၾကေလၿပီ။

သို႕ေသာ္ ခင္ေမာင္ေAးကား ယခုမွ ေတာထဲေတာင္ထဲက မထြက္ႏိုင္ေသးဘဲ
ေျခရာကို ေကာက္ၿပီၚ လိုက္လာ ေနဆဲ မွာပင္ျဖစ္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAးသည္
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ညာေမတင္ကို

လြမ္းဆြတ္ျခင္း

မ၀င္းျမင့္
ယူေဆာင္သြားသူေတြကို

ေဒါသျဖစ္ျခင္း

စသည္တို႕ ေရာႁပြမ္းကာ လက္စားေျခလိုစိတ္သည္ ျပင္းထန္စြာ ေပၚေန သည္။
သူ႕မိေတြ ေဆြးမ်ိဳးေတြသတ္ခဲ့ေသာ Aေကာင္ေတြ ညာေမတင္၏ ေက်းဇူးရွင္
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

သတ္ခဲ့ေသာ

Aေကာင္ေတြသည္

ယခု

သူAသက္ေပးခ်စ္ေသာ ညာေမတင္ကို တိတ္တဆိတ္ ခိုးယူ ၾကျပန္ ေလၿပီ။
ထိုေၾကာင့္

ဒီလိုAေကာင္ေတြကို

ေတြ႕လွ်င္

ခင္ေမာင္ေAး

Aစိမ္း၀ါးစားခ်င္ေနသည္။

ေျခရာေကာက္လိုက္လာခဲ့ေသာ ခင္ေမာင္ေAးကို သဘာ၀ Aဖ်က္Aဆီးက
ေပၚလာသည္။

မိုးေကာင္ကင္

တခုလုံး

Aုံ႕မိႈင္းကာ

သီးထန္စာြ

ရြာခ်လိုက္ေသာ မုိးေရမ်ားေၾကာင့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕ သြားၾကသည့္ လမ္းAတိုင္း
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ

စိတ္မွန္းျဖင့္

ရမ္းဆလာခဲ့ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

တ၀ဲလည္လည္ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ ေလး ရက္ၾကာျမင့္သြားၿပီးမွ ေတာထဲက
ထြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။
ကူမြန္ ေတာင္တန္း ေတာAုပ္ကို လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ခင္ောမင္ေAးသည္
သူ႕မ်က္ေစ့တဆုံး
ရြာကေလးကို

AကြာAေ၀းတြင္
မႈံမႈံမိႈင္းမိႈင္းျဖင့္

ဘာေတြျဖစ္သည္ကို
ရွိေနမည္လားဟူေသာ

Aိမ္ေျခ

ႀကိဳ႕တို႕

လွမ္းျမင္ေနသည္

သိလိုေသာစိတ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ထိုAရာ

ထိုေနရာမွာ
စိတ္ျဖင့္

ႀကဲတဲရွိေသာ
သည္

ညာေမတင္
ခင္ေမာင္ေAးက

ေရွ႕သို႕ခရီးဆက္ခဲ့သည္။

တဲAိမ္ပုေလးကို သဲကြဲစြာ ျမင္ရေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေတာင္ကမူ
ေလးတခုထိပ္ရွိ ထူထပ္ေသာ ၿခဳံႀကီၚတခုAတြင္းမွာ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ၀ပ္လွ်ိဳးၿပီး
ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္။
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သူေရာက္လာသည့္Aခ်ိန္က
တဲAိမ္စုဆီက

မ၀င္းျမင့္

ညေနေစာင္းေနေလၿပီ၊

လူသူလႈပ္ရွား

သြားလာသည္ကို

ေမွာင္ရီရီAခ်ိန္မွာ

မေတြ႕ရဘဲ

တဲAိမ္စု

ေခါင္မိုးေပၚကတလူလူလြင့္တက္ေနသည့္ ျပာမြဲေရာင္ မီးခိုးတန္း ေလးေတြကို
ျမင္ရသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ရင္ထဲမွာ

မေဖၚျပႏိုင္ေသာ

ေ၀ဒနာတခုကို

လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခံစားလိုက္မိရွာသည္။
သူငယ္စU္

ခေလးAရြယ္လူမမယ္ဘ၀က

ဤလိုတဲAိမ္စုေလးမ်ားတြင္

သူ႕မိဘေတြ သူ႕ေဆြမ်ိဳးႏွင့္ Aတူ ေနထိုင္ ခဲ့သည္၊ ဤလိုAခ်ိန္မ်ိဳးမွာပင္
သူတေယာက္တည္းကစားေနရာမွ
လွမ္းၾကည့္

လိုက္သည္၊

ထမင္းစားေခၚမည္ကို

တဲAိမ္ဆီသို႕

သူထမင္းဆာေနသည့္Aတြက္

ေစာင့္ရင္း

သူေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေသာ
သူ႕ေဆြမ်ိဳး

သူ႕မိဘေတြရွိရာ
ကစား

သူ႕မိဘေတြ

ေတြေနသည့္

မိဘေတြက

ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊

ထိုAခါ

တဲAိမ္ေခါင္မိဳးေပၚတြင္၄င္း၊

တဲAိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္၄င္း

ယခုလိုပင္

မြဲျပာေရာင္မီးခိုးတန္းေတြကို သူျမင္ ခဲ့ရသည္။

ခင္ေမာင္ေAး၏

စိတ္သည္

သူ႕မိဘေတြႏွင့္

Aတူေနခဲ့ရပုံကို

ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ကာ မ်ားစြာ လြမ္းဆြတ္ ေၾကကြဲမိသည္။
ထိုAခိုက္ Aစြန္ဆုံးမွာ ရွိေနေသာ တဲAိမ္ဆီမွ လႈပ္ရွားသည့္ သ႑ာန္ေတြကို
ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္

ဂရုစိုက္

Aျခားေသာတဲမ်ားထက္
ၾကည့္ေနစU္မွာ
ထြက္လာသည္၊

ၾကည့္ေနသည္၊

Aနည္းငယ္ပိုႀကီးမားသည္၊

တဲထဲမွ

သူၿငိဳးေနသည့္

ထိုAေကာင္သည့္
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ထိုတဲသည္
ခင္ေမာင္ေAး

Aေကာင္မ်ိဳး

တေကာင္

ညာေမတင္

၏
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ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

မ၀င္းျမင့္
သတ္သည့္

Aေကာင္မ်ိဳး

ျဖစ္သည္ကို

ခင္ေမာင္ေAး က ေကာင္းေကာင္းမ တ
ွ ္မိသည္။

ခင္ေမာင္ေAး တကိုယ္လုံးသည္ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးျဖစ္သြားသည္။
'ေတြ႕ၿပီ ေတြ႕ၿပီ ဒီလိုAေကာင္၊ ဒင္းတို႕ ေကာင္းတာေတြမဟုတ္ဘူး၊ ငါ့ကိုလဲ
ငိုေAာင္လုပ္ခဲ့တယ္၊

မခင္ေမကိုလဲ

ငိုေAာင္လုပ္ခဲ့တယ္၊

Aခုမခင္ေမကို

ခိုးယူသြားတာလဲ ဒင္းတို႕ဘဲျဖစ္ရမယ္'
ခင္ေမာင္ေAးက ေတြးရင္း ျပင္းထန္လာေသာ ေဒါသျဖင့္ ထိုAေကာင္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနခုိက္မွာ

ထိုAေကာင္သည္

ဘာလုပ္မည္မွန္းမသိ၊

ခင္ေမာင္ေAး ပုန္းကြယ္ေနေသာ ၿခဳံႀကီးရွိရာ ေတာင္ကမူေလး ေျခရင္းသို႕
ေရွ႕ရႈလာေနသည္။

ေတာင္ကမူေလး
ေတာင္ေျမာက္
တစုံတခုကိုေသာ

ႏွင့္

ထိုတဲAိမ္ကား

၀ဲယာကို

ၾကည့္

Aရာကို

လိုက္သည္၊

ထုတ္ယူကာ

ထိုင္ေတာ့မည့္ဟန္မ်ိဳးျပင္လုိက္သည္၊
ေတာင္ကမူထိပ္

ေျခရင္းသို႕

သူပုန္းေနသည့္

ထုိေနာက္

လက္ျဖင့္

ထိုAခ်ိန္မွာပင္
ၿခဳံႀကီး

ေရာက္ေသာAခါ

ဆီမွ

သူခါးဆီမွ

ကိုင္ထားလ်က္

ခင္ေမာင္ေAးသည္
ထိုAေကာင္ေပၚသို႕

တည့္မတ္စြာ ခုန္ခ်လိုက္သည္။
ထိုAေကာင္၏ ထိတ္လန္႕စြာ ေAာ္လိုက္သည့္ Aသံကား....
'ေAာင္မယ္ေလးဗ်၊ လာၾကပါAုံးဟ၊ ဘာေကာင္ႀကီးလဲမသိဘူး'
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မ၀င္းျမင့္

ဟုAသံကုန္ေAာ္ရင္း

သူ႕လက္ထဲမွာ

ျပဳလုပ္လိုက္သည္မသိ၊

ညာေမတင္

ကိုင္ထားသည့္
၏

Aရာကိုမည္သို႕

ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီး

ေမာင္ႏွံကို

သတ္စU္က Aသံမ်ိဳး ျမည္ဟီးထြက္ေပၚလာသည္၊ ေၾကာက္ရြ႕ံစာြ ရမ္းျပစ္
လိုက္ေသာ ေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးကို မထိေပ။
သို႕ေသာ္ Aၿငိဳးႀကီးလွေသာ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ထိတ္လန္႕ရေကာင္းမွန္း
မသိဘဲ ထိုAေကာင္ကို မိမိ ရရႀကီး ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ Aသံႀကီးျမည္ဟီးေသာ
Aရာကို

လုယူလႊင့္ျပစ္လိုက္သည္၊

လက္တဘက္ျဖင့္

ထိုAေကာင္

ကို

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ လက္တဘက္ျဖင့္ လည္ၿမိဳကို ညႇစ္လိုက္သည္။

ထိုAေကာင္သည္ သူ႕ထက္Aားခြန္ဗလ ႀကီးမားေသာ ခင္ေမာင္ေAးလက္မွ
မည္သို႕မွ

မလႊတ္ႏုိင္ေAာင္

ျဖစ္ေနသည္။

သို႕ေသာ္

ထိုAေကာင္ကို

ခင္ေမာင္ေAးသည္ Aသက္ေသေAာင္ လည္ၿမိဳမညႇစ္ရေသးမွီမွာ တဲAိမ္ႀကီး
ထဲက

ထိုAေကာင္မ်ိဳးသုံးေကာင္

လက္နက္ကိုယ္စီကိုင္ၿပီး

ေျပးထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

သို႕ေသာ္

သူတို႕ကိုင္လာေသာ

လက္နက္ေတြကို

Aသုံးမျပဳႏုိင္ေAာင္

ျဖစ္ေနသည္။ ေတာေကာင္ Aရိုင္းတေကာင္လို စူးစူး၀ါး၀ါး ေဒါသႀကီးစြာ
ေAာ္ဟစ္ရင္း

သူ႕လက္ထဲမွာ

လည္ၿမိဳညႇစ္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲ

မိေနသည့္Aေကာင္ကို
ခင္ေမာင္ေAး

သည္

စိတ္ရွိ

လက္ရွိ

တဲAိမ္ထက
ဲ

ထြက္လာသည့္ Aေကာင္ သုံးေကာင္ ကိုလွည့္ၿပီး ရင္ဆိုင္လိုက္ရျပန္သည္။
သို႕ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

မိေနၿပီးျဖစ္သည့္Aေကာင္ကို

သတိရွိစြာျဖင့္
သူ႕ေရွ႕မွာ

သူ႕လက္ထမ
ဲ ွာ
AကာAကြယ္

ယူခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္Aတြက္ AကူAညီေရာက္လာေသာ သုံးေယာက္သည္
သူတို႕ လက္ထဲ မွာ ရွိေနသည့္ လက္နက္ျဖင့္ ျပစ္ခပ္လိုက္လွ်င္ သူတို႕လူပါ
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ထိေတာ့မည္ျဖစ္သည္၊

မ၀င္းျမင့္

ထိုေၾကာင့္

လက္နက္

ကို

Aသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ

ေတြ႕မိေတြ႕ရာ တုတ္ျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးကို ထိုးျခင္းရိုက္ျခင္းကိုသာ ျပဳေန
ၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေAး

ေတာထဲမွာ

ေတာေကာင္Aတိုင္း

Aသံေပးသည့္

ေAာ္ဟစ္ေနသည္ျဖစ္ရာ
ေနသည္၊

ေတာေကာင္Aရိုင္းေတြႏွင့္

ေတြ႕သည့္Aခါ

Aသံမ်ိဳးျဖင့္

ေဒါသႀကီးစြာ

တကဲ့ေတာေကာင္Aရိုင္းတေကာင္လို

ထိုAခိုက္

တေယာက္ေသာသူသည္

ျဖစ္

ခင္ေမာင္ေAး

ေနာက္ေက်ာဘက္ကို Aမွတ္မဲ့ သြားလိုက္ သည္ကို သူ႕ေရွ႕က ရန္သူကိုမၿဲ ပီး
ကာကြယ္ေနေသာ

ခင္ောမင္ေAးက

သတိမျပဳလိုက္မိေခ်၊

ေနာက္

ေက်ာဘက္ကို ေရာက္သြားေသာလူက ေက်ာက္ခဲႀကီးတလုံးကို ေကာက္ခါ
ခင္ေမာင္ေAး၏

Uီးေခါင္း

ကို

ေသခ်ာစြာခ်ိန္ၿပီး

Aားကုန္ျပစ္ေပါက္လိုက္သည္တြင္ ခင္ောမင္ေAးသည္ တကဲ့ဒဏ္ရာရေသာ
ေတာေကာင္

သတၱ၀ါAသံAတိုင္း

က်ယ္ေလာင္စြာ

ဟစ္ေAာ္ၿပီး

သတိလစ္သြားေလေတာ့သည္။

သတိလစ္ေနေသာခင္ေမာင္ေAးကို

သူတို႕တေတြသည္

တဲAိမ္ႀကီးထဲသို႕

ခ်ီယူလာၾကသည္၊ တိုင္တတိုင္ တြင္ ခင္ေမာင္ေAး မရုန္းထြက္ႏုိင္ေAာင္
လြတ္မသြားေစရန္

ခုိင္ခန္႕ေသာ

ႏိုင္လြန္ႀကိဳးတုတ္တုတ္ျဖင့္

ၿမဲၿမံ

စြာ

ခ်ီေႏွာင္ထားလိုက္ၾကသည္။

'ဒီAေကာင္ေတာတိရစာၦန္ေတာ့

မဟုတ္ဘူးကြဲ႕၊

မင္းနဲ႕ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး

သြားေတြ႕ၾကတာလဲ ေက်ာ္ေက်ာ္'

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 195

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္
သူ႕ဘခင္ျဖစ္သူ

မ၀င္းျမင့္

ပဌမUီးစြာ

ေတြ႕လိုက္ရေသာ

UီးေAးထြန္းက

ေမး

လိုက္သည္၊

ေက်ာ္ေက်ာ္ကို
ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

သတိလစ္သည့္Aျဖစ္ျဖင့္ ႀကိဳးတုပ္ခံေနရေသာ ခင္ေမာင္ေAးကို မုန္းတီးစြာ
ၾကည့္ကာ

ေျချဖင့္

တခ်က္ကန္လိုက္သည္၊

ထိုေနာက္

သူ႕ဘခင္ကို

ေျပာျပသည္။

'ကၽြန္ေတာ္ ဗိုက္နာလာတာနဲ႕ Aခင္းႀကီးသြားမယ္လို႕ Aဲဒီေတာင္ကမူေလး
ေျခရင္းကို

သြားတာေဖေဖ၊

ဒီသတၱ၀ါ

က

ေတာင္ကမူထိပ္ေပၚကေနၿပီး

ကၽြန္ေတာ့ေပၚကို ခုန္ခ်လိုက္တာဘဲ'
'ဒီAေကာင္

လူေတာ့လူဘဲ

သူေAာ္လိုက္တဲ့Aသံကို

ဒါေပမဲ့

လူစကားမေျပာတတ္ဘူးနဲ႕တူတယ္၊

သတိထား

မိလား

လူလိုမွမဟုတ္ဘဲ၊

ေတာေကာင္Aရိုင္းေတြေAာ္တဲ့ Aသံမ်ိဳး'
UီးေAးထြန္း က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

'သတိရေတာ့

စမ္းၾကည့္တာေပါ့၊

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့

သတ္သာျပစ္လုိက္ခ်င္တာဘဲ၊ သက္သက္မဲ့ လူကို လာရန္မူတဲ့ သတၱ၀ါ'
ေက်ာ္ေက်ာ္က
ခင္ေမာင္ေAးက

ေျပာရင္း

သဴ႕လည္ပင္းကို

ထိထိေရာက္ေရာက္

ေတာ္ေတာ္ေလးနာသြားသည္၊

စမ္းၾကည့္လိုက္သည္

မညႇစ္လိုက္

ထိုေၾကာင့္

ရေစကာမူ

ခင္ေမာင္ေAးကို

သတ္ခ်င္ေနသည္။
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'ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊

မ်က္ႏွာမွာ

မ၀င္းျမင့္

ဘာဒဏ္ရာမွ

မရွိလိုက္တာ၊

မ်က္ႏွာမွာသာ

မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး Aနာရြတ္ထင္ရင္ ေဖေဖ
ဘယ္လိုပဲတားတား ကၽြန္ေတာ္ သတ္မိမွာဘဲ'
ေက်ာ္ေက်ာ္

က

UီးေAးထြန္းသည္

မေၾကႏုိင္

မခ်မ္းႏိုင္

သေဘာက်ေသာ

ဆက္ေျပာလိုက္ေသာAခါ

AမူAရာ

ျဖင့္

သားမ်က္ႏွာကို

ၿပဳံးၿပီးၾကည့္လိုက္သည္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္က သူ႕မ်က္ႏွာကို AေလးAျမတ္ ထား
ေျပာေနသည္မွာ

ေျပာေလာက္ပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္၏

မ်က္ႏွာသည္

မိန္းမပ်ိဳတို႕ ႏွစ္ၿခဳိက္စြဲမက္ေလာက္ေAာင္ ေခ်ာေမာလွပသည္ Aသားက
မျဖဴမညိဳ

ကိုယ္လုံးကိုယ္က

ျခင္းမရွိေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAးလို

သန္စြမ္းထြားက်ိဳင္း

မွန္တန္းကိုယ္လုံးကိုယ္ေပါက္ျဖင့္

ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖယ
ြ ္

ရုပ္ရည္Aဆင္း ရွိသည့္ ေယာက်ာ္းပ်ိဳ တေယာက္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္
ဂုဏ္ယူေနသူ

ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

သူ႕ရုပ္ရည္ကို

တေယာက္ျဖစ္သည္၊

Aလြန္တန္ဖိုးထားကာ

မိန္းမယူမည္ဆိုလွ်င္

သူ႕ရုပ္ရည္လို

ေခ်ာေမာလွပသည့္ မိန္းမ၊ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေလ ေခ်ာေလျဖင့္ Aၾကည့္ခံသည့္
ရုပ္ရည္မ်ိဳးရွိသည့္

မိန္းမကိုမွ

လက္ထပ္ရန္

ႀကံရြယ္ထားေသာ

သားျဖစ္သူကို

Aသက္ေပးၿပီး

ခ်စ္ေနသူျဖစ္သည္၊

ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။
UီးေAးထြန္းကလဲ

ထိုေၾကာင့္ သားေျပာစကားကို သေဘာ က်စြာ ၿပဳံးေနျခင္းျဖစ္သည္။

'ဒီသတၱ၀ါကို မသတ္နဲ႕သားရဲ႕၊ ေဖေဖတို႕ သုံးတတ္ရင္ သိပ္Aရာေရာက္မ့ဲ
သတၱ၀ါ'
UီးေAးထြန္း က ေျပာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

'ဒီAရိုင္းAစိုင္း ေကာင္ကို ဘယ္ေနရာမွာ သြားသုံးေနရမွာလဲ ေဖေဖရယ္၊
လူစကားမွ မေျပာတ္တာ'
ေက်ာ္ေက်ာ္ က ေမးသည္။

'Aဲဒီလူစကားမေျပာတတ္တာကိုက ေဖေဖတုိ႕ လုပ္ငန္းမွာ သိပ္Aသုံး၀င္ေန
တာေပါ့ သားရဲ႕၊ သားနဲ႕ ေထြးလုံး ရစ္ပတ္ျဖစ္ေနခုိက္ ဒီသတၱ၀ါ ေAာ္လိုက္တ့ဲ
ေတာေကာင္ Aရိုင္းသံကို ၾကားလိုက္ရရင္ပဲ သူ႕ကို Aသုံးခ် ဘို႕ ေဖေဖက
ေတြးလိုက္မိတာ၊

AဲဒီAခ်ိန္ကေတာ့

ေသေသခ်ာခ်ာ

မၾကည့္ရလို႕

ေတာေကာင္ဘဲ ထင္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ Aခုတင္က ေျပာသလို ေဖေဖသုံးစရာ
ေတြးမိတာနဲ႕ တပည့္ေတြကို Aေသမသတ္ ၾကပါနဲ႕လို႕ သတိေပးရတာ'
'ေဖေဖက

Aႀကံႀကီးတယ္ဆိုတာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္၊

ဘယ္လိုသုံးမွာလဲ Aေဖ'
'သူလူစကား

မေျပာတတ္ဘူးဆိုေတာ့

လူမသိဘူးေပါ့ကြယ္၊

ေနာက္ၿပီး

ေဖေဖတို႕

လုပ္ငန္းAေၾကာင္း

သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္

စိတ္ရွိတ့ဲ

သတၱ၀ါတေကာင္ဆိုတာ ေလွာင္ထားရင္ Aလိုလို ေဒါသႀကီးႀကီး မဲကနဲ
ျမင္တိုင္း သတ္ေတာ့မွာကိုး'
UီးေAးထြန္းက ဤမွ်သာေျပာၿပီး စကားကို ျဖတ္ထားလိုက္သည္။

သို႕ေသာ္ ေက်ာ္ေက်ာ္က ဘခင္၏စကား Aဓိပၸါယ္Aက်ယ္ကို သိလုိက္ေလၿပီ၊
UီးေAးထြန္းက ဆက္ ေျပာလိုက္ သည္။
'ဒီလူ Aသြင္သ႑ာန္က ေၾကာက္စရာမေကာင္းဘူးလားသား'
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ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

မ၀င္းျမင့္

ဘခင္UီးေAးထြန္းစကားေၾကာင့္

ေသေသခ်ာခ်ာပင္

မၾကည့္မိေသာ ခင္ေAာင္ေAးကို ေသေသခ်ာခ်ာငုံၾကည့္လိုက္သည္။

ခါးထိေAာင္ ရွည္လ်ားၿပီး ရႈပ္ေထြးေနေသာ ဆံပင္မ်ားသည္ ေခ်းဗလဗ်စ္ႏွင့္
ဂ်ပ္ခဲႀကီးျဖစ္ေနသည္။
ရွည္လ်ား

ႏႈတ္ခမ္းေမြး

ရႈပ္ေထြးစြာျဖင့္

ေနၾကသည္၊

ပါးသိုင္းေမြး

တခုႏွင့္တခု

Aားခြန္ဗလ

မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြသည္

ထိခိုက္

သန္စြမ္းသူ

ညိတြယ္

ယွက္လိမ္

ျဖစ္သည့္Aတြက္

ရင္ဘတ္မွ

Aေမႊးေတြသည္ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွည္ေနသည္။ လက္ေမာင္းေမႊးေတြကလဲ
သန္စြမ္း မဲနက္စြာျဖင့္ လက္ေမာင္းမွသည္ လက္ဖ်န္ Aထိေပါက္ေနသည္။
ေျခသလုံးေမြးေတြကလဲ

ထိုနည္းAတူပင္

သန္စြမ္းရွည္လ်ားေနသည္၊

ေျခသည္း လက္သည္း ေတြသည္ ညီညီညာညာ မရွိ ရွည္လ်ားေသာ္လည္း
ပဲ့ရြဲ႕ေနသည္ကို

ေတြ႕ရသည္၊

တကိုယ္လုံး

မွာ

ေျမမႈန္႕ေတြ

ဖုံေတြႏွင့္

ေခ်းေညႇာ္ Aလိမ္းလိမ္းျဖစ္ေနသည္။

ထိုေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး၏ ပင္ကိုယ္ ရုပ္ရည္သ႑ာန္သည္ လွသလား၊
Aရုပ္ဆိုးသလားဆိုသည္ကို မည္သို႕ မွ မသိႏိုင္၊ ပုံဖမ္းလို႕ မရႏိုင္ေAာင္
ျဖစ္ေနသည္။
Aသားေရာင္
ျဖစ္ၿပီး

မွာ

ျပစ္စခက္ခပ္ေနခဲ့သည္ေၾကာင့္

ေနေလာင္ထားသည့္

ေနေလာင္ထားသည့္

Aသားေရာင္ႏွင့္

ပင္ကိုယ္Aသားေရာင္

Aသားမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္၊
တကိုယ္လုံး

ထိုသို႕

ရႈပ္ေထြး

ဖုံးလႊမ္း

ထားသည့္ AေမြးAမွင္ေတြႏွင့္ ၀တ္ထားသည့္ ေတာေကာင္ သားေရႏွင့္
ခင္ေမာင္ေAးသည္

လူစကား

ေျပာတတ္ေနသည့္

လူသာမန္

တေယာက္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မည္သူမွ ယုံၾကည္မည္မဟုတ္ေခ်။
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မ၀င္းျမင့္

လူစကား ကို မေျပာတတ္ နားမလည္ဘဲ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္တေကာင္
လိုသာလွ်င္

က်င့္ႀကံေနထိုင္သည့္

လူစိတ္ေပ်ာက္

ေနသည့္

လူရိုင္း၊

ယU္ေက်းေသာ လူကိုျမင္လွ်င္ သတ္ခ်င္စိတ္ရွိေနသည့္ ၾကမ္းၾကဳပ္ ရက္စက္
ေသာ စိတ္ရွိသည့္ လူရိုင္းတေယာက္သာ ျဖစ္မည္ဟု ေက်ာ္ေက်ာ္တို႕သားAဖ
ႏွစ္ေယာက္လုံး ခၽြင္းခ်က္ မရွိ ယုံၾကည္လိုက္ၾကသည္။

'ဒီသတၱ၀ါရဲ႕ ဗလမ်ိဳးနဲ႕ဆိုရင္ ေဖေဖတို႕သားတို႕လို မွန္တန္းလူတေယာက္ကို
Aသာေလး

လည္ၿမိဳ

ညႇစ္သတ္

ေကာင္းေကာင္းေႂကြးၿပီး

ေကာင္းေကာင္း

ႏိုင္တာေပါ့၊

AားရွိေAာင္

ေမြးထားရမယ္၊

ဒါမွ

ေဖေဖ

တို႕လုပ္ငန္းမွာ သိပ္Aသုံး၀င္မွာ'
'လြတ္သြားရင္'
ေက်ာ္ေက်ာ္ က ဘခင္စကားကို နားေထာင္ေနရာမွ Aဓိပၸာယ္က်ယ္၀န္းေသာ
စကားတလုံးကို ေျပာ လုိက္သည္။

UီးေAးထြန္းက ရယ္လိုက္၏။
'ေဖေဖ သတိရွိပါတယ္သားရယ္၊ သူ႕ကိုယ္ေပၚမွာ ေယာဂီေရာင္ A၀တ္တခု
ပတ္ေပးထားၿပီး

ေျခနဲ႕

လက္

ကို

ႀကိဳးတုပ္ရက္နဲ႕

ေမာ္ေတာ္ကားေပၚ

တင္သြားတာေပါ့၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းရင္လဲ တရားက်င့္ေနတဲ့ ဖက္ကီးေယာဂီ
တေယာက္ကို ပင့္ေဆာင္လာတယ္ေပါ့၊ သူ႕Aဓိဌာန္ေၾကာ္င့ စကားမေျပာဘူး
ေပါ့၊ ေဖေဖ တိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ကားက ေဒါ့ဂ်စ္ဘဲ၊ ဒီသတၱ၀ါကို ယူသာြ းဘို႕
ေကာင္းေကာင္း Aဆင္ေျပတယ္'
'ဒီသတၱ၀ါ က ရုန္းကန္ေAာ္ဟစ္လုပ္ရင္ေကာ ေဖေဖ'

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 200

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
'လြယ္ပါတယ္

သားရယ္၊

ေဆးထည့္ေကၽြးလိုက္ရင္

မ၀င္းျမင့္

သူ႕ကို

ေကၽြးတဲ့

ဒါမွမဟုတ္

Aစာထဲမွာ

Aိပ္ေဆး

မူးေ၀ေစတဲ့

ထည့္ေကၽြး

လိုက္ရင္

ၿပီးေနတာပါ'
'ေဖေဖစီစU္တာေကာင္းပါတယ္၊
ၿခံ၀င္းကလဲက်ယ္၊

ကၽြန္ေတာ္တို႕Aိမ္ကလဲ

Aိမ္ေAာက္ထပ္မွာ

ေျမတိုက္ခန္း

ၿမိဳ႕Aစြန္

ကလဲရွိေနေတာ့

Aဆင္ေတာ့Aေျပသားေဖေဖ'
ေက်ာ္ေက်ာ္ သည္ ဖခင္၏ AစီAစU္ကို Aားပါးတရ ေထာက္ခံလိုက္သည္။

'ႏိုင္လြန္ႀကိဳးေတြနဲ႕

ေသေသခ်ာခ်ာတုပ္ထားတာ

ဒီသတၱ၀ါ

လြတ္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး၊ ကဲ...ေဖေဖတို႕ ညစာ သြားစား လိုက္ၾကရေAာင္၊
ဒီသတၱ၀ါသတိရလာရင္ Aစာေလး ေကၽြးလိုက္ၾကတာေပါ့'
UီးေAးထြန္း ေျပာေသာAခါ....
'သူ႕ကို ယူသြားကာနီးမွ ေဆးခပ္ေကၽြးမွာလား ေဖေဖ'
ဟု ေက်ာ္ေက်ာ္က ေမးသည္။

'ေAးေပါ့သားရဲ႕၊

နက္ဖန္မနက္ေစာေစာ

မနက္သြားကာနီးမွာမွ

သူ႕Aစာ

ထြက္ၾကမယ္ေလ၊
ထဲ

မွာ

Aဲဒီေတာ့

ခပ္ျပင္းျပင္းေလး

Aိပ္ေဆးထည့္ေကၽြးလိုက္တာေပါ့၊ Aခုေကၽြးထားလို႕ မျဖစ္ေသးဘူး'
သားAဖ ႏွစ္ေယာက္ Aခ်ီAခ်ေျပာၿပီး ေျမျပင္ေပၚမွာ ႀကိဳးတုပ္ထားလ်က္
တုံးလုံးလဲေနေသာ ခင္ေမာင္ေAး Aနားက ထြက္သြားၾကသည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္
သန္စြမ္းသူ

သတိရေနသည္၊

ျဖစ္သည့္Aတြက္

Aားခြန္ဗလျပည့္၀ၿပီး
ရရွိသည့္
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သတိေမ့သါားသည္မွာ

မ၀င္းျမင့္

Aခ်ိန္မၾကာေခ်၊

သူ႕ကို

တဲAိမ္ထဲ

ယူလာၿပီး

ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ၿပီးသည့္ Aခ်ိန္ ကပင္ ခင္ေမာင္ေAး သတိရေနသည္။

သို႕ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ျပဳမူလိုက္မိသည့္Aတြက္

ရန္သူ႕လက္ထဲသို႕

Aတုပ္Aေႏွာင္ခံေနရသည္ကို
လက္စႏွင့္

မဆင္မျခင္

ဆက္လက္ၿပီး

စိတ္ေစာစြာ

က်ေရာက္

ရကာ

စU္းစားလိုက္မိေသာေၾကာင့္

ေမ့ဟန္ေဆာင္ကာ

ၿငိမ္သက္စြာ

ယခုလို
သတိေမ့

မ်က္ေစ့မွိတ္

ေနလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်က္ေစ့မွိတ္ေနရာမွ
စကားေတြကို

UီးေAးထြန္းတို႕

ၾကားေနသည္၊

သားAဖေျပာ

UီးေAးထြန္း

စကားေတြထဲမွာ

သူနားမလည္သည့္

ထြက္ေျပး၍

မျဖစ္ေAာင္

တို႕

ေနၾကသည့္

သားAဖေျပာေနသည့္

စကားေတြပါေသာ္လဲ
Aစာထဲမွာ

သူ႕ကို

ေဆးခပ္ေကၽြးၿပီး

ေခၚသြားမည္ဆိုသည္ကိုမူ ခင္ေမာင္ေAး သေဘာေပါက္သည္၊ ထိုေၾကာင့္
ခင္ောမင္ေAးသည္

ရန္သူေတြထင္ေနၾကသည့္Aတိုင္း

လူစကားမေျပာတတ္သည့္ ဟန္ေဆာင္ ေနျခင္း သည္ သူ႕Aဖို႕ ေကာင္းည္ဟု
ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ သူ႕ရန္သူေတြ ဘာလုပ္သည္၊ ဘာေျပာသည္ကို သိရေပမည္၊
ညာေမတင္ကိုလဲ

သူတို႕ပင္

ဖမ္းသြားျခင္း

ျဖစ္ေပမည္၊

လူစကားကို

နားမလည္မေျပာတတ္ဟန္ ေဆာင္ေနပါမွ သူ႕Aဖို႕ AႀကံAစည္ ေျဖာင့္မည္
ကိုလဲ ခင္ေမာင္ေAး ေတြးမိသည္။
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မ၀င္းျမင့္

'ငါ့ကိုေခၚသြားၿပီး ထားတဲ့ေနရာမွာ မခင္ေမရွိမယ္ထင္တယ္၊ သူတို႕ ဒီလိုဘဲ
ေတာထဲမွာ တို႕လို ေနတဲ့Aေကာင္ေတြကို ဖမ္းၿပီး ဘာလုပ္ၾကတာလဲမသိဘူး၊
မခင္ေမကိုေတြ႕မွ တို႕ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ဒီ Aေကာင္ ေတြကို သတ္ၾကမယ္၊
မခင္ေမကို မေတြ႕ခင္မွာ သူတို႕ကို ေၾကာက္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနAုံးမွ'
ခင္ေမာင္ေAး AစီAစU္မွန္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္
ညဘက္မွာ

သူ႕ကိုေကၽြးသည့္

ေကၽြးသည့္

Aစာမ်ားAနက္

Aစာကို

မစား

ခရီးမထြက္မွီ

တတ္ေAာင္ျဖစ္ေနသည္၊

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ သူစားလာခဲ့သည့္ Aစာက ထမင္းမဟုတ္ေခ်၊ သစ္သီး
သစ္ရြက္ သစ္Uမ်ားႏွင့္ က်ား က်ားသစ္တို႕ စားေသာက္ၿပီး က်န္ေနသည့္
Aမဲေကာင္

Aသား

မ်ားကို

ညာေမတင္ႏွင့္Aတူ

မီးကင္စား

လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ထမင္းေပၚမွာ ဟင္းရည္မွ်သာ ဆမ္းၿပီး ေကၽြးေသာ
Aစာ ကို မစားတတ္ေAာင္ျဖစ္ရသည္။

ထိုေ႕ာင့္

ခင္ောမင္ေAးက

ၾကည့္ေနသည္၊

မစာ

တဲတိုင္တခုမွာ

းဘဲ

လာေကၽြးသူ၏

ေျခႏွစ္ဘက္ကိုေရာ

မ်က္ႏွာကိုသာ
ခါးကိုေရာ

လက္ႏွစ္ဘက္ကိုေရာ ႀကိဳးတုပ္ထားျခင္းခံရေသာ ခင္ေမာင္ေAးကို ထမင္း
ေကၽြးေတာ့မ္ည့ Aခါမွ လက္တဘက္ကို ႀကိဳးေျဖေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAး

တကိုယ္လုံးမွာ

လက္တဘက္သာလွ်င္

Aေႏွာင္Aဖြဲ႕မွ လြတ္ေနသည္၊ ထို လက္တဘက္ ကိုလဲ UီးေAးထြန္းတို႕က
သတိမလစ္ေစဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။
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ခင္ေမာင္ေAးက

မ၀င္းျမင့္

ထမင္းမစားဘဲေနေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးကို

ဘာမွန္းမသိသည့္

သူတို႕လူစုသည္

Aသားစိမ္း

Aနည္းငယ္

ကို

ဖက္စိမ္းတခုျငဖ့္ ထည့္ကာ ခင္ေမာင္ေAး ေရွ႕သို႕ ျပစ္ေပးလိုက္သည္။
ခင္ေမာင္ေAး

သည္

ထိုAသားစိမ္းကို

စားလိုက္လွ်င္

ေနာင္ကို

Aစိမ္းေတြခ်ည္း ေကၽြးေနမည္ကို စU္းစားကာ မစားဘဲေနလုိက္သည္၊ ထိုAခါ
UီးေAးထြန္းက သူAရက္ျဖင့္ျမည္း ေနေသာ Aသားေၾကာ္ တတုံး ကို
ျပစ္ေပးလိုက္၏ ထိုAခါမွ ခင္ောမင္ေAးက ေကာက္စားလိုက္သည္။

'ဟား...ဟား...ဟား..ဟား..Aာဂ လူရိုင္းေကာင္ဘဲ၊ လူစကားကို မေျပာတတ္
နားမလည္ေပမဲ့

Aသားစိမ္း

ကိုေတာ့

မစားဘူးကြ၊

ေတာ္ေတာ္

Aဆင့္Aတန္းAျမင့္သားေဟ့'
UီးေAးထြန္း က ရယ္ၿပီးေျပာလိုက္သည္။
'သူတို႕ ေတာထဲမွာ မီးဖုတ္စားေနၾက ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ေဖေဖ ဒါေၾကာင့္
Aစိမ္းမစားတတ္တာျဖစ္မွာေပါ့'
ေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာလိုက္သည္။

ထိုေနာက္တြင္
ထမင္းAျဖဴကို

သူတို႕သည္
ဖက္ေပၚမွာ

ခင္ောမင္ေAးသည္
ၾကည့္သည္၊

ထမင္းကို

ျပဳပ္ထားေသာ
ပုံၿပီး

AသားAနည္းငယ္ႏွင့္

ခင္ောမင္ေAး

ကို

မသိေတာ့ေသာေၾကာင့္

စားေနၾကမဟုတ္ေသာေၾကာင့္

ေကၽြးသည္
မ၀န္႕မရဲစား

မ်ားမ်ားမစားႏိုင္ေခ်၊

Aသားျပဳပ္ကိုမူ ဆာဆာျဖင့္ ကုန္ေAာင္ ပင္ စားလိုက္သည္။
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'Aခု

ထမင္းကို

နဲနဲစားတယ္၊

မ၀င္းျမင့္
ေနာက္ဆိုရင္

စားတတ္သာြ းမွာေပါ့၊

ေကၽြးေမြးရတာ သိပ္တာ၀န္မႀကီးပါဘူး၊ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ Aသားဆိုင္က
AရိုးAရင္းေတြ ၀ယ္ျပဳပ္ၿပီး ထမင္းနဲ႕ ေကၽြးထားရင္ ျဖစ္ပါတယ္'

UီးေAးထြန္းတို႕သည္ ခင္ေမာင္ေAးကို မည္သို႕ ေမြးျမဴရမည္ကို စီမံကိန္း
ဆြဲေနၾကသည္၊ သူတို႕လူစု Aနား မွာ ရွိေနစU္မွာ ခင္ောမင္ေAးသည္ မည္သူ
လူသတ္ေကာင္ျဖစ္မည္ကို ေတြးကာ သူတို႕ လူစကို ေစ့ေစ့ ၾကည့္လိုက္သည္၊
ညာေမတင္၏
လက္ေခ်ာင္းေလး

ေက်းဇူးရွင္
ကို

ဘခင္လူ၀ံႀကီး

ခင္ေမာင္ေAးက

ကိုက္ျဖတ္ထားလိုက္ေသာ
မွတ္မိေနသည္၊

ထိုေၾကာင့္

ျပတ္သြားသည့္ လက္ေခ်ာင္းေနရာကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္သည္၊ သို႕ေသာ္
သူတို႕လူစုသည္ တေယာက္မွ လက္ျပတ္သူမပါၾကေခ်။
'လက္ျပတ္ေကာင္ေတာ့

မျမင္ဘူး၊

ဒါေပမဲ့

ဒီေကာင္ေတြထဲက

Aေကာင္ေတြဘဲျဖစ္မွာပါ'

ခင္ေမာင္ေAးက ေတြးလိုက္သည္၊ ထိုAခုိက္မွာ သူ႕ကို ခြက္တခုျဖင့္
ေရတုိက္ေသာေၾကာင့္
ေရေသာက္ၿပီးေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAး
သူတို႕

က

ေရကိုယူေသာက္လိုက္သည္၊

ႀကိဳးေျဖ

ေပးထားေသာေသာ

ခင္ေမာင္ေAး၏ လက္ကို ျပန္လည္ ခ်ည္ေႏွာင္လိုက္ၾကသည္၊ ခင္ေမာင္ေAး
Aနား မွာ ျမက္ပင္မ်ားျဖင့္ ယက္ထားေသာ ဖ်ာစုတ္တခုကို ခ်ေပးထားခဲ့ၿပီး
တဲAိမ္ေပၚသို႕ ျပန္တက္သြားၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ျမက္ဖ်ာေပၚသို႕ေရာက္ေAာင္

သူ႕ကိုယ္ကို

ေရႊ႕လိုက္သည္၊ ထိုေနာက္ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ Aားေလွ်ာ့ျခင္းမျပဳဘဲ သူ႕ကိုယ္ကို
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မ၀င္းျမင့္

Aားျပည့္ေAာင္ ဂရုစိုက္ေသာ သေဘာျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAး သည္ Aိပ္ေပ်ာ္
ေAာင္ ႀကိဳးစားAိပ္လိုက္သည္။
ခင္ေမာင္ေAး

ကလဲ

သူ႕စီမံကိန္းျဖင့္

သူAိပ္ေပ်ာ္ေAာင္Aိပ္သည္၊

UီးေAးထြန္းတို႕ကလဲ ခင္ေမာင္ေAး Aိပ္ေပ်ာ္ သည္ မေပ်ာ္သည္ကို သိလို၍
လာၾကည့္သည္၊

ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္

Aိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

ကို

ျမင္ရေသာAခါ မ်ားစြာ သေဘာေတြ႕သြားၾကသည္။

'ဒီသတၱ၀ါက လူသာျဖစ္ေနတာ တိရစာၦန္ပါဘဲ၊ ၾကည့္ေလ သူဘယ္ေနရာ
ေရာက္ေနတယ္၊ ဘယ္ကို ေခၚသြားမယ္ ဆိုတာ မေတြးဘူး၊ မစိုးရိမ္ဘူး၊
ေကၽြးတာစားၿပီးေၾကာင့္က်မဲ့ Aိပ္ေနလိုက္တာ'
ဟူေသာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္သည့္ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။
ေနာက္တေန႕
ျပင္ၾကသည္၊

မနက္ေစာေစာတြင္
ခရီးထြက္ရမည့္ကိစၥ

UီးေAးထြန္းတို႕
ျပည့္ျပည့္

စုံစုံ

ခရီးထြက္ရန္
ျဖစ္ၾကေစရန္

ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးကို မေန႕ကလို
၀ိုင္းAုံ ၾကည့္ေနျခင္း မျပဳေတာ့ေခ်။

ခင္ေမာင္ေAးကို

AသိUာဏ္မရွိသည့္

ထုံထိုင္းေသာ

တိရစာၦန္လိုသ

ေဘာထားေနၾကၿပီျဖစ္သည့္Aတြက္ ေျမAိုးငယ္ တလုံးျဖင့္ ထည့္ထားေသာ
ဆံျပဳတ္ကို ခင္ေမာင္ေAးေရွ႕မွာ လာခ်ထားခဲ့ၾကၿပီး သူတို႕Aတြက္ ျပင္
ထားေသာ

AစားAစာေတြကိုသာ

AဆာခံေAာင္

ဂရုစိုက္စားေသာက္

ေနၾကသည္။
မေန႕ကပင္
လာေပးထားေသာ

ခင္ေမာင္ေAးက
Aစာကိုမစားဘဲ

ၾကားသိထားၿပီး
ႀကိဳးေျဖ
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Aိုးေလးထဲက ဆံျပဳတ္ေတြကို လက္ျဖင္႔ ေကာ္ကာ သူAိပ္သည့္ ဖ်ာေAာက္
သို႕ ထိုးထည့္သည္၊ ဖ်ာေပၚမ်ာပင္ ခင္ေမာင္ေAးက က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ေတြ
စြန္႕ထားသည္။

ခရီးထြက္ရန္
ေပးထားသည့္

Aခ်ိန္နီးေသာAခါ

သူတို႕လူစုသည္

ဆံျပဳတ္Aိုးေလးကို

ခင္ေမာင္ေAးကို

ၾကည့္လိုက္ၾက၏။

ဆံျပဳတ္ေတြကို

မေတြ႕ေသာAခါ မ်ားစြာ ေၾကနပ္သြားၾကသည္၊ ထိုေနာက္ ခင္ေမာင္ေAး
ကိုယ္ မွာ ေပေနသည့္ Aညစ္Aေၾကးေတြကို ေရေလာင္းေပးလုိက္သည္၊
ခင္ေမာင္ေAး

ကိုယ္ေပၚ

မွာ

၀တ္ထားရင္းစြာ

ေရစိုရႊဲေနသည့္

ေတာေကာင္သားေရကို ဆြဲခၽြတ္လိုက္ၾကၿပီး ညိဳညစ္ညစ္ A၀တ္တခု ကို
လႊမ္းၿခဳံေပးလိုက္ၾကသည္။

ထိုေနာက္ ခင္ေမာင္ေAးကို ႀကိဳးတုပ္ထားလ်က္ႏွင့္ ေဘးက လူသုံးေယာက္
ညႇပ္ခါ

ဆြဲေခၚလာၾကသည္၊

ခရီးလြန္လာၿပီး

ေန႕တ၀က္

က်ယ္ေသာလမ္းတခုသို႕

သာသာသြား၍

ေတာလမ္း

ေရာက္ေသာAခါ

Aဆင္သင့္

ေစာင့္ေနေသာ ေဒါ့ဂ်စ္တစင္းေပၚသို႕ ခင္ေမာင္ေAးကို ဆြဲတင္လုိက္ၾကသည္၊
ခင္ေမာင္ေAး

သည္

ရုန္းကန္ျငင္းဆန္ျခင္းမျပဳဘဲ

သူတို႕

ပုံသြင္းသလို

လိုက္ေလ်ာေနသည္၊ UီးေAးထြန္း က လက္ထဲက ႀကိမ္လုံး ေလးကိုျပကာ
ခင္ေမာင္ေAးကို

ထိုင္ခိုင္းသည္၊

ခင္ေမာင္ေAးက

ေၾကာက္ရြ႕ံဟန္ျပကာ

ထိုင္လုိက္သည္။

ေမာ္ေတာ္ကား ထြက္လာေသာAခါ သူတို႕ ေဆးခပ္ထားသည့္ Aစာကို
ခင္ေမာင္ေAးက

မစားခဲ့ေသာ္လဲ

တႀကိမ္

တခါမွ

မစီးခဲ့ဘူးသည့္

ေမာ္ေတာ္ကားကို စီးရေသာAခါ စိတ္ထဲမွာ ျပင္းရိၿငီးေငြ႕လာသည္၊ လမ္းက
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မ၀င္းျမင့္

မေျပမေခ်ာ ေသာေၾကာင့္ တဂ်ဳံးဂ်ဳံး တဂ်ိဳင္းဂ်ိဳင္းျဖင့္ ေဆာင့္ေနခုန္ေနေသာ
ေမာ္ေတာ္ကားေပၚမွာ ငုတ္တုတ္ ထိုင္လိုက္လာခဲ့ရေသာ ခင္ေမာင္ေAး သည္
ျပင္းရိၿငီးေငြ႕လာေသာAခါ လူက Aိပ္ခ်င္ လာသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ငုတ္တုတ္
Aိပ္ငိုက္ေသာAခါ UီးေAးထြန္းသည္ ခင္ေမာင္ေAး Aိပ္သာေAာင္ ေနရာ
ျပင္ေပးလိုက္သည့္

Aတြက္

ခင္ောမင္ေAးသည္

သူ႕AလိုAေလ်ာက္

ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ Aိပ္ေပ်ာ္ လိုက္လာ ခဲ့ေတာ့သည္။

ထိုေနာက္တြင္ကား

ခင္ေမာင္ေAးသည္

မည္သည့္ေနရာေတြကို

ေရာက္လာသည္ကို သူမသိႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ ေမာ္ေတာ္ကား က ေဘးAကာ
ႏွစ္ဘက္လုံး ခ်ထားသည့္Aျပင္ ခင္ေမာင္ေAးကို ထားသည္မွာ Aတြင္း
ထဲမွာျဖစ္သည္၊

သူတို႕လူစုAျပင္ဘက္ကို

ပိတ္ဆို႕ထိုင္ထားၾကသည္၊

Aထုပ္Aပိုး

ေတြကလဲ

ျမင္ရသည့္ေနရာကို
ခင္ေမာင္ေAး

ကို

၀ိုင္းရံထားသည္ ထိုေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးAေနျဖင့္ သူတို႕ ေမာ္ေတာ္ကား
ရပ္ေပးၿပီး

ေAာက္သို႕

လုပ္ျပသည့္Aခါ

ဆြဲခ်ကာ

Aညစ္Aေၾကး

Aညစ္Aေၾကးစြန္႕ရန္
စြန္႕လိုက္ၾကသည္

AမူAရာ

ထိုသို႕ေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAး မ်က္လုံးတြင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ေတာAုပ္ သစ္ပင္ၿခဳံပုတ္
ေတြကိုသာ ေတြ႕ရသည္။

ခင္ေမာင္ေAးျမင္သည့္Aတိုင္း
သစ္ပင္ၿခဳံပုတ္ရွိသည့္

UီးေAးထြန္းတို႕ကလဲ

ေနရာ

မွာသာ

လူသူကင္းေ၀းသည့္
ေမာ္ေတာ္ကားကို

ရပ္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ လူဟူ၍ သူတို႕လူစုကိုသာ ခင္ေမာင္ေAး ျမင္ေတြ႕
ဘူးေစလိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိေနၾကသည္၊ သို႕မွသာလွ်င္ ခင္ေမာင္ေAးသည္
တျခားလူကိုျမင္လွ်င္ ရန္သူလို သေဘာထား ရန္မူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

သို႕ႏွင့္ပင္ ခင္ေမာင္ေAး လိုက္ပါလာခဲ့သည္မွာ မည္မွ် ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ၊
မည္သည့္ေနရာကို ေရာက္သည္ မည္သည့္ Aခ်ိန္ရွိေနၿပီ စသည္တို႕ကို
ခင္ောမင္ေAး မသိႏိုင္ဘဲ ႀကိဳးတုတ္လ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ယူရာ ပါလာခဲ့ရာမွ
တခုေသာ ေနရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားရပ္လိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAး မ်က္ႏွာကို
A၀တ္ ျဖင့္ ပိတ္ဆီးလုိက္ၾကသည္။

တကိုယ္လုံးမလႈပ္ႏိုင္ေAာင္
ခင္ေမာင္ေAးကား

ႀကိဳးျဖင့္

မည္သို႕မွ

ခုခံရန္

ဤAေကာင္ေတြသည္

သူ႕ကို

ေပလိမ့္မည္ဟူေသာ

Aေတြးေၾကာင့္

တုပ္ထားျခင္းခံရေသာ

မတတ္ႏိုင္သည္

ဖမ္းလာသလို

တေၾကာင္း၊

မခင္ေမကိုလဲ

တေၾကာင္း

ဖမ္းထား

ၿငိမ္သက္စာြ ပင္

ေနလိုက္သည္၊ ထိုAခုိက္မွာ စကား ေျပာသံ ကို ၾကားရသည္။
'ဆရာ

ေျမတိုက္ထဲ

ထည့္ဘို႕ေတာ့

မျဖစ္ေသးဘူး၊

ျပင္လို႕

မၿပီးေသးဘူးဆရာ'
'Aို...ငါမသြားခင္

ျပင္ခိုင္းထားခဲ့တာ

ဘာလုပ္ေနၾကလို႕

Aခုထက္ထိ

မၿပီးေသးတာလဲ'

သူၾကားခဲ့ရသည့္ UီးေAးထြန္းAသံက ေပၚလာသည္။
'ျပင္တာဘဲဆရာ၊ ေAာက္က ေျမႀကီးAိၿပီး ၿပိဳက်သြားေတာ့ ျပင္ရတာ
မလြယ္ဘူး၊

Aိမ္ေပၚထပ္ပါ

Aိက်

လာမွာစိုးလို႕

ေတာ္ေတာ္

ဂရုိစုက္

လုပ္ေနရတယ္'
'ဒါျဖင့္...'
UီးေAးထြန္းAသံက Aတန္ၾကာ တိတ္ေနၿပီးမွ ျပန္ေပၚလာသည္။
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'ဟိုAခန္းထဲကိုဘဲ

မ၀င္းျမင့္

ေခၚသြားၿပီး

ထားလိုက္ရမွာေပါ့၊

ပါးစပ္ကို

လုံလုံစည္းစမ္းေဟ့၊ ဒီသတၱ၀ါက တိရစာၦန္ Aသံႀကီး နဲ႕ ေAာ္ဟစ္ေနရင္
မေတာ္တဆ သူမ်ားၾကားသြားမယ္'
'စည္းပါ့မယ္ဆရဆရာ၊

စိုးရိမ္စရာေတာ့

မရွိပါဘူး၊

ၿခံ၀င္းက

Aက်ယ္ႀကီးပဲဟာ'
'ေAာ္...ဒါထက္ ဟိုAေကာင္ ၾကင္ေဖကို ရွာေတြ႕လား၊ တို႕ဟိုေနရာ
ျပန္သြားၿပီး ရွာတာေတာ့ မေတြ႕ဘူးကြ'

'AဲဒီAခန္းထဲမွာဘဲ
ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား

ႀကိဳးနဲ႕

ဒီမွာလဲ

တုပ္ထားတယ္ဆရာ၊

ရွာၾကဆိုလို႕

ဆရာမသြားခင္

ရွာတာေတြ႕တယ္၊

သူသာြ းတာ

လာတာကို ေခ်ာင္းၿပီး လူAလစ္မွာ သတိလစ္ေAာင္ ရိုက္ၿပီးယူလာခဲ့တယ္'
'ေAးေကာင္းတယ္
ကဲဒီသတၱ၀ါကိုပါ

ဒီလိုဆိုေတာ့
ၾကင္ေဖထားတဲ့

ငါ့တပည့္ေတြက
Aခန္းထဲမွာ

စိတ္ခ်ရသား၊
ထည့္ထားလိုက္

မလြတ္ေစနဲ႕ေနာ္၊ ငါစားေသာက္နားေနၿပီးမွ AဲဒီAခန္းထဲကို လာခဲ့မယ္'
ထိုေနာက္ ခင္ေမာင္ေAးကို ေမာ္ေတာ္ကားေပၚက ဆြဲခ်လိုက္ၾကသည္။

ေျခႏွစ္ဘက္လုံးကို ႀကိဳးျဖင့္ ပူးခ်ည္ထားေသာေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးသည္
မလဲေAာင္

Aေတာ္ႀကိဳးစား

သြားေနရျခင္း

သည္

သူ႕ေဘးမွာ

လူႏွစ္ေယာက္က သူ႕ကို ညႇပ္ၿပီး ေခၚလာသည္ကို သူသိသည္။
မည္သည့္ေနရာကို
မနင္းဘူးသည့္

ေရာက္လာသည္ကို

ေျမႀကီး

မဟုတ္ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးမသိ၊

Aရာေပၚ

သူတခါမွ

နင္းၿပီးလာခဲ့ရသည္ကို

သူသိသည္၊ ထိုေနာက္ တခုေသာ ေနရာမွာခင္ေမာင္ေAး ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
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တြန္းလွဲထားလိုက္ၾကသည္၊

မ၀င္းျမင့္

မ်က္ႏွာကို

စညး္ထားသည့္

A၀တ္ကို

ေျဖေပးလိုက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူျမင္ရသည့္ Aရာေတြကို တAံ့တၾသ ၾကည့္ေနမိသည္။
ဤလိုAိမ္ခန္းမ်ိဳး၊ ဤလို သမံတလင္း Aခင္းမ်ိဳး၊ ဤလိုျပတင္းေပါက္မ်ိဳး
ဤလို

တခါးေပါက္ႀကီးႏွင့္

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ

တံခါးရြက္မ်ိဳး၊

သူလူမွန္း

သိသည့္Aရြယ္၊

သူႀကီးျပင္းလာသည့္Aရြယ္တြင္

တႀကိမ္မွ

မျမင္ခဲ့ရဘူးေခ်၊ ထိုေၾကာင့္ တAံ့တၾသၾကည့္ေနရာမွ သူ႕ေနာက္ဘက္သို႕
လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ သူA့ံေၾသာ ရျပန္ေလၿပီ။

သူလိုပင္ ေျခႏွင့္လက္ကို ႀကိဳးတုပ္ထားေသာ သတၱ၀ါတေကာင္၊ သူလိုပင္
ပါးစပ္မွာ A၀တ္စည္းထားေသာ သတၱ၀ါ တေကာင္...
သို႕ေသာ္

ထိုသတၱ၀ါမွာ

ခင္ေမာင္ေAးလို

Uီးေခါင္းAေမြးေတြ

ႏႈတ္ခမ္း၊

ပါးစပ္ႏွင့္ ပါးတ၀ိုက္မွာ Aေမြးေတြ မရွိဘဲ ဖုံးထားသည့္ Aရာေတြကလဲ
သူႏွင့္မတူေၾကာင္း ေျခႏွင့္လက္ေတြမွာလဲ သူလို ေျခသည္း လက္သည္း ေတြ
မရွည္ဘဲ

တိုေနေၾကာင္းကို

ေတြ႕ရသျဖင့္

ခင္ေမာင္ေAး

Aံ့ၾသသြား

ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုလူသည္ ခင္ေမာင္ေAးကို ျမင္ေသာAခါ ေၾကာက္ရြ႕ံဟန္ေတာ့မရွိေခ်၊
ထိုလူမ်က္ႏွာေပၚမွာ
ေပၚေနသည္ဟု

ခင္ေမာင္ေAး

ကို

သနားၾကင္နာသည့္

ခင္ေမာင္ေAးထင္မိသည္၊

ေတာေတာင္ထဲမွာေနစU္က

Aသြင္မ်ိဳး

Aဘယ္ေၾကာင့္

သူေတြ႕ဘူးသည့္

ဆိုေသာ္

ေတာေကာင္ေတြသည္

ျမက္သစ္ရြက္ ကိုသာ စားသည့္ သမင္၊ဒရယ္စသည့္ Aေကာင္ေလးေတြက
သူ႕ကိုၾကည့္ေသာ

မ်က္လုံး

က

တမ်ိဳး၊

လူကိုရန္မူတတ္သည့္
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က်ားသစ္စသည့္

မ၀င္းျမင့္

သားစားသတၱ၀ါေတြက

သူ႕ကိုၾကည့္သည့္

မ်က္လုံးက

တမ်ိဳး...
ရန္မူသည့္မ်က္လုံးႏွင့္

ရန္မမူသည့္

မ်က္လုံးကို

ခင္ေမာင္ေAး

ခြဲျခားသိေနခဲ့သည္၊ ထိုေၾကာင့္ သူ႕ကို ၾကင္နာ ဟန္ ၾကည့္ေနေသာ ထိုလူကို
ခင္ေမာင္ေAးကလဲ ေစတနာေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ သေဘာ ထင္သည္၊
ခင္ေမာင္ေAးကလဲ စိတ္ထဲမွာ ထုိလူကိုသနားေနသည္။

Aတုပ္Aေႏွာင္ခံေနရသည့္လူ

Aခ်င္းခ်င္း

တေယာက္ကိုတေယာက္

ေစတနာေမတၱာဓာတ္ခ်င္း ကူးယွက္ ေနၾကသည္။
ထိုသို႕ေသာAခါမွာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕ကို

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္

ေခၚလာခဲ့ေသာ သူေတြကို မုန္းတီးရင္း ရွိရာ မွာ ပိုၿပီးမုန္းေနမိသည္၊ မိမိတို႕
၀မ္းထဲက
ၾကာေAာင္

Aေတြးကိုယ္စီျဖင့္

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

တေယာက္ကိုတေယာက္

ထိုလူတို႕သည္

ၾကည့္ေနမိသည္မသိ၊

မည္မွ်

Aခန္းတံခါး

ကိုဖြင့္ကာ UီးေAးထြန္းႏွင့္ ထိုလူ တို႕သည္ မည္မွ်ၾကာေAာင္ တေယာက္ကို
တေယာက္ ၾကည့္ေနမိၾကသည္မသိ၊ Aခန္းတံခါးကို ဖြင့္ကာ UီးေAးထြန္း ႏွင့္
သူ႕တပည့္ ႏွစ္ေယာက္၀င္လာေသာAခါမွ UီးေAးထြန္းတိဳ႕ဘက္ကို Aာရုံ
ေျပာင္း လိုက္ၾကသည္။

'ဘယ္လိုလဲ

ၾကင္ေဖ၊

မင္းကိုယ္မင္း

လည္လွၿပီဆိုၿပီး

ေရႊေတြကို

ယူထြက္ေျပးသြားတယ္၊ Aခု တို႕ လက္ ထဲက လြတ္ႏုိင္ေသးလားကြ'
ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူလိုပင္ ႀကိးတုပ္ခံထားရသည့္ လူကို UီးေAးထြနး္ က
ေမာက္မာစြာေျပာၿပီး

ေျချဖင့္

ခပ္လိုက္သည္

ကို

မခံခ်ိျဖစ္လိုက္သည္၊

သို႕ေသာ္

သူကိုယ္တိုင္ပင္

ႏိုင္လြန္ႀကိဳးမ်ားျဖင့္
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တုပ္ေႏွာင္

ထားျခင္းကို

မ၀င္းျမင့္

ခံေနရသည့္Aတြက္

မည္သို႕မွ

မကူညီႏိုင္ဘဲ

ျဖစ္ေနသည္။

'ေဟ့ၾကင္ေဖ ပါးစပ္မွာ စည္းထားတဲ့ A၀တ္ကို ေျဖေပးလုိက္စမ္း၊ ဒါမွ
ငါေမးတာကို

သူေျဖႏိုင္မွာ၊

ဒီAေကာ္ငေAာ္လို႕

Aေရးစိုက္စရာမလိုဘူး၊

Aခန္းတံခါးကိုသာ လုံလုံပိတ္လုိက္'
ဟုတ္ပါသည္

UီးေAးထြန္း

AသံလုံAခန္းျဖစ္ၿပီး

ေလ၀င္၇န္

Aေရစိုက္စရာ
Aထူး

စီမံ

မလိုပါ၊

Aခန္းက

ေဆာက္လုပ္ထားေသာ

Aခန္းျဖစ္သည့္Aတြက္ ၾကင္ေဖဆိုသူ ေAာ္ေသာ္လဲ မည္သူမွ ၾကားႏိုင္မည္မ
ဟုတ္ေခ်၊

ထိုAျပင္

ၿခံ၀င္းႀကီးလဲ

က်ယ္၀န္းလွသည္၊

ေနရာကလဲ

လူေနAိမ္ေျခ က်ဲသည့္ ၿမိ႕Aစြန္ ေနရာျဖစ္သည္။
တပည့္တေယာက္က
A၀တ္ကို

ၾကင္ေဖဆိုသူ၏

ေျဖလိုက္သည္၊

ထိုၾကင္ေဖဆိုသူသည္

ထိုAခါ

ပါးစပ္မွာ

ပိတ္စည္းထားသည့္

ခင္ေမာင္ေAး

Aသက္ငယ္သူမဟုတ္ဘဲ

မ်က္လုံးထဲတြင္
UီးေAးထြန္းႏွင့္

ရြယ္တူေလာက္ ရွိေနသည္ကို ျမင္ရသည္။

Uီးၾကင္ေဖ ကို ဆိုသူကား Aစာမ၀တ၀ ေကၽြးထားသလား Aလွ်င္းပင္
မေကၽြးဘဲ Aစာငတ္ ထားသလားမသိ၊ ကိုယ္ခႏၶာသည္ AားAင္ေလ်ာ့ပါး
ႏြမ္းေခြေနသည့္ ဟန္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လဲUီးၾကင္ေဖ၏ မ်က္ႏွာ သည္ Aသနားခံ
မာန္ေလ်ာ့ေနသည့္ မ်က္ႏွာမ်ိဳးမဟုတ္ေခ်၊ တင္းမာလြန္းသည္။

'ေဟ့...မင္းသူခိုးက

လူျပန္မဟစ္ပါနဲ႕၊

မင္းလို

လူယုတ္မာနဲ႕ေပါင္းလို႕

ငါမိုက္လို႕ ငါ့Aမနဲ႕ ေယာက္ဖ လဲေသ၊ ငါ့Aကို လဲေသ၊ Aမမဲ့ ေယာက္ဖ က
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ေမြးထားတဲ့

မ၀င္းျမင့္

ငါ့တူလူမမယ္ေလး

က်ားစားသလား၊

ဆင္နင္း

သလား၊

ေတာထဲမွာ ေပ်ာက္က်န္ရစ္ခဲ့တယ္၊ ဒါေတြ Aားလုံးဟာ မင္းလို လူယုတ္မာနဲ႕
ေပါင္းမိလို႕ ငါခံစားရတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြဘဲ ေAးထြန္းရ'
Uီးၾကင္ေဖစကားေၾကာင့္

UီးေAးထြန္းသည္

ေဒါသထြက္သာြ းသည၊

Uီးၾကင္ေဖကို ေျခႏွင့္ကန္လိုက္ၿပီး ေျပာ လိုက္သည္။

'ေAာင္မာ...ကစားသမား
ဖဲေႂကြးမေပးႏိုင္ေတာ့

ဖဲသမား

ေႂကြးရွင္

လူစကားေျပာလို႕

လူမိုက္

က

နင္ဖဲရႈံးလို႕

သတ္မယ္လုပ္တာနဲ႕

ငါက၀င္ကယ္ထားလိုက္တဲံ ေက်းဇူးကို ဆပ္တာေပါ့ေလ၊ နင္ဘာေျပာေျပာ
ငါက

ျပင္းျပင္း

ထန္ထန္

လမ္းဆုံးပို႕ရေတာ့မဲ့ဟာ

ရိုက္ႏွက္မလုပ္ခ်င္ဘူး၊

ငါရိုက္ေနလို႕

Aေၾကာင္း

မထူး

နင့္ကို
ေတာ့ပါဘူး၊

နင္ေရႊေတြကို ဘယ္မွာ၀ွက္ထားလဲ ဒါဘဲေျပာ'
Uီးၾကင္ေဖကို

ေမးေသာ္လဲ

Uီးၾကင္ေဖကို

ေမးေသာ္လဲ

Uီးၾကင္ေဖက

မေျပာေခ်။

'ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းမာပါလား၊ ထြန္းဇင္နဲ႕ ခင္ေမေသသလို ေသခ်င္သလား'
UီးေAးထြန္း

စကားေၾကာင့္

မတုန္လႈပ္ေသာ္လဲ

Uီးၾကင္ေဖဆိုသူက

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ျပင္းထန္စြာ

သူ႕မိဘႏွစ္ပါးနာမည္ျဖစ္ေသာ

ကိုထြန္းဇင္ႏွင့္

ခင္ေမာင္ေAး

မေမ့ခဲ့ေခ်။

သူ႕Aသက္တမွ်

မည္သည့္Aခါမွ
ခ်စ္သူ

ညာေမတင္ကို

သူ႕

မည္သို႕မွ်

တုန္လႈပ္သာြ းသည္
မခင္ေမဆိုသည္ကို

ထိုသို႕
မိခင္နံမည္

မေမ့ေAာင္ပင္
မခင္ေမ

ဟု

Aမွတ္သညာ ျပဳထားခဲ့ေခ်သည္။
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UီးေAးထြန္းကို

မ၀င္းျမင့္

မည္သူဟုမသိ

UီးေAးထြန္းႏႈတ္မွ

နာမည္ကိုလဲ

ထြက္လာေသာ

သူ႕

မသိေသာ္လဲ
မိဘႏွစ္ပါး

ယခု

နာမည္ကို

ၾကားရေသာAခါ သူ႕မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ သူ႕ဘႀကီး သူတို႕Aသိုက္A၀န္းတခုလုံး
ေတာထဲ မွာ မရႈမလွ Aသတ္ခံခဲ့ရ ေသခဲ့ရသည္ကို ခင္ေမာင္ေAးသည္
မေမ့ႏိုင္ဘဲ

ျဖစ္ေနရာမွ

မ်က္လုံးထဲတြင္

ကြက္ကြက္

ကြင္း

ကြင္း

ျပန္ျမင္လာမိသည္။

ယုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး ႏႈတ္မွ
ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္
ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြ

ျဖစ္ေနစU္

ေဒါသျဖစ္စရာ

ဟစ္ေAာ္သလို

ေပၚလာသည့္Aခါ

Aသံႀကီးမ်ိဳးကို

ေဒါသ

ႀကီးစြာ

ဟစ္ေAာ္လိုက္မိသည္။
Aခန္းထဲရွိ လူေတြ တုန္သြားၾကသည္၊ ခ်က္ခ်င္းပင္ UီးေAးထြန္းသည္
သူ႕တပည္႕ ေတြကို Aမိန္႕ ေပး လိုက္သည္။

'ေဟ့ေကာင္ေတြ

ဒီသတၱ၀ါ

Aစာဆာၿပီနဲ႕တူတယ္၊

ေတာသံေပးေနၿပီ၊

တို႕တရားကို ျမန္ျမန္စီရင္ၿပီး ဒီသတၱ၀ါ ကို ၾကင္ေဖ နဲ႕ လႊတ္ေပးရေAာင္၊
ေတာရိုင္းေကာင္ Aစာဆာေတာ့ စိတ္ပိုၿပီး ဆိုးမယ္ကြ၊ စိတ္ဆိုး ေတာ့
Aနားမွာ ရွိေနတဲ့ Aေကာင္ကို သတ္ဖို႕ေသခ်ာေနၿပီ၊ ၾကင္ေဖ ဆိုတာက
ဒီေတာရိုင္းေကာင္

လည္ၿမိဳ

တခ်က္

ညႇစ္ဘဲ

ျဖစ္ေနၿပီ၊

မင္းတိဳ႕Aသင့္ျပင္ထားၾက'
UီးေAးထြန္း

စကားေၾကာင့္

Uီးၾကင္ေဖသည္

ခင္ေမာင္ေAးကို

လွမ္းၾကည့္ခါ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။
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ထိုAခ်ိန္၀ယ္

ခင္ေမာင္ေAးကိုယ္ေပၚမွာ

Aေယာက္ေဆာင္
ကိုယ္ေပၚမွာ

ၿခဳံေပးထားခဲ့သည့္

လုံလုံၿခဳံၿခဳံ

ေၾကာက္စရာ

မ၀င္းျမင့္

မရွိေတာ့ေခ်၊

ေကာင္းေသာ

ယခုစိတ္ထိခိုက္

UီးေAးထြန္းတို႕

ညိဳညစ္ညစ္
နဂိုရ္က

AေမႊးAမွင္ေတြ

ခင္ေမာင္ေAး၏

ေဒါသျဖစ္စရာေတြကို

ေရာင္A၀တ္က
ဖုံးၿပီး

Aသြင္သ႑ာန္သည္
ၾကား

ရျခင္းေၾကာင့္

ပိုၿပီးခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳပ္ေေသာ Aသြင္မ်ိဳး ေပၚေနသည္။
ခင္ေမာင္ေAး၏

ရင္တြင္း

Aသည္းႏွလုံးသားထဲက

စိတ္ေနစိတ္ထား

Aမွန္ကိုမသိရေသာ ဤလူသိုက္ Aဘို႕ ခင္ေမာင္ေAး သည္ တကယ္ပင္
Aစာဆာေဒါသျဖစ္တာ

သတ္ခ်င္ျဖတ္ခ်င္စိတ္

ေပါက္ေနသည့္

ေတာရိုင္း

ေကာင္ လူရိုင္းတေယာက္ ျဖစ္ေနေခ်သည္။

Uီးၾကင္ေဖ စိတ္ထဲမွာလဲ ဤAတိုင္းပင္ ထင္ျမင္ ယူဆေနသည့္Aတြက္
မ်က္ႏွာပ်က္သြား ျခင္းျဖစ္သည္။
တပည့္ ေတြက ဘာေတြျပင္ဆင္ေနၾကသည္မသိ၊ UီးေAးထြန္းက ရင္တြင္း
ထိတ္လန္႕စိတ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ပ်က္ေနေသာ Uီးၾကင္ေဖကို ေျပာလိုက္သည္။
'ဘယ္လိုလဲ သိပ္ေၾကာက္သြားၿပီလား၊ ထြန္းဇင္နဲ႕ ခင္ေမ ေသရတာက
ဓါားနဲ႕ ခုတ္လို႕ တခ်က္ထဲနဲ႕ ေသရတာ ဆိုေတာ့ Aလြန္သက္သာေသာ
ေသျခင္းမ်ိဳး

ၾကင္ေဖရဲ႕၊

မင္းကေတာ့

ေဟာဒီ

ေတာရိုင္းေကာင္

Aစာ

ဆာလြန္း လို႕ ေဒါသျဖစ္ေနတဲ့ ေတာရိုင္းေကာင္ လက္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္န႕ဲ
မေသႏိုင္ဘဲ ေ၀ဒနာကို တစိမ့္စိမ့္ ခံစားေနရမွာ ေတြးၾကည့္စမ္း၊ Aဲဒီေတာ့
ငါတို႕လက္ထဲက ထြက္ေျပးစU္က ယူသြားတဲ့ ေရႊေတြကို ျပန္ေပး မလား
မေပးဘူးလား၊ ေရႊေတြ ျပန္ေပးရင္ လြတ္မယ္ မေသခ်င္ရင္ ျပန္ေပး'
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ေၾကာက္လန္႕စိတ္ေၾကာာင့္

မ၀င္းျမင့္
မ်က္ႏွာပ်က္ေနေသာ

Uီးၾကင္ေဖ၏

မ်က္ႏွာသည္ ျပန္လည္ တင္းမာ သြားသည္၊ UီးေAးထြန္း စကားေၾကာင့္
ႀကီးစြာေသာ ေဒါသျဖင့္ Aံႀကိတ္လိုက္ ေသာ ခင္ေမာင္ေAး၏ သြားျခင္း ထိသံ
ႀကိတ္သံသည္

UီးေAးထြန္းႏွင့္

Uီးၾကင္ေဖတို႕

ေကာင္းစြာ

ၾကားေလာက္ေAာင္ပင္ က်ယ္သြားသည္။
'ေဟာ...ၾကားလား

Aစာဆာလို႕

ေတာေကာင္ဒါသျဖစ္ေနတာ၊

Aခုလႊတ္ေပးလိုက္ရင္ မင္းကို ကိုက္ဖဲ့ စား မွာ ေသခ်ာတယ္၊ ေျပာစမ္း'
Uီးၾကင္ေဖက

ခင္ေမာင္ေAးကို

တခ်က္လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္၊

ခင္ေမာင္ေAး ကလဲ Aၾကည့္ ဆုံ သြားသည္၊ ေဒါသျဖစ္၍ စိမ္းေနေသာ
ခင္ေမာင္ေAး မ်က္လုံးသည္ ျမင္ရသူAဘို႕ Aမွန္ပင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္း
ေနေပသည္။

Uီးၾကင္ေဖက ခင္ေမာင္ေAးကို မ်က္ႏွာလႊဲၿပီးေျပာလိုက္သည္။
'လူဆိုး ဓားျပလူသတ္သမား ေAးထြန္း၊ နင့္ကို ဘာမွမေျပာႏုိင္ဘူး၊ ဘာမွ
မေပးႏိုင္ဘူး၊ ငါ့Aမနဲ႕ ငါ့ ေယာက္ဖ က တပင္တပန္း ရွာထားတဲ့ ပစၥည္းကို
ခံစားထိုက္သူဟာ

ငါ့Aမနဲ႕

ေယာက္ဖက

ေမြးထားခဲ့တဲ့

ငါ့တူေလး

ခင္ေမာင္ေAးဘဲရွိတယ္၊ ငါ့တူေလး နင္တိဳက လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေတာထဲမွာ
ေပ်ာက္သြားတာ ေသလား ရွင္လား မသိဘူး၊ ဒီပစၥည္းေတြကို ငါ့တူေလး
ခင္ေမာင္ေAးကလြဲရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေပးဘူးကြ၊ နင္တို႕ သတ္ခ်င္ရင္
Aခ်ိန္မေရြး

သတ္လိုက္၊

ငါေပးလဲ

သတ္မွာဘဲ၊

မေပးလဲသတ္မွာဘဲ၊

ဘာေၾကာင့္ ငါ့ကို Aမိုက္ခံ ၿပီး ေပးခဲ့ရမွာလဲ ငါျမႇဳပ္ထားခဲ့တဲ့ ေနရာမွာဘဲ
ေျမႀကီး ၾသာဇာျဖစ္ေပေစေတာ့ နင္တို႕ကို မေပးဘူး'
Uီးၾကင္ေဖ က ျပတ္သားစြာေျပာလိုက္သည္။
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ခင္ေမာင္ေAးသည္

မ၀င္းျမင့္

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ေျပာေနသည့္စကားေတြကို

ၾကားရျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးတုပ္ ခံထားရသူသည္ သူ႕မိဘေတြ၏ ရန္သူမဟုတဘ
္ ဲ
သူ႕ကို

ရွာေနသူျဖစ္ေၾကာင္း

UီးေAးထြန္းဆိုသူကို

AေသAခ်ာ

သိလိုက္

ရေသာ

ေဒါသျဖစ္လြန္းေသာေၾကာင့္

Aခါ
ေနရာမွ

ခုန္ထလိုက္မိသည္၊ သုိ႕ေသာ္ ေျခေရာ လက္ေရာ ႀကိဳးေတြ ခိုင္မာၿမဲၿမံစာြ
တုပ္ေႏွာင္ထားျခင္း

ခံေနရေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

သည္

စိတ္ရွိ

သလို

မျဖစ္ႏုိင္ရွာဘဲ ဟန္ပ်က္ကာ တုံးလုံးလဲသြားသည္။

'ဟား....ဟား...ဟား...ဟား...

ဒီAေကာင္

ေဒါသေတာ့

သေဘာက်တယ္ေဟ့၊ ၾကင္ေဖေရ မင္း AသားAေသြးကို Aစာဆာေနတဲ့
သတၱ၀ါတေကာင္ကို

လွဴလိုက္ရတာ

ကုသိုလ္ရတယ္လို႕

သေဘာထား

လိုက္ေတာ့ ေပါ့ကြာ၊ မင္းက ငါေျပာတဲ့ စကားကို နားမ၀င္ဘဲ ေခါင္းမာေတာ့လဲ
ငါ့Aဘို႕ မင္းကို စီရင္စရာ ဒီနည္းက လြဲၿပီး မရွိေတာ့ဘူးေလ'
'မင္းတို႕လက္ထဲ ေရာက္ေနမွေတာ့ မင္းတို႕ႀကိဳက္တဲ့ နည္းနဲ႕ စီရင္ပါ၊
ရန္သူဆိုတာ Uီးရာလူက လုပ္တန္း ဘဲ၊ ငါေသရမွာ မေၾကာက္ဘူး၊ တခုဘဲ
ငါ၀မ္းနည္းတယ္၊ မင္းလိုလူယုတ္မာနဲ႕ ေပါင္းမိလို႕ ငါ့Aမနဲ႕ ငါ့ေယာက္ဖ ေရာ
ငါ့Aကို

ေရာ

ေသရၿပီး

ငါ့တူေလး

ရွာမေတြ႕ႏုိင္ေAာင္

ျဖစ္ရတာရယ္၊

ေလာဘတက္ေနတဲ့

ငါ့Aစ္မနဲ႕

လူမမယ္

ခင္ေမာင္ေAးေလးကို

မင္းတို႕

မင္းတို႕Aလြန္Aမင္း

ေယာက္ဖပိုင္ေရႊေတြကို

တကယ္

ခံစားထုိက္တဲ့ ငါ့တူေလး ခင္ေမာင္ေAးကို မေပးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ရတာရယ္'

Uီးၾကင္ေဖ စကားမဆုံးမွီ UီးေAးထြန္းက...
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'ေနာက္

ဘာေတြမ်ား

မင္းကိုယ္ခႏၶာကို

မ၀င္းျမင့္

၀မ္းနည္းစရာ

လူရိုင္းတေကာင္ထံမွာ

က်န္ေသးလဲ
Aစာ

ၾကင္ေဖရ၊

Aျဖစ္နဲ႕

မလွဴခင္မွာ

ေၾကနပ္ေAာင္ ေျပာသြားစမ္း'
ဟု ျဖတ္ေျပာလိုက္သည္။
'ေျပာမွာဘဲ

ေAးထြန္း၊

မင္းတို႕တၿမဳံလုံးကို

ငါစိတ္တိုင္းက်

လက္စားမေခ်ခဲ့ႏိုင္တာဘဲ'
Uီးၾကင္ေဖ က Aႀကိတ္Aခဲႀကီးစြာ ေျပာေနေသာ္ ႏိုင္ေနသူ UီးေAးထြန္း
AမူAရာက ေAးေAး ေဆးေဆး ပင္ ျဖစ္ေနသည္'
'ၿပီးၾကၿပီလားေဟ့'
UီးေAးထြန္း က Aသံကိုျမႇင့္ၿပီး ေမးလိုက္သည္။

တပည့္တေယာက္က ၀င္လာသည္။
'ဟိုAရုိင္းေကာင္ စားေသာက္ၿပီးလို႕ က်န္တဲ့ AစAန ေဖ်ာက္ဖ်က္ဘို႕
Aတြက္ Aားလုံး လုပ္ၿပီးပါၿပီ ဆရာ ၊ ေလ၀င္ေပါက္ ေတြ ကိုလဲ Aားလုံး
ပိတ္ထားလိုက္ၿပီးၿပီ၊ မေတာ္တဆ ေလ၀င္ေပါက္ေတြက Aသံ ထြက္သာြ းမွာ
စိုးလို႕ပါ'
'ေAးေကာင္းတယ္၊ ကဲAရိုင္းေကာင္ကိုျပင္လုိက္စမ္း'
UီးေAးထြန္း က Aမိန္႕ေပးလိုက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးကို ႀကိဳးခ်ည္ထားပုံမွာ ေျခခ်င္း၀တ္ ႏွစ္ဖက္ကို ပူးခ်ည္ထား
သည္၊

လက္ႏွစ္ဖက္ကိုမူ

ႀကိဳး

တေခ်ာင္းစီ

ျဖင့္

လက္ျပန္သေဘာမ်ိဳး

ခါးဘက္မွာ ခ်ည္ထားသည္၊ ခင္ေမာင္ေAးကို Aစာ ေကၽြးသည့္ Aခါမွာ
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မ၀င္းျမင့္

လက္တဖက္ကိုသာ ႀကိဳးေျဖေပးထားသျဖင့္ က်န္လက္တဖက္သည္ ခါးမွာ
ခ်ည္ၿမဲတိုင္း Aေျခ Aေန မွာ ရွိေနသည္။
ထုိေၾကာင့္

UီးေAးထြန္းက

လက္တဖက္က

ႀကိဳးကို

ယာဘက္လက္သည္
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို

Aရိုင္းေကာင္ကို

ေျဖခုိင္း

ျပင္လိုက္စမ္းဆိုသည္မွာ

လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္၊

Aေႏွာင္Aဖြဲကမွ

ပူးခ်ည္ထားသည့္

ခင္ေမာင္ေAး

လြတ္သြားေလၿပီ၊

ႀကိဳးလက္တဖက္ကို

သို႕ေသာ္
ခါးမွာကပ္ၿပီး

ေနာက္ျပန္ခ်ည္ထားသည့္ ႀကိဳးေတြက ရွိေနေသးသည့္Aတြက္ ခင္ေမာင္ေAး
သည္ မည္သို႕မွ ရန္မမူႏုိင္ေသး၊ မခုခံႏိုင္ေသးေခ်။

UီးေAးထြန္းႏွင့္တကြ
လွ်င္ျမန္စြာ

သူ႕တပည့္ေတြAားလုံးသည္

ထြက္လိုက္ၾကသည္။

Aခန္းတံခါးကို

Aခန္းထဲက

ပိတ္ရန္ဆဲြလိုက္ၾကၿပီး

ပိတ္လုဆဲဆဲမွာ Aသြားဆယ္လက္မမွ်ေလာက္ရွိသည့္ ဓားေျမာင္ တေခ်ာင္း
ကို ခင္ေမာင္ေAး Aနားေရာက္ေAာင္ ျပစ္ေပးလုိက္ၾကသည္၊ ထိုေနာက္
တံခါးကို လွ်င္ျမန္စြာ ပိတ္လိုက္ၾကသည္။
Aျပင္ဘက္က
မသိလုိက္ေသာ္လဲ

ေသာ့ခတ္သြားသည့္Aသံကို
Uီးၾကင္ေဖက

သိ

လုိက္သည္၊

ခင္ေမာင္ေAး
AစာAလြန္Aမင္း

စာေနေသာ ေတာရိုင္းေကာင္လက္ထဲမွာ ဓားေပးထားခဲ့သည္၊ UီးေAးထြနး္
တို႕ကမူ

သူတို႕

တြက္ကိန္းျဖင့္

သူတို႕ေၾကနပ္စြာ

ေAးေAးေဆးေဆး

ထြက္ခြာသြားၾကေလၿပီ။

ရုတ္တရက္တံခါးေတြ ပိတ္လုိက္သည့္Aတြက္ Aခန္းထဲမွာ ေမွာင္သာြ း
သည္၊

သို႕ေသာ္

ေန႕Aခ်ိန္ျဖစ္၍

ေတာထဲေတာင္ထဲ

ညAေမွာင္တြင္

က်က္စားခဲ့ဘူးသည့္ ခင္ေမာင္ေAး၏ မ်က္လုံးမ်ားက ဤမွ်ေလာက္ Aေမွာင္
ထဲမွာ ေကာင္းစြာျမင္ေနသည္၊ ခင္ေမာင္ေAးသည္ သဴ႕Aနားေရာက္လာ
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ေသာ ဓားျဖင့္ သူ႕ကိုယ္ မွာ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားသည့္ ႀကိဳးေတြကို ျဖတ္လိုက္သည္၊
ေျခေရာလက္ေရာ လြတ္လပ္သြားေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAး သည္ ဓား ကို
ကိုင္ကာ

Uီးၾကင္ေဖAနားသို႕

ေၾကာင္တေကာင္လို

ျငင္သာစြာကပ္

သြားသည္။

Uီးၾကင္ေဖသည္ ခင္ေမာင္ေAး သူ႕ကိုယ္မွာ တုပ္ထားသည္ ႀကိဳးေတြကို
ျဖဳတ္ေနစU္မွာ ေမွာင္ထဲတြင္ က်င့္သား Aနည္းငယ္ ရလာေသာ မ်က္လုံးျဖင့္
ႀကိဳးစားၾကည့္၍ ျမင္ေနခဲ့သည္၊ ယခု ခင္ေမာင္ေAးက ဓားႀကီး ကိုင္ၿပီး
သူ႕ထံလာေနၿပီ၊

Uီးၾကင္ေဖ၏

AစာAလြန္Aမင္း

စိတ္ထဲမွာ

UီးေAးထြန္း

ဆာေလာင္

ေျပာစကားAရ

ေနေသာ

လူသားစား

လူရိုင္းတေယာက္ျဖစ္သည့္Aတြက္ သူ႕ကိုသတ္ၿပီး သူ႕Aသားကို လွီးျဖတ္
စားရန္

လာျခင္းျဖစ္မည္ဟု

Aစာငတ္ထားခဲ့သည္မွာ

သုံးရက္တိုင

AားAင္ကုန္ခန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္
ျပင္းထန္ေသာ

ေဒါသ

Uီးၾကင္ေဖက

ျဖင့္

ထင္လိုက္သည္၊

ၿ္ ပီျဖစ္

ေသာေၾကာင့္

Uီးၾကင္ေဖသည္
စကား

ယခုတင္က

ေျပာလိုက္ရသျဖင့္

ပိုၿပီး

ေမာပန္းAားကုန္ေနသည္။

ရုန္းကန္ေAာ္ဟစ္လိုစိတ္မရွိေတာ့၊
ရုန္းကန္ခုခံ၍လဲ

မျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊

ႀကိဳးေတြ
လူစကား

တုပ္ထားသျဖင့္
နားမလည္

သည့္

Aရိုင္းေကာင္လက္ထဲမွာ ေAာ္ဟစ္ေျပာဆို AကူAညီ ေတာင္းေနျခင္းျဖင့္
မည္သည့္ Aက်ိဳး မွ မရွိႏိုင္သည္ကို စU္းစားကာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ေစေတာ့
ဟူသည့္သေဘာျဖင့္ မ်က္လုံးကို မွိတ္ ေန လိုက္သည္။
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သူ႕Aနားကို ခင္ေမာင္ေAး ေရာက္လာၿပီး သူ႕Aသားကို ထိလိုက္သည္ကို
သိလုိက္သည္၊

မည္မွ်ပင္

စိတ္ကိုေလွ်ာ့ထားေစကာမူ

သတၱ၀ါမွန္လွ်င္

ေသေဘးကို ေၾကာက္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္ Uီးၾကင္ေဖ သည္
တကိုယ္လုံး

ဆတ္ဆတ္တုံေနရွာသည္၊

ဓားႀကီးနဲ႕

ငါ့လည္ၿမိဳကို

ထိုးေဖာက္လိုက္မည္လား၊ လက္ေမာင္း က Aသားကို လွီးမည္လား၊ ဗိုက္ကို
ေဖာ္လိုက္မည္လားဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ ေဇာေခၽြးေတြ ျပန္႕ေနသည္၊ သို႕ေသာ္
Uီးၾကင္ေဖထင္သလို

မဟုတ္ဘဲ

Aရုိင္းေကာင္သည္

သူ႕ကိုယ္ေပးမွာ

တုတ္ေႏွာင္ ထားသည့္ ႀကိဳးေတြကို Aသား မထိခုိက္ရေAာင္ ျငင္သာစြာ
ျဖတ္ေပးေနသည္ကို သိရေသာ Aခါ Uီးၾကင္ေဖ သည္ ႀကီးစြာေသာ Aံၾသျခင္း
ျဖစ္မိသည္။
မ်က္လုံးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAး ႀကိဳးေခြ ကို ကုန္စင္ေAာင္
ျဖတ္ေပးလိုက္ၿပီး...
'နင္ေျပာတဲ့ ခင္ေမာင္ေAးဆိုတာ ငါဘဲ ေတာထဲမွာAသတ္ခံလိုက္ရတဲ့
ကိုထြန္းဇင္ မခင္ေမရဲ႕သား ခင္ေမာင္ေAး ဆိုတာငါ'
ဟုတိုးတိတ္စြာ ေျပာလိုက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးတို႕ လူစကား နားမလည္သည့္ လူသားစား Aရိုင္းေကာင္ဟု
ထင္ခဲ့ေသာ Uီးၾကင္ေဖသည္ ယခုလို ခင္ေမာင္ေAးက လူစကားၿပီၿပီသသႀကီး
ေျပာလိုက္ေသာ Aခါ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေတြးေနစရာ မလိုေတာ့ ဘဲ ခ်က္ျခင္း
သေဘာေပါက္သြားသည္။
'ခင္ေမာင္ေAးလား ငါ့တူေလး ခင္ေမာင္ေAးလား'
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ေသေဘးကလဲလြတ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူကိုလဲ ထူးျခားဆန္းက်ယ္ေသာ
Aျဖစ္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ေတြ႕လိုက္ ရေသာAခါ Uီးၾကင္ေဖသည္ တူေလး
ခင္ေမာင္ေAးကို တင္းၾကပ္စြာ ဖက္ကာ Aသံမထြက္ဘဲ မ်က္ရည္ ေတြ
ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်လာသည္၊

သို႕ေသာ္

ဤလိုေနရာမ်ိဳးမွာ

Aခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဇာတ္လွန္ ေနလွ်င္ Aက်ိဳးယုတ္မည္ကို ေတြးမိေသာ
Uီးၾကင္ေဖက

သူတို႕တူAရီး

လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္

Aပူတျပင္း

Uာဏ္ထုတ္လိုက္သည္။

UီးေAးထြန္းတို႕ႏွင့္

ေပါင္းသင္းမိသည့္ေနာက္

လူရင္းတေယာက္Aေနျဖင့္

Aထဲ၀င္

ဤAိမ္ႀကီးမွာ

Aျပင္ထြက္

ျဖစ္လာခဲ့ေသာ

Uီးၾကင္ေဖသည္ ဤAိမ္ႀကီး၏AေနAထားကို ေသခ်ာစြာ သိလာခဲ့သည္၊
ထိုေၾကာင့္

ဤAသံလုံAခန္းႀကီး၏ တခုေသာ ေဒါင့္ဆီသို႕

ကဗ်ာကသီ

ထသြားၿပီး လက္ျဖင့္ ပုတ္ၾကည့္ လိုက္သည္၊ ထိုေနာက္ ခင္ေမာင္ေAး
Aနားသို႕ ျပန္လာၿပီး တိုးတိတ္စြာ ေျပာလိုက္သည္။

'လူကေလး
Uီးေလးကေတာ့

Uီးေလးျပတဲ့
သူတို႕

Aားခြန္မရွိေတာ့ဘူး၊

ေနရာကို

Aစာငတ္
လူက

လူကေလးAားနဲ႕တြန္းစမ္းပါ၊

ထားတာေရာ

ေျခလက္ေတာင္

ႏွိပ္စက္ထားတာေရာ
မနည္းသယ္ေနရတာ၊

လူကေလး Aားနဲ႕ တြန္းရင္ ပြင့္ေကာင္းပြင့္ပါလိမ့္မယ္ ဒီေနရာကို က်ိဳးစားလို႕
မရရင္ တနည္းႀကံ ရAုံးမွာေပါ့'

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ဤေလွာင္Aိမ္ႀကီးထဲက Aျမန္လြတ္ခ်က္ ေနသူျဖစ္
သည္၊ သဴ႕Aေနျဖင့္ သူ ခ်စ္ေသာ ညာေမတင္သည္ ဤေနရာမွာမရွိေၾကာင္း
စU္းစားလိုက္မိၿပီး ျဖစ္သည္၊
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ခင္ေမာင္ေAးသည္ ဤေလွာင္Aိမ္ႀကီးထဲက Aျမန္လြတ္ခ်က္ေနသူျဖစ္သည္၊
သူ႕Aေနျဖင့္

သူခ်စ္ေသာ

ညာေမတင္

သည္

ဤေနရာမွာမရွိေၾကာင္း

စU္းစားလိုက္မိၿပီး ျဖစ္သည္၊ သူ႕Aေနျဖင့္ သူခ်စ္ေသာ ညာေမတင္ သည္
ဤေနရာမွာ မရွိေၾကာင္း စU္းစားလိုက္မိၿပီး ျဖစ္သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ဘာမွ
ျပန္ေမးျမန္း ေနျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ Uီးၾကင္ေဖျပသည့္ ေနရာကို ပုခုန္းျဖင့္
ႀကိတ္ၿပီး

တြန္းလိုက္သည္၊

ထိုေနရာသည္

ကၽြိကၽြိ

ဟူေသာA

သံမ်ိဳး

မသိမသာမည္လာသည္ကို ၾကားရသည္။

'ဟုတ္ၿပီ လူကေလး တို႕လြတ္ႏိုင္တယ္ က်ိဳးစား တြန္းေပး'
Uီးၾကင္ေဖက

Aားတက္ေသာAသံျဖင့္

တိုးတိုးတိတ္တိတ္

ေျပာရင္း

သူပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ေနလ်က္က စိတ္Aား တက္စြာျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္Aတူ
တတ္Aားသမွ် ၀င္တြန္းရွာသည္၊ တူAရီးႏွစ္ေယက္ ေခၽြးဒီးဒီး က်ေAာင္
က်ိဳးစားတြန္းေနခဲ့ရာ

Uီးၾကင္ေဖ

စိတ္ထင္

မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္

ၾကာမည္ထင္သည္၊ ထိုေနရာသည္ လူတကိုယ္၀ပ္ၿပီး ၀င္ႏိုင္ထြက္ႏိုင္သည့္
Aေပါက္တေပါက္ ေပၚလာသည္။

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ Uီးၾကင္ေဖတို႕ ၀မ္းေျမာက္မႈကား ဆိုစရာမရွိေတာ့ေခ်။
Aခ်ိန္ကိုခန္႕မွန္းႏိုင္ေသာ္လဲ
ေနေရာင္ကို

Aျပင္ဘက္

မေတြ႕ျမင္ရဘဲ

မိုးသားေတြAုံ႕ဆိုင္းကာ

မႈိင္းေမွာင္ေနသည္။

ထိုAေပါက္မွ

တူAရီးႏွစ္ေယာက္ ၀ပ္လွ်ိဳး ထြက္လိုက္ၾကေသာAခါ Aေပါက္ႏွင့္ တဲ့တ့ဲ
ေနရာတြင္ ခင္ေမာင္ေAးAေနျဖင့္ ဘာပင္မွန္း မသိရေသာ Aပင္တပင္သည္
ထူထပ္ေသာ

ၿခဳံႀကီးAျဖစ္

ထြက္လာသည္ကို

ကာကြယ္

ရုတ္တရက္ၾကည့္၍

ထားသည္ျဖစ္ရာ
မျမင္ႏိုင္ေAာင္

ထိုAေပါက္မွ
AကာAကြယ္

ေကာင္းစြာ ရေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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ထိုၿခဳံႀကီးAကြယ္မွ

Uီးၾကင္ေဖသည္

Aကဲခပ္ၾကည့္လိုက္သည္၊
ဘိုသီဘတ္သီျဖင့္
ဆြဲယူကာ

မ၀င္းျမင့္

ထိုေနာက္

မလုံမၿခဳံျဖစ္ေနေသာ

ခင္ေမာင္ေAး

Aရိပ္Aေျခကို

တိတ္ဆိတ္စာြ

ခင္ေမာင္ေAး

ကိုယ္ေပၚမွ

ညိဳညစ္ညစ္ေရာင္

A၀တ္ႀကီးကို

Aရွက္လုံေစရန္

ခိုင္ၿမဲစြာ

ၿခဳံသိုင္း

ခ်ည္ေႏွာင္ေပးလိုက္သည္။

'လာလူကေလးေရ ေျပးၾကစို႕'
Uီးၾကင္ေဖက ေျပာေျပာဆိုဆို ခင္ေမာင္ေAးကို လက္ဆြဲကာ ထိုေနရာမွ
ၿခံစည္းရိုးရွိရာသို႕ ေျပးလာခဲ့ၾကသည္၊ ၿခံႀကီးမွာ က်ယ္၀န္းလွေသာေၾကာင့္
ၿခံစည္းရိုးရွိရာေရာက္ေAာင္ပင္ ေတာ္ေတာ္ ေျပးရသည္။

သူတို႕တူAရီး ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းေန၍ထင္သည္၊ Aေႏွာက္Aယွက္
AတားAဆီး တစုံတရာ မေတြ႕ရ ဘဲ ၿခံစည္းရိုး ေခြးတိုးေပါက္လိုျဖစ္ေနသည့္
ေနရာသို႕ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
'လာလူကေလး'
ေမာဟိုက္ပင္ပန္းစြာ Aသက္ရွဴရင္း Uီးၾကင္ေဖကေျပာကာ ေခြးတိုးေပါက္မွ
၀ပ္လွ်ိဳးထြက္လိုက္သျဖင့္ ခင္ေမာင္ေAးကပါ လွ်င္ျမန္စြာ ထြက္လိုက္သည္၊
ထိုေနာက္

Uီးၾကင္ေဖသည္

စိတ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖင့္

ခင္ေမာင္ေAး

ကို

Uီးေဆာင္ေခၚငင္ကာ ေဘးရန္ ကင္းရာသို႕ တရွိန္ထိုးထြက္လာခဲ့ၾကသည္။
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ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူတႀကိမ္တခါမွ မေရာက္ဘူးသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာကို သြားရမည္ ကိုမသိေခ်၊ ထိုေၾကာင့္ Uီးၾကင္ေဖ
Uီးေဆာင္ရာသို႕သာ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ လိုက္လာ ခဲ့သည္၊ တခါတခါ
Aားျပတ္သြားဟန္ျဖင့္

ယိမ္းယိုင္သြားေသာ

Uီးၾကင္ေဖကို

သန္မာေသာ

လက္မ်ားျဖင့္ ေဖးမ ဆြဲယူ လိုက္ရသည္။
သို႕ႏွင့္ပင္ သစ္ပင္ေတြ ပိတ္ဆီးေနေသာ က်ယ္၀န္းေသာ ၿခံႀကီး၏ေဘး
လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ားမွ

လာခဲ့

ၾကရာ

ခင္ေမာင္ေAးတခါမွမျမင္ဘူးသည့္

ညေနေစာင္းAခ်ိန္ေလာက္တင
ြ ္

ကတၱရာခင္း

လမ္းက်ယ္ႀကီး

သို႕

ေရာက္လာၾကသည္။

'လူကေလး

ခဏနားလိုက္ၾကAုံးစို႕ရဲ႕၊

ဒီေနရာေရာက္ေနမွ

စိုးရိမ္စရာ

သစ္ပင္ႀကီးတပင္ကို

မွီထိုင္ကာ

မရွိေတာ့ပါဘူး'
Uီးၾကင္ေဖက

ေျပာရင္း

လမ္းေဘးက

Aေမေျဖေနလိုက္သည္၊ ခင္ောမင္ေAးကလဲ Uီးၾကင္ေဖAနားမွာပင္ ထိုင္ကာ
လမ္းမႀကီးေပၚမွာ

တေ၀ါေ၀ါ

ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးငယ္ေတြကို

ေမာင္းႏွင္

သြားလာ

Aံ့လြန္းေသာ

စိတ္ျဖင့္

ေနၾက

သည့္

မ်က္ေတာင္မခပ္

ေငးေမာ ၾကည့္ ေနသည္။

ရေသ့ေရာင္လိုလို
မုတ္ဆိပ္ေမႊး၊

ညိဳညစ္ညစ္A၀တ္ကို

ပါးသိုင္းေမႊးေတြက

လႊမ္းၿခဳံထားၿပီး

ရွည္လ်ားစြာ

ႏႈတ္ခမ္းေမး၊

Uီးေခါင္းထက္က

Aေမြး

ရွည္လ်ားစြာျဖင့္ သစ္ပင္ေAာက္မွာထိုင္ၿပီး လမ္းသြား လမ္း လာသူေတြ
ေမာ္ေတာ္ကားေတြက
သြားရင္းလာရင္း

စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္ေနေသာ

ျမင္သ

ထင္သူကထင္ၾကသည္၊

ူေတြ

စိတ္ထဲမွာ

ထြက္ရပ္ေပါက္

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ခင္ေမာင္ေAးကို
Aရူးတေယာက္ဟု

ကိုယ္ေတာ္ေယာင္ေယာင္
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ဘုိးေတာ္ေယာင္ေယာင္ ရေသ့ေရာင္ေရာင္ထင္သူက ထင္ၾကသည္၊ Aနားမွာ
ရွိေနေသာ

Uီးၾကင္ေဖကိုမူ

Aထိမ္းေတာ္လား၊

ကိုးကြယ္ေနသည့္

ဒါယကာလားဟု ထင္ၾကသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး Aဖို႕ မည္သည့္
Aေႏွာက္Aယွက္မွမေတြ႕ဘဲ ေဘးကင္းရန္ကင္းျဖစ္ေနသည္။

ထိုAခိုက္ Aငွားေျပးဆြဲသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားငယ္တစီး ေမာင္းလာသည္ကို
ေတြ႕ရေသာAခါ

Uီးၾကင္ေဖက

လက္ျပတားလိုက္သည္၊

ေမာ္ေတာ္ကား

ရပ္လိုက္ေသာAခါ Uီးၾကင္ေဖက...
'လာ လူကေလး ကားေပၚတက္'

ဟုေခၚလိုက္၏

သို႕ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

မျမင္ဘူးသည့္Aေလာ်က္

ေမာ္ေတာ္ကားကို

ထိုင္ေနရာက

မတုန္မလုပ္ျဖင့္

ေမာ္ေတာ္ကားကိုသာ ၾကည့္ေနသည္၊ Uီးၾကင္ေဖက ဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ
ခင္ေမာင္ေAးကို ၾကင္နာစြာ လက္ဆြဲၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားေပၚကို တက္ေစရန္
ေရွ႕ကေနၿပီး တက္ျပ လိုက္သည္၊ လက္ကလဲဆြဲတင္လုိက္သည္၊ ထိုAခါ
ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕ကို

ထိုAရာ၀တၳဳႀကီးေပၚသို႕

တက္ခိုင္းေၾကာင္း

သေဘာေပါက္သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ Uီးၾကင္ေဖေဘးမွာ ထိုင္
လိုက္ေသာAခါ

Uီးၾကင္ေဖက

သူသြားလိုသည့္

ေနရာကို

ေမာင္းခိုင္းလိုက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူမစီးဘူးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားကို စီးရေသာAခါ
Aံ့ၾသရျပန္သည္။
Aေဆာက္AUီေတြ၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ

ေရာက္လာေသာAခါ

မ်ားျပားလွစြာေသာ

လူေတြ

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

တိုက္ေတြ၊

ပုံသ႑ာန္မ်ိဳးစုံေသာ
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ေမာ္ေတာ္ကား ေတြ၊ မၾကားဘူးေသာ Aသံေတြ၊ မျမင္ဘူးသည့္Aရာေတြ
ခင္ေမာင္ေAး Aံ့ၾသၿပီးရင္ Aံ့ၾသရင္း....
Uီးၾကင္ေဖေျပာသည့္
ေမာ္ေတာ္ကားရပ္လိုက္ေသာ

ေနရာျဖစ္ေသာတိုက္ခန္းတခု
Aခါ

Uီးၾကင္ေဖက

ေရွ႕မွာ

သူAိပ္ထဲမွာရွိေနသည့္

ေငြကို ေရတြက္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ကားေမာင္းသူကိုေပးလိုက္သည္၊ ထိုေနာက္
ခင္ေမာင္ေAးကို

လက္ဆြဲကာ

ပိတ္ထားေသာ

တိုက္ခန္းတခုဆီသို႕

လာခဲ့သည္၊ Aခန္းနီးခ်င္း တိုက္ခန္း မွ လူတေယာက္က Uီးၾကင္ေဖကို
ျမင္ေသာAခါ Uီးၾကင္ေဖAပ္ထားခဲ့သည့္ ေသာ့ကို လာေပးရင္း...

'ေန႕လည္ေလာက္ဆီက

လူသုံးေယာက္လာၾကေသးတယ္၊

ခင္ဗ်ားကိုေမးတယ္၊ က်ဳပ္က ခရီး ထြက္သြားတယ္ေျပာေတာ့ ဘာမွန္းမသိဘူး
စိတ္ဆိုးၿပီး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္'
ဟူေသာ သတင္းကို ဆီးေျပာ၊ Uီးၾကင္ေဖသည္ ဘာစကားမွ ျပန္မေျပာဘဲ၊
Uီးေခါင္း ၿငိမ့္ျပလိုက္ၿပီး တိုက္ခန္းကို လွ်င္စြာ ေသာ့ဖြင့္သည္၊ ထိုေနာက္
ခင္ေမာင္ေAးကို

တိုက္ခန္းထဲသို႕

ဆြဲေခၚလိုက္ၿပီး

တိုက္ခန္းတံခါး

ကို

ေသခ်ာစြာ ျပန္ပိတ္လိုက္သည္၊ တိုက္ခန္းသည္ ေမွာင္သြားသည္၊ ေန႕လည္က
လာေသာ

လူသုံးေယာက္

ဆိုသည္မွာ

Uီးၾကင္ေဖတို႕

သိရေသာ

UီးေAးထြန္း

လူမ်ားက

ဤတိုက္ခန္းမွာ

ထြက္ေျပးေၾကာင္း
လာရွာေၾကာင္း

Uီးၾကင္ေဖသိလုိက္သည္။

Uီးၾကင္ေဖက တီးတုးေမးသည္၊ ခင္ေမာင္ေAးက မေၾကာက္ရြ႕ံေၾကာင္း
ျပန္ေျပာလိုက္သည္၊

ေမွာင္သည္

ေလ၀င္ေပါက္ေတြရွိေနသည့္Aတြက္
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ဟု

ဆိုေသာ္လဲ
ေမွာင္ထမ
ဲ ွာ
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မ၀င္းျမင့္

မ်က္ေစ့က်င့္သားရလာေသာAခါ ေလ၀င္ေပါက္ မွ ၀င္လာသည့္ ေမွးမွိန္ေသာ
Aလင္းေရာင္ျဖင့္ပင္ သူတို႕တူAရီးေန၍ Aဆင္ေျပေနသည္။

Uီးၾကင္ေဖသည္ တခုေသာ ေသတၱာကို ဖြင့္ကာ ငါးေသတၱာဗူးAသားဗူးႏွင့္
ဘီစကစ္မုံ႕ေတြကို ထုတ္ယူလိုက္သည္ ဗူးေတြကိုေဖာက္ၿပီး မုံ႕ျဖင့္Aတူစားရန္
ခင္ေမာင္ေAးကို သင္ျပသည္ ေတာ္ေတာ္ပင္ ဆာေလာင္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ
ခင္ေမာင္ေAးသည္ ဆာဆာျဖင့္စားလိုက္ရာ လွ်ာလည္သြားသည္၊ စားတတ္
သြားသည္၊ တူAရီးႏွစ္ေယာက္ A၀စားေသာက္ၾကၿပီး.....
'ကဲ...တိဳ႕Aနားယူ
ႏိုးေတာ့မွ

မင္းလဲ

Aိပ္လိုက္ၾကAုံးစို႕ရဲ႕
မင္းျဖစ္ခဲ့ရတဲ့

လူကေလး၊

ဘ၀ကိုေျပာ၊

ငါလဲ

Aိပ္ယာက

ျဖစ္ခ့ဲတာေတြကို

စုံေAာင္ေျပာျပမယ္'
Uီးၾကင္ေဖသည္

ေျပာရင္းဆိုရင္း

ဖ်ာခင္း

ေခါင္းAုံးႏွစ္လုံးခ်

ေစာင္ႏွစ္ထည္ခ်ၿပီး...

'Aိပ္ၾကစို႕ လူကေလး'
ဟုေျပာေျပာဆိုဆို

လဲေလ်ာင္းလိုက္သည္၊

စိတ္ေAးသြားရသည့္Aျပင္
သည္

ေခါင္းAုံးေပၚသို႕

Aစာကလဲ

Aသက္ေဘးက

၀သြားသည့္Aတါက္

ေခါင္းခ်သည္ႏွင့္

တၿပိဳင္နက္

ကင္းေ၀း
Uီးၾကင္ေဖ
Aိပ္ေပ်ာ္

သြားေတာ့သည္။
ခင္ေမာင္ေAးကား ေတာ္ေတာ္ႏွင့္Aိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ရွာေခ်၊ သူ႕ဘ၀ျဖစ္စU္ကို
သူျပန္ေတြးလိုက္ Aသက္တမွ် ခ်စ္ရသူ ညာေမတင္ကို မည္သည့္ေနရာမွာ
လိုက္ရွာရပါမည္နည္းဟု

ေတြးလိုက္ျဖင့္

သန္းေခါင္

ေက်ာ္မွ

Aိပ္ေပ်ာ္သြားရွာသည္။
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Uီးၾကင္ေဖသည္

မ၀င္းျမင့္

သတိရွိသူျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္

သူေနထိုင္သည့္

တိုက္ခန္းAေနာက္ဘက္ တံခါးမွ ထြက္ကာ တိုက္ခန္းေရွ႕ဘက္က တံခါးမွ
ျပန္၀င္ၿပီး တူAရီးႏွစ္ေယာက္ ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဤတိက
ု ္ခန္း သည္
လူမရွိသည့္ Aသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

Aစာ၀လင္စြာ စားေသာက္ၿပီး တညလုံးလုံး စိတ္ေသာက ကင္းစြာျဖင့္
Aားနားယူလိုက္သည့္Aတြက္

တူAရီး

ႏွစ္ေယာက္လုံး

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ

လန္းဆန္းေနၾကသည္၊ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ သိေနသည့္ Aတြက္ ႀကိဳတင္ စီမံမႈ
ရွိထားေသာ

Uီးၾကင္ေဖသည္

လုံေလာက္ေAာင္

သိုမွီးထားသည့္

ဘီစကစ္မုံ႕မ်ား Aသားဗူးမ်ား၊ ငါးေသတၱာမ်ား၊ ႏို႕ဆီ၊ သၾကား၊ ေကာ္ဖီမုံ႕၊
လဘက္ေျခာက္ စသည္တို႕ကို ထုတ္ကာ လွ်ပ္စစ္မီးဖို ေလးျဖင့္ ေရေႏြးတည္၊
ေကာ္ဖီ လဘက္ရည္စသည္တို႕ကို သြက္လက္စြာ လုပ္ကိုင္ၿပီး ခင္ေမာင္ေAး
ကို ေကၽြးသည္ Aျဖစ္Aပ်က္ကိုလဲ ေမးသည္။
Uီးေလးျဖစ္သူေကၽြးသည့္
ခင္ေမာင္ေAးက
ျပန္ေျပာျပသည္၊

AစားAစာကို

စားရင္း

ေသာက္ရင္း

ေျပာျပသည့္

Aထဲမွာ

စားတတ္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ
သူ႕ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္ကို

ညာေမတင္

Aေၾကာင္း

စုံစုံ

လင္လင္ပါသည္။

'ငါေတာထဲမွာ
ေျပာတာၾကားရၿပီ၊

ေနခဲ့တဲ့Aေၾကာင္းကေတာ့
နင္က

ငါ့

Aေမ

ရဲ႕

ဒါဘဲ၊

ဟိုသတၱ၀ါေတြဆီမွာ

ေမာင္ဆိုတာ

သိရေတာ့

ငါသိပ္၀မ္းသာသြားတယ္'
ဟူေသာ စကားကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္၏။
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ခင္ေမာင္ေAး

မ၀င္းျမင့္

စကားကိုယU္ေက်း

မသုံးႏႈံးတတ္ေသးေခ်၊

ထိုေၾကာင့္

သူ

သိမ္ေမြ႕သည့္

စကားလုံးမ်ား

ေျပာတတ္သလို

ေျပာေနသည္၊

ဤသည္ကို Uီးၾကင္ေဖကလဲ ခင္ေမာင္ေAး ဘ၀ျဖစ္လာပံုကို သိရသျဖင့္
ေဗြမယူဘဲ ခြင့္လႊတ္သည္ ယU္ေက်းေAာင္ ျပဳျပင္ရန္ သူ႕တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း
စU္းစားမိသည္။
'ေAး

ငါ့တူေလး

ဒီလိုဘ၀မ်ိဳးေရာက္ၿပီး

ေတာရိုင္းေကာင္လို

Aထင္ခံေနရတာ Uီးေလးတကယ္ စိတ္ထိခုိက္ ပါတယ္ကြယ္၊ စင္စစ္ေတာ့
ဒီလိုျဖစ္ရတာ UီးေလးAျပစ္ေတြလဲ ပါသေပါ့'
Uီးၾကင္ေဖသည္ ေျပာရင္းပင္ သူ႕ေယာက္ဖ Aစ္မႏွင့္ သူ႕Aကိုႀကီးတို႕ကို
ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိ လုိက္သည္။
Uီးၾကင္ေဖ စိတ္ထိခုိက္မည္ဆိုကလဲ ထိခိုက္ေလာက္ပါေပသည္။
Aိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ႏွမ မခင္ေမ ေယာက္ဖ ကိုထြန္းဇင္တို႕ႏွင့္ Aတူေနကာ
လက္ေရတျပင္စီး

လုပ္ကိုင္

ကိုထြန္းဇင္တို႕ကေရာ
Aေထြးဆုံးျဖစ္ေသာ

လာခဲ့ေသာ

Aစ္ကိုႀကီးကေရာ

ညီAစ္ကိုေမာင္ႏွမထဲမွာ
ေမာင္ၾကင္ေဖကို

ခ်စ္ၾကၾကင္နာ

မခင္ေမႏွင့္
Aငယ္ဆုံး
ၾကသည္၊

မ်က္ႏွာAညႇိဳးမခံ Aလိုလိုက္ၾကသည္၊ Aလိုလိုက္ Aမိုက္ေစာ္ကားခဲ့ေသာ
ေမာင္ၾကင္ေဖသည္ Aစ္ကိုAစ္မ ေယာက္ဖပစၥည္းေတြကို သုံးခဲ့ ျဖဳံးခဲ့သည္၊
ဆိုးေတခဲ့သည္၊ Aလုပ္Aကိုင္မွာ ၀ိုင္းကူျခင္းမရွိဘဲ စားေသာက္ ေပ်ာ္ပါး
ေလာင္းကစားျခင္း မွာသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ခဲ့သည္။

ဆိုးလြန္းေတလြန္းလာေသာAခါ
Aစ္ကိုႀကီးႏွင့္

Aစ္မက

သည္းမခံႏိုင္ေAာင္

ရိုက္ႏွက္

ဆုံးမလိုက္မိသည္၊

ျဖစ္လာေသာ
ထိုသည္ကို

စိတ္နာသြားေသာ ေမာင္ၾကင္ေဖက Aိမ္မွ Aၿပီးထြက္ခြာသြားသည္၊ သူေတာ္
Aခ်င္းခ်င္း

သီတင္းေလြ႕ေလြ႕

ေပါင္းဘက္ေတြ႕ဆိုေသာ
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မ၀င္းျမင့္

ေမာင္ၾကင္ေဖလို ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား ေလာင္းကစားမွာ ၀ါသနာပါေသာ
လူသည္

လူမိုက္ေမြးရာမွာ

လွ်င္ေသာ

UီးေAးထြန္း

လက္ထဲ

သို႕

ေရာက္သြားသည္မွာ မထူးဆန္းေတာ့ေခ်။

Uီးၾကင္ေဖသည္

စကားျဖတ္ကာ

ေငးေနရာမွ

စိတ္မေကာင္းလွစာြ

ဆက္ေျပာလိုက္သည္။
'ငါ့တူေလး

ၾကားလခဲ့တဲ့Aတိုင္း

သူ႕တပည့္ျဖစ္ေနခဲ့တာ၊

လူတစု

ေAးထြန္းလက္ထဲေရာက္သာြ းၿပီး

ငါ့တူေလး

ရွိတဲ့

ေတာင္တန္းဘက္မွာ

ေရႊသြားက်င္ၾကတယ္၊ သူတို႕ရထားတဲ့ ေရႊေတြကို လုယူရေAာင္ ရခ့ဲရင္
တေယာက္တ၀က္ဆိုေတာ့လဲ
ေရႊက်င္ေနၾကတဲ့

လူစုဟာ

ငါသေဘာတူလိုက္ခ့ဲတယ္ေလ၊
ငါ့Aစ္မနဲ႕

ငါ့ေယာက္ဖ

Aသိုက္A၀န္းလို႕

ငါမသိခဲ့ဘူး၊ ေAးထြန္းကလဲ ဘယ္သူေတြဆိုတာ မေျပာဘူး၊ ဒါနဲ႕ ငါလဲ
လိုက္လာတာ၊ တိုတုိေျပာရရင္ မင္းမွတ္မိခဲ့တဲ့Aတိုင္း ေAးထြန္းတို႕လူစုက
သတ္ေတာ့တာကိုး၊ Aဲဒီေတာ့မွ ငါ့Aကို Aမေတြနဲ႕ ငါ့ေယာက္ဖဆိုတာ
သိရေတာ့တယ္'

Uီးၾကင္ေဖသည္

ေျပာရင္း

စိတ္ထဲမွာ

မေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္

စကားျဖတ္ၿပီး Aံႀကိတ္ေနလိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAးကမူ ဘာမွျပန္မေမးဘဲ
သူ႕Uီးေလးမ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ေနသည္။
Uီးၾကင္ေဖသည္

သူ႕Aေပၚမွာ

ေယာက္ဖတို႕ကို
ေဖၚမျပတတ္ေတာ့ေခ်၊

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာလြန္းေသာ

UီးေAးထြန္းတို႕

လူစုက

ယခုေျပာေနရင္းပင္

ျပန္လည္

AကိုAမႏွင့္

သတ္ေနသည္ကို
ေျမင္ေယာင္ကာ

ရင္ထဲမွာ နာလာသည္။
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စကားျဖတ္ၿပီး

မ၀င္းျမင့္

ငိုင္ေနေသာUီးၾကင္ေဖကို

ၾကည့္ၿပီး

ခင္ေမာင္ေAးက

ေမးလိုက္သည္။

'ဟိုသတၱ၀ါေတြက နင့္ဆီက ေပးရမယ္လို႕ ေတာင္းေနတာ ဘာလဲ၊ Aဲဒါ
မေပးလို႕ နင့္ကို ေသေAာင္ ငါ့ လက္ထဲ ဟိုUစၥာေလ ႀကိဳးေတြ ျဖတ္တ့ဲဟာ
ေပးခဲ့တာလား'
Uီးၾကင္ေဖက ေခါင္းၿငိမ္းေျပာသည္။
'ဟုတ္တယ္လူကေလး၊ သူတို႕ေတာင္းတာ မင္းAေဖAေမနဲ႕ ဘႀကီးတို႕
ရွာထားတဲ့ ေရႊေတြကို ေတာင္းတာ'
'ဒါေတြ နင့္ဆီမွာရွိေနလား'

ခင္ေမာင္ေAးေမးသည္၊ ေရႊဆိုသည္မွာ ခင္ေမာင္ေAး ဘာမွန္းမသိေခ်၊
သတ္ေလာက္ျဖတ္ေလာက္

ျဖစ္ေနသည့္

Aရာမို႕

သိခ်င္သည့္စိတ္ျဖင့္

ေမးျခင္းျဖစ္သည္။
'ရွိတယ္

လူကေလးရဲ႕၊

လုပ္ေနၾကေတာ့

AကိုAမေတြကို

Uီးေလးက

သူတို႕သတ္ၾက

ကံAားေလ်ာ္စြာ

ရိုက္ၾက

ေရႊထုပ္ႀကီးကို

ေတြ႕လိုက္ရတယ္၊ သူတို႕ Aုပ္စုကို မလြန္ဆန္၀န္႕ေတာ့ ေရႊေတြကို သူတို႕
လက္ထဲ မထည့္ေတာ့ဘဲ Aားလုံးယူၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့တယ္'
Uီးၾကင္ေဖသည္ Aမွန္Aတိုင္း ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

လုယက္ယူငင္ရန္
ႏွိမ္နင္းရန္

သူ႕တာ၀န္၊

သြားၾကစU္က
ေရႊေတြကို

UီးေAးထြန္းက
ရွာရန္
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ခြဲထားခဲ့သည္၊ သူ႕ကို Uီးၾကင္ေဖမည္သို႕မွ မလြန္ရဲ၊ ထိုေၾကာင့္ ရသည့္ ေရႊ
ေတြကို

သို၀ွက္၀န္႕မည္မဟုတ္ဟု

Uီးၾကင္ေဖသည္

UီးေAးထြန္းAား

ေယာက္ဖAတြက္
မကယ္

UီးေAးထြန္းထင္ခဲ့သည္၊

သို႕ေသာ္

ေၾကာက္သည့္စိတ္ကို

AကိုAမ

နာက်ည္းသည့္စိတ္က

ႏိုင္ေAာင္

လႊမ္းမိုးသြားသည္၊

လက္လြန္ေနၿပီကို

သိရေသာ

မည္သို႕မွ

Uီးၾကင္ေဖသည္

ရွာေတြ႕လိုက္ေသာ ေရႊေတြကို UီးေAးထြန္း တို႕ လက္ထဲသို႕ မထည့္ေတာ့ဘဲ
ကိုယ္လြတ္ရုန္း ေျပးခဲ့သည္။
ေတာထဲမွာ
UီးေAးထြန္းတို႕

Aစာငတ္ခံ

ပုန္းေနခဲ့ရာ

လူစုသည္

ရက္Aနည္းငယ္ၾကာသြားသည္၊

Uီးၾကင္ေဖ

ကို

ေတာထဲမွာ

မည္သို႕ရွာမေတြ႕ေသာAခါ ၿမိဳ႕၏ လူေနAိမ္ေျခ ၿမိဳ႕ရြာဘက္သို႕ ထြကေ
္ ျပး
ေလၿပီဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ ေတြ႕ရာ သခ်ိဳင္းဓားမဆိုင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ
ရန္ကုန္သို႕ ျပန္လာခ ဲ့ၾကသည္။

UီးေAးထြန္းတို႕ ေတာထဲမွာ Uီးၾကင္ေဖကို လိုက္ရွာေနသည့္ Aခ်ိန္တြင္
Uီးၾကင္ေဖက

ေသဆုံးသူေတြ၏

တိတ္တဆိတ္ျပန္ေရာက္ေနသည္၊

တဲAိမ္စု

ေသဆုံးသူေတြ

ကို

ရုပ္Aေလာင္းထဲမွာ

သူ႕တူလူမမယ္ေလး ခင္ေမာင္ေAး ကို မေတြ႕ရေခ်။
ေၾကာက္လန္႕ထြက္ေျပး၍

ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းျခင္းလား၊

UီးေAးထြန္းတို႕လူစု ဖမ္းဆီးသြားျခင္းကို ခံရေလသလားဟု ေတြးမရေAာင္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ တူကေလး ခင္ေမာင္ေAးကို ေတြ႕ေAာင္
ရွာမည္၊ ေတြ႕လွ်င္ ခင္ေမာင္ေAး ပိုင္ဆိုင္ထိုက္သည့္ ေရႊေတြကို ျပန္ေပးမည္၊
သူ႕Aသက္ရွင္ ေနသေရြ႕ ရွာမေတြ႕ခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးAက်ိဳးရွိမည့္
ေနရာကို လွဴသြားမည္ဟု စိတ္ဆုံးျဖတ္ ထားခဲ့သည္။
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'ငါ့တူေလး ေၾကာက္လန္႕ထြက္ေျပးသြားတဲ့Aခ်ိန္
'ငါ့တူေလး

ေၾကာက္လန္႕ထြက္ေျပးသြားတဲ့Aခ်ိန္နဲ႕

ျပန္ေရာက္လာတဲ့Aခ်ိန္
ေတ့လြဲေလးဘဲေနာ္၊

လြဲသြားတာ

နာ

ဟိုAခ်ိန္ကသာ

Uီးေလး

လိုက္တာ

A၀င္နဲ႕Aထြက္

တို႕AတူAရီး

ျပန္ဆုံလိုက္ရင္

ငါ့တူေလး ဒီAျဖစ္မ်ိဳး နဲ႕ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး'

'ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ေနဘို႕ Aေကာင္းဆုံးေနရာဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘဲ ငါ့တူရဲ႕၊
ဒီတိုက္ခန္းကို

Uီးေလး

ကီလီေစ်းဘက္ထြက္၊

ငွားေနတာၾကာၿပီ၊

ႀကဳံရာဟင္းရြက္

ေရာင္းခ်စားေသာက္ေနခဲ့တယ္။

ဟင္းသီး

Uီးေလးရုပ္ဖ်က္ၿပီး
ရာသီေပၚ

Aင္မတန္

AသီးAႏွံ

မျဖစ္လန
ြ ္လန
ြ ္းမွ

ေရႊေလးငါးမူးေလာက္ တက်ပ္သားေလာက္ ထုတ္ေရာင္း ခဲ့တယ္၊ ငါ့တူေလး
ပစၥည္းေတြ

မကုန္ခန္းခဲ့ပါဘူး၊

Aခန္းေAာင္း

သင့္ရင္

တာရွည္ခံAစားAစာေတြ

သူတို႕

ရန္ကိုလဲ

ေတြးမိၿပီးသားျဖစ္ေတာ့

ေAာင္းရေAာင္၊

မခ်က္မျပဳတ္ဘဲ

၀ယ္ၿပီး

ထားခဲ့တယ္၊

သိုမွီး

စားရတဲ့
ဒါေလာက္

ႏွစ္ေပါင္းၾကာေနမွ သင္းတို႕လဲ စိတ္ေလွ်ာ့ေလာက္ၿပီ၊ ငါ့ကို ျမင္ရင္လဲ ေမ့တန္
ေကာင္းၿပီလို႕

တြက္ၿပီးUီးေလး

ေပါ့ေပါ့ေနလိုက္မိတာ

မွားသြားတယ္၊

ဒါေၾကာင့္သူတို႕လက္ထဲ ျပန္ေရာက္ သြားတာကြဲ႕'

ခင္ေမာင္ေAးသည္
ေငးစိုက္

Uီးၾကင္ေဖေျပာေနသည္မ်ားကို

နားေထာင္ေနၾကသည္၊

နားလည္သည့္စကားေတြလဲ
ခင္ေမာင္ေAးသည္

ပါသည္၊

Uီးၾကင္ေဖ

ၿငိမ္သက္စာြ သာ
ေျပာေနသည္မ်ားကို

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊

ေသြးရင္းျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္

Uီးၾကင္ေဖကို

စိတ္ထဲက

ခ်စ္သည္၊

ခင္မင္တြယ္တာသည္၊ Uီးၾကင္ေဖ ေျပာသည့္ ေရႊဆိုသည္မ်ားကို တန္ဘိုးလဲ
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မသိ၊ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ယခုတိုင္ေAာင္ ညာေမတင္Aတြက္ ပူေဆြးေသာက
ျဖစ္ေနရသည္မွာ လုံး၀ မေလွ်ာ့သြားေခ်၊ ထိုေၾကာင့္...
'မခင္ေမကို ဘယ္လိုရွာမလဲ၊ ေတြ႕ႏိုင္ပါေတာ့မလား'
ဟု ေကာက္ခါ ငင္ခါ ေမးလိုက္သည္။

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ လူရိုင္းသာသာ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရေသာ
တူကေလးသည္

ေလာက

Aေၾကာင္း

ကိုလဲ

ဘာမွ

နားမလည္၊

ပစၥည္းတန္ဘိုးကိုလဲ မသိ၊ သူ႕စိတ္ထဲမွာ စြဲလန္းေနသည့္ တခု တည္းေသာ
Aရာကိုသာ

Aာရုံစိုက္တတ္ေနသည့္

Aျဖစ္သို႕

ဤသို႕ျဖစ္ရသည္မွာ

ငါမေကာင္းသည့္

ျဖစ္ေနေပၿပီဟူေသာ

Aေတြးကို

ေရာက္ေနရွာေပသည္၊

Aတြက္

ငါ့တာ၀န္လုံးလုံးသာ

Uီးၾကင္ေဖသည္

စိတ္မေကာင္း

စြာ

ေတြးလိုက္သည္၊ ခင္ေမာင္ေAးကိုလဲ မ်ားစြာသနားမိသည္။

'လူကေလး မင္းခ်စ္တဲ့ မခင္ေမကို ေတြ႕ေAာင္ Uီးေလး၀ိုင္းကူရွာေပးမယ္၊
ငါ့တူေလး

လူတန္းေစ့

သူမ်ားနည္းတူ
Aေၾကာင္း
လုံးလုံးျဖစ္တယ္၊

တင့္တင့္

ပညာတတ္လာဘို႕၊

တယ္တယ္

AေျခAေနျဖစ္လာဘုိ႕၊

ေလာကႀကီးAေၾကာင္း၊

ေကာင္းေကာင္းနားလည္လာဘို႕Aတြက္
စိတ္ခ်

ငါ့တူ၊

ဘ၀ေဟာင္း

လူေတြ

Uီးေလးတာ၀န္
Aေရခြံခၽြတ္ၿပီး

ဘ၀သစ္ျဖစ္ဘို႕ကို Uီးေလး Aပင္ပန္းခံ ျပဳျပင္ေပးမယ္၊ ငါ့တူ စိတခ
္ ်မ္းသာမႈ
ျဖစ္ေAာင္ Aားလုံး Uီးေလး က်ိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ေနာ္'
Uီးၾကင္ေဖက တူကေလးကို ႀကီးစြာေသာ ၾကင္နာျခင္းျဖင့္ လက္ေမာင္းကို
ယုယၾကင္နာစြာ ကိုင္ ေျပာလုိက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAးကမူ Uီးၾကင္ေဖကို စိုက္ၾကည့္ေနရင္းမွ..
'မခင္ေမကို ေတြ႕ရမယ္ဆိုရင္ ငါAားလုံးဘာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မယ္'
ဟူေသာ စကားကို တံု႕ျပန္လိုက္သည္။
'ေAး....ဒုိ႕ဒီတိုက္ခန္းမွာ မေနေတာ့ဘဲ တျခားေနရာကို ေျပာင္းၾကစို႕'
Uီးၾကင္ေဖ က ခင္ေမာင္ေAး ေရွ႕ေရးကိုေတြးၿပီး ေနရာေျပာင္းေနရန္
ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

သုံးႏွစ္ဆိုေသာAခ်ိန္သည္
ဘ၀ေဟာင္း
Uီးၾကင္ေဖက
သြန္သင္ျပသမႈ၊

ကုန္ဆုံၚလာခဲ့သည္၊

Aသြင္Aျပင္သည္၄င္း
ငွားထားေသာ

ပင္စင္စား

ေလ့က်င့္ေပးမႈ၊

Aဂၤလိပ္စာႏွင့္စကား၊

လုံး၀

ခင္ေမာင္ေAး၏
ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္၊

ေက်ာင္းဆရာႀကီးတေယာက္၏

ျပဳျပင္မႈေတြေၾကာင့္

ျမန္မာစာ

ႏွင့္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

စကားကို

ေကာင္းစြာ

ေရးတတ္ေျပာတတ္ေနေလၿပီ။
ေတာထဲကပါလာေသာ
ရွည္လ်ားေသာ

ပါးသိုင္းေမြး

ေျခသည္း

မုတ္ဆိပ္ေမြး

ႏႈတ္ခမ္းေမြးေတြ

လက္သည္းႀကီး

ေတြသည္

Aားလုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားေလၿပီ။

ျဖဴ၀င္းေသာ

Aသား၊

ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္၊

ေယာက်ား္ၿပီသ

ေခ်ာေမာတည္ၿငိမ္

ခန္႕ျငားထြားက်ိဳင္းေသာ

ၾကည္လင္

သည့္

မ်က္ႏွာ၊

ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပုံေတြကို ျမင္ရသူသည္ တခ်ိန္ေသာ
Aခါက

ေတာေကာင္Aရိုင္းလို

လူတေယာက္

ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ဟုဆိုလွ်င္

မည္သူမွ ယုံၾကည္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ ေခ်။
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
လူေနသန္႕ျပန္႕ေသာ
ခုိင္ခန္႕လုံၿခဳံေသာ
ေAးခ်မ္းစြာ

မ၀င္းျမင့္

ရပ္ကြက္တခုမွာ

Aိမ္ေလးတလုံးကို

ေနထိုင္ၾကသည္၊

ခင္ေမာင္ေAး

သည္

၀င္းၿခံ

ေဆာက္ခါ

ပင္ကိုယ္Uာဏ္

ေကာင္းစြာ

က်ယ္က်ယ္ႏွင့္
တူAရီးႏွစ္ေယာက္

Aရည္Aခ်င္းရွိၿပီးေသာ

သြန္သင္ျပဳျပင္သည့္

ဆရာႀကီး၏

ကၽြမ္းကင်္ေသာ ပဲ့ကိုင္မႈေၾကာင့္ လိမ္မာ ယU္ေက်းရုံမွ်သာ မဟုတ္၊ ပါးနပ္
ျဖတ္လပ္သည့္ေနရာ၊

Aကင္းပါးမႈ၊

လူသူAရိပ္Aကဲကို

နားလည္ျခင္း

စသည္တို႕မွာUီးေလးျဖစ္သူ Uီးာကင္ေဖပင္ ၿခီးက်ဴၚမိသည္။

Uီးၾကင္ေဖသည္
သတ္သည့္

သူ႕Aစ္မ

ေယာက္ဖႏွင့္

UီးေAးထြန္းတို႕ကို

မည္သည့္

Aစ္ကိုကို
Aတြက္

ရက္စက္စာြ

သက္ဆိုင္ရာသုိ႕

တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳ၊ သူကိုယ္တိုင္လဲ UီးေAးထြန္းတို႕ မျမင္မေတြ႕ ရေAာင္
ေၾကာက္လန္႕ပုန္းေရွာင္ေနရသည့္ Aေၾကာ္ငးကို Aစပဌမက ခင္ေမာင္ေAး
နားမလည္ခဲ့ေခ်၊ ထိုေၾကာင့္ Uီးၾကင္ေဖကို ေမးမိသည္။

'ေျပာစရာျဖစ္တာေပါ့

လူကေလးယ္၊

ငါ့Aျပစ္ေတြကလဲ

ငါကိုယ္တိုင္ကလဲ

Aစိုးရျပစ္ဒစ္

ေတာ္ေတာ္ေလး

က်ဴးလြန္ထားခဲ့မိတယ္၊

သက္ေသAလုံAေလာက္နဲ႕

မကင္း

ရွိေနတာကိုး၊

တဲ့

ရာဇ၀တ္မႈေတြကို

ဒါကို

ေAးထြန္းတို႕က

သိထားၾကတယ္၊

သူတို႕ကိုေဖာ္လိုက္ရင္

သူတို႕က ပါးကိုက္ရင္ နားကိုကိုက္ မွာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ Uီးေလးကိုလဲ Aစိုးရဆီ
သတင္းမေပးဘဲ သူတို႕နည္း သူတို႕ဟန္နဲ႕ ညႇင္းဆဲၾကတာဘဲ၊ Uီးေလး ကလဲ
စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္၊ လူကေလး Aလြန္ခ်စ္တဲ့ မခင္ေမကို ေတြ႕ရၿပီး
လူကေလးကို
ခံရပါေစ၊

တင့္တင့္
သင္တို႕

တယ္တယ္

ျဖစ္သြားရင္

လုပ္ရပ္ေတြကို

UီးေလးAျပစ္ခံခ်င္လဲ

Aားလုံး

ရဲဘက္

ကို

သတင္းသြားေပးလိုက္ေတာ့မယ္လို႕...'
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မ၀င္းျမင့္

Uီးၾကင္ေဖက ျပန္လည္ရွင္းျပသည္ကို ၾကားရေသာ ခင္ေမာင္ေAးသည္
UီးေAးထြန္းတို႕ကို

လက္စား

သတင္းေပးခ်င္လ်က္ႏွင့္

ေျခသည့္

သေဘာျဖင့္

Uီးေလးျဖစ္သူကို

သက္ဆိုင္ရာကို

ငဲ့ကာ

ၿမိဳသိပ္

ထားလိုက္ရေတာ့သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ Uီးၾကင္ေဖကို Aိမ္ထဲက မထြက္ေစဘဲ Aျပင္Aပကို
သြားစရာရွိလွ်င္ သူပင္ သြားသည္၊ ယခုလိုရုပ္ရည္မ်ိဳးႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAးကို
ေတြ႕လိုက္ရလွ်င္ UီးေAးထြန္းတို႕သည္ တခ်ိန္ေသာ Aခါက လူသားစား
လူရိုင္းေကာင္ဟု သူတို႕ ယုံၾကည္လာခဲ့ေသာ ေတာရိုင္းေကာင္ျဖစ္ပါသည္ဟု
မည္သည့္ နည္း ႏွင့္မွ ထင္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

သြားရင္းလာရင္းျဖင့္

ပန္းခ်ီျပပြဲတခုကို

၀င္ၾကည့္ခဲ့သည့္၊ ထိုAခါ ညာေမတင္ Aတြက္ ပူေဆြးလြင့္ပါးေနေသာစိတ္ကို
ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ ဆႏၵေပၚလာသည္။

'Uီးေလး...Aေဖနဲ႕

Aေမတို႕

ရွာထားခဲ့တဲ့

ေ၇ႊေတြကို

ကၽြန္ေတာ္Aေရာင္းA၀ယ္ေလး

လုပ္ေနခဲ့တာ

ေတာ္ေတာ္စီးပြားေရးဟန္က်ေနပါၿပီ။
နဲနဲေလာက္ယူၿပီး

ပန္းခ်ီ

တခ်ိဳ႕ထုခြၿဲ ပီး

စီးပြားေရးလုပ္

ပညာသင္ေက်ာင္း

တဲ့Aခ်ိန္ထက
ဲ

တက္ခ်င္တယ္Uီးေလး၊

ပန္းခ်ီပညာကို ကၽြန္ေတာ္သင္ခ်င္တယ္'
ဟု Uီးေလးထံမွာခြင့္ေတာင္းလိုက္သည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 239

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
Uီးၾကင္ေဖကလည္း

မ၀င္းျမင့္

ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္

လိမ္မာလြန္းေသာ

တူကေလးကို Aသက္ေပး ခ်စ္ေနသူျဖစ္သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး
စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆိုလွ်င္ လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္ သာျဖစ္သည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူစိတ္Aားထက္သန္စြာ

သင္ယူလိုေသာ

ပန္းခ်ီေက်ာင္းသို႕ တက္ေရာက္ သင္ၾကား လုိက္သည္၊ စိတ္Aားထက္သန္စာြ
တတ္ေျမာက္လိုျခင္း။ Uာဏ္ထက္ျမက္ျခင္း၊ က်ိဳးစားျခင္း၊ ဆရာ သင္ၾကား
သည္ကို

က်ိဳးႏြံစြာ

မွတ္သားျခင္းတို႕

Aက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ပန္းခ်ီပညာကို ကၽြမ္းက်င္ စြာ တတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ထိုAခါ

စီးပြားေရးလုပ္သည့္

သူစိတ္ကူးရွိသည့္Aတိုင္း

Aခ်ိန္မွလြဲလွ်င္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ပန္းခ်ီကား

ေတြကုိ

စိတ္ပါ၀င္စားစြာ

ညာေမတင္ကို

မည္သို႕မွ

ရွာမေတြ႕ေသာAခါ

ေရးဆြဲေနေတာ့သည္။

Aသက္တမွ်ခ်စ္ေသာ

ခင္ောမင္ေAးသည္ ေတြးေန ေငးေန ေဆြးေနျခင္းျဖင့္ Aခ်ိန္မျဖဳန္းေတာ့ဘဲ
စီးပြားေရးဘက္ကို
စီးပြားေရး၊

ဖိလိုက္သည္၊

ခင္ေမာင္ေAး၏

ခင္ေမာင္ေAး၏

ေတာင့္တင္း

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဘြယ္ေသာ

ေသာ
ရုပ္ရည္၊

ခင္ေမာ္ေAး၏ ေနာက္လိုက္ ကင္းရွင္းေသာ AေျခAေနတို႕ေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ
Aမ်ိဳးသမီးAသိုင္းA၀ိုင္းထဲက ခင္ေမာင္ေAး ကို ခ်ိန္ေနသူေတြရွိေနသည္
သို႕ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးကား

ညာေမတင္ကလြဲလွ်င္

မည္သူ႕ကိုမွ

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလိုေသာစိတ္ မရွိေတာ့ေခ်။
ထုိေၾကာင့္

ညာေမတင္ကို

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

သူကၽြမ္းက်င္

လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးမႈမွ
တတ္ေျမာက္

သက္သာရာရေစရန္

ခဲ့ေသာ

ပန္းခ်ီပညာထဲမွာ

စိတ္ကိုႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ Aားလပ္ခ်ိန္ရတိုင္း သူစိတ္ကူးမိသည့္ ပန္းခ်ီကား ေတြကို
စိတ္၀င္စားစြာ ေရးဆြဲေနေတာ့သည္။
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ညာေမတင္ ကို စိတ္Aာရုံေျပာင္းေစရန္ ဘခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုကAစြမ္းကုန္
ႀကိဳးစားပါသည္၊

သို႕ေသာ္

စြဲလန္းတမ္းတသည့္စိတ္

ညာေမတင္

သည္

လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးသည္

ခင္ေမာင္ေAးကို
စိတ္ကား

လုံး၀

မေပ်ာက္ကြယ္ ေခ်။

ဘခင္ႏွင့္

Aစ္ကိုAတြက္

လုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ေပးစရာကို

တာ၀န္ေၾကေAာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးစရာကို

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးသည့္

တာ၀န္ေၾကေAာင္

Aခါတို႕မွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံဘက္ကိုသာ

ေငးေမွ်ာ္ကာ လြမ္းမ်က္ရည္ ျဖာေနသည္ကို ဘခင္UီးAုန္းေဖႏွင့္ Aစ္ကိုျဖစ္သူ
ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ေကာင္းစြာ သိေန ခဲ့ၾကသည္။
ညာေမတင္သူတို႕

ျပန္ေရာက္ေနခဲ့သည္မွာ

သုံးႏွစ္ေက်ာ္

ဤAခ်ိန္တြင္းမွာ

ညာေမတင္

ေလးႏွစ္ပင္ျပည့္ေတာ့မည္၊
ခ်စ္ၾကင္ေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ
မၾကားခဲ့ရသည့္Aတြက္
ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္၊
သန္႕သန္႕ပင္

ခင္ေမာင္ေAးAေၾကာင္းကို
UီးAုန္းေဖ

ဤမွ်ေလာက္
မၾကားရပုံကို

ႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕

AစAနပင္
စိတ္ေAးသလို

Aခ်ိန္ၾကာေညာင္းစကား
ေထာ္ေသာ္

သိုးသိုး

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ကိုျမင့္ညိဳေပးခဲ့သည့္ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ Aသက္Aႏၱရာယ္ ျဖစ္သြားေလၿပီလား၊
သိဳ႕တည္းမဟုတ္

ညာေမတင္ကို

ေမ့ေပ်ာက္ကာ

ေတာထဲမွာပင္

သူ႕ဘာသာဘာ၀ ေပ်ာ္ေနေလၿပီ လား၊ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး

AစAန

မေပၚေပါက္သည့္

Aတြက္ကိုမူ

UီးAုန္းေဖႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕ ၀မ္းသာပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ညာေမတင္ စိတ္ေျပ လက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ေAာင္ Aျပင္Aပသို႕
လည္ပတ္ခြင့္ေပးရန္ ကိုျမင့္ညိဳ တို႕ သားAဘ စီမံကိန္းဆြဲလိုက္ၾကသည္။
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ထိုAခ်ိန္မွာပင္

UီးAုန္းေဖ၏

မ၀င္းျမင့္
မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး

UီးေAးထြန္းသည္

သားျဖစ္သူ ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုပါ ေခၚၿပီး Aလည္Aပတ္ေရာက္လာသည္။
Eည့္သည္၀တၱရားAတိုင္း

ညာေမတင္က

စားေသာက္ဘြယ္ရာမ်ားျဖင့္

Eည့္ခန္းသို႕ လာခဲံသည္၊ ေခ်ာေမာလွပ ေသာ ညာေမတင္ကို ျမင္လိုက္ရေသာ
ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

ညာေမတင္ကို

သူစိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္
ေတြ႕လိုက္

စူးစူးစိုက္စိုက္

ရုပ္ရည္မ်ိဳးကို

ရေသာAခါ

ၾကည့္ေနမိသည္၊
ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္

ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

စိတ္ထဲမွာ

မ်ားစြာေက်နပ္သြားသည္၊ သားျဖစ္သူ၏ Aရိပ္Aကဲကို သတိျပဳလိုက္မိေသာ
UီးေAးထြန္းသည္

သူကိုယ္တိုင္

ညာေမတင္၏

ရုပ္ရည္ကို

မင္လိုက္သည့္Aတြက္ သေဘာက် သလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
ႏွစ္သက္ေနသည္ကို

ျမင္ရေသာAခါ

သားျဖစ္သူ

စိတ္ထဲက

ႀကိတ္ၿပီး

သေဘာတူလိုက္သည္။
'ကိုAုန္း၊ ဒါကိုAုန္းသမီးလား'
စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို

ခ်ေပးခဲ့ၿပီး

Eည့္ခန္းမွျပန္ထြက္သာြ းေသာ

ညာေမတင္ကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး UီးေAးထြန္းက ေမးသည္။
ဟ'ဟုတ္တယ္ကိုထြန္းေရ႕... သားထက္Aငယ္ေလ'
UီးAုန္းေဖက ေျဖသည္။
'ေAာ္...ေAာ္ သတိရၿပီ၊ ေလယာU္ပ်က္စU္က ပါသြားတဲ့သမီးဆိုတာလား'
UီးေAးထြန္း က ဤမွ်သာေမးသည္၊ ညာေမတင္ကို မည္သို႕ မည္ပုံ
ျပန္လာခဲ့သည္ဟူေသာ

စိတ္၀င္စားဘြယ္

သတင္းၾကားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္

ေခ်ာေမာလွပလိမ့္မည္ဟု

မစU္းစားခဲ့ေခ်၊

AေျခAေနႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳ၏

Aေၾကာင္းကို

UီးေAးထြန္း

မျမင္ဘူးခဲ့ေသာေၾကာင့္
UီးAုနး္ေဖ၏

ဂုဏAရွိန္A၀ါ
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မ၀င္းျမင့္

သားျဖစ္သူ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ နီးစပ္လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မရွဳံးႏိုင္ ဟုတြက္ခါ
သားကိုေခၚလာျခင္းျဖစ္သည္၊ ယခုရုပ္ရည္မွာဆိုစရာမရွိေသာ ညာေမတင္ကို
သားျဖစ္သူက သေဘာက် ေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာAခါ သိုက္သမားၿပီၿပီ
သူေမွ်ာ္မွန္းသည့္Aတိုင္း

ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု

ေတြးၿပီး

စိတ္ထဲက

သူ႕ပညာေရး

AေျခAေန

ရင္းႏွီးသူခ်င္းဟူေသာ

သေဘာျဖင့္

ေက်နပ္ေနသည္။
'သမီးAဘိုးတန္ပါဘဲလား

ကိုAုန္းရဲ႕၊

ဘယ္လိုလဲ'
'တၿမိဳ႕ထဲေနခဲ့ၾကသည့္
UီးေAးထြန္းက

ငယ္သိ

ညာေမတင္

Aေၾကာင္း

ကို

စုံလင္ေAာင္

သိရေစရန္

Aမွတ္မထင္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေမးလိုက္သည္။ UီးAုန္းေဖက ရိုးသား ပြင့္လင္း
သူျဖစ္သည့္Aတိုင္း ညာေမတင္ကို ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတUီး ငွားၿပီးမည္သို႕
ျပဳစု

ပ်ိဳးေထာင္

ခဲ့ရေၾကာင္း၊

ညာေမတင္၏

ပညာေရးကို

Aတန္းမေAာင္ေသာ္လဲ လူထဲသူထဲ ေAာက္တန္း မက် ဘဲ တန္းတူရည္တူ
Aရည္Aခ်င္းရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။
ဤသို႕ျဖင့္ တေခါက္Aလည္လာလိုက္၊ ညာေမတင္Aေၾကာင္းစူးစမ္းလိုက္၊
ေနာက္တေခါက္

Aလည္လာလိုက္၊

သားျဖစ္သူ

ေက်ာ္ေက်္ကို

Aမႊန္းတင္လိုက္ျဖင့္ သားေသရးသမီးေရးကို မသိမသာ ေျပာလာခဲ့ရာ မွ
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေျပာသည့္ Aေျခသို႕ ေရာက္လာသည္။
'ကိုAုန္းရဲ႕

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမဲ့

လူေတြလဲ

မဟုတ္ပါဘူး၊

သားေက်ာ္ေက်ာ္ကလဲ သမီးကို သိပ္ျမတ္ႏိုးေနပါၿပီ ငယ္ႂကြမ္းငယ္သိေတြဘဲ၊
တေယာက္နဲ႕တေယာက္

ျငင္းစရာမရွိပါဘူး၊

သားနဲ႕သမီးကို

လက္ဆက္

လိုက္ၾက ရေAာင္လား ကိုAုန္း'
UီးေAးထြန္းကိုယ္တုိင္ကလဲ သေဘာတူသည္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ကလဲ မ်ားစြာ
ႏွစ္သက္ေနသည္၊ ထိုေၾကာင့္ UီးေAးထြန္း က ဖြင့္ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။
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'ေျဖးေျဖးစU္းစားတာေပါ့

မ၀င္းျမင့္

ကိုထြန္း၊

က်ဳပ္မွာက

သမီးသေဘာကိုလဲ

စူးစမ္းရAုံးမယ္၊ သားႀကီးကိုလဲ Aသိေပး တိုင္ပင္ သင့္ေသးတယ္ေလ'
UီးAုန္းေဖက ဆုတ္သာတက္သာ စကားကိုေျပာသည္။
'Aခ်ိန္သိပ္ဆြဲမေနနဲ႕

ကိုAုန္းရယ္၊

၀ါမ၀င္ခင္မွာ

ကိစၥၿပီးေAာင္

စီမံၾကရေAာင္၊ သားကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ကို ျဖစ္ေစခ်င္ေနၿပီ၊ သမီးကလဲ
ျမတ္ႏုိးစရာ Aဘိုးတန္ကိုး'
UီးAုန္းေဖ ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ေဆးလိပ္ကိုသာ ဖြာေနသည္။
ဘခင္ႏွင့္Aတူ လိုက္ပါလာေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္က ေသေသ၀ပ္၀ပ္ရိုးက်ိဳးစြာ
ထိုင္ေနရာမွ

UီးAုန္းေဖ

ကိုၾကည့္ေနသည္၊

သူ႕စိတ္ထဲမွာ

သေဘာမတူ

မေပးစားႏုိင္ဟု ျငး္လိုက္ေလမည္လားဟု စိုးရိမ္စိတ္ ေပၚေနသည္။
'ဘယ္လိုလဲ

ကိုAုန္းရုယ္

ဘယ္လိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္

ႏႈတ္ဆိတလွခ်ည္လား၊

ေတြ႕ေနလဲ၊

က်ဳပ္သားမွာ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသာေျပာပါ၊

ခ်က္ခ်င္းသေဘာက်ျဖစ္ေစရပါမယ္'
တၿမိဳ႕ထဲ ေနလာခဲ့သည့္ ငယ္သိသားရွင္ တေယာက္လုံးက ဤမွ်ေလာက္
ႀကိဳ႕ရို႕စြာ ေျပာေနေသာAခါ UီးAုန္းေဖ က စကားျပန္ရေတာ့သည္။
'ေနပါAုံးေလ၊

သားႀကီးကို

သေဘာမွ်တယ္ဆိုရင္

သမီးကို

သမီးကိုယ္တိုင္ကလဲ

ႏွစ္ၿခဳိက္မွ

Aသိေပးတိုင္ပင္ပါရေစAုံး
နားသြားရAုံးမဲ့

Aေရးက

ေကာင္းပါတယ္၊

သားႀကီးက
ရွိေနေသး၊

Aဆင္ေျပမေျပကို

Aေၾကာင္း ျပန္ပါမယ္ေလ'
ဟူေသာAေျဖကို ေပးလိုက္ၿပီး UီးေAးထြန္းတို႕ သားAဖျပန္သာြ းၾကသည့္
Aခါ သားျဖစ္သူ ကိုျမင့္ညိဳကို ေျပာျပတိုင္ပင္လုိက္သည္။
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'ေက်ာ္ေက်ာ္ကို
ပညာကေတာ့

မ၀င္းျမင့္

ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဘူးလိုက္ပါတယ္

ဆိုစရာမရွိပါဘူး၊

Aက်င့္စာ၇ိတၱ

ေဖေဖ၊

ရုပ္ရည္န႕ဲ

စိတ္ေနသေဘာထားကို

ေဖေဖဘယ္လို သေဘာရလဲ'
ဟု ျပန္ေမးသည္။
'ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေတာ့

မသိဘူးေပါ့သားရယ္၊

သူ႕Aေဖကေတာ့

သေဘာက်ျဖစ္ရပါေစ မယ္လို႕ ေျပာ တာဘဲ'
'ညီမေလးကို ေျပာလို႕ရပါ့မလား'
'ေဖေဖလဲ

ဒါကို

စU္းစားမိပါတယ္၊

Aင္း..ဘခင္Aေနနဲ႕

ေျပာရမွာ

ႏႈတ္ေတာ့ မရဲစရာေပါ့ေလ၊ ဒါေပမဲ့ တိုင္ပင္စရာက သားႀကီးဘဲ ရွိေနေတာ့
ေဖေဖ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သမီးကို စိတ္ေျပာင္းေစခ်င္တယ္၊ သူ႕စိတ္Aာရုံ ကို
ေျပာင္းလဲဘို႕ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေAာင္ ကူမြန္ေတာင္တန္းကိုဘဲ စိတ္စြလ
ဲ န္းၿပီး
ဟိုAရိုင္းေကာင္

ကို

မေမ့ႏိုင္ဘဲ

ျဖစ္ေနမွာ၊

ၾကာရင္

စိတ္ေ၀ဒနာစြာသြားမွာေတာင္ ေဖေဖစိုးရိမ္မိတယ္ သားရယ္'
ဘခင္ႀကီးစကားAဓိပၸာယ္ Aကယ္ကို ကိုျမင့္ညိဳက နားလည္လုိက္သည္၊
ဘခင္ႀကီးေျပာမည္ဆိုကလဲ ေျပာစရာပင္။
ညာေမတင္Aေနျဖင့္

ဘခင္ႏွင့္Aစ္ကိုAတြက္

ေဆာင္ရြက္ဘြယ္

ကိစၥၿပီးလွ်င္ ေငးမိႈင္ကာ မ်က္ရည္ စမ္းစမ္းျဖစ္ေနတတ္သည္ကို ကိုျမင့္ညိဳ
ေတြ႕ခဲ့ျမင္ခဲ့သည္၊
ေဒသသည္
သားAဖ၏

ေတာေတာင္ထဲမွာေနခဲ့သည့္

ေတာေတာင္ျဖစ္သည္ဟုသာ
ျပဳစု

ျပည့္လာေသာAခါ

ပ်ိဳးေထာင္

Aခ်ိန္က

သိခဲ့သည္၊

မႈေၾကာင့္

သူႏွင့္ခင္ေမာင္ေAးတို႕

သူေနခဲ့ရာ

ယခုကိုျမင့္ညိဳတို႕

လူတန္းေစ့

ပညာေလး

ေနခဲ့သည့္

ေနရာသည္

ကူမြန္ေတာင္တန္းAတြင္း တေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိသြားၿပီး ျဖစ္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ထိုေၾကာင့္ Aစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုျမင့္ညိဳ Aလုပ္စားပြဲရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေျမပုံႀကီးထဲတြင္
ၾကည့္ကာ
မိဘAရင္း

ေဖာ္ျပပါရွိေသာ

ကူမြန္

Aသက္တမွ်ခ်စ္ေသာ
လို

ေတာင္တန္း

တည္ရွိေနရာကို

ခင္ေမာင္ေAးကို၄င္း၊

သူ႕Aေပၚမွာ

ေက်းဇူးျပဳခဲ့ရွာသူ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို၄င္း

ေလ်ာ့ပါးသြားသည္

မရွိဘဲ

လြမ္းဆြတ္ပူေဆြးမႈသည္

ေနျမင့္ေလ

Aရူးရင့္ေလဆိုေသာ စကားAတိုင္း ျဖစ္ေနသည္။
Aားလပ္သည့္Aခါတိုင္း

ေျမပုံကိုၾကည့္ေနတာ

မ်က္ရည္စမ္းစမ္းျဖစ္ေနသည္ကို၄င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပန္းၿခံ ဘက္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ
ေငးမႈိင္ေနတတ္သည္ကို၄င္း၊
ျမင္ေနေတြ႕ေနရသည္၊
ႏွစ္ေယာက္လုံးသည္

ကိုAုန္းေဖႏွင့္

ထိုသို႕

ကိုျမင့္ညိဳတို႕Aၿမဲ

ျမင္ေတြ႕သည့္Aခါတိုင္း

ညာေမတင္၏

Aတြင္း

သားAဘ

စိတ္စြဲလမ္းမႈ

မည္မွ်

ႀကီးမားေနသည္ကို စU္းစားမိၾကသည္။
ေျမပဳံကိုၾကည့္ေနသည့္ သေဘာကိုလဲသိၾကသည္၊ သို႕ေသာ္ ေျမပုံကို ၊
ေျမပုံကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း ထား၇န္ သူတို႕သားAဖႏွစ္ေယာက္စလုံး
မည္သူမွ စိတ္မကူး၀ံ့ၾကေခ် ျပန္သိမ္းလိုက္လွ်င္ ဘခင္ ႏွင့္ Aစ္ကို တို႕
ရိပ္မိသိသြားၾကေလၿပီဟူေသာ

Aေတြးေၾကာင့္

ညာေမတင္၏

စိတ္သည္

ပိုမိုဆိုး၀ါးလာမည္ကို ေတြး ၾကသည္၊ လူတို႕သေဘာသည္ မသိလိုက္ဘာသာ
Aမွတ္မဲ့ေနလွ်င္ ၿငိမ္၀ပ္ေနတတ္ေသာ္လဲ သိေနၿပီ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လိုက္ၿပီဟူေသာ
Aေတြးမ်ိဳးေပၚလာလွ်င္ ပိုဆိုးတတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ညာေမတင္ ေျမပုံႀကီး
ကုိၾကည့္ၿပီး

ပူေဆြးေနသည္ကို

သားAဘႏွစ္ေယာက္လုံး

မျမင္ဟန္

မသိဟန္ေဆာင္ေနကာ ညာေမတင္ ကို ထိုAေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ
ေမးျမန္းေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ Aသြင္မ်ိဳး ေန လိုကသ
္ ည္။
ထိုသို႕

ညာေမတင္Aျဖစ္ကို

ျမင္ရေလေလ

ညာေမတင္ကို

စိတ္Aာရုံေျပာင္းေစခ်င္ ေလေလ ျဖစ္ ေနသည္။
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ထိုေၾကာင့္

မ၀င္းျမင့္

ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္

သားAဘႏွစ္ေယာက္လုံး

လက္ဆက္ရန္

စU္းစားကာ

ကမ္းလာခ်က္ကို

ေက်ာ္ေက်ာ္

ဘက္က

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိလွ်င္ လက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။
ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေက်ာ္ေက်္ာသည္

စုံစမ္းရာမွာလက္လွမ္းမီွသေရြ႕ဆိုလွ်င္

AစိုးရAရာရွိမဟုတ္ဘဲ

လုပ္ကိုင္ေနသည့္

လူေကာင္း

ဘခင္ႏွင့္Aတူ

စီးပြားေရးကို

သူေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ

သိၾကရသည္။ ထိုေၾကာင့္ သားAဖႏွစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ကာ UီးAုန္းေဖက
စကားျပန္လုိက္သည္။
'ကိုထြန္းေျပာထားတဲ့

စကားကို

က်ဳပ္သမီးရွင္တေယာက္Aေနနဲ႕

ျငင္းစရာေတာ့ မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမ့ဲ Aတင္းAၾကပ္ စီမံတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္
သမီးစိတ္ဆင္းရဲမွာလဲ စိုးရိမ္မိပါတယ္၊ Aဲဒီေတာ့ လူငယ္ခ်င္း ႏွစ္သက္ မွ
ေကာင္းမယ္ဟုတ္လား၊ သူတို႕ခ်င္း AေၾကAလည္ တိင္ပင္ၾကေစလိုတယ္
ကိုထြန္း'
ဤမွ်ေလာက္ေသာ

စကားျပန္ခ်က္ကို

ရလွ်င္ပင္

UီးေAးထြန္းႏွင့္

သမီးက

ဘာပစၥည္းမ်ိဳးကို

ေက်ာ္ေက်ာ္တို႕ ၀မ္းသာသြားၾကသည္။
'ဟာဒါေျပာထိုက္တဲ့စကားပဲ

ကိုAုန္းရဲ႕၊

ႏွစ္သက္တာလဲ၊ သမီး ႏွစ္သက္ တတ္ တဲ့ ပစၥညး္မ်ိဳးကို ေက်ာ္ေက်ာ္
ယူလာေစရမယ္၊

သမီးကို

လက္ေဆာင္ေပးရင္

ဒီလက္ေဆာင္Aေၾကာင္း

ေျပာရင္း က စကားလက္ဆုံၾကေစရမွာေပါ့၊ ရင္းႏွီးေစရမွာေပါ့'
UီးေAးထြန္းက ၀မ္းသာAားရေျပာသည္။
'သမီးကိုေမးၾကည့္Aုံးမယ္ေလ၊

သမီးဘယ္လိုပစၥည္းမ်ိဳးကိုမ်ား

စိတ္ဆႏၵရွိေနလဲလို႕'
UီးAုန္းေဖက ျပန္ေျပာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

သူတိဳ႕စီစU္ထားသည့္Aတိုင္း

UီးAုန္းေဖႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳတို႕က

ညာေမတင္ကို မည္ကဲ့သို႕ စကားAစျပဳၿပီး ေမးရမည္ ကို တိုင္ပင္ေနဆဲ၀ယ္
Aိမ္ကို မၾကာခဏေရာက္လာတတတ္ၾကၿပီး ညာေမတင္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီး စြာ
စကားေျပာေနတတ္ၾကသည့္

ကိုထြန္းA့ံ

ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕

ေရာက္လာၾကသည္။

ညာေမတင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
Aပင္ပန္းခံကူညီခဲ့ျခင္း၊

ကိစၥေတြမွာ

ညာေမတင္

ေစတနာေကာင္းျဖင့္

Aေၾကာင္း

ကို

သစၥာရွိစာြ

ႏႈတ္လုံခဲ့ၾကျခင္းတို႕ေၾကာင့္ UီးAုန္းေဖႏွင့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕က ကိုထန
ြ ္းAံ့ ႏွင့္
ကိုဘေသာ္

တို႕

ႏွစ္ေယာက္ကို

ညာေမတင္ႏွင့္

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းလို

ပတ္သက္သည့္

သေဘာထားကာ

Aေၾကာင္းကို

Aသိေပး

တိုင္ပင္ေလ့ရွိၾကသည္။
ယခုေသာ္
ညာေမတင္ကို

ကိုဘေသာ္ႏွင့္
လက္ဆက္ရန္

ကမ္းလွမ္းေၾကာင္းေျပာကာ
စိတ္၀င္စား

ေၾကာင္း

ကိုထြန္းAံ့တို႕
ေက်ာ္ေက်ာ္တို႕

ေရာက္လာေသာAခါ
သားAဘ

ညာေမတင္မည္သည့္

စကားAလ်U္းသင့္၍

လာေရာက္

Aရာ၀တၳဳမ်ိဳးကို

ေမးျမန္းသည့္

Aေနျဖင့္

ေမးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕က

Aမွတ္မထင္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္

ေမးျခင္းသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ UီးAုန္းေဖႏွင့္ Uီးျမင့္ညိဳတို႕က ေမးၿပီး
ေက်ာ္ေက်ာ္က ယူလာလွ်င္ ညာေမတင္ ရိပ္မိသြားႏိုင္သည္၊ ထိုAေၾကာင္း ကို
စU္းစားမိၾကသျဖင့္လဲ

ကိုျမင့္ညိဳႏွင့္

UီးAုန္းေဖတို႕က

ကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္ကို တာ၀န္ ေပးလိုက္ၾကသည္။
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းA့ံတို႕သည္

ခါတိုင္း

လာလည္သည့္Aခါ

ညာေမတင္ကို စကား ေျပာ ေနၾကAတိုင္း ဟိုAေၾကာင္းသည္Aေၾကာင္း
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စကားAစရွာ ေျပောနၾကရာမွ Aခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုေတြသည္ မိခင္ဘခင္
ေမြးေန႕ကို

သားသမီးမ်ားက

မိဘေတြႀကိဳက္တတ္သည့္

လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးေလ့ရွိျခင္း မိဘေတြကလဲ သားသမီးေမြးေန႕တြင္
သားသမီးမ်ား

ႀကိဳက္တတ္သည့္

ကိုေပးေလ့ရွိၾကေၾကာင္း

စသည္ျဖင့္

လက္ေဆာင္ပစၥည္း
ညာေမတင္

မ်ား

စိတ္၀င္စားလာေAာင္

နားေထာင္ခ်င္စဘြယ္ စီကာပတ္ကုံး တေယာက္တမ်ိဳး ေျပာၾကသည္။
ထိုသို႕ ေျပာေနၾကရာမွ ကိုဘေသာ္ ေျပာလုိက္သည္။
'ေAာ္...ဒါထက္
ေပးမယ္လို႕

တင္တင္ေမြးေန႕ကို

စိတ္ကူးထားတယ္ဆိုတာ

ဘဘႀကီးဘာေပးမယ္မသိဘူး၊

ဘဘႀကီးက
Uီးေလးတို႕ကို

တင္တင္ကို

လက္ေဆာင္
ေျပာဘူးတယ္၊

ဘဘႀကီးကေရာ

ဆရာကပါ

သိပ္ခ်စ္ၾကတာ၊ တင္တင္လိုခ်င္တာ ေတာင္ပါလား သူတို႕မျငင္းဘဲ ေပးၾကမွာ'
ထိုAခါ ကိုထြန္းAံ့က ေထာက္ခံလိုက္သည္။
'ေAး

ဟုတ္တယ္ကြဲ႕၊

Uီးေလးကလဲ

ၾကားလိုက္မိတယ္၊

ဒီႏွစ္

တင္တင္ေမြးေန႕ေရာ ေမြးရက္ေရာ ေမြးလ ေရာ တထပ္ထဲ ကိုက္ညီေနတယ္၊
Aင္မတန္ တိုက္ဆိုင္ခဲတယ္ေနာ္၊ ဒီလိုAခ်ိန္ခါမွာမွာ ဘဘႀကီးနဲ႕ ဆရာ ကလဲ
Aထူးတလည္

လက္ေဆာင္မ်ိဳးေပးခ်င္ေနတာ၊

တင္တင္ဘာလိုခ်င္လဲ၊

စU္းစားထားေနာ္'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ ေျပာသည့္Aတိုင္း ညာေမတင္၏ ေမြးေန႕ရက္-လသည္

Aားလုံးတိုက္ဆိုင္ေနေၾကာ္ငးကို

ဘခင္ႏွင့္

Aစ္ကိုကလဲ

ေျပာထားခဲ့ဘူးသည္။
ညာေမတင္သည္ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္ စကားကိုနားေထာင္ေနရာမွ...
'တင္တင့္ေမြ႕ေန႕ တိုက္ဆိုင္ေနခ်ိန္မွာ ဘာလက္ေဆာင္မွာ မလိုခ်င္ပါဘူး၊
Uီးေလးတို႕ရယ္၊

တင္တင္ႀကီးမား
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Aသက္သခင္ေက်းဇူးရွင္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ ပုံတူ ပန္းခ်ီ ကိုးကြယ္ ခ်င္ပါတယ္၊
ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံပုံကို
ဓာတ္ပုံနားမွာ

ခ်ိတ္

မွန္ေဘာင္သြားၿပီး

ထားခ်င္တယ္၊

လက္ေဆာင္ကေတာ့

ဒါပါဘဲ၊

ေဖေဖနဲ႕ေမေမ

တင္တင္ေမြးေန႕Aတြက္

ဒါေပမဲ့

ေဖေဖနဲ႕ကိုကိုက

လိုခ်င္တ့ဲ
သေဘာက်

မွာမဟတု္ဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တင္တင္ေတာစိတ္ ျပန္၀င္သာြ းမွာကို
စိုးရိမ္ၾကတယ္ လို႕တင္တင္ထင္တယ္'
ညာေမတင္သည္
Aမွန္တကယ္

ထိုစကားကို

ညာေမတင္သည္

မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ရုံသာမဟုတ္ေသး၊
Aသတ္ခံ

လိုက္ရပုံကိုလဲ

လႈိက္လွဲေသာ

Aသံျဖင့္ေျပာသည္

ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

သူကမ်က္ေစ့ေAာက္မွာ

Aၿမဲသတိရကာ

ရက္စက္စာြ

ၾကင္နာသနားေသာစိတ္၊

နာက်ည္းေသာစိတ္က ရင္ထဲမွာ စြဲၿမဲ ေနခဲ့သည္။
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏ ေက်းဇူးကို ဆပ္ေသာAားျဖင့္ ဓာတ္ပဳံကို ရိုေသစြာ
ကိုးကြယ္လိုသည္၊ ညAိပ္ရာ ၀င္ တိုင္း မိဘကို ကန္ေတာ့သည့္နည္းတူ
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏ပုံကို

ကန္ေတာ့ရာမွာ

သ႑ာန္မ်ိဳးရွိေပသည္ဟု
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကိုမူ

ငါ့မိခင္သည္

Aားပါးတရၾကည့္ၿပီး
စိတ္မွန္းျဖင့္သာ

ဤလိုရုပ္ရည္
ကန္ေတာ့ရသည္၊

ကန္ေတာ့

ရသည္၊

ပုံသ႑ာန္ကိုမျမင္ရသည့္Aတြက္ စိတ္ထဲမွာ ေၾကနပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။
ဘခင္ ႏွင့္ Aကို လဲ မေျပာ၀န္႕ဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္၊ ယခုကိုထန
ြ ္းAံ့ႏွင့္
ကိုဘေသာ္တို႕က

စကားစ

ေပးေသာ

Aခါ

မွ

သူ႕စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ျပင္းျပစြာရွိေနသည့္ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တို႕သည္

ဆႏၵကိုေတာ့သိရပါသည္။
သူတို႕ဆရာက

သို႕ေသာ္

ထိုဆႏၵကို

လုိက္ေလ်ာႏိုင္ပါမည္လားဟု

ညာေမတင္၏
သူတို႕
ေတြးကာ

ဘဘႀကီး

ႏွင့္

ညာေမတင္ကို

ၾကင္နာသနား လိုက္မိၾကသည္။
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မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ညာေမတင္၏ ဆႏၵကို Aသိေပးရေပမည္။ ထိုေၾကာင့္
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္ တို႕က UီးAုန္းေဖႏွင့္ ကိုျမင့္ညိဳကို ညာေမတင္
မည္ကဲ့သုိ႕ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကရသည္။
'ေက်းဇူးရွင္ကိုသတိရေနတဲ့
ဟုတ္ပါတယ္

သမီးစိတ္ထားကို

သူ႕Aသက္သခင္ေတြ

သူ႕

ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ကယ
ြ ္၊
ကို

သမီးေလးလို

ေမြးလာခဲ့တာဆိုေတာ့ မိဘနဲ႕ တတန္းထဲ ကိုးကြယ္ထိုက္ေပတာေပါ့၊ လူရယ္
Aဟိတ္

တိရစာၦန္

ရယ္

လို႕

ခြဲျခားလို႕

မျဖစ္ဘူး၊

ေက်းဇူးရွင္ဟာ

ေက်းဇူးရွင္ဘဲ၊ကဲ... လက္ရာေျမာက္တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ ေကာင္း တေယာက္ ကို
ေမာင္ထြန္းA့့နဲ႕ ေမာင္ဘေသာ္တို႕က စနည္းနာရွာၾက၊ ေတြ႕ရင္ သားကိုေျပာ၊
သား က တာ၀န္ယူၿပီး သမီးစိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေAာင္ လူ၀ံႀကိးေမာင္ႏွံပုံကို
ေရးဆြဲခိုင္း လက္ခကိုမၾကည့္နဲ႕၊ သမီးစိတ္ခ်မ္းသာ ဘို႕ Aေရးႀကီးတယ္၊
ပန္းခ်ီကားၿပီးေတာ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိ ေပးခုိင္းရမယ္'

UီးAုန္းေဖက ၾကည္ျဖဴစြာပင္ ပန္ခ်ီကားဆြဲဘို႕ သေဘာတူလိုက္သည္၊
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္ တို႕သည္ စိတ္ခ်မ္းသာသြားမိၾကသည္။
ယခုAခ်ိန္မွာ
ရွိေနေၾကာင္း

ပုံတူေရးဆြဲရာတြင္

ေျပာခဲ့ၾကၿပီး

ထို

နာမည္ရေနသည့္

ပန္းခ်ီဆရာ

ပန္းခ်ီဆရာတUီး

ေနထိုင္သည့္

ေဂဟာသို႕

ႏွစ္ေယက္သား ေျခသြက္သြက္လွမ္း ခဲ့ၾကသည္။
'ပန္းခ်ီဆရာႀကီး

Uီးေမာင္ေမာင္ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္ပါဘဲခင္ဗ်ာ၊

လာတဲ့ကိစၥကို Aမိန္႕ရွိပါ'
ခင္ေမာင္ေAးသည္

သူ႕Uီးေလး

Uီးၾကင္ေဖႏွင့္

တိုင္ပင္ကာ

သူ႕နာမည္Aျပည့္Aစုံကို ခင္ေမာင္ေAးဟု မေျပာေတာ့ဘဲ ေမာင္ေမာင္ဟု
ႏွစ္လုံးထည္း

လူသိခံထားသည္၊

UီးေလးUီးၾကင္ေဖ

ကို

ထိုသို႕

ငဲ့ရသည့္Aတြက္

နာမည္ေျပာင္းထားသည္ကလဲ
ျဖစ္သည္၊

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

UီးေAးထြန္းတို႕ထံမွ

Page - 251

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

Uီးၾကင္ေဖက ငါ့တူေလး ခင္ေမာင္ေAး ဟူေသာ နာမည္ကို ထပ္ခါတလဲလဲ
ေျပာခဲ့သည့္Aတြက္ UီးေAးထြန္းတို႕က မွတ္မိေကာင္း မွတ္မိ လိုက္ေပမည္၊
Uီးၾကင္ေဖAေနျဖင့္ Aိမ္ထဲက Aိမ္ျပင္ကို မထြက္ဘဲ ရန္သူမျမင္ မသိေAာင္
ကြယ္၀ွက္

ေနႏိုင္ေစကာမူ

ပန္းခ်ီဆရာတေယာက္ျဖစ္ေနသည့္Aတြက္

ခင္ေမာင္ေAးက
Aိမ္ထဲေAာင္း

ေန၍မျဖစ္၊

Aျပင္Aပကို ထြက္ေနရသည္။ ထိုAခါ ခင္ေမာင္ေAးဟူေသာ Aမည္ေၾကာင့္
UီးေAးထြန္းတို႕ သဲလြန္စ ရသြားကာ Uီးၾကင္ေဖကို ရွာေဖြေတြ႕သြားႏိုင္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ေမာင္ေမာင္ဟူေသာ နာမည္ေျပာင္းထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုဘေသာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့တို႕က ခင္ေမာင္ေAးကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး သူတို႕
Aထင္ႏွင့္Aျမင္

ကြာျခားခ်က္

ကို

မၿမိဳသိပ္ႏိုင္ဘဲ

ထုတ္ေဖာ္

ေျပာလုိက္ၾကသည္။
'ေAာ္...ကၽြန္ေတာ္တို႕က
Aရြယ္ေတာ္ေတာ္ႀကီး

ၿပီလို႕

ပန္းခ်ီဆရာႀကီး
ထင္ခဲ့

မိပါတယ္

Uီးေမာင္ေမာင္ဆိုေတာ့
ဆရာAခု

ျမင္ရေတာ့

Aငယ္ေလးရွိေသးတာပဲ'
ကိုထြန္းAံ့ေျပာသည္၊

ကိုဘေသာ္က

ေခ်ာေမာခန္႕ျငား၍

ေယာက်ာ္းၿပီသသည့္ ခင္ေမာင္ေAးကုိ ၾကည့္ၿပီး Aသက္ငယ္ငယ္နဲ႕ ပညာမွာ
ေတာ္ေပသည္ဟု စိတ္ထဲက ခ်ီးက်ဴးလိုက္မိသည္။
ထိုေနာက္ လာရင္းကိစၥကို တေယာက္တခြန္း ေခ်ငံစြာ ေျပာျပၾကသည္။
'ကၽြန္ေတာ္တို႕

ပန္ခ်ီကားတခု

ဆြဲေပးဘိုက

လာAပ္မယ္လို႕ပါဆရာ၊

ဆရာက လက္ခံႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ရဲ႕ဆရာကို ျပန္Aေၾကာင္း
ၾကားရပါမယ္'
'ဟုတ္ကဲ့၊ ဘယ္လို ပန္းခ်ီကားမ်ိဳးပါလဲခင္ဗ်ာ'
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ခင္ေမာင္ေAးက ျပန္ေမးသည္။
'ပန္းခ်ီကားကေတာ့

ဘယ္သူမွ

ဆြဲခိုင္းဘူးမယ္မထင္တ့ဲကားပါဘဲ၊

ဆရာAံ့ၾသမလားေတာ့ မသိဘူး၊ လူ၀ံ ဇနီးေမာင္ႏွံ ပုံ ဆြဲေပးရမွာပါ'
ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေတြခနဲျဖစ္သြားသည္။
'လူ၀ံဇနီးေမာင္ႏွံ'
ခင္ေမာင္ေAးက ႏႈတ္မွ တီးတိုးေျပာလိုက္သည္။

'ဟုတ္ပါတယ္

ဆရာ၊

ဆရာလာပါလိမ့္မယ္၊

ဆရာ

လက္ခံႏိုင္မယ္ဆိုရင္

ပုံဘယ္ေလာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႕

Aႀကီး

ဆြဲရမယ္ဆိုတာ

ဒီလူ၀ံေမာင္ႏွံပုံက

Aလွခ်ိပ္မွာလား၊

ေျပာပါလိမ့္မယ္'
'ကၽြန္ေတာ္ေမးပါရေစခင္ဗ်ာ၊

Aထိမ္းAမွတ္တခုခုရွိလို႕ ဆြဲခုိင္း တာလား'
ခင္ေမာင္ေAးက

ျပန္ေမးသည္၊

ခ်က္ခ်င္းေတြးလိုက္မိသည္၊

သူ႕စိတ္ထဲမွာ

ပန္းခ်ီကား

ေရးဆြဲရန္

ညာေမတင္ကို
လာၾကေသာ

လူႏွစ္ေယာက္၏ ဆရာဆိုသူသည္ သူAသက္တမွ်ခ်စ္ရသူ မခင္ေမ ႏွင့္
ပတ္သက္ေနသူ

ျဖစ္ေနေလမည္လား

ဟူေသာ

Aေတြး၀င္လာသည္၊

ကိုဘေသာ္တို႕Aား

ႏႈတ္လုံသစၥာရွိၾကသူ

ထိုေၾကာင့္ ျပန္ေမးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

တပည့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
'ကၽြန္ေတာ္ တိဳ႕ ဘာမွ မသိပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ ဆရာက လက္ရာေျမာက္တ့ဲ
ပန္းခ်ီဆရာတUီးကို ရွာပါ၊ ေတြ႕ရင္ Aဲဒီ ကားမ်ိဳး ဆြဲခ်င္ေၾကာင္ လက္ခံႏိုင္
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မခံႏိုင္ သိလိုေၾကာင္း စုံစမ္းေပးပါဆိုလို႕ ကၽြန္ေတာ္တိဳ႕ ဆရာ့ သတင္း
နားေထာင္ၿပီး လာရတာပါ'
'ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႕က

တပည့္ေတြဆိုေတာ့လဲ

ဆရာခိုင္းတာဘဲ လုပ္ရတယ္၊ ဆရာ့ကိစၥ ကို မစပ္စု၀ံ့ပါဘူး'
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕က

တေယာက္တခြန္း

မွင္ေသေသျဖင့္

ေျပာၾကသည္။

ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္

ကိုျမင့္ညိဳ

ေတြ႕ရလွ်င္

ကိုျမင့္ညိဳက

မည္သို႕

Aေၾကာင္းျပမည္ကို မသိရသည့္Aတြက္ စကားခ်င္း လြဲေနလွ်င္ သို႕မဟုတ္
သူတို႕ေျပာသည့္ စကားက Aစြန္းမလြတ္၍ ညာေမတင္Aတြက္ Aျခားသူ
မ်ား

သံသယျဖစ္သြားလွ်င္

မေကာင္းဟု

ေတြးကာ

ႏွစ္ေယာက္သား

Aတိုင္Aေဖာက္ညီညီ ေျပာလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ခင္ေမာင္ေAးသည္ မသိမသာ သက္ျပင္းခ်လိုက္သည္ ထိုေနာက္'ေကာင္းပါၿပီခင္ဗ်ာ၊

ေနာင္ႀကီးတို႕

ဆရာကိုသာ

Aေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါ၊

ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံၿပီး လိုခ်င္တဲ့ ပုံစံကိုသာ ေျပာပါလို႕၊ စိတ္တိုင္းက်ေAာင္
က်ိဳးစားဆြဲေပးပါ့မယ္လို႕'

ခင္ေမာင္ေAးေျပာေနစU္မွာ Aိမ္ေနာက္ဘက္ မီးဖိုေဆာင္ဆီမွ ေညႇာ္နံ႕
AလိုလိုAနံ႕ ထြက္လာသည္။
'ေဟာ..ဟင္းAိုးတူးေနၿပီ ထင္တယ္၊ ခဏေလး သည္းခံလိုက္ပါAုံးေနာ္'
ခင္ေမာင္ေAး

က

ေျပာေျပာဆိုဆို

ေနာက္ဘက္

မီးဖိုေဆာင္ဆီသို႕

၀င္သြားသည္။
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'ဒီပန္းခ်ီဆရာ က တေယာက္ထဲေနတာထင္တယ္'
ဟု ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ ေတြးလိုက္မိၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေAး ျပန္ထြက္လာေသာAခါ'ဆရာက တေယာက္ထဲေနတာလား'
ဟုကိုထြန္းA့ံက ေမးလိုက္မိသည္။
ခင္ေမာင္ေAးက

မ်က္ႏွာညဳိးသြားသည္ကို

သူတို႕ႏွစ္ေယာက္လုံး

သတိထားလုိက္မိၾကသည္။ ခင္ေမာင္ေAး က ေျဖလိုက္သည္။
'ဟုတ္ပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ့Aဘို႕

တUီးတည္း

Aေဖာ္Aျဖစ္တ့ဲ

UီးေလးAရင္းတေယာက္က လြန္ခဲ့တဲ့ တလ ေလာက္ က ေလျဖတ္ၿပီး
ဆုံးသြားရွာပါၿပီ'
ခင္ေမာင္ေAးက

Aမွန္Aတုိင္းေျပာလိုက္သည္၊

Uီးၾကင္ေဖကား

တူကေလး ခင္ေမာင္ေAးကို သူ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ သိမ္းထားခဲ့သည့္ ေရႊထုပ္၊
ခင္ေမာင္ေAး မိဘမ်ားရွာေဖြ ထားခဲ့သည့္ ေရႊထုပ္ကို တူေလး ခင္ေမာင္ေAး
လက္ထဲကို

ထည့္လိုက္ၿပီး

လြန္ခဲ့သည့္

တလေလာက္ကပင္

ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္
တကိုယ္တည္းေနထိုင္သည့္

မိဘေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမရွိ
လူလြတ္လူပ်ိဳ

Aိမ္ေထာင္မရွိဘဲ

တေယာက္

ျဖစ္ေၾကာင္း

သဴ႕စကားထဲမွာ Aဓိပၸာယ္က Aျပည့္Aစုံပါသြားသည္။
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ကိုဘေသာ္တို႕သည္

ခင္ေမာင္ေAးကို

စိတ္ထဲက

သနားၾကင္နာျခင္း ခင္မင္ျခင္း ျဖစ္လိုက္မိၾကသည္။
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Aမွန္ပင္

မ၀င္းျမင့္

ခင္ေမာင္ေAး၏

ဘ၀ကား

ခင္ေမာင္ေAး၏

ဘ၀ကား

ၾကင္နာစရာေကာင္း ပါသည္။ Aသက္တမွ် ခ်စ္ခဲ့ရေသာ ညာေမတင္ကို
ရွာမေတြ႕သည္မွာ

ရွိေစUီး၊

ေလာကႀကီးတြင္တUီးတည္းေသာ

Aားကိုး

ခင္တြယ္စရာ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ ဟူ၍ တUီးတည္းေသာ ရွိေနသည့္ UီးေလးAရင္း
Uီးၾကင္ေဖကလဲ Aဆုံးစြန္ ေသာ ခြဲခြာျခင္းျဖင့္ ခြဲခြာသြားခဲ့ေလၿပီ။
သူ႕မိဘေတြကို ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္သြားေသာ UီးေAးထြန္းတို႕
လူစု၊ သူ႔ကို ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ လို သေဘာထားကာ လူသတ္ရာတြင္
Aသုံးဲပဳသည့္ UီးေAးထြန္းတို႕ လူစု၊ ထိုလူယုတ္မာေတြကို ခင္ေမာင္ေAး
လက္စားေခ်လိုခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္

Uီးေလးျဖစ္သူ

Uီးၾကင္ေဖကို

ငဲ့ရသည့္Aတြက္ လက္စား မေခ် ခဲ့ရဘဲ သည္းခံေနခဲ့ရသည္။

ယခုUီးေလးျဖစ္သူ Uီးၾကင္ေဖ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ခင္ေမာင္ေAးAေနျဖင့္
လက္စားေခ်လိုလွ်င္ ေခ်ဟု ေျပာႏိုင္ ေသာ္လဲ ခင္ေမာင္ေAး လက္စားေခ်၍
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။
သူ႕မိဘေတြကို

သတ္သလို

သူျပန္သတ္လွ်င္

ဤေနရာသည္

ေတာထဲေတာင္ထဲမွာလုိ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္၍ မျဖစ္ တရားUပေဒက ရွိေနသည္၊
တဖန္ တရားUပေဒAတိုင္း Uပေဒေဘာင္ထဲက လက္စားေခ်မည္ ဆိုလွ်င္ လဲ
သူ႕မိဘေတြကို UီးေAးထြန္းသတ္သြၾးပါသည္ဟု ဆိုရေAာင္ သတ္ေသျပစရာ
မရွိေခ်။
ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ
ထင္ထင္ရွားရွား
ႀကီးေလးေသာ

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သြားၿပီး

Aျပစ္မရွိဘဲ
ျပစ္မႀကီး

လူႀကီး

စြပ္စြဲရန္မွာ

တရားUပေဒေဘာင္ထဲမွာ

လူေကာင္း

လို

လြယ္ကူေသာ

ေနထိုင္သူကို
ကိစၥမဟုတ္ေခ်၊

ထိုေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAးသည္ မျမင္လွ်င္ သံေယာဇU္ျပတ္သည္ဟူေသာ
စကားAတုိင္း

UီးေAးထြန္း

တို႕ကို

ျမင္ေတြ႕ရန္

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

မက်ိဳးစားေတာ့ဘဲ
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ကံၾကမၼာစီရင္သမွ်ပင္

မ၀င္းျမင့္

ေစတနာက

Aက်ိဳးေပးလိမ့္မည္ဟူေသာ

တရားသေဘာ ကို ႏွလုံးသြင္းကာ ေျဖေဖ်ာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။

ျမင္ေတြ႕လွ်င္

စိတ္ကို

ကိုယ္သာနစ္နာမည္ကို

ထိမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္၊
ေတြးမိေသာ

မထိမ္းႏိုင္လွ်င္

ခင္ေမာင္ေAး

က

ေAးေAးပင္ေနထိုင္လာခဲ့ေတာ့သည္။
ထိုေၾကာင့္

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕

သနားသည္ဆိုျခင္းမွာ

သနားထိုက္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည့္ ခင္ေမာင္ေAး ဘ၀ပင္။
ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႕ ေျပာသည့္ စကားႏွင့္ပင္ UီးAုန္းေဖႏွင့္
ကိုျမင့္ညိဳတို႕သည္

ပန္းခ်ီဆ၇ာ

Uီးေမာင္ေမာင္

Aမည္ခံထားေသာ

ခင္ေမာင္ေAးကို မျမင္ဘူးမီကပင္ ၾကင္နာစိတ္ပြားေနၾကသည္။

ညာေမတင္၏ေမြးေန႕ ေရာက္ရန္မွာ သုံးလေလာက္သာ လိုေတာ့သည္၊
ထိုေၾကာင့္ ထိုသုံးလAတြင္းမွာ ညာေမတင္ ဆႏၵရွိသည့္ ပန္းခ်ီကားႀကီး
ၿပီးစီးေစရန္ UီးAုန္းေဖႏွင့္ ကိုျမင့္ညိဳတို႕က ႀကိဳးစား ၾကရမည္ ျဖစ္သည္၊
သို႕မွသာလွ်င္
ညာေမတင္

ေက်ာ္ေက်ာ္က
စိတ္ဆႏၵ

ညာေမတင္၏

ျပည့္၀ေစမည့္

ေမြးေန႕လက္ေဆာင္Aျဖစ္

ပစၥည္းကို

လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ကာ

ႏွစ္Uီးရင္းႏွီးခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
ကိုျမင့္ညိဳသည္

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႕ကို

ေခၚကာ

ပန္းခ်ီဆရာရွိရာသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ခင္ေမာင္ေAး၏

ရိုးသားပြင့္လင္းသည့္မ်က္ႏွာ၊

ေခ်ာေမာခန္႕ျငားသည့္ရုပ္ရည္၊

ေျပာဆို

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

ဆက္ဆံပုံ

ေယာက်ာ္းပီသ
သိမ္ေမြ႕
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မ၀င္းျမင့္

ယU္ေက်းမႈစသည္တို႕ကို ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ျဖစ္ေသာAခါ ကိုျမင့္ညိဳသည္
ခင္ေမာင္ေAး ကို ခင္မင္စိတ္ေပၚလာသည္။
'ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းခ်ီကားပဳ့ကို ေဟာဒီ ကၽြန္ေတာ့္လူႏစ
ွ ္ေယက္က
ေျပာခဲ့ၾကၿပီး ပါၿပီေနာ္'
ကိုျမင့္ညိဳ

ေျပာေသာAခါ

ခင္ေမာင္ေAးက

ႏွစ္လို္ဘြယ္ေကာင္းေသာ

Aၿပဳံး၊ ၾကည္လင္သည့္ Aသံျဖင့္ ျပန္ ေျပာသည္။
'ဟုတ္ကဲ့Aကို၊ လူ၀ံေမာင္ႏွံပုံလိုက္ ေျပာပါတယ္၊ လူ၀ံေမာင္ႏွံရ႕ဲ ဟန္က
ေAးေAး

ေဆးေဆး

ေနတဲ့

ဟန္လား၊

ရန္သူကိုေတြ႕လို႕

မာန္ဖီေနတဲ့ဟန္လား၊ ပုံAႀကီးAေသး ဘယ္Aရြယ္ဆိုတာ Aမိန္႕ရွိပါAကို'

ခင္ေမာင္ေAး၏ ေျပာဟန္ဆိုဟန္မွာ မာနသံကင္းသည္၊ ထိုေၾကာင့္ပင္
ကိုျမင့္ညိဳစိတ္ထဲမွာ ပိုၿပီး ခင္မင္မႈ ျဖစ္သြားသည္။
'မာန္ဖီတဲ့ပုံမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ဘူးေလ၊

သူတို႕သဘာ၀ေတာ

ေတာင္ထဲမွာ

Aလိုက္ဘာသာ ေနထိုင္တတ္တဲ႔ ဟန္မ်ိဳးေပါ့ Aရြယ္ကေတာ့....'
ကိုျမင့္ညိဳကသူ႕Aိမ္မွာ

သူ႕မိဘေတြ

ဓာတ္ပုံကို

Aႀကီးခ်ဲ႕ထားသည့္Aရြယ္ကို ျပန္ေတြးလိုက္သည္။

မိခင္ႏွင့္

ဘခင္ဓာတ္ပုံ

ထိုAရြယ္AစားAတိုင္း

သည္

ဆြဲေပးမွ

Aလ်ားသုံးေပ
ညာေမတင္

Aနံႏွစ္ေပခြဲရွိသည္၊
စိတ္တိုင္းက်ေပမည္ဟု

ေတြးလိုက္သည္ ထိုေၾကာင့္....
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မ၀င္းျမင့္

'Aလ်ားသုံးေပ Aနံႏွစ္ေပခြဲAရြယ္ေပါ့ ညီေလးရယ္၊ Aိုသည္းခံပါဆရာ၊
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ညီAကို လို ေမတၱာစိတ္ေပၚသြားမိတာနဲ႕ လႊတ္ခနဲ
ေခၚလိုက္မိတာပါ'
ကိုျမင့္ညိဳ က ညီေလးဟု ေခၚလိုက္မိသည့္Aတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္သည္။

'ေခၚပါAကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္မဆုိးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္က မိဘေဆြမ်ိဳးမရွိတ့ဲ
Aထီးက်န္
"ေခၚပါ

Aကို

စိတ္မဆိုးပါဘူး၊

Aထီးက်န္ဆိုေတာ့

Aခုလို

ကၽြန္ေတာ္က

Aကိုက

ညီေလး

မိဘေဆြမ်ဳိးမရွိတ့ဲ
လုိ႔

ေခၚလုိက္တာ

သိပ္၀မ္းသာပါတယ္"
ခင္ေမာင္ေAးက လႈိက္လွဲေသာ Aသံျဖင့္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိသည္

ခင္ေမာင္ေAးကို

တကယ္ပင္

စိတ္ထဲက

Aိမ္ေခၚရAံုးမယ္၊

Aကိုတို႔ကလဲ

ခင္မင္ၾကင္နာျခင္းျဖင့္"ပန္းခ်ီကားႀကီးၿပီးစီးမွ

ညီေလးကို

ခင္တတ္ပါတယ္ ညီေလးရယ္"
ဟု ၾကင္နာစြာ ေျပာလုိက္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔

ျပန္သြားၾကေသာAခါ

Aပ္သြားသည့္

ပန္းခ်ီကားကို

စတင္

ခင္ေမာင္ေAးသည္
Aေကာင္Aထည္

ကိုျမင့္ညဳိ

ေဖာ္ေလသည္။

ခင္ေမာင္ေAး Aေနျဖင့္ ေနေရးစားေရးမွာ ပူစရာမလုိေAာင္ပင္ သူ႔ မိဘေတြ
ရွာေဖြထားခဲ့သည့္ ေရႊေတြက ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္
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သုိသိပ္စြာေနထိုင္ခါ

ပန္းခ်ီ

မ၀င္းျမင့္

ပညာျဖင့္

Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနသည့္

လူတေယာက္လို ပန္းခ်ီကားလာAပ္သည္ကို လက္ခံ ေရးဆြဲ ေနခဲ့သည္။ ယခု
လူ၀ံေမာင္ႏွံပံုကို စတင္ကိုင္သည့္Aခ်ိန္မွစၿပီး Aလွ်င္စလို လုပ္ေပးရ မည့္
Aလုပ္ ကို လက္မခံ ေတာ့ေခ်။
လူ၀ံေမာင္ႏွံပံုကို Aာ႐ံုစုိက္ေရးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ပံုကို ဆြဲေတာ့မည္ဟု စတင္ကုိင္လုိက္လွ်င္ပင္ ခင္ေမာင္ေAးမ်က္လံုးထဲမွာ
ညာေမတင္၏ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံ

ေမာင္ႏွံ

ပံုသည္

ထင္ရွားျပတ္သားစြာ

ေပၚလာသည္။
Aျခားေသာ

ပန္းခ်ီဆရာေတြသည္

မည္မွ်ပင္

လက္ရာ

ေျမာက္ပါသည္

ဆိုေစကာမူ ေတာေတာင္ထဲမွာ သဘာ၀ က်က်ေနၿပီး ေတာေကာင္ေတြကို
ရင္းႏွီးနီးကပ္စြာ

ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ေသာ

ခင္ေမာင္ေAး၏

Aေတြ႕Aၾကံဳ

မ်ဳိးရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံပံုကိုဆြဲရာမွာ ညာေမတင္၏ ေက်းဇူးရွင္
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏ ႐ုပ္ရည္ ကို စိတ္ထဲ မွာ မွတ္မိေနသည့္ Aေလ်ာက္
ထုိ႐ုပ္ရည္ Aတုိင္းဆြဲခ်လုိက္သည္။ လူ၀ံပံု မည္ခါ မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ တကယ့္
လူ၀ံ ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားသည့္Aတုိင္း ျဖစ္ေနသည္။

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံသည္

သူတို႔စိတ္ထဲမွာ

ခံစားေနရခ်က္ကို

မ်က္ႏွာမွာ

ေပၚလြင္ေAာင္ ေဖာ္ျပေနၾက သည္။ ဘခင္လူ၀ံ မိခင္လူ၀ံမႀကီးတို႔သည္
Aစာရွာရာက ျပန္လာသည့္Aခါ ညာေမတင္ပုန္းေန၍ ႐ုတ္ တရက္ မေတြ႕
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လွ်င္ မိခင္လူ၀ံမႀကီးက ေၾကကြဲပူပန္စြာ ေAာ္ဟစ္သည္၊ ဘခင္လူ၀ံႀကီးက
ညာေမတင္ ကို ေတြ႕ ႏိုးႏုိးျဖင့္ ေငးေမွ်ာ္မႈိင္ေတြေနသည္။

ထိုAမူAရာကို

တိတ္တခိုး

ေခ်ာင္းၾကည့္ေနခဲ့ေသာ

ခင္ေမာင္ေAးက

ေကာင္းစြာမွတ္မိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ယခု လူ၀ံေမာင္ႏွံပံုဆဲြေသာAခါ
Aစာရွာရာက ျပန္Aလာတြင္ ညာေမတင္ကို မေတြ႕၍ မိခင္ လူ၀ံမႀကီး
၏ေၾကကြဲပူေဆြးစြာ

ေAာ္ဟစ္ေနသည့္မ်က္ႏွာ၊

ဘခင္

လူ၀ံႀကီး၏

စိတ္ပူစြာေငးမႈိင္ေနသည့္ မ်က္ႏွာ ေတြကို Aသက္၀င္စြာ ေရးဆြဲထားသည္။
စိတ္တုိင္းက်

ေဆးေရာင္သြင္းသည္။

လုိေလေသးမရွိေAာင္

Aႏုစိပ္

ခ်ယ္မႈံးသည္။

တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္၍

စိတ္တုိင္းက်

ေရးဆြဲထားသည့္ပံုျဖစ္ရာ ပန္းခ်ီကားၿပီး၍ Aပ္ႏွံရန္ ခ်ိန္းထားသည့္ေန႔တြင္
ေရာက္လာ ေသာ ကိုျမင့္ညဳိ ႏွင့္ ကိုထြန္းAံ့ ကိုဘေသာ္တို႔ပင္ ပန္းခ်ီကားကို
ၾကည့္ၿပီး လက္ဖ်ားခါမိၾကသည္။

"ဒီ လူ၀ံေမာင္ႏွံ က သာမာန္သ႑န္မ်ဳိးမဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာထားက
Aဓိပၸာယ္ရွိေနတယ္"
ကိုျမင့္ညဳိ က ေျပာေသာAခါ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႔က ဟုတ္ေၾကာင္း
ေထာက္ခံၾကသည္။ ထိုA ခါ ခင္ေမာင္ေAး က ေျပာလုိက္သည္။
"သူတုိ႔ ရင္ေသြး ခေလးငယ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့Aခါ မိခင္စိတ္ ဘခင္စိတ္န႔ဲ
ပူပန္စုိးရိမ္ဟန္ ေAာ္ ဟစ္ ေခၚဟန္ ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲထားပါတယ္ Aစ္ကို၊
သေဘာမက်ရင္ ဒီဟန္မူရာမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့ ႐ိုး႐ုိးပံုမ်ဳိး ကို ဆြဲေပး ပါ့မယ္"
ခင္ေမာင္ေAးက

ေျပာေသာAခါ

ကိုျမင့္ညဳိသည္

သူကုိယ္တုိင္

Aလြန္သေဘာေတြ႕ေနသည့္ ဤပံုကို ျပန္ျပင္ လိုေသာ ဆႏၵမရွိေတာ့ေခ်။
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"မျပင္နဲ႔ေတာ့ ညီေလး၊ Aစ္ကုိ သိပ္သေဘာက်တယ္"
ကိုျမင့္ညဳိက

ေျပာၿပီး

မူလသေဘာတူထားသည့္

လက္ခကို

ေပးသည္။

ခင္ေမာင္ေAးသည္ ေငြကို လက္ခံ ယူလိုစိတ္မရွိသည္က Aမွန္ျဖစ္သည္။
ညာေမတင္ကုိ လြမ္းဆြတ္သည့္စိတ္က ထပ္ေလာင္းသျဖင့္ လူ၀ံ ေမာင္ႏွံ ပံုကို
ေရးဆြဲရာမွာ

ယခုလို

Aသက္၀င္သြားသည္ကုိ

သူကုိယ္တုိင္

သိသည္။

Aသက္ တမွ် ခ်စ္သူ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေနသည့္ပံုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aခေၾကးေငြကို
လက္ခံယူလုိစိတ္မရွိျခင္း ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုမွ ေတြ႕ျမင္သိကၽြမ္းရသူက
ပန္းခ်ီဆြဲခ မယူပါဘူးဆုိလွ်င္ သူ႔Aေပၚမွာ တစံုတခု ေသာ သံသယမ်ဳိး
၀င္သြား ေလမည္လားဟု ေတြးကာ ပန္းခ်ီဆြဲခကို ယူလိုက္ရသည္။

"ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ညီေလးရယ္၊

Aစ္ကုိတို႔Aိမ္ကို

လာလည္Aံုးေနာ္၊

Aဆင္ေျပရင္ Aစ္ကိုတို႔ ဘခင္ႀကီး ပံု ကို ဆြဲမယ္ စိတ္ကူးထားတယ္၊
လာႏုိင္ရန္ လာခဲ့ေနာ္ ညီေလး"
ကိုျမင့္ညဳိ က ခ်စ္ခင္စြာေျပာၿပီး သူေနထုိင္သည့္ Aိမ္လိပ္စာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထား
သည့္ ကပ္ျပားေလးကို ေပး ထား ခဲ့သည္။

ပန္းခ်ီကားႀကီးကုိယူၿပီး
Eည့္ခန္းတြင္

ကုိျမင့္ညဳိ

ဘခင္UီးAုန္းေဖ

Aိမ္ျပန္ေရာက္လာေသာAခါ
ေစာင့္ေမွ်ာ္

ေနသည္ကို

Aိမ္ေရွ႕

ေတြ႕ရသည္။

ထုိAခ်ိန္မွာ ညာေမတင္သည္ Aိမ္ေပၚထပ္ ဘုရားေဆာင္ကို သန္႔ရွင္းေရး
လုပ္ေနသည္။
သူႏွင့္ပတ္သက္

ထို႔ေၾကာင့္
သည့္

Aစ္ကိုျဖစ္သူ

ျပန္လာသည္ကုိ

ကိစၥမရွိသည့္Aတြက္

သိေသာ္လဲ

ေAာက္ထပ္သို႔မဆင္းဘဲ

သန္႔ရွင္းေရးကို လုပ္ၿမဲတုိင္း လုပ္ေနသည္။
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"ဘယ္လိုလဲ သား စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ရဲ႕လား"

UီးAုန္းေဖက ဆီးေမးသည္။ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ က
ပန္းခ်ီကားႀကီးကို

ယူသြင္း

လာၿပီး

ကိုျမင့္ညဳိ

ညႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း

စာဘတ္ခန္းထဲသို႔ယူသြားၾကသည္။
ပန္းခ်ီကားႀကီးကို Aျပာေရာင္ ပတၱဴစျဖင့္ လံုၿခံဳစြာ ထုတ္ထားသည္ေၾကာင့္
UီးAုန္းေဖက မျမင္ရေသး ေခ်။
UီးAုန္းေဖ

ကို

ပန္းခ်ီကားျပရန္Aတြက္

ကိုျမင့္ညဳိက

စာဖတ္ခန္းထဲသို႔

ေခၚသြားသည္၊ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကုိဘေသာ္ တို႔က UီးAုန္းေဖၾကည့္ၿပီးလွ်င္
ျပန္လည္ထုပ္ပိုး သိမ္းဆည္းရန္ ေစာင့္ေနၾကသည္။
UီးAုန္းေဖ သည္ ပန္းခ်ီကားကို ၾကည့္ကာ...

"Aင္း... သားေျပာသလို တကယ္ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းပါတယ္၊ ေတာထဲကို
သြားၿပီး

တကဲ့လူ၀ံေမာင္ႏွံ

ကို

စိမ္ေျပနေျပေျပာၾကည့္ဆြဲထားသလား

ေAာက္ေမ့ရတယ္"
UီးAုန္းေဖက

ခ်ီးက်ဴးၿပီးေသာAခါ

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကုိဘေသာ္တို႔က

ပန္းခ်ီကားႀကီးကို လံုၿခံဳေAာင္ သိမ္းဆည္း ေနၾကသည္။ ပန္းခ်ီကားႀကီးကို
သိမ္းေနသည့္Aခုိက္မွာ

UီးAုန္းေဖႏွင့္

ကိုျမင့္ညဳိတို႔က

AစီAစU္

ကို

တုိင္ပင္ေနၾကသည္။

ညာေမတင္၏ေမြးေန႔မွာ
Aခ်ိန္ကို

UီးေAးထြန္းႏွင့္

ႀကဳိတင္ေျပာထား

မည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ေရာက္လာရန္

ပန္းခ်ီကားႀကီး
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ယူလာသည့္Aေနျဖင့္
ပန္းခ်ီကား

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္ကို

ယူလာေၾကာင္း

ေျပာမည္။

ညာေမတင္က

မည္သည့္ေနရာ

ေမးလွ်င္

က

ေက်ာ္ေက်ာ္က

ေျဖရမည္မွာ...
ပန္းခ်ီျပပြဲ

တြင္

ဤပန္းခ်ီကားကုိ

လက္ရာေျမာက္လြန္းသည့္Aတြက္

ေတြ႕ေၾကာင္း၊
သေဘာက်၍

သဘာ၀က်လြန္း

၀ယ္ယူလာခဲ့ေၾကာင္း၊

လမ္းႀကံဳသည့္Aတြက္ ပန္းခ်ီကားကို ျပရန္ ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း မွင္ ေသေသ
ျဖင့္ ေျပာရမည္။

ထုိAခါ ညာေမတင္သည္ သူစိတ္ဆႏၵရွိေနသည့္ ပစၥည္းတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ပန္းခ်ီကားကို Aေၾကာင္း ျပဳၿပီး ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔
ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားသည့္Aခါမွ

ေက်ာ္ေက်ာ္

က

သူ႔ေမတၱာကို

ဖြင့္ဟ

ေျပာၾကား၍ သင့္မည္ထင္ေၾကာင္း၊ ထုိAေျခAေနမွာ ညာေမတင္ကလဲ ျပစ္
ျပစ္ခါခါ ျငင္းမည္ မထင္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို သားAဖႏွစ္ေယာက္ စီမံကိန္း
ဆဲြေနၾကရွာသည္။
ဤ

AစီAစU္

Aတုိင္းပင္

ႀကဳိတင္ေျပာၾကားေသာAခါ

ေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔

UီးေAးထြန္းႏွင့္

သားAဖကို

ေက်ာ္ေက်ာ္

တို႔

သားAဖႏွစ္ေယာက္စလံုး ႏွစ္သက္သေဘာတူၾကသည္၊ ဘခင္ႏွင့္ Aစ္ကို
ကုိယ္တုိင္ က လုိလား ၾကည္ျဖဴစြာ စီစU္ေပးေသာAခါ UီးေAးထြန္း စိတ္ထဲမွာ
သုိက္ေကာင္းႀကီးတခုပုိင္ၿပီဟု ေၾကနပ္စြာ ေတြးလုိက္သည္။
ေက်ာ္ေက်ာ္၏စိတ္ထဲမွာကား

သူသေဘာက်

ႏွစ္ၿခဳိက္သည့္႐ုပ္ရည္ပိုင္ရွင္

သူခ်စ္ေနသည့္ ညာေမတင္ ကို လက္၀ယ္ ပိုင္ပိုင္ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေတာ့မည္ကို
ေတြးၿပီး ၾကည္ႏူး၀မ္းသာေနသည္။
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ခင္ေမာင္ေAးသည္

မ၀င္းျမင့္

ပန္းခ်ီကားႀကီးကို

AျခားAလုပ္ေတြကို

မလုပ္ႏုိင္

ေပးAပ္လုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္

ေတာ့ေAာင္

ေရွးျဖစ္ေဟာင္းကို

ျပန္ေျပာင္းေတြကာ Aေဆြးႀကီး ေဆြးေနမိရွာသည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္း ထဲမွာေနစU္ ညာေမတင္ မိသားစုကို သူေခ်ာင္းၾကည့္စU္က
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံAစာရွာ ရာမွ ျပန္လာသည့္Aခါ ညာေမတင္ကို မေတြ႕လွ်င္
ပူေဆြးေၾကကြဲစြာ

ဟစ္ေAာ္သံေပးသည့္Aခါတြင္

သူပုန္းေနသည့္

ေနရာမွ

ညာေမတင္

သည္

ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္AမူAရာျဖင့္

ေျပးထြက္လာကာ မိခင္ လူ၀ံမႀကီး လည္ပင္းကို ဟီးေလးခုိ ဘက္လုိက္သည့္
ဟန္မူရာမ်ားကို မ်က္လံုးထဲမွာ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ လာသည္။

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံေသဆံုးသြားၿပီးမွ သူႏွင့္Aတူ ေတာင္ကမာၻးယံက ဂူထဲ၀ယ္
တေယာက္ကို တေယာက္ Aသက္ ေပးၿပီး ခ်စ္ခဲ့ၾကစU္က ရြင္ၾကည္ယုယစြာ
ေနခဲ့ထုိင္ခဲ့ပံုေတြကို မေမ့ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ေနရာမွ ယခု ပန္းခ်ီကား ေၾကာင့္ ပိုၿပီး
လြမ္းေဆြးမိသည္။
ခင္ေမာင္ေAး

သည္

သတိမျပဳလုိက္မိသည့္

ေငးေငးငိုင္ငိုင္ျဖင့္
Aခ်က္တခု

ေတြးေနေဆြးေနရာမွ

သည္

သူ႔Uီးေခါင္း

သူ
ထဲမွာ

လက္ခနဲ၀င္လာသည္။

ကိုျမင့္ညဳိကို

စတင္ေတြ႕လုိက္သည့္Aခ်ိန္ကပင္

ကိုျမင့္ညဳိမ်က္ႏွာကို

သတိထားၾကည့္လုိက္မိသည္။ ထုိသို႔ သတိထား ၾကည့္လိုက္မိသည္ကလဲ
ကိုျမင့္ညဳိ၏မ်က္လံုး၊ မ်က္ခံုး၊ ႏွာတံသည္ သူ႔မ်က္လံုးထဲမွာ ေရာ၊ Aသံႏွလံုး
ထဲမွာေရာ၊

Uီးေႏွာက္ထဲမွာေရာ

စြဲၿမဲမွတ္မိေနသည့္

မခင္ေမဟု

သူ

မည္သည့္Aခါမွ
Aမွတ္သညာ

မေမ့ႏုိင္ေAာင္

ျပဳထားသည့္

ခ်စ္သူ

ညာေမတင္ႏွင့္ တူေနသည္ကုိ သတိထားမိသည္။
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ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္

မ၀င္းျမင့္

ကိုျမင့္ညဳိကုိ

ျမင္လွ်င္

ျမင္ျမင္ခ်င္း

ခင္မင္ေသာစိတ္ေပၚလာသည့္Aတြက္ Aစ္ကိုဟု လႈိက္လွဲ စြာ ေခၚလုိက္မိျခင္း
ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားကို

Aာ႐ံုစုိက္ေရးဆြဲေနစU္က

ထုိAခ်က္ကို

သတိမျပဳခဲ့မိေခ်။

ယခုမွ ပန္းခ်ီကားႏွင့္ဆက္စပ္ ၿပီး လူ၀ံႀကီး ေမာင္ႏွံ၊ ညာေမတင္ စသည္ျဖင့္
ဆက္စပ္ေတြးေနရာမွ ကိုျမင့္ညဳိမ်က္ႏွာကုိ ျပန္လည္ သတိရ လုိက္သည္။
ထုိAခါ ခင္ေမာင္ေAး Uီးေခါင္းထဲမွာ သတိမျပဳခဲ့မိသည့္ Aခ်က္က လက္ခနဲ
၀င္ လာသည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္း

ေက်ာက္ကမာၻးယံေAာက္မွာ

ကိုျမင့္ညဳိတို႔

စခန္းခ်

ေနစU္က သြားေရာက္ေခ်ာင္း ၾကည့္ ခဲ့ေသာ ညာေမတင္က"ဘာႀကီးမွန္းမသိတဲ့ မ်က္လံုးလုိ ဟာႀကီးမ်ဳိးနဲ႔ Aေကာင္ကို ငါခ်စ္တယ္"
ဟူေသာ စကား။

"နင့္ကို

ခ်စ္တာမ်ဳိး ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး၊

ငါ့Aေဖနဲ႔ Aေမကို

ခ်စ္တာမ်ဳိး

ခ်စ္တာ"
ဟူေသာ

စကားေတြ

ညာေမတင္

ေျပာခဲ့သည္ကို

ျပန္လည္

ညာေမတင္ကို

တပင္တပန္း

Aမွတ္ရလုိက္သည္။
ညာေမတင္

ခ်စ္ေသာ

ထိုAေကာင္သည္

လာေရာက္

ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္

ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္

ညာေမတင္က

ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။
ခင္ေမာင္ေAး သည္ ေတြးရင္း သူ႔စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ေပၚလာသည္။
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မ၀င္းျမင့္

"ပန္းခ်ီကား လာAပ္တဲ့Aစ္ကုိကလဲ မခင္ေမနဲ႔ သိပ္တူတယ္၊ သူတို႔ေမာင္ႏွမ
မ်ား ျဖစ္ေနမလား၊ ေတာ ထဲ က မခင္ေမကို ဒီAစ္ကိုဘဲ လာခိုးသြားတယ္
ျဖစ္ေလမလား၊ ပန္းခ်ီကား ဆြဲခုိင္းပံုကလဲ ထူးတယ္၊ ငါ့ ဆီကို ပန္းခ်ီကား
လာAပ္ၾကတာ

မ်ားပါၿပီ၊

ဒီလို

လူ၀ံေမာင္ႏွံပံုမ်ဳိး

ဘယ္သူမွ

Aပ္ေလ့Aပ္ထမရွိဘူး၊ မခင္ေမက သူ႔ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို လႊမ္းလုိ႔
ပံုတူဆြဲခုိင္းတာမ်ား ျဖစ္ေနေလမလား"
ခင္ေမာင္ေAး

သည္

ဉာဏ္မီွသေလာက္

သူ႔သံသယသည္

ေတြးေနမိသည္။

ပိုမိုႀကီးထြား

ေတြးရင္းပင္

လာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

ကိုျမင့္ညဳိေပးထားခဲ့သည့္ လိပ္စာကပ္ျပားေလးကို ထုတ္ယူၾကည့္လုိက္၏။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

ကိုျမင့္ညဳိေပးထားခဲ့သည့္

လိပ္စာAတုိင္း

Aလည္Aပတ္သေဘာမ်ဳိး သြားၿပီး စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းရလွ်င္ မမွားႏုိင္၊
Aကယ္၍

သူေတြးသည့္Aတုိင္း

ဇာတ္ေၾကာင္း

ကို

သတင္းAစAနေသာ္၎၊

မဟုတ္သည့္တုိင္ေAာင္

ျပန္ေျပာျပလွ်င္
AေသAခ်ာ

သူ႔ဘ၀

မခင္ေမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေသာ္၎

သိရေပလိမ့္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ ေတြးလိုက္မိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

သြားရန္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ေကာင္းမြန္သန္႔

ယူဆမိေသာ
ရွင္းစြာ

တေန႔၀ယ္

သပ္သပ္ရပ္ရပ္

၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး ကုိျမင့္ညဳိ ေပးထားခဲ့သည့္ လိပ္စာAတုိင္း လာခဲ့သည္။
ျဖဴ၀င္း ၾကည္လင္သည့္ Aသား၊ ခန္႔ျငား ေခ်ာေမာသည့္ ႐ုပ္ရည္၊ ေတာင့္တင္း
သန္စြမ္းၿပီး ေယာက်္ား ပီသ သည့္ Aရပ္Aေမာင္းရွိေသာ ခင္ေမာင္ေAးသည္
သူ႔Aသားေရာင္ႏွင့္

လုိက္ေလ်ာသည့္

A၀တ္

ကို

ပံုက်

Aခ်ဳးိက်စြာ

၀တ္စားထားေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAး ႐ုပ္ရည္သည္ ျမင္ရသူစိတ္မွာ ႏွစ္ၿခဳိက္
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မ၀င္းျမင့္

ဘြယ္ ခ်စ္ခင္ဘြယ္ ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ Aထူးသျဖင့္ Aမ်ဳိးသမီးေတြ
ႏွစ္ၿခဳိက္စြဲလန္းရသည့္ ႐ုပ္ရည္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးကုိ

ျမင္ရေသာ

သူေမ့ေဆးေပးထားရစ္ခဲ့သည့္

ကိုျမင့္ညဳိသည္

ကူမြန္ေတာင္တန္းဂူထဲမွာ

A႐ိုင္းေကာင္

ျဖစ္ေနသည္ဟု

မည္သို႔

ယံုၾကည္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
ခင္ေမာင္ေAးသည္

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔

မိသားစုေနထုိင္သည့္Aိမ္ေရွ႕သို႔

ေရာက္ေနေလၿပီ၊ သို႔ေသာ္ လူတုိ႔ ေစာင့္စည္း လုိက္နာရမည့္ ၀တၱရားမ်ား၊
လူတို႔လုိက္နာရမည့္
ေနၿပီျဖစ္သည့္

ယU္ေက်းမႈစည္းကမ္းမ်ားကို

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ေကာင္းစြာ

Aိမ္ေပၚကိုတက္သြားရန္

နားလည္
သင့္မသင့္

စU္းစားေနသည္။

ခင္ေမာင္ေAး

စU္းစားေလာက္ေAာင္ပင္

ထုိAခ်ိန္မွာ

ကိုျမင့္ညဳိတို႔

Aိမ္ေပၚတြင္ Eည့္သည္ေတြေရာက္ ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ UီးေAးထြန္း
ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တုိ႔ လူစု ကား
ႀကဳိတင္စီစU္

တုိင္ပင္

ထားသျဖင့္

ေရာက္ေနၾကေသာ

Eည့္သည္ေတြ

ျဖစ္သည္။
ထုိAခ်ိ္န္မွာ ခင္ေမာင္ေAးက Aိမ္ေရွ႕ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Aိမ္ထဲ၀င္ရေကာင္းႏုိး၊
တပင္ေAာက္မွာ

ျပန္လွည့္ရေကာင္းႏုိးျဖင့္

မေယာင္မလည္

ရပ္ေနေသာ

Aိမ္ေရွ႕သစ္ပင္ႀကီး
ခင္ေမာင္ေAးကုိ

ေက်ာ္ေက်ာ္က စတင္ျမင္လုိက္သည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ သူ႔႐ုပ္ရည္ကို သူ
သိၿပီးျဖစ္သည္။

သူ႔႐ုပ္ရည္ေခ်ာသည္ကို

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

သူဂုဏ္ယူေနသူျဖစ္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြယ္တူလူပ်ဳိ လူရြယ္ Aရြယ္တူ ေတြကိုေတြ႕လွ်င္ ငါ့ထက္ ေခ်ာေန
လွေနမည္လားဟူေသာ စိတ္မ်ဳိးျဖင့္ သတိထား ၾကည့္ေလ့ ရွိသူ တေယာက္
ျဖစ္သည္။

ယခု

Aိမ္ေရွ႕သစ္ပင္ႀကီးေAာက္မွာ

ၾကည္ျပာရင့္ေရာင္

ဘန္ေကာက္

လံုခ်ည္Aတြင္း ရွပ္Aက်ႌAျဖဴ Aျပာႏုေရာင္ တက္ထရက္ တုိက္ပံုAက်ႌ
နက္ျပာေရာင္ကတၱီပါ

ေျခညႇပ္ဘိနပ္ကို

ျမင္လုိက္သည္။

ျဖဴ၀င္း

၀တ္ထားသည့္

Aဆင္Aျပင္

စီးထားသည္

ၾကည္လင္သည့္
သည္

ခင္ေမာင္ေAး

Aသားႏွင့္

ကို

ခင္ေမာင္ေAး

မ်ားစြာလိုက္ေလ်ာတင့္တယ္ခါ

ၾကက္သေရရွိစြာ ေခ်ာေမာလွပ ခန္႔ျငားသည့္ ခင္ေမာင္ေAး ၏ ႐ုပ္ရည္ကုိ
ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ စူးစူးစိုက္စို္က္ၾကည့္ေနမိသည္။ ထြားက်ဳိင္းသည့္ ကိုယ္ လံုး
ကိုယ္ထည္ Aရပ္Aေမာင္းသည္ ေယာက်္ားၿပီသသည့္ Aသြင္သ႑န္ကို
ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေန သည္။ ေယာက်္ား ၿပီၿပီ ႂကြားရြားခန္႔ျငားေသာAေခ်ာ၊
ေက်ာ္ေက်ာ္၏Aေခ်ာက မိန္းမဆန္သည့္Aေခ်ာ။

ခင္ေမာင္ေAး၏႐ုပ္ရည္ကို

ေက်ာ္ေက်ာ္က

Aားၾကသည့္စိတ္ျဖင့္

ၾကည့္ေနဆဲမွာ ေက်ာ္ေက်ာ္၏AမူA ရာ ကို သတိထားမိေသာ ကိုျမင့္ညဳိက
ေက်ာ္ေက်ာ္

ဘာကုိ

စိတ္၀င္စားေနသနည္းဟု

ေက်ာ္ေက်ာ္

ၾကည့္ရာကို

ၾကည့္လုိက္သည္။ ထုိAခါ ခင္ေမာင္ေAးကို ျမင္ေတြ႕သြားသည္။

"ေဟာ... ေဖေဖ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာေလး သူ Aလည္လာတာ
ထင္တယ္"

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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ကိုျမင့္ညဳိ

က

မ၀င္းျမင့္

၀မ္းသာAားရေျပာရင္း

Aိမ္ျပင္ထြက္သည့္

တံခါး၀သို႔

ေျခလွမ္းသြက္သြက္ျဖင့္ ထြက္ လုိက္သည္။
"ညီေလးေရ Aလည္လာတာလား၊ လာ ညီေလး"
ဟု Aိမ္ထဲကလဲထြက္ ႏႈတ္ကလဲ Aသံျပဳေခၚလုိက္သည္။

ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔ ၿခံ၀င္းသည္ ေဘးႏွင့္ ေနာက္ဘက္မွာ က်ယ္၀န္းစြာထားၿပီး
Aိမ္ေရွ႕ဘက္တြင္မူ လွမ္းေခၚ လွ်င္ ၾကားႏုိင္ေလာက္ သည့္ AကြာAေ၀း
Aက်ယ္A၀န္းသာ
သစ္ပင္ေAာက္

ထားသည့္Aတြက္
မွာ

ရပ္ေနေသာ

၀င္းတံခါးေရွ႕လမ္း
ခင္ေမာင္ေAးကို

ေဘး
Aိမ္ထက
ဲ

ေကာင္းစြာျမင္ႏုိင္ၿပီး လွမ္းေခၚသည္ ကို ေကာင္းစြာ ၾကားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ခင္ေမာင္ေAးက ခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဘြယ္ ေကာင္းေသာAၿပံဳးျဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ
၀င္းတံခါးမွ ၀င္လာသည္။
"ဟုတ္ကဲ့ Aစ္ကို၊ ကၽြန္ေတာ္ Aလည္လာတာပါ"
ဟု ယU္ေက်းစြာ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

"လာ ညီေလး လာ၊ ညီေလး ပညာစြမ္းကို ဂုဏ္ယူရေAာင္ ေရာက္ေနတဲ့
Eည့္သည္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးမယ္"
ကိုျမင့္ညဳိက ခင္ေမာင္ေAးကို ခ်စ္ခင္စြာ လက္ဆြဲေခၚလာခဲ့သည္။

Eည့္ခန္းထဲ

ထုိင္မိၾကၿပီဆိုလွ်င္ပင္

ေက်ာ္ေက်ာ္ကို
UီးေAးထြန္းကမူ

ေကာင္းစြာ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

မွတ္မိ

လုိက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးကို

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

UီးေAးထြန္းႏွင့္
ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္

လံုး၀မမွတ္မိၾကေတာ့ေခ်။
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ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္
တိရစာၦန္လိုထား

မ၀င္းျမင့္

တေကာင္

လုိ

တိရစာၦန္လိုေႂကြးၿပီး

ႀကဳိးျဖင့္
လူသတ္ရာ

ခ်ည္ေႏွာင္ေခၚလာကာ
မွာ

Aသံုးျပဳခဲ့ေသာ

A႐ိုင္းေကာင္တေကာင္သည္ ယခု သူတို႔မ်က္ေစ့ေရွ႕မွာ ေရာက္ေန သည့္
ေခ်ာေမာ

ခန္႔ျငားေသာ

Aႏုပညာရွင္

ပန္းခ်ီဆရာတေယာက္

ျဖစ္ေနပါသည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ UီးေAးထြန္း တုိ႔ သားAဖသည္
မယံုႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္ၾကေပေတာ့မည္။
ကိုျမင့္ညဳိ က ခင္ေမာင္ေAးကို ေနရာထုိင္ခင္းေကာင္းမြန္စြာ ေပးသည္။
ထုိAခ်ိန္မွာ ညာေမတင္သည္ ဘာကိုမွ မသိသည့္Aေလ်ာက္ Eည့္ခန္းသို႔
ထြက္လာျခင္းမျပဳဘဲ ေနာက္ဘက္မီးဖုိေဆာင္ဆီမွာသာ Eည္သည္ ေတြကို
Eည့္၀တ္ျပဳဘု႔ိAတြက္ ေႂကြးေမြးရန္ စီစU္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ခင္ေမာင္ေAး

Eည့္ခန္းထဲသို႔

ထုိင္လိုက္သည္ဆိုလွ်င္ပင္၊

Uီး

၀င္လာၿပီး
ေAးထြန္း

သူတို႔ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွာ
စိတ္ထဲမွာ

မည္သို႔ရွိမည္ကို

မဆိုႏုိင္ေသာ္လဲ ေက်ာ္ေက်ာ္၏စိတ္ထဲမွာကား ခင္ေမာင္ေAး ကို လုိလား
ႏွစ္သက္ေသာ

စိတ္

လံုး၀ကင္းမဲ့ေနသည္။

သူ႔ထက္သာေသာ

႐ုပ္ရည္ေၾကာင့္လား၊ သူတုိ႔လို ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀သူ မဟုတ္ဘဲ ပန္းခ်ီဆဲမ
ြ ွ
ထမင္းစားရသူျဖစ္ေန၍ မတန္မရာထင္သလား ဆိုသည္ကို ေက်ာ္ေက်ာ္ သည္
ေကာင္းစြာမေ၀ခဲြႏိုင္ေသာ္လဲ

ႏွစ္လုိစိတ္ကင္းမဲ့ေနသည္ကေတာ့

Aမွန္ျဖစ္

သည္။
"ဒီAေကာင္ရွိေနခုိက္ ညာေမတင္ Eည့္ခန္းကို မထြက္ပါေစနဲ႔"
ဟူေသာ ဆႏၵသည္ AလုိAေလ်ာက္ ေပၚလာသည္။
သူကသာ

မႏွစ္ၿမဳိ႕သည္မဟုတ္၊

ေစတနာေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းေၾကာင့္

ခင္ေမာင္ေAးကလဲ စိတ္ကို ေတာ္ေတာ္ပင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရသည္။ သူ႔ဘက္က
သက္ေသလံုး၀မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီး လူေကာင္း တေယာက္

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)
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မ၀င္းျမင့္

Aိမ္ေပၚမွာ Eည့္သည္Aခ်င္းခ်င္း နာက်ည္း႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုရန္ျဖစ္ေထြးလံုး
သတ္ပုတ္ သည့္ Aလုပ္သည္ Aဆင့္Aတန္းရွိေသာ လူႀကီးလူေကာင္း
မိေကာင္းဖခင္

သားသမီးတို႔

လံုး၀မလုပ္ထုိက္ေသာ

Aလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ခင္ေမာင္ေAးက သိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္

စိတ္ကို

ခက္ခဲစြာ

ထိမ္းခ်ဳပ္ေသာ

ဟန္မပ်က္ေနလုိက္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုျမင့္ညဳိက ခင္ေမာင္ေAးကို ေမတၱာေစတနာထား
သည့္Aေလ်ာက္ ေလးေလးစားစား ဂုဏ္တင္မခ်ီးက်ဴးၿ့ပီး မိတ္ ဆက္ေပးလုိက္
သည့္ Aခါတြင္ကား။
UီးေAးထြန္း

က

Aဘက္မတန္သလို

စိတ္မ၀င္စားသလုိ

ဟန္မ်ဳိးျဖင့္

၀တ္ေၾကတန္းေၾက Uီးေခါင္းကို ၿငိမ့္႐ံုသာ ၿငိမ့္ျပသည္။ ရယ္ျခင္း၊ ၿပံဳးျခင္းပင္
မရွိ၊

ေလာကြတ္စကားပင္

ေျပာျခင္းမရွိဘဲ

ငါးသံုးလံုး

စီးက

ရက္ကို

ဟန္ပါပါမွိန္းၿပီး ဖြာေနသည္။ UီးေAးထြန္း AမူAရာကို ကိုျမင့္ညဳိ စိတ္ထမ
ဲ ွာ
ေAာင့္သက္ သက္ျဖစ္သြားသည္။

တဖန္တံု ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ေသာAခါမွာ...
"ဟုတ္ကဲ့

ေတြ႕ရတာ

၀မ္းသာပါတယ္၊

ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ

မွတ္ထားပါ

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ခင္တတ္ပါတယ္"
ဟူေသာ

စကားကုိ

ကုိျမင့္ညဳိကို

ခင္ေမာင္ေAးသည္

Aားနာျခင္းျဖင့္

စိတ္ထဲက

ယU္ေက်းစြာ

ပင္

မပါေသာ္ျငားလဲ
ျပန္ေျပာသည္၊

ေက်ာ္ေက်ာ္ကမူ"မွတ္ထားပါ့မယ္"
ေက်ာ္ေက်ာ္ကမူ-
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မ၀င္းျမင့္

"မွတ္ထားပါ့မယ္"
ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းကိုသာ မပြင့္တပြင့္ ျပန္ေျပာသည္။ ဤမွ်ေလာက္ေသာ
စကားကုိပင္

မၾကာမွီ

ေတာ္ရေတာ့မည့္

ေယာကၡမေလာင္းႏွင့္

ေယာက္ဖေလာင္းေၾကာင့္ မေျပာခ်င္ဘဲ ျဖစ္ညႇစ္ေျပာလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္...
"တင္တင္ကို

ေပးဘုိ႔လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုတာ

ဘယ္မွာလဲ

Aစ္ကို၊

ၾကည့္ၾကရေAာင္"

ဟု

ခင္ေမာင္ေAးကို

Aလွ်ငး္ပင္

AသိAမွတ္မျပဳေတာ့သည့္ဟန္မ်ဳိးျဖင့္

ကိုျမင့္ညဳိကို ေမးလုိက္သည္။ ကိုျမင့္ညဳိသည္ UီးေAးထြန္းကို စိတ္ထမ
ဲ ွာ
ေAာင့္သက္သက္ျဖစ္ရင္းစြဲတြင္

ေက်ာ္ေက်ာ္၏AမူAရာ

ေၾကာင့္

ပိုၿပီး

မ်က္သြားမိသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

သူကုိယ္တိုင္က

ေလးေလးစားစားမိတ္ဆက္ေပးသည့္

Eည့္သည္ကုိ ေလးေလးစားစား ေတာ့ တံု႔ျပန္ေစခ်င္သည္။ ယခု UီးေAးထြန္း
တို႔ သားAဖ AမူAရာႏွင့္ ေျပာဟန္မွာ Eည့္သည္ကုိ Aဘက္မတန္သည့္
သေဘာမ်ဳိးသက္ေရာက္သည့္Aျပင္ ေလးေလးစားစား မိတ္ဆက္ေပးသည့္
ကိုျမင့္ညဳိ ကုိပါ ဂ႐ုမစိုက္သည့္သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနသည္။
ကုိျမင့္ညဳိ စိတ္ထဲမွာ...

"Eည့္သည္ကို

Aဘက္မတန္ဘူးလို႔ထင္ခ်င္တာေတာင္မွ

မိတ္ဆက္ေပးတဲ့Eည့္သည္ဘဲ၊

ယU္ေက်းမႈAရ

တို႔Aိမ္ေပၚမွာ

လုိက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာ

ေလးေတာ့ တံု႔ျပန္ဘို႔ေကာင္းပါတယ္၊ ဒီသားAဖ ဒီAခ်ဳိးမ်ဳိးဆုိရင္ မဟန္ဘူး
ထင္တယ္၊

ငါ့ႏွမေလးေရာ

ငါတုိ႔သားAဖေရာ

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

သူတုိ႔သားAဖနဲ႔

Page - 273

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

Aေပးမကုိက္ဘဲ စိတ္၀င္းကြဲ စရာေတြ ျဖစ္ေလမလား၊ လက္ေဆာင္ေပးၿပီး
ရင္းႏွီးေစဘို႔ AစီAစU္ကို ေရႊ႕လုိက္ရေကာင္းေလမလား"
ဟူေသာ

စိတ္ကူးမ်ဳိးေပၚလုိက္မိသည္။

ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ

ဖခင္

ဖခင္မ်က္ႏွာကို

UီးAုန္းေဖ

သည္

မသိမသာ

မသိမသာမ်က္ႏွာညဳိ

ေနသည္ကုိ Aကဲခတ္လိုက္မိသည္။ UီးေAးထြန္းတို႔သားAဖAမူAရာ ေလ
သံေၾကာင့္

UီးAုန္းေဖစိတ္ထဲမွာလဲ

ကိုျမင့္ညဳိနည္းတူပင္

ေတြးေနလုိက္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္

တမင္ႀကဳိတင္စီစU္

ဘိတ္ၾကားထားၿပီးမွ

ပန္းခ်ီကားကုိ

မျပေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ ခေလးကစားသလို ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေပါ့ပ်က္ေသာ
စကားမ်ဳိး

ေျပာတတ္သူဟူေသာ

ေနာက္တစ္ခ်က္ကလဲ

Aထင္မ်ဳိးခံမည္ကုိ

ခင္ေမာင္ေAးေရွ႕မွာ

မလိုလားႏုိင္ေခ်။

ခင္ေမာင္ေAး

ေရးဆြဲသည့္

ပန္းခ်ီကားAေၾကာင္းကို ဂုဏ္ယူ ခ်ီးၾကဴးေျပာဆိုၿပီးမွ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ
ယခုလို ပန္းခ်ီကားကုိ မျပေတာ့ဘဲ စကားဖ်က္လုိက္လွ်င္ UီးေAးထြန္းတုိ႔
သားAဖ

မ်က္သြားမည္၊

ပတ္သက္ၿပီး

မေၾက

ခင္ေမာင္ေAး

Aေနျဖင့္

သူ႔ပန္းခ်ီကားႏွင့္

နပ္သည့္Aခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္သာ

မျပေတာ့ဘဲ

ျဖစ္သြားေလသလားဟူေသာ Aေတြးျဖင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဘိတ္ၾကားထားခဲ့သည့္

AဓိကAေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ

ပန္းခ်ီကားကိုေတာ့ ဂတိရွိထားသည့္ Aတိုင္း ထုတ္ျပလုိက္မည္၊ ညာေမတင္
ကလဲ စိတ္ခုိင္မာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဌမAႀကိမ္မွ်ျဖင့္
ေမတၱာကို

မည္သည့္နည္းႏွင့္မူ

စU္းစားလုိက္မိၾကသည္။

ေနာင္

ခါမွ

ေက်ာ္ေက်ာ္ ၏

လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
မီးစင္ၾကည့္က

ေတာ့မည္ဟူေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကိုျမင့္ညဳိ ခ်လိုက္သည္။
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မ၀င္းျမင့္

လိမ္မာ ယU္ေက်းသူၿပီၿပီ ကိုျမင့္ညဳိက မ်က္ႏွာဟန္မပ်က္ေစဘဲ...
"ျပမယ္ေလ"
ဟုဆိုခါ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကုိဘေသာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ပန္းခ်ီကားယူထုတ္ရန္
ေျပာလုိုက္သည္။
ညာေမတင္ႏွင့္

ေက်ာ္ေက်ာ္

ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို

စကားလက္ဆံုက်ေစရန္Aတြက္

လက္ေဆာင္ေပးၿပီး

စကားေျပာေစမည္ဟူေသာ

စီစU္ခ်က္ကို ေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ UီးေAးထြန္းတို႔ သိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္
သည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ဳိးုျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မသိေသးေခ်။
ပန္းခ်ီကားကိုျပၿပီးမွ ကိုျမင့္ညဳိႏွင့္ UီးAုန္းေဖတို႔သားAဖက ေျပာသင့္သည့္
Aေၾကာင္းေလာက္ကုိ

ေျပာခါ

ေက်ာ္ေက်ာ္ကို

မည္သို႔မည္ပံု

လက္ေဆာင္စကားေျပာရန္ သြန္သင္မွာၾကားမည္ဟု စီစU္ထားခဲ့ၾကသည္။
ပန္းခ်ီကားႀကီးက

ကုိုထြန္းA့ံႏွင့္

ကိုဘေသာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္

ယူလာသည့္

Aတြက္ Eည့္ခန္းထဲရွိ နံရံနား ကပ္ေနသည့္ စားပြဲပုေလးေပၚမွာ ေနရာတက်
ေထာင္ထားလုိက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

Aုပ္ထားသည့္A၀တ္ေတြခြာလုိက္ရန္
ကိုဘေသာ္ႏွင့္

ကိုထြန္းAံ့တုိ႔က

ကိုျမင့္ညဳိက

ခြာလိုက္ေသာAခါ

ေျပာသည့္Aတုိင္း
Aသက္ပါလွသည့္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ပံုက ေပၚလာသည္။
"Aို...."
မသိမသာ တုန္လႈပ္ေသာAသံျဖင့္ UီးေAးထြန္း ႏႈတ္မွ Aိုတလံုး လႊတ္ခနဲ
ထြက္လာေသာAခါ ကိုျမင့္ညဳိ သည္ UီးေAးထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္မ်က္ႏွာကို
လွ်င္ျမန္စြာၾကည့္လုိက္သည္။ UီးေAးထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္ တို႔ မ်က္ႏွာသည္
Aံ့Aားသင့္သည့္

မ်က္ႏွာမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကုိ
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ထိုAံ့Aားသင့္သည္ဟန္

ကား

မ၀င္းျမင့္
႐ိုး႐ိုး

တန္းတန္း

A့ံAားသင့္သည့္

AမူAရာမ်ဳိးႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္ကုိ ကိုျမင့္ညဳိ သတိ ထားမိသည္။
"ဒီပံုႀကီးေတာ့

လက္ေဆာင္မေပးခ်င္ဘူး

တုန္းလြန္းတယ္၊

လွလွပပလဲ

Aစ္ကုိ၊

မဟုတ္ဘူး၊

က်က္သေရ

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ပံုႀကီး၊

Aစ္ကိုတို႔ဘဲ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ စိတ္ကူးရလုိက္ပေလ"
ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

စိတ္ထဲရွိသည့္Aတုိင္း

လႊတ္ကနဲေျပာလုိက္သည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ စကားဆံုးလွ်င္ပင္....

"ဟုတ္ပါရဲ႕ကုိAုန္း၊
က်က္သေရမရွိတဲ့
တကတဲ

ခင္ဗ်ားတို႔
တိရစာၦန္႐ုိင္းပံုႀကီးကို

သတ္ေတာ့

ေၾကာက္စရာ

ဘာစိတ္ကူးရလုိက္ၾကလို႔လဲ၊
ေဆးေရး

ျဖတ္ေတာ့မဲ့ဟန္မ်ဳိးႀကီး၊

ေကာင္းလုိက္တာ၊

ထားတဲ့ပံုမို႔သာေပါ့၊

ၾကည့္ရတာကိုက

ရြံစရာ

ေတာ္ေတာ္ၾကာ

ခင္ဗ်ားသမီး

ျပန္ေခၚလာခဲ့ရေၾကာင္း

သိထားေသာ

ဒီစိတ္မ်ဳိး၀င္သြားလုိ႔ ခက္ေနမယ္ေနာ္"
ညာေမတင္ကုိ
UီးေAးထြန္းက

ေတာထဲက

ေျပာလုိက္ေသာစကား

ႏွိမ္သည့္သေဘာမ်ဳိးပါသည္ကို

မွာ

ညာေမတင္

ကိုျမင့္ညဳိတို႔သားAဖက

ကို

သေဘာေပါက္

လုိက္သည္။

"ဟုတ္တယ္
ကၽြန္ေတာ္က

Aစ္ကို၊

ပန္းခ်ီဆရာကို

က်က္သေရရွိရွိ

Aစ္ကိုက

ပံုမ်ား

Aမႊန္းတင္လုိက္တာ၊

လားလို႔

ဒီလိုသတ္တတ္

ျဖတ္တတ္တဲ့ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ပံုမ်ဳိးေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲတတ္တာေပါ့"
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သားAဖႏွစ္ေယာက္

မ၀င္းျမင့္

တေယာက္တခြန္း

ေရပက္မ၀င္ေAာင္

ေျပာၾကေသာAခါ ကိုျမင့္ညဳိႏွင့္ UီးAုန္းေဖ တို႔က ျပန္လည္ေခ်ပရန္စကား
စလုိုက္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ကိုျမင့္ညဳိတုိ႔သားAဖ ျပန္လည္ေခ်ပရန္ Aခ်ိန္မရလုိက္ေခ်။

ႀကီးမားေသာ

နာက်ည္းခ်က္ႀကီးကို

ခင္ေမာင္ေAးသည္

Aျပစ္

ခက္ခဲစြာၿမဳိသိပ္ခ်ဳပ္တည္းထားရေသာ

ကင္းမဲ့ေသာ

လူ၀ံသူေတာ္ေကာင္းေမာင္ႏွံကို

Aသားလြတ္ခ်ဳိးဖဲ့ေျပာျခင္း၊ သူ႔ပညာကို ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ ခ်ဳိး ႏွိမေ
္ ျပာျခင္း
တုိ႔ကုိ ၾကားရေသာAခါ စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းရန္မစြမ္းေတာ့ေခ်။
ခင္ေမာင္ေAးကုိ Aျပစ္ဆိုဘြယ္ကားမရွိ၊ ႀကီးမားေသာနာက်ည္းခ်က္ႀကီးကို
ဤမွ်Aခ်ိန္ၾကာေAာင္ ခ်ဳပ္ တီးထားႏုိင္ျခင္းကပင္ ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းေန
ေပသည္။
ခင္ေမာင္ေAးက ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔သားAဖ စကားဆံုးလွ်င္ဆံုးျခင္း ေျပာလုိက္
သည္။
"ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္လူ၀ံေမာင္ႏွံကို ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ေျပာေနတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔သားAဖ
ႏွစ္ေယာက္လံုး ကိုယ္တုိင္က ဘယ္ေလာက္ ယုတ္မာထားၾကသလဲ၊ လူေတြကို
သတ္ၿပီး

ပစၥည္းေတြကို

ယူထားၾကတယ္၊

လူလူခ်င္း

ေတာ႐ိုင္း

တိရစာၦန္လိုထားၿပီး လူသတ္ရာမွာ သံုးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ျပန္စU္းစားၾကပါAံုး"
ခင္ေမာင္ေAးစကားေၾကာင့္

UီးေAးထြန္းတို႔သားAဖႏွင့္

ကုုိျမင့္ညဳိတုိ႔

သားAဖသည္ ႀကီးစြာေသာ Aံ့Aား သင့္ျခင္း ျဖစ္သြားသည္။
UီးေAးထြန္းသည္ ထိုင္ေနရာက ၀ုန္းခနဲထလုိက္သည္။ ေက်ာ္ေက်ာ္ကလဲ
ဖခင္ႏွင့္ တၿပဳိင္ထဲထလိုက္ သည္။
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"သူမ်ားက

မ၀င္းျမင့္

လာခိုင္းတဲ့ပန္းခ်ီကားေလးဆြဲမွ

ထမင္းစားရတဲ့

Aေကာင္က

လူပါး၀စကားေျပာလုိ႔ ငါတို႔ကို ဘာထင္လဲ ဟင္"
ေျပာေျပာဆုိဆို

UီးေAးထြန္းသည္

ခင္ေမာင္ေAးကုိ

ခုန္Aုပ္လုိက္သည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ကလဲ ဖခင္ႏွင့္ တၿပဳိင္ထဲလို ခင္ေမာင္ေAးကို ခုန္Aုပ္လုိက္သည္။
သူတုိ႔သားAဖႏွစ္ေယာက္လံုးသည္ သူတပါးAိမ္ေပၚ မွာ ယခုလိုျပဳမူျခင္းသည္
လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊
ေရာက္ေၾကာင္း၊

Aဆင့္Aတန္းမရွိသည့္

AမူAက်င့္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း
ႏုိင္ေတာ့ေခ်။
ရေသာAခါ

Aိမ္ရွင္ကို

စသည္တုိ႔ကို

သူတို႔သားAဖAတြင္းေရး
Aနာ

ေပၚ

တုတ္က်

ေစာ္ကားရာ

လူေတြျပဳမူေလ့
မစU္းစားႏုိင္

ရွိသည့္

သတိ

တစိတ္တေဒသကို

သလိုျဖစ္သြားသည္။

မထား

ထုတ္ေဖၚခံ
ၿငိမ္ခံေနလွ်င္

ဟုတ္မွန္သည့္Aတြက္ ၿငိမ္ေနျခင္းဟု UီးAုန္းေဖတုိ႔ သားAဖ ထင္သာြ း
ၾကမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မဆင္မျခင္ ျပဳမူလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Aားခြန္ဗလ

သန္စြမ္းၿပီးျဖစ္ေသာ

ေနစU္ကပင္

က်ားေတြ

ခင္ေမာင္ေAးသည္

ခင္ေမာင္ေAး၊

က်ားသစ္

သူ႔ေလာက္

ေတြႏွင့္

ေတာထဲေတာင္ထမ
ဲ ွာ

သတ္ပုတ္Aႏုိင္ယူခ့ေ
ဲ သာ

Aားခြန္ဗလမျပည့္၀သည့္

လူေပ်ာ့

ေလးေတြသာျဖစ္ေသာ UီးေAးထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔သားAဖ ႏွစ္ေယာက္
ေလာက္ကို မမူေခ်။

လွ်င္ျမန္

ျဖတ္လတ္ရာမွာ

ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ

ေတာေတာင္ထဲမွာ

ခင္ေမာင္ေAး

သည္

ေနစU္ကပင္

ျဖတ္လတ္လွ်င္ျမန္စာြ

တိမ္းေရွာင္လုိက္ၿပီး ပဌမUီးစြာ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ မိမိရရႀကီး
ဖမ္းလုိက္ၿပီး

UီးေAးထြန္းထံသုိ႔

ကုိင္ေပါက္လုိက္သည္၊
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မ၀င္းျမင့္

ေထြးလံုးရစ္ပတ္ျဖစ္သြားေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၏ Uီးေခါင္းက Eည့္ခန္းနံရံႏွင့္
ျပင္းစြာ ေဆာင့္မိလုိက္၏။
ေက်ာ္ေက်ာ္

ကား

တခ်က္တည္းျဖင့္

သတိေမ့သြားေလေတာ့သည္။

UီးေAးထြန္းက လဲေနရာက ကုန္းထ ၿပီး ခင္ေမာင္ေAးကို လက္သီးျဖင့္
ထုိးလုိက္သည္။

ခင္ေမာင္ေAးက

ဟန္မပ်က္

ဖမ္းကုိင္လုိက္ေသာAခါ

UီးေAးထြန္း၏လက္ႏွစ္

UီးေAးထြန္း

၏

ဖက္ကို

လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းသည္

ျပတ္က်ၿပီး စင္သြားသည္။
Aိမ္ေရွ႕Eည့္ခန္းသုိ႔

ညာေမတင္က

ထြက္လာသည္။

ညာေမတင္

ထြက္လာျခင္းကား ယခုလုိ Aေရး Aခင္းျဖစ္ေနသည္ကို သိ၍ထြက္လာျခင္း
မဟုတ္ေခ်။ ေန႔လည္စာကို ျမန္မာၿပီၿပီ လက္သုတ္စံုႏွင့္ ၾကာဇံ ဟင္းခါးႏွင့္
လဘက္ရည္ၾကမ္းႏွင့္

Aခ်ဳိပဲြ

ေရႊခ်ည္နႏြမ္းမကင္းႏွင့္

Eည့္ခံလိုေၾကာင္း

ဖခင္ႏွင့္ Aစ္ကိုက ေျပာထားေသာေၾကာင့္ တပင္တပန္း စီမံလုပ္ကုိင္ၿပီး
ထမင္းစားပြဲတြင္

ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္၊

Aားလံုး

စား

ေသာက္ရန္

Aသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရန္ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ညာေမတင္

Eည့္ခန္းသုိ႔၀င္လာသည့္Aခ်ိန္မွာ

ခင္ေမာင္ေAးက

လက္ႏွစ္ဖက္

ဖမ္းခ်ဳပ္

UီးေAးထြန္းကို

ကုိင္ထားလုိက္သည့္Aတြက္

UီးေAးထြန္း၏လက္ေခ်ာင္းက ျပတ္ထြက္စင္ထြက္သြားသည့္Aခ်ိန္ျဖစ္ သည္။
ထုိလက္ေခ်ာင္းျပတ္သည္

ညာေမတင္၏ေျခဖမိုးကို

လာမွန္လုိက္သည္။

ညာေမတင္က ဘာမွန္း မသိသည့္ Aတြက္ ေကာက္ယူၾကည့္လုိက္ေသာAခါ
လူတေယာက္၏၀ဲဘက္လက္သူၾကြယ္ႏွင့္ လက္ သန္း ႏွစ္ေခ်ာင္း တြဲပံုကို
ပကတိလက္ရွင္၏Aသားေရာင္Aတိုင္း AေၾကာAဆစ္ လက္သည္းခြံစသည့္
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လက္ေခ်ာင္းမွာ

မ၀င္းျမင့္

ရွိAပ္သည့္AဂၤါAစံု

ျပည့္စံုေAာင္

AေသြးAသားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္ေခ်ာင္းပံု Aတုိင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပလပ္စတစ္
လက္ေခ်ာင္းတုေလးျဖစ္ေနသည္။
ညာေမတင္သည္

ပလပ္စတစ္

လက္ေခ်ာင္းတု

ကုိ

ကုိင္ထားလ်က္က

ခင္ေမာင္ေAး လက္ထဲမွာရွိေန သည့္ UီးေAးထြန္း ကို ၾကည့္လုိက္သည္။
ထုိAခါ

ညာေမတင္သည္

သူ႔မွတ္ဉာဏ္မွာစြဲေနေAာင္

မွတ္မိ

ေနသည့္

UီးေAးထြန္း၏ ျပတ္ေနေသာ လက္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လက္ျပတ္ေနရာမွာ
က်န္ရစ္သည့္ လက္ငုတ္တို ေလးႏွစ္ခု။

သုိ႔ေသာ္

ညာေမတင္သည္

ဤလက္ျပတ္ရွင္

စိတ္ထဲမွာ

UီးေAးထြန္းသည္

သူ႔

စU္းစားခ်ိန္ဆေနမိသည္။

ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံကို

သတ္ခဲ့သည့္ သူသတ္ေကာင္ပင္ျဖစ္ေလသလား၊ လူတူမရွား နံမည္တူ မရွား
ဆို

သလို

သူ႔Aေၾကာင္းႏွင့္သူ

လက္ျပတ္လာခဲ့သည့္

Aျခားလူ

တေယာက္ျဖစ္ေနေလသလား။

ခင္ေမာင္ေAးက Eည့္ခန္းသို႔ထြက္လာေသာ ညာေမတင္ကို တခ်က္ေတာ့
ၾကည့္လုိက္သည္။
ကူမြန္ေတာင္တန္းထဲက
သားႏွင့္

သို႔ေသာ္

ညာေမတင္

ဂူထဲမွာေနသည့္

လုိက္ေလ်ာသည့္Aဆင္

ကား

သူႏွင့္Aတူ

႐ုပ္မ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ေခ်။
AေသြးAေရာင္

သူ႔A

Aဘိုးတန္

A၀တ္Aထည္ကို Aခ်ဳိးက်လွပသည့္ ကုိယ္လံုး ကိုယ္ထည္ ႏွင့္ Aံက်ေAာင္
ခ်ဳပ္ထားသည့္Aက်ႌ ထမီကို သပ္ယပ္ပိယိစြာ ၀တ္ဆင္ထားသည္။ Uီးေခါင္း
က

ဆံပင္ကို

ေတာထဲမွာလို

ပြေယာင္း႐ႈပ္ေထြးစြာ

ဖားလ်ားခ်ထားျခင္း

မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တပတ္ရစ္ ထံုးၿပီး ဆံၿမိတ္ရွည္ခ်ထားသည္။
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မ်က္ႏွာကို ၀င္းဖန္႔ေသာ သနပ္ခါးမႈံမႈံေလး လိမ္းထားသည္။ စိန္နားကပ္ႏွင့္
စိန္လက္စြပ္ႏွင့္ စိန္ဆြဲႀကဳိးႏွင့္ လက္ပတ္နာရီႏွင့္....
Aမွတ္မဲ့ တခ်က္မွ်ပင္ ၾကည့္လုိက္ေသာ ခင္ေမာင္ေAးသည္ သူAသက္တမွ်
ခ်စ္ေနရေသာ တေန႔မွ မေမ့ႏုိင္ေAာင္ျဖစ္ေနရေသာ AစU္Aၿမဲသတင္းနာ
ရွာေဖြေနရေသာ

ခ်စ္သူ

ညာေမတင္ျဖစ္ေၾကာင္း

သူ႔လက္ထဲမွာ

ေဒါသႀကီးစြာ

မသိ

႐ုန္းကန္ေနေသာ

ႏုိင္ေသးေခ်။
UီးေAးထြန္းကို

ခ်ဳပ္ကိုင္ၾကည့္ေနသည္။

UီးေAးထြန္းက႐ုန္းေလ၊

ခင္ေမာင္ေAးက

Aားရွိသေလာက္ျဖစ္ညႇစ္

ခ်ဳပ္ကိုင္ေလ၊ လူေပ်ာ့မွ်သာျဖစ္ ေသာ UီးေAးထြန္း သည္ သန္မာၿမဲခိုင္ေသာ
ခင္ေမာင္ေAးလက္ထဲမွာ ျပဳတ္တူျဖင့္ ညႇပ္ထားျခင္းခံေနရ သလို နာက်င္
လွသည္။
ညာေမတင္ကလဲ

မည္သို႔မွမမွတ္မိႏုိင္စရာမရွိေသာ

ခင္ေမာင္ေAးကို

လံုး၀မသိေခ်။ သိရေAာင္လဲ ခင္ေမာင္ေAး ကို စိမ္ေျပနေျပ ၾကည့္မေနႏုိင္၊
ခင္ေမာင္ေAး

လက္ထဲက

UီးေAးထြန္းကုိသာ

သံသယ

ျဖစ္ေသာစိတ္၊

စူးစမ္းေသာAၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။

"ေခြးတိရစာၦန္... လႊတ္စမ္း...."
ခင္ေမာင္ေAး

ျဖစ္ညႇစ္ကုိင္ထားသည့္ေနရာေတြက

နာလြန္းေနသည္။

UီးေAးထြန္းက Aံ့ႀကိတ္ေျပာလုိက္ သည္။
ကိုျမင့္ညဳိတို႔

သားAဖသည္

မ်က္ရင္းစြဲရွိေနရာတြင္
မလြန္ေၾကာင္း

ယခုလုိ

UီးေAးထြန္းတို႔၏႐ိုင္းစုိင္းမႈကို
ျဖစ္

သိလိုက္ၾကသည္။

လုိက္ၾကသည္
ေငြရမည္ဆိုလွ်င္
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ဟူေသာ

မ၀င္းျမင့္

ဘခင္ေျပာခဲ့ဘူးသည့္စကားကို

သတိရလုိက္ေသာ

ကိုျမင့္ညဳိက

UီးေAးထြန္းတို႔သည္ ပန္းခ်ီ ဆရာ ကိုေမာင္ေမာင္ Aေပၚမွာ မေကာင္းတာ
Aလုပ္တခုလုပ္ခဲ့ၿပီဟု စU္းစားလုိက္မိသည္။

ဤAခုိက္မွာ UီးေAးထြန္းက ေဒါသျဖင့္ လႊတ္ခုိင္းေသာAခါ ခင္ေမာင္ေAးက
ျပတ္ထြက္သြားေသာ

UီးေAးထြန္း

လက္ေခ်ာင္းငုတ္ေလးေၾကာင့္

လက္ေခ်ာင္းႏွင့္

UီးေAးထြန္း

က်န္ရစ္သည့္

မည္သူျဖစ္

ေၾကာင္း

သိလုိက္ရသည္။
"လက္စသတ္ေတာ့
လူ၀ံေမာင္ႏွံဟာ

ခင္ဗ်ားတေယာက္ထဲကိုး၊

ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္

ဟိုပန္းခ်ီကားထဲက

ကူမြန္ေတာင္တန္း

မွာ

သတ္သာြ းတဲ့

လူ၀ံေမာင္ႏွံရဲ႕ပံုတူပန္းခ်ီကားေလ၊ ၾကည့္လုိက္စမ္းပါAံုး၊ Aဲဒီလူ၀ံ ႀကီး က
ကုိက္ျဖတ္လို႔ ခင္ဗ်ားလက္ေခ်ာင္းျပတ္ေနတာ မဟုတ္လား"

ခင္ေမာင္ေAးစကားကုိ ၾကားလုိက္လွ်င္ပင္ UီးေAးထြႏ္းသည္ ပန္းခ်ီကားကို
မၾကည့္၀န္႔သကဲ့သို႔ ေဒါသ ႀကီးစြာ ေမာ့ေနေသာ Uီးေခါင္းသည္ မသိမသာ
ငံု႔သြားသည္။
ခင္ေမာင္ေAး စကား၊ UီးေAးထြန္း၏AမူAရာ၊ လက္ေခ်ာင္းျပတ္...
စU္းစား

ခ်ိန္ဆ

ေနေသာ

ျဖတ္ခနဲၾကည့္လုိက္သည္။
သူႏွင့္Aတူ

ညာေမတင္သည္

သူ႕ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံ

မိသားစုသံုးေယာက္

ပန္းခ်ီကားကို

ႀကီးေမာင္ႏွံ၏

ပံုသည္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ခ့ၾဲ ကစU္က

Aသက္ထင္ရွား ရွိ ခဲ့သည့္ ပံုသ႑ာန္Aတုိင္း ခၽြတ္စြတ္တူလြန္းေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရေသာAခါ ညာေမတင္ ေတာစိတ္ျပန္၀င္ သလို ျဖစ္သြားသည္။
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ညာေမတင္သည္ ခင္ေမာင္ေAး လက္ထဲမွာ ရွိေနေသာ UီးေAးထြန္းကုိ
Aံႀကိတ္ၾကည့္လုိက္သည္။
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ

ထုိ႔

ေနာက္

Aသတ္ခံရစU္က

ေတာထဲမွာ

နာက်ည္းစြာ

သူ႔ေက်းဇူးရွင္

သူေAာ္ခဲ့သည့္

Aသံ

Aတုိင္း ေၾကကြဲလႈိက္လွဲစြာ ေAာ္ကာ UီးေAးထြန္းကုိ ခုန္Aုပ္လုိက္သည္။

Aမွတ္မဲ့ျဖစ္၍ ခင္ေမာင္ေAးကလဲ A့ံAားသင့္ကာ သူခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ
UီးေAးထြန္းကုိ
ေဒါသႀကီးစြာ

လႊတ္ေပး

လုိက္သည္။

႐ုန္းကန္ေနကာ

ခင္ေမာင္ေAး

ေတာ္ေတာ္

လက္ထမ
ဲ ွာ

ပင္ပန္းနာက်င္ေန

ေသာ

UီးေAးထြန္းသည္ ခင္ေမာင္ေAးက လႊတ္ေပးလုိက္ေသာAခါ သူ႔Aရွိန္ႏွင့္သူ
ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔ ေခြ ၾကသြားသည္။ ဤတြင္ ညာေမတင္သည္ သန္စမ
ြ ္းေသာ
သူ႔လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္

UီးေAးထြန္း

Uီးေခါင္းမွ

Aဂၤလိပ္

ဆံေတာက္ထားသည့္ဆံပင္ကို ၿမဲၿမံစြာ ဆုပ္ဆြဲကာ UီးေAးထြန္းUီးေခါင္းကို
ၾကမ္းျပင္ျဖင့္ စိတ္ရွိ လက္ရွိကုိင္ေဆာင့္ေနေတာ့သည္။ ေတာေတာင္ထဲမွာ
ႀကီးျပင္းလာ၍ Aားခြန္ဗလသန္စြမ္းခဲ့ေသာ ညာေမတင္၏လက္မွ UီးေAးထြန္း
လြတ္ေAာင္ မ႐ုန္းႏုိင္ရွာေတာ့ေခ်။ ညာေမတင္၏ႏႈတ္မွလဲ လူ၀ံAသံ Aတိုင္း
ေဒါသႀကီးစြာ ေAာ္ဟစ္ေနေတာ့သည္။

သတိျပန္ရလာၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္သည္၎၊ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္
တို႔သည္၎၊

ကိုျမင့္ညဳိႏွင့္

UီးAုန္းေဖသည္၎

ျပဳမူေနပံုကုိ

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စြာ

ညာေမတင္၏

ၾကည့္ေနမိၾကသည္။

Aသံႏွင့္

မည္သူ

မွ

Aနားသုိ႔မကပ္၀န္႔ၾကေခ်။
ေတာစိတ္ျပန္၀င္သြားျခင္းလား

႐ုတ္တရက္

႐ူးသြားေလသလားဟု

ေတြးလုိက္ၾကသည္။
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မ၀င္းျမင့္

သုိ႔ေသာ္ ခင္ေမာင္ေAးသည္ ညာေမတင္၏ႏႈတ္မွ ေၾကကြဲစြာ၊ နာက်ည္းစြာ
ပြင့္ထြက္လာေသာ

လူ၀ံေAာ္

သံကို

ၾကားလုိက္ရလွ်င္ပင္

ညာေမတင္၏မ်က္ႏွာကို Aနီးကပ္ၿပီး ေသခ်ာစြာၾကည့္ေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္
Aတိုင္းမသိေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္....
"မခင္ေမ... မခင္ေမ..."
ဟု ေခၚလုိက္၏။

ညာေမတင္ကား

ခင္ေမာင္ေAး

ေခၚသံကို

UီးေAးထြန္းကုိ

Aၿငဳိးႀကီးစြာ

ကုိင္

ဂ႐ုမစုိက္ႏုိင္ေAာင္ပင္
ေဆာင့္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

UီးေAးထြန္းကား Aသံပင္ မထြက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။
"ကယ္ၾကပါAံုး၊ ေဖေဖ ေသရေတာ့မယ္"

UီးေAးထြန္း Uီးေခါင္းတခ်က္ ကြဲသြားၿပီး ေသြးေတြ ျဖာကနဲက်လာသည့္Aခ်ိန္
ေက်ာ္ေက်ာ္၏

ထိတ္လန္႔

တၿပဳိင္ထဲျဖစ္သည္။

မည္သူမွ

စိုးရိမ္စြာ

ေAာ္သည့္Aခ်ိန္သည္

Aနားမကပ္၀န္႔ေသာ္လဲ

ခင္ေမာင္ေAးက

ညာေမတင္သည္ သူAသက္တမွ် ခ်စ္ရေသာ ေတာတြင္း မခင္ေမျဖစ္ေၾကာင္း
AေသAခ်ာသိလုိက္
ေဒါသႀကီးစြာျဖင့္

သည့္Aတြက္

UီးေAးထြန္းကို

ညာေမတင္Aပါးသုိ႔

ကို္င္ေဆာင့္ေနေသာ

ကပ္ကာ

ညာေမတင္

ကို

Aတင္းAၾကပ္ဆြဲယူလုိက္သည္။

သူ႔ထက္ Aားခြန္ဗလ သန္စြမ္းေသာ ခင္ေမာင္ေAးကုိ ႐ုန္းကန္ရန္ မစြမ္းႏုိင္
ေသာ ညာေမတင္သည္ ကုိင္ေဆာင့္ ေနေသာ UီးေAးထြန္းကို လက္လႊတ္
လုိက္ရၿပီး သူ႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ႏုိင္နင္းစြာ ေပြ႕ပုိက္ ထားေသာ ခင္ေမာင္ေAး
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ကို

ၾကည့္လုိက္သည္။

သို႔ေသာ္

မ၀င္းျမင့္
သူေန႔စU္

တမ္းတလြမ္းဆြတ္ခ့ဲရေသာ

ကူမြန္ေတာင္တန္း က ခင္ေမာင္ေAးဟု မသိႏုိင္ရွာေခ်။

"မခင္ေမ... ငါေလ.. ငါ... ခင္ေမာင္ေAး"
ခင္ေမာင္ေAးက

ေျပာေသာAခါ

ညာေမတင္က

ခင္ေမာင္ေAးကုိ

ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျပန္ၾကည့္ေနသည္။ ခင္ေမာင္ေAးက ညာေမတင္ မမွတ္မိ
ေၾကာင္းရိပ္မိလုိက္သည္။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္

ထုိ႔ေၾကာင့္

တေယာက္ကုိ

ကူမြန္ေတာင္တန္းဂူထဲမွာ
တေယာက္

ေနစU္က

ရွာမေတြ႕သည့္Aခါ

Aခ်က္ေပးေနၾကျဖစ္ေသာ သာယာသည့္ ငွက္ေAာ္သံကို ခင္ေမာင္ေAးက
ျပဳလုိက္သည္။
"မခင္ေမေရ..."

ဟူေသာ ေခၚသံကိုလဲ ျပဳသည္။ ငွက္ေAာ္သံကုိလဲ ျပဳသည္။ ထုိAခါမွ
ခင္ေမာင္ေAးကုိ

စုိက္ၾကည့္ေန

ေသာ

ညာေမတင္သည္

ခင္ေမာင္ေAး၏႐ုပ္ရည္ကို ဖမ္းမိလာသည္။
"ဟယ္... ခင္ေမာင္ေAး ခင္ေမာင္ေAး..."
ဟု ၀မ္းသား၀မ္းနည္း ေခၚရင္း ခင္ေမာင္ေAး၏ရင္ခြင္မွာ မ်က္ႏွာAပ္ၿပီး
႐ွဳိက္ႀကီးငင္ႀကီး ငိုေၾကြးလုိက္ ေလေတာ့သည္။

ခင္ေမာင္ေAးႏႈတ္မွ
ကုိထြန္းAံ့ႏွင့္

ငွက္ေAာ္သံထြက္ေပၚလာသည္တြင္

ကုိဘေသာ္တု႔ိသည္

ခ်က္ခ်င္း

ကိုျမင့္ညဳိ

နားလည္သေဘာေပါက္

လိုက္ၾကသည္၊ ကုိထြန္းAံ့ႏွင့္ ကုိဘေသာ္သည္ ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္
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မည္သူျဖစ္သည္ကို

မ၀င္းျမင့္

သိလုိက္ရၿပီျဖစ္ရာ

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ညာေမတင္တို႔

ကိႏၷရာေခ်ာင္းျခား ဇာတ္ခင္းျပေနသည္ကို Aိမ္ရွင္ေတြက Aံ့ၾသျခင္းႀကီးစြာ
ျဖစ္ေနၾကဆဲ၀ယ္ သားျဖစ္သူ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၏ ထူတြဲျခင္းျဖင့္ Eည့္ခန္းမွ
လ်င္ျမန္စြာထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔ေမာ္ေတာ္ကားေပၚတက္ခါ

ေက်ာ္ေက်ာ္က လွ်င္ျမန္စြာ ေမာင္းႏွင္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ေရွာင္တခင္ျဖစ္ရပံု ေတြ႕ႀကံဳရပံုတုိ႔သည္ စိတ္ထဲမွာ မည္သို႔ထိခုိက္သည္ဟု
မေျပာတတ္ၾကေသာ္လဲ
ကိုဘေသာ္တို႔သည္

ကိုျမင့္ညဳိ
လွ်င္ျမန္စြာ

တို႔

သားAဖႏွင့္

ထြက္ခြာသြားၾကေသာ

ကိုထြန္းAံ့
UီးေAးထြန္း

တုိ႔သားAဖကို မည္သူမွမတားဆီးလုိက္မိၾကေခ်။ တားဆီးရန္လဲ မည္သူမွ
သတိမရၾက။
သနားစဘြယ္ျဖစ္ေနၾကေသာ

ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ညာေမတင္တို႔ကိုသာ

Aေငးသားၾကည့္ေနမိၾကသည္။
သူ႔ရင္ခြင္မွာ မ်က္ႏွာAပ္ခါ ငိုေႂကြးေနေသာ ညာေမတင္ကို ခင္ေမာင္ေAးက
ယုယၾကင္နာစြာ ပုိက္ေပြ႕ ထားရင္း သူကုိယ္တိုင္ မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ေAာင္
ျဖစ္ေနသည္။
Aတန္ၾကာမွ ခင္ေမာင္ေAးက စတင္စကားေျပာလုိက္သည္။
"သည္းခံပါ Aစ္ကို ကူမြန္ေတာင္တန္းေတာေတာင္ထဲမွာ ေနစU္က ကၽြန္ေတာ္
တို႔

တေယာက္ကုိ တေယာက္

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့Aျဖစ္နဲ႔

ကြဲကြာၿပီး

Aသက္ေပးၿပီး

ေနလာ

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ေနရာ

မွာ

ခဲ့ၾကသူေတြပါ။
ေရွာင္တခင္

ျပန္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ စိတ္မထိမ္းႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္သြားမိပါတယ္"
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ကုိျမင့္ညဳိတုိ႔ေရွ႕မွာ
ခင္ေမာင္ေAး

က

မ၀င္းျမင့္

ညာေမတင္ကို
Aားနာစြာျဖင့္

ပုိက္ေပြ႕ထားမိသည့္Aတြက္

ေတာင္း

ပန္လုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္

ညာေမတင္ကလဲ ဖခင္ႏွင့္ Aကုိကုိ သတိရလုိက္ေသာေၾကာင့္ ခင္ေမာင္ေAး
ရင္ခြင္ထဲ မွ ႐ုန္းထြက္လုိက္သည္။
သို႔ေသာ္ UီးAုန္းေဖႏွင့္ ကိုျမင့္ညဳိက စာဖတ္ခန္းထဲသို႔ ေခၚသြားသည္ကို
UီးAုန္းေဖကလဲ

မျငင္းမဆန္

သားျဖစ္သူႏွင့္Aတူ

မေမးမျမန္း

သေဘာေပါက္နားလည္စာြ ျဖင့္

ေျခလွမ္းသြက္သြက္လွမ္းကာ

စာဘတ္

ခန္းထဲ

သို႔

၀င္လုိက္သြားသည္။

ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္

ကုိဘေသာ္တို႔သည္

ညာေမတင္ႏွင့္

ခင္ေမာင္ေAးကုိ

Aေငးသားၾကည့္ေနရာမွ ကုိျမင့္ညဳိ တို႔သားAဖ စာဘတ္ခန္းထဲသို႔ ၀င္သာြ း
ေသာ Aခါ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္လဲ တေယာက္ကုိ တေယာက္ မ်က္ရိပ္ျပ
ကာ ေနာက္ဘက္မီးဖိုေခ်ာင္ဆီသို႔ ၀င္သြားၾကသည္။
ညာေမတင္သည္

Eည့္ခန္းထဲမွာ

သူႏွင့္

ခင္ေမာင္ေAးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ထဲ

ရွိေနခဲ့ေသာAခါ....
"ခင္ေမာင္ေAးရယ္ ေနာက္မွAေမာေျဖၿပီး Aေၾကာင္းစံုကို ငါေျပာျပပါမယ္၊
Aခု ခ်က္ခ်င္း Aေဖနဲ႔ Aေမ ကို ကန္ေတာ့ပါရေစAံုး"

ဟု

ေျပာကာ

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏ပံုတူ

ပန္းခ်ီကားႀကီးေရွ႕မွာ

႐ိုေသစြာဒူး

တုပ္ထုိင္ၿပီး ကန္ေတာ့လုိက္သည္။ ကန္ေတာ့ရင္းပင္ ကူမြန္ေတာင္တန္းမွာ
လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံႏွင့္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ခဲ့ရသည္မ်ားကုိ

ျပန္လည္

ျမင္

ေယာင္လြမ္းဆြတ္စြာျဖင့္ မ်က္ရည္က်ရ ျပန္ေတာ့သည္။
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မ၀င္းျမင့္

"တိတ္ပါ မခင္ေမရယ္၊ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ျပန္ေတြ႕ၾကၿပီဘဲ။ ကူမြန္ေတာင္တန္းက
လြမ္းစရာေတြကို

က်ဳိးစား

ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး

ငါလဲ

ငါ့မိဘ

ေတြAတြက္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုလုပ္၊ နင္လဲ နင့္ေက်းဇူးရွင္ႀကီးေတြAတြက္ ကုသိုလ္
ေကာင္းမႈ ေတြလုပ္ Aမွ်ေ၀ ရွိခိုးကန္ေတာ့ၾကတာေပါ့"
ညာေမတင္ ၏ မ်က္ရည္ေတြကို ခင္ေမာင္ေAးက ၾကင္နာစြာသုတ္ေပးရင္
ေျဖသိမ့္လုိက္သည္။

ညာေမတင္ ကုိ မ်က္ရည္သုတ္ေပးရင္း ေျဖသိမ့္စကားေျပာရင္းက သူ႔မိဘ
ေဆြမ်ဳိးေတြကုိ သတ္သြားသည့္ UီးေAးထြန္းတုိ႔ကို ခင္ေမာင္ေAးက ရန္ကုိ
ရန္ခ်င္း

မတံု႔လွ်င္းေတာ့ဘဲ၊

ခြင့္လႊတ္လုိက္ပါေတာ့မည္ဟု

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

သို႔ေသာ္

ခင္ေမာင္ေAးက

မည္မွ်ပင္

သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ကုိထားၿပီး

ခြင့္လႊတ္လုိက္ေစကာမူ UီးေAးထြန္း တို႔ ကား Aလားတူ က်ဴးလြန္ထားသည့္
ရာဇ၀တ္မႈေတြAတြက္ ရဲဘက္က ေစာင့္ၾကည့္ေန သည္ကို၎၊ မၾကာမွီ
ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းေတာ့မည္ကို၎၊
ကူမြန္ေတာင္

တန္းဘက္ကို

ခင္ေမာင္ေAးက

ေရႊက်င္သူမ်ား

မသိႏိုင္ေပ။

မၾကာခဏသြားၿပီး

ေရႊက်င္

တတ္ၾကသည္ကို သိထားေသာ UီးေAးထြန္းက ေနာက္ေရာင္ခံ လုိက္သာြ းၿပီး
သတ္ျဖတ္လုယက္ယူတတ္သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ လူ၀ံႀကီးေမာင္နွံႏွင့္လဲ ေတြ႕
ဆံုခဲ့ရသည္။ ခင္ေမာင္ေAး ႏွင့္လဲ ေတြ႕ဆံုကာ ႀကီးမားေသာ Aႀကံျဖင့္
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

(shwezinu.blogspot.com မွကူးယူသည္)

Page - 288

ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
ခင္ေမာင္ေAးAေနျဖင့္

မ၀င္းျမင့္

သူ႔မိဘေတြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

Aထိမ္းAမွတ္

ဓာတ္ပံုေတြ၊ ပစၥည္းေတြဟူ၍ ဘာမွ မရွိေတာ့သည့္ Aတြက္ ညာေမတင္၏
မိဘဓာတ္ပံုေတြႏွင့္

ညာေမတင္ေက်းဇူးရွင္လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံ၏

ပံုကိုသာ

႐ုိေသရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ညာေမတင္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္Aတူ Aိမ္Uီးခန္းတြင္ ညာေမတင္
မိဘႏွစ္ပါးဓာတ္ပံု၊

ေက်းဇူးရွင္

လူ၀ံႀကီးေမာင္ႏွံပံုတူ

ပန္းခ်ီကားေတြကို

ေနရာတက်ခ်ိတ္ဆြဲေနၾကရင္း ကူမြန္ေတာင္တန္းက လြမ္းစဘြယ္ Aျဖစ္ေတြ
ကို ျပန္လည္တသူ ေျပာဆုိေနၾကစU္မွာ...

UီၤးAုန္းေဖႏွင့္

ကိုျမင့္ညဳိတို႔သည္

ညာေမတင္၏သနားဘြယ္

ရင္နာဘြယ္

ေၾကကြဲဘြယ္Aျဖစ္ေတြ စံုလင္ စြာ သိထားၿပီး ျဖစ္ခဲ့သည့္Aျပင္ ခင္ေမာင္ေAး
၏သနားၾကင္နာစရာ

နာက်ည္းစရာေကာင္းလွေသာ ဘ၀ ကိုပါ

စံုေစ့စာြ

သိလုိက္ၾကၿပီျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သားAဖႏွစ္ေယာက္တုိင္ပင္ကာ ညာေမတင္ႏွင့္ ခင္ေမာင္ေAး
တုိ႔ကို မခြဲေတာ့ဘဲ လူသိရွင္ ၾကား တင့္တင့္တယ္တယ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား
ေပးရန္Aေရးကို တုိင္ပင္ေနၾကသည္။ ဤAိမ္မွာ မည္ သည့္ကိစၥျဖစ္ေတြ
ျဖစ္ေစ၊ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႔က Aၿမဲပါ၀င္ရသည္္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

"ေမာင္ဘေသာ္နဲ႔

ေမာင္ထြန္းA့ံ

သြားေမးၾကစမ္း၊

မဂၤလာလက္ထပ္

လွဴမဲ့ပြဲမွာ

ေမာင္ခင္ေမာင္ေAး

ထည့္ခ်င္တယ္၊

သမီးရဲ႕

လာၾကစမ္းပါကြယ္၊
ဆြမ္းေကၽြးရင္
မိဘေတြAတြက္

ေက်းဇူးရွင္ႀကီးႏွစ္UီးAတြက္

သားနဲ႔သမီးကို

သံဃာေတာ္ေတြကို
ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ဳိး
ဘယ္လိုပစၥည္းမ်ဳိး

ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုတာ သြားေမး ၿပီး စာရင္းေရးမွတ္လာခဲ့ၾက"
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္

မ၀င္းျမင့္

ဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို UီးAုန္းေဖက ေပးလုိက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုထြန္းA့ံႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႔က ေစာေစာက ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္
ညာေမတင္တို႔ ဓာတ္ပံုေတြ ခ်ိတ္ေနၾကသည့္ Aိမ္ေပၚထပ္သုိ႔ တက္လာခဲ့
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို မေတြ႕ေခ်။
"ဘယ္ထြက္သြားၾကပါလိမ့္"

ဟု

ႏွစ္ေယာက္စလံုးေတြးကာ

ဓာတ္ပံုေတြကို

ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ

ဓာတ္ပံုေတြေရာ ပန္းခ်ီကားႀကီးေရာ ေနရာတက် ခ်ိတ္ဆြဲၿပီးျဖစ္ေနသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။
ထိုAခုိက္

ၿခံႀကီးထဲက

သာယာစြာျမည္ေႂကြးလုိက္ေသာ

ငွက္ေAာ္သံကို

ၾကားလုိက္ၾကသည္။ ကုိထြန္းAံ့ ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တုိ႔သည္ တေယာက္ႏွင့္
တေယာက္ မတုိင္ပင္ရဘဲ ႏွစ္ေယာက္ၿပဳိင္တူ ၿခံႀကီးထဲသုိ႔ Aေျပး ေလး
ဆင္းလာခဲ့ၾကသည္။

ၿခံႀကီး၏ေဒါင့္Aစြန္မွာ
ပန္းရင့္ေရာင္
လြန္းသည့္
ကိုင္းထက္မွာ

ရွိေနေသာ

ေသာ္ကပန္းဆုိင္း

ႀကီးမားသည့္ေသာကပန္းပင္ႀကီးသည္

မ်ား

တြဲရရြဲ

ထုိေသာ္ကပန္းပင္ႀကီးေပၚ၀ယ္
ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္

ဖူးပြင့္လာ

တင့္တယ္လွပ

ေတာ္ေတာ္ျမင့္သည့္

ညာေမတင္

တို႔

သစ္

တက္ထုိင္ၿပီး

ကူမြန္ေတာင္တန္းမွာ တေယာက္ကို တေယာက္ Aခ်က္ေပးေခၚခဲ့ၾကသည့္
ငွက္သံကို

တေယာက္တလွည့္

ၾကည္ႏူးစြာ

ေAာ္ျမည္ရင့္ေၾကြး

ေန

ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
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ကူမြန္ေတာင္တန္းလြမ္းေစဘို႕ဖန္
"တို႔ကုိျမင္ရင္

Aသံတိတ္သြားAံုးမယ္၊

မ၀င္းျမင့္
Aသာေလးေခ်ာင္း

နားေထာင္

ရေAာင္၊ ဒီAသံမ်ဳိးးက ကူမြန္ ေတာင္တန္းမွာသာ လြမ္းစရာေကာင္းေAာင္
ၾကားရတာ၊ ရန္ကုန္မွာ ၾကားရဘို႔ ခဲယU္းတယ္"
ဟူေသာ တူညီသည့္ Aေတြးျဖင့္ ကိုထြန္းAံ့ႏွင့္ ကိုဘေသာ္တို႔ တိတ္တဆိတ္
ပန္းၿခံဳAကြယ္က ေခ်ာင္း နားေထာင္ေနၾကသည္။

တသံုသံု တျဖဴးျဖဴး ေဆာ္ျမဴးတုိက္ခပ္လာေသာ ေလႏွင့္Aတူ လြင့္ပါလာေသာ
ခင္ေမာင္ေAးႏွင့္ ညာေမတင္ တို႔၏ ငွက္ျမည္ေႂကြးသံသည္ ၿမဳိင္ယံေဟမ၀န္
ကူမြန္ေတာင္တန္းကို

လြမ္းဆြတ္ေနသည့္

သေဘာ

ထင္ရွားစြာ

ေဖၚျပ

ေနေတာ့သည္။

မ၀င္းျမင့္
၁၃-၈-၇၇
ၿပီးပါၿပီ
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