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(၁)

တစ္ကယ္ေတာ့လည္း

သူသည္

ရာသီဥတုေအးျမျခင္းဒဏ္ေၾကာင့္

လက္တုန္ျခင္းမဟုတ္ပဲ

စိတ္ထဲမွ ေၾကာက္႐ြံ႕တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားေန၍ လက္တုန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ေမွာင္မည္း၍ေနသည့္ၾကားမွ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ မွန္မွန္ခုတ္ေမာင္း
လ်က္ရွိသည္။

ယခု သူ လက္ခံလုပ္ေနေသာ အလုပ္က ေငြလြယ္လြယ္ႏွင့္ မ်ားမ်ားရ၍သာ လက္ခံလုပ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သူ၏ ပင္ကိုယ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ငါးဖမ္း (တံငါ) လုပ္ငန္းသည္ ပင္ပန္း
သေလာက္ ေငြေၾကးက်ေတာ့ အရနည္းပါးလွသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရလွ်င္ ယခု သူ လက္ခံလုပ္ေနေသာ

ေရယာဥ္မ်ားတြင္

ဥပေဒစည္းကမ္းအရ

ညဘက္ေမာင္းႏွင္သြားလာလွ်င္

မီးလံုးအျပည့္အစံု

ပါရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေမာ္ေတာ္သေဘၤာတြင္ မည္သည့္မီးမွ မရွိသျဖင့္ ေမွာင္ထဲတြင္ ခဲယဥ္းစြာ မွန္း၍
ေမာင္းေနရေပသည္။
အေရးထဲ

အလုပ္မွ ရရွိသည့္ ေငြပမာဏသည္ သူ မိုးထဲေရထဲ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ငါးဖမ္းအလုပ္ သံုးလလုပ္၍ ရသည့္ေငြႏွင့္
ညီမွ်ေလသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မာစီယာ၏ ဇနီးသည္မွာ နာမက်န္းျဖစ္ေနရာ ေဆးဖိုး၀ါးခအတြက္ ခရီး

‘ယူရယ္လ္’

ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားဘက္ဆီမွ

တုိက္ခတ္ေနေသာ

ေလျပင္းသည္

စရိတ္စကေငြပို လိုအပ္သျဖင့္ ဤအလုပ္ကို လက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

‘စိန္ဗယ္လို’ ပင္လယ္ေကြ႔ေပၚ ျဖတ္သန္းတုိက္လ်က္ရွိရာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသို႔တိုင္ေအာင္ ေအးလွေပသည္။
မာစီယာသည္ သေဘၤာ၏ ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ရပ္ရင္း စိတ္ေတြ ကေယာက္ကယက္ႏွင့္ လႈပ္ရွားေန

♣♣♣♣♣

မိသည္။
ယခု

မိမိတို႔သေဘၤာေရာက္ရွိေနသည့္

ေရလယ္မွ

လွမ္းၾကည့္၍

ဘာမွမျမင္ရေသာ္လည္း

တစ္ေနရာရာတြင္ ကမ္းေျခ (ကုန္းေျမ) တစ္ခု ရွိရမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ထိုကမ္းကို မိမိ ယခုမျမင္ရသလို
အလားတူ ႀကိဳတင္မျမင္ရေသာ ေဘးအႏၲရယ္အေႏွာက္အယွက္တို႔သည္လည္း ဧကန္မုခ် ရွိႏိုင္သည္ဟု
မာစီယာက စဥ္းစားေနမိျပန္သည္။

လိုက္ၿပီး ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းကိုလည္း သတိထားကိုင္ကာ ေမွာင္မည္းေနေသာ ေရျပင္ကို ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္း
ထိန္းေမာင္းေနရေလသည္။

သု႔ရ
ိ ာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ေမွာင္ထဲမွ မီးေရာင္ ေနာက္တစ္ခ်ီေပၚလာျပန္ကာ ေစာေစာကအတုိင္း သံုးႀကိမ္
တိတိ မွိတ္လိုက္လင္းလိုက္ လုပ္ျပျပန္သည္။
သည္ေတာ့မွ မာစီယာသည္ သူ စိတ္ကူးေနျခင္းမဟုတ္၊ တစ္ကယ္ပင္ အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

လက္တစ္ဖက္က

ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းကို

ထိန္းထားရင္း

က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို မီးညွိေသာက္ေလသည္။ ထိုအခါ သူ၏လက္ တုန္ေနသည္ကို မာစီယာက သတိျပဳမိ
ေလသည္။

သံုးႀကိမ္တိတိ မီးဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ႏွင့္ အခ်က္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မာစီယာသည္
တကယ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊ သူ စိတ္ကူးယဥ္ ျမင္ေယာင္မိတာမ်ားလားဟု ႐ုတ္တရက္ သံသယျဖစ္မိေသးသည္။

ေမာ္ေတာ္သေဘၤာ၏ အရွိန္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့လာသျဖင့္ သူသည္ အင္ဂ်င္စက္လီဗာကို တင္

မာစီယာသည္

ေမွာင္ထဲမွ မီးေရာင္တစ္ခု ႐ုတ္တရက္ေပၚလာၿပီး ျပန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။

စိတ္ခ်သြားေလေတာ့သည္။
ထိုအခိုက္ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူသည္ မာစီယာအနီးသို႔ ေရာက္လာေလသည္။
သူ၏ ပါးစပ္မွ အနံ႔တေထာင္းေထာင္းထြက္ေနသျဖင့္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ထံုးစံအတိုင္း အရက္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာက္ထားေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။
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မာစီယာသည္ ဂ်က္ေကာ့အား လံုး၀သေဘာမက်မိေခ်။ ယခု သူ မူးမူးႏွင့္ ေရာက္လာသည္
ကိုလည္း စက္ဆုပ္မိသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္

ေျပာရင္းႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့က လူကိုပါ ေဆာင့္တြန္းလိုက္ရာ မာစီယာသည္ ယိမ္းယိုင္ၿပီး ေရထဲ
လိမ့္က်လုမတတ္ ျဖစ္သြားသည္။

မာစီယာအား

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတြန္းဖယ္ပစ္လုိက္ၿပီး

သူကိုယ္တိုင္

ပဲ့ကိုင္

စက္၀ိုင္းကို ကိုင္လိုက္သည္။
“ဘယ္မလဲအခ်က္ျပမီး”
ဂ်က္ေကာ့က မာစီယာအား ေမးရင္း ေမွာင္ထဲသို႔ လွမ္းၾကည့္စဥ္မွာပင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ အခ်က္ျပ
မီးသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေပၚလာျပန္သည္။
ဤတြင္ ဂ်က္ေကာ့သည္ အင္ဂ်င္စက္ကို အျမန္ႏႈန္းျဖစ္ေအာင္ တင္လိုက္ၿပီး ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းကို
ကိုင္ကာ ထိန္းေမာင္းသြားေလသည္။
ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ ေရျပင္တြင္ လ်င္ျမန္ေသာအဟုန္ျဖင့္ တြင္တြင္ႀကီးသြားလ်က္ ရွိေလၿပီ။
ဂ်က္ေကာ့သည္ သူ၏ ကုတ္အက်ႌအိတ္ထဲမွ ပုလင္း၀က္ခန္႔က်န္ေသးေသာ ရမ္အရက္ပုလင္းကို
ထုတ္ယူကာ ေမာ့ေသာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ပုလင္းလြတ္ကို ေရထဲသို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္သည္။
ဂ်က္ေကာ့၏ အဂၤါ႐ုပ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ မ်က္လံုးမ်ားက အလြန္ေသးငယ္ၿပီး ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ
မ်က္ႏွာေပါက္ကလည္း ၾကည့္ရဆိုးလွသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အရက္ေသစာလြန္က်ဴးစြာေသာက္ျခင္း၊
ေရာဂါမ်ိဳးစံု ရွိေနျခင္းတို႔ကလည္း ဂ်က္ေကာ့၏ အဂၤါ႐ုပ္တြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနေပသည္။
ေဘးမွ ရပ္ေနသူ မာစီယာသည္ ေလေအးတုိက္၍ ခ်မ္းသလို ကိုယ္လံုးတုန္သြားရာ ဂ်က္ေကာ့က
လွမ္းၾကည့္ၿပီး ျပံဳးၿဖဲၿဖဲႏွင့္ ….
“ဘယ္လလ
ို ဲ ကိုယ့္လူ၊ သိပ္ၿပီး ေၾကာက္ေနသလားဗ် …. ဟဲ …. ဟဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။
မာစီယာက ဘာမွျပန္မေျပာပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့ကပင္ ဆက္၍ ေျပာျပန္သည္။
“ေကာင္းတယ္ ခင္ဗ်ားေၾကာက္ေနတာပဲ ေကာင္းတယ္၊ ဒါမွ က်ဳပ္က သေဘာက်တယ္၊ ကိုင္း …

ဂ်က္ေကာ့၏ ႐ိုင္းျပၾကမ္းတမ္းမႈကို စိတ္ထဲမွ ေထာင္းကနဲ ေဒါသျဖစ္သြားေသာ္လည္း မာစီယာ
သည္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး ဘာမွျပန္မေျပာပဲ ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္သြားႏိုင္သည့္ ေလွငယ္ရွိရာသို႔ ဆက္
သြားလိုက္သည္။
ေလွငယ္ကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ဖမ္းခ်ည္ တုတ္ေႏွာင္ထားေသာႀကိဳးကို ျဖတ္ရန္အတြက္ မာစီယာသည္
အက်ႌအိတ္ထဲမွ ေမာင္းခ်ဓားကို ထုတ္၍ ႀကိဳးျဖတ္လိုက္သည္။
ဓားသြားက သင္ဓုန္းဓားတမွ် ထက္ေနေလရာ မာစီယာသည္ ဂ်က္ေကာ့အေၾကာင္း စဥ္းစားေန
မိျပန္သည္။ အရက္မူးေနသူ ဂ်က္ေကာ့အား ဤဓားျဖင့္ တစ္ခ်က္ထိုးလိုက္႐ံုႏွင့္ ကိစၥၿပီးသြားႏိုင္ေပသည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္

သူ၏

ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ျဖစ္ေသာ

ေၾကာက္စိတ္က

၀င္လာသျဖင့္

ကပ်ာကယာ

ေမာင္းခ်ဓားကို ျပန္ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး ေလွငယ္နားတြင္ ရပ္ေစာင့္ေနလိုက္သည္။
ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္

အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္

ဆက္လက္ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရွိစဥ္

ေမွာင္ထဲမွ

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အခ်က္ျပမီး ေပၚလာျပန္သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ ယခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အခ်က္ျပမီးကိုျမင္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း အဓိပၸာယ္ နားလည္
သျဖင့္ သေဘၤာ၏ အင္ဂ်င္စက္ကို အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ေနာက္ စက္ကိုရပ္ပစ္လုိက္သည္။
မာစီယာက ဘာလုပ္ရမည္ကို နားလည္သူပီပီ ခ်က္ခ်င္းပင္ သေဘၤာကို ေက်ာက္ခ်လိုက္သည္။
မာစီယာကပင္ ကမ္းကပ္ေလွငယ္ကို ေရသို႔ခ်လိုက္ေသာအခါ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေမာ္ေတာ္ေပၚမွ
ေလွငယ္ေပၚသို႔ ဆင္းလာၿပီး မာစီယာအား ကမ္းသို႔ ေလွာ္ခတ္ပို႔ေပးရန္ ခုိင္းျပန္သည္။
“ေဟ့လူ ျမန္ျမန္လည္းေလွာ္ပါ၊ က်ဳပ္က ျမန္ျမန္ေရာက္ခ်င္လွၿပီ”
မာစီယာခမ်ာ ေလွာ္တက္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေလွာ္ခတ္ရင္း စိတ္ထဲမွ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ေနမိျပန္သည္။

ေလွငယ္ကို အဆင္သင့္သြားလုပ္စမ္း”
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ယခု သူတ႔ဥ
ို ီးတည္သြားေနသည့္ကမ္းေျခကို မာစီယာက ယခင္က ေလးငါးႀကိမ္ ေရာက္ဖူး

သေဘၤာေဘးသို႔ကပ္မိေသာအခါ ဂ်က္ေကာ့၏ အကူအညီျဖင့္ ခရီးသည္ႏွစ္ဦးသည္ သေဘၤာေပၚ

ေသာ္လည္း လူသူသြားလာေနထိုင္ျခင္း လံုး၀မရွိေသာ နယ္ေျမ႐ိုင္းျဖစ္၍ အခ်ိန္မေရြး ေဘးအႏၲရယ္ျဖစ္

တက္လိုက္ၾကသည္။ ေရွ႕ဆံုးမွ လူစိမ္းဧည့္သည္က တက္ၿပီး ႐ိုဆီတာဆိုသူက သူ၏ သားေရ ေသတၱာ

နုိင္သည္ဟု သူက စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္လံုးဆြဲလ်က္ ေနာက္မွ တက္လိုက္သည္။

ေနာက္တစ္ခုက ယခု မိမိလက္ခံလုပ္ေနေသာ အလုပ္သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း

မာစီယာသည္ ေလွငယ္ကို ေမာ္ေတာ္သေဘၤာေပၚသို႔ ျပန္တင္၍ ေနရာတက် ခ်ည္ေႏွာင္ ထား

သိေန၍ မာစီယာက ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ရဲမ်ားေစာင့္ဖမ္းမည့္ အႏၲရယ္ကိုလည္း စိုးရိမ္မိသည္။

လိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ႐ိုဆီတာႏွင့္ သူ၏ အေဖာ္တို႔သည္ သေဘၤာေအာက္ထပ္အခန္းငယ္တစ္ခန္းသို႔ ၀င္သြား

အကယ္၍ ဖမ္းမိသြားပါက အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။

ႏွင့္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

႐ုတ္တရက္ လႈိင္းလံုးႀကီးတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚထႂကြလာသျဖင့္ ေလွငယ္သည္ ေျမာက္တက္သြားၿပီး
တိမ္းေမွာက္ေတာ့မလိုျဖစ္သြားရာ မာစီယာသည္ တက္မ်ားျဖင့္ အထူးႀကိဳးစားထိန္းထားလိုက္ရသည္။ သူ၏
က်င္လည္မႈေၾကာင့္သာ ေလွကို မေမွာက္ရန္ ထိန္းလိုက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ကမ္းေျခသို႔ နီးကပ္လာၿပီဟု မာစီယာက ခန္႔မွန္းမိစဥ္မွာပင္ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး အလင္းေရာင္

သိ႔ု ျပန္လာၿပီး စကားေျပာေနေလသည္။

ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ လွမ္းေျပာလိုက္ေသာအသံကို ၾကားရသည္ႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း
မာစီယာက သိလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။

မာစီယာသည္ ထိုလူႏွစ္ေယာက္အား အကဲခတ္ရင္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိသည္။
တစ္ဦး (႐ိုဆီတာ) က လူႀကီးလူေကာင္း ရည္ရည္မြန္မြန္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအသြင္ျဖစ္သေလာက္ က်န္

အသံကို

ေကာင္းစြာသိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး

႐ိုဆီတာဆိုသူျဖစ္သည္ဟု မာစီယာက တထစ္ခ် တြက္လိုက္မိသည္။
ထိုလူႏွင့္အတူ

မရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ေလသည္။
ထိုအေတာအတြင္း ႐ိုဆီတာဆိုသူ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားသည္ ပဲ့ကိုင္ေမာင္းေနသူ ဂ်က္ေကာ့အနီး

“မင္းတုိ႔ ေနာက္က်လွခ်ည္လား၊ ကဲ … လာ သြားၾကမယ္”

မျမင္ရေသးေသာ္လည္း

စက္ႏႈိးကာ ပင္လယ္ျပင္ဘက္သို႔ ခုတ္ေမာင္းထြက္ခြာစျပဳေလသည္။
မာစီယာသည္ သေဘၤာကုန္းပတ္အႏွံ႔အျပားသို႔ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး အစစအရာရာ ေနရာတက် ရွိ

တစ္ခုသည္ မ်က္စိက်ိန္းေလာက္ေအာင္ စူးရွေတာက္ပစြာ ေပၚထြက္လာသည္။

လူကို

ဂ်က္ေကာ့ကေတာ့ ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းရွိရာ သေဘၤာဦးပိုင္းသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး မၾကာမီ သေဘၤာသည္

ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လည္း

ပါလာသည္။

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အလြန္ျခားနားပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႐ိုဆီတာ
သိ႔ေ
ု သာ္

ေမွာင္ေန၍

မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိရေခ်။
သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦးသည္ အခ်င္းခ်င္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စကားေျပာေနၾကေသာအခါ မာစီယာက
ထိုဘာသာမတတ္သျဖင့္ ဘာေတြေျပာေနမွန္း နားမလည္ေခ်။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ေလွငယ္ကို သေဘၤာဆီသို႔ ျပန္ေလွာ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေယာက္ (ဂ်က္ေကာ့) ကမူ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ႏွင့္ တူသည္ဟု စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်မိေလသည္။

ႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့တို႔ ယခုလို ရင္းႏွီးစြာေပါင္းမိေနၾကသည္ကို မာစီယာသည္ စဥ္းစား၍မရေခ်။
ကုန္းပတ္တစ္ခုလံုး လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရင္း မာစီယာက သေဘၤာဦးပိုင္း ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းအနီးမွ
ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားစဥ္

႐ိုဆီတာႏွင့္

ဂ်က္ေကာ့တို႔သည္

ခပ္တိုးတိုးစကားေျပာေနရာမွ

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။ ရယ္ေမာပံုခ်င္းသည္ပင္လွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း မတူၾက။
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႐ိုဆီတာက အသံထြက႐
္ ံု ရယ္ေမာေသာ္လည္း ဂ်က္ေကာ့ကမူ အလြန္က်ယ္ေလာင္စြာ
ရယ္ေမာပံုမွာ ေအာက္တန္းစားလူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တူလွေပသည္။
♣♣♣♣♣
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အျပန္ခရီးတြင္ ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္ျပင္မွာ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ပင္ ျငိမ္သက္ေနသျဖင့္

“ခက္ခက္ခဲခဲ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး”

သူတ႔၏
ို ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ အခက္အခဲမရွိ ေခ်ာေမာစြာ ခုတ္ေမာင္းနုိင္ခဲ့ေလသည္။

ဂ်က္ေကာ့က ခပ္တည္တည္ ျပန္ေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္ ႐ိုဆီတာလည္း ကုန္းပတ္တစ္ေနရာသို႔

အဂၤလန္ျပည္၏ ကမ္းေျခဘက္ဆီသို႔ ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ မာစီယာက သေဘၤာ၏ ပဲ့ကိုင္

ေလွ်ာက္ထြက္သြားလ်က္ ေရျပင္ကို ေငးၾကည့္ေနေလသည္။

စက္၀ိုင္းကို ကိုင္တြယ္ထိန္းေမာင္းလ်က္ ရွိေလသည္။

႐ိုဆီတာ၏ မ်က္ႏွာအမူအယာက တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနဟန္ ျဖစ္ေနေလသည္။

ခဏမွ်ၾကာေသာ္ ဂ်က္ေကာ့က သူ၏ အနီးသို႔ ေရာက္လာေလသည္။

ခဏမွ်ၾကာေသာ္ သူသည္ သေဘၤာ၏ ေအာက္ထပ္ခန္းသို႔ ျပန္ဆင္းသြားေလသည္။

ဂ်က္ေကာ့ကိုၾကည့္ရသည္မွာ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေနေပသည္။ ဆက္တုိက္ အိပ္ေရးပ်က္
ထားသျဖင့္ မ်က္လံုးမ်ားက နီၿပီး ဖူးေယာင္ေနသလိုျဖစ္ေနျခင္းကပင္လွ်င္ အၾကည့္ရဆိုးလွသည္။

မာစီယာသည္ ပင္လယ္ေလျပင္းေၾကာင့္ ေအးလာသျဖင့္ သူ၏ အက်ႌေကာ္လာကို ေထာင္ၿပီး
လက္ကိုလည္း ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲ ႏႈိက္ထားလ်က္ အေအးဒဏ္ကို ႀကိဳးစားကာကြယ္၍ ေနေလသည္။

သူ၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးကလည္း ေသြးမရွိသလို မီးခုိးေရာင္သန္းေနေပသည္။

မီးခုိးေရာင္အဆင္းရွိေသာ နံနက္ခင္း၏ အလင္းေရာင္တြင္ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ သာမန္အည
တရ တံငါသည္တစ္ဦး၏ ငါးဖမ္းစက္ေလွတစ္စင္းႏွင့္သာ တူေနေပသည္။ အင္ဂ်င္စက္ခန္းေပၚ၌ ငါးဖမ္းပိုက္

“အေျခအေနက ဘယ္လိုလဲေဟ့”

မ်ား မေသမသပ္ျဖန္႔ပစ္ထားျခင္း၊ ကုန္းပတ္တစ္ေနရာတြင္ ပုစြန္မ်ားထည့္သည့္ ျခင္းၾကားႀကီးမ်ား စုပံုထား

ဂ်က္ေကာ့က ခပ္ထန္ထန္ေမးရာ မာစီယာကလည္း ေမွာင္ထဲ ေဖာ့ဂ္ေခၚ ျမဴႏွင္းေတြပိတ္ေနသည့္
ေရျပင္ဆီသို႔ ညႊန္ျပလိုက္သည္။
“အေျခအေနက သိပ္မေကာင္းလွဘူး ဆရာ၊ ေဖာ့ဂ္ေတြ သိပ္က်ေနတယ္၊ ဘာမွ မျမင္ရဘူး”
“အခုငါတို႔က ကမ္းေျခနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေသးသလဲ”

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲထုတ္

ဖယ္ပစ္လုိက္ၿပီး

သူကိုယ္တုိင္

ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းေရွ႕သို႔

တိုးလာသည္။

အေျခအေနကို

ေၾကာက္စိတ္၀င္လာျပန္သည္။

သူတ႔သ
ို ေဘၤာ၏

ေရွ႕တည့္တည့္ ကိုက္ႏွစ္ရာခန္႔အကြာေရျပင္တြင္ မီးခုိးေရာင္သဏၭာန္ႀကီး

တစ္ခုက လမ္းေၾကာင္းကို ဆီးပိတ္ထားေလသည္။
ပံုသဏၭာန္ျဖစ္ေၾကာင္း

ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း

ဂ်က္ေကာ့ႏွင့္ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသား ႐ိုဆီတာတိ႔သ
ု ည္ ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုအခိုက္ ႐ိုဆီတာသည္လည္း အျပင္ဘက္ ထြက္လာၿပီး ….
ျပႆနာအခက္အခဲ

စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ရာမွ

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို ေသာက္ရန္ မီးညႇိေနစဥ္ သူ၏ လက္မ်ားပင္ တုန္ေနေလသည္။

သေဘၤာႀကီးတစ္စင္း၏

“အိုေက … က်ဳပ္ဟာ က်ဳပ္ ၾကည့္လုပ္မယ္”

“ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲ၊

မာစီယာသည္

လွမ္းျမင္လိုက္မိသလိုရွိ၍ ထၾကည့္ေလသည္။

မာစီယာက ေျပာလိုက္လွ်င္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္
မာစီယာအား

ရွိေပသည္။

ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ မွန္မွန္ႀကီး ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရွိရာ မၾကာမီ မာစီယာသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို

“ေျခာက္မိုင္ ခုႏွစ္မိုင္ေလာက္ေတာ႔ ရွိမယ္”

သူသည္

ျခင္းတို႔ကလည္း ေရလုပ္သားႀကီးတစ္ဦး၏ စက္ေလွ ခပ္စုတ္စုတ္တစ္စင္းဟု ထင္ရေအာင္ ဖန္တီးလ်က္

ရွိေနလို႔လား”

ေမာ္ေတာ္သေဘၤာ၏ စက္ေလွကို အရွိန္ေလွ်ာ့လိုက္စဥ္ တစ္ဖက္သေဘၤာမွ မီးေရာင္ျဖင့္ အခ်က္ျပ
ဟု

ေမးရာ

ဂ်က္ေကာ့က

ဆက္သြယ္ေလသည္။

ေခါင္းခါျပလိုက္သည္။
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“က်ဳပ္တို႔

ခင္ဗ်ားတို႔သေဘၤာေပၚ

တက္စစ္ေဆးခ်င္တယ္၊

က်ဳပ္တုိ႔သေဘၤာက

ၿဗိတိသွ်

ေရတပ္မေတာ္က ျဖစ္တယ္”

ေကာ္လာပါေသာ ကုတ္အက်ႌရွည္ႀကီးတစ္ထည္ကိုလည္း ၀တ္ဆင္ထားေလသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာ အမူအယာ

အခ်က္ျပဆက္သြယ္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္သိရွိၾကသျဖင့္ ႐ိုဆီတာက …..
“ေဟ့ ….. ငါတို႔ေမာင္းေျပးၾကရင္ ေကာင္းမယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္တြင္ မာစီယာက ပို၍ပင္
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္လာေလသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ အေျခအေနအမွန္ကို သိသျဖင့္ ….
“ေရတပ္သေဘၤာက

တစ္နာရီကို

သံုးဆယ့္ငါးမိုင္ေျပးေအာင္

ခုတ္ေမာင္းႏိုင္တယ္ခင္ဗ်၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမာင္းထြက္ေျပးလို႔ လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူး”

႐ိုဆီတာက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေျပာလိုက္ရာ အရပ္ျမင့္ျမင့္ကပၸလီ (လူမည္း) သည္
ကုန္းပတ္ေဘးမွေန၍ ေရျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။
ဤတြင္ ႐ိုဆီတာက အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာျဖင့္ ကုတ္အက်ႌအိတ္တြင္းမွ
ေအာ္တုိမက္တစ္ပစၥတိုလ္ အႀကီးစားတစ္လက္ကို ထုတ္ယူ၍ ကပၸလီလူမည္း၏ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့နားဆီသို႔

ကပၸလီလူမည္းႀကီးလည္း

ထိုအခါ ႐ိုဆီတာက ေဒါသထြက္လာဟန္ျဖင့္ မာစီယာ၏ ရင္ဘတ္မွရွပ္အက်ႌစကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
ဆြဲကိုင္လိုက္သည္။

အသံထြက္ေအာင္ပင္

ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴျခင္းမျပဳႏုိင္ဘဲ

သေဘၤာ

ကုန္းပတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပံုလ်က္သား လဲက်သြားေတာ့သည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္သြားသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ မာစီယာအဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း အိပ္မက္

“ေဟ့ေကာင္ …. မင္း ဘာနားလည္လို႔လဲ ဖမ္းမိသြားရင္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ခုႏွစ္ႏွစ္က်မွာ
က်ိန္းေသတယ္ကြ၊ ကဲ ….. မင္း အသာဖယ္လိုက္စမ္း”
႐ိုဆီတာသည္

ဂ်က္ေကာ့အား

ဆိုးျမင္မက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႐ိုဆီတာသည္ လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားလ်က္ ကုန္းပတ္ေပၚ အသင့္ ရွိေန

ေခါင္းညိတ္အခ်က္ျပလိုက္ၿပီးေနာက္

သေဘၤာေအာက္ထပ္သို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ျပန္ဆင္းသြားေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့က သေဘၤာအင္ဂ်င္ကို စက္ကုန္ဖြင့္လ်က္ အျမန္ဆံုးသြားေအာင္ ႀကိဳးစားေနေလသည္။
ေဖာ့ဂ္ေခၚ ျမဴႏွင္းေတြက်ေနသည့္ၾကားမွပင္ သူတ႔ေ
ုိ မာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ ခပ္သြက္သြက္ ခုတ္
ေမာင္းသြားလ်က္ ရွိေပၿပီ။
ေရတပ္သေဘၤာကလည္း ေနာက္မွ ခုတ္ေမာင္းလိုက္လာေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျမဴႏွင္းေတြေၾကာင့္
စက္ေလွကို ေကာင္းစြာ မျမင္ရေခ်။
႐ိုဆီတာသည္ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ျပန္တက္လာရာ သူႏွင့္အေဖာ္ ကပၸလီ (လူမည္း) လည္း
ပါလာေလသည္။

က စိုးရိမ္တုန္လႈပ္သည့္ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေပသည္။

ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ တအားပစ္႐ိုက္လိုက္သည္။

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို

ထိုလူမွာ အရပ္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ခန္႔ညားေသာ အဂၤါ႐ုပ္ရွိသူ နီဂ႐ိုး (လူမည္း) တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သားေမြး

ေသာ သံခ်ိန္းႀကိဳးႀကီးတစ္ခုကို ယူ၍ ကပၸလီလူမည္းႀကီး၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ရစ္ပတ္တုပ္ေႏွာင္လုိက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ မာစီယာဘက္သို႔လွည့္၍ လွမ္းေအာ္ေျပာေလသည္။
“ေဟ့ေကာင္ လာ၀ိုင္းကူစမ္း၊ ဒီလူကို ေရထဲ ပစ္ခ်လိုက္ရေအာင္”
ထိုစကားေၾကာင့္ မာစီယာမွာ အႀကီးအက်ယ္အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ကာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္
ေငးငိုင္ေနမိေတာ့သည္။
ဤတြင္ ႐ိုဆီတာသည္ ပါးစပ္မွ တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ျမည္တြန္ေရရြတ္ရင္း လဲေနသူ
ကပၸလီလူမည္းႀကီးအား အတင္းဆြဲထူ၍ ထိုင္ေနသည့္ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ကိုင္ထားလိုက္သည္။ ကပၸလီလူမည္း
သည္ သတိျပန္ရဟန္ျဖင့္ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္ရာ သူ၏ မ်က္လံုးမ်ားက ႐ိုဆီတာအား အလြန္စက္ဆုပ္ မုန္းတီး
သည့္အသြင္ ေဆာင္ေနေလသည္။
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ဤတြင္ ႐ိုဆီတာက ခြန္အားစိုက္ထုတ္လ်က္ ကပၸလီလူမည္းအား ကုန္းပတ္ေပၚမွ ေရထဲသို႔
အတင္းတြန္းခ်လိုက္ေလသည္။
ဦးေခါင္းဘက္မွ

ေစာက္ထိုးက်သြားေသာ

“ေရတပ္သေဘၤာေတာ့မျမင္ရေတာ့ဘူး၊ ျမဴႏွင္းေတြ ပိတ္ေမွာင္ေနလို႔ သူတ႔က
ို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို
မ်က္ေျချပတ္သြားၿပီနဲ႔တူတယ္”

ကပၸလီႀကီးလည္း

ခ်က္ခ်င္းပင္

ေရထဲ

နစ္ျမဳပ္

သြားေတာ့သည္။

ဂ်က္ေကာ့က

ပင္လယ္ေရျပင္ကိုၾကည့္ရင္း

ေျပာလိုက္ရာ

႐ိုဆတ
ီ ာကလည္း

ေခါင္းညိတ္

လိုက္သည္။

တစ္ဖန္ ႐ိုဆီတာသည္ မာစီယာဘက္သို႔လွည့္၍ မ်က္ႏွာကို လက္၀ါးျဖင့္ တစ္ခ်က္ ခပ္ၾကမ္း
ၾကမ္း႐ိုက္လိုက္ရာ မာစီယာခမ်ာ ကုန္းပတ္ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ေနာက္ျပန္လဲက်သြားေလသည္။

“ဒါေတာ့ ေမာင္ရင္ ကံေကာင္းေနလို႔ ျဖစ္ရမယ္၊ အဲဒါကိုေတာ့ သိထားဖို႔ လိုတယ္”
“ဟိုလူကိစၥကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပဲ”

“ေဟ့ေကာင္ ဘာငိုင္ေနတာလဲ ျမန္ျမန္ထၿပီး လုပ္စရာရွိတာ လုပ္စမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မင္းကိုပါ
ဟိုလ႔ေ
ူ နာက္ ပို႔လႊတ္လိုက္မယ္”

ဂ်က္ေကာ့က ေရထဲ ပစ္ခ်ခံရသူ ကပၸလီလူမည္းအေၾကာင္း ေျပာလိုဟန္ျဖင့္ ေျပာလိုက္ရာ
႐ိုဆီတာက …..

ဤသို႔ ႀကိမ္းေမာင္းၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ႐ိုဆတ
ီ ာသည္ ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းရွိရာဘက္သို႔ ေလွ်ာက္ထြက္
သြားေလသည္။
မာစီယာလည္းအံ့အားသင့္တုန္လႈပ္လြန္းသျဖင့္

ေခတၱဆက္ငိုင္ေနၿပီးမွ

ထိုင္ရာမွ

ႀကိဳးစားထ

လိုက္သည္။
ထိုအခိုက္ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာကို ေမာင္းေနသူ ဂ်က္ေကာ့သည္ ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းကို တစ္ဖက္သို႔
ခပ္မ်ားမ်ားေကြ႔လွည္႔လိုကရ
္ ာ သေဘၤာက ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိမ္းေစာင္းသြားၿပီး မာစီယာ
လည္း ငါးဖမ္းပိုက္ေတြပံုထားသည့္ၾကားသို႔ ေမွာက္ထိုးလဲက်သြားျပန္ေလသည္။

“ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုေပါ႔ကြ”
ဟု

ခပ္ေအးေအးေျပာလုိက္ၿပီးမွ

မလွမ္းမကမ္းတြင္

ေလးဘက္ေထာက္ေနသူ

မာစီယာအား

ညႊန္ျပရင္း ….
“ဟိုေကာင္ေကာ ဘယ္လိုသေဘာရလဲ”
ဟု ဆက္ေမးလိုက္သည္။
“ဒီေကာင္လည္း ဘာမွအသံုးမက်ဘူး၊ အလြန္ အတၱေၾကာင္တဲ့အေကာင္၊ သူလည္းပဲ ပင္လယ္ထဲ
ေရကူးခိုင္းရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္”

♣♣♣♣♣

ဂ်က္ေကာ့က ဘာအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေျပာသည္ကို ႐ိုဆီတာက ရိပ္မိသျဖင့္ ေခါင္းခါျပေလသည္။
“မင္းက ေျပာေတာ့ လြယ္တယ္၊ ငါတို႔ စိန္ဒင္းနစၥဆိပ္ကမ္းေရာက္ေတာ့ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ၊

ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကား ပင္လယ္အတြင္း ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္ကမ္းေျခ
အၾကား ခရီးတစ္၀က္ခန္႔ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ ႐ိုဆီတာလွမ္းေပးေသာ ရမ္အရက္ပုလင္းကို အားရပါးရျဖင့္ပင္ေမာ့ၿပီး ေသာက္ခ်
ပစ္လိုက္သည္။

မင္းက ေရွ႕ေလာႀကီးဖို႔ပဲ နားလည္တယ္၊ ဒီကိစၥ ငါ ၾကည့္လုပ္ပါ့မယ္၊ မင္း အသာေနစမ္းပါ”
ေျပာေျပာဆိုဆို ႐ိုဆီတာသည္ မာစီယာဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ရမ္အရက္ပုလင္းလက္က်န္ကို
လွမ္းေပးေလသည္။
“ေဟ့ မင္းလည္း နည္းနည္းေသာက္လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္ ….. ေရာ့”
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သိ႔ရ
ု ာတြင္ မာစီယာသည္ အရက္ပုလင္းကို လွမ္းမယူဘဲ ႐ိုဆီတာ၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ေတာင္းပန္
သလို ေမာ္ၾကည့္ေလသည္။

“ေဟ့ မာစီယာ၊ မင္းမွာ မိန္းမရွိတယ္မဟုတ္လား၊ ၿပီးေတာ့ မင္းရဲ႕ဇနီးကလည္း အေတာ္
နာမက်န္းျဖစ္ေနတယ္လ႔ို သိရတယ္၊ ဟုတ္ရဲ႕လား”

“ဟိ…
ု … ဟိုလူက အသက္ရွင္ေနတယ္ခင္ဗ်၊ ေရထဲ တြန္းခ်ခံလိုက္ရခ်ိန္မွာ သူဟာ အသက္
မေသဘူး ဆရာႀကီး”

႐ိုစီတာက ဓားသြားကို ကိုင္ကစားရင္း ေမးလိုက္ပံုေၾကာင့္ မာစီယာမွာ မ်က္လံုးမ်က္ဆန္ ျပဴး
ေလာက္ေအာင္ ေက်ာခ်မ္းသြားမိေလသည္။

မာစီယာက ေတာင္းပန္သလို ညည္းညဴသလို ေျပာလိုက္ေသာ္လည္း ႐ိုဆီတာသည္ ဘာမွျပန္
မေျပာပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနေလသည္။

ပါးစပ္မွလည္း ဘာတစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာႏိုင္သလို တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနစဥ္ ႐ိုစီတာက မ်က္ႏွာ
ထားတင္းတင္းျဖင့္ ဆက္ေျပာေလသည္။

မာစီယာအား ငံု႔ၾကည့္ေနေသာ သူ၏ မ်က္ႏွာထားကေတာ့ ခပ္တည္တည္ပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“ဒီမယ္ မာစီယာ၊ ငါေျပာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္စမ္း၊ ဒီသေဘၤာေပၚ ျဖစ္ပ်က္တာကို

နံနက္ခင္း၏ ေနေရာင္တြင္ ႐ိုဆီတာ၏ အဂၤါ႐ုပ္သည္ အသက္အ႐ြယ္ခန္႔မွန္း၍ မရနုိင္ေသာ ေက်ာက္႐ုပ္

မင္းက ႏႈတ္မလံုဘဲ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေျပာလုိက္တာနဲ႔ ေဟာဒီဓားသြားနဲ႔ မင္းမိန္းမရဲ႕လည္ပင္းကို

တစ္ခုႏွင့္လည္း တူေနေပသည္။

ထိုးေဖာက္ သတ္ပစ္မယ္၊ နားလည္လား”

သူသည္

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီး

အက်ႌအိတ္အတြင္းမွ

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕

ကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ မယ္ေတာ္ ‘မာေဒါနား’ ၏ ဆင္စြယ္႐ုပ္တုတစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ ႐ုပ္တုက
ဆင္စြယ္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားၿပီး အထူးပင္ အႏုပညာလက္ရာ ေျမာက္လွသည္။

မာစီယာသည္ အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနသျဖင့္ ႐ိုစီတာ၏ မ်က္ႏွာကိုပင္ မၾကည့္၀ံ့
ေတာ့ေခ်။
႐ိုစီတာက

သေရာ္သလိုျပံဳး၍

ေခါင္းညိတ္ၿပီး

ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းရွိရာ

သေဘၤာဦးပိုင္းသို႔

ျပန္ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
♣♣♣♣♣

“ဘယ္လိုလဲ ဆရာႀကီး၊ ဟိုေကာင္ အိုေကရဲ႕လား”
ဂ်က္ေကာ့က လွမ္းေမးလိုက္ရာ ႐ိုစီတာက ျပံဳးျပေလသည္။

အလ်ား ရွစ္လက္မခန္႔ရွိေသာ ဆင္စြယ္႐ုပ္တုကို ေငြနားကြပ္ထားပံုကလည္း အလြန္ လွပေသသပ္
ေပသည္။

“အိုေကရတာေပါ့ကြာ၊ မအိုေကလို႔ ဘယ္ျဖစ္ပါ့မလဲ၊ မဟုတ္ဘူးလားကြ၊ ဟဲ…. ဟဲ…. ဒါထက္
ဂ်က္ေကာ့ ဒီေန႔မနက္ခင္းက အေတာ့္ကို သာယာၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းေနပါကလား၊ တကယ့္ကို လွပတဲ့

သိ႔ေ
ု သာ္ ႐ိုဆီတာက ထိ႐
ု ုပ္တု၏ ေျခရင္းဘက္တစ္ေနရာရွိ ခလုပ္ငယ္တစ္ခုကို ႏွိပ္လိုက္ေသာ

နံနက္ခင္းပါပဲ”

အခါ မ်က္လွည့္ျပသလို သံမဏိဓားသြားတစ္ခု ႐ုတ္တရက္ ထြကလ
္ ာေလသည္။
႐ိုဆီတာသည္ ဆင္စြယ္႐ုပ္တုကို ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ နမ္း႐ႈပ္လိုက္သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ အလြန္ထက္

♣♣♣♣♣

လွေသာဓားသြားကို ကစားသလို သူ၏ ပါးျပင္နားဆီသို႔ ကပ္ၿပီး ဓားေသြးဟန္ ျပဳျပန္သည္။
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(၂)

ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွ ေလွ်ာက္ထြက္လာၿပီး ေပါလ္ကို ျမင္ေသာ္
လည္း စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာပဲ တစ္ဖက္သို႔ ေလွ်ာက္ထြက္သြားေလသည္။

တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေဖာ့ဂ္ (ျမဴႏွင္း)ေတြ ပိတ္ဆို႔ေနခ်ိန္၌ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမအတြင္းမွ သေဘၤာမ်ား
အခ်င္းခ်င္း ဥၾသဆြဲ၍ အခ်က္ေပးသံမ်ားလည္း ၾကားေနရေပသည္။

ဥယ်ာဥ္တစ္ဖက္တြင္ကား စိန္ဘီအမည္ရွိ ေဆး႐ံုရွိေလသည္။ အေဆာက္အဦး၏ ပံုသဏၭာန္က
၀ိတိုရိယဘုရင္မေခတ္က

ဘာမွ

မျမင္ရေလာက္ေအာင္

ျမဴႏွင္းေတြက်ဆင္းလ်က္

ေခတ္မမွီ

ေရွး႐ိုးဆန္သည္ဟု

ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း

ေဆး႐ံုအေနျဖင့္ စိန္ဘီသည္ ကမၻာေက်ာ္ေဆး႐ံုတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေလသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕အနီး သိမ္းျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္၀ထိေအာင္ ေရေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ
လည္း

ဗိသုကာလက္ရာမ်ိဳးျဖစ္၍

ရွိေလသည္။

ေပါလ္ရွာဗာဆီသည္ ထိုေဆး႐ံုသ႔ို တိုက႐
္ ိုက္ပင္ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။

သိပၸံပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေဖာ့ဂ္ (ျမဴႏွင္း) သည္ အျခားေနရာမ်ားထက္ ပိုဆိုးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တကယ္
လည္း ဆိုးသည္။ ယာဥ္မ်ား လံုး၀သြားလာ၍မရေအာင္ ပိတ္ေမွာင္ေနတတ္သည္။ ဤရာသီဥတု အေျခအေန

ေဆး႐ံု၀င္း၀ရွိ စံုစမ္းေရးဌာနသို႔ ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ သူလာမည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတင္း
ရရွိထား၍ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးတြင္ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္အထိ ျဖစ္
တတ္ေပသည္။

အျပာေရာင္ ယူနီေဖါင္း သပ္ရပ္စြာ၀တ္ဆင္ထားသူ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေပါလ္အား ခရီးဦး
ႀကိဳျပဳ၍ ေဆး႐ံုအတြင္းသို႔ ေခၚသြားေလသည္။

ရွာဗာဆီသည္ စီးလာေသာတကၠစီကားကို မာဘယ္လ္အာ့ခ်္အရပ္တြင္ ရပ္ခိုင္းၿပီးေနာက္ ကားေပၚ
မွဆင္း၍ ဥယ်ာဥ္အတြင္းသို႔ ဂိတ္၀မွ ေလွ်ာက္၀င္သြားေလသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ ျပင္ပေလက အလြန္ေအး
သျဖင့္ သူသည္ အေအးဒဏ္သက္သာေစရန္ ကုတ္အက်ႌေကာ္လာကို ေထာင္ထားလိုက္သည္။
ရွာဗာဆီ၏ အမည္အျပည့္အစံုက ေပါလ္ရွာဗာဆီျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးသူမ်ားက သူ႔ကို ေပါလ္ဟုပင္

ေဆး႐ံုအတြင္း လူသြားစၾကၤန္ေတြက အလြန္မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိရာ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းသည္
ေပါလ္အား စၾကၤန္မ်ားအတိုင္း ေခၚသြားၿပီးေနာက္ မွန္တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခန္း
သိ႔ေ
ု ရာက္လွ်င္ ရပ္လိုက္သည္။ ထိဓ
ု ာတ္ခြဲခန္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေပါလ္အား ဆီးႀကိဳေသာ
အခါ ယူနီေဖာင္း၀တ္ေဆး႐ံု၀န္ထမ္းသည္ ေပါလ္ကို အေလးျပဳႏႈတ္ဆက္၍ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။

ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ သူသည္ ေဖာ့ဂ္ေခၚ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျမဴႏွင္းက်ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေသာ္လည္း
မိုးရြာျခင္းကိုေတာ့ သေဘာက်တတ္သည္။ မိုးတစ္ဖြဲဖြဲက်ေနစဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ရသည္ကိုပင္ ေပ်ာ္တတ္သည္။
ေပါလ္ရွာဗာဆီသည္ လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္းက ေခတၱရပ္ၿပီး စီးကရက္တစ္လိပ္ မီးညွိေသာက္
ေလသည္။ မီးျခစ္ ျခစ္လိုက္သည့္ အလင္းေရာင္တြင္ သူ႔အား အကဲခတ္ၾကည့္ႏိုင္လွ်င္ အဂၤါ႐ုပ္က ေရွးေခတ္
ဥေရာပလူမ်ိဳးတို႔ ေခ်ာလွပံုမ်ိဳး ေရွးေဟာင္းသူရဲေကာင္းမ်ား၏ ပံုတူ႐ုပ္ထုမွ ႐ုပ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္သည္။ အရပ္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေတာင့္တင္းဗလေကာင္းသေလာက္ အဂၤ ါ႐ုပ္အားျဖင့္ ခန္႔ညားေခ်ာ

ထိုအခါ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူ၀န္ထမ္းက ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ဓာတ္ေလွကားတစ္ခုဆီသို႔
ေခၚသြားၿပီး ေအာက္ဆံုးထပ္ရွိ ေမာ္က်ဴအာရီ ေခၚ လူေသမ်ားထားသည့္ (ရင္ခြဲ႐ံု) ေရခဲတုိက္သို႔ ေခၚခ်သြား
ျပန္သည္။
ေရခဲတိုက္အ၀သိ႔ု ေရာက္သြားလွ်င္ပင္ ေပါလ္သည္ စူးရွေသာ အင္တီဆက္ပတစ္ ပိုးသတ္ေဆး
အန႔ံကို သတိျပဳမိသည္။

ေမြ႔သူ တစ္ဦးေပတည္း။

ဤသည္မွာလည္း သူ၏ဖခင္ ဘရီတြန္လူမ်ိဳးအစစ္မွ တစ္ဆင့္ ဆင္းသက္ရရွိေသာ အေမြအႏွစ္
တစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

အတြင္း၌ကား ေပါလ္ ယခု ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ လာေသာ လူေသအေလာင္းတစ္ခုသည္ ဆရာ၀န္
မ်ား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးေသာ စားပြဲႀကီးေပၚတြင္ ပိတ္ျဖဴအ၀တ္ရွည္ႀကီး ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိေနေပသည္။
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“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေလ့ရွိတာက ဒီရင္ခြဲ႐ံု (ေရခဲတုိက္)ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အေလာင္းေတြကို
ခြဲစိတ္စစ္ေဆးၿပီးရင္

သစ္သားေသတၱာႀကီးေတြထဲ

ထည့္ထားၾကပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္

ဒီလူ႕အေလာင္းက

အဆမတန္ ပုပ္ပြေနေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေသတၱာထဲ ထည့္လ႔ို မရဘူးခင္ဗ်၊ အပုပ္နံ႔ကလည္း သိပ္ဆိုးေနပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ အခု ဆရာျမင္တဲ့အတိုင္း ဒီလိုပဲ ေအာ္ပေရးရွင္းစားပြဲေပၚ တင္ထားရပါတယ္”

လူေသအေလာင္းမွ

အပုပ္န႔ံသည္

မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္

ေပါလ္က

ေမးလိုက္ရာ

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းက

ေခါင္းညိတ္ၿပီး

ဆက္ရွင္းျပေလသည္။

ေရထဲမွာ
ဆိုးရြားေန

ေျခာက္ပတ္၊

ခုႏွစ္ပတ္

ၾကာခဲ့တာေတာ့

အမွန္ပါ၊

ေနာက္တစ္ခ်က္က

ဒီလူဟာ

နီဂ႐ိုး

(ကပၸလ)ီ လူမည္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒါေကာ ဆရာသိၿပီးပါၿပီလား”

ေပသည္။

“ဟုတ္တယ္၊ က်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာက ေျပာျပထားလို႔ သိၿပီးျဖစ္တယ္၊ က်ဳပ္ဟာက်ဳပ္ဆိုရင္ေတာ့
ေပါလ္သည္ လက္ကိုင္ပု၀ါျဖင့္ ႏွာေခါင္းကို အုပ္လုိက္ရင္း…..

အေလာင္းရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို ၾကည့္႐ံုနဲ႔ ရိပ္မိမွာ မဟုတ္ဘူး”

“ခင္ဗ်ားေျပာတာ က်ဳပ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္”

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းက ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ဟု ျပန္ေျပာလုိက္သည္။
သူသည္ လူေသေကာင္ေျမာက္ျမားစြား ျမင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ေသပံုေသနည္းမ်ိဳးစံုကိုလည္း

“ဟုတ္ပါတယ္

“ဒီအေလာင္း အခုလို ျဖစ္ေနတာဟာ ေရထဲမွာ ၾကာရွည္ေနခဲ့လို႔ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်”

ဓာတ္ခြဲခန္း

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းက သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာလုိက္ေသာ္လည္း ေပါလ္က ေက်နပ္ဟန္

အခ်ိန္ၾကာၾကာစိမ္ခံထားရရင္

၀န္ထမ္းက

ေမးလိုက္လွ်င္

ေပါလ္သည္

တစ္စံုတစ္ခုကို

သတိရဟန္ျဖင့္

အက်ႌအိတ္ထဲမွ ပံုစံစာရြက္တစ္ရြက္ ထုတ္ေပးေလသည္။
“ဟုတ္ပါရဲ႕၊
ပါမစ္လက္မွတ္ပါပဲ၊

က်ဳပ္လည္း

ေမ့ေနလုိက္တာ၊

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊

အဲဒါ

အဲဒါ

ခင္ဗ်ားတုိ႔

ခင္ဗ်ားတို႔

အေလာင္းကို

အေလာင္းသၿဂႌဳဟ္ၿပီးရင္

သၿဂႌဳဟ္ခြင့္
သက္ဆိုင္ရာ

စာရြက္စာတမ္းပံုစံေတြအားလံုးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို နက္ျဖန္ အေရာက္ပို႔ေပးရမယ္”

“ေရထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနခဲ့ရတယ္ ထင္သလဲ”
“အနည္းဆံုး ရက္သတၱေျခာက္ပတ္ ခုႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္”

ေရထဲမွာ

“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအေလာင္းကို သၿဂႌဳဟ္လိုက္ႏုိင္ၿပီလား ဆရာ”

ေကာင္းေနေပသည္။

ေမးခြန္းထုတ္ေလသည္။

လူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ

“အိုေက…. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်ဳပ္သိခ်င္တာေတြ သိရပါၿပီ”

ပိတ္ျဖဴလွန္၍ ျမင္ရေသာအခါ ၾကာရွည္ ဆက္မၾကည့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ပင္ အ႐ုပ္ဆိုးၿပီး ေအာ္ဂလီဆန္စရာ

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား တာ၀န္ ၀တၱရား မရွိေသးသျဖင့္ ေပါလ္သည္ ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းအား လွည့္၍

ဆရာ၊

အသားအေရကိုက တစ္မ်ိဳးဓာတ္ျပဳေျပာင္းလဲလာတတ္ပါတယ္”

ၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိခဲ့။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယခု စားပြဲရွည္ႀကီးေပၚမွ လူေသအေလာင္းကို

မတူေခ်။

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လ်က္

“ေသခ်ာပါတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒါမ်ိဳးကို ဓာတုေဗဒနည္းနဲ႔ စမ္းသပ္လို႔ ရပါတယ္၊

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းက ေပါလ္အား ရွင္းလင္း အစီရင္ခံလိုက္သည္။
သူေျပာသည့္အတုိင္း

“ေသခ်ာရဲ႕လားဗ်”

“ေကာင္းပါၿပီ

…

ေစာေစာကေတာ့

ဒီလို

ပိုင္ရွင္မဲ့အေလာင္းကို

ေဆးတကၠသိုလ္က

ေဆးေက်ာင္းသားေတြ ခြဲစိတ္ေလ့လာဖို႔ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္”
“ႏိုး …. ႏုိး … မရဘူး၊ ဒီအေလာင္းကိုေတာ့ က်က်နန မီးသၿဂႌဳဟ္ရမယ္၊ ဒီအတိုင္းသာ လုပ္ေပ
ေတာ့”
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ဤသို႔ စကားကို ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာၿပီး ေပါလ္သည္ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။

ခ်က္ခ်င္းပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ မီးဖိုႀကီးတြင္ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းသည္ စီးကရက္တစ္လိပ္ မီးညွိေသာက္ရင္း ေပါလ္ဆိုသူအေၾကာင္း စဥ္းစား
ေနမိသည္။ အဂၤါ႐ုပ္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးႏွင့္ တူသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း
သိသာေနသည္။

ဤသည္ကို ပါေမာကၡႀကီးဟင္ဆင္ကေတာ့ သေဘာက်မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီး အမိန္႔အရေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေခ်။

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား ဤလူမ်ိဳး၏ ႐ုပ္သြင္တြင္ ႐ိုး႐ိုးအဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္ ရွိေနသည္။
ထိုအခ်က္ကား ေပါလ္၏ မ်က္လံုးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အမ်ားစုလို
အျပာေရာင္မဟုတ္ဘဲ

လာကာ ေလာင္ကြ်မ္းစ ျပဳေလသည္။

အနက္ေရာင္ျဖစ္ေနသည္။

ၿပီးေတာ့

စိတ္လႈပ္ရွားမႈ

သို႔မဟုတ္

ဓာတ္ခြဲခန္းလက္ေထာက္သည္

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းသည္

ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္

တစ္ဖက္ခန္းသို႔

ကူးသြားကာ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ ေဖ်ာ္ေသာက္ေနလိုက္သည္။

တုန္လႈပ္မႈ

လံုး၀မရွိေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည့္မ်က္လံုးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
စစ္အတြင္းက

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္

♣♣♣♣♣

ယိုးဒယား

(ထိုင္းႏုိင္ငံ)

စစ္သံု႔ပန္းအက်ဥ္းစခန္း

တစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္ဗိုလ္မႉးႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ဆံုဖူးရာ ယခုေပါလ္၏ မ်က္လံုးမ်ိဳးလို မ်က္လံုးမ်ိဳးရွိသည္။ ဂ်ပန္
ဗိုလ္မႉးႀကီးသည္ သာမာန္အားျဖင့္ သူလိုငါလို စိတ္ထားႏူးညံ့သလို ထင္ရေသာ္လည္း စစ္သံု႔ပန္းတစ္ဦးဦး
အျပစ္က်ဴးလြန္သည္ဆိုၿပီး စစ္သားမ်ားက အေသ ၀ိုင္း႐ိုက္သတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီးသည္ မည္သို႔မွ် တုန္
လႈပ္ပံုမရ။ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း လံုး၀ျဖစ္ဟန္မတူဘဲ ခပ္ေအးေအး ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္း ၾကည့္ေနတတ္သည္။
ယခု ေပါလ္ဆိုသူသည္လည္း ဂ်ပန္ဗိုလ္မႉးႀကီးလို ႏွလံုးသားမရွိေသာ ေသြးေအးေအးႏွင့္ ရက္စက္
သည့္ လူတစ္ေယာက္မ်ား ျဖစ္ေနသလား။

စိန္႔ဂၽြန္း၀ုဒ္ အရပ္ရွိ အိမ္သို႔ ေပါလ္အေနျဖင့္ မေရာက္ပဲ ေနသည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ၾကာသြားၿပီျဖစ္ရာ
စိတ္ထဲ၌ မိမိေနအိမ္မွ ခရီးရွည္ႀကီးသြားၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသလိုလို ခံစားမိေလသည္။
အမွန္ေတာ့ ဤကဲ့သ႔ေ
ို သာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးသည္ ေပါလ္ကဲ့သို႔ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသူတစ္ဦးအဖို႔
မဆန္းလွပါေခ်၊

ဤသို႔ေတြးရင္း ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းသည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထကာ ေက်ာခ်မ္းသြားမိေလသည္။
သူသည္ ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရး၏ အလြန္လူသိနည္းလွေသာ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ဌာနခြဲ ျဗဴ႐ိုတြင္
(၁၂) ႏွစ္တိတိ အမႈထမ္းခဲ့ရာ ထိုဌာန ျဗဴ႐ို၏ ဌာနခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာအိမ္သည္လည္း ေပါလ္အဖို႔ သူ၏
ထိုလူ ေပးသြားေသာ မီးသၿဂၤဳိဟ္ခြင့္ ပါမစ္လက္မွတ္ကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ေတာ့လည္း ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ပါမစ္ျဖစ္ေနေပသည္။

အိမ္ေရွ႕တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ေၾကးဆိုင္းဘုတ္တြင္ကား ‘ဘေရာင္း ကုမၸဏီ’ ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုး ကူးသန္း

ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းသည္ ဘာမွ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေတြးမေနေတာ့ပဲ ကပၸလီလူမည္း၏ အေလာင္း
ကို ထေရာ္လီေခၚ တြန္းလွည္းျဖင့္ မီးသၿဂႌဳဟ္သည့္ မီးဖိုရွိရာအခန္းသို႔ တြန္းသြားေလသည္။
သံတံခါးႀကီးအတြင္းသို႔

တြန္းသြင္းလုိက္ၿပီးေနာက္

တံခါးကို

အမိေနရပ္ ေနအိမ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ျပန္ပိတ္ခါ

ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုသဖြယ္ ေရးထားေလသည္။
ေပါလ္က လွ်ပ္စစ္လူေခၚေခါင္းေလာင္းကို ႏွိပ္လုိက္ေသာအခါ ဆံပင္ျဖဴျဖဴႏွင့္ ယူနီေဖါင္း၀တ္စံု

လွ်ပ္စစ္ခလုတ္ကို

၀တ္ထားသူ တစ္ေယာက္က ခ်က္ခ်င္း တံခါးလာဖြင့္ေပးသည္။

ႏွိပ္လိုက္သည္။
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“ဟယ္လို မစၥတာေပါလ္၊ အခုလို ျပန္ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဆရာ့ကို ၾကည့္ရတာ က်န္းမာ
သန္စြမ္းေနပံုပါပဲ”

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ဒါက သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး ေပါလ္ရယ္…. ဒါထက္ ကၽြန္မ ရွင့္ကို အေရးတႀကီး
လာဖို႔ ေခၚလိုက္တဲ့ သတင္းပို႔ခ်က္ ရတယ္ မဟုတ္လား”

“ဟုတ္တယ္ ေဂ်ာ့ … က်ဳပ္ကလည္း ဒီကို ျပန္လာရတာကို ၀မ္းသာပါတယ္”
ေပါလ္က ျပံဳး၍ေျပာလုိက္ရာ ‘ေဂ်ာ့’အမည္ရွိ ယူနီေဖါင္း၀တ္လူက သေဘာက်သြားပံု ရေလသည္။
“မစၥတာ မာလိုရီက တစ္ခ်ိန္လံုး ဆရာ့ကို ေမးေနပါတယ္၊ မစၥဖေရဇာကလည္း ဆရာ ေရာက္ၿပီ
လားလို႔ မၾကာခဏ ဟိုတယ္ကို ဖုန္းဆက္ေမးေနပါတယ္”

“ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ငါ့ဆီလာတဲ့ေလယာဥ္က ေနာက္က်ေနလို႔ပါ၊ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ဟို
လူေသအေလာင္းကို သြားၾကည့္ခဲ့ရတယ္၊ စိတ္ပ်က္စရာႀကီးပါပဲ၊ ပင္လယ္ေရထဲ အၾကာႀကီး စိမ္ထားခံရတဲ့
အေလာင္းဆိုေတာ့ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတာေပါ့”
“ဒါမ်ိဳးေတြ ကၽြန္မကို အေသးစိတ္ေျပာျပမေနပါနဲ႔ရွင္”
ေျပာေျပာဆိုဆို

“ဒါေတာ့ မဆန္းပါဘူး၊ ေဂ်ာ့”

သူမသည္

႐ံုးတြင္းဆက္သြယ္သည့္

အင္တာကြန္ေခၚ

ကိရိယာခလုတ္ကို

ဖြင့္လိုက္ၿပီး ….

ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ ေလွကားမွ အေပၚထပ္ရွိ ႐ံုးခန္းသို႔ တက္သြားေလသည္။
စႀကၤန္တစ္ခု၏ အဆံုးတြင္ရွိေသာ ႐ံုးခန္းအျပင္ဘက္၌ မစၥဖေရဇာအမည္ရွိ မိန္းကေလးသည္ သူမ
၏ စားပြဲတြင္ ေနေလသည္။ သူမသည္ အလြန္စာၾကည့္၀ါသနာပါ၍ မ်က္စိမႈန္ေနသည္ဟု ထင္ရေလာက္
ေအာင္ မ်က္မွန္ခပ္ထူထူတစ္လက္ တပ္ထားေလသည္။

“မစၥတာ မာလိုရီရွင့္၊ ေပါလ္တစ္ေယာက္ ဒီကို ေရာက္ေနပါၿပီ”
ဟု ေျပာလုိက္ရာ စက္အတြင္းမွ အသံတစ္ခုက….
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ ႐ံုးခန္းထဲ လႊတ္လိုက္ပါ”

သူမသည္ ေပါလ္ကို ျမင္ျမင္ခ်င္း ေဖာ္ေရြစြာ ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။

ဟု ျပန္ေျပာသံ ထြက္ေပၚလာေလသည္။

“ဟဲလို ေပါလ္ .. ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာလိုက္တာရွင္၊ အခု ရွင့္ၾကည့္ရတာလည္း အလြန္က်န္းမာ

ထိုအသံကို ၾကားရေသာအခါ ေပါလ္သည္

ေနပံုပါပဲလား”

အတိတဆ
္ က
ီ
ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း

ျပန္လည္ကာ သတိရမိေလသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို မစၥဖေရဇာသည္ စားပြဲမွ ထလာၿပီး ေပါလ္ရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္လာေလသည္။
အသက္သံုးဆယ္အရြယ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူမကို အ႐ုပ္ဆိုးသည္ဟု မဆိုသာ။ သူ႔နည္း
သူ႔ဟန္ျဖင့္ လွပေက်ာ့ရွင္းသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေပါလ္သည္

သူမ၏

လက္တစ္ဖက္ကို

ဆြဲကိုင္ၿပီး

သည္လို ေအးစက္စက္ေျပာလုိက္ေသာ စကားသံမ်ိဳးေတြခ်ည္းသာ ၾကားရသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေထာက္
လွမ္းေရး ေလာကကို ျပန္ေျပာင္းသတိရမိျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပါးျပင္ကိုပါ

ညင္သာယုယစြာနမ္း႐ႈပ္၍

ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။

ေပါလ္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ႏွစ္လတိုင္တိုင္ အနားယူခဲ့ရစဥ္ ထိုေအးစက္စက္ အသံမ်ိဳးကို
လံုး၀ မၾကားရခဲ့ေခ်။

“ေက်းဇူးပါပဲကြယ္… ဒါထက္ မင္းကို တစ္ေန႔ အျပင္ဘက္ထြက္ၿပီး ညစာေကၽြးမယ္လို႔ ကတိေပး

ေအးစက္စက္အသံဆိုသည္မွာ သာမာန္ေသြးသားႏွင့္ကိုယ္ ရွိေသာ လူမ်ားလို စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး

ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္မရလို႔ အခုအထိ အေႂကြးတင္ေနတုန္းပဲ … ဟဲ ဟဲ … အခ်ိန္ရတဲ့ တစ္ေန႔က်မွ

လံုး၀မရွိပဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကိစၥမွန္သမွ် ဖယ္ရွားထားကာ ခပ္တည္တည္

ဟိုတယ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု သြားစားၾကတာေပါ့ေနာ္”

ခပ္ေအးေအးေျပာသည့္အသံမ်ိဳး ဆိုလိုေပသည္။
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မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

ေပါလ္သည္

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားကို

ျပန္စဥ္းစားမိရာမွ

စိတ္ထဲလႈပ္ရွား

တက္ႂကြသလိုလည္း တစ္ဖန္ျဖစ္မိေလသည္။

“ဒဏ္ရာက အရွည္သျဖင့္ ထိခိုက္ခၽြတ္ယြင္းမႈ မရွိဘူးလား”
“ရာသီဥတု စြတ္စိုထိုင္းမႈိင္းတဲ့အခါ နည္းနည္းကိုက္ခဲတာပဲ ရွိပါတယ္၊ အဲဒါလည္း ၾကာရင္

ဤသို႔လွ်င္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားလ်က္ႏွင့္ပင္ ေပါလ္သည္ အမ်ိဳးသမီး မစၥဖေရဇာ
ညႊန္ျပေသာ တံခါးကို ဆြဲဖြင့္၍ အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္သြားေလသည္။

လံုးလံုးေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”
“ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္လည္း ေမာင္ရင္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္၊
ဒဏ္ရာရတုန္းက ထိခဲ့တဲ့ မဂၢနမ္က်ည္ဆန္ေတြဟာ အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္၊ ေမာင္ရင့္မိခင္ႀကီး
ေကာ ေနထိုင္ေကာင္းရဲ႕လား”

♣♣♣♣♣

မာလိုရီက ဤသို႔ေမးလိုက္ျခင္းမွာ ေပါလ္သည္ ေဆး႐ံုမွဆင္းၿပီး အနားယူရသည့္ကာလအတြင္း
သူ၏ မိခင္ႀကီးေနထိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္ထဲမွ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္အပန္းေျဖ ေနခဲ့
မာလိုရီဆိုသူကား လံုး၀ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ ယခင္ ပံုစံအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေပါလ္က
သတိျပဳမိေလသည္။

ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ အေမက ေနထိုင္ေကာင္းပါတယ္”

သူ ၀တ္ေနက် မီးခိုးေရာင္ ဖလန္နယ္၀တ္စံုအျပင္ လည္ပင္းမွ နက္ကတုိင္ (လည္စည္း)ကလည္း
သူႏွဏ္သက္ေသာ အဆင္အေသြးအတိုင္း ျဖစ္ေနပံုတို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတြင္ မၾကာခဏ
ေျပာင္းလဲျခင္း ၀ါသနာမပါေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေလသည္။

“ဟုတ္ၿပီ၊ ေရထဲက ဆယ္ယူရရွိတဲ့အေလာင္းကို ေတြ႔ၿပီးၿပီ မဟုတ္လား”
ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္ရင္း……
“ေသသူဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ သိသလား” ဟု ျပန္ေမးလိုက္သည္။

ဆံပင္မ်ားျဖဴေနၿပီျဖစ္ေသာ မာလိုရီသည္ မ်က္မွန္ေပၚမွာ ေက်ာ္၍ ေပါလ္အား လွမ္းၾကည့္ပံု
ကလည္း ခပ္တည္တည္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။
မာလိုရီသည္

ေပါလ္ကို

ျမင္ျမင္ခ်င္း

လိုက္သည္။
ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္လည္း

လံုး၀မျပံဳး

ခပ္တည္တည္ပင္

ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။

“ဒီလူဟာ အေနာက္ အိႏၵိယကၽြန္းစု ဂ်ေမကာကၽြန္းက ႐ိုး႐ိုးကပၸလီ လူမည္းတစ္ဦး ျဖစ္တယ္၊
နာမည္ကေတာ့ ဟာေဗးပရက္စ္တင္လို႔ ေခၚတယ္”

“ဟယ္လို ေပါလ္… အခုလို ျပန္ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဒါထက္ ေမာင္ရင့္ေျခေထာက္
အေျခအေနကေကာ ဘယ္လိုေနေသးသလဲ”

အထက္လူႀကီးတစ္ေယာက္အား

“ဟုတ္လား ၊ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိတာလဲ”
“ဒီလူရဲ႕ လက္ေဗြပံုစံေတြက မွတ္တမ္းရွိေနတယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ သက္သာပါတယ္၊ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ့္ကို ေကာင္းေနပါၿပီ”
ေပါလ္က

ဤတြင္ မာလိုရီသည္ သူ႔အေရွ႕တြင္ အသင့္ရွိေနေသာ ဖိုင္တြဲတစ္တြဲကို ယူၿပီး လွန္ၾကည့္

႐ိုေသရမည့္၀တၱရားအရ

ေလးေလးစားစားပင္

“ကၽြန္ေတာ္ သြားၾကည့္တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ေသသူရဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေတြဟာ ဖူးေရာင္ပုပ္ပြေနၿပီး
လက္ေဗြပံုစံေတာင္ ၾကည့္ဖို႔ လြယ္မယ္ မထင္ဘူး”

ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
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ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္လွ်င္ မာလိုရီက ျပံဳးလိုက္သည္။

“ဟင္…. ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ”

“ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔ဆီက ဓာတ္ခြဲခန္းပညာရွင္ေတြက ဒါမ်ိဳးက်ရင္ လက္ေဗြပံုစံ

“ထံုးစံအတုိင္းေပါ့၊ တရားလိုျပသက္ေသလုပ္ရမယ့္ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ႐ံုးေတာ္မွာလာၿပီး

တိုက္ၾကည့္လ႔ရ
ို ေအာင္

ျပန္လုပ္ယူတဲ့

နည္းေတြ

တတ္တယ္၊

ဓာတုေဗဒေဆးတစ္မ်ိဳးနဲ႔

လုပ္လုိက္ရင္

သက္ေသမခံၾကဘူး”

ဖူးေရာင္ၿပီး ပံုပ်က္ေနတဲ့အသားအေရဟာ မူလပံုစံအတုိင္း ျပန္ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ လက္ေဗြပံုစံေတြကလည္း

“ဒါျဖင့္ ဒီလူဟာ အေတာ့္ကို ၾသဇာရွိမယ္ထင္တယ္”

သဘာ၀အတုိင္း ျပန္ထင္လာတတ္တယ္လ႔ို ဆိုတယ္”
“ေၾသာ္… ဟုတ္လား၊ ဒါထက္ အမည္မသိလူတစ္ေယာက္ ေရထဲ ေသေနၿပီး ရက္သတၱေျခာက္
ပတ္ၾကာေတာ့မွ ျပန္ေတြ႔တဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္ အခုလို ပင္ပန္းခံၿပီး စံုစမ္းေနရတာလဲ”

ေပါလ္က

မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္

မာလိုရီသည္

စီးကရက္တစ္လိပ္

မီးညွိေသာက္ရင္း

ေသသူအေၾကာင္းကို ရွင္းျပေလသည္။

“အဲဒါ ေမာင္ရင့္ကို ေျပာျပမလို႔ပဲ၊ ဒီလူဟာ ႐ိုး႐ိုးေရနစ္ေသဆံုးတာ မဟုတ္ဘူး၊ အေလာင္းကို
တံငါေလွတစ္စင္းက ဆယ္ယူရရွိေတာ့ ဒီလူရဲ႕ ကိုယ္မွာ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိတဲ့ သံႀကိဳးႀကီး
ေတြ တစ္ကိုယ္လံုး ရစ္ပတ္တုတ္ေႏွာင္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္”

သူ႔အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္မွာ

ဆိုတဲ့သူဟာ
အဂၤလန္ျပည္ကို

‘ဂ်ေမကာ’

ကၽြန္းဇာတိ

ေရာက္လာတယ္၊

ျဖစ္ေပမယ့္

၁၉၃၈

ေမာင္ရင္လည္း

ခုႏွစ္က

မွတ္မိမွာေပါ့၊

အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ာမန္အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ ဥေရာပမွာ စၿပီး ၿဂိဳလ္ေမႊတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္၊ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္က

“ဒါျဖင့္ လူသတ္မႈေပါ့”

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္

“ရင္ခြဲ႐ံုက ဆရာ၀န္ စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ေသတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ေရနစ္မြန္းလို႔ပဲလို႔ ဆိုတယ္”
“အင္း… ဒီလိုဆိုေတာ့ လူကို မေသခင္မွာ သံႀကိဳးႀကီးေတြနဲ႔ ခ်ည္တုပ္ၿပီး ေရထဲပစ္ခ်လိုက္တာ
ျဖစ္ရမယ္၊ ခံရတဲ့လူကေတာ့ သက္သာမွာ မဟုတ္ဘူး”

ေပးတပ္ကို၀င္ၿပီး

ေပးလိုက္သည္။

စစ္သားစုေဆာင္းေရးစလုပ္ရခ်ိန္မွာ

အမႈထမ္းခဲ့တယ္၊

ေနာက္မၾကာခင္မွာပဲ

ဒီလူဟာလည္း

ဟားေဗးပရက္စ္တင္ရဲ႕

ၾကည္းတပ္ေထာက္ပံ့
မိဘမ်ားနဲ႔

ႏွမငယ္

တစ္ေယာက္တို႔က အဂၤလန္ကို လိုက္လာၾကတယ္၊ ဒါနဲ႔ ဒီလူက သူ႔မိဘမ်ားေနဖို႔ ဘရစ္တန္အရပ္မွာ
အိမ္ငယ္တစ္လံုး ငွားေပးထားခဲ့တယ္၊ ဒီအေတာအတြင္း ဒီလူက ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္မွာ ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္
တာ၀န္က်ေနခဲ့တယ္၊

ေပါလ္က မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္စဥ္ မာလိုရီသည္ ဖိုင္ထဲမွ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကထ
ို ုတ္ယူ၍ လွမ္းၿပီး

“အဲဒါ

“ဟာေဗးပရက္စ္တင္

၁၉၃၉

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလက

(စစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့စဥ္က)သူ႔အေမက

ေနာက္ထပ္

သားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ေမြးတယ္၊ အဲဒီသားကို ဒါစီလို႔ နာမည္ေပးခဲ့တယ္၊ ေနာက္ရက္သတၱပတ္
ေလာက္ၾကာေတာ့

ဟာေဗးပရက္စ္တင္တို႔

တပ္ဟာ

ျပင္သစ္ျပည္

စစ္မ်က္ႏွာကို

ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္ရျပန္တယ္၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဂ်ာမန္တပ္ႀကီးေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေသသူရဲ႕

ဓာတ္ပံုပဲ၊

၁၉၆၇

ခုႏွစ္က

ေဘလီတရား႐ံုးမွာ

အမႈရင္ဆုိင္ရတုန္းက

႐ိုက္ထားတဲ့ပံု”
“ဒီလူက ဘာမႈနဲ႔ ႐ံုးေရာက္တာလဲ”
“ဘာမင္ဟမ္ၿမိဳ႕က ေလာင္းကစားကလပ္တစ္ခုကို ၀င္တုိက္ၿပီး ေငြစတာလင္ ေပါင္ငါးေသာင္း
ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ လူယူသြားတဲ့အမႈပဲ၊ ထူးဆန္းတာက ဒီလူကို ရဲက ဖမ္းၿပီး ႐ံုးတင္တရားစြဲေတာ့ သက္ေသခံ
အေထာက္အထား မခိုင္လံုလို႔ဆိုၿပီး တရား႐ံုးက လႊတ္ပစ္လုိက္တယ္”

သူတ႔တ
ို ပ္ဟာ အေတာ္ပဲ အထိနာခဲ့တယ္၊ ဟာေဗး ကိုယ္တုိင္က ေျခေထာက္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွစ္ခ်က္
ထိမွန္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က မဟာမိတ္တပ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ အေရးနိမ့္ခဲ့လို႔ ဒန္းကပ္ၿမိဳ႕ကတစ္ဆင့္
ဆုတ္ခြာေျပးခဲ့ရတာကို ေမာင္ရင္လည္း မွတ္မိမွာပါ၊ ဟာေဗးတပ္ဟာလည္း ဆုတ္ခြာေျပးခဲ့ရလို႔ အဂၤလန္ကို
ျပန္ေရာက္ခဲ့တယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ဒါေပမယ့္ ဟာေဗးပရက္စ္တင္ဟာ ေျခေထာက္က ေသနတ္ဒဏ္ေတြ အေတာ္
ျပင္းထန္ၿပီး နဂိုပံုမွန္အတုိင္း ျပန္မေကာင္းရွာေတာ့ဘူး၊ စစ္တပ္ကလည္း သူ႔ကို ပင္စင္ေပးၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္
ျပဳခဲ့တယ္”
“ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီလူက ဘာလုပ္ေနခဲ့သလဲ”
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ပထမေတာ့

သူဟာ

သူနာျပဳကားတစ္စီးကို

ေမာင္းတဲ့အလုပ္

လုပ္တယ္၊

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

ထိုအခ်ိန္က ဟစ္တလာနဲ႔ ဂ်ာမန္ေလတပ္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို သည္းသည္းမည္းမည္း တုိက္ခိုက္ေနေတာ့
အထိနာတဲ့ မိသားစုေတြထဲမွာ ဟာေဗးတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္၊ ဘရစ္တန္အရပ္က သူတ႔မ
ို ိသားစုေနအိမ္ဟာ
ဂ်ာမန္ေလတပ္က ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ရာမွာ တုိက႐
္ ိုက္ထိမွန္သြားရွာတယ္၊ မိသားစု အားလံုးအနက္ အသက္
မေသပဲ ခ်မ္းသာရာရသူဆိုလို႔ သူ႔ညီေလးတစ္ေယာက္ပဲ က်န္တယ္၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူ႔ဘ၀ဟာ
တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲလာျပန္တယ္”
“ဟာေဗးပရက္စ္တင္က ေနာက္ပိုင္း ဘာေတြလုပ္သလဲ”
“လုပ္တာေတြေတာ့ စံုေနတာပဲ၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲေပါ့၊ ဥပမာ
ေမွာင္ခိုကုန္ကူးတာတို႔ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွာ ၀င္ေခါင္းပံုျဖတ္တာတို႔ လုပ္ခဲ့တယ္၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟာေဗး
ဆိုတဲ့လူဟာ ဒုစ႐ိုက္ေလာကမွာ အရာေရာက္လာတယ္၊ တရားမ၀င္တည္ေထာင္ စီးပြားရွာတဲ့ ေလာင္းကစား

ရဲက သူ႔ေနာက္လိုက္ေနၿပီဆိုတာ ရိပ္မိေတာ့ အသာကုပ္ေနခဲ့တယ္၊ ရဲက သဲသဲမဲမဲလိုက္ေနတာကေတာ့
ဘာမင္ဟမ္ၿမိဳ႕ ေလာင္းကစားကလပ္က တုိက္ယူသြားတဲ့ေငြပဲ”
“ဒီလူ႔မွာ အိမ္ေထာင္ရွိသလား ခင္ဗ်”
“ႏိုး… အိမ္ေထာင္မရွိဘူး၊ သူက တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေနတယ္၊ ဒါဟာလည္း တယ္ၿပီး မဆန္းဘူး
လိ႔ု ဆိုႏုိင္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူက မိန္းကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ႐ႈပ္ေပြေလ့ရွိတယ္၊ ဟာေဗး
ပရက္စ္တင္ဟာ မိန္းကေလး တစ္ညတစ္ေယာက္ တြဲတတ္တယ္လ႔ေ
ို တာင္ ေျပာၾကတယ္”
“ဒါထက္ သူ႔ ညီဆိုတာကေကာ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ခိုး၀င္တဲ့လူေတြကို သယ္ပို႔ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္”
ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ မာလိုရီသည္ ျပံဳးလိုက္သည္။

ဒိုင္တစ္ခ်ိဳ႕ကို သူကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေလာက္က်ေတာ့ သူဟာ အေမရိကန္က မာဖီးယားကို

“ေအးဗ်… အဲဒီကိစၥက ေတာ္ေတာ္ဆန္းတယ္၊ ဟာေဗးက သူ႔ညီငယ္ ဒါစီကို သူနဲ႔အတူ ေခၚထား

စနစ္တက်အဖြဲ႔အစည္းပံုစံနဲ႔ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ လုပ္လာတယ္၊ ၿဗိတိသွ်ရဲစံုေထာက္ဌာနကဆိုရင္ ေလယာဥ္၊

တယ္ဆိုပဲ၊ ၿပီးေတာ့ အထက္တန္းလႊာသားသမီးေတြေနတဲ့ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းမွာ ထားတယ္၊ ဒါစီအဖို႔ သူ႔ဘ၀

သေဘၤာေတြ လက္နက္ကိုင္ အပိုင္စီးတဲ့အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုကို ဟာေဗးက ေနာက္ပိုင္းက ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲတယ္

က တစ္မ်ိဳးႀကီးေနမွာပဲ၊ ေန႔ဘက္ဆိုရင္ ေက်ာင္းမွာ လူကံုထံ အထက္တန္းလႊာသားသမီးေတြနဲ႔ ေပါင္းရၿပီး

လိ႔ေ
ု တာင္ ယူဆတယ္၊ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ခက္တာက ဒီလူ တကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား

ေတာ့ ညဘက္က်ေတာ့ သူ႔အကိုဟာေဗးရဲ႕ ဒုစ႐ိုက္ေလာကထဲက လူမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဆက္ဆံရမယ္ မဟုတ္လား၊

ေတြ မျပႏိုင္ဘူး၊ ဥပမာဆိုရင္ ၀န္ထမ္းလစာေငြကို လမ္းကျဖတ္ ဓားျပတိုက္မႈတို႔၊ ၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါစီက ထူးထူးဆန္းဆန္း ဥပေဒပညာသင္ဖို႔ စိတ္၀င္စားလာသတဲ့၊ သူက ေရွ႕ေနအျဖစ္

အႀကီးအက်ယ္ ေမွာင္ခိုမႈေတြမွာ ဟာေဗးပရက္စ္တင္ဟာ မုခ် ပါတယ္လို႔ ရဲက ဆိုတယ္”

အသက္ေမြးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္၊ ေနာက္ဆံုး အစ္ကိုျဖစ္သူ ဟာေဗးက အမႈျဖစ္ တရား႐ံုးေရာက္
ရတဲ့အထိျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါ ဒါစီဟာ မိဘဇာတိျဖစ္တဲ့ ဂ်ေမကာကၽြန္းကို ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ သိရတယ္”

“ဟုတ္လားခင္ဗ်၊ ဒါျဖင့္ ဒီလူက အေတာ္ေျခလွမ္းသြက္တယ္လို႔ ဆိုရမွာေပါ့၊ ေစာေစာကေျပာတဲ့
လုယက္မႈမွာ သူက လြတ္သြားၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္ေသးသလဲ၊ သူ႔ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္မ်ား ေပးလုိက္သလား”
ေပါလ္၏ ေမးခြန္းကို မာလိုရီက ေခါင္းခါျပရင္း ျပန္ေျဖေလသည္။
“ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးဖို႔ကလည္း ဥပေဒက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနျပန္တယ္၊ သူက အဂၤလန္ျပည္ေရာက္
ေနတာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္လုိ႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရ ခက္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စေကာ့တလန္ယာဒ္ စံုေထာက္

“သူ႔အစ္ကို ဟာေဗးကေကာ”
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္ကမွ အီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕ကို ေလယာဥ္နဲ႔ထြက္သြားတယ္၊ ရဲကလည္း
သူ႔ကို မသကၤာလို႔ လန္ဒန္ေလဆိပ္က အထြကမ
္ ွာ အႀကီးအက်ယ္ရွာေဖြလိုက္ေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒနဲ႔
ဆန္႔က်င္တာဆိုလို႔ သူ႔မွာ ဘာပစၥည္းမွ မပါဘူး”
“ဟုတ္ကဲ့ ေရာမၿမိဳ႕ကေနၿပီး ဘယ္ကို ဆက္သြားသတဲ့လဲ”

အဖြဲ႔ႀကီးက ဒီလူ႔ကို မ်က္ျခည္အျပတ္မခံပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္လုိက္ၾကည့္ေနခဲ့တယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ

“အင္တာပိုလ္လို႔ေခၚတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း သူ႔ကို ေရာမၿမိဳ႕ကေန စၿပီး ေျခရာခံ

မလုပ္ႏုိင္ေအာင္လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကာကြယ္တားဆီးခဲ့တယ္၊ တစ္ခ်ိန္က သူ႔မွာ ေလာင္းကစားဒိုင္ဖြင့္ဖို႔

လိုက္ၾကည့္ခဲ့တယ္၊ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္က စၿပီး လံုး၀ ေျခရာခံလို႔မရေအာင္

လိုင္စင္တစ္ခု ရွိခဲ့တာကို ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ရဲက လိုင္စင္ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္၊ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစား

ေပ်ာက္သြားတယ္”

ဒိုင္ေတြ တိတ္တိတ္ပုန္းလုပ္ႏုိင္ဖို႔ လမ္းမရွိ ပိတ္သြားေတာ့တာေပါ့၊ ဟာေဗးပရက္စ္တင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
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“အဲဒီလိုေပ်ာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလန္ျပည္ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ တံငါသည္ေတြရဲ႕ ငါးဖမ္းပိုက္

ဒီလုပ္ငန္းဟာ က်ဳပ္တို႔ စံုစမ္းသိရွိထားသေလာက္ အီတလီျပည္ ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕က စတယ္လို႔ ဆိုတယ္၊

ထဲ လူေသအေလာင္းအျဖစ္နဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရတယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတာပဲ၊ ဟာေဗးပရက္စ္တင္ဟာ

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း ဒီကစၥ ေထာက္လွမ္းလို႔ သတင္းရသင့္သေလာက္ ရထားတယ္၊ ဥပမာ

ႏုိင္ငံျခားေရာက္ၿပီး ဘာေတြမ်ားလုပ္တယ္ ထင္ပါသလဲ”

ပနားမားႏိုင္ငံမွာ

“ဒါေတာ့ ရွင္းေနတာပဲလို႔ က်ဳပ္ ထင္မိတယ္၊ ဒီလူဟာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကို တရားမ၀င္တဲ့နည္းနဲ႔
ျပန္၀င္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ထင္တယ္၊ တကယ္လ႔ို သူဟာ ျပည္တြင္းေရာက္လာၿပီး ရဲက သူေရာက္ေနမွန္း

မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့

အန္ညာဆိုတဲ့

သေဘၤာတစ္စင္းဆိုရင္

ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕ကေနၿပီး

ျပင္သစ္ျပည္ မာေဆးၿမိဳ႕ကို မွန္မွန္ခုတ္ေမာင္းၿပီး ခိုး၀င္တဲ့လူေတြကို သယ္ပို႔ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္”
မာလိုရီ၏ စကားအဆံုးတြင္ ေပါလ္သည္ စားပြဲေပၚရွိ ဖိုင္တြဲကို လွမ္းယူၿပီး အတြင္း၌ပါရွိေသာ

မသိရင္ ဟိုလုယက္မႈတုန္းက ရထားတဲ့ေငြေတြကို ၀ွက္ထားရာက ျပန္ယူႏိုင္မယ္ မဟုတ္လား၊ ေငြရၿပီးေတာ့မွ

ဓာတ္ပံုမ်ားကို

ျပည္ပကို ျပန္ထြက္ခ်င္ ထြက္မွာေပါ့”

တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံုက်င္လည္စဥ္က ႐ိုက္ကူးထားသည့္ပံုမ်ားျဖစ္ဟန္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္

“ဒါျဖင့္ ဟာေဗးက အဂၤလန္ျပည္ကို တိတ္တိတ္ခုိး၀င္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္း တစ္ေယာက္ေယာက္က
ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္ထဲမွာ သူ႔ကို သံႀကိဳးနဲ႔တုပ္ၿပီး ေရထဲ ပစ္ခ်လုိက္တယ္လို႔ ယူဆပါသလား”

ေလ့လာၾကည့္ေလသည္။

ဟာေဗးပရက္စ္တင္ဆိုသူ၏

ဓာတ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

သူ႔ဘ၀

အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အ၀တ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕နာမည္ႀကီး အိုးယာလီ
တရား႐ံုး၌ အမႈစစ္ေဆးခံရစဥ္က ႐ိုကက
္ ူးထားေသာ ပံုတစ္ပံုကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
ထိုပံုတြင္ ဟာေဗးသည္ သူ၏ ညီငယ္ ဒါစီကို ပခံုးဖက္လ်က္ ႐ိုက္ကူးထားသည္။

ေပါလ္က သူ၏ ယူဆခ်က္ကို အတည္ျပဳလိုဟန္ျဖင့္ ေမးလိုက္သည္။
“အဲဒီလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘာမင္ဟမ္လုယက္မႈက ရသြားတဲ့ေငြက
မနည္းဘူး၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုတေလာ အဂၤလန္ျပည္တြင္းကို တိတ္တိတ္ပုန္း ခိုး၀င္ခ်င္တဲ့လူေတြဆီက

ေပါလ္သည္

ဖိုင္တြဲအတြင္းရွိ

စာရြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ကို

ၾကည့္ၿပီးေနာက္

မာလိုရီဘက္သို႔

ျပန္ေမာ့ၾကည္လုိက္သည္။

အခေၾကးေငြလက္ခံၿပီး ေမွာင္ခိုပို႔ေပးတဲ့ လူတစ္စုလည္း ရွိတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြ၊ ပါကစၥတန္
ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ၿပီးေတာ့ အေနာက္အိႏၵိယကၽြန္းစုက တိုင္းရင္းသားေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားဟာ တရား၀င္ ျပည္၀င္ဗီဇာမရႏုိင္လို႔ ေမွာင္ခိုနည္းနဲ႔ ခိုး၀င္ခ်င္ေနၾကတယ္၊ ခိုး၀င္လို႔ ေရာက္ေနတာ
လည္း ရွိတယ္၊ ဒီလိုလူမ်ိဳးနဲ႔ ဟာေဗးက အဆက္ရၿပီး ခိုး၀င္လာတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္”

“စေကာ့တလန္ယာ့ဒ္ စံုေထာက္အဖြဲ႔၊ အထူးစံုစမ္းေရးဌာနခြဲက က်ဳပ္တုိ႔ကို လွမ္း အကူအညီ

ထိုစကားကို ေပါလ္က လက္ခံဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“ဟုတ္မယ္ခင္ဗ်၊

တစ္ေန႔ကပဲ

သတင္းစာထဲ

ေတာင္းလုိက္တယ္၊ ဒီအမႈဟာ က်ဳပ္တုိ႔အဖြဲ႔က အထူးစံုေထာက္ (ဧဂ်င္း) တစ္ေယာက္ေယာက္ တာ၀န္ယူ

ဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊

ၿဗိတိသွ်ေရတပ္က

သေဘၤာတစ္စင္း ပင္လယ္ျပင္ဘက္ ကင္းလွည့္သြားရင္း မသကၤာစရာ သေဘၤာတစ္စင္းေတြ႕လို႔ ရပ္ခုိင္းၿပီး
တက္ရွာၾကည့္ေတာ့

ပါကစၥတန္လူမ်ိဳး

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေယာက္

ေတြ႔ရတယ္၊

သူတ႔ဟ
ို ာ

ေမွာင္ခိုအဖြဲ႔ကို

လူတစ္ေယာက္ စတာလင္ေငြ သံုးရာ့ငါးဆယ္စီေပးၿပီး အဂၤလန္ကို ခိုး၀င္လာတာျဖစ္ေၾကာင္း အစစ္ခံသတဲ့၊
ဒီအတုိင္းဆိုရင္ အခုလို လူေတြ ခိုးသြင္းေပးတဲ့အလုပ္က အမွန္၀င္ေငြေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမယ္”
“ဟုတ္တယ္၊

ဒါေပမယ့္

လုပ္ေနတဲ့လူေတြက

“အင္း… ဒီဖိုင္တြဲက ေတာ္ေတာ္စံုတာပဲ၊ ရဲစံုေထာက္ေတြက အလြန္ေစ့စပ္ေသခ်ာတာ ထင္ရွား
ပါတယ္၊ ဒါထက္ ဒီအမႈမွာ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႔က ဘယ္လို ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာလဲ ခင္ဗ်”

တကယ့္ေၾကးစား

၀ါရင့္ေမွာင္ခိုသမားေတြ

မဟုတ္ဘူး၊ ေငြရေခ်ာင္လို႔ အေပ်ာ္တမ္း၀င္လုပ္ေနတဲ့ လူကမ်ားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း မၾကာခဏ ေရတပ္က

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းဖို႔ သင့္တယ္လို႔ သူတ႔က
ို ယူဆတယ္”
မာလိုရီ၏ ေျပာျပခ်က္ကို ေပါလ္သည္ သေဘာက်ပံုမရေခ်။
“အကူအညီေတာင္းတာေတာ့

ဟုတ္ပါရဲ႕၊

အရင္တစ္ခါ

သူတို႔လာအကူအညီေတာင္းတဲ့

အမႈတစ္ခုမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အလြန္စုတ္ျပတ္တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ေျခာက္လတိတိ ေနခဲ့ရတယ္၊
ကြ်န္ေတာ့္ေျခေထာက္တစ္ဖက္

ျဖတ္ပစ္ရလုမတတ္

ဒဏ္ရာရခဲ့တာလည္း

သူတ႔အ
ို ကူအညီေတာင္းတဲ့

အမႈတစ္ခုနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ခဲ့တယ္၊ ဒီအမႈကို သူတ႔လ
ို ူနဲ႔ သူတို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဆက္မလိုက္တာတဲ့လဲ”

စစ္သေဘၤာေတြနဲ႔ တိုးၿပီး မိကုန္တာေပါ့၊ တကယ့္ေၾကးစားအဖြဲ႔ကေတာ့ အလြန္ပိရိတဲ့အတြက္ ဖမ္းလို႔မမိဘူး၊
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ေပါလ္က

မေက်နပ္သလို

ေျပာေသာ္လည္း

မာလိုရီသည္း

ထိုေမးခြန္းကို

မေျဖဘဲ

အမႈအေၾကာင္းကိုသာ ဆက္ေျပာေလသည္။
“ဒါေတြ အသာထားလိုက္ပါေလ … ဒီအမႈက တစ္ကယ္အေရးႀကီးလို႔ က်ဳပ္က ေမာင္ရင့္ကို
ေခၚလိုက္တာပဲ၊ အမႈသြား အမႈလာပံုၾကမ္းကိုေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ၾကံဖန္ျပဳစုထားၿပီးေနၿပီ၊ ေမာင္ရင္က ဆက္ၿပီး
တာ၀န္ယူ႐ံုပဲ၊ အိုေက … က်ဳပ္ေျပာပါ့မယ္၊ ဒီအမႈမွာ ေမာင္ရင္ဟာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးအႏြယ္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ
သား မစၥတာေပါလ္ရွာဗာဆီဆိုတဲ့လူအျဖစ္ ဒီအမႈကို ဆက္လိုက္ရမယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေမာင္ရင္ဟာ
သာမန္လူ႐ိုးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ
ျဖစ္တယ္၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕က ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေမာင္ရင့္ကို ဓားျပမႈတရားခံအျဖစ္ အလိုရွိေနတယ္ဆိုတာလည္း သတင္း
လႊင့္ထားလုိက္မယ္၊ ဆိုလိုတာ ေမာင္ရင္ဟာ ဒုစ႐ိုက္ေလာကက လူတစ္ေယာက္ပဲ၊ အဲဒီလို ေနာက္ေၾကာင္း
ရာဇ၀င္ေတြ ဖန္တီးထားမွလည္း ေမာင္ရင္ဟာ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကေန ထြက္ေျပးလာၿပီး အဂၤလန္ျပည္ကို
တိတ္တိတ္ခိုး၀င္ဖို႔ၾကံတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ယုတၱိရွိမယ္ မဟုတ္လား”

“ဟဲ.. ဟဲ .. က်ဳပ္က ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕က ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္က စၿပီး ေတြ႔ရသမွ်
မိန္းကေလးထဲမွာ မင္းက အလွဆံုးပဲကြ ဟဲ.. ဟဲ”
ေပါလ္က ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ား အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ရယ္သြမ္းေသြးကာ
ေျပာရင္း မစၥဖေရဇာ၏ ေမးေစ့ကို အသာဆြဲကိုင္လိုက္သည္။
စာေရးမမွာ ပို၍ပင္ အံ့ဩေနရွာသည္။
“ရွင္ ႐ူးမ်ားေနၿပီလားဟင္”
“ေအး ငါ ႐ူးေနတာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္၊ ဟဲ… ဟဲ…”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ အျပင္ဘက္သို႔ ေလွ်ာက္ထြက္သြားေလသည္။

ဤတြင္ ေပါလ္သည္ သူ႔အထက္လူႀကီးက တိတိက်က် တာ၀န္ေပးေနမွ မည္သို႔မွ ျငင္းဆန္၍
ရမည္မဟုတ္ဟု စိတ္ဒံုးဒံုးခ်လိုက္ေတာ့သည္။

♣♣♣♣♣

“ဟုတ္ကဲ့ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ခရီးစထြက္ရမွာလဲ”
“ဒီေန႔ သံုးနာရီခြဲထြက္မယ့္ ေလယာဥ္နဲ႔ လန္ဒန္က အီတလီျပည္ (ေရာမၿမိဳ႕)ကို လိုက္သြားရမယ္၊
ေနာက္နာရီ၀က္အတြင္းပဲ ဆိုပါေတာ့၊ ဒီ႐ံုးခန္းအျပင္ဘက္မွာ ေမာင္ရင့္အတြက္ အ၀တ္အစား ပစၥည္းအသံုး
အေဆာင္အားလံုးပါတဲ့ သားေရေသတၱာတစ္လံုး အဆင္သင့္ရွိေနၿပီ၊ က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ စီစဥ္လိုက္တာပဲ၊ ကိုင္း
က်ဳပ္ေျပာလိုတာကေတာ့ ဒါပါပဲ၊ ေမာင္ရင္ သြားဖို႔သာ ျပင္ဆင္ေပေတာ့၊ ဒီကိစၥမွာ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ပါေစ
လိ႔လ
ု ည္း ဆုေတာင္းပါတယ္“
ေျပာေျပာဆိုဆို မာလိုရီက လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရာ ေပါလ္လည္း ျပန္ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ စားပြဲေပၚ
မွ ဖိုင္တြဲကို ေကာက္ယူၿပီး ထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္။
အျပင္ဘက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူ႔ဟာသူ သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ျပံဳးျဖဲျဖဲလုပ္ေနရာမွ အတြင္းေရးမႉး
စာေရးမ မစၥဖေရဇာက အံ့ဩေနေလသည္။
“ဟင္ … ေပါလ္၊ ရွင္ ဘာျဖစ္လာသလဲ၊ မ်က္ႏွာက မခ်ိဳမခ်ဥ္နဲ႔”
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(၃)

သိ႔ေ
ု သာ္ ဆာရီ၀တ္ မိန္းကေလးကို ျမင္လိုက္လွ်င္ သူသည္ ျပံဳးျဖဲျဖဲလုပ္ၿပီး သူ၏ အခန္းတြင္းသို႔
၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚေလသည္။

မိန္းကေလးမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံသူျဖစ္ၿပီး အသက္အားျဖင့္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သာသာခန္႔သာ ရွိဦးမည္
ဟု ေပါလ္က ခန္႔မွန္းမိေလသည္။
ျဖဴေဖြးေခ်ာမြတ္ၿပီး
ပနံရေနသည္။

ကပၸတိန္ စကီေရာ့စ္သည္

အထူးလွပေသာ အသားအေရက ၾကက္ေသြးေရာင္ဆာရီႏွင့္ အလြန္ပင္

အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားတြင္

မိန္းကေလးသည္ ေခတၱမွ်ဆိုင္းငံ့ေနၿပီးမွ မရဲတရဲႏွင့္ အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္လုိက္သည္။

အသားညိဳသူ၊

မည္းသူေတြ

ရွိသလို

အသားျဖဴေဖြး၀ါ၀င္းေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေပါလ္က သိရွိထားၿပီးျဖစ္၍ ဤကေလးမသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသူအစစ္ ျဖစ္
ေၾကာင္း တြက္မိေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ လွပေသာအညိဳေရာင္မ်က္လံုးမ်ားက တစ္စံုတစ္ခုအတြက္
စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသလို ျဖစ္ေနေပသည္။

ေပါလ္ရွိရာဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္ၿပီး အဓိပၸာယ္ပါပါ မ်က္လံုးတစ္

ဖက္မွိတ္ျပၿပီးမွ အခန္းထဲ ၀င္ရင္း တံခါးကို ဆြဲပိတ္လိုက္သည္။
ေပါလ္သည္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ‘ဟယ္ ငါနဲ႔ ဘာဆိုင္တာမွတ္လို႔’ ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္သတိေပးလုိက္ရသည္။ အထူး
သျဖင့္ မိမိတာ၀န္က်ေနေသာအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားစရာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးသည္
မဟုတ္ပါေလာ။

ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕မွ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာခဲ့ရာတြင္ ေပါလ္သည္ ထိုမိန္းကေလးအား ႏွစ္ႀကိမ္မွ်သာ
ျမင္မိေသာ္လည္း မိမိကဲ့သို႔ပင္ အဂၤလန္ျပည္သို႔ တိတ္တိတ္ပုန္းခိုး၀င္ရန္ လိုက္လာသူ အၾကံအဖန္ ခရီးသည္
တစ္ဦးဟု ယူဆလိုက္မိသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပါလ္သည္ အိႏၵိယသူ လွပ်ိဳျဖဴကို ေခတၱေမ့ထားလိုက္ၿပီး သေဘၤာဦးပိုင္းဆီသို႔
ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္သြားေလသည္။

ယခုေပါလ္က သေဘၤာကုန္းပတ္တစ္ေနရာတြင္ ရပ္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္႐ႈခင္းကို ေငးၾကည့္ေနစဥ္
အိႏၵိယမိန္းကေလးသည္ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာေလသည္။

♣♣♣♣♣

ေပါလ္က လွည့္ၾကည့္ေနခိုက္ႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမိရာ သူမသည္ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္သေယာင္
ေပါလ္အား

ေခါင္းညိတ္၍

ႏႈတ္ဆက္ရွာသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္

ဆက္ေလွ်ာက္သြားၿပီး

သေဘၤာမာလိန္မႉး

(ကပၸတိန္) ၏ အခန္းသို႔ သြားၿပီး တံခါးေခါက္လိုက္သည္။
ခဏမွ်အၾကာတြင္ အခန္းတံခါးပြင့္လာၿပီး မာလိန္မႉး ကပၸတိန္ စကီေရာ့စ္ဆိုသူ ထြက္လာသည္။
ထိုသူမွာ ေဘာင္းဘီသာ၀တ္ထားၿပီး အေပၚပိုင္း၌ အတြင္းခံ စြပ္က်ယ္အက်ႌပင္ ၀တ္မထားေခ်။
မ်က္ႏွာမွ မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ားသည္လည္း ရိတ္မထားသျဖင့္ အေတာ္ပင္ ၾကည့္ရဆိုးေသာ
႐ုပ္သြင္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ မ်က္ႏွာေပါက္ကလည္း အလြန္ဆိုးသူ ျဖစ္သည္။

မာလိန္မႉး

(ကပၸတိန္)စကီေရာ့စ္ဆိုသူကား

အသက္ေလးဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီး

ဂရိတ္(ေခါမ)ႏွင့္

တူရကီလူမ်ိဳး ကျပားတစ္ဦးျဖစ္႐ံုမက ႐ုရွားေသြးလည္း အနည္းငယ္ပါသူ ျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ သူသည္
အဆိုပါႏိုင္ငံ

သံုးႏိုင္ငံစလံုးက

သားေကာင္းတစ္ေယာက္ဟု

ဂုဏ္ယူႏိုင္သည့္လူစားမ်ိဳးမဟုတ္၊

စိတ္ေန

စိတ္ထား အလြန္ေအာက္တန္းက်သူ ျဖစ္သည္။
သူသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေက်ာင္းပညာ ေကာင္းစြာမသင္ပဲ ဆိုးေတေပခဲ့ရာမွ သေဘၤာသားအျဖစ္
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားတြင္
တရား၀င္မာလိန္မႉး

လိုက္ခဲ့သည္။

(မာစတာ)လက္မွတ္ကို

သေဘၤာလိုက္သည့္သက္တမ္း
မရေသးေခ်။

သိ႔ေ
ု သာ္

ၾကာလွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

ေရေၾကာင္းအတတ္ပညာကိုေတာ့

ထိုက္သင့္သေလာက္ ကြ်မ္းက်င္သည္။ ထိ႔ျု ပင္ ေငြရလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ရန္ အသင့္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
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သူ႔အား လူေမွာင္ခိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနေသာ အန္ညာသေဘၤာပိုင္ရွင္က စကီေရာ့စ္အား မာလိန္မႉးအျဖစ္

ဟု ေမးလုိက္သည္။

ငွားရမ္းအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

“ခရီးသည္တစ္ဦးပါပဲ၊ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားလို႔ သိရတယ္”

ယခု သူသည္ ကယ္ဘင္ေခၚ အခန္းတြင္းရွိ စားပြဲတစ္လံုးေပၚတြင္ထိုင္ကာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး

စကီေရာ့စ္က ေပါလ္အေၾကာင္း သူသိသေလာက္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ေလးအား ရႊန္းရႊန္းစားစား ၾကည့္ေနေလသည္။

“ဪ… ဟုတ္လား၊ သူကလည္း ကၽြန္မတို႔လိုပဲ ဘ၀တူခရီးသည္မ်ိဳးပဲလား”

“ကိုင္း… ဆိုစမ္း၊ ဘာမ်ားအကူအညီေပးရမလဲ”
“ကၽြန္မရဲ႕ ေငြေတြ ျပန္လိုခ်င္ပါတယ္၊ ရွင္ ေစာေစာကေျပာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေငြကို ခဏ သိမ္းယူ
ထားၿပီး ဆိပ္ကမ္းေရာက္ရင္ ျပန္ေပးမယ္ဆို”

“မဟုတ္ပါဘူး၊ မင္းတို႔လိုခရီးသည္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုင္း… အခိ်န္မရွိဘူး၊ မင္းအခန္းကိုသာ
ျပန္သြားၿပီး အသာျငိမ္ျငိမ္ေနလိုက္ပါ၊ အားလံုးေအးေဆးသြားေတာ့မွ ငါကိုယ္တုိင္လာေခၚမယ္”
မိန္းကေလးသည္ ေက်းဇူးတင္ဟန္ျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ ျပံဳးလုိက္သည္။

အိႏၵိယမိန္းကေလးက ေျပာလိုက္ရာ စကီေရာ့စ္သည္ ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ ျပန္ေျပာေလသည္။
“မင္းရဲ႕ ေငြလား၊ ရမွာေပါ့ကြာ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ေလာေနရတာလဲ၊ ငါတုိ႔သေဘၤာက ေနာက္
နာရီ၀က္ဆိုရင္ ဆိပ္ကမ္းကို ကပ္ေတာ့မယ္၊ ဒါေပမယ့္ မင္းက အေကာက္ခြန္အရာရွိေတြ လာၿပီးစစ္ေဆးတဲ့

“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္၊ ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀မွာ အခုလို ခရီးသြားလာမႈေျပလည္တာဟာ အလြန္တန္ဖိုး
ရွိလွပါတယ္”

အခါ လူမျမင္ေအာင္ ခဏေရွာင္ေနဖို႔ လိုတယ္”
“ဟင္ …. ဟုတ္လား၊ အေကာက္ဘက္ကလူေတြ လာရင္ ကၽြန္မတို႔ကို ဒုကၡေပးဦးမွာလားဟင္”
အိႏၵိယသူေလးက စိုးရိမ္ပူပန္ဟန္ျဖင့္ ေမးလုိက္ရာ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္က ျပံဳးလ်က္ပင္ ေခါင္းခါ
ျပေလသည္။
“မင္းအေနနဲ႔ ဘာမွ စိုးရိမ္ေနစရာမရွိဘူး၊ အားလံုး ငါက ၾကည့္လုပ္ေပးပါ့မယ္”

ဤသို႔ေျပာၿပီး

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးသည္

အခန္းအျပင္ဘက္သို႔

ေလွ်ာက္ထြက္သြား

ေလသည္။
စကီေရာ့စ္သည္ စားပြဲေပၚရွိ ၀ီစကီအရက္ပုလင္းကို လွမ္းဆြဲယူလိုက္ရင္း လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ
အိႏၵိယသူ လွပ်ိဳျဖဴအေၾကာင္းကိုသာ စိတ္ကူးယဥ္ေနလုိက္သည္။
သူ စိတ္ကူးယဥ္ပံုကလည္း ကေလးမအဖို႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေပသည္။

ေျပာရင္းႏွင့္ စကီေရာ့စ္သည္ မိန္းကေလး၏ ပုခံုးကို လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ လွမ္းဖက္လိုက္ရာ
ေကာင္မေလးက ခ်က္ခ်င္း႐ုန္းၿပီး ေရွာင္ထြက္လိုက္သည္။

♣♣♣♣♣

“ရွင္ကူညီတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္၊ ဒါျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါဦး၊ ကၽြန္မ အ၀တ္အစားလဲလိုက္ပါဦးမယ္၊
ဒါထက္ မာေဆးၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းေရာက္တဲ့အခါ ညဘက္လည္းျဖစ္လို႔ ဆာရီ၀တ္လ႔ို မျဖစ္ဘူး ထင္ပါရဲ႕ေနာ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို သူမသည္ အခန္းတံခါးကို ဆြဲဖြင့္လုိက္သည္။ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေနေသာ
ေပါလ္ကိုျမင္လွ်င္ သူမသည္ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္၍ …

သူတ႔၏
ို
သေဘၤာသည္

ညေနဘက္ ပင္လယ္ဒီေရတက္ခ်ိန္တြင္ ျပင္သစ္ျပည္ မာေဆးၿမိဳ႕

ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကပ္မိေလသည္။

“ဟိုလူက ဘယ္သူပါလဲဟင္”
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ေပါလ္သည္ သူ၏ ကယ္ဘင္အခန္းထဲ ျပန္၀င္၍ ခုတင္ေပၚ ပက္လက္လွဲရင္း စီးကရက္ေသာက္
ေနသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကား မာလိန္မႉး စကီေရာ့စ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားသေဘၤာသားမ်ားက သူ၏ အခန္းသို႔
၀င္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္လွ်င္ ေပါလ္သည္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ဓားျပမႈ ၀ရမ္းေျပးတစ္ဦးဟု သိရွိသြားေစရန္ပင္

ယခုအခ်ိန္အထိ ဤေမွာင္ခိုသေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာရသည္မွာ အေတာ္ပင္ ကသိကေအာက္

ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လွေပသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ားအား ေကၽြးသည့္ စားစရာေသာက္စရာေတြကလည္း ညံ့လွ

ေပါလ္အေနျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ားက မိမိတြင္ ပါသမွ်ေငြကို အတင္းလုယူၿပီး လူကိုပါ ေရထဲ

သည္။ အိပ္ရာေနရာကလည္း အလြန္ညစ္ပတ္ေပေရေနသည္။ မာလိန္မႉးစကီေရာ့စ္မွစ၍ သေဘၤာသားေတြ

ကန္ခ်ရန္ ၾကံစည္လိမ့္မည္ဟုပင္ ထင္မွတ္ခဲ့ေသးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ သူ႔အား မည္သူကမွ

ကလည္း လံုး၀ မြန္မြန္ရည္ရည္ မရွိၾကေခ်။

ရန္မမူၾကျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိေလသည္။

ဤသေဘၤာေပၚတြင္

ခရီးသည္တစ္ဦးအျဖစ္

ၾကံဖန္ခဲ့ရေလသည္။ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕ရွိ
ဆိပ္ကမ္းတြင္

သူ႔ကိုယ္သူ

အီတလီရဲတပ္ဖြဲ႔မွ

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား

လုိက္ပါခြင့္ရေအာင္
အရာရွိမ်ားထံ

ေပါလ္သည္

အေတာ္ပင္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေပါလ္သည္ သေဘၤာခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး အထူးသတိထား၍ ေနခဲ့သည္။

ခ်ဥ္းကပ္အကူအညီေတာင္းၿပီးမွ

ညအိပ္လွ်င္ အခန္းတံခါးကို လံုျခံဳစြာ ကန္႔လန္႔ပိတ္ၿပီး သူ၏ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကိုလည္း ေခါင္းအံုး

၀ရမ္းေျပးတစ္ေယာက္အသြင္

ဟန္ေဆာင္ကာ

ေအာက္တြင္ အသင့္ထားၿပီးမွ အိပ္သည္။

ေမွာင္ခိုသေဘၤာမာလိန္မႉး စကီေရာ့စ္အား ဆက္သြယ္ခဲ့ရသည္။ လူခ်င္း စေတြ႔ခြင့္ရသည္ႏွင့္ ေပါလ္က
အဂၤလိပ္ေငြစကၠဴ စတာလင္ ေပါင္ခုႏွစ္ရာခန္႔ကို အထပ္လိုက္ လူမျမင္ေအာင္ အိတ္ေထာင္ထဲ ထည့္ၿပီး
စကားေျပာခဲ့ရသည္။ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္သည္ ထိုေငြ စတာလင္ေပါင္ခုႏွစ္ရာကို ျမင္လွ်င္ မ်က္လံုးမ်ား
အေရာင္ေတာက္လာေအာင္ပင္ သြားရည္က်ရပံုရကာ ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံစကားေျပာခဲ့သည္။
ေပါလ္က သူ၏ ဒုစ႐ိုက္မႈခင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အတိတဇ
္ ာတ္ေၾကာင္း (ေထာက္လွမ္းေရးမႉးမွ
ဖန္တီးေပးသည့္အစီအစဥ္)ကို ဖြင့္မေျပာဘဲ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္သာ အဂၤလန္ျပည္သို႔

ယခု သူသည္ ေသနတ္ကို ထုတ္ယူၿပီး က်ည္ဆန္ကတ္ႏွင့္တကြ ေမာင္းခလုတ္ စသည္တို႔ကို
ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပန္ေလသည္။ အေရးအေၾကာင္းရွိလွ်င္ ေသနတ္က အဆင္သင့္ရွိေနေစရန္
မၾကာခဏ စစ္ေဆးၾကည့္သည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခိုက္ အခန္းတံခါးကို ျပင္ဘက္မွ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေခါက္လိုက္ၿပီး တံခါးဖြင့္လာကာ
သေဘၤာ၏ ပထမအရာရွိ မီေလာ့စ္ဆိုသူက အတြင္းသို႔ ေခါင္းျပဴၾကည့္ေလသည္။

၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တိတ္တိတ္ပုန္း ခိုး၀င္လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
ကပၸတိန္ စကီေရာ့စ္ကလည္း ထိုစကားကို ေကာင္းစြာယံုၾကည္ၿပီး စတာလင္ေငြ ေပါင္တစ္ရာ
ေပးပါက ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕မွ ျပင္သစ္ျပည္ မာေဆးၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ပို႔ေပးၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ၿဗိတိသွ်
ေရလက္ၾကားပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးကာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပး
ပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။
သိ႔ႏ
ု ွင့္ပင္ သူသည္ သေဘၤာေပၚသို႔ ခရီးသည္တစ္ဦးအျဖစ္ တက္ခြင့္ရၿပီးေနာက္ သူ၏ ပိုက္ဆံ
ထည့္ေသာ သားေရအိတ္ကို (ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ယူၿပီး) တမင္သက္သက္ ေပါ့ဆစြာ အခန္းထဲ ပစ္ထားခဲ့
သည္။ ယင္းသားေရအိတ္ထဲတြင္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာျဖတ္ပိုင္းတစ္ခုပါ ထည့္ထားသည္။
သတင္းစာျဖတ္ပိုင္းမွာ ေပါလ္ဆိုသူအား လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔
က အပူတျပင္း ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သူ၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ ေဖၚျပပါရွိသည္။ (ဤသည္မွာလည္း ၿဗိတိသွ်

“ဟဲလို မစၥတာေပါလ္၊ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္က ေခၚခုိင္းလိုက္ပါတယ္၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔လည္း
ေျပာတယ္”
“ဪ… ဟုတ္လား၊ ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္ အခုပဲ လာခဲ့ပါမယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ သူ၏ အ၀တ္အစား သားေရေသတၱာကို ဆြဲယလ
ူ ်က္ အခန္းတြင္းမွ
ထြက္လိုက္ေလသည္။
အျပင္ဘက္ကုန္းပတ္တြင္ကား မိုးက တဖြဲဖြဲရြာလ်က္ ရွိေလသည္။
ေပါလ္သည္ မီေလာ့စ္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လုိက္ၿပီး မာလိန္မႉးစကီေရာ့စ္၏ အခန္းဘက္သ႔ို ထြက္
သြားေလသည္။

ေထာက္လွမ္းေရးမွ ႀကိဳတင္လုပ္ေပးထားေသာ ‘အၾကံအဖန္’တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။)
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ထိုအခ်ိန္၌ စကီေရာ့စ္မွာ အခန္းတြင္းမွာပင္ ညစာ စားေနရာမွ ေပါလ္ကို ျမင္လွ်င္ ေမာ့ၾကည့္
လိုက္ေလသည္။
“ဟဲလ…
ို မစၥတာေပါလ္၊ က်ဳပ္တို႔ အခု မာေဆးၿမိဳ႕ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္လာၿပီေလဗ်ာ”
“ဟုတ္ကဲ့ … ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ သေဘၤာခနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕မွာတုန္းက က်ဳပ္က
ခင္ဗ်ားကို ေငြစတာလင္ေပါင္ငါးဆယ္ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အခု ေနာက္ထပ္ ေပါင္ငါးဆယ္ေပးဖို႔ က်န္တယ္၊
ေဟာဒီမယ္ ေရာ့”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ အဂၤလိပ္ေငြ ငါးေပါင္တန္ ေငြစကၠဴဆယ္ရြက္ထုတ္၍ ေပးလိုက္ရာ
စကီေရာ့စ္ကလည္း သြက္လက္စြာ လွမ္းယူလိုက္သည္။
“ေအးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္တာ ၀မ္းသာရပါတယ္”
စကီေရာ့စ္က ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ေျပာေသာ္လည္း ေပါလ္ကမူ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ …

ဟု ေမးလုိက္သည္။
ဤတြင္ စကီေရာ့စ္၏ မ်က္ႏွာထား တင္းမာသြားေလသည္။
“ဘာကိစၥ ခင္ဗ်ားက ေမးတာလဲ”
“ဪ .. ဘာရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူဟာလည္း က်ဳပ္တို႔လို ‘အထူး’ ခရီးသည္ တစ္ေယာက္
ပဲလားလို႔ ေမးၾကည့္တာပါ”
“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားထင္တာ မွားတယ္၊ ကိုင္း အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး၊ ခပ္ျမန္ျမန္သြားရင္ ေကာင္းမယ္၊
မီးရထားထြက္ဖို႔ အခ်ိန္လည္း နီးေနၿပီ”
စကီေရာ့စ္က

“ဒီလိုရွိတယ္၊ အခုအခ်ိန္ဆိုရင္ ဆိပ္ကမ္းမွာ လံုျခံဳေရးအေစာင့္ မရွိဘူးခင္ဗ်၊ သေဘၤာေပၚက
ဆင္းၿပီး ဆိပ္ကမ္းေပၚ ေလွ်ာက္တက္သြား႐ံုပဲ၊ ဘယ္သူကမွ စစ္လားေဆးလား မလုပ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားက ဒီၿမိဳ႕က
ကိုးနာရီခြဲထြက္တဲ့မီးရထားနဲ႔ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကို လိုက္သြားရမယ္၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘူတာ႐ံု
ပလက္ေဖာင္းရဲ႕ အစြန္ဆံုးမွာရွိတဲ့ စာအုပ္ဆိုင္မွာ ေစာင့္ေနပါ၊ မၾကာခင္ လူတစ္ေယာက္ ခင္ဗ်ားဆီလာၿပီး
‘ခင္ဗ်ားဟာ မာေဆးၿမိဳ႕က မစၥတာခ်ာလီ ဟုတ္ပါသလား’လို႔ ေမးလိမ့္မယ္၊ ဒါ က်ဳပ္တို႔လူပဲ၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္း
ခင္ဗ်ား ဘာမွ ပူစရာမလိုေတာ့ဘူး၊ အစစအရာရာ က်ဳပ္တုိ႔က စီစဥ္ေပးမွာပါ”
“ဟုတ္လား .. ဒါျဖင့္လည္း ၿပီးတာပဲ”
ေျပာရင္းႏွင့္ ေပါလ္သည္ သူ၏ မိုးကာအက်ႌ၀တ္ရင္း တစ္စံုတစ္ခုကို သတိရဟန္ျဖင့္ ….
“ဒါထက္ ကပၸတိန္ႀကီး၊ ဒီသေဘၤာေပၚမွာ အိႏၵိယျပည္က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပါလာတယ္
မဟုတ္လားဗ်”

ဆက္မေျပာလိုဟန္ျဖင့္

စကားကို

ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာေလသည္။
“အိုေက.. ဒါျဖင့္ က်ဳပ္သြားဦးမယ္၊ ရထားမမီပဲ ေနဦးမယ္၊ ေက်းဇူးပါပဲ”

“က်ဳပ္ အခု ဘယ္ကိုသြားရမွာလဲဗ်”
ဟု ေမးလုိက္သည္။

အိႏၵိယမိန္းကေလးအေၾကာင္း

ေပါလ္က ျပံဳးလ်က္ေျပာၿပီး မိုးရြာေနသည့္ၾကားမွပင္ သေဘၤာေပၚမွ ဆင္းလာခဲ့ေလသည္။
သူတ႔ႏ
ုိ ွစ္ေယာက္တည္း က်န္ေသာအခါ မီေလာ့စ္က….
“ဒီလူရဲ႕ အိတ္ထဲမွာ ေငြအမ်ားႀကီးပါတယ္ဗ်”
ဟု ေျပာလုိက္ရာ ကပၸတိန္ စကီေရာ့စ္က ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
“ဟုတ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းက သူ႔ေနာက္လိုက္ၿပီး ၾကည့္သာ လုပ္ေပေတာ့၊ မင္းနဲ႔အတူ
အင္ဒ႐ူးကိုပါ အေဖၚေခၚသြား၊ မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဆိုရင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္”
“ေနပါဦး၊ ဒီလူက ျပႆနာလုပ္ရင္ေကာ”
“ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ျပႆနာလုပ္ႏိုင္မွာလဲကြ၊ သူက ဒီတိုင္းျပည္ကို တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာတဲ့လူ
ျဖစ္တဲ့အျပင္

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

အလိုရွိေနတဲ့

တရားခံေျပးတစ္ေယာက္ပဲ၊

မင္းကလည္း

ဒါေလာက္ေတာင္ပဲ ဉာဏ္တံုးရသလား၊ သြားသာ သြားစမ္းပါ”
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ကပၸတိန္စတီေရာ့စ္က မာန္သလိုေျပာလိုက္သည္တြင္ မီေလာ့စ္ဆိုသူလည္း ထြက္သြားေလသည္။
စကီေရာ့စ္သည္ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ေသာအခါ ၀ီစကီအရက္ခပ္မ်ားမ်ား ဖန္ခြက္ထဲသို႔

ဂိုေဒါင္အေဆာက္အအံုမ်ားတစ္၀ိုက္

ေကာင္းစြာၾကည့္၍

မျမင္ႏုိင္ဘဲ

ျဖစ္ေနသည္။

ငွဲ႔လိုက္ၿပီးေနာက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဇိမ္ခံေသာက္ေနသည္။

“ဒီလူ ဘယ္မ်ား ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္”

ခဏမွ်အၾကာတြင္ သူသည္ ထိုင္ရာမွ ထ၍ သေဘၤာကုန္းပတ္အတိုင္း ေလွ်ာက္သြားၿပီး အိႏၵိယ
အမ်ိဳးသမီးကေလးအခန္းသို႔ တံခါးေခါက္လုိက္သည္။

မီေလာ့စ္က ပါးစပ္မွ ေရရြတ္ရင္း ေရွ႕သိ႔ု ဆက္ေလွ်ာက္သြားစဥ္ ေမွာင္ရိပ္ထဲ အသာေစာင့္ေနသူ
ေပါလ္က ႐ုတ္တရက္ထြက္လာၿပီး ပုခံုးတစ္ဖက္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲလွည့္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မီလာ့စ္၏

တံခါးက အတြင္းမွ ပိတ္မထားဘဲ ေစ့႐ံုေစ့ထားရာ စကီေရာ့စ္က ခပ္တည္တည္ႏွင့္ တြန္းဖြင့္ၿပီး

၀မ္းဗိုက္ဆီသို႔ ဒူးျဖင့္ တအားပစ္တုိက္လိုက္သည္။

၀င္လုိက္သည္။

ျပင္းစြာ နာက်ဥ္လြန္းသျဖင့္ မီလာ့စ္သည္ မည္သို႔မွ် မဟန္ႏိုင္ပဲ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ေခြယိုင္လဲက်သြား

အိႏၵိယသူ လွပ်ိဳျဖဴမွာ ခုတင္ေပၚလဲေလ်ာင္းေနရာမွ စကီေရာ့စ္ကို ျမင္လွ်င္ ထိတ္လန္႔တၾကား
ျဖစ္သြားရွာသည္။ အျပာေရာင္ ဆြယ္တာအက်ႌႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ဂါ၀န္ (စကတ္)၀တ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း
သူမ၏ သဘာ၀အလွ ေပၚလြင္လ်က္ ရွိေလသည္။

ေလသည္။
“ကိုင္း .. ေနာက္တစ္ေယာက္လည္း လာေလဗ်ာ”
ေပါလ္က ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ သေဘၤာသားအင္ဒ႐ူး ဆိုသူအား စိန္ေခၚလိုက္သည္။

“ဟင္ .. ကပၸတိန္ႀကီး၊ ကၽြန္မတို႔သြားဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီလားဟင္”

အင္ဒ႐ူးကလည္း သတၱိေၾကာင္သူ မဟုတ္သည့္အေလ်ာက္ အသင့္ေဆာင္လာေသာဓားေျမာင္

မိန္းကေလးက ႀကိဳးစား၍ ျပံဳးၿပီး ေမးလုိက္ရာ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္သည္ ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ ေခါင္း
ညိတ္လုိက္သည္။

တစ္လက္ကို ထုတ္ယူ၍ ေျပး၀င္လာေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ သူ႔ထက္ပိုၿပီး လ်င္ျမန္ေသာေပါလ္က အင္ဒ႐ူး၏ ေျခသလံုးတည့္တည့္သို႔ ခ်ိန္လ်က္

“ေအးကြ .. အခ်ိန္က်ၿပီေလကြာ ဟဲ.. ဟဲ.. ”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ေမွာင္မည္းေနသျဖင့္

စကီေရာ့စ္သည္

မိန္းကေလးအနီးသို႔

ညာဘက္ေျခဖ်ားျဖင့္ ပစ္ကန္လိုက္သည္။
ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး

လက္တစ္ဖက္ျဖင့္

ပါးစပ္ကိုပိတ္ထားရင္း ခုတင္ေပၚသို႔ အတင္းတြန္းလွဲခ်လိုက္သည္။

အင္ဒ႐ူးသည္ ေျခႏွစ္ဖက္စလံုး ေျမျပင္မွ လြတ္သြားလ်က္ ဗိုင္းကနဲ လဲက်သြားေတာ့သည္။
ခ်က္ခ်င္းျပန္ထရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေပါလ္က သူ၏ လက္ေကာက္၀တ္တစ္ဖက္ကို ဖမ္းကိုင္
လိုက္ၿပီး တအားလိမ္ခ်ိဳးလိုက္သည္။ အင္ဒ႐ူးသည္ မခံမရပ္ႏိုင္ဘဲ ငယ္သံပါေအာင္ ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴေန

♣♣♣♣♣

ေလသည္။ ဤတြင္ ေပါလ္က ပခံုးမွဖမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဦးေခါင္းကို ဂိတ္၀ရွိ သံတိုင္ႏွင့္ ပစ္ေဆာင့္ လိုက္ရာ
အင္ဒ႐ူးလည္း သတိေမ့သြားေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ မီေလာ့စ္သည္ သတိရလာရာ ေပါလ္က ရင္ဘတ္မွ ရွပ္အက်ႌကို ဖမ္းဆြဲဆုပ္လ်က္…

မီေလာ့စ္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူးအမည္ရွိ သေဘၤာသားတုိ႔သည္ ဆိပ္ကမ္းေပၚသို႔တက္ၿပီး ဟိုဟိုသည္သည္
လွည့္ပတ္ၾကည့္ေနၾကေလသည္။

“ေဟ့ မွန္မွန္ေျပာစမ္း … ငါ ပဲရစ္ျမိဳ႕ေရာက္ရင္ ဘူတာက စာအုပ္ဆိုင္မွာ လူတစ္ေယာက္ လာၿပီး
ဆက္သြယ္မယ္ဆိုတာ တကယ္ပဲလား”
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ဟု ေမးလိုက္သည္။

ေပါလ္က ႐ႈပ္ခ်ဟန္ျဖင့္ေျပာရာ စကီေရာ့စ္သည္ ေဒါသထြက္ဟန္ျဖင့္ ေရွ႕သိ႔ု ေျခတစ္လွမ္းတိုး၀င္
လာသည္။

မီလာ့စ္က ပါးစပ္က မေျဖဘဲ ေခါင္းခါျပေလသည္။
“ဟို အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးကို မင္းတို႔ဆရာ စကီေရာ့စ္က ဘာမ်ားၾကံမလုိ႔လ”ဲ

ဤသည္ပင္လွ်င္ သူ၏အမွား ျဖစ္ေလသည္။
ေပါလ္က ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ေျပာင္းျဖင့္ စကီေရာ့စ္၏ မ်က္ႏွာကို တအားပစ္႐ိုက္လုိက္ရာ

ထိုေမးခြန္းကိုလည္း မီလာ့စ္က မေျဖဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနျပန္သည္။

ေသြးမ်ားျဖာထြက္လာၿပီး ခုတင္ေပၚသို႔ ေနာက္ျပန္လန္လဲက်သြားသည္။

ေပါလ္လည္း စိတ္တိုတိုႏွင့္ ထိုလူအား တြန္းပစ္လုိက္ၿပီး သေဘၤာေပၚသို႔ ျပန္တက္ခဲ့ေလသည္။

ဤတြင္ အိႏၵိယလွပ်ိဳျဖဴသည္ ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္ ေျပးလာရွာသည္။ ေပါလ္က ႏွစ္သိမ့္
အားေပးသည့္အေနျဖင့္ သူမ၏ ပုခံုးကို အသာဖက္ထားလုိက္ၿပီး….
“မင္းဟာ အဂၤလန္ျပည္ကိုသြားဖို႔ ျပည္၀င္ဗီဇာ မရႏိုင္လို႔ အခုလိုမ်ိဳး ေမွာင္ခိုနည္းနဲ႔၀င္ဖို႔ ႀကိဳးစား

♣♣♣♣♣

တာမဟုတ္လား”
ဟု ေျပာလုိက္သည္။

မာလိန္မႉးစကီေရာ့စ္က

အတင္းဗလကၠာရျပဳမည္ၾကံသည္ကို

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးသည္

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားလ်က္ႏွင့္ပင္ အစြမ္းကုန္ခုခံရန္ ဆံုးျဖတ္လ်က္ စကီေရာ့စ္၏ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို
သြားျဖင့္ တအားကိုက္လုိက္သည္။
စကီေရာ့စ္သည္ နာက်င္လြန္းသျဖင့္ ေကာင္မေလးအား လႊတ္လိုက္ရသည္။
“ဟင္ .. မင္းက ငါ့ကို ခုခံတယ္ေပါ့ေလ၊ မင္းကို ေကာင္းေကာင္းသင္ခန္းစာေပးမွပဲ ျဖစ္မယ္၊ ဒါမွ
မင္းဟာ ငါ့ကို ဒူးေထာက္အည့ံခံမယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို စကီေရာ့စ္က မိန္းကေလး၏ပါးျပင္ကို လက္၀ါးျဖင့္ တစ္ခ်က္ ပစ္႐ိုက္လိုက္သည္။
ေကာင္မေလးက မဟန္ႏိုင္ဘဲ လဲက်အသြားတြင္ စကီေရာ့စ္က ေရွ႕သို႔တိုးသြားစဥ္ ေပါလ္က
႐ုတ္တရက္ေရာက္လာေလသည္။
သူ၏လက္တြင္လည္း ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကိုင္ထားသည္။
“ခင္ဗ်ားဟာ ေတာ္ေတာ္ လူမဆန္ပါလားဟင္”

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္”
မိန္းကေလးက အ့ံအားသင့္စြာျဖင့္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။
“ဒါျဖင့္ မင္းနဲ႔ငါဟာ ဘ၀တူပါပဲ၊ ဒါထက္ ဟိုသတၱ၀ါႀကီးက မင္းဆီက ေငြ ဘယ္ေလာက္
ေတာင္းလိုက္သလဲ”
“ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕မွာကတည္းက ကၽြန္မမွာရွိသမွ် ေငြေတြအားလံုးကို ယူထားလုိက္ပါတယ္၊ စုစုေပါင္း
စတာလင္ေပါင္

ေလးရာေက်ာ္

ရွိပါတယ္၊

သူကေျပာေတာ့

ကၽြန္မဆီမွာဆိုရင္

စိတ္မခ်ရလို႔

သူက

ခဏထိန္းေပးထားမွာလို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္”
“ေဟ … ဟုတ္လား”
ဤသို႔ေျပာၿပီး ေပါလ္က လဲက်ေနသူစကီေရာ့စ္အား ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆြဲထူလုိက္သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးဘက္သို႔ လွမ္း၍ ….
“ကိုင္း .. မင္းက အ၀တ္အစားေသတၱာကိုပါ ယူၿပီး သေဘၤာေလွကားထိပ္မွာ သြားေစာင့္ေနေပ
ေတာ့၊ ငါက ေဟာဒီ မာလိန္မႉးႀကီး စကီေရာ့စ္နဲ႔ ရွင္းစရာရွိေသးတယ္”
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ဟု ေျပာလိုက္သည္။
စကီေရာ့စ္သည္ ေပါလ္အား အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ေနပံုရေပသည္။
“ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားက ဒီလိုဗိုလ္က်လို႔ရမယ္ ထင္သလား”
စကီေရာ့စ္က မေက်မခ်မ္းျဖစ္ဟန္ျဖင့္ ေျပာလုိက္ရာ ေပါလ္က သူ၏မ်က္ႏွာကို ေသနတ္ဒင္ျဖင့္
ႏွစ္ခ်က္မွ် ဆင့္႐ိုက္လိုက္သည္။
စကီေရာ့စ္သည္ ျပင္းစြာနာက်င္လ်က္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ လဲက်သြားေလသည္။
“ကဲ … ဆရာႀကီး၊ ေကာင္မေလးရဲ႕ေငြေတြ အကုန္ျပန္ေပးစမ္း၊ ျမန္ျမန္လည္းလုပ္ဗ်… က်ဳပ္က
အခ်ိန္သိပ္မရဘူး”
ေပါလ္က ခပ္ထန္ထန္ေျပာလုိက္ရာ စကီေရာ့စ္သည္ ႀကိဳးစား၍ ျပန္ထၿပီး သူ၏အခန္းတြင္းရွိ
မီးခံေသတၱာငယ္တစ္လံုးကို ေသာ့ျဖင့္ဖြင့္၍ ေငြစကၠဴအထုပ္တစ္ထုပ္ကို ယူေပးေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္က မေက်နပ္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းခါျပလုိက္သည္။
“ဒါေလာက္နဲ႔ ဘာရမလဲ ကိုယ့္လူ … ခင္ဗ်ား ဖယ္လိုက္စမ္း”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ မာလိန္မႉးစကီေရာ့စ္အား ေဘးသို႔ တြန္းဖယ္ပစ္လုိက္ၿပီး မီးခံေသတၱာ
အတြင္းရွိ ေငြထည့္သည့္ဗူးတစ္ဗူးကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။
ေမွာက္သြန္ခ်လိုက္ေသာအခါ အတြင္းမွ ေငြစကၠဴမ်ားအထပ္လိုက္ ႀကိဳးစည္းထားသည့္ အထုပ္
ငယ္သံုးထုပ္ ထြက္က်လာသည္။ ထိုေငြစကၠဴထုပ္မ်ားကို ေပါလ္က သူ၏အက်ႌအိတ္ထဲ ထည့္လိုက္ၿပီးမွ
စကီေရာ့စ္အား ျပံဳးျပလိုက္သည္။
“ဒါမွ ခင္ဗ်ားအဖို႔ သင္ခန္းစာရမယ္၊ ကိုင္း … က်ဳပ္ေမးတာ မွန္မွန္ေျပာစမ္း၊ ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကား

“ျပင္သစ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခက စိန္ဒင္းနစ္အရပ္ကို သြားပါ၊ အဲဒီမွာ ရန္းနင္းမင္းဆိုတဲ့ စားေသာက္
ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ေတြ႔လိမ့္မယ္၊ ဆိုင္ထဲ၀င္ၿပီး ဂ်က္ေကာ့ဆိုတဲ့လူကို ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔သာ ေျပာပါ”
“ဟုတ္လား ဒါပဲေနာ္၊ ခင္ဗ်ား အခုေျပာတာမဟုတ္ရင္ေတာ့ က်ဳပ္က ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လာၿပီး
ခင္ဗ်ားကို ဆံုးမမွာဗ်”
“အမွန္ေျပာတာပါ၊ က်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေမာင္ရင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုရမွာကို ေၾကာက္လြန္းလို႔ပါ”
စကီေရာ့စ္သည္ တကယ္ပင္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနဟန္ျဖင့္ ခပ္တိုးတိုးေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေပါလ္ကလည္း လွည့္ထြက္ခဲ့ရာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးက သူ႔အား ရပ္ေစာင့္ေနသည္ကို
ေတြ႔ရေလသည္။
“ကၽြန္မျဖင့္ ရွင္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္မလာလို႔ စိုးရိမ္ေနတယ္ရွင့္”
“စုိးရိမ္ေနစရာမလုိပါဘူးကြာ၊ ဒါထက္ ေဟာဒါ မင္းရဲ႕ေငြနဲ႔တူတယ္… ေရာ့…”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္ထံမွ ယူလာခဲ့သည့္ ေငြစကၠဴတစ္ထုပ္ကို လွမ္း
ေပးလိုက္သည္။
မိန္းကေလးက ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္လွမ္းယူၿပီး ေပါလ္အား အံ့ဩဟန္ျဖင့္ ၾကည့္ေနရွာသည္။
“ရွင္ ရွင္က ဘယ္သူလဲဟင္”
“မင္းရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္လို႔သာ မွတ္ထားလိုက္ပါကြာ၊ ကဲ…. ငါတုိ႔သြားၾကရင္
ေကာင္းမယ္ထင္တယ္ လာ..လာ..”
ေျပာရင္းႏွင့္ ေပါလ္က မိန္းကေလး၏လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို အသာကိုင္ရင္း သေဘၤာေပၚမွ ဆင္း
ခဲ့ေလသည္။

ပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးဖို႔ ဘယ္လိုသြားရမလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔ ဆက္သြယ္ရမွာလဲ”
ေပါလ္က ေမးလိုက္ေသာအခါ စကီေရာ့စ္သည္ ေနာက္ထပ္အ႐ိုက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ဟန္ျဖင့္
အမွန္အတုိင္းေျပာေလသည္။

♣♣♣♣♣
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(၄)

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္… ေစာေစာကေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ထဲ စိုးရိမ္ေနမိပါတယ္၊ ဟို .. ဟိ.ု . ကပၸတိန္
စကီေရာ့စ္ ဆိုတဲ့လူႀကီး လုိက္လာမွာ ေၾကာက္လို႔ပါပဲ”

သူတ႔သ
ို ည္ ဘရက္စ္ၿမိဳ႕သြား အျမန္မီးရထားမထြက္မီ မိနစ္ပိုင္းမွ် အလိုတြင္ ဘူတာ႐ံုသ႔ို ေရာက္
သြားၾကသျဖင့္ ကပ်ာကယာလက္မွတ္၀ယ္ၿပီး တက္လုိက္ၾကေလသည္။
ကံအားေလ်ာ္စြာ ရထားက လူသိပ္မက်ပ္သျဖင့္ သူတ႔ႏ
ို ွစ္ေယာက္သား ေနရာေကာင္းေကာင္း
ရၾကေလသည္။

သတိရေနသလို ျဖစ္တာပါ၊ အဲဒါကို ေမ့ပစ္လုိက္စမ္းပါ”
“ကၽြန္မအဖို႔က ေလာေလာဆယ္ဘ၀ကိုက အိပ္မက္ဆိုးႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္ရွင္”
“ဒါျဖင့္ မင္းအေၾကာင္း ေျပာျပစမ္းပါကြာ”

ေပါလ္သည္ ဘူတာ႐ံုစၾကၤန္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္မွ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔၊ လိေမၼာ္သီးအနည္းငယ္ႏွင့္
စကၠဴဓာတ္ဗူးျဖင့္ ေရာင္းေသာ ေကာ္ဖီတစ္ဗူး ၀ယ္ယူလိုက္သည္။
ရထားေပၚတြင္

“မေၾကာက္ပါနဲ႔ကြာ.. မင္း စိုးရိမ္သလို မလာေတာ့ပါဘူး၊ မင္းက အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခု မက္ၿပီး

ေပါလ္က

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးအား

ေပါလ္က က႐ုဏာသက္ဟန္ျဖင့္ေျပာေသာအခါ အိႏၵိယသူလွပ်ိဳျဖဴသည္ သူမဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း
ကို ေျပာျပရွာေလသည္။

စားစရာေသာက္စရာမ်ားေကၽြးရာ

သူမ၏အမည္မွာ နာဒီးမ္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘံုေဘၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားၿပီး မၾကာမီ မိခင္က

ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ေသာက္ေသာ္လည္း အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔ေပးေသာအခါ မစားပဲ

ကြယ္လြန္သြားရွာသည္။ ထိုအခါ ဖခင္သည္ သမီးငယ္အား ဘြားေအႏွင့္အတူထားခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ျပည္သို႔

ျငင္းေလသည္။

သြားေရာက္အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ဖခင္သည္ အဂၤလန္ျပည္တြင္ ႀကိဳးစား၍ စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့ရာ

“ကၽြန္မ ဘာမွမစားခ်င္ဘူးရွင့္”
“လံုးလံုးမစားပဲေနလို႔ မေကာင္းဘူးထင္တယ္ကြဲ႔၊ တိ႔က
ု
တစ္ညလံုးလိုလို ရထားစီးသြားရမွာ၊
ေကာင္းၿပီေလ၊ ေနာက္ပိုင္း မင္းဆာလာရင္ စားႏိုင္ေအာင္ စားစရာတခ်ိဳ႕ ငါ သိမ္းထားလိုက္မယ္”
ေပါလ္က ေျပာလိုက္စဥ္မွာပင္ မီးရထားႀကီးသည္ စတင္ထြက္ခြာေလသည္။
မိန္းကေလးသည္ ထိုင္ေနရာမွထ၍ ရထားစၾကၤန္သို႔ထြက္ၿပီး မာေဆးၿမိဳ႕၏ မီးေရာင္ထိန္ေနေသာ
ည႐ႈခင္းကို ေငးၾကည့္ေနလိုက္သည္။
အတန္ၾကာမွ သူမသည္ ထိုင္ခံုသို႔ျပန္လာၿပီး ထိုင္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ သူမ၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္
အမူအရာက အနည္းငယ္ ေနသာထိုင္သာရွိလာပံု ရေလသည္။
“ဘယ့္ႏွယ္ေနေသးလဲကြ”

တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသျဖင့္

ယခုဆိုလွ်င္

မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ႀကီး၌

အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားအစားအစာမ်ား

ေရာင္းေသာ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးတစ္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနသည္။
အသက္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေပါလ္၏

ခန္႔မွန္းခ်က္မွားသြားသည္။

နာဒီးမ္သည္

အသက္ဆယ့္

ေျခာက္ႏွစ္သမီး မဟုတ္၊ ဆယ့္ကိုးႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
ဖခင္ႏွင့္ စာျဖင့္အဆက္အသြယ္မျပတ္ပဲရွိခဲ့ရာ ဘြားေအႀကီးကြယ္လြန္သြားေသာအခါ နာဒီးမ္အား
အဂၤလန္ျပည္သို႔ လိုက္လာရန္ ဖခင္က စာေရးေခၚလိုက္သည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ သူမအေနျဖင့္ အဂၤလန္ျပည္သို႔ လိုက္လာရန္မွာ မလြယ္ကူပါေခ်။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ ဓနသဟာယအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ
သားမ်ားသာလွ်င္ အဂၤလန္ျပည္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိအေျခစိုက္ေနၿပီးမွ မိမိတို႔အေပၚမွီခိုသူမ်ားကို ပါမစ္မပါ
ဘဲ ေခၚယူခြင့္ရွိသည္။

ေပါလ္က အားေပးသလိုျဖင့္ ဆီးၿပီးေမးလိုက္ရာ မိန္းကေလးမွာ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္သြားၿပီးမွ
ျပံဳးရွာေလသည္။
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နာဒီးမ္အတြက္ေတာ့ အထူးျပႆနာျဖစ္ေနသည္မွာ သူမအား ေမြးဖြားစဥ္က သက္ဆိုင္ရာျမဴနီ

အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသေလာက္ ႐ုပ္ဆင္း႐ူပကာ လွပေခ်ာေမာေသာ ဤကဲ့သ႔ို

စပါယ္မွ ထုတ္ေပးထားသည့္ တရား၀င္ေမြးဖြားသည့္လက္မွတ္ (ေမြးစာရင္း) စာရြက္ေပ်ာက္ဆံုးေနရာ မိမိ

မိန္းကေလးမ်ိဳးအဖို႔ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ လူ႔ေလာကႀကီးအလယ္ တစ္ေယာက္တည္း ခရီးထြက္လာျခင္း

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ပင္ ခက္ေနသည္။

သည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားလွမည္ဟုလည္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိေလသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ နာဒီးမ္ခမ်ာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ျပည္၀င္ဗီဇာ မရနုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္၌ သူမကလည္း ေပါလ္အား ေလ့လာအကဲခတ္ေနပံုရေလသည္။

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား သူမ၏ဖခင္ႀကီးက အားမေလွ်ာ့ေခ်။ စရိတ္စက ေငြေၾကးလံုေလာက္စြာ ပို႔ေပး

“ဒါထက္ ရွင္ကေကာ ဘယ္လိုလဲ၊ ရွင့္အေၾကာင္း နည္းနည္းပါးပါး မသိရဘူးလားရွင့္”

လိုက္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒကို ေရွာင္တိမ္းကာ တိတ္တိတ္ပုန္းခိုး၀င္လာရန္ မွာၾကားလိုက္သည္။
ယင္းသို႔ တိတ္တိတ္ပုန္း၀င္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္ကိုပါ စာေရး၍ ေပးလုိက္
သည္။

သူမက ေမးသျဖင့္ ေပါလ္လည္း ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ဖန္တီးထားေသာ
သူ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပလုိက္သည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာေသာ္
လည္း မိမိအား လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က အလိုရွိေနေၾကာင္းကိုမူ မေျပာဘဲ

မိန္းကေလးမွာ အလြန္႐ိုးသားၿပီး ရွက္တတ္သျဖင့္ ေပါလ္က မနည္းႀကိဳးစားေဖ်ာင္းဖ်၍ အထက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းယူရေလသည္။

ခ်န္လွပ္ထားလိုက္သည္။
သူသည္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕မွ ပန္းခ်ီအႏုပညာသမားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂၤလန္ျပည္

သူမသည္ အိႏၵိယျပည္ ဘံုေဘၿမိဳ႕မွ ကိုင္႐ို (အီဂ်စ္)ႏွင့္ ဘီရြတ္ၿမိဳ႕ (လီဘာႏြန္)တိ႔မ
ု ွတစ္ဆင့္

သိ႔ု ေခတၱသြားေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာလို၍ ခရီးထြက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္ ျပည္၀င္ဗီဇာ တရား

ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာကာ ေပါလ္ကဲ့သို႔ပင္ အန္ညာ ေမွာင္ခိုသေဘၤာဦးစီးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မိခဲ့

၀င္ရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲသျဖင့္ ယခုလိုျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ အဂၤလန္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

စသည္ျဖင့္ ခပ္တည္တည္ေျပာလုိက္သည္။

“ေနစမ္းပါဦးကြာ၊ မင္းက ဘာ့ေၾကာင့္ ေငြေတြအားလံုးကို ကပၸတိန္စကီေရာ့စ္လက္ထဲ အပ္လိုက္
ရတာလဲ”

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးသည္ ေပါလ္၏ ေျပာျပခ်က္ကို အမွန္ဟု ထင္သြားပံုရကာ ထိုင္ခံုတြင္ ေနာက္သို႔
ဦးေခါင္းမွီ၍ ေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ရင္း မ်က္လံုးမွိတ္ထားလိုက္ေလသည္။ အိပ္ခ်င္ရွာၿပီဟု ယူဆလ်က္

ေပါလ္က မေက်နပ္သျဖင့္ ထပ္ေမးၾကည့္ျပန္သည္။
“သူက ေျပာေတာ့ ေငြကို သူ႔ဆီမွာ ထားမွသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမယ္တဲ့ရွင္”
“အဲဒါကို မင္းက ယံုသလား”
“ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ သူက သေဘာေကာင္းပံုပဲရွင့္”
ဤသို႔ေျပာရင္း နာဒီးမ္သည္ ဦးေခါင္းကို ေနာက္သို႔လွန္၍ ထိုင္ခံုတြင္ မီွေနလိုက္ရာ ေပါလ္၏
စိတ္ထဲတြင္ တကယ္လွပေက်ာ့ရွင္းသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးပါတကားဟု မွတ္ခ်က္ခ်မိေလသည္။

ေပါလ္က သူမ၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ မိမိမိုးကာအက်ႌကို လႊမ္းျခံဳထားေပး လုိက္သည္။
ဘာ့ေၾကာင့္မွန္းမသိ ေပါလ္သည္ မိန္းကေလးအေပၚ က႐ုဏာသက္မိရာမွ သံေယာဇဥ္တစ္မ်ိဳး
တြယ္မိသလို ျဖစ္လာေလသည္။ ဤမိန္းကေလး ေဘးအႏၲရာယ္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ အဂၤလန္ျပည္သို႔ ေခ်ာ
ေမာစြာေရာက္ရွိသြားရန္အတြက္ မိမိတြင္ တာ၀န္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ရွိသည္ဟုပင္ ထင္ျမင္မိလာသည္။
တကယ္ေတာ့ နာဒီးမ္အမည္ရွိ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိႏွင့္ဘာမွ်မဆိုင္ေခ်။ မိမိတို႔ေထာက္
လွမ္းေရးမွ မာလိုရီလိုပုဂၢိဳလ္က သူမအေၾကာင္း သိသြားလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဥပေဒအရ အေရးယူမည္မွာလည္း
ေသခ်ာသည္။
ဤသို႔လွ်င္ ေပါလ္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးေတာစိတ္ကူးရင္း အိပ္ရာ ၀င္လုိက္ေလသည္။
♣♣♣♣♣

27

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

နံနက္ငါးနာရီမထိုးမီ သူတ႔သ
ို ည္ စိန္ဘ႐ုအရပ္သို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္။ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး
ကေလး နာဒီးမ္သည္ တစ္ညဥ့္လံုး ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့ရွာသည္။ ေပါလ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း နံနက္
ငါးနာရီထိုးလုဆဲမွာပင္ အိပ္ယာႏိုးလာသည္။

သူမ၏ဆံပင္ကို ေသသပ္စြာၿဖီးထားလ်က္ သန္႔ရွင္းလာေလသည္။

ေပါလ္က စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္မိသည္။

ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ မိန္းကေလးက ေခါင္းခါျပေလသည္။
ေရေအးကိုပဲ

၀တ္ထားသည့္ ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္လူ၀ႀကီးတစ္ဦးသည္ သတင္းစာထိုင္ဖတ္ေနေလသည္။
လက္မွတ္စစ္ႀကီး ေစာေစာကေျပာေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္ပိုင္ရွင္ ပီေနာ့ဆိုသူပင္ ျဖစ္တန္ရာသည္ဟု

“ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ေရေႏြးေကာ ရသလားကြဲ႔”

ကၽြန္မကေတာ့

ေအးေနေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေကာ္ဖီဆိုင္အတြင္း၌ကား ေႏြးေနသျဖင့္ ေနသာထိုင္သာ ရွိေပသည္။
ရွပ္အက်ႌအစင္း၀တ္ၿပီး စားေသာက္ဆိုင္အလုပ္သမားမ်ား ၀တ္ေသာ အျဖဴေရာင္အက်ႌရွည္ႀကီး

နာဒီးမ္သည္ ရထားတြဲ၏စၾကၤန္မွ ေရခ်ိဳးခန္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္ထြက္သြားၿပီး ျပန္လာေသာအခါ

“မရဘူးရွင့္၊

ေကာ္ဖီဆိုင္သို႔ သူတ႔ို ေရာက္သြားၾကေသာအခါ မိုးသည္ တဖြဲဖြဲရြာလ်က္ရွိသျဖင့္ ရာသီက ပို၍

ပိုသေဘာက်တယ္၊

ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္လူႀကီးက ျပံဳးလ်က္…
ေရေအးေအးကမွ

လူကို

မနက္ခင္းမွာ လန္းဆန္းေစတယ္ မဟုတ္လား”

“အခုပဲ ရထားကဆင္းလာခဲ့တဲ့ ခရီးသည္ေတြ ထင္ပါရဲ႕”
ဟု စတင္ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။

ေနာက္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ရထားသည္ စိန္ဘ႐ုဘူတာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလေတာ့သည္။
ယင္းဘူတာ၌ ရထားေပၚမွဆင္းသူ ခရီးသည္ဆို၍ ေပါလ္တို႔ႏွစ္ဦးသာ ရွိေလသည္။
ရာသီဥတုက အလြန္ေအးလွသျဖင့္ ခုိက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းေနေလရာ ရထားဘူတာအတြင္း
လူသူပရိသတ္လည္း မရွိဘဲ ေျခာက္ေသြ႔ေနေပသည္။ ဘူတာ႐ံုမွ လက္မွတ္စစ္သည္ အေအးဒဏ္ကို ခံႏိုင္
ေအာင္ သကၠလပ္ကုတ္အက်ႌရွည္ႀကီး ၀တ္ထားေလသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးၿပီး အၿငိမ္းစားယူခါနီး ျဖစ္ဟန္
တူသည္။ က်န္းမာေရးကလည္း ေကာင္းပံုမရ။ တဟြတ္ဟြတ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေနေလသည္။
လက္မွတ္စစ္ႀကီးသည္ ေပါလ္က စံုစမ္းေမးျမန္းသည္ကို စိတ္မပါ့တပါျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား
လိုက္ေလသည္။
စိန္ဒင္းနစ္အရပ္သို႔ သြားလိုလွ်င္ ဘတ္စ္ကားရွိေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္မေရာက္မီ တစ္မိုင္ခန္႔အလိုတြင္
ဆင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုဘတ္စ္ကားသည္ နံနက္ကိုးနာရီတိတိ ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္
နားေနရန္ နံနက္ေစာေစာဖြင့္ေသာ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ လက္မွတ္စစ္ႀကီးက ေျပာျပ
ေလသည္။
♣♣♣♣♣

“ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်ာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုပဲ ရထားက ဆင္းလာခဲ့တာပါ”
ေပါလ္က ေျပာရင္း ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ မွာလိုက္သည္။
တစ္ဖန္ တစ္စံုတစ္ခုကို သတိရမိလာဟန္ျဖင့္ ေပါလ္ကပင္ ဆက္၍ ေျပာေလသည္။
“ဒါနဲ႔ ကိုးနာရီဆိုရင္ စိန္ဒင္းနစ္ကိုသြားတဲ့ ဘတ္စ္ကားရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္၊ ဒါထက္ ေစာေစာ
ထြက္တဲ့ကား မရွိဘူးလားခင္ဗ်ာ”
“ခင္ဗ်ားတို႔က အဲဒီဘတ္စ္ကားနဲ႔ လိုက္ခ်င္လို႔လား”
“ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္းဆံုးမေရာက္ခင္ ဆင္းၿပီး စိန္ဒင္းနစ္ကို သြားမလို႔ပါ”
“ဟင္… ဟုတ္လား၊ စိန္ဒင္းနစ္ကို သြားမလို႔လား”
ထိုလူက အံ့အားသင့္ဟန္ျဖင့္ ေမးရာ ေပါလ္က ျပံဳးလိုက္သည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ စိန္ဒင္းနစ္ကို သြားၾကမလို႔ပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟိုမွာ တစ္ရက္
ႏွစ္ရက္ အပန္းေျဖေနၾကမလို႔ပါပဲ၊ ဟိုေရာက္ရင္ ရန္းနင္းမင္းဆိုတဲ့ ဟိုတယ္မွာ တည္းခိုဖို႔လည္း ႀကိဳတင္
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စီစဥ္ထားပါတယ္၊ မစၥတာဂ်က္ေကာ့ဆိုတဲ့လူနဲ႔ စီစဥ္ထားတာပါ၊ ဒါထက္ ေနာင္ႀကီးက မစၥတာဂ်က္ေကာ့ကို
သိပါသလား”

ပီေနာ့သည္ တစ္ဖက္မွ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူထံ ဖုန္းဆက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သူေျပာေနသည့္စကားက
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါေတာ့ ေျပာရခက္သားပဲဗ်၊ က်ဳပ္ဆိုင္မွာက ေန႔စဥ္ လူေပါင္းစံု ၀င္ထြက္ေနၾကတာပဲ”
ေျပာေျပာဆိုဆို ထိုလူက ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန္႔မ်ားကို ေပါလ္တို႔အား ယူေပးရင္း…
“သံုးဆယ့္ငါးဖရန္႔ က်ပါတယ္”

“ဟယ္လို ဂ်က္ေကာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ပီေနာ့ပါ၊ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ပစၥည္းႏွစ္ခုေတာ့ ေရာက္လာၿပီ
ဗ်၊

မိန္းကေလးက

ႀကိဳတင္ရထားတဲ့သတင္းအရ

ပံုပန္းသဏၭာန္ကိုက္ညီတယ္၊

ဒါေပမယ့္

သူ႔အေဖာ္

ေယာက္်ားကို ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသမိတယ္၊ ဒီလူက ျပင္သစ္စကားကို ျပင္သစ္တုိင္းရင္းသား တစ္ေယာက္
ေျပာသလို ေရေရလည္လည္ ေျပာႏိုင္တယ္၊ ဒါကို ခင္ဗ်ားသိေအာင္ ႀကိဳေျပာထားတာပါ၊ အိုေက နားလည္
ပါၿပီ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က ကိုးနာရီထြက္မယ့္ ဘတ္စ္ကားကို ေစာင့္ေနၾကတယ္”

(မွတ္ခ်က္ ။။ ဖရန္႔ဆိုသည္မွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံုးေငြကိုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ ေဒၚလာ၊
ေပါလ္သည္

အဂၤလန္၌ စကာလင္ေပါင္တို႔ကဲ့သ႔ို ျပင္သစ္ျပည္သံုးေငြမွာ ဖရန္႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပန္သူ )

ဆက္နားမေထာင္ေတာ့ဘဲ

ကပ်ာကယာ

စားေသာက္ခန္းဆီသို႔

ျပန္ထြက္လာ

ခဲ့ေလသည္။
ေပါလ္က ေငြရွင္းေပးၿပီးသည္ႏွင့္ ဆိုင္ရွင္ပီေနာ့သည္ ဆိုင္၏အတြင္းဘက္သို႔ ၀င္သြားေလသည္။
အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး နာဒီးမ္မွာ ေကာ္ဖီေသာက္ေနရင္း ေပါလ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရေလသည္။
ေပါလ္သည္ ထိုလူအမူအယာကို သကၤာမကင္းျဖစ္မိေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးအား ‘ခဏေလး
“ရွင္ကလည္း ၾကာလုိက္တာ၊ ေကာ္ဖီေတြေတာင္ ေအးကုန္ၿပီရွင့္”

ေနဦးေနာ္’ဟု ခပ္တိုးတိုးေျပာကာ ဆိုင္အတြင္းဘက္သို႔ ၀င္သည့္တံခါးမွ လိုက္၀င္သြားေလသည္။

”ကိစၥမရွိပါဘူးကြယ္၊ ငါက ေကာ္ဖီေအးေအးလည္း ေသာက္တတ္ပါတယ္၊ အခုပဲ ငါ မီးရထား

အတြင္း၌ကား လူသူလံုး၀မရွိေသာ စၾကၤန္တစ္ခုေတြ႔ရေလသည္။ တစ္ဖက္အစြန္တြင္ အိမ္သာ
ခန္းရွိသည္။ ဆိုင္ရွင္ပီေနာ့ကိုမူ အရိပ္အေရာင္ပင္ မေတြ႔ရေခ်။

ဘူတာဘက္ ခဏေျပးၿပီး ဘတ္စ္ကားထြက္ခ်ိန္ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေမးလိုက္ဦးမယ္၊ မၾကာပါဘူး”
ေပါလ္က ခပ္သြက္သြက္ေျပာၿပီး ေကာင္မေလးခင္မ်ာ ဘာမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ေသးမီ ဆိုင္တြင္းမွ

ေပါလ္သည္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားရင္း လက္ယာဘက္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းတံခါး အနည္းငယ္ဟေန
သည္ကို သတိျပဳမိသျဖင့္ အသာရပ္နားေထာင္ၾကည့္မိသည္။

ထြက္ခဲ့ေလသည္။
မီးရထားဘူတာ႐ံုသ႔ို ေရာက္ေသာအခါ ခရီးသည္မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားလံုျခံဳစြာ အပ္ႏွံထားႏုိင္သည့္

ထိုအခန္းတြင္း၌ ပီေနာ့ဆိုသူသည္ တယ္လီဖုန္းစကားေျပာေနသံကိုလည္း ၾကားရသည္။

ဌာနသို႔သြားေလသည္။ ထိုေနရာတြင္ မိမိဘာသာ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားႏိုင္ေသာ နံရံကပ္ေသတၱာငယ္မ်ား ရွိ
ေပါလ္သည္ စိတ္၀င္စားသလို ရွိသျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ၾကည့္ရာ ပီေနာ့က ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္
မေျပာဘဲ ဘရီတြန္ေခၚ တိုင္းရင္းဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာေနျခင္းမွာ ထူးဆန္းေနသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မိမိတို႔မၾကားေစလို၍ ဤသိ႔ေ
ု ျပာျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆကာ နားစြင့္ေထာင္ေနလိုက္
သည္။

ေလသည္။ ဘဏ္တုိက္မ်ား၌ ေရႊ၊ ေငြ ရတနာမ်ား ယာယီအပ္ႏွံထားႏုိင္သည့္ မီးအာမခံေသတၱာငယ္မ်ိဳးပင္
ျဖစ္သည္။
ေပါလ္သည္ ေသတၱာငယ္တစ္ခုကို က်သင့္ေငြေပး၍ ငွားလိုက္ၿပီးေနာက္ သူ႔တြင္ပါေသာေငြပိုမ်ား၊
ကပၸတိန္ စကီေရာ့စ္ထံမွ သိမ္းယူလာခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာႏွင့္ စတာလင္ေပါင္
တစ္ေထာင္တို႔ကိုထည့္၍ ေသာ့ျပန္ခတ္လုိက္သည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာ ေပါလ္သည္ သူ၏ မိုးကာႀကီးထဲမွတစ္ဆင့္ ဘရီတြန္ဘာသာစကားကို တတ္
ကၽြမ္းနားလည္ေနသျဖင့္ ပီေနာ့က တယ္လီဖုန္းေျပာေနသည့္အေၾကာင္းကို တစ္လံုးမက်န္ နားလည္ေပသည္။
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စားေသာက္ဆိုင္သုိ႔ သူျပန္ေရာက္လာေသာအခါ အိႏၵိယလွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္မွာ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ပူပန္

ေနျမင့္လာခ်ိန္တြင္ လူသြားလူလာ ပို၍ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးလာေလသည္။

ေနရွာေလသည္။
ေပါလ္သည္ ဆက္လက္၍ေစာင့္ေနရခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး နာဒီးမ္အား ေနာက္ထပ္
ဆိုင္ရွင္ ပီေနာ့ကလည္း ေပါလ္ျပန္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္လွ်င္…
“အလို၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ား ဘယ္မ်ားေပ်ာက္သြားသလဲလို႔” ဟု ေျပာေလသည္။

ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ မွာယူတုိက္ထားလုိက္သည္။
ေနာက္ နာရီ၀က္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ ဗင္အမ်ိဳးအစား ကားတစ္စီးေရာက္လာေလသည္။ ကားက
ကားေဟာင္းကားအိုႀကီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါဗင္ကားသည္ ေကာ္ဖီဆိုင္ေရွ႕တြင္ထိုးရပ္ၿပီး ကားေပၚမွ ဂ်က္ေကာ့

“က်ဳပ္က ဘူတာ႐ံုျပန္သြားၿပီး ေလာ္ကယ္ရထားမ်ား ရွိသလားလို႔ ေမးၾကည့္တာပါ၊ ေစာင့္ရမွာ

ဆိသ
ု ူ ဆင္းလာေလသည္။

အခ်ိန္သိပ္ၾကာလို႔ပဲ”
မိန္းကေလး နာဒီးမ္သည္ ဂ်က္ေကာ့၏ အဂၤါ႐ုပ္ကိုျမင္လွ်င္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားဟန္ျဖင့္…
ထိုအခါ ပီေနာ့က ျပံဳးလုိက္သည္။
“ၾကည့္စမ္းပါဦးရွင္၊ ဟိုလူရဲ႕မ်က္ႏွာက တစ္ကယ္ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္၊ သူ႔ၾကည့္ရတာ အလြန္
“ဘာမွ စိုးရိမ္မေနပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ဒီမွာ ထိုင္ေစာင့္ရင္း ေနာက္ထပ္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္သာ ေသာက္ေနလိုက္

ရက္စက္ယုတ္မာမယ့္ ပံုမ်ိဳးပဲ” ဟု ခပ္တိုးတိုး ေျပာေလသည္။

ပါ၊ အခုအခ်ိန္မွာ လယ္သမားႀကီးေတြ ေစ်းသည္ေတြက သြားလာလႈပ္ရွားေနတတ္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔
စိန္ဒင္းနစ္သြားႏိုင္ေအာင္ က်ဳပ္က ကားၾကံဳရေအာင္ စီစဥ္ေပးပါ့မယ္၊ အဲဒီဘက္သြားမယ့္ ကားတစ္စီးစီးေတာ့
လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္ဗ်”

“ဒီလိုလည္း

ဘယ္ေျပာလို႔ရမလဲကြယ့္၊

တစ္ခါတေလေတာ့

အျပင္ပန္းအဂၤါ႐ုပ္ၾကည့္႐ံုနဲ႔

လူ

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္အမွန္ကို ခန္႔မွန္းဆံုးျဖတ္လို႔ မရဘူး”

“ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ေက်းဇူးပါပဲခင္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား အခုလို ကူညီတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔

ေပါလ္က စကားကို အလုိက္သင့္ေျပာလုိက္သည္။

ဘရန္ဒီတစ္ခြက္ေလာက္ တုိက္ပါရေစ၊ ရာသီကလည္း ေအးတယ္ မဟုတ္လားခင္ဗ်ာ၊ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ
ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူသည္ ဆိုင္တြင္းသို႔၀င္လာၿပီး အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြသလိုဟန္မ်ိဳး

ေသာက္ၾကရေအာင္ လုပ္စမ္းပါဗ်ာ“

ျဖင့္ ဆိုင္အတြင္းလွည့္ပတ္ၾကည့္လုိက္သည္။
ေပါလ္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆုိသျဖင့္ ပီေနာ့ဆိုသူလည္း မျငင္းသာပဲ ဘရန္ဒီတစ္ခြက္စီ အတူတူ
ထိုအခ်ိန္၌ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေပါလ္ႏွင့္ မိန္းကေလးနာဒီးမ္တ႔အ
ို ား ျမင္သြားၿပီးဟူ၍ ေပါလ္က

ေသာက္ၾကေလသည္။

တထစ္ခ် တြက္လုိက္မိသည္။
ဆိုင္ရွင္ ပီေနာ့ရွိရာ ဘားေကာင္တာသို႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၿပီးေနာက္ ဂ်က္ေကာ့သည္ စီးကရက္
♣♣♣♣♣

တစ္ဗူး၀ယ္ယူရာ ပီေနာ့က တစ္စံုတစ္ခု ေျပာလုိက္သည္ကို ေပါလ္က သတိျပဳလိုက္မိသည္။
ဤတြင္

ဂ်က္ေကာ့သည္

ေပါလ္ရွိရာဘက္သို႔

တစ္ခ်က္လွည့္ၾကည့္လိုက္ၿပီး

မ်က္ႏွာျပန္လႊဲ

လိုက္သည္။
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ဆိုင္ရွင္ ပီေနာ့သည္ ဂ်က္ေကာ့ေရွ႕တြင္ ဘရန္ဒီတစ္ခြက္ ခ်ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ေပါလ္ရွိရာသို႔
ေလွ်ာက္လာေလသည္။

မၾကာမီ ေပါလ္ႏွင့္ နာဒီးမ္တို႔သည္ ေမာ္ေတာ္ကားေပၚသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ကားက ဗင္
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ိဳးျဖစ္ေလရာ

ေမာင္းသူ

ဂ်က္ေကာ့၏ေဘးတြင္

လူတစ္ေယာက္စာသာ

ေနရာရွိသျဖင့္

မိန္းကေလး နာဒီးမ္အား တက္ထိုင္ေစၿပီး ေပါလ္ကမူ ကား၏ ေနာက္ပိုင္းသို႔ ေက်ာ္တက္လိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းတာပဲ၊ ဟိုေကာင္တာမွာ ဘရမ္ဒီေသာက္ေနတဲ့လူက ခင္ဗ်ားတုိ႔
သြားခ်င္တဲ့ စိန္ဒင္းနစ္အရပ္ကို သြားမလို႔တဲ့ဗ်၊ က်ဳပ္ကေျပာၾကည့္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို သူ႔ကားနဲ႔ တင္ေခၚ

ဂ်က္ေကာ့သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ကားကို စက္ႏႈိး၍ ေမာင္းထြက္ေလသည္။

သြားပါမယ္တဲ့”
ထိုအခါ လမ္းေဘးပလက္ေဖါင္းတြင္ ရပ္ထားေသာ ေရးေနာ့အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ကားငယ္သည္
ပီေနာ့၏ စကားအဆံုးတြင္ ေပါလ္သည္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး နာဒီးမ္ဘက္သို႔ လွည့္၍…

လည္း စက္ႏႈိး၍ ေမာင္းထြက္လိုက္လာေလသည္။ ထိုေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသူက ဆံပင္ျဖဴျဖဴႏွင့္ လူတစ္
ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေပါလ္က သတိျပဳမိသည္။

“ေစာေစာက

မင္းေၾကာက္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့လူက သူ႔ကားနဲ႔

ငါတုိ႔ကို တင္ေခၚသြားမယ္လို႔

ေျပာတယ္၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ လက္ခံၿပီး လိုက္သြားရင္ ေကာင္းမလား” ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။

ဂ်က္ေကာ့၏ ဗင္ကားက ေရွ႕မွသြားေနစဥ္ ေရးေနာ့ေမာ္ေတာ္ကားက ေနာက္မွ မလွမ္းမကမ္းမွ
လိုက္လာသည္ကို ေပါလ္သည္ စိတ္ထဲမွ သကၤာမကင္းျဖစ္မိေလသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သူ၏ခါးၾကားတြင္

“လက္မခံဖို႔ေကာ အေၾကာင္းရွိလို႔လားရွင့္”

၀ွက္ထားေသာ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို အသာစမ္းလုိက္မိေလသည္။

“ေအး၊ ဟုတ္တယ္၊ မင္းေျပာတာ မွန္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ငါတုိ႔အေနနဲ႔ အလကားရတဲ့ႏြားကို
သြားျဖဲၾကည့္ေနဖို႔ မလိုဘူး”
♣♣♣♣♣
ေပါလ္က ေျပာေနစဥ္မွာပင္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ဘရမ္ဒီေသာက္ၿပီး၍ ျပန္အထြက္တြင္ ေပါလ္တို႔ရွိရာ
မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရင္း…
“ခင္ဗ်ားတို႔က စိန္ဒင္းနစ္ကို

သြားခ်င္တယ္လို႔ သိရတယ္၊ က်ဳပ္က အခု အဲဒီသြားမလို႔ပဲ၊

က်ဳပ္ကားနဲ႔ လိုက္ခ်င္ရင္ လိုက္ခဲ့ပါလား”
“ဟုတ္လား၊ ေက်းဇူးပါပဲခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ခဲ့ပါမယ္”

မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သူတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ထြက္၍ ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္
လမ္းက်ဥ္းတစ္ခုအတိုင္း ဆက္ေမာင္းေနေလသည္။
မိုးက ရြာေနသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းစြာမျမင္ရေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ ထင္းရွဴးပင္ေတြ
ၾကားမွ ပင္လယ္ျပင္ကို လွမ္းျမင္ရေလသည္။

ေပါလ္က ၀မ္းသာအားရေျပာလုိက္သည္။
ေနာက္မွလိုက္လာေသာ ေရးေနာ့ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ခပ္လွမ္းလွမ္းပင္ခြာမေမာင္းပဲ အေတာ္
ဂ်က္ေကာ့သည္ ပီေနာ့ဘက္သို႔ လွည့္၍ ဘရီတြန္ဘာသာျဖင့္…
“ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္ ထပ္ၿပီး ဆက္သြယ္ပါ့မယ္”

နီးကပ္စြာ လိုက္ေမာင္းလာေလသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပါလ္သည္ အမွတ္မဲ့ ေနာက္သို႔ျပန္ၾကည့္ရာ ထိုကား
ေမာင္းလာသူ၏အဂၤ ါ႐ုပ္ကို ထင္ရွားစြာျမင္ရေလသည္။ ႐ုပ္ကို အကဲခတ္ၿပီးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ တူသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဟု ေျပာ၍ အျပင္ဘက္ထြက္သြားေလသည္။
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ဆက္ေမာင္းသြားၾကရင္းႏွင့္ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေပါလ္တို႔၏ဗင္ေမာ္ေတာ္ကားက

အေၾကာင္းမူကား

ဂ်က္ေကာ့၏ေျခလွမ္းကို

ႀကိဳတင္တြက္ထားမိသူ

ေပါလ္က

လ်င္ျမန္

လမ္းမအတိုင္း တည့္တည့္ဆက္ေမာင္းသြားေသာ္လည္း ေနာက္မွလိုက္လာေသာ ေရးေနာ့ကားက လက္၀ဲ

ဖ်တ္လတ္စြာ ခ်ာကနဲလွည့္ၿပီး ဂ်ယ္ရီကင္းဓာတ္ဆီပံုးႏွင့္ခံလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့၏ စပါနာသံေခ်ာင္းသည္

ဘက္လမ္းထဲသို႔ ခ်ိဳးေကြ႕ေမာင္းသြားေလသည္။

ဓာတ္ဆီပံုးကိုသာလွ်င္ ႐ိုက္မိေလသည္။

ထူးဆန္းလွပါတကားဟု ေပါလ္၏ စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္မိသည္။

ဂ်က္ေကာ့သည္ အလြန္အံ့အားသင့္သြားေသာ္လည္း သတိရွိသူျဖစ္၍ ေပါလ္က ျပန္လည္တံု႔ျပန္
ရန္မူေတာ့မည္ဟု ရိပ္မိကာ ကပ်ာကယာ ေနာက္သို႔ ဆုတ္လိုက္သည္။

အေတာ္ကေလး လွမ္းလွမ္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဗင္ကားသည္ ထင္းရွဴးပင္မ်ားၾကားမွ လက္၀ဲ
ဘက္ခ်ိဳးေကြ႕ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေမာင္းသြားေလသည္။
လမ္းက သဲလမ္းျဖစ္၍ အေတာ္ၾကမ္းတမ္းရာ ကားကို ခက္ခဲစြာေမာင္းသြားရ၏။ ခဏမွ်အၾကာ
တြင္ ႐ုတ္တရက္ စက္ရပ္သြားေလသည္။
“အလို … ကား စက္ပ်က္သြားတာလားဗ်”

သိ႔ေ
ု သာ္ သူ၏ လႈပ္ရွားမႈက မလ်င္ျမန္သျဖင့္ ေနာက္က်သြားေခ်သည္။
ေပါလ္က သူ၏ ခြန္အား အျပည့္အ၀အသံုးျပဳ၍ ပစ္႐ိုက္လိုက္ေသာဓာတ္ဆီပံုးသည္ ဂ်က္ေကာ့၏
ရင္ဘတ္တည့္တည့္ကို ထိမွန္သြား၍ မဟန္ႏိုင္ပဲ ေနာက္ျပန္လန္ လဲက်သြားေလေတာ့သည္။
လဲရာမွျပန္ထရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ေပါလ္က ဂ်က္ေကာ့ကိုယ္ေပၚသို႔ လႊားကနဲခုန္၀င္ကာ လူေပၚခြစီး၍
လည္ပင္းကိုပါ တအားဖ်စ္ညႇစ္ထားလိုက္သည္။

ေပါလ္က ေမးၾကည့္ရာ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူက ေခါင္းခါျပေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ အသက္ရွဴ၍ပင္ မရေတာ့ေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနေလၿပီ။
“စက္ပ်က္တာ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ ဓာတ္ဆီကုန္သြားတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ကိစၥေတာ့ မရွိပါဘူး၊ က်ဳပ္က
သြားေလရာမွာ အၿမဲ ဓာတ္ဆီ အပိုေဆာင္ထားေလ့ရွိတယ္၊ ဟိုေနာက္က ထိုင္ခံုေအာက္မွာ ရွိေလရဲ႕”

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားပံုကို ေပါလ္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာပင္မမွတ္မိေတာ့ေခ်။

ဂ်က္ေကာ့ကေျပာသျဖင့္ ေပါလ္လည္း ထိုင္ခံုေအာက္တြင္ ရွာၾကည့္ရာ စစ္အတြင္းက ၿဗိတိသွ်

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး နာဒီးမ္၏ အလန္႔တၾကား ဟစ္ေအာ္သံကို ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ သူ၏

စစ္တပ္က သံုးေလ့ရွိေသာ ဂ်ယ္ရီကင္းေခၚ ေလးဂါလံ၀င္ ဓာတ္ဆီပံုးတစ္ပံုး ေတြ႕ရေလသည္။ ဆီကလည္း

လည္ပင္းေနာက္နားဆီ၌ ျပင္းစြာနာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာ ခံစားလိုက္ရသလုိျဖစ္လ်က္ ေပါလ္သည္ သတိေမ့ေျမာ

အျပည့္ရွိေပသည္။

သြားေလေတာ့သည္။

ေပါလ္သည္ ဓာတ္ဆီပံုးကို ခက္ခက္ခဲခဲဆြဲထုတ္ၿပီး ဂ်က္ေကာ့အား လွမ္းေပးမည္ျပဳလုိက္သည္။

သတိျပန္ရလာေသာအခါ ေပါလ္သည္ ပက္လက္လဲေနၿပီး သူ၏ ေဘးနား၌ လူတစ္ေယာက္
ဒူးေထာက္ကာ အကဲခတ္ၾကည့္ေနသည္ကို သတိျပဳမိေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်က္ေကာ့က ေပါလ္မျမင္ႏုိင္ဟု တြက္ဆလ်က္ ကားတာယာျဖဳတ္ေသာ စပါနာ
သံေခ်ာင္းႀကီးျဖင့္ ေပါလ္၏ဦးေခါင္းကိုခ်ိန္ကာ တအားလႊဲ႐ိုက္လိုက္သည္။

ထိုသူ၏ ပံုပန္းသဏၭာန္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႔ယံုၾကည္ေသာ စိန္႔ေခၚ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္
တစ္ေယာက္ႏွင့္တူသည္ဟု ထင္ရသည္။ သူ၏လက္တြင္ကား ဆင္စြယ္ျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ မယ္ေတာ္

သိ႔ေ
ု သာ္ ဂ်က္ေကာ့ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာပါေခ်။
ဂ်က္ေကာ့က ေသေသခ်ာခ်ာခ်ိန္၍ ႐ိုက္လုိက္ေသာေနရာတြင္ ေပါလ္၏ ဦးေခါင္းမရွိေတာ့ပဲ
ျဖစ္ေနေလသည္။

မာေဒါနားအရွင္ျမတ္၏ ႐ုပ္တုတစ္ခုကို လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။
ထိုအခ်ိန္ ေပါလ္သည္ သူ၏ခါးတြင္ ၀ွက္ေဆာင္ထားသည့္ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္သည္ ရွိေန
ေသးေၾကာင္း ေက်ာႏွင့္ၾကမ္းျပင္ ထိေနေသာေနရာ၌ ခိုးလိုးခုလုျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္ သိရေပသည္။
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သူ၏ကိုယ္တြင္ လက္နက္ရွိေနေသးပါတကား ဟူေသာ အသိေၾကာင့္ အနည္းငယ္အားတက္လာ
မိေလသည္။
အိႏၵိယသူ လွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္သည္ ဗင္ေမာ္ေတာ္ကား၏ နံေဘးတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ယွက္ကာ ရပ္ေန
ရင္း အလြန္အမင္းထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနရွာေလသည္။
ေပါလ္သည္ သူ၏ ေဘးနားရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္လိုလူကို မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း

“က်ဳပ္နာမည္က

႐ိုဆီတာလို႔

ေခၚတယ္၊

မစၥတာဂ်က္ေကာ့ကိုေတာ့

ခင္ဗ်ား

ဆံုၿပီးခဲ့ၿပီမို႔လ႔ို

မိတ္ဆက္ေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူး”
“ဒါျဖင့္ ဂ်က္ေကာ့နဲ႔ စကီေရာ့စ္တို႔ဟာ ခင္ဗ်ားလက္ေအာက္က လူေတြ၊ သူတ႔က
ို ခင္ဗ်ားခိုင္းတာ
လုပ္ၾကရတယ္မဟုတ္လား”
“အင္း.. ဟုတ္တယ္ဆိုပါေတာ့”

သိေနၿပီးျဖစ္သည္။
႐ိုဆီတာက ၀န္ခံလိုက္သည္။
ထိုလူကား ႐ိုဆီတာအမည္ရွိ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးပင္တည္း။
“ေၾသာ္ … ဟုတ္လား၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေငြေပးတဲ့လူေတြအေပၚ
ေပါလ္က တံေတာင္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေထာက္၍ ထရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ ႐ိုဆီတာက ျပံဳး၍ စကားေျပာ
ေလသည္။

ဆက္ဆံပံုကို က်ဳပ္ လုံုး၀မႀကိဳက္ဘူး၊ က်ဳပ္က မာေဆးၿမိဳ႕ေရာက္ေတာ့ စကီေရာ့စ္က မဟုတ္မမွန္တဲ့ေနရာ
တစ္ခုကို သြားဖို႔ လႊတ္ခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔တပည့္ လူမိုက္ႏွစ္ဦးကိုလည္း က်ဳပ္ကို လမ္းက ႐ိုက္လုခိုင္းတယ္၊
က်ဳပ္က စိတ္တိုၿပီး သေဘၤာေပၚျပန္သြားေတာ့ စကီေရာ့စ္ဟာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးကို မေတာ္မတရား

“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ေပါလ္၊ က်ုဳပ္က ေမာင္ရင့္ကို ႐ိုက္လိုက္တာ နည္းနည္းလက္လြန္သြားတယ္
ထင္တယ္”

ၾကံဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ပက္ပင္းေတြ႕ရတယ္၊ ဒါတြင္မကေသးပါဘူး၊ စကီေရာ့စ္ဟာ ေကာင္မေလးဆီက ေငြ
စတာလင္ေပါင္ေလးရာကိုပါ အပိုင္စီးယူထားလုိက္ပါေသးတယ္၊ ဒီလူဟာ ခင္ဗ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပး

ေပါလ္သည္ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ဟန္မျပပဲ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ဆိုသလို ခပ္တည္တည္ခပ္ေအးေအးေနျခင္း
သည္သာလွ်င္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆံုးျဖတ္လို္က္သည္။
“ဟုတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ား႐ိုက္လိုက္တာ တကယ္ျပင္းထန္လို႔ က်ဳပ္ျဖင့္ ဘာမွန္းမသိပဲ တစ္ခါတည္း
သတိေမ့သြားတာပဲ၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားကို မာလိန္မႉးစကီေရာ့စ္က အေၾကာင္းၾကားလိုက္တာ မဟုတ္လား”
ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ ႐ိုဆီတာက ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ စကီေရာ့စ္က က်ဳပ္လူျဖစ္ေတာ့ က်ဳပ္ဆီ ဘာမဆိုသတင္းပို႔ အစီရင္ခံရတာေပါ့၊
ဒါထက္ စကီေရာ့စ္ဆီကေငြေတြ ခင္ဗ်ားသိမ္းယူလိုက္တယ္လို႔သိရတယ္၊ ဒီေငြေတြက က်ဳပ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္း
ပိုင္ေငြေတြျဖစ္တယ္၊ အခု အဲဒီေငြ ဘယ္မလဲ”
“ဒါေတာ့ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့တစ္ေနရာမွာ က်ဳပ္က သိမ္းထားလိုက္ၿပီ၊ ေနစမ္းပါဦးဗ်၊ ခင္ဗ်ားက
ဘယ္သူလဲ ဘယ္လို ၀င္ပတ္သက္ေနတာလဲ”

တယ္ဆိုတာ ဘာေတြလုပ္တယ္ေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စကီေရာ့စ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္ေငြစာရင္းကို
သြားၾကည့္ဖို႔ေတာ့ ေကာင္းတယ္”
ေပါလ္က ေျပာေနစဥ္ ႐ိုဆီတာသည္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး နာဒီးမ္ဘက္သို႔လွည့္ၿပီး ေသခ်ာစြာ
အကဲခတ္ၾကည့္ေနေလသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သူသည္ မိန္းကေလး၏ေမးေစ့ကို အသာ လက္ျဖင့္ကိုင္၍ ဆြဲေမာ့
လုိက္သည္။
“အခု သူေျပာသြားတာေတြဟာ အမွန္ဘဲလား”
႐ိုဆီတာက ေမးလိုက္ရာ ကေလးမနာဒီးမ္သည္ ေခါင္းညိတ္ျပေလသည္။
သူမသည္

ေစာေစာက

ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနသေလာက္

ယခုေသာ္

မ်က္ႏွာအမူအယာက

တည္ၿငိမ္ေအးေဆးသည့္အသြင္ ျဖစ္ေလသည္။
႐ိုဆီတာဆိုသူသည္

နာဒီးမ္က

ေခါင္းညိတ္လိုက္သျဖင့္

ေပါလ္၏စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္

မွန္ကန္

ေၾကာင္းသိသြားကာ စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္မ်က္ႏွာထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားသည္။
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“အင္း … ေလာကႀကီးဟာ တယ္ၿပီးစက္္ဆုပ္ဖို႔ ေကာင္းပါကလား”

“က်ဳပ္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ေဘးရန္မရွိ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္သြားခ်င္တယ္၊ က်ုဳပ္လိုခ်င္တာက
ဒါပဲ”

ဤသို႔

သူ႔ကိုယ္သူေျပာဆိုသလို

ပါးစပ္မွ

ေရရြတ္လိုက္ၿပီးေနာက္

ေပါလ္ရွိရာသို႔

ျပန္ေလွ်ာက္လာၿပီး..

ဟုေျပာလုိက္သည္။

“ကိုင္း.. ကိုယ့္လူ မတ္တတ္ထလုိက္စမ္း”

သည္ေတာ့မွ ႐ိုဆီတာသည္ သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ျပံဳးလုိက္သည္။

ဟု အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။

“ဟုတ္ပါတယ္၊ ေမာင္ရင္က အဂၤလန္ျပည္ကို ေခ်ာေမာစြာေရာက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိေနတာကိုလည္း
နားလည္ပါတယ္၊ ေမာင္ရင္ဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ထဲ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ေနခဲ့ရေလေတာ့

ေပါလ္ကလည္း အမိန္႔နာခံသည့္အေနျဖင့္ ႀကိဳးစားၿပီး ထလိုက္သည္။

တစ္မ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ေနမွာေပါ့ေနာ္”

သိ႔ေ
ု သာ္ သူ၏လက္တြင္ကား ေနာက္ေက်ာ ခါးၾကား၌ ၀ွက္ေဆာင္ထားေသာ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္ကို ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူသည္ အံ့အားသင့္ၿပီး ပါးစပ္မွ တစ္စံုတစ္ခု ဟစ္ေအာ္ေရရြတ္လိုက္သည္။
႐ိုဆီတာကမူ

ခပ္ေအးေအးႏွင့္ပင္

ဂ်က္ေကာ့အား

႐ိုဆီတာေျပာလုိက္ပံုအရ သူသည္ ေပါလ္အား (ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးက လုပ္ၾကံဖန္တီးထား
သည့္ဘ၀အတုိင္း) တကယ္ပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ေထာင္ထြက္၀ရမ္းေျပးတစ္ေယာက္ဟု ထင္မွတ္ေန

ဆိတ္ဆိတ္ေနရန္

လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္

ညႊန္ၾကားလုိက္သည္။
သူသည္ လက္ထဲရွိ မယ္ေတာ္မာေဒါနား၏ ဆင္စြယ္႐ုပ္တုကို အေပၚသို႔ ေျမႇာက္ပစ္လုိက္ၿပီး
ျပန္က်အလာတြင္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ျပန္ဖမ္းလိုက္သည္။
ၿပီးေတာ့မွ ေပါလ္ဘက္သို႔လွည့္၍ ရင္ဆိုင္လိုက္သည္။
“ကိုင္း… ကိုယ့္လူ ဆိုစမ္း၊ အခု ေမာင္ရင္က ဘာလုပ္မွာလဲ”
“က်ဳပ္က ဘာမွမလုပ္ပါဘူး ဟဲ.. ဟဲ..”
ေပါလ္က ရယ္သြမ္းေသြး၍ ျပန္ေျပာလုိက္ေသာ္လည္း သူ၏လက္မွေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ က
ေတာ့ ခ်ိန္ထားလ်က္ပင္ ရွိေနသည္။
႐ိုဆီတာက အံ့အားသင့္ၿပီး ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိသလို ျဖစ္ေနစဥ္ ေပါလ္ကပင္ ဆက္၍..

ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။
ေပါလ္သည္ သူ၏ အတိတ္ကဇာတ္ေၾကာင္း (ေထာင္က်ခဲ့ဖူးျခင္း) ကို ႐ိုဆီတာက သိေန၍
အလြန္ အံ့အားသင့္ဟန္ ေဆာင္ေနလုိက္သည္။
“ခင္ဗ်ားက.. ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကိုပါ သိေနတာကိုး၊ ေလာကမွာ ခင္ဗ်ား
မသိတာမ်ား ရွိေသးသလား”
“ဒါေတာ့ က်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ထိဆက္ဆံရတဲ့ လူမွန္သမွ်အေၾကာင္းကို က်ဳပ္က ႀကိဳတင္ေလ့လာထားတဲ့
သေဘာပါပဲ”
ဤတြင္ ေပါလ္သည္ သူ၏ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ခ်ိန္မထားေတာ့ပဲ ျပန္သိမ္းလိုက္ေလသည္။
“ဒီမယ္ ႐ိုဆီတာ၊ က်ဳပ္ဟာ အခုတေလာ အခက္အခဲျပႆနာေတြနဲ႔ခ်ည္း ရင္ဆိုင္ေနရလို႔
အေတာ္ စိတ္ပ်က္ေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္လည္း ဘာျပႆနာမွ မေပၚေစခ်င္ဘူး၊ အခု က်ဳပ္က အဂၤလန္ျပည္
ထဲကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္သြားခ်င္တယ္၊ က်ဳပ္လိုခ်င္တာ ဒါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို ကူညီစမ္း
ပါ၊ က်သင့္သမွ်ေငြကို က်ဳပ္ေပးပါ့မယ္၊ မာေဆးလ္ၿမိဳ႕မွ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကိုေတာ့ က်ဳပ္အျပစ္ မဟုတ္ဘူး၊
စကီေရာ့စ္ဆိုတဲ့လူေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါ က်ဳပ္ အမွန္အတုိင္းေျပာတာပါ“

34

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

“အိုေက … ေငြက ဘယ္မွာလဲ”

႐ိုဆီတာသည္ ေပါလ္၏ စကားကို သေဘာေပါက္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

“ရွိပါတယ္”

“ဒါထက္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးအေၾကာင္း ေျပာျပစမ္းပါဦး”

ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္က သူ၏ ညာဘက္ေျခေထာက္မွ ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး ၀ွက္ထားသည့္ေသာ့ကို

“က်ဳပ္ကလည္း ေကာင္းေကာင္းသိတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူေျပာသေလာက္ပဲ သိတယ္ခင္ဗ်”

ယူေပးလုိက္သည္။
ဤသို႔အစခ်ီကာ
႐ိုဆီတာသည္ ေသာ့ကို လွမ္းယူၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ဂ်က္ေကာ့အား လွမ္းေပးလုိက္သည္။
“ငါတို႔ ဒီကေစာင့္မယ္၊ မင္း ေရးေနာ့ကားကို ယူသြားခ်ည္”

ေပါလ္သည္

မိန္းကေလးနာဒီးမ္ေျပာျပထားေသာ

သူမ၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို

အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေျပာျပလုိက္သည္။
“အင္း.. ေကာင္မေလးၾကည့္ရတာ ငယ္ငယ္ကေလး ရွိေသးတယ္၊ အခုလို အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာဟာ သူ႔အသက္အရြယ္နဲ႔ေတာင္ မလုိက္ဘူး”

႐ိုဆီတာက ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့သည္ စကားတစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာပဲ လွည့္ထြက္သြား
ေလသည္။

႐ိုဆီတာက က႐ုဏာသက္ဟန္ျဖင့္ ေျပာၿပီး ကေလးမေလးရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေလသည္။
ေပါလ္လည္း စီးကရက္တစ္လိပ္ မီးညႇိေသာက္ေနလိုက္သည္။

ေပါလ္က စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ အကဲခတ္ၾကည့္ေနစဥ္ ႐ိုဆီတာသည္ မိန္းကေလးအား တစ္စံုတစ္ခု
ေျပာေနေလသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အေျခအေနက မဆိုးေသး၊ မိမိ၏အၾကံအစည္ ေအာင္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အလားအလာ
ရွိေပသည္။

ဤတြင္ မိန္းကေလး၏အမူအယာသည္ ထူးဆန္းစြာေျပာင္းသြားသျဖင့္ ေပါလ္ပင္လွ်င္ နားမလည္
ႏုိင္ေအာင္ အ့ံၾသေနမိေတာ့သည္။
သူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ထင္းရွဴးပင္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ျပံဳးလုိက္သည္။
ေစာေစာတုန္းက စိတ္အားငယ္လ်က္ မ်က္ႏွာၫိႈးေနရွာသူ နာဒီးမ္သည္ ႐ိုဆီတာ၏ စကားကို
“အင္း .. ဒီေနရာက ႐ႈခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္သာယာတာပဲ၊ က်ဳပ္က ဒီအရပ္ကို လာလည္ခ်င္တာ

အေတာ္ၾကာၿပီ ခင္ဗ်၊ ဒါထက္ က်ဳပ္ရဲ႕ဖခင္က ဘရီတြန္နီ အရပ္ဇာတိဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိမလား မေျပာတတ္

နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ႐ုတ္တရက္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာလုိက္ေလသည္။ သူမ၏ မ်က္ႏွာထား
ကလည္း ႐ုတ္ျခည္း ရႊင္လန္းၾကည္လင္လာသည္။

ဘူး”
႐ိုဆီတာဆိုသူက ဘာမ်ားေျပာလုိက္၍ ကေလးမသည္ ယခုလို ႐ုတ္ျခည္း ဟန္အမူအယာ ေျပာင္း
“ေၾသာ္.. ဒါေၾကာင့္ကိုး၊ က်ဳပ္က ခပ္ေစာေစာကတည္းက ေမာင္ရင္ ျပင္သစ္စကားေျပာတာ

သြားရေလသနည္း။

အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေနလို႔ ထူးဆန္းတယ္ ေအာက္ေမ့မိတယ္၊ လက္စသတ္ေတာ့ ကိုယ့္လူရဲ႕အေဖႀကီးက
ျပင္သစ္လူမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္ေနတာကိုး”

ေပါလ္သည္ ထိုေမးခြန္း၏ အေျဖကို ႐ုတ္တရက္ စဥ္းစား၍မရေခ်။ သိ႔ေ
ု သာ္ ၾကာရွည္ ဆက္
စဥ္းစားမေနေတာ့ပဲ

“ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အေမကေတာ့ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသမီးအစစ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္တုိ႔

သစ္ပင္ေတာအုပ္မ်ား၏

အစပ္နားသို႔

ေလွ်ာက္သြားကာ

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ

ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ေခတၱမွ် ရွဴ႐ႈိက္ေနလိုက္သည္။

မိသားစုအားလံုးက အိမ္မွာ ျပင္သစ္လိုပဲ စကားေျပာေလ့ရွိတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ အဘိုးႀကီး
ကိုယ္တုိင္က ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ ေျပာရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားလို႔ပဲ”
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ထင္းရွဴးပင္မ်ား၏ သင္းပ်ံ႕ေသာရနံ႔ႏွင့္တကြ ပင္လယ္ဆားငန္ရည္အေငြ႔အသက္ပါေသာေလကို
ရွဴ႐ႈိက္ရခ်ိန္တြင္ ေပါလ္သည္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀က ျပင္သစ္ျပည္ ဘရီတြန္နီအရပ္၌ ေနထိုင္ခဲ့ရပံုမ်ားကို
ျပန္လည္သတိရမိေလသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူ၏ဘိုးေအ (သူ႔ဖခင္၏ အေဖႀကီး)ကိုပါ သတိရမိေလသည္။
ဘိုးေအႀကီးသည္ သူ၏ ျပင္သစ္အဂၤလိပ္ကျပား ေျမးကေလး ေပါလ္ကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့သည္။
ေျမးျဖစ္သူကလည္း အလြန္ဉာဏ္ပညာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာမ်ား ကၽြမ္းက်င္႐ံုမက
ပါရဂူေဒါက္တာဘြဲ႕ပင္ရခဲ့သည္။ ယင္းကိုပင္လွ်င္ ဘိုးေအႀကီးက ဂုဏ္ယူႂကြား၀င့္ေလ့ ရွိသည္။
ေမာ္ေတာ္ကားဟြန္းတီးသံ စူးရွက်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားလုိက္ရေတာ့မွ ေပါလ္သည္ အတိတ္ကာလ
ဆီသ႔ို စိတ္ကူးယဥ္ေရာက္ေနရာမွ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ကာလ လက္ေတြ႔ဘ၀သိ႔ု ျပန္ေရာက္လာေလေတာ့
သည္။
ဂ်က္ေကာ့ ျပန္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္၍ ႐ိုဆီတာက ေပါလ္အား လွမ္းေခၚလုိက္ေလသည္။

♣♣♣♣♣
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(၅)

ေပါလ္က

အိမ္အေပၚထပ္သို႔

ေမာ္ၾကည့္လုိက္စဥ္

ျပတင္းေပါက္တစ္ခုမွ

ပိတ္ခန္းဆီးသည္

မသိမသာလႈပ္ရွားသြားသည္ကို သတိျပဳမိေလသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ျပတင္းေပါက္မွ ၾကည့္ေနၿပီး
မိမိက ေမာ္ၾကည့္လုိက္မွ အသာျပန္ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္း ျဖစ္ရမည္ဟု ေပါလ္က စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္
မိသည္။
မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ေရးေနာ့ေမာ္ေတာ္ကားလည္း ေရာက္ရွိလာသည္။

စိန္ဒင္းနစ္ဆိုသည္ကား ထင္းရွဴးေတာႏွင့္ ကမ္းနားအၾကား အိမ္ေျခသံုးဆယ္ခန္႔ရွိ ရြာတစ္ရြာသာ
ျဖစ္ေလသည္။

ထိုကားေပၚတြင္ ႐ိုဆီတာႏွင့္အတူ အိႏၵိယလွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္တို႔ လုိက္ပါလာၾကသည္။

ကမ္းနားဘက္တြင္
သေဘၤာဆိပ္

ေဗာတံတား

ျမင္းခြာပံု႑ာန္ျဖစ္ေနေသာ

ျပဳလုပ္ထားသည့္

ေရစပ္တစ္ေနရာ၌

ေပသံုးဆယ္အလ်ားရွိေသာ

သစ္သားကုန္းေဘာင္ႏွင့္

သူမသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပံု ရေလသည္။

စက္ေလွေဟာင္းႀကီးတစ္စင္း

ယင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ရပ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အလားတူ စက္ေလွတစ္စင္းသည္ ေရစပ္ကုန္းေပၚ
တြင္ ေဒါက္တင္ထားၿပီး လူႏွစ္ေယာက္က ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေနၾကေလသည္။

႐ိုဆီတာသည္ နာဒီးမ္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္စံုတစ္ခု ေျပာလုိက္ၿပီးေနာက္ အိမ္အတြင္းသို႔
ေခၚသြားေလသည္။

ေပါလ္သည္ ဗင္ေမာ္ေတာ္ကားေပၚ ထိုင္လိုက္လာရင္း စိန္ဒင္းနစ္ေက်းရြာ၏ ႐ႈခင္းကို ၾကည့္ေန

ေပါလ္သည္ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူဘက္သို႔ လွမ္း၍…

မိေလသည္။
“က်ဳပ္ကေကာ ဘယ္လိုလဲဗ်၊ ဘယ္သြားရမွာလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။
ကားသည္

ရြာ၏တစ္ခုတည္းေသာ

လမ္းမအတိုင္း

ေမာင္း၀င္လာရာ

သက္ရွိသတၱ၀ါဆို၍
“ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဟိုျခံေထာင့္က ၀က္ေတြထားတဲ့ေနရာ သြားအိပ္ရင္ေကာင္းမယ္“

အိမ္ငယ္တစ္အိမ္၏ အျပင္ဘက္ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနေသာ ေခြးတစ္ေကာင္သာလွ်င္ ရွိသည္။

ဂ်က္ေကာ့က ဘုက်က် ေျပာရာ ေပါလ္သည္ ခ်က္ခ်င္း မ်က္ႏွာထား တင္းမာသြားေလသည္။

ဗင္ကားသည္ ရြာကိုျဖတ္ေမာင္းၿပီး ျပင္ဘက္ေရာက္ေသာအခါ ကုန္းျမင့္သဖြယ္ ဆင္ေျခေလွ်ာျဖစ္
ေနသည့္ေနရာသို႔ ေမာင္းတက္ရျပန္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေမာ္ေတာ္ကားကို မနည္း ႀကိဳးစားထိန္း၍ ေမာင္းေနရေလသည္။
မၾကာမီ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီး တစ္
အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္လုိက္သည္။

“ကိုယ့္လူ စကားေျပာတာ ၾကည့္ေျပာပါ၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ခင္ဗ်ား ေျမႀကီးေပၚ လူးလွိမ့္ေအာ္ေနရ
လိမ့္မယ္”
ေပါလ္ေျပာလုိက္ပံုက ၿခိမ္းေျခာက္သံပါေနသည္ကို ဂ်က္ေကာ့ကလည္း ရိပ္မိဟန္ျဖင့္ ဘာမွ
ဆက္မေျပာေတာ့ပဲ အိမ္တြင္းသို႔ ေလွ်ာက္၀င္သြားေလသည္။

ေပါလ္သည္ ကားေပၚမွ ဆင္း၍ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ စိတ္၀င္စားစြာ လွည့္ပတ္ၾကည့္ေလသည္။

ေပါလ္လည္း သူ၏သားေရေသတၱာကို လက္မွဆြဲလ်က္ လိုက၀
္ င္သြားေလသည္။

အိမ္ေရွ႕ရွိ ၀င္းကလည္း အေတာ္ပင္ က်ယ္၀န္းေလသည္။

အတြင္းသို႔ ၀င္မိေသာ္ စတုရန္းပံုစံ အခန္းက်ယ္ႀကီးတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။သို႔ေသာ္
မ်က္ႏွာၾကက္အမိုးက နိမ့္လြန္းသည္ဟု ေပါလ္က ထင္မိေလသည္။
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ကုလားထိုင္စားပြဲ ပရိေဘာဂမ်ားရွိၿပီး ေဆာင္းတြင္း မီးလႈံသည့္ မီးဖိုတစ္ခုလည္း ရွိသည္။ မီးဖို၏

“အင္း … ေတာ္ေတာ္လဲ ႐ွိဴးေကာင္းတဲ့လူပါပဲ၊ သူက အၿမဲတမ္း ဒီလိုပဲလားဗ်”

ေဘးနားတြင္ကား အရက္ ယမကာမ်ိဳးစံုထားေသာ ဘားတစ္ခု ရွိသည္။
ေပါလ္က ဂ်က္ေကာ့ ထြက္သြားရာဘက္သို႔ ေမးေငါ့၍ ေျပာလုိက္ေသာ္လည္း မာစီယာဆိုသူသည္
ဂ်က္ေကာ့သည္ ထိုဘားရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဘရမ္ဒီတစ္ခြက္ ငွဲ႔လုိက္သည္။

ဘာမွျပန္မေျပာပဲေနၿပီးေနာက္ ေပါလ္၏ သားေရေသတၱာကို ေကာက္ဆြဲယူလိုက္သည္။

ေပါလ္ကလည္း ေရွ႕သု႔ိ တိုးသြားကာ…

“ဒီဘက္ကို လိုက္ခဲ့ပါ”

“က်ဳပ္လည္း ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူ တစ္ခြက္ေလာက္ေတာ့ ေသာက္ဦးမွပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို

သူသည္

ေရွ႕ေဆာင္လ်က္

ေလွကားမွ

အေပၚထပ္သို႔

တက္သြားသျဖင့္

ေပါလ္လည္း လိုကတ
္ က္သြားရေလသည္။
“အလကားေသာက္လို႔ ဘယ္ရမလဲ၊ ခင္ဗ်ားမွာ ေငြပါရင္ ထုတ္ပါ”
အေပၚထပ္၏ တစ္ဖက္အစြန္ဆံုးရွိ အခန္းတစ္ခန္းသို႔ေရာက္လွ်င္ မာစီယာက တံခါး ေခါက္လိုက္
ဂ်က္ေကာ့က ခပ္တည္တည္ ျပန္ေျပာေလသည္။

သည္။

“က်ဳပ္မွာ ပါသမွ်ေငြေတြ ႐ိုဆီတာဆီမွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား သိသားပဲ မဟုတ္လား”
“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားမေသာက္ပဲ အငတ္ေန႐ံုေပါ့”
ဂ်က္ေကာ့က ခပ္တည္တည္ပင္ ေျပာၿပီးေနာက္ သူ၏အသံကို ျမႇင့္ကာ…

အတြင္းမွ မည္သူမွ ျပန္မထူးသျဖင့္ မာစီယာသည္ တံခါးကို အသာဆြဲဖြင့္ကာ အတြင္းသို႔
၀င္လုိက္သည္။
အခန္းတြင္း၌ကား တစ္ေယာက္အိပ္ ကုတင္ႏွစ္လံုး ယွဥ္လ်က္ခ်ထားသည္။ နံရံတစ္ခုတြင္မူ
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

“ေဟး မာစီယာ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲဗ်” ဟု အတြင္းဘက္သို႔ လွမ္းေအာ္ေျပာလုိက္သည္။

မာစီယာသည္ သားေရေသတၱာကို ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ …

ထိုအခါ ဘား၏ေနာက္နားရွိ တံခါးတစ္ခုပြင့္လာၿပီး အသက္ေလးဆယ္ရြယ္ခန္႔ တံငါ (ေရလုပ္
သား) ၀တ္စံု ၀တ္ထားသူ လူတစ္ေယာက္ ထြက္လာေလသည္။

“မစၥတာဂ်ံဳးစ္က မၾကာခင္ ျပန္လာပါလိမ့္မယ္၊ ဆယ့္ႏွစ္နာရီခြဲရင္ စားစရာေကြ်းဖို႔ အစီအစဥ္
ရွိပါတယ္၊ တျခားလိုအပ္တာရွိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားက မစၥတာ႐ိုဆီတာနဲ႔ ေတြ႔မွပဲျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာေလသည္။

“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်”
ထိုလူက ေမးလွ်င္ ဂ်က္ေကာ့က ေပါလ္အား ညႊန္ျပလိုက္သည္။
“လီယိုပတ္သေဘၤာနဲ႔ လုိက္မယ့္ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ပဲ၊ သူ႔ကို အေပၚထပ္ ေခၚသြားလုိက္ပါ၊
ဂ်ံဳးစ္ရဲ႕အခန္းမွာပဲ အတူတူ ေနရာခ်ထားေပးလုိက္”
ဤသို႔ ေျပာၿပီးေနာက္ ဂ်က္ေကာ့သည္ မ်က္ႏွာထားတည္တည္ျဖင့္ မီးဖိုခန္းဘက္ဆီသို႔ ထြက္

ထိုစကားကို ေပါလ္က သေဘာမက်သျဖင့္ မာစီယာဆိုသူအား မ်က္ႏွာထားတည္တည္ျဖင့္ ျပန္
ၾကည့္လုိက္သည္။
“ေၾသာ္.. ဒီလိုလား၊ ဒါျဖင့္ မစၥတာ႐ိုဆီတာကေကာ တစ္ခုခုလိုရင္ ဘယ္သ႕ူ ကို သြားေတြ႔
ရပါသလဲ”
“လူႀကီးမင္းေျပာတဲ့စကားကို ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ဘူးခင္ဗ်”

သြားေလသည္။
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မာစီယာက တကယ္ပင္ နားမလည္ဟန္ျဖင့္ ေျပာေလသည္။

ထိုအခိုက္ နီဂ႐ိုး (ကပၸလီလူမည္း) သည္ ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ ေပါလ္လည္း သည္
ေတာ့မွ ထိုလူ၏အဂၤါ႐ုပ္ကို ေသခ်ာစြာ ျမင္ရေလေတာ့သည္။

“ထားပါေတာ့ေလ၊ ခင္ဗ်ားနားလည္ဖို႔လည္း မလိုပါဘူး”
အရပ္ျမင့္ျမင့္၊
ေပါလ္က ဤသိ႔ု ေျပာလုိက္ေသာအခါ မာစီယာလည္း အခန္းျပင္သို႔ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။
သူတစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ေသာအခါ ေပါလ္သည္ ျပတင္းေပါက္နားဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး
ျပင္ဘက္မွ ႐ႈခင္းကို လွမ္းၾကည့္ေနလုိက္သည္။

ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္

ခန္႔ညားေခ်ာေမြ႔ေသာ

အဂၤါ႐ုပ္ရွိသူ

ကပၸလီ

လူမည္း၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ သူ၏မ်က္လံုးမ်ားက အျပာေရာင္အဆင္းရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ဤတြင္

ေပါလ္အေနျဖင့္

ထိုလူသည္

(အေနာက္အိႏၵိယ

ကြ်န္းစုေဒသတြင္

ရွိတတ္ေသာ)

ကပၸလီလူမည္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျဖဴေသြးစပ္ေသာ ကျပားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္မိလိုက္ေတာ့သည္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထူးဆန္းေသာအျဖစ္မ်ိဳးေတြ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား ၾကံဳရေလဦးမည္နည္း။

အေနာက္အိႏၵိယကြ်န္းစုနယ္ေျမ၏

တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ

ဂ်ေမကာကၽြန္းသားတစ္ဦး

ျဖစ္ရမည္ဟုလည္း ေပါလ္က စိတ္ထဲက ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိသည္။

ထိုအခိုက္ သူ၏ေနာက္နားဆီမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္က…
“မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ၊ ဒီကို ေရာက္လာတာကို လိႈက္လွဲစြာ ခရီးဦးႀကိဳျပဳပါတယ္ခင္ဗ်” ဟု လွမ္းေျပာသံ
ၾကားလုိက္ရေလသည္။

ကပၸလီလူမည္းသည္ ေပါလ္ရွိရာေနရာသို႔ ေလွ်ာက္လာၿပီး ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ မီးညႇိေသာက္ရင္း
စကားစေလသည္။
“လက္စသတ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကကိုး”
မိမိ၏ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္း (လုပ္ဇာတ္) ကိုပါ သိေန၍ ေပါလ္က အံ့အားသင့္သေယာင္

♣♣♣♣♣

ဟန္ေဆာင္လိုက္ၿပီးမွ…
“ဟုတ္ပါတယ္၊ က်ဳပ္က ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ကပါ” ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။

စင္ေရာ္ငွက္တစ္ေကာင္သည္

ေကာင္းကင္အျမင့္မွ

ပ်ံသန္းလာၿပီး

ကမ္းစပ္သဲေသာင္ျပင္

တစ္ေနရာတြင္ ထိုးဆင္းလိုက္ၿပီး ေခတၱနားေနေလသည္။

“ဟုတ္လား၊

က်ဳပ္ၾကားဖူးသေလာက္ဆိုရင္

ၿမိဳ႕ႀကီးပါပဲ၊

ခင္ဗ်ား

တစ္ေခါက္ေလာက္

အလည္သြားဖို႔ေကာင္းတယ္”

မလွမ္းမကမ္းရွိ ကမ္းစပ္တစ္ေနရာတြင္ နီဂ႐ိုးေခၚ ကပၸလီ (လူမည္း) အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္

ဤသို႔ေျပာလုိက္ၿပီးမွ ေပါလ္သည္ သူ၏ စကားမွားသြားေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေတြးမိေလသည္။

တစ္ေယာက္တည္းထိုင္၍ ပင္လယ္ေရျပင္ဆီသို႔ ေက်ာက္တံုးကေလးေတြ တစ္တံုးၿပီး တစ္တံုး ပစ္ခ်ေန
ေလသည္။

ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ကပၸလီလူမည္းကလည္း ေပါလ္၏ စကားကို သေဘာတူပံု မရေခ်။
ေပါလ္သည္ ထိုလူအား ေနာက္မွ ရပ္၍ အကဲခတ္ၾကည့္ေနေလသည္။

“ဟာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက မျဖစ္ႏုိင္တာ ေျပာေရာ့မယ္၊ က်ဳပ္လိုလူမ်ိဳးကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကို ၀င္ခြင့္ရဖို႔
မေျပာနဲ႔၊

သေဘၤာေပၚကေတာင္

ဆင္းခြင့္ျပဳမွာ

မဟုတ္ဘူး၊

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕

ေပၚလစီက

သူတ႔ို

39

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

တိုင္းျပည္ကို ၀င္လာတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားဆိုရင္ အသားမည္းလူမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး၊ မ်က္ႏွာျဖဴလူမ်ိဳးမွသာ လက္ခံ

ထိုအခါ ေပါလ္က ရယ္ေမာလိုက္သည္။

တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားက မသိတာက်ေနတာပဲ”
“က်ဳပ္မွာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္တစ္ခု ရွိတယ္၊ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ႕ေငြကို အလြန္လိုခ်င္
ကပၸလီလူမည္းစကားကိုၾကားလွ်င္

ေပါလ္သည္

အသာေခ်ာ္လဲေရာထိုင္လုပ္မွ

ျဖစ္မည္ဟု

တပ္မက္တဲ့စိတ္ ရွိတာပါပဲ… ဟဲ … ဟဲ”

ဆံုးျဖတ္လ်က္…
ဤသို႔ေျပာၿပီးမွ ပင္လယ္ေရျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္။
“ဒါေတာ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္က တရားဥပေဒကို သိပ္ၿပီး မကၽြမ္းက်င္ဘူး၊ က်ဳပ္က ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ေန
တာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္တဲ့လူမ်ိဳးကိုးခင္ဗ် ဟဲ..ဟဲ…”
ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလိုက္သည္ကို ဂ်ေမကာလူမ်ိဳး ကပၸလီသည္ စိတ္၀င္စားပံု ရလာသည္။

“ဒီပင္လယ္ကမ္းေျခက အေတာ့္ကို သာယာတာပဲ”
“ဟုတ္ကဲ့၊ က်ဳပ္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးရက္ေလာက္အထိ ဒီလိုပဲ ထင္မိတယ္၊ အခုေတာ့ က်ဳပ္အဖို႔
ၿငီးေငြ႔စရာ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ အျခားတစ္ေနရာရာကို ထြက္သြားခ်င္စိတ္ ေပါက္ေနမိတယ္”

“ဒါေၾကာင့္ကိုး၊ အခုမွ က်ဳပ္လဲ နားလည္ေတာ့တယ္၊ ေစာေစာကေတာ့ ခင္ဗ်ားလို မ်က္ႏွာျဖဴ
လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ဘာေၾကာင့္မ်ား အဂၤလန္ျပည္ကို တိတ္တိတ္ခိုး၀င္ဖို႔ ၾကံတာလဲလို႔ စဥ္းစားေနမိတယ္၊
ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားက အဂၤလန္ျပည္က တရား၀င္ဘာသာျဖစ္တဲ့ ပ႐ိုတတ္စတင့္ဘာသာ ကိုးကြယ္တယ္
မဟုတ္လား”
“မ်က္ႏွာျဖဴလူမ်ိဳးေတာ့ မွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာက ပ႐ိုတတ္စတင့္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊
ကက္သလစ္ (ဗရင္ဂ်ီ) ဘာသာ၀င္ ျဖစ္တယ္”
ဤတြင္ ကပၸလီလူမည္းက သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ျပံဳးလိုက္ၿပီးေနာက္ သူ၏ စီးကရက္ဗူးကို ထုတ္၍
ေပါလ္အား တစ္လိပ္ထုတ္ေပးေလသည္။
“ဒါထက္ ခင္ဗ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ရဲက အလိုရွိေနတဲ့အမႈက ေတာ္ေတာ္ အမႈႀကီးသလားဗ်၊
ေထာင္ဒဏ္ ဘယ္ေလာက္ခ်ႏုိင္မွာမို႔လဲ”
“အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္က်ဖို႔ ေသခ်ာတယ္၊ ဒါေတာင္မွ တရားသူႀကီးက စိတ္ေကာင္း၀င္ပါမွ
ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ ဒါထက္မ်ားမ်ား ခ်ႏိုင္တယ္”
ေပါလ္၏ စကားေၾကာင့္ ဂ်ေမကာလူမ်ိဳး လူမည္းသည္ အံ့အားသင့္သြားဟန္ တူသည္။
“အမယ္ ခင္ဗ်ားက အေတာ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လူပါပဲလား”

ကပၸလီလူမည္းက

ဤသို႔ေျပာလုိက္စဥ္

ေပါလ္၏စိတ္ထဲတြင္

ဤသူသည္

ဂ်က္ဂ်ံဳးဆိုသူ

ျဖစ္ရမည္ဟု တြက္မိေလသည္။
“ၿဗိတိသွ် ေရလက္ၾကားပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးၿပီးလို႔ အဂၤလန္ျပည္ ေရာက္သြားရင္ ခင္ဗ်ားက
ဘယ္ကို သြားမွာလဲ”
ေပါလ္က ထိုလူ၏ေျခလွမ္းကို သိလို၍ ေမးစမ္းၾကည့္လိုက္သည္။
“ဟုိက်ရင္

က်ဳပ္မွာ

အေပါင္းအသင္း

အဆက္အသြယ္ေတြ

ရွိတယ္၊

သူတ႔က
ို

တစ္ခုခု

စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မယ္“
“ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခင္ဗ်ားလူေတြက တာ၀န္ယူမွာလဲ”
“ဒါေတာ့ က်ဳပ္အလုိရွိတဲ့အခ်ိန္ကာလ အတုိင္းအတာအထိေပါ့၊ က်ဳပ္အေနနဲ႔က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ထိ
ေရာက္သြားရင္ ျပႆနာမရွိေတာ့ဘူး၊ ခင္ဗ်ားသိတဲ့အတိုင္း လန္ဒန္လိုၿမိဳ႕ႀကီးမွာ က်ဳပ္လို နီဂ႐ိုး (လူမည္း)
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ လူအမ်ားထဲေရာၿပီး ေပ်ာက္ေနမွာေပါ့”
“တျခားလူေတြကေကာ ဘယ္လိုလဲဗ်”
ေပါလ္က သက္သက္ စပ္စုၿပီး ေမးလုိက္ျပန္သည္။
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“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားကိုယ္တုိင္ ေလ့လာအကဲခတ္ၾကည့္ေပါ့ဗ်၊ ေဟာ… ဟိုမယ္ေလဗ်ာ ၾကည့္
လိုက္ပါဦး”

တာ မဟုတ္ဘူး၊ အေရးထဲသူ႔မွာ အဆုတ္ေရာဂါ (တီဘီ) ရွိေနတယ္၊ သနားဖို႔ေကာင္းတာက မစၥက္ကင္းဘဲလ္
ဟာ ကျပားျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလန္ျပည္ကို သူ႔ေမြးရပ္႒ာနီလို သေဘာထားေနတယ္”

ဤတြင္ ေပါလ္လည္း သူ ၫႊန္ျပရာဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။

မစၥက္ကင္းဘဲလ္မွာ အသက္ငါးဆယ္ခန္႔ရွိၿပီး အသားအေရက အျခားအဂၤလိပ္-အိႏၵိယ ကျပားမ်ား
ထက္ အနည္းငယ္ ပိုညိဳေလသည္။ ရာသီဥတုအေအးဒဏ္ေၾကာင့္ အလြန္ခ်မ္းေနဟန္ျဖင့္ သားေမြးကုတ္

အသက္ႀကီးႀကီး အဘိုးႀကီးတစ္ဦးသည္ အျပာေရာင္ကုတ္အက်ႌ ရွည္ရွည္ပြပြႀကီး ၀တ္ထားလ်က္

အက်ႌ၀တ္ထားၿပီး လည္ပင္းတြင္လည္း သိုးေမႊးလည္စည္းတစ္ခု စည္းထားသည္။

တုန္ခ်ည့္တုန္ခ်ည့္ႏွင့္ ခပ္ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ လွမ္းေလွ်ာက္လာေလသည္။ ဇရာေထာင္းျခင္း၏ သေဘာေၾကာင့္
ေျခေထာက္မ်ားပင္ ေကာင္းစြာမခုိင္ေတာ့ပဲ ေဘးမွ တြဲကူေပးသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အားျပဳ၍ ေလွ်ာက္

ဟာမစ္အမည္ရွိ အဘိုးႀကီးသည္ ဂ်ံဳးဆိုသူအား သိကၽြမ္းဟန္ျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။

ေနရေပသည္။
“အေတာ့္ကို ေအးတာပဲ မစၥတာဂ်ံဳးခင္ဗ်ား”
“အဲဒီ အဘိုးႀကီးနာမည္က ဟာမစ္လို႔ ေခၚတယ္၊ အသက္က ခုႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ရွိသြားၿပီ၊
ဤတြင္ ဂ်ံဳးက ေပါလ္ႏွင့္ အဘိုးႀကီးကို မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ဆိုပါေတာ့၊ သူဟာ အဂၤလန္ျပည္ ဘရက္ဖို႔ဒ္အရပ္မွာရွိတဲ့ သူ႔သားဆီ သြားမလို႔
ထြက္လာခဲ့တာပဲ”

“ေဟာဒါက မစၥတာေပါလ္ဆိုတာပါပဲ၊ သူဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ အဂၤလန္ျပည္ကို
သြားမွာပါ”

ဂ်ံဳးဆိုသူက ရွင္းျပေလသည္။

ဂ်ံဳး၏ စကားကို ၾကားလွ်င္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္သည္ အံ့ၾသပံု မရေခ်။

“ဟုတ္လား၊ သူ႔ေဘးက အမ်ိဳးသမီးကေကာဗ်”
“သူက

မစၥက္ကင္းဘဲလ္

ျဖစ္တယ္၊

အဂၤလိပ္နဲ႔

ကုလားကျပား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပဲ၊

ကင္းဘဲလ္ဆိုတဲ့နာမည္ကို ၾကည့္တာနဲ႔ စေကာ့တလန္ျပည္သားအႏြယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား သိမွာေပါ့၊
ဒါေပမယ့္ ဒီမိန္းမခမ်ာ အသားအေရာင္က အသားမည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူဟာ လူရာမ၀င္ဘဲ ျဖစ္ေနရွာ
တယ္၊ သူ႔ခင္ပြန္းက မႏွစ္ကမွ ကြယ္လြန္သြားတယ္၊ ေဆြမ်ိဳးဆိုလို႔ ဒီမိန္းမမွာ ညီမတစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္၊
အဲဒီညီမက

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး

ဆရာ၀န္တစ္ဦးနဲ႔

အိမ္ေထာင္က်ၿပီး

ဟဲ႐ိုး၀ိတ္အရပ္မွာ

ေရာက္ေနတယ္၊

မစၥက္ကင္းဘဲလ္ဟာ သူ႔ညီမဆီသြားေနဖို႔ အဂၤလန္ျပည္ကို ၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာက

“ေၾသာ္… ဟုတ္ကဲ့၊ နာဒီးမ္ဆိုတဲ့ ကေလးမက မစၥတာေပါလ္အေၾကာင္းေျပာျပလို႔ သိထားပါတယ္”
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားက နာဒီးမ္နဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးၿပီေပါ့”
“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ ကၽြန္မတို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္မလာခင္ကပဲ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္”
မစၥက္ကင္းဘဲလ္က ၀င္ေျဖလိုက္သည္။

ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္”
အဘိုးႀကီး ဟာမစ္သည္ သူ၏ ၾကံဳလွီေသာ လက္တစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္းကာ ေပါလ္ႏွင့္ လက္ဆြဲ
“ဟုတ္လား၊ ဘာေၾကာင့္ ဗီဇာမေပးပဲ ျငင္းလိုက္တာတဲ့လဲ”
အဂၤလန္ျပည္ရဲ႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ဟာ အဂၤလန္ျပည္က ညီမရဲ႕
မီွခိုသူ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္၊ သူဟာ အိႏၵိယျပည္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ကို တစ္ေခါက္မွလည္း ေရာက္ဖူး

ႏႈတ္ဆက္မည္ျပဳရာ ေပါလ္ကလည္း အလိုက္သိစြာ သူ၏ညာဘက္လက္ျဖင့္ အဘိုးႀကီး၏ လက္ကို ညင္သာ
စြာ ဆုပ္ကိုင္လုိက္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အဘိုးႀကီးသည္ ခ်က္ခ်င္း လက္ကိုျပန္႐ုပ္လိုက္သည္။ ေပါလ္၏ သန္မာ
ေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္းကို မခံႏုိင္ဟန္ျဖင့္ လက္ျပန္႐ုပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
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တကယ္ေတာ့လည္း ဤအဘိုးႀကီးသည္ ၾကာရွည္ သက္ဆိုးရွည္ရွာမည္မဟုတ္ဟု ေပါလ္က
စိတ္ထဲမွ မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္မိသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို ဂ်ံဳးကေရွ႕ေဆာင္၍ ေလွ်ာက္ထြက္သြားရာ ေပါလ္လည္း ေနာက္မွ လုက
ိ ္သြားရ
ေလသည္။ ကမ္းစပ္တစ္ေနရာရွိ သစ္သားဆိပ္ခံသေဘၤာဆိပ္တြင္ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာဆိုက္ကပ္ထားသည္ကို
ျမင္မိသျဖင့္ ေပါလ္က ဂ်ံဳးအား ေမးၾကည့္ေလသည္။

မစၥက္ကင္းဘဲလ္သည္ အဘိုးႀကီး၏အျပဳအမူေၾကာင့္ ေပါလ္ကို အားနာသြားဟန္ တူသည္။
“က်ဳပ္တို႔သြားရမွာက အဲဒီသေဘၤာနဲ႔ပဲလား”
“ကိုင္း… မစၥတာဟာမစ္ရွင့္၊ ကၽြန္မတို႔သြားၾကရင္ ေကာင္းမယ္၊ ေန႔လည္စာစားဖို႔ အခ်ိန္လည္း
နီးလာၿပီ”

“ဟုတ္တယ္ ဒီသေဘၤာပဲ၊ ဂ်က္ေကာ့ဆိုတဲ့လူ စီစဥ္တာဆိုေတာ့ လူနဲ႔သေဘၤာနဲ႔ လိုက္ပါေပတယ္”
ဤသုိ႔ေျပာရင္းႏွင့္ ေပါလ္ဘက္သို႔ပါ လွည့္၍….

“ဒါထက္ ဂ်က္ေကာ့အေပၚ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျမင္သလဲဗ်”

“ဟုတ္ကဲ့ မစၥတာေပါလ္ရွင့္၊ အခုလို ေတြ႔ဆံု သိကၽြမ္းရတာ ၀မ္းသာပါတယ္” ဟုေျပာေလသည္။

ေပါလ္က စကားေထာက္ၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ ေမးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမေျပာေသာ အဂၤလိပ္စကားမွာ ေကာင္းစြာ မွန္ကန္ပီသေၾကာင္း ေပါလ္က သတိျပဳလိုက္
မိသည္။

“ဒီလူကေတာ့

ေျပာမေနနဲ႔၊

ရမ္အရက္တစ္ပုလင္း

ေပးရင္

သူ႔ႏွမကိုပါ

ေရာင္းစားလိမ့္မယ့္

လူစားမ်ိဳးဗ်”
မစၥက္ကင္းဘဲလ္သည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား တြဲ၍ေခၚကာ ေလွ်ာက္ထြက္သြားေလသည္။

“ဟုတ္လား၊ ေနာက္ၿပီး သူနဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္တဲ့ မာစီယာဆိုတဲ့လူကေကာ”

ထိုအေတာအတြင္း ဂ်ံဳးသည္ ေပါလ္အား အကဲခတ္ၾကည့္ေနရာမွ နားမလည္သလို အံ့ၾသသလို

“မာစီယာက အလြန္ေၾကာက္တတ္တဲ့လူပဲ၊ နည္းနည္းမွ သတၱိမရွိဘူး၊ ႐ြာတစ္ဖက္စြန္နားမွာ

ျဖစ္ေနပံုရသည္။

သူ႔ဇနီးနဲ႔ေနတယ္၊

သူ႔မိန္းမကလည္း

နာတာရွည္မမာသူ

ျဖစ္ေနရွာတယ္၊

မာစီယာဟာ

ဂ်က္ေကာ့က

တစ္ခ်က္ေငါက္လိုက္တာနဲ႔ တုန္ေနေအာင္ ေၾကာက္တတ္တယ္”
“ခင္ဗ်ားက

ဒီကုလားအဘိုးႀကီးနဲ႔

မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔ကို

သနားေနပံုရတယ္၊

ခင္ဗ်ားလို

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက ၀ရမ္းေျပးတစ္ဦးက လူတစ္ဖက္သားကို သနားတယ္ဆိုတာ အံ့ၾသစရာပဲ”
ဂ်ံဳးက ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္သည္တြင္ ေပါလ္သည္ သေဘာမက်သျဖင့္ မ်က္ႏွာထားခပ္တင္းတင္း

“ဟုတ္ၿပီ၊ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးေကာဗ်ာ“
ေပါလ္က ဆက္ေမးလိုက္သည္တြင္ ဂ်ံဳးသည္ ျပံဳးလိုက္ေလသည္။

လုပ္လုိက္သည္။
“ခင္ဗ်ားကလည္း အေမးအျမန္းထူလွခ်ည္လားဗ်”
“ခင္ဗ်ား ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ၊ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့စကားကို က်ဳပ္ျဖင့္ နားမလည္ဘူး”
“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာပဲ၊ က်ဳပ္ေမးတာကို မေျဖခ်င္လည္း ေနေပါ့”
သည္ေတာ့မွ ဂ်ံဳးက ခ်က္ခ်င္း ျပံဳးၿဖဲဲၿဖဲ လုပ္လာေလသည္။
ေပါလ္က ခပ္တည္တည္ ျပန္ေျပာလုိက္ေသာအခါ၌မူ ဂ်ံဳးသည္ အေလွ်ာ့ေပးလ်က္ ျပန္ေျဖသည္။
“ထားပါေတာ့ေလ၊ ကိုင္း… ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုစားခ်င္တယ္ မဟုတ္လား၊ လာ သြားၾကစို႔”
“ဒီမယ္ ဇြန္ဘီဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိလား”
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က်ဳပ္ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့မသိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဗူးဒူးလို႔ ေခၚတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕
ေမွာ္အတပ္ပညာနဲ႔ ဆိုင္တယ္ မဟုတ္လား”
“ဆိုင္တယ္လဲ ဆိုခ်င္ဆိုေပါ့၊ အာဖရိကတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ထူးဆန္းတဲ့ ေလာကီ
ပညာေတြ

ရွိတယ္၊

သူတ႔အ
ို ဆိုအရ

ေသၿပီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို

ေလာကီပညာအတတ္နဲ႔

သခၤ်ိဳင္းက

ျပန္ထလာေအာင္ ေခၚယူႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုတယ္၊ အဲဒီလူေသဟာ လံုး၀ စဥ္းစားဉာဏ္မရွိပဲ ေလာကီပညာ
ဆရာကေစခိုင္းတာ ေလွ်ာက္လုပ္တတ္တယ္တဲ့၊ ဒီလူေသေကာင္ မေကာင္းဆိုး၀ါးကို ဇြန္ဘီလို႔ေခၚတယ္၊
က်ဳပ္က ဘာေၾကာင့္ ဒီစကားေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူက မေကာင္းဆိုး၀ါးဇြန္ဘီနဲ႔
တူလ႔ပ
ို ါပဲ၊ ပိုၿပီး ထူးဆန္းတာက ႐ိုဆီတာဟာ တစ္ခ်ိန္က ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္း
ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဗရင္ဂ်ီဘာသာ ဂ်က္ဆြစ္ဂိုဏ္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရတယ္”
“ေနပါဦးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ဒီအေၾကာင္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိေနတာလဲ”
“မေတာ္တဆ

တုိက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္

ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊

တစ္ည

က်ဳပ္မွာ

မီးျခစ္ကုန္သြားတာနဲ႔

သူ႔အခန္းကို မီးျခစ္ေတာင္းဖို႔ အမွတ္တမဲ့ ၀င္သြားမိတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က အခန္းထဲမွာ သူ မရွိဘူး၊ က်ဳပ္လည္း
ဘာရယ္လို႔မဟုတ္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရင္း ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေတြ႔မိတယ္၊ ဓာတ္ပံုက၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ႐ိုက္ကူးထားၿပီး
ဒီပံုထဲမွာ ႐ိုဆီတာနဲ႔အတူ လူႏွစ္ဆယ္ေလာက္ စု႐ိုက္ထားတယ္၊ ဒီလူက အခ်ိန္ ဒီေလာက္ ၾကာလာတာ
ေတာင္ ႐ုပ္က သိပ္မေျပာင္းဘူး၊ ေနာက္ပံုတစ္ပံုက ၁၀၇၁ ခုႏွစ္က ကိုးရီးယားျပည္မွာ ႐ိုက္ထားတဲ့ပံု၊
႐ိုဆီတာက သာသနာျပဳဆရာအျဖစ္ လူငယ္တစ္စုနဲ႔ တြဲၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားတယ္”
ထိစ
ု ကားကို ေပါလ္သည္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားမိေလသည္။
႐ိုဆီတာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းဘ၀မွ ထြက္လာခဲ့ေလသနည္း။ ကိုးရီးယား
စစ္ပြဲအတြင္းက စစ္ေျမျပင္သို႔ေရာက္စဥ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားအေပၚ တစ္မ်ိဳး အျမင္ေျပာင္းလဲသြား၍
ေပေလာ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႐ိုဆီတာသည္ သာသနာျပဳဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုပါက လူ၏အသက္ကို
ေသြးေအးေအးျဖင့္ သတ္ျဖတ္၀့ံသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာျခင္းကိုကား ေပါလ္အေနျဖင့္ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္
ျဖစ္ေနေလသည္။
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(၆)

အသံက

အလြန္ၾသဇာစူးရွၿပီး

လူတစ္ဖက္သားၾကားရ႐ံုႏွင့္

ေၾကာက္လန္႔ေစသည့္အသံမ်ိဳး

ျဖစ္သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ ထိုအသံၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ ဂ်ံဳး၏ပုခံုး ဖမ္းကိုင္ထားျခင္းကို လႊတ္လိုက္ၿပီး
စားေသာက္ခန္းအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဂ်ံဳးသည္ ဘားေကာင္တာဆီသို႔ တုိက႐
္ ိုက၀
္ င္သြား

ေနာက္ ႐ိုဆီတာဘက္သ႔ို ျပန္လွည့္လိုက္သည္။

ၿပီး ဘရမ္ဒီ အရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္ ဖန္ခြက္ႏွစ္ခြက္ကို ယူလုိက္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ႐ိုဆီတာက ဂ်က္ေကာ့အား လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ေပါလ္တို႔ရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္လာေလသည္။
“ကိုင္း… မစၥတာေပါလ္၊ က်ဳပ္နဲ႔အတူ နည္းနည္းေတာ့ ေသာက္ပါဦး”
“ကိင
ု ္း … မိတ္ေဆြတို႔ ဂ်က္ေကာ့က သူ႔အရက္ပုလင္းကို ေငြေပးမ၀ယ္ဘဲ ယူေသာက္တာကို
ဂ်ံဳးက ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ ေပါလ္ကလည္း

မေက် မနပ္ျဖစ္ေနပံုရတယ္၊ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ေသာက္သာ ေသာက္ပါ၊ ဒီဘရန္ဒီကို က်ဳပ္ကဘဲ တည္ခင္း
ဧည့္ခံတယ္လို႔ သေဘာထားပါ”

“ေကာင္းတာပဲ… ေသာက္တာေပါ့” ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

“ခင္ဗ်ားပါ က်ဳပ္တို႔နဲ႔အတူ ၀င္ေသာက္မွာလား”
ထိုအခုိက္ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူသည္ အတြင္းဘက္ခန္းမွ ထြက္လာၿပီး ဂ်ံဳးကိုျမင္လွ်င္ အႀကီးအက်ယ္
ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ ဂ်ံဳးက ၀င္၍…

ေဒါသထြက္လ်က္။
“ေဟ့လူ..

ပုလင္းကို

ျပန္ထားလိုက္ပါ၊

က်ဳပ္ေျပာတာ

ၾကားရဲ႕လား”

ဟု

“မစၥတာ႐ိုဆီတာက လံုးလံုး မေသာက္ဘူးဗ်၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္ ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ေသာက္ၾကရ

ခပ္ထန္ထန္

ေငါက္ေျပာလိုက္သည္။

လိမ့္မယ္”
ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ဂ်ံဳးကမူ မည္သို႔မွ်မေနပဲ ခပ္တည္တည္ ခပ္ေအးေအးႏွင့္ပင္ ဘရမ္ဒီပုလင္းကို ဖြင့္ၿပီး ဖန္ခြက္
ႏွစ္ခြက္ထဲ ဘရမ္ဒီအနည္းငယ္စီ ငွဲ႔လုိက္သည္။
ဤတြင္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ပို၍ ေဒါသထြက္လာကာ ေရွ႕သု႔ိ ေလွ်ာက္၀င္လာၿပီး ဂ်ံဳး၏ပုခံုးတစ္ဖက္
ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲကိုင္၍ လွည့္လိုက္သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္ေတာ့မည့္ဟန္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။
ထိုအခိုက္ တံခါး၀ဆီမွ ….
“ေဟ့ … ဂ်က္ေကာ့” ဟူ၍ ႐ိုဆီတာ၏ အသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ဂ်ံဳးသည္ သူ၏ ဖန္ခြက္ကို ကိုင္ေျမႇာက္၍ ေပါလ္အား ျပံဳးျပၿပီး ေမာ့ေသာက္ခ်လိုက္
သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ စိတ္ထဲ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ဟန္ျဖင့္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကည့္ေနရာမွ သူ႔အတြက္
အရက္ပုလင္းတစ္လံုးဆြဲယူၿပီး ဘားေကာင္တာ၏ တစ္ဖက္အစြန္သို႔သြားကာ ေသာက္ေလသည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕”
႐ိုဆီတာက ေျပာရာ ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္သည္။
“ဟုတ္တယ္၊ ဒီေနရာက လမ္းမနဲ႔ဆိုရင္ အေတာ္ကေလး အလွမ္းေ၀းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီက
ေဒသခံလူေတြက လူစိမ္းဧည့္သည္ေတြ လာတာကိုတယ္ၿပီး အားမေပးၾကဘူး”
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“ဒါထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ခရီးဆက္ၾကရမွာလဲ”

ဆရာႀကီး ႐ိုဆီတာသည္ပင္လွ်င္ အိႏၵိယလွပ်ိဳျဖဴအား တအံ့တၾသ ေငးေမာၾကည့္ေနေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူသည္ ျပံဳးလ်က္ နာဒီးမ္အား လက္တစ္ဖက္ကမ္းေပးကာ ဥေရာပတုိက္သားတို႔

ေပါလ္က သူသိခ်င္ေသာ အဓိကအခ်က္ကို ေမးလိုက္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈထံုးစံအရ ထမင္းစားခန္းသို႔ ဆြဲေခၚေလသည္။

“အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး၊ ေနာက္ထပ္ ခရီးသည္တစ္ဦးလာဖို႔ ရွိတယ္၊ သူ ေရာက္လာ

“ကိုင္း… လာ သြားၾကစို႔၊ ဒီေလာက္ဆိုရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေလာက္ပါၿပီ”

တဲ့အခ်ိန္အေပၚမူတည္ၿပီး ထြက္ရမွာပဲ၊ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔ သို႔မဟုတ္ နက္ျဖန္ေတာ့ ထြက္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”
႐ိုဆီတာက ေျပာရင္း ေလွ်ာက္ထြက္သြားရာ ေပါလ္လည္း ဂ်ံဳးဘက္သ႔ို ေခါင္းညိတ္အခ်က္ေပးၿပီး
“ဘယ္ပံုဘယ္နည္း က်ဳပ္တို႔ သြားရမွာလဲ”

ေနာက္မွ လိုက္သြားေလသည္။

ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု မးသည္ကို ႐ိုဆီတာသည္ သေဘာက်ပံု မရေခ်။
“အခ်ိန္တန္ရင္

ခင္ဗ်ား

သိရပါလိမ့္မယ္၊

ဘာမွ

စိုးရိမ္ေနဖို႔

စားေသာက္ဆုိင္၏ ေနာက္ဘက္တြင္ အုတ္ထရံကာထားေသာ ပန္းျခံတစ္ခု ရွိေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
မလိုဘူး၊

က်ဳပ္တို႔အလုပ္

က်ဳပ္တို႔နားလည္တယ္”

ဂ႐ုစိုက္မည့္သူ မရွိသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍

ပန္းျခံအဂၤါႏွင့္ မညီညြတ္ေတာ့ေသာအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပ

သည္။ ျမက္ပင္မ်ားသည္လည္း ရိတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳမထားသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးစြာေပါက္လ်က္ ရွိေလသည္။

႐ိုဆီတာက ဤသို႔ေျပာေနစဥ္ ေနာက္နားဆီမွ…
“ခဏ၀င္လာခြင့္ျပဳပါရွင္”
ဟူ၍ မိန္းကေလးသံကို ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ေပါလ္ႏွင့္႐ိုဆီတာ ႏွစ္ဦးစလံုးက အသံၾကားရာဘက္
သိ႔ု လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။
တံခါး၀တြင္ရပ္ေနသူကား အိႏၵိယလွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္ျဖစ္ေလသည္။ လွပေခ်ာမြတ္ေသာ သူမ၏
အသားအေရသည္ ၾကက္ေသြးေရာင္ ဆာရီႏွင့္ အထူးပင္ ပနံရကာ လွပၾကည့္ေကာင္းေနေပသည္။ လည္ပင္း
၌ ေငြဆြဲႀကိဳး၊ လက္ႏွစ္ဖက္တြင္ ေရႊလက္ေကာက္မ်ား ၀တ္ထားပံုကလည္း သူမ၏သဘာ၀အလွကို ပိုမို
ေတာက္ေျပာင္လာေစသည္ဟု ထင္ရေပသည္။
ေပါလ္သည္ လွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္၏ အလွတြင္ ေငးေမာယစ္မူးေနပံုရေသာ ေဘးမွလူမ်ား၏ ဟန္အမူ

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး နာဒီးမ္သည္ ယင္းပန္းျခံထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ သူမတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္၊ ေဘးမွ ႐ိုဆီတာက လိုက္ပါလာသည္။
ႏွစ္ေယာက္သား

စကားတေျပာေျပာႏွင့္

လမ္းေလွ်ာက္လာၾကရင္း

ရံဖန္ရံခါ

နာဒီးမ္သည္

႐ိုဆီတာေျပာသည့္စကားကို သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ရယ္ေမာေလသည္။
သူမ၏ရယ္သံသည္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို ေဖာက္ထြင္းေပၚထြက္လာသည္။ ႐ိုဆီတာသည္လည္း
နာဒီးမ္ရယ္ေမာသည္ကို သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ျပံဳးေလသည္။
ယင္းျမင္ကြင္းကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွၾကည့္ရင္း ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ဂ်ံဳးက…

အယာကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္၀င္စားမိေလသည္။
ဂ်ေမကာအမ်ိဳးသား ဂ်ံဳးသည္ နာဒီးမ္အား ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနသည္။

“ ဒီလူႀကီးျပံဳးတာ က်ဳပ္ေတာ့ ဒီတစ္ခါပဲ ျမင္ဖူးတယ္”

ဂ်က္ေကာ့က လိုခ်င္တပ္မက္မႈ၊ အာသာရမၼက္ ျပင္းထန္တက္ႂကြေနသူတစ္ဦး၏ အသြင္ေဆာင္

ဟု ေျပာရာ ေပါလ္ကလည္း ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေနသည္။
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“ေကာင္မေလးက တစ္ခုခုေျပာလုိက္လို႔ ဒီလူႀကီး ျပံဳးတာ ျဖစ္မွာပဲ၊ ဘာအေၾကာင္းေျပာတယ္
ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး”

က တင္းမာခက္ထန္ေနသည္။ သူ၏လက္တြင္ကိုင္ထားေသာ ဆင္စြယ္႐ုပ္တု တစ္ေနရာရွိ ခလုပ္ကို ႏွိပ္လိုက္

ထိုအခ်ိန္၌ ႐ိုဆီတာသည္ နာဒီးမ္အား တစ္စံုတစ္ခု ေျပာၿပီးေနာက္ လွည့္ထြက္သြားေလသည္။

ေသာအခါ ေခ်ာက္ကနဲအသံၾကားလုိက္ရၿပီး ေျပာင္လက္ေသာ သံမဏိဓားသြားတစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္။
႐ိုဆီတာသည္ ထိုဓားသြားျဖင့္ ဂ်က္ေကာ့၏ နဖူးျပင္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္လ်က္ တစ္ခ်က္မွ်ဆြဲ

နာဒီးမ္က တစ္ေယာက္တည္း ဆက္၍ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည္။

လိုက္ရာ ေသြးေတြ ျဖာထြက္လာၿပီး မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ခ်င္းခ်င္းနီရဲသြားေတာ့သည္။

မၾကာမီ ဂ်က္ေကာ့ဆိုသူ ေရာက္လာေလသည္။

ဂ်က္ေကာ့လည္း ပါးစပ္မွ ဘာအသံမွမထြက္ႏုိင္ပဲ ေျမႀကီးေပၚလဲက်သြားေလသည္။

သူ လမ္းေလွ်ာက္ပံုက ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္ေနျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်က္ေကာ့သည္ အရက္မူး
လာေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။ သူသည္ နာဒီးမ္အား စားမလို၀ါးမလိုဟန္မ်ိဳးျဖင့္ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနရာ
ထိုအခ်ိန္၌ နာဒီးမ္သည္ ဂ်က္ေကာ့အား ႐ုတ္တရက္မျမင္ေသးေခ်။ သူမသည္ သစ္ပင္အကိုင္း တစ္ကိုင္းေပၚ
တြင္ နားေနေသာ အနက္ေရာင္ငွက္တစ္ေကာင္ကို စိတ္၀င္စားစြာ ေမာ္ၾကည့္ေန၍ ဂ်က္ေကာ့ ခ်ဥ္းကပ္လာ
သည္ကို ႐ုတ္တရက္ မျမင္မိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

႐ိုဆီတာသည္ ေပါလ္ႏွင့္ဂ်ံဳးတုိ႔ကို လံုး၀ လွည့္မၾကည့္ပဲ မိန္းကေလးနာဒီးမ္ရပ္ေနရာသို႔ ျပန္
ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
ဂ်ံဳးသည္ ေပါလ္အား တံေတာင္ျဖင့္ တြတ္ရင္း…
“ဂ်က္ေကာ့ ဘယ္လိုျဖစ္သြားသလဲ မသိဘူးေနာ္”

ဂ်က္ေကာ့သည္ မိန္းကေလးအနီးသို႔ ကပ္လာၿပီး ႐ုတ္တရက္ လက္တစ္ဖက္ကို ဖမ္းဆြဲကာ
အတင္းဖက္နမ္းေလသည္။ နာဒီးမ္က ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္ ဂ်က္ေကာ့က သေဘာက်ဟန္ျဖင့္ ရယ္ေမာ
ေနေလသည္။

ဟု ခပ္တိုးတိုးေျပာေလသည္။
“တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၿပီး

ေပါလ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးတို႔သည္ ထိုအျဖစ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္သားၿပိဳင္တူ ေျပးသြားၾကသည္။
ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ဂ်ံဳးက ပို၍ျမန္သျဖင့္ ေရွ႕မွ ေရာက္သြားေလသည္။

ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီး

မိန္းကေလးအား

သတိေမ့သြားတာနဲ႔

တူပါတယ္၊

ေသေတာ့

မေသပါဘူး၊

နဖူးက

ဒဏ္ရာကို ပလာစတာကပ္လုိက္ရင္ ၿပီးမွာပါ”
“ဒီမယ္ ခင္ဗ်ား ဟိုလူႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာထားကို သတိျပဳမိလိုက္သလား”

သိ႔ေ
ု သာ္ သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦးစလံုး ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္သည္။
႐ိုဆီတာက

႐ိုဆီတာသည္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းကာ ဂ်က္ေကာ့ရွိရာသို႔ တုိးသြားစဥ္ သူ၏မ်က္ႏွာထား

ဂ်ံဳးက ဆက္ေမးသည္တြင္ ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္သည္။
လက္တစ္ဖက္ျဖင့္

ယုယစြာေပြ႔ထားေသာ

ဂ်က္ေကာ့အား ေဒါသထြက္သည့္အမူအယာျဖင့္ ၾကည့္ေနေလသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ႐ိုဆီတာသည္ မိန္းကေလးကို ေဘးသို႔ အသာဖယ္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ အက်ႌအိတ္
ထဲမွ ဆင္စြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မယ္ေတာ္မာေဒါနား႐ုပ္တုကို ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။
ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ အံ့အားသင့္စြာျဖင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသူ ေပါလ္ႏွင့္ဂ်ံဳးတို႔သည္ ဂ်က္ေကာ့ကို ၾကည့္ၿပီး
ပို၍ အံ့ၾသမိေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ႐ိုဆီတာအား အလြန္အမင္းေၾကာက္ရြံ႕
ဟန္ျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္ပင္မႀကိဳးစားပဲ ေက်ာက္႐ုပ္လို ၿငိမ္ရပ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

“႐ိုဆီတာကို ေျပာတာ မဟုတ္လား၊ က်ဳပ္ျမင္သားပဲ၊ မ်က္ႏွာထားက တကယ္ေၾကာက္စရာ
ေကာင္းတယ္”
ဤတြင္ ဂ်ံဳးသည္ အဂၤလိပ္စာေပမွ ဂႏၴ၀င္ေျမာက္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၏ စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကို
ရြတ္လိုက္ရာ ေပါလ္က သေဘာက်သြားမိသည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံက ပညာေရးစနစ္က အေတာ္ေကာင္းပံုရတယ္၊ စာႀကီးေပႀကီးေတြ
ဖတ္ရွဳေလ့လာဖို႔ အားေပးတယ္နဲ႔ တူတယ္”
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“စာေပဖတ္႐ံုတင္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ စာေရးဖို႔လည္း အားေပးတယ္၊ ကိုင္း…. လာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔
ဒီလူႀကီးကို ၾကည့္လုပ္ေပးၾကဦးစို႔ရဲ႕”

ေပါလ္သည္ အၾကံတစ္ခုရွိ၍ ဤေနရာသို႔ လာအကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ရာ သူ၏အၾကံအစည္
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္

ေျပာေျပာဆိုဆို ဂ်ံဳးသည္ ေပါလ္၏အကူအညီျဖင့္ သတိေမ့လဲက်ေနသူ ဂ်က္ေကာ့အား ေပြ႔ခ်ီကာ

အေျခအေန

ေကာင္းသည္ဟု

ယူဆလ်က္

အျပင္ဘက္စၾကၤန္သို႔

ျပန္ထြက္ၿပီး အေပၚထပ္သို႔ ေလွကားမွ ေျခဖ်ားေထာက္တက္လိုက္သည္။

အိမ္တြင္းသို႔ သယ္ယူသြားၾကေလသည္။

႐ိုဆီတာ၏ အခန္းေရွ႕သိ႔ေ
ု ရာက္လွ်င္ ေပါလ္သည္ ရပ္လိုက္သည္။ တံခါးကို ေသာ့ခတ္ထားေသာ္
လည္း သူ႔တြင္ အသင့္ပါလာေသာ ေသာ့တူတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဖြင့္လိုက္ရာ အလြယ္တကူပင္ ပြင့္သြားေလသည္။
ေပါလ္သည္ ႐ိုဆီတာ၏ အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ၾကည့္ေလသည္။
♣♣♣♣♣
အခန္းတြင္း၌ကား ထူးထူးျခားျခား မရွိလွပဲ သာမန္တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္တစ္လံုး အံဆြဲပါေသာ
ဗီ႐ိုတစ္ခုသာ ရွိေလသည္။
တစ္ေနရာတြင္ကား

ထိုေန႔ ညေနဘက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာခ်ေလသည္။

ထြက္လာၿပီး ေရနံဆီမီးအိမ္တစ္ခု လာထြန္းညႇိေပးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာပဲ ျပန္ထြက္သြား
ေလသည္။
အေတာ္ပင္

ေအးလာသျဖင့္

မစၥက္ကင္းဘဲလ္ႏွင့္

အဘိုးႀကီးဟာမစ္တို႔သည္

အခန္းတြင္း၌ထားရွိေသာ မီးဖိုနားတြင္ ကပ္ေနၿပီး အိႏၵိယသူလွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္ႏွင့္ ထိုင္စကားေျပာေနၾကသည္။
ဂ်ံဳးဆိုသူ ဂ်ေမကာကၽြန္းသားက စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထိုင္ဖတ္ေနၿပီး ေပါလ္သည္လည္း ျပင္သစ္
ႏုိင္ငံထုတ္ လီမြန္ဂ်ာနယ္ေဟာင္းတစ္အုပ္ကို ဖတ္ေနေလသည္။ ခဏမွ်အၾကာတြင္ ေပါလ္သည္ ၿငီးေငြ႔လာ
ဟန္ျဖင့္ ဂ်ာနယ္စာအုပ္ကို ခ်ထားလုိက္ၿပီး ဘားအရက္ေကာင္တာရွိသည့္ အခန္းသို႔ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
ေခ်ာင္က်က်စားပြဲတစ္လံုးတြင္

႐ိုဆီတာႏွင့္

ဂ်က္ေကာ့တုိ႔သည္

အထြက္အျမတ္ထားေသာ

ဗာဂ်င္မယ္ေတာ္၏

႐ုပ္တုတစ္ခု ရွိၿပီး ႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ႏွစ္တုိင္ ထြန္းထားေလသည္။

ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေရး တာ၀န္ယူရသူ အဘြားႀကီးသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွ

ရာသီဥတုက

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔

ဘရမ္ဒီအရက္တစ္ပုလင္း

ေရွ႕ခ်ကာ ထိုင္၍ တစ္စံုတစ္ခု တီးတိုးေျပာေနၾကသည္ကို ျမင္ရေလသည္။
ဘားေကာင္တာေနာက္တြင္ မာစီယာဆိုသူက ဖန္ခြက္မ်ားကိုအ၀တ္တစ္ခုႏွင့္ပြတ္တိုက္ေနသည္။
တစ္ခန္းလံုး သူတ႔သ
ို ံုးဦးမွလြဲလွ်င္ မည္သူမွမရွိပဲ ေျခာက္ကပ္ေနေလသည္။

ခုတင္ေအာက္၌ သားေရေသတၱာတစ္လံုး ေတြ႔ရသျဖင့္ ဖြင့္ၾကည့္ရာ အတြင္း၌ အ၀တ္အစား
မ်ားကလြဲ၍ အျခားဘာပစၥည္းမွ မရွိေခ်။
ေပါလ္သည္ အ၀တ္အစားမ်ားေအာက္သို႔ ႏႈိက္၍ ရွာေဖြၾကည့္ေသာအခါ မသကၤာစရာ ဘာမွ
မေတြ႔ရေတာ့မွ သပ္ရပ္စြာျပန္ထည့္ၿပီး ပိတ္ထားလုိက္သည္။
ဗီ႐ိုအံဆြဲမ်ားကိုလည္း ဆြဲဖြင့္ၾကည့္ရာ ဂ်ံဳးက ေစာေစာက ေျပာျပထားေသ ာဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ ေတြ႔ရ
သည္။

ကိုးရီးယားစစ္အတြင္းက

႐ိုက္ကူးထားေသာ

႐ိုဆီတာ၏

ဓာတ္ပံုကို

ေပါလ္သည္

ေသခ်ာစြာ

ၾကည့္လိုက္ရာ ဂ်ံဳးေျပာသည့္အတုိင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေနရာတက်ျပန္ထားလိုက္ၿပီးေနာက္ ေပါလ္သည္ အျခားအံဆြဲမ်ားကိုပါ တစ္ခုၿပီး
တစ္ခု ဆြဲဖြင့္ၾကည့္ျပန္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထူးထူးျခားျခားဘာပစၥည္းမွ မေတြ႔ရေခ်။
တစ္ဖန္ ျပတင္းေပါက္ေဘာင္နားတြင္ စီတင္ထားေသာစာအုပ္မ်ားကို ေပါလ္က ေလ့လာၾကည့္
မိျပန္သည္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ

ဘိုင္ဘယ္လ္ေခၚ

သမၼာက်မ္းစာ

စာအုပ္တစ္အုပ္အျပင္

ကားလ္မာ့စ္၏

အရင္းက်မ္း၊ ေမာ္စီတုံး၏အဆုိအမိန္႔မ်ား စေသာ စာအုပ္မ်ား ေတြ႔ရေလသည္။
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ေက်နပ္အားရစြာ

လွည့္ပတ္ၾကည့္ၿပီးမွ

ေပါလ္သည္

အခန္းအျပင္ဘက္ထြက္၍

တံခါးကို

ျပန္ပိတ္လုိက္သည္။
ထိုအခုိက္ စၾကၤန္တစ္ေနရာရွိ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွ ဂ်ံဳးသည္ ထြက္လာေလသည္။
“ဘယ္လိုလဲဗ်၊ က်ဳပ္ေျပာတဲ့အတုိင္း မွန္မေနဘူးလား”
ဂ်ံဳးက ခပ္တိုးတိုးေမးရာ ေပါလ္လည္း ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္သည္။

“ဟဲလ…
ို မစၥတာေပါလ္တို႔ လာၾကပါ၊ ေဟာဒါက မစၥတာခၽြန္းဆိုတာပါပဲ ခင္ဗ်”
ဟု မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။
မစၥတာခၽြန္းဆိုသူ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားသည္ ပ်ာပ်ာသလဲ ထြက္လာၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လာသည္။
သူသည္ အသက္ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး ျပံဳးလိုက္လွ်င္ လူတစ္ဖက္သား ခင္မင္လာေစသည့္
အစြမ္းရွိသူ ျဖစ္သည္။

“ဟုတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့အတုိင္းပါပဲ”

ေပါလ္အား ႐ိုဆီတာက မိတ္ဆက္ေပးသည္တြင္ ခၽြန္းသည္ ေဖာ္ေ႐ြစြာ စကားေျပာေလသည္။

ထိုအခိုက္ ျပင္ဘက္မွ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး ေမာင္း၀င္လာသံကို ၾကားရေလသည္။

“ေဩာ္… မစၥတာေပါလ္က ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကိုး… က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတို႔ႏုိင္ငံက

ေပါလ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးတို႔သည္ ျပတင္းေပါက္မွေန၍ လွမ္းၾကည့္ရာ မာစီဒီးအမ်ိဳးအစား ကားတစ္စီး
ရပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကားေဘးနားတြင္ကား ႐ိုဆီတာႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့တို႔က ရပ္ေနၾကသည္။
ဂ်က္ေကာ့က ေမာ္ေတာ္ကားတံခါးကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရာ ကုတ္အကႌ်ရွည္ႀကီးကို ၀တ္ဆင္ထားသူ
လူတစ္ေယာက္ ကားေပၚမွ ဆင္းလိုက္သည္။ အဂၤါ႐ုပ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးႏွင့္တူၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အထူး
ေတာင့္တင္းသန္မာပံု ရေလသည္။
“အလိ…
ု ဒီေနရာက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုရွိေနတဲ့ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ က်ေနပါေပါ့လားဗ်”
ဂ်ံဳးက ေလသံျဖင့္ တိုးတိုးေျပာရာ ေပါလ္ကလည္း ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
မာစီဒီးေမာ္ေတာ္ကားသည္ ေမာင္းထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဂ်က္ေကာ့က အဆိုပါ ဧည့္သည္ တ႐ုတ္
အမ်ိဳးသား၏ အ၀တ္အစားထည့္ေသာအိတ္ကို ေကာက္ယူလုိက္သည္။
“ေဟ့ ဂ်ံဳး လာဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔ သြားအကဲခတ္ၾကည့္ရေအာင္”
ေပါလ္က ဂ်ံဳးအား လက္ကုတ္၍ ေခၚသြားေလသည္။
ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ႐ိုဆီတာသည္ ဧည့္သည္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေပါလ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးတုိ႔
၀င္သြားေသာအခါ ႐ိုဆီတာက ျပံဳးရႊင္စြာျဖင့္…

ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္၊ က်ဳပ္က ေဟာင္ေကာင္ကပါ”
ထိ႔ေ
ု နာက္ ခၽြန္းသည္ ႐ိုဆီတာ၊ ဂ်က္ေကာ့တို႔ႏွင့္အတူ အတြင္းခန္းဘက္သို႔ ၀င္သြားေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ နဖူးမွ ဓားဒဏ္ရာကို ပလာစတာကပ္ထားသျဖင့္ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရသည္မွာ
အေတာ္အ႐ုပ္ဆိုးေနေလသည္။
ဂ်ံဳးသည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား မစၥတာခၽြန္းဆိုသူ ထြက္သြားရာဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္ရင္း….
“ဘာဘဲေျပာေျပာ ဒီလူက ခင္ဗ်ားနဲ႔ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေဖၚရတာ ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ ေဩာ္
ဒါထက္ ခင္ဗ်ားသိရဲ႕လား၊ သူတို႔ေတြက အသားမည္းလူမ်ိဳးေတြကို သေဘာမက်ဘူး” ဟု ေျပာလိုက္သည္။
ထိုစကားကို ေပါလ္က သူနားလည္ထားသည့္အတုိင္း ျပန္ေျဖေလသည္။
“ဒီလိုရွိတယ္ဗ်၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဆိုတာက သူတို႔လို တ႐ုတ္မဟုတ္တဲ့လူမ်ိဳးမွန္သမွ်ဟာ သူတို႔
ထက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္တယ္လို႔ ယူဆေလ့ရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုမွ စိတ္ထဲျဖစ္မေနနဲ႔၊ ဒီလူ
အထင္ေသးတဲ့အထဲ က်ဳပ္လည္းပါေနတာပဲ”
ဤသို႔ေျပာၿပီး ေပါလ္သည္ ျပင္ဘက္စၾကၤန္သို႔ ထြက္သြားေလသည္။
စၾကၤန္တစ္ေနရာတြင္ အသင့္ခ်ိတ္ထားေသာ မိုးကာအက်ႌတစ္ထည္ကို ေပါလ္က လွမ္းဆြဲယူ
လုိက္သည္။ ဂ်ံဳးက လုိက္ထြက္လာၿပီး…
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“ဘယ္လိုလဲ ခင္ဗ်ားက တစ္ေနရာရာ သြားမွာမို႔လား”

တစ္ဖန္ ေပါလ္သည္ ယခု မိမိ ခရီးထြက္လာစဥ္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသူ အျခားေသာခရီးသည္မ်ား
အေၾကာင္းကိပ
ု ါ ဆက္လက္ေတြးေနမိျပန္သည္။

ဟု ေမးေလသည္။
“ေဩာ္… ေလေကာင္းေလသန္႔ရွဴရေအာင္ ခဏ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္မလို႔ပါ”

အိႏၵိယႏုိင္ငံသူ လွပ်ိဳျဖဴနာဒီးမ္၊ အဘိုးႀကီးဟာမစ္ႏွင့္ မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔ကေတာ့ အေျခအေန
အရ အဂၤလိပ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုနည္းျဖင့္ ခိုး၀င္ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေခ်။

“က်ဳပ္လည္း လိုက္ခဲ့ခ်င္တယ္၊ ျဖစ္မလား”

ဂ်ံဳးဆိုသူသည္လည္း ယခုလို တိတ္တဆိတ္ခိုး၀င္ရျခင္းမွာ သဘာ၀က်သည္။

“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာေပါ့၊ လိက
ု ္ခ်င္ လိုက္ခဲ့ပါလား”
ေပါလ္က

ခြင့္ျပဳလုိက္သျဖင့္

ဂ်ံဳးသည္လည္း

မိုးကာအက်ႌတစ္ထည္

သိ႔ေ
ု သာ္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မွလာသည္ဆိုေသာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား မစၥတာခၽြန္းဆိုသူက စဥ္းစား
ဆြဲ၀တ္လိုက္ၿပီးေနာက္

စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ႏွစ္ေယာက္သား မိုးရြာေနသည့္ၾကားမွပင္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာၾကေလသည္။
ျပင္ဘက္ေရာက္ခါမွ မိုးက ပို၍သည္းလာေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေလကေတာ့ မထန္ေခ်။
ေပါလ္သည္ အေျခအေနကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္လိုသျဖင့္ ကမ္းေျခဘက္ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္
မိုးေရထဲမွာပင္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားေလသည္။

ယခု မိမိတို႔လူစု အဂၤလန္ျပည္သို႔ တရားမ၀င္နည္းျဖင့္ ခုိး၀င္ၾကရာ၌ မစၥတာခၽြန္းပါလာသည္မွာ
စဥ္းစားရခက္ေသာ ပေဟဠိဆန္လွသည္။
ေပါလ္သည္ ဤသို႔ အဖက္ဖက္မွ စဥ္းစားရင္း ကမ္းစပ္တစ္ေနရာတြင္ ရပ္လိုက္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္
ဘက္ဆီသ႔ို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္။
ဂ်ံဳးသည္လည္း ပင္လယ္ဘက္ဆီသို႔ ၾကည့္ရာမွ ေပါလ္အား တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ တြတ္လ်က္…

အဂၤလန္ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္သြားခြင့္မရသူမ်ားအား ေမွာင္ခိုနည္းျဖင့္ ခိုး၀င္ႏုိင္ေအာင္ ၾကံဖန္စီစဥ္
ေပးႏုိင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ယင္းကဲ့သ႔ို
အဖြဲ႔အစည္းအား စတာလင္ေငြ ေပါင္ေလးရာ ေပးလိုက္႐ံုႏွင့္ အဂၤလန္ျပည္တြင္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္သြား
ႏုိင္ေပသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကပင္လွ်င္ ခရီးသည္တစ္ဦးအား ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကား ပင္လယ္ကို

“ဟိုမယ္ ၾကည့္စမ္းပါဦးဗ်၊ ဆရာႀကီး႐ိုဆီတာက ေနာက္ဆံုးေရာက္လာတဲ့ ခရီးသည္ကို
သေဘၤာလိုက္ျပေနတယ္”

ျဖတ္ကူးေနခိုက္ အတင္းဖမ္းၿပီး သံႀကိဳးႀကီးမ်ားျဖင့္ တုတ္၍ ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်သတ္ပစ္ရန္လည္း ၀န္ေလးမည္

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

မဟုတ္ေၾကာင္း ေပါလ္က ဆက္လက္စဥ္းစားမိသည္။
အထူးသျဖင့္ ႐ိုဆီတာႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့တို႔လို လူမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ အဆိုပါယူဆခ်က္
မွန္ကန္သည္ဟု အတည္ျပဳလုိက္မိသည္။
႐ိုဆီတာဆိုသူသည္ မည္သို႔ေသာလူစားမ်ိဳး ျဖစ္ေလသနည္း။
ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ့ရာမွ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းက စစ္ေျမျပင္မွ အေတြ႔အၾကံဳ

ေပါလ္လည္း

လွမ္းၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္

ဂ်ံဳးအား႐ုတ္တရက္

ဖမ္းဆြဲလ်က္

ေျမႀကီးတြင္

ဒူးေထာက္ထိုင္ထားေစလိုက္သည္။ သူတ႔အ
ို ား ႐ိုဆီတာက မျမင္ရန္ ပုန္းကြယ္ေနလိုက္သည့္သေဘာပင္
ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ႐ိုဆီတာႏွင့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခၽြန္းတို႔သည္ ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိုက္ထားေသာ လီယိုပတ္
အမည္ရွိ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားေနၾကသည္။

ေၾကာင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဓာတ္ေတြပ်က္ျပားသြားခဲ့ေလသေလာ။
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ေပါလ္တို႔က စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ႐ိုဆီတာႏွင့္ ခၽြန္းတို႔သည္ သေဘၤာကုန္းပတ္

ထိုအခိုက္ သေဘၤာေပၚမွ စကားေျပာသံလိုလို ၾကားရသျဖင့္ ေပါလ္လည္း ဂ႐ုစိုက္နားစြင့္ေထာင္

ေပၚသို႔ တက္သြားၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သေဘၤာ၏ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾကရာ ေပါလ္တို႔က

ၾကည့္ရာ ရိုဆီတာႏွင့္ ခၽြန္းဆိုသူတို႔သည္ တ႐ုတ(္ ကန္တုန္)ဘာသာျဖင့္ စကားေျပာေနသံကို ၾကားရေလ

မျမင္ရေတာ့ေခ်။

သည္။ သဲကြဲစြာ မၾကားရသျဖင့္ ေပါလ္သည္ သတိထားၿပီး နားေထာင္ၾကည့္ေသာ္လည္း ဘာေျပာေနမွန္း

“သူ႔ကို ဘာမ်ားသြားလုပ္တာပါလိမ့္”
ဂ်ံဳးက မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။
“သိႏုိင္ဖို႔က တစ္နည္းပဲရွိတယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ ဂ်ံဳးကိုပါ ေခၚ၍ သေဘၤာဆိပ္နားဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
ယင္းသို႔သြားရာတြင္လည္း အေ၀းမွ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ သဲေသာင္ခံုမ်ားကို အကာအကြယ္ယူလ်က္
သြားၾကသည္။
မၾကာမီ သူတို႔သည္ သေဘၤာဆိပ္ေအာက္နားရွိ ေရစပ္သို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္။

မသိရေခ်။ စကားတစ္လံုးစ ႏွစ္လံုးစသာ ၾကားရေလသည္။
ခဏမွ်ၾကာေသာ္ ႏွစ္ေယာက္သားရယ္ေမာၾကၿပီး ေလွ်ာက္ထြက္သြားၾကေလသည္။
“သူတ႔ို ဘာေတြေျပာေနၾကတာလဲဗ်”
ဂ်ံဳးက ေပါလ္အား လွမ္းေမးလိုက္သည္။ ေပါလ္သည္ တ႐ုတ္ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းေၾကာင္း
သိ၍ ေမးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“အတိအက်ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ က်ဳပ္က စကားတစ္လံုးစ ႏွစ္လံုးစပဲ ၾကားလိုက္ရတယ္၊
ခန္႔မွန္းၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ခၽြန္းဟာ ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတဲ့အရပ္ကို သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ က်ဳပ္ နားလည္လိုက္မိတယ္၊
သူ႔ကိုလႊတ္တဲ့ လူရဲ႕အမည္ကေတာ့ မြန္တီဖိုးတဲ့၊ အဲဒါ ခင္ဗ်ား နားလည္သလား”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလုိက္ရာ ဂ်ံဳးက ေခါင္းညိတ္လိုက္ေလသည္။

ေပါလ္သည္ သေဘၤာေပၚသို႔လွမ္းၾကည့္ရင္း တစ္စံုတစ္ခု စဥ္းစားေနပံုရသျဖင့္ ဂ်ံဳးက…
“ခင္ဗ်ားက ဘာမ်ားလုပ္ဦးမလို႔လ”ဲ ဟု ေမးလုိက္သည္။
“ဘာလုပ္မယ္ေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူတ႔ႏ
ို ွစ္ေယာက္ သေဘၤာေပၚ ဘာမ်ား
တက္လုပ္ၾကသလဲဆိုတာေတာ့ က်ဳပ္ သိခ်င္တယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ ေရထဲဆင္း၍ ဆိပ္ခံတံတား၏ သစ္သားေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကြယ္ၿပီး
သေဘၤာအနီးသို႔ ကပ္သြားေပသည္။
ဂ်ံဳးသည္လည္း ေနာက္မွ ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာသည္။
မၾကာမီ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သား သေဘၤာ၏ေဘးနားသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။

“မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့ နာမည္ကေတာ့

က်ဳပ္မသိဘူး၊ ဒါေပမယ့္

ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတာကိုေတာ့

က်ဳပ္

ၾကားဖူးတယ္၊ တစ္ခါက ႐ိုဆီတာနဲ႔ ဂ်က္ေကာ့တို႔ႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾကေတာ့ အဲဒီစကားလံုးသံုးတာ
က်ဳပ္ မွတ္မိတယ္”
ေပါလ္သည္ လီယိုပတ္အမည္ရွိ သေဘၤာကို ေသခ်ာစြာ ျပန္ၾကည့္လုိက္သည္။ ကုန္းပတ္တစ္ခုလံုး
သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ျခင္းမရွိပဲ ႐ႈပ္ပြ ညစ္ေပေနေလသည္။
သေဘၤာ၏ ေဘးတြင္ ေမာ္ေတာ္ပဲ့ခ်ိတ္စက္ တပ္ထားေသာ ေရာ္ဘာေလွငယ္တစ္စင္းကိုလည္း
သတိျပဳမိသည္။
“တစ္ခုေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီသေဘၤာအေျခအေနက သိပ္မေကာင္းလွဘူး၊ ပင္လယ္ထဲက်မွ
တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ ေရကူးဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ထားရလိမ့္မယ္၊ ကိုင္း… လာ က်ဳပ္တို႔သြားၾကစို႔”
ဤသို႔ေျပာရင္း ေပါလ္သည္ ဂ်ံဳးကိုေခၚ၍ ကမ္းေပၚသို႔ ျပန္တက္ခဲ့ေလသည္။
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လမ္းဆက္ေလွ်ာက္သြားရင္း

ဂ်ံဳးသည္

ဘာ့ေၾကာင့္မွန္းမသိ

သေဘာက်ဟန္ျဖင့္

ျပံဳးေနရာ

ေပါလ္က….

“ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းဆိုရင္ ခုႏွစ္နာရီေလာက္ ၾကာလိမ့္မယ္၊ ရာသီဥတုအေျခအေနမဆိုးဘူးဆိုရင္ေတာ့
ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေ၀းေမာက္ဆိုတဲ့အရပ္နားက ကမ္းေျခမွာ ခ်ေပးလိမ့္မယ္”

“ဘာမ်ားျပံဳးေနတာလဲ၊ ဘာရယ္စရာ ျပံဳးစရာ စဥ္းစားမိလို႔လဲ”

“က်ဳပ္တို႔ကို ဟိုမွာ ဆီးႀကိဳမယ့္အစီအစဥ္ ရွိသလား”

ဟု ေမးလိုက္သည္။

“ရွိတာေပါ့ဗ်၊ ဟိမ
ု ွာရွိတဲ့ က်ဳပ္တို႔အဖြဲ႔သားေတြက ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဆီးႀကိဳၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မနက္

“ရယ္စရာေကာင္းတာက

တျခားမဟုတ္ဘူးဗ်

ခင္ဗ်ားပဲ၊

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးေတာ့

ျပင္သစ္လိုေရာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားပါ တတ္တဲ့လူဆိုလ႔ို ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ကိုပဲ ေတြ႔ဖူးတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔
ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက စာသင္ေက်ာင္းေတြက ဘာသာစံု သင္ေပးတာပဲလား”

ကိုးနာရီ ေနာက္အက်ဆံုး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ဆက္ပို႔ေပးလိမ့္မယ္၊ လန္ဒန္ေရာက္ၿပီးရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔တာ၀န္
မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ခင္ဗ်ားဘာသာ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကည့္စခန္းသြားရလိမ့္မယ္”
“ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း သြားၾကရင္ တစ္ခုခု ခၽြတ္ေခ်ာ္ၿပီး အဆင္မေျပျဖစ္ရင္ေကာ”

ဂ်ံဳးက ရယ္ကာေမာကာျဖင့္ ေျပာလုိက္ရာ ေပါလ္က…

ဂ်ံဳးက ၀င္၍ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊ အေရးထဲ ေနာက္မေနစမ္းပါနဲ႔”

“ဘယ္တုန္းကမွ ခၽြတ္ေခ်ာ္တယ္လို႔ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး၊ ဘာမွ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔၊ ကိုင္း… ေနာက္မွ ေတြ႔ၾက

ဟု စကားကိုျဖတ္လိုက္ၿပီး တည္းခိုခန္းရွိရာသို႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
သူတ႔ို ေရာက္သြားၾကေသာအခါ ႐ိုဆီတာက ဘားေကာင္တာအနီးတြင္ရပ္ေနၿပီး မာစီယာဆိုသူက
ဘရမ္ဒီတစ္ခြက္ ငွဲ႔ေပးေလသည္။
႐ိုဆီတာသည္ ေပါလ္တို႔ဘက္သ႔ို လွည့္ၾကည့္ၿပီး ျပံဳးလုိက္သည္။
“ေဟာ… အေတာ္ပဲဗ်ိဳ႕၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကို လုိက္ရွာေနတာ”
“ဟုတ္ကဲ့၊ က်ဳပ္တုိ႔က ေလေကာင္းေလသန္႔ရေအာင္ဆိုၿပီး လမ္းထြက္ေလွ်ာက္တာပါ၊ ဘာမ်ား
အေရးတႀကီးကိစၥရွိလို႔လဲ”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“ဒီလိုပါ က်ဳပ္တို႔ ဒီေန႔ည ကိုးနာရီေလာက္မွာ စထြက္ၾကရေတာ့မယ္”
“ဟုတ္လား၊ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ကူးရမွာက အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ”

ေသးတာေပါ့”
႐ိုဆီတာက စကားကိုျဖတ္ၿပီး ထြက္သြားေလသည္။
ဂ်ံဳးသည္ ႐ိုဆီတာေျပာသြားသည့္စကားကို ဘ၀င္က်ဟန္ မတူေခ်။
“က်ဳပ္ကေတာ့ အခုသြားမယ့္ခရီးက ေဘးကင္းရန္ကင္းပါ့မလားလို႔ စိတ္ထဲက စိုးရိမ္ေနမိတယ္ဗ်၊
ခင္ဗ်ားေကာ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ၊ အဆင္ေျပမယ္ ထင္သလား”
“ခင္ဗ်ားေကာ ဘယ္လိုမ်ားထင္လို႔လဲ”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္ရာ ဂ်ံဳးသည္ ေခတၱမွ် စဥ္းစားေနၿပီးေနာက္…
“တစ္ခုခုေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီေန႔ညဟာ က်ဳပ္တို႔ခင္ဗ်ားတို႔အဖို႔ အလြန္စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းမယ့္
ည ျဖစ္လိမ့္မယ္”
ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။

♣♣♣♣♣
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(၇)

“ဒါေတာ့

က်ဳပ္ကလည္း

နားလည္ပါတယ္၊

ဒီေနရာမွာ

ခင္ဗ်ားက

အဓိကေခါင္းေဆာင္

ျဖစ္ေနတာကိုး”

ညဥ့္အခ်ိန္ျဖစ္၍ သေဘၤာဆိပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူသူလႈပ္ရွားမႈမရွိပဲ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ေသြ႔ေန
ေလသည္။ မီးေရာင္ဆို၍ ေျခာက္ေပခန္႔ျမင့္သည့္တိုင္တစ္တိုင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေရနံဆီမီးအိမ္တစ္ခု၏
အလင္းေရာင္သာ ရွိေနသည္။ မႈန္မႈန္မႊားမႊားမီးေရာင္တြင္ လီယိုပတ္သေဘၤာကို ၾကည့္ရသည္မွာ လံုး၀ လွပ
တင့္တယ္ျခင္းမရွိဘဲ က်က္သေရတံုးသည္ဟုပင္ ဆိုရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။
သေဘၤာႏွင့္လိုက္ပါမည့္

ခရီးသည္အုပ္စု

ေရာက္သြားခ်ိန္၌

မာစီယာႏွင့္

ဂ်က္ေကာ့တို႔သည္

ေပါလ္က ေျပာလိုက္ေသာအခါ ႐ိုဆီတာကလည္း ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“ကိုင္း… က်န္တဲ့ခရီးသည္ေတြနဲ႔အတူ ဆက္သြားေတာ့”
ဤသို႔ေျပာရင္း ႐ိုဆီတာသည္ သူ၏တပည့္ ဂ်က္ေကာ့အား လွမ္း၍ အခ်က္ျပလိုက္သည္။
“ေဟ့.. အားလံုး အဆင္သင့္ပဲကြ”

သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚတြင္ ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။
ခရီးသည္မ်ားကို ေခၚေဆာင္၍ ေခၚသြားသူကား ႐ိုဆီတာပင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏လက္တစ္ဖက္တြင္

♣♣♣♣♣

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး နာဒီးမ္၏သားေရေသတၱာကို ဆြဲကိုင္ထားသည္။ သူသည္ နာဒီးမ္အား အထူးအေရး
ေပး ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေပသည္။
ေပါလ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးတို႔က အဘိုးႀကီးဟာမစ္ႏွင့္ မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔အား ႏွစ္ေယာက္ၾကားညႇပ္လ်က္

ေပါလ္သည္ သေဘၤာ၏ ကယ္ဘင္အခန္းသို႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားရာ အျခားခရီးသည္မ်ား စံုညီစြာ
ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆြဲေခၚသြားေပသည္။

အခန္းလယ္ရွိစားပြဲတြင္

႐ိုဆီတာသည္ ေပါလ္အား လက္တ႔၍
ို ေခတၱ ရပ္ခိုင္းေလသည္။

အားလံုး၀ိုင္းထိုင္ေနၾကပံုက

ကုမၸဏီ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အစိုးရ႒ာနတစ္ခု၌

ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း က်င္းပခါနီး စု႐ံုးေရာက္ရွိေနၾကပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။
“ခင္ဗ်ားတို႔မသြားခင္ ေျပာစရာရွိလို႔ပါ”
ဂ်ံဳးသည္ ေပါလ္ကိုျမင္လွ်င္ သူ၏ေဘးနားတြင္ ထိုင္ရန္ ေနရာလုပ္ေပးရင္း…
“ဘာလဲ၊ ဘာျပႆနာမ်ား ရွိေနျပန္လို႔လ”ဲ
“ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လို႔ ေနာက္က်ေနတာလဲဗ်”
ေပါလ္က စိတ္တိုဟန္ျဖင့္ ျပန္ေမးလိုက္သည္။
ဟု ေမးေလသည္။
“တျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊

ခင္ဗ်ားရဲ႕

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္

က်ဳပ္ကို

ေပးထားပါ၊

စိတ္ေတာ့မရွိပါနဲ႔”

ေပါလ္က ျပန္မေျဖမီ ႐ိုဆီတာကိုယ္တိုင္ ေရာက္လာၿပီး စားပြဲထိပ္နားတြင္ ရပ္လ်က္ မိန္႔ခြန္း
ေျပာသလို ဟန္မ်ိဳးျဖင့္ စကား စေျပာေလသည္။

႐ိုဆီတာက မ်က္ႏွာထားတည္တည္ႏွင့္ လက္ကိုျဖန္႔ေတာင္းရင္းေျပာရာ ေပါလ္ကလည္း အလိုက္
သိစြာျဖင့္ သူ၏ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ထုတ္ေပးလိုက္သည္။

“ခရီးသည္မ်ားခင္ဗ်ား၊ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔အေနနဲ႔ သြားရမယ့္ ခရီးရွည္ႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္
ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားပင္လယ္ကို ျဖတ္ကူးသြားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ မိုးေလ၀သ သတင္းေၾကညာ
ခ်က္အရ ရာသီဥတုအေျခအေနသာေကာင္းမယ္ဆိုရင္ လူႀကီးမင္းတို႔အားလံုးဟာ အဂၤလန္ျပည္ ေ၀းေမာက္
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ကမ္းေျခကို အခ်ိန္ခုႏွစ္နာရီအတြင္း ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္၊ ဟိုေရာက္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔အဖြဲ႔က

“ဟုတ္ကဲ့ရွင့္၊ အားလံုး အဆင္ေျပပါတယ္၊ မစၥတာ႐ိုဆီတာက သိပ္သေဘာေကာင္းတာပဲေနာ္၊

လူတစ္ေယာက္က အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မယ္၊ သူကိုယ္တိုင္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေရာက္ ပို႔ေပး

သူ႔ကို ျမင္ရတာနဲ႔ပဲ အလိုလို စိတ္အားတက္စရာ ေကာင္းပါတယ္၊ ခရီးဆံုးအထိ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိဘူး

လိမ့္မယ္၊ အခု သေဘၤာခရီးသြားေနခ်ိန္မွာပင္ ခရီးသည္မ်ားအားလံုး မိမိတို႔အခန္းမွာပဲ ေနၾကေစခ်င္ပါတယ္၊

ထင္ပါတယ္”

အခု က်ဳပ္ေျပာသြားတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ မရွင္းတာရွိပါေသးသလား… ေမးျမန္းစရာ ရွိပါေသးသလား”

“ေအး… မင္းထင္တဲ့အတုိင္း ေခ်ာေမာပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲကြယ့္”

မည္သူကမွ ထ၍ေမးျမန္းျခင္း မျပဳၾကသျဖင့္ ႐ိုဆီတာသည္ ျပံဳးလိုက္သည္။

ေပါလ္လည္း စကားျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ခံုတြင္ ေနာက္သို႔ အသာမွီထိုင္ရင္း စဥ္းစားေန

“ခရီးသည္မ်ားထဲက ဆာတဲ့သူမ်ား ရွိရင္ အသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ေတြ အဆင္သင့္လုပ္ထားပါတယ္၊
ၿပီးေတာ့ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ေသာက္ခ်င္ရင္လဲ မီးဖိုတစ္ခု အသင့္ျပင္ထားပါတယ္၊ ကိုင္း… ေနာက္မွ ေတြ႔ၾကေသး
တာေပါ့”

ေလသည္။
သူ၏ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ႐ိုဆီတာက ေတာင္းယူ သိမ္းထားလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍
စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုမွ်ႏွင့္ စကားျဖတ္ၿပီး ႐ိုဆီတာသည္ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။

မိမိေသနတ္ကို သိမ္းယူထားလိုက္ျခင္းသည္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာခရီးသြားျခင္း၏ အစဥ္အလာ

ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ အင္ဂ်င္စက္ႏႈိးသံ ၾကားရၿပီး ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ စတင္လႈပ္ရွား ေ႐ြ႕လ်ားစ
ျပဳေပေတာ့သည္။

႐ိုဆီတာ၏စိတ္တြင္

ေပါလ္သည္ ကယ္ဘင္အခန္း၏ ျပတင္းေပါက္မွ ျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္ရာ မာစီယာဆိုသူသည္
သေဘၤာဆိပ္ခံ ေဗာတံတားထိပ္တြင္ ရပ္ေနသည္ကို ျမင္ရေလၿပီ။

သိမ္းယူထား

လိုက္ျခင္းေပေလာ။

“ပီပီေက”အမ်ိဳးအစား ေမာင္းျပန္ပစၥတိုလ္ေသနတ္ငယ္တစ္လက္ကို ေပါလ္က သူ၏လက္၀ဲဘက္
ေျခသလံုးနားတြင္ ပလာစတာတိတ္ျပားျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာကပ္ခ်ည္ထားရာ ယင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ရွိေၾကာင္းကို

ဂ်ံဳးက ေမးသျဖင့္ ေပါလ္ကလည္း…

႐ိုဆီတာက လံုး၀ရိပ္မိပံု မရေခ်။

“ဒီလူေတြက သူတ႔ရ
ို ဲ႕အလုပ္တာ၀န္ကိုေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပံုရပါတယ္”
အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလး

မိမိ၏ေသနတ္ကို

ေၾကာင့္ၾကစရာ မရွိဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

“ဘယ္ႏွယ္လဲ မစၥတာေပါလ္၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုသေဘာရသလဲဗ်”

ျပန္ေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္

မ႐ိုးသားေသာအၾကံအစည္တစ္ခုခုရွိ၍

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေပါလ္သည္ သူ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္လက္နက္တစ္ခု က်န္ရွိေသးသျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္

ေပါလ္လည္း ျပန္၍ ထိုင္လုိက္ၿပီး ဂ်ံဳးက စီးကရက္တစ္လိပ္ လာေပးေလသည္။

ဟု

စည္းကမ္းအရ ေခတၱသိမ္းယူထားးလိုက္ျခင္း ဟုတ္မွဟုတ္ပါ၏ေလာ။

နာဒီးမ္ဘက္သို႔

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပါလ္သည္ ခပ္ေအးေအးပင္ ထိုင္ေနရင္း မလွမ္းမကမ္းရွိ စားပြဲတြင္ ႐ိုဆီတာႏွင့္
လွည့္စကားေျပာ

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ေနသူ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ခၽြန္းအား မသိမသာ အကဲခတ္ၾကည့္ေနလိုက္သည္။

ျပန္သည္။
“ဘယ္လိုလဲကြယ့္၊ အားလံုး အိုေကပဲလား”
နာဒီးမ္က ေပါလ္အား ျပံဳးျပေလသည္။

ခၽြန္းသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုင္၍ ဖတ္ေနရာ ေပါလ္က ဘာစာအုပ္မ်ားပါလိမ့္ဟု ေတြးမိလိုက္
ေသးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ိုဆီတာ၏အခန္းထဲ၌ ေတြ႔ခဲ့ေသာ ေမာ္စီတုန္း၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားစာအုပ္
ကိုလည္း ေျပးသတိရမိေလသည္။
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ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ မစၥတာခၽြန္းဆိုသူသည္လည္း စိတ္၀င္စား
ဖြယ္ လူတစ္ေယာက္ပါတကားဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလသည္။

မၾကာမီ သူ သိေနေသာ လီဟာႏိြဳင္းမီးျပမွ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ကို ျမင္ရေလရာ ေပါလ္က သူ၏အေဖၚ
ဂ်ံဳးအား…
“ဒီမယ္၊ က်ဳပ္တို႔ အေတာ္ခရီးေပါက္ၿပီဗ်၊ ရာသီဥတုသာ ဒါထက္ပိုဆိုးမလာဘူးဆိုရင္ အလြန္ဆံုး
ေနာက္ႏွစ္နာရီပဲ ၾကာေတာ့မယ္”

♣♣♣♣♣

ဟု ေျပာျပေလသည္။

ေပါလ္၏

ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားသည္

ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္

ပင္လယ္သမုဒၵရာသို႔

စြန္႔စား

ထြက္၍ ငါးဖမ္းျခင္းအလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကားနည္းျဖင့္ သိခဲ့ရေလသည္။
ယင္းမ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ပဲလား မေျပာတတ္၊ ေပါလ္သည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ ပင္လယ္ျပင္ကို သေဘာက်ၿပီး ပင္လယ္

“အင္း… ခင္ဗ်ားေျပာသလို ျမန္ျမန္ေရာက္မွပဲ ေကာင္းမယ္၊ က်ဳပ္ေတာ့ လႈိင္းမူးၿပီးေနတာကို
အေတာ္အခံရခက္ေနၿပီ”
ဟု ႐ႈံ႕မဲ့ရင္း ျပန္ေျပာေလသည္။

ခရီး သြားလာျခင္းကို ၀ါသနာပါခဲ့သည္။ ေရေၾကာင္းအတတ္ပညာကိုလည္း စိတ္၀င္စားသျဖင့္ ေလ့လာ
တတ္ေျမာက္႐ံုမက အလ်ားေပသံုးဆယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္သေဘၤာတစ္စင္းျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ မၾကာ
ခဏ ခရီးထြက္ေလ့ရွိသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

“က်ဳပ္ေတာ့

အဂၤလန္ျပည္ႏွင့္

ျပင္သစ္ျပည္အၾကား

ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္အတြင္းရွိ

ကၽြန္းမ်ား၏ တည္ေနရာ အေနအထားကို ေကာင္းစြာကၽြမ္းက်င္ေနေပရာ ယခု ႐ိုဆီတာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္
ေရလက္ၾကားပင္လယ္ကို

ျဖတ္ကူးသြားရာ၌

မည္သည့္ေနရာေရာက္၍

မည္မွ်ခရီးေပါက္ေနၿပီကိုလည္း

ေကာင္းစြာခန္႔မွန္း သိရွိေနေပသည္။
ရာသီဥတုအေျခအေနက မဆိုးလွေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရျပင္တြင္ လႈိင္းတံပိုးမ်ား ထေနသျဖင့္
သူတ႔၏
ို လီယိုပတ္ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ အနည္းငယ္ လူးေနေလသည္။

ခရီးသည္မ်ားအား

လႈိင္းမူးေျပေစသည့္

ေဆးျပားမ်ားေပး၍

အေျခအေနကို

တယ္

သေဘာမက်ခ်င္ဘူး၊

က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္

ကုန္းပတ္ေပၚ

ဆရာႀကီး႐ိုဆီတာ၏

အခန္းတံခါး

ခဏတက္ၿပီး ဟိုဆရာႀကီးနဲ႔ သြားေဆြးေႏြးလိုက္မယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ေပါလ္သည္

ကုန္းပတ္ေပၚတက္၍

သြားေခါက္လိုက္ေလသည္။
ခဏမွ်ၾကာလွ်င္ တံခါးပြင့္လာၿပီး ႐ိုဆီတာက ေခါင္းျပဴၾကည့္ေလသည္။
“ဘာလဲ… ဘာကိစၥလဲ ဘာလိုခ်င္လို႔လ”ဲ

အဘိုးႀကီးဟာမစ္ႏွင့္ မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔ဆိုလွ်င္ ပင္လယ္လႈိင္းမူးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ စမထြက္မီ
႐ိုဆီတာက

ဤတြင္ ေပါလ္က တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ ဣေႁႏၵျဖင့္ ခပ္တိုးတိုး ေျပာလိုက္ျပန္သည္။

ေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ၾကားမွပင္

႐ိုဆီတာက သူ႔အား လာေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို သေဘာမက်သည့္ဟန္ျဖင့္ ခပ္မာမာေျပာေသာ္
လည္း ေပါလ္က ဂ႐ုမစိုက္ေခ်။

အဘိုးႀကီးႏွင့္ မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔က လႈိင္းမူးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဒီမယ္.. သေဘၤာတစ္စင္းလံုး ဓာတ္ဆီနံ႔ေတြ မႊန္ေနတယ္ဗ်၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ စံုစမ္းၾကည့္
ပင္လယ္လႈိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သေဘၤာက ယိမ္းထိုးၿပီး လူးေနျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ အေနရအထိုင္ရ
ခက္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ပင္လယ္ခရီးသြားျခင္းအေတြ႔အၾကံဳ၀ါရင့္ေနသူ

ရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္၊ အဘိုးႀကီးဟာမစ္ခမ်ာ အေတာ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနၿပီ၊ သူ႔အေျခအေနၾကည့္ရတာ
သိပ္ဟန္ပံုမရဘူး”

ေပါလ္အဖို႔မွာမူ

ပတ္၀န္းက်င္႐ႈခင္းကို လွည့္ပတ္အကဲခတ္ၾကည့္ရင္း လိုက္ပါလာေလသည္။

လံုး၀လႈိင္းမူးျခင္း

မျဖစ္သျဖင့္

သည္ေတာ့မွ ႐ိုဆီတာသည္ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕လ်က္ လွည့္ပတ္နမ္းၾကည့္ၿပီးေနာက္ သေဘာေပါက္ဟန္
ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
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“ခင္ဗ်ားေျပာတာ က်ဳပ္ နားလည္ပါၿပီ၊ ဓာတ္ဆီနံ႔ေတြ မႊန္ေနတာ မွန္တယ္၊ ဒီလုိလုပ္ပါလား၊
အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို

ေလေကာင္းေလသန္႔ရေအာင္

ကုန္းပတ္ေပၚ

ခဏေခၚတင္ထားလိုက္ပါ၊

က်ဳပ္က

“ဂ်က္ေကာ့ကေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္ထင္တာ မွန္းေျပာရရင္ သေဘၤာရဲ႕ ဓာတ္ဆီ
တိုင္ကီ မလံုလို႔ ဓာတ္ဆီေတြ ယိုထြက္ေနတယ္ထင္တာပဲ”

ဂ်က္ေကာ့ကို အင္ဂ်င္စက္ခန္း စစ္ၾကည့္ခုိင္းမယ္”

“မွန္တယ္ခင္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ထင္တဲ့အတုိင္းပါပဲ”

႐ိုဆတ
ီ ာကေျပာသျဖင့္ ေပါလ္လည္း ေအာက္ခန္းသို႔ ျပန္ဆင္းၿပီး ဂ်ံဳးႏွင့္အတူ ႏွစ္ေယာက္သား

ဤကား ႐ိုဆီတာက ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို ဆြဲ၍ ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ေခၚတင္ခဲ့ၾကေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းတံပိုးမ်ား အသင့္အတင့္ရွိေနၿပီး ေရျပင္ေလကလည္း အေတာ္
ထန္ေနသျဖင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ေကာင္းစြာရရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေရလႈိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သေဘၤာက အနည္း

သူသည္ ႐ုတ္တရက္ ေပါလ္တို႔ရွိရာသို႔ေရာက္လာၿပီး ၀င္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုဆီတာ ကပင္
စကားဆက္ေျပာေလသည္။

ငယ္လူးလ်က္ ရွိေနေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ အင္ဂ်င္စက္ခန္းသို႔၀င္သည့္ တံခါးအနီးတြင္ ဒူးေထာက္ေနရာမွ ေပ်ာက္သြား
သျဖင့္ ေပါလ္လည္း ဂ်ံဳးအား အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို ၾကည့္ထားရန္ မွာၾကားၿပီးေနာက္ ဂ်က္ေကာ့၀င္သြားသည့္
တံခါးေပါက္ရွိရာသိ႔ု လိုက္သြားေလသည္။

“ဒါအတြက္ ဘာမွေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး၊ က်ဳပ္တို႔မွာ ဓာတ္ဆီတိုင္ကီေတြ အပိုပါပါတယ္၊ အဲဒီ
အပိုတိုင္ကီက ဓာတ္ဆီနဲ႔ပဲ ခရီးဆံုးထိေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္သြားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္၊ အခုဆိုရင္ ဂ်က္ေကာ့က
အင္ဂ်င္စက္ကို

ဂ်က္ေကာ့လည္း စက္ခန္း၏အေပၚသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္တက္လာခဲ့ရာ ေပါလ္က ဆီး၍…
“ဘယ္လိုလဲဗ်ာ၊ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ဆိုးသလား”
ဟု ေမးလိုက္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ဂ်က္ေကာ့သည္ ထိုေမးခြန္းကို လံုး၀မေျဖပဲ သေဘၤာ၏ ပဲ့ကိုင္စက္ပိုင္းရွိရာ ဦးပိုင္းသို႔
ေလွ်ာက္ထြက္သြားေလသည္။
သည္ေတာ့မွ ဂ်ံဳးက ေပါလ္အနီးသို႔လာၿပီး ေမးျပန္သည္။

အေျခအေနက

ခ်က္ခ်င္းပဲ

“ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒါထက္ က်ဳပ္တို႔က သေဘၤာေအာက္ခန္းကို ျပန္သြားဖို႔ လိုေသးသလား”
ေပါလ္က ျပန္၍ ေမးလုိက္သည္။

ထိုအခ်ိန္၌ ဂ်က္ေကာ့သည္ လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္ကို လက္ျဖင့္ စမ္းရွာၿပီး ဖြင့္လိုက္သည္။

မိျပန္သည္။ ေအာက္ၾကမ္းျပင္ သူ၏ေျခေထာက္ရွိရာ၌ ဓာတ္ဆီေတြ တစ္လက္မခန္႔ အိုင္ထြန္းေနေလသည္။

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းထားလိုက္ပါၿပီ၊

ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္”

အင္ဂ်င္စက္ခန္းသို႔ ဆင္းသည့္ေနရာက အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းလွေပသည္။

႐ုတ္တရက္ လင္းထိန္သြားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္တြင္ ေသခ်ာစြာၾကည့္လိုက္မွ မ်က္လံုးျပဴးသြား

ဆီေပးတဲ့ပိုက္ေတြ

“ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက

တစ္ေယာက္ေတာ့

ဒီကုန္းပတ္ေပၚ

ခဏေနႏုိင္ပါတယ္၊

မစၥတာဟာမစ္ကို

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရင္း ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ေနပါ၊ ဒါေလာက္ဆိုရင္ အဘိုးႀကီးလဲ ေကာင္းသြားမွာပါပဲ”
ဤသို႔ေျပာၿပီး

႐ိုဆီတာသည္

ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းရွိရာ

သေဘၤာဦးဘက္သို႔

ေလွ်ာက္ထြက္သြား

ေလသည္။
ေပါလ္လည္း သူူ၏ အေဖာ္ျဖစ္သူ ဂ်ေမကာအမ်ိဳးသား ဂ်ံဳးဘက္သို႔ လွည့္လိုက္သည္။
“ဘယ့္ႏွယ္လဲဗ်၊ ခင္ဗ်ား ဒီေပၚမွာ ခဏရပ္ေနမလား”
ဂ်ံဳးက ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္ေသာအခါ ေပါလ္က..
“ေကာင္းၿပီ၊ ဒါျဖင့္ က်ဳပ္က ေအာက္ထပ္ကို ဆင္းေနၿပီး တျခားခရီးသည္ေတြ အေျခအေနကိုပါ
ေလ့လာၾကည့္ဦးမယ္”
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ဟု ေျပာၿပီး သေဘၤာ၏ေအာက္ထပ္သို႔ ဆင္းသြားေလသည္။

ေပါလ္သည္ ႐ိုဆီတာ၏အခန္းဆီသို႔ ေျပးသြားၿပီး တံခါးကို ခပ္ျပင္းျပင္း ေခါက္လိုက္သည္။

ထိုအခ်ိန္၌ သေဘၤာေအာက္ခန္းတြင္ ဓာတ္ဆီန႔ံေတြ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ခဏၾကာလွ်င္

ေပါလ္သည္ ခရီးသည္မ်ားကို အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္ရာ မစၥက္ကင္းဘဲလ္က အားနည္းသလို
မ်က္ႏွာျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း နာဒီးမ္ကေတာ့ ေနထိုင္ေကာင္းေနပံုရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တံခါးပြင့္လာၿပီး

႐ိုဆီတာက

ေခါင္းျပဴၾကည့္ေလသည္။

သူ၏လက္တြင္ကား

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ အသင့္ကိုင္ထားေလသည္။
ေသနတ္ကလည္း ေပါလ္၏ ရင္ဘတ္တည့္တည့္သို႔ ခ်ိန္ထားလ်က္..

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ခၽြန္းကေတာ့ လက္ပိုက္ၿပီး မ်က္စိႏွစ္ဖက္စလံုးပိတ္ကာ ထိုင္ေနသည္။

“ေဟ့လူ… ေအာက္ထပ္ကို ျပန္ဆင္းသြားပါ”

ေပါလ္သည္ မွန္ျပတင္းေပါက္ငယ္မွတစ္ဆင့္ အျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္ျပန္သည္။

ဟု ခပ္ထန္ထန္ေျပာေလသည္။

ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ မီးသေဘၤာတစ္စင္းမွ ေရေၾကာင္းျပမီးမ်ားျဖစ္ေသာ အနီေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္

သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္က ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဟန္ လံုး၀မျပဘဲ ခပ္တည္တည္ပင္ ရပ္ေနသည္။

မီးမ်ားကို ျမင္ရေလသည္။

“ဒီမယ္ ႐ိုဆီတာ၊ ခင္ဗ်ားက ေသြး႐ူးေသြးတန္း ျဖစ္မေနစမ္းပါနဲ႔၊ ျပႆနာအခက္အခဲတစ္ခုခုရွိရင္

ဂ်ံဳးသည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား တြဲေခၚ၍ ဆင္းလာၿပီး ထုိင္ခံုတစ္ခုတြင္ ထိုင္ေစေလသည္။

က်ဳပ္တုိ႔ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ သိပိုင္ခြင့္ရွိတယ္”

ေပါလ္ကိုျမင္လွ်င္ ဂ်ံဳးက ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္…

ေပါလ္က ေျပာလုိက္ရာ ႐ိုဆီတာက…

“ျပင္ဘက္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေနက သိပ္မေကာင္းလွဘူးဗ်၊ မိုးကလည္း ရြာေနတယ္”

“ဒါေတာ့ က်ဳပ္က အသိေပးဖို႔သင့္ၿပီလို႔ ယူဆတဲ့အခ်ိန္က်မွ အသိေပးမယ္ ဒါပဲ”

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ဟု ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္၏ရင္ဘတ္ကို တြန္း၍ တံခါးျပန္ပိတ္လိုက္သည္။

တကယ္လည္း မုိးက ရြာလ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုအခုိက္မွာပင္ ေပါက္ကြဲသံလို အသံတစ္ခု မသဲမကြဲၾကားလိုက္ရသည္။ သူတ႔၏
ို
လီယိုပတ္
သေဘၤာတစ္ခုလံုး လူးသြားေပရာ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ခမ်ာ တစ္ဖက္သို႔ လြင့္က်သြားသျဖင့္ ငယ္သံပါေအာင္
ဟစ္ေအာ္လိုက္သည္။
အင္ဂ်င္စက္မ်ား

႐ုတ္တရက္ရပ္သြားကာ

လီယိုပတ္သေဘၤာသည္

ေမ်ာေနေလေတာ့သည္။

ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း

ထိုအခိုက္ သေဘၤာေအာက္ခန္းဘက္ဆီမွ ဂ်ံဳးက..
“အေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲဗ်”
ဟု လွမ္းေအာ္ေမးလိုက္သည္။
သူ၏ ေျပာလိုက္ပံုေလသံက စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ပဲလား မသိ၊ ေစာေစာကလို မရည္မြန္ေတာ့
ပဲ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ထန္ထန္ျဖစ္လာသည္။

♣♣♣♣♣

မစၥက္ကင္းဘဲလ္မွာ တ႐ႈပ္႐ႈပ္ငိုေႂကြးေနၿပီး အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးနာဒီးမ္က ေခ်ာ့ေမာ့ ႏွစ္သိမ့္
ေနေလသည္။

56

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

အဘိုးႀကီးဟာမစ္သည္

ေစာေစာကလို

လူမမာဟန္မ်ိဳး

မဟုတ္ေတာ့ပဲ

အသက္၀င္လႈပ္ရွား

လာဟန္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္၏ပုခံုးကို လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ယုယစြာဖက္ထားရင္း အားေပးေနသည္။
ေပါလ္သည္ ခရီးသည္မ်ားအား တစ္ဦးစီအကဲခတ္ၾကည့္ရာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခၽြန္း၏ အျပဳအမူက
စိတ၀
္ င္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးဟု ယူဆမိေလသည္။
ခၽြန္းသည္ မည္သို႔မွ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းစေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ လံုး၀ျဖစ္ပံုမရဘဲ ဘာမွမျဖစ္သလို
ခပ္တည္တည္ပင္ ထိုင္ေနေလသည္။
ေပါလ္သည္ သေဘၤာ၏ ပို႔ဟိုးလ္ေခၚ မွန္ျပတင္းေပါက္အ၀ိုင္းတစ္ခုကိုဖြင့္၍ ျပင္ဘက္သို႔ ၾကည့္
ေလသည္။

ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ဂ်ံဳးသည္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ဟန္ျဖင့္ ေပါလ္အနီးသို႔ ေရာက္လာၿပီး…
“ဘာျဖစ္ေနသလဲဗ်”
ဟု ထပ္ေမးျပန္သည္။
“သူတ႔အ
ို ခ်င္းခ်င္း

ေျပာသံၾကားရတာေတာ့

ဒီ

လီယိုပတ္သေဘၤာဟာ

ဆက္ခုတ္ေမာင္းလို႔

မရေတာ့ဘူး၊ က်န္တဲ့ခရီးကို ေရာ္ဘာေလွနဲ႔ ဆက္သြားမယ္လို႔လဲ ေျပာေနသံၾကားရတယ္”
“ေရာ္ဘာေလွနဲ႔ သြားလို႔ကေတာ့ ျဖစ္ပါ့မလား”
“မျဖစ္ႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး၊ ဒီေနရာကဆိုရင္ ကမ္းနဲ႔ ေျခာက္မိုင္ေလာက္ပဲ ေ၀းေတာ့တယ္လို႔ သိရ

ထိုအခ်ိန္၌

တစ္စံုတစ္ခုမီးစြဲေလာင္သည့္အနံ႔တစ္မ်ိဳး

စူးရွစြာ

ထြက္ေပၚေနၿပီး

႐ိုဆီတာႏွင့္

ဂ်က္ေကာ့တို႔ ႏွစ္ေယာက္သား ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခု ျငင္းခံုေနသံကိုပါ ၾကားေနရေလသည္။

တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေရာ္ဘာေလွမွာ ပဲ့ခ်ိတ္အင္ဂ်င္စက္ တပ္ဆင္ထားတယ္၊ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ ေရာ္ဘာေလွ
က ငယ္တဲ့အတြက္ တစ္ႀကိမ္မွာ လူေလးေယာက္ပဲ စီးလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႐ိုဆီတာအဖို႔ ဒီျပႆနာကို
ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲမယ္မထင္ပါဘူး”
ေပါလ္၏ စကားအဆံုးတြင္ ႐ိုဆီတာကိုယ္တိုင္ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ သူ၏ လက္တြင္ကား

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊ ဒီသေဘၤာက ၾကာရွည္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဘာမွလဲ လုပ္လို႔
မရဘူး”

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ကိုင္ထားသည္။
ေသနတ္ေျပာင္း၀ကို ေပါလ္ႏွင့္ဂ်ံဳးတို႔ရွိရာဘက္သို႔ လွည့္ခ်ိန္ထားၿပီး…

ဂ်က္ေကာ့က စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ဟန္ျဖင့္ ေျပာလုိက္ရာ ႐ိုဆီတာက..
“အခု ငါတို႔ဟာ ကမ္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေသးသလဲ”
ဟု ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“ငါးမိုင္ ေျခာက္မိုင္ေလာက္ ရွိမယ္၊ အလြန္ဆံုး ခုႏွစ္မိုင္ေပါ့”
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ မဆိုးပါဘူး၊ ငါတို႔ ေရာ္ဘာေလွနဲ႔ ေျပာင္းစီးၾကမယ္၊ ေလွကိုသာ ေရျပင္ကို
ခ်လိုက္ေတာ့၊ ဖစၥဘီအရပ္ေရာက္ရင္ ဟိုက ငါတို႔မိတ္ေဆြေတြက အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္”
ထိုမွ်သာ ေပါလ္က ၾကားလိုက္ရၿပီး ေနာက္ထပ္ေျပာသည့္စကားမ်ားကိုမူ ေလထန္လာသျဖင့္
မၾကားရေတာ့ေခ်။

“အိုေက… ခင္ဗ်ားတို႔ ထိုင္ေနၾကစမ္း”
ဟု ေျပာလုိက္သည္။
ေပါလ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးတို႔လည္း ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ထိုင္ခ်လိုက္ၾကသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္သည္ ႐ိုဆီတာမျမင္ေအာင္ သူ၏လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေျခသလံုးတြင္ ၀ွက္ခ်ည္ထား
ေသာ ပီပီေက ပစၥတိုလ္ေသနတ္ငယ္ကို အသာစမ္းလိုက္သည္။
႐ိုဆီတာသည္ အိႏၵိယသူနာဒီးမ္ဘက္သို႔ လွည့္၍…
“ကိုင္း… ကေလးမ၊ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚ တက္လုိက္ပါ”
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ဟု ေျပာေလသည္။

သူသည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္၊ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ႏွင့္ ေပါလ္တို႔ကို တြန္းဖယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ႐ိုဆီတာ
အား ရင္ဆိုင္လိုက္သည္။ သူ၏လက္တြင္လည္း ေ၀ါလ္သာပစၥတိုလ္ေသနတ္ကို ကိုင္ထားသည္။

နာဒီးမ္သည္ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္သည့္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းခါျပေလသည္။

“ဒီမယ္ ႐ိုဆီတာ၊ ခင္ဗ်ားဟာ အေတာ္လာတဲ့သူပဲ၊ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ဟာေဗးပရက္စ္တန္ကို

“ကၽြန္မ… ကၽြန္မ… နားမလည္ဘူးရွင့္”

သုတ္သင္ရွင္းပစ္လိုက္တာ အံ့ဩဖိ႔ေ
ု ကာင္းတယ္၊ အခုနည္းက ပိုၿပီးေတာင္ ထိေရာက္ေသးတယ္၊ လူ

ဤတြင္ ႐ိုဆီတာသည္ ေဒါသထြက္လာၿပီး နာဒီးမ္၏လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း

ေလးေယာက္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အေပ်ာက္ရွင္းတဲ့နည္းေပါ့၊ ဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ားက…”

ဖမ္းဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။

ခၽြန္း၏ စကားမဆံုးမီ ႐ိုဆီတာသည္ သူ၏ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ျဖင့္ လွမ္းပစ္လိုက္သည္။

“ဘာျဖစ္ေနတာလဲ၊ မင္းက ေသခ်င္လို႔လား… သြားစမ္း… ကုန္းပတ္ေပၚတက္စမ္း”

သိ႔ေ
ု သာ္ က်ည္ဆံသည္ လူကိုမမွန္ပဲ သေဘၤာ၏ နံရံတစ္ေနရာကိုထိၿပီး သစ္သားစမ်ား ေၾကမြ
က်ထြက္လာသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို ႐ိုဆီတာသည္ နာဒီးမ္အား အတင္းတြန္းထုတ္လုိက္သည္။

မစၥက္ကင္းဘဲလ္က ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္ ဟစ္ေအာ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ေပါလ္သည္ ဂ်ံဳးအား
တြန္းဖယ္ပစ္ရင္း သူ၏ ပီပီေကပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးခၽြန္းအား ပစ္လုိက္သည္။
နာဒီးမ္လည္း ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ ထြက္သြားရရွာေလသည္။

သူ၏ ေသနတ္က်ည္ဆန္သည္ ခၽြန္း၏မ်က္ႏွာေဘးနားသို႔ ထိမွန္သြားကာ ေသြးမ်ား ယိုစီးထြက္

မစၥက္ကင္းဘဲလ္ခမ်ာ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်ဟန္ျဖင့္ ထိုင္ခံုတြင္ ပစ္ထိုင္ခ်လိုက္ေလ

က်လာသည္။

သည္။

ခၽြန္းသည္ သူ၏ကိုယ္ကို ခ်ာကနဲလွည့္ၿပီး သေဘၤာၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပစ္လွဲခ်လိုက္သည္။
ေပါလ္သည္ စိတ္ထဲမွ မခံခ်င္ျဖစ္လာသျဖင့္…
“ေနပါဦးဗ်၊

က်ဳပ္တ႔က
ုိ

ဘာလုပ္ရမွာလဲ…

႐ိုဆီတာက သူ၏ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ျဖင့္ သံုးခ်က္ဆင့္ကာ ရမ္းပစ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ေပါလ္က
သေဘၤာနစ္ျမဳပ္တဲ့အခါ

ဒီတိုင္းပဲ

သီခ်င္းဆိုၿပီး

စားပြဲတစ္လံုး၏ေအာက္သို႔ ၀င္၍ အကာအကြယ္ ယူထားလိုက္သည္။

ငုတ္တုတ္အေသခံၾကရမွာလား”

ေသနတ္သံမ်ား ၿငိမ္သြားေသာအခါ အခန္းတံခါးပိတ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။

ဟု ဘုက်က်ေမးလုိက္သည္။

ေပါလ္သည္ ကပ်ာကယာၾကည့္ရာ ဂ်ံဳးကလည္း ႀကိဳတင္မတ္တတ္ထေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ႐ိုဆီတာသည္ ေပါလ္၏စကားကို လံုး၀ ဂ႐ုမစိုက္ပဲ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ခၽြန္းကိုသာ တ႐ုတ္

ေပါလ္က ဂ်ံဳးအား အတင္းဖမ္းဆြဲ ထိုင္ခိုင္းလိုက္ရသည္။

ဘာသာျဖင့္ သြက္လက္စြာ ေျပာေလသည္။
“ဒီမယ္.. ကုန္းပတ္ေပၚ ျမန္ျမန္တက္ပါ၊ သေဘၤာက နစ္ေတာ့မယ္”
ဤတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခၽြန္းသည္ အ့ံဩဖြယ္ေကာင္းေအာင္ လႈပ္ရွားလုိက္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တံခါးအျပင္ဘက္မွ ေသနတ္သံႏွစ္ခ်က္ ဆင့္ထြက္လာေသာေၾကာင့္ပင္
ျဖစ္သည္။
“ေဟ့လူ… ျမင္ရဲ႕လား၊ က်ဳပ္တို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ တံခါးဆီ ထလာမယ္ဆိုတာ သူတို႔က
သိေနတယ္ဗ်”
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ေပါလ္က ဂ်ံဳးအား သတိေပးေျပာလိုက္ရသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ အခန္းတံခါးကို ေသနတ္ျဖင့္ ေလးခ်က္ဆင့္ပစ္လုိက္ရာ တံခါးရြက္
ႀကီး ျပဳတ္ထြက္က်သြားေလသည္။

ဂ်ံဳးသည္ သေဘာေပါက္သြားလ်က္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေပါလ္လည္း ဂ်ံဳးကိုပါ ဆြဲေခၚ၍ ျပင္ဘက္သို႔ ေျပးထြက္သြားသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေနာက္က်ေနၿပီ

“ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဒါမ်ိဳးမွာ တကယ္ လ်င္တယ္လို႔ ၀န္ခံရပါမယ္”

ျဖစ္သည္။

ဂ်ံဳးက ဤသို႔ေျပာလုိက္လွ်င္ ေပါလ္က ျပံဳးလုိက္သည္။

ေရာ္ဘာေလွမွ ပဲ့ခ်ိတ္စက္သံက ခပ္ေ၀းေ၀းသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေနေပသည္။

“ခင္ဗ်ားကလဲ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္သာ ဆိုတယ္၊ အေရးၾကံဳရင္ မဆိုးလွပါဘူး”
ေပါလ္၏စကားေၾကာင့္ ဂ်ံဳးသည္ အ့ံအားသင့္သြားပံုရသည္။

♣♣♣♣♣

“အလိ…
ု ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ သိေနလို႔လား”
ထိုအခါ ေပါလ္က ျပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
“သိတာေပါ့ဗ်၊ ခင္ဗ်ားနာမည္က ဒါစီပရက္စက္တန္ ျဖစ္တယ္၊ အသက္က ႏွစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္ရွိၿပီ၊
ဘိလပ္က ၀တ္လံုစာေမးပြဲ ေအာင္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဂ်ေမကာႏိုင္ငံမွာ ေရွ႕ေနလိုက္ခဲ့တယ္၊
အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသား သမီးႏွစ္ေယာက္လည္း ရိွတယ္၊ အခု ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားရဲ႕အကို ဟာေဗးပရက္စ္တန္
ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ဘာျဖစ္လို႔လဲလ႔ို လိုက္စံုစမ္းေနတယ္ မဟုတ္လား”
“ဒါေတြကို ခင္ဗ်ား အားလံုးသိေနမွ က်ဳပ္ရဲ႕အကိုအေၾကာင္းကိုပါ သိသလားဗ်”
“သိတယ္၊

ဒီသေဘၤာေပၚက

ဆရာႀကီးမ်ားက

ခင္ဗ်ားရဲ႕အကိုရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ

အေလးခ်ိန္

ေပါင္ေျခာက္ဆယ္ရွိတဲ့ ေက်ာက္ဆူးသံႀကိဳးႀကီးနဲ႔ တုပ္ေႏွာင္ၿပီး ေရထဲ ပစ္ခ်လိုက္တယ္”
ဂ်ံဳးအမည္ခံ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ခ်က္ခ်င္း ထိုင္ရာမွ ထလိုက္သည္။
သူ၏မ်က္ႏွာအမူအယာက အလြန္စိတ္ထိခိုက္သည့္ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ေရာ္ဘာေလွမွ ပဲ့ခ်ိတ္အင္ဂ်င္စက္ႏႈိးသံ ၾကားလိုက္ရသည္။
“ေဟ့လူ… လာဗ်ာ၊ သြားၾကစို႔ရဲ႕”
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(၈)

ဤတြင္ ေပါလ္သည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွည့္လုိက္သည္။
“ကိုင္း… ခင္ဗ်ားကပဲ တာ၀န္ယူၿပီး မစၥက္ကင္းဘဲလ္ကို ကုန္းပတ္ေပၚေရာက္ေအာင္ ေခၚတင္ခဲ့ပါ၊
ၿပီးေတာ့ အရက္နည္းနည္းေလာက္ ရေအာင္ ရွာစမ္းပါ၊ ဂ်က္ေကာ့ဆိုတဲ့လူက ရမ္အရက္ အလြန္ႀကိဳက္ေလ
ေတာ့

သေဘၤာေပၚတစ္ေနရာရာမွာ

ဤသို႔ေျပာၿပီး ေပါလ္သည္ သေဘၤာေပၚ ဟိုဟိုသည္သည္ လိုက္ရွာရာ လိုက္ဖ္ဂ်က္ကက္ေခၚ

ပန္းထြက္လာသကဲ့သို႔

ရွဴးကနဲ

အသံၾကားလိုက္ရၿပီး

အသက္ကယ္အကႌ်သံုးထည္ ေတြ႔သျဖင့္ ဆြဲထုတ္ယူလုိက္သည္။

သေဘၤာ၏ အင္ဂ်င္စက္ခန္းဆီမွ ေရေႏြးေငြ႔ေတြ ထြက္လာေလသည္။ သေဘၤာအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္လည္း

အသက္ကယ္အက်ႌတစ္ထည္ကို အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား ေပးလုိက္သည္။

ေရ၀င္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
လီယိုပတ္အမည္ရွိ ေမာ္ေတာ္သေဘၤာသည္ ပင္လယ္ေရလႈိင္းႀကီးမ်ားၾကား၀ယ္ လူးလိွမ့္လ်က္
မ႐ႈမလွျဖစ္ေနေတာ့သည္။
မလွမ္းမကမ္းဆီမွ
လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္က

အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို

ေအာ္လိုက္သံလိုလိုၾကားရသျဖင့္

ျမင္ရေလသည္။

မထင္မရွားအလင္းေရာင္တြင္

ေပါလ္သည္
အဘိုးႀကီးကို

အဘိုးႀကီးသည္ မည္သို႔၀တ္ဆင္ရမွန္း မသိသျဖင့္ သူ၏ ကုတ္အက်ႌကို ခၽြတ္ရန္ ၾကယ္သီးမ်ား
ျဖဳတ္ေနရာ ေပါလ္က ဟန္႔တားလုိက္ရသည္။
“ဒီမယ္ ခင္ဗ်ား၀တ္ထားတာေတြကို ဘာမွမခၽြတ္နဲ႔၊ ဒီ လုိက္ဖ္ဂ်က္ကက္ကိုသာ အေပၚက ထပ္
၀တ္လိုက႐
္ ံုပဲ၊ ျပင္ဘက္က်ေတာ့ သိပ္ေအးတယ္ခင္ဗ်”

ၾကည့္ရသည္မွာ အလြန္အိုမင္းလ်က္ အသက္တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီဟု ထင္ရေပသည္။ ထူးဆန္းသည္ကား
အဘိုးႀကီးသည္ လံုး၀ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ပံုမရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သည္ေတာ့မွ အဘိုးႀကီးလည္း အသက္ကယ္အက်ႌကို သူ၏ကုတ္အက်ႌေပၚမွ ထပ္၀တ္လိုက္
သည္။

“မစၥတာေပါလ္ခင္ဗ်ား၊ သူတ႔ေ
ို တာ့ သြားၾကၿပီ၊ သူတို႔က က်ဳပ္တို႔ကို ဒီသေဘၤာနဲ႔အတူ ေရနစ္
ေသကုန္ေအာင္ ထားပစ္ခဲ့ၾကတယ္”

ေပါလ္သည္ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ေလွ်ာက္ၾကည့္ရာ ေရထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္
၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ေပၚေနေအာင္ ေပါ့သည့္အရာ၀တၳဳဆို၍ သစ္သားျပား အံဖံုးတံခါးသာလွ်င္ ေတြ႔ရသည္။

အဘိုးႀကီးဟာမစ္က ေျပာသျဖင့္ ေပါလ္က..
“မစိုးရိမ္ပါနဲ႔၊

ကၽြန္ေတာ္က

အရက္ရွာလို႔ရရင္

ေျပာလုိက္၊ က်ဳပ္က ဒီက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာဦးမယ္၊ ခပ္ျမန္ျမန္လဲ လုပ္ဗ်၊ အခ်ိန္ သိပ္မရွိဘူး”

ဒါစီပရက္စ္တန္က ခပ္တိုးတိုးေမးလိုက္သည္။
ဂက္စ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား

က်န္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္၊

မစၥက္ကင္းဘဲလ္ကို နည္းနည္းေသာက္ခိုင္းပါ၊ သူ႔စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားေနတာကို ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထိန္းဖို႔လဲ

“ကိုင္း… ေရွ႕ေလွ်ာက္ က်ဳပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ”

ထိုအခိုက္မွာပင္

နည္းနည္းေတာ့

ဘယ္သူမွေရနစ္မေသေအာင္

တစ္ေယာက္ေကာ ဘယ္လိုေနပါေသးသလဲ”
ဟု ျပန္ေမးလိုက္သည္။

ထိုသစ္သားျပားကို ေပါလ္က ထုျဖဳတ္ယူလိုက္သည္။
ႀကိဳးစားပါ့မယ္၊

မစၥက္ကင္းဘဲလ္

ထိုအခ်ိန္၌ ပရက္စ္တန္သည္ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ကို တြဲေခၚ၍ ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာ
ေလသည္။
ရမ္အရက္န႔ံကို ေပါလ္က သတိျပဳမိေလသည္။

“အေျခအေန တယ္ၿပီးေကာင္းပံု မရဘူး”
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ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ လက္တစ္ဖက္တြင္ ရမ္အရက္တစ္လံုး ကိုင္ထားၿပီး လက္ေမာင္းေအာက္
တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ႏွစ္ပုလင္း ညႇပ္ထားေလသည္။
ေပါလ္အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္က ရမ္တစ္ပုလင္းကို လွမ္းေပးေလသည္။
“အဲဒါ ခင္ဗ်ားရဲ႕အိတ္ထဲ ထည့္ထားလိုက္ပါ၊ ေနာက္ပိုင္း အသုံးက်လာစရာ ရွိတယ္”
“ခင္ဗ်ားကေကာ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ စိတ္ကူးသလဲ”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“အသက္ကယ္၀တ္စံု(လိုက္ဖ္ဘဲလ္) အေဟာင္းႀကီးတစ္ခု ေတြ႔ထားတယ္၊ က်ဳပ္ေတာ့ အဲဒါပဲ
အားကိုးရမွာပဲ၊ ခင္ဗ်ားလဲ တစ္ခုခုအျမန္လုပ္ဦးေလ၊ သေဘၤာနစ္ဖို႔ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ဗ်”
မိုးက တဖြဲဖြဲရြာလ်က္ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ သူတို႔သည္ သေဘၤာကုန္းပတ္နံေဘးတြင္ ရပ္လ်က္
ေရထဲသို႔ဆင္းရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကေလသည္။
ပင္လယ္ျပင္တြင္ကား လႈိင္းတံပိုးမ်ား ထႂကြလ်က္ ရွိေလသည္။
ေပါလ္သည္ သူ၏လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ သူသည္ ခ်က္ခ်င္း ေရမ်က္ႏွာျမင္ေပၚသို႔ ျပန္တက္လာၿပီး သေဘၤာကုန္းပတ္ေဘးမွ
သံတန္းတစ္ခုကို ဖမ္းဆုပ္ကိုင္ထားလုိက္သည္။
သူ႔ကိုၾကည့္ရသည္မွာ လံုး၀ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိသည့္ျပင္ မ်က္ႏွာထားက ျပံဳးျဖဲျဖဲပင္
ျဖစ္ေနသည္။
“ဒါက အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းသေဘာပဲဗ်၊ ဟဲ..ဟဲ.. ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီ လီယိုပတ္သေဘၤာကေတာ့
သက္တမ္းကုန္လုေနပါၿပီ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ရယ္သြမ္းေသြးကာ ေျပာလိုက္သည္။
သူေျပာလုိက္ပံုက သေဘၤာကို သက္ရွိသတၱ၀ါကဲ့သ႔ို ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကား
အဆန္းမဟုတ္ လူသားတို႔သည္ ေရွးပေ၀သဏီအခါကပင္ ေလွ၊ သေဘၤာအစရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားအား
သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားသို႔ သေဘာထားေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္။
ေပါလ္သည္ ထိုအခ်က္ကို ဆင္ျခင္မိရင္း ေရထဲဆင္း၍ ကူးလုိက္ေလသည္။
မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ လီယိုပတ္သေဘၤာသည္ ညင္သာစြာပင္ ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္
သြားေတာ့သည္။

“အာ႐ုဏ္တက္ဖို႔ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ လိုေသးတယ္၊ အခု က်ဳပ္တို႔ေရာက္ေနတဲ့ေနရာက
ကမ္းနဲ႔ဆိုရင္ ငါးမိုင္ေျခာက္မိုင္ေလာက္ ေ၀းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ ပင္လယ္ဒီေရတက္လာမွာမို႔ က်ဳပ္တို႔

♣♣♣♣♣

က ဒီေရနဲ႕အတူ လိုက္သြားၾကရမယ္၊ အားလံုးသတိထားဖို႔က ပင္ပန္းခံၿပီး ေရကူးဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔၊ ေရကူးတာ
နဲ႔ ေမာၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲက အပူရွိန္ ကုန္သြားလိမ့္မယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေရထဲေရာက္တဲ့အခါ ကိုယ္က
အ၀တ္အစားေတြ ခၽြတ္မပစ္ပါနဲ႔၊ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခင္ဗ်ားကို တံခါးအဖံုး သစ္သား
ျပားေပၚ တင္ေပးပါမယ္၊ ခင္ဗ်ားက အသာၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး လွဲအိပ္ေန႐ံုပါပဲ၊ က်န္တဲ့လူေတြက ေဘးကေနၿပီး
လက္နဲ႔ ဖမ္းကိုင္တြယ္ထားၾကရမယ္၊ ကိုင္း… မရွင္းတာ ေမးခ်င္ၾကေသးလား”
ေပါလ္က စကားကို အဆံုးသတ္လိုက္စဥ္မွာပင္ လီယိုပတ္သေဘၤာသည္ ႐ုတ္တရက္ တစ္ဖက္သို႔
တိမ္းေစာင္းသြားေလရာ ဒါစီပရက္စ္တန္ဆိုသူ ဂ်ေမကာကၽြန္းသားသည္ ကိုယ္ကို မဟန္ႏိုင္ပဲ ေရထဲသို႔
က်သြားေလသည္။

သူတ႔၏
ို အဓိကရန္သူကား ရာသီဥတုအေအးဒဏ္ မဟုတ္၊ ဘာမွ မျမင္ရပဲ ေမွာင္မိုက္ေနျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။
သူတ႔သ
ို ည္ အ၀တ္အစားမ်ား ထူထဲစြာ ၀တ္ဆင္ထားၾကေလရာ ေရထဲေရာက္၍ အနည္းငယ္
ၾကာလာေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္၏အပူရွိန္က ေရ၏အေအးဒဏ္ကို က်င့္သားရကာ ခံႏုိင္ရည္ ရွိလာေပသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္

ပတ္၀န္းက်င္သို႔ၾကည့္၍

လံုး၀

မျမင္ရေအာင္

ေမွာင္မိုက္ေနျခင္းက

စိတ္ဓာတ္

ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။
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မစၥက္ကင္းဘဲလ္သည္ သစ္သားျပားေပၚ ၿငိမ္သက္စြာ လွဲအိပ္ေနေသာ္လည္း ပါးစပ္က ညည္းညဴ
ေနရွာသည္။

ေထာင္တက္ေနၿပီး သူတ႔ရ
ို ွိရာဘက္သို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေရြ႕လ်ားလာေလသည္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ျပင္သည္ အ႐ုဏ္တက္လာေတာ့မည့္အရိပ္အေယာင္မ်ား ျပသစ
ျပဳလာေလသည္။ အေရွ႕ဘက္ဆီ၌ မီးခိုးေရာင္သန္းေသာ အလင္းေရာင္ခပ္မွိန္မွိန္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္
အေ၀းသို႔ၾကည့္လွ်င္ ကိုက္တစ္ရာထက္ ပို၍ မျမင္ရေသးေခ်။ ထိုအခ်က္ကို ေပါလ္သည္ သေဘာမက်ႏုိင္ပဲ
စိုးရိမ္ေနမိသည္။

ေသာ သစ္သားျပားကို စကၠဴရြက္ငယ္ကဲ့သုိ႔ ပင့္ေျမႇာက္တင္လိုက္ၿပီး ၀ုန္းကနဲ ျပန္က်လာေစေလသည္။
မစၥက္ကင္းဘဲလ္ခမ်ာသည္ ေစာေစာကလို ဟစ္ေအာ္ျခင္းပင္ မျပဳႏိုင္ရွာေပ။
လႈင
ိ ္းလံုးႀကီးေအာက္ေရာက္သြားၿပီးမွ

မနည္းႀကိဳးစား႐ုန္းကန္

ေရကူးရင္း

ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ျပန္တက္ခဲ့ရေလသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ သူ၏ လိုက္ဖ္ဘဲလ္က သက္ကယ္ခါးပတ္က

သူသည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား ၾကည့္လိုက္ရာ ဟာမစ္သည္ ေပါလ္ကဲ့သုိ႔ပင္ သစ္သားျပား၏
ေဘးအစြန္းဖ်ားနားကို လက္ျဖင့္ ဖမ္းတြယ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။

ကိုယ္ကို ေရထဲတြင္ ေပၚေနေစျခင္းေၾကာင့္ အေထာက္အကူ ရရွိေစေလသည္။
မစၥက္ကင္းဘဲလ္မွာ

လိုက္ဖ္ဂ်က္ကက္ေခၚ အသက္ကယ္အက်ႌ၀တ္ထား၍ လူက ေရေပၚတြင္ ေပၚေနေသာ္လည္း
သူ၏ ေခါင္းမွ ေဗာင္းထုပ္ႀကီးမွာ စိုရႊဲလ်က္ ရွိေလသည္။

ေပသံုးဆယ္ခန္႔ကြာ

ပင္လယ္ေရျပင္ထဲ

သတိေမ့လ်က္ႏွင့္

ေမ်ာေနၿပီး

ဒါစီပရက္စ္တန္က သူအား ကူညီကယ္ဆယ္ရန္ ေရကူးသြားေနေလသည္။
အဘိုးႀကီးဟာမစ္သည္လည္း

“ဘယ္လိုလဲဗ် မစၥတာဟာမစ္၊ ဆက္ၿပီး ျမဲျမဲတြယ္ထားႏုိင္မလား”

လက္ယာဘက္တစ္ေနရာ

ေရထဲတြင္

ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ျဖစ္ေန

သျဖင့္ ေပါလ္ကိုယ္တိုင္ အဘိုးႀကီးဆီသ႔ို ကူးသြား၍ ဖမ္းကိုင္ထားလိုက္ရသည္။

ေပါလ္က ေမးလုိက္ရာ အဘိုးႀကီးသည္ ပါးစပ္က မေျဖပဲ ေခါင္းညိတ္ျပေလသည္။

အဘိုးႀကီးမွာ

ဦးေခါင္းမွာ

အ၀တ္ေဗာင္းထုပ္မရွိေတာ့ပဲ

သူ႔ခမ်ာ

အႀကီးအက်ယ္

တုန္လႈပ္

ေခ်ာက္ခ်ားေနရွာသည္။

ေပါလ္သည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ ရွိရာဘက္သို႔ အသာေရႊ႕သြားျပန္သည္။
ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ဒါစီက ပင္ပန္းေနသည့္ၾကားမွပင္ ေပါလ္အား ျပံဳးျပေလသည္။
“ဒီမယ္ ေလက ပိုၿပီးထန္လာတာကို သတိျပဳမိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီတိုင္းဆိုရင္ ေလေၾကာင့္
ဒီလႈိင္းေတြ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္တက္မွာမို႔ က်ဳပ္တို႔လဲ ကမ္းကို ခပ္ေစာေစာေရာက္ႏုိင္တယ္ဗ်၊ ဒါေပမယ့္ သတိ
ေတာ့ထားဗ်၊ ဒီလႈိင္းေတြက အလြန္ၾကမ္းတတ္တယ္”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္စဥ္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ ၾကည့္ရာက ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္
သြားသည့္ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။
သူၾကည့္ရာဘက္သ႔ို

ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ဒီလႈိင္းလံုးႀကီးတစ္ခုသည္ သူတ႔ဆ
ို ီသို႔ ေရာက္လာၿပီး မစၥက္ကင္းဘဲလ္ လွဲအိပ္ေန

ေပါလ္သည္လည္း

အေရးထဲ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ေလသည္ ပို၍ေအးလာေလသည္။

ေပါလ္လည္း

အစိမ္းေရာင္အဆင္းရွိေသာ ေရလံုးႀကီးမ်ားသည္ အုတ္တံတိုင္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ ေရျပင္ေပၚတြင္

ထိုအခိုက္ ေပါလ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္လိုက္ရာ တစ္မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ ကမ္းစပ္
ကိုျမင္ရသျဖင့္ စိတ္ထဲမွ ၀မ္းေျမာက္သြားမိေတာ့သည္။
သည္ေတာ့မွ ေပါလ္သည္ ဂ်က္ေကာ့က ကမ္းႏွင့္အကြာအေ၀း ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္းမွာ အနည္းငယ္
ပို၍ေျပာေၾကာင္း သေဘာေပါက္မိေလသည္။
သူသည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွမ္း၍…
“ေဟ့လူ.. ဟိုေရွ႕မွာ ကုန္းေျမရွိတယ္ဗ်၊ တစ္မိုင္ေတာင္ မေ၀းေတာ့ဘူး”

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ

အႏၱရာယ္ကို

သေဘာေပါက္မိ

ဟု ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

ေတာ့သည္။
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ပရက္စ္တန္လည္း နားလည္သေဘာေပါက္ဟန္ျဖင့္ လက္တစ္ဖက္ေျမႇာက္ျပၿပီး မစၥက္ကင္းဘဲလ္

“က်ဳပ္ ဒီမွာမေသပဲ အသက္ရွင္ရင္ေတာ့ အလႅာသခင္ျမတ္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျဖစ္မွာပဲ”

ရွိရာသို႔ ဆက္လက္ေရကူးသြားေလသည္။

ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ေပါလ္သည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား ေပြ႔ဖက္ထားရင္း…
“သိပ္မၾကာေတာ့ဘူး ခင္ဗ်၊ ကမ္းကို ျမင္ေနရၿပီ”

♣♣♣♣♣

ဟု အားေပးစကား ေျပာလုိက္သည္။
ဟာမစ္သည္ ႀကိဳးစား၍ ျပံဳးျပေသာ္လည္း စကားေတာ့ မေျပာႏိုင္ရွာေခ်။
ေပါလ္လည္း

သူ၏အက်ႌအိတ္ထဲ

အသင့္ရွိေနေသာ

ရမ္အရက္ပုလင္းကို

ေနာက္ နာရီ၀က္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ေပါလ္ကိုယ္တုိင္က အေအးဒဏ္ကို သိသိသာသာ ခံစားလာရ
ဆြဲထုတလ
္ ်က္

အဘိုးႀကီးအား ေပးေလသည္။
“အဲဒါကို နည္းနည္းေတာ့ ေသာက္လိုက္စမ္းပါ”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ အရက္ပုလင္းကို အဘိုးႀကီး၏ ပါးစပ္တြင္ေတ့၍ ေလာင္းထည့္
လိုက္သည္။

ေလသည္။
မစၥက္ကင္းဘဲလ္ႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔ႏွစ္ေယာက္က ဘယ္ေရာက္ေနသည္ မသိ။ ေပါလ္က
ဟိုဟိုသည္သည္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ေသာ္လည္း မျမင္ရေခ်။
အဘိုးႀကီးဟာမစ္သည္ မ်က္လံုးစံုပိတ္ၿပီး ၿငိမ္ေနရာ ေပါလ္က စိုးရိမ္သျဖင့္ အတင္းဆြဲလႈပ္ႏႈိး
လိုက္ရသည္။ သည္ေတာ့မွ အဘိုးႀကီးသည္ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သူ၏မ်က္လံုးမ်ားက ဘာမွ
မျမင္သလို ေၾကာင္ေနသည္။

ဟာမစ္သည္ အရက္ေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းထဲ ပူထူသြားၿပီး တဟြပ္ဟြပ္ေခ်ာင္းဆိုးလ်က္…
ထိ႔ေ
ု နာက္ ပါးစပ္လႈပ္လာၿပီး ေလသံျဖင့္ တိုးတိုးေျပာသည္။
“ဒါဟာ က်ဳပ္တို႔ဘာသာတရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္”
“အလီ.. အလီ.. ငါ့သားအလီ ဟုတ္လား”
ဟု ေျပာေလသည္။
အဘိုးႀကီးသည္ ေယာင္ယမ္းလ်က္ သားရင္းအလီဆိုသူကို တမ္းတေနမွန္း သိသာေပသည္။
ေပါလ္ကမူ ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္…
ေပါလ္လည္း ဟန္ေဆာင္လ်က္ အူရဒူဘာသာျဖင့္…
“ဒီတစ္ခါေတာ့ ခင္ဗ်ားကို အလႅာသခင္ျမတ္က ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူမွာပါဗ်”
“ဟုတ္ကဲ့ အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ အေဖ့သား အလီျဖစ္ပါတယ္၊ မၾကာေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဟု အူရဒူဘာသာျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့မွာပါ”

ဤသည္မွာ ေပါလ္က အူရဒူဘာသာျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္သည္ မည္သို႔မွ အံ့ဩပံုမရဘဲ သူကိုယ္တိုင္က အူရဒူဘာသာျဖင့္..

အဘိုးႀကီးသည္ ေက်နပ္သြားဟန္ျဖင့္ ျပံဳးၿပီးေနာက္ မ်က္လံုး ျပန္ပိတ္သြားသည္။

63

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ဒီလႈိင္းလံုးႀကီးတစ္ခုသည္ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ႐ိုက္ပုတ္လိုက္ရာ သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦးစလံုး
ေျမာက္တက္သြားၿပီး ျပန္က်ေသာအခါ ေရထဲ နစ္သြားေလသည္။
ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္မွ်

လႈိင္းပုတ္၍

ေျမာက္တက္လိုက္၊

ထိုအခ်ိန္၌ သူသည္ အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို သတိရသျဖင့္ လိုက္ရွာၾကည့္ရာ ကမ္းစပ္တစ္ေနရာ
ေရတိမ္ထဲတြင္ ပက္လက္လဲ၍ တင္ေနသည္ကို ျမင္ရေလသည္။

ေရထဲ

ျပန္က်လိုက္ႏွင့္

ျဖစ္သြားစဥ္

ေပါလ္သည္ အဘိုးႀကီးကို ဖမ္းကိုင္ထားရာမွ လက္လြတ္သြားသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔
ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အဘိုးႀကီးဟာမစ္ကို မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။
ေပါလ္မွာလည္း အသက္ကယ္ခါးပတ္ မရွိေတာ့သျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးေရနစ္မြန္း ေသဆံုးႏိုင္သည့္
အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာေလသည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ သူသည္ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္မိပဲ၊ စိတ္ထဲ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာပင္ ရွိေနသည္။
သူသည္ ေသရမွာကို မေၾကာက္၊ ေသလွ်င္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း အေသခံမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူ

ေပါလ္လည္း ၀မ္းသာအားရ ေျပးသြားလုိက္သည္။
အဘိုးႀကီးသည္ ၿငိမ္သက္ေနရာမွ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္ၿပီး ေပါလ္ကိုျမင္လွ်င္ ျပံဳးလုိက္သည္။
“အိ…
ု အလီ.. အလီ.. ငါ့သား၊ အလီ.. အေဖ့ကို ဆုေတာင္းေပးပါကြယ္”
ဤသို႔ ကေယာင္ကတမ္းေျပာေနျပန္သျဖင့္ ေပါလ္ကလည္း အူရဒူဘာသာျဖင့္..
“ဟုတ္ကဲ့ အေဖ… အေဖ့အတြက္ သား ဆုေတာင္းပါတယ္”
ဟု ေျပာလုိက္ရသည္။

ျဖစ္သည္။
ထိုအခိုက္ ေပါလ္၏စိတ္ထဲ ျဖစ္ေပၚခံစားေနရပံုမွာ ေျပးေပါက္မရွိ။ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ တိရစာၦန္
တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ေသရမည့္အတူတူ ရန္သူအား တရၾကမ္းျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရင္း ေသရန္ဟန္ျပင္ ေနသည့္
သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပသည္။
ေပါလ္သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ ရွိစဥ္ အဆုတ္ထဲ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္အျပည့္အ၀ ၀င္ေအာင္
အားရပါးရ ရွဴ႐ႈိက္လိုက္ၿပီးမွ ေရထဲ ျပန္ငုတ္ဆင္းသြားေလသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူ၏ကုတ္အက်ႌရွည္မွ
ၾကယ္သီးမ်ားကို ျဖဳတ္ေနေလသည္။
ကုတ္အက်ႌကို ခၽြတ္ပစ္လုိက္ၿပီးေနာက္ အသက္ရွဴရန္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တက္လာျပန္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ စီးထားေသာဖိနပ္ကိုပါ ခၽြတ္ပစ္လိုက္သည္။
ဤသို႔လွ်င္ ကုတ္အက်ႌေရာ ဖိနပ္ပါ ခၽြတ္ပစ္လုိက္ႏုိင္ၿပီး တစ္ကိုယ္လံုး လြတ္လပ္လာသျဖင့္
ေပါလ္သည္ ေကာင္းစြာ ေရကူးႏုိင္ေလသည္။
မၾကာမီ သူ၏ေျခေထာက္က သဲလိုလိုမာေက်ာေသာအရာကို ထိမိသျဖင့္ အားတက္ကာ ဆက္
လက္ႀကိဳးစားကူးခတ္ၾကည့္ရာ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးကို စမ္းမိေလသည္။
ေပါလ္သည္ ေက်ာက္တံုးကို အတင္းဆြဲဖက္လိုက္သည္။ လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား ပုတ္ခတ္ေနသည့္ၾကား

အဘိုးႀကီးလည္း ေက်နပ္သြားဟန္ျဖင့္ မ်က္လံုးမွိတ္သြားသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ေပါလ္က က႐ုဏာျဖစ္လ်က္ ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ဟာမစ္သည္ အသက္ေပ်ာက္သြား
ရွာေလသည္။
ေပါလ္သည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္လ်က္ အဘိုးႀကီး၏ေဘးနားတြင္ အတန္ၾကာၾကာ ဒူးေထာက္ေန
မိေလသည္။
သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ၿပီး မတ္ကတ္ ထလိုက္ေတာ့မွပင္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ေရာက္ၿပီး ရပ္ၾကည့္ေန
သူ ဒါစီပရက္စ္တန္အား သတိျပဳမိေလသည္။
သူသည္လည္း ေပါလ္ကဲ့သို႔ပင္ ကုတ္အက်ႌႏွင့္ အသက္ကယ္ခါးပတ္တို႔မရွိေတာ့ပဲ ရွပ္အက်ႌႏွင့္
ေဘာင္းဘီသာ ၀တ္ထားေလသည္။ ဒါစီပရက္စ္တန္၏ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္ႏွင့္ လက္ေမာင္းတြင္လည္း ထိခိုက္
ပြန္းရွထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ား ရွိေနေလသည္။
“မစၥက္ကင္းဘဲလ္ တစ္ေယာက္ေကာဗ်”
ေပါလ္က လွမ္းေမးလိုက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္က ပုခံုးႏွစ္ဖက္ကို တြန္႔ျပလိုက္သည္။

မွ ႀကိဳးစားဖက္တြယ္ျခင္းအားျဖင့္ မၾကာမီ သူသည္ ေက်ာက္တံုးေပၚသုိ႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္သြားေတာ့သည္။
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“လႈိင္းလံုးႀကီးေတြ တက္လာေတာ့ က်ဳပ္ ႀကိဳးစားၿပီး ကယ္ဖို႔ လုပ္တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ လႈိင္းႀကီး
ေတြက သိပ္ထန္ေနေတာ့ ဖမ္းဆြဲလို႔ မရဘူး၊ ေနာက္ဆံုး က်ဳပ္ေတြ႔လုိက္ခ်ိန္မွာ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ဟာ
ေရေပၚမွာပဲ ရွိေနတယ္၊ သူ အသက္ရွင္ခ်င္လဲ ရွင္မွာပဲ”
ဤသို႔

ေျပာလုိက္လင့္ကစား

ဒါစီပရက္စ္တန္ႏွင့္

“ခင္ဗ်ားက ဘယ္ဆိုးလိ႔လ
ု ဲ၊ လူကဲခတ္ေတာ္သားပဲ၊ ကိုင္း.. လာပါ က်ဳပ္တို႔သြားၾကစို႔ရဲ႕”
ေျပာေျပာဆိုဆို

သူကိုယတ
္ ုိင္

ကမ္းစပ္အနီးရွိ

ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားရွိရာသို႔

ေလွ်ာက္ထြက္

သြားေလသည္။
ေပါလ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုး၏

စိတ္ထဲတြင္ကား

မစၥက္ကင္းဘဲလ္သည္ အသက္ရွင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း သိေနၾကေလသည္။
“အိုေက၊ ဒါျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ ဒီေနရာက သြားၾကရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္”

♣♣♣♣♣

ေပါလ္က ေျပာလုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေရစပ္၌ ေသဆံုးေနရွာသူ အဘိုးႀကီးဟာမစ္အား
ျပန္လွည့္ၾကည့္ေလသည္။
“အဘိုးႀကီးကို သယ္ယူ မသြားေတာ့ဘူးလား”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေမးသျဖင့္ ေပါလ္ကလည္း သူ၏သေဘာထားကို ေျပာျပလုိက္သည္။
“ဒီလိုရွိတယ္ဗ်၊ အခုလက္ရွိအေျခအေနအရဆိုရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္က အဘိုးႀကီးနားမွာ မရွိတာ
အေကာင္းဆံုးပဲ၊ တျခားလူေတြက က်ဳပ္တုိ႔ကို ဒီမွာ လာမေတြ႔ေစခ်င္ဘူး၊ အေလာင္းကို ကမ္းထိပ္ေရာက္
ေအာင္ ေရႊ႕ထားလုိက္ျပန္ရင္လဲ သက္ဆိုင္ရာက တစ္ေယာက္ေယာက္က သယ္ေရႊ႕ထားတယ္ဆိုတာ ရိပ္မိ
သြားမယ္”
“ဒါျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပန္ေမးလုိက္လွ်င္ ေပါလ္သည္ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္သည္။
“အခ်ိန္ကေတာ့ ငါးနာရီမတ္တင္းရွိသြားၿပီ၊ က်ဳပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကရမလဲဆိုရင္ အနီးဆံုး ေမာ္ေတာ္
ကားလမ္းနဲ႔ တယ္လီဖုန္းကို ရွာရမယ္၊ တယ္လီဖုန္းေတြ႔တာနဲ႔ က်ဳပ္က က်ဳပ္တို႔လူေတြဆီ ဖုန္းလွမ္း ဆက္ၿပီး
ေစာင့္ေနလိုက္႐ံုပဲ၊ ေနာက္တစ္နာရီအတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားဟာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြားရပါလိမ့္မယ္”
ဒါစီသည္ ေပါလ္အား ေသခ်ာစြာၾကည့္ရင္း…
“ခင္ဗ်ားဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါ အမွန္ဆိုတာ မသိေပမယ့္ က်ဳပ္က တစ္ခုေတာ့ ေျပာႏုိင္တယ္၊
ခင္ဗ်ားဟာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ဘူး”
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(၉)

မာလိုရီသည္ စာအိတ္ကို ဖြင့္၍ အတြင္းမွ ကတ္ျပားအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ယူလိုက္သည္။ ကတ္ျပားတိုင္း
တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုစီ ကပ္ထားသည္။

ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ မာလိုရီသည္ သူ၏ေရွ႕သိ႔ု ေရာက္ေနေသာ ေပါလ္ႏွင့္

မာလိုရီက ကတ္ျပားမ်ားကို ေပါလ္ေရွ႕သိ႔ု ခ်ေပးလုိက္သည္။

စကားေျပာေနေလသည္။

“ဒါေတြကို ေမာင္ရင္ၾကည့္စမ္းပါ၊ မွတ္မိတာမ်ား ရွိသလားလု႔ိ”

“မြန္တီပီယို ဆိုတာ ဥေရာပမွာ အခ်မ္းသာဆံုး လူတစ္ေယာက္ပဲ၊ နာမည္အျပည့္အစံုက ‘အင္ရီကို-မြန္တီပီယို’

ေပါလ္လည္း ကတ္ျပားမ်ားကို တစ္ခုစီၾကည့္ရာမွ တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိေလသည္။

လိ႔ု ေခၚတယ္၊ ထူးျခားတာက ဒီလူဟာ အလြန္ခ်မ္းသာႂကြယ၀
္ ေပမယ့္ လူသိနည္းတယ္၊ လူအမ်ားစုဆိုရင္
သူ႔နာမည္ေတာင္ မၾကားဖူးၾကဘူး၊ လူကလဲ တစ္မ်ိဳးပဲဗ်၊ အလြန္ရွက္တတ္တာ၊ သူ႔ကို ဓာတ္ပံု႐ုိက္တာလည္း
မႀကိဳက္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔႒ာနက ဖိုင္ကို ေမာင္ရင္ၾကည့္ရင္ သူ႔ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုေတာ့ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊
ေငြေၾကးခ်မ္းသာသေလာက္
စိုက္ထုတ္ထားတဲ့

စီးပြားကုန္သြယ္ေရးေလာကမွာတြင္က်ယ္တဲ့လူပဲ၊

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား

အမ်ားႀကီးပဲရွိတယ္၊

သေဘာကေတာ့

သူက

သူဟာ

ေငြပင္ေငြရင္း

ေရွ႕တန္းမွာမေနပဲ

ေနာက္ပိုင္းမွာ မထင္မရွားေနတတ္ၿပီး သူ႔ေငြေၾကးေတြကို လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္”

အေၾကာင္းမူကား

ထိုကတ္ျပားမွ

ဓာတ္ပံုမွာ

လီယိုပတ္သေဘၤာေပၚတြင္

ေတြ႔ခဲ့ရေသာ

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ခၽြန္းဆိုသူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
ကတ္ျပားနံပါတ္(၅)တြင္ ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ခၽြန္း၏အမည္ရင္းမွာ ဟိုဆင္ျဖစ္ၿပီး
တ႐ုတ္ျပည္တပ္နီမွ ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ရွိသူ ျဖစ္သည္။

“ဟုတ္က…
ဲ့ ေနာက္ၿပီး ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတဲ့ နာမည္ကေကာ”

“ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့တာ ေဟာဒီလူပဲခင္ဗ်”

ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္သည္။

ေပါလ္က ကတ္ျပားမွ ဓာတ္ပံုကို ၫႊန္ျပရင္း ေျပာလုိက္ရာ မာလိုရီလည္း ေသခ်ာစြာၾကည့္ၿပီး

“က်ဳပ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတာ ဘာမွန္းေတာင္ မသိဘူး၊ သူေ႒းႀကီးမြန္တီပီယိုအေၾကာင္း

ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ဆက္ေျပာရရင္ ဒီလူက ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ လူဇန္ေရအိုင္ႀကီးအနီးမွာ အပန္းေျဖစခန္း လုပ္ထားတဲ့ အိမ္ႀကီး

“ဒီလူက တ႐ုတ္ေထာက္လွမ္းေရးက အေတာ္ဆံုးလူတစ္ေယာက္ပဲ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က စၿပီး

တစ္အိမ္ရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဗင္းနစၥၿမိဳ႕မွာလဲ အိမ္တစ္လုံးရွိေသးတယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလး

ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ျမိဳ႕က တ႐ုတ္သ႐
ံ ံုးမွာ စစ္သံမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့တယ္၊ အဲဒါကိုက သူတ႔ည
ို ံ့တာပဲ၊

ႏွစ္က စၿပီး သတင္းအစအန မရေတာ့ပဲ လံုးလံုးေပ်ာက္ေနတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမာင္ရင္ အခုေထာက္လွမ္း

အေမရိကန္ စီအိုင္ေအေထာက္လွမ္းေရးက အေႏွးနဲ႔အျမန္ ရိပ္မိမွာပဲဆိုတာ သူတ႔ုိ မေတြးမိဘူးနဲ႔ တူတယ္”

ေနတဲ့ကိစၥမ်ိဳးမွာ မြန္တီပီယိုလို လူမ်ိဳး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနဖို႔ဆိုတာက အဓိပၸာယ္မရွိဘူး”

ထိုအခိုက္ တယ္လီဖုန္းလာသျဖင့္ မာလိုရီသည္ နားေထာင္ၿပီးေနာက္ စကားေျပာခြက္ကို ျပန္ခ်

မာလိုရီ၏စကားအဆံုးတြင္ ျပင္ဘက္မွ တံခါးေခါက္သံ ၾကားရၿပီး မစၥဖေရဇာအမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး
၀င္လာေလသည္။

“တယ္လီဖုန္းဆက္သူက က်ဳပ္တို႔လူ ထရဲဗားျဖစ္တယ္၊ ဆက္တဲ့ေနရာကေတာ့ ေ၀းေမာက္သီနား
က ဖစ္ဘီဆိုတဲ့ ေက်းရြာက ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီရြာမွာ ပ်က္စီးေနတဲ့ သေဘၤာက်င္းေဟာင္းတစ္ခု ရွိတယ္၊

သူမသည္ စာအိတ္တစ္အိတ္ကို မာလိုရီအား လွမ္းေပးလိုက္သည္။
“အက္စ္၂

လိုက္သည္။

ဌာနက

ေနာက္ထပ္

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ

ပို႔လိုက္ပါတယ္၊

အေမရိကန္

ေထာက္လွမ္းေရး (စီအိုင္ေအ) တ႐ုတ္ျပည္ဆိုင္ရာဌာနခြဲ ကတစ္ဆင့္ ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားပါပဲ”
ဤသို႔ေျပာၿပီး မစၥဖေရဇာသည္ ျပင္ဘက္သို႔ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။

ဒါေပမယ့္ ေဘာ္မင္းဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ေမာ္ေတာ္သေဘၤာတခ်ိဳ႕ထားၿပီး ငွားစားေနတယ္၊ ေလာေလာ
ဆယ္ ေဘာ္မင္းကို ရွာလို႔မရဘူး၊ ဒီေန႔မနက္ ေျခာက္နာရီေလာက္က ေပသံုးဆယ္ရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္တစ္စင္းနဲ႔
ပင္လယ္ျပင္ကို ထြက္သြားသတဲ့၊ ရြာမွာ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေဘာ္မင္းဟာ ပင္လယ္ျပင္ထြက္ၿပီး ငါးႀကီးေတြ
ဖမ္းတ့ဲလူေတြကို ေမာ္ေတာ္အငွားလိုက္တယ္လုိ႔ ဆိုတယ္”
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ေပါလ္သည္

သူ၏လက္ပတ္နာရီကို

ၾကည့္လုိက္ရာ

မြန္းတည့္ခ်ိန္ေရာက္လုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေတြ႔ရသည္။

“အဲဒီေမးခြန္းက ေျဖရခက္သားပဲ၊ သာသနာျပဳအဖြဲ႔အေနနဲ႔က ဒီကိစၥမ်ိဳးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေဆြးေႏြးေလ့မရွိဘူး၊

“ရာသီဥတု အေျခအေနေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္ေလာက္မွာ သူတ႔ဟ
ို ာ ေရာက္ေလာက္ၿပီ
ထင္ပါတယ္”

က်ဳပ္က

ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔

လိုက္စံုစမ္းခဲ့တယ္၊

ကိုးရီးယားစစ္ပြဲတုန္းက

႐ိုဆီတာနဲ႔အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ရွိေသးတယ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕နာမည္နဲ႔ လိပ္စာကို
က်ဳပ္မရခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး အခုေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေနေလေတာ့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းဖို႔ လြယ္တာေပါ့”

မာလိုရီက နားလည္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
“ေမာင္ရင္ စိန္ဒင္းနစ္ကို

ျပန္ေရာက္ေလာက္ၿပီလို႔

ေျပာေျပာဆိုဆို မာလိုရီက ကတ္ျပားတစ္ခု လွမ္းေပးရာ ေပါလ္လည္း ယူၾကည့္လိုက္သည္။
ဆိုလိုတာ မဟုတ္လား၊

ေမာင္ရင္တို႔ကို

ကတ္ျပားတြင္ေရးထားေသာ နာမည္က “ဖာသာ ဟင္နရီဒီဆူဇာ” ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။

လီယိုပတ္ သေဘၤာေပၚ ထားပစ္ခဲ့ၿပီး ေရာ္ဘာေလွနဲ႔ ျပန္သြားၾကေတာ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ခၽြန္းလည္း လိုက္ပါသြား
မွာပဲ၊ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္၊ ခၽြန္းဟာ ေလာေလာဆယ္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆး၀ါးကုသဖို႔ အေရးႀကီးေနတယ္၊
ၿပီးေတာ့ ေမာင္ရင္ေျပာျပတဲ့အတုိင္း အေျခအေနကတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ခၽြန္းဟာ ၾကာရွည္ဆက္ေနမွာ

လူမ်ိဳးအႏြယ္က ေပၚတူဂီျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔မိသားစုက အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့
သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။

မဟုတ္ဘူး၊ ေျခရာေပ်ာက္လစ္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္၊ သူတ႔ို တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြက အလြန္လက္ေတြ႔က်တယ္၊

ေပါလ္သည္ တစ္စံုတစ္ခု စဥ္းစားမိျပန္သျဖင့္…

အေျခအေနအရ နည္းပရိယာယ္ ေျပာင္းလုပ္ေလ့ရွိတယ္”

“႐ိုဆီတာဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ေနခဲ့ရၿပီးေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္သြားတာ

“႐ုိဆီတာဆိုတဲ့ လူကေကာ..”

မ်ားလား”

ေပါလ္က ေမးလိုက္ျပန္သည္။
“အင္း..

ဒါေပမယ့္

ဒီလူကေတာ့

လူထူးလူဆန္းတစ္ေယာက္ပဲလုိ႔

ဟု ေမးလိုက္သည္။
ဆိုရမလို

ျဖစ္ေနတယ္၊

သူဟာ

ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့တုန္းက အလြန္ထူးခၽြန္ၿပီး ဘြဲ႔ဒီဂရီ ႏွစ္ခုေတာင္ ရခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့
အီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕က အဂၤလိပ္ေကာလိပ္မွာ ငါးႏွစ္ၾကာခဲ့ေသးတယ္၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္းက်မွ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ကိုးရီးယားျပည္ စစ္မ်က္ႏွာကို ေရာက္သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ သူ႔ကို တ႐ုတ္နီက
ဖမ္းမိသြားၿပီး စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ေလးႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္၊ ေလးႏွစ္အတြင္း သူေတာ့ အေတာ့္ကို ဆင္းရဲပင္ပန္း
မွာပဲ”

ထိုေမးခြန္းကို မာလိုရီက ႐ုတ္တရက္ေျဖရခက္ဟန္ျဖင့္ ေခတၱစဥ္းစားေနၿပီးမွ ျပန္ေျဖေလသည္။
“ေမာင္ရင္လည္း သိသားနဲ႔၊ ဒီေခတ္ ဒီကမၻာႀကီးမွာ မျဖစ္ႏုိင္တာရယ္လို႔ မရွိဘူး၊ ျဖစ္ခ်င္တာ
ျဖစ္တာပဲ၊ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ တ႐ုတ္နီလက္မွာ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ေနရတုန္း သေဘာ
တရားေရးသင္တန္းေတြ ဇြတ္အတင္းခိုင္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းအယူအဆ အေတြးအေခၚတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာ
ၾကတယ္၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ၾကတယ္ လိ႔ေ
ု တာင္

မာလိုရီက ေျပာေနစဥ္ ေပါလ္သည္ သူကိုယ္တုိင္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ေနခဲ့ရပံု
ကို ျပန္လည္ သတိရမိေလသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ေနရတာ မစားသာဘူး၊ ဒါထက္ ႐ိုဆီတာဟာ ဘာေၾကာင့္
သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းအျဖစ္က ထြက္လုိက္တာတဲ့လဲ၊ ဘယ္လမ
ို ်ား အေၾကာင္းျပပါသလဲ”

သိရတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ေမာင္ရင့္အေနနဲ႔ ဖာသာဒီဆူဇာကို သြားေတြ႔ၾကည့္ရင္ မမွားပါဘူး”
“ဟုတ္ကဲ့၊ ဒါထက္ ဒါစီပရက္စ္တန္ဆိုတဲ့လူကေကာ”
“ဒီလူက ႏႈတ္လံုၿပီး ဘာမွေလွ်ာက္မေျပာရင္ ျပႆနာမရွိပါဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔က သူ႔ကို နက္ျဖန္ပဲ
ေလယာဥ္နဲ႔ ဂ်ေမကာကၽြန္းကို ျပန္ပို႔ဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္”
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“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ ဒီအေတာအတြင္း ဒါစီပရက္စ္တန္ကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ခဏေခၚထားရင္
ျဖစ္မလား”

ထိ႔ေ
ု နာက္ စီးကရက္တစ္လိပ္ထုတ္၍ သူႏွင့္အတူ ပါလာသူ ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းေပးလိုက္
သည္။

“မျဖစ္ႏုိင္စရာ

မရွိပါဘူး၊

စိတ္၀င္စားဖို႔ကေတာ့

ေကာင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါပဲ၊

သူ႔ဘ၀က

ေန႔တစ္မ်ိဳး ညတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္လား”

“က်ဳပ္က အခုလို ခင္ဗ်ားကိုပါ ေခၚလာတာ မာလိုရီသိရင္ သေဘာက်မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္
အေၾကာင္းျပစရာ ရွိပါတယ္၊ သူက က်ဳပ္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို တေစ့တေစာင္းအကဲခတ္ၾကည့္ဖို႔ေတာ့ မွာထား

မာလိုရီက ဤသို႔ ေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္ ေပါလ္သည္ ထိုင္ရာမွ ထလိုက္သည္။
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါစီပရက္စ္တန္က အခုအခ်ိန္အထိ စိတ္တည္ၿငိမ္ေနေသးပံု ရပါတယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို တံခါး၀ဆီသ႔ို ေလွ်ာက္ထြက္လုိက္စဥ္ တယ္လီဖုန္း လာေလသည္။
မာလိုရီက ေပါလ္အား ေခတၱေနရန္ လက္ဟန္ျပၿပီး တယ္လီဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္နားေထာင္
ေလသည္။

တယ္၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္က ဒီကိစၥရွိလို႔ လာတဲ့အခါ ခင္ဗ်ားကို ေခၚမလာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ခင္ဗ်ားကို ၾကည့္ခိုင္း
မွာလဲ မဟုတ္ဘူးလားဗ်၊ ဟဲ..ဟဲ..”
ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္လည္း နားလည္မႈရွိဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္ျပသည္။
“အခုကိစၥမွာ ခင္ဗ်ားက စမ္းခ်င္တယ္ဆိုလို႔ က်ဳပ္က မကန္႔ကြက္ပဲေနတာ၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္အေနနဲ႔
မေထာက္ခံခ်င္ဘူးဗ်”
ေျပာရင္းႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေပါလ္ႏွင့္အတူ ကားေပၚမွ ဆင္းလိုက္သည္။

တစ္ဖက္မွေျပာသည္ကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ မာလိုရီသည္ တယ္လီဖုန္းစကားေျပာခြက္ကို ျပန္ခ်
လိုက္သည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ သူတ႔သ
ုိ ည္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ၀င္သြားၾကေလသည္။ အတြင္း၌ကား လူသူ
ပရိသတ္ရွင္းေနၿပီး တစ္ေနရာတြင္ သာမန္ဘုန္းႀကီးေရွ႕၌ ဒူးေထာက္ေနသူ လူတစ္ေယာက္သာ ရွိေလသည္။

“ကိုင္း ေပါလ္ ေနာက္ထပ္ သတင္းရျပန္တယ္၊ အသက္ခပ္ႀကီးႀကီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕
အေလာင္းကို ေ၀းလ္ေမာက္သ္အရပ္က ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ ငါးဖမ္းေလွတစ္စင္းက ေတြ႔လ႔ို ဆယ္ယူခဲ့တယ္၊
အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ကိုယ္မွာ လိုက္ဖ္ဂ်က္ကက္ အသက္ကယ္အက်ႌ ၀တ္ထားတယ္၊ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ”
“ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္းပါဘူး”
ထိုမွ်သာေျပာ၍ ေပါလ္လည္း ထြက္လာခဲ့ေလသည္။

ေပါလ္သည္ ေရွ႕သို႔ တိုးသြားၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔ ဘုရားရွိခိုးလွ်င္ ျပဳလုပ္ေနက်အေလ့ အတုိင္း
ဒူးေထာက္ေနလိုက္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးသည္ တစ္ေနရာသို႔ ေလွ်ာက္ထြက္သြားမည္ျပဳစဥ္ ေပါလ္ႏွင့္
ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔အား လွမ္းျမင္သျဖင့္ ျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ေလသည္။
“မိတ္ေဆြတို႔၊ ဘာမ်ားအကူအညီ ေပးရမလဲ”
သည္ေတာ့မွ ေပါလ္လည္း ထိုဘုန္းႀကီးအား ေသခ်ာစြာ အကဲခတ္ၾကည့္ခြင့္ ရေလသည္။
မ်က္လံုးမ်ားက

စူးရွေတာက္ေျပာင္ေသာ္လည္း

လူအမ်ားအေပၚ

ထာ၀စဥ္

ေမတၱာထားသူ

တစ္ေယာက္၏ အသြင္ကို ေဆာင္ေနေလသည္။ သူ၏ လက္ယာဘက္ မ်က္စိနားမွသည္ ဦးေခါင္းဆံစထိ
♣♣♣♣♣

ေအာင္ အ႐ုပ္ဆိုးေသာ အမာရြတ္ႀကီးတစ္ခု ရွိေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ျခံဳ၍ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သူ၏မ်က္ႏွာထားမွာ စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာရွိသူ တစ္ေယာက္

ေပါလ္သည္ သူ၏ ေမာ္ေတာ္ကားကို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လမ္းတစ္ဖက္တြင္
ရပ္လုိက္သည္။

ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေနေပသည္။
ေပါလ္က စတင္၍ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာသည္။
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“ဖာသာ ဒီဇူဇာဆိုတာပါလား၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေပါလ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လာေတြ႔
မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္သိေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ ေဟာဒါက ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ဒါစီပရက္စ္တန္ ျဖစ္ပါတယ္”
ေပါလ္၏ စကားအဆံုးတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ဖာသာဇူဇာသည္ ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
“ဪ… ဟုတ္ၿပီ.. ဟုတ္ၿပီ… ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ မဟုတ္လား၊ ကိုင္း… လာပါ
ျပင္ဘက္ထြက္ စကားေျပာၾကရေအာင္၊ ဒီအခ်ိန္က ျပင္ဘက္မွာ သာသာယာယာ ရွိပါတယ္”
ဖာသာဒီဇူဇာက

ျပဳံးရႊင္စြာေျပာရင္း

ေပါလ္တုိ႔အား

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၀င္းမွ

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျပင္ဘက္သို႔

သိမ္းျမစ္ကမ္းပါးထိေအာင္

ေခၚသြား

က်ယ္၀န္းသည့္

ခရစ္ယာန္သုသာန္ရွိေပသည္။
ထိုအခ်ိန္ ျမစ္ထဲတြင္ ေရယာဥ္မ်ား ဥဒဟိုသြားလ်က္ ရွိေလသည္။
ဖာသာဒီဆူဇာသည္ သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူတစ္ခုေပၚတြင္ ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး ေပါလ္က ထုတ္ေပးေသာ
စီးကရက္တစ္လိပ္ကို လက္ခံယူလုိက္သည္။
စီးကရက္ကို ေပါလ္က မီးညႇိေပးသျဖင့္ ဖာသာဒီဆူဇာသည္ တစ္ဖြာႏွစ္ဖြာ ေသာက္လိုက္ၿပီးမွ…
“ကိင
ု ္း… ဆိုစမ္းပါဦး၊ ႐ိုဆီတာနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို ဘာမ်ားသိခ်င္တာလဲ”
ဟု ေမးလာသည္။
“ဟုတ္ကဲ့ ဖာသာခင္ဗ်ား၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္မေဆြးေႏြးခင္မွာ ႀကိဳတင္
ေျပာထားခ်င္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္၊ အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ့္ကိစၥဟာ အလြန္အေရးႀကီး တဲ့အတြက္
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေပါက္ၾကားလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ အထူး လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီကိစၥဟာ
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္”
ေပါလ္က ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ေျပာလုိက္ရာ ဖာသာ ဒီဆူဇာသည္ မည္သို႔မွ စိုးရိမ္ျခင္း အံ့ၾသျခင္း
ျဖစ္ပံုမရဘဲ…
“ေကာင္းပါၿပီ ဆက္သာေျပာပါ”

“ဟုတ္ကဲ့၊ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေဆြးေႏြးပါ့မယ္၊ ဖာသာႀကီးခင္ဗ်ား.. ႐ိုဆီတာဟာ ေနာက္ပိုင္း
ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားတာမ်ားလားလို႔ သိခ်င္ပါတယ္”
“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္ေနတာ လံုး၀သံသယျဖစ္စရာေတာင္မရွိဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တယ္”
ဖာသာ ဒီဆူဇာက ေျပာလုိက္သျဖင့္ ေပါလ္သည္ အံ့အားသင့္သြားမိေလသည္။

ပါသည္။
ေနာက္ဘက္တြင္ကား

ဟု ေလသံခပ္ေအးေအးျဖင့္ ျပန္ေျပာေလသည္။

“ဟုတ္လား၊ ဒီအေၾကာင္းကို ဖာသာအေနနဲ႔ တျခားလူေတြကိုေကာ ေျပာခဲ့ပါသလား”
“မေျပာပါဘူး၊ ေျပာရေအာင္လည္း ဘယ္သူကမွ က်ဳပ္ကို လာမေမးၾကဘူး”
သည္ေတာ့မွ ေပါလ္လည္း စိတ္ထဲမွာ ေအးသလို ျဖစ္သြားမိသည္။
“ေကာင္းပါၿပီ၊ ဖာသာအေနနဲ႔ သိသေလာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပစမ္းပါ”
“ဒီလိုပါ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးခါစအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္ဟာ ကိုးရီးယားျပည္သြားၿပီး တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ရတယ္၊ ေနာက္မၾကာခင္မွာပဲ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္လာတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္ကို ေျမာက္
ကိုးရီးယားတပ္ေတြက ဖမ္းမိသြားလို႔ စစ္သံု႔ပန္းျဖစ္ခဲ့ရတယ္”
“႐ိုဆီတာ ကေကာခင္ဗ်”
“က်ဳပ္က သူ႔ကို ခ်က္ခ်င္းမေတြ႔ဆံုခဲ့ပါဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ လူခ်င္းဆံုမိၾကတာပါ၊ က်ဳပ္ကို ဖမ္းမိ
သြားၿပီး ကိုးလၾကာတဲ့အခါ မန္ခ်ဴးရီးယားျပည္နယ္က စခန္းတစ္ခုကို ပို႔လိုက္ၾကတယ္၊ အဲဒီစခန္းက တ႐ုတ္
လူမ်ိဳးေတြ ႀကီးၾကပ္ၿပီး သေဘာတရားေရးသင္တန္းေပးတဲ့စခန္း ျဖစ္ေနတယ္”
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ ႐ိုဆီတာဟာလည္း အဲဒီစခန္းမွာ သေဘာတရားေရးသင္တန္းတက္ရလို႔
ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သြားတယ္ ထင္ပါသလား”
ေပါလ္က ေမးလိုက္ေသာအခါ ဖာသာဒီဆူဇာသည္ ရယ္ေမာလုိက္သည္။
“ဒါေလာက္လည္းမလြယ္ဘူး ေမာင္ရင္ရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ သူတ႔က
ို ြန္ျမဴနစ္ ဆရာႀကီးေတြက လူေတြကို
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းတဲ့နည္းေကာင္းေတာ့ ရွိပုံရတယ္၊ လူတုိင္းမွာ မိမိကိုယ္ကို လိပ္ျပာမလံုသလို အတိတ္က
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ျပဳမွား ေျပာမွားခဲ့တာေတြကို ေနာင္တရသလို စိတ္က ရွိတတ္စျမဲပဲ မဟုတ္လား၊ အဲဒီသိမ္ငယ္တဲ့စိတ္ကို
သူတ႔က
ုိ
ႀကီးထြားလာေအာင္ ဖန္တီးတတ္တယ္၊ ဥပမာ က်ဳပ္ကို သူတ႔က
ို
ပထမဆံုးေမးတဲ့ ေမးခြန္းက
ဘာလဲ သိလား၊ က်ဳပ္ဟာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတုန္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြ
ခုိင္းဖို႔ အေစခံရွိပါသလားတဲ့၊ က်ဳပ္ကလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာေတာ့ သင္တန္းဆရာက ခရစ္ယာန္ဘာသာ
(ဘိုင္ဘယ္လ္) သမၼာက်မ္းစာအုပ္ထုတ္ၿပီး ဖတ္ေတာ့တာပါပဲ၊ သူ ဖတ္ျပတဲ့အပိုဒ္က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔
ဟာ သူတစ္ပါးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
လုပ္ၿပီး

လူသားတစ္ေယာက္ကို

ေက်းကၽြန္လိုခိုင္းထားတာဟာ

အျပစ္မကင္းတဲ့သေဘာျဖစ္သြားတာေပါ့၊

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကဆိုရင္ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာ ငါဟာ အျပစ္ရွိပါကလားလို႔ အေတာ့္ကို သိမ္ငယ္ေနမိတယ္”
“ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဖာသာႀကီးရဲ႕ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္က အေထာက္အကူမျဖစ္ ဘူးလား”

“သူဟာ ဘာေၾကာင့္ သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းအလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လုိက္တာလဲ”
“တရား၀င္အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ မခိုင္မာေတာ့ပဲ ေတြေ၀
ယိမ္းယိုင္လာတယ္လို႔ ဆိုတာပဲ၊ ဒါကလည္း သူ ျပန္လြတ္လာၿပီး သံုးေလးႏွစ္ၾကာမွ ျဖစ္လာတာပါ”
“ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ၀င္လာတာမ်ားလား”
ေပါလ္က ထပ္ေမးလိုက္ရာ ဖာသာ ဒီဆူဇာက ေခါင္းညိတ္ျပေလသည္။
“က်ဳပ္ထင္တာေျပာရရင္ ႐ိုဆီတာအဖို႔ ပါတီသေဘာတရားေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္က ဘာသာေရး
ယံုၾကည္ခ်က္ေနရာ အစားထုိး၀င္လာတယ္လု႔ိပဲ ဆိုရလိမ့္မယ္၊ တစ္ခုေတာ့ က်ဳပ္က အခုိင္အမာေျပာႏုိင္
တယ္၊ ႐ိုဆီတာဟာ သူ႔ကိုယ္သူသိပ္ၿပီး မယံုသလို စိတ္ထဲ သိမ္ငယ္ေနတာကို ထြက္ေပါက္ရွာတဲ့အေနနဲ႔

ဒါစီပရက္စ္တန္က ၾကားျဖတ္ ၀င္ေမးလုိက္သည္။

အခုလို ျပဳမူ လႈပ္ရွားတာပဲလို႔ ထင္ရတယ္”

“ျဖစ္တာေပါ့၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာျပင္းထန္လို႔သာေပါ့၊ က်ဳပ္ရဲ႕စိတ္ေတြ ေျပာင္းလဲ
မသြားတယ္”

“ေက်းဇူးပါပဲ ဖာသာ၊ ဒါေလာက္သိရရင္ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ”
“ေက်းဇူးတင္ဖို႔ မလိုပါဘူး၊ က်ဳပ္က ေမာင္ရင္တုိ႔ကို ကူညီဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္”

“႐ိုဆီတာေကာခင္ဗ် ဘယ္လိုလ”ဲ ေပါလ္က ထပ္၍ ေမးလိုက္ျပန္သည္။
“အင္း… ဒီအေၾကာင္းေျပာရတာ ခပ္ခက္ခက္ပဲ၊ က်ဳပ္က ဟိုစဥ္က ႐ိုဆီတာရဲ႕ အျပစ္၀န္ခံခ်က္ကို

ထုိမွ်ႏွင့္ စကားျဖတ္၍ ေပါလ္ႏွင့္ ပရက္စ္တန္တို႔လည္း ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။

နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ သာသနာျပဳ၀န္ထမ္း ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ျပစ္ခ်က္ေတြကို
ေနာင္တရၿပီး သာသနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးေရွ႕မွာ ဖြင့္ဟ၀န္ခံလို႔ရွိရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖၚေျပာခြင့္မရွိဘူး၊

♣♣♣♣♣

အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရတယ္ဆိုတာ ေမာင္ရင္တို႔လည္း သိမွာပါပဲ၊ တစ္ခုေတာ့ ေျပာႏုိင္တာက ႐ိုဆီတာဟာ
ကြန္ျမဴနစ္ေတြလက္

မေရာက္ခင္ကတည္းက

စိတ္ဓာတ္ေရးရာျပႆနာေတြ

ရွိခဲ့တယ္၊

ဒါေၾကာင့္လဲ

တစ္ဖက္က စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းလို႔ ရသြားတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္တယ္”
မာလိုရီသည္ ေပါလ္က ေျပာျပသည္ကို နားေထာင္ေနၿပီးေနာက္…
“ဘယ္လို ျပႆနာမ်ိဳးေတြလဲ”
“ေမာင္ရင္ ဒီကိုအရင္တစ္ေခါက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ဳပ္က ေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ေထာက္လွမ္းေရး
“မာ့က္စ္၀ါဒေ၀ါဟာရနဲ႔ ေျပာရရင္ လူတစ္ေယာက္မွာ သီးဆစ္နဲ႔ အင္တီ-သီးဆစ္လို႔ ေခၚတဲ့

နဲ႔လည္း စကားေျပာၿပီးၿပီ”

အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ယူဆခ်က္ေတြ ရွိတတ္တယ္မဟုတ္လား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္
ေတြက သီးဆစ္သေဘာျဖစ္သလို လူတုိင္းမွာရွိတတ္တဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္လုပ္ခ်င္စိတ္ကို အင္တီသီးဆစ္လို႔
ေခၚႏုိင္တယ္၊ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူမွာက စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းမခံရခင္ အေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက စိုးရိမ္
တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းစတဲ့ အင္တီသီးဆစ္ အေတြးအေခၚေတြ ၀င္ေနၿပီျဖစ္တယ္”

ဟု ေျပာေလသည္။
“မြန္တီဖိုးအေၾကာင္းေကာ ေျပာလုိက္သလား”
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ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္ရာ မာလိုရီက ေခါင္းညိတ္ေလသည္။
“ဟုတ္တယ္၊ ထူးဆန္းတာက ေနတိုးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးက သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိုက္လံ
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းၾကည့္တာ ဘာအခ်က္အလက္မွ ရွာမရဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္လဲ က်ဳပ္က စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက
ေနမိတယ္၊ ဒီလူဟာ ႏွစ္ဖက္ခြ လူလည္လုပ္ေနတဲ့ ဒပ္ဗယ္ဧဂ်င္း (ႏွစ္ဖက္သူလွ်ိဳ) ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ က်ဳပ္က
တယ္ၿပီး စိုးရိမ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အခုေတာ့ အေျခအေနက တိက်သဲကြဲမႈ မရွိတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေန
တယ္၊ ေမာင္ရင္ေကာ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ”
ထိုေမးခြန္းကို ေပါလ္က ခ်က္ခ်င္းမေျဖဘဲ အခန္းထဲတြင္ ႏွစ္ေခါက္သံုးေခါက္ လူးလာေလွ်ာက္ရင္း
ေခတၱစဥ္းစားၿပီးမွ ျပန္ေျဖေလသည္။
“ဒီလိုစဥ္းစားရင္ ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္၊ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ၾက
ပါစို႔၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဟိုဆင္ ဆိုတာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ တ႐ုတ္ဧဂ်င္း (သူလွ်ိဳ) ျဖစ္တယ္၊ ႐ိုဆီတာက
ေတာ့ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းက စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံခဲ့ရာက တ႐ုတ္ကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ လူျဖစ္လာတယ္၊
ဒါက ရွင္းေနပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း သန္းႂကြယ္သူေဌး (မီလ်ံနာ) တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မြန္တီဖိုးလို ပုဂၢိဳလ္က
ဘာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ အက်ိဳးျပဳဖို႔ ကူညီေနရတာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားရခက္ေနျပန္တယ္၊ ေနာက္
တစ္ခ်က္က အဂၤလန္ျပည္ကို တရား၀င္ ျပည္၀င္ဗီဇာမရတဲ့လူေတြကို တိတ္တိတ္ပုန္း ခိုးသြင္းေပးတဲ့အလုပ္
ကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနရတာလဲ၊ လုပ္ပံုကလည္း အလြန္ အေပ်ာ္တမ္းဆန္လြန္းတယ္၊ ဒါဟာလည္း စဥ္းစားရ
ခက္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ”
ထုိစကားကို မာလိုရီက ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လည္ေခ်ပသည့္သေဘာျဖင့္ ေျပာေလသည္။
“ေကာင္းၿပီ၊ ႐ိုဆီတာရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းက အေပ်ာ္တမ္းဆန္တယ္လို႔ ေမာင္ရင္ဆိုတယ္ မဟုတ္လား၊
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြအဖို႔က မိတ္ေဆြ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မဟာမိတ္ ရွာရမွာ သိပ္ၿပီး ဇီဇာေၾကာင္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အေျခအေန
မရွိဘူး၊ ရရာလူကိုပဲ ေပါင္းရတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခု ထည့္စဥ္းစားရမွာက တ႐ုတ္နီအေနနဲ႔
ဥေရာပမွာ ေျခကုပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အားကိုးစရာ မဟာမိတ္ရယ္လို႔ ဘယ္ႏုိင္ငံ ရွိသလဲ၊ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံ
တစ္ခုပဲ ရွိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒါေတြကိုပါ ထည့္စဥ္းစားရင္ တ႐ုတ္အဖို႔ ႐ိုဆီတာရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းက ဒုတိယ
အဆင့္ေလာက္သာ ရွိတယ္ဆိုတာ သိခ်င္မွ သိမွာ”
“ဟုတ္ကဲ့ ဒါေတာ့ မွန္ႏုိင္ပါတယ္”
ေပါလ္က ၀န္ခံလိုက္ၿပီးမွ ဆက္ေျပာေလသည္။

“တ႐ုတ္အေနနဲ႔

ေခ်းမ်ားၿပီး

ေရြးခ်ယ္ဖို႔အခြင့္အေရး

မရွိလွဘူး၊

ဥေရာပမွာ

ေျခကုပ္ရဖို႔

အဆက္အသြယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအဆက္အသြယ္ပဲရရ သူတ႔က
ို
ယူရမွာပဲ၊ အခုလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ေန
တယ္လ႔ို ယူဆရပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားဖူးပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တ႔ို ဥေရာပတုိက္သား
ေတြဟာ အေရွ႕တုိင္းက လူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား အေတြးအေခၚေတြကို နားမလည္ၾကဘူးတဲ့ ခင္ဗ်ာ့”
မာလိုရီသည္

႐ုတ္တရက္

ဘာမွမေျပာေသးပဲ

ေခတၱစဥ္းစားေနၿပီးမွ

သူ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကို

ေျပာေလသည္။
“အိုေက.. ေပါလ္ ေမာင္ရင္ ဆက္ၿပီးသာ တာ၀န္ယူလုပ္ေပေတာ့၊ အခ်က္အလက္ေတြလည္း
ရေနမွာပဲ၊ ဟိုဆင္ရယ္၊ ႐ိုဆီတာရယ္၊ မြန္တီဖိုးရယ္ အဲဒီသံုးေယာက္စလံုးကို ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး သူတ႔ရ
ုိ ဲ႕
ေျခလွမ္းက ဘယ္လို၊ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာဆိုတာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းပါ၊ က်ဳပ္က အျဖစ္မွန္ကို သိခ်င္တယ္၊
အေရးအႀကီးဆုံးက သူတ႔ရ
ုိ ဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ ရပ္တန္းက ရပ္သြားေအာင္ တားဆီးဖို႔ပဲ”
“လံုး၀ ရပ္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာလား”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလုိက္ရာ မာလိုရီက ေခါင္းညိတ္ျပေလသည္။
“ဟုတ္တယ္ က်ဳပ္တုိ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေ၀ါဟာရနဲ႔ေျပာရရင္ ရန္သူကိုရွာၿပီး ေခ်မႈန္းပစ္ရမယ္၊
ခုအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီအမႈဟာ ေမာင္ရင့္တာ၀န္လံုးလံုးျဖစ္ၿပီလို႔သာ ယူဆေပေတာ့၊ အေၾကာင္းရင္းရွိရင္ က်ဳပ္ကို
ထံုးစံအတုိင္း ဆက္သြယ္နည္းနဲ႔ဆက္သြယ္ပါ၊ လုိအပ္တဲ့ေငြေၾကးကိုလည္း တစ္ခါတည္း ထုတ္ယသ
ူ ြားပါ”
“မစၥဘီအရပ္က ေဘာ္မင္ဆိုတဲ့လူကေကာ”
“ေမာင္ရင္ကိုယ္တုိင္ အဲဒီသြားၿပီး စံုစမ္းၾကည့္မွာ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေနရာကစၿပီး ေျခရာေကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ ထင္တာပဲ”
“အိုေက… အဲဒီအတြက္ပါ က်ဳပ္ ႀကိဳတင္စီစဥ္လိုက္မယ္”
ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ မာလိုရီက စကားျဖတ္လုိက္သည္။
ေပါလ္သည္ စိတ္ထဲမွ ခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚမိေလသည္။ လီယိုပတ္သေဘၤာေပၚမွ ခရီးသည္
မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးခ်င္း သတိရေနမိေလသည္။
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ေပါလ္သည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေနၿပီးျဖစ္၍ လူခ်င္းခြဲခြာရကာနီးတြင္ စိတ္မေကာင္း
ျဖစ္မိေလသည္။
ေပါလ္က

သတ္ပစ္လိုက္ရတာလဲ”
ခရီးထြက္ရန္

လိုအပ္ေသာပစၥည္းအခ်ိဳ႕

သိမ္းဆည္းေနစဥ္

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္

ျပတင္းေပါက္အနီး၌ ထိုင္၍ ၾကည့္ေနေလသည္။

ပိတ္ေနရင္းက

လွမ္းေမးလိုက္ရာ

ဒါစီပရက္စ္တန္က

ေခါင္းညိတ္ေလသည္။

ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလိုက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ သေရာ္သလုိ ရယ္ေမာလိုက္သည္။
“တကယ္ေတာ့လည္း ဒါဟာ ေရွးေခတ္ကတည္းက သံုးခဲ့တဲ့နည္းေဟာင္းႀကီးပါပဲ၊ လူေတြကို
ေငြ၀ယ္ကၽြန္အျဖစ္ အတင္းဖမ္းဆီးေရာင္း၀ယ္ၾကတဲ့ ေခတ္က ၿဗိတိသွ်ေရတပ္က စစ္သေဘၤာေတြနဲ႔ ပက္ပင္း

“အိုေကပါတယ္၊ က်ဳပ္မွာ ဘဏ္တိုက္ေငြစာရင္းတစ္ခု ရွိပါတယ္”

တိုးရင္ ဒီလိုပဲ အေထာက္အထားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကတယ္လို႔ က်ဳပ္ေတာ့ ၾကားဖူးတယ္၊ ဖမ္းထားတဲ့

“ဒါျဖင့္လည္း ၿပီးတာပါပဲ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့ျပန္ေတြ႔ရမယ္ မသိဘူး၊ ေတြ႔
ခ်င္မွလည္း ေတြ႔ရမွာပါ၊ မနက္ျဖန္ ဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားက သာယာၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့ ဂ်ေမကာကၽြန္း
ကို သြားရေတာ့မယ္”

ေငြ၀ယ္ကၽြန္ေတြကို သံႀကိဳးႀကီးေတြ ခ်ည္ထားလ်က္နဲ႔ပဲ ပင္လယ္ထဲ ကန္ခ်သတ္ပစ္ၾကသတဲ့ဗ်”
ဤသို႔ ရယ္ေမာကာ ေျပာေနရင္းက ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ စိတ္ထိခိုက္လာဟန္ျဖင့္ မ်က္ရည္မ်ား
က်လာေလသည္။

ထိုအခါ ဒါစီပရက္စ္တန္က ရယ္ေမာလိုက္သည္။
“သာယာၾကည္ႏူးစရာေကာင္းသေလာက္

သတ္ရတာက သူတို႔သေဘၤာကို သက္ဆုိင္ရာက တက္ရွာေဖြေတာ့မွာမို႔ အေထာက္အထားမွန္သမွ် ေဖ်ာက္
ဖ်က္ပစ္ရတဲ့သေဘာလို႔ ထင္တာပဲ”

“ဒါေတာင္ ခင္ဗ်ားမွာ ေငြလံုေလာက္ရဲ႕လားဗ်”
သူ၏သားေရေသတၱာကို

ဟု ေမးလုိက္သည္။
“ဒါေတာ့ က်ဳပ္လဲ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ဘူး၊ စိတ္ထင္ပဲ မွန္းေျပာရလိမ့္မယ္၊ ဟာေဗးပရက္စ္တန္ကို

သူသည္ ေပါလ္၏ ေဘာင္းဘီႏွင့္ ဆြယ္တာအက်ႌတို႔ကို ၀တ္ဆင္ထားေလသည္။

ေပါလ္က

“ဒီမယ္ သူတ႔က
ုိ
ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာင္ေတာ္ ဟာေဗးပရက္စ္တန္ကို ရက္ရက္စက္စက္

က်ဳပ္တုိ႔

ေပါလ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသျဖင့္ အသာ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ၿပီး တံခါးကို ျပန္ပိတ္ထား
ဂ်ေမကာကၽြန္းက

စိတ္ပ်က္စရာေတြလဲ

လိုက္ေလသည္။

အမ်ားႀကီးပဲဗ်၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားကေကာ ဘယ္ကို စထြက္ရမွာလဲ၊ မစၥဘီဆိုတဲ့ေနရာကို စသြားရမွာလား”
“အင္း ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ”

♣♣♣♣♣

ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေပါလ္အား ရင္းႏွီးစြာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေလသည္။
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ေဩာ္.. ေနာက္ၿပီး တစ္ခုေတာ့ မွာလိုက္
ခ်င္တယ္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့ သတၱ၀ါႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ရင္ က်ဳပ္အတြက္ပါ ပိုၿပီး ဆံုးမလိုက္စမ္းပါ”
ဤသို႔ေျပာရင္းႏွင့္ သူသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို စဥ္းစားမိလာျပန္သျဖင့္
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( ၁၀ )

စက္ေလွက

ဆိုစရာမရွိေအာင္

အေျခအေနေကာင္းမြန္လွသျဖင့္

ေပါလ္သည္

ေခတၱရပ္ၿပီး

ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ေမွာင္ရိပ္တစ္ေနရာတြင္ ရပ္ေနသူ လူတစ္ေယာက္သည္ ေပါလ္အား အကဲခတ္

မစၥဘီဆိုသည္ကား သာမန္ေက်းရြာတစ္ရြာသာ ျဖစ္ေလသည္။

ၾကည့္ေနေလသည္။ လူက အရပ္ျမင့္ျမင့္ ပိန္ပိန္ပါးပါးျဖစ္ၿပီး သေဘၤာစက္ခန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာ၀တ္စံု ၀တ္ထား

တစ္ခ်ိန္က ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း (ေရလုပ္ငန္း) ဖြ႔ံၿဖိဳးစဥ္က စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ေသာ္
လည္း ယခုေတာ့ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးမေကာင္းလွပဲ ရရစားစားဘ၀ႏွင့္ ေနၾကရေၾကာင္း

ၿပီး ကက္ဦးထုပ္လည္း ေဆာင္းထားသည္။ သူ၏မ်က္ႏွာတြင္ လက္ယာဘက္ နားရြက္နားဆီမွ လည္ပင္းဆီ
သိ႔ျု ဖတ္လ်က္ အမာရြတ္ႀကီးတစ္ခု ရွိေလသည္။

ရြာ၏အေျခအေန သြင္ျပင္လကၡဏာကို ၾကည့္ၿပီး အကဲခတ္သိရွိႏုိင္ေပသည္။

“ဘယ္လိုလဲ ကိုယ့္လူ၊ ေမာ္ေတာ္စက္ေလွကို သေဘာက်ၿပီး ၾကည့္ေနတာလား”

ေပါလ္သည္ မိမိတို႔ေထာက္လွမ္းေရးဌာနပိုင္ ကားတစ္စီးျဖင့္ ေ၀းေမာက္သ္အရပ္သို႔ လာၿပီး

ထိုလူက ခပ္တိုးတိုးေျပာရင္း ေပါလ္အနီးသို႔ ထြက္လာေပသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံ ဘက္စ္ကားစီး၍ မစၥဘီသို႔ ဆက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အင္း.. ေတာ္ေတာ့္ကို ေကာင္းတဲ့ စက္ေလွပါပဲ”

သူေရာက္သြားေသာအခါ အခ်ိန္မွာ ညေနေလးနာရီရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ေပါလ္က ထိုလူအား အကဲခတ္ၾကည့္ရင္း ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

လူသူေလးပါး သြားလာမႈမရွိဘဲ ေျခာက္ကပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ျပင္ ပတ္သ္ေခၚ အမ်ားျပည္သူတို႔
အတြက္ ဖြင့္ထားေသာ အရက္ဆိုင္မွာလည္း စည္းကမ္းဥပေဒအရ ဖြင့္ခ်ိန္မေရာက္ေသးသျဖင့္ တံခါးပိတ္ထား
ေလသည္။

“ေကာင္းဆို ကိုယ္ထည္က စတီးလ္သံမဏိ၊ အင္ဂ်င္ကလဲ ဓာတ္ဆီသံုးပတ္တာအင္ဂ်င္၊ ၿပီးေတာ့
ေရဒါဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားတယ္၊ တစ္နာရီကို သံုးဆယ့္ငါးမိုင္ႏႈန္းအထိ ေျပး
တယ္၊ ခင္ဗ်ားက သေဘၤာအေၾကာင္း နားလည္သလား”

ေပါလ္လည္း ဆက္၍ လမ္းေလွ်ာက္သြားေလသည္။

“ဟုတ္ကဲ့၊ နည္းနည္းပါးပါး နားလည္တာပဲ၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားက ေဘာ္မင္ဆိုသူမ်ားလားဗ်”

မၾကာမီ ကမ္းနားဘက္ဆီသို႔ ေရာက္သြားရာ သူရွာေဖြေသာ သေဘၤာက်င္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စက္ေလွ
မ်ား ဆိုက္ကပ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာေနရာသို႔ အလြယ္တကူပင္ ေတြ႔ရေလသည္။
႐ံုးခန္းႏွင့္တူေသာ

အေဆာက္အဦးငယ္တစ္ခု

ရွိေသာ္လည္း

ေပါလ္က သူ အဓိကသိခ်င္ေသာ အခ်က္ကိုပါ ထည့္ေမးလိုက္ရာ ထိုလူက ေခါင္းညိတ္ျပ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ

မရွိသျဖင့္

အေတာ္ပင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေလသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ က်ဳပ္က ေဘာ္မင္ပါပဲ ဘာကိစၥရွိလို႔လ”ဲ

ဂိုေထာင္ (ကုန္ေလွာင္႐ံု) လို အေဆာက္အဦးတစ္ခုလည္း ေတြ႔ရေလသည္။

“ေဩာ္.. ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားရဲ႕စက္ေလွကို ငွားလို႔ရမယ္ဆိုရင္ ခဏ ငွားခ်င္လို႔ပါ”

လူသူအရိပ္အေရာင္ မေတြ႔ရသျဖင့္ ေပါလ္သည္ သေဘၤာဆိပ္ (ေဗာခံ) တံတားဆီသုိ႔ ဆက္

“ဘာလဲ ကိုယ့္လူက ပင္လယ္ငါးဖမ္းထြက္ခ်င္လို႔လား၊ အခုဆိုရင္ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီဗ်”

ေလွ်ာက္သြားရာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသြား ေမာ္ေတာ္စက္ေလွ တစ္စင္းဆုိက္ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ထိုေမာ္ေတာ္စက္ေလွမွာ ပင္လယ္ထြက္၍ ငါးႀကီးမ်ားဖမ္းရန္အတြက္ အထူးမြမ္းမံျပဳျပင္ ထားဟန္
တူေလသည္။

“ငါးဖမ္းထြက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္က ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္ကို
ျဖတ္ကူးၿပီး ဟိုဘက္ ျပင္သစ္ကမ္းေျခအထိ သြားဖို႔ ကိစၥရွိေနပါတယ္၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ခင္ဗ်ားနဲ႔
ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ လာခဲ့တာပါပဲ”
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ေပါလ္က ဤသို႔ေျပာလုိက္ေသာအခါ ေဘာ္မင္ဆိုသူ၏မ်က္ႏွာသည္ ခပ္တည္တည္ ျဖစ္သြား
ေလသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ေသတၱာထဲမွ ရွပ္အက်ႌမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေသာ စတာလင္ေငြ ေပါင္တစ္ေထာင္ကို
ထုတယ
္ ူလိုက္သည္။ ေငြေပါင္တစ္ေထာင္ကလည္း ေငြစကၠဴအသစ္မဟုတ္ အဂၤလိပ္ေငြ ငါးေပါင္တန္ ေငြစကၠဴ
အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္သံုး ဖရန္႔ေငြစကၠဴမ်ား ေရာထားသည္။

“ခင္ဗ်ားကို ညႊန္လိုက္တဲ့ မိတ္ေဆြက ဘယ္သူလ”ဲ
ထိုေမးခြန္းကို ေျဖႏုိင္ရန္ ေပါလ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ စဥ္းစား၍ ဉာဏ္ထုတ္ရေလသည္။
“မွန္တာေျပာရရင္ မိတ္ေဆြရယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ လန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ ရွိတုန္း ဆိုဟိုအရပ္က
ဘားအရက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ေတြ႔ဆံုတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္တာပါ။ သူက လူတစ္ေယာက္ဟာ
အေရးတႀကီး အဂၤလန္ျပည္က ထြက္ခြာသြားခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ားဆီ လိုက္သြား႐ံုပဲလို႔ ဆိတ
ု ယ္”

ေငြစကၠဴေတြက အထပ္လုိက္ရွိၿပီး စတာလင္ ေပါင္တစ္ေထာင္ထက္မကဟုပင္ ထင္ရသည္။
ေဘာ္မင္သည္ ေငြစကၠဴေတြကို ၾကည့္ၿပီး မ်က္လံုးမ်ား ေတာက္ေျပာင္လာေလသည္။ လိုခ်င္
ေလာဘ ျဖစ္ေပၚတက္ႂကြေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွေပသည္။
ေပါလ္သည္

အဂၤလိပ္ေငြ

ငါးေပါင္တန္

ေငြစကၠဴအထုပ္

ႏွစ္ထုပ္ယူ၍

ေဘာ္မင္၏ေရွ႕တြင္

ခ်ေပးလိုက္သည္။

ထုိစကားကို ေဘာ္မင္က လက္ခံပံုရေလသည္။
“ကိုင္း.. ကိုယ့္လူ က်ဳပ္ရဲ႕႐ံုးခန္းထဲ သြားၾကရေအာင္၊ ခဏၾကာရင္ မိုးရြာခ်လာလိမ့္မယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို သူက ေရွ႕ေဆာင္လ်က္ ထြက္သြားသျဖင့္ ေပါလ္လည္း လိုက္ပါသြားရေလသည္။
႐ံုးခန္းက ေျခတံရွည္ႏွင့္ ခပ္ျမင့္ျမင့္ျဖစ္၍ သစ္သားေလွကားျဖင့္ တက္ရေလသည္။ ေလွကားမွ
တက္ေလွ်ာက္သြားစဥ္ ကမ္းနားေရစပ္နားရွိ ေလွေဟာင္းမ်ားထားရာေနရာဘက္မွ တစ္စံုတစ္ခု လႈပ္ရွားသံ
လိုလို ၾကားရသျဖင့္ ေဘာ္မင္သည္ မသကၤာသလို လွည့္ၾကည့္ေလသည္။

“က်ဳပ္ ဘယ္ေလာက္အေရးတႀကီး ဟိုဘက္ကမ္း ကူးသြားခ်င္တယ္ဆိုတာ အဲဒါသာ ၾကည့္ေပ
ေတာ့၊ ဒီအထုပ္ႏွစ္ထုပ္က စတာလင္ ေပါင္ႏွစ္ရာရွိတယ္၊ ေနာက္ထပ္ ေပါင္တစ္ရာကိုလည္း က်ဳပ္က ျပင္သစ္
ျပည္ကမ္းေျခကို ေရာက္တာနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ေပးပါဦးမယ္၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ”
ေဘာ္မင္သည္ ေငြစကၠဴထုပ္ႏွစ္ထုပ္ကို လွ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ ဆြဲယူလိုက္ၿပီး ျပံဳးလိုက္သည္။
“အိုေက… ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့သြားခ်င္သလဲ”
“က်ဳပ္ကေတာ့ အျမန္ဆံုးသြားခ်င္တာပဲ၊ ျမန္ေလ ေကာင္းေလေပါ့”

သူ၏ မ်က္ႏွာကလည္း တစ္စံုတစ္ခုကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနဟန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ဘာသံမွ ထပ္မၾကားရသျဖင့္ ေလွကားမွ ႐ံုးခန္းသို႔ ဆက္တက္သြားၾကေလသည္။

ေပါလ္က ေျပာလိုက္လွ်င္ ေဘာ္မင္သည္ ထပ္၍ ျပံဳးလိုက္ျပန္သည္။
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္လဲ ဘာလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲေနဦးမွာလဲ၊ ကိုင္း… လာပါ ခုပဲ သြားၾကစို႔ရဲ႕”

႐ံုးခန္းဆိုေသာ္လည္း သပ္ရပ္မႈလံုး၀မရွိ၊ ပစၥည္းေတြ ႐ႈပ္ပြလ်က္ ရွိေလသည္။
ေဘာ္မင္သည္ ေပါလ္အား စားပြဲတစ္လံုးတြင္ ထုိင္ခိုင္းၿပီးေနာက္ ၀ီစကီအရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္

ေျပာေျပာဆိုဆို သူကပင္ ေရွ႕ေဆာင္၍ ႐ံုးခန္းျပင္ဘက္သို႔ ေခၚသြားေလသည္။

ဖန္ခြက္ႏွစ္ခြက္ကို ထုတ္ယူၿပီး စားပြဲေပၚတြင္ ခ်လိုက္သည္။
“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားက ပင္လယ္ျပင္တစ္ဖက္ကမ္းကို အေရးတႀကီး ျဖတ္ကူးခ်င္တယ္ ဆိုပါေတာ့”
ေဘာ္မင္ဆိုသူက

ေမးလိုက္ခ်ိန္တြင္

ေပါလ္သည္

သူ၏သားေရေသတၱာကို

♣♣♣♣♣

စားပြဲေပၚတင္၍

ဖြင့္လုိက္သည္။
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စက္ေလွ၏အမည္က ေမရီဂရန္႔ဟု ေခၚၿပီး အနီးကပ္ၾကည့္ေသာအခါ အေ၀းမွ ခန္႔မွန္းရသည့္
အတုိင္း အေျခအေနအလြန္ေကာင္းမြန္လွေပသည္။
ေပါလ္သည္

စက္ေလွေပၚတက္၍

ကုန္းပတ္ကို

“ေကာင္းတယ္ဗ်၊ အခ်ိန္ရတုန္း အိပ္လုိက္ပါ၊ ေရလက္ၾကား ပင္လယ္ျပင္ အလယ္ေရာက္ရင္
လိႈင္းႀကီးလာလိမ့္မယ္၊ ရာသီဥတုအေျခအေနကလည္း မုန္တိုင္းက်ခ်င္ က်လာမွာဗ်၊ ဪ ဒါထက္ ခင္ဗ်ား

ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း

ပင္လယ္ေရျပင္ေပၚမွ

ျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာေသာ ေလကို အားရပါးရ ရွဴ႐ႈိက္ေနေလသည္။

ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္ရင္ ဓာတ္ဗူးထဲမွာ အျပည့္ရွိတယ္”
ေပါလ္လည္း စက္ေလွေအာက္ခန္းသို႔ ဆင္းသြားေလသည္။

သူ၏စိတ္ထဲတြင္လည္း ခရီးထြက္ေတာ့မည္ဟု ေတြးၿပီး ၾကည္လင္ေပါ့ပါးလာေလသည္။ ေပါလ္၏

ေအာက္ထပ္တြင္ ဧည့္ခန္းသဖြယ္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ဆလြန္းေခၚ အခန္းရွိသည္။ ေဘာ္မင္ေျပာ

၀ါသနာတစ္ခုမွာ အျမဲတမ္း လႈပ္ရွားသြားလာေနခ်င္တတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔ျု ပင္ ေရွ႕ ဘာျဖစ္မည္ဟု

ေသာ ဓာတ္ဗူးအဆင္သင့္ေတြ႔ရသျဖင့္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ငွဲ႔ေသာက္ရင္း အေျခအေနကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္

မသိရပဲ

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေနေလသည္။

အသည္းတထိပ္ထိပ္ႏွင့္

ေနရသည့္

စြန္႔စားလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို

သူသည္ သေဘာက်တတ္သည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ယခု ေဘာ္မင္ဆိုသူႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ စြန္႔စားထြက္ခြာရမည့္အေရးကို ေတြးၿပီး စိတ္ထဲ ေပ်ာ္ရႊင္
ေက်နပ္ေနမိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေလာေလာဆယ္ ေဘာ္မင္ဆိုသူႏွင့္ ရန္စၿပီး ထိပ္တုိက္ေျဖရွင္းရန္မလိုေသးဟုလည္း ေကာက္
ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ ယင္းကိစၥကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေျဖရွင္းလွ်င္ ရႏုိင္သည္။

စက္ေလွ၏ကိုယ္ထည္ကို ပင္လယ္ေရလႈိင္းမ်ား ပုတ္ခတ္လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေပါလ္သည္
ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းရွိရာ ဦးဘက္သို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ေဘာ္မင္ဆိုသူအား စကားဆက္ေျပာေလသည္။

ခဏမွ်ၾကာေသာ္ ေပါလ္သည္ ဦးေႏွာက္ထဲ မၾကည္မလင္ႏွင့္ ထိုင္းမႈိင္းသလုိ ျဖစ္လာေပသည္။
ေမာပန္းလာသလို ျဖစ္လာသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေခတၱနားေနမည္သေဘာျဖင့္ ပက္လက္လွန္လွဲေနလိုက္ရသည္။

“ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို ဟိုဘက္ကမ္းေရာက္ရင္ ဘယ္နားမွာ ခ်ေပးမယ္ စိတ္ကူးသလဲ”

ထိုအခ်ိန္၌ ဦးေႏွာက္ထဲ ထိုင္းမႈိင္းပံုက ထူးဆန္းေနသည္ဟုလည္း ထင္မိလာသည္။ လွဲေနရင္းက

“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ခ်ေပးမွာေပါ့၊ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို ေငြေပးၿပီး ငွားတာပဲ
မဟုတ္လား”

သတိေမ့ခ်င္သလိုလည္း ျဖစ္လာသည္။
သည္ေတာ့မွ ေစာေစာက သူ ေသာက္လုိက္မိေသာ ေကာ္ဖီသည္ ႐ုိး႐ိုးသားသားမွ ဟုတ္ပါေလစ

“အိုေက.. က်ဳပ္က ဘရီတန္နီ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိန္မာလို

ကမ္းေျခတစ္ေနရာရာမွာ

ဆင္းမယ္

ဟု ေတြးမိရင္း တကယ္ပင္ သတိေမ့သြားေတာ့သည္။

စိတ္ကူးထားတယ္၊ အဲဒီကတစ္ဆင့္ မာေဆးၿမိဳ႕ကို ဆက္သြားဖို႔ က်ဳပ္အတြက္ အဆင္ေျပမယ္”
“ရပါတယ္၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ေနရာ ကပ္ေပးမွာပါပဲ”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ေဘာ္မင္သည္

ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းကို

ေကြ႔လ်က္

♣♣♣♣♣

ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း

ေျပာင္းလုိက္ေလသည္။
ေပါလ္က ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်သြားမိေလသည္။
“ကိုင္း.. က်ဳပ္ ေအာက္ထပ္အခန္းထဲ ခဏဆင္းၿပီး တေမွးေလာက္ အိပ္လုိက္ဦးမယ္”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္ရာ ေဘာ္မင္က ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

မည္မွ်ၾကာၾကာ

သတိေမ့ေနသည္မသိ၊

ျပန္လည္သတိရလာေသာအခါ

ဆလြန္းအခန္းမွာ

ေမွာင္မိုက္ေနၿပီး ေပါလ္သည္ ေမွာက္လ်က္လဲေနေၾကာင္း သူ႔ကိုယ္သူ သတိျပဳမိေလသည္။
သူသည္ မတ္တတ္ထရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရာ မဟန္ႏုိင္ပဲ ျပန္၍လဲက်သြားေလသည္။ ကိုယ္ကို
ေကာင္းစြာ မဟန္ႏိုင္ပဲ ယုိင္လဲက်သြားျခင္းအေၾကာင္းကို ေပါလ္က သည္ေတာ့မွ နားလည္သေဘာ ေပါက္မိ
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ေတာ့သည္။ သူ၏ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္သို႔ပစ္၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ ခိုင္ခ့ံစြာ ခ်ည္တုပ္ထားေသာေၾကာင့္

မိုးက ရြာေနၿပီး ကုန္းပတ္ေပၚ၌ ရာသီဥတုအေျခအေနက အလြန္ေအးလ်က္ ရွိေလသည္။

ပင္တည္း။

ေဘာ္မင္သည္ ေက်ာက္ဆူးသံႀကိဳးႀကီးတစ္ေခ်ာင္းကို ေကာက္ယူလိုက္ရာ ေပါလ္က ခ်က္ခ်င္း
ေမရီဂရန္႔ စက္ေလွကေတာ့ အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ခုတ္ေမာင္းေနေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳမိ

အဓိပၸာယ္ သေဘာေပါက္သြားေလသည္။

ေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္က ေနာက္ထပ္ မတ္တတ္ထရန္ ႀကိဳးစားေနခိုက္ သေဘၤာအင္ဂ်င္စက္သံ ရပ္သြား
ေလသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းလာၿပီး ေဘာ္မင္ဆိုသူသည္ အခန္းတံခါး၀တြင္ ရပ္ေနသည္ကို ျမင္ရ
ေလသည္။
“ဟဲလို မိတ္ေဆြႀကီး၊ ဘယ္လုိေနေသးသလဲဗ်.. ဟဲ.. ဟဲ”

“ေနစမ္းပါဦးဗ်၊ ဒီနည္းကို ဘယ္သူက ခင္ဗ်ားကို သင္ေပးတာလဲ၊ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူႀကီးက
သင္ေပးတာမ်ားလား”
ေပါလ္က

ေဘာ္မင္က ေပါလ္၏အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ ေမးေလသည္။
“ခင္ဗ်ားက ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ အေပးအယူတည့္ၿပီး နားလည္မႈရၿပီလို႔ က်ဳပ္က

“ဒီမယ္ ေဘာ္မင္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္အမွန္ကို က်ဳပ္က ေကာင္းေကာင္းသိေနၿပီဗ်၊ က်ဳပ္ အခု
ဒီကိုလာတာကိုလဲ က်ဳပ္ရဲ႕လူေတြက သိေနတယ္၊ က်ဳပ္ ဟိုဘက္ကမ္းမေရာက္ပဲ ေပ်ာက္သြားရင္ ခင္ဗ်ားကပဲ
ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္၊ နားလည္လား”

ျမင္ရေတာ့ အားလံုးကို လိုခ်င္လာတယ္၊ ဒါပါပဲ ရွင္းရဲ႕မဟုတ္လား”

ေပါလ္က ခပ္ေအးေအးေျပာေနသည္မွာ ေဘာ္မင္ မည္သို႔ လႈပ္ရွားမည္ကို ႀကိဳတင္ မတြက္မိ၍
ျဖစ္သည္။ မိမိ၏စကားေၾကာင့္ မင္တက္မိၿပီး မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္ေနမည္ဟု ထင္မိေသာ္လည္း တကယ္က်
ေတာ့ ေဘာ္မင္က ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားလိုက္ေလသည္။
ေက်ာက္ဆူးသံႀကိဳးႀကီးကို တအားလႊဲ၍ ေပါလ္၏ ဦးေခါင္းအား ႐ုိက္ေလသည္။

ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္ရာ ေဘာ္မင္သည္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ၀ါးလံုးကြဲ ရယ္ေမာလုိက္သည္။
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. ဒါအတြက္ စိတ္သာခ် ကိုယ့္လူ၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားကို ခ်ေပးမွာ ေသခ်ာပါ
တယ္၊ အလြန္ေရနက္တဲ့ ပင္လယ္ထဲ ခ်ေပးလုိက္မယ္ သိလား၊ ဟဲ.. ဟဲ”
ဤသို႔ေျပာၿပီး ေဘာ္မင္သည္ ေပါလ္အား စက္ေလွ၏ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ေခၚတင္သြားေလသည္။

အံ့အားသင့္

သည္ေတာ့မွ ေပါလ္ကလည္း တည္ၾကည္ေလးနက္စြာျဖင့္ ျပန္ေျပာေလသည္။

ျပန္လွည့္၍ ေျပာသည္။

တစ္ေနရာရာမွာ ကုန္းေပၚခ်ေပးပါ”

႐ုတ္တရက္

“ခင္ဗ်ား… ခင္ဗ်ားက ဘယ္သူလ…
ဲ ဘာတာ၀န္နဲ႔လ”ဲ

ေပါလ္၏လက္ကိုင္အိတ္ကို ဖြင့္လုိက္ၿပီး ေငြစကၠဴတစ္ထပ္ ထုတ္ယူလုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ ေပါလ္ဘက္သို႔

“အိုေက.. ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ ဘယ္လိုမွ ဒုကၡမေပးပါဘူး၊ က်ဳပ္ကို ဟိုဘက္ကမ္းေရာက္ရင္သာ

ေဘာ္မင္သည္

ေစာေစာကလို ရယ္သြမ္းေသြး၍လည္း မေျပာ၀ံ့ေတာ့ပဲ ေပါလ္ကို အနည္းငယ္ေၾကာက္သလို

ေပါလ္က ခပ္ထန္ထန္ေမးလိုက္ရာ ေဘာ္မင္သည္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္မေျဖပဲ စားပြဲတြင္ရွိေနေသာ

အလုိလိုေနရင္း သြားရည္က်တတ္တယ္ဗ်၊ ဟဲ..ဟဲ.. အခုလည္း ခင္ဗ်ားလက္မွာ ေငြစကၠဴေတြ တစ္ထပ္ႀကီး

ေမးလိုက္ရာ

ျဖစ္လာပံုရသည္။

ထင္ေနမိတယ္”

“ဘာလုပ္တာလဲဆိုရင္ ေဟာဒီေငြအတြက္ လုပ္တာပဲ ဆိုပါေတာ့၊ က်ဳပ္က ေငြစကၠဴျမင္ရင္

ေလသံခပ္ေအးေအးျဖင့္

တုန္လႈပ္သြားပံုရေပသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ သံႀကိဳးကို ေနာက္သို႔ ဆြဲလိုက္စဥ္မွာပင္ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွ လူတစ္ေယာက္၏လက္သည္
လ်င္ျမန္စြာေပၚထြက္လာၿပီး ေဘာ္မင္၏လက္ထဲမွ သံႀကိဳးႀကီးကို အတင္းဆြဲယူလုိက္သည္။
ေဘာ္မင္လည္း အံ့အားသင့္လ်က္ ျပန္လွည့္ၾကည့္ရာ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွ ဒါစီပရက္စ္တန္က ထြက္လာ
ေလသည္။
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ေဘာ္မင္သည္ စကၠန္႔ပိုင္းမွ် ငိုင္ေနမိေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း အသက္၀င္လာသလို လႈပ္ရွားလိုက္
ျပန္သည္။ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ သူ၏အက်ႌအိတ္ထဲမွ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ဆြဲထုတ္ယူ
လုိက္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သူသည္ ေရွ႕ေလာႀကီးလြန္းေန၍ မွားသြားပံုက ေသနတ္ကို အိတ္ထဲမွ ဆြဲထုတ္ထုတ္
ခ်င္း ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ က်ည္ဆန္သည္ ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္း၏အေပၚနားသို႔ ေခ်ာ္ထြက္သြားေလသည္။
ဒါစီပရက္စ္တန္ကလည္း

လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္သူပီပီ

သေဘၤာကုန္းပတ္၏ေဘးသို႔

ေပါလ္က ျပံဳး၍…
“ခင္ဗ်ားက တကယ့္အေရးႀကီးမွာ ေရာက္လာတာဟာ အံ့ၾသစရာပါပဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဘယ္က
ေရာက္လာတာလဲဗ်”

ဆင္းၿပီး

တြဲေလာင္းခို၍ ေရွာင္ေနလိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ေမွာင္ေနသျဖင့္ ေဘာ္မင္သည္ ေရေအာက္ထဲသို႔ ဒါစီပရက္စ္တန္ က်သြားေလၿပီလားဟု ငံု႔ၾကည့္
ေနေလသည္။

ဟု ေမးလုိက္သည္။ ထိုေမးခြန္းကို ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္ ျပန္ေျဖေလသည္။
“လြယ္ပါတယ္ဗ်၊ ခင္ဗ်ားထြက္ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္က ငါးမိနစ္ေလာက္ အေျခအေနကို ေလ့လာစဥ္းစား
ၾကည့္တယ္၊ ေနာက္ေတာ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ေအာက္ထပ္ကိုဆင္းခဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားကို အဆင္သင့္ ေတြ႔
တာနဲ႔ ေမာင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္၊ အခု ခင္ဗ်ားရဲ႕ကားက ေလဆိပ္မွာရွိေလရဲ႕၊ က်ဳပ္က ေလဆိပ္ကေနၿပီး တကၠစီ

ထိုအခ်ိန္၌ ဒါစီပရက္စ္တန္က သူ၏ ေနာက္မွ အသာ ကုန္းပတ္ေပၚျပန္တက္ၿပီး ေတြ႔ရာလက္နက္
ရွာေဖြရင္း ပင္လယ္ငါးႀကီးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲတင္သည့္သံခ်ိတ္ႀကီးတစ္ခု ေတြ႔ရသျဖင့္ ဆြဲယူလုိက္သည္။
ေဘာ္မင္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လွည့္လုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္ကို ျမင္ၿပီး အံ့အားသင့္ေနေတာ့
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သည္တစ္ခါေတာ့ သူသည္ ေရွ႕ေလာမႀကီးေတာ့ပဲ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ျဖင့္ ေသခ်ာ
ေပါက္မလြဲေအာင္ ပစ္ရန္ ဒါစီပရက္စ္တန္၏ ရင္ဘတ္တည့္တည့္ကို ခ်ိန္လိုက္သည္။

ကားတစ္စီးကို ငွားလာခဲ့တယ္၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားထက္ အရင္ မစၥဘီကိ ေရာက္ေနတာဗ်”
“ဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္က သေဘၤာက်င္းနားမွာ မသိမသာ ခုိကပ္ၿပီး ေခ်ာင္းေနတယ္၊
ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေဘာ္မင္တို႔ အျပန္အလွန္ ေျပာေနတဲ့စကားေတြကိုလည္း က်ဳပ္ၾကားရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔
႐ံုးခန္းထဲ သြားေနတုန္းမွာ က်ဳပ္က စက္ေလွေပၚတက္ၿပီး ေခ်ာင္က်က်တစ္ေနရာမွာ အသာပုန္း ေနလုိက္

ဤတြင္ အသင့္ေစာင့္ေနသူ ေပါလ္က ၀င္၍ လႈပ္ရွားလုိက္သည္။

ေတာ့တာပါပဲ”

သူ၏ကိုယ္ကို တေစာင္းထား၍ ေဘာ္မင္၏ ပခံုးကို တအားပစ္တြန္းလိုက္ရာ သူ၏ လက္မွ
ေသနတ္လြတ္က်သြားၿပီး ေဘာ္မင္လည္း ကိုယ္ကို မဟန္ႏုိင္ေတာ့ပဲ ယိုင္လဲသြားေလသည္။

“ဒါနဲ႔မ်ား ကိုယ့္လူက ခ်က္ခ်င္းထြက္မလာပဲ က်ဳပ္ကို သံႀကိဳးခ်ည္ၿပီး ေရထဲတြန္းခ်ကာနီးမွ ေပၚ
လာတာကိုး”

ေဘာ္မင္သည္ ျပန္ထရန္ ႀကိဳးစားျပန္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္က သံခ်ိတ္ႀကီး၏ထိပ္ဖ်ားျဖင့္ တအား
၀င္ထိုးလုိက္သည္။
သံခ်ိတ္ႀကီးသည္

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေပါလ္၏ လက္ႏွစ္ဖက္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ေပးလုိက္ရာ

ေပါလ္က ေျပာလုိက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္က ရယ္ေမာလုိက္သည္။
“မွန္တာေျပာရရင္ က်ဳပ္က သံႀကိဳးေတြထားတဲ့အခန္းထဲ ပုန္းေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ဗ်၊

ေဘာ္မင္၏

လက္ယာဘက္နံၾကားကို

အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္

ထိုးမိသြားေလရာ

ေနာက္ျပန္လန္လဲရင္း ကိုယ္ရွိန္မသတ္ႏုိင္ပဲ ေရထဲသို႔ လြင့္က်သြားေတာ့သည္။
ေပါလ္က ကုန္းပတ္ေပၚမွ ငံု႔ၾကည့္ေသာအခါ ေဘာ္မင္သည္ ေရထဲနစ္ျမဳပ္သြားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။
ျပန္ေပၚလာဦးမလားဟု ေခတၱေစာင့္ၾကည့္ပါေသာ္လည္း ေဘာ္မင္သည္ လံုး၀ ျပန္ေပၚ မလာေတာ့ေခ်။

အေတာ္ၾကာမွ ျပန္ႏိုးလာတယ္ဗ်၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္က အခ်ိန္မီေရာက္လာတာပဲ မဟုတ္လား ဟဲ..ဟဲ”
“အိုေက… ထားပါေတာ့၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားက ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီစက္ေလွေပၚ တက္လိုက္လာ ရတာလဲ”
“ဒီလိုပါ၊ က်ဳပ္ရဲ႕အစ္ကိုက တျခားလူေတြအျမင္မွာ လူဆိုး သူခိုး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ က်ဳပ္
အေပၚေတာ့ ေကာင္းခဲ့တယ္၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္က သူ႔ကို ခ်စ္တယ္၊ ဒါကို ခင္ဗ်ား နားလည္ရဲ႕လား”
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“နားလည္ပါတယ္”

“က်ဳပ္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာပါခဲ့တယ္ဗ်၊ နာမည္ေက်ာ္လက္ေ၀ွ႔သမားတစ္ေယာက္

“က်ဳပ္အစ္ကိုက ဘယ္လိုပဲ လူဆိုးျဖစ္ေပမယ့္ သူ ေသရပံုမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မေသသင့္ဘူးလို႔ က်ဳပ္
ယူဆတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္က သူ အသတ္ခံရတာကို လံုး၀ မေက်နပ္ႏုိင္ဘူး၊ ျပန္ၿပီး ကလဲ့စားေခ်ဖို႔
ဆံုးျဖတ္ထားတယ္၊ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့ သတၱ၀ါကို အေသသတ္ပစ္မယ္၊ က်ဳပ္တို႔
ဂ်ေမကာကၽြန္းသားေတြဟာ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ႈိင္းေပမယ့္ ပါးကိုက္ရင္ နားျပန္ကိုက္ရမွ ေက်နပ္တဲ့ဓေလ့
ရွိတယ္၊ အခုလဲပဲ က်ဳပ္ရဲ႕အစ္ကို ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္တဲ့ ႐ိုဆီတာရဲ႕အသက္ကို က်ဳပ္က ျပန္ယူခ်င္
တယ္၊ သူ႔ကို က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ စီရင္ရမွ ေက်နပ္မယ္”

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ မတ္ခြက္ တစ္ခြက္ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း ေပါလ္အနီးမွ ရပ္ေနၿပီး
ေျပာလုိက္သည္။
“ဟုတ္လား၊ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခင္ဗ်ားအစ္ကို ဟာေဗးပရက္စ္တန္က ဘာေျပာသလဲ”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလိုက္ရာ ဒါစီသည္ ျပံဳးလုိက္သည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္က တကယ္ပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဟန္ျဖင့္ ေျပာေလရာ ေပါလ္ကလည္း နားလည္ဟန္
ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

“အစ္ကိုကေတာ့

ဘာမဆို

သခ်ၤာတြက္သလို

ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔

တြက္ေလ့ရွိတဲ့သူ

ျဖစ္တယ္ဗ်၊

လက္ေ၀ွ႔ထိုးတာကိုလည္း သူက ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ၿပီး မဟန္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္၊ သူက ေျပာေတာ့

“က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သေဘာထားကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္၊ ေလးလည္း
ေလးစားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္၊ လူတစ္ေယာက္မွာ ၾကံစည္စိတ္ကူးတဲ့အတုိင္းနဲ႔
တကယ့္လက္ေတြ႔လုပ္တဲ့အပိုင္းဟာ

ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ အေတာ္ျပင္းထန္ခဲ့တယ္”

အခ်ိန္ကာလ

ကြာျခားတတ္တယ္၊

ဒီလုိၾကာလာရင္

စိတ္တစ္မ်ိဳး

ေျပာင္းလာတတ္တယ္၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ေၾကးစားတစ္ေယာက္မုိ႔ သတ္စရာရွိရင္ ဘာမွ မစဥ္းစားပဲ သတ္ႏိုင္
တယ္၊ အခ်ိန္မေရြး သတ္၀ံ့တယ္၊ ခင္ဗ်ားကေကာ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ရွိပါ့မလား”
“ဒါေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဦးေပါ့”

လက္ေ၀ွ႔သမားေကာင္းေတြဟာ အျမဲတမ္း ဆင္းရဲငတ္ျပတ္တဲ့လူေတြ ျဖစ္သတဲ့ဗ်၊ ဆင္းရဲလို႔ တံုးတိုက္တုိက္
ကမ္းတိုက္တိုက္ ဆိုၿပီး ႀကိဳးစားထိုးသတ္ရင္း လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ ျဖစ္လာသူေတြမ်ားတယ္လုိ႔ ဆိုတယ္၊ က်ဳပ္က
ငတ္ျပတ္ေနတာမွ မဟုတ္ပဲတဲ့။ ဒါေတာင္ အစ္ကိုက က်ဳပ္ လက္ေ၀ွ႔နည္းျပဆရာနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားတာကို
အထိုက္အေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသးတယ္”
“ဟုတ္လား၊ ေကာင္းၿပီ ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားက ဘာေၾကာင့္ ေရွ႕ေနလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာလဲ”
“ဘာလဲ

“ေကာင္းပါၿပီ၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာေပါ့၊ ကိုင္း… ေနာက္မွ ဆက္ေျပာၾကမယ္၊ အခုေလာေလာဆယ္
ေတာ့ က်ဳပ္က ဒီေမာ္ေတာ္ ျပန္ၿပီးသြားေအာင္ ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္လည္း သေဘာတူဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
ေပါလ္သည္ စက္ေလွဦးပိုင္းသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး အင္ဂ်င္စက္ကို ႏႈိးၾကည့္ရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ စက္ႏိုး
လာေလသည္။ စက္သံကလည္း အလြန္ညက္ေညာလွသည္။
သိ႔ႏ
ု ွင့္ပင္ ေပါလ္သည္ ေမရီဂရန္႔အမည္ရွိ စက္ေလွကို သူကိုယ္တုိင္ ပဲ့ကိုင္၍ ေမာင္းသြားသည္။

ခင္ဗ်ားက

က်ဳပ္ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးဇာတိ

အေျခအေနအရ

ဥပေဒပညာေလ့လာဆည္းပူးတာ

ဆန္းတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာလား၊ တျခားလူေတြကလည္း ခင္ဗ်ားလိုပဲ ေမးတတ္ၾကပါတယ္၊ ဒီမယ္ က်ဳပ္က
ဆိုဟိုရပ္ကြက္က လူဆိုး သူခိုးအားလံုးကို သိေနတယ္ခင္ဗ်၊ ဒီအခ်က္က ေရွ႕ေနလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့
အသံုး၀င္တယ္ မဟုတ္လား”
“အဲဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားက အမႈေတြ ဆက္တိုက္လိုက္ရတယ္ဆိုပါေတာ့ ဟုတ္လား”
“အင္း…

ဆိုပါေတာ့ေလ၊

ဟာေဗးပရက္စ္တန္ရဲ႕အမႈ

႐ံုးတင္စစ္ၿပီးတဲ့

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့

က်ဳပ္က အသာေရွာင္ထြက္သြားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်ဳပ္က လူေကာင္းနဲ႔လူဆိုး ဘ၀ႏွစ္မ်ိဳး
တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေနသလို ျဖစ္ေနေတာ့ ၾကာရွည္ဆက္ေနသြားလို႔ မျဖစ္တာနဲ႔ ထြက္သြားတာပါပဲ၊ ဒါနဲ႔ က်ဳပ္က
အဂၤလန္ကေနၿပီး ဂ်ေမကာကို ျပန္သြားတယ္၊ ဒါလည္း ေျခလွမ္းမမွားဘူးလို႔ ဆိုရမယ္၊ ဂ်ေမကာကၽြန္းမွာပဲ
က်ဳပ္ရဲ႕ဇနီးကို စေတြ႔ခဲ့ပါတယ္”

♣♣♣♣♣
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“ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲ မစၥတာမာလိုရီကို က်ဳပ္ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ အစ္ကိုႀကီးဟာေဗးက သူ
ဘာလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာတစ္ေစာင္ရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစ္ကို လံုးလံုးေပ်ာက္သြားေတာ့
က်ဳပ္ကလည္း သူ သြားခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လိုက္ၾကည့္တာပါပဲ၊ ဒါဟာ အေကာင္းဆံုးေျခလွမ္း
ပဲလုိ႔ က်ဳပ္ ထင္မိတယ္”
“ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဇနီးကေကာ ဒီအေၾကာင္းေတြကို သိသလား”
ေပါလ္က ေမးလိုက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ျပံဳးျဖဲျဖဲ လုပ္ျပၿပီးမွ ျပန္ေျဖေလသည္။
“က်ဳပ္ရဲ႕ဇနီးကေတာ့ အခု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနရွာတယ္၊ ဒါထက္ ေနပါဦးဗ်၊
ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဘယ္လိုလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဒီဇာတ္႐ႈပ္ထဲ ၀င္ပါေနရတာလဲ”
“ဒါေတာ့ အေျခအေနအရ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္က ႏုိင္ငံျခားဘာသာေတြ ၀ါသနာပါ
သူျဖစ္တယ္၊ မူလက က်ဳပ္ဟာ ျပည္နယ္တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ ကထိက လုပ္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလုပ္
က ပ်င္းစရာေကာင္းလို႔ ၾကာေတာ့ ၿငီးေငြ႔လာတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သူ႔ႏွမကို ခ်က္ကိုဆလို
ဗားကီးယားႏုိင္ငံတြင္းက ခိုးထြက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီစမ္းပါလို႔ လာေျပာေလေတာ့ က်ဳပ္က စြန္႔စားမႈတစ္ခုပဲလို႔
ယူဆၿပီး လက္ခံခဲ့တယ္”
“အဲဒီကိစၥ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလား”
“ေအာင္ျမင္တယ္ဆို႐ံုပါပဲ၊ အၿပီးသတ္က်ေတာ့ က်ဳပ္ဟာ ေျခေထာက္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရၿပီး
ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံက ေဆး႐ံုတစ္႐ံုမွာ တက္ကုသေနရတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မစၥတာမာလိုရီက က်ဳပ္ဆီလာ
ၿပီး သူတ႔န
ို ဲ႔အတူ အလုပ္၀င္လုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္”
“ဟုတ္လား၊ ဒါထက္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ဒီအလုပ္ လက္ခံၿပီး လုပ္မိတာကို မွားေလျခင္းလို႔ ေနာင္တ
မ်ားရမိသလား”
“ေနာင္တရဖို႔ အခ်ိန္လည္း မရွိဘူး၊ ေနာင္တရရင္လဲ အေျခအေနက လြန္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္၊ ဒီအေျခ
အေနက်မွ မထူးေတာ့ဘူးလို႔ပဲ သေဘာထားလိုက္ရတယ္၊ ကဲ… ဒါေတြထားပါဦးဗ်၊ က်ဳပ္တို႔ စိန္ဒင္းနစ္
ေရာက္ရင္ ဘာလုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကဦးစို႔”
♣♣♣♣♣
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( ၁၁ )

ေျပာရင္း ေပါလ္က ပြိဳင့္ ၃၈ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းေပးၿပီးမွ ဆက္
ေျပာေလသည္။

သူတ႔သ
ုိ ည္

သုတ္ေျခတင္၍

သြားၾကေလရာ

ကိုးနာရီခြဲသာသာတြင္

“အဲဒီေသနတ္က အလြန္စိတ္ခ်ရတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ဂ်မ္းမျဖစ္ဘူး”

စိန္ဒင္းနစ္အရပ္သို႔

ခ်ဥ္းကပ္ၾကေလသည္။

တစ္ဖန္ ၀ါလ္သာပစၥတိုလ္ေသနတ္ကို သူ၏အက်ႌအိတ္ထဲ ထည့္လိုက္ၿပီးေနာက္..

ေရေၾကာင္းေျမပံုအရ ထိုေနရာတြင္ ပင္လယ္ေအာ္ငယ္တစ္ခုရွိေၾကာင္း ျပထားသျဖင့္ ေပါလ္သည္
ယင္းပင္လယ္ေအာင္အတြင္းသို႔ စက္ေလွကို ေမာင္း၀င္ၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။

ေတာ့မယ္”

ထင္သည့္အတုိင္းပင္ စက္ေလွေမာင္း၀င္သြားေသာအခါ ပင္လယ္ေအာ္ဆိုေသာ္လည္း ေတာင္
ပတ္လည္အတြင္း ကိက
ု ္တစ္ရာသာသာရွိၿပီး ေတာင္ပတ္လည္၀ိုင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
ေရတိမ္သည့္ေနရာသို႔

ေရာက္သည္ႏွင့္

သူတ႔သ
ုိ ည္

ေက်ာက္ခ်၍

စက္ေလွကို

“ကိုင္း… က်ဳပ္တို႔အဖို႔ စိတ္၀င္စားဖို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ အခန္းက႑ကို မၾကာခင္ ေရာက္ပါ

ဟု ေျပာလုိက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ႏွစ္ေယာက္သား စက္ေလွတြင္ အသင့္ပါလာေသာ ေလွငယ္တစ္စင္းျဖင့္ ေလွာ္ခတ္

ရပ္လိုက္

ေလသည္။

သြားၾကေလသည္။ ေကာင္းကင္ျပင္သည္ကား နက္ျပာေရာင္အေသြးျဖစ္ေနၿပီး ၾကယ္တာရာမ်ား ေတာက္ပ
ေနေလသည္။ လေရာင္မရွိေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ လင္းေရာင္တစ္မ်ိဳးရွိေနသလို ထင္ရေပသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ေပါလ္သည္ သူ၏လက္ဆြဲေသတၱာကိုဖြင့္၍ အတြင္းမွ ျပင္သစ္ျပည္သံုး ဖရန္႔ေငြစကၠဴ
ထုပ္ႏွစ္ထုပ္ကို ယူၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းေပးလိုက္သည္။
“အေရးအေၾကာင္းရွိရင္ သံုးႏုိင္ေအာင္လို႔ ေငြကို ခင္ဗ်ားတစ္၀က္ က်ဳပ္တစ္၀က္ ခြဲယူၾကမယ္”
ဒါစီပရက္စ္တန္လည္း ေငြစကၠဴေတြကို သူ၏အက်ႌအတြင္းအိတ္ထဲထည့္၍ သိမ္းထားလိုက္သည္။
ေပါလ္သည္ လက္ဆြဲေသတၱာ၏အတြင္းဘက္ တစ္ေနရာရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခလုတ္ငယ္တစ္ခုကို ႏွိပ္
လိက
ု ္ရာ ေသတၱာ၏ ေအာက္ဘက္မွ အံဖံုးတစ္ခု ပြင့္လာသည္။ ထိုအဖံုးထဲတြင္ကား ပြိဳင့္ ၃၈ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္တစ္လက္၊ ၀ါလ္သာအမ်ိဳးအစား ပစၥတုိလ္တစ္လက္ႏွင့္ ေမာင္းျပန္ပစၥတိုလ္ေသနတ္ တစ္လက္တို႔
ရွိေလသည္။
ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ အံ့အားသင့္သေလာက္ သေဘာက်သြားမိေလသည္။
“အလိ…
ု တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ေနပါဦးဗ်၊ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုလဲ၊ လက္နက္ခဲယမ္း မကိုင္ရဘူးလုိ႔
တားျမစ္ထားတာကို ဒီလိုနည္းနဲ႔ ေရွာင္တာမ်ားလား”

မၾကာမီ သူတုိ႔သည္ စိန္ဒင္းနစ္ၿမိဳ႕ ႐ႈခင္းကို လွမ္းျမင္ရသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္။
ကမ္းတစ္ေနရာတြင္

ေလွကိုကပ္ၿပီး

ေတာင္ကမ္းပါးတစ္ခုေပၚသို႔

တက္ၾကၿပီးေနာက္

ဆက္

ေလွ်ာက္သြားၾကရာ ရြာ၏ျပင္ဘက္နားသို႔ ေရာက္သြားၾကေလသည္။
လူေနအိမ္မ်ားမွာ တစ္အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ အေတာ္က်ဲၿပီး အိမ္တိုင္းတြင္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္
ေျမကြက္တစ္ကြက္စီ ရွိေလသည္။
ဒုတိယေျမာက္ အိမ္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေပါလ္၏ပခံုးကို လက္ျဖင့္
အသာပုတ္ေလသည္။
“ဒါက မာစီယာဆိုတဲ့လူရဲ႕အိမ္ဗ်၊ ခင္ဗ်ား သိမ်ားေနသလား”
“ဟုတ္လား၊ က်ဳပ္က မသိပါဘူး၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျခအေနကို ၾကည့္ၾကရေအာင္”
ေပါလ္က ခပ္တိုးတိုးေျပာၿပီး သူကိုယ္တုိင္ ေရွ႕ေဆာင္လ်က္ အိမ္ေဘးရွိ ျပတင္းေပါက္တစ္ခု
အနီးသို႔ အသာခ်ဥ္းကပ္သြားၾကေလသည္။

“ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆိုတာ အျမဲရွိသင့္တယ္ဗ်၊ ေရာ့… ဒါက ခင္ဗ်ားအတြက္”
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အတြင္း၌ မီးေရာင္ရွိသျဖင့္ ျပတင္းေပါက္၏ ပိတ္ခန္းဆီးၾကားမွ အသာေခ်ာင္းၾကည့္ေသာအခါ
အခန္းက မီးဖိုခန္းျဖစ္ၿပီး စားပြဲတစ္လံုးေရွ႕တြင္ မာစီယာသည္ ေခါင္းငံု႔လ်က္ ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ
ေလသည္။

“ဟား.. ဟား.. ဂ်က္ေကာ့တစ္ေယာက္ အႀကီးအက်ယ္ အံ့ၾသမွာပဲ၊ သူက က်ဳပ္ကို ေျပာေတာ့
ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေသၿပီတဲ့”
“အခု ဂ်က္ေကာ့ ဘယ္မွာရွိသလဲ”

သူ၏ ေရွ႕တြင္လည္း ဘရမ္ဒီအရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္ မတ္ခြက္တစ္ခြက္ ရွိသည္။

ေပါလ္က ခပ္ထန္ထန္ေမးလိုက္သည္။

“ဒီလူ ၾကည့္ရတာ စိတ္ညစ္ေနပံုရတယ္”

“ဟိ.ု . ရန္းနင္းမင္းဆိုတဲ့ အရက္ဆိုင္မွာ ရြာထဲက အေပါင္းအသင္းေတြကို ဧည့္ခံေနပါတယ္”

ဒါစီပရက္စ္တန္က ေလသံျဖင့္ ေျပာရာ ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

“႐ိုဆီတာဆိုတဲ့ လူကေကာ”

“ဟုတ္တယ္ဗ်၊ ဒါထက္ ဒီလူ႔မွာ မမာသည္ဇနီး ရွိတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေျပာတယ္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ သူ႔ဇနီးက အိပ္ယာထဲ လဲေနတာ ေလးႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီ”

“အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆိုတာ ေဘာ္မင္းဆိုတဲ့လူ မဟုတ္လား”

“ဒါျဖင့္ ဒီအမ်ိဳးသမီးက က်ဳပ္တို႔အလုပ္မွာ ၀င္ေႏွာက္ယွက္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားက အသာ
တံခါးကို ေခါက္လိုက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေဘးနားမွာ ပုန္းေနလိုက္ပါ၊ က်ဳပ္က ဒီလူကို ၾကည့္လုပ္မယ္”
ေပါလ္က ေျပာသည့္အတိုင္း ဒါစီပရက္စ္တန္က အိမ္ေရွ႕တံခါးကို ေခါက္လိုက္ရာ မာစီယာသည္
ေျခလွမ္းေလးကန္စြာျဖင့္ ထလာေလသည္။
သူသည္

တံခါးကို

ဖြင့္လိုက္ၿပီးအျပင္ဘက္သို႔ၾကည့္ရာ

မည္သူမွမေတြ႔ရသျဖင့္

အ့ံၾသေနစဥ္

တစ္ဖက္မွအသင့္ေစာင့္ေနသူ ေပါလ္က ပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္ မာစီယာ၏နားထင္ကိုေတ့ခ်ိန္ထားလုိက္သည္။
“ေဟ့လူ..

တိတ္တိတ္ေနစမ္း၊

အသံထြက္ေအာင္

ေအာ္တာနဲ႔

ခင္ဗ်ား

“သူတ႔ို ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သေဘၤာနဲ႔ ျပန္လာၾကတယ္”

အသက္ေသၿပီသာ

ေအာက္ေမ့ေပေတာ့၊ ကဲ.. အိမ္ထဲကို ၀င္လိုက္ပါ”

ေပါလ္က ခပ္တည္တည္ေမးလိုက္ေသာအခါ မာစီယာက ေခါင္းညိတ္ေလသည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရင္ကလဲ ဒီလူနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖူးေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို
လာတတ္ပါတယ္”
“သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ခင္ဗ်ားလုပ္တာေတြကို မသိၾကဘူးလား”
“ဒါေတာ့ ဒီလိုရွိပါတယ္၊ ဒီအရပ္က လူေတြက ဘာသိဘာသာေနတတ္ၾကတယ္၊ သူမ်ားကိစၥေတြ
မွာ ၀င္ၿပီး စပ္စုေလ့ မရွိၾကဘူး”
“႐ိုဆီတာနဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြကေကာ ဘယ္မလဲ၊ ရန္နင္းမင္းအရက္ဆိုင္မွာပဲ ရွိသလား”

ေပါလ္က အံႀကိတ္၍ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္တြင္ မာစီယာလည္း ဘာမွမေျပာပဲ ေနာက္ဆုတ္ကာ
အိမ္ထဲသို႔ ၀င္လိုက္သည္။
သည္ေတာ့မွ ေမွာင္ရိပ္ထဲပုန္းေနသူ ဒါစီပရက္စ္တန္ကပါ ထြက္လာၿပီး အိမ္ထဲသို႔ လိုက္လာ
ေလသည္။

မာစီယာက ေခါင္းကိုခါလ်က္…
“႐ိုဆီတာဟာ ဒီေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းကပဲ ေရးေနာ့ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ ထြက္သြားတယ္၊ သူနဲ႔အတူ အိႏၵိယ
အမ်ိဳးသမီးရယ္၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရယ္ ေခၚသြားတယ္၊ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ
လည္း ပတ္တီးေတြအျပည့္ စည္းထားတယ္”

မာစီယာသည္

ေပါလ္ႏွင့္

သေရာ္သလို ရယ္ေမာလိုက္ေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔

ႏွစ္ေယာက္၏မ်က္ႏွာကို

တစ္လွည့္စီၾကည့္ၿပီး

“အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးကေကာ ဘယ္လိုေနသလဲ”
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“ဟာဗ်ာ၊ ဘယ္လိုေနရမွာလဲ၊ အလြန္ေခ်ာ အလြန္လွေနတာေပါ့ဗ်”

ဤတြင္ မာစီယာသည္ ဘာမွမေျပာပဲ ခ်ာကနဲလွည့္၍ ပိတ္ထားေသာအခန္းတံခါးတစ္ခုဆီသို႔

“ဒါကို က်ဳပ္က ေမးတာမဟုတ္ဘူး၊ ေကာင္မေလးဟာ ေၾကာက္ေနသလားလို႔ ေမးတာ၊ သူ႔အေနနဲ႔
႐ိုဆီတာကို ေၾကာက္ေနပံုရသလား”

ေပါလ္ႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔လည္း တံခါး၀မွေန၍ အတြင္းဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ အ့ံအား

“မဟုတ္ဘူးဗ်၊ ေကာင္မေလးက လံုး၀ေၾကာက္ပံုမရဘူး၊ မေၾကာက္တဲ့အျပင္ တစ္ခါ တစ္ခါ
႐ိုဆီတာရဲ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနပံုက ဟိ…
ု . ဘယ္လို ေျပာရပါ့မလဲ..”

တိုင္မ်ား ထြန္းညႇိထားေလသည္။
“အလိ…
ု အဲဒါ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဇနီးလား”

“ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီသေဘာမ်ိဳး ဆိုပါေတာ့”
မာစီယာသည္ ေပါလ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေနစဥ္ လံုး၀ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ပံု မရဘဲ
ခပ္တည္တည္ ခပ္ေအးေအးပင္ ေျဖေနေလသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ေပါလ္ကလည္း သတိျပဳမိေလသည္။

ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ မာစီယာသည္ စိတ္ထိခုိက္ေၾကကြဲသည့္ဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ၊

သူ႔ခမ်ာ

ေလးႏွစ္တုိင္တိုင္

ေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာ

ခံစားသြားရရွာပါတယ္၊

သူကိုယ္တုိင္ကလည္း ဒီေရာဂါမေပ်ာက္ဘဲ တစ္ေန႔ မုခ်ေသရမယ္ဆိုတာ သိေနရွာပါတယ္၊ က်ဳပ္ကလည္း

“ေကာင္းၿပီ.. သူတုိ႔ ဘယ္ကို သြားၾကသလဲ”

အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့တာပဲ၊ အေကာင္းဆံုးဆရာ၀န္ႀကီးေတြ အဖိုးတန္ဆံုးေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ကုေပမယ့္ မရပါဘူး”

“ဒါေတာ့ က်ဳပ္လဲ မေျပာတတ္ဘူးခင္ဗ်”

“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ စရိတ္စက ေငြေၾကး ေတာ္ေတာ္ကုန္က်ခဲ့မွာေပါ့”

“ဒီမယ္ မာစီယာ၊ က်ဳပ္ေမးတာကို မွန္မွန္ေျပာစမ္းပါ၊ ခင္ဗ်ားက ဘာမွမသိဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊
ေကာင္းၿပီ ဟဲလ္ဂိတ္နဲ႔ မြန္တီဖိုး ဆိုတဲ့နာမည္ေတြကိုေကာ ခင္ဗ်ားက တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူးလို႔ ျငင္းမလား”
သူတ႔အ
ို ခ်င္းခ်င္း

သင့္သြားမိၾကေလသည္။
အတြင္း၌ လူေသအေလာင္းထည့္သည့္ ေခါင္းတစ္ခုကို စားပြဲရွည္ႀကီးေပၚတင္ထားၿပီး ဖေယာင္း

“ဘာလဲ ေကာင္မေလးက ႐ိုဆီတာကို ၾကည္ညိဳၿပီး ၾကည့္ေနတာမ်ိဳးလား”

“မျငင္းပါဘူး၊

သြားကာ တံခါးကိုဖြင့္၍ ေပါလ္တို႔အား ၾကည့္ေစခ်င္သည့္ဟန္ျဖင့္ ေဘးသို႔ ဖယ္ေနလိုက္သည္။

စကားေျပာေနတဲ့အခါ

အဲဒီနာမည္ႏွစ္ခုက

တစ္ခါတစ္ေလ

ၾကားညႇပ္ ပါလာတတ္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဆီတာနဲ႔ ဂ်က္ေကာ့တို႔ စကားေျပာရင္ အဲဒီနာမည္ႏွစ္ခု ပါလာ
တာကို ၾကားလိုက္မိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ နာမည္ၾကားမိတာကလြဲလို႔ ဘာမွအဓိပၸာယ္
မသိပါဘူး”

“ဟုတ္ပါတယ္၊ ေငြလိုလို႔သာ တိရစာၦန္လို စိတ္မ်ိဳးရွိတဲ့ ဂ်က္ေကာ့နဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာေပါ့၊
ဒါေတြဟာ က်ဳပ္ အလြန္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဇနီးသည္ နာနက္အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကို ငဲ့ၿပီး က်ဳပ္ဟာ ဘယ္သ႔က
ူ ိုမွ
ဘာမွမေျပာပဲ ေရငံုေနခဲ့တယ္”
“ခင္ဗ်ားက အသက္ေသမွာ ေၾကာက္လုိ႔လား”
“က်ဳပ္ အသက္ေသမွာ မေၾကာက္ပါဘူး၊ က်ဳပ္ဇနီး နာနက္ရဲ႕အသက္အတြက္သာ စိုးရိမ္ခဲ့ပါတယ္”

မာစီယာက ဤသို႔ေျပာသည္ကို အမွန္အတိုင္းေျပာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေပါလ္က ယူဆမိေလသည္။

“ဘာလဲ.. ႐ိုဆီတာက ခင္ဗ်ားဇနီးရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လို႔လား”

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ နည္းပရိယာယ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေမးၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

“ဟုတ္ပါတယ္၊ သူက နာနက္အသက္ကို ႏွေျမာရင္ ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားလို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္၊

“ဒီမယ္
တစ္မ်ိဳးႀကီးပဲ”

မာစီယာ၊

အမွန္အတိုင္းေျပာစမ္းပါ၊

ဘာေတြ

ျဖစ္သလဲ၊

ခင္ဗ်ားကို

ၾကည့္ရတာ

အထူးသျဖင့္ လီယိုပတ္စက္ေလွမွာ က်ဳပ္က သေဘၤာသားအျဖစ္ လိုက္ပါသြားတဲ့အေခါက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီး
ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္”
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“အဲဒီတုန္းက ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
“မေန႔ညက က်ဳပ္တုိ႔ ဒီကထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပပါရေစ၊ လီယိုပတ္
သေဘၤာကေတာ့ ေရထဲ နစ္ျမဳပ္သြားတယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္း ဂ်က္ေကာ့က ခင္ဗ်ားကို ေျပာေသးသလား”
“သူ ေျပာေတာ့ မေတာ္တဆျဖစ္သလိုလို ဆိုတာပဲ၊ အင္ဂ်င္ေပါက္ကြဲသြားတာက စၿပီး သေဘၤာ
နစ္သြားတယ္လို႔ ဆိုတယ္၊ ခင္ဗ်ားကို ဘယ္လို ေျပာသလဲ”
“သေဘၤာနစ္သြားေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးလဲ ေရနစ္ေသသြားၾကတယ္လို႔ ေျပာတယ္”
“အမွန္က ဂ်က္ေကာ့နဲ႔ ႐ိုဆီတာက က်ဳပ္တုိ႔ကိုေရနစ္ေသေအာင္ အခန္းထဲ ေသာ့ခတ္ပိတ္ေလွာင္
ထားၿပီး ေလွနဲ႔ထြက္သြားၾကတယ္၊ အဘိုးႀကီးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကေတာ့ ကမ္းကိုေရာက္ေအာင္ ေရကူးသြားရင္း
ေသသြားရွာတယ္”
ေပါလ္က ေျပာလိုက္ရာ မာစီယာသည္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားေလသည္။
“ဟင္.. ဟုတ္လား၊ ဒီလူေတြက လူသားစိတ္မရွိတဲ့ တိရစာၦန္လို လူေတြပါပဲ၊ မၾကာေသးခင္ကပဲ
က်ဳပ္တုိ႔စက္ေလွ ပင္လယ္ျပင္မွာရွိတဲ့ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္က စစ္သေဘၤာတစ္စင္းနဲ႔ တိုးခဲ့တယ္၊ ဒီအခ်ိန္က
စက္ေလွေပၚမွာ ခရီးသည္ဆိုလို႔ လူတစ္ေယာက္တည္းပဲ ပါတယ္”
ေျပာရင္းႏွင့္ မာစီယာသည္ ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းၾကည့္ရင္း…
“အဲဒီလူက ခင္ဗ်ားလိုပဲ အေနာက္အိႏၵိယကၽြန္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္”

“ၿပီးေတာ့ ႐ိုဆီတာက ဒီအေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားက ေလွ်ာက္ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇနီးကို သတ္ပစ္မယ္
လိ႔ု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္ မဟုတ္လား”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေမးလိုက္ရာ မာစီယာသည္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ဘာမွဆက္မေျပာေတာ့ပဲ ခ်ာကနဲလွည့္၍ ထြက္သြားေလသည္။
မာစီယာသည္ နားမလည္ဟန္ျဖင့္ အံ့အားသင့္ေနရာ ေပါလ္က ရွင္းျပရေလသည္။
“အရွင္လတ္လတ္ ေရထဲ ပစ္ခ်ခံရသူဟာ ဒီလူရဲ႕ အစ္ကိုရင္း ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ အဲဒီ
ကိစၥရွင္းဖို႔ လာခဲ့တာပဲ၊ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္တုိ႔ကို ကူညီေစခ်င္တယ္၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကူညီႏုိင္မလား”
“ဟုတ္ကဲ့၊ ဘာမဆို ကူညီဖို႔ အသင့္ပါပဲ”
“ေကာင္းၿပီ၊

ခင္ဗ်ား

ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့

ရင္းနင္းမင္းအရက္ဆိုင္နားက

သြားေစာင့္ၿပီး

ဆိပ္ကမ္းဘက္ကို ၾကည့္ေနပါ၊ မၾကာခင္ ေမရီဂရန္႔ဆတ
ို ဲ့ သေဘၤာ၀င္လာတာ ျမင္ရလိမ့္မယ္၊ ဒီသေဘၤာကို
ခင္ဗ်ား သိသလား”
“သိပါတယ္၊ ေဘာ္မင္ဆိုတဲ့လူရဲ႕ သေဘၤာ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားက အရက္ဆိုင္ထဲ၀င္ၿပီး ဂ်က္ေကာ့ကို သြားေျပာရမယ္၊ ေဘာ္မင္
ျပန္ေရာက္ၿပီး အေရးတႀကီးကိစၥရွိလို႔ ကမ္းနားကေစာင့္ေနတယ္လို႔ ေျပာ၊ အဲဒီလိုေျပာေနခ်ိန္မွာ တျခားလူ
ေတြပါ ၾကားေအာင္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေျပာ”

ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ မ်က္ႏွာထားတင္းမာလာသည္။

“ေကာင္းပါၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ေကာ”

“ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ ေျပာစမ္းပါ”

“ခင္ဗ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္စက္ေလွ မရွိဘူးလား”

“႐ိုဆီတာက ေျပာပါတယ္၊ ခရီးသည္ ေမွာင္ခို၀င္လာတာ မိသြားရင္ က်ဳပ္တုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္

“ပင္လယ္ငါးဖမ္းစက္ေလွေဟာင္းႀကီး တစ္စင္းေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ တပ္ထားတယ္”

အျပစ္ေပးခံရမယ္တဲ့၊ ဒါကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႐ိုဆီတာဟာ ခရီးသည္ကို သံႀကိဳးေတြခ်ည္ၿပီး အရွင္လတ္လတ္
ေရထဲ တြန္းခ်လိုက္တယ္၊ အရွင္လတ္လတ္ သံႀကိဳးခ်ည္ၿပီး ပစ္ခ်ခံရတဲ့လူရဲ႕မ်က္ႏွာထားကို က်ဳပ္ျဖင့္ အခု
ခ်ိန္ထိ မ်က္စိထဲ ျမင္ေယာင္ေနမိပါေသးတယ္”

“အိုေက… ေကာင္းတယ္၊ က်ဳပ္တို႔ ဒီဆိပ္ကမ္းက ထြက္တဲ့အခါ ပန္မတ္ခ်္ပင္လယ္ေအာ္ဘက္ကို
သြားၾကမယ္၊ အဲဒီေနရာကို ခင္ဗ်ား သိသလား”
“က်ဳပ္က ဒီပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာအားလံုးကို သိပါတယ္”
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“အိုေက..

ဒါျဖင့္

က်ဳပ္တို႔

အဲဒီကပဲ

ေစာင့္ေနမယ္၊

ကိုင္း…

ခင္ဗ်ား

ဘာမွမစိုးရိမ္နဲ႔၊

ခင္ဗ်ားလူဂ်က္ေကာ့ကို က်ဳပ္ ၾကည့္ၿပီး စီရင္ပါ့မယ္၊ ဒါပဲေနာ္”

ျဖစ္လာသည္။ ဂ်က္ေကာ့သည္ အရက္မူးလွ်င္ အလြန္ေသြးဆိုးတတ္သျဖင့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း သူ
သိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာစီယာက စိတ္မခ်ႏုိင္ပဲ စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေပါလ္၏စကားအဆံုးတြင္ မာစီယာသည္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ေပါလ္၏ေစခိုင္းခ်က္ကို လြန္ဆန္၍လည္း မျဖစ္သျဖင့္…
“ခင္ဗ်ားအတြက္ သတင္းစကား ပါးလိုက္တာကို ေျပာဖို႔လာတာဗ်၊ ခင္ဗ်ားကို သတင္းေပး

♣♣♣♣♣

လိုက္သက
ူ ေတာ့ ေဘာ္မင္ပဲ”
ဟု အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။

ရန္းနင္းမင္းအရက္ဆိုင္အတြင္းသို႔ မာစီယာ၀င္သြားခ်ိန္၌ ဘားေကာင္တာတြင္း ငါးဖမ္း အလုပ္
လုပ္သူ ေရလုပ္သား တစ္ဒါဇင္ခန္႔ရွိေနၿပီး သူတို႔အား ဂ်က္ေကာ့က အာေဘာ္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ေျပာေန

ေဘာ္မင္ဟူေသာ

အမည္ကို

ၾကားလုိက္ရသည္တြင္

ဘားခန္းတြင္းရွိ

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက

စိတ္၀င္စားလာဟန္ျဖင့္ ေခါင္းေထာင္လာၾကသည္။

ေလသည္။

ဂ်က္ေကာ့သည္လည္း ႐ုတ္တရက္ အရက္မူးေျပသြားဟန္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။
စကားေျပာရင္း သူသည္ ၀ိုင္အရက္ကို ေျမကရားအိုးႀကီးတစ္ခုမွ ငွဲ႔၍ ေ၀ငွေနရာ ေရလုပ္သားႀကီး

“ဘာေျပာတယ္ဗ်၊ ေဘာ္မင္က ဒီလို ျပန္ေရာက္ေနသလား”

မ်ားကလည္း စိတ္ပါတက္ႂကြစြာ ၀ိုင္း၀န္းေသာက္ေနၾကသည္။
ဘားေကာင္တာတစ္ဖက္တြင္မူ ဂ်က္ေကာ့အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသူ အလုပ္သမ အမ်ိဳးသမီးႀကီး
က သေဘာမက်ဟန္ျဖင့္ ခပ္တည္တည္ၾကည့္ေနေလသည္။
“ေသာက္ၾကဗ်ိဳ႕၊ အားရပါးရ ေသာက္ၾကဗ်၊ ဒီေန႔အဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေငြမေပးရပဲ အလကားေသာက္
ၾကရတာဟာ က်ဳပ္က ႏႈတ္ဆက္တာပဲ၊ နက္ျဖန္ မနက္ဆိုရင္ က်ဳပ္(ဂ်က္ေကာ့)က ထြက္ခြာေတာ့မယ္၊
ေနာင္ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ကို ျမင္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဟဲ..ဟဲ”
ဂ်က္ေကာ့က က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္ေျပာေနစဥ္ မာစီယာသည္ လူသူပရိသတ္ၾကားမွ ခဲယဥ္းစြာ
တိုး၀င္၍ ဘားေကာင္တာဆီသို႔ သြားေလသည္။
“ဟယ္လ.ို . မာစီယာ၊ မိတ္ေဆြႀကီးက ဘယ္ေပ်ာက္ေနတာလဲဗ်”
ဂ်က္ေကာ့က မာစီယာအား ျမင္ျမင္ခ်င္း ေဖာ္ေရြစြာ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အရက္မူးေန
၍ စကားမပီသပဲ လွ်ာေလးအာေလးျဖစ္ေနရာ မာစီယာသည္ ဂ်က္ေကာ့အေပၚ ခ်က္ခ်င္း စိတ္မခ်ပဲ သံသယ

“ဟုတ္တယ္ေလ၊ အခု သူက ဆိပ္ကမ္းမွာေရာက္ေနၿပီ၊ ေမရီဂရန္႔ဆိုတဲ့ သေဘၤာနဲ႔ ေရာက္
လာတယ္”
မာစီယာက ဆက္ေျပာလုိက္ရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ အရက္ခြက္ကို စားပြဲေပၚသို႔ ျပန္ခ်လိုက္ၿပီး
အလုပ္သမ အဘြားႀကီးအား…
“ေရာ့.. အဲဒါ ခင္ဗ်ားယူေပေတာ့”
ဟု ေျပာရင္း ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ဘားေကာင္တာမွ ထြက္၍ မာစီယာအနီးသို႔ ေရာက္လာေလသည္။
“အိုေက၊ လာ လိုက္ခဲ့၊ သြားၾကမယ္”
ျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရျပင္ေပၚမွ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္လာသည့္ ေလက အေတာ္
ေအးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
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ဂ်က္ေကာ့သည္ မာစီယာအနီးသို႔ ကပ္၍ ခပ္တိုးတိုး ေျပာေလသည္။
“ေဘာ္မင္က ဘာေျပာလိုက္သလဲ၊ သူ ဘာလိုခ်င္တာတဲ့လဲ၊ သူ ျပႆနာအက်ပ္အတည္းမ်ား
ေတြ႔ေနလို႔လား”
ဂ်က္ေကာ့က ေမးသည္ကို မာစီယာက ေခါင္းခါျပလိုက္သည္။
“ေဘာ္မင္က က်ဳပ္ကို ဘာေၾကာင့္ေျပာမွာလဲ၊ က်ဳပ္က ဘာေကာင္မွမဟုတ္ေတာ့ ေျပာပါ့မလား၊
သူ ဘာမွမေျပာဘူး”

ဂ်က္ေကာ့သည္

တစ္ေယာက္တည္းဆက္သြားရင္း

ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ထက္ျမက္သူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္

စဥ္းစားရခက္ေနေလသည္။

စဥ္းစားရခက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

႐ိုဆီတာက

သူသည္
သူ႔အား

ဘာေတြဆက္လုပ္ရမည္ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးသြားသည့္အထဲ ေဘာ္မင္အေၾကာင္း လံုး၀မပါရွိေခ်။
ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေမရီဂရန္႔သေဘၤာသည္ အင္ဂ်င္စက္မ်ား ႏႈိးထားလ်က္ပင္ ရပ္ထားေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ သေဘၤာေပၚသို႔ တက္သြားရာ မည္သူမွ မေတြ႔ရသျဖင့္ ကုန္းပတ္ဦးပိုင္းရွိ
မာလိန္မႉးအခန္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။

မာစီယာ ျပန္ေျပာသည့္ေလသံက အနည္းငယ္ တင္းမာေနသျဖင့္ ဂ်က္ေကာ့သည္ အံ့အားသင့္မိ
ေလသည္။

တံခါး၀သိ႔ု ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူ၏ စိတ္တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသလို ျဖစ္လာမိၿပီး…
ထိ႔ေ
ု နာက္ ႏွစ္ေယာက္သား ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾကရင္း လမ္းထိပ္ေရာက္ေသာအခါ မာစီယာက

ဆက္မသြားေတာ့ပဲ ရပ္လုိက္သည္။
“ကိုင္း… မစၥတာဂ်က္ေကာ့၊ က်ဳပ္သြားဦးမယ္၊ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္တည္းပဲ ဆက္သြားေပေတာ့”
“ခင္ဗ်ားက ဘယ္ကိုသြားမွာလဲ၊ အိမ္ကိုပဲ ျပန္မွာလား”
“ဟုတ္တယ္ အိမ္ျပန္မွာပဲ”
မာစီယာက ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ စကားကို ေလသံတစ္မ်ိဳးေျပာင္း၍ ခင္မင္ရင္းႏွီး
သလိုဟန္မ်ိဳး လုပ္ေျပာျပန္သည္။
“ေဘာ္မင္နဲ႔ က်ဳပ္ေတြ႔ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားအိမ္ကို က်ဳပ္ ၀င္လာခဲ့မယ္၊ ဒီေတာ့မွ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေအးေအး
ေဆးေဆး ေဆြးေႏြးမယ္၊ က်ဳပ္က ဒီအရပ္က ထြက္သြားေတာ့မွာမို႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္”
“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားသေဘာေပါ့”

“ေဘာ္မင္.. ေဟ့ ေဘာ္မင္”
ဟု ခပ္တိုးတိုး ေခၚလိုက္သည္။
“ဟဲလို ဂ်က္ေကာ့ ၀င္ခဲ့ေလဗ်ာ”
အတြင္းမွ ေပါလ္က ခပ္ေအးေအးဖိတ္ေခၚလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ကာ
ေနာက္သို႔ ေျခတစ္လွမ္း ဆုတ္လိုက္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ေျပာင္း၀က သူ၏နားထင္သို႔ လာေထာက္ထားသျဖင့္ ေဘးသို႔
လွည့္ၾကည့္လုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္၏ တင္းမာေသာမ်က္ႏွာကို ျမင္ရေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ကာ ေဇာေခၽြးမ်ားျပန္ရင္း ေၾကာက္ဒူးတုန္ေန
ေတာ့သည္။
ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ေမရီဂရန္႔သေဘၤာသည္ စက္ကုန္ဖြင့္လ်က္ ေမာင္းထြက္သြားေလသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို မာစီယာသည္ ေမွာင္ရိပ္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္ထြက္သြားေလသည္။
♣♣♣♣♣
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သူတ႔သ
ုိ ည္ ပန္မတ္ခ်္ ပင္လယ္ေအာ္တစ္ေနရာ၌ သေဘၤာကို ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထားလိုက္သည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေသၿပီးသူက ျပန္ရွင္သလို၊ သူရဲေျခာက္ျခင္းကို မယံုၾကည္ေတာ့

ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္က ၾကား၀င္ၿပီး ဂ်က္ေကာ့ေျပးရာလမ္း၌ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ထိုးခံထား
လိုက္သည္။

ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္တာေတြက ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတကားဟု ယံုၾကည္ေနမိေလသည္။

ဂ်က္ေကာ့လည္း ခလုတ္တိုက္မိကာ ေမွာက္ထိုးလဲက်သြားေလသည္။
သူ

သိ႔ေ
ု သာ္ သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ကား ေပါလ္တို႔အေပၚ အခဲမေက်ႏုိင္ပဲ ေဒါသထြက္ေနလ်က္ အခြင့္
အေရးေပၚသည္ႏွင့္ တံ႔ျု ပန္ကလဲ့စားေခ်မည္ဟု က်ိတ္၍ ၾကံဳး၀ါးထားသည္။

ျပန္၍ထလိုက္ေသာအခါ

ဒါစီပရက္စ္တန္က

ေအးေအးေဆးေဆး

ကုတ္အက်ႌခၽြတ္ေန

ေလသည္။
“ကိုင္း.. ဂ်က္ေကာ့၊ ခင္ဗ်ားက သတၱိေကာင္းတယ္ မဟုတ္လား၊ လာစမ္းပါ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔
ယွဥ္သတ္ၾကမယ္”

ထိုအခြင့္အေရးကလည္း မၾကာမီ ေပၚလာေလသည္။
မာစီယာက ပင္လယ္ငါးဖမ္းစက္ေလွကို ေဘးခ်င္းယွဥ္ရပ္ထားရန္အတြက္ လွမ္းပစ္ေပးေသာႀကိဳး
ကို ဒါစီပရက္စ္တန္က သြား၍ေစာင့္ဖမ္းေနခိုက္ ေပါလ္က ဂ်က္ေကာ့ကို ၾကည့္ေနရေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္က စိန္ေခၚလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ မုန္းတီးစက္ဆုပ္စြာ..
“ကပၸလီလူမည္း၊ လူ႔တိရစ ၦာန္”
ဟု ေရရြတ္ႀကိမ္းေမာင္းလိုက္သည္။

ထိုအခ်ိန္၌ ေပါလ္သည္ အနည္းငယ္ေပါ့ေလ်ာ့ကာ သတိမထားပဲ ေနမိရာ အလစ္ေခ်ာင္းေနသူ
ဂ်က္ေကာ့ ႐ုတ္တရက္ထခုန္၍ ေပါလ္၏လက္မွ ေသနတ္ကို ဆြဲလုယူလုိက္သည္။

သူသည္ ေဒါသအလြန္ထြက္ေနဟန္ရွိၿပီး ႐ုတ္တရက္ လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားကာ ဒါစီပရက္စ္တန္
ရွိရာသို႔ အတင္းေျပး၀င္လာသည္။ သူ၏လက္သီးမ်ားကလည္း ထိုးသတ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေလသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ဂ်က္ေကာ့ လက္တစ္ဖက္က ေသနတ္ကိုင္လ်က္ က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေပါလ္အား
ဖမ္းဆြဲကာ ဒါစီပရက္စ္တန္က ေသနတ္ျဖင့္ပစ္လွ်င္ ကာကြယ္ရန္ သူ႔ေရွ႕၌ ထားလိုက္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ဂ်က္ေကာ့မတြက္မိသည္ကား ေပါလ္က ဂ်က္ေကာ့၏လုပ္ရပ္ကို ကြက္ေက်ာ္ ႀကိဳတင္
ျမင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေပါလ္သည္ ဒါစီပရက္စ္တန္၏ က်င္လည္စြာလႈပ္ရွားထိုးသတ္ပံုကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္၀င္စားေနမိေလ
သည္။ တကယ့္ ေၾကးစားလက္ေ၀ွ႔သမားမ်ားကဲ့သို႔ အတိမ္းအေရွာင္ က်င္လည္သေလာက္ လက္သီးခ်က္မ်ား

ေပါလ္သည္ လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားကာ ကိုယ္ကို ႐ုတ္တရက္ေဘးသို႔ ေရႊ႕ေစာင္းလိုက္
ရင္း ဂ်က္ေကာ့၏ ဦးေခါင္းကို လက္သီးျဖင့္ တအားပစ္ထိုးလုိက္သည္။
လက္သီးတစ္ခ်က္က

သိ႔ေ
ု သာ္ ဂ်က္ေကာ့ မသိသည္ကား ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ တစ္ခ်ိန္က လက္ေ၀ွ႔ထိုးျခင္းအတတ္ကို
သိပၸံနည္းက်က် ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အေတာ္ျပင္းၿပီး

သာမန္လူဆိုလွ်င္

က လွ်ပ္တစ္ျပက္ လ်င္ျမန္လွေပသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ စိတ္တိုတိုႏွင့္ လက္သီးသံုးခ်က္ ေလးခ်က္ ဆင့္၍ထိုးရန္ ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္

လဲက်သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ဂ်က္ေကာ့မွာ အလြန္ေတာင့္တင္းသန္မာသူျဖစ္၍ လဲမက်ပဲ ယိုင္လဲ႐ံုယိုင္ကာ ဒူးေထာက္လ်က္ ျဖစ္သြား

သူ၏လက္သီးမ်ားက တစ္ခ်က္မွ မထိပဲ လြဲေခ်ာ္ကုန္ၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္၏ လက္သီးကသာ သူ႔အား မိုးရြာ
သလို တရၾကမ္း ထိမွန္ေနေလသည္။

သည္။ ဤတြင္ သူသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ထ၍ ေရထဲ ခုန္ခ်ေျပးရန္ ႀကိဳးစားေလသည္။
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ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္၏ လက္သီးတစ္ခ်က္သည္ ဂ်က္ေကာ့၏ေမး႐ိုးတည့္တည့္သို႔
ထိမွန္သြားေလရာ မည္သို႔မွ မဟန္ႏုိင္ပဲ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပက္လက္လန္ လဲက်သြားေတာ့သည္။

“သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္ကို ႀကိဳးနဲ႔ တုပ္ထားလိုက္စမ္းပါ”

ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ဂ်က္ေကာ့၏ေဘးနားတြင္ ဒူးေထာက္လိုက္သည္။

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

“ကဲ.. ဂ်က္ေကာ့၊ က်ဳပ္တုိ႔ေမးတာေတြကို မွန္မွန္နဲ႔ ျမန္ျမန္သာေျဖေပေတာ့”
ဂ်က္ေကာ့သည္

ပက္လက္ေနရင္းက

ဒါစီပရက္စ္တန္၏မ်က္ႏွာကို

လွမ္း၍

“ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္ကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ေမးတာကို က်ဳပ္က ဘာတစ္ခုမွ
တံေတြးေထြး

လိုက္သည္။
ထိုအခါ ေပါလ္က ၀င္၍ ဒါစီပရက္စ္တန္အား ဆြဲထူလိုက္သည္။
“ဒီမယ္ ကိုယ့္လူက ခဏအေမာေျဖေနလိုက္ပါဦး၊ က်ဳပ္က တစ္လွည့္စမ္းၾကည့္ဦးမယ္”
ဤသို႔ ေျပာၿပီး ေပါလ္သည္ ဂ်က္ေကာ့အား ေလသံတင္းတင္းျဖင့္ ေျပာေလသည္။
“ဒီမယ္ ဂ်က္ေကာ့၊ က်ဳပ္တို႔အားလံုးက ခင္ဗ်ားကို အလြန္မုန္းတီးစက္ဆုပ္ေနၾကတယ္ နားလည္
လား၊ ေဟာဒါက ဒါစီပရက္စ္တန္က ခင္ဗ်ားနဲ႔႐ိုဆီတာတိ႔ႏ
ု ွစ္ေယာက္က သူ႔အစ္ကိုကို ေရထဲ ပစ္ခ်သတ္ခဲ့လို႔
အခဲမေက်ဘူး၊ မာစီယာက သူ႔ကို လူညြန္႔တံုးေအာင္လုပ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားကို အလြန္မုန္းတယ္၊ က်ဳပ္ကလည္း
ခင္ဗ်ားကို သိပ္ၿပီး ရြံ႕မုန္းတယ္၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားကို သတ္ပစ္ဖို႔ နည္းနည္းမွ ၀န္မေလးဘူး၊ က်ဳပ္ အခုေျပာတာ
ရွင္းရဲ႕မဟုတ္လား၊ ကိုင္း… ေမးသာကိုသာ မွန္မွန္ေျဖေပေတာ့၊ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူ ဘယ္မွာလဲ”
ထုိေမးခြန္းကို ဂ်က္ေကာ့က မပြင့္တပြင့္ျပန္ေျဖပံုမွာ မသဲကြဲသျဖင့္ ေပါလ္က…
“ေဟ့လူ.. မတ္တတ္ထလိုက္စမ္း”
ဟု အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။
ဂ်က္ေကာ့က ႐ုတ္တရက္မထပဲေနရာ မာစီယာက ၀င္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျချဖင့္ ကန္လိုက္သည္။
“ေဟ့လူ.. မစၥတာေပါလ္ေျပာတာ မၾကားဘူးလား”
သည္ေတာ့မွ ဂ်က္ေကာ့သည္ မထခ်င္ ထခ်င္ဟန္ျဖင့္ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ထလိုက္သည္။

ေပါလ္သည္ မာစီယာအား ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း လွမ္းပစ္ေပးရင္း…

မေျဖႏုိင္ဘူး ဒါပဲ”
ဂ်က္ေကာ့က ခပ္မာမာေျပာရင္း လက္ကို ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ခ်ည္ျခင္းကို ခံေလသည္။
ေပါလ္သည္ ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ကုန္းပတ္ဦးပိုင္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။ ထိုေနရာ၌ ပင္လယ္
ငါးႀကီးမ်ားဖမ္းသည့္အခါ ဆြဲတင္သည့္ စက္သီးႏွင့္ သံႀကိဳးႀကီးမ်ား သံခ်ိတ္မ်ားရွိေလသည္။
“ကိုင္း.. သူ႔ကို ဒီေခၚခဲ့စမ္းပါ”
ေပါလ္က ခပ္တည္တည္ေျပာလုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ဂ်က္ေကာ့အား ေပါလ္ရွိရာဘက္သို႔
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတြန္းပို႔လိုက္သည္။
ေပါလ္သည္ ဂ်က္ေကာ့လက္တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာႀကိဳးကို ငါးႀကီးမ်ားဆြဲတင္သည့္ သံခ်ိတ္
တစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္လိုက္သည္။ သံခ်ိတ္က သံႀကိဳးထိပ္ဖ်ားတြင္ ရွိၿပီး သံႀကိဳးမွာ စက္သီးတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
ရစ္ပတ္ထားေလသည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္ မ်က္လံုးမ်က္ဆန္ျပဴးကာ..
“ဘာလုပ္တာလဲဗ်”
ဟု ဟစ္ေအာ္ေမးေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္က သူ႔အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ မာစီယာႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔အား လွမ္းအမိန္႔ေပး
လိုက္သည္။
“စက္သီးကို ရစ္တင္လိုက္ပါ”
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ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ စက္သီးသည္ လည္ပတ္လာရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ သံခ်ိတ္ႏွင့္ ဆက္ထားေသာ

ဤတြင္လည္း ဂ်က္ေကာ့သည္ ေမးခြန္းကို မေျဖပဲ ေပါလ္အား ဆဲေရးတိုင္းထြာေနျပန္သည္။

သံႀကိဳးက တင္းလာၿပီး ေျခႏွစ္ဖက္ မိုးေပၚေထာင္ေနေတာ့သည္။
ဂ်က္ေကာ့သည္

ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္

ေပါလ္လည္း သူ၏လူမ်ားဘက္သို႔ လွည့္၍ ေခါင္းညိတ္အခ်က္ေပးလုိက္ရာ သံႀကိဳးႀကီးသည္

႐ုန္းကန္ရန္

ႀကိဳးစားပါေသာ္လည္း

သံႀကိဳးက

ဂ်က္ေကာ့ကို ခ်ိတ္လ်က္ ေရထဲသို႔ က်သြားျပန္သည္။

တင္းသည္ထက္ တင္းလာသျဖင့္ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ပဲ ေလထဲတြင္ ယက္ကန္ ယက္ကန္ ျဖစ္ေနသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေပါလ္က ဂ်က္ေကာ့အား ေရေအာက္ထဲတြင္ တစ္မိနစ္ခြဲတိတိၾကာေအာင္

တစ္ဖန္ ေပါလ္က မာစီယာႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔အား သေဘၤာျပင္ဘက္သို႔ ညႊန္ျပရင္း အခ်က္

နစ္ျမဳပ္ေနေစၿပီးမွ ျပန္ဆြဲတင္ခိုင္းလုိက္သည္။

ေပးလိုက္ရာ စက္သီးကို လွည့္ၿပီး ဂ်က္ေကာ့အား သံႀကိဳးတြဲေလာင္းႏွင့္ သေဘၤာျပင္ဘက္သို႔ တြန္းခ်

သည္တစ္ခါေတာ့ ဂ်က္ေကာ့သည္ ေသလုေျမာပါး ခံလုိက္ရသျဖင့္ မတင္းႏုိင္ေတာ့ေခ်။

လိုက္ၾကေလသည္။
ေရထဲသို႔ က်လုဆဲဆဲ ေဇာက္ထိုးႀကီး တြဲေလာင္းျဖစ္ေန၍ ဂ်က္ေကာ့သည္ လြတ္ရန္ ႀကိဳးစား
႐ုန္းကန္ေသာ္လည္း မရေခ်။

“ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတာ

အဲဒီအိမ္ကို

ဂ်က္ေကာ့က အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ဟန္ျဖင့္ တစ္လံုးခ်င္း ေျပာေလသည္။
“ဒါျဖင့္ ႐ိုဆီတာတိ႔အ
ု ဖြဲ႔က အဲဒီကို သြားၾကတာလား”

ေပါလ္က ခပ္ထန္ထန္ေမးလိုက္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဂ်က္ေကာ့က ေဒါသထြက္ဟန္ျဖင့္…

ေပါလ္က ေမးလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့က ေခါင္းညိတ္ျပသည္။

“မေျပာဘူး.. မေျပာဘူး”

“မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့လူေကာ အဲဒီမွာ ရွိသလား”

ဟု ျပန္၍ ဟစ္ေအာ္ေျပာျပန္သည္။

ေပါလ္က ထပ္ဆင့္ေမးလုိက္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ မာန္မေလွ်ာ့ပဲ ေခါင္းမာလ်က္ပင္ ရွိေသးသျဖင့္ ေပါလ္သည္ စိတ္တိုလာၿပီး
ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွည့္၍ ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္သည္။

“ဒါေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး၊ က်ဳပ္က ဒီလူနဲ႔လည္း လူခ်င္းမဆံုဖူးခဲ့ဘူး၊ ႐ိုဆီတာ ေျပာျပသမွ်ပဲ က်ဳပ္

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ စက္ဘီးကို ေျပာင္းျပန္ရစ္လွည့္လိုက္ရာ သံခ်ိတ္တန္းလန္းႏွင့္ ဂ်က္ေကာ့
သည္ ေရျပင္ထဲသို႔ က်သြားၿပီး နစ္ျမဳပ္သြားေလသည္။ တစ္မိနစ္တိတိၾကာေတာ့မွ ေပါလ္က သံႀကိဳးကို
ျပန္ဆြဲတင္ခိုင္းလုိက္သည္။
ေရထဲနစ္မြန္းေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

အသက္ရွဴ၍

မ၀သလို

ျဖစ္ကာ

အလြန္

ေမာပန္းေနပံုရသည္။
“ကိုင္း..

အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕နာမည္ျဖစ္တယ္၊

မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့လူက ပိုင္တယ္”

“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဂ်က္ေကာ့၊ က်ဳပ္ေမးတာကို ေျပာမလား”

ဂ်က္ေကာ့သည္

ရွာတီလြန္ေက်းရြာနားက

သိတယ္”
“ခင္ဗ်ားက ဘာျဖစ္လို႔ တျခားလူေတြနဲ႔အတူ လိုက္မသြားတာလဲ”
“႐ိုဆီတာက က်ဳပ္ကို တာ၀န္တစ္ခုေပးခဲ့တယ္၊ မာစီယာဆိုတဲ့လူကို ရွင္းပစ္ဖို႔ပဲ၊ မာစီယာက
သူတ႔အ
ုိ ေၾကာင္းေတြ အကုန္သိေနလို႔ ႏႈတ္ပိတ္ခိုင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္က ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္
မဟုတ္ပဲ လူအမ်ားေရွ႕မွာ ေျဗာင္ပဲ ထြက္သြားေစခ်င္တယ္၊ ဒါမွ က်ဳပ္ကို ဘယ္သူကမွ သကၤာမကင္းမျဖစ္

ဂ်က္ေကာ့၊

က်ဳပ္သိခ်င္တယ္၊ ျမန္ျမန္ေျပာစမ္းပါ”

က်ဳပ္ေမးတာကိုေျပာစမ္း၊

ဟဲလ္ဂိတ္နဲ႔

မြန္တီဖိုးတို႔အေၾကာင္း

ႏုိင္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္၊ က်ဳပ္ကလဲ စားေသာက္ဆိုင္ကို ခဏ ကန္ထ႐ုိက္နဲ႔ ငွားထားေလေတာ့ က်ဳပ္ကို ေဆြမ်ိဳး
တစ္ဦးက အေမြေပးခဲ့လို႔ ခ်မ္းသာလာၿပီလို႔ ေၾကညာရင္း ဆိုင္ကို အလုပ္လုပ္တဲ့မိန္းမႀကီးကို လႊဲေပးခဲ့တယ္”
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“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕တာ၀န္က မာစီယာကို သတ္ပစ္ဖို႔ေပါ့၊ ဟုတ္လား”

ေပါလ္သည္ မာစီယာအား သူ၏လိုအပ္ခ်က္ကို ေျပာေလသည္။

ေပါလ္က ခပ္ထန္ထန္ေမးလိုက္ရာ ဂ်က္ေကာ့သည္ ျပန္မေျဖႏုိင္ပဲ ေခ်ာင္းတစ္ဟြပ္ဟြပ္ ဆိုးေန

“ေရနက္တဲ့

ေလသည္။ ေရနစ္မြန္းျခင္းဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့သလို ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ မာစီယာႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔က
သံႀကိဳးမွ ျဖဳတ္ေပးၿပီး ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ အသာခ်ေပးလုိက္သည္။

အသက္ရွဴသံကို နားေထာင္ၾကည့္ေနေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ မာစီယာသည္ ျပန္ထလိုက္ၿပီး ေပါလ္အား ေမာ္ၾကည့္ေလသည္။

သူ႔ကိုယ္က ႀကိဳးေတြျဖဳတ္ၿပီး ဆလြန္းခန္းထဲ သြင္းထားလိုက္ပါ”
လွည့္လိုက္စဥ္

ျဖစ္မယ္၊

“၀မ္းနည္းစရာပါပဲ၊ ေမရီဂရန္႔က အလြန္လွပေကာင္းမြန္တဲ့ သေဘၤာတစ္စင္းပဲ”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ ဒီသေဘၤာကို ႏွစ္ပစ္ရမွာပဲ၊ ဘယ္ေနရာကို သြားရင္ ေကာင္းမယ္ ထင္သလဲ”
ထပ္ေျပာလုိက္မွ

မာစီယာလည္း

ေခတၱမွ်

စဥ္းစားၿပီးေနာက္

ေျမပုံတစ္ေနရာသို႔

ထိုေနရာကား

ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္ခဲမ်ား

ေပါမ်ားၿပီး

သေဘၤာမ်ားအတြက္

အႏၱရာယ္ရွိ

ေၾကာင္း ေျမပံုတြင္ ညႊန္ျပထားသည္။
ဒါစီပရက္စ္တန္သည္

သူ၏လက္ေမာင္းကို

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆုပ္ကိုင္လုိက္သည္။
“ခင္ဗ်ားက ဒါေလာက္ပဲေျပာရသလား၊ အခု က်ဳပ္တို႔ဟာ လူတစ္ေယာက္အသက္ကို သတ္
လိုက္မိၿပီဗ်”
ဒါစီပရက္စ္တန္က တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဟန္ျဖင့္ ေျပာေသာ္လည္း ေပါလ္သည္ ခပ္ေအးေအးပင္
ျပန္ေျဖေလသည္။
“ဒီလူက တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ ဒီလို ေသရမွာပဲဗ်၊ သိပ္ၿပီး စိတ္ေတြ လႈပ္ရွားမေနပါနဲ႔၊
က်ဳပ္တို႔မွာ အခ်ိန္ရွိတာမဟုတ္ဘူး”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ ဖမ္းကိုင္ထားသည္ကို ႐ုန္းထြက္၍ သေဘၤာဦးပိုင္း
ဆီသ႔ို ေလွ်ာက္သြားေလသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ေရေၾကာင္းေျမပံုကို ၾကည့္ေနစဥ္ မာစီယာႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔လည္း ေရာက္လာ
ၾကသည္။

အေတာ္နက္မွ

လက္ညႇိဳးျဖင့္ ေထာက္ျပေလသည္။

“ဟုတ္လား.. ဒါျဖင့္ သူေျပာသြားတာေတြဟာ အမွန္ျဖစ္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရေတာ့မွာေပါ့၊ ကိုင္း..

တစ္ဖက္သို႔

ေရက

ေမရီဂရန္႔သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ရင္ လံုး၀ အစအနမေပၚေအာင္ နစ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္”

ေပါလ္က

“ေသသြားၿပီဗ်၊ သူ႔ရဲ႕ႏွလံုးက ရပ္သြားၿပီ”

ေျပာၿပီး

က်ဳပ္ရွာခ်င္တယ္၊

မာစီယာသည္ စိတ္မေကာင္းဟန္ျဖင့္ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။

ဂ်က္ေကာ့သည္ မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္သက္ေနရာ မာစီယာက ဒူးေထာက္ၿပီး ရင္ဘတ္နားကပ္၍

ေပါလ္က

ေရလက္ၾကားတစ္ခု

“အင္း.. ဒီေနရာက ပင္နီကယ္လ္လို႔ ေခၚတယ္ခင္ဗ်၊ သေဘၤာေတြအေတာ္မ်ားမ်ား ဒီေနရာမွာ
နစ္ျမဳပ္ခဲ့ဖူးတယ္၊

ေရကလဲ

ေပတစ္ေထာင္ေက်ာ္

နက္တယ္၊

ဒီေနရာမွာသာ

နစ္သြားရင္

ဘာမဆို

စုန္းစုန္းျမဳပ္ၿပီး ျပန္မေပၚလာေတာ့ဘူး”
မာစီယာက ရွင္းျပရာ ေပါလ္သည္ ေက်နပ္သြားဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“အိုေက…

ဒါျဖင့္

ေကာင္းၿပီ၊

အဲဒီေနရာကို

သြားၾကမယ္၊

ခင္ဗ်ားက

ငါးဖမ္းသေဘၤာနဲ႔

ေရွ႕ကသြားပါ၊ က်ဳပ္က ေနာက္က လုက
ိ ္ခဲ့မယ္၊ ဒါစီပရက္စ္တန္က သူနဲ႔အတူ လိုက္သြားပါ”
“က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားနဲ႔ပဲ အတူေနခ်င္တယ္”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေျပာလွ်င္ ေပါလ္သည္ ေခါင္းခါျပလိုက္သည္။
“မေနပါနဲ႔၊ ဘာမွလဲ မထူးပါဘူး၊ ဒီအလုပ္မ်ိဳးက က်ဳပ္လုပ္မွ ၿပီးမွာ”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ပဲ ေနခ်င္တယ္”
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ဒါစီပရက္စ္တန္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာၿပီး ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ သြား၍ ရပ္ေနလိုက္သည္။

ခဏၾကာလွ်င္ သူ၏တစ္ကိုယ္လံုး ေရေတြ ရႊဲရႊဲစိုသြားေလသည္။

ဤတြင္ မာစီယာက ေပါလ္အနီးသို႔ ကပ္လာၿပီး…

ေပါလ္သည္

“ဟိုလူက

စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနပံုရတယ္၊

ဒါဟာ

အံ့ၾသစရာပဲ၊

သူ႔အစ္ကိုတုန္းကလဲ

သေဘၤာေပၚရွိ

အသက္ကယ္ခါးပတ္

(လိုက္ဖ္ဘဲလ္)

တစ္ခုကို

ယူ၍

ေရထဲ

လႊင့္ပစ္လုိက္သည္။

ဂ်က္ေကာ့တုိ႔က ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္လား”

“ဒါက ဒီသေဘၤာဟာ ပင္လယ္ထဲ ေက်ာက္ေဆာင္တုိက္ၿပီး နစ္ျမဳပ္သြားတယ္လို႔ အားလုံးထင္ရ
ေအာင္ လုပ္တာပါ၊ သေဘၤာနဲ႔အတူပါတဲ့ လူအားလံုး ေသကုန္တဲ့ သေဘာေပါ့၊ အဲဒီထဲ ဂ်က္ေကာ့လဲ ပါတယ္

ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ဆိုပါေတာ့”

“အဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနတာေပါ့၊ ဒါစီပရက္စ္တန္က က်ဳပ္တုိ႔လို ရန္သူကို
အမဲလိုက္သလို လုိက္တတ္တဲ့စ႐ိုက္ မရွိဘူး၊ ကိုင္း.. ေျပာေန ၾကာတယ္၊ သြားၾကစို႔ရဲ႕၊ အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး”
ဤသို႔လွ်င္ ေပါလ္က စကားကို ျဖတ္လိုက္သည္။

“ေနဦးဗ် ဟို ေဘာ္မင္ဆိုတဲ့လူကေကာ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“ဒီမယ္

ၿဗိတိသွ်ေရလက္ၾကားပင္လယ္ထဲဆင္းတဲ့

လူဆိုရင္

ျပန္တက္လာႏုိင္ဖို႔အတြက္

ခဲယဥ္းတယ္၊ တစ္ေန႔က်လိ႔ု မေတာ္တဆ သူ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ကလာပ္အႂကြင္းအက်န္ကို လူေတြက ေတြ႔သြားရင္လဲ
♣♣♣♣♣

ဘယ္လိုမွ သကၤာမကင္းျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး”
“အင္း.. ခင္ဗ်ားကေတာ့ ေနရာတကာမွာ ေသြးေအးေအးနဲ႔ အကြက္ေစ့ေအာင္ စိတ္ကူးတတ္
ပါေပတယ္”

ပင္နီကယ္လ္အမည္ရွိေနရာကို အေ၀းမွလွမ္းၾကည့္ေသာ္ သဲကြဲစြာမျမင္ရဘဲ အျဖဴေရာင္ အကြက္
ႀကီးမ်ား သဏၭာန္သာလွ်င္ ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းကပ္သြားေတာ့မွသာ ေရျပင္၌ လႈိင္းတံပိုးႀကီး
မ်ား ထႂကြေနသည္ကို ျမင္ရေပသည္။
ပင္နီကယ္လ္ဆိုသည္မွာ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးမ်ား စုေနသည့္ေနရာကို ေခၚျခင္းျဖစ္
သည္။ ပင္လယ္ေရသည္ ၀ဲဂယက္မ်ားျဖစ္ကာ လႈိင္းတံပိုးမ်ား ႀကီးမားစြာထလ်က္ရွိသည္။ လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား
သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ေပးသံုးဆယ္ခန္႔အထိ ျမင့္တက္ေအာင္ ႀကီးမားလွသည္။
မာစီယာက အခ်ိန္တန္သျဖင့္ ခရာမႈတ္အခ်က္ေပးလိုက္ေသာအခါ ေပါလ္သည္ သေဘၤာအင္ဂ်က္
စက္ကို ရပ္လိုက္ၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းေခၚလိုက္သည္။
ဒါစီသည္ ပုဆိန္တစ္လက္ အဆင္သင့္ကိုင္ထားရာ ေပါလ္က အခ်က္ျပလိုက္သည္ႏွင့္ သေဘၤာ
တြင္ ေရ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ပုဆိန္ျဖင့္ ေပါက္ေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္ မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္ကို ၀န္ခံသည့္အေနျဖင့္ ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“ဟုတ္တယ္ေလ..

က်ဳပ္က

ေၾကးစားတစ္ေယာက္ပဲဗ်၊

ခင္ဗ်ားတုိ႔လို

အေပ်ာ္တမ္းသမား

မဟုတ္ဘူး၊ ကိုင္း ရွင္းရဲ႕မဟုတ္လား”
မၾကာမီ ငါးဖမ္းသေဘၤာလာကပ္ရာ သူတ႔သ
ုိ ည္ ကူး၍ တက္လိုက္ၾကသည္။
ေမရီဂရန္႔သေဘၤာသည္ တျဖည္းျဖည္းနစ္ျမဳပ္စ ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ လံုးလံုးျမဳပ္သြား
ေလေတာ့သည္။
“အခု က်ဳပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေမးခြန္းထုတ္ျပန္သည္။
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“မီးရထားစီးၿပီး မာေဆးလ္ၿမိဳ႕ကို သြားၾကမယ္”
“အင္း..

က်ဳပ္ကေတာ့

ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူ

တြဲလာမိတာ

ဒီအေျခက်မွ

မထူးေတာ့ပါဘူး၊

ေတာက္ေလွ်ာက္ပဲ လုိက္ပါေတာ့မယ္”
ဒါစီက ေျပာၿပီးေနာက္ ေပါလ္သည္ မာစီယာအား ျပင္သစ္ျပည္ကမ္းေျခလူျပတ္ေသာေနရာတြင္
ကမ္းသို႔ ကပ္ခိုင္းလိုက္သည္။
“ဒါထက္ မာစီယာ၊ ဂ်က္ေကာ့နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေမးလားျမန္းလားလုပ္ေတာ့လုပ္မယ္ ထင္တယ္”
“က်ဳပ္ေတာ့ သိပ္မထင္ဘူး၊ ဂ်က္ေကာ့ကိုယ္တုိင္က သူဟာ ေနာက္တစ္ေန႔ ထြက္သြားပါေတာ့
မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးသားပဲ မဟုတ္လား၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ လူေတြက ဂ်က္ေကာ့ကို ေမရီဂရန္႔သေဘၤာနဲ႔
ထြက္သြားတာ ျမင္လိုက္ၾကတယ္၊ သေဘၤာနစ္ရာမွာ ပါသြားတယ္လို႔ ထင္ၾကမွာပါပဲ”
မာစီယာက သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာလုိက္သည္။

♣♣♣♣♣
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( ၁၂ )

သူတ႔က
ို ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခဲ့တာကို သိရေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္ လုိက္ခ်င္တယ္၊ က်ဳပ္ရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္က
အစ္ကိုႀကီးဟာေဗးအတြက္ ကလဲ့စားေခ်ခ်င္လို႔ လိုက္ခဲ့တာပါ”
“ေနာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားသလဲ”

သူတ႔သ
ို ည္ စိန္ဘ႐ုအရပ္သို႔ ညဥ့္သန္းေခါင္မတိုင္မီ ေရာက္သြားၾကေလသည္။
ကံအားေလ်ာ္စြာ ထိုအခ်ိန္၌ ရီနီၿမိဳ႕သို႔သြားမည့္ ရထားတစ္စင္း ဆယ့္ငါးမိနစ္အတြင္း ထြက္မည္
ဟု သိရေလရာ ေပါလ္က စိန္ဘ႐ုတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနမည့္အစား ထိုရထားႏွင့္ပင္ လုက
ိ ္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္
လိုက္သည္။
ရီနီၿမိဳ႕သို႔ေရာက္သြားၾကေသာအခါ

မာေဆးလ္ၿမိဳ႕သို႔သြားမည့္

မီးရထားထြက္ရန္

ေနာက္ထပ္

အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲခန္႔ ေစာင့္ရမည္ဟု သိရျပန္သျဖင့္ ဘူတာ႐ံုျပင္ဘက္ ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ ၀င္ထိုင္ၾကေလသည္။
ဂ်ေမကာကၽြန္းသား ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ထိုအခ်ိန္အထိ စိတ္ေတြလႈပ္ရွားေနဟန္ျဖင့္ စကား
မ်ားမ်ားမေျပာပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနေလသည္။ ဤသည္ကို ေပါလ္က စိတ္မရွည္ႏုိင္သျဖင့္…
“ေဟ့လူ… ခင္ဗ်ား ဒီလိုခ်ည္း ဆက္ငိုင္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ က်ဳပ္နဲ႔ အတူလိုက္ရင္ ဒီလို လင္းတမႈိင္
မႈိင္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လဲ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္နဲ႔ လူခ်င္းခြဲၾကရင္ ေကာင္းမယ္”
ဟု ခပ္ထန္ထန္ ေျပာလုိက္သည္။

“တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဘာ္မင္ဆိုတဲ့လူကိစၥေပါ့၊ သူက ခင္ဗ်ားကို သတ္ဖို႔ၾကံတာလဲ
က်ဳပ္သိပါတယ္၊ သူ႔ကို ျပန္အေရးယူတာလဲ မေျပာလိုပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဂ်က္ေကာ့ကိစၥကိုေတာ့ က်ဳပ္စိတ္ထဲ
အလြန္ေခ်ာက္ခ်ားမိတယ္”
“ဒီလိုလား.. ေကာင္းၿပီ၊ ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲ ဒီလို ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ က်ဳပ္နဲ႔ လူခ်င္းကြသ
ဲ ြား
တာပဲ ေကာင္းတယ္၊ ဒီမယ္ က်ဳပ္ေျပာပါမယ္၊ ႐ိုဆီတာဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစ္ကို ဟာေဗးကို ရက္ရက္စက္စက္
ေသြးေအးေအးနဲ႔ ေရႏွစ္သတ္ခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ လူေတြ အစုလိုက္အျပံဳလုိက္သတ္ဖို႔လည္း ၾကံေသးတယ္၊
လီယိုပတ္သေဘၤာကို ႏွစ္ပစ္တာ ၾကည့္ပါလား၊ အဘိုးႀကီးဟာမစ္နဲ႔ မစၥက္ကင္းဘဲလ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတို႔
ခံစားရပံုကို ခင္ဗ်ားသိသားပဲ မဟုတ္လား၊ ဒီမယ္ ကိုယ့္လ.ူ . အခု အေျခအေနက က်ဳပ္တုိ႔အဂၤလန္ျပည္က
အိုးလ္ေဘလီတရား႐ံုးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ဂ်ေမကာႏုိင္ငံက ဟိုက္ကုတ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္လည္း မဟုတ္
ဘူး၊ ဒီေလာကမွာ ဥပေဒက တစ္ခုပဲ ရွိတယ္၊ ကိုယ္က ဦးေအာင္သတ္ရင္ သတ္၊ မသတ္ရင္ ကိုယ္ အသတ္ခံ
ရမွာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ဆိုရင္ အထက္အာဏာပိုင္တို႔က လိုအပ္ရင္ ရန္သူကို သတ္တန္ သတ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔
အမိန္႔ေပးထားတယ္၊ က်ဳပ္တုိ႔အျမင္မွာ ႐ိုဆီတာရယ္၊ ပိုဆင္ရယ္၊ မြန္တီဖိုးရယ္။ ဒီလူေတြကို သုတ္သင္ပစ္မွပဲ
ေအးမယ္”

“ဟာ.. ဒီလိုလဲ ဘယ္ျဖစ္မလဲဗ်၊ က်ဳပ္က ဘယ္မွသြားတတ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး က်ဳပ္ဟာ
ဒီႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ေနတာမွ မဟုတ္ပဲ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပန္ေစာဒကတက္ေသာ္လည္း ေပါလ္က ေခါင္းခါလုိက္သည္။
“က်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕က က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ဌာန႐ံုးကို ဆက္သြယ္ေပးမယ္၊ သူတ႔က
ုိ
ၾကံဖန္ၿပီး ခင္ဗ်ားကို ေခၚထုတ္သြားလိမ့္မယ္”
ေပါလ္က နည္းလမ္းကို ေျပာလိုက္ေသာ္လည္း ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ သေဘာက်ပံု မရေခ်။
“က်ဳပ္ေတာ့ မေျပာတတ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီဗ်၊ က်ဳပ္ဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အတူလိုက္ဖို႔ စိတ္ကူးရစဥ္က
ေတာ့ လိုက္တာေကာင္းတယ္၊ မွန္တယ္လို႔ သေဘာရခဲ့တာပဲ၊ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ေနာင္ေတာ္ ဟာေဗးကို

ေပါလ္က ရွည္လ်ားစြာ ေျပာလိုက္သည့္အဆံုးတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္က လက္မခံဟန္ျဖင့္ ေခါင္းခါျပ
ေလသည္။
“တစ္ခု ခင္ဗ်ားကို ေျပာျပခ်င္တယ္၊ က်ဳပ္ဟာ တစ္ခ်ိန္က က်ဳပ္အစ္ကိုႀကီး ဟာေဗးနဲ႔အတူ
ဆိုဟိုရပ္ကြက္မွာ ေနရင္း လူဆိုးလူမိုက္ေပါင္းစံု ေတြ႔ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ေတြ႔ဖူးတဲ့လူေတြနဲ႔
လံုး၀မတူဘူး၊ သီးသန္႔ထူးျခားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါပဲ”
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ အဲဒီလို သူမ်ားနဲ႔မတူပဲ ထူးျခားေနလုိ႔သာ က်ဳပ္က အခုအခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္ေန
တာေပါ့၊ ကဲ ခင္ဗ်ားသေဘာထား ေျပာစမ္းပါ၊ က်ဳပ္နဲ႔အတူ ဆက္လိုက္မွာလား၊ လမ္းခြဲမွာလား”
“လက္ရွိအေျခအေနအရေတာ့ က်ဳပ္မွာ ဒီအခ်ိန္က်မွ ခြဲထြက္လို႔လည္း မျဖစ္ပါဘူး၊ တစ္ခုေတာ့
က်ဳပ္က သိေနပါတယ္၊ ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူနဲ႔ ဆံုမိတဲ့အခါ က်ဳပ္က အရင္လက္မဦးရင္ သူက က်ဳပ္ကို သတ္မွာ
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ေသခ်ာတယ္၊ အခု က်ဳပ္က ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနတာဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ အတိတ္က အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ အေလ့အက်င့္
ေၾကာင့္ပါ၊ အစ္ကိုႀကီးဟာေဗးနဲ႔အတူ လူမိုက္ေလာကမွာ က်င္လည္ေနခဲ့ရာက က်ဳပ္ဟာ ဥပေဒပညာ
သင္ၾကားဖို႔ စိတ္ကူးရပံုက စိတၱေဗဒနည္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ အေျဖေပၚလာႏုိင္ပါတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ
က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားနဲ႔ပဲ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ လိုက္ပါ့မယ္၊ က်ဳပ္ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား မထိခိုက္ေစရပါဘူး၊ အေရးၾကံဳရင္
ခင္ဗ်ားဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ပါ့မယ္လို႔လဲ ကတိေပးပါတယ္”

သူသည္ ဒူဇီယံျဗဴ႐ိုဟု ေခၚေသာ ျပင္သစ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ၀င္လုပ္
ခဲ့ေသးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအဖြဲ႔ကို ဆုိင္ရာမွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
စစ္ကာလအတြင္းက ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္မိ၍ ၀င္
အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

သူသည္

နာဇီဂ်ာမန္တို႔အား

ေတာ္လွန္ရန္

ျပင္ဆင္ေနသည့္

ျပင္သစ္

လွ်ိဳ႕၀ွက္

ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္မွ ေပါလ္လည္း သေဘာက်သြားေလသည္။

သူသည္ စြန္႔စားလႈပ္ရွားမႈကို ၀ါသနာပါ၍ ထိုအလုပ္မ်ား၀င္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္

“အိုေက. . ေကာင္းတယ္ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ကိုင္း.. အခု က်ုဳပ္က မာေဆးလ္ၿမိဳ႕က က်ဳပ္တုိ႔လူဆီ

ျပင္သစ္ပိုင္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားျပည္ အေရးအခင္း ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္ တစ္ေန႔သ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏုိင္ငံေရး

ဆက္သြယ္လိုက္မယ္၊ မနက္ျဖန္ က်ဳပ္တို႔ေရာက္သြားတဲ့အခါ သူက အဆင္သင့္ႀကိဳေနေအာင္ အေၾကာင္း

အၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔က သူ၏ဟိုတယ္ခန္းတြင္းသို႔ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး ပစ္ေဖာက္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အႀကီး

ၾကားထားမွ ျဖစ္မယ္”

အက်ယ္ဒဏ္ရာရရွိကာ ေျခတစ္ဖက္မသန္ေတာ့သျဖင့္ လက္ေတြ႔ စြန္႔စားလႈပ္ရွားမႈမ်ား မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။

“ေနပါဦးဗ် ကာမာဂူဆိုတဲ့အရပ္က ဘယ္မွာလဲ၊ ဘာကို ေခၚတာလဲ”

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား

“အမွန္က ႐ုန္းျမစ္ရဲ႕ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို ေခၚတာပါ၊ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္း
မိုင္သုံးရာေလာက္ရွိၿပီး ေခ်ာင္းေတြ၊ အိုင္ေတြ၊ ရႊံ႕ညႊန္ထူထပ္တဲ့ စိမ့္ၿမိဳင္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ သစ္ပင္ေတာ အုပ္ႀကီး
ေတြလည္း ရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ အျဖဴေရာင္ျမင္း႐ိုင္းေတြ၊ ႏြား႐ိုင္းေတြလည္းေပါတယ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္
ေလာက္က က်ဳပ္ ကေလးဘ၀တုန္းက ေရာက္ဖူးတယ္”

ပင္ကိုယ္၀ါသနာကို

မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္သျဖင့္

လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္

ေတာင္ေ၀ွး

ေထာက္၍ သြားရသည့္ၾကားမွပင္ ေပါလ္တုိ႔၏ ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ဧဂ်င္းတစ္ဦး အျဖစ္
မာေဆးလ္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္ယူလ်က္ ရွိေလသည္။
သူသည္

ဇနီးႏွင့္

သားသမီးသံုးေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ

မာေဆးလ္ဆိပ္ကမ္းအနီး

ေကာ္ဖီဆိုင္

တစ္ဆုိင္တြင္ ေနထိုင္ေလသည္။

“ဟင္.. ဟုတ္လား၊ ဒီလိုအရပ္မ်ိဳးကို သူတ႔က
ုိ ဘာေၾကာင့္မ်ား သြားတာပါလိမ့္”

ယခုဆိုလွ်င္ ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ ရွိသြား
ေပၿပီ။ ေပါလ္ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ေဂ်းကပ္မာလစ္ႏွင့္တြဲ၍ အတူတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေပသည္။

“ဒါေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ၾက႐ံုေပါ့”
ေပါလ္က စကားျဖတ္လိုက္သည္။

♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣
ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္

ပိုလန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္

ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားလုဆဲအခ်ိန္က ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့သူျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ

ေပါလ္တို႔က မီးရထားဘူတာ႐ံုမွ ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ ေရးေနာ့အမ်ိဳးအစား
စေတရွင္၀က္ဂြန္ကားတစ္စီးေဘးနားတြင္ ေတာင္ေ၀ွးေထာက္လ်က္ ရပ္ေစာင့္ေနေလသည္။
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ေပါလ္တုိ႔အား လွမ္းျမင္သည္ႏွင့္ သူသည္ ေတာင္ေ၀ွးေထာက္ၿပီး အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားေလွ်ာက္သြား
ကာ ၀မ္းသာအားရ ႏႈတ္ဆက္ေလသည္။
“ဟယ္လ…
ို

ေပါလ္..

“ဒီလုိရွိတယ္ေလဗ်ာ၊

အဲဒီမွာေနတဲ့

လူဦးေရကေတာ့

အလြန္နည္းတာမွန္တယ္၊

ျမင္း႐ိုင္း

ႏြား႐ိုင္းေတြ လိုက္ဖမ္းတဲ့ ေကာင္းဘြိဳင္လူငယ္ေတြေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္၊ အဲသလို လူဦးေရနည္းပါးတာေၾကာင့္

ေတြ႔ရတာ

၀မ္းသာလိုက္တာဗ်ာ၊

ဆိုစမ္းပါဦး၊

ခင္ဗ်ားအေျခအေန

ဘယ္လိုလ”ဲ

ပဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ ၀င္သြားရင္ လူမသိေအာင္သြားဖုိ႔ ခက္တာေပါ့၊ တကယ္လိုအပ္တာက ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔
အဲဒီအရပ္ကို တရား၀င္သြားဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္ ခိုင္ခုိင္လံုလံုျပဖို႔ လုိတယ္၊ အလုပ္တစ္ခုခုျပရမယ္ ဆိုပါ
ေတာ့ဗ်ာ၊ ဒါကို က်ဳပ္က အၾကံထုတ္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္”

“ေနထုိင္ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားဇနီး နယ္ရီဒါနဲ႔ ကေလးေတြေကာ”

“စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ အၾကံရေရာ မဟုတ္လား”

ေပါလ္က လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရင္း ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ေပါလ္က ျပံဳး၍ ေမးလိုက္ရာ ေဂ်းကပ္မာလစ္လည္း ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။

“အားလံုး အိုေကပါပဲ၊ နယ္ရီဒါကေတာ့ သူ႔ဇာတိအယ္လ္ဂ်ီယာၿမိဳ႕ကို တစ္ခါတစ္ခါ လြမ္းတာေပါ့၊
ဒါေပမယ့္ ျပန္သြားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔သြားရင္ တစ္ပတ္ေတာင္ေနလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား
လူမ်ိဳးေတြက အလြန္စိတ္နာက်ည္းတယ္ မဟုတ္လားဗ်”
ေဂ်းကပ္မာလစ္၏ စကားဆံုးလွ်င္ ေပါလ္က ဒါစီပရက္စ္တန္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။

ရာသီဥတုအေျခအေနကား

မေအးပဲ

ငွက္မ်ိဳးစံုကို

ေလ့လာတဲ့

သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦး

ဟန္ေဆာင္သြားတာ

အေကာင္းဆံုးပဲ”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေျပာလုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ အားရပါးရ ရယ္ေမာလိုက္သည္။
“ဒီလူက ရယ္စရာဟာသေျပာေနတာ မဟုတ္လား”

ထိ႔ေ
ု နာက္ ေရးေနာ့ကားေပၚသို႔ အားလံုးတင္၍ ေမာင္းထြက္သြားၾကသည္။
မာေဆးလ္ၿမိဳ႕၏

“ေတာထဲက

ပူေႏြးလ်က္ရွိသျဖင့္

ေနသာထိုင္သာ

ရွိေပသည္။

“မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်ာ၊ အတည္ေျပာတာပါ၊ ကာမာဂူအရပ္က ရွားပါးတဲ့ငွက္မ်ိဳးစံု အလြန္ေပါတယ္၊
ဥေရာပတစ္၀န္းလံုးက ၀ါသနာရွင္ေတြက ဒီလို အပင္ပန္းခံၿပီး လာၾကည့္ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို
အၾကံေပးရတာပါ”

“ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုစီစဥ္ထားသလဲဗ်”

ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေျပာလုိက္သည္။

ေပါလ္က ေဂ်းကပ္မာလစ္အား ေမးလိုက္သည္။

ေပါလ္ကလည္း ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္…

“က်ဳပ္လည္း ခင္ဗ်ား တယ္လီဖုန္းဆက္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ခဲ့တာပဲ၊
မနက္လင္းအားႀကီး ေလးနာရီထိုးမွ က်ဳပ္က အၾကံတစ္ခု စိတ္ကူးရေတာ့တယ္၊ ကာမာဂူအရပ္ထဲ၀င္ဖို႔က
ျပႆနာမဟုတ္ဘူး၊

၀င္ဖုိ႔

လြယ္ပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္

ကိုယ့္ကို

ဘယ္သူကမွ

မျမင္ေအာင္

၀င္ဖို႔က

မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ခဲယဥ္းတယ္”
“ဟင္…

ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ်၊

“ဟုတ္တယ္ဗ်၊ သူေျပာတာ သဘာ၀က်တယ္” ဟုေျပာလိုက္သည္။
ထိုအခါ ေဂ်းကပ္မာလစ္ကပင္ စကားဆက္ေလသည္။
“က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ငွက္သတၱ၀ါေလ့လာတဲ့ သုေတသနပညာရွင္ ဟန္ေဆာင္ဖို႔ အၾကံေပး႐ံု

စတုရန္းမိုင္သံုးရာေလာက္

က်ယ္၀န္းတဲ့ရႊံ႕ညြန္စိမ့္ၿမိဳင္ေတာႀကီးက

ဘယ္သူမွ မျမင္ေအာင္ ေနဖို႔ ခက္တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္ျဖင့္ နားမလည္ဘူး”

တင္မကဘူး၊

တကယ္လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔

ေမာ္ေတာ္တစ္စင္း

ပစၥည္းအျပည့္အစံုနဲ႔

ပစၥည္းကိရိယာေတြပါ
ရွိတယ္၊

ရွိတယ္၊

ေရေၾကာင္းက

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းတို႔

ခရီးသြားဖို႔

ငွက္ေတြဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူဖို႔
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ကင္မရာက အစ အသင့္ရွိတယ္၊ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ဳပ္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္တင္ျပလိုက္
လိ႔ု ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ ရၿပီးၿပီ၊ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနဦးမွာလဲ”

ဒါစီပရက္စ္တန္၏ စကားအဆုံးတြင္ ေဂ်းကပ္မာလစ္က သြက္လက္စြာ ၀င္ေျပာေလသည္။
“ဒါအတြက္လဲ စီစဥ္ၿပီးပါၿပီခင္ဗ်၊ က်ဳပ္ရဲ႕စားေသာက္ဆိုင္ ကဖီးက သေဘၤာဆိပ္နဲ႔ နီးနီးေလးရယ္၊

“ဟုတ္ၿပီဗ်ိဳ႕၊ က်ဳပ္ေတာ့ သိပ္သေဘာက်သြားၿပီ၊ ေက်းဇူးပါပဲ”

ဟိုက်ရင္ က်ဳပ္ရဲ႕ဇနီးက ဒီအရပ္ေဒသရဲ႕ အထူးအာဟာရေတြ ေကၽြးပါလိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္ အၾကံေပးခ်င္တာက
က်ဳပ္မိန္းမရဲ႕လက္ရာထဲက ဆိတ္သားအစာသြပ္ဟင္းန႔ဲ ထမင္းနဲ႔ စားေစခ်င္တယ္၊ ဒီလိုဆိုရင္ က်ဳပ္ဇနီးက

ေပါလ္က ျပံဳး၍ ေျပာလုိက္သည္။

သိပ္သေဘာက်လိမ့္မယ္”

“ဒီမယ္ ေပါလ္၊ က်ဳပ္ကို ဘာမွေက်းဇူးတင္စရာ မလိုပါဘူး၊ ဒါမ်ိဳးလုပ္ေပးရရင္ က်ဳပ္အတြက္
ပင္ပန္းခ အခေၾကးေငြ ပိုရတယ္၊ တကယ္လ႔ုိ က်ဳပ္ပါ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔အတူ လိုက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္အားခ ႏွစ္ဆ
ေတာင္ရမယ္”

“ဒါျဖင့္ သြားၾကမယ္ေလဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ေရွ႕ေဆာင္ၿပီး သြားေပေတာ့”
ဒါစီပရက္စ္တန္က

ေျပာလုိက္သည္ႏွင့္

ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္

ေရးေနာ့ေမာ္ေတာ္ကားကို

ခပ္သြက္သြက္ စက္ႏႈိး၍ ဆိပ္ကမ္းဘက္ဆီသို႔ ေမာင္းထြက္သြားေလသည္။

ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေျပာလိုက္လွ်င္ ေပါလ္လည္း သေဘာက်သြားမိသည္။
“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ား မလုိက္ခ်င္ဘူးလား”

♣♣♣♣♣

ေပါလ္က ေမးလိုက္ေသာအခါ ေဂ်းကပ္မာလစ္က ျပံဳးလုိက္သည္။
“ကာမာဂူအရပ္ကို က်ဳပ္က ေကာင္းေကာင္းကၽြမ္းက်င္တယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔က မကၽြမ္းဘူး၊ ဒါေၾကာင့္
က်ဳပ္လိုက္ပါမွ ေကာင္းမယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုတစ္ေလာ ေနရထိုင္ရတာ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔စရာ ေတာ္ေတာ္
ေကာင္းေနတယ္၊

နည္းနည္းပါးပါး

စြန္႔စားလႈပ္ရွားမႈကေလး လုပ္လုိက္ရရင္

က်ဳပ္အဖို႔

စိတ္ၾကည္လင္

လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္ဗ် ဟဲ..ဟဲ”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က ရယ္သြမ္းေသြးကာ ေျပာလုိက္သည္။
“ေကာင္းၿပီေလ ဒါျဖင့္ ဆက္စီစဥ္ၾက႐ံုပဲေပါ့”
ေပါလ္က ေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ေနသူ ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွည့္လိုက္သည္။
“အဖြဲ႔အစည္းပံုသဏၭာန္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲဗ်”
“ဟုတ္ပါတယ္၊ က်ဳပ္ကလည္း သေဘာက်ပါတယ္၊ အေရးႀကီးတာက ေနာက္တစ္နာရီေလာက္

ဆိတ္သားအစာသြပ္ႏွင့္ ထမင္းေၾကာ္တို႔က တကယ္ပင္ အရသာရွိသျဖင့္ အားလံုးၿမိန္ရွက္စြာ
စားၾကေလသည္။ ေဂ်းကပ္မာလစ္ ႀကိဳတင္ေျပာသည့္အတုိင္း စာဆိုႏွင့္ ညီပါေပသည္ဟူ၍ ၀န္ခံရေလာက္
ေအာင္ပင္ ေကာင္းေပသည္။
စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ သူတ႔သ
ို ည္ ကမ္းနားဘက္သ႔ို ဆင္းကာ ေမာ္ေတာ္ကားကို တစ္ေနရာ
တြင္ရပ္ၿပီး သေဘၤာဆိပ္သို႔ ေလွ်ာက္ဆင္းသြားၾကေလသည္။
သေဘၤာဆိပ္တြင္ကား ေမာ္ေတာ္စက္ေလွႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးေလွမ်ိဳးစံု အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေလသည္။
ေပါလ္တို႔လူစု ဆင္းသြားၾကၿပီးေနာက္ ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေလွငယ္တစ္စင္းဆီသို႔ ေခၚသြားေလသည္။
ေလွေပၚတက္၍ ေပါလ္ကိုယ္တုိင္ ေလွာ္တက္ကိုင္ ေလွာ္ခတ္ကာ ေဂ်းကပ္မာလစ္၏ လမ္းညႊန္ျပ
ရာဘက္ဆီသို႔ ေလွာ္သြားေလသည္။

အတြင္း တစ္ေယာက္ေယာက္က က်ဳပ္ကို အစားအေသာက္ေကၽြးရင္ ပိုၿပီးေတာင္ သေဘာက်ဦးမယ္၊
ဗိုက္ထဲက ဆာလွၿပီခင္ဗ်”
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မၾကာမီ သူတို႔၏ေလွငယ္သည္ ေပႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရွည္ၿပီး အလြန္ အင္ဂ်င္စက္ေကာင္းဟန္တူေသာ
စက္ေလွတစ္စင္းေဘးသို႔

ေရာက္သြားၾကသည္။

စက္ေလွဆိုေသာ္လည္း

ခ႐ူဇာစစ္သေဘၤာသဏၭာန္

တည္ေဆာက္ထားၿပီး နာမည္ကိုေတာ့ လာလိုယက္ဟု ေပးထားေလသည္။

“ဟုတ္ကဲ့၊ သတိျပဳမိပါတယ္၊ မာေဆးလ္ၿမိဳ႕ဘက္နီးတဲ့ တစ္ေနရာမွာ ရွိတယ္၊ ကုန္းေျမအတြင္း
ဘက္ သံုးေလးမိုင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ခ်ာတီကြန္ဆိုတဲ့ေက်းရြာ ရွိတယ္၊ ဟဲလ္ဂိတ္ေက်းရြာရဲ႕ အေရွ႕
ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္အကြာမွာ ရွိတယ္လို႔ ေျမပံုမွာ ျပထားတယ္”

သူတ႔သ
ို ံုးဦးစလံုး ထိုစက္ေလွေပၚသို႔ တက္လိုက္ၾကသည္။ စက္ေလွေပၚမွ ကယ္ဗင္အခန္းက
က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ခံုတန္းရွည္ႏွစ္ခုသာ ရွိသည္။ ညဘက္တြင္ အိပ္ရန္ေနရာအျဖစ္ သံုးရန္အတြက္ ကူရွင္မ်ား

ေဂ်းကပ္မာလစ္ေျပာသည့္အတုိင္း ေပါလ္လည္း ေျမပံုတြင္ ရွာၾကည့္ရာ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ေတြ႔ရ
သည္။ လျခမ္းပံုသဏၭာန္ကၽြန္းငယ္ျဖစ္ၿပီး ေရပတ္လည္၀ိုင္းေနသည္။ ေရက လာဂြန္းေခၚ ေရအိုင္ျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္ထားသည္။
ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ ထိုင္ခံုတစ္ခုတြင္ ထိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဆးျပင္းလိပ္တစ္လိပ္ ထုတ္ယူၿပီး
ေသာက္ေလသည္။
“ကိုင္း… မစၥတာေပါလ္ လုပ္ငန္းစၾကစို႔၊ ေရွ႕က အံဆြဲထဲမွာ ေျမပံုတစ္ခု ရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့
ခင္ဗ်ားသိထားဖို႔ အံဆြဲေအာက္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အံဖံုးတစ္ခု ရွိတယ္၊ အံဖံုးထဲမွာေတာ့ မရွင္းပစၥတုိလ္ ေမာင္းျပန္
ေသနတ္ႏွစ္လက္၊ လက္ပစ္ဗံုးေျခာက္လံုး ရွိတယ္၊ ဒါက အေရးအေၾကာင္းရွိရင္ သံုးဖို႔ေပါ့ဗ်ာ၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ
က်ဳပ္အစီအစဥ္က မဆိုးဘူးမဟုတ္လား”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေျပာၿပီးေနာက္ ေပါလ္သည္ အံဆြဲထဲမွ ေျမပံုကို ထုတ္ယူၾကည့္ေလသည္။
ေျမပံုမွာ ကာမာဂူေဒသကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပံုျဖစ္ၿပီး ႐ုန္းျမစ္ႀကီး၏ ျမစ္၀ကၽြန္း
ေပၚေဒသကိုလည္း ျပထားရာ ေခ်ာင္းငယ္ ေျမာင္းငယ္မ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္မ်ား စသည္တို႔ကို
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေပသည္။
“ဒီေျမပံုကို ၾကည့္ၿပီး သြားလို႔ေတာ့ မရဘူးခင္ဗ်၊ ေရတက္ေရက်ကို ၾကည့္ရတဲ့အျပင္ ျမစ္မႀကီးက
စီးဆင္းတဲ့ ေရစီးေၾကာင္း (ကားရင့္) ကလည္း အလြန္သန္တဲ့အတြက္ သတိထားသြားရလိမ့္မယ္၊ ေနာက္ၿပီး
သဲေသာင္ေတြက ဒီေန႔ ရွိေနေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန႔က်ရင္ေတာ့ ရွိခ်င္မွ ရွိမယ္၊ သဲေသာင္မရွိတဲ့ေနရာမွာလဲ
ေသာင္သစ္ ေပၚလာတတ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ဒီ လာလိုယက္ စက္ေလွက ေရသံုးေပေလာက္နက္ရင္
သြားလို႔ရတယ္ ခင္ဗ်”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီးေနာက္ ဒါစီပရက္စ္တန္က…
“ဒါထက္ ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတဲ့ေနရာကို ခင္ဗ်ား ေျမပံုမွာ ေတြ႔မိသလား”
ဟု ေမးလုိက္သည္။

“ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔

ဟဲလ္ဂိတ္အေၾကာင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့လူအေၾကာင္း

စံုစမ္းၾကည့္

ၿပီးၿပီလား”
ေပါလ္က ေဂ်းကပ္မာလစ္အား ေမးလုိက္သည္။
“က်ဳပ္က မာေဆးလ္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ တာ၀န္ယူရေတာ့ ခရီးေ၀းေ၀းသြားလို႔ မရဘူး၊ ဒါေပမယ့္
အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ စံုစမ္းလို႔ ရထားပါတယ္၊ အိမ္ႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္က
၁၈၉၀ ပတ္၀န္းက်င္က တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္၊ မူလတည္ေဆာက္သူ အိမ္ရွင္က ႐ုရွားလူမ်ိဳး
၀တၳဳေရးဆရာ ကာဘီစကီဆိုတဲ့လူ ျဖစ္တယ္၊ သူဟာ ဇာဘုရင္ အုပ္စိုးေနတာကို မေက်နပ္တဲ့လူပဲ ဆိုပါ
ေတာ့၊ သူ႔၀တၳဳေတြဟာ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္မွာ အေတာ္ပဲေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလေတာ့ ဒီလူဟာ ေငြေၾကး
ခ်မ္းသာလာတယ္၊

တစ္ေန႔

သူဟာ

ကာမာဂူအရပ္ကို

အလည္အပတ္လာရင္းက

သေဘာက်သြားၿပီး

အေျခစိုက္ေနထုိင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္၊ အိမ္ေဆာက္တဲ့ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပံုကေတာ့ ဒီလူဟာ လူသူ
မနီးတဲ့ ဆိတ္ဆတ
ိ ္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရာမ်ိဳးကိုမွ ႀကိဳက္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တာပဲလို႔ ဆိုတယ္၊
အိမ္က သစ္သားအိမ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ဗိသုကာလက္ရာပံုစံကေတာ့ ႐ုရွဟန္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က ရွင္းျပလုိက္ေသာအခါ ဒါစီပရက္စ္တန္က…
“ေနာက္ေတာ့ ဒီလူက ဘာျဖစ္သြားသလဲ”
ဟု ေမးလိုက္ျပန္သည္။
“ဘိုလ္ရွီဗစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးသြားေတာ့ သူဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ျပန္သြားတယ္၊ အဲဒါ သူ႔ရဲ႕အမွားပဲ၊
ဟိုေရာက္ေတာ့ သူဟာ ဇာဘုရင္ကို သေဘာမက်သလိုပဲ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္လီနင္ကိုလဲ သေဘာမက်
ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္လာတယ္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ သူ႔အဖို႔ အရင္တစ္ခါနဲ႔ ျခားနားေနတာက သူဟာ ႐ုရွားျပည္က ျပင္ဘက္ကို
ထြက္ခြင့္မရဘူး၊ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က ဒီလူဟာ ကြယ္လြန္သြားတယ္၊ ႐ိုး႐ိုးေသတာပဲလား၊ အသတ္ခံရတာလား
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ဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဒါေတြ က်ဳပ္သိေနတာဟာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါဘူး၊ အခ်က္အလက္ရွာဖို႔

“အဲဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရေအာင္လို႔ က်ဳပ္တို႔ အခု ႀကိဳးစားေနတာေပါ့ဗ်၊ ခင္ဗ်ားသိတဲ့အတုိင္း

လြယ္ကူပါတယ္၊ မာေဆးလ္ၿမိဳ႕မွာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု ရွိတယ္၊ က်ဳပ္က မိတ္ေဆြ

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအေနနဲ႔ ဥေရာပတုိက္ကို လာၿပီး သူလွ်ိဳ (ေထာက္လွမ္းေရး) အလုပ္လုပ္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲတယ္

တစ္ေယာက္ကတစ္ဆင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္ေမးလိုက္႐ံုပဲ၊ ဟဲလ္ဂိတ္ဆိုတဲ့ေနရာက စစ္အတြင္းက ဂ်ာမန္

မဟုတ္လား၊ ဒီေနရာမွာ ႐ုရွားေတြအဖို႔က မခက္လွဘူး၊ သူတို႔ ႐ုရွလူမ်ိဳးေတြက တျခားဥေရာပႏုိင္ငံသား

စစ္တပ္ေတြ စခန္းအျဖစ္ သံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ဘာမွမရွိပဲျဖစ္ေနၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္ကမွ

ဟန္ေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားေထာက္လွမ္းရင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ တ႐ုတ္ေတြက်ေတာ့ ဒါမ်ိဳးလုပ္လို႔ မရဘူး၊ အဲဒီအခ်က္

လီဒတ္ ဆိုတဲ့လူက အပိုင္၀ယ္ယူလုိက္တယ္”

ေၾကာင့္လဲ ႐ိုဆီတာလိုလူကို တ႐ုတ္က အသံုးခ်တာျဖစ္ရမယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရတယ္၊ ကိုင္း… ဒါက
ဟုတ္ပါၿပီ၊ မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့လူ ၀င္ပါေနတာက ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ က်ဳပ္တုိ႔ မသိေသးဘူး”

“အလိ…
ု ဘယ္သူပါလိမ့္၊ နာမည္က လီဒတ္တဲ့လား”

ထိုစကားကို ေဂ်းကပ္မာလစ္က လက္ခံဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေပါလ္က စိတ္၀င္စားဟန္ျဖင့္ ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ မွတ္ပံုတင္႐ံုးမွာေတာ့ လီဒတ္ဆိုတဲ့ နာမည္ပဲ တရား၀င္ေပးထားတာ ေတြ႔ရတယ္”

“ဘာျဖစ္ရမွာလဲ ကိစၥၿပီးတာနဲ႔ ကိစၥတံုး သုတ္သင္လုိက္မွာေပါ့ဗ်”

ဤတြင္ ေပါလ္က ျဖည္းညင္းစြာ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေပါလ္က ေျပာလုိက္လွ်င္ ဒါစီပရက္စ္တန္က ၀င္၍ ေမးခြန္းထုတ္ျပန္သည္။

“ေကာင္းၿပီ၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားမသိေသးတဲ့အခ်က္ေတြ ေျပာျပမယ္”
ဤသို႔

အစခ်ီၿပီး

ေပါလ္က

အေသးစိတ္ေျပာျပသည့္အခ်က္မ်ားကို

ၾကားရေသာအခါ

ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ အံ့ၾသသြားေလသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ နက္နဲစြာ စဥ္းစားဖြယ္ရာအခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင့္ပင္တည္း။
“အင္း

“ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ”

“အမ်ိဳးသမီးကေကာ ဘယ္လိုလ”ဲ
“ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ”
“တတ္ႏုိင္ရင္ က်ဳပ္တုိ႔က ကယ္ဆယ္ထုတ္ယူဖို႔ ေျပာတာပါ”

..

ေတာ္ေတာ္ေတာ့

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ရင္

အၾကမ္းဖက္မႈ

ဆန္းတာပါပဲလား၊
လံုး၀မလုပ္တဲ့

ဥပမာ

ဒီ႐ိုဆီတာဆိုတဲ့လူကို

လူတစ္ေယာက္လို

ထင္ရတယ္၊

ၾကည့္ေလ၊
ဒါေပမယ့္

တစ္ဖက္ကေတာ့ သူဟာ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္ လူသတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္”
“ဟိုဆင္ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ႀကီးကေကာဗ်”
“သူကလဲ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လူပဲ၊ ဟိုဆင္ဟာ တကယ္၀
့ ါရင့္ ေၾကးစားတစ္ေယာက္
ျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္မ်ား အခုလို ကိစၥမွာ ၀င္ပါၿပီး ပတ္သက္ေနတာလဲ မေျပာတတ္ဘူး”

“ဒါေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ၾကံလ႔ို တတ္ႏုိင္ဦးမွကိုး”
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ က်ဳပ္လဲ ဒါကို ဆိုလိုတာပါပဲ၊ ဒီေန႔ည မိုးမခ်ဳပ္ခင္ က်ဳပ္တ႔ုိ အမ်ားႀကီးလုပ္ႏုိင္
တာပါပဲ မဟုတ္လား၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲဗ် မစၥတာ ေဂ်းကပ္မာလစ္၊ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား”
ဤတြင္ ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“အိုေက… က်ဳပ္က သေဘၤာဆိပ္ျပင္ဘက္ကို ထြက္လိုက္မယ္၊ ဒီအင္ဂ်င္စက္အားနဲ႔ဆိုရင္ သံုးနာရီ
ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္”

ထုိစကားကို ေပါလ္က ေျဖလုိက္သည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ သြားေလရာ ေပါလ္လည္း လိုက္သြားေလသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
သူတ႔သ
ုိ ည္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ဆက္၍ ထြက္သြားၾကေလသည္။
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မာေဆးလ္ၿမိဳ႕ႀကီးကား ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလၿပီ။

ဒါစီပရက္စ္တန္က စက္ေလွ၏ေအာက္ခန္းသို႔ ဆင္းသြားၿပီး ေပါလ္က ကုန္းပတ္ဦးပိုင္းတြင္ ေန၍

ပင္လယ္ဘက္မွ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာ္ ကာမာဂူေဒသသည္ သဲေသာင္ခံုႀကီးမ်ား စုေပါင္းထား
ဘိသကဲ့သ႔ို ထင္ရေလသည္။ တျဖည္းျဖည္း အနီးသို႔ ကပ္သြားမွ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား၊ စိမ့္ၿမိဳင္မ်ား၊ ျမက္ပင္
ရွည္ႀကီးမ်ားျဖင့္

ၿပီးသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

သစ္ပင္

သစ္ရြက္ေျခာက္ႏြမ္းမ်ားႏွင့္

ပင္လယ္ဆားငန္ရည္

ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ စူးရွေသာအနံ႔တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေပသည္။ ထိ႔ျု ပင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ (ဂက္စ္)
ပါေသာ ရႊြံ႕ညြန္မ်ားလည္း ရွိေလသည္။

အတိုင္း တည္ရွိေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔က ေဘးမွရပ္လ်က္ လိုက္ပါလာၾကေလသည္။

မ်ားမ်ားစားစား

မေတြ႔ရေခ်။

သူတုိ႔ရွိရာမွာ

ကိုက္ငါးဆယ္ခန္႔အကြာ ေရစပ္တြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ေလွကို ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ေနပံု ရေလသည္။
မလွမ္းမကမ္းရွိ ကုန္းေဘာင္တစ္ခုတြင္ကား အဘိုးႀကီးႏွစ္ေယာက္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနေလသည္။
ေဂ်းကပ္မာလစ္

ျပန္ေရာက္လာေလသည္။

စားေသာက္ဖြယ္မ်ား၊

စည္သြပ္ဗူးမ်ားကို စကၠဴထုပ္တစ္ထုပ္ျဖင့္ ထည့္လ်က္ ယူလာေလသည္။

ေတြ႔ရေလသည္။ လွပေသာငွက္မ်ား ပ်ံသန္းက်က္စားေနၾကေလသည္။

ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေပါလ္အား လွမ္းေမးလုိက္သည္။

ေလ့လာအကဲခတ္လို႔ ရတာေပါ့၊ က်ဳပ္နဲ႔ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔ကေတာ့ အသာေနာက္မွာပဲ ခ်န္ေနရစ္မယ္”
ေပါလ္က ေျပာလိုက္ရာ ေဂ်းကပ္မာလစ္လည္း သေဘာတူဟန္ျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“ေကာင္းၿပီ ဒီတိုင္းလုပ္ၾကမယ္၊ ေက်းရြာကို မ၀င္ပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆက္သြားရင္ က်ဳပ္တို႔ ဘာ
ျဖစ္ေနဦးမယ္၊

ေက်းလက္ေဒသဆိုတာက

ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆို လူေတြက သိခ်င္ စံုစမ္းခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ”
ေရာက္သြားၾကရာ

ဆိပ္ကမ္းတစ္ေနရာ၌ ကပ္ၿပီး ႀကိဳးခ်ည္ရပ္ထားလုိက္သည္။

“ဘယ္လုိေျပာရမွာလဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္က မာေဆးလ္ၿမိဳ႕က လာတဲ့အေၾကာင္း၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က
ဒီအရပ္မွာ ေက်းငွက္ေတြ ေလ့လာရင္း ငါးမွ်ားခ်င္တယ္ဆိုလို႔ က်ဳပ္က လိုက္ပို႔တာပါလို႔ ေျပာလုိက္တာေပါ့၊

“ရြာကို ခဏ၀င္တာေတာ့ မမွားပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ၀ယ္စရာရွိတာ ၀င္၀ယ္ရင္း အေျခအေနကို

ရွာတီလြန္ေက်းရြာ၏ဆိပ္ကမ္းသို႔

“ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုေျပာခဲ့သလဲ”
ေပါလ္က ျပန္ေမးလုိက္ရာ ေဂ်းကပ္မာလစ္က ျပံဳးလုိက္သည္။

“ကိုင္း ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ၊ ေက်းရြာမွာ ရပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြားၾကမွာလား”

မယံုသကၤာျဖစ္ခ်င္

ေတြဆိုရင္ မယံုသကၤာျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒီအရပ္ကို ဘာကိစၥလာတယ္ဆိုတာကိုလဲ အေသးစိတ္
သိခ်င္ၾကတယ္”

ထိုသ႔သ
ို ြားေနရင္း ကမ္းစပ္အနီး သဲေသာင္ျပင္၌ ရပ္ေနေသာ အျဖဴေရာင္ ျမင္းေျခာက္ေကာင္ကို

မၾကာမီ

လူသူသြားလာလႈပ္ရွားမႈ

“ရြာက လူေတြကေတာ့ ျပင္သစ္ေက်းလက္ေတာရြာက လူေတြ ထံုးစံအတုိင္းပဲဗ်ိဳ႕၊ လူသူစိမ္း

ကမ္းဘက္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားခ်ိန္တြင္ ေဂ်းကပ္မာလစ္ကိုယ္တုိင္ ပဲ့ကိုင္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ေပါလ္ႏွင့္

ဘယ္သူေတြမ်ားလဲလို႔

ကုန္းေပၚတြင္ကား

ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေသာ္

တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေနရာေဒသသည္ ေရွးပေ၀သဏီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သဘာ၀အေျခအေန

လာလုပ္တာလဲ၊

ငါးမွ်ားတံတစ္ခု ေရထဲခ်ကာ ငါးမွ်ားေနဟန္ေဆာင္ေနလိုက္သည္။

ဒါမွလဲ သဘာ၀က်မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လိုပဲ ဒီအရပ္ကို မၾကာခဏ သဘာ၀ေက်းငွက္ေတြ ေလ့လာဖို႔ ငါးမွ်ားဖို႔
လူေတြ လာတတ္ေတာ့ က်ဳပ္က ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေျပာလုိက္ရတာေပါ့..”
“ခင္ဗ်ား အဲဒီလိုေျပာတာကို သူတုိ႔က လက္ခံသလား၊ ယံုၾကည္ရဲ႕လား”
“ယံုတာေပါ့ဗ်၊ က်ဳပ္ကလဲ ယံုၾကည္ေအာင္ ခပ္တည္တည္ေျပာတာကိုး၊ ေနာက္ၿပီး အဘြားႀကီး
တစ္ဦးနဲ႔ သူ႔သားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ည စခန္းခ်ရင္ ဘယ္ေနရာမွာခ်ဖို႔ ေကာင္းသလဲလို႔ေတာင္ ေမးခဲ့ေသးတယ္၊
က်ဳပ္က ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေျမပံုႀကီးခ်ၿပီး ေမးတာဗ်၊ ဘာမွ မသိသလိုနဲ႔ က်ဳပ္က ဟဲလ္ဂိတ္ေနရာကိုေတာင္
ေျမပံုမွာေထာက္ၿပီး ေမးလိုက္ေသးတယ္”

စက္ေလွကို

လြတ္ေနေသာ

“ဟုတ္လား၊ အဲဒီေနရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဘြားႀကီးက ဘာေျပာသလဲ”
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“သိပ္ၿပီးေတာ့

အေၾကာင္းမထူးပါဘူး၊

ဟဲလ္ဂိတ္အိမ္ႀကီးမွာ

ေနသူက

လူေကာင္းေတြပါတဲ့၊

ဒါေပမယ့္ ဘာသိဘာသာေနတတ္တယ္၊ ဧည့္သည္လာရင္ သိပ္မႀကိဳက္ဘူးတဲ့ဗ်”

ေပါလ္က သူ၏အစီအစဥ္ကို ေျပာျပလိုက္သည္။
“ဟန္ပါ့မလားဗ်”

“ေကာင္းၿပီ၊ က်ဳပ္တုိ႔ ဆက္သြားၾကရင္ ေကာင္းမယ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေန၀င္ၿပီး ေမွာင္ေတာ့မယ္”
ေပါလ္က စကားကို ျဖတ္လိုက္သည္။

ေဂ်းကပ္မာလစ္က ေမးလိုက္ရာ ေပါလ္က..
“အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာမွာပါ”

ထိုအခ်ိန္၌ မိုးၿခိမ္းသံမ်ားကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကားေနရေလသည္။ ေဂ်းကပ္မာလစ္က အင္ဂ်င္
စက္ႏႈိးသည့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ေပါလ္ကပင္ ပဲ့ကိုင္ေမာင္းသြားေလသည္။

ဟု ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေအာက္ထပ္အခန္းထဲမွာပင္ ေနေလသည္။ ေပါလ္ကမူ ကယ္ဗင္အခန္းေပၚ
တက္၍ ေျမပံုကို ျဖန္႔ၾကည့္ေနေလသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သြားရမည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္
ရန္ လြယ္ကူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအရပ္ေဒသ၌ ခ်ံဳႏြယ္မ်ား၊ ဒိုက္ပင္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနသျဖင့္ ေမာင္းႏွင္
သြားရသည္မွာ မလြယ္ကူလွေခ်။
သူတ႔သ
ို ည္

ဟဲလ္ဂိတ္သို႔

အေရွ႕ေျမာက္စူးစူးဆီသို႔သာ

ဦးတည္၍

တုိက႐
္ ိုက္ဦးတည္သြားသည့္ေရေၾကာင္းလမ္းကို
ေမာင္းသြားၾကေလသည္။

သူတ႔၏
ို

ထိုအခိုက္မွာပင္ မိုးၿခိမ္းသံမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ
ရြာခ်ေလရာ သူတ႔အ
ို ားလံုး ကယ္ဗင္အခန္းတြင္းသို႔ ေျပး၀င္မိုးခိုေနၾကရေလသည္။

တမင္ေရွာင္ကာ

အၾကံကား

ဟဲလ္ဂိတ္သို႔

♣♣♣♣♣

အေနာက္ဘက္မွ ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေရအိုင္ငယ္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အလင္းေရာင္ေပ်ာက္၍
ေမွာင္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။
“ကိုင္း… ဒီေနရာဆိုရင္ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ”
ေပါလ္က

ခပ္တိုးတိုးေျပာလုိက္လွ်င္

ေဂ်းကပ္မာလစ္က

အင္ဂ်င္စက္ရပ္လုိက္သည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္က ေက်ာက္ဆူးကို ခ်လိုက္ရာ ေရက ရွစ္ေပကိုးေပခန္႔နက္ေၾကာင္း သိရေလသည္။
“ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀းသြားရမွာလဲ”
တိတ္ဆိတ္ေနသည့္ၾကားမွ ဒါစီပရက္စ္တန္က ေမးလိုက္သည္။
“မုိင္၀က္ေတာင္

မရွိေတာ့ပါဘူး၊

က်ဳပ္တုိ႔က

အ႐ုဏ္မတက္ခင္

ေရာ္ဘာေလွနဲ႔သြားၿပီး

အေျခအေနကို ေလ့လာၾကမယ္”
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( ၁၃ )

ေပါလ္သည္ ေျမပံုႏွင့္ ကြန္ပတ္စ္(အိမ္ေျမႇာင္) ကိရိယာတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ဟဲလ္ဂိတ္သို႔ ဦးတည္
သြားရမည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းတစ္ခု အၾကမ္းေရးဆြဲ သတ္မွတ္လိုက္သည္။
ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေလွေလွာ္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္႐ႈခင္းကို ၾကည့္ၿပီး…

နံနက္ေလးနာရီခြဲတိတိတြင္ ေပါလ္သည္ ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ တက္သြားေသာအခါ ရာသီဥတုက
ခုိက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ေအးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေလသည္။ မိုးကလည္း သဲသဲမဲမဲရြာလ်က္ ရွိေနသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္နီးၿပီျဖစ္၍

ေက်းငွက္မ်ား၊

ေတာဘဲမ်ား၏

ျမဴးတူးေအာ္ဟစ္သံမ်ား

စတင္ၾကားေနရၿပီ

“ဒီေနရာၾကည့္ရတာ ဟို ေရွးေခတ္ ကမၻာဦးအခါက အေျခအေနအတိုင္း ရွိေနပံုရတယ္၊ ဘာမွ
ေျပာင္းလဲမႈမရွိသေလာက္ပဲ..”

ျဖစ္သည္။

ဟု မွတ္ခ်က္ခ်လုိက္သည္။
ေပါလ္သည္ ႏုိင္လြန္မိုးကာအက်ႌႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ မိုးကာေခါင္းစြပ္တစ္ခုပါ ၀တ္ဆင္

ထားၿပီး အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းတစ္ခုကို သားေရႀကိဳးျဖင့္ လည္ပင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလသည္။
မၾကာမီ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္လည္း အလားတူ၀တ္ဆင္၍ ကုန္းပတ္ေပၚ တက္လာေလသည္။

ထိုအခိုက္ သူတ႔၏
ို လက္၀ဲဘက္နားဆီမွ လႈပ္ရွားသံလိုလို ၾကားရသျဖင့္ လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ
ေရစပ္ရွိ ကိုင္းပင္မ်ားၾကားမွ ႏြားသိုးငယ္တစ္ေကာင္သည္ တိုးေ၀ွ႔လာၿပီး သူတ႔အ
ို ား သံသယျဖစ္ဟန္ျဖင့္
ၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ အနက္ေရာင္ထီးႀကီးတစ္လက္ ေဆာင္းလ်က္တက္လာၿပီး…
“ဒီေနရာက ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေနာက္ဆံုးဖန္ဆင္းလိုက္တဲ့ေနရာနဲ႔ တူတယ္ဗ်”
ဟု ေျပာလုိက္သည္။

“ေဟ့လူ၊ ဆက္သာေလွာ္စမ္းပါ၊ အဲဒါက လူေတြ႔ရင္ အတင္းလိုက္ေ၀ွ႔တတ္တဲ့ ႏြား႐ုိင္းတစ္ေကာင္
ပဲ၊ အထူးသျဖင့္ လူစိမ္းျမင္ရင္ ရန္မူတတ္တယ္”
ေပါလ္က သတိေပးလုိက္သျဖင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္လည္း ေလွကို ခပ္သြက္သြက္ ေလွာ္ခတ္လိုက္
သည္။ ႏြားသိုးငယ္လည္း က်န္ရစ္ေလသည္။

ေပါလ္သည္ ေရာ္ဘာေလွငယ္ကို အသင့္ျပင္ေနရာမွ ေဂ်းကပ္မာလစ္အား လွမ္း၍
“က်ဳပ္တို႔ သိပ္ၾကာမယ္မထင္ဘူး၊ အလြန္ဆံုး ႏွစ္နာရီေလာက္ပဲ ၾကာလိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ က်ဳပ္က

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ အေတာ္ပင္စိုးရိမ္သြားဟန္ တူေလသည္။

အေျခအေနကို အကဲခတ္ ေလ့လာၾကည့္ခ်င္တာပါပဲ”
ဟု ေျပာလိုက္သည္။

“က်ဳပ္ျဖင့္

ျဖင့္ ထြက္ခြာၾကေလသည္။
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေလွာ္တက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္၍ ေလွာ္ခတ္ေလသည္။

နီးနီးကပ္ကပ္ရင္ဆိုင္ရမွာ

ေတြးၿပီး

ေၾကာက္မိတယ္၊

ဒါထက္

ဒီႏြား႐ိုင္းႀကီးေတြက ဘာေၾကာင့္ ဒီအရပ္မွာ ရွိေနတာလဲ”

“သတိထားၿပီးလည္း သြားဦးေနာ္၊ ဒီေနရာက ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လမ္းသြားရတာ မလြယ္လွဘူး”
ေဂ်းကပ္မာလစ္က သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ၿပီးေနာက္ ေပါလ္ႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔သည္ ေလွငယ္

ဒီသတၱ၀ါမ်ိဳးနဲ႔

“ဒါက

ႏြား႐ိုင္းေတြကို

ေမြးတဲ့

ေနရာပဲဗ်၊

အဲဒီႏြား႐ုိင္းမ်ိဳးေတြကို

ေမြးျမဴေရးသမားေတြက

ဒီအရပ္မွာလာေမြးၿပီးမွ ေရာင္းေလ့ရွိတယ္၊ ဒီေနရာမ်ိဳးက သဘာ၀ေတာေတာင္ ေရေျမေကာင္းေလေတာ့
ႏြားေတြက အလြန္သန္စြမ္းတယ္လို႔ ဆိုတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာဟာ ႏြား႐ိုင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
က်က္စားတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ပိုင္နက္ဆိုပါေတာ့၊ က်ဳပ္တုိ႔ကသာ အခု က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူေတြ
ျဖစ္တယ္”
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မၾကာမီ သူတ႔သ
ုိ ည္ ေရအိုင္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းသို႔ ေရာက္သြားၾကရာ ထိုေနရာမွ ကိုက္ငါးဆယ္မွ်
သာအကြာတြင္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု မားမားမတ္မတ္ ရွိေနသည္ကို ျမင္ၾကရေလသည္။

“အိမ္ႀကီးအေနအထားအရ

ေန႔အခ်ိန္မွာဆိုရင္

ဘယ္လိုမွ

လူမျမင္ေအာင္

ခ်ဥ္းကပ္သြားဖို႔

မျဖစ္ႏုိင္ဘူး”

ေပါလ္က လက္ျဖင့္အခ်က္ျပလုိက္ရာ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ေလွငယ္ကို လက္ယာဘက္သို႔ ကပ္

ထုိအခိုက္ ေခြးေဟာင္သံၾကားလိုက္ရၿပီး အိမ္ျပင္ေဘးနားမွ လူႏွစ္ေယာက္ ထြက္လာသည္ကို

လုိက္သည္။ ထိုေနရာ၌ ကုန္းျမင့္သဖြယ္ျဖစ္ေန၍ သူတ႔သ
ုိ ည္ ေလွကို ဆိုက္ကပ္ၿပီး ကုန္းေပၚသို႔ တက္

လွမ္းျမင္ရေလသည္။ ေပါလ္က အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ထိုလူႏွစ္ေယာက္သည္

လုိက္ၾကသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ကိုယ္စီ ကိုင္ထားသည္ကို ျမင္ရေလသည္။

ေပါလ္သည္ ဒူးေထာက္ထုိင္လိုက္ၿပီး အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို ထုတ္၍ ခ်ိန္လိုက္သည္။
ေဂ်းကပ္မာလစ္ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုသည့္အတုိင္း အိမ္ႀကီး၏ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ ဗိသုကာလက္ရာမွာ
႐ုရွလက္ရာဆန္ေနၿပီး သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တစ္ထပ္အိမ္ႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္၏၀ဲယာ
အစြန္ထိပ္ဖ်ားတြင္ ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုစီ ရွိေလသည္။ အိမ္ႀကီးပတ္ပတ္လည္တြင္ကား ထင္းရွဴးပင္ႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ိဳး
ထားေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ တစ္ခ်ိန္က အိမ္ေရွ႕တြင္ ပန္းျခံႏွင့္တူေသာ ေနရာတြင္မူ ဂ႐ုစိုက္မည့္သူမရွိသျဖင့္
ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိေလသည္။
ေပါလ္သည္ အိမ္ႀကီးကိုၾကည့္ရင္း စိတ္ထဲမွ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနမိသည္။ တစ္ကယ့္အိမ္ႏွင့္ မတူ
သလို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသည့္ စတူဒီယိုထဲ အတုေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဆက္တင္အိမ္ႀကီးလိုလိုထင္ရေပသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အိမ္ႀကီး၏ အေနအထားမွာ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ အလြန္ အခ်က္
အခ်ာ က်ေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆိုရေပသည္။

သူတ႔အ
ို နီးသို႔ အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီးတစ္ေကာင္ေရာက္လာၿပီး ေျမႀကီးတြင္ အနံ႔ခံေနေလသည္။
“ေခြးက ဘာအနံ႔လိုက္ခံေနသလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အခုလို မိုးရြာေနခ်ိန္ဆိုရင္
ဘာအနံ႔မွ ရမွာ မဟုတ္ဘူး”
ဒါစီပရက္စ္တန္က မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ရာ ေပါလ္က ေခါင္းခါျပေလသည္။
“က်ဳပ္ေတာ့ တယ္ၿပီး စိတ္မခ်ခ်င္ဘူး၊ ဒီေခြးမ်ိဳးက အနံ႔ခံရာမွာ အလြန္ေတာ္တယ္ခင္ဗ်”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္ခ်ိန္မွာပင္ လက္ယာဘက္ဆီမွ လႈပ္ရွားသံလုိလို ၾကားလိုက္ရသည္။ ေရစပ္
ထဲမွ ကိုင္းပင္မ်ားအၾကား တစ္စုံတစ္ေယာက္ တိုးေ၀ွ႔ေနသည့္အသံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာရွိ ေရအိုင္မွာ လျခမ္းပံုသဏၭာန္ရွိၿပီး အက်ယ္အ၀န္းပမာဏအားျဖင့္ အလ်ား
ကိုက္ႏွစ္ရာ၊ အနံ ကိုက္တစ္ရာခန္႔ ရွိေလသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေန႔အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အိမ္ႀကီးဆီသို႔ လူမျမင္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္သြားရန္ လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။
ေပါလ္သည္ မွန္ေျပာင္းကို ဒါစီပရက္စ္တန္အား လွမ္းေပးလိုက္ၿပီးေနာက္…
“ကိုယ့္လူ ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ”
ဟု ေမးလုိက္သည္။

ပထမတြင္ ေပါလ္သည္ ႏြား႐ိုင္းတစ္ေကာင္ တိုးေ၀ွ႔လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ထင္မိေသာ္လည္း လိုလုိ
မည္မည္ သူ၏ ေ၀ါလ္သာပစၥတိုလ္ေသနတ္ကို အသင့္ထုတ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။
ထိုအခိုက္ ျပင္းစြာနာက်င္၍ ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴလိုက္ေသာ အသံႏွင့္အတူ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္
လွမ္းအကူအညီေတာင္းသံကို ၾကားရျပန္သည္။
ေပါလ္ႏွင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္တို႔လည္း က်ဴပင္ကိုင္းပင္မ်ားၾကားမွ အသံၾကားရာဘက္သို႔ တိုးေ၀ွ႔သြား
ၾကေလသည္။ သည္ေတာ့မွ ေရျပင္တစ္ေနရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေခါင္း ဘြားကနဲေပၚလာၿပီးမွ ျပန္ငံု႔
သြားသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လက္တစ္ဖက္က ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေထာင္ေနေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရင္း ေခါင္းခါလိုက္သည္။
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ေပါလ္သည္ သူ၏ရင္ေခါင္းခန္႔နက္ေသာ ေရထဲသို႔ အတင္းတိုးေ၀ွ႔သြားၿပီး ေရထဲမွ လက္တစ္ဖက္

အျပန္ခရီးတြင္ ေပါလ္သည္ ေလွဦးတြင္ထိုင္ၿပီး အဘိုးႀကီးမြန္တီဖိုးအား သူ၏လက္တြင္ ေပြ႔ပိုက္

ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္နစ္မသြားမီ ကပ်ာကယာ ဖမ္းဆြဲဆုပ္လုိက္သည္။ ဒါစီပရက္စ္တန္ကပါ ၀င္ကူၿပီး

ထားေလသည္။ အဘိုးႀကီး၏ အေျခအေနက အေတာ္ပင္ဆိုးေနပံုရေလသည္။ တစ္ခ်ိန္လံုး ညည္းညဴ

ႏွစ္ေယာက္အားႏွင့္ ဆြဲတင္လိုက္မွ ထိုလူအား ကုန္းေပၚသိ႔ု တင္ႏုိင္ၾကေလသည္။

ေနေသာ္လည္း သတိျပန္မရပဲ ျဖစ္ေနသည္။

မိုးရြာေနသည့္ၾကားမွပင္ ထိုလူအား ကမ္းပါးတစ္ေနရာတြင္ တင္ထားလုိက္ၾကရာ အသက္ခုႏွစ္
ဆယ္အရြယ္ခန္႔

ဆံပင္ျဖဴျဖဴႏွင့္

အဘိုးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနေၾကာင္း

ေတြ႔ရေလသည္။

အ၀တ္အစားဆို၍

ေဘာင္းဘီႏွင့္ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္သာ ၀တ္ထားသျဖင့္ သူ၏တစ္ကိုယ္လံုး ေအးစက္ေနေလသည္။
အဘိုးႀကီး၏ မ်က္ႏွာအမူအယာလည္း အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သည့္ဟန္ ျဖစ္ေနသည္။
“သနားစရာပဲ”

အေရးထဲ အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီး၏ ေဟာင္သံကို နီးကပ္စြာ ၾကားေနရသည့္ျပင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္
တစ္စင္း၏ အင္ဂ်င္စက္သံကိုပါ ၾကားေနရေလသည္။
ေပါလ္သည္ လက္တစ္ဖက္တြင္ ကြန္ပတ္စ္(အိမ္ေျမႇာင္) ကိရိယာကို ကိုင္ထားၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္
အား ဦးတည္ေလွာ္ခတ္ရန္ ေရေၾကာင္းလမ္းကို ညႊန္ၾကားေျပာဆိုေနေလသည္။
တစ္ေနရာတြင္ သူတ႔၏
ို ေလွငယ္သည္ က်ဴပင္ေတာတစ္ခုတြင္ ၿငိေနၿပီး ဆက္လက္ ေလွာ္ထြက္၍

ေပါလ္က ေျပာရင္း အဘိုးႀကီး၏ လက္တစ္ဖက္ကို ေျမွာက္ၾကည့္လုိက္သည္။
“အေျခအေနက အေတာ့္ကို ဆိုးေနပံုပဲ၊ သူက ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္”
ဟု ဒါစီပရက္စ္တန္က ေျပာလုိက္သည္။
ဤတြင္ ေပါလ္က သူ သိထားသေလာက္ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
“ဒီလူကို က်ဳပ္ အရင္ျမင္ဖူးတုန္းကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဌာနမႉးႀကီး မာလိုရီ ထုတ္ျပတဲ့ ဓာတ္ပံု
တစ္ပံုထဲမွာ ေတြ႔တယ္၊ အဲဒီတုန္းကေတာ့ သူ႔က်န္းမာေရး အေျခအေနက ေကာင္းေသးတယ္ဗ်”
သည္ေတာ့မွ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ရိပ္မိသြားပုံရသည္။
“ဒါျဖင့္ ဒီလူႀကီးဟာ မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့လူ ျဖစ္မွာေပါ့ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ.. ဟုတ္ပါ့၊ ကိုင္း… ဒီအဘိုးႀကီး က်ဳပ္တုိ႔လက္မွာ အသက္မေသခင္ သြားၾကစို႔ရဲ႕”
ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္သည္ အဘိုးႀကီးအား ေပြ႔ခ်ီလိုက္သည္။

မရပဲ ျဖစ္ေနရာ ေပါလ္သည္ အဘိုးႀကီးအား ေလွဦးတြင္ ေခတၱခ်ထားကာ ကိုယ္တုိင္ခြန္အားစိုက္၍ ေလွကို
တြန္းထုတ္ရေလသည္။
ရာသီဥတုကလည္း

အလြန္ခ်မ္ေအးလွေပသည္။

အထူးသျဖင့္

ေပါလ္၏

၀တ္စံုအတြင္းသို႔

ေရ၀င္ေနသျဖင့္ ပို၍ပင္ အေအးဒဏ္ကို ခံစားေနရေလသည္။
ေခြးႀကီးေဟာင္သံႏွင့္

ေမာ္ေတာ္အင္ဂ်င္စက္သံတုိ႔က

နီးကပ္လာျပန္သည္။

ေပါလ္တို႔လည္း

ေလွကို အထူးအားစိုက္၍ ႀကိဳးစားေလွာ္ခတ္သြားၾကရာ မၾကာမီ လာလိုယက္စက္ေလွႀကီးကို လွမ္းျမင္ၾက
ရေလသည္။
“ေဟ့.. ေဂ်းကပ္မာလစ္”
ေပါလ္က လွမ္းေအာ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္ စက္ေလွဦးပိုင္းတြင္ ထီးႀကီးေဆာင္း
လ်က္ မိုးေရထဲ မတုန္မလႈပ္ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
ေလွငယ္ကို စက္ေလွ၏ေဘးနားသို႔ကပ္ၿပီး ေသခ်ာစြာၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ ေပါလ္သည္ အလြန္
အံ့အားသင့္သြားမိသည္။
ေဂ်းကပ္မာလစ္သည္

ထီးေအာက္တြင္

ထိုင္ေနျခင္း

ျဖစ္ေသာ္လည္း

အသက္မရွိေတာ့ေခ်။

သူ၏လက္၀ဲဘက္နားမွာ တစ္ဖက္မရွိေတာ့သည့္ျပင္ နားေခါင္းအေပၚနားတြင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္၀င္သည့္
♣♣♣♣♣

ဒဏ္ရာႏွင့္တူေသာ အေပါက္ငယ္တစ္ခုကိုပါ ေတြ႔ရေလသည္။
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“ဟဲလ…
ုိ မစၥတာေပါလ္ ဂြတ္ေမာနင္း၊ စက္ေလွေပၚ ႂကြပါခင္ဗ်ား”
စက္ေလွ၏

ကယ္ဗင္အခန္းမွ

႐ုတ္တရက္ထြက္လာသူ

ေပါလ္က ျပန္ေမးလုိက္သည္။

႐ိုဆီတာက

ျပံဳးျဖဲျဖဲႏွင့္

ႏႈတ္ဆက္

လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

“ဟာ..

ဒီအဘိုးႀကီးကေတာ့

တစ္ကယ့္ျပႆနာပါပဲ၊

သူဟာ

အရင္ကလဲ

ဒါမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီ၊

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ေပးထားတဲ့လူကို က်ဳပ္က ၾကည့္ေျပာရဦးမယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆို ႐ိုဆီတာသည္ တံခါး၀နားဆီသို႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး အိတ္ထဲမွ ခရာတစ္ခုကို
အသံက်ယ္က်ယ္ မႈတ္လိုက္သည္။

♣♣♣♣♣

ဤတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ မ်က္ႏွာထားခပ္တင္းတင္းႏွင့္…
“အဘိုးႀကီးကို ဘိန္းျဖဴစြဲေအာင္ စလုပ္ခဲ့တာ ဘယ္သူလဲ၊ ခင္ဗ်ားပဲ မဟုတ္လား”

ဗိုလ္မႉးႀကီး ဟိုဆင္သည္လည္း ေနာက္နားတြင္ ရပ္ေနရာ သူ၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အနာကပ္ေသာ
ပလာစတာတိတ္မ်ား ကပ္ထားေလသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထဲတြင္ ေအေက၄၇ အမ်ိဳးအစား ေမာင္းျပန္

ဟု ႐ိုဆီတာအား ေမးလိုက္သည္။

႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္တစ္လက္ ကိုင္ထားၿပီး မ်က္ႏွာထားကလည္း တင္းမာလ်က္ ရွိေပသည္။

“ဒါေတာ့ အဘိုးႀကီးက အဲဒါေပးထားမွ ၿငိမ္သဗ်”

႐ိုဆီတာက စတင္ စကားေျပာေလသည္။
“မေန႔ညက
က်ဳပ္တို႔ရဲ႕

ခင္ဗ်ားတို႔၀င္လာေတာ့

အေလ့အထတစ္ခုက

“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ရက္စက္လြန္းတယ္၊ သူ႔ခမ်ာ အသက္ရွင္ေနေပမယ့္ ေသသူနဲ႔ ဘာျခား
က်ဳပ္တို႔လူတစ္ေယာက္က

ကာမဂူအရပ္ကို

လူစိမ္း၀င္လာရင္

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူလုိက္တယ္၊

သတိထား

စိစစ္ဖို႔ပဲ

သလဲ၊ သူ႔ကို တစ္ခါတည္းေသေအာင္ သတ္ပစ္လုိက္တာကမွ ေတာ္ဦးမယ္”

ျဖစ္တယ္၊

ဒါစီပရက္စ္တန္က ဆက္ေျပာလိုက္ရာ ႐ိုဆီတာသည္ ေခါင္းခါလုိက္သည္။

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတဲ့လူက က်ဳပ္တို႔ပံုလာျပေတာ့ က်ဳပ္ျဖင့္ အေတာ့္ကို အံ့ၾသသြားမိတယ္”
“ဒါနဲ႔မ်ား ခင္ဗ်ား ဒီကိုေရာက္ေအာင္လာတာ ၾကာလွခ်ည္လား”

“ဒီလိုလဲ မျဖစ္ေသးဘူးဗ်၊ အဘိုးႀကီးမရွိရင္ ေငြထုတ္ဖို႔ ခ်က္လက္မွတ္ေတြကို ဘယ္သူက
လက္မွတ္ထိုးမလဲ.. ဟဲ..ဟဲ”

ေပါလ္က သေရာ္သလုိ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

႐ိုဆီတာက ရယ္သြမ္းေသြးကာ ေျပာလုိက္ခ်ိန္တြင္ ေပါလ္သည္ သေဘာေပါက္သြားမိေလသည္။

“ဒါေတာ့ ရာသီဥတုအေျခအေနက အလြန္ဆိုးေနလို႔ပါ၊ ဒါေတာင္ ခင္ဗ်ားတို႔လဲ ထြက္သြားေရာ
က်ဳပ္တို႔ ဒီကို ေရာက္လာတာပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔က ခင္ဗ်ားတို႔အျပန္ကို ေစာင့္ေနဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္”

ထိုအခိုက္မွာပင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပ်က္
လာေလသည္။

“ဒီစက္ေလွေပၚက ခင္ဗ်ားတို႔လူကို ဗိုလ္မႉးႀကီးဟိုဆင္ စစ္ေမးလိုက္ေတာ့ အကုန္ေျပာေတာ့တာ
ပါပဲ၊ အခုဆိုရင္ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္တို႔အေၾကာင္း အားလံုးသိေနသလို က်ဳပ္ကလဲ ခင္ဗ်ားတို႔အေၾကာင္းေတြ
သိေနၿပီျဖစ္တယ္”

အဘိုးႀကီးမြန္တီဖိုးသည္ ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴရင္း ႐ုတ္တရက္ ထထိုင္လိုက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီးပါလာေသာ ေလွငယ္တစ္စင္းက ေရာက္လာ
ေလသည္။

“ေဩာ္.. ဟုတ္လား၊ ဒါထက္ မြန္တီဖိုးဆိုတဲ့ အဘိုးႀကီးက ဘယ္လိုလ”ဲ
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တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္သည္ ေခြးႀကီးကို ေလွေပၚတြင္ထားခဲ့ၿပီး စက္ေလွေပၚသို႔ တက္လာၾကရာ
ဟိုဆင္က

တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္

တစ္စံုတစ္ခုကို

သြက္လက္လ်င္ျမန္စြာ

ေျပာလုိက္သည္။

ေျပာပံုက

လ်င္ျမန္လြန္းအားႀကီးသျဖင့္ ေပါလ္သည္ ေကာင္းစြာ မၾကားလိုက္ရေခ်။ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္က ေခါင္းငံု႔ၿပီး
ခပ္တိုးတိုးျပန္ေျဖရာ

ဟိုဆင္သည္

ေဒါသထြက္လာဟန္ျဖင့္

ထိုလူ၏ပါးျပင္ကို

လက္၀ါးျဖင့္

တအား

လႊ႐
ဲ ိုက္လိုက္သည္။
“သူတ႔ဆ
ို ီမွာ ဘိန္းျဖဴနည္းနည္းပါးပါး ပါသလားလို႔ ေမးၾကည့္စမ္းပါ”
႐ိုဆီတာက တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ေျပာလုိက္ရာ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္သည္ သူ၏လက္မွ ႐ိုင္ဖယ္
ေသနတ္ကို ေခတၱခ်ထားလိုက္ၿပီး အက်ႌအိတ္ထဲမွ သားေရအိတ္ငယ္တစ္ခု ထုတ္ယူလုိက္သည္။ တစ္ဖန္
သားေရအိတ္ကိုဖြင့္၍ အတြင္းမွ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ထိုးေဆးပုလင္း တစ္ပုလင္းကို ထုတ္ယူလိုက္သည္။
႐ိုဆီတာသည္ ေဆးထိုးအပ္ကို ယူ၍ ဖန္ပုလင္းထဲမွ ထိုးေဆးကို စုပ္ယူျဖည့္ၿပီးေနာက္ ေခါင္းညိတ္
အခ်က္ေပးလိုက္ရာ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္က အဘိုးႀကီး မြန္တီဖိုးအား လာခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။
သည္ေတာ့မွ ႐ိုဆီတာက ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ အဘိုးႀကီးကို ထိုးေပးလုိက္သည္။
“ဒါေလာက္ဆိုရင္ အဘိုးႀကီးဟာ ခဏေတာ့ၿငိမ္ေနပါလိမ့္မယ္”
႐ိုဆီတာက ေျပာလိုက္ခ်ိန္တြင္ အဘိုးႀကီးမြန္တီဖိုးသည္ ေစာေစာကလို လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ျခင္း
မျပဳေတာ့ပဲ ၿငိမ္က်သြားေလသည္။
ယင္းေနာက္ ျဖစ္ပ်က္လာပံုကို ေပါလ္သည္ အံ့အားသင့္သြားမိေလသည္။
အဘိုးႀကီးသည္ ႐ုတ္တရက္ မ်က္လံုးဖြင့္လာၿပီး ႐ိုဆီတာအား ေသခ်ာစြာ စုိက္ၾကည့္ေလသည္။
“ဟင္.. ခင္ဗ်ားဟာ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဘုန္းႀကီး ဖာသာလီယိုနတ္မဟုတ္လား… ဟုတ္တယ္
မဟုတ္လား”
[ မွတ္ခ်က္။ ။ ဖာသာလီယိုနတ္ ဆိုသည္မွာ ႐ိုဆီတာ၏ မူလနာမည္ျဖစ္သည္]

အဘိုးႀကီးမြန္တီဖိုးသည္

ဖာသာလီယိုနတ္၏အမည္ကို

ေခၚလုိက္ၿပီးေနာက္

ျပံဳးလုိက္သည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ သူ၏ဦးေခါင္းသည္ တစ္ဖက္သို႔ လည္က်သြားကာ ၿငိမ္သက္သြားေလေတာ့သည္။
ထိုအခ်ိန္၌ မည္သူကမွ ဘာမွမေျပာပဲ ေခတၱ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္သြားေလသည္။
ပထမဆံုး စတင္လႈပ္ရွားလိုက္သူက တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဟိုဆင္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႐ိုဆီတာအား
တြန္းဖယ္လ်က္

ေရွ႕တိုးသြားၿပီး

အဘိုးႀကီးမြန္တီဖိုး၏ကိုယ္ကို

ဆြဲကိုင္လႈပ္ၾကည့္သည္။

မည္သို႔မွ

မလႈပ္ေသာအခါ သူသည္ ေဒါသထြက္လာဟန္ျဖင့္ ႐ိုဆီတာအား လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။
“ေသသြားၿပီဗ်

နားလည္လား၊

ဒီလူကို

ခင္ဗ်ားသတ္ပစ္တာပဲ၊

က်ဳပ္

ေစာေစာကတည္းက

ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ားက အဘိုးႀကီးကို ေဆးေတြေပးတာ မ်ားလြန္းပါတယ္လို႔”
ေျပာေျပာဆိုဆို ဟိုဆင္သည္ လက္သီးျဖင့္ တစ္ခ်က္လွမ္းထိုးလုိက္ရာ ႐ိုဆီတာသည္ ေနာက္ျပန္
ယိုင္သြားေလသည္။
“ခင္ဗ်ားဟာ အမွားေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္လုပ္ေနတာပဲ၊ က်ဳပ္တို႔ တီရာနာေရာက္တဲ့အခါ
ခင္ဗ်ား ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာမ်ားက အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနၿပီ”
ဟိုဆင္က ေျပာေနခ်ိန္တြင္ စက္ေလွေပၚ၌ လူအားလံုးသည္ ႐ိုဆီတာကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ၾကည့္
ေနၾကေလသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ေပါလ္က အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လႈပ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။
သူသည္

ဟိုဆင္၏တပည့္

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားအား

႐ုတ္တရက္

တြန္းလွဲပစ္လုိက္ၿပီးေနာက္

လ်င္ျမန္စြာထြက္ေျပးကာ ကုန္းပတ္ေပၚမွ ေရထဲသို႔ ခုန္ဆင္းခ်လိုက္သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ က်ဴပင္မ်ား႐ႈပ္ေထြးေန
သည့္ေနရာတြင္ အကာအကြယ္ယူ၍ ေရကူးသြားေလသည္။
စက္ေလွေပၚသိ႔ု

လွမ္းၾကည့္လုိက္ေသာအခါ

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္

ကုန္းပတ္ေဘးနားတြင္

တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနသည္ကို ျမင္ရေလသည္။
မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ဟိုဆင္သည္ သူ၏လက္မွ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္အား
တစ္ခ်က္လႊဲ႐ႎုက္ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ ေသနတ္ကို ေပါလ္ရွိရာဘက္သို႔ လွည့္ခ်ိန္ရြယ္လုိက္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သူက
စတင္ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ေပါလ္က ေရေအာက္ထဲငုတ္လွ်ိဳးၿပီး က်ဴပင္ေတာမ်ားရွိရာသို႔ ကူးသြားကာ အကာ
အကြယ္ယူ၍ ေနလိုက္သည္။
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သူ ပုန္းကြယ္ေနေသာေနရာက လံုျခံဳေၾကာင္း စိတ္ခ်ရေတာ့မွ ေပါလ္သည္ စက္ေလွဆီသို႔ ျပန္
ၾကည့္လုိက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးသည္ ေလွငယ္ျဖင့္ စက္ေလွေဘးမွ ထြက္ခြာေနၾကၿပီ

ထိုခဏ၌ သူ၏ေျခေထာက္က ရႊံ႕ေျမကို ေထာက္မိသျဖင့္ ေပါလ္သည္ ရႊံ႕ၫြန္ထဲမွာပင္ ႀကိဳးစား၍
ကမ္းဘက္ဆီသို႔ မွန္းၿပီး ေလွ်ာက္သြားၾကည့္ရာ မၾကာမီ ေျမမာသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။

ျဖစ္သည္။

သူ၏ လည္ပင္းတြင္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္သိႏုိင္သည့္ ကြန္ပတ္စ္( အိမ္ေျမႇာင္)
ေလွေပၚ၌ အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီးကလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဟိန္းေအာ္ေနေလသည္။
ေပါလ္သည္

က်ဴပင္ေတာထဲမွာပင္

ျဖတ္၍

ေရကူးလုိက္၊

ကိရိယာရွိေနေသးသျဖင့္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ရန္ စိတ္ကူးမိေလသည္။

ေရတိမ္သည့္ေနရာဆိုလွ်င္

ေျချဖင့္ေထာက္၍ သြားလိုက္ႏွင့္ ကမ္းဘက္ဆီသို႔ တိုးသြားေလသည္။

ေပါလ္သည္ မ်က္စိမွိတ္၍ ေစာေစာကၾကည့္ခဲ့ရေသာ ေျမပံုကို စိတ္ကူးၾကည့္ေလသည္။ ေျမပံုထဲ
မွ ကၽြန္းငယ္မ်ား၏ အေနအထားကို ေသခ်ာစြာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရာ ယခု သူေရာက္ေနေသာေနရာသည္

ထိုအခိုက္ လာလိုယက္စက္ေလွ၏ အင္ဂ်င္စက္ႏႈိးသံကိုပါ ၾကားလိုက္ရေလရာ သူတ႔ို ေမာင္းထြက္
သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေလသည္။

ကၽြန္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။ ကၽြန္း၏ အက်ယ္အ၀န္းက ကိုက္ႏွစ္ရာခန္႔ အရွည္ရွိၿပီး
ဟဲလ္ဂိတ္မွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္၀က္ခန္႔ ေ၀းမည္ဟု ထင္ရေလသည္။
ေပါလ္သည္ အားတက္လာၿပီး တအားေျပးသြားေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ေျခလွမ္း
တန႔္သြားရျပန္သည္။

ျမဴႏွင္းေတြၾကားမွ

ႏြား႐ိုင္းႀကီးတစ္ေကာင္

ထြက္လာၿပီး

သူ၏ေရွ႕တည့္တည့္တြင္

လာရပ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

♣♣♣♣♣

ေပါလ္သည္ ေရွ႕ဘက္တိုးသြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု သိသျဖင့္ ေနာက္သို႔ ေျခလွမ္း
တစ္လွမ္းခ်င္း ျပန္ဆုတ္လိုက္သည္။ ထိုအခိုက္ လက္ယာဘက္ဆီမွ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလိုလို တစ္စြန္းတစ္စျမင္
ေပၚသည္

ေရတိမ္တိမ္ေနရာမွ

ေရအေတာ္နက္ေသာေနရာသို႔

ေရာက္လာျပန္ေလသည္။

ရသျဖင့္ လွည့္ၾကည့္လုိက္ရာ ေနာက္ထပ္ ႏြား႐ိုင္းတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။

ေျခေထာက္၍ မမီေတာ့သျဖင့္ ႀကိဳးစားၿပီး ေရကူးသြားရေလသည္။ ထိုအေတာအတြင္း လာလိုယက္စက္ေလွ
၏ အင္ဂ်င္သံက တျဖည္းျဖည္းေ၀းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေလသည္။
စက္ေလွကို

သူတ႔က
ို

ဟဲလ္ဂိတ္အိမ္ႀကီးဘက္သို႔

ေမာင္းသြားသည္ဟု

တစ္ေကာင္တည္းမဟုတ္။ သူ၏ေဘးနားတြင္ ေနာက္ထပ္ႏြား႐ိုင္းေျခာက္ေကာင္ကိုပါ ေတြ႔ရျပန္
သည္။ ဤႏြားမ်ိဳးကား စပိန္ျပည္ ႏြားသတ္ပြဲမ်ား၌ လူႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္သတ္ေသာ ႏြားသိုးမ်ားျဖစ္ၿပီး လူျမင္လွ်င္

ခန္႔မွန္းရေလသည္။

ရန္မူတတ္ေၾကာင္း ေပါလ္က သိၿပီးျဖစ္ေလသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္၏ ပဲ့ခ်ိတ္ေလွငယ္က ပတ္၀န္းက်င္တြင္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္းကို အယ္လ္ေဇး
ရွင္းေခြးႀကီး ေဟာင္သံ ၾကားေနရ၍ သိသာေပသည္။
ေပါလ္သည္

ေတာက္ေလွ်ာက္ေရကူးေနရေလသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိကထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားပါက

ႏြား႐ိုင္းႀကီးမ်ားက

အတင္းလိုက္ေ၀ွ႔ေတာ့

မည္မွာ ေသခ်ာေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလ္သည္ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ရွဴၿပီး ႏြား႐ိုင္းႀကီးေတြ၀ိုင္းထားသည့္
က်ဴပင္ေတြက

အလြန္ထူထပ္သျဖင့္

ၾကားမွပင္ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းကာ ေလွ်ာက္ေလသည္။

မနည္းႀကိဳးစား၍ ကူးခတ္ေနရသည္။ ထိုအခိုက္ ပဲ့ခ်ိတ္ေမာ္ေတာ္သံ စက္သံ ႐ုတ္တရက္ရပ္သြားၿပီး ေခြးႀကီး
ေအာ္သံပါ တိတ္သြားေလသည္။
ေပါလ္သည္ စိုးရိမ္သြားမိျပန္သည္။ အေရးထဲ သူသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း

ထိုအခုိက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဟစ္ေအာ္သံလုိလို ၾကားလိုက္ရၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဒိုင္း..
ဒိုင္း

ဟု

ေသနတ္သံႏွစ္ခ်က္

ထြက္ေပၚလာသည္။

က်ည္ဆန္မ်ားက

ေပါလ္၏လက္ယာဘက္နားတြင္

က်ေၾကာင္း သဲမ်ားဖြာထြက္သြားပံုၾကည့္၍ သိသာေပသည္။

မသိရ၍ ခက္ေနေလသည္။

105

ေမာင္မဲညိဳ (လက္ပုကန္) (mmcybermedia.com) မွစာ႐ိုက္ေပးသည္

မည္သူ၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း စဥ္းစားစရာ မလိုေတာ့ေခ်။ ျမဴႏွင္းေတြၾကားမွ
တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္၏ ေလွငယ္ကို လွမ္းျမင္ရေလသည္။ ေလွေပၚတြင္ အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီးလည္း ပါလာ

ေပါလ္သည္ ခ်က္ခ်င္း ႏြား႐ိုင္းႀကီးမ်ားကို သတိရမိေလသည္။ ေစာေစာက သူသည္ ႏြား႐ိုင္းမ်ား
ကို ေမ့ေနခဲ့သည္။

ေလသည္။

က်ဴပင္မ်ားၾကားမွ တိုးေ၀ွ႔လႈပ္ရွားသံ ၾကားရၿပီးေနာက္ ႏြား႐ိုင္းႀကီးတစ္ေကာင္ ထြက္လာသည္ကို
မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ ထပ္ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ ေခြးႀကီး

သည္ အသံက်ယ္ေလာင္စြာဟိန္းရင္း ေရစပ္နားသို႔ ခုန္ဆင္းလာေလသည္။

ျမင္ရေလသည္။ ႏြား၏ ပခံုးတစ္ဖက္တြင္ ဒဏ္ရာရၿပီး ေသြးမ်ားယိုစီးက်လာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ရာရေန
ေသာ ႏြား႐ိုင္းသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း သိသျဖင့္ ေပါလ္သည္ က်ဴပင္ကိုင္းပင္မ်ားၾကား

မိမိအား ေခြးႀကီးလိုက္ေတာ့မည္ဟု သိသျဖင့္ ေပါလ္သည္ တအားေျခကုန္သုတ္၍ ေျပးေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေခြးက လူထက္ျမန္သျဖင့္ မၾကာမီ မိမိအား မီလာေတာ့မည္ဟု တြက္လ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျပန္
ေလသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပါလ္သည္ ေျပးလႊားေနရင္း သူ၏ ခါးမွ သားေရခါးပတ္ကို ျဖဳတ္လုိက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ခါးပတ္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေတာင့္တင္းေနေအာင္ဆြဲကာ ေနာက္ျပန္လွည့္၍ ေခြးႀကီးအလာကို

ထဲသို႔ ဒိုင္ဗင္ထိုး၀င္၍ ပုန္းေနလိုက္သည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ႏြား႐ိုင္းမ်ား တိုးေ၀ွ႔လႈပ္ရွားသံၾကားမွ ဒိုင္းကနဲ
ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္လိုက္သံကိုလည္း ၾကားရ
ေလသည္။
ေပါလ္သည္ အသာေခါင္းေထာင္ၾကည့္ရာ ႏြား႐ိုင္းႀကီးတစ္ေကာင္ မိုးေရထဲ ထြက္လာသည္ကို
ျမင္ရေလသည္။ ႏြားႀကီး၏ဦးခ်ိဳတြင္ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္သည္ ခ်ိတ္လ်က္ ပါလာေလသည္။

ေစာင့္ေနလုိက္သည္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအား ႏြား႐ိုင္းႀကီးေ၀ွ႔၍ ခႏၶာကိုယ္ကို ဦးခ်ိဳထုတ္ခ်င္းခတ္ေပါက္သြားကာ မခ်ိမဆံ့ျဖစ္

အယ္လ္ေဇးရွင္းေခြးႀကီးသည္ မီလာသည္ႏွင့္ ပါးစပ္ႀကီးျဖဲကာ ခုန္အုပ္ေလေတာ့သည္။ ဤသို႔လာ
မည္ကို

ႀကိဳတင္တြက္ထားၿပီးျဖစ္၍

ေပါလ္က

သားေရခါးပတ္ကို

ႀကိဳးတန္းသဖြယ္

တင္းတင္းဆြဲ၍

ခံထားလုိက္သည္။
ေခြးႀကီးက သားေရခါးပတ္ကို ကိုက္ထားမိစဥ္ ေပါလ္က လက္ႏွစ္ဖက္ကို အတင္းေျမႇာက္ေပး
လုိက္ရာ ေခြးႀကီးသည္ ေနာက္ေျခႏွစ္ဖက္သာေထာင္လ်က္ ပတတ္ရပ္ေနလိုက္သည္။ ဤတြင္ ေပါလ္က
ေခြးႀကီး၏ ၀မ္းဗိုက္သို႔ ေျခေထာက္ျဖင့္ တအားပစ္ကန္လုိက္သည္။ ခ်က္ေကာင္းေနရာတြင္ ၀င္သြားသျဖင့္
ေခြးႀကီးသည္ ေျမေပၚသို႔ လိမ့္လဲက်သြားရာ ေပါလ္က ဦးေခါင္းႏွင့္ နံ႐ိုးမ်ားဆီသို႔ ဆက္ကာဆက္ကာ ေျချဖင့္
တအားပိတ္ကန္လုိက္သည္။
ေခြးႀကီးသည္ နာက်င္လြန္းသျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ လိမ့္ရင္း ညည္းညဴဟစ္ေအာ္ေနစဥ္ ေပါလ္က
လ်င္ျမန္စြာ ဆက္ေျပးသြားေလသည္။

ေနေလၿပီ။
ေပါလ္က လွမ္းၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ႏြားႀကီးသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအား ဦးခ်ိဳမွ ခါခ်လိုက္ၿပီးေနာက္
ေျချဖင့္ နင္းျပန္ေလသည္။
ေနာက္ထပ္ ေသနတ္သံႏွစ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ျပင္းစြာနာက်င္၍
ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴသံကို ၾကားရျပန္သည္။
ေပါလ္သည္

က်ဴပင္ေတာမွ

ထြက္၍

ေရထဲသို႔

ျပန္ဆင္းလုိက္ေလသည္။

ေရထဲမွတစ္ဆင့္

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစမ္း၍ ေရွ႕သိ႔တ
ု ိုးသြားကာ မၾကာမီ ေျမမာတစ္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။
ေပါလ္သည္ သူ၏ကြန္ပတ္စ္ကိရိယာကို ျပန္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဟဲလ္ဂိတ္အိမ္ႀကီးရွိရာသို႔ မွန္းလ်က္
အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္ေလွ်ာက္သြားေလသည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း ေရာက္လာေလသည္။
ေသနတ္သံ ေနာက္တစ္ခ်က္ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္၏ ျပင္းစြာနာက်င္၍
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ေအာ္သံကို ၾကားရေလသည္။
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ထိုေန႔နံနက္က

ဒါစီပရက္စ္တန္ႏွင့္

သူတို႔

အိမ္ႀကီးကိုလွမ္းၾကည့္ကာ

ျပေသာေနရာသို႔

ေရာက္ေအာင္ ေပါလ္သည္ တစ္နာရီနီးပါးခန္႔ သြားရေလသည္။
လာဂြန္ေခၚ

ေရအိုင္အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္

သူသည္

ေရာက္လုနီးၿပီျဖစ္၍ သူသည္ ႀကိဳးစား၍ ေရငုတ္ကာ ဆက္ကူးသြားျပန္သည္။ ခဏခ်င္းပင္
ကမ္းစပ္သို႔ ေရာက္သြားေလရာ ေခါင္းေဖာ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေရစပ္အနီး ခ်ံဳပင္မ်ားရွိရာသို႔ ေရာက္ေန

ဒူးေထာက္ထိုင္၍

အကာအကြယ္ယူၿပီးမွ

အေျခအေနကို အကဲခတ္ၾကည့္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျမဴႏွင္းေတြ ပိတ္ေနသျဖင့္ ဘာမွ သဲကြဲစြာ မျမင္ရေခ်။
မိမိတို႔၏ လာလိုယက္စက္ေလွသည္ ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္း၏ အျခားတစ္ဖက္ (အိမ္ႀကီး၏
ေနာက္ေဖးဘက္) သိ႔ု ဆိုက္ေရာက္ေနေလာက္ၿပီဟုလည္း ေပါလ္က တြက္ဆမိေလသည္။

သျဖင့္ အေျခအေနကို အကဲခတ္ၾကည့္ေနလိုက္သည္။
အိမ္ႀကီးတြင္ကား လူသူလႈပ္ရွားမႈ အလ်င္းမေတြ႔ရဘဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနေလသည္။
ေပါလ္သည္ တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားမိျပန္သည္။
အိမ္ရွိ လူအားလံုး ဤအိမ္ႀကီးကို စြန္႔ခြာ၍ ထြက္သြားၾကေလၿပီေလာ။
႐ိုဆီတာအေနျဖင့္ သူ၏ ေရွ႕ေရးအေျခအေန မဟန္ေတာ့၍ လြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ခြာသြား

က်ဴပင္ေဘးမွ ထြက္၍ အိမ္ႀကီးဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားရန္မွာ လမ္းတြင္ အကာအကြယ္ယူစရာ ဘာမွ
မရွိပဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အကာအကြယ္မရွိေသာေနရာ အက်ဥ္းဆံုးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖတ္ေျပးရန္ကား
ယခု သူေရာက္ေနေသာေနရာသည္ အေကာင္းဆံုးဟု သူ စဥ္းစားမိသည္။

ေလၿပီေလာ။
ဤသို႔ ေတြးမိေနစဥ္မွာပင္ နာဒီးမ္အမည္ရွိ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးသည္ အိမ္ေဘးရွိ လူသြား
လမ္းကေလးအတုိင္း ေလွ်ာက္လာသည္ကို လွမ္းျမင္ရေလသည္။

သူ၏လက္၀ဲဘက္တြင္ က်ဴပင္မ်ား အေတာ္မ်ားေလရာ အိမ္ႀကီးဆီသို႔သြားသည့္ လမ္းတစ္၀က္
ခန္႔အထိ အကာအကြယ္ယူလွ်င္ ရႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အိမ္ႀကီးႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ
ေနရာတြင္ကား အကာအကြယ္မရွိသျဖင့္ ဇြတ္ပင္ စြန္႔စားျဖတ္ေျပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေပါလ္သည္

ေစာေစာပိုင္းက

ေဂ်းကပ္မာလစ္ေပးထားေသာ
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ႏုိင္လြန္အေပၚအက်ႌ၀တ္စံုကို

၀တ္ထားလ်က္ပင္ရွိရာ ယခုေတာ့ ထိုႏုိင္လြန္၀တ္စံုကို ခၽြတ္ပစ္လုိက္ေလသည္။ အတြင္း၌ကား ဆြယ္တာ
အက်ႌႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္ကို ၀တ္ထားသည္။ ယခု သူ၏တစ္ကိုယ္လံုးမွာ စိုရႊဲေနေလသည္။
ေပါလ္သည္ က်ဴပင္မ်ား၏အကာအကြယ္ယူလ်က္ ကိုယ္ကို တည့္မတ္စြာမေနပဲ ကုန္းလ်က္
ေရထဲသို႔ ဆင္းလိုက္သည္။
ေရက အလြန္ေအးသျဖင့္ ေပါလ္သည္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေနမိသည္။ တျဖည္းျဖည္း ေရနက္ရာသို႔
ေရာက္ေသာအခါ ေပါလ္သည္ ႀကိဳးစား၍ ေရကူးသြားရေလသည္။
က်ဴပင္မ်ားဆံုးသြားေသာအခါ ေရတိမ္လာသျဖင့္ ေျခေထာက္ျဖင့္ ရႊံ႕ေျမကို ေထာက္မိေလသည္။
ထိုေနရာမွ ေနာက္ထပ္ ကိုက္ငါးဆယ္ခန္႔ ေရထဲ ျဖတ္သြားရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဖန္ သြားရင္းႏွင့္
ေရနက္လာျပန္သျဖင့္ ေပါလ္သည္ ေျခေထာက္ႏွင့္ မမီေတာ့ပဲ ေရကူးရျပန္ေလသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေန
သျဖင့္ သူသည္ ေရကူးရင္း ေခတၱရပ္ၿပီး ေလကို ၀ေအာင္ ရွဴ႐ႈိက္ေနရေလသည္။

သူမသည္

ေရာ္ဘာဘြတ္ဖိနပ္ရွည္ႀကီး

စီးထားၿပီး

ေရတပ္အရာရွိမ်ားသံုးသည့္

ကုတ္အက်ႌ

အေဟာင္းတစ္ထည္ ၀တ္ထားေလသည္။
ေပါလ္သည္ နာဒီးမ္ေလွ်ာက္လာသည့္ လမ္းေဘးတစ္ေနရာရွိ ခ်ံဳကြယ္မွ အသင့္ေစာင့္ေနကာ
သူမျဖတ္ေလွ်ာက္လာသည္ႏွင့္ လက္တစ္ဖက္ဆန္႔တန္းၿပီး သူမ၏ပခံုးကို အသာကိုင္လိုက္သည္။
နာဒီးမ္သည္ ႐ုတ္တရက္ မ်က္လံုးျပဴးသြားကာ အလန္႔တၾကား ဟစ္ေအာ္လုိက္မည္ ျပဳၿပီးေတာ့မွ
ေပါလ္ကို မွတ္မိဟန္ျဖင့္ ပါးစပ္ျပန္ပိတ္လုိက္သည္။
“ေတာ္ေသးတာေပါ့ရွင္၊ ႐ိုဆီတာက ရွင္ေသၿပီလုိ႔ ေျပာေတာ့ ကၽြန္မက လံုး၀မယံုခဲ့ဘူး”
“ဟုတ္လား၊ ႐ိုဆီတာ ဒီမွာ ရွိသလား၊ မင္း သူ႔ကို ျမင္မိသလား”
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ေပါလ္က ျပန္ေမးလုိက္ေသာအခါ သူမက ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္နာရီေလာက္က သူတ႔ို စက္ေလွနဲ႔ ျပန္လာၾကတယ္၊ မစၥတာဂ်ံဳးလည္း ပါလာတယ္၊
ဒါေပမယ့္ မစၥတာဂ်ံဳးဟာ နဂိုအတိုင္း မဟုတ္ရွာေတာ့ဘူး”
“အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးသလား”
“ဆိုးတာကေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့ရွင္၊ ကိုင္း… ဒီမွာရပ္ၿပီး ၾကာၾကာစကားေျပာေနဖို႔ မသင့္ဘူး၊
ရွင္ အေအးမိၿပီး တုတ္ေကြးမိေနဦးမယ္၊ ေဟာဟိုသစ္ပင္ေတြၾကားမွာ ေႏြရာသီပူတဲ့အခါေနတဲ့ အိမ္ကေလး
တစ္လံုး ရွိတယ္၊ အဲဒီကို ရွင္ သြားၿပီး ေစာင့္ေနပါ၊ ကၽြန္မက ခဏေလးၾကာရင္ ရွင့္အတြက္ အ၀တ္အစား
ယူလာခဲ့ပါမယ္၊ ရွင့္အက်ႌစိုေတြ လဲ၀တ္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္မတို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားတာေပါ့”
ေျပာေျပာဆိုဆို သူမသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ထြက္သြားေလသည္။
မိုးက ဆက္ရြာေနဆဲပင္ျဖစ္ရာ ေပါလ္သည္ မိုးေရထဲမွာပင္ ေလွ်ာက္သြားရင္း နာဒီးမ္အမည္ရွိ
မိန္းကေလးအေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိေလသည္။ သူမသည္ ယခုဆိုလွ်င္ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားပံုရ
သည္။ ႐ိုဆီတာက မည္သို႔မ်ား ျပဳလုပ္လုိက္ေလသနည္း။ သစ္ပင္မ်ားၾကားမွ အိမ္အငယ္ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ရွည္
လမ်ား ပစ္ထား၍ အေတာ္ပင္ ပ်က္စီးယိုယြင္း ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။ ခင္းထားေသာ ပ်ဥ္ၾကမ္း
ျပင္မ်ားက က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနသလို ေခါင္မိုးကလည္း မလံုေတာ့သျဖင့္ မိုးေတြစိုၿပီးေနသည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္
လုိက္လွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔က ေဆာက္ခဲ့သည့္အိမ္မ်ားလားဟုပင္ ထင္စရာျဖစ္ေနသည္။
ေပါလ္သည္ အိမ္ထဲတြင္ ေခတၱနားရင္း မ်က္စိမွိတ္ထားလုိက္ေလသည္။
ခဏၾကာ၍

မ်က္လံုးျပန္ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ

တံခါး၀တြင္

ခပ္တည္တည္ရပ္ေနေသာ

႐ိုဆီတာကို ျမင္ရေလသည္။
သူ၏ ေဘးနားတြင္ ရပ္ေနသူကေတာ့ အိႏၵိယသူ လွပ်ိဳျဖဴ နာဒီးမ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသတည္း။

♣♣♣♣♣
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( ၁၄ )

“ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တယ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိဘူးဗ်၊ လီယိုပတ္စက္ေလွေပၚမွာ ဘာေတြ
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေကာင္မေလးက သိသားပဲ၊ ဒီေတာ့ ႐ိုဆီတာေျပာတာေတြကို သူက ယံုၾကည္မယ္
မထင္ဘူး”

လက္နက္ကိုင္ တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္က ေပါလ္အား ေျမတိုက္ခန္းတစ္ခုထဲသို႔ တြန္းသြင္း၍ ေသာ့

“ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ေလဗ်ာ”

ခတ္ပိတ္လိုက္ၾကေလသည္။
အခန္းတြင္း၌

အလင္းေရာင္မရွိသျဖင့္

ေပါလ္သည္

ဘာမွမျမင္ရေသာ္လည္း

“ဘာလဲ၊ ေကာင္မေလးက ႐ိုဆီတာနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၿပီလို႔ ခင္ဗ်ား ဆိုလိုခ်င္တာလား”

တျဖည္းျဖည္း

မ်က္လံုးမ်ား က်င့္သားရလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေလသည္။

“ဟုတ္တယ္၊ လူ႔စိတ္ဆိုတာ ဆန္းၾကယ္သားဗ်၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္

တစ္ဖန္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ဒါစီပရက္စ္တန္ကို သတိရမိရာ ဤအခန္းတြင္းမွာပင္ ေရာက္ေနႏုိင္သည္

တပ္မက္ခ်စ္ႀကိဳက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္”

ဟု တြက္လ်က္..

ဒါစီပရက္စ္တန္က ေထာက္ျပလိုက္ျပန္သည္။

“ေဟ့.. ဒါစီပရက္စ္တန္၊ ခင္ဗ်ား ဒီအထဲမွာ ေရာက္ေနသလား”

“ဒါလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အခု အေျခက်မွေတာ့ မထူးပါဘူး၊ ဒါထက္
ခင္ဗ်ား ဒီေျမတိုက္ခန္းထဲမွာ လိုက္ေလ့လာၾကည့္ၿပီးၿပီလား”

ဟု ေမွာင္ထဲမွာပင္ ရမ္း၍ ေအာ္ေမးလိုက္သည္။

ေပါလ္က

“ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕၊ က်ဳပ္လည္း ဒီမွာ ေရာက္ေနတယ္”
ေမွာင္ထဲမွ ခပ္တိုးတိုးေျပာသံ ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ေပါလ္က လက္တစ္ဖက္ဆန္႔၍ စမ္းၾကည့္ရာ

တစ္ေနရာတြင္

အခန္းနံရံရွိရာဘက္သို႔

တိုးသြား

ကတ္ထူျပားလုိလို

စမ္းမိသျဖင့္

လက္ျဖင့္ဆြဲၾကည့္ရာ

အလြယ္တကူပင္

ျပဳတ္ထြက္သြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျမတိုက္ခန္းအတြင္းသို႔ အလင္းေရာင္ တိုး၀င္လာေလသည္။

“ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဗ်၊ ခင္ဗ်ား ဒဏ္ရာရေသးသလား”
တစ္ခ်က္႐ိုက္ခံရတာေလာက္ပါပဲ၊

ေမွာင္ထဲတြင္လက္ျဖင့္စမ္းရင္း

ေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္၏ မ်က္ႏွာကို အသာစမ္းမိေလသည္။

“ေခါင္းမွာ

ေျပာေျပာဆိုဆို

ခင္ဗ်ားကေကာ

ေသခ်ာစြာၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ ျပတင္းေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေနေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သံတိုင္မ်ားကာ
ဘယ္လုိလဲ၊

က်ဳပ္ျဖင့္

ထားၿပီး အလင္းေရာင္မ၀င္ေစရန္ စကၠဴကတ္ထူျပားျဖင့္ ကာထားဟန္ တူေလသည္။

ခင္ဗ်ားေသၿပီေတာင္ ေအာက္ေမ့ေနတာ”
ဤတြင္ ေပါလ္က သူ၏ အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပလုိက္ေလသည္။ သူ၏စကားအဆံုးတြင္ ဒါစီ

ျပတင္းေပါက္၏ အေပၚနားသည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ညီေနၿပီး ျပင္ဘက္တြင္ အိမ္ႀကီး၏ ျမက္ခင္းျပင္
ရွိေလသည္။

ပရက္စ္တန္က သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။
“ဧကႏၱ ႐ိုဆီတာက အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေလးကို သူ႔ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ံုးလုိက္တာ ျဖစ္ရမယ္”

ျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ကၽြန္းရွိ ေရယာဥ္မ်ားဆိုက္ကပ္ရာေနရာကို ျမင္ရသည္။
ထိ႔ျု ပင္ လာလိုယက္စက္ေလွႏွင့္တကြ ေပေလးဆယ္ခန္႔ရွိ စစ္သံုး ေတာ္ပီဒို ေမာ္ေတာ္တစ္စင္းကိုလည္း ျမင္ရ
ေလသည္။

ဒါစီပရက္စ္တန္ကမွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ရာ ေပါလ္ကသာ ၀န္ခံသည့္အေနျဖင့္ ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။
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ထိုအခိုက္ လူေလးေယာက္တို႔သည္ ေသတၱာမ်ားထမ္းလ်က္ ေမာ္ေတာ္ဆီသို႔ သြားေနၾကရာ
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ေပါလ္က စိတ္၀င္စားမိေလသည္။ သူတို႔ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ေနရာက

“ဒါေပမယ့္ သူတ႔ဟ
ို ာ က်ဳပ္တို႔ကို ဘာေၾကာင့္ ကိစၥတံုးသုတ္သင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မပစ္လုိက္တာလဲ၊
သူတ႔ေ
ို ျပးမွေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကို အရွင္ထားလို႔ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး”

ေျမတိုက္ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ မေ၀းလွသျဖင့္ ေပါလ္သည္ ထိုလူေလးေယာက္ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုသည့္စကားကို
ၾကားရလို ၾကားရျငား နားစြင့္ေထာင္ေနေလသည္။

“အဓိပၸာယ္ရွိတာေပါ့ဗ်၊ က်ဳပ္က အယ္လ္ေဘးနီးယားနဲ႔ေရာ တ႐ုတ္နဲ႔ေရာ ဆက္ဆံဖူးတယ္၊ သူတ႔ို
က က်ဳပ္တို႔ကိုမသတ္ပဲ အရွင္ထားၿပီး အသုံးခ်လိမ့္ဦးမယ္”

ခဏမွ်ၾကာေသာ္ ေပါလ္သည္ ထိုလူေလးေယာက္ ဘာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္မိေလသည္။
ဤတြင္ သူသည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွည့္၍…
“ဒီလူေတြဟာ

အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးေတြပဲဗ်၊

ဤသို႔ ေပါလ္က ေျပာေနစဥ္ ေျမတိုက္ခန္းတံခါးပြင့္လာၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦး ၀င္လာေလသည္။
တစ္ေယာက္က စက္ေသနတ္တစ္လက္ကို အသင့္ခ်ိန္ထားၿပီး က်န္တစ္ေယာက္က ေပါလ္အား လွမ္းဆြဲ၍

ခင္ဗ်ား

မွတ္မိသလား

မေျပာတတ္ဘူး၊

ျပင္ဘက္သို႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း တြန္းပစ္လုိက္သည္။

စက္ေလွေပၚတုန္းက ဟိုဆင္က ေဒါသထြက္ထြက္နဲ႔ ႐ိုဆီတာကို တစ္ခ်က္႐ိုက္လိုက္တာေလဗ်ာ၊ အဲဒီတုန္းက
ဟိုဆင္ေျပာတဲ့ စကားထဲမွာ တီရာနာဆိုတဲ့ ျမိဳ႕နာမည္ပါတယ္”
ဟု ေျပာလုိက္သည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ တံခါးကို ျပန္ေသာ့ခတ္ပိတ္လိုက္ၿပီး ေပါလ္အား စၾကႍတစ္ခုအတိုင္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး
ပထမအထပ္သို႔ ေခၚသြားေလသည္။ အခန္းတစ္ခန္းေရွ႕သို႔ ေရာက္လွ်င္ တ႐ုတ္တစ္ေယာက္က တံခါးေခါက္
လိုက္ရာ တံခါးအနည္းငယ္ဟလာၿပီး ႐ိုဆီတာသည္ ည၀တ္အက်ႌ ဖိုသီဖတ္သီ၀တ္လ်က္ ေခါင္းျပဴၾကည့္
ေလသည္။

“ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕၊ က်ဳပ္ အခုမွ သတိရၿပီ၊ တီရာနာဆိုတာ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္

“ေဟ့.. သူ႔ကို အထဲကို ေခၚသြင္းခဲ့”

မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္၊ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထဲမွာ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံဟာ
အယ္လ္ေဘးနီးယားပဲ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အခု ဒီမွာ အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးေတြ ေရာက္ေနတာဟာ
မဆန္းပါဘူး”

အခန္းတြင္း၌ ေနာက္ထပ္ အခန္းတံခါးတစ္ခုကို ျမင္ရေလရာ ထိုအခန္းတြင္ အိႏၵိယမိန္းကေလး
နာဒီးမ္သည္ ကပ်ာကယာ အက်ႌ၀တ္ေနသည္ကို ေပါလ္က တစြန္းတစ ျမင္လိုက္ရသျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေပါက္
သြားမိေလသည္။
႐ိုဆီတာက ထိုအိပ္ခန္းတံခါးကို ဆြဲပိတ္လိုက္ၿပီးမွ ေပါလ္အား စကားေျပာေလသည္။

ေပါလ္က ေျပာေနစဥ္မွာပင္ ေစာေစာက စက္ေလွရွိရာသို႔ သြားသူမ်ား ျပန္လာသည္ကို လွမ္းျမင္
ရေလသည္။ သူတို႔သည္ ေနာက္တစ္ေခါက္တြင္ ခရီးေဆာင္ေသတၱာႏွစ္လံုး သယ္ယူသြားသည္ ကိုလည္း
သတိျပဳမိေလသည္။

“ေမာင္ရင္ကေတာ့

“မွန္တယ္ေလ၊ သူတို႔က လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ အယ္လ္ေဘးနီးယားျပည္ကို သြားမွာ ေသခ်ာတယ္၊

ေပါက္လာတတ္တာပဲကိုး၊

အခု

ေမာင္ရင္ဟာ

ဘာဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ သိရၿပီ”

“တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ ခရီးသြားမလို႔နဲ႔ တူတယ္ဗ်”
ဒါစီပရက္စ္တန္က မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္လွ်င္ ေပါလ္ကလည္း ေခါင္းညိတ္လုိက္သည္။

မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ

“ပီကင္းၿမိဳ႕က ဟိုလူႀကီးေတြ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ၊ သူကေကာ သူလုပ္ခ်င္တာကို မလုပ္ေတာ့
ဘူးလား”
ေပါလ္က ေလသံခပ္ေအးေအးျဖင့္ ျပန္ေမးလုိက္သည္။

ဒီေနရာမွာက က်ဳပ္တို႔ေတာင္ ေရာက္ေအာင္ လာႏုိင္ၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔က ဘယ္ဆက္ေန၀ံ့ေတာ့မလဲ”
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“ရွိပါတယ္၊ သူက လုုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္တာ အမွန္ပဲ၊ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခရီးသြားဖို႔ ျပင္

“ခင္ဗ်ား နားမလည္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားလိုလူမ်ိဳးက ဘယ္ေတာ့မွလည္း နားလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊

ဆင္ေနတယ္၊ ေမာင္ရင္တို႔က ဒီထိေအာင္ လိုက္႐ႈပ္တဲ့အတြက္ က်ဳပ္တို႔ဟာ သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ ခရီးထြက္

က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက ခင္ဗ်ားလိုပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့မွ တကယ့္အေျဖမွန္ကို ေတြ႔လာ

ရေတာ့မယ္”

တယ္၊ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ ေလးနက္တဲ့အဓိပၸာယ္ကို သေဘာေပါက္လာတယ္”

“ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီကေနၿပီး အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံကို သြားၾကမလို႔ မဟုတ္လား”

“ေဩာ္.. ဒီလိုလား၊ အခုေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕အယူအဆက လူေတြကို သတ္တာဟာ.. အထူးသျဖင့္
သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ မိန္းမေတြ ကေလးေတြကို သတ္တာဟာ မွန္တယ္လို႔ ယူဆတယ္ေပါ့ ဟုတ္လား”

ေပါလ္က တထစ္ခ်သိသလို ေျပာလိုက္ရာ ႐ိုဆီတာသည္ ျပံဳးလုိက္သည္။
“အံမာ.. ကိုယ့္လူက တယ္လဲ စိတ္ကူးေကာင္းတတ္ပါလား၊ တီရာနာၿမိဳ႕ေရာက္ရင္ ခင္ဗ်ားကို
အားလံုးက သေဘာက်မွာ ေသခ်ာတယ္”

“ဒါကေတာ့

ယားတားမလုပ္နဲ႔၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးအေၾကာင္း သိတယ္မဟုတ္လား၊ စက္ေလွေပၚက ခင္ဗ်ားရဲ႕မိတ္ေဆြ အျဖစ္ကို
သာ ၾကည့္ေတာ့၊ သူက ဓားေျမႇာင္တစ္လက္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို စကားမေျပာ ေျပာေအာင္ လုပ္တတ္တယ္၊
ခင္ဗ်ားတို႔မိတ္ေဆြဆိုရင္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ အကုန္ဖြင့္ေျပာသြားတယ္”
အသက္ႀကီးၿပီ၊

ေဘးေပါက္၀င္ေငြကေလး

ရဖို႔

လိုအပ္ရင္

ခင္ဗ်ားတို႔က

သူ႔ကို

ေပါလ္က ျပန္ေျပာလုိက္ရေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ကား လိပ္ျပာမလံုသလုိ ျဖစ္သြားမိေလသည္။

႐ိုဆီတာက ဤသို႔ေမးလိုက္လွ်င္ ေပါလ္သည္ ႐ုတ္တရက္ အေျဖရခက္သြားေလသည္။ သူ၏
စိတ္ထဲ ေမ့ေပ်ာက္ထားလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာကို ျမင္ေယာင္လာမိသည္။

“ဒါေတာ့ဗ်ာ၊ ဒီကမၻာေပၚမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လူေတြ ေသေနၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕
မိတ္ေဆြ ေဂ်းကပ္မာလစ္ဟာလဲ ေသရတဲ့လူအမ်ားထဲက တစ္ေယာက္ပါပဲ၊ သူ ေသဆံုးရတဲ့အတြက္ က်ဳပ္တို႔
ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္သြားရင္ သူ ေသတာဟာ အလဟႆ မျဖစ္ပါဘူး”

သေဘာတရား႐ိုက္သြင္းခဲ့တာ

ဆိုရမယ္”

သူ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္ကို ႐ိုဆီတာကလည္း ရိပ္မိဟန္ျဖင့္ ျပံဳးလိုက္သည္။
“က်ဳပ္အထင္သားပဲ၊ ဒီမယ္ မစၥတာေပါလ္၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ ျခားနားခ်က္ဆိုလို႔ ဟိုဘက္

“အလို ခင္ဗ်ားက တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေလသံမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာေန
ခင္ဗ်ားကို

“က်ဳပ္က သတ္ခဲ့ရတဲ့လူအေရအတြက္ကို ေသနတ္မွာ ေရးမွတ္မထားဘူးဗ်”

“ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ မိန္းမတစ္ေယာက္မွ မသတ္ခဲ့ဘူးလား”
ရွာတာပါ၊

ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ဖို႔ မေကာင္းဘူး”

ကြန္ျမဴနစ္ေတြက

ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့စဥ္က လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ သတ္ခဲ့ဖူးသလဲ၊ ဆယ္ေယာက္လား၊ ႏွစ္ဆယ္လား”

“ဟုတ္တယ္၊။ ဗိုလ္မႉးႀကီးက ခင္ဗ်ားကို ေမးျမန္းခ်င္တာေတြ ရွိတယ္၊ ေမးတဲ့အခါသာ ယီးတီး

ပါကလား၊

သတ္တယ္ဆိုတာဟာ

သတ္ရတဲ့သေဘာပါ၊ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ဟာ ဘာမ်ားတန္ဖိုးရွိလို႔လဲ၊

“ဟုတ္လား”

“ဟိုလူက

ေပါလ္က စိတ္တိုတိုႏွင့္ ျပန္ေျပာလုိက္သည္။

ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔

သည္ဘက္ မတူတာပဲရွိတယ္၊ ဒီေနရာမွာ မွတ္သားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဥပေဒသကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ခင္ဗ်ား တိ႔ရ
ု ဲ႕
လုပ္ရပ္က ဒါေလာက္ အေရးမႀကီးဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကသာ အေရးႀကီးတယ္၊
အခု က်ဳပ္ဆိုရင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရပ္တည္ေနတယ္၊ တရားမွ်တေရး လူတိုင္း
တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ေကာ ဒီလိုေျပာႏုိင္ သလား၊ အခု

ေပါလ္က သေရာ္သလို ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ခင္ဗ်ားက ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ကာကြယ္ေနတာလဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကိုလား၊ အရင္းရွင္၀ါဒ ကိုလား၊ ဘာသာ
တရားကို ကာကြယ္ေနတာလား၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔စနစ္ေတြအားလံုးဟာ အလြန္ေဖာက္ျပန္တဲ့စနစ္ေတြ ခ်ည္းျဖစ္
တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတို႔လိုပဲ တစ္ခ်ိန္က အဟုတ္မွတ္ၿပီး အမႈထမ္းခဲ့တာဟာ အလြန္ မွားတယ္လို႔
အခုမွ သိရတယ္”
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“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ က်ဳပ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို မလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားပဲ တြက္ၾကည့္ပါ
လား၊ တိဘက္ျပည္မွာ တ႐ုတ္ေတြက သတ္ခဲ့တာ လူေပါင္း ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ၊ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ

“ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး က်ဳပ္နဲ႔ မြန္တီဖိုးဟာ အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြေတြ
ျဖစ္လာၾကတယ္”

သတ္ပစ္ခဲ့တာဟာ အနည္းဆံုး လူငါးသိန္းထက္ မနည္းဘူး”

႐ိုဆီတာသည္ စကားကို ေခတၱျဖတ္ထားၿပီးမွ ဆက္ေျပာေလသည္။

“အဲဒါ ခင္ဗ်ား သေဘာမေပါက္ေသးလို႔ပါ၊ က်ဳပ္ ေျပာခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား၊ လူေသတာေတြက
အေရးမႀကီးပါဘူးလို႔၊ က်ဳပ္တို႔ အခု ႀကိဳးစားေနတာက အခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္အတြက္ မဟုတ္ဘူးဗ်၊
အနာဂတ္ကာလအတြက္ ရည္မွန္းၿပီး လုပ္ေနၾကတာ”

“ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ မြန္တီဖိုးဟာ က်ဳပ္အေပၚ အလြန္ မွီခိုအားကိုးလာတယ္၊ က်ဳပ္မရွိရင္ မေန
တတ္သလို ျဖစ္လာတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ က်ဳပ္က သာသနာျပဳ၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ႏုတ္ထြက္လိုက္တယ္၊
ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္က မြန္တီဖိုးကို စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ ေအးေအးေဆးေဆးရွိတဲ့တစ္ေနရာမွာ သြားေနဖို႔

႐ိုဆီတာသည္ တယူသန္၀ါဒသမားပီပီ ဇြတ္အတင္းေျပာေနရာ ေပါလ္လည္း ဆက္ေျပာေန၍

ေျပာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူက ဒီအိမ္ႀကီးကို ၀ယ္ယူလုိက္တာပဲ၊ ၀ယ္ေတာ့လည္း သူ႔နာမည္ရင္းနဲ႔ မဟုတ္ပဲ

အခ်ိန္ကုန္႐ံုသာ ရွိမည္ဟု စိတ္ထဲက ဆံုးျဖတ္လိုက္မိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အေၾကာင္းမထူးလင့္ကစား ႐ိုဆီတာႏွင့္

နာမည္၀ွက္တစ္ခုနဲ႔ ေျပာင္းၿပီး ၀ယ္ခဲ့တယ္၊ လူမသိေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့သေဘာပါပဲ၊ မြန္တီဖိုးကိုယ္တိုင္က

ဆက္ျငင္းခံုေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သူသိလိုေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား တစ္စြန္းတစ္စ သိရလို သိရျငား ဆက္ေျပာ

အဲဒီအခ်ိန္က က်န္းမာေရးအလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၿပီျဖစ္ေလေတာ့ က်ဳပ္ကသူ႔ကို ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ျပဳစုသလို

ရန္ စိတ္ကူးမိျပန္သည္။

သံုးႏွစ္ေလာက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရတယ္”

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေပါလ္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည့္အေနျဖင့္…
“ခင္ဗ်ားတို႔ဟာက ဘာပဲလုပ္လုပ္ တရားတယ္၊ မွန္တယ္လို႔ခ်ည္း သတ္မွတ္တာက ခက္တယ္ဗ်၊

“ဒါက တ႐ုတ္ျပည္က ခင္ဗ်ားရဲ႕အရွင္သခင္ေတြ ခိုင္းတဲ့ အလုပ္လုပ္ရင္း တစ္ဖက္က အဘိုးႀကီး
ကို ၾကည့္ခဲ့တာ မဟုတ္လား”

ဥပမာ အဘိုးႀကီး မြန္တီဖိုးကို ဘိန္းျဖဴစြဲေနေအာင္ လုပ္ခဲ့တာလဲ မွန္ကန္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က ဆိုမွာပဲ

ေပါလ္က ဤသိ႔ေ
ု ျပာလုိက္လွ်င္ ႐ိုဆီတာသည္ ေခါင္းခါလိုက္သည္။

မဟုတ္လား”
ဟု ေမးလုိက္သည္။
“ဒါက ဒီလိုပါ၊ က်ဳပ္က ကိုးရိးယားစစ္ပြဲအၿပီး ဥေရာပကို ျပန္လာေတာ့ မြန္တီဖိုးနဲ႔ ပထမဆံုး
အႀကိမ္ ေတြ႔ခဲ့တယ္၊ က်ဳပ္တို႔ အထက္လူႀကီးေတြက က်ဳပ္ဟာ စိတ္ဓာတ္မမွန္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ဗီယင္နာၿမိဳ႕က
စိတ္ေရာဂါကု အထူးဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးဆီကို ပို႔လုိက္တယ္၊ သူတို႔က က်ဳပ္ကို တ႐ုတ္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္

“မဟုတ္ဘူးဗ်၊ က်ဳပ္တို႔ဆက္သြယ္တာက အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပမွာ က်ဳပ္တို႔
အတြက္ အလြန္အသံုး၀င္တ့ဲ အေျခခံစခန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္၊ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္၊ တ႐ုတ္ေတြက က်ဳပ္ကို
အသံုး၀င္လို႔ လုိအပ္ရင္ အသံုးခ်တာျဖစ္တယ္၊ ဥေရာပမွာက အေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ဥပမာ အဂၤလိပ္
လူမ်ိဳးတစ္ဦးဟာ ႐ုရွားဘာသာစကား ေကာင္းေကာင္းတတ္ရင္ ႐ုရွားလူမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္ လႈပ္ရွားလို႔ရတယ္၊
ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးက်ေတာ့ ဒါမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”

သေဘာတရားေတြ ႐ိုက္သြင္းလိုက္လို႔ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားၿပီလို႔ ယူဆတဲ့သေဘာပါပဲ၊ အဲဒီမွာ မြန္တီဖိုးနဲ႔
ေတြ႔တယ္၊ သူက ေစာေစာကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေနၿပီ ျဖစ္တယ္၊ တစ္ေန႔မွာ သူတက္ေန တဲ့ေဆး႐ံုက
တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ေခၚတယ္၊ သူဟာ အလြန္အေျခအေနဆိုးေနလို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔ ထံုးစံအရ
ေသခါနီး ေျဖာင့္ခ်က္ေပးဖို႔ လိုတယ္္ဆိုၿပီး လွမ္းေခၚတာပဲ”
“ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ေဆး႐ံုကို လႊတ္လိုက္ေရာ ဆိုပါေတာ့”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္ရာ ႐ိုဆီတာက ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

“ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ မေလးရွားက တ႐ုတ္ေတြ အဂၤလန္ျပည္မွာ လာၿပီးေနထိုင္ၾကတာ အမ်ားႀကီး
ရွိသားပဲ”
“ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတ႐ုတ္ေတြကို ၿဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရး (အမ္-အိုင္-ဂ်ီ) က
အေသးစိတ္စာရင္းယူထားၿပီး မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္”
“ေဩာ္.. သိၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ အဂၤလန္ျပည္ကို တိတ္တိတ္ပုန္းလူေတြ ခိုးသြင္းပို႔ေဆာင္
ေပးတဲ့အလုပ္က အသံုး၀င္ေနတာကိုး”
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“မွန္တယ္ ကိုယ့္လူ၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလုပ္က က်ဳပ္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘူး၊ ဂ်က္ေကာ့
ဆိုတဲ့လူရဲ႕ လုပ္ငန္းသာျဖစ္တယ္၊ သူဟာ အခေၾကးေငြယူၿပီး အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔
အေနာက္အိႏၵိယကၽြန္းစုက တိုင္းရင္းသားေတြကို အဂၤလန္ျပည္ထဲ တိတ္တိတ္ခိုးသြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးေနတယ္၊
သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ ေဟာင္ေကာင္တ႐ုတ္အခ်ိဳ႕ကိုလဲ ဒီနည္းနဲ႔ ခိုးသြင္းဖို႔ အဆင္ေျပေနတယ္”

႐ိုဆီတာက မဖံုးႏိုင္သလို အံ့အားသင့္စြာျဖင့္ ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ဖာသာဒီဆူဇာကို က်ဳပ္ ေျပာတာပါ၊ သူဟာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးမွာ သာသနာျပဳ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္၊ က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းသိခ်င္လို႔ လိုက္စံုစမ္းရင္း ဖာသာဒီဆူဇာဆီကို

႐ိုဆီတာ၏ စကားအဆံုးတြင္ ေပါလ္က ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေရာက္သြားတယ္ ဆိုပါေတာ့”

“ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဉာဏ္သြားပံုကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာပါပဲ၊ ဒါထက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးထဲမွာ ဟိုဆင္ဆိုတဲ့ လူက
ပထမဆံုး မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္”
“စုစုေပါင္း လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသြားၿပီဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာလုိက္ရင္ ေမာင္ရင္အံ့ဩသြားလိမ့္မယ္”

“ဟုတ္လား၊ သူ အခု ဘယ္လိုေနလဲ၊ ေနထိုင္ေကာင္းရဲ႕လား”
႐ိုဆီတာက ဣေႁႏၵမပ်က္ေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ခပ္တိုးတိုး ေျပာလုိက္သည္။
“ေနထိုင္ေကာင္းပါတယ္၊ ဖာသာဒီဆူဇာက ခင္ဗ်ားကို မွာလိုက္ပါတယ္၊ သူက ခင္ဗ်ားကို အထူး

႐ိုဆီတာက ျပံဳး၍ ေျပာလုိက္သည္။

သတိရေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ဘုရားရွိခိုးတိုင္း ခင္ဗ်ားအတြက္ အထူး ဆုေတာင္းေပးပါတယ္

“သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အခုတစ္ႀကိမ္း ဌာနခ်ဳပ္ေရာက္တဲ့အခါ ခင္ဗ်ား သိပ္မစားသာဘူးလို႔ က်ဳပ္
ထင္မိတယ္”

လိ႔လ
ု ဲ ေျပာလိုက္တယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႔ရင္ က်ဳပ္က ဆက္ဆက္ေျပာလုိက္ပါလို႔ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ မွာလိုက္တယ္”

“ဒါေတာ့ က်ဳပ္ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေလ၊ က်ဳပ္က အခု ေမာင္ရင့္ကို လက္ရဖမ္းမိတာ
ဟာ က်ဳပ္အဖို႔ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဓားစာခံတစ္ဦး ရရွိထားတာပဲ”

“က်ဳပ္က သူ ဆုေတာင္းေပးတာကို မလိုဘူးဗ်၊ ဘယ္တုန္းကမွလည္း မလိုဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွ

ေပါလ္သည္ အၾကံအိုက္ေနေလသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကည့္ပါေသာ္လည္း
႐ိုဆီတာသည္ စိတ္ဓာတ္လည္းမက်၊ အျပံဳးလည္းမပ်က္ ျဖစ္ေနသည္။
ေပါလ္သည္

႐ုတ္တရက္

ေပါလ္က ခပ္တည္တည္လိမ္ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ိုဆီတာ၏ မ်က္ႏွာသည္ ေသြးမရွိ
ေတာ့သလို ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ခပ္တည္တည္ အံႀကိတ္၍..

႐ိုဆီတာက ျပံဳး၍ ေျပာလုိက္သည္။

ထိုအခါ

“ဟင္… ဖာသာဒီဆူဇာ.. ဟုတ္လား”

စိတ္ကူးတစ္မ်ိဳးရလာျပန္သည္။

လည္း လိုမွာ မဟုတ္ဘူး၊ နားလည္လား”
ဟု ခပ္ထန္ထန္ ေျပာေလသည္။

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ

ဘုန္းႀကီး ဖာသာဒီဆူဇာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့ရပံုကို သတိရမိေလသည္။
“ဪ.. ဒါထက္ က်ဳပ္ေမ့ေနလိုက္တာဗ်ာ၊ ဖာသာဒီဆူဇာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို
စကားလက္ေဆာင္ ပါးလိုက္ပါတယ္”
ေပါလ္သည္ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ေျပာလိုက္ရာ ႐ိုဆီတာသည္ သိသိသာသာ မ်က္ႏွာပ်က္သြား

ထိုအခိုက္ အိမ္ခန္းတံခါးပြင့္လာၿပီး အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးနာဒီးမ္သည္ ထြက္လာေလသည္။
သူမသည္ မိုးကာအက်ႌ၀တ္ထားၿပီး လက္တစ္ဖက္က သားေရေသတၱာတစ္လံုး ဆြဲထားသည္။
နာဒီးမ္သည္ ေပါလ္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ႐ိုဆီတာကိုသာ တိုက႐
္ ိုက္စကားေျပာေလသည္။
“ကၽြန္မေတာ့ အဆင္သင့္ပဲရွင့္၊ ဒီေသတၱာကို ေမာ္ေတာ္ေပၚ ယူသြားႏွင့္ရမလား”

ေလသည္။
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သူမ ေျပာပံုဆိုပံုက ႐ိုဆီတာႏွင့္အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ဟန္မ်ိဳးျဖစ္ေနရာ သူတို႔ႏွစ္ဦးတကယ္ပင္
ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေရာ့သလားဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ ေပါလ္သည္ အ့ံၾသသြားမိေလသည္။ တစ္ခုေတာ့ ေသခ်ာ
သည္။ ႐ိုဆီတာသည္ အိႏၵိယသူနာဒီးမ္အား တကယ္ပင္ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနပံုရေလသည္။

ကိုင္လ်က္ တံခါး၀နားဆီသို႔ ေခၚသြားေလသည္။
မင္းရဲ႕အ၀တ္အစားေသတၱာကိုယူၿပီး

ဆရာက ဖမ္းမိျခင္းခံရသူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။
ဤတြင္ ဟိုဆင္၏ မ်က္ႏွာသည္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ဟန္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေပါလ္အနီးသို႔

ေပါလ္က ဤသိ႔စ
ု ဥ္းစားေနခ်ိန္မွာပင္ ႐ိုဆီတာသည္ နာဒီးမ္၏လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို ယုယစြာ

“ေအး..

႐ိုဆီတာသည္ ႐ုတ္တရက္ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိပဲ ေၾကာင္ၾကည့္ေနေလသည္။ အျပစ္လုပ္မိစဥ္

ေလွ်ာက္သြားၿပီး သူ၏ေျခေထာက္ျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္ကို တအားကန္လုိက္သည္။
ကန္လိုက္ပံုကလည္း

ေမာ္ေတာ္ကို

ဆင္းႏွင့္ပါ၊

တိ႔ု

ေနာက္က

ကရာေတးသိုင္းသမားပညာရွင္တစ္ဦး၏

ကန္နည္းမ်ိဳးျဖစ္၍

အလြန္ထိ

ေရာက္ ထက္ျမက္လွပါတကားဟု သံုးသပ္မိရင္း ေပါလ္သည္ လဲက်သြားေလသည္။

လုိက္ခဲ့မယ္”
သူ၏ စကားအဆုံးတြင္ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္တစ္ဦးက တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည္။

♣♣♣♣♣

နာဒီးမ္သည္ ေပါလ္ဘက္သို႔ တစ္ခ်က္လွည့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဘာမွမေျပာပဲ ထြက္သြားေလသည္။
တံခါးျပန္ပိတ္သြားေသာအခါ ေပါလ္က ႐ိုဆီတာအား ခပ္တည္တည္ၾကည့္ၿပီး…
“ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္လိုက္သလဲ၊ ေကာင္မေလးေသာက္တဲ့ လက္ဖက္ရည္ထဲ ေဆးခပ္ထည့္
လိုက္သလား”
ဟု ေမးလိုက္သည္။
ဤတြင္ ႐ိုဆီတာသည္ ျပင္းစြာ ေဒါသထြက္လာၿပီး သူ၏အက်ႌအိတ္ထဲမွ မာေဒါနား႐ုပ္တုျဖင့္
လုပ္ထားသည့္ဓားကို ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။ ႐ုပ္တု၏ ေဘးမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခလုတ္တစ္ခုကို ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ
ဓားေျမႇာင္အသြားသည္ ျဖတ္ကနဲ ထြက္လာေလသည္။
ေပါလ္သည္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ ခုခံရန္ အသင့္ျပင္ထားလုိက္ရသည္။ ထိုအခိုက္ အခန္းတံခါးပြင့္
လာၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဟိုဆင္ ႐ုတ္တရက္၀င္လာၿပီး…
“ဘာျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ”
ဟု တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။

သူသည္

ကိုယက
္ ို

ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္

လွိမ့္လိုက္ၿပီးေနာက္

အခန္းနံရံနားသို႔

ကပ္သြားကာ

အသက္ကို ၀၀႐ႉေနရေလသည္။
တ႐ုတ္ဗိုလ္မႉးႀကီးဟိုဆင္က ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္လိုက္သည္မွာ အလြန္ျပင္းထန္လွသျဖင့္ သာမန္
လူတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ လံုးလံုး သတိေမ့သြားဖြယ္ရာ ရွိေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေပါလ္က ႀကိဳတင္ ကာကြယ္
သည့္ အေနျဖင့္ သူ၏၀မ္းဗိုက္မွ ႂကြက္သားမ်ားကို ေတာင့္ၿပီးခံလိုက္ေသာေၾကာင့္သာ အနည္းငယ္ သက္သာ
ရာ ရသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္မထႏိုင္ေခ်။
ထိုအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ႏွစ္ဦးက သူ႔အား လာ၍ ေပြ႔ခ်ီၾကေလသည္။
ေပါလ္သည္

မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္

နာက်င္ဟန္ေဆာင္လ်က္

ပါးစပ္က

ဟစ္ေအာ္ညည္းညဴၿပီး

ေျခေထာက္မ်ားကိုလည္း ေထာက္၍ မရသေယာင္ တရြတ္တိုက္ဆြဲေနဟန္ လုပ္ထားလုိက္သည္။
တ႐ုတ္ႏွစ္ေယာက္သည္ သူ႔အားေပြ႔ခ်ီ၍ ေလွကားမွ ဆင္းၿပီး ေအာက္ဆံုးထပ္ ေျမတိုက္ခန္းဆီသို႔
ေခၚသြားေလသည္။
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ေျမတုိက္ခန္း၀သိ႔ေ
ု ရာက္လွ်င္ တ႐ုတ္မ်ားက ေပါလ္အား ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္။
ႏွစ္ေယာက္အနက္

တစ္ေယာက္က

မရွင္းပစၥတိုလ္ေခၚ

ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကို

အသင့္ကိုင္ခ်ိန္ထားကာ

တစ္ေယာက္က ေျမတိုက္ခန္းေသာ့ကို ဖြင့္လိုက္သည္။

အတင္းဆြဲ၍ ထခိုင္းေလသည္။ ဤတြင္ ေပါလ္က အခြင့္ေကာင္းယူကာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားလိုက္
ေလသည္။ သူ၏လက္၀ါးေစာင္းျဖင့္ ေသနတ္ကိုင္တ႐ုတ္၏ လည္ပင္းတည့္တည့္သို႔ ကရာေတးသိုင္းနည္းျဖင့္
တအားပစ္ေဆာင့္ထိုးလိုက္ရာ တ႐ုတ္သည္ ပါးစပ္ကပင္ မေအာ္ႏုိင္ပဲ ပံုလ်က္သား လဲက်သြားေတာ့သည္။
တဆက္တည္းမွာပင္ ေပါလ္က ဒုတိယလူ၏ မ်က္ႏွာကို တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ တအားတြက္လိုက္သည္။ ဒုတိယ
အႀကီးအက်ယ္အံ့အားသင့္သြားလ်က္

က်ဳပ္တို႔ဘက္သား

မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊

ခင္ဗ်ား

ထင္မိတဲ့အတုိင္း

ေကာင္မေလးဟာ

႐ိုဆီတာကို အႀကီးအက်ယ္ က်ေနၿပီ”
“ကဲ… လာပါ၊ သြားၾကမယ္”

မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ကိုင္သူ တ႐ုတ္သည္ ေပါလ္၏ ရွပ္အက်ႌေကာ္လာကို ဖမ္းဆုပ္ကိုင္ၿပီး

တ႐ုတ္သည္

“သူက

ေျမတိုက္ခန္းထဲသို႔

ေနာက္ျပန္လန္ယုိင္လဲသြား

ေလသည္။

ေျပာေျပာဆိုဆို ေပါလ္က ေရွ႕ေဆာင္လ်က္ ေျမတိုက္ခန္းမွ ထြက္လာၾကေလသည္။
ပထမဆံုးေလွကားမွ

တက္လိုက္ေသာအခါ

ေလွကားထိပ္တြင္

တံခါးတစ္ခုရွိေသာ္လည္း

ေသာ့ခတ္ပိတ္မထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ေပါလ္က အသာတြန္းဖြင့္ ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္ေသာအခါ မီးဖိုခန္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။
ထိုအခိုက္မွာပင္ အခန္း၏ တစ္ဖက္ရွိ တံခါးပြင့္လာၿပီး အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦး ၀င္လာ

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေျမတိုက္ခန္းထဲရွိေနသူ ဒါစီပရက္စ္တန္က ထိုတ႐ုတ္၏ ၀မ္းဗိုက္ကို တစ္ခ်က္
ေမး႐ိုးကို လက္သီးႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ပစ္ထိုးလိုက္ရာ တ႐ုတ္ခမ်ာ လံုး၀မလႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့ပဲ ၿငိမ္က်သြားသည္။
ေပါလ္သည္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးလက္မွ

က်ေနေသာ

မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ကို

ေကာက္ယူၿပီး

ဒါစီပရက္စ္တန္အား ျပံဳးျပလိုက္သည္။
“ဒီတုိင္းဆိုေတာ့ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕အေျခအေနက မဆုိးေတာ့ပါဘူးဗ် ဟဲ..ဟဲ”
“က်ဳပ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ေမးလိုက္ရာ ေပါလ္က မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ကို ကိုင္ေျမႇာက္ျပလုိက္သည္။
“ဒီေသနတ္တစ္လက္တည္းနဲ႔ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔က ႐ိုဆီတာကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးဗ်၊ ႐ိုဆီတာ
တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး၊ တ႐ုတဟ
္ ိုဆင္နဲ႔ အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးေတြလဲ ရွိေနတယ္၊ တစ္ခုေတာ့
ရွိတယ္ဗ်၊ စက္ေလွေအာက္ထဲမွာ ေဂ်းကပ္မာလစ္၀ွက္ထားတဲ့ လက္ပစ္ဗံုးေတြနဲ႔ ပစၥတိုလ္ေသနတ္ေတြကို
ရရင္ေတာ့ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္တယ္”
“အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကေကာဗ်”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပန္ေမးရာ ေပါလ္က အမွန္အတုိင္း ေျပာျပလုိက္ရသည္။

သျဖင့္ ေပါလ္က တံခါးကို အသာျပန္ေစ့ထားလုိက္ရသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ဒါစီပရက္စ္တန္အား အသံမျပဳရန္
လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ ျပၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားၾကေလသည္။
စၾကႍအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္သြားရာ တစ္ဖက္အစြန္တြင္ ပိတ္ထားေသာတံခါးတစ္ခု ေတြ႔ရျပန္
သည္။ အသံုးမျပဳသည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္၍ ကန္႔လန္႔ထိုးထားရာ၌ သံေခ်းမ်ားပင္ တက္ေနရာ ေပါလ္က
မနည္းႀကိဳးစားဖြင့္လိုက္မွ တံခါးပြင့္သြားေတာ့သည္။
ထိုတံခါးမွ ထြက္လိုက္ေသာအခါ အျပင္ဘက္ရွိ ပန္းျခံထဲသို႔ ေရာက္သြားၾကသျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္
သား သစ္ပင္မ်ားရွိရာသို႔ ေျခကုန္သုတ္ ေျပးသြားၾကေလသည္။ သစ္ပင္မ်ား၏ အကာအကြယ္ကို ယူလ်က္
သူတ႔သ
ို ည္ ရပ္နားမေနပဲ ဆက္လက္၍ ေျပးသြားၾကေလသည္။
သစ္ပင္ေတြၾကား လူသြားလမ္းကေလးတစ္ခုရွိသျဖင့္ သူတ႔သ
ို ည္ ထိုလမ္းအတိုင္း ဆက္ေျပး
သြားၾကရာ တစ္ေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ လမ္းကဆံုးသြားၿပီး ဘာသစ္ပင္မွမရွိေသာ ေျမကြက္လပ္တစ္ခုသို႔
ေရာက္သြားၾကေလသည္။
ထိုေနရာက လူဂြန္ေခၚ ေရအိုင္စပ္ႏွင့္ ဂရိတ္ေခါမပံုစံ ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုတို႔
ၾကား ျဖစ္ေလသည္။
ထိုေနရာ၌ပင္ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး နာဒီးမ္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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ေပါလ္တို႔၏ ေျခသံကိုၾကားလွ်င္ သူမသည္ ခ်ာကနဲ လွည့္ၾကည့္ေလသည္။ သူမ၏ မ်က္ႏွာက
လည္း အမွန္ အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ေနပံုရေလသည္။
ထိုအခါ ေပါလ္က လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္စြာ လႈပ္ရွားလ်က္ သူမကို စတင္ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး မဟစ္ေအာင္
ႏုိင္ရန္ ပါးစပ္ကိုပါ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ပိတ္ထားလုိက္သည္။
“ေဟ့ ဒီမယ္၊ ငါေျပာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္စမ္း၊ မင္းရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ႐ိုဆီတာဟာ
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ ဧဂ်င္း (သူလွ်ိဳ) တစ္ဦးျဖစ္တယ္ သိရဲ႕လား၊ အဘိုးႀကီးဟာမစ္နဲ႔ မစၥက္ကင္းဘဲလ္တို႔
အပါအ၀င္ လူေတြအမ်ားႀကီး ေသခဲ့ရတာဟာလဲ သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာေကာ မင္း နားလည္ရဲ႕လား”
ဤတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အံ့အားသင့္သြားပံုရေလသည္။ ေပါလ္ကလည္း ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားသည့္
လက္တစ္ဖက္ကို ဖယ္လိုက္သည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ သူမသည္ ငယ္သံပါေအာင္ ဟစ္ေအာ္လုိက္ရာ ေပါလ္လည္း မတတ္သာပဲ သူမ
ေမး႐ိုးကို လက္သီးျဖင့္ တစ္ခ်က္ထိုးလိုက္ရသည္။
သည္ေတာ့မွ နာဒီးမ္သည္ သတိေမ့လဲက်သြားသျဖင့္ ေပါလ္က ေျမႀကီးေပၚတြင္ပင္ အသာခ်
ထားလုိက္ၿပီးေနာက္ ဒါစီပရက္စ္တန္ဘက္သို႔ လွည့္လုိက္သည္။
“ခင္ဗ်ားက ဒီေကာင္မေလးကို

ပခံုးေပၚတင္ ထမ္းၿပီး သေဘၤာဆိပ္နားေရာက္ေအာင္ သြားပါ၊

ဒါေပမယ့္ လူမျမင္ေအာင္ေတာ့ သတိထားၿပီး သေဘၤာဆိပ္နဲ႔ အနီးဆံုးတစ္ေနရာက ခ်ံဳကြယ္မွာ အသာပုန္း
ေနပါ”

“က်ဳပ္က ေနာက္မွ ေရကူးၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔စက္ေလွကို ေရာက္ေအာင္လာခဲ့မယ္၊ ေနာက္ၿပီး တကယ္
လိ႔ု က်ဳပ္က အခ်ိန္မီေရာက္မလာရင္ေတာင္မွ ဘာမွ စိတ္မပူနဲ႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကသာ လြတ္ေအာင္ ျမန္ျမန္သြားႏွင့္
ပါ”
“ေကာင္းၿပီေလ၊ ခင္ဗ်ားက ေခါင္းေဆာင္ပဲ၊ ခိုင္းတာ လုပ္ရမွာေပါ့”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္

သတိေမ့ေနသူ

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးအား

ေပြ႔ခ်ီကာ

ပခံုးေပၚထမ္းလ်က္ ထြက္သြားေလသည္။
ေပါလ္လည္း အိမ္ႀကီးဘက္ဆီသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္ျပန္လာခဲ့ေလသည္။
သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ကား မည္သို႔ ေျခလွမ္းလွမ္းရမည္ကို ႀကိဳတင္အကြက္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
အိမ္ႀကီးမွာ တစ္အိမ္လံုး သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ မီး႐ႈိ႕လိုက္လွ်င္ အလြယ္တကူ
မီးစြဲေလာင္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
သူသည္ ပန္းျခံမွတစ္ဆင့္ အိမ္ႀကီး၏ ေအာက္ထပ္ ေျမတိုက္ခန္းဆီသို႔ ျပန္သြားေလသည္။ ယခု
တစ္ႀကိမ္တြင္ သူသည္ အထူးသတိထားလ်က္ ေလွကားထိပ္တံခါးကို အသာတြန္းဖြင့္ၾကည့္ရာ မီးဖိုခန္းထဲ
မည္သူမွမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။
ေပါလ္သည္ မီးဖိုခန္းထဲသို႔ ၀င္သြားၿပီး ေရနံဆီမီးအိမ္ကို ဖြင့္၍ ေရနံဆီမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ေပၚ
ပက္ဖ်န္းလုိက္သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ေၾကာင္အိမ္တစ္ခုထဲ၌ ဓာတ္ဆီပံုးငယ္တစ္ခု ေတြ႔ရသျဖင့္ ဓာတ္ဆီကိုလည္း
ပက္ဖ်န္းလိုက္သည္။

“ခင္ဗ်ားက ဘာလုပ္မလို႔လဲ”
ဒါစီပရက္စ္တန္က ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“က်ဳပ္က ရန္သူကို ခင္ဗ်ားဘက္ အာ႐ံုမစိုက္ေအာင္ တစ္ဖက္ကလွည့္ၿပီး မွ်ားေခၚသြားမယ္၊ ဒါမွ
ခင္ဗ်ားက သူ႔ကို လစ္တုန္းမွာ လာလိုယက္စက္ေလွေပၚကို တက္လ႔ရ
ို မယ္”
“ခင္ဗ်ားကေကာ ဘယ္လိုလုပ္ လိုက္လာမွာလဲ”

ေပါလ္က အသင့္ျဖစ္၍ မီးဖိုရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္သြားစဥ္ အခန္းတံခါးပြင့္လာၿပီး တ႐ုတ္ဗိုလ္မႉးႀကီး
ဟိုဆင္သည္ ၀င္လာေလသည္။
“မစၥတာေပါလ္ကလည္း မျဖစ္ႏုိင္တာ မၾကံခ်င္စမ္းပါနဲ႔”
ဟိုဆင္က

ျပံဳး၍ေျပာေနခ်ိန္တြင္

ေပါလ္က

သူ၏

မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္

ခ်ိန္ထားၿပီး

ျဖစ္ေနသည္။
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“ဒီမယ္… က်ဳပ္တို႔က ေႂကြးရွိရင္ မျဖစ္မေန ျပန္ဆပ္တတ္တယ္ဗ်၊ ေဟာဒါက က်ဳပ္မိတ္ေဆြ
ေဂ်းကပ္မာလစ္အတြက္ ျပန္ကလဲ့စားေခ်တာပဲ”
ေျပာေျပာဆိုဆို

ေပါလ္က

စတင္ပစ္လုိက္သည္။

မၾကာမီ အနီးသို႔ေရာက္လာၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္က ေပါလ္အား ကူညီ၍ စက္ေလွကုန္းပတ္ေပၚ
ဆြဲတင္ေပးေလသည္။

ပထမဆံုးထြက္သြားသည့္

က်ည္ဆံသည္

ဟိုဆင္၏ ခံုးတစ္ဖက္ကိုထိမွန္ကာ ခ်ာလပတ္လည္သြားစဥ္ ေနာက္ထပ္ပစ္လိုက္သည့္ က်ည္ဆံက ေက်ာ႐ိုး
တည့္တည့္သို႔ ထိမွန္သြားသည္။ ဟိုဆင္သည္ တံခါးေပါက္မွာပင္ ေနာက္ျပန္လန္ လဲက်သြားေလသည္။
ေပါလ္သည္ မီးဖိုမွ မီးစြဲေနေသာ ထင္းတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္။
ခ်က္ခ်င္းပင္ မီးေတာက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလရာ ေပါလ္ကကိုယ္တုိင္က တံခါးေပါက္ဆီသို႔ အလ်င္အျမန္
ေျပးသြားရေလသည္။
ပန္းျခံတြင္းသို႔ သူျပန္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ အိမ္ႀကီးေပၚမွ ထိတ္လန္႔တၾကား ဟစ္ေအာ္သံမ်ား
ၾကားေနရေလသည္။ ဟစ္ေအာ္သံမ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံသားမ်ား

“ေဟ့လူ စက္ေလွကို ရပ္မထားနဲ႔၊ ျမန္ျမန္ဆက္ေမာင္းစမ္းပါ”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္သျဖင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ပဲ့ကိုင္စက္၀ိုင္းေရွ႕သို႔ ျပန္လွည့္အသြားတြင္
ဒိုင္းကနဲ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။
ေရစပ္တြင္ ႐ိုဆီတာႏွင့္တကြ လူသံုးေယာက္တို႔သည္ ေရာက္ရွိေနၿပီး စက္ေလွကို ေသနတ္မ်ား
ျဖင့္ လွမ္းပစ္ေနၾကေလသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္

က်ည္ဆန္ေတြ

လာေနသည့္ၾကားမွပင္

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္

စက္ေလွအင္ဂ်င္ကို

အင္အားအျပည့္ဖြင့္လ်က္ လ်င္ျမန္စြာ ေမာင္းထြက္သြားေလသည္။

ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေပသည္။
ေပါလ္သည္ အကာအကြယ္ရွိရာ သစ္ပင္အုပ္မ်ားဆီသို႔ တအား ေျပးသြားေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ
ပင္ လာလိုယက္စက္ေလွ၏ အင္ဂ်င္စက္ႏႈိးသံကို ၾကားရေလသည္။

♣♣♣♣♣

ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ စက္ေလွေပၚသို႔ ေခ်ာေမာစြာေရာက္သြားၿပီဟု ယူဆရေလသည္။
အိမ္ႀကီးေပၚတြင္ကား ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ မီးစြဲေလာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ထိုအခိုက္ ေသနတ္က်ည္ဆန္တစ္ခု ရႊီကနဲျဖစ္လာသျဖင့္ ေပါလ္လည္း အသံၾကားရာဘက္သို႔
လ်င္ျမန္စြာလွည့္ၿပီး ပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္လုိက္ရာ အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးတစ္ဦး ထိမွန္သြားေလ
သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ေပါလ္သည္ သူ၏ေနာက္မွ က်ည္ဆန္ေတြ ဆက္လက္ပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္
သုတ္ေျခတင္ ေျပးသြားေလသည္။
ေရစပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လာလိုယက္စက္ေလွသည္ ကမ္းမွ ကိုက္ငါးဆယ္ခန္႔ကြာေ၀းေနၿပီျဖစ္
သည္။ ေပါလ္သည္ ေရထဲသို႔ ခုန္ဆင္းၿပီး ကူးခတ္သြားေလသည္။
ထိုအခါ လာလိုယက္စက္ေလွေပၚမွ သူ႔ကိုျမင္ဟန္ျဖင့္ ျပန္ေကြ႔ေမာင္းလာေလသည္။
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( ၁၅ )

“ဒါေတြ ပစ္ခြဲတဲ့ေနရာမွာ အထူးသတိထားဖို႔ လိုတယ္ဗ်၊ စနက္တံကို ျဖဳတ္လိုက္ၿပီးရင္ အခ်ိန္
သံုးစကၠန္႔ေလာက္ပဲ ရမယ္၊ အဲဒါကိုသာ မေမ့ပါနဲ႔၊ အိုေလ.. ခင္ဗ်ားက လက္ပစ္ဗံုးသံုးလံုး ယူထား၊ က်ဳပ္က
သံုးလံုးယူထားမယ္၊ ေလာေလာဆယ္ လက္ပစ္ဗံုးေတြကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ရွပ္အက်ႌအတြင္းဘက္မွာ ထည့္ထား

ကၽြန္း၏ေတာင္ဘက္အစြန္နားဆီသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကမ္းစပ္မွ လွမ္းပစ္ခတ္သည့္အႏၱရာယ္မွ
ကင္းလြတ္သြားၿပီ ျဖစ္ေလသည္။
အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးသည္ ကုန္းပတ္တစ္ေနရာတြင္ ဒါစီပရက္စ္တန္ ခ်ထားသည့္အတုိင္း လဲလ်က္
ပင္ ရွိေနသည္။
ေပါလ္က ေပြ႔ခ်ီရန္ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာအခါ သူမသည္ သတိရလာဟန္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ညည္းညဴ
လုိက္ၿပီး မ်က္လုံးဖြင့္လာေလသည္။
ထိုအခါ ေပါလ္က သူမအား ညင္သာစြာေပြ႔ခ်ီၿပီး ကယ္ဗင္အခန္းတြင္းရွိ ထိုင္ခံုတစ္ခုတြင္ အသာခ်
ထားလိုက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ သူသည္ ေဂ်းကပ္မာလစ္ လက္နက္မ်ား ၀ွက္ထားေသာအံဖုံးကို ဖြင့္၍ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား
ႏွင့္ မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ႏွစ္လက္ကို ထုတ္ယူၿပီး ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ျပန္တက္သြားေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ စက္ေလွ၏အင္ဂ်င္ကို အင္အားအျပည့္ဆံုး စက္ကုန္ဖြင့္လ်က္

လုိက္ပါ”
ဤသို႔ေျပာၿပီး ေပါလ္သည္ ပင္လယ္ျပင္ဘက္သို႔ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္
မိုးရြာေနသည့္ၾကားမွ မီးခိုးလံုးႀကီးမ်ားကို ျမင္ရေလသည္။
“ဒီတိုင္းဆိုရင္ ဟဲလ္ဂိတ္အိမ္ႀကီးဟာ ဘာမွက်န္ေတာ့မယ္ မထင္ဘူး၊ ကိုင္း… ခင္ဗ်ား အင္ဂ်င္
စက္ကို ရပ္လုိက္စမ္းပါ”
ေပါလ္က ေျပာလုိက္သျဖင့္ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ စက္ေလွ၏အင္ဂ်င္စက္ကို ရပ္လုိက္ေလသည္။
လာလိုယက္စက္ေလွသည္ မူလက စက္အရွိန္ျဖင့္ ေရျပင္တြင္ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ဆက္သြားလ်က္
ရွိရာ ေပါလ္က ဒါစီပရက္စ္တန္အား စက္ေလွကို ကမ္းစပ္တစ္ေနရာရွိ က်ဴပင္မ်ားရွိရာသုိ႔ ဦးတည္သြားခိုင္း
လုိက္သည္။
“အိုေက.. ဒီေနရာမွာပဲ ေနၾကမယ္၊ ကဲ ခင္ဗ်ားက ေကာင္မေလးကို ဒီေပၚ သြားေခၚခဲ့ပါ၊ ၿပီးေတာ့မွ
ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာမယ္”

ေမာင္းေနေလသည္။
ေပါလ္က ေခါင္းခါျပလုိက္သည္။

♣♣♣♣♣

“ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုပဲ ႀကိဳးစားေမာင္းေပမယ့္ အလကားပဲ၊ ေနာက္က လိုက္လာတဲ့သေဘၤာက
ဒီစက္ေလွထက္ ေလးဆေလာက္ ပိုျမန္တယ္ဗ်၊ ေနာက္ထပ္ က်ဳပ္တုိ႔ အခ်ိန္ရရင္ အလြန္ဆုံး ငါးမိနစ္ပဲ”
“ဒါျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ”
“ဘာလုပ္ရမွာလဲ၊ ရန္သူကို ရင္ဆုိင္ၿပီး တုိက္႐ံုရွိတာေပါ့၊ ပထမဆံုး က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားကို ေဟာဒါ
ေတြ အသံုးျပဳနည္း သင္ျပထားဖို႔ လိုလိမ့္မယ္”
ဤသို႔ေျပာရင္း ေပါလ္သည္ မရွင္းပစၥတိုလ္ေခၚ ေမာင္းျပန္ေသနတ္အသံုးျပဳနည္းကို အေသးစိတ္

ေနာက္မွလိုက္လာေသာ သေဘၤာသည္ လ်င္ျမန္စြာ မီလာေလရာ သေဘၤာဦးတြင္ စက္ေသနတ္
တစ္လက္ဆင္လ်က္

ရပ္ေနသူ

အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္

က်ဴပင္မ်ားၾကား၌

လာလိုယက္

စက္ေလွကို လွမ္းျမင္ၿပီး တစ္စံုတစ္ခု ဟစ္ေအာ္လုိက္ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ ခါးလယ္ခန္႔ရွိသည့္ေရထဲ ဆင္းေနၿပီး အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးကို
တအားခ်ဳပ္ထားကာ လက္တစ္ဖက္က ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားေလသည္။

ရွင္းျပလိုက္သည္။ ထိ႔ျု ပင္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား ပစ္ခြဲနည္းကိုပါ သင္ျပေပးေလသည္။
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ေပါလ္ကမူ ကမ္းစပ္တစ္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနၿပီး လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးကို လက္တြင္ ကိုင္ထားကာ
ေနာက္ႏွစ္လံုးကိုေတာ့ သူ၏ ေရွ႕တည့္တည့္ ေျမျပင္ေပၚခ်ထားေလသည္။
မၾကာမီ

သေဘၤာဦးပိုင္း

ပဲ့ကိုင္ေမာင္းသည့္ေနရာအနီး၌

စက္ေသနတ္ျဖင့္ လွမ္းပစ္ေနၾကဆဲ ရွိေနသည္။ ေပါလ္သည္ ထိုလူႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ေကာင္းစြာျမင္ရသည့္
႐ိုဆီတာကို

လွမ္းျမင္ရေလသည္။

သူတ႔သ
ို ေဘၤာက ကမ္းႏွင့္ ေပသံုးဆယ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းေလရာ ေပါလ္သည္ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးကို တအား
လႊဲ၍ ပစ္လုိက္သည္။

ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးမွ မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္လုိက္ရာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး က်သြားေလသည္။
ထိုအခ်ိန္မွာပင္ သေဘၤာေပၚမွ ေပါက္ကြဲသံၾကားရၿပီး မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ေတာက္လာေလသည္။
တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သေဘၤာႀကီးသည္ နစ္ျမဳပ္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

လက္ပစ္ဗံုးသည္ ကုန္းပတ္ေပၚသို႔က်ၿပီးကာမွ ျပန္ေျမာက္တက္လာကာ ေရထဲသို႔ ျပန္လိမ့္က်ၿပီး
ျပင္းထန္စြာေပါက္ကြဲေလသည္။

လူတစ္ေယာက္ ေရထဲသို႔ က်သြားသည္ကို ေပါလ္က လွမ္းျမင္လိုက္ေလသည္။

သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သေဘၤာေပၚမေရာက္ပဲ ေရထဲ က်ရင္း ေပါက္ကြဲသြားေလသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သူသည္
ေနာက္ထပ္လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးကို ပစ္ေဖာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ မိန္းကေလးနာဒီးမ္က

အတင္း၀င္တြန္း

လိုက္သျဖင့္ လက္ပစ္ဗံုးသည္ ဆယ့္ငါးေပခန္႔သာေရာက္လ်က္ ေပါက္ကြဲသြားေလသည္။

သူတ႔အ
ို နီးသို႔

ခ်ဥ္းကပ္သြားၿပီးေနာက္

မိန္းကေလး၏ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို

အတင္းဖမ္းဆဲြထားလုိက္သည္။ သူမကလည္း ဟစ္ေအာ္႐ုန္းကန္လ်က္ပင္ ရွိေနသည္။
ထိုအခိုက္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာျပန္သည္။
ေရထဲမွ ရိုဆီတာသည္ ဘြားကနဲေပၚလာသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ေသြးခ်င္းခ်င္းနီရဲလ်က္

ဒါစီသည္ ေရထဲ ငုတ္ေနလိုက္ၿပီးမွ ေခါင္းျပန္ေဖၚၿပီး မိန္းကေလးအား အတင္း၀င္ဆြဲမည္ျပဳစဥ္
စက္ေသနတ္က်ည္ဆန္ က်ေရာက္လာေလသည္။ သေဘၤာေပၚမွ အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးက ပစ္
ခတ္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ရွိေသာ္လည္း တစ္ၿငိမ္ေသာဣေႁႏၵကို ေဆာင္လ်က္ရွိသည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။
ဤတြင္ နာဒီးမ္သည္ ႐ိုဆီတာ၏ နာမည္ကို ဟစ္ေအာ္ေခၚရင္း ေျပးထြက္ရန္ ႀကိဳးစားေလသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ိုဆီတာက သူ၏ မာေဒါနား႐ုပ္တုဓားေျမႇာင္ကို ဖြင့္ကာ ေပါလ္တို႔ဘက္သ႔ို လွမ္းေပါက္

ထိုအခ်ိန္၌ ႐ိုဆီတာသည္ သေဘၤာကို ျပန္ေကြ႕ေမာင္းရန္ ညႊန္ျပလ်က္ ရွိေနေလသည္။
လွမ္းပစ္လိုက္ရာ

သည္တစ္ခါေတာ့

သေဘၤာ၏

ပဲ့ပိုင္းတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲလ်က္ သေဘၤာ၏ပန္ကာႀကီးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သေဘၤာကို တည့္မတ္စြာ ထိန္းေမာင္း၍ မရေတာ့ေခ်။
ဤတြင္ ေပါလ္က သူ၏ တတိယေျမာက္လက္ပစ္ဗံုးကို ပစ္ေဖာက္လိုက္ျပန္သည္။ သေဘၤာ၏
ကုန္းပတ္အလယ္တည့္တည့္တြင္ က်ေရာက္ၿပီး ျပင္းထန္စြာေပါက္ကြဲေလရာ ယင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ႐ိုဆီတာ
သည္ ေရထဲသို႔ လြင့္စဥ္က်သြားေလသည္။

သျဖင့္ ေပါလ္သည္ ေရထဲမွ ျဖတ္ၿပီး သူတို႔ရွိရာဘက္သုိ႔ ကူးသြားေလသည္။
ေပါလ္သည္

ထိုအခိုက္မွာပင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဘက္မွ ဒါစီပရက္စ္တန္က သူ၏ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး ပစ္ခြဲလိုက္

ဒုတိယေျမာက္လက္ပစ္ဗံုးကို

ထိ႔ေ
ု နာက္ အသံမ်ားအားလံုး ၿငိမ္သြားကာ တိတ္ဆိတ္ေနေလေတာ့သည္။
အိႏၵိယသူနာဒီးမ္သည္ ဆူညံစြာဟစ္ေအာ္ၿပီး ဒါစီပရက္စ္တန္၏လက္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားေန

ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ လႈိင္းတံပိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚထႂကြလာကာ သေဘၤာသည္ လူးသြားၿပီး ဦးပိုင္းမွ

ေပါလ္သည္

သေဘၤာ၏ ဦးပိုင္းတြင္ကား အယ္လ္ေဘးနီးယားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးသည္ ဒါစီပရက္စ္တန္ရွိရာဘက္သို႔

လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္၌ နာဒီးမ္က ေရွ႕မွကာဆီးေနရာ ဓားသြားသည္ သူမ၏ ရင္ဘတ္တည့္တည့္သို႔
ထိုးစိုက္၀င္သြားေလသည္။
ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္လွ်င္ ႐ိုဆီတာသည္ ေဒါသႀကီးစြာျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ရင္း ေျပးတက္လာရန္
ႀကိဳးစားေလသည္။
ဤတြင္ ေပါလ္က သူ၏ မရွင္းပစၥတိုလ္ေသနတ္ျဖင့္ လွမ္းပစ္လုိက္ရာ ႐ိုဆီတာသည္ ေရထဲသို႔
ျပန္က်နစ္ျမဳပ္သြားေလသည္။
ေပါလ္သည္

နာဒီးမ္အား

အသာဖမ္းေပြ႔၍

ဓားေျမႇာင္ကို

ဆြဲႏႈတ္လုိက္စဥ္မွာပင္

သူမသည္

အသက္ေပ်ာက္သြားေတာ့သည္။
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ဒါစီပရက္စ္တန္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို စက္ဆုပ္မုန္းတီးသူျဖစ္၍ စိတ္ထိခိုက္သြားဟန္ျဖင့္ သူ၏
ေသနတ္ကို ေရထဲသို႔ လႊင့္ပစ္လုိက္သည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ သူတို႔သည္ လာလိုယက္စက္ေလွေပၚသို႔ ျပန္သြားၾကေလသည္။
ေပါလ္သည္ အမွတ္မထင္ပဲ ႐ိုဆီတာ၏ ဓားေျမႇာင္ကို လက္တြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေနမိေသးရာ
ဒါစီပရက္စ္တန္က
“ခင္ဗ်ားေကာ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ သတ္ခဲ့ဖူးသလဲ”
ဟု ေမးလိုက္သည္။
သည္ေတာ့မွ ေပါလ္က သတိရဟန္ျဖင့္ ဓားေျမႇာင္ကို ေရထဲသို႔တအား လႊဲ၍ပစ္ခ်လုိက္ေလသည္။

ၿပီးပါၿပီ။

တကၠသိုလ္ေန၀င္း
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