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ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလး
သားေလး

တခါကျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးတခုရ႕ဲ ရင္ျပင္မွာ မိုးထိမတတ္ျမင္႔မားလြင္႔ပ်ံတဲ႔စက်င္ေက်ာက္ျဖဴတုိင္ဧရာမၾကီး
တစ္ခရ
ု ွိပါသတဲ႔ ။ အဲဒီတိုင္လံုးျဖဴၾကီးရဲ႕ထိပ္မွာေတာ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးလို႔လူေတြေခၚၾကတဲ႔
မင္းညီမင္းသားတစ္ပါးရဲ႕ပံုတူေၾကးသြန္းရုပ္တုၾကီးဟာ ခံ့ျငားသိုက္ျမိဳက္လွစာြ မင္းဟန္ပါပါရပ္လို႔ေနတာ
ေပါ႔ ။ ဒီေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕အခ်ိဳးက်ေျပျပစ္လွတဲ႔ေၾကးရုပတ
္ ုတစ္ခုလံုးကို ေခါင္းကစေျခဖ်ား
တိုင္လွပ္ေနေအာင္အပါးခပ္ထားတဲ႔ ေရႊဆိုင္းေတြနဲ႔ ဝင္းအိျပိဳးျပက္ေနေအာင္ေရႊခ်ထားတဲ႔အျပင္ ျပံဳးခ်ိဳ
ေတာ႔မလိုညိွဳ႕ရီရီမ်က္လံုးႏွစ္လံုးေနရာမွာေတာ႔ ေႏြညေကာင္းကင္မ်ားလိုရင္႔ရင္႔ၾကီးျပာေနတဲ႔နီလာလံုး
ေခ်ာေတြနဲ႔တန္ဆာဆင္ထားေသးသတဲ႔ ။ သြယ္ေပ်ာင္းေပမဲ႔ သန္မာပံုရတဲ႔လက္ေခ်ာင္းရွည္ရွည္ေတြနဲ႔
အသာဆုပ္ထားတဲ႔လက္သံုးေတာ္ေရႊဓါးလြယ္ရ႕ဲ အေႏွာင္႔မွာလည္း တေပါက္ေပါက္ယိုစီးက်ေတာ႔မလို
ေတာင္ထင္ရတဲ႔ပတၱျမားၾကီးက ရဲရဲနီလရ
ို႔ ယ္ ။

ဆိုေတာ႔ဒီမင္းသားပန္းပုဟာျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးရဲ႕ၾကက္သေရေဆာင္ပဆ
ဲ ိုၾကပါစို႕ ။ ျမိဳ႕ေတာ္သူ ၊ ျမိဳ႕ေတာ္
သားမွန္သမွ်ဟာေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရုပ္တုအတြက္ တဖြဖခ
ြ ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူလို႔မဆံုးႏိုင္ၾကဘူးတဲ႔ ။
မင္းသားေလးရုပ္တုကိုၾကည္႔လိုက္ရင္ အျမဲဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ႔ပံုေပါက္ေနတဲ႔အျပင္ အင္မတန္ထည္
ဝါလွပခံ့ျငားလွတာကိုး ။ ဒါေၾကာင္႔လူတိုင္းကဒီမင္းသားေလးေၾကးရုပ္ကိုအျမတ္တႏိုးရွိၾကတာပါပဲ ။ အ
ႏုပညာကိုရသေျမာက္ေျမာက္ခံစားတတ္သူၾကီးလို႔ နာမည္ထြက္ခ်င္တဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္လူၾကီးမင္း
တစ္ဦးကဆို တခါတုန္းကလူထူထူရွိရာမွာ ဒီလိုမ်ားေတာင္အရမ္းကာေရာခ်ီးမြမ္းပစ္သတဲ႔ ။

“……အင္း…မင္းသားရုပ္ကေတာ႔ဗ်ား…က်ဳပ္အိမ္ေတာ္ၾကီးေခါင္မိုးေပၚကၾကက္ဖရုပ္ေလႏွင္တံနီးနီးကို
တင္႔တယ္ပါေပတယ္…”
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ေျပာျပီးမွလူေတြက သူ႔ကိုအိုၾကီးအိုမနဲ႔လက္ေတြ႕မက်ပဲအေတာ္ႏုခ်င္တဲ႔လူလို႔ ထင္သြားမွာကိုလည္း
ေၾကာက္ေတာ႔ ကမန္းကတမ္းျဖည္႔ေျပာရတယ္ ။

“……..အဲ…အဲေလာက္ေတာ႔အသံုးမက်ဘူးေပါ႔ေလ…ဒါေပမဲ႔ေရႊနဲ႔ေက်ာက္နဲ႔ဆိုေတာ႔လည္းမ်က္စိပသာ
ဒေတာ႔ရွိရွာသားဗ်ေနာ္….”

တခါတေလလဲအိမ္က ကေလးေတြမ်ားေျပာမရဆိုမရငိုယိုဂ်ီတိုက္ေနျပီဆိုရင္ အေမေတြကဒီလိုဆိုေျပာ
တတ္ၾကေသးတယ္ ။

“……..ငါ႔သားရယ္…မင္းသားေလးကိုၾကည္႔စမ္းပါ…အျမဲေပ်ာ္လို႔ရႊင္လို႔ေၾကာ႔လို႔ေမာ႔လ…
ို႔ ငါ႔သားလိုဂ်ီက်
ျပီးငိုယိုေနတာျမင္ဖူးသလား…လိမၼာစမ္းပါကြယ…
္ …”

ေလာကၾကီးကိုလံုးလံုးစိတ္ကုန္ေနတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကေတာ႔ မင္းသားေလးရုပ္တုကိုေမာ႔ၾကည္႔ရင္း
သက္ျပင္းခိုးခ်လို႔ရိႈက္ငင္သံနဲ႔ေရာေထြးလို႔ဆိုရွာတယ္ ။

“…..အင္းေလ..ဒီေလာကၾကီးမွာေပ်ာ္ရႊင္ေနႏိုင္တဲ႔သ.ူ .တစ္ေယာက္ေလာက္က်န္ေနေသးတယ္ဆိုရင္
ေတာ္ေသးတယ္ဆိုရမယ္…ငါသိတဲ႔ကမာၻမွာေတာ႔ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြကြယ္ေပ်ာက္ခဲ႔တာၾကာျပီေကာ..”

အဝတ္ျဖဴျဖဴစင္စင္အေပၚ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင္းကာဝတ္လံုေလးေတြထပ္လႊမ္းလို႔ ဝတ္စံုဆင္တူနဲ႔တနဂၤ
ေႏြေန႔မွာဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းကေနထြက္လာတတ္ၾကတဲ႔ မိဘမဲ႔ကေလးေလးေတြကေတာ႔ ေနာက္ကို
ပက္လက္လန္လဲက်မတတ္ မင္းသားေလးရဲ႕ရုပ္တုၾကီးကိုေမာ႔ေငးၾကရင္း အလုအယက္ေျပာတတ္ၾက
သတဲ႔ ။

“…….မင္းသားေလးဟာ..ေကာင္းကင္တမန္နဲ႔သိပ္တူတာပဲေနာ္ေဟ႔…..”
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ကေလးေတြအဒ
ဲ ီလိုေျပာျပီဆိုရင္သူတို႔နဲ႔အတူပါလာတဲ႔ဂဏန္းသခ်ၤာဆရာၾကီးကမ်က္ေမွာင္ကုပ္ျပီးျပန္
ေမးတတ္တယ္ ။

“……တူတယ္ဆိုရေအာင္..မင္းတို႔ကေကာင္းကင္တမန္ကိုဘယ္တုန္းကျမင္ဖူးလို႔တုန္း…”

“…….ျမင္ဖူးတာေပါ႔..ဆရာၾကီးရဲ႕…သားတို႔အိပ္မက္ထဲကိုခဏခဏလာတာပဲဟာ….”

ကေလးေတြကဒီလိုမ်ားရႊင္ပ်ျမဴးတူးလို႔ျပန္ေျဖလိုက္ရင္ ဆရာၾကီးမ်က္ႏွာကပိုေတာင္တင္းသြားတတ္သ
တဲ႔ ။ သူကသခၤ်ာဆရာပီပီ အိပ္မက္မက္တာတို႔ ၊ စိတ္ကူးယဥ္တာတို႔ကိုမၾကိဳက္လွဘူးမဟုတ္လား ။

The Swallow and the reed
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ဒီလိုနဲ႔တညသားမွာျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးဆီကိုပ်ံလႊားငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ေရာက္လာသတဲ႔ ။ ပ်ံလႊားငွက္
ကေလးရဲ႕အေပါင္းအသင္းေတြအားလံုးကေတာ႔ အီဂ်စ္ျပည္ကိုေဆာင္းခိုဖို႔လြန္ခ႔တ
ဲ ဲ႔တစ္လခြေ
ဲ လာက္က
တည္းကသြားႏွင္႔ၾကျပီ ။ သူသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကိုေခြရစ္စိီးဆင္းေနတဲ႔ျမစ္နံေဘးက ေငြေရာင္က်ဴပင္က
ေလးကိုမခြဲႏိုင္မခြာရက္ျဖစ္မိလို႔ၾကန္႔ၾကာေနတာပဲဲ ။ သူတို႔ဆံုၾကပံုက ဒီလိုေလ..ေႏြေပါက္ေတာ႔ပ်ံလႊား
တို႔ထံုးစံအတိုင္းသူတို႔ေတြတစ္အုပ္ၾကီး ျမစ္နားမွာလာေရာက္ခိုနားၾကတုန္းကေပါ႔ ။ ေနျခည္ဝင္းေနတဲ႔
တေန႔မွာပ်ံလႊားေလးဟာ ပိုးဖလံဝတုတ္ၾကီးတစ္ေကာင္ကိုလိုက္ဖမ္းေနရင္းနဲ႔ ေလယူရာတိမ္းလို႔က်က္
သေရရွိရွိယိမ္းႏြ႕ဲ ေနတဲ႔ ဒီက်ဴပင္သြယ္သြယ္ေလးကိုမ်က္စိက်မိသြားတာပါပဲ ။ ဒီတင္ပင
ြ ္႔ပင
ြ ္႔လင္းလင္း
ရွိလွတဲ႔ပ်ံလႊားေလးက ခ်က္ခ်င္းပဲခ်စ္ေရးဆိုသတဲ႔ ။

“……မင္းကိုကိုယ္ေတာ႔ေမတၱာရွိေနမိျပီကြယ.္ .ခင္႔သေဘာကေကာဘယ္လိုလ…
ဲ ….”

က်ဴပင္ေလးဟာ မိန္းကေလးတို႔ ဣေျႏၵေရႊေပးလို႔မရဆိုသလို ဆိတ္ဆိတ္ပေ
ဲ နေပမဲ႔ ေလအေဝွ႔မွာ
ေတာ႔ေခါင္းေလးအသာညြတ္ျပဆိုပဲ ။ ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးဟာ က်ဴပင္ပ်ိဳႏွမအနားမွာပဲတရစ္ဝဲဝဲနဲ႔ေဝ႔ဝိုက္
လို႔ပ်ံသန္းလိုက္ ၊ က်ဴပင္အနားကေရျပင္မွာေငြဂယက္ေတြထင္လာေအာင္ အေတာင္ဖ်ားေလးေတြနဲ႔
တို႔ထိနမ္းလိုက္နဲ႔ တေႏြလံုးလူပ်ိဳလွည္႔ေနသတဲ႔ေလ ။ ပ်ံလႊားေလးရဲ႕အေပါင္းအသင္းေတြကေတာ႔သူ
တို႔ရ႕ဲ ဇာတ္လမ္းကိုက်စ္က်စ္ျမည္တဲ႔အထိဆူညံေနေအာင္ဝိုင္းကန္႔ကြက္ၾကတယ္ ။

“…မင္းကြာ…မယ္က်ဴကေငြလည္းမရွ.ိ .ဂုဏ္ဆိုတာလည္းနတၱ.ိ .ျပီးေတာ႔ေဆြတစ္ရာေမာင္တစ္က်ိပ္ဆို
သလိုေဆြမ်ိဳးေတြကလည္းမတရားမ်ားေသးတဲ႔ဟာကိ…
ု အလကားစြဲစြဲလန္းလန္းလုပ္ေန…”

တကယ္လည္းျမစ္ကမ္းပါးတခုလံုးမွာ သူခ်စ္တဲ႔က်ဳပင္ေလးရဲ႕ေဆြမ်ိဳးေတြဆိုတာအရာအေထာင္မက
ေအာင္ျပည္႔ႏွက္ေနတာဆိုေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးရဲ႕အေပါင္းအသင္းေတြေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း ေျပာစရာပါ
ပဲ ။ ဒီလိုနဲ႔ေဆာင္းဦးေပါက္လာေတာ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုးက အီဂ်စ္ျပည္ကိုေဆာင္းခိုဖို႔ပ်ံသြားတဲ႔
အခါမေတာ႔ပ်ံလႊားေလးတစ္ေကာင္တည္းက်န္ခဲ႔သတဲ႔ ။ ဝင္းဝါတဲ႔ေနျခည္မိွန္ေဖ်ာ႔လို႔ ညတာရွည္လာျပီး

Translated by Ma Hninpwint

6

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

ရာသီဥတုကလည္းတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေအးလာတဲ႔အျပင္ ခါတိုင္းလိုေႏြးေထြးတဲ႔ေနေရာင္ေအာက္မွာတက်ိ
က်ိတက်စ္က်စ္နဲ႔ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလို စကားမ်ားစရာအေဖာ္ေတြလဲမရွိေတာ႔တဲ႔အခါ ပ်ံလႊားေလး
လဲအင္မတန္ႏႈတ္နည္းလွတဲ႔ႏွမက်ဴပင္နဲ႔အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကိုျငီးေငြ႕စျပဳလာတယ္ ။ ဒီေတာ႔အျပစ္ရွာတဲ႔
အခါ အနာအဆာေတြ႕စျမဲေပါ႔ေလ ။

“….အင္း..စကားနည္းတာဆိုေတာ္ပါေသးတယ္…အခုကစေတြ႕ကတည္းကတခြန္းမွကိုမေျပာတာေတာ႔
လြန္တာေပါ႔…ျပီးေတာ႔ေအးတိေအးစက္သာဆိုတာ..နည္းနည္းမ်က္ႏွာမ်ားခ်င္သလိုပါပဲ...ဘယ္႔ႏွယဗ
္ ်ာ
သူမို႔မ်ားေလျပင္းတစ္ခ်က္ေဝွ႔လိုက္ရင္..ယိမ္းယိုင္လို႔ကိုမဆံုးႏိုင္ဘူး…ေလနတ္သားနဲ႔ပေရာပရီမ်ားလုပ္
ခ်င္သလားမဆိုႏိုင္ဘူး..ျပီးေတာ႔အိမ္ျမဲလြန္းတယ္…ကိုယ္ကတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးခရီးလွည္႔လည္သြားလာေန
တဲ႔သူဥစၥာ..ကိုယ္႔မယားကိုလည္းဖဝါးေျခထပ္လိုက္ႏိုင္တဲ႔သူျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ႔…ဒီေလာက္အသြင္မတူ
မွေတာ႔အိမ္သူျဖစ္လာဖို႔မလြယ္ဘူးထင္ပါရဲ႕….တကတည္း…မ်ိဳးခ်စ္မၾကီးကသူ႔အိမ္သူ႔ယာေလာက္ကိုပဲ
အိမ္ထင္တာ…….”

စသျဖင္႔တသီတတန္းၾကီးေတြးမိေပမဲ႔ပ်ံလႊားကေလးလည္း ပႏၷက္ဖူးတဲ႔သစၥာကိုငဲ႔ေသာအားျဖင္႔ တစ္ခါ
ေတာ႔ေနာက္ဆံုးေမးပါေသးသတဲ႔ ။

“…ကိုင္း…ေဆာင္းေပါက္လာျပီဆိုေတာ႔..ကိုယ္ေတာ႔ေနျခည္ဝင္းတဲ႔အရပ္ကိုသြားရေတာ႔မယ္…ခ်စ္ႏွမ
ကေရာကိုယ္နဲ႔လိုက္ႏိုင္ပါ႔မလားကြယ…
္ …”

က်ဴပင္မယ္ေလးကေတာ႔ထံုးစံအတိုင္းစကားမဆိုပဲ တိတ္တိတ္သာေနေပမဲ႔ေလအေဝွ႔မွာအသာအယာ
ေခါင္းယမ္းလို႔ျငင္းပယ္ပါသတဲ႔ ။ သူဒီျမစ္ကမ္းပါးမွာေနလာတာၾကာလို႔ အျမစ္ေတာင္တြယ္ေနမင္႔ကိုး ။
ကိုယ္႔ေဆြကိုယ္႔မ်ိဳး ကိုယ္႔အိုးကိုယ္႔အိမ္ကိုပစ္လို႔ဘယ္မွမသြားႏိုငရ
္ ွာဘူး ။ ဒါနဲ႔ေလအတိမ္းမွာ လွလွပပ
ယိမ္းျပီးစိမ္းကားလွတဲ႔က်ဴႏွမကို ပ်ံလႊားေလးကစိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ႏႈတ္ဆက္ျပီး ပ်ံထြက္သြားေရာ ။
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“…ဟင္…လက္စသတ္ေတာ႔မင္းကငါ႔ကိုလွည္႔စားေနတာကိုးကြ…ေနခဲ႔ေပဦးေတာ႔..အသည္းစားဘုရင္
မေလးေရ႕…ကိုယေ
္ တာ႔မင္းကိုသံေယာဇဥ္ျဖတ္ျပီး..ပိရမစ္ေတြရွိရာအီဂ်စ္ျပည္သာယာကိုပသ
ဲ ြားေတာ႔
မယ္..ဒီဘဝေတာ႔ဒီမွ်ပဲေပါ႔ကြယ…
္ ကဲ…ဒါဟာေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္းပါပဲ…..”

ဆိုျပီးေတာ႔ထပ်ံလာလိုက္တာ ညေနအေစာင္းမွာေတာ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသာေလးရွိရာျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကို
ေရာက္လာပါသတဲ႔ ။ တေနကုန္ပ်ံလာခဲ႔ရေတာ႔ အေတာင္ေညာင္းေနတဲ႔ပ်ံလႊားကေလးဟာ တေထာက္
နားခိုဖို႔ေနရာရွာတာေပါ႔ေလ ။

“……အင္း…ဘယ္မွာမ်ားနားရပါ႔…ဒီေလာက္ခမ္းနားတဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမွာ..နားစရာေကာင္းေကာင္းေတာ႔ရွိ
မွာေသခ်ာတယ္..”

ရွာေဖြရင္းပ်ံလာလိုက္တာ ျမိဳ႕လည္ေခါင္ကမင္းသားေလးေၾကးသြန္းရုပ္ၾကီးတည္ရာေက်ာက္ျဖဴသား
တိုင္လံုးၾကီးကိုျမင္ေတာ႔ဝမ္းသာအားရပဲမင္းသားေလးရဲ႕ေရႊေရာင္လက္လက္ထေနတဲ႔ေျခဖမိုးအစံုၾကား
ဝင္နားရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“..ဟန္က်တာပဲေဟ႔…ေလေကာင္းေလသန္႔ရတဲ႔အျပင္..ဒီတညေတာ႔ေရႊအိမ္မွာေတာင္စံရဦးမွကိုး…”

ဒါနဲ႔သက္ေတာင္႔သက္သာရွိလွစြာပဲ ေဘးဘီတခ်က္အကဲခတ္လို႔ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕ေျခအစံု
ၾကားတိုးသထက္တိုးျပီး အေတာင္ၾကားေခါင္းဝွက္လအ
ို႔ ိပ္ေတာ႔မဲ႔ဆဆ
ဲ ဲမွာပဲဧရာမေရေပါက္ၾကီးတစ္ခုက
ပ်ံလႊားေလးရဲ႕ေခါင္းေပၚကိုတည္႔တည္႔ၾကီးက်လာပါေရာ ။

“…ဟင္…ေကာင္းကင္မွာတိမ္တစ္စေတာင္မရွိတဲ႔ဟာကိ.ု .မိုးမ်ားရြာေနေသးသလားမသိပါဘူး…ေတာင္
ပိုင္းဥေရာပႏိုင္ငံေတြေလာက္ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲျမန္တာေတာ႔မရွိေတာ႔ဘူး…ဒါနဲ႔မ်ားေတာင္က်ဳပ္
ခ်စ္သူေဟာင္းက်ဴပင္ႏွမကမိုးေမွ်ာ္ေသးသတဲ…
႔ ေတာ္ေတာ္တကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ႔မိန္းကေလး…”
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စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ေတြးေနတုန္းရွိေသး ပ်ံလႊားေလးရဲ႕ကိုယ္ေပၚကိုေနာက္ထပ္ေရေပါက္ၾကီးတစ္စက္
ထပ္က်လာျပန္ပါေရာ ။ ဒါနဲ႔ေရႊရုပ္တုၾကီးတခုလံုးလုပ္ေနျပီးမွ မိုးေတာင္မလုံတာအံ့ပါရဲ႕လို႔ေတြးရင္းေန
ရာေျပာင္းဖို႔ၾကံရတယ္ ။

“…….ေတာ္ျပီေဟ႔…မီးခိုးေခါင္းတိုင္ေကာင္းေကာင္းပဲရွာေတာ႔မယ္..ဘယ္႔ႏွယ္ဗ်ာ…ဒီေလာက္ၾကီးတဲ႔ရုပ္
တုၾကီးကမိုးေလးတေပါက္ေတာင္လံုေအာင္မကာႏိုင္တာ..ဘာအသံုးက်ေတာ႔မတုန္း…..”

ဆိုျပီးေနရာေျပာင္းဖို႔ေခါင္းေပၚအုပ္ထားတဲ႔အေတာင္ေလးကိုဆြဲဖင
ြ ္႔လိုက္ခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ေရစက္
ေတြထပ္က်လာပါေရာ ။ ဒါနဲ႔တအံ့တၾသေမာ႔ၾကည္႔မိတဲ႔ပ်ံလႊားေလးဟာ သူျမင္လိုက္ရတဲ႔ျမင္ကင
ြ ္းတစ္
ခုေၾကာင္႔ေယာင္ယမ္းျပီးဆက္လို႔သာေမာ႔ၾကည္႔ေနမိပါသတဲ႔ ။ သူဘာကိုျမင္လိုက္ရတယ္လို႔ထင္ၾကသ
လဲဟင္ ။

အဲဒါကေတာ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးလို႔ေခၚၾကတဲ႔ ေၾကးသြန္းရုပ္တုၾကီးရဲ႕ျပာေမွာင္ေနတဲ႔နီလာ
မ်က္ဝန္းအစံုမွာမ်က္ရည္ေတြျပည္႔အိုင္ျပီး ေခ်ာမြတ္ဝင္းစက္ေနတဲ႔ေရႊပါးျပင္တေလွ်ာက္စီးက်လာေန
တာကိုပါပဲ ။ လေရာင္ေအာက္ကမ်က္ရည္ေတြစြတ္စိုျပည္႔အိုင္ေနတဲ႔ မင္းသားေလးရဲ႕မ်က္ႏွာဟာတင္႔
တယ္လွေပမဲ႔ အခုလိုဝမ္းပန္းတနည္းပံုနဲ႔ေတြ႕လိုကရ
္ ေတာ႔ ပ်ံလႊားကေလးမွာသနားဂရုဏာသက္စြာနဲ႔
ေမးၾကည္႔မသ
ိ တဲ႔ ။

“…….အေပၚကဘယ္သူမ်ားလဲဗ်ိဳ႕……”

“…..က်ဳပ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးလို႔ေခၚၾကတာပါပဲ……”

“……ဟင္..ခင္ဗ်ားဟာကေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားလိသ
ု႔ ာဆိုတာ…ငိုေနလိုက္တာမ်ားက်ဳပ္တစ္ကိုယ္လံုး
ကိုရရ
ႊဲ ႊဲစိုမတတ္ပါလား….”

Translated by Ma Hninpwint

9

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

“……..က်ဳပ္ရင္ထဲကႏွလံုးတဆတ္ဆတ္ခုန္လ.ို႔ .အသက္ရွင္စဥ္ကာလတုန္းကေတာ႔တခါမွမငိုခဲ႔ဖူးပါဘူး
ပ်ံလႊားငယ္..ဘဝမွာမ်က္ရည္ဆိုတာရွိမွန္းေတာင္မသိခဘ
ဲ႔ ူး…ဆန္းစ္-္ ဆိုဆီေရႊနန္းေတာ္ၾကီးထဲမွာေန႔ဆို
ရင္ရံေရြေတာ္မင္းလုလင္ေတြနဲ႔ဥယ်ာဥ္ေတာ္ၾကီးထဲကစားျမဴးထူးလိ…
ု႔ ညဆိုရင္ကပြသ
ဲ ဘင္ကိုဦးေဆာင္
လို႔အင္မတန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ႔ဘဝမွာေနထိုင္ခဲ႔ရတာေပါ႔…က်ဳပ္ကစားေပ်ာ္ပါးေနက်ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရ႕ဲ
ပတ္ပတ္လည္မွာ..ျပင္ပကဘာဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာမွဝင္မလာႏိုင္ေအာင္ကာထားတဲ.႔ .တံတိုင္းျမင္႔ျမင္႔
ၾကီးေတြရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာဘာရွိသလဲဆိုတာကိုေတာင္..တခါမွေတြးမၾကည္႔ခဲ႔မိဘူး..က်ဳပ္နံေဘးမွွာလွ
ေပ႔..ေကာင္းေပ႔…ႏုပ်ိဳေပ႔ဆိုတဲ႔ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာေတြပဲဝိုင္းလို႔ေနတာ…က်ဳပ္ဘဝဟာေနေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္း
လြန္းလို႔ရံေရြေတာ္ေတြနဲ႔မင္းလုလင္ေတြကေတာင္..က်ဳပ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးလို႔ေခၚခဲ႔ၾကကို
ပဲၾကည္႔ေပေတာ႔…တကယ္လို႔လူ႔ဘဝရဲ႕စည္းစိမ္ေတြက.ို .အဆံုးစြန္ခံစားျခင္းဟာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလို႔အနက္
ဖြင္႔ၾကမယ္ဆိုရင္က်ဳပ္ဟာတကယ္ကိုပေ
ဲ ပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးျဖစ္ခဲ႔တယ္ဆိုၾကပါစိ…
ု႔ ဒီလိုနဲ႔ပဘ
ဲ ဝ
ကိုအပူအပင္မရွိစြာနဲ႔စည္းစိမ္ပံုေပၚကေနျဖတ္သန္းေနရင္း..က်ဳပ္ဘဝေျပာင္းခဲ႔တယ္..က်ဳပ္လေ
ဲ သေရာ
သူတို႔ကျမိဳ႕လည္ေခါင္ကဒီတိုင္ထိပ္မွာက်ဳပ္ရ႕ဲ ပံုတူရုပ္တုသြန္းျပီးတင္ထားကတည္းက..က်ဳပ္မွာလူ႔ဘဝ
တုန္းကရွိမွန္းေတာင္မသိခဲ႔ဖူးတဲ.႔ .က်ဳပ္ရ႕ဲ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးထဲကဝမ္းနည္းစရာအနိဌာရံုေတြကိုျမင္ေနရေတာ႔
တာပါပဲ..က်ဳပ္ရ႕ဲ ေၾကးသြန္းခႏၶာထဲမွာခံစားတတ္တဲ႔လူ႔ႏွလံုးသားအစား..ခဲတုန္းၾကီးကိုပဲထည္႔သင
ြ ္းထား
ေပမဲ.႔ .လူ႔ဘဝရဲ႕ဝမ္းနည္းစရာဒီအျဖစ္ေတြကိုမၾကည္႔ခ်င္..ျမင္ေနလ်က္သားျဖစ္ေနတဲ႔ဘဝမွာ..က်ဳပ္ဝမ္း
ပန္းတနည္းနဲ႔မ်က္ရည္မထိန္းႏိုင္ခ႕ဲ ဘူး.…အသင္႔ကိုအေႏွာင္႔အယွက္ေပးမိရင္ဝမ္းနည္းပါတယ္..အေဆြ
ပ်ံလႊားငယ္……”

“……..ဟင္…ေၾကးတိ.ု႔ .ခဲတို႔န.ဲ႔ .သူေျပာေနပံုအရဆိုရင္ေတာ႔..ငါထင္ခဲ႔သလိုေရႊသားစင္စစ္္ရုပ္တုေတာ႔
ဟုတ္ဟန္မတူဘူးဟ……”

ဆိုျပီးပ်ံလႊားေလးေတြးမိေပမဲ႔ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာသူျဖစ္တဲ႔အတြက္ႏႈတ္ဖ်ားကေနေတာ႔ထုတ္ေဖာ္ေမး
ျမန္းတာမ်ိဳးေတာ႔မလုပ္ပါဘူးတဲ႔ ။ မင္းသားေလးကေတာ႔ ဂီတသံလိုခ်ိဳခ်ိဳၾသၾသအသံနိမ္႔နိမ္႔နဲ႔ဆက္ေျပာ
တယ္ ။
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“……..ဟိုးမွာ..ဟိုနားကအေဝးၾကီးမွာေလ..လမ္းေသးေသးေလးတစ္ခုရွိတယ္..အဲဒီလမ္းေလးထဲမွာတဲ
အိမ္စုတ္ကေလးေတြျပြတ္သိပ္ခပ္ေနတာပဲ..အဲဒီထဲကျပတင္းေပါက္ဖင
ြ ္႔ထားတဲ႔အစုတ္ဆံုးအိမ္ကေလး
ကိုက်ဳပ္လွမ္းၾကည္႔ေနတာၾကာျပီ…..အဲဒီဖင
ြ ္႔ထားတဲ႔ျပတင္းေပါက္နားကစားပြဲယိုင္နဲ႔နဲ႔ေလးမွာ..မ်က္ႏွာ
သြယ္သြယ္နဲ႔ပိန္ေညွာ္ေနတဲ႔မိန္းမငယ္တစ္ေယာက္ထိုင္ေနသကြယ…
္႔ သူ႔လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကေတာ႔
အပ္စူးခံရလြန္းလို႔ေယာင္ကိုင္းျပီးၾကမ္းတမ္းလိ.ု႔ .ချမာအပ္ခ်ဳပ္သည္မေလးကိုး…သူ႔မွာပင္ပန္းရွာလြန္းလို႔
မ်က္လံုးေတြေတာင္က်ိန္းစပ္ျပီးလက္ေခ်ာင္းေတြထံုေနေပမဲ.႔ .မနားႏိုင္ေသးဘူး..ေရႊနန္းေတာ္မွာေနာက္
တစ္ပတ္က်င္းပမဲ႔ကပြဲမွာ..မိဖုရားၾကီးရဲ႕အလွဆံုးအေဆာင္ကိုင္အပ်ိဳေတာ္ဝတ္မ.ဲ႔ .ကပြဲဖဲဝတ္လံုေပၚမွာ
ဆန္းၾကယ္ႏြယ္ခက္ေနတဲ.႔ .အာသာဝတီႏြယ္နီနတ္ပန္းႏုေတြက.ို .အပူတျပင္းထိုးေနရတယ္…သူ႔အခန္း
ေထာင္႔ကအိပ္ရာစုတ္ကေလးေပၚမွာေတာ႔..ေနမေကာင္းရွာတဲ႔သားကေလးကလူးလိွမ္႔လ.ို႔ .အဖ်ားေသြး
ျပင္းထန္လြန္းလိ.ု႔ .သူ႔ချမာခ်ိဳခ်ိဳေအးေအးေလးေတာင္႔တရွာတယ္ထင္ပါရဲ႕…လိေမၼာ္သီးစားခ်င္ရွာသတဲ႔
ေလ…မ်က္ရည္ေတြေဝလို႔ရိႈက္သံကိုအႏိုင္ႏိုင္ျမိဳခ်ေနရတဲ.႔ .သူ႔အေမအပ္ခ်ဳပ္သမေလးအိမ္မွာေတာ႔ျမစ္
ေရခပ္တိုက္ရံုကလြဲလို႔ဖ်ားေနတဲ႔ကေလးကိုေကၽြးစရာဘာမွမရွိဘူး…သားကေလးကိုအဖ်ားသက္သာလို
သက္သာျငားရင္ခင
ြ ္ထေ
ဲ ထြးထားဖို႔အခ်ိန္လဲမရွိရွာဘူး…ပ်ံလႊားေလးရယ္…အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ကို
ကူညီႏိုင္မလား..က်ဳပ္ဓါးရဲ႕အေႏွာင္႔ကပတၱျမားၾကီးကိုခၽြတ္လ.ို႔ .အဲဟိုကအပ္ခ်ဳပ္သမေလးဆီအေရာက္
ပို႔ေပးပါလားကြယ.္ .က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္သြားျပီးေပးလိုက္ခ်င္ေပမဲ.႔ .က်ဳပ္ရ႕ဲ ေၾကးေျခဖဝါးေတြကိုေအာက္ခက
ံ
ဖိနပ္ခံုနဲ႔အေသကပ္ျပီးေလာင္းထားၾကလို႔ေနရာကေနခြာမရဘူးကြယ.္ .က်ဳပ္ကိုကူညီပါဦး….”

“……ဟာ…က်ဳပ္မွာကလဲအီဂ်စ္ျပည္ကိုခရီးဆက္စရာရွိေသးလို႔ပါ..အရွင္႔သားရာ…ကူေတာ႔ကူညီခ်င္ပါ
တယ္…အခုအခ်ိန္ေလာက္ဆိုက်ဳပ္ရ႕ဲ အေပါင္းအသင္းေတြမွာ..ႏိုင္းျမစ္ၾကီးတေလွ်ာက္ကိုစုန္ခ်ီဆန္ခ်ီပ်ံ
သန္းလမ္းသလားေနၾကေလာက္ေရာေပါ႔…ေမာလာျပန္ေတာ႔ၾကာျဖဴပြင္႔ေတြေပၚအသာဆင္းနားလို႔ႏႈတ္
ခ်ဳိစကားဆိုေနၾကေရာ႔မယ္…အိပ္တန္းတက္တဲ႔အခ်ိန္ကေတာ႔အခမ္းနားဆံုးပဲဗ်ိဳ႕…ဘုရင္မင္းျမတ္ၾကီးရဲ႔
ဂူသခ်ၤဳိင္းမွာက်ဳပ္တို႔စတည္းခ်ေလ႔ရွိတာေပါ႔…ဂူထဲကေရာင္စံုျခယ္သလို႔အင္မတန္လွပတဲ႔ေခါင္းတလား
ထဲမွာေတာ႔ဘုရင္ၾကီးရဲ႕ရုပ္ကလာပ္အစစ္ကိုအဝါေရာင္ပိတ္ေတြ..အေမႊးနံ႔သာေတြန႕ဲ ၾကပ္စည္းလို႔ထည္႔
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သြင္းထားတာဗ်…ဘုရင္ၾကီးရဲ႕အေလာင္းေတာ္လည္တိုင္မွာေက်ာက္စိမ္းေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ရတနာကံုးဆင္လ…
ို႔
ရင္အစံုမွာယွက္တင္ထားတဲ႔လက္ေတာ္ေတြကလည္းေရာ္ရြက္ဝါမ်ားလိုေျခာက္ေသြ႕လိ.ု႔ .အင္း…လြမ္းစ
ရာၾကီးပါဗ်ာ…..”

“……ဒါေပမဲ႔ပ်ံလႊားေလးရယ္…က်ဳပ္ရ႕ဲ ေျချမန္ေတာ္အေနနဲ႔ဒီမွာတညေလာက္ေတာင္မေနႏိုင္ေတာ႔ဘူး
လား…ဟိုကေလးချမာအင္မတန္မွရင္ပူျပီးဆာငတ္ေနရွာတယ္..သူအေမလည္းရင္ကေ
ြဲ နျပီ….က်ဳပ္ကို
ဒီတခါေတာ႔ကူညီပါဦး…….”

ဆိုျပီးမင္းသားေလးက ပူေဆြးျခင္းၾကီးစြာနဲ႔ေတာင္းပန္ျပန္ေတာ႔ နဂိုကလည္းသေဘာမေနာေကာင္းတဲ႔
ပ်ံလႊားေလးကနည္းနည္းေတာ႔စိတ္ေျပာင္းလာေရာ ။

“……အင္း….အရွင္႔သားကိုအားနာလို႔သာ…က်ဳပ္က..ကေလးေတြဆသ
ို ိပ္ၾကည္႔မရလွဘူးဗ်…က်ဳပ္တို႔ဒီ
ေႏြဦးမွာျမစ္ကမ္းေပၚစတည္းခ်ေနတုန္းက..စက္ပိုင္ရွင္သားဆိုတဲ႔ေကာင္ဆိုးေလးႏွစ္ေကာင္ဆ.ို .က်ဳပ္
ကိုအျမဲခဲနဲ႔ေပါက္ေနက်ပဲ..ထိေတာ႔မထိဘူးေပါ႔ေလ..က်ဳပ္တို႔ပ်ံလႊားေတြဆိုတာအလြန္ျမန္တာမဟုတ္
လား..ျပီးေတာ႔က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ကလဲအင္မတန္ေပါ႔ပါးျပီး..သြက္လက္တဲ႔မ်ိဳးရိုးကေနေပါက္ဖြားလာတာပဲ
ဟာ…ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ႔…က်ဳပ္တို႔ကိုခဲနဲ႔ပစ္လား..ခတ္လားနဲ.႔ .ေတာ္ေတာ္ရိုင္းတဲ႔ကေလးေတြ……”

ဒါေပမဲ႔လေရာင္ေအာက္မွာညိွဳးေဖ်ာ႔ေနတဲ႔ မင္းသားကိုျမင္ရျပန္ေတာ႔ ပ်ံလႊားကေလးမွာမျငင္းရက္
ေတာ႔တာနဲ႔ ေအာင္႔ေအာင္႔အင္းအင္းနဲ႔ဲပသ
ဲ ေဘာတူလိုက္သတဲ႔ ။

“……အင္း…ေအးတာကေတာ႔..အေတာ္ကိုေအးလာျပီ…ဒါေပမဲ႔တညတေလနဲ႔ေတာ႔ကိစၥမရွိတန္ေကာင္း
ပါဘူးေလ..ကဲပါ...က်ဳပ္အရွင္႔သားရဲ႕အလိုအတိုင္းကူညီေပးပါ႔မယ္……”

“…….ေက်းဇူးၾကီးလွပါတယ္…ပ်ံလႊားငယ္….”
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The Loveliest of The Queen's Maids-of-Honour
ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးလဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕ဓါးေႏွာင္႔ကပတၱျမားၾကီးကို ေကာ္ထုတ္ယူလို႔ကိုက္ခ်ီ
ျပီးျမိဳ႕စြန္ကအပ္ခ်ဳပ္သမေလးအိမ္ကိုပ်ံသြားေရာ ။ အဲဒီအိမ္ကျမိဳ႕စြန္မွာဆိုေတာ႔ တျမိဳ႕လံုးနီးပါးကိုျဖတ္
လို႔အေတာ္ေဝးေဝးသြားရတယ္ ။ စုလစ္မြန္းခၽြန္ေတြနဲ႔ဘုရားေက်ာင္းၾကီးေပၚျဖတ္ပ်ံတုန္း ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔
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ထုလုပ္ထားတဲ႔ေကာင္းကင္တမန္ေတြရ႕ဲ ရုပ္တုေတြကိုလေ
ဲ တြ႕ခဲ႔ပါရဲ႕ ။ နန္းေတာ္ေပၚကျဖတ္ျပီးပ်ံမိျပန္
ေတာ႔ေတးဂီတသံေတြနဲ႔အတူ ကပြဲၾကီးျခိမ္႔ျခိမ္႔သဲက်င္းပေနတာကိုလေ
ဲ တြ႕ခဲ႔သတဲ႔ ။ နန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕မီး
အရာအေထာင္လင္းေနတဲ႔ကပြခ
ဲ မ္းမရဲ႕ဝရံတာမွာေတာ႔ မိန္းမလွေလးတစ္ေယာက္သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔ထြက္ရပ္
လို႔အပန္းေျဖေနၾကတယ္ ။ ပ်ံလႊားေလးပ်ံတာနိမ္႔လြန္းေတာ႔ သူတို႔ေျပာေနတာေတြကိုေတာင္ၾကားခဲ႔ရ
ေသးတယ္ ။ မိန္းမလွေလးရဲ႕ခ်စ္သူက ေကာင္းကင္ကည
ို ႊန္ျပရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“…….ၾကယ္ေတြကိုၾကည္႔ပါဦး..ခင္ေရ…ဝင္းလက္လ…
ို႔ တို႔မ်ားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းလိုပလ
ဲ ွပေနလိုက္တာေနာ္...”

မိန္းမလွေလးကေတာ႔ သူ႔အာရုံနဲ႔သူပဆ
ဲ ိုတယ္ ။

“…ေနာက္အပတ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကပြသ
ဲ ဘင္ၾကီးမွာ…ဝတ္မဲ႔ဖဲဝတ္စံုကိုပန္းထိုးဖို႔အပ္ထားတာကြယ…
္
အခ်ိန္မွီမွရပါ႔မလားမသိပါဘူး..ခင္႔စိတ္ၾကိဳက္ပအ
ဲ ာသာဝတီပန္းႏြယ္ေတြေဖာ္ဖို႔ေတာ႔ေျပာထားတာပဲ…
အပ္ခ်ဳပ္သည္မေတြကသိပ္ပ်င္းတာ…ခင္ျဖင္႔သူတို႔နဲ႔ဆက္ဆံရတာစိတ္ပင္ပန္းလြန္းလို႔ရွင…
္ .”

ပ်ံလႊားေလးကေတာ႔ဆက္ျပီးပ်ံတာပဲ ။ အေတာ္သြားရဦးမယ္မဟုတ္လား ။ ဒီလိုနဲ႔ ျမစ္ၾကီးေပၚေရာက္
လာေတာ႔ေအာက္ကသေဘၤာေတြ ၊ ေလွၾကီးေတြမွာမီးအိမ္ေတြတလဲ႔လဲ႔နဲ႔ လိႈင္းအပုတ္မွာ သဲ႔သဲ႔ေလး
လႈပ္ေနၾကတာေတာင္ျမင္ေနရတယ္ ။ ဂ်ပိုးသူခိုးေတြျပည္႔ႏွက္ေနတဲ႔က်ဳးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေတြနားေရာက္
လာျပန္ေတာ႔ ေရဝတီအိုၾကီးေတြတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးျငင္းကာခုန္ကာ ေၾကးနီခ်ိန္ခင
ြ ္ေလးနဲ႔ေငြေတြခ်ိန္တြယ္
ရင္းအေလွ်ာ႔အတင္းလုပ္ရင္းေစ်းဆစ္ၾကတုန္းပဲ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ အပ္ခ်ဳပ္သမရဲ႕အိမ္စုတ္ကေလးဆီ
ကိုပ်ံလႊားေလးေရာက္လာခဲသ
႔ တဲ႔ ။ အဖ်ားရွိန္ၾကီးလြန္းေနတဲ႔ကေလးကေတာ႔ အိပ္ရာေပၚလူးလွိမ္႔ရင္း
ေမေမ..သားသားေရဆာတယ္…ဗိုက္ထဲကပူတယ္..ဆိုျပီးတိုးတိုးေလးညည္းလို႔ ။ မေအအပ္ခ်ဳပ္သည္
မေလးကေတာ႔ပင္ပန္းလြန္းလို႔ အပ္ကိုင္ရက္နဲ႔ပဲ ငိုက္ေနရွာျပီ ။ ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးလဲ စားပြေ
ဲ ပၚကိုအသာ
ပဲခုန္ဆခ
ြ ုန္ဆြနဲ႔သြားျပီး အပ္ခ်ဳပ္သည္မေလးရဲ႕အပ္ခ်ဳပ္လက္စြပ္နားမွာပဲ သူကိုက္ခ်ီလာတဲ႔ပတၱျမားၾကီး
ကိုအသာခ်ေပးခဲ႔တယ္ ။ ျပီးေတာ႔ဖ်ားေနတဲ႔ကေလးရဲ႕အိပ္ရာနားအသာပ်ံသြားျပီး တရွိန္ရွိန္ပူေနတဲ႔နဖူး
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ေပၚကိုေတာင္ပံေလးနဲ႔ အသာယပ္ခပ္ေပးေသးခဲ႔သတဲ႔ ။ ေလေအးကေလးေၾကာင္႔ ေခၽြးတိတ္သြားတဲ႔
ကေလးဟာ ..ေအးသြားတာပဲ..သားေနေကာင္းသြားျပီ…လို႔မပီ႔တပီေျပာျပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ႔အခ်ိန္မွာပဲ
ပ်ံလႊားကေလးလဲ မင္းသားေလးဆီပ်ံသြားျပီးသူလုပ္ခဲ႔တာေတြကိုျပန္ေျပာျပသတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔လည္းမွတ္
ခ်က္ခ်လိုက္ေသးတယ္ ။

“…….ေအးဗ်ာ….အေတာ္ေဝးေဝးပဲပ်ံလိုက္ရလို႔လားေတာ႔မသိဘူး…ရာသီဥတုကအရမ္းေအးေနေပမဲ႔
က်ဳပ္ကေတာ႔ေႏြးေနသလိုရွိသား…အရွင္႔သားရ..မထူးဆန္းဘူးလား…….”

“……ဒါကေတာ႔..မင္းဒီေန႔အဖို႔အမြန္ျမတ္ဆံုးအလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္လိုက္တဲ႔အတြက.္ . ရင္ထဲမွာခံစားရတဲ႔
ပီတေ
ိ ႏြးေႏြးေတြဟာ..မင္ခ
႔ ႏၶာကိုယ္ကိုပါကူးစက္ျပီးေႏြးေထြးသြားတာေပါ႔ကြယ.္ .…”

မင္းသားေလးကဒီလိုေလးေလးနက္နက္ဆိုေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးလဲအဒ
ဲ ီကိစၥကိုစဥ္းစားခန္းဝင္မိေရာ ။ ဒါ
ေပမဲ႔ဘယ္ေလာက္မွမၾကာပါဘူး..အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ စဥ္းစားရတဲ႔အလုပ္ေတြဆိုတာ သိပ္အိပ္ငိုကေ
္ စ
တာမဟုတ္လား ။

ေနာက္တေန႔အိပ္ရာကႏိုးေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးကျမစ္ဘက္ကိုကိုယ္လက္သန္႔စင္ဖို႔ထြက္လာတယ္ ။ သူ႔
ကိုလမ္းမွာျမင္မိလိုက္တဲ႔ သကုဏ(ငွက္ၾကည္)႔ ေဗဒပညာရွင္ပါေမာကၡၾကီးကတအံ့တၾသေရရြတ္သတဲ႔ ။

“…….ဟင္…ေဆာင္းတြင္းၾကီးထဲမွာပ်ံလႊားေလးတစ္ေကာင္ရွိေနေသးတာကိုး…မျဖစ္စဖူးပါလားေဟ႔…”

ဆိုျပီးခ်က္ျခင္းပဲျမိဳ႕ေတာ္သတင္းစဥ္ကိုဒီထူးျခားျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွည္ၾကီးေရးပို႔လိုက္ေသး
တယ္ ။ ေဆာင္းပါးၾကီးကအလြန္ရွည္ျပီး လူျပိန္းနားမလည္ႏိုင္တဲ႔ပညာရပ္ဆိုင္ရာစကားခန္႔ေတြအျပည္႔
ေပမဲ႔လူေတြကေတာ႔ ဒါကိုပဲတဖြဖသ
ြ တင္းလုပ္ေျပာေနၾကတာပါပဲ ။ ပ်ံလႊားေလးကေတာ႔ အိပ္ေရးဝဝ
အိပ္လိုက္ရျပီးစိတ္ၾကည္ေနေတာ႔ အားၾကိဳးမာန္တက္ဆိုသတဲ႔ ။
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“……ဒီညေတာ႔အီဂ်စ္ျပည္ကိုအထြက္ပေ
ဲ ဟ႔…..”

ဒါနဲ႔တေနကုန္အားေနေသးေတာ႔ ျမိဳ႕ထဲေလွ်ာက္လည္တာေပါ႔ေလ ။ ၾကည္႔ရႈစရာအထင္ကရအထိမ္းအ
မွတ္ေနရာေတြအကုန္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔အျပင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕အမိုးခၽြန္းေပၚမွာေတာင္ အၾကာၾကီး
ထိုင္လို႔ျမိဳ႕ရႈခင္းကိုတဝၾကီးၾကည္႔ခဲ႔ေသးတယ္ ။ သူသြားေလရာတိုင္းမွာျမိဳ႕ေတာ္ေဒသခံစာကေလးေတြ
က..ဟယ္…ႏိုင္ငံျခားသားဟဲ…
႔ မ်က္ႏွာစိမ္းဧည္႔သည္က…
ြ စသျဖင္႔တီးတိုးဆိုၾကတာကိုၾကားရတိုင္းလဲ ပီ
တိျဖစ္လို႔မဆံုးဘူး ။ ဒါနဲ႔အားရေအာင္ေလွ်ာက္လည္ခဲ႔ျပီးလို႔ လထြက္စျပဳလာေတာ႔ပ်ံလႊားေလးလဲ ေပ်ာ္
ရႊင္ေသာမင္းသားေလးေၾကးရုပ္ၾကီးဆီကိုျပန္သြားျပီးႏႈတ္ဆက္သတဲ႔ ။

“……က်ဳပ္ေတာ႔အခုပအ
ဲ ီဂ်စ္ျပည္ကိုခရီးႏွင္ေတာ႔မယ္…ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္..အရွင္႔သားအီဂ်စ္ျပည္ကို
က်ဳပ္ကိုေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တာတခုခုရွိရင္အားမနာပါနဲ႔ဗ်ာ..က်ဳပ္စိတ္ေရာကိုယ္ပါအားသြန္ျပီးျပီးေျမာက္
ေအာင္လုပ္ေပးခဲ႔ပါ႔မယ္…အခုေတာ႔အခ်ိန္ရွိတုန္းေလးသြားမွပ…
ဲ ..”

“…….အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္..ပ်ံလႊားေလးရဲ႕…..က်ဳပ္နဲ႔အတူဒီတစ္ညေတာ႔ထပ္ေနေပးပါဦးလို႔ေမတၱာရပ္ခံပါရ
ေစလားကြယ…
္ .”

“…က်ဳပ္သြားမွျဖစ္ေတာ႔မယ္…အရွင္႔သားေရ႕…ဒီမွာတေန႔တျခားေအးလာလိုက္တာအရိုးကြဲမတတ္ပဲ
ခင္ဗ်…အီဂ်စ္ကက်ဳပ္အေပါင္းအသင္းေတြလ.ဲ .က်ဳပ္အတြက္စိတ္ပူစျပဳလာေရာေပါ႔…မနက္ျဖန္ဆိုရင္
သူတို႔ဒုတိယေရတံခြန္ၾကီးကိုဆနု္တက္ျပီးပ်ံၾကေတာ႔မယ္..အိ.ု .သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာ…အရွင္႔သား
ရ…ကမာၻးေပၚကေခါင္းပြက်ဴေတာစိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕ထဲမွာေတာ႔ေရျမင္းအုပ္ၾကီးေတြကဝပ္လ…
ို႔ ဂဝံေက်ာက္
ပလႅင္ေပၚမွာေတာ႔မမ္ႏြန္နတ္ဘုရားကမတ္မတ္ၾကီးထိုင္လ…
ို႔ တညလံုးၾကယ္ေတြကိုၾကည္႔ရင္းေပါ႔…မိုး
ေသာက္ၾကယ္ၾကီးထြက္ျပဴလာရင္ေတာ႔..မမ္ႏြန္နတ္ဘုရားဆီကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေၾကြးေၾကာ္သံကို
ၾကားရတတ္သဗ်…မဆန္းဘူးလား..အရွင္႔သားရဲ႕…ျပီးရင္ေတာ႔တေနကုန္ျပန္ျငိမ္က်သြားျပန္လိုက္တာ
ေက်ာက္ရုပ္ၾကီးအလားပဲ..အဲေလ…မမ္ႏြန္နတ္ဘုရားကိုဂဝံေက်ာက္နဲ႔ပဲထုထားတာဆိုေတာ႔ေက်ာက္
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ရုပ္ၾကီးပဲေပါ႔ေနာ္…ညေနတိုင္ရင္ေတာ႔..ျမစ္ေရစပ္စပ္မွာအဝါေရာင္ေတာင္ျခေသၤ႔ေတြေရေသာက္ဆင္း
ျပီေပါ႔…သူတို႔မ်က္လံုးေတြဆည္းဆာဝိုးတဝါးအေရာင္မွာစိမ္းျမေနလိုက္ပံုကေတာ႔ဗ်ာ… ပင္လယ္နက္
နက္လိုၾကည္ေတာက္ေနတဲ႔ဗာရဲလ္မ်က္ရြဲမ်ားက်လိ…
ု႔ သူတို႔ရင္ေခါင္းထဲကထြက္လာတဲ႔ဟိန္းသံဆိုတာ
ေရတံခြန္သံကိုေတာင္ဖံုးလႊမ္းသြားတတ္ေသးတယ္….ေျပာရင္းနဲ႔ေတာင္က်ဳပ္သြားခ်င္လွပါျပီ…ခြင္႔သာ
လႊတ္ပါေတာ႔..အရွင္႔သားေရ….က်ဳပ္သြားပါရေစေတာ႔…….”

“……ပ်ံလႊားေလးရယ္…အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …ျမိဳ႕ရဲ႕ဟိုဘက္အျခမ္းကထပ္ခိုးေသးေလးတစ္ခုထဲမွာ..လူ
ရြယ္တစ္ေယာက္ထိုင္ေနရွာတယ္…စာရြက္ေတြပံုေနတဲ႔စာေရးစားပြအ
ဲ ိုေလးေပၚမွာကိုင္းညြတ္လို႔ေမွးမွီ
ေနရွာတဲ႔လူရြယ္ရ႕ဲ နံေဘးကဖန္ခြက္ေလးထဲမွာေတာ႔…ခရမ္းေရာင္ဝို္င္အိုလက္ပန္းေတြႏြမ္းေျခာက္လို႔
ရယ္…လူရြယ္ဟာလိႈင္းထေနတဲ႔အညိဳေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ဆံပင္ေခြေလးေတြ..သလဲသီးမႊာလိုႏႈတ္ခမ္းလႊာ
ရဲရေ
ဲ လးေတြ..အိပ္မက္ဆန္လွတဲ႔မ်က္လံုးျပာဝိုင္းဝုိင္းၾကီးေတြနဲ႔လူေခ်ာေလးကြဲ႔…သူ႕ချမာမနက္ျဖန္က်
ရင္ျပဇတ္ဆရာကိုတင္ျပရမဲ႔ပဥ
ြဲ ီးထြက္ျပဇတ္တစ္ပုဒ္က.ို .အားသြန္ခြန္စိုက္ေရးခ်င္ရွာတယ္…ဒါေပမဲ႔သူ႔မွာ
ေဆာင္းဝတ္လံုလဲမရွိတဲ႔အျပင္..မီးလင္းဖိုထဲမွာလဲမီးတစ္စမွမရွိေတာ႔လိုအရိုးကြမ
ဲ တတ္ခ်မ္းေနရွာတယ္
ဒါ႔အျပင္သဒ
ူ ီေန႔တေနကုန္ဘာမွမစားရေသးတဲ႔အတြက.္ .အူတၾကဳတ္ၾကဳတ္နဲ႔ဆာလြန္းလို႔ေမ႔ေမ်ာေနရွာ
တာပဲ….”

“…..ကိုင္း…လက္စနဲ႔ေတာ႔မထူးေတာ႔ပါဘူးေလ…က်ဳပ္ဒီတညလည္းအရွင္႔သားရဲ႕ေျချမန္ေတာ္အျဖစ္ပါ
ရမီျဖည္႔ေပးပါဦးမယ္..ကဲ…အရွင္႔သားကိုယ္ဘယ္နားကပတၱျမားကိုယူသြားေပးရမွာလဲ………”

“……....က်ဳပ္မွာပတၱျမားေတာ႔မရွိေတာ႔ဘူး…ပ်ံလႊားေလးရဲ႕….က်ဳပ္မ်က္လံုးေတြကေတာ႔နီလာမ်က္ရြဲ
ေတြပ.ဲ .ဒီနီလာၾကီးေတြကိုလြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္တုန္းက..အိႏၵိယျပည္ကယူလာခဲ႔တာဆို
ေတာ႔သိပ္ရွားပါးျပီးတန္ဖိုးလည္းၾကီးၾကတယ္..…ဒီေတာ႔က်ဳပ္ရ႕ဲ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကိုသာကေလာ္ထုတ္
ျပီး..အဲဟိုကစာေရးဆရာေလးဆီကိုအေရာက္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါကြယ.္ .…ဒါမွသူဒီနီလာကိုရတနာကုန္
သည္ဆီေရာင္းခ်ျပီးဗိုက္ျဖည္႔ဖို႔အစားအေသာက္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ…
႔ ..အေႏြးဓါတ္အတြက္ထင္းတခ်ိဳ႕ကိုဝယ္ယူ
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လို႔သူ႔ျပဇာတ္ကေလးကိုအျပီးသတ္ႏိုင္ရွာလိမ္႔မယ္……..”

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးဒီလိုဆိုတာကိုၾကားမိေတာ႔ စိတ္ႏွလံုးေပ်ာ႔ေျပာင္းတဲ႔ပ်ံလႊားငွက္ငယ္ဟာအ
ေတာ္စိတ္ထိခိုက္သြားျပီး မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႔ျငင္းမိသတဲ႔ ။

“……..မျဖစ္ပါဘူး…အရွင္႔သား..က်ဳပ္ေတာ႔အရွင္႔သားရဲ႕ျပာေမွာင္ေနတဲ႔မ်က္လံုးကိုေဖာက္ထုတ္ဖို႔ဘယ္
နည္းနဲ႔မွလက္မရဲပါဘူး…သနားလိုက္ပါဘိေတာ႔……”

“………ပ်ံလႊားငယ္…အိ.ု .ပ်ံလႊားေလးရယ္…က်ဳပ္ကိုသနားရင္..က်ဳပ္ေတာင္းဆိုတဲ႔အတိုင္းသာတေသြမ
တိမ္းလိုက္နာေပးပါ…ေက်းဇူးၾကီးလွပါရဲ႕….”

ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးလည္း မင္းသားရဲ႕မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကိုေဖာက္ထုတ္ျပီး စာေရးဆရာေပါက္စရဲ႕ထပ္ခိုး
ဆီကိုပ်ံသြားသတဲ႔ ။ ထပ္ခိုးရဲ႕အမိုးကလဲအေပါက္အျပဲေတြနဲ႔ၾကယ္ျမင္လျမင္ဆိုေတာ႔ အထဲဝင္ရတာ
မခက္ခဲလွပါဘူး ။ အင္မတန္ခ်မ္းျပီးဆာလြန္းလို႔အားအင္ကုန္ခမ္းေနတဲ႔ စာေရးဆရာလူရြယ္ဟာမ်က္
ႏွာကိုလက္ေမာင္းေတြထဲဖြက္ျပီးေမ႔ေမ်ာမလိုျဖစ္ေနေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးဝင္လာသံလဲမၾကားလိုက္မိပါ
ဘူးတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔ရုတ္တရက္သူသတိျပန္လည္လာျပီး ေခါင္းထူၾကည္႔လိုက္မိခ်ိန္မွာေတာ႔ ႏြမ္းေျခာက္
ေနတဲ႔ခရမ္းေရာင္ဝိုင္အိုလက္ပန္းလႊာေတြအေပၚမွာ အဖိုးတန္နီလာမ်က္ရေ
ြဲ လးကတလက္လက္ျပာ
လြင္ျပီးအေရာင္ေတာက္လို႔ ။ နီလာေက်ာက္ကေလးကိုျမင္လိုက္ေတာ႔ ရုတ္တရက္အားအင္ေတြျပည္႔
ျဖိဳးလာသလိုခံစားရျပီး စာေရးဆရာေလးခမ်ာခုန္ထလို႔ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာဆိုရွာပါသတဲ႔ ။

“…..ဟာ…ဒါကေတာ႔ငါ႔စာေတြကိုႏွစ္သက္တဲ႔ပရိသတ္တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကျဖစ္မွာပဲ…ဒါဆိုရင္ငါ႔
စာေတြကိုဖတ္သူရွိတယ္ဆိုတဲ႔သေဘာေပါ႔….ငါစိတ္ေလွ်ာ႔လို႔မျဖစ္ဘူး…ျပဇာတ္ကိုဒီေန႔ပအ
ဲ ျပီးသတ္ရ
မယ္…….”
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ဒီလိုနဲ႔ပဲပ်ံလႊားေလးလဲ ျမိဳ႕ေတာ္မွာအဲဒီတညေတာ႔မျဖစ္မေနေနလိုက္ရျပန္ေရာ ။ ေနာက္တေန႔မနက္
မွာေတာ႔ဆိပ္ကမ္းဘက္ကိုပ်ံသြားျပီး သမၺာန္ၾကီးတစ္ခုေပၚထိုင္လို႔ ေက်ာေျပာင္ၾကီးေတြနဲ႔သေဘၤာသား
ေတြကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ေနၾကတာကို တေနကုန္ထိုင္ၾကည္႔ေနမိသတဲ႔ ။ ယီးေလေလ႔..ယီးေလေလး…
ဆိုျပီးျငာသံေပးလိုက္တိုင္း ၾကိဳးၾကီးေတြနဲ႔ကုန္ေသတၱာၾကီးေတြျမင္႔ျမင္႔တက္လာတာကိုေငးရင္း ပ်ံလႊား
ေလးလဲလႊတ္ကနဲပ…
ဲ အီဂ်စ္ျပည္ကိုသြားေတာ႔မေဟ႔….လို႔ေတာင္ေရာေယာင္ေအာ္လိုက္မိေသးတယ္ ။
ဘယ္သူကမွေတာ႔အေလးဂရုမထားၾကပါဘူး ။ ဒါနဲ႔လထြက္ခ်ိန္တိုင္ျပန္ေတာ႔ မင္းသားေလးဆီကိုသြား
ျပီးႏႈတ္ဆက္သတဲ႔ ။

“…..အရွင္႔သားေရ…က်ဳပ္ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုဖို႔လာတာပဲ…ဒီညေတာ႔ခရီးမစရင္မျဖစ္ေတာ႔ဘူး..အရွင္႔
သားနဲ႔ဆံုခင
ြ ္႔ရတာကိုက်ဳပ္အျမဲသတိရေနမွာပါ…ေနာင္ႏွစ္ေႏြဦးက်ရင္ျပန္ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ႔ဗ်ာ..ကဲ
သြားမေနာ္……”

“…….ပ်ံလႊားေလးရယ္…အိ…
ု ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …ဒီတညေတာ႔က်ဳပ္အတြက္ေနေပးပါဦးလို႔အႏူးအညြတ္
ေတာင္းပန္ပါရေစဦး……..”

“….အိုဗ်ာ..ေဆာင္းလယ္ေရာက္ေတာ႔မယ္…အရွင္႔သားရဲ႕…မၾကာခင္ပဲႏွင္းေတြက်လာေတာ႔မွာ..အီဂ်စ္
ျပည္မွာဆိသ
ု ိပ္ေႏြးေထြးျပီးေနလို႔ေကာင္းတဲ႔အခ်ိန္ေပါ႔….စိမ္းစိုေနတဲ႔ေတာင္ထန္းပင္အရြက္ေတြဆ.ို .ေန
ေရာင္မွာတလက္လက္နဲ႔ေျပာင္ဝင္းစိမ္းျမလို႔ေနၾကေတာ႔မွာ...ျမစ္ကမ္းနားကရႊ႕့ံအိုင္ထဲမွာေတာ႔မိေခ်ာင္း
စိမ္းစိမ္းၾကီးေတြညြနအ
္ ိုင္ထေ
ဲ နပူဆာလႈံရင္းအိပ္ငိုက္ေနၾကမွာပဲ….သိပ္အပ်င္းေၾကာထူတဲ႔အေကာင္ၾကီး
ေတြေပါ႔….က်ဳပ္ရ႕ဲ အေပါင္းအသင္းေတြလည္း..ဘဲလ္ဘက္ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ရ႕ဲ ႏွင္းဆီေရာင္သလင္း
ပြတ္လံုးတိုင္ၾကီးေတြၾကားမွာအသိုက္စေဆာက္ေနၾကေရာ႔မယ္…ပန္းေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔နဲ႔အျဖဴဆြတဆ
္ ြတ္
ခ်ဳိးကေလးေတြကေတာ႔သာသာယာယာကူရင္း..အသိုက္ေဆာက္လို႔အလုပ္မ်ားေနတဲ႔က်ုဳပ္ရ႕ဲ သားခ်င္း
ေတြကိုေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ၾကည္႔ေနၾကမွာပဲ…ဆိုေတာ႔အခုသြားမွဒါေတြကိုမွီမွာမို႔ပါ..အရွင္႔သားရဲ႕…ဒါ
ေပမဲ႔ေနာက္ႏွစ္ေႏြက်ရင္က်ဳပ္ျပန္လာမဲ႔အျပင္……အရွင္႔သားအခုလိုရက္ရက္ေရာေရာေပးကမ္းလိုက္တဲ႔
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ေက်ာက္မ်က္ရေ
ြဲ တြကိုေတာင္..အေရွ႕တိုင္းရတနာသိုက္ေတြထဲက..က်ဳပ္အစားျပန္ယူလာခဲ႕ေပးဦးမယ္
ႏွင္းဆီနီထက္နီ္ေစြးလို႔ေတာက္ပမဲ႔ပတၱျမားတစ္ပင
ြ ္႔န.ဲ႔ .ပင္လယ္လိုျပာေမွာင္ေနတဲ႔နီလာတစ္လံုးေပါ႔ဗ်ာ…
ကဲ…ျပန္ေတြ႕ၾကတာေပါ႔…..အရွင္႔သားကိုႏႈတဆ
္ က္ခဲ႔တယ္ဗ်ိဳ႕………”

မင္းသားေလးကေတာ႔ သူ႔ထံုးစံအတိုင္းအသံနိမ္႔နိမ္႔နဲ႔ ျငင္ျငင္သာသာေျပာသတဲ႔ ။

“…..က်ဳပ္ရပ္ေနရာေက်ာက္လံုးတိုင္ျဖဴၾကီးေအာက္က..ရင္ျပင္ေပၚမွာမီးျခစ္သည္ကေလးမေလးရပ္ေန
ရွာတယ္….သူဒီေန႔အကုန္ေရာင္းရမဲ႔မီးျခစ္ဘူးေလးေတြပါတဲ႔အထုပ္ၾကီးဟာ..ေရေျမာင္းၾကီးထဲမေတာ္
တဆျပဳတ္က်သြားခဲ႔လို႔မီးျခစ္ေတြအကုန္ေရစိုျပီးပ်က္ကုန္ျပီ…မီးျခစ္ေရာင္းရတဲ႔ပိုက္ဆံမွပါမလာရင္သူ႔
အေဖၾကီးက..ကေလးမေလးကိုဆီးျပီးရိုက္ေတာ႔မွာမိ.ု႔ .သူ႔ခမ်ာအိမ္မျပန္ရရ
ဲ ွာပဲငိုေနတာၾကာလွေပါ႔…ဒီ
ေလာက္က်င္ခေ
ဲ နတဲ႔ေဆာင္းလည္ၾကီးမွာ..ကေလးမေလးဟာေျခအိတ္မဆိုထားနဲ.႔ .ဖိနပ္ေတာင္မပါရွာ
ဘူး..ေျခဗလာေလးမွာႏွင္းကိုက္ေတာ႔ညိဳမည္းလို႔ထံုက်င္ေနျပီး….ဦးထုတ္အစုတ္ေလးေတာင္မရွိရွာတဲ႔
ကေလးမေလးဟာေအးလြန္းလိ.ု႔ .သူ႔နားရြက္ကေလးကိုေတာင္ခံစားမသိႏိုင္ေတာ႔ဘူး…ပ်ံလႊားေလးရယ္
အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ရ႕ဲ က်န္ေနေသးတဲ႔နီလာမ်က္လံုးတစ္ဖက္ကိုေဖာက္ထုတ္ျပီး..မီးျခစ္သည္မိန္း
ကေလးကိုသြားေပးႏိုင္မလားကြယ…
္ ဒါဆိုရင္သူ႔အေဖကမီးျခစ္ေတြမေရာင္းရလာတဲ႔အတြက.္ .ကေလး
မေလးကိုဆီးရိုက္တဲ႔ဒဏ္ကေနသက္သာရွာပါလိမ္႔မယ္……”

“….က်ဳပ္အရွင္႔သားနဲ႔ဒီတညထပ္ေနဆိုလေ
ဲ နပါ႔မယ္…ဒါေပမဲ႔က်န္ေနတဲ႔မ်က္လံုးတဖက္ကိုေတာ႔ထပ္ျပီး
မေဖာက္ထုတ္ပါရေစနဲ႔ေတာ႔…ဒါဆိုရင္အရွင္႔သားမ်က္စိလံုးလံုးကြယ္သြားလိမ္႔မယ္ဗ်….”

“…….ပ်ံလႊားေလးရယ္…အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ကိုသနားေသာအားျဖင္.႔ .က်ဳပ္ရ႕ဲ ဆႏၵအတိုင္းလိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္..”
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ဒါနဲ႔ပဲပ်ံလႊားေလးလဲ မခ်ိလွေပမဲ႔အားတင္းျပီးမင္းသားေလးရဲ႕ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတဲ႔ နီလာမ်က္လံုးတစ္
ဖက္ကေ
ို ဖာက္ထုတ္ကိုက္ခ်ီျပီး ေအာက္ကိုပ်ံဆင္းသြားသတဲ႔ ။ တိုင္ေအာက္ေျခကိုမွီျပီး ငိုေနတဲ႔မီးျခစ္
သည္ကေလးမေလးအနားကိုေရာက္ေတာ႔ အသာပဲျဖတ္ပ်ံသြားရင္းနဲ႔ သူ႔လက္ကေလးထဲကိုနီလာတံုး
ေလးကိုပါမသိမသာခ်ေပးခဲ႔ေရာ ။ ကေလးမေလးကေတာ႔ သူ႔လက္ထဲကိုေရာက္လာတဲ႔ နီလာေက်ာက္
ကေလးကိုဝမ္းသာအားရနဲ႔ ေထာင္ၾကည္႔ျပီး..ဟယ္…လွလိုက္တဲ႔ဖန္ျပာတံုးေလး…ဆိုျပီးေျပာရွာတယ္ ။
ျပီးေတာ႔..ေဖၾကီးကိုျပရမယ္…ဆိုျပီးရယ္ကာေမာကာနဲ႔အိမ္ကိုျပန္ေျပးပါေလေရာ ။ ပ်ံလႊားေလးကေတာ႔
စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ်လို႔ မင္းသားေလးဆီကိုပ်ံတက္သြားရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“……..ကဲ…အခုဆိုအရွင္႔သားလံုးလံုးမ်က္စိကြယ္သြားခဲ႔ျပီ…က်ဳပ္လအ
ဲ ီဂ်စ္ျပည္ကိုမသြားေတာ႔ပါဘူး….
အရွင္႔သားအနားက်ဳပ္ရွိေနမွျဖစ္မွာပဲ….”

အျမင္အာရံုမရွိရွာေတာ႔တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးကေတာ႔ တိုးတိုးသက္သာပဲေျပာရွာတယ္ ။

“……..က်ဳပ္ကိုဒီေလာက္အထိ..စိတ္ရွည္လက္ရွည္ကူညီေပးခဲ႔တာ..ေက်းဇူးၾကီးလွပါေပတယ္…ကဲ…
အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္အီဂ်စ္ျပည္ကိုအျမန္ခရီးစပါေတာ႔..ပ်ံလႊားငယ္….”

“……..မျဖစ္ေသးပါဘူးဗ်ာ…အရွင္႔သားမွာအျမင္အာရံုမွမရွိေတာ႔တာ…က်ဳပ္ဘယ္မွမသြားေတာ႔ဘူး..
အရွင္႔သားနားမွာပဲအျမဲေနေတာ႔မယ္……..”

ဆိုျပီးအဲဒီညမွာေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးဟာ မင္းသားေလးရဲ႕ေျခအစံုၾကားမွာအိပ္စက္ရွာသတဲ႔ ။ ေနာက္ေန႔
ေတြမွာေတာ႔ ပ်ံလႊားေလးကိုမင္းသားေလးရဲ႕ပုခံုးေပၚအက်အနထိုင္လို႔ သူေဆာင္းခိုခဲ႔ဖူးတဲ႔အေဝးေျမ
ကထူးထူးဆန္းဆန္းတိုင္းျပည္ေတြကအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပေနတာကိုေတြ႕ၾကရတယ္ ။ ပ်ံလႊားက
ေလးရဲ႕ပံုျပင္ေတြကေတာ႔စံုလို႔ပဲ ။ ႏိုင္းျမစ္ကမ္းပါးတေလွ်ာက္အတန္းလိုက္ၾကီးရပ္လို႔ ေရႊငါးပ်ံေတြကို
ႏႈတ္သီးရွညခ
္ ၽြန္ခၽြန္ၾကီးေတြန႕ဲ တဆတ္ဆတ္ေကာက္ေနတတ္ၾကတဲ႔ ခရုစုပ္ငွက္နီၾကီးေတြရ႕ဲ အေၾကာင္း
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လည္းပါရဲ႕ ။ သဲကႏာၱရထဲမွာေနျပီး ဒီကမာၻၾကီးနဲ႔သက္တမ္းအတူတူေလာက္ရွိတဲ႔အထိ အသက္ၾကီးလွ
ျပီျဖစ္တဲ႔မႏုႆီဟေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္ ပညာနဲ႔ျပည္႔စံုသလဲဆိုတာေတြလေ
ဲ ျပာျပသတဲ႔ ။ ပယင္း
ပုတီးေတြကိုမျပတ္စိတ္လို႔ ဝန္တင္ကုလားအုပ္ၾကီးေတြနဲ႔အတူ တေရြ႕ေရြ႕ခရီးသြားေနတတ္တဲ႔အေရွ႕
တိုင္းကကုန္သည္ေတြအေၾကာင္းလဲဘယ္က်န္ပါ႔မလဲ ။ ေနာက္ျပီးလေတာင္တန္းေတြရ႕ဲ ဘုရင္မင္းျမတ္
ၾကီးရဲ႕အသားအေရဟာ ထူးထူးျခားျခားပဲသစ္ကနက္သားလို ေျပာင္လက္မည္းနက္ေနတဲ႔အေၾကာင္းတို႔
အဲဒဘ
ီ ုရင္ၾကီးကိုးကြယ္တဲ႔သလင္းေက်ာက္ရတနာၾကီးရဲ႕အေၾကာင္းတို႔လဲပါသေပါ႔ ။

The King of the Mountains of the Moon, who is as black as ebony, and worships a large crystal.
ေနာက္ျပီးထန္းပင္ေပၚေနတဲ႔ေျမႊစိမ္းတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းလဲေျပာျပေသးတယ္ ။ ပ်ံလႊားေလးရဲ႕အဆိုအရ
ေတာ႔အဒ
ဲ ီေျမြစိမ္းေတြကိုအခ်ိန္တန္ရင္ပ်ားရည္ကိတ္မုန္႔ေတြနဲ႔အစာေကၽြးဖို႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအေယာက္
ႏွစ္ဆယ္ေတာင္ခန္႔ထားရတယ္ ဆိုပဲ ။ ေနာက္ျပီးေတာ႔ ၾကာအိုင္ၾကီးေတြထဲမွာ အရြက္ဖားဖားၾကီးေတြ
ေဖာင္လုပ္ျပီး ရြက္လႊင္႔သြားလာေနရင္းနဲ႔ လိပ္ျပာေတြနဲ႔အျမဲတေစစစ္ခင္းေနတတ္တဲ႔ ပစ္ဂမီလူပုေလး
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ေတြရ႕ဲ အေၾကာင္းလဲပါတာပဲ ။ အိ.ု .ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြအစံုပဆ
ဲ ိုၾကပါစို႔ ။ ပ်ံလႊားေလးက အားပါးတရ
နဲ႕ေဝေဝဆာဆာစီကာပတ္ကံုးေျပာျပေနတာေတြကို နားေထာင္ရင္းမင္းသားေလးကဆိုသတဲ႔ ။

“….ပ်ံလႊားေလးရယ္..အိ.ု .ပ်ံလႊားငယ္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ကိုဒီကမာၻၾကီးရဲ႕ေနရာအႏွံ႔အျပားကအံ႔ဘြယ္ရာေတြကို
ေျပာျပတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…ဒါေပမဲ႔တကယ္႔လူ႔ဘဝၾကီးရဲ႕ဒုကၡသုခေတြေလာက္..အံ့ၾသစရာ
ေကာင္းတာေတာ႔မရွိေတာ႔ဘူးလို႔က်ဳပ္ဆိုခ်င္တာပဲ…လူေတြရ႕ဲ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာေတြေလာက္အေျဖညွိ
ရခက္တဲ႔ပေဟဠိဟာဘယ္မွာရွိႏိုင္ေတာ႔မလဲ……ဒီေတာ႔က်ဳပ္ရ႕ဲ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးအႏွ႔ံအျပားကိုပ်ံသန္းလွည္႔
လည္လအ
ို႔ သင္ျမင္သမွ်ကိ.ု .က်ဳပ္ကိုျပန္ေျပာျပေပးပါကြယ.္ …”

ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးလဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ျမိဳ႕ေတာ္အႏွံ႔ေနရာလပ္မက်န္
ေအာင္ပ်ံသန္းလို႔ လူေတြရ႕ဲ ဘဝအေထြေထြကိုလိုက္လံၾကည္႔ရႈသတဲ႔ ။ ျမင္ကင
ြ ္းေတြကေတာ႔စံုလို႔ပဲ ။
သူၾကြယ္ေတြ ၊ သူေကာင္းမ်ိဳးေတြအိမ္ေတာ္ၾကီးထဲ စားပြေ
ဲ သာက္ပြဲဝခ
ွဲ ်ီးက်င္းပေနခ်ိန္မွာ အိမ္ေတာ္တံ
ခါးဝမွာေတာ႔ဆာေလာင္ညိွဳးေဖ်ာ႔ေနတဲ႔ သူေတာင္းစားေတြဟာစားႏုတ္စားေပါက္ေလးမွ စားခြင္႔ရပါမဲ႔
အေၾကာင္းအေအးဒဏ္ထဲ အားခဲလို႔ေစာင္႔ေနၾကပံုေတြ ၊ အိမ္စုတ္ေတြထဲကဆာေလာင္ေနတဲ႔ ျဖဴဖပ္
ျဖဴေရာ္ကေလးငယ္ေတြ အေမွာင္ရိပ္သန္းတဲ႔လမ္းေတြထေ
ဲ ငးေၾကာင္ေမွ်ာ္ၾကည္႔ေနတာေတြ ၊ ျမိဳ႕ေတာ္
တံတားခံုးေအာက္မွာ အိုးအိမ္မဲ႔ကေလးညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ အေအးဒဏ္ကနည္းနည္းမွသက္သာေစ
ေတာ႔ဆိုျပီးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဖက္လို႔ ေဆာင္းညရဲ႕အေအးဒဏ္ကိုၾကံ့ၾကံံ့ခံ
ဖို႔ျပင္ေနၾကရွာရင္း...အိ.ု .ဆာလိုက္တာေနာ္...လို႔တိုးတိုးေလးညည္းလို႔မွမဆံုးေသးခင္မွာ ညေစာင္႔ၾကီး
လာျပီးညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ကိုေမာင္းထုတ္တာနဲ႔ ညမိုးသည္းသည္းထဲတေရြ႕ေရြ႕ထြက္သြားရပံုေတြ ၊
အိ.ု .ရင္ကခ
ြဲ ်င္စရာေတြခ်ည္းပါပဲ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလး မ်က္ရည္မထိန္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဘာလြန္
လိမ္႔မလဲလို႔ ပ်ံလႊားေလးမွာသက္ျပင္းရိႈက္လို႔ေတြးမိရွာတယ္ ။ ဒါနဲ႔မင္းသားေလးကို သူဒီညျမင္ခဲ႔သမွ်
အေၾကာင္းစံုကိုေျပာျပေတာ႔ မင္းသားေလးကအကူအညီေတာင္းျပန္သတဲ႔ ။
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“…….က်ဳပ္တစ္ကိုယ္လံုးကိ.ု .ပါးလႊာတဲ႔ေရႊရႊက္ကေလးေတြခပ္လို႔ေရႊခ်ထားတာပဲ…ပ်ံလႊားေလးရယ္..
အိ.ု .ပ်ံလႊားေလးရဲ႕…ဒါေတြကိုတစ္ရြက္ခ်င္းစီခြာျပီး..က်ဳပ္ရ႕ဲ ျမိဳ႕ေတာ္ထဲကစားရမဲ႔ေသာက္ရမဲ႔သူဆင္းရဲ
ေတြကိုလိုက္ေဝေပးပါလားကြယ.္ …က်ဳပ္ကိုယ္ေပၚရွိေနတာထက္စာရင္...အသက္ရွင္ေနသူေတြအဖို႔ဒီ
ေရႊေတြဟာသာလြန္အသံုးက်ေပလိမ္႔မယ္….”

ဒါနဲ႔ပ်ံလႊားေလးလဲ ေရႊဆိုင္းေရႊရြက္ေတြကို တစ္ရြက္ျပီးတစ္ရြက္ခြာလို႔ သူဆင္းရဲေတြကိုေဝငွေထာက္
ပ့ံလာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ေရႊသားအတိျပီးသလိုဝင္းပျပိဳးျပက္ေနခဲ႔တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားရဲ႕
တစ္ကိုယ္လံုးညိဳမည္းျပီးေၾကးေရာင္ေပါက္သြားတဲ႔အထိပါပဲ ။ မင္းသားေလးမွာ တေန႔တျခားအေရာင္
အဝါကင္းမဲ႔ျပီး ရုပ္ဆိုးမည္းတုန္းလာသေလာက္ လမ္းေပၚကျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္နဲ႔ဆာေလာင္ေနခဲ႔တဲ႔ကေလး
ေတြရ႕ဲ ပါးေပၚမွာႏွင္းဆီေသြးေရာင္သမ္းလာျပီး ကစားျမဴးထူးႏိုင္တဲ႔အင္အားေတာင္ရွိလာပါသတဲ႔ ။ တို႔
မွာညစာအတြက္ေပါင္မုန္႔ရွိတယ္…လို႔လဲစိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ေျပာႏိုင္ရွာၾကျပီေလ ။

ရာသီဥတုကေတာ႔ တေန႔တျခားၾကမ္းလို႔သာလာတာပဲ ။ အစကေတာ႔ႏွင္းလႊာေလးေတြပဲတဖြဲဖြဲက်ခဲ႔
ေပမဲ႔မၾကာခင္ပဲ အရာအားလံုးေရခဲသြားတဲ႔အထိေအးလာတယ္ ။ ေရခဲခ်ပ္ေတြ ၊ ႏွင္းခဲေတြဖံုးကာေနတဲ႔
လမ္းေတြဟာေငြသားခင္းထားသလိုေျပာင္လက္ျပိဳးျပက္လို႔ ။ အိမ္တံစက္ျမိတ္ေတြမွာေတာ႔စိန္ေက်ာက္
သလင္းပန္းဆြေ
ဲ တြနဲ႔တန္ဆာဆင္ထားသလိုပဲ ေရခဲအေခ်ာင္းၾကီးေတြတြဲက်ေနလိုက္တာ ။ လူတိုင္းနီး
ပါးသားေမြးေတြလံုလံုျခံဳျပီး ေကာင္ကေလးေတြလည္း ၾကက္ေသြးေရာင္ဦးထုတ္ေတြကိုေႏြးေႏြးေဆာင္း
လို႔ေရခဲျပင္ေပၚစကိတ္ထြက္စီးၾကျပီ ။ တကယ္႔ေဆာင္းလယ္ ပီပီျပင္ျပင္ေရာက္ခဲ႔ျပီ ေျပာပါေတာ႔ေလ ။
ပ်ံလႊားကေလးကေတာ႔ ေသြးခဲမတတ္ေအးေနရွာေပမဲ႔ သူခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳတဲ႔မင္းသားေလးအပါးကေန
တဖဝါးမွမခြာေတာ႔ဘူး ။ အလြနေ
္ အးျပီးေရခဲေနတဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမွာအစာရွာဖို႔လည္းမလြယ္ကူေလေတာ႔
အနီးအနားကမုန္႔ဖိုတစ္ခုမွာ ေပါင္မုန္႔အစအနေလးေတြကိုခိုးေကာက္လို႔အသက္ဆက္ရရွာတယ္ ။ ေႏြး
လာေလမလားလို႔ အေတာင္ေတြကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္လည္း တဖ်တ္ဖ်တ္ခပ္လို႔ေနရွာသတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔
မၾကာခင္ သူ႔ကိုယ္သူမဟန္ႏိုင္ေတာ႔ဘူးဆိုတာကိုနားလည္လိုက္တာနဲ႔ ပ်ံလႊားေလးဟာရွိသမွ်အင္အား
ကိုဖ်စ္ညွစ္လို႔မင္းသားေလးရဲ႕ပုခံုးေပၚကိုပ်ံတက္သြားျပီး ႏႈတ္ဆက္စကားတစ္ခါဆိုရျပန္သတဲ႔ ။
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“……အရွင္႔သားကိုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္…ဒီတခါေတာ႔က်ဳပ္တကယ္ကိုသြားရေတာ႔မယ္…က်ဳပ္မသြားခင္
ေလးမွာသူဆင္းရဲေတြကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ေပးကမ္းခဲ႔တ.ဲ႔ .အရွင္႔သားရဲ႕လက္ေတြအေပၚတစ္ခါေလာက္နား
ခိုနမ္းရႈပ္လအ
ို႔ ရိုအေသေပးခဲ႔ခ်င္တာပါပဲ…..”

“…...အိ.ု .ပ်ံလႊားေလးရယ္..အသင္လည္းအီဂ်စ္ျပည္ကိုသြားသင္႔ခဲ႔တာၾကာလွပါျပီ…လမ္းခရီးမွာေဘးမ
သီရန္မခဖို႔က်ဳပ္ေမတၱာပို႔သလိုက္ပါရဲ႕…က်ဳပ္ကိုကူညီခဲ႔တဲ႔ေက်းဇူးၾကီးမားလြန္းလွလို႕….သင္မသြားခင္
က်ဳပ္မ်က္ႏွာအနားကိုတိုးကပ္လို႔ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုခဲ႔ေစခ်င္တယ္….အီဂ်စ္ျပည္မွာေႏြးေထြးစြာနဲ႔ေပ်ာ္
ရႊင္ေစဖို႔က်ဳပ္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါရေစ….ကိုင္း..သြားေပဦးေတာ႔…….”

“…….က်ဳပ္သြားမွာအီဂ်စ္ျပည္ကိုမဟုတ္ပါဘူး..အရွင္႔သား…ေသမင္းတိုင္းျပည္ကိုပါပဲ…ေသျခင္းဆိုတာ
တကယ္ေတာ႔မဆံုးေသာအိပ္စက္ျခင္းပဲမဟုတ္လား…ဒါဆိုရင္ေသမင္းဟာလည္း..အိပ္မက္နတ္သားနဲ႔
ညီအစ္ကိုေတာ္မယ္ထင္ပါရဲ႕…….”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ပ်ံလႊားေလးလဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚကိုေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ပ်ံ
တက္ႏႈတ္ဆက္ျပီး မင္းသားေလးရဲ႕ေျခအစံုေပၚကိုထိုးက်လို႔ ေသပြဲဝင္ရွာသတဲ႔ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲေပ်ာ္
ရႊင္ေသာမင္းသားေလးရဲ႕ ေၾကးသြန္းရုပ္တုၾကီးဆီကေန ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲအက္ကြဲက်ိဳးပဲ႔တဲ႔အသံေတြ
ထြက္လာေတာ႔တယ္ ။ အသံထြက္လာရတဲ႔အေၾကာင္းအရင္းကေတာ႔ မင္းသားေလးရဲ႕ရင္ထဲကခဲသား
ႏွလံုးသားတစ္စစီေၾကမြက်ိဳးပဲ႕ခဲ႔လို႔ပါပဲ ။ အင္းေလ..အေအးဒဏ္ကလည္း လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးျပင္းထန္
လွေပတာကိုး ။ ေနာက္တေန႔မွာေတာ႔ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ၾကီးဟာ ျမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုအေဖာ္ျပဳ
လို႔ရင္ျပင္ဘက္ကိုထြက္လာရင္းမင္းသားေလးရုပ္တုကိုအမွတ္မထင္ျမင္ေတာ႔ အလန္႔တၾကားဆိသ
ု တဲ႔။

“…….အလိုေလး…ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာပါလိမ…
္႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားေလးကိုၾကည္႔ၾကပါဦး..ညိဳမည္း
စုတ္ျပတ္ျပီးအရုပ္ဆိုးသြားလိုက္တာ..မ်က္လံုးေဟာက္ပက္ၾကီးနဲ႔ပါလား..ဓါးေႏွာင္႔ကပတၱျမားၾကီးလည္း
မရွိေတာ႔ဘူး..ဝင္းစက္ေနေအာင္ခ်ထားတဲ႔ေရႊေတြလ.ဲ .အစအနေလးေတာင္မရွိေတာ႔ပါကလားဟရို႕..
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သူဖုန္းစားကယ္ပါနဲ႔နင္လားငါလားျဖစ္ေနျပီ………”

ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္ေတြကလဲ တေလသံတည္းထြက္ၾကတာပါပဲ ။

“……ဟုတ္ပါ႔ဗ်ာ..စုတ္ျပတ္ျပီးက်က္သေရမဲ႔ေနလိုက္တာ..လမ္းေပၚကသူေတာင္းစားကမွၾကည္႔ေကာင္း
ဦးမယ္……”

မ်က္ႏွာဝဝၾကီးကိုမဲ႔ရ႕ြဲ လို႔စိတ္ပ်က္ေနတဲ႔ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေတာ႔ ရြံရွာစြာနဲ႔ဆက္ေျပာျပန္သတဲ႔ ။

“……ဟင္…ေျခရင္းမွာလည္းငွက္ေသတစ္ေကာင္ပါလား..ထြ…
ီ .ဒီေနရာမွာငွက္ေတြလာေသဖို႔ခင
ြ ္႔မျပဳတဲ႔
အေၾကာင္းေသေသခ်ာခ်ာေၾကျငာခ်က္ထုတ္ဦးမွျဖစ္မယ္……”

ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရ႕ဲ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္လွတဲ႔ဒီမွတ္ခ်က္ကို သူနဲ႔အတူပါလာတဲ႔စာေရးေလးကေတာ႔
ကပ်ာကယာေရးမွတ္ရွာတယ္ ။ မၾကာပါဘူး..ျမိဳ႕ေတာ္ရ႕ဲ က်က္သေရေဆာင္ျဖစ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ
မင္းသားေလးေၾကးသြန္းရုပ္ၾကီးကိုဆြဲျဖိဳဖ်က္ခ်ပစ္လိုက္ၾကသတဲ႔ ။ အႏုပညာသုခုမတကၠသိုလ္ၾကီးက
ပါေမာကၡတစ္ဦးကေတာ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဒီလိုမွတ္ခ်က္ေပးသတဲ႔ေလ ။

“…လွမွမလွေတာ႔တာ…ျဖိဳပစ္တာပဲေကာင္းပါတယ္…ျမိဳ႕ေတာ္က်က္သေရေဆာင္လဆ
ဲ ိုေသး..မဲတုန္းစု
တ္ျပတ္ေနရင္ေတာ႔ဘာအသံုးက်မလဲ…မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ……”

ဒါနဲ႔မင္းသားေလးေၾကးသြန္းရုပ္ၾကိီးကိုအရည္က်ိဳပစ္လိုက္ၾကေရာ ။ အဲဒီေၾကးေတြကိုအသံုးျပဳျပီးဘယ္
သူ႔ပံုကိုျပန္လည္သြန္းေလာင္းၾကမလဲဆိုတာကိုေတာ႔ အစည္းအေဝးေတာင္ေခၚျပီးအၾကိတ္အနယ္ေဆြး
ေႏြးယူၾကရသတဲ႔ ။ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေတာ႔ လည္ေခ်ာင္းရွင္းရင္းနဲ႔ ခပ္တင္းတင္းဘဲဆိုသတဲ႔ ။

Translated by Ma Hninpwint

27

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

“……ေၾကးပိႆခ်ိန္မွအမ်ားၾကီးဥစၥာ..တစ္ေယာက္ေယာက္ရ႕ဲ ပံုတူကိုေတာ႔ျပန္သြန္းမွအလဟႆမျဖစ္
မွာေပါ႔..ျမိဳ႕ေတာ္က်က္သေရေဆာင္ဆိုတာလဲလိုအပ္တယ္မဟုတ္လား…ဒီေတာ႔ကာ...အဟမ္း..က်ဳပ္ပံု
တူကိုသြန္းေလာင္းၾကစို႔လို႔ပအ
ဲ ၾကံျပဳခ်င္တာပဲ….ေျပာမယ္ဆိုရင္က်ဳပ္ကျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မဟုတ္လား..က်ဳပ္
ပံုကိုသြန္းတာကေတာ႔အသင္႔ေတာ္ဆံုးေပါ႔ဗ်ာ….”

“…..ဟင္..ဒီလိုေျပာစတမ္းသာဆိ.ု .က်ဳပ္လဲျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္ပဲဟာ..က်ဳပ္ပံုက်ေတာ႔ဘာလို႔မထုရမွာ
တုန္း…”

“……ေအးေလ…ဒါဆိုရင္က်ဳပ္ကေကာ…က်ဳပ္ေလာက္ရက္ရက္ေရာေရာလွဴဒါန္းတဲ႔သူရွိႏိုင္မလား…….”

ဆိုျပီးျမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ၊ ေကာင္စီဝင္ေတြ ၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖေတြအကုန္လံုးတေယာက္တေပါက္နဲ႔
ျငင္းခုန္ၾကရင္းရန္ထျဖစ္ကုန္ေရာ။ ပံုေျပာဆရာေနာက္ဆုံးေတြ႔ခဲ႔တဲ႔အထိ ဒီရန္ပြဲကမျပီးႏိုင္ေသးဘူး ။

ေၾကးရည္က်ိဳေနၾကတဲ႔ပန္းတဥ္းသမားေတြက အဲဒီအခ်ိန္မွာထူးထူးဆန္းဆန္းတစ္ခုကိုၾကံဳေနရတယ္ ။
ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ႔ အစိတ္အစိတ္အမႊာမႊာက်ိဳးပဲ႔ေနတဲ႔မင္းသားေလးရဲ႕ ခဲသားႏွလံုးသားအပိုင္းအစ
ေတြဟာဘယ္လိုမီးျပင္းတိုက္တိုက္အရည္ေပ်ာ္မသြားႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာကိုး ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔အလုပ္
ေခါင္းကစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ဆိုေရာ ။

“…..ေတာ္ၾကေတာ႔ေဟ႔…ဒီခဲတုန္းၾကီးကိုဆယ္ထုတ္ျပီးလႊင္႔သာပစ္လိုက္ၾကေတာ႔…ငါ႔တစ္သက္နဲ႔တစ္
ကိုယ္မီးျပင္းတိုက္လို႔အရည္ေပ်ာ္မသြားတဲ.႔ .ဒီလိုခဲမ်ိဳးမျမင္ခဲ႔ဘူးေပါင္ကြာ…ကဲ..ကဲ..ဆက္လုပ္ၾက..”

ဒါနဲ႔ခဲႏွလံုးသားအေၾကေတြကိုဆယ္ယူျပီးအမိႈက္ပံုထဲကိုပစ္ထုတ္လိုက္ေတာ႔ ပ်ံလႊားငွက္ေသကေလး
အနားကိုသြားက်ပါသတဲ႔ ။ ဖုန္ေတာထဲကခဲတုန္းမည္းမည္းၾကီးနဲ႔ငွက္ေသကိုေတာ႔ဘယ္သူမွသတိမရ
ၾကေတာ႔ပါဘူး ။
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တခါမွာေတာ႔ ဘုရားသခင္ကသူ႔အနားခစားေနၾကတဲ႔ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုအမိန္႔ရသ
ွိ တဲ႔ ။

“……ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးထဲကအဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ႔အရာႏွစ္ခုက.ို .ရွာေဖြဆက္သၾကစမ္း..ေမာင္မင္းတိ…
ု႔ …”

ဒါနဲ႔ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးဟာေျမေပၚကိုသက္ဆင္းလို႔ ခဲႏွလံုးသားနဲ႔ ပ်ံလႊားငွက္ေသကိုဘုရားသခင္
ရွိရာေကာင္းကင္ဘံုကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာသတဲ႔ ။ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကိုေရာက္ၾကတဲ႔အခါ
ဒီတမန္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ကခ်ီးမြမ္းစကားဆိုေတာ္မူတယ္ ။

“…….သင္႔ျမတ္လွပါေပတယ္…ေမာင္မင္း…ဒီပ်ံလႊားငွက္ငယ္ဟာ..ငါ႔ရ႕ဲ ဧဒင္ဥ
္ ယ်ာဥ္ထဲမွာထာဝရေတး
သီခ်င္းဆိုလို႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနရမဲ႔အျပင္…ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမင္းသားဟာလည္း..ေကာင္းကင္ေရႊျပည္မွာစံစား
လို႔ထာဝရေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ.႔ .ငါ႔အပါးမွာခစားေနခြင္႔ေပးသနားေတာ္မူမယ္္..ေမာင္မင္းရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈသင္႔ျမတ္
ေကာင္းမြန္လွပါေပတယ္…….”

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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The Young King
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အလွတရားကိုးကြယ္သူ ဘုရင္ကေလး
ကေလး

ညဥ္႔နက္လြန္းလွလို႔သန္းေခါင္တိုင္စျပဳေပမဲ႔ အင္မတန္လွပခမ္းနားတဲ႔အိပ္ေဆာင္ေတာ္ထဲမွာ
စက္မေပ်ာ္ႏိုင္ပဲ သက္ျပင္းတခ်ခ်ရွိေနသူကေတာ႔ မနက္ျဖန္ဆိုရင္နန္းတက္ပြဲက်င္းပရေတာ႔မဲ႔ ဘုရင္
ကေလးပါပဲ ။ ရံေရြေတာ္ေတြ ၊ အေဆာင္ကိုင္လုလင္ေတြသာမက အိပ္ဖန္ေစာင္႔ေတြေတာင္ ရိုက်ိဳးစြာ
နဲ႔ဦးညြတ္လအ
ို႔ ျပင္ေဆာင္ကိုထြက္သြားၾကတာၾကာေပါ႔ ။ အဲ..သူတို႔ေတြကေတာ႔ဘုရင္ကေလးအနား
ခစားစရာမလိုေတာ႔ေပမဲ႔ အိပ္ခင
ြ ္႔ေတာ႔မရေသးဘူးေပါ႔ေလ ။ အျပင္နန္းကခမ္းမၾကီးထဲမွာအားလံုးစုေဝး
ျပီးနန္းတက္ပြဲမတိုင္မီ ထီးနန္းဓေလ႔ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာေတြကို အထပ္ထပ္ေလ႔က်င္႔ၾကရဦးမွာကိုး ။ နန္း
တြင္းသားေတြခ်ည္းမို႔ သူတို႔ရ႕ဲ ထီးမူနန္းရာေတြဟာအေထြအထူးေတာ႔ အျပစ္ဆိုစရာမရွိလွေပမဲ႔ နန္းဓ
ေလ႔ေတြကိုသင္ၾကားေပးရတဲ႔ ပါေမာကၡၾကီးရဲ႕မ်က္လံုးထဲမွာေတာ႔ အရပ္သားဆန္ေနတာတခ်ိဳ႕ကိုျမင္
မိတုန္းဆိုပဲ ။ နန္းတြင္းထဲမွာအရပ္သားဆန္ေနတာေလာက္ ဆိုးတဲ႔ရာဇဝတ္မႈမရွိေတာ႔ဘူးမဟုတ္လား၊
ဒီေတာ႔သူတို႔ဟာသူတို႔ဘယ္ေလာက္ပဲပင္ပန္းေနေစကာမူ ဒီညလဲထပ္ျပီးအေခ်ာသတ္ရဦးမွာပဲေပါ႔ ။

အဲ..မနက္ျဖန္နန္းတက္ရေတာ႔မွာေပမဲ႔ အသက္မွဆယ္႔ေျခာက္ႏွစ္ပရ
ဲ ွိရွာေသးတဲ႔ ကေလးသာ
သာဘုရင္ပ်ိဳကေလးကေတာ႔ ရံေရြေတာ္ေတြအပါးကခြာသြားလို႔ေယာင္ေျခာက္ေျခာက္ျဖစ္မသြားတဲ႔အ
ျပင္အခုမွစိတ္သက္သာရာရပံုနဲ႔ ပန္းထိုးကတၱီပါနဲ႔ဲအိစက္တသ
ဲ႔ လြန္ေတာ္အေပၚ ဝုန္းဆိုပစ္လခ
ွဲ ်လိုက္သ
တဲ႔ ။ မ်က္လံုးအျပဴးသားနဲ႔နန္းေဆာင္ကိုလွည္႔ပတ္ၾကည္႔ေနတဲ႔အျပင္ ပါးစပ္ကလဲေတာတြင္းသားမ်ား
လိုေဟာင္းေလာင္းပြင္႔လုိ႔ ။ အခုမွပထမဆံုးမုဆိုးအမဲလိုက္တာခံရဖူးတဲ႔ သမင္ညိဳေပါက္စကေလးမ်ား
လိုေပါ႔ ။

တကယ္လဒ
ဲ ဘ
ီ ုရင္ကေလးကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႔တာဟာ မုဆိုးတစ္ဦးပဲကိုး ။ ေျခဗလာနဲ႔ပုေလြတို
တစ္ေခ်ာင္းကိုင္လို႔ဆိတ္ေက်ာင္းေနတဲ႔ ေတာသားေကာင္ေလးဟာ အဲဒီအခ်ိန္အထိသူ႔ကိုယ္သူဆိတ္
ေက်ာင္းသမားရဲ႕သားလို႔ပဲထင္ေနခဲ႔ရွာသတဲ႔ ။ အျဖစ္ကဒီလုိေလ ။ နတ္ရြာစံသြားတဲ႔ဘုရင္ၾကီးရဲ႕တစ္
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ဦးတည္းေသာသမီးေတာ္ဟာ ဂုဏ္မရွိျဒပ္မရွိလမ္းေပၚကပုေလြသမားတစ္ေယာက္နဲ႔ခ်စ္ၾကိဳးသြယ္ခဲ႔
ဖူးပါသတဲ႔ ။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ႔လဲ သမီးေတာ္ရ႕ဲ အခ်စ္ပန္းကိုဆင္ျမန္းႏိုင္ခဲ႔တာပုေလြသမားမဟုတ္
ဘူး..ျမိဳ႕ေတာ္က်က္သေရေဆာင္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို လာေရာက္ဦးစီးေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔တဲ႔
ရမီနီဘက္ကပန္းပုေက်ာ္လို႔ဆိုၾကျပန္ေရာ ။ ထားပါေလ..ပုေလြသမားျဖစ္ျဖစ္ ၊ ပန္းပုေက်ာ္ျဖစ္ျဖစ္
သမီးေတာ္ရ႕ဲ မ်က္ႏွာသာေပးေျမွာက္စားမႈကို ပိုပိုသာသာခံစားရတဲ႔ဒီအႏုပညာရွင္ဟာ ရုတ္တရက္ပဲ
စုတ္စျမဳတ္စေပ်ာက္ကြယ္သြားသလို သမီးေတာ္ရ႕ဲ အေဖမေပၚရွာတဲရ
႔ က္သားရင္ေသြးမင္းသားေလး
ဟာလဲတညမွာမေအ႔ရင္ခင
ြ ္ထအ
ဲ ိပ္ေနရာကထူးထူးဆန္းဆန္းေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသတဲ႔ ။ ကေလးကို
ေတာ႔ျမိဳ႕ေတာ္ကေနတရက္ခရီးေလာက္ျမင္းစိုင္းသြားရတဲ႔အစြန္အဖ်ားရြာက လယ္သမားလင္မယား
ပဲေမြးစားသလိုလိုသတင္းေတြျဖစ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ မီးတြင္းထဲကေတာင္မထြက္တတ္ေသးတဲ႔ ျဖဴေဖ်ာ႔
ေဖ်ာ႔သမီးေတာ္ဟာလဲ ရင္ေသြးေပ်ာက္သြားလို႔ရင္ကရ
ြဲ ွာသလား ၊ နန္းတြင္းသမားေတာ္ၾကီးရဲ႕အဆို
အတိုင္းရုတ္တရက္ကပ္ျငိလာတဲ႔ ထူးဆန္းေသာေဝဒနာေၾကာင္႔ပဲလား ၊ နန္းတြင္းထဲက အတြင္းသိ
အစင္းသိေတြတိုးတိုးေျပာၾကသလို အီတာလ်ံအဆိပ္ျပင္းကိုဖံုးကြယ္ဖို႔ အေမႊးအၾကိဳင္ႏိုင္ႏိုင္ခပ္ထား
တဲ႔ဝိုင္ခ်ိဳခ်ိဳေၾကာင္႔ပဲလားေတာ႔မဆိုႏိုင္ေပမဲ႔ကေလးေပ်ာက္ျပီးနာရီပိုင္းအတြင္းပဲ ကံကုနရ
္ ွာျပန္တယ္။

ဆိုေတာ႔ကာအင္မတန္ႏႈတ္လံုတဲ႔ ေျချမန္ေတာ္ဘုရင္႔လူယံုၾကီး ျမင္းကုံးႏွီးေပၚကတလႈပ္လႈပ္နဲ႔ေနတဲ႔
အထုပ္ကေလးကိုဆြဲယူလိုက္ရင္း ဆိတ္ေက်ာင္းသမားတဲတံခါးကိုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေခါက္ေနခ်ိန္မွာေတာ႔
ျမိဳ႕ေတာ္အစြန္တေနရာက ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအိုၾကီးရဲ႕အေနာက္တစျပင္ထဲ အသင္႔တူးထားတဲ႔က်င္း
ထဲကိုပူပူေႏြးေႏြးနတ္ရြာစံရွာတဲ႔ သမီးေတာ္ရ႕ဲ ရုပ္ကလာပ္ကိုေျမခ်ေနခဲ႔ၾကျပီ ။ တခ်ိဳ႕အဆိုအရေတာ႔
သမီးေတာ္ကိုျမွဳပ္ႏွံလိုက္တအ
ဲ႔ ဒ
ဲ ီက်င္းထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္အေလာင္းတစ္ခုလဲ လွေ
ဲ လ်ာင္းလို႔ေနရွာပါ
သတဲ႔ ။ အႏုပညာသည္လက္သြယ္သြယ္ႏုႏုေတြကို လက္ျပန္ၾကိဳးတင္းတင္းတုတ္လို႔ ရင္ဘတ္မွာဓါး
ဒဏ္ရာအခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ အသက္ေပ်ာက္ေနရွာတဲ႔ဲ တိုင္းျခားသားလုလင္ပ်ိဳလူေခ်ာတစ္ဦး
ရဲ႕ရုပ္ကလာပ္ပါပဲ ။ ကိုင္း..သေဘာေပါက္ေလာက္ၾကေရာေပါ႔ ။
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ဒါနဲ႔ဇတ္လမ္းကိုျပန္ဆက္ရရင္ နန္းတြင္းအႏုပညာရွင္ကိုသာမက ရင္ေသြးနဲ႔ေျမးကိုပါျပစ္ဒဏ္
ၾကီးၾကီးခတ္ခဲ႔တဲ႔ဘုရင္ၾကီးဟာ နတ္ရြာစံခါနီးဆဲဆဲမွာတသက္လံုးကေမ႔ထားခဲ႔တဲ႔ေနာင္တတရားေတြ
ကပဲအႏိုင္ယူခဲ႔ေလသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္သူ႔ေသြးမပါသူ သူ႔ေနရာဆက္ခံမွာကိုမလိုလားႏိုင္တာပဲလားဆို
တာေတာ႔မသိႏိုင္ေပမဲ႔ရုတ္တရက္ဆိုသလို ဆိတ္ေက်ာင္းသမားဆီကိုစြန္႔ပစ္ခိုင္းခဲ႔တဲ႔ သူ႔ေျမးေတာ္ေလး
ကိုဆင္႔ေခၚေစျပီးညီလာခံမွာပဲ သူ႔ရ႕ဲ အရိုက္အရာကိုဆက္ခံမဲ႔သူအျဖစ္အတည္ျပဳခဲ႔ပါသတဲ႔ ။
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ရုတ္တရက္ပဆ
ဲ ိတ္ေက်ာင္းသားဘဝကေန ဘဝေျပာင္းလာတဲ႔ဘုရင္ပ်ိဳကေလးကေတာ႔ေရႊနန္း
ေတာ္ထဲကိုေျခခ်မိကတည္းက အလွအပခမ္းနားသိုက္ျမိဳက္မႈမွန္သမွ်ကိုထူးထူးျခားျခားစိတ္ဝင္တစားရွိ
လြန္းလွသတဲ႔ ။ ဒါကိုဘုရင္ကေလးကို သူ႔နန္းေဆာင္ဆီၾကိဳဆိုေခၚေဆာင္သြားသူေတြကေနစျပီး သတိ
ထားမိၾကတာပဲ ။ ဘာေၾကာင္႔လဆ
ဲ ိုေတာ႔နန္းေဆာင္ထဲမွာ သူ႔အတြက္ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ဝတ္လံုေတာ္ေတြ
ေက်ာက္သံပတၱျမားလက္ဝတ္ရတနာေတြကိုျမင္ျမင္လိုက္ခ်င္း ဘုရင္ေလးခမ်ာဝမ္းသာလြန္းလို႔လႊတ္ခ
နဲေတာင္ေအာ္မိတဲ႔အထိကိုး ။ ျပီးေတာ႔ခ်က္ျခင္းပဲသူ႔ရ႕ဲ သိုးသားေရအေပၚရံုန႔ဲ သားေရေပ်ာ႔အက်ီကိုဆြဲ
ခၽြတ္လိုက္ျပီး မင္းဝတ္တန္ဆာေတြကိုစကၠန္႔မဆိုင္းလဲလွယ္ေတာ႔တာပါပဲ ။ ဘုရင္ကေလးခမ်ာ တခါ
တေလေတာ႔လဘ
ဲ ာဟန္ပန္ေလသံမွဂရုစိုက္စရာမလိုတဲ႔ေတာထဲကဘဝကိုသတိရမိရွာတယ္ ။ မဆံုးႏိုင္
ေအာင္ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေနရတဲ႔ ထီးမူနန္းရာယဥ္ေက်းဖြယ္ရာေတြနဲ႔ျပည္႔ႏွက္ေနတဲ႔ေရႊနန္းေတာ္ဟာ
ျငီးေငြ႕ဖြယ္တင္းၾကပ္လွတာကိုး ။ ဒါေပမဲ႔ေတာက္ပခမ္းနားေျပာင္ေရာင္လွတဲ႔ အေဆာင္ေဆာင္အခန္း
ခန္းနဲ႔ေရႊနန္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ အရွင္သခင္ဘဝရယ္ ၊ တေသြးတေမြးနဲ႕လွပေခ်ာေမာလာတဲ႔သူ႔ရုပ္ရည္ရယ္
နဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ဘာျဖစ္ေလာက္မလဲ ။ ဘုရင္ကေလးဟာညီလာခံျပီးသြားတုိင္း ေၾကးျခေသၤ႔ရုပ္ၾကီးေတြ
စီရီေျပာင္လက္ေနတဲ႔ေလွကားက်ယ္ၾကီးတေလွ်ာက္ အေမာတေကာေျပးဆင္းျပီး နန္းေဆာင္တကာ ၊
စၾကၤတကာကိုလွည္႔လည္သြားလာေနတာမ်ား ေဝဒနာခံစားေနရသူေတြအနာေပ်ာက္ေဆးကိုအေမာ
တေကာလွည္႔ပတ္ရွာေနတဲ႔အတိုင္းပါပဲ ။ ျငီးေငြ႕ပင္ပန္းလာတိုင္း အလွကိုရွာလို႔ေဆးသဖြယ္မီွဝဲတယ္
ဆိုၾကပါစို႔ ။

သူ႔ရ႕ဲ အလွအပရွာပံုေတာ္ဖင
ြ ္႔တဲ႔ခရီးမွာ တခါတေလေတာ႔လသ
ဲ ြယ္သြယ္လ်လ် ၊ ေငြေရာင္ဆံ
ပင္ေတြဝင္းဝင္းလက္လက္နဲ႔ ဖဲဝတ္လုံေတာက္ေတာက္ပပေတြဝဲပ်ံေနတတ္တဲ႔ အေဆာင္ကိုင္လုလင္
ေတြပါတတ္တယ္ ။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ဘုရင္ပ်ိဳကေလးတစ္ဦးတည္းသြားတာမ်ားတာပါပဲ ။ အလွ
တရားရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ဦးတည္းဆိတ္ကြယ္ရွာမွာရွာမွသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေတြ႕ႏိင
ု ္
တာလို႔သူထင္တာကိုး ။ တကယ္လအ
ဲ လွဆိုတဲ႔အရာဟာ ဥာဏ္ပညာလိုပါပဲ ၊ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္မွာ
ျငိမ္သက္စြာခ်ဥ္းကပ္လာသူမ်ားကိုသာ အနက္နဆ
ဲ ံုးအရာေတြကိုလွစ္ဟဖြင္႔ျပတတ္တာမဟုတ္လား ။
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အဲဒီတေလာတုန္းကေတာ႔ဘုရင္ကေလး အလွတရားကိုလြန္လြန္က်ဴးက်ဴးျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ပံု
အေၾကာင္းေတြဟာနန္းတြင္းထဲမွာေရာ ၊ တိုင္းျပည္တခုလံုးမွာပါေရပန္းအစားဆံုးလို႔ဆိုလို႔ရတယ္ ။ တ
ခါမ်ားဆို ျမိဳ႕ေတာ္သူျမိဳ႕ေတာ္သားေတြကိုယ္စား အခစားဝင္လာတဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ၾကီးဟာဘုရင္ကေလး
ကိုဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကေနအသစ္ဝယ္လာတဲ႔ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္လ်က္သားေတာင္ေတြ႔မိတယ္
ဆိုပဲ ။ ေနာက္တခါက်ျပန္ေတာ႔ မင္းခမ္းမင္းနားတစ္ခုကေန ဘုရင္ပ်ိဳကေလးဟာနာရီေပါင္းေျမာက္မ်ား
စြာေပ်ာက္ေနျပန္လို႔ လိုက္ရွာၾကရျပန္သတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔အျပင္းအထန္ဝိုင္းရွာၾကေတာ႔ နန္းေတာ္ေတာင္ဘက္
ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုထဲက ဂရိျပည္ကေက်ာက္မ်က္ရွင္နဲ႔ထုထားတဲ႔ အဒိုးနစ္(အလွနဲ႔ရမၼက)္ နတ္ဘုရားရုပ္ထု
ေရွ႕မွာမ်က္ေတာင္မခတ္ေငးေနတာကို ေတြ႕ၾကရျပန္သတဲ႔ ။ ဘုရင္ကေလးရဲ႕အလွတရားကိုရူးသြပ္တဲ႔
ပံုျပင္ေတြထဲကေနာက္တစ္ခုကလဲအဆန္းသားရယ္ ။ တခါကျမစ္ကိုျဖတ္ျပီးေက်ာက္တံတားေဆာက္
ၾကေတာ႔ျမစ္ၾကမ္းျပင္ကေနပန္းပုတစ္ခုဆယ္မိၾကတာကိုး ။ ပန္းပုကလက္ရာေျမာက္လွတဲ႔ေရွးေဟာင္း
ပစၥည္းဆိုေတာ႔ ေရႊနန္းေတာ္ကိုဆက္သလိုက္ၾကတာပါပဲ ။ အဲဒီတင္ တခါသားမွာဘုရင္ပ်ိဳကေလးကို
“ ေဟဒရီယန္က ဘီသီးနီးယန္းကၽြန”္ လို႔စာထြင္းရက္သားပါတဲ႔ ပန္းပုရ႕ဲ တင္႔တယ္လွတဲ႔ေက်ာက္မ်က္
ခံုးေတြကို ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ဖိကပ္ျပီးနမ္းရႈပ္ေနတာကိုျမင္မိၾကျပန္ေရာ ။ ေငြသားနဲသ
႔ ြန္းထားတဲ႔ “အန္ဒီမီယြန္
(အိုလံပီယာမင္းသား)ရုပ္တုေပၚကို လေရာင္ျဖာလြင္ဝင္းစက္ေနတာကိုတစိမ္႔စိမ္႔နဲ႔မဝႏိုင္ေအာင္ ေငး
ရင္းမိုးလင္းသြားတာမ်ိဳးကေတာ႔ အဆန္းေတာင္မဟုတ္ေတာ႔ဘူးဆိုရမယ္ ။

ဘယ္ပစၥည္းမဆိုရွားျပီ ၊ လွျပီ ၊ တန္ဖိုးၾကီးျပီဆိုရင္ကို ဘုရင္ေလးကတမ္းတမ္းစြေ
ဲ တာ႔တာပဲ ။
အဲဒီလိုရတနာေတြကိုရွာေဖြစုေဆာင္းဖို႔ ကမာၻအရပ္ရပ္ကိုေစခံရတဲ႔ကုန္သည္ေတြဆိုတာလဲ မနည္းပါ
ဘူးတဲ႔ ။ တခ်ိဳ႕ကိုေတာင္ပင္လယ္ကတံငါသည္ေတြဆီ ပယင္းအရွာလႊတ္သလို ၊ ေမွာ္အစြမ္းနဲ႔ျပည္႔စံု
တယ္လို႔ဆိုတဲ႔စိမ္းျပာေရာင္တာကိဳြ က္မ်က္ရြဲမ်ိဳးကိုရွာဖို႔ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ႔အီဂ်စ္ျပည္အထိေတာင္လႊတ္သ
တဲ႔ ။ အဲဒီရွားပါးလွတဲ႔ေက်ာက္မ်က္ေတြက ပိရမစ္ေခၚတဲ႔ဘုရင္႔သခ်ိဳင္းေတာ္ေတြထဲမွာသာေတြ႕ႏိုင္တာ
ကိုး ။ အေရာင္အေသြးစိုလက္ျပီးအဆင္အခက္ဆန္းၾကယ္လွတဲ႔ ပိုးေကာ္ေဇာေတြ ၊ အေရာင္ျခယ္ထား
တဲ႔အိုးေတြရဖို႔ ပါရွားျပည္ကိုသြားတဲ႔သူလသ
ဲ ြားကုန္ျပီ ။ အိႏၵိယျပည္ကိုလႊတ္တဲ႔အဖြ႕ဲ ကေတာ႔အၾကီးဆံုး
လို႔ဆိုရမယ္ ။ ရွာရေဖြရ ဝယ္ရျခမ္းရမဲ႔အမ်ိဳးအမည္ေတြကလဲမ်ားေပတာကိုး ။ ပုစဥ္းေတာင္လိုပါးလႊာႏူး
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ညံ့တဲ႔ဇာစေတြ ၊ အေရာင္ဆိုးထားတဲ႔ဆင္စြယ္ေတြ ၊ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ေတြ ၊ ေၾကာင္ေက်ာက္
ေတြ ၊ စႏၵကူးႏွစ္တံုးေတြ ၊ အျပာေရာင္ေၾကြရည္သုတ္ထည္ေတြနဲ႔ သိုးေမႊးစစ္ပုဝါေတြဆိုတဲ႔ကမာၻအရပ္
ရပ္ကအဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ႔ပစၥည္းေတြခ်ည္းပဲဆိုပါေတာ႔ ။

ဒါေတြကိုပိုင္ဆိုင္ထားေပမဲ႔ အခုေလာေလာဆယ္ဘုရင္ေလးရဲ႕ေခါင္းထဲမွာတခ်ိန္လံုးရွိေနတာ
ေတာ႔နန္းတက္ပြဲဝတ္လံုအေၾကာင္းပဲ ။ ပါးလႊာေျပာင္းသြ႕ဲ ေနေအာင္အပါးခပ္ထားလို႔ ပိုးစမ်ားလိုႏူးညံ့လွ
တဲ႔ေရႊသားပါးပါးနဲ႔စီမံထားတဲ႔ဝတ္လံုရယ္ ၊ ပတၱျမားစီျခယ္ထားတဲ႔သရဖူရယ္ ၊ ပုလေ
ဲ တြသြယ္တန္းထား
တဲ႔ရာဇလွံတံရယ္ေပါ႔ေလ ။ ဒီညလဲမအိပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတာအဲဒီမင္းေျမွာက္တန္ဆာေတြကိစၥပါပဲ ။ အခုလဲ
စည္းစိမ္ရွိလွတဲ႔သလြန္ေတာ္ေပၚမွာ ဘယ္ညာလူးလွိမ္႔ရင္းေရႊမီးလင္းဖိုၾကီးထဲကထင္းရွဴးေမႊးတံုးၾကီးတ
ေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ေနတာကိုစိုက္ၾကည္႔လို႔ သူ႔အဆင္အယင္ေတြဘယ္လိုပံုေတြမ်ားထြက္လာမလဲဆိုတာ
ကိုမွန္းဆၾကည္႔ေနတာ ။ ဒီမင္းေျမွာက္တန္ဆာေတြကိုခ်ဳပ္လုပ္ဖို႔ လြန္ခဲ႔တဲ႔လေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
တႏိုင္ငံလံုးကေကာင္းေပ႔ ၊ ဝါရင္႔ေပ႔ဆိုတဲ႔အပ္ခ်ဳပ္သည္ေတြ ၊ ပန္းတိမ္သမားေတြ ၊ ပန္းထိုးေက်ာက္စီ
သမားေတြကိုဆင္႔ေခၚျပီးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ခိုင္းျပီး စိတ္တိုင္းအက်ဆံုးကိုေရြးျပီးသား ။ လိုအပ္မဲ႔ရတနာ
ေတြ ၊ ပစၥည္းပစၥယေတြအတြက္လဲ ခုနကေျပာခဲ႔သလိုကမာၻအရပ္ရပ္ကိုလူလႊတ္ရွာခဲ႔ျပီးသားပါပဲ ။ နန္း
တက္ပြဲက်ရင္ အင္မတန္ၾကီးက်ယ္တဲ႔ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးထဲမွာ ဒီလိုအထူးစီမံခ်ဳပ္လုပ္ထားတဲ႔
အေဆာင္အေယာင္အျပင္အဆင္ေတြနဲ႔ သူဘယ္ေလာက္မ်ားၾကည္႔ေကာင္းေခ်ာေမာလိုက္မလဲလို႔ေတြး
မိတုိင္း ဘုရင္ပ်ိဳကေလးရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားမွာအျပံဳးေတြေဝလာသလို ၊ ေတာတြင္းသားလိုနက္ေမွာင္ေနတဲ႔
မ်က္လံုးေတြလအ
ဲ သက္ဝင္ျပီးဖိတ္ဖိတ္ေတာက္လာေတာ႔တယ္ ။

ခုလဘ
ဲ ုရင္ကေလးဟာေက်နပ္စြာနဲ႔ေနရာကထလာျပီး အဆန္းတၾကယ္ပန္းပြင္႔ပန္းခက္ေတြထု
ထြင္းမြမ္းမံထားတဲ႔မီးလင္းဖိုနံေဘးကိုအသာမွီျပီး အလင္းမိွန္မိွန္ျဖာေနတဲ႔သူ႔ရ႕ဲ စက္ခန္းေဆာင္ကိုလွည္႔
ပတ္ၾကည္႔မသ
ိ တဲ႔ ။ နံရံေတြေပၚကပန္းထိုးပိုးခ်ည္ပန္းခ်ီေတြဆိုတာေတာ႔ လက္ရာေျမာက္ဆန္းၾကယ္
လြန္းလို႔အလွတရားရဲ႕ေအာင္ပဆ
ြဲ ိုတာဒါပဲ လို႔နားလည္ရမလိုပါပဲ ။ အခန္းေထာင္႔တဖက္မွာအျပည္႔ေန
ရာယူူထားတဲ႔ေရႊပိန္းခ်မတ္ရပ္ဗီရိုၾကီးကလဲ ဝံသဝဏ္ေက်ာက္ၾကည္ျပာေရာင္ေတြ ၊ သဘာဝအတိုင္း
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သက္တံ့ေရာင္အကြက္အကြက္ထေနတဲ႔ သေဘာၤမဟူရာေက်ာက္ေတြနဲ႔တန္ဆာဆင္ထားတာမ်ားတင္႔
တယ္လြန္းလို႔ၾကည္႔မဝစရာျဖစ္ရပါသတဲ႔ ။ ျပတင္းေပါက္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူထားျပီးဆန္းၾကယ္စြာထုေတ
ေခြဝိုင္းလို႔ပံုေဖာ္ထားတဲ႔အံဆအ
ြဲ ဆင္႔ေတြပါတဲ႔ ဗီရိုကေလးကလဲေရႊမႈန္လက္လက္ထေနတဲ႔ယြန္းလႊာအ
ခ်ပ္ေတြ ၊ ေရႊမွန္ကူကြက္ေတြနဲ႔ျခယ္ထားေတာ႔ အင္မတန္ကိုအဖိုးထိုက္တဲ႔အျပင္က်က္သေရရွိလွတာ
အမွန္ပါပဲ ။ အဲဒဗ
ီ ီရိုကေလးအေပၚမွာေတာ႔ ႏုေပ႔ဆိုတဲ႔ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကဖန္ထည္ေတြ ၊ ၾကိဳးေတြယွက္ေနတဲ႔
မဟူရာခြက္ေတြတင္ထားတယ္ ။ ကဲ..သလြန္ေတာ္ၾကီးကိုပဲၾကည္႔ဦးမလား..ပိုးအိပ္ရာဖံုးေပၚမွာပန္းထိုး
ထားတဲ႔ဘိန္းပန္းနီေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ေတြက အိပ္မက္နတ္သမီးရဲ႕လက္ထဲကေန အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ျဖန္႔ၾကဲခ်ထား
သလိုမ်ိဳးကဗ်ာဆန္ဆန္ျပန္႔ၾကဲလို႔ ။ က်ဴရိုးလိုသြယ္လ်တဲ႔ဆင္စြယ္ပြတ္လံုးေတြနဲ႔ပင္႔တင္ထားတဲ႔ကတီၱ
ပါပိတာန္အေပၚကေနျဖာထြက္ေနတဲ႔ ပင္လယ္ေရျမွဳပ္ေတြလိုျဖဴေဖြးႏူးညံံ့လွတ႔င
ဲ ွက္ကုလားအုပ္အေမႊး
ေတြကလဲ ေျပာ႔ေၾကာင္းထိုးထားတဲ႔ေငြသားအိပ္ေဆာင္ေတာ္မ်က္ႏွာၾကက္ကို မမွီတမွီထိလွမ္းလို႔ ။ နံ
ေဘးမွာေတာ႔ေၾကးစိမ္းနဲ႔သြန္းထားတဲ႔ နာစစ္ဆပ္လူေခ်ာကလဲရႊင္လန္းစြာရယ္ေမာရင္း ေျပာင္လက္ေန
တဲ႔ေၾကးမံုကိုေခါင္းေပၚမွာေျမွာက္ကိုင္လို႔ ။ သလြန္နံေဘးစားပြဲကေလးေပၚမွာလဲ ခရမ္းဆြေ
ဲ က်ာက္ခြက္
ျပားကေလးတင္လို႔ ။ အရာအားလံုးဟာနတ္တို႔ဖန္ဆင္းထားသလိုကုိ ဆန္းၾကယ္ခမ္းနားျပီးျပည္႔စံုတယ္
ဆိုၾကပါစို႔ ။

ျပတင္းကေနအျပင္ကိုလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕အ
မိုးခံုးၾကီးဟာအင္မတန္ၾကီးမားတဲ႔ေရႊေဘာလံုးၾကီးအလား အရိပ္က်မဲနက္ေနတဲ႔အိမ္ေတြေပၚမိုးလို႔ေပါ႔ ။
ျမစ္ကမ္းဘက္ကျမဴထူထူလမ္းမေတြေပၚမွာေတာ႔ ႏြမ္းနယ္ေနတဲ႔ညေစာင္႔ေတြေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္စၾကၤ
ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္ ။ အေတာ္လွမ္းတဲ႔သစ္သီးျခံတစ္ေနရာမွာေတာ႔ ညေတးသီငွက္ကေလးေတးဆို
ေနခ်ိန္မွာပဲ ဖြင္႔ထားတဲ႔နန္းေဆာင္ေလသာျပတင္းကေန စံပယ္ရနံ႔ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ေလးကၾကိဳင္ေနေအာင္ဝင္
လာတတ္ေသးတယ္ ။ ဘုရင္ပ်ိဳေလးဟာ ညရဲ႕အလွနဲ႔စက္ရာေဆာင္ရ႕ဲ တင္႔တယ္မႈကိုေက်ေက်နပ္နပ္
ခံစားရင္းဆံႏြယ္ေခြညိဳညိဳေလးေတြကိုအသာသပ္တင္လို႔ ေငြေစာင္းကိုလွမ္းယူကာေတးသြားတစ္ပုဒ္
ကိုမပီမျပင္တီးခတ္မိသတဲ႔ ။ မၾကာပါဘူး..တစ္ပိုဒ္ေတာင္မဆံုးခင္ပဲ ဘုရင္ကေလးရဲ႕မ်က္ေတာင္ရွည္
ၾကီးေတြဟာစင္းက်လာျပီး ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲႏြမ္းလ်လာေရာ ။ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ တစ္ခါမွ
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ဒီေလာက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႔ရဖူးသလို ပဥၥလက္ဆန္လွတဲ႔ဒီလိုအလွတရားကိုလဲတစ္ခါမွ
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕မခံစားခဲ႔ရဖူးဘူးမဟုတ္လား ။ ဘယ္အရာမဆို တန္ေဆးလြန္ေဘးကိုး ။

ဒီလိုနဲ႔နာရီစင္ၾကီးကေနညဆယ္႔ႏွစ္နာရီထိုးသံလဲထြက္လာေရာ ဘုရင္ေလးလဲအနားကေခါင္း
ေလာင္းကိုအသာတို႔လိုက္တာနဲ႔ မင္းလုလင္ေတြဝင္လာျပီး သူ႔ကည
ို အိပ္ဖို႔ရာပိုးဝတ္စံုလဲလွယ္ေပးၾက
ပါသတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔ႏွင္းဆီရည္နဲ႔လက္ကိုအသာေဆးေၾကာေပးျပီး ဘုရင္ကေလးရဲ႕ေခါင္းအံုးအေပၚမွာ
ပန္းလႊာပန္းမႈံေတြၾကဲေပးၾကတယ္ ။ သူတို႔ေတြထြက္သြားတာနဲ႔ ဘုရင္ကေလးလဲအိပ္ေပ်ာ္သြားေရာ ။

အိပ္ေပ်ာ္သြားတာနဲ႔ဘုရင္ကေလးဟာ ထူးထူးဆန္းဆန္းဒီလိုအိပ္မက္ကိုျမင္မက္မိပါသတဲ႔ ။
အိပ္မက္ထဲမွာဘုရင္ကေလးဟာ အလ်ားရွည္ရွည္နဲ႔ ထပ္ခိုးနိမ္႔နိမ္႔တခုအထဲကိုေရာက္ေနတယ္ ။ သူ႔
အနားမွာလဲရက္ကန္းစင္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာဟာတေဂ်ာင္ေဂ်ာင္တဂ်င္ဂ်င္ျမည္ေအာင္ခတ္လို႔ရယ္ ။
အထပ္ခိုးေလးရဲ႕အလြန္ေသးတဲ႔ျပတင္းေပါက္ေတြကေနျပီး ေန႔အလင္းေရာင္ဟာလဲဝင္တယ္ဆိုရံုျပျပ
ေလးပဲရွိေနေပမဲ႔ ပိန္လွီေနတဲ႔ရက္ကန္းသည္ေတြအထည္ေပၚကိုမနည္းကုန္းျပီး အာရံုစူးစိုက္ေနၾကတာ
ကိုေတာ႔ျမင္ေနရသတဲ႔ ။ ရက္ကန္းစင္ေဘာင္ၾကီးေတြေပၚမွာလဲ ဝါၾကင္ၾကင္အသားအေရနဲ႔နာမက်န္း
တဲ႔ရုပ္ထြက္ေနတဲ႔ကေလးေတြထိုင္ေနျပီး အတိုင္ခ်ည္ဘက္ကိုလြန္းေဖာက္ဝင္သြားတိုင္း အလြန္ေလး
တဲ႔ရက္ကန္းသြားၾကီးကိုကိုင္မထားၾကရျပီး လြန္းရပ္သြားတာနဲ႔ရက္ကန္းသြားကိုခ်လို႔ အေဖာက္ခ်ည္
ေတြကိုတန္းေပးေနၾကတယ္ ။ ကေလးတိုင္းရဲ႕မ်က္ႏွာဟာအလြန္ဆာေလာင္ေနသလိုႏြမ္းေဖ်ာ႔ေနၾက
တဲ႕အျပင္ ခ်ည္ေက်ာ္ခ်ည္ခ်လုပ္ေပးေနတဲ႔လက္ကေလးေတြကလဲ တုန္ယင္ေနၾကရွာသတဲ႔ ။ မ်က္
ကြင္းေတြညိဳမည္းေခ်ာင္က်ေနၾကတဲ႔ မိန္းမၾကီးတခ်ိဳ႕ကေတာ႔အနားကစားပြေ
ဲ လးမွာထိုင္ျပီး ခ်ဳပ္လုပ္
လို႔ရယ္ ။ အခန္းတစ္ခုလံုးမွာမခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေလွာင္ပိတ္ျပီးအနံ႔ဆိုးေတြမႊန္ေနသလို နံရံ
ေတြကလဲစိုထိုင္းျပီး စိမရ
္႔ ႊဲလို႔မိႈစေ
ြဲ နေသးတယ္ ။

ဒါနဲ႔ဘုရင္ေလးလဲယက္ကန္းသည္တစ္ေယာက္အနားအသာသြားလို႔ ငံု႔ၾကည္႔မိေတာ႔ဟိုကစိတ္
ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ဆိုသတဲ႔ ။
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“….ဘာလို႔လာၾကည္႔ေနရတာတံုး…တန္ေတာ႔က်ဳပ္တို႔သခင္ကအငိုက္ဖမ္းဖို႔လႊတ္လိုက္တဲ႔သူထင္ပါရဲ႕
ေျပာလိုက္စမ္းပါ…မခိုရဲမကပ္ရဲၾကပါဘူးလိ…
ု႔ …”

“……..ဦးၾကီးတို႔သခင္ဆိုတာဘယ္သူမ်ားလဲ…..”

လို႔ဘုရင္ေလးကေမးမိေတာ႔ယက္ကန္းသည္ၾကီးက ခါးခါးသီးသီးေလသံနဲ႔ျပန္ေျဖတယ္ ။

“……..က်ဳပ္တို႔သခင္လား..က်ဳပ္တို႔သခင္ဆိုတာ..က်ဳပ္တို႔လိုပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားေခါင္းေပါက္တဲ႔လူပေ
ဲ ပါ႔
ကြ.ဲ႔ .သို႔ေပမဲ႔လူခ်င္းအတူတူကိုဘဝျခင္းကေတာ႔အပံုၾကီးကြာတာေပါ႔…က်ဳပ္ကအထည္ေတြရက္ေနသူ
ေပမဲ႔အစုတ္အျပဲကိုမနည္းအပ္နဲ႔တဲျပီးအရွက္လံုရံုဝတ္ေနခ်ိန္မွာ..က်ဳပ္သခင္ကေတာ႔ပိုးဖဲသားေမြးေတြ
အလဲလဲဝတ္လ…
ို႔ .က်ဳပ္မွာငတ္မြတ္လြန္းလို႔တေန႔တျခားအားနည္းလာခ်ိန္မွာ..က်ဳပ္သခင္ကေတာ႔လို
သည္ထက္ပိုျပီးအျပည္႔အသိပ္စားေသာက္ေနေပမဲ.႔ .စားပို႔နင္႔သံေတာင္မၾကားရပါဘူး…”

ဒါကိုၾကားေတာ႔ ဘုရင္ေလးခမ်ာတအံ့တၾသနဲ႔ေရရြတ္မိပါသတဲ႔ ။

“….ဒါေပမဲ႔ဦးၾကီးရယ္….သခင္သခင္နဲ႔ဆိုေနရေအာင္…ဒီျပည္ဟာလြတ္လပ္တဲ႔ေျမမဟုတ္ဘူးလား..ဦး
ၾကီးကိုကၽြန္ျပဳႏိုင္တဲ႔အခြင္႔အာဏာဘယ္သူ႔ဆီမွာမွမရွိပါဘူး…..ကိုယ္႔အတြက္ကိုယ္ပအ
ဲ လုပ္လုပ္ပါေတာ႔
လား……”

“…….ေၾသာ္..ဒီသူငယ္နဲ႔ေတာ႔ခက္ေသးတာပဲ…မွတ္ထားကြ…စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာခြန္အားၾကီးသူ
ေတြကအားနည္းသူေတြကိုကၽြန္ျပဳသလိုပ…
ဲ ျငိမ္းခ်မ္းစည္ပင္ခ်ိန္မွာေတာ႔ဓနရွင္ေတြကသူဆင္းရဲေတြ
ကိုကၽြန္ျပဳတာသဘာဝပဲ..တို႔ေတြဟာအလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ပအ
ဲ သက္ရွင္ေနၾကရေပမဲ.႔ .တို႔သခင္ေတြ
ကလုပ္ခကိုမတန္တဆႏွိမ္ခ်ျပီး..မေလာက္မငွေပးတဲအ
႔ တြက္သက္ဆိုးမရွည္ၾကျပန္ဘူး….တို႔ေတြနဖူး
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ကေခၽြးေျခမက်ေအာင္ရုန္းရတဲ႔အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္..သူတို႔ရ႕ဲ ရတနာေသတၱာေတြပိတ္မႏိုင္ေအာင္ရုနု္း
ၾကြလာခ်ိန္မွာ..တို႔ရင္ေသြးေလးေတြကေတာ႔တျဖဳတ္ျဖဳတ္နဲ႔အခ်ိန္မတိုင္ခင္..ေၾကြၾကရွာသလိ.ု .တို႔ခ်စ္
ရသူေတြလင
ဲ ေတမာသမားေတြျဖစ္ကုန္ၾကရတယ္..စပ်စ္နယ္တာကေတာ႔တို႔ေတြပါပဲ..ဝိုင္ခ်ိဳကိုေတာ႔
တျခားသူေတြေသာက္ၾကရတယ္..ေျပာင္းကိုတို႔ၾကဲေပမဲ႔တို႔က်ီကေတာ႔ေဟာင္းေလာင္းပဲ..လူေတြမျမင္
ရေပမဲ႔တို႔ေတြဟာသံၾကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ထူးခတ္ခံေနရသူေတြပါပဲ..ျပီးေတာ႔တို႔ကိုလြတ္လပ္သူေတြလို႔ေယ
ဘုယ်အားျဖင္႔ေခၚဆိုၾကေပမဲ.႔ .တို႔ေတြဟာတနည္းအားျဖင္႔ေတာ႔ကၽြန္ေတြပေ
ဲ ပါ႔ကြယ…
္ ….”

“…..ဒါ..ဒါဟာ..အမွန္ပဲလား…ဦးၾကီး…ဒီကလူေတြအကုန္လံုးဒီလိုအျဖစ္ေတြၾကံဳေနၾကရတာပဲလား…”

“……..ေအးေပါ႔ကြယ…
္ ၾကီးငယ္မဟူ..က်ား ၊ မ..မေရြးဒီလိုခ်ည္းပါပဲ…နာတာရွည္ျဖစ္ေနၾကတဲ႔ကေလး
ေတြေတာင္မက်န္ပါဘူး…ကုန္သည္ေတြကလဲတို႔ကိုမတန္တဆေစ်းျမွင္႔လို႔ေရာင္းၾကတာသိေပမဲ.႔ .သူ
တိဆ
ု႔ ိုတဲ႔ေစ်းေပးရတာပဲ..ရဟန္းေတြလဲပုတီးအဆက္မျပတ္စိတ္လ.ို႔ .တို႔ေနရာကိုျဖတ္သြားၾကဖူးပါရဲ႕..
တို႔ကိုဘယ္သူမွအေရးမလုပ္ၾကပါဘူး…တို႔ေတြရ႕ဲ မဲေမွာင္ေနတဲ႔လမ္းက်ဥ္းေလးေတြထဲက.ို .ဆင္းရဲျခင္း
ကသာဆာေလာင္တဲ႔မ်က္လံုးေတြနဲ႔ဝင္လာတတ္တယ္….ဒုစရိုက္ကသာရႊရ
ဲ ြဲစိုေအာင္ငိုရင္းေရာက္လာ
တတ္တယ္..မနက္တိုင္းမွာကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ျခင္းေဝဒနာႏိႈးလို႔သာ..တို႔ေတြႏိုးလာရျပီး..နာက်င္အရွက္
ရျခင္းကပဲတို႔ကိုတညလံုးအေဖာ္လုပ္တယ္..ဒါေတြကိုမင္႔ေျပာျပလို႔လအ
ဲ ပိုေပါ႔ကြယ.္ .မင္းဘာနားလည္
တတ္မွာလဲ..မ်က္ႏွာမွာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအျပည္႔နဲ႔မင္းဟာတို႔ထဲကတစ္ေယာက္မွမဟုတ္တာကိ…
ု …….”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔မ်က္ႏွာလႊသ
ဲ ြားတဲ႔ ယက္ကန္းသည္ၾကီးဟာေခ်ာင္းေျခာက္ၾကီးကိုအဆက္မျပတ္
ဆိုးရင္းအလုပ္ျပန္စသတဲ႔ ။ ယက္ကန္းတေလွ်ာက္ေျပးေနတဲ႔လြန္းကေလးမွာ ေရႊခ်ည္ေတြတန္းေနတာ
ျမင္မိေတာ႔ဘုရင္ေလးခမ်ာ အျပင္းအထန္တုန္လႈပ္သြားျပီးေမးမိတယ္ ။

“……ဒီ...ဒီ…ဝတ္လံုကိုဘယ္သူ႔အတြက္ယက္ေနတာလဲဟင္….”
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“…….မနက္ျဖန္ဘိသိက္ခံမဲ႔ဘုရင္ေလးအတြက္ေပါ႔က႕ြဲ …ဘာျဖစ္လို႔လ…
ဲ .”

ဘုရင္ေလးဟာအလန္႔တၾကားနဲ႔ေယာင္ယမ္းေအာ္ဟစ္လိုက္မိခ်ိန္မွာပဲ အိပ္မက္ကေနေမာၾကီး
ပန္းၾကီးနဲ႔ႏိုးလာေရာ ။ သူႏိုးလာေတာ႔အင္မတန္လွပခမ္းနားတဲ႔သူ႔အေဆာင္ေတာ္ထဲမွာပဲ သက္ေတာင္႔
သက္သာအိပ္ရက္သား ဆိုတာကိုေတြ႕ရတယ္ ။ သူ႔ေလသာျပတင္းကေနျမင္ေနရတဲ႔ ပ်ားရည္ေရာင္လ
ျခမ္းကေလးကေတာ႔ ခပ္မိႈင္းမိႈင္းေကာင္းကင္စြန္းမွာတြခ
ဲ ိုလို႔ ။ အရာရာအားလံုးဟာ လွပသာယာျပီးေန
သားတက်ပါပဲ ။ ဒီတင္ဘုရင္ေလးလဲ စိတ္သက္သာရာရျပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ထပ္အိပ္မက္
တစ္ခုကိုျမင္မက္ျပန္ပါသတဲ႔ ။

ေမွးကနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္လို႔ထင္လိုက္ခ်ိန္မွာပဲ ဘုရင္ပ်ိဳကေလးဟာ ကၽြန္ေတြရာနဲ႔ခ်ီျပီးခတ္
ကြင္းကိုင္လို႔ေလွာ္ခတ္ေနၾကတဲ႔ ရြက္သေဘၤာၾကီးတစ္ခုရ႕ဲ ကုန္းပတ္ေပၚေရာက္ေနျပန္သတဲ႔ ။ သူလေ
ွဲ န
တဲ႔ေကာေဇာေပၚမွာေတာ႔ ရြက္သေဘၤာၾကီးရဲ႕မာလိန္မွဴးလဲထိုင္ေနတယ္ ။ ၾကက္ေသြးေရာင္ေတာက္ပ
ေနတဲ႔ပိုးေခါင္းေပါင္းကိုၾကြားၾကြားဝင္႔ဝင္႔ၾကီးဆင္ထားတဲ႔ မာလိန္မွဴးကေတာ႔သစ္ကနက္သားလိုေျပာင္
ေနေအာင္မည္းပါသတဲ႔ ။ တြဲက်ေနတဲ႔နားေပါက္ၾကီးေတြထဲမွာ ၾကီးေပ႔ဆိုတဲ႔ေငြနားကြင္းေတြကိုပန္ဆင္
ထားျပီးလက္ထဲမွာေတာ႔ ဆင္စြယခ
္ ်ိန္ခင
ြ ္ကေလးကိုင္လို႔ ။

ေလွာ္ခတ္ေနၾကတဲ႔ကၽြန္ေတြကေတာ႔ နံငယ္ပိုင္းအစုတ္ေလးေတြကိုယ္စီဆင္လို႔ နီးရာလူနဲ႔တြဲ
ျပီးသံၾကိဳးခတ္ခံထားရေသးတယ္ ။ က်က္က်က္ေတာက္ေနတဲ႔ေနပူက်ဲက်ဲထေ
ဲ လွာ္ေနၾကတဲ႔ကၽြန္ေတြ
ၾကားထဲမွာ လူမည္းၾကီးေတြကေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ေလွ်ာက္ၾကရင္း မထင္ရင္မထင္သလိုတေျဖာင္း
ေျဖာင္းျမည္ေအာင္ သားေရၾကာပြတ္နဲ႔မညွာမတာ အေရလန္ေအာင္ရိုက္ၾကေသးသတဲ႔ ။ ကၽြန္ေတြက
ေတာ႔လက္ေမာင္းက်စ္က်စ္ေတြကိုေျမွာက္ကာ ေျမွာက္ကာနဲ႔ ေလွာ္တက္အေလးၾကီးေတြကို ဆြဲကာ
တြန္းကာနဲ႔ေလွာ္လိုက္ၾကတိုင္း ဆားငန္ေရေဖြးေဖြးက ေလွာ္တက္ေတြအေပၚအေရာင္မ်ားေတာင္ျပန္
ဟပ္လို႔ေပါ႔ ။
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ဒီလိုနဲ႔ေနာက္ဆံုးမွာပင္လယ္ေကြ႕ခပ္ေသးေသးတစ္ေနရာကိုေရာက္သြားၾကတယ္ ။ ေရစမ္းခ်
ဖို႔ျပင္ၾကတုန္းကမ္းေျခဘက္ကေလခ်ိဳကေလးေသြးလာေတာ႔ ကုန္းပတ္နဲ႔ရြက္ၾကီးေတြေပၚမွာေျမနီမႈန္
ေတြရဲလရ
ို႔ ယ္ ။ ရုတ္တရက္ဆိုသလိုပဲျမည္းရိုင္းေတြစီးလာတဲ႔အာရပ္သံုးေယာက္ေပၚလာျပီး သူတို႔ကို
လွံနဲ႔လွမ္းပစ္ၾကပါေလေရာ ။ သေဘၤာသူၾကီးမာလိန္မွဴးးကေတာ႔ ခပ္ေအးေအးပဲအေရာင္ေတြေတာက္
ေတာက္ပပျခယ္ထားတဲ႔ေလးၾကီးကိုလွမ္းယူျပီး အာရပ္တစ္ေယာက္ရ႕ဲ လည္မ်ိဳကိုထုတ္ခ်င္းေပါက္သြား
ေအာင္ပစ္ခ်လိုက္ေတာ႔ က်န္တဲ႔ႏွစ္ေယာက္လေ
ဲ ျပးၾကတာတန္းလို႔ ။ အပစ္ခံရသူကေတာ႔ျမည္းေပၚက
ေနတခါတည္းလိႈင္းေတြထဲကိုထိုးက်သြားေတာ႔တာပဲ ။ အာရပ္ေတြနဲ႔ပါလာတဲ႔ ကုလားအုပ္ေပၚကေခါင္း
ျမီးျခံဳအဝါေရာင္ဝတ္ထားတဲ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ႔ ေသရွာသူကိုလွည္႔ၾကည္႔လွည္႔ၾကည္႔န႔ပ
ဲ ဲ ေျပးႏွင္႔တဲ႔အာ
ရပ္ႏွစ္ေယာက္ေနာက္ကိုမမွီမကမ္းလိုက္ရွာတယ္ ။

ဒါနဲ႔သေဘၤာေက်ာက္ဆူးခ်ျပီး ရြက္ေတြတင္အျပီးမွာေတာ႔ ကၽြန္ေခါင္းလူမည္းၾကီးေတြကၾကိဳး
ေလွကားရွည္ၾကီးထုတ္လာၾကသတဲ႔ ။ အဲဒီၾကိဳးေလွကားရွည္ၾကီးကို အေလးခ်ိန္စီးေအာင္လုိ႔ခသ
ဲ တၱဳ
ေတြနဲ႔ဆင္ထားတာေပါ႔ ။ အသင္႔ျဖစ္ေတာ႔သေဘၤာသူၾကီးလူမည္းၾကီးကထလာျပီး ၾကိဳးေလွကားၾကီးကို
သေဘၤာနံေဘးကေနေရထဲကိုခ်လိုက္ရင္းအစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုေတာ႔ေဒါက္္ေတြေပၚခိုင္ေအာင္တုပ္တယ္ ။
ျပီးတာနဲ႔ ကၽြန္ေခါင္းၾကီးကကၽြန္ေတြထဲကအငယ္ဆံုးေလးတစ္ေယာက္ကို ကုတ္ကေနဆြဲျပီးေခၚလာျပီး
ေျခက်ဥ္းေတြကိုဆီထည္႔ ၊ ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔နားေတြထဲကိုဖေယာင္းသြတ္ျပီး ခါးမွာေတာ႔ဧရာမေက်ာက္
တံုးၾကီးဆြေ
ဲ ပးလိုက္ေရာ ။ ျပီးတာနဲ႔ကၽြန္ကေလးလဲသေဘၤာနံေဘးကေနခ်ထားတဲ႔ ၾကိဳးေလွကားၾကီးက
ေနတုန္တုန္ခ်ိခ်ိနဲ႔တြယ္ဆင္းသြားလိုက္တာ ပင္လယ္ထဲကိုစုန္းစုန္းျမဳပ္ျပီးေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ႔အထိပဲ ။
သူငုပ္သြားတဲ႔ေနရာက ေရပလံုစီေလးေတြထလာတာကိုေတာင္ ဘုရင္ပ်ိဳေလးျမင္ေနရတယ္ ။ ဘဝတူ
ကၽြန္ေတြကေတာ႔ ေကာင္ကေလးဆင္းသြားရာေနရာကိုပဲစူးစိုက္ၾကည္႔လုိ႔ ။ သေဘၤာဦးပိုင္းမွာေတာ႔ငါး
မန္းမလာေအာင္ေျခာက္လွန္႔တဲ႔ဗံုတိုသံေတြ အဆက္မျပတ္ဟိန္းညံလို႔ေနတယ္ ။ အေတာ္ၾကီးၾကာမွေရ
ငုပ္သြားတဲ႔ကၽြန္ကေလးျပန္ေပၚလာျပီး ပုလဲတစ္လံုးကိုညာလက္မွာကိုင္လို႔ၾကိဳးေလွကားကေနျပန္တြယ္
တက္လာသတဲ႔ ။ ကၽြန္ေခါင္းေတြကပုလဲကိုပဲလွမ္းယူျပီး ေကာင္ကေလးကိုတခ်ီျပန္တြန္းခ်လိုက္ၾကျပန္
ေရာ ။ ကၽြန္ေတြကေတာ႔ခတ္ကင
ြ ္းကိုငရ
္ င္းပဲအိပ္ေပ်ာ္ေနၾကရွာျပီ ။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ခါျပီးတစ္ခါကၽြန္ေလးျပန္
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တက္လာတိုင္းပုလဲတစ္လံုးပါလာသတဲ႔ ။ သေဘၤာသူၾကီးကေတာ႔ပုလေ
ဲ တြကို သူ႔ဆင္စြယ္ခ်ိန္ခင
ြ ္ေလး
နဲ႔ခ်ိန္တြယ္လိုက္ ၊ အစိမ္းေရာင္သားေရအိတ္ကေလးထဲ ခပ္ေအးေအးထည္႔္လိုက္လုပ္ေနေလရဲ႕ ။

ဘုရင္ေလးဟာ တားဖို႔ဆီးဖို႔ စကားေျပာဖို႔ၾကိဳးစားေပမဲ႔လွ်ာကအာေခါင္မွာေျခာက္ျပီးကပ္ေနသ
လိုပအ
ဲ သံကိုမထြက္လာဘူး ။ ကၽြန္ေခါင္းအမည္းေတြကေတာ႔ စကားစျမည္ေျပာဆိုေနၾကရင္း အေရာင္
ေတာက္ေတာက္နဲ႔ပုတီးတစ္ကံုးကိုအေဝမတည္႔လို႔ရန္ျဖစ္ျငင္းခံုေနၾကေလရဲ႕ ။ ၾကိဳးၾကာငွက္ႏွစ္ေကာင္
ကသာသေဘၤာတစ္ခုလံုးကို ဝိုင္းကာဝိုင္းကာလွည္႔ပတ္ပ်ံေနၾကတုန္း ေနာက္ဆံုးမွာကၽြန္ေလးျပန္တက္
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လာရွာသတဲ႔ ။ ဒီတခါပါလာတဲဲ႔ပုလဲကေတာ႔ အံံ႔ၾသစရာအိုရ္မ်ဳဇ္ပုလေ
ဲ တြထက္ေတာင္ လွပတင္႔တယ္ျပီး
လျပည္႔ညလိုဝန္းဝိုင္းလို႔ မိုးေသာက္ၾကယ္မ်ားလိုေတာင္ ေတာက္ပအေရာင္ထြက္ေနသတဲ႔ဲ ။ ဒါေပမဲ႔ယူ
လာသူကၽြန္ကေလးခမ်ာေတာ႔ ထူးထူးျခားျခားကိုျဖဴေဖ်ာ႔ျပီး ကုန္းပတ္ေပၚပစ္လသ
ဲ ြားေတာ႔တယ္ ။ နား
ေတြ ၊ ႏွာေခါင္းေပါက္ေတြထဲကေသြးေတြပန္းထြက္လာတဲ႔ကၽြန္ကေလးဟာ ခဏေတာ႔တုန္ယင္လႈပ္ရွား
ေနရွာေသးတယ္ ။ ျပီးေတာ႔အသက္ထြက္သြားေတာ႔တာပါပဲ ။ ဝိုင္းၾကည္႔ေနၾကတဲ႔ ကၽြန္ေခါင္းၾကီးေတြ
ကေတာ႔ဘာမွမထူးျခားသလိုပဲ ပခံုးတခ်က္တြန္႔ျပီး ကၽြန္ကေလးရဲ႕အေလာင္းကိုေရထဲကန္ခ်လိုက္ၾက
ေတာ႔တယ္ ။

သေဘၤာသူၾကီးလူမည္းမာလိန္မွဴးၾကီးကေတာ႔ ကၽြန္ကေလးရဲ႕အေလာင္းကိုစြန္႔ပစ္ေနၾကတာ
ကိုတခ်က္ေတာင္ေစာင္းငဲ႕မၾကည္႔ဘဲ ပုလဲၾကီးကိုသာဝမ္းသာအားရေနေရာင္မွာေထာင္ၾကည္႔ရင္း နဖူး
ေပၚကပ္လို႔ဦးညြတ္ကာေျပာသတဲ႔ ။

“……..အင္း…ဒီပုလဲၾကီးကေတာ႔..ဘုရင္ေလးရဲ႕ရာဇလွံတံအတြက္ပဲကြယ္တ…
ို႔ လာရက်ိဳးနပ္ပါျပီ....”

ျပီးေတာ႔အလုပ္ျပီးစီးဟန္နဲ႔ေက်ာက္ဆူးႏုတ္ျပီး လွည္႔ျပန္ၾကဖို႔အခ်က္ေပးလိုက္ခ်ိန္မွာပဲ ဘုရင္ပ်ိဳေလး
မွာအလန္႔တၾကားနဲ႔ေယာင္ယမ္းေအာ္ဟစ္မိျပီး အိပ္မက္ကေနႏိုးလာျပန္ေတာ႔တယ္ ။ ဒီတခါသူႏိုးလာ
ေတာ႔လင္းလုျပီ ။ အရုဏ္ရ႕ဲ မီးခိုးေရာင္လက္ေခ်ာင္းရွည္ရွည္ေတြက မွိန္ေပ်ာက္လုဆဲၾကယ္ေတြကိုဆုပ္
ထားတာေတာင္ သူ႔ေလသာျပတင္းကေနလွမ္းျမင္ေနရမွကိုး ။

ဒီတခါမွာေတာ႔ေျခာက္ျခားစျပဳေနတဲ႔ဘုရင္ေလးဟာ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္နဲ႔ပဲတခါအိပ္ေပ်ာ္သြား
ျပန္ေတာ႔ သူ႔ဘဝမွာအဆိုးဆံုးလို႔ဆိုရမဲ႕ဒီအိပ္မက္ကိုျမင္မက္ျပန္ပါသတဲ႔ ။ ဒီအိပ္မက္ထမ
ဲ ွာေတာ႔ဘုရင္
ေလးဟာႏြယ္ရိုင္းေတြ ၊ ထူးထူးဆန္းဆန္းအသီးေတြနဲ႔ အဆိပ္ျပင္းတဲ႔ပန္းပြင္႔လွလွေတြျပည္႔ႏွက္ေနတဲ႔
ေတာအုပ္ညိွဳ႕မိႈင္းမိႈင္းထဲလွည္႔လည္သြားလာေနမိတယ္ ။ သစ္ပင္ေတြေပၚမွာ အေရာင္စံုေတာက္ပေန
တဲ႔ၾကက္တူေရြးၾကီးေတြ တကိုင္းနဲ႔တကိုင္းကူးလူးပ်ံသန္းလို႔ျမည္ေၾကြးေနၾကတုန္း ဘုရင္ေလးျဖတ္သြား
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ရာလမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ႔ ေျမြေပြးေတြတရွဴးရွဴးနဲ႔ႏွာမႈတ္ေနၾကသတဲ႔ ။ တဗြက္ဗြက္ပြက္ေနတဲ႔ရႊံ႕ေရ
ေႏြးေႏြးထဲမွာေတာ႔ဧရာမကုန္းလိပ္ၾကီးေတြကအိပ္ေပ်ာ္လို႔ ။ သစ္ကိုင္းေတြေပၚမွာလဲအစိမ္းေရာင္ ၊ ေရႊ
ေရာင္ ၊ ခရမ္းေရာင္ ၊ ပန္းေရာင္လက္လက္ထေနတဲ႔ေဒါင္းေတြအ
ြ ျပည္႔အႏွက္ပဲ ။ လူဝံေတြကလဲလႊဲကာ
ခိုကာနဲ႔ဟိုပင္ဒီပင္ကူးလို႔ အင္မတန္ဆန္းသေလာက္ ၾကက္သီးထစရာလွပတဲ႔ ျမင္ကင
ြ ္းပါပဲ ။

ဒါနဲ႔ဘုရင္ေလးလဲမရပ္မနားသြားလာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ေတာအုပ္အစြန္နားကိုေရာက္
တဲ႔အထိပဲ ။ အဲဒီနားကေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ႔ျမစ္ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ အလြန္ၾကီးတဲ႔အလုပ္ၾကမ္းသမားလူအုပ္
ၾကီးတစုဟာ ေက်ာက္တုန္းေက်ာက္ေဆာင္ေတြၾကားမွာပုရြက္ဆိတ္မ်ားလို တရြရန
ြ ဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကပါ
သတဲ႔ ။ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာအလြန္နက္တဲ႔က်င္းေတြတူးၾကျပီး ဆင္းသြားၾကသူေတြလဲမနည္းဘူး ။
တခ်ိဳ႕ေတြကေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္သားေတြကို ပုဆိန္ၾကီးေတြနဲ႔ခြဲထုတ္ေနခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ေတြကသဲေတြ
ထဲလက္နဲ႔လိုက္စမ္းေနၾကတယ္ ။ ကႏာၱရဆူးပင္ေတြကိုလက္ေတြနဲ႔ဖဲ႔ထုတ္ျပီး ၾကက္ေသြးေရာင္ပန္းဖူး
ေတြကိုလဲနင္းေျခပစ္ၾကေသးတယ္ ။ လူတိုင္းကအလြန္အလုပ္မ်ားေနၾကျပီးေအာ္ကာဟစ္ကာနဲ႔တရစပ္
ပဲအလုပ္လုပ္ေနၾကပါသတဲ႔ ။ အလုပ္သမားေတြရ႕ဲ အနားကလိႈဏ္ဂူမည္းၾကီးထဲမွာေတာ႔ ေသမင္းနဲ႔မယ္
ဝိသမေလာဘတိ႔အ
ု တူတကြပအ
ဲ လုပ္လုပ္ေနတဲ႔လူေတြကိုၾကည္႔ေနၾကရင္း ေသမင္းကဒီလိုေျပာတာကို
ဘုရင္ေလးၾကားမိတယ္ ။

“….ကဲ..က်ဳပ္လဲပ်င္းလွျပီ..မယ္ဝသ
ိ မေရ႕…ဒီလူေတြထဲကသံုးပံုတစ္ပံုကိုသာေပးလိုက.္ .က်ဳပ္ေအးေအး
ပဲထြက္သြားမယ္..ဘယ္႔ႏွယ္လ…
ဲ .”

ဒါေပမဲ႔ဝိသမေလာဘကေခါင္းအသာယမ္းရင္းျပန္ေျဖတယ္ ။

“….ဟင္႔အင္း…မေပးႏိုင္ပါဘူး...ဒါကၽြန္မရဲ႕ကၽြန္ေတြရွင…
္႔ …..”

“…..ဒါနဲ႕မင္းလက္ထဲကေကာ..ဘာေတြတုန္းကြ႕ဲ …..”
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“…….ဒါလား..ေျပာင္းေစ႔သံုးေစ႔ပါ…ဘာျဖစ္လို႔လ…
ဲ …”

“…..အဲဒါဆိုရင္လ.ဲ .က်ဳပ္ရ႕ဲ ေသျခင္းဥယ်ာဥ္မွာပ်ိဳးဖို႔တစ္ေစ႔ေပးလိုက.္ .ကိုင္း..တစ္ေစ႔တည္းပဲေပး..က်ဳပ္
အခုကိုျပန္သြားလိုက္မယ္…”

“..ဟင္႔အင္း..ေျပာင္းေစ႔လဲမရဘူး..ကၽြန္မလူေတြလဲမရဘူး…သြားမွာသာသြားစမ္းပါ..ရွင္ေသမင္းရယ္ ”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ဝိသမေလာဘကေျပာင္းေစ႔ေလးေတြကိုင္ထားတဲ႔လက္ကို အဝတ္ထဲထည္႔ဖြက္
လိုက္ပါေလေရာ ။ ဒီတင္ေသမင္းကေျခာက္ခ်ားးစရာ ရယ္ေမာလိုက္ျပီး ခြက္တစ္ခြက္ကိုယူလို႔အနီးက
ေရအိုင္ထဲကိုႏွစ္ခပ္လိုက္ေတာ႔ ခြက္ထဲကေနငွက္ဖ်ားေရာဂါထြက္လာပါသတဲ႔ ။ အဲဒီငွက္ဖ်ားေရာဂါက
အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔လူအုပ္ၾကီးၾကားထဲလဲျဖတ္သြားေရာ အလုပ္သမားသံုးပံုတစ္ပံုဟာခ်က္ျခင္းပဲ လဲေသ
ၾကရွာတယ္ ။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရဲ႕ေနာက္မွာျမဴထူထူေအးေအးၾကီးကေဝ႔ဝဲလိုက္ပါလို႔ ၊ ေရေျမြတေထြးၾကီး
ကလဲသြားေလရာေလွ်ာတိုက္လူးလြန္႔လို႔ ပါၾကေသးတယ္ ။ ဝိသမေလာဘကေတာ႔ ေသသြားရွာတဲ႔လူ
ေတြအတြက္ ရင္အစံုကိုဗလာက်င္းလို႔ရင္ဘတ္စည္တီးျပီးေအာ္ဟစ္ငိုယိုေတာ႔တာပဲ ။

“…..အမေလးေလး...ကၽြန္ေတြေတာ႔ကုန္ပါေပါ႔လား..ဟိုဘက္တာတာရီယားေတာင္ၾကားထဲစစ္ျဖစ္ေန
တဲ႔နားသြားပါေတာ႔လား…ႏွစ္ဘက္စလံုးကဘုရင္ႏွစ္ပါးကရွင္႔ကိုတသေနတဲ႔အခ်ိန္မွာဘယ္႔ႏွယ္ေၾကာင္႔
ကၽြန္မရဲ႕ကၽြန္ေတြနားလာျပီး..သတ္လားျဖတ္လားလုပ္ေနရတာတုန္း..ဟိုမွာႏြားလားအနက္ၾကီးကိုယဇ္
ပူေဇာ္ျပီးအာဖဂန္ေတြေတာင္စစ္ခ်ီကုန္ၾကျပီ…ဒိုင္းေတြေပၚလွံေတြတေျဗာင္းေျဗာင္းခတ္သံေပးလိ.ု႔ .သံခ
ေမာက္တေျပာင္ေျပာင္န.ဲ႔ .ရွင္႔ကိုမွလိုက္ရွာေနၾကတဲ႔သူေတြဆီေတာ႔မသြားဘဲ..ဘာျဖစ္လို႔ကၽြန္မပိုင္နက္
ေတာင္ၾကားထဲလာေႏွာင္႔ယွက္ေနရတာတာလဲ...ျမန္ျမန္သာၾကြပါေတာ႔....ေနာက္လဒ
ဲ ီကိုေျခဦးေတာင္
လွည္႔မလာပါနဲ…
႔ .ရွင္ေသမင္းရဲ႕…ရွင္႔ကိုေၾကာက္လြန္းလို႔ပါ….”
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“……ဒီလိုေျပာရံုန႕ဲ က်ဳပ္ကသြားရရိုးလား..မယ္ဝိသမရဲ႕…က်ဳပ္ေတာင္းတဲ႔ေျပာင္းေစ႔တစ္ေစ႔သာေပး..
အခုကိုအသာတၾကည္ထြက္သြားပါ႔မယ္….”

ဆိုျပီးေသမင္းကမခိုးမခန္႔နဲ႔ေအးစက္စက္ေျပာေတာ႔ ဝိသမေလာဘဟာအံၾကိတ္ျပီးလက္ကိုတင္းသ
ထက္တင္းေအာင္ဆုပ္ျပီးျငင္းျပန္သတဲ႔ ။

“….မေပးႏိုင္ဘူးရွင…
္႔ ရွင္႔လက္ထဲကိုဘာတခုမွမထည္႔ေပးႏိုင္ဘူး…..”

ေသမင္းကေတာ႔အသံနက္ၾကီးနဲ႔သေဘာတက်ရယ္ေမာရင္း ေက်ာက္တံုးနက္တလံုးေကာက္
ယူျပီးေတာအုပ္ထဲကိုလွမ္းလႊဲပစ္လိုက္ေတာ႔ အဆိပ္ပင္ခ်ံဳရိုင္းထဲကေန မီးေတာက္မီးလွ်ံဝတ္လံုကိုဆင္
လို႔ ကမာၻနာထြက္လာပါေရာတဲ႔ ။ ဒီကမာၻနာဟာခုနကလူအုပ္ထဲကိုဝင္သြားျပန္ေတာ႔ ငွက္ဖ်ားေၾကာင္႔
မေသဘဲက်န္ခဲ႔တဲ႔လူသံုးပံုႏွစ္ပံုထဲက တစ္ဝက္တိတိထပ္ျပီးေသၾကရရွာျပန္တယ္ ။ ဘယ္ေလာက္
ေတာင္ျပင္းသလဲဆိုေတာ႔ ကမာၻနာသြားရာလမ္းတေလွ်ာက္ကျမက္ေတြေတာင္ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို
ညိွဳးေရာ္က်ျပီးက်န္ခဲ႔တဲ႔အထိပဲ ။ ဝိသမေလာဘကေတာ႔ ေခါင္းေပၚကိုျပာေတြၾကဲလို႔ပူေဆြးငိုယိုရျပန္
တာေပါ႔ ။

“…..အမေလး..ရွင္ေသမင္း..ရက္စက္လွခ်ည္လားရွင္ရ႕ဲ ..အိႏၵိယျပည္ကငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနတဲ႔ျမိဳ႕ၾကီး
ေတြဆီကိုသြားျပီးရွင္႔အလုပ္ရင
ွ ္လုပ္ပါေတာ႔လား..ဒါမွမဟုတ္ရင္ေရေလွာင္ကန္ေတြထေ
ဲ ရတစ္စက္မွမရွိ
ေတာ႔တဲ႔ဆမားကန္ျမိဳ႕ၾကီးဆီသြားပါေတာ႔လား..အီဂ်စ္ျပည္သြားလဲရတာပဲဟာ….ကႏာၱရဘက္ကက်ိဳင္း
ေတြအုပ္လိုက္က်လို႔တျမိဳ႕လံုးရိကၡာေတြျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းပါေရာတဲ.႔ ..ႏိုင္းျမစ္ၾကီးကလဲကမာၻးေတြေပၚႏုန္း
ေျမေတြမခ်ေပးတာၾကာေပါ႔…ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ..နတ္ဆရာေတြေတာင္..အိုင္းစစ္နဲ႔အိုဆိုင္းရစ္ကိုက်ိန္
ဆဲေနတဲ႔ေနရာဟာ..ရွင္သြားဖို႔အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ဘူးလား…..သြားသင္႔တဲ႔ေနရာကိုျမန္ျမန္ၾကြလို႔ကၽြန္
မရဲ႕ကၽြနေ
္ တြကိုအပိုင္သိမ္းဖို႔လုပ္ေနတာရပ္တန္းကရပ္ပါေတာ႔….ရွိၾကီးခိုးပါရဲ႕……..”
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“………မင္းကေခါင္းမာတာကိုး..မယ္ဝိသမရဲ႕…က်ဳပ္ေတာင္းတဲ႔ေျပာင္းတစ္ေစ႔ကိုေအးေအးသက္သာ
သာေပးပါေလ…က်ဳပ္ျပန္ကိုမလာေတာ႔ဘူး..ဘယ္႔ႏွယ္လ…
ဲ …”

“……..မေပးႏိုင္ဘူး..ရွင္ေသမင္းေရ႕…ဒါေနာက္ဆံုးစကားပဲ….”

ေသမင္းကေတာ႔အင္မတန္မွႏွစ္ျခိဳက္သလိုဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ရင္း လက္ေခါက္မႈတ္လိုက္
သတဲ႔ ။ ရုတ္တရက္ပဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ပံုရတဲ႔မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေလထုကိုခင
ြ ္းလို႔ပ်ံသန္းလာပါ
ေရာ ။ နံဖူးမွာပုလိပ္ေရာဂါဆိုတဲ႔စာတန္းနဲ႔မိန္းမရဲ႕နံေဘးမွာေတာ႔ ဆာေလာင္ေနပံုရတဲ႔လင္းတေတြအုပ္
လိုက္ၾကီးပ်ံဝဲလို႔ပါလာၾကသတဲ႔ ။ အဲဒီမိန္းမလဲ ေတာင္ၾကားတစ္ခုလံုးကို သူ႔အေတာင္ပံေတြနဲ႔အုပ္လိုက္
ေရာ အသက္ရွင္ေနသူဆိုလို႔တစ္ေယာက္မွမက်န္ခဲ႔တဲ႔အထိ မၾကာခင္ကပဲဘုရင္ေလးျမင္ခရ
ဲ႔ တဲ႔ေထာင္
နဲ႔ခ်ီေသာအလုပ္သမားအုပ္ၾကီးခမ်ာ တခဏခ်င္းမွာပဲခႏၶာေၾကြက်လို႔ေသပြဲဝင္ရွာၾကျပန္တယ္္ ။

ဝိသမေလာဘကေတာ႔ေၾကာက္လန္႔တၾကားငိုယိုေအာ္ဟစ္ရင္းေျပးေရာ ။ ေသမင္းကေတာ႔
အခုမွအာသာေျပသြားဟန္နဲ႔ သူ႔ျမင္းနီၾကီးေပၚလႊားကနဲတက္လို႔ေလထက္ျမန္တဲ႔အဟုန္နဲ႔ စိုင္းထြက္
သြားပါေတာ႔သတဲ႔ ။ အေသေကာင္ေတြျပည္႔ႏွက္ေနတဲ႔ေတာင္ၾကားထဲမွာေတာ႔ က်ိခၽြဲေနတဲ႔နဂါးေတြ
အေၾကးခြံနဲ႔ရြံရွာဖြယအ
္ ေကာင္ေတြ ေထြးလံုးရစ္ပတ္ေနျပီး ျမစ္ၾကမ္းျပင္ေပၚကသဲေျခာက္ေျခာက္ေပၚ
မွာေတာ႔ေခြးအေတြသာ တရွပရ
္ ွပ္နဲ႔သြားလာရင္း အနံ႕ခံေနၾကေတာ႔တယ္ ။ ဘုရင္ကေလးကေတာ႔
စိတ္ညစ္ညဴးေျခာက္ခ်ားလြန္းလို႔ ငိုယိုရင္းဘာရယ္မဟုတ္အသံထြကည
္ ည္းမိတယ္ ။

“…..ဘယ္သူေတြမ်ားပါလိမ္႔ေနာ္ …ဒီေတာင္ၾကားမွာဘာေတြလာရွာၾကရင္းေသၾကရတာပါလိမ…
္႔ .”

“…….သူတို႔လား..ဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕နန္းတက္သရဖူအတြက္ပတၱျမားလာရွာဖို႔..ေစလႊတ္ခံရသူေတြေပါ႔
ကြ႕ဲ ……”
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ေတာင္ၾကားထဲမွာအသက္ရွင္က်န္ေနသူဆိုလို သူတစ္ေယာက္တည္းပဲရွိေနတယ္လို႔ထင္ရေပ
မဲ႔အေနာက္ကေနေျဖသံတစ္သံထြက္လာတဲ႔အတြက္ ဘုရင္ေလးမွာအေတာ္လန္႔သြားျပီးလွည္႔ၾကည္႔မိ
ေတာ႔ဘုရားဖူးခရီးသည္တစ္ေယာက္လိုဝတ္ဆင္ထားတဲ႔ သ႑ာန္တစ္ခုကို ေငြေၾကးမံုကိုင္လ်က္သား
ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ။ ဘုရင္ေလးခမ်ာပိုလို႔ေတာင္လန္႔သြားျပီးေမးမိပါသတဲ႔ ။

“….ဘယ္..ဘယ္..ဘုရင္အတြက္မ်ားလဲဗ်ာ…..”

“……ဒီဘုရင္အတြက္ပေ
ဲ ပါ႔..ေမာင္ရင္…”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ေထာင္ျပလိုက္တဲ႔ေငြေၾကးမံုထဲမွာသူ႔ကိုယ္သူျပန္အျမင္လိုက္မွာဘုရင္
ေလးလဲေသြးပ်က္ေအာ္ဟစ္ရင္း အိပ္မက္ကေနႏိုးလာျပန္ပါသတဲ႔ ။ ဒီတခါအႏိုးမွာေတာ႔မိုးစင္စင္လင္း
လို႔စက္ရာေဆာင္ခန္းထဲကို ေနေရာင္ျခည္ေႏြးေႏြးေတာင္သြန္ျဖာစီးဆင္းေနခဲ႔ျပီ ။ ဥယ်ာဥ္ထဲကသစ္ပင္
ေတြၾကားမွာလဲခါတိုင္းလိုပဲ ငွက္ကေလးေတြသီခ်င္းဆိုလို႔ သာသာယာယာရွိတဲ႔နံနက္ခင္းပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ႔
ပဲေန႔ထူးေန႔ျမတ္ၾကီးကိုအစျပဳတဲ႔အေနနဲ႔ နန္းရင္းဝန္ၾကီးနဲ႔မွဴးၾကီးမတ္ရာတစ္စုဝင္လာျပီး အရိုအေသ
ေပးအခစားဝင္အျပီးမွာေတာ႔ မင္းလုလင္ေတြကေရႊသားဝတ္လံုေတာ္ရယ္ ၊ ပတၱျမားသရဖူ နဲ႔ ရာဇလွံ
တံကိုဘုရင္ေလးရဲ႕စက္ရာေဆာင္ကိုယူလာျပီးျဖန္႔က်င္းထားၾကပါသတဲ႔ဲ ။ ဘုရင္ကေလးလဲ သူစိတ္ကူး
အျပန္ျပန္အထပ္ထပ္ကြန္႔ျမဴးျပီး မဆံုးႏိုင္ေအာင္ေတြးခဲ႔ရတဲ႔မင္းေျမွာက္တန္ဆာေတြဟာအျပင္မွာပိုျပီး
ကိုခံ့ျငားတင္႔တယ္လွတာကို သတိျပဳမိသတဲ႔ ။ ေရႊသားကလဲအိလို႔ အဆင္ဆန္းျပားမဟာဆန္လွသလို
ပတၱျမားသရဖူကလဲေစြးေစြးနီလို႔ အရည္ေတြယိုဖိတ္က်လာမလို္ထင္ရတဲ႔အျပင္ ၊ ရာဇလွံတံေပၚစီျခယ္
ထားတဲ႔ပုလေ
ဲ တြဟာလဲ လျပည္႔ဝန္းမ်ားလိုညီညာလို႔ၾကည္စင္မြတ္ညက္ပါေပတယ္ ။ ဒီရတနာေတြအား
လံုးဟာသူတို႔လွသင္႔လွထိုက္ပိုမိုျပီးေတာ႔ကို တင္႔တယ္လြန္းလွတဲ႔အတြက္ စကားလံုးနဲ႔ေတာင္စာပန္းခ်ီ
ျခယ္ျပဖို႔မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔အထိပါပဲ ။ အလွအပကိုသာမန္ထက္ပိုမိုခံစားျမတ္ႏိုးတတ္လြန္းတဲ႔ ဘုရင္ေလးဟာ
ဒီတခါေတာ႔႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မေနႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ မင္းေျမွာက္တန္ဆာေတြကိုၾကည္႔ရင္းနဲ႔ညကျမင္မက္ခဲ႔
တဲ႔အိပ္မက္ဆိုးေတြကသ
ို တိရမိျပီး္ တုနတ
္ ုန္ခိုကခ
္ ိုက္နဲ႔ အပါးမွာခစားေနသူေတြကိုအမိန္႔ေပးမိသတဲ႔ ။
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“…ဒါေတြကိုငါ႕ေရွ႕ကေနယူထုတ္သြားၾကကြယ…
္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဒီေန႔ဒါေတြကိုမဝတ္ဆင္လဘ
ို ူး….”

အေဆာင္ကိုင္လုလင္ေတြကေတာ႔ တအံ့တၾသနဲ႔ဇေဝဇဝါျဖစ္ကုန္ၾကတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ဘု
ရင္ေလးျပက္လံုးထုတ္တယ္အထင္နဲ႔အလိုက္သင္႔ရယ္ေမာၾကတာေပါ႔ေလ ။ ဘုရင္ေလးကမ်က္ႏွာထား
တင္းတင္းနဲ႔တခါအမိန္႔ထပ္ေပးရင္းဆိုျပန္တယ္ ။

“……ၾကားၾကရဲ႕လား..ေမာင္မင္းတိ…
ု႔ ဒီဟာေတြကိုက်ဳပ္မျမင္ကြယ္ရာကိုအခုယူသြားၾကစမ္း…ဒီေန႔ဟာ
ဘိသိက္ခံမဲ႔ေန႔ျဖစ္ေပမဲ.႔ .ဒီအရာေတြကိုက်ဳပ္မဆင္ျမန္းလိုဘူး……ဒီေရႊဝတ္လံုကိုစိတ္မသာညည္းတြား
ရာယက္ကန္းစင္ေပၚမွာ..နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ႔ျဖဴေရာ္ေရာ္လက္တုန္တုန္ယင္ယင္ေတြနဲ႔ယက္လုပ္ခဲ႔ၾက
တာ…အဲဒီပတၱျမားေပၚမွာလဲ..ေတာေတာင္ထအ
ဲ သက္စြန္႔ျပီးသြားရွာရတဲ႔သူေတြရ႕ဲ ေသြးေတြစြန္းေပေန
ဆဲပ.ဲ .ရာဇႏွင္တံေပၚကပုလဆ
ဲ ိုတာကလဲ..လူ႔အသက္နဲ႔ခ်ိန္စက္လို႔လဲလွယ္ခဲ႔ရတာပါကလားကြယ္တ.ို႔ .”
လို႔အစခ်ီရင္းအနားကခစားေနသူေတြကို ဘုရင္ကေလးကသူမက္ခဲ႔တဲ႔အိပ္မက္သံုးခုအေၾကာင္းေျပာျပ
သတဲ႔ ။ နားေထာင္ေနသူေတြကေတာ႔ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည္႔လို႔
တီးတိုးဆိုၾကတယ္ ။

“…….တို႔ဘုရင္ေလးေတာ႔..စိတ္မူမမွန္ေတာ႔ဘူးထင္ပါရဲ႕..ဘယ္႔ႏွယ.္ .အိပ္မက္ဆိုတာအိပ္မက္ပေ
ဲ ပါ႔..
တကယ္မွမဟုတ္တဲ႔ဟာကိ.ု .ဘယ္လိုလုပ္အတည္ယူလုိ႔ရမွာလဲ..တို႔အတြက္အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ႔သူ
ေတြနဲ႔တို႔နဲ႔ဘာဆိုတာမွတ္လို႔ဗ်ာ…သူေျပာတိင
ု ္းအတိုင္းသာဆိုရင္ေတာ႔..ေပါင္မုန္႔ကိုစားဖို႔အတြက္လယ္
သမားကိုပအ
ဲ ရင္ျမင္ဖူးရေတာ႔မလိ.ု .ဝိုင္ခ်ိဳကိုမေသာက္ခင္ပဲစပ်စ္ခင္းကအလုပ္သမားကိုစကားစျမည္စ
ေျပာရေတာ႔မလိ.ု .ခက္လိုက္ပံုမ်ားေတာ႔…..”

နန္းရင္းဝန္ၾကီးကေတာ႔ ေခါင္းခါခါလည္ခါခါနဲ႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ေျဖာင္းဖ်တယ္ ။
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“…..…ဘုန္းေတာ္ၾကီးဘုရား…မေကာင္းတဲ႔အိပ္မက္ဆိုတာမ်ိဳးက…ေသြးေလေဖာက္ျပားရင္လဲျမင္မက္
တတ္ပါတယ္….ဒါေတြကိုဂရုျပဳေတာ္မမူပါနဲ…
႔ မင္းေျမွာက္တန္ဆာမ်ားကိုတင္႔တယ္စြာဆင္ျမန္းေတာ္မူ
ဖို႔သာကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးၾကီးအၾကံျပဳလိုပါတယ္..…ဘုရင္မင္းတစ္ပါးျဖစ္လ်က္န႔မ
ဲ င္းေျမွာက္တန္ဆာမွမပါရင္
တိုင္းသူျပည္သာလူအမ်ားအေနနဲ.႔ .ကိုယ္႔အရွင္သခင္ကိုမွတ္မိသိရွိဖို႔ရာခဲယဥ္းလွပါတယ္…..”

“…..ေၾသာ္..ဒီလိုလား…နန္းရင္းဝန္ၾကီးရဲ႕..သင္ဆိုလိုတာကဒါေတြမွမဝတ္ရင္..က်ဳပ္ကိုဘုရင္တစ္ပါးအ
ျဖစ္နဲ႔ဘယ္သူမွအသိအမွတ္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးေပါ႔ေလ…..”

“……..ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား…ဘယ္သူမွအရွင္႔ကိုဘုရင္မွန္းသိမွတ္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးဖ်ာ႔…..”

“…အင္း..က်ဳပ္က..မင္းတို႔မည္သည္ဘုန္းသမာၻေၾကာင္႔အေရာင္အဝါေတာက္ပစျမဲလို႔ထင္ခဲ႔တာပဲ..သင္
တို႔ေျပာသလိုအဝတ္အစားကမွဘုရင္တစ္ပါးကိုဖန္ဆင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
က်ဳပ္ကေတာ႔ဒါေတြကိုဘယ္နည္းနဲ႔မ.ွ .ဆင္ျမန္းမွာမဟုတ္ဘူး…ဒီသရဖူကိုလဲက်ဳပ္ေခါင္းေပၚအတင္မခံ
ႏိုင္ဘူး…ဒီနန္းေတာ္ထဲကိုက်ဳပ္လာခဲ႔စဥ္တုန္းကအတိုင္းပဲ..ဝတ္စားဆင္ယင္လို႔က်ဳပ္ဘိသိက္ခံမယ္….”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ဘုရင္ေလးဟာမင္းလုလင္ငယ္ငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကလြရ
ဲ င္ အားလံုးကိုအ
နားကေနႏွင္ပစ္လိုက္ျပီးနန္းတက္ပအ
ြဲ တြက္ျပင္ဆင္ပါေရာ ။ သူ႔ကိုယ္သူေရၾကည္ရိုးရိုးနဲ႔ပေ
ဲ ရမိုးခ်ိဳးသန္႔
စင္အျပီး ေရာင္စံုမ်က္ရေ
ြဲ တြနဲ႔စီျခယ္ထားတဲ႔ဗီရိုၾကီးထဲက သားေရေဘာင္းဘီနဲ႔ သိုးသားေရအေပၚဝတ္
ကိုထုတ္ယူျပီးဆင္ျမန္းသတဲ႔ ။ ဒီဝတ္စံုကေတာ႔ သူဆိတ္ေက်ာင္းသမားရဲ႕သားအျဖစ္နဲ႔ ေတာင္ေစာင္း
မွာဆိတ္အုပ္ပိန္ေညွာင္ေလးေတြကိုေက်ာင္းေနစဥ္ကာလမွာ အျမဲဝတ္ခဲ႔တဲ႔ဟာေပါ႔ ။ လက္မွာလဲဆိတ္
ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကကိုင္ခဲ႔တဲ႔တုတ္ရွည္ကိုကိုင္စြဲလို႔ေပါ႔ေလ ။ ဘုရင္ေလးခ်န္ထားခဲ႔တဲ႔မင္းလုလင္
ကေလးကမ်က္လံုးျပာျပာေလးေတြကို ျပဴးဝိုင္းေနေအာင္ၾကည္႔ျုပီး ျပံဳးရယ္လို႔သတိေပးပါသတဲ႔ ။

“….အရွင္႔မွာဝတ္လံုေတာ္ေရာ..ရာဇလွံတံေရာျပည္႔စံုေနပါျပီ..ဒါေပမဲ႔သရဖူေတာ႔လိုေသးတယ္ဖ်ာ႔…”
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ဒါနဲ႔ဘုရင္ကေလးလဲ ေလသာေဆာင္မွာႏြယ္တက္ေနတဲ႔ ႏွင္းဆီရိုင္းခက္ကေလးေတြကိုခူးသင္
ျပီးေခြဝိုင္းလို႔သရဖူသဖြယေ
္ ခါင္းေပၚရစ္သိုင္းလိုက္ရင္းဆိုတယ္ ။

“……ဒါသရဖူပေ
ဲ ပါ႔ကြယ…
္ .”

ဒီလိုဆင္ျမန္းျပီး မင္းလုလင္ငယ္ကေလးကိုပအ
ဲ ေဖာ္ျပဳလို႔ ဘုရင္ကေလးဟာသူ႔စက္ရာေဆာင္
ခန္းကေနျပီး မွဴးၾကီးမတ္ရာေတြ ၊ သူေကာင္းမ်ိဳးေတြ ၊ နယ္စားပယ္စားမင္းညီမင္းသားေတြေစာင္႔ဆိုင္း
ေနၾကတဲ႔ညီလာခံခန္းမၾကီးကိုၾကြခ်ီလာသတဲ႔ ။ ေရႊဝတ္လံုတလက္လက္နဲ႔ပုလဲႏွင္တံကိုၾကြားၾကြားၾကီး
ကိုင္လို႔သရဖူေဆာင္းထားတဲ႔ဘုရင္ပ်ိဳကေလးအစား ေခါင္းမွာႏွင္းဆီရိုင္းႏြယ္ေတြနဲ႔ဆိတ္ေက်ာင္းသား
ပံုဘုရင္ပ်ိဳကိုေတြ႕လိုက္ေတာ႔ မင္းပရိသတ္ၾကီးဟာအျပင္းအထန္ကိုကဲ႔ရ႕ဲ လို႔ပ်က္ရယ္ျပဳၾကေတာ႔တာ
ပဲ ။ တခ်ိဳ႕ကမ်ားဆိုရိုင္းရိုင္းစုိင္းစိုင္းေတာင္ဆဆ
ဲ ိုေအာ္ဟစ္ၾကပါသတ႔ဲ ။

“……ဘုရင္ကိုဘိသိက္သြန္းမယ္ဆိုမ.ွ .ဘယ္ကသူေတာင္းစားထြက္လာတာပါလိမ.္႔ .မတန္မရာ..ထြ…
ီ ”

“….တို႔တိုင္းျပည္ကိုမ်က္ႏွာအိုးမဲသုတ္တ.ဲ႔ .ဒီဘုရင္စုတ္ကေတာ႔..တို႔ရ႕ဲ မင္းျဖစ္ဖို႔မထိုက္တန္ဘူးေဟ႔…”

ဘယ္သူကဘယ္လိုပဆ
ဲ ဆ
ဲ ိုကဲ႔ရ႕ဲ ၾကေစကာမူ ဘုရင္ကေလးကေတာ႔ညီလာခံေဆာင္ကေနတ
ဆင္႔ေၾကးျခေသၤ႔ၾကီးေတြေျပာင္လက္ေနတဲ႔ ေလွကားရွည္ၾကီးကေနအိေျႏၵရရပဲဆင္းလာျပီးေၾကးတံခါး
မၾကီးကေနလွမ္းထြက္လို႔ ျမင္းေပၚတက္ျပီးသူဘိသိက္ခံမဲ႔ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးဆီထြက္လာပါ
သတဲ႔ ။ သူ႔နံေဘးမွာေတာ႔ဘာဗိုလ္ပါအေျခြအရံတစ္ေလွၾကီးမွပါမလာေတာ႔ဘူး ။ သူေရြးထားခဲ႔တဲ႔မင္း
လုလင္ငယ္ငယ္ေလးကပဲ အေျပးေလးလိုက္လာသတဲ႔ ။ လမ္းတေလွ်ာက္မွာလဲျမင္သမွ်တိုင္းသူျပည္
သားေတြဟာ ေျပာင္ေလွာင္ေအာ္ဟစ္ၾကတာပါပဲ ။

“……ဘယ္ကအရူးလဲက.ြ .မဟုတ္မွလေ
ြဲ ရာ..ဘုရင္႔နန္းေတာ္ကဝမ္းတြင္းရူးေကာင္ပဲျဖစ္ရမယ္…”

Translated by Ma Hninpwint

53

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

“…….က်ဳပ္ဟာအခုနန္းတက္မဲ႔ဘုရင္ပါပဲ..တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းတိ…
ု႔ .”

ဘုရင္ေလးကေတာ႔ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ပဲျမင္းဇက္ၾကိဳးကိုတံု႕လိုက္ျပီးသိမ္႔သိမ္႔ေမြ႕ေမြ႕ပဲတုန္႔
ျပန္ရင္းသူ႔အိပ္မက္သံုးခုအေၾကာင္းစတင္ေျပာျပျပန္ပါသတဲ႔ ။ သူေျပာျပေနတုန္းပဲ လူအုပ္ထဲကလူတစ္
ေယာက္ထြက္လာျပီး ခါးခါးသီးသီးျဖတ္ေျပာေတာ႔တယ္ ။

“…….ဟုတ္ပါျပီ..ဘုရင္ဆိုေတာ႔လဘ
ဲ ုရင္ေပါ႔ေလ…ဒီမွာမင္းၾကီးရဲ႕…အဲဒီခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူေတြရ႕ဲ ဓန
စည္းစိမ္ေတြကပဲ..သူဆင္းရဲတို႔ရ႕ဲ ဘဝကိုေထာက္ပံ့ေနတယ္ဆိုတာလဲမေမ႔ပါနဲ႔ဦး..အရွင္တို႔ရ႕ဲ ထည္ဝါ
ခမ္းနားမႈေတြကက်ဳပ္တို႔ကိုေစာင္႔ေရွာက္သလိ.ု .အရွင္တို႔ရ႕ဲ ဒုစရိုက္ေတြဆီကလဲက်ဳပ္တို႔ေပါင္မုန္ု႔ရတာ
ပါပဲ..သခင္ဆိုးဆိုးအတြက္ကုန္းရုန္းေနရတာဟာ..ခက္ခဲလွတာမွန္ေပမဲ႔..အလုပ္လုပ္ေပးရမဲ႔သခင္မရွိ
တာဟာသာလို႔ဆိုးေတာ႔မေပါ႔…သူတို႔အတြက္အလုပ္မလုပ္ေပးရေတာ႔ရင္..က်ဳပ္တို႔ကိုဘယ္သူကေကၽြး
ထားမွာလဲ..ေတာက်ီးကန္းေတြဆီကစားစရာထြက္လာမွာတဲ႔လား….အရွင္႔အိပ္မက္ထဲကအရာေတြဟာ
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာမွန္ေပမဲ.႔ .ဒါေတြကိုဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွာတဲ႔လ…
ဲ အရွင္ကလမ္းေပၚဆင္း
လို႔ဝယ္သူကိုလ.ဲ .ေလာဘမၾကီးနဲ႔ဟ.ဲ႔ .နင္တန္ဟ…
ဲ႔ ေရာင္းသူကိုလ.ဲ .နင္ေတာ္ဟ.ဲ႔ .ဒီေစ်းနဲ႔ပေ
ဲ ရာင္းဟဲ႕လို႔
လိုက္ျပီးျပင္ႏိုင္မွာတဲ႔လား..က်ဳပ္ေတာ႔မထင္ဘူးဘုရား….အဲဒီေတာ႔နန္းေတာ္ကိုသာျပန္လဘ
ို႔ ုရင္ပီပီပိုးဖဲ
ခရမ္းေရာင္လွလွဝတ္ျပီးစည္းစိမ္ခံစားလို႔သာေနပါ..…က်ဳပ္တို႔နဲ႔အရွင္နဲ႔လားလားမွ်မအပ္စပ္သလိုအရွင္
မင္းၾကီးကလဲက်ဳပ္တို႔အတြကဘ
္ ာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး..က်ဳပ္တို႔ဒုကၡနဲ႔က်ဳပ္တို႔သာရွိပါေစေတာ႔…..”

“…..လူ..လူခ်င္းပဲ..ဦးၾကီးရယ္…ခ်မ္းသာသူနဲ႔ဆင္းရဲသူဟာညီအစ္ကိုအရင္းပဲေပါ႔…မအပ္စပ္ဘူးရယ္လို႔
မရွိႏိုင္ပါဘူး…..”

“……ဟုတ္ေတာ႔ဟုတ္ပါရဲ႕….ခ်မ္းသာသူရ႕ဲ နာမည္က..“ကိန္း” ျဖစ္ေနတာခက္လွတယ္……”
(ကိန္းႏွင္႔ေအဘယ္-သမၼာက်မ္းစာလာအခ်င္
စာလာအခ်င္းခ်င္းအလြန္မုန္းတီးေသာညီ
ေသာညီအစ္ကို ၊ ကိန္းကညီငယ္ေအဘယ္ကိုေက်ာက္တံုးႏွင္႔ထုသတ္ခဲ႔သည္ )
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ဒီတင္ဘုရင္ေလးဟာအလြန္စိတ္ထိခိုက္သြားျပီး မ်က္ရည္မ်ားေတာင္လည္လာပါသတဲ႔ ။ လူပ
ရိသတ္ၾကီးကေတာ႔ အုန္းအုန္းၾကြက္ၾကြက္နဲ႔မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကတုန္းပဲ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ဘုရင္ေလး
ရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာအေခၽြအရံ မင္းလုလင္ကေလးလဲေၾကာက္ျပီးေျပးပါေလေရာ ။ ဘုရင္ေလးတစ္ပါး
တည္းပဲဆူပူေနတဲ႔လူအုပ္ၾကားထဲကေန ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအေရာက္ဆက္သြားရွာပါသတဲ႔ ။
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕အဝကိုေရာက္ေတာ႔ အေစာင္႔ရဲမက္ေတြကလွံခၽြန္ေတြနခ
ဲ႔ ်ိန္ျပီးဝိုင္းတားၾက
တယ္ ။

“…….ေဟ႔..ေတာသား..ေနာက္ဆုတ္စမ္း..ဒီကိုဘာလာလုပ္တာလဲ…ဒါဘုရင္တစ္ပါးပဲဝင္ခင
ြ ္႔ရွိတဲ႔တံခါး
ကြ…”

“…….က်ဳပ္ဟာသင္တို႔ရ႕ဲ ဘုရင္ပါပဲ..ရဲမက္တ…
ို႔ ”

ဘုရင္ကေလးကေတာ႔ခပ္တင္းတင္းပဲ ခ်ိန္လာတဲ႔လွံသြားေတြကိုေဝွ႔ယမ္းဖယ္ရွားျပီး ဘုရားရွိခိုး
ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးထဲကိုဝင္သြားသတဲ႔ ။ ဆိတ္ေက်ာင္းသားသ႑ာန္နဲ႔ဝင္လာတဲ႔ဘုရင္ပ်ိဳကေလးကိုျမင္
ေတာ႔နန္းတက္မဲ႔ဘုရင္ကိုဘိသိက္သြန္းဖို႔ေစာင္႔ေနတဲ႔ သာသနာပိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးခမ်ာတအံ့တၾသနဲ႔သူ႔
ပလႅင္ေပၚကေနထလာၾကိဳရွာတယ္ ။ သာသနာပိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးကအိုလွျပီဆိုေတာ႔ အသံတုန္တုန္န႕ဲ
ရယ္ ။ အခုလဲတိုးတိုးေလးေမးသတဲ႔ ။

“……ငါ႔သား…မင္းဝတ္လံုကေကာဘယ္မွာလဲကြယ…
္ ငါ႔သားရဲ႕ေခါင္းေပၚကိုဘယ္သရဖူေဆာင္းေပးရ
မွာလဲ…လက္ထဲကိုထည္႔ေပးရမဲ႔ရာဇလွံတံကိုလဲမျမင္ပါလား..ဒီေန႔ဟာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပါင္းနဲ႔ျပည္႔စံုရမဲ႔
ေန႔က႕ြဲ …နစ္နာဆံုးရွဳံးအရွက္ရျပီးမ်က္ႏွာပ်က္ရမဲ႔ေန႔မဟုတ္ေပဘူး….”

“……ဒါေပမဲ႔အရွင္ဘုရား….ပူေဆြးျခင္းကိုအရင္းခံလို႔ခ်ဳပ္လုပ္စီမံထားတဲ႔အဆင္တန္ဆာေတြက.ို .ဝမ္း
ေျမာက္ျခင္းအတြကဘ
္ ယ္လိုလုပ္ျပီးဝတ္ဆင္ရက္မွာလဲ……”
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ဆိုျပီးဘုရင္ကေလးကသူ႔အိပ္မက္ေတြအေၾကာင္းကိုစတင္ေျပာျပတယ္ ။ ဒီအိပ္မက္ေတြအ
ေၾကာင္းၾကားေတာ႔ သာသနာပိုင္ဘုန္းၾကီးအိုၾကီးကမ်က္ခုန္းေတြတြန္႔ခ်ိဳးျပီးဆိုသတဲ႔ ။

“…..အင္း…ငါ႔သားရဲ႕…ငါဟာအိုလွပါျပီကြယ…
္ ဘဝရဲ႕ဆည္းဆာအခ်ိန္ကိုေရာက္လို႔မၾကာခင္ပေ
ဲ ဆာင္း
ရက္မ်ားလိုလံုးလံုးၾကီးအေမွာင္ဖံုးဖို႔မေဝးေတာ႔ဘူး…ငါ႔အေနနဲ႔ဒီေလာကၾကီးရဲ႕မတရားမႈဒုစရိုက္အလံုးစံု
ကိုလဲမျမင္ခ်င္မွအဆံုးပါပဲ..ေတာင္ေပၚကဓါးျပဂိုဏ္းေတြဆင္းလာျပီး..ကေလးငယ္ေတြကိုအေမေတြရ႕ဲ
ရင္ခင
ြ ္ထဲကဆြဲထုတ္လ.ို႔ .မူးရ္အမည္းေတြဆီေရာင္းခ်တာလဲျမင္ခဲ႔ဖူးျပီ…ခရီးသြားလွည္းတန္းေတြကိုည
ညဆိုေစာင္႔ေခ်ာင္းျပီး..ကုလားအုတ္ေတြကိုခုန္အုပ္တတ္တဲ႔ျခေသၤ႔ေတြ..ေတာင္ၾကားထဲမွာလူေတြတ
ပင္တပန္းစိုက္ထားတဲ႔ေျပာင္းခင္းကိုေျမလွန္ပစ္တဲ႔ေတာဝက္အုပ္ေတြ..ေတာင္ေပၚမွာစပ်စ္ပင္အျမစ္က
ေနပစ္တူးယူဝါးပစ္လိုက္တဲ႔ေျမေခြးေတြကိုလေ
ဲ တြ႕ခဲ႔ဖူးတာပဲ…ဒါတင္မကတံငါသည္ေတြရ႕ဲ သေဘာၤကို
မီးရွိဳ႕ျပီးပိုက္ကြန္ေတြကိုလုယူလ.ို႔ .ကမ္းေျခမွာအမိႈက္ဗရပြၾကဲခဲ႔တဲ႔ပင္လယ္ဓါးျပေတြကိုလဲၾကံဳခဲ႔ဖူးတာပဲ
ဆားအိုင္ညြန္ေတာဘက္မွာက်ဳပင္အိမ္ကေလးေတြနဲ႔ေနျပီး..သူတို႔ဆီဘယ္သူမွမလာတဲ႔အႏူေတြကိုလဲ
ျမင္ခဲ႔ဖူးတာပဲ..ေျပာမယ္ဆိုရင္အမ်ားၾကီးေပါ႔..ငါ႔သား…ျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာသူေတာင္းစားေတြလွည္႔လည္ေန
ၾကျပီးေခြးေတြနဲ႔စားခြက္တစ္ခုတည္းစားၾကရတာေတြပါဘယ္က်န္မလဲ..ဆိုေတာ႔ငါ႔သားကဒီအရာေတြ
ကိုဘယ္လိုလုပ္ျပီးေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မလဲကြယ…
္ ..အနူကိုငါ႔သားရဲ႕နန္းေဆာင္ထမ
ဲ ွာအိပ္ေဖာ္အေနနဲ႔ေခၚ
သြားမွာလား…ဒါမွမဟုတ္သူေတာင္းစားကိုငါ႔သားရဲ႕တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ၾကီးထဲထည္႔မွာလား..ငါ႔
သားစကားကိုေတာင္ျခေသၤ႔ေတြကနာခံျပီး..ေတာဝက္ရင
ို ္းေတြကေရာငါ႔သားရဲ႕အလိုကိုေလးစားလိုက္
နာမွာတဲ႔လား..ဒုကၡအေပါင္းကိုၾကိဳးကိုင္ေနသူူဟာ..ငါ႔သားထက္ပိုျပီးပညာဥာဏ္ၾကီးတယ္မဟုတ္လား
ဒီေတာ႔ကာ..နန္းေတာ္ကိုသာျပန္ပါကြယ.္ .ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေသာမ်က္ႏွာနဲ႔ျပန္လာခဲ႔ပါ...ျပီးေတာ႔ငါ႔
သားဟာ..ဘုရင္အရွင္သခင္အစစ္ပါပဲဆိုတာကိုေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ.႔ .မင္းေျမွာက္တန္ဆာနဲ႔ေရႊဝတ္လံုကို
ဆင္ျမန္းခဲ႔ပါ….ဒါမွငါ႔အေနနဲ႔ငါ႔သားေခါင္းေပၚကိုေရႊသရဖူေဆာင္းေပးလိ.ု႔ .ရာဇလွံတံကိုလဲလက္ထအ
ဲ ပ္
ျပီးဘိသိက္သြန္းေပးႏိုင္မယ္…အိပ္မက္သံုးခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ႔ေနာက္ထပ္မေတြးပါနဲ႔ေတာ႔ကြယ.္ ..ဒီ
ကမာၻၾကီးရဲ႕ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးေတြဟာ..လူတစ္ဦးတည္းရဲ႕ပုခံုးနဲ႔မခံႏိုင္ေအာင္ေလးလြန္းလွသလိ.ု .ေလာက
ရဲ႕ပူေဆြးစရာမ်ားဟာလဲ…ႏွလံုးအိမ္တစ္ခုတည္းနဲခ
႔ ံစားနာက်င္ဖို႔အတြက္မ်ားလြန္းလွပါတယ္….ကဲ..ကဲ
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သြားေပဦးေတာ႔…ငါ႔သား…နန္းေတာ္ကိုျပန္ပါကြယ…
္ ငါေစာင္႔ေနပါ႔မယ္…..”

“..အရွင္ဘုရား..ဘုရားသခင္ရ႕ဲ အိမ္ေတာ္ထဲမွာေနျပီးဘယ္လိုလုပဒ
္ ီစကားေျပာထြက္သလဲ…ဘုရာ႕..”

ဆိုျပီးဘုရင္ကေလးလဲသာသနာပိုင္ၾကီးကိုျဖတ္ေက်ာ္လို႔ ဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕
ပလႅင္ေပၚကိုတက္သြားျပီး ဘုရားသခင္ပံုေတာ္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကိုသြားပါသတဲ႔ ။ ေရႊခြက္ေတြ ၊ အ
ထြတ္အျမတ္ထားတဲ႔စပ်စ္ဝိုင္ခြက္ေတြ ၊ ဆီေမႊးခြက္ေတြၾကားထဲမွာပဲ ဘုရင္ကေလးဟာ ဘုရားေရွ႕
မွာပ်တ္ဝတ္လို႔ဝတ္ျပဳေတာ႔တယ္ ။ နံေဘးမွာေတာ႔ရတနာေတြနဲ႔စီျခယ္ထားတဲ႔ပလႅင္ေတာ္မွာဆီမီး
ဖေယာင္းတိုင္ေတြကလဲလင္းလို႔ ၊ အေမႊးတိုင္ကမီးခိုးေငြ႔ျပာျပာေလးေတြကလဲ အမိုးခံုးၾကီးတဝိုက္
ေဝ႔ဝဲလင
ြ ္႔ပါးလို႔ ၾကည္ညိဳစရာပါပဲ ။ ဘုရင္ကေလးကေတာ႔နံေဘးဝန္းက်င္ကိုအမႈမထားေတာ႔ပဲစိတ္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ပဲဝတ္ျပဳေနတဲ႔အခါ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းၾကီးထဲမွာအသင္႔ေစာင္႔ေနတဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ
လဲတစ္ပါးျပီးတစ္ပါးအသာပဲထြက္သြားၾကေတာ႔တယ္ ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေရွ႕လမ္းမေပၚမွာဆူဆူညံညံရုတ္ရုတ္သသ
ဲ အ
ဲ သံ
ေတြနဲ႔အတူ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕တံခါးလဲဝုန္းကနဲပင
ြ ္႔သြားျပီး ဓါးလြတ္ေတြကိုင္လို႔ သံခေမာက္တ
ေျပာင္ေျပာင္ ၊ ပန္းပြားတဖြားဖြား ၊ ဒိုင္းတဝင္႔ဝင္႔နဲ႔ နန္းေတာ္ထက
ဲ မွဴးၾကီးမတ္ရာ ၊ နယ္စားပယ္စား
ေတြနဲ႔မင္းညီမင္းသား သူေကာင္းမ်ိဳးေတြဝင္ခ်လာၾကပါသတဲ႔ ။ ပါးစပ္ကေနလဲစိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔
ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္လာၾကေသးတယ္ ။

“…..အိပ္မက္မက္လို႔ခ်ည္းေနတဲ႔အရူးဘယ္မလဲက…
ြ ”

“…..သူေတာင္းစားလိုဝတ္ထားတဲ႔ဘုရင္စုတ.္ .ထြက္ခဲ႔စမ္း….တို႔ျပည္ကိုအရွက္ခြဲတဲ႔ေကာင္…..”

“……သတ္ပစ္မွေအးမွာပါ….ကိုယ္႔အဆင္႔နဲ႔ကိုယ္မေနတတ္တဲ႔ေကာင္ေတာ႔………”
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ဒါေတြကိုၾကားေပမဲ႔လဘ
ဲ ုရင္ေလးကေတာ႔ ေခါင္းကိည
ု ႊတ္လို႔သာ သူ႔ရ႕ဲ ဝတ္ျပဳျခင္းကိုအဆံုး
သတ္ေနပါသတဲ႔ ။ ျပီးမွေနရာကအသာထလို႔ ေဒါသူပုန္ထေနတဲ႔လူအုပ္ၾကီးကို သနားဝမ္းနည္းျခင္း
ၾကီးစြာနဲ႔လွည္႔ၾကည္႔တယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအံ့ဖြယ္သရဲျပာဋိဟာကိုလူတိုင္းမ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ၾက
ရေတာ႔တယ္ ။

ဘုရင္ကေလးထရပ္ျပီးလူအုပ္ၾကီးကိုမ်က္ႏွာမူလိုက္တာနဲ႔တျပိဳင္နက္ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္
ၾကီးရဲ႕ပန္းေဖာ္ေဆးေရးေရာင္စံုမွန္ကူကြက္မွန္ျပတင္းရွည္ၾကီးေတြထဲကေန ေရႊလိုဝင္းလက္ျပိဳးျပက္
တဲ႔ေနျခည္ေတြသြန္းျဖာက်လာျပီး ဘုရင္ကေလးရဲ႕တစ္ကိုယ္လံုးကိုလႊမ္းျခံဳရစ္္ပတ္လိုက္ၾကတဲ႔အခါမွာ
ဘယ္ယက္ကန္းသည္မွအိပ္မက္ေတာင္မမက္ဖူးတဲ႔ အဆင္အေသြးနဲ႔အလြန္တင္႔တယ္တဲ႔ေရႊဝတ္လံု
ဆင္ျမန္းထားျပီးသားျဖစ္သြားသတဲ႔ဲ ။ အဲဒီလိုပဘ
ဲ ုရင္ေလးရဲ႕လက္ထဲက ဆိတ္ေက်ာင္းတဲ႔တုတ္ရွည္
မည္းေျခာက္ၾကီးဟာလဲရုတ္တရက္ရွင္သန္လာျပီး ပုလဲထက္ၾကည္စင္ေဖြးဥတဲ႔ႏွင္းပန္းဖူးေတြေဝဆာ
ဖူးပြင္႔လာၾကတယ္ ။ ဘုရင္ကေလးရဲ႕ေခါင္းေပၚကႏွင္းဆီရင
ို ္းေခြကေလးမွာလဲ အလွဆံုးပတၱျမားထက္
နီေစြးစိုလက္ဦးမဲ႔ႏွင္းဆီနီေတြပင
ြ ္႔ဖူးလာျပီး ဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကိုေမႊးရနံ႕နဲ႔ပက္
ျဖန္းၾကိဳင္လိႈင္ေစပါေတာ႔သတဲ႔ ။ ဒါ႔အျပင္ပန္းေတြရ႕ဲ ရိုးတံဟာလဲေငြသားစင္စင္ျဖစ္သြားျပီး အရြက္စိမ္း
ေတြကေတာ႔ႏုနယ္လွတဲ႔ေရႊစင္အျဖစ္ မ်က္စိတမိွတ္အတြင္းမွာပဲေျပာင္းလဲသြားျပန္ေလေတာ႔ သရဖူန႕ဲ
ဘုရင္ကေလးရဲ႕အဆင္အျပင္တင္႔တယ္ခမ္းနားလွဟန္ကို စာစီျပဖို႔စကားလံုးေတာင္ရွာမရၾကဘူး ။

လူတို႔စိတ္ကူးနဲ႔လိုက္မမွီႏိုင္တဲ႔မင္းေျမွာက္တန္ဆာေရႊဝတ္လံုမ်ားနဲ႔ ဘုရင္ပ်ိဳကေလးဟာတည္
တည္ျငိမ္ျငိမ္ပရ
ဲ ပ္ေနတုန္း ရတနာေတြစီျခယ္ထားတဲ႔ဝတ္ျပဳရာပလႅင္ေတာ္တံခါးဟာအလိုလိုပင
ြ ္႔သြားျပီး
အထြတ္အျမတ္ထားရာသလင္းၾကဳတ္ၾကီးကေနထူးထူးျခားျခားအလင္းေတြျဖာထြက္လို႔ ဘုရင္ေလးေပၚ
ကိုလႊမ္းျခံဳကြန္႔ျမဴးပါသတဲ႔ ။ ဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ခုလံုးမွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္
ၾကြေရာက္လာသလိုခံစားၾကရျပီး နံရံေပၚကေဆးေရးသူေတာ္စင္ေတြေတာင္ အသက္ဝင္လႈပရ
္ ွားလာ
ၾကသလိုထင္ရေတာ႔တယ္ ။ ေလမႈတ္စႏၵရားၾကီးဆီကေနလဲ ၾကည္ညိဳဆြတ္ျပန္႕ဖြယ္ဂီတသံေတြထြက္
ေပၚလာျပီး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ဘုရင္သစ္ကိုၾကိဳဆိုတဲ႔တံပိုးခရာသံေတြပါထြက္ေပၚလာပါသတဲ႔ ။
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တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားမွာ ၾကည္ညိဳခန္႔ညားလြန္းလို႔ေျမေပၚကိုအလိုလိုဒူးေထာက္ၾကခ်ိန္
မွာပဲ သတ္မယ္ျဖတ္မယ္လုပ္ေနတဲ႔သူေကာင္းမ်ိဳးေတြလဲဓါးေတြကိုသိမ္းျပီး ဘုရင္ေလးရဲ႕ေရွ႕မွာသစၥာ
ခံၾကေတာ႔တယ္ ။ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးေဖြးေဖြးလႈပ္ေအာင္ေသြးဆုတ္ေနတဲ႔ သာသနာပိုင္ၾကီးကေတာ႔တုန္
တုန္ယင္ယင္နဲ႔ပဲ ဘုရင္ေလးရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာဦးညြတ္ရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“……ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဘိသိက္သြန္းတဲ.႔ .ငါ႔သားကိုငါလက္နဲ႔ထိဖို႔ရာမထိုက္တန္ေတာ႔ပါဘူး
ကြယ…
္ တို႔ရ႕ဲ ဘုရင္ဘုန္းၾကီးပါေစ..သက္ရွည္ပါေစ…တိုင္းသူျပည္သားေတြခိုဝင္လေ
ဲ လ်ာင္းရာျဖစ္ပါ
ေစ…အင္း…ဘုရား..ဘုရား….”

ပလႅင္ေပၚကေနအသာဆင္းလို႔ပ်တ္ဝပ္ေနတဲ႔လူထုၾကားထဲကေနျဖတ္ျပီး နန္းေတာ္ကိုျပန္သြား
ရာလမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ႔ဘုရင္ေလးရဲ႕ ေနလိုအေရာင္အဝါေတာက္ပေနတဲ႔မ်က္ႏွာေတာ္ကိုေမာ္ဖူးဖို႔
ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမဝံ့ရေ
ဲ တာ႔ပါဘူးတဲ႔ေလ ။
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သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲ

အဲဒီေန႔ကစပိန္ႏိုင္ငံဧကရာဇ္ၾကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ဆယ္႔ႏွစ္ႏွစ္ျပည္႔ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပတဲ႔ေန႔ထူးေန႔
ျမတ္ၾကီးေပါ႔ ။ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဘုရင္႔နန္းေတာ္ကဥယ်ာဥ္ၾကီးကေတာ႔ေနေရာင္ေအာက္မွာ
ထူးထူးျခားျခား လွပအသက္အဝင္ေနပါသတဲ႔ ။

သမီးေတာ္ေလးဟာ စပိန္ဧကရာဇ္ရ႕ဲ သမီးေတာ္ဆိုေပမဲ႔ တျခားတျခားေသာကေလးေတြလိုပဲ
ေမြးေန႔ပြဲကိုေတာ႔တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါပဲက်င္းပခြင္႔ရတာပါပဲ ။ ဘုရင္႔သမီးဆိုတိုင္းေမြးေန႔ပြဲကိုအပတ္တိုင္းရွိ
ခ်င္လို႔လဲမျဖစ္ႏိုင္ဘူးမဟုတ္လား ။ တစ္ႏွစ္မွတစ္ရက္ပရ
ဲ တာခ်င္းအတူတူေပမဲ႔ မင္းသမီးကေလးရဲ႕ေမြး
ေန႔ပြဲကေတာ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပါဝင္ဆင္ႏရ
ႊဲ တဲ႔အထိၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေပတာေပါ႔ေလ ။ သာမန္ကေလးလို
လက္ေဆာင္တစ္ထုတ္နဲ႔ျပီးမသြားပဲ သမီးေတာ္ကေလးေပ်ာ္ရႊင္စိတ္တိုင္းက်တဲ႔အထိ တစ္တိုင္းျပည္လံုး
အင္တိုက္အားတိုက္ျပင္ဆင္မြမ္းမံၾကရတယ္ ။ တကယ္လအ
ဲ ဒ
ဲ ီေမြးေန႔ပေ
ြဲ တာ္ေန႔ဟာ အလြန္ကိုျပီးျပည္႔
စံုျပီးအျပစ္ဆိုဖြယ္ရာကိုမရွိပါဘူးတဲ႔ ။ လူေတြမဆိုထားနဲ.႔ .သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပမဲ႔ ဥယ်ာဥ္
ထဲကပန္းေတြကေတာင္ အသင္႔ျပင္ဆင္လို႔ေနၾကတာကိုး ။ စစ္သည္မ်ားလိုပရ
ဲ ိုးတံေပၚမွာေျဖာင္႔ေျဖာင္႔
ၾကီးရပ္ေနၾကတဲ႔က်ဴးလစ္အက်ားေတြကေတာင္ ျမက္ခင္းစိမ္းကတၱီပါႏုရ႕ဲ တဖက္မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ
ေနတဲ႔ႏွင္းဆီေတြကိုအလွခ်င္းလွမ္းျပိဳင္ေနသလိုပါပဲ ။ ခရမ္းေရာင္အေတာင္ေပၚမွာေရႊမႈန္လက္လက္ထ
ေနတဲ႔လိပ္ျပာၾကီးေတြကလဲ ပန္းပြင္႔ေတြၾကားလူးလာေခါက္တုန္႔ျပန္ရင္းျမဴးလို႔ ။ ေနေရာင္ကေႏြးလြန္း
ေတာ႔နံရံအကြေ
ဲ ၾကာင္းၾကားထဲကအိမ္ေျမွာင္ကေလးေတာင္ အျပင္ထြက္လာျပီးေနဆာလႈံရတယ္ ။ နီ
ရဲေနတဲ႔သလဲသီးေတြလေ
ဲ နေရာင္ထဲမွာမွည္႔ဝင္းျပီးအက္ကေ
ြဲ နလိုက္တာ ေမႊးၾကိဳင္လို႔ ။ အထဲကစားခ်င္႔
သဖြယ္ေစြးေစြးနီေနတဲ႔အဆံေတြလဲယိုဖိတ္အန္က်လို႔ေပါ႔ ။ အလင္းခပ္မွိန္မွိန္ျဖစ္ေနတဲ႔အမိုးခံုးစၾကၤတစ္
ဖက္တစ္ခ်က္ႏြယ္က်ေနတဲ႔ အဝါေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔သံပရိုသီးေတြေတာင္ ဒီေန႔ရ႕ဲ ေနေရာင္ႏုဝါေရႊလဲ႔ထဲမွာ
ေတာ႔ဝင္းစက္ျပီးလွေနတာပါပဲ ။ ပင္လံုးကၽြတ္ေဝဆာေနတဲ႔ တတိုင္းေမႊးပင္ရ႕ဲ လလံုးေလးေတြလအ
ို ပြင္႔
လံုးလံုးဆင္စြယ္ႏွစ္ေတြရ႕ဲ ရနံ႕ကလဲဥယ်ာဥ္တခုလံုးကိုၾကိဳင္ေလွာက္ေနပါေသးသတဲ႔ ။ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ရာ
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သီဥတုေရာသစ္ပင္ပန္းမန္ပါမက်န္သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲကိုအျပည္႔စံုဆံုးျဖစ္ရေအာင္ဝိုင္းဝန္းၾကိဳး
ပန္းေနၾကသလိုထင္ရေအာင္ သာယာလွပတဲ႔ေန႔တစ္ေန႔ေျပာပါေတာ႔ ။

ေမြးေန႔ရွငသ
္ မီးေတာ္ေလးကိုယ္တိုင္နဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေလးကေတာ႔ ဒီဥယ်ာဥ္ၾကီးရဲ႕ေက်ာက္
ျပားခင္းထားတဲ႔လမ္းသြယ္ေလးေတြထဲမွာ ေျပးကာလႊားကာနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴပန္းအိုးၾကီးေတြ ၊ ေရညွိစိမ္း
ပါးပါးဖံုးေနတဲ႔ေက်ာက္ျဖဴသားရုပ္တုေတြၾကားမွာ တူတူပုန္းတန္းကစားေနၾကသတဲ႔ ။ သာမန္ေန႔ေတြဆို
ရင္ေတာ႔သမီးေတာ္ေလးအေနနဲ႔ သူ႔လိုမဟာဆီမဟာေသြးမင္းသမီးမင္းသားကေလးေတြနဲ႔သာ ကစား
ခြင္႔ရေပမဲ႔ ဒီေန႔မွာေတာ႔အထူးအခြင္႔အေရးအေနနဲ႔ သူကေခၚျပီး ကစားခ်င္တဲ႔ကေလးမွန္သမွ်ေမြးေန႔ပြဲ
ကိုလာခြင္႔ရၾကတယ္ ။ ဒီေတာ႔ဥယ်ာဥ္ၾကီးတခုလံုးမွာ ေသးေသးသြယ္သြယအ
္ သားညိဳညိဳစပိန္ကေလး
ေတြအျပည္႔ပေ
ဲ ပါ႔ ။ ေကာင္ကေလးေတြကေတာ႔ အေရာင္ေတာက္ေတာက္အေပၚဝတ္တိုတိုေလးေတြနဲ႔
ငွက္ေမႊးဖြားဖြားဆင္ထားတဲ႔ဦးထုတ္ေတြကိုယ္စီနဲ႔ ၾကည္႔ေကာင္းေနၾကသေလာက္ မိန္းကေလးေတြက
လဲဖဗ
ဲ ရိုကိတ္ဂါဝန္ရွည္ၾကီးေတြနဲ႔ ေနေရာင္ကာဖို႔ေငြေရာင္အနားသတ္ထားတဲ႔ ပိုးမည္းယပ္ေတာင္ၾကီး
ေတြကိုယ္စီနဲ႔ဆိုေတာ႔ အလြန္အေရာင္စံုတဲ႔လိပ္ျပာေလးေတြကိုၾကည္႔ေနရသလိုပါပဲ ။ သမီးေတာ္ေလး
ကေတာ႔အားလံုးထဲမွာရုပ္ရည္အရေရာ ၊ ဝတ္စားျပင္ဆင္ထားပံုပါအလွပဆံုးပါပဲတဲ႔ ။ အက်ီၤလက္အိုးပြ
ပြနဲ႔မီးခိုးေရာင္ဖဲထည္ဂါဝန္ရွည္ကို ေငြခ်ည္ထူထူနဲ႔ပန္းထိုးထားျပီး ပုလဲစိတ္စိတ္သီထားတဲ႔ဝတ္စံုနဲ႔သမီး
ေတာ္ေလးဟာ ပြင္႔သစ္စပန္းဖူးကေလးလိုစိုလန္းဆတ္လွတယ္္ ။ ပန္းေရာင္ပိုးႏွင္းဆီပင
ြ ္႔ၾကီးေတြတန္
ဆာဆင္ထားတဲ႔ေငြဖိနပ္ကေလးကလဲ သမီးေတာ္ေလးလွမ္းလိုက္တိုင္းေငြဝတ္လံုေအာက္ကေနလွစ္
ကနဲလွစ္ကနဲေပၚလို႔ ။ စပိန္ထံုးစံအရေနေရာင္ကာဖို႔ကိုင္တဲ႔သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ယပ္ေတာင္ကေတာ႔႔ေငြ
ခ်ည္ယွက္ေနတဲ႔ပန္းေရာင္ဇာစပါတဲ႔ ။ သူ႔ရ႕ဲ မြတ္ညက္ႏုဥေနတဲ႔မ်က္ႏွာေလးကို ေခြဝိုင္းေဘာင္ခတ္ထား
တဲ႔ေရႊသားလိုဆံပင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ေလးေတြမွာေတာ႔ ႏွင္းဆီအျဖဴတစ္ပင
ြ ္႔ကိုသာရိုးရိုးေလးပန္ထားတဲ႔သမီး
ေတာ္ေလးအလွၾကီးလွေနတာကို ဝမ္းနည္းစြာၾကည္႔ေနသူကေတာ႔ စပိန္ဧကရာဇ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပါပဲ။

နန္းေတာ္ျပတင္းေပါက္ကေနသူ႔သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ေမြးေန႔ပြဲကိုရႈစားေနတဲ႔ စပိန္ဧကရာဇ္ရ႕ဲ အ
နားမွာေတာ႔ သူ႔ညီေတာ္ အာရာဂြန္နယ္စားၾကီးဒြန္ပီဒရို ရပ္ေနပါသတဲ႔ ။ ျမိဳ႕ေတာ္ဂရာနာဒါရဲ႕စစ္ေၾကာ
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ေရးမွဴးသာမကဘုရင္႔အတိုင္အပင္ခံလဲျဖစ္တဲ႔ဒြန္ပီဒရိုဟာ ဧကရာဇ္ရ႕ဲ ညီေတာ္အရင္းျဖစ္ေပမဲ႔ ဧကရာဇ္
ၾကီးနည္းနည္းမွမယံုၾကည္ပဲ မုန္းတီးခံရသူလဲျဖစ္ေသးတယ္ ။ အိုေလ..အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမွာေတာ႔
အမိဝမ္းတြင္းတအူတံုဆင္းေတြၾကား အျမဲအေကာက္ၾကံမႈေတြ ၊ ေနာက္ေက်ာဓါးနဲ႔ထိုးမႈေတြနဲ႔ေပြလီေန
တတ္တာဆိုေတာ႔ ဒါကအဆန္းမဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး ။ ထားပါေတာ႔ ။ စပိန္ဧကရာဇ္ကေတာ႔ ဒီေန႔မွာထူး
ထူးျခားျခားပိုျပီးဝမ္းနည္းေနသလိုပါပဲ ။ သူ႔သမီးေတာ္ေလးက မွဴးၾကီးမတ္ရာေတြကိုကေလးဆန္ဆန္
ေနာက္ေတာက္ေတာက္နဲ႔ ဦးညြတ္လိုက္တိုင္း ၊ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕အပါးေတာ္ျမဲ အယ္လ္ဘာကာရ္ကီ
ျမိဳ႕စားကေတာ္ၾကီးသုန္မႈန္ေနတာကို ဇာယပ္ေတာင္ေလးကြယ္ျပီးခိုးရယ္ေနတိုင္း သမီးေတာ္ေလးနဲ႕
တထပ္တည္းတူတဲ႔ သူ႔အေမမိဖုရားေလးကိုသာလြမ္းဆြတ္ေနမိတာကိုး ။ စပိန္ဧကရာဇ္အေနနဲ႔မေန႔
တေန႔ကပဲလို႔ထင္ေနေသးေပမဲ႔ တကယ္ေတာ႔သူ႔မိဖရ
ု ားေလးကြယ္လြန္ခဲ႔တာဟာ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕
တစ္သက္ရွိခဲ႔ျပီ ။ ျပင္သစ္နယ္တစ္နယ္ကေနလာျပီး အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္တဲ႔မိဖရ
ု ားေလးဟာ ေမွာင္
ရီရီနဲ႔အိေျႏၵၾကီးခမ္းနားလွတဲ႔စပိန္နန္းေတာ္ကိုေရာက္လာျပီးမၾကာပါဘူး..သမီးေတာ္ေလးကိုမ်က္ႏွာ
ျမင္ျပီးေျခာက္လအၾကာမွာပဲ နတ္ရြာစံရွာတယ္ ။ သူႏွစ္သက္လွတဲ႔အယ္လ္မြန္ပင
ြ ္႔ကေလးေတြ ၊ နန္း
ေတာ္ရ႕ဲ အလယ္တည္႔တည္႔ကသူခ်စ္တဲ႔သဖန္းပင္အိုရြတ္တြၾကီးရဲ႕သဖန္းသီးခ်ိဳခ်ိဳေတြကိုေတာင္ ထပ္
ျပီးျမင္ေတြ႕ခံစားမသြားရရွာေတာ႔႔ပဲ တမလြန္ခရီးႏွင္သြားရွာတဲ႔မိဖရ
ု ားေလးကို စပိန္ဧကရာဇ္ခမ်ာအခု
ထိအ
ိ ခ်စ္မျပယ္ႏိုင္ေသးဘူး ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဆ
ဲ ိုရင္ မိဖရ
ု ားေလးကိုပံုမွန္အတိုင္းဖုတ္ၾကည္း
သျဂိဳလ္မႈမျပဳခဲ႔တာပဲၾကည္႔ေတာ႔႔ ။ မိဖုရားေလးကံကုန္ရွာေတာ႔ မူးရ္လူမ်ိဳးလူမည္းသမားေတာ္ကိုတ
ခ်က္လႊတ္အမိန္႔နဲ႔ေဆးစီရင္ေစျပီး ရုပ္အေလာင္းကိုစက်င္ေက်ာက္မည္းဆုေတာင္းနန္းေဆာင္ထဲမွာပဲ
သိမ္းထားခဲ႔တာပါပဲ ။

အဲဒီမူးရ္လူမ်ိဴးလူမည္းသမားေတာ္ဟာ မိဖုရားေလးကိုအိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ႔တိုင္းပဲ ရုပ္မပ်က္
ေအာင္ေဆးစီရင္ရာမွာ ေအာက္လမ္းေတြပါမက်န္အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားရခဲ႔တယ္လို႔ေတာင္ လူေတြေျပာ
စမွတ္ျပဳခဲ႔ၾကတယ္ ။ ဒီလိုမွမလုပ္ရင္လဲ ဧကရာဇ္ကသူ႔ကိုနာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ သာသနာသန္႔
စင္ေရးရံုးကိုပို႔ပစ္မယ္ဆိုတာကိုး ။ အဲဒီေခတ္ကစပိန္အေမွာင္ေခတ္ၾကီးလို႔ဆိုရမတတ္ပဲ အယူဝါဒမ
တူသူမ်ားကို သာသနာသန္႔စင္ေရးရံုးၾကီးကျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏိွပ္စက္ျပီး ကြပ္မ်က္ပစ္ေလ႔ရွိပါသတဲ႔ ။
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ဒါနဲ႔ေပါ႔ေလ ငယ္ငယ္နဲ႔ကံကုန္ရွာတဲ႔မိဖုရားေလးရဲ႕ရုပ္ကလာပ္ကေတာ႔ လြန္႔ခ႔တ
ဲ ဲ႔ဆယ္႔ႏွစ္ႏွစ္တုန္းက
ေလထန္လွတဲ႔မတ္လရဲ႕ေန႔တေန႔မွာဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ ေက်ာက္မည္းနန္းေဆာင္ထဲထမ္းယူလာျပီး
ေနရာခ်ခဲ႔တဲ႔အတိုင္း ပန္းထိုးေက်ာက္စီအေလာင္းစင္ေပၚမွာေျခရာမပ်က္လက္ရာမပ်က္လေ
ဲ လွာင္းဆဲ
ပါပဲ ။ ဆယ္႔ႏွစ္ႏွစ္သာတိုင္ခဲ႔ေပမဲ႔ စပိန္ဧကရာဇ္ဟာ တစ္လတစ္ခါဝတ္လအ
ံု နက္ကိုဆင္လို႔ မီးအိမ္ကို
လက္ဆြဲျပီးတစ္ကိုယ္တည္းပဲ မိဖရ
ု ားေလးရဲ႕ရုပ္ကလာပ္ကိုသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈတ႔ဝ
ဲ တ္တစ္ခါမွမပ်က္
ခဲ႔ပါဘူးတဲ႔ ။ အခ်စ္ဦးရဲ႕နံေဘးမွာဒူးေထာက္လို႔ “အင္း..ငါ႔အသည္းႏွလံုးထဲကဘုရင္မေလးရယ္”လို႔တ
သငိုညည္းတတ္တဲ႔ဧကရာဇ္ဟာ တခါတေလေတာ႔စိတ္လြတ္ထြက္သြားျပီး မိဖရ
ု ားေလးရဲ႕ရတနာဆင္
သထားတဲ႔လက္ျဖဴေဖ်ာ႔ေလးကိုကိုငရ
္ င္းေအးစက္ေတာင္႔တင္းေနတဲ႔မ်က္ႏွာလွလွေလးကို ပူေႏြးတဲ႔ႏႈတ္
ခမ္းေတြနဲ႔ထိနမ္းျပီး မနိုးေသာအိပ္ျခင္းနဲ႔အိပ္စက္ရွာသူကိုႏိႈးဖို႔ၾကိဳးစားတတ္ေသးတယ္ ။ အဲဒီေခတ္စပိန္
ႏိုင္ငံမွာ ဒါဟာအင္မတန္မွမွားယြင္းေသာ ၊ ဘာသာတရားကခြင္႔မျပဳတဲ႔အျပဳအမူေပါ႔ ။ ဘုရင္တစ္ပါးအ
ေနနဲ႔ေတာင္ ဒါဟာမေတြးရဲစရာအမႈမ်ိဴးျဖစ္ေပမဲ႔ အသည္းကြရ
ဲ ွာတဲ႔စပိန္ဧကရာဇ္ကေတာ႔ ဘယ္သူဘာ
ထင္ထင္ဂရုမစိုက္လွပါဘူး ။ တတ္ႏိုင္လို႔ထီးနန္းကေနဖယ္ရွားပစ္ၾကမယ္ဆိုရင္လဲ အခ်စ္ဦးေနာက္ကို
လိုက္ရံုေပါ႔ ။

ဒီေန႔ေတာ႔သူအခ်စ္ၾကီးခ်စ္ခဲ႔ရတဲ႔ခ်စ္သူကို ေနေရာင္ေအာက္မွာျပန္ေတြ႕လိုက္ရသလိုပါပဲ ။ သူ
တို႔ရ႕ဲ သမီးေတာ္ေလးဟာ စပိန္ဧကရာဇ္ဆယ္႔ငါးႏွစ္သားက ျပင္သစ္ျပည္ေဖာ္တန္ဘေလာရဲတိုက္မွာဆံု
ခဲ႔ရတဲ႔မိဖရ
ု ားေလးနဲ႔တဖံုတည္းတူေနေတာ႔တာကိုး ။ မိဖရ
ု ားေလးကေတာ႔ သူ႔ထက္နည္းနည္းငယ္တယ္
ဆိုေတာ႔ သူတို႔ေတြေစ႔စပ္ၾကတုန္းက အခုသမီးေတာ္ေလးရဲ႕အရြယ္ေလာက္ပရ
ဲ ွိဦးမယ္ ။ ပုပ္ရဟန္းမင္း
ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္သာသနာပိုင္ၾကီးအမွဴးျပဳလို႔ သူနဲ႔သူ႔ရ႕ဲ အခ်စ္ဦးကိုႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းေရးအျဖစ္
ျပင္သစ္နန္းေတာ္ထဲမွာပဲ ေၾကာင္းလမ္းခဲ႔ၾကတယ္ ။ နန္းေဆာင္ကိုျပန္ၾကေတာ႔ သူ႔နံေဘးမွာတလက္
လက္ထေနတဲ႔ေရႊေရာင္ဆံေခြလွလွေလးေတြ တလြင္႔လင
ြ ္႔နဲ႔ခုန္ေပါက္ျမဴးထူးျပီးပါလာတာ ၊ သူစပိန္ကို
ျပန္ဖို႔ရထားလံုးေပၚကိုတက္လိုက္ေတာ႔ ပန္းလႊာေလးေတြထက္ေတာင္ႏူးညံ့ေသးတဲ႔ႏႈတ္ခမ္းပန္းႏုေလး
ေတြနဲ႔ သူ႔လက္ကိုအသာနမ္းလို႔ႏႈတ္ဆက္ရွာတာေတြကိုလဲ အခုခ်ိန္ထိစိတ္မ်က္စိထဲကြက္ကက
ြ ္ကင
ြ ္း
ကြင္းျမင္ေယာင္ေနမိဆဲပဲ ။ ေနာက္ေတာ႔ႏွစ္ႏိုင္ငံရ႕ဲ စစ္မ်က္ႏွာၾကားထဲက ဘားဂို႕စ္ျမိဳ႕ေလးထဲမွာပဲအ
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က်ဥ္းရံုးစုလ်ားရစ္ပတ္ၾကျပီး မက္ဒရစ္ျမိဳ႕ေတာ္ထဲကိုမင္းခမ္းမင္းနားနဲ႔ဝင္ၾကတာေတြ ၊ လာအတိုခ်ာ
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေရွ႕မွာမဂၤလာေမာင္ႏွံကိုၾကိဳဆိုရင္း လူအုပ္ၾကီးဝမ္းပန္းတသာနဲ႔ကခုန္ၾကတာ
ေတြ အိ.ု .ေတြးမိရင္ဘယ္ဆံုးႏိုင္ေတာ႔မလဲ ။ အဲဒီတုန္းကလာအတိုခ်ာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာသူတို႔ေမာင္
ႏွံအတြက္သာသနာပိုင္ေတြနဲ႔ဂိုဏ္းေထာက္ေတြဦးစီးလို႔မဂၤလာဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြအ
ဲ စီအစဥ္ၾကီးက်င္းပ
တာနဲ႔ေရာေယာင္ျပီး သာသနာသန္႔စင္ေရးရံုးလက္ခ်က္နဲ႔ မိစာၦဒိဌိလို႔စြတ္စခ
ြဲ ံရတဲ႔လူသံုးရာေလာက္ကိုပါ
မီးရွိဳ႕ကြပ္မ်က္ပစ္ၾကေသးတယ္ ။ အဲဒီထဲမွာျဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြအမ်ားဆံုးပါသြားတာေပါ႔ ။ စပိန္အလယ္
ေခတ္မွာ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲၾကီးေတြက်င္းပတိုင္း ေအာ္တ-ို ဒါ-ဖဲ လို႔ေခၚတဲ႔အျပစ္ဝန္ခ်ပြေ
ဲ တြပါပါေလ႔ရွိ
တာကိုး ။ အျပစ္ေဆးေၾကာသန္႔စင္တဲ႔ဘာသာေရးပြဲကေန ႏိုင္ငံေရးေတြပါလာေတာ႔ လူသတ္ပြဲျဖစ္ကုန္
ေတာ႔တာေပါ႔ ။ ထားပါေတာ႔ေလ ။ ဇတ္လမ္းကိုဆက္ၾကရေအာင္ပါ ။

စပိန္ဧကရာဇ္ သူ႔မိဖုရားေလးကိုအရူးအမူးခ်စ္တာဟာ ေနာက္ဆံုးတိုင္းေရးျပည္ေရးကိုေတာင္
ထိခိုက္လာတဲ႔အထိပဲလို႔ဆိုၾကတယ္ ။ အထူးသျဖင္႔နယ္ေျမသစ္ေတြကို ျဗိတိန္ျပည္ၾကီးနဲ႔ျပိဳင္ျပီးလုေန
ရတဲ႔စစ္ပြဲမ်ိဳးမွာေတာင္ စိတ္မပါႏိုင္ေတာ႔တဲ႔အထိပါပဲတဲ႔ ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဆ
ဲ ိုရင္ မိဖုရားေလး
ကိုသူ႔အနားကေနတဖဝါးေတာင္အခြာမခံႏုိငခ
္ ဲ႔ေတာ႔ အနားကခစားေနသူေတြကေတာင္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္
လာရၾကပါသတဲ႔ ။ မိဖုရားေလးသာအနားမွာရွိေနခဲ႔ရင္ ဘာကိစၥမွနားသြင္းလို႔လဲမရေတာ႔တဲ႔အျပင္ ဘာ
ကိုမွလဲစိတ္မဝင္စားႏိုင္ေတာ႔ပါဘူးတဲ႔ေလ ။ ဒီလိုေၾကာက္စရာအခ်စ္ကပဲသူခ်စ္တ႔ဲ မိန္းကေလးကိုခ်ဳပ္
ေႏွာင္ႏွိပ္ကြပ္ထားသလိုျဖစ္ခဲ႔ျပီး သူတေန႔တေန႔ၾကံဆစီစဥ္ခဲ႔တဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခမ္းအနားမွန္သမွ်ဟာ
မိဖုရားေလးရဲ႕မြန္းၾကပ္မႈကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစခဲ႔တာကိုေတာ႔ မ်က္ကန္းခ်စ္သူဧကရာဇ္ဟာသတိမမူမိခဲ႔
ပါဘူး ။ ဒီလိုနဲ႔ပသ
ဲ ူ႔မိဖုရားေလးမွာ ထူးဆန္းတဲ႔ေဝဒနာရုတ္တရက္စြဲကပ္လာျပီး မၾကာခင္ပဲနတ္ရြာစံရွာ
ေတာ႔ဧကရာဇ္လရ
ဲ င္ကေ
ြဲ တာ႔တယ္ ။ နန္းစြန္႔ျပီးဂရာနာဒါျမိဳ႕က ထရာပစ္ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာပဲ
သာသနာ႔ေဘာင္ဝင္ဖို႔ေတာင္စဥ္းစားခဲ႔ေသးရဲ႕ ။ လူမမည္သမီးေတာ္ေလးကို သူအ
႔ ရိုက္အရာဆက္ခံမဲ႔
ညီဒ
္ ြန္ပီဒရိုရ႕ဲ လက္ထဲထားခဲ႔ဖို႔ ဘယ္လိုမွစိတ္မခ်ႏိုင္လို႔သာေပေပါ႔ ။ ဒြန္ပီဒရိုဟာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္
ရာမွာ စပိန္တႏိုင္ငံလံုးဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားလွတာကိုး ။ မိဖုရားေလးရုတ္တရက္
ကံကုန္ရာမွာေတာင္ ဒြန္ပီဒရိုရ႕ဲ လက္ခ်က္မကင္းဘူးလို႔သံသယရွိသူေတြကရွိၾကတာပဲ ။ နန္းတြင္းထဲက
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တီးတိုးသံေတြကေတာ႔ အာရာဂြန္နယ္ကဒြန္ပီဒရိုရ႕ဲ ရဲတိုက္ကို တိုင္းခမ္းလွည္႔လည္ရင္းအလည္ေရာက္
ခဲ႔စဥ္ကလက္ေဆာင္ရခဲ႔တဲ႔လက္အိပ္တစ္စံုေၾကာင္႔ မိဖုရားေလးတျဖည္းျဖည္းအဆိပ္သင္႔ျပီးေသဆံုးခဲရ
႔
တာလို႔ေတာင္ဆိုၾကတယ္ ။ အသည္းကြရ
ဲ ွာတဲ႔ဧကရာဇ္ကေတာ႔ မိဖုရားေလးအတြက္ပူေဆြးငိုေၾကြးတဲ႔
ကာလသံုးႏွစ္ျပည္႔သြားတာေတာင္ ေနာက္ထပ္မေဟသီအသစ္တင္ေျမွာက္ဖို႔ကိစၥကိုနားဝေလသံမွမဟ
ရဘူး ။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ေပါင္းစည္းဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ မဟာမိတ္မ်ားလာဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ ၾသဇာပိုျပီးခိုင္
ျဖီးလာဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔မွေနာက္ထပ္မိဖုရားထပ္ေကာက္ဖို႔စကားစလို႔ကိုမရေတာ႔ပါဘူးတဲ႔
ေလ ။ ေနာက္ထပ္အင္အားၾကီးဧကရာဇ္တစ္ပါးရဲ႕တူမျဖစ္တဲ႔ ဘိုဟီးမီးယန္းျမိဳ႕စားမိန္းမလွေလးနဲ႔လာ
ျမန္းၾကေတာ႔ စပိန္ဧကရာဇ္ကသူဟာဝမ္းနည္းျခင္းနဲ႔ထိမ္းျမားျပီးခဲ႔ျပီမို႔ ဘယ္ေလာက္လွတဲ႔မိန္းမပ်ိဳနဲ႔ပဲ
ျဖစ္ျဖစ္လက္ခံဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔ပါဘူးလို႔ေျပာလႊတ္သတဲ႔ ။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ကေတာ႔ အင္မတန္ၾကြယ္
ဝတဲ႔ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔နယ္သာလန္ကိုပါ အုပ္စိုးရမဲ႔အခြင္႔အလမ္းကိုလက္လႊတ္လိုက္ရတဲ႔အျပင္ အျငင္းခံရလို႔
စိတ္ညိဳသြားတဲ႔ဧကရာဇ္ၾကီးရဲ႕လႈံ႕ေဆာ္အားေပးမႈအရ အသစ္ဖ႕ြဲ စည္းလိုက္တဲ႔ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ ပုန္ကန္လိုသူေတြေတာင္ထြက္ေပၚလာခဲ႔ေသးတယ္ ။

စပိန္ဧကရာဇ္ရ႕ဲ သက္တမ္းမရွည္လွေပမဲ႔ မီးလိုပူျပင္းေတာက္ပတဲ႔အခ်စ္နဲ႔စိုလက္လွပခဲ႔တဲ႔အိမ္
ေထာင္ေရးရယ္ ၊ ခ်စ္သူနဲ႔ေသကြဲကရ
ြဲ တဲ႔ေဝဒနာမ်ားရယ္ဟာ အနည္ထိုင္ေတာင္ေကာင္းေကာင္းမထိုင္
ႏိုင္ခင္မွာပဲ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ရုပ္သင
ြ ္ကိုၾကည္႔ျပီးအသစ္ျဖစ္ရျပန္သတဲ႔ ။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပးလႊား
ျပီးကစားျမဴးထူးေနတဲ႔သမီးေတာ္ေလးဟာ သူ႔မယ္ေတာ္မိဖုရားေလးရဲ႕ကိုယ္ပြားလို႔ဆိုရမေလာက္ အမူ
အရာေရာ၊ ရုပ္ရည္ေတြပါခၽြတ္စြတ္ကိုး ။ ဆိုးႏြ႕ဲ တတ္တဲ႔မ်က္ႏွာလွလေ
ွ လးရယ္ ၊ မာနၾကီးပံုရတဲ႔ပံုက်က်
ႏႈတ္ခမ္းေကာ႔ေကာ႔ကေလးနဲ႔ အင္မတန္မွခ်ိဳခ်ိဳၾကည္ၾကည္ျပံဳးတတ္ပံုေတြရယ္ ၊ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြနဲ႔ ဆတ္
ကနဲဆံပင္ခါတတ္တဲ႔အမူအရာေတြ အိ.ု .အားလုံးဟာျပင္သစ္မဟာႏြယ္ဆိုတာကို ထင္းထင္းၾကီးျပေန
တာပါပဲ ။ ကစားေနရင္းတန္းလန္းသူတို႔ကိုရႈစားေနၾကတဲ႔ဧကရာဇ္နဲ႔တကြ မွဴးၾကီးမတ္ရာသူေကာင္းမ်ိဴး
ေတြကိုျပံဳးျပရင္း ၊ အနားကသူ႔ကိုအရိုအေသျပဳနမ္းရႈပ္လိုသူေတြကို လက္ခံုကေလးကမ္းေပးလိုက္ဟန္
ေတြကိုၾကည္႔ေနရတာဟာ သူ႔မိဖရ
ု ားေလးအသက္ျပန္ဝင္လာသလိုေတာင္ထင္ေယာင္မွားရသတဲ႔ ။ ေန
ေရာင္ေအာက္ကအေရာင္ေတာက္ေတာက္ေတြ ၊ ကေလးတို႕ရဲ႕ရယ္ေမာသံေတြ ၊ နံနက္ေလေအးေတြ

Translated by Ma Hninpwint

66

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

အားလံုးဟာသူရ႕ဲ ဝမ္းနည္းျခင္းကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနတဲ႔အလားပါပဲ ။ ျပီးေတာ႔ၾကိဳင္ေလွာက္အူထ
ေနတဲ႔အေမႊးနံ႕သာေတြကလဲ အေလာင္းၾကပ္စည္းထားတဲ႔အနံ႕မ်ိဳးေတာင္ထြက္လာသလိရ
ု ယ္ ။ ဒါေတြ
အားလံုးဟာစပိန္ဧကရာဇ္အတြက္ေတာ႔ဝိုင္းျပီးညွင္းပန္းေနၾကသလိုမ်ိဳးမို႕ လက္ႏွစ္ဖက္ၾကားမ်က္ႏွာကို
ဖြက္ျပီးသာျငိမ္ေနမိေတာ႔သတဲ႔ ။ ကစားေျပးလႊားေနရင္းနဲ႔ ေနာက္တခါသမီးေတာ္ေလး ခမည္းေတာ္ရႈ
စားေနရာနန္းေဆာင္ျပင္တင္းေပါက္ကိုၾကည္႔မိလိုက္တဲ႔အခါမွာ ပိတ္ထားတဲ႔ကန္႔လာကာၾကီးကိုပေ
ဲ တြ႕
လိုကရ
္ ေတာ႔တယ္ ။ ခမည္းေတာ္ကေတာ႔ထံုးစံအတိုင္း အတြင္းေဆာင္ကိုၾကြသြားျပန္ျပီေပါ႔ေလ ။

သမီးေတာ္ကေလးကေတာ႔ စိတ္ပ်က္သြားသလိုစုတ္သတ္လိုက္ေပမဲ႔ ခ်က္ျခင္းပဲပုခံုးေလးေတြ
ကိုတြန္႔လိုက္ျပီးဆက္ကစားျမဲကစားေနသတဲ႔ ။ စိတ္ထဲမွာလဲ သူ႔ေမြးေန႔မွာေတာင္ တရက္ကေလးအတူ
မေနႏိုင္ရေအာင္တိုင္းေရးျပည္ေရးေတြရႈပ္ေနျပန္ျပီလို႔ပဲထင္လိုက္မိတာပါပဲ ။ ဒါမွမဟုတ္ ဟိုအျမဲဆီမီး
ေတြထြန္းထားျပီးသူဘယ္ေတာ႔မွဝင္ခင
ြ ္႔မရတဲ႔ ဆုေတာင္းေဆာင္မည္းမည္းၾကီးထဲသြားျပန္ျပီေနမွာေပါ႔
လို႔လေ
ဲ တြးမိတယ္ ။ ဒီေလာက္ေနျခည္ဝင္းပျပီးလူေတြေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ႔ေမြးေန႔ပြဲကိုပစ္ျပီး အဲဒီနန္းေဆာင္
ၾကီးထဲကိုသာသြားရင္ေတာ႔ ခမည္းေတာ္ေလာက္မိုက္တဲ႔လူမရွိေတာ႔ဘူးမဟုတ္လား ။ ဘယ္႔ႏွယ.္ .ခဏ
ေနဆိုရင္ကေလးေတြအတြက္အထူးစီစဥ္ထားတဲ႔ ႏြားရိုင္းသတ္ပေ
ြဲ တာင္စေတာ႔မဲ႔ဟာကို ။ တံပိုးခရာသံ
ေတြေတာင္ၾကားေနရျပီ ။ ဒါေတြျပီးရင္ ရုပ္ေသးပြအ
ဲ ျပင္ တျခားစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ႔အစီအစဥ္
ေတြလအ
ဲ မ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ ။ တကယ္ေတာ႔အျမဲညိွဳးႏြမ္းျပီးသူ႔ကိုမ်က္ႏွာလႊေ
ဲ နတတ္တဲ႔ခမည္းေတာ္
ထက္စာရင္ စစ္ေၾကာေရးမွဴးနဲ႔ သူ႔ဦးရီးေတာ္ဒြန္ပီဒရိုကမွခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေသးတယ္လို႔သမီးေတာ္ေလးက
ထင္သတဲ႔ ။ ဟုတ္တယ္ေလ..အခုပဲၾကည္.႔ .သူ႔အနားကိုလာျပီးဒီေန႔သူဘယ္ေလာက္တင္႔တယ္လွပခ်စ္
စရာေကာင္းေၾကာင္း တခုတ္တရလာေျပာၾကတာ ။ ဒါနဲ႔သမီးေတာ္ေလးလဲ သူ႔ဆံပင္လွလွေတြကိုဖြာက
နဲျဖစ္သြားေအာင္ခါလိုက္ရင္းဦးရီးေတာ္ဒြန္ပီဒရိုကိုလက္တြဲလို႔ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရ႕ဲ အလယ္ကခရမ္းေရာင္ပိုး
တဲနန္းၾကီးဆီကိုသြားၾကသတဲ႔ ။ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕ေနာက္မွာေတာ႔ သူ႔ကစားေဖာ္ေလးေတြအကုန္လံုး
စနစ္တက်တန္းစီလို႔ပိုးတဲၾကီးထဲကိုဝင္ဖို႔ေစာင္႔ေနၾကရတယ္ ။ နာမည္အရွည္ဆံုးနဲ႔ကေလးေတြ ရွင္းရွင္း
ေျပာရရင္ ရာထူးဂုဏ္သိန္အၾကီးျမင္႔ဆံုးမိသားစုေတြကေန ဆင္းသက္လာတဲ႔ကေလးကေတာ႔အရင္ဆံုး
ဝင္ခင
ြ ္႔ရၾကတာေပါ႔ ။
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သမီးေတာ္ေလးတဲနန္းေရွ႕ေရာက္တာနဲ႔ ႏြားရိုင္းသတ္သမားေလးေတြလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔သားသားနား
နားဆင္ယင္ထားတဲ႔ အမ်ိဳးေကာင္းသားလုလင္ေလးေတြတစ္သီၾကီးထြက္လာျပီး ၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾက
တယ္ ။ သမီးေတာ္ကိုတဲနန္းရဲ႕အလယ္က ေရႊပိန္းခ်ဆင္စြယ္ကုလားထိုင္ေတြနဲ႔ျပင္ထားတဲ႔ပြဲၾကည္႔စင္
ျမင္႔ကေလးေပၚကိုိေစာင္႔ေရွာက္ေခၚသြားဖို႔ေစာင္႔ေနသူကေတာ႔ ထူးထူးျခားျခားကိုေခ်ာေမာခန္႔ျငားလွ
တဲ႔ တီအရ
ဲ ာႏ်ဴဗာျမိဳ႕စားကေလးပါပဲ ။ ဆယ္႔ေလးႏွစ္ပရ
ဲ ွိေသးတဲ႔မက္ဆီကန္ျမိဳ႕စားကေလးဟာစပိန္လူ
မ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကေန ဆင္းသက္လာသူမွန္းသိသာစြာပဲ ကေလးအုပ္ၾကီးထဲထင္းကနဲျဖစ္ေန
တဲ႔သူေပါ႔ ။ တဲနန္းထဲမွာ ကေလးအုပ္ၾကီးဟာယပ္ေတာင္တခတ္ခတ္နဲ႔ စကားတီးတိုးေျပာေနၾကရင္း
ပြဲစမဲ႔အခ်ိန္ကိုစိတ္အားထက္သန္စြာေစာင္႔ေနၾကတုန္း ဒြန္ပီဒရိုနဲ႔နန္းေစာင္႔ၾကီးကေတာ႔တဲနန္းေရွ႕မွာ
ရယ္ေမာစကားစျမည္ေျပာေနၾကေလရဲ႕ ။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလြန္းလို႔ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕အပါးေတာ္ျမဲ
ၾကီးျဖစ္တဲ႔ ကာမရဲရာျမိဳ႕စားကေတာ္ၾကီးေတာင္ ခါတိုင္းလိုမ်က္နွာေသၾကီးနဲ႔မဟုတ္ေတာ႔ပဲ သူ႔ရ႕ဲ အင္
မတန္ျဖဴေရာ္ပါးလႊာေနတဲ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြေပၚမွာအျပံဳးရိပ္ကေလးထင္လာသတဲ႔ ။ အတြန္႔အခ်ိတ္ေတြန႕ဲ
တင္းမာေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ႔ပါးေတြေပၚမွာလဲ ႏွင္းဆီေရာင္ကေလးေတာင္သမ္းလို႔ ။

တကယ္လဒ
ဲ ီႏြားရိုင္းသတ္ပေ
ြဲ လာက္ေကာင္းတာမရွိေတာ႔ဘူး ။ သမီးေတာ္ေလး
ကေတာ႔ ပါမားဘုရင္သူ႔ခမည္းေတာ္ဆီအလည္အပတ္လာတုန္းက ဆာဗီးမွာလုပ္ေပးတဲ႔ဂုဏ္ျပဳဧည္႔ခံ
ပြဲမွာပါတဲ႔ ႏြားရိုင္းသတ္ပအ
ြဲ စစ္ထက္ေတာင္ ပိုေကာင္းေသးလို႔ေျပာသတဲ႔ ။ ေကာင္ကေလးေတြကလွ
လွပပတန္ဆာဆင္ထားတဲ႔ျမင္းေခါင္းတပ္တုတ္တံကိုယ္စီခြလို႔ ဖဲၾကိဳးေရာင္စံုေတြေဝျဖာက်ေနတဲ႔လွံတံ
တဝင္႔ဝင္႔နဲ႔ခုန္ေပါက္ေနၾကတုန္း တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ႔ၾကက္ေသြးေရာင္ဝတ္လံုေတြကို ဝဲကာဝဲကာနဲ႔ႏြား
ရိုင္းၾကီးနားသြားျပီးစိတ္မထြက္ထြက္ေအာင္စလိုက္ၾက ၊ ႏြားရိုင္းၾကီးလိုက္ေခြ႕ရင္ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာျပီး
ေရွာင္ေျပးလိုက္နဲ႔ေပါ႔ ။ ႏြားရိုင္းၾကီးဆိုတာကလဲ ျခင္းၾကားၾကီးနဲ႔ယက္ျပီး ႏြားသားေရနဲ႔ၾကက္ထားတာ
ဆိုေတာ႔တကယ္႔ႏြားအစစ္နဲ႔ေတာ႔တူပါရဲ႕ ။ ဒါေပမဲ႔အထဲမွာလူဝင္ေနတဲ႔ဟာဆိုေတာ႔ တခါတခါေယာင္
ယမ္းျပီးဘယ္ႏြားမွအိပ္မက္ေတာင္မမက္ဖူးတဲ႔ဟာမ်ိဳးေနာက္ေျခႏွစ္ဖက္ေပၚမွာပဲရပ္လို႔ ေကာင္ကေလး
ေတြကိုလိုက္ဖမ္းတဲ႔အခါမ်ားဆိုအူႏိွပ္ေနရတာ ။ ဒါေပမဲ႔ပြဲကေကာင္းလြန္းေတာ႔ ကေလးေတြအကုန္လံုး
ခံုေပၚတက္ရပ္ျပီး ဖဲလက္ကိုင္ပုဝါကိုယ္စီေဝွ႕ယမ္းလို႔ ေအာ္ဟစ္အားေပးလိုက္ၾကတာဆိုတာပတ္တုတ္
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လို႔မႏိုင္ဘူး ။ တဲနန္းတခုလံုး “ဘရာဗိုတိုရ.ို .ဘရာဗိုတိုရ”ို ဆိုတဲ႔အားေပးသံေတြဆူညံပြက္ထေနတာမ်ား
တကယ္႔လူၾကီးေတြၾကည္႔ေနတဲ႔ ႏြားရိုင္းသတ္ပအ
ြဲ စစ္ဆီကိုေရာက္ေနသလားမွတ္ရသတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔ဆူညံ
ပြက္ေလာရိုက္ျပီး သတ္ပုတ္ေနလိုက္ၾကတာ ျပီးကိုမျပီးႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ လည္ဆံဖြားဖြားျမင္းေခါင္းတပ္
တုတ္တံေတြေပၚကကိုယ္ေတာ္ေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနာက္ေျခႏွစ္ဖက္ေပၚမွာပတ္ေျပးေန
တဲ႔ႏြားရိုင္းၾကီးကေခြ႕ခ်အျပီးမွာ တီအရ
ဲ ာႏ်ဴဗာျမိဳ႕စားေလးကေနာက္ဆံုးေတာ႔ႏြားရိုင္းၾကီးကိုဝပ္က်သြား
ေအာင္ခုတ္ခ်လိုက္ပါေရာ ။ ျပီးေတာ႔သမီးေတာ္ေလးကိုခင
ြ ္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျပီး ႏြားရိုင္းၾကီးရဲ႕လည္ပင္း
ကိုသစ္သားဓါးရွည္နဲ႔တခ်က္တည္းပိုင္းခ်လိုက္တာ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ ေခါင္းၾကီးျပဳတ္ထြက္သြားျပီး
အထဲက မက္ဒရစ္ျမိဳ႕ေတာ္ကျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးရဲ႕သား မြန္စီယာ ဒီေလာ္ရိန္းရဲ႕ျပံဳးျဖီးျဖီးမ်က္ႏွာၾကီး
ေပၚလာေတာ႔ဝိုင္းရယ္လိုက္ၾကတာတဲနန္းၾကီးတခုလံုးကိုပင
ြ ္႔ထြက္သြားမတတ္ပါပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔မို႔လသ
ဲ မီး
ေတာ္ေလးက သိပ္ေကာင္းတဲ႔ႏြားရိုင္းသတ္ပြဲလို႔ေျပာတာေပါ႔ ။

ကေလးေတြအားလံုး မျပီးႏုိင္မစီးႏိုင္ လက္ခုပ္တီးဂုဏ္ျပဳေနၾကတုန္း အဝါအနက္
က်ားဝတ္စံုဝတ္ထားတဲ႔မူးရ္အမည္းကၽြန္ႏွစ္ေယာက္ဝင္လာျပီး ျမင္းေခါင္းတပ္တုတ္တံေတြကိုသိမ္းျပီး
ပြဲကင
ြ ္းကိုရွင္းပစ္လိုက္ၾကေရာ ။ ျပီးတာနဲ႔ေကာင္းကင္ၾကိဳးေပၚကစားျပဖို႔ ျပင္သစ္ကဘားကၽြမ္းသမား
ထြက္လာတယ္ ။ ဒါလဲအသည္းတယားယားနဲ႔ၾကည္႔ရတာဆိုေတာ႔ ကေလးေတြၾကိဳက္ၾကတာပဲ ။ အဲ
ဒီေနာက္ေတာ႔ တဲနန္းထဲမွာတင္ကိုအထူးစီမံတည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ရုပ္ေသးစင္ေလးေပၚမွာအီတလီအ
လြမ္းဇတ္ျဖစ္တဲ႔ “ဆိုေဖာ္နစ္စဘာ” ကိုစျပီးကၾကေတာ႔တယ္ ။ ဂႏၱဝင္အလြမ္းဇတ္ၾကီးကိုကေလးေတြ
အၾကိဳက္နည္းနည္းျပင္ထားေပမဲ႔ ရုပ္ေသးကိုင္တဲ႔သူေတြေရာ ၊ အဆိုေရာ အငိုေရာေကာင္းၾကလြန္းလို႔
ပြဲျပီးေတာ႔သမီးေတာ္ေလးမွာမ်က္ရည္ေတြကိုစို႔လို႔ ။ တခ်ိဳ႕ေကာင္မေလးေတြဆိုအဟုတ္ကိုငိုၾကေရာ ။
ဒါနဲ႔မၾကာခင္ပင
ဲ ိုေနၾကတဲ႔သူေတြစိတ္ျပန္ရႊင္လာေအာင္ဆိုျပီး မလိုင္လံုးေတြ ၊ မုန္႔ခ်ိဳ ၊ မုန္႕ဆိမ္႔ေတြန႕ဲ
သၾကားလံုးေတြ ေရႊလင္ပန္း ၊ ေငြလင္ပန္းအျပည္႔နဲ႔ေရာက္လာမွပဲ ျပန္ျပီးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖစ္လာၾက
ေတာ႔တယ္ ။ တကယ္လရ
ဲ ုပ္ေသးပြဲကေကာင္းလြန္းလို႔ နန္းေစာင္႔ၾကီးကေတာင္ ဒြန္ပီဒရိုကိုေျပာယူရ
တယ္ ။ ဘယ္႔ႏွယ္ သစ္သားနဲ႔လုပ္ျပီးဖေယာင္းသုတ္လို႔ေဆးျခယ္ထားတဲ႔အရုပ္ေတြတန္မဲ႔နဲ႔ ဘယ္လို
ေၾကာင္႔ဒေ
ီ လာက္ဆိုးတဲ႔ၾကမၼာေတြနဲ႔ၾကံဳရဆံုရသလဲဆိုျပီးေတာ႔ေလ ။ ပြဲကေကာင္းလြန္းေတာ႔ ဒါေတြ
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ဟာအသက္မရွိတဲ႔အရုပ္ကို လူေတြၾကိဳးဆြေ
ဲ နၾကတာဆိုတာကိုေတာင္ေမ႔သြားေတာ႔တာကိုး ။

ဒါနဲ႔မၾကာပါဘူး ။ အာဖရိကန္မ်က္လွည္႔လက္လွည္႔သမားတစ္ေယာက္ အဝတ္နီနဲ႔
အုပ္ထားတဲ႔ဧရာမပျခဳပ္ၾကီးကိုထမ္းျပီးဝင္ခ်လာျပန္ေရာ ။ အဲ..ပျခဳပ္ၾကီးကိုလဲ ပြဲကင
ြ ္းရဲ႕အလည္တည္႔
တည္႔မွာအက်အနေနရာခ်ျပီးေရာ ၊ တခါတည္းသူ႔ဦးေပါင္းထဲကထူးထူးဆန္းဆန္းပံုန႕ဲ က်ဴရိုးပုေလြကို
ထုတ္ျပီးမႈတ္ေတာ႔တာပဲ ။ ခဏေနေတာ႔ပျခဳပ္ကိုအုပ္ထားတဲ႔အဝတ္နီကလႈပ္လႈပ္ရရ
ြ ြျဖစ္လာျပီးအထဲ
ကေနအစိမ္းေရာင္နဲ႔ေရႊေရာင္စပ္ထားတဲ႔ ေျမြေခါင္းေတြလြန္႔ထြက္လာၾကေရာ ။ ပုေလြသံက်ယ္ေလာင္
ျပီးစူးရွလာေလေလ ၊ ေျမြေတြလဲတျဖည္းျဖည္းျမင္႔သထက္ျမင္႔ေအာင္လြန္႔တက္လာျပီး ေတးသြားနဲ႔အ
လိုက္ယိမ္းႏြ႕ဲ ကခုန္ေလပဲ ။ ကေလးေတြကေတာ႔ ခြက္ေနတဲ႔ပါးျပင္းေတြန႔ဲ လွစ္ကနဲလွစ္ကနဲထြက္လာ
တတ္တဲ႔လွ်ာမည္းမည္းေတြကိုၾကည္႔ျပီး ေၾကာက္ေနၾကတာနဲ႔ ေျမြေတြကို ခပ္ျမန္ျမန္ပဲျပန္သိမ္းလိုက္ရ
တယ္ ။ ဒါေပမဲ႔သူ႔သအ
ဲ ိုးကေလးထဲကေန လိေမၼာ္ပင္ေပါက္စကေလးေပါက္လာျပီး ခ်က္ျခင္းပဲအပြင္႔ျဖဴ
ျဖဴေတြပင
ြ ္႔ဖူးလိအ
ု႔ သီးေလးေတြပါသီးျပတဲ႔အကြက္ကိုေတာ႔ ကေလးေတြသိပ္ၾကိဳက္ၾကတယ္ ။ ျပီးေတာ႔
လာတိုးရက္စ္အမတ္ၾကီးရဲ႕သမီးေလးယပ္ေတာင္ကိုယူျပီး မန္းမႈတ္ထည္႔လိုက္တာ ယပ္ေတာင္ကေလး
ကေန သူတို႔မ်က္စိေရွ႕တင္ငွက္ျပာကေလးျဖစ္သြားျပီး တဲနန္းတေလွ်ာက္လွည္႔လည္ပ်ံသန္းလို႔ သီခ်င္း
ဆိုျပတဲ႔အကြက္ကေတာ႔ ကေလးေတြအၾကိဳက္ဆံုးမို႕အာဖရိကန္လက္လွည္႔သမားလဲခ်က္ျခင္းကိဆ
ု ုေငြ
ေတြတေထာၾကီးပိုက္မိသြားသတဲ႔ ။ ခဏေနေတာ႔အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ပီလာမယ္ေတာ္ပူေဇာ္သူမ်ား
ဆိုတဲ႔ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ပင္တိုငအ
္ ကအဖြ႕ဲ ထြက္လာျပီးေဖ်ာ္ေျဖျပန္တယ္ ။ ဒီဟာကနည္းနည္း
ေတာ႔ျငိမ္လြန္းေပမဲ႔ႏွစ္လိုၾကည္ညိဳဖြယ္ရာရွိလို႔သမီးေတာ္ေလးေတာ႔သေဘာက်တာပါပဲ ။ ဘာလို႔လဆ
ဲ ို
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေမလဆိုရင္ အပ်ိဳစင္ပီလာမယ္ေတာ္ကိုပူေဇာ္တဲ႔အေနနဲ႔ က်င္းပတဲ႔ဒီပြဲမ်ိဳးကိသ
ု မီးေတာ္
ေလးတခါမွမပါဝင္ခဲ႔ရဖူးဘူးကိုး ။ တကယ္ေတာ႔လဲ သမီးေတာ္ေလးမွမဟုတ္ပါဘူး ။ စပိန္ကမင္းမ်ိဳးမင္း
ႏြယ္မွန္သမွ် ဆာရာဂိုဆာဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ၾကီးထဲကိုေျခမခ်ၾကဘူး ။ တခါကျဗိတိန္ဘုရင္မရဲ႕သစၥာ
ေတာ္ခဆ
ံ ိုတဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးက စပိန္ရ႕ဲ မဟာမိတ္ၾသစတီးယားမင္းသားကို အဆိပ္ပါတဲ႔ေရစင္နဲ႔
သြန္းျပီးလုပ္ၾကံဖို႔ၾကံစည္ခဲ႔ကတည္းကဆိုပါေတာ႔ ။ ဆိေ
ု တာ႔သမီးေတာ္ေလးအေနနဲ႔ “ ပီလာမယ္ေတာ္
ကန္ေတာ္႔ပန္းအက” ဆိုတာကိုၾကားသာၾကားဖူးေပမဲ႔ အခုမွပဲျမင္ဖူးခြင္႔ရေတာ႔တာကိုး ။ နာမည္ၾကီးသ
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ေလာက္တကယ္လဲတင္႔တယ္လွတဲ႔အကပါပဲ ။ ကျပသူလုလင္ေတြရ႕ဲ ျဖဴေဖြးစင္ၾကယ္ေနတဲ႔ေရွးေဟာင္း
နန္းတြင္းအဝတ္အစားေတြ ၊ ေငြနားသတ္ျပီးငွက္ကုလားအုတ္ေမႊးစိုက္ထားတဲ႔ သံုးေျမွာင္႔ဦးထုတ္ဆန္း
ေတြ ၊ ေနေရာင္ထဲမွာေတာက္ေနတဲ႔သူတို႔ရ႕ဲ ဆံရွည္နက္နက္ေတြ ၊ မ်က္ႏွာညိဳညိဳေမာင္းေမာင္းေတြ…
အို..သိပ္ကိုၾကက္သေရရွိတာပါပဲ ။ ေလးေလးျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေဖာ္ေနတဲ႔ ကကြက္ေတြမ်ားအႏုစိတ္လြန္း
လို႔ကေလးေတြကေတာင္ တအံ့တၾသနဲ႔ေငးေမာေနၾကရသတဲ႔ ။ ကကြက္ျပီးသြားေတာ႔ အကအဖြဲ႔တခု
လုံးဦးထုတ္ခၽြတ္ျပီးသမီးေတာ္ေလးကို အရိုအေသျပဳၾကေတာ႔ သူ႔ခမ်ာပီတိျဖစ္လြန္းလို႔ မယ္ေတာ္ပီလာ
ရဲ႕ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖေယာင္းတိုငဆ
္ ီမီးေတြမျပတ္ပို႕လႊတ္ပူေဇာ္ပါ႔မယ္လုိ႔ေတာင္ ကတိေပးလိုက္ပါေသး
သတဲ႔ ။

ျပီးတာနဲ႔တခါ အဲဒီတုန္းက သူတို႔ေတြဂ်စ္ပစီလို႔ေခၚၾကတဲ႔ အီဂ်စ္ျပည္သားလူေခ်ာ
ေတြတအုပ္ၾကီးထြက္ခ်လာၾကျပီး ပြဲကင
ြ ္းမွာဝိုင္းၾကီးပတ္ပတ္တင္ပလႅင္ေခြလို႔ဝိုင္းထိုင္ၾကေရာ ။ ဇင္သာ
လို႔ေခၚတဲ႔ၾကိဳးတပ္မိေက်ာင္းတူရိယာေတြကို ညွင္းညွင္းညံ့ညံ့စျပီးတီးခတ္လို႔ ႏႈတ္ခမ္းပိတ္ေတးညည္း
ေနတဲ႔အီဂ်စ္ေတးသည္ေတြဟာ ကိုယ္ကိုလအ
ဲ လိုက္သင္႔ယိမ္းႏြ႕ဲ ေနၾကေသးတယ္ ။ သူတို႔ေတးညည္း
ေနတာမ်ားတိုးတိတ္လြန္းလို႔ အိပ္မက္ထဲမွာပ်ားကေလးေတြသီခ်င္းဆိုေနတာကိုနားေထာင္ေနရသလို
ေတာင္ထင္ေယာင္မွားစရာပါပဲ ။ ဒါေပမဲ႔ ပြဲၾကည္႔ေနတဲ႔သူေတြထဲမွာ ဒြန္ပီဒရိုကိုလဲျမင္လိုက္ေရာ ေတး
သည္ေတြလဲ အကုန္မ်က္ႏွာေတြမႈန္သုန္ကုန္ၾကေတာ႔သတ႔ဲ ။ တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ သိသိသာသာကိုမ်က္
ႏွာေတြပ်က္ကုန္ျပီးေၾကာက္ရ႕ြ ံထိတ္လန္႔တဲ႔အရိပ္အေယာင္ေတြေတာင္ေပၚလာေတာ႔တာ ။ မေပၚခံႏိုင္
ရိုးလားေလ ..ဟိုတေလာကတင္ သူတို႔ထဲကႏွစ္ေယာက္ကိုဆာဗီးကေစ်းနားရင္ျပင္မွာ ေမွာ္ပညာသံုး
ပါတယ္ဆိုစြတ္စြဲျပီးဒြန္ပီဒရိုကိုယ္တုိင္ၾကိဳးေပးပစ္တာကိုး ။ ဒါေပမဲ႔ပိုးယပ္ေတာင္ပန္းေရာင္ေလးကြယ္
လို႔ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အားေပးေနတဲ႔ သမီးေတာ္ေလးရဲ႕မ်က္လံုးျပာျပာေတြကိုၾကည္႔မိၾကျပန္ေတာ႔ ၾကင္
နာတတ္တဲ႔မင္းသမီးမွန္းယံုၾကည္သြားၾကဟန္နဲ႔ မူမပ်က္ေဖ်ာ္ေျဖၾကျပန္သတဲ႔ ။ ဒီလိုနဲ႔မိေက်ာင္းၾကိဳး
ေတြကိုသူတို႔ရ႕ဲ လက္သည္းရွည္ရွည္နဲ႔ ဆိတ္ရံုဆရ
ြ ံုေလာက္ပဲတီးခတ္တဲ႔အထိျငိမ္က်သြားျပီး သီခ်င္း
သည္ေတြအကုန္လုံးအိပ္ငိုက္ကုန္သလို ေခါင္းေတြငိုက္စိုက္က်ကုန္လို႔ ပရိသတ္ေတြအကုန္လံုးဇေဝ
ဇဝါျဖစ္ကုန္တုန္းမွာပဲ အလြန္က်ယ္ေလာင္တဲ႔ဟစ္ေၾကြးသံခုႏွစ္သံခ်ီျပီးထြက္လာပါေရာ ။ ဘာေျပာ
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ေကာင္းမလဲ..အားလံုးလန္႔ကုန္ၾကတာေပါ႔ ။ ဒြန္ပီဒရိုကမ်ားဆိုရင္ ခါးၾကားကသေဘာၤမဟူရာဓါးရိုး
ကိုေတာင္လွမ္းစမ္းလိုက္မိတဲ႔အထိပဲ ။ ဒါနဲ႔ခုနကအိပ္ေပ်ာ္သြားသလိုေခါင္းငိုက္စိုက္နဲ႔ သီခ်င္းသည္
ေတြအကုန္ထခုန္ျပီး ျခဴတပ္ဗံုတိုေလးေတြကိုတီးလို႔အရူးအမူးကခုန္ၾကေတာ႔တယ္ ။ ႏႈတ္ကေနလဲ
သူတို႔ရ႕ဲ ဘာသာနဲ႔လည္ေခ်ာင္းသံပါပါအခ်စ္ေတးေတြကိုသီဆိုလို႔ ။ ဒါနဲ႔အားလံုးကအံ့ၾသတၾကီးၾကည္႔
ေနၾကတုန္းခ်က္ျခင္းထိုင္ခ်လိုက္ၾကျပီး ျငိမ္က်သြားၾကျပန္ပါေရာ ။ အခုလိုက်ျပန္ေတာ႔လဲတိတ္ဆိတ္
သြားလိုက္တာ ဇင္သာမိေက်ာင္းတူရိယာအသံႏ႕ြဲ ႏြ႕ဲ မွ်င္းမွ်င္းေလးတခုပဲ အသက္ရႈသံေတြနဲ႔ေရာေထြး
ျပီးထြက္ေပၚေနေတာ႔တယ္ ။ မၾကာပါဘူး အသည္းအသန္ထကၾကျပန္ပါေရာ ။ ဒီလိုနဲ႔ျငိမ္သြားလိုက္
အလန္႔တၾကားထကလိုက္နဲ႔ ေလးငါးခါေလာက္လုပ္အျပီးမွာေတာ႔ အားလံုးပဲကရင္းခုန္ရင္းနဲ႔ထြက္
ခြာေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး ခဏေနေတာ႔ေမ်ာက္ေသးေသးေလးေတြကို ကိုယ္စီပုခံုးေပၚတင္ျပီးဝက္ဝံ
ညိဳတေကာင္ကိုသံၾကိဳးနဲ႔ဆြဲလို႔ထြက္လာၾကျပန္တယ္ ။ ဝက္ဝံၾကီးကအံ့ၾသစရာေျခႏွစ္ေခ်ာင္းမိုးေပၚ
ေထာင္လို႔အုန္းပင္စိုက္ျပတဲ႔ျပကြက္အျပီးမွာေတာ႔ ေမ်ာက္ကေလးေတြကလဲတစ္မ်ိဳးျပီးတစ္မ်ိဳးမရိုးရ
ေအာင္ကိုေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသတဲ႔ ။ ဓါးရွည္ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ စီးခ်င္းထိုးၾကတာမ်ိဳးေတြ ၊ ေသနပ္ပိစိ
ေကြးေလးေတြကိုဟန္ပါပါပစ္ျပတာမ်ိဳးေတြ ၊ အဲ..ေနာက္ျပီးဘုရင္႔ကိုယ္ရံေတာ္ေတြလိုခ်ီတက္ျပတာ
တို႔ ၊ သက္သာေအးေစလုပ္ျပတာမ်ိဳးေတြေပါ႔ ။ တကယ္လအ
ဲ ီဂ်စ္ျပည္သားဂ်စ္ပစီတစ္အုပရ
္ ႕ဲ ျပကြက္
ေတြဟာ အေတာ္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရမယ္ ။ ကေလးေတြဆိုတာေျပာလို႔ကိုမဆံုးႏိုင္ၾကေတာ႔ဘူး ။

ဒါေပမဲ႔ ဒီေမြးေန႔ပအ
ြဲ စီအစဥ္ေတြထဲမွာလူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးနဲ႔ အရယ္ရဆံုးကေတာ႔ လူပုေလးရဲ႕အက
ပေဒသာဆိုပဲ ။ ထူးထူးျခားျခားအင္မတန္မွေသးေကြးလွတဲ႔လူပုကေလးက သူ႔ေျခေထာက္ေကြးေကြး
ေကာက္ေကာက္ေတြေပၚမွာယိမ္းကာယိုင္ကာပဲ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ၾကီးမားလွတ႔ေ
ဲ ခါင္းၾကီးကို
ခ်ာခ်ာလည္ေနေအာင္ဟိုၾကည္႔သည္ၾကည္႔ဝင္လာကတည္းက ကေလးေတြဆီကေနဝမ္းသာအားရနဲ႔
ေအာ္ဟစ္လက္ေခါက္မႈတ္သံေတြထြက္လာေတာ႔တာပဲ ။ သမီးေတာ္ေလးကိုယ္တိုင္က မထိမ္းႏိုင္မ
သိမ္းႏိုင္အားပါးတရရယ္မိလို႔ အထိန္းေတာ္ကာမရဲရာျမိဳ႕စားကေတာ္ၾကီးေတာင္သတိေပးယူရတယ္ ။
သူလိုမဟာဆီမဟာေသြးဟာ သူ႔ထက္နိမ္႔က်သူေတြေရွ႕မွာဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ေမာတာမ်ိဳးမလုပ္
သင္႔ေၾကာင္းေပါ႔ေလ ။ ဟုတ္သေလ..စပိန္ဧကရာဇ္ရ႕ဲ သမီးေတာ္အဖို႕သူ႔လိုတန္းတူရည္တူေတြၾကား
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မွာတခါတေလေရႊမ်က္ရည္ယိုတာဟာ ခြင္႔လႊတ္စရာရွိေပမဲ႔ ဘဝေပးအေျခအေနအရသူ႕ေလာက္ၾကီး
ျမတ္သူမဟုတ္တဲ႔သူေတြၾကား ရယ္လားေမာလားေတာ႔မလုပ္သင္႔ေပဘူးမဟုတ္လား ။ ရာဇအိေျႏၵကို
လဲင႕ဲ ရဦးမွာကိုး ။ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔သူ႔လိုမ်က္ႏွာထားမ်ိဳးထားႏိုင္ရင္ေပါ႔ ။ ဒါေပမဲ႔လဒ
ဲ ီကေလးတစ္
စုမဆိုထားနဲ႔ အထူးအဆန္းမွန္သမွ်စုေဝးေနတဲ႔စပိန္နန္းတြင္းထဲမွာေတာင္ ဒီေလာက္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္
နဲ႕ရယ္စရာေကာင္းလွတဲ႔သတၱဝါကိုမျမင္ဖူးၾကေသးေတာ႔ သမီးေတာ္ေလးကိုလအ
ဲ ဆိုးမဆိုႏိုင္ဘူး ။ လူ
ပုကေလးဘာမွမလုပ္ရေသးခင္မွာကို သူ႔ရုပ္ရည္နဲ႔တင္လူေတြမွာရယ္ခ်င္လွျပီေလ ။ ဒီလူပုကေလးကို
ဟိုတေန႔ကမွရွာေဖြေတြ႕ရွိၾကတာပါတဲ႔ ။ ဒီလိုေလ ။ ျမိဳ႕ေတာ္ကိုဝန္းရံထားတဲ႔သစ္ေတာနက္ၾကီးထဲက
အင္မတန္ေခါင္တဲ႔ေဖာ႔ပင္တန္းဘက္မွာ သူေကာင္းမ်ိဳးႏွစ္ေယာက္အမဲလိုက္ထြက္ရင္းေရာက္သြားတုန္း
ေတာထဲမွာေလွ်ာက္ေျပးေနတဲ႔ ဒီလူပုေလးကိုေတြ႕မိၾကတာပဲ ။ ဒီတင္သမီးေတာ္ေလးအပ်င္းေျပဆိုျပီး
လူပုေလးကိုေခၚလာလို႔နန္းေတာ္ကိုဆက္သခဲ႔ၾကသတဲ႔ ။ လူပုေလးရဲ႕အေဖမီးေသြးဖုတ္သမားကလဲသူ႔
သားလူစဥ္မမီွကေလးကို မလိုခ်င္ေနတာနဲ႔ေတာ႔အေတာ္ျဖစ္သြားတာေပါ႔ေလ ။ အဲ..ဆက္ရရင္လူပုက
ေလးရဲ႕ရယ္စရာအေကာင္းဆံုးအခ်က္ကေတာ႔ သူဘယ္ေလာက္ေတာင္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္န႕ဲ ကိုးရို႕ကား
ယားႏိင
ု ္သလဲဆိုတာကို သူကိုယ္တိုင္ကမသိရွာတာပဲ ။ အခုလဲပြဲကင
ြ ္းထဲကို ေထာ႔တီးေထာ႔နဲ႔ နဲ႔ဝမ္းပန္း
တသာဝင္လာတဲ႔အျပင္ ကေလးေတြကသူ႔ကိုဝိုင္းေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာၾကတိုင္း သူကလဲေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္
ရႊင္န႕ဲ အတူလိုက္ျပီးရယ္ေမာရွာပါသတဲ႔ ။ ကျပီးခုန္ျပီးတိုင္းလဲ အျပံဳးေတြတေဝေဝနဲ႔ အခ်ိဳးမက်မလွမပ
ဦးညႊတ္ေသးတယ္ ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သဘာဝတရားကရက္စက္စြာ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ဖန္
ဆင္းထားခံရတဲ႔သူ႔အျဖစ္ကိုနည္းနည္းမွသတိမထားမိေတာ႔ လူေတြကသူ႔ကိုရယ္စရာသတၱဝါအေနနဲ႔ပဲ
ဝိုင္းဝန္းေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာၾကတာကိုေတာင္သူကအေကာင္းထင္ေနတဲ႔အျဖစ္မ်ိဳး ။ ဒီဝိုင္းရယ္ေနၾက
တဲ႔လူေတြထဲမွာမွ လူပုေလးထူးထူးျခားျခားမ်က္စိက်မိတာကေတာ႔ သမီးေတာ္ေလးပါပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔လဲ
သမီးေတာ္ေလးကိုပဲစူးစိုက္ၾကည္႔ရင္းနဲ႔ အားၾကိဳးမာန္တက္ကိုကျပရွာပါသတဲ႔ ။ ရယ္လို႔အားရသြားတဲ႔
သမီးေတာ္ေလးကေတာ႔ နန္းေတာ္ထဲကတျခားထိပ္တင္ေတြလုပ္တာကိုျမင္ဖူးထားတဲ႔အတိုင္း သူ႔ဆံ
ေကသာမွာပန္ဆင္ထားတဲ႔ ႏွင္းဆီျဖဴကိုျဖဳတ္ယူျပီးအလွဆံုးျပံဳးလို႕ လူပုေလးဆီကိုလွမ္းပစ္ေပးလိုက္ပါ
ေရာ ။ သူ႔ခမည္းေတာ္ရ႕ဲ အပူမီးကိုျငိမ္းသတ္ဖဆ
ို႔္ ိုျပီး တခါကပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းသည္
ကာဖဲရာလီဆိုတဲ႔အီတာလ်ံအႏုပညာရွင္သီခ်င္းသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈအဆံုးမွာ နန္းတြင္းကလွပ်ိဳျဖဴေတြဝိုင္း
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ျပီးပန္းစည္းေတြ ၊ ပန္းကုံးေတြပစ္ေပးဂုဏ္ျပဳၾကတာကိုျမင္ဖူးထားတာကတေၾကာင္း ၊ သူ႔အနားမွာထိုင္
လို႔မ်က္ႏွာထားပုပ္သိုးသုန္မႈန္ေနတဲ႔ ကာမရဲရာျမိဳ႕စားကေတာ္ၾကီးကို မထိမထိစခ်င္တာကတေၾကာင္း
ေၾကာင္႔ဆိုပါေတာ႔ ။ ဒါေပမဲ႔လူပုကေလးခမ်ာ ဝမ္းသာလို႔မဆံုးေတာ႔ဘူး ။ သမီးေတာ္ေလးပစ္ေပးလိုက္
တဲ႔ႏွင္းဆီအျဖဴကိုေကာက္လို႔ သြားေခါၾကီးေတြကိုမလံု႔တလံုဖံုးထားတဲ႔ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ဖိကပ္နမ္းရင္း လက္
ကလဲခြက္ဝင္ေနတဲ႔ ဘယ္ဘက္ရင္ဘတ္အေပၚအသာအုပ္လို႔ ဖားေျခေထာက္လိုပုတိုတိုကြတတေျခ
ေထာက္ေတြနဲ႔ဒူးတစ္ဖက္ေထာက္ရင္း အထပ္ထပ္ဦးညႊတရ
္ ွာပါသတဲ႔ ။ ပါးစပ္ျပဲၾကီးနဲ႔ျပံဳးေနတဲ႔သူ႔မ်က္
လံုးေသးေသးေစြေစြေစာင္းေစာင္းေတြထဲမွာေတာ႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔တဲ႔အရိပ္ေရာင္ေတြယွက္သန္းလို႔ရယ္ ။

နန္းတြင္းသားပံုဖမ္းျပီး လူပုကေလးရဲ႕ ဒီလိုတည္တည္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဦးညြတ္အရိုအေသျပဳဟန္ကပဲ
တခါသမီးေတာ္ေလးကို ကလိထိုးလိုက္သလိုျဖစ္သြားျပီး ရယ္လိုက္တာဆိုတာ လူပုေလးပြဲကင
ြ ္းထဲက
ေနထြက္သြားတဲ႔အထိကိုမျပီးႏိုင္ေသးဘူး ။ ျပီးေတာ႔လသ
ဲ ူ႔ဦးရီးေတာ္ဒြန္ပီဒရို္ကို လူပုေလးကိုေနာက္တ
ခါထပ္ကခိုင္းဖို႔ေတာင္ေတာင္းဆိုေသးတယ္ ။ ဒါေပမဲ႔လအ
ဲ ထိန္းေတာ္ၾကီးကာမရဲရာကေတာ႔ ေနကလဲ
ျပင္းလာျပီမို႔ အၾကီးက်ယ္ဆံုးျပင္ဆင္ထားတဲ႔စားေသာက္ပြဲက်င္းပရာ နန္းေဆာင္ထဲကိုပဲျပန္ၾကဖို႔ဆိုသ
တဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔သမီးေတာ္ေလးရဲ႕နာမည္ကို သၾကားမႈန္ေတြ ၊ ပုလေ
ဲ ရာင္ေငြေရာင္မလိုင္ႏွစ္ေတြနဲ႔ ေရး
ျခယ္ျပီး ေငြအလံကေလးေတြထိုးစိုက္အလွဆင္ထားတဲ႔ဧရာမေမြးေန႔ကိတ္မုန္႔ၾကီးအေၾကာင္းလဲထည္႔
ေျပာရတာေပါ႔ ။ ဒီေတာ႔မွပသ
ဲ မီးေတာ္ေလးလဲေနရာကေနအသာတၾကည္ထျပီးလိုက္လာေတာ႔တယ္။
ဒါေတာင္သူေန႔လည္ေန႔ခင္းတေရးအိပ္လို႔ႏိုးလာရင္ကျပဖို႔လူပုေလးကိုအသင္႔ျပင္ထားေစဖို႔နသ
ဲ႔ ူ႔ကိုၾကင္
ၾကင္နာနာေစာင္႔ေရွာက္ဧည္႔ခံတဲ႔တီအရ
ဲ ာႏ်ဴဗာျမိဳ႕စားကေလးကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားေပးဖို႔အ
မိန္႔ေပးလိုက္ေသးသတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔ေန႔လည္စာစားၾကဖို႔နန္းေဆာင္ထဲကိုျပန္ၾကေတာ႔ ကေလးေတြလဲစနစ္တ
က်ပဲအစဥ္လိုက္သမီးေတာ္ေလးေနာက္ကေန လိုက္သြားၾကေရာ ။

ေန႔လည္ခင္းက်ရင္ သူဒုတိယအၾကိမ္ကျပေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ သမီးေတာ္ေလးကိုယ္တိုင္ကအမိန္႔ေပးသြားတယ္
ဆိုတာသိလိုက္ရတဲ႔လူပုကေလးခမ်ာေတာ႔ ဝမ္းသာလံုးဆို႔ေတာ႔တာပဲ ။ ဥယ်ာဥ္ထဲကို ကမွဴးရွဴးထိုးေျပး
ထြက္သြားျပီး သမီးေတာ္ေလးခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔တဲ႔ႏွင္းဆီအျဖဴကိုအထပ္ထပ္အခါခါနမ္းလို႔ ကို႔ရို႕ကားယားကခုန္
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တာမ်ား ပန္းေတြကေတာင္မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္ ။

ေရပန္းတသြင္သင
ြ ္နဲ႔ ေတာ္ဝင္ဥယ်ာဥ္ၾကီးထဲေနၾကတဲ႔ သူတို႔လိုလွပသူေတြၾကားလာျပီး လက္တိုတို္ႏွစ္
ဖက္ကိုေလထဲေျမွာက္ျပီးေဝွ႕ယမ္းကခုန္လိုက္ ၊ပန္းခင္းေတြၾကားမွာကားယားကားယားနဲ႔ေျပးလိုက္လုပ္
ေနတဲ႔ ဒီသတၱဝါမိုက္ရိုင္းေစာ္ကားလွခ်ည္႔ဆိုျပီးေတာ႔ေပါ႔ ။ သူတို႔ကလဲ ပန္းလို႔သာဆိုေပမဲဘ
႔ ုရင္႔ဥယ်ာဥ္
ေတာ္ထဲကမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ရွားပါးပန္းေတြဆိုေတာ႔ ေသြးအၾကီးသားရယ္ ။ ငြားငြားစြင္႔စင
ြ ္႔နဲ႔အေရာင္စံု
လွတဲ႔က်ဴးလစ္ပန္းကစျပီးမဲ႔ကာရြ႕ဲ ကာနဲ႔ဆိုသတဲ႔ ။

“….ဒီေလာက္အရုပ္ဆိုးတဲ႔သတၱဝါကိုဘာလို႔မ်ား..တို႔ေတြၾကားထဲလာျပီးကစားခြင္႔ျပဳထားရတာပါလိမ္႔
ေနာ္…ခက္ေတာ႔တာပဲ….ဒီလိုအနိဌာရံုေတြကိုမျမင္ခ်င္ပါဘူးဆိုမ…
ွ တကတည္း……..”
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“…..ဟုတ္ပါ႔…ဒီေလာက္အရုပ္ဆိုးတဲ႔ေကာင္ကိုဘိန္းပန္းရည္တိုက္ျပီး..အႏွစ္တစ္ေထာင္ေလာက္ေခ်ာင္
တစ္ခုထဲမွာသြားျပီးအိပ္ေနခိုင္းဖို႔ပသ
ဲ င္႔တာ…..”

စိတ္ထက္တဲ႔ခရမ္းေရာင္ႏွင္းပန္းပြင္႔ၾကီးေတြကေတာ႔ ေျပာရင္းဆိုရင္းကိုေဒါသအရွိန္ေၾကာင္႔ပိုျပီးေတာင္
စြင္႔ကားလို႔နီညိဳ႕ညိဳ႕အေရာင္ေတာင္သန္းလာသတဲ႔ ။ ကႏၱာရေက်ာက္ပုပင္ကလဲ ဆူးေတြေထာင္ျပီးရန္
စြယ္ေငါေငါနဲ႔ဆိုတယ္ ။

“……ရုပ္ကိုကၾကည္႔ပါ႔လား..ေအာ္ဂလီဆန္စရာရယ္…တစ္ကိုယ္လံုးေကြးေကာက္ျပီး..ပုကေ
ြ နတဲ႔အျပင္
ေခါင္းၾကီးကလဲကိုယ္ခႏၶာထက္အဆမတန္ၾကီးေနေသးတယ္..ၾကက္သီးေတာင္ထမိပါရဲ႕..ဒီနားလာလို႔
ကေတာ႔ဆူးစာမိျပီသာမွတ…
္ ..”

အင္မတန္မာနၾကီးတဲ႔ႏွင္းဆီအျဖဴေတြကေတာ႔ဆိုဖြယ္ရာကိုမရွိေတာ႔ဘူး ။ ကမာၻပ်က္သလိုကိုဆူညံေန
ေအာင္ေအာ္ၾကေတာ႔တာပဲ ။

“…ဟင္..ၾကည္႔စမ္း..ၾကည္႔စမ္း…ဒါသမီးေတာ္ေလးရဲ႕ဆံေကသာအတြက္ငါကိုယ္တိုင္ဆက္သလိုက္တဲ႔
ႏွင္းဆီပင
ြ ္႔ေလးပါလား…ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အေနနဲ႔အလွဆံုးဖူးပြင္႔ထားခဲ႔ရတာ…..အခုေတာ႔ဒီရုပ္ဆိုးရဲ႕
လက္ထေ
ဲ ရာက္ေနပါေပါ႔လား…အမေလး..သူခိုး..သူခိုး..သူခိုးပါရွင္တ…
ို႔ …”

ဆင္းရဲတဲ႔ေတာကေဆြမ်ိဳးေတြကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး သိပ္ေထာင္ေထာင္လႊားလႊားေနေလ႔မရွိၾကတဲ႔ အနီ
ေရာင္ေရေမႊးပန္းေတြေတာင္ အခုဒီလူပုေလးသူတို႔အနားေရာက္လာေတာ႔ ရြံရွာစြာနဲ႔ပုျပားျပီးျငိမ္သက္
လို႔ေနၾကသတဲ႔ ။ ခရမ္းေရာင္ဝိုင္အိုလက္ပန္းေတြကေတာ႔ အင္မတန္ယဥ္ေက်းသူေတြဆိုေတာ႔ရိုင္းရိုင္း
စိုင္းစိင
ု ္းေတြမေျပာၾကရွာဘူး ။ လူပုေလးချမာ ဘဝေပးမေကာင္းေတာ႔မလွရွာဘူးဆိုတာေလာက္နဲ႔ ျပီး
တာပါပဲ ။ ဒါေတာင္တခ်ိဳ႕ဝိုင္အိုလက္ပန္းကေလးေတြအဖို႔ေတာ႔ လူပုကေလးဟာရုပ္ရည္နဲ႔မလိုက္ဖက္
ေအာင္ကိုေပ်ာ္ျမဴးလြန္းေနတယ္လို႔ထင္ၾကတယ္ ။ သူသာျငိမ္ျငိမ္သက္သက္နဲ႔ ဝမ္းပန္းတနည္းျဖစ္ေန

Translated by Ma Hninpwint

76

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

မယ္ဆိုရင္ အခုလိုအရူးတပိုင္းကၽြမ္းထိုးခုန္ေပါက္ေနတာေလာက္ေတာ႔ ၾကည္႔ရဆိုးမယ္မထင္ဘူးလို႔လဲ
မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသတဲ႔ ။တခ်ိန္ကပဥၥမေျမာက္ဧကရာဇ္ခ်ားလ္စ္ကို အခ်ိန္ျပခဲ႔ရတဲ႔ ေနနာရီအိုၾကီးေတာင္
လူပုေလးကိုျမင္ေတာ႔လန္႔သြားျပီးမွင္တက္မိသလိုျဖစ္သြားလို႔ ႏွစ္မိနစ္တိတိေနာက္က်သြားရတယ္ဆို
ပဲ ။ သူ႔မွာ အနားကလက္ရန္းေပၚေနဆာလႈံေနတဲ႔ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ေဒါင္းမနဲ႔ေတာင္လွမ္းျပီး မေက်မနပ္နအ
ဲ႔
တင္းအုပ္ယူရသတဲ႔ ။

“…….ရွင္ဘုရင္႔ေသြးဆိုတာကေတာ႔..နဖူးေရဒူးေရၾကည္ရ
႔ ံုနဲ႔တင္ကိုေငြဇြန္းကိုက္ေမြးလာတဲ.႔ .မဟာဆီမ
မဟာေသြးဆိုတာသိသာပါသဗ်ား..ဒီလိုပေ
ဲ တာထဲကအၾကမ္းပတမ္းမီးေသြးဖုတ္သမားရဲ႕သားဆိုတာက
လဲကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းပံုမွာကိ.ု .ထင္းထင္းၾကီးေပၚေနတာျမင္ရ႕ဲ လား..မေဒါင္း…..”

“…..မွန္ပါ႔..ဦးၾကီးရယ္..မွန္လွပါတယ္…မဟာမ်ိဳး..မဟာေဆြ..အိုးေဝ..အိုးေဝ…”

ဆိုျပီးေဒါင္းမ ထတြန္လိုက္တာက်ယ္ေလာင္စူးရွလြန္းလို႔ တသြင္သင
ြ ္စီးျဖာက်ေနတဲ႔ေက်ာက္ေရပန္းရဲ႕
ေအာက္ကစိမ္းျမေနတဲ႔ေက်ာက္ကန္ဝိုင္းထဲေနၾကတဲ႔ေရႊငါးေတြေတာင္ ေခါင္းေထာင္ၾကည္႔သူ႔ကၾကည္႔
ေရပန္းထဲကေက်ာက္ေရသူထီးေတြကိုဘာမ်ားျဖစ္ေနၾကသလဲဆိုျပီး ေမးသူကေမးနဲ႔အလုပ္ရႈပ္ကုန္ၾက
ေရာ ။

ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ ဘယ္လိုထင္ထင္ ငွက္ေတြကေတာ႔လူပုေလးကိုခ်စ္ၾကတယ္ ။ ေတာအုပ္
ထဲမွာေတာေစာင္႔နတ္ကေလးလို သစ္ရြက္ေၾကြေတြကိုေလေပြေမႊ႕လိုက္သလို ကခုန္ေနတတ္တဲ႔သူ႔ကို
ျမင္ဖူးခဲ႔ၾကျပီးသားမဟုတ္လား ။ တခါတေလလဲဝက္သစ္ခ်ပင္အေခါင္းေပါက္ထဲမွာဝပ္ျပီး သူရွာထားတဲ႔
သစ္ေစ႔သစ္ဆံေတြကို ရွဥ္႔ေတြနဲ႔ေဝစားေနတာကိုလေ
ဲ တြ႕ခဲ႔ၾကဖူးျပီးသား ။ ငွက္ေတြအတြက္ကေတာ႔လူ
ပုေလးရဲ႕ရုပ္အဆင္းအဂၤါဟာနည္းနည္းေလးမွ အေႏွာင္႔အယွက္မဟုတ္ေပဘူး ။ ဘယ္႔ႏွယ.္ .လိေမၼာ္ပင္
အုပ္ထဲကေနသီခ်င္းဆိုတာသာယာလြန္းလို႔ တခါတေလလမင္းကေတာင္ေျမျပင္နဲ႔နီးသထက္နီးေအာင္
ဆင္းလို႔နားေထာင္ရတဲ႔ ညေတးသီငွကဆ
္ ိုတာကလဲလွလွပပမွမဟုတ္တာကလား ။ ျပီးေတာ႔လူပုေလး
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ကသူတို႔အေပၚသိပ္ၾကင္နာတတ္တာ ။ အင္မတန္ၾကမ္းတဲ႔တခ်ိဳ႕ေဆာင္းတြင္းေတြမွာဆို ငွက္ေတြစားဖို႔
ရာဘာအသီးမွမက်န္ေတာ႔တဲ႔အျပင္ ျမက္သီးျမက္ႏွံေလးေတြေကာက္ဖို႔ ေျမေတာင္မက်န္ေတာ႔ေအာင္
ေရခဲေနတဲ႔ကာလေတြရွိတတ္တယ္ ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဆ
ဲ ိုဝံပုေလြလိုအေကာင္မ်ိဳးေတာင္ျမိဳ႕တံ
ခါးနားလာျပီးအစာရွာတဲ႔အထိေပါ႔ ။ အဲ..အဲလိုအခ်ိန္တိုင္းမွာလူပုကေလးက သူ႔ရ႕ဲ မဝေရစာထဲကေနျပီး
ငွက္ကေလးေတြကိုခေ
ြဲ ဝေပးေနက်ပဲ ။ လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ပရ
ဲ ွိတဲ႔ ေပါင္မုန္႔ၾကမ္းမည္းမည္းေလးပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘာေလးပဲရရငွက္ေတြကိုေတာ႔ သူကဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ရွာဘူးတဲ႔ ။ ဒီေတာ႔ငွက္ေတြက သူ႔ကို
ခ်စ္ၾကတယ္ဆိုတာလဲမဆန္းဘူး ။

အဲဒီေတာ႔ပန္းေရာင္စံုေတြ ၊ ေနနာရီေတြကဘယ္ေလာက္ပဲျငဴစူေပမဲ႔သူတို႔ကေတာ႔ လူပု
ေလးကခုန္ေျပးလႊားရာတေလွ်ာက္လိုက္ျပီး ေဝ႔ဝဲပ်ံသန္းလို႔အေတာင္ဖ်ားေလးေတြနဲ႔ သူ႔ပါးကိုအသာတို႔
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ထိကစားၾကသတဲ႔ ။ ပါးစပ္ကလဲတတြစ္တြစ္တက်စ္တက်စ္နဲ႔စကားမ်ားၾကေသးတယ္ ။ အင္မတန္ဝမ္း
သာေနတဲ႔လူပုေလးကေတာ႔ငွက္ကေလးေတြကို သမီးေတာ္ေလးခ်ီးျမွင္႔လိုက္တဲ႔ႏွင္းဆီျဖဴပြင္႔ကိုထုတ္ျပ
ရင္းသမီးေတာ္ေလးက သူ႔ကိုသိပ္ခ်စ္လို႔ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခ်ီးျမွင္႔တာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသတဲ႔ ။ ငွက္ေတြ
ကေတာ႔လူပုေလးဘာေျပာေျပာတလံုးမွနားမလည္ရွာပါဘူး ။ ဒါေပမဲ႔ကိစၥမရွိေပါင္၊ေခါင္းေလးေတြကိုတ
ဖက္ငဲ႔လိုက္ျပီးပညာရွိဟန္ပန္ဖမ္းလိုက္ရင္ကို အမ်ားသူငါအျမင္မွာအေၾကာင္းအရာတခုကို နားလည္သိ
ရွိတာနဲ႔အတူတူေလာက္ပဲမဟုတ္လားလို႔ ။ တကယ္နားလည္ဖို႔ၾကိဳးစားရတာထက္လဲပိုလြယသ
္ ေလ ။

နန္းျမိဳ႕ရိုးအုတ္ၾကားက ပုတ္သင္ညိဳကေလးေတြကလဲ လူပုကေလးကိုခင္ၾကတဲ႔သူေတြထဲပါတယ္ ။ ပန္း
ခင္းတေလွ်ာက္ေအာ္ဟစ္ေျပးလႊားျပီးလို႔ေမာသြားတဲ႔ လူပုကေလးျမက္ခင္းေပၚကိုလဲပစ္လွဲျပီးနားေရာ ၊
အေရာင္စံုပုတ္သင္ကေလးေတြလသ
ဲ ူ႔ကိုယ္ေပၚတြားတက္လိုက္ၾက ၊ ေျပးလႊားသတ္ပုတ္လိုက္ၾကနဲ႔ေရာ
ေဆာ႔ၾကေတာ႔တာပဲ ။ အခ်င္းခ်င္းလဲဒီလိုေျပာေနၾကေသး ။

“…..ကြာ…ေလာကၾကီးမွာတို႔ပုတ္သင္ေတြေလာက္လွပတင္႔တယ္ဖို႔ဆိုတာလြယ္တာမွတ္လ…
ို႔ လူတိုင္း
ကတို႔လိုလွရမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္႔လို႔ေတာ႔ဘယ္ျဖစ္ပါ႔မလဲ..မဟုတ္ဘူးလား…ျပီးေတာ႔လဒ
ဲ ီေကာင္ၾကီးကသူ႔
ကိုမၾကည္႔ပဲမ်က္စိမိွတ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္..အဲေလာက္ရုပ္မဆိုးလွပါဘူး…လူေခ်ာလို႔ေျပာရင္ေတာင္
ရေသး….”

တကယ္လဲပုတ္သင္ေလးေတြကသဘာဝအရကိုအေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြမဟုတ္လား ။ စာရႈသူမ်ား
လဲပုတ္သင္ေလးေတြ နာရီနဲ႔ခ်ီျပီးတေနရာထဲမွာပဲျငိမ္ျငိမ္ေလးထိုင္ေတြးေနတာျမင္ဖူးၾကမွာေပါ႔ ။ တျခား
ဘာမွလုပ္စရာမရွိရင္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ အျပင္ထြက္လို႔မျဖစ္ေလာက္ေအာင္မိုးေတြေစြေနရင္ျဖစ္ျဖစ္ ပုတ္သင္မွန္
သမွ်အလုပ္ခ်င္ဆံုးအလုပ္ကေတာ႔ မလႈပ္မယွက္ထိုင္ျပီးေခါင္းတျငိမ္႔ျငိမ္႔နဲ႔ေတြးေခၚဆင္ျခင္တာဆိုပဲ ။

နန္းသံုးေတာ္ဝင္ ပန္းေတြကေတာ႔လံုးေထြးေျပးလႊားကစားေနတဲ႔ပုတ္သင္ေတြကိုလဲမၾကိဳက္ဘူး ။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးစကားမ်ားျပီး ပ်ံသန္းလူးလာခတ္ေနတဲ႔ငွက္ေတြကိုလဲ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးတာပဲ ။
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“..ၾကည္႔ပါ႔လား..ဒီလိုဆပ္ဆလူးခါျပီးမရပ္မနားပ်ံကာလႊားကာေနတာမ်ိဳးကိုက..ဘယ္လိုအဆင္႔အတန္း
ကလာသလဲဆိုတာအသိသာၾကီးပဲ…ယဥ္ေက်းျပီးမ်ိဳးရိုးသန္႔တဲ႔သူေတြဆိုတာ...တေနရာတည္းမွာပဲျငိမ္
ျငိမ္ေလးဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိေနတာ..တိ႔မ
ု ်ားလိုေပါ႔…ပန္းပင္ေတြအျမစ္ဖားလ်ားနဲ႔ဥယ်ာဥ္ထေ
ဲ လွ်ာက္
ေျပးေနသေဟ႔ဆိုတာမ်ိဳးၾကားဖူးၾကရဲ႕လား…ျမက္ခင္းတေလွ်ာက္ကဆုန္ေပါက္ျပီးပုစဥ္းလုိက္ဖမ္းေနတဲ႔
ပန္းပင္ကိုေရာဘယ္သူေတြ႕ဖူးလဲ….တို႔ေတြကေတာ႔အေျပာင္းအလဲလိုအပ္လာျပီဆိုရင္...ဥယ်ာဥ္မွဴးကို
အခ်က္ျပျပီး..အိပ္ရာအသစ္ကိုေျပာင္းၾကတာေလာက္ပရ
ဲ ွိတာ..အဆင္႔အတန္းရွိတဲ႔သူမွန္သမွ်ဒီလိုခ်ည္း
လုပ္ၾကတာပဲ…ဒီပုတ္သင္ေတြနဲ႔ငွက္ေတြလိုတလႊားလႊားနဲ႔ဘယ္သူမွရြာရိုးကိုးေပါက္ေလွ်ာက္မေနေပါင္
ငွက္ေတြကသာေတာင္ဆိုးေသး….အိမ္ရယ္ယာရယ္လို႔ေတာင္အတည္တက်ရွိတာမဟုတ္ဘူး.…အရပ္
တကာလည္သြားေနတဲ႔ဂ်စ္ပစီေတြနဲ႔တတန္းတစားတည္းဟာေတြ…..လူထသ
ဲ ူထဲဝင္ဆန္႔ဖို႔ေတာ္တဲ႔ဟာ
ေတြမဟုတ္ဘူး…ဟြန္း..ေျပာလိုက္ရမေကာင္းရွိေတာ႔မယ္……”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ပန္းေတြအကုန္လံုးက မ်က္ႏွာကိုေနဖက္လွည္႔ျပီးေမာ႔ထားလိုက္ၾကျပီး လူပုေလးေရာ
ပုတ္သင္ေတြ ၊ ငွက္ေတြကိုပါ အဖက္မလုပ္ပဲနဲ႔ေမာက္ေမာက္မာမာလုပ္ေနၾကသတဲ႔ ။ ခဏၾကာလို႔လူပု
ေလးျမက္ေပၚကလူးလဲထျပီး နန္းေတာ္ဖက္ကိုကုန္းကုန္းကုန္းကုန္းနဲ႔ျပန္သြားတာျမင္လိုက္တာ႔မွပဲပန္း
ေတြအကုန္စိတ္ခ်မ္းသာ လက္ခ်မ္းသာနဲ႔ အသက္ဝဝရွဴႏိုင္ၾကေတာ႔တယ္ ။ ဒါေတာင္တီးတိုးတီးတိုးနဲ႔
အတင္းေျပာမျပတ္ႏိုင္ၾကေသးဘူး ။

“….ဟင္း..သူ႔လရ
ို ုပ္ရည္နဲ႔ေတာ႔တစ္သက္လံုးအိမ္တင
ြ ္းေအာင္းေနဖို႔ပေ
ဲ ကာင္းေတာ႔တယ္…ၾကည္႔ပါ႔လား
ေက်ာကုန္းမွာလဲဘုၾကီးနဲ.႔ .ေျခေထာက္ေတြကလဲတိုေနရံုတင္မကဘူး..ခြင္ပါေနေသး……”

ေရႊနန္းေတာ္ဘက္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ျပန္သြားတဲ႔ လူပုကေလးကေတာ႔ ဒါေတြကို
ဘာမွမသိရွာပါဘူး ။ သူကေတာ႔ ငွက္ကေလးေတြကိုလခ
ဲ ်စ္တာပဲ ။ ပုတ္သင္ေလးေတြကိုလဲ သေဘာ
က်တာပဲ ။ ပန္းေတြကေတာ ႔တေလာကလံုးမွာအလွဆံုးအရာေတြေပါ႔ ။ အဲ..သမီးေတာ္ေလးကလြရ
ဲ င္
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ေပါ႔ေလ ။ သမီးေတာ္ေလးကလဲသူ႔ဆံေကသာကႏွင္းဆီျဖဴပြင္႔ကိုျဖဳတ္ေပးရေလာက္တဲ႔အထိ သူ႔ကိုခ်စ္
ရွာတယ္ ။ ကဲေလ…ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေပဘူးလား ။ သမီးေတာ္ေလးနဲ႔သူသာသစ္ေတာထဲကိုအတူျပန္
သြားရရင္ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္စရာေကာင္းမလဲလို႔ေတာင္ေတြးမိေသးတယ္ ။ သမီးေတာ္ေလးကသူ႔ညာ
လက္ေမာင္းကိုအသာကိုင္လို႔ သူ႔ကိုျပံဳးျပံဳးေလးၾကည္႔မယ္ ။ အိ.ု .သူကေတာ႔..သူကေတာ႔..သမီးေတာ္
ေလးရဲ႕အနားကေနဘယ္ေတာ႔မွခြာေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူး ။ တေနကုန္အတူတူကစားၾကရင္း သမီးေတာ္
ေလးကိုသူကစားနည္းအဆန္းေတြျပစရာအမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ေလ ။ ဟုတ္တယ္ေလ…လူပုကေလး
ဟာနန္းေတာ္ထေ
ဲ တာ႔တခါမွမေရာက္ဖူးေပမဲ႔ သူသိတာေတြအမ်ားၾကီးပဲဟာ ။ သမီးေတာ္ေလးသေဘာ
က်မွာပဲဆိုတာလဲသူသိတယ္ ။ ဥပမာဆိုရရင္ ျမက္ပင္ေတြကိုေလွာင္အိမ္ကေလးယက္ျပီး ႏွံေကာင္စိမ္း
ကေလးေတြထည္႔ျပီးသီခ်င္းဆိုခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ ၊ ဝါးစိမ္းကိုင္းသင္္ျပီးပုေလြထင
ြ ္းလို႔ ပန္ဆိုတဲ႔ေတာေစာင္႔
နတ္ေတာင္နားေထာင္ခ်င္ေအာင္ေတးသြားအမ်ိဳးမ်ိဳးမႈတ္တာမ်ိဳးေတြေပါ႔ ။ ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ ေတာထဲ
ကငွက္ေပါင္းစံုရ႕ဲ ေအာ္သံေခၚသံေတြကိုလသ
ဲ ူမွတ္မိနားလည္တဲ႔အျပင္တူေအာင္ေတာင္တုလုပ္ႏိုင္ေသး
တယ္ ။ သစ္ပင္ထိပ္ေပၚတက္ျပီးကၽြဆ
ဲ က္ရက္ေတြကိုလာေအာင္ေခၚႏိုင္သလို ဗ်ိဳင္းေအာက္ေတြကိုလဲ
ကန္ထဲကေနထလာေအာင္အသံတုမ်ိဳးလုပ္တတ္ေသးတယ္ ။ ေတာထဲကအေကာင္ပေလာင္ေလးေတြ
ရဲ႕ဓေလ႔စရိုက္ေတြကိုလဲ လူပုေလးေကာင္းေကာင္းသိတာပဲ ။ ယုန္ရိုင္းေလးေတြရ႕ဲ ေျခရာဖြဖေ
ြ လးေတြ
ကိုသေ
ူ ျခရာခံတတ္သလို ေတာဝက္ကိုလဲမြမေ
ြ ၾကေနတဲ႔သစ္ရြက္ေတြကိုၾကည္႔ျပီးေတြ႕ေအာင္ရွာတတ္
တယ္ ။

ျပီးေတာ႔သမီးေတာ္ေလးအင္မတန္သေဘာက်တဲ႔အကမ်ိဳးစံုကိုလသ
ဲ ူသိတယ္ ။ ပတ္ဝန္းက်င္န႕ဲ
လိုက္ေအာင္အနီေတြ ၊ဝါညိဳေရာင္ေတြဝတ္ျပီးအရူးအမူးေသြးပူလာတဲ႔အထိကခုန္ေမႊ႕ယမ္းရတဲ႔ေဆာင္း
ဦးေပါက္အကလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ဖိနပ္ျပာကေလးစီးျပီး ေျပာင္းပြင္႔ျပာျပာေတြထအ
ဲ သာဖြဖြကခုန္ရတဲ႕ေႏြ
အကလား ၊ ႏွင္းေတြထဲကခုန္ရတဲ႔ေဆာင္းလယ္အကလား ၊ ဒါမွမဟုတ္သစ္သီးျခံတန္းထဲကခုန္ျမဴးရတဲ႔
ေႏြဦးပန္းပြင္႔အကလား သူအကုန္သိတယ္ေလ ။ သစ္ေတာထဲ ခိုရိုင္းေတြရ႕ဲ အသိုက္အျမံဳဘယ္နားရွိသ
လဲဆိုတာလဲသူသိတာပဲ ။ တခါကခိုေမာင္ႏံွကို ငွက္ေထာင္သမားေတြ ေက်ာ႔ကင
ြ ္းေထာင္ဖမ္းသြားတုန္း
ကငွက္ေပါက္စေလးေတြကိုအပင္ျမင္႔ျမင္႔ၾကီးၾကီးရဲ႕အကိုင္းျခိဳင္ထားတဲ႔ပပ္ၾကားအက္ထဲမွာသူကိုယ္တိုင္
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ပဲသစ္တိုသစ္စေတြနဲ႔ခုိအိမ္ကေလးလုပ္ေပးခဲ႔တာပဲဟာ ။ ခိုကေလးေတြဆိုတာယဥ္လန
ြ ္းလို႔ သူ႔လက္ထဲ
ကေနေတာင္အစာလာေကာက္ၾကတဲ႔အထိပဲ ။ ေခါင္းတျငိ္မ္႔ျငိမ္႔နဲ႔ကူေနတတ္တဲ႔ျမီးေကာ႔ခိုေလးေတြကို
သမီးေတာ္ေလးခ်စ္မွာေသခ်ာတယ္ ။ ငွက္ေတာင္ေမႊးပင္စိမ္းစိမ္းေတြၾကား ေလွ်ာက္ေျပးေနၾကတဲ႔ယုန္
ျဖဴျဖဴေတြ ၊ သံမဏိေရာင္ထေနတဲ႔အေမႊးေျပာင္ေျပာင္၊ႏႈတ္သီးလက္လက္နဲ႔ဗြတ္ကုလားငွက္ေလးေတြ ၊
တကိုယ္လံုးကို ဆူးေဘာလံုးကေလးလိုျဖစ္သြားေအာင္ လံုးေခြပစ္ႏိုင္တဲ႔ျဖဴပုေလးေတြ ၊ ေခါင္းတုန္တုန္
လည္တုန္တုန္နဲ႔ေႏွးေႏွးေလးတြားျပီး ရြက္ႏုကေလးေတြဝါးေနတတ္တဲ႔ ပညာရွိကမာၻလိပ္ၾကီးေတြ ..အို
ေျပာရရင္ဘယ္ဆံုးႏိုင္မလဲ ။

ဆိုခဲ႔တဲ႔အရာေတြအားလံုးကိုကိုယ္တိုင္ျမင္ႏိုင္ခံစားႏိုင္ဖို႔ေတာ႔ သမီးေတာ္ေလးကိုယ္တိုင္သူနဲ႔
အတူေတာထဲကိုလိုက္ခဲ႔မွျဖစ္မွာ ။ သူရ႕ဲ တဲေလးထဲကသူ႔အိပ္ရာကိုေတာ႔ သမီးေတာ္ေလးကိုေပးျပီး သူ
ကိုယ္တိုင္ကေတာ႔တအ
ဲ ျပင္မွာထိုင္ျပီး ႏြားရိုင္းၾကီးေတြ ၊ ဝံပုေလြေတြတဲနားမလာေအာင္တညလံုးကင္း
ေစာင္႔မွာေပါ႔ ။ အဲ..အရုဏ္က်င္းျပီဆိုရင္ေတာ႔ တဲျပတင္းကိုအသာေခါက္ျပီးသမီးေတာ္ေလးကိုႏိႈးမယ္ ။
ျပီးရင္ေတာထဲသြားျပီးတေနကုန္ျမဴးထူးေဆာ႔ကစားၾကရံုပဲ ။ ေတာထဲမွာဘယ္သူမွမရွိဘူးဆိုေပမဲ႔အထီး
က်န္တာမ်ိဳးလံုးလံုးမရွိပါဘူး ။ ဘုန္းၾကီးရဟန္းေတြလဲ တခါတေလျမည္းျဖဴေလးစီးလို႔ ရုပ္စံုလွလွပါတဲ႔
စာအုပ္ကိုဖတ္ရင္းျဖတ္သြားတတ္ၾကသလို အစိမ္းေရာင္ဝတ္လံုေတြေဝ႔ဝဲလို႔သမင္ေရကိုယ္ၾကပ္အက်ီီနဲ႔
သိ္မ္းသမားေတြလဲ ေခါင္းစြပ္ထားတဲ႔တိုက္သိမ္းကိုယ္စီလက္ေမာင္းေပၚတင္ျပီး ျမင္းစိုင္းသြားတတ္ၾက
တာပဲ ။ တခါတေလေတာ႔လဲ လက္ေတြေျခေထာက္ေတြမွာခရမ္းေရာင္ရင္႔ရင္႔စေ
ြဲ နတဲ႔ စပ်စ္နယ္သမား
ေတြလဲ စပ်စ္ရည္စက္စက္ယိုေနတဲ႔သားေရအိတ္ထမ္းလို႔ ေတာထဲတအိအိနဲ႔ျဖတ္သြားတတ္ၾကတယ္ ။
မီးေသြးဖုတ္သမားေတြလဲတညလံုးမီးေသြးဖုတ္ရင္း သစ္အယ္သီးေတြကိုျပာပူပူမွာမီးအံုးလို႔အိပ္ခ်င္ေျပ
ဝါးၾကရင္းေပါ႔ ။

အဲဒီလိုအခါမ်ိဳးဆိုေတာပုန္းဓါးျပေတြေတာင္ သူတို႔ခိုေနရာဂူေတြထဲကေနထြက္လာၾက
ျပီးမီးေသြးဖုတ္သမားေတြနဲ႔ တညလံုးစကားေျပာဆိုၾကရယ္ေမာၾကေပါ႔ေလ ။ တခါကမ်ားဆို တိုေလဒို
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ဘက္ကိုေရာက္တဲ႔ဖုန္ထူထူလမ္းေကြ႕ကေလးေပၚမွာ အင္မတန္လွပတဲ႔အခမ္းအနားတခုက်င္းပေနတာ
ေတာင္လူပုကေလးျမင္ခဲ႔ရေသးတယ္ ။ တေရြ႕ေရြ႕သြားေနၾကတဲ႔လူတန္းရွည္ၾကီးရဲ႕ေရွ႕ဆံုးမွာေတာ႔ဓမၼ
သီခ်င္းေတြကိုသာယာဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္သီဆိုရင္းအေရာင္ေတာက္ေတာက္အလံေတြ၊ ေရႊလက္ဝါးကားတိုင္
ေတြကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကတဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြကဦးေဆာင္လို႔ ၊ ေနာက္မွာေတာ႔ေငြေရာင္လက္လက္
ထေနတဲ႔သံခ်ပ္အက်ၤီေတြနဲ႔စစ္သားေတြကလွံခၽြန္ေတြကိုင္လို႔ ၊ သူတို႔အလယ္မွာေတာ႔ထူးထူးဆန္းဆန္း
အဝါေတာက္ေတာက္ေပၚမွာ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျခယ္ထားတဲ႔အက်ီီနဲ႔ေျခဗလာလူသံုးေယာက္က မီးညွိ
ထားတဲ႔ ဖေယာင္းတိုင္ေတြကိုင္ျပီးေျခတရြတ္ဆြဲနဲ႔ အတူလိုက္ပါလို႔ရယ္ ။ အို ေတာထဲမွာၾကည္႔စရာမွ
တကယ္ကိုအမ်ားၾကီးပဲ ။ ေနာက္ဆံုးသမီးေတာ္ေလးကစားဝလို႔ ၾကည္႔လို႔ေမာျပီဆိုရင္ေတာ႔ တေရးတ
ေမာအိပ္စရာေရညွိစိမ္းစိမ္းထူထူနဲ႔ကမ္းပါးျပန္႔ျပန္႔ေလးရွာေပးမွာေပါ႔ ။ ဒါမွမဟုတ္ကုန္းပိုးဆိုရင္လရ
ဲ တာ
ပါပဲ ။ လူပုေလးဟာ သူအရပ္မျမင္႔ေပမဲ႔အင္မတန္သန္တယ္ဆိုတာေတာ႔ သူ႔ကိုယ္သူသိတယ္ေလ ။
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ျပီးေတာ႔သမီးေတာ္ေလးလည္ဆြဲလွလွလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏြယ္ရိုင္းေတြမွာေခြဝိုင္းျပီးအျပြတ္လိုက္သီး
တတ္တဲ႔ဘယ္ရီသီးနီနီေတြနဲ႔ယက္ေပးမွာေပါ႔ ။ သမီးေတာ္ေလး ဒီေန႔ဝတ္ထားတဲအ
႔ ဝတ္ေပၚကဘယ္ရီ
သီးျဖဴျဖဴေတြထက္ေတာင္လွဦးမယ္ ။ တကယ္လို႔ဒါေတြကိုမဝတ္ခ်င္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္ လႊတ္ပစ္လိုက္ျပီး
အသစ္ထပ္ရွာရံုပဲ ။ ၾကိမ္နဲ႔လက္ရာေျမာက္ေျမာက္ယက္ထားသလိုေနတဲ႔ ဝက္သစ္ခ်သီးခြံကိုပဲဝတ္ဦးမ
လား ၊ ႏွင္းဥေလးေတြရေ
ႊဲ နတာေၾကာင္႔စိန္စီထားသလိုေနတဲ႔ အနီမိုနီပန္းေတြကိုပဲပန္ဦးမလား ၊ သမီး
ေတာ္ေလးရဲ႕ေရႊေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ေကသာမွာၾကယ္ကေလးေတြလင္းလက္သလိုေနေအာင္ ပိုးစုန္းၾကဴး
ကေလးေတြကိုပဆ
ဲ င္ဦးမလား..အိ.ု .စိတ္ၾကိဳက္သာေရြးပါေလ႔ ။

ကိုင္းေလ..အစီအစဥ္ေတာ႔ဆြဲျပီးပါျပီ ။ ဒါေပမဲ႔သူနဲ႔အတူလိုက္မဲ႔သမီးေတာ္က
ဘယ္မွာတုန္းဆိုျပီး လူပုေလးကသူ႔လက္ထဲကႏွင္းဆီျဖဴပြင္႔ကေလးကိုေမးၾကည္႔သတဲ႔ ။ ပန္းကေလး
ကိုၾကည္႔ရတာအိပ္ေပ်ာ္ေနသလိုပဘ
ဲ ာမွျပန္မေျဖဘူး ။ တကယ္ေတာ႔ပန္းကေလးမွမဟုတ္ပါဘူး..နန္း
ေတာ္တခုလံုးကိုကအိပ္ေပ်ာ္ေနသလိုပဲတိတ္ဆိတ္လို႔ရယ္ ။ မွန္ကပ္ေတြဖင
ြ ္႔ထားတဲ႔ျပတင္းေတြမွာလဲ
ေနေရာင္တစေတာင္မဝင္ေအာင္ ခမ္းဆီးထူထူၾကီးေတြအျပည္႔ခ်လို႔ျငိမ္ဆိတ္ေနသတဲ႔ ။ လူပုေလးမွာ
အနားကိုမရဲတရဲတိုးကပ္သြားျပီး အထဲဝင္ႏိုင္မဲ႔တံခါးေပါက္တခုတေလမ်ားဖြင္႔လိုဖင
ြ ္႔ထားျငား လိုကရ
္ ွာ
ၾကည္႔တယ္ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔မလြယ္ေပါက္ကေလးတခုဟေနတာျမင္တာနဲ႔စြတ္ဝင္သာြ းၾကည္႔ေတာ႔
အင္မတန္မွၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွတဲ႔ခမ္းမေဆာင္ၾကီးတခုထေ
ဲ ရာက္သြားေရာ ။ ၾကည္႔ေလရာမွာေျပာင္
ေျပာင္ဝင္းဝင္းနဲ႔ေရႊပိန္းေတြခ်ထားျပီးထည္ဝါလြန္းလို႔ လူပုေလးခမ်ာအင္မတန္ေခါင္တဲ႔ေတာထဲေရာက္
ေနရတာထက္ေတာင္ေၾကာက္ရ႕ြ ႔ံမိရွာသတဲ႔ ။ ခမ္းနားဆိုေတာ႔ေျပာပါဦး ၾကမ္းျပင္ကိုေတာင္အေရာင္စံု
ေက်ာက္ေခ်ာၾကည္ၾကည္ေတြကို စေရြးကိုက္ျဖတ္ေတာက္္ျပီးအံက်အကြက္ဆင္ပံုေဖာ္လို႔ခင္းထားတာ
ကိုး ။ အခန္းေဆာင္ၾကီးကအင္မတန္ၾကီးေပမဲ႔ သမီးေတာ္ေလးကေတာ႔အဒ
ဲ ီမွာမရွိပါဘူး ။ မဟူရာစင္
ေတြေပၚကေက်ာက္ျဖဴသားပန္းပုေတြကသာ ဗလာသက္သက္ဝမ္းနည္းေနဟန္မ်က္လံုးေတြနဲ႔လူပုက
ေလးကိုငံု႕ၾကည္႔ရင္း ထူးထူးဆန္းဆန္းျပံဳးေနၾကပါသတဲ႔ ။

ခန္းမၾကီးရဲ႕အဆံုးမွာေတာ႔အလြန္ၾကီးတဲ႔လိုက္ကာတစ္ခုခ်ထားသတဲ႔ ။ အနက္
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ေရာင္စိန္ကတၱီပါလိုက္ကာၾကီးေပၚမွာေတာ႔ ေနနဲ႔ၾကယ္ပံုေတြအျပည္႔ပန္းထိုးထားတယ္ ။ စပိန္ဧကရာဇ္
အၾကိဳက္ဆံုးအေရာင္နဲ႔အဆင္ေပါ႔ ။ လူပုကေလးကေတာ႔ဒါေတြမသိပါဘူး ။ ပိတ္ထားတဲ႔ကန္႔လန္႔ကာ
ၾကီးေနာက္မွာသမီးေတာ္ေလးမွာပုန္းေနမလားဆိုျပီး လိုက္ကာကိုအသာဆြဲဖယ္လို႔အထဲကိုခိုးဝင္ၾကည္႔
ျပန္သတဲ႔ ။ အထဲမွာလဲေနာက္ထပ္ခန္းမၾကီးတခုပါပဲ ။ ခုနကထက္ပိုလွတဲ႔အခန္းၾကီးလို႔ လူပုကေလး
ထင္မိတယ္ ။ နံရံတခုလံုးမွာ ဧရာမအမဲလိုက္ခန္းပန္းထိုးပန္းခ်ီကားၾကီးေတြနဲ႔အလွဆင္ထားတာကိုး ။
ဖလန္းမစ္အႏုပညာရွင္ေတြ ခုနစ္ႏွစ္တိတိပန္းထိုးယူခဲ႔ရတဲ႔ဒီပန္းထိုးကားၾကီးဟာ တခ်ိန္တုန္းကေတာ႔
ယြန္လာဖိုးလို႔လူေတြေခၚၾကတဲ႔ အရူးဘုရင္ၾကီးရဲ႕ခမ္းေဆာင္ကအဆင္တန္ဆာေပါ႔ ။ ဒီပန္းခ်ီကားၾကီး
လက္ရာေျမာက္လြန္းလို႔ အရူးဘုရင္ၾကီးဟာမၾကာခဏဆိုသလို ပန္းခ်ီကားထဲကပတတ္္ရပ္ေနတဲ႔ျမင္း
ၾကီးေတြကိုတက္စီးဖို႔ၾကိဳးစားတတ္သလို အမဲလိုက္ေခြးၾကီးေတြဝိုင္းထားတဲ႔ ဒရယ္ဖိုကိုဆြဲထုတ္ဖို႔လဲၾကံ
တတ္ေသးသတဲ႔ ။ တခါကမ်ားဆိုရင္သူ႔ရ႕ဲ အမဲလိုက္ကၽြခ
ဲ ်ိဳတံပိုးကိုမႈတရ
္ င္း ခုန္ပ်ံေျပးလႊားေနတဲ႔ျဖဴေဖ်ာ႔
ေဖ်ာ႔ပန္းထိုးသမင္ကို ဓါးေျမွာင္နဲ႔အထပ္ထပ္အခါခါ ထိုးစိုက္အမဲလိုက္ေနတာေတာင္ေတြ႕မိၾကတယ္ဆို
ပဲ ။ အခုေတာ႔လဒ
ဲ ခ
ီ န္းမၾကီးကို ညီလာခံခန္းမအေနနဲအ
႔ သြင္ေျပာင္းပစ္ခ႔ၾဲ ကျပီဆိုေတာ႔ ခန္းမရဲ႕အလယ္
ေခါင္ကစားပြဲနီၾကီးေပၚမွာစပိန္ႏိုင္ငံေတာ္အမွတ္အသား ေရႊသားက်ဴးလစ္တံဆိပ္ခတ္ႏွိပခ
္ ်ိတ္ပိတ္ထား
တဲ႔ဝန္ၾကီးေပါင္းစံုရ႕ဲ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ ၊ ဟပ္စ္ဘာ႔ဂ္အိမ္ေတာ္သေကၤတတံဆိပ္ေတြနသ
ဲ႔ ာ ျပည္႔ႏွက္
ေနေတာ႔တယ္ ။

လူပုေလးခမ်ာ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွျပီး ေမွာင္ရီရီနဲ႔တိတ္ဆိတ္ေနတဲ႔ခန္းမက်ယ္
ၾကီးကိုေဝ႔ၾကည္႔လိုက္ျပီးေရွ႕ဆက္ဖို႔ေတာင္မရဲေတာ႔ဘူး ။ နံရံေပၚကျမက္ပင္ရိုင္းေတြေပၚမွာအသံတိတ္
ျမင္းစိုင္းေနၾကတဲ႕ျမင္းသမားေတြကလဲ ဟို မီးေသြးဖုတ္သမားေတြတီးတိုးေျပာတတ္တဲ႔ ေၾကာက္စရာ
အရိပ္မုဆိုးဆိုတာေတြနဲ႔ေတာင္တူလာသလိုပဲ ။ အဲဒီ ကြန္ပရာခ်ိဳလို႔ေခၚတဲ႔အရိပ္ေတြဟာ ညက်မွအမဲ
လိုက္ထြက္တတ္ၾကျပီး လူေတြနဲ႔မ်ားဆံုမိခဲ႔ရင္ အဲဒီလူကိုသမင္နီမအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းျပဳစားလို႕ ေပ်ာ္
ေပ်ာ္ၾကီးအမဲလိုက္တတ္ၾကပါသတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔သမီးေတာ္ေလးကိုေတြ႕ရမဲ႔အေရးရယ္ ၊ ျပီးေတာ႔သက
ူ လဲ
သမီးေတာ္ေလးကိုခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေျပာခြင္႔ရမဲ႔အခြင္႔အေရးရယ္ ဒါ
ေတြကိုေတြးမိလိုက္ေတာ႔ ေၾကာက္စိတ္နည္းနည္းေပ်ာက္လာျပီး ေရွ႕ဆက္သြားပါေလေရာ ။ ဒီအခန္း
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မွာမရွိရင္ ေနာက္တခန္းမွာေရာက္ခ်င္ေရာက္ေနမွာကိုး ။

ဒါနဲ႔လူပုေလးလဲ အင္မတန္မွႏူးညံ့တဲ႔မူးရ္ေကာေဇာအိအိစက္စက္ကိုမရဲတရဲနင္း
ျဖတ္ရင္းတံခါးကိုအသာဖြင္႔လို႔ေနာက္တခန္းဆက္သြားျပန္တယ္ ။ အဲဒီအခန္းထဲမွာလဲဘယ္သူမွမရွိျပန္
ဘူး ။ ေျပာင္တလင္းခါလို႔ပဲ ။ ေျပာင္တလင္းခါဆိုေတာ႔ အဲဒါကဘိသိက္ခန္းေဆာင္ကိုး ။ တိုင္းတပါးက
သံၾကီးတမန္ၾကီးေတြလာရင္လဒ
ဲ ီထဲမွာပဲ လက္ခံေတြ႕ဆံုေလ႔ရွိတဲ႔ေနရာေပါ႔ ။ လက္ရွိဧကရာဇ္ကေတာ႔
ဒီလိုကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လက္ခံေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးမလုပ္ေတာ႔တာၾကာျပီ ။ ျပီးေတာ႔လြန္ခ႔တ
ဲ ဲ႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာကျဗိတိန္ႏိုင္ငံကသံေတြ သူတို႔ရ႕ဲ ဘုရင္မပ်ိဳနဲ႔ဧကရာဇ္ၾကီးရဲ႕သားအၾကီးဆံုးနဲ႔ျမန္းဖို႔လာေရာက္အဆို
တင္သင
ြ ္းခဲ႔ၾကတာလဲ ဒီဘိသိက္ေဆာင္ထဲမွာပဲ ။ ဘိသိက္ခန္းထဲကပန္းေတာင္းလည္ေတြကေတာ႔ေရႊ
ပိန္းခ်ထားတဲ႔ ေကာ္ဒိုဗန္သားေရႏုႏုေတြ ။ အျဖဴအမည္းစပ္လို႔ အကြက္ေဖာ္ထားတဲ႔မ်က္ႏွာၾကက္ဆီ
ကေနျပီး ပ်ားဖေယာင္းတိုင္ေမႊးသံုးရာတိတိထြန္းညွိႏိုင္တဲ႔ ေရႊပိန္းခ်မီးပန္းဆိုင္းၾကီးကလဲတြဲလဆ
ြဲ ြဲလို႔ ။
ပုလေ
ဲ စ႔ေသးေသးေတြနဲ႔ ျခေသၤ႔ေတြ ၊ ကာစတီလီရဲတိုက္ပံုေတြ ပန္းထိုးထားတဲ႔ ေရႊဗိတာန္ေအာက္မွာ
ေတာ႔ရာဇပလႅင္တည္ရွိသတဲ႔ ။ ေငြခ်ည္နဲ႔ပုလစ
ဲ အ
ီ နားသတ္ ကတၱီပါအနက္ဖံုေတြမွာေတာ႔ ေငြက်ဴးလစ္
ပြင္႔ေတြကိုစိတ္စိတ္သီထိုးလို႔ ။ ပလႅင္ေတာ္ရ႕ဲ ဒုတိယအဆင္႔မွာေတာ႔သမီးေတာ္ေလးရဲ႕မွီအံုးကေလးကို
ေငြခ်ည္ေတြပုလေ
ဲ တြနဲ႔လွလွပပထိုးျပီးေနရာတက်ခ်ထားတယ္ ။ ပလႅင္ရ႕ဲ ေအာက္ဆံုးအဆင္႔ေရႊဗိတာန္
အမိုးနဲ႔လြတ္တဲ႔ေနရာမွာေတာ႔ စပိန္ႏိုင္ငံကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ထိုင္ရာကုလားထိုင္
တစ္လံုးရွိတယ္ ။ ဒီဂိုဏ္းခ်ဳပ္ရဟန္းမင္းပါပယ္ႏြန္ဆီယိုဟာ စပိန္ဧကရာဇ္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာထိုင္ခင
ြ ္႔
ရတဲ႔တစ္ဦးတည္းေသာသူပါပဲ ။ ရဟန္းမင္းရဲ႕ၾကက္ေသြးေရာင္အနားတဖြားဖြားနဲ႔ဦးေပါင္းေတာ္ကေတာ႔
ခရမ္းေရာင္ဖံုထူထူနဲ႔ထိုင္ခံုေပၚတင္လို႔ရယ္ ။ ပလႅင္ေတာ္ရ႕ဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကနံရံေပၚမွာ ပဥၵမေျမာက္
ခ်ားလ္စ္ဧကရာဇ္ရ႕ဲ နံရံလံုးျပည္႔ပံုတူပန္းခ်ီကားၾကီးရွိတယ္ ။ ပန္းခ်ီကားထဲမွာအမဲလိုက္ဝတ္စံုနဲ႔ဧကရာဇ္
အနားမွာဧရာမအမဲလိုက္ေခြးၾကီးကထိုင္လို႔ ။ ေနာက္နံရံတဖက္ေပၚမွာေတာ႔ ဒုတိယေျမာက္ဧကရာဇ္ဖိ
လစ္ကိုနယ္သာလန္ႏိုင္ငံကလာျပီးအခစားဝင္ေနပံု ဆီေဆးပန္းခ်ီကားၾကီးကေနရာယူထားျပန္တယ္ ။
ျပတင္းေပါက္ေတြၾကားက သစ္ကနက္သားဗီရိုထဲမွာေတာ႔ ဟိုလ္ဘိန္းရဲ႕“ေသျခင္းကၾကိဳး”ရုပ္စံုကိုဆင္
စြယ္နဲ႔ထင
ြ ္းထားတဲ႔လက္ရာကို အျမတ္တႏိုးျပထားတယ္ ။ တခ်ိဳ႕အဆိုအရေတာ႔ ဒီဆင္စြယ္ရုပ္လံုးကိုိ
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ဟိုလ္ဘိန္းကိုယ္တိုင္ထင
ြ ္းထုထားတာျဖစ္ပါသတဲ႔ ။ အဖိုးအနဂၢထိုက္တဲ႔ အနုပညာပစၥည္းပါပဲ ။

လူပုကေလးအဖို႔ကေတာ႔ ဒီအံ့ခ်ီးစရာရတနာေတြဟာအခ်ည္းႏွီးသက္သက္ပဲ ။ ဘာမွ
မက္ေမာစရာမရွိလွဘူး ။ သူ႔ႏွင္းဆီျဖဴပြင္႔ဖတ္တဖတ္နဲ႔ ဒီကပုလေ
ဲ တြအကုန္နဲ႔လဲပါဆိုရင္ေတာင္ စိတ္မ
ဝင္စားသလို ပလႅင္ေတာ္ၾကီးနဲ႔သူ႔ႏွင္းဆီပင
ြ ္႔နဲ႔လဲပါဆိုရင္လဲ တြင္တင
ြ ္ျငင္းလိုက္မွာပဲ ။ သူအခုအလိုခ်င္
ဆံုးအရာကပြဲကင
ြ ္းတဲနန္းကိုမသြားခင္သမီးေတာ္ေလးကိုေတြ႕ျပီး သူကျပီးတာနဲ႔ေတာထဲကအ
ို တူလုိက္
ခဲ႔ဖို႔ေခၚခ်င္တာပါပဲ ။ ဟုတ္တယ္ေလ..ဒီနန္းေဆာင္ေတြကအလြန္ေတာ႔ၾကီးက်ယ္ပါရဲ႕ ။ သို႔ေပမဲ႔ ေလ
ဝင္ေလထြက္ရယ္လို႔လဲမရွိပဲ ေလွာင္ပိတ္ပိတ္ၾကီးမဟုတ္ပါလား ။ ေတာထဲမွာဆို သစ္စိမ္းနံ႕ ၊ ပန္းရိုင္း
န႔ံသင္းေနတဲ႔ေလခ်ိဳေလေအးကေလးက အျမဲတသုန္သုန္သုတ္ျဖဴးလို႔ ။ ျပီးေတာ႔ဒီနန္းေဆာင္ထဲမွာလို
ေမွာင္ရီရီလဲမဟုတ္ဘူး ။ ေနေရာင္ျခည္ေတြဆိုတာ အလြန္စပ္စုတတ္တဲ႔ေရႊေရာင္လက္ေခ်ာင္းေတြလို
သစ္ရြက္ေတြကိုအသာဖယ္ျပီး ေျမျပင္တေထာင္႔တေနရာမက်န္ထြန္းလင္းတတ္တာမ်ိဳးဥစၥာ ။ ပန္းေတြ
ကလဲဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲကပန္းေတြေလာက္ေတာ႔ အမ်ိဳးမစံုလင္မဆန္းျပားေပမဲ႔ ပိုျပီးေ
ွ မႊးၾကိဳင္လန္းဆန္း
ၾကတာမဟုတ္လား ။

ေႏြဦးေပါက္လာျပီဆိုရင္ ေခါင္းေလာင္းပန္းျပာေလးေတြပင
ြ ္႔တာမ်ားလွ်ိဳေျမာင္တေလွ်ာက္
ျမက္ထူထူေတာင္ပူစာေတြေပၚ ျပာလို႔လင
ြ ္လို႔္ ။ ဝက္သစ္ခ်ပင္ရ႕ဲ အျမစ္ရြတ္တြၾကီးေတြၾကားမွာလဲ ဝါဝါ
ထိန္ေနတဲ႔ေရႊဒဂၤါးပန္းေတြကို ေရႊပံုေလးေတြလိုပံု႔ပံု႕ကေလးပြင္႔ျပီေပါ႔ ။ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ဘိန္း
ပန္းေတြ ၊ ပ်ားရည္ပင
ြ ္႔ေတြ ၊ ခရမ္းေရာင္နဲ႔ေရႊေရာင္္အိုင္းရစ္ပန္းေတြ ၊ အျပာေတာက္ေတာက္ပ်ိဳကေလး
ဆတ္ဆတ္တုန္ေတြ အိ.ု .စံုလို႔ပဲ ။ မီးခိုးေရာင္ေၾကာင္ျမီးတူေတြကလဲ ေဟဇယ္ပင္ေတြေပၚကညြတ္က်
လို႔ ၊ ပန္းလက္စြပ္ေတြလဲဝတ္ရည္ခ်ိဳေတြျပည္႔လွ်ံလြန္းလို႔ ကိုင္းျပီးေတာင္ေနတာရယ္ ။ ဒီအခ်ိန္ဆိုရင္
သစ္အယ္သီးေတြလဲ ၾကယ္ျဖဴေတြလိုမ်ိဳးဆူးႏုႏုေတြဝန္းရံလို႔အသီးတည္စပဲရွိေသးတယ္ ။ ေဟာ္သြန္း
ဆူးပင္ေတြကလဲလေရာင္ဖံုးလႊမ္းေနသလို အပြင္႔ျဖဴလဲ႔လဲ႔ေတြေဝေနေအာင္ပင
ြ ္႔ခ်ိန္ေပါ႔ ။ ဒါေတြကိုသာ
သမီးေတာ္ေလးကို ေျပာျပခြင္႔ရမယ္ဆိုရင္ သူနဲ႔ေတာထဲကိုမလိုက္ဘယ္ရွိပါ႔မလဲ ။ ဒီေလာက္လွပတဲ႔သူ႔
ေနရာေတာထဲကိုသမီးေတာ္ေလးလိုက္ၾကည္႔ခ်င္မွာေသခ်ာေပါက္ပါပဲ ။ သမီးေတာ္ေလးကသာအလုိရွိ
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ရင္တေန႔လံုးကျပဆိုရင္လရ
ဲ ပါတယ္လို႔ေတြးရင္း လူပုကေလးခမ်ာဝမ္းပန္းတသာျပံဳးရွာလို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တ
ၾကီးနဲ႔ေနာက္တခန္းကိုကူးျပန္ပါသတဲ႔ ။

ဒီအခန္းကေတာ႔ေရာက္ခဲ႔သမွ်အခန္းေတြထမ
ဲ ွာအလင္းဆံုးနဲ႔ အလွဆံုးလို႔ဆိုရမယ္ ။
ဒီအခန္းရဲ႕နံရံေတြကိုေတာ႔လူကာအဆင္အေသြးနဲ႔ ပန္းေရာင္ပန္းႏြယ္ပန္းခက္ေတြၾကားမွာငွက္ကေလး
ေတြ ၊ ပန္းလႊာပန္းပြင္႔ေတြကိုေငြခ်ည္နဲ႔ ႏွစ္ဖက္လွယက္ေဖာ္ထားတဲ႔ပိုးသားနဲ႔အျပည္႔တန္ဆာဆင္ထား
တာကိုး ။ အခန္းထဲကပရိေဘာဂမွန္သမွ်ကလဲေငြသားထူထူနဲ႔သြန္းထားျပီး ကႏုတ္ေတြ ၊ က်ဴးပစ္ေလး
ေတြန႕ဲ မြမ္းမံထားတာေတြခ်ည္းပဲ ။ မီးလင္းဖိုၾကီးေတြရ႕ဲ ေရွ႕ကာေတြမွာ ၾကက္တူေရြးနဲ႕ေဒါင္းရုပ္ေတြကို
အင္မတန္အေရာင္စံုစံုျခယ္သထားတာမ်ားသိပ္ကိုလွတာေပါ႔ ။ ဒီအခန္းရဲ႕ၾကမ္းျပင္ကေတာ႔ၾကည္လင္
ေအးေနတဲ႔စိမ္းျပာေရာင္ပင္လယ္သလင္းပါတဲ႔ ။ အလင္းေပါက္မတတ္ၾကည္ေနလို႔ သမုဒၵရာၾကီးထဲမတ္
တပ္ရပ္ေနမိသလိုခံစားမႈမ်ိဳးေပးႏိုင္တဲ႔ ၾကမ္းျပင္မ်ိဳး္ေပါ႔ ။ ဒီအံ့ၾသစရာအခန္းလွလွထဲကိုလွည္႔ပတ္ၾကည္႔
ရင္းရုတ္တရက္ပဲလူပုကေလးဟာ သူတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေၾကာင္းသတိထားမိသြားသတဲ႔ ။ အ
ခန္းရဲ႕ဟိုးဘက္အစြန္တေနရာမွာ ပံုသ႑ာန္ေသးေသးေလးတစ္ခုရပ္ျပီး သူ႔ကိုၾကည္႔ေနတာကိုး ။ လူ
ပုေလးဟာဝမ္းသာလြန္းလို႔ ႏႈတ္ဖ်ားကေနလႊတ္ကနဲေအာ္ျပီး အလင္းေရာင္ရွိရာကိုထြက္လာေတာ႔အဒ
ဲ ီ
သ႑ာန္ေလးကလဲသူ႔လိုပေ
ဲ ရွ႕တိုးလာလို႔ သမီးေတာ္ေလးမ်ားလားဆိုျပီးအေလာတၾကီးနဲ႔ကဲၾကည္႔မိပါ
သတဲဲ႔ ။

အဲဒသ
ီ ႑ာန္ေလးလဲအလင္းေရာင္ေအာက္ေရာက္လာလို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလဲျမင္
လိုက္ရေရာ..အလိ.ု .ေၾကာက္စရာသတၱဝါပါလား ။ သူျမင္ဖူးသမွ်ထဲမွာေတာ႔ အခ်ိဳးမက်ဆံုးနဲ႔ရုပ္အဆိုး
ဆံုးလို႔ဆိုရမယ္ ။ သူ႔ကိုျပန္ၾကည္႔ေနတဲ႔အေကာင္ေသးေလးဟာ တျခားသူျမင္ေနက်လူေတြနဲ႔မတူပခ
ဲ ါး
မွာလဲဘုၾကီးနဲ႔ကုန္းလို႔ ၊ ေျခေထာက္ေတြကလဲပုတိုတိုနဲ႔ေကြးေကာက္လို႔ ၊ ဝက္ေမႊးလိုဆံပင္ၾကမ္းၾကမ္း
ေတြဖြာထြက္ေနတဲ႔ေခါင္းၾကီးကလဲ ၾကီးလိုက္တာမွအရမ္းပဲ ။ လူပုကေလးလဲအံ့ၾသတၾကီးနဲ႔မ်က္ေမွာင္
ၾကဳတ္ျပီးၾကည္႔မိေတာ႔ အဲဒီသတၱဝါကလဲလိုက္လုပ္သတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔ရယ္ခ်င္လာလို႔ရယ္မိျပန္ေတာ႔ သူနဲ႔အ
တူလိုက္ရယ္ျပန္တယ္ ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကိုလသ
ဲ ူလုပ္ထားသလိုပဲ ကိုယ္နံေဘးမွာတြေ
ဲ လာင္းခ်လို႔ရယ္ ။
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လူပုကေလးလဲေနာက္ခ်င္လာတာနဲ႔ ေျပာင္ေတာင္ေတာင္ဦးညႊတ္ျပေတာ႔ တထပ္တည္းလိုက္ေျပာင္
ျပန္ေရာ ။ ဒါနဲ႔အံ့ၾသလြန္းလို႔ေရွ႕တိုးလာျပီးၾကည္႔မိေတာ႔ အဲဒီသတၱဝါေလးကလဲအသာေရွ႕တိုးလာျပီး
သူ႔ေျခလွမ္းေတြနဲ႔တထပ္တည္းက်ေအာင္လွမ္းလာသတဲ႔ ။ လူပုေလးမွာေပ်ာ္လာျပီး ေအာ္ဟစ္လို႔ေရွ႔
တိုးျပီးလက္နဲ႔အသာထိၾကည္႔ေတာ႔ ဟိုကလဲတထပ္တည္းလိုက္လုပ္ျပန္တယ္ ။ ဒါနဲ႔လူပုကေလးရဲ႕
လက္နဲ႔ဟိုသတၱဝါေလးရဲ႕လက္ေတြထိမိၾကေတာ႔ အသက္ရွင္တဲ႔လူကိုကိုင္ရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေရခဲလို
ေျပာင္လက္ျပီးေအးစက္တဲ႔အထိအေတြ႕ကိုသာခံစားမိပါသတဲ႔ ။ လူပုေလးလဲေၾကာက္သြားျပီးလက္ကို
ခ်က္ျခင္းျပန္ရုတ္လိုက္ေတာ႔ ဟိုကလဲလက္ကိုအသာျပန္ရုတ္သြားတာေရာ ။ ဒါနဲ႔မဟုတ္ေသးပါဘူးဆို
ျပီးအတင္းထိၾကည္႔မယ္လုပ္ျပန္ေတာ႔ ေျပာင္ေခ်ာျပီးေအးစက္စက္မာေက်ာေက်ာမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုက
သူတို႔ၾကားမွာျခားထားေရာ ။ ဒါနဲ႔ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႔ပအ
ဲ သာကိုင္းျပီးၾကည္႔မိေတာ႔ ဟိုသတၱဝါရဲ႕
ေၾကာက္စရာမ်က္ႏွာကလဲအနားကိုတိုးလာတယ္ ။ အဲဒီမ်က္ႏွုာေပၚမွာလဲေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ႔အရိပ္ေတြ
ယွက္သန္းလို႔ ။ လူပုေလးလဲေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ပဲ မ်က္လံုးထဲဝင္ေနတဲ႔ဆံပင္ေတြကို သိမ္းဖယ္လိုက္
ေတာ႔ ဟိုကတထပ္တည္းလိုက္လုပ္ျပျပန္ေရာ ။ ဒီတင္စိတ္ထြက္လာျပီးရိုက္လိုက္တာ ဟိုကလဲျပန္
ရိုက္တဲ႔အျပင္စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔လဲစိုက္ၾကည္႔ေနေသးတယ္ ။ လူပုေလးလဲအဒ
ဲ ီရုပ္ဆိုးဆိုးမ်က္ႏွာကို
မုန္းလာျပီးေနာက္ဆုတ္လိုက္တာ႔ ဟိုကလဲသူ႔ကိုမုန္းမုန္းနဲ႔ၾကည္႔ျပီးေနာက္လိုက္ဆုတ္ျပန္သတဲ႔ ။

ဟင္..ဘယ္လိုပါလိမ္႔ဆိုျပီး အံ့ၾသစိတ္နဲ႔လူပုကေလးခမ်ာမွာအသာေနာက္ဆုတ္လာ
ရင္းအခန္းတေလွ်ာက္ကိုလွည္႔ပတ္ၾကည္႔မိတယ္ ။ ေရလိုၾကည္လင္ေနတဲဒ
႔ ီနံရံေပၚမွာ အခန္းထဲရွိသ
မွ်အရာအားလံုးဟာ အရိပ္လာထင္ေနတာကိုး ။ ဒီဖံုထူထူန႕ဲ သလြန္ေတာ္ကလဲ အဲဒီထဲမွာေပၚေနတာ
ပဲ ။ တံခါးေပါက္နားကအိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ႔သမင္ေပါက္စကေလးလိုပဲ အဲဒီနံရံထဲမွာလဲေနာက္တေကာင္ရွိ
ေနျပန္ေရာ ။ ေနေရာင္ထဲမွာၾကြၾကြရရ
ြ ေ
ြ လးလက္ဆန္႔တန္းလို႔ရပ္ေနတဲ႔ ေငြသားဗီးနပ္စ(္ အခ်စ္နတ္ဘု
ရားမ) ရုပ္တုကလဲ နံရံထဲကသူ႔ကိုယ္ပြားဆီကိုမ်က္ႏွာမူလို႔ ။ ဟင္..ဆန္းလွခ်ည္ကလား..ဒါဟာပဲ႔တင္
သံတစ္မ်ိဳးမ်ားလားလို႔ လူပုကေလးခမ်ာေတြးမိပါသတဲ႔ ။ တစ္ခါကေတာင္ၾကားထဲမွာသူပဲ႔တင္သံကိုအ
က်ယ္ၾကီးေအာ္ေခၚခဲ႔ဖူးတယ္ေလ ။ အဲဒီတုန္းကပဲ႔တင္သံဟာသူ႔အသံအတိုင္းတခြန္းမက်န္ျပန္ျပန္ေျဖ
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ခဲ႔တာကိုေတာင္သေဘာက်ခဲ႔ဖူးေသးတယ္ ။ ပဲ႔တင္သံဟာအသံကိုအတုလုပ္ႏိုင္တာကိုသူသိေပမဲ႔ အ
ျမင္အာရံုကိုပါဒီလိုသ႑ာန္တူလုပ္ႏိုင္သလားမသိဘူးလို႔လဲ ေတြးမိသတဲ႔ ။ အျပင္ကကမာၻအတိုင္းပဲအဲ
ဒီနံရံထဲမွာတေသြမတိမ္းတူတဲ႔ကမာၻကိုပါဖန္ဆင္းႏိုင္သလားပဲ ။ အဲဒီနံရံထဲကအရိပ္ကမာၻမွာလဲအျပင္
အတိုင္းပဲအေရာင္အဆင္းေတြ ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပါလား ။ အလိ.ု .ဒါဆိုရင္ …

ေျခာက္ခ်ားစျပဳေနတဲ႔ လူပုကေလးဟာစိတ္တင္းျပီးအဲဒီနံရံဘက္ကိုလွည္႔လို႔ သူ႔လက္ထဲကႏွင္းဆီ
ျဖဴပြင္႔ကိုနမ္းရႈပ္ျပီးရင္မွာကပ္လိုက္သတဲ႔ ။ နံရံထဲကေၾကာက္စရာသတၱဝါကလဲ သူ႔လက္ထဲကႏွင္းဆီနဲ႔
တထပ္တည္းဟာကိုတခ်ိန္တည္းမွာပဲ နမ္းရႈပ္လုိက္ျပီးရင္ဘတ္ေပၚကိုကို႔ရို႕ကားယားဖိကပ္လိုက္တယ္။
ဒီတင္ရုတ္တရက္သေဘာေပါက္သြားတဲ႔လူပုကေလးဟာ အလန္႔တၾကားေအာ္ဟစ္လိုက္ျပီးရႈိက္ငင္ရင္း
ေျမေပၚကိုညႊတ္က်သြားရွာေတာ႔တယ္ ။ နံရံထဲကရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္နဲ႔ ခါးကုန္းေနျပီးေၾကာက္စရာသတၱ
ဝါလို႔သူထင္ခဲ႔တဲ႔အေကာင္ေလးဟာ သူကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္ေနတာကိုး ။ ဆိုေတာ႔ဒီေန႔မနက္မွာ သူလာလို႔
ဝမ္းပန္းတသာရယ္ေမာၾကိဳဆိုခဲ႔ၾကတယ္လို႔ထင္ေနခဲ႔မိတာ အခုမွသူ႔ကိုဝိုင္းျပီးသေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေန
ၾကမွန္းသိရေတာ႔တယ္ ။ ဒါ..ဒါဆိ.ု .သူ႔ကိုခ်စ္တယ္လို႔သူထင္ခဲ႔တဲ႔ မင္းသမီးေလးဟာလဲ သူရုပ္ဆိုးတာ
ေတြ ၊ သူ႔ရ႕ဲ ေကြးေကာက္ေနတဲ႔ေျခေထာက္ေတြကိုၾကည္႔ျပီး ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာေနခဲ႔တာပဲေပါ႔ ။
ဘာျဖစ္လို႔မ်ားသူ႔ဖာသာသူေတာထဲမွာေအးေအးေနေနတာကို လာေခၚထုတ္ျပီးဒီကိုေခၚလာၾကတာပါ
လိမ္႔ ။ ေတာထဲမွာဆိုရင္သူဒီေလာက္္ရုပ္ဆိုးတာကိုျပမဲ႔ အရိပ္ထင္ေနတဲ႔နံရံမ်ိဳးလဲမရွိဘူး ။ သူ႔ကိုဒီလို
အရွက္တကြအ
ဲ က်ိဳးနည္းျဖစ္ေအာင္ေရႊနန္းေတာ္ကိုေရာင္းစားမဲ႔အစား သူ႔အေဖကဘာျဖစ္လို႔မ်ားသူ႔ကို
အေစာကတည္းကမသတ္ပစ္ခဲ႔တာပါလိမ္႔ ။ ေမးခြန္းေပါင္းစံုေခါင္းထဲမွာခ်ာခ်ာလည္ေနတဲ႔လူပုကေလး
ဟာမ်က္ရည္ပူေတြပါးေပၚကိုစီးက်လာျပီး လက္ထဲကႏွင္းဆီျဖဴကေလးကိုနာနာၾကည္းၾကည္းေျခမြေန
မိေတာ႔သတဲ႔ ။ နံရံထဲကမဲ႔ခြက္ျပီးမ်က္လံုးေတြနီေနတဲ႔ ရုပ္ဆိုးေလးကလဲသူ႔လိုပႏ
ဲ ွင္းဆီပင
ြ ္႔ကိုေျခပစ္ေန
ေလရဲ႕ ။ အဲဒီသတၱဝါရဲ႕မ်က္ႏွာေပၚမွာေတာ႔ နာနာအရိုက္ခံထားရသလိုမ်ိဳး နာက်င္တဲ႔အရိပ္အေယာင္
ယွက္သန္းလို႔္ ။ လူပုကေလးဟာဆက္ၾကည္႔ဖို႔ရာမဝံ႕ေတာ႔သလိုမ်ိဳး မ်က္လံုးေတြကိုလက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔
အုပ္လိုက္ျပီး ေမွာင္ရိပ္ရွိရာဘက္ကိုတြားသြားလို႔ နာနာက်င္က်င္ရ
္ ိႈက္ငင္ေနရွာေတာ႔သတဲ႔ ။ သူ႔ဘဝကို
မုန္းတယ္ ။ ေၾကာက္စရာရုပ္ရည္နဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူလဲမုန္းတယ္ ။ အိ.ု .အားလံုးကိုမုန္း..မုန္း..
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အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သမီးေတာ္ေလးနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေလးေတြဝင္လာၾကျပီးေမွာက္လဲ
လို႔ၾကမ္းျပင္ကိုလက္သီးနဲ႔ထုရိုက္ငိုညည္းေနတဲ႔လူပုကေလးကိုလေ
ဲ တြ႕ၾကေရာ ဝမ္းပန္းတသာရယ္ေမာ
ရင္းဝိုင္းၾကည္႔ၾကသတဲ႔ ။ လက္သီးဆုပ္ေတြနဲ႔ၾကမ္းကို္ထုရိုက္ကန္ေက်ာက္ရင္း ရိႈက္ၾကီးတငင္ငိုေနတဲ႔
ပံုဟာသူတို႔မ်က္စိထဲမွာကို႔ရို႕ကားယားနဲ႔ဟန္မူပိုပိုလုပ္ေနသလိုမ်ိဳးမို႔ သေဘာေတြအၾကီးအက်ယ္က်ျပီး
ရယ္လိုက္ၾကတာဆိုတာ မျပီးႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ သမီးေတာ္ေလးက ယပ္ခတ္လိုက္ ၊ လက္ခုတ္တီးလိုက္နဲ႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ရယ္ေမာရင္းဆိုတယ္ ။

“….သူကတာသိပ္ရယ္ရတယ္လို႔ထင္ေနတာ..အမူအရာလုပ္တာကပိုေတာင္ရယ္ရေသးတယ္…ဟိုအီ
တာလ်ံရုပ္ေသးေတြနီးနီးကိုေကာင္းတာ……အဲဒီရုပ္ေသးေတြေလာက္သဘာဝမက်တာပဲရွိတယ္….အို
ထိပ္ထားကေတာ႔ၾကိဳက္ပါတယ္ေလ…..”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔လက္ျဖဴျဖဴႏုႏုေလးေတြနဲ႔ ထပ္ျပီးလက္ခုတ္တီးအားေပးျပန္သတဲ႔ ။ ဒါ
ေပမဲ႔ၾကမ္းေပၚမွာေမွာက္လ်က္လေ
ဲ နတဲ႔လူပုကေလးကေတာ႔ လံုးလံုးကိုထမၾကည္႔ေတာ႔ပါဘူး ။ ရိႈက္သံ
ေတြလဲတျဖည္းျဖည္းတိုးသထက္တိုးလာျပီး ထုရိုက္ေနတဲ႔လက္သီးဆုပ္ေတြလအ
ဲ ားေပ်ာ႔လာျပီ ။ ဒါနဲ႔
ကေလးေတြလဇ
ဲ ေဝဇဝါနဲ႔ဝိုင္းၾကည္႔ေနၾကတုန္း လူပုေလးဟာရုတ္တရက္ပဲပင္႔သက္ၾကီးရိႈက္ငင္လိုက္
ရင္း ကုန္းထလာျပီးေတာ႔ နံေဘးေတြကိုႏွိပ္လိုက္သတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔ခ်က္ျခင္းပဲျပန္လဲက်သြားျပီး ျငိမ္က်
သြားလာတာနည္းနည္းမွမလႈပ္ေတာ႔ဘူး ။

“……..ဒီအခန္းကအေကာင္းဆံုးပဲ…ကဲ..အခုထိပ္ထားအတြက္ကျပဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ျပီ..စေပေတာ႔……”

သမီးေတာ္ေလးက ခဏဆိုင္းေနျပီးမွဒီလိုအမိန္႔ေပးလိုက္ေတာ႔ က်န္တဲ႔ကေလးေတြလတ
ဲ က္ၾကြလာ
ျပီးဝိုင္းေအာ္ၾကေတာ႔တာပဲ ။
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“…….ဟုတ္တယ္..ဟုတ္တယ္…ေဟ႔..ဂ်ပုခါးကုန္း..ထျပီးကျပေတာ႔က…
ြ မင္းကေမ်ာက္ကေလးေတြ
ထက္ေတာင္ပိုေတာ္ေသးတယ္…ပိုေတာင္ရယ္ရပါေသးတယ္က…
ြ ေဟ႔ေကာင္..ထေလကြာ……..”

ကေလးေတြဘယ္ေလာက္ပဲဝိုင္းေအာ္ေအာ္ လူပုကေလးကျငိမ္ျမဲျငိမ္လ်က္သာေနေတာ႔တယ္ ။ ဒီေတာ႔
သမီးေတာ္ေလးလဲ မ်က္ႏွာညိဳလာျပီးေျခေဆာင္႔လို႔ဦးရီးေတာ္ဒြန္ပီဒရိုဆီကိုသြားသတဲ႔ ။ ကေလးေတြ
နန္းေဆာင္ထဲက်ိတ္က်ိတ္က်ိတ္က်ိတ္ျဖစ္ေနတုန္း ဒြန္ပီဒရိုနဲ႔နန္းရင္းဝန္ၾကီးဟာ ဥယ်ာဥ္လမ္းထဲမွာပဲ
သာသနာသန္႔စင္ေရးရံုးကပို႔လိုက္တဲ႔ မက္ဆီကိုႏိုင္ငံၾကီးရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းေတြကိုဖတ္ေနၾကတာ ။ သ
မီးေတာ္ေလးကေတာ႔ ဝုန္းဆိုအနားေရာက္သြားျပီး တိုင္းေရးျပည္ေရးနဲ႔အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ႔ ဦးရီးေတာ္ကိုပူ
ဆာသတဲ႔ ။

“….ထိပ္ထားရဲ႕လူပုေလးကစိတ္ေကာက္သြားျပီ..ဦးရီးေတာ္ရ႕ဲ ..သူ႔ကိုေနရာကထျပီးထိပ္ထားအတြက္
ကျပဖို႔လုပ္ေပးပါ……”

ဦးရီးေတာ္နဲ႔နန္းရင္းဝန္ၾကီးက ေျပာလက္စစကားကိုရပ္လို႔အခ်င္းခ်င္းျပံဳးၾကည္႔ၾကရင္း သူ႔တူမေတာ္
ေနာက္ကိုခ်က္ျခင္းလိုက္လာေရာ ။ အထဲေရာက္ေတာ႔ ဒြန္ပီဒရိုကလဲေနတဲ႔လူပုကေလးအေပၚကိုင္း
ညြတ္ျပီးပန္းထိုးထားတဲ႔လက္အိတ္အစံုနဲ႔ မ်က္ႏွာကိုျဖတ္ရိုက္ရင္းႏိႈးတယ္ ။

“…..ထစမ္း…ထစမ္း..ရုပ္ဆိုးေလး…စပိန္နဲ႔အေရွ႕အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးရဲ႕သခင္မေလးက..မင္႔ကိုကျပ
ဖို႔အလိုရွိေနသကြယ…
္႔ ပ်င္းမေနနဲ…
႔ အခုထကစမ္း…….”

လူပုကေလးကမလႈပ္ပါဘူး ။ ဒီေတာ႔ဒြန္ပီဒရိုကျငီးေငြ႕ဟန္နဲ႔ဆရ
ို င္း ဥယ်ာဥ္ဘက္ကိုထြကသ
္ ြားေရာ ။

“…..အင္း…ၾကိမ္သမားကိသ
ု ာေခၚၾကေပေတာ႔…နာနာေလးရိုက္ခိုင္းစမ္း…ဒါမွေနာက္ကိုမပ်င္းရဲမွာ…”

Translated by Ma Hninpwint

92

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

နန္းရင္းဝန္ၾကီးကေတာ႔ လူပုကေလးအနားဒူးေထာက္ျပီးရင္ဘတ္ကိုစမ္းၾကည္႔သတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔ခဏအ
ၾကာမွာျပန္ထလာျပီး ပုခုံးတြန္႔လို႔ဆိုတယ္ ။

“……..ထိပ္ထားေလးဘုရား….ထိပ္ထားေလးရဲ႕ရယ္စရာေကာင္းတဲ႔လူပုကေလးကေတာ႔..ဘယ္ေတာ႔မွ
ကႏိုင္ေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူးဖ်ာ႔…အင္း..နာတာပဲ…ဒီေကာင္ေလးကသိပ္ရုပ္ဆိုးေတာ႔..ထိပ္ထားရဲ႕ခမည္း
ေတာ္ကိုေတာင္ျပံဳးမိေအာင္လုပ္ခ်င္လုပ္ႏိုင္မွာ… ….”

“……အိ.ု .သူကဘာျဖစ္လို႔မကႏိုင္ေတာ႔မွာတုန္း…နန္းရင္းဝန္ၾကီးရဲ႕…..”

“…….အင္း…သူ႔အသည္းႏွလံုးေတြေၾကြျပဳန္းသြားလိ.ု႔ .လို႔သာဆိုၾကပါစိ.ု႔ .ထိပ္ထားေလးရယ္…”

ဒါကိုၾကားေတာ႔ သမီးေတာ္ေလးကမ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္သြားသတဲ႔ ။ သူ႔ရ႕ဲ ႏွင္းဆီပင
ြ ္႔ဖတ္ေတြလိုႏူးညံ႕လွပ
လွတဲ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြဟာလဲ အလိုမက်ဟန္နဲ႔ေကြးက်လာျပီးစူေအာင္႔ေအာင္႔နဆ
ဲ႔ ိုတယ္ ။

“….ေနာက္တခါထိပ္ထားနဲ႔ကစားဖို႔လာတဲ႔လူမွန္သမွ်..အသည္းႏွလံုးမပါေစနဲ…
႔ သိပ္ပ်င္းဖို႔ေကာင္းတာပဲ
တကယ္….”

ဆိုျပီး ေျပာေျပာဆိုဆိုျငီးေငြ႕လာဟန္နဲ႔ ဥယ်ာဥ္ဘက္ကိုေျပးထြက္သြားပါေရာ ။ ၾကမ္းေပၚကအသက္
ေပ်ာက္ေနျပီျဖစ္တဲ႔လူပုကေလးနဲ႔ ေၾကမြေနတဲ႔ႏွင္းဆီပင
ြ ္႔ဖတ္ေတြကိုေတာ႔ဘယ္သူမွစိတ္မဝင္စားၾက
ေတာ႔ပါဘူး ။
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တံငါသည္ပ်ိ
ပ်ိဳနဲ႔သူ႕ဝိညာဥ္

ညေနတိုင္ျပီဆိုရင္ တံငါသည္ပ်ိဳဟာ ပင္လယ္ထဆ
ဲ င္းလို႔ ပိုက္သြားခ်ေလ႔ရသ
ွိ တဲ႔ ။
ကုန္းတြင္းပိုင္းကေနေလၾကမ္းဆင္လာျပီဆိုရင္ေတာ႔ အဲဒီေန႔မွာဘာမွမရဖို႔ေသခ်ာသေလာက္ပဲ ။ ေလ
ကထန္လြန္းေတာ႔လိႈင္းေတြမတရားၾကမ္းလာတတ္တာကိုး ။ အဲ..သို႔ေပမဲ႔ ပင္လယ္ဘက္က ေလျပည္
ညွင္းကေလးတသုန္သုန္ေသြးလာရင္ေတာ႔ ငါးေတြ ငါးေတြဆိုတာတေဖြးေဖြးနဲ႔ ေရနက္ပိုင္းကေနကူး
ထြက္လာၾကျပီးတံငါသည္ရ႕ဲ ပိုက္ထဲကိုဝင္တိုးတတ္တယ္ ။ ဒီအခါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ႔ ကြန္စုတ္ထြကသ
္ ြား
မတတ္ တင္းၾကမ္းမိတဲ႔ငါးေတြကို ေစ်းမွာသြားေရာင္းတာေပါ႔ ။

ဒီလိုပံုစံအတိုင္းပဲညေနတိုင္းမွာ တံငါသည္ေလးဟာ ပင္လယ္ထဆ
ဲ င္းေလ႔ရွိပါသတဲ႔ ။
တညေနေတာ႔ထူးထူးျခားျခားပဲ သူ႔ပိုက္ဟာေလးလွတာမို႔ ေလွေပၚကိုေတာင္အႏိုင္ႏိုင္ဆြဲတင္ရတယ္ ။
တေယာက္တည္းမနည္းဆြဲတင္ျပီးေဟာဟဲလိုက္ေနတဲ႔ တံငါသည္ေလးဟာစိတ္ကူးယဥ္ရင္းအျပံဳးေတြ
တေဝေဝနဲ႔ေပါ႔ေလ ။

“………အင္း..ဒီေလာက္ေတာင္ေလးလွတာ..မဟုတ္မွလေ
ြဲ ရာ..ေရထဲကငါးတစ္ေကာင္မက်န္မ်ားမိေန
လားဟရို႕…ဒါမွမဟုတ္လူေတြတခါမွမျမင္ဖူးေသးတဲ.႔ .ထူးထူးဆန္းဆန္းအေကာင္ပေလာင္လဲျဖစ္ေနႏိုင္
တာပဲ….ကံမလို႔တို႔ဧကရီသခင္မၾကီးအၾကိဳက္ေၾကာက္စရာသတၱဝါဆန္းသာဆိုရင္ေတာ႔..ဆုေတာ္ေငြရ
လို႔ပေ
ြ ပါက္တိုးရေခ်ေသးဗ်ာတိ…
ု႔ .”

စိတ္ကူးတယဥ္ယဥ္နဲ႔ ပိုက္ကိုဆြဲတင္ေနတဲ႔ကိုတံငါခမ်ာ အားစိုက္ရလြန္းလို႔လက္ရံုးလက္ေမာင္းေတြက
အေၾကာေတြေတာင္ျပိဳင္းျပိဳင္းေထာင္ထလာတာမ်ား ေၾကးညိဳပန္းအိုးသြယ္လ်လ် ၊ညိဳညိဳေမာင္းေမာင္း
ေပၚမွာ စဥ္႔ျပာရည္အေျမွာင္းေျမွာင္းထေနလားမွတ္ရသတဲ႔ ။ တုန္ေနေအာင္ အသည္းအသန္အားစိုက္
ျပီးေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔က်ံဳးဆြဲလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ႔ ကြန္အနားသတ္ေဖာ႔ကင
ြ ္းေတြပါေရေပၚၾကြတက္လာျပီး
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ပိုက္ကြန္လေ
ဲ လွေပၚေရာက္လာေတာ႔တယ္ ။ အလိ…
ု တံငါသည္ေမွ်ာ္လင္႔ေနသလို ငါးအုပ္လဲမဟုတ္ ၊
ေၾကာက္စရာသတၱဝါဆန္းလဲမဟုတ္တဲ႔အျပင္ ထူးထူးဆန္းဆန္းအေကာင္လဲမဟုတ္ပါလား ။ ကြန္ထဲ
ပါလာတာကေတာ႔ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေမာက်ေနတဲ႔ ေရသူမေလးတစ္ေကာင္ပါပဲတဲ႔ေလ ။

ဆံျခည္တစ္ပင္ခ်င္းကိုဖန္အိမ္သင
ြ ္းထားသလိုေျပာင္လက္ေတာက္ပေနတဲ႔ေရႊေရာင္ေက
သာနဲ႔တကယ္႔ေရသူမအစစ္ပါပဲ ။ လူ႔ခႏၶာနဲ႔တူလွတဲ႔အထက္ပိုင္းကေတာ႔ဆင္စြယ္ႏွစ္မ်ားလိုဝင္းပျဖဴစင္
ျပီးအျမီးပိုင္းကေတာ႔ေငြေရာင္ ၊ ပုလေ
ဲ ရာင္ကြန္႔ျမဴးလို႔တလဲ႔လဲ႔နဲ႔ေနေသးတယ္ ။ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔ပင္လယ္ေရ
ေမွာ္ေတြတစ္ကိုယ္လံုး ဟိုတစဒီတစရစ္ပတ္ေနတဲ႔ ေရသူမကေလးရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းလႊာဟာ သႏာၱေက်ာက္
ခက္မ်ားလိုနီေျပေျပနဲ႔ နားရြက္ကေလးဟာလဲ ကရုကမာဖတ္ကေလးေတြလေ
ို ခ်ာမြတ္လွပါသတဲ႔ ။ လံုး
ဝိုင္းေနတဲ႔ရင္သားေတြေပၚမွာ ပင္လယ္ေရျမွဳပ္ေအးေအးတင္လို႔ ၊ အသာမွိတ္ထားတဲ႔မ်က္ခြံေတြဟာလဲ
ဆားငန္ေရေၾကာင္႔တလက္လက္နရ
ဲ႔ ယ္ ။ ေရသူမဆိုတာကိုၾကားသာၾကားဖူးျပီး တခါမွမျမင္ဖူးတာကတ
ေၾကာင္း ၊ လူမကနတ္တမွ်လွလြန္းတာကတေၾကာင္းေၾကာင္႔ တံငါသည္ပ်ိဳဟာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔
ပိုက္ကြန္ကိုဆြဲယူလိုက္ျပီးေရသူမကေလးကိုလေ
ဲ ပြ႕ခ်ီလိုက္မိသတဲ႔ ။ လက္ထေ
ဲ ရာက္တာနဲ႔ ေရသူမက
ေလးဟာပင္လယ္စင္ေရာ္မ်ားလိုအသံနဲ႔ အလန္႔တၾကားေအာ္ဟစ္ျပီးႏိုးလာပါေလေရာ ။ ျပီးတာနဲ႔ခရမ္း
ဆြဲမ်က္ရြဲမ်ားလိုိ မရမ္းေရာင္သန္းေနတဲ႔မ်က္လံုးေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေအာင္အလန္႔တၾကားေမာ္ၾကည္႔ျပီး
အျပင္းအထန္ရုန္းေတာ႔တာပဲ ။ တံငါသည္ကေတာ႔ ကံၾကံဳလို႔လက္ထေ
ဲ ရာက္လာတဲ႔ ဒ႑ာရီလာယမင္း
ပ်ိဳကိုဘယ္လက္လႊတ္ခံပါေတာ႔မလဲ ။ တကယ္လခ
ဲ ်စ္စိတ္ဝင္မိျပီး ၾကပ္သထက္ၾကပ္ေအာင္တိုးလို႔သာ
ဖက္ထားေတာ႔သတဲ႔ ။ ေရသူမကေလးလဲ အားကုန္ေအာင္ရုန္းျပီးေတာ႔ ဘယ္လိုမလ
ွ ြတ္လမ္းလဲမျမင္
ေရာ ငိုယိုျပီးေတာင္းပန္ရွာေရာ ။

“…….ကၽြန္မကိုလႊတ္ေပးပါ..အသင္လူသားရယ္…ကၽြန္မဖခင္ဘုရင္ၾကီးဟာအသက္ၾကီးလွပါျပီ…သမုဒၵ
ရာေရေအာက္နန္းထဲမွာအထီးတည္းစံပယ္ေနရရွာတာပါ…တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေတာ္ကၽြန္မကိုသာ
လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးရရင္ျဖင္.႔ .ရင္ကြဲနာက်ရွာေတာ႔မွာပဲ…..သနားပါဦး..အေမာင္လူသားရဲ႕….”
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“………အင္း..လက္ထဆ
ဲ ိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ေရာက္လာတဲ႔သမုဒၵရာထဲက..ရတနာကိုျပန္လႊတ္ေပးရရင္
ေတာ႔အင္မတန္မိုက္ရာက်ေတာ႔မေပါ႔…သို႔ေပမဲ႔ဲမင္႔မွာလဲအေဖအိုၾကီးနဲ႔ဆိုေတာ႔..ငါျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါ႔
မယ္ေလ..အဲ..ဒါေပမဲ႔ငါ႔ေက်းဇူးကိုဆပ္တအ
ဲ႔ ေနနဲ.႔ .ညေနတိုင္းမင္းငါ႔ဆီလာျပီး..သီခ်င္းလာဆိုေပးရမယ္
မင္းတို႔ေရသူမေတြရ႕ဲ သီခ်င္းသံက.ို .ငါးေတြကႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္လာနားေထာင္တတ္တယ္လ.ို႔ .ငါၾကားဖူး
တယ္…အဲဒီေတာ႔မင္းငါ႔ဆီညေနတိုင္းလာျပီး..ငါ႔ကြန္ျပည္႔တဲ႔အထိငါးမိေအာင္သီခ်င္းလာဆိုေပးပါ႔မယ္
လို႔ကတိေပးပါ…..”

“……အဲဒီကတိေပးရင္..အေမာင္ကကၽြန္မကိုအခုပဲျပန္လႊတ္ေပးမွာလား……”

“…..ဟုတ္ပါ႔ဗ်ား..အခုကိုေရထဲျပန္ခ်ေပးမွာ…”

ဒါနဲ႔ေရသူမကေလးကညေနတိုင္းလာပါမဲ႔အေၾကာင္း ေရသူတို႔ဘာသာဘာဝက်ိန္
ဆိုကတိေပးလိုက္သတဲ႔ ။ တံငါသည္ကလဲသူ႔စကားနဲ႔အညီခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးလိုက္တာပါပဲ ။ တံငါ
ပ်ိဳရဲ႕လက္ကလြတ္လွ်င္လြတ္ခ်င္း ေရသူမကေလးလဲတုန္တုန္ရီရီနဲ႔ေရငုပ္လို႔ေျပးပါေလေရာ ။

ဒီလိုနဲ႔ညေနတိုင္ျပီဆိုရင္ တံငါသည္ပ်ိဳပင္လယ္ထြက္လို႔ ေခၚလိုက္တာနဲ႔ေရသူမ
ကေလးေရာက္လာျပီး သီခ်င္းဆိုေပးေလ႔ရွိပါသတဲ႔ ။ ေရသူမကေလးလိႈင္းေတြၾကားကေန တံငါသည္ပ်ိဳ
ရွိရာကိုလာေနျပီဆိုရင္နံေဘးမွာလင္းပိုင္ေတြဝိုင္းလို႔ ၊ ေခါင္းေပၚမွာလဲ ပင္လယ္စင္ေရာ္ရိုင္းေတြဝဲလွည္႔
လို႔တအုပ္ၾကီးလာၾကတာ ။ တံငါသည္ပ်ိဳအနားကိုေရာက္တာနဲ႔ အင္မတန္မွခ်ိဳသာဆန္းျပားတဲ႔သံစဥ္နဲ႔
အလြန္သာယာလွပတဲ႔ ေရေအာက္ကမာၻရ႕ဲ အေၾကာင္း သီခ်င္းေတြတစ္ပုဒ္ျပီးတစ္ပုဒစ
္ ဆိုေတာ႔တာပဲ ။
ေရႏြားေပါက္စေလးေတြကိုပုခံုးေပၚထမ္းလို႔ ေရႏြားအုပ္ၾကီးေတြကိုေရေအာက္ဂူတစ္ခုကေနတစ္ခု စား
က်က္ေရႊ႕ေပးေနတတ္တဲ႔ ေရေအာက္ကမာၻသားေတြအေၾကာင္းလဲပါတယ္ ။ သူ႔ခမည္းေတာ္ဘုရင္ၾကီး
ျဖတ္သြားတိုင္း ခရုသင္းအလိမ္ၾကီးေတြကိုတုန္ခါေနေအာင္မႈတ္တတ္တဲ႔ အစိမ္းေရာင္မုတ္ဆိတ္ရွည္န႕ဲ
ရင္ဘတ္ေမႊးထူထူ နန္းေစာင္႔ေရသူထီးေတြအေၾကာင္းလဲပါရဲ႕ ။ ပယင္းကာျပီး စိမ္းၾကည္ေနတဲ႔ျမမ်က္
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ရြဲမိုးလို႔ ၊ ပုလခ
ဲ င္းတဲ႔ေရသူတရ
ို႔ ႕ဲ ေရနန္းေတာ္အေၾကာင္းလဲဖ႕ြဲ ဖြ႕ဲ ႏြ႕ဲ ႏြ႕ဲ သီဆိုတတ္တာပဲ ။ တခါတေလ
ေတာ႔လဲ ငွက္ေမႊးမ်ားလိုဖြာေနျပီး ေရအလ်င္မွာေပ်ာင္းႏြ႕ဲ ကခုန္တတ္တဲ႔ သႏာၱပင္အခက္ေတြၾကားငွက္
ကေလးေတြလိုျမဴးထူးဝင္ထြက္ေနတဲ႔ေငြငါးကေလးေတြအေၾကာင္း ၊ ေရေအာက္ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ
ကိုဖံုးလႊမ္းျပီးအေရာင္စံုဖူးပြင္႔ေနတတ္တဲ႔အနီမိုနီပန္းကေလးေတြအေၾကာင္း ၊ ေရစီးေၾကာင္းေၾကာင္႔အ
တန္႔အတန္႔ထေနတဲ႔သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ရ႕ဲ ေရႊဝါေရာင္သေ
ဲ ပၚက ပန္းေရာင္ပင္လယ္ပန္းကေလးေတြအ
ေၾကာင္းကိုမ်က္လံုးထဲျမင္လာေအာင္ဆိုျပတတ္သတဲ႔ ။ ေရယက္မွာေရခဲပန္းဆြဲၾကီးေတြေတာင္ကပ္ျငိ
ေနဆဲ ေျမာက္ဘက္ပင္လယ္ကေဝလငါးၾကီးေတြအေၾကာင္းတို႔ ၊အင္မတန္အသံသာတဲင
႔ ွက္တစ္ပိုင္းလူ
တစ္ပိုင္း မိန္းမလွေတြအေၾကာင္းတို႔ စတ႔အ
ဲ ံ့ၾသစရာေတြလသ
ဲ ူ႔သီခ်င္းေတြထဲပါတတ္တယ္ ။ အဲဒီမိန္းမ
လွေတြရ႕ဲ အသံဟာသာယာယစ္မူးဖြယ္ေကာင္းလြန္းလို႔ သူတို႔ေနတဲ႔နားကိုျဖတ္သြားတဲ႔သေဘၤာေပၚက
လူမွန္သမွ်ရဲ႕နားထဲကိုဖေယာင္းဆို႔ထားရသတဲ႔ ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ သူတို႔ရ႕ဲ အသံကိုစလ
ြဲ န္းျပီးေရထဲေျပးျပီး
ခုန္ခ်ၾကတာနဲ႔ ၊ သေဘာၤကိုသူတို႔ထိုင္ေနၾကရာေက်ာက္ေဆာင္တည္႔တည္႔ေမာင္းဝင္မိၾကတာနဲ႔လူေတြ
ေသၾကလြန္းလို႔ဆိုပဲ ။

သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ေပၚကရြက္တိုင္ျမင္႔ၾကီးေတြနဲ႔ သေဘာၤပ်က္ေတြ ၊ ရြက္တိုင္ဆိုင္းၾကိဳး
ေတြကိုမလႊတ္တမ္းဆုပ္လို႔ ခဲေနျပီျဖစ္တဲ႔သေဘၤာသားအေလာင္းေတြ ၊ သေဘၤာပ်က္ျပတင္းဝိုင္းေလး
ထဲကိုဝင္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္နဲ႔ကူးခတ္ကစားေနတဲ႔ ပလာတူးငါးကေလးေတြ ၊ သေဘၤာဝမ္းမွာတြယ္ကပ္လို႔
ကမာၻအႏွ႔ံေရာက္ဖူးတဲ႔ ခရင္းေကာင္ကေလးေတြ အိ.ု .စံုလို႔ပါပဲ ။ ေရေအာက္ေခ်ာက္ကမ္းပါးနံရံမွာေန
ျပီးလက္တံရွည္ရွည္တစ္ေထြးၾကီးနဲ႔ သူတို႔လိုအပ္ရင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ခဏမည္းေမွာင္ျပီးညၾကီး
လံုးလံုးျဖစ္သြားေအာင္တတ္ႏိုင္တဲ႔ ျပည္ၾကီးငါးေတြအေၾကာင္းလဲပါတယ္ ။ မဟူရာဖလားေရာင္ေလွနဲ႔
ပိုးရြက္ေတြျဖန္႔လို႔သြားလာေနတတ္တဲ႔ ပင္လယ္ခရုၾကီးတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းတို႔ ၊ ခရက္ကန္ေခၚတဲ႔ဧရာ
မေရဘဝဲၾကီးကိုေတာင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားေအာင္ညိွဳ႕ယူႏိုင္တဲ႔ ေရသူထီးလူေပ်ာ္မ်ားရဲ႕ေစာင္းသံအေၾကာင္း
တို႔ ၊ ေခ်ာမြတ္လို႔ေငြေရာင္သန္းေနတဲ႔လင္းပိုင္ေတြကိုအေပ်ာ္တက္စီးၾကတဲ႔ ကေလးေတြရ႕ဲ အေၾကာင္း
တို႔ ၊ ေရျမွဳပ္ေဖြးေဖြးေတြေပၚမွာလွေ
ဲ လွာင္းျပီး ပင္လယ္ခရီးသြားေတြကိုလက္ယပ္ေခၚငင္တတ္တဲ႔ေရသူ
မေတြအေၾကာင္းတို႔ ၊ ေကြးက်ေနတဲ႔အစြယ္ေတြနဲ႔ေရျခေသၤ႔ေတြ ၊ လည္ဆံတဖြားဖြားနဲ႔ပင္လယ္ျမင္းၾကီး
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ေတြအေၾကာင္းတို႔စတဲ႔ အထူးအဆန္းမွန္သမွ်ကိုလဲ နားေထာင္လို႔မဝခ်င္စရာ စီကာပတ္ကံုးဖြ႕ဲ ႏြ႕ဲ ဆိုသီ
ဆိုျပရွာတယ္ ။

ဒီလိုနဲ႔ေရသူမကေလးက ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေရေအာက္ကအေၾကာင္းေတြကိုသာယာနာ
ေပ်ာ္ဖြယ္သီဆိုလိုက္တိုင္း ငါးေတြအုပ္လိုက္အုပ္လိုက္ေရာက္လာနားဆင္ၾကပါသတဲ႔ ။ အဲဒီအခါမွာတံငါ
သည္ေလးကကြန္ခ်တဲ႔အခါခ် ၊ မွိန္းနဲ႔ထိုးတဲ႔အခါထိုးလို႔စိတ္ၾကိဳက္ဖမ္းေတာ႔တာေပါ႔ ။ အဲ..သူ႔ေလွတစ္ခု
လံုးျပည္႔လွ်ံမို႔ေမာက္ေနျပီဆိုတဲ႔အခါမွ ေရသူမေလးကသူ႔ကိုျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ျပီးေရေအာက္ထဲကိုငုပ္လွ်ိဳး
သြားတတ္တာ ညေနတိုင္းပါပဲ ။ ဒါေပမဲ႔တံငါသည္လက္လွမ္းမွီတဲ႔ေနရာမွာေတာ႔ဘယ္ေတာ႔မွေနေလ႔မ
ရွိသလို အထိလဲမခံပါဘူးတဲ႔ ။ တံငါသည္ေလးဘယ္ေလာက္ေခၚေခၚ ၊ ဘယ္ေလာက္ပေ
ဲ တာင္းပန္ပန္
အနားကိုအကပ္မခံဘူး ။ တကယ္လို႔တံငါသည္ကမ်ားအတင္းသူ႔နားလာဖို႔ၾကိဳးစားရင္ ဖ်ံကေလးမ်ားလို
ပဲျဖဳတ္ကနဲေရထဲကိုငုပ္ဆင္းသြားျပီး အဲဒီေန႔အဖို႔ေပၚမလာေတာ႔ဘူး ။ တံငါသည္ေလးကေတာ႔ ေရသူမ
ကေလးကိုသူ႔ကြန္နဲ႔မေတာ္တဆဖမ္းမိတဲ႔ေန႔ကတည္းကခ်စ္စိတ္ဝင္ခဲ႔သူကိုး ။ အခုလိုညေနတိုင္းလာျပီး
သီခ်င္းဆိုေပးေတာ႔ သူ႔ရင္ထဲကအခ်စ္မီးေတြဟာ ပိုျပီးအရွိန္ညီးညီးေတာက္ေလာင္္လာေတာ႔တာပဲ ။
ေရသူမေလးရဲ႕သီခ်င္းသံကိုပဲတေန႔တျခားပိုပိုျပီးစြဲလန္းမိလို႔ လာရင္းကိစၥငါးဖမ္းဖို႔ရာကိုေတာင္စိတ္မပါ
ႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ ပိုက္ေမ႔လိုက္ ၊ မွိန္းက်န္ခဲ႔လိုက္နဲ႔အလုပ္မျဖစ္တဲ႔ေန႔ေတြသာပိုမ်ားလာေတာ႔တယ္ ။ ေရႊ
ေရာင္မ်က္လံုးဝိုင္းဝိုင္းၾကီးေတြနဲ႔ အနီရရ
ဲ ေ
ဲ ရယက္ေတြတဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္လို႔ က်ဴနာငါးေတြသူ႔ေလွနံေဘး
မွာအုပ္လိုက္ၾကီးေပ်ာ္ျမဴးေနရင္လဲ လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္မတို႔ခ်င္ေတာ႔ေလာက္ေအာင္ ေရသူမကေလးကို
သာစြဲစြဲလန္းလန္းၾကည္႔ေနမိသတဲ႔ ။ မွိန္းမ်ားဆိုရင္လွည္႔မၾကည္႔ျဖစ္တာၾကာေပါ႔ ။ ျမွံဳးေတြကလဲဗလာ
က်င္းလို႔ရယ္ ။ ညေနတိုင္းမွာပါးစပ္ေတာင္မပိတ္ႏိုင္ပဲ ရီေဝေဝမ်က္လံုးေတြန႕ဲ ေရသူမကေလးကိုေငးလို႔
သီခ်င္းသံကိုနားေထာင္ေနလိုက္တာ အသက္ေတာင္မရွဴတခ်က္ ၊ ရွဴတခ်က္ပါပဲ ။ ဒီလိုပေ
ဲ ငါင္စင္းစင္း
ၾကီးထိုင္ေနလိုက္တာ ညေရာက္လို႔ပင္လယ္ျပင္မွာျမဴေတြဆိုင္းလာျပီး လေရာင္ကသူ႔ကိုယ္ခႏၶာကိုေငြ
ရည္ေတြနဲ႔ပက္ဖ်န္းလိမ္းက်ံတဲ႔အထိပါပဲတဲ႔ ။

ဒီလိုနဲ႔တညေနမွာေတာ႔ တံငါပ်ိဳဟာခါတိုင္းလိုပအ
ဲ သံသာယာစြာနဲ႔ သီခ်င္းဆိုေန
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တဲ႔ေရသူမကေလးကိုေငးရင္း ရုတ္တရက္စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ႔ပအ
ဲ သံကြဲၾကီးနဲ႔ေအာ္ေျပာမိေတာ႔တယ္ ။

“….ေရသူႏွမအလွပေဂးရယ္..မင္းကိုငါေတာ႔စြဲလန္းမိျပီက႕ြဲ ….တို႔ေတြအႏြယ္မတူၾကမွန္းလဲသိပါရဲ႕…ဒါ
ေပမဲ႔မင္းကသာငါ႔ေမတၱာကိုတုန္႔ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔..မင္းကေလးကိုၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔တသက္လံုး
ေပါင္းဖက္လ.ို႔ .သစၥာျမဲစြာခ်စ္သြားပါ႔မယ္…ငါ႔အခ်စ္ကိုလက္ခံေပးပါကြယ…
္ ..”

“….အေမာင္႔ကိုကၽြန္မသံေယာဇဥ္ေတာ႔ျဖစ္မိပါရဲ႕..ဒါေပမဲ႔မျဖစ္ပါဘူး..အေမာင္လူသားရယ္…ကၽြန္မတို႔
ေရသူေတြဟာရွင္တို႔လိုဝည
ိ ာဥ္လိပ္ျပာနဲ႔လူသားေတြကိုေမတၱာတုန္႔ျပန္လို႔မရပါဘူး….”

ဆိုျပီးေရသူမကေလးကျငင္းေတာ႔ တံငါသည္ပ်ိဳဟာစိတ္ပ်က္စြာေရရြတ္မိသတဲ႔ ။

“…...အင္း….ဒီဝိညာဥ္ဆိုတာကေရာဘာအသံုးက်တာလိုက္လ…
ို႔ ၾကည္႔လို႔လဲမျမင္..ကိုင္လို႔လဲမရ..တခါ
မွရွိမွန္းေတာင္မသိတဲ႔ဟာကိ…
ု ..ငါ႔ဝိညာဥ္လိပ္ျပာဆိုတာကိုသာတျခားေနရာကိုပို႔ပစ္ႏိုင္ရင္ေတာ႔..ငါလဲ
ခ်စ္သူနဲ႔ေပါင္းဖက္ရမွာပဲ……..”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔အၾကံေပၚလာလို႔ဝမ္းသာသြားတဲ႔ တံငါပ်ိဳဟာအေရာင္ေတာက္ေတာက္ျခယ္ထား
တဲ႔သူ႔ေလွကေလးေတာင္လူးသြားေအာင္ ျဗဳန္းကနဲထရပ္ျပီးေရသူမကေလးကိုလွမ္းေအာ္ေျပာသတဲ႔ ။

“……..ႏွမေရ႕….ငါ႔ဝိညာဥ္ကိုအေဝးကိုပို႔ပစ္ဖို႔ငါဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီက႕ြဲ …ဒါဆိုရင္တို႔ေတြေပါင္းဖက္လို႔ရျပီ
ေပါ႔…တို႔ေတြထိ္မ္းျမားျပီးရင္ခ်စ္ႏွမရွိရာေရေအာက္နန္းကိ.ု .ေမာင္ၾကီးလိုက္ခဲ႔ပါမယ္…မင္႔သီခ်င္းနဲ႔စာ
ပန္းခ်ီခ်ယ္ျပခဲ႔သမွ်ဟာေတြက.ို .အဲဒီအခါက်ရင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လိုက္ျပလို႔ရျပီေပါ႔ကြယ.္ .တို႔ေတြအ
ျမဲအတူပဲမင္႔ေနရပ္သမုဒၵရာထဲမွာေနၾကမယ္..အဲဒီမွာဆိုရင္တို႔ေတြကဘ
ို ယ္သူမွမခြဲႏိုင္ေတာ႔ဘူး……..”
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တံငါသည္ပ်ိဳကဒီလိုအားပါးတရေျပာေတာ႔ ေရသူမကေလးဟာဝမ္းသာလြန္းလို႔မ်က္ႏွာကိုလက္ေတြနဲ႔
ဖံုးျပီးရယ္ေမာျမဴးထူးရွာသတဲ႔ ။ တံငါသည္ကေလးကလဲ ဝမ္းသာတာပါပဲ ။ အဲ..တခုပရ
ဲ ွိတယ္ ။

“…….ကိုင္း…ငါ႔ဝိညာဥ္ကင
ို ါ႔ကိုယ္ခႏၶာထဲကေနခြဲထုတ္ျပီး..အေဝးကိုဘယ္လိုပို႔ပစ္ရမလဲဆိုတာသာေျပာ
ျပေပေတာ႔…ခ်စ္ႏွမေရ႕..ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရ..မင္းနဲ႔နီးဖို႔သာဆိုေမာင္ၾကီးစြန္႔ဝံ့ပါတယ္..…”

“……..ဟင္..အဲဒါေတာ႔ကၽြန္မ..မသိဘူး..အေမာင္ရ႕ဲ ..ကၽြန္မတို႔ေရသူေတြမွာဝိညာဥ္ရယ္လို႔မွမရွိတာ….
ဒါကိုေတာ႔အေမာင္႔ဖာသာၾကံေဆာင္ေပေတာ႔ရွင…
္ ”

ဆိုျပီးေရသူမကေလးက သူ႔ကိုတမ္းတမ္းတတေငးလို႔ေရေအာက္ထင
ဲ ုပ္သြားျပန္တဲ႔အခါ တံငါပ်ိဳဟာေန
မထိထိုင္မသာနဲ႔က်န္ခဲ႔ရေတာ႔တယ္ ။ ဒါနဲ႔ေနာက္တေန႔မနက္လဲလင္းေရာ တံငါသည္ေလးလဲရြာထဲက
ဘုန္းေတာ္ၾကီးရွိရာ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းကိုသြားျပီးတံခါးေခါက္ေတာ႔တာပဲ ။ မလြယ္ေပါက္ကေလးပြင္႔လာ
ျပီးတံငါသည္မွန္းလဲသိေရာ ကိုရင္ကေလးကတံခါးမၾကီးကိုဖင
ြ ္႔ေပးသတဲ႔ ။ တံငါသည္ပ်ိဳလဲတခါတည္း
ကိုစြတ္ဝင္သြားျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးေရွ႕မွာဒူးေထာက္လို႔အျမန္ေျပာေတာ႔တာပဲ ။

“……..အရွင္ဘုရား..တပည္႔ေတာ္ဟာေရသူမကေလးတစ္ဦးကိုေမတၱာသက္ဝင္ခ်စ္ခင္ေနမိပါတယ္..အဲ
ဒါသူကေလးကတပည္႔ေတာ္မွာ..လူသားတို႔ရ႕ဲ ဝိညာဥ္ၾကီးနဲ႔မို႔ခ်စ္တုန္႔မျပန္ႏိုင္ဘူးေျပာေနလိ…
ု႔ .ဒီဝိညာဥ္
ကိုဘယ္လိုလုပ္ျပီးခြဲထုတ္လို႔အေဝးကိုပို႔ပစ္ႏိုင္မလဲဆိုတာညႊန္ျပေပးပါဦး..ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ဒီဝိညာဥ္ဆို
တာၾကီးကတပည္႔ေတာ္အတြက္ဘာမွလအ
ဲ သံုးမက်ေပါင္..ဘုရာ႕…ျမင္ႏိုင္တာလဲမဟုတ…
္ .ထိေတြ႔ကိုင္
တြယ္လို႔လဲမရတဲ႔အျပင္..ရွိလို႔ရွိေနမွန္းေတာင္မသိတဲ႔ဟာကိ.ု .တပည္႔ေတာ္စြန္႔ပစ္လိုက္ပါရေစ…”

တံငါသည္ကေလးကဒီလိုလဲ အေမာတေကာေျပာေရာ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းထဲကပန္းေပါင္းနံ႕သာနံ႔အလယ္
မွာစိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာကိုဖတ္ရႈဆင္ျခင္ေနတဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးလဲမ်က္လံုးျပဴးသြားျပီး
ရင္ဘတ္စည္တီးနဲ႔အလန္႔တၾကားပိတ္ပင္ေတာ႔တာပဲ ။
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“…….အလိုေလး..ဝိိညာဥ္ကိုခြဲထုတ္ပစ္ခ်င္လို႔ဟုတ္လား….မၾကံေကာင္းမစည္ရာ…ဒကာေလးရယ္….
မင္းေတာကထဲအဆိပ္ျမစ္ေတြမ်ားစားမိျပီး..ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ေနေလေရာ႔သလား…ဝိညာဥ္ဆိုတာ
လူ႔တစ္ကိုယ္လံုးမွာအမြန္ျမတ္ဆံုးနဲ႕အေရးအၾကီးဆံုးအရာကလား…ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ခ်ီးျမွင္႔မႈတ္
သြင္းထားတဲ႔ဒီဝိညာဥ္က.ို .တို႔ေတြတန္ဖိုးထားေစာင္႔ေရွာက္ၾကရမွာကြ႕ဲ .…ဒီေလာကၾကီးမွာလူေတြရ႕ဲ ဝိ
ညာဥ္ေလာက္အဖိုးတန္တာဘယ္ရွိေတာ႔မလဲ…တကမာၻလံုးကေရႊေတြနဲ႔ခ်ိန္စက္လို႔ေတာင္မျဖစ္ႏိုင္သ
လိဘ
ု ုရင္႔ဦးရစ္သရဖူကပတၱျမားေတြထက္လ…
ဲ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပိုအဖိုးတန္သကြ႕ဲ …မျဖစ္ႏိုင္
တာကိုမစဥ္းစားပါနဲ႔ေတာ႔..ဒကာေလး….ဘုရားသခင္ကခ်ီးျမွင္႔ေပးအပ္ထားတဲ႔အရာကိုစြန္႔ပစ္ဖို႔ၾကံတာ
ဟာအင္မတန္အျပစ္ၾကီးေလးလွတယ္..ဒီေရသူေတြဆိုတာကကြင္းထဲမွာေလွ်ာက္ေျပးေနတဲ႔အရိုင္းအ
စိုင္းေတာေစာင္႔နတ္သာသာရွိတာကြ႕ဲ ..သူတို႔မွာဝိညာဥ္ရယ္လို႔လဲမရွိသလိ.ု .အေကာင္းအဆိုးကိုေဝဖန္
ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ႔စိတ္ႏွလံုးလဲမရွိဘူး…ေရသူတို႔ဘာတို႔နဲ႔သိပ္အဆက္အဆံမလုပ္န.ဲ႔ .ဒကာေလးရဲ႕...သူတို႔
ေတြကဘုရားသခင္ရ႕ဲ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ..ေနရာရတဲ႔သတၱဝါေတြမဟုတ္ဘူး…သူတို႔ေတြနဲ႔ေရာေရာ
ေႏွာေႏွာေနရင္ကိုယ္ပါသူတို႔လို႔တိရစာၦန္စိတ္ေပါက္သြားလိမ္႔မယ္…ေဝးေဝးေနမွက႕ြဲ …...”

ဘုန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေရသူေတြအေပၚဒီလိုႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုတဲ႔စကားကိုလဲၾကားေရာ တံငါသည္ေလးရဲ႕မ်က္
လံုးထဲမွာမ်က္ရည္ေတြျပည္႔လွ်ံလာျပီး အထြန္႔တက္မိသတဲ႔ ။

“….ဒါေပမဲ.႔ .ကိုယ္ေတာ္ရယ္…ေတာထဲကအရိုင္းအစိုင္းလို႔အရွင္ဘုရားေခၚလိုက္တ.ဲ႔ .ေတာနတ္ကေလး
ေတြဟာလဲအျမဲျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတာပါပဲ…ဒီလိုပေ
ဲ က်ာက္ေဆာင္ေတြေပၚမွာထိုင္လ.ို႔ .ႏွင္းဆီေရာင္
ေရႊေစာင္းတီးျပီး..သီခ်င္းဆိုေနတတ္တဲ႔ေရသူေတြဟာလဲ..စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ေနၾကတာပါပဲ..တပည္႔ေတာ္က
ေရာဒီလိုဘဝမ်ိဳးကိုဘာျဖစ္လို႔မလိုခ်င္ရမွာလဲ..ဘုရား..သူတို႔ရ႕ဲ ဘဝဟာပန္းမ်ားလိုပအ
ဲ ျမဲလွပလန္းဆန္း
ေနမွေတာ႔တခ်ိန္မွာညွိဳးႏြမ္းသြားရင္လေ
ဲ သေပ်ာ္ျပီမဟုတ္လား..ရွိၾကီးခိုးပါရဲ႕အရွင္ဘုရား..တပည္႔ေတာ္
ကိုကူညီပါ….အရွင္ဘုရားေျပာတဲ႔ဒီျမင္႔ျမတ္လွတယ္ဆိုတဲ႔ဝိညာဥ္ဟာ..တပည္႔ေတာ္နဲ႔ခ်စ္တဲ႔သူၾကားမွာ
ကဖ်က္ကယက္လုပ္ေနရင္ဘာအသံုးက်ေတာ႔မွာလဲ…
ဲ .”
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“……အင္း…ဒီကိုယခ
္ ႏၶာကတပ္မက္တဲ႔အခ်စ္ဆိုတာတဏွာကြဲ႔…ဒါေတြဟာအညစ္အေၾကးပဲ..တို႔ဘုရား
သခင္ရ႕ဲ ကမာၻၾကီးကိုဖ်က္ဆီးေနတာလဲဒါေတြပ…
ဲ ေတာထဲမွာခုန္ေပါက္ေနတဲ႔ဆိတ္တစ္ပိုင္းလူတစ္ပိုင္း
ေတြေရာ..ညတိုင္ဆိုသီခ်င္းထထဆိုတဲ႔ေရသူေတြေရာ..အကုနင
္ ရဲလားမဲ႔တိရစာၦန္ေတြခ်ည္းပဲ.…ေရသူ
ေတြဆိုတာသာေတာင္ဆိုးေသးတယ္…ညဥ္႔နက္လို႔ဝတ္ျပဳခ်ိန္ဆိုတာနဲ.႔ .ကိုရင္ေတြ..ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ
ပုတီးစိတ္ရာမွာအေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေအာင္သီခ်င္းဆိုလားဆိုရ႕ဲ ..အသံက်ယ္က်ယ္န႕ဲ ရယ္လားရယ္ရ႕ဲ ..
သင္းတို႔ပင္လယ္ျပင္မွာပြခ
ဲ ံေနၾကတာမ်ား..ဒီဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ကေတာင္အတိုင္းသားၾကားရတယ္..
ဘုရားတရားအာရံုျပဳလို႔မရေလာက္ေအာင္..ထူးထူးဆန္းဆန္းပံုဝထၳဳေတြကိုသံစဥ္ထည္႔ျပီးသီခ်င္းလုပ္
ဆိုလိုဆိုနဲ႔အင္မတန္ဒုစရိုက္မ်ားတဲ႔ဟာေတြ..သူတို႔အဖို႔ေကာင္းကင္ဘံုလဲမရွိသလိ.ု .ငရဲကိုလသ
ဲ ိၾကတာ
မဟုတ္ဘူးကြ႕ဲ ..ေမာဟၾကီးျပီးလမ္းေပ်ာက္ေနတဲ႔သတၱဝါေတြ…ဘုရားဆိုတာေတာ႔ေဝလာေဝးေပါ႔….”

“……အရွင္ဘုရား….ကန္ေတာ႔ပါရဲ႕..ဒါေပမဲ႔အရွင္ဘုရားကေရသူတို႔အေၾကာင္းကိုနည္းနည္းမွမသိပါဘူး
တပည္႔ေတာ္ရ႕ဲ ပိုက္နဲ႔မေတာ္တဆဖမ္းမိတ…
ဲ႔ ..ေရသူဘုရင္ၾကီးရဲ႕သမီးေတာ္ဟာနံနက္မိုးေသာက္ၾကယ္
ထက္ေတာင္တင္႔တယ္ပါေသးတယ္…သူကေလးအတြက္သာဆိ.ု .တပည္႔ေတာ္ဝိညာဥ္ကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ဝန္
မေလးသလိ.ု .ေကာင္းကင္ဘံုမာွ မစံရရင္လေ
ဲ နႏိုင္ပါရဲ႕…..တပည္႔ေတာ္အလိုရွိရာကိုသာလမ္းညႊန္ေပးပါ
မညြန္တတ္ဘူးဆိုရင္လဲကိုယ္႔လမ္းကိုယ္သာသြားပါရေစေတာ႔ ဘုရား…အခ်ိန္ကုန္လြန္းလို႔ပါ……”

ဆိုျပီးတံငါသည္ေလးက စိတ္မရွည္လက္မရွည္နဲ႔ေအာ္ဟစ္ဆိုေတာ႔ ဘုန္းၾကီးလဲစိတ္ထြက္လာျပီးသူ႔ကို
ေမာင္းထုတ္လိုက္ေရာ ။

“……..သယ္…ဒီငမိုက္သား..ဒီေလာက္ေျပာေနတဲ႔ၾကားကကိ…
ု ကိုင္း..ၾကြေပေတာ႔..ငါကေတာ႔မင္းအလို
ရွိတဲ႔အရာကိုမကူညီႏိုင္ဘူးကြ႕ဲ …သတိသာထားေပေတာ႔..ဒကာေရ႕…ေရသူေတြဟာေကာင္းက်ိဳးမေပး
တဲ႔ဒဌ
ိ ေ
ိ တြဟ.ဲ႔ .မင္းေတာ႔ေဘးေတြ႕ေတာ႔မယ္…သြား…သြား…”
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ဒါနဲ႔တံငါသည္ေလးလဲ ေခါင္းငိုက္စိုက္နဲ႔ထြက္လာရင္း ေစ်းနားကိုေရာက္လာတယ္ ။ သူ႔ကိုေတြ႕ေတာ႔
ခါတိုင္းငါးဝယ္ေနၾကကုန္သည္ေတြက ဝိုင္းေမးၾကသတဲ႔ ။

“……ဗ်ိဳ႕..ေနာင္ၾကီး…ဒီေန႔ဘာေရာင္းဖို႔ပါသလဲဗ်ိဳ႕..ငါးေတာင္းလဲမျမင္ပါလား….”

“…..အင္း…ဝယ္ခ်င္သပဆိုရင္..က်ဳပ္ရ႕ဲ ဝိညာဥ္ကိုသာဝယ္ၾကေပေတာ႔ဗ်ာ…က်ဳပ္မလိုခ်င္ေတာ႔လို႔ပါ…
ကိုင္လို႔လဲမရ..ၾကည္႔လို႔လဲမျမင္..ရွိမွန္းလဲမသိတဲ႔က်ဳပ္ဝိညာဥ္ကက်ဳပ္အတြက္အသံုးမတည္႔တဲ႔အျပင္..
ခ်စ္တဲ႔သူနဲ႔ကေ
ြဲ အာင္ပါၾကားကဖ်က္ေနလို႔ဗ်ိဳ႕…”

သူ႔စကားကိုၾကားေတာ႔ ကုန္သည္ေတြကေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“………ဝိညာဥ္ကိုေရာင္းခ်င္လို႔ဆိုပါလား….အေတာ္လာတဲ႔လူဗ်ာ.…ဒီမယ္..ခင္ဗ်ားဝိညာဥ္ကေငြတစ္ပဲ
ေတာင္မတန္ဘူးဗ်…ေရာင္းမဲ႔ေရာင္းေတာ႔ခင္ဗ်ားကိုယ္ခႏၶာကိ.ု .ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းတာကမွဟုတ္တုတ္
တုတ.္ .ဒီလုိဆိုရင္လ.ဲ .ခင္ဗ်ားကိုခရမ္းေရာင္ဆင္လ.ို႔ .လက္မွာလဲလက္စြတ္ေတြအျပည္႔ဆင္ျမန္းေပးလို႔
မိဘုရားၾကီးရဲ႕လက္ပါးေစအျဖစ္ေရာင္းစားလို႔ရေသး..အခုေတာ႔ဝိညာဥ္တဲ႔ဗ်ာ..တစ္ျပားမွမတန္ရတဲ႔အ
ထဲဘယ္မွာမွသံုးလို႔မရတဲ႔ဟာကိ…
ု သြားေတာ႔..သြားေတာ႔…ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတာ႔အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး….”

“…….အင္း…ဘုန္းေတာ္ၾကီးကေျပာေတာ႔..တကမာၻလံုးမွာရွိတဲ႔ေရႊေတြထက္ေတာင္အဖိုးထိုက္တယ္ဆို
တဲ႔ဝိညာဥ္ကကုန္သည္ေတြအတြက္က်ျပန္ေတာ႔..ေၾကးတစ္ျပားေတာင္မတန္ျပန္ဘူးတဲ…
႔ အေတာ္ဆန္း
သကိုး….”

ဆိုျပီးတအံ့တၾသေတြးရင္းနဲ႔ တံငါသည္ေလးလဲ ငိုက္စိုက္ငိုက္စိုက္နဲ႔ေစ်းကေနထြက္လာလို႔ ပင္လယ္
ကမ္းေျခနားေယာင္လည္လည္နဲ႔ေျခဦးတည္႕ရာေလွ်ာက္ရင္းအၾကံထုတ္ေနသတဲ႔ ။ ညေနေတာ္ေတာ္
ေစာင္းေတာ႔ရုတ္တရက္ပဲ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေက်ာက္ပန္းခူးသမားေျပာျပဖူးတဲ႔ စုန္းမတစ္ေယာက္ရွိတာ
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ကိုသတိရမိတယ္ ။ ပင္လယ္ေကြ႕နားကဂူတစ္ခုအထဲမွာေနတဲ႔အဒ
ဲ ီစုန္းမပ်ိဳဟာ ငယ္ငယ္ပရ
ဲ ွိေသးေပမဲ႔
ေမွာ္အတတ္မွာေတာ႔တဖက္ကမ္းခတ္ပါသတဲ႔ ။ ဒါကိုလေ
ဲ တြးမိေရာ တံငါသည္ေလးလဲဝမ္းသာအားရ
နဲ႕အဲဒီဘက္ကိုေျပးတာမ်ား သူ႔ေနာက္မွာသဲမႈန္ေတြမ်ားေထာင္းလေမာင္းကိုထလို႔ ။ ေတာင္ထိပ္ေပၚဂူူ
ထဲကစုန္းမပ်ိဳကေလးကလဲ သူ႔လက္ဖဝါးေတြယားယံအခ်က္ျပလာတာကိုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ တစံုတ
ေယာက္ကေတာ႔သူ႔ဆီလာေနျပီဆိုတာကိုသိလိုက္ေတာ႔ ဝမ္းသားအားရရယ္ေမာရင္း ဆံပင္နီနီေတြကို
ျဖန္႔ခ်သတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔အပြင္႔ေတြေဝဆာေနတဲ႔ ဟမ္းေလာက္အဆိပ္ပန္းစည္းေလးကိုမခို႔တရို႕ကိုင္ျပီး
တလက္လက္ထေနတဲ႔ဆံနီတလြင္႔လင
ြ ္႔နဲ႔ ဂူေပါက္ကရပ္လို႔ ၾကိဳႏွင္႔တယ္ ။ ျပီးေတာ႔ကုန္းျမင္႔ၾကီးကိအ
ု
ေျပးတက္လာျပီး ေဟာဟဲလိုက္ေနတဲ႔တံငါသည္ကေလးကို စကားေတြေဖာင္ေလာက္ေအာင္ဆီးေျပာ
လို႔ခရီးဦးၾကိဳျပဳပါသတဲ႔ ။

“……ကိုင္း…က်ဳပ္တို႔ေမာင္ကဘာမ်ားလိုအပ္လို႔တုန္း…ေလၾကမ္းဆင္တဲ႔အခါငါးအရနည္းလို႔က်ဳပ္ဆီကို
လာသလား…က်ဳပ္တတ္ႏိုင္ပါ႔ရွင…
္ ေဆးစီရင္ထားတဲ႔ေဟာဒီက်ဴရိုးပုေလြေလးကိုသာ..မႈတ္လိုက္စမ္းပါ

Translated by Ma Hninpwint

105

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

ပင္လယ္ေကြ႕မွာအင္မတန္ဆူျဖိဳးတဲ.႔ .ကဘီလူးငါးေတြဆိုတာအုပ္လိုက္အုပ္လိုက္ေပါ႔…..ဒါေပမဲ႔တန္ရာ
တန္ေၾကးေတာ႔ေပးရလိမ္႔မယ္ရွင…
္႔ .ဒါမွမဟုတ္ရတနာတင္သေဘာၤေတြကိုျမွဳပ္ပစ္ျပီး..ရတနာေသတၱာ
ေတြကိုကမ္းေျခအေရာက္လိႈင္းပုတ္လို႔သင္႔ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာေစမဲ.႔ .မုန္တိုင္းအလိုရွိသလား..က်ဳပ္
ဆီမွာမုန္တိုင္းဆိုတာစံုလို႔ေပါ႔..ေလျပင္းကိုယ္တိုင္ေတာင္က်ဳပ္ေလာက္ျပင္းထန္တဲ႔မုန္တိုင္းေတြကိုမဖန္
ဆင္းႏိုင္ဘူး..က်ဳပ္ကေလျပင္းထက္အဆမတန္အင္အားၾကီးသူက.ို .ကိုးကြယ္သူကိုးကြ႕ဲ …ဒါေပမဲ႔ခုနက
ဆိုတဲ႔အတိုင္းတန္ရာတန္ဖိုးေတာ႔ေပးရလိမ္႔မယ္…ေတာင္ၾကားထဲမွာေပါက္ေနတဲ႔ပန္းတစ္မ်ိဳးကိုလဲက်ဳပ္
ကလြဲျပီးဘယ္သူမွမသိဘူး..ေမာင္ေ
္ မာင္ရ႕ဲ …အဲဒီပန္းကေလ..ခရမ္းေရာင္အရြက္ေတြန.ဲ႔ .ပန္းဝတ္ဆံအ
လယ္မွာလဲၾကယ္တစ္ပင
ြ ္႔နဲ႔အလြန္လွတာကလား..ပန္းရဲ႕အရည္ဟာလဲႏို႔လိုျဖဴေဖြးေနတာေပါ႔..အဲဒီပန္း
နဲ႔သာမိဖုရားေခါင္ၾကီးရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားကိုအသာတို႔ၾကည္႔လိုက္ပါ႔လား…..အလွပေဂးမိဖုရားေခါင္ၾကီးဟာ
ခ်က္ျခင္းပဲဘုရင္ၾကီးရဲ႕နံေဘးကေနထျပီး..က်ဳပ္တို႔ေမာင္ရ႕ဲ ေနာက္ကိုကမာၻအႏွ႔ံလိုက္မွာပဲ…အိ.ု .မိဖုရား
ေခါင္ၾကီးမွမဟုတ္ပါဘူး..မိန္းမမွန္သမွ်ဆိုပါေတာ႔…အဲ…ဒါေပသိ..တန္ရာတန္ေၾကးေတာ႔ေပးရေပလိမ္႔
မယ္….က်ဳပ္တို႔ေမာင္လူေခ်ာေလးကဘာလိုအပ္သလဲကြယ…
္ ေျပာပါဦး….ဒါမွမဟုတရ
္ န္သူကိုလက္တံု႕
ျပန္ခ်င္သလား…ရပါ႔ေတာ္..ဖားျပဳတ္ကိုအမႈန္႔ေထာင္းလိအ
ု႔ ရည္က်ိဳ..ေဟာ..တစ္ပြက္ႏွစ္ပြက.္ .ပြက္လာ
ရင္လူေသေကာင္လက္နဲ႔ေမႊလိုက္စမ္း…က်ဳပ္တို႔ေမာင္..မလိုတဲ႔သူအေပၚသူအိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္းဒီေဆးကို
သာေလာင္းခ်လိုက္စမ္းပါ…သင္းမေအအရင္းကေတာင္ရိုက္သတ္မ.ဲ႔ ..ေျမြေပြးဘဝေျပာင္းသြားလိမ္႔မကြဲ႔
တန္ရာတန္ေၾကးသာေပးပါေလ….က်ဳပ္ဘာမဆိုတတ္ႏိုင္ပါတယ္…က်ဳပ္တို႔ေမာင္ကေကာင္းကင္ေပၚ
ကေငြလကိုလိုခ်င္သလား…က်ဳပ္ရ႕ဲ ရစ္ဘီးနဲ႔လွိမ္႔ေခၚေပးပါ႔မယ္…ေသမင္းကိုျမင္ခ်င္သလား…..က်ဳပ္ရ႕ဲ
သလင္းလံုးနဲ႔ျပႏိုင္ပါတယ္…အလိုရွိရာကိုသာေျပာေပေတာ႔…တန္ရာတန္ေၾကးေပးသေရြ႕က်ဳပ္တို႔ေမာင္
ရဲ႕ဆႏၵျပည္႔ဝေစရမယ္ေတာ္…
္ ကဲ…ဘယ္႔ႏွယ္လ…
ဲ .ဘာမ်ားလိုအပ္သလဲေျပာပါဦး……….”

“……အင္း…က်ဳပ္လိုအပ္တာကေတာ႔..ရိုးရိုးေလးပါပဲ…အစ္မရယ္…..ဘုန္းေတာ္ၾကီးဆီကိုလသ
ဲ ြားခဲ႔ျပီး
ပါျပီ..ေမာင္းထုတ္ခံရတာပဲအဖတ္တင္တယ္…ကုန္သည္ေတြကလဲက်ဳပ္ကိုေလွာင္ေျပာင္လို႔ျငင္းဆိုၾက
တာပါပဲ…အဲဒီေတာ႔လူေတြအေကာင္းမေျပာတဲ႔အစ္မဆီကုိပ.ဲ .က်ဳပ္အားကိုးတၾကီးနဲ႔လာပါတယ္…ျပီး
ေတာ႔အစ္မေတာင္းတဲ.႔ .တန္ရာတန္ေၾကးလဲက်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္….”
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“……ဟုတ္ပါျပီေလ…က်ဳပ္တုိ႔ေမာင္ကဘာလိုအပ္လို႔တုန္း…”

“…….က်ဳပ္ရ႕ဲ ဝိညာဥ္ကိုခြာထုတ္ျပီးအေဝးကိုပို႔ပစ္ခ်င္တာပါပဲ….”

တံငါသည္ေလးရဲ႕စကားကိုၾကားေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကေလးဟာခ်က္ျခင္းကိုေသြးဆုတ္ျဖဴေဖြးသြားျပီး တစ္
ကိုယ္လံုးတုန္ခိုက္သြားပါသတဲ႔ ။ ျပီးေတာ႔သူ႔ရ႕ဲ အျပာေရာင္အေပၚဝတ္လံုေလးနဲ႔မ်က္ႏွာကိုဖံုးျပီး ညည္း
ညည္းညဴညဴဆိုတယ္ ။

“……အင္း…ငယ္ကလဲငယ္..ေခ်ာကလဲေခ်ာသနဲ႔…မၾကံေကာင္းမစည္ရာပါလား..ေမာင္ေမာင္ရယ္…”

တံငါသည္ေလးကေတာ႔ ဆံေခြညိဳညိဳေလးေတြလက္ကနဲျဖစ္သြားေအာင္ ေခါင္းကိုခါလိုက္ျပီးရယ္ေမာ
ေျပာဆိုသတဲ႔ ။

“……..က်ဳပ္ဝိညာဥ္ကအသံုးမက်လွပါဘူး..အစ္မရဲ႕…ၾကည္႔လို႔လဲမျမင္..ကိုင္လို႔လဲမရ..ရွိမွန္းလဲမသိန.ဲ႔ .
ဘာလုပ္ေတာ႔မွာလဲ……”

“………အင္း…မိုက္လိုက္တဲ႔ေကာင္ေခ်ာကေလး..ဟုတ္ပါျပီေလ..တကယ္လို႔မ်ားက်ဳပ္ကက်ဳပ္တို႔ေမာင္
အလိုရွိတဲ႔အရာကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရင္…တန္ရာတန္ေၾကးဘာေပးမွာလဲ……”

“…က်ဳပ္ခ်မ္းသာသမွ်ေရႊစငါးစလံုးေပးႏိုင္သဗ်ာ…ျပီးေတာ႔က်ဳပ္ရ႕ဲ ပိုက္ကန
ြ ္ေတြရယ္..အေရာင္ေတာက္
ေတာက္နဲ႔ငါးဖမ္းေလွကေလးရယ္…က်ဳပ္ေနတဲ႔အိမ္ရယ္...အိ.ု .က်ဳပ္မွာရွိသမွ်အစ္မကိုအကုန္ေပးႏိုင္ပါ
တယ္..အစ္မရဲ႕…ဒီဝိညာဥ္ၾကီးကိသ
ု ာဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ခြာထုတ္ရမလဲဆိုတာပဲေျပာျပပါေတာ႔….”
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တံငါသည္ေလးရဲ႕စကားကိုၾကားေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကဟက္ကနဲေလွာင္ရယ္ရယ္လိုက္ရင္း သူ႔လက္ထဲက
အဆိပ္ပန္းစည္းကေလးနဲ႔ တံငါသည္ရ႕ဲ လက္ေမာင္းကိုအသာလွမ္းရိုက္ရင္းဆိုသတဲ႔ ။

“…….ေရႊစဟုတ္လား..ေရႊမ်ားက်ဳပ္မွာေပါလြန္းလိ.ု႔ .ေမာင္ေမာင္ရယ္…ေဆာင္းဦးသစ္ရြက္ေတြကိုအခ်ိန္
မေရြးေရႊအျဖစ္ေျပာင္းယူလို႔ရေနတာပဲ…ေငြမ်ားလိုရင္လည
ဲ မွာေငြလေရာင္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ေတြကိုအသာထိုင္
ယက္ရံုရွိတာပဲ..က်ဳပ္အလုပ္အေကၽြးျပဳတဲ႔သခင္ဟာ.တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိရွိသမွ်ဘုရင္ဧကရာဇ္ေတြေပါင္း
ထားတာထက္ေတာင္..အဆအရာအေထာင္ပိုျပီးၾကြယ္ဝတာကြ႕ဲ ..က်ဳပ္မွာဒါေတြလိုတာထက္ေတာင္ပို
ေနပါေသးတယ္…”

“……ကိုင္း…ခုမွေတာ႔ခက္ျပီ…အစ္မကေရႊလဲမလိ.ု .ေငြလဲမလိုေတာ႔..က်ဳပ္ကတန္ရာတန္ေၾကးကိုဘယ္
လိုေပးရမွာလဲ….”

တံငါသည္ေလးကစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ဆိုေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကျပံဳးရင္းတံငါသည္ရ႕ဲ ဆံပင္ေတြကိုအသာဖြက
စားလို႔တိုးတိုးေလးဆိုတယ္ ။

“……မခက္ေပါင္..က်ဳပ္ေမာင္လူေခ်ာေလးရဲ႕…လြယ္လိုက္သမွ…တန္ရာတန္ေၾကးကက်ဳပ္နဲ႔အတူတြဲလို႔
တစ္ညလံုးကရံုပါပဲ…….”

“……..ဟင္…တစ္ကယ္လား…အစ္မနဲ႔တြဲကရံုပဲလား….”

“……..ဟုတ္ပါ႔ရွင…
္ တြဲကရံုပါပဲ….”

တံငါသည္ေလးက အံ့ၾသတၾကီးနဲ႔ေနရာကခုန္ထလို႔ေမးေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကလွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝွက္ျပံဳးရင္းေျဖ
တယ္ ။
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“……ဒါဆိုလ.ဲ .ဒီေန႔ေနဝင္တာနဲ႔က်ဳပ္တို႔ကၾကရံုေပါ႔..အစ္မရယ္..အစ္မစိတ္ၾကိဳက္ကခုန္ျပီးၾကရင္ေတာ႔
က်ဳပ္သိခ်င္တာကိုေျပာျပေပးပါေတာ႔…”

“……ဟင္႔အင္း..လထြက္မွစၾကရေအာင္ပါေလ….အိ…
ု ဘာတဲ…
႔ ရွဴး..တိတ္စမ္း..တိတ္စမ္း…”

ေျပာရင္းဆိုရင္းငွက္ျပာတစ္ေကာင္ထေအာ္သံၾကားလိုက္ရေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကစကားစျဖတ္လိုက္ျပီးနား
စြင္႔သတဲ႔ ။ သဲခုံေတြအေပၚမွာလွည္႔လည္ပ်ံသန္းေနတဲ႔ငွက္ျပာအသံၾကားေတာ႔ အေျပာက္ေလးေတြနဲ႔
ငွက္သံုးေကာင္ကလဲအခ်ီအခ်တြန္ၾကရင္း ျမက္ပင္ၾကမ္းၾကမ္းမြဲမြဲၾကီးေတြအၾကားမွာလူးလာေခါက္ျပန္
ေနေရာ ။ ျပီးေတာ႔တိတ္သြားလိုက္တာေတာင္ေအာက္က ေက်ာက္စရစ္ခေ
ဲ ခ်ာေခ်ာမြတ္မြတ္ေတြကို
လာပုတ္တဲ႔လိႈင္းသံကလြရ
ဲ င္ ဘာသံမွကိုမၾကားရေတာ႔ဘူး ။ ဒီေတာ႔မွစုန္းမပ်ိဳကသူ႔လက္ျဖဴျဖဴေတြနဲ႔
တံငါသည္ေလးကိုဇတ္ကနဲဆြဲယူလိုက္ရင္း ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႔ေသြ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြန႕ဲ နားနားကပ္လို႔ဆို
သတဲ႕ ။

“..ဒီညသန္းေခါင္မွာေတာင္ထိပ္ကိုလာခဲ႔ေနာ္…ဒီေန႔ကဥပုသ္ေန႔ဆိုေတာ႔..သူၾကြလာလိမ္႔မယ္က႕ြဲ ……”

“……….သူဆိုတာကဘယ္သူတုန္း..အစ္မရဲ႕….”

တံငါသည္ေလးကဇေဝဇဝါနဲ႔ေမးေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကအေမွာင္ထဲမွာၾကက္သီးထစရာ သြားစြယ္ေဖြးေဖြး
ေတြဝင္းကနဲေနေအာင္ျပံဳးျပီးဆိုသတဲ႔ ။

“….က်ဳပ္တို႔ေမာင္သိစရာမလိုပါဘူးကြယ…
္ ဒီညသာဆက္ဆက္လာခဲ႔ပါ…ျပီးရင္..က်ဳပ္လာတဲ႔အထိပန္း
ေျခာက္ပင္ေအာက္မွာေစာင္႔ေနေနာ္…ဟုတ္ျပီလား…..ေမာင္ေ
္ မာင္ေစာင္႔ေနတုန္း..ေခြးနက္ၾကီးကမ်ား
ကိုက္ဖို႔ေျပးလာရင္..မိုးမခကိုင္းနဲ႔သာရြယ္လိုက္က႕ြဲ …ထြက္ေျပးသြားလိမ္႔မယ္…ျပီးေတာ႔ဇီးကြကက
္ လာ
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ျပီးစကားေျပာရင္လ.ဲ .ျပန္မေျဖနဲ႔ေနာ္..က်ဳပ္ကိုသာေစာင္႔ေန…လထြက္တာနဲ႔က်ဳပ္တို႔ျမက္ခင္းေပၚသြား
ကၾကမယ္…ဟုတ္ျပီလား..”

“………ဟုတ္ျပီ..က်ဳပ္နားလည္ပါျပီ….ကဲ..အခု..ကျပီးတာနဲ႔က်ဳပ္လိုခ်င္တာကိုေျပာျပဖိ.ု႔ .အစ္မက်ိန္ဆို
ကတိျပဳပါ..”

တံငါသည္ေလးကကတိေတာင္းေတာ႔ ညေနေလေျပေၾကာင္႔ဆံပင္နီနီေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ေပၚမွာလိႈင္းက
ေလးေတြထေနတဲ႔စုန္းမပ်ိဳဟာ ဝင္လဆ
ု ဆ
ဲ ေ
ဲ နေရာင္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူျပီးကတိေပးက်ိန္ဆိုတယ္ ။

“…..ဆိတ္ရ႕ဲ ခြာ၌ကၽြႏု္ပ္က်ိန္ဆိုပါတယ္…ကျပီးတာနဲ႔ေမာင္ေမာင္သိလိုတာကိုခ်က္ျခင္းေျပာျပပါ႔မယ္…”

“……အင္း…အစ္မကစုန္းကေဝေတြထဲမွာေတာ႔..သေဘာအေကာင္းဆံုးပဲဗ်ာ..ဒီညေတာင္ထိပ္ကိုက်ဳပ္
ဆက္ဆက္လာျပီးအစ္မနဲ႔အေကာင္းဆံုးကပါ႔မယ္..က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာအစ္မကေရႊေတြ..ေငြေတြကိုအဖိုးအ
ခအျဖစ္ေတာင္းေတာ႔မယ္ထင္လို႔စိတ္ပူေနတာ…..အခုေတာ႔က်ဳပ္တတ္ႏိုင္တာကိုပေ
ဲ တာင္းဆိုလို႔အစ္မ
ေက်းဇူးၾကီးလွပါရဲ႕…သြားဦးမယ္ဗ်ိဳ႕…..”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ဦးထုတ္ေလးအသာၾကြလို႔ အရိုအေသေပးရင္း ဝမ္းသာလံုးဆို႔ေနတဲ႔တံငါသည္ဟာျမိဳ႕
ထဲဘက္ကိုျပန္ေျပးေရာ ။ စုန္းမပ်ိဳလဲတံငါသည္ေလးကို ျမင္ကင
ြ ္းထဲကေနေပ်ာက္သြားတဲ႔အထိလိုက္
ၾကည္႔ျပီးမွဂူထဲကိုျပန္ဝင္လာျပီး ဆီဒါသားေသတၱာထဲကေၾကးမံုတစ္ခ်ပ္ကိုထုတ္လို႔ ေဘာင္ေပၚကိဆ
ု င္
တယ္ ။ ျပီးေတာ႔ဗာဗိန္းရြက္ေတြကို မီးက်ီးေပၚပစ္တင္လိုက္ျပီး အူထြက္လာတဲ႔အေငြ႕ေတြၾကားစူးစိုက္
ၾကည္႔ရင္းမေက်မနပ္နဲ႔ လက္သီးဆုပ္ျပီးဆိုမိသတဲ႔ ။

“….ဟြန…
္႔ နည္းနည္းေနာက္က်သြားလို႔သာေပါ႔..မဟုတ္ရင္ဒီလူေခ်ာကငါ႔အတြက္ျဖစ္ရမွာ..ေရထဲက
ညွီန႔ံတေထာင္းေထာင္းနဲ႔ဒ
ဲ ီလူတပိုင္းငါးတပိုင္းမထက္ေတာ႔..ငါကအမ်ားၾကီးပိုတင္႔တယ္တဲ႔ဟာကိ…
ု .”
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ဒါနဲ႔အဒ
ဲ ီညမွာလျမင္႔လာေတာ႔ တံငါသည္ကေလးဟာ ကတိအတိုင္းေတာင္ေပၚတက္လို႔
ပန္းေျခာက္ပင္ေအာက္မွာရပ္ေစာင္႔ေနသတဲ႔ ။ ေတာင္ေပၚကေနလွမ္းၾကည္႔လိုက္ရင္ လေရာင္ေအာက္
ကပင္လယ္ဟာ ေၾကးျပားဝိုင္းဝိုင္းၾကီးလိုျပန္႔ျပန္႔ၾကီးလက္လို႔ ၊ ငါးဖမ္းေလွေလးေတြရ႕ဲ အရိပ္ေသးေသး
ေလးေတြတလႈပ္လႈပ္နဲ႔ေနတာကိိုေတာင္ ေတြ႔ေနရတယ္ ။ ေစာင္႔ေနတုန္း စုန္းမပ်ိဳသတိေပးထားတဲ႔အ
တိုင္းပဲ ကန္႔ေရာင္ေတာက္ေနတဲ႔မ်က္လံုးဝါဝါနဲ႔ ဇီးကြက္ၾကီးတစ္ေကာင္က သူ႔အနားသစ္ကိုင္းေပၚနား
ျပီးတံငါသည္ေလးကို နာမည္အျပည္႔အစံုေခၚျပီးစကားစေျပာသတဲ႔ ။ သူကေတာ႔စုန္းမပ်ိဳမွာထားတဲ႔အ
တိုင္းအဖက္မလုပ္ေတာ႔ပ်ံထြက္သြားေရာ ။ ခဏေနေတာ႔ေခြးနက္ၾကီးတစ္ေကာင္ကမာန္ဖီျပီးရန္ျပဳဖို႔
လာျပန္သတဲ႔ ။ တံငါသည္လဲမိုးမခကိုင္းခ်ိဳးလို႔ ရိုက္မလိုရြယ္လိုက္ေရာ ေျပးလိုက္တာမွတစ္ခ်ိဳးတည္း
ပဲ ။ ဒီလိုနဲ႔ညဥ္႔နက္လာျပီး သန္းေခါင္ခ်ိန္ေရာက္လာတာနဲ႔ ေလထဲမွာလင္းႏို႔မ်ားလိုပဲ မည္းမည္းမည္း
မည္းနဲ႔စုန္းမေတြတစ္အုပ္ျပီးတစ္အုပ္ပ်ံသန္းလာၾကသတဲ႔ ။ ရႊီကနဲျမည္ေအာင္ေျမေပၚကိုထိုးဆင္းလာ
ၾကျပီး “ ဟင္..လူနံ႕ရသဟဲ.႔ .ဒီအနားမွာလူစိမ္းေရာက္ေနတယ္..” စသျဖင္႔ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုလို႔ အခ်င္း
အခ်င္းအရိပ္အျခည္ျပၾက ၊ အနံ႕ခံၾကလုပ္ၾကေသးတယ္ ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ႔ ဆံပင္နီေတြညေလထဲ
မွာတလက္လက္ေတာက္ပလြင္႔ပ်ံေနတဲ႔ စုန္းမပ်ိဳေလးေရာက္လို႔လာသတဲ႔ ။ ေရႊသားဝတ္လံုေပၚေဒါင္း
မ်က္လံုးေတြသီခ်ဳပ္ျပီး အစိမ္းေရာင္ကတၱီပါဦးထုတ္ကေလးနဲ႔ ထူးထူးျခားျခားလွေနတဲ႔စုန္းမပ်ိဳလဲေျမ
ေပၚဆင္းမိေရာ တျခားစုန္းမေတြက ဆူညံေနေအာင္ဝုိင္းျပီးေမးၾကေတာ႔တာပဲ ။

“…….ဟဲ…
႔ ညည္းေျပာတဲ႔ဟိုတစ္ေယာက္ဆိုတာကိ.ု .ဘယ္နားဝွက္ထားတုန္းေအ..တို႔လဲမျမင္ပါလား..
အနံ႕ေတာ႔ရေနသားေအ႔…ေခၚလာျပပါဦး………”

စုန္းမပ်ိဳကေတာ႔အေျဖျပန္မေပးပဲရယ္ေမာလိသ
ု႔ ာ ပန္းေျခာက္ပင္ေအာက္ကတံငါသည္ေလး
ကိုလေရာင္ေအာက္ကိုေခၚထုတ္လာျပီး ကေတာ႔တာပဲ ။ ႏွစ္ေယာက္သားလက္ျမဲျမဲတြဲလို႔ ခ်ာခ်ာလည္
လွည္႔တာမ်ားမႊတ္လို႔တဲ႔ ။ စုန္းမပ်ိဳဟာငွက္ကေလးမ်ားပ်ံသလို အင္မတန္မွေပါ႔ပါးစြာနဲ႔ကခုန္တာမ်ားသူ႔
ရဲ႕ၾကက္ေသြးေရာင္ခံုျမင္႔ဖိနပ္ေတာင္ ပြန္းပါးသြားေတာ႔မတတ္ပါပဲ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ လေရာင္ေအာက္
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ေတာင္ထိပ္ေျမကြပ္လပ္အေပၚကခုန္ေနၾကတဲ႔သူေတြၾကားထဲမွာ ျမင္းစိုင္းလာသံနဲ႔အတူေျမၾကီးေတာင္
တုန္ုဟည္းလာပါသတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔တံငါသည္ပ်ိဳကတအံ့တၾသ ေဘးဘီကိုလွည္႔ပတ္ၾကည္႔မိျပန္ေတာ႔လဲ ျမင္း
နဲ႔တူတာဆိုလို႔တေကာင္တျမီးေတာင္မေတြ႕ျပန္ဘူး ။ ဒါနဲ႔ေက်ာခ်မ္းလာမိခ်ိန္မွာပဲ စုန္းမပ်ိဳကအသံစူးစူး
နဲ႔ထေအာ္ပါေလေရာ ။

“….ျမန္သထက္ျမန္ေအာင္ကလိုက္ၾကစိ.ု႔ .ေမာင္ေ
္ မာင္ေရ႕…ဖိနပ္ခြာေတြမီးပြငသ
္႔ ြားစမ္းပါေစ….”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔သူ႔လည္တိုင္ကိုလက္အစံုနဲ႔တခ
ြဲ ိုလိုက္တဲ႔စုန္းမပ်ိဳရိႈက္ထုတ္လိုက္တဲ႔ ထြက္ေလဟာသူ႔
မ်က္ႏွာေပၚမွာေႏြးလို႔ ။ ျမန္ျမန္..ျမန္ျမန္ ဆိုျပီးစုန္းမပ်ိဳေအာ္လိုက္တိုင္း တံငါသည္ေလးဟာအစြမ္းကုန္
ေဝ႔ဝိုင္းလို႔ပတ္ခ်ာလည္ကခုန္ပစ္လိုက္တာမ်ား ေခါင္းထဲကမူးထြက္လာျပီး ေျခေထာက္ေအာက္ကေျမ
သားေတာင္အိုးထိန္းစက္လိုခ်ာခ်ာလည္လာသလိခ
ု ံစားလာရသတဲ႔ ။ ေခါင္းမူးတာထက္ပိုဆိုးတဲ႔အခ်က္
ကေတာ႔ရုတ္တရက္စိမ္႔ျပီးေၾကာက္လာေတာ႔တာပါပဲ ။ စိတ္ေတြလဲမျငိမ္မသက္နဲ႔ရႈပ္ေထြးလာျပီးေတာ႔
မေကာင္းဆိုးဝါးမိစာၦေတြကသူ႔ကိုဝိုင္းၾကည္႔ေနသလိုမလံုမျခံဳျဖစ္လာတယ္ ။ တကယ္လဲ အမွတ္မထင္
ပဲခုနကဘာမွမရွိတဲ႔ေက်ာက္စြန္းေအာက္မွာ အရိပ္တစ္ခုရပ္ျပီးသူ႔ကိုစိုက္ၾကည္႔ေနတာကိုသတိထားမိ
လိုက္ပါသတဲ႔ ။

အဲဒီအရိပ္ကေတာ႔ခံ့ျငားလွတဲ႔လုလင္တစ္ေယာက္ပါပဲ ။ စပိန္ေရွးေဟာင္းသူေကာင္းမ်ိဳးေတြ
ဝတ္တတ္တဲ႔ပံုစံနဲ႔ကတၱီပါအနက္ကိုဆင္ထားျပီး ထူးထူးျခားျခားေက်ာခ်မ္းစရာျဖဴဆုတ္ေနတဲ႔လုလင္
ၾကီးရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြက်ျပန္ေတာ႔ ေသြးစြန္းေနသလိုမ်ိဳးကိုေစြးေစြးနီရဲလို႔ရယ္ ။ ျပီးေတာ႔ျငီးေငြ႕ေနဟန္
နဲ႔ဓ
ဲ ါးေျမွာင္အေႏွာင္႔ကိုပဲ အသာလွည္႔ပတ္ကစားေနသတဲ႔ ။ သူ႔နံေဘးနားက ျမက္ပင္ရွည္ေတြအေပၚ
မွာေတာ႔ငွက္ေမႊးစိုက္ဦးထုတ္တစ္လံုးရွိေနျပီး ေရႊဇာသတ္လို႔ပုလဲစီထားတဲ႔ျမင္းစီးလက္အိတ္တစ္စံုလဲ
တင္လို႔္ ။ စပိန္သူေကာင္းေတြဝတ္ေလ႔ရွိတဲ႔ဝတ္ရံုတိုကေလးမ်ိဳးပခံုးေပၚကေနဝဲက်ေနတဲဲ႔ လုလင္ၾကီး
ရဲ႕လက္ေခ်ာင္းေဖြးေဖြးေတြမွာေတာ႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလက္ဝတ္အျပည္႔နပ
ဲ႔ ဲ ။ သူ႔မ်က္လံုးေတြက
လဲႏွစ္အရာအေထာင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ႔ျပီးသူတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ျငီးေငြ႕ေနပံုမ်ိဳးနဲ႔ေမွးမွိတ္လို႔ပါတဲ႔ ။
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တံငါသည္ေလးကေတာ႔ စိတ္ညွိဳ႕ခံေနရသလိုမ်ိဳး အဲဒီလူဆန္းကိုပဲ မ်က္လံုးမလႊဲႏိုင္ပဲစိုက္ၾကည္႔ေနမိ
ေတာ႔သတဲ႔ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔သူတို႔မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမိၾကေရာ တံငါသည္ေလးဘယ္ပသ
ဲ ြားသြားေနရာ
တိုင္းမွာအဲဒီလူရ႕ဲ အၾကည္႔ေတြလိုက္ပါေနေတာ႔တာပဲဲ ။ စိမ္႔ျပီးေၾကာက္လာတဲ႔တံငါသည္ေလးလဲ စိတ္
ေျပာင္းသြားေအာင္ သူ႔ကိုတခ
ြဲ ရ
ို ယ္ေမာေနတဲ႔စုန္းမပ်ိဳကိုပဲက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဖက္ျပီး အရူးအမူးကခုန္
ပစ္လိုက္မေ
ိ္ တာ႔တယ္ ။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲေတာတြင္းတေနရာကေခြးအူသံလဲထြက္လာေရာ ၊ ကခုန္ေနသူေတြလခ
ဲ ်က္
ျခင္းရပ္ပစ္လို႔ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီနဲ႔ စနစ္တက်ဟိုလူဆန္းၾကီးဆီသြားၾကတယ္ ။ သူ႔ေရွ႕မွာဒူးေထာက္
ျပီးသူ႔လက္ခံုကိုနမ္းလို႔အရိုအေသျပဳၾကတိုင္း မာနၾကီးဟန္တူတဲ႔ႏႈတ္ခမ္းရဲရေ
ဲ တြေပၚမွာ အျပံဳးရိပ္မဆိုစ
ေလာက္ထင္ဟပ္လာသတဲ႔ ။ ဟိ.ု .ေရျပင္ကိုငွက္ကေလးေတြအသာလွ်ပ္ထိလိုက္တိုင္း ဂယက္ထင္လာ
သလိုမ်ိဳးေပါ႔ ။ ဒါေပမဲ႔တေလွ်ာက္လံုး တံငါသည္ကိုေတာ႔စူးစိုက္ၾကည္႔ျမဲၾကည္႔လို႕သာေနတာပဲ ။ ဒီလိုနဲ႔
လူတန္းရွည္ၾကီးတဝက္ေလာက္လဲက်ေရာ စုန္းမပ်ိဳကတိုးတိုးဆိုရင္းသူ႔ကိုဆေ
ြဲ ခၚသတဲ႔ ။

“….လာ..သြားၾကစိရ
ု႔ ႕ဲ …တို႔မ်ားအရိုအေသေပးကိုးကြယ္ဖို႔အလွည္႔ေရာက္ျပီ….”

တံငါသည္ေလးကေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳရဲ႕ဆိုလိုရင္းကိုနားမလည္လွေပမဲ႔ အံံ့ၾသေနတာကတေၾကာင္း ၊ စုန္းမ
ပ်ိဳမ်ားျငိဳျငင္သြားရင္သူလိုခ်င္တာမရမွာကိုစိုးတာကတေၾကာင္းေၾကာင္႔ ေယာင္ကန္းကန္းနဲ႔လိုက္သြား
သတဲ႔ ။ ျဖဴဆုတ္ေနတဲ႔လူေခ်ာၾကီးနားလဲေရာက္ေရာ တံငါသည္ေလးဟာသူ႔ကိုယ္သူဘာလုပ္မိလို႔လုပ္
မိမွန္းမသိပဲ ရင္ဘတ္ေပၚလက္ဝါးကားတိင
ု ္ပံုကိုလက္ညွိဳးနဲ႔ေရးဆြဲလိုက္ရင္း ပါးစပ္ကလဲဘုရားတလိုက္
မိရံုရွိေသး စုန္းမေတြအကုန္စူးစူးဝါးဝါးေအာ္ဟစ္ျပီးပ်ံေျပးလိုက္ၾကတာမ်ား ပဒူအံုတုတ္နဲ႔ထိုးလိုက္သလို
မ်ိဳးဆူညံပြက္ေလာရိုက္သြားေတာ႔တာပါပဲ ။ စပိန္မင္းသားပံုေပါက္ေနတဲ႔လုလင္ၾကီးရဲ႕မ်က္ႏွာေပၚမွာလဲ
မီးစနဲ႔အတို႔ခံရသလိပ
ု ဲပူေလာင္နာက်င္တဲ႔ အမူအရာမ်ိဳးေပၚလာျပီး ေတာအုပ္ဘက္လွည္႔လို႔လက္ေခါက္
မႈတ္လိုက္သတဲ႔ ။ ခ်က္ျခင္းပဲေငြကၾကိဳးဆင္တဲ႔ျမည္းမတစ္ေကာင္ထြက္လာတာနဲ႔ လုလင္ၾကီးလဲျမည္း
မေပၚကိုခုန္တက္ျပီး တံငါသည္ေလးကိုဝမ္းပန္းတနည္းနဲ႔ၾကည္႔ရင္း ေလထုထဲကိုတိုးဝင္ေပ်ာက္ကြယ္
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သြားေတာ႔တယ္။ ဆံနေ
ီ တြဖြာလန္ၾကဲေနတဲ႔စုန္းမပ်ိဳကလဲ ေျပးဖို႔ၾကံေပမဲ႔တံငါသည္ေလးကအခ်ိန္မီပဲ
လက္ေကာက္ဝတ္ကိုတင္းတင္းဆုပ္လို႔ခ်ဳပ္ထားေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကအသံကုန္ဟစ္ေအာ္လို႔ရုန္းသတဲ႔ ။

“…….လႊတ…
္ လႊတ…
္ အမေလး..ပူလွခ်ည္ရ႕ဲ ….ဘာေၾကာင္႔မ်ားဒီနာမေတာ္ကိုက်ဳပ္တို႔ၾကားထဲလာရြတ္
လို႔ဒီသေကၤတကိုက်ဳပ္တို႔မ်က္စိေရွ႕မွာလာလုပ္ျပရတာတုန္း..…ရက္စက္လွခ်ည္.႔ .က်ဳပ္တို႔ေမာင္ရယ္…
လႊတ္စမ္းပါေတာ္...က်ဳပ္ေျပးပါရေစေတာ႔…….”

“………ဒီလိုေတာ႔ရရိုးလား..အစ္မရဲ႕..ကတိအတိုင္းက်ဳပ္သိခ်င္တဲ႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေတာ႔..ေျပာျပသြား
ဦးမွေပါ႔….”

“……..သယ္…ပူရေလာင္ရတဲ႔အထဲ..ဘာလွ်ိဳ႕ဝွကခ
္ ်က္မ်ားပါလိမ္႔ေတာ္…လႊတ္လို႔ဆိုေနတာကိ…
ု ”

ဆိုျပီးစုန္းမပ်ိဳဟာ ေၾကာင္ရိုင္းမ်ားလိုအေၾကာက္အကန္ရုန္းကန္ကုတ္ျခစ္တဲ႔အျပင္ အျမွဳပ္တစီစီထြက္
ေနတဲ႔ပါးစပ္နဲ႔လဲမွီရာလွမ္းကိုက္ဆေ
ြဲ တာ႔တာပဲ ။

“………အစ္မသိပါတယ္ဗ်ာ….”

ဘယ္ေလာက္ပအ
ဲ ထုအႏွက္အကိုက္အခဲခံရေပမဲ႔ လက္ကိုလံုးလံုးမေျဖေပးဘဲ တံငါသည္ေလးကဒီလို
ဆိုေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳရဲ႕ျမက္စိမ္းေရာင္ မ်က္လံုးအိမ္ေတြထဲမွာမ်က္ရည္ျပည္႔လာျပီး ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္
ဆိုပါသတဲ႔ ။

“……က်ဳပ္ေမာင္ရယ္…ငယ္ကငယ္..ေခ်ာကေခ်ာနဲ…
႔ ႏွေျမာလိုက္ပါဘိေတာ႔…..ဒီဟာၾကီးကိုေတာ႔က်ဳပ္
မေျပာျပပါရေစနဲ…
႔ မသိခ်င္ပါနဲ႔ေတာ႔ကြယ…
္ ”
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တံငါသည္ကေတာ႔ ျပံဳးရံုသာျပံဳးျပီးလက္ေလ်ာ႔မဲ႔ဟန္မရွိတာကိုျမင္ေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကတိုးတိုးေလးေရရြတ္
ရွာသတဲ႔ ။

“……အင္း…ေရျပာထဲမွာက်က္စားေနထိုင္တ.ဲ႔ .ေရသူဘုရင္႔သမီးေတာ္ေလာက္ကေတာ႔..ငါလဲတင္႔တယ္
တာပဲကြယ…
္ ေမာင္ေမာင္တအ
ို႔ သည္းမာလိုက္ပံုမ်ား……”

ဆိုျပီးဆံနီေတြေခြဝိုင္းေဘာင္ခတ္ထားတဲ႔ သူ႔မ်က္ႏွာေဖြးေဖြးဥဥေလးကို တံငါသည္ေလးရဲ႕ရင္ခင
ြ ္ထဲထိုး
ထည္႔တိုးဝင္ဖို႔ၾကိဳးစားသတဲ႔ ။ တံငါသည္ေလးကေတာ႔စိတ္တိုလာဟန္နဲ႔ မ်က္ေမွာင္ၾကီးကုတ္လို႔ စုန္းမ
ပ်ိဳကိုတြန္းထုတ္ရင္း ျခိမ္းေခ်ာက္ေတာ႔တာပဲ ။

“………အစ္မေရ႕…ညေနကမွက်ိန္ထားတဲ႔ကတိကိုေတာင္..တည္ေအာင္မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ႔…
အစ္မကိုက်ဳပ္အရွင္ထားမျဖစ္ေတာ႔ဘူး…ဘုရားစူးရေစ႕…က်ဳပ္လက္နဲ႔ကိုဇီဝိန္ေျခြရလိမ္႔မဗ်ား.....”

တံငါသည္ေလးက ဒီလိုၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းလဲေျပာလိုက္ေရာ စုန္းမပ်ိဳေလးချမာတုန္ခိုက္သြားျပီးဝမ္း
အနည္းၾကီးနည္းသြားဟန္နဲ႔ တခါတည္းညိွဳးမွိန္ေဖ်ာ႔ေတာ႔သြားလိုက္တာမ်ား မီးခိုးေရာင္ယုဒပြင္႔မ်ားက်
လို႔္ ။ ျပီးေတာ႔နာက်ည္းဟန္နဲ႔ဆရ
ို ွာတယ္ ။

“………...ေအးေလ…ဒါဆိုလသ
ဲ ေဘာအတိုင္းလုပ္ၾကရံုေပါ႔…ေျပာမယ္ဆိုရင္…ဒါေမာင္ေမာင္႕ဝိညာဥ္ပဲ
ဟာ…က်ဳပ္ကဘာလို႔မ်ားဝင္ေၾကာင္႔ၾကေနရဦးမွာလဲ…ကိုယ္စိတ္နဲ႔ကိုယ္႔ဝိညာဥ္..ငရဲေရာက္ေရာက္..သံ
သရာမွာလမ္းပဲေပ်ာက္ေပ်ာက္…လုပ္ခ်င္ရာသာလုပ္ေပေတာ႔ရွင…
္ .”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ခါးၾကားထဲကေျမြစိမ္းျမီးေျခာက္ေရနဲ႔လက္ကိုင္ၾကက္ထားတဲ႔ ဓါးေျမွာင္ကေလး
ထုတ္ေပးသတဲ႔ ။
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“…….က်ဳပ္ကဒါနဲ႔ဘာလုပ္ရမွာတုန္း..အစ္မရဲ႕……”

တံငါသည္ေလးက ဇေဝဇဝါနဲ႔ေမးေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကတုန္လႈပ္ဟန္နဲ႔ခဏဆိုင္းေနေသးတယ္ ။ ျပီးမွဆံပင္
နီနီေတြကိုသပ္တင္ရင္းတံငါသည္ေလးကို ထူးထူးဆန္းဆန္းျပံဳးၾကည္႔ရင္းေျဖပါသတဲ႔ ။

“………လူေတြေျပာေျပာေနၾကတဲ႔အရိပ္ဆိုတာ..တကယ္ေတာ႔ဝိညာဥ္ပေ
ဲ ပါ႔..ေမာင္ေ
္ မာင္…ခႏၶာကိုယ္ရ႕ဲ
အရိပ္ဆိုတာဟာ..မင္းဝိညာဥ္လိပ္ျပာရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ပေ
ဲ ပါ႔......လျမင္႔ခ်ိန္မွာပင္လယ္ကမ္းကိုသြားျပီးလကို
ေက်ာခိုင္းလို႔ရပ္က႕ြဲ …ထိုးလာတဲ႔မင္းရဲ႕အရိပ္နဲ႔မင္းရဲ႕ခႏၶာထိစပ္ရာေနရာကိ.ု .ဒီဓါးနဲ႔သာတိတိက်က်ျဖတ္
ခ်လိုက…
္ ..အရိပ္သတ္သတ္..လူသတ္သတ္ျဖစ္သြားလိမ္႔မယ္…ဒါဆိုရင္မင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကေန..ဝိညာဥ္
ကိုအျပီးအပိုင္ခြဲထုတ္ျပီးသားျဖစ္သြားလိမ္႔မယ္…
္ အဲဒီဝိညာဥ္ကိုအေဝးသြားဖို႔သာႏွင္ထုတ္ေပေတာ႔…သူ
အသာေလးထြက္သြားပါလိမ္႔မယ္….ကဲ…ေက်နပ္ျပီလား..က်ဳပ္တို႔ေမာင္ရယ္..…….”

“……...ေၾသာ္…ဒီလိုကိုး…ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ..ဒါေပမဲ႔အစ္မက်ဳပ္ကိုမညာပါဘူးေနာ္…..”

“……ဒါေတြအားလံုးအမွန္ေတြခ်ည္းပါပဲ..က်ဳပ္ေမာင္ရ႕ဲ …က်ဳပ္မညာတတ္ပါဘူး..အခုေတာ႔ညာလိုက္
မိရင္ေတာင္အေကာင္းသားလို႔သာေနာင္တရမိေတာ႔တယ္……..”

ဆိုျပီးစုန္းမပ်ိဳက တံငါသည္ေလးရဲ႕ဒူးကိုဖက္လို႔ရရ
ႊဲ ႊဲစိုေအာင္ငိုရင္းဆြဲထားေပမဲ႔ လိုခ်င္တာရသြားတဲ႔တံငါ
သည္ကေတာ႔ စုန္းမပ်ိဳကိုအသာဆြဲဖယ္ျပီး ျမက္ေတာထဲဒီအတိုင္းထားပစ္ခဲ႔ေရာ ။ ျပီးေတာ႔ဝမ္းပန္းတ
သာနဲ႔ေျမြစိမ္းေရလက္ကိုင္နဲ႔ ဓါးကေလးကိုခါးၾကားထိုးျပီး ေတာင္ေအာက္ကိုဆင္းသတဲ႔ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ပဲသူ႔ကိုယ္ထဲက ဝိညာဥ္ဟာသူ႔ကိုစကားစေျပာတယ္ ။

“………အိ…
ု သခင္ရ႕ဲ …သခင္လူ႔ေလာကကိုေရာက္ကတည္းက..က်ဳပ္လဒ
ဲ ီခႏၶာထဲမွာေနလာတာသခင္႔
တစ္သက္ေပါ႔…ဒီေလာက္ကာလၾကာရွည္သခင္႔အနားေနလာျပီးမွ…က်ဳပ္ဘာမ်ားလုပ္မိလို႔က်ဳပ္ကိုအ
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ေဝးပို႔ခ်င္ရတာလဲဗ်ာ……က်ဳပ္မွာသခင္႔ကိုနစ္နာေစေအာင္ဘာအမွားက်ဳးလြန္ခဲ႔လို႔လ…
ဲ .”

“……..မင္းဘာမွမလုပ္ခဲ႔ပါဘူးကြာ….ငါမင္းကိုမလုိေတာ႔လို႔ပါ…မင္းဟာငါ႔ဝိညာဥ္ဆိုေပမဲ႔ငါ႔ကိုယ္ထေ
ဲ န
မွမဟုတ္ပါဘူးကြာ…ေနစရာေနရာမ်ားေပါလြန္းလို႔ပါ….ေလာကၾကီးဟာက်ယ္လန
ြ ္းလို႔မွကြယ.္ .ေကာင္း
ကင္ဘံုလား..ငရဲဘံုလား..ဒီႏွစ္ခုစပ္ၾကားကဆည္းဆာေရာင္လင
ြ ္ျပင္ၾကီးမွာပဲလွည္႔လည္ေနဦးမလား…
မင္းၾကိဳက္ရာမွာသြားေနလို႔ရပါသကြယ…
္ ငါ႔ဆီကသာအသာတၾကည္ထြက္သြားေပးပါ….ငါလဲငါ႔ခ်စ္ဦး
သူကိုလြမ္းလွျပီက႕ြဲ ….”

သူ႔ဝိညာဥ္နဲ႔ျငင္းရင္းခံုရင္း တံငါသည္ေလးဟာေတာင္ဆိတ္မ်ားလိုပေ
ဲ ျချမဲျမဲနဲ႔ေက်ာက္စြန္းေက်ာက္စ
ေတြကိုတခ
ြဲ ိုလို႔ဆင္းခ်လာလိုက္တာေရႊဝါေရာင္သေ
ဲ တြဖံုးလႊမ္းထားတဲ႔ ေသာင္ျပင္ျပန္႔ျပန္႔ကိုဒုတ္ဒုတ္
ထိတဲ႔အထိပဲ ။ သူ႔ဝိညာဥ္ကေတာ႔ သနားစဖြယ္တေလွ်ာက္လံုးေတာင္းပန္လာခဲ႔ေပမဲ႔ တံငါသည္ပ်ိဳရဲ႕
စိတ္ကိုေျပာင္းသြားေအာင္ေတာ႔ မတတ္ႏိုင္ရွာပါဘူးတဲ႔ ။ တံငါသည္ေလးကေသာင္ျပင္ေပၚေရာက္တာ
နဲ႔လကိုေက်ာခိုင္းရပ္လို႔ အလုပ္စဖို႔ျပင္ေတာ႔တာကိုး ။ ေရွးေဟာင္းဂရိအႏုပညာလက္ရာလိုပဲ အသား
ညိဳညိဳစိုစိုနဲ႔ ေထာင္ေမာင္းလွတဲ႔တံငါသည္ေလးလဲ ပင္လယ္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူလိုက္ေရာ ပင္လယ္ေရ
ျမွဳပ္ေတြထဲက ဆင္စြယ္ပြတ္လံုးကိုလက္ေမာင္းျဖဴျဖဴသြယသ
္ ြယ္ေလးေတြဟာ သူ႔ကိုလက္ယပ္ေခၚေန
သလို လိႈင္းလံုးေတြထဲကလဲသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာျပီး ၾကိဳဆိုေနၾကသလိုထင္မိသတဲ႔ဲ ။ သူ႔ေရွ႕မွာ
ေတာ႔ သူ႔ဝိညာဥ္ရ႕ဲ ခႏၶာျဖစ္တဲ႔အရိပ္ကလဲေလ်ာင္းလို႔ ၊ သူ႔ေနာက္မွာေတာ႔ပ်ားရည္ေရာင္လက ညေလ
ထဲမွာတြခ
ဲ ိုလို႔ ။ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်ိန္ေရာက္လာခဲ႔ျပီေပါ႔ ။ ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္ေတာ႔တာကိုလသ
ဲ ိေရာ ၊
သူ႔ဝိညာဥ္ကေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေတာင္းဆိုျပန္သတဲ႔ ။

“……သခင္ရယ္..က်ဳပ္ကိုဘယ္လိုမွမလိုခ်င္ေတာ႔လို႔စြန္႔ပစ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္လ…
ဲ သနားေသာအားျဖင္႔
က်ဳပ္ကိုအသည္းႏွလံုးေတာ႔ေပးလိုက္ပါ….ဒီေလာကၾကီးဟာအသည္းႏွလံုးမပါပဲအသက္ရွင္ေနထိုင္
သြားဖို႔ရာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းလွလို႔ပါ…..”
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“…….ဟ…ဝိညာဥ္ရ႕ဲ …မင္းကိုငါ႔အသည္းႏွလံုးေပးလိုက္မွေတာ႔…ငါ႔ခ်စ္သူကိုဘာနဲ႔သာြ းခ်စ္ရေတာ႔မ
လဲက…
ြ .မင္းႏွယ္ကြာ…..”

“……..ဒါေပမဲ.႔ .သခင္ရယ္..ဒီကမာၻၾကီးထဲမွာအသည္းႏွလံုးမပါဘဲ..က်ဳပ္ဘယ္လိုမ်ားအသက္ရွင္ေန
ထိုင္သြားရမွာလဲ…က်ဳပ္ကိုစြန္႔ပစ္မယ္ဆိုရင္လအ
ဲ သည္းႏွလံုးကိုေတာ႔ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ္႔ျပဳသင္႔ပါတယ္…..”

“……ငါေျပာျပီးပါပေကာကြယ…
္ ငါ႔အသည္းႏွလံုးဟာ..ငါ႔အခ်စ္တည္ရွိရာပဲ…ငါ႔အခ်စ္ဟာလဲငါ႔ဘဝပဲက႕ြဲ
ကိုင္း..သြားမွာသာသြားပါေတာ႔…အသင္ဝိညာဥ္ေရ႕…တို႔ေတြလမ္းခြဲၾကပါစို႔ရ႕ဲ …..”

“….သခင္ကေတာ႔အခ်စ္အတြက္န.ဲ႔ .တစ္သက္လံုးအနားမွာေနလာတဲ႔က်ဳပ္ကိုစြန္႔ပစ္ႏိုင္ေပမဲ.႔ .က်ဳပ္မွာ
ေတာ႔..ခ်စ္ခင
ြ ္႔ေတာင္မရွိဘူးဆိုတဲ႔သေဘာလား..သခင္ရ႕ဲ …မတရားလိုက္ပံုမ်ားေတာ႔….”

“……..စကားေၾကာရွည္လိုက္တဲ႔လူႏွယ္ဗ်ာ…သြားမွာသာသြားပါေတာ႔က…
ြ ကဲ…ဒီဘဝေတာ႔ဒီမွ်ပဲေပါ႔
ကြယ…
္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါရဲ႕….”

ဆိုျပီးတံငါသည္ေလးဟာ ခါးၾကားထဲကေျမြစိမ္းေရလက္ကိုင္နဲ႔ဓါးေျမွာင္ကေလးကိုထုတ္လို႔ သူ႔ေျခရင္း
နားကေနဝိုက္ျပီးအရိပ္ကိုျဖတ္ထုတ္လိုက္တာနဲ႔ သူနဲ႔တြဲစပ္ေနတဲ႔အရိပ္ဟာ သဲေသာင္ျပင္ေပၚကေနထ
လာျပီးတံငါသည္ေလးနဲ႔တစ္ပံုစံတည္းတူတဲ႔ ေနာက္တစ္ကိုယ္အျဖစ္နဲ႔သူ႕ေရွ႕မွာလာရပ္သတဲ႔ ။ သူရ႕ဲ
ကိုယ္ပြားဝိညာဥ္ကိုျမင္လိုက္ရေတာ႔ အေတာ္ေလးတုန္လႈပ္အံ့ၾသသြားတဲ႔တံငါသည္ေလးဟာ ဓါးေလး
ကိုခါးၾကားမွာျပန္ထိုးရင္း အေယာင္ေယာင္အမွားမွားနဲ႔ ေမာင္းထုတ္မိတယ္ ။

“……ကဲ…သြား..သြားေပေတာ႔…ဝိညာဥ္ေရ႕…မင္းကိုေနာက္ဘယ္ေတာ႔မွျပန္မျမင္ပါရေစနဲ…
႔ .”
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သူ႔သ႑ာန္အတိုင္းခၽြတ္စြတ္ေပမဲ႔ ခပ္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔ျဖစ္ေနတဲ႔ဝိညာဥ္ကိုယ္ပြားဟာ ႏႈတ္ခမ္းေတာင္မလႈပ္ဘဲ
ပုေလြလိုေလေပါက္ျမင္႔ျမင္႔အသံမ်ိဳးနဲ႔ဆိုသတဲ႔ ။

“……သခင္ကမေတြ႕ခ်င္ေပမဲ…
႔ က်ဳပ္ကေတာ႔သခင္႔ကိုတစ္ႏွစ္တစ္ခါလာေတြ႕ရမွာပဲ……..”

“…….မင္းကသမုဒၵရာေအာက္ငုပ္လွ်ိဳးျပီး..ငါ႔ကိုလာရွာႏိုင္မွာမို႔လား…..”

“…….ဒီေန႔ကစေရလို႔တစ္ႏွစ္တိတိျပည္႔တဲ႔ေန႔က်ရင္..ဒီကမး္ေျခကိုပဲက်ဳပ္ျပန္လာျပီးသခင္႔ကိုေခၚမွာေပါ႔
ဗ်ာ…သခင္မ်ားက်ဳပ္ကိုျပန္အလိုရွိလိုရွိျငားေပါ႔..……”

“….ငါကမင္းကိုစြန္႔ပစ္ခဲ႔သူပဲကြယ…
္ ျပန္ျပီးအလိုရွိစရာအေၾကာင္းေတာ႔မရွိပါဘူး…သို႔ေပမဲ႔ေမာင္မင္းၾကီး
သားသေဘာအတိုင္းပါပဲ…ကိုင္း..သြားပေဟ႔ ….”

ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ တံငါသည္ေလးလဲ ေရထဲဆင္းသြားေရာ ထရၽြိင္တန္ေခၚတဲ႔နန္းေစာင္႔ေရသူထီးေတြ
တံပိုးခရာမႈတ္လို႔ၾကိဳဆိုၾကဆဲမွာပဲ ေရသူမေလးေပၚလာျပီးတံငါသည္ေလးရဲ႕လည္ကိုတခ
ြဲ ိုလို႔ႏႈတ္ခမ္း
ေပၚအနမ္းပြင္႔ေျခြပါသတဲ႔ ။ ေသာင္ျပင္ေပၚက်န္ရစ္ရွာတဲ႔ ဝိညာဥ္ကေတာ႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးေရထဲငုပ္လွ်ိဳး
ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ႔အထိ ေငးၾကည္႔ေနျပီးငိုရႈိက္ရင္းညႊန္ေတာဘက္ကိုထြက္သြားေရာ ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲတစ္
ႏွစ္ဆိုတဲ႔အခ်ိန္ဟာ အလွ်င္အျမန္ကုန္ဆုံးသြားခဲ႔တယ္ ။ အဲ..တစ္ႏွစ္တိတိျပည္႔တဲ႔ေန႔မွာေတာ႔ ဝိညာဥ္
ဟာပင္လယ္ကမ္းေျခကိုျပန္ေရာက္လာျပီး သူ႕သခင္ေဟာင္းကိုေအာ္ေခၚေတာ႔လိႈင္းေတြၾကားကေနတံ
ငါသည္ေလးထြက္လာျပီးေမးပါသတဲ႔ ။

“……..မင္းေတာင္ျပန္လာမွကိုး…ကဲ…ေျပာစရာရွိတာအျမန္ေျပာေပေတာ႔..ငါေရျပာနန္းကိုျပန္ရဦး
မွာ…..”
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“…….ေရတိမ္ဘက္ေတာ႔ခဏလာပါဦး..သခင္ရယ္…က်ဳပ္ေလာကၾကီးထဲေရာက္ရာေပါက္ရာရြက္လႊင္႔
ခဲ႔တုန္းက..ၾကံဳခဲ႔ရတဲ႔အံ့ၾသစရာအေၾကာင္းေတြကိုေျပာျပခ်င္လို႔ပါ….”

ဝိညာဥ္ကေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ဆိုေတာ႔ တံငါသည္ေလးလဲ လိႈင္းေတြၾကားကေနထြက္လာျပီး ေရတိမ္
ပိုင္းမွာသက္ေတာင္႔သက္သာ ေလ်ာင္းလို႔နားေထာင္သတဲ႔ ။

“…….သခင္လဲက်ဳပ္ကိုထားခဲ႔ေရာ..က်ဳပ္လဲမ်က္ႏွာမူရာကိုဦးတည္သြားရင္း..အေရွ႕စူးစူးကိခ
ု ရီးႏွင္ျဖစ္ခဲ႔
တယ္…အေရွ႕တိုင္းဆိုတာကပညာရွိေတြအမ်ားၾကီးထြက္ေပၚရာေဒသမဟုတ္လား…အဲ..အဲဒီေနရာေဒ
သကိုေရာက္ဖို႔ရာ..က်ဳပ္ေျခာက္ရက္တိတိသြားခဲ႔ရတယ္…ခုနစ္ရက္ေျမာက္တဲ႔မနက္မွာေတာ႔ တာတာရ္
ေတြရ႕ဲ ပိင
ု ္နက္ထဲကေတာင္ကုန္းတစ္ခုအေပၚကိုေရာက္လာေရာ…..ေနျပင္းလြန္းလို႔ကႏာၱရခ်ဳံပုေအာက္
မွာခဏေနခိုရသဗ်…ျမင္ျမင္သမွ်ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးေျခာက္ေသြ႕လိ…
ု႔ မီးနဲ႔ဖုတ္ထားသလားေအာက္ေမ႔ရ
ေလာက္ေအာင္္ပူျခစ္ေနတာပဲ..လူေတြကေတာ႔ေၾကးနီျပားလိုေျပာင္ရွင္းေနတဲ႔ကင
ြ ္းေခါင္ေခါင္ထဲမွာယင္
ေကာင္မ်ားလိုပ.ဲ .အစုအျပံဳလိုက္တေရြ႕ေရြ႕သြားလို႔ရယ္..ေန႔လည္လဲတိုင္ေရာ..သခင္ေရ႕..အဲဒီေျခာက္
ေသြ႕ေနတဲ႔ကင
ြ ္းေျပာင္ေျပာင္အစပ္နားကေနျပီး..သဲထုနီနီရရ
ဲ ဲၾကီးေတြအလိပ္လိုက္ထလာေတာ႔တာပဲ..
အဲဒါကိုလဲျမင္ေရာဗ်ာ..တာတာရ္မိန္းမေတြအကုန္ထြက္ေျပးျပီး..ယာဥ္တန္းေတြရ႕ဲ ေပါင္းမိုးေအာက္က
ကန္႔လန္႔ကာေတြၾကားေျပးဝင္ၾကေပမဲ.႔ .ေယာက္်ားေတြကေတာ႔သူတို႔ရ႕ဲ ေဆးျခယ္ထားတဲ႔ေလးရွည္ၾကီး
ေတြက.ို .ညိွဳ႕တင္ျပီးျမင္းပုေတြေပၚခုန္တက္လို႔သဲမုန္တိုင္းထဲကိုစိုင္းၾကတာမ်ား…ညေမွာင္ရီတေရာၾကီး
က်မွျပန္ေရာက္လာၾကတာ…အဲ..သူတို႔ထဲကငါးေယာက္ကေတာ႔မုန္တိုင္းထဲတင္ေပ်ာက္ခဲ႔သတဲ…
႔ ျပန္
လာတဲ႔သူေတြမွာလဲ..ဒဏ္ရာရတဲ႔သူကရလို႔ရယ္..ေရာက္ေရာက္ခ်င္းဆိုသလိုပ.ဲ .ျမင္းေတြကိုလွည္းေတြ
မွာအျမန္တပ္လို႔ေမာင္းေျပးၾကေရာ…အနားဂူထဲကေခြးအသံုးေကာင္ထြက္လာျပီးစခန္းေဟာင္းေနရာကို
လွည္႔ပတ္နမ္းရႈပ္ၾကည္႔ၾကေသးတယ္..အဲ..သူတို႔လခ
ဲ ဏေနေတာ႔ထြက္သြားတာပါပဲ..

လထြက္လာေတာ႔..အေဝးတေနရာကမီးေရာင္နဲ႔အတူမီးခိုးအူထြက္လာတာကိုပါျမင္လ.ို႔ .က်ဳပ္လအ
ဲ ဒ
ဲ ီ
ဘက္ကိုဦးတည္သြားမိေတာ႔..ကုန္သည္တစ္အုပ္ျဖစ္ေနတာကိုး..မီးနားမွာဝိုင္းဖြဲ႔လို႔ေကာေဇာေပၚထိုင္
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ေနၾကတာ..သူတို႔ရ႕ဲ ကုလားအုပ္မ်ားကလဲ..အနားတင္ဝပ္ျပီးစားျမံဳွ႕ျပန္လ…
ို႔ လူမည္းကၽြန္ေတြကေတာ႔
သားေရတဲထိုးသူကထိုး..ဆူးခရိုးကာသူကကာနဲ႔အလုပ္မ်ားေနၾကေလရဲ႕….က်ဳပ္လအ
ဲ နားကပ္သြားမိ
ေရာ..ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္ကဓါးလြတ္ဆြဲထုတ္ျပီး..က်ဳပ္လာရင္းကိစၥေမးသဗ်..က်ဳပ္ကလဲက်ဳပ္ဟာ
မင္းသားတစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း…ကၽြန္ျပဳဖို႔ဖမ္းဆီးေခၚလာတဲ႔တာတာရ္ေတြရ႕ဲ လက္ကေန...အခုတင္လြတ္
ေျမာက္လာေၾကာင္းလဲလုပ္ၾကံေျပာလိုက္ေရာ..ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္ကတျပံဳးျပံဳးနဲ႔အနားကဝါးတံစို႔မွာ
သီထားတဲ႔တာတာရ္ေခါင္းျပတ္ငါးလံုးကိုျပသဗ်…ျပီးေတာ႔ဘုရားသခင္ရ႕ဲ တမန္ေတာ္ဟာဘယ္သူလဲလို႔
လဲေမးေသးတယ္…က်ဳပ္က..ဘယ္သူရွိရမွာတုန္း..တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ပေ
ဲ ပါ႔လို႔လ.ဲ .ျပန္ေျဖလိုက္ေရာ
တခါတည္းျပံဳးရႊင္သြားျပီး.ဲ .က်ဳပ္ကိုလက္ကေနဆြေ
ဲ ခၚလိ.ု႔ .သူ႔အနားမွာထိုင္ေစတယ္….မၾကာပါဘူး..လူ
မည္းကၽြန္ေတြေရာက္လာျပီး..ျမင္းႏို႔ေတြ..သိုးသားေၾကာ္ေတြကိုသစ္သားခြက္ေတြနဲ႔ထည္႔လ.ို႔ .က်ဳပ္ကို
ဧည္႔ခံၾကတယ္…..ဒီလိုက်ျပန္ေတာ႔လ.ဲ .အင္မတန္ခင္မင္တတ္ၾကတာကိုးဗ်….

မနက္လင္းအားၾကီးေလာက္မွာပဲ..က်ဳပ္တခ
ို႔ ရီးဆက္ၾကတယ္…က်ဳပ္ကေတာ႔အထူးဧည္႔သည္ေတာ္အ
ေနနဲ႔ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္ရ႕ဲ နံေဘးမွာ..အေမြးနီကုလားအုပ္တစ္ေကာင္ကိုစီးလို႔အတူလိုက္ပါခြင္႔ရခဲ႔
သဗ်…က်ဳပ္တို႔ရ႕ဲ ေရွ႕မွာေတာ႔လွံကိုင္ကင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကဦးေဆာင္လ…
ို႔ ကုန္တင္လားေတြရ႕ဲ
နံေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွာေတာ႔..ေၾကးစားစစ္သားအေစာင္႔ေတြျခံရံလ.ို႔ .အိ.ု .တေပ်ာ္တပါးၾကီးပါဗ်ာ..
လွည္းတန္းၾကီးထဲမွာကုလားအုပ္ကေလးဆယ္…လားကအေကာင္ရွစ္ဆယ္ပါတယ္…ဒီလိုန႔သ
ဲ ြားလိုက္
ၾကတာမ်ား..ဘာေျပာေကာင္းမလဲ..တာတာရ္တို႔ပိုင္နက္ကေနထြက္လ.ို႔ .လကိုက်ိန္ဆဲၾကသူေတြေနတဲ႔
တိုင္းျပည္ထဲလေ
ဲ ရာက္ခဲ႔တာပဲ..ေက်ာက္ျဖဴေတာင္တန္းေပၚမွာနယားေတြေရႊသိုက္ကိုေစာင္႔ၾကပ္ေနၾက
တာကိုလဲျမင္ခဲ႔တာပဲ…အေၾကးခြံအထပ္ထပ္နဲ႔နဂါးေတြဂူထအ
ဲ ိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း…ေဘးကေနအသာေလး
အသက္ေအာင္႔ျပီးခၽြတ္နင္းခဲ႔ရတာပဲ..ေဟာ..တခါႏွင္းဖံုးေနတဲ႔ေတာင္ထြတ္ေတြေပၚျဖတ္ၾကျပန္ေတာ႔
သခင္႔ႏွယ.္ .အသက္ေတာင္ရရ
ဲ ဲမရႈဝံ့ဘူးဗ်ား..ႏွင္းေတြအခ်ိန္မေရြးျပိဳက်လာႏိုင္တာကိုး..ေရခဲျပင္ေပၚကို
ေနေရာင္ဟပ္ျပန္ေတာ႔..တလက္လက္နဲ႔မ်က္စိမ်ားစူးလြန္းလိ.ု႔ .ပိတ္ပါးနဲ႔မ်က္ႏွာကိုနာနာစည္းလို႔စမ္းတ
ဝါးဝါးနဲ႔လသ
ဲ ြားခဲ႔ဖူးပါျပီ…လွ်ိဳေျမာင္ေတြကိုျဖတ္ၾကျပန္ေတာ႔..သစ္ေခါင္းထဲေနတဲ႔လူပုကေလးေတြျမွားနဲ႔
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ေခ်ာင္းပစ္တာလဲခံရခဲ႔ဖူးသဗ်ာ…..ေတာထဲမွာစခန္းခ်ရတဲ႔ညမ်ားဆိုရင္လ.ဲ .လူရိုင္းေတြရ႕ဲ ဗံုသံတညလံုး
ညံလရ
ို႔ ယ္..လူဝံေတြရ႕ဲ သစ္ပင္ေမွ်ာ္စင္အသိုက္ၾကီးေတြနားေရာက္သြားမိရင္ေတာ႔..ကိုယ္႔ကိုရန္မမူပါမဲ႔
အေၾကာင္းသစ္သီးေတြအလွ်ံအပယ္ခ်ေကၽြးလို႔လာဘ္ထိုးၾကရတာ…အဲ..ေျမြသိုက္နားေရာက္လာျပန္
ရင္ေတာ႔ေၾကးဝါခြက္ေတြထဲမွာ..ႏို႔ပူပူထည္႔တိုက္ပီးအစာနဲ႔လမ္းလႊရ
ဲ တယ္..ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ
အိုဇုျမစ္ကမ္းနံေဘးကိုသံုးခါတိတိေရာက္ခဲ႔သဗ်…ျမစ္ကိုကူးရာမွာသစ္ေပါ႔သားနဲ႔ေလသြင္းသားေရအိတ္
ေတြစပ္ျပီးလုပ္ထားတဲ႔ေဖာင္ေတြကိုသံုးရတယ္..အဲ..ကူးေနၾကတုန္းေရျမင္းေတြနဲ႔ေတြ႕လိ.ု႔ .အသက္လု
ေျပးၾကရေသးတယ္…ကုလားအုတ္ေတြဆိုတာေတာ႔..ဘာေျပာေကာင္းမလဲ..ေရျမင္းအုပ္လာတာကို
ေတြ႕ကတည္းကေၾကာက္လြန္းလို႔ဆတ္ဆတ္ကိုတုနေ
္ နေတာ႔တာ…

လမ္းမွာျဖတ္ခဲ႔သမွ်ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြကဘုရင္ေတြကလဲ..က်ဳပ္တို႔လွည္းတန္းၾကီးလာရင္ျဖတ္သန္းခအ
ခြန္ေတာ႔မပ်က္မကြက္ေကာက္ၾကပါရဲ႕..ျမိဳ႕ထဲေတာ႔တစ္ခါမွကိုအဝင္မခံပါဘူး…အဲ..အစားအေသာက္
ေတာ႔ခ်ေပးၾကသား…ေပါင္မုန္႔ၾကမ္းေတြ..ပ်ားရည္နဲ႔ဖုတ္တဲ႔ေျပာင္းမုန္႔ခ်ိဳေတြ..ဂ်ံဳျဖဴနဲ႔ဖုတ္တဲ႔စြန္ပလြန္
ကိတ္မုန္႔ေတြကိုျမိဳ႕ရိုးေပၚကေနေက်ာ္ခ်ေပးတတ္ၾကတယ္…ဒါမ်ိဳးမုန္႔ေတာင္းတစ္ရာအတြက္ပယင္းပု
တီးတစ္ေစ႔ကိုအဖိုးအခအေနနဲ႔ျပန္ေပးတာေပါ႔….အဲ..ရြာငယ္ဇနပုဒ္ေတြကေတာ႔အေတာ္ရိုင္းတယ္ဆို
ရမဗ်..က်ဳပ္တို႔လာျပီဆိုတာနဲ႔တခါတည္း..ေရတြင္းေတြကိုအဆိပ္ခတ္ျပီး..တစ္ရြာလံုးေတာင္ေပၚတက္
ေျပးၾကေတာ႔တာပဲ…ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲေမြးစမွာအိုမင္းရြတ္တေ
ြ နျပီး..အသက္ရလာေလေလ..နုပ်ိဳေလ
ေလနဲ႔ေနာက္ဆံုးမွာေမြးကင္းစကေလးအျဖစ္နဲ႔ေသဆံုးတတ္ၾကတဲ.႔ .မာဂါဒဲလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔လဲမၾကာခဏ
စစ္ျဖစ္ၾကရသလိ.ု .သူတို႔ကိုယ္သူတို႔က်ားအႏြယ္ေတြဆိုျပီးတစ္ကုိယ္လံုးအဝါအနက္စင္းက်ားျခယ္ထား
တတ္တဲ႔လက္တရြြိဳင္းေတြနဲ႔လသ
ဲ ူတျပန္ကိုယ္တျပန္သတ္ၾကရတာပဲ..လူေသေတြကိုသစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားမွာ
တက္ျပီးခ်ိတ္ဆသ
ြဲ ျဂိဳလ္တတ္တဲ႔ေအာ္ရန္တက္စ္ေတြနဲ႔လအ
ဲ ျမဲရန္ဖက္ပ.ဲ .အဲ..အဲဒီေအာ္ရန္တက္စ္ေတြ
ကေနကိုကိုးကြယ္ျပီးသူတို႔ရ႕ဲ ေနနတ္ဘုရားအမ်က္ရွမွာစိုးလိ.ု႔ .အျမဲအလင္းေရာင္မရွိတဲ႔ဂူေတြထဲမွာတစ္
သက္လံုးပုန္းေနၾကရသူေတြေပါ႔…ျပီးေတာ႔မိေက်ာင္းကိုကိုးကြယ္တဲ႔ကရီမီရမ္ေတြ..ကရီမီရမ္ေတြဆိုလို႔
ဗ်ာ..ဆန္းပံုမ်ားေျပာပါတယ္..သူတို႔ရ႕ဲ နတ္ဘုရားမိေက်ာင္းအတြက္ဆိုျပီးဖန္စိမ္းနားဆြဲေတြကိုေရထဲပစ္
ခ်တတ္ၾကတဲ႔အျပင္..မိေက်ာင္းေတြအတြက္စားေတာ္စာကလဲေထာပတ္နဲ႔လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ၾကက္
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ကင္နဲ႔ဗ်…ျဖဳန္းတီးသလိုျဖစ္မေနဘူးလား…ထားပါေတာ႔ေလ..ဒါ႔အျပင္ေခြးမ်က္ႏွာနဲ႔အဂါဇြမ္ဘဲလူမ်ိဳးစု
ေတြ..ျမင္းေျခေထာက္နဲ႔ဆီဘန္လူမ်ိဳးေတြရ႕ဲ ရန္ကလဲမေသးဘူး..ဆီဘန္ေတြမ်ား..သခင္ရယ္..ျမင္းေျခ
ေထာက္ပိုင္ရွင္ေတြလို႔ကိုမဆိုရဘူး..ေျပးလိုက္ရင္တကယ္႔ျမင္းေတာင္ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ႔တာ..ဒီလိုနဲ႔က်ဳပ္
တို႔လူေတြထဲကသံုးပံုတစ္ပံုလ.ဲ .ဒီလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔တိုက္ၾကခိုက္ၾကရင္းေသေၾကၾကရွာတယ္…အဲ..ေနာက္
ထပ္သံုးပံုတစ္ပံုကေတာ႔အစာေရစာျပတ္လို႔ေသၾကရွာတာ..ဒါနဲ႔လွည္းတန္းၾကီးကလူေတြကလဲက်ဳပ္ကို
ျဂိဳလ္ေကာင္အေနနဲ႔စြပ္စြဲလာၾကေတာ႔တာပဲ…က်ဳပ္လာမွဒါေတြျဖစ္တယ္ဆိုသကိုး..တေန႔ေတာ႔က်ဳပ္လဲ
ေက်ာက္ၾကားထဲကခ်ိဳပါတဲ႔ေျမြေပြးတစ္ေကာင္ဖမ္းျပီးအကိုက္ခံျပလိုက္တယ္..သာမန္လူဆိုရင္ထိလိုက္
တာနဲ႔ေတာင္တံုးကနဲလေ
ဲ သေအာင္..အဆိပ္ျပင္းတဲ႔ေျမြေပြးကထိထိမိမိၾကီးေပါက္တာေတာင္ဘယ္႔ႏွယ္
မွမေနတဲ႔က်ဳပ္ကိုတခါရြံေၾကာက္ၾကီးျဖစ္လာၾကျပန္ေရာ…ပါးစပ္ေတြေတာ႔ပိတ္ကုန္ၾကပါတယ္….

ဒီလိုခရီးရွည္ၾကီးျပင္းျပင္းႏွင္လာၾကလိ.ု႔ .ေလးလေျမာက္ေတာ႔အီလ္လာျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကိုေရာက္လာၾက
တယ္..ျမိဳ႕ရိုးအျပင္ကသစ္ေတာအုပ္ထဲကိုက်ဳပ္တို႔ေရာက္လာၾကေတာ႔အေတာ္ကိုညဥ္႔နက္ေနခဲ႔ျပီ..လ
ျပည္႔ညၾကီးဗ်..ေလထုကလဲသိပ္သည္းပူေႏြးလို႔ရယ္..ဒါနဲ႔က်ဳပ္တို႔လဲမွည္႔ရေ
ြဲ နတဲ႔သလဲသီးေတြကိုခူးလို႔
အရည္ညွစ္ေသာက္ၾကရင္းေကာ္ေဇာေပၚထိုင္လ.ို႔ .အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကိုေစာင္႔ၾကရတာေပါ႔.ေရာင္နီလာ
လဲလာေရာျမိဳ႕တံခါးကိုသြားေခါက္ၾကရတယ္….ျမိဳ႕တံခါးဆိုလို႔ဗ်ာ..အင္မတန္ကိုခံ့ျငားတာကိုး..ေၾကး
နီတံခါးရြက္ၾကီးေပၚမွာပင္လယ္နဂါးေတြ..အေတာင္ပံနဲ႔နဂါးပံုေတြကိုထင
ြ ္းထားတာမ်ားလက္ရာေျမာက္
လြန္းလို႔ေငးေနရသဗ်….ခဏေနေတာ႔သူရခ
ဲ ိုထဲကအေစာင္႔ေတြေခါင္းျပဴထြက္လာျပီးက်ဳပ္တို႔လာရင္းကိ
စၥကိုေမးၾကတယ္…က်ဳပ္တို႔လဲစကားျပန္ကေနတဆင္႔ဆီးရီးယားကကုန္သည္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း..ရွားပါး
ကုန္ေတြအမ်ားၾကီးပါလာတဲ႔အေၾကာင္းအသိေပးရတယ္…ဒါနဲ႔က်ဳပ္တို႔ထဲကတစ္ခ်ိဳ႕ကိုဓါးစာခံအေနနဲ႔
ေခၚသြားၾကျပီးေန႔လည္က်မွအေၾကာင္းျပန္မဲ႔အေၾကာင္းေျပာျပီး..ထြက္သြားၾကေရာ…ေန႔လည္ေရာက္
ေတာ႔က်ဳပ္တို႔ကိုဝင္ခင
ြ ္႔ေပးၾကပါတယ္…ျမိဳ႕ေတာ္ထေ
ဲ ရာက္ေတာ႔ဝိုင္းၾကည္႔လိုက္ၾကတာဗ်ာ..တခ်ိဳ႕မ်ား
ဆိုအိမ္ထဲမွာလူမွက်န္ေသးသလားေအာက္ေမ႔ရေအာင္..သက္ၾကီးရြယ္အိုဗုစုခရုမက်န္အကုန္ထြက္ျပီး
ၾကည္႔ၾကတာကိုး..ဗ်ိဳ႕ဟစ္သမားကလဲက်ဳပ္တို႔ေရာက္ေၾကာင္း..ကုန္စည္ဖလွယ္ဝယ္ျခမ္းခ်င္ၾကရင္ေစ်း
ေနရာကိုလာႏိုင္ေၾကာင္းဟစ္ေပးပါတယ္..ဒါနဲ႔ေစ်းေနရာေရာက္ေတာ႔လူမည္းကၽြန္ေတြကက်ဳပ္တို႔ကုန္
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ေတြကိုခင္းက်င္းၾကတယ္..အစံုပါပဲ..အင္မတန္အေရာင္အေသြးစံုလင္ျပီးအဆင္ဆန္းၾကယ္တဲ႔အထည္
အလိပ္စည္းၾကီးေတြကိုေျဖၾက..သဖန္းသားတံတင္းၾကီးေတြဖင
ြ ္႔ၾကေပါ႔ေလ..ျပီးတာနဲ႔ကုန္သည္ေတြလဲ
ဆန္းေပ႔ဆိုတဲ႔ကုန္ေတြကိုထုတ္ခင္းၾကေတာ႔တာပဲ..အီဂ်စ္ကလာတဲ႔ဖေယာင္းတိုက္ဗီသြာေလွ်ာ္ပိတ္ျဖဴ
ေခ်ာေတြ..အေရာင္ေတာက္ေတာက္နဲ႔အီသီယိုးပီးယားပိတ္ပါးေတြ..တာရဲကခရမ္းေရာင္ေရျမွဳပ္ႏုႏုေတြ
ဆိုင္ဒြန္ကခန္းဆီးျပာေတြ..ပယင္းေအးခြက္ေတြ..ဖန္အိုးေတြ..ေခ်ာ္အိုးေတြ..အိ.ု .စံုလိုက္တာမွဗ်ာ....အဲ
ဒီလိုခင္းက်င္းျပင္ဆင္ေနၾကတုန္း..အိမ္အမိုးေတြေပၚကေနမိန္းမေတြၾကည္႔ေနၾကတာလဲသတိထားမိသ
ဗ်..သူတို႔ထဲကတစ္ေယာက္ကေရႊခ်ထားတဲ႔သားေရမ်က္ႏွာဖံုးနဲ႕ဗ်ိဳ႕..မဆန္းေပဘူးလား..

ဒီလိုနဲ႔က်ဳပ္တို႔ေရာက္တဲ႔ပထမဆံုးေန႔မွာေတာ႔..ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြေရာက္လာျပီး..ဦးဦးဖ်ားဖ်ားပဲကုန္
စည္ေတြကိုဖလွယ္ၾက..ဝယ္ျခမ္းၾကတယ္..ဒုတိယေန႔မွာေတာ႔သူေကာင္းမ်ိဳးေတြ..သူေဌးသူၾကြယ္ၾကီး
ေတြလာၾကေရာ..အဲ..တတိယေျမာက္ေန႔မွာမွသာမန္လူေတြ..အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြနဲ႔ကၽြန္ေတြ
လာျပီးက်န္ေကာင္းက်န္ရာေတြက.ို .ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူၾကရတယ္..ဒါဟာသူတို႔ျမိဳ႕ေတာ္ရ႕ဲ ဓေလ႔ထံုးစံေပါ႔
ဒီလိုနဲ႔က်ဳပ္တို႔လအ
ဲ ဒ
ဲ ီျမိဳ႕ေတာ္မွာတလေလာက္ကိုၾကာသြားတယ္..လဆုတ္ရက္ေတြေရာက္လာလို႔ေစ်း
ပါးျပန္ေတာ႔က်ဳပ္လဲကုန္သည္လွည္းတန္းနဲ႔ပေ
ဲ နေနရတာ….ျငီးေငြ႕လြန္းလို႔ျမိဳ႕ထဲလမ္းေတြထေ
ဲ လွ်ာက္
ၾကည္႔မိရင္းျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးရဲ႕ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ရွိရာ..ဥယ်ာဥ္ထေ
ဲ ရာက္သြားမိပါေရာ….

သူတို႔ရ႕ဲ ဘုရားကိန္းဝပ္စံပယ္တယ္ဆိုတ.ဲ႔ .ဥယ်ာဥ္ဟာအင္မတန္ကိုလွပေပတာကိုး…အဝါေရာင္ဝတ္လံု
နဲ႔ဘုန္းၾကီးေတြက..သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းေတြၾကားမွာသာသာကေလးစၾကၤံေလွ်ာက္လ႔…
ို ..သူတို႔ဘုရားစံပယ္
ရာႏွင္းဆီနီေရာင္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးက..ေက်ာက္နက္သားအုတ္ျမစ္ေပၚမွာခံ့ခံ့ၾကီးတည္လ…
ို႔ ..အိ.ု .တင္႕
တယ္လိုက္ပံုမ်ားေတာ႔..သခင္ရယ္…ေက်ာင္းေတာ္ရ႕ဲ မႈန္ညက္ေခ်ာမြတ္ေနတဲ႔ယန
ြ ္းတံခါးခ်ပ္ၾကီးေတြ
ေပၚမွာေရႊသားနဲ႔ႏြားလားနဲ႔ေဒါင္းပံုေတြကိုရုပ္ၾကြေဖာ္ထားေသးတယ္…ေက်ာင္းေတာ္ရ႕ဲ ေၾကြရည္သုတ္
အုတ္ၾကြပ္ေတြကေတာ႔ပင္လယ္စိမ္းေရာင္ခင္ဗ်…..ေကာ႔ထြက္ေနတဲ႔တံစက္ျမိတ္ေတြမွာေတာ႔တတင္
တင္တေတာင္ေတာင္ျမည္က်ဴးေနတဲ.႔ .ေငြေခါင္းေလာင္းကေလးေတြဆြဲလ…
ို႔ ခ်ိဳးျဖဴကေလးေတြအနား
ကျဖတ္ပ်ံသြားတိုင္း..ဂီတသံတလြင္လင
ြ ္နဲ႔ေပါ႔….ေက်ာင္းေတာ္ရ႕ဲ ေရွ႕တည္႔တည္႔ကအင္မတန္ေအးျမ
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ၾကည္လင္ေနတဲ႔မဟူရာေၾကာင္ဝင္သားေရကန္ေဘာင္မွာလဲ..ႏြယ္စိမ္းစိမ္းေတြရစ္ပတ္လ…
ို႔ ..က်ဳပ္လဲ
အနားသြားျပီးႏြယ္ပင္ကအရြက္ဖားဖားေတြက.ို .အသာတို႔ၾကည္႔ေနတုန္းပဲ…ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးၾကြ
လာျပီးက်ဳပ္ေနာက္မွာအသာလာရပ္တယ္….ေျခအစံုမွာေတာ႔လႊာခ်င္းဖိနပ္န.ဲ႔ .အဲ..လႊာခ်င္းဖိနပ္ဆိုလို႔
ဘုန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ဖိနပ္တစ္ဖက္က..ေျမြေပြးေရနဲ႔ခ်ဳပ္ထားျပီ..ေနာက္တစ္ဖက္ကေတာ႔ငွက္ေမႊးနဲ႔ခင္ဗ်
ေခါင္းမွာေတာ႔တစ္လံေလာက္ရွည္မယ္ထင္ရတဲ…
႔ .သကၠလတ္အေပ်ာ႔စားအနက္ေရာင္ေပၚမွာေငြလ
ျခမ္းကေလးေတြသီထားတဲ႔ဦးေပါင္းကိုဆင္လ…
ို႔ .သူ႔ဝတ္လံုကအဝါေတာ႔အဝါေရာင္ပ.ဲ .ဒါေပမဲ႔မတူတဲ႔
အဝါေရာင္ခုႏွစ္မ်ိဳးတိတိနဲ႔စပ္ခ်ဳပ္ထားတာကိုး…သူ႔ေခါင္းေပၚကဆံပင္ရွည္အေထြးၾကီးေပၚမွာေတာ႔ခ
ေနာက္စိမ္းေတြလိမ္းက်ံလ…
ို႔ တယ္လဆ
ဲ န္းသဗ်ာ..…ဒါနဲ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးကက်ဳပ္ရ႕ဲ လာရင္းကိစၥကိုေမး
တယ္….က်ဳပ္ကလဲဘုရားဖူးဖို႔လာပါတယ္လို႔ေျပာေတာ႔…..မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းမ်က္လံုးေတြနဲ႔က်ဳပ္
ကိုထူးထူးဆန္းဆန္းစိုက္ၾကည္႔ရင္း…ဘုရားကအမဲလိုက္ထြက္ေနတယ္က႕ြဲ …လို႔ဆိုသဗ်….ဒါနဲ႔က်ဳပ္လဲ
ဘုရားအမဲလိုက္ထြက္တဲ႔ေတာကိုသာတဆိတ္ေျပာျပႏိုင္ရင္..အဲဒီကိုလိုက္ဖူးပါ႔မယ္လို႔ဆိုေတာ႔..လက္
သည္းရွည္ၾကီးေတြနဲ႔အက်ီအ
ၤ နားေတြကိုအသာသပ္လ…
ို႔ မ်က္လႊာခ်ရင္း..ဘုရားကက်ိန္းစက္ေနတယ္
လို႔ေျပာျပန္ေရာ…ဒါနဲ႔က်ဳပ္ကဘုရားက်ိန္းစက္ရာနားသြားလိ.ု႔ .ႏိုးတဲ႔အထိေစာင္႔ေနပါ႔မယ္လို႔ေျပာေတာ႔
ဘုရားကစားပြေ
ဲ သာက္ပြဲမွာလို႔ဆိုျပန္ေရာ…က်ဳပ္ကိုဒီလိုစမ္းလို႔ရရိုးလား..က်ဳပ္လဲစိတ္ထြက္လာျပီးဘု
ရားရဲ႕စားပြေ
ဲ သာက္ပြဲကဝိုင္ခ်ိဳကိုအတူေသာက္ခ်င္ေၾကာင္း..ဝိုင္ခါးဆိုရင္လေ
ဲ သာက္သံုးပါမဲ႔အေၾကာင္း
ေျပာေတာ႔မ.ွ .အံ့ၾသဟန္နဲ႔က်ဳပ္ကိုလက္ဆြဲလို႔ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထေ
ဲ ခၚသြားေတာ႔တယ္……..

ဝင္ဝင္ခ်င္းခမ္းမထဲကအေရွ႕တုိင္းပုလဲၾကီးေတြစီထားတဲ.႔ .မဟူရာပလႅင္ေပၚမွာဆင္းတုၾကီးတစ္ခုကိုေတြ႔
လိုက္ရသဗ်..လူအရြယ္အစားအတိုင္းသစ္ကနက္သားနဲ႔ထုထားတဲ႔အဒ
ဲ ီအရုပ္ၾကီးဟာ..အေတာ္ကိုေအာ္
ဂလီဆန္စရာေၾကာက္စရာပါပဲ…နဖူးျပင္မွာပတၱျမားျမွဳပ္ထားျပီး..ဆံပင္ထက
ဲ ဆီေတြတစက္စက္ယိုေန
တာမ်ားသူ႔ေပါင္ေတြအထိကိုရႊဲလို႔ပ.ဲ .ေျခေထာက္ေတြမွာေတာ႔…အခုမွလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္သတ္ျပီး
ယဇ္ပူေဇာ္ထားတဲ႔ကေလးရဲ႕ေသြးေတြနဲ႔နီရေ
ဲ စးထန္းလိ…
ု႔ သူခ
႔ ါးမွာေတာ႔ဗာရဲလ္ေက်ာက္ခုႏွစ္လံုးစီထား
တဲ႔ေၾကးနီခါးပတ္ျပားၾကီးဝတ္လ…
ို႔ က်ဳပ္လဲစက္ဆုပ္လြန္းလိ.ု႔ .အနားကဘုန္းေတာ္ၾကီးကိုဒါသင္တို႔ရ႕ဲ ဘု
ရားလားလို႔ေမးေတာ႔..ဟုတ္တယ္လို႔ေျဖသဗ်…က်ဳပ္လေ
ဲ ဒါသထြက္ထြက္န.ဲ႔ .ဘုရားအစစ္ကိုျပရင္ျပ..မ
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ဟုတ္ရင္ေတာ႔အရွင္ဘုရားေသဖို႔သာျပင္ေပေတာ႔ဆိုျပီး..သူ႔လက္ကိုဖ်စ္လိုက္ေတာ႔အေၾကာေသသြား
တယ္..မွတ္ကေရာဗ်ား…ဒီေတာ႔မွေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြားတဲ႔ဘုန္းၾကီးလဲ..သူ႔ကိုသနားသျဖင္႔ျပန္ကု
သေပးဖို႔တစာစာနဲ႔ေတာင္းပန္လိုက္တာဆိုတာမ်ား..ျပီးေတာ႔ဘုရားအစစ္ကိုလိုက္ျပပါမဲ႔အေၾကာင္းလဲ
အထပ္ထပ္အခါခါကတိေပးတာနဲ…
႔ က်ဳပ္သူ႔လက္ေပၚကိုထြက္ေလမႈတ္ထုတ္လို႔ပကတိျပန္ျဖစ္သြားမွ
တုန္တုန္ရီရီနအ
ဲ႔ တြင္းခန္းထဲေခၚသြားေတာ႔တယ္….

အတြင္းကဒုတိယခမ္းေဆာင္ထဲမွာေတာ႔..ျမေက်ာက္ေတြျမွဳပ္ထားတဲ႔ေက်ာက္စိမ္းၾကာပြင္႔ၾကီးေပၚမွာ
ရပ္ေနတဲ႔ဆင္းတုတစ္ခုကိုေတြ႕ျပန္သဗ်…လူ႔အရြယ္အစားႏွစ္ဆေလာက္ရွိမဲ႔ဒီရုပ္တုၾကီးကိုေတာ႔ေျခ
ဆံုးေခါင္းဆံုးဆင္စြယ္ပသ
ဲ ံုးျပီးထြင္းထားတာ..နဖူးေပၚမွာဧရာမေျပာင္ေခါင္းစိမ္းေက်ာက္ၾကီးျမွဳပ္သင
ြ ္း
ထားတဲ.႔ .ရုပ္တုၾကီးရဲ႕ရင္ဘတ္ေပၚမွာေတာ႔..မုရန္ေစးနဲ႔သစ္ၾကံပိုးေတြေမႊးၾကိဳင္ေနေအာင္လိမ္းက်ံထား
ၾကေလရဲ႕…လက္တစ္ဖက္မွာေက်ာက္စိမ္းႏွင္တံအေကာက္ၾကီးကိုင္လ.ို႔ .ေနာက္တဖက္မွာသလင္းလံုး
ကိုမထားတဲ႔ရုပ္တုၾကီးရဲ႕ေျခအစံုမွာေတာ႔..ေၾကးဝါေျခနင္းကိုဆင္ျမန္းထားေပးျပီး…လည္တိုင္ထူထူၾကီး
ကေတာ႔ေမ်ာေက်ာက္ပုတီးေတြၾကားမွာေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ပ…
ဲ ..ဒါနဲ႔က်ဳပ္ကဒါဘုရားလားဆိုေတာ႔
ဟုတ္ပါတယ္ဆိုျပီးတခါလိမ္ျပန္ေရာ….

ဒါနဲ႔က်ဳပ္လဘ
ဲ ုရားအစစ္ကို္ျပရင္ျပ..မဟုတ္ရင္ဒီတခါေတာ႔အရွင္မထားေတာ႔ဘူးဆိုျပီး..ဘုန္းၾကီးရဲ႕မ်က္
လံုးေတြကိုလွမ္းအုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ႔…တခါတည္းအလင္းကြယ္သြားတယ္…ဒီေတာ႔မွဘုန္းၾကီးလဲဒီတခါ
ေတာ႔တကယ္ကိုအမွန္ေျပာျပပါေတာ႔မယ္…ဒါေပမဲ႔ဘုရားရွိရာကိုလမ္းျပေပးႏိုင္ဖသ
ို႔ ူ႔မ်က္လံုးေတြကိုျပန္
ကုသေပးပါဆိုျပီးအခါခါေတာင္းပန္တာနဲ…
႔ ..က်ဳပ္လဲမ်က္လံုးေတြေပၚကိုထက
ြ ္ေလအသာမႈတ္ထုတ္လို႔
စကၡဳအလင္းကိုျပန္ယူေပးလိုက္ရတယ္….ဒီတခါေတာ႔တကယ္ကိုလန္႔သြားဟန္တူတဲ႔ဘုန္းၾကီးလဲက်ဳပ္
ကိုတတိယအခန္းထဲကိုေခၚသြားေတာ႔တယ္….ဒီအတြင္းဆံုးအေဆာင္ထဲမွာေတာ႔..အံ့ၾသစရာပဲ..ဘာ
ရုပ္တုဆင္းတုမွမရွိဘူး..သခင္ရ႕ဲ …ေျပာင္ရွင္းေနတဲ႔အခန္းထဲကတခုတည္းေသာစင္ရိုးရိုးေပၚမွာေၾကးမံု
တခ်ပ္ကိုသာေထာင္ထားတယ္….က်ဳပ္လဘ
ဲ ုန္းေတာ္ၾကီးဘက္ကိုလွည္႔ျပီးေဒါသတၾကီးနဲ.႔ .ဘုရားဘယ္
မွာလဲလို႔ေမးေတာ႔..တည္တည္ၾကည္ၾကည္ပဲျပန္ေျဖတယ္….
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“…….မင္းရွာေနတဲ႔ဘုရားဆိုတာ..တကယ္ေတာ႔မရွိပါဘူးကြယ…
္ ဒါေပမဲ.႔ .အဲ..ဟိုကေၾကးမံုဟာေလာကီ
ဥာဏ္ပညာရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာပါပဲ…ဒီေၾကးမံုေပၚမွာမိုးေအာက္ေျမျပင္အႏွံ႕အျပားက..သိသင္႔သိထိုက္တာ
မွန္သမွ်ကိုေတြ႕ရလိမ္႔မယ္….အဲ..တျခားေၾကးမံုမ်ားလိုၾကည္႔တဲ႔သူရ႕ဲ ပံုရိပ္ကိုေတာ႔ျပမွာမဟုတ္ဘူး…ဒါ
ဟာလူ႔မ်က္ႏွာေလာက္ကိုပေ
ဲ ရာင္ျပန္ဟပ္ျပတဲ.႔ .သာမေညာင္ညေၾကးမံုမဟုတ္ဘူးကြ…
ဲ႔ ေလာကၾကီးရဲ႕
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွနသ
္ မွ်ကိုမထိန္မခ်န္သင္ၾကားျပသမဲ႔ပညာ႔ေၾကးမံုပ…
ဲ .ဒီေၾကးမံုကိုပိုင္ဆိုင္သူဟာဒီကမာၻ
ေပၚမွာအသိပညာအၾကီးဆံုးသူျဖစ္လာလိမ္႔မယ္…ဒါေၾကာင္႔တို႔ေတြကဒီေၾကးမံုကိုပဲကိုးကြယ္ပါတယ္..”

ဒါနဲ႔က်ဳပ္လေ
ဲ ၾကးမံုထဲကိုၾကည္႔လိုက္မိေတာ႔…ဒီဘုန္းေတာ္ၾကီးေျပာသမွ်ဟာအမွန္ပ.ဲ .သခင္ရ႕ဲ ..ဒီေတာ႔
က်ဳပ္လဲမလုပ္သင္႔တာလုပ္လိုက္မိသဗ်…ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲဆိုတာေတာ႔မသိခ်င္ပါနဲ႔ေတာ႔..သခင္ရယ္..
အေရးၾကီးတာကဒီကေနတရက္ခရီးပဲသြားရတဲ.႔ .ေတာင္ၾကားမွာအဲဒီေၾကးမံုကိုက်ဳပ္ဝွက္ထားခဲ႔တယ္..
ဒီေတာ႔သခင္႔ကိုယ္ထဲက.ို .က်ဳပ္ကိုျပန္ဝင္ခင
ြ ္႔ေပးပါဗ်ာ…သခင္႔ကိုပညာ႔ေၾကးမံုဆီကိုေခၚသြားပါရေစ..
က်ဳပ္တို႔အတူတူေလာကၾကီးရဲ႕နက္နဲတဲ႔အခ်င္းအရာေတြက.ို .ေၾကးမံုဆီကေနရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင္ယူ
ၾကရေအာင္လားဗ်ာ….သခင္ကို႔လူတကာဦးညြတ္ရတဲ႔ပညာရွိၾကီးျဖစ္လာေအာင္..က်ဳပ္ယူလာတဲ႔ေၾကး
မံုကတတ္ႏိုင္ပါတယ္…အခုပသ
ဲ ြားၾကစို႔လား..ဘယ္႔ႏွယ္လ.ဲ .သခင္….”

ဒါေပမဲ႔တံငါသည္လူငယ္ကရယ္ေမာရင္းျငင္းဆိသ
ု တဲ႔ ။

“…ငါ႔အတြက္ေတာ႔ဥာဏ္ပညာေတြ..ေလာကီအတတ္ေတြထက္..အခ်စ္ကပိုျပီးေတာ႔အေရးၾကီးပါတယ္
ကြယ…
္ ေရသူမေလးကငါ႔ကိုခ်စ္ရွာတယ္…ဒါဆိုရင္ပင
ဲ ါ႔အတြက္လံုေလာက္ေနပါျပီ….”

ဝိညာဥ္လအ
ဲ တတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ႔ ဆြေ
ဲ ဆာင္ၾကည္႔ရွာေသးသတဲ႔ ။
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“……..ဥာဏ္ပညာဆိုတာအရာအားလံုးရဲ႕..အခ်ဳပ္အျခာမဟုတ္ပါလား..သခင္ရ႕ဲ …အခ်စ္ဆိုတာခဏ
တာစိတ္ခံစားခ်က္သာမဟုတ္ပါလား…ဘဝရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတခုမွ်သာျဖစ္ထိုက္ပါတယ္…..”

“……..ငါ႔အတြက္ေတာ႔အခ်စ္ဟာဘဝ..ဘဝဟာအခ်စ္ပဲကြယ…
္ စိတ္ေတာ႔မရွိပါနဲ.႔ .ငါ႔ဝိညာဥ္ေရ႕…ငါ႔အ
တြက္ေတာ႔အခ်စ္နဲ႔တင္ျပည္႔စံုပါျပီ……..”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔တံငါသည္လူငယ္လဲ ေရေအာက္နန္းကိုျပန္ငုပ္ဆင္းသြားေတာ႔ ဝိညာဥ္လင
ဲ ိုယိုျပီး
ရႊံ႕ေတာေတြဘက္ကိုထြက္သြားရရွာျပန္သတဲ႔ ။ ဒီလိုနဲ႔ႏွစ္တစ္ပတ္လည္သြားျပန္ေတာ႔ ဝိညာဥ္ဟာသူ႔
သခင္ရွိရာသမုဒၵရာကမ္းဘက္ကိုတခါျပန္လာရင္း ေအာ္ေခၚျပန္သတဲ႔ ။ မၾကာခင္ပေ
ဲ ရျပာလိႈင္းေခါင္းျဖဴ
ေတြထဲကတံငါသည္လုလင္ထြက္လာတယ္ ။

“……..မင္းေရာက္လာျပန္ပလားေဟ႔…ဒီတခါဘာမ်ားအေၾကာင္းထူးျပန္ျပီလ…
ဲ မင္းမွာေျပာစရာအေထြ
အထူးမရွိရင္ေတာ႔..ဒီကပဲႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါရေစကြယ…
္ ငါ႔ခ်စ္သူဆီျပန္ရဦးမကြ႕ဲ ….”

“…….ဒီနားကိုခဏေလာက္ေတာ႔လာပါဦး…..သခင္ရယ္…က်ဳပ္ျမင္ခဲ႔ၾကံဳခဲရ
႔ တဲ႔အံ့ၾသစရာေတြကိုေျပာျပ
ခ်င္လို႔ပါ….”

ဒါနဲ႔တံငါသည္လူငယ္လဲ ေရတိမ္ပိုင္းသဲရွပ္ရွပ္နားကိုလာျပီး သက္ေတာင္႔သက္သာတင္ပလႅင္ေခြထိုင္
ျပီးေမးကိုလက္နဲ႔ေထာက္လို႔ နားေထာင္သတဲ႔ ။

“……က်ဳပ္သခင္႔ဆီကေနထြက္လာေတာ႔….ေတာင္ဘက္ဒကၡိဏတိုင္းေတြဆီကိုခရီးႏွင္ခဲ႔တယ္…သခင္
သိတဲ႔အတိုင္းပဲ..တန္ဖိုးၾကီးေပ႔..အဖိုးထိုက္ေပ႔ဆိုတဲ႔အရာေတြဟာ..ေတာင္ဘက္တိုင္းေတြကထြက္တာ
ကိုး…ဒါနဲ႔က်ဳပ္ေတာင္အရပ္ကိုဦးတိုက္ေနတဲ.႔ .ခရီးေဝးလမ္းမၾကီးကေနေျခာက္ရက္တိတိသြားလိုက္တာ
ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာဘက္ကိုေရာက္မဘ
ဲ႔ ုရားဖူးတစ္စုနဲ႔ဆံုမေ
ိ ရာ…..က်ဳပ္တို႔လေ
ဲ ျမနီအလိမ္းလိမ္းနဲ႔သြား
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လိုက္ၾကတာခုနစ္ရက္ေျမာက္တဲ႔ေန႔မွာေတာ႔..အက္ရွ္တာျမိဳ႕ေတာ္ကိုစီးမိုးျပီးျမင္လိုက္ရတယ္..စီးမိုးျမင္
ဆိုေတာ႔အက္ရ္တ
ွ ာျမိဳ႕ေတာ္က..ေတာင္ၾကားထဲမွာရွိတာကိုး…

သတင္းၾကီးလွတဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာမွာ..ျမိဳ႕တံခါးကိုးခုတိတိရွိသဗ်…ျမိဳ႕တံခါးတိုင္းရဲ႕ေရွ႕မွာလဲေၾကး
ျမင္းရုပ္ၾကီးေတြရွိတယ္…အင္မတန္အခ်ိဳးက်ျပီးၾကြားရြားလွတဲ႔ေၾကးျမင္းၾကီးေတြဟာ..ေတာင္ေပၚကေန
ဘီဒူအင္ေခၚတဲ႔သဲကႏာၱရထဲကအာရပ္ေတြဆင္းခ်လာၾကတိုင္းအခ်က္ေပးျပီးဟီေလ႔ရွိသတဲ…
႔ တကယ္
ေတာ႔အက္ရွ္တာျမိဳ႕ေတာ္ကိုခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ဆိုတာလြယ္မွတ္လ…
ို႔ ျမိဳ႕ရိုးေတြကေၾကးနီခင္ဗ်ာ႔…ျပအိုးေတြကို
ေတာ႔ေၾကးဝါနဲ႔မိုးထားတာ..ျပအိုးတိုင္းမွာလဲအင္မတန္လက္ေျဖာင္႔တ…
ဲ႔ ေလးသမားေတြေစာင္႔ၾကပ္ေန
ၾကေသးတယ္..အဲ..မနက္အရုဏ္တက္ျပီဆိုတာနဲ.႔ .ဧရာမေမာင္းၾကီးကိုျမွားနဲ႔လွမ္းပစ္ျပီး..အသံေပးႏိႈး
တတ္သလိ.ု .ညတိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ႔ကၽြခ
ဲ ်ိဳတံပိုးမႈတ္ျပီး..လံုလံုျခံဳျခံဳရွိေၾကာင္းအသိေပးေလ႔ရွိတယ္…….

ဒါနဲ႔က်ဳပ္လအ
ဲ က္ရ္ွတာျမိဳ႕ေတာ္ထဲဝင္မယ္ၾကံေတာ႔….အေစာင္႔ေတြကလာရင္းကိစၥကိုေမးတယ္…က်ဳပ္
လဲက်ဳပ္ဟာမကၠာကိုဘုရားဖူးထြက္လာတဲ…
႔ ဒါဗစ္ရွ္ဖုန္းေတာင္းယာစကာတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း..မကၠာမွာ
နတ္တမန္ေတြကိုယ္တိုင.္ .အစိမ္းေရာင္ပုဝါပါးမွာေငြခ်ည္နဲ႔ထိုးထားတဲ.႔ .ကိုရန္က်မ္းျမတ္ကိုသြားေရာက္
ဦးခိုက္ဖို႔အလာ..အက္ရွ္တာကိုတစ္ေထာက္ဝင္နားတာျဖစ္ေၾကာင္း..လည္ဆည္ေျပာလိုက္တယ္ဆိုရင္
ပဲအံ့ၾသတၾကီးနဲ႔ခ်က္ျခင္းကိုဝင္ခင
ြ ္႔ေပးၾကပါတယ္…..

အထဲေရာက္ေတာ႔..အလွဆံုးဆိုတဲ႔ေစ်းတန္းထက္ေတာင္သာေသးသဗ်ိဳ႕…..သခင္သာက်ဳပ္နဲ႔အတူရွိခဲ႔
ရင္သိပ္သေဘာက်မွာပဲ….လမ္းက်ဥ္းေလးေတြထဲမွာခ်ိတ္ထားတဲ႔ေရာင္စံုစကၠဴမီးအိမ္ေတြ..ေလအဟုန္
မ်ားကခုန္ျမဴးထူးေနလိုက္တာမ်ား…ပန္းလိပ္ျပာၾကီးေတြက်လို႔ဗ်ာ..ဆည္းဆာမွိန္မွိန္ထဲမွာယိမ္းႏြ႕ဲ ေနတဲ႔
ဝါစိမ္းနီျပာခရမ္းေသြးေရႊေရာင္ေျပးတဲ႔မီးအိမ္ေတြဟာ….ေရာင္စံုေဘာလံုးေလးေတြလိုပအ
ဲ ိမ္မိုးေတြေပၚ
မွာတလိ္မ္႔လိမ္႔လူးလို႔ရယ္…ဆိုင္တိုင္းရဲ႕ေရွ႕မွာဆိုင္ရွင္ကုန္သည္ေတြက..ပိုးေကာေဇာလွလွေတြအေပၚ
မွာသက္ေတာင္႔သက္သာထိုင္လ.ို႔ .မုတ္ဆိတ္ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔မည္းမည္းၾကီးေတြ…ေရႊေဘာ္ၾကယ္ထိုးထား
တဲ႔ပိုးေခါင္းေပါင္းတေျပာင္ေျပာင္န.ဲ႔ .လက္ထဲမွာေတာ႔မက္မံုသီးေရာင္ပယင္းပုတီးကိုယ္စီစိတ္လရ
ို႔ ယ္..
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အေတာ္ခံ့တဲ႔လူေတြပါပဲ…တခ်ိဳ႕ကအိႏၵိယေတာင္ပင္လယ္ကၽြန္းေတြဘက္ကလာတဲ.႔ .ႏွင္းရည္နံ႕သာဆီ
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ.႔ .သစ္ေစးေမႊးတို႕..ဟိမဝႏာၱကလာတဲ႔ကတိုးျမစ္တို႔စတာေတြကိုေရာင္းေနတယ္…ႏွင္းဆီပန္း
ေပါင္းဆီေတြ..မုရန္ခါးေတြ…လက္သည္းခြံေလာက္ပရ
ဲ ွိမဲ႔ေလးညွင္းပြင္႔ေတြလပ
ဲ ါတာေပါ႔…တစ္ေယာက္
ေယာက္ကဆိုင္နားကိုေရာက္လာျပီးေစ်းေမးျပဳျပီဆိုတာနဲ.႔ .ဆိုင္ရွင္ကအနားကမီးေသြးမီးဖိုေလးထဲက…
ို
ေလာ္ဗန္ပန္းေျခာက္တခ်ိဳ႕ပစ္ထည္႔လိုက္တာမ်ား…တခါတည္းကိုေမႊးၾကိဳင္အူငူသြားေတာ႔တာပါပဲ..ဝယ္
သူကိုဆေ
ြဲ ဆာင္နည္းတမ်ိဳးေပါ႔..သခင္ရ႕ဲ …က်ဳပ္လဲန႔ံသာဆိုင္တန္းေတြၾကားထဲေလွ်ာက္သြားေနတုန္း..
က်ဴရိုးလိုဟာရွည္ရွည္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္ထားတဲ.႔ .ဆီးရီးယားလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕မိတယ္…အံ့စရာပဲ
အဲဒီက်ဴရိုးလိုဟာထဲကေနျပီး..အေငြ႕တလူလူထြက္ေနလိုက္တာ..အနံ႕ကေႏြဦးမက္မန္းပန္းေရာင္ပင
ြ ္႕
ကိုမီးသင္းတဲ႔အနံ႕မ်ိဳးကိုး..

တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ႔လ.ဲ .စိမ္းျပာေရာင္တာကိဳြ က္မ်က္ရေ
ြဲ တြျမွဳပ္ထားတဲ.႔ .ေငြလက္ေကာက္ေတြ…ပုလေ
ဲ စ႔
ေလးေတြတြဲလဆ
ြဲ ေ
ြဲ နတဲ.႔ .ေၾကးေျခက်င္းေတြ..ေရႊကြပ္က်ားလက္သည္းဆြသ
ဲ ီးေတြ..ေရႊခ်ထားတဲ႔က်ား
သစ္လက္သည္းေတြ…အေပါက္ေဖာက္ထားတဲ႔ျမနားဆြေ
ဲ တြ…ေက်ာက္စိမ္းအလံုးလိုက္လက္စြပ္ေတြစ
တဲ႔လက္ဝတ္ရတနာေတြေရာင္းတယ္…လမ္းေဘးဝဲယာကလက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေတြထဲက..ဂီတာသံသာ
သာကလြင္႔ပ်ံလ…
ို႔ ဘိန္းစားေတြကလဲျဖဴဆုတေ
္ နတဲ႔မ်က္ႏွာေတြန.ဲ႔ .လမ္းသြားလမ္းလာေတြကိုတျပံဳးျပံဳး
နဲ႔ေငးလိ.ု႔ .အင္း..အက္ရွ္တာဆိုတာအင္မတန္ဆန္းၾကယ္တဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္ကိုး..သခင္ရ႕ဲ ..သခင္သာက်ဳပ္နဲ႔အ
တူပါခဲ႔ရင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္..သေဘာက်လိုက္မလဲ…အဲ…ဝုိင္အရက္ေရာင္းတဲ႔သူေတြကလဲသားေရ
အိတ္ေဖာင္းၾကီးေတြကိုပုခံုးေပၚထမ္းျပီး..လူၾကားထဲမွာတိုးေဝွ႔လို႔ရယ္…ဝိုင္အရက္ဆိုလို႔သူတို႔ေရာင္းတဲ႔
ရွီရက္ဇ္ဆိုတဲ႔ဝိုင္ဟာ..ပ်ားရည္ထက္ေတာင္ခ်ိဳျမိန္ပါေသးသဗ်ာ…ေသာက္ေတာ႔မယ္ဆိုမ.ွ .သတၱဳခြက္ထဲ
ငွ႕ဲ ေပးလုိက္ျပီး..အေပၚကေနႏွင္းဆီပင
ြ ္႔ဖတ္ကေလးေတြၾကဲေ
ဲ ပးလိုက္တာ…ေကာင္းခ်က္ေတာ႔…

ေစ်းထဲမွာေတာ႔မ်က္စိတဆံုးအသီးသည္ေတြခ်ည္းပဲ..အိ.ု .သခင္႔ႏွယ.္ .စံုလိုက္တ႔အ
ဲ သီးေတြဆိုတာေလ
ခရမ္းေရာင္အသားအိအိနဲ႔သဖန္းသီးမွည္႔ေတြ..ဝါဝင္းျပီးကတိုးနံ႔သင္းေနတဲ႔သခြားေမႊးေတြ..ကမၺလာသီး
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ေတြ..ႏွင္းဆီပန္းသီးေတြ…ၾသဇာသီးစိမ္းစိမ္းထြားထြားၾကီးေတြ…စပ်စ္ခိုငအ
္ ျဖဴေရာင္ေတြ..ေသြးေရာင္ရဲ
ေနတဲ႔ေရႊလိေမၼာေ
္ တြ..ဖက္ဖူးစိမ္းေရာင္အခြံနဲ႔အထဲကေရႊေရာင္ဝင္းေနတဲ႔ေရွာက္ခ်ိဳသီးေတြ…အိ.ု .စံုေစ႔
ေအာင္ေတာင္မၾကည္႔ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ…ဒီေမႊးၾကိဳင္ေနတဲ႔သစ္သီးတန္းၾကီးထဲဆင္တစ္ေကာင္ဝင္လာတာကို
လဲျမင္မိေသးတယ္…ဆင္ႏွာေမာင္းမွာနႏြင္းနဲ႔ဟသၤျပဒါးတို႔ထားျပီးနားရြက္မွာေတာ႔..ပိုးပိုက္အနီကေလး
အုပ္လို႔ဗ်…အဲ…ဒီလွလွပပဆင္ယင္ထားတဲ႔ဆင္ကေလ..တခါတည္းအသီးတန္းနားရပ္ျပီးေရႊလိေမၼာ္သီး
ေတြကိုအားပါးတရယူစားေတာ႔တာပဲဗ်ိဳ႕…အဲဒါကိုိဆိုင္ပိုင္ရွင္ကသေဘာတက်နဲ႔ရယ္ေနျပီး..ထပ္ေတာင္
ေကၽြးလိုက္ေသးတယ္…အင္မတန္ဆန္းတဲ႔လူေတြကိုး..သူတို႔မ်ားဝမ္းသာျပီဆိုရင္ငွက္ေရာင္းသမားေတြ
ဆီသြားလို႔ေလွာင္ခ်ိဳင္႔ထဲကငွက္ကိုဝယ္ျပီးလႊတ္တတ္ၾကတယ္…ပိုျပီးပီတီျဖစ္ရေအာင္တ႔ေ
ဲ လ..အဲ..ဝမ္း
နည္းျပီဆိုရင္ေတာ႔..ပူေဆြးမႈကိုၾကာရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေအာင္လ႔.ို .ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုဆူးနဲ႔ထိုးၾကသတဲ…
႔ အံ႔
ေရာဗ်ာ…….

ဒီလိုနဲ႔ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာရဲ႕အံ့ဘနန္းဓေလ႔ေတြေငးေမာေနရင္းနဲ.႔ .အခ်ိန္ဘယ္လိုကုန္သြားမွန္းေတာင္
မသိလိုက္ပါဘူး…အဲ..တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာေတာ႔..က်ဳပ္လဲထံုးစံအတိုင္းေစ်းထဲေလွ်ာက္ပတ္ေန
တုန္းလူမည္းကၽြန္ၾကီးေတြထမ္းလာတဲ.႔ .အလံုပိတ္ေဝါယာဥ္တစ္စင္းကိုေစ်းတန္းထဲမွာေတြ႔မိသဗ်..ေဝါ
တစ္ခုလံုးကိုေရႊခ်ထားတဲ႔ဝါးစိမ္းေတြနဲ႔လုပ္ထားျပီး..ထမ္းပိုးေတြကိုေတာ႔ဟသၤျပဒါးအနီလင
ြ ္လင
ြ ္သုတ္
လို႔ေၾကးေဒါင္းရုပ္ၾကီးေတြနဲ႔ကြပ္ထားေတာ႔..အင္မတန္မ်က္စိပသာဒရွိတာကိုး..သခင္ရ႕ဲ ..ဘယ္ေလာက္
ေတာင္ခမ္းခမ္းနားနားဆင္ယင္ထားလဲဆိုေတာ႔ဗ်ာ..ေဝါျပတင္းေပၚကဇာပါးခန္းဆီးေပၚမွာေတာင္..ပုိး
ေတာင္မာရဲ႕သက္တံ့ေရာင္ေျပးေနတဲ႔အခြံမာေတြန.ဲ႔ .ပုလေ
ဲ တြကိုထိုးသီထားေသးတယ္…က်ဳပ္လဲပါးစပ္
ၾကီးဟျပီး..အနားကေနျဖတ္သြားတဲ႔ေဝါကိုေငးေမာေနတုန္း..ေဝါျပတင္းေပါက္ထဲကေနမ်က္ႏွာျဖဴေဖ်ာ႔
ေဖ်ာ႔န.ဲ႔ .ဆာေကးဆီးယန္းမိန္းမပ်ိဳကက်ဳပ္ကိုလွမ္းျပံဳးျပသဗ်…..ဒါနဲ႔က်ဳပ္လသ
ဲ ိခ်င္စိတ္ေပါက္လာျပီးေဝါ
ေနာက္ကိုလိုက္ေတာ႔..ေဝါထမ္းသမားလူမည္းကၽြန္ေတြက..က်ဳပ္ကိုမလိုတမာစားမလိုဝါးမလိုၾကည္႔ၾက
ျပီးသုတ္ေျခတင္ေတာ႔တာပဲဗ်ိဳ႕…က်ဳပ္ကလဲဒီေလာက္နဲ႔ေတာ႔မမႈေသးဘူးဆိုေတာ႔…လိုက္ျမဲဆက္လိုက္
တာပါပဲ…….
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ဒါနဲ႔ေနာက္ဆံုးက်ေတာ႔အဒ
ဲ ီေဝါယာဥ္က..ေလးေထာင္႔အေဆာက္အဦးအျဖဴၾကီးတခုရ႕ဲ ေရွ႕မွာအသာရပ္
ေရာ..အဲဒီအေဆာက္အဦးကလဲဗ်ာ..ျပတင္းေပါက္မရွိဘာမရွိနဲ႔မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္းသခ်ိဳင္းဂူၾကီး
မ်ားက်လိ…
ု႔ အဲ..အလြန္ေသးျပီးေခါင္းငံု႕ဝင္ရမဲ႔တံခါးေလးတစ္ခုပရ
ဲ ွိတယ္….ဒါနဲ႔ကၽြန္မည္းေတြကအဲဒီတံ
ခါးေလးနားသြားျပီး...ေၾကးနီတူကေလးနဲ႔သံုးခ်က္ေခါက္လိုက္ေတာ႔…အစိမ္းေရာင္သားေရေခါင္းေပါင္း
နဲ႔အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကထြက္ၾကည္႔သဗ်…ျပီးေတာ႔တံခါးဖြင္႔ေပးရင္းေကာေဇာပါခင္းေပး
လိုက္ေသးတယ္…ဒီေတာ႔မွေဝါထဲကျဖဴဆြတ္ဝင္းမြတ္ေနတဲ.႔ .ဆာေကးဆီးယန္းမေလးကထြက္လာျပီး
အထဲကိုဝင္သြားေတာ႔တယ္…မဝင္ခင္က်ဳပ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာလွမ္းၾကည္႔ျပီးျပံဳးျပျပန္ေရာ…အသားက
လဲျဖဴလိုက္တာ..သခင္ရယ္…အျဖဴဆံုးဆိုတဲ႔ပုလေ
ဲ တာင္..သူနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ညစ္ထပ္ထပ္ျဖစ္သြားမလို
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ထင္ရတယ္…..က်ဳပ္မွာသူ႔အျပံဳးကေလးကိုတေနကုန္ေခါင္းထဲကထုတ္မရဘူး….အဲဒီနမိတ္မရွိနမာမရွိ
အေဆာက္အဦးၾကီးထဲကဝ
ို င္လိုက္သြားျပီး…ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္မိန္းကေလးကိုသာထပ္ေတြ႔ခ်င္မိေတာ႔တယ္
ဒါနဲ႔လထြက္တာနဲ႔က်ဳပ္လ.ဲ .အဲဒီအေဆာက္အဦးၾကီးနားကိုျပန္သြားေတာ႔…အဲဒီေနရာမွဘာဆိုဘာမွမရွိ
ဘူးဗ်ိဳ႕..မ်က္စိမွားရေအာင္လဲက်ဳပ္ေသခ်ာျမင္ခဲ႔တဲ႔ဟာပဲ..အခုေတာ႔ေျပာင္ေနတဲ႔ေျမကြက္လပ္ပရ
ဲ ွိတယ္
ဒီေတာ႔မွအဒ
ဲ ီျပံဳးအလွပိုင္ရွင္ဆာေကးဆီးယန္းမကေလးဟာ…..ဘာလဲဆိုတာကိုရိပ္မိျပီးသုတ္ေျခတင္ရ
ေတာ႔တယ္..ေအးဗ်ာ…ဒီေလာက္ျဖဴဆုတ္ေနကတည္းက..နည္းနည္းေတာ႔သကၤာမကင္းျဖစ္မိသားရယ္

လဆန္းပြေ
ဲ တာ္ရက္ေတြမွာေတာ႔..အက္ရွ္တာဘုရင္ကေလး..နန္းေတာ္ကထြက္ျပီးဗလီကိုဝတ္ျပဳဖို႔သြား
တာကိုလဲျမင္ခဲ႔ရေသးတယ္..မ်က္ခံုးနဲ႔ဲမုတ္ဆိတ္ေတြကိုႏွင္းဆီရြက္ေတြနဲ႔ေဆးဆိုးထားျပီး..ပါးျပင္မွာေရႊ
မႈန္တို႔လ.ို႔ .ကုံကမံေၾကာင္႔လက္ဖဝါးေတြဝါဝါဝင္းေနတဲ႔ဘုရင္ကေလးဟာခပ္ငယ္ငယ္ပရ
ဲ ွိပါေသးတယ္..မ
နက္အရုဏ္တက္တာနဲ႔ေငြဝတ္ရံုဆင္ျပီး..ဗလီကိုမွန္မွန္သြားလို႔ဘုရားဝတ္ျပဳျပီး..ညေနေစာင္းတာနဲ႔ေရႊ
ဝတ္လံုဆင္လုိ႔ျပန္ေရာက္လာတယ္….ဘုရင္ကေလးကိုေတြ႕တာနဲ႔လူေတြအကုန္တခါတည္းေျမေပၚကိို
ပ်တ္ဝတ္ခ်ျပီးေမာ္မဖူးရဲၾကဘူး..က်ဳပ္ကေတာ႔ဝိညာဥ္လဲျဖစ္..တိုင္းတပါးသားလဲျဖစ္ျပန္ေတာ႔..သူတို႔ရ႕ဲ
ဓေလ႔ေတြကိုဂရုမစိုက္လွပါဘူး..ေနျမဲအတိုင္းပဲေနတာပါပဲ…တေန႔ေတာ႔က်ဳပ္စံပ
ြ လြနသ
္ ီးဆိုင္မွာရပ္ေန
တုန္းဘုရင္ကေလးျဖတ္လာျပန္တယ္...ေျမေပၚကိုပ်တ္ဝတ္မခ်ဘဲဒီအတိုင္းရပ္ေနတဲ႔က်ဳပ္ကိုျမင္ေတာ႔
ဘုရင္ကေလးကေဆးျခယ္ထားတဲ႔မ်က္ခံုးေတြကု.ိ .အသာပင္႔ျပီးရပ္ေစာင္သ
႔ ဗ်….က်ဳပ္ကလဲတုတ္တုတ္
မွမလႈပ္ေတာ႔မ်က္ႏွာထားတင္းသြားျပီး..ထြက္သြားတယ္..ဒါကိုျမင္ေတာ႔လူေတြက..က်ဳပ္ကိုအက္ရွ္တာ
ကေနေဝးရာကိုျမန္ျမန္ေျပးဖို႔တိုက္တြန္းၾကတယ္…က်ဳပ္ကေတာ႔ဂရုမစိုက္လွပါဘူး...ထူးထူးဆန္းဆန္း
ပစၥည္းေတြေရာင္းတဲ႔ကုန္သည္ေတြနားသြားထိုင္ေနတာပါပဲ…ဒါေပမဲ႔က်ဳပ္ဘာလုပ္ခဲ႔တယ္ဆိုတာကိုကုန္
သည္ေတြလသ
ဲ ိၾကေရာ..သူတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ႔အေဆာင္ကေလးေတြ..ဘုရားဆင္းတုကေလးေတြ
ကိုက်ဳပ္လက္ထဲထည္႔လို႔သူတို႔နားကေနထြက္သြားဖိ.ု႔ .ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေမာင္းထုတ္ၾကေတာ႔တာပဲ..

ဒါနဲ႔အဒ
ဲ ီညမွာက်ဳပ္ထံုးစံအတိုင္းသလဲသီးလမ္းေျမွာင္က..လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာထိုင္ေနတုန္းဘုရင္႔
ကိုယ္ရံေတာ္ေတြေရာက္လာျပီး..က်ဳပ္ကိုနန္းေတာ္ထေ
ဲ ခၚသြားၾကပါေလေရာ…နန္းျမိဳ႕ရိုးထဲေရာက္ၾက
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ေတာ႔ရင္ျပင္ေတြတခုျပီးတခုျဖတ္ျပီးတိုင္း..တံခါးၾကီးေတြကိုပိတ္ျပီးသံၾကိဳးနဲ႔တည္းပစ္တာသတိထားမိ
သဗ်…အတြင္းဆံုးရင္ျပင္ကေတာ႔ဘုရင္ကေလးစံျမန္းရာေနရာထင္ပါရဲ႕….အေတာ္ၾကီးကိုခမ္းနားဆန္း
ၾကယ္တဲ႔အျပင္စၾကၤန္လမ္းေတြေနရာအႏွ႔ံပ…
ဲ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ဆိုေတာ႔လေ
ဲ နေတာင္အခမခံႏိုငဘ
္ ူးထင္ပါ႔
နံရံထူၾကီးေတြကေတာ႔အစိမ္းနဲ႔အဝါစဥ္႔ခ်ပ္ေတြက်ားထားတဲ.႔ .စက်င္ေက်ာက္ျဖဴမြတ္မြတ္ညက္ညက္ပါ
ပဲ…တိုင္လံုးေခ်ာၾကီးေတြကေတာ႔အစိမ္းေရာင္စက်င္ေက်ာက္ေတြ…ၾကမ္းျပင္ကိုေတာ႔ႏွင္းဆီေရာင္ႏုႏု
စက်င္ေက်ာက္နဲ႔ပခ
ဲ င္းထားတာ…က်ဳပ္ျဖင္႔ဒီနန္းေတာ္ထေ
ဲ ရာက္မိေတာ႔မွပဲစက်င္ေက်ာက္ဆိုတာအျဖဴ
တစ္မ်ိဳးတည္းရွိတာမဟုတ္ေၾကာင္းသိရေတာ႔တယ္…ဒါမ်ိဳးမ်ားေတာ႔မျမင္ဖူးခဲ႔ေပါင္….

ဒါနဲ႔က်ဳပ္ကိုရင္ျပင္ထဲျဖတ္ျပီးေခၚလာေတာ႔..နန္းေဆာင္ေလသာထဲကပုဝါပါးပါးတကိုယ္လံုးအုပ္ထားတဲ႔
မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကငံု႕ၾကည္႔ျပီး..က်ဳပ္ကိုလွမ္းက်ိန္ဆသ
ဲ ဗ်…ဒါနဲ႔စစ္သားေတြလဲက်ဳပ္ကိုဆြဲျပီးသုတ္ေျခ
တင္ၾကလိဘ
ု႔ ယ္႔ႏွာတံုးလို႔ေတြးရံုရွိေသး..လွံရွည္ၾကီးေတြရင္ျပင္ေက်ာက္ျပားေတြေပၚရႊီကနဲခၽြင္ကနဲက်
လာသံေတြထြက္လာေတာ႔တာပဲဗ်ိဳ႕….အေတာ္ဆိုးတဲ႔မိန္းမေတြဗ်ာ…ဒါနဲ႔မၾကာခင္ပဆ
ဲ င္စြယ္တံခါးၾကီး
ကိုဖင
ြ ္႔ျပီးေရပန္းေရအိုင္ေတြနဲ႔အလြန္သာယာတဲ…
႔ ..ခုနစ္ဆင္႔ေလွကားထစ္ဥယ်ာဥ္ၾကီးတစ္ခုဆီကိုေခၚ
သြားၾကတယ္….အထဲမွာေတာ႔က်ဴးလစ္ပန္းေတြ..လစႏၵာပန္းေတြ...ေငြေရာင္အနားနဲ႔ရွားေစာင္းလက္
ပတ္ပင္ေတြေဝဆာေနတာပဲ…သလင္းလိုၾကည္လင္ေနတဲ႔ေရပန္းေတြကလဲ..လေရာင္ထဲမွာလက္လက္
ထလို႔ရယ္…ဆိုက္ပရပ္စ္ေက်ာက္ပန္းပင္ၾကီးေတြကေတာ႔ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္န.ဲ႔ .မီးျငိမ္းစျပဳေနတဲ႔မီး
တိုင္ၾကီးေတြလိုပဲမည္းလိ…
ု႔ ဒီအပင္အုပ္ၾကီးထဲကေနေျမလူးငွက္ကေလးတစ္ေကာင္..သီခ်င္းဆိုေနတာ
ေတာင္ၾကားခဲ႔ရေသးတယ္….ဥယ်ာဥ္အဆံုးမွာေတာ႔ဘံုေဆာင္ျမင္႔လွလွေလးတစ္ခရ
ု ွိတယ္…က်ဳပ္ကအ
ို ဲ
ဒီဘက္္ဦးတည္ျပီးေခၚလာၾကေတာ႔…မိန္းမစိုးႏွစ္ေယာက္ေမွာင္ရိပ္ထဲကေနထြက္လာၾကိဳၾကသဗ်..ဝျပဲ
ျပဲကိုယ္ခႏၶာၾကီးေတြတႏြ႕ဲ ႏြ႕ဲ နဲ႔သင္းကြပ္ၾကီးေတြဟာ…ေရႊမႈန္တို႔ထားတဲ႔မ်က္ခြံအိတြဲတြဲၾကီးေတြက.ို .တ
ဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္လို႔က်ဳပ္ကိုအထူးတဆန္းၾကည္႔ေသးတယ္..သူတို႔ထဲကတစ္ေယာက္က..က်ဳပ္ကိုေခၚလာ
တဲ႔ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မွဴးကေလးကိုအနားဆြေ
ဲ ခၚျပီး ခပ္တိုးတိုးေမးျမန္းေနတုန္း..ေနာက္တစ္ေယာက္က
ေတာ႔..မရမ္းေရာင္ေၾကြရည္သုတဘ
္ ဥ
ဲ ပံုဘူးဝိုင္းေလးထဲက..လွ်ာပြတ္ေဆးေမႊးလံုးကေလးေတြကိုတယု
တယနဲ႔ထုတ္ယူျပီးတကၽြတ္ကၽြတ္ဝါးလို႔ခ်ည္းေနတာပဲ..အေတာ္ဆန္းတဲ႔သူေတြလို႔ဆရ
ုိ မယ္…..
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ခဏေနေတာ႔တပ္မွဴးကေလးက..စစ္သားေတြကိုနန္းေတာ္ဘက္ကိုျပန္လႊတ္လိုက္ေတာ႔…မိန္းမစိုးၾကီး
ႏွစ္ေယာက္ပါလိုက္သြားၾကေရာ…တအိအိနဲ႔သြားေနၾကရင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ခ်ံဳေတြေပၚကမွည္႔ရႊမ္းေန
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တဲ႔ပိုးစာသီးေတြကိုလဲလွမ္းဆြတ္ၾကေသးတယ္….ျပီးေတာ႔ရုတ္တရက္ပဲမိန္းမစိုးတစ္ေယာက္ကက်ဳပ္ကို
လွည္႔ၾကည္႔ျပီးေကာက္က်စ္လွတဲ႔အျပံဳးမ်ိဳးနဲ႔ရိတိတိျပံဳးျပသဗ်..ခဏေနေတာ႔တပ္မွဴးေလးကက်ဳပ္ကိုဘံု
ေဆာင္ျမင္႔အထဲကိုေခၚသြားတယ္…က်ဳပ္လခ
ဲ ပ္ေအးေအးလိုကသ
္ ြားတာပါပဲ…ခန္းဆီးထူထူၾကီးေတြကို
ဆြဲဖယ္လိုက္ေတာ႔အထဲကျခေသၤ႕ေရသလြန္ေပၚမွာ….ဘုရင္ကေလးကသက္ေတာင္႔သက္တာထိုင္ေန
တယ္..လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚမွာလဲတိုကသ
္ ိမ္းတစ္ေကာင္တင္လ…
ို႔ သူ႔အေနာက္မွာေတာ႔ေၾကးဦးေပါင္း
ၾကီးတေျပာင္ေျပာင္နဲ႔နားကြဲၾကီးမွာနားေဋာင္းဧရာမၾကီးဝတ္လ…
ို႔ ကိုယ္တစ္ပိုင္းကၽြတ္နဲ႔အီဂ်စ္ျပည္သား
ႏ်ဴဘီယန္လူသန္ၾကီးရပ္လို႔ေနတယ္….သလြန္အနားကစားပြေ
ဲ ပၚမွာေတာ႔ေျပာင္လက္ေနတဲ႔သံမဏိဓါး
ေကာက္ၾကီးကိုတင္ထားေသး…အင္မတန္ထက္ျမိေနမဲ႔ဟာၾကီးဗ်…ဒါနဲ႔က်ဳပ္တို႔ဝင္လာတာျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ
ဘုရင္ကေလးကမ်က္ေမွာင္ကုတ္ျပီးေမးေတာ႔တာပဲ….

“……ေမာင္မင္းကဘယ္ျပည္သားလဲက…
ြ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဟာ...ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာရဲ႕ဘုရင္ဆိုတာ
မင္းမသိဘူးလား….ငါ႔ေရွ႕မွာဘယ္သူမွမတ္မတ္ရပ္လို႔မေနဝ႔ံၾကဘူးကြ႕ဲ …တယ္ေစာ္ကားသကိုး……..”

ဆိုျပီးေျပာေျပာဆိုဆအ
ို ခ်က္ျပလိုက္ေတာ႔ ႏ်ဴဘီယန္လူသန္ၾကီးလဲစားပြေ
ဲ ပၚကဓါးေကာက္ၾကီးကိုလွမ္း
ယူျပီးက်ဳပ္ကိုဝင္ခုတ္ပါေလေရာ…ထက္လြန္းလို႔ေအးစက္ျပီးျပာလဲ႔ေနတဲ႔သံမဏိအသြားဟာက်ဳပ္ရ႕ဲ ခါး
တစ္ပိုင္းထဲကရ
ို ွိကနဲျဖတ္ဝင္သြားေတာ႔တယ္…ခုတ္တဲ႔အရွိန္ျပင္းလြန္းလို႔ႏ်ဴဘီယန္ၾကီးေတာင္..ရုတ္တ
ရက္ၾကမ္းျပင္ေပၚအားလြန္က်သြားေသးတယ္….အားလြန္က်ဆိုေတာ႔သူကက်ဳပ္ကိုယ္ထဲကိုေဖာက္ဝင္
သြားတာကိုး…ဒါနဲသ
႔ ူကိုယ္တိုင္ခါးလည္ကေနအားပါးတရခုတ္ခ်လိုကသ
္ ူကဘယ္႔ႏွယ္မွမေနေပမဲ.႔ .က်ဳပ္
ဘာမွျဖစ္မသြားတာျမင္လိုက္ရေတာ႔…ႏ်ဴဘီယန္ၾကီးဟာေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြားဟန္္န႕ဲ …ကုန္းရုန္းထ
ျပီးသလြန္ေနာက္ထဲဝင္သြားေတာ႔တာကိုး..ကိုယ္ေရးၾကံဳေတာ႔လသ
ဲ က္လံုမေကာင္းႏိုင္ေတာ႔ဘူးထင္ပါ႔
ဘုရင္ကေလးကေတာ႔ေတာ္ေတာ္သတၱိေကာင္းတယ္ဆိုရမယ္ဗ်.…ဆတ္ကနဲထျပီးအနားကလက္နက္
စင္ေပၚကလွံရွည္ကိုဆြဲျပီးလွမ္းပစ္ေရာ…က်ဳပ္လိုဝိညာဥ္ကိုမ်ားဒီလိုစမ္းလိ.ု႔ .သခင္ရယ္..က်ဳပ္လဲလွံကို
ေလထဲတင္လွမ္းဖမ္းလိုက္ျပီးႏွစ္ပိုင္းခ်ိဳးပစ္လိုက္ေတာ႔…ေလးကိုလွမ္းဆြဲျပီးျမွားနဲ႔ပစ္ျပန္ေရာတခါ…ျမွား
ကိုလဲက်ဳပ္ကပုတ္ထုတ္လိုက္ျပန္ေတာ႔…ဘုရင္ကေလးကဘာလုပ္တယ္မွတ္တံုး….သခင္ေရ႕….သခင္
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တို႔လူေတြရ႕ဲ ရက္စက္ပေ
ံု ျပာပါတယ္…ခါးၾကားကဓါးေျမွာင္ကဆ
ို ြဲထုတ္ျပီး…က်ဳပ္တို႔တိုက္ခိုက္ေနၾကတာ
ကိုေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔န…
ဲ႔ ရပ္ၾကည္႔ေနတဲ႔ႏ်ဴဘီယန္ၾကီးရဲ႕..လည္မ်ိဳကိုထိုးခြဲလိုက္ေတာ႔တာပဲဗ်ိဳ႕
က်ဳပ္ကိုဘယ္လိုမွမသုတသ
္ င္ႏိုင္ေတာ႔..သူအရွက္ကခ
ြဲ ဲ႔တာကိုတျခားသူမသိေစခ်င္လို႔ႏတ
ႈ ္ပိတ္တာေပါ႔
ေလ..ချမာၾကီးလဲေခါင္းကိုရိုက္ျပားခံရတဲ႔ေျမြလိုပဲတြန္႔လိမ္ျပီး…ပါးစပ္ကေသြးျမွဳပ္ေတြအန္ထြက္လို႔ေသ
ပြဲဝင္ရွာတယ္…အံ့ေရာဗ်ာ….ဒီေတာ႔မွဘုရင္ကေလးလဲနဖူးေပၚကစို႔ေနတဲ႔ေခၽြးေတြက.ို .ခရမ္းေရာင္ပိုးဇာ
ပုဝါေလးနဲ႔အသာတို႔သုတ္လ…
ို႔ က်ဳပ္ဘက္ကိုလွည္႔ျပီးခပ္ေအးေအးေမးသဗ်…..

“……..အသင္ဧည္႔သည္ကဘယ္သူမ်ားပါလိမ…
္႔ ဘုရားသခင္ကလႊတ္လိုက္တ႔တ
ဲ မန္ေတာ္မ်ားလား..ဒါမွ
မဟုတ္တမန္ေတာ္ရ႕ဲ သားေတာ္လား……ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အသင္႔ကိုကၽြႏု္ပ္ရန္မျပဳလိုေတာ႔ပါဘူး…..သို႔ေပမဲ႔
ကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ ျမိဳ႕ေတာ္ကေနအျမန္ထြက္သြားေပးဖို႔ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္….ေရႊဂူတစ္ခုတည္းမွာျခေသၤ႔ႏွစ္
ေကာင္စိုးစံဖို႔မျဖစ္ႏင
ို ္ေပဘူး..ဒီေတာ႔အသင္ကဧည္႔သည္ပီပီလာရာအရပ္ကိုသာျပန္ေစခ်င္ပါတယ္…..”

“…….ေကာင္းျပီေလ….ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာရဲ႕ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသမွ်ထဲကထက္ဝက္ကိုသာေပးလိုက္ပါ..
က်ဳပ္ဒီညပဲထြက္သြားပါ႔မယ္…”

က်ဳပ္ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ႔…ဘုရင္ကေလးကသေဘာတူဟန္န႔…
ဲ က်ဳပ္လက္ကိုဆြဲလို႔ဥယ်ာဥ္ဘက္ကို
ေခၚလာတယ္…က်ဳပ္အေလာင္းဆြဲထုတ္ပစ္ဖို႔ေစာင္႔ေနဟန္တူတဲ႔တပ္မွဴးကေလးနဲ.႔ .သင္းကြပ္မိန္းမစိုး
ၾကီးေတြလဘ
ဲ ုရင္ကေလးနဲ႔က်ဳပ္ကိုျမင္ေတာ႔..အလန္႔တၾကားနဲ႔ေျမေပၚကိုဒူးေထာက္က်ကုန္ေတာ႔တာ
ပဲ..ဘုရင္ကေလးကေတာ႔က်ဳပ္ျမန္ျမန္ထြက္သြားေအးေရာဆိုတဲ႔ပံုမ်ိဳးနဲ.႔ .ခဲဝင္မႈန္ေက်ာက္နံရံထူထူကာ
လို႔ေၾကးနီကြပ္ထားတဲရ
႔ ွစ္ေျမွာင္႔ခ်ိဳးနန္းေဆာင္တစ္ခုဆီကေ
ို ခၚသြားတယ္…ေၾကးကြပ္မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚ
မွာေတာ႔လမီးအိမ္လွလွေတြဆြဲလ.ို႔ .သခင္ရ႕ဲ …ဘုရင္ကေလးကနံရံတစ္ခုကိုအသာလဲတို႔လိုက္ေရာ…မီး
တိုင္ေတြထိန္ေနေအာင္ထြန္းညွိထားတဲ…
႔ စၾကၤလမ္းတစ္ခုေပၚလာသဗ်…ဝင္လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္က
နံရံကလိုင္ေပါက္ေတြထဲမွာေတာ႔..ေငြဒဂၤါးအျပည္႔နဲ႔အရက္အိုးေတြမ်ား..ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းကိုထိလို႔ရယ္..ဒါနဲ႔
က်ဳပ္တို႔လမ္းတစ္ဝက္ေရာက္လာေတာ႔..ဘုရင္ကေလးကစကားဝွက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ဟန္တူတာကိုလရ
ဲ ြတ္
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လိုက္ေရာ..ဂဝံေက်ာက္တံခါးၾကီးကကၽြီကနဲပင
ြ ္႔သြားေတာ႔တာပါပဲ…က်ဳပ္တို႔မွာတံခါးေနာက္ကြယ္ကစိန္
ေရႊေငြရတနာေတြေရာင္ျပန္ဟပ္ျပီး..မ်က္စိစူးလြန္းလို႔မ်က္ႏွာကိုေတာင္ကာထားရတယ္ဆရ
ို င္ယံုေတာ႔
ဗ်ိဳ႕..တကယ္က်ဳပ္အပိုမေျပာဘူး…..

ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွတာရဲ႕ဘ႑ာတိုက္လို႔ေခၚလို႔ရမဲ႔..ဒီအခန္းရဲ႕ၾကြယ္ဝျပိဳးျပက္မႈကိုေတာ႔စကားလံုးနဲ႔ေဖာ္
ျပဖို႔ေတာင္မျဖစ္ႏိုငဘ
္ ူး…အခန္းၾကမ္းျပင္တခုလံုးမွာပုလဲတင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမို႔ေမာက္ဖိတ္လွ်ံက်
ေနတဲ႔ကမာၻလိပ္ခြံေတြ..ဧရာမလေက်ာက္ေတြ..ေသြးခဲေတြလိုျပန္႔ၾကဲေနတဲ႔ပတၱျမားတံုးေတြ..ဆင္သား
ေရအိတ္ေတြထဲကေရႊစေတြ…သားေရဘူးေတြထဲကေရႊမႈန္႔ေတြဆိုတာေျခခ်စရာမရွဘ
ိ ူး..ျမင္ေစ႔ခ်င္စမ္း
ပါ႔ဗ်ာ..သလင္းခြက္ၾကီးေတြထဲကမဟူရာဖလားမ်က္ရေ
ြဲ တြ…ေက်ာက္စိမ္းခြက္ေတြထဲကနီလာေတြမ်ား
ေနရာအႏွ႕႔ံလဲျပိဳျပန္႕ၾကဲလ.ို႔ဲ .ဖိတ္တစ္ဝက္စင္တစ္ဝက္ပ…
ဲ အင္မတန္ပါးတဲ႔ဆင္စြယ္လင္ဗန္းၾကီးေတြထဲ
ကျမလံုးေခ်ာၾကီးေတြမ်ားဗ်ာ..စပ်စ္စိမ္းခိုင္ၾကီးေတြက်လို႔ရယ္..အခန္းေထာင္႔ကပိုးအိတ္ၾကီးေတြထဲမွာ
ေတာ႔စိမ္းျပာေရာင္တာကိဳြ က္မ်က္ရေ
ြဲ တြ..ငွက္ေပ်ာညြန္႔ေရာင္ေျပာင္ေခါင္းစိမ္းေတြကသ
ို ိပ္ထည္႔ထားပံု
နဲ႔ေပါက္ျပဲထြက္ျပီးယိုဖိတ္အန္က်လိ…
ု႔ ဆင္စြယ္ဧရာမၾကီးေတြကေတာ႔ခရမ္းဆြရ
ဲ တနာပံုၾကီးေတြၾကား
ထဲပစ္စလက္ခတ္ၾကဲလ.ို႔ .ေမ်ာေက်ာက္ေတြ..ေၾကာင္ေက်ာက္ေတြဆိုတာကေတာ႔အပံုလိုက္အပံုလိုက္
ပါပဲ…ဆီဒါသားတိုင္လံုးၾကီးေတြမွာေတာင္..ပ်ားရည္ေရာင္လင္႔ေက်ာက္ေတြကု.ိ ..ၾကိဳးနဲ႔သီျပီးဆြဲထားရ
တယ္ဆိုေတာ႔စဥ္းစားသာၾကည္႔ေတာ႔..သခင္…ဘဲဥပံုဒိုင္းျပားၾကီးေတြထဲလအ
ဲ နီေရာင္..ျမက္စိမ္းေရာင္
နတ္ေသြးေက်ာက္ေတြအျပည္႔အသိပ္ထည္႔လ…
ို႔ အခုေျပာသမွ်ဟာ႔အခန္းတခုလံုးရဲ႕ဆယ္ပံုတစ္ပံုစာျမင္
မိသေလာက္ကိုပံုေဖာ္ျပတဲ႔သေဘာပါပဲ…မ်က္စိက်ိန္းလြန္းလို႔ႏွံ႕ေအာင္လဲမၾကည္႔ႏိုင္ဘူး..သခင္ရ႕ဲ …ဘု
ရင္ကေလးကမ်က္စိကိုကာထားတဲ.႔ .လက္ကိုခဏျဖဳတ္ျပီးလက္ေဝွ႕ယမ္းျပရင္းဆိုတယ္…..

“………ဒါကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ ဘ႑ာတိုက္ပါပဲ…ကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ ကတိအတိုင္းဒီစည္းစိမ္တစ္ဝက္ကိုအသင္ပိုင္သြားပါျပီ…
ဒီရတနာေတြကိုထုပ္ပိုးသယ္ေဆာင္ျပီးတကမာၻလံုးအႏွ.႔ံ .သင္သြားလိုရာသြားႏိုင္ဖ႔အ
ို တြက္ကုလားအုတ္
သမားေတြနဲ႔ကုလားအုတ္ေတြကိုလေ
ဲ ပးသနားပါဦးမယ္…ဆိုေတာ႔အသင္ဧည္႔သည္ဟာဒီရတနာေတြကို
ယူငင္ျပီးအရုဏ္မတက္မခ
ီ ရီးစမွျဖစ္ေပလိမ္႔မယ္…ဒီျမိဳ႕ေတာ္မွာကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ အာဏာစက္မလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ႔အ
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သင္႔ေၾကာင္႔ကၽြႏု္ပ္ရ႕ဲ ခမည္းေတာ္ေနမင္းၾကီးအရွက္မရခင္..ျမိဳ႕ေတာ္အက္ရွ္တာကေနအျမန္သာထြက္
သြားေပးပါေတာ႔……”

ဒါေပမဲ႔က်ဳပ္ကိုဒီလိုလြယ္လြယ္န.ဲ႔ .ႏွင္လို႔ရရိုးလား…သခင္ရယ္…က်ဳပ္လခ
ဲ ပ္တင္းတင္းပဲျပန္ေျပာလိုက္
တယ္…..

“………..ဒီေရႊေငြေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကိုက်ဳပ္ကဘာလုပရ
္ မွာလဲ..ဘုရင္ေလးရဲ႕….ေလးကေလးပါ
သဘိနဲ႔ဗ်ာ..ေနျမဲအတိုင္းသင္႔ဘ႑ာတိုက္ထဲမွာသာထားလိုက္ပါ…သို႔ေပမဲ႔သင္႔ရ႕ဲ လက္ေပၚကလက္စြပ္
ကိုေတာ႔က်ဳပ္မ်က္စိက်မိပါတယ္…အဲဒါကိုပေ
ဲ ပးလိုက္ပါေတာ႔…က်ဳပ္ခ်က္ခ်င္းကိုထြက္သြားပါ႔မယ္…ကဲ
ဘယ္႔ႏွယ္လ…
ဲ …..”

“………အိ…
ု ေရႊေငြေတြကိုေတာ႔အေရးမမူဘ.ဲ .ဘယ္႔ႏွယ္ေၾကာင္႔ဒီခဲလက္စြပ္ကိုမွလာမ်က္စိက်ေနရတာ
ပါလိမ…
္႔ ဒီကစည္းစိမ္တစ္ဝက္ကိုသာ..အသာတၾကည္ယူငင္လို႔ထြကသ
္ ြားပါေတာ႔…အေဆြေတာ္….”

“…….ခဲဆိုလခ
ဲ ေ
ဲ ပါ႔ေလ…ကိုင္း..ေျပာင္ေျပာင္ပဲဖင
ြ ္႔ေျပာပါရေစ…သင္႔လက္စြပ္အတြင္းထဲမွာေရးျခစ္ထား
တဲ႔စာနဲ႔သူ႔အညႊန္းကိုက်ဳပ္လိုခ်င္လို႔ပ…
ဲ အဲဒီလက္စြပ္ဟာဘာဆိုတာကိုလ.ဲ .က်ဳပ္သိသဗ်ာ႔..ဒီေတာ႔အဒ
ဲ ီ
လက္စြပ္ကိုမွမရရင္..က်ဳပ္ဒီျမိဳ႕မွာပဲအေျခခ်ေနေတာ႔မဗ်ာ…”

က်ဳပ္ရ႕ဲ စကားကိုၾကားေတာ႔..ဘုရင္ကေလးဟာတုန္ရီသြားျပီးဆိုရွာသဗ်..။

“……ကဲေလ…ရတနာတစ္ဝက္ေတြဘာေတြလုပ္မေနပါနဲ…
႔ ဘ႑ာတိုက္တစ္ခုလံုးကိသ
ု ာယူလိုက္ပါ
အေဆြေတာ္…ဒါဟာအက္ရွ္တာရဲ႕စည္းစိမ္အကုန္ပါပဲ….ျမန္ျမန္သာထြက္သြားပါေတာ႔…..”
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ဒီတင္က်ဳပ္လဲမလုပ္သင္႔တဲ႔အလုပ္ကိုလုပ္လိုက္မိတာပဲ…က်ဳပ္ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲဆိုတာကေတာ႔အေရးမ
ၾကီးပါဘူးေလ…ထားပါေတာ႔…အေရးၾကီးတာကဒီကေနတစ္ရက္ခရီးေလာက္သြားရတဲ႔ဂူထဲမွာ..လိုတရ
ခဲလက္စြပ္ကေလးကိ.ု .က်ဳပ္ဝွက္ထားခဲ႔တယ္…သခင္ရ႕ဲ ….အဲဒီလိုတရတဲ႔လက္စြပ္ကိုပိုင္ဆိုင္သူဟာတ
ေလာကလံုးကဘုရင္ဧကရာဇ္ေတြထက္...အဆအရာအေထာင္ပိုျပီးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာလိမ္႔မယ္….ဆို
ေတာ႔ေလာကၾကီးရဲ႕စည္းစိမ္မွန္သမွ်ကိုအပိုင္ရယူဖသ
ို႔ ြားၾကစို႔လား..သခင္…က်ဳပ္ကိုသခင္႔ကိုယ္ထဲျပန္
ဝင္ခင
ြ ္႔ခဏသာေပးပါ….သခင္႔ကိုအားလံုးကဦးညြတ္ရမဲ႔စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရွိရာကိုက်ဳပ္ေခၚသြားပါ႔မယ္…”

ဒါေပမဲ႔တံငါသည္လူရြယ္က ရယ္ေမာရင္းျငင္းျပန္ပါသတဲ႔ ။

“…ငါ႔အတြက္ေတာ႔အခ်စ္ဟာ..စည္းစိမ္ဥစၥာဓနေတြထက္ပိုျပီးေတာ႔..အေရးၾကီးပါတယ္ကြယ…
္ ေရျပာ
နန္းသူခ်စ္ႏွမကငါ႔ကအ
ို ၾကြင္းမဲ႔ခ်စ္ရွာတယ္…ဒါဆိုရင္ကိုလံုေလာက္ပါျပီ…”

“……ဘယ္ဟုတ္မလဲ..သခင္…အခ်စ္ဆိုတာမ်ိဳးကမတည္ျမဲပါဘူး…ေလာကမွာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကသာ
အေရးၾကီးဆံုးမဟုတ္ပါလားဗ်ာ..သခင္သာအခ်မ္းသာဆံုးသူၾကြယ္ၾကီးျဖစ္လာရင္..အလွဆံုးဆိုတဲ႔မိန္း
မပ်ိဳေတြကိုမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္..ဝယ္ယူသိမ္းပိုက္ႏိုင္ပါေသးတယ္..အခ်စ္နဲ႔ရမၼက္ဟာဘာမ်ားကြာလို႔
လဲ….”

“…….ေၾသာ္…သနားစရာဝိညာဥ္ရယ္….မင္းအခ်စ္အေၾကာင္းကိုနားမလည္ေသးပါဘူး…ငါ႔ဘဝမွာအခ်စ္
ရွိရင္ျပည္႔စံုပါျပီ…ဘာမွထပ္မလိုေတာ႔ပါဘူး…ကဲ….သြားေပဦးေတာ႔……”

ဆိုျပီးတံငါသည္ေလးက သမုဒၵရာလိႈင္းေခါင္းျဖဴၾကီးေတြၾကားထဲထိုးဆင္းလို႔ သူ႔ခ်စ္သရ
ူ ွိရာေရေအာက္
နန္းေတာ္ကိုျပန္သြားေတာ႔သတဲ႔ ။ ဝိညာဥ္လဲ ငိုရႈိက္ရင္းညႊန္ေတာေတြဘက္ကို ထြက္သြားရျပန္ေတာ႔
တယ္ ။ ဒီလိုနသ
ဲ႔ ူ႔သခင္နဲ႔ခႏၶာကိုဆံုးရႈံးတဲ႔ တတိယေျမာက္ႏွစ္အကုန္မွာေတာ႔ ထံုးစံအတိုင္းဝိညာဥ္ဟာ
ကမ္းစပ္ကိုေရာက္လာျပန္ျပီး သူ႔သခင္တံငါသည္ေလးကိုေခၚျပန္ပါသတဲ႔ ။ မၾကာပါဘူး ။ တံငါသည္လူ
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ရြယ္လိႈင္းေတြၾကားကေနထြက္လာျပီး ေမးတယ္ ။

“……..ဟင္..မင္းေရာက္လာျပန္ပလား..တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ေတြကုန္သြားတာ..ျမန္လိုက္တာကြယ…
္
ကဲ…ဘာေျပာမွာလဲ…ျမန္ျမန္ေျပာကြ…
ဲ႔ ငါေရျပာနန္းကိုျပန္ရဦးမွာ……..”

“…….ဒီနားကိုခဏလာပါဦး..သခင္ရယ္…မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုးက်ဳပ္လွည္႔လည္သြားလာေနတုန္း..ျမင္ခဲ႔
ၾကံဳခဲ႔ရတဲ႔ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယအ
္ ရာေတြက.ို .ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ……”

Translated by Ma Hninpwint

141

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

ဒါနဲ႔တံငါသည္လူရြယ္လဲ ေရတိ္မ္ပိုင္းကိုလာျပီးပလံုစီထေနတဲ႔ကမ္းစပ္သဲတရွပ္ရွပ္ေရစပ္စပ္ထဲမွာ
သက္ေတာင္႔သက္သာထိုင္လို႔နားဆင္ပါသတဲ႔ ။

“…..က်ဳပ္မႏွစ္ကေရာက္ရာေပါက္ရာေလွ်ာက္သြားတုန္း…ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္ခဲ႔တယ္ဗ်…အဲဒီ
ျမိဳ႕ရဲ႕ျမစ္ကမ္းေပၚကတည္းခိုခန္းေလးတစ္ခုမာွ ..တစ္ေထာက္ဝင္နားခဲ႔တယ္…တည္းခိုခန္းေလးတစ္ခု
လံုးကေတာ႔သေဘၤာသားေတြနဲ႔ခ်ည္းျပည္႔ေနတာပါပဲ…ေအာက္ထပ္ကထမင္းစားခန္းထဲမွာ..အေရာင္
ႏွစ္မ်ိဳးယွက္ေနတဲ႔အရက္ကိုက်ိဳက္ခ်လိုက္ၾက…မုေယာေပါင္မုန္႔ကိုဖဲ႔ဝါးလိုက္ၾက…ရွလကာရည္နဲ႔ကရ
ေဝးခတ္ထားတဲ႔ငါးဆားနယ္နဲ႔ျမည္းလိုက္ၾကေပါ႔…အိ…
ု သိ္ပ္ျမိန္တာပါပဲ..ဒါနဲ႔က်ဳပ္တို႔လဆ
ဲ ူညံေပ်ာ္ရႊင္
ေနၾကတုန္း..သားေရေကာ္ေဇာၾကီးတစ္လိပ္ကိုေပြ႕လိ…
ု႔ ပယင္းစြယ္ႏွစ္ခြပါတဲ႔ဗ်တ္ေစာင္းကေလးပိုက္
ထားတဲ႔အဖိုးၾကီးတစ္ေယာက္ဝင္ခ်လာသဗ်…ဒါနဲ႔က်ဳပ္တို႔လအ
ဲ ံ့အားသင္႔ျပီးၾကည္႔ေနၾကတုန္း..အဖိုးအို
ကတခါတည္းသားေရေကာ္ေဇာေလးကိုခင္းတဲ႔ျပီး..ဗ်တ္ေစာင္းကိုလက္ခတ္နဲ႔လခ
ဲ တ္လိုက္ေရာ..မ်က္
ႏွာကိုပုဝါဖံုးထားတဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေျပးဝင္လာျပီး…ေကာ္ေဇာေပၚမွာညက္ညက္ေညာေညာ
ကေတာ႔တာပဲ….သူကေလးရဲ႕မ်က္ႏွာကိုေတာ႔ဇာပုဝါပါးနဲ႔အုပ္ထားပါရဲ႕..သို႔ေပမဲ႔ဖေယာင္းလိုျဖဴႏုဝင္း
မြတ္ေနတဲ႔ေျခေထာက္ကေလးေတြကေတာ႔…ဗလာဟင္းလင္းပါပဲ….ခိုျဖဴကေလးေတြလအ
ို သံတခ်က္
မထြက္ပဲကခုန္ေနတဲ႔ေျခေထာက္ကေလးေတြ..ဘယ္ေလာက္လွပအခ်ိဳးက်သလဲဆိုတာေတာ႔..ေျပာမ
ကုန္ႏိုင္ဘူး..သခင္ေရ႕…ေျခဖဝါးေလးေတြမ်ားဗ်ာ..ႏုေထြးနီရဲလို႔အေၾကာစိမ္းျပာကေလးေတြယွက္ျဖာ
ေနရွာေသးတယ္..ေျခဖမိုးေလးေကာ႔ေနပံ…
ု ေျခေခ်ာင္းကေလးေတြအင္မတန္ႏုနယ္ပံုမ်ား..အခုေတာင္
ျပန္ျမင္ေယာင္မိပါေသးတယ္ဗ်ာ…တကယ္ပါ..သခင္ရယ္..က်ဳပ္တကမာၻလံုးအႏွ႔ံလေ
ဲ ရာက္ခဲ႔ျပီးပါျပီ..လွ
ေပ႔ဆိုတဲ႔မိန္းကေလးေတြလေ
ဲ တြ႕ခဲ႔ေပါင္းမ်ားလွပါျပီ…ဒီကေခ်သည္ကေလးရဲ႕ေျခအစံုလိုတင္႔တယ္တာ
ေတာ႔မျမင္ခဲ႔ဖူးရိုးအမွန္ပ.ဲ .အဲဒီကေခ်သည္ကေလးေနတဲ႔ျမိဳ႕ကဒီကေနတစ္ရက္ခရီးပဲေဝးတယ္…သခင္
ရဲ႕…က်ဳပ္တို႔သြားၾကည္႔ၾကရေအာင္လား…သူ႔ေျခေထာက္ကေလးေတြကိုမွမျမင္ဖူးရင္..သခင္လူျဖစ္ရႈံးရ
ခ်ည္ရ႕ဲ ..လာပါဗ်ာ…တစ္ရက္တည္းပဲဟာ…ႏွင္းဆီပန္းဖတ္ေၾကြသလိုညံ့သက္သိမ္ေမြ႕လွတ.ဲ႔ .ေျခလွလွ
ေလးေတြနဲ႔မိန္းကေလးရဲ႕အကကိုသြားရႈစားၾကရေအာင္ပါ…ကမ္းစပ္နားကိုလာခဲ႔ပါ..သခင္..က်ဳပ္သခင္႔
ကိုယ္ထဲဝင္လ.ို႔ .ကေခ်သည္ကေလးရွိရာျမိဳ႕ကိုလမ္းျပပါရေစ…..”
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ဒီတင္စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ေရာ ၊ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ပါဘယ္လိုမွဆေ
ြဲ ဆာင္လို႔မရခဲ႔တဲ႔တံငါသည္ကေလးက
စိတ္ေျပာင္းစျပဳလာပါသတဲ႔ ။ သူ႔ခ်စ္သူေရသူမကေလးမွာေျခေထာက္မွမရွိတာကိုး ။ သူကေလးဟာသီ
ခ်င္းဆိုေကာင္းေပမဲ႔ေျခေထာက္မရွိတဲ႔အတြက္ကလဲမကႏိုင္ရွာဘူး ။ ဒါနဲ႔တရက္ပဲဟာ ၊ ျပီးတာနဲ႔ေရသူ
မကေလးဆီအျမန္ဆံုးျပန္လာမွာေပါ႔လို႔ ေတြးျပီးရယ္ေမာလို႔ဝိညာဥ္ရရ
ွိ ာကမ္းစပ္ကိုတက္သြားပါသတဲ႔ ။
သူလဲလက္အစံုကိုဆန္႔တန္းလို႔ဝိညာဥ္ကိုျပန္လာခြင္႔ျပဳလိုက္ေရာ သူ႔ဝိညာဥ္ဟာဝမ္းသာလြန္းလို႔ငိုယိုျပီး
တခါတည္းသူ႔ခႏၶာေဟာင္းဆီကိုေျပးဝင္ခိုလႈံေတာ႔တာပဲ ။ တံငါသည္လူငယ္လဲ သဲျပင္ေပၚမွာသူ႔အရိပ္
ျပန္ေပၚလာတာကိုျမင္လိုက္ရပါသတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔သူ႔ဝိညာဥ္ကဆိုတယ္ ။

“…….သခင္ေရ…သြားၾကပါစို႔ရ႕ဲ …ေတာ္ၾကာသခင္႔ခ်စ္သူရ႕ဲ အမ်ိဳးအႏြယ္ေရသူေတြေရာက္လာျပန္လ.ို႔ .
က်ဳပ္တို႔ရ႕ဲ အစီအစဥ္ပ်က္သြားပါဦးမယ္…အျမန္ခရီးစၾကပါစိ…
ု႔ .”

ဒါနဲ႔အဒ
ဲ ည
ီ တစ္ညလံုးလေရာင္ေအာက္မွာ တံငါသည္နဲ႔သူ႔ဝိညာဥ္တို႔ခရီးႏွင္ၾကေတာ႔တာပဲ ။
ေနာက္တေန႔လဲတေနကုန္နီးပါးသြားလို႔ ညေနေစာင္းခါနီးမွာေတာ႔ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္လာၾကပါ
သတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔တံငါသည္ကေလးလဲ ေမးၾကည္႔တာေပါ႔ ။

“…….ေဟ႔…ဒီျမိဳ႕ဟာမင္းေျပာတဲ႔ကေခ်သည္ေလးရွိတယ္ဆိုတဲ႔ျမိဳ႕လားကြ႕ဲ …..”

“…မဟုတ္ဘူး…သခင္ရ႕ဲ …အဲဒါကေနာက္တျမိဳ႕မွာဗ်….သို႔ေပမဲ႔ကိစၥမရွိပါဘူးေလ…ေရာက္လာမွေတာ႔
ခဏဝင္ၾကည္႔ရေအာင္ပါ…..”

ဒါနဲ႔သူတို႔လဲျမိဳ႕ထဲကလမ္းေတြကို ေလွ်ာက္ၾကည္႔ၾကရင္းနဲ႕တေနရာကလက္ဝတ္ရတနာေရာင္းတဲ႔ဆင
ို ္
ေလးတစ္ဆိုင္ရ႕ဲ ေရွ႕မွာ အေတာ္ႏုနယ္လွပတဲ႔ေငြခြက္ကေလးတစ္ခုကိုျမင္မိၾကသတဲ႔ ။ ဒီတင္ဝိညာဥ္က
အဲဒီေငြခြက္ကေလးကို အလစ္သုတ္ဖို႔တံငါသည္ကေလးကိုအတင္းတိုက္တြန္းေတာ႔တာပဲ ။
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“………ဟင္….ေငြခြက္ကေလး….လွကလွသနဲ…
႔ .ပြတာပဲ..သခင္ေရ႕…ဟိုမွာဆိုင္ရွင္ကလဲဟဘ
ို က္ကို
ေငးေနတယ္…အျမန္ေကာက္ျပီး..အဝတ္ထဲထိုးထည္႔လုိက…
္ လုပ္ပါသခင္ရ႕ဲ …ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္…….”

တံငါသည္ေလးကလဲ မိႈင္းမိေနသလိုမ်ိဳးမျငင္းဆန္ႏိုင္ပခ
ဲ ိုးမိေတာ႔တယ္ ။ ဒါနဲ႔ေငြခြက္ကေလးကိုသူ႔အ
ဝတ္ၾကားထဲထည္႔ျပီး အဲဒီျမိဳ႕ကေနေခြးေျပးဝက္ေျပးေျပးခဲ႔ၾကရပါေရာ ။ ဒါနဲ႔ျမိဳ႕ကေန အေတာ္ေဝးေဝး
ကိုေရာက္မိၾကတဲ႔အခါမွ တံငါသည္ေလးလဲပံုမွန္စိတ္ျပန္ဝင္လာျပီး ေငြခြက္ကိုလႊင္႔ပစ္ရင္းသူ႔ဝိညာဥ္ကို
အျပစ္တင္ေတာ႔တယ္ ။

“……...ဟ…ဝိညာဥ္ရ႕ဲ ….မင္းကဘယ္႔ႏွယ္ေၾကာင္င
႔ ါကိုမေကာင္းတာလုပ္ဖ႔.ို .တိုက္တြန္းရတာတုန္း…ကံ
သီေပလို႔ေပါ႔ကြာ…မိမ်ားမိသြားခဲ႔ရင္..ငါေတာ႔ရာဇဝတ္သားျဖစ္ျပီး..ငါ႔ေရသူမေလးဆီမျပန္ႏင
ို ္ပဲျဖစ္ေတာ႔
မလို႔ပါလား….”

“……….ေတာင္းပန္ပါတယ္…သခင္ရယ္…စိတ္မဆိုးပါနဲ.႔ .က်ဳပ္ကသခင္႔ကိုရေစခ်င္လို႔ပါ…..”

ဒါနဲ႔တစ္ရက္ခရီးဆိုျပီးစလိုက္တဲ႔ခရီးကလဲ ဒုတိယေန႔မွာတေနကုန္သြားလိုက္ၾကရျပန္ပါေရာတဲ႔ ။ ညေန
ေတာ္ေတာ္ေစာင္းေတာ႔ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္လာၾကျပန္တယ္ ။ ဒါနဲ႔တံငါသည္လေ
ဲ မးျပန္သတဲ႔ ။

“……..ဒါေတာ႔ကေခ်သည္ကေလးရွိတဲ႔ျမိဳ႕ထင္ပါရဲ႕…ဟုတ္သလားကြ႕ဲ …..”

“……အဲဒါကဒီကေနနည္းနည္းဆက္သြားရတဲ႔ျမိဳ႕မွာပါ..သခင္…ဒီျမိဳ႕မဟုတ္ပါဘူး…ဒါေပမဲ႔ေရာက္တုန္း
ေရာက္ခိုက္ခဏဝင္ၾကည္ရ
႔ ေအာင္လားဗ်ာ….”

တံငါသည္ေလးလဲ မၾကည္မသာနဲ႔ပဲျမိဳ႕ထဲကိုဝင္ျပီးၾကည္႔ရျပန္တယ္ ။ တေနရာေရာက္ေတာ႔လႊာဖိနပ္
ဆိုင္တစ္ဆိုင္ေရွ႕ကေရအိုးၾကီးတစ္အိုးရဲ႕အနားမွာ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ကစားေနတာကိုျမင္မိသ
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တဲ႔ ။ ဒီတင္ဝိညာဥ္ကအတင္းတိုက္တြန္းျပန္တယ္ ။

“……..သခင္ေရ…အဲဒီသတၱဝါေလးကိုၾကည္ရ
႔ တာ..ေမတၱာတုန္းလိုက္တာဗ်ာ…နားရင္းနာနာရိုက္ပစ္
လိုက္စမ္းပါ…ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ေဆာ္လိုက္စမ္းပါဗ်ာ…အမယ္မယ္…ကစားေနလိုက္တာ…ေခြးကေလး..”

တံငါသည္ေလးလဲ စိတ္နဲ႔လူနဲ႔မကပ္ေတာ႔သလိုပဲ ကေလးအနားသြားျပီး ေတာ္ေတာ္နာေအာင္နားရင္း
အုပ္မိပါသတဲ႔ ။ ကေလးေလးချမာေၾကာက္လန္႔တၾကားထငိုမွပဲ အသိစိတ္ျပန္ဝင္လာျပီးအဲဒီျမိဳ႕ကေန
အတင္းေျပးခဲ႔ရျပန္တယ္ ။ တံငါသည္လဲစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ သူ႔ဝိညာဥ္ကိုၾကိမ္းေမာင္းျပန္သတဲ႔ ။

“…….ေဟ႔ေကာင္…မင္းလုပ္ျပန္ျပီ…ဘာေၾကာင္႔သူ႔ဟာသူေနရွာတဲ႔ကေလးကိ…
ု သြားရိုက္လားႏွက္လား
လုပ္ခိုင္းျပန္တာလဲ….မင္းငါ႔ကိုမေကာင္းတာေတြခ်ည္းပဲလုပ္ခိုင္းေနပါကလား…ဝိညာဥ္ရ႕ဲ …..”

“…အိ…
ု စိတ္မဆိုးပါနဲ.႔ .သခင္ရယ္…ဒါကမေကာင္းဘူးဆိုေပမဲ႔အေသးအမႊားပါဗ်ာ….အပ်င္းေျပေပါ႔…”

ဒါနဲ႔ခရီးဆက္လိုက္ၾကတာ တတိယေန႔ေမွာင္ရီသန္းေတာ႔ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္လာၾကျပန္တယ္ ။
တံငါသည္ေလးလဲ ေမးျပန္သတဲ႔ ။

“……ကဲ…ဒီတခါေတာ႔ကေခ်သည္ကေလးရွိတဲ႔ျမိဳ႕ကိေ
ု ရာက္လာျပီထင္ပါရဲ႕…ဟုတ္လား….”

“…….အင္း….ထင္တာပဲ….လာပါ..သခင္ရ႕ဲ …ဝင္ၾကည္႔ရင္သိမွာေပါ႔…..”

တံငါသည္လဲတျမိဳ႕လံုးကိုေလွ်ာက္ၾကည္႔ျပန္သတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔သူ႔ဝိညာဥ္ေျပာသလိုျမစ္လဲမေတြ႕ ၊ ျမစ္နား
မွာရွိတယ္ဆိုတဲ႔တည္းခိုခန္းကေလးကိုလဲ မေတြ႕ပါဘူး ။ ဒီၾကားထဲသူ႔ကိုတနယ္သားမ်က္ႏွာစိမ္းမွန္းသိ
ေနေတာ႔ျမိဳ႕ခံေတြက မလိုသလိုဝိုင္းၾကည္႔ၾကတာနဲ႔ တံငါသည္ကေလးလဲ ျမိဳ႕ထဲကေနထြက္သြားဖို႔ ၾကံ
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ေတာ႔ဝိညာဥ္ကဖ်က္ျပန္တယ္ ။

“…….တညတေလပဲ…သခင္ရယ္…ဒီျမိဳ႕မွာပဲနားလိုက္ၾကပါစိ…
ု႔ ဒီအခ်ိန္ၾကီးခရီးဆက္ဖို႔မေကာင္းပါဘူး…
ေမွာင္ၾကီးမည္းမည္းနဲ႔…လမ္းမွာေတာပုန္းဓါးျပေတြနဲ႔ေတြ႕ေနရင္အခက္ပ…
ဲ ..”

ဒါနဲ႔တံငါသည္ေလးလဲ ေစ်းနားမွာစိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ထိုင္ေနတုန္း အေရွ႕တိုင္းသားပံုမ်ိဳးနဲ႔ေခါင္းစြပ္ဝတ္လံု
ၾကီးဝတ္ထားတဲ႔ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ဟာ က်ဳရိုးထိပ္မွာခ်ိဳကိုထင
ြ ္းျပီးခ်ိတ္ထားတဲ႔ မီးအိမ္ေလးကိုင္
လို႔အနားကျဖတ္သြားရင္းေမးပါသတဲ႔ ။

“…….ဟင္….ကုန္ေတြသိမ္း..ဆိုင္ေတြပိတ္လ.ို႔ .ေျပာင္ရွင္းေနတဲ႔ေစ်းေနရာၾကီးမွာ..အေဆြကဘာလုပ္
ေနတာလဲဗ်….”

“….ကၽြန္ေတာ္ကဧည္႔သည္ပါ..မိတ္ေဆြ…တည္းစရာတည္းခိုခန္းလဲရွာမေတြ႕…ခဏတျဖဳတ္ဝင္နားျပဳ
ဖို႔ရာေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြလဲမရွိလ.ို႔ .ေစ်းနားမွာပဲမိုးလင္းတဲ႔အထိေစာင္႔မလို႔ပါ….”

“…အလိ.ု .ျဖစ္ရေလတယ္ဗ်ာ…လူအခ်င္းခ်င္းဆိုတာေဆြမ်ိဳးေတြခ်ည္းေပါ႔ဗ်…တနယ္သားေတြဘာေတြ
လုပ္မေနပါနဲ…
႔ .ကိုင္း…က်ဳပ္ကိုခင္ဗ်ားရဲ႕ေဆြမ်ိဳးလို႔သေဘာထား..ဟုတ္ျပီလား…လာဗ်ိဳ႕....က်ဳပ္ဆီမွာ
ဧည္ေ
႔္ ဆာင္ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္…..”

တံငါသည္ေလးလဲ အံ့ၾသစရာအင္မတန္မွစိတ္ထားမြန္ျမတ္ေဖာ္ေရြလွတဲ႔ ကုနသ
္ ည္သူစိမ္းေနာက္ကိုအံ့
ၾသတၾကီးနဲ႔လိုက္သြားပါသတဲ႔ ။ ဒါနဲ႔တေနရာေရာက္ေတာ႔ ဝင္းတခုထဲဝင္သာြ းျပီး ေဝေဝဆာဆာသီးေန
တဲ႔သလဲဥယ်ာဥ္ၾကီးကိုျဖတ္ျပီး အိမ္ထဲကိုေခၚသြားသတဲ႔ ။ တံငါသည္ေလးကိုေနရာထိင
ု ္ခင္းေပးျပီးတာ
နဲ႔ကုန္သည္ဟာ ႏွင္းဆီေတြနဲ႔ထံုသင္းထားတဲ႔ေရကိုယူလာျပီး တံငါသည္ကေလးကိုကိုယ္လက္သန္႔စင္
ေစတယ္ ။ ျပီးေတာ႔သံပရိုရွာလပတ္ရည္ေမႊးေအးေအး ကိုတိုက္ပါေသးသတဲ႔ ။ ျပီးတာနဲ႔ ဆိတ္ကေလး
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ေကာင္လံုးကင္နဲ႔ထမင္းပြဲၾကီးျပင္ျပီး ဧည္႔ဝတ္ေက်ျပြန္စြာေကၽြးေမြးျပဳစုပါသတဲ႔ ။ စားေသာက္ျပီးေတာ႔
တံငါသည္ေလးကို အင္မတန္သန္႔ျပန္႔ေႏြးေထြးတဲ႔ ဧည္႔ေဆာင္ကိုေခၚသြားျပီး ေကာင္းေကာင္းအနားယူ
ဖို႔ဆိုရွာတယ္ ။ တံငါသည္ကေလးကေတာ႔ သူ႔အေပၚေကာင္းလြန္းတဲ႔ကုနသ
္ ည္ကိုေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ႏႈတ္
ဆက္ျပီးဆိတ္ေမႊးေကာ္ေဇာေပၚကိုပစ္လွဲလို႔ သိုးေမႊးမည္းေစာင္ကိုလံုလံုျခံဳျပီးအိပ္ေမာက်သြားေတာ႔သ
တဲ႔ ။ ဒါနဲ႔သန္းေခါင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကေလးမွာပဲ သူ႔ဝိညာဥ္ကတံငါသည္ေလးကိုအတင္းႏိႈးျပီးတိုက္
တြန္းျပန္တယ္ ။

“…….သခင္ေရ…ထဗ်ိဳ႕….ဒါအခြင္႔ေကာင္းပဲ…ဟိုကုန္သည္ငတံုးရဲ႕အိပ္ခန္းကိုသြားျပီး..သူ႔ကိုအိပ္ရာထဲ
မွာတင္သတ္ပစ္လိုက္ဗ်ာ…ျပီးရင္သူ႔ေရႊေငြေတြအကုန္ယူျပီး..က်ဳပ္တို႔ေျပးၾကစိ…
ု႔ .အိ.ု .သခင္ရ႕ဲ ..ထပါဗ်
မၾကာခင္ေရာင္နီလာရင္..အလုပ္ျဖစ္ေတာ႔မွာမဟုတဘ
္ ူး…က်ဳပ္တို႔လမ္းမွာသံုးဖို႔ေငြလိုတယ္…ထ..ထ..”

အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔တံငါသည္လူရြယ္လဲ လူးလဲထျပီးသူ႔ကိုယ္သူဘာလုပ္မိလို႔လုပ္မိမွန္းမသိခင္မွာပဲ စိတ္
ထားေကာင္းရွာတဲ႔ကုန္သည္ရ႕ဲ အိပ္ခန္းထဲကိုစြတ္ဝင္သြားပါေရာ ။ အခန္းထဲမွာအိပ္ေမာက်ေနတဲ႔ကုန္
သည္ရ႕ဲ ေျခရင္းမွာဓါးေကာက္ၾကီးတစ္ခုကိုအဆင္သင္႔ေတြ႕တာနဲ႔ ေထြေထြထူးထူးေတြးမေနပဲ ဓါးကို
လွမ္းယူလိုက္တုန္းမွာပဲ ကုန္သည္ကႏိုးလာျပီးအံ့ၾသတၾကီးနဲ႕ဆိုရွာသတဲ႔ ။

“……..ဟင္…..ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ..အေဆြ…မေန႔ညကအေဆြ႕ကိုက်ဳပ္ေဆြမ်ိဳးအရင္းလိုျပဳစုေကၽြးေမြး
ခဲ႔တာကိ.ု .ဒီလိုတုန္႔ျပန္ေတာ႔မွာလား…ခင္ဗ်ားေငြလိုရင္လဲက်ဳပ္ေပးလိုက္ဖို႔စဥ္းစားထားျပီးသားပါဗ်ာ..”

ဒီတင္ေတြေဝသြားတဲ႔တင
ံ ါသည္ေလးရဲ႕နားထဲသူ႔ဝည
ိ ာဥ္က အသံကုန္ေအာ္ျပီးအမိန္႔ေပးေတာ႔တာပဲ ။

“……..တခ်က္တည္းလည္လွီးပစ္စမ္း….”

တံငါသည္လအ
ဲ ိပ္ေမြ႕ခ်ခံထားရသလို အမိန္႔ကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္ပဲ ေက်းဇူးရွင္ကုန္သည္ရ႕ဲ လည္ကိုပိုင္းခ်
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လိုက္ျပီးအနားကေရႊအိတ္ကိုးအိတ္ကိုဆြဲလို႔ ကမွဴးရွဴးထိုးထြက္ေျပးေတာ႔တယ္ ။ ေခၽြးတျပန္ျပန္နသ
ဲ႔ လဲ
သီးဥယ်ာဥ္ၾကီးကိုျဖတ္ျပီး ျမိဳ႕ျပင္ေရာက္ေအာင္ေျပးခဲ႔မိခ်ိန္မွာေတာ႔ အရုဏ္ဦးၾကယ္ေတြေတာင္မွိန္စျပဳ
ေနခဲ႔ျပီ ။ ျမိဳ႕ျပင္ကိုေတာ္ေတာ္ေလးေရာက္တဲ႔အခါမွ တံငါသည္ေလးလဲသူဘာလုပ္မိခဲ႔သလဲဆိုတာကို
သေဘာေပါက္သြားျပီးရိႈက္ၾကီးတငင္ငိုယိုေတာ႔တာပဲ ။

“……..အလိုေလး….ငါဘာမ်ားလုပ္လိုက္မိတာပါလိမ…
္႔ ငါ႔ေက်းဇူးရွင…
္ ထမင္းေကၽြးျပီးနားစရာေနရာပါ
ေပးတဲ႔သူကိုသူ႔အိမ္ထဲတင္သတ္ပစ္လိုက္မိပါပေကာ..သူ႔ေရႊေတြကိုလခ
ဲ ိုးယူလာမိေသးတယ္…ငါဟာ
အင္မတန္စက္ဆုတ္စရာေကာင္းတဲ႔ေကာင္ပါလား…ဝိညာဥ္ရယ္…မင္းလုပ္ရက္လိုက္တာကြာ…ငါ႔ကို
ေက်းဇူးကန္းတဲ႔လူယုတ္မာျဖစ္ေအာင္…မင္းဘာျဖစ္လို႔တိုက္တြန္းရတာလဲ…..မင္း…မင္း..ဟာမိစာၦပဲ
ကြ…မင္းကိုငါစြန္႔ပစ္ခဲ႔တာမွန္တာပဲ…မင္းကိုဘာလို႔မ်ားငါျပန္လက္ခံခဲ႔မိတာပါလိမ႔…
္ ..”

“…….အိ…
ု သခင္ရယ္…ေလာကမွာလူ႔အသက္ေလာက္ေပါမ်ားတာဘာရွိေတာ႔မလဲ….ကဲ…အခုဆိုရင္
က်ဳပ္တို႔ေရႊေတြလအ
ဲ လံအ
ု ေလာက္ရျပီ…ကေျခသည္ကေလးရွိတဲ႔ျမိဳ႕ကိုဆက္သြားျပီးေလာကစည္းစိမ္
ကိုခံစားၾကရံုပ…
ဲ .ေတာင္းပန္ပါတယ္…သခင္ရယ္…က်ဳပ္ကသခင္႔အတြက္လုပရ
္ တာပါ…သြားၾကပါစိ.ု႔ .”

“……ဟင္႔အင္း…ငါမသြားေတာ႔ဘူး….မင္းကိုငါသိပ္ရြံသြားျပီကြယ…
္ မင္းဟာငါ႔ကိုလူယုတ္မာ..လူဆိုးၾကီး
လံုးလံုးျဖစ္ေအာင္ဖ်က္ဆီးေနတာပဲ..မင္းဘယ္တုန္းကမ်ားဒီေလာက္ေတာင္ေကာက္က်စ္ယုတ္မာသြား
ခဲ႔သလဲ…ငါ႔ဝိညာဥ္ရ႕ဲ …..”

“…သခင္႔အျပစ္ပေ
ဲ လ…သခင္ကက်ဳပ္ကိုေလာကၾကီးထဲအသည္းႏွလံုးေတာင္ယူေဆာင္ခင
ြ ္႔မျပဳပဲ..စြန္႔
ပစ္ခဲ႔တာကိုး…အသည္းႏွလံုးမရွိတဲ႔က်ဳပ္ဟာခံစားခ်က္မရွိေတာ႔..ဒီလိုရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ႔အရာေတြ
ကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ဖသ
ို႔ င္ယူတတ္ေျမာက္လာခဲ႔တာပါပဲ…..ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈေပါ႔ဗ်ာ….”

“……..မင္း…မင္း…ဘာေျပာတယ္က႕ြဲ ……”
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“……….သခင္သိပါတယ္ဗ်ာ…အခုက်ဳပ္ေျပာတာေတြကသ
ို ခင္ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္…သခင္
ကက်ဳပ္ကိုျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုျပီးစြန္႔ပစ္ခဲ႔တာေတြက.ို .နည္းနည္းမွသတိမရေတာ႔ဘူးလို႔ဆိုလိုခ်င္တာလား.
က်ဳပ္ေတာ႔မထင္ပါဘူး…သခင္ေမ႔ေဖ်ာက္ထားတာပဲျဖစ္ရမယ္…ဒါေပမဲ႔စိတ္ေအးေအးထားပါဗ်ာ…အနာ
ခံမွအသာစံရတယ္မဟုတ္လား…သခင္ရ႕ဲ ….ေက်းဇူးရွိမွလေ
ဲ က်းစြပ္လို႔ရတာပါ…..ဒီေတာ႔ကိုယ္႔ကိုနားစ
ရာေပး…စားစရာေကၽြးတဲ႔လူရ႕ဲ လည္ကိုတစ္ရက္မကုန္ခင္လွီးျပီး...ေရႊေတြခိုးခဲ႔တာဟာစာမဖြဲ႔ေလာက္ပါ
ဘူးဗ်ာ..…ဟား..ဟား…ဟား…..”

ဒါကိုၾကားေတာ႔တံငါသည္ေလးဟာ တစ္ကိုယ္လံုးတုနရ
္ ီလာျပီးဆိုသတဲ႔ ။

“……..မင္း…မင္း..ဟာလက္စသတ္ေတာ႔..နည္းနည္းမွေကာင္းက်ိဳးမေပးတဲ႔ေကာင္ကိုး…ငါ႔ခ်စ္သူရွိရာ
ကေနထြက္လာဖို႔လဲမင္းပဲေသြးေဆာင္တယ္…..ငါ႔ကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔မက္လံုးေတြေပးျပီးလဲျဖားေယာင္း
ခဲ႔တယ္…ျပီးေတာ႔ငါ႔ကိုမေကာင္းမႈမွန္သမွ်လုပ္ဖို႔တိုက္တြန္းျပီး..ဖ်က္ဆီးေနတာပါလားကြယ…
္ .”

“……အိ…
ု သခင္ရယ္…မေကာင္းမႈဆိုတာခ်ည္းပဲထပ္ခါတလဲလေ
ဲ ျပာေနေတာ႔တာပဲ…က်ဳပ္လိုအသည္း
ႏွလံုးမရွိသူအတြက္ကေတာ႔..မေကာင္းမႈဆိုတာကိုယ္လုိခ်င္တဲ႔အရာရဖို႔နင္းေလွ်ာက္သြားရတဲ႔ေလွကား
ထစ္ဆိုတာထက္ဘာမွမပိုဘူး….ဒီေလာက္လခ
ဲ ံစားမေနပါနဲ႔ဗ်ာ…ကိုင္း…လက္ထရ
ဲ ွိတဲ႔ေရႊအိတ္ကိုးအိတ္
ကိုေရွ႕ကျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕မွာ..ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးသြားသံုးျဖဳန္းပစ္လိုက္ရေအာင္လား……”

ဒါေပမဲ႔တံငါသည္ကေလးကေရႊအိတ္ေတြကို လႊင္႔ပစ္နင္းေျခရင္းနာနာၾကည္းၾကည္းဆိုတယ္ ။

“…….ငါမင္းနဲ႔ဘယ္မွမသြားေတာ႔ဘးူ …ေက်းဇူးရွင္ရ႕ဲ လည္ေခ်ာင္းေသြးစြန္းေနတဲ႔ဒီေရႊေတြကိုလင
ဲ ါလက္
ဖ်ားနဲ႔ေတာင္မတို႔ခ်င္ဘူး…မင္းကိုတခ်ိန္ကငါစြန္႔ပစ္ခဲ႔သလိုပ…
ဲ အခုလဲမင္းကိုငါ႔ကိုယ္ထဲကေနခြဲထုတ္ပစ္
မွရေတာ႔မယ္…မင္းဟာအနာေဆြးလိုလိႈက္စားျပီးငါ႔ကိုအေသသတ္ေနတာ..ငါ႔ကိုဒုစရိုက္သမားလံုးလံုး
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပီးငါ႔ဘဝကိုဖ်က္ဆီးေနတာပဲ…ကဲ…သြားေပဦးေတာ႔ေဟ႔…”
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တံငါသည္ဟာေျပာေျပာဆိဆ
ု ိုနဲ႔ပဲ လကိုေက်ာခိုင္းရပ္လ႔စ
ို ုန္းမပ်ိဳေပးခဲ႔တဲ႔ ေျမြစိမ္းျမီးေျခာက္ေရလက္
ကိုင္နဲ႔ဓါးကေလးကိုထုတ္ယူျပီး သူ႔အရိပ္ကိုလွီးခြာထုတ္ဖို႔ၾကိဳးစားသတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔ဒီတခါေတာ႔အရိပ္က
သူ႔ကိုယ္ကေနကြဲထြက္မသြားတဲ႔အျပင္ သူ႔ဝိညာဥ္ကလဲသူ႔ကိုယ္ခႏၶာထဲကေနထြက္မသြားေတာ႔ဘူး ။
ဒါကိုၾကည္႔ျပီးလန္႔သြားတဲ႔တံငါသည္ေလးကို သူ႔ဝိညာဥ္ကရယ္ေမာရင္းဆိသ
ု တဲ႔ ။

“………သခင္ေရ႕…ဒီတခါေတာ႔က်ဳပ္ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔စြန္႔ပစ္လို႔ရမယ္မထင္န…
ဲ႔ .သခင္႔စုန္းမပ်ိဳရဲ႕နည္း
ဟာတစ္ခါပဲသံုးလို႔သဗ်…လူေတြဟာတစ္သက္မွတစ္ခါပဲသူ႔တို႔ရ႕ဲ ဝိညာဥ္ကိုစြန္႔ပစ္လို႔ရတယ္…အဲ..အဲ
ဒီဝိညာဥ္ကိုျပန္ျပီးလက္ခံလိုက္မိတဲ႔သူကေတာ႔…တစ္သက္လံုးအတူေနရေတာ႔တာပဲဗ်ိဳ႕….ဒါဟာသူ႔ဝိ
ညာဥ္ကိုစြန္႔ပစ္ခဲ႔တဲ႔အတြက.္ .ေပးဆပ္ရတဲ႔အဖိုးအခအျပစ္ဒဏ္ဆိုပါေတာ႔…က်ဳပ္ကေတာ႔ဆုလာဘ္လို႔
သာဆိုခ်င္ပါတယ္…ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ….”

“…ဟင္…တယ္လေ
ဲ ကာက္က်စ္တဲ႔စုန္းမပါလားဟရို႕….ငါဒါေတြကိုမသိခဲ႔ရပါလား…ငါ႔ကိုလွည္႔စားသြားခဲ႔
တာကိုး….”

“…အင္း…သူကလဲသူ႔သခင္အေပၚကိုသစၥာေစာင္႔သိရေပမကိုး..သခင္ရ႕ဲ …ဟား..ဟား….တခါကိုးကြယ္
မိတာနဲ႔ဘယ္ေတာ႔မွျပန္ရုန္းထြက္လို႔မရေတာ႔တ႔.ဲ .သူ႔သခင္အေပၚကိုေပါ႔…..”

ဒီတင္တံငါသည္ကေလးဟာ မ်က္ႏွာျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္လာျပီးေျမေပၚကိုပစ္လဲက်လို႔ နာနာက်င္က်င္ငို
ယိုေတာ႔တာပဲ ။ အခုေတာ႔သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔လေ
ဲ ဝးရေတာ႔မဲ႔အျပင္ သူျပန္လက္ခံလိုက္မိတဲ႔ဝိညာဥ္ဟာလဲအင္
မတန္မွဆိုးရြားယုတ္ညသ
ံ့ ူျဖစ္ေနေတာ႔တာကိုး ။ ဒါနဲ႔အရုဏ္တက္လာေတာ႔ တံငါသည္ကလူးလဲထျပီး
ဆိုသတဲ႔ ။

“…အခုအခ်ိန္ကေနစျပီး..မင္းရဲ႕မေကာင္းမႈေတြကိုငါမက်ဴးလြန္မိေအာင္..ငါ႔လက္ကိုငါၾကိဳးနဲ႔ခိုင္ခိုင္တုပ္
ထားမယ္…မင္းခုိင္းတဲ႔အတိုင္းမေျပာမိေအာင္လ.ဲ .ငါ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြကိုငါေစ႔ေစ႔ပိတ္ထားေတာ႔မယ္…ျပီးရင္
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ငါ႔ကိုခ်စ္ရွာတဲ႔သူကေလးေနထုိင္ရာပင္လယ္ကင
ို ါျပန္မယ္…ငါ႔ကိုတခ်ိန္ကသူသီခ်င္းဆိုျပခဲ႔ရာပင္လယ္
ေကြ႕ေလးအနားကိုျပန္ျပီး..သူ႔ကိုေအာ္ေခၚလို႔ငါေတာင္းပန္မယ္…မင္းငါ႔ကိုခိုင္းခဲ႔လို႔လုပ္ခဲ႔မိသမွ်အျပစ္
ေတြကိုလင
ဲ ါအကုန္ဝန္ခံေတာ႔မယ္….မင္းကိုငါရွိတယ္လို႔ကိုအသိအမွတ္မျပဳေတာ႔ဘူးကြယ.္ .”

ဝိညာဥ္ကေတာ႔ ရယ္ရင္းေမာရင္းနဲ႔ပဲထပ္ျပီးေသြးေဆာင္ျပန္တယ္ ။

“……..သခင္ရယ္…ခ်စ္တဲ႔သူေတြဘာေတြလုပ္မေနပါနဲ႔ဗ်ာ…ေရထဲကေျခေထာက္မရွိဘာမရွိငါးတစ္ပိုင္း
သတၱဝါကိုမ်ား…ေဟာ..က်ဳပ္ေလ..သခင္႔ကိုအလွဆံုးမိန္းမပ်ိဳေတြရွိရာကိုေခၚသြားျပမဗ်…ရွမာရိကေခ်
သည္ေတြဆိုတာသမင္ပ်ိဳကေလးေတြ…ခ်ိဳးျဖဴကေလးေတြမွတ္ရတယ္…သြယ္ေပ်ာင္းေနလိုက္ပံုမ်ားဗ်ိဳ႕
ေျခေထာက္ကေလးေတြက.ို .ဒန္းဆိုးေဆးနဲ႔ပန္းကြက္ေဖာ္ထားတာမ်ားနီရဲလ…
ို႔ ၾကာရိုးလိုလက္ကေလး
ေတြမွာေတာ႔ေၾကးျခဴေလးေတြဆြဲလို႔ဗ်ား…ကခုန္ရင္းနဲ႔ရယ္ေမာလိုက္တဲ႔အသံကေလးေတြမ်ား..စမ္းေရ
စီးသံထက္ေတာင္သာယာပါေသး..သခင္ရာ…က်ဳပ္နဲ႔သာလိုက္ခဲ႔စမ္းပါ…ဆန္းေပ႔..လွေပ႔ဆိုတာေတြကို
ျမင္ရေစ႔ပါမယ္…အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ႔မိသေလးဘာေလးနဲ႔ကိုယ္႔စိတ္ကိုကိုယ္ညွင္းဆဲမေနပါနဲ႔ေတာ႔…မစား
ေကာင္းတဲ႔အသီးကမွပိုခ်ိဳျမိန္တယ္မဟုတ္လား..သခင္ရ႕ဲ ..ေသရည္ဟာလူကိုဖ်က္ေပမဲ႔ခ်ိဳျမိန္လွတယ္မ
ဟုတ္ဘူးလား…ဘယ္သူေသေသငေတမာဖို႔အေရးၾကီးတာပဲ..ဒီေတာ႔လာပါဗ်ာ…ေဟာဟိုေရွ႕နားကျမိဳ႕
ေတာ္ၾကီးမွာက်ဳးလစ္ပန္းေတြျပည္႔ေနတဲ႔ဥယ်ာဥ္ၾကီးတစ္ခုရွိတယ္…ေဒါင္းျဖဴေတြ..နီလာသားလိုမႈန္လဲ႔
ျပာလြင္ေနတဲ႔ေဒါင္းေတြဆိုတာလဲအုပ္လိုက္အုပ္လုိက္ပ…
ဲ ေနေရာင္ထဲမွာအျမီးေတြမ်ားျဖန္႔ျပီးကေနၾက
ျပီဆိုရင္ဧရာမဆင္စြယ္ယပ္ေတာင္ၾကီးေတြ…ေရႊယပ္ေတာင္ၾကီးေတြျဖန္႔လိုက္သလိုမ်ိဳး..သိပ္ၾကက္သ
ေရရွိတာကလား…အဲဒီမွာေဒါင္းေတြကိုထိန္းျပီးအစာေကၽြးတဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရသ
ွိ ဗ်…သူေလး
လဲတစ္ခါတစ္ေလေဒါင္းေတြနဲ႔ေရာျပီးကတတ္တယ္…သြယ္ေျပာင္းေနတဲ႔လက္ေမာင္းဝင္းဝင္းစက္စက္
ေတြကိုဆန္႔တန္းလိ.ု႔ .ၾကာဖူးလိုေျခအစံုနဲ႔ကခုန္တတ္တယ္…ခေနာက္စိမ္းတို႔ထားလို႔ေငြေရာင္လက္ေန
တဲ႔မ်က္ခြံအစံုကိုပင္႔ျပီးၾကည္႔လိုက္ရင္..အသက္ရွဴေတာင္မွားေလာက္ေအာင္လွပဆန္းၾကယ္လွတဲ႔အထဲ
ပ်ံလႊားေတာင္လိုႏွာတံသြယ္သြယ္ကေလးရဲ႕တဖက္မွာေတာ႔..ပုုလဲကေနထြင္းထားတဲ႔ပန္းပြင္႔ကေလး
ပန္လို႔ခင္ဗ်….သူမို႔လို႔မ်ားကခုန္ရယ္ေမာေနျပီဆိုရင္ေျခက်င္းဝတ္ကေငြၾကိဳးကေလးေတြကလဲ..တခ်င္

Translated by Ma Hninpwint

151

The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde (1854 -1900)

ခ်င္..တတင္တင္ျမည္လို႔ေငြေစာင္းနဲ႔ေခါင္းေလာင္းသံအလားပါပဲ….လာပါ..သခင္ရယ္…သြားၾကည္႔ၾကပါ
စိ…
ု႔ စိတ္ထိခိုက္မေနပါနဲ႔ေတာ႔….”

ဒါေပမဲ႔တံငါသည္လူငယ္က သူ႔စကားအတိုင္းပဲ သူ႔ဝိညာဥ္ကိုလံုးလံုးအဖက္မလုပ္ေတာ႔ဘူး ။
ႏႈတ္ခမ္းကိုတင္းတင္းေစ႔လို႔သူ႔လက္ကိုသူၾကိဳးနဲ႔တုပ္ျပီး တခ်ိန္ကခ်စ္တဲ႔သူသီခ်င္းဆိုျပရာပင္လယ္ေကြ႕
ကေလးဆီကုိအေျပးျပန္ရွာေတာ႔တယ္ ။ ဝိညာဥ္ကလဲနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာျပီးျဖားေယာင္းေသးသလိုပဲ ဒုစ
ရိုက္မွန္သမွ်လုပ္ဖို႔ေသြးေဆာင္ပါေသးသတဲ႔ ။ သို႔ေပမဲ႔တံငါသည္ကေလးရဲ႕အခ်စ္ကိုေတာ႔ဘယ္လိုမွမ
ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။ ဒီလိုနဲ႔သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔ဆံုေနၾကေနရာ ပင္လယ္ေကြ႕ကိုေတာ႔ေအာင္ျမင္စြာျပန္ခဲ႔ႏိုင္
ေတာ႔တယ္ ။ ကမ္းစပ္ကိုေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္းပဲ တံငါသည္ေလးဟာ လက္ကၾကိဳးေတြကိုကိုက္ျဖတ္
ျပီးေရသူမကေလးကိုေအာ္ေခၚပါသတဲ႔ ။ ခ်စ္တဲ႔သူကေတာ႔စိတ္ပဆ
ဲ ိုးသလား ၊ စိတ္နာသြားရွာသလားမ
သိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကိုေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းေနခဲ႔ျပီ ။ တံငါသည္ပ်ိဳကေတာ႔မေလွ်ာ႔ပရ
ဲ င္ကြဲမတတ္
တေနကုန္ေအာ္ဟစ္ေခၚရွာသတဲ႔ ။ ဒါကိုျမင္ေတာ႔ သူ႔ဝိညာဥ္ကအခြင္႔ေကာင္းယူျပီးေလွာင္ျပန္တယ္ ။

“…….အင္း….သခင္႔မလဲခ်စ္လိုက္ရတာေတာ႔တုန္လ…
ို႔ ျပီးေတာ႔စိတ္ဆင္းရဲရတာပဲအဖတ္တင္တယ္…
က်ဳပ္အေနနဲ႔ျမင္တာကေတာ႔..သခင္႔ဘဝမွာအေရးအၾကီးဆိုတဲ႔အခ်စ္ဆိုတာၾကီးကေရဘယ္ေလာက္
ျဖည္႔ျဖည္.႔ .ျပည္႔လာတယ္မရွိတဲ႔အိုးကြဲၾကီးလိုပါပဲလား…အခ်စ္မွာအေပးသာရွိျပီး..ဘယ္ေတာ႔မွရယူခင
ြ ္႔
မရွိဘူးဆိုရင္ဘာမ်ားေကာင္းတာရွိလို႔လ…
ဲ က်ဳပ္နဲ႔လိုက္ခဲ႔ျပီးေလာကီစည္းစိမ္ေတြထေ
ဲ ပ်ာ္ေမြ႕ေနတာက
မွေနရက်ိဳးနပ္ဦးမဗ်ား…ေလာကၾကီးမွာဘယ္ေနရာဟာေပ်ာ္ပါးလို႔အေကာင္းဆံးု ဆိုတာကိ.ု .က်ဳပ္ထက္
ဘယ္သူကပိုသိဦးမလဲ..သခင္ရယ္….ဒီညွီနံ႕တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ေရသူမကိုစြန္႔ပစ္လ.ို႔ .က်ဳပ္နဲ႔လိုက္ခဲ႔
စမ္းပါ…ဂ်င္းစိမ္းနဲ႔မိႆလင္သူၾကင္မွကိုယ္ၾကင္ေပါ႔ဗ်ာ…သခင္လိုက္ရက်ိဳးနပ္ေစ႔မယ္..စိတသ
္ ာခ်….”

ဒါေပမဲ႔တံငါသည္လူငယ္ကေတာ႔ နည္းနည္းမွမၾကားသလိုပဲပင္လယ္ေကြ႕ထိပ္က ကမာၻးစြန္းမွာသစ္တို
သစ္စနဲ႔အိမ္ကေလးတစ္လံုးေဆာက္လို႔ အဲဒီမွာပဲေနေတာ႔တယ္ ။ မနက္ဆိုရင္ပင္လယ္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာ
မူျပီးေရသူမကေလးကိုေအာ္ေခၚရွာတယ္ ။ ညေနေစာင္းျပန္ေတာ႔ တခါသနားစဖြယ္ေတာင္းပန္ရင္းေခၚ
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ျပန္သတဲ႔ ။ ညေရာက္ျပန္ေတာ႔ ကမ္းစပ္ကိုဆင္းျပီးေရသူမေလးကိုသူေျပာခ်င္ခ႔တ
ဲ ဲ႔စကားေတြကို တဝ
ၾကီးေျပာျပန္တယ္ ။ အဲဒီဝတ္ကိုတစ္ႏွစ္လံုးလံုးတစ္ခါမွမပ်က္ခဲ႔ေပမဲ႔ ေရသူမကေလးကေတာ႔ တစ္ခါမွ
ျပန္ေပၚမလာေတာ႔ဘူး ။ ပင္လယ္အႏွ႔ံအျပားက ေရေအာက္လိႈဏ္ဂူေတြ ၊ ဒီေရအိုင္ကေလးေတြ ၊ ပင္
လယ္ၾကမ္းျပင္ထဲကေရခ်ိဳတြင္းေတြတစ္ခုမက်န္လိုက္ရွာၾကည္႔ေပမဲ႔ ဘယ္လိုမွျပန္မေတြ႕ရေတာ႔ပါဘူး
တဲ႔ ။ ဒီၾကားထဲမွာ သူ႔ဝိညာဥ္ကလဲမေလွ်ာ႔ပါဘူး ။ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို နားထဲအျမဲလိုလိုတီးတိုးေျပာ
ထည္႔လို႔ေသြးေဆာင္ေပမဲ႔ တံငါသည္လူငယ္ရ႕ဲ ခ်စ္စိတ္အဟုန္ကိုဘယ္အရာကမွ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေတာ႔
ဘူး ။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည္႔သြားေတာ႔ ဝိညာဥ္ကဒီလိုေတြးမိသတဲ႔ ။

“……..အင္း…ငါ႔သခင္ကိုမေကာင္းမႈမွန္သမွ်နဲ႔ေတာ႔ေသြးေဆာင္ၾကည္႔ျပီးျပီ…တုတ္တုတ္မွေတာင္မလႈပ္
ခဲ႔ဘူး…ဒီတစ္ခါေတာ႔ေကာင္းမႈသုစရိုက္ေတြနဲ႔စမ္းၾကည္႔ဦးမွပ…
ဲ သူကဒုစရိုက္ကိုမုန္းတဲ႔သူဆိုေတာ႔…ဒါနဲ႔
စိတ္ျပန္လည္ေကာင္းလည္လာႏိုင္ပါရဲ႕…..”

ဆိုျပီးလုပ္ငန္းစသတဲ႔ ။

“……..အိ…
ု သခင္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ကေလာကၾကီးရဲ႕ေပ်ာ္စရာကာမဂုဏ္ခံစားမႈေတြအေၾကာင္း..ဘယ္ေလာက္
ေျပာေျပာ…သခင္ကမၾကားသလိုပေ
ဲ နခဲ႔တယ္….ဒါလဲသခင္မွန္ပါတယ္…ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ႔ဒအ
ီ ေပ်ာ္
အပါးေတြဆိုတာအေပၚယံကိစၥေတြပဲကိုး…တကယ္ေတာ႔ေလာကၾကီးရဲ႕အရွင္သခင္အစစ္ဟာ..ဒုကၡပါပဲ
ဘယ္သူမွဒီသံသရာဝဲၾသဃၾကီးထဲကေနမလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဘူး…လူတိုင္းလူတိုင္းဟာသူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ဒု
ကၡေရာက္ဆင္းရဲေနၾကတာေတြခ်ည္းပဲ..တခ်ိဳ႕ဟာအရွက္လံုရံုေတာင္မဝတ္ဆင္ႏိုင္ဘူး..တခ်ိဳ႕ကေတာ႔
ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လြန္းလို႔ထေတာင္မထႏိုင္ဘူး…တခ်ိဳ႕မုဆိုးမေတြခရမ္းေရာင္ဝတ္လို႔ပူေဆြးေနခ်ိန.္ .
တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ေလွ်ာ္ေတထဲထိုင္လို႔ရင္ထုငိုယိုေနရတယ္…စိမ္႔ေျမေပၚမွာသြားလာေနတဲ႔အႏူေတြကလဲ
တေယာက္နဲ႔တေယာက္တြန္းထိုးသတ္ပုတ္လ.ို႔ .လမ္းမၾကီးတေလွ်ာက္သြားလာေနၾကတဲ႔သူေတာင္းစား
ေတြလအ
ဲ စာမစားရတဲ႔ရက္ေပါင္းကိုမ်ားလွေပါ႔…ျမိဳ႕ၾကီးေတြရ႕ဲ လမ္းေတြထဲမွာအငတ္ေဘးလွည္႔လည္
ေနခ်ိန္မွာ..ကပ္ေရာဂါကျမိဳ႕တံခါးမွာအသင္႔ေစာင္႔ႏွင္႔ျပီ…သြားၾကပါစိ.ု႔ .သခင္ရယ္…ေလာကၾကီးထဲမွာ
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ေဝဒနာေပါင္းစံုနဲ႔ကူကယ္ရာမဲ႔ေနတဲ႔သူေတြက.ို .ႏိုင္သေလာက္သြားျပီးကူညီေပးကမး္ေစာင္႔ေရွာက္ၾက
ပါစိ…
ု႔ အမ်ားအက်ိဳးနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္အခ်စ္ဆိုတာဘာျဖစ္ေလာက္မလဲ…သခင္ရ႕ဲ …အခုကိုပသ
ဲ ခင္႔ခ်စ္သူ
ကသခင္႔ကိုစြန္႔ပစ္ခဲ႔ျပီမဟုတ္ပါလား…အခ်စ္ေၾကာင္႔ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုအနစ္မြန္းမခံပါနဲဗ
႔ ်ာ…..”

တံငါသည္ကေတာ႔ၾကားဟန္ေတာင္မျပပဲ မနက္တစ္ၾကိမ္ ၊ ညေနတၾကိမ္ ၊ ညသန္းေခါင္တစ္ၾကိမ္သူ႔
ခ်စ္သူကိုေအာ္ေခၚေတာင္းပန္တဲ႔အလုပ္ကိုပဲ စြဲစြဲျမဲျမဲၾကီးလုပ္ေနသတဲ႔ ။ လိႈင္းေခါင္းျဖဴေတြေအာက္က
ေရေအာက္လွ်ိဳေျမာင္ေတြထဲမွာ ၊ ညတိုငဆ
္ ိုခရမ္းေရာင္ရင္႔ရင္႔ျပာေနတဲ႔သမုဒၵရာထဲမွာ ၊ အရုဏ္တက္
ခ်ိန္မွာမိႈင္းက်န္ရစ္ခဲ႔တဲ႔ဒီေရအက်မွာ သူခ
႔ ်စ္သူကိုလိုက္ရွာလို႔သာေနေတာ႔တယ္ ။ ဒီလိုနဲ႔ႏွစ္ႏွစ္ျပည္႔
သြားတဲ႔တစ္ေန႔မွာေတာ႔ သူ႔ဝိညာဥ္ကတံငါသည္ေလးကိုေျပာသတဲ႔ ။

“……အင္း…သခင္႔ကိုက်ဳပ္ဒုစရိုက္နဲ႔ေရာ..သုစရိုက္နဲ႔ပါဆြဲေဆာင္ၾကည္႔ခဲ႔ျပီ…သခင္ရ႕ဲ အခ်စ္ဟာအရာ
အားလံုးထက္ပိုျပီးအင္အားၾကီးမားတယ္ဆိုတာကိုလ.ဲ .က်ဳပ္သိလိုက္ရပါျပီ….က်ဳပ္ကိုသခင္႔ရ႕ဲ နာက်င္
ေနတဲ႔ႏွလံုးသားထဲကိုဝင္ခင
ြ ္႔ေပးပါဗ်ာ…သခင္နဲ႔အတူက်ဳပ္တစ္သားတည္းပူေဆြးပါ႔မယ္…”

ဒီေတာ႔မွတံငါသည္လူရြယ္က စကားျပန္သတဲ႔ ။

“……ဝင္ႏိုင္ပါတယ္ကြယ…
္ မင္းေလာကၾကီးထဲမွာႏွလံုးသားမပါပဲလွည္႔လည္ေနခဲ႔ရတဲ႔ေန႔ေတြအတြက.္ .
ငါအဖိုးအချပန္ေပးတဲ႔သေဘာပါပဲ…..”

“……..ဟင္…သခင္ကဝင္ပါသာဆိုေပမဲ…
႔ သခင္႔ႏွလံုးအိမ္ကျပည္႔ႏွက္ေနတဲ႔အခ်စ္ေတြေၾကာင္႔က်ဳပ္ေျခ
ခ်စရာေတာင္မရွိပါလား..သခင္ရ႕ဲ ….”

“……အင္း..ဒါေတာ႔ငါလဲမတတ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး..ဝိညာဥ္ေရ႕….ဒီအခ်စ္ေတြဟာငါ႔ႏွလံုးသားကိုဆက္ခုန္ေန
ေစတဲ႔တစ္ခုတည္းေသာတြန္းအားပါပဲ…ငါစိတ္မေကာင္းပါဘူးကြယ…
္ ”
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ဒီလိုေျပာဆိုေနၾကတုန္း ပင္လယ္ဘက္ဆီကေျခာက္ခ်ားစရာငိုသံၾကီးထြက္လာပါသတဲ႔ ။ ေရသူတစ္ဦး
ဦးေသတဲ႔အခါတိုင္းထြက္လာတတ္တဲ႔ ကမ္းတုန္မတတ္အသံၾကီးေပါ႔ ။ တံငါသည္ကေလးဟာမသိစိတ္
ကလႈ႕႔ံေဆာ္လိုက္သလိုပဲ ကမ္းစပ္ကိုေျပးဆင္းလာမိတဲ႔အခ်ိန္မွာ မည္းနက္ေနတဲ႔လိႈင္းလံုးၾကီးေတြဟာ
ကမ္းဘက္ကိုအလိပ္လိုက္တက္လာၾကတယ္ ။ လိႈင္းလံုးေတြၾကားမွာေတာ႔ ေငြသားလိုျဖဴေဖြးေနတဲ႔အ
ရာတစ္ခုအလူးလူးအလိမ္႔လိမ္႔နဲ႔ပါလာေလရဲ႕ ။ ပန္းဖတ္ကေလးလို ျမဳပ္တခါေပၚတလွဲ႔နဲ႔ လိင
ႈ ္းေခါင္းျဖဴ
ေတြကေနတဆင္႔ ေရျမွဳပ္တေဖြးေဖြးနဲ႔ေနာက္ဆံုးကမ္းစပ္မွာလာတင္တာကေတာ႔ ေရသူမကေလးပါပဲ ။
ေအးစက္ေတာင္႔တင္းေနျပီျဖစ္တဲ႔ ေရသူမကေလးရဲ႕ရုပ္ကလာပ္ဆိုရင္ပိုမွန္ပါလိမ္႔မယ္ ။
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တံငါသည္ပ်ိဳကေတာ႔ရင္ကေ
ြဲ တာ႔တယ္ ။ ေအးစက္လို႔အေရာင္ျပယ္စျပဳေနတဲ႔ သူ႔ခ်စ္သူရ႕ဲ ႏႈတ္
ခမ္းအနီေဖ်ာ႔ကေလးေတြကိုအၾကိမ္ၾကိမ္နမ္းလို႔ ပယင္းေရာင္ဆံပင္ေအးစက္စက္ေတြကိုအခါခါသပ္
တင္လို႔ရူးမတတ္ပါပဲ ။ သဲေပၚမွာေျခစံုပစ္ထင
ို ္ျပီးခ်စ္တဲ႔သူရ႕ဲ အေလာင္းကို ရင္ခင
ြ ္ထေ
ဲ ပြ႕လို႔အခုမွေတြ႕
ခြင္႔ရေတာ႔တဲ႔ခ်စ္သူ႔မ်က္ႏွာကို ဝမ္းသာဝမ္းနည္းစိုက္ၾကည္႔ျပန္ပါသတဲ႔ ။ သူတို႔စေတြ႕စတုန္းကလိုပဲ
ေမွးမွိတ္က်ေနတဲ႔မ်က္ခြံေလးေတြ ဆားငံေရေၾကာင္႔ေျပာင္လက္ေနတာကိုလဲ မ်က္ရည္ယိုစီးရင္းအ
ၾကိမ္ၾကိမ္ဖိနမ္းမိတယ္ ။ ျပီးေတာ႔သူေျပာခ်င္ခဲ႔သမွ်အရာေတြ ၊ ဝန္ခံစရာေတြ ၊ ေတာင္းပန္စကားေတြ
ကိုတတြတ္တြတ္ေျပာေတာ႔တာပဲ ။ လက္ေမာင္းေျပေလ်ာ႔ေလးေတြကိုသူ႔လည္မွာခိုတေ
ဲြ စလို႔ ခ်စ္ရသူ
ရဲ႕လည္တိုင္ေဖာ႔ရိုးကိုငံု႕နမ္းရင္း ခါးခါးသီးသီးနာက်င္ရင္းေပ်ာ္ရႊင္လာမိပါသတဲ႔ ။ မည္းနက္ေနတဲ႔ေရ
လိႈင္းေတြတလိမ္႔လိမ္႔တက္လာျပန္ျပီ ။ ေရျမွဳပ္ေတြရ႕ဲ ဆူေဝသံေတာင္ အႏူေတြရ႕ဲ ငိုညည္းသံလဆ
ို ဆ
ြဲ ြဲ
ငင္ငင္နဲ႔ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ရာလိႈက္အူတက္လာခ်ိန္မွာ ကမ္းစပ္ကအရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လိႈင္း
ပုတ္ရာေနာက္ကို ကစဥ္႔ကလ်ားပါကုန္ၾကသတဲ႔ ။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲေရေအာက္နန္းေတာ္ထဲကေန ေျခာက္
ခ်ားစရာငိုသံၾကီးတခါေပၚလာျပန္ျပီး နန္းေစာင္႔ထရိဳြ င္တန္ေတြရ႕ဲ တံပိုးခရာသံေတြ ၊ခရုသင္းမႈတ္သံေတြ
ပင္လယ္ေကြ႕တစ္ခုလံုးတုန္ဟည္းေအာင္ ျမည္ေနၾကျပီ္ ။ ပင္လယ္ၾကီးပြက္ပြက္ဆူေတာ႔မဲ႔ အေျခအေန
ကိုနားလည္လိုက္တဲ႔ တံငါသည္ရ႕ဲ ဝိညာဥ္ဟာသူ႔သခင္ကိုထြက္ေျပးဖို႔အတင္းတိုက္တြန္းပါသတဲ႔ ။

“….ေျပး…ေျပး…ေျပးေပေတာ႔..သခင္ေရ႕…ပင္လယ္ၾကီးေဒါသူပုန္ထေနျပီ…သက္ရွိသက္မဲ႔အရာအား
လံုးကိုရိုက္ခ်တိုက္စားပစ္ေတာ႔မယ္…..ေျပးပါေတာ႔..သခင္ရယ္…ေဘးလြတ္ရာကိုေက်းဇူးျပဳျပီးေျပးပါ
ေတာ႔….အခ်စ္ေတြနဲ႔ျပည္႔ႏွက္ေနခဲ႔တဲ႔သခင္႔ႏွလံုးအိမ္မွာလဲ..က်ဳပ္အတြက္ေနရာမရွိခဲ႔ဘူး..အခုလဲက်ဳပ္
ကိုတမလြန္အထိႏွလံုးသားမပါဘဲ..အတင္းသြားခိုင္းဦးမလို႔လားဗ်ာ…ေျပးပါေတာ႔..သခင္ရ႕ဲ …က်ဳပ္ကို
သနားပါဦး…..”

တံငါသည္ကေလးကေတာ႔ ပြက္ပြက္ဆူျပီးလူသားစားခ်င္ေနတဲ႔ပင္လယ္ျပင္ၾကီးကိုေရာ ၊ အနားကတ
တြတ္တြတ္ေျပာေနတဲ႔သူ႔ဝိညာဥ္ကိုပါ နည္းနည္းမွဂရုမမူပသ
ဲ ူေျပာခ်င္တာေတြကိုဆက္ေျပာေနသတဲ႔။
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“..သိလား..ႏွမရယ္…အခ်စ္ဟာဥာဏ္ပညာထက္ပိုျပီးနက္နဲတယ္ဆိုတာေရာ…ဥစၥာဓနထက္ပိုျပီးၾကြယ္
ဝတယ္ဆိုတာတင္မက..လူ႔သမီးရဲ႕ၾကာမံုလိုေျခအစံုထက္ပါပိုျပီးလွပတင္႔တယ္တယ္ဆိုတာကိ.ု ..ေမာင္
ေကာင္းေကာင္းသိတယ္…အခ်စ္ကိုမီးျပင္းတိုက္လို႔အရည္မေပ်ာ္ႏိုင္သလိ.ု .ေရထဲႏွစ္ျမွဳပ္ပစ္လို႔လဲမျဖစ္
ႏိုင္ပါဘူး…ေမာင္ေလ..မင္႔ကိုအရုဏ္ေတာင္မလာခင္မွာလဲေခၚခဲ႔တယ္…မင္းေပၚမလာဘူး…ေမာင္႔ေခၚ
သံကိုလမင္းကေတာင္ၾကားေပမဲ.႔ .အခ်စ္ကလံုးလံုးဂရုမထားခဲ႔ဘူး…ေမာင္ကမင္းကိုပစ္သြားခဲ႔မိတာကိုး
ကြယ.္ .ေမာင္႔အခ်စ္ကိုစြန္႔လို႔ကိုယ္႔ဒုကၡကိုယ္ရွာခဲ႔မိတာကိုး..ေမာင္မင္႔ကိုခ်စ္တဲ႔အခ်စ္ကိုေတာ႔ဘယ္အ
ရာကမွေျပာင္းသြားေအာင္မတတ္ႏိုင္ခဲ႔ဘူး…ေကာင္းမႈေရာ..မေကာင္းမႈပါ..အခ်စ္ရ႕ဲ ေျခရင္းမွာပဲဝပ္စင္း
ၾကရတယ္…အခုေတာ႔အခ်စ္ေမာင္႔ဆီကိုျပန္လာခဲ႔ျပီ…အဲေလ..မင္းကေသရြာကိုသြားႏွင္႔ခဲ႔ျပီဆိုပါေတာ႔
ဒါေပမဲ႔ဒီတခါမင္းကိုဘယ္နားလိုက္ရွာရမယ္ဆိုတာ..ေမာင္သိတဲ႔ေနာက္ေတာ႔မစိုးရိမ္ေတာ႔ပါဘူး…သြား
ႏွင္႔ပါကြယ.္ .ေမာင္အခုပဲလိုက္လာခဲ႔မယ္…ကိုယ္တို႔ဒီတခါေတာ႔မခြေ
ဲ တာ႔ဘူးေနာ္……”

ဝိညာဥ္ကလဲ စကားတတြတ္တြတ္ေျပာေနတဲ႔ တံငါသည္ေလးကိုလိႈင္းလံုးေတြရိုက္မခ်သြားခင္ ထေျပး
ဖို႔ေတာင္းပန္ေပမဲ႔ တံငါသည္ေလးကခပ္ေအးေအးပဲ သူ႔ခ်စ္သူကိုေပြ႕လို႔ဆက္ထိုင္ေနသတဲ႔ ။ ခ်က္ျခင္း
ဆိုသလိုပဲ လိႈင္းလံုးဧရာမၾကီးေတြအုပ္မိုးလာတာနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ဆိုတာသိလိုက္ရတဲ႔ တံငါပ်ိဳ
ဟာေရသူမကေလးရဲ႕ နႈတ္ခမ္းေအးစက္စက္ေတြကိုေနာက္ဆံုးအၾကိမင
္ ံု႕နမ္းရင္း သူ႔ႏွလံုးသားတခုလံုး
ေၾကျပဳန္းသြားသတဲ႔ ။ ေဆာက္တည္ရာမရတဲသ
႔ ူ႔ဝိညာဥ္လဲ ဒီေတာ႔မသ
ွ ူ႔သခင္ရ႕ဲ ႏွလံုးသားထဲကို ဝင္ခင
ြ ္႔
ရသြားျပီး သခင္နဲ႔တစ္ပါတည္းေသရြာကိုျမန္းၾကရွာေတာ႔တယ္ ။

ေနာက္တေန႔မွာေတာ႔ မေန႔ကေဒါသၾကီးခဲ႔တဲ႔ပင္လယ္ၾကီးကို ဆုေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးရင္းနဲ႔
ေမတၱာပို႔သဖို႔ဆိုျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးနဲ႔အတူဓမၼသီခ်င္းသီဆိုသူေတြ ၊ အေမႊးတိုင္ ၊ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းညွိ
ကိုင္ေဆာင္လာသူေတြနဲ႔ ရြာသူရြာသားေတြတစ္အုပ္ၾကီးကမ္းေျခဘက္ကိုထြက္လာၾကသတဲ႔ ။ ဒါေပမဲ႔
ကမ္းစပ္သေ
ဲ သာင္ျပင္ေပၚမွာ ေရသူမကေလးကိုတင္းတင္းေပြ႕လို႔အသက္ေပ်ာက္ေနတဲ႔ တံငါသည္ပ်ိဳ
ကိုလဲျမင္လိုက္ေရာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးဟာသူသတိေပးေနတဲ႔ၾကားကျဖစ္ရေလျခင္းဆိုျပီး ဂရုဏာေဒါေသာ
ေတြအလိပ္လိုက္တက္လာေတာ႔တာပဲ ။
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“……ဟင္..ၾကည္႔စမ္း…အတန္တန္တားခဲရ
႔ က္န.ဲ႔ .ဟဲ.႔ ..ရြာသူရြာသားအေပါင္းတို႔..ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္
လွတဒ
ဲ႔ ီပင္လယ္ေရာ..ပင္လယ္ထဲကအရိုင္းအစိုင္းသတၱဝါေတြပါ..ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းနဲ႔မထိုက္တန္ဘူး
ကြ႕ဲ …ျမင္ၾကရဲ႕မဟုတ္လား…ဒီက်ိန္စာသင္႔ေနတဲ႔အေကာင္ေတြနဲ႔ေရာေႏွာရင္..ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိ.ု .
ၾကည္႔စမ္း..အခ်စ္အတြက္ဆိုျပီးဘုရားသခင္ကိုေတာင္စြန္႔ပစ္ခဲ႔တဲ႔သ…
ူ အခုေတာ႔သူ႔အခ်စ္နဲ႔အတူဘုရား
သခင္ရ႕ဲ အမ်က္ေတာ္ေအာက္မွာအသက္ေပ်ာက္ခရ
ဲ႔ ျပီ...ဒီအျပစ္သားေတြရ႕ဲ ရုပ္ကလာပ္ေတြက.ို .ဖူလာ
ဖုန္းဆိုးေတာမွာသာသြားျမွဳပ္ပစ္လိုက္ၾကေပေတာ႔….ဘုရားသခင္ကိုစြန္႔တသ
ဲ႔ ူနဲ႔အရိုင္းအစိုင္းသတၱဝါတို႔
အတြက္ငါသရဏဂံုမတင္ေပးႏိုင္ဘူး…သူတို႔ရ႕ဲ ေျမပံုမွာလက္ဝါးကပ္တိုင္ထူဖို႔လဲမတန္ေပဘူး..ဒီအတိုင္း
သာေပ်ာက္ပ်က္သြားပေစေတာ႔…ဒိဌိေတြနဲ႔ဆက္ဆံရင္ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကိ.ု .ေနာင္လာေနာက္သား
ေတြအတြက္သခၤန္းစာျဖစ္ပါေစ….ကိုင္း…သြားျမွဳပ္လိုက္ၾကေပေတာ႔ကြယ…
္ ..”

ဒါနဲ႔ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးအမိန္႔ရွိတဲ႔အတိုင္း ရြာသူရြာသားေတြလဲ ဘာပင္မွမေပါက္တဲ႔ ဖူလာဖုန္းဆိုးေျမ
ေထာင္႔တေနရာမွာက်င္းနက္နက္တူးျပီး ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကိေ
ု ခြးေသျမွဳပ္သလိုပဲျမွဳပ္ပစ္ၾကသတဲ႔ ။ ဒီလိုနဲ႔
တတိယႏွစ္လဲလြန္ေျမာက္သြားျပန္တယ္ ။ တစ္ေန႔္မွာေတာ႔ ပြေ
ဲ တာ္ရက္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး
ဟာဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္ကို ခပ္ေစာေစာသြားသတဲ႔ ။ အဲဒီေန႔မွာ ေဟာၾကားမဲ႔တရားေဒသနာအ
တြက္လဲျပင္ဆင္ခဲ႔တယ္ ။ ေဒသနာအေၾကာင္းအရာကေတာ႔ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္နဲ႔အမ်က္
ေတာ္တို႔အေၾကာင္းပါပဲ ။

ဒါနဲ႔ဝတ္လံုကိုလႊမ္းျခံဳလိုက္ျပီး လူသူပရိသတ္မေရာက္ေသးခင္ တရားပလႅင္ေျခရင္းမွာတစ္ဦး
တည္းအရင္ဝတ္ျပဳဖို႔ ဒူးေထာက္လိုက္ခ်ိန္မွာပဲ တရားပလႅင္တစ္ခုလံုးဟာ သူတခါမွမျမင္ေတြ႔ဖူးတဲ႔ပန္း
ေတြနဲ႔ေဝဆာေနပါသတဲ႔ ။ ထူးထူးဆန္းဆန္းလွပသေလာက္ ေမႊးၾကိဳင္လွတဲ႔ပန္းေတြကိုၾကည္႔ရင္း ဘုန္း
ေတာ္ၾကီးရဲ႕စိတ္မွာဝမ္းေျမာက္ျခင္းအဟုန္စီးဆင္းလာသလိုပါပဲ ။ ဒါနဲ႔အထြတ္အျမတ္ထားရာမုန္႕လႊာ
နဲ႔စပ်စ္ရည္ထည္႔တဲ႔ ဖန္ကလပ္ကိုဖင
ြ ္႔ျပီး တရားစေဟာတဲ႔အခ်ိန္မွာ သူျပင္ဆင္လာခဲ႔သလို ဘုရားသခင္
ရဲ႕အမ်က္ေတာ္အေၾကာင္းကိုမေျပာျဖစ္ပဲ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းတရားအေၾကာင္းကိုပဲ
ေျပာမိရက္သားျဖစ္ေနသတဲ႔ ။ ဒီထူးဆန္းလွတဲ႔ပန္းေတြရ႕ဲ ဝမ္းနည္းစရာအလွနဲ႔ ခ်ိဳေမႊးလွတဲ႔ရန႕ံကိုခံစား
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မိတုိင္း ေလာကမွာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလာက္ၾကီးျမတ္တဲ႔အရာမရွိဘူးဆိုတာပဲ ေတြးမိေတာ႔တယ္ ။ ဘုရား
သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဟာလဲ ေမတၱာရွင္ပါပဲဆိုတာကိုေပါ႔ ။ ဘာေၾကာင္႔ဒီတရားကိုေဟာမိသလဲဆိုတာ
ေတာ႔ဘုန္းေတာ္ၾကီးလဲ မေဝခြဲတတ္ေတာ႔ဘူး ။

ဒါေပမဲ႔တရားေပးအျပီးမွာေတာ႔ လူေတြမ်က္ရည္က်တဲ႔အထိ ခံစားၾကရသလိုပဲ ဘုန္းေတာ္ၾကီး
ကိုယ္တိုင္လဲၾကက္သေရခန္းကိုျပန္အၾကြမွာ မ်က္ရည္လည္မိတာပါပဲ ။ ေက်ာင္းသားေလးေတြလာျပီး
ကူညီညာလို႔ဝတ္ရံုေခါက္ၾက ၊ စလြယ္သိမ္းၾက ၊ ခါးပန္းၾကိဳးနဲ႔ အေပၚရံုေတြကိုသိမ္းၾကဆည္းၾကလုပ္ေန
ေပမဲ႔ သူကေတာ႔အရုပ္ၾကီးလိုျငိမ္ျပီးေငးလိသ
ု႔ ာေနမိေတာ႔တယ္ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ မေအာင္႔ႏိုင္ေတာ႔ပဲ
ေက်ာင္းသားေလးေတြကေ
ို မးမိသတဲ႔ ။

“…………ေမာင္ေက်ာင္းသားတို႔….ပလႅင္ေပၚပူေဇာ္္ထားတဲ႔ပန္းေတြက.ို .ဘယ္ကမ်ားရတာလဲက႕ဲြ …ဘာ
မ်ိဳးလို႔မ်ားေခၚသလဲ….”

“……ဘာမ်ိ္ဳးရယ္လို႔ေတာ႔မဆိုႏိုင္ေပါင္…ဘုရား..တပည္႔ေတာ္တို႔လဲဖူလာဖုန္းဆိုးေတာေထာင္႔ကကုနး္
မို႔မို႔ေပၚမွာေဝေနေအာင္ပင
ြ ္႔ေနၾကတာနဲ.႔ .ခူးလာလိုက္တာပဲ…မသပၸါယ္ဘူးလား..ဘုရာ႕…”

ဘုန္းေတာ္ၾကီးကေတာ႔ အေျဖစကားရဲ႕အဆံုးမွာ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္ရီလာျပီး ပလႅင္ဘက္ကိုသြားလို႔ဝတ္
ျပဳမိေတာ႔တယ္ ။ ေနာက္တေန႔မနက္ေစာေစာမွာေတာ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးေဆာင္ျပီး ဓမၼသီခ်င္းသီဆုသ
ိ ူ
ေတြ ၊ အေမႊးတိုင္နဲ႔ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းညွိကင
ို ္ေဆာင္ထားသူေတြနဲ႔ ရြာသူရြာသားေတြအားလံုးပင္လယ္
ဘက္ထြက္ျပီး ပင္လယ္ၾကီးနဲ႔တကြအထဲမွာမွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ႔ သတၱဝါအားလံုးကိုဆုေတာင္းေမတၱာ
ပို႔သၾကတယ္ ။ တခါသစ္ေတာဘက္ကိုလွည္႔ျပီး ေတာနတ္ကေလးေတြြ ၊ ေတာထဲမွာကခုန္ေနတတ္တဲ႔
မျမင္အပ္မၾကားအပ္တဲ႔သတၱဝါေတြ ၊ အရြက္ေတြၾကားကေနေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည္႔တတ္တဲ႔ မ်က္လံုးစိမ္း
စိမ္းေတာက္ေတာက္ကေလးေတြအားလံုးကိုလဲ ေကာင္းခ်ီးေပးၾကပါသတဲ႔ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ကမာၻၾကီး
တစ္ခုလံုးေပၚက ျမင္သင္႔ျမင္အပ္ ၊ ၾကားသင္႔ၾကားအပ္ေသာသက္ရွိသက္မ႔ေ
ဲ တြသာမက ၊ လူေတြရ႕ဲ အ
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သိဥာဏ္နဲ႔လိုက္မမွီႏင
ို ္တဲ႔ အရာေတြအားလံုးကိုပါေမတၱာပို႔ေကာင္းခ်ီးေပးၾကတယ္ ။ ဖူလာဖုန္းဆိုးေတာ
ထဲကခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ ေျမပံုကိုသရဏဂံုတင္ေပးျပီး ဆုေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးအျပီးမွာေတာ႔ ဘုန္းေတာ္
ၾကီးနဲ႔တကြ ရြာသူရြာသားအားလံုးဟာ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ျပန္ခဲ႔ၾကပါေတာ႔သတဲ႔ ။

ဖူလာဖုန္းဆိုးေတာေထာင္႔ကကုန္းမို႔မို႔ကေလးမွာ ပန္းေတြပင
ြ ္႔ခဲ႔တာဟာအဲဒါပထမဆံုးအၾကိမ္နဲ႔
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ပါပဲ ။ ေနာက္ထပ္ဘာပင္မွမေပါက္ေတာ႔ပဲ ေျမကန္းျမဲကန္းလို႔သာ ေနပါေတာ႔သတဲ႔ ။
ရြာနားကပင္လယ္ေကြ႕ထဲေနၾကတဲ႔ေရသူေတြလဲ ပင္လယ္ရ႕ဲ အျခားတဖက္ကေ
ို ရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကတဲအ
႔
တြက္ ညညမွာေရသူေတြရ႕ဲ သီခ်င္းသံၾကားရတာေတြ ၊ ေရသူေတြကိုရိုးကနဲရိပ္ကနဲျမင္ရတာမ်ိဳးေတြ ၊
လေရာင္ထေ
ဲ စာင္းသံလင
ြ ္လင
ြ ္ပ်ံ႕လြင္႔ေနတာာမ်ိဳးေတြ လံုးလံုးမရွိေတာ႔ပါဘူးတဲ႔ေလ ။

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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