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‘Memories’ Exhibition
2023

နေတစ်စင်းရဲ့ခရီးရှည်

နေချ ိုသွားပြီ၊ နောင်းေင်မှာ ြုစွေ်ဆီနောင်နွွသေ်းလာပြီလည်း ဆိုနော ေျနော်လည်း 
ချုံနွွ ေွယ်နေွဲ့ နြမာင်းထဲေနေ အသာေုြ်ေြ်ထွေ်လာပြီး ခခံစည်းရိုးေားေို 
ေြ်သွားွယ်။ ခခံစည်းရိုးေ ခနော်ေီခနော်ေဲ့ ြါြဲ။ ြြင်ဦးလွင်ွို့၊ ေနလာွို့ဘေ်မှာ 
နြမေွေ်ဝယ်ထားသူနွွေ အေွေ်ရိုေ်၊ ခခံခွ်ေင် သုံးွဲ့ သံဆူးကေိုးနွွ နလာေ်ြဲ။ 
ခွ်ထားွာ ကောပြီမို့ထင်ြါေဲ့ ... သံဆူးကေိုးနွွေ သံနချးနွွ ွေ်နေပြီး 
နလျာ့ွွဲေျနေကေပြီ။ ြြွ်ေျနေွဲ့ နေော အနြါေ်ေနေ ခခံဝင်းထဲ အသားနလးြဲ ေျနော် 
လျှ ိုဝင် လိုေ်ွယ်။ 

ခခံဝင်းေအေျယ်ကေီးြဲ။ စစ်ွြ်ြိုင် ဆေ်စေ်နွွထဲေ ွစ်ခုနြါ့။ စေ်ရုံမကေီးေိုြွ်ပြီး 
နောေ်နေးဘေ် ဂိုနေါင်နွွ ေှိောဘေ်ဆီ ေျနော် နမှာင်ေိြ်ခိုေင်း ခြ်သုွ်သုွ်လှမ်း 
လာလိုေ်ွယ်။ စေ်ရုံထဲမှာနွာ့ အလုြ်သမား အချ ို ့ မြြေ်ကေနသးဘူး။ ွချ ို ့လည်း 
အြြင်ဘေ် အုွ်နေေေ် ေားမှာ နေချ ိုးနေကေွယ်။ ွစ်နေောမှာ သံြုံးအစုွ်ေဲ့ 
ခလုွ်ွိုေ်မိလို့ လေ့်ပြီး ခဏေြ်နေေနသးွယ်။ သူွို့ မကေားမှေ်းနသချာမှ 
ေျနော်လည်း ဟိုးနောေ်ေေ် ဆေ်ထွေ်လာခဲ့ွယ်။ ဂိုနေါင်နဟာင်းွစ်လုံးနွွ့ွာေဲ့ 
ွံခါးနသာ့ခနလာေ်ေို အုွ်ခဲေဲ့ ထုေျေ်ပြီး အထဲဝင်လိုေ်ွယ်။ 

ဂိုနေါင်အွွင်းြိုင်းေ နမှာင်မည်းနေပြီး စိုထိုင်းထိုင်း။ နအာေ်သိုးသိုးအေံ့အသေ်လည်း 
ေနေွယ်။ သူ ွံခါးေို လူွစ်ေိုယ်စာဝင်သာနအာင် ဟေွင့်ွုေ်းေ ြောေျလာွဲ့ 
ညနေဆည်းဆာနောင် မှုေ်ြျြျနအာေ်မှာ အွွင်းေံေံဘေ် ေြ်စီထားွဲ့ သဲအိွ်လား 
ဘိလြ်နြမအိွ်လား မသိေွဲ့ အိွ်အချ ို ့ေယ်၊ နအာေ်မှာ ြြေ့်ေျဲနေွဲ့ ေိေိယာအချ ို ့ေယ်ေို 
ြမင်ေွယ်။ ဂိုနေါင်ွံခါးေို အသံမြမည် နအာင် ြေည်းြေည်းနလး ြြေ်ြိွ်လိုေ်ပြီးွဲ့နောေ် 
ေျနော်လည်း ဂိုနေါင်ေံေံွစ်ေေ်ေို မှီထိုင်ချလိုေ် ွယ်။ 
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နအးနလ … နဟာဟို နြမာင်းထဲမှာထေ် စာေင် ေီမှာေ နွာ်နသးွာနြါ့ … 

ေျနော်ဟာ ခုမှ အသေ်နှစ်ဆယ်နေျာ်ရုံနလး ေှိနသးွဲ့ နေျာင်းပြီးစ ဘွဲ့ေနြါေ်စနလးြါ။ 
ြိေ်ြိေ်ြါးြါး၊ အသားလွ်လွ်ေဲ့။ ေါနြမဲ့လည်း နေြူထဲမှာ ွစ်လနလာေ် ဆေ်ွိုေ် 
ဆန္ဒနွွြြခဲ့ေနွာ့လည်း အသားနွွေ နေနလာင်လို့မွဲြြာနေြါပြီ။ 

ခုအွိုင်းနွာ့ အန္တောယ်ေင်းပြီလို့ နြြာေမှာြဲ။ မေေ်ေထေ်စာေင်၊ ွစ်နေ့ွာလုံး 
ကေုံခဲ့ေွာေဲ့ စာေင် လုံခခုံွယ်နြါ့။ အခု စဉ်းစားေမှာေ အေကျီမှာနြနေွဲ့ 
နသွးနွွေိုဘယ်လိုလုြ်ေမလဲ။ အြြင်မှာွုေ်းေ နေွိုင်ေီနလးွစ်လုံးနွွ့သား။ 
အဲေီေနေ နေနလးေဲ့ေည်းေည်းနဆးခဲ့ေ နောင်းမှာလို့နွွးနေမိ နသးွယ်။ ွစ်နေေုေ် 
ြင်ြေ်းခဲ့ွဲ့အွွေ် မျေ်နှာနလးဘာနလးလည်း သစ်ချင်နသးွယ်။ ခုမှနွာ့ 
အြြင်ြြေ်မထွေ်ချင်နွာ့ဘူး။ ွစ်ညလုံး နသွးေံ့နွွ၊ နခွေးေံ့နွွေဲ့ြဲ နေေနွာ့မယ်ထင်ေဲ့။ 
မွွ်နိုင်ဘူး။ 

ဟား … နမာွယ်။ စိွ်နောလူနောြဲ။ ဝမ်းထဲေလည်း ွကေုွ်ကေုွ်ေဲ့ ဆာလှပြီ။ 
မေေ်အိမ်ေ ထွေ်မလာခင် အနမ့ေဲ့ ထမင်းနကော် စား၊ လေ်ေေ်ေည်ွစ်ခွေ်နသာေ်ပြီး 
ထွေ်လာေွည်းေ ဘာမှ မစားေနသးဘူး။ ဪ နမ့လို့၊ သီေိဝယ်နေွေးွဲ့ အနကော်နှစ်ခုလား 
စားခဲ့ေနသးွယ်။ သီေိွစ်နယာေ်နော နဘးေေ်ေင်းေဲ့လား။ ေျနော်ေဲ့ နွာေ်နလျှာေ် 
လေ်ချင်း ွွဲထားခဲ့ွာြဲ။ ေါနြမဲ့ လူအုြ်ကေီး နောေ်ေို ြြေ်ပြိုဆင်းလာချေိ်၊ ေျနော်ွို့လည်း 
မျေ်ေည်ယိုဗုံးအနငွ့နွွ ကေားမှာ နောေ်ြြေ်ဆုွ်ခဲ့ကေွယ်။ ေျနော် သီေိေို လေ်ချင်းပမဲပမဲ 
ွွဲထားွာြဲ။ ေါနြမဲ့ ရှုြ်ယှေ်ခွ်နေွဲ့ လူနွွကေားမှာ ေွဲသွားွယ်။ 

သီေိေိုလိုေ်ေှာနြမယ့် ေှာမနွွ့ဘူး။ လုံခခုံမယ့်ွစ်နေောေှာေမလား၊ သီေိေို 
အေင်လိုေ်ေှာေမလား ေျနော် နဝခွဲမေဘူး။ အဲေီအချေိ်မှာ ေျနော့်နဘးေားေ အဲေီ ညီနလးနြါ့၊ 
အလွေ်ဆုံးေှိလှမှ ဆယ့်ခွေ်၊ ဆယ့်ေှစ်နြါ့။ သူ နမှာေ်လျေ်လဲေျသွားွယ်။ သူ့နေှ့ေေူးြြင် 
ွစ်ခုလုံး မေှိနွာ့ဘူး။ သူေဲ့ခြ်လှမ်းလှမ်း ေွ္တောလမ်းနြါ်မှာ သူ့ဦးနနှာေ်ြေူြေူေွ် နွွေ 
နသွးစီးနကောင်းနလးထဲ ပငိမ်သေ်လို့။ 

ဟာ … ဟေ်နေှာ့ြဲ စနိုေ်ြါြဲ 

အနွွးေဲ့ွင် ေျနော် ွုေ်လှုြ်သွားွယ်။ 

“မနအ -ိုးနွွ … ေျည်အစစ်ေဲ့ြစ်ွာဟ” 

ဆန္ဒြြသူွစ်နယာေ်ေဲ့ အသံ။ 

“နစာေ်နကောေ်နွွ … နသေွ်ေိုင်ထားပြီး နောေ်နေျာေနေ ြစ်ေဲွဲ့နောင်နွွ …” 

ေျနော်ဝွ်ထားွဲ့ လေ်သုံးနချာင်းြုံြါ အြေူနောင် ွီေှြ်ဟာ ခုေေ နောင်နလးေဲ့ နခါင်းေ 
ြေ်းထွေ်လာွဲ့ နသွးနွွေဲ့ ချင်းချင်းေီလို့။ အသံဗုံးနွွ၊ မျေ်ေည်ယိုဗုံးသံနွွနကောင့် ေျနော့် 

ေားေလည်း အူနေွယ်။ အနွာ်များများေနွာ့ အေီးအေားေ ွံခါးေွင့်နြးထားွဲ့ 
အိမ်နွွထဲေို နြြးဝင်ြုေ်း ကေွယ်။ ေါနြမဲ့ အဲသည်လို အဝင်ခံွဲ့အိမ်နွွေိုြါ ြြဿောေှာွဲ့ 
သွင်းနွွ အွေ်လိုင်းမှာ နွွ့ထားွဲ့ အွွေ် ေျနော် ဝင်မြုေ်းချင်ဘူး။ 

အဲေီလိုေဲ့ လမ်းမကေီးအွိုင်း ဆေ်နြြးနေေင်း ေျနော့်ညာဘေ် လေ်ြြင်နေောေ 
စူးခေဲ ွစ်ချေ်ြေစ်ပြီး ေျနော် လဲေျသွားွယ်။ နောေ်ေ ွစ်နယာေ်နယာေ်ေ 
နဆာင့်ွွေ်းလိုေ်သလိုနြါ့။ နခါင်းထဲမှာ ချာချာလည်ပြီး အေ်ချင်လာွယ်။ ေါနြမဲ့လည်း 
ဆေ်နြြးေို့ အွွင်းထဲေ လာွဲ့အသံေ ေျနော့်ေို နြြာနေလို့ ေျနော် ေုေ်းရုေ်းထပြီး 
နကောေ်နကောေ်ေဲ့ ဆေ်နြြးွယ်။ မျေ်ေည်ယိုဗုံး မီးခိုးနွွနကောင့် မျေ်စိစြ်ပြီး 
နောင်းနောင်းမြမင်ေဘူး။ ွစ်အုေ်းအုေ်း ွေိုင်းေိုင်းအသံနွွ၊ “ဟာ ထိသွားပြီနဟ့” 
ဆိုွဲ့အသံနွွ၊ “လာ လာ အိမ်ထဲြမေ်ြမေ်ဝင်” ဆိုွဲ့အသံနွွေဲ့ ေမ္ဘာြျေ်သလို 
အုေ်းအုေ်းကေေ်ကေေ် ြေစ်ခဲ့ေွဲ့မေေ်ခင်း။ 

ေျနော် နြြးေင်းလွှားေင်းေဲ့ လယ်ခရိုးအစြ် ချုံနွွထူွဲ့ လမ်းနဘးနေနြမာင်းေျယ်ထဲ 
ဝင်ြုေ်းနေ လိုေ်ွယ်။ နေနြမာင်းေ နေနွာ့မေှိြါဘူး။ နောေ်ေနေ နေေားနွွ၊ 
ေံြါွ်ွုွ်ေဲ့ ေိုင်းောြြားနွွ ေိုင်ထားွဲ့ ေဲယူေီနောင်းဝွ်ထားသူနွွေ ဘယ်နလာေ်မှ 
မနဝးလှဘူး။ မနြြးနိုင်ွဲ့သူနွွေို ေံြါွ်ွုွ်နွွေဲ့ရိုေ်၊ နြခနထာေ်နွွေဲ့ 
နဆာင့်ေေ်နေွာ ချုံထဲေနေ ေျနော် အွိုင်းသားြမင်ေွယ်။ မနအ၊ နှမ စုံနအာင် 
ဆဲဆိုနေသံနွွလည်း ကေားေွာြဲ။ ေျနော် နကောေ်လွေ်းလို့ ွစ်ေိုယ်လုံး ွုေ်နေွယ်။ 
ေျနော် ြုေ်းနေွဲ့နေောေ ေွ္တောလမ်းမ နဘးမှာွင်ြဲ။ ေျနော့် နေှ့ေြေွ်ပြီး 
သူွို့ ဆေ်ထွေ်သွားကေွယ်။ ေျနော့်နဘးေားေ နောင်နလးေို ြစ်ခဲ့ွဲ့ 
ေိုယ်နွာ်နချာေိုလည်း ြမင်လိုေ်ေွယ်။ စစ်နောင်နြြာေ်ေျားဝွ်စုံဝွ်ထားွဲ့ 
စနိုေ်ြါမေ်း နြါ့။ 

နြမာင်းနြခာေ်ထဲမှာ ွစ်နေေုေ် ေျနော်ြုေ်းနေခဲ့ေွယ်။ သူွို့မေှိနွာ့ွာေဲ့ 
အြြင်ြြေ်ထွေ်ပြီး ေြ်ေွေ်ကေိုေြ်ေွေ် ကေားေနေ အိမ်ြြေ်ေို့ြဲ။ ေါနြမဲ့ သူွို့ေ ခုေေ 
ေျနော်ွို့စုေြ်ေနေ ခု ေျနော် ြုေ်းနေွဲ့ နေောေားအထိ လမ်းမကေီးနွာေ်နလျှာေ်ေို 
သံဆူးကေိုးနွွချပြီး ြိွ်ထားလိုေ်ပြီ။ ေျနော် လမ်းမနြါ်ြြေ်ထွေ်လို့မေ နွာ့ဘူး။ 
နောေ်နေျာဘေ်မှာလည်း စေ်မှုဇုေ်ဧေိယာေဲ့ လူနေေြ်ေွေ်ေို ြခားထာွဲ့ ခခံစည်းရိုးကေီး 
ခံနေွယ်။ နေ့ဘေ် နြါ်နြါ်ထင်ထင် အဲေီထဲ ေျနော်ဝင်နြြးေင် အထဲေလည်း 
ြမင်နိုင်၊ အြြင်ေ သူွို့ေလည်း လှမ်းြစ်လိုေ်နိုင်ွာမို့ နမှာင်ွဲ့အထိ ချုံနွွွိုး၊ 
နြမာင်းထဲလှိမ့်ဆင်းပြီး ြုေ်းပြီးနစာင့်နေခဲ့ေွာ။ ြေုွ်နွွလည်းေိုေ်၊ ဆူးြခစ်ောနွွလည်း 
ြွထလို့နြါ့။ 

ြြဿောေ ေုေ်းဆေ်လို့မေနွာ့ွာြဲ။ ေုေ်းေ ဘယ်လိုမှ လိုင်းမမိဘူး။ ြထမ ေီနောင်နွွ 
အင်ွာေေ် ြေွ်ွယ်။ ခု ေုေ်းလိုင်းနွွြါ ြေွ်လိုေ်ပြီ ထင်ြါေဲ့။ ေီအချေိ် သီေိွစ်နယာေ် 
ဘယ်နောေ်နေမလဲ၊ အိမ်ေိုနချာနချာနမာနမာြြေ်နောေ်သွားေဲ့လား။ အေမ်းခံေွဲ့ 
အထဲြါသွားသလား။ ေါမှမဟုွ် (မြေစ်ြါနစေဲ့) ေျည်သင့်ွဲ့ထဲမှာများ ြါသွားသလား။ သူ့ေို 
မှေ်သွားခဲ့ွယ် ဆိုေင် … သူ … ဘုေား ဘုေား … ေျနော် ဆေ်မနွွးဝံ့နွာ့ ဘူး။ ပြီးနွာ့ 
… အနမ … ေျနော် ြြေ်အလာေိုနမျှာ်နေမယ့်အနမ။ အိမ်ေမထွေ်ခင် ေျနော့်လေ်မှာ 
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ွနွာေ်နွာေ် နလျှာေ်နြြးနေွဲ့ ကေေ်ေနလးလိုြဲ ေျနော့်စိွ်ဟာလည်း 
သီေိဆီေနေ အနမ့ဆီ နောေ်သွားြြေ်ွယ်။ မုဆိုးမ အနမဟာ ေျနော်အိမ်ြြေ်မလာလို့ 
နေါင်းနွာေ်နေပြီလား။ မေေ်ေ အိမ်ေမထွေ်ခင် အနမ့ေိုေေ်နွာ့နွာ့ 
အန္တောယ်ေင်း နဘးေှင်းနစေို့ အနမ ဆုနွွ ွွွွ်ွွွ် နြးနေခဲ့ွာ။ ခုနလာေ်ဆို 
နဆးရုံမှာများ ေျနော့်ေိုလိုေ်ေှာနေနလမလား။ လေ်နမာင်းမှာ အနမြွ် နြးလိုေ်ွဲ့ 
အနမ့ထဘီအစေနလးေို သေ်ြြင်းွစ်ချေ်ေဲ့အွူ ေျနော့်လေ်ေ စမ်းနေမိွယ်။ 

မေေ်ေ သီေိ ေျနော့်ေို အေင်ေေ်နွွေလိုြဲ အိမ်လာနခါ်ွုေ်းေ အနမေ “သားေဲ့သမီးွို့၊ 
သူွို့ ြစ်မိေ့်နြးလိုေ်ပြီလို့ အနမ သွင်းကေားွယ်” လို့ စိွ်ြူြူေဲ့ နြြာြါနသးွယ်။ 

“မြူြါေဲ့ အနမေဲ့။ သူွို့ မလုြ်ေဲြါဘူး။ အင်ွာေေ်နခွ်ကေီးမှာ အဲသလိုလုြ်ေင် ွစ်ခါွည်း 
ေမ္ဘာေ ချေ်ချင်းသိသွားမှာနြါ့။ သေ်သေ် နြခာေ်ွာြါ အနမော။ သူွို့ သွင်းလွှင့်ွာေို 
နကောေ်ပြီး မသွားွဲ့သူနွွ များသွားေင် သားွို့ေ သူွို့ဆင်ွဲ့အေွေ်ထဲဝင်သွားမှာနြါ့။ 
မြူြါေဲ့ အနမေဲ့၊ သားွို့ ဆေ်ဆေ်ြြေ်ခဲ့မယ်၊ စိွ်ချ။ ေွိ”

အနမဟာ ဘာမှြြေ်မနြြာဘဲ မျေ်နှာငယ်နလးေဲ့ြဲ ေျနော်ေဲ့သီေိေဲ့ေို အိမ်ဝေနေ 
လေ်ြြနေခဲ့ွာ။ 

*

နေလည်းငွ်၊ ဆာလည်းဆာေဲ့ ေျနော်ဟာ နမှးခေဲွစ်ချေ် အိြ်နြျာ်သွားောေနေ ွေွေေီွေ ီ
ွံခါးသံနကောင့် ချေ်ချင်းြြေ်နိုးလာွယ်။ မီးအလင်းွေ်းွစ်ခုေ အနြါေ်ဝေနေ 
ေျနော့်မျေ်နှာ ွည့်ွည့်ထိုးလို့။

“ေျ … ေျနော် သူခိုးမဟုွ်ြါဘူး။ ေျနော် ဘာ … ဘာမှခိုးမလို့မဟုွ်ြါဘူး” လို့ ြါးစြ်ေ 
အလိုလိုထွေ်သွားွယ်။ လေ်ေဲ့လည်း မျေ်နှာထိုးနေွဲ့ အလင်းေိုောထားလိုေ်ွယ်။ 

“ေှူး... ွိုးွိုး ွိုးွိုး” 

မျေ်နှာေိုထိုးထားွဲ့ အလင်းေို နအာေ်စိုေ်လိုေ်နွာ့မှ ေျနော်လည်း မျေ်နှာနြါ်ေနေ 
လေ်ေို ရုြ်လိုေ်ွယ်။ ေါနြမဲ့ မျေ်စိထဲ အလင်းစူးစူးေ ေျေ်နေွုေ်းြဲ။ အသံလာောဘေ်ဆီ 
ကေိုးစားပြီး လှမ်းကေည့်လိုေ်ွယ်။ ညနစာင့်ွစ်ဦးဦး ြေစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ွာြဲ။ 

အသံြိုင်ေှင်ေ ေျနော့်ေားေို ွိုးေြ်လာွယ်။ စီးလာွဲ့ ကေေ်နြါင်ေိေြ် အစုွ်ေိုခွေွ်ပြီး 
ေျနော်ေဲ့ မျေ်နှာချင်းဆိုင်မှာ ေင်ခုထိုင် လိုေ်ွယ်။ ဓာွ်မီးေိုနွာ့ ဂိုနေါင်ေံေံမှာ 
အနြါ်ဘေ်ေိုဦးလှည့်ပြီး နထာင်ထားလိုေ်ွယ်။ 

“မင်း သူခိုးမဟုွ်မှေ်း ငါသိြါွယ်ေွ” လို့ ညနစာင့်လူကေီးေ ေိေြ်နြါ်မှာ ေင်ေို နေောေျနအာင် 
နေှေ့ထိုင်ေင်း နြြာလိုေ်ွယ်။ 

“မင်း ေီထဲဝင်လာေွည်းေ ငါသိသားြဲ။ မင်း ချုံြုွ်ထဲ ွစ်နေေုေ် ြုေ်းနေွာလည်း 

သူ့လုံချည်ြိုင်းေနလး ချည်ပြီး “ငါ့သားနလး နဘးေင်းြါနစ” ဆိုပြီး ဆုနွာင်းနြးခဲ့ွဲ့အနမ။ 
အနမလည်း ခုနလာေ်ဆို ေျနော့်ေို စိွ်ြူ နေနလာေ်ပြီ။ 

အစေနွာ့ စေ်ရုံထဲေွစ်နယာေ်နယာေ်ေို နြြာြြ၊ အေူအညီနွာင်းမလို့ြဲ။ ေါနြမဲ့ 
စစ်ွြ်ြိုင် စေ်ရုံေို သွားပြီး အေူအညီနွာင်းေမှာေ ေျားဆီသွားပြီး အသေားခံေွာေဲ့ 
ဘာထူးမှာလဲ။ ွစ်ခါွည်း ဟို မနအ … နွွလေ်ထဲအြ်လိုေ်မှြေင့်လို့ နွွးမိပြီး ြုေ်းနေွာြဲ 
နောင်းမယ်လို့ နွွးလိုေ်မိွယ်။ မေေ်နဝလီနဝလင်းေျမှ ဟိုနောင်နွွ အေိြ်အချည်ကေည့်ပြီး 
ြြေ်ထွေ်ေနွာ့မှာြဲ။ ညဘေ်ေနွာ့ ောေျူးေှိနေနွာ့ သွားလို့မေဘူး။ လမ်းမှာ မိသွားေင်  
အထုအနထာင်းခံေ၊ ေမ်းခံေွာနလာေ်ဆိုနွာ်နသး၊ ွစ်ခါွည်း ြစ်သွ်လိုေ်မှြေင့်။ 
*
ေီလိုေဲ့ ေီဂိုနေါင်နဟာင်းကေီးထဲ ဝင်ြုေ်းေွဲ့ဇာွ်လမ်း နောေ်လာေွာြဲ။ ေျနော် 
ွစ်နယာေ်ွည်း။ ွစ်နယာေ်ွည်း နွာ့မဟုွ်ြါဘူး။ အမျှင်နလးနွွေဲ့ 
အိမ်ွစ်လုံးနဆာေ်ေင်း အလုြ်များနေွဲ့ ြင်ေူွစ်နောင်ေယ်၊ ေားေားေြ်ပြီး ွဝီဝီလုြ်နေွဲ့ 
ြခင်နွွေယ်၊ ွချ ိုးချ ိုးွခွေွ်ခွေွ်ေဲ့ ဟိုနြြး ေီနြြး လုြ်နေွဲ့ ကေေ်ေနလးွစ်နောင်ေယ်ဟာ 
ေျနော့်အနော်အြေစ် ေှိနြးနေကေွယ်။ ေါွင်မေနသး၊ စေ်ရုံဝင်းကေီးထဲေ 
ြုစဉ်းေင်ေွဲနွွေလည်း သူွို့ေဲ့မိွ်လိုေ်နော်ေှာနေွသံ ွညံညံေဲ့ြဲ။

စိုထိုင်းထိုင်းြေစ်နေွဲ့ ဂိုနေါင်ေံေံေိုမှီချလိုေ်ပြီး လေ်နှစ်ေေ်ေဲ့ ေိုယ့်ေူးေိုယ်ြြေ်ြိုေ်ထားလိုေ်ွ
ယ်။ 
သီေိနေ ... မင်း နဘးမှေင်းေဲ့လား အချစ်ေယ် ... 

ေျနော်ေဲ့သီေိေဲ့ေ အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်းနွွေနေ အဆင့်ွေ်ခဲ့ကေသူနွွနြါ့။ နှစ်ဦးစလုံး 
ွစ်ဦးေဲ့ ြုံေိြ်ေို ွစ်ဦးဆီမှာ ြမင်ခဲ့ကေွယ်လို့ ခံစားခဲ့ကေေွယ်။ လိုေ်ေေ်ညီွဲ့ 
စရိုေ်နွွ၊ ဉာဉ်နွွ ြိုင်ဆိုင် ခဲ့ကေသူနွွ။ ေျနော်ေ ေီနေ့နသာေ်ကေမလားဆိုွာေဲ့ သီေိဟာ 
ဘီယာြုလင်းနွွ ဝယ်လာပြီးသား။ သူေ ေီနေ့ နေးဝယ်ထွေ်ကေမလားဆိုွာေဲ့ ေျနော်ေလည်း 
ဆိုင်ေယ်စေ်နှိုးပြီးသား။ ေါ့အြြင် နှစ်နယာေ်စလုံးေ နသာကောနေ့မှာနမွးွာချင်း 
ွူကေသူနွွနလ။ 

“ငါ့ောမည်ေ သူေိေ်ဆိုနွာ့ နေမင်းကေီး၊ ေင်ေ သီေိဆိုနွာ့ ေျေ်သနေနြါ့။ ဘယ်နလာေ် 
လိုေ်ေေ်ွဲ့ ောမည်နွွလဲ” ဆိုပြီး ေျနော် သီေိေို ချစ်သူနွွြေစ်ခါစွုေ်းေ နြြာခဲ့ေူးြါွယ်။ 

ချစ်သူနွွြေစ်ပြီးွဲ့နောေ် ွစ်ေေ်မှာ ေျနော်ွို့ဟာ လူ့ဘဝေဲ့ နွွ့ဆုံကေုံေွဲသနဘာနွွ 
နြြာြေစ်ခဲ့ ကေနသးွယ်။ လူဆိုွာ ဘယ်နလာေ်ြဲချစ်ချစ်၊ ွစ်နေ့ေျေင် ခွဲကေေမယ်ဆိုနြမဲ့ 
ေျနော်ေဲ့ သီေိေဲ့ေနွာ့ ေှင်ေွဲအေွဲမခံဘူး၊ နသေွဲြဲအေွဲခံမယ်လို့ သနဘာွူဆုံးြေွ်ခဲ့ကေွယ်။ 
သီေိေနွာ့ သူသာ အေင်နသခဲ့ေင် ေျနော့်ေိုလာနြခာေ်မယ်ဆိုပြီး နောေ်ွယ်။ 
ေျနော်ေလည်း နကောေ်သွားွဲ့ဟေ်မျ ိုး ြြေ်လုြ်ြြ၊ နှစ်ဦးသား ွူွူေယ်ကေွာနြါ့။ 

ခုနွာ့ နမှာင်မည်းနေွဲ့ နဟာေီဂိုနေါင်ထဲမှာ သီေိလည်း နဘးမှာမေှိ၊ ေျနော်ွစ်နယာေ်ွည်း 
အထီးေျေ် စွာ။ သီေိွစ်နယာေ် အသေ်မှေှိနသးေဲ့လား။ သူသာ နသသွားခဲ့ေင် ... 
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“ယုံေမယ် … ဦးနလးေဲ့ေျနော်ေဲ့ ခုမှစနွွ့ေူးွာေို။ ဦးနလးေ ဘာလို့ ေီနလာေ် အနသအချာ 
နြြာနိုင် နေေွာလဲ။ ြစ်ကေခွ်ကေွဲ့နေောမှာ ဦးနလးေှိနေခဲ့လို့လား။ ေျနော့်နောင်မနလးေို 
ဦးနလး ြမင်ခဲ့ေလို့လား” 

ေျနော် မယုံမကေည်ေဲ့ြဲ နမးခွေ်းနွွ အဆေ်မြြွ် နမးနေမိွယ်။ 

“ငါသိနေွာ” 

သူ့အသံေ အလွေ်ွည်ပငိမ်လွေ်းွယ်။ စေားလုံးွစ်လုံးချင်းစီေိုလည်း ဘုေ်းကေီးနွွ 
ေမ္မဝါေွ်သလို နလးနလးေေ်ေေ် ြီြီသသေဲ့ေို ထွေ်ွာ။ ပြီးနွာ့ အကေားအြမင်ေြုဂ္ဂိုလ်ြမာ 
မျေ်စိမှိွ်ထားလိုေ်ပြီး ခဏနေနွာ့ နခါင်းညိွ်ြြွယ်။ 

“စိွ်မြူေဲ့ငါ့ွူ။ ေီမှာ မင်းလုံခခုံြါွယ်။ မင်း ေီထဲ ခိုးဝင်လာွာ၊ ြုေ်းနေွာ ငါမသိချင်နယာင် 
နဆာင်နေြါ့မယ်။ ငါ့ေိုယုံစမ်းြါ၊ နယာေ်ျားေွိ” 

ေျနော့်စိွ်ထဲ ခြ်ခြုံးခြုံးေဲ့ နြြာနေွဲ့ ေီဘဲကေီးေို ယုံကေည်ချင်ွဲ့စိွ်နွာ့ ေဲနေမိွာြဲ။ 
ေျနော် သူေဲ့ေီးနအာင် နေောနေှေ့ လိုေ်ွယ်။ ညနစာင့်ွစ်ဦး အလုြ်လုြ်ေို့ဆိုေင် သူ့အသေ်ေ 
ေည်းေည်းများကေီးနေမလားြဲ။ နခါင်းမှာ ဆံြင်နွွေ ထင်ထားွာထေ် ြိုြေူနေွယ်။ သူ့ 
မျေ်နှာြြင်နြါ်ေ အနေးအနကောင်းေေ်ေေ်နွွဟာ နခါင်းမိုးေနေ နောင်ြြေ်လာွဲ့ လေ်နှိြ်မီး 
အလင်းနောင်နအာေ်မှာနွာင် အွိုင်းသားြဲ။ ေီ အနေး အနကောင်းနွွဟာ အသေ်အေွယ် 
ွစ်ခုွည်းနကောင့်နွာ့ နြါ်နေဟေ် မွူဘူး။ သူ့မှာ ွြခား စိွ်ညစ်စော အဆိုးနလာေဓံနွွ 
ဘာများေှိခဲ့လိမ့်မလဲ။ လွမ်းစောအွိွ်နွွလား … ောေျင်စော ဘဝနဟာင်းနွွေဲ့လား … 
နကေေွဲဝမ်းေည်း အထီးေျေ်ဆေ်ခဲ့ေွဲ့ ဘဝွစ်ခုလား … 

ညနစာင့်ကေီးေဲ့ မျေ်နှာနြါ်ေ အခြုံးဟာ နြျာေ်ေွယ်သွားပြီး အံေိုွင်းွင်းကေိွ် နြြာွဲ့ 
အသံ ထွေ်လာွယ်။ 

“ငါလည်း မငယ်နွာ့လို့နြါ့ေွာ … မင်းအေွယ်သာဆိုေင်နွာ့ ွစ်ြွဲွစ်လမ်း ထြ်နွှဲဦးမှာနြါ့” 

“ထြ်နွှဲချင်နသးွယ်ဟုွ်လား” စိွ်ဝင်စားမှုေဲ့အွူ ေျနော် နမးလိုေ်ွယ်။ 

ညနစာင့်ကေီးေ ချေ်ချင်း ြြေ်မနြေနသးဘဲ ညနစာင့်ယူေီနောင်း သူ့အေကျီအနြါ်ဆုံး 
ကေယ်သီးသုံးခုေို ြေုွ်လိုေ်နွာ့ ညိုနမာင်းနေွဲ့ ေင်အုြ်ေို ွစွေ်းွစ ြမင်လိုေ်ေွယ်။ 
လုံချည်ခြ်နွမ်းနွမ်းနလးမှာနွာ့ မီးနြါေ်ောနွွ ဟိုွစ သည်ွစ။ အနေ့ ွုေ်းေလည်း ေီလိုြဲ။ 
နဆးနြါ့လိြ် သိြ်ကေိုေ်ွဲ့ အနေဟာ သူ့ြုဆိုးမှာ နဆးလိြ်မီးနြါေ်ောနွွ ခဏခဏြေစ်လို့ 
အနမေဲ့ ွေျေ်ေျေ်။ 

“ေါနြါ့ေွ။ ေှစ်နလးလုံးွုေ်းေ ငါွို့လည်း နွှဲခဲ့ွာနြါ့။ အဲေီွုေ်းေ ငါေ မင်းအေွယ်သာသာ 
နလာေ်နြါ့။ သုံးဆယ်နြခာေ်ောေီွိွိ အဆာငွ်ခံဆန္ဒြြခဲ့ကေွာ” လို့ သူေ 
အင်မွေ်ဂုဏ်ယူွဲ့မျေ်နှာေဲ့ ြြေ်နြေွယ်။ ေျနော် ဘာြြေ်နြြာေမှေ်း မသိြေစ်နေွုေ်း သူေ 
ဆေ်နြြာွယ်။ 

ငါြမင်သားြဲ။” 

“ဗျာ…” 

ခုေေ အလင်းနကောင်း စူးနေွဲ့ ေျနော့်မျေ်စိနွွ အခုနွာ့ ေည်းေည်းြုံမှေ်ြြေ်ြေစ်လာ
ပြီမို့ သူ့မျေ်နှာေို ဝါးွားွားစြမင်လာေွယ်။ အသားမည်းမည်း၊ ြါးနချာင်ေားနချာင် 
ေျေျေဲ့ ေီလူဟာ အသေ် နြခာေ်ဆယ် ြွ်ချာလည် ေှိလိမ့်မယ်။ ေါနြမဲ့ ေိုယ်ခန္ဓာေနွာ့ 
နွာင့်နွာင့်ွင်းွင်း ြုံစံြဲ။ နလးနထာင့်ေျေျ သူ့မျေ်နှာေ ောယအလုြ်ကေမ်းသမားနွွမှာ 
နွွ့ေွွ်ွဲ့ ရုြ်ေည်သွင်ြြင်မျ ိုးေဲ့ ွူွယ်။ ေါနြမဲ့ သူ့မျေ်လုံးနွွေ ထူးြခားွယ်။ 
ေံေံမှာနထာင်ထားွဲ့ လေ်နှိြ်မီးအလင်းနွွ ေိုယ်ွိုင် ြောထွေ်နေသလိုမျ ိုး အလင်းနွွ 
စူးေဲနေနအာင် ထွေ်နေသလိုြဲ။

“ဦးနလးေယ် … သူ... သူွို့နွွ ွေယ်... ြစ်ွယ် သိလား... နောင်နလးွစ်နယာေ်နလ... 
ေျနော့်ေားေ … သူ … သူ … အလိုနလး ြမွ်စွာဘုေား” 

ေျနော်ြေင့် စေားေိုနြောင့်နအာင်နွာင် မနြြာနိုင်နွာ့ြါဘူး။ 

ညနစာင့်ကေီးေ ဘာမှမနြြာဘူး။ ခါးကေားထိုးထားွဲ့ နေွစ်ဝေ်ေျေ် 
နေဘူးေိုေမ်းနြးလိုေ်ွယ်။ ေျနော်လည်း ခုမှ မီးစေဲ့ထိုးသလို ြူနလာင်နေွဲ့ 
လည်ြင်းေ နေေိုဘယ်နလာေ် နွာင့်ွနေသလဲ ဆိုွာ သွိေသွားပြီး သူနြးွဲ့ 
နေအေုေ်နသာေ်ြစ်လိုေ်ွယ်။ 

“ခွီးွဲ့မှြဲ … ေီ နခွးသူနွာင်းစားမျ ိုးနွွဟာ ဘယ်နွာ့များမှ အသိွေား ေကေြါ့မလဲ။ 
စစ်ွြ်ဆိုွာ လူွစ်စုေဲ့ ခါးြိုေ်နဆာင်ွြ်၊ ေှူးွိုေ်ေို့သုံးေွဲ့နခွးနွွမဟုွ်ဘူးေွ” 

ေျနော် ရုွ်ွေေ် နြြာစောစေားမေှိဘူး။ ချေ်ချင်း သီေိေို သွိေသွားွယ်။ 

“ေျနော့် နောင်မနလး … ေျနော်ေဲ့လူချင်းေွဲသွားွယ်။ ေျနော် … သူ့ေို ထားပြီး 
ထွေ်လာခဲ့မိသလို ြေစ်သွားွယ်ဗျာ။ သူ … သူ ွစ်ခုခုြေစ်သွားေင် ေျနော် ေိုယ့်ေိုယ်ေိုယ် 
အြြစ်ွင်ဆုံးမှာ မဟုွ်ဘူး။ ေျနော် သူ့ေဲ့မေွဲသွားနအာင် နသချာဂရုစိုေ်သင့်ြါလျေ်ေဲ့ဗျာ …” 

နြြာေင်း ေျနော့်အသံနွွေ ွိမ်ဝင်သွားွယ်။ ငိုချင်စိွ်ေဲ့အွူ မျေ်လုံးနွွေ 
မျေ်ေည်ကေည်နလးနွွ ထွေ်လာွယ်။ 

“မင်းနောင်မနလး မနသြါဘူးေွ။ မြူြါေဲ့” 

“ဟုွ်လား … ဦးနလးေ ဘယ်လိုသိလဲ။ ဦးနလးေ သီေိေိုသိလို့လား” 

“ငါနြြာွာ ယုံစမ်းြါ”
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ေှဲသွား ကေွယ်။

“ဟာ ဦးေ လယ်သမားြေစ်ခဲ့နသးွာလား”

“အခု ေီစေ်ရုံနေောေ အေင်ွုေ်းေ ငါ့လယ်နေောနြါ့။ နအးနလ ငါ့မိဘနွွေဲ့လယ်နြါ့။ 
ငွို့မိဘများမယ် ဘဝွစ်နလျှာေ်နေျာမွဲြေစ်ခဲ့ွာြါြဲ။ ငွို့နွာင် နေျာင်းြညာနေးွစ်ြို
င်းွစ်စေဲ့နေျာင်းထွေ်ပြီး မိဘေို လယ်လုြ်ေူခဲ့ေွာ။ ေှစ်နလးလုံးကေီးပြီးနွာ့ နောေ်ြိုင်း 
နေးေွေ်စီးြွားနေးဆိုလား ဘာဆိုလား လုြ်လာနွာ့ စစ်ွြ်ေ ွို့လယ်နွွေိုသိမ်း၊ 
နဟာသည်မှာ စေ်မှုဇုေ်လုြ်ွာြဲ။ မင်းအခု ေင်ခုထိုင်နေွဲ့ နအာေ်ွည့်ွည့်နေောဟာ 
ငါွို့မိသားစုြိုင်လယ်နွွြဲ။ အြြင်မှာွုေ်းေ နဟာဟိုေားေ ငုြင်ကေီး မင်း မနွွ့ခဲ့ဘူးလား။ 
အဲေါ ငါ့အနေြိုင် လယ်ေွေ်နွွေဲ့ နြမာေ်ဘေ်အဆုံးြဲ။ ဘာနလျာ်နကေးမှမေခဲ့ဘူး။ နှစ်ဧေလား 
ေျေ်ွယ်”

“ဪ နဟာ် ... စြါးထွေ်ွဲ့ လယ်နွွေိုသိမ်းပြီး ဆေ်စေ်နဆာေ်ွယ်ွဲ့လား”

သနော်သံအြြည့်ြါွဲ့ ေျနော့်စေားအဆုံးမှာ သူေလည်း ွစ်ချေ်ခြုံးလိုေ်ွယ်။ 

“ေါေဲ့ြဲ ဦးလည်း သူွို့ဆီမှာ ညနစာင့်ြြေ်လုြ်ွယ်နြါ့ ဟုွ်လား”

“ငါေ ညနစာင့်ြါလို့ မင့်ဘယ်သူနြြာလဲ”

“မဟုွ်ဘူးလား ... ေါဆို ဦးေ ေီမှာဘာလဲ”

“ဘာမှမဟုွ်ဘူး”

ေျနော် ဘူးလုံးေားမထွင်း ြေစ်နေွယ်။ သူေ ေီစေ်ရုံေဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ ဝေ်ထမ်းမဟုွ်ဘူး။ ေါဆို 
ေီစေ်ရုံထဲ သူဘာလို့နောေ်နေေွာလဲ။ သူေ ဆေ်နြြာွယ်။

“ေါ ငါွို့ မိဘအစဉ်အဆေ်ြိုင်ွဲ့ နြမလေွာ။ ငါနေွာ ဘာြေစ်လဲ” 

ေျနော့်မှာ သူ့စေားနွွေို ေားလည်ေို့ အသည်းအသေ်ကေိုးစားနေေဆဲ။ စေားဆေ်ွဲ့အနေေဲ့ 
“ဦး မိဘနွွနော ေှိနသးလား။ လယ်နွွ အသိမ်းခံေပြီးွဲ့နောေ် ဘာဆေ်ြေစ်ကေလဲ” လို့ 
ဗလုံးဗနထွး နမးလိုေ်ွယ်။

“ငါ့မိဘနှစ်ြါးစလုံး နသပြီနလ။ အနေွို့ အနမွို့ေ စာမွွ် နြမွွ် နွာသူနွာင်သား 
လယ်သမားများြါေွာ။ လယ်နွွအသိမ်းခံပြီးွဲ့နောေ် ေျေ်ွဲ့လယ်နလးေဲ့ 
ဘာလုြ်စားွွ်မှာလဲ။ နောေ်နွာ့လည်း ငွ်နသွာြါြဲ” 

“ဟာ ...” 

ေျနော့်နှုွ်ေ အာနမဍိွ်ွစ်ခွေ်းသာ ထွေ်နိုင်လိုေ်ွယ်။ ွိုင်းြြည်စားေို့ ဝမ်းစာဆေ်စြါးေို 

“ငါွို့ပမို့ေ နသးသာနသးွာ၊ ဇေနွာ့ မနသးဘူးေွနော။ မင်းွို့ေိုလည်း ငါ ဂုဏ်ယူွယ်။ 
နလျှာေ် လည်၊ ဂိမ်းနှိြ်၊ လည်ောြြေ်စား လုြ်နေကေွဲ့ ေနလးနွွ မဟုွ်နွာ့ဘူး။ မင်းွို့နွွ 
လူကေီးြေစ်လာ ကေပြီြဲ” 

“ေျနော်ေ ေှစ်ဆယ့်ေှစ်ွုေ်းေ မနမွးနသးြါဘူး ဦးေယ်။ မိဘနွွြြေ်နြြာြြွာ၊ နောေ်ပြီး 
Facebook မှာ သူများနွွေ အမှွ်ွေြြေ်ွင်ကေွာနွွ ြမင်ေနွွ့ေွာြဲေှိွာ။ 
အဲေီွုေ်းေလည်း နွာ်နွာ် ဆိုးဆိုးေွားေွားနွွ လုြ်ခဲ့ကေွာြဲနော်”

“ဟ မဆိုးဘဲနေြါ့မလား ငါ့ွူေ” ဆိုွဲ့ ညနစာင့်ကေီးေဲ့ အသံေ 
ေျယ်နလာင်စွာထွေ်နြါ်လာွယ်။ 

“ြြည်သူနွွေ အမှေ်ွေားဘေ်ေနေ ြြေ်ခံချွိုင်း နောေ်ဆုံး နသွးနြမေျေွာြဲ 
အေွ်ွင်ွာ။ ေိနှြ်မယ်၊ အာခံမယ်၊ သွ်ြေွ်ြြမယ်၊ ြိုေိနှိြ်မယ်။ ေီလိုေဲ့ 
သံသောလည်နေခဲ့ွာြဲ ဘယ်နှနှစ်ကောခဲ့ပြီလဲ”

ညနစာင့်ကေီးေဲ့အသံေ ခုွစ်ခါမှာနွာ့ ွိုးညင်းသွားွယ်။ 
“အင်း … မင်းွို့ မျ ိုးဆေ်လေ်ထေ်မှာနွာ့ အဲေီသံသော စေ်ေဟွ်ဘီးကေီးေို 
ွစ်ခါွည်းအပြီးွိုင် ေျေ်ြစ်လိုေ်နစချင်ွာြဲ” 

ညနစာင့်ကေီးေ အိြ်ေထဲ လေ်နှိုေ်စမ်းပြီး နသာေ်လေ်စ နဆးနြါ့လိြ်ွိုနလး ွစ်စေဲ့ 
ဂွ်စ်မီးြခစ်ွစ်ခု ထွေ်လာွယ်။ သူေ ေျနော့်ေို နဆးလိြ်နသာေ်ဦးမလား နမးနွာ့ 
ေျနော် နခါင်းခါြြလိုေ်ွယ်။ အေင်ေနွာ့ ေျနော် စီးေေေ်နသာေ်ြါွယ်။ ေါနြမဲ့ ခုနွာ့ 
ေျနော့်အကေိုေ်ဆုံး စီးေေေ်ေ စစ်ွြ်ေ ထုွ်ွာြေစ်နေလို့ ေြ်လိုေ်ပြီး နဆးလိြ်ြါ 
ွစ်ခါွည်း ြေွ်လိုေ်ွာ။ 

ေျနော် ွစ်ခုသွိထားမိွာေ ညနစာင့်ကေီးလေ်ထဲေ နဆးနြါ့လိြ်ွံဆိြ်ေ ဟိုး 
အနေွို့ အဘိုးွို့ နခွ်ေ နသာေ်ကေွဲ့ဟာကေီးြဲ။ ခုနခွ်မှာ ေီနဆးနြါ့လိြ်ေ 
ထြ်လည်းမထုွ်နွာ့ဘူး။ သူ ေါေို ဘယ်လို ေြါလိမ့်။ နောေ်ပြီး သူသုံးွဲ့ လေ်နှိြ်မီးေလည်း 
ဓာွ်ခဲသုံးနွာင့်ထိုး ဓာွ်မီးမျ ိုး။ ခုနခွ်မှာနွာ့ အားြြေ်သွင်းလို့ေွဲ့ LED မီးနွွြဲ 
သုံးကေနွာ့ွာ မဟုွ်လား။ 

ညနစာင့်ကေီးေ နဆးနြါ့လိြ်ေင်ွိုနလးေို မီးညှိလိုေ်နွာ့ နဆးလိြ်ထိြ်ေနလး ေီေဲလာပြီး 
မီးြွားစ ွချ ို ့ နအာေ်ေိုြြုွ်ေျလာွယ်။ ြြုွ်ေျလာွဲ့ မီးြွားစနွွဟာ အနမှာင်နအာေ်မှာ 
ေဲေဲွွွ်ွွွ်ေနလး၊ ပြီးနွာ့ ွြေည်းြေည်းေဲ့ နြျာေ်ေွယ်သွားကေွယ်။ 

“ွို့လယ်နွွအသိမ်းခံေွုေ်းေလည်း ငါွို့ ကေံ့ကေံ့ခံ ဆေ့်ေျင်ခဲ့ကေွာြဲ။ ငါွစ်နယာေ်ွည်း 
မဟုွ်ြါဘူး ... ွို့လိုလယ်သမားနွွ အများကေီးြဲနြါ့” 

ညနစာင့်ကေီး မှုွ်ထုွ်လိုေ်ွဲ့ နဆးလိြ်မီးခိုးနငွ့နွွဟာ သူ့လေ်ေဲ့နဝှ့အယမ်းမှာ အလိုေ်သင့် 
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နဆးနြါ့လိြ်နလး ြြေ်ေွာေင်းနမးွယ်။ ေဲနေွဲ့ မီးြွားစနွွ သူ့လုံချည်နြါ် ြောေျသွားွာေို 
ွစ်ချေ်ငုံ့ကေည့်ပြီး ခါွွေ်ွယ်။ ပြီးနွာ့ ဆေ်နြြာွယ်။ 

“မင်းွို့ ဘယ်နလာေ် နအာ်နအာ်၊ ဘယ်နလာေ် ဆန္ဒြြြြ၊ သူွို့ေလည်း ဂရုစိုေ်မှာမဟုွ်သလို၊ 
သူွို့ ဘယ်လိုြဲ အကေမ်းေေ်နြေေှင်းနြေေှင်း ေမ္ဘာနြါ်မှာ သူွို့ေိုကေိုးနြးနိုင်ွဲ့ 
ခုံရုံးမေှိဘူးဆိုွာလည်း သိနေကေွယ်” 

“ဘာလို့မေှိေမှာလဲ” 
ေျနော့်အသံ ဟိေ်းထွေ်သွားွယ်။ ပြီးမှ သွိထားပြီး အသံေိုြြေ်နှိမ့်နြြာလိုေ်ေွယ်။ 

“အဲေီ ခုံရုံးေို ေီနြမနြါ်မှာ ေျနော်ွို့ေေ်ွီးမယ်။ ေီြွဲေိုအနိုင်ွိုေ်ပြီး ေီောဇဝွ်နောင်နွွ 
အေုေ်လုံးေို ေျနော်ွို့ အြြစ်နြးေိုနြးနိုင်နစေမယ်။ စစ်အာဏာေှင်နခွ်ဟာ ေျနော်ွို့ 
မျ ိုးဆေ်မှာွင် အဆုံးသွ်ေနစ့မယ်ဗျာ” 

နေနနွးလေ်ေျေ်ေို ေျနော် နမာ့ချလိုေ်ွယ်။ ခုေေအထိ ဘာဆေ်လုြ်ေမလဲ ေျနော်မသိခဲ့ဘူး။ 
ခု ခဏမှာနွာ့ နခါင်းထဲမှာ မီးသီးနလးွစ်လုံး လင်းလာခဲ့ွယ်။ နြြာသင့်မနြြာသင့် 
ချေိ်ဆမနေနွာ့ဘဲ ညနစာင့်ကေီးေို ေျနော် နြြာချလိုေ်ွယ်။ 

“ေျနော်နွာ့ လေ်ေေ်ေိုင်နွာ့မယ် ဦးနလး။ ေျနော့်သူငယ်ချင်းနွွဆို လေ်ေေ်ေိုင်ပြီး 
ြြေ်ချမယ် ဆိုပြီး နြြာနေကေွာ ကောပြီ။ ေျနော်ေ အကေမ်းမေေ်အနုေည်းေိုြဲ 
ယုံကေည်ခဲ့ွာ၊ ေါနြမဲ့ ခုနွာ့ စိွ်နြြာင်းသွားပြီ။ ေီနောင်နွွဟာ လူနွွမဟုွ်ဘူး။ 
လူမဟုွ်ွဲ့နောင်နွွေို သူွို့ေားလည်ွဲ့ ဘာသာစေားေဲ့ြဲ နြြာမှေမယ်ဆိုွာ ေျနော် 
နောင်းနောင်းသနဘာနြါေ်သွားပြီ။”

နြြာေင်း နေနနွးခွေ်ေို ကေမ်းြြင်နြါ် ေျနော် ြြေ်ချလိုေ်ွယ်။ ညနစာင့်ကေီးေနွာ့ 
နဆးနြါ့လိြ်နလးေွာေင်း နခါင်းွညိွ်ညိွ်ေဲ့။ 

“မေေ်ေျ ေျနော်အိမ်ြြေ်ပြီး အနမ့ေိုနှုွ်ဆေ်မယ်။ အနမ့လေ်ောထဲေ 
ေျနော်အကေိုေ်ဆုံး ဝေ်သားေဲ့ မျှစ်ချဉ်ဟင်း ချေ်နေွေးခိုင်းမယ်။ နွာထဲနောေ်ေင် 
ဘယ်လိုနေ စားေမယ်မသိနသးဘူး။ ပြီးေင်နွာ့ အြမေ်ဆုံးြဲ လွွ်နြမာေ်ေယ်နြမ 
သွားေို့ သူငယ်ချင်းနွွေဲ့ွိုင်ြင်နွာ့မယ် ဦးနလး။ နသလည်း နသြါနစနွာ့။ 
ေျနော်ွို့အသေ်နြးေလို့ ွိုင်းြြည် ေီမိစ္ဆာနွွလေ်ေ လွွ်ေင်နေျေြ်ွယ်။” 

ညနစာင့်ကေီးေ ေျနော် စားပြီးသား ထမင်းြေ်းေေ်ြြားနြါ် နေနနွးခွေ်ေို ွင်လိုေ်ွယ်။ 
ဇွေ်းေို မွ်ခွေ်ထဲ ထည့်လိုေ်ွယ်။ လေ်ွစ်ေေ်ေ ြေ်းေေ်ြြားေဲ့ မွ်ခွေ်၊ ေျေ်ွစ်ေေ်ေ 
နေနနွး ဓာွ်ဘူးေို ေိုင်ပြီး မွ်ွြ်ေြ်ွယ်။ ေျနော် သူ့ေို ေူသယ်နြးမလို့ြါြဲ၊ ေါနြမဲ့ သူေ 
နခါင်းခါြြွယ်။

“ေားနွာ့ ငါွူ။ မင်းလည်း ြင်ြေ်းလှပြီ” လို့ သူေ ေနအွစ်နယာေ်ေဲ့ နမွ္တာေိြ်နငွ့ြါွဲ့ 
နလသံမျ ိုးေဲ့ နြြာွယ်။ ပြီးနွာ့ ဆေ်နြြာွယ်။ 

စိုေ်ြျ ိုးနြး နေွဲ့လယ်သမားနွွဟာ စားစောမေှိလို့ နသေသွဲ့။ အဲေီအြေစ်နောေ်နအာင်ေို 
လုြ်ြစ်သွဲ့။ 

ညနစာင့်ကေီးေဲ့ လေ်ေို ေျနော် သွားဆုြ်ေိုင်ထားလိုေ်ွယ်။ ေါနြမဲ့ ေျနော့်ေင်ထဲ 
မေှင်းနသးွာနွွ ေျေ်နေွုေ်းြဲ။ ညနစာင့်ကေီးဟာ လယ်နွွအသိမ်းခံေွုေ်းေ 
ွိုေ်ြွဲဝင်ခဲ့နသးွယ်ဆိုေင် အေွယ်နောေ် နေပြီြဲ။ ဘယ်လိုလုြ်ပြီး သူ့မိဘနှစ်ြါး 
အငွ်ငွ်အြြွ်ြြွ်ေဲ့ နသေွာြါလိမ့်။ 

“လယ်နွွသိမ်းခံေွဲ့အချေိ်မှာ ဦးနလးေ အေွယ်နောေ်နေပြီ မဟုွ်လား။ အလုြ်ွစ်ခုခု 
ထွေ်ေှာလုြ်ပြီး မိဘေိုြြေ်နထာေ်ြံ့လို့ ေွာြဲ မဟုွ်လား” 

ေျနော့်နမးခွေ်းအဆုံးမှာ သူ့မျေ်လုံးနွွေ အနောင်နြြာင်းသွားကေွယ်။ ညနစာင့်ေ 
နဆးနြါ့လိြ်ေို ွစ်ချေ် ေွာေှိုေ်လိုေ်ပြီး နခါင်းေိုြေည်းြေည်းချင်း ခါွယ်။ 

“မင်းနြြာသလို ြေစ်နိုင်ခဲ့ေင် နောင်းွာနြါ့ ငါ့ွူော...” 

ရုွ်ွေေ် သူ ဆွ်ခေဲြေစ်သွားပြီး နခါင်းစဉ်နြြာင်းသွားွယ်။

“ဟာ မင်းဆာနေနလာေ်နောနြါ့။ ခဏနလးနစာင့်” လို့နြြာပြီး ဓာွ်မီးနလးနောေ်ေိုင်ပြီး 
ြြေ်ထွေ်သွားွယ်။ ဂိုနေါင်ဟာလည်း မဟူောွွင်းေေ် ထဲြြေ်နလျှာေျသွား လို့နြါ့။ 
ေျနော့်စိွ်ထဲ သူမေှိွုေ်း ေီေနေ နေောထြ်နေှေ့ေင် နောင်းမလားနွွးမိွယ်။ 
ေီ ညနစာင့်ကေီးေ စိွ်မှ ချေေဲ့လား။ ွစ်ေေ်လှည့်ေဲ့ အနစာင့်စစ်သားနွွေို 
သွင်းသွားနြးနေွာများလား။ စိွ်ထဲမှာ နဝခွဲမေြြေ်ဘူး။ ခုေေ စေားနြြာေသနလာေ် 
ေီလူကေီးမှာ မရိုးမသားအကေံအစည်မေှိဘူးလို့ ေျနော့်စိွ်မှာ ခံစားေွာြဲ။ ေီလိုေဲ့ သွားေနိုး 
ဆေ်နေေနိုးေဲ့ လွေ်ဆွဲေင်းေြဲ ေျနော် အနမှာင်ထဲမှာ ဆေ်ထိုင်နေမိွယ်။ 

ဆယ်မိေစ် နလာေ်နေနွာ့ ဘဲဥချဉ်ေည်ဟင်း အေည်ဆမ်းထားွဲ့ ထမင်းကေမ်းခဲ ွစ်ြေ်းေေ်မှာ 
အလုံးလိုေ်ချေ်ထားွဲ့ ဘဲဥွစ်လုံးေဲ့အွူ ြြေ်နောေ်လာွယ်။ နေနနွးဓာွ်ဘူးွစ်ဘူးေယ်၊ 
နှုွ်ခမ်းသားမှာ သံနချးနွွ ေိုေ်ပြီး ညစ်နြနေွဲ့ နကေေည်သုွ် မေ်ခွေ်ွစ်လုံးေယ်လည်း 
ြါလာွယ်။ ြခုံးနြါ်မှာလည်း အညာနစာင်ွစ်ထည်ေို ဘုေ်းကေီးနွွ ြခုံးမှာ ေိသဇ်ေိုင်ွင်သလို 
ွင်လာွယ်။

“စားနဟ့ ငါ့ွူ၊ မင်းလည်း ဆာနလာေ်နောနြါ့” လို့နြြာလို့မှမဆုံးဘူး ေျနော်ဟာ ဣန္ဒန္ဒနွာင် 
မဆည်နိုင် ငုံ့ပြီးနလွးနွာ့ွာြဲ။ အေီနွွ နေျာေ်ခဲနွွေဲ့ သူ့ထမင်းေအနွာ်ညံ့ညံ့၊ 
ဘဲဥဟင်းေလည်း အေသာ အနွာ်နြါ့နြါ့။ ေါနြမဲ့ ဆာနေနွာ့လည်း ေွ်သုဓါွစ်မျှနြါ့။ 
စားပြီးနွာ့ ညနစာင့်ကေီး ထည့်နြးွဲ့ နေနနွကေမ်းေို ွစ်ငုံချင်းငုံေင်း အာသာနြြသွားသူ 
ွစ်နယာေ်ေဲ့ ြုံစံမျ ိုးေဲ့ အသေ်ေိုမျှဉ်းပြီး ထုွ်နေမိွယ်။ 

“မင်းွို့ ဘာဆေ်လုြ်ကေမလဲ။ ေီနောင်နွွေနွာ့ ဆန္ဒြြချင်သနလာေ်ြြ၊ သွ်မှာြဲ။ 
ငါနြြာွာယုံ၊ ေီစစ်ဗိုလ်ချုြ်နွွဟာ ဘယ်နွာ့မှ အာဏာေို စွေ့်လွှွ်မှာမဟုွ်ဘူး” လို့ သူေ 
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အနေှ့ဘေ် နောင်ေီလာွဲ့ဘေ်ေို လှမ်းကေည့်လိုေ်ပြီး ဂိုနေါင်နွွေဲ့နမှာင်ေိြ်နွွကေားေ
နေ နလျှာေ်လာွဲ့လမ်းမှာ ေျနော် လူွစ်နယာေ်မှမနွွ့ဘူး။ ဟို ညနစာင့်ကေီး ေိုလည်း 
မနွွ့ဘူး။ သူ့ေို နေျးဇူးွင် နှုွ်ဆေ်စေား နြြာချင်နသးွယ်နြမဲ့ ေှာမနွွ့ွာေဲ့ြဲ 
ဆေ်ထွေ်လာလိုေ်ွယ်။ သူ ြြွဲ့ အွိုင်း ခခံစည်းရိုး နဘး မလွယ်ွံခါး ဟထားွဲ့နေောေနေ 
ထွေ်ပြီး အေီးဆုံးလူနေေြ်ေွေ်ဘေ် အသာနလျှာေ် လာလိုေ်ွယ်။ 

ခါွိုင်းဆို ေျနော်ွို့ပမို့ေနလးဟာ ေီအချေိ်ဆို မေေ်နစာနစာ လမ်းထနလျှာေ်သူနွွ 
ေှိနေပြီ။ အရုဏ်ဆွမ်းနလာင်းေို့ ထချေ်ြြုွ်နေကေသံနွွ မီးေိုနချာင် အသီးသီးေနေ 
ကေားနေေပြီ။ ဘွနန္တာသီချင်း ေွင့်နေကေပြီ။ ခုနွာ့ မနေ့ေ နသွးနြမေျခဲ့ေွဲ့အြေစ်အွွေ် 
ညေ အိြ်မနြျာ်ခဲ့ကေဘူးထင်ြါေဲ့။ လမ်းနွွေ ေှင်းလင်းနေွယ်။ ွစ်ပမို့လုံး လူမနေနွာ့ွဲ့ 
ပမိုြျေ်ကေီးလိုြဲ။ လမ်းနဘးနခွးနွွသာလျှင် ေျနော့်ေို ထနဟာင်ကေွယ်။ 

ဆယ်လမ်းနလာေ် လှမ်းလိုေ်ေင် ဆုံးသွားွဲ့ ပမို့ငယ်ေနလးမှာ ဘယ်လမ်းေသွားေင် 
အိမ်ေိုအေီးဆုံးြြေ်နောေ်မလဲ ေျနော် သိွာနြါ့။ ေျနော်ွို့လမ်းထဲ ချ ိုးချ ိုးချင်းမှာြဲ 
လမ်းထိြ်မှာ ဗိုလ်လုနေေျ နခွးအုြ်ေ ထိုးနဟာင်နွာ့ွယ်။ အစာနေွေးနေေျ 
ေျနော့်ေို မမှွ်မိကေနွာ့ဘူးထင်ြါေဲ့။ အသာေှူးေှူးလုြ်လိုေ်ပြီး အိမ်ဆီေို 
ခြ်သုွ်သုွ်နလျှာေ်လာလိုေ်ွယ်။ ြုံမှေ်ဆိုေင်နွာ့ အနမ ေီအချေိ်ထပြီးဆွမ်းချေ်နေွွ်ြါ
ပြီ။ 

အိမ်နေှ့နောေ်နွာ့ အနမ့ေိုြမင်ေွယ်။ ဆွမ်းချေ်နေွာနွာ့ မဟုွ်ဘူး။ 
လမ်းမဘေ်ေိုနွွနွွကေီး နငးကေည့်ေင်း အိမ်ွံခါးမကေီးေိုမှီပြီးထိုင်နေွာ။ အနမ့မျေ်နှာေ 
ွစ်ညလုံးငိုထားွဲ့ြုံ။ ေျနော် ြြေ်မလာလို့ စိွ်ြူနေြုံထင်ြါေဲ့။ “အနမ” လို့ နအာ်နခါ်လိုေ်ပြီး 
ခခံွံခါးေိုွွေ်းေွင့်မယ်အလုြ် … 

ေှေမ်းခေဲအသံကေားလိုေ်ေပြီး ေျနော့်နေျာြြင်ွစ်ခုလုံး မခံမေြ်နိုင်နအာင် 
ောေျင်သွားွယ်။ လှည့်ကေည့် လိုေ်နွာ့ ဗလနွာင့်နွာင့်ေဲ့ လူကေီးွစ်နယာေ်။ 
လေ်ထဲမှာ သားပမီးယြ်လိုအောွစ်ခုေို ေိုင်ထား ွယ်။ သူ ေျနော့်ေို အဲေါေဲ့ 
လှမ်းရိုေ်လိုေ်ွာြေစ်ေမယ်။ 

“ခင်ဗျား … ေါ ေါဘာလုြ်ွာလဲ။ ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ” 

နမးခွေ်းေို ြြေ်မနြေဘဲ သူ ေျနော့်ေို ထြ်ရိုေ်လိုေ်ြြေ်ွယ်။ ခုွစ်ခါေ ြိုပြီးနွာ့ောွာမို့ 
ေျနော် နြမကေီးနြါ်လူးလိမ့်သွားွာြဲ။ ဘယ်လိုဟာကေီးြါလိမ့်။ သူ့လေ်ေ သားပမီးယြ်ေလည်း 
ကောြွွ် ထေ်နွာင် ြိုောြါနသးလား။ အသားောွာထေ် နေါသေ ြိုေဲသွားွယ်။ ချေ်ချင်း 
မွ်ွြ်ေြ်ပြီး သူ့ေို ြြေ်ထိုးမယ်လုြ်ွယ်။ ေါနြမဲ့ … ေါနြမဲ့ … 

ေျနော် မွ်ွြ်နောင်းနောင်းမေြ်နိုင်ဘူး။ ေျနော့်ေိုယ်ခန္ဓာဟာ အာောသထဲ 
နောေ်နေသူလို ေမ္ဘာဆွဲအား လွွ်နေွယ်။ အာောသယာဉ်မှူးများလို နလနြါ် ဝဲလို့။ 

“အနမနေ အနမ သားြြေ်လာပြီ” လို့ လှမ်းနအာ်လိုေ်ွယ်။ ေါနြမဲ့ အနမေ ကေားဟေ်မွူဘူး။ 
လမ်းမမဘေ် ေျနော်ေှိောဘေ်ေိုနွာ့ နငးကေည့်နေွယ်။ မျေ်စိေ နကောင်နွာင်ေေ်းြုံစံမျ ိုး။ 

“နအးေွယ် မင်း စိွ်ဆုံးြေွ်ပြီးပြီဆိုေင်လည်း ငါ ဘာမှမနြြာလိုြါဘူး။ ေါနြမဲ့ …” 

ညနစာင့်ကေီးေ နချာင်းွဟွွ်ဟွွ် ထဆိုးနွာ့ လွေ်ခဲ့ွဲ့ သုံးနှစ်ေမှ အဆုွ်ေင်ဆာေဲ့ 
ဆုံးသွားွဲ့ အနေ့ေိုနွာင် သွားသွိေမိနသးွယ်။ အနေလည်း ခုလိုြဲ နချာင်းနွွ 
ွဟွွ်ဟွွ်ေဲ့ ွစ်အိမ်လုံး မအိြ်ေဘူး မဟုွ်လား။ ညနစာင့်ကေီးေ အသေ်ဝဝေှူပြီး 
ဆေ်နြြာွယ်။ 

“နအးေွာ … ဘဝမှာ အမှေ်ွေားေို သိေွာ … အဲ အမှေ်ွေားွစ်ခုခုေို သိေွာဟာ 
ွခါွေံနွာ့ ခါးသီးလှသားေွ။ မင်းေဲ့ဆိုင်ွဲ့ အမှေ်ွေားွစ်ခုေှိနေွယ်။ အဲေါ ဘာဆိုွာ 
မင်းမသိနသးဘူး။ ဘယ်မှာ ဆိုွာ မင်းမသိနသးဘူး။ သိွဲ့အခါေျေင် မင်း ခံနိုင်ေည်ေှိြါနစလို့ြဲ 
ငါနမျှာ်လင့်ြါေဲ့” 

ေျနော် ေားရှုြ်သွားွယ်။ သူ ဘာေိုဆိုလိုွာလဲ။ ေျနော် ထြ်နမးဦးမလို့ြဲ။ ေါနြမဲ့လည်း 
ေျနော်ဟာ ွအားေို ြင်ြေ်းပြီးအိြ်ချင်နေပြီမို့ ွဝါးဝါးေဲ့ ြေစ်နေြါပြီ။ သူ့ေို ထြ်နမးေို့လည်း 
ဦးနနှာေ်ေ ထြ်ပြီး အလုြ်မလုြ်ချင်နွာ့ြါဘူး။ 

“မေေ်ေျေင် နစာနစာထပြီး ဟိုးအနေှ့ဘေ်ေို နလျှာေ်” လို့နြြာေင်း ညနစာင့်ကေီးေ 
ေျနော့်ေို ဂိုနေါင်ေဲ့ အနေှ့ဘေ်လို့ ယူဆေွဲ့ဘေ်ေို နမးဆွ်ြြွယ်။ 

“ခခံစည်းရိုး နောေ်ွဲ့အထိ ွေ်းွေ်းသွား။ အဲေီမှာ မလွယ်နြါေ်ွစ်နြါေ် နွွ့လိမ့်မယ်။ 
မင်းထွေ်လို့ ေနအာင် စေ်ရုံခခံစည်းရိုး နဘးွံခါးေို ဦးနလး ဟထားနြးမယ်။ အြြင်နောေ်ေင် 
မင်းအိမ်မင်း ြြေ်ွွ်ွယ် မဟုွ်လား။ ောေျူးေ မေေ် ဘယ်အချေိ်ထိလဲ။ ငါးောေီဟုွ်။ 
ဪ နလးောေီလား။ နအး ဟိုနောင်နွွနွာ့ မေေ် အဲေီအချေိ်နလာေ်ဆို ငိုေ်နေနလာေ်ြါပြီ။ 
အိမ်ေို နဘးေင်းေင်း ြြေ်နောေ်ြါနစ ဟုွ်ပြီလား။” 

ေျနော် နခါင်းြြေ်ညိွ်မိေဲ့လားနွာင် မနသချာဘူး။ သူနြြာသွားွဲ့စေားနွွေဲ့ 
နခါင်းထဲရှုြ်နေွုေ်း။ ေါနြမဲ့ ေါနွွမနွွးနွာ့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုေ်ပြီး အိြ်ေို့ြဲ 
ြြင်လိုေ်ွယ်။ ွစ်နေေုေ် နေြူထဲ ဆန္ဒြြေ၊ နကေးနကော်ေ၊ နြြးေလွှားေြုေ်းေေဲ့ဆိုနွာ့ 
လူေအနွာ်ေိုြင်ြေ်းနေပြီ။ နေ့ြူညချမ်း ွနြါင်းလ သေမ်း ဆိုွဲ့အွိုင်း ညဉ့်ေေ်နွာ့ 
နအးလာပြီမို့ သူ ယူလာနြးွဲ့ နစာင်ကေမ်းနလး ေိုယ်မှာြွ်ပြီး၊ ေိုယ့်လေ်ေိုယ် 
နခါင်းအုံးအမှွ်ေဲ့ နခါင်းချလိုေ်ွာေဲ့ ေမ္ဘာနလာေကေီးေဲ့ အဆေ်ြြွ်သွားနွာ့ွယ်။

*

မေေ် နဝလီနဝလင်းမှာ ေျနော် ြြေ်နိုးလာွယ်။ ေုေ်းမျေ်နှာြြင်ေို နခါေ်လိုေ်နွာ့ 
သီေိေဲ့ ေျနော်ွို့ ရိုေ်ထားွဲ့ ဆယ်လ်ေီြုံေဲ့အွူ မေေ် ၅ ောေီ ၁၀ မိေစ်ဆိုွဲ့ ောေီဂဏေ်းြါ 
နြါ်လာွယ်။ သီေိမျေ်နှာေို အလွမ်းနြြ ွစ်ချေ်ကေည့်လိုေ်ပြီး လိုင်းမိမမိ စစ်လိုေ်နွာ့ 
ွိုင်ွစ်ွိုင်မှ မနြါ်နသးဘူး။ ေျနော်လည်း ေုေ်းေို နဘာင်းဘီအိွ်ထဲ ြြေ်ထည့်လိုေ်ပြီး 
ဂိုနေါင်ွံခါးေို အသံမထွေ်နအာင် ဟပြီး အြြင်လျှ ိုထွေ် လိုေ်ွယ်။ 
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ေျနော့်စိွ်ထဲေ အနွွးေို သူသိွယ်။ “ွေယ်ြါ အစ်ေို … အောအားလုံးဟာ ွေယ် 
ြေစ်ခဲ့ွာြါြဲ” လို့ စာောွဲ့အကေည့်နွွေဲ့ ေျနော့်ေိုနြြာွယ်။ 

အမှေ်ွေားေို သိွဲ့အခါေျေင် မင်းခံနိုင်ေည်ေှိေို့ြဲ ငါနမျှာ်လင့်ြါေဲ့

ညနစာင့်ကေီးေဲ့ ညွုေ်းေစေားဟာ ေားထဲမှာ ြဲ့ွင်ထြ်နအာင်ေို ြြေ်ကေားနေေွယ်။ 

“ငါ့ … ငါ့အနလာင်းနော ေါြေင့်” လို့ နောင်နလးေို ေျနော်နမးလိုေ်ွယ်။ 

“ေျွဲ့သူနွွအေုေ်လုံးေဲ့ အနလာင်းနွွေို သူွို့သယ်သွားပြီး မနေ့ညေြဲ အနောေ်သုသာေ်မှာ 
ြမှုြ်လိုေ် ကေပြီ။ အနလာင်းြြေ်ေှာနွွ့လည်း ဘာလုြ်လို့ေမှာွဲ့လဲ။ နသပြီးသားလူဟာ 
ြြေ်ေှင်နွာ့မှာမှ မဟုွ်ွာ” 

ေျနော့်မျေ်လုံးနှစ်ေေ်ေနေ မျေ်ေည်နွွ ထိေ်းမနိုင်နအာင် ထွေ်ေျလာွယ်။ “အနမနေ 
… သီေိနေ …” လို့ ြမည်ွမ်းွယ်။ နောင်နလးေ ေျနော်ြခုံးေိုေေ်ထားွယ်။ ေျနော် 
ရုေ်းထွေ်ပြီး ဆေ်နြြးထွေ်လာ ခဲ့လိုေ်ွယ်။ 

ခုချေိ်မှာ ေျနော့်အွွေ် နမးခွေ်းွစ်ခုြဲ ေျေ်နွာ့ွယ်။ 

“ငါဘာဆေ်လုြ်ေမလဲ။ ငါ့ခေီး မဆုံးနသးဘူး။ ငါ ေဲ့ဆိုင်ွဲ့နေော ငါသွားေဦးမယ်” 

ညနစာင့်ကေီးေနွာ့ သီေိွစ်နယာေ် နဘးအန္တောယ်ေင်းွယ်လို့ နြြာွယ်။ ွေယ်ြဲ သီေိ 
နဘးေင်း လုံခခုံစွာေဲ့ ေှိနေဆဲလား။ ေျနော် နသချာနအာင် သိချင်နသးွယ်။

နေေနွာ့ အနွာ်နလး ြမင့်ွေ်လာပြီ။ ေါနြမဲ့ နနွဦးောလမှာ ထွွ်ွဲ့ြမူနွွနကောင့် 
နေှ့ေို ဝါးနှစ်ြြေ်နလာေ်ထေ် ြိုမြမင်နိုင်နသးဘူး။ ြမူနွွကေားထဲ စမ်းွဝါးဝါးေဲ့ ေျနော် 
ဆေ်ထွေ်လာမိွယ်။ ေျနော် သွားနေေျနေော၊ ေျနော့်ဘဝေဲ့ အမှွ်ွေနွွ စုစည်းထားွဲ့ 
နေောေှိမယ်လို့ထင်ေွဲ့နေောေို မှေ်းပြီး ဆေ်ထွေ်လာခဲ့ွယ်။ 

ေါနြမဲ့လည်း နေှ့ဆေ်သွားနလ အနမှာင်ထုေ ြိုြိုကေီးစိုးလာနလြဲ။ ေျနော်ဟာလည်း 
ွြေည်းြေည်းေဲ့ ြိုြို နြါ့ြါးလာ၊ ြိုြို နမှးမှိေ်လာနေြါွယ်။ နောင်လာနောေ်သားနွွအွွေ် 
ြါးစြ်ောဇဝင်ွစ်ခုအြေစ်ေဲ့သာ ေျေ်ခဲ့မှာေိုနွာ့ ေျနော် အနကောေ်ဆုံး ြါြဲ။ ။

ဟိုလူေ ေျနော့်ေို နောေ်ွစ်ကေိမ် ထြ်ရိုေ်ေို့အေွယ်လိုေ်မှာြဲ ွနွဲ့နွဲ့ညင်းနေွဲ့ 
နလြြည်ဟာ ွြေည်းြေည်း ြြင်းထေ်လာပြီး နလနြွငယ်ွစ်ခု ြေစ်လာွယ်။ ေျနော်ဟာလည်း 
သစ်ေွေ်နြခာေ်ွစ်ေွေ်လို နလနြွငယ်ေဲ့အွူ အနဝးေိုလွင့်သွားနွာ့ွာြဲ။ 
ေျနော်ဟာ ေျနော်ေဲ့ွစ်သေ်လုံး ွစ်သားွည်း ြေစ်လာခဲ့ွဲ့ နေောနွွအနြါ်ေနေ 
လူြျနံွာ်ွစ်ဦးလို ြျသံေ်းနေနွာ့ွာြဲ။ ေျနော့်နအာေ် နြမကေီးနြါ်မှာနွာ့ ေျနော် 
ွေ်ခဲ့ေူးွဲ့နေျာင်း၊ ေျနော် ေှင်ြြုခဲ့ေူးွဲ့ ဘုေ်းကေီးနေျာင်း၊ သူငယ်ချင်းနွွေဲ့အွူ ထိုင်ခဲ့ေူးွဲ့ 
လေ်ေေ်ေည်ဆိုင်နွွ။

ွိုေ်ခွ်နေွဲ့ နလနြွငယ်ဟာ အေှိေ်ေုေ်သွားနွာ့ ေျနော် နြမကေီးနြါ် ြြေ်ြြုွ်ေျလာပြီး 
ေြ်နိုင်လာွယ်။ လမ်းလည်း ြြေ်နလျှာေ်နိုင်လာွယ်။ ဘာနကောင့်မှေ်းမသိဘူး၊ ဟိုလူ 
ေျနော့်နောေ်ေ လိုေ်လာွယ်လို့ြဲ နွွးမိပြီး နကောေ်စိွ်နွွကေီးစိုးလာွယ်။ 
နြခဦးွည့်ော နြြးနေမိနွာ့ွာြဲ။ 

ဘယ်နလာေ်နြြးနေမိွယ်မသိဘူး၊ ပမို့စွေ် လယ်ေွင်းအစြ်ေားေ 
နညာင်ြင်ွစ်ြင်ေားနောေ်နွာ့မှ အနမာနြေေနအာင် ခဏေြ်လိုေ်ွယ်။ 
နောေ်ေိုလှည့်ကေည့်နွာ့ ဟိုလူနွာ့ြါမလာနွာ့ဘူး။ ေါနြမဲ့ ေျနော် 
ွအားနမာဟိုေ်နေွယ်။ နညာင်ြင်ေို လေ်ွစ်ေေ်ေိုင်ေင်း၊ မျေ်စိေိုစုံမှိွ်ေင်း 
ြါးစြ်နော နှာနခါင်းနောေနေ အသေ်ေိုွဝေှူနေမိွယ်။ အဲေီမှာြဲ ေျနော့်ြခုံးနြါ် 
လေ်ွစ်ေေ်လာွင်ွာ ခံစားလိုေ်ေွယ်။ မျေ်စိေွင့်ကေည့်လိုေ်နွာ့ 

သူ … သူ … ဟုွ်ေဲ့လား … ေျနော်များ အြမင်မှားနလသလား။ 

ထူထြ်ွဲ့ နညာင်ေိုင်း နညာင်ခေ် နညာင်ေွေ်နွွဟာ ထွေ်နြါ်ခါစ အရုဏ်ေျင်း အလင်းေို 
ြိွ်ဆီးထားနြမဲ့ သူ့ေိုနွာ့ ေျနော် နောင်းနောင်းြမင်ေွာြဲ။ သိွာနြါ့၊ သူေ 
ေျနော့်ထေ် နှစ်နှစ်နလာေ် ငယ်မယ့် ညီနလးွစ်နယာေ်။ မျေ်လုံးေိုြွွ်ကေည့်ွယ်။ 
သူေ ခြုံးြြွယ်။ သံသယမြေစ်ြါေဲ့ဆိုွဲ့ သနဘာ။ သူလည်း ောေျင်ေြါွယ်ဆိုွဲ့ အကေည့်။ 
နှစ်သိမ့်ွဲ့ အခြုံး၊ စာောွဲ့မျေ်နှာနြး။ မနေ့မေေ်ေ ြစ်ကေခွ်ကေနွာ့ ေျနော့်နဘးမှာွင် 
ေျည်ဆေ်မှေ်ပြီး လဲေျသွားခဲ့ွဲ့ နောင်နလး။ သူ့နသွးနွွဟာ ခုထိ ေျနော့်အေကျီနွွမှာ 
ထင်ေျေ်နေွုေ်း။ 

“အစ်ေို … ေျနော့်ေိုမှေ်ပြီး မကောဘူး၊ အစ်ေိုလည်း လဲေျသွားနွာ့ွာြဲ” လို့ နောင်နလးေ 
နြြာလိုေ်ွဲ့အသံဟာ ေျနော့်ေားထဲမှာ မိုးကေိုးစေ်သွားွစ်ခုလို ြစ်ခွင်းသွားနွာ့ွယ်။ 

မြေစ်နိုင်ွာ … 

ေျနော်ဟာ ဘယ်ဘေ်လေ်ေို နောေ်ြြေ်ချ ိုးပြီး ညာဘေ် လေ်ြြင်နေောေို စမ်းလိုေ်ွယ်။ 

ငါ စိွ်ဂနယာင်နြခာေ်ြခားေဲ့ ဟိုြမင်ေီြမင်နွွ ြေစ်နေွာလား … 
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