
ဂ်ဴး 
A၀ါေရာင္ရထား 
  
မူယာႏွင္႔ ေနာက္ဆံုး ဆုံျဖစ္ခ႔ဲသည္႔ေန႔က ေကာင္းကင္သည္ Aခ်ိန္Aခါမတုိင္ေသးဘဲ Aနီေရာင္လႊမ္းေနခဲ႔သည္။ 
ထုိAနီေရာင္ေနာက္ခံေပၚမွာ Aနက္ေရာင္ငွက္တစ္Aုပ္ ေျမာက္Aရပ္မွ ေတာင္Aရပ္သို႔ ျပန္႔က ဲ်စြာ 
တိတ္ဆိတ္စြာပ်ံသန္းသြားခဲ႔သည္။ ထုိေန႔ကို ကၽြန္မဘယ္ေတာ႔မွ ေမ႔ႏ္ုိင္ေတာ႔မည္မဟုတ္ပါ။ 
ဘာေႀကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ Aနီေရာင္ေကာင္းကင္Aေနာက္ခံနွင္႔ Aနက္ေရာင္ငွက္မ်ားသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စြာ 
ေ၀ခြဲရခက္လွေသာ စိတ္ကူးကမၻာသစ္တစ္ခု၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္တစ္ခုဟု က်မလက္ခံလုိက္ရေသာေႀကာင္႔ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ထုိညေနက ျမက္ေတာကြင္းျပင္တြင္ ပုစU္းေတြလည္း ပ်ံ႔၀ေဲနခဲ႔ပါသည္။သူတုိ႔က ေတာ္ေတာ္နိမ္႔နိမ္႔ 
ပ်ံသန္းႀကသျဖင္႔ ကၽြန္မတုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း Aသာလႊလဲိုက္ေသာလက္တုိ႔ျဖင္႔ Aလုိက္သင္႔ 
လွမ္းဖမ္းဆုပ္လုိ႔ေတာင္ ရနိုင္ပါသည္။ ျမက္ခင္းသည္ ႏွင္းေငြ႔ျဖင္႔ စိုစြတ္ေနခဲ႔သည္။ျမက္ရြက္မ်ားေပၚ 
ႏွင္းေလွ်ာက္ေသာAခါ ကၽြန္မ၏ဖိနပ္လြတ္ေနေသာ ေျခေခ်ာင္းဖ်ားကေလးေတြ၌ စိုစြတ္မႈကုိ 
ေAးစက္စက္ရွတတ Aရသာႏွင္႔Aတူ ခံစားေနခဲ႔ရသည္။ကၽြန္မတုိ႔၏ ေဘးမွာ ဘယ္ဆီကုိသြားမွန္းမသိေသာ 
ရထားသံလမ္းေဟာင္းတစ္ခုရိွသည္။သံလမ္းေဟာင္းဟုေျပာရသည္ကကၽြန္မမႀကာခဏလမ္းေလွ်ာက္ေလညွင္းခံ
ရင္း ႀကံဳမိသမွ် ဘယ္တုန္းကမွ ထုိသံလမ္းေပၚမွာ ရထားတစ္စီး ျဖတ္သြားသည္ကိုမေတြ႔ခ႔ဲရဖူးေသာေႀကာင္႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေႀကာင္႔လည္း ရထားသံတစ္ခုကုိ ကၽြန္မAာရုံ၌ခပ္သ႔ဲသ႔ဲႀကားလုိက္ရေသာAခါ 
စိတ္လုွပ္ရွားသြားခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင္႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေကာင္းကင္Aျပာေရာင္ထဲမွ ရုတ္တရက္ေဖာက္ထြက္ 
လာသလုိပဲ ရထားတစ္စီးလာေနခဲ႔ပါသည္။  

************************************************************* 

ထုိေန႔လယ္ခင္းေလးက ကၽြန္မAလုပ္လုပ္ေသာေဆးရုံသုိ႔ မူယာေရာက္ရိွလာခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မကေဆးရုံႀကီး 
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသုိ႔ Aလွဴေငြမ်ားသြားAပ္လုဆဲဆဲျဖစ္သည္။ က်မ၏ လက္ထဲတြင္ မႀကာေသးမီကမွ 
ေရတြက္ထားေသာ ေငြတစ္ေသာင္းခြဲ ႏွစ္ထုပ္ရွိေနသည္။  

"နီလာ……ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ" 

မူယာက Aေမာတေကာ ေရာက္လာျပီး ေမးသည္။ 
မူယာသည္ ေႀကာ႔ရွင္းလွပေသာကုိယ္ခႏၶာကုိ Aသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္သည္Aထိ 
ထိန္းထားနုိင္ဆဲျဖစ္သည္။တကယ္ဆို မူယာကလည္းသမီးႏွစ္ေယာက္Aေမ၊ကၽြန္မကလည္း 
သားႏွစ္ေယာက္မေA၊ သက္ခ်င္းAတူတူ၊Aိမ္ေထာင္မိခင္ျဖစ္တာခ်င္းAတူတူ  
ကုိယ္ခႏၶာခ်င္းက်ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ကြာေလသည္။ ကၽြန္မသည္ မူယာAားျပံဳး၍ႀကိဳဆိုလုိက္ရင္း 
ကၽြန္မ၏ခပ္ဖုိင္႔ဖုိင္႔လံုးလံုး ကုိယ္ခႏၶာကို မသိမသာငုံႀကည္႔ကာ ရယ္ခ်င္သြားပါသည္။ 

"AလွဴေငြသြားAပ္မလုိ႔ပါဟာ…..သိပ္မႀကာပါဘူး၊ထုိင္U ီး" 

ကၽြန္မစားပြဲေရွ႔က ကုလားထုိင္တြင္ မူယာ၀င္ထုိင္လုိက္သည္။ မူယာနားက နားကပ္သည္ 
Aရင္တစ္ခါလာတုန္းကလုိ ငါးလုံးတြဲစိန္ပြင္႔ကေလးမ်ားမဟုတ္ေတာ႔ဘဲ 



ခပ္ေသးေသးတစ္လုံးတည္းစိန္နားကပ္ျဖစ္သြားသည္။ ေရွးတုန္းကစိန္ျဖစ္မွာပါပ။ဲ 
သူ႔မ်က္ႏွာလႈပ္ရွားလိုက္သည္႔Aခါ ထုိစိန္နားကပ္ေလးက Aလင္းေရာင္ျဖာကာ လက္ခနဲလက္ခနဲျဖစ္သြားပုုံက 
ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္လွလွကေလး။  

"ဘာAလွဴေငြေတြလဲ …" 

ကၽြန္မသည္ ထြက္သြားေတာ႔မည္႔ ေျခလွမ္းကိုျပန္ရုတ္သိမ္းကာ စားပြဲေဘးမွာ ခဏရပ္မိ၏။မူယာမ်ား 
Aလွဴေငြထည္႔ခ်င္စိတ္ေပၚမလားဟူေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ႏွင္႔ျဖစ္သည္။  
"တစ္ခုက ေဆးရုံႀကီးေန႔စU္လူနာထမင္းစရိတ္ေပါ႔ဟာ၊ Aိမ္ကေနလာAပုိ႔နုိင္တဲ႔လူနာေတြAမ်ားႀကီးဟ၊ 
တခ်ိ ႔ဳကနယ္ကလာတဲ႔ဆင္းရဲသားေတြမို႔၊ တခ်ိ ႔ဳကရန္ကုန္ကပဲ၊ဒါေပမဲ႔ Aစြန္Aဖ်ားက လာတက္တ႔ဲ 
ဆင္းရဲသားေတြမိ ႔ဳေပါ႔၊Aလဲိုလူနာေတြကို ေန႔စU္ေဆးရုံကေကၽြးရတယ္ေလ၊ Aာဟာရျပည္႔ရံု 
ဟင္းAသင္႔Aတင္႔န႔ဲ ဆုိရင္ တစ္နပ္စာကုိ ေငြသုံးေထာင္က်မယ္၊ငါ႔တပည္႔ေလးေတြ သူတုိ႔နီးစပ္  
ရာAခ်င္းခ်င္း စုလွဴထားတာက ဒီဘက္ကတစ္ေသာင္းခ" 

မူယာAား တစ္ေသာင္းခြဲAထုပ္ကိုျပလုိက္သည္။ 

"ေနာက္တစ္ခုက ေဆး၀ယ္ဖို႔ လွဴတ႔ဲပုိက္ဆံ၊ေဆးရုံႀကီးမွာစရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးဆိုတဲ႔ 
သက္သာေဆးဆုိင္တစ္ခုရွိတာ နင္သိလား"  

မူယာႀကားဖူရုံပဲ ႀကားဖူးမွာပါ။သူတို႔သည္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးေတြထက္ ပုဂလိကေဆးရံုေတြႏွင္႔ 
ပုိနီးစပ္သည္။တေလာတုန္းကမူယာ႔ခင္ပြန္း Aဖ်ားႀကီး၍ေဆးရုံတင္လုိက္ရသည္မွာ Aာရွေတာ္၀င္ 
Aထူးကုေဆးရုံႀကီးမွာျဖစ္သည္။  

"တခ်ိ ႔ဳလူနာေတြ ဆင္းရဲလုိက္ပုံမ်ား ….Aဒီဲေဆးေတြေတာင္ မ၀ယ္နိုင္ဘူး၊သနားစရာAေကာင္းဆုံးက 
ကေလးေလးေတြပဲ၊၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ေရာဂါျဖစ္မယ္ ၊ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္မယ္၊ AေဖAေမက 
ဆင္းရဲေတာ႔ ေဆးဖုိးရွာႀကံေနရတယ္၊AဒဲီAခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကိုယ္႔ဆီမွာ ေဆးAဆင္သင္႔ ရိွေနဖုိ႔ လုိတယ္၊ဒီေတာ႔ 
Aလွဴခံရတာေပါ႔ မူယာရယ္၊နင္ေရာ လွဴသြားခ်င္လား"  

မူယာေတြသြားသည္ ။ 
မူယာသည္ သဒၶါတရားတြန္႔တုိသူေတာ႔မဟုတ္ပါ။တစ္ခါတုန္းက ေရႊတိဂုံဘုရားသုိ႔သြားရင္း 
ထၤီးေတာ္တင္ပြဲAတြက္ သူ႔ပတၱျမားလက္စြပ္ကုိ ခၽြတ္လွဴခဲ႔ဖူးသူျဖစ္ပါသည္။  

"ကုသလုိ႔ Aလြန္လြယ္တ႔ဲေရာဂါေလးေတြကို မကုနုိင္လုိ႔ ေသသြားရတဲ႔ကေလးေတြရဲ႔ဘ၀ဟာ 
ဘယ္ေလာက္ရင္နာဖုိ႔ေကာင္းသလဲ။လိုသမွ်ပုိက္ဆံကလဲ သိ္န္းဂဏန္းမဟုတ္၊ ေသာင္းဂဏန္းမဟုတ္၊ 
ေထာင္ဂဏန္းေလးပဲ ၊ဒီေတာ႔ခ်မ္းသာတဲ႔လူမွ လွဴနုိင္တာမဟုတ္ဘူေလ၊သာမန္သူလိုကုိယ္လုိလူထဲကပဲ 
ေစတနာရွင္ေတြက လွဴနုိင္တာပဲ"  

မူယာရယ္ေမာပါသည္။ 

"ေၾသာ္…စိတ္ရွုုပ္လို႔Aိမ္ကထြက္လာပါတယ္၊လူွမႈေရး ေဟာေနျပန္ျပီ၊နီလာ…နင္ဟာေလ သူမ်ားAပူ 
ကုိယ္႔Aပူေတာ္ေတာ္လုပ္နုိင္တဲ႔မိန္းမ"  



ကၽြန္မေခါင္းယမ္းရင္း ရယ္ေမာလိုက္ရပါသည္။ ဒါျဖင္႔ မူယာ ဒီကိစၥကုိစိတ္မ၀င္စားဘူးေပါ႔။ 

"ဒါျဖင္႔ …နင္ဒီမွာခဏထုိင္ခ႔ဲUီး၊ငါဒီေငြေတြသြားAပ္လိုက္U ီးမယ္၊မႀကာဘူးေနာ္" 

"ေAး" 

ကၽြန္မAလွဴေငြAပ္ျပီး ျပန္လာေသာAခါ မူယာသည္ကၽြန္မ၏ စာAုပ္ဗီရုိကို စူးစမ္းေလ႔လာေနခဲ႔၏။ 
ေဆးရုံႏွင္စာAုပ္ဘာဆုိင္သလဟုဲ မယူာကေမးလာခဲ႔လွ်င္ က်မရွင္းျပစရာေတြ ရိွပါသည္။ကၽြန္မတုိ႔သည္ 
ေဆးရုံတာ၀န္ ေဆးခန္းတာ၀န္ လူေတြကိုက်န္းမာေရးAသိ၊လူမူေရးAသိရိွေAာင္ ပညာေပးဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ 
Aခ်ိန္မရပါ။ လူေတြကလည္း စား၀တ္ေနေရးမွာ Aင္Aားစုိက္ထုပ္ရ၊ရုန္းကန္ရ ေမာပန္းလွျပီျဖစ္လုိ႔ 
ပညာေပးခံရဖုိ႔ စိတ္္မ၀င္စားပါ။သည္ေတာ႔ နွစ္Uီးႏွစ္ဖက္ Aခ်ိန္ကုန္စရာမလုိေAာင္ ေဆးရုံမွာရွိေနေသာ 
နာလန္ထလူနာေတြ၊လူနာေစာင္႔ေတြ ဖတ္နိုင္ဖုိ႔ စာAုုပ္ဗီရုိေတြ ထားေပးခဲ႔ပါသည္။  

"ဒီ စာAုပ္ေတြက နင္ဖတ္ဖို႔ေတာ႔ မဟုတ္နုိင္ဘူး" 

မူယာကကၽြန္မAား မ်က္ခုံးပင္႔ႀကည္႔ လ်က္ေျပာသည္။ 

"ေAး…ဟုတ္တယ္၊ငါAတြက္မဟုတ္ဘူး၊လူနာေတြ၊Aေစာင္႔ေတြAတြက္ပဲ" 

"တုိ႔ကစာဖတ္ႏုိင္လို႔လား" 

"ေ၀ဒနာေတြနဲ႔နည္းနည္းေ၀းသြားတဲ႔Aခါ၊ဒါမွမဟုတ္ေ၀ဒနာေတြကို လမ္းလႊဲပစ္ခ်င္တ႔ဲAခါမွာ 
သူတို႔စာဖတ္ႀကပါတယ္၊မေပ်ာက္ပ်က္ေAာင္ေတာ႔သတိထားရတာေပါ႔ဟာ၊လူေတြက်န္းမာေရးAသိေရာ၊လူမွူေရ
းAသိေရာ ေတာ္ေတာ္ေလးလုိေသးတယ္မူယာရ႔ဲ"  

မူယာပခုံးတြန္႔သည္။ "နင္ဆီလာတုိင္း..ဒါမ်ိဳးတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေတာ႔ႀကားရတာပါပဲ၊မထူဆန္းပါဘူး၊ 
ကဲ…ငါတုိ႔တစ္ခုခု သြားစားႀကရေAာင္၊ျပီးမွ နင္႔ေဆးခန္းကုိသြားေပါ႔"  

"ေAး…နင္ကားပါလား" 

"မပါဘူး၊ငါ႔ဒရုိက္ဗာ နယ္ခဏျပန္သြားတယ္၊ငါလဲ ကားမေမာင္းခ်င္ဘူး၊ငါတကၠစီန႔ဲလာတာ" 

"နင္႔ေယာက်ာၤးကေရာ" 

"Aုိ…နင္ကလဲ သူမွာတာ၀န္ေတြကAမ်ားႀကီး။သူ႔ထက္သူလူစြမ္းေကာင္းေတြခ်ည္းပဲ၊ 
ငါ႔ကုိလွည္႔ေတာင္ မႀကည္႔Aားပါဘူး"  

"ၿပီးေရာ ………ဒါဆုိငါ႔ကားနဲ႔သြားႀကမယ္ေလ၊ျပီးရင္ နင္႔ကိုAိမ္ျပန္ပုိ႔ေပးျပီးမွ ငါ႔ေဆးခန္းကုိသြားမယ္" 

"ေကာင္းတယ္…လိမၼာလုိက္တ႔ဲသူငယ္ခ်င္း" 



ကၽြန္မႏွင္မူယာသည္ ကုိးတန္း ဆယ္တန္းမွာAတူေက်ာင္းတက္ခ႔ဲႀကေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ 
ျဖစ္သည္။တကၠသုိလ္ခ်င္း မတူသည္႔Aတြက္ ငါးႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေတာ႔ေ၀းသြားႀကေသးသည္။ေနာက္ေတာ႔ 
သူမဂၤလာေဆာင္သည္႔Aခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မတုိ႔ျပန္ဆက္သြယ္သြားမိႀကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူလည္းသမီးေတြရ၊ 
ကၽြန္မလည္းသားေတြရ။သားေရးသမီးေရးကေလးေတြပညာေရး ေျပာဆုိတိုင္ပင္ရင္းဟုိတုန္းကလုိပင္ 
ျပန္လည္ရင္းႏီွးခင္မင္သြားခဲ႔သည္။  

ပုိ၍ပုိ၍၀ေသာ ကၽြန္မကိုယ္ခႏၶာကုိသူက ေလွ်ာ႔ေစခ်င္သည္။ AစားAေသာက္လညး္ စည္းကမ္းတက် 
စားေစခ်င္သည္။ ကၽြန္မကဆရာ၀န္ျဖစ္လ်က္ႏွင္႔သူလုိ AစားAေသာက္မဆင္ျခင္ႏုိင္ေပ။သူကေတာ႔ 
သူ႔ကိုယ္ခႏၶာAတြက္ ေန႔စU္ ကုိယ္Aေလးခ်ိန္ ခ်ိန္သူ၊ေန႔စU္ ကယ္လုိရီကုိ တြက္၍စားေသာက္သူျဖစ္သည္။ 
ဒါေႀကာင္႔လည္း ယခုလုိ သြယ္လ်လွပေနျခင္းျဖစ္ပါသည ္။  

"ဒီAခ်ိန္က ေကာ္ဖီေသာက္လုိ႔ေကာင္းတယ္ မူယာ၊ငါတုိ႔ ေဂ်ဒုိးနတ္ကုိသြားမလား၊ 

"ကၽြန္မ၏ကားဒက္ရွ္ဘုတ္ထဲမွ သီခ်င္းတိပ္ေခြတစ္ခုကို ယူႀကည္႔ရင္း မူယာႏွာေခါင္းရုွံ႔ပါသည္။ 
သူကၽြန္မဒုိးနတ္ေတြစားစားေနတာသေဘာမက်ပါ၊ဘာမွမပါသည္႔ ပလိန္းသက္သက္ ဒိုးနတ္ကုိေတာင္ 
သူကေတာ႔မစားပါ၊ ၀မွာစုိးလုိ႔တ႔ဲ။ ကၽြန္မေခ်ာကလက္ဒိုးနတ္ စားတာျမင္လွ်င္ Aလြန္Aူယားသူ ျဖစ္သည္။  

"မသြားဘူး၊ဖူဂ်ီပဲသြားမယ္၊ ကုန္က်စရိတ္ငါခံမယ္၊ဒါပဲ" 

တစ္ခါတစ္ေလ စိတ္လုိလက္ရလာသူကုိ စိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ မျဖစ္ေစခ်င္ေသာေႀကာင္႔ 
ကၽြန္မသေဘာတူလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ေဆးခန္းက ညေန၆နာရီမွာစမည္။ကၽြန္မကုိ ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ 
တစ္နာရီေလာက္ေတာ႔ Aခ်ိန္ျဖဳန္းနိုင္ပါလိမ္႔မည္၊ ေလေAးစက္ျဖင္႔ လတ္ဆတ္ေAးျမေသာ Aခန္းထဲတြင္ 
ကၽြန္မႏွင့္မူယာသည္ သူ႔မိသားစု ကုိယ္႔မိသားစုျပသနာမ်ား၊ဟာသမ်ားကို Aျပန္္Aလွန္ေျပာရင္း 
စိတ္လြတ္လပ္မႈကို တစ္ခဏေတာ႔ ရႀကသည္။ 

"ဒါန႔ဲ….နင္႔တိုက္ခန္းေလွခါးေထာင္႔ခ်ိဳးမွာ Aရင္လုိလူေတြလာလာAိပ္တုန္းလား" 

မူယာက သတိတရေမး၏။ 

"Aင္း…တစ္ခါတစ္ခါေတာ႔ေတြ႔ေသးတယ္၊မုိးရြာတဲ႔ညေတြ ဆုိ ၊ကေလးေသးေသးေလးေတြနဲ႔ Aေမနဲ႔ေပါ႔" 

မူယာကထုိကိစၥကုိ သေဘာမက်ေပ။ သုိ႔ေသာ္ကၽြန္မမတတ္ႏုိင္ပါ။ ထုိဒုကၡသည္ကေလးမ်ားကုိ 
ကၽြန္မႏွင္မထုတ္ရက္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔တုိက္ခန္း ေလွကားရင္းမွာလည္း တံခါးမရိွ၊ ပိတ္ထားလုိ႔မရပါ။  

"နင္တုိ႔ သည္းညည္းခံေနႏုိင္တာ A့ံႀသတယ္။ငါသာဆုိ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြတုိင္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ပစ္တာႀကာၿပီ"  

မူယာကေတာ့ တန္ဖုိးႀကီးရပ္ကြက္မွာ ျခံႏွင့္၀င္းႏွင့္Aုတ္တံတိုင္းႏွင့္ လုံျခံဳစြာ သီးသန္႔ေနထုိင္သူမုိ႔ 
ကၽြန္မတုိ႔ေနရာမွာ စိတ္ကူးျဖင့္ေတာင္ ေနႀကည့္လုိ႔ရမည္မထင္ပါ။  



"တကယ္ေတာ့ ေရရွည္စU္းစားရမယ့္ကိစၥေတြ Aမ်ားႀကီးမူယာရဲ႕၊ ကိုယ္ကသိပ္Aမ်ားႀကီးမတတ္ႏိုင္၊ 
စည္းရံုးေရးလည္းမလုပ္ႏိုင္၊ မ တည္ေငြလဲ မတတ္ႏုိင္ေသးတဲ့Aခ်ိန္မွာ ဒါ…ကိုယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
ကူညီတယ္လို႔ပဲ သေဘာထားရမွာေပါ့"  

ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈေတြ၊ AုိးAိမ္မဲ့ျပသနာေတြ၊ Aလုပ္လက္မဲ့ျပသနာေတြေႀကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္၏ 
ေကာ္ဖီေတြလည္း Aရသာပ်က္ကုန္၊ ေAးစက္ကုန္ေတာ့သည္။  
ေနာက္ေတာ့ကၽြန္မကပဲ ေဆးခန္းနားက ျမက္ခင္းျပင္သံလမ္းေဘးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေလညင္းခံဖုိ႔ 
Aႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

************************************************************* 

ရထားသံလမ္းတုိAျပတ္တစ္ခု၏ Aစြန္နားတြင္ ကၽြန္မ၏ကားကုိ ရပ္လုိက္သည္။ မူယာက ကားထဲမွာခ်က္ခ်ခ့ဲၿပီး 
Aျပင္မွေန၍ တံခါးပိတ္ေသာAခါ ခလုတ္ကဖိထားသည့္Aတုိင္း မေနဘဲAေပၚ ျပန္တက္လာ၏။  

"ခလုတ္ကို နည္းနည္းမ ထားၿပီး မလႊတ္ဘဲ တြန္းပိတ္မူယာ၊ ငါ့ကားကနည္းနည္းစုတ္တယ္ " 

ထုိ႔ေနာက္ မူယာရိွရာသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ကၽြန္မကုိယ္တိုင္ ပိတ္လိုက္ရသည္။ 

"စုတ္တယ္မေျပာပါနဲ႕နီလာရယ္၊ Aခုနင့္ကားသိန္းတစ္ရာေလာက္ ေပါက္ေနၿပီ သိလား" 

ကၽြန္မဒီကားကုိ ၀ယ္တုန္းက ငါးသိန္းခြဲပဲ ေပးရပါသည္။ Aဲသည္ငါးသိန္းခြဲကိုပင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ 
ကၽြန္မစုေဆာင္းရသည္။ မူယာက ကား၀ယ္ဖို႔ တုိက္တြန္းလြန္းလုိ႔ ၀ယ္ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္၏။ ကားေစ်းေတြက 
မွန္းဆ၍မရႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ကေမာက္ကမေတြျဖစ္လာေတာ့ ကၽြန္မ၏ကားသည္ သုံးႏွစ္Aတြင္း ငါးသိန္းခြဲမွ 
သိန္း၁၀၀ ျဖစ္သြားေလသည္။ ကားေစ်းေတြသာ တစ္ရွိန္ထိုးတက္ေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ဆရာ၀န္လခ၊ 
သမားေတာ္စမ္းသပ္ခေတြက လုိက္တက္လာျခင္း မရိွခဲ့။ ထုိ႔ေႀကာင့္ AခုလုိAခ်ိန္မ်ိဳးက်မွ 
ကၽြန္မကား၀ယ္ရမည္ဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ် သိန္း၁၀၀ကုိ ရွာလုိ႔ရမွာမဟုတ္။  

"ဒီနားကေလက သန္႔တယ္မူယာရဲ႕၊ ငါစိတ္လုိလက္ရရိွတိုင္း ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ေရာက္လာၿပီး 
လမ္းေလွ်ာက္ေနက်" 

မူယာက လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ခပ္လႊလဲႊဲထားလ်က္ Aသက္ကုိတ၀ႀကီး ရႈိက္ရွဴရင္း ၿပံဳး၏ 

"ဘာလဲ၊ ကုိေက်ာ္သက္န႔ဲ ရန္ျဖစ္တဲ့ Aခ်ိန္တုိင္း ဒီလာေနက်လား" 

ကၽြန္မဘာမွမေျပာဘဲ Aသံထြက္ ရယ္ေနလုိက္ပါသည္။ 

ေကာင္းကင္သည္ Aခ်ိန္မတုိင္ေသးဘဲႏွင့္ နီေနသည္။ တိမ္Aဆုပ္ေတြမရိွဘဲ တိမ္Aမွ်င္တန္းေလးေတြပဲ 
ရိွေန၏။ Aနီေရာင္သည္ Aေနာက္ျခမ္းေကာင္းကင္သာမကပဲ Aေပၚတည့္တည့္ေကာင္းကင္ထိ 
ေရာက္ေနသည္။ ေလထဲတြင္ စိမ္းေရႊေရႊရနံ႕တစ္ခုရသည္။ သစ္ရြက္စိမ္းနံ႔လား၊ ေတာပန္းတခုခု၏ ရနံ႔လား၊ 
ကၽြန္မ မေ၀ခြဲတတ္ပါ။  



ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္ပံခတ္သံ တျဖန္းျဖန္း AစုAေ၀းကုိ သဲ့သဲ့ႀကားလုိက္ရၿပီး 
ေကာင္းကင္မွာAနက္ေရာင္ငွက္ေတြကို ျမင္လုိက္ရသည္။ Aျမင့္မွာ ပ်ံသန္းသြားေသာ 
ထုိAနက္ေရာင္ငွက္မ်ားသည္ က်ီးကန္းေတြလား၊ ဆက္ရက္ေတြလား ကၽြန္မ မသဲကြဲေပ။ Aရိွန္က 
လ်င္ျမန္လွသည္။ ေAာ္သံဆူသံလည္း မႀကားရ။ ေတာင္ပံခတ္သံကုိသာ တ၀က္တပ်က္ ႀကားလုိက္ရသည္။ 
Aနီေရာင္ေနာက္ခံမွာ ျပန္႔က ဲ်သြားေသာ Aနက္ေရာင္ေတြသည္ ငွက္ေတြဟုသိလုိက္ ရခ်ိန္၌ ငွက္ေတြAေ၀းသုိ႔ 
ေရာက္ကုန္ၿပီ။  

ထုိ႔ေနာက္ ထူးဆန္းေသာAရာတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။ 

ဘယ္တုန္းကမွ ရထားျဖတ္မသြားခဲ့ဖူးေသာ သံလမ္းေပၚမွာ ရထားတစ္စီး ေရာက္လာသည္။ ရထားသံကုိ 
Aရင္ႀကားရၿပီးမွ ရထားကိုျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

Aနီေရာင္မိုးေကာင္းကင္၊ Aနက္ေရာင္ငွက္မ်ား၊ Aစိမ္းေရာင္ျမက္ခင္း၊ ယခုAခါ A၀ါေရာင္ရထား။ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ 
ရထားAေရာင္မွာ ကၽြန္မတစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသာ A၀ါေရာင္ေတာက္ေတာက္ နႏြင္းေရာင္ ျဖစ္ေနသည္။  

ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ရထားသံလမ္းႏွင့္ ခပ္ခြာခြာလြတ္လြတ္ ေလွ်ာက္ေနႀကသည္ျဖစ္ေနလ်က္ 
ရထားလာေနေသာAခါ ေဘးသုိ႔ ပို၍ေ၀းေAာင္ ခြာ၍ေလွ်ာက္လိုက္ႀကပါသည္။  

"ဒီရထားက ဘယ္သြားမယ့္ရထားလဲ" 

ကၽြန္မ မသိပါ။ 

ထုိ႔ေနာက္ ရထားသည္ ကၽြန္မတုိ႔ဆီသုိ႔ နီးနီးလာသည္။ ရထား၏တုန္ခါမႈေႀကာင့္ ကၽြန္မရပ္ေနရာေျမျပင္သည္ 
တုန္ခါေနသည္။ 

ရထားသည္ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ တြဲေတြကAမ်ားႀကီးမဟုတ္၊ ေခါင္းတြဲႏွင့္ ေနာက္ကတြဲတစ္တြဲတည္း 
ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔Aနားမွ Aသံျမည္ဟည္းကာ ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မ၏ထဘီAနားေတြပင္ 
တဖ်တ္ဖ်တ္လႈပ္ခတ္သြား၏။ ပုစU္းေလးေတြေရာ ျမက္ရြက္ေလးေတြေရာ လႈပ္ခတ္ယိမ္းယုိင္သြားႀကသည္။  

ကၽြန္မတစ္ခုသတိထားမိသည္။ 
ရထားေပၚမွာ လူမပါပါ။ ေမာင္းသူလည္းမပါ၊ စီးသူလည္းမပါပါ။ 
ဟင္…ဘယ္လုိပါလိမ့္။တစ္ေနရာရာကေန လြတ္ထြက္လာေသာ ရထားႀကီးလား။  
ကၽြန္မရထားသြားရာသို႔ ေနာက္ျပန္လွည့္၍ ႀကည့္မိသည္။ ထုိAခါကၽြန္မUီးေခါင္းတစ္ခုလုံး 
ရုတ္တရက္ႀကီးမားသြားသလို ခံစားလုိက္ရသည္။ 
ဟုိးAေ၀းက ရထားသံလမ္းေပၚမွာ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနသည္။ေဘးမွာ ဘယ္သူမွမရိွ၊ 
ကေလးတစ္ေယာက္တည္း။ 
ကၽြန္မတစ္ကုိယ္လံုး တုန္လႈပ္A့ံႀသမႈျဖင့္ ေAးစက္ေတာင့္တင္းသြားပါသည္။ 

"ဟယ္ မူယာ… ကေလးေလးေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ" 



လွမ္းေAာ္သတိေပးဖုိ႔ကလည္း ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ကေလးကေ၀းေနသည္။ Aေျပးသြားၿပီး 
ေကာက္ခ်ီေဘးခ်ရေAာင္လည္း ကၽြန္မတုိ႔သည္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ်ရထား၏Aရိွန္ကုိ မီေAာင္မေျပးလုိက္ႏိုင္။ 
ဘုရား ဘုရား… ဘာမွမသိေသာ ကေလးေလးကေတာ့ သံလမ္းေပၚမွာ ေAးေAးေဆးေဆး။  

ကၽြန္မရင္တဒိန္းဒိန္းခုန္ေန၏။ 

"ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊ ဘယ့္ႏယ္ွလုပ္မလဲ" 

တစ္ခုရွိတာက ကၽြန္မတုိ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ရထားသံလမ္းလႊ ဲေမာင္းတံတစ္ခုရွိသည္။ လမ္းလႊဲေပးရမလား။ 
ရထားကလမ္းဆုံသို႔ ေရာက္လုနီးေနၿပီ။  

"လမ္းလႊဲ… လမ္းလႊ"ဲ 

လမ္းလႊကဲ ဘယ္ဟာလဲဟု ကမန္းကတန္းရွာေသာAခါ ကၽြန္မတစ္ကုိယ္လံုးေAးစက္သြား၏။ 
ရထားသံလမ္းႏွစ္ခုခြဲထြက္သြားရာ တစ္ခုက သံလမ္းAရွည္၊ ကေလးရိွေနသည့္လမ္း။ တစ္ခုက… 
တစ္ခုကသံလမ္းတိုျပတ္၊ သံလမ္းသည္ တစ္ေနရာတြင္ တုံးတိစြာ Aဆုံးသတ္သြားသည္။ ထုိေနရာတြင္… 
ထုိေနရာတြင္ ကၽြန္မ၏ကားကုိ ရပ္ထားခ့ဲသည္။  

လမ္းလႊဲေမာင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္လွ်င္ လူမပါေသာရထားသည္ မူလေနရာမွ လမ္းေႀကာင္းေျပာင္းသြားကာ 
သံလမ္းAျပတ္ဆီ U ီးတည္သြားႏုိင္သည္။ မူလသံလမ္းေပၚမွာ ရိွေနေသာ ကေလးေလးAသက္ခ်မ္းသာရာရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေခၽြးႏွီးစာျဖင့္ Aႏွစ္ႏွစ္Aလလ စုေဆာင္းၿပီးမွ ၀ယ္ယူခဲ့ရေသာ ကၽြန္မ၏ကားကေလး။ ရထားႀကိတ္မိၿပီး 
စုတ္ျပတ္တြန္႔လိမ္သြားေတာ့မည္။  

ဟင့္Aင္း…မလုပ္နဲ႕။ 

သုိ႔ေသာ္ ရထားသည္ ကေလးရိွရာ သံလမ္းAတုိင္း တစ္ရိွန္ထုိးေျပးသြားေနၿပီ။ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕Aသက္၊ 
မ်က္စိတစ္မိွတ္စာAတြင္း ဆံုးရံႈးသြားလိမ့္မည္။ ကၽြန္မရင္ထဲမွာ နာက်င္သြားသည္။  

မျဖစ္ဘူး၊ကေလးAေသမခံႏုိင္ဘူး။ 

ကၽြန္မသည္ ေမာင္းတံဆီသုိ႔ Aားကုန္ေျပးသြားရန္ ကိုယ္ကုိလွည့္လုိက္၏။ 

ကၽြန္မ၏Aျဖဴေရာင္ကားကေလးကို ကၽြန္မျမင္ရသည္။ ကၽြန္မမွာသည္ကားေလးတစ္စီးပဲရွိသည္။ 
ေနာက္ထပ္ကားတစ္စီး၀ယ္ဖို႔ဆုိတာ သည္ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ Aိပ္မက္ပင္မမက္ႏိုင္ပါ။ 
ကၽြန္မ၏Aနာဂတ္၊ ကၽြန္မခင္ပြန္းႏွင့္ သားကေလးႏွစ္ေယာက္၏Aနာဂတ္။  

စU္းစား…တစ္ခုခုကို Aျမန္စU္းစား။ ရထားက လမ္းဆုံသို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။ 
ဘယ္ဟာကုိဆံုးရံႈးခံမလဲ။ ကေလးရဲ႕ Aသက္လား။ ကၽြန္မ၏ကားကေလးလား။ 
ကၽြန္မေျခေတြလက္ေတြ တုန္ယင္ကာ ရပ္ေနရင္း ဒူးေတြညႊတ္ေခြလာသည္။ ကၽြန္မမ်က္စိAစုံကို 
မိွတ္ပစ္လုိက္၏။ရထားသည္ သံလမ္းAတုိင္း တဂ်ဴန္းဂ်ဴန္းေAာ္ျမည္လ်က္ တစ္ရိွန္ထုိး လိမ့္သြားပါသည္။  



"နီလာ…" 

ကၽြန္မမ်က္စိကုိ ဖြင့္ႀကည့္လိုက္ေသာAခါ ကၽြန္မAား မယုံႀကည္ႏုိင္ေသာ မ်က္လံုးတုိ႔ျဖင့္ 
တA့ံတႀသစုိက္ႀကည့္ေနေသာ မူယာကုိေတြ႔ရသည္။ 

မူယာ့Aႀကည့္ကုိ ကၽြန္မနားလည္လိုက္ပါသည္။ 
နင္ေတာ္ေတာ္ရက္စက္ပါလား နီလာ။ ကေလးတစ္ေယာက္Aသက္ကုိ နင္မကယ္ခ်င္ဘူးေပါ့။ 
"နင္ငါ့ကုိAလဲိုမႀကည့္န႔ဲမူယာ၊ နင္မႀကည့္နဲ႕၊ ငါ့မွာဒီကားေလးတစ္စီးပဲ ရွိတာ" 
မူယာက ေခါင္းယမ္းေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္သံလမ္းAရွည္ႀကီးAတုိင္း လွမ္းေငးႀကည့္၏။ 
ကၽြန္မသည္ Aေ၀းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ေသးသြားၿပီျဖစ္ေသာ ရထားကုိလွမ္းႀကည့္ေသာAခါ 
သံလမ္းကိုမျမင္ရေAာင္ ေက်ာ္ပစ္ၿပီးႀကည့္ရ၏။ သံလမ္းေပၚမွာ ေသြးAလိမ္းလိမ္းျဖင့္ Aပိုင္းပုိင္းျပတ္ေနမည့္ 
ကေလးေလးAေလာင္းကုိ မျမင္ရဲေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

"တကယ္လို႔ Aဒီဲလမ္းလႊမဲွာ ရိွေနတာက ငါ့ကားမဟုတ္ဘဲ နင့္ကားဆုိရင္ နင္ဒီေမာင္းကုိ ဆြဲမလားမူယာ၊ 
ငါ့ကုိမညာဘဲ Aမွန္Aတုိင္းေျဖ"  

မူယာတစ္ခဏေတြသြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ်က္ႏွာကုိေမာ့လ်က္ ေျဖသည္။ 

"ဆြဲမယ္" 

ကၽြန္မသည္ ႀကားရေသာစကားကို မယုံႏိုင္ပါ။ 

"ဆြဲမယ္…ဟုတ္လား၊ နင့္ကားကသိန္း၃၀၀တန္တာေနာ္" 

"ဒါေပမယ့္ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕Aသက္က သိန္း၃၀၀ဆုိတဲ့ ကားထက္ပိုၿပီး တန္တယ္ေလ" 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မူယာAဲသည္စကားကုိ တကယ္ေျပာတာမဟုတ္ႏုိင္ပါ။ 

သံလမ္းAဆုံးမွာ ရိွေနတာက သူ႔ကားမဟုတ္လုိ႔ Aလြယ္တကူေျပာလုိက္တာပါ။ ခက္တာက သူ႔ကုိ 
နင္ညာေနတာဟု စြပ္စြဲဖို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တကယ္စမ္းသပ္ႀကည့္လို႔ရလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ၊ 
Aခုေတာ့ ကၽြန္မမွာသာ AညွာAတာမရိွသူ၊ ရက္စက္သူ၊ ကုိယ့္ပစၥည္းကိုယ္ ႏွေျမာတြန္႔တုိသူ ျဖစ္ရပါသည္။  

"Aဒဲီ့စကားကုိ ေျပာရုံေျပာဖုိ႔က လြယ္တယ္မူယာ၊ ေျပာလုိ႔လဲလွပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ 
နင္တကယ္Aလုိဲစြန္႔လႊတ္ႏုိင္မလားဆုိတာ ငါသိပ္သိခ်င္တာပဲ"  
"ဘာလဲ….နင္မယုံဘူးလား" 
"မယုံႏုိင္ဘူး" 
"ငါလဲ နင္Aခုလုိ ကေလးAသက္ကုိ စေတးလုိက္လိမ့္မယ္လုိ႔ မယုံခ်င္ခဲ့ပါဘူး" 
"စေတးတယ္လုိ႔မေျပာနဲ႔မူယာ၊ ကေလးကုိ ငါစေတးတာမဟုတ္ဘူး၊ ကေလးကသူ႔ဟာသ ူသံလမ္းေပၚမွာ 
ရိွေနတာ၊ နင့္စကား AသုံးAႏႈန္းမွားေနတယ္၊ ကေလးေသသြားတာ ငါ့Aျပစ္မဟုတ္ဘူး"  
"ဒါေပမယ့္ ကေလးကုိ နင္ကယ္ႏုိင္တယ္ေလ၊ ရထားကုိလႊဖဲို႔ ေမာင္းတံကုိဆြဲခ်လုိ႔ ရတယ္ေလ။ နင္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ နင့္စည္းစိမ္Aပ်က္မခံႏိုင္လို႔၊ လူ႔Aသက္ဆုိတာကုိ နင့္စည္းစိမ္ေလာက္Aေရးမစိုက္လုိ႔" 



မူယာ့Aသံက စြပ္စြဲသည့္Aသံျဖစ္လာသည္။ ကၽြန္မကုိ လက္ညိႈးထုိးၿပီး စြပ္စြဲေနသလိုပဲ။  
"ဟုတ္တယ္ပဲထားပါ၊ ငါ့စည္းစိမ္ကုိ စေတးၿပီး ကေလးကုိ ငါမကယ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ စြပ္စြဲပါ၊ ဒါAမွန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
Aဒဲီေနရာမွာ နင့္ကားဆုိရင္ နင္စေတးမယ္လုိ႔ ငါမထင္ပါဘူး၊ နင့္မွာ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ဘယ္တုန္းကမွ 
မရိွခဲ့ဘဲနဲ႕၊ AဲဒါငါAသိဆုံးပဲေလမူယာ၊ ငါAသိဆံုးပဲ၊ နင့္စည္းစိမ္Aပ်က္ခံၿပီး ကယ္ဖုိ႔ကိုမေျပာပါနဲ႔Uီး၊ 
ဘာစည္းစိမ္မွ ပ်က္စရာမလုိဘဲန႔ဲေတာင္ နင္ဘယ္ကေလးရဲ႕Aသက္ကုိ ကယ္ခဲ့ဖူးလုိ႔လဲ"  
ကၽြန္မေလသံမာမာျဖင့္ ျပန္စြပ္စြဲလိုက္မိပါသည္။ 
ကၽြန္မစကားေႀကာင့္ မူယာတစ္ခ်က္ မ်က္ႏွာပ်က္သြား၏။ ကၽြန္မဖိနင္း၍ေျပာပစ္လိုက္ပါသည္။ 
"ဘယ္သူ႔Aတြက္ ဘယ္ေလာက္ နင္Aေရးထားခဲ့ဖူးလုိ႔လဲ၊ ငါဆုိရင္လေူတြရဲ႕ Aသက္ကုိ 
ခဏခဏကယ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ လူ႔Aသက္တစ္ခုရဲ႕တန္ဖိုးAေႀကာင္း ငါ့ကုိလာမေျပာနဲ႔၊ ငါAသိဆုံးပါ၊ 
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕Aသက္တန္ဖုိး ဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္ဆုိတာ ငါAသိဆံုးပါ၊ Aဒီဲတန္ဖိုးႀကီးတယ္ 
ဆုိတဲ့Aသက္ေတြ ပစ္စလက္ခတ္ ဘယ္လိုဆုံးရံႈးေနရတယ္ဆုိတာလဲ ငါAသိဆုံးပါ၊ လူေတြျဖဳတ္ခနဲ၊ ျဖဳတ္ခနဲ 
ေသေနတာကုိ မ်က္ျမင္သက္ေသAျဖစ္ ေစာင့္ႀကည့္ေနခဲ့ရတာ မ်ားလွၿပီ၊ ေဟာဒီသံလမ္းေပၚက 
ကေလးေလးဖ်တ္ခနဲ ေသသြားသလုိပဲ၊ မေသသင့္တဲ့ ေရာဂါကေလးနဲ႕ ကုဖို႔Aလြန္လြယ္တဲ့ ေရာဂါေလးေတြနဲ႔ 
မျဖစ္စေလာက္ ေရာဂါေလးေတြနဲ႔ ကေလးေတြဖ်တ္ခနေဲသေသကုန္တာ ငါျမင္ေနရတယ္၊ 
ငါကူႏိုင္သေလာက္ကူတယ္၊ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြကိုပါ AကူAညီေတာင္းတယ္၊ Aဒီဲလူမႈေရးေတြထဲမွာ 
နင့္ကုိဆြဲေခၚဖို႔ ငါAၿမဲႀကိဳးစားတယ္၊ နင္ဘယ္တုန္းက ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မလွဴခ့ဲမကူခဲ့ဘူး၊ 
ဒါန႔ဲမ်ားနင္ကနင့္သိန္း၃၀၀တန္ကားကုိ ပ်က္စီးခံၿပီးေဟာစုိကေလးAသက္ကုိ ကယ္မယ္လုိ႔ေျပာေနတယ္၊ 
Aဲဒါကုိ ငါဘယ္လုိယံုရမလဲ၊ ကဲ… ေျပာပါUီး"  

မူယာၿငိမ္သက္သြား၏။ သို႔ေသာ္၀န္ခံသည့္Aဓိပၸာယ္ျဖင့္ ၿငိမ္သက္သြားသည္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
ကၽြန္မကုိႏုိင္ေAာင္ ေျပာဖုိ႔Aားယူေနတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ သံလမ္းေပၚမွာရိွေနသည့္ ေႀကကြဲဖြယ္ရာ Aနိဌာရုံျမင္ကြင္းတစ္ခုကုိ 
ေရွာင္ဖယ္ရင္း တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ Aျပစ္တင္ေနမိႀကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေရွ႕မွာက ကၽြန္မတုိ႔မႀကည့္ရဲ 
မျမင္ရဲေသာ Aမွန္တရားတစ္ခုရိွေနပါသည္။  
"ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ နင္ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕Aသက္ကုိ ကယ္ႏိုင္လ်က္သားနဲ႔မကယ္ဘဲ 
Aေသခံခဲ့ၿပီးၿပီေလ၊ Aဲဒါကေတာ့ ငါ့မ်က္ျမင္ပဲ" 
မူယာခါးသီးစြာေျပာ၏။ 
"ဟုတ္တယ္၊ Aဒဲီကေလးကုိ ငါAေသခံခဲ့တယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ငါ့ကားက ငါ့ေခၽြးႏွီးစာနဲ႕စုေဆာင္းထားတဲ့ 
ငါ့စည္းစိမ္Aကုန္ပဲ၊ AဲဒါကိုငါAပ်က္မခံႏုိင္ဘူး၊ ဒီကားကလာဘ္ရတဲ့ေငြေတြနဲ႕ ၀ယ္ထားတာမဟုတ္ဘူး၊ 
Aေခ်ာင္ရထားတာမဟုတ္ဘူး" 
"နင္ဘာစကားေျပာတာလဲ" 
ကၽြန္မစကားက မူယာ့ကုိထိသြားပုံရသည္။ 
"ဘာစကားေျပာတယ္ ထင္လုိ႔လဲ၊ Aဒဲီစကားပဲေလ"  
မူယာသည္ကၽြန္မAား စူးစူးရဲရဲစိုက္ႀကည့္လာ၏။ ကၽြန္မလည္း မူယာ့ကုိ ခပ္စိန္းစိန္း ျပန္ႀကည့္မိသည္။ 
ထုိခဏမွာပင္ A့ံႀသစရာAျဖစ္Aပ်က္ကို ကၽြန္မတုိ႔ျမင္ရသည္။ 
ရထားလမ္းဆံုးဆီမွလူတစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္လာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိသူ၏ပခုံးထက္တြင္ ေက်ာပိုးAိတ္တစ္ခုလြယ္ထား၏။ ရထားသံလမ္း၏ ဇလီဖားတုံးမ်ားAတုိင္း 
နင္းေလွ်ာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ျမင္ေတာ့ ထုိလူကလက္လွမ္းျပ၏။ ထုိလူေလွ်ာက္လာေနသည္မွာ 
ေAးေAးေဆးေဆးပဲ။ လမ္းမွာ ရထားနဲ႕ မဆုံမိသလုိ၊ ကေလးAေလာင္းကုိလည္း မျမင္ခဲ့ရ၊ မေတြ႔ခဲ့ရသလုိလုိ။  



"သံလမ္းေပၚမွာ ဘာေတြ႔ခဲ့လဲဟင္" 
ကၽြန္မAေမာတေကာေမးမိ၏။ ထုိသူထံမွ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ ကၽြန္မႀကားခ်င္ပါသည္။ 
ကၽြန္မစိတ္ကူးယU္လြန္းေနၿပီ။  
"ဘာမွမေတြ႔ခဲ့ပါဘူး" 
"ကေလးေလး" 
"ဘာကေလးေလးမွ မရိွပါဘူးဗ်" 
"ရထားေရာ" 
ထုိသူက ကၽြန္မAားရူးေႀကာင္ေႀကာင္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ ႀကည့္သလုိႀကည့္သြား၏။ 
"ဒီလမ္းကို ရထားမသြားတာ ႏွစ္ေတြပဲ ႀကာလွေပါ့"  
ထုိ႔ေနာက္ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္Aနီးမွ သူေ၀း၍ေ၀း၍သြားပါသည္။ 
ကၽြန္မသည္ သံလမ္းကုိ ဟိုဘက္သည္ဘက္ လွမ္းေမွ်ာ္ႀကည့္မိသည္။ သံလမ္းသည္ ေျဖာင့္တန္းလ်က္၊ 
ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေပၚမွာ ဟိုးမုိးကုတ္စက္၀ုိင္းAစပ္ထိ၊ သည္ဘက္မွာလည္း မုိးကုပ္စက္၀ိုင္းAစပ္ထိ 
ျမင္ေနရသည္။ ရထားလည္းမရိွ၊ ကေလးလည္းမရိွ။  
ကၽြန္မႏွင့္မူယာသည္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဖ်တ္ခနဲႀကည့္မိႀကသည္။ ထုိ႔ေနာက္မတုိင္ပင္ဘဲ 
သံလမ္းေပၚတက္လိုက္ႀက၏။ ထုိ႔ေနာက္ ကေလးေလးထိုင္ေနသည္ဟကၽြန္မတုိ႔ ျမင္ခဲ့ေသာေနရာထိေAာင္ 
တြန္႔ဆုတ္စြာေလွ်ာက္သြားႀကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးသိေနခ့ဲႀကသည္။  

ထုိေနရာတြင္ ဘာမွရိွမွာမဟုတ္။ ကေလးလည္းရိွမွာမဟုတ္။ ေသြးစေသြးနလည္းရွိမွာမဟုတ္။ ထိုေနရာက 
သံလမ္းမ်က္ႏွာျပင္သည္ Aျခားေနရာမ်ားက မ်က္ႏွာျပင္ေတြလိုပင္ တည္ၿငိမ္စြာေAးခ်မ္းေနပါလိမ့္မည္။  

ထုိေန႔ညေနက မူယာ့ကုိ ကၽြန္မAိမ္ျပန္ပုိ႔သည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး က်မတုိ႔ႏွစ္ေယာက 
္တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ႀကသည္။ ကၽြန္မႏွင့္မူယာAႀကားတြင္ တံတုိင္းတစ္ခုကာဆီးထားသလုိ ခံစားရသည္။  
ထုိေန႔က ကၽြန္မႏွင့္မူယာ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုမိႀကျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္က်မတုိ႔ မေတြ႔ႀကေတာ့ပါ။ 

*************************************************** 

ယခုAခါ Aနီေရာင္ေကာင္းကင္ႏွင့္ Aနက္ေရာင္ငွက္Aုပ္ကို ကၽြန္မျမင္ေနမိ၏။ ထုိ႔ေနာက္ 
A၀ါေရာင္မီးရထားတစ္စင္း…။ ဘယ္တုန္းကမွ သံလမ္းေပၚ ျဖတ္ေမာင္းမသြားခဲ့ေသာ 
A၀ါေရာင္ရထားျဖစ္သည္။  

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တကယ္မရိွေသာ A၀ါေရာင္ရထားတစ္စင္းေႀကာင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ကြဲကြာခဲ့ရတာေတာ့ 
Aမွန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

 


