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ပ်ိဳေလးတုိ႔အိမ္ေခါင္မုိး
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

[1974 - hits]

သာလုိက္သည့္လဟု လူတုိင္း၏ပါးစပ္ဖ်ား၌ ေျပာၾကရေသာ ညျဖစ္၏။ ခုတင္ေပၚ၌ လေဲလ်ာင္းေနေသာ
အ၀င္း၏ကိုယ္ေပၚ၌လေရာင္သည္ ရႊန္းစိုလ်က္ ရွိေန၏။ လေရာင္ဆမ္းထားေသာ အ၀င္း၏အသည္းႏွလံုးတို႔သည္

ဆီထဲတြင္ ႏွစ္စိမ္ထားေသာ ဂြမ္းပံုကဲ့သုိ႔ အတုိင္းမသိ ႏူးညံ့ေပ်ာင္းအိေနေလသည္။ ေငြလေရာင္ထဲ၌ မိန္းေမာၾကည္ႏူးေနစဥ္တြင္း အေ၀းမွ
လြင့္လာေသာ တေယာသံကုိ သ့ဲသ့ဲၾကားရစျပဳသည္။ အ၀င္းသည္ ရင္ထဲ၌ သိမ့္ခနဲေနေအာင္ ဖိုသြားသည္။ လိႈက္ဖုိကာ အသက္ရွဴမမွန္ျခင္းကုိ
သတိရတစ္ခ်က္ မရတစ္ခ်က္ျဖင့္ တေယာသံမွာ နီးကပ္လာေလသည္။

လက္ေမာင္းေပၚ၌ တေယာကုိတင္လ်က္ ေခါင္းငုိက္ငိုက္ထား၍ ဆြဲငင္ထုိးေနဟန္ကုိ ဒက္ခနဲ ျမင္လုိက္ရသည္။ တေယာထုိးသူ၏ ပုံပန္းသ႑ာန္မွာ
အ၀င္းစိတ္ၾကိဳက္အတုိင္း ရုပ္ရွင္မင္းသားႏွင့္ တူေလသည္။ အ၀င္း၏ မ်က္လံုးထဲတြင္ သူ႔ေလာက္ေခ်ာသူမရွိဟု ထင္ေလသည္။ ဗုိလ္ေကျဖီးပံုမွာ
ဘယ္ကာလသားႏွင့္မွ ပံုစံမတူေအာင္ ျဖီးသည္။ ေရွ႕ကအေမာက္ကေလး ေထာင္ထားကာ ေနာက္လွန္၍ ျဖီးခ်ထားပုံသည္ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ရွိလြန္းသျဖင့္
မ်က္လုံးထဲ၌ ဗုိလ္ဆံေတာက္ပုံစံကုိ စြဲေနသည္။

မ်က္လံုးမ်က္ဖန္ေကာင္းသည္မွာ အထူးေျပာစရာမရွိ။ အမွန္မွာ ခပ္ညဳညဳႏွင့္ ၾကာေပး၍ ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ အၾကည့္ကို စြဲမက္ေနျခင္းျဖင့္
မ်က္လံုးမ်က္ဖန္ေကာင္းလွသည္ဟု ထင္မွတ္ႏွစ္သက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွ႕တည့္တည့္က ၾကည့္ရသည္ထက္ ေဘးေစာင္းၾကည့္ရေသာ
သူ႔ႏွာေခါင္းက ပို၍ ေပၚလွသည္။

အခ်ိဳးက်က် ခြၽန္၍ ေနေသာ ႏွာေခါင္းသည္ အ၀င္းစိတ္ၾကိဳက္ႏွင့္ အေတြ႕ဆုံးျဖစ္သည္။ ရယ္လိုက္လွ်င္ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းပါးကေလး ပင့္သြားကာ
ေရႊသြားမ်ားေပၚသြားတတ္သည္။ အ၀င္းမွာ ေရႊသြားကုိ ၾကိဳက္လွသည္ေတာ့မဟုတ္ ဇာတ္မင္းသား ဆန္သလိုလုိ ထင္မိသည္။
ေရႊသြားေတြမေပၚေအာင္ ျပံဳးရံုပဲ ျပံဳးခုိင္းမည္ဟု အလုိမက်ေသာ စိတ္ကုိ ေျဖေဖ်ာက္ပစ္၏။ အရပ္အေမာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူလုိငါလုိ
မနိမ့္မျမင့္ထဲက ျဖစ္သည့္အတြက္ ထူးထူးျခားျခား အမွတ္မထားမိေခ်။ ပိုးပုဆိုးတစ္ပတ္ရစ္ကုိ အျမ၀ဲတ္တတ္လ်က္ လက္ကုိငပ္၀ါျဖဴကုိ
လည္ပင္းခ်ည္တတ္ေသာ အေလ့ရွိသျဖင့္ သည္ဟာကုိေတာ့ ထူးထူးျခားျခား အမွတ္ထားခဲ့သည္။
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အ၀င္းသည္ ခုတင္ေပၚမွ ထ၍မၾကည့္ေသာ္လည္း ပိုးပုဆိုး တစ္ပတ္ရစ္ႏွင့္ လက္ကုိင္ပ၀ါလည္ပင္းခ်ည္၍ တေယာထုိးလာသည့္ ပုံပန္းသ႑ာန္ကို
ကြငး္ခနဲ ကြက္ခနဲ ျမင္ေနရသည္။

"ပ်ိဳေလးတို႔ အိမ္ေခါင္မိုး ထိုးလာပါတဲ့ ေပဖူးလႊာ ဘာစာတဲ့ေလး"

အိမ္ေရွ႕နားေရာက္ခါနီးမွ တေယာသံႏွင့္အတူ သူ အသံထြက္ေပၚလာသည္။ အ၀င္းမွာသူ႔အသံကုိ ၾကားလုိက္ရံုႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုး
သိမ့္သိမ့္တုန္သြားေလသည။္ လက္ဖ်ားေျခဖ်ားေတြ ေအးစက္သြားလ်က္ ရင္ထဲတြင ္တလွပလွ္ပ္ ျဖစ္လာသည္။ ေစာေစာက ေငြလေရာင္
ပက္ဆမ္းထားေသာ အသည္းႏွလံုးတို႔သည္ သီခ်င္းသံ လႊမ္းဖံုးသြား၍ သိမ္းၾကံဳးဆြဲငင္ထားသလို ဖိန္းခနဲ ရိွန္းခနဲႏွင့္ မေျပာတတ္ေသာ ေ၀ဒနာတစ္မ်ိဳး
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဘယ္သူ႔အသံႏွင့္မွ မတူေအာင္ သူ႔အသံထဲတြင္ ထူးျခားေသာ အဆြဲအငင္ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ရိွသည္ဟု ယူဆမိသည္။ အသံကို
တြန္႔ကာတြန္႔ကာ ဆြဲငင္ဆုိလိုက္သည့္အခါမ်ားဆုိလွ်င္ အ၀င္းမွာ နား၀င္စိမ့္သေလာက္ အသည္းခုိင္ေအာင္ ဖိန္းခနဲ ရွိန္းခနဲ ေ၀ဒနာရစျမဲျဖစ္သည။္

အ၀င္းသည္ သီခ်င္းသံကို နားစိုက္ထားလ်က္ အၾကည္ဆိုက္ကာ ဖိန္းခနဲ ရွိန္းခနဲ ျဖစ္ေနရင္းမွ ဒီေန႔ည သူ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ေျပးေတာ့မည့္
အခ်ိန္းအခ်က္ကိုလည္း သတိရိွေနသည္။

ေငြလေရာင္ထဲတြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တင္းတင္းဖက္ကာ ေျပးၾကမည့္ပံုကုိ ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္သည္။ ေခါင္းလိမ္းဆီန႔ံလုိလို၊ ေရေမႊးနံ႔လိုလို
ေျပးရင္းလႊားရင္း ေမႊးၾကိဳင္ေနမည့္ သူ႔ကုိယ္နံ႔ကို ရွဴရိႈက္ၾကည့္မိသည္။ အ၀င္းမွာ ရင္ခုန္လာသည္။ တအားဖက္ထားေသာ သူ႔လက္ေမာင္း၏
အထိအေတြ႕ကုိ ခံစားၾကည့္မိသည္။ ယခုပင္လာ၍ ဖက္ထားသလို ေအာက္ေမ့ရလ်က္ ပခံုးကေလးကို ၾကံဳ႕ထားေလသည္။ အ၀င္းသည္
ရွက္ေသြး၀င္ကာ ရုန္းၾကည့္လိုက္သည္။ ရုန္းကာမွ အတင္းလုိက္ဖက္ကာ ျပံဳးစိစိႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းအပ္ ၾကည့္ေနေတာ့သည္။ ျပံဳးစိစိအၾကည့္တြင္
ခံတြင္းထမဲွ ေရႊေရာင္လက္ေနသျဖင့္ အ၀င္းသည္ ၾကာရွည္စြာ ဆက္မေတြးခ်င္ေတာ့ဘဲ တေယာသံဆီသို႔ အာရံုေျပာင္းပစ္လုိက္သည္။

တေယာသံမွာ လွမ္းသြားေလသည္။ သီခ်င္းသံမွာ နားထဲတြင္ က်န္ရစ္ေလသည္။ ေအးျမေနေသာ ကုိယ္လက္တုိ႔သည္ ခ်က္ခ်င္းပူတက္လာသည္။
ရင္ထဲ၌လည္း တဒိတ္ဒိတ္ပုိခုန္သည္။ အသက္ရွဴရ ၾကပ္သလုိလို ပို၍ သက္ျပင္းခ်လုိက္ေလသည္။ သက္ျပင္းခ်သည့္အခါ တစ္ဖက္၌ အိပ္ေနေသာ
အေဒၚႏုိးသြားမွာ ေၾကာက္သျဖင့္ ရရဲဲပင္ မခ်၀ံ့ဘဲ မွ်င္မွ်င္ကေလး ခ်ေနရေလသည္။

တေယာသံ ေ၀းသြား၍ သီခ်င္းသံေပ်ာက္သြားသည့္အခါ အ၀င္းသည္ ေဘာ္လီအိတ္ထဲမွ စာေခါက္တြင္ ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ျပန္စဥ္းစားလုိက္သည။္ ညဦးယံက အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖတ္ခ့ဲေသာ စာမွာ ဘယ္အေခါက္မ ွေအးေအးေဆးေဆး မဖတ္ရေခ်။ လူၾကီးေတြ အလစ္
ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ အေျပးအလႊားသာ ဖတ္ခ့ဲရသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို မွတ္မိသလုိလို မမွတ္မိသလိုလုိ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လာျပန္သည္။

နံနက္ ၄ နာရီ တိတိ ေနာက္ေဖးေပါက္က ေစာင့္ေနမည္။ ဆင္းလာခဲ့ပါ။ ျမစ္ဆိပ္မွာ သမၺာန္ငွားျပီး ေစာင့္ခုိင္းထားမယ္။

အ၀င္းသည္ စာကုိျပန္စဥ္းစား၍ ျမစ္ဆိပ္ဆုိတာ ဘယ္ျမစ္ဆိပ္ပါလိမ့္။ ျမိဳ႕စြန္က ဆိပ္လား သေဘၤာကပ္သည့္ ဆိပ္လားဟု မသဲမကြဲ
ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနသည္။ နံေဘးတြင္ အေဒၚအိပေ္နသျဖင့္ မးီဖြင့္ကာ စာကုိလညး္ ထမဖတ္ရေဲခ်။ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးႏွင့္ မေရမရာေသာ
ျမစ္ဆိပ္အေၾကာင္းကို ေမ့ေပ်ာက္သြားကာ သမၺာန္ထဲသို႔ ႏွစ္ေယာက္အတူ ေရာက္သြားျပန္သည္။

အ၀င္း၏ ကုိယ္ထဲမွ လိပ္ျပာလြင့္သြားေလသည္။ ပန္းမ်ိဳးစုံဖူးပြင့္ေနေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီးထ၀ဲယ္ ၾကိဳင္လိႈင္ထံုသင္းေနေသာ ပန္းရနံ႔မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္
ၾကည္ႏူး၍ မဆုံးႏိုင္သည့္ အ၀င္းလိပ္ျပာသည္ ဟုိမွာ သည္မွာ ကူးလူးပ်ံသန္း၍ ေပ်ာ္ျမဴးေနေလဘိ၏။

ရုတ္တရက္ အေဒၚက ေခ်ာင္းဆုိးလုိက္သည္။ အ၀င္းသည္ ဖ်တ္ခနဲ လန္႔သြားေလသည္။ သမၺာန္ထဲ၌ ေၾကာက္အားပုိ၍ ဖုိေနေသာ ၇င္ကို
ေယာင္ယမ္း၍ ဖိမိလ်က္ အတန္ၾကာ အသက္ရွဴမွားေနေလသည္။



အသက္ကို မွန္ေအာင္ျပန္ရွဴရင္း တစ္ခ်က္စဥ္းစားမိသည္မွာ သမၺာန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ကမ္းက ရြာကိုေရာက္ၾကျပီးေနာက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္
ဘယ္လိုေနၾကထုိင္ၾကပါမည္နည္း။ အ၀င္းသည္ သည္ေနရာတြင္ ရပ္တန္႔သြားသည္။ ေရွ႕ဆက္၍ စဥ္းစားထားျခင္း ဘာမွ် မရွိသျဖင့္ ေရွ႕ဆက္၍
စဥ္းစားစရာ ရွာမေတြ႕ဘဲ ေယာငလ္ည္လည ္ျဖစ္ေနေလသည္။

ေမာင္ေမာင္ေလးဆုိလွ်င္ တစ္ျမိဳ႕လုံးက သိၾကသည္။ ဦးေလးလုပ္သူက သားအျဖစ္ ေမြးစားကာ ရန္ကုန္ေက်ာင္းတြင္ သြားထားသည္။ ၁၀ တန္း
သံုးႏွစ္က်၍ ျပန္ေခၚထားရသည္။ ဦးေလးမွာ စီးပြားပ်က္ကာ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ဘ၀မွ စပါးပြစဲားလုပေ္နရသည္။ ေက်ာင္းလညး္မေန အိမ္လညး္အေဖာ္မရ
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပိုးပုဆိုးတစ္ပတ္ရစ၀္တ္လ်က္ လက္ကုိင္ပ၀ါ လည္ပင္းခ်ည္ကာ လတ္လ်ားလတ္လ်ား သြားေနေသာသူမန္ွး အ၀င္းမသိ၍ေတာ့
မဟုတ္။ ဖ၀ုိဲင္းေကာင္းလွ်င္ ဖ၀ဲင္ရိုက္သည္။ တီး၀ုိင္းေတြ႕လွ်င္ တေယာေကာက္ထိုးတတ္ေသာ ေမာင္ေမာင္ေလးအေၾကာင္းကုိ
ေကာင္းေကာင္းသိသည္။

အ၀င္းသည္ တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္သြားျပီးေနာက္ ေရွ႕ဆက္၍ မစဥ္းစားတတ္ဘဲ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ေနရင္း ျဗံဳးခနဲ အၾကံတစ္ခုေပၚလာသည္။
စံုမွိတ္ထားေသာ မ်က္လံုးကို မဖြင့္ဘဲ မ်က္ခံုးႏွစ္ဖက္ကုိ အထက္သုိ႔ပင့္၍ တင္ကာ သက္ျပင္းကုိ မွ်ဥ္းခ်လ်က္ ျပံဳးလုိက္ေလသည္။
လက္၀တ္လက္စားေတြ ရိွသားပ။ဲ

အ၀င္းကိုယ္တြင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ လက္၀တ္လက္စားမ်ားသည္ ကာလတန္ဖိုး ငါးေထာင္ေလာက္တန္သည္။ စိန္နားကပ္၊ စိန္လက္စြပ္၊ စိန္ၾကိဳးႏွင့္
ေရႊလက္ေကာက္ ခုနစ္ကြင္းသည္ အ၀င္းကို စိတ္သက္သာရာရေအာင္ အားသြင္းေပးေနၾကသည္။ စိန္နားကပ္ေရာင္းလုိက္မည္။
စိန္ၾကိဳးေရာင္းလုိက္မည္။ မေရာက္ဖူးေသာ မႏၱေလးကုိ ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ သြားေတာင္လည္ႏုိင္သည္။ အ၀င္းသည္ ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ ခရီးသြားအံ့ဆဲဆဲ
ဂတ္တဲမွ သံေခ်ာင္းေခါက္သံ ၾကားလိုက္ရသည္။ သံေခ်ာင္းသံကို နားစုိက္ကာ ေရမွတ္ၾကည့္သည္။ ဆယ့္တစ္ခ်က္ေခါက္သြားျပီး သံေခ်ာင္းသံကုိ
နားစိုက္ကာ ေရမွတ္ၾကည့္သည္။ ဆယ့္တစ္ခ်က္ေခါက္သြားျပီး သံေခ်ာင္းသံ ေပ်ာက္သြားသည္။ အ၀င္းမွာ ေနာက္ထပ္ အသံလာႏုိးႏိုးႏွင့္
ေစာင့္ဆုိင္းေနရင္း သံေခ်ာင္းသံ ထြက္ေပၚလာေသာ ဂတ္ထဲကုိ မ်က္စိထဲ၌ ျမင္ေယာင္သြားသည္။ ေခါင္းထဲတြင္ မိုက္ခနဲ ျဖစ္သြားေလ၏။
လက္၀တ္လက္စားမ်ား ယူသြား၍ မိဘေတြက ဘယ္နည္းနည္းႏွင့္မွ် ၾကည့္ေနၾကမည္မဟုတ္။ အလိုလုိကမွ သူႏွင့္လိုက္ေျပး၍
သေဘာမတူရသည့္အထဲ လက္၀တ္လက္စားေတြပါ ယူေျပးလွ်င္ လူၾကီးေတြက ဂတ္ကုိ သြားတုိငၾ္ကမွာ ေသခ်ာသည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရိွ၍
ဥပေဒေၾကာင္းႏင့္ွ လြတ္ေသာ္လည္း လက္၀တလက္စားေတြက ဒုကၡေပးႏုိင္သည္။ ပုိးပုဆိုးတစ္ပတ္ရစ္ႏွင့္ လက္ကိုင္ပ၀ါ လည္ပင္းစညး္ထားေသာ
ေမာင္ေမာင္ေလး၏ ရုပ္ပံုမွာ လက္ထိပ္ကားရားႏွင့္ ျဖစ္သြားေလ၏။ အ၀င္းမွာ ေခါင္းနားပန္း ၾကီးသြားေလသည္။ ဒါေတြထားခဲ့မွ ထားခဲ့မွဟု စိတ္ထဲမွ
ေရရြတ္လ်က္ စိန္ဆြၾဲကိဳးကုိ ဆုတ္ကုိင္ရာ ရင္ထဲ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနျခင္းကုိ သတိထားလုိက္မိေလသည္။

လေရာင္မွာ သာခ်င္တုိင္း သာေနေတာ့သည္။ ညဥ္႔နက္ေလ ပုိ၍ သာလာေလသည္။ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းလုံး လင္းထိန္လ်က္ရွိ၏။ တစ္အိမ္လံုး
အပ္က်သည္ကိုပင္ ၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ေန၏။ အ၀င္းသည္ အခန္းကုိ ပတ္ခ်ာလွည့္၍ ၾကည့္ကာ ဤ အိမ္ၾကီးႏွင့္ ခြဲခြာ၍
သြားရေတာ့မည့္အသိကို ခံစားမိသည္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔အိပ္ခန္းမွာ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက သည္အိပ္ခန္းထဲတြင္
သည္အေဒၚႏွင့္အတူတူအိပ္ခဲ့သည္။ အေဒၚကုိလည္း ခ်စ္သည္။ ေမာင္ေမာင္ေလး ေပးေသာစာကို အေဒၚမိသြားစဥ္က 'ေရထမ္းသမားနဲ႔ယူရင္ နင့္ကုိ
ေရထမ္းေကြၽးလိမ့္ဦးမယ္။ ဒီလို လတ္လ်ားလတ္လ်ား ေပၚေၾကာ့လုပ္ေနတ့ဲ အေကာင္က နင့္ကို ထမင္းတစ္လုတ္ ေကြၽးႏုိင္လိမ့္မယ္ ထင္လို႔လား' ဟု
လက္ညွိဳး ေငါက္ေငါက္ထုိုးကာ ေျပာဆုိသည္ကုိ အမွတ္ရမိသည္။ အ၀င္းသည္ အေဒၚ့ဘက္သို႔ အသာလွည့္ၾကည့္လိုက္၏။ ေယာက်္ားႏွင့္
ပတ္သက္လွ်င္ အရွက္အေၾကာက္ၾကီးေသာ အေဒၚအပ်ိဳၾကီး၏ ဘ၀ကို စဥ္းစားၾကည့္ေလသည္။ တဆိတ္ရွိ "မိန္းမဆုိတာ အရွက္နဲ႔လူလုပ္တာ
အသက္နဲ႔ လူလုပ္တာမဟုတ္ဘူး"ဟု ဗ်စ္ေတာက္ဗ်စ္ေတာက္ ေျပာတတ္ေသာ အေဒၚကုိ ျပံဳးၾကည့္လိုက္ေလသည္။ "နက္ျဖန္ ငါမရွိရင္ ငါ့အစား
သူဘယ္ေလာက္ ရွက္လုိက္မလဲ"ဟု ေတြးေနခုိက္ အေ၀းမွ တေယာသံ တစ္ပတ္ေက်ာ့လာျပန္သည္။

အ၀င္းသည္ ဆတ္ခနဲ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကုိ ကုိက္လုိက္ေလသည္။ ဒီတစ္ခ်ီ တေယာသံမွာ နားထဲတြင္ ခါးသြားေလသည္။



ဘာျဖစ္လို႔မွာ တစ္ေခါက္ျပန္လာရပါလိမ့္။ သူလုပ္တာနဲ႔ လူၾကီးေတြ ရိပ္မိကုန္ေတာ့မယ္။

အ၀င္းသည္ ေမာင္ေမာင္ေလးကုိ စိတ္ဆုိးသြားသည္။ သူလုပ္လိုက္မွျဖင့္ သည္လိုခ်ည္းပဲဟု စိတ္ေပါက္လာသည္။ စိတ္ေပါက္သြား၍ စိတ္ႏွင့္
မေတြ႕ခဲေသာ အခ်က္ကေလးေတြမွာ အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚလာေလသည္။ အ၀ငး္ေက်ာင္းတက္လွ်င ္ေနာက္က တေကာက္ေကာက္ လုိက္တတ္သည။္
ေစ်းသြားလွ်င္လည္း ေနာက္က လိုက္လာကာ ျမင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွ ကိုယ္ေယာင္ျပေနတတ္သည္။ အေဒၚပါလာမွန္းသိလ်က္
လူကုိ အငမ္းမရၾကည့္ကာ လစ္လွ်င္လစ္သလုိ ျပံဳးစိစိႏွင့္ လွ်ာထုတ္၍ျပတတ္သည္။ အ၀င္းမာွ ရုပ္ကေလးကုိသာ စြဲ၍ သေဘာက်ေနကာ
သူ႔အမူအရာေတြကိုေတာ့ စိတ္ႏွင့္ မေတြ႕ရုိးအမွန္ျဖစ္သည္။

တေယာသံမွာ အိမ္နားသုိ႔ နီးကပ္လာသည္။ အိမ္ေရွ႕ေရာက္ခါမွာ သူ႔သီခ်င္းသံ ထြက္ေပၚလာသည္။

"ပ်ိဳေလးတို႔ အိမ္ေခါင္မိုး၊ ထုိးလာပါတဲ့ ေပဖူးလႊာ ဘာစာတဲ့ေလး"

သူ သီခ်င္းသံႏွင့္အတူ ေခါင္းရင္းခန္းမွ ဖခင္၏ ေခ်ာင္းသံကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ၾကားလုိက္ရသည္။ အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ အိပ္ေနေသာ အလယ္ခန္းမွ
လႈပ္လႈပ္ရွားရွား အသံမ်ား ထြက္လာၾကသည္။ အျပင္ဘက္မွ တေယာသံ စီစီညံညံႏွင့္ အိမ္ထဲမွ အသံဗလံမ်ား လံုးေထြးသြားကာ သူ႔နားထသဲို႔
၀ရုန္းသုန္းကား ၀င္ေရာက္လာသည္။ အ၀င္းမွာ အသက္ရွဴမွားသြားေလသည္။

စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့သည့္အလား တေယာသံေတြ ျမန္ျမန္ေ၀းသြားေစခ်င္သည။္ တေယာသံေ၀းသြားရန္ အၾကာၾကီးေစာင့္ရသည္ဟု ထင္မိသည္။
အၾကာၾကီးေစာင့္ေနရခုိက္ တေယာသံကုိ ၾကားေနရသည္မွာ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္လာေလသည္။ နားတစ္ဖက္က အေဖတုိ႔အခန္းႏွင့္
အစ္ကုိမ်ားရွိရာ အခန္းမွ ဘာသံၾကားရမလဲဟု စြင့္ထားစဥ္ ေခြၽးျပန္လာေလသည္။ လမ္းေပၚက အသံႏွင့္ အိမ္ေပၚက အသံမ်ား ေထြးလုံးရစ္ပတ္
ျဖစ္သြားစဥ္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထလာကာ အခန္းတံခါးကို လာတြန္းသလုိလိုပင္ စိတ္ထဲ၌ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္မိေသးသည္။

တေယာသံလည္းေပ်ာက္ အိမ္ထဲကလည္း ဘာသံညာသံမွ မၾကားရမွ အ၀င္းသည္ အသက္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ရွဴႏိုင္သြားေတာ့သည္။
တေယာသံေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း နားထဲတြင္ ဖခင္၏ ေခ်ာင္းဆုိးသံၾကီး မေပ်ာက္ႏိုင္ဘဲ စြဲက်န္ရစ္ျပန္၏။

မ်က္ေထာင့္နီၾကီးႏွင့္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္၍ ထားေသာ ဖခင္ၾကီးသည္ စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးႏွင့္ စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ အ၀ငး္မွာ ေနစရာမရိွေအာင္
ျဖစ္သြားေလသည္။ အေမဆယ္ခါၾကိမ္းသည္ထက္ အေဖတစ္ၾကိမ္တစ္ခါ မ်က္ႏွာထားတင္းသည္ကို ပိုေၾကာက္ရသည္။ အေဖသာမဟုတ္
အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ကပါ စားမတတ၀္ါးမတတ္ ေဒါသတၾကီး ၾကည့္ေနၾကသည္။ အ၀င္းမွာ ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ေနၾကေသာ မ်က္လံုးဒဏ္ကို
မခံႏုိင္ရကား မ်က္စိထဲက ျမန္ျမန္ေပ်ာက္ကုန္ေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ယူရသည္။

နံနက္မိုးေသာက္စ ဤအိမ္တြင္ သူမရွိမွန္း သိသိခ်င္း တစ္အိမ္သားလံုး ေယာက္ယက္ခတ္ေနၾကမည့္ ပံုသ႑ာန္သည္ ေပၚလာျပန္ေလသည္။
လူေစ့တက္ေစ့ ေဒါသထြက္ေနၾကေသာ မ်က္ႏွာအသီးသီးတြင္ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ ကရုဏာေဒါေသာ ျဖစ္ေနေသာ အေဒၚ၏ မ်က္ႏွာမွာ
စိတ္ထိခိုက္စရာ ေကာင္းေနသည္။ အ၀င္းေခါင္းထဲတြင္ ျဗဳန္းခနဲ မဆီမဆိုင္ အေတြးတစ္ခု ေရာက္လာသည္။ အိမ္ရွိလူထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္
အသက္ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ အပူမီးကပ္ၾကကာ နံနက္ေစာေစာ ေဒါင္းေတာက္ ဗ်ာမ်ားေနၾကေသာ မသာအိမ္ကုိ သြားေတြးေနမိသည။္ ဒီလုိပဲ
ေနမွာလားဟု ထင္ျမင္ၾကည့္မိသည္။

အ၀င္း လင္ေနာက္လိုက္သြား၍ အိမ္သားတစ္ေယာက္ ေလ်ာ့သြားေသာ အိမ္ၾကီးမွာ ညိွဳးမိႈင္ေျခာက္ကပ္သြားကာ မသာမယာျဖစ္ေနသည္။
ေစာေစာပုိင္းတြင္ ရုတ္ရုတ္သဲသ ဲျဖစ္သြားသေလာက္ အသံမ်ား တစ္စတစ္စ ျငိမ္သက္သြားကာ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္လ်က္ ငိုင္မိႈင္ေနၾကပံုကုိ
ေတြးၾကည့္မိသည္။ အ၀င္းသည္ ခ်က္ခ်င္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားကာ သနားသြားေလသည္။ လမ္းမွ မထြက္ရဲေအာင္ ျဖစ္ၾကမည့္
အစ္ကုိႏွစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္၀ံ့သေလာက္ပင္ မ်က္ႏွာပူလာသည္။ အေမကသာ မုိးမႊန္ေအာင္ ေဒါသၾကီးေနလ်က္ အေဖမွာ



ေတာက္တစ္ေခါက္ေခါက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကီး ပုပ္သိုးထားကာ အိမ္ထဲတြင္ ေနစရာ ထုိင္စရာ မရိွေအာင္ ျဖစ္ေနရွာမွာကိုေတာ့ အတတ္သိေနသည္။

အ၀င္းသည္ မ်က္လံုးဖြင့္လုိက္ကာ အိမ္ၾကီးကုိ တြယ္တြယ္တာတာၾကည့္လိုက္မိသည္။ သူ႔မ်က္လံုးထဲတြင္ မ်က္ရည္မ်ား လည္ေနလ်က္
လိႈ္က္ဖိုလာေလသည္။ အ၀င္းမ်က္ရည္လည္ေနသလုိ မ်က္ရည္စမ္းစမ္းႏွင့္ ညိွဳးမိႈင္ေနေသာ ေမာင္ေမာင္ေလး၏ မ်က္ႏွာသည္ ေပၚလာျပန္သည္။
ေမာင္ေမာင္ေလး၏ ေမတၱာစာမ်ားထဲတြင္ သတ္ေသရပါလိမ့္မည္ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ အေစာင္တုိင္း ထပ္ေနရာ သူဆင္းမလုိက္လွ်င္
သူ႔ကုိယ္သူမ်ား သတ္ေသမလားဟု ပူပန္ေသာက ေရာက္သြားရျပန္သည္။

ဂတ္ထဲမွ သံေခ်ာင္းႏွစ္ခ်က္ ေခါက္လိုက္ေလသည္။ အ၀င္းမွာ အခ်ိန္နီးျပီဟု ရင္ထဲတြင္ ဒိန္းခနဲ ေဆာင့္သြားသည္။ တုန္ရီေသာလက္မ်ားျဖင့္
နားကပ္ကို ခြၽတ္ယူသည္။ ဆြဲၾကိဳးကုိျဖဳတ္သည္။ လက္စြပ္ကိုခြၽတ္ယူလိုက္သည္။ ခြၽတ္ျပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေခါင္းအံုးေအာက္သုိ႔
အသာထုိးသြင္းသည္။ လက္ေကာက္ခုနစ္ကြင္းကုိ ခြၽတ္သည့္အခါတြင္ အသံထြက္သြားသျဖင့္ အေဒၚသည္ လူးလြန္႔ကာ သူ႔ဘက္သို႔
ေစာင္းလိုက္သည္။ အ၀င္းသည္ အသက္ပင္ မရွဴ၀့ံဘဲ အသာကုတ္ေနေလသည္။ လူၾကီးေတြအလစ္ ခက္ခက္ခဲခ ဲထုပ္ပုိးထားရေသာ
အ၀တ္ထုပ္ၾကီးမွာ ခုတင္ေအာက္ေခ်ာင္ထဲတြင္ ရွိသည္။ ေလးနာရီမထုိးမီ သည္အထုပ္ၾကီး ဆြဲထုတ္ကာ အိမ္ေအာက္မီးဖိုထဲ၌ ဆင္းေစာင့္ေနမွဟု
တြက္ကိန္းခ်ေနသည္။

အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္တြက္ကိန္းခ်ေနခိုက္မွ အိမ္ၾကီးက ေခ်ာ့ေမာ့ေနသည္။ "မသြားပါနဲ႔ အ၀င္းရယ္၊ နင္သြားရင္ေတာ့ ဒီအိမ္ၾကီးေပၚ ျပန္တက္ရမွာ
မဟုတ္ဘူး" အ၀င္းမွာ စိတ္တင္း၍ မရႏုိင္ေအာင္ ရင္ထဲ၌ ရိႈက္ေနေလသည္။ တအားေလ်ာ့သြားေသာ စိတ္မ်ားမွာ ေခ်ာက္ခ်ားပူပန္လာသည္။
"ျပန္မလာရဘူးဆုိတာ သိပါတယ္ အိမ္ၾကီးရယ္၊ သိပါတယ္" ဟု ၀မ္းပန္းတနည္း ျပန္ေျပာမိသည္။ ေျပာျပီး မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာသည္။

အခ်ိန္နီးကပ္ေလေလ လူၾကီးေတြ မ်က္ႏွာကို အုိးမည္သုတ္ကာ ထြက္သြားရမွာ ေသြးလန္႔လာသည္။ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္၍ အားလုံးထက္
အေဖက ေသခန္းျဖတ္မွာကို အေသအခ်ာ တြက္မိသည္။ ျဖတ္ေပေစဟု စိတ္ကုိတင္းသည္။ စိတ္တင္းသည့္ၾကားထဲက တကယ္ျဖတ္မွာကို
ေၾကာက္ဆုတ္ေၾကာက္ဆုတ္ ျဖစ္လာသည္။

အ၀င္းသည္ စက္သူေဌးသမီး မေအးၾကည္ကို သတိရလုိက္သည္။ လင့္ေနာက္လိုက္သြားျပီး လူၾကီးေတြက ျပန္လက္မခံဘဲ ပစ္ထားသည္။
မေအးၾကည္ေယာက်္ား ဂတ္စာေရးကေလး ကုိသန္းေမာင္သည္ ရသည့္လခ အကုန္လုံး ေသာက္ပစ္ကာ မယားကုိ တဖုန္းဖုန္း ရုိက္တတ္သည္။
ဂတ္ထဲဆီက လင္မယားရန္ျဖစ္ျပီး မေအးၾကည္ ေအာ္ဟစ္ငုိေသာ အသံမ်ားကို တစ္ခါတစ္ခါ ၾကားရသည္။ ပါသမွ်ပစၥည္းမ်ား ဖဲရုိက္ပစ္ကာ
ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရုပ္မေပၚေအာင္ ျဖစ္ေနေသာ မေအးၾကည္ကုိ ျမင္တုိင္း ျမင္တိုင္း သူ က့ဲရဲ႔ခဲ့သည္။ အ၀င္းသည္ မေအးၾကည္အေၾကာင္းကုိ
ေရွ႕ဆက္မေတြးမိရန္ ရပ္ပစ္သည္။

မေအးၾကည္အေၾကာင္း ရပ္ပစ္ျပီးမွ သူတို႔သူတို႔ အလွ်ိဳ အလွ်ိဳေပၚလာၾကျပန္သည္။

သူႏွင့္ ရြယ္တူတန္းတူျဖစ္ၾကသည့္ တစ္တန္းတည္းေန ေက်ာင္းသူ အေဖာ္တစ္စုထဲတြင္ ယစ္မ်ိဳး၀န္ေထာက္ သမီးႏွစ္ေယာက္ သူ႔ကုိ မဲ့ရြဲ႔
ကဲ့ရဲ႕ေနၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္သြားလွ်င္ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ အက့ဲအရဲ႔ကုိ ခံေနရသည္။ အ၀င္းသည္ သူတို႔ႏွင့္
ေ၀းရာထြက္ေျပးၾကည့္သည္။ သူတို႔ႏွင့္လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကည့္သည္။ ဘယ္ေျပးေျပး၊ ဘယ္ေရွာင္ေရွာင္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္မွာ မဲ့ကာရြဲ႕ကာ
ေမးထုိးကာႏွင့္ ေျပာင္ေလွာင္ ရံႈ႕ခ်ေနၾကသည္။ အ၀င္းမွာ ရွက္လြန္း၍ လဲေသလုိက္ခ်င္သည္။ မဂၤလသုတ္ဆုရေသာ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း
မခ်စ္ရီကလည္း အဖက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ လူျမင္လ်က္ႏွင့္ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖင့္ ခ်ာခနဲ လွည့္သြားသည္။ မခ်စ္ရီမွာ အေမမရိွဘဲ အေဖအုပ္ထိန္းကာ
ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရေသာ ရိုးရိုးသားသား ေနထိုင္တတ္သူကေလး ျဖစ္သည္။ အသင့္အတင့္သာ ၀တ္စားႏုိင္သူ ျဖစ္သျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းအားလုံးထဲတြင္
သူ႔ကုိ သနားကာ ပုိ၍ ခင္မင္မိသည္။ မခ်စ္ရီေလးက မေခၚခ်င္သလိုလုိ၊ မေျပာခ်င္သလုိလို၊ ေက်ာခုိင္းသြားပံုမွာ အသည္းအနာဆံုး ျဖစ္ေတာ့သည္။

နက္ျဖန္ည ယစ္မ်ိဳး၀န္ေထာက္ သမီးႏွစ္ေယာက္က ဘုရားကုိးဆူကပ္၍ အိမ္သုိ႔လာရန္ ဖိတ္ထားသည္ကို သြားစဥ္းစားမိေလသည္။ အ၀င္းသည္



ဆန္းေပ့ လွေပ့ဆိုေသာ အ၀တ္မ်ား ေရြး၀တ္ကာ သြားစရာရွိလွ်င္ အေဒၚႏွင့္သြားေနက်ျဖစ္သည္။ နက္ျဖန္ညေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ
သြားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ ဘုရားကိုးဆူအိမ္တြင္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ မဲ့ကာရြဲ႕ကာ ေျပာဆုိကဲ့ရဲ႕ေနၾကမည့္ အသံမ်ားသည္ သူ႔နား၀တြင္ ညံစီေနသည္။
သူ႔အေမ မိတ္ေဆြမ်ားထမဲွ သမီးရွင္တစ္စု ႏႈတ္ခမ္းတစ္လံ ပန္းတစ္လံႏွင့္ အ၀င္းအေၾကာင္း အတင္းေျပာေနၾကသည္။

ခုတင္ေပၚ၌ လဲွေလ်ာင္းေနေသာ အ၀င္းသည္ လူးလြန္႔လႈပ္ရွားေနသည္။ မ်က္ႏွာကို လက၀္ါးႏွင့္ အုပ္လုိက္သည္။ လက္၀ါးႏွင့္အုပ္ထားရာက ဆတ္ခနဲ
လက္ကို ရုပ္လ်က္ နားႏွစ္ဖက္ေပၚတြင္ အုပ္လိုက္ကာ မ်က္လုံးကုိ တင္းတင္းၾကီး မိွတ္ထားေလသည္။ ပက္လက္ေနရာမွ ေစာင္းသြားျပန္၏။
တစ္ဖက္ေစာင္းရာက တစ္ဖက္သို႔ ျပန္ေျပာင္းေစာင္းျပန္၏။ နားပိတ္ထားေသာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို နားမွ မခြာရဲဘဲ အုပ္ျမဲအုပ္ထားေလသည္။
အိပ္ရာေပၚ၌ ငါးဖယ္ျပန္သလုိ လူးလိွမ့္ေနရင္း ေနာက္ဆံုး ေခါင္းအုံးေပၚ၌ မ်က္ႏွာေမွာက္ကာ အသက္ကို ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္ ရွဴရိႈက္ေနစဥ္
ဂတ္တဲဆီမွာ သံေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္း ေခါက္လိုက္သည္။

အ၀င္းသည္ ျငိမ္က်သြားလ်က္ နာရီ၀က္ခန္႔ မလႈပ္မယွက္ ျငိမ္သက္ေနသည္။ အိပ္ရာနံေဘး စားပြဲကေလးေပၚမွ စားပြဲတင္နာရီ၏ တစ္ခ်က္ခ်က္
ျမည္ေနေသာ အသံမွတစ္ပါး ဘာသံကိုမွ် မၾကားရေခ်။ ေခါင္းရင္းခန္းမွ အိမ္ေျမွာင္စုတ္ထိုးသံ ေပၚလာ၏။ အ၀င္း၏ ရင္ခုန္သံမွာ ေလ်ာ့သြားလ်က္
အ၀င္း၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မ်က္ရည္စမ်ား စီးက်ေနသည္။

လမ္းထိပ္မွ ျမည္လြင့္လာေသာ အသံကေလးကို သဲ့သ့ဲၾကားလုိက္ရသည္။ ဤ အသံမွာ ေၾကးစည္သံကေလး ျဖစ္ေပသည္။ ေလးနာရီ အရုဏ္တက္
ဆြမ္းထခ်က္ၾကရန္ နိဗၺာန္ေဆာင္တစ္သိုက္၏ ေရွ႕ေျပးႏိႈးေဆာ္သံ ျဖစ္သည္။ ေၾကးစည္ရိုက္ခတ္သံကေလးသည္ ေလထဲတြင္ တေ၀့ေ၀့
ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလုိ အ၀င္း၏ ႏွလံုးခုန္ျခင္းသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ျငိမ္သက္က်သြားသည္။

"ဘြေႏၱာ သဗၺဴရိသအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔" နိဗၺာန္ေဆာ္မ်ား၏ အသံသည္ အိမ္ေရွ႔သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဤ အသံႏွင့္ ေရာလ်က္
"ပ်ိဳေလးတို႔အိမ္ေခါင္မိုး၊ ထုိးလာပါတဲ့ ေပဖူးလႊာ ဘာစာတဲ့ေလး" ဟူေသာ ေတးသံမွာ အ၀င္းနားထဲ၌ သဲ့သ့ဲကေလးမွ် ၾကားေယာင္မိေတာ့သည္။
အ၀င္းသည ္မလႈပေ္တာ့ေခ်။

မည္မွ် အခ်ိန္ၾကာသြားသည္မသိ၊ အလင္းေရာင္ သမ္းကာေနသည္။ အတန္ၾကာ တစ္ခဲနက္ ျငိမ္သက္လ်က္ ရွိေနစဥ္ ေခ်ာက္ခနဲ
အသံကုိၾကားလိုက္ရ၏။ အ၀င္းသည္ ျငိမ္သက္ေနရာမွ ဒိတ္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ အသံမွာ ပိတ္ထားေသာ အိပ္ခန္းတံခါးဆီက
လာေသာအသံျဖစ္သည္။

ေခ်ာက္ခန ဲျမည္ေသာအသံႏွင့္ ဆက္လ်က္ တခြၽင္ခြၽင္ထြက္သြားေသာ ေသာ့တြသဲံကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။

အ၀င္းမွာ မ်က္လံုးကို စင္းလ်က္ ပါးစပ္ကေလးဟကာ ေငးၾကည့္ေနသည္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ေလာက္က "ပ်ိဳေလးတို႔ အိမ္ေခါင္မုိး၊ ထိုးလာပါတဲ့
ေပဖူးလႊာ" သီခ်င္းသံက တစ္ပတ္ျပန္ေက်ာ့လာစဥ္ သူ႔အေမက မသကၤာဘ ဲအျပင္ဘက္မွ ေသာ့ခတ္ထားမွန္း အခုမွ ရိပ္မိေလသည္။

ပါးစပ္ကေလး ဟထားကာ တံခါးေပါက္သုိ႔ ေငးစုိက္ေနေသာ အ၀ငး္သည ္အသာတိတ္တိတ္ ေသာ့လာဖြင့္၍ တခြၽင္ခြၽင္ထြက္သြားေသာ
ေသာ့တြသဲံေလးကို သူ႔အသက္ထက္ဆုံး အမွတ္ရေနလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး
ရႈမ၀မဂၢဇင္း၊ အတြဲ (၃၃)၊ အမွတ္ (၁၄၈)
စက္တငဘ္ာလ၊ ၁၉၅၉။
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