မစႏၵာ
ကြက္လပ္ကေလးျဖည့္ေပးပါ

̔ စူးမာေရ̕
̔ Aင္း̕
̔ ငါ ေေတြးမိတယ္̕
̔ Aင္း̕
̔

နင့္ Aသက္ ဆယ္ႏွစ္ေနာ္

̕

̔ Aင္း̕
̔

ငါ့Aသက္က်ေတာ့ ဆယ့္သံုး

̕

̔ Aင္း̕
̔ မမၾကီးနဲ ့ငါနဲ ့ ငါးႏွစ္ေတာင္ကြာတယ္̕
̔ Aင္း̕
̔ တာတီးေလးနဲ ့နင္ကလဲ ေျခာက္ႏွစ္ေတာင္ကြာတယ္ေနာ္̕
̔ Aင္း̕
̔ ဒို ့ႏွစ္ေယာက္က်ေတာ့ ေမေမက ကပ္ျပီးေမြးထားတယ္̕
̔ Aင္း̕
̔ ဘာျဖစ္လို ့လဲ မသိဘူးေနာ္̕
̔ မမၾကီးကိုေမြးျပီးေတာ့ ေဖေဖ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသြားသင္တာ Aၾကာၾကီးတဲ့၊ စူးမာကို
ေမြးျပီးေတာ့လဲ ေေမေမ ေနမေကာင္းလို႔ခေလး မယူခ်င္ျပန္ဘူးတဲ့ ကိုတူးရဲ႔ဲ၊Aၾကာၾကီးေနမွ ခေလး
ယူတာတဲ့ မမၾကီးက ေျပာဖူးတယ္̕
ကိုတူးသည္မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ရင္း လ၀န္း၀ါ၀ါကို Aေငးသားၾကည့္ေနေလသည္။
ရႊန္းျမျမလေရာင္ေၾကာင့္ ကိုတူး၏Aသားမ်ားသည္၀င္း၀ါေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားရွိ မွဲ ့ေလးကိုမူ
ခပ္ရိပ္ရိပ္ေတြ ့ရသည္။ ထိုမွဲ ့ေလးပါေသာေၾကာင့္မ်ား ကိုတူးတစ္ေယာက္ ေတြ ့ကရာေတြးျပီး
ေတြ႔ကရာေျပာတတ္ေနသလားဟု စူးမာ မေရမရာေလး စU္းစားေနမိေလသည္။
ကိုတူးႏွင့္စူးမာသည္ Aသက္တစ္ႏွစ္သာကြာေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ စူးမာမေတြးမိသည္မ်ားကို
ကိုတူးသည္ နက္နက္နန
ဲ ဲ စU္းစားျပီး Aေတြးနယ္ခ်ဲ ့ေလ့ရွိေလသည္။ စူးမာကမူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနျပီး
ေပါ့ေပါ့ေလးပင္ ေတြးတတ္သည္။ သၾကားလံုး စားသည္ကAစ စူးမာႏွင့္ ကိုတူးမတူေခ်။

သင္းပ်ံ ့ပ်ံ ့လိေမၼာ္နံ ့ေမႊးျပီး ခ်ိဳျမေနေသာ သၾကားလံုးကို စူးမာရလွ်င္ ဖ်တ္ခနဲ
ပါးစပ္ထဲထည့္ကာ ဇိမ္ဆြဲစုပ္ရင္း Aရသာခံေနလိုက္မည္သာျဖစ္သည္။ ကိုတူးကမူ သၾကားလုံးကို
မည္သည့္၀တၳဳပစၥည္းႏွင့္လုပ္သနည္း၊ လိေမၼာ္နံ ့ံဘာေၾကာင့္ေမႊးသနည္း၊ လံုးတူရြယ္တူ
ညီညီညာညာေလးျဖစ္ေAာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္မ်ိဳးကား မည္သည္ ့စက္မ်ိဳးနည္းဟူ၍
ေရွးသေရာAခါကစျပီး ဗာရာဏသီခ်ဲ ့ကာေတြးေလ့ရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္လည္း သူ ့ထက္Aရင္
စားစရာကုန္သြားေသာ စူးမာကို သူ ့ေ၀စုထဲမွတစ္၀က္ခြဲေပးရေလ့ရွိေလသည္။
တကယ့္တကယ္ေတာ့လည္း ကိုတူးေျပာသည္မွာဟုတ္ေပသည္။ ေမေမAေနႏွင့္
သားသမီးေလးေယာက္ကို Aသက္ခ်င္းျခားကာေမြးထားခဲ့သည္ကေတာ့သိပ္မေကာင္းေပ။မမၾကီး
ႏွင့္စူးမာသည္ညီAစ္မျဖစ္ေသာ္လည္း သိပ္တြဲလို ့မရေခ်။ မမၾကီးစိတ္၀င္စားေသာေရႊဘိုသနပ္ခါး
ႏွင့္မၪၨဴနံပါတ္ငါး၊ ရက္ဗလြန္ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆး စသည္မ်ားကို စူးမာ စိတ္မ၀င္စားေသးေခ်။ စူးမာ
ႏွစ္သက္ေသာ သားေရကြင္း၊ ေဂၚလီလံုး ေရာင္စံုေလးမ်ားႏွင့္ Aိုးခြက္ပန္းကန္ ေသးေသးေလး
မ်ားကိုလည္း မမၾကီးလံုး၀ လွည္ ့မၾကည္ ့ေတာ့ေခ်။
ကိုတူးႏွင့္တာတီးေလးက်ၿပန္ေတာ့လည္း Aသက္ထက္၀က္ကြာသည္။
သူတို ့ႏွစ္Uီးသည္ မမၾကီးႏွင့္စူးမာေလာက္ စိတ္၀င္စားမႈခ်င္း မၿခားနားၾကေခ်။တြဲ၍ၿဖစ္ေသး
သည္ဟုဆိုရမည္။ ကိုတူးႏွစ္သက္ေသာ သားေရကြင္း၊ ေလာက္ေလးဂြ၊ ေသနတ္၊ ဖန္ေဂၚလီ
စသည္မ်ားကို တာတီးေလးလည္း ႏွစ္သက္သည္သာၿဖစ္၏။ ထို ့ေၾကာင္ ့Aကုန္ယူေဆာ ့ေလ
သည္။ ထို ့ေနာက္ ေဖ်ာက္ပစ္သည္။ ကိုတူးသစ္ပင္တက္လွ်င္လည္း တာတီးေလးတက္ခ်င္သည္။
ကိုတူး ငါးမွ်ားလွ်င္လည္း တာတီးေလး လိုက္ခ်င္သည္။ သူ ့Aရြယ္ ငယ္ငယ္မို ့ ကိုတူးလုပ္သမွ်
ရႈပ္ေနသည္။ တာတီးေလး ကိုတူးေနာက္တေကာက္ေကာက္လိုက္ၿပီး ပြန္းပဲ့ၿပန္ပါကလည္း ေမေမ
သည္ သားေထြးကို ပ်ာပ်ာသလဲ ေပြ ့ပိုက္ကာကိုတူးကိုဆူတတ္သည္၊၊ ကိုတူးမၾကာခဏ Aဆူခံ
ရသၿဖင့္ ညီAစ္ကိုခ်င္းပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ဖိုးတာတီးေလးႏွင့္ကိုတူး သိပ္ၿပီးမတြဲႏိုင္ေခ်။
စူးမာႏွင့္ကိုတူးက်ေတာ့ တြဲဖက္ညီသည္။ ကိုတူး သားေရကြင္းပစ္လွ်င္
စူးမာလည္းပစ္သည္။ ကိုတူး သစ္ပင္တက္လွ်င္ စူးမာလည္းတက္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စူးမာက
မိန္းကေလးဆန္ဆန္ ေရာင္းတမ္း၀ယ္တမ္းကစားခ်င္လွ်င္လည္း ကိုတူးက ေစ်း၀ယ္သူလုပ္သည္။
မီးႏွင့္ခ်က္ၿပဳတ္တမ္းကစားခ်င္ပါကလည္း ၿခံစပ္ကမန္က်ည္းပင္ၾကီးေAာက္တြင္ ႏွစ္Uီးသေဘာတူ
မီးေမႊးၿပီး ဒန္Aိုးေသးေသးေလးမ်ားႏွင္ ့ခ်က္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင္႔ မိန္းကေလးႏွင္႔ေယာက္်ားေလး
ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စူးမာတို႔ေမာင္ႏွမႏွစ္Uီး တတြဲတြဲႏွင္႔ခြဲမရေခ်။ ဒီလိုဆိုျပန္ေတာ႔လည္း စူးမာတို႔
ႏွစ္Uီးကို Aတူတူကစား၍ရေAာင္ ဆက္တိုက္ေမြးေပးထားေသာ ေမေမ႔ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရမည္
ထင္သည္။

̔ ေတာ္ေသးတာေပါ႔ ကိုတူးရယ္၊ စူးမာတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေမေမ က ဆက္တိုက္ေမြး
ေပးထားလို႔ တူတူကစားလို႔ ရတာေပါ႔၊ စူးမာကိုသာ တာတီးေလးနဲ႔ကပ္ေမြးထားရင္ ကိုတူးဘယ္သူ
နဲ႔ကစားမလဲ၊ ကိုတူးကိုသာ မမႀကီးနဲ႔ကပ္ေမြးထားျပန္ရင္လဲ စူးမာဘယ္သူနဲ႔ကစားရမလဲ̕

စူးမာက လူႀကီးေလးသဖြယ္ ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ်ေျပာလိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ ဘာမွ
ျပန္မေျပာဘဲၿငိမ္ေနေလသည္။ွ ေလျပည္ေAးသည္ ညေမႊးပန္းရန႔ံကိုသယ္ေဆာင္ကာ Aေျပး
ေလးျဖတ္သန္းသြားသည္။ လသာေသာညမ်ားတြင္ စာၾကည္႔စားပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ကာ လေရာင္
ထဲ ဆင္းလာေလ႔ရွိသည္ကား စူးမာတို႔ႏွစ္UီးလုံးAက်င္႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း မၾကာခဏ
Aဆူခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လေရာင္လဲ႔လဲ႔သည္ ျမက္ခင္းေပၚသို႔ျဖာေ၀က်လာေသာAခါ
မ်ားတြင္သူတို႔ႏွစ္Uီးလုံးတိတ္တဆိတ္ဆင္းလာမိၾကသည္သာျဖစ္၏။

̔ မမၾကီးစာက်က္ေနတယ္၊ ဒို႔ႏွစ္ေယာက္ေပ်ာက္ေနတာ သတိမထားမိေသးဘူး̕
ကိုတူးက ခပ္တိုးတိုးေျပာသည္။ Aေပၚထပ္ရွိစူးမာတို႔Aခန္းတြင္ မီးလင္းေန
သည္။ မီးေရာင္တြင္လႈပ္ရွားေနေသာ မမႀကီး၏Aရိပ္ကိုလည္းေတြ ့ရသည္။ မီးေရာင္ႏွင္႔Aနီး
Aေ၀းကိုလိုက္ၿပီးသြယ္ႏြဲ႔ေသာ မမႀကီး၏ကိုယ္ဟန္သည္ ႀကီးလာလိုက္၊ ငယ္သြားလိုက္၊ ရွည္လာ
လိုက္ႏွင္႔Aမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနေလသည္။ မမႀကီးသည္ထိုင္ရသည္ကိုေညာင္းသျဖင္႔ လမ္း
ေလွ်ာက္ရင္း စာက်က္ေနျပန္ျပီထင္ရင္ရ၏။ မမၾကီးစာက်က္သေလာက္ စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔သည္
ကား စာက်က္ပ်င္းၾကသည္ဟု ေမေမက မၾကာခဏေျပာသည္။ တကယ့္တကယ္ဆိုလွ်င္ ေျခာက္
တန္းေက်ာင္းသူ စူးမာႏွင့္ ခုႏွစ္တန္းေက်ာင္းသား ကိုတူးတို႕သည္ ေဆးေက်ာင္းသူမမၾကီး
ေလာက္ စာက်က္ဖို႔ မလိုသည္ကို ေမေမတို႔ ေမ့ေနသည္ထင္သည္။
ကိုတူးသည္ စိမ္းျမေသာျမက္ခင္းျပင္ေပၚသို႔ ပက္လက္လွန္လဲွခ်လိုက္သည္။ပုစU္းရင္
ကြဲေလးမ်ား၏Aသံသည္ နား၀တြင္လာျပီးကပ္ေAာ္ေနသလို တစီစီညံေနသည္။ ပုစU္းေလးမ်ား
ႏွင့္Aတူ Aျပိဳင္ေAာ္ေနသူကား တာတီးေလးျဖစ္သည္။ Aိပ္ရာ၀င္ခါနီး ႏုိ႔မေသာက္ခ်င္ေသာ
တာတီးေလးသည္ ေဒၚၾကီးသက္ကို ဆႏၵျပေနျပန္ေခ်ျပီ ထင္သည္။

̔ တာတီးေလးကလဲကြာ ႏြားႏုိ႔ေသာက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေAးေAး မေသာက္ဘူး
Aျမဲဆူတာပဲ၊ စူးမာတို႔လို မဆူတဲ့သူက်ေတာ့လဲ ေမေမက ႏြားႏုိ႔မတိုက္ဘူး̕

̔ ႏြားႏို႔က ေစ်းၾကီးတယ္ဟ̕
̔ ေAးေလ၊ သူက Aငယ္က̕ိုး
စူးမာသည္ ေလေပ်ာ့ေလးႏွင့္ေျပာလိုက္ေလသည္။ တာတီးေလးကို ေနရာတကာညႇာ
ရမည္၊ ၾကင္နာရမည္ဟူေသာAသိက စူးမာရင္ထဲတြင္စြဲေနသည္။ ခ်ိဳျမရႊင္ျပံဳးေသာ တာတီးေလး
၏မ်က္ႏွာကိိုျမင္လွ်င္ စူးမာေရာ ကိုတူးပါ စိတ္ႏွလံုးေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားၿမဲျဖစ္သည္။ တာတီးေလး
လက္ၫႈိးထိုးသမွ် သူတို႔ပုိင္ပစၥည္းေလးမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းၿမဲျဖစ္ၾကေလသည္။

̔ ငါ ဒီေန႔ည ဒီျမက္ခင္းေပၚမွာပဲAိပ္ခ်င္လိုက္တာဟာ ဇိမ္ပ၊ဲ ၾကည့္စမ္း စူးမာ
ေကာင္းကင္ႀကီးက Aက်ယ္ႀကီး၊ ၾကယ္ေတြကလဲ ျပန္႔လို႔ လေရာင္ကလဲ ေAးတယ္၊ ေဟာ
ဘာပန္းနံ႔ေလးလဲမသိဘူး၊ ပန္းနံ႔ေရာ မေမႊးဘူးလား̕

̔ ညေမႊးပန္းနံ႔ပါ ကိုတူးရာ၊ဒါေပမဲ႔ ဒီမွာAိပ္ရင္ ေမေမဆူမွာေပါ့̕

̔ ေမေမဆူမွာက ေနာက္ မိုးမိမွာက Aရင္၊ ညက်ရင္ မိုးရြာလိမ့္မယ္ ငါသိတယ္̕
̔ Aာ ဒီေလာက္လသာတာ̕
̔ ေလာင္းမလား စူးမာ၊ေလထဲမွာေရေငြ႔ပါတယ္၊ေAးေAးစိမ္႔စိမ္႔ေလး၊ AဲဒီလိုေAးပံုမ်ိဳးက
မိုးရြာခါနီးေေAးတာ̕

̔ မရြာရင္̕
̔ Aို မိုးမရြာရင္ နင္ငါ႔ဆီကၾကိဳက္တဲ့ကာတြန္းစာAုပ္ယူေေလ̕
̔ တကယ္ေနာ္̕
̔ေAး ရြာရင္ေကာ ̕
̔ ရြာရင္လား̕
̔ နင့္ ဆီက ကားခ်ပ္ဆက္ကစားတာေလး ေပးရမယ္̕
̔ Aင္း ေပးခ်င္ပါဘူး̕
̔ ဒီလိုဆို မေလာင္းနဲ႔ေလ̕
စူးမာသည္ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္ရင္းၿပံဳးေနမိသည္။ ကိုတူးဆီမွကာတြန္းစာAုပ္မ်ားကို
လိုခ်င္ေသာ္လည္း ကားခ်ပ္ဆက္ၿပီးရုပ္လံုးေဖာ္ကစားေသာ သူ႔ပစၥည္းကိုမူ ႏွေမ်ာေနသည္။

̔ မိုးမရြာရင္ ေလာင္းတယ္ေလ ရြာရင္မေလာင္းဘူး̕
̔ တယ္သိတတ္တယ္ ေခြးစူးမာ̕
ကIUတူးသည္ သူ႔လက္ထဲမွEက်ာက္စရစ္ခဲEလးႏွင့္စူးမာကIUလွမ္းEပါက္လIUက္သည္။ စူးမာသည္
Eခါင္းငUံ႔၍Eရွာင္လIUက္ရင္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္EနမIသည္။

̔ ရႈး တိုးတိုး ေဖေဖထြက္လာတယ္̕
ကိုတူးကလွမ္းေျပာသည္။ လသာေဆာင္သို႔ထြက္လာေသာ ေဖေဖ႔သ႑ာန္ ကို
ေတြ႔ရသည္။ လက္ရမ္းတြင္လက္ေထာက္ၿပီး ၿခံထဲသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည္႔သည္။ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးသည္
စကားေျပာရပ္ၿပီးၿငိမ္ေနလိုက္ၾကသည္။ စာၾကည္႔စားပြဲမွလစ္ေျပးသြားေသာသူတို႔ႏွစ္Uီးကိုလိုက္
ရွာေလေရာ႔သလားဟူေသာAေတြးေလးႏွင္႔ရင္ခုန္ေနသည္။ ေဖေဖ႔ေAာ္ေခၚသံကုိနားစြင္႔ေန
မိၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားျပန္ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္Uီးျဖစ္၍ေဆးရုံႏွင္႔ ေဆးတိုက္တို႔တြင္သာAခ်ိန္ကုန္ၿပီး
Aလုပ္ထဲတြင္နစ္ျမဳပ္ေနေလ့ရွိသည္။ ယေန႔Aလုပ္ပါးသျဖင့္ ေစာေစာျပန္လာေသာေၾကာင့္သာ
စိတ္ေAးလက္ေAးႏွင့္ လသာေဆာင္သို႔ထြက္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

̔ ဒို႔ေတြ စာမက်က္တာဆူမလို႔လား မသိဘူး̕
̔ Aိုကြာ Aခုမွေက်ာင္းဖြင့္စေလးရယ္ ဘာစာမွက်က္စရာမရွိေသးပါဘူး̕

စူးမာကေျဖသိမ့္သလိုေျပာသည္။ ေဖ့ေဖ့ေနာက္ကြယ္တြင္ ေမေမ့ကိုေတြ႔ရသည္။
တာတီးေလးသည္လည္း ေမေမ့ထမီစကိုဆြဲၿပီးလိုက္လာေလသည္။ သူတို႔သံုးUီးဆီမွရယ္သံလြင္
လြင္ေလးသည္ လြင့္ပ်ံ ့လာေလသည္။ ေရႊလတြင္ယုန္၀ပ္ၿပီးလျပည္႔၀န္းကို လက္ၫႈိးၫႊန္ျပေန
ေလသည္။ ေရႊလတြင္ယုန္၀ပ္ၿပီး ဆန္ဖြပ္သည္႔AဖိုးAိုေၾကာင္းကိုသီကံုးေျပာျပေနသည္ထင္ရ၏။
စူးမာသည္ သက္ျပင္းေလး ဟင္းခနဲခ်လိုက္ရင္း ထိုင္ရာမွထလိုက္သည္။ ေဖေဖသည္ သူတို႔ႏွစ္Uီး
ကိုသတိထားမိပံုပင္မေပၚေခ်။ ေဖေဖ့ေခၚသံကိုလည္း ၾကားရမည္မထင္ေတာ့။

̔ ကိုတူးရယ္ လာကြာ Aိမ္ထဲ၀င္ၾကပါစို႔၊ ပံုသြားနားေထာင္ရေAာင္̕
ကိုတူးသည္ Aိပ္ေနရာမွျဖဳန္းခနဲထလိုက္သည္။ ေလတိုက္ထဲတြင္ေတာ္ၾကာေAာင္
ေနခဲ့ၾကသျဖင့္ AေၾကာAခ်င္မ်ားေတာင့္တင္းေနသည္။ ကိုတူးသည္ က်င္ေနေသာေျခသလံုးကို
ပြတ္သပ္ေနစU္ စူးမာသည္ေနရာမွAေျပးထြက္ခဲ့သည္။ ကိုတူးကိုေစာင့္ေနလွ်င္ ေဖေဖ့ပံုကိုမွီ
ေတာ့မည္မထင္္။ Aေပၚထပ္မွဆင္းလာေသာ ေဒၚႀကီးသက္ကိုပင္၀ရုန္းသုန္းကား၀င္ၿပီးတိုက္မိ
ေသးသည္။ ၿမည္တြန္ေတာက္တီးက်န္ခဲ႔ေသာAသံကိုပင္ ဂရုမၿပဳAား ထစ္ေက်ာ္နင္းၿပီးခုန္တက္
ခဲ့ေလသည္။

̔ Aဲဒါနဲ႔သိၾကားမင္းၾကီးကလဲ ယုန္ကေလးရဲ

့သီလနဲ႔ေစတနာသဒါၶတရား

ကိုေနာင္လာေနာက္သားေတြသိေAာင္ဆိုၿပီး လထဲမွာရွိတဲ႔ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြကို Aေ၀းက
ေေနၾကည္႔ရင္ယုန္ရုပ္သ႑ာန္ေလးေပၚေနေAာင္ဖန္တီးခဲ႔တယ္တဲ႔၊ ကဲ ၿပီးေရာ̕

̔ ဟင္̕
စူးမာေမာသြားသည္။ စူးမာAမီေျပးလာခဲ႔ေသာ္လည္း ေဖေဖ႔ပုံျပင္သည္
Aဆုံးသတ္သြားေပၿပီ။ ေေမေမ႔ေျခရင္း သမံတလင္းေပၚတြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး
Aသက္ျပင္းျပင္း႐ႈေနမိေလသည္။

̔ ၾကည္႔စမ္း၊ Aလတ္ႏွစ္ေကာင္ စာမက်က္ဘဲ ဘယ္ေပ်ာက္ေနၾကလဲ၊
ေၾသာ္္ စူးမာရယ္ သံမံတလင္းေပၚမွာဒီလိုပဲထိုင္ခ်ရသလား̕
ေမေမကဆီးေျပာသည္။ စူးမာသည္ ေမေမ့ေျခသလံုးကိုမွီထိုင္ရင္း ေမေမ့ေပါင္ေပၚ
တြင္ မ်က္ႏွာAပ္ထားလိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ စူးမာ၏ေဘးတြင္ပင္ ကပ္ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး သူ႔လက္
ထဲမွညေမႊးပန္းခက္ကေလးကို ေမေမ႔Aားလွမ္းေပးလိုက္သည္။ ေမေမသည္ ညေမႊးပန္းခက္က
ေလးကို Aမွတ္တမဲ႔လွမ္းယူၿပီး႐ႈိက္နမ္းလိုက္သည္။ စိမ္းရင္႔ရင္႔ပန္းခက္ကေလးမွရနံ႔ သည္ႀကိဳင္
ေနသည္။

̔ ေဖေဖ ပုံေျပာျပ̕
̔ ေဟာဗ်ာ Aခုပဲေျပာၿပီးတယ္̕
̔ ထပ္ေျပာျပ̕

̔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ̕
̔ ျပန္ေျပာျပ̕
̔ ေတာ္စမ္းပါကြယ္ ကေလးလဲမဟုတ္နဲ̕႔
ေဖေဖသည္ တာတီးေလးကို ေAာက္ဘက္သို႔ခ်လိုက္သည္။ ေမေမ႔ေပါင္ေပၚသို႔
တာတီးေရာက္ေသာAခါ စူးမာသည္ ေနာက္ဘက္သို႔ဆုတ္လိုက္ရသည္။ မဆုတ္၍လည္းမျဖစ္
ေတာ္ၾကာေန ေမေမက

̔ စူးမာရယ္ လြတ္လြတ္ေနစမ္ပါး၊ Aိုက္ရတဲ႔Aထဲ̕ ဟုေျပာၿပီးဖယ္ခိုင္း

မည္ျဖစ္သည္ကို စူးမာႀကိဳ၍သိ္ထားသည္။

̔ လထဲကယုန္ရုပ္ေလးAေၾကာင္းေျပာျပတယ္၊ေပေပကေျပာျပတယ္၊ သိလား မမစူး̕
တာတီးေလးကေျပာသည္။ ပါးခ်ိဳင္႔ေလးေပၚေAာင္ၿပံဳးရင္း ေမေမ႔လည္ပင္းကိုသိုင္း
ဖက္ထားေသာ တာတီးေလးကိုစူးမာသည္ ေငးေငးေလးၾကည္႔ေနမိေလသည္။

̔ ဒီလိုဆို ေမေမေျပာျပ̕
̔ ဘာရယ္̕
̔ ပုံေျပာျပ̕
̔ Aို မAားပါဘူး မစူးရယ္၊ သားသားကိုလဲသိပ္ရUီးမယ္၊ ပုုတီးလဲစိပ္ရUီးမယ္̕
̔ Aင္း ေျပာျပ̕
̔ ေတာ္စမ္း စူးမာ သြားေျခေဆးလက္ေဆးမ်က္ႏွာသစ္၊ Aိပ္ရာ၀င္ခါနီး သြားတိုက္ဖို႔
လဲ မေမ႔နဲ႔ ေမေမမAားတာကို ဘာလို႔႐ႈပ္ခ်င္ေနတာလဲ̕
ေဖေဖက ခပ္တင္းတင္းေလး၀င္ေျပာသည္။ စူးမာမ်က္လုံး၀ိုင္း၀ိုင္းေလးမ်ားတြင္မ်က္
ရည္စိမ္႔ခနဲ၀ဲလာသည္။ မႈန္ေတေတ မ်က္ႏွာေလးကို ေAာက္ဘက္ငုံ႔ထားၿပီး မ်က္ေတာင္တဖ်တ္
ဖ်တ္ခတ္ေနမိစU္တြင္ ကိုတူးဆီမွ ပင္႔သက္႐ႈိက္သံေလးကို မသဲမကြဲၾကားရေလသည္။ တစ္ခ်ိန္လုံး
ၿငိမ္ေနေသာကိုတူးသည္ စူးမာ၏ပုခုံးကိုခပ္တင္းတင္းေလးဖက္ၿပီး ညင္သာစြာေျပာေလသည္။

̔ စူးမာရာ လာဟာ ေျခေထာက္ေဆးၾကပါစို႔၊ နက္ျဖန္က်ရင္ ငါပုံAသစ္တစ္ခုေျပာျပပါ႔
မယ္̕
*******************************

̔ ဟုတ္တယ္ Aေကာင္းေျပာတာ Aဲဒီတာဇံကေခၚလိုက္ရင္ က်ားေတြဆင္ေတြလာ
ေရာတဲ႔၊ သူ႔ဆီမွာလဲ ညီမတစ္ေယာက္ရွိတယ္ေလ၊ Aဲဒီညီမေလးက်ေတာ႔ ေမ်ာက္ေတြကိုAုပ္ခ်ဳပ္
တယ္တဲ႔။ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ေတာေမ်ာက္၊ ေမ်ာက္၀ံ၊ ေမ်ာက္ဖင္နီ၊ Aို ေမ်ာက္ေတြAားလုံး သူ႔
တပည္႔ေတြခ်ည္းပဲတဲ႔၊ မိုးပ်ံေAာင္ေဆာ႔တတ္လို႔ သူ႔နာမည္ကတာပ်ံတဲ႔ေလ။ သူ႔တို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ
ညီေလးတစ္ေယာက္ရွိေသးတယ္တဲ႔၊ Aသားေလးကျဖဴျဖဴ၊ ရယ္လိုက္ရင္ပါးခ်ိဳင္႔ေလးနဲ႔၊ သြား
တက္ကေလးနဲ႔ သိပ္ၿပီးခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္တဲ̕႔
တာတီးေလး၏မ်က္လုံးေလးမ်ားသည္ ျပဴး၀ိုင္းလာသည္။ ကိုတူးေျပာေသာပုံျပင္တြင္
နစ္ေမ်ာၿပီး ပါးစပ္ေလးဟေနသည္။
စူးမာကမူ ဆီးငံေစ႔ကိုဇိမ္ဆြဲၿပီးစုပ္ေနရင္း စိတ္ပါလက္ပါေျပာေနေသာ ကုိတူးကိုေငး
ၾကည္႔ေနမိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ႔ ပုံေၿပာေနေသာကိုတူးE။္ေနရာတြင္ ေမေမ့သ႑ာန္ကို
စူးမာဖန္ဆင္းၿပီးၾကည့္ေနမတတ္ိသည္။ ေမေမသည္ စူးမာတို႔ေAးေAးေဆးေဆးရင္းရင္းႏွီးႏွီး
မေနႏိုင္သည္မွာၾကာေခ်ၿပီ။ တာတီးေလးမေမြးခင္က တိုး၀င္ခဲ႔ရေသာေမေမ႔ရင္ခြင္ေႏြးေႏြးကို
စူးမာမၾကာခဏ တသမိသည္။ စူးမာႏွင့္ကိုတူးကို မွ်ၿပီး ေထြးပိုက္ခဲ႔ေသာ ေမေမ႔ရင္ခြင္ကို ေနာက္
ပိုင္း၌ တာတီးေလးတစ္Uီးတည္း မူပိုင္ရရွိသြားေလသည္။ ေမေမ႔Aာရံုသည္လည္း စူးမာႏွင္႔
ကိုေလးတို႔ကိုေမ႔ေလ်ာ႔ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္သားေထြးေလးဆီသို႔ စုပံု က်ေရာက္သြားဟန္ရွိသည္။ စူးမာ
ႏွင္႔ကိုတူးတို႔သည္ ညီေထြးေလးကိုAမ်ားနည္းတူခ်စ္ရင္း ေငါင္းစင္းစင္းေလးၾကီးၿပင္းခဲ့ၾကရ
ေလသည္။

̔ Aဲဒီညီေလးကေတာ႔ ေခြးေတြကို Aုပ္ခ်ဳပ္တယ္တဲ႔။ Aင္းေခြး၊ ျမန္မာေခြး၊ ေခြးသမင္
Aယ္ေဆးရွင္း၊ ခ်င္းေခြး၊ ေခြးပု၊ ေခြး၀ဲစား၊ ေခြးဘီလူး၊ ေခြးမွင္စာ ဟာ Aကုန္လုံးသူ႔စကားကိုနား
ေထာင္တယ္တဲ႔။ သူ႔ကုိသိပ္ၿပီးခ်စ္တယ္တဲ႔။ သူ႔Aမိန္႔ကိုမနာခံရင္ သူက ေခြးေတြကို ေျခေထာက္
နဲ႔ကန္ကန္ၿပီး ဆံုးမလို႔ သူ႔နာမည္က တာကန္တဲ႔၊ သူ႔ကိုတာကန္လို႔ေခၚၾကတယ္တဲ႔

̕

̔ တိုတိုသူးက တာဇံ၊ မမစူးက တာပန္၊ တားတားက တာကန္လား̕
̔ ဒါေပါ႔ကြ̕
တာတီးေလးသည္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ေနေလသည္။ ကိုတူးE။္ပံုၿပင္ကို
သေဘာက်သၿဖင္႔ စူးမာသည္ ၿပံဳးရယ္ေနမိသည္။ ကိုတူးကို တိုတိုသူးဟုေခၚသည္။ သားသား
က်ၿပန္ေတာ႔ တားတားၿဖစ္ၿပန္ေခ်ၿပီ၊ တသံႏွင္႔သသံကို တလြဲစီ ဆိုတတ္ေလသည္။
ေAာက္္ထပ္Eည့္ခန္းထဲမွစကားသံမ်ားသည္ လြင့္ပ်ံ ႔ၿပီးတက္လာသည္။ ေမေမ့သူ
ငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ Aံတီျမ၊ Aံတီၾကည္ စသူတို႔ေရာက္လာလွ်င္ ေမေမသည္ တာတီးေလးကို
ပင္ေခတၱမွ်ေမ့ေလ်ာ့သြားေလ့ရွိသည္။ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကိုေျပာဆိုၿပီး ရယ္ေမာေနတတ္
ၾကသည္။

̔ Aံတီလွ ပါေသးလားမသိဘူး̕

̔ ပါဘူး Aဲဒီမိန္းမႀကီးကို တားတားတိတ္မုန္းတာပဲ̕
̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ဟိုတစ္ခါတုန္းက ဟယ္ ခ်စ္စရာေလးဆိုၿပီး တားတားပါးကိုလိမ္ဆြဲတယ္ Aာ တား
နာသြားတာ Aရမ္း̕
တားတီးေလးသည္ သူ႔ပါးကိုပြတ္ကာ ယခုပင္နာသြားသေယာင္ မ်က္ႏွာေလးမ့က
ဲ ာ
ေျပာသည္။ ေဖာင္းျပည္႔ေနေသာတာတီးေလး၏ပါးျပင္ကေလးသည္လည္း ဆြဲခ်င္စရာမို႔ ကိုတူး
သည္ၿပံဳးရယ္ရင္းေခါင္းကို သာသာေလးပုတ္လိုက္သည္။
စူးမာသည္ပါးစပ္ထဲမွဆီးေစ့ကေလးကိုထုတ္ၿပီး ၾကည္႔လိုက္သည္။ ဇိမ္ႏွင့္ဆြဲကာစုပ္
ထားေသာေၾကာင့္ Aသားတစ္မွ်င္မွ်မက်န္ေAာင္ပင္ ေျပာင္ေနေခ်ၿပီ။ ေနေရာင္တြင္ေထာင္ၾကည္႔
ၿပီးမွ Aျပင္ဘက္သို႔လႊဲ၍လႊင့္ပစ္လိုက္သည္။ ဆီးေစ့ေလးသည္ Aရွိန္ႏွင့္ေ၀းေ၀းေျပးသြားၿပီး ျခံ
စပ္ရွိ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေျခရင္းသို႔က်သြားေလသည္။ ခက္လက္စည္ပင္ေသာ မန္က်ည္းပင္ႀကီး
သည္ ဟိုဘက္ျခံႏွင့္ဒီဘက္ျခံကို တစ္၀က္စီေ၀မွ်ၿပီးAုပ္မိုးထားေလသည္။

̔ ကိုတူးေရ မန္က်ည္းပင္ေပၚမွာAိမ္ေလးေဆာက္မယ္ဆ̕ို
̔ ေAးေလကြာ သိပ္ေဆာက္ခ်င္တာပဲ̕
̔ မေဆာက္ေသးဘူးလားကြာ̕
̔ ငါမွမေဆာက္တတ္ေသးတာ̕
̔ တိုတိုသူး တားတားလဲ ေနမယ္ေနာ္̕
တားတီးေလးသည္ ကိုတူး၏လက္ကိုဆြဲကာပူဆာသည္။ စူးမာကမူ မန္က်ည္းပင္
ၫုိ႔ၫုိ႔ႀကီးကိုေငးၾကည္႔ေနရင္း Aန္တီေAးကိုသတိရေနမိသည္။ Aန္တီေAးသည္ တစ္ဖက္ျခံက
တိုက္၀ါ၀ါတြင္ေနသူျဖစ္သည္။ စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔ႏွစ္Uီးလံုး မန္က်ည္းပင္ႀကီးေAာက္တြင္ေဆာ့က
စားၿပီးေမာေသာAခါ Aန္တီေAးဆီသို႔ေျပးျမဲျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ျဖစ္ဆီးယိုမ်ားကိုေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ Aန္တီေAးကဆီးၿပီးAေမာေျပတိုက္ေကၽြးတတ္ေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလကမူ Aန္တီ
ေAးသည္ သူ႔ျခံႏွင့္တိုက္ကို Aၿပီးေရာင္းသြားခဲ့ေလသည္။ စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔သည္ Aန္တီေAး
ႏွင့္တကြ ဆီးယိုခ်ိဳခ်ဳိေမႊးေမႊးကိုပါလြမ္းရင္းက်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။ တိုက္၀ါႀကီးကို တံခါးပိတ္ထား
သည္မွာၾကာေခ်ၿပီ။ ယခုေတာ့ကားတစ္စီး၀င္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လူသစ္မ်ားေရာက္လာေခ်
ၿပီထင္သည္။

̔ Aကုန္လံုးလူၾကီးေတြခ်ည္းပဲဟ၊ ဒို႔လိုAရြယ္ေတြလဲမပါဘူး။ ေဟာ ဟိုAကႌ်Aစိမ္း
နဲ႔လူကေတာ႔ မမၾကီးတို႔ Aရြယ္ေလာက္ ထင္တယ္ေနာ္̕
ကိုတူးသည္ ကင္းပံုရြက္မ်ားကိုလက္ႏွင္႔ဖယ္ရွားၾကည့္ရင္း တီးတိုးေျပာသည္။ နီနီရရ
ဲ ဲ
ကင္းပံုသီးမွည့္ေလးမ်ားသည္ ကိုတူးE။္ ေခါင္းေပၚတြင္ ခ်စ္စဖြယ္တြဲလဲက်ေနၾကသည္။ စူးမာသည္

ကင္းပံုသီးေလးတစ္လံုးကို ဆတ္ခနဲခူးယူလိုက္ၿပီး လက္ထဲတြင္လွည့္ကစားေနမိသည္။ ေဒၚၾကီး
သက္ ခ်က္ေလ႔ရွိေသာကင္းပံုသီးဆီျပန္ဟင္းေလးကိုျမင္ေယာင္လာသျဖင္႔ Aမ်ားၾကီးခူးသြားၿပီး
မ်က္ႏွာလုပ္ရေကာင္းမလားဟုစU္းစားေနမိသည္။ သူတို႔လိုAရြယ္ ကစားေဖာ္မပါသျဖင္႔ လူသစ္
မ်ားAေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ႔နည္းသြားေလသည္။

̔ မိန္းမႀကီးက Aန္တီေAးလိုသေဘာေကာင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲေနာ္̕
̔ ဘာလဲ ကိုတူးက မုန္႔ညာစားခ်င္လို႔လား̕
စူးမာသည္လက္ေကာက္၀တ္တြင္စြပ္ထားေသာ သားေရကြင္းေလးကိုျဖဳတ္ယူလိုက္
ၿပီး ကိုတူးဘက္သို႔ခ်ိန္ရြယ္လိုက္သည္။ ကိုတူးေခါင္းေပၚတြင္တြဲလဲခိုေနေသာ ကင္းပုံသီးနီနီမ်ားထဲ
မွAနီAရင္႔ဆုံးAသီးေလးကိုေရြးၿပီး တည့္မတ္စြာခ်ိန္ေနေလသည္။ Aသီးၫႇာတံကိုတည့္တည့္
ထိၿပီး ကင္းပုံသီးနီနီေလးသည္ ကိုတူးေခါင္းေပၚသို႔ေထာက္ခနဲျပဳတ္က်သြားလွ်င္ Aေတာ္ပင္ေပ်ာ္
စရာေကာင္းမည္ ျဖစ္၏။ ေတာ္ၾကာေန သားေရကြင္းက ကင္းပုံသီးကိုမထိဘဲ ကိုတူး၏ေနာက္ေစ႔
ကို ဖတ္ခနဲေျပးေဆာ္ပါက ကိုတူးတစ္ေယာက္ ေမ်ာက္ခုန္သလိုထခုန္လိမ္႔မည္ထင္သည္။ စူးမာ
သည္ မ်က္စိေလးတစ္ဖက္မိွတ္ကာ AေသAခ်ာ ခ်ိန္ရြယ္ရင္းၿပံဳးေနမိသည္။

̔ ဟိုလူႀကီး ငါတို႔ဘက္ကိုလာေနတယ္၊ Aံမာ သူ႔ၾကည့္ရတာဗလေကာင္းတယ္ ဆရာ
ဟယ္ ဟယ္ ေဟာ ဟင္ စူးမာ နင္ဘာလုပ္တာလဲ̕

̔ ေဟာေတာ႔̕
စူးမာပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ သားေရကြင္းသည္ ကင္းပုံသီးကိုလည္းမမွန္၊ ကိုတူး၏
ေနာက္ေစ႔ကိုလည္းမထိ၊ ျခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္ၿပီးေျပးထြက္သြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးမာတို႔ဘက္
ေလွ်ာက္လာေနေသာ တစ္ဖက္ျခံမွလူ၏ မ်က္ႏွာကိုမွ တည့္တည့္ထိခတ္ကာ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ဟန္
ရွိသည္။ ေတာ္ပါေသးသည္။ သားေရကြင္းက Aရွိန္ေပ်ာ႔ သြားၿပီျဖစ္၍ သိပ္ၿပီး နာက်င္ဟန္ေတာ႔
မရွိ။ သို႔ရာတြင္ Aေတာ္ပင္ တAံ့တၾသျဖစ္သြားပုံရသည္။ ေျမေပၚက်သြားေသာ သားေရကြင္း
ေလးကို ကုန္းေကာက္ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ခ်U္းကပ္လာသည္။ လက္တစ္ဖက္က မ်က္စိကို Aုပ္ထား
သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာတြင္ ထိစရာေနရာ Aမ်ားAျပားရွိသည့္Aနက္ သားေရကြင္းAစုတ္Aနာသည္
မ်က္လုံးကိုမွ ဒါရုိက္ဟစ္ေျပး ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပုံရသည္။

̔ ေဟး ခ်ာတိတ္̕
̔ စူးမာ ကင္းပုံသီးကိုပစ္ထားပါ̕
̔ ဒီသားေရကြင္း မင္းပစ္တာလား̕
̔ Aို စူးမာ ကုိတူးေခါင္းေပၚက ကင္းပုံသီးကိုပစ္ထားပါ̕
̔ ကိုတူး̕
̔ ဟုတ္ကဲ့̕

̔ ကိုတူးဆိုတာ ဘယ္သူလဲ̕
̔ သူေပါ႔̕
စူးမာသည္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ေလးရပ္ေနေသာ ကုိတူးကိုလက္ၫႈိးထိုးျပလိုက္သည္။
မ်က္ႏွာစိမ္း၏Aၾကည့္က သူ႔ဘက္သုိ႔လွည့္လာေသာAခါ ကိုတူးသည္ Aဟဲခနဲ Aူခ်ာခ်ာရယ္
လိုက္သည္။ စူးမာကိုယ္စား ေတာင္းပန္ေသာAၾကည့္ေလးႏွင္႔ သြားၿဖဲျပေနေသာ ကိုတူးကိုၾကည့္
ရသည္မွာ ရယ္စရာေကာင္းလွသည္။

̔ ဟင္̕
စူးမာကသာ ကိုတူးကို ၾကည့္၍ ရယ္ခ်င္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္ျခံမွ မ်က္ႏွာစိမ္း
သည္ တA့ံတၾသျဖစ္သြားပုံရေလသည္။ ကိုတူးကို ေငးၾကည့္ရင္း မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္သြားသည္။

̔ မေတာ္လို႔ထိတာပါ သူကသိပ္ေဆာ႔တာ̕
ကIUတူးသည္ မ်က္ႏွာကIUAခ်IUဆUံးထားၿပီး စကားEျပEျပာEလသည္။ လူစIမ္းကမူကIUတူး
၏Eတာင္းပန္စကားကIUသတIထားမIပUံပင္မရ၊ ကIUတူးမ်က္ႏွာကIUသာ ခပ္EတြEတြEငးၾကည့္EနEလ
သည္။
စူးမာလည္း ဘာEျပာရမည္မသIသည့္Aတြက္ သူ႔လက္Eကာက္၀တ္တြင္က်န္Eန
EသးEသာ သားEရကြင္းAနီႏွင္႔A၀ါEလးကIUလIမ္၍ ကစားရင္းၿငIမ္EနမIEလသည္။ ကIUတူးခမ်ာ
လည္း မခ်IသြားၿဖဲEလးႏွင္႔ Eခါင္းကUတ္Eနရွာသည္။
ၿငIမ္တIတ္EနEသာAEျခAEနကIU ရUတ္တရက္ကယ္ဆယ္လIUက္သူကား တာတီးEလး
ျဖစ္သည္။ AIမ္ထဲမွ Eျပးထြက္လာရင္း မEက်မခ်မ္း EAာ္ဟစ္လာEလသည္။

̔ မမစူး တိုတိုသူး တားတားကိုလဲ မေစာင္႔ဘူး၊ တားတားကို ထားခဲ႔တယ္ တားလိုက္ခဲ႔
မွာေပါ႔̕

̔ တာတီးေလး ၿငိမ္ၿငိမ္ေနစမ္း̕
̔ တားတားကို ဘာလို႔မေစာင္႔လဲ တားလဲလိုက္ခ်င္တာေပါ႔၊ တားလဲ ၾကည့္ခ်င္တာေပါ႔
ဟင္ Aဲဒါ လူတစ္လား̕
ကိုတူးကုိ ခပ္ေငးေငးၾကည့္ေနေသာသူကိုလက္ၫႈိးထိုးၿပီး စြတ္ရြတ္ေမးလိုက္ေသာ
တာတီးေလး၏Aသံကက်ယ္ေလာင္လွသည္။ သူသည္မ်က္ေမွာင္တစ္ခ်ီထပ္တြန္႔သြားၿပီး တာတီး
ေလးဘက္သို႔လွည့္သြားေလသည္။ သူ႔Aရပ္ႏွစ္ျပန္ေလာက္ရွိေသာ ကိုလူစိမ္းAားေမာ႔ေမာ႔ေလး
ၾကည့္ရင္း တာတီးEလးသည္ပါးခ်IUင္႔EလးEပၚEAာင္ ရႊင္ရႊင္EလးၿပံUးျပ လIUက္Eလသည္။

̔ ဘာေျပာတယ္̕
̔ Aတိုႀကီးက ဟိုဘက္Aိမ္ကလူတစ္လား̕
̔ လူတစ္̕

̔ Aင္းေလ လူတစ္လားလိ̕ု႔
̔ လူတစ္လား̕
̔ သူက လူသစ္လားလို႔ေမးေနတာပါ̕
ကိုတူးကမေနႏိုင္ေတာ့ပဲ စကားျပန္၀င္လုပ္ေပးရေလသည္။ မ်က္ေမွာင္္Aခ်ီခ်ီတြန္႔
ေနေသာ ကိုလူစိမ္းသည္ ဒီတစ္ခါေတာ့ မ်က္ေမွာင္Aတြန္႔ေျပသြားေလသည္။ တာတီးေလး၏
ၿပံဳးခ်ဳိခ်ဳိမ်က္ႏွာေလးကိုၾကည္႔ၿပီး ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္လိုက္ေလသည္။

̔ ဟုတ္ပါ့ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္က ဟိုဘက္Aိမ္က လူသစ္ပါခင္ဗ်ား၊ နာမည္က ေAာင္
ေက်ာ္ႏုိင္လို႔ေခၚပါတယ္၊ ဒီကမိတ္ေဆြႀကီးကေရာ နာမည္ေလး တဆိတ္မသိရဘူးလား̕

̔ တားနာမည္ကေတာ့ တားတားေပါ့၊ မမစူးတို႔ကေတာ့ သာသီးေလးတဲ့̕
̔ သာသီးေလး̕
̔ သာသီးေလး ဟုတ္ပါဘူး၊ သာသီးေလးပါ̕
̔ သူက တာတီးေလးလို႔ေျပာတာပါ̕
မေနႏုိင္ေသာ ကိုတူးကစကားျပန္၀င္လုပ္ရျပန္သည္။ စူးမာကမူ ဘာတစ္ခြန္းမွ်၀င္မ
ေျပာဘဲ ျပဇတ္ၾကည္႔ေနေသာ ပြဲၾကည္႔ပရိသတ္တစ္Uီးလိုၿငိမ္ေနေလသည္။ ပြင့္လင္းေဖာ္ေရြဟန္ရွိ
ေသာ ေAာင္ေက်ာ္ႏုိင္Aမည္ခံ Aိမ္နီးခ်င္းAသစ္၏ မ်က္ႏွာထားကို Aကဲခတ္ရင္းတစ္ခါတစ္ရံ
စူးမာတို႔ႏွင့္Aတူ ခြက္ပစ္တန္း ကစားတန္ေကာင္းရဲ ့ဟု ကိုယ္လိုရာကိုယ္ဆြဲေတြးေနမိသည္။ မမ
ႀကီးAရြယ္ေလာက္ရွိၿပီျဖစ္၍မမႀကီးလိုပင္ စာAုပ္ထူႀကီးမ်ားထဲတြင္သာ နစ္ျမဳပ္္ေနေသာသူလည္း
ဲ ည္႔ၿပီး A၀ကိုပိန္ေAာင္ထုထား
ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ သူတို႔Aရြယ္မ်ဳိးသည္ Aထဲတြင္ေက်ာက္ခထ
ေသာႏုိ႔ဆီခြက္ကိုသတိပင္ရခ်င္မွရၾကေတာ့ေပမည္။

̔ ေၾသာ္ သားက မိတ္ေဆြေတြ ေတြ႔ေနမွကိုး̕
ရယ္သံ စကားေျပာသံမ်ားေၾကာင့္ စူးမာတို႔Aနီး ထပ္ေရာက္လာေသာမိန္းမႀကီးက
ေျပာေလသည္။ ဆံထံုးမ်ားကိုျမင့္ျမင့္ထံုးထားၿပီး နဖူးျပင္သည္ေလးဒါင့္စပ္စပ္ႏွင့္မို႔ မဟာဆန္
ေသာရုပ္ရည္မ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ Aသက္ငါးဆယ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔စြာျပံဳးေနေသာ
Aမ်ဳိးသမီးႀကီး၏ရွည္လ်ားသြယ္ေပ်ာင္းေသာသူ႔လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကိုေငးၾကည္႔ရင္း Aန္တီ
ေAးလို ဆီးယိုမွထိုးတတ္ပါ့မလားဟု စူးမာစိုးရိမ္ေနမိေလသည္။

̔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ့Aိမ္နီးခ်င္းေတြကိုၾကည္႔ပါUီး ေမေမရဲ ့၊ ဒီကမိတ္ေဆြႀကီးနာမည္က
တာတီးေလးတဲ့၊ သူကေရာ ၾကည္႔ပါUီးေမေမAမွတ္တမဲ့ၾကည္႔ရင္ Aငယ္ေလးနဲ႔မတူဘူးလား̕
Aမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္ ကင္းပံုႏြယ္စည္းရုိးနားကပ္လာၿပီး ကိုတူးမ်က္ႏွာကိုAေသ
Aခ်ာငံု႔ၾကည္႔ေလသည္။ ကိုတူးသည္ AေနရAထိုင္ရခက္သလို မ်က္ႏွာေလးနီျမန္းလာၿပီး ေခါင္း
ငံု႔လိုက္ေလသည္။

̔ Aဲဒီလို ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးေနရင္ပိုတူတယ္၊ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားကလဲ မွဲ႔ေလးနဲ႔၊
မ်က္ႏွာသြယ္ပံုကတူေနတယ္၊ ေၾသာ္ေမာင္သင
ြ ္ ျမင္ရင္ေတာ့ ဘယ့္ႏွယ့္ေနမယ္ မသိ္̕

̔ Aဲဒီ Aငယ္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲဟင္̕
စူးမာကဖ်တ္ခနဲ၀င္ေမးလိုက္မိသည္။ Aမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္စူးမာ၏ေမးခြန္းကိုၾကား
ပံုမရဘဲ ကိုတူးကိုသာ ခပ္ေတြေတြ ေငးၾကည္႔ေနေလသည္။ သူ႔မ်က္လံုးမ်ားသည္ မႈိင္းညိဳညိဳႏွင့္
ေ၀ေနၾကသည္။
စူးမာသည္ သားေရကြင္းA၀ါေလးကို လိမ္ကစားေနရင္း သူ႔ေမးခြန္းကိုေျဖႏုိးႏွင့္နား
စြင့္ေနမိသည္။ ကိုတူးႏွင့္တူေသာသူကို သိခ်င္္ေသာ စိတ္ကေလး ဆူေ၀ေနသည္။ သက္ျပင္း မသိ
မသာရႈိက္လိုက္ေသာ Aိမ္နီးခ်င္းAသစ္မ်ားကိုၾကည္႔ရင္းထပ္၍လည္း မေမးျဖစ္ေတာ့ေခ်။
*****************************

̔ ေဟ႔ ဒီေန႔ ဆရာက စာေတြျပန္ေမးမယ္တဲ႔၊ ယူ က်က္ခဲ႔ရဲ ႔လား̕
̔ က်က္ခဲ႔ပါတယ္̕
စူးမာသည္ စာAုပ္ကေလးကို တျဖတ္ျဖတ္လွန္ရင္း ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ Aတန္းပိုင္
ဆရာ ၀င္မလာေသးေသာေၾကာင္႔ Aတန္းထဲတြင္ စကားသံမ်ား ကၽြတ္စီကၽြတ္စီ ျဖစ္ေနသည္။
ေရွ ႔တန္းမွ မိန္းကေလးမ်ားဆီမွ တီးတိုးေျပာေနသလို ေနာက္ဘက္တန္း ေယာက္်ားေလးမ်ားဆီမွ
စကားသံမ်ားကိုလည္း ခပ္က်ယ္က်ယ္ၾကားေနရသည္။ မုန္႔စား ေက်ာင္းဆင္းၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္
စျဖစ္၍ Aတန္းသည္မၿငိမ္သက္ေသးေခ်။ Aတန္းေမာ္နီတာ ေထြးျမင္႔ကလည္းစကားမ်ားသူမ်ား
ကို နာမည္ မမွတ္Aားေသးေသာေၾကာင္႔ထင္သည္။
စူးမာတို႔ေက်ာင္းသည္ ေယာက်္ားေလးရာ မိန္းကေလးပါေပါင္းထားေသာ ယခင္သာ
သနာျပဳေက်ာင္းျဖစ္သည္။ စူးမာAသက္က ဆယ္႔ႏွစ္ႏွစ္၊ စူးမာAတန္းက ေျခာက္တန္းျဖစ္၍ A
တန္းႏွင္႔ Aသက္သည္ Aေလာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေမေမကေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ စူးမာတို႔A
တန္းထဲတြင္ စူးမာထက္Aသက္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ားလည္းရွိသည္။ စူးမာႏွင္႔ရြယ္တူလည္း
Aမ်ားAျပားရွိသည္။ သူတို႔Aားလုံးသည္ မိတ္ကပ္၊ ေရေမႊးႏွင္႔ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးတို႔ကိုAသင္႔
Aတင္႔စိတ္၀င္စားၾကေလသည္။ ခင္သန္းႏု၏ကိုယ္လုံးAလွႏွင္႔ပတ္သက္၍လည္း စကား၀ိုင္း
ဖြဲ ႔တတ္ၾကသည္။ စူးမာသည္ သူတို႔စကား၀ိုင္းတြင္ မ၀င္ႏုိင္ေပ၊ ၀င္၍နားေထာင္ျပန္ပါကလည္း
Aျပန္Aလွန္ မေျပာႏုိင္ေခ်။ တက္ထရြန္ေစ်း၊ ေဖာ႔ေစ်းကိုလည္းမသိ၊ လႈိင္းႀကီးလႈိင္းလတ္ကို
လည္း ေယာင္၀ါး၀ါးေပမို႔ ေငးေနရတတ္သည္။ စူးမာႏွင္႔တစ္ခုံေက်ာ္တြင္ထိုင္ရေသာ သီတာေAး
ႏွင္႔ကား စူးမာ စကားေျပာ၍ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္Uီးေျပာလွ်င္ မဂၢဇင္း၊ ၀တၳဳAေၾကာင္း၊ ပုံျပင္A
ေၾကာင္း၊ သီတာတို႔Aိမ္Aေၾကာင္း၊ စူးမာတို႔Aိမ္Aေၾကာင္းေပမို႔ ႏွစ္Uီးစလုံးစိတ္၀င္စားၾကသည္။
Aရြယ္ႏွင္႔မလိုက္ေAာင္ စာဖတ္ေသာ သီတာေAးသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင္႔ မ်က္မွန္ထူေလး

တပ္ကာ စာၾကမ္းပိုးရုပ္ကေလးေပါက္ေနသည္။ မ်က္လုံး၀ိုင္း၀ိုင္း မ်က္ေတာင္ေကာ႔ေကာ႔ႏွင္႔ပိန္
လ်ားေသာ စူးမာသည္ကား ကေလးရုပ္သြင္မေပ်ာက္ေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင္႔ စူးမာႏွင္႔ရြယ္တူမိန္း
ကေလးမ်ားကပင္ စူးမာကို တစ္ဆင္႔ႏွိမ္႔ၿပီး ေတြးေလ႔ရွိေလသည္။ စူးမာ လူလားမေျမာက္ေသး။
စူးမာႏွင္႔ခုံခ်င္းယွU္လ်က္ထိုင္ရေသာ ေကသြယ္ျမင္႔ကဆိုလွ်င္ စူးမာကို တကယ္႔
ကေလးလိုပင္ သေဘာထားဟန္ရွိသည္။ ပြင္႔စ ပန္းေလးသဖြယ္ လန္းဆန္းဖြံထြားေသာ ေကသြယ္
ျမင္႔ ႏွင္႔ယွU္လွ်င္ စူးမာသည္ ကေလးသဖြယ္ေသးေသးၫႇပ္ၫႇပ္ကေလးျဖစ္ေနေလသည္။

̔ ေဟ႔ ယူ ေဘာ္ဒီAကႌ် မ၀တ္ေသးဘူးလား̕
̔ ဟင္႔ Aင္း̕
စူးမာသည္ေခါင္းကိုခါယမ္းလိုက္ရင္း ေကသြယ္ျမင္႔ကုိေငးေငးေလးၾကည့္ေနမိသည္။
ေမေမခ်ဳပ္ေပးေသာ ရွင္မီးAကႌ်ေလးမ်ားကိုသာ စူးမာ၀တ္ေနက်ျဖစ္သည္။ ရင္ဘတ္ေနရာတြင္
ေဖာင္းမို႔ၿပီးဇာနားလွလွတပ္ထားေသာ ေဘာ္ဒီAကႌ်ကို စူးမာသည္ ေကသြယ္ျမင္႔တို႔ကဲ႔သို႔တစ္ေန႔
ေန႔၀တ္လာရမည္ထင္သည္။ တကယ္ပင္ မ၀တ္ရေသး၊ စU္းစားၾကည့္ရုံႏွင္႔ စူးမာ Aသက္႐ႈက်ပ္
လာသည္။ ေကသြယ္ျမင္႔သည္ႏွစ္ကိုယ္ၾကားေလသံႏွင္႔ ခပ္တိုးတိုးဆက္ေမးေလသည္။

̔ ဒီလိုဆို ယူ Aပ်ိဳမျဖစ္ေသးဘူးေပါ႔̕
̔ Aပ်ိဳ̕
̔ ေAးေလ Aပ်ိဳမျဖစ္ေသးဘူးလား̕
စူးမာနား႐ႈပ္သြားသည္။ ေကသြယ္ျမင္႔၏ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ခြဲခ်ည္ထားေသာဖဲႀကိဳးနီနီ
ေလးကို ေငးၾကည့္ရင္း သေဘာေပါက္ေAာင္ႀကိဳးစားေနမိသည္။ ေကသြယ္ျမင့္သည္ တိုးတိုးေလး
ရယ္လိုက္ေလသည္။

̔ ယူကလဲ နားေ၀းလိုက္တာလြန္ေရာ၊ ဒီAရြယ္ဆိုရင္ ဓမၼတာျဖစ္သင့္ၿပီ မဟုတ္လား̕
̔ ဓမၼတာ̕
̔ Aင္းေလ ယူ ဓမၼတာမျဖစ္ေသးဘူးလား၊ Aဲဒါျဖစ္ရင္ ၀လာမွာ̕
̔ ဓမၼတာ ဆိုတာ ဘာလဲဲ̕
စူးမာAသံ ေတာ္ေတာ္က်ယ္သြားသည္။ ေကသြယ္ျမင့္က စူးမာ၏လက္ကိုကုတ္ၿပီး
သတိေပးခ်ိန္တြင္ပင္ ေနာက္ဘက္မွခပ္Aုပ္Aုပ္ရယ္သံမ်ားကို ၾကားရသည္။ ေAာင္တိုး၀င္းတို႔
လူသိုက္ျဖစ္သည္။ ကိုတူးတို႔Aရြယ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုတူးႏွင့္မတူၾကေခ်။ သူတို႔၏ဆံပင္မ်ား
သည္ နားရြက္ထိသာAုပ္ေသာစူးမာ၏တိုကပ္ကပ္ဆံပင္ေလးထက္ပိုၿပီးရွည္လ်ားသည္။ ဆရာ၏
Aလစ္တြင္ စီးကရက္ လက္ၾကားညႇပ္ခ်င္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို မ်က္လံုးေမွးၿပီး မ်က္ေတာင္
စင္းၿပီးၾကည့္တတ္ၾကသည္။ စူးမာတို႔နားမလည္ေသာ ဘန္းစကားမ်ားကိုလည္း ေရလဲသံုးတတ္ၾက
ေလသည္။

̔ ဓမၼတာဆိုတာ ဘာလဲ̕
သူတို႔၏ရယ္သံေၾကာင့္ စိတ္ထဲတြင္ မသိုးမသန္႔ျဖစ္သြားေသာစူးမာက တိုးတိုးေလး
ထပ္ေမးသည္။ ထိုAခါက်မွရယ္သံမ်ားပို၍က်ယ္လာေလသည္။ ေကသြယ္ျမင့္သည္ စူးမာကိုရယ္
လည္းရယ္ခ်င္၊ စိတ္လည္းညစ္ေသာAသြင္ႏွင့္ၾကည့္ေနေလသည္။

̔ သူ႔ကို AဲဒီAေၾကာင္းမေမးနဲ႔၊ ေဂၚလီတစ္လံုးဘယ္ေလာက္လဲေမး၊ သေရကြင္းတစ္
မတ္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ရလဲ ေမး̕
Aတန္းထဲသို႔ ဆရာ ေရာက္မလာေသးေသာေၾကာင့္ ဆူဆူညံညံ လႈပ္ရွားေနသည္။
ဆူညံေနေသာစကားသံမ်ားၾကားထဲမွ ေAာင္တိုး၀င္း၏Aသံက ခပ္က်ယ္က်ယ္ထြက္လာသည္။
စူးမာ မ်က္ႏွာကိုေရေႏြးႏွင့္ပက္လိုက္သလို ပူခနဲျဖစ္သြားေလသည္။ ရယ္ရခက္ ငိုရခက္ႏွင့္ ျပံဳး
မဲ့မဲ့ျဖစ္ေနေသာေကသြယ္ျမင့္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရင္း ဆိုလိုရင္းကို ေရးေရးမွ်သေဘာေပါက္လာေလ
သည္။

̔ ေယာက်္ားမဟုတ္၊ မိန္းမလဲ မဟုတ္နဲ႔၊ Aလကား က်ပ္မျပည့္တဲ့ ငါးေဖာင္ရုိးကေလး̕
စူးမာ၏လြယ္Aိတ္ေပါက္ထဲမွ ဖန္ေဂၚလီျပာျပာေလး ေထာက္ခနဲက် ၿပီး ၾကမ္းေပၚ
တြင္လိမ့္သြားခ်ိန္၌ ေထာမနာျပဳသံသည္ထပ္၍ထြက္ေပၚလာေနသည္။ စူးမာ မ်က္ေမွာင္ေလး
ကုတ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္ထားလိုက္မိသည္။

̔ ေAာင္မယ္ေလးဟဲ့ ဓမၼတာဆိုတာဘာလဲတဲ့ ဟီ ဟိ္̕
စူးမာမ်က္လံုးမ်ားျပာေ၀သြားသည္၊ ထို႔ေနာက္ ေနရာမွ ၀ုန္းခနဲ ထလိုက္မိေလသည္။
စူးမာ ဘာကိုမွ်လည္းသတိမရေတာ့ေခ်။

̔ ေAာင္မေလး ဗ်ာ̕
စူးမာျပန္လည္္သတိျပဳမိခ်ိန္တြင္ ေAာင္တိုး၀င္းသည္ သူ႔နဖူးကို သူAုပ္ရင္းညည္း
ေနေလသည္။ ခံုေပၚတြင္ ဒီဂရီတိုင္းေသာေကာ္ျပားေလးႏွင့္ေပတံတို၊ ခဲဖ်က္ကေလးမ်ား လြင့္က်
ေနသည္။ ၾကမ္းေပၚတြင္ စန္႔စန္႔ကေလးလဲလ်ာင္းေနသည္ကား ကြန္ပါဘူစိမ္းကေလးျဖစ္သည္။
သူ႔ေရွ႕ရွိကြန္ပါဘူးႏွင့္ ေAာင္တိုး၀င္း၏နဖူးေျပာင္ေျပာင္ကိုတAားလႊဲကာပစ္ေပါက္လိုက္မိၿပီျဖစ္
ေၾကာင္းသတိျပဳမိၿပီး ေခၽြးမ်ားစို႔လာသည္။
တတန္းလံုးၿငိမ္တိတ္သြားသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းေစ့ကာ ဂ်စ္ကန္ကန္မ်က္ႏွာ
ေပးႏွင့္ရပ္ေနေသာ စူးမာကိုလည္းေကာင္း၊ နဖူးျပင္တြင္ ခ်က္ခ်င္းနီရဲကာ ဖူးဖူးေယာင္လာေသာ
ေAာင္တိုး၀င္းကိုလည္းေကာင္း မွင္တက္မိသလို ေငးၾကည့္ေနၾကေလသည္။

̔ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ̕
ဆရာက ေမးေသာAခါ စူးမာ ဘာေျဖရမည္မသိေခ်။ ေAာင္တိုး၀င္းကလည္း မ်က္
လႊာခ်ၿပီးၿငိမ္ေနသည္။ ေကးသြယ္ျမင့္ကလည္း ဘာမွ်မသိသလို မွင္ေသလွသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္
ေယာက္တစ္ေပါက္ႏွင့္ စူးမာ Aသားလြတ္ထၿပီး လက္စြမ္းျပေၾကာင္း ေပၚလာသည္။ ေAာင္တိုး

၀င္းေျပာေသာစကားမ်ားကိုကား မည္သူမွ်AေသAခ်ာမသိ။ သိေAာင္လည္းစူးမာမေျပာခ်င္။
ေကသြယ္ျမင့္ကိုလည္းစိတ္တိုသည္။ ေAာင္တိုး၀င္းကိုလည္း စိတ္ဆိုးသည္။
ေAာင္တိုး၀င္းေရာ စူးမာပါAဆူခံရေလသည္။ စူးမာက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လက္
စြမ္းျပသူျဖစ္၍ ပိုၿပီးAဆူခံရသည္။ ထို႔ေနာက္Aရုိက္ခံရသည္။
စူးမာသည္ စပ္ဖ်U္းဖ်U္းျဖစ္ေနေသာ လက္ဖ၀ါးကိုတင္းေလးဆုပ္ၿပီး ကိုယ့္ေနရာ
ကိုယ္ ေAးေဆးစြာျပန္လာေလသည္။ မ်က္ႏွာေလးငယ္ငယ္ႏွင့္ စိတ္မေကာင္းသလိုၾကည့္ေန
ေသာ သီတာေAးႏွင့္ပင္ မ်က္လံုးခ်င္းမဆံုမိေAာင္လႊဲထားသည္။ Iေႃႏၵမပ်က္ေAာင္တင္းထား
သည္။ မ်က္ရည္မရစ္၀ဲေAာင္ ႀကိဳးစားၿပီးထိန္းေနမိသည္။ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္း ထိုးသံ
ၾကားရသည္Aထိ စူးမာသည္Aသက္ပင္မရႈပဲ ေAာင့္ထားမိသလို ရင္ထဲတြင္နာေနသည္။

̔ စူးမာ̕
ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ဆင္းခ်င္း ကိုတူးေရာက္လာသည္။ စိုးရိမ္တႀကီးျဖစ္ေနေသာမ်က္
ႏွာထားႏွင့္ Aတန္းထဲသို႔ ခပ္သြက္သြက္ ၀င္လာေလသည္။ မ်က္ႏွာေလးမႈန္ေနေသာ စူးမာသည္
ကိုတူး၏AသံၾကားရေသာAခါမွ ငိုခ်င္သလိုAားငယ္လာေလသည္။

̔ စူးမာေလး နင္Aရိုက္ခံရတယ္ဆ̕ို
̔ Aင္း̕
̔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ̕
̔ ရန္ျဖစ္လ̕ို႔
̔ ဟင္ နင့္ကို ဘယ္သူက ဘာလုပ္လို႔လဲ̕
̔ မလုပ္ပါဘူး စူးမာကသာလုပ္တာ̕
̔ နင္က ဘာလုပ္လို႔လဲ̕
̔ ကြန္ပါဘူးနဲ႔ေပါက္တာ̕
̔ နင္ကလဲဟာ̕
သူ႔ကိုစိတ္မေကာင္းသလိုၾကည့္ေနေသာကိုတူးAား စူးမာသည္ငိုမဲ့မဲ့ေလးျပန္ၾကည့္
ေနမိေလသည္။ စူးမာ ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမေမသိလွ်င္၊ ေဖေဖသိလွ်င္၊ မမ
ႀကီးသိလွ်င္၊ စူးမာသည္၀ဲလွည့္ေတြးရင္းစိတ္ရႈတ္ေထြးေနသည္။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း Aဆူခံရရုံကလြဲ၍
စူးမာဘက္တြင္မည္သူမွ်ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

̔ နင္ကလဲ ေတာ္ေတာ္စြာ၊ ေတာ္ေတာ္ဆိုး̕
ကရုဏာေဒါေသာေလးေျပာေသာ ကိုတူး၏ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားရွိမွဲ႔ေလးကိုေငးၾကည့္ရင္း
Aိမ္နီးခ်င္းမသစ္မ်ားေျပာေသာ ̔ Aငယ္ေလး̕ ဆိုသူကို မဆီမဆိုင္Aမွတ္ရလာမိေလသည္။
******************************

̔ စူးမာ Aငယ္ေလးဆိုတာကို ေတြ႔ဖူးခ်င္လိုက္တာ၊ AဲဒီAငယ္ေလးAေၾကာင္းေျပာ
ေတာ႔ သူတုိ႔မ်က္ႏွာႀကီးေတြက မႈန္ကုပ္ကုပ္ႀကီးေတြ̕

̔ နင္ဘာလို႔ Aဲဒါကိုဒီေလာက္စိတ္၀င္စားေနတာလဲ̕
̔ သိပါဘူး̕
မန္က်ည္းပင္ရိပ္ညိဳညိဳသည္ ေAးျမလွသည္။ ေAာက္ဘက္သို႔ ကိုင္းၫႊန္ေနေသာ
Aကိုင္းညိဳမ်ားတြင္ ရြက္ႏုေလးမ်ား စီရရီႏွင္႔စိမ္းစိုေနသည္။ ေဒၚႀကီးသက္ Aဆက္မျပတ္ခူးေသာ
ေၾကာင္႔ထင္သည္၊ ရြက္ႏုေလးမ်ားသည္ ရင္႔သည္Aထိရွိဘဲ တက္ၿပီးရင္းတက္ရင္းႏွင္႔ ထာ၀စU္
စိမ္းျမေနတတ္သည္။ ကိုတူးသည မန္က်ည္းရြက္စိမ္းဖန္႔ဖန္႔မ်ားကို မမီမကမ္းခူးၿပီး သတင္းစာ
စကၠဴႏွင္႔လုံလုံထုပ္သည္။ တေမာ႔ေမာ႔လုပ္ေနေသာ တာတီးေလးကိုလွမ္းေပးၿပီးေသာAခါတြင္
ကား မန္က်ည္းပင္စည္ကိုမီက
ွ ာထိုင္ခ်လိုက္ေလသည္။

̔ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ႔ ဒီမန္က်ည္းပင္ေပၚမွာ လင္႔စင္ရေAာင္ ထိုးမယ္ကြာ၊ Aေပၚကိုႀကိဳး
ေလွကားေလးန႔ဲတက္၊ ေAာက္ဆင္းခ်င္ရင္လဲ ႀကိဳးကိုခိုၿပီးေလွ်ာဆင္း သိပ္ေကာင္းမွာပဲ̕

̔ Aခု ဘာလို႔မထိုးေသးလဲ̕
̔ ငါမွ မလုပ္တတ္ေသးတာ̕
̔ ေဖေဖကလဲ မလုပ္ေပးဘူးေနာ္၊ ေဖေဖဆိုရင္ လင္႔စင္ထိုးတတ္မွာ̕
စူးမာက တမ္းတမ္းတတ ေျပာမိသည္။ ကိုတူးသည္ ေျမႀကီးကို တုတ္ေခ်ာင္းေလးႏွင္႔
ျခစ္ကစားေနရင္းၿငိမ္ေနသည္။ Aလုပ္မ်ားလွေသာ ေဖေဖ႔Aေနႏွင္႔လင္႔စင္ထိုးေပးေလာက္ေAာင္
Aားလပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို စU္းစားရင္း ေျဖသိမ္႔ေနဟန္ရွိသည္။

̔ ဘုတ္မေရ ဆီေပး ဆားေပး ဘုတ္မေရ ဆီေပး ဆားေပး̕
တာတီးေလးသည္ ကိုတူးဆီမွရေသာ မန္က်ည္းရြက္ထုပ္ကိုေျမတြင္ႁမႈပ္ၿပီး Aေပၚမွ
လက္ႏွင္႔ထုကာ တေက်ာ္ေက်ာ္ေAာ္ေနသည္။ ေျမႀကီးမွAစိုဓာတ္ႏွင္႔AေပၚမွဖိAားတို႔ေၾကာင္႔
မန္က်ည္းရြက္ေလးမ်ားႏြမ္းေပ်ာ႔ကာစိုဖန္႔ဖန္႔ျဖစ္လာတတ္သည္။ စူးမာတို႔ငယ္စU္ကေျမႀကီးထဲမွ
မန္က်ည္းရြက္ႏုေလးမ်ားႏြမ္းၿပီးစိုလာလွ်င္ ေျမမႈန္႔စားၿပီးေျမထဲတြင္ေနေသာဘုတ္မသညတကယ္
ပင္ ဆီႏွင္႔ဆား လာထည့္ထားေရာ့သလားဟု ထင္မွတ္မွားခဲ႔ၾကသည္။ Aထုပ္ေသးေသးထဲမွ မန္
က်ည္းရြက္ေလးမ်ားကို မေလာက္မငေ၀ငွၿပီး ခုံခုံမင္မင္စားခဲ႔ၾကသည္။ Aတန္ငယ္ ႀကီးလာေသာ
Aခါတြင္ကား ဘုတ္မဆီမွ ဆီႏွင္႔ဆားကို ေတာင္းရန္စိတ္မပါၾကေတာ႔ေပ။ တာတီးေလးကမူ စိတ္
ပါလက္ပါ တေက်ာ္ေက်ာ္ေAာ္ၿပီး ဆီဆားေတာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

̔ စူးမာ နင္၀တ္တာနဲ႔ ငါ႔ေဘာင္းဘီေတြလဲ ကုန္ပါၿပီ̕
̔ Aံမာ ဒီေဘာင္းဘီေတြက ကိုတူးျဖင္႔ မေတာ္ေတာ႔ဘဲနဲ̕႔
စူးမာသည္ ေျခသလုံးAထိပင္႔လိပ္ထားေသာ ေဘာင္းဘီAနားစမ်ားကိုေျဖခ်ရင္း

ရယ္ေနမိသည္္။ စူးမာAတြက္Aိမ္ေနရင္း၀တ္ရန္ Aကႌ်ေကာင္းေကာင္းသိပ္မရွိေခ်။ ငယ္ငယ္က
တည္းက ကိုတူးAက်ရွပ္Aကႌ်မ်ားႏွင္႔ ေဘာင္းဘီမ်ားကိုသာA၀တ္မ်ားခဲ႔ေပသည္။ Aသက္တစ္
ႏွစ္သာကြာသည့္Aတြက္ ကိုတူးႏွင္႔Aတန္ငယ္က်ပ္ေသာ A၀တ္Aစားသည္ စူးမာႏွင္႔တိုင္းခ်ဳပ္
ထားသလို Aံ၀င္သြားေလ႔ရွိသည္။

̔ နင္ Aပ်ိဳျဖစ္ရင္ေကာ ငါ႔ေဘာင္းဘီေတြ ၀တ္ေနUီးမွာပဲလား̕
̔ ဒါေပါ႔̕
စူးမာသည္ ကိုတူးAား လွ်ာထုတ္ျပလိုက္ရင္း ၫႊတ္ကိုင္းေနေသာ မန္က်ည္းကိုင္းကို
မမီမကမ္းဆြဲၿပီးလိုက္သည္။ မန္က်ည္းကိုင္းသည္ သိမ္႔ခနဲ ၫႊတ္လာၿပီးမွAေပၚဘက္သို႔ျပန္ၿပီး
ေျမာက္တက္သြားသည္။ စူးမာသည္ေမ်ာက္ကေလးသဖြယ္ မန္က်ည္းကိုင္းကိုခိုစီးၿပီးလိုက္သြား
သည္။ တသိမ္႔သိမ္႔ၫႊတ္ေနေသာမန္က်ည္းကိုင္းကိုခိုစီးရင္း ေကသြယ္ျမင္႔ေမးလိုက္ေသာAပ်ိဳျဖစ္
ၿပီလားဟူေသာစကားကုိ သတိရေနသည္။ စူးမာသည္မန္က်ည္းကိုင္းညိဳညိဳကို ရုတ္တရက္လႊတ္
လိုက္ၿပီး ကိုတူးကို ခပ္ဆတ္ဆတ္လွမ္းေျပာလိုက္ေလသည္။

̔ စူးမာ Aပ်ိဳမျဖစ္ခ်င္ေသးပါဘူး ကိုတူးရ̕
̔ ေAးေလ ဘယ္သူကေရာ ျဖစ္ခိုင္းေနလို႔လဲ̕
Aသားလြတ္ရန္လိုေသာ စူးမာကိုၾကည့္ရင္း ကိုတူးက Aူေၾကာင္ေၾကာင္ေျပာသည္။
စူးမာသည္ ဟက္ခနဲရယ္လိုက္ၿပီး မန္က်ည္းကိုင္း မည္းညိဳညိဳကိုျပန္ၿပီးခိုဆြဲလိုက္သည္။ ကိုယ္လုံး
ကိုဆြဲ၍ Aားယူခိုလိုက္ၿပီးမွ ေျခဖ်ားကိုေကာ႔ကာ လႊတ္လိုက္လွ်င္ Aရွိန္ႏွင္႔ ၀ုန္းခနဲ ေျမာက္တက္
သြားသည္။ ရင္ထဲတြင္ လႈိက္ၿပီးေAးသြားေသာ Aရသာ သည္တစ္မ်ိဳးခံ၍ေကာင္းေလသည္။

̔ ယီးေလးေလ႔ ယီးေလးေလ႔ ယီးေလးေလ႔̕
စူးမာသည္မ်က္စိကိုမွိတ္ကာ ဆိုင္းခ်က္က်က်ေAာ္ေနသည္။ တသိမ္႔သိမ္႔လႈပ္ေန
ေသာဒဏ္ေၾကာင္႔မန္က်ည္းရြက္စိမ္းညိဳညိဳမ်ားက ဖြာခနဲ ေႂကြက်လာသည္။ စူးမာ၏ေခါင္းတြင္
ပန္းပြင္႔ကေလးမ်ားသဖြယ္ ကပ္ၿငိကုန္ေလသည္။

̔ ေတာ္ေတာ႔ စူးမာ၊ သစ္ကိုင္းက်ိဳးက်ရင္ နင္ပါ ဖင္ေညာင္႔ရုိးက်ိဳးသြားလိမ္႔မယ္̕
ကိုတူးသည္ စူးမာ၏ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို လွမ္းၿပီးဆြဲထားလိုက္ရသည္။ စူးမာ၏
လက္ႏွစ္ဖက္က မန္က်ည္းကိုင္းကိုဖက္ထားေသာ္လည္း ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ကားကိုတူး
လက္ထဲတြင္ မိမိရရAဖမ္းထားရသည္။ မန္က်ည္းကိုင္းနွင္႔ ကိုတူးAၾကားတြင္ စူးမာသည္ကား
ရားကားရားျဖစ္ေနသည္။ ကိုတူးက ေျခခ်င္း၀တ္ တစ္ဖက္စီကို လက္တစ္ဖက္စီႏွင္႔ တင္းက်ပ္စြာ
ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ စူးမာကေျခေထာက္ကို ဟိုယမ္းဒီယမ္းႏွင္႔ လြတ္ေAာင္ႀကိဳးစားသည္။
ကိုတူးက ဇြတ္ႀကီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ မဟုတ္၊ စူးမာေျခေထာက္ယမ္းရာသို႔ သူ႔လက္ကိုAလြယ္
တကူေလွ်ာ႔ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ကိုကားမလႊတ္၊ ၿမဲျမံစြာဖမ္းထားသည္။

̔ လႊတ္ပါကိုတူးရ စူးမာစီးခ်င္ေသးတယ္̕

̔ မလႊတ္ဘူးဟ̕
ကိုတူးသည္ရယ္ေမာရင္းေျပာသည္။ ယက္ကန္ယက္ကန္ျဖစ္ေနေသာ စူးမာကိုၾကည့္
ရင္းတာတီးေလးကလည္း လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ သေဘာက်ေနသည္။ စူးမာ Aေတာ္စိတ္ညစ္
သြားသည္။

̔ ကိုတူးေနာ္ ဗိုလ္မက်နဲ႔၊ လႊတ္ လို႔ဆ̕ို
̔ ငစူးမာ နင္္ ဖင္က်ဳိးလိမ့္မယ္̕
̔ ကဲ ဟာ̕
စူးမာ ေဒါသျဖစ္လာၿပီ။ ညစ္ခ်င္စိတ္လည္း ၀င္လာသျဖင္႔ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔
တစ္ခါတည္း မန္က်ည္းကိုင္းကို ခိုဖက္ထားေသာလက္ကိုလႊတ္ခ်လုိက္သည္။ စူးမာတစ္ကိုယ္လုံး
ကိုတူးAေပၚသို႔ေထြးခနဲ လုံးခနဲက်သြားသည္။ စူးမာတစ္ကိုယ္လုံး ကိုတူးAေပၚသို႔ ေထြးခနဲ လုံး
ခနဲက်သြားသည္။ ကိုတူးခမ်ား Aမယ္ေလးပင္ မတႏုိင္ရွာ၊ Aင္႔ခနဲ ပက္လက္လဲက်သြားရွာေတာ႔
သည္။ စူးမာကေတာ့မနာ၊ လံုး၀မနာ။ ကိုတူးတစ္ကိုယ္လံုးေမြ႔ရာလိုခံထားသည္ျဖစ္၍ Aိခနဲ
ျဖစ္သြားသည္မွAပ ဘာမွ်မျဖစ္၊ စူးမာ ဖင္ေညာင္ရိုး က်ိဳးမည္စိုးေသာ ကိုတူးခမ်ာသာ ေက်ာ
ေAာင့္သြားရသည္။

̔ ေခြးမ မိစူး̕
ကိုတူးAသံထြက္လာေသာAခါ စူးမာသည္ လူးလဲထရပ္ၿပီးတစ္ခ်ီတည္းေျပးရန္
ဟန္ျပင္သည္။ ကိုတူး လက္ျမန္သျဖင့္ စူးမာE။္ရွပ္Aက်ႌAနားစကိုဆြဲကိုင္မိျခင္းျဖစ္ေလသည္။
စူးမာသည္ သူ႔Aက်ႌစကိုျပန္လုရင္း Aသံထြက္ေAာင္ရယ္ေနမိသည္။ ကိုတူးE။္ လက္ကရုတ္တ
ရက္ Aားေပ်ာ့ၿပီး စူးမာကိုလႊတ္လိုက္ေသာAခါတြင္ကား စူးမာသည္ေျပးရန္ သတိမရေတာ႔ဘဲ
တA့့ံတၾသလွည့္ၾကည့္မိသည္။

̔ကိုငယ္ သားေလး၊ ပါပါကိုတစ္ေယာက္ထဲ ထားခဲ့ျပီးဘယ္သြားေနတာလဲ̕
ကိုတူးE။္ပခံုးကို Aသက္ငါးဆယ္ခန္႔လူႀကီးတစ္Uီးသည္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိုင္းဖက္ထား
သည္ကိုေတြ႔ရE။္။ ေလာကဓံE။္AထုAေထာင္းခံရေသာေၾကာင့္လားမသိ၊ မ်က္ႏွာတြင္Aေရး
Aေၾကာင္းထင္ကာဆံပင္မ်ားကြက္က်ားျဖစ္ေနေလသည္။ ကိုတူးသည္ထိုလူႀကီးကို မ်က္လံုးေလး
A၀ိုင္းသားႏွင့္ေမာ့ၾကည့္ေနသည္။

̔ သားကို ပါပါလိုက္ရွာလိုက္ရတာကြယ္̕
̔ ခင္ဗ်ာ̕
̔ ကဲ ကဲ သြားၾကစိ̕ု႔
̔ ဘယ္ ဘက္ကိုလဲခင္ဗ်̕
̔ Aိမ္ကိုျပန္မွာေပါ့ သားရယ္̕

̔ ခင္ဗ်ာ̕
လူႀကီးသည္ ကIUတူးE။္ပါးျပင္ကIUခ်စ္စႏUIးဆြဲလIမ္လIUက္သည္။ ကIUတူးသည္ Aသက္ရွဴ
က်ပ္သလIU Eတာင့္Eတာင့္တင္းတင္းEလးျဖစ္Eနရာမွ စူးမာကIUAကူAညီEတာင္းဟန္ႏွင့္လွမ္း
ၾကည့္သည္။ စူးမာသည္ဘာလUပ္ရမည္းမသIသည့္Aတြက္ ကIUတူးလက္ထဲမွလြတ္ထြက္လာEသာ
Aက်ႌAနားစEလးကIU ခပ္Eလ်ာ့Eလ်ာ့ဆUပ္ကIUင္ရင္း EငးEနမIသည္။ဘUတ္မဆီမွ ဆီႏွင့္ဆားEတာင္း
EနEသာ တာတီးEလးသည္လည္းဘUတ္မကIUEမ့သြားၿပီထင္သည္။ Eဆာင့္Eၾကာင့္EလးထIUင္ရင္းမွ
ပါးစပ္Eလးဟကာ သူ႔Aစ္ကIUAား တင္းတင္းဖက္ထားEသာလူႀကီးကIU AEငးသားၾကည့္Eန
Eလသည္။

̔ ကၽြန္ေတာ္္ ကိုတူးပါ̕
̔ ေၾသာ္ ကိုငယ္ေလးရယ္̕
̔ သားရယ္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ̕
လူႀကီးသည္ ညည္းညဴလIUက္သည္။ ကIUတူးE။္နဖူးျပင္EပၚသIU႔ဖြာရရာ၀ဲက်EနEသာ ဆံ
ပင္Eပ်ာ့Eပ်ာ့Eလးမ်ားကIU သပ္တင္Eပးရင္းသက္ျပင္းရUIက္Eနသည္။ သူ႔AIတ္ထဲမွ လက္ကIUင္ပ၀ါကIU
ထUတ္ကာကIUတူးE။္မ်က္ႏွာတြင္Eပက်ံEနEသာဖံUမ်ားကIU တယUတယသUတ္EပးEနEလသည္။

̔ သားေလး ဘာျဖစ္ေနတာလဲ၊ ဒီလိုမ်က္ႏွာသြယ္ေလး၊ ဒီလိုဆံပင္ေပ်ာ့ေလး၊ ကဲ
ဒီႏႈတ္ခမ္းမွာ မွဲ႔ေလး၊ Aဲဒါ ကိုငယ္မဟုတ္ဘူးလား၊ သားေလး ဘာျဖစ္လို႔ ပါပါ႔ကိုႏွိပ္စက္ေနရတာ
လဲ၊ သားသူငယ္ခ်င္းေတြပါေခၚခ်င္ေခၚခဲ့̕

̔ သူ သူက ကၽြန္ေတာ့ညီမ̕
̔ ေၾသာ္ ကိုငယ္၊ သားမွာ ညီမမွ မရွိဘဲ̕
̔ ကၽြန္ေတာ္ ကိုတူးပါ̕
ကိုတူးသည္ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ႏွင့္ Aေၾကာက္Aကန္ေျပာသည္။ လူႀကီးသည္ ရုတ္
တရက္ေဒါတထြက္သြားသလို ကိုတူးE။္လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္ကို တင္းက်ပ္စြာဆုပ္ကိုင္၍ဆြဲေခၚ
လိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ ရုန္းကန္ရင္း စူးမာတို႔Aားလွမး္ ၾကည့္လိုက္သည္။

̔ ကိုငယ္ လိုက္ခဲ႔ဆ̕ို
̔ Aို စူးမာတို႔ ကိုတူး̕
̔ ကၽြန္ေတာ္ ကိုငယ္ဟုတ္ပါဘူး̕
̔ တားတို႔ တိုသိုသူး လႊတ္လႊတ္̕
တာတီးေလးသည္ ယခုမွ သတိ၀င္လာဟန္ရွိသည္။ Aစ္ကိုႏွင္႔Aစ္မAား ကူညီရန္
လက္ကေလးကိုေ၀ွ႔ယမ္းေျပးလာသည္။ ဆြဲမိဆြဲရာ ကိုတူးE။္Aက်ႌစကို Aားကုန္၀င္ဆြဲသည္။

လူႀကီးတစ္Uီးႏွင့္ကေလးသံုးUီးသည္ Aႀကိတ္Aနယ္ လြန္ဆြဲပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနၾကသကဲ့သို႔ ဖံုတ
ေထာင္းေထာင္းႏွင့္ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနသည္။

̔ ေမေမေရ၊ ေပေပေရ၊ တားတို႔ တိုသိုသူးကို ဖမ္းေနတယ္၊ တားတို႔ကို ကယ္ပါUီး̕
̔ Aမယ္ေလး လာၾကပါUီး̕
လူႀကီးဆြဲေခၚရာသို႔ ကိုတူးခမ်ာ ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ႏွင့္ပါသြားသည္။ ကိုတူးE။္ခါးကို
ဖက္ထားေသာ စူးမာႏွင့္တာတီးေလးတို႔လည္း Aလဲလဲ Aၿပိဳၿပိဳ ဒရြတ္တိုက္ပါေတာ့သည္။
ထိုAခါႏွစ္Uီးသား Aသံကုန္ေAာ္ၾကေတာ့သည္။ ငယ္သံပါေAာင္ ဟစ္ၾကေတာ့သည္။
စူးမားတို႔Aိမ္တံခါးသည္ ရုတ္ခ်င္းပြင့္လာသည္။ သူ႔Aလုပ္ႏွင့္သူ တိတ္ဆိတ္ေန
ေသာAိမ္ႀကီးသည္ ေAာ္ေခၚသံမ်ားႏွင့္ဆူညံသြားသည္။ Uီးစြာေျပးထြက္လာသူကား ေမေမ၊
ထို႔ေနာက္ မမႀကီး၊ ေယာက္မႀကီး ကိုင္ထားေသာ ေဒၚႀကီးသက္က Aိမ္ေနာက္ေဖးမွ ထြက္လာ
သည္။ ျမက္ခုတ္ေသာ ဓားရွည္ႀကီးႏွင့္ကိုဘိုးေထြးသည္လည္း ကဆုန္ေပါက္ ေျပးလာသည္။

̔ Uီးေလးသြင္ Uီးေလးသြင္ သတိထားပါUီး̕
̔ ဟဲ့ ေမာင္သြင္ ေမာင္သြင္ေရ လုပ္ၾကပါUီး̕
စူးမာတို႔Aိမ္နည္းတူပင္ တစ္ဖက္ျခံမွAိမ္တံခါးလည္း ပြင့္လာသည္။ စိုးရိမ္တႀကီး
ေAာ္သံမ်ားႏွင့္Aတူ AေျပးAလႊားထြက္လာၾကသည္။ ကင္းပံုႏြယ္မ်ားကိုေက်ာ္ကာ လႊားကာ
ဖယ္ကာ ရွားကာႏွင့္ကတိုက္ကရိုက္ခ်U္းကပ္လာၾကသည္။

̔ Uီးေလးသြင္ သတိထားပါUီး̕
̔ သတိထားပါUီး̕
တျမန္ေန႔က မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ရေသာ ေAာင္ေက်ာ္ႏိုင္Aမည္ခံတစ္ဖက္ျခံမွလူသည္
ကိုတူးAား တင္းတင္းဆြဲေခၚေနေသာ လူႀကီး၏လက္ကို ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ မ်က္လံုးမ်က္ဆန္
ျပဴးေနေသာ ကိုတူးခမ်ာမွာေတာ့ တ၀ူး၀ူး တ၀ါး၀ါးေAာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္AေျခAေန
ကို ဘာမွ်သတိမထားႏိုင္။

̔ Uီးေလးသြင္ Uီးေလးသြင္၊ ဒီမွာ ေAာင့္ကိုၾကည့္စမ္းပါ၊ ကိုငယ္ေလး ေသၿပီေလ၊သူ
က ကိုငယ္မဟုတ္ဘူး၊ စU္းစားစမ္းပါေနာ္၊ သတိထားစမ္းပါ̕
ဇြတ္တရြတ္ႏိုင္လွေသာလူႀကီးသည္ ဆတ္ခနဲတုန္သြားသည္။ သူ႕လက္ကိုဆုပ္ကိုင္
ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ်ေျပာေနေသာ ကိုေAာင္ေက်ာ္ႏိုင္ကို ေငးေၾကာင္ေၾကာင္မ်က္လံုးႀကီးမ်ားႏွင့္လွမ္း
ၾကည့္သည္။

̔ကိုတူး̕
ေမေမ့ေခၚသံၾကားရေသာAခါ တAားတက္သြားေသာ ကိုတူးသည္ လူႀကီး၏လက္
တြင္းမွသူ႕လက္ကို Aားကုန္ေဆာင့္ရုန္းလိုက္သည္။

̔ Aြန္႕ တားတား ေတပါပီ̕
ကိုတူးလြတ္သြားသည္။ သူ႔Aရွိန္ႏွင့္ သူေနာက္ဘက္သို႔လန္သြားသည္။ ကိုတူး၏ခါး
ကိုသိမ္းက်ံဳးဖက္ထားၾကေသာ စူးမာႏွင့္တာတီးေလးတုိ႔သည္ကား ဘူမိကမၺလာ ေျမေမြ႕ရာကိုဖင္
ေညာင့္္ရုိးႏွင့္ခပ္ျပင္းျပင္းကေလးထိခတ္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾကသည္။ တာတီးေလးသည္ ရႈံ႕မဲ့ရင္း
ေAာ္ေနေသးသည္။

̔ သားေရ ပါပါ သား̕
တုန္ရီဆို႔နင့္ေသာAသံကိုၾကားရေသာAခါတြင္ကား ဘာဆိုဘာမွ်သတိမရၾကေတာ႔။
ေျမႀကီးေပၚမွ ဘယ္လိုလူးလဲထမိၾကသည္လည္းမသိ၊ သူတို႔ကို မည္သူက ထူေပးသနည္းလည္း
ဂရုမစိုက္ႏိုင္၊ ေAာင္႔ေနေသာဖင္ေညာင္႔ရုိးပင္မပြတ္Aား၊ ဖုံAလူးလူးကိုပင္ မခါႏိုင္၊ သုံးUီးသား
ဖေနာင္႔ႏွင္႔တင္ပါး တသားတည္းက်ေAာင္ ကဆုန္ေပါက္ေျပးၾကေတာ႔သည္။

̔ ကိုငယ္ သား သား ေလးေရ̕
Aက္ကြဲေသာAသံသည္ သူတို႔ေနာက္သို႔ထက္ၾကပ္လိုက္လာေသးသည္။ လူႀကီး
ေတြ ဘာဇာတ္ခင္းၿပီး ဘာျဖစ္က်န္ခဲ႔သည္ကို စိတ္မ၀င္စားဟန္၊ မစပ္စုႏိုင္ၾက၊ တစ္ခ်ီတည္းေက်ာ
ေကာ႔ေျပးၾကသည္။ Aိမ္ထဲေရာက္မွ လုံျခံဳေတာ႔သည္ဟုစိတ္ကထင္မွတ္ၿပီး Aိမ္ဆသ
ီ ို႔Aျမန္ဆုံး
ေရာက္ေAာင္ Aားထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုတူးက ေရွ႕ဆုံးမွ Uီးေဆာင္ၿပီးေျပးသည္။ ေနာက္
သို႔လုံး၀လွည့္မၾကည့္။ ထို႔ေနာက္ စူးမာ၊ ေနာက္ပိတ္ဆုံးတြင္ကား တာတီးေလးျဖစ္သည္။ တစ္
ကိုယ္လုံးဖုံမ်ားႏွင္႔ေပက်ံလ်က္ညစ္ပတ္ေနသည္။ မ်က္ႏွာေလးနီၿပီး မ်က္လုံးေလးျပဴးေနသည္။
တလိမ္႔လိမ္႔ေျပးရင္း ပါးစပ္မွလည္းမေၾကမခ်မ္းေAာ္ေနေသးသည္။

̔ တိုတိုသူးကို တူကတူ႔သားတဲ႔၊ တူ႔တားလဲ ဟုတ္ဘဲနဲ႔ တူ႔တားတဲ̕႔
****************************************

̔ ရူးတယ္ဆိုေပမယ့္ ယU္ယU္ေလး ရူးတာပါ၊ ၀တ္ပံုစားပံု၊ဟန္ပန္ေတြက တကယ့္ကို
Aေကာင္းပဲ၊ ဟိုသူငယ္ေလးသာရွင္းမျပရင္ Aရူးလို႔ဘယ္ထင္ရမလဲ၊ သနားေတာ့ သနားစရာ
ကြယ္၊ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ကိုတူးကလဲ ေသသြားတဲ့သူ႔သားေလးနဲ႔မွရုပ္ခ်င္းကဆင္ရျပန္သတဲ့၊
ဒါေၾကာင့္လဲ သူ႔သားလို႔ထင္ၿပီး ဆြဲေခၚေနရွာတာတဲ့̕

̔ ကိုတူး ထြက္ေျပးေတာ့ ေAာ္ေခၚေနလိုက္တာ ေမေမရယ္၊ သူ႔ခမ်ာ မ်က္ရည္ေတြ၀ဲ
လို႔ သမီးေတာင္စိတ္မေကာင္းဘူး̕
စူးမာသည္ ကုလားထိုင္ေျခေထာက္ကိုမွီရင္းၾကမ္းေပၚတြင္ပင္ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ထိုင္ေန
သည္။ စကားေကာင္းေနေသာေမေမတို႔ကို ခပ္ေငးေငးၾကည့္ရင္း ညေနကလူႀကီးကိုျမင္ေယာင္ေန
မိသည္။ Aရူးဟုဆိုသျဖင့္ပိုၿပီးေၾကာက္သြားသည္။ စူးမာတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကၾကားဖူးသည့္ကေလး

မ်ားကိုဖမ္းခ်ီၿပီးဆြဲေခၚသြားတတ္ေသာလူႀကီးAသြင္ျမင္ေယာင္လာၿပီး ေက်ာထဲတြင္ပင္စိမ့္သြား
သည္။

̔ ဟိုမိန္းမႀကီးက Aၿငိမ္းစားAျမတ္ေတာ္မင္းႀကီးကေတာ္တဲ႔ ေမေမရဲ ႔၊ Aဲဒီစိတ္မ
ႏွံ႔တဲ႔လူႀကီးက မိန္းမႀကီးရဲ ႔ ေမာင္ တဲ႔၊ ငယ္ငယ္တုန္းက Aၿငိမ္႔သမန႔ဲႀကိဳက္လို႔ Aိမ္နဲ႔Aဆက္
Aသြယ္ျပတ္ေနတယ္တဲ့၊ ေနာက္ သူ႔မိန္းမဆံုးေတာ့မွ Aစ္မနဲ႔Aဆက္Aသြယ္ျပန္ရတယ္တဲ့ေလ၊
သူျပန္လာေတာ့ သားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔၊ သူ႔သားကိုသူသိပ္ခ်စ္တယ္တဲ့၊ တေန႔ေတာ့ သူ႔သား
ေလးသစ္ပင္ေပၚကလိမ့္က်ၿပီးေသတာကိုေတြ႔ၿပီး တစ္ခါထဲစိတ္ေဖာက္ျပန္သြားတာတဲ့ ေမေမရဲ ႔̕
မမႀကီးသည္ သူ႔ေပါင္ကို မွီ၍ထိုင္ေနေသာ တာတီးေလး၏ဆံပင္မ်ားကို ဖြကစားေန
ရင္းေျပာသည္။ မမႀကီး၏Aသံသည္ တိုးၿပီးျပတ္ေလသည္။ Aခ်ဳိ ႔မိန္းကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ခၽြဲခၽြဲႏြဲ႔ႏြဲ႔
မရွိ္လွေခ်။ Aသက္ႏွစ္ဆယ္ပင္မျပည့္တတ္ေသးေသာ္လည္း သူသည္ တကယ့္လူႀကီးသဖြယ္
ေတြးေခၚတတ္သည္။ ေမေမႏွင့္ တိုင္ပင္တတ္သည္။ တစ္နည္းAားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းတိုင္ပင္
ဆိုးတိုင္ပင္။ ေမေမ့ သမီးႀကီး၊ ေမေမ့ တိုးတိုးေဖာ္။

̔ တိုတိုသူးက တူးက တူ႔တားဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ေနာ္ ေမ့ တူ႔တားဟုတ္ဘူးေနာ္̕
̔ ဟုတ္ပါတယ္၊ သူ႔သားပါ္̕
̔ ဟုတ္ပါဘူး̕
̔ ဟုတ္ပါတယ္ကြဲ႔ သားသားရဲ ႔၊ ကိုကိုတူးကေလ ေမေမသားဟုတ္ပါဘူး Aရူးႀကီး
သား၊ Aရူးႀကီးရဲ ႔သား̕
ေမေမသည္ မေၾကမခ်မ္းႏွင့္ျငင္းေနေသာ တာတီးေလး၏ပါးျပင္ကို ဆြဲလိုက္ရင္း ခ်စ္
စႏိုး စေနသည္။ မမႀကီးကလည္း Aသံေလးထြက္ေAာင္ ရယ္လိုက္ေလသည္။

̔ ဟုတ္တယ္ ကိုတူးက Aရူးႀကီးသားပါ္̕
စူးမာေဘးတြင္ေမွာက္လ်က္Aိပ္ရင္း ေမးကိုလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္စံုေထာက္ကာေငးေန
ေသာ ကိုတူးဆီမွမသဲမကြဲပင့္သက္ရႈိက္သံေလးကိုၾကားရသည္။ ေမေမ့ကိုခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစြာ ေငး
ၾကည့္ေနေသာကိုတူး၏မ်က္လံုးေလးမ်ားသည္ ရီေ၀သြားေလသည္။ တခ်ိန္လံုး ဘာစကားမွ်မ
ေျပာပဲၿငိမ္သက္ေနသကဲ့သို႔ ဘာမွ်သတိမထားမိဟန္ႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီးၿငိမ္သက္ေနေလသည္။

̔ ကိုတူးေရ̕
̔ Aင္̕
̔ ဘာေတြ စU္းစားေနတာလဲ̕
̔ Aစံုပဲ̕
̔ ဘာေတြလဲ̕

̔ ဒီလိုပဲေပါ့ဟာ̕
ကိုတူးသည္ စူးမာ၏စကားကိုစိတ္မ၀င္စားဟန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ေရြ ႔ရွားသြား
ေနေသာ Aိမ္ေျမွာင္ႏွစ္ေကာင္ကိုေမာ့ၾကည့္ေနသည္။ Aိမ္ေျမွာင္ေလးသည္ သူ႔နားသို႔ေရာက္လာ
သမွ်ပိုးမႊားမ်ားကိုသြက္လက္စြာဖမ္းစားေနသည္။ စူးမာသည္လည္း ကိုတူးနည္းတူပင္ Aိမ္ေျမႇာင္
ျဖဴျဖဴေလးမ်ားကိုေငးၾကည့္ေနမိသည္။ ယွU္တြဲသြားေနေသာAိမ္ေျမႇာင္ေသးေသးေလးႏွစ္ေကာင္
သည္ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးလိုပင္ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ေလလားဟု မေရမရာေလးစU္းစားေနမိေလ
သည္။

̔ တိုတိုသူးက ေမေမ႔တား၊ A႐ူးႀကီးတားဟုတ္ဘူး̕
̔ ဟုတ္ပါတယ္ ကိုတူးက A႐ူးႀကီးရဲ ႔သား၊ ငယ္ငယ္ေလးကထဲက ေနာက္ေဖးလမ္း
ၾကားက Aမႈိက္ပုံထဲမွာေတြ႔လို႔ သနားလို႔ေကာက္ေမြးထားတာ ေမေမ႔သားဟုတ္ပါဘူးကြယ္ေနာ္
ေမေမရယ္̕

̔ Aင္ ဟုတ္ဘူး ဟုတ္ဘူး̕
တာတီးေလးသည္ မမႀကီး၏ေပါင္လက္သီးဆုပ္ေလးႏွင္႔ထုကာ ေခါင္းခါခါ လည္
ခါခါႏွင့္ျငင္းေနသည္။ ေမေမႏွင့္မမႀကီးသည္မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာတာတီးေလးကိုၾကည့္ရင္း
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာေနၾကေလသည္။ စူးမာသည္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကိုဆိုင္းခ်က္က်
က် လႈပ္ယမ္းေနရင္းမွAိမ္ေျမာွင္ျဖဴကေလး Aၿမီးျပတ္က်လာပါေစဟု က်ိတ္ၿပီးဆုေတာင္းေနမိ
သည္။ ဟုတ္လား မဟုတ္လားေတာ့မသိ၊ ေဆးနည္းတစ္ခုၾကားဖူးသည္။ Aိမ္ေျမွာင္Aၿမီးျပတ္က
ေလးတဆတ္ဆတ္ခုန္ေနသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ သူခုန္ေနသမွ်Aခ်ိန္တြင္ တခ်က္မွမနားဘဲ ေကြးေန
ေAာင္ ကရမည္ဆိုသည္။ ထိုသို႔ကေနစU္တြင္ ေဘးမွေနၿပီး မၿပံဳးမရယ္ ထိုင္ၿပီး ၾကည့္သူ တစ္Uီး
လည္းရွိရမည္။ ၾကည့္သူႏွင့္ ကသူတို႔သည္ ခုန္ေနေသာAိမ္ေျမွာင္AျမီးေလးAခုန္ရပ္သညAထိ
ဇြဲေကာင္းၾကလွ်င္ ေဆးေAာင္ၿပီျဖစ္၏။ ဘာမွ်ထူးထူးျခားျခားလုပ္ရန္မလို၊ ၎Aိမ္ေျမႇာင္ေလးကို
မီး႐ႈိ႔ၿပီး ျပာခ်လိုက္ရုံသာျဖစ္သည္။ ထိုျပာသည္ႏွယ္ႏွယ္ရရျပာေတာ႔မဟုတ္၊ တစ္စုံတစ္Uီးကို ျပာ
ႏွင္႔ မသိမသာပက္ၿပီး ̔ ကစမ္း̕ ဟုခိုင္းလိုက္လွ်င္ တစ္ခ်ီတည္းထၿပီး ေကာက္ေကာက္ေကြးေကြး
ကေတာ႔သည္။ ̔ ရပ္ႏိုင္ၿပီ̕ ဟုခြင္႔မေပးမခ်င္းကေတာ႔သည္ဟု Aဆိုရွိသည္။
ထိုကဲ႔သို႔ ̔ ကေဆး̕ ကိုသာရလွ်င္ စူးမာတို႔ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရမည္ပင္မသိ။
ေကသြယ္ျမင္႔တို႔ ေAာင္တိုး၀င္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းပက္ျဖန္းၿပီး မထိုင္တမ္း ကခိုင္းခ်င္ေတာ႔
သည္။ Aိမ္ေျမႇာင္Aၿမီးျပတ္သာေတြ႔ပါေစ စူးမာကေတာ႔ မရွက္မေၾကာက္ ကမည္ပင္ျဖစ္သည္။
မရပ္မနား ေကြးေနေAာင္ ကမည္ျဖစ္၏။ ကိုတူးကလည္း မရယ္မၿပံဳးIေႁႏၵတစ္ခြဲသားႏွင္႔ၾကည့္
မည္ဟုကတိေပးသည္။ ခက္သည္က Aိမ္ေျမႇာင္Aၿမီးျပတ္ကို မေတြ႔ရေသးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ေတြ႔
မ်ားေတြ႔မည္ဆိုလွ်င္ စူးမာတို႔ေမာင္ႏွမ ̔ ကေဆး̕ ေဖာ္ၿပီး တစ္Aိမ္လုံး ကခိုင္းမည္ထင္သည္။
ေဖေဖႏွင္႔ေမေမကုိပါ ကခိုင္းႏုိင္လွ်င္ စူးမာရယ္ရလြန္း၍Aူတက္လိမ္႔မည္ထင္သည္။

̔ Aိမ္ေျမႇာင္Aၿမီးကလဲ ခုထိမျပတ္ေသးဘူးလားမသိဘူးေနာ္ ကိုတူး ဟင္ ဘယ္
ေရာက္သြားလဲ̕
စူးမာသည္ ကိုတူးဘက္သို႔ကိုယ္ကုိယိမ္းကာေျပာလိုက္သည္။ ကိုတူးကိုမေတြ႔ရ၊
ၿငိမ္ၿငိမ္တိတ္တိတ္ႏွင္႔ ဘယ္Aခ်ိန္က ထသြားသည္ မသိရေခ်။ စူးမာလည္းရုတ္ခ်င္းပင္ထထိုင္
လိုက္မိသည္။ ကိုတူးဘယ္ေရာက္သြားသနည္းဟု ဟိုဟိုဒီဒီၾကည့္မိသည္။ ကိုတူးကိုရုတ္ခ်င္းထ
ၿပီးရွာေဖြမိသည္။

̔ ကို တူး̕
ကိုတူးကို လသာေဆာင္တြင္ေတြ႔ရသည္။ လက္ရန္းကိုAားျပဳ၍ ေထာက္ရင္း A
ေမွာင္ထဲသို႔ေငးေနသည္။ သစ္ပင္ ရိပ္မည္းမည္းမ်ားကိုၾကည့္ရင္း ကိုတူး ဘာေတြမ်ား Aေတြး
နယ္ကၽြံေနသနည္းဟုစူးမာသိခ်င္လွသည္။ ကိုတူးေနာက္ကို တိတ္တိ္တ္ေလး ကပ္သြားၿပီး ̔ ၀ါး̕
ခနဲေAာ္ကာ ေခ်ာက္လွန္႔ခ်င္စိတ္လည္း ေပၚလာသည္။ မ်က္ေမွာင္ေလး မသိမသာကုတ္ထား
ေသာ ကိုတူး၏ မ်က္ႏွာထားေၾကာင့္ စူးမာ မေခ်ာက္ျဖစ္၊ မစျဖစ္၊ Aသာေျခဖြ၍ကပ္သြားရင္းမွ
တိုးတိုးေလး ေခၚလိုက္ေလသည္။

̔ ကို

တူး ေရ̕

ကိုတူးသည္ စူးမာကိုငဲ့၍ပင္မၾကည့္ဘဲ နက္ရႈိင္းေသာAမွာင္ထုကိုသာ တေငးတ
ေမာၾကည့္ေနေလသည္။ စူးမာသည္ ကိုတူး၏မ်က္ႏွာကို Aကဲခတ္ရင္း ဘာဆက္ေျပာရမည္မသိ
သည့္Aတြက္ ၿငိမ္ေနမိေလသည္။
၀ရန္တာလက္ရန္းမွသံပိုက္လံုးသည္ ေAးစက္ေနသည္။ စိမ့္ေAးေနေသာ သံပိုက္
လံုးကိုလက္ႏွင့္ခပ္ျဖည္းျဖည္းပြတ္သပ္ေနရင္း စူးမာသည္ ပုစU္းရင္ကဲြေလးမ်ားေAာ္ေနသံကိုနား
စိုက္၍ေထာင္ေနမိသည္။ က်ယ္လာလိုက္၊ တိုးသြားလိုက္ႏွင့္ တူရိယာသံတီးမႈတ္ေနသလားဟုပင္
ထင္မွတ္မွားေနမိသည္။

̔ ေဟာ ေဖေဖလာၿပီ̕
စူးရွေသာ ကားမီးေရာင္တန္းသည္ ျခံထဲသို႔ခ်ဳိးေကြ႔လာသည္။ တီခနဲဟြန္းသံေပးရင္း
ဘီးလိမ့္ရုံေမာင္းလာသည္။ ေဖေဖ ေဆးတိုက္မွျပန္လာျဖစ္သည္။ ေAာက္ထပ္သို႔တဒိုင္းဒိုင္းေျပး
ဆင္းသြားေသာ တာတီးေလး၏ေျခသံကိုၾကားရသည္။ ေန႔လယ္ခင္းက စြန္႔စားခန္းကို ေဖာက္
သည္ခ်ရန္စိတ္Aားထက္သန္ေနေသာ တာတီးေလးသည္ ေဖေဖကားေပၚက ဆင္းလွ်င္ဆင္းခ်င္း
ေရပက္မ၀င္ေAာင္ေျပာထားမည္ထင္သည္။

̔ ကိုတူးေရ Aိမ္ထဲ၀င္ရေAာင္̕
̔ မ၀င္ခ်င္ေသးဘူး̕
စူးမာလည္း ေဖေဖ့ကို ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။ ကိုတူး တစ္ေယာက္တည္းလည္းမထား
ခဲ့ခ်င္၊ ကိုတူးက Aိမ္ထဲမ၀င္ေသးဘူးဟုဆို၍ စူးမာလည္းမ၀င္ျဖစ္ေတာ့ေခ်။ ကိုတူးေဘးတြင္ရပ္

ရင္း Aိမ္ထဲသို႔လည္ျပန္ေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ေဖေဖ့ေပါင္ေပၚတြင္ တာတီးေလးသည္ ကား
ရားခြ၍ထိုင္ေနသည္။ မမႀကီးကမူ ေဖေဖ့ရႈးဖိနပ္ႏွင့္ေျခAိတ္ကို ခၽြတ္ေပးေနသည္။

̔ သားသားရဲ ႔ ျဖည္းျဖည္းေျပာ၊ ေမာမယ္ သားသားရဲ ႔ ေမာမယ္̕
လက္ဟန္ေျခဟန္ႏွင့္Aားပါးတရေျပာေနေသာ တာတီးေလးကို ေဖေဖက တားယူရ
သည္။
စူးမာသည္ သူတို႔တစ္ေတြကိုေငးၾကည့္ေနရင္း စိမ့္စိမ့္ေAးေသာသံပိုက္လံုးေလးကို
လက္ႏွင့္ေလွ်ာတိုက္ပြတ္ေနမိေလသည္။ စူးမာႏွင့္ ကိုတူးတို႔Aေနႏွင့္ တာတီးေလးကဲ့သို႔ေဖေဖ့
ေပါင္္ေပၚတြင္မထိုင္ရသည္မွာ ၾကာလွေခ်ၿပီ၊ ေဖေဖျပန္လာလွ်င္ တာတီးေလးကေပါင္ေပၚတက္ၿပီး
မမႀကီးကဖိနပ္ခၽြတ္ေပးျမဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သံပရာရည္ ေAးေAးကို ေမေမကယူလာသည္။
စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔လုပ္စရာဘာမွ်မရွိေခ်၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဖေဖ့ေဆးAိတ္ႀကီးကို ကိုတူးက ဆီးသယ္
ရန္ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္ ေလးသည့္Aျပင္ ေဆးပုလင္းမ်ား ကြဲကုန္မည္စိုး၍ေဖေဖက Aကိုင္မ
ခံေခ်။

̔ ေဖေဖရဲ ႔၊ AဲဒီAရူးႀကီးက တိုသိုသူးကို တူ႔တားတဲ့၊ ေမေမကလဲတိုသိုသူးက Aရူး
တားတဲ့ ဟုတ္ဘူးေနာ္ ေဖေဖ̕

̔ ဟုတ္ပါတယ္ သားသားရဲ ႔၊ ကိုတူးက Aရူးသား̕
ကိုတူးသည္ သက္ျပင္းကို ဟင္းခနဲခ်လိုက္ကာ သူ႔လက္ထဲမွ မာလကာသီးေလးကို
ခပ္ေ၀းေ၀းသို႔လႊဲၿပီးလႊင့္ပစ္လိုက္သည္။

̔ ဘာလို႔ ဒါကိုခဏခဏေျပာေနတာလဲ̕
̔ ဘာကိုလဲ ဟင္̕
̔ ကိုတူးက Aရူးႀကီးသားတဲ့̕
̔ Aို ကိုတူးကလဲ ေမေမတို႔က တားတီးေလးကိုစတာပဲ̕
̔ ငါသိတယ္̕
ကိုတူး၏Aသံသည္ တို၍ျပတ္ေလသည္။ စူးမာကိုခပ္ေငါက္ေငါက္ေျပာလိုက္ၿပီး
ေခါင္းငံု႔ထားသည္။ စူးမာ Aံ့ၾသသြားသည္။ ေမေမတို႔ ေနာက္ေျပာင္ေျပာသည္ကို ကိုတူးစိတ္ဆိုး
ေနသျဖင့္ ကိုတူးမ်က္ႏွာကို မ်က္လံုးေလး A၀ိုင္းသားႏွင့္Aကဲခတ္ေနမိသည္။
ေမေမတို႔Aေနႏွင့္ Aတင္းAဓမၼဆြဲေခၚခံထားရေသာ ကိုတူးကို ဒီထက္Aေရးတ
စိုက္ရွိဖို႔ေကာင္းသည္ကေတာ့Aမွန္ပင္၊ Aဆြဲခံရေသာ ကိုတူးထက္ေရာေယာင္ၿပီး လဲၿပိဳခဲ့ရေသာ
တာတီးေလးကိုပိုၿပီးဂရုစိုက္ၾကသည္။ Aေလးမူၾကသည္။ ဒါAတြက္လည္း စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔တြင္
Aေျဖကရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ̔ သူက Aငယ္ကိုး̕ ဟူေသာလက္သံုးစကားႏွင့္စိတ္ကိုေျဖလိုက္ပါက
ခဏေလးႏွင့္ေျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

̔ ေမေမတို႔ စ ေနမွန္း ငါသိပါတယ္ စူးမာရာ၊ ဒါေပမဲ့ တစ္မ်ိဳးႀကီးပဲ̕
Aတန္ၾကာေသာAခါမွ ကိုတူးသည္ ေခါင္းေမာ့လာသည္။ ပင့္သက္ရႈိက္ရင္း တိုးတိုး
ေလးေျပာေလသည္။
********************************
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့လွေသာ ဆံပင္မ်ားသည္ နက္ေမွာင္ေနသည္။ မမႀကီးသည္ ဆံပင္
ကို ဖားလ်ားခ်ၿပီး ဆံပင္Aရင္း UီးေရျပားAထိ ေရာက္ေAာင္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ပြတ္
သပ္ၿပီး Aုန္းဆီထည့္ေလ့ရွိသည္။ Aုန္းဆီကို လက္ဖ်ားေလးႏွင့္တို႔ယူလိုက္၊ ဆံရင္းကိုပြတ္လိုက္
မမႀကီး တစ္ခါ တစ္ခါAုန္းဆီထည့္လွ်င္ နာရီ၀က္ခန္႔ၾကာမည္ထင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံပင္ကိုဂရု
စိုက္လြန္းေသာေၾကာင့္လည္း မမႀကီး၏ ဆံပင္မ်ားသည္ သန္စြမ္းသေလာက္ Aေရာင္ကလည္း
ပိတုန္းေရာင္ေတာက္ကာ မည္းနက္ေနသည္။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့ေနသည္။

̔ စူးမာ လာစမ္း Aုန္းဆီထည့္̕
မမႀကီးက ေခၚေသာAခါ စူးမာ ေနာက္တြန္႔သြားသည္။ စူးမာ၏ဆံပင္ေလးမ်ားသည္
တိုေသာ္လည္း ဖြာလန္က်ဲေနသည္။ Aုန္းဆီမွန္မွန္မထည့္၍ နီေၾကာင္ေၾကာင္Aေရာင္ေျပးေန
သည္။ မိုးေရထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနပူစပ္ခါးတြင္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ေဆာ့ၿပီးတစ္ခါတစ္ရံ
မိုးသန္းစြဲေသးသည္။ စူးမာဆီမွ သန္းကူးမည္ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မမႀကီးသည္ စူးမာႏွင့္Aတူ
တူ မAိပ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။

̔ မိန္းကေလးဆိုတာ ဆံပင္ဟာ Aလွတစ္ပါးပဲ စူးမာရဲ ႔၊ ေကာင္းျခင္းငါးသြယ္ထဲမွာ
ဆံပင္၏ေကာင္းျခင္းက တစ္ပါးပါတယ္။ ဒီလိုသာနီေၾကာင္ေၾကာင္စုတ္ဖြားဖြား၊ သန္းထူထူနဲ႔ ႀကီး
ရင္ေတာ့ ငါ့ညီမဆံပင္၏ေကာင္းျခင္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွျပည့္စံုမွာမဟုတ္ဘူး̕

̔ ဆံပင္ထဲကို ဆီထည့္လိုက္ရင္ စိုကပ္ကပ္ႀကီး ေနရသိပ္ခက္တာပဲ မမႀကီးရဲ ႔̕
̔ ဆီမရွိမွ Uီးေရေျခာက္တာ၊ Uီးေရေျခာက္ရင္ ဉာဏ္မရႊင္ဘူး၊ လာစမ္းဟယ္ ထည့္
စမ္း ရႊဲရႊဲထည့္̕
မမႀကီးက Aတင္းAဓမၼေစခိုင္းေလေတာ့လည္း စူးမာAုန္းဆီပုလင္းကို ေကာက္
ကိုင္ရေတာ့သည္။ Aုန္းဆီထဲတြင္ ထည့္စိမ္ထားေသာ သဇင္ပန္းေျခာက္ေလးမ်ားသည္ ၀ါက်င့္
က်င့္Aေရာင္ေျပးေနေလသည္။ သဇင္ခက္ေလးမ်ားေၾကာင့္လည္း Aုန္းဆီေမႊးေမႊးသည္ သဇင္နံ႔
ပါ သင္းပ်ံ ႔ေနသည္။
မမႀကီးလိုေတာ့ Aုန္းဆီကို လက္ဖ်ားေလးႏွင့္ တို႔ယူလိုက္ ဆံရင္းကို ပြတ္လိုက္ႏွင့္မ
ထည့္တတ္၊ မထည့္ခ်င္။ စူးမာ စိတ္မရွည္၊ Aခ်ိန္ကုန္လွသည္။ ငယ္ထိပ္မွဆံပင္မ်ားကိုျဖဲၿပီး Aုန္း
ဆီကို ပုလင္းလိုက္ေစာင္းၿပီး ေလာင္းခ်လိုက္ပါက စူးမာ၏ဆံပင္ကို Aုန္းဆီထည့္ျခင္းAမႈ စကၠန္႔

ပိုင္းႏွင့္ၿပီးစီးေလေတာ့သည္။ Uီးေရျပားသည္ ေAးခနဲျဖစ္ၿပီး Aုန္းဆီမ်ားျပန္႔သြားေသာAခါမွ ဆံ
ပင္မ်ားAတြင္းႏွံ႔ေစရန္နာနာပြတ္ေနမိေလသည္။

̔ ကဲ ၾကည့္ Aခုမွ မွင္စာနဲ႔တူတာ̕
စူးမာ ဆံပင္နီေၾကာင္ေၾကာင္မ်ားသည္ Aေခ်ာင္းလိုက္ျဖစ္ကုန္သည္။ နဂိုကနည္း
ေသာဆံပင္မွာ Aကုန္လံုးစူကပ္ၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ပိုင္းသာ ရွိေတာ့ေလသည္။

̔ ဘာပဲေျပာေျပာ နီေၾကာင္ေၾကာင္ဆံပင္ထက္ေတာ့ လွေသးတာပဲ̕
မမႀကီးသည္ စူးမာကို သူ႔ဘက္ဆြဲေခၚလိုက္ျပီး ေခါင္းၿဖီးေပးသည္။ သူ႔Aလုပ္ႏွင္႔သူ
Aားလပ္ခ်ိန္မရွိေသာ မမႀကီးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္လိုလွ်င္ စူးမာကို ဂရုတစိုက္ဆံုးမေလ့ သြန္
သင္ေလ့ရွိတတ္သည္။ တစ္ခါေလာက္ ႏွစ္ခါေလာက္ ဂရုစိုက္ၿပီးေသာAခါတြင္ကား သူ႔ေက်ာင္း
စာႏွင့္သူ႔Aလုပ္ႏွင့္ မAားေAာင္ရွိၿပီး စူးမာကိုေမ့သြားတတ္ျပန္သည္။

̔ မမႀကီးတို႔ေဆးတကၠသုိလ္က Aတန္းႀကီးေတြဆိုရင္ Aလယ္တန္းေက်ာင္း၊ မူလ
တန္းေက်ာင္းေတြကိုဆင္းၿပီး က်န္းမာေရးလက္ေတြ႔ေလ့လာရတယ္၊ ေက်ာင္းတြင္းက်န္းမာေရး၊
သန္႔ရွင္းေရး၊ ကေလးေတြမွာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ေလ့လာရတယ္၊ ပညာ
ေပးရတယ္။ မမႀကီးရဲ ႔ညီမကေတာ့ ၾကည့္ပါUီး သန္းက ထူေသး၊ Aို လည္ပင္းမွာလဲ ဂ်ီးေၾကာင္းနဲ႔
ေရခ်ဳိးရင္ ဆပ္ျပာမွတိုက္ရဲ ႔လား စူးမာ၊ လက္သည္းေတြေတာ့ မွန္မွန္ညွပ္လို႔ ေတာ္ေသးရဲ ႔̕
မမႀကီးသည္ Aျခားကေလးမ်ားAား တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈမွာ မည္မွ်Aေရးႀကီး
ေၾကာင္း ပညာေပးသြန္သင္မည့္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ေမာင္္ရင္း ညီမရင္းမ်ားကိုကား ေမ့ေလ်ာ့
ေနဟန္ရွိသည္။ စူးမာတို႔Aား ပညာေပးဆံုးမရန္လည္း မAားႏိုင္ေAာင္ပင္ စာAုပ္ပံုႀကီးထဲတြင္
နစ္ေနခဲ့ရေလေတာ့သည္။ စူးမာသည္ မမႀကီးကို မထတမ္း မAိပ္တမ္းက်က္မွတ္ခိုင္းေနေသာစာ
Aုပ္ထူႀကီးမ်ားကို မုန္းပင္မုန္းမိသည္။ ေဖေဖကမူ ယင္းစာAုပ္ထူႀကီးမ်ားကိုလည္း ခ်စ္သည္။ မမ
ႀကီးကိုလည္းခ်စ္သည္။ ̔ ေဖေဖ့ေျခရာနင္းမယ့္ သမီးႀကီး̕ ဟု မၾကာခဏပင္ ဂုဏ္တယူယူႏွင့္ ေျပာ
တတ္သည္။
စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔ကမူ မမႀကီးေလာက္ ရည္မွန္းခ်က္ မႀကီးလွေပ။ မမႀကီးေလာက္
လည္း စာမေတာ္။ စာလည္း မက်က္မွတ္ႏိုင္ၾကေခ်။ ဆရာ၀န္လုပ္ရန္လည္း လားလားမွ ၀ါသနာမ
ပါၾက။ ေက်ာင္းေနစU္ စာAုပ္ထူႀကီးမ်ားထဲတြင္ေခါင္းစိုက္ထားရေသာ မမႀကီး၏ဘ၀မ်ဳိးကိုလည္း
မႏွစ္းသက္။ ေAာင္ျပန္ေတာ့လည္း Aိမ္တြင္မေနရဘဲ ေဆးတိုက္ႏွင့္ေဆးရုံတြင္လည္ေနေသာ
ေဖေဖ့လိုလည္းမေနခ်င္။

̔ ကိုတူးႀကီးရင္ ေဖေဖ့လို ဆရာ၀န္လုပ္မွာလား̕
̔ ဒါျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီးလား̕
̔ ဟင့္ Aင္း̕
̔ ဒါျဖင့္ ဘာလုပ္မွာလဲ̕

̔ စာေရးဆရာ̕
̔ စူးမာကေရာ̕
̔ ကိုတူး စာေတြကိုလိုက္ၿပီး လက္ႏွိပ္စက္နဲ႔ရုိက္ေပးမယ့္သူလုပ္မယ္̕
̔ ေကာင္းဗ်ာ Aေတာ္ထြန္းေပါက္မယ့္ Aလတ္ႏွစ္ေကာင္ပါလား ခင္ရဲ ႔̕
ေဖေဖသည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ ေမေမ့ကို ေျပာခဲ့သည္။ ေဖေဖ့Aေနႏွင့္ သားသ
မီးAားလုံးကို ဆရာ၀န္၊ စစ္ဗိုလ္၊ Aင္ဂ်င္နီယာစသည္တို႔သာျဖစ္ေစလိုပုံရသည္။ စာေရးဆရာA
ျဖစ္ကားျမင္လိုဟန္မရွိေခ်။ စာေရးဆရာ၏စာမ်ားကိုလိုက္ၿပီးရုိက္ေပးမည့္ လက္ႏွိပ္စက္စာေရးမ
Aျဖစ္ကား စိတ္ကူးၾကည့္၍ပင္ရမည္မထင္။ Aကယ္၍ ကိုတူးကသာ ဆရာ၀န္လုပ္မည္ဆိုပါက
စူးမာကလည္း သူနာျပဳဆရာမလုပ္မည္ဟုေျဖမည္ထင္သည္။ ကိုတူးက ေက်ာင္းဆရာလုပ္မည္
ဆိုလည္း စူးမာက ေက်ာင္းဆရာမလုပ္မည္ဟုေျဖျဖစ္မည္ပင္ျဖစ္၏။

̔ ကိုတူးေရာ လက္သည္းၫႇပ္ထားရဲ ႔လား̕
̔ စူးမာနဲ႔တူတူၫႇပ္တယ္̕
̔ ခုေရာ ဘယ္မွာလဲ̕
̔ ၀တၳဳဖတ္ေနတယ္̕
̔ ေကာင္းတယ္၊ စာေတာ႔မက်က္နဲ̕႔
မမႀကီးက Aလိုမက်ဟန္ႏွင္႔ေျပာသည္။ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးတို႔ႏွစ္ေယာက္ ခုတေလာ
ေျခခ်ဳပ္မိေနသည္။ ဟိုတေန႔ကလို AဆြဲခံရUီးမည္ကိုေၾကာက္၍ ျခံထဲသို႔လည္း ရဲရဲမဆင္းရဲၾက
ေခ်။ မန္က်ည္းပင္ေAာက္ကိုကား သီပင္ မသီရဲၾက။ စူးမာသည္ မမႀကီးကိုေမာ႔ၾကည့္ရင္းမရဲတရဲ
ေျပာမိသည္။

̔ ကိုတူး စိတ္ေကာက္ေနတယ္̕
̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ သူ႔ကို A႐ူးႀကီးသားလုိ႔ ေျပာလို႔တဲ̕႔
̔ သားသားကို စတာပဲဟယ္၊ သူကလဲတေမွာင္႔ ကေလးလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ̕႔
̔ စူးမာဆိုရင္လဲ စိတ္ဆိုးမွာပဲ̕
̔ နင္တို႔ Aလတ္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ႔ Aၿမဲတမ္း တစ္ေလထဲထြက္တယ္၊ ကေလးမ
ဟုတ္ လူႀကီးမဟုတ္နဲ႔၊ Aေတာ္ခက
ြ ်တယ္̕
စူးမာသည္ ဘာမွ်ဆက္မေျပာမိေတာ႔ဘဲ မွန္ျပတင္းမွတစ္ဆင္႔ျမင္ရေသာ တစ္ဖက္
ျခံကိုေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။ စိတ္ထဲတြင္ သိပ္မေက်နပ္ေသာ္လည္း မမႀကီးစိတ္လက္ၾကည္သာ
စြာႏွင္႔ သူ႔ဆံပင္ကိုၿဖီးေပးေနစU္တြင္ ကေတာက္ကဆတ္မျဖစ္လိုသည့္Aတြက္ စကားစျဖတ္လိုက္

သည္။
ဟိုဘက္ျခံတြင္ လူတစ္ေယာက္လမ္းေလွ်ာက္ေနသည္။ ကိုေAာင္ေက်ာ္ႏုိင္ဆိုသည့္
လူပင္ျဖစ္သည္။ Aပန္းေျပလမ္းေလွ်ာက္ရင္းစူးမာတို႔ျခံဘက္သို႔လည္း မသိမသာတေစ႔တေစာင္း
ၾကည့္ေနေလသည္။

̔ မမႀကီး၊ သူ႔နာမည္က ကိုေAာင္ေက်ာ္ႏုိင္ တဲ႔ေနာ္̕
̔ ဘယ္သူ႔နာမည္လဲ̕
̔ ဟိုဘက္ျခံက လူေလ̕
̔ ေၾသာ္ ေAာင္ေက်ာ္ႏုိင္ တဲ႔လား̕
̔ မမႀကီးတို႔ Aရြယ္ေလာက္ပဲေနာ္̕
̔ မႀကီးတို႔ ေက်ာင္းကပဲ၊ ဒါေပမဲ႔ သူကAတန္းႀကီးတယ္̕
̔ မမႀကီး သိလို႔လား̕
̔ ဟင္႔Aင္း ျမင္ဖူးတာပါ̕
မမႀကီးသည္ ေခါင္းကိုငဲ႔ကာ တစ္ဖက္ျခံသို႔ၾကည့္ေလသည္။ ကိုေAာင္ေက်ာ္ႏုိင္ဆို
သည့္လူသည္ မမႀကီးလိုပင္ ဆရာ၀န္ေလာင္းဟုဆို၍စူးမာAေတာ္စိတ္ပ်က္သြားသည္။ ဆရာ၀န္
Aစစ္ေတြ၊ ဆရာ၀န္Aေလာင္းAလ်ာေတြ ပတ္လည္၀ိုင္းေနေသာေနရာတြင္ ကိုတူးလို စာေရး
ြ ္ရွိေတာ့သည္။
ဆရာေလာင္းကေလးသည္ကား ပို၍ပင္ မ်က္ႏွာငယ္ဖယ

̔ ဟို လူႀကီးေရာ သူတို႔နဲ႔တူတူေနမွာလား မသိဘူးေနာ္̕
̔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ̕
̔ ေၾကာက္လ̕ို႔
̔ ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး စူးမာရဲ ႔၊ သူက ယU္ယU္ေလး စိတ္ေနာက္တာပဲ၊ Aဲဒီေန႔က
Aေၾကာက္Aကန္မရုန္းဘဲ Aသာလိုက္သြားရင္ မုန္႔ေတြေတာင္ တ၀ႀကီးစားရUီးမယ္၊ သူ႔သား
ေလးကိုစြဲလမ္းၿပီး ရူးသြားရွာတာ၊ သနားစရာသိပ္ေကာင္းတယ္̕

̔ ဒီလိုဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခါ ကိုတူးကို လိုက္သာြ းခိုင္းUီးမယ္၊ စူးမာလဲလိုက္ၿပီး မုန္႔စားရ
ေAာင္လ̕ို႔

̔ တယ္ သိတတ္တယ္ ေခြးေလး̕
မမႀကီးသည္ စူးမာကို မ်က္ေစာင္းထိုးၿပီး ေျပာေသာ္လည္းတစ္ဖက္ျခံသို႔သာ မသိ
မသာၾကည့္ေနသည္။ ဆံပင္ဖားဖားကို စုစည္းထားရာ ခါးAထိေရာက္သည္။ မမႀကီးတို႔ေက်ာင္း
သူမ်ားထဲတြင္မမႀကီးေလာက္ဆံပင္ရည္သူ ရွားမည္ထင္သည္။ ဆံပင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့မ်ားႏွင့္ မမႀကီး
၏မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ေလးသည္ ပနံရလွသည္။ မမႀကီး၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ စူးမာေလာက္မ၀ိုင္း

ေသာ္လည္း မ်က္ေတာင္မ်ားသည္ မည္းနက္ၿပီးရွည္လ်ားလွသည္။ တင္းျပည့္စိုျပည္ေသာ
ႏႈတ္ခမ္္းတြင္လည္း ေဆးဆိုးေလ့မရွိသျဖင့္ သဘာ၀Aနီေရာင္ ေျပးေနသည္။

̔ မမႀကီး စူးမာ Aပ်ိဳမျဖစ္ေသးဘူးေနာ္̕
̔ ဘာေျပာတယ္̕
̔ ဟိုေလ Aပ်ဳိျဖစ္ရင္ ဓမၼတာဆိုတာျဖစ္တယ္ဆို၊ ေကသြယ္ျမင့္ေျပာတယ္̕
̔ ေခြးေလး Aဲဒါနင့္Aရာလား ခေလးပီပီေနတာမဟုတ္ဘူး၊ ဘာေတြစိတ္ကူးေနတာ
လဲ̕
မမႀကီးသည္ စူးမာကိုမ်က္လံုးျပဴးၾကည့္ရင္း ခပ္ေငါက္ေငါက္ေျပာေလသည္။
စူးမာသည္ လွ်ာကေလးထုတ္ရင္းေခါင္းပုသြားသည္။ မမႀကီးကို Aပ်ဳိသဘာ၀Aေၾကာင္းဆက္
ေမးလိုေသာ္လည္း မေမးရဲေတာ့ေခ်။ မမႀကီးAေနႏွင့္စူးမာAား ၾကိဳတင္ေျပာျပၿပီး သြန္သင္ထား
လွ်င္ ဟိုတစ္ေန႔ကလို Aသံက်ယ္က်ယ္ႀကီးႏွင့္ ေကသြယ္ျမင့္Aားျပန္ေမးျဖစ္မည္မဟုတ္ေခ်။တိုး
တိုးတိတ္တိတ္ႏွင့္သာဆိုလွ်င္ ေAာင္တိုး၀င္လည္းၾကားမည္မဟုတ္၊ စူးမာလည္းAရွက္ကြဲမည္
မဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔သာဆိုလွ်င္ စူးမာ၏ကြန္ပါဘူးကေလးလည္း ခ်ိဳင့္သာြ းရမည္။ မထင္၊ ခုေတာ့
ေAာင္တိုး၀င္း နဖူးမာလွေသာေၾကာင့္ စူးမာ၏ဘူးကေလး တစ္ဖက္ခ်ိဳင့္သြားရွာသည္။ ထို႔ျပင္A
ရိုက္လည္း ခံရေသးသည္။
စူးမာသည္ မ်က္ေတာင္ေလးတဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း မမႀကီးကိုမရြံ ႔မရဲၾကည့္ေနသည္။
ေကသြယ္ျမင့္တို႔ကိုမူ မည္သူက ေျပာျပ၍ သိေလသနည္းဟု စU္းစားရင္း ၿငိမ္ေနမိသည္။ မမႀကီး
ကမူ မေက်မနပ္ဆက္ၿပီး ဆူေနေသးသည္။

̔ မဟုတ္မဟပ္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာဆိုရင္ Aင္မတန္သိခ်င္တယ္၊ သြား သြား စာသြား
က်က္၊ စာ ႀကိဳးစားဖို႔ကေတာ့ စိတ္မကူးဘူး၊ Aလကား Aပ်င္းAိုးကေလး̕
*********************************

̔ စူးမာကို မမႀကီးက Aပ်င္းAိုးကေလးတဲ့၊ စာမက်က္္လို႔တဲ့။ စူးမာကခုမွေျခာက္တန္း
မမႀကီးက ေဆးတကၠသိုလ္၊ မမႀကီးေလာက္စာက်က္ဖို႔မလိုဘူးဆိုတာ ေျပာေပးပါေနာ္ ေနာ္̕
စူးမာသည္ စားပြဲေပၚAရိုးေခါင္းျဖဴျဖဴႀကီးကို တကယ့္လူလိုသေဘာထားၿပီး Aတည္
ေပါက္ေျပာမိသည္။ ထိုAရိုးေခါင္းႀကီးသည္ စူးမာတို႔ထက္ပိုျပီးမမႀကီးႏွင့္ရင္းႏွီးေလသည္။ မမႀကီး
၏စာၾကည့္စားပြဲေပၚတြင္ စာAုပ္ထူႀကီးမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေနရာတစ္ေနရာကို ပိုင္ပိုင္ၾကီး ယူထားသူ
ျဖစ္ေလသည္။

̔ သူက ေယာက်္ားလား မိန္းမလား မသိဘူးေနာ္̕

ကိုတူးကမူ ေခါင္းရိုးျဖဴျဖဴကို လက္ႏွင့္ေတာက္ၾကည့္ရင္းေတြးေတြးဆဆေျပာေလ့ရွိ
သည္။ မမၾကီးကမူ မိန္းမေခါင္းရိုးထင္သည္ဟုေျပာဖူးေလသည္။ မ်က္လံုးေနရာတြင္ ေဟာင္း
ေလာင္းေပါက္လ်က္သြားျဖဲျပေနဟန္ရိွေသာ Aရိုးေခါင္းကို စူးမာတို႔ျမင္စကေၾကာက္ေသာ္လည္း
ေနာက္ေတာ့လံုး၀မေၾကာက္ေတာ့ေပ။

̔ ဟိုဘက္ျခံက ဟိုရူးေနတဲ့လူႀကီးရဲ့ သားေလး ေသတုန္းကေခါင္းရိုးAက္သြားတာတဲ့၊
သစ္ပင္ေပၚက လိမ့္က်ၿပီးခ်က္ခ်င္းေသသြားတာ တဲ့။ လူတစ္ကိုယ္လုံးေခါင္းက Aေရးႀကီးဆုံးေနာ္
ငါထင္တယ္စူးမာ၊ လူရဲ ႔Aသက္ဆိုတာ ေခါင္းထဲမွာရွိတာျဖစ္ရမယ္။̕

̔ Aံမယ္ ဟုတ္ပါဘူး၊ ဗိုက္ထဲမွာရွိတာပါ။ ဗိုက္ကြဲရင္ Aဲ ဗိုက္ေပါက္ရင္လဲ ေသတာပဲ̕
̔ ေAး ေခါင္းေရာဗိုက္ေရာ Aေရးႀကီးတာပဲ။ ဒါေပမဲ႔ ပိုAေရးႀကီးတာက ေခါင္း̕
̔ ဗိုက္ပါ̕
̔ ေခါင္းပါစူးမာရာ။ မယုံရင္ ေခါင္းျဖတ္ၾကည့္မယ္ေလ။ ေသမေသ ေလာင္းမလား̕
̔ Aင္း တယ္တတ္၊ ကိုတူးဗိုက္ႀကီးကို ထက္ျခမ္းျဖတ္လိုက္မယ္ေလ ကဲ̕
̔ ေAးေလ ထားပါေတာ႔၊ ေခါင္းေရာ ဗိုက္ေရာ Aတူတူ Aေရးႀကီးတယ္ ထားပါေတာ႔၊
ဒီထက္Aေရးႀကီးတာက ငါ႔လြယ္Aိတ္စုတ္ႀကီး စုတ္ေနတာၾကာလွၿပီ နင္ခ်ဳပ္ေပးမလား စူးမာ̕
ကိုတူးသည္ျငင္းရင္းခုန္ရင္းမွ စုတ္ေနေသာသူ႔လြယ္Aိတ္ႀကီးကို သတိရေသာAခါ
ခ်က္ခ်င္းပင္ စူးမာကိုAေလွ်ာ႔ေပးလိုက္ေလသည္။ ကိုတူးေျမႇာက္ျပေသာလြယ္Aိတ္ကိုၾကည့္ရင္း
စူးမာမ်က္ႏွာေလး႐ႈံ ႔သြားသည္။ ေထာင္႔စြန္းမွေနၿပီးစုတ္က်ေနေသာလြယ္Aိတ္ႀကီး ကလြန္လွ
သည္။ ဒီထက္ ဆက္ၿပီးၿပဲလွ်င္ ေပတံႏွင္႔ေဖာင္တိန္သာမက စာAုပ္မ်ားပါထြက္က်ကုန္လိမ္႔မည္
ထင္သည္။

̔ ေမေမ႔ကိုခ်ဳပ္ခိုင္းပါလား ကိုတူးရ̕
̔ ခ်ဳပ္ခိုင္းပါတယ္ဟ ငါခဏခဏေျပာတာပဲ၊ ေမေမက ဂရုမစိုက္ပါဘူး၊ Aလတ္ျဖစ္ရ
တာ ဘယ္ေတာ႔မွ်မေကာင္းဘူး စူးမာရဲ ႔ Aၿမဲတမ္းလပ္တာပဲ̕

̔ ေမေမက Aလုပ္မ်ားတာကိုး ကိုတူးရာ̕
̔ ဒါေပမဲ႔ တာတီးေလးAတြက္ Aက်ႌေတြေတာ႔ Aၿမဲခ်ဳပ္ေနတာပဲ၊ ငါ႔လြယ္Aိတ္သြား
ေပးရင္ ထားလိုက္Uီး ၿပီးရင္ခ်ဳပ္ေပးမယ္တဲ႔၊ ဒါေပမဲ႔ ေမ႔သြားတာခ်ည္းပဲ၊ ေမေမခ်ဳပ္ေပးတာသာ
ေစာင္႔ေနရင္ ငါတကၠသိုလ္ေရာက္တဲ႔Aထိ လြယ္Aိတ္Aၿပဲႀကီးနဲ႔ေက်ာင္းတက္ေနရမွာ̕

̔ ကိုတူးကလဲကြာ ေပးေပး စူးမာခ်ဳပ္ေပးမယ္̕
ႏႈတ္ခမ္းစူထားေသာကိုတူးကိုၾကည့္ရင္း စူးမာရယ္မိသည္။ ရယ္ေနစU္တြင္ပင္ စိတ္
ထဲ၌Aားငယ္ေနေသာ ေ၀ဒနာကုိခံစားေနေလသည္။ ေဖေဖလည္းAလုပ္မ်ား၊ ေမေမလည္းA

လုပ္မ်ား၊ မမႀကီးလည္းAလုပ္မ်ားလွေသာ စူးမာတို႔Aိမ္ေထာင္စုတြင္ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးတို႔သည္
ေငါင္စင္းစင္းကေလးျဖစ္ေနၾကသည္။

̔ တကယ္ဆိုရင္ စူးမာတို႔ ကေလးမွမဟုတ္တာ၊ လြယ္Aိတ္ခ်ဳပ္တာကို ကိုယ္႔ဟာ
ကိုယ္ခ်ဳပ္တတ္ဖို႔ေကာင္းပီပဲေနာ္ ကိုတူးရာ၊ ေမေမခ်ဳပ္ ေပးဖို႔မလိုပါဘူး၊ ကဲ စူးမာကိုAပ္နဲ႔Aပ္
ခ်ည္ရွာေပး၊ ေဒၚႀကီးသက္ဆီက သြားေတာင္ေလ၊ ေမေမစက္နဲ႔ ခ်ဳပ္တာထက္ ေကာင္းေAာင္
စူးမာ စပါယ္ရွယ္ခ်ဳပ္ေပးမယ္̕

̔ ေကာင္းေကာင္းခ်ဳပ္ေနာ္̕
ကိုတူးက စိတ္မခ်သလိုေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ Aပ္ခ်ည္ယူရန္ Aတြက္ Aခန္း
ထဲမွ Aေျပးကေလးထြက္သြားေလသည္။ စူးမာသည္ ကိုတူးထြက္သာြ းလွ်င္သြားခ်င္း Aခန္း
ထဲ၌ပုန္းစရာေနရာရွာမိသည္။ ခုတင္ေAာက္၌ပုန္းလွ်င္ဖုန္ေတြမႊန္လွသည္။ ဖ်ာလိပ္ၾကားထဲ
၌ပုန္းလွ်င္လည္း ခ်က္ခ်င္းေတြ ႔မည္ျဖစ္သည္။ ဗီရုိထဲ၀င္ပုန္းသည္ကလည္း ရုိးလွေခ်ၿပီ။ မ်က္
ေမွာင္ကေလးကုတ္ကာစU္းစားေနရင္းမွ ခ်က္ခ်င္းAၾကံေပၚကာ Aိမ္ေAာက္ထပ္သို႔ ေျခေဖာ႔ၿပီး
ခပ္သုတ္သုတ္ေျပးဆင္းခဲ႔သည္။ မန္က်ည္းပင္ႀကီး၏ ပင္စည္ကိုကယ
ြ ္ၿပီးထိုင္ေနလွ်င္ ကိုတူး
ေတာ္ေတာ္ႏွင္႔ရွာေတြ ႔မည္မဟုတ္ေခ်။ Aိမ္ထဲတြင္သာ ခ်ာလည္လွည့္ကာ ရွာေနမည္ျဖစ္ေလ
သည္။ ကိုတူးကို တစ္ပတ္ရုိက္လႊတ္လိုက္ၿပီး စူးမာတစ္ေယာက္ မၾကာခဏပုန္းေနတတ္သည္။
ကိုတူးသည္ ေမာေနေAာင္ရွာရတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း စူးမာကို ဂရု လုံး၀မစိုက္ေတာ႔
ဘဲ သူ႔ဟာသူလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနေတာ႔သည္။ ရွာႏုိး၊ ေတြ ႔ႏုိး ႏွင္႔ပုန္း ေနရာမွေညာင္းလြန္း၊ ပ်င္း
လြန္းသျဖင္႔ စူးမာ ျပန္ထြက္လာေသာAခါတြင္ ၀တၳဳဖတ္ေနေသာကိုတူးသည္ ၿပံဳးေစ႔ေစ႔လုပ္ေန
တတ္သည္။

̔ စူးမာေရ̕
ကိုတူး၏ေခၚသံကိုၾကားရသည္။ ဒီတစ္ခါေတာ႔ သူ႔လြယ္Aိတ္ကို ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင္႔ စူးမာကိုမရမကရွာေတာ႔မည္ထင္သည္။ စူးမာသည္ လက္ထဲတြင္ဆုပ္လာေသာ ပဲႀကီး
ေလွာ္မ်ားကို တၿမဳံၿမဳံ၀ါးရင္း တစ္Uီးတည္းျပံဳးေနမိသည္။ ပဲႀကီးေလွာ္၀ါးရင္းေရငတ္လာမည္ကို
ေတြးရင္း စိုးရိမ္မိေသးသည္။

̔ ေခြးစူးမာ နင္ဘယ္မွာပုန္းေနလဲ̕
ကိုတူးစိတ္တိုလာၿပီထင္သည္။ စူးမာသည္ ပင္စည္ကိုေက်ာႏွင္႔ ကပ္ကာAိမ္ဘက္
သို႔ေခ်ာင္းၾကည့္ရင္း ရယ္ခ်င္ေနသည္။ ထမင္းစားခန္းရွိ တဖ်တ္ဖ်တ္လြင္႔ေနေသာခန္းဆီးျပာျပာ
ေလးမ်ားၾကားထဲမွ ေမေမ႔Aရိပ္ကိုေတြ ႔ရသည္။ ေမေမရွိရာAရပ္တြင္ တာတီးေလးလည္းရွိမည္
ျဖစ္သည္။

̔ စူးမာေနာ္ ေမေမက ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ဖို႔ ကိတ္မုန္႔ႏွစ္ခ်ပ္ေပးထားတယ္၊ နင္မလာရင္
ငါစားပစ္မွာပဲ̕

စူးမာကို ရည္ရြယ္ၿပီးေAာ္ေျပာလိုက္ေသာ ကိုတူး၏Aသံကိုၾကားရသည္။ စူးမာ
မ်က္လုံးေလးျပဴးသြားသည္။ ေမေမ႔ ကိုလည္းထမင္းစားခန္းထဲတြင္ေတြ ႔ရေသာေၾကာင္႔ ကိုတူး
ေျပာသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စူးမာခမ်ာ ကိုယ္႔Aတတ္ႏွင္႔ကိုယ္စူးၿပီး မုန္႔ငတ္ေခ်ေတာ႔မည္ထင္
သည္။

̔ တူ̕
တစ္ခ်ိန္လုံးၿငိမ္ကုပ္ေနေသာစူးမာသည္ ကမန္းကတန္းAသံေပးလိုက္သည္။
ကိုတူးသည္Aိမ္ထဲမွေျပးထြက္လာသည္။ ဟိုဟိုဒီဒီၾကည့္ၿပီး မန္က်ည္းပင္ႀကီးေAာက္သို႔တန္း
ၿပီးေလွ်ာက္လာသည္။ သူ႔လက္ထဲတြင္ လြယ္Aိတ္ျပာျပာကို ေတြ ႔ရသည္။ စူးမာAသံထြက္လာ
ေစရန္Aတြက္ မုန္႔မရွိဘဲႏွင္႔ညာေျပာျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

̔ ေခြးစူးမာ ၀က္စူးမာ နင္က ဒီမွာကိ̕ု
ျပံဳးက်ဲက်ဲေလးငုတ္တုတ္ထိုင္ေနေသာ စူးမာAား ကိုတူးက ေဒါကေလးႏွင္႔ႀကိမ္း
လိုက္သည္။ ေနာက္ဘက္တြင္၀ွက္ထားေသာလက္ထဲမွ ကိတ္မုန္႔ကို လွမ္းေပးသည္။

̔ ဟြန္း သနားလို႔ ငါက စားပစ္ေတာ႔မလိ̕ု႔
̔ Aမယ္ သူ႔လြယ္Aိတ္ႀကီးခ်ဳပ္မေပးမွာစိုးလို႔မ်ား ဟင္̕
̔ နင္ သိပ္မႀကီးက်ယ္နဲ႔ေနာ္၊ ငါ႔ဟာငါခ်ဳပ္ရင္ရပါတယ္၊ ဒီလြယ္Aိတ္ခ်ဳပ္ေပးမယ္႔A
ေရး မ်က္ႏွာငယ္လိုက္တာလြန္ေရာ၊ ဘယ္သူမွ် ခ်ဳပ္မေပးၾကဘူး̕

̔ Aာကြာ ကိုတူးကလဲ၊ စူးမာက စတာပါ ေပးပါ ခ်ဳပ္ေပးမွာေပါ႔၊ ေကာင္းေကာင္းေလး
ခ်ဳပ္ေပးမွာပါ၊ ေနUီး ခဏ မုန္႔ျမန္ျမန္စားလိုက္Uီးမယ္၊ Aင္ မုန္႔ႀကီးကလဲ နင္လိုက္တာ Aပ္နဲ႔Aပ္
ခ်ည္ေရာ ေပးေလ̕
စူးမာသည္ ကိုတူးဆီမွ Aပ္ႏွင္႔Aပ္ခ်ည္ကို Aျမန္ေတာင္းလိုက္သည္။ ကိုတူးစိတ္
ဆိုးခ်င္ေနၿပီျဖစ္၍စူးမာျပန္ၿပီးေလ်ာ႔ရသည္။ ေတာ္ၾကာစိတ္ဆိုးၿပီးမေခၚလွ်င္ ခက္ေခ်မည္။
ကိုတူးႏွင္႔စူးမာတို႔ တစ္Uီးႏွင္႔တစ္Uီးမေခၚၾကလွ်င္ ႏွစ္Uီးလုံးပ်င္းေျခာက္ၿပီးAလြန္Aေနခက္လွေခ်
သည္။
Aပ္ႏွင္႔Aပ္ခ်ည္ကိုၾကည့္ၿပီး စူးမာစိတ္ညစ္သြားသည္။ Aပ္သည္ ေသးေသးသြယ္
သြယ္ႏွင္႔ Aေသးေလးျဖစ္သည္။ Aပ္ေပါက္ကေလးသည္ မွ်င္မွ်င္ေလးျဖစ္သည္။ Aပ္ခ်ည္ႀကိဳး
သည္ကား Aလုံးပြကာ တုတ္လွေခ်သည္။ ဆတ္ခနဲဆြဲလိုက္လွ်င္ ဖ်တ္ခနဲျပတ္ေတာ႔သည္။
ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ကာလက Aပ္ခ်ည္Aေဆြးႀကီးမ်ာလည္းမသိ၊ ဘိုးေတာ္Uီး၀ိုင္း လက္ထက္က
တည္းက မသုံးျဖစ္ဘဲက်န္ေနေသာAပ္ခ်ည္ကို ေဒၚႀကီးသက္တစ္ေယာက္ သူ႔Aဖိုးွဆီမွ Aေမြ
ရထားသည္ထင္ ရေလသည္။

̔ ကိုတူး Aပ္ေပါက္ကလဲ မွန္ဘီလူးနဲ႔ၾကည့္ရမယ္၊ Aပ္ခ်ည္ႀကိဳးႀကီးကေတာ႔ ပြပြႀကီး၊

ကဲ ဘယ္လိုလုပ္Aပ္ေပါက္ထိုးရမွာလဲ မ၀င္ဘူး ကိုတူးရ̕

̔ သံႀကိဳးတံဆိပ္ Aပ္ခ်ည္မဟုတ္ဘူးထင္တယ္ေနာ္̕
̔ ဒါႀကီးလား သံႀကိဳးတံဆိပ္ ဟုတ္ပါလိမ္႔မယ္ Aားႀကီး̕
စူးမာသည္ Aပ္ခ်ည္Aဖ်ားကို ေသးမွ်င္သြားေစရန္ တဲေတြးဆြတ္ၿပီး လက္ႏွင္႔ဆြဲ
ေနရသည္။ လက္ႏွင္႔Aဆြဲလြန္ပါကလည္း ဖ်တ္ခနဲ ျပတ္သြားေလေတာ႔သည္။

̔ ေပးစမ္း ေပးစမ္း ငါထိုးၾကည့္Uီးမယ္̕
ကိုတူးသည္ စိတ္မရွည္ဟန္ႏွင္႔ တစ္လွည့္ျပန္ေတာင္းသည္။ Aပ္ေခ်ာင္းေလးကို ေန
ေရာင္တြင္မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္ကာေထာင္ၾကည့္ရင္း Aပ္ခ်ည္တုတ္တုတ္ကိုသြင္းရန္ ႀကိဳးစားေန
ေသာကိုတူးသည္တျဖည္းျဖည္းမ်က္ေမွာင္ႀကီးကုတ္လာသည္။ Aပ္ခ်ည္သည္ Aပ္ေပါက္ထဲသို႔မ
၀င္ဘဲ တစ္ခံေနသည့္Aတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ရ၏။

̔ ကိုတူးေရ ခုေန ဟိုစိတ္ေနာက္ေနတဲ့လူႀကီးလာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ̕
̔ ေAးဟ လာေနUီးမလားမသိ၊ ဒါေပမယ့္ ေမေမကေျပာတယ္ သူ႔ကိုေကာင္းေကာင္း
မြန္မြန္ေျပာၿပီး၊ Aလိုက္သင့္ဆက္ဆံပါတဲ့ သနားစရာေကာင္းတယ္တဲ့̕

̔ စူးမာေတာ့ နဲနေဲ ၾကာက္တယ္̕
̔ ငါက ပိုေၾကာက္ေသး̕
ကIUတူးသည္ ပခံUးEလးက်ံUကာ Eျပာသည္။ စူးမာသည္ မန္က်ည္းပင္စည္ကIUမွီရင္း
AEပၚဘက္သIU႔Eမာ့ၾကည့္လIUက္သည္။ ခက္လက္E၀ျဖာEသာ မန္က်ည္းရြက္စIပ္စIပ္Eလးမ်ားၾကား
ထဲမွ Eကာင္းကင္ျပာျပာကIU ကြက္တIကြက္က်ားျမင္Eနရသည္။ မန္က်ည္းရြက္စIမ္းရင့္ရင့္မ်ားA
ၾကားတြင္ မန္က်ည္းပြင့္ျဖဴ၀ါ၀ါEလးမ်ားသည္ ခပ္ငIUက္ငIUက္Eလးပြင့္Eနၾကသည္။ Eခါင္းEလးစIUက္ျပီး
စူးမာတIU႔AားငံU႔ၾကည့္Eနဟန္ ရIွEလသည္။

̔ မမႀကီးကေျပာတယ္၊ သူ႔ေနာက္ကိုေကာင္းေကာင္းလိုက္သြားရင္ မုန္႔ေတြေတာင္စား
ရUီးမယ္တဲ့၊ ဒီတစ္ခါသူလာေခၚရင္ ကိုတူးလိုက္သြားသိလား၊ စူးမာလဲလိုက္ခဲ့မယ္̕

̔ ဘာလုပ္ဖ̕ို႔
̔ Aို မုန္႔စားရတာေပါ႔̕
̔ စငတ္ကေလး နင္ Aဲဒါပဲေတြးေန̕
ကIUတူးသည္ Aပ္ခ်ည္လံUးကIU စIတ္ပ်က္လက္ပ်က္ပစ္ခ်လIUက္ၿပီးမEက်နပ္သလIUEျပာ
သည္။ စူးမာသည္AသံEလးထြက္EAာင္ရယ္ရင္းမွကIUတူးAား လွ်ာEလးထUတ္ျပလIUက္သည္။
ကIUတူးသည္ ငယ္စU္ကတည္းကစူးမာEလာက္ Aစားမမက္လွEခ်။ စူးမာသည္ မIနး္ ကEလးပင္ျဖစ္
Eသာ္လည္း ကIUတူးထက္မ်ားစြာပIUျပီး AစားကIUခံUမင္သည္။ ကIUတူးက မာနႀကီးသည္။ Eမာင္ႏွမခ်င္း

ပင္ျဖစ္Eသာ္လည္း စူးမာ၀ယ္လာEလ့ရွIEသာ ဆီးငံEစ့ကIUပင္ မEပးဘဲယူစားEလ့မရIွ။ EစတနာကIU
AEလးျပUလြန္းသည္။ ထမင္းAတူတူခ်င္းစားၾကရင္း EမEမဟင္းထည့္Eပးလွ်င္လည္း နည္းသည္
မ်ားသည္ Eၾကးမမ်ားဘဲ ငံU႔စားEလ့ရွIEလသည္။ စူးမာကမူ မရ၊ စူးမာပန္းကန္ထဲ AရIUးတံUးပါလာ
လွ်င္လည္း ခ်က္ခ်င္းဆႏၵျပသည္။ တာတီးEလး ပန္းကန္ထဲ Aသည္းဖတ္ပါသြားလွ်င္ စူးမာက A
သံျပဲႀကီးႏွင့္EAာ္Eတာ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ ကIUတူးကမူ AရIUးခ်ည့္ပါလာဟင္းကIU ဘာမွ် Eစာဒက
မတက္ဘဲ ၿငIမ္သက္စြာစားသြားတတ္သည္။ သIU႔Eသာ္လည္း သူ႔မ်က္လံUးမ်ားက ၫUIးငယ္သြားတတ္
Eလသည္။

̔ Aံမာ စငတ္ဆိုတာ နာမည္သာဆိုးတာ စားသာတယ္ကိုတူးရ၊ ဟဲ ဟဲ ဟက္ ေဟာ
ေဟာ လာ လာ ေနၿပီ̕
စူးမာသည္ Eျပာင္Eခ်ာ္Eခ်ာ္EလးEျပာEနရင္းမွ မ်က္လံUးျပဴးသြားသည္။ ကIUတူး၏
Eနာက္ဘက္မွခ်U္းကပ္သူကIUၾကည့္ၿပီး ႏွလံUးEသြးက တဒIန္းဒIန္းခUန္လာEလသည္။

̔ သားေရ ပါပါ့သား̕
̔ ေဟာဗ်̕
ကIUတူးသည္ ပါးစပ္ကEလးAEဟာင္းသားျဖစ္သြားသည္။ သူ႔ပခံUးကIU တင္းတင္းႀကီး
ဖက္လာသူAား မ်က္လံUးAEၾကာင္သားႏွင့္ၾကည့္Eနၿပီးမွ မခ်IသြားျဖဲEလးရယ္ျပသည္။

̔ ကိုငယ္ေလး̕
̔ ခင္ ခင္ဗ်ာ̕
̔ ဟာ သားေလး ပါပါ႔ကို မွတ္မိၿပီးလား̕
̔ ဟုတ္ ဟုတ္ကဲ̕႔
ကိုတူးသည္ စူးမာကိုAကူAညီေတာင္းဟန္ႏွင္႔လွမ္းၾကည့္ၿပီးေယာင္ခ်ာခ်ာေျပာေလ
သည္။ စူးမာသည္ ဘာ၀င္ေျပာရမည္မသိသည့္Aတြက္ သူ႔လက္ထဲမွလြယ္Aိတ္ကို ခပ္တင္းတင္း
ေလးဆုပ္ကိုင္ရင္းAေငးသားၾကည့္ေနမိေလသည္။
ကိုတူး၏ပခုံးကိုဖက္ထားေသာလူႀကီးသည္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာရယ္ေမာလိုက္
သည္။ မႈန္ေ၀ေသာမ်က္လုံးမ်ားသည္လည္းAေရာင္လဲ႔လဲ႔ရႊန္းကာ ႏူးညံ့လာသည္။

̔ သားေလးရယ္ ၾကည့္စမ္း၊ ပါပါ႔ကို ႏွိပ္စက္လိုက္တာ ပါပါ႔ကိုတစ္ေယာက္ထဲထား
ခဲ႔ၿပီးထြက္လဲသြားေသးတယ္၊ ေတြ ႔ျပန္ေတာ႔လဲ မမွတ္မိျပန္ဘူး၊ ပါပါစိတ္ပူလိုက္တာကြယ္။
သားေလးစိတ္မွႏွံ႔ေသးရဲ ႔လား၊ ႐ူးမ်ားေနၿပီလားလို႔ ဘုရားဘုရား၊ ခုမွ စိတ္ေAးေတာ႔တယ္̕

̔ ခင္ဗ်ာ̕
̔ သားငယ္ကလဲ ကိုယ္႔Aေဖတစ္ေယာက္လုံးကို မမွတ္မိဘူးဆိုေတာ႔ ပါပါစိတ္ပူတာ
ေပါ႔ကြယ္၊ ေတာ္ေသးရဲ ႔ ဘုရားတန္ခိုးေၾကာင္႔သားေလး သတိလည္လာၿပီ၊ လာေလ သားရယ္

သြားၾကစို႔̕

̔ ဘယ္ ကို လဲ ခင္ ဗ်̕
̔ Aိမ္ကိုေပါ႔ သားရယ္၊ သူက သားသူငယ္ခ်င္းလား၊ ေခၚခ်င္ေခၚခဲ႔ေပါ႔ကြယ္̕
̔ သူက ကၽြန္ေတာ႔ညီမ၊ Aဲ Aဲ သူ ငယ္ခ်င္း̕
ကိုတူးသည္ Aထစ္ထစ္Aေငါ႔ေငါ႔ေျပရင္း စူးမာကိုလွမ္းၾကည့္သည္။ စူးမာသည္
Aေကာင္းစင္စစ္က A႐ူးဘ၀ေရာက္ေနေသာ ကိုတူးAားၾကည့္ရင္း ေၾကာက္စိတ္မ်ားေပ်ာက္ကာ
ျပံဳးစပ္စပ္ျဖစ္လာသည္။ ကိုတူးကို ဆြဲေခၚUီးမည္ စိုးရိမ္မိေသာေၾကာင့္ ကိုတူး၏ လက္တစ္ဖက္ကို
မူ ခပ္တင္းတင္းေလးလွမ္းၿပီးဆုပ္ထားမိေလသည္။ ဟိုတစ္ခါတုန္းကလို Aတင္းဆြဲေခၚUီးမည္ဆို
က စူးမာ ဘာလုပ္ရမည္မသိ။ ေျခကန္ၿပီး လြန္ဆြဲသလိုျပန္ဆြဲလို႔လည္း ျဖစ္ေတာ့မည္မထင္။A
သာတၾကည္လိုက္သြားရေAာင္ကလည္း ျပန္မလႊတ္ဘဲ Aၿပီးဖမ္းထားလွ်င္ Aခက္ဟူေသာ စိုး
ရိမ္စိတ္ႏွင့္ မရြံ ႔မရဲျဖစ္ေနသည္။

̔ ကၽြန္ ကၽြန္ေတာ္ မAားေသးဘူးခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္တစ္ခါမွလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္ Uီး Aဲ
ပါပါရယ္၊ Aခုလြယ္Aိတ္ျပဲေနလို႔ခ်ဳပ္ရUီးမယ္̕

̔ ေၾသာ္ ၾကည့္စမ္း လြယ္Aိတ္ႀကီးကလဲ ျပဲေနလိုက္တာ၊ ငါ့သားကို ဘယ္သူမွ်ခ်ဳပ္မ
ေပးၾကဘူးလား၊ ေပး ေပး ပါပါခ်ဳပ္ေပးမွာေပါ့၊ Aိုး Aပ္ခ်ည္ကလဲAေဆြးႀကီး၊ ေနUီး ပါပါ
Aေကာင္းသြားယူUီးမယ္̕
လူႀကီးသည္ ကိုတူးကို ဆြဲေခၚရန္ေမ့သြားေလသည္။ လြယ္Aိတ္ျပဲကိုၾကည့္ရင္း စိတ္
မေကာင္းသလို ျပာျပာသလဲျဖစ္ေနေသာ သူ႔ဟန္ကို ကိုတူးသည္ Aေငးသားၾကည့္ေနေလသည္။
Aိမ္ဘက္သို႔Aေျပးကေလးျပန္ထြက္သြားၿပီး ခဏခ်င္းပင္ ကဆုန္ခ်ၿပီး ျပန္ေျပးလာသည္။ သူ႔
လက္ထဲတြင္ Aပ္ႏွင့္Aပ္ခ်ည္Aသစ္ကို ဘူးလိုက္ယူလာသည္။ ကိုတူး၏လြယ္Aိတ္ကAျပာျဖစ္
၍ Aပ္ခ်ည္Aျပာမ်ားလည္းAႏုAရင့္ေရာင္စံုသယ္ခဲ့သည္။

̔ သားေလးက ဘာလို႔ဒီေလာက္ျပဲေနတဲ့Aထိမေျပာဘဲေနရတာလဲ၊ ပါပါ့ကိုေျပာရင္
ပါပါAေစာႀကီးကတည္းကခ်ဳပ္ေပးမွာေပါ့̕
ကိုတူးကိုဆြဲေခၚရန္ လံုး၀သတိမရေတာ့ပဲ လြယ္Aိတ္Aျပဲကို ဂရုတစိုက္ခ်ဳပ္ေန
ေသာလူႀကီးကိုၾကည့္ရင္း စူးမာစိတ္ထဲတြင္ ေၾကာက္စိတ္မ်ား လြင့္စU္ကုန္သည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ
AမူAရာ လံုး၀မရွိဘဲႏူးည့ံေသာဟန္၊ ၾကင္နာေသာAမူAရာႏွင့္မို႔ စိတ္မႏွံ႔သူတစ္Uီးႏွင္႔ပင္ လံုး၀
မတူေခ်။ သားငယ္ကို ခ်စ္ခင္ဂရုစိုက္ကာ ၾကင္နာAလိုလိုက္ေသာ ဖခင္တစ္Uီးကဲ့သို႔ပင္ ထင္မွတ္
ရေလသည္။
ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖစ္ကာ Aသက္ရႈက်ပ္ေနဟန္ရွိေသာ ကိုတူးသည္လည္း
စိတ္သက္သာသြားၿပီထင္သည္။ စကား တေျပာေျပာႏွင့္ခ်ဳပ္ေနေသာ Aပ္သြားစိပ္စိပ္ေလးမ်ားကို

ေငးၾကည့္ရင္း ခပ္ရိပ္ရိပ္ေလးျပံဳးေနသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးမာကို တိုးတိုးေလးလွမ္းေျပာေလသည္။

̔ ဘာပဲေျပာေျပာ ေမေမ ဂ႐ုမစိုက္တဲ႔ငါ႔လြယ္Aိတ္ၿပဲေလးေတာ႔ခ်ဳပ္လို႔ၿပီးေတာ႔မယ္̕
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုေန႔ထိုရက္မွစ၍ စူးမာတို႔ ႏွစ္Aိမ္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္း စ
ခဲ႔ေလသည္။
ဘဘသြင္ကို စူးမာတို႔ လုံး၀မေၾကာက္ေတာ႔။ ထို႔ျပင္ ႀကီးႀကီးလွႏွင္႔ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ ကိုကိုေAာင္ႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စထက္တစ္စ ရင္းႏွီးခဲ႔ၾကရသည္။ စူးမာႏွင္႔
ကိုတူးတို႔Aတြက္ စားAိမ္တစ္Aိမ္တိုးခဲ႔သည္။
************************************

̔ ကၽြန္ေတာ္ျဖင္႔Aားနာလိုက္တာဗ်ာ သူက ကိုတူးကိုစိတ္မမွန္ဘူးတဲ႔၊ Aေဖတစ္
ေယာက္လံုးကိုမမွတ္မိလို႔တဲ့၊ သတိထားၿပီးေခ်ာ့ေခ်ာ့ေမာ့ေမာ့ ဆက္ဆံပါလို႔ေျပာေနေတာ့ Aား
လဲနာ၊ ရယ္လဲရယ္ခ်င္နဲ႔ ဒုကၡကိုေရာက္ေနတာပဲ̕

̔ ကိစၥမရွိပါဘူး ကိုေAာင္၀င္းရယ္၊ ကိုတူးေလးက ငယ္ေပမဲ့လူႀကီးစိတ္ရွိပါတယ္၊ ေမ
ေမကလဲ Uီးေလးသြင္Aျဖစ္ကို သိရေတာ့စိတ္ မေကာင္းလြန္းလို႔တဲ့၊ ကိုတူးေလးကို Aလိုက္သင့္
သည္းခံၿပီးဆက္ဆံဖို႔ေျပာထားပါတယ္̕

̔ ကိစၥမရွိဘူး ကိုေAာင္၀င္းရယ္၊ ကိုတူးေလးက ငယ္ေပမဲ့လူႀကီးစိတ္ရွိပါတယ္၊ ေမ
ေမကလဲ Uီးေလးသြင္Aျဖစ္ကို သိရေတာ့စိတ္ မေကာင္းလြန္းလို႔တဲ့၊ ကိုတူးေလးကို Aလိုက္သင့္
သည္းခံၿပီးဆက္ဆံဖို႔ေျပာထားပါတယ္̕

̔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ စပယ္ရယ္̕
စူးမာသည္ သူ႔လက္ထဲမွ ေယာက္မေသးေသးေလးကို လွည့္ကစားေနရင္း မမႀကီးကို
ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ မမႀကီး၀တ္ထားေသာ Aက်ႌ၀ါ၀ါသည္ မမႀကီး၏Aသားကိုဟပ္ကာ ၀င္းAိ
ေနသည္။ ဆံပင္ကိုရစ္ေခြၿပီးပန္ဆင္ထားေသာ စပယ္ကံုးျဖဴျဖဴမွရနံ႔သည္ ေမႊးပ်ံ ႔ေနေလသည္။
မမႀကီး ခါတိုင္းေက်ာင္းမွျပန္ေရာက္လွ်င္ Aေပၚထပ္သို႔တန္းၿပီးတက္သြားျမဲျဖစ္
သည္။ ယေန႔မွထူးထူးျခားျခား စူးမာတို႔စံေပ်ာ္ရာမန္က်ည္းပင္ရိပ္သို႔ေလွ်ာက္လာေလသည္။ စူးမာ
ရုတ္တရက္ေပ်ာ္သြားသည္။ ဒန္Aိုးေသးေသးႏွင့္ စူးမာေၾကာ္ထားေသာ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ကို
ျမည္းစမ္းေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စူးမာေၾကာ္ခ်င္သည္မွာ ၀က္Aူေခ်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မီး
ဖိုေခ်ာင္ကိုAပိုင္စားရေသာ ေဒၚႀကီးသက္ မလစ္သျဖင့္ ရရာကန္စြန္းရြက္ေလးမ်ားကိုပင္ ယူခဲ့ရ
သည္။ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ရန္Aတြက္ ပဲဆီကိုကား ေဒၚႀကီးသက္သည္ ဇြန္းဖ်ားေလးႏွင့္ခပ္ကာ စူး
မာ၏ဒယ္Aိုးထဲ ထည့္ေပးလိုက္သည္။ ̔ ဆီေစ်းက ႀကီးတယ္ စူးမာရဲ ႔၊ Aလကား ေဆာ့မပစ္နဲ̕႔ ဟု
ေျပာလိုက္ေသးသည္။ ေမေမသာဆိုလွ်င္ စူးမာ ဆီတစ္စက္မွ် ရမည္မဟုတ္သျဖင့္ ေဒၚႀကီးသက္

ဆီမွရသမွ်ဆီကေလးႏွင့္ပင္ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။
စူးမာ ေၾကာ္၍ေလွာ္၍ ေကာင္းေနစU္တြင္ ဘဘသြင္ ေရာက္လာသည္။ ကိုတူးကို
ေခၚသည္။ စူးမာ Aခ်က္Aျပဳတ္ေကာင္းေန၍လိုက္မသြားျဖစ္။ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ေလးသည္ ႏူး
ၿပီးAိေနသည္။ ဆားထည့္ရန္ေမ့သြားသျဖင့္ ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္ျဖစ္ေနမည္ကား Aမွန္ပင္။ ေကၽြးရန္Eည့္
သည္ရွာေနစU္တြင္ ကိုကိုေAာင္ေရာက္လာသည္။ စူးမာ၏ ကန္စြန္းရြက္ကို စားလိုပံုမရ၊ ေဟာ
မမႀကီးေရာက္လာျပန္သည္။ စူးမာ၏ကန္စြန္းရြက္ကို လွည့္ေစာင္း၍ပင္ မၾကည့္။

̔ စပယ္ကို ေက်ာင္းမွာေတြ႔ေနကတည္းကစိတ္၀င္စား Aဲ Aဲ မ်က္မွန္းတန္းမိေနတာ၊
ဒီမွာေနမွန္း မသိဘူး̕

̔ ဘာလဲ စပယ္ ဒီမွာဆိုေတာ့ ေျပာင္းလာမိတာ မွားတယ္လို႔ေျပာမလို႔လား̕
̔ မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ Aိမ္Aေျပာင္းေနာက္က်တယ္လို႔ေျပာမလို႔ပါ ဟား ဟား ဟား̕
စူးမာသည္ ငုတ္တုတ္ကေလးထိုင္ကာ ေငးေနရင္းပ်င္းရိလာသည္။ ကိုယ့္ကန္စြန္း
ရြက္ေၾကာ္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္စားမွ ကုန္ေတာ့မည္ထင္သည္။ Aဖတ္ေသးေသးကိုေယာက္မငယ္
ငယ္ႏွင့္ေကာ္ကာ ပါးစပ္ထဲထည့္လိုက္၏။ ဆားမပါသျဖင့္ ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္ျဖစ္ေနသည္။ သဲ၀င္သျဖင့္
က်လိက်လိျဖစ္ေနသည္။ လံုး၀စားမေကာင္းသျဖင့္ စိတ္ညစ္သြားသည္။

̔ ေဖေဖကေတာ့ရွာေပးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တယ္၊ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ ႔စာAုပ္ေတြ စပယ္ဆီ
မွာမရွိဘူး၊ ေနာက္ၿပီး ခ်က္ပ္တာေတြက Aသစ္Aသစ္တိုးေနတာ၊ စပယ္က စာAုပ္ဆိုရင္ သိပ္ျပီး
ေလာဘႀကီးတယ္၊ စာAုပ္စံုမွလဲ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္၊ စာဖတ္ရင္ ဖတ္ခ်င္တဲ့စာAုပ္ကို Aခ်ိန္မေရြး
ထုတ္ဖတ္ႏုိင္မွေကာင္းတာ̕
စူးမာသည္ ပ်င္းရိစြာသမ္းေ၀ရင္း ထိုင္ရာမွထလိုက္သည္။ ကိုတူးဆီလိုက္သြားရ
ေကာင္းမလားဟု စU္းစားမိသည္။ ဘဘသြင္ေကၽြးသမွ်စားၿပီး ေျပာသမွ်နားေထာင္ေနရသည္မွာ
တစ္ခါတစ္ရံရယ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ကား ပ်င္းဖြယ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။
ကားရံုေဘးတြင္ေထာင္ေသာ ကိုဘိုေထြးစီးေနက်စက္ဘီးႀကီးကိုျမင္ေသာAခါ စူးမာ ရုတ္တရက္
သြက္လက္သြားသည္။ ကိုတူးဆီလိုက္သြားရန္စိတ္မပါေတာ့။ ဘဘသြင္ေကၽြးမည့္ခ်ိဳခ်U္မ်ားကို
လည္းမမက္ေတာ႔။ စူးမာ စက္ဘီးစီးခ်င္ေနသည္မွာ ၾကာလွေခ်ၿပီ။
မမႀကီး သူ႔နားမွ စူးမာ ျဖဳတ္ခနဲထေျပးသည္ကိုပင္သိလိုက္ပုံမရေခ်။ စူးမာ၏ ကန္
စြန္းရြက္ေၾကာ္Aိုးေလးသည္လည္း စားမည့္သူမရွိဘဲ မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင္႔ က်န္ခဲ႔ရွာသည္။

̔ Aားပါး ေလးလိုက္တာ̕
စူးမာသည္ စက္ဘီးႀကီးကို လက္ကိုင္မွ တြန္းယူလိုက္သည္။ ေယာက္်ားစီး စက္ဘီး
ႀကီးေပမို႔ ေလးလံလွသည္။ စူးမာ Aားႏွင္႔မနည္းတြန္းယူရသည္။ တက္စီးရန္ကား လြယ္မည္မထင္
ေပ။ စူးမာသည္ စက္ဘီးႀကီးကို မႏိုင္မနင္းတြန္းၿပီး ကားရုံကိုပတ္ေနမိသည္။ တာတီးေလးသာရွိ
လွ်င္ စူးမာေဘးတြင္ ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ႏွင္႔႐ႈပ္ေနမည္ျဖစ္ေလသည္။ တာတီးေလးေက်ာင္းမဆင္း

ေသးေသာေၾကာင္႔သာ Aေႏွာင္႔Aယွက္ ကင္းျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုတူးႏွင္႔စူးမာသည္ နံနက္ခင္းေက်ာင္းတက္ရၿပီး တာတီးေလး၏ေက်ာင္းခ်ိန္ကား
မြန္းလြဲပိုင္းျဖစ္သည္။ ညေနခင္းမွေက်ာင္းဆင္းရေသာ တာတီးေလးAား ေမေမသည္ AစU္သြား
ႀကိဳေလ႔ရွိသည္။ စူးမာသည္ စက္ဘီးႀကီးကို မႏိုင္မနင္းႏွင္႔ Aေျပးတြန္းေနရင္း တစ္ခါတည္းခုန္
တက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမိသည္။

̔ စူးမာေရ̕
ကိုတူး၏ေခၚသံကိုၾကားရသည္။ ကားရုံေနာက္ကြယ္တြင္ေရာက္ေနေသာ စူးမာကို
ျမင္ဟန္မရွိေခ်။ စူးမာသည္ Aစြမ္းျပခ်င္ေသာစိတ္ကေလးႏွင္႔ စက္ဘီးကိုAရွိန္ရေAာင္တြန္းေန
ရာမွ တစ္ခါတည္းကားရားခြကာ ခုန္တက္လိုက္သည္။ စက္ဘီးႀကီးကို ဟန္က်ပန္က်စီးၿပီး ထြက္
လာေသာစူးမာကို ၾကည့္ရင္း ကိုတူး၏မ်က္လုံးမ်ား စေကာ၀ိုင္းလို ျပဴး၀ိုင္းလာမည္ကိုေတြးၿပီး
သေဘာက်ေနသည္။

̔ ဘုရား ဘုရား̕
ကိုတူး၏မ်က္လုံးမ်ား စေကာ၀ိုင္းလိုျပဴးမျပဴးေတာ႔မသိ။ စူးမာ၏နဂို၀ိုင္းေသာမ်က္
လုံးေလးမ်ားသည္ကား ျပဴးထြက္လာေလသည္။ Aရွိန္ႏွင္႔လိမ္႔ေျပးေသာစက္ဘီးေပၚတြင္ ကားရား
ခြထိုင္ေနေသာစူးမာ၏ ေျခေထာက္တို႔သည္ ေျခနင္းကို ေကာင္းစြာမမီသျဖင္႔ ယက္ကန္ ယက္ကန္
ျဖစ္ေနၾကကုန္သည္။

̔ ဟိုက္ စူးမာ̕
ကိုတူးသည္ Aလန္႔တၾကားေAာ္လိုက္သည္။ ကားရုံAေနာက္ဘက္မွ ဘြားခနဲထိုး
ထြက္လာေသာစက္ဘီးႀကီးေပၚတြင္ မ်က္လုံးAျပဴးသားႏွင္႔ပါလာေသာ စူးမာကိုေတြ ႔လိုက္ရေသာ
ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ စက္ဘီးသည္ယိုင္ထိုးယိုင္ထိုးႏွင္႔ ကားရုံAေရွ ႔ဘက္ ကုန္းေလွ်ာလမ္းကေလး
Aတိုင္း လိမ္႔ဆင္းသြားေလသည္။
စက္ဘီးလက္ကိုင္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင္႔ တင္းတင္းဆုပ္ထားေသာ စူးမာသည္ Aစြမ္း
ျပခ်င္စိတ္မ်ားေပ်ာက္ကုန္ေပၿပီ။ ဘုရားႏွင္႔တရားကိုပင္ သတိမရႏုိင္ေတာ႔။ တစ္ကိုယ္လုံးပူထူၿပီး
ေဇာေခၽြးမ်ားျပန္လာေလသည္။

̔ စူးမာ စူးမာေရ ကား ကားလာေနတယ္၊ Aမေလး ကားလာေန တယ္ဟ̕
ကုိတူး၏ စိုးရိမ္တႀကီးေAာ္ေျပာလိုက္ေသာAသံကို ၾကားရသည္။ ျခံထဲသို႔Aရွိန္ႏွင္႔
ခ်ိဳးေကြ ႔၀င္လာေသာကားသည္ စူးမာႏွင္႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ လ်င္ျမန္စြာခ်U္းကပ္လာေလသည္။
ျပာေ၀ေနေသာ စူးမာ၏မ်က္လုံးမ်ားသည္ မည္းေမွာင္သြားေလသည္။

̔ ေဘးကို ေဘးကို ကလင္ ကလင္ စက္ဘီးလာေနတယ္၊ ေဘးကို ေဘး ေဟး ေဟး
ကိ̕ု
ေပါက္ကရစြတ္ရြတ္ၿပီးေAာ္ေနမိစU္တြင္ပင္ ဒုံခနဲAသံၾကားလိုက္ရၿပီး စူးမာတစ္

ကိုယ္လံုးေျမာက္တက္သြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္စူးမာ၏ကိုယ္လုံးပိန္ပိန္ေလးသည္ လမ္းေဘးရွိ
ပုဏၰရိပ္ခ်ဳံထဲသို႔ေခါင္းစိုက္၍ ဒိုင္ဗင္ထိုး၀င္သြားေလသည္။

̔ Aမေလး စူးမာေလး̕
̔ ဟဲ႔ စူးမာ စူးမာ̕
ဆူညံေနေသာAသံမ်ားကို စူးမာမၾကားမိေတာ႔ေခ်။ ဘာမွ်မၾကားႏုိင္ေသာ္လည္း နား
ထဲတြင္ဆူေ၀ေနသည္။ ေကာင္းကင္သို႔ မတ္မတ္ေထာင္ေနေသာ စူးမာ၏ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း
တို႔သည္ကားယက္ကန္ယက္ကန္ႏွင္႔ကယ္ပါယူပါေAာ္ေနဟန္ရွိသည္။ AေျပးAလႊား ေရာက္လာ
ေသာ ကုိကိုေAာင္ႏွင္႔ေဖေဖတို႔သည္ စူးမာကိုပန္းခ်ဳံထဲမွ Aားစိုက္ၿပီးဆြဲထုတ္ၾကရေလသည္။
ေရွးဘ၀က ကုသိုလ္ကံAႂကြင္းAက်န္ေလးေၾကာင္႔ စူးမာတစ္ေယာက္ မက်ိဳးမပဲ႔၊ မကန္းဘဲ
Aေကာင္းပကတိေလးAတိုင္း ပန္းခ်ံဳထဲမွျပန္ထြက္လာေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္လုံး
တြင္ ျခစ္ရာ၊ ရွရာမ်ားႏွင္႔ေပပြေနသည္။ မ်က္စိကိုမဖြင္႔ဘဲ စုံမွိတ္ထားရင္းမွ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါး ေAာ္ေန
ေသးေလသည္။

̔ ေဘးကိုဆိုမွ ေဘးကို ေဘးကို ကလင္̕
̔ စူးမာ ေတာ္စမ္း̕
ေဖေဖသည္ စူးမာ၏ပခုံးကို တင္းတင္းဆုပ္ကာ ရုတ္တရက္ေAာ္လိုက္ေလသည္။
ထိုAခါ စူးမာ၏မ်က္လုံးမ်ားလည္း ျဖန္းခနဲ ပြင္႔လာေလသည္။ ေဖေဖ႔ကို ေၾကာင္စီစီေလးၾကည့္
မိေတာ႔သည္။

̔ ၾကည့္စမ္း၊ ကံေကာင္းလြန္းလို႔မေသတာ၊ ကားေAာက္မ်ားေရာက္သြားရင္ တစ္ခ်က္
ထဲAသက္ထြက္မွာ သိလား စူးမာ၊ ေဆာ႔စရာဒီေလာက္ရွားလို႔လား၊ က်ိဳးတမ္း ပဲ႔တမ္း ကစားခ်င္
လို႔လား ဟင္၊ Aေမေမြးတုန္းက Aေကာင္း၊ ခုမွ က်ိဳးခ်င္လို႔လား၊ မိန္းကေလးပီပီမေနဘူး၊ ၾကည့္
စမ္းပါUီး၊ ကားမီးသီးလဲAက္သြားၿပီ၊ စက္ဘီးလဲ ေခြသြားၿပီ ဒီေကာင္မေလးကိုကေမ်ာက္႐ႈံးေAာင္
ေဆာ႔လြန္းတယ္̕
စူးမာသည္ ေဖေဖ႔ကိုမ်က္လုံးကေလး ကလယ္ကလယ္ႏွင္႔ ေမာ႔ၾကည့္မိသည္။
လူႀကီးမ်ားသည္ ဆူရန္ပူရန္သာစိတ္၀င္စားတတ္ၾကသည္။ Aစကတည္းက ဒီလိုျဖစ္မည္မွန္းသိ
လွ်င္ AဆူAပူခံ၍ မည္သူမွ် လုပ္မည္မဟုတ္ေခ်။ စူးမာ ကုန္းေခါင္ေခါင္တြင္ဒိုင္ဗင္က်င္႔ရမည္၊
ေဖေဖ႔ကား မီးသီးAက္သြားမည္၊ ကိုဘိုးေထြး စက္ဘီးပ်က္သြားမည္မ်ားကိုသိလွ်င္ စူးမာကိုA
တင္းစီးခိုင္းလွ်င္ပင္ ထိုစက္ဘီးႀကီးကိုစီးလိမ္႔မည္မဟုတ္၊ လွည့္ေစာင္း၍ပင္ ၾကည့္လိမ္႔မည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ေဖေဖသိေစခ်င္သည္။

̔ ေနရာတကာ ကဲလြန္းတယ္၊ ဟိုတေန႔ကလဲ Aတန္းထဲမွာ ရန္ျဖစ္တယ္ဆ̕ို
̔ Aယ္̕

̔ ကြန္ပါဘူးနဲ႔မ်ား Aသားလြတ္ႀကီးထေပါက္ရတယ္လို႔၊ မိန္းကေလးမို႔သာပဲ၊
ေယာက္်ားေလးမ်ားဆိုရင္ လမ္းသရဲျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္̕
စူးမာသည္ မ်က္လုံးေလးေAာက္စိုက္ၿပီး ေျမႀကီးညိဳညိဳကိုေငးၾကည့္ေနမိသည္။
စူးမာ ရန္ျဖစ္သည့္Aေၾကာင္းကို ေဖေဖဘယ္ကၾကားလာသည္မသိရေခ်။ စူးမာတို႔Aတန္းထဲတြင္
ေဖေဖ႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား၏သားသမီးမ်ားရွိသည္။ သူ႔တို႔မိဘမ်ားမွတစ္ဆင္႔ေဖေဖ႔ဆီသို႔
စူးမာသတင္းေရာက္သြားသည္ ထင္ရသည္။ ေကသြယ္ျမင္႔ လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူ႔Aေဖသည္
ေဖေဖ႔ဆီ၌ေဆးစစ္ဖူးသည္။ တိုးတိုးေAာင္၏Aေဖကလည္း ေဖေဖ႔သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္ျဖစ္
သည္။

̔ ကို တူး̕
စူးမာAေတြးမဆုံးမီ မိုးခ်ဳန္းသလိုေAာ္လိုက္ေသာ ေဖေဖ႔Aသံကုိ ၾကားလိုက္ရ
သည္။ စူးမာ တစ္ကိုယ္လုံး တုန္သြားသည္။ ေဖေဖ႔ ေဒါသသည္ ကိုတူးဆီသို႔မ်ား ကူးစက္သြား
ေလၿပီလားဟု စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္သြားသည္။

̔ ဟာ̕
စူးမာသည္ ကိုတူးကိုၾကည့္ၿပီးမ်က္လုံးကေလး၀ိုင္းသြားေလသည္။ စူးမာ၏ေဘး
တြင္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ေလးရပ္ေနေသာ ကိုတူးခမ်ာရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏွင္႔ လူျပတ္ရုပ္ေပါက္ေန
ရွာသည္။ သူ႔ဆံပင္မ်ားသည္ ႂကြက္ကိုက္ထားသလို Aထစ္လိုက္ျဖစ္ေနေလသည္။ နဖူးျပင္ေပၚ
သို႔၀န္း၀ဲက်ေနေလ႔ရွိေသာ ဆံေခြေလးသည္လည္း တိတိရိရိျပတ္ၿပီး ေၾကာင္စီစီျဖစ္ေနသည္။

̔ ကိုတူး ေျပာစမ္း မင္းဆံပင္ေတြ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ̕
̔ Aဲ ၫႇပ္ ၫႇပ္ လာတာပါ̕
̔ ဘုရားေရ ဘယ္က ဆံပင္ၫႇပ္ဆိုင္လဲ၊ ဒီေလာက္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ၫႇပ္တာ ဘယ္
သူလဲ̕

̔ ဘ ဘ သြင္̕
̔ ဘာ̕
̔ ဆံပင္ရွည္ရင္ လမ္းသရဲနဲ႔တူတယ္တဲ႔၊ ျမန္မာျပည္က ပူတယ္ Aိုက္တယ္တဲ႔၊ ေခါင္း
ေခၽြးထြက္တယ္တဲ႔၊ ဉာဏ္ရႊင္ေAာင္ စာေတာ္ေAာင္ ဆံပင္ကုိ တိုတိုထားရမယ္တဲ႔၊ လူရည္ခၽြန္
ေတြဆိုရင္ ဆံပင္ကို တိုတိုပဲထား ထား̕

̔ ေတာ္စမ္း တိတ္စမ္း̕
ေဖေဖသည္ လက္ကိုေ၀ွ႔ယမ္းရင္း ေAာ္လိုက္သည္။ ကိုတူး၏Aသံသည္ တိခနဲ
ျပတ္က်သြားၿပီး မ်က္ေတာင္ေလးတဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ေနေလသည္။ ကိုကိုေAာင္သည္ မ်က္စိမ်က္

ႏွာပ်က္ေနသည္။ သူ႔Uီးေလး လက္စြမ္းျပသမွ်ခံလာရေသာ ကိုတူးကိုၾကည့္ၿပီး Aားတုံ႔Aားနာျဖစ္
ေနပုံရေလသည္။
စက္ဘီးပ်က္ပ်က္၊ ကားမီးAက္Aက္ႏွင္႔ လူပုံAလည္တြင္တရားခံဘ၀ေရာက္ေန
ေသာ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးတို႔သည္ စိတ္Aိုက္ၿပီးေခၽြးေတြျပန္ေနၾကသည္။ ကိုတူးသည္ သူ႔ဆံပင္တို
စိစိကိုလက္ႏွင္႔စမ္းရင္းဆင္ေျခတက္ရန္ စU္းစားေနပုံရသည္။

̔ သားေရ Aငယ္ေလး၊ ေရာ႔ေရာ႔ သားႀကိဳက္တဲ႔ မာလကာသီးေတြကို ဘာလို႔ေမ႔
ခဲ႔တာတုံး̕
ထိုစU္တြင္ ဘဘသြင္သည္ ကယ္တင္ရွင္Aျဖစ္ေပၚထြက္လာသည္။ မာလကာသီး
ျဖဴျဖဴပြပြႀကီးမ်ားကိုကိုင္ရင္း ကိုတူးဆီသို႔တန္းျပီးေလွ်ာက္လာေလသည္။

̔ ေဟာေတာ့ ဘ ဘ သြင္̕
စူးမာသည္ ဘဘသြင္ကIU Aမွတ္မဲ့လွမ္းၾကည့္ရင္းမွ ပါးစပ္Eလးဟသြားသည္။
ထIU႔Eနာက္ခြီးခနဲရယ္ခ်လIUက္မIEလသည္။ သူ႔ဆံပင္မ်ားသည္ကား ကIUတူးထက္ပင္ ဆIUးUီးမည္ ထင္
သည္။ ျဖဴတစ္၀က္၊ နက္တစ္၀က္ က်ားEနရသည့္Aထဲ Aထစ္လIUက္ Aထစ္လIUက္ျဖစ္Eနသည္မွာ
စူးမာတIU႔ တစ္ခါ ကEလာသြားစU္က ျမင္ခဲ့ရEသာ Eလွကားထစ္စIUက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပင္ သဏၭာန္တူ
EသးEတာ့သည္။

̔ ဘ ဘ Aဲ ပါ ပါ ၫွပ္မွၫွပ္မယ္ဆိုလို႔ သူ႔ဆံပင္ကိုလဲ ကၽြန္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ျပီး ၫွပ္
ၫွပ္ေပးခဲ့ရေသးတယ္̕
ကIUတူးက တUန္ယင္စြာ EျပာEသာAခါ EဖEဖ့မ်က္ႏွာသည္ နီလာEလသည္။ စIတ္ဆIUး
၍နီျခင္းEလာ၊ ရယ္ခ်င္သျဖင့္ နီျခင္းEလာကIUမူစူးမာAသAခ်ာမသI၊ သIIU႔Eသာ္လည္း ဆူပူပြဲႀကီးမွာ
ရပ္နားသြားသည္။ EဖEဖ AIမ္ဘက္သIU႔Eလွ်ာက္သြားEသာAခါ ကIUကIUEAာင္၏သက္ျပင္းခ်သံကIU
ၾကားရEလသည္။

̔ Aလတ္ ႏွစ္ေကာင္ကို လႊတ္ထားလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ တစ္ေယာက္ကလဲ စိတ္မႏွံ႔တဲ့
လူနဲ႔ေပါင္းျပီး Aရူးပံုေပါက္ေတာ့မယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေမ်ာက္ရံႈးတဲ့ေပါက္ေက်ာ္မ၊
ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ညေနတိုင္းေခၚျပီး ေဆးတိုက္မွာ ထိုင္ခိုငး္ ထားမွျဖစ္မယ္̕
ထIUEန႔ညတြင္ EဖEဖကAမIန္႔ခ်မွတ္လIUက္Eလသည္။ စူးမာတIU႔ဘာမွ် Eစာဒကမတက္
ႏUIင္၊ EဆးတIUက္မွာထIUင္ဆIUလွ်င္လည္း ထIUင္ရံUသာရွIEတာ့သည္။
***************************************

̔ ေဆးတိုက္ဆိုရင္ ဘယ္လာခ်င္ပါ႔မလဲ ခေလးတို႔ရယ္၊ ဖ်ားလို႔ နာလို႔မတတ္သာလို႔
သာလာၾကရတာ၊ Aစိုးရေဆးခန္းေတြက်ေတာ့ တေမ့တေမာႀကီးေစာင့္ရတယ္၊ Aလုပ္Aကိုင္

ပ်က္လြန္းေတာ့ ေဆးတိုက္ကိုပိုက္ဆံAကုန္ခံၿပီး လာရတာေပါ့̕
စူးမာတIU႔ Eရွ ႔ခံUတန္းလ်ားတြင္ထIUင္EနEသာ လူႀကီးက ခပ္ၿငီးၿငီးEျပာEလသည္။
A၀တ္Aစားႏြမ္းႏြမ္းႏွင့္ ဖEနာင့္ဘက္က ပါးEနEသာ ဂ်ပန္ဖIနပ္တIU႔ကIUၾကည့္၍ လူခ်မ္းသာမဟUတ္
Eၾကာင္းသIႏUIင္Eလသည္။
AစIUးရEဆးခန္းတြင္ တEမ့တEမာEစာင့္၍AလUပ္AကIUင္ပ်က္သည္ဟUဆIUEသာ္လည္း
EဖEဖEဆးတIUက္တြင္လည္း Eစာင့္Eတာ့ Eစာင့္ရသည္သာျဖစ္၏။ လူနာမ်ားEစာင့္EနစU္ ထIUင္ရန္
ခ်ထားEသာခUန္တန္းလ်ားEလးတြင္ လူသံUးEလးUီး မျပတ္ရွIတတ္Eလသည္။ ဆင္းရဲသလ
ူ ည္းပါ
သည္။ ခ်မ္းသာသူလည္းပါသည္။ ခံUစြန္းတြင္ ဘာစကားမွ်မEျပာဘဲ ၿငIမ္ၿငIမ္သက္သက္ထIUင္Eနသူ
ကား စူးမာတIU႔Eက်ာင္းနားရွIစာAUပ္ဆIUင္မွ UီးEလးႀကီးျဖစ္သည္။ စူးမာတIU႔ကIUကား မွတ္မIပံUမရ။ တစ္
ခါတစ္ရံ စူးမာတIU႔ ကာတြနး္ စာAUပ္သြားငွားလွ်င္ စကားခ်IUခ်IUEျပာရင္း ကာတြန္းစာAUပ္မ်ားယူEပး
တတ္သည္။ သူ႔မIန္းမသည္ EနမEကာင္းသျဖင့္ AIပ္ရာထဲတြင္လဲEနEသာ နာတာရွည္Eရာဂါ
သည္ ျဖစ္၏။ ̔ ေတာင္ေ၀ွးလဲရင္ ဖိုးသူေတာ္ ထူႏုိင္တယ္ကြဲ႔၊ ဖိုးသူေတာ္လဲရင္ခက္မယ္Uီးေလးမိန္း
မေနမေကာင္းတဲ့ၾကားထဲ Uီးေလးပါေရာဂါရၿပီး Aိပ္ရာထဲ လဲမွာေၾကာက္တယ္၊ ဒီကေလးေတြကို
စိတ္မခ်လြန္းလို႔ပါ̕ ဟUသူသည္ တစ္ခါက ညည္းဖူးEလသည္။ သူ႔တြင္ သားသမီးသံUးEယာက္
Eလာက္လည္း ရွIမည္ထင္သည္။ စူးမာ AEသAခ်ာEတာ့ မမွတ္မI။ ယခUလည္း သူဖ်ားၿပီးAIပ္ရာ
ထဲလဲမည္ကIUEတြးရင္းစIUးရIမ္EနပံUရသည္။ သူ႔Eဘးတြင္ ခပ္ ခြာခြာထIUင္EနEသာမIန္းမႀကီးသည္ကား
မ်က္ႏွာထားမခ်UIလွEပ။ AEႏြး Aက်ႌAEမြးပြပြႀကီးကIU ထပ္၀တ္ၿပီး ရွဴEဆးရွဴEနသျဖင့္ ဖ်ားခ်င္
ခ်င္ရွIEနဟန္ ရွIသည္။ ႏUတ္ခမ္းနီျခယ္သၿပီး Aဖ်ားEကာ့ကာ ဆြဲထားEသာ မ်က္ခံUးနက္နက္တIU႔
Eၾကာင့္ ဖ်ားEနသည့္သူႏွင့္ကား လံUး၀မတူEပ။ နားတြင္ ပန္ထားEသာစIန္နားကပ္ႀကီးသည္ကား
တဖ်တ္ဖ်တ္လက္Eနသည္။
EဖEဖ့Aခန္းထဲမွလူနာထြက္လာEသာAခါ မIန္းမႀကီးသည္ သူ႔Aရြယ္ႏွင့္မလIUက္
EAာင္ Eပါ့ပါးစြာ ထလIUက္Eလသည္။ ထIU႔Eနာက္Eဆးခန္းထဲသIU႔ ခပ္သUတ္သUတ္၀င္သြားသည္။

̔ Aာ ဒီ Aန္တီႀကီး Aားႀကီးဗိုလ္က်တာပဲ၊ Uီးေလးႀကီးေတြက သူ႔Aရင္ေရာက္တာ̕
ကိုတူးက မေက်မနပ္ေျပာေလသည္။ ကိုဘိုးေထြးသည္ ကိုတူးကို ၾကည့္ၿပီးရယ္ေလ
သည္။ ကိုတူးသည္မေက်မနပ္စကားေျပာခဲလွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စူးမာႏွင့္ ကိုတူးတို႔ႏွစ္Uီး
သား ကိုဘိုးေေထြးကို ၀ဲယာျခံရံလ်က္ ထိုင္ေနၾကရသည္။ ကိုဘိုးေေထြးသည္ ေဖေဖ့လက္ရုံးျဖစ္
သည္။ ေမေမ့ကိုလည္း ကူရသည္။ သူ႔Aလုပ္ကို မယ္မယ္ရရျပရန္ ခဲယU္းသည္။ AေသAခ်ာ
ေတြးလွ်င္ကား တစ္Aိမ္လံုး သူမပါလွ်င္သိပ္မၿပီးေခ်။ ေဖေဖ့ေဆးခန္းတြင္ ေငြသိမ္းသူ၊ ေဆးေပး
သူမွာလည္းသူျဖစ္သည္။ Aိမ္တြင္လည္း AAားမေနဘဲ ျခံရွင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ေနတတ္သည္။
တစ္ခါတစ္ခါတစ္ရံ ေမေမ မAားလွ်င္ စက္ဘီးေလးဆြဲၿပီး ေစ်းသို႔ေျပးရတတ္ေသးသည္။ ယခုA

ခါတြင္ကား စူးမာေက်းဇူးေၾကာင့္ ပ်က္သြားေသာ စက္ဘီးကို စက္ဘီးျပင္ဆိုင္သို႔ ပို႔ထားရသျဖင့္
သူ႔ခမ်ာတစ္ခါ တစ္ရံ ေျခလ်င္ က်ိတ္ရရွာသည္။ သူ႔Aိမ္ေဂဟာသည္ ကားရုံႏွင့္တြဲလ်က္ရွိေေသာ
တစ္ေယာက္ခန္းေလးျဖစ္သည္။ ေဖေဖေရာေမေမပါ ကိုဘိုးေထြးကိုေသြးသားရင္းခ်ာတစ္ေယာက္
လိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ စူးမာတို႔လူမွန္းသိကတည္းက ကိုဘိုးေထြးကို Aိမ္သားတစ္Uီး Aေန
ႏွင့္Aကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရသည္။ ကိုဘိုးေထြးAေနႏွင့္လည္း စူးမာတို႔ကို တူရင္းသားရင္းလို ခ်စ္ခင္Aလို
လိုက္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာ တကာစပ္စပ္စုစုႏုိင္ေသာစူးမာထက္ ေတြးေတြးဆဆ ေျပာ
တတ္ဆိုတတ္ေသာ ကိုတူးကို ပိုၿပီးခ်စ္ခင္ဟန္ရွိေလသည္။

̔ ေဟ့ ကိုတူး ဒီလိုမေျပာရဘူးကြ၊ Aဲဒီလိုေရာဂါမရွိ ေရာဂါရွာေနတဲ့ မိန္းမႀကီးေတြရွိ
လို႔ ေဆးတိုက္ေတြ စားသာတာ၊ သူတို႔ကိုေက်းဇူးတင္ရမည္̕

̔ သူက ဘာျဖစ္တာလဲ̕
̔ ႏွာေစးတာ၊ ေခါင္းကိုက္တာေလာက္ပါကြာ̕
̔ Aို ဒီေလာက္ေလးမ်ား̕
̔ သူတို႔က Aဲဒီေလာက္ကိုလဲ Aႀကီးႀကီးခ်ဲ ႔တာပဲကြ̕
̔ ေဆးတိုက္လာၿပီး ေဆးထိုးေတာ့ Aလကားေနရင္း ဖင္နာတာေပါ့̕
̔ သူတို႔ ဖင္နာမွေပ်ာက္တယ္ထင္တာကိုး၊ ေနUီး ကိုတူး စကားသိပ္မမ်ားနဲ̕႔
ကိုဘိုးေထြးသည္ ေဆးခန္းထဲမွထြက္လာသူကမ္းေပးေသာ စာရြက္ျဖဴေလးကိုလွမ္း
ယူလိုက္သည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ေရးျခစ္ထားေသာ စာလံုးမ်ားကို စူးမာနားမလည္၊ လံုး၀မသိ။ သို႔
ေသာ္ ကိုဘိုးေထြးကမႈ Aလြယ္တကူပင္ သိပံုရသည္။ Aညိုေရာင္ေဆးပုလင္းႀကီးထဲမွ ေဆးလံုး
ျဖဴျဖဴေလးႏွင့္ ေသသပ္စြာထုပ္လိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆးလံုး၀ါ၀ါေလးမ်ားကိုယူျပန္သည္။

̔ မနက္ထမင္းစားၿပီး တစ္ခါ၊ ညေနထမင္းစားၿပီး တစ္ခါ ေဆးႏွစ္မ်ဳိးကို တစ္လံုးစီေရာ
ေသာက္ပါ̕
ကမ္းလာေသာAစိတ္တန္ကိုျပန္၍Aမ္းရင္း မွာလိုက္သည္။ တန္းစီေနေသာေဆးပု
လင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ေနေသာလူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ Aံဆြဲထဲမွ ေငြစကၠဴမ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ စူးမာသည္တစ္လွည့္စီၾကည့္ေနမိေလသည္။ ခန္းဆီးျဖဴျဖဴကာထားေသာ ေဆးခန္း
ထဲတြင္လည္း ေဖေဖ့ကို တစ္ခါတစ္ရံလွမ္းျမင္ရေလသည္။ ျငင္သြက္လက္စြာလႈပ္ရွားေနေသာ
ထမီနီႏွင့္ သူနာျပဳဆရာမေလးကိုလည္းရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲေတြ႔ရတတ္သည္။ စူးမာသည္ ဟိုၾကည့္ဒီ
ၾကည့္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္စြာထိုင္ေနရသည္ကို ပ်င္းရိလာေလသည္။ စူးမာတို႔စံေပ်ာ္ရာမန္က်ည္းပင္ရိပ္
ညို႔ညို႔ကိုသတိရမိသည္။ ၿငိမ္သက္စြာထိုင္ေနရမည့္Aစား မန္က်ည္းကိုင္းကိုဆြဲခိုေနရလွ်င္ မည္မွ်
ေကာင္းေလမည္နည္းဟု တမ္းတမ္းတတေလး ေတြးေနမိေလသည္။ ဘဘသြင္တစ္ေယာက္
လည္း ဒီAခ်ိန္ဆိုလွ်င္ မန္က်ည္းပင္ေAာက္သို႔ေရာက္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကိုတူးကိုလာေစာင့္ေန

လိမ့္မည္ထင္သည္။ သူလက္ထဲတြင္လည္း မာလကာသီးပြပြႀကီးမ်ား ပါလာဖို႔ရာ က်ိန္းေသသည္။
သို႔တည္း မဟုတ္လိေမၼာ္ခ်ိဳခ်U္ေမႊးေမႊးေလးမ်ားကို ယူလာမည္ျဖစ္သည္။ ယုတ္စြAဆံုးဘာမွ်မပါ
လွ်င္ ဘဘသြင္သည္ စူးမာတို႔Aား မုန္႔၀ယ္စားရန္ မုန္႔ဖိုးတစ္မတ္စီေပးတတ္ ေလသည္။

̔ ကိုတူးေရ ဘဘသြင္ႀကီးေတာ့ မန္က်ည္းပင္ေAာက္ကိုေရာက္ေနၿပီထင္တယ္̕
̔ ေAးကြာ သနားပါတယ္̕
̔ သူလာရင္ မာလကာသီးေတြ ပါလာမွာ̕
̔ နင္ကေတာ့ ဒါပဲ̕
̔ ဘာျဖစ္လဲ သူ႔မာလကာသီးက ပြလဲပြတယ္၊ ခ်ိဳလဲခ်ိဳတယ္၊ ခုေနစားရရင္ ဇိမ္ပဲ̕
̔ ငါကေတာ့ မာလကာသီးမစားရရင္ေနပါေစ၊ ဘဘသြင္ဆီခဏေလာက္ေတာ့ သြား
ခ်င္တယ္̕

̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ သနားလို႔ပါ၊ ငါ႔ကိုမေတြ႔ရရင္ သူ႔ခမ်ာစိတ္ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ကိုမ်ား ပါပါလို႔
ေခၚလိုက္ရင္ သူ႔မ်က္ႏွာကိုျပံဳးျပံဳးသြားတာပဲ။ ေသသြားတဲ့ ကိုငယ္ေလး ကံေကာင္းတယ္ေနာ္̕

̔ ေၾသာ္ သူ႔Aေဖကသူ႔ကိုဒီေလာက္ခ်စ္တာ ကံေကာင္းတာေပါ႔။ ဒို႔မ်ားက်ေတာ့ ေဖ
ေဖတို႔ေမေမတို႔က ခ်စ္မွမခ်စ္တာ̕

̔ Aာ ကိုတူးရာ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ခ်စ္မွာေပါ့̕
̔ ေAးေလ Aနည္းAပါးေတာ့ ခ်စ္မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘဘသြင္ေလာက္ေတာင္ ငါ့ကိုဂရု
မစိုက္ဘူး̕
စူးမာသည္ ဘာျပန္ေျပာရမည္မသိသည့္Aတြက္ ကိုတူး၏ဆံပင္တိုကပ္ကပ္ေလးကို
ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။ ကိုတူးခမ်ာ ဘဘသြင္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ကတံုးသာသာ ဘဲၿမီးေလးႏွင့္
ျဖစ္သြားရေလသည္။ ဆံပင္တိုတိုကို ၾကည့္ေနမက်သျဖင့္ ဘဲၿမီးႏွင့္ကိုတူးကိုၾကည့္ရသည္မွာ
ေျပာင္စီစီျဖစ္ေနသည္။ ဘဘသြင္ႏွင့္ကိုတူးတို႔ႏွစ္Uီး တစ္Uီးဆံပင္ကို တစ္Uီး တေပ်ာ္တပါးႏွင့္
တလွည့္စီညွပ္ခဲ့ၾကသည္ထင္သည္။ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏွစ္Uီးစလံုး ေက်နပ္ေန
ၾကသည္။

̔ ဘာလဲ ကိုတူးက ကိုတူးဆံပင္ကို ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ဳိးခင္းေတြလို Aထစ္လိုက္ A
ထစ္လိုက္လုပ္ပစ္တာကို ဂရုစိုက္တယ္ေျပာတာလား̕

̔ မဟုတ္ပါဘူး စူးမာရ၊ နင္ကလဲ နားေ၀းလိုက္တာ။ သူ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာနဲ႔
လုပ္တာဟ၊ သူ႔စိတ္ကကို မေကာင္းေတာ့ တစ္လြဲလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ငါ့ကိုသိပ္ဂရုစိုက္

တယ္။ ေမေမတို႔က ဘဘသြင္ခ်စ္သေလာက္ေတာင္ ငါ့ကိုမခ်စ္ဘူး၊ ဂရုစိုက္ဘူး̕

̔ Aင္းေနာ္ Aဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲ Aလတ္ျဖစ္လို႔လားဟင္။ ဒါမွမဟုတ္ စူးမာတို႔ စာမ
က်က္လို႔၊ ေဆာ့လို႔၊ ဆိုးလို႔လား̕
စူးမာသည္ ေမးေမးေျပာေျပာႏွင့္ ေျပရင္း ေပၚလစ္ေရာင္ေတာက္ေနေသာ စားပြဲေပၚရွိသစ္သား
ကြက္ေလးမ်ားကိုလက္ညႈိးႏွင့္ေလွ်ာက္ဆြဲေနမိသည္။ Aလယ္တြင္ရစ္ၿပီး ၀ိုင္းသြားေသာသစ္သား
Aကြက္ေလးမ်ားသည္ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ မႈိင္းညိုညုိႏွင့္Aရစ္ထေနေသာAကြက္ေလးမ်ား
ကို မမႀကီးျမင္လွ်င္Aက်ႌခ်ဳပ္၀တ္ခ်င္သည္ဟု ေျပာUီးမည္ျဖစ္သည္။

̔ ကိုဘိုးေထြးေရ ႔ ေပးေလ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံAမ္းေပးမယ္ေလ။ ဒီတိုင္းထိုင္ေနရတာ
ပ်င္းလာၿပီ̕
ကိုတူးသည္ ပ်င္းရိလာဟန္ႏွင့္ကိုဘိုးေထြးေဘးသို႔ျပန္ကပ္သြားသည္။ ေငြAမ္းရန္
ဟန္ျပင္ေနသည့္ကိုတူးကိုေငးၾကည့္ရင္း စူးမာသည္မန္က်ည္းပင္ရိပ္ကိုသာ သတိရေနသည္။ ေဖ
ေဖ့ေဆးခန္းတြင္ ဘယ္ႏွရက္ၾကာေAာင္ Aက်ယ္ခ်ဳပ္္ ခ်ဳပ္ခံေနရUီးမည္ မသိ။ စူးမာစိတ္ က်U္း
က်ပ္လွသည္။ ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ကစားရန္မဆိုထားႏွင့္ စကားကိုပင္က်ယ္က်ယ္မေျပာႏုိင္ေသာ
Aရပ္တြင္ၾကာရွည္ေနရပါက ပ်င္း၍ေသေသာ မသာဟူသည္ျမန္မာျပည္တြင္ UီးUီးဖ်ားဖ်ား ပထမ
ဆံုး ေပၚလာမည္ျဖစ္ေပသည္။

̔ စူးမာလဲ ပ်င္းလွၿပီ̕
̔ လာ ပ်င္းရင္ ဒီမွာေဆးလံုးေတြလာၿပီး ထုပ္ေပးလွဲ႔။ ကဲ လာ ဒီပုလင္းထဲက ေဆးA
ျဖဴရွစ္လံုး၊ ဒီထဲက ေဆးAေတာင့္ေလးေတြကေလးလံုး Uီးေလးေရ ႔ Aဲဒါေျခာက္နာရီျခားတစ္ခါ
ေသာက္ ႏွစ္ရက္စာပဲ̕
ကိုဘိုးေထြးသည္ စူးမာကိုခိုင္းရင္း တစ္ဆက္တည္း ေဆးAညႊန္းကိုပါ ေျပာေန
သည္။ စူးမာသည္ ေဆးယူမည့္လူနာကိုၾကည့္ၿပီး Aတန္ငယ္ Aပ်င္းေျပသြားသည္။ စူးမာတို႔
ေက်ာင္းနားကစာAုပ္ဆိုင္မွ Uီးေလးႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သူဘယ္Aခ်ိ္န္က ေဆးခန္းထဲ
၀င္သြားသည္ကိုပင္ စူးမာ မသိလိုက္။ ျပန္ထြက္လာမွပင္ သတိထားမိေတာ့သည္။
စူးမာသည္ ျပံဳးစပ္စပ္ေလးျဖစ္သြားသည္။ ကိုဘိုးေထြးညႊန္ျပေသာပုလင္းမ်ားAထဲမွ
ေဆးAျဖဴဆယ့္ေျခာက္လံုးႏွင့္ေဆးေတာင့္ရွစ္လံုးကို သြက္သြက္ေလးထုတ္ယူလိုက္ေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ကိုဘိုးေထြးထုပ္သည့္Aတိုင္း Aနားေလးမ်ားခ်ဳိးကာ ေသေသသပ္သပ္ ထုပ္လို္က္
သည္။

̔ Aဲဒါေတြကို ေျခာက္နာရီျခား တစ္ခါေသာက္ ေလးရက္စာပဲ̕
ေဆးထုပ္ကေလးကိုကမ္းေပးလိုက္ရင္း ခပ္တိုးတိုးေျပာလိုက္သည္။ Uီးေလးႀကီးခမ်ာ
ေတာ့ ဘာမွ်မသိရွာ။ ၾကားထဲမွ စူးမာတစ္ေယာက္က ေစတနာမိုးေတြ ေ၀ဖာၿဖိဳးၿပီး ျမန္မာ့တန္ခိုး
ႏွင့္ေဆးေတြကိုႏွစ္ဆတိုးေပးလိုက္မွန္းလည္း သိပံုမရ။ ေဆးထုပ္ေလးကိုလွမ္းယူၿပီး ကိုတူးကို

ဆယ္တန္ႏွစ္ရြက္ကမ္းေပးလိုက္သည္။ ကိုဘိုးေထြးသည္ ေဆးစာရြက္ျဖဴေလးကိုဖတ္ရင္း̔ ငါးက်ပ္
ျပန္Aမ္းလိုက္ ကိုတူး̕ ဟုေျပာလိုက္သည္။
ဲ ွိ
ကိုတူးသည္ ပါးစပ္က ̔ ဟုတ္ကဲ့̕ ဟုေျပာရင္းဆယ္တန္ႏွစ္ရြက္ကိုယူကာ Aံဆဲြထရ
ႏွစ္ဆယ္တန္တစ္ရြက္ကိုျပန္ေပးလိုက္သည္။ ကိုဘိုးေထြးက Aမွတ္မဲ့မို႔ မျမင္ေသာ္လည္း စူးမာ
သည္ ကိုတူးေငြျပန္Aမ္းပံုကိုၾကည့္ၿပီး မ်က္လံုးေလးျပဴးသြားသည္။ ကိုတူးမ်ားမွားသလားဟု ေျပာ
မည့္ဟန္ျပင္မိသည္။ Uီးေလးႀကီးသည္လည္း ႏွစ္ဆယ္တန္ကို Aမွတ္မဲ့လွမ္းယူၿပီး Aိတ္ထဲထည့္
ခါနီးမွသတိထားမိပံုရသည္။ တA့ံတၾသႏွင့္ ကိုတူးAားလွမ္းေျပာမည္ျပဳသည္။

̔ ဒါ ေဖေဖ့ေဆးတိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသိုလ္လုပ္တာပါUီး။ ေဆးခမေပးပါနဲ̕႔
ကိုတူးကလက္ကာၿပီးခပ္တိုးတိုးေျပာလိုက္သည္။ ကိုဘိုးေထြးကမူၾကားပံုမရ။ နားကို
ကားေနေAာင္စြင့္ထားေသာ စူးမာကမူ ၾကားျဖစ္ေAာင္ၾကားလိုက္ေလသည္။

̔ သာဓုဗ်ာ သာဓု သာဓု သူေတာ္ေကာင္းႀကီးတို႔တေတြ ဘုန္းႀကီးပါေစ သက္ရွည္ပါ
ေစ̕
တခ်ိန္လံုးစကားလံုး၀မေျပာဘဲ ျငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနေသာ Uီးေလးႀကီးသည္ ႏွစ္
ဆယ္တန္ကိုAိတ္ထဲထည့္ရင္း လိႈက္လဲစြာ သာဓုေခၚေနေလသည္။ ဘာမွ်နားမလည္လိုက္ေသာ
ကိုဘိုးေထြးသည္ Aေျခက္တိုက္ သာဓုေခၚၿပီး ဆုေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးေပးေနေသာ Uီးေလ
ႀကီးAား Aူေၾကာင္ေၾကာင္ၾကည့္ေနေလသည္။ ကိုတူးကေတာ့မွင္ေသလွသည္။ တကယ့္Aလုပ္
ႀကီးAကိုင္ႀကီးကိုလုပ္ေနသူကဲ့သို႔ ခံ့ထည္ထည္ထိုင္ရင္း ကိုဘိုးေထြးကိုပင္ ျပံဳးျပလိုက္ေသးသည္။
စာAုပ္ဆိုင္မွUီးေလးႀကီးကို စူးမာကဲ့သို႔ ကိုတူးလည္းမွတ္မိပုံရသည္။ စူးမာက ကာ
တြန္းေလာက္သာAဖတ္မ်ားသူမို႔ ၀တၳဳကိုပါ ဖတ္ေသာကိုတူးေလာက္ စာAုပ္ဆိုင္သို႔မေရာက္
တတ္ေပ။ ကိုတူးက စူးမာထက္ပိုမိုAေရာက္မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔တစ္ေတြ၏မျပည့္
စံုေသာ္ဘ၀ႏွင့္ႏြမ္းပါးေသာAေျခAေနကိုသေဘာေပါက္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ စူးမာက ဘိုးဘိုးေAာင္
လုပ္ၿပီး ေဆးကိုႏွစ္ဆတိုးေပးရုံရွိေသးသည္။ ကိုတူးကမူ ဘိုးဘိုးေျပာင္ဟန္ ဖန္ဆင္းၿပီး တစ္ဆယ္
တန္ႏွစ္ရြက္ကို ႏွစ္ဆယ္တန္တစ္ရြက္Aသြင္ဖန္တီးၿပီး Aမ္းလိုက္ေပၿပီ။ ကိုဘိုးေထြးသာသိလွ်င္
နဂိုေမွးေသာမ်က္လံုးမ်ားသည္ ငါးမ်က္လံုးမ်ားလို ျပဴးထြက္လာလိမ့္မည္ထင္သည္။ သို႔တည္းမ
ဟုတ္ ေခါင္းကို စံုကုတ္ကာ၀ုန္းခနဲ ထခုန္မည္ျဖစ္သည္။ စူးမာသည္ တစ္Uီးတည္းေတြးရင္းျပံဳးက်ဲ
က်ဲေလးျဖစ္လာသည္

̔ စူးမာေနာ္̕
ကိုတူးသည္ စူးမာAား လက္သီးဆုပ္ျပေလသည္။ Aလိုက္ကန္းဆိုးမသိ ထေAာ္
လိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။ စူးမာက လွ်ာထုတ္ျပေသာAခါမွ ဇတ္လိုက္မင္းသားဟန္ႏွင့္ မ်က္စိ
တစ္ဖက္မိွတ္ျပသည္။ မ်က္စိ တစ္ဖက္တည္း မမွိတ္တတ္သည့္Aတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးစံုမွိတ္သြား
ေသာ ကိုတူးသည္ မင္းသားႏွင့္မတူသည္ကား Aမွန္ပါေပ။

̔ ဘာရယ္ေနၾကတာလဲ̕
ကိုဘိုးေထြးကေမးေလသည္။ ကိုဘိုးေထြးက Aူေၾကာင္ေၾကာင္ေမးေသာAခါမွ စူး
မာပိုၿပီးရယ္ခ်င္သည္။ လက္၀ဲလက္ယာရံၿပီး ထင္ရာလုပ္လိုက္ၾကသည္ကိုၾကားမွ ကိုဘိုးေထြးခမွ်ာ
ဘာမွ်မသိလိုက္။ သူ႔ခမ်ာ သိသာသိလွ်င္ Aေတာ္ႀကီး စိတ္ညစ္သြားရွာမည္ျဖစ္သည္။

̔ ေျပာစမ္း စူးမာ ဘာလို႔စပ္ျဖဲျဖဲ ျဖစ္ေနရတာလဲ̕
̔ Aဟက္ စူးမာ စU္းစားမိလ̕ို႔
̔ ဘာကိုလဲ̕
̔ ကိုဘိုးေထြး မိန္းမရရင္ Aဲဒီမိန္းမက ဟင္းခ်က္မွေကာင္းပါ့မလားလိ̕ု႔
̔ ဘာဆိုင္လို႔လဲ̕
̔ Aင္း ဘာမွ်မဆိုင္ဘူး၊ Aဟင္း̕
ကိုဘိုးေထြးသည္ စူးမာAား မ်က္ေမွာင္ႀကီးကုတ္၍ၾကည့္ေနေလသည္။ စူးမာသည္
ကိုဘိုးေထြးAား ျပံဳးစပ္စပ္ေလးၾကည့္ေနရင္းဘာဆက္ေျပာရမည္ကို AေျပးAလႊားစU္းစားေနမိ
ေလသည္။ ေတာ္ပါေသးသည္။ ကိုဘိုးေထြးခမ်ာ ၾကာၾကာစိတ္မရႈပ္လိုက္ရ။ ေဖေဖ့ေဆးခန္းထဲမွ
ထြက္လာေသာလူမ်ား ထပ္ေရာက္လာ၍ Aလုပ္ရႈပ္သြားသည္။ စူးမာသည္ ေဆးလံုးမ်ားကို ထုပ္
မေပးေတာ့ဘဲ နံရံကိုမီွရင္း ရပ္ေနမိေလသည္။ မန္က်ည္းပင္ရိပ္ညိုညုိႏွင့္မာလကာသီးခ်ဳိခ်ဳိကိုသာ
စိတ္ထဲတြင္ ေတြးရင္းတမ္းတေနမိသည္။

̔ သာဓုဗ်ာ သာဓု သာဓု̕
ကိုတူး Aနားတြင္ေတာ့ ထိုAသံမ်ားကို မၾကာခဏၾကားေနရသည္။ ကိုတူးတစ္ေယာက္ကေတာ့
စူးမာလို မာလကာသီးကို Aေတြးႏွင့္လြမ္းေနဟန္မရွိေခ်။ သူ႔Aလုပ္ထဲတြင္သူ တေပ်ာ္တပါးႏွင့္
စိတ္၀င္စားေနပံုရသည္။ တစ္ခုပဲထူးျခားသည္။ Aံဆြဲခြက္ထဲတြင္ထည့္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ား
သည္ ခါတိုင္းေန႔မ်ားလို တျဖည္းျဖည္းတိုးလာျခင္းေတာ့မရွိ။ ႏွစ္ဆယ္တန္သည္ တစ္ဆယ္တန္
သည္ႏွစ္ရြက္Aသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ငါးက်ပ္တန္ႏွစ္ရြက္သည္လည္း တစ္ဆယ္တန္ျဖစ္
သြား၏။ ႏြမ္းေပ်ာ့ေနေသာ က်ပ္တန္ငါးရြက္ကိုလည္း ငါးက်ပ္တန္Aသစ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္လဲေပးလိုက္
သည္။ စူးမာသည္ Aလုပ္ႀကီးAကိုင္ႀကီးလုပ္ေနေသာ ကိုတူးAားေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္။

̔ ကိုတူး ေဖေဖ ဆူလိမ့္မယ္ ̕
̔ Aို ဆူဆူေပါ့၊ သူတို႔ေတြ မရွိမဲ့ရွိမဲ့လာေပးရတာ Aိမ္မွာ စားစရာရွိမွာမဟုတ္ဘူး၊ ငါ
က သိလို႔ျပန္ေပးတာ။ ေဖေဖလဲ ကုသိုလ္ရတာေပါ့။ ရွင္းျပလိုက္ရင္ စိတ္ဆိုးမွာမဟုတ္ပါဘူး̕
စူးမာက စိုးရိမ္စိတ္ကေလးႏွင့္ ေျပာေသာAခါ ကိုတူးသည္ မ်က္ႏွာထားတည္တည္
ႏွင့္ျပန္ေျပာေလသည္။ သူ႔ကိုၾကည့္ရသည္မွာ စူးမာကဲ့သို႔ ေဖေဖဆူကို စိုးရိမ္ဟန္မရွိေခ်။ ဆူလိမ့္
မည္၊ စိတ္ဆိုးလိမ့္မည္ဟုလည္း ထင္ပံုမရ။

စူးမာကမူ Aံဆြဲထဲမွ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲျဖစ္ကုန္ၾကေသာေငြစကၠဴေလးမ်ားကိုေငး
ၾကည့္ရင္း ရင္ထဲတြင္မတင္မက်ျဖစ္ေနသည္။ ကိုတူးသည္ ကုသိုလ္ရသည္ဟုAေတြးႏွင့္ေက်နပ္
ေနေသာ္လည္း ေဖေဖသည္ကိုတူးတို႔စူးမာတို႔လို ကုသိုလ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ေက်နပ္လိမ့္မည္မဟုတ္
ေခ်။ ကုသိုလ္ဆိုသည့္Aရာကို မက္မက္ေမာေမာႏွင့္လိုခ်င္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

̔ ကိုတူး̕
စူးမာ စိုးရိမ္သည့္Aတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ညပိုင္း Aိမ္ျပန္ေရာက္၍ေငြစစ္ေသာAခါ
တြင္ ေဖေဖသည္ မိုးခ်ဳန္းသလို ထေAာ္ေလေတာ့သည္။ ေဖေဖ့မ်က္ႏွာသည္ ရြာေတာ့မည့္မိုးလို
သုန္မႈန္ေနေတာ့သည္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးျပဳခဲ့ေသာ ကိုတူးသည္ မ်က္လံုးေလးA
၀ိုင္းသားႏွင့္ ေခ်ာင္ကပ္ေနေလသည္။ လူနာမ်ားကထပ္ျပန္တလဲလဲ သာဓုေခၚသြားေသာ သူ႔လုပ္
ရပ္ကို ေဖေဖတို႔ေမေမတို႔က သာဓုမေခၚေသာAခါတြင္ Aေတာ္ကေလးစိတ္ညစ္သာြ းပံုရေလ
သည္။

̔ တကတဲဗ်ာ ဒီေန႔လူနာေတြAမ်ားသားနဲ႔ ေငြက နည္းလွေခ်ကလား ေAာက္ေမ့
တယ္။ Aက်ဳိးနည္း ဘုရားျဖစ္မယ့္Aုတ္ခဲေလးက ကုသိုလ္လုပ္ၿပီး Aလႉေပးေနတာကိုး̕

̔ မ မ ဟုတ္ဘူး ေဖ ေဖ သူ သူတို႔ေတြ တကယ္ဆင္းရဲတာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါေတြ႔ခဲ့
တယ္။ ဘာဟင္းမွ်လဲ မရွိဘူး ထမင္းခ်ည္းပဲ ကေလးေတြေရာ လူႀကီး ေတြ ေရာ စား စား̕

̔ ေတာ္စမ္း တိတ္စမ္း̕
ေဖေဖသည္ လက္ကိုေ၀ွ႔ယမ္းၿပီး ေAာ္လိုက္သည္။ ေဖေဖ စိတ္ဆိုးသည္ကို ျမင္ရခဲ
လွသျဖင့္ တာတီးေလးသည္ ေမေမ့ထဘီစကိုဆဲြၿပီးကပ္ေနသည္။ ငိုမလို မဲ့ေနသည္။ စူးမာကမူ
စားပြဲစြန္းကိုမီွ၍ရပ္ရင္းေငးေနမိေလသည္။ သူ႔ေဆးေတြပိုေပးလိုက္သည္ကိုကား ေဖေဖ မသိသ
ျဖင့္ ေတာ္ေပေသးသည္ဟု ဘုရားတရင္းရင္ခုန္ေနေလသည္။ ၾကားထဲမွ တရားခံျဖစ္ရေသာ ကို
ဘိုးေထြးသည္လည္း ေခါင္းကိုစံုကုတ္ေနရွာသည္။ တစ္ခါဖူးမွ် ေငြေလ်ာ့ျခင္း၊ လိုျခင္းမရွိဘဲ ဒီေန႔
တြင္ ေငြငါးဆယ္ေက်ာ္ေလ်ာ့ေနေသာAခါ သူ႔ခမ်ာAေတာ္ႀကီး စိုးရိမ္သြားဟန္ ရွိသည္။ ေတာ္ပါ
ေသးသည္၊ တရားခံစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ကိုတူးက ေလွ်ာ္လဲခ်က္ေပးေသာေၾကာင့္သာ သူ႔ခမ်ာ A
၀၀ ရႈရဲေတာ့သည္။

̔ Aိမ္မွာလဲ တလြဲေတြလုပ္၊ ေဆးတိုက္ေခၚသြားျပန္ေတာ့လဲ ဘုရားေလာင္းေလးက မြဲ
ေဆးေဖာ္၊ ေကာင္းဗ်ာ တယ္ေကာင္း̕
ေဖေဖက ေဆာင့္ႀကီးေAာင့္ႀကီးႏွင့္ေျပာသည္။ ကိုတူးကို မ်က္လံုးႀကီးျပဴးၾကည့္
သည္။ ေဖေဖ လက္ေျမွာက္လိုက္၍ ရိုက္မ်ားရုိက္ေလမလားဟု စူးမာေၾကာက္သြားသည္။ သို႔
ေသာ္ ေဖေဖ မရုိက္။ လက္ကိုယမ္းရင္း ေAာ္သည္။

̔ သြားစမ္း သြားစမ္း ငါစိတ္ေပါက္လာရင္ ေခါက္မိလိမ့္မယ္ Aက်ိဳးနည္း̕

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ စူးမာေတာ့ ကိုတူးကို ေက်းဇူးတင္သည္။ ေဖေဖသည္ စူးမာတို႔
Aား ေဆးတိုက္သို႔ ထပ္ၿပီး ေခၚမသြားေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စူးမာ စိတ္ညစ္ေသာAက်ယ္ခ်ဳပ္
ဘ၀မွ လြတ္ရေလေတာ့သည္။ ကိုတူး ေက်းဇူးေၾကာင့္ တစ္ရက္တည္းႏွင့္လြတ္ခဲ့ရသျဖင့္ စူးမာ
ေတာ့ ေပ်ာ္သည္သာျဖစ္၏။
****************************************

̔ စူးမာေတာ့ ေပ်ာ္တာပဲ၊ ကိုတူးေၾကာင့္လြတ္တာ။ ကိုတူးသာ Aဲဒီလို မလုပ္ရင္ ေဆး
တိုက္ကိုဘယ္ႏွရက္မ်ား ဆက္ၿပီးလိုက္ေနရUီးမယ္ မသိ ဟဲ ဟဲ Aခုေတာ့ ေဖေဖစိတ္ဓာတ္က်သြား
ၿပီ̕
ျပံဳးရႊင္စာြ ေျပာေနေသာ စူးမာကိုၾကည့္ရင္း ကိုတူးသည္ မ်က္ေမွာင္ႀကီးကုတ္ ေနေလ
သည္။ သူ Aဆူခံခဲ့ရသမွ် စူးမာေပ်ာ္ဖို႔ျဖစ္ေနသျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသည္။

̔ ဟင္း တယ္ဟုတ္ ငါကေတာ့ Aဆူခံလိုက္ရတာ̕
̔ ႏွစ္ေယာက္ေကာင္းက်ဳိး တစ္ေယာက္ထဲသယ္ပိုးတာ ျမတ္ပါတယ္ ကိုတူးရ Aဟဲ̕
̔ ေခြးစူးမာ̕
ကိုတူးသည္ သူ႔လက္ထဲမွကင္းပံုသီးေလးႏွင့္ စူးမာကိုလႊဲေပါက္လိုက္သည္။ စူးမာ
ေခါင္းငံု႔၍ေရွာင္လိုက္ေသာ္လည္း Aတန္ငယ္ေနာက္က်သြားသည္။ ကင္းပံုသီးႏုႏုသည္ စူးမာ၏
နဖူးကိုေထာက္ခနဲထိမွန္သြားေလသည္။ မနာေသာ္လည္း စပ္ဖ်U္းဖ်U္းျဖစ္သြားေသာနဖူးကို ပြတ္
ရင္း စူးမာသည္ မ်က္ႏွာကိုတAားႀကီးရႈံ ႔မဲ့ထားေလသည္။ ကိုတူးက သူ႔လက္ေျဖာင့္လွသည္ဟု
သေဘာက်ၿပီး တဟားဟား ရယ္ေနေသာAခါ စူးမာ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ ခၽြန္ထြက္လာၾကကုန္
သည္။

̔ နင့္တစ္ကိုယ္လံုး တိရစၧာန္ေတြခ်ည္းပဲ စူးမာ။ ေမ်ာက္လိုေဆာ့တယ္၊ ရန္ျဖစ္ရင္ ေခြး
လိုကိုက္တယ္၊စိတ္ဆိုးျပန္ေတာ့ႏႈတ္ခမ္းႀကီးက၀က္ဖင္လိုပဲ ဟားဟား̕

̔ ကိုတူးေနာ္̕
̔ ဘာလဲဟ ၀က္စူးမား̕
̔ မိကိုတူးေနာ္ ဟြန္း ငတူး̕
̔ ဘာေျပာတယ္̕
̔ ငတူး̕
̔ စူးမာ နင္မရိုင္းနဲ႔ ငါက ခ်စ္လို႔စတာ။ ငါကနင့္ထက္Aႀကီးသိရဲ့လား။ သြား နင္မ

ၾကိဳက္ရင္ မေျပာေတာ့ဘူး သြား သြား̕
ကIUတူးမ်က္ႏွာသည္ရUတ္တရက္နီလာသည္။ သူ႔ထက္Aငယ္စူးမာက ငတူးဟUEခၚ
လIUက္၍ မခံႏUIင္ျဖစ္သြားသည္။ စူးမာကIU မ်က္ႏွာထား တင္းတင္းျဖင့္စIUက္ၾကည့္ၿပီး ခ်ာခနဲ Eက်ာခIUင္း
လIUက္သည္။ သူ႔ပါးစပ္ကသာ စူးမာကIU ̔ သြား သြား̕ ဟု ႏွင္ေနေသာ္လည္း တကယ့္ တကယ္ ထြက္
သြားသူကား ကိုတူးျဖစ္သည္။ ကင္းပံုႏြယ္စည္းရိုးကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တစ္ဖက္ျခံသို႔ခပ္သြက္သြက္
ေျခေဆာင့္ၿပီး ကူးသြားေလသည္။ စူးမာသည္ မန္က်ည္းပင္စည္ကို ခပ္ေလွ်ာေလွ်ာေလး မွီကာ
တစ္Uီးတည္း ေၾကာင္စီစီက်န္ခဲ့သည္။ စိတ္ထဲတြင္ ကိုတူးေနာက္သို႔ေျပးလိုက္သြားခ်င္ေသာ္လည္း
မလိုက္ျဖစ္ဘဲ ေငးေနမိသည္။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ကိုတူးကို ̔ ငတူး̕ ဟုသာြ းေခၚမိေလသနည္းဟု ကိုယ့္
ကိုယ္ကို Aျပစ္တင္ေနမိသည္။ စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔သည္ AႀကီးAငယ္လိုသေဘာမထားဘဲ တစ္
Uီးႏွင့္တစ္Uီး သူငယ္ခ်င္းသဖြယ္ ေပါင္းၾကျမဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စူးမာ ကိုတူးကို တစ္ခါမွ်မ
ရိုမေသမေခၚဖူး၊ မေျပာဖူးေပ။ ဒီေန႔မွ ၾကမၼာငင္ၿပီး ကိုတူး မႀကိဳက္သည့္္ စကားလံုးကိုေရြးခ်ယ္သံုး
ရင္းမွ ̔ ငတူး̕ ဟု ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခုေတာ့ ကိုတူးတကယ္စိတ္ဆိုးသြားၿပီထင္သည္။
စူးမာသည္ မ်က္လံUးA၀IUင္းသားႏွင့္EငးEနၿပီးမွ EျမႀကီးEပၚမွထIUင္ခ်လIUက္သည္။ Aနီး
ရIွ တUတ္Eခ်ာင္းEလးႏွင့္ EျမႀကီးကIU AဓIပၸာယ္မရIွ ဆြဲျခစ္EနမIသည္။ Eျမပြပြတြင္ ျခစ္ရာEလးမ်ား
တစ္ခUႏွင့္တစ္ခUထပ္ၿပီး ရUပ္Eနသည္AထI ထပ္ျပန္တလဲလဲ ဆြဲျခစ္EနမIသည္။

̔ စူးမာေလး တစ္ေယာက္ထဲ ဘာလုပ္ေနတာလဲ̕
̔ ဟင္ ကိုကိုေAာင္̕
သူ႔Eဘးတြင္ရပ္လာEသာ ကIUကIUEAာင္ကIU စူးမာEမာ့ၾကည့္မIသည္။ မန္က်ည္းရြက္
စIမ္းစIမ္းမ်ားEနာက္ခံ၍ ကIUကIUEAာင္ကIU Eမာ့ၾကည့္ရသည္မွာ Aရပ္ႀကီးမIUးထIUးEနသလIU စူးမာစI္တ္
ထဲတြင္ထင္လာသည္။မUန္တUန္တUန္ ၫUIးတIUးတIUးျဖစ္EနEသာစူးမာ၏မ်က္ႏွာကIU Aကဲခတ္ၿပီးကIUကIU
EAာင္သည္ စူးမာEဘးတြင္၀င္္ထIUင္Eလသည္။

̔ တစ္ေယာက္ထဲ ဘာလုပ္ေနတာလဲဲ̕
̔ ဘာမွ်မလုပ္ပါဘူး̕
̔ စိတ္ေကာက္ေနတာလား̕
̔ ေကာက္ပါဘူး̕
̔ ကိုတူးေရာ̕
̔ စိတ္ဆိုးသြားၿပီ̕
̔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ̕
̔ သူ႔ကို ( ငတူး ) လို႔ေခၚလို႔တဲ့̕

̔ ဘာရယ္̕
̔ စူးမာက သူ႔ကို ( ငတူး ) လို႔ေခၚလို႔တဲ့ စိတ္ဆိုးၿပီးထြက္သြားတယ္̕
̔ ေၾသာ္ စူးမာရယ္̕
ႏႈတ္ခမ္းကေလး မသိမသာစူေနေသာ္လည္း မ်က္လံုးတြင္ မ်က္ရည္စိမ့္ခ်င္ေနေသာ
စူးမာAားၾကည့္ရင္း ကိုကိုေAာင္သည္ တသိမ့္သိမ့္ရယ္ေလသည္။ သင္းပ်ံ ႔ပ်ံ ႔ေမႊးလာေသာရနံ႔
ေလးကို စူးမာ ရႈရိႈက္မိေသာAခါမွ AေသAခ်ာၾကည့္မိသည္။ ျဖဴေဖြးလတ္ဆတ္ေသာ စပယ္ပန္း
မ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ Aခက္Aခိုင္လိုက္ခူးခဲ့သည္ျဖစ္၍ စပယ္ပြင့္ျဖဴျဖဴေလးမ်ားသည္ ရြက္စိမ္းျမျမ
တို႔မွီရင္း ျပံဳးေနၾကဟန္ရွိသည္။

̔ ကိုတူးက စူးမာရဲ ႔Aစ္ကိုပဲ၊ ဘာလို႔ မရုိမေသေခၚရတာလဲ̕
̔ စူးမာက စတာပါ̕
စူးမာသည္ ေလေပ်ာ့ေလးႏွင့္ေျပာလိုက္သည္။ ကိုတူး မခံခ်င္ေAာင္ တမင္ေခၚျခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္စိတ္ဆိုးသြားမည္ကိုကား မလိုလား။ စူးမာစိတ္ညစ္သည္။ ကိုတူးလည္း
စိတ္ညစ္မည္သာျဖစ္၏။ စူးမာတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး Aေနခက္လွေခ်သည္။

̔ ဟိုတစ္ေန႔က စူးမာစက္ဘီးကို ဒုန္းပ်ံလို လုပ္စီးတာေရာ Aေတာ္ စီးေကာင္းရဲ ႔လား̕
̔ ဟာ̕
̔ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ဒုန္းပ်ံက ပိုက္ဆံမကုန္ဘဲ နတ္ျပည္ေရာက္ႏုိင္တယ္။ ဒီထက္ျမင့္တဲ့
ေတာင္ကုန္းက ဒီထက္Aရွိန္ျပင္းျပင္းတြန္းခ်လိုက္ရင္ စူးမာတစ္ခါထဲနတ္ျပည္တန္းေရာက္ၿပီး သိ
ၾကားမင္းကေတာ္ျဖစ္မွာ။ ဒါေပမဲ့ သိၾကားမင္းက ေမ်ာက္ရႈံးတဲ့လူငေမ်ာက္ကေလးကို ငါ့ကေတာ္
မေတာ္ႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး လူ႔ျပည္ကိုကန္ခ်လိုက္ရင္လဲ Aခက္̕
ကိုကိုေAာင္သည္ ခပ္ေသာေသာကေလးေျပာရင္း ရယ္ေနေလသည္။ စူးမာ လိုက္မ
ရယ္မိေသးေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ Aတန္ငယ္ၾကည္လင္သြားေလသည္။ မႈန္ကုတ္ကုတ္ျဖစ္ေန
ေသာ မ်က္ႏွာေလးလည္း လန္းဆန္းလာသည္။ စူးမာ ဟိုတစ္ေန႔က စက္ဘီးေဇာကပ္ၿပီးပစ္ထားခဲ့
ေသာ ဒယ္Aိုးေသးေသးကို သစ္ပင္ရင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ေလးမ်ားက မြဲ
ေခ်ာက္ေနေပၿပီ။ ဒယ္Aိုးထဲမွ ကန္စြန္းရြက္ဖတ္ေလးမ်ားကို တုတ္ႏွင့္ေကာ္ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး
ဒယ္Aိုးကို ခါလိုက္သည္။ ခုAခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်က္တမ္းျပဳတ္တမ္းလည္း မကစားခ်င္။ စစ္တိုက္
တမ္းကစားဖို႔လည္း စိတ္မပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ မန္က်ည္းကိုင္းတြင္ ဒန္းဆင္ၿပီး ဒန္းစီးေနရလွ်င္
ေကာင္းမည္ ထင္သည္။ ဒန္းကို ေရွ ႔ေနာက္လႊဲၿပီး တၿငိမ့္ၿငိမ့္စီးေနရလွ်င္စူးမာသည္ ကိုတူးတစ္
ေယာက္ စိတ္ဆိုးသြားသည္ကိုပင္ ေမ့သာြ းႏုိင္မည္ထင္သည္။

̔ စူးမာ ဒန္းစီးခ်င္လိုက္တာ̕
̔ ကိုဘိုးေထြးကို ဆင္ခိုင္းပါလား̕

̔ Aို မAားပါဘူး ကိုကိုေAာင္ရာ̕
စူးမာသည္ ပခံုးကေလးတြန္႔ကာ Aားေလွ်ာ့ေသာAသံေလးႏွင့္ေျပာလိုက္သည္။ စူး
မာဒန္းစီးခ်င္သည္ ဆင္ေပးပါဟုေျပာသံၾကားလွ်င္တစ္Aိမ္လံုးက̔ ေမ်ာက္ရႈံးတဲ့ေမ်ာက္မေလး
ေဆာ့ျပန္Uီးမယ္̕ ဟုေျပာၾကUီးမည္ျဖစ္သည္။ ဒန္းကိုေတာ့ Aေရးတယူဆင္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္
ေခ်။ စူးမာကိုယ္တိုင္လည္း ဒန္းမဆင္တတ္ေသးေခ်။ စူးမာလိုပင္ သစ္ပင္ေပၚတြင္ လင့္စင္ထိုးျပီး
Aိမ္ကေလးေဆာက္ခ်င္လွေသာ ကိုတူးခမ်ာလည္း ခုထိAေကာင္Aထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးေခ်။
ကိုတူး၏လင့္စင္ႏွင့္စူးမာ၏ဒန္းတို႔သည္ တစ္ျပဳိင္တည္း ၿပီးၾကလွ်င္ မည္မွ်ေပ်ာ္စရာ
ေကာင္းေလမည္မသိ။ စူးမာ ဒန္းကိုလႊဲကာ လႊဲကာႏွင့္ တAားစီးလွ်င္ ကိုတူး၏လင့္စင္သည္ သိမ့္
ခနဲ သိမ့္ခနဲ လႈပ္သြားလိမ့္မည္ထင္သည္။ ထိုသို႔သာလွ်င္ လင့္စင္ေပၚမွ ကိုတူး တစ္ေယာက္ A
ေတာ္ကေလး Aသည္းေAးရွာမည္ျဖစ္သည္။

̔ ကိုတူးကလဲ သစ္ပင္ေပၚမွာ လင့္စင္ထိုးခ်င္တယ္တဲ့̕
̔ ဘယ္ Aပင္ေပၚမွာလဲ̕
̔ ဒီမန္က်ည္းပင္ႀကီးေပၚမွာေပါ့̕
̔ Uီးေလးသြင္ေရွ ႔မွာေတာ့ သစ္ပင္မတက္လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္၊ ရူးတဲ့Aထဲမွာ တစ္ခါထဲ
သြက္သြက္ခါသြားမယ္။ Aငယ္ေလးက သစ္ပင္ေပၚက က်ေသတာ။ ကိုတူးကိုေျပာထားUီးမွ̕

̔ ကိုတူးကေတာ့ တေန႔ေန႔ၿပီးေAာင္ကို လုပ္မယ္တဲ့။ သစ္ပင္ေပၚမွာ လင့္စင္ေလးနဲ႔
Aိမ္ေလးနဲ႔ သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္ ကိုကုိေAာင္̕
ပန္းရနံ႔က ပိုေမႊးလာသည္။ Aပင္မွခူးလာခါစ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာရ
နံ႔သည္ ေမႊးပ်ံ ႔ေနေလသည္။ ကိုကိုေAာင္သည္ သူ႔လက္ထဲမွပန္းမ်ားကို Aမွတ္မထင္ငံု႔ၿပီး ရႈိက္
နမ္းလိုက္ေလသည္။

̔ စပယ္ပန္းေတြေနာ္၊ ေမႊးလိုက္တာ̕
̔ Aင္း၊ Aခုပဲ သူငယ္ခ်င္းAိမ္က ခူးခဲ့တာ̕
̔ စူးမာဖို႔လား̕
စူးမာကေမးေသာAခါ ကိုကိုေAာင္၏မ်က္ႏွာတြင္ေသြးေရာင္ရိပ္ရိပ္ေလးလႊမ္းသြား
သည္။ စပယ္ေမႊးေမႊးမ်ားကိုရႈိက္နမ္းရင္း ျပံဳးလိုက္သည္။

̔ စူးမာ ယူခ်င္ရင္ယူေလ၊ စူးမာ စပယ္ပန္းႀကိဳက္လို႔လား။ စူးမာရဲ ႔ေက်ာင္းနာမည္က
ခင္ႏွင္းဆီမို႔ ႏွင္းဆီပန္းမွႀကိဳက္သလားလို႔၊ မမႀကီးကေတာ့ ခင္စပယ္ေနာ္̕

̔ Aာ ေမေမတို႔ေပးခ်င္တဲ့နာမည္ေပးတာပါ ကိုကိုေAာင္ရာ။ တကယ့္တကယ္ဆိုရင္

စူးမာ ပန္းတိုင္းႀကိဳက္ပါတယ္။ မမႀကီးကေတာ့ စပယ္ပန္းပိုႀကိဳက္တယ္ ထင္ပါရဲ ႔̕

̔ ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ မမႀကီးကိုလဲ ခြဲေပးလိုက္ေပါ့̕
ကိုကိုေAာင္က ခပ္ဆဆေျပာေသာAခါ စူးမာသည္ ရိပ္ခနဲျပံဳးလိုက္မိသည္။ ကိုကို
ေAာင္ကိုၾကည့္ရသည္မွာ မမႀကီးကိုရည္ရြယ္ၿပီး ပန္းမ်ားခူးလာဟန္ရွိသည္။ Aေပးခက္ေနရ
သည့္္Aထဲ စူးမာက Aလိုက္ကန္းဆိုး မသိ ၾကားမွ ျဖတ္ေတာင္းေသာAခါ Aေတာ္ပင္ Aက်ပ္
ရုိက္သြားပံုရေလသည္။

̔ Aင္း စူးမာ ပန္လို႔ေတာင္မေလာက္ဘူး။ ဆံပင္ကိုၾကက္ေတာင္စည္း စုစည္း၊ ၿပီးမွ
ပန္းေတြ Aမ်ားႀကီး၀ိုက္ပန္ရတာ၊ ပန္းနည္းရင္သားေရကြင္းေပၚလာတယ္ ကိုကိုေAာင္ရ မ
ေကာင္းဘူး။ ေတာ္ၾကာေမေမက ဘုရားတင္ဖို႔ေတာင္းလဲ ေပးရUီးမယ္္၊ ေဒၚႀကီးသက္က ငါ့တစ္
ခက္ေလာက္ဆိုလဲ ေပးရမွာပဲ။ ကဲ မမႀကီးဖို႔ဘယ္မွာက်န္မွာလဲ̕
စင္စစ္Aားျဖင့္ စူးမာAေနႏွင့္ မမႀကီးေလာက္ပန္းမ်ားကို မက္မက္ေမာေမာ ပန္ဆင္
ေလ့မရွိေခ်။ စူးမာ၏ဆံပင္ နီေၾကာင္ေၾကာင္တိုကပ္ကပ္ကေလးသည္ မမႀကီး၏ ဆံပင္ရွည္ေပ်ာ့
ေပ်ာ့မ်ားလိုလည္းပန္းပြင့္ေလးမ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ျခင္းမရွ။ မမႀကီး၏ဆံပင္ရင္းတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၀ိုက္
ၿပီး ပန္ဆင္တတ္ေသာစပယ္ကံုးျဖဴျဖဴတို႔သည္ ေခါင္းေပၚေရာက္သြားခါမွ ပိုၿပီး ျဖဴႏုသြားဟန္ရွိ
သည္။ သဇင္ပန္း တစ္ခက္ ႏွစ္ခက္ကိုေခါင္းတြင္ ထိုးစိုက္သြားပါကလည္း လွသည္သာျဖစ္၏။
ညႊတ္ေနေသာပန္းခက္၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးမ်ားေၾကာင့္ မမႀကီး၏မ်က္ႏွာသသည္ ပိုၿပီး ႏုနယ္သြား
သေယာင္ ထင္မွတ္ရသည္။ မမႀကီး၏ ေခါင္းတြင္ ပန္းျပတ္ေသာေန႔ မရွိသေလာက္ ရွားသည္။
တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳးကိုေတာ့ Aျမတ္ႏိုး ပန္ဆင္သည္သာျဖစ္၏။ ၾကာလာေတာ့ မမႀကီး၏
ေခါင္းတြင္ ပန္းမေတြ႔ရလွ်င္ပင္ တစ္ခုခုလိုေနသလို ထင္မွတ္လာရေလသည္။ ယခုလည္း မမႀကီး
ကို စပယ္ပန္းမ်ားသြားေပးလိုက္လွ်င္̔ ဟယ္ လွလိုက္တာ̕ ဟုေျပာရင္း ၀မ္းသာAားရမည္ျဖစ္သည္
ကို စူးမာ သိသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ကိုကိုေAာင့္ကို ကသိကေAာက္ျဖစ္ေAာင္ စခ်င္သျဖင့္
စူးမာသည္လွည့္ကာပတ္ကာေျပာေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။

̔ ေဟာ ဟိုမွာ ကိုတူး၊ ကိုတူးေရ̕
တစ္Uီးတည္း ျပန္ေလွ်က္လာေသာကိုတူးကိုေတြ႔ရ၍ စူးမာ၀မ္းသာAားရလွမ္းေခၚ
လိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ ဘဘသြင္ႏွင့္ေတြ႔ခဲ့ပံုမရေခ်။ ေယာင္ခ်ာခ်ာေလွ်ာက္လာရင္းမွ စူးမာက
လွမ္းေခၚေသာAခါတြင္ မ်က္ေစာင္းထိုး၍ ၾကည့္ေလသည္။

̔ ကိုတူးရာ လာပါ၊ စူးမာက စတာပါ၊ ေနာက္မေခၚေတာ့ဘူး။ ေနာ္ ေနာ္ ကိုတူး̕
̔ ေခြးစူးမာ̕
ကိုတူးသည္ ေျမေပၚရွိေက်ာက္ခဲေလးကို ေျခေထာက္ႏွင့္ လႊဲကန္လိုက္ၿပီး စူးမာတို႔
ဘက္ျပန္ၿပီးေလွ်ာက္လာသည္။ ဘဘသြင္သည္ ႀကီးႀကီးႏွင့္Aတူ ဘုရားသြားေနသျဖင့္ ကိုတူး
တစ္ေယာက္တည္းျပန္ၿပီးဘက္ပဲ့ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ေယာင္ခ်ာခ်ာႏွင့္မန္က်ည္းပင္ရိပ္ကိုျပန္ေရာက္

လာသည္။ ကိုကိုေAာင္သည္ ကိုတူး၏ပခံုးကိုဖက္လိုက္သည္။ ကိုတူး၏ေခါင္းသည္ ကိုကိုေAာင္
၏ပခံုးႏွင့္ တညီတည္းေလာက္ရွိသည္။ ကိုတူး Aသက္ႀကီးလာၿပီး ကိုကိုေAာင့္Aရြယ္ေရာက္
လွ်င္လည္း Aရပ္ျမင့္မည္ ထင္သည္။

̔ ကိုတူး ဘားကၽြမ္းကစားရင္ေကာင္းမယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဘားကၽြမ္းAသင္းမ၀င္ဘူး
လား̕

̔ ေမေမက က်ဳိးမွာပဲ့မွာေၾကာက္လို႔တဲ့ မ၀င္ရဘူးတဲ့။ ဂ်ဴဒိုကစားရင္လဲ ပညာAားကိုး
နဲ႔ ရန္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ မကစားရဘူးတဲ့။ ေရကူးျပန္ေတာ့လဲ ေရကူးသင္္ရင္း နစ္မွာစိုးလို႔ မကူးရဘူးတဲ့
ကဲ̕

̔ မဟုတ္ေသးပါဘူးကြာ၊ Aဲဒါ မွားတာပဲ။ Aမွန္က ဒီAရြယ္မွာ၀ါသနာပါရာ Aားက
စားတစ္ခုခုလိုက္စားဖို႔လို႔တယ္၊ စိတ္မေလဘူးေပါ့၊ ကစားခ်ိန္မွာ ကစား၊ စားခ်ိန္မွာ စား၊ စာက်က္
ခ်ိန္တန္က်က္၊ စိတ္ကို AAားမထားရဘူးကြ̕

̔ ဘာျပဳလို႔̕
̔ စိတ္ဆိုတာ ေကာင္းမႈနဲ႔မေကာင္းမႈႏွစ္ခုရွိတဲ့Aထဲမွာ မေကာင္းမူမွာပဲ က်က္စားတာ
ပဲကြ။ ဒါဟာ ဓမၼတာပဲ။ ကိုတူးတို႔Aရြယ္ဆိုတာAင္မတန္ငယ္ေသးတယ္ ႏုေသးတယ္။ ဒီAရြယ္
မွာ စိတ္က Aားေနမယ္ ေလေနမယ္ဆိုရင္ မေကာင္းမႈဘက္ စိုက္က်သြားဖို႔ မ်ားတာေပါ့။ ဒါကိုမိ
ဘတိုင္း သတိျပဳသင့္တယ္။ ဆင္ျခင္သင့္တယ္။ မင္းတို႔မိဘေတြက ေခတ္ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ေန
ၿပီး ဒီေလာက္ေတာ့ နားလည္သင့္တာေပါ့။ ေနရာတကာ Aစိုးရိမ္ႀကီးတာဟာ တစ္နည္းAားျဖင့္
ဆိုရင္ ကေလးေတြကို ေလာင္းရိပ္မိေစတာပဲ။ Aစြမ္းAစ တံုးေစတာပဲ̕
ျပတ္သားစြာေျပာေသာ ကိုကိုေAာင့္ကို စူးမာသည္ Aထင္ႀကီးစြာႏွင့္ ၾကည့္ေနမိ
ေလသည္။ စူးမာတို႔တင
ြ ္သာ ကိုကိုေAာင့္လို Aကိုႀကီးတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ ဘားကၽြမ္းAသင္း၀င္
ရလိမ့္မည္ ထင္သည္။ ခုေတာ့စာAုပ္ပံုႀကီးထဲမွ မမႀကီးသည္ Aခ်ိန္Aားတိုင္း စာကိုခ်ည္းA
က်က္ခိုင္းေနေတာ့ ခက္လွေခ်သည္။ ေမေမကလည္း ကၽြမ္းထိုးစU္၊ ခုန္လႊားစU္ လဲၿပိဳၿပီး က်ဳိးပဲ့
မွာကိုသာ စြတ္ၿပီးပူပင္ေနသျဖင့္ လံုး၀လက္မခံ။ ေဖေဖကလည္း ဘာသင္း၊ ညာသင္း၀င္ျခင္းသည္
AပိုAလုပ္ရႈပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ စာက်က္ပ်က္သည္ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စူးမာတို႔
သည္ မဲတစ္မဲမွ်မရဘဲ Aျပတ္Aသတ္ Aေရး ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းခ်ိန္
မွAပတြင္ မန္က်ည္းပင္ႀကီး ေAာက္တြင္သာ Aခ်ိန္ကုန္ၾကေလေတာ့သည္။
ကိုတူးသည္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ ေျမႀကီးကိုဖိနပ္ႏွင့္ေကာ္ရင္း ေခါင္းငံု႔ထားေလသည္။
ကိုကိုေAာင့္လိုသာ ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔ စU္းစားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မည္မွ်ေကာင္းေလမည္နည္းဟု
တမ္းတမ္းတတေတြးေနမိေလသည္။ ေဆးပုလင္းေရာင္စံုမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းစာ
Aုပ္ထူထူႀကီးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား သည္လည္းေကာင္း ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔၏
စU္စားမည့္ဉာဏ္ကို ပိတ္ပင္ထားၾကသည္ထင္သည္။ ၾကားမွ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ကာဆီးထားၾကသည္

ထင္သည္။

̔ တိုတိုသူးေရ မမစူးေရ တားတားဖို႔ ေမေမမုန္႔၀ယ္ခဲ့တယ္။ ငွက္ေပ်ာသီးမုန္႔ပါလာ
တယ္

̕
ကားသည္ ဆင္၀င္ေAာက္သို႔ထိုးဆိုက္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္တည္း တာတီး

ေလး၏ Aသံကလည္း ဆူညံၿပီး ထြက္လာေလသည္။ တာတီးေလးကို ေက်ာင္းၾကိဳသြားေသာေမ
ေမသည္ ေစ်းသို႕၀င္ၿပီး တစ္ခါတည္း မနက္ျဖန္Aတြက္ ေစ်း၀ယ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ တာတီးေလးက
တေၾကာ္ေၾကာ္ေAာ္ေခၚေနသည့္Aတြက္ စူးမာတို႔Aိမ္ဘက္သို႔ ခပ္ျဖည္းျဖည္းျပန္ကာ ေလွ်ာက္ခဲ့
ၾကသည္။

̔ ပန္းေတြ ဘယ္ကရတာတံုး̕
̔ ကိုကိုေAာင္ဆီက̕
̔ Aမယ္ နင့္ကို ပန္းေပးတယ္̕
̔ Aဟက္ တကယ္ေပးခ်င္တာက မမႀကီးကိုပါ။ စူးမာက ၾကားက ၀င္ၿပီးေတာင္းလာ
တာ̕

̔ ကိုကိုေAာင္ႀကီးက မမႀကီးကိုမ်ားပိုးေနလားမသိဘူးေနာ္̕
ကိုတူးက ရယ္ဟဟႏွင့္ေျပာသည္။ သူ႔ဆံပင္တိုစိစိေလးႏွင့္ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေန
ေသာကိုတူးသည္ သူ႔Aစ္မႀကီးAား သိပ္ၿပီးသ၀န္တိုဟန္မရွိေခ်။ စူးမာကလည္း ျပံဳးက်ဲက်ဲေလး
ႏွင့္ ေထာက္ခံလိုက္မိသည္။

̔ Aင္း ပိုးမ်ားေနသလားမသိ̕
***********************************

̔ ကိုကိုေAာင္က မမႀကီးကို ပိုးေနလားဟင္̕
̔ ဘာေျပာတယ္̕
̔ Aဟက္ ကိုတူးကေျပာတယ္၊ ကိုကိုေAာင္ရယ္ မမႀကီးကို ပိုးေနတယ္ ထင္တယ္တဲ့
ဟိုေန႔ကလဲ စပယ္ပန္းေတြခူးလာတယ္။ စူးမာကိုေပးတယ္။ မမႀကီးကို ခြဲေပးလိုက္တဲ့။ Aဟဲ စူးမာ
လဲ ဘုရားတင္လိုက္တယ္̕

̔ ဘယ္တုန္းကလဲ̕
̔ မေန႔တုန္းက စူးမာ ပန္းေတြ ဘုရားတင္လိုက္တယ္။ ကိုကိုေAာင္ ကုသိုလ္ရတာ

ေပါ့လို႔ ေျပာလို႔ Aင္း Aင္း တဲ့။ ရပါတယ္တဲ့။ မခ်ိျပံဳးႀကီးနဲ႔ေျပာတယ္̕
မမႀကီး၏မ်က္ႏွာသည္ ေသြးေရာင္လႊမ္းသြားသည္။ စူးမာကို ေAာ္ပစ္လိုက္မည့္ဟန္
ျပင္ေသာ္လည္း တကယ္မေAာ္ေခ်။ မွန္ထဲမွတစ္ဆင့္ျမင္ေနရေသာ စူးမာကို ခပ္စူးစူးေလးလွမ္း
ၾကည့္ေနသည္။ စူးမာသည္ ဗီရုိAေပၚထပ္တြင္ထည့္ထားေသာေက်ာင္းAက်ႌAျဖဴကိုမမီမကမ္း
ဲ ူလိုက္ေသာAခါAက်ႌAျဖဴသာမက Aေပၚဘက္တြင္တင္
ခုန္ၿပီးဆြဲယူလိုက္သည္။ ဆတ္ခနဲဆြယ
ထားေသာ AျခားAက်ႌမ်ားပါျပိဳၿပီးAိက်လာသည္။ က်ေတာ႔မည္ဟန္ႏွင္႔ Aက်ႌပုံက ၿပိဳလာေသာ
Aခါ စူးမာသည္ ဗိရုိတံခါးကို ၀ုန္းခနဲျပန္ပိတ္လိုက္သည္။ Aပိတ္ျမန္သည့္Aတြက္ ၿပိဳက်လာ
ေသာAက်ႌမ်ားသည္ တံခါး၀ကိုမွီရင္း ရပ္တန္႔သြားၾကသည္။ ဒီတစ္ခါAတြက္ေတာ႔ စိတ္ခ်ရေပ
ၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ဗီရုိဖြင္႔လွ်င္မူ AထဲမွAက်ႌပုံသည္ ေထြးခနဲလုံးခနဲ ခုန္ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

̔ စူးမာ သနပ္ခါးလိမ္းၿပီးမွ Aက်ႌလဲေလ ဘယ္႔ႏွယ္လဲ။ Aက်ႌAရင္လဲၿပီးမွ သနပ္ခါး
ကို လည္ပင္းခ်န္ၿပီး လိမ္းမလို႔လား။ AားႀကီးAပ်င္းထူတယ္ လာခဲ̕႔
မမႀကီးက ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလးလွမ္းေျပာသည္။ Aက်ႌကို ၀တ္ေတာ႔မည္ဟန္ျပင္
ေသာ စူးမာ တြန္႔သြားသည္။ စူးမာ သနပ္ခါးကိုညီေAာင္ မလိမ္းတတ္။ ထာ၀စU္ က်ားေနတတ္
သည္။ မ်က္ႏွာတြင္က်ားက်ားတားတားႀကီးျဖစ္ေနသည္ႏွင္႔စာလွ်င္ ဘာမွ်လိမ္းမထားသည္ကမွ
ေတာ္ေသးသည္ဟု စူးမာထင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ခါတစ္ရံ သနပ္ခါးမလိမ္းဘဲ ေက်ာင္းကိုသြား
တတ္သည္။ ေမေမတို႔ မမႀကီးတို႔ သတိပင္မထားမိ။ Aခုမွ တေရးႏုိးကာ သတိျပဳမိၾကသည္။
စူးမာသည္ မ်က္ႏွာကေလး႐ႈံရင္း သနပ္ခါးေက်ာက္ပ်U္နား ကပ္သြားရေလသည္။

̔ ကိုကိုေAာင္က ေျပာေသးတယ္။ ကိုတူးတို႔ စူးမာတို႔ ဘားကၽြမ္းAသင္း၀င္ဖို႔ေကာင္း
တယ္တဲ̕႔

̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ဒီAရြယ္ေတြဟာ စိတ္ကို AAားမထားရဘူးတဲ႔။ စားခ်ိန္တန္စား၊ ကစားခ်ိန္ ကစား
ရမယ္တဲ႔။ စာက်က္ခ်ိန္တန္စာက်က္ရတယ္တဲ႔ မမႀကီးရဲ ႔။ စိတ္Aားေနရင္ ေလေနရင္ ပ်က္စီး
တတ္တယ္လို႔ေျပာတယ္̕
စူးမာသည္ ေက်ာက္ပ်U္ေပၚသို႔ေရစက္ကေလးမ်ား တစ္စက္စက္ ခ်ေနရင္းေျပာ
သည္။ သနပ္ခါးတုံးကိုယူၿပီး သြက္သြက္ေလးေသြးလိုက္ေသာAခါ ၀ါႏွစ္ေသာသနပ္ခါးမ်ားသည္
ပ်စ္ၿပီးထြက္လာသည္။ သနပ္ခါးေသြးသံ တဂ်ီးဂ်ီးကို စူးမာ နားထဲ၌ ̔ ေက်ာင္းသြားရUီးမယ္၊
ေက်ာင္းသြားရUီးမယ္̕ ဟုၾကားေယာင္ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာ႔ေက်ာင္းသြားရသည္မွာ ပ်င္း
ဖြယ္လွသည္။ ဆရာ မလာ ေသာေန႔မ်ားဆိုလွ်င္ ပိုၿပီးပ်င္းဖို႔ေကာင္းေသးသည္။ ေကသြယ္ျမင္႔ႏွင္႔
လည္းစကားမေျပာခ်င္။ ေAာင္တိုး၀င္းတို႔ ခုံဘက္သို႔ လွမ္းမၾကည့္မိေAာင္လည္း သတိထားရ
ေသးသည္။ ေတာ္ပါေသးသည္၊ ေAာင္တိုး၀င္းသည္ သူ႔နဖူးေယာင္သြားၿပီးကတည္းက ထပ္မၿံ ပီး

ရန္စကား မဆိုေတာ႔ေခ်။ မိန္းကေလးႏွင္႔ဖက္ၿပီး ရန္ျဖစ္ရလွ်င္ သိကၡာက်သည္ဟုလည္းထင္ပုံရ
သည္။ ̔ ေနာက္တစ္ခါ စြာရင္ေတာ႔ မိန္ကေလးေသာဘာေသာ ဆြဲထိုးမွာပဲ̕ ဟု စူးမာကြယ္ရာတြင္
ေျပာသည္ဟုေတာ႔ ၾကားရသည္။

̔ လာစမ္း၊ သနပ္ခါးကို Aဲဒီလို ထံုးသုတ္သလို သုတ္လို႔ဘယ္ေတာ႔မွ် ညီမွာ မဟုတ္
ဘူး။ ေတာ္ၾကာ ေက်ာင္းမွာ သူမ်ားက ထုံးသုတ္ လာသလား၊ ပဲႀကီးဟင္းေမွာက္လာသလားနဲ႔စရင္
ကြန္ပါဘူးနဲ႔ ထ ေပါက္Uီးမယ္̕
မမႀကီးသည္ စူးမာကိုလွမ္းေခၚလိုက္သည္။ Aေခၚေစာင္႔ေနေသာ စူးမာသည္ ၀မ္း
သာAားရ ထလာသည္။ မမႀကီးလိမ္းေပးလွ်င္ေတာ႔စူးမာသည္ သနပ္ခါးညီညီညာညာႏွင္႔ေက်ာင္း
တက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မမႀကီးသာ ထာ၀စU္ စိတ္ရွည္စြာႏွင္႔ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ စူးမာေလာက္ ေပ်ာ္သူ
ရွိမည္မထင္။

̔ ကဲ ေမာ႔စမ္းမ်က္ႏွာကို၊ Aဲဒီမွန္တင္ခုံေပၚကသြားပြတ္တံေလးေပး။ တစ္ခါထဲမွ မ်က္
ခံုးေမြးေပၚက်ေတာ႔ ပုံထားလိုက္တဲ႔သနပ္ခါးေတြ Aတုံးလိုက္ Aတစ္လိုက္၊ မ်က္ကြင္းႏွစ္ဖက္က်
ေတာ႔ လြတ္လို႔၊ ဒီAတိုင္းသာ ေျခာက္သြားရင္ ေမ်က္ရုပ္ထြက္လာမွာ နည္းနည္း ပါးပါးေလးမ်ား
မလွခ်င္ဘူးလား စူးမာရယ္̕
မမႀကီးသည္ စူးမာ၏မ်က္ႏွာကိုဆြဲေမာ႔ကာ သနပ္ခါးၫႇိေပးသည္။ စူးမာသည္မ်က္
လုံးေလးမွိတ္ကာ ေက်နပ္ေနသည္။ မမႀကီး၏လက္ေခ်ာင္းႏုႏုေလးသည္ စူးမာမ်က္ႏွာေပၚတြင္
သြက္လက္စြာ ပြတ္သပ္ေျပးလႊားေနေလသည္။ မ်က္ခုန္းကို သြားပြတ္တံေလးႏွင္႔ နာနာျခစ္လိုက္
ေသာAခါ မ်က္ခုန္းနက္နက္ကေလးသည္ ထင္းလာသည္။ သနပ္ခါးေရက်ဲေလးကို ပါးျပင္ေပၚ
တြင္ လက္ၫႈိးေလးႏွင္႔ ဆြဲျခစ္ၿပီးပါးကြက္ တင္ေပးသည္။ စူးမာ၏ပါးျပင္ျပည့္ျပည့္သည္ သနပ္
ခါးစင္းေလးမ်ားႏွင္႔ ၀င္းAိသြားေလသည္။

̔ စူးမာေရ ေဟ႔ မၿပီးေသးဘူးလား။ ဒီေန႔ ေက်ာင္းေစာေစာ သြား Aမယ္ ဟာ ဟ
႐ႈိးလုပ္ေနလိုက္တာ̕
Aခန္းထဲသို႔လွမ္း၀င္လာေသာ ကိုတူးကိုမွန္ထဲမွတစ္ဆင္႔ လွမ္းျမင္ရသည္။ ေက်ာင္း
Aက်ႌ Aၿပီးလဲကာ လြယ္Aိတ္ကိုပါ လြယ္လာသည္မို႔ ကိုတူးသည္ေက်ာင္းသြားရန္Aသင္႔ျဖစ္ေန
ၿပီထင္သည္။ ကိုတူးကို ျမင္ေသာAခါ မမႀကီးသည္ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလး ေAာ္လိုက္သည္။

̔ ကိုတူး၊ ေခြးေလး၊ နင္ဘာေျပာတာလဲ̕
̔ ဗ်ာ၊ ဘာေျပာလို႔လဲ̕
̔ ကိုကိုေAာင္ရယ္ မမႀကီးကို ပိုးေနတယ္လို႔ေျပာတယ္ဆို၊ မဟုတ္မဟပ္ေတြ မေျပာ
ရဘူးဟဲ႔၊ ကိုယ္႔Aစ္မကိုမ်ား̕
မမႀကီး စိတ္ဆိုးသလို ေလသံမာမာႏွင္႔ေျပာေသာ္လည္း မ်က္ႏွာထားက တကယ္မ

တင္းေပ။ မ်က္ေတာင္ေကာ႔မ်ားေAာက္မွ မ်က္လုံးညိဳေလးမ်ားကမူ ျပံဳးေနဟန္ပင္ရွိသည္။ ကိုတူး
သည္ ရုတ္တရက္မို႔ လန္႔သြားဟန္ရွိသည္။ မွန္ထဲမွတစ္ဆင္႔ျမင္ရေသာစူးမာက မ်က္လုံးတစ္ဖက္
မွိတ္ျပေသာAခါမွ သက္ျပင္းခ်လိုက္ေလသည္။
စူးမာသည္ ကိုယ္႔ကိုယက
္ ို မွန္ထဲတြင္ၾကည့္ရင္း ေက်နပ္ေနမိသည္။ နဂိုျဖဴေသာ
စူးမာ၏Aသားသည္ သနပ္ခါးညီညီညာညာ တင္လိုက္ေသာAခါ ၀င္းသြားသည္။ မ်က္ခုန္းနက္
နက္၊ မ်က္လုံး၀ိုင္း၀ိုင္းႏွင္႔ ႏႈတ္ခမ္းေလးရဲေနေသာ စူးမာသည္ မမႀကီးေလာက္ မလွေသာ္လည္း
လွေတာ႔လွသည္သာျဖစ္၏။

̔ Aမယ္ သူ႔ကိုယ္သူၾကည့္ၿပီး သေဘာက်ေနလိုက္တာ။ ထစမ္း လဲစမ္း Aက်ႌျမန္ျမန္
လဲ̕
ကိုတူးက ေAာ္ေသာAခါမွ မွန္ေရွ ႔က ၀ုန္းခနဲ ထေျပးရသည္။ Aက်ႌျဖဴကိုျမန္ျမန္လဲ
စကပ္Aစိမ္းကို ကမန္းကတန္း ေကာက္စြပ္ၿပီးေခါင္းကို တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္သပ္လိုက္ေသာAခါ
စူးမာသည္ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္Aတြင္း ေက်ာင္းသြားရန္ Aသင္႔ျဖစ္သြားေလသည္။

̔ Aမယ္ ေလး ေလး သနပ္ခါးေတြနဲ႔ လွလို႔ ညီလို႔ ဘယ္သူလိမ္းေပးလဲ̕
̔ မမႀကီး̕
မမႀကီးက စူးမာကိုသနပ္ခါးလိမ္းေပးသည္ဆို၍ ကိုတူး မ်က္လုံးျပဴးသြားသည္။
မမႀကီးကိုပင္ မယုံသလိုလွမ္းၾကည့္ေသးသည္။ ခါတိုင္းဆိုလွ်င္ သူ႔စာႏွင္႔ သူ႔Aလုပ္ႏွင္႔ မAား
ေAာင္ရွိတတ္ေသာ မမႀကီးသည္ စူးမာကို သနပ္ခါးလိမ္းေပးဖို႔ေနေနသာသာ တစ္ခါ တစ္ရံ
စကားပင္ရွည္ရွည္ မေျပာတတ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။
စူးမာAေနႏွင္႔လည္း သနပ္ခါးေလာက္ကိုပင္ ညီညီညာညာ မလိမ္းတတ္သည္က
ေတာ႔ ညံ့လွေခ်သည္။ ေကသြယ္ျမင္႔တို႔ သီတာေလး တို႔ဆိုလွ်င္ မႈန္ေနေAာင္လိမ္းတတ္ၾက
သည္။ စူးမာေလာက္ မည္သူမ်ွ Aခ်ိဳးမက် မျဖစ္ေခ်။

̔ ကဲ လာ လာ သြားစိ̕ု႔
̔ ေနUီး စူးမာ Aခ်ိန္စာရင္း မတိုက္ရေသးဘူး။ ခဏေလး ခဏေလး̕
စူးမာသည္ လိုAပ္ေသာစာAုပ္မ်ားကို ကမန္းကတန္းေကာက္ထည့္ကာAေျပးေလး
ထြက္ခဲ႔ရသည္။ ကိုတူးတစ္ေယာက္ ဘာမ်ားAေရးႀကီးေနသည္မသိ။ စူးမာ ကိုဇြတ္ပင္ေလာေဆာ္
လွသည္။ Aိမ္ေပၚထပ္မွ AေျပးAလႊားဆင္းလာေသာစူးမာကို ကားထဲတြင္ ထိုင္ေစာင္႔ေနေလ
သည္။ Aိမ္ထမ
ဲ ွထြက္မလာေသးေသာ ကိုဘိုးေထြးကို ကားဟြန္းကိုတတီတီႏွိပ္ရင္းေခၚေလသည္။

̔ ကိုတူး ဘာမ်ားAေရးႀကီးေနတာလဲ̕
̔ သိန္းထိုက္တို႔နဲ႔ခ်ိန္းထားတယ္ဟ̕
̔ ဟို လမ္းသရဲသိန္းထိုက္မဟုတ္လား၊ ကိုတူးတို႔Aတန္းထဲကေလ။ သူနဲ႔ကိုတူးနဲ႔

မတည့္ဘူးဆိ̕ု

̔ ဒီေကာင္ေတြ စိတ္ရင္း သိပ္မဆိုးပါဘူး။ ေပါင္းၾကည့္ေတာ႔ခင္စရာေကာင္းပါတယ္̕
̔ သူတို႔နဲ႔ကိုတူးက ဘာလုပ္မလို႔ခ်ိန္းထားတာလဲ̕
̔ ဘာမွ်မလုပ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ စကားေလးဘာေလးေျပာတာပဲေပါ႔။ သူတို႔က ေစာေစာ
လာခဲ႔ပါကြာ ဆိုလ̕ို႔
စူးမာ ရင္ထဲတြင္ဒိတ္ခနဲျဖစ္ၿပီး ေလးသြားသည္။ သိန္းထိုက္သည္ စူးမာတို႔ေက်ာင္း
၌ Aေတာ္ေလးနာမည္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ စူးမာမတည့္ေသာ ေAာင္တိုး၀င္း၏ဆရာဟုပင္ ေခၚႏိုင္
သည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ သုံးေလးရက္ေလာက္ ေက်ာင္းပ်က္တတ္ေလသည္။ ေနမေကာင္းေသာ
ေၾကာင္႔ေတာ႔ ဟုတ္မည္မထင္။ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ သြားေရာက္က်က္စားေသာ
ေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ သူ႔Aေဖသည္ Aရာရွိႀကီး ျဖစ္၍ တစ္Uီးတည္းေသာ သားျဖစ္သည္။ သိန္းထိုက္
သည္ စီးကရက္ကို သာမက ေဆးေျခာက္ကိုပင္ ႐ႉတတ္ေသးသည္ဟု ေကသြယ္ျမင္႔က ေျပာဖူး
ေလသည္။ ကိုတူးသည္ ယခင္က သိန္းထိုက္တို႔ႏွင္႔ လုံး၀ Aေပါင္းAသင္း မလုပ္ေပ။ ခုက်မွ
ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး Aေပါင္းAသင္း ျဖစ္သာြ းသနည္း။ စူးမာပင္ မသိလိုက္။ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားရ
သည္။

̔ ကိုတူး သူတို႔နဲ႔ ဘယ္တုန္းက ခင္သြားတာလဲ̕
̔ တစ္တန္းထဲသားေတြပဲ စူးမာရ။ ေျပာရင္းဆိုရင္း ဒီလိုပဲခင္သြား တာေပါ႔̕
̔ သိပ္မခင္ပါနဲ႔ ကိုတူးရာ။ သူတို႔က လမ္းသရဲေတြ̕
̔ ငါ သိပါတယ္ဟ၊ ငါက နင္႔ထက္ Aႀကီးပါ̕
ကိုတူးသည္ စူးမာ၏ပခုံးကို ခပ္တင္းတင္းေလးၫႇစ္ကိုင္ကာေျပာသည္။ စူးမာကမူ
ကိုတူး၏သန္႔စင္ေသာ မ်က္လုံးညိဳညိဳေလးမ်ားကို စိုးရိမ္စြာၾကည့္ေနမိေလသည္။ ထိုမ်က္လုံးညိဳ
ညိဳေလးမ်ားတြင္ သိန္းထိုက္တို႔၏Aရိပ္မ်ားဟပ္လာၿပီး ညစ္ေထးသြားမည္ကို စိုးရြံ ႔ေနမိသည္။
သိနး္ ထိုက္တို႔သည္ လူေကာင္းမဟုတ္။ ဒါကို ကိုတူးလည္း သိသင္႔သည္၊ သိထားသင္႔သည္။
***********************************

̔ လူဆိုတာ ေတာ္တိုင္းလဲေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ေကာင္းတိုင္းလဲ ေတာ္တာမဟုတ္
ဘူး သားေလးရ။ တကယ္႔လူဆိုတာ ေကာင္းလဲေကာင္းရမယ္၊ ေတာ္လဲေတာ္ရမယ္၊ သိလား̕
ဘဘသြင္သည္ ကိုတူး၏နဖူးကိုသပ္ၿပီး ၾကင္နာစြာေျပာသည္။ ဘဘသြင္ကိုမွီထိုင္
ေနေသာ ကိုတူး၏မ်က္လုံးေလးမ်ားသည္ Aေရာင္ေတာက္ကာ ရႊန္းပေနၾက၏။ ႀကီးႀကီးသည္
ခ်စ္ခင္စြာစကားေျပာေနၾကေသာ ကိုတူးႏွင္႔ဘဘသြင္Aား ျပံဳးၿပီးေငးၾကည့္ေနေလသည္။

̔ သမီးရဲ ႔ဘဘသြင္လဲ ကိုတူးကိုေတြ ႔ၿပီးမွ စိတ္ေတာ္ေတာ္ၿငိမ္တယ္၊ ဘုရားတရားလဲ
သတိရတယ္၊ စိတ္ခ်မ္းသာပုံရတယ္၊ ကိုတူးေလးကိုေက်းဇူးပဲ̕
စူးမာသည္ စာကေလးေခြကို ဇိမ္ဆြၿဲ ပီးစားေနရင္းမွ ဘဘသြင္Aေၾကာင္းကို စU္းစား
ေနမိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ၾကည့္တတ္ေသာ မ်က္လုံးမ်ားမွAပ ဘဘသြင္ကို
စိတ္မႏွံ႔သူဟူ၍ေျပာရန္ ခဲယU္းလွသည္။ သူစိတ္ေဖာက္လာေသာAခါမ်ားတြင္ သူမ်ားလုိ ၾကမ္း
ၾကမ္းတမ္းတမ္းမဟုတ္ဘဲ သီခ်င္းတေAးေAးဆိုကာ ျခံထဲတြင္ ပတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေနတတ္
ေလသည္။

̔ လူေတာ္ဆိုတာ Aရည္Aခ်င္းထက္ျမက္တဲ႔သူ၊ ပညာေတာ္တဲ႔သူ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္
ေတာ္တဲ႔သူမ်ိဳးကိုေခၚတာကြဲ ႔။ လူေကာင္း ဆိုတာကေတာ႔ Aက်င္႔စာရိတၱ၊ မ်ိဳးရုိးAေျခAေန၊ စိတ္
ထားေကာင္းတဲ႔သူေပါ႔။ တခ်ိဳ ႔လူေတြဟာထက္ျမက္တယ္၊ ေတာ္တယ္၊ ျပတ္သားတယ္၊ ေခါင္း
ေဆာင္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ေကာင္းခ်င္မွေကာင္းတာ။ တခ်ိဳ ႔ကေတာ႔ Aရက္မေသာက္၊ ဖဲမရုိက္၊
ကံငါးပါးထိန္းတဲ႔ မ်ိဳးေကာင္းရုိးေကာင္း လူေကာင္းေလးေတြေပါ႔၊ ဒါေပမဲ႔ ပညာကAစ Aရည္A
ခ်င္းက်ေတာ႔ သူမ်ားေနာက္လိုက္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။ Aဲဒါက်ျပန္ေတာ႔လဲ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။ ေတာ္လဲ
ေတာ္မွ ေကာင္းလဲေကာင္းမွ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္တာ̕
ႀကီးႀကီးသည္ Aက်ယ္တ၀င္႔ ဆက္ၿပီးရွင္းျပေလသည္။ ႀကီးႀကီး၏Aသံသည္ ေAး
ေဆးၿပီး တိုးၫႇင္းေသာ္လည္း နားထဲသို႔ စိမ္႔၀င္သြားသည္။ ကိုကိုေAာင္ကိုလည္း ႀကီးႀကီးသည္
သူ႔စိတ္တိုင္းက် လူေတာ္လူေကာင္းတစ္Uီးျဖစ္ေစရန္ ပုံသြင္းခဲ႔သည္ ထင္သည္။
Aျပင္ဘက္တြင္ မိုးဖြဲေလးမ်ား တစိမ္႔စိမ္႔ရြာေနသျဖင္႔ စူးမာတို႔Eည့္ခန္းထဲတြင္စုမိေန
ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း စူးမာတို႔၏စကား၀ိုင္းတြင္ ႀကီးႀကီးတစ္ေယာက္ပါလာျခင္းျဖစ္သည္။
ႀကီးႀကီး၏ေပါင္ေပၚတြင္ ထိုးလက္စဆြယ္တာAက်ႌေလးကိုေတြ ႔ရသည္။ Aညိဳရင္႔ရင္႔သိုးေမြး
သည္ Aေသြးက်လွသည္။ ကိုကိုေAာင္ႏွင္႔လိုက္ေသာAေရာင္ကို ႀကီးႀကီး ေရြးၿပီး၀ယ္လာခဲ႔ပုံ
ရသည္။ ႀကီးႀကီးသည္ ေမေမ႔လိုAေပါင္းAသင္းမမ်ားလွေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသြားေက်ာင္း
တက္သာ Aျပင္သို႔ထြက္ေလ႔ရွိသည္။ စာဖတ္လိုက္၊ သိုးေမြးထိုးလိုက္၊ သစ္ပင္ ပန္းပင္ေလးမ်ား
စိုက္လိုက္ႏွင္႔ Aိမ္ၿမဲလွေလသည္။

̔ စူးမာတို႔Aျပန္က်ရင္ သရက္သီးမွည့္ေတြယူသြားUီး၊ မေန႔တုန္းက ခူးထားတာ။ မိုး
ေႏွာင္႔ၿပီး သူမ်ားေတြ Aသီးတုံးမွသီးတဲ႔Aပင္ကြဲ ႔။ AဲဒီAပင္က Aသီးဆိုရင္ ခင္ခင္ က သိပ္
ႀကိဳက္တာလို႔ေျပာဖူးတယ္̕
ႀကီးႀကီးသည္ ေမ႔မသြားေစရန္သတိေပးသည္။ သရက္သီးမွည့္ဆယ္႔ငါးလုံးခန္႔ကို
ျခင္းေတာင္းေလးႏွင္႔ထည့္ၿပီး စားပြဲေပၚတြင္ Aဆင္သင္႔တင္ထားသည္။ ေမေမႀကိဳက္ေသာသရက္
ျဖစ္၍ Aမွတ္တရ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကို ဂရုတစိုက္ရွိျခင္းသည္ ႀကီးႀကီး၏ ခ်စ္စဖြယ္
Aရည္Aခ်င္းေလးျဖစ္သည္။

စာကေလးေခြ ကၽြတ္ကၽြတ္ရြရြေလးကို စူးမာသည္ ခပ္ဖြဖြဖဲ႔လုိက္သည္။ Aရစ္လိုက္
Aေခြလိုက္နည္းနည္းခ်င္းဖဲ႔ၿပီး ပုံမပ်က္ေAာင္စားသြားတတ္သည္မွာ စူးမာ၏Aက်င္႔ပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ကုန္ခါနီး Aထိ စူးမာ၏စာကေလးေခြသည္ တျဖည္းျဖည္းေသးသြားသည္မွAပ Aေခြ
လိုက္၊ A၀ိုင္းလုိက္ ပုံမပ်က္ရွိတတ္ေလသည္။

̔ သမီးတို႔ ကိုကိုေAာင္ဆိုရင္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္တုန္းက Aရမ္းစိတ္ပူတယ္။ သားေလး
ကလဲ တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ႔ ဖ်ားမွာနာမွာက Aစ Aေပါင္းAသင္းမွားမွာ၊ ပ်က္စီးမွာေတြကိုေပါ႔
ကြယ္။ သားတို႔Aေဖဆိုရင္ ႀကီးႀကီးကို Aၿမဲ တရားျပေနရတာေပါ႔။ ကိုယ္က စိုးရိမ္တိုင္း ခ်စ္တိုင္း
လဲေကာင္းတာမဟုတ္ဘူးကြဲ ႔။ တစ္ခါတစ္ေလ ခ်စ္လို႔ Aလိုလိုက္တာကလဲ ပ်က္စီးဖို႔ရာလမ္းစ
ျဖစ္တယ္။ စိုးရိမ္လို႔ပိတ္ပင္တာကလဲ Aစြမ္းAစတုံးတတ္တယ္။ ဒီေတာ႔ Aၿမဲတမ္း သတိနဲ႔ခ်စ္
ၿပီးသတိနဲ႔ စိုးရိမ္ရတာေပါ႕ကြယ္။ ခုေတာ႔ သမီးတို႔ ကိုကိုေAာင္ကို ႀကီးႀကီးစိတ္ခ် ပါၿပီ။ သူဟာ
သူ႔ဟာသူ AမွားAမွန္ကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ႔Aရြယ္ေရာက္ၿပီ။̕
ႀကီးႀကီးသည္ ျပတ္သြားေသာစကားစကို ျပန္ဆက္ေလသည္။ မိခင္တစ္UီးAေနႏွင့္
သားျဖစ္သူAား ဘ၀လမ္းမွန္ေသရန္ တတ္Aားသမွ် ႀကိဳးပမ္းၿပီးေAာင္ျမင္ေသာAခါ ၀မ္းေျမာက္
ၾကည္ႏူးရမည္မွာဓမၼာတာပင္ ျဖစ္သည္။

̔ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတာက ကိုတူးတို႔ မစူးတို႔Aရြယ္။ ဒီAရြယ္ေလးေတြဟာ Aမွားနဲ႔
Aမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မခြဲျခားႏို္င္ေသးဘူး။ Aေပါင္းAသင္းဖ်က္တတ္တယ္၊ လမ္းမွားတတ္
တယ္̕

̔ Aေပါင္းAသင္း ဖ်က္တတ္တယ္̕
စူးမာသည္ ထပ္ဆင့္Eရရြတ္လIUက္ၿပီး ကIUတူးကIU ဆတ္ခနဲလွမ္းၾကည့္လIUက္မIသည္။
ကIUတူးလည္း သIန္းထIUက္ႏွင့္Eပါင္းသည္ မဟUတ္ပါလား။ ဘဘသြင္၏ရင္ခြင္က်ယ္ကIUမွီၿပီး မွIန္းEန
EသာကIUတူးက စူးမာလွမ္းၾကည့္လIUက္သည္ကIU မျမင္Eပ။

̔ ကိုတူးလဲ သိန္းထိုက္တို႔နဲ႔ေပါင္းတယ္ ႀကီးႀကီး̕
̔ သိန္းထိုက္ဆိုတာက ဘယ္သူလဲ̕
̔ စူးမာတို႔ေက်ာင္းက လမ္းသရဲ̕
̔ စူးမာ ေနာ္̕
ကIUတူးသည္ ဇIမ္ပ်က္သြားၿပီး ဆတ္ခနဲ Eခါင္းEထာင္လာသည္။ စူးမာကIUဟန္႔တားသ
လIU လွမ္းEAာ္ရင္းမ်က္လံUးျပဴးၾကည့္သည္။ စူးမာသည္ Eခါင္းEလးပUသြားEသာ္လည္း မEလွ်ာ့ဘဲ
ဆက္ၿပီး Eျပာသည္။

̔ ဟုတ္တယ္ Aဲဒီ သိန္းထိုက္က ေဆးေျခာက္လဲ ရွဴတယ္။ ေက်ာင္းလည္းေျပးတယ္။
ေနာက္ၿပီး ဓားေျမွာင္လဲေဆာင္တယ္တဲ့̕

̔ Aမေလး သား သား ရယ္၊ ပါပါ့သားက ဘယ္သူေတြနဲ႔ေလွ်ာက္ေပါင္းေနတာလဲ။
လမ္းသရဲေတြနဲ႔ေပါင္းတယ္ ဟုတ္လား။ က်ားသားမိုးႀကိဳး သားေလးရယ္။ ဘာေတြေလွ်ာက္လုပ္
ေနတာလဲ̕
တစ္ခ်I္န္လံUးၿငIမ္EနEသာ ဘဘသြင္သည္လည္း ဆတ္္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ကIUတူး၏
မ်က္ႏွာကIUဆြဲEမာ့ကာ စIUးရIမ္တႀကီးEမးEလသည္။ မ်က္လံUးEလးပUတ္ခတ္ပUတ္ခတ္ႏွင့္ AEျဖရ
ခတ္EနEသာ ကIUတူးAားစူးမာသည္ ျပံUးက်ဲက်ဲႏွင့္ၾကည့္EနမIသည္။

̔ မဟုုတ္ပါဘူး ဘဘ Aဲ ပါ ပါရဲ ႔။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တစ္တန္းထဲသားေတြပါ။ တစ္တန္းထဲ
ေနေတာ့ စကားေျပာရ၊ ေခၚရတာေပါ့။ Aဲဒါကို Aဲဒီေခြးမေလးက သက္သက္ေခ်ာက္တြန္းတာ။
ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔လို ေဆးေျခာက္မရွဴပါဘူး။ ေက်ာင္းလဲမေျပးပါဘူး။ ဓားေျမွာင္လဲ မေဆာင္ပါ
ဘူး။ ေခြးမေလး စူးမား̕

̔ စူးမာလဲ စိုးရိမ္လို႔ပါ ကိုတူးရာ̕
သူ႔ကိုမေက်မနပ္ေစာင္းၾကည့္ေနေသာ ကိုတူးေၾကာင့္ စူးမာAေနရခက္သြားသည္။
ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာေလးငယ္သြားသည္။ ေလေပ်ာ့ေလးႏွင့္ေျပာရင္း ႀကီးႀကီးAား AကူAညီေတာင္း
ဟန္ႏွင့္ လွမ္းၿပီးၾကည့္လိုက္မိသည္။
ခုတေလာ ကိုတူးႏွင့္ ခဏခဏ စိတ္ဆိုးေနရသည္။ နာရီမဆိုငး္ ျပန္ၿပီးေခၚၾကေသာ္
လည္း စူးမာစိတ္ညစ္သည္။

̔ သမီးေလးက သူ႔Aစ္ကိုကို စိတ္ပူလို႔ေျပာတာပဲကယ
ြ ္၊ ညီမေလးကို စိတ္မဆိုးပါနဲ႔။
Aေပါင္းAသင္းဆိုတာ သားက သတိထားေပါ့။ မတတ္သာလို႔ လူကေပါင္းUီးေတာ့ ကိုယ္ေပါင္း
စိတ္ခြာေနေပါ့ ဟုတ္လား သား̕
ႀကီးႀကီးက Eဖ်ာင္းEဖ်ာင္းဖ်ဖ်EျပာEလသည္။ ကIUတူးက Eခါင္းညIတ္မည္ၾကံကာရွI
Eသး ဘဘသြင္က မ်က္လံUးႀကီးEတြ EငးEၾကာင္လာၿပီး ၀င္EAာ္Eနျပန္သည္။

̔ ကိုငယ္ သားမွာ ညီမ မရွိဘူး။ ညီမ ရွိဘူးေနာ္။ သူက သားရဲ ႔သူငယ္ခ်င္း̕
̔ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း̕
စူးမာက ၿပီးလြယ္ စီးလြယ္ ခပ္EသာEသာEလး၀င္ၿပီး Eထာက္ခံခ်က္EပးလIUက္သည္။
ႀကီးႀကီးကမူ တသIမ့္သIမ့္ရယ္EနEလသည္။ သူတIU႔Eမာင္ႏွမ လIUက္လဲလIUက္သည္။ ဘဘသြင္ ဘာ
EျပာEျပာ ႀကီးႀကီးသည္ ခြင့္လႊတ္Eနတတ္သည္သာ ျဖစ္၏။ ကရUဏာလႊမ္းEသာAျပံUးကIUျပံUးEန
တတ္သည္သာျဖစ္၏။
ႀကီးႀကီးသည္ ျပံUးရယ္ရင္း ထIUးလက္စသIUးEမႊးဆြယ္တာEလးကIUျပန္ၿပီးEကာက္ယူ
လIUက္သည္။ AၫUIရင့္ရင့္တြင္Aျဖဴစက္ကEလးမ်ားEဖာ္ကာထIUးEနEသာဆြယ္တာEလးသည္ ၿပီး
လွ်င္AEတာ္လွမည္ျဖစ္သည္။

̔ ကိုကိုေAာင္ဖို႔လား ႀကီးႀကီး̕
̔ ဟုတ္တယ္ Aခုသီတင္းကၽြတ္ဆိုရင္ Aျမဲတမ္းကန္ေတာ့တယ္̕
စူးမာ၏ ရင္ထဲတြင္ ေႏြးၿပီး လႈပ္ရွားသြားေလသည္။ သီတင္းကၽြတ္လုနီးေပၿပီ။ ကိုကို
ေAာင္က ႀကီးႀကီးကို ကန္ေတာ့သလိုပင္ စူးမာတို႔ကလည္း ေဖေဖ့တို႔ ေမေမတို႔ကို ကန္ေတာ့ရ
လွ်င္ ေကာင္းမည္ထင္သည္။ ကန္ေတာ့စရာပစၥည္းမ်ားခ်ၿပီး ေမာင္ႏွမတစ္ေတြ ျဖန္းခနဲထိုင္ ကန္
ေတာ့လိုက္ၾကလွ်င္ ေဖေဖတို႔တစ္ေတြ မည္မွ်Aံ့ၾသၿပီး ၀မ္းသာသြားၾကေလမည္မသိ။
ခပ္စိပ္စိပ္ကေလး ရြာသြန္းေနေသာမိုးေပါက္ကေလးမ်ားကို ေငးၾကည့္ရင္း စူးမာ
သည္ ေပ်ာ္လာသည္။ စူးမာ၏ စုဘူးထဲ၌ ပိုက္ဆံႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။
ဒိထက္ပိုလွ်င္ပိုမည္။ ကိုတူးေရာ တာတီးေလးပါေပါင္းလွ်င္ နည္းမည္မဟုတ္။ မမႀကီးပါ စူးမာတို႔
Aထဲပါလာလွ်င္ ပိုေကာင္းေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ေမေမတို႔မသိေစခ်င္ေသာကိစၥကို မမႀကီးကိုလည္း
Aသိေပး၍မျဖစ္ေခ်။ လွ်ိဳ၀ွက္ခ်က္သည္ နာရီမကူးဘဲ ေပါက္ၾကားသြားမည္ျဖစ္၏။ ကိုတူးကိုခ်က္
ခ်င္းပင္ေျပာျပခ်င္လွေပၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ဘဘသြင္တို႔ ႀကီးၾကီးတို႔ကိုလည္း မသိေစခ်င္သျဖင့္ စူးမာ
သည္ ပါးစပ္ကို မနည္းႀကီးပိတ္ထားရသည္။
မIUးကEလး Aနည္းငယ္စဲသြားEသာAခါ စူးမာႏွင္႔ကIUတူးတUI႔သည္ သရက္သီးျခင္းဆြဲ
ကာ AIမ္ဘက္သIU႔ သUတ္သUတ္ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။ စူးမာခမ်ာ AIမ္AထIပင္မEစာင္႔ႏUIင္။ သူ႔AၾကံAစည္
ကIU လမ္းတြင္ ပင္ဖြင္႔ၿပီးEျပာမIသည္။

̔ ေAးဟ ေကာင္းတယ္ဟ။ ေမေမတို႔Aံ႔ၾသသြားမွာ̕
ကိုတူးသည္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေထာက္ခံေလသည္။ မ်က္လုံးေလးမ်ားသည္လည္း
ရႊင္ပ်စြာAေရာင္ေတာက္လာသည္။

̔ ငါ႔ပိုက္ဆံေတြေတာ႔ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ မသိဘူး။ စုဘူးေဖာက္ၾကည့္မွသိမွာ̕
******************************************

̔ ေလးက်ပ္ ေျခာက္က်ပ္ တစ္ဆယ္၊ တစ္ဆယ္႔ငါးက်ပ္ ႏွစ္ဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္႔ ငါးက်ပ္၊
သုံးဆယ္၊ သုံးဆယ္႔တစ္၊ သုံးဆယ္႔ႏွစ္၊ သုံးဆယ္႔သုံး၊ သုံးဆယ္႔ေလး၊ တစ္မတ္၊ ႏွစ္မတ္၊ သုံးမတ္
ဟား သုံးဆယ္႔ ေလးက်ပ္နဲ႔သုံးမတ္ရွိတယ္။ Aခုတစ္မတ္ထည့္လိုက္ရင္ သုံးဆယ္႔ငါးက်ပ္̕

̔ ငါက နင္႔ထက္ တစ္က်ပ္မ်ားတယ္၊ သုံးဆယ္႔ငါးက်ပ္̕
̔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းေတာ႔ ခုနစ္ဆယ္နဲ႔တစ္က်ပ္ ဟား̕
တာတီးေလးသည္ ကိုတူးေဘးတြင္ ငုတ္တုတ္ကေလးထိုင္ရင္းAေႂကြပုံႀကီးကိုၾကည့္
ေနသည္။ လက္ထဲတြင္မူ သူ႔စုဘူးေလးကို ကုိင္ထားသည္။ သူ႔စုဘူးသည္ Aနီေရာင္ ကေလးရုပ္
ကေလးျဖစ္သည္။ မ်က္လုံး၀ိုင္း၀ိုင္း ပါးေဖာင္းေဖာင္းႏွင္႔ ကေလးရုပ္ေလးသည္ တာတီးေလးကဲ႔သို႔

ပင္ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

̔ ကဲ တာတီးေလး̕
ကိုတူးက လွည့္လာေသာAခါ တာတီးေလးသည္ သူ႔စုဘူးေလးကို ႏွေျမာတသစြာ
ၾကည့္ရင္း ကိုတူးလက္ထဲသို႔ တြန္႔ဆုတ္ဆုတ္ေလးလွမ္းထည့္လိုက္သည္။ ေလးလံလွေသာစုဘူး
သည္ Aေႂကြမ်ား က်ပ္တန္မ်ားႏွင္႔ျပည့္ေနသည္။ စုဘူးကို ကိုင္ၾကည့္ရုံနွင္႔ စူးမာတို႔ထက္ပိုက္ဆံ
မ်ားမွန္းသိသာေလသည္။ ကိုတူးစည္းရုံးေရးေကာင္းေသာေၾကာင္႔သာ ပါလာရေသာ္လည္း
တာတီးေလးသည္Aေဖာက္ခံရမည့္ စုဘူးေလးကိုႏွေျမာေနပုံရေလသည္။
မမႀကီးကိုမူ ကိုတူးေရာစူးမာပါ ဖြင္႔မေျပာရဲၾက၊ လူႀကီးပိုင္း၀င္ေသာ မမႀကီးသည္
ေမေမ႔ကို ေျပာမျပဘဲ ေနလိမ္႔မည္မဟုတ္ဟုထင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ ေမေမတို႔ ႀကိဳသိထားပါက
ကန္ေတာ႔ရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းေတာ႔မည္ မဟုတ္ေခ်။ တာတီးေလးကိုမူ Aဓိကထားၿပီး
သိမ္းသြင္းၾကရသည္။ ေမေမႏွင္႔ေဖေဖဆီမွ မုန္႔ဖိုးAပိုကို မၾကာခဏရေလ႔ရွိေသာ တာတီးေလး
သည္ စူးမာတို႔ထက္ ပိုၿပီး ခ်မ္းသာေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။
Aရုပ္ကေလး၏ေျခေထာက္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲၿပီး ဆြဲဟလိုက္ေသာAခါ ပိုက္ဆံA
ေႂကြမ်ားသည္ ေ၀ါခနဲက်လာေလသည္။ ငါးက်ပ္တန္မ်ားပါ ပါ၀င္ေနေသာ တာတီးေလး၏စုဘူး
AေျခAေနသည္ Aေတာ္ႀကီး ျမင္႔မားမည္ျဖစ္သည္။

̔ ဟာ တိုသိုသူးရ Aမ်ားႀကီးေနာ္၊ တားတားပိုက္ဆံေတြ Aမ်ားႀကီး မမစူးၾကည့္ပါUီး̕
̔ ေAးပါဟ မ်ားပါတယ္ဟ၊ ေနပါUီး ေရၾကည့္ပါUီးမယ္̕
ကိုတူးတို႔Aလွည့္တုန္းက ၿငိမ္ေနေသာတာတီးေလးသည္ သူ႔ပိုက္ဆံမ်ားကိုျမင္ေသာ
Aခါ ျမဴးႂကြလာသည္။ ခုန္ေပါက္ ခုန္ေပါက္ျဖစ္လာသည္။ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီကာ ေAာ္ဟစ္ေန
ေလသည္။

̔ ႏွစ္ဆယ္ သုံးဆယ္ ေလးဆယ္ ေလးဆယ္ငါး ငါးဆယ္ ငါးဆယ္နဲ႔ ေလးက်ပ္နဲ႔ ဆယ္႔
ငါးျပား ဟား တာတီးေလး မင္း Aခ်မ္းသာဆုံးပဲကြ̕
ကိုတူးက ၀မ္းသာAားရေျပာသည္။ စူးမာသည္ ခုႏွစ္ဆယ့္တစ္က်ပ္ႏွင့္ငါးဆယ္ေလး
က်ပ္ကို စိတ္ထဲတြင္AေျပးAလႊားေပါင္းေနမိသည္။

̔ တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ႏွင့္ဆယ့္ငါးျပား ဟာ ကိုတူးေရ Aမ်ားႀကီး Aမ်ားႀကီးပဲ တာ
တီးေလးေရ သိလား တစ္ရာႏွစ္ဆယ္နဲ႔ငါးက်ပ္̕
စူးမာသည္ ထိုင္ရာမွမထ၊ လက္ကို ေကြးခ်ည္ဆန္႔ခ်ည္ႏွင့္ ကေနမိသည္။ ေဖေဖ့
Aတြက္ ပုဆိုး၊ ေမေမ့Aတြက္ Aက်ႌစ၊ ထမီစသည္ မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာAဆင္ေရြးခ်ယ္
ၿပီး ၀ယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးႏွင့္ရူးၿပီးျမဴးသြားသည္။ မ်က္စိထဲတြင္ ထမီAဆင္ဆန္းမ်ားAက်ႌ
ေရာင္စံုမ်ားသည္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနၾကသည္။ ေမေမႀကိဳက္ေသာ Aေရာင္သည္ ခရမ္း
ေရာင္ျဖစ္သည္။ ခရမ္းေသြးေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးမ်ားကို ေမေမျမင္လွ်င္ တန္းၿပီးႀကိဳက္သြားေလ့ရွိ

ေၾကာင္း စူးမာသိသည္။

̔ ေမေမ့ကို လံုခ်ည္၀ယ္ေပးရေAာင္ Aျဖဴေပၚမွာ ခရမ္းေရာင္Aပြင့္ေတြနဲ႔ လံုခ်ည္မ်ိဳး
ဆို ေမေမႀကိဳက္မွာ သိလား ကိုတူး̕

̔ Aဲဒါက တစ္ထည္ဘယ္ေလာက္လဲ̕
̔ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ထင္တယ္̕
̔ ဟာ Aမ်ားႀကီး̕
ကIUတူး မ်က္လUံးျပဴးသြားသည္။ EမEမ႔ကIU ရွစ္ဆယ္တန္ ထမီ၀ယ္ၿပီး ကန္Eတာ႔လIUက္
လွ်င္ EဖEဖ႔ Aတြက္ Eလးဆယ္႔ငါးက်ပ္သာက်န္Eတာ႔မည္မIU႔ စIတ္႐Uပ္သြားသည္။ တာတီးEလးက
မူ AEႂကြပUံႀကီး ၾကည့္ကာ AEက်နပ္ႀကီးEက်နပ္EနEသာEၾကာင္႔ ဘာမွ် ၀င္မEျပာAားEသးEခ်။

̔ Aက်ႌစ ဆိုရင္ေကာ̕
ကိုတူးက တစ္ဖက္လွည့္ကာ စU္းစားသည္။ ထမီႏွင္႔စာလွ်င္ Aက်ႌစက သက္သာ
လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ ေမေမAတြက္ Aက်ႌစႏွင္႔ ေဖေဖ႔Aတြက္ Aင္းေလး
လုံခ်ည္ဆုိလွ်င္ ရွိေသာေငြႏွင္႔ Aေလာေတာေလာက္ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ေငြပိုလ်ွ င္ ေတာ္ေသး
သည္။ လုိေနလွ်င္ကား Aခက္ၾကံဳေပမည္။ စူးမာတို႔၌ ထပ္ၿပီး စိုက္စရာ ပိုက္ဆံမရွိေတာ႔ေခ်။

̔ ပိုက္ဆံAိတ္လွလွေလးဆိုရင္ေကာ̕
̔ AေႏြးAက်ႌေလးဆိုရင္လဲ ေကာင္းမွာ̕
̔ Aို ေစ်းကို AေသAခ်ာသြားၿပီးၾကည့္မွသိမွာ။ Aဲဒီလိုသြားၾကည့္ၿပီးမွ ႀကိဳက္တာ
ေရြး၀ယ္̕

̔ ေAး ဟုတ္တယ္၊ စိတ္ကူးနဲ႔စU္းစားေနလို႔ေတာ႔ ပိုေနတာပဲ̕
တာတီးေလးသည္ Aေႂကြပုံႀကီးေဘးတြင္ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္စုပံုထားသည္။ ငါးျပားေစ့
မ်ားကို သိပ္ၿပီးမထည့္သျဖင့္ ငါးျပားေစ့Aနည္းငယ္သာပါသည့္Aတြက္ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆိုရ
ေပမည္။ ငါးမူးေစ့၊ မတ္ေစ့ Aစား ငါးျပားေစ့မ်ားကိုသာထည့္ခဲ့လွ်င္ စူးမာတို႔၏ေငြAေၾကြပံုႀကီး
သည္ ပိုၿပီးေဖာင္းပြလာမည္ျဖစ္ေလသည္။ တာတီးေလးသည္ငါးမူးေစ့၊ မတ္ေစ့မ်ားကိုခြဲၿပီးေနာက္
Aေလးေစ့မ်ားႏွင့္Aေပါ့ေစ့မ်ားကို တစ္ဖက္စီခြဲေနၿပန္သည္။ တခြ်င္ခြ်င္ျမည္ေနေသာပိုက္ဆံသံကို
နားေထာင္ၿပီး ပါးခ်ိဳင့္ေလးေပၚေAာင္ျပံဳးေနသည္။

̔ ခုတစ္ပတ္ Uပုသ္ေန႔ေက်ာင္းပိတ္ရင္ သြား၀ယ္ရေAာင္ေလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းကိုသြား
ၾကတာေပါ့̕

̔ နင့္Aခုမွပဲ ဘယ္သူ႔ကိုပို႔ခိုင္းမလဲ၊ နင္၀ယ္တတ္သလား သြားတတ္သလား̕
̔ ေစ်း၀ယ္တာမ်ား ခက္တာလိုက္လို႔၊ေနာက္ၿပီး ကိုဘိုးေထြးပို႔ခိုင္းရင္ရတာပဲ̕

̔ ဟ ကိုဘိုေထြးက ေမေမတို႔ကိုမေျပာဘဲေနပါလိမ့္မယ္ Aားႀကီး̕
စူးမာသည္ မ်က္ေမွာင္ေလးကုတ္ၿပီး AၾကံAိုက္သြားသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ကိုဘိုး
ေထြးသိသြားလွ်င္ ေမေမတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းသြားေျပာမည္ျဖစ္သည္္။ စူးမာတို႔Aေနႏွင့္ ေမေမတို႔ကို
လံုး၀မသိေစခ်င္။ ျဖန္းခနဲAံ့ၾသသြားေစခ်င္သည္။ ၀မ္းသာသြားေစခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမေမနား
သို႔ ေပါက္ၾကားႏုိင္သည့္ ကိုဘိုေထြးဆီကလည္း AကူAညီ မေတာင္းသည္က ေဘးကင္းလိမ့္
မည္ထင္သည္။

̔ ဒီလိုဆို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘတ္စ္ကားစီးသြားၾကတာေပါ့̕
̔ မမစူး ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ တားတားလဲ လိုက္မယ္̕
Aေႂကြပုံထဲနစ္ေနေသာတာတီးေလးသည္ တစ္စခန္းထလာေလသည္။ Uပုသ္ေန႔
တြင္ တာတီးေလးသည္ေက်ာင္းပိတ္သည္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ စူးမာတို႔ တာတီးေလးကိုေခၚ၍ ျဖစ္
ႏိုင္မည္မဟုတ္။

̔ ႐ႈး Aသာေနစမ္း၊ ေမေမတို႔Aတြက္ ေစ်းသြား၀ယ္မွာ၊ ဘတ္စ္ကားနဲ႔သြားမွာ တာ
တီးေလးရဲ ႔̕

̔ တားတားလဲ ေစ်းလိုက္မွာေပါ႔̕
̔ ဟာ ဘယ္ျဖစ္မွာလဲ̕
̔ တားလဲ ဘတ္စ္ကားစီးမွာေပါ႔̕
̔ မျဖစ္ဘူး တာတီးေလးရဲ ႔̕
ကိုတူးက ခပ္ေခ်ာ႔ေခ်ာ႔ေလးေျပာလိုက္သည္။ စူးမာႏွင္႔ကိုတူးတို႔ Aိမ္မွေပ်ာက္ခ်က္
သားေကာင္းၿပီး ေစ်းသြားမည္ဆိုပါက ေမေမတို႔Aေနႏွင္႔ရုတ္တရက္သိမည္ မဟုတ္ေခ်။ Aိမ္ထဲ
တြင္ Aေနမမ်ားဘဲျခံထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘဘသြင္တို႔Aိမ္တြင္လည္းေကာင္း Aခ်ိန္ကုန္တတ္
ေသာ စူးမာတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဟိုမွာရွိႏိုး ဒီမွာရွိႏုိးႏွင္႔ ၾကားေခ်ာင္ေနမည္သာျဖစ္၏။ တာတီးေလးပါ
လာလွ်င္ကား တကယ္႔ကို Aႏၲာရယ္ျဖစ္သည္။ ေမေမသည္ တာတီးေလးေပ်ာက္ေနလွ်င္ ခ်က္
ခ်င္း သိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တာတီးေလး တတန္းတန္းႏွင္႔ဆိုလွ်င္စူးမာေရာကိုတူးပါ ပစၥည္း
မေရြးႏုိင္ဘဲ ကေလးထိန္းေနၾကရမည္ ျဖစ္ေလသည္။

̔ တာတီးေလးကလဲ လိမၼာသားနဲ႔ကြာ။ မမစူးတို႔၀ယ္လာတဲ႔ပစၥည္းကို တာတီးေလးကို
Aိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ျပမွာေပါ႔။ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ဆို က်ပ္ကက်ပ္၊ လူကတိုးနဲ̕႔

̔ က်ပ္က်ပ္ပဲ လိုက္မွာေပါ႔̕
̔ Aိုကြာ ေကာင္းေကာင္းေျပာေနတာကို ေျပာမရခ်င္ဘူး̕
စူးမာသည္ ခပ္ညည္းညည္းေလးေျပာလိုက္သည္။ တာတီးေလးကမူငိုေတာ႔မေယာင္

မဲ႔တဲ႔တဲ႔ေလးျဖစ္ေနသည္။ သူ႔ကိုမႈန္ကုတ္ကုတ္ၾကည့္ေနၾကေသာ ကိုတူးႏွင္႔စူးမာကို ငိုမဲ႔မ႔ဲေလးႏွင္႔
တစ္လွည့္စီၾကည့္ေနေလသည္။
တာတီးေလး ေခါင္းမာတတ္သည္ကို စူးမာသိသည့္Aတြက္Aေတာ္စိတ္႐ႈပ္မိသည္။
သူလိုက္ခ်င္တိုင္းမလိုက္ရလွ်င္ ဖိုးတာတီးေက်နပ္လိမ္႔မည္မဟုတ္ေခ်။ Aတင္းကုတ္ကပ္ၿပီး
လိုက္ျဖစ္ေAာင္လိုကမည့္ေပေတေတဇြဲမ်ိဳးသည္ တာတီးေလးထံ၌ရွိ၏။ ေတာ္ၾကာေနAာၿပဲႀကီး
ႏွင္႔ျဖဳန္းခနဲငိုခ်လိုက္လွ်င္လည္း စူးမာတို႔တစ္ေတြ Aမႈပတ္မည္ျဖစ္သည္။

̔ သားသားေရ̕
̔ ေဟာ ေမေမ ေခၚေနတယ္̕
ေမေမ႔ေခၚသံၾကားေသာ္လည္း တာတီးေလးသည္ ထိုင္ရာမွမထေခ်။ ေငြေၾကးAမ်ား
ဆုံးထည့္၀င္ထားေသာAစုရွင္ကို ေစ်း၀ယ္ရာတြင္ေတာ႔ထည့္သြင္းမစU္းစားေသာAခါ သူေဌးမင္း
ကေလးသည္ Aေတာ္စိတ္ညစ္ညဴးေနဟန္ရွိေလသည္။

̔ တားတားလဲ လိုက္မွာပဲ̕
သူ႔ဆႏၵကိုသာ ထပ္မံတင္ျပသည္။ စူးမာသည္ တာတီးေလးAား ကမန္းကတန္းဆြဲ
ထူလိုက္သည္။ ေတာ္ၾကာ ေမေမAခန္းထဲ၀င္လာလွ်င္ ပိုက္ဆံပုံႀကီးကို တန္းေတြ႔ၿပီး စစ္ေဆး
ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။

̔ သားသားေရ တာတီးေလး̕
̔ တားတားလဲ လိုက္မွာပဲ̕
ေမေမ႔ေျခသံသည္ Aခန္းနားသို႔နီးလာသည္။ တာတီးေလးက ေပကပ္ကပ္ႏွင္႔မထူး
ေသးေခ်။ စူးမာ စိတ္တိုလာသည္။ ရင္ခုန္လာသည္။

̔ လိုက္ရမယ္ဟ လိုက္ရမယ္၊ သြား သြား ျမန္ျမန္သြား ကတဲမွပဲ၊ ေခြးတာတီး̕
တာတီးေလး၏မ်က္ႏွာသည္ ျဖဳန္းခနဲၾကည္လင္သြားသည္။ တံခါး၀သို႔ေျပးသြားၿပီး
ေမေမAခန္းထဲမ၀င္မီUီးေAာင္ထြက္လိုက္ႏုိင္ေလသည္။ ၀ုန္းခနဲျပန္ပိတ္သြားေသာတံခါးကိုၾကည့္
ရင္း ကိုတူးသည္သက္ျပင္းႀကီး ဟင္းခနဲခ်လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ Aေႂကြမ်ားကိုလက္ကိုင္ပ၀ါထဲ
က်ဳံးထည့္ၿပီးထုပ္ေနသည္။

̔ ဟင္း ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးတဲ႔ တာတီးေလး၊ Aားႀကီးဂ်စ္က်တယ္၊ ဂ်စ္ကေလး̕
************************************

̔ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးတဲ႔ တာတီးေလး၊ ဂ်စ္ကေလး၊ သူ႔ပဲ ေၾကာက္ေနရတာပဲ။ လာ
လာ သြားစိ̕ု႔

ကိုတူးသည္ သက္ျပင္းခ်ရင္းေျပာသည္။ တာတီးေလးAိပ္ေပ်ာ္သြားသည္Aထိ စိတ္
မရွည္စြာႏွင္႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနရသည္။ ေမေမသည္ Aန္တီျမတို႔ေရာက္ေနခ်ိန္မို႔ လက္ဖက္၀ိုင္းတြင္
စကားေကာင္းေနသည္။ ထို႔သို႔သာဆိုလွ်င္ စူးမာတို႔ကိုသာမက တာတီးေလးကိုပင္တစ္ခါတစ္ရံ
ေမ႔သြားတတ္သည္မို႔ ေစ်းသြားလွ်င္ သြားမွန္းပင္သိမည္မဟုတ္။ ခက္သည္က တာတီးေလးျဖစ္
သည္။ ကိုတူးတို႔ေစ်းသြားမည္ကို သိကတည္းက Aနားမွမခြာေတာ႔ေခ်။ မ်က္ျခည္Aျပတ္မခံဘဲ
ကပ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကိုတူးႏွင္႔စူးမာတို႔ႏွစ္Uီးသား ေစ်းသြားဖို႔ရာ သတိပင္ မရၾကသလို ဟန္
မပ်က္ေနၾကရသည္။ တာတီးေလးပ်င္းၿပီးAိပ္ေပ်ာ္သာြ းေသာAခါမွ ေAာက္ထပ္သို႔ ခပ္သြက္
သြက္ ဆင္းခဲ႔ၾကရသည္။ စကားေကာင္းေနေသာ ေမေမ႔Aရိပ္Aျခည္ကို ကဲၾကည့္ၿပီး Aိမ္ထဲမွ
မေယာင္မလည္ထြက္လာၾကသည္။

̔ ပိုက္ဆံေတြက ေလးလိုက္တာ လြန္ေရာ̕
̔ ဆိုင္မွာ Aဲဒါေတြသြားေပးလို႔ ရပါ႔မလား̕
̔ ေAာင္မာ ပိုက္ဆံပဲ ဘာပိုက္ဆံျဖစ္ျဖစ္ ရမွာေပါ႔̕
ကိုတူးကလြယ္ထားေသာ လြယ္Aိတ္ျပာေလးသည္ Aိၿပီး တဲြက်ေနသည္။ ပိုက္ဆံ
Aေၾကြမ်ား ကို တစ္က်ပ္ခ်င္း ႏွစ္က်ပ္ခ်င္း ေရတြက္ၿပီးသြားေပးလွ်င္ ေစ်းေရာင္းသူတို႕ေAာ္ထုတ္
လိုက္မည္ကိုစူးမာေတြးၿပီးစိုးရိမ္ေနမိသည္။ ထိုစU္တြင္ စူးမာေၾကာက္လွေသာေခၚသံေလးကိုၾကား
လိုက္ရ၍ မ်က္လံုး၀ိုင္းသြားသည္။

̔ တိုတိုတူး̕
̔ ဟိုက္ ေရာ̕
တာတီးေလးသည္ Aိမ္ထဲမွ ကဆုန္ေပါက္ထြက္လာသည္။ စူးမာ ရင္ထဲတြင္ ထိတ္
ခနဲျဖစ္သြားၿပီး စိတ္Aပ်က္ႀကီးပ်က္သြားေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာကေလးကို ဘယ္နည္းႏွင့္
ခြာထုတ္ရမည္ကုိမသိတက္ႏိုင္ေAာင္႐ွိေတာ့သည္။

̔ တားတားလဲ လိုက္မယ္၊ လိုက္မွာေပါ့̕
တလိမ့္လိမ့္ေျပးလာရင္း ဟစ္ေၾကြးေနသည္။ ျဖဳန္းခနဲငိုခ်လိုက္ေတာ့မလို မ်က္ရည္
၀ိုင္းေနသည္။ ကိုတူးသည္ သက္ျပင္းႀကီး ဟင္းခနဲခ်လိုက္ရင္း ေခါင္းကုတ္ေန႐ွာေလသည္။ ဘယ္
ပံုဘယ္နည္းAိပ္ရာကႏုိးၿပီး လူးလဲထခဲ့သည္မသိ။ Aိပ္မႈန္စံုမႊားႏွင့္မ်က္လံုးပင္ ေကာင္းစြာမပြင့္
ေသးေသာ္လည္း မေက်မနပ္ေAာ္ေနေလသည္။

̔ ညီမေလးကလဲကြာ လိမၼာသားနဲ႔၊ ကိုကိုတို႔က ခ်ိဳခ်U္ေတြ၀ယ္ခဲ့မွာပါ၊ ေနခဲ့ေနာ္̕
̔ လိုက္မယ္̕
̔ တာတီးေလးရဲ ႔ ဟိုးAေ၀းႀကီးသြားရမွာ၊ Aေ၀းႀကီးရယ္̕
̔ လိုက္မယ္̕

̔ ဘတ္စကားႀကီးနဲ႔သြားရမွာ̕
̔ ြားမယ္̕
တ
̔ လူက်ပ္က်ပ္ႀကီး စီးရမွာ̕
̔ စီးမယ္̕
တာတီးေလးသည္ ေခါင္းမာလွသည္။ ကိုတူး၏လက္တစ္ဖက္ကို Aတင္းဆြဲရင္း
ေတာက္တဲ့ေလးလို ကပ္ေနသည္။ မ်က္ရည္၀ိုင္းေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းစူေနသည္။ မ်က္ေမွာက္ကုတ္
ေနသည္။ ေျခေထာက္ကို စံုေဆာင့္ေနသည္။

̔ လိုက္မွာပဲ။ တားတားလိုက္မွာပဲ။ လိုက္မယ္ လိုက္မွာပဲ ဟီး̕
ကိုတူးႏွင့္စူးမာက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမည့္ဟန္မျပေသာAခါ Aာၿပဲႀကီးႏွင့္ငိုရန္ဟန္ျပင္
ေတာ့သည္။ တာတီးေလး၏ငိုသံကိုသာ ေမေမၾကားပါက စီစU္ထားသမွ် Aကုန္ပ်က္ေခ်ေတာ့
မည္။ ကိုတူးသည္သူ႔ေခါင္းလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္စံုကုတ္ရင္း ေဆာင့္ႀကီးေAာင့္ႀကီးေျပာသည္။

̔ ဒီေလာက္ျဖစ္လွတာ လိုက္စမ္း လိုက္ခဲ့၊ ကားေပၚက်မွ လူၾကားညပ္ေနရင္ မေAာ္
နဲ̕႔
ဖိုးတာတီးေလးသည္ Aေတာ္တတ္ႏိုင္သည္။ လိုက္ရမည္ဟုခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာAခါ
မ်က္ရည္ၾကားမွခ်က္ခ်င္းၿပံဳးလာသည္။ ပါးခ်ိဳင့္ေလးေပၚလာသည္။ မ်က္လံုးေလး ၾကည္လာသည္။
ဘာမွ်႐ွည္႐ွည္ေ၀းေ၀းေျပာရန္မလိုေတာ့။ စူးမာတို႔ႏွစ္Uီးၾကားတြင္ တာတီးေလး
သည္ ခုန္ေပါက္ ခုန္ေပါက္ႏွင့္ ပါလာေသာေတာ့သည္။ Aိမ္ထဲမွလမ္းမႀကီးသို႔ေရာက္ေAာင္
ေမာင္ႏွမသံုးUီး Aျမန္ဆံုးသုတ္ေျခတင္ခဲ့ၾကသည္။ လူႀကီးမပါဘဲ တစ္ခါမွ် Aျပင္သို႔မထြက္ဖူး
ေသာ တာတီးေလးသည္ Aေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနသည္။

̔ မမစူး ဘာ၀ယ္မွာလဲ̕
̔ ေမေမ့ဖို႔ Aက်ႌ၊ ေဖေဖ့ဖို႔ လံုခ်ည္̕
̔ လွလွေလး၀ယ္ေနာ္̕
̔ ေAးေပါ့ လွလွေလးေ႐ြး၀ယ္မွာေပါ့̕
̔ တားတားလဲ ေ႐ြးေပးမယ္̕
̔ ေAး တူတူ၀ိုင္းေ႐ြးၾကမယ္̕
ဘာပဲေျပာေျပာ တာတီးေလးကိုၾကည့္ရင္း စူးမာပါစိတ္ၾကည္ႏူးၿပီး သနားလာသည္။
သူ႔ခမ်ာ စူးမာတို႔ေျခကိုမီေAာင္ မနည္းႀကီးလိုက္ေနရ႐ွာေသာ္လည္း လံုး၀မညည္းေပ။ ခုန္ေပါက္
ခုန္ေပါက္ႏွင့္ မီေAာင္လိုက္သည္။

̔ တာတီးေလး ေမာေနပီလား̕

̔ ေမာပါဘူး တိုတိုသူးေရာ̕
̔ ေမာပါဘူးကြ̕
̔ လြယ္Aိတ္ႀကီးေလးရင္ တားတားလြယ္ေပးမယ္ေလ ေနာ္တိုတိုသူး̕
̔ Aမယ္ေလး ေနပါေစ တာတီးေလးရယ္̕
ကိုတူးေရာ စူးမာပါ ၾကာ႐ွည္စိတ္မတိုႏိုင္ၾကဘဲ တာတီးေလးကိုၾကည့္ကာ ရယ္ရ
ေတာ့သည္။ ၿပံဳးရေတာ့သည္။ မ်က္ေမွာက္Aတြန္႔ ေျပသြားရင္း တာတီးေလး၏ပခံုးကို ၫွစ္ကိုင္
လိုက္ေလသည္။ စကားခ်ိဳခ်ိဳမ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳေလးႏွင့္ တာတီးေလးသည္ ကိုတူးတို႔ မစူးတို႔ကို Aရည္
ေပ်ာ္သြားေAာင္ခၽြဲေနက်ျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုမည္သူမွ် ၾကာ႐ွည္စိတ္မဆိုးႏိုင္ၾကေခ်။

̔ မင္း ကားေပၚက်ရင္ လူၾကားၫွပ္ေနမွာ Aဲဒီက်ရင္ AေAာ္နဲ႔ သိလား̕
̔ ေAာ္ပါဘူး တိုတိုသူးရ̕
တာတီးေလးသည္ မ်က္ႏွာေလးကိုေမာ့ရင္း မခံခ်င္သလိုေျပာေလသည္။ သူ႔စကား
ႏွင့္Aညီ မေAာ္ မဟစ္မိေAာင္ ေတာ္ေလးႀကိဳးစားပံုေတာ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ငပိ ငခ်U္သိပ္ေန
ေသာကားေပၚသို႔Aေထြးေထြး Aလံုးလံုးတက္လာၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ ဖိုးတာတီးေလး စကား
ဖ်က္ေတာ့သည္။

̔ Aား နာတယ္ နာတယ္။ Aား တားတားေျခေထာက္ကိုနင္းထားတယ္ Aီး̕
ညပ္ပိတ္ေနေသာလူမ်ားၾကားထဲမွ တာတီးေလး၏Aသံသည္စူးစူး၀ါး၀ါးထြက္လာ
သည္။ ရန္ကုန္ ဘတ္(စ)ကား၏Aရသာကိုစူးမာတို႔ထက္Aရင္ တာတီးေလးသည္ ပြဲUီးထြက္ခံ
စားလိုက္ရဟန္႐ွိသည္။ တာတီးေလး Aရပ္ကပုသည္မို႔ လူၾကားထဲတြင္ ဘယ္ေနရာညပ္ေနမွန္း
ပင္ စူးမာ ခ်က္ခ်င္းမေတြ႕။ ေခါင္းကို ဘယ္ယိမ္းညာယိိုင္ႏွင့္ တြန္းတိုက္ကာ႐ွာေသာAခါမွ တာ
တီးေလး၏႐ႈံ ႔မဲ့ေနေသာမ်က္မွာေလးကို ကြက္ကြက္ကေလး ေတြ႔ရသည္။

̔ ဘယ္သူလဲ မတိဘူး တားတားေျခေထာက္ကို နင္းထားတယ္။ Aီး နာ ေဟာ ဖယ္
သြားၿပီ̕
တာတီးေလး၏ေျခဖမိုးႏုႏုေလးကို ေသြးေျခUေလေAာင္ တက္နင္းသြားေသာသူကို
မည္သူမွန္းပင္ မသိႏိုင္ေခ်။ စူးမာမေျပာႏွင့္ Aနင္းခံလိုက္ရေသာ တာတီးေလးပင္မည္သူမွန္းမသိ
လိုက္။ မသိႏိုင္ေAာင္လူက က်ပ္ေနသည္။

̔ ေန တာတီးေလး Aဲဒီနားမွာပဲေန။ မမစူး လာခဲ့မယ္။ Aဲဒီသံတန္းကို ကိုင္ထား̕
စူးမာသည္ တာတီးေလးဆီေရာက္သည္Aထိ ေျခလွမ္းႏွစ္လွမ္းစာမွ်ကို ခဲခဲယU္း
ယU္းတိုးသြားရေလသည္။ တာတီးေလးေဘး႐ွိ မိန္းမႀကီးက Aေနာက္ဘက္သို႔ဆုတ္သြား၍ စူးမာ
သည္Aတန္ငယ္ Aသက္႐ွဴၽႏိုင္ေလသည္။

̔ မမစူး တိုတိုသူးေရာ̕

̔ ဟိုနားမွာ̕
̔ တားတား မေသြ႔လ̕ို႔
̔ ဘယ္ေတြ႔မလဲ နင့္Aရပ္က ပုပုေလး̕
̔ တားေျခေထာက္Aရမ္းနာတယ္̕
̔ ေAာင့္ခံUီး တာတီးေလးရ။ ကားေပၚကဆင္းမွၾကည့္ေပးမယ္ေနာ္̕
ေျခခ်င္းလိမ္ေနေသာကားေပၚတြင္ တာတီးေလး၏ေျခေထာက္ကိုပင္ AေသAခ်ာ
ျမင္ေAာင္မၾကည့္ႏိုင္ေခ်။ ျမင္လွ်က္လည္း ျမင္႐ုံAျပင္ လက္ႏွင့္ပင္ပြတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ စူးမာ
ေရာ တာတီးေလးပါမလႈပ္သာေAာင္ ငါးေျခာက္ျပားကေလးမ်ားကဲ့သို႔ စန္႔စန္႔ရန္႔ရန္႔ႏွင့္ျပားကာ
ညပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

̔ ဘတ္(စ)ကားေတြ သိပ္က်ပ္တယ္ဟ̕

ဟူေသာ ကိုဘိုေထြးေျပာေလ့႐ွိသည့္စကား

ကို စူးမာတို႔တစ္ေတြ Aခုမွပင္ ကိုယ္ေတြ႔ နားလည္ေတာ့သည္။ Aသက္ႀကီးလာသျဖင့္ ၀ကာ
ကိုယ္လံုးAလွ ပ်က္မည္စိုးေသာေမေမသည္ ထမင္းေလွ်ာ့စားေလ့႐ွိသည္။ စူးမာစU္းစားေနမိ
သည္။ ေမေမ့Aေနႏွင့္ထမင္းေလွ်ာ့စားရန္မလို၊ ဘတ္(စ)ကားကိုသာ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီ
ေလာက္ တိုးႀကိတ္စီးသင့္သည္။ ေမေမမပိန္လွ်င္ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာေပေရာ့ဟုပင္ စိန္ေခၚရဲေသး
သည္။

̔ မမစူး̕

တာတီးေလးက တိုးတိုးေခၚျပန္သည္။

̔ ဘာလဲ̕
̔ Aီးေစာ္နံတယ္̕
̔ ဟြန္း̕
စူးမာ၏ႏွာေခါင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္႐ႈံ ႔သြားသည္။ တာတီးေလးသည္လည္း သံဘား
တန္းကိုလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္တင္းတင္းဆုတ္ရင္း မ်က္ႏွာေလး႐ႈံ ႔ေနသည္။ သ႔ူခမ်ာ Aရပ္ပု႐ွာသည္မို႔
သူမ်ားတကာ၏ခါးၾကား၊တင္ပါးၾကားထဲတြင္ မ်က္ႏွာAပ္ထားရEလသျဖင့္ စူးမာထက္ Aရင္Aနံ႔
ရျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။

̔ မွတ္တိုင္ပါရင္ ႀကိဳေျပာ။ Aလယ္ကိုတိုး ခိုမစီးၾကပါနဲ႔။ ေနာက္ဘက္က Aက်ႌA၀ါ
နဲ႔ငါ႔ညီ ဘန္ဘာေပၚကေတာ႔ ခိုမစီးနဲ̕႔
ညံညံစီေနေသာ လက္မွတ္ေရာင္း၏Aသံသည္ Aီးနံ႔ႏွင္႔ လုံးေနသည္။ ေလဟူသည္
မွာ နိမ္႔ရာAရပ္မွAျမင္႔သို႔လြင္႔ပါးၿပီးတက္သြားသင္႔သည္ဟု စူးမာထင္သည္။ ယခုေတာ႔ Aီးနံ႔
သည္ Aထက္သို႔တက္မသြားေခ်။ သြားရန္လည္းေနရာလပ္မရွိေAာင္က်ပ္ေနေသာေၾကာင္႔
စူးမာတို႔Aနားတြင္သာ Aားနာပါးနာႏွင္႔လႈိက္ကာ ၀ဲလွည့္ေနရဟန္တူသည္။ စူးမာကမူ Aေရး
ထဲတြင္တာတီးေလးကိုၾကည့္ကာ Aသံထြက္ေAာင္ခြီးခနဲရယ္လိုက္မိသည္။ Aသက္ေAာင္႔

ထားရွာသည္။ Aတန္ၾကာေAာင္႔ၿပီး မေနႏိုင္ေတာ႔ေသာAခါ Aားရပါးရ႐ႉလိုက္ေလသည္။ သူ႔ႏွာ
ေခါင္းထဲသို႔လိမ္႔၀င္လာေသာရနံ႔ေမႊးေမႊးေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာကေလးမဲ႔သြားျပန္သည္။

̔ ဟြန္း Aီးပုပ္ႀကီး ဘဲUပုပ္ႀကီးစားၿပီး ေပါက္တဲ႔Aီး̕
ရနံ႔ကေပ်ာက္မည္ၾကံကာရွိေသးသည္။ ေနာက္တစ္ခ်ီႀကိဳင္ၿပီးထြက္လာျပန္သည္။ ဒီ
တစ္ခါေတာ႔ တာတီးေလးသည္ ခံႏုိင္ဟန္မတူေတာ႔ေခ်။ သူ႔ႏွာေခါင္းကိို သူ႔လက္ေခ်ာင္းႏွင္႔ၫႇစ္
ကိုင္ရင္း မေက်မနပ္ႏွင္႔ေရရြတ္ေလေတာ႔သည္။ သူ႔နားပတ္လည္တြင္၀ိုင္းေနေသာ လူမ်ားကိုေမာ႔
ၾကည့္ရင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးစူထြက္လာေတာ႔သည္။ တရားခံသည္ မည္သူမွန္းေတာ႔မသိ။ သို႔ေသာ္
Aားလုံးမသိမသာျပံဳးေနၾကေလသည္။ မၾကားခ်င္ေယာင္လည္း ေဆာင္ေနၾကေလသည္။ စူးမာ
ကမူAသက္မ႐ႉဘဲလည္းမေနႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ႏွာေခါင္းေလး႐ႈံရင္း Aီးနံ႔ကို မွ်U္းၿပီး ႐ႉေနရသည္။
Aေ၀းေျပးရေAာင္ကလည္း ေျပးစရာ ေျမမရွိသျဖင္႔ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ေAာင္႔ကာ႐ႉရေတာ႔
သည္။

̔ ေလဟာျပင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ယိုးဒယားေစ်းခင္ဗ်။ မွတ္တိုင္ပါတဲ႔သူေတြ တိုးထားၾကပါ̕
စူးမာ ရုတ္တရက္စိတ္သက္သာရာရသြားသည္။ ဆင္းရမည့္မွတ္တိုင္ကိုေရာက္ေတာ႔
မည္မို႔ ၀႗္ဒုကၡကလြတ္ကင္းေတာ႔မည္ ထင္သည္။ ကိုတူးကလည္း လွမ္းေAာ္သည္။

̔ စူးမာေရ တိုး တိုးထား၊ ထြက္ထား̕
စူးမာႏွင့္တာတီးေလးတို႔သည္ လူၾကားထဲတြင္ တိုးၾကေ၀ွ႔ၾကရျပန္ေတာ့သည္။
ကိုတူးသည္ကား Aေ႐ွ ႔ပိုင္းတြင္ကပ္ၿပီးက်န္ခဲ့သူမို႔Aေပါက္ႏွင့္နီးေလသည္။ လြယ္Aိတ္ျပာျပာ
လြယ္မထားဘဲ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ေပြ႔ပိုက္ထားသည္။ မ်က္စိမိွတ္ၿပီးတြန္းကာတိုက္ကာႏွင့္ထြက္လာ
ေသာ တာတီးေလး၏ပခံုးကို ဆီးဖက္လိုက္သည္။

̔ ဆင္း ညီေလး ေ႐ွ ႔ကဆင္း̕
တာတီးEလးသည္ ကIUတူး၏AE႐ွ ႔မွEနၿပီး EAာက္သIU႔Eရာက္ခ်င္Eဇာႏွင့္ ခပ္သြက္
သြက္Eလးဆင္းလIUက္Eလသည္။ သIU႔ရာတြင္Aဆင္းEျခခံUကျမင့္Eနသျဖင့္ တာတီIးEလးခမ်ာ ၀Uန္း
ကနဲကားရားEလးက်သြားသည္။ ကIUတူးက လွမ္းAဆြဲတြင္ မဟန္ႏIUင္ဘဲ ကIUတူးပါဟပ္ထIUးစIUက္က်
သြားEလEတာ့သည္။

̔ ဟယ္ ကိုတူး̕
စူးမာသည္ ကိုတူးကိုကမန္း ကတန္းလွမ္းဆြဲလိုက္ေသာ္လည္းမမီ၊ လြယ္Aိတ္ႀကိဳး
ျပာျပာေလးကိုသာဆြဲမိၿပီး ျဖန္းခနဲ ျဖန္းခနဲ ျပတ္သြားသည္။

̔ Aြတ္ ေတပါပီ̕
̔ ကိုတူး တာတီးေလး Aမေလး ကိုတူး̕
စူးမာမ်က္လံုးမ်ားျပာေ၀သြားသည္။ ေငြAေၾကြမ်ားသည္ ကားေျခနင္းမွတစ္ဆင့္
လမ္းေပၚသို႕ ခြ်င္ခနဲ ခြ်င္ခနဲ ၾကဲျပန္႕လြင့္စU္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းပင္ ကိုတူးသည္

လည္း လမ္းေပၚသို႕ေလးဘက္ေထာက္က်သြားေတာ့သည္။ ကိုတူး၏ ေAာက္တြင္ ေမွာက္လ်က္
ကေလး ျပားေနသူကား တာတီးေလးျဖစ္သည္။

̔ ဟာ ခေလးေတြ̕
̔ ဟင္ ပိုက္ဆံေတြ̕
AာEမဋIတ္သံမ်ားက ဆူညံလာသည္။ စူးမာ ဘာကIUမွ် AEသAခ်ာမၾကားႏIUင္Eတာ့။
ဘာကIUမွ်လည္း AEသAခ်ာမျမင္ႏIUင္Eတာ့။ ကားEပၚမွဘယ္ပံUဘယ္နည္းခUန္ဆင္းခဲ႕သည္ကIU
လည္း Aမွတ္မရEတာ့Eပ။ စူးမာ ကIUတူးတIU႕နားသIU႕ Eျခကားရား လက္ကားရား Eရာက္လာခ်Iန္မွ
ကIUတူးသည္လည္္း သူ႕EAာက္တြင္ျပားEနEသာတာတီးEလးကIUဆဲြထူႏIUင္Eလသည္။

̔ ဟင္ ေသြးေတြ̕
စူးမာ Aရမ္းလန္႕သြားသည္။ တာတီးEလး၏ ႏUတ္ခမ္းEပါက္သြားသလား၊ သြားက်IUး
သြားသလားEတာ့ မသI။ ႏUတ္ခမ္းတြင္ Eသြးျဖန္းျဖန္းထြက္Eနသည္။ ပလက္Eဖာင္းႏွင့္တIUက္မI
EသာEၾကာင့္ ထင္သည္။ တစ္မ်က္ႏွာလံUး Eပတူး႐ံUမက Aက်ႌမ်ားလည္းဖUန္လူးEနသည္။ ဒူးဆစ္
တြင္လည္း AEရျပားလန္ကာ နီရဲEနသည္။

̔ တာတီးေလး ညီေလး ဘာျဖစ္သြားေသးလဲ၊ ဘယ္နားနာလဲ̕
စူးမာက ဘာလုပ္ဘာကိုင္ရမည္မသိပဲ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ကေနခ်ိန္တြင္ ကိုတူးသည္
စိုးရိမ္တႀကီးေမးေနသည္။ တာတီးေလးကမူ သူ႔ကိုယ္သူ သတိထားမိပံုမရေသးေခ်။ လမ္းေပၚက်
ေနေသာလြယ္Aိတ္ၿပဲႏွင့္ ျပန္္႔က်ဲေနေသာပိုက္ဆံမ်ားကိုလက္ၫႈ္ိးထိုးရင္း ေAာ္ေနသည္။

̔ Aီး တားတို႔ပိုက္ဆံေတြ တားတို႔ဟာေတြ တိုတုိသူးရဲ ႔။ ျပန္ေကာက္̕
စိတ္ေဆာင္ေနေသာတာတီးေလးသည္ သူ႔ေဘးတြင္႐ွိ မတ္ေစ့ႏွင့္ဆယ္ျပားေစ့မ်ား
ကို တဇက္ဇက္ေကာက္ေနသည္။ တစ္မ်က္ႏွာလံုးေပတူးကာ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ေသြးလူးေနရသည့္
ၾကားထဲ မ်က္လံုးေလးကလည္း ျပဴးေနေသးသည္။ ကမန္းကတန္း ထမည္Aျပဳ သူ႔ဒူးကိုသူၾကည့္
ကာ ေAာ္ျပန္သည္။

̔ ဟာ ေတြး တားေျခေထာက္မွာ ေတြးေတြ̕
̔ တာတီးေလး တိတ္ တိတ္ သိပ္မနာပါဘူး။ နည္းနည္းေလးေနာ္ နည္းနည္းေလး̕
စူးမာသည္ ပိုက္ဆံမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ေသးဘဲ တာတီးေလးကိုဖက္ကာ ေခ်ာ့ေခ်ာ့
ေမာ့ေမာ့ေျပာလိုက္ေလသည္။ ႏႈတ္ခမ္းAကြဲ ဒူးAၿပဲႏွင့္တာတီးေလးကို Aိမ္သို႔ေရာက္ေAာင္
မည္သို႔ျပန္ေခၚသြားရမည္ မသိႏိုင္ေAာင္ပင္႐ွိေတာ့သည္။ AေျပးAလႊားစU္းစားရင္း ေခါင္းထဲ
တြင္ဆူေ၀လာသည္။

̔ ဟာ စူးမာ ဟယ္ ကိုတူး ေဟာဗ် သားသား̕
ထိုစU္တြင္ စူးမာAရင္းႏွီးဆံုး၊ Aကၽြမ္း၀င္ဆံုးAသံကိုၾကားလိုက္ရသည္။ AေျပးA
လႊားကပ္လာေသာ႐ွဴးဖိနပ္ကို ေခတၲမွ် ေတြေ၀ၾကည့္ေနၿပီး Aေပၚဘက္သို႔ဖ်က္ခနဲၾကည့္မိသည္။

ဆူေ၀ေနေသာစူးမာ၏Uီးေႏွာက္တို႔ခ်က္ခ်င္းAရည္ေပ်ာ္သြားသည္ထင္ရ၏။ ေနရာမွမလႈပ္ႏိုင္မ
ယွက္ႏိုင္ဘဲ ေၾကာင္ေၾကာင္ေလး ေငးေနမိေလသည္။

̔ ဟာ ေဖေဖ̕
ကိုတူးကမူ ေနရာမွ၀ုန္းခနဲခုန္ထကာ ေAာ္လိုက္ေလသည္။ ဒူးနာကို ခုမွနာမွန္းသိၿပီး
တAီးAီးငိုေတာ႔မည့္ဟန္ျပင္ေသာ တာတီးေလးကမူ သူ႔Aနားေျပးကပ္လာေသာ ေဖေဖ႔ကိုရုတ္
တရက္ မမွတ္မိသလို ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ေလး ျပန္ၾကည့္ေနေလသည္။

̔ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး ဒီေရာက္လာၾကတာလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔လာတာလဲ။
ေဟာဗ် ပြန္းလုိ႔ တူးလို႔ ဟင္ ပိုက္ဆံေတြကလဲ ႀကဲလို႔ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲ̕
ေဖေဖ႔ေမးခြန္းမ်ားက စုံလွသည္။ စူးမာတို႔တစ္ခုမွ်မေျဖႏိုင္။ ေဖေဖသည္ ပါးစပ္က
သာေမးေနေသာ္လည္း စူးမာတို႔ေျဖလား မေျဖလားကိုမူ နားကၾကားပုံမရေခ်။ တာတီးေလးကိုဆဲြ
ထူၿပီး ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ႏွင္႔စစ္ေဆးေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ ယခုပင္ ငံညိညိျဖစ္လာေသာ ပါးစပ္ကို
တာတီးေလးက သတိထားမိပံုရသည္။ လက္ညႇိဳးႏွင္႔စမ္းၾကည့္ၿပီး တံေတြးမ်ားေထြးထုတ္သည္။
ေဖေဖသည္ ကုန္းကုန္းကြကြေလးျဖစ္ေနေသာ တာတီးေလးAား ေပြ႕ခ်ီၿပီး စူးမာ၏လက္ကိုဆြဲ
လိုက္သည္။

̔ လာ လာၾကစမ္း၊ ေတာ္ေသးရဲ႕။ လူစုစုနဲ႔ဘာမ်ားျဖစ္ေနပါလိမ္႔လို႔ ၀င္ၾကည့္မိေပလိ̕ု႔
̔ တားတို႔ပိုက္ဆံေတြ ေပေပ တားတို႔ပိုက္ဆံေတြ̕
တာတီးေလး ယက္ကန္ယက္ကန္ေAာ္ေနစU္တြင္ ကိုတူးသည္လြယ္Aိတ္ျပာေလး
ကို ကုန္းေကာက္ၿပီး လက္လွမ္းမီသမွ်ေငြမ်ားကိုက်ဳံးေနသည္။

̔ ကိုတူးေရ လာေတာ႔ လာပါေတာ႔̕
̔ ကိုတူးေရ လာစမ္းကြယ္ လာစမ္း̕
Aခုမွ သဲႀကီးမဲႀကီးႏွင္႔ ေငြAေကာက္ေကာင္းေနေသာကိုတူးကို စူးမာသည္ လည္
ျပန္ၾကည့္ရင္း ေခၚလိုက္သည္။ ေဖေဖက စူးမာတို႔Aား ကားထဲထည့္ခဲ႔ၿပီး တစ္ေခါက္ျပန္ကာ
ကိုတူးAား ဆြဲေခၚရေလသည္။ လြယ္Aိတ္ၿပဲကိုလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင္႔ပိုက္ထားေသာကိုတူးသည္ကန္႔
လန္႔ကန္႔လန္႔ႏွင္႔ပါလာသည္။ မ်က္ႏွာေလးသည္ကား ဆီးရြက္ေလာက္ပင္ရွိေတာ႔မည္ထင္သည္။
ေဖေဖသည္ ကားတံခါးကိုေဆာင္႔ပိတ္လိုက္ေလသည္။ စကားတစ္ခြန္းမွ်ထပ္မေျပာ
ေတာ႔ဘဲ ကားစက္ႏႈိးလိုက္သည္။ တစ္ကားလုံးသည္ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ရင္း ကားကိုသတိထားၿပီး
ေမာင္းေနေလသည္။ စကားတစ္ခြန္းမွ်မေျပာ။ စူးမာရင္ထဲတြင္ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနသည္။ ေဖေဖ
ၿငိမ္သက္ေနျခင္းသည္ ဆူပူမည့္လမ္းစျဖစ္သည္။
တာတီးေလးပင္ စကားမႂကြယ္ရဲရွာဘဲ ၿငိမ္ေနေလသည္။ မ်က္ေတာင္ေလးပုတ္ခတ္
ပုတ္ခတ္ႏွင္႔ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းေလးျဖစ္ေနသည္။ နဂို၀ိုင္းေသာ စူးမာ၏မ်က္လံးု ေလးမ်ားသည္
လည္း Aျပင္ဘက္သို႔ ျပဴးထြက္လာၿပီထင္သည္။ ကိုတူး၏မ်က္ႏွာေလးသည္ကား မသိမသာနီေန

သည္။

̔ ေဟာ ကိုကိုျပန္လာၿပီ ဟင္ သူတို႔သုံးေယာက္က ဘယ္ကပါလာ ဟယ္ ေသြးေတြ
သားသား ဘယ္လုိျဖစ္လာၾကတာတုံး̕
ေမေမက ပ်ာယာခတ္ၿပီးေAာ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဖေဖသည္ Aိမ္ေပၚထပ္သို႔တန္းၿပီးတက္
သြားေလသည္။ စူးမာႏွင္႔ကိုတူး ဘုရားတမိသည္။ AႀကီးAက်ယ္ေတာ႔ Aဆူခံရေတာ႔မည္ထင္
သည္။
*************************************

̔ သီတင္းကၽြတ္ ကန္ေတာ့ခ်င္လို႔ေစ်းသြားၾကတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါ
တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာ သိသင့္တယ္။ Aထူးသျဖင့္ တာတီးေလးကိုပါေခၚသြား
ၿပီး လဲၾကကြဲၾကတာကေတာ့ သိပ္ဆိုးတာေပါ့။ တကယ္လို႔ ကားေရွ႕မွာ ေမွာက္လဲၾကတယ္တဲ့
ေသမကုန္ေပဘူးလား̕
ေဖေဖ့မ်က္ႏွာသည္နီေနေသာ္လည္း ေလသံကိုေAးေAာင္ႀကိဳးစားၿပီးေျပာေလ
သည္။ တာတီးေလးသည္ေမေမ့ေပါင္ေပၚတြင္ထိုင္ရင္းဒူးကိုပြတ္ေနသည္။ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းသည္လည္း
ယခုမွပင္ေယာင္ၿပီးဖူးလာေလသည္။ Aေပၚႏႈတ္ခမ္းေလး ဖူးဖူးေယာင္ကာေထာ္ထြက္ေနတာတီး
ေလးသည္ ဂဠဳန္ေပါက္စေလးႏွင့္တၿူ ပီး ရယ္စရာေကာင္းေနေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စူးမာ
မရယ္ရဲ။ ရယ္လည္းမရယ္ခ်င္ေသး။ AၾကံAစည္လည္းAကုန္ပ်က္၊ ပိုက္ဆံမ်ားလည္း တစ္၀က္
နီးပါးေပ်ာက္၊ ထို႔ျပင္ Aဆူလည္းခံရေသာAခါ ရယ္ခ်င္စိတ္မရိွေတာ့ေခ်။

̔ ကိုတူး̕
ေဖေဖ့Aသံက ရုတ္တရက္ မာလာသည္။ ေဖေဖ့ေရွ႕တြင္ စူးမာေရာ ကိုတူးပါ လက္
ကေလးေတြပိုက္ၿပီး မတ္တတ္ရပ္ေနၾကရသည္။ စူးမာတို႔ေရွ႕တြင္ ေဖေဖသည္ ေခါက္တံု႔ေခါက္
ျပန္ လမ္းေလုွ်ာက္ေနသည္။ သူ႔စိတ္ကိုသူၿငိမ္ေAာင္ ထိန္းေနဟန္ရွိသည္။ Aိမထ
္ ဲတြင္ ေAးေAး
စြာ ရွိလိမ့္မည္ဟုထင္ေသာ သားသမီးသံုးUီးကို ၿမိဳ႕လည္ေခါင္၌ AလဲလဲAကြဲႏွင့္ရုပ္ပ်က္ဆင္း
ပ်က္ေတြ႕လုိက္ရသျဖင့္ ေဖေဖသည္Aေတာ္ေလးစိတ္လႈပ္သြားသည္ထင္သည္။

̔ ဒီကိစၥမွာ မင္း Aႀကီးဆံုး မင္း ေခါင္းေဆာင္̕
ကိုတူးသည္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ မ်က္လံုးေလး ေAာက္စိုက္ထားေလသည္။ စူးမာသည္
ကိုတူးကို ေစြၾကည့္ရင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားသည္။ စင္စစ္Aားျဖင့္ ကိုတူးကို AခါေပးUီးပုည
လုပ္သူမွာ စူးမာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာကိစၥျဖစ္ျဖစ္ Aသက္တစ္ႏွစ္ႀကီးေသာ ကိုတူးသည္ ထာ
၀စU္ ေခါင္းတပ္ၿပီး Aဆူခံရေလ့ရွိသည္။

̔ မင္းေခါင္းထဲမွာ ဉာဏ္ဆိုတာမွရွိရဲ႕လား၊ ဘာလုပ္လိုက္ လုပ္လိုက္ တလြဲခ်ည္းပဲ။

ဘာျဖစ္လို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ မေတြးတတ္၊ မလုပ္တတ္ျဖစ္ေနတာလဲ ဟင္̕
စူးမာ ပင့္သက္ရႈိက္လိုက္မိသည္။ Aကယ္၍သာ စူးမာတို႔သံုးUီးကို ေဖေဖၿမိဳ႕ထဲတြင္
ေတြ႕သည္ျဖစ္ေစUီး၊ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ျခမ္းAၿပီး ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေဖေဖဒီေလာက္စိတ္
ဆိုးမည္မဟုတ္ဟုစူးမာထင္သည္။ ခုေတာ့ Aလဲလဲ Aၿပိဳၿပိဳ ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္ျပႆနာ
ႀကီး ျဖစ္သြားေလသည္။ စူးမာတို႔တြင္လည္း ပုဒ္မတပ္၍မရေသာ Aျပစ္မ်ား တစ္ထို္င္တည္းတိုး
သြားေလသည္။

̔ လူႀကီးေတြမသိေAာင္ Aျပင္ကိုထြက္တာက တစ္ျပစ္၊ သားသားကိုပါေခၚသြားတာ
က တစ္ျပစ္၊ ေနာက္ၿပီး လဲၾကကြဲၾက ကံေကာင္းလြန္းလို႔ေတြ႕တာ။ ႏုိ႔မို႔သာဆိုရင္ ကားတိုက္လို႔
ေသေနၾကUီးေတာ့ ဘယ္သူ႔သားသမီးမွန္းေတာင္သိမွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္လိုက္ရင္မဟုတ္တာခ်ည္း
ပဲ တလြဲခ်ည္းပဲ̕
စူးမာ နားေထာင္ရင္း ၀မ္းနည္းလာသည္။ ေဖေဖတို႔Aေနႏွင့္မိဘႏွစ္ပါးကို ကန္ေတာ့
ခ်င္လြန္းသျဖင့္ ဒုကၡခံၿပီးသြားၾကရေသာ စူးမာတို႔၏ ေစတနာကို လံုး၀သေဘာမေပါက္ နားလည္
ဟန္မရွိေခ်။ ငါးပိ ငါးခ်င္လိုက်ပ္သိပ္ေနေသာကားေပၚတြင္ Aီးနံ႔႐ႉရင္း မည္သူမွ် Aေပ်ာ္လိုက္စးီ
မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဖေဖသိေစခ်င္သည္။ ကားေပၚမွလည္း မည္သူမွ်လိမ့္က်ခ်င္ၾကမည္မ
ဟုတ္။ မူးစုပဲစုႏွင့္ တတိတိစုလာေသာ စုဘူးထဲမွပိုက္ဆံေလးမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္
သြားၿပီး ေရႊမိုးေငြမိုးရြာပစ္ခ်င္မည္မဟုတ္။ မတတ္ႏုိင္လြန္းသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ရသည္။ ထိုျဖစ္သြား
ေသာဒုကၡAျပင္ AပိုဆုAျဖစ္ AဆူAပူခံရသည္။

̔ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားၿပီး ေကာင္းေကာင္းေနပါ ကိုတူး ဟုတ္လား၊ စူးမာ ၾကားလား̕
̔ ဟုတ္ကဲ့̕
စူးမာသည္ ေလသံတိုးတိုးေလးႏွင့္ေျပာလိုက္သည္။ ကိုတူးကမူ ေခါင္းကို ေလးပင္
စြာညိတ္ျပသည္။ ေဖေဖက သြားခြင့္ျပဳလိုက္ေသာAခါႏွစ္Uီးသားေလးကန္စြာ ထြက္လာၾကသည္။
စူးမာသည္ ရစ္၀ဲေနေသာမ်က္ရည္မ်ားျပန္၀င္သြားေစရန္ မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ေနမိသည္။
စူးမာငိုမိမည္ကိုစိုးရိမ္ေနသည္။ ျပန္႕ၾကဲက်န္ခဲ့ေသာပိုက္ဆံမ်ားကိုလည္း ႏွေျမာသည္။ မ်က္ႏွာမရ
သည့္Aျပင္ Aဆူပါခံရသည့္ Aတြက္ ပိုၿပီး၀မ္းနည္းသည္။ သို႕ပါေသာ္လည္း ငိုမည္စိုးေသာ
ေၾကာင့္ မနည္းႀကီး တင္းထားမိသည္။

̔ ကန္ေတာ့ဖို႔ ပစၥည္း၀ယ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ခ်င္္မွဟုတ္မွာ သိလား၊ သက္သက္လႊဲ
ေျပာတာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာ၊ Aလတ္ႏွစ္ေကာင္ကခပ္ဆိုးဆိုးရယ္။ ဘယ္တုန္းကမ်ား ဒီေလာက္လိမၼာ
ဖူးလို႔လဲ̕
Aခန္းထဲတြင္ က်န္ရစ္ေသာေဖေဖသည္ ေမေမ့ကို လွမ္းေျပာလိုက္သည္။ နားပါး
ေသာ စူးမာသည္ ၾကားျဖစ္ေAာင္ၾကားလိုက္မိၿပီး ရင္ထဲတြင္ နင့္ခနဲျဖစ္သြားေလသည္။ တဖ်တ္
ဖ်တ္ခတ္ေနေသာ မ်က္ေတာင္ရွည္မ်ားသည္ ရပ္သြားၿပီးေငးစိုက္စိုက္ႏွင့္ ကိုတူးကိုၾကည့္ေနမိ

သည္။ ထိုစU္တြင္မ်က္ရည္ပူမ်ားသည္ စူးမာ၏ မ်က္လံုးAိမ္တြင္ Aိုင္ထြန္းၿပီး စီးက်လာၾကေလ
သည္။
ကိုတူးသည္ နာက်င္စြာAရိုက္ခံလိုက္ရသူကဲ့သို႔ ရုတ္တရက္ယိုင္သြားသည္။
ေAာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုဖိလိုက္ရင္း စူးမာAား ေတြေ၀စြာၾကည့္ေနမိစU္တြင္ သူ႔မ်က္္လံုးမ်ားသည္ မႈန္
မိႈင္းရီေ၀လာေလသည္။

̔ စူးမာေလး မငိုနဲ႔ မငိုပါနဲ႔ဟာ̕
ကိုတူးသည္ စူးမာ၏ပခံုးကိုတင္းတင္းေလးဖက္လိုက္ကာ ညင္သာစြာေျပာေလသည္
။ မရႈိက္လဲႏွင့္ငိုေနေသာ စူးမာ၏ပါးျပင္မွ မ်က္ရည္မ်ားကိုသုတ္ေပးေသာ ကိုတူး၏လက္ေခ်ာင္း
ေလးမ်ားသည္ ေAးစက္ေနေလသည္။
စူးမာတို႔ႏွစ္Uီးသား ထံုးစံAတိုင္းပင္ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေAာက္သို႔ ေရာက္လာေလ
သည္။ မန္က်ည္းပင္စည္ၾကမ္းရွရွကို ေက်ာမီွထိုင္ရင္း ၿငိမ္သက္စြာ ေငးမိေနၾကသည္။ တျဖဳတ္
ျဖဳတ္ေႂကြေနေသာ မန္က်ည္းပြင့္ ၀ါ၀ါေလးမ်ားသည္ ေလ၀ယ္လြင့္၀ဲေနေလသည္။ စူးမာသည္ တ
၀ဲ၀ဲ လြင့္ေနေသာပြင့္ဖတ္ေလးမ်ားကို ေငးၾကည့္ေနရင္း ေဖေဖ့Aသံကို ထပ္ခါတလဲလဲၾကား
ေယာင္္ေနမိေလသည္။

̔ ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔ တစ္ေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို Aထင္ႀကီးလာ
မလဲ၊ Aေကာင္းထင္လာပါ့မလဲ မသိဘူးေနာ္̕
Aတန္ၾကာေသာAခါမွ ကိုတူးက တုန္ယင္ေသာAသံႏွင့္ေျပာေလသည္။ စူးမာ
သည္ ေခါင္းကိုျဖည္းညွင္းစြာခါယမ္းလိုက္မိသည္။

̔ မ သိ ပါ ဘူး ကို တူး ရယ္̕
̔ Aဲဒီေန႔က်ရင္ေလ ေကာင္းကင္မွာ ေနႏွစ္စင္းထြက္လိမ့္မယ္ သိလား̕
̔ ေနႏွစ္စင္းလဲ ဘယ္ေတာ့မွ်ထြက္မွာမဟုတ္ပါဘူး ကိုတူးရယ္။ ေမေမတို႔ကလဲ စူးမာ
တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ်Aေကာင္းထင္မွာမဟုတ္ပါဘူး̕
ကိုတူးသည္ သက္ျပင္းကို ဟင္းခနဲခ်လိုက္ခါ မ်က္လံုးမ်ားကို စံုမိွတ္ထားလိုက္ေလ
သည္။ သူ႔မ်က္လံုးAိမ္တြင္ရစ္၀လ
ဲ ာမည့္ မ်က္ရည္ၾကည္မ်ားကို စူးမာAား မျမင္ေစလိုသည့္A
တြက္မွိတ္ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္ကို စူးမာသိလိုက္သည္။
စူးမာသည္ မန္က်ည္းေခါက္ညိဳမဲမဲမ်ားကို လက္ႏွင့္စမ္းေနရင္းေကာင္ကင္ျပင္ကို
ေမာ့ၾကည့္ေနမိသည္။ Aေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ မိုးသားရိပ္ရိပ္တက္လာေလသည္။ မဲေမွာင္
ေသာမိုးတိမ္ မိုးျမဴပါးပါးေလးမ်ားသည္ ေလႏွင္ရာဘက္သို႔Aေျပးေလး ေရြ႕ရွားေနၾကေလသည္။
တိမ္ေတာင္တိမ္လိ္ပ္မဲမဲႀကီးမ်ားသည္ကား ေAာက္ဘက္သု႔ိ တAိAိၿပိဳဆင္းလာေနဟန္ရွိသည္။

̔ ကိုတူးေရ မိုးရြာမလား မသိဘူး̕
̔ Aင္း ရြာမယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Aိမ္ထဲကိုေတာ့ ျပန္မ၀င္ခ်င္ေသးဘူး̕

̔ မိုးရြာထဲမွာ ေနမလို႔လား၊ AဆူခံရUီးမွာေပါ့̕
̔ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေပၚမွာ Aိမ္ကေလးေဆာက္ၿပီးဇိမ္ပဲ၊ ငါAဲဒီမွာပဲေနမယ္̕
̔ ဘယ္ေတာ့မွ ေဆာက္မွာလဲ̕
̔ ေဆာက္မယ္ဟ၊ ဟိုခြၾကားႀကီးမွာ ပ်U္ျပားကိုယွက္ထိုးလိုက္ရင္ Aေတာ္ပဲ̕
စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕မန္က်ည္းရြက္ကေလးမ်ားသည္ ေလထဲတြင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ယမ္းခါေနေလ
သည္။ AဆံုးAစမရွိေAာင္ Aထက္ဘက္သို႔လြင့္ပါးထိုးတက္သြားဟန္ရွိေသာ မန္က်ည္းပင္ျမင့္
ျမင့္ႀကီးသည္ စူးမာတို႔Aား ငုံ႔ၾကည့္ေနဟန္ရွိေလသည္။

̔ ငါ ဟိုတစ္ေန႕က သစ္ပင္တက္ၾကည့္တာ ဘယ္Aထိေရာက္တယ္ ထင္သလဲ̕
̔ ဘယ္Aထိ̕
စူးမာက မ်က္စေလးခ်ီကာေမးလိုက္သည္။ မႈိင္းညိဳ႕ေနေသာ ကိုတူး၏မ်က္လံုးေလး
မ်ားသည္ ရုတ္တရက္Aေရာင္ေတာက္လာေလသည္။

̔ ဟို ဂြၾကားႀကီးAထိ̕
̔ ဟယ္ Aျမင့္ႀကီး၊ နင္ ေန႔ခင္း မမႀကီးနဲ႔စကားေျပာေနတုန္း ငါတစ္ေယာက္ထဲ လာ
တက္ၾကည့္တာ̕

̔ ကိုတူး မေၾကာက္ဘူးလား̕
̔ နဲနဲေတာ့ေၾကာက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့Aေပၚကေန ေAာက္ကိုၾကည့္ရတာ သိပ္ေကာင္း
တာပဲ။ ေလကလဲ သိပ္တို္က္တယ္၊ သစ္ရြက္ေတြကလဲ တရွဲရွဲနဲ̕႔

̔ ေမေမသိရင္ ဆူမွာ̕
̔ ေမေမ မဆူတာ ဘာရွိလို႔လဲ̕
ကိုတူးသည္ ပခံုးကိုတြန္႔လိုက္ရင္းေျပာသည္။ ကိုတူး ဆံပင္မ်ား Aနည္းငယ္ျပန္ရွည္
လာၿပီျဖစ္၍ ၾကည့္ရသည္မွာ Aေတာ္ေလး Aဆင္ေျပလာသည္။ ယခင္ကလို ေျပာင္စီစီႏွင့္ လူ
ျပက္ရုပ္ ထြက္မေနေတာ့ေခ်။

̔ ကိုကိုေAာင္က ေျပာတယ္၊ ကိုတူးကို သစ္ပင္မတက္ေစနဲ႔တဲ့̕
̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ဘဘသြင္ျမင္ရင္ ရူးရတဲ့Aထဲ တစ္ခါထဲသြက္သြက္ခါသြားမယ္တဲ့̕
̔ ဟုတ္လား၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ေရွ႕မွာ တက္မွာမဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥမရိွပါဘူးဟာ̕
စူးမာသည္ မန္က်ည္းေခါက္ကို လက္သည္းႏွင့္ ကုတ္ကာခြာယူေနသည္။ ဖ်တ္ခနဲပဲ့
လာေသာAခါ ေလထဲသို႔လႊဲကာ ပစ္ေပါက္လိုက္ေလသည္။ လတ္လတ္ေလာေလာ Aဆူခံထားရ

သည့္ကိစၥကို ႏွစ္Uီးသား မေမ့ေသးေသာ္လည္း ေမ့ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး
၀မ္းနည္းေနေသာ္လည္း စကားကိုလႊဲကာေျပာေနမိသည္။ တစ္Uီးႏွင့္ တစ္Uီး မႏွစ္သိမ့္ႏုိင္သည့္A
တူတူ ေမ့ေနသည္က Aမ်ားႀကီးပိုေကာင္းေပသည္။

̔ ငါ စU္းစားေနတယ္̕
̔ Aင္း̕
̔ ငါတို႔ေတြ တစ္ခုခု တလြဲလုပ္တယ္ဆိုပါေတာ့ ေမေမတို႔လဲ စိုးရိမ္တာပဲ၊ ေဖေဖလဲစိုး
ရိမ္တာပဲ၊ ေနာက္ၿပီး ဘဘသြင္နဲ႔ ႀကီးႀကီးလဲစိုးရိမ္တာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ မတူဘူးသိလား̕

̔ ဘယ္လိုလဲ̕
̔ ေမေမစိုးရိမ္တာက ေနရာတကာ Aကုန္ပိတ္ပင္ထားတယ္̕
̔ Aင္း̕
̔ ေဖေဖကေတာ့ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ဆူေတာ့တာပဲ၊ ေနာက္ၿပီးသတိၾကပ္ၾကပ္ထား
ဆိုၿပီး Aဆံုးသတ္လိုက္ေရာ̕

̔ Aင္း̕
̔ ႀကီးႀကီးကေတာ့ တခါမွ်လဲ မပိတ္ပင္ဘူးေနာ္၊ ဆူလဲ မဆူဘူး၊ ေခ်ာ့ၿပီးေျပာတယ္၊ ၿပီး
လဲျပီးေရာ သူ႔စကားကနားထဲမွာစြဲက်န္ရစ္ေရာ̕

̔ Aင္း̕
ကိုတူးသည္ Aိမ္ဘက္သို႔ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေလသည္။ ထမင္းစားခန္းထဲမွ ေဖေဖႏွင့္
ေမေမတို႔၏သဏၭာန္ကိုျမင္ေနရသည္။ သူတို႔ႏွစ္Uီးသည္ ေကာ္ဖီAတူေသာက္ၾကရင္း Aလတ္ႏွစ္
ေကာင္Aေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ထင္သည္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေစ်းသို႔သြားျခင္းကိုပင္
မိဘမ်ားAတြက္ပစၥညး္ ၀ယ္ရန္ဟု လိမ္လည္ေျပာသည္ဟု ထပ္ၿပီး ေျပာေနၾကေရာ႔သလားဟု
ေတြးမိေသာAခါ ကိုတူး၏မ်က္လုံးမ်ားသည္ ၫႈိးငယ္ၿပီး မႈန္မႈိင္းလာျပန္ေလသည္။ ရင္ထတ
ဲ ြင္နင္႔
ၿပီး နာနာက်င္က်င္ႀကီး ျဖစ္ေန၍ Aသက္ကို တ၀ႀကီး႐ႉိက္ကာ ႐ႉလိုက္မိေလသည္။

̔ စိတ္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးႀကီးပဲဟာ̕
ကိုတူးသည္ သူ႔ေျခေထာက္နားက်လာေသာမန္က်ည္းပြင္႔ျဖဴ၀ါ၀ါေလးကို ေျခႏွင္႔နင္း
ေခ်လိုက္သည္။ထို႔ေနာက္ တစ္စုံတစ္ခုကိုသတိရသလို မန္က်ည္းပင္စည္ရင္းတြင္ Aတြင္းသို႔
လိႈက္ေနေသာAေခါင္းေလးထဲသို႔လက္ႏႈိက္လိုက္သည္။ ထိုသစ္ေခါင္းေလးထဲတြင္ စူးမာတို႔ငယ္
ငယ္က လက္လွ်ိဳၿပီး ပန္းကန္ကြဲမ်ားထည့္ကာ ရတနာသိုက္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ႀကီးလာေသာAခါ
တြင္ကား ယင္းသစ္ေခါင္းေလးကို သိပ္ၿပီးAသံုးမျပဳၾကေတာ့ေပ။

̔ စူးမာ နင္ျပန္ေတာ့ေလ̕

̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ျပန္ေတာ့လို႔ဆ̕ို
̔ Aို ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ငါ ေဆးလိပ္ေသာက္မလိ̕ု႔
̔ ဟင္̕
ကိုတူးလက္ထဲတြင္ စီးကရက္ဘူးေလးႏွင့္ မီးျခစ္တစ္ဘူးAဆင္သင့္ပါလာေလသည္။
စီးကရက္တစ္လိပ္ကို ဆြဲထုတ္ၿပီး ဟန္ပါပါႏွင့္ ခဲလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ မီးျခစ္ကို ရွဲခနဲျခစ္လိုက္
ေလသည္။

̔ ဟင္ ကိုတူး၊ ကိုတူး̕
စူးမာသည္ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေလး ေAာ္ေနမိေလသည္။ စီးကရက္မွေ၀့တက္လာ
ေသာ မီးခိုးေလးမ်ားသည္ Aေပၚဘက္သို႔ ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး တက္သြားၾကသည္။

̔ စိတ္ညစ္ရင္ စီးကရက္ေသာက္ၾကည့္တဲ့၊ ေခါင္းေနာက္ေနတာေတြ ေပ်ာက္ကုန္ေရာ
တဲ့̕

̔ ဘယ္ ဘယ္သူက ေျပာလဲ̕
̔ သိန္းထိုက္̕
̔ ဟင္̕
ကိုတူးသည္ စီးကရက္ကို ဟန္ပါပါ ဖြာရႈိက္လိုက္ၿပီး ရုတ္တရက္ မြန္းသြားသည္။ တ
ဟြတ္ဟြတ္ႏွင့္ေခ်ာင္းဆိုးေနေလသည္။

̔ တိုင္ေျပာမယ္ Aကုန္တိုင္ေျပာမယ္၊ ေမေမနဲ႔ေရာ ေဖေဖနဲ႔ေရာ မမႀကီးနဲ႔ေရာ ႀကီးႀကီး
နဲ႔ေရာ ဘဘသြင္နဲ႔ေရာ ကိုကိုေAာင္နဲ႔ေရာ̕
စူးမာသည္ ရုတ္တရက္ခုန္ထကာ ေဒါသတႀကီးေAာ္လိုက္သည္။ လက္ကိုေ၀ွ႔ယမ္းၿပီး
ကိုတူးနားသို႔ကပ္သြားသည္။ သိန္းထိုက္၏ Aရိပ္ေယာင္မ်ားသည္ ကိုတူး၏ႏွလံုးသားျဖဴျဖဴေလး
တြင္ ထင္ဟပ္ေနေလၿပီလားဟု စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္တုန္လႈပ္ေနသည္။

̔ ငါ စိတ္ညစ္လို႔ပါ စူးမာရာ၊ စိတ္ညစ္တာမ်ားေပ်ာက္မလားလို႔ ကဲ ကဲ မေသာက္ေတာ့
ဘူး၊ မတိုင္နဲ̕႔
ကိုတူးသည္ ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ဆိုးရင္း သူ႔လက္ထဲမွ စီးကရက္ကို လႊင့္ပစ္လိုက္
သည္။ စူးမာသည္ ေျမေပၚသို႔ ဖုတ္ခနဲက်သြားေသာ စီးကရက္ကို ေငးၾကည့္ရင္း
ငိုခ်င္ေနေလသည္။
စူးမာAေနႏွင့္ ကိုတူးကို ဘယ္ႏွခါမ်ား တားႏုိင္ေလမည္နည္း။

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

̔ စီးကရက္ေသာက္ရင္ စိတ္ညစ္တာ ေပ်ာက္သတဲ့လား။ ဒါကို မင္းယံုသလား ကိုတူး
ဟင္̕
ကိုကိုေAာင္သည္ မီးမေသေသးေသာ စီးကရက္တိုကို ေျခႏွင့္ နင္းေခ်ရင္းေမးသည္။
မ်က္ႏွာက ျပံဳးေနေသာ္လည္း ကိုကိုေAာင္၏ မ်က္လံုးမ်ားသည္ ကိုတူးကို တည့္တည့္စူးစိုက္ၾကည့္
ေနေလသည္။ ကိုတူးက ဘာမွ်ျပန္မေျဖေသာAခါ လက္ထဲရွိစီးကရက္ဘူးကို ဖ်တ္ခနဲ ဆြဲယူလုက
ိ ္
သည္။ ဆယ္လိပ္၀င္ဘူးေလးထဲတြင္ စီးကရက္သံုးလိပ္သာက်န္ေတာ့သည္။

̔ စူးမာေရာ̕
̔ Aိမ္ထဲမွာ တာတီးေလးနဲ႔ တူတူပုန္းတမ္းကစားေနၾကတယ္ထင္တယ္̕
̔ Aျပင္ဘက္မွာ မကစားဘူးလား Aဆန္းပဲ̕
̔ တာတီးေလး Aဖ်ားနည္းနည္းရွိလို႔တဲ့။ ေမေမက ျခံထဲ မဆင္းရဘူး၊ Aိမ္ေပၚမွာပဲ က
စားရမယ္တဲ့̕

̔ Aင္း ဒီေတာ့ ကိုတူးကလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဒီမွာစီးကရက္လာခဲေနတာေပါ့ ဟုတ္လား̕
ကိုကိုေAာင္သည္ စီးကရက္ဘူးေလးကို သူ႔Aိတ္ထဲသို႔ ထိုးထည့္လိုက္ရင္း ကိုတူးႏွင့္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆို္င္ထိုင္ခ်လိုက္ေလသည္။ စူးမာAလစ္တြင္ထြက္လာေသာ ကိုတူးသည္ စူးမာထက္
ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ကိုကိုေAာင္ႏွင့္တန္းၿပီးတိုးေနသျဖင့္ Aေတာ္ပင္စိတ္ညစ္သြားေလ
သည္။

̔ ေျပာပါUီး စီးကရက္ေသာက္ရင္ စိတ္ညစ္ေပ်ာက္တယ္လို႔ ကိုတူးကို ဘယ္သူကေျပာ
လိုက္လဲ̕

̔ သိန္းထိုက္က̕
̔ စူးမာေျပာတဲ့ေကာင္ေလးလား။ ဓားေျမွာင္ေဆာင္ၿပီး Aျမဲေက်ာင္းေျပးတယ္ဆိုတဲ့ခ်ာ
တိတ္ထင္တယ္။ တစ္ခါတေလ ေဆးေျခာက္ေတာင္ရႈသတဲ့။ သူ႔လိုလူရဲ႕စကားကို မင္းယံုသလား
ကိုတူး̕

̔ ယံုတယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စမ္းၾကည့္တာပါ̕
ကိုတူးက မယုတ္မလြန္ေျဖသည္။ တိုက္ရဲ၊ ခိုက္ရဲ၊ မိုက္ရဲေသာ သိန္းထိုက္ကို ကိုတူး
Aထင္ႀကီးသည္ကား Aမွန္ပင္။ သူသည္ ကိုတူးမသိေသးသည့္ Aေၾကာင္းမ်ားကိုAေတာ္ေလးႏွံ႔
ႏွံ႔စပ္စပ္သိေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူေျပာျပေသာလမ္းသရဲဂိုဏ္းမ်ားဗို္လလ
္ ုပြဲAေၾကာင္းAျပင္
ေဆးေျခာက္ကို မွိန္း၍ရႈရင္း Aဆုပ္Aတြင္းသို႔ မည္သို႔ မည္ပံု ရႈိက္သြင္းလိုက္ေသာAခါ နတ္သမီး

တစ္ဖက္ငါးရာျခံရံေသာ သိၾကားမင္း စည္းစိမ္ကို ယစ္မူးစြာခံစားရေၾကာင္းမ်ားကို နားေထာင္ရ
ေသာAခါ ကိုတူးသည္ တစ္ျခားကမၻာသို႔ေရာက္သြားသူလိုခံစားရေလသည္။

̔ စမ္းၾကည့္ေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္ေနလဲ၊ တစ္ကယ္ေရာ စိတ္ညစ္တာေပ်ာက္ရဲ႕လား̕
̔ ေပ်ာက္တယ္လို႔လဲ ဟုတ္ပါဘူး̕
ကိုကိုေAာင္သည္ ပင့္သက္ရႈိက္ကာ ကိုတူး၏ပခံုးကို ပုတ္လိုက္ေလသည္။

̔ ဒီမွာကိုတူး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တာဟာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးလိုမလုပ္Aပ္ မလုပ္ထိုက္တဲ့
Aရာလို႔ ကိုကိုေAာင္မေျပာခ်င္ဘူး။ လူႀကီးေတြလဲ ေသာက္ေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုတူး ငယ္ေသး
တယ္။ ကိုတူး Aသက္ဘယ္ေလာက္လဲ ေျပာပါUီး̕

̔ ဆယ့္သံုး နဲနဲေက်ာ္ၿပီ̕
̔ Aင္း ဆယ့္သံုးႏွစ္ ဒီAရြယ္ဟာ AမွားAမွန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ Aရြယ္မဟုတ္ေသးဘူး။
ေနာက္ၿပီး ကိုတူးတို႔ရဲ႕Aဆုပ္ေတြက တကယ့္ကို ႏုႏုေလး။ ဒီလိုAဆိပ္ခိုး Aဆိပ္ေငြ႕ေတြကို ရႈ
ရႈိက္သြင္းေနတာကို မခံႏိုင္ေသးဘူး။ Aခု လူငယ္ေတြရဲ႕Aႏၲရာယ္ဟာ ေဆးေျခာက္၊ ၿပီးေတာ့ နံ
ပါတ္ေလး၊ Aဲဒါေတြဟာ Aသံတိတ္ လူသတ္ေကာင္ေတြပဲ̕

̔ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးေျခာက္မ႐ႉပါဘူး၊ ကိုကိုေAာင္ရာ̕
ကိုတူးက ကမန္းကတန္းေျပာလိုက္သည္။ ကိုကိုေAာင္သည္ ေခါင္းကိုခါယမ္းကာ တ
သိမ့္သိမ့္ရယ္လိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ညင္သာေသာAသံႏွင့္ ေျပာသည္။

̔ ကိုတူးရဲ႕ေဆးလိပ္ဟာ ေဆးေျခာက္ရဲ႕Aစပဲ။ Aဲ ေဆးေျခာက္႐ႉမိတဲ့သူဟာလဲ ဟီးရုိး
ရင္းေသာက္ဖို႔ ၀န္မေလးေတာ့ဘူး။ ဟီးရုိးရင္းရဲ႕Aႏၲရာယ္ကို ကိုတူးသိၿပီးသားေနမွာပါ။ ကိုတူးတို႔
ေက်ာင္းမွာလဲ ေဟာေျပာပြဲေတြ ဘာေတြလုပ္ၿပီး ေဟာတယ္မဟုတ္လား။ ကိုတူးတို႔Aရြယ္ေတြမွာ
လက္သံုးစကား ဆင္ျခင္တစ္ခု႐ွိတယ္။ ဘာတဲ့ ဒီလို စမ္းၾကည့္တာပါဆိုတာေလ ဟုတ္တယ္မ
ဟုတ္လား̕
ကိုတူး ေခါင္းငံု႕လိုက္မိသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ မည္သည့္Aရာမဆို စပ္စုခ်င္၊ စူးစမ္း
ခ်င္သည္မွာ ကိုတူးတို႔Aားလံုး၏စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။

̔ ကိုတူး စာဖတ္၀ါသနာပါသားပဲ။ ကိုကိုေAာင့္ဆီမွာ ေဆးေျခာက္Aစ ဟီး႐ိုးရင္းAထိ
Aႏၲရာယ္ေတြAေၾကာင္းကိုေရးထားတဲ့စာAုပ္ေတြ႐ွိတယ္။ Aဂၤလိပ္လိုစာAုပ္ေတြေတာ့ ကိုတူး
နားလည္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာလို လြယ္လြယ္ေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ ကိုစုထား
တယ္။ ကိုတူး ဖတ္ၾကည့္ေပါ့။ Aဲ ေဆးလိပ္ေသာက္တာကို စမ္းခ်င္ စမ္းႏိုင္တယ္။ ေကာင္းမ
ေကာင္း ကိုယ္တိုင္စမ္းၾကည့္ခ်င္တဲ့သူ ဆုိရင္ စမ္းၾကည့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဟီး႐ိုးရင္းကိုေတာ့ စမ္း႐ံု
ေတာင္စမ္း မၾကည့္ပါနဲ႕ကိုတူး။ ကိုကိုေAာင္စကားကို ဒီတစ္ခုေတာ့ နားေထာင္ပါ။

̕

ကိုကိုေAာင္က လိႈက္လွဲစြာေျပာေလသည္။ Aျပစ္တင္စကားလံုး၀မေျပာေသာ

စကားေရယU္ေၾကာတြင္ ကိုတူးသည္ ခပ္ေငးေငးေမ်ာပါသြားေလသည္။ ထိုစU္တြင္ တူခနဲေAာ္
ကာ Aသံေပးလိုက္ေသာ စူးမာ၏Aသံကို Aိမ္မီးဖိုေခ်ာင္ဘက္မွၾကားရသည္။

̔ ေျပာပါUီး ကိုတူးမွာ ဘာမ်ားဒီေလာက္စိတ္ညစ္စရာ႐ွိေနလို႔လဲ̕
̔ မ႐ိွပါဘူး ဒါေပမဲ့̕
̔ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လဲ̕
̔ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလ သိပ္၀မ္းနည္းတာပဲ ̕
̔ ဘာျဖစ္လ̕ို႔
̔ ေမေမတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုဆိုရင္ သိပ္ၿပီးAထင္ေသးတယ္။ ဘယ္
ေတာ့မွ် မ်က္ႏွာေကာင္းမရဘူး။ Aမွန္ဆိုရင္ ဒီေန႔သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ေနာ္၊ ဒီေန႔မွာ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ ေမေမနဲ႔ေဖေဖကိုကန္ေတာ့ၾကမလို႔၊ ခုေတာ့ မကန္ေတာ့ရဘူး။ ပိုက္ဆံေတြလဲ ေပ်ာက္
ကုန္ၿပီ၊ ေနာက္ၿပီး ကန္ေတာ့ခ်င္တဲ့စိတ္လဲ မ႐ွိေတာ့ဘူး̕

̔ ေမေမနဲ႔ကိုတူးတို႔ေမေမေျပာသံကိုၾကားတယ္။ ဘတ္စ္ကားေပၚက Aဆင္း လဲၾကလို႔
ဆို၊ တာတီးေလးAေတာ္နာသြားတယ္တဲ့ဟုတ္ လား̕
ကိုကိုေAာင္က စိတ္မေကာင္းသလုိေျပာသည္။ ကိုတူးႏွင့္စူးမာတို႔ ဆိုးၾကေတၾက
ေၾကာင္း။ ထင္ရာျမင္ရာကို လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ၾကေၾကာင္း ညည္းညဴရင္း ကိုတူးတို႔ေမေမက
ႀကီးႀကီးကိုေဖာက္သယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းကိုကား Aေသးစိတ္ မေျပာခ်င္ေတာ့ေပ။

̔ လူငယ္ေတြ၊ ခေလးေတြဆိုတာ မွားတာပဲ၊ ဘာမွ်မလုပ္တဲ့သူဟာ ဘာမွ်လဲ Aမွား႐ွိ
မွာမဟုတ္ပါဘူး။ Aမွားမ႐ွိသလို Aစြမ္းAစလဲနည္းနည္းမွ် ႐ွိမွာမဟုတ္ဘူး ခင္ခင္ရဲ႕̕

̔ Aမယ္ေလးေလ့၊ စြမ္းလြန္းလို႔ခက္ေနတာတယ္ Aစ္မႀကီးေရ႕။ ဒီေလာက္ေျပာေနဆို
ေနတဲ့ၾကားထဲက ထင္ရာခ်ည္းပဲ စြတ္လုပ္ေနၾကတာ ဟိုတေလာကလဲ သူ႔Aေဖေဆးခန္းမွာ ေငြ
ေတြကို ေ၀ႆႏၱရာလုပ္ၿပီးျပန္ျပန္ေပးခဲ့ၾကတယ္ေလ။ Aိမ္မွာေနရင္လဲ စာက်က္ဖို႔စိတ္ကူးတာ မ
ဟုတ္ဘူး၊ ၀ုန္းဒိုင္းက်ဲေAာင္ေဆာ့ခ်င္ေဆာ့၊ ဒါမွမဟုတ္လဲ ၀တၳဳပံုထဲေခါင္းစိုက္ေနတာ။ ခုေခတ္
၀တၳဳေတြ စာAုပ္ေတြက Aားလံုးေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး၊ Aဲဒါေတြဖတ္ၿပီး စိတ္က ေလေသး

̕

̔ စာဖတ္တဲ့Aက်င့္က ေကာင္းပါတယ္ ခင္ခင္ရယ္၊ သူတို႔ဖတ္ဖို႔ စာAုပ္ေတြကိုသာ
ေရြးၿပီး သန္႔ေပးပါလား̕

̔ မAားပါဘူး Aစ္မႀကီးရယ္၊ Aိမ္တာ၀န္က တစ္ဖက္ မိတ္ေဆြ၀တၱရားမပ်က္ေAာင္
သြားရလာရတာေတြကရွိေသးတယ္။ သူတို႔ဖတ္ဖို႔ ၀တၳဳကို တစ္Aုပ္ခ်င္းေရြးေပးေနရရင္ ခက္ရခ်ည္
ရဲ႕̕

ကိုကိုေAာင္၏နားထဲတြင္ မိန္းမသားႏွစ္Uီး Aျပန္Aလွန္ေျပာၾကေသာစကားကို ၾကား
ေယာင္လာရင္း သက္ျပင္း႐ႈိက္လိုက္မိသည္။ ကိုတူးေလးတစ္ေယာက္ ေခ်ာက္ႏႈတ္ခမ္းေဘးတြင္
လမ္းေလွ်ာက္ရန္ တိုးသြားေနျခင္းကို လူႀကီးမ်ားသည္ေAာ္ဟစ္ဆူပူေနၾကေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္
Uီးကမွ မိမိရရ လက္ဆြဲေခၚျခင္းမရွိေခ်။ သူတို႔၏ ေAာ္ဟစ္သံဆူပူသံမ်ားသည္ ကိုတူးကို ေခ်ာက္
ကမ္းပါးဆီသို႔ တြန္းေပးေနျခင္းကိုလည္း သိၾကပံုမရ၊ သတိထားမိပံုမရေခ်။

̔ သီတင္းကၽြတ္မွာ လူႀကီးမိဘကို ကန္ေတာ့တာဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့ AမူAက်င့္ေလး
ပဲ ကိုတူးရဲ႕။ ဘာပစၥည္းမွ် မလိုပါဘူးကြာ ေစတနာဟာ Aျမတ္ဆံုးပဲ။ Aားလံုး လက္Aုပ္ခ်ီၿပီးကန္
ေတာ့လိုက္ၾက၊ မင္းတို႔ ကန္ေတာ့တာဟာ ကိုယ့္မိကိုယ့္ဖကို ကိုယ့္ရင္ထဲက ေလးစားျမတ္ႏုိးတဲ့စိတ္
သူတို႔ရဲ႕ေက်းဇူးတရားေတြကို ေAာက္ေမ့ၿပီး ကန္ေတာ့တာ။ ပစၥည္းဆိုတာ Aေဆာင္Aေယာင္
ေတြပါကြ ဒါဟာ Aဓိကမဟုတ္ပါဘူး̕
ကိုတူးသည္ ရုတ္တရက္မ်က္ရည္ရစ္၀ဲလာသည္။ ကိုကိုေAာင့္ေနရာတြင္ ေဖေဖရပ္
ၿပီး ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင့္တလိုက္မိသည္။

̔ ေဖေဖကေတာ့ Aဲဒီလို တစ္ခါမွ်မေျပာဘူး̕
̔ ေျပာဖို႔ေမ့ေနလို႔ပါကြာ မိဘတိုင္းဟာ ဒီလိုစိတ္ထားရွိၾကပါတယ္̕
̔ ဟုတ္မွာပါေလ̕
ကိုတူးသည္ သူ႔စိတ္ကိုသူေျဖကာ Aလိုက္သင့္ေျပာသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ရင္ထဲ
တြင္ဟာကာ ကြက္လပ္ႀကီးလိုျဖစ္ေနေလသည္။ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနေသာစိတ္ႏွင့္
ကိုကိုေAာင့္ကိုေငး
ၾကည့္ေနမိေလသည္။

̔ ကဲ ကိုတူး ဒီစီးကရက္ဘူးကိုေတာ့ မင္းကိုျပန္မေပးေတာ့ဘူးေနာ္၊ ကိုကိုေAာင္ယူ
ထားလိုက္မယ္။ ကိုကိုေAာင့္ဆီက ေဆာင္းပါးေတြ ဂ်ာနယ္ေတြကိုAရင္ဖတ္ၾကည့္Uီးေပါ့ ဟုတ္
လား̕

̔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ မေကာင္းဘူးဆိုတာသိပါတယ္ ကိုကိုေAာင္ရယ္̕
̔ မေကာင္းတာကို မေကာင္းမွန္းသိရင္ Aဲဒီလူဟာ

လူေကာင္းတစ္ေယာက္လို႔သတ္

မွတ္ႏုိင္တယ္။ Aဲ မွားဖူးတယ္။ AဲဒီAမွားကိုသိတယ္၊ Aမွန္ေရာက္ေAာင္လဲ ျပင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္
သူဟာ လူေတာ္တစ္ေယာက္ပဲ̕
ကိုကိုေAာင့္ကို Aမွတ္မဲ့ၾကည့္လွ်င္ ေAးေဆးေပ်ာ္ပါးစြာေနေလ့ရွိသူတစ္ေယာက္ဟု
ပင္ ထင္ရသည္။ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာတတ္ဆိုတတ္သြန္သင္တတ္သည္ဟုမထင္ရေပ။
ႀကီးႀကီး၏သားေပမို႔ ႀကီးႀကီး၏စကားရိပ္မ်ား လႊမ္းေနသည္မွာ Aံ့ၾသစရာမလိုေပ။

̔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာဟာ ရာဇ၀တ္မႈ ျပစ္မႈႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုတူး Aသက္ႏွစ္

ဆယ္ေက်ာ္လို႔ ေသာက္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ေတာ့ေသာက္ေပါ့။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ကိုတူးဟာ AမွားAမွန္
ခြဲျခားႏုိင္တဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ခုေတာ့ ကိုတူး ငယ္ေသးတယ္ ကဲ လာ ထ ကိုကိုေAာင့္
ဆီက စာAုပ္လိုက္ယူလွဲ႔ေလ̕
ကိုတူးကို လက္ကမ္းေပးၿပီး ဆြဲထူလိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ ကိုကိုေAာင္၏ ပူေႏြး
ေသာလက္ဖ၀ါးျပင္က်ယ္ႀကီးကို ဆုပ္ကိုင္ရင္းစိတ္ထဲတြင္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသည္။ မမႀကီးကို ကိုကို
ေAာင္ႏွင့္ သေဘာတူေသာစိတ္သည္လည္း ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရုတ္တရက္ ေမး
လိုက္မိေလသည္။

̔ ကိုကိုေAာင္ ပန္းမေပးေတာ့ဘူးလား̕
̔ ဘာပန္းလဲ̕
̔ စပယ္ပန္းေလ မမႀကီးက သိပ္ႀကိဳက္တာ̕
̔ ဟာ Aဲ ပန္းေတြက ခုတေလာ မပြင့္ဘူး̕
တစ္ခ်ိန္လံုး တည္ၿငိမ္ေနေသာ ကိုကိုေAာင္မ်က္ႏွာသည္ ရိပ္ခနဲ နီေရာင္ေျပးသြား
သည္။ ထိုစU္တြင္ Aိမ္ေနာက္ေဖးေပါက္မွ ေယာင္ခ်ာခ်ာထြက္လာေသာ စူးမာကိုေတြ႕ရေလသည္။
တူတူပုန္းရသည္ကို ပ်င္းလာသျဖင့္ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ဟိုေငးဒီေငးႏွင့္ ေလွ်ာက္လာ
ရင္း ကိုဘိုးေထြး သစ္ပင္စိုက္ေနရာသို႔ ေျပးသြားသည္။ ကိုဘိုးေထြးသည္ Aိမ္ေနရင္း AAားမေန
ဘဲ သစ္ပင္မ်ား ပန္းပင္မ်ားကို Aပတ္တကုတ္ စိုက္ေနတတ္သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း လက္ဆိပ္မ
ရွိသူမို႔လားေတာ့မသိ၊ သူ႔Aပင္မ်ားသည္ သိပ္ၿပီးျဖစ္ထြန္းေလ့မရွိေခ်။

̔ စူးမာေလးကေတာ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေပ်ာ္ေနတာပဲ̕
̔ သူက Aမွတ္မရွိဘူး̕
ကိုတူးက မေက်မနပ္ေျပာေလသည္။

̔ ငိုခ်င္ရင္ ခ်က္ခ်င္း၊ ရယ္ခ်င္ရင္လဲ ခ်က္ခ်င္းပဲ။ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ေကာက္ေနေန
ကိတ္မုန္႔တစ္ခ်က္ေလာက္ရရင္ ေက်နပ္သြားတာပဲ။ Aလကား Aီးေဘာေလာကေလး̕
ကိုတူးသည္ ကိုကိုေAာင္ႏွင့္Aတူ ကင္းပံုႏြယ္စည္းရုိးကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တစ္ဖက္ျခံသို႔
ကူးသြားေလသည္။ ဘုရားခန္းထဲတြင္ ဘုရားရွိခိုးေနေသာ ဘဘသြင္၏Aသံကိုၾကားရသည္။ ဘဘ
သြင္ တစ္ေယာက္ Aေတာ္စိတ္ေကာင္း၀င္ၿပီး ဘုရားတရားကို သတိရလာေသာေၾကာင့္ ႀကီးႀကီး
သည္ ေက်နပ္ေနဟန္ရွိသည္။ သံေယာဇU္မီးမ်ား ၿငိမ္းရာၿငိမ္းေၾကာင္း တရားဓမၼစာAုပ္မ်ားကိုပင္
ဖတ္ၿပီး ေမာင္ႏွမႏွစ္Uီး တရားေဆြး ေႏြးေနတတ္ေသးသည္။ ထိုAခါမ်ဳိးတြင္ ဘဘသြင္ကိုျမင္္လွ်င္
မည္သူမွ် စိတ္မႏွံ႔သူဟူ၍ထင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေျပာရင္းဆိုရင္းစိတ္ေပါက္လာလွ်င္ သီခ်င္း
ေကာက္ဆိုတတ္ျခင္းတစ္ခုသာ ဆိုးသည္။

̔ ကိုတူးကေတာ့ စိတ္ႀကီးတယ္ေပါ့̕

̔ စိတ္ႀကီးတယ္လို႔လဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က ေယာက်္ားေလးပဲ၊ ဘာလို႔
Aားတိုင္း ငိုရမွာလဲ̕

̔ ေAး ဟုတ္တယ္၊ ေကာင္းတယ္̕
ကိုကိုေAာင္က ေက်နပ္စြာေထာက္ခံေလသည္။ ကိုတူးသည္ ကိုကိုေAာင္၏လက္ကို
Aားကိုးမိသလိုဆုပ္ကိုင္ရင္း Aိမ္ထဲသို႔Aေျပး၀င္ခဲ့သည္။ Aိမ္ေနာက္ေဖးဘက္မွ ခ်U္ေပါင္ဟင္းရနံ႔
သည္ ေမႊးပ်ံ႕ၿပီးထြက္ေနသည္။

̔ ႀကီးႀကီးေရ ဘာဟင္းလဲ ေမႊးလိုက္တာ̕
̔ ေဟာ ကိုတူးေလး၊ ပုစြန္ဆိတ္ကေလးေတြနဲ႔ ခ်U္ေပါင္ Aရည္ေသာက္ခ်က္တယ္
ကြယ္။ မွ်စ္ေရာၿပီး ရုံးပတီသီးထည့္၊ ငရုပ္သီးေပါေလာနဲ႔ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ငါးပိေထာင္း၊ ၾကက္သား
ဆီျပန္၊ တို႔စရာကေတာ့ တညင္းသီးဆားစိမ္၊ စားသြားပါလား̕

̔ ဟား စားမွာေပါ့̕
ကိုတူးသည္ သြားရည္သိမ္းကာ Aားပါးတရေျပာသည္။ ႀကီးႀကီးတို႔ ထမင္း၀ိုင္းတြင္
ကိုတူး ၀င္စားေသာေန႔မ်ား၌ ဘဘသြင္တစ္ေယာက္ ထမင္းစားၿမိန္တတ္သည္။ မိသားစုAကုန္ဆံု
ၿပီး လက္ဆံုစားရေသာထမင္း၀ိုင္းတြင္ ကိုတူးလည္းၾကည္ႏူးရသည္။ ကိုတူးတို႔Aိမ္တြင္မူ လက္ဆံု
စားရခဲလွသည္။ ညU္႕ပိုင္းေရာက္မွ ထမင္းစားေသာ ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔ႏွင့္ စူးမာတို႔ ကိုတူးတို႔တစ္
ေတြ လက္ဆံုမစားဖူးသေလာက္ပင္ျဖစ္၏။

̔ ဟင္ ႀကီးႀကီး၊ စူးမာလဲစားမယ္ စားမယ္̕
Aိမ္ေဘးေပါက္မွ ၀င္လာေသာ စူးမာသည္ ႀကီးႀကီး၏ခါးကိုျဖဳန္းခနဲ၀င္ဖက္ကာ ေAာ္
ေနေလသည္။

̔ ဟဲ့ စားရမွာေပါ့ သမီးရဲ႕̕
̔ စူးမာက ဆာလွၿပီ̕
̔ စားရမယ္၊ ခ်U္ေပါင္Aိုးက်ရင္ စားေတာ့̕
̔ သံုးပန္းကန္ စားမယ္ေလ̕
စူးမာသည္ လက္ေခ်ာင္းေလးသံုးေခ်ာင္းေထာင္ကာ ျပံဳးစပ္စပ္ေလး ေျပာသည္။ စူးမာ
သည္ Aစားမက္လွေသာ္လည္း မ၀ဘဲ ပိန္သြယ္သြယ္ေလးသာျဖစ္၏။ စင္စစ္ စူးမာသည္ထမင္း
ထက္ သေရစာကိုသာ Aစားမ်ားသူျဖစ္သည္။ စူးမာAေနႏွင့္ထမင္းသံုးပန္းကန္ျပည့္ျပည့္ကို ကုန္
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကိုတူးသိေလသည္။

̔ စူးမာ နင္ေလာဘမႀကီးနဲ႔ ကုန္မွာလဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ ဆန္ရွားတယ္ ဟ̕
̔ Aင္ ကိုတူးကလဲ ကုန္ပါတယ္̕

̔ ကုန္ပါဘူး̕
̔ ကုန္ပါတယ္ဆိုမွ၊ ကဲ ေလာင္းမလား̕
̔ ေAး၊ နင္မကုန္ရင္ နင့္ဆီက Aရုပ္ကားခ်ပ္ ဆက္ကစားတာေလး ေပးေလ̕
̔ ကုန္ရင္ေကာ̕
̔ ငါ့ဆီက သားေရကြင္း တစ္ရာေပးမယ္̕
̔ စိမ္လိုက္ေပါ့̕
စူးမာက မ်က္လံုးေလးတစ္ဖက္မိွတ္ကာ ေခါင္းေလးငဲ့ရင္းေျပာသည္။ ႀကီးႀကီးႏွင့္ကိုကို
ေAာင္တို႔သည္ Aေလာင္းAစားလုပ္ေနၾကေသာ ေမာင္ႏွမႏွစ္Uီးကိုျပံဳးရယ္ရင္း ၾကည့္ေနၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ကိုကိုေAာင္က ဒိုင္လူႀကီးလုပ္ေပးေလသည္။

̔ စူးမာလဲ မႏုိင္ရင္ ညွစ္ၿပီးမစားရဘူး၊ ကိုတူးကလဲ ထမင္းကို Aမ်ားႀကီး ထည့္မေပးရ
ဘူး၊ စားႏိုင္သေလာက္ပဲ စားရမယ္၊ သင့္သေလာက္ပဲ ထည့္ရမယ္၊ မညစ္ရဘူး ဟုတ္လား။ ၿပီးရင္
ရႈံးတဲ့လူက သူ႔ကတိAတိုင္း ႏိုင္တဲ့လူကို ေပးရမယ္̕

̔ စူးမာက မႏွေျမာပါဘူး ကိုတူးရ၊ ႐ႈံးရင္ တကယ္ေပးမွာပါ။ ဟာ ဟ ဆာလိုက္တာက
ေတာ့ Aရမ္း̕
စူးမာသည္ ဗိုက္ကေလးပြတ္ရင္း မခံခ်ိမခံသာ လွမ္းေျပာသည္။
****************************************

̔ စူးမာက မႏွေျမာပါဘူးဆိုကြ။ ဟား ဟား ေပးေလ̕
ကိုတူးတကယ္ေတာင္းေသာAခါ စူးမာ မ်က္ႏွာေလးမဲ့သြားေလသည္။ စကၠဴဘူးေလး
ကို လက္ထဲတြင္ တင္းတင္းဆုပ္ထားရင္းမဲ့တဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ ကိုတူးကို ရယ္ျပသည္။

̔ ဟင္ ကိုတူးက တကယ္ယူမွာလဲ မဟုတ္ဘဲနဲ̕႔
̔ Aမယ္ ယူမွာေပါ့ ငါႏိုင္တာပဲ၊ နင္ကပဲ ႐ႈံးရင္ တကယ္ေပးမွာပါဆိ̕ု
̔ စူးမာဆီမွာထားလဲ Aတူတူပဲေပါ့၊ ေနာ္ ကိုတူးရာ̕
̔ နင္ မညစ္နဲ႔ေနာ္၊ ကတိဆိုတာတည္ရတယ္̕
̔ ကဲ ေရာ့ ယူ၊ ယူေပါ့̕
စူးမာသည္ မခံခ်င္ျဖစ္လာ၍ ဇိုးဇိုးဇတ္ဇတ္လွမ္းေပးလိုက္သည္။ ကားခ်ပ္ ဆက္ကာ
ကစားေသာ Aရုပ္ကားကို ကိုတူးလိုခ်င္သည္မွာၾကာလွၿပီျဖစ္၏။ ပန္းခင္းထဲတြင္ေျပးလႊားေဆာ့
ကစားေနေသာ ကေလးရုပ္ပံုေလးျဖစ္သည္။ Aျဖဴ၊ Aနီ၊ A၀ါ ေရာင္စံုပြင့္ေနေသာ ပန္းခင္းေလး

ထဲတြင္ ေခြးျဖဴျဖဴေလးႏွင့္ Aတူ ေဆာ့ကစားေနပံုေလးသည္ ခ်စ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေလသည္။ သစ္
သားတံုးေလးမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုAံ၀င္ေAာင္ဆက္ၿပီးမွ ရုပ္လံုးေပၚလာေသာAခါ ကိုတူးသည္
ၾကည့္မ၀ေAာင္ ရွိတတ္ေလသည္။ ကိုတူးႏွစ္သက္မွန္းသိ၍ စူးမာကလည္း သူ႔ပစၥည္းကို ေစ်းကိုင္
လွေလသည္။ Aခုမွ ကိုယ့္ဗိုက္ကိုယ္ယံုၾကည္ၿပီးေလာင္းစားမိျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မိေသာ ဗိုက္
က ထမင္းသံုးပန္းကန္ မ၀င္ေသာAခါ စူးမာ Aေတာ္ေလးငိုခ်င္သြားေလသည္။

̔ ဒီAိမ္က ထမင္းပန္းကန္က ႀကီးတာကိုး။ စူးမာပန္းကန္နဲ႔ဆို စူးမာကုန္ပါတယ္။
တကယ့္ကိုကုန္ပါတယ္̕
စူးမာသည္ ထမင္းႏွစ္ပန္းကန္စားAၿပီး ေနာက္ထပ္ပန္းကန္ကို မစားႏိုင္ေတာ့ေသာ
Aခါ ႏႈတ္ခမ္းေလးတစူစူႏွင့္ေAာ္ေတာ့သည္။ သားေရကြင္းတစ္ရာ ရမလားဟုေလာင္းမိပါသည္။
Aရုပ္ကားဆက္ကေလးဆံုးေတာ့မည္ကို သိေသာAခါ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္ျဖစ္ၫႇစ္ၿပီးစားရန္ႀကိဳး
စားမိေသးသည္။ ဒိုင္လူႀကီးလုပ္ေသာ ကိုကိုေAာင္က ဆက္လက္ၿပီး စားခြင့္မေပးေတာ့ပဲ ကုိတူး
ကိုAႏိုင္ေပးလိုက္သျဖင့္ စူးမာ ႐ႈံးခဲ့ရသည္။

̔ တာတီးေလးေရ ၾကည့္ကြ ကိုကိုတူး ဆက္ျပမယ္။ Aရုပ္ကားလွလွေလး ေပၚလာမွာ
သိလား̕
Aရုပ္ကား Aပိုင္းAစေလးမ်ားAားလံုးကို တာတီးေလးေဘးရွိ Aိပ္ရာခင္းျဖဴျဖဴေပၚ
တြင္ သြန္ခ်လိုက္သည္။ AေႏြးAက်ႌထူထူ၀တ္ထားေသာ တာတီးေလးသည္ ေခါင္းAံုးေလးမ်ား
ကိုမွီကာ ခပ္မတ္မတ္ေလး လဲွေနသည္။ Aဖ်ားေသြးက ရိွန္ေနေသာ္လည္။ ကေလးမို႔ Aိပ္ရာထဲ
ြ ္ သိပ္ထားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္
တြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနခ်င္ေပ။ ေမေမကေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး Aိပ္ရာထဲတင
ကိုတူးေရာ စူးမာပါ တာတီးေလးႏွင့္ Aတူေနရန္ Aခန္းထဲသို႔သြင္းသြားခဲ့သည္။
ကိုတူးတို႔ျခံထဲဆင္း
လွ်င္ တာတီးေလးကလည္း ဆင္းခ်င္ေတာ့မည္မို႔ Aခန္းထဲတြင္ပိတ္သြာျခင္းျဖစ္သည္။

̔ ေဟာ ဒါကျမက္ပင္ေလးကြ။ ေဟာ ဒီေဘးမွာ ပန္းပင္ေလး။ သူ႔Aေပၚက ပန္းပြင့္၀ါ
၀ါေလးေနာ္။ ဒီလိပ္ျပာေလးက ဘယ္နားမွာ၀ဲေနတာလဲမသိဘူး။ ေနUီး Aံမ၀င္ေသးဘူးကြ။ ေဟာ
ပန္းပြင့္A၀ါေလးေဘးမွာက ပန္းနီနီေလး။ ဒီေခြးေျခေထာက္ေလးက ပန္းပင္ေလးနားမွာ ဒါက
ေကာင္မေလးရဲ႕ဂါ၀န္Aျပာေလး။ Aဲ Aဲ လိပျ္ ပာေလးက ဒီနားမွာ၀ဲေနတာ ထင္တယ္။ ေခြးၿမီးေလး
ေရာ ရွာပါUီးကြ ညီေလးရ။ ေဟာဒါက Aၿမီးစုတ္ဖြားေလး̕
ကိုတူးသည္ ထင္း႐ႉးသားတံုးေလးမ်ားကို Aံ၀င္ေAာင္ဆက္ေနေလသည္။ ပါးစပ္က
လည္းေျပာ၊ လက္ကလည္းဆက္ႏွင့္ Aရုပ္ကားေလးသည္ တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာသည္။
တာတီးေလးသည္ စိတ္၀င္စားစြာၾကည့္ရင္း သေဘာက်ေနသည္။

̔ တား တားလဲ ဆက္မယ္̕
̔ ေနပါUီးကြ ကိုကိုတူး Aရင္ဆက္ျပမယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့မွ ညီေလးက ဆက္ေပါ့ ဟုတ္

လား။ ေဟာ ကုန္ၿပီလား၊ ေကာင္မေလးမ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းပဲ့ေနတယ္။ တာတီးေလး မင္းေစာင္
ေAာက္မွာလားကြ̕
ေကာင္မေလး၏ေခါင္းတစ္ျခမ္းလိုေနသည္။ Aျခားသစ္သားတံုးေလးမ်ားသည္
Aကုန္Aံ၀င္ၿပီး ရုပ္လံုးေပၚေနေသာ္လည္း ေခါင္းတစ္ျခမ္းပဲ့ေနေသာ မိန္းကေလးသည္ကား Aရုပ္
ဆိုးလွေလသည္။

̔ တစ္ခုလိုေသးတယ္ကြ မွန္းစမ္း။ ဒီေခါင္းAံုးေAာက္၀င္သြားလားစူးမာေရ။ ခုတင္
ေAာက္က်သြားလားမသိဘူး။ ၾကည့္ပါUီး̕
ကိုတူးသည္ ေခါင္းAံုးႏွင့္ေစာင္မ်ားကို လွန္ေလွာရွာေဖြေနရင္း စူးမာAား လွမ္းေျပာ
သည္။ စူးမာသည္ ခုတင္ေAာက္ကို ဖင္ေထာင္ၾကည့္ရင္း တစ္Uီးတည္း ျပံဳးေနမိေလသည္။ ေခါင္း
AံုးေAာက္တြင္ရွာလွ်င္လည္း Aပိုပင္။ ခုတင္ေAာက္တြငလ
္ ည္း မရွိ။ ေစာင္မ်ားကို တစ္ထည္ခ်င္း
ခါၿပီးရွာလွ်င္လည္း ေတြ႕မည္မဟုတ္၊ သစ္သားတံုးေလးတစ္တံုးကို စူးမာကိုယ္တိုင္ ဗီရုိAံဆြဲထဲ
ထည့္ကာ ၀ွက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

̔ မရွိပါဘူး ကိုတူးရ̕
̔ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ မသိ။ Aရင္တုန္းက မလိုဘူး မဟုတ္လား̕
̔ Aရင္တုန္းကေတာ့ မလိုဘူးထင္တာပဲ။ စူးမာလဲ သတိမထားမိပါဘူး̕
̔ Aခုမွ ခ်က္ခ်င္း ဘယ္ေပ်ာက္သြားတာလဲ̕
̔ မသိ̕
စူးမာက ပခံုးေလးတြန္႔ကာေျပာလိုက္သည္။ စူးမာ တမင္သက္သက္ညစ္ၿပီး ၀ွက္ထား
လိမ့္မည္ဟုကား ကိုတူးသည္ ေတြးမိပံုမရေခ်။တကုန္းကုန္း တကြကြႏွင့္ ရွာေဖြေနေသာကိုတူးAား
ၾကည့္ရင္း စူးမာသည္ ႀကိတ္ၿပီးျပံဳးေနမိေလသည္။ တာတီးေလးသည္ Aၿငိမ္မေနႏိုင္။ ေခါင္းAံုး မ
လိုက္၊ ေစာင္မလိုက္ႏွင့္ Aလုပ္ရႈပ္သြားရွာသည္။ မည္မွ်ရွာရွာေတြ႕လိမ့္မည္မဟုတ္သျဖင့္ စူးမာ
ရယ္ခ်င္ေနသည္။ သူ႔ပစၥည္းေလးကို ႏွေျမာလွေသာေၾကာင့္ ကိုတူးကိုလံုး၀မေပးခ်င္။ ကတိAတိုင္း
ေပးရေစUီးေတာ့ ေရွာေရွာ႐ႉ႐ႉမဟုတ္ဘဲ ေႏွာက္လိုက္ခ်င္ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္း႐ႉးသားတံုး
ေလးတစ္ခုကိ္ု UီးေAာင္ႏႈိက္ယူၿပီး ၀ွက္ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ကံAားေလွ်ာ္စြာ မ်က္ႏွာAဆက္ပိုင္း
ေနရာကျဖစ္ေနသျဖင့္ ကိုတူးခမ်ာ စိတ္ညစ္ေပါက္တိုးရေတာ့သည္။ Aျခားေနရာမ်ား လပ္ေနလွ်င္
ေတာ္ေသးသည္။ တစ္Uီးတည္းပါေသာ မိန္းကေလးက ေခါင္းတစ္ျခမ္းပဲ့ေနေသာAခါ Aရုပ္ကား
သည္ လံုး၀မျပည့္စံုေတာ့ေပ။ လံုး၀ၾကည့္မေကာင္းေတာ့ေပ။

̔ ဟယ္ မ်က္ႏွာမွာမွ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ျခားေနရာဆိုရင္ ေတာ္ေသးတယ္̕
ကိုတူးသည္ စိတ္မေကာင္းသလိုေျပာသည္။ စူးမာသည္ စာၾကည့္စားပြဲမွ Aံဆြဲထဲ
တြင္ ရွာခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္။ ကိုတူးကေက်ာေပးထားရေသာေၾကာင့္ စူးမာ လြတ္လြတ္လပ္
လပ္ ျပံဳးေနရဲသည္။ Aံဆြဲထမွ ကာတြန္းစာAုပ္မ်ား၊ ေဂၚလီလံုးေလးမ်ားႏွင့္သားေရကြင္းတို႔Aၾကား

ထဲတြင္ မရွိမွန္းသိေသာ ထင္း႐ႉးသားတံုးေလးကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြေနေလသည္။

̔ တို တို သူးရဲ႕ ေပးေလ တားတား ကစားUီးမယ္̕
တာတီးေလးသည္ ေခါင္းAံုးကို ယိုင္နဲ႔နဲ႔ေလးမီွေနရင္း ကစားခ်င္စိတ္က ရွိေသးသည္။
Aဖ်ားေသြးေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေလးနီကာမ်က္လံုးေလးမ်ားရီေ၀ေနေသာ္လည္း Aိပ္ရာထဲတြင္ျငိမ္
သက္စြာAိပ္မေနခ်င္ေပ။ ငုတ္တုတ္ကေလး ထထိုင္ၿပီးAရုပ္ကားမ်ားကို လွမ္းဆြဲေနေလသည္။

̔ ေAးကြာ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနရတာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး၊ မေက်နပ္ပါဘူး̕
ကိုတူးသည္ ကားခ်ပ္ကို တာတီးေလးဘက္သို႔ တြန္းပို႔လိုက္ရင္း မေက်မနပ္ ေရရြတ္
ေနသည္။ စူးမာသည္ Aံဆြဲထဲတြင္ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ရွာေဖြရင္း ကာတြန္းစာAုပ္မ်ားၾကားထဲ
တြင္ ညပ္ေနေသာ ဆီးငံေစ့ တစ္ထုပ္ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ေပ်ာ္သြားသည္။ ေက်ာင္းမွ ၀ယ္လာၿပီး
ေနာက္ Aံဆြဲထဲထည့္ကာ ေမ့ေနေသာ ဆီးငံေစ့ ထင္သည္။ လံုး၀မေဖာက္္ရေသးေသာ Aသစ္
စက္စက္Aထုပ္ကေလးျဖစ္ေလသည္။

̔ ဟာ ဇိမ္ပဲ̕
̔ ေတြ႕ၿပီလားဟင္̕
̔ ေတြ႕ပါဘူး̕
̔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ̕
̔ ဒီမွာ ဆီးငံေစ့တစ္ထုပ္̕
̔ နင့္ ဘိုးေA ဆီးငံေစ့̕
ဆီးငံေစ့ကို စူးမာလို တန္းတန္းစြဲမႀကိဳက္ေသာကိုတူးက မ်က္ႏွာေလးရႈံ႕သြားသည္။
စူးမာကမူ ဆီးငံေစ႔ထုပ္ေလးကို ပါးစပ္ႏွင္႔ကိုက္ဖြင္႔လိုက္ၿပီး ကိုတူးကိုမ်က္စိမွိတ္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္
ဆီးေစ႔တစ္ေစ႔ကိုထုတ္ၿပီး ပါးစပ္ထဲပစ္သြင္းလိုက္သည္။ ထန္းလ်က္နံ႔ေမႊးေနေသာ ဆီးမႈန္႔မ်ားကို
ခ်ိဳခ်U္လိုစုပ္ယူရင္း ကုလားထိုင္တြင္Aက်Aနထိုင္လိုက္ေလသည္။ တမင္၀ွက္ထားေသာပစၥည္းကို
ဆက္လက္ရွာေဖြရန္ စိတ္မပါေတာ႔ေပ။

̔ မ်က္ႏွာမွာမွ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတာ မေကာင္းပါဘူး̕
̔ Aင္းေနာ္ ဘယ္ေကာင္းမလဲ ကိုတူးမလိုခ်င္ေတာ႔ရင္ စူးမာကိုျပန္ေပးေလ̕
̔ တယ္ သိ တတ္တယ္ ေခြးစူးမာ̕
̔ Aဟဲ ကိုတူးမလိုခ်င္ဘူးထင္လို႔ပါ၊ လိုခ်င္ရင္ ယူေပါ႔ ေခါင္းတစ္ျခမ္းပဲ႔ႀကီးနဲ႔ လွလဲမလွ̕
စူးမာသည္ေျခေထာက္ကိုလႊဲ၍ ကစားေနရင္း မခံခ်ိမခံသာေျပာေလသည္။ မ်က္ေမွာင္
ႀကီးကုတ္ေနေသာ ကိုတူးကို ၾကည့္ကာ Aေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနသည္။ စိတ္ထားရုိးရွာေသာ
ကိုတူးခမ်ာ စူးမာကို လုံး၀ သံသယမျဖစ္ေပ။ ကားခ်ပ္ဆက္ေနေသာ တာတီးေလးကိုကူၿပီးဆက္
ေပးေနေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ မတင္မက်ႏွင္႔ ကသိကေAာက္ ျဖစ္ေနပုံရေလသည္။

̔ Aို သားသားက Aိပ္ေနတာမဟုတ္ကြယ္၊ ဘာလို႔ထထိုင္ေနတာလဲ၊ ေခါင္းမူးေသး
လား သား̕
ေမေမသည္ ၾကက္သားစြတ္ျပဳတ္ပန္းကန္ကို စားပြဲေပၚသို႔တင္လိုက္ရင္း တာတီးေလး
၏နဖူးကိုစမ္းၾကည့္ေလသည္။ ေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ႔သည္ ေ၀႔ၿပီးတက္လာသည္။ စူးမာသည္ သူ႔ေရွ႕ရွိ
ၾကက္သားစြတ္ျပဳတ္ရည္ကို တစ္ဇြန္းေလာက္ခပ္ၿပီး ျမည္းစမ္းခ်င္စိတ္ေပါက္လာသည္။ တာတီး
ေလးကမူ စြတ္ျပဳတ္ေသာက္ခ်င္ဟန္ မရွိေခ်။

̔ ေမေမ တားတား ထမင္းဆာတယ္̕
̔ Aို သားေလး ဖ်ားေနတာ ထမင္းမစားရဘူး̕
̔ ဆာတယ္ ေမေမ̕
̔ စြတ္ျပဳတ္ေသာက္ေနာ္ သား ေဟာ ခ်ိဳခ်ိဳေလး ခ်ိဳလိုက္တာ၊ သား သိပ္ႀကိဳက္မွာ̕
ေမေမသည္ စြတ္ျပဳတ္ပန္းကန္ကိုလွမ္းယူၿပီး တစ္ဇြန္းျမည္းျပကာ တာတီးေလးAား
ေခ်ာ႔ေနသည္။ တာတီးေလးသည္ ထမင္းကိုသာ Aျပင္းAထန္ေတာင္႔တၿပီး စားခ်င္ေနပုံရသည္။

̔ ထမင္း ဘယ္ေတာ႔စားရမွာလဲ ေမေမ̕
̔ ေျဖးေျဖးေပါ႔သားရယ္၊ ဟိုတစ္ေန႔က သားဆန္ျပဳတ္ ေသာက္တာေတာင္ Aဖ်ားေတြ
Aရမ္းျပန္တက္တယ္ေလ၊ သားသား ဘာAဖတ္မွ မစားမွ ျဖစ္မွာ၊ သား ေဖေဖက မေကၽြးရဘူးတဲ႔၊
တိုက္ဖြိဳက္ျဖစ္ေနတယ္ ထင္တယ္တဲ̕႔

̔ တိုက္ ဖိြဳက္̕
̔ Aင္း တိုက္ ဖိြဳက္ေလ̕
̔ Aဲဒါဘာလဲ ေမေမ̕
̔ Aဖ်ားတစ္မ်ိဳးေပါ႔သားရယ္ Aူေယာင္ငန္းဖ်ားေပါ႔၊ ဒီေန႔မွAဖ်ားမက်ရင္ သားသားကို
တိုက္ဖိြဳက္ေဆးေကၽြးေတာ႔မယ္လို႔ ေဖေဖက ေျပာေနတယ္၊ ကဲ ေသာက္ေနာ္ သားက စြတ္ျပဳတ္
ေသာက္မွAားရွိမွာ၊ AားေတြAမ်ားႀကီးရွိမွ က်န္းမာမွာ ေသာက္ေနာ္ သား၊ ေAး ေမ႔သားက
လိမၼာတယ္̕
တာတီးေလးAားေခ်ာ႔ေမာ႔ေျပာေနေသာ ေမေမ႔မ်က္ႏွာသည္ ႏူးညံ့လွသည္။ ေမေမ႔
Aသံသည္ ခ်ိဳသာလွသည္။ စူးမာသည္ စြတ္ျပဳတ္နံ႔ေမႊးေမႊးကို ႐ႉ႐ႉိက္ရင္း ေမေမ႔ကို ေငးၾကည့္ေန
မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တိုက္ဖိြဳက္ေခၚ Aူေယာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါAေၾကာင္းကို ေတြးေနမိေလသည္။
ျဖစ္ရျခင္းဇစ္ျမစ္ကို AေသAခ်ာမသိေသာ္လည္း တိုက္ဖိြဳက္ျဖစ္သူသည္ ထမင္းႏွင္႔ လခ်ီကာ
ခြဲခြာေနရသည္ကိုကား ၾကားဖူးသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ရွိသမွ် စူးမာၾကားဖူးေသာေရာဂါမ်ားထဲတြင္
ငတ္ရသည့္ တိုက္ဖြိဳက္ကို Aေၾကာက္ဆုံးျဖစ္သည္။ တိုက္ဖိြဳက္သာဆိုလွ်င္ တာတီးေလးသည္

လည္း ထမင္းမစားရဘဲ Aၾကာႀကီးေနရေခ်ေတာ႔မည္။ စူးမာသည္ တာတီးေလးကိုၾကည့္ရင္း
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနမိေလသည္။ တာတီးေလးခမ်ာ မည္မွ်ဆာလိုက္ေလမည္နည္း။
*************************************

̔ တား ဆာလိုက္တာ တိုတိုသူးရာ̕
တာတီးေလး၏Aသံက တိုးၫႇင္းလွသည္။ ပါးေဖာင္းေဖာင္းျပည့္ျပည့္ေလးမွာ ခ်က္
ခ်င္းပင္ သြယ္က်သြားသည္။ မ်က္လံုးေလးလည္း ျပဴးလာသည္။ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားမွာ ျဖဴေလ်ာ္ၿပီး
Aားနည္းလွေလသည္။

̔ ဆာရင္ စြတ္ျပဳတ္ေသာက္မလား ညီေလး၊ ကိုကိုယူေပးမယ္ေလ̕
̔ ဟင့္ Aင္း̕
̔ စြတ္ျပဳတ္ ခ်ဳိခ်ဳိေလးေလကြာ̕
̔ နံတယ္ တိုတိုသူးရ̕
တာတီးေလးသည္ စြတ္ျပဳတ္ရည္က်ဲကိုသာ ေန႔စU္ရက္ဆက္ေသာက္ရေသာAခါ ၿငီး
လာဟန္ရိွသည္။ ၾကက္သားနံ႔၊ ဆိတ္သားနံ႔တို႔ကို မခံႏိုင္ေAာင္ျဖစ္ေနပံုရေလသည္။

̔ ဒီလိုဆို ေဟာလစ္ေသာက္မလား̕
̔ မေတာက္ခ်င္ပါဘူး̕
စူးမာသည္ တာတီးေလး၏ လက္ကေလးတစ္ဖက္ကိုလွမ္းၿပီးဆြဲကိုင္လိုက္မိသည္။
၀တစ္ေနေသာ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားသည္ Aတန္ငယ္သြယ္သြားေလသည္။ တာတီးေလး ထမင္း
ငတ္ေနသည္မွာ ဆယ့္ငါးရက္ရွိေခ်ၿပီ။ ထမင္းမစားရဘဲ ေပါင္မုန္႔တို႔ ဘီစကစ္တို႔ စားရလွ်င္ေတာ္
ေသးသည္။ ခုေတာ့ တာတီးေလးခမ်ာ ဘာAဖတ္မွ် မစားရဘဲ Aရည္သက္သက္ကိုသာ ေန႔စU္
ရက္ဆက္ ေသာက္သံုးေနရရွာသည္ကေတာ့ သနားဖို႔ေကာင္းလွသည္။

̔ တာတီးေလးက ဘာစားခ်င္လို႔လဲ̕
̔ ခ်U္ေပါင္ေၾကာ္ရယ္၊ ၾကက္သားေၾကာ္ရယ္၊ ထမင္းရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ခ်U္ရည္ဟင္း။
ေဒၚႀကီးတက္ တစ္ခါတစ္ေလ တုပ္ေပးတဲ့ ေရွာက္တီးတုပ္၊ ေနာက္ၿပီး ေနာက္ၿပီး̕
တာတီးေလး၏မ်က္လံုးေလးမ်ားသည္ Aေရာင္ေတာက္လာၿပီး လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား
ကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုခ်ဳိးကာ ေရတြက္ေရရြက္ေနသည္။ ထမင္းပူပူေႏြးေႏြးႏွင့္ Aခ်U္Aစပ္မ်ားကိုစား
ခ်င္ေသာ Aာသာတမ္းတမ္းတတေလး ျဖစ္ေနရွာေလသည္။ စူးမာသည္ ပိန္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ေလးျဖစ္
သြားေသာ တာတီးေလးကုိ သနားၾကင္နာစြာငိုင္၍ၾကည့္ေနမိေလသည္။ စူးမာသာဆိုလွ်င္ မည္မွ်
ပင္ဖ်ားပါေစ၊ ထမင္းစားခ်င္လာပါက ေမေမ့Aလစ္တြင္ ထမင္းစားခန္းထဲ၀င္ၿပီး ခိုးစားပစ္တတ္
သည္သာျဖစ္၏။ တစ္ခါလည္း Aဖ်ားေပ်ာက္စတြင္ မွ်စ္ခ်U္ဟင္းမ်ား ခိုးစားဖူးေလသည္။ ကံ

ေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ Aဖ်ားAနည္းငယ္ျပန္တက္ရုံမွAပ ဘာမွ်မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ဟင္းAိုးထဲမွမွ်စ္
ခ်U္ဟင္းမ်ားေလွ်ာ့ေနသည္ကိုလည္း ေဒၚႀကီးသက္က လံုး၀သတိမထားမိသျဖင့္ စူးမာAဆူလည္းမ
ခံခဲ့ရေခ်။ တာတီးေလးခမ်ာမွာေတာ့ စူးမာတို႔လို ထမင္းစားခန္းထဲမ၀င္ႏိုင္ေခ်။ ဒီတစ္ခုေတာ့
ေမေမ့
ဂရုစိုက္ခံရသည္မွာ မေကာင္းလွေခ်။ Aေပၚထပ္မွ ေAာက္ထပ္သို႔ပင္ မဆင္းရရွာဘဲ ႏွစ္ဆယ့္
ေလးနာရီခုတင္ေပၚတြင္သာ Aခ်ိန္ကုန္ရရွာေလသည္။ စူးမာတို႔သာဆိုလွ်င္ Aတန္ငယ္Aဖ်ား
သက္သာလာပါက ခုတင္ေပၚမွဆင္းေျပးတတ္သည္သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဖ်ားပံုခ်င္းကေတာ့ မတူ။
စူးမာတို႔ဖ်ားဖူးသည္မွာ ရုိးရုိးဖ်ား၊ တာတီးေလးကမႈ Aူေယာင္ငန္းဖ်ား။

̔ Aူေယာင္ၿပီး ငန္းဖ်ားတာနဲ႔ ဘီစကစ္ကေလးေတာင္ မစားရေတာ့ဘူးတဲ့လား၊ မုန္႔က
ေလးေလာက္ စားတာေတာ့ Aဖ်ားမတက္ႏိုင္ပါဘူး ကိုတူးရာ ေနာ္̕

̔ ေမေမက ေကၽြးလို႔ရရင္ေကၽြးမွာေပါ့ စူးမာရယ္၊ မရလို႔ေပါ့̕
တာတီးေလး၏လက္ေခ်ာင္သြယ္သြယ္ေလးမ်ားကို ၫႇစ္ကိုင္ရင္း စူးမာ မေက်မနပ္
ျဖစ္ေနမိေလသည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ ေနရာတကာ Aစိုးရိမ္ႀကီးတတ္သည္။ Aထူးသျဖင့္ ေမေမတို႔
က ပိုၿပီး စိုးရိမ္တတ္သည္။ ေနရာတကာ ပိတ္ပင္တတ္သည္ကို စူးမာလည္းAသိ၊ ကိုတူးလည္း A
သိျဖစ္သည္။ ယခုလည္း တာတီးေလးကို Aစိုးရိမ္လြန္ၿပီး Aရည္ခ်ည္းတိုက္ေနျခင္းေပေလာဟု
စူးမာ သံသယ၀င္ေနမိေလသည္။

̔ Aို ေမေမတို႔ကေတာ့ Aျမဲစိုးရိမ္ေနတာပဲ၊ ဘာမ်ား မစိုးရိမ္တာရွိလဲ။ စူးမာ ဖ်ားတုန္း
ကလဲ ဘာမစားရဘူး၊ ညာမစားရဘူးနဲ႔။ စူးမာက ဆာဆာနဲ႔မွ်စ္ခ်U္ဟင္းေတြ တ၀စားၿပီး Aိပ္ရာထဲ
Iေႁႏၵမပ်က္ ျပန္Aိပ္ေနတာ။ ေမေမက ဘာမွ်မသိ၊ မသိေတာ့လဲ ၿပီးသြားတာပဲ။ Aဖ်ားဆိုတဲ့ ေခြး
Aဖ်ား၊ ၀က္Aဖ်ား၊ Aဖ်ားစုတ္ Aဖ်ားနာကေတာ့ Aခ်ိန္တန္ရင္ေပ်ာက္သြားတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး စူး
မာ ဟိုတစ္ခါကလဲ ဖ်ားရင္းတန္းလန္း ထမင္းခိုးစားဖူးတာပဲ၊ ဘာမွ်မျဖစ္ပါဘူး ကဲ̕

̔ တားလဲ စားခ်င္တယ္̕
̔ စူးမာေနာ္၊ ကေလးက ဆာပါတယ္ဆိုမ̕ွ
ကိုတူးသည္ စူးမာကို မ်က္လံုးေလးျပဴးၾကည့္ရင္း ဟန္႔တားေလသည္။ တာတီးေလးက
မူ ကိုတူးကို ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေလးမွီရင္းမွ မ်က္ႏွာေလး မဲ့ေနရွာသည္။ သူ႔ေဘးပတ္လည္တြင္ ကစား
စရာမ်ား ပတ္ခ်ာ ၀ိုင္းေနသည္။ Aစိမ္းေရာင္ စစ္သားရုပ္သည္ ေသနတ္ကိုထမ္းရင္းပက္လက္က
ေလးလဲေနသည္။ စစ္သားေလးေဘးတြင္ မီးရထား စက္ေခါင္းႏွင့္ သံုးဘီးကား၀ါ၀ါေလးတို႔သည္
ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုန္ျဖစ္ေနၾကသည္။ တာတီးေလး ထမင္းဆာဆာႏွင့္မီးရထား၊ သံုးဘီးကားတို႔ကို
ေခါင္းခ်င္းဆိုင္တိုက္ပစ္ထားဟန္ရွိသည္။

̔ ေမေမေရာ̕
̔ ေစ်းတြားတယ္ေလ၊ တား ညေနက်ရင္ေဆးထိုးရUီးမွာ၊ တိတ္နာတာပဲ̕

̔ နာပါဘူးကြာ မင္းကလဲ၊ ေယာက်္ားပဲ̕
̔ တားက ကေလး တဲ့ ေမေမက ေျပာတယ္̕
̔ ကေလးေပမဲ့ ကေလးေယာက်္ားကြ။ မနာရဘူး။ သတၱိရွိရတယ္။ နာတာ၊ သတၱိ
ေၾကာင္တာက မမစူးတို႔လို မိန္းမေတြAလုပ္̕

̔ ကိုတူး ေနာ္̕
စူးမာသည္ သူ႔လက္ထဲမွ ေဂၚလီလံုးနီနီေလးႏွင့္ ကိုတူးကို ပစ္ေပါက္လိုက္သည္။
ကိုတူးက ေခါင္းငံု႔ၿပီး ေရွာင္လိုက္၍ ေစာင္ၾကားထဲလိမ့္၀င္သြားသည္။ စူးမာသည္ ေနရာမွ ျဖဳန္းခနဲ
ထကာ ကိုတူးကိုခုန္Aုပ္လိုက္သည္။

̔ မယ္ဘယက္ကြ မယ္နက္ကြ သတၱိရိွတယ္ေနာ္̕
စူးမာက ၾကားဖူးေသာ မိန္းမသူရဲေကာင္းတို႔၏Aမည္ကို ေရရြတ္ကာ ၀ုန္းခနဲခုန္Aုပ္
လိုက္ေသာ္လည္း ကိုတူးသည္ ဘာမွ်မေရရြတ္ဘဲ ခုတင္ေပၚမွ လိွမ့္ဆင္းလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
မိန္းမသူရဲေကာင္း စူးမာ ခမ်ာ ခုတင္ေပၚသို႔ ကားရားေလးက်သြားသည္။

̔ ဟား မမစူးကြ တပ္တိရွိတယ္̕
̔ ဟား ဟား မယ္နက္ႀကီးAီသြားၿပီလား̕
တာတီးေလးႏွင့္ ကိုတူးတို႔က ၾသဘာေပးေနေသာ္လည္း စူးမာျပန္မထႏုိင္ေသး။ Aိပ္
ရာခင္းႏွင့္ေစာင္ေAာက္မွ ခိုးလိုးခုလုမ်ားကို စမ္းမိသျဖင့္ လက္႐ႈိၿပီး ႏႈိက္ၾကည့္ေနမိသည္။ သားေရ
ကြင္းႏွင့္ေဂၚလီလံုး သံုးလံုးၿဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ခဲတံAၫိုေလးတစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲဖ်က္Aျဖဴေလးတစ္
ခုကိုပါ ေတြ႔ရေသးသည္။

̔ တားတား ခဲတံေလး၊ ဟိုေန႔က တားAရုပ္ဆြဲရင္းေပ်ာက္တြားတာ̕
̔ ေAး၊ Aဲဒီထဲမွာ ေကာင္မေလးေခါင္းတစ္ျခမ္းပါ ေရာက္ခ်င္ေရာက္ေနမွာ̕
ကိုတူးက Aေရးထဲ သူ႔Aရုပ္ကားမွ ေကာင္မေလးUီးေခါင္းကိုသတိရေနေသးသည္။
စူးမာသည္ ကိုတူးAား လွ်ာထုတ္ျပရင္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေနမိေလသည္။ စူးမာ AေသA
ခ်ာလံုလံုထုပ္ကာ၀ွက္ထားေသာ Aရုပ္ကားပိုင္းေလးသည္ တာတီးေလး၏Aိပ္ရာထဲသိ္ု႔ ဘယ္နည္း
ႏွင့္မွ် ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
မီးဖိုေခ်ာင္မွ ေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ႔သည္ ေ၀့တက္လာသည္။ ၀က္Aူေခ်ာင္းေၾကာ္နံ႔ ထင္
သည္။ ေမေမသည္ ေဖေဖႀကိဳက္ေသာ မိုးညိဳ ၀က္Aူေခ်ာင္းကို တကူးတကမွာၿပီး မျပတ္စုထားေလ့
ရွိသည္။ ၀က္Aူေခ်ာင္းတိုတိုတုတ္တုတ္ကေလးမ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္ကိုက ရွည္ေမ်ာေမ်ာေနေသာ
ရန္ကုန္ ၀က္Aူေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ Aဆီေရာ Aသားပါေရာ ယွက္ပါေသာ္လည္း စားရသည္
မွာ Aရသာရွိလွသည္။ ခ်ိဳျမေနသည့္Aတြက္ ေဖေဖသာမက မမႀကီးေရာ ကိုတူးတို႔ မစူးတို႔ေရာ
Aကုန္ႀကိဳက္ၾကသည္သာျဖစ္၏။ Aကဲဆံုးကား တာတီးေလးျဖစ္သည္။ ၀က္Aူေခ်ာင္းကို ဘယ္

ေတာ့မွ်တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္မ၀ေခ်။ ထာ၀စU္ ထပ္ေတာင္းတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာတီးေလးကိုမွီၿပီး
စူးမာတို႔ပါ ေ၀ပံုက် တစ္ေခ်ာင္းစီထပ္ၿပီးရေလ့ရွိသည္။

̔ ေဟာ ၀က္Aူေခ်ာင္းနံ႔ေမႊးတယ္̕
တာတီးေလးသည္ ႏွာေခါင္းေလးကို ႐ႈံ႕ခ်ီပြခ်ီလုပ္ရင္း Aနံ႔ခံေနေလသည္။ ေန႔စU္ေန႔
တိုင္း မနက္ျပန္ညျပန္ ထမင္းစားေနရေသာ စူးမာပင္လွ်င္ Aနံ႔႐ႈရင္း ထမင္းဆာလာသည္။ ႏွစ္ပတ္
ေက်ာ္ေက်ာ္ ထမင္းငတ္ေနေသာ တာတီးေလးAဖို႔မႈ ဆိုဖြယ္ရာပင္ ရွိမည္မဟုတ္။ မည္မွ် ထမင္း
ဆာလိုက္ေလမည္နည္း။ မည္မွ်သြားေရက်လိုက္ေလမည္နည္း။

̔ စူးမာ ကိုတူး ထမင္းစားမယ္̕
ေဒၚႀကီးသက္၏Aသံသည္ တာတီးေလး၏နားထဲတြင္ ဟိန္းသြားပံုရသည္။ ̔ ဆာလိုက္
တာ̕ ဟု ထပ္မေျပာေသာ္လည္း မ်က္ႏွာေလးငယ္ သြားရွာသည္။ ေဒၚႀကီးသက္ယူလာေသာ စြတ္
ျပဳတ္ပန္းကန္ကို မိႈင္ေငးေငးေလး ၾကည့္ေလသည္။ စြတ္ျပဳတ္ရည္တစ္ဇြန္းကို ခပ္ေသာက္ၿပီး သက္
ျပင္းေလးခ်လိုက္သည္။

̔ တား ၀က္Aူေခ်ာင္း စားခ်င္လိုက္တာ̕
ညည္းတြားသလိုေျပာလိုက္ေသာ Aသံေၾကာင့္ စူးမာရင္ထဲတြင္နင့္သြားသည္။ ထမင္း
စားရန္ ေAာက္ထပ္ဆင္းခဲ့ရေသာ္လည္း စြတ္ျပဳတ္ တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ မိႈင္ေတြေတြေလးက်န္ခဲ့ေသာ
တာတီးေလးကိုျမင္ေယာင္ေနေလသည္။ ကိုတူးလည္း မ်က္ႏွာမေကာင္းေပ။

̔ ေကၽြးလို႔ရရင္ ငါမစားဘဲ Aငတ္ခံၿပီးေကၽြးလိုက္ခ်င္ပါတယ္ဟာ။ တာတီးေလး Aရမ္း
ဆာေနတာ̕
ပန္းကန္ထဲမွ ၀က္Aူေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားကို ေတြ႔ေသာAခါ စူးမာ ပိုၿပီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္
သြားသည္။ ကိုတူးကမႈ မ်ဳိက်ပံုမရေတာ့။ ေမႊးပ်႕ံေသာရနံ႔ကို ႐ႉ႐ႈိက္ရင္း မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ေလးႏွင့္
ညည္းညဴလိုက္ေသာ တာတီးေလး၏Aသံကိုသာ ၾကားေနဟန္ရွိသည္။

̔ ရပါတယ္ ကိုတူးရ။ ထမင္းမွမဟုတ္ဘဲ ၀က္Aူေခ်ာင္းပဲ။ တစ္ေခ်ာင္းထဲ Aဆာေျပ
ေကၽြးမယ္ေလ̕

̔ ေတာ္ၾကာ Aူေပါက္သြားရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ̕
̔ ကိုတူးရ။ ၀က္Aူေခ်ာင္းက Aပ္ေခ်ာင္းႀကီး၊ သံေခ်ာင္းႀကီးမွ မဟုတ္တာ။ ၀ါးၿပီးမ်ိဳခ်
တာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး Aူေပါက္ႏိုင္မွာလဲ။ ေမေမတို႔ Aလကားစိုးရိမ္ေနတာ။ စူးမာ ဖ်ားတိုင္းခိုးစား
ေနက်။ ဘာမွ်မျဖစ္ဘူး̕

̔ သူ႔ခမ်ာ Aရမ္းဆာေနတာ̕
̔ ဒါေၾကာင့္ ရပါတယ္လို႔ေျပာမွ ကိုတူးက မယံုဘူး̕

စူးမာသည္ ၀က္Aူေခ်ာင္းကို တစိမ့္စိမ့္ေၾကေAာင္ ၀ါးေနရင္းမွ ကိုတူးကို တိုက္တိုက္
တြန္းတြန္း ေျပာေနမိေလသည္။ စူးမာ Aေျပာေကာင္းေသာေၾကာင့္လားေတာ့မသိ။ ကိုတူးသည္
၀က္Aူေခ်ာင္းေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ေတြေတြေ၀ေ၀ၾကည့္ရင္း Aသာေလးေဘးသို႔ ဖယ္ထားလိုက္
ေလသည္။ တာတီးေလးစားခ်င္လွေသာ ၀က္Aူေခ်ာင္းကို ေကၽြးရန္Aတြက္ ကိုတူးကပါ သေဘာ
တူၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စူးမာေက်နပ္သြားသည္။ သူ႔လက္ထဲသို႔ ၀က္Aူေခ်ာင္းေၾကာ္ေလးထည့္
လိုက္လွ်င္ တာတီးေလးခမ်ာ မည္မွ်၀မ္းသာရွာေလမည္နည္းဟုစU္းစားရင္း ျပံဳးေနမိသည္။ တစ္
မ်က္ႏွာလံုးရႊင္ျပံဳးၿပီး ၀က္Aူေခ်ာင္းတစ္ေတာင့္လံုးကို တစ္ကိုက္တည္းႏွင့္Aၿပီး၀ါးပစ္ေလမည္လား
မေျပာတတ္ေပ။

̔ ဟာ တားဖို႔လား̕
̔ ေAး ေမေမေတာ့မသိေစနဲ̕႔
နီရဲရဲ ၀က္Aူေခ်ာင္းေလးကိုၾကည့္ရင္း တာတီးေလး၏ မ်က္ႏွာၫိႈးၫိႈးေလးသည္ ၀င္း
ထိန္သြားသည္။ မ်က္လံုးေလးမ်ားပင္ Aေရာင္ေတာက္လာသည္။ တံေတြးမ်ိဳခ်ရင္း လက္ကေလး
လွမ္းၿပီး ကမန္းကတန္းယူသည့္ တာတီးေလးကိုၾကည့္ရင္း စူးမာေက်နပ္ေနသည္။ ကိုတူးမသိ
ေAာင္ ထပ္ယူလာေသာ၀က္Aူေခ်ာင္း ေနာက္ထပ္ တစ္ေခ်ာင္းကို လက္ထဲတြင္၀ွက္ၿပီး ဆုပ္ထား
သည္။ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလို ဖတ္တငံ့ငံ့ျဖစ္ေနရွာမည္စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တာတီးေလး
ထပ္ေတာင္းပါက ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ တာတီးေလးသည္ ၀က္Aူေခ်ာင္းနီနီရဲရဲ ကၽြတ္
ကၽြတ္ရြရြကို တစ္ကိုက္မွ်ကိုက္ရန္ဟန္ျပင္လိုက္သည္။

̔ သားသားေရ ဟင္ သား ဘာေတြစား̕
Aခန္းထဲသို႔လွမ္း၀င္လာေသာ မမႀကီးသည္ ရုတ္တရက္Aံ့ၾသသြားသလို ရပ္တန္႔
သြားၿပီးမွ Aေျပးကေလးေလွ်ာက္လာသည္။ တာတီးေလး လက္ထဲတြင္ တင္းတင္းဆုပ္ထား
ေသာ ၀က္Aူေခ်ာင္းေလးကို ဆြဲလုလိုက္ရင္း ေAာ္ေနေလသည္။

̔ ဘာလို႔ ဒါေတြစားေနရတာလဲ၊ ဘယ္ကရသလဲ ေသသြားခ်င္သလား ဟုတ္လား
ၾကည့္စမ္း̕
မမႀကီးလက္ထဲသို႔ ဖ်တ္ခနဲပါသြားေသာ ၀က္Aူေခ်ာင္းကို ၾကည့္ရင္း တာတီးေလး
သည္ ခ်က္ခ်င္းမ်က္ရည္၀ိုင္းလာေလသည္။ Aထိတ္တလန္႔ႏွင့္ ေၾကာင္ေနေသာကိုတူးAား Aကူ
Aညီေတာင္းဟန္ႏွင့္ ငိုမဲ့မဲ့ေလး လွမ္းၾကည့္ေလသည္။

̔ ကိုတူး ဟင္ ကိုတူး။ ကေလးကို ၀က္Aူေခ်ာင္းေကၽြးၿပီးသတ္မလို႔လား̕
မမႀကီးသည္ ၀က္Aူေခ်ာင္းေလးကို ဖ်တ္ခနဲ ပစ္ေပါက္လိုက္ရင္း ေဒါသသံႏွင့္ ေAာ္
လိုက္ေလသည္။ ကိုတူးသည္ ဘာမွ်ျပန္မေျပာတတ္ဘဲ Aာေစးထည့္ထားသူလို ငိုင္ေနသည္။
ခုတင္ေAာက္ လိမ့္၀င္သြားေသာ ၀က္Aူေခ်ာင္းေလးကိုေငးၾကည့္ရင္း စူးမာကမူ မ်က္ရည္ရစ္၀ဲ
လာသည္။ ၀က္Aူေခ်ာင္း ပိစိေၫႇာင့္ေတာင့္ကေလးတစ္ေခ်ာင္းေလာက္စားရုံႏွင့္ေတာ့ တာတီး

ေလးေသႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စူးမာမထင္မိပါေခ်။

̔ တိုက္ဖိြဳက္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုမွ ၀က္Aူေခ်ာင္း ခိုးေကၽြးၾကသတဲ့။ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေတြ
Aဖတ္စားလို႔မရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား̕
မမႀကီး၏Aသံေၾကာင့္ ေစ်းမွျပန္ေရာက္စ ေမေမကလည္း Aိမ္ေပၚထပ္သို႔ ကမန္းက
တန္းေျပးတက္လာသည္။ Aၾကာင္းစံုသိေသာAခါတြင္ကား ရင္ပတ္စည္တီးေAာ္ေလေတာ့သည္။

̔ ဘုရား ဘုရား ကံႀကီးလြန္းလို႔ပါလား။ Aမယ္ေလး ေလး ငါ့သားေလး၊ ေသတြင္းထြက္
ကေလး၊ ကံေကာင္းလြန္းလို႔မေသတာ။ ဟင္ ကိုတူး ကိုယ့္ညီေလးကို ကိုယ္သတ္မလို႔လား။ Aမိုက္
တံုး၊ ဉာဏ္မရွိတဲ့ ပုစြန္ေခါင္း̕
ေမေမသည္ ကိုတူးကိုေျပာရင္းဆိုရင္း ေဒါသႏွင့္ေဆာင့္တြန္းလိုက္သည္။ ကိုတူးသည္
ေနာက္ဘက္သို႔ယိုင္သြားရင္း ေမေမ့ကို ရီေ၀စြာေမာ့ၾကည့္ေလသည္။

̔ တာတီးေလး သိပ္ဆာေနလို႔ပါ ေမေမရယ္။ Aာသာေျပ နည္းနည္းေလး̕
̔ ေတာ္စမ္း နင့္ေခါင္းထဲမွာ ေခ်းစုေနသလား။ တိုက္ဖိြဳက္ျဖစ္ေနတဲ့လူကို Aစာေကၽြး
တာ သတ္တာပဲ။ နင္ဒီေလာက္ ဉာဏ္မရွိဘူးလား ေခြးလိုေကာင္̕
စူးမာသည္ ဗီရုိေလးကိုမီွကာ မတ္တတ္ရပ္ေနရင္း ေခါင္းငံု႔ထားမိသည္။ စင္စစ္Aား
ျဖင့္ တရားခံAစစ္သည္ စူးမာျဖစ္သည္။ ကိုတူးကို မရမက တိုက္တြန္းၿပီး ေကၽြးခဲ့ေစျခင္း ျဖစ္ေသာ္
လည္း ျပႆနာ ျဖစ္ေသာAခါထံုးစံAတိုင္း ကိုတူးသာ ေခါင္းတပ္ၿပီး Aဆူခံရေတာ့သည္။ စူးမာ
သည္ ၾကမ္းျပင္ကိုငံု႔ၾကည့္ေနရင္း ေဒါသတႀကီးေျပာေနေသာ ေမေမ့Aသံမ်ားက နားထဲသို႔လိွမ့္၀င္
လာေနေလသည္။ မ်က္လံုးတြင္ မ်က္ရည္ၾကည္မ်ား စိမ့္Aိုင္ၿပီး ၾကမ္းျပင္ကိုပင္ ၀ါးတားတားသာ
ျမင္ရေတာ့သည္Aထိ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ဘဲ Aသံမထြက္ဘဲ ၿငိမ္သက္စြာ မတ္မတ္ေလးရပ္ေနမိ
ေလသည္။

̔ ကိုယ့္ညီေလးမ်ား ကိုယ္ျပန္ၿပီးေသေAာင္လုပ္တာလား၊ သတ္တာလား၊ ဒီေလာက္ပဲ
မုန္းေနရသလား̕

̔ ေမေမ၊ ကၽြန္ေတာ့ကို ဒီလိုမေျပာနဲ̕႔
ကိုတူးသည္ ရုတ္တရက္နာၾကည္းစြာ ထ ေAာ္ လိုက္သည္။ ၫႈိးငယ္ေနေသာမ်က္
လံုးေလးမ်ားသည္ ညိဳ႕ညိဳ႕မိႈင္းေနေလသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းေစ့ကာ ေမေမ့ကို တည့္တည့္
ရင္ဆိုင္ၾကည့္ေနသည္။ ေမေမသည္ ရုတ္တရက္Aံ့Aားႀကီးသင့္ကာ ပါးစပ္Aေဟာင္းသားျဖစ္သြား
သည္။

̔ ကၽြန္ေတာ့ကို ဒီလိုမေျပာနဲ႔ေမေမ၊ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မွားခ်င္မွားမယ္၊ ဒါေပမဲ့ မုန္းလို႔
လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ မုန္းလို႔လုပ္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး̕
ကိုတူးသည္ မ်က္ႏွာေလးနီရဲလာကာ Aသံကုန္ ေAာ္လိုက္သည္။ စူးမာ လန္႔သြားၿပီး

လက္ထဲမွ ၀က္Aူေခ်ာင္းေလးကို စိစိပါေAာင္ တင္းတင္းဆုပ္ထားလိုက္မိေလသည္။ တာတီးေလး
သည္ပင္ လန္႔ဖ်ပ္ၿပီး Aငိုတိတ္သြားေလသည္။ သူ႔ကို ျပန္လွန္ေAာ္ဟစ္လိုက္ေသာ သားကို ၾကည့္
ရင္း ၾကက္ေသ ေသေနသည္။

̔ ကိုတူး ၾကည့္စမ္း ၾကည့္စမ္း Aေမကို ခံေAာ္ရသလား။ ခံေျပာရသလား။ Aမိုက္
ေကာင္ကေလး A၀ီစိခ်ဳိးကပ္မဲ့ ငရဲAိုးေလး̕
မမႀကီးသည္ လက္ကို ေ၀ွ႔ယမ္းကာ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရ ေျပာေနသည္။ ထိုစU္တြင္ ကိုတူး
သည္ ခ်ာခနဲလွည့္ၿပီး Aခန္းထဲမွေျပးထြက္သြားေလသည္။ ေAာက္ထပ္သို႔ တဒိုင္းဒိုင္းေျပးဆင္း
သြားေသာေျခသံကို နားစိုက္ေထာင္ရင္း စူးမာ၏မ်က္လံုးAိမ္တြင္းမွ မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးမ်ား လိမ့္
ဆင္းလာေလသည္။
***************************************

̔ ငါ့ကို ေခြးလို႔ေျပာေျပာ၊ တိရစၧာန္၊ ပုစြန္ေခါင္း၊ ေျပာခ်င္တာေျပာပါဟာ ခံႏိုင္ပါတယ္။
ခုေတာ့ ခုေတာ့ တာတီေလးကို ခ်စ္လို႔၊ သနားလို႔ ေကၽြးမိတာပါဟာ Aဲဒါကို မုန္းလို႔သတ္တယ္လို႔
ဘာလို႔ေျပာ ေျပာရလဲ̕
ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ၾကယ္ကေလးမ်ား လင္းလက္ေနေလသည္။ လမိုက္ေသာရက္မို႔
ၾကယ္ကေလးမ်ားသည္ ပိုမိုစံုလင္စြာႏွင့္၀င္းပေနၾကေလသည္။ ကိုတူးသည္ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္
ပက္လက္လွန္Aိပ္ရင္း ေကာင္းကင္က်ယ္ကို ေမာ့ၾကည့္ေနေလသည္။ စူးမာကမူ ကိုတူးေဘးတြင္
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို မိုးေပၚေထာင္ကာ ေမွာက္လ်က္ကေလး Aိပ္ေနသည္။ ဆို႔နင့္စြာေျပာေနေသာ
ကိုတူး၏စကားကို နားေထာင္ရင္း ရင္ထဲတြင္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးျဖစ္ေနေလသည္။

̔ ေမေမက ေဒါသျဖစ္ေနတုန္းမို႔ေျပာတာပါ ကိုတူးရာ̕
̔ ဒါေပမဲ့ ဘာလို႔ ဒီလိုေျပာရလဲ၊ ဘာလို႔မုန္းလို႔သတ္တာလားလို႔ ေျပာ ေျပာရတာလဲ̕
ကိုတူး၏Aသံသည္ Aဖ်ားခတ္ကာ တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖစ္ေနေလသည္။ စူးမာလည္း
ဘာဆက္ေျပာရမည္မသိသည့္ Aတြက္ ၿငိမ္ေနမိသည္။ ရင္ထဲတြင္ ခဲဆြဲထားသလို ေလးလံေန
သည္။
ထမင္းစားခန္းထဲတြင္ မီးလင္းေနသည္။ ေဖေဖႏွင့္ေမေမတို႔၏Aရိပ္ကို္ေတြ႔ရသည္။
ေဖေဖ ေဆးတိုက္က ျပန္စမို႔ ေမေမက ဘာမွ်ေျပာေသးပံုမရေခ်။ သို႔ေသာ္ Aိမ္တြင္းသူပုန္လူဆိုး
ေလးမ်ား၏ သတင္းသည္ ေဖေဖ့နားသို႔ မၾကာမီေပါက္ၾကားေတာ့မည္ထင္သည္။

̔ တစ္ခါတေလမ်ား ငါခဏေလာက္ ေသၾကည့္ခ်င္တယ္ သိလား စူးမာ̕
̔ ဟင္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ̕

̔ ငါေသရင္ေတာင္ ေမေမ ငိုပါ့မလားလု̕ိ႔
̔ ကိုတူးကလဲ ေပါက္ကရေတြ̕
̔ ေမေမ ငါ့ကိုခ်စ္ရင္ေတာ့ ငိုမွာေပါ့ေနာ္̕
̔ ကိုတူးကလဲ Aေမပဲ၊ ခ်စ္မွာေပါ့ Aမ်ားႀကီးမခ်စ္ေတာင္ နည္းနည္းေတာ့ခ်စ္မွာေပါ့̕
̔ စူးမာရယ္ နင္လဲသိသားနဲ႔ ေမေမငါတို႔ကို မခ်စ္ပါဘူး။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ငါတို႔ဟာ Aမိႈက္
ေတြလိုပဲ Aျမဲရႈပ္ေနတာ̕
ကိုတူးက နာၾကည္းစြာေျပာေလသည္။ စူးမာ ရုတ္တရက္ ငိုခ်င္သြားမိရင္း ကိုတူး၏စ
ကားကို မျငင္းႏိုင္ေAာင္ျဖစ္ေနေလသည္။ ႀကိတ္၍ လက္ခံမိစU္တြင္ မ်က္ရည္မ်ားစိမ့္၀ဲၿပီးAားငယ္
လာသည္။ လက္ေမာင္းေလးေပၚတြင္ မ်က္ႏွာကိုေမွာက္ခ်လိုက္ရင္း မ်က္စိကို တင္းတင္းမိွတ္ထား
လိုက္သည္။

̔ စူးမာေသရင္ေကာ ကိုတူး ငိုမွာလား̕
̔ မသိဘူး၊ မ်က္ရည္ေတာ့က်မွာေပါ့၊ ၀မ္းနည္းမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘာလို႔ေAာ္ငိုရမလဲ̕
̔ စူးမာလဲ ခဏေလာက္ေသၾကည့္ခ်င္တယ္̕
̔ ဘာလုပ္ဖ̕ို႔
̔ စူးမာေသရင္ ဘယ္သူေတြ၀မ္းနည္းမလဲ၊ ငိုမလဲ လိုက္ၾကည့္ခ်င္လို႔ မငိုတဲ့သူဆိုရင္
ေနာက္ကေန ဇက္ပိုးAုပ္ရမယ္̕

̔ ေAာင္တိုး၀င္းကေတာ့ ေပ်ာ္သြားမွာ က်ိန္းေသတယ္̕
̔ ေခြးေကာင္̕
စူးမာ မခံခ်ိမခံသာႏွင့္ေရရြတ္လိုက္မိသည္။ ေAာင္တိုး၀င္းတို႔ သိန္းထိုက္တို႔ဆီသို႔
စိတ္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ရွဲခနဲ မီးျခစ္ ျခစ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ စူးမာသည္ တAံ့တၾသႏွင့္
ေခါင္းေထာင္Aၾကည့္တြင္ ကိုတူးက စူးမာ၏မ်က္ႏွာကို စီးကရက္မီးခိုးႏွင့္ မႈတ္လိုက္ေလသည္။

̔ ဟင္ ကိုတူး̕
̔ စကားမရွည္နဲ႕႔စူးမာ ငါေသာက္ခ်င္လို႔ေသာက္တာ၊ ဘာမွ်မေျပာနဲ̕႔
မီးျခစ္ဆံေလးကို ေနာက္ဘက္သို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္ရင္း ကိုတူးက ေလသံမာမာႏွင့္ေျပာ
ေလသည္။ တကယ့္ ၀ါရင့္ေဆးလိပ္သမားႀကီးသဖြယ္ စီးကရက္ကိုလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားတြင္ ခပ္
ေလ်ာ့ေလ်ာ့ညႇပ္ထားသည္။ ရဲရဲေတာက္ေနေသာ စီးကရက္မီးေလးကို ေငးၾကည့္ရင္း စူးမာသည္
Aသံမထြကဘ
္ ဲ ရႈိက္ေနမိေလသည္။ စီးကရက္မွ ရနံ႔သင္းသင္းသည္ ေလAေ၀ွ႔တြင္ ေ၀့ေ၀့ေလး
ပ်ံ႕ေနသည္။

̔ နင္က ေဆးလိပ္ေသာက္တာမ်ား Aဆန္းလုပ္လို႔၊ ငါတို႔Aရြယ္တခ်ဳိ႕ေတြဆိုရင္ ေဆး
လိပ္မကဘူး၊ ေနရာတကာမွာရင့္လွၿပီ။ Aကုန္ေလွ်ာက္လုပ္ၾကတာ။ ငါလဲႀကိဳက္လို႔ ေသာက္တာ မ
ဟုတ္ပါဘူး၊ စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုလုပ္ပစ္လိုက္ခ်င္လို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ̕
ကိုတူးေျပာေနသမွ်ကို စူးမာသည္ ဘာမွ်ျပန္မေျပာဘဲ ၿငိမ္လ်က္သား နားေထာင္ေန
ေလသည္။ ကိုတူးလက္ထဲမွ စီးကရက္ျဖဴျဖဴေလးကို ဆြဲလုၿပီး လႊင့္ပစ္ခ်င္ေသာ္လည္း မလုပ္ရဲသည့္
Aတြက္ မေက်မနပ္ေလး ေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။

̔ နက္ျဖန္က်ရင္ေတာ့ ငါလင့္စင္ေဆာက္ေတာ့မယ္၊ ကားရုံထဲမွာ သစ္သားျပားေတြလဲ
ရွိတယ္၊ နက္ျဖန္တနဂၤေႏြေန႔ေနာ္ ေက်ာင္းပိတ္တယ္̕
ကိုတူးသည္ ေတြးမိေတြးရာဆက္ေတြးၿပီးေျပာေနသည္။ Aေပၚဘက္သို႔ တရိပ္ရိပ္
လြင့္တက္သြားေသာ စီးကရက္မီးခိုးေလးမ်ားAၾကားမွျမင္ရေသာ ၾကယ္ကေလးမ်ားသည္ တလက္
လက္ေတာက္ပေန၏။ စူးမာသည္ ေမးကေလးစံုေထာက္ကာၾကယ္ကေလးမ်ားကို ေမာ္ၾကည့္ရင္း
တစ္လံုးႏွစ္လံုး ေရတြက္ေနမိေလသည္။ ကိုတူးကို စကားျပန္မေျပာခ်က္သည့္Aတြက္ ၾကယ္ေလး
မ်ားကို မ်က္စိႏွင့္မွတ္ၿပီး ဆက္တိုက္ေရတြက္ေနသည္။ Aလံုးႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ေရၿပီးေသာAခါ
ဆက္ၿပီး မေရႏိုင္ဘဲ ေရာကုန္ျပန္သည္။ ဟိုေ၀းေ၀းတြင္ ၾကယ္သံုးလံုးတန္းေလးကို ေတြ႔ရသည္။
ေမာင္ရင္ဆိုင္းထမ္း ၾကယ္ေလးျဖစ္သည္။ သားႏွင့္သမီးကို ဆိုင္းထမ္းထဲတြင္ထည့္ၿပီး ထမ္းလ်က္
နတ္သမီးေလးႏွင့္ သြားေတြ႕ေသာ သူ၏ပံုျပင္ကို စူးမာဖတ္ဖူးသည္။ ပံုျပင္Aရဆိုလွ်င္ Aထက္
ေAာက္သည္ သားသမီးတို႔ျဖစ္၍Aလယ္ေခါင္တြင္ ဆိုင္းထမ္းကို ထမ္းထားေသာဖခင္ ျဖစ္ေလ
သည္။ သူတို႔သားAမိ သားAဖေလးUီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပန္မွေတြ႕ၾကပါေလမလားဟု စူးမာသည္ ေငး
ေငးေလးစU္း စားေနမိသည္။ စူးမာေတြး၍ေကာင္းေနစU္တင
ြ ္ ရုတ္တရက္ေပါက္ကြဲ သြားသလို
ေAာ္ဟစ္လိုက္ေသာ Aသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။

̔ ကို တူး မင္း မင္း̕
̔ ဟာ ေဖေဖ̕
ကိုတူးသည္ ၀ုန္းခနဲ ခုန္ထလိုက္ေလသည္။ စူးမာတို႔Aနားသို႔ ေဖေဖသည္ ဘယ္A
ခ်ိန္က ေရာက္လာသည္ မသိရေခ်။ မီးတ၀င္း၀င္းေတာက္ေသာ မ်က္လံုးႏွင့္ ကိုတူးကို စိုက္ၾကည့္
ေနေလသည္။ စူးမာကမူ မွင္တက္မိသလို ေဖေဖ့ကို ေၾကာင္AAေလး ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ လူ
ကသာ မလႈပ္ရွားမိေသာ္လည္း ရင္ထဲတြင္မူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွားေနသည္။

̔ မင္း ပ်က္စီးလွေခ်ကလား၊ လူကေလး လက္ ေထာက္ေလာက္နဲ႔ စီးကရက္လက္ၾကား
ညႇပ္လို႔၊ စီးကရက္ခဲလို႔ ဟင္ ဟင္ ကဲ̕
ကိုတူးက သူ႔လက္တြင္းမွ စီးကရက္ကို ငံု႔ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ေဖေဖ့လက္္တစ္ဖက္
သည္ ေျမာက္တက္လာၿပီး ကိုတူး၏နားသယ္ကို လႊဲရိုက္လိုက္သည္။ ေယာင္ကန္းကန္းေလး မတ္
တတ္ရပ္ေနေသာ ကိုတူးသည္ ေခြခနဲ လဲက်သြားသည္။ သူ႔လက္တြင္းမွ စီးကရက္ကေလးသည္

လည္း ညေမႊးပန္းရုံနားသို႔ လြင့္ထြက္သြားေလသည္။ စူးမာသည္ တAားၾကံဳးေAာ္လိုက္ၿပီး ကိုတူး
ဆီသို႔ေျပးသြားမိသည္။ သူ႔ကို မႏိုင္မနင္းလာေပြ႔ေသာ စူးမာကို ေမာ္ၾကည့္ေသာ ကိုတူး၏ မ်က္လံုး
မ်ားသည္ ရုတ္ျခည္းပင္ AခိုးAေငြ႕မ်ားရီေ၀လာေလသည္။ ထို႔ေနာက္ စူးမာ၏ လက္ကိုဖယ္ကာ
သူ႔ဟာသူ ထရန္ ဟန္ျပင္စU္ ေဖေဖက ကိုတူး၏ ဂုတ္ကို ဆြဲၿပီးထူလိုက္သည္။

̔ မင္း ဒီAတတ္ေကာင္းေတြ ဘယ္က တတ္ေနတာလဲ တယ္ေတာ္တယ္၊ Aေမကိုခံ
ေျပာ၊ စီးကရက္ေသာက္၊ ဟင္ ဟင္ ငါ့သားကတယ္လဲေတာ္၊ တယ္လဲတတ္ေနပါလား̕

̔ မတရားေျပာလာရင္ေတာ့ ျပန္ေျပာရမွာပဲ ေဖေဖ၊ ဒါဟာ ခံေျပာတာ မဟုတ္ ဟုတ္̕
ကိုတူးသည္ သူ႔ပခံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဆုပ္ကိုင္ကာ ယမ္းခါေနေသာ ေဖေဖ့ကို
တည့္တည့္ၾကည့္ရင္း တုန္ယင္ေသာAသံႏွင့္ ေျပာလိုက္သည္။ ေဖေဖ့မ်က္လံုးမ်ား ၀င္း၀င္း
ေတာက္လာၿပီး လက္ကေျမာက္တက္လာျပန္သည္။ စူးမာသည္ Aထိတ္တလန္႔ေAာ္ၿပီး ကိုတူး
ကို ၀င္ဖက္မိစU္ ျဖန္းခနဲျမည္သံက နားထဲတြင္ ဟိန္းထြက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ လဲက်သြားေသာ
ကိုတူးကို မဆြဲႏုိင္ဘဲ စူးမာပါဆင့္ၿပီး လဲၿပိဳသြားသည္။

̔ ဟဲ့ Aို ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္ကုန္တာလဲ ကိုကို သတိထားပါUီး ကိုကိုေတာ္ေတာ့̕
မမႀကီးႏွင့္ေမေမသည္ Aိမ္ထဲမွေျပးထြက္လာရင္း ေAာ္ဟစ္လာသည္။ ေဖေဖသည္
ေဒါသတႀကီးႏွင့္ ျမက္ခင္းေပၚမွစီးကရက္ဘူးေလးကို တAားေဆာင့္နင္းလိုက္ေလသည္။ စူးမာက
မူ မ်က္ရည္မ်ား တလိမ့္လိမ့္စီးက်လာရင္း ကိုတူးကို တAားဖက္ထားမိသည္။ ကိုတူးသည္ ရုတ္တ
ရက္ မူးေ၀သြားသလို ခ်က္ခ်င္းေခါင္းမထူႏုိင္ဘဲ စိုက္က်ေနသည္။ ေမေမက ေဖေဖ့ေဘးသို႔ေျပး
သြားစU္ မမႀကီးသည္ ကိုတူးေဘးတြင္ ဒူးကေလးေထာက္၍ ဆြဲထူလိုက္သည္။

̔ ကိုတူးရယ္ Aမိုက္ကေလး၊ မိဘေတြ စိတ္ဆိုးတုန္းေျပာတာ ခံေနလိုက္ေပါ့ကြယ္၊
ဘာလို႔မ်ား ခံေျပာရတာလဲ Aမိုက္တံုးေလး၊ မဆိုးခ်င္စမ္းနဲ̕႔
သူ႔ကိုလာထူေသာ မမႀကီး၏လက္ကိုတြန္းဖယ္ကာ ကိုတူးသည္ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ႏွင့္
ထလိုက္သည္။ ပါးစပ္ထဲတြင္ ငံညိငံညိျဖစ္လာ၍ ေထြးထုတ္လိုက္သည္။ ေသြးစမ်ား ရဲခနဲပါလာ
ေသာ ကိုတူး၏တံေတြးကို စူးမာသည္ ေငးစိုက္ၾကည့္ရင္း ရင္ထဲတြင္ဆို႔က်ပ္လာသည္။

̔ ဟုတ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္ မိုက္တယ္၊ ဆိုးတယ္၊ သိပ္မိုက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေမေမတို႔က
ကၽြန္ေတာ့ကိုမုန္းတယ္ သိပ္ၿပီးမုန္းတယ္ေလ̕

̔ ကိုတူးရဲ႕ေတာ္ေတာ့၊ မေျပာပါနဲ႔ ကိုတူးရယ္̕
ေဖေဖ ထပ္ရိုက္Uီးမည္စိုးသျဖင့္ စူးမာသည္ ကိုတူး၏လက္တစ္ဖက္ကို ယမ္းခါကာ
ဗလံုးဗေထြးေျပာေနမိသည္။ ေဖေဖသည္ ေတာက္တစ္ခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေခါက္လိုက္ေသာ္
လည္း ထပ္မရုိက္ေတာ့ေခ်။ သူ႔စိတ္ကိုသူ ထိန္းေနဟန္ႏွင့္ သစ္သားယမ္းမီးျခစ္ဘူးေလးကို ေဆာင့္
နင္းၿပီး ဖိေခ်လိုက္ေလသည္။ ဂၽြတ္ခနဲ က်ဳိးသြားသံႏွင့္Aတူ မီးျခစ္ဘူးေလးသည္ ေဖေဖ့ေျခ
ေထာက္ေAာက္၌ ေၾကၿပီးျပားသြားသည္။ ထို႔ေနာက္သက္ျပင္းႀကီးတစ္ခ်က္ကို ဟင္းခနဲ ခ်လိုက္

ေလသည္။ ကိုတူးသည္ သူ႔ပါးကိုလက္ႏွင့္Aုပ္ကိုင္ရင္း ေဖေဖ့ကို ေငးၾကည့္ေနေလသည္။ Aသား
နာသြားသည္ထက္ စိတ္Aနာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရပံုရသည္။ မ်က္ႏွာေလးသည္ ျဖဴ
ေလ်ာ္ၿပီး မ်က္လံုးေလးမ်ားက မႈန္ေ၀ေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းေစ့ထားသည့္ၾကားမွ တ
ဆတ္ဆတ္ တုန္ရီေနေလသည္။

̔ ကိုတူး သြား သြား Aိမ္ေပၚတက္ေတာ့၊ သြားေလ သြားေတာ့ဆ̕ို
မမႀကီးသည္ ကိုတူး၏ပခံုးကိုတြန္းကာ ေျပာေနသည္။ စူးမာကဲ့သို႔ပင္ ေဖေဖထပ္ၿပီး
ရိုက္လိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနပံုရေလသည္။ ေဖေဖကမူ ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္ကာ ကိုတူးကိုငိုင္ၾကည့္ေန
သည္။ Aေဖႏွင့္သားတို႔သည္ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ နာၾကည္းစြာႏွင့္ စူးစိုက္ၾကည့္ေန
ၾကေလသည္။ စူးမာက ကိုတူး၏လက္ကို တြင္တြင္ဆြဲေခၚေသာAခါမွ ကိုတူးသည္ ေခါင္းကေလး
ငိုက္စိုက္ခ်လိုက္သည္။ ထိုေနာက္ ေလးကန္စာြ လိုက္လာေလသည္။

̔ ၾကည့္စမ္း စူးမာ ငါ့ပါးမ်ား ေယာင္ေနသလားမသိဘူး ထံုက်င္က်င္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။
ေဖေဖငါ့ကိုရိုက္တယ္ေနာ္ ရိုက္တယ္ ႏွစ္ခါေတာင္̕
ပါးျပင္တစ္ဖက္ေယာင္ကိုင္းလာေသာ ကိုတူးသည္ သူ႔ပါးကုိသူ AသာAယာစမ္းရင္း
ဆို႔နစ္ေသာAသံႏွင့္ေျပာသည္။ ေဖေဖ့ Aေနႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ဆူပူရုံမွAပ ရိုက္ခဲလွသည္။
ရိုက္မည့္ရိုက္ေတာ့လည္း ေခြခနဲလဲသြားေAာင္ပင္ Aင္Aားကိုသံုးကာ လႊဲၿပီးရိုက္ခဲ့သည့္Aတြက္
Aရိုက္ခံရေသာ ကိုတူးေတာ့ ဘယ္လိုေနသည္မသိ။ စူးမာကမူ ေAာ္ၿပီးငိုခ်င္စိတ္ကို မနည္းထိန္း
ထားရသည္။
စူးမာတို႔သည္ Aခန္းထဲသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မီးမဖြင့္ဘဲေမွာင္ထဲတြင္ ထိုင္ေနမိၾက
သည္။ ကိုတူးသည္ သူ႔ခုတင္ေပၚသို႔၀ုန္းခနဲပစ္လွဲလိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာကိုလက္ဖ၀ါးႏွင့္Aုပ္ထားသည္။
တစ္ဖက္ခန္းမွ Aလင္းေရာင္လဲ့လဲ့ေလးသာတိုး၀င္ေနေသာ Aေမွာင္ခန္းထဲတြင္ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္Uီး
တိတ္ဆိတ္စြာ ငို္င္ေနမိၾကေလသည္။ ၿငိမ္သက္စြာေတြးေနမိၾကေလသည္။

̔ နာလိုက္တာ စူးမာရယ္̕
Aတန္ၾကာေသာAခါမွ ကိုတူးသည္ စူးမာAားခပ္တိုးတိုးေလးလွမ္းေျပာသည္။ စူးမာ
သည္ ကိုတူး၏ပါးျပင္ကို Aသာစမ္းရင္းေမးလိုက္ေလသည္။

̔ ပရုတ္ဆီလိမ္းမလား ဟင္ ကိုတူး၊ စူးမာ လိမ္းေပးမယ္ေလေနာ္̕
̔ Aသားနာတာ မဟုတ္ပါဘူးဟာ၊ Aသားနာတာက ေဆးလိမ္းရင္ ေပ်ာက္တာပဲ̕
̔ ဟင္ ဒါဆို ဘာကနာလို႔လဲ̕
̔ စိတ္ထဲက နာေနတာ၊ ရင္ထဲက နာေနတာ̕
ကိုတူးက ႐ိႉက္ငင္ရင္းေျပာသည္။ ေမွာင္ေနသျဖင့္ ကုိတူး၏မ်က္ရည္မ်ားကိုကား
မျမင္ရေခ်။ သို႔ေသာ္ ရိႈက္သံကိုၾကားေနရေလသည္။

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

̔ သားသမီးကိုမုန္းတဲ့ မိဘရယ္လို႔ ရိွပါ့မလား စူးမာရယ္။ ကိုယ့္ရင္ကျဖစ္တဲ့သား၊ ကိုး
လလြယ္ၿပီး ဆယ္လမွာေမြးရတာ။ Aသက္နဲ႔လဲၿပီး နာနာက်င္က်င္ေ၀ဒနာၾကားထဲက ေမြးလာရတဲ့
ရင္ႏွစ္ ရင္ေသြးကို ဘယ္Aေဖ၊ ဘယ္Aေမက မခ်စ္ဘဲေနပါ့မလဲ ခ်စ္တာခ်ည္းေပါ့̕

̔ ဒါေပမဲ့ စူးမာနဲ႔ကိုတူးကိုေတာ့ သိပ္မခ်စ္ပါဘူး၊ Aျမဲဆူေနတာပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ်လဲ ဂရု
စိုက္တာမဟုတ္̕

̔ Aို ဒီလိုမထင္ပါနဲ႔ စူးမာရယ္̕
မမႀကီးသည္ ေခါင္းကိုေျဖးညႇင္းစြာ ခါယမ္းလိုက္သည္။ စူးမာတို႔ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ေAာင္ မည္ကဲ့သို႔ေျပာျပရမည္ကို စU္းစားေနပံုႏွင့္ မ်က္ေမွာင္ေလးတြန္႔ေနသည္။

̔ မေန႔တုန္းက ေမေမေရာ ေဖေဖေရာ ဘယ္ေလာက္စိတ္ထိခိုက္ေနတယ္ထင္လဲ၊ ႏွစ္
ေယာက္လံုးAိပ္မေပ်ာ္ၾကဘူးသိရဲ႕လား။ ကိုတူးAိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့ ကိုတူးကိုသြားၾကည့္ၿပီး ေမေမ
ရယ္ ငိုေသးတယ္̕

̔ ခု ေမေမေရာ̕
̔ Aိပ္ရာက မထေသးဘူး၊ ေခါင္းကိုက္ေနတယ္ ထင္တယ္̕
စူမာတို႔Aိမ္တြင္းမွ ေတာက္ေလာင္ေနသည့္မီးပံုကေလးသည္ မေသးလွေပ။ Aိမ္သား
တိုင္း၏ရင္တြင္းသို႔၀င္ကာ ေလာင္ၿမိဳက္ခဲ့ပံုရေလသည္။ စူးမာႏွင့္ကိုတူးတို႔သာမက ေဖေဖတို႔၊
ေမေမတို႔၊ မမႀကီးတို႔ပါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကသည္ဆိုေတာ့ စူးမာAံ့ၾသသြားေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ
ေက်နပ္သြားေလသည္။ တာတီးေလးပင္လွ်င္ မိႈင္ေတြေတြမ်က္ႏွာေလးႏွင့္ Aိပ္ရာထဲတြင္ေခြေနရွာ
သည္။

̔ ကိုတူးေရာ Aိပ္တုန္းလား̕
̔ ဟုတ္ပါဘူး၊ ခုနတုန္းကပဲ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးထြက္လာတယ္ေလ̕
̔ Aေစာႀကီး ထသလား̕
̔ ဒီေန႔ သစ္ပင္ေပၚမွာ လင့္စင္ထိုးမယ္တဲ့̕
စူးမာသည္ ျခံထဲသို႔ ကဲၾကည့္ရင္းေျပာလိုက္သည္။ မန္က်ည္းပင္ႀကီးဘက္သို႔ ေခါင္းက
ေလးငိုက္စိုက္ႏွင့္ေလွ်ာက္သြားေသာ ကိုတူးကို ေတြ႕ရေလသည္။ ညတုန္းက မမႀကီး ပရုတ္ဆီ

လိမ္းေပးထားသျဖင့္ ကိုတူး၏ပါးျပင္သည္ Aယာင္ေလ်ာ့သြားသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ႏွာေလးသည္
Aစ္ၿပီး ငိုမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေနသည္။

̔ ကိုတူးက ေျပာတယ္̕
̔ ဘာ တဲ့ လဲ̕
̔ နာ လိုက္ တာတဲ့̕
̔ ေAးဟယ္ ေဖေဖကလဲ Aရမ္းရိုက္တာပဲ၊ စီးကရက္ေသာက္ေနတာေတြ႕ေတာ့လဲ A
ရမ္းလႊတ္ၿပီးစိတ္ဆိုးသြားတာကိုး̕

̔ ဒါေပမဲ့ Aသားက နာတာ ဟုတ္ပါဘူးတဲ့̕
̔ ဟင္ ဒါျဖင့္ ဘယ္ကလဲ̕
̔ စိတ္ထက
ဲ တဲ့၊ ရင္ထဲက တဲ့̕
̔ Aိ̕ု
မမႀကီးသည္ ပင့္သက္ေလးရိႈက္လိုက္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေျပာခ်င္ေသာ္လည္း စကား
လံုးရွာမရဟန္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားသည္ တရြရြလႈပ္ေနေလသည္။

̔ မဟုတ္ပါဘူးဟယ္၊ မဟုတ္ေသးပါဘူး̕
ေခါင္းကိုခါယမ္းရင္း တီးတိုးေရရြတ္ေနေသာ မမႀကီးသည္ မ်က္ရည္ ရစ္၀ဲေနသည္။
စူးမာသည္ ခုတင္တိုင္ကို ႏြဲ႔ႏြဲ႔ေလးမွီလိုက္ရင္းမန္က်ည္းပင္ႀကီးေAာက္တြင္ ေတြေ၀စြာရပ္ေနေသာ
ကိုတူးကို ဆီး၍ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ကိုတူးကိုသနားေသာစိတ္ႏွင့္ စူးမာရင္ထဲတြင္ တင္းက်ပ္က်ပ္
ႀကီးျဖစ္ေနသည္။ Aခုေန ကိုတူးသာ ျပံဳးေပ်ာ္သြားမည္ဆိုပါက စူးမာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေလးမည္
သာျဖစ္ည္။ ထိုစU္တြင္ စူးမာသည္ Aံဆြဲထဲတြင္ထည့္ထားေသာ Aရုပ္ကားပိုင္းေလးကို ဖ်တ္ခနဲ
သတိရလာေလသည္။

̔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ Aထင္မွားေနၾကတာပါ။ ကိုတူးေလး Aထင္လြဲေနတာပါ
ဟယ္̕
မမႀကီးကေျပာေနေသာ္လည္း စူးမာ ဂရုမစိုက္မိေတာ့၊ ဗီရိုAံဆြဲကို ၀ုန္းခနဲဆြဲဖြင့္ကာ
ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြေနမိသည္။ ၾကာၾကာရွာရန္မလိုပါေခ်။ စူးမာကိုယ္တိုင္စကၠဴႏွင့္လံုလံုထုပ္ကာ၀ွက္
ထားေသာAရုပ္ကားပိုင္းေလးကို Aံဆြဲေနာက္ဘက္ေထာင့္တြင္ေတြ႕ရသည္။ စူးမာသည္ ထုပ္ထား
ေသာ စကၠဴေလးကိုဆြဲဖယ္လိုက္ၿပီး Aိမ္ေပၚမွေျပးဆင္းခဲ့သည္။

̔ ကိုတူးေရ̕
မန္က်ည္းပင္ႀကီးေAာက္သို႔ေျပးလာရင္း ေAာ္ေခၚလိုက္သည္။ ကိုတူးကိုလည္းမေတြ႔
ရ၊ ထူးသံကိုလည္း မၾကားရသျဖင့္ စူးမာသည္က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ ရွာေဖြရင္း ထပ္ေခၚလိုက္

သည္။

̔ ကိုတူးေရ ဘယ္မွာလဲ̕
̔ ငါ ဒီမွာ̕
ကိုတူး၏Aသံကို Aေပၚဘက္မွ ၾကားရသည္။ စူးမာသည္ Aေပၚဘက္သို႔ ျဖဳန္းခနဲ
ေမာ္ၾကည့္လိုက္ေလသည္။ မန္က်ည္းရြက္ မန္က်ည္းကိုင္းမ်ားၾကားမွ ကိုတူးသည္ စူးမာAားငံု႔
ၾကည့္ေနသည္။

̔ ကိုတူး စူးမာပါတက္ခဲ့မယ္̕
စူးမာသည္ Aရုပ္ကားခ်ပ္ေလးကိုAိတ္ထဲသို႔ ထိုးလိုက္ရင္း မန္က်ည္းကိုင္းကိုလွမ္းဆြဲ
လိုက္သည္။ ကိုတူးဆီသို႔ေရာက္ေAာင္ စူးမာ လြယ္လြယ္ေလးတက္ႏိုင္သည္။

̔ မတက္ခဲ့နဲ႔စူးမာ ငါက ဟိုခြၾကားေရာက္တဲ့Aထိ တက္မလိ̕ု႔
̔ စူးမာပါ တက္မွာေပါ့̕
̔ Aျမင့္ၾကီး နင္မတက္ႏိုင္ပါဘူး̕
ကိုတူးသည္ ေျပာရင္းဆိုရင္း Aထက္ဘက္သို႔လွမ္းခိုၿပီး တက္လိုက္သည္။ ကိုတူး
သည္ ဘယ္Aခ်ိန္ကတည္းက သစ္ပင္Aတက္က်င့္ေနသည္ မသိ။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး က်င္လည္
စြာတက္သြားေလသည္။ စူးမာသည္ မန္က်ည္းကုိင္းကို ဆြဲကာ ခုန္ဆြခုန္ဆြႏွင့္ က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။

̔ ဟာ ေလတိုက္လိုက္တာ Aရမ္း သိပ္ေကာင္းတယ္စူးမာ။ Aိမ္ေလးေဆာက္ၿပီးမွ နင္
တက္ၾကည့္ေနာ္။ ဒီကေနၾကည့္ရင္ ေမေမAိပ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ေဟာ မမႀကီး ေခါင္းၿဖီးေနတာ
ေရာ̕
စူးမာသည္ ေခါင္းကိုေမာ့ကာ ကိုတူးAား ေမာ္ၾကည့္ေနသည္။ ကိုတူးသည္ မန္က်ည္း
ကုိင္းကုိဖက္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေလသည္။ စူးမာလည္း ကိုတူးေနရာတြင္ေရာက္ၿပီး
ကိုတူးလို ၾကည့္ခ်င္စမ္းလွသည္။

̔ ကိုတူးေရ ဆင္းခဲ့ပါေတာ့ဆ̕ို
̔ ေAးပါဟ̕
̔ ကိုတူးကို ျပစရာရိွတယ္̕
̔ ဘာလဲ̕
̔ ဟား ေAာက္ေရာက္မွျပမယ္̕
̔ Aခုေျပာေလ̕
̔ ေျပာပါဘူး̕
စူးမာသည္ လက္ကေလးကို ေနာက္ပစ္ၿပီး မတ္တတ္ေလးရပ္လိုက္ရင္း ကိုတူးကိုA

က်ပ္ကိုင္လိုက္သည္။ ကိုတူးသည္ ေလေAးေAးကို တ၀ႀကီး ရႈလိုက္ၿပီး စူးမာကို ငံု႔ၾကည့္ေနေလ
သည္။ ဆံပင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့မ်ားကိုပါ လြင့္ေနေAာင္တိုက္ေသာေလသည္ ေAးျမလွသည္။ မ်က္ႏွာနား
တြင္ ၀န္း၀ဲေနေသာ မန္က်ည္းရြက္စိမ္းဖန္႔ဖန္႔ေလးမ်ားသည္လည္း တဖ်တ္ဖ်တ္ယမ္းခါေနၾကေလ
သည္။
ထိုစU္တြင္ ကင္းပံုႏြယ္မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေလွ်ာက္လာေသာ ဘဘသြင္ကို ေတြ႔
လိုက္ရ၍ ကိုတူး ရင္ထိတ္သြားသည္။ ဘာလုပ္ရမည္ မသိဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးငံု႔ၾကည့္ေနမိစU္တြင္
စူးမာၾကည့္ရာသို႔လိုက္ၾကည့္ေသာ ဘဘသြင္သည္ ကုိတူးကိုျမင္သြားေလသည္။

̔ ေAာင္မယ္ေလး သားေလး ပါပါ့သားေလး။ သစ္ပင္တက္ေနတယ္လား ဘုရား ဘုရား̕
ဘဘသြင္သည္ သစ္ပင္ေAာက္သို႔ေျပးလာရင္း ေျခကားရားလက္ကားရားႏွင့္ေAာ္
ေနသည္။ မ်က္လံုးAစံုသည္ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ကာ ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္လာေလသည္။

̔ သားေလး ကိုငယ္ ဆင္းခဲ့ပါသားရယ္။ ျမန္ျမန္ဆင္းခဲ့ပါ̕
̔ လာၿပီ ဘဘ Aဲ ပါပါ̕
ကိုတူးသစ္ပင္တက္သည္ကိုသာ ေတြ႕ပါကရူးေနေသာ ဘဘသြင္သည္ တစ္ခါတည္း
သြက္သြက္လည္သြားလိမ့္မည္ဟု ႀကီးႀကီးႏွင့္ ကိုကိုAာင္တို႔ေျပာဖူးသည္ကို သတိရသျဖင့္ ကိုတူး
မ်က္လံုးေလးျပဴးသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမန္းကတန္း ဆင္းမိေလသည္။ သူ႔ကိုခ်စ္လွေသာ
ဘဘသြင္ တစ္ေယာက္ ဒီထက္ရူးသြားမည္ကိုကား ကိုတူး စိုးရိမ္မိသည္။ Aရင္လိုေနသျဖင့္ ကိုတူး
၏ေျခေထာက္သည္ ေကာင္းစြာမကုပ္မိဘဲ ေခ်ာခနဲ ေလွ်ာသြားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္က
လည္း ဖမ္းကိုင္မည့္သစ္ကိုင္းကို မိမိရရ မဖမ္းမိဘဲ လြတ္ထြက္သြားသည္။ ကိုတူး၏ရင္ထဲတြင္
ေAးခနဲ ျဖစ္သာြ းသည္။ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္တို႔သည္ သူ႔ကို Aရွိန္ျပင္းျပင္းလာၿပီး ရုိက္ခတ္ေနၾက
သည္ကုိသိလိုက္ေလသည္။

̔ Aား ကိုတူး ကိုတူးရဲ႕̕
စူးမာသည္ စူးစူး၀ါး၀ါးေAာ္လိုက္မိေလသည္။ သစ္ပင္ေပၚမွ ေျခလြတ္လက္လြတ္က်
လာေသာ ကုိတူးတစ္ေယာက္ ေျမျပင္ႏွင့္ ရိုက္ခတ္သြားသည္ကို မ်က္လံုးေလးAျပဴးသားႏွင့္ၾကည့္
ေနသည္။ ၀ုန္းခနဲ ျမည္သြားေသာ Aသံသည္ စူးမာ၏နားထဲမွေနၿပီး ႏွလံုးAိမ္ထဲ Aထိ က်ယ္
က်ယ္ေလာင္ေလာင္ႀကီး ေျပးလႊားသြားေလသည္။

̔ ဟာ ကိုငယ္ သားေလးေရ̕
ဘဘသြင္သည္ မ်က္လံုးႀကီး ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ကာ နဖူးျပင္တြင္ ေခၽြးေပါက္ႀကီးမ်ား စီရရီ
ရသီးလားသည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္တတ္မွ သတိေမ့သြားသလို စိုက္လဲသြားသည္။
AေျခAေနက ျမန္ဆန္လြန္းသည္။ စူးမာ လံုး၀မ ေမွ်ာ္လင့္၊ လြန္ခဲ့ေသာ မိနစ္ပိုင္း
Aတြင္းကပင္ သစ္ပင္ေပၚ၌ျပံဳးေနေသာ ကိုတူးသည္ ယခုAခါသစ္ပင္ေAာက္တြင္ ေခြလဲလ်က္ရွိ
ေခ်ၿပီ။

̔ Aမယ္ေလး လုပ္ၾကပါUီး ကိုတူး။ ကိုတူးေလး ေမေမေရ ေဖေဖရဲ႕ လာၾကပါUီး ၾကည့္
ပါUီး၊ Aို ကိုတူး̕
စူးမာ၏နားထဲတြင္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ သံမ်ားကဆင့္ကဲ၀င္ေရာက္လာေလ
သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဘာကိုမွ်AေသAခ်ာမၾကားရေAာင္ နားထဲတြင္ ဆူေ၀ကာစီစီညံေနသည္။
မ်က္လံုးမ်ားက ျပာေ၀ေနေသာ္လည္း ေခြေခြေလးလဲေနေသာ ကိုတူးကိုကား ကြက္ကြက္ေလးျမင္
ေနရေလသည္။ ကိုတူးသည္ ေျမျပင္က်ယ္ကို ပါးႏွင့္Aပ္၍ ၿငိမ္သက္စြာလဲေနသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာ
ေလးသည္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာAိပ္ေနသူလို ေAးခ်မ္းေနေလသည္။
*********************************
ကိုတူး၏မ်က္ေတာင္ရွည္မ်ားသည္ ျဖည္းညႇင္းစြာ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ မ်က္ခြံမ်ားကို ေလးလံစြာ
ပင့္တင္ရင္း တည့္တည့္ႀကီးေငးၾကည့္ေနသည္။ Aသိဉာဏ္မ်ားကို စုစည္းေနဟန္ရွိေသာ္လည္း
မ်က္လံုးညိဳေလးမ်ားက ရီေ၀ေနသည္။

̔ သား ကိုတူး၊ သတိရၿပီလား̕
ေဖေဖကဆို႔နင့္ေသာAသံႏွင့္ေမးလိုက္သည္။ ေဖေဖ့AသံၾကားေသာAခါ ကိုတူး၏
မ်က္ေတာင္မ်ား တဖ်တ္ဖ်တ္လႈပ္ရွားၿပီး မ်က္လံုးေလးAေရာင္ေတာက္လာေလသည္။

̔ သား သားေလး သတိရၿပီလား၊ သားေရ ေမေမေလ ေမေမေခၚေနတာ ၾကားတယ္
မဟုတ္လား̕

̔ ေမေမလား̕
ကိုတူးက တိုးတိုးေလးေမးလိုက္သည္။ ေမေမ့ကို လွမ္းၾကည့္ေသာ မ်က္လံုးေလးမ်ား
သည္ ၾကည္လင္ေနေလသည္။ ခုတင္ေျခရင္းတြင္ ေတာင့္ေတာင္ေလးရပ္ေနေသာ စူးမာသည္
လည္း ရင္ထဲမွ Aလံုးႀကီး က်သြားသလို သက္သာသြားေလသည္။ ကိုတူးသတိရလာၿပီျဖစ္သျဖင့္
မေသႏိုင္ေတာ့ဟု တထစ္ခ် ယူဆၿပီး Aားတက္ေနမိသည္။ သံခုတင္တိုင္ေလးမ်ားကို တင္းတင္း
က်ပ္က်ပ္ဆုပ္ကိုင္ရင္း ကိုတူးကို မ်က္ေတာင္မခတ္စူးစိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ တစ္ကိုယ္လံုးပတ္တီး
ျဖဴျဖဴႏွင့္ ေခါင္းပါမက်န္ မင္းသားေခါင္းေပါင္းလို ပတ္တီးေပါင္းထားရေသာ ကိုတူးကိုၾကည့္ရင္း
ယခုမွ စိတ္လက္ေပါ့ပါးကာ စခ်င္ ေနာက္ခ်င္စိတ္ကေလး ၀င္လာသည္။ ကိုတူး၏ႏွာေခါင္းတြင္
တပ္ထားေသာပိုက္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းရင္းမွ ေAာက္စီဂ်င္ဘူးႀကီးတို႔ကိုလည္း မ်က္စိေနာက္လာသည္။

̔ သားရယ္ ေမေမခ်စ္တဲ့သားေလး၊ သားကို ေမေမသိပ္ၿပီး ခ်စ္ပါတယ္ ခ်စ္ပါတယ္
ကြယ္၊ မမုန္းပါဘူး။ သား ကိုတူး ေမေမ့ကိုစိတ္နာေနတယ္ဆို Aိ̕ု

̔ ခင္ရယ္ သားေနမေကာင္းတုန္း ဘာမွ်သိပ္မေျပာပါနဲ႔Uီး။ ဒီမွာေဖေဖ့ကုိၾကည့္စမ္းသား
ေဖေဖေရာ ေမေမေရာ သားကိုသိပ္ၿပီးခ်စ္တယ္ဆိုတာ တစ္ခုထဲပဲ စိတ္ထဲစြဲထားေနာ္။ သား စိတ္မ

ေကာင္းစရာေတြမေတြးနဲ႔ေတာ့ ဟုတ္လား̕
ကိုတူးသည္ သူ႔Aေပၚမွဆီးၿပီး Aုပ္မိုးကာေျပာေနေသာ ေဖေဖႏွင့္ေမေမကို ေမာ္
ၾကည့္္ရင္း မ်က္ရည္မ်ားစိမ့္၀ဲလာသည္။ ေဖေဖရိုက္စU္ကပင္ ရုတ္ျခည္းမငိုေသာ ကိုတူး၏မ်က္လံုး
Aိမ္တြင္းမွ မ်က္ရည္မ်ားသည္ စိမ့္ၿပီး စီးက်လာေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏႈတ္ခမ္းေလးတုန္ရီကာ
မ်က္ႏွာေလးကျပံဳးေနသည္။ ကိုတူးသည္ ငိုရင္း ျပံဳးေနေလသည္။
ထိုစU္တြင္ ေဖေဖနားသို႔ ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္Uီးက ကပ္လာၿပီးတီးတိုးေျပာလိုက္သည္။
ေဖေဖ့မ်က္ႏွာသည္ ကြက္ခနဲပ်က္သြားၿပီး Aခန္းျပင္ဘက္သို႔ထြက္သြားေလသည္။ ေဖေဖႏွင့္Aတူ
Aက်ႌရွည္ျဖဴျဖဴႀကီးမ်ား ၀တ္ထားေသာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ကာ ဓာတ္မွန္ခ်ပ္မ်ား
ကိုၾကည့္ရႈေနၾကေလသည္။

̔ စူးမာေရာ̕
ကိုတူးက တိုးတိုးေလးေမးသည္။ စူးမာသည္ ခုတင္ေျခရင္းမွေနၿပီး ခုတင္ေဘးသို႔ A
ေျပးေလးေကြ႕ၿပီး ေလွ်ာက္သြားသည္။ ကိုတူး၏လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကို တင္းတင္းဆုပ္လိုက္မိ
သည္။ ရုတ္တရက္မို႔ စူးမာလန္႔သြားသည္။ ကိုတူး၏လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားသည္ ေရခဲတမွ်ေAးစက္
ေနေလသည္။

̔ စူးမာ̕
̔ စူးမာရွိတယ္ ကိုတူး̕
̔ ေမေမက ငါ့ကိုခ်စ္တယ္တဲ့̕
̔ Aင္း̕
̔ ေဖေဖေရာ ေမေမေရာ ငါ့ကိုခ်စ္တယ္တဲ့̕
̔ ခ်စ္ပါတယ္သားရယ္ သိပ္ခ်စ္ပါတယ္̕
ေမေမသည္ ကိုတူး၏ပါးျပင္ကို ဖြဖြေလးရႈိက္နမ္းကာAားမလို Aားမရေျပာေလသည္။
ကို္တူး၏မ်က္ႏွာေလးသည္ ျပံဳးသည္ထက္ ျပံဳးလာေလသည္။ သို႔ေသာ္ Aျပံဳးေလးက Aေရာင္
မေတာက္ဘဲျဖဴေလ်ာ္ေနသည္။ ကိုတူး မ်က္ႏွာေလးက ျဖဴေလ်ာ္ကာ ေသြးဆုတ္ေနေသာေၾကာင့္
ထင္သည္။
ထိုစU္ ကိုကိုေAာင္သည္ Aခန္းထဲသို႔ေျပး၀င္လာသည္။ Aိပ္ရာေပၚမွ
ကိုတူးကိုၾကည့္
ၿပီး မ်က္ႏွာညိဳသြားေလသည္။

̔ ေခါင္းကိုထိသြားတယ္ သိပ္စိတ္မခ်ရဘူး̕
မမႀကီးက ခပ္တိုးတိုးလွမ္းေျပာလိုက္သည္။ ကိ္ုကိုေAာင္သည္ ကိုတူးကို ငိုင္ၾကည့္
ေနၿပီးမွ ဘဘသြင္တစ္ေယာက္ Aျဖစ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သတိရကာ စိတ္ေကာင္း၀င္လာ
ေၾကာင္းေျပာသည္။ ဘဘသြင္ Aေၾကာင္းၾကားေသာAခါ ကိုတူးသည္လည္း ၀မ္းသာသြားပံုရေလ

သည္။

̔ စူးမာေရ̕
̔ Aင္း̕
̔ ငါေနေကာင္းမွ လင့္စင္ေဆာက္မယ္ေနာ္၊ ဘဘသြင္ကိုလဲ ကူေဆာက္ခိုင္းတာေပါ့̕
̔ ဒန္းေလးပါ ဆင္ေပးပါလား ကိုတူးရာ̕
̔ ေAး̕
̔ ကိုတူး သားေလး စကားသိပ္မေျပာနဲ႔ေနာ္၊ ေမာေနမယ္̕
ေမေမသည္ ကိုတူး၏လည္ပင္းကုိသိုင္းဖက္ကာ ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္ေျပာသည္။ ေမေမ့ဆံပင္
မွAုန္းဆီနံ႔ ေမႊးပ်ံ႕ပ်ံ႕ကိုရႉရိႈက္ရင္း ကိုတူးသည္ ၾကည္ႏူးစြာျပံဳးေနသည္။ စိတ္ကူးကမာၻထဲတြင္ သူ
စိတ္စြဲလမ္းလွေသာ လင့္စင္Aိမ္ကေလးကို Aၿပီးေဆာက္ေနေလသည္။ စိတ္ကူးထဲတြင္ ပ်U္ျပား
မ်ားကို လႊႏွင့္တိုက္၊ တူႏွင့္ရိုက္ေနေသာေၾကာင့္ေပလားေတာ့မသိ။ ကိုတူးသည္ ႏြမ္းဟိုက္ဟိုက္
ျဖစ္လာေလသည္။ ေမာလာေလသည္။

̔ စူးမာ̕
ကိုတူးက ေလသံသဲ့သဲ့ေလးႏွင့္ေခၚသည္။ စူးမာသည္ ကိုတူး၏လက္ဖ်ားေAးေAး
ေလးမ်ားကို တင္းတင္းဆုပ္ရင္းထူးလိုက္သည္။

̔ နင္ ဘယ္ ထြက္ သြား တာ လဲ̕
̔ ဘယ္မွ်မသြားပါဘူး ကိုတူးရဲ႕ စူးမာ ရွိပါတယ္̕
̔ နင့္ကို ငါမေတြ႕ဘူး̕
ကိုတူးသည္ မ်က္လံုးကိုေခတၱမွ်မိွတ္ထားၿပီး Aသက္ကိုမွ်U္းရႈေနသည္။ ကိုတူး၏
မ်က္ႏွာေလးကို တရႈိက္မက္မက္စိုက္ၾကည့္ေနေသာ ေမေမသည္ Aသက္မွရႈရဲ႕လားဟု စူးမာ စU္း
စားေနမိသည္။ ကိုတူး၏ နဖူကို ဖြဖြေလးစမ္းေနေသာလက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားမွAပ ေမေမ့တစ္ကိုယ္
လံုး ေက်ာက္ရုပ္ေလးလို ၿငိမ္သက္ေနေလသည္။ ကိုတူးသည္ Aတန္ၾကာၿငိမ္ေနၿပီးမွ မ်က္ေတာင္
ရွည္မ်ားကိုပင့္ကာ ေမေမ့ကို စိုက္ၾကည့္ေလသည္။ ရီေ၀ေ၀မ်က္လံုးေလးမ်ားႏွင့္ Aားနည္းစြာစိုက္
ၾကည့္ရင္း ကိုတူး၏ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားက ၾကည္ႏူးစြာျပံဳးေနေလသည္။

̔ ေမ ေမ̕
̔ သား ေမေမရွိတယ္̕
̔ ေမွာင္လွၿပီ မီးဖြင့္ေတာ့ေလ̕
စူးမာသည္ ကိုတူးကိုၾကည့္ရင္း ဟက္ခနဲ ရယ္လိုက္မိေလသည္။ ေန႔ခင္းေၾကာင္
ေတာင္ ေနမင္းႀကီးထိန္ထိန္သာေနသည္ကို ေမွာင္လွၿပီဟု ေၾကာင္တက္တက္ေျပာေသာ ကိုတူး

ကို ျပံဳးက်ဲက်ဲႏွင့္ၾကည့္ေနမိေလသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေမေမ့မ်က္ႏွာသည္ ရုတ္ျခည္းျဖဴေလွ်ာ္
ၿပီး ေသြးဆုတ္သြားသည္။ မမႀကီးကလည္း ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းကိုက္ကာ ေခါင္းငံု႔လိုက္ေလ
သည္။

̔ စူးမာျပန္ေတာ့̕
ထိုစU္တြင္ စူးမာ၏ပခံုးကို ေဖေဖကသိုင္းဖက္ကာဆြဲေခၚလိုက္ေလသည္။ စူးမာသည္
ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ပါလာရင္း ဆင္ေျခတက္ေနမိသည္။

̔ ကိုတူးက စူးမာကိုေခၚေနတယ္ ေဖေဖ၊ စူးမာေနခ်င္ေသးတယ္̕
̔ ျပန္ပါေတာ့ သမီးရယ္̕
ေဖေဖ့Aသံသည္ ေၾကကြဲမႈေရာယွက္ကာ တုန္ယင္ေနသည္။ စူးမာသည္ ကိုဘိုးေထြး
၏ေနာက္သို႔ မေက်မနပ္ႏွင့္ပါလာေလသည္။ Aားလံုးကေနရစ္ၿပီး စူးမာတစ္Uီးတည္းျပန္လႊတ္
လိုက္သည္ကို လံုး၀မေက်နပ္ဘဲ ႏႈတ္ခမ္းေလး စူေနသည္။
ကားက Aိမ္ႏွင့္နီးလာေသာAခါမွ စူးမာသည္တာတီးေလးကို Aမွတ္ရလာေတာ့
သည္။ Aိမ္ရွိ လူကုန္ ေဆးရုံသို႔ေရာက္ေနသျဖင့္တာတီးေလးတစ္Uီးတည္း ေဒၚႀကီးသက္ကို
Aေဖာ္ျပဳရင္းေနခဲ့ရရွာသည္။ သူ႔ခမ်ာ ေခြလဲေနေသာကိုတူးဆီသို႔Aတင္းေျပးဆင္းလာေသးသည္။
ကိုဘိုးေထြးက လမ္းခုလတ္မွဖမ္းေခၚၿပီး Aိမ္ေပၚျပန္တင္သြား၍ငိုမဲ့မဲ့ႏွင့္ က်န္ခဲ့ရေလသည္။
Aိမ္ေပၚသို႔Aေျပးတက္လာေသာ စူးမာကို တာတီးေလးသည္ ေလွကားထိပ္မွ ဆီးႀကိဳ
ေနေလသည္။

̔ မမစူး၊ တိုတိုသူးေရာ̕
̔ ေဆးရုံမွာ̕
̔ Aနာေသြက တိတ္နာေနလား ဟင္̕
̔ မနာပါဘူး၊ ေပ်ာက္မွာပါ̕
စူးမာသည္ တာတီးေလးကိုဖက္ကာ Aခန္းထဲသို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ နံနက္စာ မစားရ
ေသးေသာ္လည္း လံုး၀စားခ်င္စိတ္မရွိေခ်။ စားပြဲေပၚရွိ ေရတခါင္းထဲမွေရကိုသာ တ၀ႀကီးေသာက္
ခ်လိုက္မိသည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ေမာလူေမာႏွင့္ Aိပ္ရာေပၚသို႔လွဲခ်လိုက္သည္။

̔ တား ခုနက ပ်င္းလိုက္တာ̕
̔ Aင္း̕
̔ တိတိုသူးကို တားလဲ ၾကည့္ခ်င္တာေပါ့̕
̔ Aင္း̕
̔ တိုတိုသူး ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမွာလဲ̕

̔ Aင္း̕
စူးမာသည္ ေမ့ခနဲAိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။ Aိပ္မက္ထဲတြင္ လံုး၀ေနေကာင္းေနၿပီျဖစ္
ေသာ ကိုတူးႏွင့္လိုက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားေနေလသည္။ စူးမာAား ကိုတူးက မိလုမိခင္၊ လက္
တံရွည္ႏွင့္ျဖန္းခနဲရိုက္ေတာ့မည္ျပဳစU္တြင္ ရင္ထဲ၌လွပ္ခနဲျဖစ္ၿပီး လန္႔ႏိုးလာသည္။ Aျပင္တြင္
တကယ္ပင္ ေျပးလႊားကစားေနရသလို စူးမာသည္ ေမာဟိုက္ဟိုက္ ကေလးျဖစ္ေနသည္။ ဘာ
စကားမွ်မေျပာျဖစ္ဘဲ သူ႔ေဘးတြင္ ငုတ္တုတ္ေလးထိုင္ေနေသာ တာတီးေလးကိုေငးၾကည့္ေနမိ
ေလသည္။ တာတီးေလးသည္ စူးမာကိုေက်ာေပးရင္း Aရုပ္ကားခ်ပ္ေလးမ်ားကိုဆက္ေနသည္။
ကားခ်ပ္ထဲမွ ျဖဴနီ၀ါျပာ ပန္းကေလးမ်ားသည္လည္း ပြင့္ေနဆဲ၊ ေခြးကေလးႏွင့္ေကာင္
မေလးတို႔သည္လည္း ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနၾကဆဲ ျဖစ္ေလသည္။ တျဖည္းျဖည္းရုပ္လံုးေပၚလာ
ေသာ Aရုပ္ကားေလးကို စူးမာသည္ ေတြေတြေ၀ေ၀ေလး ေငးၾကည့္ရင္း Aိတ္ထဲမွ Aရုပ္ကားပိုင္း
ေလးကို စမ္းၾကည့္လိုက္မိေလသည္။ ကိုတူးကို ေကာင္မေလး ေခါင္းတစ္ျခမ္းမပဲ့ေတာ့သည့္
Aေၾကာင္း မေျပာခဲ့ရ၍ စူးမာစိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားသည္။ နက္ျဖန္က်လွ်င္ ေျပာျဖစ္ေAာင္ ေျပာရ
မည္ဟုေတြးရင္း ကြက္လပ္ျဖစ္ေနေသာေနရာေလးကို ျဖည့္လုိက္သည္။

̔ ေဟာ လွတြားပီ တိတ္လွတြားပီ̕
တာတီးေလးက လက္ခုပ္လက္၀ါးေလးတီးကာ ေAာ္ဟစ္ေနေလသည္။ စူးမာသည္
ျပည့္စံုသြားေသာ Aရုပ္ကားေလးကိုၾကည့္ရင္းေက်နပ္စြာျပံဳးလိုက္မိသည္။
ထိုစU္တြင္ ေလးကန္ေသာေျခသံေလးကိုၾကားရသည္။ ေမေမျဖစ္သည္။ ဘယ္Aခ်ိန္
ကျပန္ေရာက္လာသည္မသိရ။ တံခါး၀တြင္ရပ္ၿပီးစူးမာတို႔Aား ခပ္ေငးေငးၾကည့္ေနသည္။ ေမေမ့
ေနာက္ကြယ္တြင္ ရပ္ေနေသာ ေဖေဖသည္လည္း ရုတ္ျခည္းပင္ Aိုစာသြားဟန္ရွိေလသည္။

̔ တိုတိုသူးေရာ ေမေမ̕
တာတီးေလးက ေမးေသာAခါ ေမေမသည္ ဆတ္ခနဲ တုန္ရီသြားေလသးည္။ တံခါး
ေပါင္ကို တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္း သတိလစ္သြားသူလို ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္ေလးျပန္ၾကည့္ေနသည္။
ေမေမ့ မ်က္ႏွာသည္ ျဖဴေလ်ာ္ၿပီး ေမေမ့မ်က္လံုးမ်ားသည္ ရီေ၀ေနေလသည္။
စူးမာသည္ Aရုပ္ကားခ်ပ္ကေလးကိုသာ ေငးၾကည့္ေနရင္းေနာက္တစ္ေန႔ ကိုတူးဆီ
သြားေသာAခါ ေျပာရမည့္Aေၾကာင္းမ်ားကို စU္းစားေနမိသည္။ ဘဘသြင္ႏွင့္ သြားေတြ႕ၿပီး သူ႔
သတင္းကို ကိုတူးဆီသို႔ ပို႔ရမည္။ ေဒၚႀကီးသက္ မ်က္ရည္က်ေၾကာင္းလည္း ေျပာရမည္။ Aေရး
ႀကီးဆံုးကား Aရုပ္ကားေလးတြင္ ကြက္လပ္မရွိေတာ့သည့္ Aေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကိုတူးက
လည္း ျပန္ေျပာမည္ျဖစ္သည္။ေမေမတို႔၏ေမတၱာကို သိရွိၿပီျဖစ္၍ သူ႔ရင္ထဲတြင္လည္း ကြက္လပ္
ႀကီး မရွိေတာ့သည့္Aေၾကာင္းကို စူးမာတစ္Uီးတည္းသာၾကားေAာင္ တိုးတိုးေလး ေျပာလိမ့္မည္
ထင္သည္။

̔ တိုတိုသူး Aိပ္ေပ်ာ္ေနလား ေမေမ̕
တာတီးေလးက ထပ္ဆင့္ ေမးလိုက္ခ်ိန္တြင္ မမႀကီး၏Aခန္းမွ ႀကိတ္ၿပီး ရႈိက္ေနေသာ

ရႈိက္သံေလးက လြင့္ထြက္လာေလသည္။ ေဖေဖသည္ ေမေမ့ပခံုးကို တင္းတင္းႀကီးဖက္လိုက္ရင္း
ေၾကေၾကကြဲကြဲေျပာလိုက္သည္။

̔ ဟုတ္ပါတယ္ သားရယ္၊ သားရဲ႕ ကိုကိုတူး Aိပ္ေပ်ာ္ေနေလရဲ႕၊ Aိပ္ေမာက်ေနေလရဲ႕̕
မစႏၵာ

