ခြ�င်္သေ့�့�နဲ့့� ကြွ�ွက််ကလေး�း
ခြ�င်္သေ့�့�နဲ့့�ကြွ�ွက််ကလေး�းပုံံ�ပြ�င််လေး�းက ငယ််ငယ််က ကျော�ာ�င်းး�သင််ခန်းး�စာာမှာာ� သင််ယူူခဲ့့�ရတဲ့့�ပုံံ�ပြ�င််လေး�းပါါ။ အိိပ််ပျော်�်��နေ�တဲ့့� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း� အပေါ်�်ကိုု�
ပြေး��းလွှားး��မိိတဲ့့�ကြွ�ွက််ကလေး�းကိုု� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က အိိပ််ရာာကလန့််�နိုးး��ပြီး�း� ဖမ်းး�ချုု�ပ််လိုု�က််ပါါတယ််။ အိိပ််ရေး�းပျျက််သွားး��တဲ့့�အတွွက်် ဒေါ�ါသတကြီး�း�နဲ့့� ဖမ်းး�ချုု�ပ််
လိုု�က််တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ကိုု� ကြွ�ွက််ကလေး�းက “သူူမှား��းသွားး��ပါါတယ််။ သူ့့ကိုု�မစား�းပါါနဲ့့�” ဆိုု�ပြီး�း�တော�ာင်းး�ပန််ပါါတယ််။ အဲဲဒီ့့�အခါါမှာာ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က “မင်းး�ကိုု�
လွှှတ််ပေး�းလိုု�က််ရင်် ငါ့့�ကိုု�ဘာာပြ�န််ပေး�းနိုု�င််မှာာ�လဲဲ” ဆိုု�ပြီး�း� မေး�းပါါတယ််။ ကြွ�ွက််ကလေး�းက သူ့့ကိုု�လွှှတ််လိုု�က််ရတဲ့့�အကျိုးး���ကိုု� တစ််နေ့�့ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ပြ�န််
ခံံစား�းရမှာာ�ပါါလို့့� ပြော��ာခဲ့့�ပါါတယ််။ ကြွ�ွက််ကလေး�းရဲ့့�အပြော��ာကိုု� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က လှော�ာ�င််တဲ့့�အနေ�နဲ့့� အော်�်�ရယ််လိုု�က််ပါါတယ််။ “ မင်းး�လို့့� ပိိစိိညှော�ာ�င့််�
တော�ာက်် ကြွ�ွက််ကလေး�းတစ််ကော�ာင််ကများ�း� ငါ့့�ကိုု� ဘာာပြ�န်ုု�လုုပ််ပေး�းနိုု�င််မှာာ�လဲဲ” လို့့�ပြော��ာခဲ့့�ပြီး�း� “ကဲဲ.....ဒီီတစ််ခါါတော့�့� လွှှတ််ပေး�းလိုု�က််မယ််၊ နော�ာက််တစ််
ခေါ�ါက််ဆိုု� နာာမယ််မှှတ််” ဆိုု�ပြီး�း� လွှှတ််ပေး�းခဲ့့�လိုု�က််ပါါတယ််။ ကြွ�ွက််ကလေး�းကလည်းး� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က အသက််ကိုု� ချျမ်းး�သာာပေး�းခဲ့့�တဲ့့�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�
အများ�း�ကြီး�း�တင််ပါါတယ််လို့့� ပြော��ာပြီး�း� ပြေး��းထွွက််သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။
တစ််နေ့�့မှာာ�တော့�့� အစာာရှာာ�နေ�တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ဟာာ မုုဆိုးး��ရဲ့့�ပိုု�က််ကွွန််မှာာ� အဖမ်းး�ခံံရပါါတော့�့�တယ််။ ပိုု�က််ကွွန််က ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ရဲ့့�တစ််ကိုု�ယ််လုံးး��ကိုု� ချုု�ပ််ထားး�
သလိုု�ဖြ�စ််နေ�တဲ့့�အတွွက်် ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က ရုုန်းး�နေ�တာာက အချျည်းး�နှီးး��ပါါပဲဲ။ ဒေါ�ါသအရမ်းး�ထွွက််တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ဟာာ အော်�်�ဟစ်် ဟိိန်းး�ဟော�ာက််ရုံံ�ကလွဲဲ�ပြီး�း� ဘာာ
မှှမတတ််နိုု�င််ပါါဘူးး�။ အဲဲဒီ့့�အချိိ�န််မှာာ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း� လွှှတ််ပေး�းခဲ့့�တဲ့့�ကြွ�ွက််ကလေး�းက ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ရဲ့့� ဟိိန်းး�ဟော�ာက််သံံကြော��ာင့််� အနီးး�နား�းကိုု�ပြေး��းလာာခဲ့့�ပါါ
တယ််။ ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ကိုု�မြ�င််တဲ့့�အခါါ သူ့့အသက််ကိုု� လွှှတ််ပေး�းခဲ့့�တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ကိုု� ကယ််ဆယ််ဖို့့�ကြိုး��း �စား�းပါါတော့�့�တယ််။ ကြွ�ွက််ကလေး�းက သူ့့ရဲ့့�သွားး��တွေ�ေ
နဲ့့� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�ရဲ့့�အပေါ်�်က ပိုု�က််ကွွန််တွေ�ေကိုု� ကြိုး��း �စား�းပမ်းး�စား�း ကိုု�က််ဖြ�တ််ပါါတော့�့�တယ််။ နော�ာက််ဆုံးး��မှာာ�တော့�့� မုုဆိုးး��မလာာခင််မှာာ�ဘဲဲ ကြွ�ွက််ကလေး�း
ကိုု�က််ဖြ�တ််ပေး�းခဲ့့�လို့့� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က လွွတ််မြော��ာက််သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။
ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�း�က အကော�ာင််သေး�းတယ််ဆိုု�ပြီး�း� အထင််သေး�းခဲ့့�မိိတဲ့့�မင်းး�ကိုု� ငါါတော�ာင်းး�ပန််ပါါတယ််။ တခါါတလေ�ကျျတော့�့� လော�ာကမှာာ� အကော�ာင််သေး�းပေ�
မယ့််� သူ့့နေ�ရာာနဲ့့�သူူ အသုံးး��တည့််�တယ််ဆိုု�တာာ ငါါသိိပါါပြီ�ီဆိုု�ပြီး�း� တော�ာင်းး�ပန််သွားး��ပါါတော့�့�တယ််။

သားး�သုံးး��ယော�ာက််နဲ့့�အဖိုးး��အိုု�
တစ််နေ့�့တော့�့� ရွာာ�တစ််ရွာာ�မှာာ� မိိန်းး�မကြီး�း�သုံးး��ယော�ာက််က ရေ�ခပ််လာာကြ�ပါါတယ််။ ရေ�တွွင်းး�မှာာ� ရေ�ခပ််ကြ�ရင်းး� သူူမတို့့�ရဲ့့� သားး�တစ််ယော�ာက််ချျင်းး�ကိုု�
ချီးး��မွွမ်းး�ပြော��ာဆိုု�ကြ�ပါါတယ််။ ပထမမိိန်းး�မကြီး�း�က သူ့့သားး�က အလွွန််အပြေး��းမြ�န််ကြော��ာင်းး�၊ သူူနဲ့့�သာာပြို�ု�င််မယ််ဆိုု�ရင်် အကုုန််လုံးး�� ရှုံးး��ကြ�မယ််ဆိုု�တဲ့့�
အကြော��ာင်းး� ပြော��ာရင်းး� သူ့့သားး�အကြော��ာင်းး�ကိုု� သူူဂုုဏ််ယူူစွာာ�နဲ့့� အခြား�း�သော�ာမိိန်းး�မကြီး�း�နှှစ််ယော�ာက််ကိုု� ပြော��ာပြ�နေ�ပါါတယ််။
ဒုုတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�ကတော့�့� သူ့့သားး�ရဲ့့�အသံံကဘယ််လော�ာက််ကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ဒီီရွာာ�မှာာ� သူ့့သားး�ရဲ့့�အသံံလော�ာက််ဘယ််သူူမှှ နား�းထော�ာင််ကော�ာင်းး�
အော�ာင်် သီီချျင်းး�တစ််ပုုဒ််လုံးး��သီီဆိုု�နိုု�င််မှာာ� မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� ကျျန််မိိန်းး�မကြီး�း�တွေ�ေကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါတယ််။
တတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�ကတော့�့� ဘာာမှှမပြော��ာဘဲဲ ပြုံး�း��လို့့�သာာ နား�းထော�ာင််နေ�ပါါတယ််။ ထိုု�မိိန်းး�မကြီး�း� သုံးး��ယော�ာက််ရဲ့့�အနီးး�အနား�းမှာာ� တော�ာင််ဝှေး�း�တစ််ချော�ာ�င်းး�
နဲ့့� အဖိုးး��အိုု�တစ််ယော�ာက်် ခရီးး�တစ််ထော�ာက််နား�းနေ�ပါါတယ််။ ထိုု�မိိန်းး�မကြီး�း� သုံးး��ယော�ာက််ရဲ့့�စကားး�တွေ�ေကိုု�လည်းး� အဖိုးး��အိုု�က အစအဆုံးး��ကြား�း�နေ�ခဲ့့�ပါါ
တယ််။ မကြာ�ာခင််မှာာ�ဘဲဲ ရေ�အိုးး��ကိုု�ယ််စီီရွွက််လို့့� မိိန်းး�မကြီး�း�သုံးး��ယော�ာက််က လာာလမ်းး�အတိုု�င်းး� အိိမ််ကိုု�ပြ�န််လာာကြ�ပါါတယ််။ ထိုု�မိိန်းး�မကြီး�း�သုံးး��ယော�ာက််
နော�ာက််ကနေ� အဖိုးး��အိုု�ကလည်းး� ဖြေး��းညင်းး�စွာာ�လမ်းး�လျှော�ာ�က််ရင်းး� လိုု�က််ပါါလာာခဲ့့�ပါါတယ််။
SHORT STORIES

လမ်းး�တစ််၀က််ခန့််�အရော�ာက််မှာာ�တော့�့� မိိန်းး�မကြီး�း�သုံးး��ယော�ာက််က ရေ�အိုးး��ရွွက််ရတာာ လေး�းလာာတဲ့့�အတွွက်် ခဏတဖြု�ုတ််နား�းကြ�ပါါတယ််။ ထိုု�အချိိ�န််မှာာ�
ရွာာ�ထဲဲဘက််မှှ ကလေး�းသုံးး��ယော�ာက််ပြေး��းထွွက််လာာကြ�ပါါတယ််။ ပထမမိိန်းး�မကြီး�း�ရဲ့့�ကလေး�းက မိိခင််အနား�းရော�ာက််တဲ့့�အခါါ သံံခွေေ�လိိမ့််�ရင်းး� ပြေး��းကစား�း
နေ�ပါါတယ််။ ဒုုတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�ရဲ့့�ကလေး�းကတော့�့� သာာယာာချိုု��မြိ�ိန််တဲ့့�အသံံနဲ့့� သီီချျင်းး�တစ််ပုုဒ််ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�သီီဆိုု�ရင်းး� အမေ�ရှိိ�ရာာဆီီ ဖြေး��းညင်းး�စွာာ�
လမ်းး�လျှော�ာ�က််လာာနေ�ပါါတယ််။ တတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�ရဲ့့�ကလေး�းကတော့�့� အမေ�ရှိိ�ရာာသို့့�ပြေး��းလာာပြီး�း� အမေ�ချျထားး�သော�ာ ရေ�အိုးး��ကိုု� ကော�ာက််ယူူ
သယ််ဆော�ာင််က ရွာာ�ထဲဲဘက််ကိုု� ပြ�န််သွားး��ပါါတော့�့�တယ််။
ပထမမိိန်းး�မကြီး�း�နဲ့့� ဒုုတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�က အဖိုးး��အိုု�ဘက််ကိုု�လှှည့််�ပြီး�း� သူူတို့့�သားး�များ�း� ဘယ််လော�ာက််တော်�်�ကြော��ာင်းး�ပြော��ာဖို့့�အတွွက်် စကားး�ပြ�င််တဲ့့�အနေ�
နဲ့့� “အဘရေ�...ကျွွန််မတို့့�သားး�များ�း�တွေ့�့�လိုု�က််ပါါသလားး�....” ဆိုု�ပြီး�း� စကားး�စပါါတော့�့�တယ််။ ထိုု�အခါါမှာာ� အဖိုးး��အိုု�က “ဘယ််ကသားး�ကိုု�ပြော��ာတာာလဲဲ။
ငါါတွေ့�့�တာာတော့�့� ရေ�အိုးး��ကိုု� သယ််ပြီး�း� ရွွက််သွားး��တဲ့့�သားး�လိိမ္မာာ�လေး�းတစ််ယော�ာက််သာာ တွေ့�့�လိုု�က််တယ််ကွွယ််” ဆိုု�ပြီး�း� တတိိယမိိန်းး�မကြီး�း�ရဲ့့�သားး�ကိုု�
ချီးး��ကျူးး��လိုု�က််ပါါတော့�့�တယ််။

ယုုန််နဲ့့�လိိပ်ျျ�
တစ််နေ့�့တော�ာအုုပ််ကြီး�း�တစ််ခုုထဲဲမှာာ� ပြေး��းလွှားး��ဆော့�့�ကစား�းနေ�တဲ့့� ယုုန််လေး�းတစ််ကော�ာင််က တစ််ရွေ့�့�ရွေ့�့�နဲ့့� ရေ�ကန််ကနေ� တက််လာာတဲ့့� လိိပ််လေး�းတစ််
ကော�ာင််ကိုု� တွေ့�့�တယ််တဲ့့�။ အဲ့့�ဒီီအချိိ�န််မှာာ�ပဲဲ ယုုန််ကလိိပ််ကိုု�တွေ့�့�တော့�့� ဟက််ဟက််ပက််ပက််ရယ််မော�ာမိိသတဲ့့�။ ဒါါကိုု�မြ�င််တဲ့့�လိိပ််ကလေး�းက “ သင််က
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�ဘာာကြော��ာင့််�ရယ််ပါါသလဲဲ” လို့့�မေး�းတော့�့�တာာပေါ့�့�။ အဲ့့�ဒီီအချိိ�န််မှာာ� ယုုန််လေး�းက “ဘာာရယ််မဟုုတ််ပါါဘူးး�ကွာာ�။ ငါါကမင်းး�လော�ာက််သွားး��တာာလာာ
တာာ နှေး�း�တဲ့့�ကော�ာင််မျိုးး���မတွေ့�့�ဘူးး�လို့့�ပါါကွာာ�။ ငါါဆိုု�ရင်် ဘယ််လော�ာက််မြ�န််သလဲဲ။ မင်းး�လိုု� နှေး�း�တုံ့့�နှေး�း�တုံ့့�ကော�ာင််မျိုးး���မဟုုတ််ဘူးး�ကွွ” လို့့�ပြော��ာသတဲ့့�။ အဲ့့�ဒီီ
လိုု�ပြော��ာတော့�့� လိိပ််ကလေး�းကမခံံနိုု�င််ဖြ�စ််သွားး��တာာပေါ့�့�။ ဒါါနဲ့့�ပဲဲ “ငါ့့�ကိုု� ဒီီလိုု�မပြော��ာနဲ့့�ကွွ။ မင်းး�ကိုု�ယ််မင်းး�သိိပ််မြ�န််တယ််ထင််ရင်် ငါါနဲ့့�အပြေး��းပြို�ု�င််မလားး�”
လို့့� စိိန််ခေါ်�်လိုု�က််တာာပေါ့�့�။
ဒီီအချိိ�န််မှာာ�တော့�့� ယုုန််လေး�းကထပ််မံံရယ််မော�ာလိုု�က််ပြီး�း� “ငါါက နိုု�င််မယ််မှှန်းး�ကြို�ု�သိိနေ�တဲ့့�အရာာတစ််ခုုကိုု� မင်းး�က ငါ့့�ကိုု�စိိန််ခေါ်�်တယ််ပေါ့�့�။ ငါါနိုု�င််မယ််ဆိုု�
တာာ သိိပေ�မယ့််� မင်းး�က သိိပ််ကိုု�အရှုံးး��ပေး�းချျင််နေ�တော့�့�လည်းး� ပြို�ု�င််ကြ�တာာပေါ့�့�ကွာာ�” လို့့�ပြော��ာပြီး�း� လိိပ််ကလေး�းစိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု�လက််ခံံလိုု�က််တော့�့�တာာပေါ့�့�။
ပြို�ု�င််ပွဲဲ�နေ့�့မှာာ�တော့�့� ဦးးမြေ�ေခွေး�း�ကြီး�း�က သူူတို့့�နှှစ််ကော�ာင််အတွွက်် ဒိုု�င််လူူကြီး�း�လုုပ််ပေး�းတယ််တဲ့့�။ တော�ာထဲဲမှာာ�ရှိိ�တဲ့့� အခြား�း�တိိရစ္ဆာ ာ�န််လေး�းတွေ�ေကလည်းး�
သူူတို့့�ရဲ့့�ပြို�ု�င််ပွဲဲ�ကိုု� စိိတ််ဝင််တစား�းနဲ့့� လာာကြ�ည့််�ကြ�တာာပေါ့�့�။
ပြို�ု�င််ပွဲဲ�မှာာ� စတင််ပြီး�း�တာာလွှှတ််လိုု�က််ပြီ�ီဆိုု�ကတည်းး�က ယုုန််ကလေး�းက ပြေး��းထွွက််သွားး��ပေ�မယ့််� လိိပ််ကလေး�းကတော့�့� သူ့့ထုံးး��စံံအတိုု�င်းး� ပြေး��းသွားး��
တယ််ဆိုု�ပေ�မယ့််� အများ�း�အမြ�င််မှာာ�တော့�့� နှေး�း�နှေး�း�ကွေး�း�ကွေး�း�နဲ့့� တရွေ့�့�ရွေ့�့�သွားး��နေ�တော့�့�တာာပေါ့�့�။ ဒီီလိုု�နဲ့့�ပဲဲ လိိပ််ကလေး�းနဲ့့� ယုုန််ကလေး�းဟာာ
တော်�်�တော်�်�လေး�းကိုု� ဝေး�းကွာာ�သွားး��တော့�့�တာာပေါ့�့�။ လမ်းး�တဝက််ကျော်�်��လော�ာက််မှာာ�တော့�့� ယုုန််လေး�းက အနော�ာက််ကိုု�လှှည့််�ကြ�ည့််�သတဲ့့�။ ဟိုးး��ဝေး�းဝေး�း
မှာာ�တရွေ့�့�ရွေ့�့�လာာနေ�တဲ့့� လိိပ််ကလေး�းကိုု� ယုုန််လေး�းက မှုုန််မှုုန််လေး�းသာာ မြ�င််တော့�့�တယ််တဲ့့�။ အဲ့့�ဒါါနဲ့့�ပဲဲ နေ�ကပူူပူူ လမ်းး�မှာာ�ပြေး��းလာာရတာာလည်းး�မော�ာ
မော�ာနဲ့့�ဆိုု�တော့�့� ယုုန််လေး�းက “အင်းး� ငါါတရေး�းတော့�့� အိိပ််လိုု�က််ဦးးမှှပါါ။ ဒီီလိိပ််သွားး��ပုံံ�နဲ့့� ငါါတရေး�းနိုးး��ပြီး�း�ဘယ််ချိိ�န််ထပြေး��းပြေး��း သူ့့လော�ာက််ကတော့�့�
အသာာလေး�းအနိုု�င််ရပါါတယ််” လို့့�တွေး�း�ပြီး�း� ပြေး��းလမ်းး�ဘေး�းက အရိိပ််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�သစ််ပင််ကြီး�း�တစ််ပင််ကိုု� မှီီ�ပြီး�း� အိိပ််တော့�့�တာာပေါ့�့�။
လိိပ််ကလေး�းကတော့�့� သူ့့ရဲ့့�ပြေး��းနိုု�င််တဲ့့�အင််အားး�နဲ့့� မရပ််မနား�းတရွေ့�့�ရွေ့�့�နဲ့့�ပြေး��းနေ�သတဲ့့�။ ယုုန််လေး�းအနား�းယူူနေ�တဲ့့�အနီးး�ကနေ�ဖြ�တ််သွားး��တော့�့�လည်းး�
သူူတော�ာင််နား�းနေ�သေး�းတာာ ငါါလည်းး�နား�းဦးးမှှပါါဆိုု�တဲ့့� စိိတ််ကိုု�မတွေး�း�ဘဲဲ နေ�ပူူပူူအော�ာက််မှာာ� မရပ််မနား�းဘဲဲ အားး�သွွန််ခွွန််စိုု�က််နဲ့့� ကြိုး��း �စား�းပြီး�း� ပန်းး�တိုု�င််ကိုု�
ပဲဲဦးးတည််သွားး��နေ�တော့�့�တာာပေါ့�့�။
နော�ာက််ဆုံးး��မှာာ�တော့�့� ယုုန််လေး�းကအိိပ််ယာာကနိုးး��လာာပြီး�း� မျျက််လုံးး��ဖွွင့််�ကြ�ည့််�လိုု�က််တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့� ပန်းး�တိုု�င််နား�းကိုု�ရော�ာက််နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််တဲ့့�လိိပ််ကလေး�း
ကိုု� လှှမ်းး�တွေ့�့�တော့�့�တာာပေါ့�့�။ အဲ့့�ဒါါနဲ့့�ပဲဲ ယုုန််ကလေး�းက အရှိိ�န််နှုုန်းး�အမြ�င့််�ဆုံးး��နဲ့့� ပန်းး�တိုု�င််ဆီီကိုု�ရော�ာက််အော�ာင်် အပြေး��းအလွှားး��သွားး��တော့�့�တာာပေါ့�့�။ ဒါါ
ပေ�မယ့််�လည်းး� ယုုန််ကလေး�းပန်းး�တိုု�င််ထဲဲမဝင််မီီမှာာ�ပဲဲ လိိပ််ကလေး�းက ပန်းး�တိုု�င််ကိုု�ရော�ာက််သွားး��ပြီး�း� ယုုန််လေး�းကိုု� ပန်းး�တိုု�င််ကနေ� စော�ာင့််�နေ�သတဲ့့�။
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