အခန်း(၁)

"နင်ေသချာ ြပန်စဉ်းစားေနာ် စံြမန်း... ကိုယ့်ဆုံးြဖတ်ချက်နဲ ကိုယ်
ထွက်သွားပီးရင်ေတာ့ ဘယ်ေတာ့မှ ဘာအေကာင်းနဲ မှ ြပန်မလာရဘူး၊
လာလို လည်း မရဘူး..."
အဝတ်ှစ်စုံ သုံးစုံခန်ပါေသာ ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို စံြမန်းရင်ခွင်ထဲ
ပစ်ထည့်ေပးပီး ရာသီေွက မိန်းမကီးစတိုင်ြဖင့် ဟန်ပါပါ လက်ပိုက်ရ
င်း ေြပာ၏။ အမှတ်တမဲ့မို စံြမန်း အဝတ်ထုပ်ကို လိုက်ဖမ်းလိုက်မိလင်
လက်ထဲက ေမွးပွေခွးုပ်ေလး ေအာက်ြပတ်ကျသွားသည် ။ ေခွးုပ်
ေလး ကျသွားြခင်းကိုေရာ အဝတ်ထုပ်ပစ်ေပးတာကိုပါ ေဒါသြဖစ်သွား
ေသာ စံြမန်းချက်ှာေလး မျက်ခုံးေလး တွန်ကုတ်လျက် စူပွပွြဖစ်သွား
သည် ။ အဝတ်ထုပ်ကို ဘုတ်ခနဲ ပစ်ချပီး ေခွးုပ်ေလးကို ငုံေကာက်လို
က်ရင်း... ၊
"နင်ေြပာေတာ့ ငါ့အေမ အဲဒီမှာ ရှိတာ ေသချာတယ်ဆို..."
ေဒါသြဖစ်ြဖစ်ှင့် သူမထက် အသက်ေြခာက်ှစ် ပိုကီးသည့် အစက
မမကီးလို ေခေသာ ရာသီေွ ကို နင်နဲ ငါနဲ ေမးပစ်လိုက်၏။ ထိုအသုံး
အှန်းအတွက် ရာသီေွ ေဒါသေထာင်းခနဲ ြဖစ်သွားေသာ်လည်း သူမစ
ကား မှားသွားတာကို ဖုံးဖိဖို ကိးစားရင်း... ၊ "ေသချာတယ်ေလ...
ေသချာေပမဲ့ နင့်အေမက ေြပာလို ရမလား၊ နင်ငယ်ငယ်ေလး ရှိေသးတု

န်းကေတာင် ရက်ရက်စက်စက် ထားပစ်ခဲ့ေသးတာ အခုလည်း သူေနာ
က်ေယာက်ျားနဲ လင်ပါသားကို စိတ်အေှာင့်အယှက် ြဖစ်မှာ စိုးလို နင့်
ကို ြပန်လတ်ေနရင်…."
"လင်ပါသား ဆိုသည့် အရွယ်ှင့် မမေသာ ရင့်သီးေသာ အသုံးအှ
န်းေကာင့် စံြမန်း ရာသီကို ရွံရှာသလို ကည့်မိသည် ။ သူကိုယ်သူ
"ပတြမားရိပ"် စံအိမ်ကီး၏ အကီးဆုံးေြမး ဆိုပီး ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွ ချ
င်ေယာင် ေဆာင်ထားသမ ဇာတိုပ်ေတွ ေပ လာပီထင်၏။ စံြမန်းကို
ကျေတာ့ မေအတူသမီးမို မိုက်ိုင်းသတဲ့ ...။ သူကျေတာ့ေရာ... ၊
"စိတ်ချ... ဘယ်လိုအေကာင်းနဲ မှ ြပန်မလာဘူး"
ေဒါသှင့်ြပန်ေြပာရင်း စံြမန်းစကားေတွက ကေလးနဲ မတူေအာင်
ြပတ်သားေနသည် ။ ဒါမှ မဟုတ် ကေလးမိုလို ပဲ ေရှေနာက် မစဉ်းစား
ဘဲ တစ်ဇွတ်ထိုးဆန်ေနတာလား... ၊
ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် စံြမန်း အေကာက်အလန် နည်းလွန်းတာကိုေတာ့
ရာသီ အံ့သမိသည် ။ အသက်ချင်း တူေသာ်လည်း အိမ်ေပါက်ဝကေန
သူမတို ကို ှတ်ခမ်းေလးေတွ ပွင့်ဟေနေအာင် ကည့်ေနသည့် သူမညီမ
ေဆာင်းေလေြပှင့်ေတာ့ ကွာ၏။ ေဆာင်းကေတာ့ ြပင်ဦးလွင်ကေန ရန်
ကုန်ဆို
ေသာ ခရီးေဝးကီးကို အတိအကျသွားဖို လုပ်ေနပီြဖစ်ေသာ သွားလ
ည်း သွားေတာ့မည့် စံြမန်းကို မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် အံ့သေနမိပါသည်
။ ဝမ်းနည်းသလို မသွားေစချင်သလိုလိုှင့် စံြမန်းအစား လက်ဖျား
ေြခဖျားေလးေတွ ေအးလာသည် အထိ ေကာက်ေနမိ၏။ သူမပဲ ေကာ
က်တတ်လွန်းတာလား ဆယ်ှစ်အရွယ် တြခားကေလးေတွ ဒီလိုပဲ အိမ်
ကေန မေကာက်မရွံ ထွက်သွားရဲကသလား...။ အိမ်ေပကဆင်းသည့်

အလုပ်ကို အရွယ်ေရာက်ပီးသားလူကီးေတွပဲ လုပ်ကတာ မဟုတ်လား.
.. ၊
တကယ်တမ်း စံြမန်းအိမ်ေပက ဆင်းြဖစ်ေအာင် တွန်းပိုေနသူက မ
မကီးပင် ြဖစ်၏။ မမကီး စံြမန်းကိုေပးသည့် စံြမန်းေမေမရဲ လိပ်စာဆို
တာကလည်း တကယ် ဟုတ် မဟုတ် မေသချာပါ... ၊
"စံြမန်း"
ေကျာပိုးအိတ်ေလး ေကာက်ကိုင်လာေသာ စံြမန်းဆီသို ေဆာင်းအ
လိုလို ေရာက်သွားသည် ။
"နင် တကယ်သွားေတာ့မှာ လားဟင်..."
"သွားမှာ ..."
စံြမန်းက တိကျြပတ်သားစွာ မျက်ှာထားတင်းတင်း အသံမာမာြဖင့်
ြပန်ေြဖ၏။ ရာသီ ထိုမျက်ှာေပးကိုပင် ကည့်မရစွာ မျက်ှာ လဲပစ်လို
က်သည် ။ စံြမန်းကို သူမ အလွန်အမင်း မုန်းတီးရတဲ့ အချက်ေတွထဲမှာ
အဲဒီမျက်ှာေပး အဲဒီ အေြပာအဆိုေတွလည်း ပါသည် ။
"နင့်ေမေမနဲ မေတွရင်ေရာ..."
ေဆာင်းက ရာသိုလို စံြမန်းပုံစံကို အြမင်မကတ်ိုင်ဘဲ စိုးရိမ်သလို
ေမးလိုက်၏။ ေဆာင်းေမးတာကို စံြမန်း ြပန်မေြဖလိုက်ရပါ။ ရာသီက
ေဆာင်းပခုံးေလးကို ဆွဲလှည့်ပစ်ရင်း. ၊
"နင်ဘာေတွေမးေနတာလဲ... သွား အိမ်ထဲသွားေနစမ်း၊ သူဘာသာ
သူအေမနဲ ေတွေတွ၊ မေတွေတွ နင်နဲ ဆိုင်လို လား...သူကို နင်က အိမ်
မှာ ပဲ ဆက်ေနေစချင်ေနတာလား..."

ရာသီေွ ေဒါသက ထိန်းမရေအာင်ထွက်သွား၏။ တကယ်ဆို စံြမန်း
အိမ ်မ ှာ မရှိေတာ့ေအာင် လုပ်ေနမိသည့် အဓိက အေကာင်းအရင်းက
ေဆာင်းေကာင့်ြဖစ်သည် ။ တစ်ရွယ်တည်း တစ်တန်းတည်း တစ်ခန်းတ
ည်းမို ေဆာင်းနဲ စံြမန်းက ပိင်ဘက်ေတွလို ြဖစ်ေန၏။ ပိင်ဘက်ဆိုေပ
မဲ့ ေဆာင်းကပဲ လိုက်ပိင်ေနပီး အမဲတမ်း စံြမန်းကို မိုင်သည့်ဘက်က
ပါ။ ပထမဒုတိယဆိုသည့် ကွာြခားချက်ေလးြဖင့် ေဆာင်းပဲ အမဲ ေနာ
က်ကျခဲ့သည် ။ အဲဒီလို ေနာက်ကျ ကျန်ခဲ့တိုင်းလည်း ေမေမက ေဆာင်း
ကို အြပင်းအထန် အြပစ်ေပးတတ်၏။
ေမေမ့ကို အေကာက်ကီး ေကာက်ပီး ေဆာင်းဘယ်ေလာက် ကိး
စားကိးစား အချိန်တန်ရင် ဒုံရင်းက ဒုံရင်းအတိုင်းပဲ ြဖစ်ေနသည် ။ ဒါ
ကိုစံြမန်းက မသနားသည့်အြပင် ေလှာင်ေြပာင်ရယ် ေမာေနကျပါ။
ကားထဲကမခံချင်ေဒါသြဖစ်ရတာက ရာသီပဲ ြဖစ်၏။ ထိုြပင် ေဆာင်းက
အသားြဖေပမဲ့

ေပျာ့ဖပ်ဖပ်ေလးြဖစ်ပီး

အရပ်လည်း

ပုသည်

။

စံြမန်းကျေတာ့ ြဖသည့်အသားက ပန်းေရာင် သန်းေနတတ်ကာ မျက်
လုံးေတွက နက်ေမှာင်ေန၏။ သိုေသာ်အမဲတမ်း စူပုပ်ေနတတ်သည့် မျ
က်ှာက ေကာက်ချိတ်ချိတ်ှင့်၊ အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည်သည် တိုင်းကလည်း
အဲဒီ ေကာက်ချိတ်ချိတ် စူပုပ်ပုပ် မျက်ှာကို ြမင်သည် ှင့် တအံ့တသ
ချီးမွမ်းကသည် ။
"ဟယ်... ဒီကေလးေလးက ဘယ်သူကေလးလဲ၊ သီတာ့သမီးပဲလား..
. သူေလးက တစ်မျိးေလးေနာ်..." ဆိုတာမျိး ၊
"သမီးက ချစ်ဖို ေကာင်းလိုက်တာ... ေအးေလ ပတြမားေမာင်နဲ ှင်း
မာယာတို ရဲ သမီးပဲ ဒီေလာက်ေတာ့ ရှိမှာ ေပါ့..."ဟု ေခါင်းတညိတ်ညိ
တ် ေရရွတ်တတ်ကသလို ၊

"သမီးဆံပင် အေကာက်ေလးေတွက အရှည်ထားပါလား... အရမ်း
လှသွားမှာ ..."ဟု ချစ်စိုး ေဝဖန်ကတာက ရှိေသးသည် ။
ေခါင်းေပမှာ ေြမွေတွ အလိပ်လိုက် တင်ေခွေနကသလို တိုတိုပွပွဆံ
ပင်ေတွကို ဘယ်လိုမျက်လုံးနဲ လှတယ်ထင်ေနကလည်း ေတာ့ မသိပါ။
ထိုကဲ့သို စံြမန်းကိုြမင်ပီး ချီးမွမ်းကတိုင်း သူတို ညီအစ်မက ဧည့်ခန်းမှ
မျက်လုံးအေကာင်သား ထိုင်ေနကရ၏။ စံြမန်းကိုဆို "ပတြမား ရိပ်စံအိ
မ်က လူေတွအားလုံး အိမ်ေဖာ်ကအစ မျက်ှာသာ မေပးဘဲ ှိမ်ထားက
သည် ။ ေမေမကိုယ်တိုင်က ဤသို ဆက်ဆံခိုင်းတာပါ။ သိုေပမဲ့ အဲ့လိုေန
ရာေတွမ ှာ သူမတို ညီအစ်မ မသိမသာှင့် သိမ်ငယ် ကျန်ခဲ့တာ ကိုယ့်
ဘာသာ သိသည် ။ မသိမသာေပမဲ့ ခံစားရတာ မသက်သာေပ၊
အဲဒီအြဖစ်ေတွကို ေဆာင်းမသိေတာ့တာလား၊ အမှတ်မရှိတာလား
မသိ။ စံြမန်းအတွက် စိုးရိမ်ေပးေနေသးသည် ။ ကိုယ့်မှာ ေတာ့ ခုလို
အေြခအေနထိြဖစ်လာဖို အချိန် အေတာ်ကာေအာင် ကိးစားခဲ့ရတာ။
သူကေတာ့ ဘာမှ မြဖစ်တဲ့ အတိုင်း ညီအစ်မေတွလို စိတ်ပူေပးေနေသး
၏။ စံြမန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိမထားမိိုင်ေအာင် ေဒါသကီး စိ
တ်ပုပ်ေနေသာ ရာသီ့လက်ထဲသို ခုနက လွယ်မလိုလို ေကာက်ယူလိုက်
ေသာ ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ြပန်ပစ်ေပးလိုက်သည် ။ ရာသီက မဖမ်းဘဲ
ေနလင် လွယ်အိတ်က လူကိုပစ်မှန်ပီး လူပါ အနည်းငယ် ယိုင်သွား၏။
"သိပ်လည်း ေဒါသေတွကီးမေနပါနဲ မမကီးရဲ ၊ နင်စိုးရိမ်သလို ငါဒီ
မှာ ဆက်ေနဖို ဘယ်ေတာ့မှ ြပန်ေတွးမှာ မဟုတ်ဘူး "
စံြမန်းက အရွယ်နဲ မလိုက်ေအာင် အကင်းပါးလွန်း၏။ မျက်ှာရိပ်မျ
က်ှာကဲ ဖတ်တတ်လွန်းလို ပင် ဒီအိမ်က လူေတွတစ်ေယာက်မှ မေကာ
င်းတာကို ေစာေစာစီးစီးကတည်းက သိေနခဲ့ြခင်းြဖစ်သည် ။

"နင်က ငါ့တစ်ေယာက်တည်းကို မုန်းရတာပါ... ငါက ေဟာဒီအိမ်က
ရှိသမလူ အကုန်လုံးကို မုန်းတာ၊ ငါ့ရဲ ေမေမ ဘယ်လို လူြဖစ်ြဖစ် သူနဲ
ပဲငါေနေတာ့မယ်..."
"အိတ်မယူသွားဘူးလား စံြမန်း…."
"မယူဘူး..."
"ငါစုထားတဲ့ ပိုက်ဆံေတွ ထည့်ေပးထားတာ..."
"သိတယ်… အဲဒါေကာင့် မယူတာ..."
ြဖစ်မှ ြဖစ်ရေလ... ၊ ပိုက်ဆံတစ်ြပားမှ မပါဘဲ ခရီးသွားမလို လား...။
လမ်းမှာ ဘာေတွ ဆက်ြဖစ်မလဲ ဒင်းမသိလို ထင်ပါရဲ ။ ေနပါေစေပါ့...၊
ရာသီ စံြမန်းေရှမှ ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွားပီး ေဆာင်းကိုပါ ဆွဲေခ
သွား၏။ စံြမန်း ေရှးေဟာင်း အေမွအှစ် ပန်းချီပန်းပုများ ကန်းပရိ
ေဘာဂများ ေရတိုင်လုံးကီးများ ြဖင့် နန်းေတာ်တမ လှပ ခမ်းနားေသာ
ပတြမားရိပ် စံအိမ်ကီးအြပင်သို ေလာက်ထွက်လာခဲ့သည် ။ ြပတ်ြပတ်
သားသား အိမ်ကီးအြပင်ထိ ထွက် လာပီးမှ ဆင်ဝင်ေအာက်ကို ေကျာ်
လွန်၍ ပန်းပင်တန်းများကို ြဖတ်ေကျာ် ေလာက်လာစဉ် ေနာက်သို ြပန်
လှည့်ကည့်မိသည် ။
"ပတြမားရိပ် စံအိမ်"
ေရေရာင် ေဖာင်းကွ စာလုံးများ သည် စံြမန်း လူမှန်းသိတတ်စက
ြမင်ကွင်းများ အတိုင်း သစ်လွင်လှပေနဆဲ ြဖစ်၏။ ဆိုင်းဘုတ်ကီးကို
ေမာ့ရင်း ဘာကို ဝမ်းနည်းမိမှန်းမသိ။ ေသချာတာ ကေတာ့ ဤအိမ်ဤ
ေနရာကို လွမ်းဆွတ်ြခင်းေကာင့် မဟုတ်ပါ။ သွားရေတာ့မယ်ဆိုမှ ေတွ
ေဝသွားတာလည်း မဟုတ်...၊

ဘွားဘွား... ၊ ဘွားဘွားကို သတိရသွားလို ြဖစ်သည် ။ ဘွားဆုံး
ေတာ့ စံြမန်းခုနစ်ှစ်ပင် မြပည့်ေသး။ ဘွားနဲ ပတ်သတ်ပီး စံြမန်း မှတ်
မိသမက စံြမန်းကိုေတွတိုင်း စိတ်မသက်မသာ ြဖစ်သွားတတ်သည့်
ဘွားရဲ မျက်ှာကိုပါ။ ဘွားရှိသည့်ေနရာကို စံြမန်း သွားေဆာ့မိတိုင်း ထွ
က်သွားဖို ေြပာရင်ေြပာ မဟုတ်ရင်လည်း တစ်ေယာက်ေယာက်ကို လာ
ေခဖို ေြပာတတ်၏။ အဲဒီလိုလာေခခိုင်းတိုင်း အရင်ဆုံးအေြပးအလား
ေရာက်လာတတ်တာက အန်တီြမနာှင့် ြမသီတာတို ပါပဲ...၊
"နာတို မသိလိုက်လို ပါ ေမေမရယ်... စံေလးက ခုနက အြမာှစ်
ေကာင်နဲ အတူ ေဆာ့ေနတာ၊ ခုမှ ဘယ်လိုြဖစ်ပီး ဒီကို တစ်ေယာက်တ
ည်း ေရာက်ေနတာလဲမသိဘူး"
အြမာှစ်ေကာင်ဆိုတာ တင်ကိုိုင်၊ တင်ေမာင်ိုင်လို ေခသည့် အန်
တီြမနာရဲ သားအြမာေတွပါ။ သူတို က စံြမန်းကိုဆို စစရာ၊ ေနာက်စ
ရာ

အုပ်တစ်ခုလိုပဲ

ြမင်ကသည်

။

မညာမတာ

အိုင်ကျင့်တာမျိးလည်း ရှိသည် ။ စံြမန်းသူတို ကို မုန်းလွန်းလို ဘယ်
ေတာ့မှ အတူမေဆာ့ေပ။ အန်တီြမနာက ထိုကဲ့သို မဟုတ်တာေတွ
ေြပာတတ်သည့်အြပင် သုပ်ေဆာင်လည်း ေကာင်း၏။
"လာ…သမီးလာ၊ ေဒထားေရ … ေဒထား စံေလးကိုလာေခပါ" ဟု
လည်း ဘွားေရှမှာ စံြမန်းကို တယုတယ ေချာ့ေမာ့ ေခြပတတ်ေသး၏။
အန်တီြမသီတာကျေတာ့ အန်တီနာလို ပျာယာခတ်မေနဘဲ တည်ငိမ်
သည် ။ ဒါေပမဲ့ အမှန်အကန်ေတွချည်း ေြပာတတ်တာေတာ့ မဟုတ်ေပ..
.၊
"ေမေမရယ်...စိတ်ကိုေလာ့မှ ေပါ့၊ ှစ်ေတွလည်း မနည်းေတာ့ဘူး
ေလ...စံေလးက မာယာ ေမွးထားတာ မှန်ေပမဲ့ သီတာတို ေမာင်အငယ်

ဆုံးရဲ သမီးေလ၊ ေမေမ့ေဒါသေတွ ေလာ့ပါေတာ့ေနာ်..."
" မဟုတ်ဘူး … သူကိုေတွတိုင်း ငါ့သားေလးကို သတိရတယ်၊ သား
ငယ် အရွယ်မတိုင်ခင် ေစာစာစီးစီး ေသရတာ ဒင်းေလးအေမေကာင့်
ကည့်ပါဦး ငါ့ေြမးတဲ့ ... ဘယ်မှာ လဲ ငါ့သားမျက်ှာ၊ သူအေမုပ်မှ မ
ေအုပ်ခတ်စွပ်..."
"ဒါေပမဲ့ ကေလးမှာ ဘာအြပစ်မှ မရှိတာပဲ ေမေမရယ် ထားပါေတာ့
သမီးတို ပဲ စံေလးကို ေနာက်ေမေမနဲ ေဝးေဝးေနဖို ေြပာပါမယ်၊ ေမေမ
စိတ်ချမ်းသာေအာင် ေနေနာ်..."
ထိုသို ဘွားကို ူးူးညံ့ညံ့ေလး ေြပာပီး ှစ်သိမ့်သည် ။ စံြမန်းကိုကျ
ေတာ့ တယုတယ ေချာ့ေခသည် ။ ညီအစ်မှစ်ေယာက်စလုံး စံြမန်းကိုပဲ
သည်းသည်းလပ် ချစ်သလို စံြမန်းအတွက် တကယ်ပဲ စိတ်ပူေနကသလို
သူေတာ်ေကာင်း ုပ်ေပလွင်ေအာင် ေဖာ်ကျးသည် ။ ဘွားကွယ်ရာ
ေရာက်ပီ

ဆိုရင်ေတာ့

အဲဒီပုံစံေတွ

ကက်ေပျာက်ငှက်ေပျာက်

ေပျာက်လျက် မင်းသမီးုပ်များ ကတ်ကုန်ေတာ့သည် ။
"စံြမန်း... လာစမ်း ဒီကို..."
ပခုံးကေန အကမ်းပတမ်း ဆွဲပီး ကန်းဆက်တီဆိုဖာေပ ထိုင်ေစသ
ည် ။ ပခုံးေအာင့်သွားလို အကမ်းပတမ်း ဆက်ဆံခံရလို ဘာေတွ
ဆက်ေြပာလာကေတာ့မလဲ သိေနလို စသြဖင့် အေကာင်းြပချက် ေပါင်း
စုံှင့် စံြမန်းမျက်ှာက မျက်လာချလိုက်ေပမဲ့ မျက်ှာကစူပုပ် ေနပီး
သား... ၊
"ကည့်စမ်း....ုပ်ကို ကည့်စမ်း နာ နင့်ကိုသူြပန်များ လုပ်ချင်ေန
လားမသိဘူး"

"အမေလး... မမမသိလို အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ သူကို တစ်ခုခုမေြပာလိုက်မ
ဆို၊ လိုက်နဲ အဲဒီုပ် တန်းြဖစ်သွားတာ... ဂျစ်ကန်ကန် မာေကျာေကျာနဲ
ဘယ်သူမှ ေကာက်တဲ့ ပုံမရှိဘူး၊ တကယ့် မေအတူသမီး..."
"မေအတူသမီး"ဆိုသည့် စကားက စံြမန်းေမွးကတည်းက စံြမန်းနဲ
အတူ တံဆိပ်ကပ်လျက်သား ပါလာခဲ့တာပါ။ သူတို မကိက်တာ တစ်ခု
ခုလုပ်တိုင်း အြပစ်တစ်ခုခု ကျးလွန်မိတိုင်း ဤသို ေြပာတတ်သည် ။ အ
ချိန်ေတွကာလာတာနဲ အမ အထပ်ထပ်အခါခါ ကားရဖန်များ လာ
ေတာ့ စံြမန်း ေမေမ့ကို အြပင်းအထန် စိတ်ဝင်စားလာ၏။ အရမ်းလည်း
ေတွချင်လာပါသည် ။
ေမေမက ဘယ်လိုလူမျိးလဲ... ။
ေမေမ့ဆီမှာ "သူတို ေြပာေနတာေတွ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပီး"
အြဖစ်အပျက်တစ်ခုလုံး ေြပာင်းြပန်လှန် သွားေစမည့် ေြဖရှင်းချက်မျိး
ကားချင်မိ၏။ "ဒီလို ဒီလို အေကာင်းေတွေကာင့် ကန်မ အထင်လွဲခံခဲ့ရ
တာလို စံြမန်းလက်ကိုဆွဲပီး သူတို အားလုံးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရန်ေတွခိုင်းပစ်ချ
င်သည် ။ အနည်းဆုံး ေမေမကိုယ်တိုင် မဟုတ်ရင်ေတာင် သူတို ကို အခို
င်အမာ ြပန်ေြပာခွင့် ရှိေသးရင်ေတာင်မှ ေမေမ့အေကာင်းသိတဲ့ တစ်စုံ
တစ်ေယာက် ေရာက် လာပီး "သမီးေမေမက ဒီလိုလူမျိးမဟုတ်ပါဘူး"
မြဖစ်ိုင်ပါဘူးလို

ေြပာတာမျိးြဖစ်ြဖစ်

ကားချင်မိသည်

။

ဒါေပမဲ့

စံြမန်းကားပီးရင်း ကားေနရ သည် က...၊
"နင့်ကိုမှာ ထားတာ ဘယ်ှခါရှိေနပီလဲ စံြမန်း.…ဟင်၊ ေမေမနဲ
ေဝးေဝးေန... ေမေမ့ေရှကို မသွားနဲ လို ၊ နင့်ကိုေတွတိုင်း အကျင့်မ
ေကာင်းတဲ့ နင့်အေမကို သတိရပီး ငါ့ ေမေမ ေဒါသြဖစ်ရ စိတ်တိုရနဲ အ
သက်တိုမှာ ... နင်က နင့်အေမလိုပဲ ေမေမ့ကို ေသေစချင်လို အုနည်းနဲ

သတ်ေနတာလား၊ ဟုတ်လား...ေြပာစမ်း"
"စံြမန်း ဘွားဘွားကို မေသေစချင်ပါဘူး.... ဘွားဘွားေရှကို စံြမန်း
သွားတာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဘွားဘွား ဘာသာလာတာ…"
"တိတ်စမ်း… ငါ့ကို အဲဒီေလသံနဲ ြပန်မေအာ်နဲ ၊ ငါလုပ်လိုက်ရ ေသ
ရေတာ့မယ်... " ၊
ေဒြမသီတာက လက်ဝါးကီး ရိပ်ခနဲ ေြမာက်တက်သွားသည် ှင့်
တင်ကိုိုင်နဲ တင်ေမာင်ိုင်တို ဝမ်းသာအားရ ထရယ်က၏။ ေဟးခနဲ
ထရယ်ပီးမှ မိုက်ြဖစ်ေတာ့ "ဟင်" ခနဲ အသံေတွထွက်လာသည် ။ ဒါ
ကိုဘယ်သူကမှ လှည့်မေြပာကသည့်အြပင် ရာသီက "ိုက်လိုက်ပီးေရာ
ဆိုသည့်မျက်ှာြဖင့် စံြမန်းကို မျက်ေစာင်းခဲကည့်သည် ။ ေဆာင်းက
ေတာ့ ထုံးစံအတိုင်း ငိမ်ကုပ်ေန၏။ သူလည်း စိတ်ထဲမှာ ကိတ်ေပျာ်ေန
မှာ ပါ။ အဲ့လိုအြဖစ်ေတွကတစ်ခါှစ်ခါမကပါဘဲ စံြမန်းအတွက် "မလုပ်
ပါနဲ " "မဆူပါနဲ "လို ဝင်တားေပးမယ့် လူမရှိသလို သနားမယ့်လူလည်း
တစ်ေယာက်မှ မရှိေပ...
စံြမန်းရဲ အြဖစ်မှန်ကို ဘွားဘွားြမင်ရင်ေရာ ဘယ်လိုေနမလဲ... ၊
စံြမန်းကိုြမင်တိုင်း မျက်ရည်လည်ပီး ငိုင်သွားတတ်သည့် ဘွားဘွား
ကေရာ စံြမန်းကို တကယ် မုန်းေနတာလား.။ ပတြမားရိပ်စံအိမ်မှာ စံြမ
န်း ဘွားဘွားတစ်ေယာက်ကိုပဲ ချစ်သည် ။ သူများ ေတွ ဘာြဖစ်ြဖစ် ဂု
မစိုက်ေပမဲ့ ဘွားဘွားမုန်းေနတာကိုေတာ့ ဝမ်းနည်းမိသည် ။ ဘွားဘွား
အမုန်းကိုမခံချင်ပါ။ တကယ်တမ်း ဘွားဘွားက စံြမန်းကို မမုန်းဘူးလို
သိလိုက်ရသည့် အချိန်ကျေတာ့ အရမ်းကို ေနာက်ကျသွားပါပီ။ အဲဒီေန
က ဘွားဘွား ေလာကကီးက အပီးအပိုင် ထွက်သွားေတာ့မယ့်ေန၊
"အဘွားကီးေတာ့ ေလာေတာ့မယ်.... အသက်ငင်ေနပီ…"

"ဟုတ်လား... ထင်ေတာ့ထင်သားပဲ..."
အေပထပ်က ဆင်းလာသည့် အန်တီြမသီတာက သတင်းေကာင်း
တစ်ခု အူယားဖားယား ေြပာသလိုေြပာပီး အန်တီနာ ေယာက်ျားက အ
ခန်သားေထာက်ခံ၏။ အန်တီနာ မျက်ှာမှာ လည်း ဝမ်းနည်းမ တစ်စုံ
တစ်ရာ မရှိေပ။ သူတို ကို စံြမန်းအေဝးကီးက လှမ်းကည့်ေနေပမဲ့ သူ
တို ဘာေတွေြပာေနကမှန်း သိေနသည် ။ "အသက်ငင်ေနပီဆိုတာ ေသ
ေတာ့မှာ ကို ေြပာတာပဲ။ ေသြခင်းတရားကို မကံဖူးေပမဲ့ ေဖေဖ့လို ဘ
ယ်ေတာ့မှ ြပန်မလာေတာ့ဘဲ ေပျာက်ကွယ် သွားေတာ့မှာ ကိုေတာ့ သိ
ေန၏။ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ် သူတို စကားေြပာေနကတုန်း စံြမန်းအိမ်ေပ
ေြပးတက်လာခဲ့၏။ ဘွားရဲ အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ ရှိမေနိုင်တာကို သိ
သည် မို အခန်းတံခါးကို ရဲရဲပင် ဖွင့်ဝင်ပစ်လိုက်ပီး တံခါးြပန်ပိတ်လိုက်
သည် ။
"ေြမး"
ေမာပန်းေနသည့် အသံ တိုးတိုးမဉ်းမျဉ်းေလး... ၊
တံခါးြပန်ပိတ်ေနသည့် စံြမန်းကိုယ်ေလး ချာခနဲ လှည့်လာမိသည် ။
အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ဆိုေတာ့ စံြမန်းကိုေခတာေပါ့...။ စံြမန်း
ဘွားခုတင်ေဘးက ခုံေပသို ေရွ ခနဲ တက်ထိုင်လိုက်ပီး စံြမန်းဆီ လှမ်း
ထားသည့် ဘွားလက်ကို တယုတယ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည် ။
"ေြမးက ေြမးက ဘွားကိုစိတ်နာေနလို ေခလို မရဘူးဆို..."
"ရှင်..."
စံြမန်း မျက်လုံးေလးေတွ ြပးသွားသည် ။ ဘွားကို စံြမန်းအမဲတမ်း
ေတွချင် စကားေြပာချင်ခဲ့တာပါ။ စံြမန်း အံ့သသွားတာြမင်ေတာ့ ဘွား

ကချက်ချင်း သေဘာေပါက်သွားသည် ထင်သည် ။ ယဲ့ယဲ့ေလးြပံး၏။
"ေြမးကို ဘွားေစာင့်ေနတာ ကာလိုက်တာကွယ်..."
စံြမန်း ငိုချင်သွားသည် ။ သူတို ေတွစံြမန်းကို ဘာမှ လာမေြပာကပါ
လား။ ဘွားေသခါနီးပီမို ဂုမစိုက်ေတာ့တာေပါ့... ၊
"ေြမး"
"ရှင် ဘွားဘွား"
မျက်ရည်ေတွ ကျမလာေပမဲ့ စံြမန်း ဆိုဆိုနင့်နင့်ကီး ခံစားေနရသ
ည် မို အသံေလး အဖျားခတ် တုန်ယင်ေနသည် ။ ဘွားက စံြမန်းလက်
ေလး တစ်ဖက်ကို သူလက်ှစ်ဖက်ြဖင့် ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း... ၊
"ဘွားေလ… သားငယ်ကို အိပ်မက်မက်တယ်၊ ေြမးရဲ ေဖေဖေလ….
သူ ဘွားကို စိတ်ဆိုးေနတယ်ကွယ်၊ မျက်ေထာင့်နီကီးနဲ ကည့်ေနပီး
ဘွားကို စကားလုံးဝ ြပန်မေြပာဘူး... အဲဒါ ဘွားသိတယ်၊ သားက ေြမး
ေလးကို ဘွားဂုမစိုက်လို သူ အဲဒါေကာင့် ဘွားကိုစိတ်ဆိုးေနတာ၊ သူနဲ
ေတွရင် ဘွား... သူကိုေကျနပ်ေအာင် ေတာင်းပန်ရမယ်..."
သူနဲ ေတွရင်ဆိုတာ ေသပီးတဲ့ အခါေတွမှာ ကို ေြပာတာလား ၊ စံြမ
န်းကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ခင် မျက်ရည်ှစ်စက် ေကွကျလာ၏။
"ေြမး... ေြမးကေရာ ဘွားကို ခွင့်လတ်ရဲ လား၊ ဘွားဘွား ေတာင်းပ
န်ပါတယ်၊ ဘွားဘွား မှားပါတယ်ကွယ်..."
စံြမန်း ဘွားကို ေခါင်းညိတ်ြပမိရဲ လား…. မညိတ်မိဘူးလား မသိ
ေတာ့ပါ။ ပခုံးေလးေတွ လပ်ခါသွားသည် အထိ အင့်ခနဲ ိက်မိ၏။ ဘွား
က စံြမန်းကို ကိုင်ထားသည့် လက်တစ်ဖက်ှင့် သူမေခါင်းရင်း ေခါင်း
အုံးေဘးက ေခွးုပ်ေလးကိုယူပီး စံြမန်းကို လှမ်းေပးသည် ။

"အဲဒီအုပ်ေလးကေလ ေြမးရဲ ေဖေဖ ေြမးေလးအတွက် ဝယ်ေပး
ထားတဲ့ အုပ်ေတွထဲက တစ်ုပ်ေလ၊ ေြမးေလး ဗိုက်ထဲမှာ ပဲရှိေသး
တာ... ကျန်တဲ့ အုပ်ေတွကို ဟိုကေလးေတွ ယူေဆာ့ပစ်လိုက်ကတာ၊
ဒါေလးကို ေြမးအတွက် ဘွားသိမ်းထားတာ..."
ဘွားက စကားတစ်လုံးချင်းကို အသံ တိုးတိုးမဉ်းမဉ်းေလးနဲ ခက်ခဲ
စွာ ေြပာပီးအဆုံးမှာ မျက်လုံး စုံမှ ိတ်၍ အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှေန
သည် ။
"ဘွားဘွား… စံြမန်း ဆရာဝန် သွားေခေပးမယ်ေလ၊ ဖုန်းနံပါတ်
စံြမန်းသိတယ်..."
စ ံြမ န ်းစ ိတ ်ထ ဲမ ှာ ေဘ

းမ

ှာ ဆရာဝန်ရှိရင်ေတာ့

ဘွားသက်သာသွားမှာ လို ထင်မိ၏။ ဘွားက ေခါင်းခါြပရင်း မျက်လုံးြပ
န်ဖွင့်လာသည် ။
"ဘွား... ဘွားက သွားရေတာ့မှာ ..."
"မသွားပါနဲ ဘွားရယ်..."
ကေလးအသိေပမဲ့ သွားရေတာ့မယ်ဆိုတာ ေသရေတာ့မှာ ကို ေြပာ
မှန်းသိေနသည် ။ ကေယာင်ကတမ်း ေခါင်းခါရင်း ြပန်ေြပာမိပီး စံြမန်း
ချက်ရည်ေတွ ထိန်းမရေအာင် ကျလာ၏။ ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်ြဖင့် အ
ုပ်ကိုလည်း ဖက်ထားရင်း မျက်ရည် သုတ်ေနေပမဲ့ သုတ်လို မိုင်...၊
"ေြမး ေြမးေလး ဘွားေတာင်းပန်ပါတယ်ကွယ်..."
စံြမန်းငိုေနလို ဘွားစိတ်မေကာင်း ြဖစ်သွားမှန်း သိေပမဲ့ မျက်ရည်မ
ကျေအာင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို မရပါ...၊
"ေြမး"

"ရှင်"
"ေြမးေမေမကို ေတွေအာင်ရှာေနာ်..."
"ရှင်..."
စံြမန်း မျက်ရည် တိခနဲရပ်၏။ အသက်ရှသံ ြပင်းြပင်းေကာင့် ထပ်
လည်း မေမးြဖစ်ေပ။ ဘွားက သူေြပာချင်တဲ့ စကားကို အကုန်ေြပာိုင်ဖို
ပင် မနည်းကိးစား ေနရရှာကာ... ၊
"သူတို သူတို နဲ မေနနဲ …မ မေကာင်းဘူး..."
ပုစာတစ်ပုဒ်ရဲ အေြဖကို ဘွားမဆုံးခင်ေလးမှာ ပဲ စံြမန်းရသွားခဲ့သ
ည် ။ ဘွားက ေမေမ့ကို မမုန်းဘူး။ စံြမန်းေမွးတဲ့ ေနမှာ တိုက်ဆိုင်စွာ
ေဖေဖေသဆုံးခဲ့ရတာကိုပဲ စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ေနခဲ့တာ။ ဘွားက ေမေမ့
ကို ရှာခိုင်းခဲ့တာ ေမေမက သူတို ေြပာသလို မိန်းမမျိး မဟုတ်လို ေပါ့….
၊
ဘာေတွပဲ တားဆီးေနပါေစ စံြမန်း ေမေမ့ကို ေတွေအာင်ရှာမည်။
ေမေမ့ဆီ အေရာက်သွားမည်။ ေမေမနဲ ေတွတဲ့ အခါ စံြမန်းကို မြဖစ်မ
ေန ပစ်ထားခဲ့ရသည့် အေကာင်းရင်း တစ်ခုခု ေမေမ ရှင်းြပလာလိမ့်မ
ည်။ စံြမန်းက ေမေမ့ကို စိတ်ဆိုးချင်ေယာင်ေဆာင်ပီးမှ ခွင့်လတ်ေပးလို
က်မည်။ ပီးေတာ့ သူတို ဆီြပန် လာပီး ေမေမ့အေပ ေြပာခဲ့တာေတွအ
တွက် ေတာင်းပန်ခိုင်းရမည်။
စိတ်ကူးနဲ ူးရင်း စံြမန်း ေမေမ့ဆီ အေရာက်သွားဖို ရည်ရွယ်ချက်
သည် စကန်ှင့်အမ ခိုင်သထက် ခိုင်မာလာခဲ့၏။ ှစ်ေတွကာလာသည့်
တိုင် ထိုရည်ရွယ်ချက် အေကာင်အထည် ေဖာ်ဖို ကိုသာ ကိးစားလာခဲ့ရ
င်း... ၊

*****

အခန်း(၂)

‘တီ’ခနဲ ကားဟွန်းသံေကာင့် စံြမန်း ‘ပတြမားရိပ်စ’ံ အိမ်ဆိုသည့် ဆို
င်းဘုတ်ကို ေငးကည့် အေတွး လွန်ေနရာမှ သတိဝင်လာ၏။
"စံြမန်းသွားေတာ့မယ် ဘွားဘွား... စံြမန်း ဒီကိုဘယ်ေတာ့မှ ြပန်လာ
ေတာ့မှာ မဟုတ်လို ဘွားဘွားကို ကန်ေတာ့ခဲ့ပါတယ်.…."
စံြမန်း ေခွးုပ်ေလးကို ကျစ်ေအာင်ဖက်ထားရင်း ှတ်ခမ်းလပ်ုံ
ေလး ေြပာမိ၏။ ‘ပတြမားရိပ်စံ’အိမ်ကီးကို ေကျာခိုင်းထွက်လာေတာ့
စံြမန်းရင်ထဲမှာ လွတ်လပ်ေပါ့ပါးသွားသည် ။ ကေလးပီပီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ယ် မိုက်ူးရဲဆန်ေနပီ မှန်းလည်း မသိေပ။ "ေရငတ်တုန်း ေရတွင်းထဲ
ကျ ဆိုသလို အေြခအေနေတွ ဒီလိုြဖစ်လာသည့်အတွက် ရာသီကိုပင်
ေကျးဇူးတင်ေနမိသည် ။ ဘွားဘွားဆုံးသွားသည့် ေနာက်ပိုင်း စံြမန်း ေမ
ေမ့ကို ေတွေအာင်ရှာဖို ေမေမရှိတဲ့ ေနရာကို ေရာက်ေအာင် သွားဖို သာ
စိတ်ထက်သန်ေနခဲ့၏။ အဓိကက ေမေမဘယ်မှာ ေနလဲ သိဖို ပါပဲ။ သိ
လို ကေတာ့ စံြမန်း ဘာအတားအဆီးရှိရှိ မေရာက်ေရာက်ေအာင်ကို
သွားမည်ဟု ေတွးထားခဲ့သည် ။ စံြမန်း စိတ်အား ထက်သန်လွန်းလို ထ
င်ပါ၏။ တစ်ေန ေဒြမနာှင့် ြမသီတာတို ှစ်ေယာက် ပထမဆုံးအကိ
မ်အြဖစ် ေမေမ့အေကာင်း ေြပာေနကတာကို အမှတ်မထင်ကားခဲ့ရသ
ည် ။

"မမသိလား… ဟိုမိန်းမှင်းမာယာေလ၊ သူေယာက်ျားက အေမွေတွ
အားလုံး သူသားနာမည်နဲ လဲေပးလိုက်ပီတဲ့ … သူတို ေနေနတဲ့ ေရ
ေတာင်ကားက အိမ်နဲ ြခံကိုပဲ သူကို ေပးတယ်တဲ့ သိလား၊ အဲဒီ
ေယာက်ျားက သူကိုခယေနလို ှင်းမာယာ ေခါင်းေမာ့ မာန်တက်ေနတာ
ေလ….ခုေတာ့ ဟိုက သူကိုအချိသတ်ပီး အချိန်တန်ေတာ့ သားအတွက်
ချည်း ေပးပစ်လိုက်တယ်၊ ှင်းမာယာတစ်ေယာက် ဘယ်ေလာက်များ ခံ
ရခက်ပီး ဟက်ေကာ့ကီး ြဖစ်ကျန်ခဲ့မလဲမသိဘူး..."
စံြမန်း

နားေထာင်ခွင့်ရခဲ့တာ

ထိုမေလာက်ပါပဲ။

အဲဒီ

အေမွကိစေကာင့် စံြမန်းကို ေမေမတစ်ချိန်လုံး ေမ့ေနခဲ့တာလား ၊
ရက်စက်လိုက်တာလို ေတွးမိေပမဲ့ စံြမန်းအထူးတလည် ဝမ်းနည်းမ
ေနေတာ့ပါ။ အေရးကီးတာက စံြမန်း ဒီငရဲတွင်းကေန လွတ်ေြမာက်ခွင့်
ရပီး ေမေမစံြမန်းကို လက်ခံထားရင် ေတာ်ပီလို ပဲ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ေြဖ
လိုက်၏။

ေမေမေရေတာင်ကားမှာ ေနတယ်ဆိုတာကိုပဲ စံြမန်း မှတ်

ထားလိုက်သည် ။
ရာသီနဲ ရန်ြဖစ်ေတာ့ "ေမေမရှိတဲ့ ေနရာကိုသိရင် စံြမန်းဒီမှာ လုံးဝ
မေနဘူး… မမကီးကို မြမင်ချင်လို " ဟု ေြပာမိ၏။
"နင်ေသချာတယ်ေနာ် စံြမန်း… နင့်ဘာသာ တကယ် ထွက်သွားမှာ
ေနာ်..."
"တကယ်သွားမှာ … စံြမန်းကို ေမေမ့လိပ်စာသာ ရေအာင်လုပ်ေပး၊
အန်တီသီတာ သိတယ်..."
ရာသီက ေမေမ့လိပ်စာကို ရေအာင် ယူလာေပးခဲ့ပါသည် ။ ဒီေနအန်
တီ နာေယာက်ျား ဦးသာေအာင်ရဲ အမျိးတစ်ေယာက် ဘုရားကိုးဆူရှိ
သည် မို အန်တီနာတို တစ်မိသားစုလုံး ေနာက်ေန မနက်မှ ြပန်လာက

မ ှာ ြဖစ်၏။ အန်တီသီတာက ထုံးစံအတိုင်း ကုမဏီမှာ မို ညေနမှ ြပန်
လာမည်။ ြခံေစာင့်
သိမှာ စိုးလို ရာသီက ြခံေစာင့်ဦးေလးကီးကိုလည်း အြပင်ခိုင်းထား
၏။ ရာသီက သူစံြမန်းကို ထွက်သွားခိုင်းတာကို လူကီးေတွသိမှာ ေကာ
က်ေနသေလာက် စံြမန်းကေတာ့ လူကီးေတွသိသွားလည်း သူတို ဝမ်း
သာကမှာ ပဲလို ေတွးမိသည် ။
တီ…တီ …တီ
ဆက်တိုက်ထွက်ေပလာသည့် ကားဟွန်းသံ တတီတီေကာင့် စံြမန်း
ေြခလှမ်းေတွ သူအလိုလို ြမန်သွား၏။ ြခံတံခါးကီးေဘးက လူဝင်ေပါက်
တံခါးကို ဖွင့်ထွက်လိုက်ေတာ့ အြပင်မှာ အဝတ်အစား ေသသပ်ကျနစွာ
ဝတ်ထားပီး ခန်ညားေချာေမာသည့် ဦးေလးကီးတစ်ေယာက် ြခံတံခါး
ရဲ

သံတိုင်ေတွမှ

တစ်ဆင့်

ြခံထဲကို

.ေချာင်းကည့်ေနသည်

။

သူေနာက်မှာ လည်း ေြပာင်လက်ေနသည့် မာစီဒီးကားကီး ရပ်ထား၏။
ထိုလူကီးက

စံြမန်းကိုြမင်ေတာ့

ကိုယ်ကို

မတ်မတ်ြပင်ကာ

ှစ်လိုစွာြပံးြပ၏။
စံြမန်း ြပန်ြပံးမြပမိပါ။ ထိုဦးေလးကီးရဲ အရပ်အေမာင်းှင့် သန်ြပ
န်ပုံက ဟိုအြမာှစ်ေယာက်ရဲ ေဖေဖဦးသာေအာင်နဲ တူေနသည် ။ သူကို
မျက်ေစာင်းထိုးသလို ခပ်ေစွေစွတစ်ချက်ကည့်ပီး ေဘာက်ဆတ်ဆတ်
ေလာက်သွားသည့် ကေလးမေလးေကာင့် ေမာင်ေမာင်ဦး ရယ်လက်စမျ
က်ှာကီး တစ်ဝက်တစ်ပျက်တင် ရပ်သွား၏။
ဘယ်လိုကေလးလဲ...၊
"ေန...ေနပါဦး သမီးရဲ ..."

ဘယ်လိုကေလးပဲြဖစ်ြဖစ် ပတြမားရိပ်စံအိမ်က ထွက်လာသည့် တ
စ်ဦးတည်းေသာ လူသားမို ေအာင့်သက်သက်ှင့်ပင် လှမ်းေခလိုက်ရသ
ည် ။
"ဒီအိမ်က လူကီးေတွ မရှိကဘူးလား.…."
"သိဘူးေလ..."
စံြမန်းေနရာမှာ တင် စုံရပ်ပီး ြပန်ေြဖ၏။ ။
"ညည်းက ဒီအိမ်က မဟုတ်ဘူး ေပါ့..."
စံြမန်းအေဝးကပင် လှမ်းြမင်ေနရေသာ ပတြမားရိပ်စံ အိမ်ဆိုသည့်
အိမ်နဖူးစည်းက ဆိုင်းဘုတ်ကီးကို တစ်ချက်ေတာ့ လှမ်းကည့်ြဖစ်လို
က်ေပမဲ့...၊
"ဟုတ်ဘူး..."
ပါးေဖာင်းေဖာင်းေလးနဲ ှတ်ခမ်းသားေတွ စုလုံးေနေအာင်‘ဟုတ်
ဘူး’လို

တုံးတိတိေြဖပီး

ကေလးမေလးသူေရှက

ချာခနဲ

လှည့်ထွက်သွားသည် ။ ေနာက်ထပ် ဘာမှ ထပ်မေမးရဲေလာက်ေအာင်
မျက်ှာေလးကိုလည်း စူပုပ်ထားေသး၏။ စံြမန်းလှည့်ထွက်လာစဉ် ရပ်
ထားသည့်ကားမှ ကားမှန်ြဖည်းြဖည်း ေလာကျ လာပီး မျက်ှာတစ်ခု
ေပလာသည် ။ စံြမန်းကို လှမ်ေခပီး ဒီအိမ်အေကာင်း ေမးခွန်းေတွ ထ
ပ်ေမးလာမှာ စိုးသည် မို စံြမန်း ခပ်သွက်သွက် ေလာက်မိ၏။
"ေမာင်ေမာင်..."
"ဘယ်သူမှ ထွက်မလာဘူးလား…"
"မလာဘူးမမရဲ ြခံေစာင့်ေတာင်မေတွဘူး၊ ဟိုလူဝင်ေပါက် တံခါ

ေတာ့ ဖွင့်ထားတယ်…."
ေမာင်ေမာင်ဦး ေမးတာကိုြပန်ေြဖေနရင်း ေကျာခိုင်းထွက်သွားေပမဲ့
လှမ်းြမင်ေနရေသးသည့် ကေလးမေလးကို စိတ်ဝင်တစား လှမ်းကည့်
ေနမိသည် ။ ေခါင်းေပမှာ ေခွလိပ်ေနသည့် ဆံပင် ေကာက်ေကာက်
ေလးေတွ မျက်လုံး ေတာက်ေတာက်ေလးေတွနဲ စူပုပ်တင်းချိတ်ေနသည့်
ထိုကေလး မေလးရဲ မျက်ှာေလးက တစ်စုံတစ်ေယာက်နဲ တူေနသလို
လို ေတွဖူးသလိုလိုပါ။ ေသချာ စဉ်းစားကည့်ေတာ့ ဘယ်သူနဲ တူတာရ
ယ်လို အေြဖမထွက်…
ကားေခါင်မိုးေပ လက်တစ်ဖက် တင်ထားလျက် ကားထဲကို ငုံကည့်
လိုက်ေတာ့ မျက်ခုံးတန်းေလးှစ်ခု စုကျံေနလျက် ှတ်ခမ်းကို တင်းတ
င်းေစ့လျက် ေဒါသထွက်ေနသည့်ကားက ရက်ရက်စက်စက် လှေနေသး
သည့် ေဒှင်းမာယာ...။ အသက်သုံးဆယ်ေကျာ်အရွယ် အမျိးသမီးတစ်
ေယာက်မှာ ရင့်ကျက်တည်ငိမ်မေတွ ရှိေနေပမဲ့ ရင့်ေရာ်မဆိုတာကို သူ
မဆီမှာ ရှာ လို မေတွေပ။ ေဒါသြဖစ်ေနသြဖင့် ပန်းေရာင်ရင့်ေနသည့်
မျက်ှာေလးက အမဲတမ်း ြမင်ေနကျေပမဲ့ ခုထိလည်း မျက်လုံးမလဲိုင်
ေအာင် လှေနပါ၏။ သူသတိလက်လွတ် ကည့်ေနမိတာကိုပင် သတိမ
ထားိုင်ဘဲ သူမက ပခုံးမှာ လှလှပပေလး ေခွလိပ်ကျေနသည့် ဆံပင်
ေတွကို စိတ်အိုက်သလို ေနာက်ကိုပိုပစ်ရင်း တက်ေခါက်သည် ။
"ကားေပတက်ေတာ့ ေမာင်ေမာင်…ြမသီတာဘယ်မှာ ရှိလဲ ငါသိတ
ယ်။ သူဆီသွားမယ်..."
အမိန်ေတာ်အတိုင်းပင် သူဒိုင်ဘာခုံမှာ ထိုင်ပီးသား ြဖစ်၏။
"ြမသီတာနဲ ေတွရင်ေရာ အဆင်ေြပပါ့မလားမမရယ်… ဒီမိန်းမေတွ
ဒီေလာက်ေတာင် ေကာက်ကျစ်ပီး ာဏ်များ တာ သမီးေလးကို အသာ

တကည် ြပန်ေပးပါ့ မလား..."
ေဘးမှာ တစ်ချိန်လုံး မျက်ရည် တစမ်းစမ်းနဲ ငိမ်သက်ေနခဲ့ေသာ မာ
ယာချိက ဝင်ေြပာ၏။ သူမက ှင်းမာယာထက် သုံးှစ်ငယ်သည့် ညီမပါ
...
"ဘာလို ြပန်မေပးရမှာ လဲ... ငါ့သမီးကို ဒီငရဲတွင်းက ငါမရရေအာင်
ကို ေခမှာ ၊ ဘယ်သူခွင့်ြပချက်မှ မလိုဘူး..."
အခုမှ မရရေအာင် ေခမတဲ့ လား၊ အမုန်းေတွ အာဃာတေတွေကာ
င့် ကေလးကို ရက်ရက်စက်စက် ထိုးေပးပစ်ခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ...။ မေန
တစ်ေနကမှ ြပန်ေတွခွင့်ရသည့် အစ်မလုပ်သူ အေပမှာ အဲဒီကိစအတွ
က် သူမဘယ်လိုမှ နားလည်မေပးိုင်ေသးပါ။ ဟိုက ကေလးကို ေရာ့...
အင့် ဆိုပီး ြဖစ်သလိုလာ ေပးခဲ့တာက ရှင်ပါလို ြပန်ေြပာရင် မမဘယ်
လိုဆက်လုပ်မှာ လဲ...။ အခုမှ လာေတာင်းမေနနဲ မေပးိုင်ဘူးဆိုရင်
ေရာ... ၊
"နင်ဘာေတွ ေတွးေနလဲဆိုတာ ငါသိတယ်ချိ... ငါ့သမီးကို ငါပစ်
ထားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒါ ငါ့ဘာသာ သိတယ် နင်ယုံယုံမယုံယုံ..."
ှင်းမာယာရဲ အသံေတွ အဖျားခတ် တုန်ယင်ေန၏။ ေမာင်ေမာင်ဦး
ေနာက်ကည့်မှန်မှ တစ်ဆင့် လှမ်းကည့်မိေတာ့ မျက်ရည်ေဝ့ေနသည့် မျ
က်လုံးေလးေတွကို တဖျတ်ဖျတ် ခတ်ေနသည် ။
"စိတ်ချပါမမ... မမသမီးကို မမ ြပန်ရရေစပါ့မယ်၊ ကန်ေတာ် ဘာပဲ
လုပ်ေပးရပါေစ... ရေအာင်ေခေပးမယ်..."
မမစိတ်ချမ်းသာေစဖို ...၊

*****

အခန်း(၃)

အေဝးေြပးကားဂိတ ်န ားမှာ စံြမန်း သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်အိမ် ရှိ
သည် ။ စံြမန်းအဲဒီအိမ်ကို ြမင်းလှည်းငှားပီး တစ်ေယာက်တည်း သွားဖူး
၏။ အဲဒီတုန်းက ငှားသည့် ြမင်းလှည်းဆရာက ြမင်းလှည်းဂိတ်မှာ ကံ
ေကာင်းေထာက်မစွာ ရှိေနသည် ။
"သမီး ညည်းတစ်ေယာက်တည်းပဲလား..."
အရင်တစ်ခါတည်းက "ေနာက်ဆို တစ်ေယာက်တည်း ဒီလိုမသွားရ
ဘူးေနာ် သမီး"ဟု စံြမန်းကို ေချာ့ေမာ့ေြပာထားခဲ့သည် မို ခုတစ်ခါ ထပ်
ေတွေတာ့ စိတ်မသက်သာသလို ေမး၏။ စံြမန်း ဆတ်ခနဲ ေခါင်းညိတ်ရ
င်း... ၊
"အန်တီေလးတို က မေလးသွားကတယ်... မမကီးကလည်း အိမ်
မှာ ေဆာင်းတစ်ေယာက် တည်းမို စံြမန်းကို လိုက်ပိုလို မရလို ၊ မမကီး
က မှာ လိုက်တယ်... ဦးဦးြမင်းလှည်းနဲ ပဲ သွားရမယ်တဲ့ ၊ ဦးဦးကိုရ
ေအာင် ေခသွားတဲ့ ..."
ြပ င ်ဦ းလ ွင ်မ ှာ ပတြမားရိပ်စံအိမ်ကို
အန်တီြမနာတို

ညီအစ်မကိုလည်း

မသိတဲ့

လူရှားပါသည်

ေတာ်ေတာ်များများ

။

သိက၏။

ထိုေကာင့် အိမ်ကလူေတွကို ြမင်းလှည်းသမားဦးေလးကီး သိတာမသိ
တာ မေမးဘဲ တစ်ဆက်တည်း ေြပာပစ်လိုက်သည် ။

"ေအးပါ...ငါပဲ အလှည့်ေကျာ်ပီး လိုက်ပိုေပးပါ့မယ်..."
ြမင်းလှည်းေပ တက်ခါနီးေတာ့ အရင်တစ်ခါလို စာအုပ်ှင့် လွယ်အိ
တ်မပါသည့် စံြမန်းကို ဦးေလးကီးက ေသချာကည့်၏။
"စာကျက်မလို မဟုတ်ဘူး လား… ဘာစာအုပ်မှ လည်း မပါလား..."
"စာအုပ်ေတွက စီဆီမှာ …ေကျာင်းကအြပန် မေနကတည်းက သူ
ကိုယူသွားခိုင်းထားတာ..."
စံြမန်း မှ င်ေကာင်းေကာင်း ှင့် လိမ်လိုက်ရသည် ။ ဦးေလးကီးက
အကွင်းမဲ့ယုံသွား၏။ စီတို အိမ်ေရှေရာက်ေတာ့ စံြမန်းေပးတဲ့ ပိုက်ဆံ
ကို စိတ်မဝင်စားဘဲ အိမ်ထဲကိုပဲ လှမ်းေမာ်ကည့်ေနသည် ။ စံြမန်း ကံ
ေကာင်းသွားသည် က စီတို အိမ်နဲ ြခံတံခါးက အဆင်သင့်ဖွင့်ထား၏။
"စီေရ"
မတိုးမကျယ်ေလးေခပီး စံြမန်းြခံထဲဝင်လိုက်ရသည် ။
"ဦးေလးကီးတာ့တာ..."
"ေအး ေအး... အြပန်ေရာ ညည်းဘယ်လိုြပန်မှာ လဲ…"
"ရှင်...ဟို စီေမေမက ြပန်လိုက်ပိုမှာ ..."
ထိုအခါကျမှ ြမင်းလှည်းသမားကီး စံြမန်းကို စိတ်ချသွားပုံရ၏။
ြမင်းလှည်း ြပန်ထွက်သွားသည် ှင့် စံြမန်းြခံထဲက ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ြပန်
ထွက်ရသည်

။

စံြမန်းကို

စီတို

အိမ်က

တစ်ေယာက်ေယာက်

ြမင်သွားမှာ စိုးလို ပါ။ သူတို ြမင်သွားရင် စံြမန်းကို အိမ်အထိ မေရာက်
ေရာက်ေအာင်

ြပန်ပိုေပးကမှာ ေသချာသည်

။

စီတို

အိမ်က

အေဝးေြပးကားဂိတ်ှင့် နီးတယ်ဆိုေပမဲ့ေြခေထာက်နဲ သွားတဲ့ လူ အတွ

က်က ေတာ်ေတာ်ေလးသွားရပါ၏။
လမ်းေလာက်ရတာ ေညာင်းေပမဲ့ စံြမန်းမှာ အချိန်ေတွ ပိုေနသည် မို
ကိစမရှိ။ ကားဂိတ်ေရာက်ေတာ့ စံြမန်းစီးရမည့်ကားကို တန်းေတွသည်
။ သိပ်မေစာင့်လိုက်ဘဲ ကားေပတက်ရ၏။ ထိုအခါကျမှ စံြမန်းရင်ေတွ
တလှပ်လှပ်ခုန်လာသည် ။
ြပင်ဦးလွင်ကလွဲလို မေလးကိုပင် စံြမန်း တစ်ခါမှ မေရာက်ဘူးေပ။
ရန်ကုန်မိကီးက ဘယ်လိုေနမလဲလို ေတွးကည့်မိတိုင်း ေမေမရှိေနသ
ည့် အရပ်ေဒသတစ်ခု အြဖစ် အဲဒီကို ချက်ချင်း ေရာက်သွားချင်စိတ်ေတွ
သာ တာစူလာတတ်၏။ ခုလည်း စံြမန်းေကာက်ေနမိတာ ရန်ကုန်ထိ
သွားရမည့်ခရီးစဉ်ကို မဟုတ်သလို ဟိုေရာက်ရင်ဘာေတွြဖစ်မလဲလို
ကိေတွးပီး စိုးရိမ်ေနတာလည်း မဟုတ်ေပ။ အရွယ်မေရာက်ေသးဘဲ
တစ်ေယာက်တည်း ခရီးသွားလို မရဘူးဆိုပီး တစ်ေယာက် ေယာက်က
အိမ်ြပန်ပိုမှာ ကို ေကာက်ေနမိသည် ။
စံြမန်းရဲ ခုံနံပါတ်က သုံးြဖစ်ပီး ေရှဆုံးခုံမှန်ရှိသည့်ဘက် ြဖစ်သည်
။ ကားေပတက်ေတာ့ ဟိုလူနားကပ် ဒီလူနားကပ်ှင့် ေရာေှာပီး တ
က်သွားေသာ်လည်း ကိုယ့်ထိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်မိေတာ့ စံြမန်းေဘးမှာ ခုံက
လူေတာ်ေတာ်ှင့် ေပမလာေပ။ စံြမန်းတစ်ေယာက်တည်း ရှိသည့်အြဖ
စ်က ထင်ထင်ရှားရှားကီး ေပလွင်ေနသည် ။ ေနာက်မှ ကားေပလာသ
ည့် လူေတွက လှည့်ကည့်သွားကပီး ကားရဲ အေရှအေနာက် ေခါက်တုံ
ေခါက်ြပန် အလုပ်ပ်ေနေသာ စပယ်ယာ ဦးေလးကီးကပါ စံြမန်းကို သ
တိထားမိလာ၏။ စံြမန်းခု ေြခဖျားလက်ဖျားေတွ ေအးလာသည် ။ ဘု
ရားစာ တွင် တွင် ဆိုပီး "ဟိုငရဲတွင်းဆီ ြပန်မသွားပါရေစနဲ " ဟု ဆု
ေတာင်းေနမိ၏။

"လူစုံရင် ကားထွက်မယ်ေဟ့..."
စံြမန်းရင်ေတွ ဒိန်းခနဲ ေဆာင့်ခုန်သွားသည် ။ တစ်ေယာက်ေယာက်
က " ညည်း တစ်ေယာက်တည်း လား၊ ကေလးေတွခရီးသွားလို မရဘူး"
ဘာညာှင့်ေမး လာပီး အိမ်ြပန်ခိုင်း ေတာ့မှာ ကို ေတွးမိပီး မျက်လုံးစုံမှ
ိတ်ပီး ေခွးုပ်ေလးကို ကျစ်ေနေအာင် ဖက်ထားမိ၏။ သိုေသာ် စံြမန်း
ကံေကာင်းသွားသည် ။
စပယ်ယာ ဦးေလးကီးလူစစ်ဖို စံြမန်းေရှေရာက်လာစဉ်တွင် ...၊
"ခဏေနာ်...ခဏ လူကျန်ေသးတယ်..."
အသားလတ်လတ် ဆံပင်တိုတိုှင့် အသက်ှစ်ဆယ်ေကျာ် ေလာက်
ပဲရှိဦးမည့် အစ်ကိုကီး တစ်ေယာက်။ အသံထက် လူက အရင် စံြမန်း
ေဘးမှာ အိခနဲ ထိုင်ချပစ်လိုက်သည် ။ စံြမန်း ဝမ်းသာလွန်းလို အဲဒီအစ်
ကိုကီးကို

ေြပးဖက်ချင်စိတ်ပင်

ေပါက်၏။

သူကေတာ့

စံြမန်းကို

လှည့်ကည့်ဖို သတိမရဘဲ အေမာေြဖလို မပီးိုင်ေသးေပ။ ငိမ့်ခနဲ ကား
ထွက်သွားေတာ့ စံြမန်း သတိဝင်လာသည် ။ ဒီအစ်ကိုကီးလည်း စံြမန်း
တစ်ေယာက်တည်း ခရီးထွက်လာတာကို သိလို မြဖစ်ေပ။ ေတာ်ကာ သိ
သွားလို ကားရပ်ခိုင်းပီး စံြမန်းကိုအိမ်ြပန်ခိုင်းေနမှ ြဖင့်...၊
စံြမန်းကိုယ်ေလး ဒီဘက်ေစာင်းပီး ေခွးုပ်ေလးကို ဖက်လျက်သား
ှင့် မျက်လုံးေတွ မှ ိတ်ေနလိုက်သည် ။
ရန်ကုန် ြမန်ြမန်ေရာက်ပါေတာ့ ၊

*****

အခန်း(၄)

"ဟိတ်ေကာင်မေလး... ဟိတ်၊ ညည်းက ဘယ်သူနဲ လာတာလဲ..."
တစ်လမ်းလုံး မျက်လုံးတစ်ချက်မှ မဖွင့်။ ကားရပ်လိုက်တာေတာင်
သိလိုက်ပုံမရ။ စပယ်ယာ၏ ‘ေပါက်ေတာ ေပါက်ေတာ’လို အသံကျယ်
ကျယ်ကီးကို ကားမှ သူေဘးကေကာင်မေလး မျက်လုံးေတွ ဖျတ်ခနဲ ပွ
င့်လာ၏။ ဒါကိုြမင်သည် ှင့် ဂျန်ရဲ ေအာက်ဆင်းဖို ထက် တစ်လမ်းလုံး
ေမး ချင်လာသည့် ေမးခွန်းကို ေမးလိုက်မိသည် ။
"ေမေမနဲ "
"ဘယ်မှာ လဲ ညည်းေမေမ..."
လူေတာ်ေတာ်များများ ေအာက်ကို ဆင်းေနကပီမို ကျန်ေနေသးသ
ည့် လူအနည်းအကျဉ်းကို ဂျန်ရဲ လှည့်ကည့်မိ၏။ စံြမန်း ရင်တထိတ်ထိ
တ်ှင့်ပင် ခုံေပ ဒူးေလးေထာက်၍ လိုက်ကည့်မိသည် ။
"အဲဒီမှာ ..."
ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကီးှင့် နားထင်ကို လက်ေထာက် မှ ိန်းေနသ
ည့် အန်တီကီးကို လက်ညိး ထိုးြပလိုက်၏။ ေဝဒနာခံစားေနရသည့်ပုံမို
ေအာက်ဆင်းမှာ မဟုတ်ေပ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် အဲဒီအန်တီေအာက်ဆ
င်းတဲ့ အခါ အလိမ်ေပမှာ ကျိန်းေသသည် ။

"ဘာလို ေမေမနဲ အတူတူမထိုင်တာလဲ... ဘာလဲ ခုံတွဲလျက်မရလို
လား၊ ကိုကီး ဖယ်ေပးရမလား..."
"ဟင့်အင်း… ေမေမက မှန်ဘက်မှာ ထိုင်မှ ရမှာ ၊ ေခါင်းမူးတတ်လို .
..၊ စံြမန်းေရာ အဲ့လိုပဲ..."
စံြမန်း

ဆိုသည့်

နာမည်ေကာင့်

ဂျန်ရဲ

ကေလးမေလးကို

ေသချာြပန်ကည့်မိသည် ။ ဂျင်းေဘာင်းဘီ အရှည်ေလးှင့် ရင်ဘက်မှာ
အြဖစင်းပါေသာ

ေခါင်းစွပ်ဆွယ်တာအနီရဲေလး

ဝတ်ထားသည်

။

ေခါင်းေပက အုပ်အုပ်ပွပွေလးြဖစ်ေနေသာ နီကင်ကင် ဆံပင်အေခွ
ေလးေတွက သူအတွက် ထူးဆန်းေနသည် ။ အသားြဖြဖေလးှင့် က
ေလးမေလးက သွက်မယ့်ပုံေလးေပပီး ချစ်ဖို လည်း ေကာင်း၏။ စံြမန်း
ဆိုသည့် အတိုင်း ပိုက်ဆံရှိသည့်မိသားစုက ကေလးလို ထည်ဝါေနသည်
။

သူမေလး၏

အေမဆိုသူကျေတာ့

အသားညိသည့်အြပင်

ပုံစံကညိးွမ်းေနလျက် ဘယ်ေနရာမှ တူတာမရှိေပ... ၊
အေဖတူတာြဖစ်မှာ ေပါ့…. ထားပါေတာ့...၊ ကိုယ့်ဘာသာ အကဲခတ်
ကိုယ့်ဘာသာပဲ

သံသယေတွ

ဝင်ေနပီး

ဂျန်ရဲေခါင်းကို

ခါထုတ်လိုက်ရင်း... ၊
"အဲ့ဒါဆိုလည်း ပီးေရာ....အဲဒါေမးမလို ကို တစ်လမ်းလုံး အိပ်ေနလို
က်တာအရမ်းပဲ..."
သူဘာသာ ေရရွတ်သလိုေြပာရင်း ဂျန်ရဲ ဆင်းသွားမှ စံြမန်း သက်ြပ
င်းချိုင်သည် ။ သိုေသာ် ထမင်းစားနားသည့်ေနရာ ေရာက်ေသာအခါ
စံြမန်းလိမ်ထားသမ ဘွင်းဘွင်းကီး ေပကုန်ေတာ့၏။ ကိုယ် မဆင်းြဖစ်
ေသးခင်လူေတွ တစ်ေယာက်ပီးတစ်ေယာက် ဆက်တိုက် ဆင်းေနသည်
မို ဂျန်ရဲ အားလုံးဆင်းပီးတဲ့ အထိ ြပန်ေစာင့်ေနရသည် ။ တစ်ရာခုနစ်

ဆယ့်ငါးမိုင် ေရာက်မှ ထမင်းစားဖို ရပ်ေပးေတာ့ ညဆယ်နာရီ ေကျာ်
ေနပီမို သူဗိုက်လည်း ေတာ်ေတာ်ေလး ဆာေနပါပီ... ၊
ထိုစဉ် သူေရှသို စံြမန်းရဲ အေမဆိုသည့် အမျိးသမီးကီး ေရာက်လာ
၏။

သူမဘာသာ

လမ်းကို

ထိန်းေလာက်ေနရင်း

သူှင့်စံြမန်းကို

လှည့်ကည့်သည် ။ သူ စံြမန်းဘက်ကို လှည့်ပီး ကိုယ့်အေမကိုတွဲေလလို
ေြပာမလို နည်းနည်းပဲ လိုပါေတာ့၏။ အမျိးသမီးက သူတို ှစ်ေယာက်
ကို သူစိမ်းဆန်စွာ ေဝ့ကည့်ပီး မျက်ှာလဲသွားပါသည် ။ သူစံြမန်းကို
တအံ့တဩ ြပန်ကည့်မိ၏။ စံြမန်းက မျက်ေတာင်ေလးေတွ မျက်ခွံမှာ
ြပန်ကပ်ေနသည် အထိ သူကို မျက်လုံးြပးေလးှင့် ကည့်ေနသည် ။
"ညည်း ညည်းတစ်ေယာက်တည်း ခရီးထွက်လာတာလား..."
မထူးေတာ့ပီမို ဆတ်ခနဲ ေခါင်းညိတ်လိုက်ေတာ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
မာန်တင်းလိုက်သည့် မျက်ှာေလးက တည်တည်တင်းတင်းေလး ြဖစ်
သွားသည် ။ ဂျန်ရဲ ‘ေသစမ်း’ဟု ေရရွတ်ရင်း ကိုယ့်နဖူးကို လက်ဝါးနဲ ို
က်လိုက်မိသည် ။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ှင့် ကားေပကဆင်းေတာ့ သူမ
ေလးပါ ကပ်လျက်သားပါလာ၏။
"ဘာလိုက်လုပ်တာလဲ… ငါ့ မှာ ငါ့ တစ်ေယာက်စာ စားဖို ပဲပါတာ...
"
စံြမန်း စံြမန်းမှာ ပါပါတယ်"လို လတ်ခနဲ ေြပာမိမလိုြဖစ်ပီးမှ ပါးစ
ပ်ကို အလျင်အြမန်ြပန်ပိတ်လိုက်ရသည် ။ ေခွးုပ်ေလးရဲ ဗိုက်က ဇစ်ထဲ
မှာ စံြမန်း ှစ်ှစ်ေလာက် ကိစုထားသည့် ပိုက်ဆံ သုံးေသာင်းရှိ၏။ သို
ေပမဲ့ စံြမန်း ပိုက်ဆံေတွကိုြမင်ပီး လုယူသွားမှာ စိုးရိမ်သွားသြဖင့် ပိုက်
ဆံပါေကာင်း မေြပာြဖစ်လိုက်ေပ။ သူကေတာ့ စံြမန်းလို လိမ်တာမဟု
တ်ဘဲ တကယ် ပိုက်ဆံမရှိတာ ထင်သည် ။ ှစ်ေယာက်စားဖို ေပါင်မုန်ှ

င့် ေရသန်တစ်ဘူး ဝယ်လာ၏။ အဲဒီတစ်နပ်စာအတွက် ေပါင်မုန်က စံြမ
န်းလည်ေချာင်းထဲကို ဖေနာင့်နဲ ေပါက်ဆင်းသွားခဲ့သည် ။
သိုေသာ် စံြမန်းေကာင့် ထမင်းငတ်ခဲ့ရသည့် အစ်ကိုကီးကိုေရာ အဲဒီ
ေပါင်မုန်ကိုပါ စံြမန်း ဘယ်ေတာ့မှ ေမ့လို ရေတာ့မှာ မဟုတ်ေပ။

*****

အခန်း(၅)

ကားေပက ဆင်းဆင်းချင်း သစ်လွင်ပီး ခမ်းနားထည်ဝါေနေသာ
တိုက်ကီးကိုေမာ့ကည့်ပီး စံြမန်း မျက်ှာေလးြပံးသွားသည် ။
"ဒီအိမ်လား ကိုကီး..."
"ဟုတ်တယ်…ဒီြခံပဲ..."
စံြမန်းေမးလိုက်တာက

ကိုကီးဂျန်ရဲကိုပါ။

ြပန်ေြဖေတာ့

ကားေမာင်းလိုက်ပိုေပးသည့် ဂျန်ရဲသူငယ်ချင်း ြဖစ်၏။ ေကျာ်ေဆွဆိုသ
ည့် ကိုကီးသူငယ်ချင်းက အသံမာမာှင့် ဝင်ေြဖရင်း သူစိတ်မရှည်တာ
ကို စံြမန်းကိုေရာ ဂျန်ရဲကိုပါ သိေစ၏။
"ြခံကေတာ့ လိပ်စာထဲကြခံပဲ... ညည်းေမေမရဲ လိပ်စာ ေသချာပါတ
ယ်ေနာ်..."
"ဟုတ်...ေသချာပါတယ်"
လမ်းမှာ ထမင်းစားပီး ကားေပြပန်တက်ေတာ့ ဂျန်ရဲက ညည်းအိမ်
က ထွက်ေြပးလာတာ မဟုတ်လားဟု ေမးခဲ့သည် ။
"မဟုတ်ပါဘူး... ဘွားဆုံးသွားလို ေမေမနဲ သွားေနရမှာ လို ပဲ
ေြဖခဲ့ပီး ေနာက်ထပ်ေမးသမ စံြမန်း ဘာမှ ေရေရရာရာ မေြဖခဲ့ေပ။ မ
သိသလို မေြပာတတ်သလိုှင့် ေယာင်ဝါးဝါး လုပ်ေနလိုက်သည် ။

"အစတည်းက ဘာလို အေမနဲ အတူမေနတာလဲ..."လို ေမးေတာ့... ၊
"ေမေမက ေနာက်အိမ်ေထာင်နဲ ..."လို ေြဖလိုက်သည် ။ ။
"ညည်းလာမှာ လို မသိဘူးလား... သူကိုယ်တိုင် လာမေခဘူးလား...
"လို
ေမးေတာ့ စံြမန်း မေြဖေတာ့ပါ။ ေခါင်းေလးပဲ ခါြပမိ၏။ သိတာမသိ
တာကို ေြဖတာလား လာေခ မေခကို ေြဖတာလား သူဘာသာပဲ ေဝခွဲ
လိမ့်မည်။
အဲဒီေနာက် ဘာမှ ထပ်မေမးေတာ့ဘဲ ကားေပက ဆင်းေတာ့မှ ... ၊
"ဟင်... ညည်းမှာ ဘာအထုပ်အပိုးမှ လည်း မပါပါလား…"
"

မပါဘူး...ဘွားမှာ အေကွးေတွ

အများကီးမို

ေကွးရှင်ေတွ

သိမ်းသွားကပီ၊ ဘွားယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံေတွက အရမ်းများ လို ေလ...
အိမ်ကို သိမ်းုံတင်မကဘူး၊ အိမ်ကပစည်းေတွ အကုန် သိမ်းတာေတာင်
မေကဘူးတဲ့ ... စံြမန်းေတာင် ဒီအုပ်ေလးကို မနည်းယူလာရတာ"
စိတ်ထဲရှိတာေတွ ေလာက်ေြပာပစ်ရင်း စံြမန်းဘွားကိုလည်း စိတ်
ထဲက ကျိတ်ေတာင်းပန်မိသည် ။ စံြမန်းေြပာသမ နားေထာင်ပီးေတာ့
"ြပဿနာပါလား ဆိုပီး ဂျန်ရဲေခါင်းကို တဗျင်းဗျင်း ကုတ်ေနေတာ့သည်
။ သိပ်မကာလိုက်ပါ။ ကိုကီးသူငယ်ချင်း ကိုကီးကိုလာကိ၏။ စံြမန်းကို
လိုက်ပိုေပးဖို ကို ေကျာ်ေဆွ ဆိုသည့် လူကီးကို ကိုကီး ေတာ်ေတာ်ေလး
ေတာင်းပန်

လိုက်ရသည်

။

လိုက်ပိုေပးေတာ့

တစ်လမ်းလုံး

မျက်ှာပုပ်ကီးှင့် ခုမှ ထေြပာတာ ြဖစ်၏။ ကိုကီးပုံစံကေတာ့ စံြမန်း
ကို စိတ်ချပုံမရပါ...၊
"ေအး... ေသချာရင်လည်း ပီးေရာ၊ ငါဒီေလာက်ပဲ ကူညီိုင်တယ်...

ညည်းအေမကို မေတွရင်လည်း ညည်းထိုက်နဲ ညည်းကံပဲ..."
"ေတွမှာ ပါ...ဒါ စံြမန်းေမေမရဲ အိမ…
် ."
"ကဲ...ဂျန်ရဲေရ မင်းဆရာကီးကို ဘယ်အချိန်ထိ ဆက်ေစာင့်ခိုင်းမှာ
လဲ။ ဒါမှ မဟုတ် ှစ်ေယာက်စလုံး မသာေပေအာင် လုပ်ေနတာလား.…
"
ေကျာ်ေဆွက ဂျန်ရဲကို စိတ်မရှည်သလို လှမ်းေြပာရင်း စက်မသတ်ရ
ေသးသည့် ကားကို လီဗာ အတင်းဖိနင်းပီး အသံကျယ်ကျယ် ေအာ်ေစ
၏။

ကားထွက်သွားေတာ့မည်

အထင်နဲ

စံြမန်းေနာက်ကို

အလန်တကား ဆုတ်လိုက်မိသည် ။ ထိုအခါကျမှ ဂျန်ရဲက ကားတံခါး
ကို ပိတ်လိုက်ပီး... ၊
"ညည်းြခံထဲ ဝင်သွားတဲ့ အထိ ငါကည့်ချင်ပါေသးတယ်... ဒါေပမဲ့
ငါသွားေတာ့မယ်..."
စံြမန်း ေခါင်းေလးညိတ်ြပရင်း စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းသလိုလို ခံစားမိ
၏။ လက်ြပပီး တာ့တာလုပ်ဖို လည်း ေမ့ေနခဲ့ပီး ကားေလး ြမင်ကွင်း
ထဲက ေပျာက်သွားသည် အထိ ရပ်ကည့်ေနမိေသးသည် ။ စံြမန်းရဲ တစ်
ဘဝလုံး ေမေမ့ကို မုန်းတဲ့ လူေတွရဲ ထပ်ဆင့် မုန်းြခင်းခံခဲ့ရသည် ။ ကို
ယ့်ကို မချစ်တဲ့ လူေတွ မကည်ြဖတဲ့ လူေတွနဲ ပဲ ေနခဲ့ရသည် မို ကိုယ့်
အေပ ေစတနာထားတဲ့ လူချစ်တဲ့ လူဆိုရင် စံြမန်း ဘယ်ေတာ့မှ မေမ့
ေတာ့ေပ... ၊
အခုလည်း ရင်ထဲ စွဲေနေအာင် မှတ်ထားလိုက်၏။ တစ်ေနေနေတာ့
ြပန်ေတွမှာ ပါ...၊

*****

အခန်း(၆)

"ြပန်ေတွတာမေတွတာက ေနာက်ကိစ အရှိန်ရဲ ပုန်းေနတဲ့ လူက မ
င်းေတွေအာင်ပုန်းမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ သူကိုြပန်မေတွမချင်းသာ မင်း ဒီတို
င်းဆက်ေနမယ်ဆိုရင် သူနဲ ြပန်ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ မင်းလည်း သူြဖစ်ေစချ
င်တဲ့ အတိုင်း အေပအေတ တကယ်ြဖစ်ေနလိမ့်မယ်..."
"သူ"ေတွချည်း ထပ်ေနေအာင် ေြပာသွားေပမဲ့‘သူေတွက ဘယ်သူကို
ေြပာမှန်း သုံးေယာက်လုံး သိပီးသားြဖစ်သည် ။ "သူ"ဟု နာမ်စား
သုံးသွားတိုင်း ေဒှင်းမာယာ၏ မျက်ှာက သူကို ဟားတိုက် ရယ်ေမာ
ေနသေယာင်

ထင်လာမိ၏။

တင်းခနဲ

အံကိတ်လိုက်ေတာ့

အရက်ရှိန်ေကာင့် နီတီတီြဖစ်ေနေသာ မျက်ှာမှာ ေမးေကာကီးေတွ
ေထာင်ကားသွားသည် ။ ထိုအမူအရာက အရှိန်စိတ်ထဲမှာ ေဒှင်းမာ
ယာကို ကလဲ့စားေချချင်သည့် စိတ်ေတွက အချိန်ြပည့် စိုးမိုးေနမှန်းသိ
သာေစ၏။
ေဝေသာ်

သူေြပာတာေတွကို

အရှိန်နားမဝင်မှန်း

သိေပမဲ့

အားမေလာ့ပါ။ ဦးထွန်းတင်ကေတာ့ သက်ြပင်းဖွဖွချရင်း ဆက်လက် ငိ
မ်သက်ေနြပန်သည် ။ ေလာကဓံဆိုတာ အံ့သစရာေကာင်းသလို ေကာ
က်စရာလည်း ေကာင်း၏။ ဒီေနမနက်ြဖန်ဆိုေသာ အချိန်ကွာဟမေလး
မှာ ပင် ဘုန်းရှိန်ဝါရဲ ဘဝ ဟိုဘက်ဒီဘက် လှန်ပစ်လိုက်သလို ြခားနား
သွားခဲ့သည် ။ မိန်းမဖျက်ေတာ့ ြပည်ပျက်သတဲ့ ...၊

စီးပွားေရးေလာကမှာ ဘုရင်တစ်ဆူြဖစ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံမှာ သာမ
က ိုင်ငံြခားမှာ ပါ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းေတွ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းေတွ ချဲထွင်
ေအာင်ြမင်ေနသည့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ေယာက်ြဖစ်သည့် ဦးဘု
န်းြမတ်သာ တစ်ေယာက် ေဒှင်းမာယာေကာင့် အသက်ေသဆုံးသည်
အထိ ြဖစ်ခဲ့၏။ ကျန်ေနခဲ့တဲ့ ဘုန်းရှိန်ဝါကျေတာ့ ဖခင်တစ်ေယာက်လုံး
ဆုံးံးခဲ့ရသည့်အြပင် စည်းစိမ်ဥစာေရာ ဂုဏ်သိကာပါ ဘာမှ မကျန်
ေအာင် ြဖစ်ခဲ့၏။ အြဖစ်အပျက်ေတွက ြမန်ဆန်လွန်းသြဖင့် ေဘးက က
ည့်ေနရသည့် သူတို အတွက်ပင် ခုထိရင်သက်ေမာြဖစ်ေနဆဲ... ၊
အရင်တုန်းကဆို ဦးဘုန်းြမတ်သာ ေဒှင်းမာယာှင့် ဘုန်းရှိန်ဝါတို
မိသားစုေလးက သာယာချမ်းေြမ့မ အေပါင်းှင့် ေပျာ်စရာအတိပါ။ ဦး
ဘုန်းြမတ်သာက သားကို တုန်ေနေအာင် ချစ်သေလာက် ဇနီးကိုလည်း
တန်ဖိုးထား ယုယတတ်သူ။ ေဒှင်းမာယာကျေတာ့ စီးပွားေရးမှာ လင်
ေယာက်ျားကို အကူအညီေပးိုင်သည် အထိ ထက်ြမက်ပီး လိမာပါးနပ်
သလို အိမ်ေထာင်ေရး မှာ လည်း အရှိန်အေပ မိေထွးှင့် လုံးဝမတူ
ေအာင် ေကာင်းခဲ့၏။ အရှိန်ကလည်း ငယ်ငယ်တည်းက မိခင်ေမတာ င
တ်ခဲ့သူမို ေဒှင်းမာယာကို မိခင်အရင်းလို ချစ်ခဲ့သည် ။ ဒါေတွအားလုံး
သည် ခုကျေတာ့...
"အဲဒီလို ဘယ်ေတာ့မှ အြဖစ်မခံဘူး... ေဝေသာ်..."
အရှိန်ရဲ

အံကိတ်သံှင့်

တစ်လုံးချင်း

ထွက်လာေသာ

စကားလုံးများေကာင့်။ ဦးထွန်းတင် အေတွးစေတွ ြပတ်ေတာက်သွား၏
။ အရှိန်ကိုကည့်ေတာ့ အရက်မရှိေတာ့သည့် ဖန်ခွက်အလွတ်ကို ခပ်တ
င်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း
"ေယာက်ျားတစ်ေယာက် အတွက် စည်းစိမ်ဥစာ ပကာသနေတွ ရှိမှ

ေြခခိုင်ခိုင် ရပ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဒီမိန်းမကီး ေမ့ထားတယ်ထင်
တယ်... ေအး...သူေြပာသလို ငါဆင်းရဲဒုကေတွနဲ ကံေတွလာခဲ့ရင်
ေတာင် ငါဘယ်ေတာ့မှ လမ်းမှား မေရာက်ေစရဘူး...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
ဘယ်ေတာ့မှ အပျက်စီးမခံဘူး၊ ပီးေတာ့..."
အရှိန်သည် စကားေတွ တရစပ်ေြပာသွားပီးမှ သူကိုင်ထားသည့် ဖ
န်ခွက်ထဲသို ပုလင်းထဲက အရက်ေတွ ြဖည့်လိုက်ပီး ေရမေရာဘဲ တစ်ရှိ
န်ထိုး ေမာ့ချပစ်လိုက်သည် လည်ေချာင်း တစ်ေလာက် ပူေလာင်ြပင်းရှ
သွားြခင်းေကာင့် မျက်ှာတစ်ြပင်လုံး နီသွားုံမကဘဲ ံမဲ့သွား၏။ ဦး
ထွန်းတင်ေရာ ေဝေသာ်ပါ စိတ်မသက်သာစွာ မျက်ှာလဲလိုက်က၏။
"ပီးေတာ့ သူမတရားသြဖင့် ရေအာင်ယူသွားတဲ့ ေဖေဖ့အေမွေတွ
လုပ်ငန်းေတွအားလုံးကို ငါတရားနည်းလမ်း ကျကျ ရေအာင်ြပန်ယူမယ်
..."
"ဒါဆိုလည်း ဘာလို အရက်ေတွေသာက်ပီး အချိန်ြဖန်းေနတာလဲ
ကွယ်... မင်းအရွယ်က စိတ်ညစ်စရာေတွကို အရက်နဲ အရည် ေဖျာ်ပစ်ရ
မယ့်ရွယ်

မဟုတ်ဘူး

၊

သိပ်ကို

ငယ်လွန်းတယ်...

ေတာ်ကာ

အရက်ေကာင့် မင်းရည်ရွယ်ချက်ေတွ ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရေသးခင် ကိစ
ေချာသွားမယ်ကွ၊ အန်ကယ်လ် စကားကို နားေထာင်ပီး ဒါေတွ ထပ်မ
ေသာက်ပါနဲ ... ဒီအရက်ေကာင့်ပဲ ြပဿနာေတွ စခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး
လား၊ အရက်ကို မင်းစိတ်နာသင့်တယ်..."
"အန်ကယ်လ်..."
အရက်ရှိန်ေကာင့် ရီေဝေဝြဖစ်ေနသည့် အရှိန်မျက်လုံးများ ဦးထွန်း
တင် စကားေကာင့် လက်ေတာက်သွားက၏။ ေဒါသှင့်အတူ အရှိန် ဦး
ထွန်းတင်ဆီသွားရန် ထရပ်လိုက်သည် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မမူးေသးဘူး

ထင်ထားေပမဲ့ သူေြခလှမ်းေတွ ယိုင်ချင်ေနသည် ။ တကယ်ဆို သူ သိပ်မ
သာက်ရေသးပါ။ ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်ပီး ဘယ်လိုမှ မခံစားိုင်ေတာ့လို
ဦးထွန်းတင် ေရာက်မလာခင်ေလးကမှ အရက်ေသာက်ပီး အားလုံးကို
ေမ့ပစ်ဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်မိတာ ြဖစ်၏။
အရှိန်ကိုသွားေခသည့် သားြပန်မလာ၍ ကိုယ်တိုင် လိုက်လာသည့်
ဦးထွန်းတင်က အရှိန်ကို အရက်ပုလင်းနဲ ေတွလိုက်သည် ှင့် စိတ်ညစ်
ညစ်ှင့် အရက်ေတွချည်း ေသာက်ေနသည် ဟု ထင်သွားေလသည် ။
ထိုေကာင့် ဆုံးမစကားေတွေြပာရင်း အရှိန်ကို စိတ်မေကာင်းစွာ ကည့်
ေနမိသည် ။ အရှိန်က ဦးထွန်းတင်ေရှမှာ ဒူးေထာက် ထိုင်ချလိုက်ရင်း...
၊
"အန်ကယ်လ်ေရာ ကန်ေတာ့်ကို မယုံဘူးလား..."
"ဟင်..."
အဆက်အစပ်မရှိ ေမးလိုက်သည် မို ဦးထွန်းတင် ုတ်တရက် နားမ
လည်လိုက်ပါ။ ေဝေသာ်ကေတာ့ အရှိန် ဘာကိုဆိုလိုလိုက်တာကို သိလို
က်ပီး စိတ်ညစ်လက်ညစ် မျက်ှာှင့် မျက်ှာကို လက်ဖဝါးြဖင့် တွင်
တွင် ပွတ်ေနမိသည် ။
"ြပဿနာက အရက်ေကာင့် စခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး အန်ကယ်လ်... က
န်ေတာ် ဘယ်ေလာက်မူးမူး ကန်ေတာ့်အေမလို သေဘာထားတဲ့ လူကို မ
ယုတ်မာဘူး၊ ေဒှင်းမာယာကို ကန်ေတာ် ငယ်ငယ်ကတည်းက အေမ
ရင်းလို ချစ်ခဲ့တာဗျ..."
အရှိန်သည် ေြပာရင်းနဲ အားပါလာသလို ေဒါသတကီး အသံကျယ်
လာ၏။ ေယာက်ျားတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျလာေတာ့ ထိုအြဖစ်ကို ရှက်ရွံစွာ
ေခါင်းငုံပစ်လိုက်ရင်း... ၊

"ေဖေဖကလည်း ေသတဲ့ အထိ ကန်ေတာ့်ကို ယုံမသွားဘူး..." ဟု
တိုးသဲ့စွာေြပာသည် ။
ေဝေသာ်က ထိုင်ရာမှ ထရင်း ဦးထွန်းတင်ေရှမှာ ဒူးေထာက်ထိုင်ေန
ေသာ အရှိန်ကို ပခုံးမှ ဆွဲထူကာ... ၊
"ထပါကွာ...အရှိန်၊

မင်းကို

ေဖေဖကအထင်လွဲလို

ေြပာတာမဟုတ်ပါဘူး၊ မင်း အရက်မေသာက်ေအာင် ေြပာတာပါ... မင်း
အရက်စွဲသွားမှာ စိုးရိမ်လို ေြပာတာပါ...ထ ထ..."
ေဝေသာ်က သူေခတဲ့ အတိုင်းပါလာသည့် အရှိန်ကို ဆိုဖာေပထိုင်
ေစလျက်... ၊
"အရှိန်က လူယုတ်မာ မဟုတ်ဘူး ေဖေဖ... ဒီလိုအလုပ်မျိး သူဘယ်
ေတာ့မှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒါကို ကန်ေတာ် အကွင်းမဲ့ယုံတယ်…
အဲဒီမိန်းမကီး၊ လုံးဝအကွက်ချ စီစဉ်ထားခဲ့တာ ေဖေဖသိလား၊ ပတ်ဝန်း
ကျင်မှာ လည်း အရှိန်က သူကို ကိက်ေနတဲ့ ပုံစံမျိး သုပ်ေဆာင်ြပတ
ယ်... သူပါးစပ်ကလည်း ကယ်၊ အန်ကယ်လ် ဘုန်းြမတ်သာ ကိုလည်း
သူဘာေတွ ေလာက်ေြပာခဲ့သလဲမှ မသိဘဲ. .. အန်ကယ်လ်က မဖွယ်မ
ရာပုံစံ ထပ်ြမင်လိုက်ေတာ့ လုံးဝ ယုံသွားေတာ့တာ..."
"ေတာ်ေတာ့သား... မင်းေဖေဖ့ကို ထပ်မေအာ်နဲ ေတာ့၊ ေဖေဖက ဘု
န်းရှိန်ကို ယုံတာမယုံတာ အသာထားဦး လူေတွအားလုံး ှင်းမာယာ စ
ကားကို ဘာလို ထပ်ယုံသွားကတာလဲ၊ သူတို ဘာကို ေတွသွားလို လဲ...
မင်းတို သိလား၊ ရှိန်နဲ ှင်းမာယာကို အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ မဖွယ်မရာ ပုံ
စံနဲ ေတွတယ်... ေဘးမှာ က အရက်ပုလင်းေတွ ေထာင်လျက်သားနဲ "
"အဲဒါက..."

"အဲဒါက မင်းတို ဆယ်တန်းေအာင်စာရင်း ထွက်ပီး အေပျာ်လွန်ပီး
ေသာက်ထားကတာ ေဖေဖသိတာေပါ့... ဒါေပမဲ့ အရက်ဆိုတာ ဆင်ြခင်
တုံတရား ကင်းမဲ့ေစတယ်၊ အရက်ေသာက်ပီးတဲ့ လူက အြပစ်လုပ်ဖို အ
မှားလုပ်မိဖို အနီးစပ်ဆုံးပဲ... အရက်ေသာက်ထားတဲ့ လူမိုလည်း အရှိန်
ကိုဘယ်သူမှ မယုံကေတာ့တာ..."
အဲဒီလို အေကာင်းအကျိးေတွ တိုက်ဆိုင်ေနေအာင်လည်း ေဒှင်း
မာလာ တမင်အကွက်ချပီး စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ စကားတစ်လုံးမှ ဝင်မေြပာြဖ
စ်ေပမဲ့ အရှိန်နာကျင်စွာ ှတ်ခမ်းမဲ့လိုက်၏။
"လူေလး ဘုန်းရှိန်..."
ြခံေစာင့်ကီး ဦးသာေအးအသံေကာင့် ေြပာလက်စစကားေတွ ြပတ်
ကုန်က၏။ လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ ဦးသာေအးေဘးမှာ ဆယ်ှစ်၊ ဆယ့်
တစ်ှစ်အရွယ်

ကေလးမေလးတစ်ေယာက်။

သုံးေယာက်ထဲမှာ

ထိုင်ခုံမှာ မထိုင်ဘဲ မတ်တတ်ရပ်လျက် ရှိေနေသာ ေဝေသာ်က ဦးသာ
ေအးအနားသို ေရာက်သွားသည် ။
"ဘာကိစလဲ ဦးသာေအး"
"ဒီကေလးမေလးက ေဒှင်းမာယာနဲ ေတွချင်လို တဲ့ ကွယ်..."
"သူမှ မရှိတာ ြပန်လတ်လိုက်ေပါ့ ဦးသာေအးရဲ ... ဘာလို ဒီအထိ
ေခလာတာလဲ၊ ဒီမှာ ဘာေတွြဖစ်ေနလဲ ခင်ဗျားမသိဘူးလား"
"ဟို အဲဒါက ကေလးမက ဆရာကေတာ်ရဲ သမီးလို ေြပာတယ်..."
"ဘာ..."
ေဝေသာ်မျက်လုံးေတွ စံြမန်းဆီ တန်းခနဲ ေရာက်သွားသည် ။ စံြမန်း
က ေဝေသာ်ကို တစ်ချက်သာ ေမာ့ကည့်ပီး တစ်အိမ်လုံးကိုေဝ့ဝဲကည့်

၏။
ေမေမမရှိေတာ့သည့်

အြဖစ်ကို

စံြမန်းမယုံချင်ပါ။

ြခံေစာင့်ဦးေလးကီးက
"ေဒှင်းမာယာမရှိဘူး... ခရီးထွက်သွားတယ်၊ ဘယ်ကိုသွားမှန်း မ
သိဘူးတဲ့ ... သူမ ကံကမာက ဒီေလာက်ေတာင် ဆိုးသလား...။ စံြမန်း
လာမှ ပဲ ေမေမက ခရီးထွက်သွားသည့် အြဖစ်။ အိမ်ကို လှည့်ပတ်ကည့်
ေနသည့် စံြမန်း မျက်လုံးေလးေတွ သိပ်မကစားလိုက်ရပါ။ သူမှင့် တ
ည့်တည့်

ဆိုဖာမှာ ထိုင်ေနသည့်

စူးရဲသည့်

မျက်ဝန်းတစ်စုံှင့်

အကည့်ချင်းဆုံ၏။ သူက မျက်ခုံး တန်းှစ်ခု စုကျံေနသည့်အထိ စံြမန်း
ကိုစိုက်ကည့်ေနပီး ှတ်ခမ်းကို တင်းတင်းေစ့ထားသည် ။ ေမးိုးမှာ
လပ်ခတ်သွားတာကိုြမင်မှ အံကိတ်လိုက်တာကို သိလိုက်၏။ သူမကို
ကည့်ေနသည့် အလွန်မုန်းတီး ရွံရှာသည့် အကည့်ကို ကေလးေပမဲ့ စံြမ
န်း ခံစားမိလိုက်သည် ။ စံြမန်း သူကိုမျက်ှာမလဲခင် သူက ထိုင်ရာမှ
ဝုန်းခနဲထရပ်ရင်း... ၊
"ေဒှင်းမာယာရဲ သမီး ဟုတ်လား.…."
ကိုယ့်မျက်ှာကို တည့်တည်ကီး ကည့်ေပးလိုက်ေပမဲ့ စံြမန်း ေခါင်း
မညိတ်မိေပ။ "ဟုတ်တယ်"လို ေြဖဖို ထက် စံြမန်း ဒီအြပင်ဘယ်မှ ြပန်စ
ရာမရှိတာကို ေြပာရမည်။ ေမေမ ြပန်လာတဲ့ အထိ စံြမန်း ဒီမှာ ေစာင့်ရ
မှာ ကို ေြပာြပရမည်။ ထိုအတွက် သူမကို လည်ပင်းလိမ်ပီး လှည့်ကည့်
ေနသည့် ဦးေလးကီးကို အားကိုးတကီး လှမ်းကည့်မိသည် ။
ဦးထွန်းတင် သူများ နားကားမှားတာလားဟု နားစွင့်ရင်း ဘုန်းရှိန်
ထရပ်ပီးေမးလိုက်မှ သူကားတာ မှန်မှန်းသိလိုက်သည် ။ သူ ကမန်းက
တန်း ထရပ်လိုက်ကာ... ၊

"ေနဦး အရှိန်... အန်ကယ်လ် ေမးဦးမယ်..."
အရှိန်ကို တားရင်း သူခုချိန်ထိစကားတစ်လုံးမှ မေြပာေသးသည့် က
ေလးမေလးေရှမှာ မုဆိုးဒူးေထာက် ထိုင်ချလိုက်၏။
"သမီး... သမီးကဘယ်သူလဲ၊ ဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ..."
"စံြမန်း ေမေမ့ဆီလာတာ... စံြမန်းက ေဒှင်းမာယာရဲ သမီး..."
အရှိန်က ေနရာမှာ ပင် ေကျာက်ုပ်လို မဲြမံစွာ ရပ်ေနမိပီးေဝေသာ်
က ‘ဟား’ ခနဲ စုတ်သပ်သည် ။ စံြမန်းက သူမကို မလိုလားေသာ ေဝ
ေသာ်ကို မျက်လာပင့်ကည့်၏။ သိုေသာ် ေဝေသာ့် မျက်ှာဆီ အကည့်မ
ေရာက်ခင်မှာ ပင် မျက်လာေလး ြပန်ချပီး ဦးထွန်းတင်ကိုပဲ စိုက်ကည့်
ေတာ့၏။ ‘ဘာေမးဦးမှာ လဲ ၊ ...ေမးဆိုသည့် သေဘာပါ။ ဦးထွန်းတင် သူ
လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်လည်း ြဖစ်ပီး သူသူငယ်ချင်း အရင်းေခါက်ေခါက် ဦး
ဘုန်းြမတ်သာ၏ ဇနီးလည်း ြဖစ်သာ ေဒှင်းမာယာအေကာင်း သူသိ
သေလာက် ြပန်စဉ်းစားကည့်မိသည် ။
"ဟုတ်ပါပီ.…ဒါဆို သမီးကို ဘယ်သူ လတ်လိုက်တာလဲ... ဘယ်သူနဲ
လာကလဲ..."
"ဘွားဘွား ေဒပတြမားခင် လတ်လိုက်တာ..."
စံြမန်း ဘွားလတ်လိုက်တာဟု ေြပာလင် ဘွားနာမည် ထပ်ေမးလာ
ဦးမှာ သိသည် မို ဘွားနာမည်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ေြပာလိုက်၏။ ဦး
ထွန်းတင် ေဒပတြမားခင်ကို လူချင်းမသိ မရင်းှီးေပမဲ့ နာမည်ကို ရင်း
ှီးေနပီးမို ေခါင်းညိတ်ရင်း...၊
"အခု သမီးက ဘယ်ကလာတာလဲ လိုက်ပိုတဲ့ လူေရာ ြပန်သွားပီ
လား"

"ြပင်ဦးလွင်ကလာတာ... ဘွားကဒီကိုလာခိုင်းတာ..."
ေြပာေနရင်း စံြမန်းအသံေလး တိမ်ဝင်သွားပီး ေခါင်းေလးပါငုံသွား
၏။ ပီးမှ ဆတ်ခနဲ ြပန်ေမာ့လာရင်း...၊
"စံြမန်းကို လိုက်ပိုမယ့်လူမရှိဘူး... ကိုယ့်ဘာသာလာတာ..."
"ဘာ... ကိုယ့်ဘာသာလာတာ..."
စံြမန်း ေြပာတဲ့ အတိုင်း သံေယာင်လိုက်ရင်း ေဝေသာ် စံြမန်းတစ်ကို
ယ်လုံးကို စုန်ချည်ဆန်ချည် ကည့်၏။ ေဒှင်းမာယာနဲ မတူတဲ့ ေနရာ
ဘယ်ရာမှ မရှိသေလာက်ပင်... ၊
"ြပင်ဦးလွင်ကေန ဒီကို တစ်ေယာက်တည်း လာတာလို ေြပာလိုက်
တာလား၊ ခရီးေဆာင်အိတ်လည်း မပါဘဲနဲ ေလ၊ အဲဒါ ဘယ်လိုမှ မြဖစ်
ိုင်ဘူး .... ဒီေကာင်မေလး သူအေမနဲ ေတွပီးပီေနမှာ ၊ ဟိတ်ေကာင်မ
ေလး... ဒီကို နင့်အေမလတ်လိုက်တာ မဟုတ်လား၊ ဘာအကံနဲ လတ်
လိုက်တာလဲ...

ဘုန်းရှိန်ဝါမှာ ဘာေတွများ

ကျန်ေနေသးလဲလို

စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာလား"
" မဟုတ်ဘူး ... စံြမန်း ေမေမနဲ မေတွရေသးဘူး၊ ေမေမနဲ ေတွပီးမှ
စံြမန်းက ဒီကိုဘာကိစနဲ လာရမှာ လဲ"
စံြမန်း ေဝေသာ်ေြပာသမ အကုန်အစင် နားမလည်ေသာ်လည်း ေမ
ေမ့ကို မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲေနသည့် အြဖစ်အတွက် ှတ်ခမ်းသားေလး
ေတွလုံးေအာင် ြပန်ေြပာ၏။ ြပင်ဦးလွင်ကေန ရန်ကုန်ကို ကိုယ့်ဘာသာ
လာတယ်လို ေြပာေနသည့် ကေလးမေလးကို မယုံိုင်ြဖစ်ေနတုန်း ေဝ
ေသာ်

ကို

မေကာက်မလန်

ဦးထွန်းတင်ပိုပီး အံ့သရ၏။

ြပန်ရန်ေတွေနတာေတွေတာ့

စံြမန်းဆိုသည့်

ကေလးမေလး

အိမ်ထဲ

စဝင်လာတည်းက

သူလှည့်ကည့်ေနတာပါ။ ကေလးပီပီ ဟိုဟိုဒီဒီ လည်ပင်းလိမ်ေအာင်
ေဝ့ဝဲကည့်တာမျိးမရှိ။ မျက်လုံးေလး ကလယ်ကလယ်ှင့် ထိတ်လန်ဟ
န်မေပဘဲ အထဲဝင်လာပုံက ှစ်ေပါင်းများ စွာ ကွဲကွာေနသည့် ကိုယ့်အိ
မ်ကိုယ့်ေနရာ ြပန်ေရာက်လာသလိုပင်။ တည်တည်ငိမ်ငိမ်ေလး စူးစမ်း
ေလ့လာြခင်းြဖစ်သည် ။ ခုလည်း ေဝေသာ် ေအာ်သလို ြပန်ေအာ်ေနြပန်
၏။ အစတည်းက သူငယ်ချင်းကို စာနာသနားပီး ေဒှင်းမာယာကို ဘု
န်းရှိန်ှင့်ထပ်တူ မုန်းေနေသာ ေဝေသာ် ေဒါသထွက်သွားသည် ။
"ကည့်စမ်း... ေဒှင်းမာယာသမီးလို မေြပာရဘူး၊ မင်းမိုက်ိုင်းချ
ည်လား... ေဟ့ ဒီမှာ မင်းဘာသာ တစ်ေယာက်တည်းလာလာ တစ်ပိုင်း
တည်းလာလာ ဒီမှာ မင်းကိုလက်ခံထားဖို ေနရာမရှိဘူး၊ တစ်ရက်တစ်
နာရီ၊ တစ်မိနစ်ေတာင် မင်းကို ဒီမှာ ေနခွင့်မြပဘူး... ြပင်ဦးလွင်ကေန
ေတာင် မင်း ဒီကို တစ်ေယာက်တည်း လာရဲေသးတာပဲ၊ မင်းေမေမကို မ
င်းဘာသာဆက်ရှာလိုက်ဦးေပါ့…."
"သား "
ဦးထွန်းတင် သားလုပ်သူကို အချိန်မီ ဝင်တားေပမဲ့ မမီလိုက်ပါ။
"ဒါေပမဲ့ ေတွမှာ ေတာ့ မဟုတ်ဘူး … မင်းအေမက သူများ အေပ
ကလိမ်ကျပီး လူလုံးမြပရဲလို ထွက်ေြပးေနတာေလ..."
ေဝေသာ်ေြပာသမ နားေထာင်ရင်း စံြမန်း မျက်ရည်လည်း မကျဘဲ
မျက်လုံးေထာင့်ေလးေတွ နီလာလျက် ေခါင်းကို တွင် တွင် ခါ၏။ ေဝ
ေသာ်က ဟင့်ခနဲ ှတ်ခမ်းမဲ့ရင်း မတ်တတ်ရပ်ေြပာေနရတာ အားမရ
ဘဲ စံြမန်းေဘးမှာ ချလိုက်သည် ။
"ဘာေခါင်းခါတာလဲ… မင်းအေမက ငါ့သူငယ်ချင်း ပိုင်ဆိုင်သမကို

ကလိမ်ကကျစ်နည်းနဲ ရေအာင်ယူပီး အခု ထွက်ေြပးေနရတယ်၊ သူကို
အေမွမေပးခဲ့တဲ့ ေယာက်ျားကိုလည်း ေသေအာင် သတ်သွားေသးတယ်..
. ေအး သူသွားတာလည်း တစ်ေယာက်တည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ေဒါက်တာ
ေမာင်ေမာင်ဦးနဲ လိုက်သွားတာ... ေနာက်ေယာက်ျား ယူဦးမယ့်ပုံ၊ မင်း
အေဖလက်ထဲက ေနာက်တစ်ေယာက်နဲ ယူသလိုပဲေလ..."
" မဟုတ်ဘူး … မဟုတ်ဘူး ..."
"ဘာလို မဟုတ်ရမှာ လဲ..."
"ေတာ်စမ်း... သား"
ဦးထွန်းတင် ေဒါသတကီး တားလိုက်ေတာ့ စံြမန်း ငိုေနပါပီ။ မျက်
ရည်ေတွ ပါးေပ တရေဟာ ကျေနေပမဲ့ ှတ်ခမ်းေလးေတွ အတင်းဖိပိ
တ်ထား။ ိက်သံမထွက်ေအာင် ထိန်းေနပုံရသည် ။ စံြမန်း မျက်ရည်ကျ
ေနတာ ြမင်ေတာ့ ေဝေသာ်က မျက်ှာလဲပစ်သည် ။ စိတ်မေကာင်းသည့်
ပုံမျိး မဟုတ်ပါ။ "မသနားဘူးလို ေြပာချင်သည့် မျက်ှာှင့်ြဖစ်သည် ။
ေဝေသာ် စံြမန်းအနားက ထထွက်သွားေတာ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်
ထားသည့် လက်သီးဆုပ်ှစ်ခု စံြမန်းမျက်လုံးထဲ ဝင်လာ၏။ ေမာ့ကည့်
လိုက်ေတာ့ သူမ ဝင်လာစကအတိုင်း မပျက်မယွင်း စူးစိုက်ကည့်ေန
ေသာ အရှိန်မျက်လုံးေတွနဲ ဆုံြပန်မည်။ စံြမန်းပါးေပက မျက်ရည်ေတွ
ကို နာကည်းစွာ သုတ်ပစ်လိုက်၏။
ကံဆိုးလှချည်လား စံြမန်းရယ်... ၊
နင်သွားမယ့် ေနရာတိုင်းမှာ နင့်ကို မုန်းမယ့်လူေတွ ရှိေနကပါလား.
..။ ေလာင်းရိပ်ဆိုတာ ဘယ်ေတာ့မှ ုန်းထွက်လို မရတာမျိးလား...။ ေမ
ေမတည်တက်ခဲ့တဲ့ အမုန်းမိေတာ်တိုင်းမှာ စံြမန်း တစ်မိဝင် တစ်မိ
ထွက် ကျင်လည်ေနတာလား...။ ြဖစ်ချင်တာ ြဖစ်ပါေစေတာ့။ ေမေမ့ကို

လုံးဝမသိတဲ့ ေနရာ ေမေမ့ေလာင်းရိပ်က လွတ်တဲ့ ေနရာကို စံြမန်း ေရာ
က်ေအာင်သွားမည်။
"စံြမန်း ြပန်ေတာ့မယ်..."
"ေနဦးေလ သမီး..."
"စံြမန်းမှာ လိုက်ပိုတဲ့ လူပါပါတယ်... သူနဲ ပဲ ြပန်လိုက်သွားေတာ့မ
ယ်…."
စံြမန်းပါးစပ်ထဲ ေတွသလိုေြပာပစ်ရင်း သူမ လက်ေမာင်းေလးကို
လှမ်းဆွဲသည့် ဦးထွန်းတင်လက်ကို ြဖတ်ချပစ်၏။ စံြမန်းစကားေကာင့်
ေဝေသာ် ဖျတ်ခနဲ လှည့်ကည့်လာ၏။
"ေနပါဦး… ခုနကေြပာေတာ့ တစ်ေယာက်တည်း လာတာပါဆို၊
ေတွလား ေဖေဖ... သူလည်း မေအတူသမီးပဲ၊ သူကို လက်မခံလို မရ
ေအာင် သူကို သနားေအာင်လို ညာေြပာေနတာ ခုေပ လာပီ...ေအးေပါ့
ေလ၊ မေအက ဒီေလာက်မာယာများ ပီး ေကာက်ကျစ် ယုတ်မာတတ်
တာ သူသမီးလည်း ဒီအတိုင်းပဲေနမှာ ေပါ့…"
"စံြမန်းနဲ ဘာဆိုင်လို လဲ..."
"ဘာ"
"စံြမန်းေမေမ ဘယ်လိုမိန်းမမျိးပဲြဖစ်ြဖစ် စံြမန်းကစံြမန်း... သူက
သူပဲ။ သူဘာသာ ေယာက်ျား ဘယ်ှေယာက်ယူယူ ဘာေတွပဲ လုပ်ထား
ထား သူနဲ ပဲဆိုင်တာ... သူကိုပဲအြပစ်တင်က မုန်းကပါလား၊ ဘာလို
စံြမန်းကိုပဲ လာအြပစ်တင် စံြမန်းကိုပဲ တစ်ေယာက်ပီးတစ်ေယာက်
မုန်းေနကတာလဲ... မိဘေတွမေကာင်းရင် အဲဒီမေကာင်းတဲ့ မိဘက
ေမွးတဲ့ သားသမီးေတွအကုန် မေကာင်းကေတာ့ဘူးလား၊ ဒါဆိုရင် ူး

ညံ့ယဉ်ေကျးတဲ့ ဖေအကေမွးပီး အေြပာအဆို ိုင်းစိုင်းေမာက်မာတဲ့
ကိုကီးလို လူကျေတာ့ေရာ..."
"ဟင်... ဘာ၊ မင်း ေတာက်..."
စံြမန်းေြပာချင်ရာေြပာပီး

ချာခနဲ

ေြပးထွက်သွား၏။

ေဝေသာ်

ရှးရှးရှားရှား ေဒါပွကျန်ခဲ့၏။ ဦးထွန်းတင် စံြမန်းကို စိတ်မချိုင်စွာ လှ
မ်းေမာ်ကည့်မိသည် ။ ဒီကေလးမေလး တကယ်ေရာ လိုက်ပိုတဲ့ လူပါရဲ
လား။ ပါမှာ ပါ။ ဒီအရွယ်ေလးက လူကီးမပါဘဲ ခရီးေဝး ထွက်လာရဲပါ့
မလား။ ကိုယ့်ရဲ စိတ်ပူပန်စိတ်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ေြဖေဖျာက်ရင်း သားြဖ
စ်သူကိုပဲ ေဒါသထွက်လာသည် ။
"မင်းကိုေြပာသွားတာ နည်းေတာင်နည်းေသးတယ်..."
"ေဖေဖ..."
"ေတာ်ေတာ့သား...မင်းှင်းမာယာကို မင်းသူငယ်ချင်းဘက်က နာ
လို မုန်းရင် သူနဲ ေတွမှ ကိက်သလိုေြပာေလ၊ ဘာလို ကေလးကိုသွားမဲ
ေနတာလဲ... အဲဒါ သက်သက် အိုင်ကျင့်ချင်တာ၊ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်
တာ....အကင်နာတရားမရှိတာ..."
"ေဖေဖက ကန်ေတာ့်ကိုပဲ ေြပာေနပါ့လား... အဲဒီေကာင်မေလး မိုက်
ိုင်းတာလည်း ေဖေဖြမင်တာပဲ..."
"သူများ သားသမီးကို ေဖေဖစိတ်မဝင်စားဘူး... ေဖေဖ့သားကိုပဲ ေဖ
ေဖစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ေမာင်ဘုန်းရှိန် မင်းလည်း ဒီမှာ မေနနဲ ေတာ့...
သားနဲ အန်ကယ်လ်တို အိမ်မှာ ပဲ ေနလိုက်ေတာ့၊ မင်းရဲ ေကျာင်းကိစ
စားဝတ်ေနေရး မင်းဘာမှ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး... ဘုန်းြမတ်သာရှိတုန်း
ကလိုပဲ အားလုံးြပည့် စုံေစရမယ်၊ အန်ကယ်လ် မင်းကို သားအရင်းလို

ေမွးမှာ ... မင်းရဲ လုပ်ငန်းေတွ ြပန်ရတာမရတာ ဘာကိုမှ အန်ကယ်လ်
မေမာ်လင့်ဘူး၊ ဘုန်းြမတ်ရဲ သားကို အန်ကယ့်လ်သားလိုပဲ သေဘာ
ထားတယ်... ကျန်တဲ့ ကိစကိုေတာ့ အန်ကယ်လ်တို ေနာက်မှ ဆက်ေဆွး
ေွးကတာေပါ့…."
ဦးထွန်းတင်က အားလုံးကို ေကျာခိုင်းထွက်သွားပီး "အရှိန်ကိုအိမ်
ေခလာခဲ့" ဟု သားကိုလှည့်ေြပာ၏။ ြခံချင်းကပ်လျက်မို လာတုန်းကအ
တိုင်း ေြခကျင် ေလာက်ထွက်သွားသည် ။ ြခံေစာင့်ဦးသာေအးက တစ်ချိ
န်လုံးမတ်တတ်ရပ်ေစာင့်ေနရာမှ ထွက်သွားဖို ြပင်၏။
"ဦးသာေအး…"
"ေဟ လူေလး"
အရှိန်က ဦးသာေအးအနားသို ေလာက်သွားပီး... ၊
"ဦးသာေအးကို ရွာြပန်ဖို ကန်ေတာ်ေြပာထားတယ်ေလ...ကန်ေတာ်
က အိမ်ေပက ဆင်းေပးရေတာ့မှာ ..."
"ေအး…ေအး ဘဘသိပါတယ်ကွယ်၊ လူေလးကိုစိတ်မချလို ပါ...လူ
ေလး ဒီအိမ်ကထွက်သွားမှ ပဲ ဘဘလည်း သွားေတာ့မယ်…."
ဦးသာေအးက သူငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီအိမ်မှာ ြခံေစာင့်လုပ်လာ
တာ ြဖစ်သည် ။ တြခား လူေတွနဲ ဆို စကားနည်းသေလာက် သူကို အ
လွန်ချစ်ပါသည် ။ ေဖေဖေခသလို ဦးသာေအးလို လိုက်ေခေနေပမဲ့ ဦး
သာေအးက သူအဘိုးအရွယ်ေလာက် ရှိသည် ။ အိမ်မှာ ရှိသမ အိမ်ေဖာ်
ေတွ အလုပ်သမားေတွ အကုန်လုံး သူအေြခအေနကို သိသည် ှင့် အ
သီးသီး အလုပ်ထွက်ကုန်က၏။ ဦးသာေအး တစ်ေယာက်သာ သူကို စိ
တ်မချိုင်စွာ ရှိေနခဲ့တာြဖစ်သည် ။ ဦးသာေအး ေခါင်းငိုက်စိုက်ှင့် ထွ

က်သွားေတာ့ ေဝေသာ် သူကို မျက်ေစာင်းခဲကည့်သည် ။
"မင်း ဘုန်းရှိန်အစစ်မှ ဟုတ်ရဲ လား..."
"ဘာလို လဲ..."
"ဟိုေကာင်မေလးကိုေတွတာ မင်းအတွက် မခံမရပ်ိုင်လွန်းလို ငါ့
ေသွးေတွ ပွက်ပွက်ဆူလာတယ်... မင်းကေတာ့ ေအးေဆးေနတယ်ေလ၊
ဘာလဲ အရှိန် ... အရက်ေသာက်လိုက်လို ေကာင်သွားတာလား၊ မင်း
ဘာမှ မြဖစ်ဘူးလား..."
အရှိန် ေဝေသာ်ကို တည့်တည့်လှည့်ကည့်ပီး...
"သူသမီးတစ်ေယာက်လုံးကို မေြပာနဲ ... သူနင်းခဲ့တဲ့ ေြမမန်ကို ေတွ
ရင်ေတာင် အဲဒီမိန်းမမျက်ှာကို ြမင်ေယာင်ပီး ငါလူသတ်ချင်စိတ် ေပါ
က်လာတယ်၊ ဒါေပမဲ့..."
စကားေြပာေနရင်းက အရှိန်ြပတင်းေပါက်ဆီ ေလာက်သွား၏။ ြပ
တ င ်းေပ ါက ်ေပ ါင ်မ ှာ လက်ှစ်ဖက်

ေထာက်ပီး

အြပင်ကိုေငးကည့်ေနပီးမှ ...
"အဲဒီမိန်းမကီးကို ငါေသွးူးေသွးတန်း ကလဲ့စားမေချဘူး... သူဘဝ
ပျက်တဲ့ အထိ ေသချာစနစ်တကျ အကွက်ချပီးမှ အလဲထိုးမှာ ..."
အရှိန် စကားတစ်လုံးချင်း ြပတ်သားစွာေြပာ၏။ သူြမင်ကွင်းထဲမှာ
ြခံှင့်ကပ်လျက် အုတ်ေပါင်ေတွှင့် ေဆာက်ထားသည့် ြခံေစာင့်ေနသည့်
တဲေလးကို ြမင်ေနရသည် ။ ထိုတဲေလးက ေနဘက် ဦးသာေအး ဝင်နား
လို ရေအာင် ေဆာက်ထားြခင်းြဖစ်သည် ။ ညဘက်ကျေတာ့ ဦးသာေအး
က အလုပ်သမားတန်းလျားမှာ ပဲ အိပ်၏။ အရှိန် ထိုတဲေလးမှ မျက်လုံး
လဲပီး ြပတင်းေပါက်ကို ေကျာခိုင်းလိုက်သည် ။

"မင်းလည်း ြပန်ေတာ့ ေဝေသာ်..."
"မင်းက ငါနဲ မလိုက်ဘူးလား... မင်းငါတို အိမ်မှာ လာမေနရင်ေတာ့
ငါတကယ်စိတ်ဆိုးမှာ ေနာ် အရှိန်..."
"ငါ မင်းနဲ လာေနမှာ ပါ...ငါ့ကိုယ်ငါ တိုးတက်ကီးပွားေအာင် ကိး
စားရဦးမယ်ေလ၊ မင်းတို မိသားစုက ငါ့အတွက် အမှီသဟဲေပါ့..."
ေဝေသာ်မျက်ှာ ကည်လင်သွားသည် ။ အရှိန်က အလွန်မာနကီးသ
ည့် မာနမင်းသားပါ။ ခုလို ေခါင်းညိတ်လာပါ့မလားလို သူတစ်ချိန်လုံး
စိုးရိမ်ေနခဲ့ရသည် ။ ဦးဘုန်းြမတ်သာ ဆုံးပီး တစ်လကာတဲ့ အထိ လုံးဝ
ေခါင်းမညိတ်ဘဲ ငါ့ ေြခေထာက်ေပ ငါရပ်မယ်လို ပဲ ေကွးေကာ်လာခဲ့
တာ ြဖစ်၏။ လက်ခံတာမနက်ြဖန် ဘဏ်က အိမ်ကိုလာသိမ်းေတာ့မှာ မို
ထင်ပါသည် ။
"ဒါဆိုလည်း ဘာလို ေနခဲ့ဦးမှာ လဲ...ဒီညပဲ လိုက်ခဲ့ေတာ့ေလ..."
"ေဖေဖေခါင်းချသွားတဲ့ ဒီအိမ်မှာ ငါေနခွင့်ရသေလာက်ေတာ့ ေနပါ
ရေစဦး...ပီးေတာ့ မင်းလည်း ငါ့ နားမှာ ေနမေပးပါနဲ ၊ ငါတစ်ေယာက်
တည်းေနချင်လို
"ဘာလဲ... မင်းအရက်ေသာက်တာကို တားမှာ စိုးလို လား၊ မတားပါ
ဘူးကွာ... အလွန်အကံမြဖစ်ရင် ပီးတာပဲ..."
" မဟုတ်ဘူး ... ငါတစ်ေယာက်တည်း ေနချင်လို ပါ၊ ငါအရက်လည်း
ဆက်မေသာက်ေတာ့ဘူး... မင်းသိမ်းချင် သိမ်းသွား..."
"မေသာက်ေတာ့ဘူးဆို ပီးတာပဲကွာ ... သွားဆိုလည်း ငါသွားမယ်၊
အိမ ်မ ှာ ေမေမ သိပ်ေနမေကာင်းဘူး… မင်း အရက်မေသာက်နဲ ေတာ့
ေနာ်..."

"ေအးပါ...သွားေတာ့..."
ေဝေသာ် အရက်ပုလင်းများအား ေရခဲေသတာထဲ ထည့်သိမ်းပီး ြပန်
သွား၏။ အားလုံးြပန်သွားေတာ့ တစ်အိမ်လုံး တိတ်ဆိတ် ေြခာက်ကပ်
ကျန်ခဲ့သည် ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ခန်ညားစွာ တည်ရှိေနေသာ ေဖေဖနဲ ေမ
ေမရဲ ဓာတ်ပုံက သူကို အားေပးှစ်သိမ့် ေနသေယာင် ထင်မိသည် ။ ြပံး
ေနသည့် ေဖေဖ့မျက်ှာကို ကည့်မိေတာ့ သူိုးသားစွာ မလုံမလဲ ခံစား
လာရ၏။
"ေဖေဖထင်သလို မဟုတ်ရပါဘူး ေဖေဖ။ ကန်ေတာ် မယုတ်မာခဲ့ပါ
ဘူး၊ ကန်ေတာ် ိုးသားခဲ့တယ်ဆိုတာ ေဖေဖသိေစချင်လိုက်တာ..."
ဆိုဖာေကျာမှီေပ ေခါင်းေမာ့ထားလျက် တစ်ေယာက်တည်း ေရရွတ်
မိရင်း သူမျက်လုံးေထာင့်မှာ မျက်ရည်ေတွ စီးကျလာသည် ။ ေယာက်ျား
တန်မဲ့ ငိုရလားလို ကဲ့ရဲ ချင်လည်း ကဲ့ရဲ ကပါေတာ့။ သူကိုေြဖရှင်းခွင့်
ရှင်းြပခွင့်ေလးေတာင်

မေပးခဲ့တဲ့

ေဖေဖ့ကို

သူစိတ်နာမိသည်

။

သူအေပ ေဖေဖဒီေလာက်ထိ အယုံအကည် ကင်းမဲ့သွားတာကို အံ့သမိ
၏။ ေဖေဖသည် ေနာက်ဆုံးအချိန်ထိ သူကို ခွင့်မလတ်ခဲ့ေပ။ သူထိုင်ရာ
မှ ထပီး ဓာတ်ပုံရှိရာသို ေလာက်သွားမိသည် ။ ဓာတ်ပုံကို နံရံမှ ြဖတ်
ယူပီး အူးလိုတစ်ေယာက်တည်း စကားေြပာမိ၏။
"ကန်ေတာ်က ေဖေဖ့သားပါ ေဖေဖ... ေဖေဖ ကန်ေတာ့်အေကာင်း
မသိဘူးလား၊ ကန်ေတာ်က အဲ့လိုလုပ်မယ့်လူလားဗျာ... ေမှင်း ေဒှင်း
မာယာကို ေမေမနဲ တန်းတူသေဘာထားခဲ့တာ၊ အေမအရင်းလို ချစ်ခဲ့
တာေလ... ေဖေဖသိပါတယ်၊ အဲဒါကို အဲဒါကိုနဲ များ ေဖေဖရာ..."
သူဓာတ်ပုံကို ပိုက်လျက် နံရံကိုမှီပီး ထိုင်ချပစ်လိုက်သည် ။
"မဟုတ်တာကိုကီးရယ်... မြဖတ်ပါနဲ ဒီဓာတ်ပုံကို..."

ေဒှင်းမာယာနဲ ေဖေဖ လက်ထပ်တဲ့ ေန ၊ သူမဒီအိမ်ကို စေရာက်
တဲ့ ေနကိုသူမှတ်မိေနေသး၏။ သူမမျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်ေတွရှိေနပီး
နည်းနည်းမှ ေပျာ်တဲ့ ပုံမေပေသာ်လည်း ေဖေဖကေတာ့ အလွန်အမင်း
ေပျာ်ရင်ေနပုံရသည် ။ ေပျာ်တာမှ ေမေမနဲ လက်ထပ်ခဲ့သည့် အြဖစ်ကို
ေတာင် ေမ့သွားသည် ထင်၏။ ေမေမှင့် မဂလာေဆာင်တုန်းက ပုံကို
ြဖတ်ပီး ေဒှင်းမာယာှင့် သူပုံကို ေြပာင်းချိတ်ဖို ြပင်ခဲ့သည် ။
"ြဖတ်မှ ြဖစ်မှာ ေပါ့ ှင်းရယ်... ှင်းနဲ ကိုယ်နဲ ပုံ ချိတ်ရမယ်ေလ၊
ကည့်ပါဦး... ဘယ်ေလာက် ကျက်သေရရှိလိုက်သလဲ..."
"စဉ်းစားကည့်ပါဦး ကိုကီးရယ်... သူအေမနဲ ဓာတ်ပုံအစား ကန်မ
တို ပုံကို ြမင်သွားရင် သား စိတ်မေကာင်း ြဖစ်သွားမှာ ေပါ့၊ ကန်မကို မ
ေကာင်းြမင်သွားတာမျိးလည်း မြဖစ်ေစချင်ဘူး…သားနဲ ကန်မရဲ ဆက်
ဆံေရးကို ေြပလည်ေစချင်ရင် သူအေမဓာတ်ပုံကို ဒီအတိုင်း ထားေပးပါ.
.."
ခင်ဗျား သိပ်မာယာများ တဲ့ မိန်းမပဲ ေဒှင်းမာယာ...။ အဲဒီအချိန်တ
ည်းက ခင်ဗျားရဲ ေစတနာေတွကို အတုအေယာင်ေတွမှန်း ကျပ်ရိပ်မိဖို
ေကာင်းတာ၊ တကယ်တမ်းကျေတာ့ သူဘာမှ ကိုမရိပ်မိခဲ့ပါ။ တစ်သက်
လုံး မိခင်ေမတာ ငတ်ခဲ့ရမ ေမှင်းကို အေမအရင်းလို သူချစ်ခဲ့သည် ။ "
ေမှင်း"လို ေခပီး အမဲတမ်း ဝမ်းနည်းရိပ်သန်းပီး ငိုင်ေနတတ်သည့်
ေဒှင်းမာယာကို ေပျာ်ေစချင်ခဲ့၏။ သူမဘာသာ တစ်ေယာက်တည်း
ေတွးေဆွးေနတတ်ေပမဲ့ သူအတွက်ဆို ဂုတစိုက် ရှိတတ်တာကိုလည်း
ေကျနပ်ခဲ့မိသည် ။ ေနစဉ် သူေကျာင်းကြပန်လာတိုင်း ေကျာင်းမှာ အဆ
င်ေြပရဲ လား ဘာေတွြဖစ်ခဲ့လဲဟု ဆီးေမးတတ်သြဖင့် ေကျာင်းကြပန်
လာသည့် အချိန်တိုင်း ေကျာင်းမှာ သူြဖစ်ပျက်ခဲ့သမကို ြပန်ေြပာခဲ့မိတာ

လည်း အကျင့်တစ်ခုလိုြဖစ်လာခဲ့သည် ။
ှင်းဆီပန်းကိုြမင်လိုက်ရရင် စိတ်ညစ်သမ တစ်ဝက်ေလာက် ေပျာ
က်သွားတတ်သည် ဟု ေြပာသြဖင့် ေနစဉ်ှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့် ေဒှင်း
မာယာကို ေပးခဲ့၏။ ေဖေဖနဲ အတူ ဧည့်ခန်းပွဲေတွတက်ဖို အမဲဝန်ေလး
ေနတတ်သူ သူမကို သူ စိတ်ချမ်းသာေစချင်ခဲ့သည် ။ စာေမးဖို စာသင်ခို
င်းမည် ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်များ ြဖင့် ေဖေဖေခလို မရေအာင်
တားခဲ့၏။ ဒါေတွအားလုံးကို ဟိုအရင်က ေဖေဖြမင်ခဲ့ ကားခဲ့ လက်ခံခဲ့
သည် ။ သူှင့် ေဒှင်းမာယာရဲ ေွးေထွးတဲ့ ဆက်ဆံေရးေကာင့် ေဖ
ေဖ စိတ်ချမ်းသာေနခဲ့သည် ။
သူအရွယ်ေရာက်လာေတာ့ ေဖေဖ့အြမင်ေတွ ေြပာင်းလဲကုန်၏။ ဘာ
ေကာင့် ေြပာင်းလဲသွားရသလဲ မသိေပမဲ့ သူှင့်ေဒှင်းမာယာ ှစ်ေယာ
က်လည်း စကားေြပာတာ ေတွသည် ှင့် အေကာင်းရှာပီး လူချင်းကွဲ
ေအာင် လုပ်သည် ။ သူေနစဉ်ေပးေနကျ ှင်းဆီပန်းကို ေဒှင်းမာယာ
ဆီ မေရာက်ေအာင် တိတ်တဆိတ် ေဖျာက်ဖျက်ပစ်၏။ ပါတီပွဲဧည့်ခံပွဲ
တက်ဖို လည်း ေဒှင်းမာယာကို မရရေအာင် ေခေတာ့သည် ။ သူဘ
က်က လုံးဝိုးသားခဲ့သည် မို ေဖေဖရဲ မသိမသာ ေြပာင်းလဲသွားေသာ
အမူအရာေတွကို သူ သတိမထားမိခဲ့ေပ။ ြပဿနာြဖစ်ပီး ေနာက်မှာ
သာ သူတြဖည်းြဖည်း ြပန်ေတွးကည့်မိတာြဖစ်သည် ။ ေဖေဖ ေဒှင်း
မာယာအေပ ထားသည့် သူရဲ စိတ်ကို သံသယဝင်ေန လိမ့်မည်ဟု သူဘ
ယ်တုန်းကမှ ေတွးမကည့်ခဲ့ပါ။
ဆယ်တန်းေအာင်စာရင်း ထွက်ေတာ့ သူှင့်အတူ သူငယ်ချင်းငါး
ေယာက်လုံး ဂုဏ်ထူး ငါးဘာသာစီ ပါက၏။ ေဒှင်းမာယာက သူတို
ငါးေယာက်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပါတီပွဲေလး လုပ်ေပးမည် ဆိုေတာ့

သူအနည်းငယ် အံ့သမိပါေသးသည် ။ ေဖေဖ ခရီးသွားလို အိမ်မှာ မရှိသ
ည့်အြပင် ှင်းမာယာ ကိုယ်တိုင်က ပါတီပွဲေတွဘာေတွဆို ေဝးေဝးက
ေရှာင်တတ်လို ြဖစ်၏။ သူအံ့သေပမဲ့ လူငယ်ပီပီ ေပျာ်ရပါးရမည် ဆိုသ
ည် ှင့် ဘာမှ မေတွးမိေတာ့ဘဲ သေဘာအကျကီး ကျေနခဲ့သည် ။ သူရဲ
ေပျာ်ရင်မေတွ ဒီတစ်ညထဲမှာ လုံးဝ အဆုံးသတ်သွားေတာ့မှာ ကို နည်း
နည်းမှ မရိပ်မိခဲ့ေပ။ ဘီယာေလးေသာက်လိုက် ေကာင်မေလးေတွနဲ တွဲ
ကလိုက်ှင့် သူထိုညက အေပျာ်ကီးေပျာ်ေနခဲ့သည် ။ အူအိုင်းမို ဘီယာ
က သိပ်မေသာက်ရေသးခင်မှာ ပဲ မူးယစ်ရီေဝလာ၏။
အရက်မူး လာေလ ကလို ေကာင်းေလေလပဲမို သူရပ်ဖို စိတ်မကူးမိ
သလို သူကိုလာတားမယ့် လူလည်း မရှိေပ။ အဲဒီေနာက် သူယိုင်လဲသွား
ခဲ့သလား။ သူဘာသာ ပါတီပွဲကထွက်ပီး အိမ်ထဲဝင်ခဲ့တာလား။ ဒါမှ မ
ဟုတ် သူကို သူငယ်ချင်းေတွ တွဲေခသွားတာလား...။ ဘာေတွ ဆက်ြဖစ်
သလဲ သူ ဘာဆိုဘာမှ မမှတ်မိေတာ့ပါ။ မိုးလင်းေတာ့ ေနအေတာ်ြမင့်မှ
သူိုး၏။ ေခါင်းတစ်ခုလုံး မျက်လုံး မဖွင့်ချင်ေအာင် ကိုက်ခဲေနပီး ေဘး
ကိက်သံသဲ့သဲ့ေကာင့် လှည့်ကည့်လိုက်မိသည် ။ ေမှင်းသည် ဆံပင်
ေတွ

ဖားလျားချထားလျက်

အဝတ်အစား

ဖိုဖရဲြဖင့်

ဒူးေပ

မျက်ှာေမှာက်လျက် ထိုင်ငိုေန၏။
"ေမှင်း..."
သူကိုယ်ကီး အလိုလိုထထိုင်ပီးသား ြဖစ်သွားတာ သူကံကမာ သူသိ
လိုက်လို

မဟုတ်။

ေမှင်း

ငိုေနတယ်ဆိုသည့်

အြဖစ်ကို

စိုးရိမ်သွားမိြခင်းပါ။ ေမှင်း သူအခန်းထဲ ဘယ်လိုလုပ် ေရာက်ေနတာ
လဲ...။

ဘာြဖစ်ထားလို

ဒီပုံစံ

ြဖစ်ေနရတာလဲ...။

အားလုံးေသာ

ေမးခွန်းများ မဆုံးခင် ထထိုင်လိုက်သည့် ကိုယ်အေပပိုင်းမှာ အကျမရှိ

ဘဲ ကိုယ်ဗလာှင့် ြဖစ်၏။
"ေမှင်း ဘာြဖစ်"
"လူယုတ်မာ..."
အိုက်ခံလိုက်ရသည့် အရှိန်ေကာင့် သူမျက်ှာတစ်ဖက် လည်သွား
လင် ခုတင်ေဘးက စားပွဲေပမှာ ဘီယာပုလင်းှင့် ေသာက်လက်စ ဖန်
ခွက်ကို ေတွသည် ။ သူညက ဒီထိ အရက်ေတွ ယူေသာက်ထားတာလား
...။ မြဖစ်ိုင်။ အြပင်မှာ တင် သူေခါင်းမထူိုင်ေအာင် မူးေနတာ။ ဒါဆို
ဒါေတွ အခန်းထဲ ဘယ်လိုေရာက်ေနတာလဲ...။ ဘယ်လို ြပန်ေတွးေတွး
သူစည်းချက်အတိုင်း ကေနသည့် ပုံရိပ်မှ လွဲပီး ဘာမှ စဉ်းစားမရ။ ေမှ
င်း သူကိုဘာလို ိုက်တာလဲ...။ သူအခန်းထဲ ဘယ်လို ေရာက်ေနတာလဲ..
.။ ပီးေတာ့ ဘာလို ဒီေလာက် ိက်ကီးတငင် ဘဝပျက်သလို ငိုေနရတာ
လဲ...။ ညက ဘာေတွြဖစ်ခဲ့လဲ...
မဟုတ်ဘူး ...ငါဒီလို လူမျိး မဟုတ်ဘူး …၊
ခပ်ေရးေရး သံသယ အေတွးေလးမှာ တင် သူခါးခါးသီး ြငင်းမိသည်
။
ေမှင်းကို ငါ့အေမလို သေဘာထားခဲ့တာ ဒီလိုမျိး ငါဘယ်ေတာ့မှ
ကျးလွန်မိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘာတစ်ခုမှ မမှတ်မိေပမဲ့ သူကိုယ်သူ ကျိန်း
ေသသိသည် ။
"ေမှင်း... ကန်ေတာ်ဘာမှ မလုပ်ဘူးေနာ်၊ ေမှင်း....ဒီကိုဘယ်လို"
"တိတ်စမ်း"
ေမှင်း မျက်ရည်လည်ရဲှင့် အံကိတ်ထားလျက် သူကိုကျံးေအာ်၏။

ေနာက် ခုတင်ေပကေြပးဆင်းပီး အခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်လင် ၊
"ဟယ်..."
အိမ်ေဖာ် ေကာင်မေလးှစ်ေယာက် မျက်လုံးေတွ ြပးကျယ် ဝိုင်းစ
က်ကသည် ။ ထိုေနာက် ှစ်ေယာက်စလုံး ချက်ချင်း ေြပးထွက်သွားက
၏။
"ေမှင်း ေနဦး…"
သူသတိဝင် လာပီး ခုတင်ေပကဆင်း၍ ေမှင်းကိုအမိအရလိုက်ဆွဲ
မိသည် ။
"လတ်စမ်း..."
"ေမှင်း ဘာေတွြဖစ်ေနတာလဲ... ကန်ေတာ့်ကို ရှင်းရှင်းေြပာစမ်းပါ
။ ကန်ေတာ် ကန်ေတာ် ဘာမှ သတိမရဘူး...ဒါ ဒါေပမဲ့..."
"လူယုတ်မာ... မင်းမှာ အဲ့လို စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ေတွ ဘယ်တုန်းကတ
ည်းက ရှိေနတာလဲဟင်... မင်းကို ငါ သားအရင်းလို သေဘာထားခဲ့တာ၊
မင်းက... မင်းကေတာ့..."
ှင်းမာယာ ဟီးခနဲ ငိုချပစ်၏။ ဒီတစ်ခါ ေသချာသွားပီမို သူတုန်လပ်
ေချာက်ချားလျက် ေနာက်ကို ေြခှစ်လှမ်းခန် ဆုတ်လိုက်မိသည် ။
အေြခအေနေတွ အားလုံးက ဒီအြဖစ်ဆိုးကီးကို န်ြပေနခဲ့ေပမဲ့ သူ သူ
ကိုယ်သူယုံကည်ေနခဲ့သမ ေမှင်း ကိုယ်တိုင် ထုတ်ေြပာလာေသာအခါ
ြမင်ကွင်း အားလုံး ချာချာလည်သွားသလို ခံစားရသည် ။
"မြဖစ်ိုင်ဘူး... ကန်ေတာ် ဒီလိုလူမျိး မဟုတ်ဘူး ၊ ေမှင်းက ေမှ
င်းက ကန်ေတာ့်အေမပဲ... ကန်ေတာ် ဒီလိုဘယ်ေတာ့မှ မလုပ်ဘူး..."

"အေမလို မင်းေြပာရဲေသးလား..."
ခွပ်...
အသံေကာင့်

လှည့်ကည့်လိုက်သည်

ှင့်

သူေခါင်းတစ်ခုလုံး

ထူပူသွားသည် ။ မျက်ှာေမာ့ ကည့်ချိန် မရလိုက်ေပမဲ့ ေဖေဖပဲဆိုတာ
သိလိုက်၏။ ေနာက်သို ယိုင်ကျသွားပီး ေဖေဖ့ကို ရှင်းြပချင်စိတ်ြဖင့် သူ
အေလာတကီး ြပန်လှည့်ကည့်မိလင် ေနာက်ထပ် ြပင်းထန်သည့် လက်
သီးတစ်လုံး ပစ်ဝင်လာြပန်၏။
"ေဖေဖ..."
"ငါ့ကို မေခနဲ အမျိးယုတ်၊ မင်းလိုေကာင်က ငါ့သား မဟုတ်ဘူး "
"ေဖေဖေနပါဦး...ကန်ေတာ်..."
"မင်းက ဘာေြပာချင်ေသးလို လဲ... မင်းကိုငါရိပ်မိေနတာ ကာပီ၊ ဒါ
ေပမဲ့ဒီေလာက် မိုက်ိုင်းလိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး… မင်းမှာ ကိက်စရာမိန်း
မ ဒီေလာက်ရှားလား၊ မင်းမှာ ဦးေှာက်မရှိဘူးလား... ဟင်…"
ေဖေဖ့ဆီမှ လက်သီးချက်ေတွ ဆက်တိုက်ဝင်လာ၏။ သူေရှာင်ချိန်မ
ရသလို စကား တစ်လုံးမှ လည်း ေြပာခွင့်မသာခဲ့ပါ။ ေဒှင်းမာယာ သူ
တို သားအဖ ေရှမှ ထွက်သွားခဲ့သည် ။
"ဒီအြဖစ်ကီးေကာင့် ကိုကီးတို သားအဖေရှကို ကန်မ ဘယ်ေတာ့
မှ ြပန်မလာရဲေတာ့ဘူး ကိုကီး... ကန်မကို ခွင့်လတ်ပါ၊ အဲ့လိုမှ မဟုတ်
ဘဲ ကိုကီး ကန်မကို အတင်းလိုက်ေခတာေတွ မရမက လိုက်ရှာတာ
ေတွ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကန်မအိမ်ကိုေတာ့ ြပန်လာမှာ မဟုတ်ဘူး … ကို
ယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အဆုံးစီရင်ပစ်လိုက်မယ်"
ေဖေဖ့ကို ြပတ်သားစွာေြပာပီး ေမှင်း အိမ်ေပက ဆင်းသွားသည်

။
စကားတစ်ခွန်းမှ မေြပာိုင်ဘဲ ေဖေဖေခါင်းငိုက်စိုက် ကျကျန်ခဲ့တာ
ကို သူရင်နာစွာ ကည့်ေနခဲ့ရသည် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း နာကည်းမိ
သည် ။ ေနာက်ဆုံး အြပစ်ရှိတဲ့ လူက သူပဲမို အားလုံးနဲ ေဝးရာကို ထွက်
သွားဖို သူဆုံးြဖတ်ခဲ့သည် ။ ေဖေဖေရာ ေမှင်းပါမသိသည့် ေတာင်ကီး
က

သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ဆီသို

သူထွက်သွားခဲ့၏။

တစ်လေကျာ်ေကျာ်ကာေတာ့ ေဝေသာ် ဖုန်းဆက်လာသည် ။
"မင်းြပန်လာမှ ြဖစ်မယ် အရှိန်.... အန်ကယ်လ် ေရချိးခန်းထဲမှာ
ေချာ်လဲလို အာုံေကာ ထိသွားတယ်..."တဲ့ ...၊
ေမှင်းေရာ ငါေရာ အနားမှာ မရှိဘဲ ေဖေဖတစ်ေယာက်တည်း အ
ထီးကျန် ဒုကေရာက်ေနခဲ့တာပဲ။ သူေဖေဖ့ကို စိုးရိမ်စိတ် သနားစိတ်များ
ြဖင့် ရန်ကုန်ြပန်လာခဲ့သည် ။ အိမ်ြပန်ေရာက်ေတာ့ ေဖေဖက သူကိုြမင်
သည် ှင့် မျက်လုံးေတွ ပိတ်ပစ်ပီး မျက်ှာလဲထား၏။ ေဖေဖ့ေရာဂါက
လူတစ်ေယာက် အကူအညီမပါဘဲ သွားလာလပ်ရှားြခင်း မလုပ်ိုင်ဘဲ စ
ကားေတာ့ ေြပာိုင်ပါေသးသည် ။ ေဖေဖက သူြပန်လာတာကို ဝမ်းသာ
ပုံလည်း မြပ။ ေဒါသလည်း မြဖစ်ဘဲ ခံစားချက် ကင်းမဲ့သလိုေန၏။
ေဖေဖ့အတွက် လိုအပ်ေနတာ သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိလိုက်ေတာ့
သူ သတင်းစာထဲက ေမှင်းကို ြပန်ေခခဲ့သည် ။ တပတ်တိတိ ေနစဉ်
ေကာ်ြငာခဲ့ေပမဲ့ ေမှင်းေပမလာခဲ့ပါ။ သူမအစား စာချပ်ေတွသာေရာ
က် လာ၏။ အေမွလဲစာချပ်ေတွ ြဖစ်သည် ။ သူနာမည်ှင့် လုပ်ငန်းေတွ
ပိုင်ဆိုင်မ အားလုံးကို ေမှင်းနာမည်ှင့် လဲေြပာင်းထားသည့် စာချပ်
ေတွပါ။ စာချပ်ေပမှာ သူမထိုးေပးခဲ့ဘဲ လက်မှတ်ေတွက ခန်ညားစွာ ရှိ
ေနသည် ။ အဲဒီစာချပ်ေတွ ေရာက်လာတဲ့ အထိ သူ ေမှင်းဘာကို ရည်

ရွယ်မှန်း နားမလည်ခဲ့ေပ။ ေမှင်း ြပန်လာဖို ေကာ်ြငာေတွ ဆက်တိုက်
ထည့်ေနခဲ့၏။ ေဖေဖ့ အေြခအေန ဆိုးသထက်ဆိုး လာေလ ေမှင်းကို
ြပန်လာေစချင်ေလပါပဲ။ ေမှင်းြပန်ေရာက်လာရင် သူအပီးအပိုင် ထွက်
သွားမည်။
တကယ်တမ်းကျေတာ့ ေဖေဖဆုံးပီး ရက်လည်တဲ့ ေနကျမှ ေမှင်း
ေရာက်လာ၏။ တစ်ေယာက်တည်း မဟုတ်ပါ။ သူမေဘးမှာ ေဒါက်တာ
ေမာင်ေမာင်ဦး ဆိုသည့် တည်ကည် ခန်ညားသည့် လူတစ်ေယာက် ပါပါ
လာသည် ။ အိမ်မှာ ေဖေဖ့အသုဘအတွက် ရပ်ကွက်လူကီးေတွှင့် အိမ်
နီးနားချင်းေတွ ပါရှိေနက၏။
သူမကိုေတွေတာ့ "ခုမှ ေရာက်လာရလား ဆိုသည့် အြပစ်တင်သည့်
အကည့်ေတွအစား ကိုယ်ချင်းစာေသာ စာနာနားလည်ေသာ အကည့်ြဖ
င့် ကည့်ကသည် ။ ေမှင်း ဘယ်သူကိုမှ ဂုမစိုက်။ သူထံသို တန်းတန်း
မတ်မတ် ေရာက် လာပီး... ၊
"ငါမင်းနဲ ှစ်ေယာက်တည်း စကားေြပာမယ်...လိုက်ခဲ့..."
အားလုံး၏ သိုေလာသိုေလာ အကည့်များက ေနာက်မှာ ကျန်ခဲ့သည့်
သူဆီသိုသာ ဦးတည်လာ၏။ သူရှက်ဖို ထက် ေမှင်းကို ေဒါသြဖစ်ေန
တာက ပိုသည် မို သူတို ကိုဂုမစိုက်အားေပ... ၊
"ဘာလို ခုမှ ေရာက်လာတာလဲ ေမှင်း... ကန်ေတာ် ေမှင်းကို တ
ကယ်... တကယ် ကျးလွန်မိခဲ့ရင်ေတာင် ဒါက အရက်ေကာင့်မှားခဲ့တဲ့
မေတာ်တဆမပဲ... ပီးေတာ့ ေဖေဖနဲ ဘာမှ ဆိုင်ဘူး၊ ေဖေဖ့ကိုေသတဲ့
အထိ ေမှင်းပစ်ထားဖို မေကာင်းဘူး... ေဖေဖက ခင်ဗျားစိတ်နဲ ေသ
တာ..."
"ငါ့စိတ်နဲ ေသတာဟုတ်လား… သူစာချပ်ေတွ ြမင်သွားလား..."

စာချပ်ဆိုေတာ့မှ ေမှင်းပိုလိုက်သည့် စာချပ်ေတွကို သတိရသည် ။
သူေဖေဖ့ကို ြပလည်း မြပခဲ့။ ေမးလည်း မေမးခဲ့ပါ။ ေမှင်း သူကိုအ
ကဲခတ်ရင်း ၊
"သူကို မင်းမြပလိုက်ဘူးေပါ့... မင်းပိုင်ဆိုင်သမ ငါ့ဆီ ေရာက်သွား
တာေတာင် ဘာေတွ ြဖစ်ကုန်တာလဲ မင်းစိတ်မဝင်စားဘူးလား… မင်း
အေဖကို နည်းနည်းမှ ေမးမကည့်လိုက်ဘူးေပါ့.…."
"မေမးဘူး… အဲဒီကိစ ဘယ်လိုြဖစ်သွားတယ် ဆိုတာထက် ေဖေဖ
က ကန်ေတာ့်အတွက် ပိုအေရးကီးတယ်... ခင်ဗျားသာြပန်လာခဲ့ရင် ေဖ
ေဖေသချင်မှ ေသမှာ ... ခင်ဗျား ဘယ်ေရာက်ေနတာလဲ..."
"မင်းအေဖ့ ငါ့ေကာင့် ေသတာလို ေြပာချင်တာလား... ေသချာ ြပန်စ
ဉ်းစားကည့်ပါဦးကွာ၊ သူရဲ ယုတ်မာတဲ့ သားေကာင့် မဟုတ်ဘူး လား"
"ေမှင်း...ခင် ခင်ဗျား.…."
အရင်က ေမတာထားခဲ့တာေတွ သားအမိသံေယာဇဉ်ေတွ ဘာမှ
မရှိကေတာ့ပါ။ သူကလည်း ေဖေဖ့အသက်ကို မီေအာင်ြပန်မလာခဲ့လို
ေဒါသကီးေနသလို ေမှင်းကလည်း အိုင်မခံအံးမေပးပင်...၊
"ေအး ငါြပန်မလာလို ေသတာဟုတ်ခဲ့ရင်လည်း ငါနည်းနည်းမှ ဝမ်း
နည်းမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ တကယ်ဆို သူ ငါပိုလိုက်တဲ့ စာချပ်ေတွ ေတွသွား
ရမှာ ... သူသိပ်ကို ေအးေအးချမ်းချမ်း စိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့ချင်တဲ့ သား
ေလး ဆင်းရဲစုတ်ြပတ်ပီး လမ်းေဘးေရာက်ေတာ့မှာ ကို သူသိသွားရမှာ
..."
"ခင်ဗျား ဘာေတွ လာေြပာေနတာလဲ..."

"မင်း ခုထိ နားမလည်ေသးဘူးလား... ငါအခုလာတာ မင်းအေဖ အ
သုဘမှာ လာငိုတာ မဟုတ်ဘူး ၊ မင်းမပိုင်ေတာ့တဲ့ ငါ့အိမ်က တစ်ပတ်
အတွင်း ဆင်းေပးဖို လာေြပာတာ ..."
"ဘာ ..."
"စာချပ်ေတွကို မင်းေတွမှာ ေပါ့... အဲဒါေတွက ကေလးကစားစရာ
ေတွ မဟုတ်ဘူး "
"အဲဒါ ကန်ေတာ့်လက်မှတ်ေတွမှ မဟုတ်တာ ... ကန်ေတာ် ထိုးမ
ေပးခဲ့ဘူး"
"ေသချာ ြပန်စဉ်းစားကည့်ပါဦးကွာ ... အဲဒါ မင်းကိုယ်တိုင် ထိုးေပး
ခဲ့တဲ့

မင်းလက်မှတ်

အစစ်ေတွပဲ...

မင်းထိုးခဲ့တုန်းကေတာ့

အေမွလဲစာချပ် အြဖစ်နဲ မဟုတ်ဘူး ေပါ့..."
သူဘယ်လို စဉ်းစားစဉ်းစား မသိပါ။ ဘယ်တုန်းက သူဒီစာချပ်ေတွ
မှာ လက်မှတ် ထိုးလိုက်တာလဲ...။ ေမှင်းက သူကိုကည့်ပီး ဟင့်ခနဲ ှ
တ်ခမ်းမဲ့ရင်း... ၊
"ဘာလဲ... တုန်လပ်သွားပီလား၊ ငါပိုခဲ့တုန်းက မင်းအေဖပါ ဒါကိုြမ
င်ပီး အူးတစ်ပိုင်း ြဖစ်သွားေအာင်လို ... ေတာက် မင်းေကာင့် ငါ့အစီ
အစဉ်ေတွ လွဲကုန်တာ"
"ဘာလို လဲေမှင်း... ဘာလို ဒီလိုေတွ လုပ်တာလဲ၊ ကန်ေတာ့်ကို
မုန်းလို လား .... ကန်ေတာ်က အစတည်းက ေဖေဖ့ဆီက အပီးအပိုင်
ထွက်သွားဖို စိတ်ကူးပီးသား၊ ဘာအေမွမှ လည်း ကန်ေတာ် မမက်ဘူး...
ကန်ေတာ့် အြပစ်ေကာင့် ေမှင်း ကန်ေတာ့်ကို ခွင့်မလတ်ိုင်ဘူးပဲ
ထားပါ၊ ေဖေဖကေတာ့... ေဖေဖနဲ ဘာဆိုင်လို လဲ၊ ဘာလို ေဖေဖ့ကိုပါ

ဆွဲထည့်ေနတာလဲ..."
"ဟွန်း...ငါလုပ်ခဲ့သမ အားလုံးမှာ ပစ်မှတ်က မင်းအေဖပဲ အရှိန်၊ မ
င်းက ငါ့ရဲ နယ်ုပ်တစ်ုပ်... အဲဒီေတာ့ ခုကစပီး မင်းအိမ်ေပကဆင်းဖို
ြပင်ပါ..."
ေမှင်းက အရင်နဲ လုံးဝမတူဘဲ ေြပာင်းလဲသွားခဲ့သည် ။ ပီးမှ ဦးထွ
န်းတင်ြပန်ေြပာလို သိခဲ့ရတာက အေမွကိစေကာင့် ေဖေဖနဲ ေမှင်း ြပ
ဿနာတက်ခဲ့ဖူးသည် တဲ့ ။ ေဖေဖက အေမွေတွအားလုံး တစ်ခုမကျန်
သူနာမည်နဲ ပဲ လဲေပးထား၏။ ဒါကို ေမှင်းသိပီး မေကျနပ်လို
စကားများကတာဟု ေြပာသည် ။ ေမှင်းေြပာင်းလဲသွားတာ ေငွေကာ
င့်မှန်းသိေတာ့

ေဖေဖ

အသက်အေသခံပီး

ချစ်ခဲ့တာကို

ရင်နာလို

မဆုံးပါ... ၊
ေဖေဖဆုံးပီးေတာ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သူကိုပဲ ဝိုင်းအြပစ်တင်လာက
၏။ တချိက မထိတထိ တချိကျေတာ့ မျက်ှာတည့်တည့် ကည့်ပီးံချ
သည် ။ လူကီးေတွက သူေရှမှာ ဣေမပျက်ေနပီး ကွယ်ရာမှာ စုံေန
ေအာင် အတင်းေြပာသည် ။ သူတို သားသမီးေတွကိုလည်း သူနဲ သိသိမ
သိသိ ေဝးေဝးက ေရှာင်ခိုင်းသည် ။ လူငယ်ေတွကျေတာ့ သူနဲ မျက်ှာချ
င်းဆိုင်မိသည်

ှင့်

သူကို

ရွံရှာသလိုကည့်ပီး

ေမးေငါ့

ေစာင်းချိတ်သွားက၏။ သူသူငယ်ချင်း အရင်းကီးေတွကပင် သူကို အ
ေပါင်းအသင်း မလုပ်ကေတာ့ေပ...။
ေဖေဖဆုံးပါးသွားြခင်း ေမှင်းအေဝးကို ထွက်သွားြခင်း အားလုံးက
ပတ်ဝ န်းကျင်မ ှာ သနားစရာ ေကာင်းေနခဲ့ပီး သူကေတာ့ လူယုတ်မာ
တစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့သည် ။ ေမှင်းအေပ သူတကယ် ကျးလွန်ခဲ့မိပီ အ
ထင်ှင့် အစက လူေတွ အားလုံးေြပာသမ အံကိတ် မျက်ရည်ဝဲုံမှ အပ

သူေခါင်းငုံေနခဲ့၏။ ေမှင်းေရာက် လာပီး ေနာက်မှာ သူကိုယ်သူ ယုံက
ည်မေတွ ရှိလာသည် ။ ေမှင်းရဲ အေမွေတွရဖို ကိတင်အကွက်ချ စီစဉ်
မတစ်ခုသာ ြဖစ်ရမည်။ ေမှင်းက "မင်းနဲ ငါ ဘာမှ မြဖစ်ခဲ့ဘူးလို ဝန်မ
ခံသွားေပမဲ့ သူသိေနသည် ။ သူ ေမှင်းအေပ မကျးလွန်ခဲ့ဘူးလို ပိုပီး
ေသချာလာသည် ှင့် အမ လူေတွရဲ ကဲ့ရဲ တ်ချသံေတွကို နားခါးလာ
သည် ။ သက်ေသမြပိုင်ဘဲ အစွပ်စွဲခံရတာကိုလည်း မုန်းတီးလာ၏။ ဒီ
ေန သူအိမ်ေပက ဆင်းေပးရေတာ့မည်။ မနက်ြဖန်ဆို သူဒီမှာ ေနခွင့်မ
ရှိေတာ့ေပ... ၊ မင်းဘာဆက်လုပ်မှာ လဲ အရှိန်...၊
ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆက်ေနပီး လူေတွရဲ အေြပာအဆို ခံဦးမှာ လား.
..။

ေဖေဖ့မျက်ှာေကာင့်

မင်းကို

မယုံကည်ဘဲ

ေကးေမွးေစာင့်ေရှာက်ပါ့မယ်လို ေြပာတဲ့ ဦးထွန်းတင်ဆီမှာ မင်းေနမှာ
လား။

ဘုန်းရှိန်ဝါ

ဆိုတဲ့

ေကာင်က

ကိုယ့်ဘုန်းကိုယ့်ကံနဲ

သာ

အရှိန်အဝါ ေတာက်ပရမှာ ။ သူများ မျက်ှာကည့်ပီး ေနရမှာ မဟုတ်
ဘူး ၊
"မင်းေြခခိုင်ခိုင် ရပ်ိုင်ပါေစ…."
ေဒှင်းမာယာ သူကို အထင်ေသးအြမင်ေသး ကည့်ပီး ဆုေတာင်း
ေပးသွား၏။
"မင်းအေဖက သူပိုင်သမ ေဟာဒီအိမ်ကအစ မင်းနာမည်နဲ ပဲ အကု
န်လဲထားခဲ့တယ်... ငါ့ကိုေတာ့ မင်းေဘးမှာ တစ်သက်လုံး ကပ်ေြမာင်
ေနပီး မင်းေပးကမ်း စွန်ကဲတာေတွ သုံးေပါ့ေလ၊ ဟွန်း… သိပ်တစ်ကို
ယ်ေကာင်း ဆန်တဲ့ လူ၊ သူတစ်သက်လုံး ဟန်ေဆာင်လာခဲ့တာ ငါကပဲ
သား တစ်ေယာက်လုံးထက် ပိုအေရးပါေနသလိုလို ငါ မရှိရင် ပဲ
သူဘဝကီး ပျက်ေတာ့မလိုလို သူအတွက် ငါပဲ အေရးကီးဆုံးလိုလိုနဲ ဒ

င်းလှည့်ဖျားမေကာင့် ငါမေနချင်တဲ့ ဘဝမှာ အကာကီး နစ်မွန်းခဲ့ရတ
ယ်... ။ ငါ့ဘက်က နစ်နာခဲ့ရတာေတွ များ သေလာက် တကယ်တမ်း အ
ချိန်တန်ေတာ့ သားတစ်ေယာက်တည်းကိုပဲ ေခါင်းထဲထည့်ခဲ့တယ်... ဘ
ယ်မှာ လဲ ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ၊ ငါ့အတွက် ဘာတစ်ခုမှ စဉ်းစားမေပးခဲ့
ဘူး... မင်းတို စည်းစိမ်ေတွကို ငါလုံးဝ မမက်ဘူး အရှိန်၊ ငါဘာေတွ ရ
သင့်ရထိုက် တယ်လို လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မေတွးခဲ့ဘူး... တကယ်လို
သူကိုသူ ပိုင်ဆိုင်သမထဲက အနည်းအကျဉ်းေလး ြဖစ်ြဖစ်ေပးခဲ့ဦး... ငါ
အဲဒါေတွကို မက်လည်း မက်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ယူြဖစ်ဖို လည်း မေသချာ
ဘူး၊

ေအး...အခုေတာ့

သူမေပးချင်တာကို

ငါအားလုံး

ရေအာင်ယူလိုက်ပီ၊ မင်းယုံချင်ယုံ မယုံချင်ေန မင်းတစ်ဘဝလုံး မင်းရဲ
ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ ေအးေအးချမ်းချမ်း ဘယ်ေတာ့မှ မေနေစရဘူး... ဘာြဖ
စ်လို လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒါမင်းအေဖ မင်းအေပ ြဖစ်ေစချင်ခဲ့တာမိုလို ပါ…"
ေဒှင်းမာယာေြပာသမ စကားလုံးတိုင်းကို တစ်လုံးချင်း ပီြပင်စွာ
ြပန်ကားေယာင်လာရင်း သူေဖေဖနဲ ေမေမ့ဓာတ်ပုံကို ကျစ်ေနေအာင်
ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည် ။
ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ ေအးချမ်းမ ၊
အဲဒါေတွအားလုံး ကန်ေတာ် ရေအာင်လုပ်ရမယ် ေဒှင်းမာယာ...
ခင်ဗျား ဘာေတွ ေလာက်လဲချေနေန စည်းစိမ်ချမ်းသာကို မက်ေမာလို
လုပ်ခဲ့တာ

အသိသာကီးပဲ...

ေဖေဖ

ခင်ဗျားကို

အသက်အေသခံ

ချစ်သွားတာကျေတာ့ ခင်ဗျားအြပစ် ြဖစ်မှာ စိုးလို မသိချင်ေယာင် ေဆာ
င်ထားသလား... ေဖေဖက ခင်ဗျား ယုတ်မာမေတွေကာင့် ေနာက်ဆုံးအ
ချိန်ထိ ကန်ေတာ့်ကို စကား ေြပာမသွားဘူး... အဲဒါ ခင်ဗျားသိရဲ လား...
၊

သူ ဘယ်ှကိမ်ေြမာက်မှန်းမသိ အံကိုတင်းေနေအာင် ကိတ်မိြပန်
သည် ။ အြပင်မှာ မိုးအုံေနသည် ။ မိုးနံပါေသာ ေလညင်းက သူေဒါသကို
ညင်သာစွာ တိုးေဝှကျီစယ်လျက်၊

*****

အခန်း(၇)

မိုးက‘ဝုန်း’ခနဲ ‘ဒိုင်း’ခနဲ အသံများ ြဖင့် အားေကာင်းေနသေလာက် စံ
ြမန်း အသားေလးေတွ တုန်ေအာင် ေကာက်ေနမိသည် ။ ြခံေစာင့်နားဖို
လုပ်ထားသည့် တဲေလးပတ်ပတ်လည် အုတ်နဲ သံဆန်ခါေတွှင့် ေဆာ
က်ထားေသာ်လည်း အမိုးကျေတာ့ အုတ်ကွပ်မခံဘဲ သွပ်တစ်ထပ်ပဲ မိုး
ထားသြဖင့် မိုးေပါက်ေတွ ကျသံက နားအူမတတ် ကျယ်ေလာင်ေန၏။
မိုးနဲ ေလေကာင့် ပွင့်သွားေတာ့ မလိုလို တချပ်ချပ် ြမည်ေနသည့် တံခါး
က အြပင်က မေကာင်းဆိုးဝါး တစ်ေကာင်ေကာင် တံခါးကို မရမက ဖွင့်
ဖို ကိးစားေနသေယာင် ထင်မိသည် ။
တဲေလးထဲမှာ လူတစ်ေယာက် လှဲအိပ်လို ရတဲ့ အထိ ကျယ်သည့် ကွ
ပ်ပျစ်ေလးရှိ၏။ သိုေသာ် သံဆန်ခါကွက်ေတွက ေရေတွ ပက်ေနသြဖင့်
စံြမန်း ထိုကွပ်ပျစ်ေလးေပ တက်လို မရဘဲ ေအာက်ထဲ ဝင်ေနရသည် ။
မိုးသည်းသည်း ညသန်းေခါင်မှာ စံြမန်း အားကိုးစရာဆိုလို ေခွးုပ်ေလး
ပဲ ရှိသည် ။ အုပ်ေလးကို ကျစ်ေနေအာင် ဖက်ထားမိပီး တအင့်အင့် ိ
က်ငိုေနမိ၏။ ကိုယ့်မျက်ရည်ကို ေကာက်လို ကျတာလား ဝမ်းနည်းလို
ကျတာလား စံြမန်းမသိပါ။ ှစ်ခုစလုံးေကာင့်လည်း ြဖစ်ိုင်သည် ။ ေသ
ချာတာက လုံြခံေွးေထွးသည့် ေနရာတစ်ခုကို စံြမန်း လိုချင်ေနမိသည်
။ အဲဒီေနရာက ေမေမ့ရင်ခွင် မဟုတ်ေတာ့ပါ... ၊
ဒါဆို နင်ဒီမှာ ဘာလို ဆက်ရှိေနတာလဲစံြမန်း...။ နင့်ကို လုံးဝေခါင်း

ထဲမထည့်တဲ့ အေမကို ေမာ်လင့်ေနေသးတာလား...။ " မဟုတ်ဘူး လို
တစ်ေယာက်တည်း ေခါင်းတွင် တွင် ခါမိရင်း ဟီးခနဲ ငိုချမိသည် ။ တစ်
ေလာကလုံးမှာ ငါ့ကိုချစ်တဲ့ လူတစ်ေယာက်မှ မရှိေတာ့ဘူးလား...။ ငါ
ဘယ်သူနဲ ဆက်ေနရမှာ လဲ။ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ... ၊
ေတွးကည့်လိုက်ေတာ့ "ငါေသသင့်တယ် ေသသွားမှ ေအးမှာ လို
အေြဖထွက်၏။ ဒီေနည တစ်ညလုံး အေအးပတ်လိုက်လင် မနက်ဆို ေန
မေကာင်းြဖစ်ပီး ေသသွားလိမ့်မည်။ စံြမန်း ကွပ်ပျစ်ေအာက်ကေန အြပ
င်ကို အားတင်းပီး ထွက်လိုက်၏။ တချပ်ချပ် ြမည်ေနသည့် တံခါးကို
မကည့်ရဲဘဲ မျက်ှာလဲထားမိေသးသည် ။ ကွပ်ပျစ်ေပ ထိုင်ချလိုက်မိသ
ည် ှင့် မိုးေရပက်သည့် သံဆန်ခါကွက်နားထိ ေစွခနဲ တိုးပစ်လိုက်၏။
ြဖန်းခနဲ မိုးေရေတွ ကိုယ်ေပကျ လာပီး စံြမန်း တစ်ကိုယ်လုံး ေအးစိမ့်
ကျင်ခဲသွား၏။
တံခါးပွင့်သွားရင် ဘာကီးေပလာမလဲဟု ကံဖန် ေကာက်ေနမိသ
လို မိုးေရေတွ ကိုယ်ေပ ကျလာြခင်းကိုလည်း ဝတ်ုံဖားဖားနဲ သရဲကီး
စံြမန်းဆီ ေြပးဝင်လာသလို ထင်မိြပန်၏။
ဝုန်း
ုတ်တရက် တံခါးကီးေဆာင့်ပွင့်သွား၏။
"အား
နဂိုကတည်းက ေကာက်ေနသည့် အချိန်ှင့်မို စံြမန်း ကျံးေအာ်မိသ
ည် ။ မျက်လုံးေတွကို အတင်း ဖိပိတ်ပစ်ရင်း ထပ်ကပ်လို မရေတာ့သည့်
နံရံကိုအတင်းဖိကပ်ေနမိြပန်သည် ။
"ေအာ်မေနနဲ ...အသံပဲနဲ ..."

မိုးသံေလသံကို
ေငါက်ငမ်းသံေကာင့်

ထွင်းေဖာက်လာေသာ
စံြမန်း

လိက်ခနဲ

ခပ်ဆတ်ဆတ်

ဝမ်းသာသွားသည်

။

မျက်လုံးဖွင့်ကည့်လိုက်ေတာ့ လူတစ်ေယာက်ဆိုတာထက် ဘာမှ ပိုမြမ
င်ရေပ။ ဘယ်သူရယ် ဘယ်ဝါရယ်မသိေသာ်လည်း စံြမန်း ချက်ချင်း
လုံြခံေွးေထွး သွားသလို ခံစားရ၏။
ဂျိမ်း... ၊ မိုးကိးပစ်လိုက်သည့် အသံှင့်တစ်ထပ်တည်း ြဖစ်သွား၍
စံြမန်း သူေြပာတာကို မကားလိုက်။ သိုေသာ် လပ်စီးလက်သွားသည့် အ
လင်းေကာင့် ေနခင်းက စံြမန်းက စိုက်ကည့်ေနသည့် လူမှန်းေတာ့ သိ
လိုက်၏။ သူလှည့်ထွက်သွားသည် ှင့် စံြမန်းကွပ်ပျစ်ေပက ေလာခနဲ
ဆင်းပီး ေြပးလိုက်သွားမိ၏။ အြပင်ေရာက်သည် ှင့် ေခွးုပ်ေလးေရာ
စံြမန်းပါ ကွက်စုတ်ြဖစ်သွားက၏။ မိုးေရေတွကားထဲမှာ သူပုံရိပ်ကို မ
ရမကြမင်ေအာင် ကည့်ပီး မီေအာင်မနည်း ေြပးလိုက်ေနရသည် ။
ညတစ်ည
အညာအတာကင်းမဲ့မိုးေရထဲမှာ
အငိးကီးကီးေကကွဲေနတဲ့ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်နဲ
ေကာက်ရွံေနတဲ့ ေကာင်မေလး
ရင်ခုန်သံေတွမတူညီေပမဲ့
အချစ်ကို တူညီစွာ ငတ်မွတ်ေနခဲ့ေလသည် ...

*****

အခန်း(၈)

တိုက်ထဲေရာက်ေတာ့ ှစ်ေယာက်လုံး စိုရဲပီး ေရေတွ တေတာက်
ေတာက် ကျေနသည် ။ သူေရစိုလျက်ကီးနဲ ဆိုဖာေပ ထိုင်ချပစ်လိုက်၏
။ သူဘာေတွလုပ်ေနမိတာလဲ သူကိုယ်သူလည်း နားမလည်ေတာ့ေပ။ ည
ေနကတည်းက ဒီေကာင်မေလး အဲဒီေနရာမှာ ဝင်ပုန်းေနတာ သူြမင်သ
ည် ။ ြမင်လိုက်တုန်းကေတာ့ "ဒီကေလးမေလး ေဒှင်းမာယာနဲ တက
ယ် အဆက်အသွယ် မရှိဘူးလား။ သူကို လိုက်ပိုတဲ့ လူေရာ မရှိဘူးလား"
ဟု ေတွးလိုက်မိေသး၏။ ချက်ချင်းဆိုသလို ေဒှင်းမာယာရဲ မျက်ှာကို
ြမင်ေယာင် လာပီး သူဥေပကာထားလိုက်သည် ။ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာချလာ
ေတာ့ စိတ်က ဘယ်လိုမှ ေနလို မရေတာ့ေပ။ ထားလိုက်ဖို အကိမ်ကိမ်
သတိေပးေနရင်းက အိမ်ေပထိ တကူးတက သွားေခလာခဲ့မိေလသည်
။
မင်းဘာဆက်လုပ်မှာ လဲ အရှိန်...။ မင်းကို ဆင်းရဲ စုတ်ြပတ်ပီး
လမ်းေပ ေရာက်ေစချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ေဒှင်းမာယာရဲ သမီးကိုမှ မင်း
ေခလာခဲ့တာ ၊
သူကိုယ့်ေဒါသနဲ ကိုယ် မရှိုင်မကယ်ိုင် ြဖစ်ေနတုန်း စံြမန်းက အိ
မ်ေပါက်ဝမှာ ပဲ ေတာင့်ေတာင့်ေလး ရပ်ေန၏။ ေရှဆက်လာဖို ရာ ကို
ယ့်ကို ဝင်ခဲ့လို မေြပာတဲ့ အြပင် သူကပါေရစိုကီးနဲ ဒီတိုင်း ထိုင်ေနသည်
မို စံြမန်း ဆက်ဝင်မလာရဲေတာ့ေပ။ ချမ်းလွန်းလို တဆတ်ဆတ် တုန်ေန

သည့်ကားက စံြမန်းသူကိုပဲ မျက်ေတာင်မခတ်တမ်း အကဲခတ်ေနမိ၏။
"ဘာကည့်ေနတာလဲ..."
"ရှင်..."
ုတ်တရက်ကီး ထေမးလိုက်သည် မို စံြမန်းလန်သွား၏။
"ဟို စံြမန်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို ..."
စံြမန်း ေကာက်ေကာက်နဲ ပဲ ြပန်ေြပာလိုက်ရသည် ။ အသံေတွက
လည်း တုန်ခိုက်ပီး ပီေတာင် မပီချင်ေတာ့။ တကယ်ေတာ့ စံြမန်းအရမ်း
ချမ်းေနတာကို ေြပာချင်သည် ။ အကျလဲချင်တာကိုလည်း သိေစချင်သ
ည် ။ ဘာမှ ထုတ်မေြပာြဖစ်တာက စံြမန်း အခွင့်အေရး မယူသင့်ဘူးထ
င်လို ပါ။ အိမ်ထဲထိ စံြမန်းကို ေခလာခဲ့တာကိုပဲ စံြမန်း ေကျးဇူးအရမ်း
တင်ပါသည် ။ သူစံြမန်းကို ဘယ်ေလာက် မုန်းေနမလဲဆိုတာ စံြမန်းခန်
မှန်းမိ၏။ စံြမန်းေမေမေကာင့် သူအေဖ ေသဆုံးခဲ့ရသလို စည်းစိမ်ဥစာ
ေတွလည်း ဆုံးံးခဲ့ရသည် ။
ဘုန်းရှိန်ဝါဆိုသည့် နာမည်တစ်ခုှင့် သူအေကာင်း ေနခင်းက ဟို
တစ်ေယာက်ေြပာသွားသမ အားလုံးကို စံြမန်းမှတ်မိေနသည် ။ သူသူင
ယ်ချင်းေတာင် စံြမန်းကို အမန်ကိတ်ပစ်ချင်ေလာက်ေအာင် မုန်းေနရင်
သူဆို ဘယ်လိုေနမလဲ...၊ သူေရစိုလျက်ကီးနဲ ဆိုဖာေပ ထိုင်ချလိုက်ပီး
ငိုင်ေနတာေတွ သည် ှင့် စံြမန်းကို ေခလာခဲ့မိတဲ့ အတွက် ေနာင်တရ
ေနတာများ လားလို ေတွးမိသည် ။ တကယ်လို ြပန်ထွက်သွားလို ေြပာ
လာရင် ထွက်သွားဖို အတွက်ပင် စံြမန်းေြခလှမ်း ြပင်ထားမိ၏။
အက်ကွဲေနသည့် အသံရှတတေလးှင့် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်ေန
သည့် စံြမန်းေကာင့် အရှိန်စိတ်ရှိလက်ရှိ ေအာ်ပစ်ချင်စိတ်ေတွ ေပျာက်

ကွယ်သွားသည် ။ တမင်ထိန်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ေြပာလို ကိုမထွက်
ေတာ့ြခင်းပါ။ သူမေလး ဒီတိုင်း အေအးပတ်ပီး ေသသွားလင် ေဒှင်း
မာယာကို သူကလဲ့စားေချပီးသား ြဖစ်လိမ့်မည်။ ဒါဆို ေဒှင်းမာယာ
လည်း အကီးအကျယ် ခံစား သွားရလိမ့်မည် ဟု ဝမ်းသာအားရ ေတွးြဖ
စ်ေပမဲ့ တကယ်တမ်းကျေတာ့ ေလှကားေအာက်က စတိုခန်းေလးဆီ
ေြခလှမ်းကျဲများ ှင့် ေလာက်သွားမိသည် ။ ေသာ့ခတ်ထားသည့် တံခါး
ကို ကိုယ်နဲ တိုက်ဖွင့်ရင်း... ၊
"ဒီထဲမှာ ငါငယ်ငယ်က ဝတ်တဲ့ အကျေတွရှိတယ်.…. ဗီိုေသးေသး
ေလးထဲမှာ ယူဝတ်လိုက်..."
ေြပာပီး လှည့်ထွက်လာမိရင်း သူကိုယ်သူ ြပန်ေဖျာင်းဖျေနမိသည် ။
ထားလိုက်ေတာ့...။ ေဒှင်းမာယာကို ကလဲ့စားေချဖို တြခားနည်းလမ်း
ေတွရှိဦးမှာ ပါ... ၊
စိတ်နဲ လူနဲ မကပ်ဘဲ ေလာက်လာခဲ့တာ ထမင်းစားခန်းထဲသို ေရာ
က်၏။ ခုံတစ်လုံး ဆွဲထိုင်လိုက်သည့်တိုင် သူစိတ်ေတွ လွန်ဆွဲေနဆဲြဖစ်
သည် ။
သူထိုင်ရာမှ ထပီး ေရခဲေသတာထဲက ဝီစကီပုလင်းေတွ ဆွဲထုတ်သ
ည် ။ သူစိတ်ေတွ ငိမ်သွားေစချင်လို ပါ။ ဖန်ခွက်ထဲ ဝီစကီ တစ်ဝက်ခန်
ထည့်ပီး ေရမေရာဘဲ ေမာ့ေသာက်ပစ်လိုက်၏။ လည်ေချာင်းထဲ ပူဆင်း
သွားသည် ။
"အား "
တကယ်ပဲ စိတ်ငိမ်သွားသလိုလိုပါပဲ။ သူဖန်ခွက်ကို ြပန်ချပီး ထိုင်ခုံ
ေကျာမှီေပ ေခါင်းေမာ့မီထားမိ၏။

အရက သ ကထ တ လမ အရနကဘယသမ မယ ကတ .……
အရကဆတ ဆင ခငတတရ ကင မ စတယ....၊
အရက သ က ပ တ လက အ ပစလပဖ န စပတယ.……….
ေခါင်းေမာ့လျက် ေြခပစ်လက်ပစ် ထိုင်ေနရာမှ ေခါင်းထဲေရာက်လာ
သည့် ဦးထွန်းြမင့် စကားများေကာင့် ဝီစကီပုလင်းကို လှမ်းယူပီး လှည့်
ပတ်ကည့်မိသည် ။ ။
သွားစမ်းကွာ ၊
သူပုလင်းကို နံရံဆီသို ပစ်ေပါက်ပစ်လိုက်၏။ "ခွမ်း"ခနဲ ပုလင်းကွဲ
သံ အဆုံးမှာ ထမင်းစားခန်း အဝမှာ ေခါင်းေလးြပလာ၏။ လှည့်ကည့်
လိုက်ေတာ့ စံြမန်းေခါင်းေလး ချက်ချင်း ေပျာက်ကွယ်သွားသည် ။ သူူး
ှမ်းစွာ ေခါင်းေမာ့ရယ်မိသည် ။
မင်းအေမေကာင့် ငါ့ ေဖေဖ ေသရတာကွ... သိလား. ၊
မိသားစုဝင်တစ်ေယာက် ဆုံးံးရတဲ့ အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူရင်ထဲမှာ ဘ
ယ်ေလာက် နာကျင်ခံစားရလဲ ခင်ဗျားသိကိုသိေစရမယ် ေဒှင်းမာယာ.
.. ခင်ဗျား ကန်ေတာ်ခံစားရတာထက် အဆေပါင်းများ စွာ ြပန်ခံစားေစ
ရမယ်...ေဖေဖမရှိေတာ့တဲ့ ကန်ေတာ့်ဘဝ ဘယ်ေတာ့မှ မေအးချမ်းိုင်
ေတာ့သလို ခင်ဗျား လည်း အမဲပူေလာင်ေနေစရမယ် ။
ဒီေန

ဒီအချိန်ကစပီး

ကန်ေတာ်အသက်ရှင်တဲ့

ခင်ဗျားကို အလဲထိုးဖို ၊

*****

အချိန်တိုင်းက

