မိုးသည်းည၏ မိန်းမပျိ…
လူတစ်ေယာက် …
မိုးရွာထဲတွင် ထီးတစ်လက်ကို ေဆာင်းရင်း ေရးကီးသုတ်ပျာှင့် ခပ်
သွက်သွက် ေြပးသွားေနသည် ။ သူပုံစံကိုကည့်ရသည် မှာ တကယ့်ကို
အလျင်လိုေနဟန် ၊ အေလာတကီး ြဖစ်ေနဟန် ။ မိုးကလည်း ထိုညည့်
ကျခါမှ မီးကုန် ယမ်းကုန် ရွာသွန်းေနသည် မှာ လပ်စီးများ ပိးခနဲ ြပက်
ခနဲှင့် ။ ေကာင်းကင်ယံမှ ကျဆင်းလာသည့် မိုးသီးမိုးေပါက်ေတွက လ
ည်း ေညာင်သီးများ ကျဲချလိုက်သလို တဖိးဖိးတေြဖာက်ေြဖာက်ှင့် ည
ည့်ကာလ၏ ေကာက်စရာသာန်ကို ပိုလို ပီြပင် ေစရန် ပံ့ပိုးေနေလသ
ေယာင် ။
ထိုသူသည်

ေရာ့ရဲရဲြဖစ်ေနေသာေဘာင်းဘီကို

ဆွဲတင်လိုက်ရင်း

ေနာက်ေကျာမှ ေကျာပိုးအိတ်ကိုလည်း တစ်ဖက်သို ြပင် လွယ်လိုက်၏ ။
ဝတ်ထားသည့် တီရှပ်ှင့် စတိုင်ေဘာင်းဘီကို ကည့်ေသာအားြဖင့် ထို
သူသည် ေငွေကးချမ်းသာကွယ်ဝေသာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲကဟု ခန်မှန်း
လို

ရသည်

။

လက်တွင်

လည်း

ေငွေရာင်ိုမန်ဆန်နာရီကို

ဝတ်ဆင်ထားပီး ကျန်တစ်ဖက်တွင် လည်း ေရဟန်းချိန်းတစ်ခုကို ဝတ်
ဆင်ထား၍ ေရှတွင် ခန်မှန်းခဲ့သည် မှာ မှန်ကန်လိမ့်မည်ဟု ယူဆိုင်သ
ည် ။
ထိုအခိုက် ေလြပင်းတစ်ချက် ဝုန်းခနဲတိုက်ခတ်လိုက်ရာ ထိုသူ၏

ထီးမှ ထီးရွက်များ သည် ေလှင့် အတူ ေြမာက်ပါတက်ကာ ထီး ိုးအား
လုံး သွင်သွင်ကျိးသွားေတာ့သည် ။
“ ဗုေဒါ…အဲ့ဒါမှ ဒုက ။”
လူငယ်ခမျာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ညည်းတွားလိုက်ပီး နေဘးဝန်းကျ
င်သို ေဝ့ဝဲကည့်လိုက်ရင်း ခဏတာတည်းခိုစရာကို ရှာေဖွ ေနဟန်တူသ
ည် ။ ထိုသိုအကည့် ေရှခပ်လှမ်းလှမ်း၌ အေဆာက်အအုံငယ်ေလးတစ်ခု
ကို မိုးသည်းသည်းတွင် ေတွြမင်လိုက် ရ၍ ထိုေနရာသို အားတက်သ
ေရာ ေလာက်သွားေလ၏ ။ ခပ်ြမန်ြမန် သွားေစကာမူ စီးထားေသာ ေဝါ
ကင်းရှးဖိနပ်မှာ မိုးေရ ေတွ ရဲစိုေနသြဖင့် သွားရလှမ်းရသည် မှာ မလွ
ယ်ကူိုင် ။ ိုေပမဲ့ သိပ်ကာကာ မသွားလိုက်ရ…သုံးမိနစ်ေကျာ်ေကျာ်ခ
န်၌ ထိုအေဆာက်အအုံငယ်ဆီသို ေကာင်ေလး ေရာက်ရှိသွားသည် ။
အေဆာက်အအုံငယ်ေလးမှာ အမှန်ေတာ့ ဖုန်းုံေလးတစ်ုံြဖစ်သည်
။ ဖုန်းုံဟု ဆိုလိုက်၍ ယခုေခတ် ိုင်ငံတကာတွင် အသုံးြပေနေသာ
ဖုန်းတစ်လုံးှင့် တံခါးတစ်ချပ်သာ ရှိပီး အေကွေစ့ထည့်ကာ အသုံးြပို
င်ေသာ ဖုန်းုံမျိး မဟုတ် ။ ဖုန်းုံမှာ ဖွံဖိးဆဲေသာ ိုင်ငံများ တွင် အ
သုံးြပေနဆဲြဖစ်သည့် အေဆာက်အအုံငယ်တစ်ခုတွင် ဖုန်းှစ်လုံး/သုံး
လုံးခန် ထားရှိကာ အနီးရှိအခန်းထဲ၌ လူတစ်ေယာက်ေစာင့်ေနေသာ ဖု
န်းုံမျိး ြဖစ်၏ ။ ဖုန်းလာဆက်သူှင့် ဖုန်းေစာင့်သူကားတွင် အ ဆက်
အဆံ

ြပလုပ်ိုင်ေစရန်

ေလးေထာင့်ကွက်ပုံ

အေပါက်ငယ်တစ်ေပါက်ရှိပီး ထိုအေပါက်မှ ေန ေငွအေပးအယူ လုပ်ို
င်၏ ။
ေကာင်ေလးသည် ဖုန်းုံတွင်းသို ေြပးဝင်သွားကာ ေထာင့်တစ်ေန
ရာတွင် ထီးကျိးကို ေထာင်ထားလိုက်ပီး ေခါင်းတွင် ေဆာင်းထားေသာ

ဦးထုပ်ကို ခတ်လိုက်သည် ။ ဖုန်းုံတွင်း၌ ထွန်းထားေသာ ခပ်မှ ိန်မှ ိန်
မီးေရာင်ေကာင့် ေကာင်ေလး၏ မျက် ှာကို ထင်ရှားစွာ ြမင်ရပီ ။
ေကာင်ေလးမှာ အသက်ဆယ့်ေြခာက်ှစ်အရွယ်ခန်ရှိပီး အသားအေရာ
င်ြဖေဖျာ့ေဖျာ့ြဖစ်သည် ။ ဆံပင်ကို ခပ်တိုတိုညပ်ထား၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ်
ဖီးသင်တတ်ပုံ ရေသာ်လည်း မိုးေရရဲေနေသာေကာင့် ကပိုကိုှင့် ပ်ပွ
ေန

သည်

။

ေကာင်ေလး၏

ှတ်ခမ်းများ

သည်

ေအးြမေသာဥတုရာသီေကာင့် ေပလား ၊ ေကာက်ရွံစိုးထိတ်ေန၍ ေပ
လား မသိ… တဆတ်ဆတ်တုန်ေနေလ၏ ။
ေကာင်ေလးသည် ဖုန်းုံတွင်း ဖုန်းဆက်ေသာေနရာရှိ ထိုင်ခုံတစ်
လုံးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး ေကျာဘက်ဆီမှ ေလးလံလှ ေသာ ေကျာပိုးအိ
တ်ကို ေရှသိုပိုပီးေနာက် ေပါင်ေပသို တင်ကာ ဇစ်ကို ဖွင့်လိုက်သည် ။
အတွင်းတွင် ေတာ့ ငါးေထာင်တန် တစ်အုပ်ှင့် တိုလီမုတ်စများ …
ေဘာပင် စာအုပ် လမ်းန်ေြမပုံ စာေရးဆရာဒဂုန်ေရမား၏ ေရစင်န
တ်ဖုရားဝတစာအုပ် စတပ်ပလာ တစ်ခုှင့် stickတစ်ခု ဖုန်းှင့် ကွန်ပျ
တာကို ဆက်သွယ်ေသာUSBကိးတစ်ကိး ဟမ်ဘာဂါမုန်တစ်ထုပ်ှင့် s
harkတစ်ဘူး ။
ပစည်းေတွကို ေလာက်ကည့်ရင်း ေကာင်ေလး စိတ်ပျက်သွားမိသ
ည် ။ ငါဟာ ေတာ်ေတာ် အသုံးမကျတဲ့ ေကာင်ပဲ…ဟူ ၍ လည်း ကိုယ့်ကို
ယ်ကို ကျိန်ဆဲလိုက်ေသးသည် ။ အမှန်ေတာ့ ေကာင်ေလး ယခု လိုအပ်
ေနသည် မှာ ဖုန်းတစ်လုံး…။ အိမ်မှ အေလာတကီး ထွက်လာမိသြဖင့်
ဟန်းဖုန်းက ေမ့ကျန်ခဲ့ဟန် တူ၏ ။
“ ဒီကိးကီးက ဘာလုပ်ရမှာ လဲ ။”
ထိုသိုေရရွတ်ေြပာဆိုရင်း

USBကိးကို

ခပ်လှမ်းလှမ်းသို

ေဒါသတကီးှင့် လင့်ပစ်လိုက်မိသည် ။ ထိုစဥ်…
“ အို…ှေြမာစရာကီး ။ ဘာြဖစ်လို လင့်ပစ်တာလဲ ။”
ဖုန်းုံ၏ တစ်ဖက်(ဖုန်းေစာင့်ရှိရာဘက်)မှ အသံတစ်သံ ထွက်ကျ
လာသြဖင့် ေကာင်ေလး လန်ေအာ်မိေတာ့မလို ြဖစ်သွား သည် ။ ေကာင်
ေလး ထင်မှတ်ေနသည် က ဤဖုန်းုံတစ်ခုလုံးတွင် မိမိတစ်ေယာက်တ
ည်းသာ ရှိသည် ဟု …။ ယခုကဲ့သို အသံ တစ်သံကို ုတ်တရက် ကားလို
က်ရ၍ ေကာင်ေလး လန်ဖျပ်သွားလင်လည်း လန်ဖျပ်သွားေလာက်သည်
။
ေကာင်ေလးသည် မဝံ့မရဲှင့် တစ်ဖက်ြခမ်းဆီသို စတုရန်းသာန်
အေပါက်ငယ်ေလးမှ တဆင့် ေချာင်းေြမာင်းကည့်လိုက် ၏ ။ ထိုအခိုက်
ြဖလွလွမျက်ှာတစ်ခုသည်

ထိုအေပါက်နားသို

ဝုန်းခနဲ

ေရာက်ရှိလာသြဖင့် ေကာင်ေလး ထိတ်လန်ကာ ေနာက် ဆုတ်လိုက်သ
ည် ။ အေသအချာကည့်မှ ထိုြဖလွလွမျက်ှာက ကည့်ေပျာ်ေပျာ်ရှိ
ေသာမိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏ မျက်ှာေလးမှန်း သိလိုက်ရ၏ ။
“ ေစာ…ေစာရီးဗျာ ။ ကန်ေတာ်က ဒီမှာ ကန်ေတာ်တစ်ေယာက်တ
ည်း ရှိတယ် ထင်ေနလို ပါ ။”
သူက ခပ်သွက်သွက် ခပ်ေလာေလာေြပာလိုက်သည် ။ သူအသံေတွ
ကလည်း ကတုန်ကယင်ှင့် …။ ေကာင်မေလးကေတာ့ သူကဲ့သို ထိတ်
လန်တုန်လပ်ြခင်း မရှိ ၊ ပကတိတည်ငိမ်စွာှင့် သူကို ြပန်လည်ေမးခွန်း
ထုတ်သည် ။
“ ေသာ်…အင်း ။ ရှင့်ပုံကည့်ရတာ ဒီမိက မဟုတ်ဘူး ထင်တယ် ။”
“ ဟုတ်က…
ဲ့ ကန်ေတာ်က ေမာ်လမိင်ကပါ ။”

“ ဒါဆို ရှင်က မိုးထဲေလထဲမှာ ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ ။”
“ ဒီလိုပါပဲ အမျိးတစ်ေယာက်ဆီ လာတာ ။ ေသာ်...အစ်မများ သိမ
လား မသိဘူး ။ သူက ဒီမိနယ်မှာ ပဲ ေနတာေလ ။”
သူက ထိုသိုေြပာလိုက်မိေတာ့ ေကာင်မေလးက ခပ်ွဲွဲအသံေလးှ
င့် တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း…
“ ေသာ်…ရှင်က ရန်ကုန်ကို မိငယ်ေလးများ ထင်ေနလို လား ။ တ
စ်မိနယ်ဆိုတာ အကျယ်ကီးရှင့် ။ တစ်ရပ်ကွက်ထဲေန
ရင်ေတာင် တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် သိကတာ မဟုတ်ဘူး ။”
သူမက ထိုသိုေြပာလိုက်ေတာ့ ေကာင်ေလး စိတ်ပျက်လက်ပျက်ှင့်
ေခါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားသည် ။ ယခုကဲ့သို မိုးေလထဲ တွင် အိမ်အမှတ်ှင့်
ဖုန်းနံပါတ်သာ သိေသာ အေဒြဖစ်သူ၏ အိမ်ကို သူ ဘယ်လိုလုပ်ရှာရပါ့
မလဲ… ။
“ ကဲပါ…ဒီေလာက်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျမေနပါနဲ ။ ကန်မ အေဖာ်ရှိ
သားပဲ ။ ဒါနဲ ရှင့်နာမည် ဘယ်လိုေခလဲ ။”
“ မိုးသစ်ထူးပါ ။ အစ်မနာမည်ကေရာ…”
“ တို နာမည်က ြမလွင်တဲ့ ။ တို က ဒီဖုန်းုံမှာ ဖုန်းေစာင့်လုပ်ေန
တာ ကာပီ ။ ကည့်ရတာ ရှင်က တို ထက် ငယ်မယ့်ပုံပဲ ။”
“ ဟုတ်က…
ဲ့ ကန်ေတာ်က ခုမှ ဆယ်တန်းေအာင်ုံပဲ ရှိပါေသးတယ်
။”
“ ေသာ်…တို ထက် အများကီး ငယ်တာေပါ့ ။ တို က ဆိုက်ကိုေလာ
ဂျီနဲ ဘွဲရပီးသွားပီ ။ ဘွဲရေပမဲ့ အလုပ်က ရှားေတာ့

ဖုန်းေစာင့် လုပ်ေနရတာေပါ့ ။ ဒါနဲ မင်းက ငယ်ငယ်ေလးပဲ ရှိေသး
တာ ေမာ်လမိင်ကေန ရန်ကုန်ကို တစ်ေယာက်တည်း
ညဘက်ကီး လာရသလား ။”
ြမလွင်ဟု ေခေသာသူမ၏ အေမးေကာင့် ေကာင်ေလး ေခါင်းငုံလို
က်ကာ သက်ြပင်းရှည်ကီးကို ချရင်း…
“ အမှန်ေတာ့ ကန်ေတာ် မိဘေတွနဲ ရန်ြဖစ်ပီး ဆင်းလာတာပါ ။ မိ
ဘေတွက ကန်ေတာ့်ကို ေဆးေကျာင်းတက်ေစချင်
တယ် ။ ကန်ေတာ်ကလည်း စာေရးဆရာ လုပ်ချင်တယ် ။ ဒါကို မိဘ
ေတွက ခွင့်မြပဘူး ။ ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း
နဂိုကတည်းက

ေဆးေကျာင်းတက်ရမှာ ေကာက်ေကာက်နဲ ဆို

ေတာ့ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ်ဆိုပီး အေဒအိမ်ကို ဆင်းလာခဲ့လိုက်
တာပဲဗျာ ။”
မိုးသစ်ထူးက စိတ်ထဲရှိသည့် အတိုင်း ပွင့်အံေြပာချရင်း အတိတ်ကို
ြပန်ေတွးလျက် စိတ်ညစ်သွားမိြပန်သည် ။ စိတ်တိုေနစဥ် ကေတာ့ အရာ
အားလုံးကို ရဲရဲရင့်ရင့်ြပတ်ြပတ်သားသား လုပ်ပစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုြပ
န်ေတွးကည့်ေတာ့ စိတ်ထဲက မေကာင်း လှ ။ မိဘေတွလည်း ယခုေလာ
က်ဆိုလင် မိုးသစ်ထူး ေပျာက်ေန၍ စိတ်ပူေနကေတာ့မည် ။ မိုးသစ်ထူး
ကိုယ်တိုင်လည်း မိုး ထဲေလထဲတွင် ဘယ်သွားလို ဘယ်လာရမှန်း မသိ ။
“ ကဲပါ…ဒီေလာက်လည်း စိတ်ညစ်မေနပါနဲ ဆို ။ ဒီမှာ ပဲ
ခဏမိုးခိုပီး ေတာ်ကာ မိုးတိတ်ရင် လိုက်ရှာကည့်ေပါ့ ။ လိုင်းကား
ေတွလည်း တစ်စီးတစ်ေလေတာ့ ရှိတတ်ပါတယ် ။ အမှန်ေတာ့ လူ
ဘဝမှာ ဒီေလာက်က စိတ်ညစ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး ။

အစ်မကိုပဲ ကည့်…အေမက နာတာရှည်ေရာဂါသည် ။ အေဖက အ
ရက်သမား ။ လူမမယ် ေမာင်ေလးနဲ ညီမေလးက ရှိ
ေသးတယ် ။ ဒီမိသားစုကီးတစ်ခုလုံးကို အစ်မကပဲ ရှာေကးေနရ
တာ ။ လကုန်ပီဆို အိမ်ရှင်က အိမ်ငှားခ လာေတာင်း
တာတစ်မျိး ၊ ေဆးဆိုင်နဲ စတိုးဆိုင်က အေကွးမေပးေသးလို အိမ်
အထိ လာေတာင်းတာက တဖုံနဲ စိတ်သာညစ်ေနရ
ရင် ေသိုင်တယ် ခစ်ခစ်…”
အစ်မြမလွင်က သူမ၏ စိတ်ညစ်စရာအြဖစ်အပျက်ေတွကို ေြပာြပ
ေနြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း စိတ်ညစ်ပုံ မရ…။ တခစ်ခစ်ပင် ရယ်ေနေသး၍
မိုးသစ်ထူးလည်း စိတ်ညစ်စရာကိစေတွကို ခဏေမ့ထားလိုက်သည် ။
မီးေရာင်က

ခပ်မှ

ိန်မှ

ိန်ြဖစ်သလို

အြပင်ခန်းတွင်

သာ

ထွန်းညိထားြခင်းြဖစ်တာေကာင့် သူမ၏ မျက်ှာကို အေသအချာ မြမင်
ရ ။ သူလည်း သိချင်လှသည် ချည်း မဟုတ်သြဖင့် အသည်းအသန်ကည့်
မေနေတာ့ဘဲ အြပင်ကိုသာ ေငးကည့်ေနမိ၏ ။ ထိုစဥ် တစ်စုံတစ်ခုကို
ေတွးလိုက်မိကာ…
“ အစ်မ ရှိေနတယ်ဆိုမှ ေတာ့ ဖုန်းလည်း ရှိေနမှာ ေပါ့ ဟုတ်တယ်
မဟုတ်လား ။”
ေကာင်ေလး၏ အေမးေကာင့် မြမလွင်မှာ အူေကာင်ေကာင်ြဖစ်
သွားရာမှ သူမ၏ ထုံးစံအတိုင်း တခစ်ခစ်ရယ်ေမာလိုက်ပီး…
“ ငါ့ေမာင်ရယ် ဘာများ အထူးအဆန်းလဲလို …ဖုန်းုံဆိုမှ ေတာ့
ဖုန်းရှိတာေပါ့ ဘာြဖစ်လို လဲ ။”
ေကာင်ေလးခမျာ

ကားလိုက်ရေသာစကားေကာင့်

အားတက်သ

ေရာ ြဖစ်သွားကာ…
“ ဆက်မလို ေပါ့ အစ်မရဲ ။ ကဲ…ထုတ်ေပးပါဦး ။”
ေကာင်ေလးက ထိုသိုဆိုလိုက်၍ မြမလွင်သည် ဖုန်းုံထဲတွင် သိမ်း
ထားပီးြဖစ်ေသာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ေလးေထာင့်ကွက်ေလး မှ ထုတ်ေပး
လိုက်ရာ ေကာင်ေလးလည်း အေလာတကီး လှမ်းယူလိုက်သည် ။
“ ဟင်…ငါ့ေမာင်ရဲ လက်မှာ ဟန်းချိန်းကီးနဲ ပါလား ။ ဒီလို ညကီး
မင်းကီး ဝတ်ထားရလားကွယ် ။”
တပျိးပျိးတလက်လက်ြဖစ်ေနေသာေရဟန်းချိန်းကို ေကာင်ေလးက
မသိမသာငုံကည့်လိုက်ပီး အေရးမကီးဟန်ြဖင့် ပုခုံးှစ် ဖက်ကို တွန်ြပ
လိုက်ရင်း…
“ အစ်မရယ် မင်းမဲ့တိုင်းြပည်မှ မဟုတ်တာ ။ ဒီဟန်းချိန်းေလးေလာ
က်နဲ ေတာ့ လူမသတ်ေလာက်ပါဘူး ။”
“ အို…ေမာင်ေလး မသိလို ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်ေလာက်က ဒီနားမှာ
လူသတ်မ ြဖစ်သွားေသးတယ် ။”
“ ဟင်…လူ…လူသတ်မ ! ဟုတ်လား အစ်မ ။”
ေကာင်ေလးသည်

မြမလွင်၏

နိဒါန်းစကားေကာင့်

ကက်သီးြဖန်းြဖန်းထသွားကာ နေဘးဝန်းကျင်သို ေဝ့ဝဲကည့်လိုက်မိ သ
ည် ။ ေဘးဘီတွင် လူတစ်စုံတစ်ဦးမ မရှိေသာ်လည်း ေကာင်ေလး၏
ေကာက်လန်ေချာက်ချားစိတ်ေတွက ေလျာ့ပါးမသွားေသးဘဲ ပိုလို တိုး
လာသည် ။ ိုေပမဲ့ လူဆိုသည့် အမျိးကလည်း မကည့်ပါနဲ ဆိုလင် ပို၍
ပင် ကည့်ချင်သည် မဟုတ်ပါ လား ။
“ ေြပာ…ေြပာြပပါလား အစ်မရယ် ။”

“ အို…ေမာင်ေလးရယ် မင်း ေကာက်ေနလိမ့်မယ် ။ အစ်မ မေြပာြပ
ေတာ့ပါဘူး ။”
“ အာ…အစ်မကလည်း ေြပာြပပါ ။ ကန်ေတာ် သိချင်လို ပါ ။”
“ ကဲ…ဒီေလာက်သိချင်ေနရင်လည်း အစ်မ ေြပာြပမယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့
ှစ်ှစ်ကဆိုေတာ့ ကာေတာ့ကာပီေပါ့ ။”
ဟူ၍ အစချီကာ ထိုလူသတ်ဇာတ်လမ်းကို ေကာင်ေလးအား ေြပာြပ
ေလသည် ။

*
ထိုေနက ယခုေနညကဲ့သိုပင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလျက် ရှိသ
ည် ။ မိုးကိးေတွကလည်း တဂျိန်းဂျိန်း လပ်ပန်းခက် ေတွကလည်း ည
အေမှာင်ေကာင်းကင်ယံတွင် ပိးပိးြပက်ြပက်ှင့် …။ ထိုအချိန်တွင် အ
သက်ေြခာက်ဆယ်အရွယ်အဘွားအို တစ်ေယာက်သည် သူမ၏ လမ်းထိ
ပ်မှ ဖုန်းုံဆီသို အေလာတကီး ေလာက်လာသည် ။
“ သမီးေရ ဖုန်းဆက်ချင်လို ကွယ် ။ ဒီဖုန်းနံပါတ်ေလး အဘွားကို ှိ
ပ်ေပးပါလား ။”
အဘွားအိုက တုန်တုန်ချိချိလက်ှင့် စာရွက်ေလးတစ်ရွက်ကို ဖုန်း
ေစာင့်ဆီသို ကမ်းေပးလိုက်၏ ။ ဖုန်းေစာင့်သူ မိန်းကေလး မှာ စာရွက်
ကို လှမ်းယူလိုက်စဥ် အဘွားအိုက လက်တုန်သွား၍ စာရွက်ကို မမိဘဲ
အဘွားအို၏ လက်မှ ေရလက်ေကာက်ကို သွားဖမ်းမိသည် ။
“ ေသာ်…အားနာလိုက်တာ သမီးရယ် ။ အဘွားမှာ လည်း အသက်
က ကီးေတာ့ ဒီလိုပဲ တုန်တုန်ချိချိနဲ ေရာ့…ေရာ့…”
အဘွားအိုက လက်ှစ်ဖက်ှင့် အေသအချာထိန်းေပးလိုက်ေသာစာ

ရွက်ေလးကို လှမ်းယူလိုက်ပီး စာရွက်ထဲက နံပါတ်အ တိုင်း ဖုန်းနံပါတ်
ကို ေကာက်ှိပ်ရင်း ဖုန်းေစာင့်မိန်းကေလးက အလာဘသလာဘစကား
ဆိုလိုက်၏ ။
“ အဘွားက ဘာြဖစ်လို ဒီအချိန်ကီး တစ်ေယာက်တည်း လာရတာ
လဲ ။”
“ ေြမးေကာင့် ေပါ့ကွယ် ။ အဘွားမှာ ေြမးဆိုလို ဒီတစ်ေယာက်ပဲ ရှိ
တာ ။ ကျန်းမာေရးက သိပ်မေကာင်းရှာဘူး ။ ခုလည်း
ဗိုက်ေအာင့်တယ် ဗိုက်ေအာင့်တယ် ြဖစ်ေနလို သူမိဘေတွကလည်း
ြပန်မလာေသးတာနဲ သူမိဘေတွဆီ ဖုန်းဆက်ေခ
ဖို ဖုန်းုံကို ေြပးလာရတာပဲကွယ် ။ အိမ်က ဖုန်းကလည်း ဘာြဖစ်
ေနမှန်း မသိပါဘူး ။”
အဘွားအိုက ေနာက်ဆုံးစကားကို ညည်းသလိုလို ေြပာလိုက်ြခင်းပါ
။ ဖုန်းလိုင်းေတွက မေကာင်းသြဖင့် တစ်ဖက်က လည်း တတီတီ ြမည်
ေနဆဲ ။ ဖုန်းေစာင့်မိန်းကေလးမှာ ကူညီလိုစိတ်ရှိသူြဖစ်၍ ဖုန်းကို မဝင်
မချင်း ေခေပးရင်း အဘွားအို လည်း မငီးေငွေစရန် တြခားအေကာင်း
စကားစြပန်သည် ။
“ ဒါနဲ များ အိမ်ေဖာ်ေလးဘာေလး မခိုင်းဘူးလား အဘွားရယ် ။ အ
ဘွားအသက်အရွယ်နဲ လမ်းမှာ ေချာ်လဲမူးေမ့ကုန်မှ ြဖင့် ”
“ ရပါတယ် ငါ့သမီးရယ် ။ အဘွားက အသက်ေြခာက်ဆယ်ေကျာ်ေန
ေပမဲ့ ကျန်းမာေရးကေတာ့ ေဒါင်ေဒါင်ြမည်ပဲ ။ အိမ်
ေဖာ်မေတွက ခပ်အအေတွရယ်နဲ အားမရပါဘူးကွယ် ။”
ထိုစဥ် ဖုန်းဝင်လာသြဖင့် အဘွားအိုဆီသို ဖုန်းကမ်းေပးလိုက်၏ ။

“ ဟဲ့ ဖိုးေအာင်လား ။ ငါပါဟဲ…
့ နင့်သား ေအာင်မိုး ဗိုက်ေအာင့်ေန
လို တဲ့ ။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။ ဘာ ! ---ေဆး ဟုတ်
လား ။ ေအး…ေအး…ငါ ဟိုဘက်လမ်းထဲမှာ သွားဝယ်တိုက်လိုက်မ
ယ် ။ အမေလး…နင်တို ြပန်လာမှ ငါ့ေြမး ေဆးေသာက်
ရရင် အသက်ထွက်သွားလိမ့်မယ် ။ ေတာ်ေတာ့…ငါ့ဘာသာ လုပ်သ
င့်တာ လုပ်မယ် ။ နင်တို ဆရာ မလုပ်နဲ ။ ဒါပဲ ။”
အဘွားအိုက ဖုန်းခွက်ကို မိန်းကေလးဆီ ြပန်ေပးလိုက်၏ ။ သား
ေတွေခးမေတွအေပကို ခပ်ိုင်ိုင်ဆက်ဆံိုင်ေသာ အဘွား အိုကို က
ည့်ရင်း ဖုန်းေစာင့်မိန်းကေလး ြပံးလိုက်မိသည် ။
“ ကဲ…သမီး ဘယ်ေလာက်ကျလဲ ။”
“ တစ်ရာပါ အဘွား ။”
အဘွားအိုက ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ကာ အတွင်းရှိ တစ်ေထာင်တ
န်တစ်ထုပ်ထဲမှ တစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ဖုန်းေစာင့် မိန်းကေလး
ကို ကမ်းေပးလိုက်သည် ။
“ အာ…အဘွား ကန်မ့မှာ အမ်းစရာ အေကွမရှိဘူး အဘွားရဲ ။”
“ ေသာ်…အဲ့ဒီ့လိုလား ။ ကဲ…ဒါြဖင့် ြပန်လာမှ ေပးမယ် ။ အဘွား
ဟိုဘက်လမ်းထိပ်မှာ ေဆး သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ် ။”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဘွား ။ သတိထား သွားဦးေနာ် ။”
“ အမေလး…မပူပါနဲ ေအ ။ ကျပ်ကို အဘွားကီးဆိုပီး လူတကာက
ပူပန်ေနကတာပဲ ။”
ဖုန်းေစာင့်မိန်းကေလးက စိုးရိမ်ပူပန်၍ ေြပာေသာစကားကို အဘွား

အိုက မေကျမနပ်တုံြပန်ရင်း တလပ်လပ်ထွက်ခွာသွား ေတာ့သည် ။

*
မြမလွင်က ဇာတ်လမ်းကို ထိုေနရာ၌ ခဏရပ်ေန၍ မိုးသစ်ထူးမှာ
အားမလိုအားမရြဖစ်ကာ…
“ အစ်မ ဘာဆက်ြဖစ်လဲဟင် ။ ြမန်ြမန်ေြပာြပေလ ။”
“ ေသာ်…ဘာြဖစ်ရမှာ လဲ ။ အစ်မလည်း ပိုက်ဆံ လာမေပး ၊ လာမ
ေပးနဲ ေစာင့်မေနအားတာနဲ ညနက်ေတာ့ ြပန်သွားတာ
ေပါ့ ။ မနက်ကျမှ သိလိုက်ရတာက အဘွားကီး အသတ်ခံရလို တဲ့ ။
”
မြမလွင်၏ စကားအဆုံးတွင် မိုးသစ်ထူး၏ ှလုံးသား ဒိန်းခနဲ
ခုန်ြမန်သွားရသည် ။ ဆက်၍ နားမေထာင်လိုေပမဲ့ စိတ်ထဲတွင် တရားခံ
ဘယ်သူြဖစ်မလဲဟူ၍ လည်း သိချင်ေနေသးသည် ။
“ ဘာ…ဘာြဖစ်လို သတ်တာလဲ ။ ဘယ်…ဘယ်သူ သတ်တာလဲ ။
တ၇ားခံေကာ မိလားဟင် ။”
မြမလွင်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်ှင့် ေခါင်းခါြငင်းဆန်လိုက်ပီး…
“ တရားခံက မမိပါဘူးကွယ် ။ ကည့်ရတာ ပစည်းလိုချင်လို သတ်
သွားတာနဲ တူပါတယ် ။”
မတင်မကျှင့် အဆုံးသတ်သွားေသာဇာတ်လမ်းေကာင့် မိုးသစ်ထူး
၏ ရင်ခုန်သံမှာ ှစ်ဆ ပို၍ ြမန်သွားခဲ့ရပီ ။ အို…တရားခံက လွတ်ေြမာ
က်ေနဆဲ ဆိုပါလား ။ ဤသိုဆိုလင် တရားခံသည် ဤအနီးအနား၌ပင်
ကျက်စားေနိုင်သည် ။ အမိုးှင့် အကာ တစ်ခုသာရှိေသာ ဖုန်းုံအ

ေဆာက်အအုံေလးသည် မိုးသစ်ထူးအတွက် လုံြခံမ မရှိေတာ့ ။
“ ဒါနဲ ငါ့ေမာင်ေရာ လူသတ်ကားေတွ စိတဇဝတေတွ ဖတ်ဖူးလား ။
”
“ ဟင်…ဘာ ဘာြဖစ်လို လဲဟင် ။”
“

စိတဇလူသတ်သမားေတွက

ဘယ်ေလာက်ချိနဲ

အင်အားနည်းေနပါေစ ။ သူတို လူသတ်ချင်စိတ် ရှိေနတဲ့ အချိန်မှာ
ေတာ့
သူများ တကာထက် ပိုပီး အင်အားကီးေနတတ်တယ်ဆိုတာကို ငါ့
ေမာင် ကားဖူးလား ။”
“ ခင်မျာ…ဟုတ…
် ကား ကားဖူးပါတယ် ။”
“ အင်း…မဆိုးပါဘူး ။ ေနာက်ပီး လူသတ်သမားဟာ သူ လူသတ်မိ
တဲ့ ေနရာမှာ တဝဲလည်လည်ြဖစ်ေနတတ်တယ် ။ မကာ
မကာ ြပန်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုေရာ ငါ့ေမာင် ယုံလား ။”
မြမလွင်၏ ေမးခွန်းေတွက ေချာက်ချားေနေသာ မိုးသစ်ထူးကို ပိုလို
ပင် တုန်လပ်ထိတ်လန်လာေစ၍ မိုးသစ်ထူးလည်း ပီးပီး ေရာ ေတာ်ရိ
ေရာ်ရိသာ ေြဖလိုက်မိ၏ ။
“ မ…မေြပာတတ်ဘူး အစ်မရဲ ။”
“ ေအး…မေြပာတတ်ရင်လည်း အခုချိန်ကစပီး ယုံကည်လိုက်ေတာ့
။ အဲ့ဒါ အမှန်ပဲ ။”
“ ဟင်…ဘာ … ဘာြဖစ်လို အဲ့ဒီ့လို ေြပာရတာလဲ ။ အစ်မက ဘယ်
လိုလုပ် သိလဲ ။”

“ ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း ဒီနားမှာ ပဲ တဝဲလ
ည်လည်ြဖစ်ေနတာပဲေလ ။”
“ ဗျာ…ဘယ်လို ! ဒါ…ဒါဆိ…
ု ”
“ ခစ်ခစ်…ဟုတ်တယ် ။ အဲ့ဒီ့အဘွားကီးကို အစ်မ သတ်လိုက်တာပဲ
။ အဘွားကီးတစ်ေယာက်တည်း တလပ်လပ်နဲ ဟို
ဘက်လမ်းထိပ်ကို ေလာက်သွားေတာ့ အစ်မ သူေနာက်ကေန တိတ်
တိတ်ေလး လိုက်သွားပီး ေခါင်းကို အနီးအနားမှာ
ရှိတဲ့ အုတ်ခဲကျိးနဲ ထုပီး ေရနဲ ပိုက်ဆံေတွကို လုယူခဲ့တာ ။ ဒါမှ လ
ည်း အစ်မတို မိသားစု ေြပေြပလည်လည်ြဖစ်ိုင်မှာ
ေလ ။ အစ်မ သူကို ေြပာသားပဲ ။ လူေတွက အန ရာယ်ရှိပါတယ်လို
…”
“ ဟင်…ဒါဆိုရင် အ…အစ်မက လူ…လူသတ်သမား …လူသတ်သ
မား ။ အမေလး…”
မိုးသစ်ထူး ဆက်လက်စုံစမ်းရန် သတိမရှိေတာ့ပါ ။ ထိတ်လန်ေကာ
က်ရွံလွန်း၍ ေကျာပိုးအိတ်ကို ပိုက်ကာ ထိုေနရာမှ ေန လမ်းမ ထက်ဆီ
သို ေြပးထွက်သွားလိုက်ေတာ့သည် ။
ေနာက်ေကျာဆီမှ ေြခသံသဲ့သဲ့ကားေနရသည် ဟု စိတ်ထဲတွင် ထင်
ေနမိသလို မြမလွင်တစ်ေယာက် ဆံပင်ဖို ိုဖားလျားှင့် မိမိကိုသတ်ရ
န်

ေြပးလိုက်

လာပီဟု

ေသွးပျက်ေချာက်ချားစွာ
ေထွြပားေဝဝါးကာ

အာုံတွင်

ေြပးလားေနမိသည်

ေကာက်လန်စိတ်က

ြမင်ေယာင်ေနမိ၍
။

အသိစိတ်ေတွ

အထွတ်အထိပ်ေရာက်ေန

ေသာေကာင့် ဆင်ြခင်ာဏ်ေတွပင် ကင်း လွတ်ေနမိ၏ ။

ထိုစဥ် ကားတစ်စီးသည် အရှိန်ြပင်းြပင်းှင့် ေမာင်းှင်လာသည် ကို
ေတွလိုက်ရပီးေနာက် အေမှာင်ထုေလာ ကကီးထဲသို ေကာင်ေလး ေရာ
က်ရှိသွားေတာ့သည် ။
ေမှာင်လိုက်သည် မှ အလင်းေရာင်ဟူ၍ ဆံချည်မင်ေလးတစ်စပင် မ
ရှိ ။

*
အလင်းစက်ေလးတစ်ပွင့်…ထိုမှ သည် အလင်းလွင်ြပင်ကျယ်ကီး…
။
“ ေကာင်ေလး ိုးပီလား ။”
မိုးသစ်ထူး မျက်လုံးအစုံကို ဖွင့်ကည့်လိုက်စဥ် ပထမဆုံးြမင်လိုက်ရ
သည် မှာ ချိလွင်ေသာအြပံးှင့် သူကို ငုံကည့်ေနေသာ ဂျ တီကုတ်ှင့်
ဆရာဝန်တစ်ဦး ။ သူနေဘး၌ ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း ဗိုက်ရဲရဲှင့်
ဦးေလးကီးတစ်ဦး

၊

ေဟာ…သူနေဘးတွင်

ေတာ့

မိုးသစ်ထူး

လုံးဝမေမာ်လင့်ထားသည့် သူ၏ အေဒကို ေတွလိုက်ရသြဖင့် ဝမ်းသာ
အားရေခမိသည် ။
“ ဟာ…ေဒေလး…ေဒေလး ဘယ်လိုလုပ် ကန်ေတာ့်ဆီ ေရာက်
လာတာလဲ ။”
“ သစ်ထူးရယ် ဘယ်လိုြဖစ်ရတာလဲ ။ သားမိဘေတွကလည်း သား
ကို စိတ်ပူလွန်းလို ေခါင်းမီးေတာက်ေနကပီ ။ ေဒေလး
ဆီကို ဖုန်းဆက်ေတာ့ သားမှ မေရာက်ေသးဘဲ ။ ဒီေတာ့ ေဒေလး
လည်း မလာဘူးလို ေြပာလိုက်ေတာ့ သူတို ခမျာ ဘယ်
ရှာလို ဘယ်ရှာရမှန်း မသိ ။ ဒါနဲ ဘယ်လိုလုပ်ပီး ကားလမ်းမေပ

ေြပးတက်လာရတာလဲကွယ် ။ ကံေကာင်းေပလို ။ ဒီ
ဦးသတိက မင်းဦးေလးရဲ မိတ်ေဆွ ။ မင်းအိတ်ထဲက ေဒေဒတို
ဖုန်းနံပါတ်ေတွပီး ဆက်သွယ်လိုက်လို ေဒေဒတို ေဆး
ုံကို ေရာက်လာတာ ။ ေြပာစမ်းပါဦးကွယ်…မင်း ဘယ်လိုြဖစ်ရတာ
လဲ ။”
အေဒြဖစ်သူ၏ အေမးေကာင့် မိုးသစ်ထူးခမျာ ေကာက်လန်စိတ်
မြပယ်ေသးရှာေသာေလသံှင့် …
“ သား…သား လူသတ်သမားနဲ ေတွခဲ့လို ေဒေလး ။ အသတ်ခံရ
ေတာ့မလို သီသီေလးပဲ လိုေတာ့တယ် ။”
“ ဘယ်လို…လူသတ်သမား ဟုတ်လား ။ ဘယ်က လူသတ်သမားလဲ
။”
“ ကန်ေတာ် ေြပးထွက်လာတဲ့ ကားလမ်းေဘးနားက ဖုန်းုံမှာ ဖုန်း
ေစာင့်လုပ်တဲ့ မိန်းကေလးေပါ့ ။ သူက လမ်းထဲက ချမ်း
သာတဲ့ အဘွားကီးတစ်ေယာက်ကို လက်သည် မေပေအာင် သတ်ခဲ့
ဖူးတယ်တဲ့ ။ ြဖစ်ိုင်တယ်..သူပုံစံကလည်း
ေကာင်ေတာင်ေတာင်နဲ ေကာက်စရာကီး ။”
မိုးသစ်ထူး၏ စကားကို သူအေဒက သိပ်နားမရှင်းေသာ်လည်း ဦး
သတိဆိုသူက …
“ ငါ့ညီေြပာတာ ဖုန်းုံထဲမှာ ရှိေနတဲ့ ေကာင်မေလးကို ထင်တယ် ။”
“ ဟုတ်တယ် ဦး ။ ဦးေရာ ဒီအေကာင်းကို သိတာပဲလား ။”
မိုးသစ်ထူး၏ အေမးေကာင့် ဦးသတိမှာ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်

ေမာလိုက်ပီး…
“ ဒီအေကာင်းကို ရပ်ကွက်ထဲက လူေတာ်ေတာ်များများ သိတယ် ငါ့
ညီရဲ ။ အမှန်ေတာ့ ေကာင်မေလးက စိတေဇဝဒနာရှင်
ေလးပါ ။ ေြပာရရင် ေကာင်မေလးက ပညာတတ်ေလးရယ် ။ တစ်
ေန သူအေဖ မူး လာပီး သူအေမနဲ ရန်ြဖစ်ကရာက သူ
အေမရဲ ေခါင်းကို သူအေဖက အရက်ပုလင်းနဲ ေကာက်ိုက်လိုက်လို
သူအေမ ေသွးအိုင်ထဲမှာ အသက်ထွက်သွားတာကို
ြမင်လိုက်ရပီး သူစိတ်က ဒီလိုြဖစ်သွားေတာ့တာပဲ ။ ဘာမှ လည်း မ
သိေတာ့ဘူး ။ တစ်ခါတစ်ေလ ရပ်ကွက်ထိပ်မှာ သူ
တစ်ေယာက်တည်း ထိုင်ေနတတ်တယ် ။ တစ်ခါတစ်ေလလည်း
ဖုန်းုံထဲကို ဝင်ေနတတ်တယ် ။ ငါ့ညီ သူနဲ ေတွခဲ့တာ
ထင်တယ် ။”
ဦးသတိ အေကာင်းအရာကို ေရလည်ေအာင် ထိုသို ေြပာလိုက်မှ ပင်
မိုးသစ်ထူး စိတ်သက်သာရာရသွားကာ ရှက်ရှက်ြဖင့် ြပံး လိုက်မိရင်း…
“ သိပါဘူးဗျာ ။ သူပုံစံက ေဝဒနာရှင်လို မထင်ရေလာက်ေအာင် အ
တည်ကီးဆိုေတာ့ တကယ်ေြပာတယ်ထင်လို ထွက်
ေြပးတာ ကံေကာင်းလို ကား မတိုက်တယ် ။ ဒါဆို သူ ေြပာတာေတွ
က စိတ်ကူးယဥ်ေတွေပါ့ ။”
“ အဲ့ဒီ့လိုလည်း မဟုတ်ြပန်ဘူး ။ ဟုတ်တယ်…ေဒြမသက် လွန်ခဲ့တဲ့
ှစ်ှစ်က အသက်ခံခဲ့ရတာေတာ့ အမှန်ပဲ ။ ဒါေပမဲ့
လက်သည် တရားခံကိုေတာ့ ရှာမရဘူး ။ ြမလွင်ေလးကေတာ့ သူ

သတ်တယ်လို ေြပာတတ်ေပမဲ့ သူက ူးေနတာေလ ။
ဒီလိုပဲ ေြပာချင်တာ ေြပာမှာ ေပါ့ ။ ဒါေပမဲ့ သူက ပိန်ေသးေသးပုည
က်ညက်ေလးရယ် ။ ေဒြမသက်က အသက်ေြခာက်
ဆယ်ဆိုေပမဲ့ ဝဝတုတ်တုတ် ထွားထွားကျိင်းကျိင်းကီးရယ် ။ ရဲအ
ရာရှိေတွကိုယ်တိုင်ကိုက သန်သန်မာမာေယာက်ျား
တစ်ေယာက်ရဲ အားနဲ ေဒြမသက်ရဲ ေနာက်ေစ့ကို မာေကျာတဲ့ အ
ရာတစ်ခုနဲ အေနာက်ကေန တစ်ချက်တည်းိုက်လိုက်
တာလို ေြပာကတာဆိုေတာ့ ြမလွင်ေလးက ဘယ်လိုမှ မြဖစ်ိုင်ဘူး
ေလ…ဒါေပမဲ့ ေဒြမသက်ရဲ ေရေငွေတွနဲ အတူ ထွက်
ေြပးသွားတဲ့ လက်သည် တရားခံကိုေတာ့ ခုထက်ထိ ဖမ်းလို မမိ
ေသးဘူး ။”
“ ေသာ်…”
ဦးသတိရဲ စကားအဆုံးမှာ ေတာ့ မိုးသစ်ထူး ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ဒုန်းဒု
န်းချလိုက်မိသည် ။
ကားတိုက်မိြခင်း မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ အထိတ်လန်လွန်၍
ေရှာ့ြဖစ်ကာ ေမ့လဲသွားြခင်း ြဖစ်တာေကာင့် ညေနတွင် ပင် ေဆးုံက
ဆင်းရမည် ြဖစ်၏ ။ ေဆးုံက ဆင်းသည် ှင့် အေဒအိမ်တွင် တစ်ည
သာ နားပီး မိုးလင်းသည် ှင့် ေမာ်လမိင် ြပန်ေတာ့မည် ။ ဤေဒသတွ
င် တစ်စကန်မပင် မေနလိုေတာ့ ။ နားထဲ၌ ေတာ့ ဦးသတိတို တစ်ရပ်
ကွက်လုံး အူးဟု သတ်မှတ်ထားေသာ မြမလွင် ၏ စကားသံများကို ြပ
န်လည်ကားေယာင်ေနမိ၏ ။
“

စိတဇလူသတ်သမားေတွက

ဘယ်ေလာက်ချိနဲ

အင်အားနည်းေနပါေစ ။ သူတို လူသတ်ချင်စိတ် ရှိေနတဲ့ အချိန်မှာ
ေတာ့
သူများ တကာထက် ပိုပီး အင်အားကီးေနတတ်တယ်ဆိုတာကို ငါ့
ေမာင် ကားဖူးလား ။”
“ ေနာက်ပီး လူသတ်သမားဟာ သူ လူသတ်မိတဲ့ ေနရာမှာ တဝဲလ
ည်လည်ြဖစ်ေနတတ်တယ် မကာမကာ ြပန်သွားတတ်
တယ်ဆိုတာကိုေရာ ငါ့ေမာင် ယုံလား ။”
စတန

ရထ လ က …
ဂဦ

နက

( ၂ဝ၁၃ ေမလထုတ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုမဂဇင်းတွင် ပုံှိပ်ေဖာ်ြပခံရ
ေသာ ပင်ကိုယ်ေရးဝတ ြဖစ်ပါသည် )
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