ဇာတ်လမ်း/ဇာတ်န်း/ဒါိုက်တာ ေဒသီတာလင်း၏ အမှာ
စာ

ကန်မ၏ ငယ်စဉ်က စိတ်ကူးအိပ်မက်များ သည် ဒါိုက်တာတစ်
ေယာက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ စာေရး ဆရာမတစ်ေယာက်သာ ြဖစ်ပါ၏။ စာ
ေရးရြခင်းအလုပ်သည် ှလုံးသားထဲက ခံစားချက်များကို စာရွက်ေပသို
ဖွင့်လှစ်ေဖာ်ြပရေသာ ထိုအလုပ်သည် ကန်မဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ်တွ
င် စွဲလမ်းရ လွန်းေသာ ေပျာ်စရာေကာင်းလွန်းေသာ ငယ်အိပ်မက်များ ပ
င်ြဖစ်ေတာ့သည် ။
ထိုအိပ်မက်များကို လက်ေတွဘဝထဲေရာက်ေအာင်ေတာ့ ကန်မမစွ
မ်းေဆာင်ိုင်ခဲ့ပါ။ သိုေသာ် ယခုအချိန်တွင် ေတာ့ ဒါိုက်တာအြဖစ် ဇာ
တ်လမ်းများ ေရးသားြခင်း၊ ဇာတ်န်းများ ခွဲြခင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်
ေနပါပီ။ ကန်မစိတ်ကူးများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ပီဆိုပါစို။ ဒါိုက်
တာှင့် စာေရးဆရာ ေဆွမျိးေတာ်စပ်ပါသည် ။ အဘယ်ေကာင့် ဆို
ေသာ် စာေရးဆရာကေတာ့ သူ၏ ခံစားချက်များ ၏ ဇာတ် ေကာင်များ
ကို စာသားအြဖစ်ေဖာ်ြပပီး ဇာတ်လမ်းေရးသူ ဒါိုက်တာကေတာ့ သူ၏
ခံစားမဇာတ် ေကာင်များကို သက်ဝင်လပ်ရှားစွာ ြပသသူြဖစ်ေနလို ပါပဲ
။ သူတို ှစ်ဦးက အနီးစပ်ဆုံး သဏာန်အတူ ဆုံး ခံစားမများကို သက်ဝ
င်ေစသူများ ဟု တင်စားပါရေစ။ အှစ်ချပ်ေြပာရရင်ေတာ့ ကန်မသည်
စာေရးဆရာ၊ ဆရာမများကို ေလးစားအားကျရသူြဖစ်ပါသည် ။

ဇွဲယွန်းေနာင်ကေတာ့ ကန်မတည်ေထာင်ထားသည့် Laurel Art Aca
demy ၏ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ပါ။ သူစာေရးဆရာြဖစ်ေနေတာ့ သူ
ကို ကန်မေလးစားမိပါသည် ။ အချစ်ကို ဖွဲဆိုထားတဲ့ "မပိပါနဲ အချစ်
အိမ်ကေလး …" က အနစ်နာခံတတ်တဲ့ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ကို
ေရးဖွဲထားသလို ေလာကကီးမှာ အချစ်အတွက် မိမိကိုယ်ကျိးထက် ချစ်
သူေကာင်းစားေစချင်သူများ ေကာင့် ေလာကကီး သာယာလှပပါေစဟု
ဆြပရင်း …
Laurel ေကျာင်းသားေလး ဇွဲယွန်းေနာင် စာေပသမားေကာင်းတစ်
ေယာက်အြဖစ် ဘဝမှာ ရပ် တည်ိုင်ပါေစ ေအာင်ြမင်မများကို ေထွးပို
က်ိုင်ပါေစဟု ဆြပရင်း …

"15 မိနစ် အေမာေြဖချိန် …"

သူအကည့် …
သူအြပံးေတွေအာက်မှာ
ကန်ေတာ်အကိမ်ကိမ် ပိလဲခဲ့တာ
သူသိပါရဲ လား …?
သူရဲ လက်တစ်ဖက်
ပီးေတာ့ …
သူရဲ ကင်နာမေတွကို ငတ်မွတ်စွာ
အကိမ်ကိမ်ေတာင့်တေနမိတာ

သူသိပါရဲ လား …?
မြမင်ိုင်လို လား …?
မကားိုင်လို လား …?
ကန်ေတာ့်ှလုံးသားေတွ တဆတ်ဆတ်တုန်ပီး
တစက်စက်နဲ သူအေပယိုဖိတ်ကျကုန်ပီ။
လျစ်လျြပထားတဲ့ သူေကာင့်
သူတို ေလးေတွ ဘယ်အေပမှာ ကျရေတာ့မှာ ပါလိမ့် …
တစ်ခါတေလ အိပ်မက်တစ်ခုလိုိုးထလိုက်ချင်ေပမဲ့
အသက်နဲ ခာကင်းကွာသွားသလို အိပ်ေနမိတာ
အိပ်မက်ထဲထိေအာင် သူရှိေနလို ပါ …။
ကန်ေတာ် ဘယ်လိုုန်းထွက်ရမှာ လဲ …?
အဲဒါ သူရဲ ညိအားြပင်းြပင်းေတွ …
ရယ်သံချိချိေလးေတွေကာင့်လား …?
ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး …
မစခင်ကတည်းက
ကန်ေတာ့်ဘက်က ံးပီးသားမိုပါ …။
သူအနားမှာ ေနရင်း
သူအသံေလးေတွကားေနရုံနဲ …
ေကျနပ်ေနတဲ့ ကန်ေတာ် …

မိုက်မဲစွာ ူးသွပ်ေနမိပါရဲ …။
ြပင်းထန်လွန်းလို သူကို ခဏေလာက်ေမ့ပစ်ချင်တယ် …
15 မိနစ်ေလာက်ပါပဲ …။
ရှိသမသိကာ …
ရှိသမမာနေတွနဲ
သူ … ဆိုတဲ့ ွံထဲကေန
အားရပါးရ ုန်းထွက်လိုက်ချင်တယ် …
ဒါေပမဲ့
တစ်ဖက်သတ် ကန်ေတာ့်အချစ်က
သူအတွက်ပဲ စကန်မလပ်ရှိချင်ေနတယ်တဲ့ ေလ …
ကန်ေတာ်ဘာလုပ်ရေတာ့မှာ လဲ …?
တကယ်ပါ …
15 မိနစ်ေလာက်ပဲုန်းထွက်ခွင့်ရရင် ေကျနပ်ပါတယ်
ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ ကန်ေတာ်
အေမာေြဖချင်လို ပါ …
တကယ် 15 မိနစ်ေလာက်ပါပဲ …
15 မိနစ်ေလာက်ပါပဲ …။
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အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲ ရွာချလိုက်ေသာမိုးက သဲသဲမဲမဲရယ်ပါ။ တစ်
ေနကုန်

ကျက်ကျက်ပါ

ေအာင်

ပူေနေသာေနရယ်က

အခုုံးဆင်းချိန်ကီးကျမှ သဲကီးမဲကီး ရွာချလိုက်သည် တဲ့ ။
လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားေသာ ေဘာပင်ကိုချလိုက်ကာ လက်မှာ ပတ်
ထားေသာ နာရီကို စစ်ပိုင်မှး ငုံကည့်လိုက်သည် ။
ငါးနာရီေတာင်ခွဲေနပီေပါ့ …
ုံးဆင်းချိန်က

ငါးနာရီဆိုေပမဲ့

ှစ်ချပ်စာရင်းေတွ

လုပ်ေနရတာေကာင့် အလုပ်များ ေန ေသာသူ ထိုအချိန်ထိ အိမ်မြပန်ြဖ
စ်ေသးတာပါ။
မှန်တံခါးေတွမှ တစ်ဆင့် အြပင်သိုေမာ်ေငးလိုက်ေတာ့ အုံမှ ိင်းသ
ည်းထန်ေနေသာမိုးေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ေမှာင်စပျိးေနပီ။
ေဖေဖဆုံးသွားပီးကတည်းက တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်တဲ့ သူ
ေဖေဖ့ကုမဏီကို ဆက်ပီး ဦးစီးေနရေပမဲ့ သူအသက်က အခုမှ ှစ်ဆယ့်
ေလးပဲ ရှိပါေသးသည် ။
သူ စားပွဲေပမှ File ေတွကို စုစည်းထပ်စီလိုက်ကာ ထိုင်ရာမှ ထရပ်
လိုက်သည် ။ ပီးေနာက် စားပွဲေပမှ ကားေသာ့ကို ေကာက်ယူလိုက်ပီး
ဝတ်ထားေသာ ကုတ်အကျအနက်အား ဆွဲဆန်လိုက် ၏။
ထိုေနာက်တွင် မှာ ေတာ့ Lift ှင့် ကားပါကင်သိုဆင်းခဲ့ေတာ့သည် ။
ကားပါကင်ကိုေရာက်ေတာ့ ရပ်ထားေသာ သူရဲ Toyota PIRUS II

ကားအြပာေရာင် ေလးေပ တက်လိုက်ေတာ့ အြမင်မေတာ်ေသာ သူအ
ေရှမှ ြမင်ကွင်းက ဆီးလို ကိေနသည် ။
ကားပါကင်၏ အေရှမှာ က ကုမဏီ၏ မျက်ှာစာလမ်းကေလး။ ထို
လမ်းကေလး၏ ေဘးတစ် ချက်မှာ က ကားပါကင်ကေလးတစ်ခု။ ထို
ကားပါကင်ေလးက ကုမဏီသိုလာေသာ ဧည့်သည် ေတွ ကားရပ်နားိုင်
ေအာင် ြပလုပ်ေပးထားတဲ့ ေနရာ။ ထိုေနရာေလးမှာ က ကားေတွမရှိ
ေတာ့ဘဲ ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်တည်းသာ ရပ်ေနပါသည် ။
သည် ေကာင်မေလးက ဆံပင်ေတွကို တစ်ဖက်သိမ်းလိသွင်းကာ
ေအာက်သိုြဖန်ချထားပီး သိမ်းထားေသာဘက်ကို သစ်ခွပွင့်အကီးကီး
အြပာေရာင်ကလစ်ကေလးှင့် ပန်ထားေတာ့ ချစ်စဖွယ် ေကာင်းေသာ
မျက်ှာကေလးကေပလွင်ေနသည် ။
ုံးဆင်းချိန်မို ပျက်ကုန်တာလား မလိမ်းထားတာလားမသိ။ မျက်ှာ
ကေလးက ဘာမှ မပါဘဲ ပကတိြဖစင်ေနတာေလ။
သူမဝတ်ထားတာက အေပက ပန်းေရာင်ကုတ်လက်စကေလးှင့်
စကတ်ဒူးဖုံးအကျပ် ဇီးေရာင်ကေလး။
အဲဒါ သူတို ကုမဏီရဲ ယူနီေဖာင်းဝတ်စုံဆိုေတာ့ သူမေလးဟာ သူ
တို ကုမဏီက Staff ေပါ့။
စကတ်ဒူးဖုံးကေလးေကာင့် ေပလွင်ေနေသာ ေြခသလုံးလှလှေလး
က ေြခေထာက်မှာ ဝတ်ဆင်ထားေသာ ေဒါက်နိမ့်ရှးဖိနပ်ေြပာင်ေြပာင်
ကေလးှင့် လိုက်ဖက်လွန်းေနသည် ။
သူမေလးက လွယ်ထားေသာ ကက်ေသွးေရာင် စလင်းဘတ်အိတ်
ကေလးအား ှစ်ဆင့်ချိင့် ေလးကိုင်ထားေသာ လက်ကေလးှင့်ဖိကိုင်

ထားပီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က File ေတွထည့်ထားေသာ အိတ်ကေလး
ကို ရင်မှာ တင်းကျပ်စွာအပ်ထားပါသည် ။
မိုးမင်းကီးအား ေမာ့ကာကည့်ရင်း စိတ်ပျက်ေနမိေသာသူမက ထီး
ပါပုံမရ။
ဘာရယ်ေကာင့်မသိ သည် ြမင်ကွင်းေလးက စစ်ပိုင်မှး၏ ရင်အစုံ
ကို လပ်ခတ်ေစခဲ့သည် ။
သူမ၏ မျက်ှာကေလးကပဲ အြပစ်ကင်းစင်တာလား။ ဒါမှ မဟုတ်
စိတ်ပျက်အားေလျာ့ေနတဲ့ သူမမျက်ှာကေလးကပဲ သနားစရာေကာင်း
ခဲ့လို လား … ေသချာေခါင်းစဉ်တပ်လို မရေပမဲ့ သူမကို ြမင်ပီး
စစ်ပိုင်မှး ရင်ခုန်ေနသည် ဆိုတာကေတာ့ သိသာပါသည် ။
သူကိုယ်သူ သူမေရှမှာ ရပ်လာေသာကားအား ေခတမကည့်ပီး
အကည့်အား တစ်ဖက်သို ြပန်လဲသွားေတာ့ သူတင်ထားေသာ ကားမှန်
ကိုချလိုက်ပီး
"မင်း ဘယ်သွားမလို လဲ …"
သဲမဲေအာင်ရွာချေနေသာ မိုးေရစက်များ ၏ အသံေတွအား ထိုးေဖာ
က်ပီး သူမကားိုင်ေစရန် သူအသံအားြမင့်ပီး ေြပာလိုက်ေတာ့ သူမ
ေလးက သူအားကည့် လာပီး
"Bus ကားမှတ်တိုင်ကိုသွားမှာ မိုးက အရမ်းရွာေနလို အဲဒါ …"
Bus ကားမှတ်တိုင်က သူတို ကုမဏီှင့်ဆို ငါးမိနစ်ေလာက် လမ်း
ေလာက်ရသည် ။ ထိုေကာင့်
"ကားေပတက်ေလ လမ်းကံပါတယ် …"

သူမ သူအား အားနာစွာကည့်လာပါသည် ။
"ဟို … ကန် … ကန်မ …"
"လာပါ

ကားေပတက်ပါ

…

ကားမှတ်တိုင်ေလာက်ကေလး

လမ်းကံတင်ရတာ ဘာမှ အပန်းမကီးပါဘူး …"
သူမ မျက်လာကေလးချကာ ေခါင်းေလးညိတ်ပီး သူဖွင့်ေပးေသာ
တံခါးေပါက်မှ ေရှခန်းထဲသို ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။
"ေကျးဇူးပဲေနာ် … ကန်မထီးပါမလာလို …"
ထိုစကားကို သူအားမကည့်ပဲ သူမဆိုလိုက်ြခင်းပါ။
"ရပါတယ် … ကိုယ့်အတွက် အပန်းကီးသွားတာမှ မဟုတ်တာ …"
သူ ကားကိုဘီးစလှိမ့်လိုက်ေတာ့ သူမက ဘာမှ မေြပာေတာ့။ ေရှတူ
ူကိုသာကည့်ေနေတာ့ သူမ၏ ေဘးတိုက်အလှကေလးအား သူခိုးက
ည့်မိလိုက်သည် ။
အိုင်းအစိုင်းေလး ရင်ေတွကလည်း ခုန်လိုက်တာ။ တစ်ခါမှ အဲဒီလို
ေတွ မခုန်ခဲ့ဖူးေသးဘူး ဆိုတာ သူကိုယ်သူပဲသိပါသည် ။
ကည့်စမ်းပါဦး သူမကိုြမင်လိုက်တာှင့် ကည်ူးပီး ရင်ေတွ တလှ
ပ်လှပ်ခုန်ေနတာေလ … သူရည်းစားေတွထားခဲ့ဖူးေပမဲ့ သည် လိုတစ်ခါ
မ ရင်ခုန်ဖူးခဲ့တာမဟုတ်။ အခုမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းရယ် ေသာေကာင့်
အလိုဗျာ တဒဂေလးအတွင်းမှာ ပဲ သူကိုကန်ေတာ် ချစ်မိသွားခဲ့ပီ
လား … ဘုရားေရ !!
သူ အထိတ်တလန်ှင့် သူမအားကည့်မိလိုက်ေတာ့ သူမေလးကလ
ည်း သူအား ကည့်လာခဲ့ ေသာအခါ …

ညိယူငင်ိုင်စွမ်းအားများ ေသာ သူမမျက်ဝန်းေတွေအာက်မှာ သူသ
ည် ကျံးသွားခဲ့ရပါေတာ့ သည် ။
အချစ်ဆိုတာ မျက်စိတစ်မှ ိတ် လပ်တစ်ြပက်အတွင်းမှာ ပဲ ေပျာ်ဝင်
ယစ်မူးတတ်သည် တဲ့ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ေတာင် အံ့ဩမိပါရဲ ှလုံးသားက အဲဒီေလာက်
ေတာင် ူးညံ့ေပျာ့ေပျာင်းရ သည် တဲ့ ေလ။
"ဘယ်ကိုြပန်ရမှာ လဲ …"
ဒီေမးခွန်းအား အားတင်းကာေမးလိုက်ေပမဲ့ သူအသံက မသိမသာ
တုန်ယင်လိက်ခတ်ေနပါ သည် ။
"ေြမနီကုန်းတင်ပါ …"
"ဪ … လမ်းကံတာပဲ …"
"ရှင် …"
"ဟုတ်တယ် ကိုယ်အခု ဒဂုံစင်တာကိုသွားမလို ေလ …"
"ဪ …"
ဟူ၍ သာ သူမဆိုေပမဲ့
"လမ်းကံတာပဲ ေြမနီကုန်းထိ လိုက်ခဲ့ လိုက်ေလ ေနာ် …"
"ဟုတ်ကဲ့ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် …"
သူမ၏ အသံေလးက တိုးလျလျှင့် ညင်ညင်သာသာကေလးဆိုေပမဲ့
လည်း သူှလုံးသား အေသွးအသားထဲသိုတိုင်ေအာင် စီးဆင်းသွားခဲ့ပါ
သည် ။

တကယ်ေတာ့ သူလမ်းမကံပါ။ ေရဂုံတိုင်မှာ ရှိေသာ ကုမဏီှင့် သူ
မေနေသာ ေနရာ။ သူေန ေသာေနရာက ြပဒါးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်း
…။
သူမက ေြမနီကုန်းတဲ့ ။ သူက ကမာေအးဘက်မှာ ေနတာ။ အြပန်လ
မ်းြခင်းက တြခားဆီ ဆိုသလို ဒဂုံစင်တာသွားမည် ဆိုသည် ကလည်း
လီဆယ်ြခင်းပါ။
သူမအနားမှာ တတ်ိုင်သေလာက်ကေလး အချိန်တိုကေလးပဲြဖစ်ြဖ
စ် ပိုေနခွင့်ရချင်မိလို ရယ်ေပါ့ …
သူမက စကားမေြပာဘဲ တိတ်ဆိတ်ေနတာမို သူကပဲ
"ဒီကုမဏီမှာ လုပ်တာ မကာေသးဘူးထင်တယ် …"
အရင်က တစ်ခါမှ မေတွဖူးတာမို ေမးမိြခင်းပါ။
"ဟုတ်ကဲ့ ဒီအပတ်ကမှ စဆင်းရတာပါ ကန်မကအသစ်ေလ ရှင်က
ေရာ …
ဒီကုမဏီက ဝန်ထမ်းပဲလား …"
"ဆိုပါေတာ့ …"
"ဪ …"
သည် စကားကို သူမေလး၏ ှတ်မှ ဒုတိယပိပွင့်အံကျလာပါ၏။
"တစ်ှစ်ေလာက်ေတာ့ရှိပါပီ ေဖေဖ့အစားဝင်ေပးရတာေပါ့ …"
"ရှင့်အေဖကေရာ ဒီကဝန်ထမ်းပဲလား …"
သူ မေြဖပဲ ြပံးလိုက်မိပါ၏။

သည် ေကာင်မေလး သူကိုမသိဘူးဆိုတာ ေသချာသွားပီ။
ေအးေလ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ငါလည်း အလုပ်ေတွများ လွန်းလို
ုံးခန်းထဲကေတာင် မထွက် ိုင်တာပဲ သူဘယ်ြမင်မိမလဲ။
ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်က staff အသစ်ေတွေခေတာ့ မန်ေနဂျာကိုတင်ဦးက
ပဲ အကုန်လုံးအဆင်ေြပ ေအာင်လုပ်ေပးသွားခဲ့တာပဲ။
"ရှင် ဘာရယ်တာလဲ ကန်မစကားထဲမှာ ရယ်စရာပါသွားလို လား
…"
"ဟာ မဟုတ်ပါဘူး … မပါပါဘူး sorry ေနာ် …"
သူမ ဘာမှ မေြပာေတာ့။ ကားေရှကိုသာကည့်ေနေတာ့သည် ။ မိုး
က အခုထိသည်းေနတုန်း …
"မိုးကလည်း … ကတ် …"
သူမ၏ ထိုအသံေကာင့်
"ေြမနီကုန်း ဘယ်နားမှာ ေနတာလဲ …"
သူမ လှည့်ကည့်လာသည် ။
စပ်စုတယ်ဟု ထင်မှာ စိုးသည် ေကာင့်
"မိုးက အရမ်းရွာေနတယ်ဆိုေတာ့ ထီးမပါရင် မင်းအဆင်ေြပမှာ မ
ဟုတ်ဘူး ေလ ဒါေကာင့် မင်းေနတဲ့ ေနရာအထိ လိုက်ပိုေပးမလားလို
ပါ …"
"ရပါတယ် ဒီေလာက်ကားကံစီးရတာကိုပဲ ကန်မရှင့်ကို ေကျးဇူးတ
င်လှပါပီ … Dagon Centre မှာ ပဲ ရပ်လိုက်ပါ … ကန်မ ထီးတစ်ေချာင်း
ဝယ်လိုက်မယ်ေလ …"

ထီးဝယ်ပီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ြပန်မယ်ဆိုတဲ့ သေဘာ။ အိမ်သိမှာ
ကို စိုးရိမ်ေနလို လားမသိ။
သူဒီထက်ပိုပီးမေြပာသင့်ေတာ့ …။ ေတာ်ကာ သူမစိတ်ထဲမှာ သူကို
တစ်မျိးထင်သွားရင် မေကာင်းဘူးေလ။
"အင်း … ေကာင်းပီေလ …"
သူကားကို Dagon Centre ေရှမှာ ရပ်လိုက်ေတာ့ သူမက တံခါးအရ
င်ဖွင့်ကာ ဆင်းလိုက်ပီး
"ေကျးဇူးပဲေနာ် …"
သူြပံးလျက်သာ ေခါင်းညိတ်လိုက်သည် ။ သူမလှည့်ထွက်သွားရန်
အလုပ်
"ဟို …"
သူမ ေခတမရပ်တန်သွားသည် ။
"မင်းနာမည်က …"
"ပိုးသားြဖပါ …"
"ပိုးသားြဖ …!!"
သူ တီးတိုးေလး သံေယာင်လိုက်မိေတာ့ သူမေခါင်းေလးညိတ်လိုက်
သည် ။
ပီးေနာက် …
"ကန်မ သွားေတာ့မယ်ေနာ် …"
"ဟုတ်ကဲ့ …"

သူြပံး၍ ေြဖလိုက်ေတာ့ သူအနားမှ သူမထွက်သွားေတာ့သည် ။
သူ ေယာင်ယမ်းစွာြဖင့် ရင်ဘတ်ကို စမ်းလိုက်မိ၏။ ခုန်ေနတဲ့ ရင်
ေတွက
တဒိတ်ဒိတ် …
တဒိတ်ဒိတ် …

***

ပိုးသားြဖ အိမ်ြပန်ေရာက်ေတာ့ ေြခာက်နာရီခွဲပီ။ ေရာက်ေရာက်ချ
င်း ေခါင်းေလာ် ေရချိးပီး သည် ှင့် မှန်တင်ခုံေရှမှာ ထိုင်ကာ Hair Dry
er ေလးှင့် ဆံပင်ေတွကို ေြခာက်ေအာင်သုတ်ေနစဉ် သူငယ်ချင်း ချစ်ိုး
ပွင့်က ေဘးနားတွင် လာထိုင်၍
"စိတ်ပျက်ပါ့ေအဟဲ့ မိုးကလည်း ုံးဆင်းချိန်မှ ရွာရတယ်လို …"
"ဟုတ်ပါ့ …"
"ဘာ ဟုတ်ပါ့လဲ ရှင်တို က Ferry ရှိတယ်ေလ ရည်းစားကပိုေပးရ
တာနဲ ကိေပးရတာနဲ ကန်မမှာ သာ ဟွန်း …"
"ဟယ် ဘယ်ကလာ ေမာင်ဒီေနလာမကိပါဘူး … ေမာင်က ဒီေန
ေလဆိပ်မှာ ေမာင့်အသိ တစ်ေယာက်ကို သွားကိေနရတယ်ေလ … အဲ
ဒါ ဒီညေန လာမကိိုင်ဘူးလို ကန်မကို Phone ဆက်ထားတယ် …"
"ဒါဆို ရှင်က လိုင်းကားနဲ ြပန်လာတယ်ေပါ့ …"
"ဟင့်အင်း ုံးကလူတစ်ေယာက် လိုက်ပိုေပးတယ်ေလ …"

"ုံးကေပးတဲ့ Ferry လား …"
"ဘယ်ကလာ Ferry မဟုတ်ပါဘူး ုံးကလို ေတာ့ေြပာတာပဲ မသိပါ
ဘူး ကားက အေကာင်းစားေလးနဲ …"
"အသက်ကီးလား …"
"ကန်မထက်ကီး တစ်ှစ်ေပါ့ အဲဒီထက်ေတာ့ ပိုမကီးိုင်ဘူး …"
"ဒါဆို ငယ်ငယ်ေလးေပါ့ ေချာလား …"
ပိုးသားြဖ ချစ်ိုးပွင့်အား မျက်ေမှာင်ကျံပီးကည့်လိုက်ကာ
"ဟွန်း … မိန်းမေနာ် ဣေကို မရဘူး …"
"ေြပာပါဟယ် ရှင်ကလည်း …"
"အခုခ ျိန ်မ ှာ ကန်မ မျက်လ ုံးထဲမ ှာ ေမာင်ကလွဲရင် ဘယ်ေယာက်ျား
ေလးမှ မေချာဘူးေနာ် …"
"အမေလး အေရးထဲမှာ သူဘဲေချာေကာင်း ေကာ်ြငာဝင်ေနြပန်ပါပီ
…"
"မှန်တာေြပာတာပဲေလ …"
"ကဲပါ ဟုတ်ပါတယ် ရှင့်ဘဲကေချာပါတယ် အခုရှင့်ကို လိုက်ပိုတဲ့ လူ
က နည်းနည်းေတာ့ေချာ တယ်မလား …"
"အင်း မဆိုးပါဘူး အရပ်က အြမင့်ကီးပဲ အသားကြဖတယ် ပါးမှာ
ေသွေကာ စိမ်းစိမ်းေလး ေတွေတာင် ြမင်ေနရတယ် … ှတ်ခမ်းကလ
ည်း ရဲရဲေလး …"
"ေအာင်မယ် … ရှင်ေသချာကည့်ခဲ့တယ်ေပါ့ …"

"ဘယ်ကလာ မျက်ှာချင်းဆိုင်စကားေြပာတဲ့ အခါ ြမင်ေနရတာပဲ
…"
"ဒါဆို ေချာတယ်ေပါ့ …"
"အင်း …"
"ဟယ် ဒါဆို ကန်မကိုမိတ်ဆက်ေပးပါလား ကန်မမှာ ရည်းစားမရှိ
ေသးဘူးေလ …"
"အလိုေတာ် ချစ်ိုးပွင့် ရှင်ကမိန်းကေလးေနာ် …"
"မိန်းကေလးလည်း

ဘာြဖစ်လဲဟဲ့ ှလုံးသားပါတာချင်းအတူတူပဲ

ဟာ ေနာ့် …"
"ဟွန်း …"
"သူနာမည်က ဘာတဲ့ လဲ …"
"မသိဘူး …"
"ဟယ် ရှင့်ဟာကလဲ …"
"ဘာရှင့်ဟာကလဲ လဲ ေမာင်ကကန်မကို တြခားေယာက်ျားေလး
ေတွနဲ ပတ်သက်တာ ကိက်တာ မဟုတ်ဘူး ေနာ် … အတတ်ိုင်ဆုံး ခပ်
ကင်းကင်းေနတာပဲ ေကာင်းတယ် …"
ဒါေတာ့ဟုတ်တယ်။
ပိုးသားြဖရဲ ချစ်သူ မင်းသူရက ပိုးသားြဖကို သိပ်ချစ်တာ။ ပီး
ေတာ့ သိပ်သဝန်တိုတာရယ်။ မျက်စိေအာက်ကကို အေပျာက်ခံတာ မဟု
တ်ဘူး ။
မင်းသူရဆိုတာက သိပ်ကိုချမ်းသာတဲ့ သူေဌးသား။ မိဘေတွအကုန်

လုံးက ိုင်ငံြခားမှာ ။ အားလုံး လုပ်ငန်းရှင်ေတွချည်း။ ဒီမှာ မင်းသူရက
တစ်ေယာက်တည်းေနတာေလ။ ဒီမှာ coffee shop ှစ်ဆိုင်ဖွင့်ပီး ေအး
ေအးေဆးေဆးေနတာရယ်။
ပိုးသားြဖတို ချစ်ိုးပွင့်တို ဆိုတာ နယ်ကတက် လာပီး ရန်ကုန်မှာ
အလုပ်လုပ်ကရတာပါ။ မိဘေတွကလည်း နယ်မှာ သူဟာေလးနဲ သူ အ
ဆင်ေြပကေတာ့ သူမတို လခေတွ ပိုပိုမပိုပို စိတ်မဝင်စားကပါဘူး။ န
ယ်ကေတာင် တစ်ခါတေလ ြပန်ပိုေနရေသးတာပဲ။
အခု ပိုးသားြဖတို ေနတဲ့ တိုက်ခန်းက ပိုးသားြဖရန်ကုန်မှာ ေနရင်
အဆင်ေြပေအာင်ဆိုပီး ေဖေဖတို က ဝယ်ထားေပးတာပါ။ ချစ်ိုးပွင့်က
ေတာ့ တစ်နယ်ထဲသားလည်း ြဖစ် အေဖာ်လည်း ရေအာင်ဆိုပီး ချစ်ိုးပွ
င့်နဲ အတူတူ ေနခိုင်းထားတာေလ။
"ရှင်က ရှင့်ေမာင်စကားဆိုရင် ေြမဝယ်မကျကို နားေထာင်တာပဲ
ေနာ် …"
"ချစ်တာကိုး …"
ချစ်ိုးပွင့် အြမင်ကပ်စွာြဖင့် မျက်ေစာင်းထိုးပစ်လိုက်၏။
ထိုစဉ် ပိုးသားြဖ၏ Phone မှ Ringtone ေလးြမည်လာ၏။
"ေဟာ ေတွလား ေမာင် Phone ဆက် လာပီ …"
ချစ်ိုးပွင့် ှတ်ခမ်းကိုရွဲကာ ကုတင်ေပပစ်လှဲပစ်လိုက်၏။
သူမ Hair Dryer ကိုချကာ Phone ေလးေကာက်ကိုင်လိုက်ပီး
"Hello ေမာင် …"
"ြဖ ဒီေနြပန်ရတာ အဆင်ေြပရဲ လား …"

"ေြပပါတယ်ေမာင်ရဲ …"
"ေမာင်ကစိတ်ပူေနတာ မိုးေတွအရမ်းရွာေနေတာ့ေလ မိုးကလည်း
ေမာင်ဒီတစ်ရက်ကေလး

လာမကိိုင်တာကို

ဒီတစ်ရက်ကေလးပဲ

သဲကီးမဲကီး ရွာေနတယ် …"
ေမာင်က ကေလးဆန်စွာြဖင့် အလိုမကျေြပာလာေတာ့ ပိုးသားြဖအ
သံထွက်ေအာင် ရယ်လိုက် မိပါသည် ။
"ေမာင်ရယ် ကန်မြပန်ရတာ အဆင်ေြပပါတယ်ဆိုမှ …"
"ဘာနဲ ြပန်လာတာလဲ …"
ဘာနဲ ြပန်လာတာလဲတဲ့
ဟိုလူကို သူမသွားြမင်မိလိုက်သည် ။
အဲဒီလူ ြပန်လိုက်ပိုေပးတာလို သူမအမှန်တိုင်းေြဖလိုက်ရင် သဝန်
တိုတတ်တဲ့ ေမာင့်စိတ်ထဲမှာ ခုသွားမှာ ေပါ့။
ဟင့်အင်း ေမာင့်ကို စိတ်အဖုအထစ်ကေလးေတွ နည်းနည်းေလး
ေတာင် မရှိေစချင်ပါဘူး ေမာင်။
"ကန်မ Taxi ငှားပီးြပန်လာတာေမာင်ရဲ …"
"ေမာင့်ေဖေဖနဲ ေမေမက ေမာင့်ကိုသိပ်ချစ်တာပဲ ေမာင်ချစ်တဲ့ ြဖ
ကို သူတို လည်း လက်ခံ ကည်ြဖပီး ချစ်မှာ ပါ …"
"အင်း … ကန်မဆုေတာင်းပါတယ်ေမာင် … ကန်မတို ှစ်ေယာက်
ေလာက်မယ့်ခရီးလမ်း တစ်ခုတည်းဟာ ေြဖာင့်ြဖးပါေစလို ေပါ့ …"
"စိတ်ချပါြဖ ေမာင်တို အနာဂတ်မှာ အေှာင့်အယှက်ဆိုတာ မရှိေစ
ရပါဘူး …"

"ေမာင့်ကို ကန်မယုံပါတယ် ပီးေတာ့ သိပ်ချစ်တယ်ေမာင် …"
"ေမာင်လည်း ချစ်တာေပါ့ြဖရဲ ေမာင်မနက်ြဖန်ေနလယ် လာကိမ
ယ်ေနာ် …"
"ဟုတ်ကဲ့ေမာင် …"
"ဒါဆို Good night ေနာ်ြဖ ြဖတစ်ေနကုန်ပင်ပန်းခဲ့ပီပဲ နားေတာ့
ေနာ် …"
"ဟုတ်ကဲ့ …"
ေမာင့်ဘက်မှ Phone ချသွားေတာ့ Phone ေလးကိုရင်မှာ အပ်ကာ
ကည်ူးေပျာ်ရင်ရတာ ပိုးသားြဖရယ်ပါ။
ဆယ်ေကျာ်သက် မဟုတ်ေပမဲ့လည်း ှစ်ဆယ့်သုံးဆိုေသာအရွယ်
ဟာလည်း အချစ်ဆိုတဲ့ အရာ ကို ူးမိုက်စွာခံစားတတ်ပါေသးသည် ။ ရ
င်ခုန်တတ်ပါေသးသည် ။
အို အချစ်နဲ ပတ်သက်လာရင် ဆယ်ေကျာ်သက်မှ ူးူးမူးမူး ရင်ခုန်
စွဲလမ်းရမှာ တဲ့ လား …
မဟုတ်ပါဘူး အချစ်နဲ ပတ်သက်လာရင် အိုသည် ပဲြဖစ်ြဖစ် ပျိသည်
ပဲြဖစ်ြဖစ် ူးသွပ်ရင်ခုန်ိုင် တာပဲေလ …
အချစ်ဆိုတာ အရွယ်သုံးပါးလုံးနဲ သက်ဆိုင်တာပဲ …
ေမာင့်ကို အရမ်းချစ်တယ်ေမာင် ေမာင့်ကိုချစ်ခဲ့တာ ကန်မဘဝတစ်
ခုလုံး ကိုးစားယုံကည်ဖို အတွက် ပုံအပ်ဖို အတွက်ပါ။ ကန်မေလ ေမာင့်
ရဲ

ဇနီးေကာင်းတစ်ေယာက်

ပီးေတာ့

ေမာင့်ရဲ

အိမ်ေထာင်

ရှင်မေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို အတွက် အများကီး ေမာ်လင့်ေနမိပါတ

ယ်ေမာင်။
ရင်ထဲက အသည်းထဲကေန လိက်လိက်လှဲလှဲချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စ
ကားက ကန်မရဲ တကယ့်ရင် ထဲမှာ ြဖစ်တည်ေနတဲ့ ေမာင့်ကိုချစ်တဲ့ ချ
စ်ြခင်းေတွကို မမှီပါဘူး … ေမာင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် ေမာင် ရယ် …
အဲဒီလို သူမ မုသားသုံးလိုက်ေတာ့ ေမာင့်ဆီကေကျနပ်တဲ့ အသံက
ေလးေတွ ထွက်ေပ လာသည် ။
"အင်း … ေမာင်စိတ်ပူလို Phone လှမ်းဆက်လိုက်တာ …"
"ဟုတ် ေမာင်ေရာ ေလဆိပ်သွားတာ အဆင်ေြပခဲ့ရဲ လား …"
"ေြပပါတယ်ြဖရဲ ြဖမနက်ြဖန် Halfday off မလား …"
"အင်း ဟုတ်တယ်ေလ မနက်ြဖန်စေနေနပဲဟာ …"
"မနက်ြဖန်ညေနစာကို ေမာင့်အိမ်မှာ ပဲ ြဖနဲ အတူတူ ထမင်းချက်
စားမလားလို …"
"ေကာင်းသားပဲ ေမာင့်ကို ကန်မချက်ေကးမယ်ေလ …"
"ဟင့်အင်း ြဖမချက်နဲ ေမာင်ချက်ေကးမှာ ြဖကေမာင့်ကိုလိုအပ်
တာ ေဘးကကူလုပ်ေပးေပါ့ …"
"အင်း ရပါတယ် …"
"ဒါဆို မနက်ြဖန် ြဖုံးဆင်းရင် ေမာင်လာကိမယ်ေလ … ပီးရင်
တစ်ခါတည်း City mart မှာ ေစျးအတူတူဝယ်ကတာေပါ့ …"
"ဟုတ်ကဲ့ …"
"ေမာင်တို ဒီေနတစ်ေနကုန် မေတွြဖစ်ကဘူးေနာ် …"

"ဟုတ်တယ်ေနာ် … ေမာင့်ကိုသတိရတယ် …"
"ေမာင်လည်း

ြဖကိုသတိရပါတယ်ကွာ

ေမာင်

ြဖနဲ

အတူတူေနချင်ပီ …"
"ကန်မလည်း ေနချင်တာေပါ့ေမာင်ရယ် ေမာင့်ကို ကန်မသိပ်ချစ်
တာပဲဟာ …"
"ဒါဆို ေမာင် ေမေမတို ကို ဖွင့်ေြပာလိုက်ေတာ့မယ်ေလ …"
"ဘာကိုလဲေမာင် …"
"ေမာင်တို အြမန်ဆုံးမဂလာေဆာင်ဖို ကိုေလ … ဒါမှ ေမာင်တို အြမ
န်ဆုံး အတူတူေနရမှာ ြဖရဲ …"
"ေမာင့်သေဘာပါေမာင် … ကန်မတို အတူတူေနကမယ့်ေနေတွ
အြမန်ဆုံးနီးစပ်ဖို ေမာင့်စိတ် ကိက်စီစဉ်ိုင်ပါတယ် ကန်မကေတာ့
ေမာင့်ကို ချစ်တာပဲသိတယ်ေမာင် ေမာင့်မိဘေတွဘက်က ေသချာရင်
ကန်မလည်း ကန်မအိမ်ကိုဖွင့်ေြပာမှာ ပါ …"
"ြဖမိဘေတွက ေမာင်တို ှစ်ေယာက်ကို သေဘာတူိုင်ပါ့မလားြဖ
…"
"ကန်မရဲ အိမ်ေထာင်ေရးကို ကန်မမိဘေတွက ကန်မကိုလွတ်လပ်
စွာ ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ေပး ထားပါတယ် ေမာင်ရဲ အဲဒီအတွက် ေမာင်ဘာမှ
မပူပါနဲ ကန်မစိတ်ပူတာက ေမာင့်မိဘေတွပါ …"

"သူ …"
အနာဂတ် …

ေမာ်လင့်ချက်ေတွဆိုတာ
သူရှိမှ ြဖစ်ေပလာတဲ့ ေဝါဟာရေတွပါ
ှလုံးသား ှလုံးစိုင်
အေသွး အသားတို ရဲ
ဗဟိုကေန ချစ်ခဲ့မိလို
သူကိုူးသွပ်ခဲ့တာ
တစ်ဘဝလုံးစာပါ …
ဒါေတွကို
လျစ်လျြပမသွားပါနဲ ေတာ့ချစ်သူ
ငါ့ဘဝ
ငါ့ခာ ေပျာက်ြပယ်ပျက်စီး
ဆုံးံးသွားိုင်လို ပါ
မင်းမရှိတဲ့ ငါ့ဘဝ
ငါ့ကမာမှာ
ငါေလ …
ေနသားမကျတတ်ပါဘူး …
နင့်ကို အရမ်းချစ်တယ် …
ှလုံးသားထဲကလာတာပါ
တကယ် ရင်ထဲ

ှလုံးသားထဲကေပါ့ချစ်သူ …
ငါချစ်သလို အချစ်မျိးနဲ
ငါမဟုတ်တဲ့ တြခားတစ်ေယာက်ကို
မင်းချစ်မိသွားမှာ
ငါအေကာက်ဆုံးပဲချစ်သူ …

စစ်ပိုင်မှး စာကည့်စားပွဲမှာ ထိုင်ေနတာ ညဉ့်နက်ေနပီ။ စာကည့်
စားပွဲဆိုေပမဲ့ စာကည့် ေနတာမဟုတ်။ အိမ်အထိပါလာေသာ ှစ်ချပ်
စာရင်းေတွကို စစ်ေနရတာပါ။
အခန်းမီးကိုမှ ိတ်ပီး စားပွဲေပမှ မီးအုပ်ကေလးကိုပဲထွန်းထားေသာ
သူ။ တကယ်ေတာ့ ှစ်ချပ်စာရင်းေတွဆီကိုလည်း အာုံေရာက်မေနပါ။
စ ားပ ွဲေပ မ ှာ လက်ှစ်ဖက်ေထာက်ပီး

ဘာမှ

မရှိတဲ့

နံရံအားကည့်ပီး ြပံးေနတာရယ်ေလ …
ပိုးသားြဖတဲ့ ။ ပကတိြဖစင်လိုက်တဲ့ နာမည်ကေလး။ ပီးေတာ့ သိ
ပ်ပီး ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ သူမကေလး။
မိုးေရထဲမှာ …
မိုးမင်းကီးကိုေမာ့ကည့်ပီး ငိုေတာ့မေယာင်ပျက်ယွင်းေနတဲ့ သနား
စရာမျက်ှာကေလး …
သည် မျက်ှာကေလးကို သူဘယ်ေတာ့မှ ေမ့လို ရေတာ့မှာ မဟုတ်
ပါဘူး …
စစ်ပိုင်မှးဆိုတဲ့ သူက အစွဲလမ်းကီးတတ်ပါသည် ။ လူတစ်ေယာက်

ကိုလည်း

ြမတ်ြမတ်ိုးိုး

ချစ်တတ်ပါသည်

။

ထိုသိုချစ်မိသွားခဲ့ပီဆိုရင်ြဖင့် ထိုသူကို ဘယ်လိုနည်းနဲ မှ မုန်းလို မရ
ေတာ့တာ အမှန်ပါ။
သူကိုချစ်သည် ။ မုန်းစရာရှိလည်း ပိုချစ်မိသလို နာစရာရှိရင်လည်
ပိုပီးြမတ်ိုးစွဲလမ်းတတ် တာပါ။ အဲဒီလို ြမတ်ိုးတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့
အချစ်ဆိုတာကို အစွဲလမ်းကီးကီးထားတတ်တဲ့ သူရဲ စိတ် အဲဒီစိတ်က
အဆိပ်ပင်ြဖစ်တတ်သည် ဆိုတာကို သူဘယ်တုန်းကမှ သတိမမူတတ်ခဲ့
။
ေသချာတယ် သူအခု ပိုးသားြဖကိုချစ်မိသွားပီ။ ြမတ်ိုးမိသွားပီဆို
တာ ေသချာပါတယ်။
တဒဂေလးြမင်မိ ေတွမိ ဆုံမိခဲ့ေပမဲ့ တစ်ဘဝလုံးစာလက်တွဲသွားဖို
အထိ

ေမာ်လင့်တကီး

ူးသွပ်သွားမိတယ်ရင်

မင်းယုံမှာ

လား

ပိုးသားြဖ။
ဟုတ်တယ် ေရှဆက်ေလာက်ရမယ့် ဘဝတစ်သက်စာလုံးမှာ မင်း
က အေရးပါသွားပီ ပိုးသားြဖ … မင်းကိုငါသိပ်ချစ်မိသွားခဲ့ပီ …
မင်းမှာ ေရာ ချစ်သူရှိေနသလား … ငါ့ဘဝ ငါ့အနာဂတ် ကီးတစ်ခုလုံး
ကို မင်းဆုတ်ဖဲေြခမွလိုက်တာမျိး မလုပ်ေပးပါနဲ ငါေတာင်းပန်ပါတယ်
… ငါအခုချစ် ေနသလို ူးသွပ်ေနသလို ခံစားေနရမ … အဲဒီလို ပုံစံမျိး
ေတွနဲ

ငါမဟုတ်တဲ့

တြခားတစ်ေယာက်ကို

မင်းချစ်ေနမှာ

ငါအရမ်းေကာက်တယ် … မင်းမှာ ချစ်သူမရှိေနေလာက်ပါဘူးေနာ် …
မင်းငါ့နာမည်ကို မမှတ်သွားဘူးေနာ် … တကယ်ဆို မင်းငါ့နာမည်
ေလးေတာ့ ေမးပီးမှတ်သွား သင့်ပါတယ် …
ဒါေပမဲ့ ငါ့နာမည် ပီးေတာ့ ငါ့ကိုမင်းတစ်ေန သိလာေစရမှာ ပါ။

ငါကိးစားမယ်ေလ။ မင်းနဲ နီးစပ်ခွင့်ရေအာင်ေပါ့။ ငါ့မှာ အခွင့်အလမ်း
ေတွအများကီးရှိေနမှာ ပါ။
မင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဖို အတွက်ေပါ့ …
ထိုစဉ် အခန်းထဲကို ေမေမဝင်လာ၏။ သူဘယ်ေလာက်ေတာင် အ
ေတွးလွန်ေနသည် မသိ။ အခန်းထဲကို ေမေမဝင်လာတာသည် ပင် သတိ
မထားမိလိုက်။ သူအနားက ခုံေလးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက် ေတာ့မှ သူသတိြပ
မိသွားကာ
"ဪ ေမေမ …"
ေမေမက သူအား ေကျနပ်စွာကည့်ရင်း …
"ဘာေတွများ သေဘာကျေနတာလဲ သား …"
"ဟို … ဘာ … ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ေမေမရ … သားှစ်ချပ်စာရင်း
ေတွအေကာင်း စဉ်းစား ေနတာပါ …"
"ဟုတ်လို လား သား ေမေမ့ကိုမညာနဲ ေနာ် သားကို ေမေမအခန်းထဲ
ဝင်မလာေသးဘဲ အေပါက်ဝကေန ရပ်ကည့်ေနတာကာပီ သားတစ်ခုခု
ကို သေဘာကျေနတာပါ …"
"ဟာ ေမေမကလည်း မဟုတ်ပါဘူးဆိုေန …"
ေမေမက ြပံးြပံးကေလးြဖင့်ေမးလာေတာ့ နားရွက်ကေလးေတွ ရဲ
တက်သွားသည် အထိ ရှက်ေနေသာသူကို
"ကဲပါ သားက မအေြဖချင်ရင်လည်း ေမေမ မေမးေတာ့ပါဘူး …
သား …"
သူ ေမေမ့အား ကည့်လိုက်ပါသည် ။

"အိမ်ေထာင်ေလးဘာေလးြပဖို များ မစဉ်းစားေသးဘူးလား သားရ
ယ် …"
"ဗျာ … ဘာ … ဘာြဖစ်လို လဲ ေမေမ …"
"သားအသက်အရွယ်က အိမ်ေထာင်ြပလို ရေနပီသား ှစ်ဆယ့်
ေလးှစ်ဆိုတဲ့ အသက်က အိမ်ေထာင်တစ်ခုကို ိုင်ေအာင်ထိန်းသိမ်းတ
တ်ပီလို ေမေမထင်တယ် ပီးေတာ့ သားမှာ အလုပ်အကိုင် ေငွေကးဥစာ
အားလုံးြပည့်စုံေနပီပဲ သားအိမ်ေထာင်ြပသင့်ေနပီ … ပီးေတာ့ ေမေမ
တို မှာ က ဒီသားနဲ ဒီအေမပဲရှိတာ သားကုမဏီသွားရင် အိမ်မှာ ေမေမ
က တစ်ေယာက်တည်းရှိေတာ့တာေလ ေြမးေလး ေတွနဲ ေနချင်ပီသား
ရဲ …"
"ဟာ … ေမေမကလည်း ဘာေတွေြပာေနမှန်းမသိဘူး …"
သူရှက်ရွံစွာြဖင့် ေခါင်းငုံသွားေတာ့
"ေမေမက အေကာင်းေြပာေနတာသားရဲ … သားသေဘာကျတဲ့
မိန်းကေလး မေတွေသးဘူး လား သား …"
သားသေဘာကျတဲ့ မိန်းကေလး မေတွေသးဘူးလားတဲ့ သူမျက်ဝန်း
ထဲမှာ ပိုးသားြဖ၏ ပုံရိပ် ကေလးက သိသိသာသာပင်ေပလာပါပီ။
"သားရဲ အိမ်ေထာင်ဖက်ကို သားစိတ်ကိက် ေမေမေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်
ေပးထားပါတယ်သား
ဒါေကာင့်သားနဲ

ေမေမတို

ပတ်သက်လာမယ့်

မှာ ေငွေကးဥစာြပည့်စုံပါတယ်
သားရဲ

အိမ်ေထာင်ဖက်

က

ေငွေကးြပည့်စုံဖို မလိုဘူးသား … အကျင့်စာရိတေကာင်းရင်ပဲ ေမေမ
သေဘာတူပါတယ် …"
"သားရဲ အိမ်ေထာင်ဖက်ကို သားစိတ်ကိက် လွတ်လပ်စွာေရွးချယ်ခွ

င့်ေပးတဲ့ ေမေမ့ကို သား ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ေမေမစိတ်ချပါ သားသ
ေဘာကျေနတဲ့ မိန်းကေလးကို ေမေမ့ဆီ သားအြမန်ဆုံး ေခလာိုင်
ေအာင် ကိးစားမှာ ပါ …"
"ေတွေရာ ေတွထားပီလားသား"
ေမေမ့အေမးေတွထဲမှာ ေမာ်လင့်ချက်ေတွအများကီး ယှက်သန်းေန
ေသာေကာင့်
"ေတွေတာ့ေတွထားပါပီ ေမေမ … သူနဲ သားက အခုမှ စေတွကုံ
ပဲရှိေသးတာ … သားသူကို တဒဂေလးအတွင်းမှာ ပဲ ချစ်မိသွားခဲ့တာပါ
…"
"သူကေရာ …"
သူကေရာ … တဲ့ …
စစ်ပိုင်မှးသေဘာကျစွာ ရယ်လိုက်မိပါသည် ။
"အဟက်

သူကေတာ့မသိေသးပါဘူး

ေမေမရယ်

…

သားကို

ခပ်တန်းတန်းပဲ ဆက်ဆံ သွားတယ် …"
"အလို !! သားကို ခပ်တန်းတန်း ဆက်ဆံသွားတယ် … ဟုတ်လား
…"
သူေခါင်းညိတ်လိုက်ေတာ့ ေမေမအံ့ဩသွားသည် ။ ဟုတ်တယ်။
စစ်ပိုင်မှးဆိုတဲ့

သူက

ုပ်ရည်၊

ပညာ၊

စည်းစိမ်ဥစာ

ဒါေတွအားလုံးြပည့်စုံပါလျက်နဲ ေကာင်မေလးက စိတ်ဝင်စားေယာင်ြပ
မသွားဘူးဆိုေတာ့ ေမေမအံ့ဩမှာ ေပါ့။
စ စ ်ပ ိုင ်မ ှးအ န ားမ ှာ ပျားပန်းခတ်ေအာင်ဝဲေနတဲ့

ပန်းလိပ်ြပာက

ေလးေတွ အများကီးဆိုတာ ေဒဝင့်ဝါထယ် အသိဆုံးပဲဟာ။
"ဟုတ်တယ် ေမေမ သူက ဘယ်သူနဲ မှ မတူေအာင် ိုးရှင်းပါတယ်
…"
"အင်းေလ သားအဆင်ေြပေအာင်လုပ်ကည့်ေပါ့ သားအဆင်ေြပပီ
ဆိုရင် ေမေမ့ကိုေြပာေလ ေနာ် …"
"ဟုတ် …"
"ကဲ ေမေမသွားအိပ်ေတာ့မယ် သား သားလည်း အိပ်ေတာ့ေနာ် သား
အခန်းထဲက မီးမပိတ် ေသးလို ေမေမဝင်လာတာ …"
"ဟုတ်ကဲ့ …"
"ေအးေအး အိပ်ေတာ့ သား …"
ေမေမက သူအနားမှ ထ၍ အခန်းထဲမှ ထွက်သွားေသာအခါ သူစား
ပွဲတင်မီးကိုပိတ်ပီး ကုတင်ေပတွင် လှဲလိုက်၏။
မင်းက သိပ်ကိုချစ်ဖို ေကာင်းတယ် ပိုးသားြဖ … မင်းနဲ နီးစပ်ခွင့်ရ
ေအာင် ငါကိးစားမယ်ကွာ …
ေသချာပါတယ်။
သည် ညရဲ အိပ်မက်ထဲမှာ ပိုးသားြဖဟာ မင်းသမီးကေလးြဖစ်လာ
မှာ ပါ။
သူက မင်းသားေလးေပါ့ …
ကည်ူးဖို ေကာင်းလိုက်တာ …

***

