"ကန်ေတာ့်မ ှာ အေဖှစ်ေယာက် အေမှစ်ေယာက်ရှိတယ်… ဒါေပ
မဲ့ မိဘေမတာဆိုတာ အခုချိန်ထိ ကန်ေတာ်မသိေသးတာ အတိတ်ဘဝ
က ကန်ေတာ့်ရဲ ကံေကာင့်ပဲေနမှာ ပါ…"

( ဇယ တ)
"ဦးိုးေရ ချိတ်ခဲ့ပီေနာ်…"
"ေအးေအး…"
သူေနစဉ်ထုတ် သတင်းစာေလးကို ြခံတံခါးမှာ ချိတ်လိုက်ပီး စက်
ဘီးေပ ြပန်ခွလိုက်သည် ။ ပီးေနာက် ေနာက်တစ်အိမ်သိုကူးရန် နင်းလို
က်ေတာ့၏။
မနက်တိုင်း သူတို ရပ်ကွက်အပါအဝင် ေဘးရပ်ကွက် သုံးကွက်
ေလာက်ကို မနက်တိုင်း အပတ်စဉ်ထုတ်ေရာ ေနစဉ်ထုတ်ေရာ စက်ဘီး
တစ်စီးှင့် လိုက်ပိုရတာက ေဇယျတုရဲ အလုပ်။
မနက်တိုင်း တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက် တစ်ရပ်ကွက်ဝင် တစ်ရပ်ကွ
က်ထွက်ှင့် ေမာရမှန်းေတာင်ေမ့ေနသည် ။
အိမ်မှာ အေဖက ဘာအလုပ်အကိုင်မှ မရှိ။ အေမကေတာ့ ပွဲစား။
ပွဲစားဆိုေပမယ့် သူများ ပွဲစားေတွလိုမဟုတ်။ သူများ ပွဲစားေတွများ
ြဖစ်လိုက်တဲ့ ပွဲေတွ ဆက်ေနတာပဲ။ အေမတို ကေတာ့ သူများက ကိုယ့်
ကိုေကျာ်သွားရတာနဲ ခွသွားလိုက်ရတာနဲ ခံပီးြပန်လာခဲ့ရတာချည်းပဲ။

တစ်ခါတေလ ပွဲြဖစ်ရင်ေတာ့ ေသာင်းဂဏန်းေလာက်ေပါ့…။ အေမ သိ
န်းေကျာ်ပီးပွဲခရတယ်လို သူမှတ်မိသေလာက် တစ်ခါမှ ကို မရှိခဲ့…။ အ
လွန်ဆုံးရမှ ေလးငါးရှစ်ေသာင်းေပါ့…။
အေမတို ဆိုတာ အိမ်မှာ သာဗိုလ် သူတို ပွဲစားအချင်းချင်းများ ေတွ
လိုက်ရင် ဟိုလူက အိမ်ကိုင်မိုဖားရတာနဲ သည် လူက အိမ်ရှင်မိုဖားရ
တာနဲ သူမှာ သိကာဆိုတာေတာင် မရှိေတာ့ဘူးလို တစ်ခါတေလ ေဇယျ
တုထင်မိ၏။
သူမှာ ထီးြဖဖိနပ်ပါးတဲ့ အထိ ရပ်ကွက်ေကျာ်ပီး ေလာက်သွားေနရ
တာ မိုးလင်းမိုးချပ်။ ညေနြပန်လာရင် ပိုက်ဆံပါမပါ ပွဲြဖစ်မြဖစ်မသိ
ဘူး ေသာက်ေရအိုးဆီတန်းေြပးပီး ထမင်းအိုးကိုသာ တန်းလှန်ေတာ့
တာ။ ှစ်လုံးသုံးလုံးကလည်း ဝါသနာပါတာ ေသာက်ေသာက်လဲ…။
သူပွဲြဖစ်လည်း သူှစ်လုံးသုံးလုံး အေကွးဆပ်တာနဲ ပဲ ကုန်တာပါပဲ။
တစ်လေနတစ်ခါေပါက်ကို သူမှာ အဟုတ်ကီးလုပ်လို ။
အလုပ်မရှိလို အြပင်မထွက်ရတဲ့ ေနများ ဆို အိမ်မှာ မျက်မှန်ကီးတ
ပ်ပီး ချိင်းတစ်ရွက်နဲ တစ်ေနကုန်ေနေတာ့တာရယ်။ တစ်ခါတေလ အ
လုပ်သွားလို ရှိရင် ချိင်းကားညပ်သွားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ခပ်ပွပွထဲမှာ ပိုက်
ဆံက လက်ဘက်ရည်ဖိုးသာသာ သာပါသည် ။ ကျန်တာ ှစ်လုံးချိင်း
သုံးလုံးချိင်းစာရွက်ေတွချည်းပဲ။ ုတ်တရက် စစ်ေဆးေရးနဲ ေတွရင် ဒို
င်ေတွေတာ့မသိဘူး သူကေထာင်အရင်ကျမှာ ။
အိမ်မှာ ေနာက်တစ်ေယာက်ရှိေသးသည် ။ အငယ်မ…။ အငယ်မှင့်
ေဇယျတုက အသက်ေတာ်ေတာ်ကေလးကွာသည် ။ သူအသက်က အခုှ
စ်ဆယ့်တစ်…။ အငယ်မက ဆယ့်ေြခာက်ဆိုေတာ့ ငါးှစ်ေတာင်ကွာသ
ည် ။ ဒင်းေလးက ဒီှစ်မှ ဆယ်တန်း။

အငယ်မသုသုကေတာ့လိမာတယ်ရယ်။ သူခင်မျာ စာေလးကိးစား
လုပ်လို ေတာ်ေသးတယ်။ အေမေရာ အေဖပါ အားကိုးမရေတာ့ ေဇယျ
တုကိုသာ သူခမျာ အားကိုးေနရရှာတာ…။ ဒီေကာင်မေလး ဒီှစ်ဆယ်
တန်းေအာင်သွားရင်ေတာ့ ေတာ်ေသးတာေပါ့ေလ…။
ေဇယျတု သတင်းစာပိုေနကျ ေနာက်ဆုံးအိမ်ကို ပိုပီးေတာ့ သတင်း
စာြခင်းထဲမှာ ေဟာင်းေလာင်းကေလး ြဖစ်သွားတာကိုကည့်ရင်း နဖူးမှ
ေခးစေတွကို အကျစမပီး သုတ်လိုက်သည် ။
ပီးေနာက် စက်ဘီးကေလးကိုစီးပီး အိမ်သိုြပန်ခဲ့လိုက်၏။ မနက်က
တည်းက ဘာမှ မစားရေသးတာမို အလုပ်ပီးတာှင့် ဗိုက်ကအသံေပး
လာသည် ။ အိမ်ေရာက်ရင် အေမထမင်းချက်ထားပီးပါေစလို ကိတ်ပီး
ဆုေတာင်းလိုက်၏။
အေမက ထမင်းဟင်းချက်လည်း ပျင်းေသးတယ်ရယ်။ ခါတိုင်းဆို
အငယ်မချည်းပဲ ချက်ခိုင်းတာ။ ဒီရက်ပိုင်းအငယ်မက စာေမးပွဲရှိေတာ့
အေမက ြငြငစူစူ ေဆာင့်ေဆာင့်ေအာင့်ေအာင့်ှင့် ချက်ေနရသည် ေလ
။

တစ်ခါတေလ

သူအလုပ်ရှိရင်

ထမင်းမချက်ဘဲ

ပိုက်ဆံအိတ်

ချိင်းကားညပ်ပီး စိတ်ချလက်ချကို ထွက်သွားေတာ့တာ။
အဲဒီအခါမျိးကျရင် ေသချာတယ် ေဇယျတုချက်…။ မချက်ရင် တစ်
အိမ်လုံးအငတ်…။
အေဖကေတာ့ မီးဖိုေချာင်ကို သူအလုပ်လို လုံးဝထင်ထားပုံမေပ။
တစ်ခါမှ မီးဖိုေချာင်ဝင်တာ မေတွဖူးဘူးရယ်။ သူလည်း တစ်ေနကုန် အိ
မ်မကပ်ပါဘူး။ ေနလယ်ဆို သူသူငယ်ချင်းေတွနဲ ဖဲဝိုင်းမှာ ပဲ အချိန်ြပည့်
ထိုင်ေနတာရယ်။ သူိုက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူသူငယ်ချင်းေတွို
က်တာကို ေဘးကထိုင်ကည့်ေနတာရယ်။ တစ်ခါတေလ ေဇယျတုဆီက

ပိုက်ဆံရရင် အေမ့ဆီက ပိုက်ဆံကေလးရရင်ေတာ့ သူကိုယ်တိုင် ထိုင်ို
က်တာေပါ့ေလ။
ဖဲိုက်လို ိုင်လည်း အခါှစ်ဆယ်က တစ်ခါပါ။ အေဖကတစ်ခု
ေကာင်းတာ သူဖဲိုင်ရင် ိုင်သမပိုက်ဆံအကုန် အိမ်ကလူေတွအတွက်
စားစရာဝယ်လာခဲ့တာရယ်။
ဖဲဝိုင်းမှာ တစ်ေနကုန်ထိုင်ပီး ညေနဖဲဝိုင်းသိမ်းမှ သူသူငယ်ချင်းေတွ
နဲ အရက်ဆိုင်ကူးေတာ့တာ…။
သူအရက်မူး လာပီ ဆိုရင်ေတာ့ ရပ်ကွက်ထဲက ေခွးကိုပါမကျန် ဆဲ
ေတာ့တာ။ သူတစ်ခါတေလ မူးပီးဆဲလာလို ကေတာ့ အေမစိတ်ကည်
ေနလို က အေကာင်းမဟုတ်။ စိတ်မကည်တဲ့ အချိန်နဲ များ တိုးလို က
ေတာ့ လင်မယားေနာင်ဂျိန်ချကတာ ေရဓူဝံ ဝမ်ချိင်းထက်ေတာင် ဆိုး
ေသးတာရယ်…။ ဘယ်သူမှ ဆွဲလို မရဘူး…။
ေဇယျတု စက်ဘီးကေလးကို အိမ်ေရှေနရိပ်ထဲမှာ ေဒါက်ေထာက်လို
က်ပီး အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ေတာ့ အိမ်ထဲမှာ က တိတ်ဆိတ်ေနသည် ။
"အေမေရ… အေမ…"
သူေခသံကိုြပန်ထူးသံမကားရတာမို အိမ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး
ဆိုတာ သူသိလိုက်သည် ။
ဗိုက်ဆာဆာှင့် ထမင်းစားရန် မီးဖိုခန်းထဲဝင်လိုက်ပီး ထမင်းစားပွဲ
ေပက အုပ်ေဆာင်းကေလးကို လှန်လိုက်ေတာ့ ဘာမှ မရှိ။
သူအုပ်ေဆာင်းကိုြပန်ချလိုက်ပီး မီးဖိုေဘးက ထမင်းအိုးမဲမဲေလးရဲ
အဖုံးကို လှပ်လိုက်သည် ။ ေတာ်ေသးသည် အေမက ထမင်းအိုးတစ်လုံး
ေတာ့ တည်သွားေသးလို …။

မ ီးဖ ိုေဘ းမ ှာ ေြခွေနတဲ့

ကန်စွန်းရွက်က

တစ်ပိုင်းတစ်စမို

အလုပ်ေပလာလို ထသွားသည် ပဲေနမှာ ေပါ့…။
သ ူမ ီးဖ ိုေရ ှမ ှာ ပုဆိုးေလးပင့်ထိုင်လိုက်ပီး

ကန်းစွန်းရွက်ေတွ

ဆက်ေြခွလိုက်သည် ။ ပီးေနာက် ေသခါနီးေနေသာ မီးေလးကို ထင်း
ေလးေတွ လှမ်းစုရင်း ေလှင့်တစ်ချက်ထပ်မတ်လိုက်၏။
အင်း ဗိုက်ကဆာေနေပမယ့်လည်း စားလို ကမြဖစ်။ အငယ်မသုသု
က ထမင်းစားေကျာင်းဆင်းလာရင် ဗိုက်ဆာဆာှင့်စားမှာ ။ သူက
ေကျာင်းချိန်ှင့်မို ဟင်းလည်း ချက်ိုင်မှာ မဟုတ်။ သူပဲချက်ရမည်ေလ
…။
သူဘဝက ဆိုးသည် လို ပဲေြပာရမည်လား။ ေကာင်းသည် လို ပဲေြပာ
ရမည်လားမသိ။ တစ်ေနလုပ်မှ တစ်ေနစားရတဲ့ ဘဝ၊ အိမ်ထမင်းဖိုး ဟ
င်းဖိုးကအစ မီတာေကးကအဆုံး သူပဲေပးေနရတဲ့ ဘဝမို လက်ထဲမှာ
အပိုပိုက်ဆံဆိုလို တစ်ြပားမှ မရှိ။ တစ်ခါတေလ ေနမေကာင်းလို ေဆးခ
န်းသွားချင်ရင်ေတာင် ပိုက်ဆံကမရှိတာမို ဒီအတိုင်းသာ ေနေနရတဲ့
အကိမ်ေတွကလည်း မနည်းေတာ့ပါဘူး။
ေတာ်ေသးတယ် ချစ်သူေငွရကန်းရှိလို ။ ေနမေကာင်းတာ ရက်ကာ
လာပီဆိုရင် သူမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကေလးေတွနဲ ေဆးခန်းကို အတင်းလို
က်ပိုေတာ့တာရယ်။ ေငွယကန်းကလည်း ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက ဆင်း
သက်လာတဲ့ သူေဌးသမီးတစ်ေယာက်မဟုတ်။
သူတို ရပ်ကွက်ထဲက သူလိုကိုယ်လိုမိန်းကေလးတစ်ေယာက်ပါပဲ။
တစ်ခုပိုဆိုးတာက ေငွယကန်းတို က သူတို ထက်ေမာင်ှစ်မပိုများ သ
ည် ။ မိန်းကေလးချည်းပဲ ငါးေယာက်ေတာင်။
ေတာ်ေသးသည်

အကုန်လုံး

စက်ချပ်တတ်ကတဲ့

အရွယ်ေရာက်ေနကလို သူတို အိမ် အသက်ရှေချာင်တာ။ သူတို စက်ချ
ပ်တဲ့ ဆိုင်ကလည်း ေငွယကန်းတို ေမာင်ှစ်မချည်းပဲှင့်ကို ချပ်တဲ့ လူ
က ြပည့်ေနပီေလ။
အင်း သူတို မိသားစုက အကုန်ကိုယ့်အလုပ်နဲ ကိုယ် ရှိကတာမို ရပ်
ကွက ်ထ ဲမ ှာ ေအးေအးချမ်းချမ်းေလးေတာ့ ေနိုင်ေသးတာေပါ့ေလ။ ကို
ယ်ေတွလို အေကွးမပူဘူးေပါ့…။
သူ ေြခွပီးသား ကန်စွန်းရွက်ေတွ ေရေဆးရန် တိုင်ကီသို ထသွားလို
က်ေတာ့ ဗိုက်ထဲက အသံက ပိုြမည်လာသည် ။
ကန်စွန်းရွက်ေကာ်မကျက်ခင် ဆီဆမ်းဆားြဖးကေလးှင့် အရင်
စားထားဦးမှ ပါေလ…။
***

"ကိုကီးသမီးကို မနက်ြဖန်ဗလာစာအုပ် ဝယ်ေပးဦးေနာ်… သမီးစာ
အုပ်ေတွကုန်ေနပီ…"
သုသုက ထမင်းစားေနရင်းမှ ေြပာလာတာမို
"ဘယ်ှစ်အုပ်လဲ…"
"ေလးအုပ်…"
"အင်း ဝယ်ေပးမယ်ေလ ေဘာပင်ေရာရှိေသးလား…"
"ရှိေသးတယ်… ကိုကီးကို သမီးေြပာစရာရှိတယ်…"
"ဘာလဲ…."
"သမီးကျရှင်တက်ချင်တယ် Physic နဲ သချာကို သမီးသိပ်နားမလ

ည်ဘူး ဒီအတိုင်းဆိုရင် သမီးကျသွားမှာ စိုးလို …"
"ကျေတာ့မကျလိုက်ပါနဲ သုသုရယ် နင်ကျရှင်ေနချင်တယ်ဆိုရင်လ
ည်း ငါထားေပးပါ့မယ် နင့်ကျရှင်လခက ဘယ်ေလာက်လ…
ဲ "
"တစ်ဘာသာကို တစ်လငါးေထာင် အဲဒါအသက်သာဆုံးပဲ ဆရာမ
က သမီးမိုလို ေလာ့ယူေပးထားတာ…."
"နင်က ှစ်ဘာသာတတ်မှာ လား…"
"အင်း… ကျန်တဲ့ ဘာသာေတွက မလိုက်ိုင်ဘူးဆိုေပမယ့် သူငယ်ချ
င်းေတွကို ေမးလို ရေသးတယ်ေလ…"
"အဲဒါဆို တစ်လတစ်ေသာင်းေပါ့… ေအးပါဟာ နင်စာရရင် ပီးတာ
ပဲ တက်မယ်ဆိုလည်း တက်ေပါ့… နင်တစ်ှစ်ထဲေအာင်သွားေအာင်ပဲ
လုပ…
် "
ကျရှင်တက်ရေတာ့မယ်ဆိုေတာ့

သုသုရဲ

မျက်ှာကေလးက

ြပံးသွားသည် ။
"စိတ်ချပါကိုကီးရဲ သုသုဆယ်တန်းကို ဒီှစ်ေအာင်ေအာင် ေြဖမှာ
ပါ သုသုစာေမးပွဲေအာင်ရင် ကိုကီးကို ြပန်ရှာေကးမယ်ေနာ်…"
"အမေလးဟာ နင်သာအဆင်ေြပေအာင်ပဲလုပ်ပါ…."
ေမာင်ှစ်မှစ်ေယာက် ထမင်းဝိုင်းမှာ ထမင်းစားရင်း စကားေြပာ
ေနတုန်း အေမက သုတ်သီးသုတ်ပျာှင့် မီးဖိုေချာင်ထဲ ေြပးဝင်လာသည်
။ မျက်လုံးေတွကလည်း ဂနာမငိမ် ေနာက်ကိုလှည့်ကည့်လှည့်ကည့်ှင့်
မို
"အေမ ဘာြဖစ်လာတာလဲ…"

"ဟဲ့ နင်တို ှစ်ေကာင် ငါ့ကိုဘယ်သူလာေမးလာေမး မရှိဘူးပဲေြဖ
ေနာ်…"
"ဘာြဖစ်လာလို လဲ…"
"နင်လာမရှည်စမ်းပါနဲ

ေဇယျတုရယ်

ငါေြပာတဲ့

အတိုင်းသာ

ေနစမ်းပါ ငါေနာက်ေဘးအိမ်သာထဲ သွားေနေနမယ်ေနာ် လာေမးရင် မ
သိဘူး မရှိဘူးပဲေြဖ ကားလား…."
အေမက သူစကားဆုံးသည် ှင့် အိမ်ေနာက်ေဘးေပါက်မှ ကပျာက
ယာှင့် ဆင်းသွားပီး အိမ်သာထဲ ေြပးဝင်သွားေတာ့သည် ။
ေမာင်ှစ်မှစ်ေယာက် တစ်ေယာက်မျက်ှာ တစ်ေယာက်ကည့်ရင်း
ေမးေငါ့ေနကတုန်းမှာ ပဲ အိမ်ေရှမှ ခုနစ်ေထွသံကီးကို ကားလိုက်ရ
ေတာ့၏။
"ဟဲ့ေကာင်မ

ေကျာ့ေကျာ့စံ

မသာမ

ညည်းအခုဘယ်မလဲ

ထွက်ခဲ့စမ်း ဟင် ေစာက်ေကွးကျေတာ့ ငါ့ဆီမှာ ထိုးတယ် ေစာက်ေကွး
ပုံလို လာမထိုးရဲေတာ့ ပိုက်ဆံနဲ ဟိုဘက်ဒိုင်မှာ သွားထိုးတယ် ဟုတ်
လား… မိသန်းကို ဒီအချိးလာချိးလို ဘယ်ရမလဲ… ဟဲ့မသာမ ညည်းထွ
က်ခဲ့စမ်း… ညည်းတို ထက်လည်လို မိုက်လို ဒိုင်ကိုင်ေနတာ ရှင်းတယ်
ေနာ် ဟဲ့ေကာင်မ ငါ့အသံလူကားတယ် ညည်းထွက်ခဲ့စမ်း… ငါ့အေကွး
ကို အခုချက်ချင်းလာေပး…"
ေမာင်ှစ်မှစ်ေယာက် တစ်ေယာက်မျက်ှာတစ်ေယာက် ကည့်လို
က်ကသည် ။
အငယ်မဆိုရင် ေကာက်တာလား အိမ်ေရှမှာ ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ်
လာေအာ်ဆဲေနတာကို ရှက်တာလားမသိ မျက်ရည်ကေလးေတွ ဝဲလာ

သည် ။ ပီးေတာ့ ှတ်ခမ်းကေလးေတွလည်း တဆတ်ဆတ်ှင့် တုန်
လာ၏။
"ဟဲ့ေကာင်မ ေကျာ့ေကျာ့စံ ညည်းကားလား ညည်းမထွက်လာဘူး
ဆိုရင် ငါအိမ်ေပထိ တက်လာမှာ ေနာ်…."
"ေဟ့ ဘယ်သူလဲကွေဟ ငါ့အိမ်ေရှမှာ ပူညံပူညံနဲ ဘယ်ကမသာမ
လဲကွ…"
သွားပီ အေဖကလည်း အချိန်ေကာင်းကီးကိုမှ မူးပီးြပန်လာရတယ်
လို ။ ြပဿနာကေတာ့ မိုးမီးေလာင်တဲ့ အတိုင်းပဲ။
"ဟဲ့ ဘယ်သူြဖစ်ရမှာ လဲ ငါငါမိသန်း…"
ှစ်လုံးဒိုင်ကိုင်တဲ့

အန်တီသန်းက

သူရင်ဘတ်ကို

တစ်ဗျန်းဗျန်းိုက်ပီးေြဖေတာ့
"နင်က ငါ့မယားမိုလို ငါ့အိမ်ေရှမှာ လာေအာ်ေနရတာလား ဟင်
ေအ့…"
"ဘာ ေသြခင်းဆိုး ကာလနာ အုန်းေရမမှီမဲ့ မေပွးကိုက်ေကာင် နင့်
လိုအရက်သမား လက်ေကာမတင်းတဲ့ ဖဲသမားက ငါ့လင်ြဖစ်စရာလား
ဟင် နင်လိုအေကာင်သာေလ ငါ့လင်ြဖစ်လို ကလို မုန်ကိးလိမ်လို နင့်
ကိုေလ ေဟာ့ဒီလို ေဟာဒီလို လိမ်ပစ်လိုက်မှာ …."
အန်တီသန်းက သူထုံးစံအတိုင်း လက်ပါ လာပီး အေဖ့နားရွက်ကို
လိမ်ဆွဲလိုက်သည် မို
"အလားလား အလားလား ဖယ်စမ်း ဖယ်စမ်း မသာမ နင့်လက်ကို
လတ်စမ်း နင့်လက်မပါနဲ ငါ့ကိုမူးေနတယ်ထင်ပီး အိုင်ကျင့်မယ်မကံ
နဲ ေနာ် ငါလက်ြပန်ေပးလိုက်မှ ဗျ…"

အေဖက နဂိုကတည်းကမှ ပုဆိုးကစွန်ေတာင်ဆွဲကို လက်ြဖင့်ထိန်း
ထားတာ။ လက်ြပန်ေပးလိုက်မယ်ဆိုပီး ေြမာက်လိုက်ေတာ့ ပုဆိုးကိုလ
တ်လိုက်သည် ထင်သည် ။ ပုဆိုးကကတ်ကျသွား၏။
"ဘာ နင်ကငါ့ကို လက်ြပန်ေပးမယ် ဟုတ်လား အမေလး ေစာ်ေစာ်
ကားကား အမေလးကည့်ကပါဦး အရပ်ကတို ေရ ကန်မကို လက်နဲ လ
ည်း

ရွယ်တယ်

ပုဆိုးလည်း

ခတ်ြပတယ်ေတာ့

မိသန်းကို

တစ်ခုလပ်ဆိုပီး ေစာ်ကားချင်တိုင်း ေစာ်ကားေနကတာ လာကပါဦး
ေတာ့်…."
အန်တီသန်းရဲ အသံက ကားမေကာင်းေအာင် အသံကပဲထွက်လာ
တာမို သူမေနိုင်ေတာ့ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်ပီး အိမ်ေရှသို ထွက်လာကာ
"ေတာ်ပါေတာ့ အန်တီသန်းရယ်ေနာ် အေဖက မူးေနလို ပါ အန်တီ
သန်းကို အေမေပးရမှာ ဘယ်ေလာက်လဲဟင် ကန်ေတာ်ေပးေပးပါ့မယ်
ေနာ် မေအာ်ပါနဲ ေတာ့ေနာ်…"
"ဟဲ့ ငါကေအာ်ချင်တိုင်း ေအာ်ေနတယ်လို နင်ကထင်ေနသလား ဟ
င် ငါ့ေလေတာင်ကုန်ေသးတယ် နင်တို အေမအချိးကမေြပလို ငါလာ
ေအာ်တာ ငါ့ကိုနင့်အေမေပးရမှာ ခုနစ်ေထာင် အခုေပး…"
သူ အကျအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံေတွကို ထုတ်လိုက်ကာ
"ဟို အန်တီသန်းရယ် ကန်ေတာ့်ဆီမှာ အခုေလာေလာဆယ် သုံး
ေထာင့်ငါးရာပဲရှိေသးတယ် အဲဒါယူလိုက်ပါေနာ် မနက်ြဖန်မနက် ကန်
ေတာ်ကျန်တဲ့ အေကွးအကုန် လာဆပ်ပါ့မယ်ေနာ်…"
အန်တီသန်းက သူလက်ထဲမှ ပိုက်ဆံကို ဆတ်ကနဲဆွဲယူလိုက်သည်
။ ပီးေနာက်

"မနက်ြဖန်ေသချာတယ်ေနာ်…"
"ဟုတ်ကဲ့ ေသချာပါတယ် ကန်ေတာ်ကတိေပးပါတယ်ေနာ် တကယ်
ပါ…"
"ပီးတာပဲ နင့်ကိုေတာ့ ငါယုံတယ်… ငါသွားမယ် မနက်ြဖန် ဆက်ဆ
က်လာေပးေနာ်…"
ြခံထဲကေန အန်တီသန်း ထွက်သွားေတာ့ အေဖက
"ဟဲ့မိသန်း နင့်ကိုဒီတစ်ခါငါ ပုဆိုးပဲခတ်ြပတာ ေနာက်တစ်ခါ…"
အန်တီသန်းက ခါးကီးေထာက်ပီး ေနာက်ြပန်လှည့်ကည့်လာေတာ့
သူအေဖ့ပါးစပ်ကို လက်ှင့်အြမန် ဖိပိတ်လိုက်ရသည် ။
"ဟွန်း ဟွန်းေနာ် ငါတစ်ခုလပ်ြဖစ်တာ ငါ့ေယာက်ျားက ငါ့လက်ချ
က်ကို ေကာက်လို ထွက်ေြပးသွားတာေနာ် ဒင်းလို လက်ေကာမတင်းတဲ့
အရက်သမားေလာက်ကေတာ့ ဓားနဲ တစ်ချက်ေမစာပဲရှိတာ သေဘာ
ေပါက်…"
သူ အန်တီသန်းအား အူးအတ်ေတာင်းပန်ြပေတာ့ အန်တီသန်း
က ထမီပင့်ပီး ြခံေရှမှ ထွက်သွားေတာ့သည် ။ အန်တီသန်း ေဝးေဝး
ေရာက်သွားေတာ့မှ သူအေဖ့ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားေသာလက်ကို ြပန်ဖယ်
လိုက်သည် ။
"ေဟ့ေကာင် ထမင်းကျက်ပီလား… ငါဗိုက်ဆာတယ်…."
အေဖက

ေြပာရင်းဆိုရင်း

အိမ်ေပတက်သွားေတာ့သည်

။

သူသက်ြပင်းချလိုက်ပီးမှ အိမ်ေပသို တက်ခဲ့လိုက်သည် ။ အိမ်ေပေရာ
က်ေတာ့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ညီမေလးက ရှိမေနေတာ့။

သူ ညီမေလးအခန်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်ေတာ့ ညီမေလးက အိမ်ထဲကအခ
န်းေလးထဲမှာ ထိုင်ပီး ငိုေနသည် ။
"ဘာလို ငိုေနတာလဲဟင်…."
သူညီမေလးအနားမှာ ဒူးကေလးေထာက်ပီး ေမးလိုက်ေတာ့
"ဘာလို ငိုေနတာလဲ ဟုတ်လားကိုကီး ကိုကီးမရှက်ဘူးလားဟင်
အ ိမ ်ေရ ှမ ှာ ဒီေလာက်ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ်နဲ

ရန်ေတွသွားတာကိုေလ

ကိုကီးမရှက်ေပမယ့် သမီးရှက်တယ်သိလား…"
ညီမေလးက သူစကားဆုံးသည် ှင့် ေခါင်းကေလးငုံသွားေတာ့သည်
။ သူညီမေလးကို မေချာ့တတ်။ ေချာ့ဖို စကားလုံးေတွကိုလည်း ဘယ်လို
စီရမည်ဆိုတာ

မသိေသာေကာင့်

အခန်းထဲမှ

ြပန်ထွက်ခဲ့ကာ

ထမင်းဝိုင်းသို ြပန်ေလာက်လာခဲ့ေတာ့သည် ။
ထမင်းဝိုင်းသိုေရာက်ေတာ့ အေမက ထမင်းဝိုင်းမှာ အေဖှင့်အတူ
တူထိုင်ပီး အားရပါးရ ထမင်းစားေနပီ။
ကည့်ရတာ အန်တီသန်းထွက်သွားတာှင့် အိမ်သာထဲက တန်းထွ
က်လာသည် ထင်သည် ။
သူဘယ်သူကိုမှ ဘာမှ မေြပာေတာ့ဘဲ အိမ်ထဲမှ သာ ထွက်ခဲ့လိုက်
ေတာ့သည် ။
သည် လိုြပဿနာမျိးေတွက သူတို အိမ်မှာ ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိေပမယ့်
အခုထိ

သူေနသားမကျေသးပါ။

ညီမေလးကလည်း

အရွယ်ေရာက်

လာပီဆိုေတာ့ သူလည်း ရှက်မှာ ေပါ့။ ပီးေတာ့ ေဘးအိမ်ကလည်း သူ
အရွယ်ေကာင်ေလးေတွက များ သည် ဆိုေတာ့ သူပိုရှက်မှာ ေပါ့။ သူ
ေတာင် ရှက်ေသးတာပဲေလ။

သူကိုလည်း ထိန်းရေသးသည် ။ အလိုေလးလည်း လိုက်ေနရေသး
သည် ။ ေတာ်ကာ မိဘေတွရဲ လုပ်ရပ်ေကာင့်ရှက်ပီး သူပါေပါက်တတ်
ကရေတွ ေလာက်လုပ်ေနမှ ြဖင့်။
သူတို

အမျိးေတွထဲမှာ ပညာတတ်မရှိ။

အေဖကလည်း

တစ်ေကာင်ကွက် အေမကလည်း တစ်ေကာင်ကွက်မို သူတို မှာ သည်
မိသားစုဝင်ေတွကလွဲလို ဘယ်ေဆွမျိးေတွမှ လည်း မရှိပါဘူး။ သူကို
ေတာ့ အေမတို က ေလးတန်းေလာက်ကတည်းက ေကျာင်းထုတ်လိုက်
တာမို ညီမေလးကိုေတာ့ ထူးထူးခန်ခန် ြဖစ်ေစချင်သည် ။ အိမ်မှာ ဘွဲ
ဓာတ်ပုံချိတ်ဖို အခွင့်အေရးက ညီမေလးတစ်ေယာက်ထဲပဲ ရှိေတာ့တာ
ေလ။
အေဖနဲ အေမကလည်း ဘယ်ေတာ့များမှ နားလည်မလဲမသိေတာ့ပါ
ဘူး။ သူတို က မိဘဆိုေတာ့လည်း ကိုယ်ကြပန်ဆုံးမရေအာင်ကလည်း
မဟုတ်တတ်…။
အင်း…
ဘယ်ဘဝရဲ ဝဋ်ေကွးေတွမှန်းကို မသိပါဘူး…။
***

