အချိန်က ညေနငါးနာရီေကျာ်ေလာက်သာ ရှိဦးမည်ထင်သည် ။ ဥတု
ရာသီက ေွမိုလို သည် အချိန်က ေနေတာင် မညိေသးပါ။
ေညာင်ညိပင်ကီး။
သည် အပင်ကီးက သူတို ရွာ အေနာက်ဖျားမှာ တစ်ပင်တည်း ထီး
ထီးကီး ေပါက်ေနတာပါ။ သည် အပင်ရဲ အသက်က ဘယ်ေလာက်
ေတာင် ကီးေနပီလဲမသိ။ ြမစ်ပျဉ်းကီးေတွကို တွဲလို ။ လုံးပတ်ကလည်း
ေယာက်ျားရင့်မာကီးေတွ ရှစ်ေယာက်၊ ကိုးေယာက် ဖက်စာေလာက်
ေတာင် ရှိမည် ထင်သည် ။
ေွေလူးက ညင်းသွဲတစ်ခါ တိုးေဝှတစ်ခါ တိုက်ြပန်တာမို ေညာင်
ရွက်ဝါတို ပင်ယံထက်ဆီမှ ေန လပ်လီလပ်လျနဲ ကျဆင်းေနကပါပီ။
ဘယ်ေလာက်ပဲ ေနပူေန ပူေန သည် အပင်ကီးေအာက်မှာ ကေတာ့
ေအးေနသည် ။
သည် အပင်ကီးနဲ ပင်ေြခရင်းမှာ က ချစ်သူှစ်ေယာက်၊ တစ်ေယာ
က်ကိုတစ်ေယာက် တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်ကတာ စွယ်ေတာ်ရွက်
ကေလးလိုေတာင် ှစ်ြမာဆက်လုပီ။
ေကာင်ေလးရဲ ရင်ခွင့်ထဲမှာ တိုးေဝှေနတဲ့ ေကာင်မေလးက မျက်ှာ
ကေလး ညိးေနသည် ။ သူခမျာ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ပူပင်ေသာကေတွ
ှိပ်စက်ေနသည် မသိ ချစ်သူရင်ခွင်ထဲမှာ ေနေနရတာကိုပင် မေပျာ်ိုင်
ြဖစ်ေနရှာသည် ။

ုနယ်ပျိမျစ်တဲ့ သူမအရွယ်က အသက်ှစ်ဆယ်နား ကပ်ုံသာ ရှိပါ
ေသးသည် ။ ေချာေမာလှပတဲ့ သူမ အလှကို ကျက်သေရရှိေအာင် ြဖည့်စွ
က်ေပးေနတာက တင်ပါးေကျာ်ေနတဲ့ ပိတုန်းေရာင် ေကသာနက်ကီးပါ။
အစက်အေြပာက်ကင်းတဲ့ မျက်ှာေလးကလည်း ေတာသူလို ေတာင်
ေြပာလို မရဘူးထင်တယ်၊ ဝင်းမွတ်ေနတာပါပဲ။

ခာကိုယ် အချိးအ

စားကလည်း သူေနရာှင့်သူ အချိးအစား ကျေနတာ အဆီပိုဆိုလို ဘယ်
ေနရာမှာ မှ ေတာင် မရှိ။
ေကာင်ေလးကလည်း သူမှင့် အရွယ်တူေလာက်ပါပဲ။ ရှပ်အကျ အ
နီကွက်ကေလးကို ပုဆိုး အနက်ကွပ်စိပ်ကေလးနဲ တွဲဝတ်ထားတဲ့ သည်
ေကာင်ေလးကလည်း သူတို ရွာရဲ ှင်းဆီခိုင်ပါပဲ။
သည်

ရွာသူကီးရဲ

တစ်ဦးတည်းေသာ

သား။

ေငွေကးဥစာ

ြပည့်စုံကွယ်ဝေသာ လယ်ပိုင်ရှင် ကီးရဲ သား။ ပီးေတာ့ သူုပ်ရည်က
ေယာက်ျားပီသသည် ။ အထူးသြဖင့် သူအကည့်၊ သူအသံေတွက တစ်ဖ
က်သားအေပ လမ်းမိုးိုင်သည် ။ စွဲေဆာင်မရှိပါသည် ။ ဒါေကာင့် သူ
အနားမှာ အပျိေချာေတွက ဝိုင်းေနတာေပါ့။
သည်

အပျိေတွ

ဘယ်ေလာက်ဝိုင်းဝိုင်း

သူစိတ်မဝင်စားပါ။

ဂုလည်း မစိုက်ပါ။ သူ ဂုစိုက်တာက ယွန်းနံသာပါ။
သူနဲ ယွန်းနံသာတို ချစ်သူြဖစ်ကတာ ကာပီ။ သုံးှစ်ပင် မကေတာ့။
တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် သိပ်ချစ်လွန်းလို လည်း အဖုအထစ်ဆိုတာ
လည်း တစ်ခုမှ မရှိခဲ့ပါ။
သူက သူကီးသား။ လယ်ပိုင်ရှင်သား။ ယွန်းနံသာက အေမတစ်ခု သ
မီးတစ်ခု။ အေမက ရွာထဲလှည့်ပီး ဖဲိုက်စားေနတာ။ သူနဲ ယွန်းနံသာ ရ
ည်းစားြဖစ်ေနကတာ သူအိမ်ကမသိ။ မသိေအာင်လည်း သူတို က သိုသို

သိပ်သိပ်နဲ ပိပိရိရိ ေနကတာ မဟုတ်လား။ အေဖနဲ အေမသာ သိသွား
လို

ကေတာ့

ဘယ်လိုမှ

သေဘာတူမှာ

မဟုတ်။

ယမ်းပုံမီးကျ

ေပါက်ကွဲမှာ ။ သူ ယွန်းနံသာနဲ ဘယ်လိုမှ မခွဲိုင်။ ယွန်းနံသာကို သူ သိ
ပ်ချစ်သည် ။ အဲဒီလို ယွန်းနံသာကလည်း သူကိုချစ်ပါသည် ။
"ေမာင်"
ယွန်းနံသာက

သူရင်ခွင်ထဲကေန

သူကို

ေမာ့ကည့်ကာ

ေခလိုက်ြခင်းပါ။
သူ ချစ်သူ၏ မျက်ှာေလးကို ြမတ်ိုးစွာ ငုံကည့်လိုက်မိကာ…
"ေြပာေလ ယွန်း။ ဘာေြပာမလို လဲ"
ယွန်းနံသာက သူရင်ခွင်ထဲမှ ုန်းထွက်လိုက်သြဖင့် သူ လတ်ေပးလို
က်သည် ။
ချစ်သူက နဖူးေရှမှာ ဝဲကျေနေသာ ဆံစေလးေတွကို လက်ှင့် နား
ေပတင်လိုက်ကာ …
"ယွန်းတို ဒီလို ခိုးေတ့ေနရတဲ့ ဘဝ ဘယ်ေတာ့မှ ကတ်မှာ လဲ မသိ
ဘူးေနာ်"
"ေမာင်ကိးစားေနပါတယ် ယွန်းရယ်"
ဟုတ်တယ်။ သူ အခု အလုပ်ေတွ ကိးစားလုပ်ပီး ေငွစုေနပါသည် ။
အေဖ့လယ်ေတွကို သူ အခုလုပ်ေနရပီေလ။ ချစ်သူှစ်ဦး ေပါင်းဖက်ဖို
အတွက်ဆိုတာ ေငွလိုသည် ဆိုတာ သူနားလည် သေဘာေပါက်ပီးသား
ပါ။ အထူးသြဖင့် သူ ပိုပီး ကိးစားရမယ်ေလ။
အေဖတို က သူနဲ ယွန်းနံသာကို လုံးဝသေဘာတူမှာ မဟုတ်ဘူး ဆို

တာ သူ ကိသိပီးသားပဲဟာ။ ဒါေကာင့် ယွန်းနံသာနဲ ဘဝတစ်ခု အတူ
ထူေထာင်ဖို ဆိုတာ သူမှာ ေငွရှိဖို လိုသည် ေလ။ အေဖက သူနဲ ယွန်းနဲ
သာ လက်ထပ်လိုက်ရင် အေမွြဖတ်ပစ်မှာ အေသအချာရယ်။ အေဖက
သိပ်စိတ်ကီးတာေလ။
"အင်း … ဘာလိုလိုနဲ ယွန်းတို ရဲ ချစ်သူသက်တမ်း သုံးှစ်ေကျာ်
လာပီေနာ်"
"ဟုတ်တယ် ယွန်း။ ယွန်းကိုေမာင် သိပ်ေကျးဇူးတင်တယ် သိလား"
"ဘာေကာင့်လဲ ေမာင်"
ယွန်းက သူမျက်ှာေလးကို ဇေဝဇဝါှင့် ကည့်လာသြဖင့် သူ သွား
ေဖွးေဖွးကေလးေတွ ေပေအာင် ြပံးလိုက်မိသည် ။
"ေမာင်နဲ ယွန်းတို ရဲ ချစ်သူသက်တမ်း သုံးှစ်ေကျာ်မှာ ယွန်း သစာ
မေဖာက်သွားဘဲ ေမာင့်ကိုပဲ သစာရှိရှိနဲ ချစ်ေနတဲ့ အတွက်ေပါ့"
ဒီတစ်ခါ ြပံးမိတာက ယွန်းနံသာရယ်ပါ။
"အဲဒါဆိုရင် ေမာင်မှားေနပီ သိလား။ အဲဒီစကားကို ယွန်းက ေြပာရ
မှာ ပါ"
"ဟုတ်လို လား"
"ဟုတ်တာေပါ့။ လူတကာ စိတ်ပျက်ှာေခါင်းံေနတဲ့ ယွန်းတို သား
အမိကို ေမာင်က အြပစ်မြမင်ဘဲ ယွန်းကိုေတာင် သစာရှိရှိနဲ ေမာင်ချစ်
ေနလို ေပါ့"
ဟုတ်တယ်။ ရွာထဲကလူေတွက ယွန်းနံသာတို သားအမိဆိုရင် သိပ်
ှာေခါင်းံကတာ။ အေမက အရပ်တကာလှည့်ပီး ဖဲိုက်ေနလို တဲ့

ေလ။
သူတို ေြပာလည်း ေြပာချင်စရာပါပဲ။ အေမကလည်း ဘာစီးပွားေရး
ကိုမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဖဲသာ အရပ်လှည့်ပီး ိုက်ေနတာေလ။ အေမက
ဖဲိုက်ေနရရင် ထမင်းေမ့ ဟင်းေမ့ကို ြဖစ်ေနတာ။ ေလာင်းကစားက မ
က်လွန်းလို လည်း ဘာမှ ေြပာင်ေြပာင်ေရာင်ေရာင် မရှိ။ သားအမိ ှစ်
ေယာက်စလုံးကို မှ ိန်းလို ။
တစ်ခါ တစ်ခါ အေမ ဖဲံးလာတဲ့ ေနများ ဆို ေရေသာက် ဗိုက်ေမှာ
က်ရတဲ့ ေနေတာင် ရှိေသး။
အေမက မနက် အေစာကီး ထသည် ။ အိပ်ရာထ မျက်ှာသစ်ပီး
တာနဲ ချိန်းဝိုင်းသွားသည် ။ ချိန်းဝိုင်းမရှိလင် အိမ်မှာ ဝိုင်းလုပ်သည် ။ ဝို
င်းလုပ်လို ၊ ဖဲိုက်လို သူကီးအိမ် ေရာက်ရတာလည်း သူကီးအိမ်ေရှမှာ
ဆိုရင် အေမ့ေြခရာချည်းပဲ ထပ်ေနပီ။ သူကီးက အေမ့ဆိုရင် မျက်မုန်း
ကျိးေနသည် ။ မိန်းမတန်မဲ့ ဖဲချိးြဖစ်ေနလို တဲ့ ေလ။ သူကီးက မိတိုင်း
အေမ့ကို ြပင်းြပင်း ထန်ထန် အြပစ်ေပးတာပါ။ အေမကလည်း အြပစ်
ေပးတုန်းသာ

ေကာက်ပါပီေအာ်တာ။

ထိတ်တုံးက

လွတ်ရင်

ေကာက်ပါပီကို ထိတ်တုံးမှာ ချည်သွားတာရယ်။ ထိတ်တုံးက ထွက်ရင်
များ သူကီးအိမ်ထဲက ထွက်သွားတာ ဖင်ခါဖုတ်ခါနဲ ေကာ့ေကာ့ေမာ့
ေမာ့ပါပဲ။ ဒီတစ်သက်ေတာ့ အေမ့ဝါသနာက ဘယ်လိုမှ ေဖျာက်လို မရ
ေတာ့ဘူး ထင်တယ်။
ေတာ်ေသးတယ်။ သူမ အိမ်မှာ စက်ချပ်လို ။ စက်သာ မချပ်လို က
ေတာ့ ေနတိုင်း ေရေသာက်ပီး ဗိုက်ေမှာက်ေနရဦးမှာ ။ ဒါေတာင် မနက်
ဆို အေမက အရင်းတည်ဖို ဆိုပီး သူမအထဲက ေတာင်းသွားတတ်ေသး
သည် ေလ။ သူ ဖဲိုက်တဲ့ အခါ အရင်းတည်ဖို ကိုလည်း သူမကပဲ စက်ချ

ပ်ပီး ရှာေပးေနရတာေပါ့။
ယွန်းနံသာက စက်ချပ်ရာမှာ ေတာ့ လက်ရာေသသပ်သည် ။ ပီး
ေတာ့ ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်း ကေလးေတွကို ထွင်ရတာလည်း သေဘာကျပါ
သည် ။ ထွင်လိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းေတွကလည်း လူမျက်စိ ကျစရာေတွချည်းပဲ
ေလ။
မနက်ဆို ေစာေစာထ ထမင်းဟင်းချက်ပီး သူမ စက်ခုံမှာ ထိုင်ရ
ေတာ့တာေပါ့။ စက်ကလည်း အေဖရှိတုန်းက ဝယ်ေပးသွားတာေလ။ အဲ
ဒီ တစ်လုံးတည်းနဲ ပဲ ချပ်ေနရတာေပါ့။ အေဖဝယ်ေပးတုန်းကလည်း
တစ်ပတ်ရစ်ဆိုေတာ့ စက်က အိုေနပီေလ။
စက်က အိုေနေပမယ့်လည်း ချပ်လို ေကာင်းပါေသးသည် ။ ဒီစက်
ကေလးကပဲ သူမတို သားအမိရဲ ဝမ်းေရးကို ေြဖရှင်းေပးေနာတာပဲ မ
ဟုတ်လား၊
သူမကလည်း စက်ချပ်တာ ဝါသနာပါသည် ။ အထူးသြဖင့် ဒီဇိုင်းအ
ဆန်းေလးတွ ထွင်ပီး ချပ်ရတာကို သေဘာကျပါသည် ။ ဝါသနာပါလို
လည်း သူမလက်ရာေတွ ေသသပ်ေနတာေပါ့။ အခုဆိုရင် ရွာထဲက အ
လှမဂလာပွဲဆိုရင် သူမပဲ ချပ်ရေတာ့တာေလ။
"သူများ အြပစ်ြမင်တာပဲ ယွန်းရဲ ေမာင်ကေတာ့ မြမင်ပါဘူး၊ ယွန်း
ကို ေမာင်က သိပ်ချစ်ေတယ်"
ပီးေတာ့ ယွန်းက သွက်လက်တယ်၊ ာဏ်ေကာင်းတယ်၊ ပီးေတာ့
စိတ်ရင်းလည်း ေကာင်းတယ်
"အချင်းချင်းေတွပဲ ေမာင်ရယ် ေြမာက်မေနပါနဲ ။ ယွန်းေလ …
ယွန်းနဲ ေမာင် ချစ်သူေတွ ြဖစ်ေနကတာကို ေမာင့်အိမ်က လူေတွ

သိသွားမှာ သိပ်ေကာက်တယ် သိလား"
ဟုတ်တယ် အဲဒါေတာ့ သူလည်း ေကာက်တာပါပဲ။ အေဖက ယွန်း
ရဲ အေမ ေဒငိမ်းကို သိပ်မုန်းတာ။ သူကိုေတာင် ေြပာဖူးေသးတယ်"
"မင်း … မယ်ငိမ်းတို သားအမိနဲ ပတ်သက်လို ကေတာ့ အေသပဲ
ေနာ် မာန်ထက်မင်း"တဲ့
အေဖက ေဒငိမ်းနဲ တင် မဟုတ်ဘူး ၊ ယွန်းနဲ ပါ မပတ်သက်ေစချင်
တာပါ။ ယွန်း ေချာတာ လှတာကို အေဖက သတိထားမိတယ်ေလ။ ဒီရွာ
က အပျိေတွထဲမှာ ယွန်းက အလှဆုံးပဲလို လူေတွက ေြပာကလို ေလ။
သူနဲ ယွန်း ပတ်သက်သွားမှာ ကို အေဖက သိပ်ေကာက်ေနလို ေပါ့။
"ေတာ်ုံတန်ုံနဲ ေတာ့ မသိိုင်ပါဘူး ယွန်းရယ်။ သိသွားလည်း
ဘာြဖစ်လဲ။ သူတို သေဘာမတူလည်း ေမာင်က ယွန်းကို ရေအာင်ယူမှာ
ပဲ။ ယွန်း သတိရှိတယ် မလား"
သူမ ငိုင်သွားပါသည် ။
အေမက သူမ မရှိရင် ရတာ မဟုတ်ဘူး ရယ်။ ဒုကေရာက်သွားမှာ ။
အေမက ဖဲိုက်ဖို ကလွဲရင် ဘာမှ သိတာ မဟုတ်ဘူး ။ စီးပွားေရးကလ
ည်း မရှာတတ်နဲ ။
"ခိုးေြပးတယ်ဆိုတာ ထင်သေလာက် မလွယ်ဘူးေမာင်"
"ယွန်းက သတိ မရှိတာလား"
"အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး ေမာင်။ ယွန်းက ေမာင်ဒုကေရာက်မှာ စိုးလို ပါ။
လယ်ပိုင်ရှင်သား၊ သူကီးသား ြဖစ်တဲ့ ေမာင်ဟာ လက်ညိးန်ရာ ေရြဖ
စ်တဲ့ ဘဝပါ။ ယွန်းနဲ ပတ်သက်လာလို ေမာင် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှာ ကို
ယွန်း မလိုလားဘူးေမာင်"

"ေမာင်က ေယာက်ျားပဲ။ ေမာင်ခံိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ ှ
စ်ေယာက်တစ်ဘဝကို တည်ေဆာက်ဖို အေရးပဲ။ ဘယ်ေလာက်ပဲ ဒုက
ေရာက်ေရာက် ေမာင် ဒုကလို မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ယွန်းနဲ သာ အတူတူ
ေနရမယ်ဆိုရင် ေမာင့်ဘဝဟာ သုခေတွချည်းပါပဲကွာ"
"ေမာင်က ယွန်းကို ေတာ်ေတာ် ချစ်တာပဲေနာ်"
သူ ယွန်းရဲ ပခုံးကေလးကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်ကာ…
"ဘယ်လိုေြပာလိုက်တာလဲ ယွန်းရယ်။ ယွန်းသာ ေမာင့်အသက်၊ ယွ
န်းသာ ေမာင့်ရဲ ဘဝပါ"
"ယွန်းေလ ေမာင့်ကို ချစ်တာ ေမာင့်ဆီက ဘာမှ မေမာ်လင့်ပါဘူး။
အဲဒီ ေမာင့်ရဲ အချစ်ကိုသာ ယွန်းေမာ်လင့်တာပါ။ ေမာင်က ယွန်းကို ချ
စ်ေနတယ်ဆိုရင်ပဲ ယွန်း ေကျနပ်ပါပီ"
"ယွန်းရယ် … ေမာင်သိပ်ချစ်တယ်ကွာ"
ေမာင့်ရဲ အနမ်းေွးေွးေလးေတွက ယွန်းရဲ ပါးြပင်ကေလးေပ ကျ
ေရာက်လာပါပီ။ ေမာင့် အနမ်းေတွကို ယွန်း မြငင်းဆန်မိပါ။ ညင်သာ
ငိမ်သက်စွာှင့်ပဲ ခံယူလိုက်မိပါသည် ။
"အတူေနချင်ပီ ယွန်းရယ်"
"ယွန်းလည်း

ေနချင်တာေပါ့ေမာင်ရယ်၊

ဒါေပမဲ့

အချိန်ေတွက

အများကီး လိုေသးတယ်ေလ"
"ဘာြဖစ်လို လဲ ယွန်း"
"ေမာင်နဲ ယွန်းတို ေတွ ကိးစားပီး ေငွစုကရဦးမှာ ေလ"
"အင်း … ဟုတ်တယ်ေနာ်။ ေမာင်တို ေတွ ကိးစားရဦးမှာ ပဲ"

"ေမာင်"
သူမ ေမာင့်ကို ြမတ်ိုးစွာ ေခလိုက်ေတာ့ ေမာင်က ေွးေထွးစွာ က
ည့်လာပါပီ။
"ကိးစားေပးပါေနာ်"
ေမာင်က သူမရဲ လက်ဖဝါးေလးကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ဆုပ်ကိုင်လို
က်ပါသည် ။
"စိတ်ချပါ ယွန်း။ ေမာင် ကိးစားမှာ ပါ"
"ယွန်းလည်း ကိးစားေနပါတယ် ေမာင်။ ဒါေပမဲ့ ကိးစားသေလာ
က် အရာမထင်ဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ ယွန်းတို မှာ က သားအမိှစ်ေယာက်
တည်း ဆိုေပမယ့်လည်း ဝင်ေငွက ယွန်းစက်ချပ်တဲ့ ဝင်ေငွပဲရှိတာေလ။
ဒီကားထဲ မနက်တိုင်း အေမ့ကို ပိုက်ဆံထုတ်ေပးေနရတယ်။ တစ်ခါ တ
စ်ခါ ေပးရရင် မနည်းဘူး။ အေမ့ကို ပိုက်ဆံေပးရတာ ယွန်းမြမင်ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အေမက ဖဲိုက်ဖို ဆိုေတာ့"
"အင်း … တကယ်ဆို ေဒေလးငိမ်း ေနာင်တရသင့်ပီေနာ်"
"ဟုတ်တယ်ေမာ်။ ယွန်းလည်း အဲဒါကိုပဲ စိတ်ညစ်ေနတာ။ အေဖဆုံး
သွားတာလည်း အဲဒီ စိတ်ေကာင့်ပဲေလ။ သူကီး သေဘာေကာင်းလို ။
သူကီးသာ သေဘာမေကာင်းရင် အေမ မိရဲစခန်းကို ေရာက်ေနပီ။"
"အေဖက ေြပာတယ်ဟ၊ ကိုယ့်ရွာသား အချင်းချင်းမို ငဲ့ေနတာတဲ့ "
"ဟုတ်တယ်ေမာင်။ ေမာင့်အေဖကို ယွန်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ယွန်းလည်း ေလ အေမ့ကို နားဝင်ေအာင် ေြပာပါတယ်။ ခဏခဏကို
ေြပာတာပါ။ ေြပာလိုက်တိုင်း အေမက ြပန်ေမးတယ်။ ညည်းက အေမ
လား၊ ကျပ်က အေမလားတဲ့ ။ ယွန်း ဘာတတ်ိုင်ေတာ့မှာ လဲ"

"ကဲပါ …. အဲဒါေတွ စိတ်ထဲ မထားနဲ ေတာ့ေနာ်။ ပင်ပန်းလိမ့်မယ်။
ေမာင်တို ှစ်ေယာက် ေတွတဲ့ အချိန် ေပျာ်ေပျာ်ပဲ ေနကရေအာင်"
သူမ ေခါင်းေလးကို ညိတ်လိုက်ပါသည် ။ ပီးေတာ့ ေမာင့်ရင်ခွင်ထဲ
ကို ယွန်း ေမှးစက်လိုက်ပါသည် ။
သူမရဲ စိတ်အေမာေတွကို ေြဖေဖျာက်ေပးိုင်တာ ေလာေလာဆယ်
ေတာ့ ေမာင့်ရင်ခွင်ပဲ ရှိေသးတာ မဟုတ်လား။

*****

ယွန်းနံသာ အိမ်ကိုြပန်ေရာက်ေတာ့ အိမ်ေပမှာ ဖဲဝိုင်းထိုင်ေနကပီ။
ဘယ်အချိန်ကတည်းက စေနမှန်းမသိေသာ ဖဲဝိုင်းက သူမ ေရာက်လာ
ေတာ့ အရှိန်တက်ေနပီ။ အိမ်တံခါးေတွလည်း အလုံပိတ်လို ။
သူမ ဖဲဝိုင်းနားကိုေရာက်ေတာ့ သူတို ေတွက ဂုမစိုက်ပါ။ ခါတိုင်း
အိမ်ကို ဖဲလာိုက်တဲ့ လူေတွကို သူမ ြမင်ဖူးသည် ။ အခုလူေတွကို သူမ
မြမင်ဖူးတာ အမှန်။ ဖဲအိမ်ငါးအိမ်က အေမနဲ ရပ်ကွက်ထဲက ေဒစန်းတို
သာ မိန်းမေတွ။ ကျန်သုံးအိမ်က ေယာက်ျားေတွချည်းသာ။ သည် ေယာ
က်ျားေတွက သူမ မြမင်ဖူးေသာ သူစိမ်းေတွချည်းပါ။ လွယ်အိတ်လွယ်
ထားပီး အသားြဖြဖနဲ ခပ်ဝဝလူဆို သူမ လုံးဝကို မြမင်ဖူးဘူး။
သူမ အေမ့ကို အကဲခတ်လိုက်သည် ။
ဖဲပွတ်ေနေသာ

အေမ့မျက်ှာက

အဆီေတွှင့်

ဝင်းေနသလို

အေရှမှာ လည်း ေငွေတွ ပုံေနပီ။ အေမ ိုင်ေနပီထင်တယ်။
သူမ ဧည့်ခန်းတွင် ဝိုင်းေနကေသာ ဖဲဝိုင်းကို မျက်ကွယ်ြပလိုက်ကာ
အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်လာခဲ့လိုက်သည် ။ အိပ်ခန်းထဲေရာက်ေတာ့ ခင်းထား
ေသာ ဖျာနံေဘးနားမှာ ထိုင်ကာ လက်ချပ် လိုက်ေနေသာ အကျေလးကို
လှမ်းယူလိုက်သည် ။ ပီးေတာ့ အပ်ချည်ှင့် လက်ချပ်လိုက်ေနမိသည် ။
အိမ်ေရှခန်းက ဖဲဝိုင်းက အရှိန်ေကာင်းတုန်း။ အြပင်ဘက်မှာ ေမှာင်
စပျိးေနပီ။
သူမ လက်ချပ်လိုက်ေနတာ မြမင်ရေတာ့တာမို ဖေယာင်းတိုင်ကို ထွ

န်းလိုက်သည် ။ ဖေယာင်းတိုင်မီး၏ အလင်းေရာင်ေကာင့် ေမှာင်ေန
ေသာ အခန်းေလး လင်းသွားပီ။
အေမတို ေရာ ေမှာင်ေနမလား မသိဘူး။
သူမ ဖေယာင်းတိုင်ထုပ်ထဲမှ ဖေယာင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို ထုတ်လိုက်
ကာ မီးညိလိုက်သည် ။ ပီးေနာက် ိုဆီခွက်ဖင်ေပတွင် ထွန်းလိုက်ကာ
အိမ်ေရှသို ယူခဲ့လိုက်သည် ။
ဖေယာင်းတိုင်မီးကို ဖဲဝိုင်းအလယ်မှာ ချေပးလိုက်ကာ …
"အေမ မိုးချပ်ေနပီေနာ်"
"ေအးပါဟယ်။ ဒီမှာ အရှိန်တက်ေနရတဲ့ ကားထဲ ကဲကဲ … ဒီတစ်ပွဲ
ေနာက်ဆုံးပဲေဟ့"
အေမက ဝိုင်းသားေတွကို ေကညာလိုက်သည် ။
ယွန်းနံသာ အေမတို နားမျ ခပ်ကုပ်ကုပ်ှင့် ြပန်ထွက်လာကာ
အခန်းထဲသို ြပန်ဝင်ခဲ့လိုက်ပီ။ ဖျာေပထိုင်ကာ လက်ချပ် ြပန်လိုက်ေန
လိုက်သည် ။
အင်း ….အေမတို ကေတာ့ ဘယ်ေတာ့များမှ ဒီအလုပ်ကို စွန်မလဲ မ
သိဘူး။

ဒီအလုပ်ေကာင့်

တစ်ေန

မဟုတ်

တစ်ေနေတာ့

ဒုကေရာက်ဦးမှာ ပဲ။ ငါေတာ့ ြမင်ေယာင်ေနေသးတယ်။ ဪ … အေဖ
… အေဖ … ေသသွားတဲ့ အထိေတာင် အေမ့ဝဋ်ေတွ ခံသွားလိုက်ရတာ
ပါလား။
ဟုတ်တယ်။ အေဖက ိုးတယ်၊ ေအးလည်း ေအးတယ်။ အေသာက်
အစား၊ ေလာင်းကစား အကုန်ကင်းတယ်။ အေဖက ေလာင်းကစားကင်း
ပါလျက်နဲ အေမက မကင်း။ အေဖက လယ်ပိုင်ရှင်။ ရှိသမ လယ်ေတွ

အားလုံး အေမ ဖဲိုက်လို ကုန်ပီ။ ိုးေအးတဲ့ အေဖဖက ဘာမှ မေြပာ။
ေလာဘလည်း ကင်းသည် ေလ။ အေဖ့လယ်ေတွ မရှိေတာ့ သူများ လယ်
မှာ သူရင်းငှား လုပ်ရတယ်။ သူများ လယ်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ အလုပ်
လုပ်လာရတဲ့ အေဖ့ကို အေမက ြပစုေပးရေကာင်းမှန်း မသိ။ ဖဲဝိုင်းက
ေတာင် မထ။ အေဖ့ကို သူမ အံ့ဩမိသည် ။ အေဖ သေဘာထားကီးလှချ
ည်လားေပါ့။ အေမ ဖဲိုက်တဲ့ ကိစနဲ ပတ်သက်ပီး အေဖက လုံးဝစကား
မေြပာဘူးေလ။ အဲ … ဒါေပမဲ့ ေနာက်ေတာ့ အေဖနဲ အေမ ြပဿနာတ
က်ကပါေရာ။
အဲဒါ အေမလွန်တာပါ။ အေဖ့မှာ သိမ်းထားတဲ့ ဆွဲကိးေလးတစ်ကုံး
ရှိသည် ေလ။ အေဖ့အေမ သူမ အဘွားက မဆုံးခင် အေဖ့ကို အမှတ်တ
ရ သိမ်းဖို အေမွေပးထားတာတဲ့ ။ သည် ပစည်းေလးကို အေဖ ြမတ်ိုး
လွန်းလို လည်ပင်းမှာ ေတာင် မဆွဲထားရက်ဘဲ တယုတယနဲ သိမ်းထား
တာပါ။ ဒါကိုမှ အေမက ဖဲေပါင်ိုက်လိုက်သည် တဲ့ ေလ။ အေဖနဲ အေဖ
စကားများကတာ အသည်းအသန်ပါပဲ။ အဲဒီေနာက်ပိုင်း အေဖ အေမ့ကို
စကားမေြပာဘဲ ေနသွားခဲ့တာ။ အေဖ ဆုံးသွားတဲ့ အထိပါပဲ။
သူမ အေဖ့ကို ေမးခဲ့ဖူးပါသည် ။ အေဖ ဘာလို အေမ့အေပ သည်
ေလာက်အထိ နားလည် ခွင့်လတ်ေနရတာလဲလို ေလ။ သူမက အေဖကို
အဲဒီလိုေမးတာ့ ြပန်ေြဖတဲ့ အေဖ့အေြဖက ရှင်းပါသည် ။
ချစ်လို ေပါ့တဲ့ ။
တကယ်ချစ်ရင် တကယ်ပဲ အြပစ်မြမင်ဘူးလား။ အဲဒီအချိန်တုန်းက
ေတာ့ သူမ အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအရာမှန်း မသိနားမလည်ခဲ့ေတာ့ အ
ေဖ့ရဲ စိတ်ဓာတ်ကို နားမလည်ေပးခဲ့ပါ။
အခု သူမ အေဖ့စိတ်ကို နားလည်ေပးတတ်လာပါပီ။ သူမလည်း ချစ်

တတ် လာပီေလ။ အချစ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာတဲ့ အနစ်နာခံမေတွကို ချ
စ်တတ်မှ ခံစားေပးိုင်မှာ တဲ့ ။ ဒါက ယွန်းအထင်ေလ။ ယွန်းသည် ချစ်
တတ်လာေတာ့မှ အေဖ့စိတ်ကို နားလည် ေပးိုင်ခဲ့တာပဲဟာ။
ပီးေတာ့ အေဖ ေြပာဖူးသည် ။
"နင့်အေမ ဖဲိုက်တာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး ။ အပျိကတည်းကေလ။ သူ
နဲ အေဖ ရည်းစား ြဖစ်ကေတာ့ သူက အေဖ့ကို ေြပာတယ်။
ရှင်နဲ ကန်မ ယူရင်လည်း ကန်မ ဖဲကို ြဖတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ေနာ်တဲ့
အေဖက ချစ်လို ေခါင်းညိတ်ခဲ့လိုက်တာပဲ။ အခု သူဖဲိုက်ေနတာ မ
လွန်ဘူးလို အေဖထင်တယ်။ ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ သူက အေဖ့ကို
ကိေြပာခဲ့တာပဲ။ အဲဒါကိုမှ မြပတ်ိုင်တဲ့ အေဖကသာ လွန်တာပါ။
ဟင်းဟင်း … နင့်အေမက အေဖ့ထက် ဖဲကို ပိုချစ်တယ် သိလား။ သူ
ေြပာတယ်ေလ။ နင့်ကို ြဖတ်မလား၊ ဖဲကို ြဖတ်မလားဆိုရင် ငါက နင့်ကို
ပဲ ြဖတ်ပစ်မှာ တဲ့ ။ ကဲ … ဘယ်ေလာက် မိုက်လဲ။ အဲဒါနဲ အေဖကလည်း
ဘာမှ မေြပာေတာ့ဘူး" တဲ့ ။
အေဖက အေမ့ကို ေတာ်ေတာ် ချစ်ရှာတာပဲ။ အဲဒီ အေဖ့ရဲ အချစ်
ေတွကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ အေမ့လက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်ရတာ မတန်
ဘူးလို ယွန်းထင်ပါသည် ။ ဟုတ်တယ်ေလ။ အေဖ အသည်းအသန် ေန
မေကာင်းြဖစ်တာကိုေတာင်မှ အေမက ဖဲိုက်မပျက်တဲ့ ဟာ။ ေတာ်ေသး
တယ် အေဖ့ကို ြပစုဖို အတွက် သူမ ရှိေနလို ေပါ့။
အဲ .. . ဒါေပမဲ့ အေဖ ေသခါနီးေတာ့ အေမ့ကို စိတ်နာသွားတယ် ထ
င်တယ်။ အေဖ့ရဲ ဆုေတာင်းသံေလး သဲ့သဲ့ကို ယွန်းကားလိုက်တယ်
ေလ။

"ြဖစ်ေလရာဘဝတိုင်းမှာ ဖဲသမားေတွနဲ လုံးဝ မပတ်သက်ရပါလို၏
"တဲ့ ။
အေဖ့ဆုေတာင်းေတွြပည့်ဖို သူမ ေဘးကေနေတာင် ထပ်ပီး ဆု
ေတာင်း ေပးလိုက်ပါေသးတယ်။ ရင်ထဲကေနပဲေပါ့။
"အေဖ့ဆုေတာင်း ြပည့်ပါေစ"လို
"ေဒါင်းပီေဟ့"
အေမ့အသံက အိမ်ေရှခန်းကေန ခပ်အုပ်အုပ် ထွက်လာေတာ့ သူမ
၏ အေတွးစတို က ြပတ်ေတာက်သွားရပါပီ။
ှတ်ကလည်း ညည်းညလိုက်မိပါသည် ။
"ဪ … အေမ … အေမ" လို ရယ်ေပါ့။
ခဏကာေတာ့ ဧည့်သည် ေတွ အိမ်ေပက ဆင်းသွားကပီ။ အေမ
က အိပ်ခန်းထဲ ပိုက်ဆံေတွ ကိုင်ကာ ဝင် လာပီး အနီးတွင် ထိုင်ချလိုက်
သည် ။ ေြခပစ်လက်ပစ်ပါပဲ။ အေမက ပိုက်ဆံေတွကို အားရပါးရ နမ်း
ပ်လိုက်ကာ …
"ဟင်း …ဟင်း မိငိမ်းကို ဒင်းတို လာစမ်းလို ဘယ်ရမလဲ။ ဖဲိုက်စား
လာတာ အံတိုေနပီပဲဟာ"
သူမ အေမ့ကို စိတ်ပျက်စွာ ကည့်လိုက်ကာ …
"အဲဒါ ဘယ်ကလူေတွလဲ အေမ"
"ဟင်း …ဟင်း"
သူမ အေမးေကာင့် အေမက မိန်မိန်ကီး ြပံးပစ်လိုက်ကာ …
"ဟိုဘက်ရွာကေလ ရွာတကာလှည့်ပီး ဖဲလိမ်ိုက်ေနတဲ့ လူေတွေပါ့

။ ဟင်း ဟင်း … သူများ ေတွကိုသာ လိမ်ိုက်လို ရမယ်။ ဒင်းတို မယ်ငိ
မ်းကိုေတာ့ မရပါဘူးေလ"
"ဟွန် … ဟိုက ပထမမို မက်လုံးေပးသွားတာများ လား မသိဘဲနဲ
များ "
"အံမယ် .. ညည်းက ကျပ်ကို အထင်ေသးတာလာ။ ဟင်းဟင်း …
ညည်း မနက်ြဖန် ေစာင့်ကည့်ေန။ ကျပ် ိုင်လာေစရမယ်"
"ဟင် … အေမတို က မနက်ြဖန် ချိန်းထားကေသးတာလား"
အေမ ေခါင်းကို အားရပါးရ ညိတ်ပစ်လိုက်သည် ။
"ဟုတ်တယ်။ ဒင်းတို ရွာကို မနက်ြဖန် သွားရမှာ "
"ဟာ … အေမကလည်း မသွားပါနဲ ။ သူများ ရွာကီးေတာင်"
"ေအာင်မာ … သူများ ရွာ ဘာြဖစ်လဲ။ ငါတစ်ေယာက်တည်းလည်း
မဟုတ်ပါဘူး။ မစန်းေရာ လိုက်မှာ ပါ"
"ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မသွားပါနဲ အေမရယ်။ အဲဒီလူေတွရဲ ုပ်ကိုကည့်ရ
တာ သမီး သေဘာမကျဘူး"
"ညည်းအေတွးေခါင်ေနတာပါေအ။ ဒီမယ် မယ်ငိမ်းတို ေပ လာပီး
ေသးေသးလာမတင်နဲ ဆံခတ်ပစ်လိုက်မယ်။ ဟွန် … ဒီေကာင်ေတွက
ဘာေကာင်ေတွမိုလို လဲ"
"သူတို က "
"ေတာ် … ညည်းပါးစပ်ပိတ်။ ညည်းကေလ ညည်းအေဖအတိုင်းပဲ
သိလား။ ေသွးေကာင်တာပဲ"
"အေဖ့ကို ဆွဲမေြပာပါနဲ "

"ဟွန် … ဒင်း အေဖကိုထိေတာ့ နာတတ်သားပဲ။ ေတာ်ပီ ညည်းနဲ စ
ကားဆက်မေြပာေတာ့ဘူး ေလကုန်တယ်။ သွား .. ထမင်းသွားခူးေတာ့
ငါဗိုက်ဆာတယ်"
ဟွန်း … ခုန ဖဲိုက်ေနရတုန်းကေတာ့ ဆာတယ် မေြပာဘူး။
သူမ လက်ချပ်ဝတ်ကို ချလိုက်ကာ အေမ့နားမှ ထလိုက်သည် ။
"ဟင်း … ဟင်း … မနက်ြဖန်အတွက် အရင်းေကာင်းေကာင်း ေတာ့
ရပီ"
သူမ အေမ့ကို ငုံကည့်လိုက်ကာ ှာေခါင်းံလိုက်သည် ။ ပိုက်ဆံ
ေတွကိုသာ မဲေနတဲ့ အေမက သူမ ှာေခါင်းံတာကို မြမင်ပါ။ သူမ မီး
ဖိုေချာင်ဘက်သို ထွက်ခဲ့လိုက်ေတာ့သည် ။
*****

