အခန်း (၁)
''သူခိုး သူခိုး သူခိုးဖမ်းေပးကပါ၊ ကန်မမုန်ထုပ်ေတွ ြဖတ်ခိုးသွား လို''
''သူခိုးေဟ့ လိုက် လိုက်''
''ကန်မဆိုင်ေရှမှာ လက်ထဲက ပိုက်ဆံကိုကည့်လိုက်၊ မုန်ထုပ်
ေတွကည့်လိုက်နဲမို မုန်ဝယ်စားမယ်ထင်ေနတာ၊ ေနာက်ေတာ့ မုန်ထုပ်ေတွ
ဆွဲြဖတ်ပီး ေြပးတာ၊ အဲဒီ ကေလး သူခိုးပါ၊ လိုက်ဖမ်းေပးကပါရှင်၊ ရှာေပး ကပါ''
''ကေလးေတွက လူကီးေတွ အဆုံးအမ အသွန်အသင်မရှိလို ဒီလိုေတွ
ခိုးစားေနကတာ၊ ကေလးေတွဆိုပီး လုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို ယုံ
ကည်လိုမရေတာ့ဘူး၊ ခါးပိုက်ှိက် လုယက်ခိုးဆိုးသူတို အကုန်လုပ်ရဲတယ်၊
ကေလးချင်း သတ်တယ်ြဖတ်တယ်ဆိုတာ ဂျာနယ်ေတာင်ဖတ်လိုက်ရေသး''
''မုန်ထုပ်ပဲ ြဖတ်သွားတာဆိုရင် လိုက်မေနပါနဲေတာ့ဗျာ၊ တန်ဖိုး
လည်းသိပ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး''
''အဲဒီ ကေလးေတွက ဒီလို အေလာ့ေပးေနလို ေရာင့်တက်ေန ကတာ၊
လက်ရဲဇက်ရဲနဲ ေနာက်ဆို သူခိုး ခါးပိုက်ှိက် လူသတ်ရဲတဲ့အထိ ြဖစ်လာလိမ့်မယ်''
''မိဘေတွက ဝေအာင် ေကးလိုလား၊ ဒီလိုမျိးလုပ်ဆိုပီး ခိုင်းစား
ထားတာလား မသိဘူး''
''တကယ် မိဘအရင်းေတွကေတာ့ ဒီလိုမျိး ကိုယ့်သားသမီးကိုယ်
ခိုင်းစားမယ် မထင်ပါဘူးဟယ်၊ မိေထွးနဲပေထွးနဲ ေနရလိုများလား''

''တချိကေလးေတွက ေမွးကတည်းက ာဉ်ကိုပါလာတာပါ၊
ဖေအမေအဗီဇလည်း ပါမှာေပါ့၊ ဆင်းရဲပီး မြပည့်စုံရင် အကျင့်ေတွက
ပျက်လာကတာပဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကျင့်စိုက်ေတွကလည်း ကူးစက်တယ်''
''အို ေြပာေနတာ အာေညာင်းပါတယ်၊ ကိုယ့်သားသမီးေတွသာ အဲဒီ
လိုမြဖစ်ေအာင် ေစာင့်ေရှာက်က''
ြခံထဲမှာ ပုန်းကွယ်ေနရာက လူအုပ်ကီးရဲတစ်ေယာက်တစ်ေပါက်
ေြပာဆိုသံေတွ ကားပီး ဒူးတုန်ကာ ေခးေတွြပန်ေနသည်။ သူ တုတ်တုတ်မ
မလပ်ဝံ့ဘဲ ခိုးယူလာခဲ့သည့် ေပါင်မုန်ထုပ်ေလးကို ကည့်မိသည်။
ေတာင်းရမ်းလိုရသည့် ပိုက်ဆံေလးက ငါးရာေလာက်သာ ရေသး တာမို
ဗိုက်အရမ်းဆာေလာင်ေနေသာ်လည်း သုံးလိုမြဖစ်ေပ။ ေဒေလးက ေငွှစ်ေထာင်
အနည်းဆုံး အိမ်ပါမလာလင် ထမင်းမေကးသည့်အြပင် ေြပာလည်းေြပာ
ိုက်လည်းိုက်သည်။
ေြပာတာိုက်တာထက် အိမ်အြပင် ကွပ်ပျစ်မှာ ေစာင်မပါ ေခါင်းအုံး မပါ
အိပ်ခိုင်းသည့်ဒဏ်ကို သူ မခံစားိုင်ေပ။ တစ်ညလုံး ချမ်းကချမ်း ေအးကေအးြဖင့်
ြခင်လည်း အရမ်းကိုက်သည်မဟုတ်လား။
''အဲဒီ ကေလးကို မှတ်ထား၊ ေနာက်တစ်ခါ ငါတိုရပ်ကွက်ထဲ မလာေစနဲ၊
အလကား အကျင့်ပျက်ကေလးေတွ''
''ဒီတစ်ခါလာရင် အမိအရဖမ်းပီး ရဲစခန်းသာအပ်လိုက်၊ မိမဆုံးမ
ဖမဆုံးမ ကေလးေတွ''
''ဒီအရွယ်လည်း အလုပ်လုပ်စားမယ်ဆိုရင် လုပ်စရာအလုပ်ေတွ
ေပါပါတယ်၊ လက်ေကာကိုမတင်းကတာ၊ မျိးိုးလိုက်ပီး ခိုးစားတဲ့သူခိုးေတွ လား
မသိပါဘူး''
ထွက်သွားရင်း ေြပာဆိုသွားကတာ ကားပီး သူေခါင်းကို တွင်

တွင်ရမ်းလိုက်မိသည်။ သူအေဖေရာ အေမေရာ ေတာင်းစားခိုးစားသည့်မျိးိုး
မဟုတ်ကပါ။ မိဘဆိုဆုံးမမမရှိလိုဆိုတာေတာ့ ြငင်းလိုမရေပ။ အေမက သူ
ေြခာက်ှစ်အရွယ်ေလာက်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပီ။ အေဖက သူ သုံးတန်း
တက်ရမည့်ှစ်မှာ ဆယ်ေပအိမ်ေလးကိုေရာင်း၍ သူကိုေစာင့်ေရှာက်ထားရန်
အေမ့ညီမ ေဒေလးအိမ်မှာ ေငွေလးအနည်းငယ်ေပးကာ အပ်ထားခဲ့သည်။
ဟိုမှာအလုပ်ရပီး အေြခတကျြဖစ်လင် သားရဲအသုံးစရိတ် စား စရိတ်
ေကျာင်းစရိတ် လစဉ်ေထာက်ပံ့ပါမည်ဟု ေသချာကတိေပးကာ မှာသွားခဲ့၏ ။
ဒါေပမဲ့ အေဖ့ဆီက အခုချိန်ထိ စာမလာ သတင်းမကားခဲ့ေပ။
ေဒေလးှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသလားဆိုတာလည်း သူမသိ။ ဘယ်ေတာ့
ြပန်လာမှာလဲဆိုတာလည်း မေရရာ။ အခုချိန်မှာေတာ့ သူအတွက် ေဒေလး
မှတစ်ပါး တြခားကိုးကွယ်စရာမရှိပါ။
သူဘဝ ဘာေကာင့် ဒီလိုြဖစ်ရတာ လဲ။ အေမကေသ အေဖက
အေဝးမှာ။ အေမ့ညီမြဖစ်ေသာ ေသွးသားရင်းြခာေဒေလးကလည်း မကင် နာ။
ဘယ်အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ေကွးေတွေကာင့်လဲ။ အေဖ အေမ သားကို ကယ်ပါဦး။
မျက်ရည်စက်ေတွဟာ ေချာင်းအြဖစ် စီးဆင်းလို။

*

အခန်း (၂)
''မငိုနဲ မျက်ရည်မကျနဲ တိတ်စမ်း၊ အသံမထွက်နဲ လူကားလို
မေကာင်းဘူး ြဖန်း ြဖန်း''
''အင့် အင့် အား အား''
မျက်ရည်မကျေအာင် အံကိတ်ထားလိုရေသာ်လည်း နာကျင်တာ
ကိုေတာ့ မေအာ်ဘဲမေနိုင်ပါ။ သူအတွက် သီးသန်ဝယ်ထားဟန်တူေသာ
ကိမ်လုံးများရဲြပင်းအားက ေြခသလုံးေတွ ေပါင်ေတွ ေကာြပင်ေတွမှာ
အိးရာေတွထပ်ေစသည်။
''ေသာတ နင့်ကိုငါ ဘာေြပာထားလဲဟင်၊ ေငွှစ်ေထာင် မပါရင်
အိမ်ြပန်မလာနဲလို မေြပာဘူးလား၊ နင့်ကိုထမင်းမေကးိုင်ဘူးလို ေြပာမထား
ဘူးလား''
''ကျ ကန်ေတာ်လည်း ေတာင်းလိုရသေလာက်ေတာ့ ေတာင်း တာပါပဲ
ေဒေလးရယ်၊ ဒါေပမဲ့ လူေတွက အလုပ်မလုပ်ချင်လို လက်ေကာ မတင်းဘဲ
အေချာင်ေတာင်းစားတယ်၊ ငါတိုက ေသွးနဲေခးနဲရှာထားတာဆို ပီး
မေပးချင်ကေတာ့တာပါ''
''ဟဲ့ ဒီေနရာမရရင် ဟိုေနရာေတာင်းေပါ့၊ သနားေအာင်ေြပာပီး
ေတာင်းရင် မေပးဘဲေနပါ့မလား၊ ကန်ေတာ့်မှာ အေဖေရာ အေမေရာမရှိ လိုပါ၊
ကန်ေတာ် ေကျာင်းေနချင်လိုပါ ေြပာရင် ဘယ်သူက မထည့်ဘဲေန ပါ့မလဲ၊
နင်ကိုယ်က မျက်ှာေကာတင်းေနတာြဖစ်မှာ''

''မဟုတ်ပါဘူး ေဒေလးရယ်၊ ကန်ေတာ် တကယ်ေကျာင်းေန
ချင်လွန်းလို အဲဒီ လို ေြပာပီး ေတာင်းပါတယ်၊ တကယ် သနားစာနာတတ်
တဲ့သူကျေတာ့လည်း ေပးသွားပါတယ်၊ အဲဒါေကာင့်မို ပိုက်ဆံခုနစ်ရာ ရ
လာတာေပါ့''
''နင် ငါ့ကိုလိမ်တာညာတာမဟုတ်လား၊ ပိုက်ဆံရတာ ဒီေလာက်
ကမှာမဟုတ်ဘူး၊ နင် ဗိုက်ဆာတိုင်း ထမင်းေတွ မုန်ေတွဝယ်စားေနတာ
မဟုတ်လား၊ ငါ့ကို မှန်မှန်ေြပာစမ်း''
''မ မဟုတ်ပါဘူး ေဒေလး၊ ပိုက်ဆံရတာ နည်းလို ေဒေလး
ိုက်မှာစိုးလို ဗိုက်ဆာတာေတာင် ဝယ်မစားရဲဘဲ မုန်ဆိုင်ကမုန်ကို ခိုးစား မိပါတယ်''
''ဘာ နင် ခိုးတတ်ေနပီေပါ့၊ ဒါဆို ဘာလို ပိုက်ဆံြပည့်ေအာင်
မခိုးခဲ့တာလဲ''
ေြပာရက်တာကို ပိုပီး ဝမ်းနည်းသွားရသည်။ ေတာင်းခိုင်းုံမကဘဲ
အခုေတာ့ ခိုးခိုင်းသည့်အဆင့်ေတာင် ြဖစ်လာပီလား။ ေဒေလးမှာ သူလို ရွယ်တူှင့်
ှစ်ှစ်ေလာက်ငယ်သည့် သားသမီးှစ်ေယာက်ရှိပါလျက်ှင့် ဘာေကာင့်များ
သားသမီးချင်းစာနာမေတွးရတာ ပါလဲ။
ေဒေလး သားှင့်သမီးကေတာ့ ငါးတန်းှင့်သုံးတန်းမှာ ပူပင်
ေကာင့်ကမမရှိ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲ ေကျာင်းတက်ေနကသည်။ သူကို ေတာ့
ေလးတန်းေအာင်ပါရဲှင့် ေကျာင်းဆက်မထားဘဲ အလုပ်လုပ်ခိုင်း သည်။
ေကျာင်းြပန်ေနချင်လင် ေငွများများရေအာင်ရှာမှြဖစ်မည်ဆိုပီး
လမ်းေဘးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေတွမှာ စားပွဲထိုးခိုင်းသည်။ မုန်ဟင်းခါးဆိုင်
ထမင်းဆိုင်ေတွမှာ ေတာက်တိုမယ်ရှင့် ပန်းကန်ေဆးအလုပ်ေတွလုပ်ခဲ့ရ ၏ ။
ဒါေပမဲ့ ကေလးအရွယ်ပဲရှိေသးတာမို သူလစာက ှစ်ေသာင်းခွဲ သုံး
ေသာင်းသာရသည်။ အလုပ်ကိးစားပီး ေကာင်းေကာင်းလုပ်လင် လစာတိုး

ေပးမည်ေြပာထားေသာ်လည်း ေဒေလးက စိတ်ရှည်ရှည်မေစာင့်တတ်ေပ။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လစာသုံးေလးငါးလစာ ကိထုတ်ခိုင်းပီးတာှင့် ထွက်ေြပးခိုင်းပီး
ေနာက်တစ်ဆိုင်ေြပာင်းလုပ်ေစသည်။ ထိုေနာက် တစ်ဆိုင် မှာလည်း ထိုအတိုင်းပင်
လစာေတွကိထုတ်ပီးတာှင့် ထွက်ခိုင်းေနတာမို သူမှာကေလးတန်မဲ့ှင့်
အကျင့်စာရိတပျက်ြပားသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ကာ ဘယ် ဆိုင်ကမှ လက်မခံေတာ့ေပ။
ထိုသိုြဖစ်လာေတာ့ သူကိုကားမှတ်တိုင်ေတွမှာ ေစျးေတွထဲမှာ သနားကပါ
မိဘမရှိလိုပါ ေကျာင်းေနချင်လိုပါေြပာပီး ပိုက်ဆံ လိုက်ေတာင်းခိုင်းြခင်းြဖစ်သည်။
''ဟဲ့ ငါေြပာေနတာ မကားဖူးလား၊ ဘာလို ပိုက်ဆံြပည့်ေအာင်
မခိုးခဲ့တာလဲလို၊ ဘာနေဝတိမ်ေတာင်လုပ်ေနတာလဲ''
''ကျ ကန်ေတာ် မခိုးရဲလိုပါ ေဒေလးရယ်''
''ဘာ နင်စားဖို မုန်ကျေတာ့ ခိုးရဲတယ်၊ ငါ့ကိုေပးဖိုပိုက်ဆံကျ ေတာ့
မခိုးရဲဘူး ဟုတ်လား၊ ငါက နင့်ကို အလကားတင်ေကးထားရမှာလား ေြပာစမ်းပါဦး၊
နင့်အေဖက နင့်စားဝတ်ေနေရး ပညာေရးအတွက် လစဉ် ေငွပိုပါ့မယ်ဆိုပီး
အခုှစ်ှစ်နီးပါးရှိတာေတာင် ေငွတစ်ြပားတစ်ကျပ်မှ ပိုေပး တာ မဟုတ်ဘူး၊
ငါ့မှာလည်း ကေလးှစ်ေယာက်နဲမုဆိုးမ၊ ဘာအလုပ်မှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊
ဟိုလူဆီအေကွးယူစားရ ဒီလူဆီ အေကွးယူစားရနဲ၊ နင်က ပိုက်ဆံရှာမေပးရင်
ဘယ်လိုဆပ်ရမလဲ၊ တစ်ေနစာတစ်ေန ဘယ်လို စားရမလဲေြပာ''
''ေဒေလးရယ် အဲဒါဆိုလည်း ကန်ေတာ့်ကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မဲေအာင်
ထားလိုက်ပါလား၊ အဲဒါဆိုရင် တြဖည်းြဖည်းနဲ လစာတိုးလာေတာ့ ေဒေလးလည်း
အဆင်ေြပတာေပါ့''
''ဟဲ့ အဲဒါဆိုရင် ငါ့ကေလးေတွ ေကျာင်းစရိတ်၊ ကျရှင်စရိတ်
ဘယ်လိုေပးရမှာလဲ၊ အဲဒီ လိုလုပ်တာေတာင် အဆင်မေြပရတဲ့အထဲ နင်က ငါ့ကို
ဆရာြပန်လုပ်ေနေသးတယ်''

''ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ေနရာတည်းမှာ ိုးိုးသားသား
ကိးကိးစားစားလုပ်ေတာ့ ပုံမှန်လစာေတာ့ လစဉ်ရေနမှာမဟုတ်လား''
''နင်ပဲ အေြပာေကာင်း၊ လစာေလး ှစ်ေသာင်းခွဲ သုံးေသာင်းနဲ
ဘယ်ှစ်ရက်အူစိုေအာင် စားရမှာလဲ၊ နင့်တစ်ေယာက်တည်း ေငွရှာခိုင်းေန
တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါလည်းရပ်ကွက်ထဲ ဟိုအိမ်ဒီအိမ်အဝတ်လိုက်ေလာ် အမိက် သွန်၊
အထမ်းအပိုးကအစ လုပ်ေနတာပဲ၊ အိမ်လစာမေပးိုင်လို အိမ်ေြပာင်း ေနရတာ ေရာ
ဘယ်ှအိမ်ဘယ်ှရပ်ကွက်ရှိေနပီလဲ၊ ဒါေတွကို နင့်အေဖ သိသလား၊ သွားလိုက်တာ
မျက်ှာလဲခဲပစ်''
''အေဖလည်း ဟိုမှာအဆင်မေြပလိုြဖစ်မှာပါ''
''အံမယ် ဒါေတာ့ ေြပာတတ်တယ် ကည့်စမ်း၊ သူအေဖကို
သိတတ်ေနလိုက်တာ၊ သူအဆင်ေြပတာ မေြပတာထက် ငါတိုကေရာ
အဆင်ေြပလိုလား၊ နင်ပိုက်ဆံမရှာိုင်လို စားဖိုေတာင်အိုင်ိုင်''
''ညီေလးနဲညီမေလးေတာ့ ပညာေကာင်းေကာင်းသင်ိုင် အဝတ်
အစားေကာင်းေကာင်းဝတ်ိုင် အစားလည်းေကာင်းေကာင်းစားရတယ်မဟုတ် လား၊
ဒီအိမ်မှာ အဆင်မေြပတာဆိုလို ကန်ေတာ်တစ်ေယာက်တည်း''
''ဘာ''
ရင်ထဲခံစားရသလိုေြပာေတာ့ ေဒေလး ေစွခနဲ ေဒါသြဖစ်သွားဟန်
တူသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘယ်ကပိုက်ဆံရလာမှန်းမသိဘဲ သားနဲသမီးအတွက်
အဝတ်အထည်ေတွ အစားအေသာက်ှင့်ေကျာင်းသုံးပစည်းေတွ ေဒေလး
ဝယ်လာတတ်သည်။ အြပင်ထွက်လိုက်လင်လည်း ေဒေလးဝတ်သမေတွ က
လန်းလန်းေတွချည်းပါ။ သူမှာသာ ေကျာင်းလည်းမေနရ အဝတ်အစား
ေကာင်းလည်းမရှိ။ အစားအေသာက်ဆိုလည်း ေဒေလးသားှင်သမီး စား ပီးမှ
အကွင်းအကျန်သာစားရသည်။ သူတိုမကျန်လင် ဟင်းမပါေသာ

ထမင်းခဲကိုကိုက်ပီး ေရေသာက်ဗိုက်ေမှာက်။
''နင် ခုနက ဘာေြပာလိုက်တာလဲ ြပန်ေြပာစမ်း၊ နင်တစ်ေယာက် တည်း
အဆင်မေြပတာဟုတ်လား၊ နင့်အေဖက ေငွေတွအများကီးပိုေနတာ ဆိုေတာ့ နင်က
ေတာ်ေတာ်အဆင်ေြပချင်ေနတယ်ေပါ့ ဟုတ်လားေသာတ''
''ကန်ေတာ် ေဒေလးအိမ်မှာ အလကားမစားပါဘူး၊ အလုပ်အမျိး
မျိးလုပ်ပီး ေငွရှာေပးေနတာပဲ''
''ဘာ နင်က ေတာ်ေတာ်စကားတတ်ပီး ငါ့ကိုခံေြပာေနတယ်၊
နင့်အသက်တစ်ရက်ကီးလာေလ ပိုပီးမိုက်ိုင်းေလပါလား၊ ငါ့အရိပ်မှာခိုခွင့်
ေပးထားတာေတာင် ေကျးဇူးတင်ရမှန်းမသိဘူး ဟင် ေသာတ မိုက်ိုင်းတဲ့ ေကာင်
ြဖန်း ြဖန်း''
''အ အား''
ကိမ်လုံးကို ေြပးဆွဲယူကာ ိုက်လိုက်တာမို အသည်း ဆတ်ဆတ်
ခါေအာင် နာသွားသည်။ ဒီြပင်းအားှင့်ဆိုလင် သူေနာက်ေကာှင့်ေြခသလုံး ေတွ
ေသွးေြခဥေတာ့မှာ ေသချာ၏ ။ ကိမ်လုံးှင့်ခဏခဏ အိုက်ခံရတာ
ိုးေနပီြဖစ်ေသာ်လည်း အိုက်ခံရတိုင်း မှတ်ေလာက်သားေလာက်ေအာင်
ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျင်ဆဲပင်။
''မှတ်ပီလားဟင် နင် ငါ့ကိုခံေြပာဦးမလား၊ နင့်အေဖကေတာင်
နင့်ကိုပစ်သွားတာ၊ ငါက နင့်ကိုကယ်တင်ထားရတာ ဟဲ့၊ နင်က ေကျးဇူး
မတင်တဲ့အြပင် ေစာ်ကားေနရလား ကဲ ကဲ ြဖန်း ြဖန်း''
''အ အား ေဒ ေဒေလးေကာက်ပါပီ ေကာက်ပါပီဗျ''
''ဘာေကာက်ပါပီလဲ၊ ေနာက်ေန ပိုက်ဆံရေအာင်ေတာင်းလာ မလား၊
မေတာင်းလာဘူးလား ေြပာစမ်း''

''ေတာင်း ေတာင်းပါ့မယ် ေဒေလး''
''ေအး ရေအာင် ေတာင်းရင်ေတာင်း၊ ေတာင်းလိုမရရင် ခိုးလာခဲ့
နားလည်လား''
''နားလည်ပါပီ''
''ေအး ဒီေန နင့်အြပစ်နင်သိတယ်ေနာ်''
''ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့''
''သိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ''
''ထမင်း မစားရဘူး၊ အိမ်ေရှကွပ်ပျစ်မှာ အိပ်ရပါမယ်''
''ဟင်း သိရင်ပီးတာပဲ''
ေဒေလးေဆာင့်ေအာင့်ကာ အိမ်ေပတက်သွားသည်။ သူအတွက်
ဒီေနတစ်ညလုံး အိမ်ေပတက်ခွင့်ရှိေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ ချမ်းချမ်းေအးေအး
ြခင်ကိုက်ကိုက် ဗိုက်ထဲက ဘယ်ေလာက်ပင် ဆာေလာင်ေနပါေစ ေဒေလး
ငဲ့ညာသနားေတာ့မည်မဟုတ်။
''ေမေမ ဗိုက်ဆာပီ၊ ဒီေန ဘာဟင်းချက်လဲ''
''မနက်က ကျန်တဲ့ကက်သားချက်ရှိတယ်ေလ သားရဲ၊ သား
စာကျက်ပီးလို ဗိုက်ဆာေနပီလား၊ ေမေမ ထမင်းခူးေပးမယ်ေလ''
''မနက်ကကျန်တဲ့ ကက်သားချက်ကီး မစားချင်ပါဘူး ေမေမရာ၊
သားကို လမ်းထိပ်က ထမင်းဆိုင်ကီးက ဝက်သားချက်ဝယ်ေကး''
''ေအး ေအး ဝယ်ေပးမှာေပါ့ သားရယ်၊ စာေမးပွဲနားနီးပီဆိုေတာ့
သားကိက်တာ ေမေမ အကုန်လုပ်ေပးရမှာေပါ့''
''ေမေမ သမီးဖို ကက်ဥေကာ်ေပး ှစ်လုံးေနာ်''

''ေအးပါ ေမေမ သမီးေလးကိက်တာလည်း ေမေမလုပ်ေပးရမှာ ေပါ့''
''ေသာ် ဒီတစ်ခါ စာေမးပွဲေြဖပီးလို ေကျာင်းြပန်ဖွင့်ရင် သားကို
ေကျာင်းစိမ်းဝတ်စုံေတွ ထပ်ဝယ်ေပးေနာ် ေမေမ၊ ွမ်းရင် သားမဝတ်ချင်ေတာ့ ဘူး''
''ဟုတ်ပါပီ သားရယ်၊ ဒီတစ်ခါ ပိုက်ဆံရတာ နဲ ေမေမ တန်းခနဲ
ဝယ်ထားေပးမယ် ဟုတ်ပီလား''
''သမီးကို ဆရာမက ကျရှင်လခေတာင်းလိုက်တယ် ေမေမ''
''ေအးပါ သမီးရယ်၊ ေမေမ ေပးမှာေပါ့ ဘာမှမပူနဲ ဟုတ်ပီလား
သမီးေလး''
ေဒေလးတိုသားအမိသုံးေယာက်ကေတာ့ ဘာအပူအပင်မှမရှိ
ေအးချမ်းစွာအဆင်ေြပေနသည်။ သူမှာေတာ့ အြပင်ဘက်မှာ တစ်ေယာက် တည်းပါ။
သူကိုေသွးသားရင်းြခာလို သေဘာမထားလို ဒီေလာက်ရက်စက် ိုင်ြခင်းလား။
ဥေပကာြပိုင်ြခင်းလား။
သူမှာ ဘယ်လိုဝဋ်ေကွးေတွပါလာလို ေမေမက သူ လူမမယ်
အရွယ်ေလးမှာ ဆုံးပါးသွားပီး ေဖေဖက ပစ်ပယ်ထားရတာ လဲ။ လူချင်းတူေပမယ့်
အေြခအေနချင်းမတူကတာဟာ ကံတရားေတွ ေကာင့်ပဲြဖစ်မည်။ ေဖေဖ ေဖေဖ
ဘယ်ေရာက်ေနတာလဲ။

*

အခန်း (၃)
''ဟဲ့ ေကာင်ေလး ဒီနားမလာနဲ သွား သွား''
''အလကားကေလကေချ သူခိုးဂျပိုးေတွ၊ ဆိုင်နားကို အကပ်မခံ နဲ၊
ရှိတာေတွပါသွားမယ်''
သူလို ေပစုတ်စုတ်ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ကို ဘယ်သူကမှ
ယုံကည်မမရှိကပါ။ သူခိုးဂျပိုးလိုသာထင်ပီး အထင်ေသးစွာှင်ထုတ်တတ်
ကသည်။
ေဒေလးက လစာေတွကိထုတ်ပီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပီးတစ်ဆိုင်
ေြပာင်းခိုင်းခဲ့သည့် နာမည်ဆိုးေကာင့်လည်း ြဖစ်မည်။
''ကန်ေတာ် ေကျာင်းေနချင်လိုပါခင်ဗျာ၊ တတ်ိုင်သေလာက်
ေပးကမ်းစွန်ကဲခဲ့ကပါ''
''ကန်ေတာ် အေမအို အေဖအိုကီးေတွကို လုပ်ေကးေနတာပါ ခင်ဗျာ၊
သဒါတတ်အားသေရွ ဒါနြပခဲ့ကပါ''
သူ အမျိးမျိးေြပာကာ လှည့်ပတ်ေတာင်းေနေသာ်လည်း ပင်ပန်း
ဆင်းရဲကာ ုန်းကန်ေနရသည့်သူေတွက သူတိုအေရးပဲ ေတွးေနကတာမို
သူကိုအေရးစိုက်ပီး သနားမေနကေပ။ တြခားအိုကီးအိုမမျက်မြမင်ေတွကို သာ
ေစတနာရှိကဟန်တူသည်။
''ဟူး စိတ်ညစ်ပါတယ်၊ ပိုက်ဆံမရရင် ေဒေလးိုက်ေတာ့မှာပဲ''

သူ စိတ်ညစ်ညစ်ှင့် လမ်းေဘးအုတ်ခုံမှာ ထိုင်ေနလိုက်သည်။
လူေတွမှာလည်း ကိုယ့်ဒုကကိုယ့်အေကာင်းေတွှင့်ကိုယ် သွားလာလပ်
ရှားေနကရတာ ။ ကားေပတက်က ဆင်းက။ ေစျးေရာင်းသူကလည်း ေြပး
လားေရာင်း။
မိဘအတွက် သားသမီးအတွက် ဇနီးမယားအတွက် လင်
ေယာကျ်ားအတွက်။ တစ်ခုခုရည်ရွယ်ချက်ေတွေကာင့် ုန်းကန်ေနကတာပဲ
ြဖစ်မည်။ သူလို ကေလးငယ်ေတွလည်း ေရသန်ဘူး ေဆးလိပ်ကွမ်းယာ ဂျာနယ်
ကက်ဥြပတ် ငုံးဥြပတ် ေအာ်ဟစ်ေြပးလား ေရာင်းချေနက၏ ။ သူလည်း
ဒါမျိးေရာင်းလင် ြဖစ်ိုင်မလား။ ေဒေလး အရင်းထုတ် ေပးလင်ေတာ့ ြဖစ်ိုင်မှာပါ။
''ေသာတ ဟိတ်ေကာင်''
''ဟင် ေကျာ်ကီး မင်းေကျာင်းမတက်ဘူးလား၊ ကားမှတ်တိုင်မှာ
ဘာလုပ်ေနတာလဲ''
ေလးတန်းအထိ ေကျာင်းအတူတက်ဖူးေသာ ေကျာ်ကီးက
လာှတ်ဆက်၍ သူဝမ်းသာအားရြဖစ်ကာ ထရပ်လိုက်သည်။ ေကျာ်ကီး မျက်ှာက
မေကာင်းပါ။ သူပခုံးကိုဖက်ကာ အုတ်ခုံမှာပဲ ဝင်ထိုင်သည်။
''ငါလည်း ငါးတန်းေအာင်ပီး ေကျာင်းမတက်လိုက်ရပါဘူးကွာ၊
အေဖကေနာက်အိမ်ေထာင်ြပသွားေတာ့ အေမကလည်း အားကျမခံ ေနာက်
အိမ်ေထာင်ြပလိုက်တယ်''
''ဟင် ဟုတ်လား အခု မင်းက မင်းအေဖနဲလိုက်ေနတာလား''
''အေဖက ေနာက်မိန်းမယူရင် ေနာက်ကေလးရတယ်ဆိုပီး ငါ့ကို
အေမနဲထားခဲ့တာေလ၊ အေမကလည်း ရှင်နဲေမွးထားတာ၊ ရှင်မှတာဝန်မယူ ရင်
ကျပ်ကေရာ ဘာလိုတာဝန်ယူရမှာလဲဆိုပီး အြပန်အလှန် ြပဿနာ
ေတွတက်ကတယ်၊ အရင်တုန်းက အိမ်ေထာင်ေရးခိုင်မဲေအာင် သားသမီး

အရင်ယူကတယ်၊ သားသမီးေတွမျက်ှာေထာက်ထားပီး ေတာ်တန်ုံ အမှား
မလုပ်ကေတာ့ဘူးတဲ့၊ လူကီးေတွေြပာတာကားဖူးတာပါ၊ အခုကေတာ့ကွာ
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ေနကတာပါ၊ သားသမီးေတွ မျက်ှာလည်း မကည့်ဘူး၊
မိဘေဆွမျိးအသိုက်အဝန်း သိကာေတွလည်း ထည့်တွက်မေန ကေတာ့ပါဘူး''
''အခု မင်းဘာလုပ်ေနလဲ''
''ဒီလိုကားမှတ်တိုင်ေတွ ကားလမ်းပိတ်တဲ့ေနရာေတွမှာ သတင်းစာ
ဂျာနယ်လိုက်ေရာင်းတယ်၊ အဆင်မေြပရင် ကက်ဥြပတ် ငုံးဥြပတ်ေရာင်း လိုက်၊
ေရသန်ဘူးေလးေရာင်းလိုက်ေပါ့၊ အေမယူလိုက်တဲ့သူက ဆိုက်ကား သမား
လက်ေကာတင်းတင်း ရှာမေကးဘဲ အရက်ေသာက်ေတာ့ ငါ့ကို ေကျာင်းထွက်ပီး
ဒါေတွလုပ်ခိုင်းတာပဲ''
''ေရာင်းလိုဝယ်လို အဆင်ေြပလား၊ အရင်းဘယ်ေလာက်ထုတ် ရလဲ၊
အြမတ်ဘယ်ေလာက်ကျန်လဲ''
''အရင်းက ငါးေထာင်ထုတ်ရင် တစ်ေသာင်းထုတ်ရင်းနဲ ေရာင်း
ဝယ်တဲ့သူေတွ များလွန်းေတာ့ အဆင်မေြပပါဘူး၊ တစ်ခါတေလ ငါးရာ
တစ်ေထာင်ြမတ်ဖိုေတာင် မလွယ်ဘူး၊ ဒီကားထဲ ကိုယ်ဗိုက်ဆာလို ဝယ် စားလိုက်ရင်
သွားေရာ၊ ဒါေကာင့် ပေထွးကလည်း ဒီေကာင်ပိုက်ဆံဘယ်
ေလာက်ရှာိုင်လိုလဲဆိုပီး အေမ့ကိုအေညာင့်ေထာင်တယ်၊ ငါအိမ်မှာေတာင်
ေနချင်စိတ် မရှိေတာ့ဘူး''
''မင်းဘဝက မိဘရှိပီး ငါ့ထက်ေတာင် ဆိုးေနလားကွာ''
ဖိုးေကျာ်အေကာင်းကားပီး သူ ပိုပီးေတာ့ေတာင် စိတ်ညစ်သွား
ရေလသည်။ ကိုယ်က မိဘမရှိဘဲ အေဒကို ခိုကပ်ေနရတာ မို ထားလိုက် ပါေတာ့။
ဖိုးေကျာ်က မိဘရှိပါလျက်ှင့် တကွဲတြပားစီေနရပီး ပေထွးလို လူမျိးှင့်
တစ်အိမ်တည်းရှိေနရတာ က ပိုဆိုးသည်။

ဒါေပမဲ့ ဖိုးေကျာ်က ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင် ြပံးလျက်
''ငါက မင်းထက်ဆိုးတာေတာ့ မြဖစ်ိုင်ဘူးကွ၊ မိဘရှိေနတဲ့ အတွက်
ခိုင်းစားရင်ေတာ့ ခိုင်းစားမယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ်ေတာ့မှေတာ့ စွန်လတ်
မှာမဟုတ်ဘူးကွ၊ အရင်းထုတ်ေပးတယ်၊ အပ်ရင်အပ်သေလာက် ယူတယ်၊
အရင်းြပတ်တယ်ဆိုရင် ထပ်ထုတ်ေပးတယ်၊ အိမ်မှာေနရင် ပေထွးနဲြပဿနာ
တက်မှာစိုးလို အြပင်မှာ အလုပ်လုပ်ေနတယ်ဆိုရင်ပီးေရာေပါ့ကွာ၊ အိမ်မှာ
ချက်တဲ့ဟင်းမကိက်ရင်လည်း ေချးများလိုရတယ်''
''ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါေတွကေတာ့ မင်းက ငါ့ထက်သာတယ်၊
မိဘဆိုေတာ့ အေဒေလာက်ေတာ့ ဘယ်ဆိုးမလဲကွာ၊ အေဒကလည်း သူမှာ
သားသမီးေတွမရှိရင် ငါ့အေပ အဲဒီ ေလာက်ဆိုးမယ်မထင်ပါဘူး၊ အခုကေတာ့
သားသမီးထက်ေတာ့ ငါ့ကိုဘယ်ပိုိုင်မလဲ၊ ပီးေတာ့ အေဖ ကလည်း
ငါ့အတွက်ဆိုပီး ေငွပိုတာမှမဟုတ်တာ''
''ဒါနဲ တစ်ခါတေလေတာ့ မင်းအေဒ ဘယ်ကပိုက်ဆံေတွရပီး
အဝတ်အစား အသုံးအေဆာင်ေတွဝယ်တာလဲ မသိဘူးေနာ်၊ သူတိုမိသားစု
သုံးေယာက်ကို ေတွလိုက်ရင်ေတာ့ လန်းလန်းေတွချည်းပဲ''
''ေငွစုေငွေချးထုတ်သလိုလို ရပ်ကွက်ထဲ ဟိုလူဒီလူနဲ ပိုက်ဆံ
စုထားသလိုလိုေတာ့ ေြပာတာပါပဲကွာ၊ ဒါေပမဲ့ အိမ်လစာေပးရေတာ့မယ်ဆို
ရင်ေတာ့ ငါ့ကို ပိုက်ဆံဇွတ်ရှာခိုင်းေတာ့တာပဲ၊ မေပးိုင်ရင် ေနာက်တစ်အိမ်
ေြပာင်းေနရတာ နဲ မင်းနဲေဝးသွားရေတာ့တာ၊ ဒါေကာင့် မင်းမိဘေတွ ေနာက်
အိမ်ေထာင်ြပတာ မသိလိုက်တာေပါ့၊ ဒါနဲ မင်းပိုက်ဆံရှာပီး ေကျာင်းြပန်
မေနေတာ့ဘူးလား''
''ပေထွးငိြငင်မှာစိုးလို ငါ့ကိုေကျာင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုမှ၊ ဖေအ
ရင်းကေတာင် ဘာတာဝန်မှမယူတာ၊ သူက အလကားလုပ်ေကးေနရမှာ လားဆိုပီး

အေမနဲစကားများကတာေလ၊ အေမကလည်း အေဖ့တုန်းက သာိုင်စားချင်တာ
ပေထွးကိုကျေတာ့ အြမည်းလုပ်ေပးရ အရက်ထည့်ေပး ရနဲ တုတ်တုတ်ေတာင်
မလပ်ရဲဘူး''
''မင်းအေဖကေရာ တစ်ချက်မှလာမကည့်ဘူးလား''
''ေနာက်မိန်းမနဲကေလးေမွးလိုဆိုလား သတင်းေတာ့ကားတယ်၊
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ပါ သံေယာဇဉ်ြပတ်ေတာ့လည်း ေကာင်းတာေပါ့၊ ဒါနဲ အခု
မင်းဘာထိုင်လုပ်ေနတာလဲ''
''ကားေပကလူေတွ လမ်းေပသွားေနတဲ့လူေတွဆီ ပိုက်ဆံလိုက်
ေတာင်းေနတာ''
''ဘာ မင်း သူေတာင်းစားေတာင်ေရာက်ေနပီလား၊ ငါတိုလမ်းထဲ
မှာေနတုန်းက မင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လား၊ ထမင်းဆိုင်လား လုပ်ေနတာပါ''
သူ မချိတရိ ြပံးပီး ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
''အဲဒီ လိုဆိုင်မျိးေတွ ငါတစ်ဆိုင်ပီးတစ်ဆိုင် လုပ်ဖူးတယ်၊ တစ်ဆိုင်
လုပ်ရင် ေဒေလးက သုံးလစာကိထုတ်တယ်၊ ထုတ်ပီးတာနဲ ေနာက်တစ်
ဆိုင်ေြပာင်းဖိုအတွက် ငါ့ကိုလစ်ေြပးခိုင်းတယ်၊ ငါ့ကိုဘယ်ဆိုင်ရှင်က ယုံေတာ့
မှာလဲ၊ အဲဒါလုပ်စရာအလုပ်မရှိေတာ့ ငါ့ကို ပိုက်ဆံှစ်ေထာင်ရေအာင်
ေတာင်းခိုင်းတယ်၊ မရရင် အိမ်ေပမှာ အိပ်ခွင့်မေပးဘူး၊ ထမင်းမေကးဘူး
ဒဏ်ခတ်တာတဲ့''
''ေအးကွာ ကားရတာ စိတ်မေကာင်းပါဘူး၊ ေမတာတရားေခါင်း ပါးတဲ့
မိဘေဆွမျိးအသိုက်အဝန်းထဲေရာက်လာတာ ငါတို ကံဆိုးတာပဲေပါ့ မင်းအခု
ဘာလုပ်မှာလဲ''
''မသိဘူးကွာ ေနေတာင်ေစာင်းေနပီ၊ ပိုက်ဆံက သုံးရာပဲရေသး တယ်၊

ေငွအြပည့်ပါမလာရင်ေတာ့ ေဒေလး အြပစ်ေပးတာ ိုက်တာခံရဦး မှာ''
''ကျန်တဲ့တစ်ေထာင့်ခုနစ်ရာ ငါ့ဆီက ယူသွားေလ၊ မင်း အဲဒါဆို ရင်
ဒီေနအိုက်မခံရေတာ့ဘူး မဟုတ်လား''
''ဟင် မင်းကျေတာ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အရင်းပါေပျာက်သွားရင်
မင်းအေမ ဆူမှာေပါ့''
''ဆူတာလည်း ိုးေနပါပီကွာ၊ အေမ အရင်းထုတ်ေပးလည်း ငါ
စိတ်မကည်တဲ့ေနကျရင် အြပင်မှာစားေသာက်သုံးြဖန်းပီး ြပန်တာပဲ၊
အရွဲတိုက်တယ်ပဲေခမလား၊ တစ်ခါတေလ ငါလည်း ေနချင်သလို ေနပစ် လိုက်တာ''
''ေသာ်''
ဒီလိုမေကာင်းသည့်မိဘေတွေကာင့် မေကာင်းတဲ့သားသမီးေတွ
များလာကတာြဖစ်မည်။ လူငယ်ေတွရဲေကာင်းြခင်း ဆိုးြခင်းဟာ လူကီးေတွ မှာပဲ
တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်လား။ ဖိုးေကျာ် ေပးေသာ ငါးဆယ်တန်တစ်ရာ တန်
ှစ်ရာတန် ေငွစကခပ်ွမ်းွမ်း ေထာင့်ခုနစ်ရာကိုယူပီး သူ ေကျးဇူး တင်စွာ
ဖိုးေကျာ်ကို ြပံးြပလိုက်သည်။
ဒီအေကွးကို သူ ဆပ်ြဖစ်ေအာင်ဆပ်မှာပါ။ ေကျးဇူးပဲ ဖိုးေကျာ်။

*

အခန်း (၄)
''ေဒေလး ပိုက်ဆံှစ်ေထာင်ပါ''
''ဒီေနေတာ့ အြပည့်အဝရလာလိုပါလား၊ ေတာင်းလာတာလား
ခိုးလာတာလား''
''ေတာင်း ေတာင်းလာတာပါ''
''ေအး ေနာက်ေနေတွလည်း ရေအာင်ေတာင်းခဲ့ကားလား၊ မရ ရင်ေတာ့
သိတဲ့အတိုင်းပဲေနာ်၊ ငါ စကားများများမေြပာဘူး၊ ကုန်ေစျးှန်း ေတွက ကီးလို
ဒီပိုက်ဆံှစ်ေထာင်က ဆန်ဖိုးေတာင်မေလာက်ဘူး''
''ဟို ေဒေလး ကန်ေတာ် ထမင်းစားလိုရလားဟင်''
''ကေလးေတွေတာင် ကျရှင်က ြပန်မလာေသးဘူး၊ နင်က ဆာ ပီလား၊
အဲဒါဆိုလည်း ကက်သားဟင်းကို အသားေတွ ပန်းကန်တစ်လုံးနဲ ခပ်ထားလိုက်၊
အိုးှစ်ခုေလာက်နဲ ထမင်းကို အိုးလူးစား၊ ေသာ် ထမင်း ေတွပါ ခူးထားပီး
အုပ်ေဆာင်းထဲထည့်ထားလိုက်ေနာ်၊ စားပီးတာနဲ အိုးေတွ
ခွက်ေတွအကုန်ေဆးထား''
''ဟုတ်ကဲ့ ေဒေလး''
''အုပ်ေဆာင်းထဲက ကက်သားေကာ်ေတွလည်း ှိက်မစားနဲ ဦးေနာ်၊
မနက်ြဖန် ကေလးေတွေကျာင်းသွားရင် ထမင်းဘူးထည့်ဖို လက်
ေဆာ့ပါးစပ်ေဆာ့မလုပ်နဲ''

''ဟုတ်ကဲ့ပါ''
အရွယ်သိပ်မကွာတာေတာင် သားသမီးချင်း စာနာစိတ်မရှိပါ။
အရိပ်အာဝါသေအာက်မှာခိုကပ်ခွင့် ေပးတာကိုပဲ ေကျးဇူးတင်ရေတာ့မည် လား။ သူ
ေဒေလးေြပာသလို ပန်းကန်ထဲကို ကက်သားအသားတုံးေတွ ချည်းေရွး၍
ခပ်ထည့်လိုက်သည်။ အိုးေလး ငါးတုံးကျန်ေနတာေတာင် အကုန်စားခွင့်မြပဘဲ
ှစ်ခုတဲ့။ ဟင်းကို အဆီအှစ်ေတွစားတာလည်း ေဒ ေလးမကိက်ပါ။
ကက်အိုးေလးှစ်ခုကို ငါးပိရည်ကျဲြဖင့်သာ သူ စားရ မည်။
ဒါေပမဲ့ ဒီေန အိုးကိုက်ခွင့်ေပးတာပဲ ေကျးဇူးတင်ရေသး၏ ။
ဘယ်ကေငွေတွရလို ကက်သားေတွေကာ်တာချက်တာလုပ်ေနသည် မသိ ေပ။
''ေဟာ သားနဲသမီး ြပန်လာပီလား၊ သားနဲသမီးအတွက် ေမေမ
အကျႌလှလှေလးေတွ ဝယ်ထားတယ်''
''ဟုတ်လား သား ဝတ်ကည့်မယ်''
''သမီးလည်း ဝတ်ကည့်မယ် ေမေမ''
''ေအးေအး ဝတ်ရမှာေပါ့ကွယ်၊ အခု ထမင်းစားပီးရင် ကိုယ်လက်
သန်စင်ပီးမှ အဝတ်အစားလဲရင်း ဝတ်ကည့်ရေအာင်ေနာ်''
''ဟုတ်ကဲ့''
ကေလးေတွ အိမ်ေပေြပးတက်လာကသည်။ လွယ်အိတ်ေတွ
တိုင်မှာချိတ်ပီး သူ ထမင်းစားသည့်အနား ေရာက်လာ၏ ။ ''ေသာတ ငါ့ဖို
ထမင်းခူးေပးစမ်း''
''ကိုကီးေသာတ သမီးဖိုလည်း ထမင်းခူးေပး''
''ကိုကီး ထမင်းပီးေတာ့မယ်၊ ဒါေလးစားပီးရင် ခူးေပးမယ်ေနာ်
ခဏေလးေစာင့်''

''ဟိတ်ေကာင် ဘာကိုေစာင့်ခိုင်းတာလဲကွ၊ မင်းစားတဲ့ထမင်းက
ဒီလိုကန်လိုက်ရင် ပီးသွားေရာမဟုတ်လား''
''ဂွမ် ခမ်''
''ဟာ မင်း မင်း ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ''
''မင်းက ဆင်ေြခေပးေနတာကိုး၊ ခူးဆိုခူးေပါ့''
''ထမင်းတစ်လုပ် ှစ်လုပ်တည်းကျန်လို ငါေြပာတာပါ''
''လာမရှည်နဲကွာ ငါတိုအိမ်မှာလည်း ခိုကပ်ေနေသးတယ်၊ ခိုင်း
တာကိုတန်းခနဲလုပ်မှေပါ့''
''ဟုတ်တယ် အစ်ကိုေသာတကလည်း သမီးတိုက အကျႌအသစ်
ကေလးေတွ ဝတ်ချင်ေနပီ၊ ထမင်းြမန်ြမန်စားရမှာ''
''ဟဲ့ ေသာတ နင်ကလည်းနင်ပဲ၊ ဒါေတွြမန်ြမန်သန်ရှင်းေရးလုပ် ပီး
ကေလးေတွကို ခူးေပးလိုက်ေလ''
''ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့''
တကယ်ဆို သူက အကီးပါ။ ေဒေလးက ဆုံးမမမရှိတာေကာင့်
မင်းမင်းှင့်ှင်းှင်းက သူအေပ သူစိမ်းဆန်ကာ အိုင်ကျင့်ချင်ကသည်။ သူ
ထမင်းေစ့ေတွ ြပန်ေကာက် သန်ရှင်းေရးလုပ်ပီး သူတိုအတွက် စားပွဲ ဝိုင်းမှာ
ထမင်းြပင်ေပးလိုက်၏ ။
''သားနဲသမီး အဲဒီ ကက်သားဟင်းေတွ အကုန်စားလိုရတယ် ေနာ်၊
မနက်ကို ကက်သားေကာ်နဲ ထမင်းဘူးထုတ်ေပးမှာ''
''ဟား ရှယ်ပဲ ေမေမ၊ ဒီေန ပိုက်ဆံရလိုလားဟင်''
''အင်းေပါ့ သားရဲ၊ ေမေမ စုေကးထုတ်တာ''

''ေကျာင်းစိမ်းဝတ်စုံေရာ ဝယ်ထားေသးလား ေမေမ''
''ဝယ်ထားပါတယ် သမီးရဲ''
''ေမေမ ဒါဆို ဒီတစ်ခါ ေကျာင်းပိတ်ရင် သားတိုကို ကစားကွင်း
လိုက်ပိုပါ''
''ပိုမှာေပါ့ သားရယ်၊ စားစရာေတွလည်း အများကီးဝယ်ေကး မယ်
ဟုတ်ပီလား''
''ေဒေလး အဲဒီ ေနကျရင် ကန်ေတာ့်ကိုေရာ ကစားကွင်းေခပါ
လားဟင် တစ်ခါမှ မေရာက်ဖူးလိုပါ''
သူလည်း ကစားကွင်းေတွ ဘာေတွ သွားချင်သည့်ကေလးအရွယ် ပဲမို
အရဲစွန်ကာ ေဒေလးကို ေတာင်းဆိုကည့်လိုက်သည်။ ေဒေလးေရာ
ကေလးှစ်ေယာက်ပါ သူတိုအေပျာ်ေတွ ပျက်သွားသလို မလိုလားစွာ သူကို
လှည့်ကည့်လာက၏ ။
''ေသာတလိုက်ရင် သားတိုမသွားဘူးေနာ် ေမေမ''
''သမီးလည်း သွားဘူး''
''ေသာတ နင် ကိုယ့်ေနရာကိုယ် မေနတတ်ဘူးလား၊ နင် သွား
ချင်တဲ့ေနရာသွား လာချင်တဲ့ေနရာလာ၊ အေပျာ်အပါးမက်လိုရေအာင် နင့် အေဖက
ပိုက်ဆံဘယ်ှြပားပိုထားလိုလဲ၊ ငါက ငါ့သားသမီးေတွပိုတိုင်း နင်က
လိုက်စရာလား''
''မဟုတ်ပါဘူး ကန်ေတာ်လည်း မေရာက်ဖူးလို ေြပာကည့်တာ ပါ''
''မေြပာနဲ ေနာက်ဆို ေနရာတကာ မပါနဲ၊ နင့်အေဖြပန်လာမှ
သွားချင်တဲ့ေနရာသွား''
''အ အေဖ့သတင်းေရာ ဘာမှမကားဘူးလား ေဒေလးရယ်၊ အေဖ

ဘယ်ိုင်ငံေရာက်ေနတာလဲ၊ ဘာေတွလုပ်ေနတာလဲ၊ ဘယ်ေတာ့ ြပန်လာမှာလဲ''
''ဟဲ့ အဲဒါ ငါဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ၊ နင့်အေဖ ေသသလား ရှင် သလား၊
မိန်းမရ သားသမီးေတွရေနသလား''
''အဲ အဲဒီ လိုေတာ့ မလုပ်ေလာက်ပါဘူး၊ အဆင်ေြပတာနဲ ပိုက်ဆံ ပိုမယ်၊
သားပညာတတ်ကီးြဖစ်ေအာင်စာကိးစား၊ အရွယ်ေရာက်ရင် အေဖ လာေခမယ်လို
ေသချာမှာခဲ့တာပါ''
''အဲဒီ လိုကေတာ့ ပါးစပ်ပါတဲ့သူတိုင်း ေြပာတတ်ကတာပဲေလ၊ အခု
ေငွလည်းမပို စာမလာသတင်းမကားဆိုေတာ့ နင့်အေဖ အိမ်ေထာင်ကျ ရင်ကျ
မကျရင် လူသတ်ခံရလိုေသတာပဲြဖစ်လိမ့်မယ်၊ ဘယ်ိုင်ငံမှာ ြမန်မာ
ဘယ်ှေယာက်အသတ်ခံရတယ် အလုပ်ြပန်ကားေမှာက်တာ ဘယ်ှ
ေယာက်ေသသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းေတွကို နင်လည်း ေလာက်သွားေနတဲ့ သူပဲ
ကားမှာေပါ့၊ အဲဒီ အထဲ နင့်အေဖပါချင်လည်း ပါိုင်တာပဲ''
ေဒေလး ေြပာသလိုြဖစ်ိုင်သလား သူစဉ်းစားကည့်သည်။ အဲဒီ
လိုသာဆိုလင် အေဖ့ကို ဒီတစ်သက် မေတွရေတာ့ဘူးေပါ့။ အေဖ ဘယ်
အချိန်ြပန်လာမှာလဲလို ေမာ်လင့်လိုမရေတာ့ဘူးေပါ့။ သူများမိသားစုေတွလို
မိဘှင့်အတူ မေပျာ်ရင်ိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့။
ေဖေဖ ဘာေကာင့် ရက်စက်ရတာ လဲ။ ဘာေကာင့် သူကို ပစ်
ထားရက်ခဲ့ရတာ လဲ။ ှစ်ှစ်ေကျာ်ကာလအတွင်းမှာ ေဖေဖ ဘာေတွလုပ်ေန
ခဲ့တာလဲ။ သားတစ်ေယာက်ကို သူများှင့်အပ်ထားခဲ့ရတာ ေဖေဖ စိတ်မပူ ဘူးလား။
ဘယ်လိုေနေနမလဲလို စဉ်းစားမေလးေတာင် မရှိဘူးလား။ ရင်ေတွက
ဆတ်ဆတ်နာသည်။ ှလုံးသားေတွထဲမှာ စူးရှေအာင့် မျက်ေန၏ ။ အရာရာဟာ
ေမာ်လင့်ြခင်း ေတာင့်တြခင်းေတွ ကင်းေဝးစွာ ြဖင့်။
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