Chapter -19
အာအိုမာမဲ
အမျိးသမီးေတွ တီးတိုးဆိုတယ်

"လူေသးေသးေလးေတွ ဟုတ်လား" လို အာအိုမာမဲက ေကာင်မ
ေလးကို ညင်ညင်သာသာ ေမးလိုက်တယ်။ "လူေသးေသးေလးေတွက
ဘယ်သူေတွလဲ ေြပာြပပါဦး" ဒါေပမဲ့လည်း အဲဒီေလာက်ေလးပဲ ေြပာပီး
ဆူဘာဆာရဲ ပါးစပ်ေတွ ြပန်ပိတ်သွားြပန်တယ်။
ခါတိုင်းလိုပဲ သူမျက်လုံးေတွဟာ တခုခုထဲ နစ်ြမပ်ေနသေယာင်
ေကာင်ေကာင်ေလး ြဖစ်ေနပီး ေနာက်စကား တခွန်းေလာက် ေြပာဖို
ေတာင် သူမှာ ခွန်အားမဲ့ေနသလိုပဲ။
"သမီးနဲ သိတဲ့ တေယာက်ေယာက်လား" လို အာအိုမာမဲ ထပ်ေမး
တယ်။
မေြဖြပန်ဘူး။
"ဒီစကားကို သူထပ်ခါ တလဲလဲေြပာတယ်" လို မင်းကေတာ်က
ေြပာတယ်။ "လူေသးေသးေလးေတွ … သူဘာကို ေြပာချင်တာလဲ စဉ်း
စားလို မရဘူး"
အဲဒီ စကားလုံးကေန မေကာင်းတဲ့ အေငွအသက်ေတွကို ခံစားေနရ

တယ်။ ဟိုးအေဝးကီးက မိုးကိးပစ်သံကို သဲ့သဲ့ေလး ကားေနရသလိုပဲ။
"လူေသးေသးေလးေတွဆိုတာ သူကို ဒဏ်ရာရေအာင် လုပ်လိုက်တဲ့
လူေတွများ လား" လို မင်းကေတာ်ကို ေမးလိုက်တယ်။ မင်းကေတာ်က
ေခါင်းခါပီး "အန်တီလည်း မသိဘူး။ ဘယ်သူပဲြဖစ်ြဖစ် ‘လူေသးေသး
ေလးေတွ’ ဆိုတာ သူအတွက် ေတာ်ေတာ် အဓိပာယ်ရှိပုံရတယ်"
ေကာင်မေလးက လက်ကေလးေတွကို စားပွဲေပမှာ တင်ပီး ငိမ်ငိမ်
ေလး ထိုင်ေနတယ်။ အဓိပာယ် ေဖာ်ရခက်တဲ့ သူမျက်လုံးေတွက ေလထဲ
ကို ေငးကည့်လို ေနတယ်။
"သူဘာေတွများ ြဖစ်ခဲ့ပါလိမ့်ေနာ်"
"စစ်ေဆးကည့် သေလာက်ေတာ့ မုဒိမ်းအကျင့် ခံထားရတာပဲ။ ထပ်
ခါတလဲလဲကို ကျင့်ခံထားရတာ။ မိန်းမကိုယ် ှတ်ခမ်းေတွက ရစရာမရှိ
ေအာင် စုတ်ြပတ်ေနပီ။ သားအိမ်ကိုလည်း ထိခိုက်ထားတယ်။ သူသား
အိမ်ထဲကို ေတာ်ေတာ်ကီးတဲ့ ေယာက်ျားလိင်တံ ဝင်ထားတာ။ သားအိမ်
က

အရွယ်ေတာင်

မေရာက်ေသးဘူး။

မျိးဥေကွမယ့်

ေနရာက

ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပျက်စီးသွားပီ။ ဆရာဝန်ေတွ ေြပာသလိုဆိုရင် သူကိုယ်ဝ
န် ရိုင်ေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး "လို မင်းကေတာ်က ခပ်ေအးေအး ေြပာတ
ယ်။
ေကာင်မေလးေရှမှာ ဒီလို အေသးစိတ် ပုံေဖာ်ပီး တမင်တကာ ေြပာ
ေနပုံ ရတယ်။ ဆူဘာဆာက ဘာမှ မေြပာ၊ ဘယ်လိုမှ ခံစားရပုံ မေပါက်
ဘဲ ဒီတိုင်း နားေထာင်ေနတယ်။ တခုခု ေြပာမယ့်ပုံနဲ ပါးစပ် လပ်လာေပ
မဲ့ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ဘာသံမှ ထွက်မလာဘူး။
"ဒါတင်ပဲ မဟုတ်ေသးဘူး" လို မင်းကေတာ်က ေလသံေအးေအးနဲ
ဆက်ေြပာတယ်။ "သားအိမ်ကို ြပန်ပီး ေကာင်းသွားေအာင် ကုလို

ရသွားတယ် ဆိုရင်ေတာင်မှ ဒီကေလးမေလးဟာ ဘယ်သူနဲ မှ လိင်ဆ
က်ဆ ံခ ျင်ေတာ့မ ှာ မဟုတ်ဘူး ။ အထဲကို ထိုးထည့်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ
ေလာက် စုတ်ြပတ်သွားေစတဲ့ နာကျင်မမျိးကို ထပ်ခါတလဲလဲ ခံစား
ထားရတာကို။ အဲဒီ နာကျင်မက မှတ်ာဏ်ထဲမှာ စွဲမဲေနပီး ဘယ်ေတာ့
မှ ေပျာက်ပျက်သွားေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ အန်တီေြပာတာ သေဘာေပါ
က်လား"
အာအိုမာမဲ ေခါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ ဒူးေခါင်းကို လက်ေချာင်းေတွနဲ
တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားမိတယ်။
"ေနာက်တမျိး ေြပာရရင် သူကိုယ်ထဲက မျိးဥေတွဟာ ဘယ်ကိုမှ
သွားစရာ မရှိေတာ့ဘူး" မင်းကေတာ်က ဆူဘာဆာကို တချက် လှည့်က
ည့်ပီးမှ ဆက်ေြပာတယ် "အဲဒီမျိးဥေတွက ြမံသွားပီ"
ဆူဘာဆာ ဘယ်ေလာက် နားလည်လဲလို အာအိုမာမဲ မေတွးတတ်
ဘူး။ သူ လုံးေစ့ပတ်ေစ့ နားလည်ရင်ေတာင်မှ ခံစားချက်ေတွကေတာ့ ဒီ
မှာ ရှိမေနဘူး။ သူှလုံးသားေတွကို တြခား တေနရာက ေမှာင်မည်းေန
တဲ့ အခန်းကျဉ်းေလးထဲမှာ ေသာ့ခတ် အကျဉ်းချ ထားလိုက်ပီ ထင်တ
ယ်။
"မိန်းမတေယာက် ရှင်သန်ေနတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကေလး ေမွးဖို ပဲ
လို ေတာ့ အန်တီ မေြပာလိုပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ေတာင် ဘာ
မှန်း မသိေသးတဲ့ အရာကို ဘယ်သူကမှ ချပ်ကိုင်ပီး အတင်းအကျပ် လု
ပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ကေလးေမွးမယ် မေမွးဘူး ဆုံးြဖတ်ခွင့်ဟာ မိန်းမေတွ
ရဲ ေမွးရာပါ အခွင့်အေရးပဲ"
အာအိုမာမဲ ဘာမှ မေြပာဘဲ ေခါင်းသာ ညိတ်လိုက်ေတာ့တယ်။

"ဒီလို လုပ်ဖို ဘယ်သူကိုမှ ခွင့်ြပလို မရဘူး" လို မင်းကေတာ်
ထပ်ေြပာတယ်။ သူအသံဟာ ခံစားချက်ေကာင့် မသိမသာ တုန်ေနတယ်
။ "ကေလးက အဲဒီေနရာကေန တေယာက်တည်း ထွက်ေြပးလာခဲ့တာ။
သူဘယ်လို လုပ်ပီးများ ေြပးလာိုင်လဲ မသိဘူး။ ဒီေနရာက လွဲလို
သူမှာ သွားစရာေနရာ မရှိဘူး။ တြခား ဘယ်ေနရာကမှ သူအတွက် မလုံ
ြခံဘူး"
"သူမိဘေတွေရာ ဘယ်မှာ လဲ"
မင်းကေတာ်က စားပွဲကို လက်ေချာင်းေတွနဲ ေခါက်လို ေနတယ်။ "
အန်တီတို သူမိဘေတွ ဘယ်မှာ လဲဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတို ကို
ယ်တိုင်က ဒီလိုကိစေတွကို ြဖစ်ေစခဲ့တဲ့ သူေတွကို။ ေကာင်မေလးက သူ
တို ဆီက ထွက်ေြပးခဲ့တာ"
"သူတို ကိုယ်တိုင်က သူတို သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို ခွင့်ြပခဲ့တာလား"
"ခွင့်ြပုံတင် ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ ဒီလိုလုပ်ဖို ေြမာက်ေပးခဲ့ေသးတာ"
"ဒါေပမဲ့ … ဘာလို ဘယ်သူကမှ ..." အာအိုမာမဲ ဘာဆက်ေြပာရမ
လဲ မသိေတာ့ဘူး။
မင်းကေတာ် ေခါင်းခါပီး "ဘယ်ေလာက် ဆိုးဝါးတယ်ဆိုတာ အန်
တီသိပါတယ်။ ဒီလို ကိစမျိးဆိုတာ မြဖစ်သင့်တဲ့ ကိစပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခု
အေြခအေနကေတာ့ မတူဘူးေလ။ အိမ်တွင်း အကမ်းဖက်မေလာက် မ
ိုးရှင်းဘူး။ ဆရာဝန်ေတွက ရဲကို အေကာင်းကားဖို ေြပာတယ်။ ဒါေပ
မဲ့ အန်တီ အေကာင်းမကားခဲ့ဘူး။ ဆရာဝန်နဲ ရင်းှီးေတာ့ ရဲ မတိုင်ဖို
ေြပာလိုက်ိုင်တယ်"
"ဘာလို ရဲမတိုင်ချင်တာလဲ" လို အာအိုမာမဲ ေမးလိုက်တယ်။

"ကေလးက လူမဆန်တဲ့ အိုင်းအစိုင်းေတွရဲ သားေကာင် ြဖစ်ခဲ့တာ
ေလ။ ေနာက်ပီး ဒီကိစက မှတ်ေလာက် သားေလာက်ေအာင် ေကာင်း
ေကာင်း အေရးယူသင့်တဲ့ ရာဇဝတ်မပဲ။ ရဲတိုင်တယ်ပဲ ထားပါေတာ့ သူ
တို က ဘာလုပ်ေပးိုင်မှာ မလို လဲ။ ကေလးက စကားေတာင် ေကာင်း
ေကာင်း မေြပာိုင်တာကို။ ဘာေတွြဖစ်ခဲ့လဲ ြပန်ေြပာြပိုင်မှာ မဟုတ်
ဘူး ။ တကယ်လို ေြပာြပိုင်တယ် ဆိုရင်ေတာင်မှ အန်တီတို မှာ
ဘာများ အေထာက်အထား ရှိေနလို လဲ။ တကယ်လို ကေလးကို ရဲလက်
အပ်လိုက်ရင် ရဲေတွက မိဘေတွဆီ ြပန်ပိုလိုက်မှာ ပဲ။ သူမှာ တြခား
သွားစရာ ေနရာမှ မရှိဘဲ။ ေနာက်ပီး ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်က မိ
ဘေတွဆီမှာ ပဲ ရှိတာ မဟုတ်လား။ ဟိုကို ြပန်ေရာက်တာနဲ အရင်လိုပဲ
ြပန်လုပ်ခံရမှာ ပဲ။ အဲဒီလို မြဖစ်မခံိုင်ဘူးေလ"
အာအိုမာမဲ ေခါင်းညိတ် လိုက်တယ်။
"ကေလးကို အန်တီကိုယ်တိုင် ေမွးမယ်။ ဘယ်ကိုမှ မပိုိုင်ဘူး။ သူ
ကို ဘယ်သူ လာေခေခ မထည့်ိုင်ဘူး။ မိဘေတွ လာေခရင်ေတာင်
ထည့်မေပးလိုက်ိုင်ဘူး။ တေနရာရာမှာ ဖွက်ထားပီးေတာ့ တခါြပန် ရှ
င်သန်လာေအာင် ေသချာ ြပန်ြပစုေပးမယ်" လို ေသချာတဲ့ အသံနဲ ေြပာ
တယ်။
မင်းကေတာ်နဲ ကေလးမကို တလှည့်စီ ကည့်ရင်း အာအိုမာမဲ ေတာ်
ေတာ်ကာေအာင် ထိုင်ေနမိတယ်။
"ဒါဆို သူကို ဒီလိုြဖစ်ေအာင် လုပ်လိုက်တဲ့ သူကို သိထားပီေပါ့။
ေယာက်ျား တေယာက်တည်းေရာ ဟုတ်ရဲ လား" လို အာအိုမာမဲ ေမးလို
က်တယ်။
"အင်း … သိထားပီးပီ။ တေယာက်တည်းကပဲ လုပ်တာ"

"ဒီလူကို တရားစွဲလို မရိုင်ဘူးလား"
"ဒီလူက အေကာင်ကီးကီးထဲက။ လူေတွကို လမ်းမိုးိုင်တဲ့ သူ။ က
ေလးမရဲ အေမအေဖေတွ ကိုယ်တိုင်က သူလက်ေအာက် ေရာက်ေနတာ
။ ခုချိန်ထိလည်း အဲဒီမှာ ပဲ ရှိေနတုန်းပဲ။ သူခိုင်းသမ အကုန် လိုက်လုပ်
မယ့် သူေတွ။ သူတို မှာ ကိုယ်ပိုင် စိုက်လကဏာဆိုတာ မရှိဘူး။ ကိုယ်
တိုင် ဆုံးြဖတ်ိုင်စွမ်းလည်း မရှိဘူး။ ဟိုလူေြပာသမ အကုန် အမှန်လို
ထင်ေနတဲ့ လူေတွ။ ဆိုေတာ့ သူတို သမီးကို ေပးပါလို ေတာင်းေတာ့လ
ည်း မြငင်းိုင်ဘူးေပါ့။ ြငင်းဖို ေနေနသာသာ ကေလးကို ဘာလုပ်မယ်
ဆိုတာ သိလျက်နဲ က ဘာတခွန်းမှ ြပန်မေြပာဘဲ ဝမ်းသာအားရ ထည့်
ေပးလိုက်တာ"

