အပိုင်း (၁)
သူကီးကို အာခံသူ
ပကန ရ
သူကီး ဦးစံေဗျာရဲ အိမ်မှာ ရွာသားေတွဟာ စုုံးေရာက်ရှိေနကတ
ယ်။
လူစုံတဲ့ အခါ သူကီးဟာ အားလုံးေရှမိန်မိန်ကီး ရပ်ရင်း …
“အဟမ်း … ရွာသားေတွကို ကျပ် ေခရတဲ့ အေကာင်းကေတာ့ တ
န်ေဆာင်မုန်း လြပည့်ေနမှာ ကျပ်တို ရွာရဲ အစဉ်အလာအတိုင်း ကာလ
သားလူပျိေတွရဲ သတိေသွးကို ြပသခွင့်ရမယ့် ထိုးကွင်းထိုးပွဲ ကျင်းပမှာ
ြဖစ်တယ်၊ ဆုအေနနဲ ကေတာ့ သုံးဆုသတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ ပထမဆု
အေနနဲ ေငွစင်စစ်နဲ ြပလုပ်ထားတဲ့ ေငွဖလားကို ဆွတ်ခူးရရှိမှာ ြဖစ်ပီး
ဒုတိယဆုက ေငွလင်ဗန်းတစ်ချပ်နဲ တတိယဆုကေတာ့ ေငွကတ်ေလး
တစ်ခုကို ရရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်၊ ဒီေတာ့ ကာလသားလူငယ်ေတွ အေနနဲ
ဆုေကးကို ပဓာနမထားဘဲ အားလုံးတေပျာ်တပါး ထိုးကွင်းထိုးပွဲကီး
ကို ဝင်ေရာက်ဆင်ဲ ကပါလို ကျပ်ေြပာချင်ပါတယ်၊ ပိင်ပွဲဝင်မယ့် ကာ
လသားလူငယ်ေတွဟာ ကျပ်ဆီမှာ လာပီး စာရင်း ေပးသွင်းလို ရပါတ
ယ်၊ ကျပ် ေြပာချင်တာကေတာ့ ဒါပါပဲ”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ကာလသားလူငယ်ေတွဟာ အုန်းအုန်းကက်
ကက် ြဖစ်သွားကတယ်။

ေပကုန်းရွာရဲ ကာလသားေကာင်းြဖစ်တဲ့ မာတဂဟာ လက်သီးလ
က်ေမာင်းတန်းလိုက်ရင်း …
“ကျပ်က ထိုးကွင်းထိုးပွဲကိုေစာင့်ေနတာ ကာပီဗျ၊ ဒီရွာမှာ ကျပ်က
ကာလသားေခါင်း၊ အားလုံးထက်ပိုပီး သတိရှိတယ်၊ ကျပ် နာမည်ကို
စာရင်းသွင်းတယ်ဗျိ၊

ကျပ်နာမည်ကို

ေဗွဦးဆုံး

မှတ်လိုက်စမ်းပါ

သူကီးရာ … အဟဲ”
လို ဝင်ေြပာလိုက်တယ်။
လယ်ရှင်သား မိုက်လုံးဟာ မာတဂကို မေကျမချမ်း လှမ်းကည့်လို
က်ရင်း …
“ကျပ်လည်း စာရင်းေပးတယ်ဗျိ၊ ဒီနယ်တစ်ေကာမှာ မိုက်လုံးဆို
ဘယ်ေကာင်မှ ေမာ်မ ကည့်ရဲဘူး၊ ကျပ်နာမည်ကို ဘုတ်အုပ်ထဲမှာ စာ
လုံးကီးကီးနဲ မှတ်တမ်းတင်လိုက်စမ်းပါ သူကီးရာ … ”
လို ထေြပာလိုက်ြပန်တယ်။
မိုက်လုံးရဲ စကားေကာင့် မာတဂရဲ အေပါင်းအသင်းေတွက “ဝါး”ခ
နဲ ရယ်လိုက်ရင်း …
“မိုက်လုံးကိုေမာ်မကည့်ရဲတဲ့ အေကာင် ငါသိတယ်ကွ၊ ငါသိတယ်”
လို … တစ်ေယာက်က ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ကျန်တစ်ေယာက်က …
“ဘယ်သူေတွတုံး”
လို ေမးလိုက်တယ်။
“ငနီတို … ငနက်တို … ဂုတ်ကားတို ေလကွာ၊ ေခွးေတွ … ေခွးေတွ
ကွ”

ကာလသားရဲ စကားေကာင့် သူတို အားလုံး တဝါးဝါး တဟားဟား
နဲ ပွဲကျသွားတယ်။
လယ်ရှင်သား မိုက်လုံးဟာ မျက်ှာကီးရဲသွားပီး “ဝုန်း”ခနဲ ထရပ်
လိုက်တယ်။
“ေဟ့ေကာင် မာတဂ မင်းတို ဘာစကားေြပာတာလဲ၊ ေစာ်ကားလှချ
ည့်လား”
မာတဂဟာ ေအးစက်တဲ့ အမူအရာနဲ မိုက်လုံးကိုကည့်လိုက်ရင်း …
“ေဟ့ေကာင် မင်းကိုေြပာေနတာ ချက်နီေလ၊ ငါ့နာမည် ဘာလို တပ်
ရတာလဲ၊ မင်းကသာ ငါ့ ကို အသားလွတ်ေစာ်ကားေနတာ”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ မိုက်လုံးဟာ လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ပါေအာင်
ဆုပ်ရင်း …
“ချက်နီရဲ ဆရာက မင်းပဲ၊ ေအာက်တန်းစားလယ်ကူလီေကာင်ေတွ၊
ထွီ … ဒီနယ်တစ်ေကာ မှာ ငါ့အေဖပိုင်တဲ့ လယ်ေတွ လက်ညိးထိုး မလွဲ
ေအာင်ရှိတယ်၊ ငါ့လို လယ်ရှင်သားကိုများ ေခွးနဲ ှိင်း ေြပာရတယ်လို ၊
မာတဂဆိုတာ ဘာလဲသိလား၊ သူေတာင်းစားကွ၊ သူေတာင်းစား၊ သူ
ေတာင်းစားလက်နဲ ေရခွက်ှိက်ချင်တဲ့ ေကာင်ေတွ၊ မင်းတို နဲ ထိုးကွင်း
ပွဲ ဘာဆိုင်လို လဲ၊ ရွာစွန်မှာ ခွက်ဆွဲပီး ေအး ေအးေဆးေဆး သွားေတာ
င်းစားကကွာ၊ သွားကစမ်း”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ မာတဂဟာ ေဒါသအကီးအကျယ် ထွက်သွား
ပီး …
“ေဟ့ေကာင် မိုက်လုံး မင်း … မင်း … သိပ်လွန်ေနပီ … ကဲကွာ”
လို ေြပာဆိုပီး မိုက်လုံးရှိရာကို ခုန်အုပ်လိုက်တယ်။

ကာလသားတစ်စုလည်း

ထိတ်လန်သွားပီး

မာတဂကို

ဝိုင်းဝန်းဆွဲကတယ်။
သူကီး စံေဗျာစဟာ ုန်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေနတဲ့ အေြခအေနကိုက
ည့်ရင်း စားပွဲကို “ဒုန်း” ခနဲ ထုချလိုက်တယ်။
“ေဟ့ေကာင် မာတဂ … သူကီးေရှမှာ ေတာင် မင်းက ထိုးကိတ်ရဲ
တယ်ဆိုေတာ့ ငါ့ကို ပမာမခန်လုပ်တဲ့ သေဘာလား”
သူကီးရဲ ေဒါသတကီး ေအာ်ဟစ်လိုက်တဲ့ အသံေကာင့် မာတဂဟာ
သူကို ဝိုင်းချပ်ထားတဲ့ ရွာသားေတွလက်က ေဆာင့်ုန်းလိုက်ရင်း …
“သူကီး … မတရားမေြပာနဲ ၊ ကျပ်ကို သူေတာင်းစားလို ေစာ်ကား
ေနတာ မကားဘူးလား၊ ကျပ် မေကျနပ်ဘူး၊ လုံးဝမေကျနပ်ဘူး”
လို ေအာ်ဟစ်ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ သူကီးက သူကိုမျက်ေထာင့်နီကီး
နဲ ကည့်ပီး …
“တိတ်စမ်း ငါလိုသူကီးကိုများ ေအာ်ဟစ်ပီး ေြပာေနလိုက်တာ၊
ေအး မိုက်လုံးကို ရန်ေတွ တာထက် ငါ့လိုသူကီးကို ေအာ်ဟစ်ေြပာဆို
တဲ့ အြပစ်ကပိုကီးတယ်ဆိုတာ မင်းမသိဘူးလား၊ ထိတ်တုံးစာ မိချင်သ
လား၊ ထိုးကွင်းပွဲအတွက် စာရင်းေပးထားတဲ့ မင်းနာမည်ကို ပယ်လိုက်
ရမလား”
လို ေမးလိုက်တဲ့ အခါ မာတဂဟာ ေတာက်တစ်ချက်ြပင်းစွာ ေခါက်
လိုက်ရင်း …
“ေတာက် … မိုက်လုံး မင်းနဲ ငါ ထိုးကွင်းပွဲမှာ ဘယ်သူပထမရမလဲ
ကည့်ရေအာင်၊ မာတဂဟာ သူေတာင်းစားလား၊ သူရဲေကာင်းလားဆို
တာ မင်းသိေစရမယ်”

လို ကံးဝါးရင်း သူကီးြခံထဲကေန ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွားတယ်။
မာတဂ လှည့်ထွက်သွားတဲ့ အခါ အပျိေခါင်းဂျမ်းေမက သူအေဖာ်
ေတွဘက်လှည့်ပီး …
“ဒါေတာ့ သူကီးမတရားတာပဲ၊ မာတဂ သနားပါတယ်၊ တကယ်ဆို
မိုက်လုံးဆိုတဲ့ လူကမ်းက သက်သက်မဲ့ရမ်းလိုက်တဲ့ ဟာ”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ဘုတ်ဆုံဆိုတဲ့ အပျိက ှတ်ခမ်းကို မဲ့လိုက်ရ
င်း …
“ဟုတ်ပါ့ … ဟုတ်ပါ့ … ကျပ်ကေတာ့ ထိုးကွင်းပွဲမှာ မာတဂဘက်
က အားေပးဦးမှာ ၊ မာတဂက ုပ်လည်း ေြဖာင့်တယ်၊ သေဘာလည်း
ေကာင်းတယ်၊ မိုက်လုံးလို ုပ်ကမ်းကီးနဲ မဟုတ် မျက်ှာူး မဟုတ်
ဘူး ဟ”
လို ေြပာလိုက်ြပန်တယ်။
“ဟဲ့ ညည်း … မာတဂကို ကျိတ်ပီးကံမေနနဲ ၊ ဟိုက ပိုင်ရှင်ေတွ
ေတာ့မယ်ေအ့”
အပျိမ ေအးလှရဲ စကားေကာင့် ဘုတ်ဆုံမဟာ ှတ်ခမ်းကီးစူသွား
ရင်း …
“အို … ေအ … ညည်းကလည်း ပိုင်ရှင်ေတွတဲ့ ဟာ ရမှ မရေသးတာ
၊ လူပျိကို အပျိက စိတ်ကူးယဉ်တာ ဘာြဖစ်လဲေအ့၊ အင်း … ငါေလ …
သူကို ဘယ်ေလာက်ထိ စွဲလမ်းမိလည်း ဆိုရင် အိပ်မက်ထဲမှာ လည်း မာ
တဂ၊ ေရချိးရင်လည်း မာတဂ၊ ယုတ်စွအဆုံး … အီးအီးပါရင်ေတာင်
မာတဂရဲ မျက်ှာေလးကို ြမင်ပီးပါမှ အဆင်ေြပတာေအ့”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ အပျိတစ်သိုက်ဟာ ခာကိုယ်ဝဝကီးနဲ မလို

က်ေအာင်

ဖွဲွဲပီးေြပာေန

တဲ့

ဘုတ်ဆုံမကိုကည့်ရင်း

တဝါးဝါးပွဲကျသွားကတယ်။
အပျိတစ်သိုက်ရဲ ပွဲကျေနတဲ့ အသံေကာင့် သူကီးစံေဗျာဟာ မျက်
ေမှာင်ကီးကျံရင်း …
“ဟဲ့ ေကာင်မေတွ … မြပန်ေသးဘဲ ဘာလုပ်ေနကတာလဲ၊ နင်တို ပါ
ထိုးကွင်းပွဲအတွက် စာရင်းေပးမလို လား”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ အပျိေခါင်း ဂျမ်းေမဟာ မျက်ှာကီးံမဲ့သွား
ရင်း …
“အမေလး … စာရင်းေတာ့ မသွင်းလိုက်ပါနဲ သူကီးရယ်၊ ကျပ်တို
က အစ်ကိုကာလသား ေတွထဲက ဘယ်သူ ဆုရမလဲလို တိုင်ပင်ေနတာ
ေတာ့၊ အဟဲ ကိုယ်တိုင်ေတာ့ သတိမရှိဘူး၊ ြပန် … ြပန်ေတာ့မယ်”
လို ေြပာဆိုပီး သူအေပါင်းအသင်းေတွကို လက်ကုပ်လိုက်တယ်။
အပျိတစ်သိုက်လည်း ထိုးကွင်းပွဲထဲ စာရင်းထည့်ခံရမှာ ေကာက်ပီး
သူကီးကို လှည့်ေတာင် မကည့်ိုင်ဘူး။
သူကီးြခံထဲကေန ကုပ်ကုပ်ေလး ထွက်သွားကေတာ့တယ်။
လူရှင်းသွားတဲ့

အခါ

သူကီးကေတာ်ဟာ

ေြပာင်းဖူးဖက်ေဆးလိပ်ကီးကို အေငွေထာင်း ေထာင်းထေအာင် ဖွာိ
က်လိုက်ရင်း …
“ေတာ်ကလည်း … ခုနက မိုက်လုံးသက်သက်မဲ့ မာတဂကို ရန်ရှာ
တာသိရဲ နဲ ဘာလို မာတဂ ကိုချည်း မာန်မဲေနရတာလဲ”
လို

ေမးလိုက်တဲ့

အခါ

သူကီးဟာ

မိန်းမြဖစ်သူကို

မျက်လုံးကီးြပးကည့်လိုက်တယ်။
ပီးေတာ့ သူကီးကေတာ်ရဲ နားထင်ကိုလက်နဲ လှမ်းထိုးလိုက်ရင်း
တီးတိုးေြပာလိုက်တယ်။
“ဦးေှာက်မရှိတဲ့ မိန်းမ၊ ထမင်းစားပီး မင်းေခါင်းက ပုစွန်ဦးေှာက်
ြဖစ်ေနပါလား၊ မိုက်လုံး ရဲ အေဖ လယ်ပိုင်ရှင်ကီး မိုက်ခဲဆီမှာ ငါတို
ေြပာင်းေကွး၊ ှမ်းေကွးေတွ ရှိေနတယ်ေလ၊ နင် အိမ် ေပကဆင်းပီး
လမ်းေဘးေရာက်ချင်လို လား၊ ာဏ်မရှိတဲ့ မိန်းမ … ”

*

“မာတဂနဲ မိုက်လုံး ဘာဆက်ြဖစ်မလဲ”

အပိုင်း (၂)
ဘုတ်ဆုံမလက်ချက်မိတဲ့ ချက်နီ
မနကခင ရ …
ေနေရာင်ေအာက်မှာ ကာလသား တစ်စုဟာ ထိုးကွင်းပွဲကျင်းပဖို အ
တွက် မပ်ကီးကို ေခး တစ်လုံးလုံးနဲ ြပလုပ်ေနကတယ်။
ချက်နီက ဝါးစည်းကို ေြမေပပစ်ချလိုက်ပီး ေခးသုတ်ရင်းက …
“ငါကေတာ့ ထိုးကွင်းပွဲဝင်ဲတာ ဆုလိုချင်လို မဟုတ်ဘူး ကွ၊ အဟဲ
ငါရဲ မျိးဆက်သစ်ေတွ ကို ငါဘယ်ေလာက် သတိရှိခဲ့ေကာင့် ြပချင်တာ
ကွ၊ ငါကားဖူးတယ်၊ ထိုးကွင်းထိုးတာ ေသွးစက် စက်ထွက်ပီး သိပ်နာ
တယ်ဆိုပဲက”ွ
လို ေြပာလိုက်တယ်။
“ဟ ေကာင်ရ … မင်းပဲ ေနာင်လာေနာက်သားေတွကို သတိရှိေကာ
င်းြပချင်တာဆို၊ အနာခံမှ အသာစံရမှာ ေပါ့ကွ၊ နာတာကေတာ့ မေြပာနဲ
ကိုယ့်လူ၊ ငါ့ဘကီး ေြပာဖူးတယ်၊ သူ ထိုးကွင်းထိုး တုန်းက နာလွန်းလို
ထိုးကွင်းထိုးေပးတဲ့ ဆရာကီးရဲ လက်ေမာင်းကို ကုန်းကိုက်လိုက်တာ
ဆရာကီးလည်း ေဒါသထွက်ပီး သူကို ဆက်မထိုးေပးေတာ့ဘူးတဲ့ ၊
ဒါေကာင့် ငါ့ဘကီးရဲ ေပါင်က နဂါးုပ်ထိုးကွင်းဟာ အမီး မပါဘူး၊ သူ

လည်း နာလွန်းလို အမီးြပတ်ေနတဲ့ နဂါးုပ်ကို ဆက်မထိုးတာ ဒီေနထိ
ပဲ၊ အဟဲ … မင်းတို မယုံရင် ငါ့ဘကီးေပါင်ကို သွားလှန်ကည့်၊
အမီးမပါတဲ့ နဂါးကိုေတွ ရမယ်”
ကာလသား စံေဖရဲ စကားေကာင့် မာတဂ ဝါးစည်းေြဖေနရာကေန
လှမ်းပီး …
“ဟုတ်တယ်၊ ကျပ်လည်း ကားဖူးတယ်၊ ထိုးကွင်းထိုးတဲ့ စုတ်တံက
တစ်ခါေပါက်တိုင်း ေသွး စိမ်းရှင်ရှင်ထွက်ပီး အသည်းခိုက်မတတ် နာ
သတဲ့ ၊ ေသွးေကာင်တတ်ရင် သွားမစမ်းနဲ ချက်နီ၊ ေတာ် ကာ စံဖဲရဲ
ဘကီးလို နဂါးအမီးြပတ် ြဖစ်ေနဦးမယ်”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ သူတို အားလုံး ပွဲကျပီး “ဝါး” ခနဲရယ်ေမာလို
က်ကတယ်။
ဒီအခါမှာ ကာလသားြမသီးက ချက်နီရဲ ပခုံးကို ပုတ်ပီး …
“ဟုတ်တယ်ကွ … ချက်နီရ၊ ေကာက်တတ်ရင် သွားမစမ်းနဲ ၊ ဒီ
ေကာင် ဘယ်ေလာက် ေကာက်တတ်သလဲ မင်းတို သိလား၊ ေြမာက်ပိုင်း
က ဘုတ်ဆုံမကို ပိုးပန်းေနတာ သုံးှစ်ရှိပီ၊ ဟိုက လှည့်ေတာင်မကည့်
ဘူး၊ တစ်ခါကလည်း ဘုတ်ဆုံမကို စကားလိုက်ေြပာရင်း ဒီေကာင်ေလ
ပုတ်သင် ညိ သူေပြပတ်ကျတာကို လန်ပီး ဘုတ်ဆုံမကို လှမ်းဖက်လို
က်တာ ဘာြဖစ်သွားတယ် မှတ်သလဲ၊ ေနာက်ေချးပုံနဲ မျက်ှာအပ်မိတာ
ဘုတ်ဆုံမဆို ဒင်းကိုကည့်ပီး အူတက်မတတ် ရယ်လိုက်တာ၊ ေသးပါထွ
က်ကျတယ်ဆိုပဲကွ ဟား ဟား … ဟား”
လို ေြပာလိုက်ြပန်တယ်။
တစ်ေယာက်တစ်ေပါက် ဝိုင်းေြပာတဲ့ စကားေတွေကာင့် ချက်နီဟာ

မျက်ှာကီးနီရဲသွားပီး …
“ေအးပါ … ေြပာထားကပါ၊ ငါ့ကို လူဗလံေလးဆိုပီး မင်းတို အား
လုံး အထင်ေသးတယ်ေပါ့၊ ကည့်ထားကပါ၊ ထိုးကွင်းပွဲမှာ ချက်နီ ေသွး
ဘယ်ေလာက်ရဲသလဲဆိုတာြပပီး ေငွဖလားကီးကို ယူ ပစ်လိုက်ဦးမယ်”
လို ကျံလှီေနတဲ့ သူလက်ေမာင်းကို ြပသရင်း ေြပာလိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ သူတို အနားကို အပျိေခါင်း တစ်စုေရာက်ရှိလာကတ
ယ်။
ဘုတ်ဆုံမဟာ အဝလွန်ေနတဲ့ ခာကိုယ်ကီးနဲ အိပဲ့အိပဲ့ ေလာက်
လာရင်း ချက်နီရဲ အနား ေရာက်ေတာ့ ေြခေထာက်ကို တက်နင်းမိသွား
တယ်။
“ေအာင်မယ်ေလးဗျ …၊ ေသပါပီဗျ … ၊ ဘုတ်ဆုံမ ကယ်ပါ”
ချက်နီရဲ ငယ်သံပါေအာင် ေအာ်ဟစ်သံေကာင့် ဘုတ်ဆုံမဟာေဒါသ
တကီး လှမ်းကည့်လိုက် ရင်း …
“ဟင် … နင်က ငါ့ကို ကယ်ပါလို ေြပာတယ် ဟုတ်လား”
လို ခါးေထာက်ရန်ေတွလိုက်တဲ့ အခါ ချက်နီဟာမျက်ှာကီး ံမဲ့ေန
ရင်းက …
“နင် … နင် … ငါ့ကိုလတ်ပါဟ”
လို လက်ညိးထိုး ေြပာလိုက်ြပန်တယ်။
“နင် … နင် ငါ့ကို လူကားထဲ အရှက်ခွဲေနတာလား ချက်နီ၊ ငါ့ကို က
ယ်ပါလို လည်း ေြပာ တယ်၊ လတ်ပါလို လည်း ေြပာတယ်၊ လတ်ရေအာ
င် ငါက နင့်ကို ဘာလုပ်ေနလို လဲ”

ဘုတ်ဆုံမရဲ ေဒါသတကီး ေြပာလိုက်တဲ့ စကားေကာင့် ချက်နီဟာ
မျက်ှာငယ်ေလးနဲ …
“ငါ … ေယာင်သွားလို ပါဟာ၊ ေအာက်ေအာက် … ေအာက်ကို ငုံက
ည့်လိုက်စမ်း”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ဘုတ်ဆုံမဟာ မျက်ှာနီရဲသွားပီး …
“ဘာ … နင် မိုက်ိုင်းလှချည်လား၊ ငါက ငုံပီး ဘာကိုကည့်ရမှာ လဲ၊
ငါ့ကို လူကားထဲ အရှက်ခွဲတဲ့ ချက်နီ ကဲဟာ … ”
လို ေြပာဆိုရင်း ချက်နီရဲ ပါးကို “ြဖန်း” ခနဲ ိုက်ချလိုက်တယ်။
ပီးေတာ့

…

ချက်နီရဲ

အနားကေန

ေဆာင့်ကီးေအာင့်ကီး

ထွက်သွားတယ်။
ချက်နီဟာ အနင်းခံလိုက်ရတဲ့ ေြခေထာက်ကို ကုန်းကိုင်ရင်း … ပါး
တစ်ဖက်ကိုပါ လက်နဲ ပွတ်ရင်းက …
“ရက်စက်လှချည်လား ဆင်ခာမကီးရဲ ၊ ေအာင်မယ်ေလးဗျာ၊ ကျ
ပ်ေြခေထာက်ကိုလည်း
ပါးကိုလည်း

သူ

မီးပွင့်မတတ်

အားကီးနဲ

တက်နင်းထားတယ်၊

ိုက်သွားေသးတယ်၊

ကျပ်ေလာက်

အြဖစ်ဆိုးတဲ့ လူ ဘယ်သူရှိမလဲဗျာ”
လို ေအာ်ဟစ် ေရရွတ်လိုက်တဲ့ အခါ မာတဂက …
“ဒါပဲကွ … ချစ်ဒုကဆိုတာ မင်း ဘုတ်ဆုံမကို ကိက်တယ်မဟုတ်
လား၊ အဲဒါ မင်းကို အချစ် စမ်းသွားတာကွ၊ ဘာမှ စိတ်မဆိုးနဲ ၊ ငါ ေဟာ
ကိန်းထုတ်လိုက်မယ်၊ ထိုးကွင်းပွဲပီးရင် မင်း ဘုတ်ဆုံမ ဆီက အေြဖကိ
မ်းေသရပီက”ွ

လို ေြပာလိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ မာတဂဟာ တစ်စုံတစ်ရာကို ြမင်သွားပီး အံ့ဩမှ င်တ
က်သွားတယ်။
သူ ကျိတ်ပိုးေနတဲ့ ြမစံပယ်ဆိုတဲ့ ကွမ်းေတာင်ကိုင် မိန်းကေလး … ၊
ြခင်းေတာင်းေလးဆွဲပီး ေလာက်လာေနတာ။
မာတဂဟာ ြမစံပယ်ရှိရာ ေလာက်သွားရင်း …
“ဘယ်သွားမလို လဲ ြမစံပယ်”
လို ေမးလိုက်မိတယ်။
မာတဂကိုြမင်ေတာ့ ြမစံပါယ်ဟာ ေြခလှမ်း တံ့သွားရင်း …
“ဘယ်သွားရမှာ လဲ မပ်ေဆာက်ေနတဲ့ လူေတွဆီ လာတာေပါ့၊
အေမေလ … မပ် ေဆာက်တဲ့ သူေတွ စားဖို ဆိုပီး ဂျင်းသုတ်ပိုခိုင်းလို
… ေရာ့ … ”
လို ေြပာပီး ြခင်းေတာင်းကို လှမ်းေပးတယ်။
မာတဂဟာ ြမစံပယ်ရဲ လက်က ြခင်းေတာင်းကို လှမ်းယူလိုက်တယ်
။
ဒီအခါမှာ ြမစံပယ်ဟာ ေနာက်ြပန်လှည့်ဖို ြပင်လိုက်တယ်။
“ေနပါဦး ြမစံပယ်ရယ်၊ ကိုယ်ေတာင်းထားတဲ့ အေြဖ မေပးေသးဘူး
လား”
မာတဂက ြမစံပယ်ရဲ ေရှက ကာဆီးရင်း ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ြမစံပ
ယ်က …
“အို … ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ၊ ဖယ်စမ်းပါ၊ ဟိုမှာ လူေတွကည့်ေနတ

ယ်”
လို ေြပာလာတယ်။
“ကိုယ်မင်းကို ဘယ်အချိန်ထိ ေစာင့်ရမှာ လဲ ြမစံပယ်ရယ်၊ ကိုယ့်ကို
သနားပါဦး၊ ဒီကေကာင် ြမစံပယ် အေြဖေပးမယ့်ေနကို ေစာင့်ရင်း
ဆံြဖသွားကျိး ြဖစ်ေတာ့မယ်ဗျ”
မာတဂရဲ စကားေကာင့် ြမစံပယ်ဟာ ရှက်ရွံသွားရင်း …
“မာတဂေနာ် နင် ဘယ်လိုြဖစ်ေနတာလဲ၊ အိမ်ေထာင်မ ဘုရားတည်၊
ေဆးမင်ရည်စုတ်ထိုး ဆိုတာ နင် မကားဖူးဘူးလား၊ ငါ နင့်ကို ေလ့လာ
ချင်ေသးတယ်”
လို ေြပာလာတဲ့ အခါ မာတဂက …
“ငါတို ဟာ ကေလးဘဝကတည်းက အတူကီးြပင်းလာခဲ့တဲ့ လူေတွ
ပါ ြမစံပယ်ရယ်၊ ငါက မိဘမဲ့ တစ်ေကာင်ကွက် … လယ်ကူလီ၊
အေပါင်းအသင်းေတွနဲ ေပျာ်ေပျာ်ေနတတ်တယ်၊ ကဲ … ဘာများ ေလ့
လာစရာရှိေသးလို လဲ၊ နင် ငါ့ကို အြမန်ဆုံးအေြဖေပးေတာ့ဟာ ြမစံပယ်
ေနာ် … ေနာ် … ”
လို တပူပူတဆာဆာ ေြပာလိုက်တယ်။
မာတဂရဲ စကားေကာင့် ြမစံပယ်ဟာ ေတွေဝသွားပီး သက်ြပင်းချ
လိုက်ရင်း …
“ထ ိုးက ွင ်းပ ွဲမ ှာ နင်ပထမဆုကို

ရေအာင်ယူိုင်ရင်

နင်လိုချင်တဲ့

အေြဖ ငါေပးမယ်”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ မာတဂဟာ ေဆွေဆွခုန်သွားပီး …

“ဟာ … တကယ်လား ြမစံပယ်ရယ် … ၊ နင် … နင် တကယ်ေြပာ
တာေနာ်၊ စိတ်ချ မာတဂ တို က ေငွဖလားကီးပိုက်ပီး နင့်ဆီကို ေရာက်
ေအာင်လာဦးမှာ …၊ ငါ … ငါေပျာ်လိုက်တာ ြမစံပယ် ရယ်”
လို ဝမ်းသာအားရ ေြပာလိုက်မိတယ်။
ဒီအခါမှာ ေတာ့ ြမစံပယ်ဟာ ရှက်ေသွးြဖာသွားရင်း မာတဂနားက
ေန လှစ်ခနဲ ေြပးထွက်သွား ေတာ့တယ်။
ြမစံပယ်ထွက်သွားတဲ့ အခါ မာတဂနားကို ချက်နီတို လူစုေရာက်
လာပီး …
“ေဟ့ေကာင် မင်းမျက်ှာက မှ ိရထားသလိုြဖစ်ေနပါလား၊ မဟုတ်မှ
လွဲေရာ ြမစံပယ်မင်းကို ရန်ေတွသွားပီထင်တယ်”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ စကားေကာင့် မာတဂဟာ ချက်နီကို နားရင်းအုပ်
လိုက်ပီး …
“မင်းကီးေတာ်မှ

ပဲ

ငါ့မျက်ှာကို

ေသေသချာချာကည့်စမ်း၊

ထိုးကွင်းပွဲပီးရင် အိုရေချေသးရဲ ြမစံပယ် ငါ့ကို အေြဖေပးလိုက်ပီ၊ ထိုး
ကွင်းပွဲမှာ ေငွဖလားဆုရရင် အေြဖေပးမယ်တဲ့ ကွ”
လို ေြပာလိုက်တဲ့ အခါ ြမသီးက မျက်ှာကိုံမဲ့လိုက်ရင်း …
“အဲဒါ မင်းကို ေချာက်ချသွားတာ၊ ထိုးကွင်းပိင်ပွဲဆိုတာက … မင်ခံ
ပုဆိုးကို ကိုယ်တိုင်ဝတ် ပီး ေဘးလူမတွဲရဘဲ ထွက်လာိုင်မှ ပထမဆုရ
မှာ ကွ၊ အဲဒီလိုထွက်ိုင်ဖို ဆိုတာ ေတာ်ုံသတိနဲ မရ ဘူး၊ ြဖစ်ပါမလား
မာတဂရာ”
လို ေြပာလာတယ်။

ဒီအခါမှာ မာတဂက ြမသီးကို ကည့်လိုက်ပီး …
“ဘာလို

မြဖစ်ိုင်ရမှာ

လဲ၊

ေငွဖလားဆိုကို

ဆွတ်ခူးမယ့်

သူရဲေကာင်းက မာတဂပဲကွ၊ ငါ့မှာ ြမစံပယ်ဆိုတဲ့ ရဲေဆးရှိေနပီ၊ မင်းတို
ေစာင့်ကည့်က၊ ထိုးကွင်းပွဲမှာ မင်ခံပုဆိုးကို ကိုယ်တိုင်ဝတ်ပီး ေဘးလူ
မတွဲရဘဲ ထွက်ခဲ့မယ့်လူက ငါပဲကွ၊ ဟား ဟား … သူငယ်ချင်းတို
ေစာင့်ကည့်လိုက်စမ်း”
လို မျက်ှာကိုချီပီး ေြပာလိုက်တယ်။

*

