ကန်မနားကို တိုးဖွဖွေြခသံေလး ကပ်လာသံ ကားရတယ်။
ထင်ပါတယ်။
သူဟာတကယ်ပဲ ကန်မနားကို ေလာက်လာတာပါ။ ကန်မအနီးကို
တကယ်တိုးကပ်လာတဲ့ ေြခသံေလး တစ်ခုပါ။
ဒါေပမဲ့ …
ကန်မ လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ သူကိုမြမင်ရဘူး။ သူပုံရိပ်ေလးေတွ
ကို မေတွရဘူး။ ကည်လင်ေချာေမွတဲ့ သူမျက်ှာနဲ မဆုံလိုက်ရဘူး။
ကန်မ …
ထင်ေယာင်ထင်မှား ြဖစ်သွားတာလား။
မြဖစ်ိုင်ပါဘူးေနာ်။
ကန်မ ေြခသံသဲ့သဲ့ကို တကယ်ပဲ ကားခွင့်ရတာ အမှန်ပါပဲ။
ဆူးေခတ်သစ်
***

ကန်မဟာ …
ဘဝမှာ လိုေလးေသး မရှိေအာင် ြပည့်စုံေနသူ တစ်ေယာက်လို ထင်

ချင် ထင်ကလိမ့်မယ်။ ဒါေပမဲ့ တကယ်တမ်းကျေတာ့ ကန်မဘဝကို အ
ေရးကီးဆုံး အချက်တစ်ချက် မြပည့်ဝိုင် ေလာက်ေအာင် လိုအပ်ခဲ့တ
ယ်ေလ။
အဲဒါက …
အချစ်ပါပဲ …
ကန်မဘဝအတွက် ရှင်သန်ဖို အချစ်ေတွလိုတယ်။
ေတးုယဉ်
***

ကံကမာက …
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကို မျက်ှာသာ ေပးခဲ့တာပါ။ ဒါကို ကိုယ်ဘာ့ေကာ
င့် တန်ဖိုးမထားခဲ့ မိပါလိမ့်။ ေနာင်တဆိုတာ ေနာက်ကျမှ သာ ရတတ်
တာတဲ့ ။ သိပ်မှန်တာပဲ။ အခု ကိုယ်ေနာင်တေတွ သိပ်ရေနတယ်။
သဃိုင်
***

ကိုယ်က …
တစ်စုံတစ်ေယာက်ရဲ အရည်အေသွးကို သိြမင်တတ်တဲ့ အရည်အချ
င်း ြပည့်ဝတဲ့ သူလို ေြပာရမလား။ ေကျာက်ိုင်းေလး တစ်တုံးကို သူတ

ကာေတွ ေငးေမာယူရေလာင်ေအာင် ေသွးြပဖို စိတ်ကူးခဲ့တယ်။
ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ကိုယ်ေသွးိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအတွက် …
ကိုယ်တကယ် ေကျနပ်တယ်။
ဥကာ
***

အခန်း(၁)

"ေဟ့ … ေဟ့ … ခဏေနဦး၊ တို လည်း လိုက်မှာ "
ကျယ်ေလာင်ေသာ တားဆီးသံကီးှင့်အတူ ဓာတ်ေလှကား အတွင်း
သို ဝုန်းသုန်းကား ေြပးဝင်လာေသာ အမျိးသမီးေကာင့် သိဃိုင်ရဲ ထူ
နက်နက် မျက်ခုံးကီးေတွ ပင့်တက်သွားရ၏။
အေရာင်ေတာက်ေတာက် ရှပ်လက်ရှည် ပွေယာင်းေယာင်းကို ေြပာ
င်ထဘီ အနက်ေရာင် ှင့်တွဲဝတ်ပီး၊ သားေရေပျာ့ေပျာ့ လက်ကိုင်အိတ်
လွယ်ကာ လက်ထဲတွင် အနီေရာင်ဖိုင် တွဲေလးတစ်ခုကိုင်ပီး သူရှိေနတဲ့
ဓာတ်ေလှကားထဲ အေမာတေကာ ေြပးဝင်လာတဲ့ သူမကို အထူအဆန်း
သဖွယ် ကည့်မိသွားသည် ။

"ဟဲ … ဟဲ၊ ေဆာရီးေနာ် … ဓာတ်ေလှကား ြပန်အဆင်းကို မေစာင့်
ိုင်လို ပါ"
သူမရဲ ပွေယာင်းေယာင်း ရှည်လျားေသာ ဆံွယ်ကို တစ်ချက်သပ်
တင်ကာ သူဘက်ဆီသို အားနာဟန်ှင့် လှည့်ကည့်ကာ ေြပာေလလင်
သူေခါင်းေလး ညိတ်ကာ ြပလိုက်သည် ။
ထိုစဉ် …
ဓာတ်ေလှကား တံခါးချပ်ကီးက ညင်သာစွာ ေစ့ပိတ်သွား၏။
သိဃိုင် သူတက်လိုသည့် အလာသို ခလုတ်ကေလးှိပ်ဖို လက်အ
လှမ်း တစ်ဖက်မိန်းကေလးမှ စူးစူးရှရှ အသံတစ်ခု ထွက်လာသည် ။
"ေလးလာကို ှိပ်လိုက်ပါ"
ဟင်။
သိဃိုင် လက်က တွန်သွားရ၏။
တဆိတ် …
ဒီအမျိးသမီး လွန်ေချပီ။ သူမမှာ လည်း လက်ပါပါလျက်နဲ ကိုယ့်
ဘာသာ မှိပ်ဘဲ ဘယ့်ှယ် သူများကို လူကံပါ ေစခိုင်းေနရသနည်း။
သိုေသာ် သူတက်မည့် အလာလည်း ေလးလာကို တက်မှာ မို နံပါတ် ‘4’
ခလုတ်ေလးကို ညင်သာစွာ ဖိှိပ်လိုက်၏။
"ေကျးဇူး"
သူမဟာ နည်းနည်းမှ ပင် သူဆီ ေမာ့မကည့်ဘဲ ဝတ်ေကျတမ်းေကျ
ေကျးဇူးတင် စကားေြပာကာ လက်ထဲကိုင်ထားေသာ လက်ကိုင်အိတ်ဇ
စ်ကို ဆွဲဖွင့်ကာ လက်ှိက်လျက် တစ်စုံတစ်ခုကို အသည်းအသန် ရှာေန

ေတာ့သည် ။
သူမကို …
မကည့်ချင်ေပမဲ့ ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ သူမှင့်သူ ှစ်ေယာက်တည်း
ရှိတာမို မျက်ဝန်းေတွက တစ်ချက်တစ်ချက် ေရွေရွသွားကာ သူမလုပ်
ေနသမကို ြမင်ေတွေနရသည် ။
"ေတွပီ … ေတွပီ"
သူမက ခပ်တိုးတိုး ေရရွတ်ကာ အိတ်ထဲကေန ကတ်ကတ်အိတ်ှင့်
ထုပ်ထားေသာ လက်သီး တစ်ဆုပ်စာခန်ရှိ အထုပ်ကေလးအား ှိက်ယူ
ထုတ်ပီး ဝမ်းသာအားရ ေရရွတ်လင် သူရဲ စိတ်အားများ သည် သူမကို
င်ထားေသာ ထိုအထုပ်ေလးဆီသို ေရာက်သွားရေတာ့သည် ။
သူမက ကပျာကယာ ေြဖေန၏။
အထုပ်ေြပသွားရာ အထဲမှာ ေကာက်ညင်းေပါင်းများ ထွက်လာသည်
။
သူ …
တအံ့တဩ ကည့်ေနစဉ်မှာ ပဲ သူမသည် ထိုေကာက်ညင်းေပါင်းများ
ကို ပါးစပ်ကီးနဲ တစ်လုံး ထိုးသွပ်ကာ ပလုတ်ပေလာင်း ဝါးစားေနေတာ့
သည် ။
ဘယ်လိုအမျိးသမီးပါလိမ့်။
စားေနပုံက မသိလင် အီသီယိုးပီးယားက ရက်တစ်ရာေလာက် အင
တ်ေဘး စိုက်ေနသူ တစ်ေယာက်လိုပင် ရှိေနသည် ။ သိဃိုင် ထိုအမျိး
သမီးဆီ ေရာက်ေနေသာ မျက်ဝန်းအကည့်ကို လဲဖယ်ရင်း မျက်ှာကို

ေရှတည့်တည့်သို လှည့်လိုက်၏။
"ေဟ့…စားပါဦးလား"
သူမသည်
ယခုမှ သူရှိေနြခင်းကို သတိထားမိဟန်ရှိ၏။ သူဘက်သို လှည့်ေစာ
င်းကည့်ကာ သူမစားေနသည့် ေကာက်ညင်းေပါင်းကို သူဘက်လှမ်းထိုး
ေပးကာ

ေကးေလလင်

ေချာေမာခန်ညားလွန်းေသာ

သိဃိုင်ရဲ

မျက်ှာေလး မဲ့ံကာ သွားရ၏။
"စားပါ"
မေကာင်းတတ်၍ အားနာပါးနာ ေြဖလိုက်ရေပမဲ့ အင်မတန် လူအရိ
ပ်အကဲဖမ်း ညံ့ဖျင်းေသာ ထိုအမျိးသမီးကို စိတ်အပျက်ကီး ပျက်သွားမိ
ေတာ့သည် ။
"ယူလည်း ေလးလာကို သွားမှာ လား"
သူမသည် ဓာတ်ေလှကား အတွင်းမှ မီးေလးလင်းေနသည့် ခလုတ်
ေလးဆီကည့်ကာ သူအား ခပ်တိုးတိုးေလး ေမး၏။
"ဟုတ်တယ်"
သူ…
အသံြပတ် ြပန်ေြဖမိသည် ။
"ိုင်ကုမဏီကို သွားမလို လား"
ေမးခွန်းက မြပတ်ေသး။
ကိုယ်ဘာသာ ဘယ်ပဲသွားသွား သူေမးစရာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီအမျိး
သမီး ဘယ်လိုေကာင့် ဒီေလာက်ေတာင် စပ်စပ်စုစု ိုင်ရပါလိမ့်။

"ဟုတ်လားဟင်"
"အင်း"
"အလုပ် သွားေလာက်မလို နဲ တူတယ်"
အမ်။
အလုပ် သွားေလာက် မလို လားတဲ့ ။
သိဃိုင်တစ်ေယာက် သူမစကားေကာင့် သူကိုသူပင် ေြခဆုံးေခါင်း
ဆုံး ြပန်ကည့်ရပီ။ ဆင်စွယ်ေရာင် ရှပ်လက်ရှည် လည်ကတုံးှင့် စတိုင်
ပဲန်အနက်ေရာင်ကို ေသသပ်ကျနစွာ ဝတ်ဆင်ပီး ေြပာင်လက် မည်းန
က်ေနေသာ ရှးေလးကိုစီပီး ခါးတွင် ဟမ်းဖုန်းေလးချိတ်ကာ လက်တစ်
ဖက်တွင် လက်ကိုင် အိတ်ေလးေထာင့်ကို ကိုင်ထားေသာ သူအသွင်သ
ည် သူမထင်သလို အလုပ်လာေလာက်ေသာ သာမန်ဝန်ထမ်းပုံစံများ
ေပါက်ေနခဲ့ပါသလား။
"ရှင့်ပုံစံေလး ကည့်ရတာ သပ်ရပ်သန်ြပန်ေနတာပဲ၊ ေသချာတယ် ရှ
င့်ကိုသူတို ေရွးကမှာ ပါ၊ အဟင်း တို ကသာ စိတ်ပူေနရတာ၊ ဘယ်အ
လုပ် သွားေလာက်ေလာက် အဆင်ေြပတယ်ကို မရှိဘူးေလ"
ဟင်
အမျိးသမီးက ကုမဏီမှာ အလုပ်လာေလာက်တဲ့ သူတဲ့ ။
ပျာယာခတ်ေနေသာ သူမရဲ ဟန်အမူအရာှင့် တစ်ဖက်သားအေပ
အားမနာလာမကျိး ခိုင်းတတ်တဲ့ သူမလိုလူမျိးကို အလုပ်ခန်ရမှာ အ
ေတာ်ရင်ေလးစရာပါ။ ေသချာတယ် မင်းအလုပ် လုံးဝရမှာ မဟုတ်ဘူး
အမျိးသမီး။ သိဃိုင်တစ်ေယာက် စိတ်ထဲကေန တိတ်တဆိတ်ေြပာ

ကာ အြပင်မှာ ေတာ့ ှတ်ခမ်းေလးကို တွန်ခနဲ ြပံးလိုက်မိ၏။
"ဒါေပမဲ့ ယတာေချပီးပီ ဆိုေတာ့ စိတ်ချရပါပီေလ"
ဟာ
သိဃိုင်တစ်ေယာက်
သူမမျက်ှာဆီသို တအံ့တဩ လှမ်းကည့်မိသွားရ၏။
သူမသည် မျက်ှာေလးတစ်ဖက်သို ြပန်လှည့်သွားပီး ေကျနပ်စွာ
ြပံးေနသည် ။ သူမကိုယ်သူမ အားေပး ှစ်သိမ့်သလို ခပ်တိုးတိုးေလး
ေရရွတ်ကာ ပီတိြဖစ်ေနဟန်ရှိ၏။ သူမေြပာတာကို နားမလည်သလို သူ
ရှိေနရသည် ။
ယတာေချပီးပီတဲ့ ။
ဒါဆိ…
ု
ေစာေစာက စာပိုးနင့်ေအာင် ပါးစပ်ကီးှင့်တစ်လုံး စားပစ်လိုက်တဲ့
ေကာက်ညင်းေပါင်းေတွက သူမရဲ ယတာေချြခင်းေပါ့။ သိဃိုင် ထိုအ
မျိးသမီးကိုကည့်ပီး ရယ်ချင်သွားရ၏။
အဟွန်း။
အင်မတန် ူးှမ်းတဲ့ အေတွးအေခ ပိုင်ရှင်ပါပဲ။
"ေဟ့…ယူ"
ေခြပန်ပီ။
"တို အလုပ် ရိုင်သလား"
သူမက

မျက်ှာဆီ

ေစာင်းငဲ့ကည့်ကာ

ေမးေလလင်

ရယ်ချင်အားကီးေသာစိတ်ကို မနည်းကီး မျိသိပ်ထိန်းချပ် လိုက်ရသည်
။
ထိုစဉ်
ဓာတ်ေလှကားက ေလးထပ်သို ေရာက်ရှိသွားပီမို တိခနဲ ရပ်သွား၏
။
"ေြပာေလ…ယူ၊ တို ကိုေသချာကည့်ပီး ေြပာပါဦး"
ဓာတ်ေလှကား တံခါးချပ်ကီး ဖျတ်ခနဲ ပွင့်သွားတာှင့် သူအြပင်ကို
ထွက်လိုက်သလို သူမကလည်း သူနည်းတူ ထွက်လာသည် ။
"ေသချာတယ်…အမိ၊ မင်းလုံးဝ အလုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး "
"ဟင်…ဘာ…ဘာြဖစ်လို လဲ"
သူအေြပာေကာင့် သူမမျက်လုံးေတွ ြပးကာ သူကို နားမလည်ိုင်သ
လို ေမာ့ကည့်၏။
"မင်းရဲ အေကာင်းေတွကို ဒီကုမဏီပိုင်ရှင် သိေနတယ်ေလ အမိ"
"အမ်…ဘာ…ဘာအေကာင်းလဲ"
"အမဲတမ်း ပျာတိပျာယာ ရှိတတ်တဲ့ ပုံေတွ၊ ကံရင်ကံသလို သူများ
ကို

လက်ဆင့်ကမ်း

ခိုင်းတတ်ပုံေတွ၊

ေဗဒင်ေတွ၊

ယတာေတွ

ဝါသနာပါပီး အူတူတူအလုပ်ေတွ လုပ်ေနတာေတွေပါ့ကွ"
"အမေလး ေတာ်ေသးတာေပါ့၊ သူက ဒါေလးပဲ သိေသးတာကို၊ အ
ဟင်း…ဟင်း လန်သွားတာပဲရှင်၊ အခုမှ ပဲ အသက်ကို ဝဝရှရဲေတာ့တ
ယ်"
"ဗျာ"

သိဃိုင် ပါးစပ် အေဟာင်းသားကေလး ြဖစ်သွားရသည် ။
အမျိးသမီးကေတာ့…
တကယ့်ကို ေအးေဆးေဆးပဲ။
ဒါေလးပဲ သိတာကိုဆိုပီး ြပံးေပျာ်ရင် ေနေသးသည် ။
သိဃိုင်တစ်ေယာက် သူမကိုကည့်ပီး မျက်လုံးကီးေတွပင် ြပးကျ
ယ်

ဝိုင်းစက်

သွားရေတာ့သည်

။

ဒါေလးပဲ

သိေသးတာဆိုလင်

သူမ ဆီမ ှာ ဘယ်ေလာက်ထိေတာင် အားနည်းချက် မျိးစုံစွာ ရှိေနေသး
သနည်း။ သူမျက်ြမင် ကိုယ်ေတွမှာ ပင် ဒီအမျိးသမီးကို ကုမဏီတွင် အ
လုပ်ခန်ဖို တွန်ဆုတ်ေနပီဆိုလင် တြခားအေကာင်းေတွပါ သိရလင်
ေတာင် ထုတ်မိမည်ထင်သည် ။
သူမကေတာ့…
သူေြပာေနတဲ့ အေကာင်းအရာေလးကို စူးစူးစိုက်စိုက် နားေထာင်
ေနပီး သူစကားဆုံးတာှင့် သက်ြပင်း ေမာကေလးကို မတ်ထုတ်ကာ
ကည်လင်စွာ တစ်ချက်ြပံးပီး သူမမျက်ှာကို ေမာ့ကည့်၏။
"ေကျးဇူးပဲေနာ်၊ ယူေြပာြပလို သူသိထားတဲ့ အားနည်းချက်ေတွကို
တို သိရပီ၊ အဟင်း ဟင်း၊ ဒါေကာင့် ေဗဒင်ဆရာက ေြပာလိုက်တာကိုး
အဲဒီအလုပ်ကို ရဲရဲကီးသာ ေလာက်တဲ့ မင်းကိုကူညီမစတဲ့ သူ ရှိလိမ့်မ
ယ်လို ေလ၊ အဟင်း ဟင်း သိပ်မှန်တာပဲကွယ်၊ အရမ်းမှန်တာပဲ အခု
ေတာ့ အားနည်းချက်ေလးေတွကို သတိရှိရှိနဲ ြပင်ိုင်ေတာ့မယ်ေလ၊
ေကျးဇူးပဲ ယူေရ၊ တို သွားပီသိလား"
အဲဗျာ
စကားေလးဆုံးတာှင့် သူအနားကေန ချာခနဲေနေအာင် ေကျာခိုင်း

ကာ ထွက်ခွာသွားေသာ ထိုအမျိးသမီးကို ဘယ်လိုမှ တားဆီးိုင်ြခင်း မ
ရှိစွာပင် ေကာင်ေငးကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ေတာ့သည် ။
ြမင့်မားေသာအရပ်၊ ပွေရာင်းေရာင်း ရှပ်အကျှင့် ခါရမ်းသွားသည့်
တင်ပါးဖုံးလုနီးပါး ဆံွယ်များ ပိုင်ရှင် ထိုအမျိးသမီးကို အံ့ဩမှ င်သက်
စွာပင် ေငးကည့်ေနမိသည် ။
ပီးမှ …
သတိရကာ ဟမ်းဖုန်းေလးကိုယူပီး နံပါတ်တစ်ခုကို ှိပ်လိုက်၏။
"ဟဲလို"
တစ်ဖက်မှ ထူးသံကားရလင် သူသည် အေလာသုံးဆယ် ေြပာမိသ
ည် ။
"ဥကာ အခုအလုပ် လာေလာက်တဲ့ အထဲက ရှပ်အကျ လက်ရှည်ပွ
ေရာင်းေရာင်း၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ အနက်ေရာင် ထဘီဝတ်ထားတဲ့ အမျိး
သမီးကို မင်းလုံးဝ အလုပ်မခန်နဲ သိလား"
"ေဟ…ဘာြဖစ်လို လဲ သိဃ"
"ြပန်မေမးနဲ ကွာ…မခန်နဲ ဆို မခန်နဲ ဘဲ ေဟ့ေကာင်၊ ဒါပဲ"
"ေဟ့…ေဟ့…သိဃ…မင်းဖုန်းမချနဲ ဦး၊ ေြပာစရာ ရှိေသးလို "
"ဘာလဲ ဥကာ"
"ေတးုယဉ် ြမန်မာိုင်ငံကို ြပန်ေရာက်ေနပီတဲ့ ကွ"
"ဟင်"
"မင်းဖုန်းကို ဆက်တာ မရလို တဲ့ ၊ ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံး လှမ်းဆက်ပီး
ေမးေနတယ်"

ဟာ
သိဃရင်ေလး သိမ့်ခနဲခုန်ကာ ရင်တစ်ခုလုံး ေအးစိမ့်သလို ြဖစ်သွား
ရသည် ။ ဖုန်းေလးကို ကိုင်ထားရတဲ့ လက်ေတွပင် ဆတ်ခနဲ တုန်ယင်
သွားသလို ထင်မိ၏။
ေတးုယဉ် ြပန်ေရာက်ပီတဲ့ ။
"ေဟ့ေကာင်…သိဃ၊ ငါေြပာေနတာ မင်းနားေထာင်ေနရဲ လား"
"ေအး…ေအးပါကွာ၊ နားေထာင်ေနပါတယ်"
"ဒါနဲ များ အသံကီးက တိတ်သွားလိုက်တာကွာ၊ နည်းနည်းပါးပါး
ေတာင် ြပန်မေြပာဘူး"
"သူ…သူ…အခု ဘယ်မှာ တဲ့ လဲ ဥကာ"
"သူအေဒအိမ်မှာ တည်းေနတယ် သိဃ"
သူအေဒအိမ်တဲ့ ။
ဒါဆိ…
ု
အန်တီေမးရဲ အိမ်မှာ ေပါ့။
"သူ…သူ…ငါ့ကို ဘာမှာ ေသးလဲ ဥကာ"
"အားရင် သူကိုလာေတွကပါတဲ့ ၊ ငါကေတာ့ အခုထွက်လို မရေသး
ဘူး သိဃ"
ေတးရယ်။
အားမှ တဲ့ လားကွာ။
မင်းအတွက်ဆိုရင် သိဃိုင်ဆိုတဲ့ ေကာင်က အချိန်တိုင်း အားလပ်

ေနတဲ့ ေကာင်ဆိုတာ ေတးမသိဘူးလားဟင်။ မင်းကို ဘယ်ေလာက်ထိ
ေတွချင်ေနတယ်ဆိုတာ မင်းသိသင့်ပါတယ် ေတးရယ်။
"သိဃ"
"ေြပာ"
"မင်း အခုဘယ်မှာ ေရာက်ေနလဲ"
သူ…
ဓာတ်ေလှကား ေပါက်နားမှာ ရှိေနဆဲပင်။ သိုေသာ် ကုမဏီထဲကိုမူ
သွားချင်စိတ် မရှိေတာ့သြဖင့် ဆက်မသွားဘဲ ေနရာေလးမှာ တင် ရပ်ေန
မိ၏။
"ငါလား…ငါ…ကုမဏီေရှ ေရာက်ေနပီ၊ ငါတက်လာဖို ဓာတ်ေလှ
ကားကို ေစာင့်ေနတာေလ"
"ဟာ

ဒါဆို

မင်း

တက်မလာနဲေတာ့

သိဃ၊

ေတးုယဉ်ဆီ

သွားေတွပီး ှတ်ဆက်လိုက်ေတာ့၊ သူတစ်ချိန်လုံး ငါတို ှစ်ေယာက်ကို
ေစာင့်ေနမှာ ကွ၊ ဒီမှာ က အလုပ်ေတွ မြပတ်ေသးဘူး မင်းအရင်ဆုံး
သွားေတွလိုက် သိဃ"
ထင်သားပဲ။
အေပမှာ သူတက်မလာ ေသးဘူးဆိုလင် ဒီေကာင်ချက်ချင်း သွားခို
င်းမယ် ဆိုတာေလ။ ေရာက်ေနသည် ေြပာလင် ကုမဏီဆီမလာဘဲ ဖုန်း
ဆက်ေြပာရ သလားဆိုပီး ဒီေကာင်တစ်မျိး ထင်ေနဦးမည်။
ထိုအခါ…
ညစ်တွန်းတွန်းပီး ေတးဆီကို သွားခွင့်ြပမှာ မဟုတ်ေချ။ ပီးမှ အတူ

တူသွားရေအာင်ဆိုပီး ဆွဲထားဦးမည်။ ဒါေကာင့် သူတမင် လိမ်ေြပာ
တာေလ။
"ေအးကွာ အဲဒါဆိုလည်း ငါသွားေတာ့မယ် ဥကာ"
"ေအး…ေအး၊ ဒီက အလုပ်ကိစေလး ပီးတာနဲ ငါလာေတွမယ်လို
ေြပာလိုက်ေနာ်"
"ေအးပါကွ…ဒါပဲေနာ် ဥကာ"
"ဟာ…ေဟ့…ေဟ့ေကာင်…သိဃ၊ ငါသိချင်တာေလးရှိလို မင်းကို
ေမးရဦးမယ်၊ ခဏေနဦး ဖုန်းမချနဲ ဦး"
ကတ်။
အေရးထဲ ဒီေကာင်ကလည်း ေလေကာရှည်ေနလိုက်တာ မေြပာနဲ
ေတာ့။ ေတးကို ေတွချင်ေနပါပီဆိုမှ ပဲ။
"ေမးကွာ…ေမး…ေမး"
"ေစာေစာက အလုပ်လာေလာက်တယ်ဆိုတဲ့
င်းဘာေကာင့် အလုပ်မခန်ရတာလဲ သိဃ"
"အဲ…အဲဒါက"
"မင်းနဲ တစ်ခုခုများ ပတ်သတ်ေနလို လား"
"ဟာကွာ မဟုတ်က ဟုတ်က"
"ဒါဆို ဘာေကာင့်လဲ သိဃ"
"ေနာက်မှ ေြပာြပမယ်ကွာ"
"မရဘူး…ေဟ့ေကာင် အခုေြပာ"

ေကာင်မေလးကို မ

"ေနာက်မှ ကွာ၊ ဒါပဲ ေဟ့ေကာင်၊ ငါ ေတးဆီ သွားေတာ့မယ်"
"ဟာ…ေဟ့…ေဟ့…သိဃ…သိဃ"
သိဃိုင်တစ်ေယာက်
ဖုန်းေလးကို ြပန်ပိတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သူစိတ်ေတွက ေတးုယဉ်ဆို
တဲ့ တိတ်တဆိတ် စိတ်ဝင်စား ေနမိေသာ မိန်းကေလးကို ေတွြမင်ချင်စိ
တ်ေတွပဲ ကီးမားေနရ၏။ ဒါေကာင့် အချိန်ေတွ သိပ်မဆိုင်းချင်။ ဥကာ
နဲ လည်း စကားေတွ အကာကီး မေြပာချင်ေနေတာ့ေချ။
ဖုန်းပိတ်ပီးတာှင့်
ဓာတ်ေလှကား ြပန်ဆင်းအလာကို ေစာင့်မေနဘဲ ိုးိုးေလှကားအ
တိုင်း ကေသာကေမျာ ေြပးဆင်းသွားမိေတာ့သည် ။
***

အခန်း(၂)

ေတးုယဉ်၊ သိဃိုင်ှင့် ဥကာတို သုံးေယာက်သည် တစ်ရပ်ကွက်
တည်း၊ ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းတည်း အတူတူ တက်ခဲ့ကေသာ ငယ်သူင
ယ်ချင်းများ ြဖစ်ကသည် ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ေငွေကးြပည့်စုံ ကွယ်ဝ
ေသာ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဆင်းသက်လာသူများ မို ဘာအပူအပင်မှ မရှိ
ေအးချမ်းေပျာ်ရင်စွာပင်

သူတို

သုံးဦး

အမဲတတွဲတွဲ၊

မခွဲအတူတူ

ေနခဲ့ကသည် ။
ေကျာင်းတွင် ေတးက နာမည်ကီး၏။ ပညာပါရမီ ြပည့်ဝသည် ဟု ပဲ
ေြပာရမလား၊ စာသင်ခန်းထဲတွင် ေတးက အမဲတမ်း ပထမရခဲ့သည် ။
သိဃိုင်နဲ ဥကာ အဆင့်တစ်ဆယ် အတွင်းမှာ သာ အမဲတမ်း ရပ်တည်
ေနခဲ့၏။
စာမညံ့ေသာ်လည်း စာမေတာ်ေသာ သူတို ှစ်ေယာက်ကို အမဲတမ်း
ဆရာမကီးေလသံနဲ ဆုံးမသူက ေတးပင်ြဖစ်သည် ။
"နင်တို ကလည်း ဟယ် အလကားေန ဂိမ်းချည်းပဲ ေဆာ့ေနတယ်၊
အဲဒါေကာင့် နင်တို ရဲ အဆင့်က ဘယ်ေတာ့မှ တက်မလာတာ သိလား"
"ဒီမှာ ေတး၊ နင်ဘာသိလို လဲ ငါတို က စာညံ့လို အဆင့်မတက်တာ
မဟုတ်ဘူး ၊ နင့်ကိုသနားလို တို ှစ်ေယာက်က ေလာ့ထားတာ"
"အံမယ် ဘာမှ လည်း မဆိုင်ဘဲနဲ သိဃေနာ်၊ ေပါက်ကရ မေြပာနဲ "

"ဆိုင်တာေပါ့ဟ တကယ်လို ငါနဲ ဥကာသာ စာေတွတအားရရင် အ
ဆင့်တစ်

ေနရာကေန

နင်ြပတ်သွားမှာ

၊

ငါတို

ကနင့်ကို

သူငယ်ချင်းဆိုပီး သနားလို ေလာ့ေပးထားတာဟ၊ နင်ကေတာင် ေကျး
ဇူးတင်သင့်တယ်"
"ေတာ်စမ်းပါဟယ် ကစားချင် စိတ်များ တိုင်း မဟုတ်က ဟုတ်က
ေတွ မေြပာစမ်းနဲ ၊ ထ ထ စက်ေတွကို အခုချက်ချင်းပိတ်ေတာ့ ှစ်ေယာ
က်စလုံး စာကျက်ရမယ်"
ထိုသိုေြပာကာ ေတးသည် တီဗီခလုတ်ကို ဖျတ်ခနဲ ပိတ်ပစ် လိုက်
ေလလင် သိဃိုင်ဆီကေရာ ဥကာဆီကပါ ေအာ်ဟစ်သံေလးေတွ၊ ြပစ်
တင်ေဝဖန် သံေလးေတွ ပိင်တူေပထွက် သွားရေတာ့သည် ။
ငယ်စဉ်က အေကာင်းေတွကို ြပန်ြမင်ေယာင်ကာ ကားေမာင်းေနရာ
မှ သိဃိုင်တစ်ေယာက် သွားေလးေတွ ေပတဲ့ အထိပင် ရယ်လိုက်မိသ
ည် ။
ေတးုယဉ်တစ်ေယာက် ဆယ်တန်းေအာင်ပီး ကတည်းက သူမိဘ
ေတွှင့်အတူ ိုင်ငံြခားသို လိုက်ပါသွားခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်က ေတးုယ
ဉ်ကို ေလဆိပ်လိုက်ပိုကာ ှတ်ဆက်ရင်း သိဃိုင်ေရာ ဥကာပါ ဝမ်းန
ည်းစွာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည် ။ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် သိပ်ချစ်က
ေသာ သူငယ်ချင်းေတွမို အချိန်အကာကီး အတူတူတွဲ လာပီးမှ အခုလို
မထင်မှတ်တဲ့ အေြခအေနတစ်ခုှင့် လမ်းခွဲရြခင်းအေပ ေြဖမသိမ့်ိုင်
ဘဲ ရှိခဲ့ကသည် ။
အခုဆိုလင်
ေတးုယဉ် ြမန်မာိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားတာ ဆယ်ှစ်နီးပါး ရှိေချပီ
။

သူစိတ်အာုံထဲမှာ ေတးသည် ထာဝရ စွဲမဲစွာ ရှိဆဲပင်ြဖစ်သည် ။
ေတးကအမဲလိုလို မဟုတ်ေသာ်လည်း ေလးငါးလ တစ်ခါေလာက်
ဖုန်းဆက်ြခင်း၊ စာပိုြခင်းများ အစပိုင်းတွင် လုပ်ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်း
တွင် အလုပ်မအားဘူးဆိုပီး သုံးှစ်ေလာက် အဆက်အသွယ် ြဖတ်ထား
ခဲ့သည် ။
အခုဆိုလင်…
ေတးုယဉ်ထွက်သွားပီး ဆယ်ှစ်တာ ကာလအတွင်း သိဃိုင်ေရာ
ဥကာပါ သိပံဘွဲများ အသီးသီးရကာ မိဘေတွရဲ အေမွြဖစ်ေသာ စီးပွား
ေရး လုပ်ငန်းများကို အေြခတည်ပီး ှစ်ဦးစပ် ရှယ်ယာထည့်၍ ကုမဏီ
တစ်ခု ထူေထာင်ကာ စီးပွားေရးေလာကတွင် ေနရာ တစ်ေနရာကို ခိုင်
မာစွာ ရပ်တည်ိုင်ေနပီ ြဖစ်သည် ။
ေတးကေရာ …
ဆယ်ှစ်တာ ကာလအတွင်း ဘယ်လိုေတွ ေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပါသန
ည်း။
အသားေလး ြဖုကာ ဆံွယ်ေြဖာင့်စင်းစင်း ကုပ်ဝဲေလးနဲ ေတးု
ယဉ်ပုံစံေလးကို ြပန်ြမင်ကာ ေတွချင်ြမင်ချင်စိတ်ေတွ ကီးမားေနရာ
ေတာ့သည် ။
တီ … တီ။
ေသာ့ခတ်ထားေသာ ြခံတံခါးတစ်ခုေရှသို သူကားေလး ထိုးရပ်ကာ
ဟွန်းကို အဆက်မြပတ် တီးလိုက်၏။ ထိုြခံေရှကို မေရာက်တာ အေတာ်
ေလး ကာေနပီမှန်း စိတ်ကေတွးမိကာ ေတးေရာက်မှ ြပန်လာမိသည့်
သူအြဖစ်ကို အနည်းငယ် မျက်ှာပူသွားမိသည် ။

သူကားဟွန်းသံေကာင့်

ြခံေစာင့်ကီး

တစ်ေယာက်

တံခါးေသာ့

အေြပးလာဖွင့်၏။
ြခံတံခါးပွင့်တာှင့် ကားေလးကို ြခံထဲသို သိဃိုင်တစ်ေယာက်
ေမာင်းဝင်လိုက်သည် ။
"ဟယ်"
"ေမာင်သဃိုင်ပါလား၊ လာ လာ မင်းတို ကိုေတးက တစ်ချိန်လုံး
ေမာ်ေနတာကွဲ၊ ဒါနဲ ဥကာေရာ မပါလာပါလား"
သူကားေလး ဝင်လာတာ ြမင်လိုက်တာှင့်ပင် ဝမ်းသာအားရ ခရီး
ဦးကိ သူကေတာ့ ေတးုယဉ်ရဲ အေဒြဖစ်သူ အန်တီေမးပင်။
"ဟုတ်တယ် အန်တီေမး၊ ဒီေနကုမဏီမှာ ဝန်ထမ်းအသစ်ခန်ဖို လူ
ေရွးပွဲ ရှိတယ်ေလ၊ ဒါေကာင့် ဥကာ ကျန်ခဲ့တာ၊ ေတးေရာ အန်တီေမး"
"အမေလး ရှိပါ့ေတာ်၊ မင်းရဲ သူငယ်ချင်းကီးရှိပါ့၊ လာ လာ အထဲကို
ဝင်"
"ဟုတ်ကဲ့ … ခင်ဗျ"
အန်တီေမးေမးဆိုတဲ့ ေတးရဲ အေဒ ြဖစ်သူကိုေတာ့ သိဃိုင်ေရာ ဥ
ကာပါ ေကာင်းေကာင်း ကီး ရင်းှီးကသည် ။ အသက်အရွယ်ကီးမှ အိ
မ်ေထာင်ကျေသာ အန်တီေမးတို လင်မယားသည် သားသမီး မရဘဲရှိရ
ကာ တူမြဖစ်သူေတးကို အမဲလိုလိုပင် လာလာေခပီး ထိန်းကသည် ။
ထိုအခါ ေတးှင့်အတူ သိဃိုင်ေရာ ဥကာပါ လိုက်လိုက်သွားပီးေတာ့
ကစားတတ်၏။
ဒါေကာင့် …

အန်တီေမးရဲ အိမ်က သိဃတို အတွက်ေတာ့ စိမ်းသက်မေနေချ။
ေတးတို

က

တစ်မိသားစုလုံး

အိမ်ကိုပါေရာင်းချပီး

ေြပာင်းေရသွားကတာမို ေတးြမန်မာိုင်ငံ ြပန်လာေတာ့ အေဒြဖစ်သူ
ရဲ အိမ်ကိုသာ သွားတည်းခိုြခင်းြဖစ်သည် ။
"ေမာင်သိဃလည်း အခုမှ ပဲ အန်တီေမးတို ဆီကို ေရာက်လာေတာ့
တယ်ေနာ်"
"ဗျာ"
"ေတးေရာက်မလာရင် ဒီကို ေြခဦးေတာင်လှည့်မှာ မဟုတ်ဘူး "
အန်တီေမးရဲ

စကားအသွားအလာေကာင့်

သူမျက်ှာ

ရှက်ေသွးရဲသွားရ၏။
"ဟာဗျာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကန်ေတာ်အလုပ်ေတွ မအားလို ပါ အန်တီ
ေမး လူက မလာိုင်ေပမဲ့ စိတ်ကေတာ့ အမဲေရာက်ပါတယ်"
အန်တီေမးက မျက်ေစာင်းေလးခဲကာ စေနာက်လိုက်ြခင်း ြဖစ်ေပမဲ့
စိတ်မလုံမလဲြဖစ်သွား ရသူက သိဃိုင်ရယ်ပါ။ သူတို ှစ်ေယာက်လုံး
တကယ်ပဲ အန်တီေမးဆီ သွားမလည် ြဖစ်ခဲ့တာေလ။ အခု ေတးေရာက်
လာတယ် ဆို၍ မအားလပ်တဲ့ အချိန်ေတွအားလုံးကို ဦးေှာက်ထဲက ဆွဲ
ထုတ်ကာ အေြပးအလား သွားေတွမိြခင်း ြဖစ်သည် ။
"ဟုတ်ကဲ့ အန်တီေမး"
သိဃိုင်တစ်ေယာက် ဧည့်ခန်းကျယ်ကီးက ဆိုဖာခုံတစ်လုံးတွင် ဝ
င်ထိုင်လိုက်သည် ။ အန်တီေမးကေတာ့ အေနာက်ဘက် မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်
သွား၏။

သူ
ေတးဆင်းသက်လာမည့် ေလှကားထစ်ေလးများ ဆီ မသိမသာေလး
လှမ်းကည့်လိုက်မိသည် ။ စိတ်ေတွက အရင်ထက် အဆတစ်ရာေလက်
ပိုလပ်ရှားသွားရ၏။ ရင်ခုန်သံေတွ တထိတ်ထိတ် ြမန်ဆန်ေနရသည် ။
ေတး …
ဘယ်လိုပုံစံနဲ များ ဆင်းလာလိမ့်မလဲ ဆိုတာမှန်းဆပီး ေချာေမွ
ေသာ သိဃိုင်ရဲ မျက်ှာေလးထက် ကည်ူးရိပ်ေလးများ ှင့် ြပည့်ှ
က်ေနေတာ့၏။
"သိဃ"
ဟာ
သာယာချိမိန်ေသာ ေခသံေလးတစ်ခု သူနားထဲသို စီးဝင်လာြခင်းှ
င့် အတူ ငုဝေရာင် အရိပ်ကေလးတစ်ခု ေလှကား ထစ်ေလးေတွအတိုင်း
တစ်ထစ်ချင်း ြဖတ်နင်းကာ ဆင်းလာ၏။
ေတး …
ေတးရယ်။
သူရင်ထဲကေန တီးတိုးေလး နင့်သည်းစွာ ေခလိုက်မိသည် ။
"သိဃ ကည့်လှချည်လား၊ ဘာလဲ ေတးကို မမှတ်မိေတာ့ဘူးလား"
သူဆီတစ်လှမ်းချင်း ေလာက်လာကာ သူနံေဘးက ဆိုဖာလွတ်တွင်
ေစွခနဲ ဝင်ထိုင်ရင်း ေတးသည် အြပံးေလးှင့် ေြပာေလသည် ။
"ေတး"
"ဟုတ်ပါတယ် သိဃရဲ ၊ ေတးမှ ေတးအစစ်ပါ"

"ငါက အိပ်မက် မက်ေနတယ်လို ေတာင် ထင်ေနတာ၊ ဘာြဖစ်လို ြပ
န်လာမယ့် အေကာင်းကို ေစာေစာစီးစီး ကိတင်အသိ မေပးတာလဲ
ေတး၊ ေလယာဉ်ကွင်းကို လာကိမှာ ေပါ့"
"ငါတမင် အသိမေပးတာ သိဃရဲ ၊ ဒါမှ အားလုံးအံ့ဩ သွားမှာ ေလ
"
"ေတးရာ တကယ်ပါပဲ၊ လူေတွကို စိတ်လပ်ရှားေအာင် မင်းအမဲလုပ်
တယ်"
"ဒါနဲ ဥကာေရာ ဟင် သူနင်နဲ အတူတူ လိုက်မလာဘူးလား"
"သူအလုပ် မအားေသးလို ေတးရဲ ၊ ေတာ်ကာေန လိုက်လာပါလိမ့်မ
ယ်"
"ဪ"
သူစကားေကာင့်

ေတးရဲ

မျက်ှာေလးတွင်

အေရာင်တစ်ခု

ြဖတ်ေြပးသွားသည် ။ သိုေသာ် ေတးသည် ေခါင်းကေလး တညိတ်ညိတ်
လုပ်ကာေနလင် သူသည် အရင်ကပုံစံမျိး မဟုတ်ဘဲ အေြပာင်းလဲကီး
ေြပာင်းလဲကာ စတိုင်လ်ကျကျေလး လှေနေသာ ေတးကိုကည့်ပီး စိတ်
လပ်ရှား ေနေတာ့၏။
လှလိုက်တာ ေတးရယ်။
ငုဝါေရာင် အကပ်လည်ဟိုက် ဆွဲသားအကျေလးှင့် စတိုင်လ်ပဲန်အ
ရှည် ငုဝါေရာင် ေပျာ့ေပျာ့ေလးကို ကပိုကိုေလး ဝတ်ထားကာ ဆံွယ်
ေခွေကာက်ေကာက်ေလးကို ကပိုကိုေလး ြဖန်ချထားပီး ပန်းုေရာင်
သန်းေနတဲ့ မျက်ှာေလးတွင် ဘာမိတ်ကပ်မှ လိမ်းြခယ်ြခင်း မရှိဘဲ ပ
ကတိ ေြပာင်တင်းတင်းေလးနဲ လှေနတဲ့ ေတးရဲ အလှက ြမင်ရသူရင်ကို

စွဲလန်းသွားေစသည် ။
"ေတး"
"ေြပာေလ … သိဃ"
"ဒီကို အလည်သက်သက် လာတာလား"
"အင်း အဲဒီလိုလည်း ေြပာလို ရပါတယ်"
"ဘယ်ေလာက်ကာကာ ေနြဖစ်မလဲ ဟင် ေတး"
"တစ်လခွဲေလာက်ေတာ့ ေနြဖစ်မယ်ထင်တယ် သိဃ၊ ငါမှာ ေတွေဝ
ေနတဲ့

အလုပ်ကိစ

ေလးတစ်ခုကို

ဒီတစ်ခါေတာ့

ပီးြပတ်ေအာင်

လုပ်သွားမယ်လို ဆုံးြဖတ်ထားတယ်ေလ"
"ဘာအလုပ်လဲ ဟင်ေတး"
"အဲဒါ လိဝျက်ချက်ေလ သိဃရဲ "
"ေဆာရီး … ေတး၊ ကိုယ့်ရဲ သိချင်စိတ်ေတွ ကီးမားသွားတယ်"
"ရပါတယ် သိဃရယ်၊ အဲဒီအလုပ်ကို အခုမသိရေသးေပမဲ့ ေနာက်
ကျရင်ေတာ့ နင်အလိုလို သိမှာ ပါ၊ အဲဒီအတွက် ေတာင်းပန်ေနစရာ မ
လိုပါဘူးဟာ"
ေတး ဘာကို ဆိုလိုပါလိမ့်
လိဝှနက်နဲလွန်းေသာ ေတးမျက်ှာ လှလှေလးကို ေငးကည့်ေနမိ
ေပမဲ့ ထိုစကားရဲ အဓိပာယ်ကိုေတာ့ သူမမေဖာ်ိုင်ခဲ့ပါ။
"သိဃ"
"ဟင်"

"ေကျးဇူးတင်ပါတယ်"
သူမျက်ဝန်း စူးစူးကီးေတွက ေတးရဲ မျက်ှာေလးထက်တွင် ရပ်တ
န်ေနသည် ။
"အခုလို ေတးြပန်ေရာက်ပီဆိုတဲ့ သတင်းကားတာနဲ ေတးဆီကို
ေရာက်ေအာင် လာေတွလို ေပါ့၊ သိဃဘယ်ေလာက်ထိ အလုပ်ေတွများ
သလဲ ဆိုတာ ေတးနားလည်တယ်ေလ၊ အဲဒါေတွကို ပစ်ပယ်ပီး ေရာက်
လာတဲ့ အတွက် သိဃကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်"
ေတးရယ်။
အရင်ကထက်ပင်

နားလည်မ

ပိုရှိလာေသာ

ေတးကိုေလးစား

သွားမိြပန်သည် ။
"ေတး"
"ဟင်"
"ကိုယ်တို ြပန်ဆုံေတွတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အေနနဲ ဒီေနေနလယ်စာ အ
ြပ င ်မ ှာ သွားစားရေအာင်ေနာ်

ေတး၊

ြမန်မာထမင်းဟင်း

လက်ရာေကာင်းေကာင်း ဆိုင်မှာ ေတးကို လိုက်ေကးနယ်၊ ေတးက ြမန်
မာဟင်း ထမင်းေတွနဲ ေဝးေနတာကာပီ မဟုတ်လား"
"သိဃရယ် နင်ကေတာ့ေလ တကယ့်ကို အရင်က အတိုင်းပဲသိလား၊
ေတးစိတ ်ထ ဲမ ှာ ဘာြဖစ်ချင်ေနသလဲဆိုတာ သိပ်ပီး သိိုင်လွန်းတယ်၊
အဲဒါကိုလည်း ဘယ်လိုနည်းနဲ ြဖည့်ဆည်း ိုင်မလဲဆိုပီး ေတွးေနေတာ့
တာပဲေနာ်၊ ဒါေကာင့် ငါ့အေပ အေလးအနက်ထားတဲ့ နင့်ကို ဥကာဆို
တဲ့ ေကာင်ထက် ပိုခင်တွယ်မိတာ"
ပိုခင်တွယ် မိတာဆိုတဲ့ ေလသံက ူးညံ့မေနပါ။

အနည်းငယ် အလိုမကျမတို ေရာေှာကာ မာဆတ်ေနသည် ဟု ထင်
မိသည် ။
ဒါဟာ …
ဘာေကာင့်လဲ ဆိုတာေတာ့ သိဃတစ်ေယာက် မေဝခွဲတတ်ခဲ့ပါေချ။
"ေတး"
"ဟင်"
"ေတာ်ကာေန … ဥကာလာလိမ့်မယ်"
"…"
ေတးအသံေလး တိတ်ဆိတ်လို ။
"သူလာရင် တို သုံးေယာက် သွားရေအာင်ေတး"
"သူေရာက်မလာလည်း ြဖစ်တာပဲ မဟုတ်လားဟင် သိဃ"
"ဟင်"
"တို ှစ်ေယာက်တည်း သွားလည်း ြဖစ်တာပဲ မဟုတ်လား ဟင်"
"ဒါ … ဒါက"
"ဆယ့်တစ်နာရီ ထိုးလို မှ ေရာက်မလာရင် ဆက်ပီးမေစာင့်ေတာ့
ဘူး သိဃ၊ ငါသူဆီဖုန်းဆက် ကတည်းက ငါြပန်ေရာက်ေနတယ်ဆိုတာ
သူသိပီးသားပဲဟာ၊ အဲဒါေကာင့်ဆက်ပီး ေစာင့်စရာ မလိုေတာ့ဘူးလို
ထင်တယ်ေလ၊ ငါေြပာတာ တရားပါတယ်ေနာ်"
"ေတး … ဟို … ဟိုေလ … တကယ်ေတာ့"
"ေတာ်ပါေတာ့ သိဃရယ်၊ ဘယ်သူအတွက်နဲ မှ နင်ရှင်းြပစရာ မလို

ပါဘူး၊ ငါြမန်မာိုင်ငံကို လာကတည်းက ငါ့ေဘးနားမှာ အေဖာ်အြဖစ်
ေနေပးမယ့် နင်တစ်ေယာက်လုံး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အားကိုးစိတ်ပဲ ရှိခဲ့တာ
ေလ၊ နင်ေရာက် လာပီဆိုေတာ့ ပီးပီေပါ့ဟာ"
ေတးရယ်။
မင်းစကားေတွ မင်းရဲ ေလယူေလသိမ်းေတွ၊ မင်းမျက်ှာထား ေြပာ
င်းလဲမတွက ကိုယ့်အတွက်ေတာ့ တွက်ချက်ရခက်တဲ့ ပုစာေတွပါပဲကွာ။
ဘယ်လိုတွက်တွက်
ထွက်လာတဲ့ အေြဖက ေဝေဝဝါးဝါးပါပဲ ေတးရယ်။
သိဃိုင်တစ်ေယာက်
လှပဖူးစင်းေနတဲ့ ေတးရဲ မျက်ှာေလးကို ေငးကည့်ရင်း သက်ြပင်း
ေမာေလးကိုသာ ကိတ်ပီး ိက်လိုက်မိပါေတာ့သည် ။
***

အခန်း(၃)

‘Tower’ ကီးရဲ ေရှ သူကားေလးရပ်ကာ ကားေပကဆင်းပီး
ဝင်ေပါက်ရဲ ကီးမားေသာ မှန်တံခါးချပ်ကီးကို တွန်းဖွင့်ကာ အထဲသို ဝ
င်လိုက်သည် ။ ပီးေနာက် ဓာတ်ေလှကားဆီသို တည်ငိမ်စွာ ေလာက်အ
သွား …
"ေဟ့ … ယူ၊ လာ လာ"
ဟင်
သိဃိုင်ရဲ မျက်ဝန်းညိကီးေတွ ြပးဝိုင်းသွားရ၏။
ဒါ…
မေနက အမျိးသမီးပဲ။
ထုံးစံအတိုင်း ရှပ်အကွက် ပွေရာင်းေရာင်း လက်ရှည်ှင့် ထဘီေြပာ
င်ကို ဝတ်ထားပီး လက်ကိုင်အိတ်ကို စတိုင်လ်ကျကျ မလွယ်ဘဲ လက်
ကေန ြဖစ်သလို ဆွဲကိုင်ထား၏။ ရှည်လျားနက်ေမှာင်ေသာ ဆံွယ်ကိုမူ
စည်းေှာင်ထားြခင်းမရှိ ြဖစ်ကတ်ကဆန်း ြဖန်ချထား၏။
ထိုအမျိးအမီးကို ဒုတိယအကိမ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆုံေတွလိုက်
ရတာမို သိဃိုင်တစ်ေယာက် အကီးအကျယ် အံ့ဩသွားရ၏။ ဒီအမျိး
သမီး ေနာက်တစ်ကိမ် ဘာလာလုပ်ြပန်တာလဲ။ မေနကတည်းက ဥကာ

ကို တစ်ခါတည်း ရှင်းထားဖို ေသေသချာချာ မှာ ထားပီးသားေလ။
"ယူ … မျက်လုံးကီးကလည်း ြပးလိုက်တာ၊ ဘာလဲ တို ကို မမှတ်မိ
ေတာ့ဘူးလား"
ဒီမျက်ှာကီး ေခွးချီသွားရင်ေတာင် မှတ်မိတယ်။
သိဃိုင်တစ်ေယာက် စိတ်ထဲကေန ေအာ်ဟစ် ပစ်လိုက်မိေသာ်လ
ည်း အြပင်မှာ ေတာ့ ှတ်ခမ်းေလးကို တွန်ုံြပံးကာ ေခါင်းေလးဆတ်ခ
နဲ ညိတ်ြပလိုက်ရသည် ။ အဘယ့်ေကာင့် ဆိုေသာ် ပတ်ဝန်းကျင် အနီး
နားတွင် သူလိုပင် ဓာတ်ေလှကားကို ေစာင့်ေနကေသာ သူများ ရှိေနက
သည် ေလ။
ဒီအတွက် …
သူလိုလူကီး လူေကာင်းပီသေသာ ကုမဏီပိုင်ရှင် သူေဌးတစ်ေယာ
က် အေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူအထင်ြမင် ေသးသွားမည့် အလုပ်မျိး
ကို ေရှာင်ရှားလိုက်ြခင်းပဲ ြဖစ်ပါ၏။
"ေတာ်ေသးတာေပါ့၊ ယူကမှတ်မိလို ၊ ထင်ေတာ့ထင်သား၊ ယူပုံစံက
ည့်ရတာ သတိခပ်ေမ့ေမ့ ထဲကေတာ့ မဟုတ်ေလာက်ပါဘူးလို ၊ အဟွန်း
ယူလည်း အလုပ်ရသွားပီေနာ်၊ ေကာင်းလိုက်တာ"
ြပဿနာပဲ။
ဒီအမျိးသမီးသူကို သာမာန်ဝန်ထမ်း တစ်ေယာက်ဟု ပင် ထင်မှတ်
ကာ တရင်းတှီး လာေရာေှာြခင်း ြဖစ်သည် ။
"ေဟ့ ယူ၊ ယူမေနက ေြပာတယ်ေနာ်၊ တို အလုပ်ရိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး
လို ေလ"

"အင်း"
"ယူ မှားသွားပီသိလား၊ မေနက တို လည်း အလုပ်ရခဲ့တယ်"
"ဘာ"
"အမေလး တိုးတိုးေအာ်ပါယူရဲ ၊ လန်သွားတာပဲ အဟင်းဟင်း ယူ
သိပ်ပီး အံ့ဩသွားတယ် မဟုတ်လား"
"မင်း မင်းကို အလုပ်ခန်လိုက်တယ် ဟုတ်လား"
သူေမးသံကီးက အရင်လိုိုင်ရ၏။
"ဟုတ်တယ် ယူ၊ သူေဌးဦးဥကာ ကိုယ်တိုင် ခန်လိုက်တာ"
ဟာ
သူေဌးဥကာ ကိုယ်တိုင်ခန်လိုက်တာဆို၍ သိဃိုင်တစ်ေယာက် အ
သက်ရှသံပင် မှားသွား၏။
ဒီေကာင်
အတန်တန် ေြပာထားပါလျက်နဲ ခန်ြဖစ်ေအာင်ကို ခန်လိုက်ေသးတ
ယ်။ ြပဿနာပါပဲကွာ။
သိဃိုင် တစ်ေယာက် အံေလးကို တင်းေနေအာင်ပင် ေစ့ကိတ်လို
က်မိသည် ။
"အဲဒါေကာင့် ေြပာတာေပါ့ ယူရဲ ၊ တို ယတာက သိပ်ပီး စွမ်းပါတ
ယ်လို ၊ သူေဌးခန်းထဲကို အင်တာဗျးလုပ်ဖို ဝင်ုံပဲရှိေသး ဘာမှ ေတာင်
မေမးဘူး ကိုယ်ေရးရာဇဝင်နဲ ေလာက်လာကိုစစ်ပီး တစ်ခါတည်းကို
တန်းခန်ေတာ့တာပဲ"
ဒုကပဲ။

ဥကာဆိုတဲ့ ေကာင် ူးများ သွားပီလားေတာင် မသိပါဘူး။
ဘာတစ်ခုမှ ကို မေမးဘဲ အလုပ်တန်းခန်တာတဲ့ ။
"အဟင်း ဟင်း အခုလို ယူနဲ တို အတူတူ ကုမဏီ တစ်ခုတည်းမှာ
တာဝန်ထမ်းေဆာင် ရေတာ့မယ်သိလား၊ အဟဲ ဟဲ ဘာပဲ ေြပာေြပာ ယူ
ကိုေတာ့ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယူက တို အားနည်းချက်ေတွ ကို သတိ
ထားဖို အသိေပးခဲ့လို ေလ၊ အခုေတာ့ အဆင်ေြပသွားပီ ယူ"
သူမ သည်
တစ်ချိန်လုံး နီးနီးပင် သူအား ေဘးကရပ်ပီး စကားေတွ တစ်ေယာ
က်တည်း ေြပာေနခဲ့၏။ ေတာ်ေတာ် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ အမျိးသ
မီးပါပဲ။ သူတစ်ပါး စကားြပန်ေြပာချင်မှန်း မေြပာချင်မှန်း သူမသိ၊ သူတ
စ်ပါး နားေထာင်ချင်သလားဆိုတာလည်း သူမမစဉ်းစားဘဲ သူမေြပာချင်
တာကို တရစပ် ေြပာချေနေတာ့သည် ။
ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ လည်း ထိုနည်းတူစွာပင်။
"ယူ ယူတို ကုမဏီက ှစ်ဦးစပ်ရှယ်ယာဆို ဟုတ်လား"
"အင်း"
"တို က သူေဌးဥကာနဲ ပဲ ေတွခဲ့တာ၊ ေနာက်ထပ် သူေဌးတစ်ေယာ
က်ကို မေတွဖူးေသးဘူး၊ သူကေရာ ဘယ့်ှယ်ေနလဲဟင် စိတ်သေဘာ
ထား ူးညံ့ရဲ လား၊ သူေဌးဥကာကေတာ့ ေသေသချာချာ မှာ ထားတယ်
သိလား အဲဒီသူေဌးကို ကည့်ေရှာင်တဲ့ "
"ဘာကွ"
အမျိးသမီး စကားေကာင့် သူမျက်ှာ နီရဲခနဲ ြဖစ်သွားရသည် ။

"ဟုတ်တယ် ယူရဲ ၊ ေကာင်မေချာေချာ ေလးေတွဆို မျက်လုံးကီး
ေတွ ကတ်ထွက်မတက် ငမ်းတာတဲ့ "
"ဟာကွာ"
သိဃိုင်ရဲ မျက်ှာကီး ရှက်ေသွးများ ှင့် ရဲစိုကာ မျက်ှာတစ်ခုလုံး
ရှိန်းြမသွားရသည် ။
"လူကလည်း ေတာ်ေတာ် ုပ်ဆိုးတာဆိုပဲ အသားမည်းမည်း၊ ဗိုက်ရဲ
ရဲ မျက်လုံးြပးပီး သွားကလည်း ေခါေသးတယ်တဲ့ ေလ"
ဒီေကာင်ကွာ …
ကည့်စမ်း …။
မဟုတ်ကဟုတ်ကေတွ ေလာက်ေြပာေသး၏။
"မသိရင် တိရိစာန်ုံထဲက"
"ေဟ့ ေတာ် ေတာ် မင်းမဟုတ်က ဟုတ်ကေတွ ေလာက်မေြပာနဲ
ေတာ့၊ တကယ့်ကို အူတူတူနဲ ကွာ၊ သူများ ေြပာသမေလာက်ပီး ယုံ
ေတာ့တာပဲလား၊ ေခါင်းေလးလည်း သုံးစမ်းပါဦး၊ ြဖစ်ိုင်ေချ ရှိမရှိဆို
တာ"
သူ …
စိတ်ကို

မထိမ်းချပ်ိုင်ေတာ့ဘဲ

ဓာတ်ေလှကားထဲတွင်

သူမကိုစွတ်ပီး ပိတ်ေဟာက် ပစ်လိုက်သည် ။ ဘယ့်ှယ် မနက်ေစာေစာ
စီးစီး လူကို လာပီး ေစာက်ကားေန၏။
သိဃိုင်တစ်ေယာက်
သည်းညည်းခံစိတ်များ ကုန်ခမ်းသွားရသည် ။

ထိုစဉ်
ဓာတ်ေလှကားက ေလးလာအထပ်တွင် ရပ်သွားတာမို သူချက်ချင်းပ
င် ေဒါသတကီး ေြခလှမ်းကျဲကီးေတွှင့် ထွက်လိုက်သည် ။
"ေဟ့ ယူ ေဟ့ ခဏေနဦးေလ"
သိဃိုင် လှည့်မကည့်မိ။
ဒီအူတူတူမိန်းမှင့်

ပတ်သက်ရမှာ အင်မတန်စိတ်ပျက်ကာ

လှည့်ကည့်ချင်စိတ် ေပျာက်သွားရသည် ။ ေြခလှမ်းကို သွက်လှမ်းေလာ
က်၏။
"ေဟ့ ယူ"
"ခဏေနဦးလို ဆိုေနမှ ပဲ"
ဟာ။
ေရှသိုသွားေနေသာ သူေြခလှမ်းများက ကုမဏီထဲသို လှမ်းအဝင် အ
ေနာက်ဘက်ဆီမှ သူလက်ေမာင်း အကျစကို လှမ်းစွဲလိုက်ြခင်းေကာင့် ခ
ာကိုယ် ယိုင်သွားရ၏။
"ဟာ ေဟ့ ေဟ့ မင်းဘာလုပ်တာလဲ၊ ဒါဘာလုပ်တာလဲကွ ကတ်"
သူသည် …
ေဒါသတကီး တစ်ချက်စုပ်သတ်ကာ သူမလက်ကို ဆတ်ခနဲ ပုတ်ထု
တ်လိုက်ပီး ေအာက်ပစ်လိုက်မိသည် ။
ုတ်တရက်ကီး …
ကုမဏီထဲမှာ အေအာ်ခံလိုက်ရတာမို သူမ အံ့ဩသွားဟန်ရှိသည် ။
သူအား မသိနားမလည်ိုင်ေသာ မျက်နက်ဝန်းေလးေတွှင့် ေငးကည့်ခဲ့

သည် ။
"ဘာြဖစ်တာလဲ ဟင် သူေဌး"
"ဘာေတွြဖစ်လို လဲ"
သူှင့်သူမ အနီးသို ဝန်ထမ်းများ ေရာက်ရှိ လာပီး အားလုံးက သိလို
ေဇာှင့် ဝိုင်းေမးက၏။ ထိုအခါ သူသည် အေြခအေနမှန်ကို ရိပ်စားမိ
ကာ ေဒါသများကို ြပန်သိမ်း၍ အသက်ကို ြပင်းြပင်းရှိက်ပီး အံ့ဩေငး
ေမာကာ သူမျက်ှာကို ခပ်စူးစူးေလး စိုက်ကည့်ေနတဲ့ သူမေလး ဆတ်
ခနဲကည့်ပီး …
"မင်း ကုမဏီ ုံးခန်းကိုလိုက်ခဲ့" ဟု မာဆတ်ဆတ် ြပတ်ေတာက်
ေတာက်မှာ ကာ ေနရာေလးကေန ချာခနဲေနေအာင် ေကျာခိုင်းကာ ထွ
က်လာခဲ့မိေတာ့သည် ။
***

