အခန်း (၁)
ပန်းတစ်ပွင့်ဆိုတာ ပွင့်ချပ်စုံမှ လှတာေလ။ ဒါေပမဲ့ ှင်းဆီလို အထ
ပ်ထပ် အချပ်ချပ် ပွင့်ဖတ်ေတွများ တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်မှာ ေတာ့ တစ်ခါတ
ေလ ပန်းကေလးရဲ အလှကို ုပ်မဆိုးရေလေအာင် မလှပသိမ်ုပ်တဲ့ ပွင့်
ချပ်ကေလးေတွကို ဖဲ့ထုတ်ရှင်းလင်း ေပးရတတ်တယ်။
သိုေသာ် ပွင့်ချပ်ေလး ှစ်ချပ်သုံးချပ်သာပါတဲ့ သစ်ခွလို ပန်းကေလး
ေတွသာဆို ပွင့်ချပ်တစ်ဖက် လပ်ေနတာဟာ ေတာ်ေတာ် ုပ်ဆိုးမှာ ေနာ်
။
ဒါေပမဲ့ ခက်နံသာ ဆိုတဲ့ မိန်းမလှေလးကေတာ့ ှင်းဆီလို မိန်းက
ေလးြဖစ်သတဲ့ ။
ပွင့်ချပ်ေတွများ ပါရဲ ။ ဆူးေတွလည်း ရှိပါရဲ ။ဒါေပမဲ့ သူမရဲ ဆူး
ေတွက သူမအလှကို မပံ့ပိုးေပးတဲ့ အြပင် သူမရဲ ပွင့်ဖတ်ကေလးတစ်ခု
ပိုးကိုက်သွားတဲ့ အခါ သူမကို ထိန်းသိမ်းြပြပင်ေပးတဲ့ ဥယျာဉ်မှးက စိ
တ်မေကာင်းစွာပဲ ပွင့်ဖတ်တစ်ချပ်ကို ဖဲ့ထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။
ဒါက ှင်းဆီပန်းကေလး ပိုလှဖို လုပ်လိုက်ရတာဆိုေပမဲ့ ဖဲ့ထုတ်ခံ
လိုက်ရတဲ့ ပွင့်ဖတ်ကေလး ခမျာေတာ့. . .။

*
ခက်နံသာ ဆိုတဲ့ ေကာင်မေလးက ပွဲုံပိုင်ရှင် မိဘေတွရဲ ဖူးဖူးမတ်

အလိုလိုက်ခံရတဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးေလးပါ။
ခက်နံသာရဲ တကသိုလ်ေကျာင်းသူဘဝက သူများ ေတွထက် ပိုေပျာ်
စရာေကာင်းခဲ့တယ်။
ဘာလို လဲသိလား။ မထင်မရှား ရွက်ကမ်းေရကျိပဲရှိတဲ့ ခက်နံသာ
ကို ေကျာင်းက ကင်းန်ဟု တင်စားထားကတဲ့ ကိုလွမ်းဆိုတဲ့ ေကာင်
ေလးက အေသအလဲချစ်ေနလို ေပါ့။
ကိုလွမ်းနဲ ခက်နံသာတို ဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မျက်စိေအာက်က အ
ေပျာက်မခံိုင်ေအာင် ချစ်ခဲ့ကတယ်။
လူြမင်ကွင်းမှာ လက်ကေလးတွဲ။ ထီးကေလးတစ်ေချာင်း ှစ်ေယာ
က်ေဆာင်းလို ကည်ူးေနကတာ။
ေမဂျာကလည်း တူတာမို စာသင်ေတာ့လည်း အတူတွဲ ခွဲကိုမခွဲက
တဲ့ အတွဲပါ။
ခက်နံသာက ကိုလွမ်းနဲ ချစ်သူြဖစ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ကံ
ေကာင်းတယ်လို ယူဆထားသူပါ။ သူမက ကိုလွမ်းကို သိပ်ချစ်သလို ကို
လွမ်းကလည်း သူမကို တယုတယကို ချစ်ရှာတာ။
မိုးမြမင်ေလမြမင် ချစ်ကသူတိုင်းဟာ ဘာကိုမှ လဲ မြမင်တတ်က
ေတာ့လဲ လက်တစ်ကမ်းက အရာယ်တွင်းထဲကို စုန်းစုန်းြမပ်တတ်က
စမဲပါ။
“ကိုလွမ်း ဟိုေလ ခက်ခက်ေတာ့ ဒုကေရာက်ေနပီ”
အူးအမူး ချစ်ကတဲ့ ဒဏ်ကို ှစ်ဦးသား ခံကရပီ။
မူိုင် မကယ်ိုင်ြဖစ်လာေတာ့ ေြခမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ။

“ေသချာရဲ လား ခက်ခက်ရယ်”
“ေသချာတယ်ထင်တယ်”
“ကိုယ်တို ဆရာဝန်ြပပီး ေသချာစစ်ကည့်ရေအာင်”
“ဟင့်အင်း. . . ခက် ရှက်တယ်”
ကိုလွမ်းေရာ ခက်ခက်ပါ တကသိုလ်ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားဘဝ
ေတွမို ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်က။
“ခက် ဘာမှ စိတ်မပူနဲ ၊ ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်မိုလား”
“ချစ်တာေပါ့ ကိုလွမ်းရယ်”
“ဟုတ်ပီ၊ ဒါဆို ခက်ကို ခိုးေြပးမယ်”
“ရှင”်
“ခက် ကိုယ့်ေနာက်ကို လိုက်မယ်မိုလား”
“လိုက်ရေတာ့မှာ ေပါ့ ကိုလွမ်းရယ်”
“ဟုတ်ပီ၊ ဒါဆို ကိုယ်တို မနက်ြဖန် မေလးက ကိုယ့်အဘွားဆီ
ေြပးကမယ်”
“ကိုလွမ်းသေဘာ”
“မနက်ြဖန် အဝတ်အစားေတွ သယ်ိုင်သေလာက်သယ်ခဲ့ေနာ်၊ မှတ်
ပုံတင်ပါယူခ”ဲ့
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုလွမ်း”
“ဒါနဲ ခက်ေလး ဆယ့်ရှစ်ှစ်ြပည့်ပီးပီေနာ်”
“ဟုတ်. . .ြပည့်ပါပီ ကိုလွမ်းရဲ ”

“အိုေခ. . . ဘာမှ စိတ်မပူနဲ ၊ ကိုယ်တို မနက်ြဖန် မေလးသွားကမ
ယ်”
“ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလွမ်းရယ်”
“ကိုယ်က ေကျးဇူးြပန်တင်ရတာ ခက်ရဲ ၊ ကိုယ်ေခရာ လိုက်ရဲတဲ့
ကိုယ့်အချစ်ကို ပိုချစ်သွားပီ”
ေပျာ်ေနရှာတဲ့ ချစ်သူှစ်ေယာက်ကိုကည့်ပီး ေလာကကီးက သနား
ေနသတဲ့ ။ သူတို ှစ်ဦးရဲ ကံကမာကို ေလာကကီးက ကိသိေနလို များ
လားကွယ်။
ညဘက်ကျေတာ့ ကိုလွမ်းဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။ “ခက် လက်ဝတ်
လက်စားေတွ ဘာမှ မယူခဲ့နဲ ေနာ်၊ ကိုယ့်အဘွားက သူေဌး၊ ဟိုေရာက်ရ
င် ခက်ကို အကုန်ဆင်မှာ သိလား၊ အဲဒါေတွ ခက်ယူလာရင် ြပသနာတ
က်ေနမှာ စိုးလို ”
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုလွမ်း”
ခက်ေလ ကိုလွမ်းကို ဘယ်ေလာက်ချစ်သလဲဆို အရာရာ ကိုလွမ်းသ
ေဘာ။
ကိုလွမ်းအလိုကျ။
အဲဒါေကာင့်လည်း ခုလို ခိုးရာလိုက်ရတဲ့ အထိြဖစ်ခဲ့ေပမယ့် ခက်က
ေတာ့ ေနာင်တမရပါဘူး။
အချစ်ကို အူးအမူးကိုးကွယ်ပီး အချစ်ကလွဲလို ဘာမှ မသိတဲ့ သူတို
ှစ်ေယာက်ဟာ သူတို ရဲ အနာဂတ်အတွက်လည်း အပူအပင်မရှိခဲ့။
ေနာက်ေနမှာ ေတာ့ ခက်ရဲ လွယ်အိတ်ကေလးနဲ ဆံ့သေလာက် အဝ

တ်အစားေလးေတွ ထိုးသိပ်ထည့်ရင်း ခက်နဲ ကိုလွမ်း ချိန်းထားတဲ့ ကား
ဂိတ်ကို တန်းထွက်ခဲ့တယ်။
ကိုလွမ်းကိုယုံတဲ့ ခက်ဟာ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလည်း များများ စား
စား မပါခဲ့ပါဘူး။
ကားဂိတ်ေရာက်ေတာ့ ချစ်တဲ့ ကိုလွမ်းက လက်မေထာင်ြပတယ်။
ရန်ကုန်ေြမကို ေကျာခိုင်းခဲ့ရေပမယ့် သူတို ှစ်ေယာက်ဟာ သိပ်ကို
ေပျာ်ေနခဲ့ကတာေပါ့။
သိုေသာ်. . .
သူတို ရဲ ေပျာ်ရင်မေလးဟာ ကာကာမခံလိုက်ပါဘူး။
ပဲခူးနားေရာက်ကာနီးမှာ ပဲ သူတို စီးလာတဲ့ ကားက ဘရိတ်ေပါက်
ကာ လမ်းေဘးကိုထိုးကျသွားခဲ့တယ်။ ကိုလွမ်းက ခက်ကို ရင်ခွင်ထဲ သိ
မ်းကျံးဖက်လိုက်တာကိုပဲ မှတ်မိတာ ခက်သတိလစ်သွားခဲ့သတဲ့ ။
သတိရလာေတာ့ ခက် ပဲခူးေဆးုံေရာက်ေနပီ။ အနည်းငယ်ပွန်းပဲ့
သွားုံကလွဲပီး ခက် ဘာမှ မြဖစ်တာ ခက်ကံေကာင်းတာလား။ ခက် လွ
ယ်ထားရတဲ့ ရင်ေသွးေလးရဲ ကံကမာလား။
“အား. . . ကတ်. . . ကတ်. . .ကိုလွမ်း . . . ကိုလွမ်းေရ. . .အား”
ခက် အတင်းထထိုင်လိုက်ေတာ့ သူနာြပဆရာမေလးက
“မထနဲ ေလ မူးေနဦးမယ်”
“ဆရာမ ကိုယ်လွမ်း. . .ကိုလွမ်း”
“ညီမအမျိးသားထင်တယ်၊ ညီမကို ဖက်ထားပီး ကာကွယ်ေပးသွား
ေပမယ့် သူကေတာ့. . .”

“သူ. . . သူ ဘာြဖစ်သွားလဲ ဆရာမ”
“ေနရာတင် ပွဲချင်းပီးပဲ ညီမရယ်”
“ရှင်”
“ညီမနဲ ညီမဗိုက်ထဲက ကေလးကေတာ့ ဘာမှ မြဖစ်ဘူး”
“ဟင့်အင်း. . .ကိုလွမ်း. . .ကိုလွမ်း”
ထိုစဉ်မှာ ပဲ ခက်မိဘေတွ ေရာက်လာတယ်။
“သမီးေလးရယ်

မေသေကာင်းမေပျာက်ေကာင်းကွယ်၊

ကားေမှာက်ပီး ေဆးုံေပေရာက်လာတဲ့ သမီးကို ေဖေဖ့အသိ တစ်
ေယာက်ကေတွပီး လှမ်းဆက်လို ေဖေဖတို သိတာ”
ခက်ေမေမကေတာ့ ဘာမှ မေြပာိုင်ဘဲ တံံနဲ ငိုေနတယ်။
“ကိုလွမ်း. . .ကိုလွမ်းကို သွားကည့်ပါရေစ၊ ခက်မယုံဘူး ကိုလွမ်း
ေသတယ်ဆိုတာ ခက် မယုံဘူး”
ဒါေပမယ့် ခက် ကိုလွမ်းကို ေတွခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
ေနာက်ဆုံးချိန်ထိ ခက် ကိုလွမ်းကို မေတွလိုက်ရဘူး။ ေမေမတို က
ခက်ကို အတင်းပဲ ရန်ကုန်ကို ြပန်ေခခဲ့ကတယ်ေလ။

*
ကိုလွမ်းကို

သြဂလ်မယ့်ေနက

ခက်နံသာ

ကိုလွမ်းကို

ေနာက်ဆုံးသွားှတ်ဆက်ဖို ေမေမ့ဆီမှာ ခွင့်ေတာင်းခဲ့ေပမယ့် တစ်သ
က်လုံး အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့ ေမေမက ခက်ကို လုံးဝမလတ်ဘူး။
“မသွားရဘူး သမီး၊ ကျန်းမာေရးလည်း မေကာင်းဘဲနဲ မသွားရဘူး၊

ပီးေတာ့ ခုချိန်မှာ ဦးစားေပးစဉ်းစားရမှာ က သမီးဗိုက်ထဲက ကေလး
ကိစ၊ ေကာင်ေလးကမရှိေတာ့ဘူး၊ ဒီြပဿနာကို ဘယ်လိုေြဖရှင်းမလဲ
ဟင်၊ ေမေမသာေသလိုက်ချင်တယ်၊ နင့်ေဖေဖကလည်း ေမေမ့ပဲ ကိမ်း
ေနတာ၊ သမီးကို မဆူရက်ဘူးေလ၊ ပီးေတာ့ ခုချိန်မှာ ေကာင်ေလး ပတ်
ဝန်းကျင်မှာ သမီး မျက်ှာမြပသင့်ဘူးေလ”
“ေမေမရယ် . . .သမီး. . .သမီး. . .ကိုလွမ်းကို ှတ်မဆက်ရေတာ့ဘူး
လား”
“ှတ်မဆက်သင့်ဘူးေလ

သမီးရယ်၊

အခုချိန်မှာ ေသတဲ့

လူကေသပီ၊ ငါ့သမီးကိစကိုပဲ ရှင်းရေတာ့မှာ ”
ေမေမကလည်း ခက်နဲ အပိင် ငိုေနပီေလ။ ခက်နံသာဆိုတဲ့ ှင်းဆီ
ပန်းကေလးရဲ ပိုးေပါက်ေနတဲ့ ပွင့်ချပ်ကေလးကို ေမေမက လက်မခံိုင်
။

*
“ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ေယာက်ျားရယ်”
“ခက်တယ်ကွာ၊ သမီးဗိုက်က တစ်ေနတြခား သိသာ လာပီ၊ ဖျက်
ဆီးလိုက်ရင်လည်း သမီးေလး အသက်အရယ် စိုးရိမ်ရတယ် မိန်းမ”
“ဒီတိုင်းထားရင်လည်း ဗိုက်ကထွက်လာမှာ ေယာက်ျားရဲ ၊ လင်မရှိ
ဘဲ ဒီကေလးကို ဘယ်လိုေမွးရမလဲ”
ခက်နံသာရဲ ဖခင်ကီးက လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်ဆုပ်ရင်း
ဘာြပန်ေြပာရမှန်းမသိ။
သူတို အိမ်ဆိုတာကလည်း ကုန်သည် ေတွ အဝင်အထွက်ပ်တယ်
ေလ။ ပွဲုံကိစနဲ ဧည့်ကမြပတ်။ ဒီေတာ့ သမီးကိစကို လူေတွသိကုန်က

မှာ ။
“ေယာက်ျား ရှင့်တပည့်တစ်ေယာက် သင့်ေတာ်ရာ မရှိဘူးလား”
“ဘာလဲ မင်းက သမီးနဲ ေပးစားမလို လား၊ မေတာ်ပါဘူးကွာ၊ ငါ့သ
မီးေလး မျက်ှာငယ်ပါ့မယ်”
“ဒါဆို ဘယ်လိုရှင်းကမလဲ ေယာက်ျားရဲ ၊ ကန်မသမီး ပန်းေကာင်း
အွန်ကျိး ြဖစ်ရမှာ လား”
“ငါ စဉ်းစားပါဦးမယ်ကွာ”
“ဟင်. . . ရှင်စဉ်းစားရင်း သမီးဗိုက်က ပိုပူ လာပီရှင့်”
“ငါသိပါတယ်ကွာ၊ ငါလည်း မကံတတ်ဘူး”
“ဒီလိုလုပ်ရင် ေကာင်းမလား ေယာက်ျား၊ သမီးကို ကျပ်ညီမတာဝန်
ကျေနတဲ့ သံေတာင်ကိုေခသွားပီး ကေလးကို အဲဒီမှာ ေမွးခိုင်းရင်ေကာ
င်းမလား”
“ဟာ . . .သံေတာင်က သွားေရးလာေရး ေနေရးထိုင်ေရး စားေရး
ေသာက်ေရးကစ ေြမြပန်လို မေချာေမွဘူးဟာ”
ဒါေပမဲ့ အဲဒီမှာ ဆို သမီး ဒီကေလးကို ေချာေချာေမာေမာ ေမွးိုင်လိ
မ့်မယ်။
“ေအး. . .ဒါေတာ့ ဟုတ်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ကေလးေမွးပီးရင် ဘယ်လို
လုပ်ကမလဲ၊ ကေလးတစ်ေယာက်နဲ ငါ့သမီးေလး”
“အို. . .ကျပ် ကည့်ပီး စီစဉ်ပါ့မယ်ေတာ်”
အဲဒီလိုနဲ ခက်နံသာကို သံေတာင်ပိုလိုက်ကတယ်။ ခက်ရဲ အေဒအ
ပျိကီးက ခက်ကို တာဝန်ယူေစာင့်ေရှာက်ေပးတယ်။

ရန်ကုန်မှာ ေတာ့ ခက်တစ်ေယာက် ခရီးထွက်သွားသလိုလို မထင်မ
ရှား ကိုယ်ေရာင်ေဖျာက်ထား လိုက်ရတယ်ေလ။

*
ခက်ရဲ ကိုယ်ဝန်ကီး တစ်ေနတြခား ရင့်မာကီးထွားလာကာ ခက်တ
စ်ေယာက် ေမွးဖွားမယ့်ရက်ေတာင် နီး လာပီ။
ခက်ေလ ကိုလွမ်းအနားမှာ မရှိေပမယ့် ကိုလွမ်းရဲ ကိုယ်ပွားေလးကို
အရမ်းဂုစိုက်ပါတယ်။
ကိုလွမ်း ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ရင်ေသွးေလးေရှာေရှာရှရှနဲ ကျန်းကျန်းမာမာ
ေမွးလာဖို ခက် အစစအရာရာ ဂုစိုက် ဆင်ြခင်တယ်။ ကိုလွမ်းမရှိေပမ
ယ့် ဒီကေလးကို ကိုလွမ်းကိုယ်စား အတိုးချ ချစ်သွားမယ်။
ခက်တို ှစ်ေယာက် ေဝးရတဲ့ ကံကမာကို ခက် အြပစ်တင်ေနလို
ေရာ ကိုလွမ်းက ခက်နားြပန်ေရာက်လာတာမှ မဟုတ်တာ ။ ဒါေပမဲ့ ခ
က်ေလ ကိုလွမ်းကို သိပ်သတိရတာပဲကွယ်။ စကန်အမပါ။
အရင်ကေတာ့ တကသိုလ်ကင်းန်နဲ ချစ်သူြဖစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကံကမာကို
ခက် သိပ်ေကျနပ်ေနပီး ခုလို ခင်ပွန်းမရှိတဲ့ ဘဝနဲ ရင်ေသွးေမွးရမယ်မှ
န်းသိရင် ခက် ူးရဲခဲ့ပါ့မလား။ ခုချိန်မှာ မေသချာေတာ့တဲ့ သတိေတွဟာ
အဲဒီအချိန်တုန်းကေတာ့ ကံကမာကို စိုးစဉ်းမ သံသယမရှိခဲ့ပါဘူး။
ခက်မိုက်ြပစ်ေတွပါပဲ။
ခက်ဟာ ကိုလွမ်းရဲ အချစ်ကို အကွင်းမဲ့ ယုံကည်ပီး မျက်လုံးစုံမှ ိ
တ်ထားခဲ့တာပါ။
ဒါေတာင် သိပ်ကို သစာရှိလှပါချည်ရဲ ခက်ကို ချစ်လှပါချည့်ရဲ ၊ ခက်
ကို ေသမှ ထားခဲ့မှာ ၊ ခက်နဲ ေဝးရင် ေသမှာ ပဲ ဆိုတဲ့ ကိုလွမ်းဟာ ခက်

ကို တကယ်ပဲ ထားခဲ့ပီေလ။
ေကွးေသာလက် မဆန်မီဆိုတဲ့ စကားေလးကို ချစ်ခဲ့ချိန်တုန်းက ကို
လွမ်းေရာ ခက်ပါ လုံးဝကို သတိမထားမိက။
တကသိုလ်ေကျာင်းသားဘဝ ကိုလွမ်းနဲ ခက်တို ဟာ ခက်တို ှစ်
ေယာက်ကား ေသမင်းက ေစာစီးစွာ စည်းြခားထားလိုက်မယ်လို မထင်
ထားခဲ့ဘူးေလ။ ခုေတာ့ ကိုလွမ်းကလည်း မြပန်လမ်းကိုသွားပီ။ ခက်လ
ည်း လူပုံအလည် မျက်ှာမြပရဲတဲ့ အြဖစ်နဲ ကံရပီ။
“ကိုလွမ်းရယ်”
ခက် ငိုမိြပန်ပီ။
ဒီဇင်ဘာှင်းေတွ ေဝေနြပန်ပီ ကိုလွမ်းရဲ ။ ပီးေတာ့ တိုက်တိုက်ဆို
င်ဆိုင် ဒီှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ ခရစ်စမတ်ေနက လြပည့်ေန ြဖစ်ေနေသးတယ်
ေလ။ ခရစ်စမတ်နဲ လြပည့်ညကိုချစ်တဲ့ ကိုလွမ်းေရ. . .ကိုလွမ်းချစ်တဲ့
အရာှစ်ခု တစ်ထပ်တည်းကျမှန်း ကိုလွမ်း သိခဲ့ရင်. . .။
ခရစ်စမတ်ေန . . . .
သံေတာင်မိဟာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ေတွ အများ စုေနထိုင်ေသာ
မိေလးပါ။
ခက် ဒီေန အေစာကီးိုးေနတယ်။
ကိုလွမ်းနဲ ချစ်သူြဖစ်ပီးေနာက်ပိုင်း ခရစ်စမတ်တိုင်းမှာ ကိုလွမ်းဟာ
ဆန်တာကေလာ့ဘိုးဘိုးကီးလို ခက်လိုချင်တာေတွ မရရေအာင်လုပ်
ေပးတတ်တာေတွ ခက် သတိရေနြပန်ပီေလ။
အိုး. . .။

ဗိုက်ထဲက ဆစ်ခနဲ လပ်ရှားသွားသလိုပဲ။ ဘုရား. . .ဘုရား. . .အို. . .
ထပ်လပ်ြပန်ပီ။
ဘုရားေရ. . .စူးရှတဲ့ နာကျင်မ။
ခက် ဗိုက်နာပီေပါ့။
ခက်ရဲ ကေလးေလး ကိုလွမ်းရဲ ကိုယ်ပွားေလး။ ဒီေနမှာ ေမွးဖွား
လာေတာ့မလားဟင်။
အိုး. . . ခက်သည် နာကျင်စူးရှမေတွ ကားထဲမှာ ကည်ူးေနခဲ့ေသး
သတဲ့ ။
ကိုလွမ်းရင်ေသွးေလး လူေလာကကို ေြခချေတာ့မယ်။
“အိုး. . .အမယ်ေလး. . .ကတ် ကတ်. . .ေဒေဒ. . .ေဒေဒေရ. . .”
ခက်အသံစူးစူးေလးေကာင့် ခက်အေဒ ဆရာဝန်မ ေြပးထွက်လာ
ကာ. . .
“သမီး ဘာလဲ. . .ဗိုက်နာပီလား”
“အား. . .အမယ်ေလး. . .နာတယ်”
“ေအး ေအး. . . ခဏေလး”
ေဆးုံဝင်းထဲမှာ ပဲေနတဲ့ ေဒေဒက ခက်ကို ေဆးုံဆီတွဲေခပါတ
ယ်။ ေဒေဒ့ လက်ေထာက်ဆရာဝန်နဲ ေဒေဒတို ပဲ ရှိေနတဲ့ ေဆးုံမှာ
ခက် ဗိုက်အသည်းအသန်နာေနပါတယ်။
“ခက် သမီးေလး သမီးေမွးဖို က လိုေသးတယ်။ သမီးနားမှာ နာ့စ်
ထားခဲ့မယ်ေနာ်၊ ေဒေဒနဲ ဆရာဝန်တစ်ေယာက်က ခွဲခန်းဝင်ေပးရမှာ
မို၊ သမီးအားမငယ်နဲ ေနာ်”

“ဟုတ်ကဲ့ပါ ေဒေဒ. . .အား. . .နာလိုက်တာ အေမေရ ကိုလွမ်း”
တကယ်ပဲ အဲဒီေနက လမင်းထိန်ထိန်သာတဲ့ ညကျမှ ခက် ရင်ေသွး
ေလး လူေလာကကို ေရာက်လာပါတယ်။
ဒါေပမဲ့ ခက်ရင်ေသွးေလး ကံမေကာင်းရှာပါဘူး။ ခက်ဒီေလာက်ဂု
စိုက်ေနတဲ့ ကားက ရင်ေသွးေလးက အဖတ်မတင်ဘူးတဲ့ ။ ကိုလွမ်းေရ.
. .သံေယာဇဉ်လက်ကျန်ကေလးကိုေတာင် ချန်မထားေတာ့ဘူးလားကွ
ယ်။

*
ကိုလွမ်းမရှိေတာ့သလို ကိုလွမ်းရင်ေသွးေလးကလည်း သူဖခင်ေနာ
က် တစ်ခါတည်း လိုက်သွားလားမသိ။
ခက်မှာ တငိုငိုတရယ်ရယ်နဲ လွမ်းမဆုံးိုင်။
“သမီးေလး”
မိဘဆိုတာက သမီးမိုက်ဆိုေပမယ့်လည်း သမီး စိတ်ဆင်းရဲေနတာ
ကို ကုဏာ သက်မဆုံး။
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ သမီးရယ်၊ ပီးတာေတွလည်း ပီးပါေစေတာ့၊ သ
မီးေပျာ်ရင်ေအာင်ေနပီး ဘဝသစ်ြပန်စပါ သမီးရယ်ေနာ်၊ သမီး ြဖစ်ပျက်
ခဲ့တာေတွအတွက် ေဖေဖေရာ ေမေမပါ သမီးကို တစ်ခွန်းမှ မဆူခဲ့က
ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေမေမတို ရင်ထဲ ဘယ်ေကာင်းပါ့မလဲသမီးရယ်၊ သမီးဒီလို
မှ ိင်ေတွေနရင် ေမေမတို ပိုဆိုးတာေပါ့၊ ဒါေကာင့် သမီးေလး ေပျာ်ေန
တာြမင်ချင်တယ်ကွယ်၊ သမီးေပျာ်ေနမှ ေမေမတို လည်း ေြဖလို ရမှာ
ေပါ့”
ခက်လည်း မိဘေတွကို သနားပါသည် ။ ထိုေကာင့် မိဘေတွေရှ မမှ

ိင်မိေအာင် သတိထားေနရေတာ့သည် ။
ထိုေနာက်

ခက်ေဒေဒဆရာဝန်ကီး

ိုင်ငံြခားကို

ပညာေတာ်သင်သွားေတာ့ ခက်ကို အတင်းေခသြဖင့် ခက် လိုက်သွားခဲ့
ရသည် ။

*
ေရေြမေြပာင်းေတာ့ ခက် စိတ်ေတွလည်း အသစ်အဆန်းေတွကား
စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့ပါသည် ။
ထိုေနာက်. .
ိုင်ငံြခားက ြပန်လာေတာ့ ေမေမတို က ခက်ကို သူတို သေဘာတူ
တဲ့ ကုန်သည် တစ်ေယာက်နဲ ပဲ ေပးစားခဲ့သည် ။
ခက်သည် လည်း ေမေမနဲ ေဒေဒက အတန်တန် တားေနသြဖင့် ကို
လွမ်းနဲ ဇာတ်လမ်းကို ေဖာင်ပိတ်ကာ ြပည်ဖုံးကားချပီး ကိုဝင်းခိုင်နဲ လ
က်ထပ်ခဲ့ရပါသည် ။
ကိုဝင်းခိုင်က လူိုးလူေအးကီးပါ။ ခက်ထက် ငါးှစ်ကီးပီး ခက်ကို
ချစ်ြမတ်ိုးလွန်းလှသည် ။
ခက်သည် လည်း ခက်ဘဝကို ကိုဝင်းခိုင်အရိပ်မှာ ခိုရင်း ေအးချမ်းဖို
ပဲ ကိးစားလိုက်ပါသည် ။
တမလွန်က ကိုလွမ်း ခက်ကို အြပစ်တင်မလား မသိေပမယ့် မိဘ
ေတွ စိတ်ချမ်းသာဖို ခက် ေခါင်းညိတ်ခဲ့ရပါသည် ။
ခက် တစ်ခါမိုက်ပီးပီေလ။
ဘဝဆိုတာ

ြဖစ်ချင်တာမြဖစ်ရတဲ့

အခါ

ြဖစ်သင့်တာကို

ေရွးချယ်ရစမဲ မဟုတ်လား။

*
ကိုဝင်းခိုင်နဲ ခက်တို ရဲ ပထမဆုံး ရင်ေသွးေလးကို မိုးေတွသဲသဲမဲမဲ
ရွာေနေသာ ေနမှာ ေမွးခဲ့ပါသည် ။
တစ်ချိန်က ကိုလွမ်းရဲ ရင်ေသွးေလးကို လူေလာက ေရာက်ေအာင်
မေမွးဖွားိုင်ခဲ့တဲ့ ခက်ဟာ ကိုဝင်းခိုင်ရဲ ရင်ေသွးေလးကိုေတာ့ ေချာ
ေမာစွာ ေမွးဖွားိုင်ခဲ့ပါသည် ။
သမီးေလးက ခက်နဲ တူသြဖင့် ေချာပါသည် ။ သူဖခင်နဲ မတူတာကို
ပဲ ေကျနပ်ရသည် ။ ကိုဝင်းခိုင်က ရွက်ကမ်းေရကျိုပ်ရည်ပဲ ရှိတာေလ
။
သမီးေလးကို ခက် သိပ်ချစ်သည် ။ သမီးေလးနာမည်ကို သူဖခင်သ
ေဘာကျ မိုင်မိုင်ခိုင်ဟု အမည်ေပးထားသည် ။
သမီးေလး မိုင်မိုင်ကို သူမလို မြဖစ်ေအာင် ခက် ေသချာြပစုေစာင့်
ေရှာက်ရပါမည်။
ခက်လို ေယာက်ျားတစ်ေယာက်နဲ လက်မထပ်ရေသးဘဲ ကျးလွန်မိ
တာမျိး သမီးေလးကို အြဖစ်မခံိုင်။
တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးေလး မိုင်ကို ခက် အရမ်းချစ်တာြမင်ေတာ့
ကိုဝင်းခိုင်က ေကျနပ်ရှာ၏။
ဇနီးနဲ သမီးကို ဖူးဖူးမတ် အလိုလိုက်ခဲ့ေသာ ကိုဝင်းခိုင်ကို ကိုလွမ်း
ေလာက် မချစ်ိုင်ေသာ်လည်း သံေယာဇဉ်ေတာ့ ရှိပါ၏။
မပူမပင်မေကာင့်ကရဘဲ သနပ်ခါးေြခဆုံးေခါင်းဆုံး လိမ်းကာ သ

မီးေလးကို ကည့်ုံပဲေလ။
ခက် အတွက် ခိုင်းေစစရာ လူအြပည့်။ သုံးစရာေငွအြပည့်။ ဝတ်စ
ရာ လက်ဝတ်ရတနာ အြပည့်။
“ေယာက်ျားေရ” ဆိုတာှင့် ေရပါပီးသားဆိုသလို ခက်ကို ချစ်ရှာ
ေကာင်းရှာေသာ သမီးေဖေဖ။
ခက်ဘဝ သာယာတာေကာင့် ခက်မိဘေတွလည်း ပီတိြဖစ်ေနကသ
ည် ။
သိုေသာ် ခက်ကေတာ့ တစ်ခါတစ်ခါ တမလွန်သို သွားှင့်ေသာ ကို
လွမ်းကို သတိရမိပါသည် ။
ေရရင်ှင်း၍ ချစ်ခဲ့ရသူ။ ပီးေတာ့ မိမိအေပ သစာေသွြဖည်သွား
တာလည်း မဟုတ်။ ကံကမာကသာ ရက်ရက်စက်စက် ထိုးှက်ခဲ့တာမ
ဟုတ်လား။
ခက် အခုလို အိုးသစ်အိမ်သစ်နဲ အဆင်ေြပေနတိုင်း ှလုံးသားတစ်
ေနရာမှ နက်ိင်းစူးနစ်မက ေပျာက်သွားရမှာ လား။

*
မိုင်မိုင်ခိုင် ဆိုေသာ သမီးေလးကို ေမွးပီးေနာက် ခက်မှာ ှလုံးေရာ
ဂါကပ်လာသြဖင့် ခက် ကေလးထပ်ယူလို မရေတာ့။
ကိုဝင်းခိုင်က သားေလးတစ်ေယာက် ထပ်လိုချင်ေသးေသာ်လည်း ခ
က်အဖို ရာ မြဖစ်ိုင်ေတာ့၍ . . .
“ခက် စိတ်မေကာင်းပါဘူး ေယာက်ျားရယ်”
“ကွယ်. . .ဘယ်တတ်ိုင်မလဲ၊ သမီးေလးတစ်ေယာက်ရလိုက်တာပဲ

ေတာ်ေသးတာေပါ့ကွယ်၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မိန်းမ စိတ်ချမ်းသာေအာင်ေန၊
ကျန်းမာေရးကို ဂုစိုက်”
နားလည်မရှိေသာ ကိုဝင်းခိုင်ေကာင့် စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည် ။
တကယ်ဆို သမီးေလးမေမွးဘဲ မိုင်မိုင်သာ သားေလးြဖစ်ခဲ့ရင်ေကာ
င်းမှာ ။
အမှားေတွကိုြပခဲ့ဖူးပီး ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ခက်ဟာ သမီးကေလး မေမွးချ
င်ခဲ့ပါ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သမီးေလးကို မှ ဲ့တစ်ေပါက် မစွန်းရေအာင် ခက် ကိး
စားရပါမည်။
ခက် ှလုံးေရာဂါ ရှိမှန်းသိကေတာ့ ခက်မိဘေတွလည်း စိတ်မ
ေကာင်းြဖစ်ကရသည် ။ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးေလးအတွက် စိတ်မ
ေကာင်းက။ မိမိတို မိဘေတွမှာ ေတာင် မာမာချာချာှင့် ေရာဂါမယ်မ
ယ်ရရ မရှိ။ သမီးမှာ က ေရာဂါက လူှင့် တစ်လုံး။
ှလုံးေရာဂါဆိုတဲ့ အမျိးက စိတ်နဲ ဆိုင်သြဖင့် သူတို သမီး ှလုံးေရာ
ဂါရတာကို နားလည်ကာ စိတ်မေကာင်းိုင်က။
သိုေသာ်

ဒီေလာက်ထိြပန်ပီး

နာလန်ထူလာတာကိုပဲ

ေကျနပ်လိုက်က၍ ပါသည် ။
ေြမးေလးမိုင်မိုင်ကို သမီးမျက်စိေအာက်က အေပျာက်မခံိုင်ြဖစ်တာ
ကိုလည်း

ကိုဝင်းခိုင်က

သည်းတယ်

ထင်ေပမယ့်

မိဘေတွက

နားလည်ကသည် ။
ပိုးကိုက်ခံရ၍ ပွင့်ချပ်တစ်ဖက်လပ်ေနတဲ့ ပန်းကေလးဟာ သူဝတ်
ဆံေလးေတွကို လုံြခံေအာင် မကာကွယ်ိုင်မှာ ကို ေကာက်တာမဆန်း

ပါဘူးေနာ်။
အဲဒီစိုးရိမ်စိတ်ေတွရဲ သူရဲ တစ်ချပ်လပ်သွားခဲ့ေသာ ပွင့်ဖတ်ေလး
ကို တမ်းတစိတ်ရယ်နဲ ပဲ ပန်းကေလးဟာ ှလုံးေရာဂါရခဲ့တယ်။
ပန်းကေလးရဲ ရင်ေသွး ဝတ်ဆံကေလးေတွက တစ်စထက်တစ်စ
ေမးပျံ လာေလ ပန်းကေလးရဲ စိုးရိမ်ပူပန်မေတွ အထွတ်အထိပ်ေရာက်
ေလပဲေပါ့ေလ။

*
အတိတ်တို လွန်ေသာ်
နာမည်ကီး ဗျတီပါလာတစ်ခုမှာ ဆူညံ၍ ေနသည် ။ “ဟဲ့. . .ငါ့သား
ေလာက်ေတာ်တဲ့ သူ ဇမမှာ ရှိေသးရဲ လား”
အေမချိလို အများကေခကတဲ့ ေဒလီချိအသံ ဩဩကီးက ကျယ်
ေလာင်စွာ။
ကျယ်မှာ ေပါ့။
ဒီေန သူသာဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးေလးဘာသာနဲ ေအာင်တယ်ေလ
။
တစ်မနက်လုံးသားကို နမ်းလိုက်ရတာလည်း အေမာ။
ေဒလီချိ သမီးေတွြဖစ်တဲ့ ရှက်လီတို အဖွဲကလည်း ဝမ်းသာကသ
ည်

။

သိုေသာ်

ေဒလီချိလိုေတာ့

ဖက်ရမ်းနမ်းံဝမ်းသာခွင့်မရှိ။

ေဒလီချိ သမီးဆိုတာေတွက ေဒလီချိဆီမှာ မိတ်ကပ်ဆံပင် အလှဖန်
တီးရှင် ပညာေတွသင်ယူဆည်းပူးေနကတဲ့ တပည့်မေတွေလ။
ေဒလီချိက တင်ေကာ့ရင်ခါ သူတပည့်မေတွ သူသားကို လာေရာရ

င်မကိက်၊ သားဂုဏ်ေမာက်ေသာ အေမကီးေလ။
ဒီသားေလးကို ဖဝါးလက်ှစ်လုံး ပခုံးလက်ှစ်သစ် ကတည်းက တ
ယုတယ ြပစုခဲ့ရတာ။
ကေလးကိစေတွ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ ဒီသားကေလးကို မရရ
ေအာင် ေမွးခဲ့ရတာ။
ေဒလီချိ ရှာသမ သားအတွက် သုံးပုံှစ်ပုံ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းေတွ
အတွက် တစ်ပုံ။
ပုံမှန်ဆိုရင် ေဒလီချိဟာ သူတပည့်မသမီးေတွကို ချစ်ေသာ်လည်း
သားနဲ ပတ်သက်ရင်ေတာ့ ဘီလူးဆိုင်းတီးတတ်သည် ။
ခုလည်း သားြဖစ်သူကို ကေလးေလးလို တေပွပိုက်ပိုက်နဲ ပီတိြဖစ်
ေနသည် ။
ဆိုင်ကိုလာသမ ဧည့်သည် ေတွကို ကွားရတာလည်း အေမာ။
“ကန်မသားေလး လသာချိေလ၊ ဒီေန ဆယ်တန်းဂုဏ်ထူးေလးခုနဲ
ေအာင်တာေတာ့”
တစ်ဆိုင်လုံးကိုေလ တစ်ေနကုန် စားချင်ရာစား။ Freedom ! ။
အေမချိ ဧည့်သည် ေတွက အေမချိနဲ မတူဘဲ ကျားကျားလျားလျား
ေယာက်ျားပီသေသာ လသာချိကို အကဲတခတ်ခတ်။
လသာချိကေတာ့ ထုံးစံအတိုင်း ခပ်တည်တည်ပင်။

*
“ငါ့သားေလး ဒီေန ဘယ်ဟိုတယ်မှာ စားချင်လဲ. . .ေြပာ”

ဆိုင်ပိတ်ရင်း ေဒလီချိက ေမးေနသည် ။
“ငါ့သားကို ဘာဝယ်ေပးရမလဲေြပာ”
“ေမေမက သားလိုချင်တာ တကယ်ေပးမှာ လား”
“Right ေသချာတာေပါ့၊ ေမေမရှာထားတာေတွက သားဖို ပဲဟာ”
“သားလိုချင်တာ တကယ်ေပးရမယ်ေနာ်။ ပီးမှ မြငင်းရဘူး”
“မြငင်းဘူး. . .ငါ့သားလိုချင်တာ ေမေမ ဘယ်တုန်းက မေပးလို လဲ
ငါ့သားရဲ ”
ေဒလီချိက ကားကို ကျင်လည်စွာ စက်ှိးပီးမှ သားြဖစ်သူကို ခါးပ
တ်၊ ပတ်ေပးေနြပန်သည် ။
ပီးေတာ့ ေနကာမျက်မှန် အဝိုင်းကီးတပ်ပီး ကားကို ကျင်လည်စွာ
ေမာင်းထွက်လိုက်သည် ။
လာသာချိက ကားကိုကျင်လည်စွာ ေမာင်းတတ်ေသာ်လည်း ဆယ့်ရှ
စ်ှစ်မြပည့်ေသးသြဖင့် လိုင်စင်မရေသး။
ထိုေကာင့် ဘယ်သွားသွား အေမေဘးကငုတ်တုတ်။
“ငါ့သားေလး ဘာစားမလဲ”
“အိမ်ပဲြပန်ရေအာင် ေမေမ”
“ဟယ်. . .အိမ်မှာ ဘာမှ မရှိဘူးေလ သားရယ်”
“ေခါက်ဆွဲထုပ်ေတာ့ ရှိတယ်မိုလား ေမေမ”
“ဟယ်. . .တို သားေလးရဲ ေအာင်ပွဲေနမှာ ေခါက်ဆွဲြပတ်ေတာ့ မ
ေကးချင်ပါဘူးဟယ်”

“အစားအေသာက်ထက် အေရးကီးတာ ေတာင်းစရာရှိလို အိမ်ကိုပဲ
ြပန်ချင်တာ ေမေမရဲ ”
“ဟယ်. . .ဘာေတွေတာင်းမှာ လဲ။ ဘုရားေတာင် တ. .ချင် လာပီ
ေနာ်”
ေဒလီချိက ရယ်ရယ်ေမာေမာနဲ ကားကို အိမ်ဘက်သို ဦးတည်လိုက်
သည် ။
ေဒလီချိတို

သားအမိေနေသာ

ြခံအတိ

အိမ်အတိ

တစ်ထပ်တိုက်ြပားေလးဟာ ေဘးမှာ ကားထားစရာ ဂိုေဒါင်ေလး တွဲလျ
က်ပါသည် ။
အိမ်ေဘးဂိုေဒါင်ထဲ ကားကိုသွင်းပီး အိမ်ထဲဝင်။ တံခါးြပန်ပိတ်ပီး
တာနဲ air-con တန်းဖွင့်ရတယ်၊ သားက အေအးသိပ်ကိက်တာ။
ပီးေတာ့ ေရခဲသတာထဲက အေအးတစ်ဘူး၊ ဘီယာတစ်ဘူးထုတ်ပီး
ဧည့်ခန်းထဲ ြပန်ေလာက်လာတယ်။
သားမျက်ှာ တည်တည်ေလးက ပိုပီးေလးနက်ေနသလိုပဲ။
“ေဖာင်း”
သားကို အေအးဘူး လှမ်းေပးပီး ဘီယာဘူးကို အသံြမည်ေအာင်
ေဖာက်လိုက်တယ်။
“ကဲ. . .သားေလး၊ ေြပာ”
“ေမေမ. . . သား ေမေမ့ကိုချစ်တယ်၊ ပီးေတာ့ ေမေမ့ရင်ခွင်ထဲမှာ
ကီးြပင်းလာရတာ လိုေလေသးမရှိ ေွးေထွးလွန်းလို ေကျနပ်ေပျာ်ရင်ခဲ့
ရပါတယ်”

“ငါ့သားရယ်”
ေဒလီချိက သားေဘးကို ေြပာင်းထိုင်ရင်း မျက်ရည်ေတာင် ဝဲလာ
တယ်။
“ဒါေပမဲ့”
ေဒလီချိ သားမျက်ှာကို အလန်တကား ကည့်လိုက်တယ်။ ဟင့်အ
င်း . . . ..သား။ သား ဘာမှ မေမးပါနဲ ။ ေမေမ့မှာ အေြဖမရှိဘူး သားရ
ယ်၊ အေြဖမရှိလို ပါ။ ရင်ထဲက အကိမ်ကိမ် ြငင်းေနေပမယ့် ပါးစပ်က
ေတာ့ ဘာမှ ထွက်မလာပဲ ှတ်ခမ်းေတွ တုန်ေနတယ်။
“သား. . .သားရဲ ဘဝမှန်ကို သိချင်တယ် ေမေမ၊ သား အေဖနဲ အေမ
ဘယ်မှာ လဲ။ သားက ေမေမနဲ ဘာေတာ်သလဲ၊ သား သိချင်တယ်။”
“သားရယ်. . .ေမေမ့ရင်ကို ခွဲေနတာလား၊ သားက ေမေမ့ သားဆို
တာကလွဲပီး ေမေမ့မှာ အေြဖမရှိဘူး သား”
“ေမေမ. . .သားက ေမေမ့ကို မချစ်လို ေမးေနတာ မဟုတ်ဘူး ေလ။
လူရယ်လို ြဖစ်လာရင် ကိုယ့်အေကာင်း ကိုယ်သိသင့်ပါတယ် ေမေမ၊
သားက ေမေမေြပာမှ သိရမှာ ပါ၊ ပီးေတာ့ သား ဆယ်တန်းကို ှစ်ချင်း
ေပါက် ဂုဏ်ထူးနဲ ေအာင်ရင် သားလိုချင်တာေပးမယ်ဆ”ို
“ငါ့သားလိုချင်တဲ့ ုပ်ဝတမှန်သမ ေတာင်းစမ်း။ ေမေမ့စည်းစိမ်ြပ
တ်ပေစ။ ဝယ်ေပးလိုက်မယ်။ ေမေမ့အသည်းှလုံးကိုေတာ့ မေတာင်းပါ
နဲ သားေလးရယ်”
“ေမေမ့သားက ေမေမ့ကို ဘယ်ေတာ့မှ ခွဲသွားမယ့်သား မဟုတ်ပါ
ဘူး

ေမေမ။

သားက

သားဘဝမှန်ကို

သိချင်ုံ

သက်သက်ပါ၊

ေလာကကီးမှာ ကိုယ့်အေကာင်း ကိုယ်မသိဘဲ အသက်ရှင်ရတာ အဓိ

ပာယ်ရှိရဲ လား ေမေမ”
“သားက မြဖစ်မေန သိချင်ေနပီေပါ့”
“သိရပီးလည်း သားေမေမ့ကို အချစ်မေလျာ့ပါဘူး ေမေမရယ်၊ သား
ကို သနားရင် ေြပာြပပါေနာ်”
“ဟင်း. . .သားက သိပ်သိချင်ေနေတာ့လည်း . . . . . .”

*
“ေမချိ . ..ေမချိသား ဆယ်တန်းေအာင်တယ်ဆို ”
တက်သစ်စ ေမာ်ဒယ်ေလး အကင်နာက ေမးုံရှိေသး. .
“ေအာင်တယ်. . .ဂုဏ်ထူးက ေလးခု။ သိပ်ေတာ်ပီး ေမွးရကျိးနပ်တဲ့
သားေလးေပါ့၊ သားက သိပ်လိမာပီး ကျပ်စကားဆိုလည်း အရမ်းနား
ေထာင်တာ။ ဂုဏ်တက်ရတဲ့ သားေပါ့”
“အမယ်. . .ေမချိတို သူသားအေကာင်းေြပာရင် ပါးစပ် မေစ့ေတာ့
ဘူးေနာ်၊ အကင်နာ မျက်ှာလည်း ကွက်ေနဦးမယ်၊ ဒီဘက်မှာ မိတ်ကပ်
ေတွ ပုံေနပီ”
“ပုံတာ မဟုတ်ဘူး ဟဲ့ ဖို ထားရတာ၊ ရှင့်ဝက်ြခံေပမှာ စိုးလို တက
တဲ. . .ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နာမည်ပျက် မခံပါဘူးဟဲ့”
“ဒါနဲ ေမချိသားနာမည် ဘယ်လိုေခလဲဟင်”
“လသာချိတဲ့ ”
“ေတာ်ေသးတာေပါ့ ၊ ေမာင်ခိုင်ချိတို ၊ ေရဘုံသာချိတို မြဖစ်တာ”
“အံမယ်. . ရှင်က ကျပ်သားကို နာမည်ဖျက်တယ်ေပါ့ေလ။ အကင်

နာေနာ်. . .ရှင့်မျက်ှာက ကျပ်လက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မေမ့နဲ ”
“ေမချိနာမည်ကို ေမချိြပန်မဖျက်ဘူးဆိုတာ အကင်နာသိပီးသား”
“ဟင်း . . .ကေလးစုတ်ေလး”
“ေမချိ”
“ဘာလဲေအ. . .ှတ်ခမ်းနီဆိုးမလို စကားမများ နဲ ေတာ့”
“ေမချိကို အကင်နာ ေယာကမေတာ်မယ်ေလ”
“အမယ်ေလးေလ. . .မေြပာေကာင်းတဲ့ စကားေတွ ေြပာေနပီ၊ ဒီမှာ .
. ဒီကမာမှာ ေလ ငါ့သားနဲ တန်တဲ့ လူ မရှိေသးဘူး၊ ညည်းလာေတာ့ ပါး
ပါးလှီးပီး သုပ်စားခံရေတာ့မယ်”
“ေမချိ ထင်လို ေနာ်၊ တန်ချင်တန်မှာ ပါ”
“အကင်နာ . . . ဒါမိန်းကေလး ေြပာရမယ့်စကားလားဟဲ့။ ဒီမှာ ေမ
ချိတို က သေဘာေကာင်းတယ်၊ စိတ်ရှည်တယ်၊ သည်းခံတယ်ေနာ်၊ ဒါ
ေပမဲ့ သားနဲ ပတ်သက်ရင်ေတာ့ မရဘူးရှယ်လီ၊ အကင်နာကို မိတ်ကပ်
ဆက်လိမ်းေပးလိုက်။ အကင်နာ ေနာက်ေနကစပီး မိတ်ကပ်ဆရာ အ
သစ်ရှာေတာ့။ တို ဆီ လာစရာမလိုေတာ့ဘူး”
“ေမချိရယ်. . .အကင်နာက ေနာက်တာပါ၊ တကတဲ ”
“ေနာက်တယ်. . .ေနာက်တယ်နဲ စကားေနာက်တရားပါတယ်ေအ့”
“အကင်နာက ချစ်လို စတာပါ ေမချိကလည်း ”
“ဟွန်း. . .မိန်းကေလးေတာ်ေတာ်ကဲ ၊ ရှင်ဒါေနာက်ဆုံးြဖစ်ပါေစ”
“ေမချိက သားကို ေတာ်ေတာ်ချစ်တယ်ေနာ်”

“ဒီသားက ကျပ်ရဲ အသက်ပဲေလ အကင်နာရယ်၊ ကျပ်ဘဝမှာ သား
ရှိလို

အဓိပာယ်

ြပည့်စုံေနတာ။

သားသာမေမွးဖွားလာဘူးဆိုရင်

ခုချိန်မှာ ကျပ်ဒီလို ရပ်တည်ိုင်မှာ ေတာင် မဟုတ်ဘူး ”
“ေမချိ”
“အကင်နာ. . . ရှင် ဒီေန သိပ်စကားများ ေနတယ်ေနာ်”
“ေမချိသားက ေမချိသားအရင်းလားဟင်”
“အကင်နာ . . ရှင် သိပ်စပ်စုတာပဲ၊ ရှင် မှတ်ထား၊ ကျပ်သားက ကျ
ပ်သားပဲ ၊ ေနာက် ရှင် အဲလိုစပ်စုမယ်ဆိုရင် ကျပ်နဲ ေသခန်းြပတ်ပဲ”
အကင်နာ ေမချိမျက်ှာထားကို ကည့်ပီး ပါးစပ်ပိတ်သွား၏။ အဲဒီ
ေနာက်ကတည်းက အကင်နာ့ကို ေမချိ မိတ်ကပ်မလိမ်းေပးေတာ့။
အကင်နာ့ခမျာ ရှယ်လီနဲ ပဲ ှစ်ပါးသွားရေတာ့၏။
“ရှယ်လီ. . . ေမချိက ေတာ်ေတာ်စိတ်ကီးတယ်ေနာ်”
“တို အေမက သူသားနဲ ပတ်သက်ရင် မရဘူးဟဲ့ ။ တို ေတွဆို လသာ
ချိေလးနားကို ကပ်လို ေတာင်မရဘူး။ ကေလး ငယ်ငယ်တည်းက တို
အေြခာက်ေတွနား မကပ်ရဘူး။ သူသားကို ဓာတ်ကူးမှာ စိုးလို တဲ့ ”
“ဟုတ်တယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်ဆ”ို
“ေမချိသားက လန်းေတာ့လန်းတယ်ေနာ် ေချာေချာေလး”
“မျက်ေစာင်းသွားမထိုးနဲ ေနာ်၊ ေမချိက မလွယ်ဘူး”
“မျက်ေစာင်းထိုးလို ရတဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး ရှယ်လီရယ်”
“ဟုတ်တယ်၊ Ready မြဖစ်ေသးဘူး”

“ခစ်. . .ခစ်. . .ရှယ်လီကေတာ့ ေြပာေတာ့မယ်”
အကင်နာကို

မိတ်ကပ်ြပင်ေပးရင်း

ရှယ်လီတို

က

အတင်းေြပာေနက။
“ရှယ်လီ. . .ရှယ်လီရာ ရည်းစားမရှိဘူးလား”
“ကျပ်တို က ဆီဆားအစုံနဲ ေြဖစားုံမဟုတ်ေတာ့ မထားိုင်ေသးပါ
ဘူးဟယ်”
“ဘယ်လ”ို
“ဒီလိုေလ အကင်နာရဲ ၊ ကျပ်က ခုမှ နာမည်ရကာစေလ။ ခုမှ
ေမချိက တချိဟာေတွ လက်လဲတာေလ။ ဒီေတာ့ အခုမှ စပီး စုရေဆာ
င်းရဦးမှာ ဆိုေတာ့ ရည်းစားထားဖို ပိုက်ဆံမရှိေသးပါဘူးဟယ်”
“ဟင်. . .ရည်းစားထားတာပဲ၊ ပိုက်ဆံလိုလို လား”
“လိုတာေပါ့ဟဲ့၊ ကျပ်တို အေြခာက်ေတွက ပိုက်ဆံရှိမှ ထားလို ရ
တာ။ သင်းတို ကို ဖို ရေသးတာေလ။ ဖို ိုင်မှ ကပ်တာဟဲ့၊ ထားမယ့်
ထားေတာ့လည်း အလန်းေလး ထားချင်တာေပါ့၊ သိတယ်မိုလား။ ဒါေပ
မဲ့ nomoeny nohoeny ေလ၊ ငစူေတွေတာ့ မထားချင်ပါဘူးဟယ်၊
အဲဒါေကာင့် ပိုက်ဆံစုေနတယ်။ ပိုက်ဆံအများကီး ရှိတဲ့ ေနကျရင် မိန်း
ကေလးေတွေတာင် အားကျရမယ့် ရည်းစားမျိး ကျပ်ကထားြပမှာ ”
“ဟိ ဟိ. . .ရှယ်လီက ရယ်ရတယ်ေနာ်”
“အံမယ်. . . မဟားနဲ ေနာ်၊ ကျပ်တို အေြခာက်ေတွထဲမှာ လင်ေကာ
င်းသားေကာင်းရတာေတွ တစ်ပုံကီးရှင်ရဲ ”
“ရှယ်လီ. . .ေမချိသားက ေမချိနဲ ဘယ်လိုေတာ်တာလဲဟင်”

“ပျားအုံ တုတ်နဲ ထိုးြပန်ပီ။ မသိဘူးေတာ်ေရ။ ကျပ်ေမချိဆီမှာ ပ
ညာသင်တပည့် လာလုပ်ကတည်းက ေမချိမှာ ကေလးတစ်ေယာက်နဲ ။
ကျပ်တို လည်း အစက သိချင်တာေပါ့ ဒီကေလးအေကာင်းကို ။ ဒါေပမဲ့
အဲဒါကို စပ်စုမိတာနဲ သူဆီက ှင်ထုတ်လို ဘယ်သူမှ မစပ်စုရဲေတာ့ဘူး
”
“ဪ. . .”
ရှယ်လီက အကင်နာရဲ ပင်တိုင်မိတ်ကပ်ဆရာ ြဖစ်လာသည် ။
အကင်နာသည်

ရှယ်လီဆီက

သတင်းစုံကားရသည်

။

သူတို

အေြခာက်ေလာက ေကာလာဟလ သတင်းလည်း စုံသည် ။
ထိုေကာင့် အကင်နာလည်း သတိထားရ၏။
“အကင်နာသိလား၊ ဟိုမင်းသမီးကေလ စပွန်ဆာကီးနဲ တဲ့ ေတာ့ ။
အဲဒီမင်းသမီးကို ြပင်ေပးတဲ့ အေြခာက်ကိုေတာင် ငါးသိန်းဖိုး ဝယ်ေပး
သတဲ့ ။ ငါတို ကို လာကွားေနတာေလ”
“ဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပ. . .သူကို မင်းသမီးဆက်သွယ်ချင်ရင် အလွယ်တကူ ဆက်
သွယ်လို ရေအာင် ဝယ်ေပးသတဲ့ ေတာ်ေရ”
အဲဒီလို သတင်းစုံတာ အေြခာက်ေလာကပဲေပါ့။

*
မိုင်မိုင်ခိုင်မှာ သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက် ရှိတယ်။ ေလေြပွဲနဲ ကည်င
ယ်ေလးတဲ့ ။
ေလေြပနဲ ကည်ငယ်တို က မိန်းမပီသပီး ဣြရရ ေလးေတွမို ေမ

ေမက ေပါင်းခွင့်ြပထားတာပါ။
ေလေြပတို ေမေမေတွကလည်း စည်းကမ်းရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မပီသေသာ
မိခင်ေတွမို မိုင့်ေမေမ ေဒခက်နံသာနဲ အေကာင်းအေပါင်း သင့်ကပါသ
ည် ။
မိုင်တို မိန်းမပီသတယ်ဆိုေပမယ့် တစ်ပတ်လိ၊ ဆံမိတ်ချပီး လုံချ
ည်ေြခဖျားခတ်တဲ့ ပုံစံေတွေတာ့ မဟုတ်ကပါ။
ေခတ်မီပီး လုံြခံတင့်တယ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ကပီး ကိုယ့်
ကား ကိုယ်ေမာင်းက ေကျာင်းတက်ကပါသည် ။
ဆံပင်ဆိုရင်လည်း အေရာင်သိပ်မေတာက်တဲ့ ခပ်ေဖျာ့ေဖျာ့ ကာလာ
ယဉ်ယဉ်ေလးေတွ

ဆိုးတတ်သလို

ဆံပင်ေကာက်လိုေကာက်

ေြဖာင့်လိုေြဖာင့် သုပ်မပျက်ရင် ခွင့်ြပပါသည် ။
ေဘာင်းဘီေတွ စကတ်ေတွ ဝတ်ခွင့်ြပေပမယ့် ေပေလာ်ေသာ သု
ပ်ပျက်မမျိး ခွင့်မြပ။
“မိန်းကေလးတိုင်းမှာ အလှတရားကိုယ်စီရှိတယ် သမီး။ ေဖာ်ဝတ်မှ
လှတာ မဟုတ်ဘူး ။ မေပသင့်တဲ့ အလှတရားေတွကို လုံြခံေအာင်
ထိန်းသိမ်းိုင်တာကမှ အလှတရားြဖစ်တယ်”
“ြမင်ပါများ ေတာ့ ိုးပီးတန်ဖိုးမရှိေတာ့ဘူး။ ြမန်မာမေလးေတွ ြမန်
မာလိုဝတ်တာ အလှဆုံးပဲ။ ရင်ဖုံးေလးကို ပုံစံလှလှေလးနဲ ပန်းေလး
ေတွထိုး စီးကွင့်ေလးေတွ စီလိုက်ရင် သိပ်ကို အဖိုးတန်ဖက်ရှင်ေလး ြဖ
စ်သွားတာပဲ သမီးရဲ ”
“ေစာင့်ထိန်းသင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မေဖာက်ဖျက်တာက တန်
ဖိုးပဲ။ ေလာကကီးမှာ ဘယ်ေနရာ တစ်ဆစ်ချိးရှိလဲဆိုတာ မှန်းလို မရ

သလို ကိုယ်ကကျး ကိုယ့်ဒူးေတာင် မယုံသင့်ဘူးကွယ်။ ကံဆိုတာက ပို
ေတာင် မယုံသင့်ေသးတယ်”
စသြဖင့် ေဒခက်နံသာမကာခဏ ဆုံးမစာရွတ်တတ်သည် ။ မရွတ်
လို လည်း မရဘူးေလ။ သူသမီးေလးေတွကို သူလို မခံရေစချင်ဘူးေလ။
ထိုေကာင့် သမီးေလးကို အရိပ်တကည့်ကည့်နဲ ထိန်းသိမ်းထားရ
တယ်။

*
ကားသုံးစီး ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့် ေကျာင်းထဲဝင်လာတယ်။ ေဆးတ
ကသိုလ်ဆိုတာက ပိုက်ဆံရှိ သားသမီးေတွတက်တာ များ တယ်ေလ။
ကားေပက ဆင်းလာတဲ့ မေချာသုံးေယာက်ကိုကည့်ေနတဲ့ မျက်လုံး
ေပါင်းက တစ်ေထာင်။
“ဟိတ်ေကာင်. . .လသာ။ ငါေြပာတဲ့ ေကာင်မေလးေတွ လာပီ”
“ဟား. . . လန်းလှချည်လား”
“ဟုတ်တယ်၊ အလှဆုံးေလးက ေလေြပွဲတဲ့ ၊ ကျန်တဲ့ ှစ်ေယာက်
က မိုင်မိုင်ခိုင်နဲ ကည်ငယ်ေလး”
“ေလေြပွဲဆိုတာ အနီေရာင်ေလးလား”
“ဟုတ်တယ်”
“မိုက်တယ်ကွာ”
“ငါ ဦးထားတာေနာ် လသာ”
“ေအးပါ အာကာရာ၊ ငါကလည်း မိုက်လို မိုက်တယ် ေြပာတာပါ၊ He

art မထိေသးပါဘူး၊ အြပာေလးက ဘယ်သူလဲ”
“သူက မိုင်မိုင်ခိုင်တဲ့ ”
“အင်း. . .ေလေြပွဲေလာက် မလှေပမယ့် သူကလည်း ချစ်စရာေလး
ပဲ”
“ဒါဆို မင်းက သူလား”
“ချက်ချင်းကီးေတာ့ Heart မထိေသးပါဘူးကွာ၊ ကည်ငယ်ေလးက
ေတာ့ သာမန်ပဲ၊ ေလေြပနဲ မိုင်မိုင်ကေတာ့ ေရွးချယ်ရမယ့် အဆင့်ထဲမှာ
ပါတယ်”
“ဟိတ်ေကာင်. . . ေလေြပက ငါ”
“ဒါကေတာ့ ဦးတိုင်းရတဲ့ တိုင်မှ မဟုတ်တာကွာ၊ Lady first ေပါ့. . .
ဟဲ ဟဲ”
“လသာ . . .မင်းေနာ်”
“ကဲပါ အာကာရာ၊ လာ . . .အတန်းချိန်နီးေနပီ၊ ေဆးေကျာင်းသား
ဆိုတာ ဒီလိုေြပးလားရမှ အစစ်အမှန်ကွ”
သူတို ေတွ အတန်းေြပးတက်ကသည် ။ ကံေကာင်းချင်ေတာ့ မိုင်မိုင်
တို နဲ Class တစ်ခုတည်းမှာ တက်ရသည် ။
အာကာက . . .
“ကံကမာကေတာ့ ကိုယ့်ဘက်မှာ ရှိေနပီ”
လသာချိလည်း ေပျာ်သလိုလိုပဲ။ လသာချိက မေအက အလိုလိုက်ခံ
ရေပမယ့်

မိန်းကေလးေတွနဲ

ေတာ့

ပတ်သက်လို

မရဘူးေလ။

ဆယ်တန်းအထိ သူကို ေယာက်ျားေလးသီးသန် ေကျာင်းမှာ ထားခဲ့တာ

မို ခုလို ဆန်ကျင်ဘက်ေလးေတွနဲ အတူတက်ရတာကိုက ဖီလင်တစ်မျိး
ြဖစ်ေနသည် ။

*
ေဆးေကျာင်းဆိုတာက စတယ်ကီးကီးှင့် ကိုယ့်ဘာသာ သီးသန်
ေနလို ရေသာေကျာင်းမျိး မဟုတ်သြဖင့် မကာခင်မှာ ပဲ မိုင်ှင့် လသာ
တို အဖွဲေတွ ခင်မင်သွားကသည် ။
ဘယ်ေတာ့မှ ထမင်းဘူးမပါတဲ့ လသာက ကင်န်တီးကိုပဲ အားကိုးပီး
မိုင်တို ထမင်းဘူးေတွကေတာ့ သူအတွက် အမဲပိုထည့်လာရသည် ။
လာသာရဲ ေမချိက မိတ်ကပ်ြပင်တဲ့ ေနရာမှာ ဆရာကီး။ ထမင်းဟ
င်းချက်တဲ့ ေနရာကေတာ့ ဇီးိုးပါ။
လသာရဲ ထာဝရအိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းက ေခါက်ဆွဲြပတ်။ ထိုထက်
တစ်ဆင့်တက်ရင်ေတာ့ ဆိုင်ကလာပိုတဲ့ ချိင့်ဆွဲထမင်းဟင်း။
အိမ်သန်ရှင်းေရးနဲ ြခံေစာင့်က ဘကီးေမာင်။ လသာမှာ တစ်ခါတ
ေလ ဘကီးေမာင်ဆီက အဘိုးကီးလက်ဖက်ကို အဟုတ်မှတ်ပီး ကပ်
စားရေသးသည် ။
ထိုေကာင့်လည်း လသာဟာ မိန်းကေလးသုံးေယာက်ရဲ ထမင်းချိင့်
ေတွကို ေတာ်ေတာ်မက်ပါသည် ။
တစ်ခါတစ်ေလ သူတို ထမင်းချိင့်ေတွကို ယူစားပီး သူတို ကို ေကး
အိုးတို ၊ မီးရှည်တို သူတို စားချင်တာေတွ ြပန်ဝယ်ေကးတတ်သည် ။
အာကာကေတာ့ တစ်မျိး။ သူက ထမင်းချိင့်မဆွဲချင်၍ မယူတာပင်။
အိမ ်မ ှာ ထမင်းဟင်းေကာင်းေကာင်း စားရတဲ့ အာကာက ေနလည်

စာ တစ်နပ်ေလာက် အြပင်စာစားဖို ဝန်မေလးဘူးေလ။
အစပိုင်းေတာ့ မိုင်မိုင်တို က လသာအိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်မစား
တာကို အံ့ဩေနကေသးသည် ။
ေနာက်ေတာ့ လသာအေမက နာမည်ကီး ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်လ် မိ
တ်ကပ်ပညာရှင် တစ်ေယာက်မှန်းသိေတာ့ မအံ့ဩ။
မိတ်ကပ်ေဒလီချိ ဆိုတာနဲ ထမင်းဟင်းချက်ဖို အချိန်မေပးိုင်သူဟု
သူတို သေဘာေပါက်သွားကသည် ေလ။
သိုေသာ် မိုင်တို နားမလည်တာက ေဒလီချိမှာ လသာလို သားတစ်
ေယာက်ရှိေနတာကိုပင်။
မိန်းကေလးပီပီ ထိုအြခင်းအရာကို လသာထံ စပ်စုကည့်ေသးသည်
။ သိုေသာ် လသာက ဘာမှ ြပန်မေြပာခဲ့။

*
ေကျာင်းပိတ်ရက် မိုင်တို အိမ်မှာ စာစုကျက်ကေတာ့ ထိုအေကာင်း
ကို မိန်းကေလးချင်း ေြပာြဖစ်ကသည် ။
အသိချင်ဆုံးက မိုင်။
“ဟဲ့ . . .ေဒလီချိက အေြခာက်ကီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပီး လသာအေမ
ြဖစ်ရတာလဲ”
“ဘယ်သိမလဲဟဲ့”
ေလေြပက စဉ်းစဉ်းစားစားြဖင့်“ေဒလီချိ အေြခာက်မြဖစ်ခင်က မိန်းမယူပီး ေမွးလာတဲ့ သားလား
မှ မသိတာ”

“အဲလိုဆိုလည်း သူက အေဖပဲြဖစ်ရမှာ ေပါ့၊ ဘာလို အေမ ြဖစ်ရမှာ
လဲဟဲ့”
ေဒလီချိထက် လသာက ပိုထူးဆန်းတယ်လို မထင်ကဘူးလား။
အေြခာက်ကီးကို ေမေမ. . .ေမေမနဲ ”
“ေအးေနာ်. . .တစ်မျိးကီးပဲ”
“လသာက ေဒလီချိ သူငယ်များ လား”
“ဟယ်. . .အဲလိုေတာ့ မြဖစ်ိုင်ပါဘူး၊ လသာ ငယ်ငယ်ေလးတည်း
က ေဒလီချိနဲ ိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံသူပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ရှိတယ်ေလ”
“ေအး. . ဟုတ်တယ်ေနာ်။ စဉ်းစားစရာပဲ”
မိုင်တို သုံးေယာက်မှာ စာမကျက်ိုင်ဘဲ တွတ်ထိုးေနကသည် ။
“လသာကို တစ်ခုေတာ့ ချီးကျးရမယ်၊ အေြခာက်ေတွကားထဲမှာ
ကီး လာပီး လုံးဝမွဲဘူးေနာ်။ ခပ်တည်တည်နဲ ကျားကျားလျားလျားပဲ”
“အံ့မယ် . . . သိပ်ေသချာတာေတာ့ မဟုတ်ဘူး ။ ှစ်ဖက်ခန် ြဖစ်ေန
ဦးမယ်၊ ကည့်ေပါင်းကေနာ်၊ အရဲေတာ့မကိုးကနဲ ။ ပီးေတာ့ သူတို နဲ ခ
င်ေနတာ တို အေမေတွ သိရင် ကိက်မှာ မဟုတ်ဘူး ”
“ေအး . . .ေမေမသိရင်ေတာ့ မလွယ်ဘူး”
“မိုင်ကေတာ့ သူကို အရမ်းခင်တယ်ဟာ၊ တစ်ေန တစ်ေန မိုင်တို ထ
မင်းချိင့်ေလးေတွ ဖွင့်ကည်ေနတဲ့ ပုံေလးကို သနားတယ်”
“မိမိုင်. . .ကည့်လုပ်ေနာ်၊ ေဒလီချိကို ေယာကမေတာ်ေနရဦးမယ်”
“ငါက အဲလိုစိတ်မျိး မရှိဘူးဟဲ့၊ ိုးိုးသားသားပါ”
“သူစ ိမ ်းေယာက်ျားေလးတစ်ေယာက်ေပမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်ှန်း ိုး

သားိုင်ဖို မလွယ်ဘူးဟဲ့ ၊ ခုေတာ့ ိုးိုး ေနာက်ေတာ့မှ တစ်မျိးတိုးေနမ
ယ်ေနာ်”
နင်တို ကလည်း ဟာ မဟုတ်ပါဘူးဆို
“ငါ သတိထားမိသေလာက်ေတာ့ လသာကလည်း နင့်ကို ငါတို ထ
က် ပိုခင်သလိုပဲေနာ် မိုင်။ ေနာ်. ..ေလေြပေနာ်”
“ဟုတ်တယ်၊ ကည်ငယ် ေြပာတာမှန်တယ်။ ငါလည်း သတိထားမိ
တယ်”
“ဟင်း. . .ငါကေတာ့ ိုးိုးသားသားပဲ ခံစားရတယ်၊ သူငါ့ကို သ
ေဘာကျတယ်ဆိုရင် ငါ့မသိစိတ်မှာ ခံစားမိမှာ ပဲ။ ခု ငါခံစားမိသေလာ
က်ကေတာ့ သူက ငါ့ထက် ငါ့ထမင်းချိင့်ကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားတာဟဲ”့
“ေဟာ. . .ဒီလိုလား . . .ဟီး. ဟီး”
သူတို ရယ်ေနသြဖင့် ေမေမက ေခါင်းြပပီး လာအကဲခတ်ေနသြဖင့်
ပါးစပ်ပိတ်ကာ စာအုပ်ေတွ ေကာက်ကိုင်လိုက်ရ၏။ စာတစ်လုံးမှ မရ
ေသးေပမယ့် ေမေမ့ရဲ လက်ဖက်သုပ်ကေတာ့ တစ်ဝက်ကျိးသွားပီ။
ေမေမက အကဲခတ်ေနသြဖင့် သူတို ဘာစကားမှ မေြပာရဲေတာ့ဘဲ
စာတကယ်ကျက်ကရ၏။
မိုင်ကေတာ့ ေလေြပနဲ ကည်ငယ် ဘယ်လိုထင်ထင် လသာ မိုင့်အ
ေပ ိုးသားတာသိသည် ။

*
မိုင်တိုလိုပဲ အာကာနဲ လသာတို လည်း မိန်းကေလးေတွအေကာင်း
ေဆွးေွးေနကသည် ။

ေယာက်ျားေလးေတွက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင် မုန်စားေလ့ သိပ်
မရှိက။ သူတို က လက်ဖက်ရည် အြမည်းအြဖစ် မိန်းကေလးေတွ
အေကာင်း ေြပာတတ်ကသည် ။
ခုလည်း

အာကာတို

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း

သူမေလးတို

အေကာင်း ေြပာေနကတာပါ။
“ေလေြပေလးနဲ ခင်မင်ခွင့်ရပီးမှ ေလေြပကို ဖွင့်ေြပာဖို ပိုခက်သွား
တယ်ကွာ။ သူငယ်ချင်းေလးပါပဲ ြဖစ်ေနပါပီ။ ကွိင်ပ”ဲ
“ငါ ေြပာေပးရမလား အာကာ”
“ေနာေနာ်ေပါ့ သူငယ်ချင်းရာ။ မင်း ေြပာေပးပါကွာေနာ်”
“ေြပာေပးမယ် စိတ်ချ။ မင်းအတွက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး ေနာ်၊ ငါ့အတွ
က် ငါေြပာမှာ ”
“ဟာ. . .မင်း သစာမဖျက်နဲ ေလကွာ”
“မင်းနဲ ငါ ဘယ်တုန်းက သစာထားခဲ့လို လဲက”ွ
“ဟိတ်ေကာင်. . .ေလေြပက ငါ အရင်ေတွတာေလ။ ပီးေတာ့ မင်း
က မိုင့်ကို ခိုက်ေနတာ မဟုတ်ဘူး လား”
“ဘာလို ခိုက်ရမှာ လဲကွ။ မိုင်မိုင်က ခင်ချင်စရာေကာင်းလို ခင်တာ။
ပီးေတာ့ မိုင်မိုင်က ြပည့်တယ်ကွ”
“မင်းကလည်း ေလေြပကေရာ အကျင့်ပုပ်ေနလို လား”
“ဟင့်အင်း . . .ေလေြပက နည်းနည်းေလး မိန်းမပိုဆန်တယ်၊
ပဲနည်းနည်းများ တယ်ကွာ၊ မိုင်မိုင်ကေတာ့ ကေလးလိုပဲ. . .အဲဒါ. .
.အဲဒါ”

“ကည်ငယ်ေလး ကျေတာ့ေရာ”
“သူက နည်းနည်းစွာတယ်၊ ပီးေတာ့ သူတို သုံးေယာက်ထဲမှာ ကည်
ငယ်ေလးက ပိုပီးပွင့်လင်းတယ်က”ွ
“သုံးေယာက်စလုံး မဆိုးဘူးေနာ် လသာ. . .အဟီး”
“ပါးပိတ်ိုက်လိုက်လို မျက်ရည်နဲ ှပ်ှစ်ကျပ်သားစီထွက်သွားမယ်”
“ဘာလဲ. . .အဲဒီစကားက မင်းအေမ သင်ေပးလိုက်တာလား”
“ရှယ်လီတို ဆီက ကားတာပါကွာ။ ငါ့အေမက အေြခာက်သာေြပာ
တာ ေနတာ ထိုင်တာ ဝတ်စားတာ၊ ေြပာတာဆိုတာကအစ မိန်းမလိုပဲ
ကွ။ အေြခာက်ပုံ လုံးဝမေပါက်ဘူး”
“ဟုတ်ေတာ့

ဟုတ်တယ်ကွ။

မင်းအေမက

ခပ်တည်တည်ပဲ၊

အေကာင်းမသိရင် ဂုဏ်သေရ ရှိ မင်းကေတာ် စိုးကေတာ်ေတွ ပုံစံမျိး. .
.ဟီး ဟီး”
“လဒ. . .ငါ့အေမကိုေြပာရင် ငါမကိက်ဘူးေနာ်”
အာကာက ဆက်မစရဲေတာ့။ သူ လသာကို အံ့ဩပါသည် ။ လသာ
ဘာလို များ ဒီအေြခာက်ကို ေမေမ. . .ေမေမ ြဖစ်ေနပါလိမ့်။
သူသာဆို ေဖေဖလို ပဲ ေခလိုက်မည်။ ေတွးရင်း ြပံးစိစိြဖစ်ေနေသာ
အာကာ့ကို လသာက လက်သီးေထာင်ြပသည် ။
လသာကလည်း အာကာ ဘာေတွးေနလဲ ရိပ်မိပါသည် ။
သူကေတာ့ ေမချိကို အေမေတာ်ရတာ မရှက်ပါ။ ေမေမဟာ သူအ
ေပ မ ှာ တကယ့်ကို မိခင်တစ်ေယာက်လို ကင်နာေွးေထွးခဲ့တာပဲ။
ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ အေြခာက်ဆိုတဲ့ ဝိေသသေတွက ေမတာတရားကို

ေြပာင်းြပန်ဆွဲလှန်လို မှ မရတာ။
ေမချိက မိခင်ေမတာေပးခဲ့လို သူက ေမေမေခတာ မှားလို လား။
ေမချိကိုမှ ေမေမ မေခရင် ဘယ်သူကို အေမေတာ်ရမလဲ။
ေမချိရင်ခွင်မှာ ေွးေထွးစွာ ကီးြပင်းခဲ့ရတဲ့ အတွက် ေကျနပ်ပါသ
ည် ။ အေရးကီးဆုံးက ေလာကအလယ်မှာ ေကာင်းမွန်စွာ လူြဖစ်ခွင့် ရ
ဖို ပဲေလ။

*
ေမချိဆီက

ဖုန်းဝင်လာသည်

။

ေမချိ

ေခါင်းမူးေနလို

ေဆးခန်းသွားြပရမည်တဲ့ ။ သူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကေန ချက်ချင်းထပီး
ေမချိဆိုင်ကိုေြပးသည် ။
ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ရှယ်လီက . . .
“သားချိ ေရာက် လာပီ ေမချိေရ”
ရှယ်လီ့ကို ြပံးြပလိုက်ပီး ေမချိနားေနခန်းထဲ ဝင်လိုက်ေတာ့ ေမချိ
နားမှာ သမီးေတာ်ေတွ ဝိုင်းေနသည် ။
“ဟယ်. . . အေချာ်တကစ် လာပီ”
“ေကာင်မေတွ ငါ့သားကို ဘာေြပာတာလဲ သွားက ညည်းတို ငါ့အခ
န်းထဲကထွက်”
“ဟွန် သူသားမလာခင် မီးတို ပဲ ြပစုေနတာပါေနာ်”
“အမယ်ေလး. . .မူးရတဲ့ အထဲ လာရှည်ေနြပန်ပီ၊ အကုန်သွား. . .ထွ
က်”
ေမချိ ေအာ်လိုက်မှ လန်ပီးထွက်သွားကသည် ။ ဒါေတာင် ေမချိ

မြမင်ေအာင် လသာကို မျက်စိမှ ိတ်ြပသွားတဲ့ သူနဲ ဖလိုင်းကစ်ေပးသွား
တဲ့ သူနဲ ။
လသာကေတာ့ ခပ်တည်တည်ပင်။
“ေမေမ ဘာြဖစ်တာလဲ”
“မူးတာ သားရယ်၊ ေဆးခန်းသွားမှ ရမယ်ထင်တယ်၊ ေရှေဆးခန်းပဲ
သွားရေအာင်”
“ဟုတ်လား. . .သားတွဲမယ်”
“ရတယ် ငါ့သား၊ ေတာ်ကာ တို သားအမိကို သူများ ေတွ တစ်မျိးထ
င်ေနမယ်၊ ေမေမ့ဘာသာေလာက်မယ်”
“ဘယ်သူ ဘယ်လိုထင်ထင် သား ဂုမစိုက်ဘူး ေမေမ။ ေမေမက
သားရဲ ေမေမပဲ။ ေမေမလဲရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လာ. . .သားကိုတွဲပါ။”
“အမယ်ေလး . . .ေမွးရကျိးနပ်လိုက်တဲ့ သားေလး”
ေဒလီချိကို လသာတွဲပီး ေဆးခန်းလိုက်ပိုေတာ့ အလှလာြပင်တဲ့ သူ
ေတွက စပ်စုကသည် ။
“ဟဲ့. . .အဲဒါ ဘာလဲ၊ သူငယ်လား”
“အို. . .မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါ သူသားေလ”
“ဪ. . . ေဒလီချိက သားတစ်ေယာက် ရှိေသးတယ်ေပါ့၊ ဒါဆို
ကီးမှ ေြခာက်တာ ထင်တယ်”
“ေကာင်ေလးက မဆိုးဘူးေနာ်၊ သူအေဖ ေြခာက်ေနတာကို မရှက်
ဘူး”
“အို. . .သူလည်း ဒီပုပ်ထဲကပဲ, ပဲ ေနမှာ ေပါ့”

လူေတွရဲ အမနာပေတွက အရင်းမရှိဘဲ ပွားပီးရင်း ပွားေနကသည်
။

*
“ရှယ်လီေရ . . .လသာချိကေလးဟာ မျက်စိေရှတင် တစ်ေနတြခား
လူလားေြမာက်လာပါေရာ”
အေြခာက်တစ်ေယာက်က လသာချိကိုကည့်ကာ လက်တိုလိုက်ရင်း
...
“အမယ်ေလး. . .ေဒစီ၊ ညည်း ကေလးကို ြပစ်မှားေနတာလား”
“ကေလးမှ မဟုတ်ေတာ့တာဟယ်”
အေမကားရင်ေတာ့ ညည်း ဒီကေန ေခါင်းနဲ ဆင်းရေတာ့မှာ ပဲ ေဒ
စီ။ ညည်း ဒီမှာ ကာကာမဲချင်ရင် ဒီစကား ဒီတင်ရပ် ေကာင်မေရ
“ညည်းကလည်း သည်းလိုက်တာဟယ်၊ ကက်တူေရွးက ေတာ်ေတာ်
ရယ်”
“ညည်း ဝုန်းသွားမှာ စိုးလို ေစတနာနဲ ေြပာတာ ေကာင်မေရ၊
ေတာ်ကာ အေမ့လက်ဝါးနဲ ညည်းပါး မိတ်ဆက်သွားလို တံဆိပ်ထင်ေန
ဦးမယ်”
“အမယ်ေလး . . .ထင်လို ပါေအ၊ အေမက ငါ့လို မဟာမျိးအေြခာက်
ကို ေခးမေတာ်ချင် ေတာ်မှာ ပါေအ”
“အမယ်ေလးဟဲ့ . . ရွာိုးေလာက်တဲ့ ဟာမကများ မဟာမျိးအေြခာ
က်တဲ့ ။ ဒီမှာ မဟာမျိးအေြခာက်ဆိုတာ အေမ့လို အေြခာက်မျိးကို ေြပာ
တာေအ့။ ညည်းလို သူငယ်ြမင်တိုင်း မျက်ေကာဆွဲေနတဲ့ ေကာင်မက

ဘယ်လိုလုပ် မဟာမျိး အေြခာက်ြဖစ်မှာ လဲ. . .
ဟွန်း. . ..ညည်း ကာပစ်ချက်က ဟိုမင်းသမီးရဲ စပွန်းဆာကိုေတာင်
မေရှာင်ဘူး။ အဲဒါေကာင့် ညည်းဖုန်းတစ်လုံး အစစ်ရလိုက်တာေလ”
“ဒါကေတာ့ ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ ကိုယ်ေပါ့ ရှယ်လီရယ်၊ မနာလို
မရှိပါနဲ ”
“အမယ်ေလး. . .မနာလို မရှိပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရာဇဝင်ေတာ့ ပျက်တယ်
ေအ့၊ ကျပ်တို အေြခာက်ေတွက ဘယ်ေတာ့မှ ေယာက်ျားေတွဆီက မချ
ဘူး။ ကိုယ်ကပဲ အမ်းတာ။ ညည်းေကာင့် ငါးခုံးမတစ်ေလှလုံး ပုပ်တယ်
ေဟ့၊ သိကာကျတယ်”
“ဟဲ့. . .ေပးတဲ့ လူက ချစရာမလိုပဲ ေပးတာ။ အဲဒါကိုက စံချိန်သစ်ပဲ
ေနာ်၊ ရာဇဝင်မှာ ေတာင် မရှိတဲ့ ရယူြခင်းေအ့”
“ဟွန်း. . .ရွံစရာမ”
“မနာလိုမ”
“ဟိတ်ေကာင်မေတွ ေတာ်ကာေတာ့၊ ဟိုမှာ အေမလာေနပီ”
မီးကို ေရနဲ ငိမ်းလိုက်သလို တိခနဲ အသံတိတ်သွား၏။

*
ရှယ်လီက ေဒစီကို အြမင်ကတ်သလို ေဒစီကလည်း ရှယ်လီ့ကို က
ည့်မရပါ။
ရှယ်လီ ကည့်မရတာက ေဒစီက ခာကိုယ်အချိးအစား ေသးသွယ်
ကာ ဆံပင်ေတွကလည်း ရှည်ပီး ေြဖာင့်စင်းကာ ပါးမှာ လည်း စံပယ်တ
င်မှ ဲ့နဲ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်လို လှလွန်းတာေကာင့်ပင်။ ဒါေတာင်

ေကာင်မက မေနတတ်လို ။ ေနတတ်ရင် သူကို အေြခာက်ဟု ေတာင် ထ
င်ကမှာ မဟုတ်။
ေဒစီ လှလွန်းလို ကည့်မရတာ။
ေဒစီကကျေတာ့ ရှယ်လီက သူမထက် ပညာပိုေတာ်ပီး အေမ့လူုံြဖ
စ်ေနလို ကည့်မရတာ။ ပီးေတာ့ လသာချိနဲ ပတ်သက်ပီး သဝန်တိုတာ
။ ေဒစီတို လသာချိကို စကားေြပာခွင့် မရှိ။ ြပံးြပှတ်ဆက်တာေတာင်
အေမလစ်မှ ။ ရှယ်လီကေတာ့ လသာချိကို ေခေြပာခွင့်ရသည် ။
အဲဒါေကာင့် သင်းကိုမနာလိုတာ။
လသာချိက ေယာက်ျားပီသတဲ့ ခာကိုယ်အချိးအဆက်ကီးနဲ မျက်
ှာက ချိချိုုေအးေအးေလး။ တစ်ေနတြခား ချစ်စရာေကာင်း လာ
ေလပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေမ့ကို ေကာက်လို ဘယ်သူမှ အနားမကပ်ရဲပါဘူး။
လသာချိကို ငမ်းတဲ့ အေြခာက်ေတွထဲမှာ ေဒစီက အကဲဆုံး။ အသ
ည်းဆုံး ။ ပီးေတာ့ ေဒစီက အလှဆုံးမို ကျန်တဲ့ ေကာင်မေတွက မနာလို
တာ။
အေမမရှိတဲ့ အချိန် လသာချိ ဆိုင်ေရာက်လာလို ကေတာ့ ေဒစီတို
က ေရပူေရချမ်း ကမ်းလှမ်းပီးသားပဲ။
“သားချိ အပူလား အေအးလား။ ကိုယ်တိုင်ေဖျာ်ေပးမှာ ေနာ်၊ အက
င်နာအြပည့်နဲ ”
“ဟယ်. . .သားချိ၊ ေလတိုက်ခံရလို လား၊ ဆံပင်ပုံနည်းနည်းပဲ့ေနတ
ယ်၊ ေဒစီ ဂျယ်လ်ြပန်လိမ်းေပးချင်တယ်”
“သာချိ. . .ေဒစီေလ. . .”
“သားချိ. . . ”

“သားချိ. . .”
ေဒစီတစ်ေယာက် ဖျပ်ဖျပ်လူးတာ ဧည့်သည် ေတွ ထြပန်တဲ့ အထိပ
င်။ ကာေတာ့ လသာချိလည်း အေမ မရှိရင် မလာရဲေတာ့။
“သားချိက ေဒစီကို တကယ်အေရှာ်ဇယားစွဲတယ်၊ ဒီကေတာ့ ချစ်လို
က်ရတာ”
စသြဖင့် ခဲတဲတဲအသံကီးကို မရယ်မိေအာင် ေအာင့်ရင်းနဲ လသာချိ
ုပ်ကီးက ပိုပီးတည်လာကာ. . .။

*
“သမီးမိုင်မိုင်. . .သမီးကို ညေနက လာစကားေြပာတဲ့ ေကာင်ေလးှ
စ်ေယာက်က ဘယ်သူေတွလ”ဲ
“ရှင်. . .ညေနက”
“သမီးတို ေကျာင်းဆင်းေတာ့ေလ”
“ေမေမက ဘယ်လိုသိတာလဲ၊ ဧက ေမေမ လိုက်ကည့်ေနတာလား
”
“ကည့်စရာမလိုပါဘူး၊ ကည်ငယ့်အေမ ဖုန်းဆက်တာ”
ညေနက ကည်ငယ့်အေမ သူသမီးကို လာကိတုန်းက ေတွသွားတာ
ပဲ။ ကည်ငယ့်ကား ဝပ်ေရှာ့ပိုထားရ၍ သူအေမလာကိတာပါ။
“အဲဒါ အတန်းထဲကပါ ေမေမရဲ ”
“ေတာ်ေတာ်ရင်းှီးသလား”
“ေဆးေကျာင်းသားဆိုတာက ခပ်တန်းတန်းေနလို မရဘူး ေမေမရဲ

။ ဒီလိုပဲ အတန်းသားချင်း ရင်းှီးကတာပါ”
“ေမေမက ေဆးေကျာင်းမတက်ဘူးေတာ့ သမီးေြပာသမ ယုံရမှာ ပဲ
သမီး။ တစ်ခုေတာ့ မှာ ချင်တယ်။ မီးဆိုတာ ေအးိုးထုံးစံ မရှိဘူး။ ကမာ
ေပမှာ မိန်းမေတွကို ဒုကအေပးဆုံးကလည်း ေယာက်ျားေတွပ”ဲ
မိုင်က ေမေမ့လက်ချာေတွကို အလွတ်ရေနပါပီ။ စာေမးပွဲမှာ ထည့်
ေြဖလို ရရင် ဂုဏ်ထူးေတာင် ရေလာက်သည် ။
ေယာက်ျားဆိုတာ လာပီးရင် ကံဆိုတာ လာဦးမည်။
“သမီးက တကသိုလ်ေကျာင်းသူြဖစ်ပီဆိုေတာ့ ေြပာသင့်တာေတွ
ေြပာရဦးမယ်။ တကသိုလ်မှာ ရည်းစားထားရတယ်လို ဘယ်ေခတ်က
သတ်မှတ်ခဲ့သလဲေတာ့ မသိဘူး။ တကသိုလ်ေရာက်ရင် ေကျာင်းသားလု
ပ်ဖို ထက် ရည်းစားထားဖို ပဲ စဉ်းစားတတ်ကတယ်။ ဒါေပမဲ့ တကသို
လ်ေကျာင်းသားဆိုတာက သင်ယူဆဲအဆင့်ပဲ ရှိေသးတယ် သမီး၊ သမီး
တို အရွယ်မှာ အေကာင်းအဆိုး ခွဲြခားိုင်စွမ်း မရှိေသးဘူး။ မရှိလို သမီး
တို မြဖစ်မေန ပညာသင်ေနရေသးတာ။ ေလာကကီးအေကာင်း နားမ
လည်ေသးဘဲ ရည်းစားထားရင် မှန်ပါ့မလား သမီးရယ် ”
မိုင် နားေတွပူ လာပီ။ သိုေသာ်. . .
“ပီးေတာ့ ကံကမာဆိုတာ ြမင်ရတဲ့ အရာ မဟုတ်ဘူး သမီး. . .”

*
ေဒခက်နံသာ မျက်ှာမေကာင်းသြဖင့် ခင်ပွန်းြဖစ်သူ ဦးဝင်းခိုင်မှာ
ေနမထိထိုင်မသာ။ ချစ်ဇနီးမျက်ှာကို အရိပ်လိုကည့်ကာ ငုံထားမတတ်
ချစ်ခဲ့ရသူ မဟုတ်ပါလား။ မျက်ှာညိ အလိုမကျေတာ့ မေနတတ်။
“ခက်. . .မိန်းမ ဘာြဖစ်ေနတာလဲ”

“ေယာက်ျားရယ်. . .ခက်တို မိုင်ေလးကို ေဆးေကျာင်းထားမိတာ
မှားပီထင်တယ်”
“ဘာလို လဲ မိန်းမရဲ ”
“ဪ. . .ကိုယ်က သမီးမိန်းကေလး ေမွးထားေတာ့ ပူပန်ရတာေပါ့
ေယာက်ျားရယ်။ သမီးက အခု ေဆးေကျာင်းမှာ ေယာက်ျားေလးသူငယ်
ချင်းေတွနဲ ခင်မင်ရင်းှီးေနပီ။ ခက်ကေြပာေတာ့ ေဆးေကျာင်းဆိုတာ
က ေယာက်ျားေလး မိန်းကေလးေရာပီး ေနကရတာတဲ့ ။ သီးသန်ကွဲထွ
က်ပီး ေနလို မရဘူးတဲ့ ။”
“ဟုတ်မှာ ေပါ့ ခက်ရယ်။ သိပ်လည်း စိုးရိမ်မေနပါနဲ ”
“အို. . .ခက်ကေတာ့ စိုးရိမ်တယ်။ ခက် ေမွးထားတာက သမီးေလး။
ပီးေတာ့ သမီးက ဆယ်တန်းေအာင်တဲ့ အထိ မိန်းကေလးေကျာင်းမှာ
တက်တာ။ ေယာက်ျားေလးေတွနဲ ပတ်သက်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ခက် .
စိုးရိမ်တယ်”
“အဲဒါေကာင့် ကိုယ် ခက်ကို အစကတည်းကေြပာသားပဲ။ သမီးကို
ေယာက်ျားေလး မိန်းကေလး ေရာတက်ရတဲ့ ေကျာင်းမှာ ထားပါလို ”
“အို. . .ခက်ကေတာ့ ြဖစ်ိုင်ရင် တကသိုလ်ကိုေတာင် မိန်းကေလး
သီးသန်တက်လို ရတဲ့ တကသိုလ်ရှိရင် ထားချင်ေသးတာ”
“ခက်ရယ်. . .ခက်ကိုကည့်ရတာ ပူေလာင်ေနတာပဲ။ စိတ်ေအးေအး
ထားပါ မိန်းမရယ်၊ ခက် ဒီေလာက်သွန်သင် ထားတာပဲ။ ကိုယ်တို သမီး
ေလးက လိမာပါတယ်။ ပီးေတာ့ တကသိုလ်ဆိုတာက ပညာတစ်ခုတ
ည်း သင်ရတဲ့ ေနရာ မဟုတ်ဘူး ေလ။ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး ပညာပါ
ရတဲ့ ေနရာ၊ သမီးသူငယ်ချင်းထားတာ ထားပါေစ။ ခက်က သမီးကို သူ

ငယ်ချင်းလိုေပါင်းပီး သမီးအေကာင်းေတွကို အမဲေလ့ လာပီး ေဘးက
လမ်းန်

တည့်မတ်ေပးရမှာ

ေပါ့။

ငှက်ကေလးေတွဆိုတာ

လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းချင်ကတဲ့ အမျိးေလ ခက်ရဲ ၊ အမဲေလှာင်အိမ်ထဲ
ထည့်ထားရင် ေတာင်ပံေတွ အေညာင်းမိကုန်မှာ ေပါ့။ သဘာဝကို လက်
ခံလိုက်ပါ ခက်ရယ်”
ဦးဝင်းခိုင်က ဇနီးြဖစ်သူကို ေရရင်ေအးတရား ေဟာေနသည် ။ ခက်
ဟာ သူအတွက် တကယ်ကို အိမ်ရှင်မေကာင်း ဇနီးေကာင်းပီသခဲ့ပါသ
ည် ။ ပီးေတာ့ သမီးအေပလည်း ငုံထားမတတ်ချစ်တာ တစ်ဆိတ် အစိုး
ရိမ်လွန်ေသးသည် ။
သမီးမိန်းကေလး ေမွးကတည်းက ခက်မှာ တစ်ေနတစ်ေန စိုးရိမ်စိ
တ်ေတွ ြပည့်ေနပုံမှာ သနားစရာပင်။
သိုေသာ် သမီးကေတာ့ ခက်ကို စာအုပ်ကီးဟု ထင်ေနသည် ။ ချပ်ချ
ယ်သည် ဟု ြမင်ေနသည် ။
ထိုေကာင့် ဒီသမီးနဲ ဇနီးကား ဦးဝင်းခိုင် မကာခဏ ဝင်ရသည် ။
သမီးကလည်း မေအက ချစ်မှန်းသိသြဖင့် မဆိုးရှာပါ။
အဓိက ၊ က ခက်။
သမီးအေပ ခက်ရဲ ပူပန်စိတ်ေတွ ဘယ်လိုေဖျာင်းဖျလို မှ မကျေတာ့
ခက်သည် ။
ဦးဝင်းခိုင်ရဲ ဇနီးေကာင်း ခက်ဟာ သမီးရဲ မိခင်ေကာင်းလည်း ြဖစ်
တာမို မယားအေပ အချစ်ပိုကာ အြပစ်မဆိုရက်ပါ။
သိုေပမဲ့ ခက်ကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာေစချင်မိသည် ကွယ်။

*

သမီးေလးအတွက်

ပူပန်မေတွက

မိမိဘဝမှာ စွန်းထင်းခဲ့ဖူးတဲ့

မင်နီကက်ေြခခတ်ေတွ ေကာင့်လို ပဲ ေြပာရမှာ ပဲ။
လူတိုင်းဟာ

ကက်ေြခခတ်နဲ

မကင်းတတ်ကဘူး

ဆိုေပမယ့်

မှားပုံမှားနည်းေတာ့ တူမှာ မဟုတ်ဘူး ။
ကက်ေြခခတ်ေတွဟာ ြပင်လို ရတဲ့ ကက်ေြခခတ်ရှိတယ်။ ြပင်လို မ
ရတဲ့ ကက်ေြခခတ်ဆိုတာ ရှိတယ်ေလ။ အဲဒါေကာင့် မှားပုံမှားနည်း မ
တူဘူးလို ေြပာတာေပါ့။
ခက်ရဲ အမှားဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ြပန်ြပင်လို မရတဲ့ အမှားမျိး။ အဲဒီအ
မှားဟာ ြပင်လို မရေပမယ့် အဲဒီအမှားကို ဖုံးကွယ်ပီး ခက် ကိုဝင်းခိုင်ကို
လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့်အမှားကိုယ် သိထားတဲ့ လူတစ်ေယာက်
ဟာ ဘယ်ေတာ့မှ လိပ်ြပာမလုံတတ်ဘူး။ သူများကိုပဲ ဖုံးကွယ်လို ရတ
ယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုေတာ့ ဖုံးကွယ်လို မရပါဘူး။
အဲဒါေကာင့်

ခက်ရဲ

အတိတ်ဟာ

ခက်ကို

အရိပ်လို

ေြခာက်လှန်ေနပီး သမီးေလးကို ခက်လို ြဖစ်မှာ ေကာက်ေနမိတာပါ။
သမီးရဲ

ဘဝမှာ ကက်ေြခခတ်

မရှိေစချင်ပါ။

ရှိခဲ့ရင်ေတာင်

အဲဒီကက်ေြခခတ်ဟာ မှ င်နီကက်ေြခခတ် မဟုတ်ဘဲ ြပင်လို ရတဲ့
အြပာေရာင် ကက်ေြခခတ်ပဲ ြဖစ်ေစချင်ပါသည် ။
သမီးေလး တစ်ေနတြခား အရွယ်ေရာက် လာေလေလ ခက်ရဲ စိုးရိမ်
မေတွ ြမင့်တက် လာေလပါပဲ။ အခုဆို ခက်တို မိဘေတွက သမီးကို ငယ်
ငယ်ကလို တေကာက်ေကာက် လိုက်ကည့်လို ရေတာ့တာလည်း မဟု
တ်။
သဘာဝတရားက သမီးေလးကို ဆွဲေခေနပီ။ ခက် ဝဋ်လည်မှာ
ေကာက်ပါသည် ။ အခုဆို သမီးမှာ ေယာက်ျားေလး သူငယ်ချင်းေတွ ရှိ

ေနပီတဲ့ ။
သမီးကို ဘယ်လိုထိန်းချပ်ကိုင်တွယ်ရမလဲ ခက် စဉ်းစားမရေသး။
ေကျာင်းေတွ ကျရှင်ေတွနဲ ေဆးေကျာင်းသူသမီးကို မျက်စိေဒါက်
ေထာက် လိုက်ကည့်ဖို က မလွယ်ဘူးေလ။
သိုေသာ် ခက်အြဖစ်က ခက်ရဲ စိုးရိမ်ပူပန်မ ဇာစ်ြမစ်ကို သမီးကို ဖွင့်
ေြပာလို မှ မရတာ။
ဒီလိုနဲ ပဲ ခုတေလာ ခက် ှလုံးေရာဂါက ခဏခဏ ေဖာက်ချင်သည်
။
ခက်အြဖစ်ေတွကို

သိထားတာက

ခက်မိဘေတွနဲ

ခက်ရဲ

ေဒေဒပဲြဖစ်သည် ။ ေဒေဒက ခက်ကို ကုသေပးေနေသာ ှလုံးအထူး
ကု ဆရာဝန်ကီး ြဖစ်ေနပါပီ။
ဒီေတာ့ ခက်မှာ ေဒေဒ့ကိုပဲ ရင်ဖွင့်ရသည် ။
“ခက်. . .သမီး၊ သိပ်ပီး မပူပင်ပါနဲ ကွယ်။ အရာရာက အတိတ်ကြပ
ခဲ့တဲ့ ကံေကာင့် ြဖစ်ရတယ်လို သေဘာထားလိုက်။ မိုင်ေလးကို သိပ်လ
ည်း မကျပ်ပါနဲ သမီးရယ်။ မေလျာ့မတင်း ေစာင်းကိညင်းတဲ့ ။ သူ ြဖစ်
ရမယ့်ကံပါရင် ေရှာင်လို မရဘူး။ တို က ဗုဒဘာသာေတွမိုလား သမီးရ
ယ်၊ စိတ်ကိုေြဖစမ်းပါ”
“ခက်ကို . . . ခက်ေြဖလို မရဘူး၊ ေဒေဒ့သမီးေလး တစ်ခုခု ြဖစ်ရင်
ခက်ရင်ကျိးမှာ ”
“ခက်က အစွဲကီးေနတာကို၊ ခက်ရဲ စွဲလမ်းမေကာင့် ခက်ေရာဂါက
အေဆာက်အအုံ

ပိုကီးလာရင်

သမီးမိုင်ေလးကို

ခက်

ကာကာေစာင့်ေရှာက်ိုင်ေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီေတာ့ မိုင်ေလးကို ခ

က် စိတ်ပူတယ်ဆိုရင် ခက်ကိုယ်ခက် စိတ်ချမ်းသာေအာင်ေနပီး ကျန်း
ကျန်းမာမာ အသက်ရှင်ရမယ်။ ေတာ်ကာ ေမာင်ဝင်းခိုင်နဲ မိုင်မိုင်ရိပ်မိ
သွားရင်လည်း မေကာင်းဘူး”
ခက်သည် ေစာေစာစီးစီး ေသမှာ ကိုေတာ့ ေကာက်ပါသည် ။ သမီး
ေလးဘဝ အေြခမကျမချင်း ခက် အသက်ရှင်ချင်ပါေသးသည် ။

*
လသာသည် တစ်ေနထက်တစ်ေန ပိုမိုေချာ လာပီး တကယ့်ကို လူ
ေချာကေလး ြဖစ်လာကာ ေဆးေကျာင်းမှာ တစထက်တစ နာမည်ကီး
လာသည် ။
သိုေသာ်

လသာကေတာ့

ခပ်တည်တည်ပင်။

အာကာကေတာ့

ေလေြပွဲကို အေသရရ အရှင်ရရ ြဖစ်ေနသည် ။
ြဖစ်ချင်ေတာ့ ေလေြပွဲက အာကာ့ကို စိတ်မဝင်စားဘဲ လသာကို
တိတ်တိတ်ေလး ေကွေနသည် ။ သိုေပမဲ့ ေလေြပ့စိတ်ထဲမှာ လသာက
မိုင်မိုင့်အေပ ပိုေနတယ်ဟု ထင်မိသည် ။ မိုင်မိုင်ကလည်း အာကာနဲ လ
သာယှဉ်လိုက် လသာအေပ ပို၏။
လသာအတွက် မိုင်မိုင်က ထမင်းဟင်း အမဲပိုထည့်လာေပးသလို လ
သာကလည်း မိုင်မိုင့်ထမင်းချိင့်ဆို ခွင့်ေတာင်းြခင်းမရှိ တရင်းတှီး ဖွင့်
စားတတ်သည် ။
ကည်ငယ်ကေတာ့

ပွဲကည့်ပရိသတ်

ြဖစ်သည်

။အြပင်ကေန

ထွက်ကည့်တဲ့ အတွက် ကည်ငယ်ကေတာ့ သူတို ေလးေယာက်ရဲ စိတ်
ေတွကို ခန်မှန်းလို ရကာ သက်ြပင်းေတွချေနမိသည် ။
ကည်ငယ် စိုးရိမ်တာ တစ်ခုရှိေသးသည် ။

မိုင်မိုင့်ေမေမက မိုင့်ကို ေယာက်ျားေလးေတွှင့် ခင်မင်တာ တစ်စက်
မှ မကိက်။ မိုင်ကေတာ့ ဘယ်စခန်းသွားရမလဲ မသိ။
ေလေြပက ေချာေမာလှပကာ ချစ်စရာပိုေကာင်းေပမယ့် လသာက
မိုင်မိုင့်အေပ သံေယာဇဉ်ပိုေနတာ သိသာသည် ။
“ဟဲ့. . .ကည်ငယ်၊ ငါေခေနတာကာပီ၊ ဘာေတွေတွးေနေငးေန
တာလဲ”
“ေအးေလ . . .ငုတ်တုတ်ကီး အိပ်ေပျာ်ေနလား”
“နင်တို ပီးပီလား”
“ေအး. . ..ထမင်းသွားစားဖို ”
သူတို ကင်န်တီးသွားေတာ့ လသာနဲ အာကာက ကိေရာက်ေနသည်
။
လသာက မိုင်မိုင့်ထမင်းချိင့်ကို လှမ်းယူကာ. . .
“ဘာဟင်းေကာင်းလဲ ညီမေလး”
“ဒီေန

ေမေမေနမေကာင်းလို

ကိုယ့်ဘာသာေကာ်လာတဲ့

ကက်သားေကာ်ပဲပါတယ်”
“ဒါဆို ငတ်ပီေပါ့၊ အင်း. ..ဒီေနေတာ့ ငါဝယ်ေကးရေတာ့ မှာ ေပါ့
ဟာ၊ ကိက်တာမှာ ”
“ငါတို ပါ မှာ ရမှာ လား လသာ”
“ငါ ဒီေလာက်မချမ်းသာဘူးေဟ့၊ မိုင်မိုင့်ကို မှာ ခိုင်းတာ”
“မိုင်တို များ မျက်ှာကီးလိုက်တာေနာ်”

“မျက်ှာကီးတာ မဟုတ်ဘူး ဟဲ့၊ ငါက သူထမင်းချိင့် ေနတိုင်းယူ
စားေနတာ၊ သူဟင်းမပါတဲ့ ေန ြပန်ဝယ်ေကးရမှာ ေပါ့”
ေလေြပက. . .
“သိပါတယ်၊ တို ထက် မိုင့်ကို ပိုကိုပိုတာပါ။ ေနာ်. . .ကည်ငယ်”
ကည်ငယ်က အဆစ်ဆွဲထည့်ေသာ ေလေြပ့ကို မျက်ေစာင်းထိုးကာ
ဘာမှ ြပန်မေြပာ။ အာကာက. . .
“ေလေြပရယ်. . .ေလေြပစားချင်တာသာ မှာ စမ်းပါ။ ကိုကိုအာကာ
ရှင်းေပးမှာ ေပါ့ ”
“အေရးထဲ သူကတစ်မျိး”
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သူတို ဟာ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် မုန်းမေနတာ
ေတာ့ ေသချာပါသည် ။
လသာက မိုင်မိုင့်အတွက် စားစရာမှာ ေပးေနသည် ။ အေအးဘူး
ေဖာက်ကာ ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်ေပးသည် ။ တစ်ရှးကမ်းေပးသည် ။ ဒါ
ေတွက အမှတ်တမဲ့ လုပ်ေပးေနတာပင်။
သိုေသာ် သူကို အကဲခတ်ေနတဲ့ ေလေြပ့ရင်ထဲမှာ ေတာ့. . .။

*
လသာ

ေမေမ့ဆိုင်လိုက်သွားေတာ့

စကားေြပာေနသည် ။
ရှယ်လီက . .
“လသာချိ ဘာေသာက်မလဲ”

ေမေမကဧည်သည်

ှင့်

“ရတယ် ရှယ်လီ၊ ကန်ေတာ့်ဘာသာ ယူေသာက်လိုက်မယ်”
လသာက ေြပာရင်း သူဘာသာ ေမေမ့သီးသန်ေရခဲေသတာ အေသး
ေလးထဲက အေအးဘူး သွားထုတ်ေသာက်ေနသည် ။
ေဒစီက ခပ်ွဲွဲေလး ေလာက်လာကာ. . .
“လသာ. . .အေမ့ဆီ လာတာလား”
“ဟုတ်ကဲ့ ေဒစီ”
“လသာဆံပင်ေတွ

ပုံသွင်းမလား၊

ေခါင်းေလာ်မလား၊

ေခါင်းေလာ်ပီး ြပန်သွင်းေပးမယ်ေလ”
“ရတယ် ေဒစီ၊ မလုပ်ေတာ့ဘူး”
“ဒီကလုပ်ေပးချင်လို ဟာကို လသာက ြငင်းလိုက်ေတာ့ ဒီက ဂွမ်း
တာေပါ့လို ”
“မဟုတ်ပါဘူး ၊ ေခါင်းက အိမ်ကေလာ်လာလို ပါ၊ ခဏခဏ ေလာ်
လို မေကာင်းလို ပါ ေဒစီရဲ ”
“ဟွန် . . .စိတ်ဆိုးချင်တယ်၊ မဆိုးရက်လို တကယ်။ ဪ. . .လသာ
တို ေကျာင်းမှာ တို ညီမတစ်ေယာက်ရှိတယ် သိလား၊ တို လသာတို
ေကျာင်းကိုလာရင် ေခမှာ လားလို ”
“ဟို . ..ေခမှာ ေပါ့ ေဒစီရဲ ”
“ေဒစီ”
ေနာက်ဘက်က အေမ့အသံကီး ဂွမ်းခနဲ ထွက်လာသည် ။
“ရှန် . ..အေမ ”

“ညည်း ဘာလုပ်ေနတာလဲ”
“ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး အေမရဲ ”
“ေဒစီ. . .ငါ ညည်းကို သိပ်ကည့်မရေတာ့ဘူးေနာ်။ ညည်းပတ်ချင်ရ
င် အြပင်မှာ ပတ်။ ငါ့ဆိုင်ဧရိယာထဲမှာ ပ်ပ် ပ်ပ်မလုပ်နဲ ။ ငါ့ဆိုင်
ထဲ လာပ်ရင် ညည်းစုတ်သွားမယ်ေနာ်၊ဒါ ေနာက်ဆုံးသတိေပးြခင်းပဲ”
“အေမကလည်း သူများကို ဘာလုပ်လို လဲလို ”
“ညည်းကိုညည်း သိမှာ ေပါ့ ၊ ငါ ထပ်မေြပာေတာ့ဘူးေနာ်၊ ကဲ. . .
သား၊ လာခဲ့”
လသာက အေမ့အခန်းထဲ ဝင်သွားပီ။ ရှယ်လီတို က ေဒစီ့ကို ကည့်
ကာ ရယ်ေနကသည် ။ ေဒစီတစ်ေယာက် ငိးမာန်ဖွဲေနတာ ဘယ်သူမှ
မသိ။

*
ေဒစီသည် တကယ်ပဲ ေကျာင်းကိုေရာက်လာခဲ့ပါသည် ။ မသိရင်
မိန်းမအစစ်ှင့်ပင် မခွဲိုင်က။
ြမန်မာဆန်ဆန်ေလး ဝတ်ထားေသာ ေဒစီကို ေဆးေကျာင်းသား ကို
ကိုေတွက ငမ်းေနကေသးသည် ။
ငမ်းသူေတွကိုလည်း အြပစ်မဆိုတာ။ ေဒစီက ခုေခတ်မိန်းကေလး
ေတွဆီမှာ ေတာင် မေတွရေတာ့ေသာ ွဲေှာင်းမကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်
ေလ။
ေဒစီဆံပင်ရှည်ေတွရဲ လှပမက ဖမ်းစားိုင်စွမ်းေတွ ြပည့်ေနတယ်
ေလ။

ေဒစီက လသာကို လာရှာေတာ့ ခဏှင့်ပဲ ေဆးေကျာင်းထဲ သတင်း
ကပျံသည် ။
ေဒစီ့ကို ေဒလီချိ တပည့်အြဖစ် သိသူေတွက လသာကို အေြခာက်
မ လာရှာသည့်ကိစကို ချဲကားေြပာကပီေလ။
“ဟဲ့. . .လသာ၊ နင့်ကို အြခာရှီေကာက်တစ်ေယာက် လာရှာေနတယ်
တဲ့ ”
မိုင်မိုင်တို မိန်းကေလးေတွက ကားသည့်သတင်းကို အေြပးအလာ
သယ်လာကသည် ။
“နင့်အေမဆိုင်က ထင်တယ်၊ ဘာကိစရှိလို လဲ မသိဘူး”
လသာ မျက်လုံးထဲမှာ ေဒစီ့ကို ြမင်ေယာင်လိုက်ပီ။ ပခုံးတစ်ချက်တွ
န်ကာ ေမေမ့စကားေတွကို ြပန်ကားေယာင်လာသည် ။
“လသာချိ . . .ေမေမ တစ်ခု တင်းကျပ်ချင်တယ်။ သားချိ ေမေမ့ဆိုင်
က

ဝန်ထမ်းေတွနဲ

ကင်းကင်းရှင်းရှင်း

ေနစမ်းကွယ်၊

သားချိကို

ေယာက်ျားေလးဆိုေပမယ့် အမည်းစက် မရှိေစချင်ဘူး။ ပီးေတာ့ ေဒစီ
က ေမေမ့တပည့်ေတွထဲမှာ ေမေမ သေဘာမေတွဆုံးပဲ။ သား သူနဲ လုံး
ဝမပတ်သက်ေစချင်ဘူး။

အေြခာက်မသားေပမယ့်

အေြခာက်ေတွနဲ

ကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲ ေနေစချင်တယ်ကွယ်”
ေမေမ့စကားေတွ ြပန်ကားေယာင်ေနတုန်း ေဒစီမက သူေရှေရာက်
လာပီ။
“ရှာလိုက်ရတာ လသာရယ်၊ ေမာေနတာပဲ။ ဖုန်းနံပါတ်ကေလး၊ မ,စ
ထားပါဦး”
လသာက ြပံးေနသည် ။ အာကာနဲ မိန်းကေလးသုံးေယာက်က အကဲ

ခတ်ေနကသည် ။
ေဒစီက ယပ်ေတာင် လှလှေလးထုတ်ကာ ခတ်ရင်း ွဲွဲကေလး
ေြပာေနသည် ။ မိန်းကေလးအစစ်ဆိုရင် ခိုက်ေလာက်စရာပင်။
“သားချိတို အတန်းပီးပီလား”
တစ်ချိန်ကျန်ေသးတယ် ေဒစီရဲ
“ဟုတ်လား. . .ဒါဆို တက်ေလ၊ ပီးရင် ေဒစီနဲ တစ်ေနရာရာ သွားရ
ေအာင်ေလ၊ ေဒစီ သားချိကို မုန်လိုက်ေကးချင်လို ေဒစီ ေစာင့်ေနမယ်
ေလ”
“မေစာင့််ပါနဲ ၊ ပီးရင် ကန်ေတာ် သွားစရာရှိေသးလို ”
“မစိမ်းကားပါနဲ

သားချိရယ်၊

တို

မှာ သားချိတို

ေကျာင်းကို

အရဲစွန်ပီး လာရတာပါ၊ ရှာလိုက်ရတာလည်း ဖတ်ဖတ်ေမာ ရင်ဘတ်
ေနာက်ကေကျာပါပဲ။ သားချိ စိမ်းကားရင်တို ေရလည်ခံစားရမှာ ပဲ”
အေြခာက်မက ေြပာရင်း ပုလဲခ ေနသြဖင့် လသာ စိတ်ညစ်သွားသ
ည် ။ ဒီအေြခာက်မက မလွယ်ဘူး။ အြပတ်ြဖတ်မှ ရမည်။
“

ေဒစီ့ကို

အားနာစရာြဖစ်ေနပီ၊

ဟိုေနက

ဆိုင်မှာ ေဒစီနဲ

စကားေြပာလို ဆိုပီး ကန်ေတာ့်ကို ေမေမ ေတာ်ေတာ်ဆူတာ။ ေမေမ စိ
တ်ဆင်းရဲေအာင် ကန်ေတာ် မလုပ်ချင်ဘူးေဒစီ ။ ေဒစီနဲ မှ မဟုတ်ဘူး ။
ေမေမက ဘယ်သူနဲ မှ ရင်းရင်းှီးှီးေနတာ မကိက်ဘူးေလ။ ေဒစီ
ေနာက်လည်း မလာနဲ ေတာ့ေနာ်။ ေမေမသိရင် ကန်ေတာ် အဆူခံရမယ်
။ ေဒစီလည်း ေမ့ေမ့ဆိုင်မှာ အဆင်မေြပမှာ စိုးလို ပါ”
“ဟင့်. . .အင့်. . . ရက်စက်လိုက်တာ သားချိရယ်၊ ေြပာရက်လိုက်
တာကွယ်၊ ေမေမမကိက်မှန်း သိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သားချိကို ေတွချင်

လွန်းလို လာတဲ့ သူကို ရက်ရက်စက်စက် ှင်ရက်တယ်”
ေဒစီက သူကို မထိတထိထုကာ ပုလဲခေနြပန်သည် ။ ြပဿနာပဲ. . .။
ဒီကိစမျိးကျေတာ့ ေလေြပတို က ဒက်သည် ။
“လသာ

အတန်းတက်ရေတာ့မယ်ဟဲ့

လာေလ၊

ဒီတစ်ချိန်က

အေရးကီးတယ်ေနာ်”
“ေအး.. . . လာပီ. . . လာပီ”
ေဒစီက လသာချိေရှ ပိတ်ရပ်ကာ. . .
“သားချိ”
“ေတာင်းပန်ပါတယ်ဗျာ၊ ကန်ေတာ် အတန်းတက်ရဦးမယ်”
“သားချိကို ေဒစီ အရမ်းချစ်တယ်ကွယ”်
“ဟာဗျာ. . .ခင်ဗျားက ေြပာေလဆိုးေလပဲ”
“မသိဘူး၊ သားချိကို ေဒစီ ချစ်တယ်၊ ေသသည် အထိ ချစ်မှာ ပဲ. . .
ဟင့်. . .ဟင့”်
လသာချိက ေဒစီကို တွန်းဖယ်ကာ ထွက်သွား၏ သိုေသာ် လသာ သ
တင်းကေတာ့ ေဆး(၁)မှာ ပျံှံသွားေလသတည်း။

*
ေဒလီချိက ေဒါသေတွထွက်ပီး တဆတ်ဆတ်တုန်ေနသည် ။
“အေမ စိတ်ထိန်းပါ အေမရယ်”
ရှယ်လီတို က ဝိုင်းေဖျာင်းဖျေနရသည် ။
“ရှယ်လီ. .. .ညည်း စဉ်းစားကည့်စမ်း။ ညည်းတို အေပ ဘဝတူေတွ

ဆိုပီး အေမ ဘယ်ေလာက်စာနာခဲ့လဲ။ ဘယ်ေလာက် စာနာထားခဲ့လဲ။
ဘယ်ေလာက်ချစ်ခဲ့လဲ။ ညည်းတို ဘဝေလးေတွ ကိုယ့်ေြခေထာက်ေပ
ကိုယ်မားမားမတ်မတ် ရပ်ိုင်ပါေစဆိုပီး အေမ့ပညာကို မခင်းမချန် သ
င်ေပးခဲ့တယ်။ ပွဲထုတ်ေပးခဲ့တယ်။ ညည်းတို ရဲ ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာနဲ
ချစ်တတ်တဲ့ ှလုံးသားကိုလည်း အေမမတားဘူး။ ညည်းတို ဘဲထား
တာ ေယာက်ျားယူတာ အေမအားလုံးခွင့်ြပတယ်။ ဒါေပမဲ့ အေမ့သား
ေလးကိုေတာ့ အဲလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ ေဒစီက အကျင့်ကိုမေကာင်းဘူး”
“အေမရယ် . . .စိတ်ေလျာ့ပါ၊ သူလည်း သားချိကို တကယ်ချစ်သွား
လို ေနမှာ ပါ”
“ချစ်စရာလား. . .ချစ်စရာလားေအ၊ ဒီကေလးေလးက ညည်းတို မျ
က်စိေရှတင် လူလားေြမာက်လာတဲ့ ကေလးပါ။ ပီးေတာ့ အေမ ဒီက
ေလးအေပ ဘယ်ေလာက် အသက်ပုံပီးချစ်ထားလဲ။ အေမကိုယ်တိုင် အ
ေြခာက်မြဖစ်ေနေပမယ့် ဘယ်ေယာက်ျားကိုမှ မပတ်သက်ခဲ့ဘူး။ အေမ့
သားကိုလည်း ဘယ်အေြခာက်မနဲ မှ သေဘာမတူဘူး”
“ရှယ်လီလည်း ဘာေြပာရမှန်းေတာင် မသိေတာ့ဘူး အေမရယ်၊ အဲ
ဒီ ေဒစီမဟာ တကယ်ဖွာတယ်ေတာ့”
“ေဒစီရဲ ကာိုက်တာကို အေမ မကိက်ဘူး ရှယ်လီ၊ အေမ သူကို လ
က်မခံိုင်ေတာ့ဘူး”
“ဟုတ်တယ် အေမ၊ သူ ဒီလိုေတာ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး”
“အေမ မကိက်တာကို လုပ်တာဟာ အေမကို အာခံတာပဲ။ ရင်နာတ
ယ် . . .ရင်နာတယ်”
ေဒလီချိ မျက်ှာမေကာင်းသြဖင့် တစ်ဆိုင်လုံး အမီးကုပ်ေနကရ

သည် ။
ညေနဘက်ကျေတာ့ ေဒစီက ေကာ့ေကာ့ေကျာ့ေကျာ့ေလး ြပန်လာ
သည် ။ မုန်လင်မယားေတွေတာင် တစ်ထုပ်ကီး ဝယ်လာလိုက်ေသးသ
ည် ။
“ဒီမှာ မုန်ဝယ်လာတယ်ေဟ့၊ လာစားက၊ ဓာတ်သင့်နာမ်သင့်ေအာင်
မုန်လင်မယား ဝယ်လာတယ်ေနာ်”
ဖလန်းဖလန်းထပီး ဝင်လာေသာ သူမကို ရှယ်လီက. . .
“ေဒစီ. .. နင့်ကို အေမေခေနတယ်”
“ေယာကမက ေခေနတယ်ဆိုေတာ့ သွားရမှာ ေပါ့”
ေဒစီက ြမးြမးဖျဖျပဲ အေမ့အခန်းထဲ ဝင်သွား၏။
“ြဖန်း”
“ဟင်. . .ေမေမ ဘာလုပ်တာလဲ”
ေဒလီချိရဲ အားမာန်အြပည့်ပါေသာ လက်လဲချက်က ေယာက်ျားတ
အားပါပဲ။
အငိုက်ဆိုေတာ့

ေဒစီ့မျက်လုံးထဲ

မီးပွင့်ကာ

ကယ်ေတွလေတွ

ြမင်ပီး ပုံလဲကျသွား၏။
“ေဒစီ. . . ညည်း ခုချိန်ကစပီး ငါ့ဆီလာစရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ ညည်း
အထုပ် ညည်းဆွဲပီး ထွက်သွားမလား။ ဆွဲထုတ်ခိုင်းလိုက်ရမလား”
“သမီး ဘာလုပ်လို လဲ အေမရဲ ”
“ဒီမ ှာ ေဒစီ၊ ငါက ညည်းထက်လည်လို ညည်းဆရာလုပ်ေနတာ၊ ည
ည်းတို ေြခလှမ်းကို အကုန်သိပီးသား။ ဒီေန ညည်းလုပ်ခဲ့တာလည်း ငါ

သိတယ်။ ညည်းေအ. ..ညည်းမို လုပ်ရက်တယ်၊ ဒီမှာ ညည်းမှတ်သွားစ
မ်း၊ ငါ့သားကို ညည်းလို အေြခာက်မ ဘယ်ေတာ့မှ ကပ်ဖို မစဉ်းစားနဲ ”
“အဲလိုေတာ့ မေြပာပါနဲ အေမရယ်၊ အေမလည်း အေြခာက်ပါပဲ”
“ဟဲ့ . . .ငါေြခာက်တာက ငါ့ဟာငါ သန်သန်ေလးေြခာက်တာ။
ညည်းတိုလို တဏှာမူးဘူးဟဲ့၊ တဏှာူးမရဲ ”
“စိတ်ချ ေဒစီ၊ အေမ့သားကို ရေအာင်ယူြပမယ်”
“ညည်း. ..ညည်း ေြပာေလ ကဲေလပါပဲလား။ ကဲဟယ်”
“မလုပ်ပါနဲ အေမရဲ ၊ ေဒစီ. . .ညည်း သွားေတာ့”
ရှယ်လီတို ေတွ လာဝိုင်းဆွဲကပီး ေဒစီ့ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရသည် ။
အေမလည်း ေဒါသေတွကီးပီး မူးလဲသွားသြဖင့် အေမြပေနကျ ဆရာဝ
န်ကို ပင့်ရသည် ။
အေမ့မ ှာ ေသွးတိုးေရာဂါ ရှိတာမို ေသွးေတွတက်ကာ အေမ လပ်
ေတာင်မလပ်ိုင်ေတာ့။
“အေမ. . ..ဟိုေကာင်မလည်း ထွက်သွားပါပီ အေမရယ်။
စိတ်ေလာ့ေတာ့ေနာ် အေမ။”
“သားချိ. . .သားကို ေခေပးစမ်း ရှယ်လီ။”
“ဟုတ်ကဲ့ အေမ၊ ဟုတ်ကဲ့. . .ဟုတ်ကဲ့”
ေဒလီချိ ရင်ထဲမှာ မီးေတာက်ေနခဲ့သည် ။ သားေဇာဆိုတာ ေတာ်
ေတာ်ပူေလာင်မှန်း သိခဲ့ရင်ေလ။

*

