ေကာင်းကင်တစ်ခုလုံး အုံဆိုင်းမည်းေမှာင်ေနသြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်
တစ်ခုလုံးလည်း မလင်းလက်ိုင်ေတာ့ဘဲ မှ ိင်းညိေနသည် ။ဘယ်ေန
ရာပဲကည့်လိုက် ကည့်လိုက် ေဝ၀ါးေနသည် ။ ေဝ၀ါးမှာ ေပါ့။ မသည်း
ေသာ မစဲေသာ မိုးဖွဲေတွ ဖုံးလမ်းထားတာကိုး။
မနက်ကတည်းကရွာေနတဲ့ မိုးက ေနလယ်အထိ ေစွလို ေကာင်းေန
တုန်း။မိုးအရှိန်ေကာင့် အေအးဓာတ်ကလည်း ကဲေနသည် ။
မိုးေအးေအးနဲ အိပ်ရာထဲ ေစာင်ေလးြခံပီး စာအုပ်ကေလးတစ်အုပ်
နဲ ှပ်ရမယ် ဆိုရင်ေတာ့ ဇိမ်ရှိလိုက်မယ့်ြဖစ်ြခင်း။ဒါေပမဲ့ ... ဒါေပမဲ့ေပါ့
ေလ ...။
အများ စုကေတာ့ မိုးေရထဲမှာ ေြပးလားုန်းကန်ေနကရတယ်။သမု
ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက်သာမက ပညာေရး လူမေရး ေနေရးထိုင်ေရး
စတာေတွက ပိတ်ဆိုတားဆီးထားလို လူအများ စုခမျာ လှေရးဒါန်းေရး
ဘက်ေတာင် မလှည့်ိုင်ကရှာပါဘူး။တချိဆို လှဖို ေတာင်ေမ့ေနမယ်
ထင်ပါရဲ ။တချိကျေတာ့စိတ်သာေရာက်ပီး လက်မပါိုင်ကဘူး။အဲဒါ
က အများ စုေပါ့ေလ။လူနည်းစုထဲမှာ လည်း မလှဒါန်းိုင်တဲ့ လူစားတ
စ်မျိးရှိေသးတယ်။
အဲဒါက လှဖို ေငွေကးချမ်းသာမ ရှိပါရက်နဲ စီးပွားေရးကိစေတွ၊
များ လှစွာေသာ လူမကိစေတွပိပီး ရှိရက်နဲ လှဖို သတိမရကတဲ့ သူ

ေတွပါပဲ။တစ်ေနတစ်ေန ေငွေနာက်လိုက် ၊အလုပ်ေနာက်လိုက်၊ စီးပွား
ေရးေနာက် တေကာက်ေကာက်လိုက်ကရင်းနဲ ကာလာေတာ့ ေငွရဲ
ေကျးကန်၊

စီးပွားေရးရဲ

ေကျးကန်၊အလုပ်ရဲ

ေကျးကန်ေတွြဖစ်ကုန်ရင်း သံသရာကို ေမ့ကာ ေလာဘပင်လယ်ထဲ လ
က်ပစ်ကူး၊ေမာဟစည်းစိမ်ေတွကို သာယာေနကတဲ့ သူေတွလည်း ရှိ
တာပဲ။
မရှိလို မလှိုင်သူေတွထက် ရှိရက်သားနဲ မလှိုင်တဲ့ သူေတွက
ပိုပီးသနားစရာေကာင်းေနသလိုပါပဲ။
ဒါန သီလ ဘာဝနာတဲ့ ။
ဒါနေပးလှရတာက လွယ်ပါတယ်။အလွယ်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုပါ။
ပစည်းဒါန မတတ်ိုင်ရင် လုပ်အားဒါနေပးလှလို ရပါေသးတယ်။
သီလေဆာက်တည်ဖို ဆိုတာက ဒါနထက်ပိုခက်ပါတယ်။သီလအကု
န်လုံဖို မေြပာနဲ ငါးပါးသီလေတာင် ြပည့်စုံလုံြခံေအာင် ေစာင့်ထိန်းိုင်
သူနည်းပါတယ်။အနည်းဆုံးေတာ့
ေကာင်ေတာ့

သတ်မိကမှာ

ပုရွက်ဆိတ်တစ်ေကာင်၊

ြခင်တစ်

ပဲ။နည်းနည်းေလးြဖစ်ြဖစ်

လိမ်ညာေြပာမိကမှာ ပဲ။ေအာက်ဆိုဒ်ရှာတယ်ဆိုတာလည်း အမှန်ေြပာ
ရင် သွယ်ဝိုက်ခိုးယူြခင်းတစ်မျိးပါပဲ။ထားပါေတာ့။ေြပာရရင်ေတာ့သီလ
ေတွအကုန်ကျိးမှာ ပါပဲ။ဒီေတာ့ သီလေစာင့်ဖို မလွယ်ပါဘူး။
ဘာဝနာတရား ပွားများ ဖို ။ ပိုဆိုးသွားပီ။ သီလမေစာင့်ိုင်ရင် ဘာ
ဝနာပွားဖို လွယ်ပါ့မလား။သီလမမဲိုင်ဘဲနဲ ဘာဝနာပွားလို ရပါ့မလား။
အဲဒါေကာင့် လှဒါန်းေပးကမ်းစွန်ကဲရြခင်းဆိုတဲ့ ဒါနြပြခင်းက ြပ
ဖို

လွယ်ကူပါတယ်။ဒါဆိုရင်

လှတိုင်းေပးတိုင်း

ဒါနလားလို

ြမင်စရာရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ပါလက်ပါေပးမှ ၊အကျိးရှိေအာင်
ေပးမှ ဒါနေြမာက်ပါတယ်။ကိုယ်မလိုလို ပိုလို ေပးရင်ေတာင် ရလိုက်တဲ့
သူအတွက် သင့်ေတာ်မှ အကျိးရှိမှ ဒါနေြမာက်တယ်လို ယူဆမိပါတယ်။
“ဆရာမေလးမသုာဏ ဧည့်သည် ေရာက်ေနတယ်”
ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ပါးတည်းဆင်ြခင်ာဏ်ပွားေနတုန်း အသံကား
လိုက်ရ၍ အာုံပျက်သွားသည် ။ဧည့်သည် ဆိုပါလား။ဒီအချိန်ကဧည့်ချိ
န်လား။ ဟုတ်မှာ ေပါ့။ ဧည့်ချိန်မိုလို လာေခေပးတာေပါ့။ သူမသီတင်း
သုံးတဲ့ ေကျာင်းက တရားရိပ်သာတွဲဖွင့်ထားတာမို ရိပ်သာဝင်တဲ့ ေယာဂီ
ေတွ၊ရဟန်းေတွ သီလရှင်ေတွကို အေှာင့်အယှက်ြဖစ်မှာ စိုး၍ ဧည့်
ေတွချိန်သတ်မှတ်ထားပါသည် ။
တစ်ပတ်ကို စေန တနဂေွ ှစ်ရက်ပဲ ဧည့်ေတွချိန်ထားသည် ။ဒါ
ေတာင် အချိန်ကန်သတ်ချက်နဲ ။
သူမဆီလာေတွတဲ့ ဧည့်သည် ဆိုလို ေမေမပဲရှိသည် ။ေမေမက တစ်
လတစ်ေခါက်ေတာ့ အမဲလာေတွသည် ။ ေနပါဦး။ ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ
ေမေမလာသွားတာေလ။တြခားဧည့်သည် လည်း လာစရာမရှိ။ ဆရာ
ေလး သုာဏရဲ စိတ်ေတွက တရားအသိက ကွာသွားပီ။စိတ်အေှာင့်
အယှက်လည်း ြဖစ်သွားသည် ။သူမဟာ ေလာကီကို စိတ်ကုန်ကာ တ
ရားကို ခုံမင်လွန်းလို လူဝတ်ေကာင်ကို စွန်ခွာခဲ့တဲ့ ပညာတတ်သူေဌးသ
မီးတစ်ဦးပါ။
ရှစ်တန်းေလာက်တည်းက မိဘေတွဆီမှာ သီလရှင်ဝတ်ခွင့်ေတာင်း
ခဲ့ေပမယ့် မိဘေတွက ပညာေရးဆုံးခန်းတိုင်မှ ဝတ်ခွင့်ြပမည်ဆို၍ သူမ
ဘွဲရတဲ့ အထိ ေကျာင်းတက်ခဲ့ရပါသည် ။ေနာက်ဆုံးှစ်စာေမးပွဲ ေအာင်
စာရင်းထွက်တဲ့ ညေနကပဲ သူမရိပ်သာဝင်ေနကေကျာင်းမှာ ဆံချကာ

လူဝတ်ေကာင်ဘဝကိုစွန်ခဲ့တာပါ။ခုဆို သုံးှစ်ြပည့်ေတာ့မည်။လစဉ်မ
ပျက်မကွက်လိုက်ေတွတဲ့ မိသားစုဆိုလို ေမေမတစ်ေယာက်တည်းရှိသ
ည် ။
ကျန်တဲ့ မိသားစုဝင်ေတွကေတာ့ သူမဆီ မလာကပါ။သူမကလည်း
အိမ်ကို မြပန်ြဖစ်ပါ။သူမရသမ အချိန်တိုင်းကို တရားပဲရှာေနမိ၏။တ
ရားေတာ်ရဲ ေအးချမ်းမဟာ သူမအတွက် ေသာက်ေလေသာက်ေလ ငတ်
မေြပေသာ အိုေအစစ်ြဖစ်ခဲ့သည် ။ထိုေကာင့် သူမအတွက် အချိန်ေတွက
အကုန်ြမန်လှသည် ။သုံးှစ်ဆိုတဲ့ ကာလဟာ သူမအတွက်ေတာ့ မကာ
လိုက်သလိုပါပဲ။
“မသုာဏ ထွက်ေတွမှာ လား”
“ေသာ် ... ဟုတ်ကဲ့ ... ဟုတ်ကဲ့ ... လာပါပီရှင်”
မျက်လာကို စိုက်ချထားပီး ေြခလှမ်းေတွကလည်း ငိမ်သက်ေအး
ေဆးစွာ။
ဧည့်ေတွေဆာင်မှာ ဧည့်သည် ပါးပါသည် ။တရားေကျာင်းဆိုေတာ့
လည်း ဘယ်သူက ကဒီး ကဒီး လာေတွမှာ လဲ။
“ဆရာေလး”
ဟင် ... ။အေမ့ညီမ အန်တီြမပါလား။
တစ်ခါမှ မလာဖူး၍ ပုထုဇဉ်စိတ်က အငုံထွက်လာ၏

*

ဧည့်ေတွေဆာင်မှာ ဧည့်လာေတွတဲ့ သူေတွကလည်း ကာလံေဒသံ
လိုက်၍ စကားကို တိုးတိုးသက်သာစွာပဲ ေြပာကသည် ။
“ဆရာေလး”
“အန်တီြမပါလား၊ ဒကာမကီး ဘယ်တုန်းက ရန်ကုန်ကိုေရာက်လ”ဲ
အေမ့ညီမ အန်တီြမက သစေတးလျမှာ ေနတာမို ေမးလိုက်ြခင်းပါ။
“ဒီေနပဲေရာက်ပါတယ်”
“ေသာ်”
“ဆရာေလးကိုကည့်ရတာ ေတာ်ေတာ်ငိမ်းချမ်းေနပီပဲ”
မသုာဏက ြပံးတယ်ဆိုုံ ြပံးကာ ...
“ဒကာမကီးလာတာ ကိစထူးရှိတယ် ထင်တယ်”
“ရှိတယ် ဆရာေလး၊ဒါေပမဲ့ ဆရာေလး ငိမ်းချမ်းေနတာြမင်ရေတာ့
မေြပာရက်ဘူး ြဖစ်ေနတယ်”
“ကိစက အေရးကီးလို လား”
အန်တီြမပုံစံက ေြပာရခက်ေနပုံြဖစ်ေနသည် ။
“ဆရာေလး ... မေြပာမပီး မတီးမြမည်တဲ့ ကိစမိုလို ေြပာရမှာ ပါ”

“ေြပာပါ ဒကာမကီး”
“ဆရာေလးရဲ အေမ ဒီေန သြဂလ်ပါမယ်”
“ရှင”်
“ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါေကာင့် ဆရာေလးကို မြဖစ်မေနလာေြပာရ
တာပါ”
“အေမ ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ လာေသးတယ်၊ ကျန်းမာေရးလည်း
ေကာင်းပုံပါ”
“ဦးေှာက်ေသွးေကာြပတ်တာပါ၊ သူမှာ ေသွးတိုးရှိတာ သူကိုယ်တို
င်ေတာင် သိပုံမရပါဘူး”
သူမ ေရေတာင်ကီး ပိလဲသလို ခံစားလိုက်ရ၏။ဘယ်ေလာက်ပဲ တ
ရားရှာရှာ။အဆုံးအထိ မေတွေသးသေရွေတာ့ ကိေလသာမကုန်ေသး
ဘူးကိုး။အေမ ဆုံးပီ။သူမကို ေမွးဖွားခဲ့ေသာ အနဂိုဏ်းဝင် ေကျးဇူးရှင်
အေမ ဆုံးပီ။
“ဆရာေလးအေမကို သုံးနာရီမှာ သြဂလ်ကမှာ ၊ဆရာေလး လိုက်မ
ယ်မိုလား၊ကားလမ်းေတွကျပ်လို ခုေနသွားမှ မီမှာ ”
“လိုက်မှာ ေပါ့၊ သွားရေအာင်”
ရင်ထဲမှာ ေတာ့ အေမ့အတွက် ေမတာေတွပို အမေဝ လုပ်ေနမိသည်
။အေမဆုံးတာကိုေတာင် အိမ်ကလူေတွ လာမေြပာကပါလား။အန်တီြမ
သာ ေရာက်မလာရင် သူမ သိလိုက်မှာ မဟုတ်။ပုထုဇဉ်စိတ်တို က အရိ
ပ်လိုထင်ဟပ်လာြပန်၏။
ကားလမ်းေတွက

တအားပိတ်ေနသည်

။မီးပွိင့်မိရင်လည်း

အကာကီးေစာင့်ရသည် ။အန်တီြမက ဖုန်းလှမ်းဆက်သည် ။
“ငါတို လာေနပီေနာ်၊ ငါတို ကို ေစာင့်ဦး”
အန်တီြမက မျက်ရည်ေတွ ရစ်ဝဲေနသည် ။သုာဏကေတာ့ မျက်
လုံးစုံမှ ိတ်ကာ စိတ်ကို တည်ငိမ်ေအာင် စုစည်းေနမိသည် ။
ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ အေမ ေရာက်လာေသးသည် ။ ြပံးြပံးရင်ရင်ပဲ။
ေနာက်ဆိုရင် အေမ့ကို မေတွရေတာ့ဘူးေပါ့။ ဝင်လာတဲ့ ပုထုဇဉ်စိတ်
ေတွကို ေမာင်းထုတ်လည်း မရ။ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မေကာင်း။
ကားေလးက တြဖည်းြဖည်း ေရေဝးသုသာန်နားနီးလာခဲ့ပီ။
“မမလှရယ်”
အန်တီြမဆီက အေမ့နာမည်ကို ဗလုံးဗေထွးေရရွတ်သံ ကားလိုက်ရ
သည် ။ိက်သံတစ်စနဲ အန်တီြမ ငိုေနသလို သူမလည်း ရင်ထဲမှာ ငိုေန
ပါ၏။သာသနာဝတ်စုံနဲ မျက်ရည်ကေတာ့ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ဘူးေလ။
မျက်ရည်မကျိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းက ဝမ်းနည်းရိပ်ေတွကိုေတာ့ ဖုံးဖိလို မရ။
ေရာက်ပါပီ။ အေမ့ေနာက်ဆုံးခရီးကို ှတ်ဆက်ဦးခိုက်ဖို သူမေရာ
က်ပါပီ။ လာေခေပးေသာ အန်တီြမကို သူမေကျးဇူးတင်လိုက်တာ။
ေတွပါပီ။အေဖနဲ သူမရဲ ေမာင်နဲ ညီမ။အေဖက သူဧည့်သည် တချိနဲ စ
ကားေြပာေနသည် ။သူမေမာင်ေလးကလည်း သူသူငယ်ချင်းေတွနဲ ထိုင်
ေနသည် ။သူမညီမေလးကေတာ့အေမ့နားမှာ ။
အေမ့ကို ပန်းေတွနဲ အလှဆင်ထားသည် ။ အေမက အိပ်ေပျာ်ေနသ
လိုေလးပဲ။ ပန်းေတွနဲ အနားကွပ်ထားတဲ့ အေမ့မျက်ှာေလးကလှလိုက်
တာ။မကာခင် အေငွပျံေတာ့မယ့် သက်မဲ့ခာကီးကို လှပစွာ အလှဆင်
ထားပါေသးသည် ။

အေဖက သူမနား ေရာက်လာကာ ...
“ေရာက်ပီလား”
“ဟုတ်ကဲ့”
“ေခဖို ေမ့ေနတာ၊ေတာ်ေသးတယ် ြမြမ ေရာက်လာလို ၊ုတ်တရက်
ဆုံးတာဆိုေတာ့ အလုပ်ေတွပ်ေနတာနဲ ”
အေမဆုံးတာကို သမီးြဖစ်သူကိုေခဖို ေမ့ေနသတဲ့ လား အေဖရယ်။
သူမ ဘာမှ ြပန်မေြပာဘဲ ေခါင်းပဲညိတ်ြပလိုက်သည် ။
အန်တီြမနဲ သူေရာက်ပီဆိုေတာ့ အေမ့ကို သြဂလ်ဖို ြပင်ကသည် ။
အေမ့အြပန်လမ်းက ေကးစည်သံတေဝေဝနဲ ။အေမ့ကို မီးသြဂလ်စက်
ထဲသွင်းကာနီးေတာ့ သူမမျက်လုံးမှ ိတ်ပစ်လိုက်၏။
“အေမ သမီးတို ကို ထကည့်ပါဦး”
ညီမေလးအသံက

စီခနဲထွက်လာသည်

။

အန်တီြမဆီမှ

ိက်သံသဲ့သဲ့ကားရသလို ေမာင်ေလးကလည်း အေမေရဟု ကံးေအာ်
သည် ။
အေဖ့အသံလည်း ကားလိုက်ရသလိုပဲ။ ဘာတဲ့ ...“လှေရ မသွားပါနဲ
ကွာတဲ့ ”။
ဟုတ်လို လား။အေဖ တကယ်မသွားေစချင်တာေရာ ဟုတ်လို လား။
ဝင်လာတဲ့ အာုံေတွကို ေဖျာက်ကာ ေမတာပိုအမေဝ။
“ဂျိမ်း”
မီးစက်တံခါးပိတ်သံနဲ
ြပန်သွားပါပီ။

အတူ

အခိုးအေငွေတွအြဖစ်

အေမ

“အမယ်ေလးဟဲ့ ... လုပ်ပါဦး၊မီးငယ် ေမ့လဲသွားလို ”
အန်တီြမေအာ်သံ အဆုံးမှာ သူမမျက်လုံးဖွင့်ကည့်လိုက်ေတာ့ လဲပိ
ကျေနတဲ့ ညီမေလးကို ေတွလိုက်ရသည် ။
ညီမေလးကို ကားေပေပွတင်ကာ ဝိုင်းပီးြပစုကသည် ။ အေဖက ..
.
“အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဦးေလ”
သူမ ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်ပါသည် ။ လိုက်ရမှာ ေပါ့။ အေမ့နာေရးရ
က်လည်တဲ့ အထိ ေနရမှာ ေပါ့။သွားှင့် ေတာ့ အေမ။

*

အေမ့ရက်မလည်ခင် အိမ်မှာ ေနသခိုက် ဘာတရားမှ အာုံစိုက်လို
မရ။ မနက်ေလးနာရီတစ်ကိမ်ပဲ ဘုရားေကာင်းေကာင်း ရှိခိုးလို ရသည်
။
တရားမှတ်လို ေကာင်းပီဆိုရင် အိမ်ကလူေတွ ိုးလာကကာ အသံ
ေတွကားရေတာ့၏။ အာုံကလည်း ပျက်ေတာ့တာေပါ့။
အိမ်မှာ အလုပ်သမားေတွကိုယ်စီရှိသည် ။ ဒိုင်ဘာ၊ ြခံေစာင့်မာလီ၊
အိမ်ေဖာ် အကုန်အြပည့် သူေနရာှင့် သူရှိသည် ။
ေငွေကးလည်း ချမ်းသာသည် ။ ဒါေပမဲ့ အိမ်ေဖာ်ေတွက အန်တီြမ
ဆီမှာ အလုပ်ထွက်ခွင့် ေတာင်းေနကသည် ။
“ဘာြဖစ်လို လဲ”
“ကန်မတို က ဒီအိမ်မှာ အန်တီကီးရှိလို ေနကတာ၊အခု အန်တီကီး
မရှိရင် ေတာ့ မေနိုင်ေတာ့ဘူး”
“မမ မရှိရင် ဘာလို မေနိုင်ကတာလဲ ေြပာကဦးမှ ေပါ့”
“ဆရာကီးက ေဒါသကီးတယ်၊သူအကိက်ကို အန်တီကီးပဲ စိတ်တို
င်းကျေအာင် စီစဉ်ိုင်တာ၊တစ်ခါတေလ ကန်မတို ဝင်စီစဉ်ေပးလို အ
ဆင်မေြပရင် နီးရာနဲ ေကာင်ေပါက်၊ ှင်ထုတ်တာမျိးလုပ်တာ၊ ကန်မ
တို မေနချင်ဘူး”

“ဒီတစ်ခုတည်းပဲလား”
“အစ်ကိုေလးနဲ မမေလးကလည်း တစ်မျိးဆိုးကတယ်၊ အန်တီကီး
မရှိရင် သူတို ကို ကန်မတို ဆက်ဆံရတာ အဆင်ေြပမှာ မဟုတ်ဘူး ”
အေဖေဒါသကီးတာ၊ ေမာင်ေလးနဲ ညီမေလးတို ကို အြမာေမာင်ှမ
ေတွမိုလို ငယ်ငယ်တည်းက အလိုလိုက်ထားခဲ့တာေကာင့် ဆိုးကတာ
ကိုသူမသိပါသည် ။ ေမေမကပဲ အားလုံးကိုထိန်းခဲ့တာ။အခု ေမေမမရှိ
ေတာ့ အလုပ်သမားေတွလည်း လန်မှာ ေပါ့။ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ်သမားေတွ
က

အိမ်မှာ

လုပ်ေနတာကာလှပီ။

လူေဟာင်းေတွ။

အေကာင်းေတွလည်း သိကာ အိမ်မှာ လည်း အထာကျေနကပီ။
လူေဟာင်းေတွေတာင် မေနိုင်ရင် ေနာက်လုပ်မယ့်လူသစ်ေတွက
ပိုဆိုးမှာ ေပါ့။
“ဒီမှာ က လစာေကာင်းေတာ့ ကန်မတို လည်း မထွက်ချင်ပါဘူး၊ ဒါ
ေပမဲ့ လစာနည်းရင်လည်း နည်းပါေစ၊စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ ပဲ လုပ်ချ
င်တယ်”
အလုပ်သမားေတွ ေကာက်လည်း ေကာက်စရာပါ။ဒီရက်ပိုင်းမှာ ညီ
မေလးက မုန်တိုင်းထန်ေနသည် ။ေတွသမလူကို မဲေနသည် ။
ေမာင်ေလးကလည်း ဆယ်တန်းပဲ ရှိေသးသည် ။အရက်ေတွပါေသာ
က်လာကာ ေသာင်းကျန်းလို ။အေဖကေတာ့ အိမ်မကပ်။ကုမဏီမှာ အ
လုပ်ေတွများ ေနလို တဲ့ အိမ်က နာေရးအိမ်နဲ ေတာင်မတူဘဲ ဝုန်းဒိုင်းကဲ
ေနသည် ။
မသုာဏရဲ

ေအးချမ်းစြပေနတဲ့

စိတ်ကေလးေတာင်

တြဖည်းြဖည်း အေအးဓာတ်ေတွ ြပယ်စြပလာသည် ။တရားေကျာင်းကို

ပဲ ြပန်လိုက်ရေကာင်းသားဟု ေနာင်တရမိသည် ။
အေဖက မသုာဏ သီလရှင်ဝတ်တာကို မှစ်သက်။တားမရ၍
ခွင့်ြပလိုက်ေပမယ့် သုံးှစ်လုံးလုံး လာမေတွ။ အေဖြဖစ်ေစချင်တာက
အေဖ့က ုမ ဏ ီမ ှာ လိုက်ကူေစချင်တာ။ သူသူငယ်ချင်းေတွရဲ သားသမီး
ေတွလို ထက်ထက်ြမက်ြမက်နဲ ကုမဏီမှာ ဒါိုက်တာတစ်ေယာက်အြဖ
စ် ရှိေစချင်တာ။မသုာဏကငယ်စဉ်ကတည်းက သီလရှင်ဝတ်ဖို ပဲ ပူ
ဆာတာဆိုေတာ့ သူမကိုခပ်ငယ်ငယ်တည်းက စိတ်ပျက်ခဲ့ပုံပါ။
ေနာက်ေမွးတဲ့ အြမာှစ်ေယာက်ကလည်း ခုမှ ဆယ်တန်းေြဖထား
တာဆိုေတာ့ အေဖ အားကိုးလို မရ။အားမကိုးရတဲ့ အြပင် အြမာေလး
ေမွးထားတာမို ှစ်ေယာက်လုံးကိုချစ်ပီး အလိုလိုက်ခဲ့တာလည်း အေဖ
ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုေတာ့

အြမာှစ်ေယာက်ကလည်း

ဆိုးမှ

ဆိုး။

ထိုခပ်ဆိုးဆိုးေမာင်ှမှစ်ေယာက်ဟာုပ်ကေလးေတွကျေတာ့ မန်ေန
ေအာင်ေချာကေသးသည် ။မသုာဏက အသားေတာ်ညိြပာညက်နဲ ုပ်
ရည်ကေလးေတာ့ မဆိုးရှာ။အေချာစားကီးထဲကလည်း မဟုတ်။
အြမာှစ်ေယာက်ကေတာ့ အသားေလးေတွလည်း ြဖကသည် ။
ခုေတာ့ အန်တီြမကလည်း မေနေပးိုင်။ ဟိုမှာ သူမိသားစုကျန်ခဲ့
တာကိုး။ သူတို ကသစေတးလျမှာ ပဲ အေြခချေနထိုင်ခဲ့ကတဲ့ သူေတွ။ဒီ
ကိုအလည်ပဲလာတာ။ခုေတာ့ တစ်ဦးတည်းေသာအစ်မြဖစ်သူထံ လာလ
ည်ရင်း အစ်မရဲ နာေရးနဲ တည့်တည့်တိုးရတာ။
အင်း ... အခက်အခဲကေတာ့ ြဖစ်ေနပီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ အန်တီြမ
ရဲ အကည့်ေတွကို မသုာဏ သေဘာေပါက်ပါသည် ။ ဒါေပမဲ့ မသုာ
ဏမျက်ှာလဲလိုက်မိသည် ။ မသုာဏရဲ ဘဝက ေအးချမ်းေနပါပီ။ကိ
ေလသာအပူေတာထဲကို ြပန်မေမျာချင်ေတာ့။

“ဟိုေလ မမကီးသာ ြပန်လာမယ် ဆိုရင်ေတာ့ ကန်မတို အလုပ်မထွ
က်ပါဘူး၊ဒါေပမဲ့ မမကီးကိုလည်း ြပန်လာပါလို မေြပာရဲဘူး၊ကန်မတို
ငရဲကီးမှာ ေကာက်တယ်”
အန်တီြမထံမှ သက်ြပင်းချသံ ကားလိုက်ရသည် ။ကံတရားကေတာ့
မသုာဏကို အချက်ေပးေနပီ။အေမမရှိေတာ့တာဟာ တစ်မိသားစုလုံး
အတွက် အင်မတန်ကီးမားေသာ ဆုံးံးမကီးပါပဲ။အထူးသြဖင့် မသုာ
ဏအတွက်ေတာ့ သူများ ေတွထက်ပိုပီး ဆုံးံးမကီး ြဖစ်ေတာ့မည်ထင်
သည် ။
ဒီမိသားစုမှာ အေမနဲ မသုာဏတို ှစ်ေယာက်ပဲ ေအးချမ်းတာေလ
။အဲဒီေတာ့ အလုပ်သမားေတွက မသုာဏကို ေမာ်ကတာလည်း မဆ
န်းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မသုာဏ မျက်ှာလဲရမှာ ပါပဲ။ မတတ်ိုင်ပါဘူး။
မသုာဏ ဘုရားခန်းဘက် ထွက်လာလိုက်သည် ။အာုံြပလို ရတာ
မရတာထက် ဘုရားခန်းမှာ ေနရတာက ပိုပီးစိတ်ချမ်းသာလို ပါ။
အြပင်မှာ ေတာ့ အလုပ်သမားေတွ စိတ်ဓာတ်ကျကျန်ခဲ့ကသည် ။အ
န်တီြမလည်း ဘာေြပာရမှန်း မသိ။
“လခပိုေပးမယ်ဆိုရင်ေရာ မလုပ်ိုင်ကေတာ့ဘူးလားဟယ်၊ေြပာရ
မယ်ဆိုရင် နင်တို ေတွက လူေဟာင်းေတွဆိုေတာ့ဒီအိမ်ကအထာကို သိ
ေနပီေလဟယ်၊ ကူညီတယ်လို သေဘာထားပီး ဆက်လုပ်ေပးကပါဦး”
အိမ်ေဖာ်ေတွ တစ်ေယာက်မျက်ှာ တစ်ေယာက်ကည့်ေနကသည် ။
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အေမ့ရက်လည်ပီးေတာ့ မသုာဏလည်း တရားေကျာင်းကို ြပန်
လာလိုက်သည် ။အန်တီြမလည်း ဝမ်းနည်းစွာြဖင့် ြပန်သွားပီ။ အလုပ်
သမားေတွကေတာ့ လုပ်ိုင်သေလာက် လုပ်ေပးပါမည်။မလုပ်ိုင်တဲ့ တ
စ်ေနေတာ့ ထွက်မည်တဲ့ ။ မသုာဏ မျက်ှာလဲခဲ့လိုက်သည် ။
မသုာဏ လူဝတ်ေကာင်ဘဝကို ြပန်မေရာက်ချင်ေတာ့။
မသုာဏ ြပန်လာတာေတာင် လိုက်ပိုမယ့်သူမရှိပါ။တကစီငှားပီး
ြပန်ခဲ့ရသည် ။အိမ်မှာ ကားသုံးစီးရှိသည် ။တစ်စီးကေဖေဖစီးတာ။တစ်
စီးက အြမာတို ေကျာင်းတက်တာ။ ေနာက်တစ်စီးက ေမေမစီးတာ။
ခုေတာ့ ေမေမ့ကားကို အြမာှစ်ေယာက်ကပဲ ေမာင်ပိုင်စီးကာ တစ်
ေယာက်တစ်စီး ထင်တိုင်းကဲေနကသည် ။
တရားေကျာင်းေရှ တကစီရပ်လိုက်တာနဲ စိတ်ကတစ်ဝက်ေလာက်
ငိမ်းချမ်းသွားသည် ။
တရားေကျာင်းထဲကို

တိတ်ဆိတ်ေသာေြခလှမ်းေတွြဖင့်။တိုက်အုပ်

ဆရာကီးဆီြပန်ေရာက်ေကာင်း သတင်းသွားပိုေတာ့ ...
“အစစအရာရာ အဆင်ေြပရဲ လား မသုာဏ”
“ေြပပါတယ် ဆရာကီး”
“ဒါဆို ကိုယ့်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်ေတာ့၊ သွား သွား တရားထိုင်ချိန်

ေရာက်ပီ”
ဆရာကီးကို ကန်ေတာ့ပီး သူမရဲ အခန်းေလးဆီ ထွက်လာခဲ့လိုက်
သည် ။ သိပ်များများ စားစားမရှိတဲ့ သူမရဲ တစ်ကိုယ်ေရသုံးပစည်းေလး
ေတွက သူေနရာနဲ သူ သပ်ရပ်ရှင်းလင်းေနသည် ။
အိမ်ကိုေမ့လိုက်ပါပီ။ တရားထိုင်ဖို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ေနရာသို မှ
တ်ေသာေြခလှမ်းေတွြဖင့် ...။
ကျန်တဲ့ ေယာဂီေတွ၊ သီလရှင်ေတွလည်း သူတို အလုပ်နဲ သူတို ကို
ယ်စီငိမ်သက်ေနကသည် ။
မသုာဏမှာ ေတာ့ အပူေတာကြပန်လာသူမို စိတ်ကို မနည်းကာ
စုေနရသည် ။အာုံေတွ မြပန်လွင့်ေအာင် ထိန်းရတာ သိပ်သက်ေသာင့်
သက်သာမရှိ။ ဒါေတာင် ခဏတာပဲ အိမ်ကိုြပန်ခဲ့တာပါ။အပူမေလာင်ရ
င်ေတာင်မှ အေငွေတာ့ဟပ်တာပါပဲ။ ေခးေတာင်စိုလာသည် ။
“မသုာဏ ... စိတ်ေလာ့ သမီး”
ဆရာကီးအသံကို ကားလိုက်ရသည် ။သူမစိတ်ကို ေလာ့ချလိုက်သ
ည် ။ဝင်သက်ထွက်သက်ေတွက ှာသီးဖျားထိပ်မှာ အလိုလိုေပ၏။

*

