အခန်း (၁)
"ကတ် . . . ဒါက ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲ"
အာသာဝတီကွယ် ကတ်ခနဲစုတ်သပ်ပီး သူမကားေဘးနားကပ်ရပ်
ထားေသာ လင်ခူဆာ ကားကီးကို အံကိတ်ကာ မေကျမနပ်ကည့်လို
က်သည် ။ အမဲတမ်းအလိုမကျြဖစ်ေနေသာ အာသာဝ တီကွယ်၏ မျက်
ှာသည် စူပုပ်မန်ကုပ်ေန၏။
"ဗုန်း ဗုန်း"
"ဒါဘယ်သူကားလဲ၊ ဒါဘယ်သူကားလဲ"
ပါးစပ်ကတတွတ်တွတ်ေအာ်ေြပာေနသလို လက်ကလည်း ကားေခါ
င်းပိုင်းေဘာ်ဒီကို ထုေနသည် ။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတချိလှည့်က
ည့်ကေပမယ့် ဘာတစ်ခွန်းမှ ဝင်မေြပာက။
"ေတာက် . . . စိတ်တိုလိုက်တာေနာ်"
"ဒုန်း"
အာသာဝတီကွယ် ဒီ့ထက်ပိုပီး စိတ်မရှည်ေတာ့။ ကားေရှဘီးကို
ေြခေထာက်ှင့် ကန်လိုက် သည် ။
"ဟိတ် . . . မင်း ဒါဘာလုပ်တာလဲ၊ မိုက်ိုင်းလှချည်လား"
ထိုအချိန်မှာ ပဲ အာသာဝတီကွယ်ှင့် မတိမ်းမယိမ်းေလာက်ရှိမည့်

လူတစ်ေယာက် အေြပးအလားေရာက် လာပီး အေမာတေကာေမး၏။
ထိုလူက ကျိန်းေသကို လင်ခူဆကားပိုင်ရှင်ြဖစ်မည်။
"ေဟ့၊ ေြပာေလ၊ ဒါဘာလုပ်တာလဲလို ေမးေနတယ်မလား"
လင်ခူဆာကားပိုင်ရှင်ကို အာသာဝတီကွယ် မိုက်ကည့်ကည့်ပစ်
လိုက်ပီး
"ဒုန်း"
ေနာက်တစ်ချက် ေြခေထာက်ှင့် ထပ်ကန်လိုက်ြပန်သည် ။
သမုတ်တယ် တအံ့တသြဖစ်သွားပီး
"ဟာ . . . ေြပာေနရင်းကေတာင် မင်းေတာ်ေတာ်မိုက်ိုင်းတဲ့ မိန်းက
ေလးပါလား"
အာသာဝတီကွယ် မန်ကုပ်ကုပ်မျက်ှာှင့် ခပ်ေစွေစွကည့်ပီး
"ိုင်းတယ်၊ ိုင်းေတာ့ ဘာလုပ်ချင်လ"ဲ
"ဘာေြပာတယ်"
မေချမငံ မိုက်တိမိုက်ကန်းေြပာေနေသာ ခပ်ိုင်းိုင်းေကာင်မေလး
ကို သမုတ်ထယ် ေဒါသ ထွက်လွန်းလို အသားေတွတဆတ်ဆတ်တုန်ပီး
အသားကုန်ေအာ်ပစ်လိုက်သည် ။
အာသာဝတီကွယ် လုံးဝဂုမစိုက်။ သမုတ်ထယ်ကိုေတာင်စိန်ေခ
သည့်အကည့်ှင့် ကည့်ေန ေသးသည် ။
မိန်းမတန်မဲ့ ဘာကိုမှ အေကာက်အလန်မရှိေသာ ဒီမိန်းမကို သမုတ်
ထယ် အမန်ေချပစ်လိုက်ချင်သည် ။ လူပုံစံမျက်ှာေပးှင့် စကားေြပာပုံ
ကိုကမိုက်မိုက်ကန်း ဘယ်သူကိုမှ ဂုမစိုက်သည့်ပုံ၊ ေတာ်ေတာ်အြမင်

ကပ်စရာပါ။
ဂျင်းအြဖ ဒူးဆစ်ေအာက်ေဘာင်းဘီအကျပ်ကို ပုဇွန်ဆီေရာင်အကွ
က် ရှပ်အကျဖားဖားကီး ှင့်တွဲဝတ်ထားပီး ေကျာပိုးအိတ်တစ်လုံးကိုလ
ည်း ကိုရီးယားမင်းသမီးေတွအတိုင်း ပိုးထားသည် ။
လယ်သာရှးဖိနပ်အမည်းကို

စီးထားေသာ

သူမပုံစံက

ေယာက်ျားလျာလိုလို၊ သမုတ်ထယ် မျက်စိထဲမှာ ေတာ့ တကယ့်ကို
ေထာင့်မကျိးသည့် ေကာင်မေလးပင်။
"ေတာက်"
"ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ သတိရှိရင် ထိကည့် လိုက်ေလ"
သမုတ်ထယ်ှင့် အနီးဆုံးကို တိုးကပ်လိုက်ပီး ေြခဖျားေထာက်ပခုံး
ချင်းတိုက်ကာ အာသာဝ တီကွယ်ေမးလိုက်သည် ။မိန်းမသားတစ်ေယာ
က် ဆိုေသာအသိှင့် သမုတ်ထယ်စိတ်ကို အေတာ်ထိန်း ထားရသည် ။
"သမုတ် ေတာ်ပါေတာ့ကွာ"
"ဘာြဖစ်လို ေတာ်ရမှာ လဲ၊ မိန်းမြဖစ်ပီး ဒီေလာက်မိုက်ိုင်းေနတာ
မင်းမြမင်ဘူးလား"
ေလာေလာဆယ် သမုတ်ထယ်အတွက် ေဝမျိးက မဲစရာြဖစ်သွားသ
ည် ။
"ဟုတ်တယ် ၊ မိုက်ိုင်းတယ်၊ ဘာြဖစ်ချင်လ"ဲ
အာသာဝတီကွယ်ကလည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ ေယာက်ျားြဖစ်လို
ေကာက်လန်သည့်စိတ် လည်း နည်းနည်းမှ မရှိ၊ အာသာဝတီကွယ့်ဘဝ
မ ှာ ဘယ်သူကိုမှ ေကာက်လည်း မေကာက်ဘူး။ စိတ်လည်း မဝင်စား

ဘူး။

လူလူချင်းဆိုသည့်အသိပဲရှိသည်

။

ကိုယ့်တစ်ချက်ချလင်

ေယာက်ျားြဖစ် ြဖစ် မိန်းမြဖစ်ြဖစ် ှစ်ချက်ေလာက်ြပန်ချရမှ အာသာဝ
တီကွယ်က ေကျနပ်သူ။ အခုလို မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ှင့်ေတာင် ဖ
က်ြဖစ်တတ်သည့် ေယာက်ျားရင့်မာကီးဆို ပိုလို ေတာင် မေကာက်ေသး
။
"မင်းကွာ၊ မိန်းမြဖစ်ေနလို ေပါ့"
"မိန်းမြဖစ်လည်း ဂုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို လဲဆိုေတာ့ ရှင့်ကို
ေကာက်လည်း မေကာက် ဘူး။ ဂုလည်း မစိုက်ဘူး"
"ေြပာေနရင်းေတာင်ကွာ"
"လာပါ သမုတ်ရယ်၊ သွားရေအာင်ပါ၊ ဒီက ညီမလည်း တို ေတာင်းပ
န်ပါတယ်"
"ေဟ့ေကာင် ဘာလို ေတာင်းပန်ေနတာလဲ"
ေဝမျိးကို သမုတ်ထယ် ခပ်တည်တည်ကီးကည့်ပီး ေဟာက်ပစ်လို
က်သည် ။ ဘယ့်ှယ် မှားလည်း မှားေသးတယ်။ သူမကပဲ မာေရေကျာ
ေရှင့်။ ဒါကို သွားအဖက်လုပ်ေတာင်းပန်ေနေသာ ေဝမျိးကိုလည်း
ေတာ်ေတာ်စိတ်တိုသွားသည် ။
"ဒီမှာ အပိုေတွလာေြပာမေနနဲ ။ ကားထွက်မှာ ြမန်ြမန်ထွက"်
"ဘာေြပာတယ်"
သမုတ်ထယ် မျက်ခုံးှစ်ဖက်ကို တွန်ချိးပီး သူမနည်းတူ ခပ်မိုက်မို
က်ကည့်ပစ်လိုက်သည် ။
"ငါ့ကို အမိန်ေပးရေအာင် မင်းကဘာမိုလ"ဲ

စိတ်ေတွကိုသာလတ်ေပးလိုက်လင် ဒီလူ တစ်စစီြဖစ်ေတာ့မည်။ အ
ပိုစကားေတွေြပာရမှာ လည်း အာသာဝတီကွယ်က အင်မတန်ေကာက်
သည် ။
"ကားထွက်မလို ၊ ရှင့်ကားနဲ မလွတ်လို "
အာသာဝတီကွယ် အသားကုန်ေအာ်ပစ်လိုက်ေတာ့ ေဝမျိးလန်သွား
၏။ မိန်းမတန်မဲ့ အသံ လည်း ေတာ်ေတာ်ကျယ်သလို အရှက်ရှိမည့်ပုံလ
ည်း မေပပါ။ ဒီေလာက်စွာေတးလန်ပီး ကမ်းကုန် ေအာင်မိုက်ိုင်းေသာ
ဒီေကာင်မေလး ပညာေပးချင်သည် ။ သမုတ်ထယ် ညစ်ကျယ်ကျယ်ြပံး
လိုက်ပီး
"ထွက်ေပါ့ မင်းကားထွက်တာ ငါနဲ ဘာဆိုင်လို ငါ့ကားကိုထွက်ခိုင်း
ေနရတာလဲ"
သမုတ်တယ် လက်ပိုက်ပီး သေရာ်သလို ခပ်ေအးေအးေြပာေတာ့ သူ
မ ေစွေစွခုန်ေဒါသ ထွက်သွားမည်ထင်ပီး ေကျနပ်သည် ။ ဒါေပမဲ့ သူမ
က လုံးဝေဒါသမြဖစ်။ သမုတ်ထယ်ကို ခပ်စိမ်းစိမ်း တစ်ချက်ကည့်ပီး
ကားေပတက်ကာ ကားတံခါးကို ေစာင့်ပိတ်လိုက်သည် ။
သူမ၏ ကားစက်ှိးသံှင့်အတူ
"ကီ . . . ကလွိ"
ဆိုေသာ ကားှစ်စီးပွတ်တိုက်သံေတွ ထွက် လာပီးေနာက်မှာ ေတာ့
သမုတ်ထယ် ဟိုက်ခနဲ ြဖစ်သွားရသည် ။
"ဟာကွာ . . . သွားပါပီ"
စွာေတးလန်မ ကားပွတ်ဆွဲသွားတာေကာင့် သမုတ်ထယ်ကားအသ
စ်ကီး၏ ေဘးေဘာ်ဒီမှာ ေဆးေတွပွန်းပဲ့သွားတာြမင်လို မေကာင်း။ ေဒါ

သြဖစ်လွန်းလို သမုတ်ထယ် အသားေတွတဆတ်ဆတ် တုန်ပီး
"ေဟ့ေနဦး၊ ေနဦး"
သမုတ်ထယ် ေသွးူးေသွးတန်းှင့် ဘယ်ေလာက်ေအာ်ေအာ်သူမ
ကားေလးက အေဝးကို ေရာက်သွားပီ။ ကိုယ့်မှာ သာ အူးတစ်ေယာက်
လိုြဖစ်ကာ လူေတွဝိုင်းကည့်ကုန်သည် ။
"ေတာက် . . . မိုက်ိုင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုမိန်းမလည်း မသိဘူး"
သမုတ်ထယ် ေဒါသြဖစ်လွန်းလို အသံေတွေတာင်တုန်ေနသည် ။ ဝ
ယ်ထားတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိေသးေသာ ကားအသစ်ကီးကိုကည့်ပီး ေယာ
က်ျားတန်မဲ့ ငိုချင်စိတ်ေတာင် ေပါက်သွားသည် ။ အနားမှာ သာရှိလို က
ေတာ့ ကမ်းကုန်ေအာင်မိုက်ိုင်းသည့် ကလန်ခွစာမကို ကိုင်ေတာင်ေပါ
က်လိုက်မိ မလားမသိေပ။
"ဗုန်း . . .ဗုန်း"
"ေတာက်"
ကားေခါင်းပိုင်းေဘာ်ဒီကို

လက်သီးှင့်ထုပီး

ေဒါသေတွြဖစ်ေန

ေသာ သမုတ်ထယ်ကို သူငယ် ချင်းေဝမျိးကည့်ပီး ြပံးစိစိလုပ်ေနေတာ့
သူပိုတင်းသွားကာ
"မင်းက ြပံးိုင်ေသးတယ်ေနာ်"
သူကိုမဲေတာ့မှာ သိေသာ ေဝမျိးကအြပံးမပျက်ဘဲ
"မြပံးလို ငါကဘာလုပ်ရမှာ လဲ"
"ဒ ီမ ှာ လုပ်သွားတာြမင်တယ် မလား၊ ငါဒီေလာက်ခံစားေနရတာ
ေတာင် မင်းက ြပံးေနေသး တယ်။ မင်းက တကယ်ေတာ့ ငါ့အတွက် သူ

ငယ်ချင်းေကာင်းမှ မဟုတ်တာ"
"ဘာလဲ . . . သူငယ်ချင်းေကာင်းြဖစ်ေအာင် ငါက အဲဒီကားေနာက်
ကိုေြပးလိုက်သွားရမှာ လား"
"မင်း မရွဲနဲ ေနာ်"
"ဟုတ်တယ်ေလ၊ အစတည်းကသာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားလိုက်ရင်
ဒီလိုြဖစ်စရာအေကာင်း မရှိဘူး"
"ေဟ့ေကာင်ေဝမျိး၊ ငါ့ေဒါသေတွ မင်းဆီေရာက်သွားမယ်ေနာ်"
သူေဒါသ

တကယ်ထွက်ေနတာသိေတာ့

ေဝမျိးငိမ်သွားသည်

။

ေဝမျိးငိမ်ေတာ့မှ သမုတ် ထယ်ေဒါသက စွာေတးလန်မဆီ လှည့်သွားြပ
န်သည် ။
"မိန်းကေလးြဖစ်ပီး ဒီေလာက်မိုက်ိုင်းတာ တစ်ခါမှ မေတွဖူးဘူး၊
သူမိုလုပ်ရဲတယ်၊ ေတာ်ပီ ဒီကားကိုလဲပစ်လိုက်ေတာ့မယ်"
"လဲေပါ့၊ မင်းက တတ်ိုင်တာပဲ"
သမုတ်ထယ်ဖျတ်ခနဲ ေဝမျိးကိုကည့်လိုက်သည် ။ ေဝမျိးပခုံးကို သူ
ဘက်သို ခပ်ကမ်း ကမ်းဆွဲလှည့်လိုက်ပီး
"ေနစမ်းပါဦး၊ မင်းက ငါ့ဘက်ကနည်းနည်းမှ မလိုက်ဘဲ ဟိုဟာမ
ေလးဘက်က နာေနတာ ဘာသေဘာလဲ"
"မနာပါဘူး၊ နာစရာအေကာင်းလည်း မရှိဘူး"
ေဝမျိး ခပ်ေအးေအး ေြပာေနေပမယ့် သူေဒါသက မြပယ်ေသးပါ။
စွာေတးလန်မ လုပ်သွား တာလည်း ြမင်ရဲ သားှင့်။ သူကိုေတာင် အြပ
စ်တင်ေနသည် ။

"ကဲ . . . သွားမယ်၊ ဟိုေကာင်မေလးလည်း မသိေတာ့တဲ့ အတွက်
တစ်ေယာက်တည်း ေဒါသ ေတွြဖစ်မေနနဲ ေတာ့၊ ေနာက်တစ်ခါေတွ
ေတာ့မင်းအလှည့်ေပါ့"
"ေတာ် . . . ေတာ်၊ ဒီလိုမိန်းမမျိးနဲ လည်း ထပ်မဆုံချင်ပါဘူး"
သမုတ်ထယ်က ေအာ့ှလုံးနာသလို ခါးခါးသီးသီးေြပာေတာ့ ေဝမျိး
တဟားဟားှင့်ရယ် သည် ။
သမုတ်ထယ်ကားေပတက်လိုက်သည် ။ အနားပတ်ဝန်းကျင်က လူ
တချိ ေစာေစာကသမုတ် ထယ်တို အြဖစ်ကိုေတွသည် ထင်၏။ အား
လုံးြပံးစိစိှင့် ကည့်ေနကသည် ။
ဒီေတာ့မှ သမုတ်ထယ် ရှက်သွားပီး ထိုေနရာမှ ကားကိုြမန်ြမန်ေလး
ေမာင်းထွက်လာခဲ့သည် ။ ကားသာေမာင်းေနရသည် ။ မိုက်ကန်းကန်း
ဂျစ်ကန်ကန်စွာေတးလန်မကို မျက်စိထဲက မထွက်။ ေတွးလိုက်တိုင်း
ေဒါသေတွပဲ ထွက်ေနသည် ။
ေဝမိုးကေတာ့ ကားကူရှင်ကိုမှီပီး မှ ိန်းေနသည် ။ ပါးစပ်ကလည်း
သီချင်းေတာင် ညည်းေန ေသးသည် ။ သူမှာ သာ ေဒါသေတွှင့် တုံုံခံ
စားေနရသည် ။

*

အခန်း (၂)
"တီ . . . တီ . . . တီ"
အာသာဝတီကွယ် ကားဟွန်းကို အသားကုန်တီးပစ်လိုက်သည် ။
ြခံေစာင့်ကုလားေလး

အေြပးအလား

တံခါးလာဖွင့်ပီးအာသာဝတီကွယ့်မျက်ှာကိုမကည့်ဘဲ ေခါင်းငုံေနသ
ည် ။
အိမ်ကလူေတွအားလုံး အာသာ့အသံကားတာနဲ အသံတိတ်ကုန်၏။
အာသာ့မျက်ှာကိုလည်း

မကည့်ရဲက။

ကိစမရှိလင်

ေဝးေဝးကေရှာင်ကသည် ။ အာသာကလည်း အေကာင်းမရှိဘဲဘယ်သူ
ကိုမှ အပိုစကားမေြပာ။ အာသာ့ဘဝမှာ ေပျာ်ရင်မလည်း မရှိ။ သိတတ်
စအရွယ်တည်းကအြပံးအရယ်ဆိုတာလည်း မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခါမှ မရှိ
ဘူးခဲ့။ မေကျနပ်မ၊ ေဒါသြဖစ်မေတွနဲ သာအမဲတမ်းဖက်တွယ်ေနခဲ့ရသ
ည် ။
အဲဒါဘာေကာင့်လဲ။ အာသာ့မှာ ဘာေကာင့်အလိုမကျြခင်းေတွပဲ ရှိ
ေနရတာလဲ။အဓိကတရားခံကေတာ့ အာသာရဲ အေမပဲြဖစ်သည် ။ အာ
သာ့ကို ေမွးထုတ်ခဲ့သည့်အေမ ေဒြမဝတ်ရည်ေကာင့်ပဲြဖစ်သည် ။ အ
ေတွးေတွကို အေဝးသို လင့်ထုတ်ပီး အာသာဝတီကွယ်ြခံထဲသိုကားကို
ခပ်ကမ်းကမ်းေမာင်းဝင်လာခဲ့သည် ။ ကားတံခါးကို ဂျိန်းခနဲ ပိတ်သံှ
င့်ကွက်တိပင်။ အိမ်အကူမစန်း အိမ်တံခါးအသင့်ဖွင့်ထားသည် ။

လယ်သာရှးဖိနပ်ကိုခတ်ပီး ေြခေထာက်ှင့်ပင် ဖိနပ်စင်သို ခပ်က
မ်းကမ်း ပစ်ကန်လိုက် သည် ။ ဧည့်ခန်းတစ်ေနရာ၏ အိစက်ေနေသာ
ဆိုဖာေပတွင် အာသာဝတီကွယ့်မိခင် ေဒြမဝတ်ရည် စီးကရက်ေသာ
က်မပျက်။ သမီးြဖစ်သူလုပ်သမ တစ်ချက်မှ လှည့်မကည့်ဘဲ မဆိုင်သ
လိုပင် စီးက ရက်ဖွာေနသည် ။
အာသာမိခင်ြဖစ်သူ ေဒြမဝတ်ရည်ကို တစ်ချက်ေစာင်းငဲ့ပီး ကည့်
လိုက်သည် ။ အေမ့ကို အာ သားမုန်းတာ မေကျနပ်တာအဲဒါေတွပဲ။ မ
ေအကို မုန်းတယ်ဆိုေတာ့ ငရဲကီးမှာ အာသာမသိ၍ မ ဟုတ်။ဒါေပမဲ့ အ
ေမက အာသာှင့် ပတ်သက်လင် တုန်လပ်မကင်းမဲ့ပီး ေတာ်ေတာ်ကို
ေနစိမ့်သည် ။
အာသာေကာင်းတာပဲလုပ်လုပ်၊ မေကာင်းတာပဲလုပ်လုပ်၊ သမီးအရ
င်းမဟုတ်သလို

သူစိမ်း

ဆန်လွန်းသည်

ကမ်းတမ်းပီး

ဘယ်သူကိုမှ

။

အာသာ့စိတ်ေတွ

စိတ်တိုင်းမကျြဖစ်ေနတာကလည်း

အေမ့ေကာင့်ြဖစ်သည် ။ သိတတ်စအရွယ်ေရာက်တည်းက သမီးရင်းမှ
မဟုတ်ရဲ လားဟု မကာခဏ ေပါက်ကွဲခဲ့ရသည် ။
ဒါေပမဲ့ ေဒြမဝတ်ရည်သည် အာသာဝတီကွယ်ရဲ အေမရင်းဆိုတာ
ခိုင်လုံသည့်အေထာက် အထားများ အြပင် အာသာသိပ်ချစ်သည့် အေမ့
ညီမဝမ်းကွဲအန်တီခိုင်ကလည်း ကျိန်တွယ်ပီးေြပာ သည် ။
ေအာက်ှတ်ခမ်းကို
ေြခသံြပင်းြပင်းနင်းကာ

အေပသွားှင့်
အေမ့

ေရှက

ြပတ်လုမတတ်ကိုက်ပီး
အာသာြဖတ်ခဲ့သည်

။

အခန်းတံခါးကို ဝုန်းကနဲြပန်ပိတ်ပီး လွယ်ထားေသာ ေကျာပိုးအိတ်ကို
အခန်းေထာင့်တစ်ေနရာသို လတ်ပစ်လိုက်၏။ ဒီအထိ အာသာ့ေဒါသက
မြပယ်ိုင်ေသး။

အာသာ့မျက်စိေရှေရာ်ကလာေသာ စားပွဲတင်နာရီလှလှေလးသည်
ဓားစာခံြဖစ်သွားသည် ။
"ဒုန်း"
စားပွဲတင်နာရီေလးကို တစ်အားပစ်ေပါက်လိုက်ေတာ့ နာရီေလး အ
စိတ်စိတ်အမာမာြဖစ်သွား ၏။ ကုတင်ေပပစ်လှဲချပီး ေဒါသေတွေြဖေန
ရသည် ။
"အေမ့ကိုြမင်တိုင်း ေဒါသေတွြဖစ်ေနရတာ၊ ငရဲကိုဝယ်ယူေနသလိုပဲ
ဆိုတာ အာသာသိေပ မယ့်ဘာတတ်ိုင်မှာ လဲ။ စိတ်ကအလိုလိုြဖစ်ေန
တာကို အားသာလည်း မတားဆီးိုင်ပါ။ သမီးရင်း တစ်ေယာက်ကို အ
ေမရင်းတစ်ေယာက်က

ဒီေလာက်

စိမ်းကား၊

ဥေပကာြပတာ

ေလာကကီးမှာ ေဒြမဝတ်ရည်ဆိုေသာ အေမတစ်ေယာက်ပဲ ရှိမည်ထင်
သည် ။
"ဟာ . . . ငါဘာေတွေတွးေနတာလဲ။ မေတွးချင်ဘူး။ အေမ့အေကာ
င်းမေတွးချင်ဘူး"
အာသာဝတီကွယ်တစ်ေယာက်တည်း ဗလုံးဗေထွးေြပာပီး လက်ှစ်
ဖက်ကလည်း အိပ်ရာကို ထုိုက်ေနသည် ။
"ငါ့ကို မုန်းတဲ့ ဒီအေမတွက် ငါဘာလို ဝမ်းနည်းရမှာ လဲ"
ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်ေြပာေနသည် ။ ေြပာလို ေမာသွား
ေတာ့ အာသာဝတီကွယ် အိပ်ေပျာ်သွားသည် ။ အိပ်ေပျာ်သွားေသာ အာ
သာဝတီကွယ်မျက်ှာေလးသည် အြပစ်ကင်းစင်ေန၏။ ေစာေစာေဒါသ
ေတွြပည့်ေနေသာ အာသာဝတီကွယ်ှင့်ဘာမှ မဆိုင်၊ ပကတိိုးသားြဖ
စင်မေတွှင့် အြပစ်ကင်းစင်ေနသည် ။

အာသာဝတီကွယ့်ေခါင်းအုံးေလးေဘးက ဖုန်းေလးသီချင်းသံထွက်
လာေတာ့ သူေမှးခနဲအိပ်ေပျာ်သွားရာမှ လန်ိုးသွားသည် ။
"ဟာ . . . အန်တီခိုင"်
အန်တီခိုင့်ဖုန်းြဖစ်ေနေတာ့ အာသာဝမ်းသာအားရဖုန်းေလးေကာက်
ကိုင်ပီး
"ဟဲလို . . . အန်တီခိုင"်
"သမီးေလး အာသာ ေနေကာင်းတယ်ေနာ်"
အန်တီခိုင့်အသံေလးက အာသာ့နားထဲသို စမ်းေရစီးသံေလးလို ငိမ့်
ေညာင်းစွာ စီးဝင်လာ သည် ။
"ေကာင်းပါတယ်၊ အန်တီခိုင်ေရာ"
"သမီးကို သတိရတာကလွဲရင် အားလုံးအိုေကပဲ"
အန်တီခိုင့်အေြပာေလးေကာင့် အာသာဝမ်းနည်းသွားသည် ။
"သမီးကေတာ့ အန်တီခိုင်မရှိမှ ပိုဆိုးေနတယ်"
"ဘာေတွဆိုးေနလို လဲ သမီးရယ်။ အန်တီခိုင် သမီးကို ဘာေြပာခဲ့လဲ
။ အန်တီခိုင့်စကားကို နားေထာင်မယ်ဆ"ို
"စိတ်မဆိုးပါနဲ

အန်တီခိုင်ရယ်၊

အေမ့ကိုေတွရင်

သမီးစိတ်ေတွဘာေကာင့် ကမ်းတမ်းသွား တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကို
ယ်လည်း မသိဘူး"
"သမီးရဲ ပင်ကိုစိတ်ြဖစင်ူးညံ့သူေလးပါ။ သမီး အေမကို နားလည်
ေပးလိုက်ပါ။ တကယ် ေတာ့ သမီးအေမက သမီးကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်"
အာသာဟားတိုက်ပီးသာ ရယ်လိုက်ချင်သည် ။ အေမက အာသာ့ကို

ချစ်တယ်တဲ့ ။ အန်တီ ခိုင်ကေတာ့ ထိုကဲ့သို အမဲေြပာသည် ။ အာသာ့ကို
အေမ ဥေပကာြပတာကိုလည်း အန်တီခိုင်ေတွေန ြမင်ေနသားနဲ ။ အ
ေမက အာသာ့ကိုချစ်ပါတယ်ဟု အမဲတမ်းေြပာသည် ။
အာသာ စိတ်ချမ်းသာေအာင် ေြပာတာသိသည် ။ အန်တီခိုင်က အာ
သာ့အတွက် အမဲလိုအင် ေတွကို ြဖည့်ေပးေနသည့် အေဒတစ်ေယာက်
ပါ။ အန်တီခိုင်သာ အာသာ့အေမြဖစ်လင် သိပ်ေကာင်း မှာ လို အေမ့မျ
က်ှာကို ြမင်တိုင်းေတွးမိသည် ။ အေမ့ဆီက မရေသာ ေွးေထွးသည့်
ေမတာေတွကို အန်တီခိုင်က ေပးသည် ။
"ဘာေတွစဉ်းစားေနတာလဲသမီးေလး"
အာသာအေတွးစေတွြပတ်ေတာက်သွားပီး
"မစဉ်းစားပါဘူး အန်တီခိုင်"
အန်တီခိုင် ရယ်လိုက်သံက အန်တီခိုင် သိပါတယ် မညာပါနဲ လို
ေြပာေနသလိုပဲ။
"သမီးကို လိမာယဉ်ေကျးပီး မိန်းမပီပီသသအြဖစ် ဘယ်ေတာ့မှ အ
န်တီခိုင် ြမင်ရမှာ လဲ။ အေမကို လိုက်တုေနလို ကေတာ့ အာသာဝတီကွ
ယ်ဟာ သမီးမိုက်ပဲ ြဖစ်ေနမှာ ပဲ"
"သမီးယဉ်ေကျးရင်ေရာ ေမေမက သမီးတစ်ေယာက်အြဖစ် အသိအ
မှတ်ြပမှာ လား"
အာသာဝတီကွယ်က ထိခိုက်ေကကွဲသံေလးှင့်ေမးေတာ့ အန်တီခို
င့်သက်ြပင်းချသံအတိုင်း သားကားရသည် ။
"အာသာ ဘယ်လိုပဲေနေန ေသတဲ့ အထိ အေမ့ဆီက ေွးေထွးတဲ့
ေမတာရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေပမဲ့ သမီးအတတ်ိုင်ဆုံး သမီးစိတ်ကိုိုင်

ေအာင် ထိန်းပါ့မယ်"
"ဒီလိုမှ ေပါ့ သမီးရယ်၊ အန်တီ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ၊ ေနာက်ထပ် ဝ
မ်းသာစရာေြပာရဦးမယ် သမီးရဲ "
"ဘာလဲဟင် အန်တီခိုင"်
"ေရှလကို ခွင့်ဆယ်ရက်ရမယ်၊ အဲဒါလာမယ့်ေန ကိဖုန်းဆက်မယ်"
"ဝမ်းသာလိုက်တာ အန်တီခိုင်ရယ်"
အာသာေပျာ်လွန်းလို ထခုန်လိုက်သည် ။
"အန်တီခိုင် သမီးကိုကိဖုန်းဆက်ေနာ်၊ သမီးေမာ်ေနမယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်၊ သမီး ကျန်းမာေရးကိုဂုစိုက်ေနာ်"
"ဟုတ်ကဲ့"
"ဘာေြပာဦးမလဲ"
"မေြပာေတာ့ဘူး၊ သမီး အရမ်းေပျာ်ေနတာပဲသိတယ်"
တကယ်ကို အာသာ့ရင်ထဲမှာ အရမ်းအေပျာ်ေတွဝင်ပီး ကည်လင်
လန်းဆန်းေနသည် ။
"ဒါဆို အန်တီခိုင် ဖုန်းချလိုက်ေတာ့မယ်ေနာ်"
"ခဏေလး အန်တီခိုင်"
"ရတ်"
ဖုန်းထဲကေန ေပးေနကျအနမ်းေလး အန်တီခိုင့်ကိုေပးလိုက်သည် ။
တစ်ဖက်က အန်တီခိုင် အဲဒီေလာက်အထိချစ်ကတာြဖစ်သည် ။ အေမ့ဝ
မ်းထဲက ကတ်ကတည်းက အန်တီခိုင်ကပဲ အာသာ့ကို အေမရင်းတစ်

ေယာက်လို ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့တာပါ။
မိေတာ်စ ည်ပ င်မ ှာ အရာရှိမကီး အန်တီခိုင်က ရာထူးတက်ပီး
ကချင်ြပည်နယ်ဘက်ေြပာင်း ရမည်ဆိုေတာ့ အာသာငိုလိုက်ရတာ။ ရာ
ထူးမယူဘဲ မေြပာင်းေတာ့ဘူးဟု အန်တီခိုင်ေြပာေတာ့ အန်တီခိုင့်တက်
လမ်းကိုပိတ်မှာ စိုးပီး အာသာကပဲ ေြပာင်းဖို တိုက်တွန်းခဲ့ေပမယ့် ရင်
ထဲကေတာ့ နည်းနည်းမှ မေကာင်း။
ေတွးရင်းှင့်အန်တီခိုင့်ကို သတိရပီး မျက်ရည်ေတွကျလာသည် ။
လွမ်းတယ် အန်တီခိုင်ရယ်။

*

အခန်း (၃)
ေဝမျိးကို အိမ်ြပန်ပိုပီး ကိုယ့်အိမ်ြပန်ေရာက်လာသည် အထိ သမုတ်
ထယ် ေဒါသေတွကမ ြပယ်ေသး။ ေဒါသမြပယ်ေသးသည့်ထဲကကို မိုက်
ကန်းကန်းဂျစ်ကန်ကန်ပုံစံက မျက်စိထဲက မထွက်။
ဘာမှ လိမ်းြခယ်မထားေသာ သူမမျက်ှာေလးက ဝင်းမွတ်ကည်စင်
ေနတာ တြခားမိန်းမ ေတွထဲမှာ ထင်းေနသည် ။ သူမမျက်ှာေပမှာ အ
ထင်ရှားဆုံးကေတာ့ မျက်လုံးှင့် မျက်ခုံးြဖစ်သည် ။ မျက်ခုံးထူထူေလး
က ထက်ြမက်ရဲရင့်မကို ေပလွင်ေစသလို မျက်လုံးေလးတစ်စုံကလည်း
ဘယ်သူ ကိုမှ ဂုမစိုက်သည့်အလား။
ဘာကိုမေကျနပ်မှန်းမသိေသာသူမ၏ အဆိုးဆုံးစိုက်ကေတာ့ယဉ်
ေကျးမမရှိတာပဲြဖစ်သည် ။ သူမ ဘယ်သူလဲ။ သူမကို ယဉ်ေကျးေအာင်
ဆုံးမသည့် မိဘေတွေရာရှိလား။
ငါဘာေတွေလာက်ေတွးေနတာလဲ။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ကိုမေချမငံဆက်ဆံပီး ယဉ်ေကျးမမရှိေသာ မိန်းမ
တစ်ေယာက်ကို ေဒါသ ြဖစ်ရမှာ ၊ အြမင်ကပ်ရမှာ ။
တကယ်လည်း သမုတ်ထယ် သူမကိုေဒါသြဖစ်သည် ။ အြမင်ကပ်သ
ည် ။
"ေဟာ . . . သား ြပန် လာပီ"

သမုတ်ထယ် အိမ်ထဲဝင်လာေတာ့ အြပင်ထွက်ဖို အသင့်ြဖစ်ေနေသာ
မိခင် ေဒခင်ခင်ေမက အြပံးှင့်ှတ်ဆက်သည် ။
"ဟုတ်ကဲ့ ေမေမ၊ ေမေမဘယ်သွားမလို လဲ"
သမုတ်ထယ်ေမးတာကို ေမေမက မေြဖဘဲ အိမ်ထဲကထွက်လာေသာ
ေငွမိုးဆက်ကို အြပံး ေလးှင့်လှည့်ကည့်၏။ ဆက်ကိုေမးဆိုေသာပုံှင့်
ေမေမက ဆက်ကိုေမးေငါ့ြပသည် ။
"ြပန် လာပီလား သမုတ်"
အြပံးလှလှေလးှင့်

ှတ်ဆက်ေသာ

ဆက်ကိုသမုတ်ကလည်း

အြပံးေလးှင့် ေခါင်းညိတ်ြပ သည် ။
ဆက်ကိုြမင်လိုက်တာှင့်သူရဲ စိတ်ေတွကည်လင်လန်းဆန်းသွား၏
။ ဘယ်အချိန်ေတွလိုက် ေတွလိုက် ဆက်က သူအင်မတန်စိတ်တိုင်းကျ
ေသာ သူအလိုချင်ဆုံးေသာ ပုံစံမျိးဝင်သည့် မိန်းက ေလးြဖစ်သည် ။
မရမ်းေစ့ေရာင် ရင်ဖုံးေလးတွင် အနားသားမှာ စီးကွင့်ေလးေတွထိုး
ထားသည့် ြမန်မာဆန်ဆန်အကျေလးကို မရမ်းေရာင်ရင့်ရင့် စကတ်ရှ
ည်ေလးှင့်လိုက်ဖက်ညီေအာင်ဝတ်ထားေသာ ဆက်ရဲ ဒီဇိုင်းသည် အ
ဆင့်အတန်းြမင့်ြမင့်ထဲက မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ဆိုတာြမင်တာှင့်
သိသည် ။
တကယ်လည်း ဆက်က အဆင့်အတန်းြမင့်ေသာ မျိးွယ်က ေပါက်
ဖွားလာသည့် မိန်းက ေလးြဖစ်သည် ။ ဆက်အေဖက ေဆာက်လုပ်ေရး
က န်ချပ်တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး ှလုံးေရာဂါှင့် ကွယ်လွန်သွားတာ ငါး
ှစ်လာက်ရှိပီ။
ဆက်

အေမကလည်း

ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်

ချမ်းသာေသာ

မျိးိုးေကာင်းသူေဌးသမီးတစ် ေယာက်ပင်။ ဆက်အေဖမရှိေတာ့ေပမ
ယ့် ဆက်တို သားအမိအေြခအေနက လုံးဝယိမ်းယိုင်မသွား။ ဆက်ရဲ ှ
စ်ဘက်အဘိုးအဘွားထားခဲ့သည့် အေမွအှစ်ေတွက ဆက်တို သားအမိ
ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ထိုင်စားေတာင် ဒီတစ်သက် မကုန်ိုင်ပါ။
ဒီကားထဲ တစ်ဦးတည်းေသာသမီး ဆက်ကလည်း အရမ်းလိမာသ
ည် ။ ဆက်က ဒီေခတ်ထဲ မှာ ေတာ့ ရှားရှားပါးပါး မိန်းကေလးတစ်
ေယာက်ပင်။

ပညာေရးမှာ

ဆိုလည်း

ကွန်ပျတာဘွဲရပီးပီ။

အချက်အြပတ်အိမ်မကိစလည်း ကမ်းကျင်ပီး အေြပာအဆိုအေနအထို
င်မှာ ဆိုလည်း အင်မတန် ဣေရသည် ။
ေဖေဖှင့် ဆက်အေဖက ငယ်သူငယ်ချင်းေတွြဖစ်ပီး သူှင့်ဆက်ကို
အရွယ်ေရာက်လင် ေပးစားဖို ကတိထားခဲ့ကသည် ။ ဆက်ကေတာ့ မ
သိပါ။ သူကေတာ့ တစ်ချိန်မှာ ဇနီးေတာ်ရသည့် ဆက်ကိုအရမ်းေကျနပ်
သည် ။
သမုတ်ထယ်ဆိုေသာ သူဘဝကလည်း ငယ်ငယ်ေလးတည်းက လို
တိုင်းရခဲ့ေသာသူြဖစ်သည် ။ တစ်ဦးတည်းေသာသား၊ သူကိုေဖေဖှင့်ေမ
ေမက သိပ်ချစ်သည် ။ သူဘဝအတွက် အေဖာ်မွန်ေရွးေပး တာေတာင်သူ
စိတ်တိုင်းကျ ေကျနပ်ေစမည့် မိန်းမကိုေရွးေပး၏။
ေငွမိုးဆက်ဆိုေသာ ဆက်ကို သူတင်မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ေယာက်ျားမ
ဆို ေကျနပ်လက်ခံမည်မှာ မလွဲ။
"ေမေမနဲ သမီးေလးဆက် မဂလာဒုံသွားမလို သားရဲ "
ေမေမ့အသံကားမှ သူအေတွးေတွြပတ်ေတာက်သွားသည် ။
"အန်ကယ်ေအာင်ဆီလား ေမေမ"

"ဟုတ်တယ်ေလသားရဲ ၊ သွားဖို ချိန်းေနတာကာပီ၊ မေနက ကို
ေအာင်က ထပ်ဖုန်းဆက်ေခ တယ်"
"အန်တီေမာ်ေရာ မပါဘူးလား"
သမုတ်ထယ်အေမကို ေမးသလိုလိုှင့် ေငွမိုးဆက်ဘက်ကည့်လိုက်
သည် ။ စကားနည်းေသာ ဆက်က ေမေမ့ကိုလှမ်းကည့်ေတာ့ ေမေမက
ပဲ
"ေမာ်က ဒီေနမအားဘူးသားရဲ ၊ သူက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ေလာက်
ကတင် လမ်းကံလို ဝင်ခဲ့ ေသးတယ်။ သားကလည်း ဟိုတစ်ေနကတင်
သားအေဖနဲ သွားထားေတာ့ ေမေမနဲ သမီးေလးဆက်ပဲ သွားဖို ကျန်
ေတာ့တယ်ေလ။ ကိုေအာင်တို လင်မယားကလည်း သားသိတဲ့ အတိုင်း
ဒီမိသားစုှစ်ခုကို တစ်လှစ်ခါေလာက်လာမှ ေကျနပ်တာ"
ေမေမေြပာတာ ဟုတ်သည့်အတွက် သမုတ်ေခါင်းညိတ်လိုက်သည် ။
ဆက်အေမ၊ ေဖေဖှင့် အန်ကယ်ေအာင်တို က သိပ်ချစ်ကသည့် ငယ်သူ
ငယ်ချင်းေတွ။ အန်ကယ်ေအာင်တို လင်မယားက မဂလာဒုံမှာ ေနပီး
ေမေမေြပာသလို

သမုတ်တို

မိသားစုှင့်

ဆက်တို

သားအမိကို

မကာမကာ လာေစချင်သည် ။ သူတို က သားသမီးလည်း မထွန်းကား။
ဒါေကာင့်ဆက်ကို သိပ်ချစ်သည် ။
"ကိုမုတ်လိုက်ဦးမလား"
"မလိုက်ေတာ့ဘူးဆက်ရယ်၊ အရမ်းပင်ပန်းေနလို ေမေမနဲ ဆက်ပဲ
သွားလိုက်ပါေနာ်"
"ဟုတ်ကဲ့ ကိုမုတ်၊ နားလိုက်ေတာ့ေလ။ ေရကို ချက်ချင်းမချိးနဲ ေနာ်
"

"စိတ်ချပါ ဆက်ရဲ "
သူဆက်ကိုကည့်ပီး
ဆက်ရှက်ြပံးေလးြပံး၏။

ရန်းရန်းစားစားေြပာေတာ့
ေမေမကေတာ့

သူှင့်ဆက်ကိုကည့်ပီး

တြပံးြပံးှင့်ေကျနပ်ေနသည် ။
"ဒါဆို ဆက်တို သွားမယ်ေနာ် ကိုမုတ"်
"ေကာင်းပီ ဆက်၊ ကားလည်း သတိထားေမာင်းဦးေနာ်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမုတ်"
"အံမယ်ေလး သားရယ်၊ စိတ်မချရင်လည်း လိုက်ခဲ့ေပါ့"
ေမေမစကားနာထိုးေတာ့ သူဆက်ကိုအားနာသွားသည် ။ ဒါေပမဲ့ လူ
တစ်ဖက်သား စိတ်ဆင်း ရဲမှာ အင်မတန်ေကာက်သည့်ဆက်က မျက်ှာ
အပျက်ပျက်ှင့်
"ေမေမခင်က ေနာက်တာေနာ်၊ ကိုမုတ်စိတ်ညစ်မသွားနဲ ဦး"
"တို တကယ် လိုက်ချင်ပါတယ် ဆက်ရယ်"
"ယုံပါတယ် ကိုမုတ်ရဲ "
ဆက် အတင်းစကားြဖတ်ပီး ေမေမ့လက်ကိုဆွဲေခသွားသည် ။
သူ အားနာေနတာသိသည့်ဆက်က လိုက်မယ်ေြပာမှာ စိုးကာ အတ
င်းကိုသွားေတာ့သည် ။ အဲဒီေလာက်အထိ လူတစ်ဖက်သားကို ညာတာ
သည့်ေကာင်မေလးပါ။ လူတိုင်းကို အံးေပးသည့် ဆက်ရဲ မျက်ှာေလး
က အစဉ်အမဲ ေအးချမ်းပီးကည်လင်ေနသည် ။
ပင်ပန်းတာေတွ ေပျာက်ပီးဆက်ှင့်ေမေမ့ေနာက်ေြပးလိုက်ချင်စိတ်
ေပါက်သွားသည် ။ ဣေရပီး ယဉ်ေကျးေသာဆက်ှင့် သူဆုံခဲ့ေသာ ခ

ပ်ိုင်းိုင်းဂျစ်ကန်ကန်

ေကာင်မေလးကိုယှဉ်ပီး

ြမင်မိသည်

။

ေခါင်းကိုြပတ်ကျမတတ်ခါပစ်လိုက်၏။ ဘာမှ မဆိုင်ပါ။ တြခားမိန်းမ
တစ်ေယာက်ရဲ ိုင်းြပပုံကို ကိုယ်တိုင်ကံေတွမှ ဆက်ဟာဘယ်ေလာက်
အဖိုးတန်သလဲဆိုတာ သူပိုသိသွားရသည် ။

*

အခန်း (၄)
ေရစက်ပဲေြပာရမလား မသိ။ သမုတ်ထယ်ကည့်မရေသာ မာေကျာ
ေကျာကွပ်ဆတ်ဆတ် မဂျစ်တူးှင့် ထပ်ေတွြပန်သည် ။ ဒီေလာက်ကျ
ယ်ေသာ ရန်ကုန်မိေတာ်ကီးမှာ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ပတ် ေလာက်ကမှ မ
ေချမငံြဖစ်ခဲ့ေသာလူှစ်ေယာက်ြပန်ေတွြခင်းသည်

ေတွးကည့်မည်ဆို

လင်ေတာ်ေတာ် အံ့သစရာပါ။
သူမကို သမုတ်ေမ့ေတာင်ေနပီ။ ေတွလိုက်သည့်အခါမှ သာ လွန်ခဲ့
ေသာ

တစ်ပတ်ကမှ

ြပဿ

နာြဖစ်ခဲ့သည့်

မဂျစ်ဘူးဆိုတာ

အမှတ်ရသွားြခင်းြဖစ်သည် ။ သူမကေတာ့ သမုတ်ကိုမှတ်မိ မမှတ်မိ မ
သိ။
ဒီတစ်ခါေတွတာကေတာ့ နာမည်ကီး ေဟာ့ေပါ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ြဖ
စ်ပီး သူမက ေဟာ့ေပါ့ဆိုင် အရင်ေရာက်ှင့်ေနတာြဖစ်သည် ။ သမုတ်
မျက်စိကလည်း ဆိုင်ထဲဝင်လာတည်းက တစ်ေယာက် တည်းထိုင်ေန
ေသာ သူမကို တန်းေတွတာြဖစ်သည် ။ သူမက သမုတ်ကိုမြမင်။ ေရာ
က်ေနတာ မကာေသးဟု ခန်မှန်းရသည် ။ ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ သူမ
ေရှက ေဟာ့ေပါ့ေတွက အေငွတေထာင်း ေထာင်း။
ဘယ်သူကိုမှ မကည့်ဘဲ သူမကဖုန်းေလးကိုကလိေန၏။ သူမကိုက
ည့်ရတာ ဘယ်သူကိုမှ ဂုစိုက်စိတ်ဝင်စားပုံလည်း မရ။ သမုတ်ေတွသ
ည့်ှစ်ခါလုံး

တစ်ေယာက်တည်းပဲြဖစ်သည်

။

သူမှင့်

မျက် ှာချင်းဆိုင ်မ ှာ သမုတ်ထိုင်လိုက်သည် ။ ေဝမျိးကေတာ့ သူမကို
မြမင်ေသး။
"ေဟ့ေကာင် သမုတ် ပုစွန်တုပ်ပါထည့်မယ်၊ ရှယ်ေပါ့"
"မင်းက

သူများေကးတာဆို

ဘယ်ဟာအေကာင်ဆုံးလဲ

ဘယ်ဟာေစျးအကီးဆုံးလဲပဲ ေချာင်း ေနတာမလား"
"စကားမများ နဲ ေဟ့ေကာင်၊ မင်းကေရာ ဘာထူးလို လဲ"
"ကဲပါ မှာ မှာ သာ မှာ စမ်းပါ"
ေဝမျိး ပွစိပွစိေြပာရင်း သူစိတ်ကိက်ကို စိမ်ေြပနေြပမှာ ေနသည် ။
ကည့်မရေပမယ့် သူမျက်စိေတွက မကာခဏ မဂျစ်တူးဆီေရာက်
သွားသည် ။ ဂျင်းလိုအ သားမျိးထက် နည်းနည်းပါးေသာ အုန်းခွံေရာင်ရ
င့်ရင့်ကျက်ကတ်ကို ေဘာင်းဘီရှည်အြဖှင့်တွဲဝတ် ထားသည် ။ ေအာ
က်ခံအကျအမည်ေလးက ရင်ဟိုက်ဟိုက်ေလးြဖစ်ေသာေကာင့် သူမရဲ
ရင်ွန်ဝင်း ဝင်းေလးက အတိုင်းသား။ သမုတ်ေတွသည့်ှစ်ခါလုံး သူမ
ဝတ်ေသာအဝတ်အစားေတွက မိန်းမသိပ် မဆန်။
ခါးမေရာက်တေရာက်

သူမဆံပင်ေတွကေတာ့

ေကာက်သားေရး

ေရးေလးှင့်ြဖစ်သည် ။ ေန ကာမျက်မှန်အညိရင့်ရင့်ေလးကို နဖူးအထ
က်နားပင့်တင်ထားသည့်

သူမစတိုင်က

အဆင့်အတန်း

ြမင့်ြမင့်ထဲကမှန်းသိသာသည် ။ ိုင်းြပကာကလွဲလင်ေပါ့။
သူမအေကာင်း သမုတ်ဘယ်ေလာက်ေတာင် အေတွးနယ်ချဲမိသွား
လဲမသိ။

သူမအသံခပ်

ကျယ်ကျယ်ေကာင့်

အေတွးစေတွြပတ်ပီး

လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ ခပ်ရွယ်ရွယ် လူငယ်ေလးသုံး ေယာက် သူမှင့်
တစ်ဝိုင်းတည်းမှာ ထိုင်ေနက၏။

"ငါ့ကို ဘယ်လိုအစားေအာက်ေမ့လို လဲ"
သူမအသံကျယ်သလို သူမမျက်လုံးေတွကလည်း ေဒါသေကာင့်အ
ေရာင်ထွက်ေနသည် ။
"မေအာက်ေမ့ပါဘူး။ အာသာဘယ်လိုမိန်းမလဲဆိုတာ သိပါတယ်"
"သိရင်သွား။ အခုချက်ချင်းထသွား"
ေတာ်ေတာ်ကီးကိုကျယ်သွားေသာ သူမအသံေကာင့် စားေသာက်
ေနသူေတွ ဝိုင်းကည့်ကုန် ၏။ ေကာင်ေလးသုံးေယာက်ကေတာ့ ပီတီတီ
မျက်ှာေတွှင့်ထိုင်ရာက မထ။
အသံေတွေကာင့် ေဝမျိးလှည့်ကည့်ပီး မျက်လုံးကီးြပးသွား၏။ သူ
ဘက်ကို ေဝမျိးြပန် လှည့် လာပီး တအံ့တသပုံှင့်
"သမုတ် . . .သမုတ"်
ြမင်တယ်ဆိုသည့်ပုံှင့် သမုတ်ေခါင်းညိတ်ြပေတာ့ ေဝမျိးမျက်ှာ
အေရာင်အမျိးမျိးေြပာင်း သွားသည် ။ သမုတ်ကိုကည့်သည့်အကည့်
ေတွက မေကျမနပ်ှင့်။ ေတွလျက်နဲ မေြပာဘူးဆိုသည့် အဓိပာယ်မျိးပ
င်။
တစ်ဖက်က မဂျစ်တူးကလည်း ပိုပွဲကမ်းေနသည် ။
"နင်တို မထဘူးလား၊ ထမလား"
အေမးှင့်အတူ မဂျစ်တူးက ကုလားထိုင်တစ်လုံးကို ဆတ်ကနဲေကာ
က်ကိုင်ေနသည် ။
"ဟာ . . . ချေတာ့မယ်"
"လုပ်ကပါဦး"

စားေသာက်သူေတွ တစ်ေယာက်တစ်ခွန်းဆူညံသံေတွထွက်လာေပ
မယ့် ဘယ်သူမှ ေတာ့ ကိုယ်ထိလက်ေရာက် ထမဆွဲက။ ထိုအချိန်မှာ ဆို
င်ဝန်ထမ်းေကာင်းေလးေတွ အေြပးအလားေရာက် လာကသည် ။
"ဘာြဖစ်လို လဲ အစ်မ"
"ဘယ်လိုြဖစ်ကတာလဲ"
ဝန်ထမ်းေကာင်ေလးေတွ တစ်ေယာက်တစ်ခွန်းေမးပီး တစ်ေယာ
က်ကလည်း မဂျစ်တူး ေြမာက်ကိုင်ထားေသာ ကုလားထိုင်ကို အတင်းလု
ေနသည် ။
"ဘာမှ မြဖစ်ပါဘူး။ ကိုယ်တို ချင်း စကားများ ေနကတာပါ"
" မဟုတ်ဘူး ။ သူတို ကိုလည်း မသိဘူး။ ဒီဝိုင်းက ေမာင်းထုတ်ေပး
ပါ"
ဆံပင်ရှည်ကို စုစည်းထားေသာ ပိန်ပိန်ြဖြဖေကာင်ေလးက စားပွဲ
ထိုးေလးေတွကိုအြပံးှင့် ရှင်းြပေပမယ့် မဂျစ်တူးက လုံးဝလက်မခံ။
ခါးခါးသီးသီးြငင်း၏။ သူမေတာ်ေတာ်လည်း ေဒါသ ထွက်ေနပုံရသည် ။
"ရင့်လှချည်လား အာသာဝတီကွယ်။ ေမာင်းထုတ်ေပးဟုတ်လား ငါ့
အဆင့်က ေမာင်းထုတ်ရ မယ့်အဆင့်မဟုတ်တာ နင်သိပါတယ်"
"မသိဘူး။ စိတ်လည်း မဝင်စားဘူး။ ဒီကတာဝန်ရှိသူေတွ သူတို ကို
ေမာင်းထုတ်မလား၊ ကန်မသွားရမလား"
စာပွဲထိုးေလးေတွ

ဘာလုပ်ရမှန်းမသိြဖစ်ေနချိန်မှာ

ဆိုင်ကမန်ေနဂျာသုတ်သုတ်ပျာပျာှင့် ေရာက်လာသည် ။ တစ်ေယာက်
ေယာက် သတင်းသွားပိုလိုက်ပုံပင်။ ေကာင်ေလးသုံးေယာက်ကေတာ့
ဘယ်သူကိုမှ ဂုမစိုက်ပုံှင့် ဆက်ထိုင်ေနသည် ။ မဂျစ်တူးကိုေြပာေသာ

ဆံရှည်ေကာင်ေလးဆို စားပွဲ ခုံကို လက်ထိပ်ှင့် ေတာက်ေတာက် က
စားေနေသးသည် ။
ကည့်ရတာ လူချမ်းသာသားမှန်းသိသာ၏။ မိဘေတွအစွမ်းကုန်အ
လိုလိုက်ထားသည့်အြပင် ေငွကိုေရလိုသုံးိုင်သြဖင့် ဘယ်သူမှ လူမထင်
သည့်ပုံ။ ကျန်ှစ်ေယာက်ကေတာ့ ဆံရှည်ငပိန်ေကာင်ကို ညာဖားစား
ေနသည့် အေပါင်းအသင်းြဖစ်မည်။
"ဒီက ညီေလးတို ဟိုဘက်မှာ ဝိုင်းလွတ်ေတွအများကီးရှိပါတယ်"
မန်ေနဂျာက ဆံရှည်ငပိန်ကိုပဲ ရည်ရွယ်ပီး ေတာင်းပန်ေတာ့ဆံရှည်
လုံးဝ ဂုမစိုက်ဘဲ
"ကန်ေတာ်တို ဒီဝိုင်းမှာ ပဲထိုင်မယ်၊ ဘယ်ဝိုင်းမှ မသွားိုင်ဘူး"
"အစ်ကိုကို ေတာင်းပန်ေနတာပါ။ တြခားဝိုင်းေတွကိုအေှာင့်အယှ
က်မေပးပါနဲ "
ဆံရှည်ငပိန် မန်ေနဂျာဘက် ဆတ်ခနဲလှည့်လိုက်ပီးမိုက်ကည့်က
ည့်၏။
"တြခားဝိုင်းေတွကို ကျပ်တို ဘာေတွအေှာင့်အယှက်ေပးေနလို လဲ
"
"ဒါေတာ့ ဒါေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီကညီမေလးကမှ မေကျနပ်တာ၊ ကိုယ့်
ကာစတမ်မာေကျနပ်ေအာင် လုပ်ေပးဖို က အစ်ကိုတို မှာ တာဝန်ရှိလို
ပါ"
"ကျပ်တို ကေရာ ခင်ဗျားတို ရဲ ကာစတမ်မာမဟုတ်လို လား"
ပွဲက တြဖည်းြဖည်းှင့် ပိုကမ်းလာသည် ။ ဆံရှည်ကလည်း မိုက်တိ

မိုက်ကန်းှင့် ေလျာ့မည်ပုံ မေပ။ ဆံရှည်ငပိန်၏ အေပါင်းအေဖာ်ှစ်
ေယာက်ကလည်း ဆံရှည်ကို တစ်ခုခုလုပ်တာှင့်ဗဲမယ်ဆို သည့်ဒီဇိုင်း
ေတွှင့်။
တစ်ဆိုင်လုံးက စားေသာက်ေနသူေတွကလည်း ဘာများ ြဖစ်မလဲ စိ
တ်ဝင်တစားအာုံစိုက်ေန ကသည် ။
ထိုအချိန်မှာ ပဲ မဂျစ်တူးက သူမေကျာပိုးအိတ်ေကာက်ယူပီး ဆက်
ကနဲ ဝိုင်းကေနထသွား သည် ။
"ဟာ . . . အာသာ ေနဦးေလ"
"အာသာဝတီကွယ"်
ဆံရှည်ငပိန် ဝုန်းသုန်းကားှင့် အာသာဝတီကွယ်ဟု ေခေသာ မ
ဂျစ်တူးေနာက် ေြပးလိုက် သွားေတာ့ ကျန်ှစ်ေယာက်လည်း ထက်ကပ်
မကွာလိုက်သွား၏။
"ဟာ . . . သွားပါပီ။ ေဟာေပါ့ဖိုးေတွ ရှင်းမသွားဘူး"
အားလုံးအာုံက ထွက်သွားသူေတွဆီေရာက်ေနစဉ်မှာ ပဲ စားပွဲထိုး
ေကာင်ေလးက ှေြမာတ သကီးှင့် မဂျစ်တူးေခ အာသာဝတီကွယ်မှာ
ထားပီး

မစားရေသးေသာ

ေဟာ့ေပါ့ပွဲေတွကည့်ကာ

ေြပာ၏။

အားလုံးြပံးစိစိှင့် စားစရာရှိတာဆက်စားေနက၏။ အခုမှ ပင် ဆိုင်
ေလးကဇွန်းသံ ခက်ရင်းသံေတွှင့် ြပန်လည်စိုြပည်သွားသည် ။
"ဆရာ မှာ ထားပီးသား ေဟာေပါ့ဖိုးေတွ လိုက်ေတာင်းရမလား"
"ေနပါေစေတာ့ကွာ၊ ြပဿနာ ဒီေလာက်နဲ ပီးသွားတာပဲ ေတာ်ပါပီ"
အခုမှ စိတ်ေအးသွားပုံှင့် မန်ေနဂျာက စားပွဲထိုးေလးေတွကိုှစ်သိ

မ့်၏။
"ဆိုင်ကိုလာဖူးလား"
"တစ်ခါမှ မေတွဖူးဘူး"
"ဘာေတွဇာတ်လမ်းပ်ထားလဲမသိဘူး"
"ေအးေလ အခုမှ လာေပါက်ကွဲြပေနတယ်"
"မြဖစ်ိုင်ပါဘူး၊ ေကာင်မေလးကည့်ရတာ တည်တည်တံ့တံ့ပါ"
မန်ေနဂျာ ေြပာလိုက်ေသာစကားကို သမုတ်ေကျနပ်သွားသည် ။ ဟု
တ်တယ် သမုတ်လည်း လူကဲခတ်မညံ့ပါဘူး။ အာသာဝတီကွယ်ဆို
ေသာ ေကာင်မေလးက မိုက်ိုင်းပီးေဒါသကီးေပမယ့် ခပ်ပ်ပ်ေကာင်
မေလးမဟုတ်တာေတာ့ သူေြပာရဲသည် ။
"ဟာ ဆရာကလည်း အခုေခတ်မိန်းမေတွက မသိတဲ့ သူဆိုရင် သူ
တို ကို အထင်ကီးေအာင်ခပ် တည်တည်ကီးနဲ အထင်ကီးေအာင်ေန
တာ။ ေနာက်မှာ ပ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းေတွကတစ်ပုံကီး"
"အဲဒါေတာ့ ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ "
"ကဲ . . .ကဲ . . . ေတာ်ကာေတာ့၊ ပန်းကန်ေတွသိမ်းလိုက"်
မန်ေနဂျာထွက်သွားေတာ့ စားပွဲထိုးေကာင်ေလးေတွ ပန်းကန်ေတွ
သိမ်းရင်း အာသာဝတီ ကွယ်ဆိုေသာေကာင်မေလးအေကာင်း အေြပာ
ေကာင်းတုန်း။ သူမ မေကာင်းေကာင်း တြခားသူေတွ ေြပာေတာ့ သူမခံ
ချင်ြဖစ်ေနသည် ။
အာသာဝတီကွယ်တဲ့ ။
မထင်မှတ်ဘဲသူမနာမည်သိလိုက်ရသည် ။

"လိုက်သွားချင်လို လား"
ေဝမျိး မချိမချဉ်မျက်ှာှင့်ေကာက်ကာငင်ကာေမးလိုက်ေတာ့သူစိ
တ်တိုသွားသည် ။ ေဝမျိး ကိုမကည်သလိုအကည့်ှင့် ကည့်ပီး
"ငါကဘာဆိုင်လို လိုက်ရမှာ လဲ"
သမုတ်ေအာ်ေတာ့ ေဝမျိးပခုံးတွန်၏။
"မသိဘူးေလ။ မင်းများ လိုက်ချင်မလားလို "
အသားလွတ်ကီးပိုေနေသာ ေဝမျိးကိုကည့်ပီး သမုတ်မချိမချဉ်ြပံး
ကာ
"ငါက လိုက်ချင်စရာအေကာင်းမရှိဘူး။ မင်းလိုက်ချင်ရင်သာလိုက်
သွား"
"ဇာတ်လမ်းက မင်းနဲ စြဖစ်တာေလ"
"ဘာဆိုင်လဲ။ ငါက မလိုဘူးဆိုတာမင်းသိပါတယ်"
ဆက်ကို ရည်ရွယ်ပီးေြပာတာ ေဝမျိးသိေတာ့ မျက်ှာတစ်ြပင်လုံးံ
မဲ့ေနသည် ။
"သိပါတယ်။ မပ်တိုင်တက်ြပမေနပါနဲ "
"တက်ရမယ်ေလ။ တက်စရာဆိုေတာ့ တက်မှာ ေပါ့"
ေဝမျိးဆက်မေြပာေတာ့ဘဲ မသိဟန်ေဆာင်ေနသည် ။
နာမည်က အာသာဝတီကွယ်။ နာမည်ဆန်းသလို လူပုံကလည်း
တြခားမိန်းမေတွှင့်မတူ ေသာဒီေကာင်မေလးကို သမုတ်မှတ်မှတ်သား
သား ရှိသွားသည် ။
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