အခန်း (၁)
“ေဖေဖ . . . သားတို ဒီလကုန် ေကျာင်းပိတ်ပီ၊ အဲဒါ မေလးက
ဘွားဘွားတို ဆီ သွားလည်ရေအာင်ေနာ်”
“သား”
သားက ေနကို တစ်ချက်ေတာင် လှည့်မကည့်ဘဲ သူအေဖကို ပူဆာ
ေနေလသည် ။
အရိပ်ြပလို လည်း မရ၊ မျက်လုံးြပး၍ မရသည် မှာ ယခုေခတ်က
ေလးေတွရဲ ထုံးစံလို ြဖစ်ေနသည် လားေတာ့ မသိ။
“ေနာ်လို ေဖေဖ . . . ဟိုတစ်ေနက ဘိုးဘိုး ဖုန်းဆက်ေတာ့ သားကို
လာခိုင်းေနတာေလ၊ ဘွားဘွားတို ဆီသွားချင်တယ်”
“အင်းပါ . . .သားရယ်”
“ေဖေဖကလည်း အင်းပါလို မေြပာနဲ ေလ၊ ေဖေဖပဲ ေယာက်ျားဆို
တာ စကားတစ်ခွန်းကို ြပတ်ြပတ်သားသား ေြပာရတယ် ပိုမယ်ဆိုပိုမယ်
၊ မပိုဘူးဆို မပိုဘူးလို ေြပာရမယ်ဆို ‘အင်း’ဆိုပီး ကတိတစ်လုံးကို လွ
ယ်လွယ်မေပးရဘူးေလ”
“ေနရဲရင့”်
ေဒါသှင့်အတူ သားရဲ လက်ကို ေဆာင့်ဆွဲလိုက်သည် ။ သားက ငိုမဲ့
မဲ့ှင့် လှည့်လာသည် ။

ဖျတ်ခနဲ လှည့်ကည့်လိုက်သည့် ‘ေကျာ်ေသွးညီညာ’ကိုလည်း ဂုမစို
က်ိုင်။
“ဘာလို အဲဒီေလာက်ထိ တစ်ဇွတ်ထိုးြဖစ်ေနရတာလဲ၊ ေမေမတို
အားရင် လိုက်ပိုမှာ ေပါ့”
“ဟင့်အင်း . . .အရင်ှစ်ကလည်း ေမေမက ပိုမယ်ဆိုပီး မပိုဘူး၊ အဲ
ဒါေကာင့် ေဖေဖ့ကို ေြပာတာ၊ သား ဘွားဘွားတို ဆီ သွားချင်တယ်လို
ေြပာေနတာ”
မျက်ရည်ေတွ ကျေနသည့်သားကို သနားမိေသာ်လည်း ဘာကိုမေကျ
နပ်မှန်း မသိစွာ ဘယ်အရာကိုမှ မြမင်ိုင်ေတာ့ဘဲ
“မင်းအဘွားဆီသွားဖို က အဲဒီေလာက် အေရးကီးေနသလား ေနရဲ
ရင့်၊ လူကီးေတွ အလုပ်အားလား၊ မအားလား မသိဘူး . . .ကိုယ်ြဖစ်ချင်
တာပဲသိတယ်၊ ေနာက်တစ်ခါ ပူဆာဦးမလားဟင်”
“အား . . . ေမေမေရ ေကာက်ပါပီ၊ ေနာက်တစ်ခါ မပူဆာေတာ့ပါ
ဘူး . . .ဟီး ဟီး ဟီး”
သားက တင်ပါးကိုပွတ်၍ ငိုေတာ့သည် ။ ထိုစဉ် ေနဆုပ်ကိုင်ထားသ
ည့်သားကို ဆွဲလိုက်တာမို ေန ေမာ့ကည့်မိေတာ့ . . .
“ဇူးဇူး . . . ဒီမှာ နင့်ေမာင်ေလးကို လာေခစမ်း၊ သားသွား . . . မမနဲ
လိုက်သွား”
ထ မ င ်းစ ားခ န ်းထ ဲမ ှာ ေချာင်းကည့်ေနသည့်

ဇူးဇူးက

ေကျာ့်အသံေကာင့် ချက်ချင်း ေြပးထွက်လာကာသားကိုေခ၍ အြပင်ဘ
က်သို ထွက်သွားသည် ။
“လာ ေမာင်ေလး”

ငိုိက်သံသဲ့သဲ့ေကာင့် ေနလက်ကို ကေယာင်ကတမ်း ငုံကည့်ရင်း ငို
ချင်စိတ်ေတွ ြဖစ်လာခဲ့သည် ။
“ကေလးကို ဘာလို ိုက်တာလဲ ေန”
ေဒါသတကီးေမးသံေကာင့် ေန ကေယာင်ကတမ်းှင့် ေကျာ့်ကို
ေမာ့ကည့်မိပီးမှ မျက်ှာကို တင်းပစ်လိုက်သည် ။
“လူကီးေတွ စိတ်ပ်ေနလားမသိ တတွတ်တွတ်ေြပာေနလို ိုက်
တာေလ”
“ကေလးက သိမလား၊ ငါ့သားကို ပါးစပ်နဲ ေြပာတာေတာင် မခံိုင်
ဘူး၊ မင်း . . . မင်း ဘာလို ိုက်ရတာလဲ”
“ေနသားကို ေနိုက်တာ ေကျာ် ဘာမှ ေြပာစရာမလိုဘူး”
“ဘာ . . .ဘာကွ”
“ဟင်း”
နီရဲတင်းမာသွားသည့် မျက်ှာေကာင့် ေန မှားသွားပီဆိုေသာအသိ
ှင့် . . .
“ မဟုတ်ဘူး . . .အဲဒီလို”
“ေတာ် . . .ေတာ်စမ်း . . .မင်း”
တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်လာကာ တစ်ခါမှ ကမ်းကမ်းတမ်း
တမ်း မရှိခဲ့ေသာေကျာ်က ေနပခုံးှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ
အသိမရှိသူတစ်ေယာက်လို ေနကို ေရှတိုး ေနာက်ငင်ခါရင်း . . .
“မင်း . . .မင်းက ငါ့ကိုသားရဲ အေဖလို ဘယ်ေတာ့မှ မသတ်မှတ်ဘူး
ဆိုပီး ေကညာလိုက်တာလား၊ သားရဲ ေရှမှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်

ခွင့် ငါ့မှာ မရှိဘူးလားဟင်၊ မင်း . . .မင်း ေြပာရက်လိုက်တာ”
“ မဟုတ်ဘူး ၊ ေန အဲဒီလိုသေဘာနဲ ေြပာတာ မဟုတ်ဘူး ေကျာ်”
“မေြပာနဲ . . .မင်းအသံကို ငါ မကားချင်ဘူး ေနေနေသာ်”
“ဝုန်း”
“အား”
ေကျာ်က ေဒါသှင့် သူမကို ေဆာင့်တွန်းပစ်လိုက်ရာ ထမင်းစားစား
ပွဲှင့် တိုက်မိပီး ေန လဲပိမလိုြဖစ်သွားကာ အံ့ဩလွန်စွာ ေကျာ့်ထံမှ
အကည့်မလွဲမိေချ။
ဘုရားေရ . ..
ေနရဲ စကားတစ်ခွန်းက ေကျာ့်ကို ဒီေလာက် ေဒါသြဖစ်သွားေစသ
တဲ့ လား။ ဟင့်အင်း . . . အဲဒီလိုရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ေကျာ်။ ေကျာ့်
အေပမှာ မေကျနပ်တာရှိေပမယ့် ေကျာ့်ကို တမင်ထိခိုက်ေအာင် ေြပာ
တာ မဟုတ်ဘူး ။
“ေတာက် . . . မင်း အဲဒီလိုေတွ အေြပာမတတ်ပုံေတွေကာင့် . .. ”
ေြပာလိုက်စမ်းပါ ေကျာ်။ အဲဒါေကာင့် ဘယ်ေတာ့မှ မချစ်ိုင်ခဲ့ဘူး
ဆိုတာေလ။
“ဒီေနမှာ မင်းရဲ သေဘာထားကို ငါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိခဲ့ရပီ ေန
ေနေသာ်၊ မင်းက ဘယ်ေတာ့မှ ငါ့ကို ေယာက်ျားတစ်ေယာက်အြဖစ် မ
သတ်မှတ်ခဲ့ဘူးကိုး”
“ေကျာ် . . . အဲဒီလိုမေြပာပါနဲ ၊ ေန မှားခဲ့တယ်၊ လွန်တယ်ဆိုရင်
ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ အဲဒီလို မေြပာပါနဲ ”

“ေအးပါ . . . မင်းကေတာ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပီးပီးေရာ ေြပာလိုက်
တာ အလွယ်တကူ ေတာင်းပန်ိုင်ေပမယ့် ငါလုံးဝ မေကျနပ်ဘူး”
“ဒုန်း”
“ခွန်း”
ေဒါသတကီးှင့် ထိုင်ခုံကို လွင့်စဉ်သွားေအာင် ကန်ထုတ်၍ ေကျာ်
ထွက်သွား၏။
ေကျာ် မသွားပါနဲ ။
ေခသံက ှတ်ခမ်းဝှင့်ပင် ေပျာက်ကွယ်သွားခဲ့သည် ။
စားပွဲေမှာက်ကာ အသံတိတ်မျက်ရည်များ ကျေနစဉ် လက်ကို လာ
ေရာက်ထိေတွသည် အထိ ေတွေကာင့် ေနကည့်မိေတာ့ ေနကို မျက်ရ
ည်ေတွနဲ ကည့်ေနသည့်သား။
“သားရယ်”
သားကို ခပ်တင်းတင်းေပွဖက်မိသည် က အားကိုးရာ တစ်ခုှယ်။
ေကျာ်ှင့်ေနကားမှာ သားဆိုတဲ့ ေှာင်ကိးေလးသာ မရှိခဲ့လင် ေပါင်းစ
ပ်ြခင်းဆိုသည် မှာ ဘယ်ေတာ့မှ ြဖစ်လာမည် မဟုတ်ေချ။
“ဘာလို ငိုေနတာလဲ ေမေမ”
“သားကို ေမေမိုက်မိလို ေပါ့ကွယ”်
“သား မနာပါဘူး ေမေမရဲ ၊ ေနာက်တစ်ခါ သား ဘွားဘွားတို ဆီ
သွားမယ်လို မပူဆာေတာ့ဘူး ေနာ် ေမေမ၊ ေမေမ မငိုနဲ ေတာ့ေနာ်”
“အင်းပါ သားရယ်
သားက ေနကို မျက်ရည်ေတွ သုတ်ေပးသကဲ့သို ေနကလည်း သားရဲ

မျက်ရည်ေတွကို သုတ်ေပးပီး သားရဲ နဖူးေလးကို နမ်းိက်မိသည် ။
သားနဲ ဘာဆိုင်လို လဲ ေမးတဲ့ ေနကို ေကျာ် ေဒါသြဖစ်တာ ေန သိ
တာေပါ့။ ေနအေပ ဘယ်ေလာက်ပဲ ေအးတိေအးစက်ိုင်ိုင် သားနဲ ပ
တ်သက်ရင် သားအေပ အလိုလိုက်ိုင်တာ၊ ချစ်ိုင်တာေတွဟာ ေနထ
က်ေတာင် သာလွန်ေနေသးသည် ပဲ။
သားနဲ ပတ်သက်ရင် ေနမှာ စိတ်ပူရတာ မရှိပါဘူး ေကျာ်ရယ်။
ဒါေပမဲ့ . . .။

***

အပိုင်း (၁)
သိကမ်းရြခင်း၊ ရင်းှီးရြခင်း၊ ချစ်ခင်ရြခင်း၊
ထိုေနာက် ခွဲခွာရြခင်းတို သည် . . .
ှလုံးသားများ စွာ၏ ေကကွဲဖွယ်ရာ
ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်သည် ။

အခန်း (၂)
“ေကျာ်ေရ . .. ပီးပီလား သွားမယ်ေလ”
“ေအး . . .ခဏေလး ြပည့်”
စကားသံေတွေကာင့် ေန စာကျက်ေနရာမှ လှမ်းကည့်လိုက်မိေတာ့
ေကျာ်တို အိမ်ေပသို တက်သွားေသာ ခင်ြပည့်စုံကို လှမ်းြမင်ရသည် ။
ကျက်လက်စ ဘိုင်အိုစာအုပ်ကိုပိတ်၍ အဆင်သင့် ြပင်ပီးသား လွယ်အိ
တ်ထဲသို ထည့်လိုက်သည် ။
နာရီကို လှမ်းကည့်မိေတာ့ ရှစ်နာရီထိုးုံပဲမို ေအးေအးေဆးေဆး
လုပ်ေနတတ်သည့် ေကျာ့် အေကာင်းကိုလည်း သိစွာ အဂလိပ်ဖတ်စာ
အုပ်ကို ထုတ်လိုက်သည် ။
“ေနေန . . . သမီး ေကျာင်းသွားဖို ြပင်ေတာ့ေလ”
“ဆံပင်စည်းဖို ပဲ ကျန်ေတာ့တယ် ေမေမ”

“ကဲ . . . လာ ေမေမစည်းေပးမယ်”
ေမေမက မှန်တင်ခုံေပမှ ေခါင်းစည်းကိးှင့် ဘီးကို သွားယူပီး စာ
ကျက်ေနသည့် သူမ ေနာက်ဘက်တွင် လာရပ်ကာ ဆံပင်စည်းေပးေလ
သည် ။
“ေမေမ . . . ကထိန်ေကးေပးရဦးမယ်၊ မနက်ြဖန် စေနေန ပိတ်တ
ယ်”
“ေအးပါ . .. တနလာေန စာေမးပွဲ ေြဖမှာ ဆိ”ု
“ဟုတ်တယ် ေမေမ၊ ဘယ်ဘာသာ အရင်ေြဖမလဲ မသိဘူး”
“စာေတွ ေသချာကျက်ေနာ်၊ ညည်းက ရှန်းတန်းတန်းရယ်”
“ေမေမကလည်း ”
ေနက သေဘာကျစွာ ရယ်ပီး အိမ်ေရှကို ေနာက်တစ်ခါ ကည့်မိေပ
မယ့် ေကျာ်ှင့် ြပည့်က သူမအိမ်ဘက် ကူးမလာေသး။
“ဟွန် . . . ဒီေကာင်ေတွ ဘာလုပ်ေနကတာလဲ၊ ဝါးတီးပီး အချိန်
ေတွ ေမ့ေနတာလား မသိဘူး”
တိုးဖွဖွ ေရရွတ်ပီးေတာ့ နာရီကို ြပန်ေမာ့ကည့်မိကာ
“ေမေမ”
“ဟဲ့ . . . မသွားေသးဘူးလား၊ ဘယ်အချိန်ရှိပီလဲ”
“သွားမှာ ပါ . . .ေကျာ်တို မလာေသးလို ၊ သူတို ကို သွားကည့်လိုက်
ဦးမယ်ေနာ်”
“ေအး . .. သွား သွား”

တစ်ခါတည်း လွယ်အိတ်လွယ်ရင်း အိမ်ေပက ဆင်းလိုက်သည် ။
သူမတို အိမ်က အုတ်ဖိနပ်ခံပျဉ်ေထာင်အိမ်ေလး။ လခစားဝန်ထမ်းြဖစ်
ေသာ ေဖေဖေကာင့် အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင်ှင့် ေနခွင့်ရသည် မှာ ကံေကာင်း
လွန်းလှသည် ။ ဤကဲ့သိုေသာ ရပ်ကွက်ကီးထဲတွင် ကိုယ့်ဝင်း ကိုယ့်ြခံနဲ
ေနရဖို ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲေသာကိစြဖစ်သည် ။
ထိုြပင် ေဖေဖေကာ ေမေမပါ ချမ်းသာသူေတွမဟုတ်ဘဲ ဆင်းရဲသည့်
မိသားစုမှ ဆင်းသက် လာသူများ မို ယခုလို ေနိုင်ြခင်းဟာ အေသာက်
အစား၊ အေပျာ်အပါးမရှိေသာ ေဖေဖေကာင့်ဟု ဆိုိုင်သလို၊ စီးတဲ့ ေရ
ဆည်တဲ့

ကန်သင်းဖို

ဆိုသလို

စည်းစနစ်ှင့်

စုေဆာင်းိုင်ေသာ

ေမေမေကာင့်ဟု လည်း ဆိုိုင်သည် ။
ေကျာ်တို အိမ်နဲ ေနတို အိမ်ကားရှိ အုတ်တံတိုင်းမှ တံခါးေပါက်
ေသးေသးေလး လုပ်ထားသည် ။ ထိုတံခါးေပါက်ကို တွန်းဖွင့်၍ ဝင်လို
က်သည် ။
“ေကျာ်တို မသွားကေသးဘူးလား”
တံခါးေပါက်ဝ၌ ဖိနပ်များ ခတ်ထားသည် ကို မေတွရသြဖင့် ေန
ြပံးလိုက်သည် ။ ထိတ်လန်တတ်ေသာ ေနကို ဒီေကာင်ှစ်ေကာင် ေြခာ
က်လှန်ဖို ပုန်းေနေလာက်ပီ။ ဟိုဟိုဒီဒီလှည့် ကည့်ပီး အိမ်ထဲဝင်လိုက်
သည် ။
“ေကျာ်နဲ ြပည့် ပုန်းမေနနဲ ေနာ် . . .ငါသိတယ်”
ေကျာ့်ေမေမက ထမင်းစားခန်းထဲမှ ထွက်လာသည့် ေနကို ြမင်ေတာ့
အံ့ဩသလို ကည့်သည် ။ ေနက ြပံးြပရင်း . ..
“အန်တီေဆွ . . . ဟိုေကာင်ေတွ ပုန်းေနကတာလား”

“ေကျာ်တို ေကျာင်းသွားပီေလ သမီးရဲ ၊ သမီးက ဒီေနမသွားဘူး
လား၊ ေနမေကာင်းဘူးလား”
“ဟင်”
ဖျတ်ခနဲ ြပံးရင်ခဲ့ရေသာ အေပျာ်ေတွက ေပျာက်ဆုံးခဲ့ရပီး အန်တီ
ေဆွကိုပဲ ေကာင်ေငးကည့်မိေတာ့ အန်တီေဆွက ရယ်ရင်း . . .
“သမီးကို စေနာက်သွားကပီထင်တယ်၊ အိမ်ဘက်ေရာက်ရင်ေရာက်
ေနမှာ ”
“ဟင့်အင်း . . . ေနဧည့်ခန်းထဲကေန လှမ်းကည့်ေနတာ ေရာက်မ
လာပါဘူး”
“ကွယ် . . .ဒီကေလးေတွ ေနာက်စရာရှားလို ”
ရယ်ေနေသာ အန်တီေဆွရဲ မျက်ှာကလည်း မေကာင်းေတာ့ေချ။
“ေဟာေတာ် ရှစ်နာရီခွဲေနပီ လမ်းေလာက်ရင် မီေတာ့မှာ မဟုတ်
ဘူး ။ အန်တီ လိုက်ပိုေပးမယ်”
“ရပါတယ် အန်တီေဆွ”
“လာပါ သမီးရယ် . . . ေတာ်ကာ ေကျာင်းေနာက်ကျလိမ့်မယ်”
မတတ်သာလွန်းလို သာ အန်တီေဆွရဲ ကားေပမှာ ပါလာခဲ့ရတာ
ေန ဘာကို မေကျနပ်မှန်း မသိေတာ့ေချ။
“ဒီကေလးေတွ အန်တီက ခါတိုင်းလို ဝင်ေခေနတယ်ပဲထင်တာ၊ ခါ
တိုင်းထက်ေတာင် ေစာေသးတယ်၊ ဒီေန သချာစာအုပ် ထပ်စရာရှိေသး
တယ်ဆိုလား၊ ေကျာင်းမတက်ခင် ထပ်ရမယ်တဲ့ ”
“ဟင်”

ေနခာကိုယ် မတ်ခနဲြဖစ်သွားပီးမှ ေပျာ့ကျသွားသည် ။ တဆတ်ဆ
တ်တုန်ေနေသာ လက်နဲ လွယ်အိတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပီး ဝမ်းနည်းမက လိ
က်ခနဲ။
“ကေလာင်. . . ကေလာင်”
“ေဟာ . . . အခုမှ ေကျာင်းတက်တာ သွား သမီး”
“အန်တီေဆွ ေကျးဇူးပဲေနာ်”
“အမယ်ေလး . . .ရပါတယ် သမီးရယ်”
ေနေကျာင်းထဲသို အေြပးအလားဝင်ခဲ့ေပမယ့် သချာဆရာမကေတာ့
ိုက်ဖို ေသချာေနပီ။ စာအုပ်က ထပ်၍ မရေတာ့ေချ။
ေကျာင်းခန်းဝသိုေရာက်ေတာ့ အတန်းပိုင်ဆရာမေတာင် ဝင်ေနပီ။
“ဆရာမ ဝင်ခွင့်ြပပါရှင်”
“ဝင် . . .ဝင်”
ေြပးလားခဲ့ရသည် မို လူက ေဟာဟဲေဟာဟဲြဖစ်ေနသည် ။ ေကျာ်ှ
င့်ြပည့်က တစ်ေယာက် မျက်ှာ တစ်ေယာက်ကည့်ပီး ြပံးစိစိြဖစ်ေန
တာကို ေနြမင်ြဖစ်ေအာင် ြမင်ခဲ့ရေသးသည် ။ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာ
အပတ်စဉ် ကထိန်ေကးထည့်ပီး ြပန်လာေတာ့ ေရှခုံမှ သာက . ..
“ေနေနေသာ် . . .သချာစာအုပ် ထပ်ပီးပီလား”
“ဟင့်အင်း”
“ဘာလို လဲ မပီးေသးလို လား”
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ငါေကျာင်းေနာက်ကျလို အခုေန သွားထပ်ရင်လည်း
ဆရာမက သိမှာ ၊ မထူးဘူး အိုက်ခံရမှာ ပဲ”

ေန သက်ြပင်းချလိုက်သည် ။ မတူညီေသာ ြပည့်ရဲ ဆက်ဆံေရးကို န
င် အစကတည်းက သိေနတာပဲေနရယ်။ ဘာကို ေဒါသြဖစ်ေနဦးမှာ လဲ
ဟု ကိုယ့်ဘာသာ ေြဖသိမ့်၍ ြမန်မာစာအုပ်ထုတ်လိုက်သည် ။
ေနတို သူငယ်ချင်းသုံးေယာက်တွင် ေနက ဆင်းရဲသူြဖစ်ပီး ြပည့်နဲ
ေကျာ်က ကွယ်ဝသူေတွ ကွယ်ဝသူချင်း တူေသာ်လည်း ြပည့်တို မိသား
စုက ဂုဏ်ပကာသနကို မက်ေမာသည် ။
ြမန်မာစာဆရာမက သဒါသင်ပီး အိမ်စာေပးကာ ထွက်သွားသည် ။
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတွအားလုံးရဲ အသံေတွက အုန်းအုန်းကက်
ကက်။ သချာဆရာမေရာက်လာေတာ့မှာ မို စာအုပ်ထပ်သူေတွ၊ ကူးသူ
ေတွနဲ ပ်ယှက်ခတ်ေနေတာ့သည် ။
ေကျာ်က ေနဘက်သိုလှည့်ကာ . . .
“စာအုပ်သွားထပ်ထား လိုက်ေလ”
“ေနပါေစ . . .ိုက်ခံရမယ့်အတူတူ ထပ်လိုက်ရင် သိကာကျတာပဲ အ
ဖတ်တင်မယ်”
သချာဆရာမက စည်းကမ်းကီးလွန်းသည် ။ ေကျာင်းတက်ပီးမှ စာ
အုပ်ထပ်တာ မကိက်။ ထိုစာအုပ်များကို လင့်ပစ်တတ်ေသးသည် ။
“အားလုံးမတ်တတ်ရပ်”
အတန်းေခါင်းေဆာင်ရဲ ေအာ်သံေကာင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ
ေတွအားလုံး အသံတိတ်ကာ မတ်တတ်ထ၍ ှတ်ဆက်ကသည် ။
“ထိုင် . . .ထိုင် စာအုပ်ေတွ ထပ်ထားကလား၊ မထပ်တဲ့ လူေတွ မတ်
တတ်ရပ်”

ဆရာမက ဒါပဲေြပာပီး ေကျာက်သင်ပုန်းတွင် သချာေမးခွန်းများ ချ
ေရးေနသည် ။ ပီးမှ စာအုပ်မထပ်သူများကို တစ်ေယာက် ှစ်ချက် ိုက်
သည် ။ ေနနားေရာက်လာေတာ့ . ..
“ေနေနေသာ် ဟုတ်ပါ့မလားလို ညည်းက ဘာလို မတွက်ခဲ့ရတာလဲ”
“တွက်ခဲ့ပါတယ် ဆရာ . . . ေကျာင်းတက်မှ ေရာက်လာလို ပါ”
“ြဖစ်ရမယ်”
အတန်းထဲတွင်

စာေတာ်သူစာရင်း၌

ပါသူမို

ဆရာမက

နည်းနည်းပါးပါး ဆူပီးိုက်သည် ။ ထိုိုက်ချက်ှင့် အနာသည် လက်ဖ
ဝါးမှာ မဟုတ်ဘဲ ရင်ဘတ်ထဲ၌ ြဖစ်ေလသည် ။

***

အခန်း (၃)
“ကလင် . . .ကလင်”
မုန်စားဆင်းချိန်ေရာက်ေတာ့ အားလုံးက မတ်တတ်ထရပ်၍ ဆရာမ
ကို ှတ်ဆက်ပီး မုန်ဆိုင်ဆီသို အလုအယက် သွားက၏။
“ေန လိုက်ခဲ့ပါလား”
“ေနပါေစ ေကျာ်၊ ငါ စာမရေသးလို ”
“ငါတို ဝယ်ခဲ့မယ်ေနာ် ေနေနေသာ်”
ြပည့်စကားကို ဘာမှ မတုံြပန်ြဖစ်ေချ။ စာအုပ်ပိတ်ပီး ထရပ်လိုက်
ေတာ့ ဘိုင်အိုဆရာမက . . .
“ေနေနေသာ် . . .ဆရာမကို လိုက်ပိုဦး”
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ၊ သာ ငါနဲ အေဖာ်လိုက်ခဲ့ဟာ
“ေအး . . .ေအး”
သာကိုေခပီး ဆရာမဆီမှ စာအုပ်ထုတ်သယ်၍ လိုက်ပိုေပးသည်
။
သာဆိုတာလည်း စာကိးစားသူတစ်ေယာက်။ သိုေသာ် ေကျာင်းဝ
တ်စုံဆိုတာ သုံးစုံ ထက် ပိုမရှိေအာင် ဆင်းရဲေသာ သူ။ ေမာင်ှမ (၆)
ေယာက်တွင် သူက အလတ်ြဖစ်သည် ။

“နင်ကေကာ ေကျာင်းေနာက်ကျလို ပဲလား သာ”
မနက်က သချာစာအုပ်မထပ်တာကို ေနက ရည်ရွယ်၍ ေြပာလိုက်
ေတာ့ သာက ေခါင်းညိတ်ပီး . . .
“ကိုးပုဒ်မှာ ငါ မတွက်တတ်တာ တစ်ပုဒ်ပဲပါတာဟ”
“ေကျာင်းေနာက်ကျလို ေြပာေနတာ တကယ်ေကာ တွက်ခဲ့ရဲ လားမ
သိဘူး၊ အေြပာကေတာ့ မိုးေပမှာ ဟွန်၊ မေြပာလိုက်ချင်ဘူး”
“မေြပာလို မရဘူး ြပည့်စုံ၊ ေြပာစမ်းပါဦး .. . အေြပာက မိုးေပမှာ
ဆိုတာ”
“ဟင်”
“ေနေန”
ေနက ြပည့်ရဲ ေရှတွင် သွားရပ်လိုက်ေတာ့ ြပည့်က ေြပာလက်စ စ
ကားေတွ ရပ်တန်သွားပီး ေနကို ေကာင်သလိုကည့်ေနသည် ။ ေကျာ်က
ေတာ့ ဟိုဘက်ပဲ ဆွဲေတာ့မလိုလို၊ ဒီဘက်ပဲ ဆိုေတာ့ မလိုလိုှင့် ရှိေနသ
ည် ။
“ငါ့ကွယ်ရာမှာ ငါ့အတင်း ေြပာေနတယ်ေပါ့၊ နင် မရှက်ဘူးလား”
“ဘာကိစ ငါက ရှက်ရမှာ လဲ၊ ဘာမှ မေြပာရဲစရာမရှိဘူး ဟုတ်တ
ယ်ေလ၊ အေြပာကီးတာကို အေြပာကီးတယ်လို ေြပာတာ နာတတ်ရင်
လည်း နာေပါ့”
“ေအး . . . နာရမှာ ငါ မဟုတ်ဘူး ြပည့်၊ ငါက အေြပာကီးလား
မကီးလား နင်ပိုသိမှာ ေပါ့၊ မနက်က နင်တို ေတွ သွားှင့်တဲ့ ကိစေကာ
င့် ငါစာအုပ်ထပ်လို မရတာ”

“အဲဒါ နင့်ဘာသာပျင်းတာပဲ၊ ေကျာင်းသွားဖို ဝီရိယမရှိဘဲနဲ ”
ြပည့်အေြပာေကာင့် ေန ဆတ်ဆတ်ထိမခံေလာက်ေအာင် နာသွားရ
ကာ . . .
“ဟုတ်တာေပါ့၊ ဒါ ငါ့အတွက် သင်ခန်းစာယူသင့်တာေပါ့၊ ငါ ဝီရိယ
မရှိတာ

မဟုတ်ဘူး

၊

ညံ့တာ၊

သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့

နင်တို

အေပ

ယုံကည်ပီး ငါ ညံ့ခဲ့တာ အဲဒီရလဒ်ေကာင့် ငါ့ဘဝမှာ ပထမဆုံးအကိမ်
အိုက်ခံခဲ့ရတာ”
“အဲဒီလိုမေြပာနဲ ေန၊ ငါတို က နင် ိုက်ခံရပါေစဆိုပီး နင့်ကို ထားခဲ့
တာ မဟုတ်ဘူး ။ ေပျာ်ချင်ုံသက်သက်၊ စာအုပ်ထပ်ဖို ငါတို ေကျာင်း
ေရာက်မှ သတိရတာ”
“ဟုတ်လား . . . နင်တို ရဲ စိတ်က ေတာ်ေတာ်ချစ်စရာေကာင်းတယ်
ေနာ်”
မုန်စားဆင်းချိန် ေကျာင်းခန်းထဲတွင် လူေလးငါး ဆယ်ေယာက်
ေလာက်သာရှိပီး

ြပည့်နဲ

ေနနဲ

မတည့်မကို

မကာခဏြမင်ေတွေနရသြဖင့် ဘယ်သူမှ ဂုတစိုက် ကည့်ေနြခင်းမ
ရှိေချ။
သာက ေနနဲ အတူ ြပန်လာရင်း ရပ်လက်စမိုသာ ကည့်ေနြခင်းြဖ
စ်သည် ။
“ကဲ . . .ေတာ်ကပါေတာ့ဟာ၊ ေန ငါ ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ ေနာက်ေန
လာေခမယ် ဟုတ်ပီလား”
“ေတာင်းပန်စရာမလိုပါဘူး ေကျာ်၊ နင်က ငါ့ကို လာမေခလို စိတ်
ဆိုးေနတယ်လို ထင်ေနသလား၊ ေခစရာမလိုပါဘူး၊ ငါ ပျင်းလား၊

မပျင်းလား၊ ညံ့လား၊ မညံ့လား သိရဖို အတွက် ငါ တစ်ေယာက်တည်း
လာမယ် နင် လာေခစရာအေကာင်းမရှိဘူး”
“ဟား. . .ဟား . .. ကိက်တယ်ေဟ့”
ြပည့်စုံက ဝမ်းသာအားရ ရယ်ပီး ေဘးချင်းယှဉ်ရပ်ေနသည့် ေကျာ့်ပ
ခုံးကိုတိုက်၍ . . .
“အိုေက. . .ေကျာ် ဒါဆိုရင် ငါတို အချိန်ကုန်သက်သာတာေပါ့ေနာ်”
“သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဲဒီလိုမေြပာနဲ ေလ၊ ဒါက ငါတို အမှားပဲ၊
နင့်ကို ေြပာသားပဲ သွားေခဖို ကိ”ု
“ဘာလဲ . . .နင်က ငါ့ကို အြပစ်တင်ေနတာလား ေကျာ်ေသွးညီညာ၊
ငါ အမုန်းဆုံးက ငါ့ကို အြပစ်တင်တာပဲ”
“ဟွန် . . . ေတာ်ေတာ်အတကီးတာပဲ”
“ေနက ခပ်မဲ့မဲ့ေြပာပီး လှည့်ထွက်ဖို ြပင်ေတာ့ ခင်ြပည့်စုံက ရှးရှး
ရှဲရှဲ ေဒါသြဖစ်ကာ . . .
“နင် . . .နင် ဘာေြပာတာလဲ”
“နင် နားမကန်းရင်ေတာ့ ကားပါတယ်”
“ေနေနေသာ်ရယ် လာပါ၊ ေကျာင်းတက်လို ဆရာမေတွရင် ဆူေနဦး
မယ်”
ြပည့်စုံက

ေနကို

ိုက်ဖို

ေရှတက်လာသြဖင့်

သာရဲ

လက်ကိုဖယ်ပီး . . .
“ လာေလ ိုက် လိုက်ေလ၊ ငါ့အသားကို နင်ထိရင် နင်ဘယ်လိုြဖစ်
သွားမလဲ ေစာင့်ကည့်လိုက်ေပါ့”

“အံမယ် . . . နင်က”
“ေတာ်ေတာ့လို ဆို . . .ကဲ . . .”
“ဟင်”
ေကျာ်က စိတ်မရှည်စွာ ြပည့်စုံရဲ လက်ကို ေဆာင့်ဆွဲပီး ေနရဲ လက်
ကို ေဆာင့်တွန်းလိုက်ရာ ေန ယိုင်ခနဲြဖစ်သွား၏။
မယုံိုင်စွာ ေကျာ့်ကို ကည့်ေနမိေပမယ့် ေကျာ်က သူမကို ကည့်မ
ေန။ ထိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်ပီး “မိန်းကေလးေတွနဲ

သူငယ်ချင်းြဖစ်ရတာ

ေတာ်ေတာ်စိတ်ပ်ဖို

ေကာင်းတယ်၊ ထစ်ခနဲရှိရင် စိတ်ေကာက်မယ်၊ စိတ်ဆိုးမယ်၊ ပီးရင် . . .
ဘာမှ ဟုတ်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီက တားတဲ့ ေကာင်ကေတာ့ ငေပါကီးြဖ
စ်လို ”
“နင်တင် ေပါတာ မဟုတ်ဘူး ေကျာ်ေသွးညီညာ၊ ဒီေနမှာ ငါဟာ နင့်
အတွက် ဘာမှ အေလး အနက်ထားစရာမလိုတဲ့ ခပ်ေပါေပါမိန်းမတစ်
ေယာက် ြဖစ်သွားခဲ့တာကိုေတာ့ ငါ ေတာ်ေတာ် ဝမ်းနည်းမိတယ် . . .၊
ငါဟာ နင် ေဆာင့်ဆွဲလိုက်တဲ့ ေနရာမှာ မရှိဘဲ တွန်းခံရတဲ့ အြဖစ်
က ေတာ်ေတာ် အုပ်ဆိုးလွန်းတယ်၊ ေသချာတာတစ်ခုကေတာ့ ဥေပ
ကာေတွရခဲ့တဲ့ ဒီေနကို ငါ ဘယ်ေတာ့မှ ေမ့မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ပိုပီးေတာ့
မှတ်မှတ်ရရြဖစ်ေအာင် ရှစ်တန်းှစ်က ငါ့ကို ေမွးေနလက်ေဆာင်ေပး ခဲ့
တဲ့

နင့်ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာ ဒီအြဖစ်အပျက်ကို

ေတာ့ ငါ စိတ်မေကာင်းဘူး ေကျာ်”
“ေနေနေသာ်”
“ဟင်”

ေရးထည့်ပစ်ရမှာ

သာက ေနရဲ လက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်၍ ေခလိုက်မှ ေနသတိဝ
င်လာသူလိုြဖစ်ကာ “ဟင်း”
မေကျနပ်မကို သက်ြပင်းအြဖစ် မတ်ထုတ်လိုက်မိ၏။ အတန်းထဲမှာ
ဆရာမ ဝင်လာေတာ့လည်း ငိမ်သက်ေနမိေတာ့သည် ။ စိတ်ကို ငိမ်သ
က်ေအာင်ထိန်းရင်း “သာ . . . နင် ထမင်းြပန်စားမှာ လား”
“ေအး . . .ဘာြဖစ်လို လဲ”
“အတူတူြပန်ရေအာင်”
“ေအး . . .ေအး”
ေကျာ်က ေနကိုလည်း ကည့်သည် ။ ထိုအကည့်ေတွထဲမှာ မေကျနပ်
မေတွ ပါေနမလား။ ေကျာင်းဆင်းေခါင်းေလာင်းထိုးေတာ့ . . .
“ေန . . . ဘာလို သာနဲ ြပန်ရမှာ လဲ၊ ငါတို နဲ ြပန်ေနကျကို၊ အလ
ကားပီးပီးသားကို စိတ်ထဲ ထားေနေသးတယ် အူးမ”
ဟု ရယ်ေအာင် စေနာက်ေနေပမယ့် ေနကေတာ့ မရယ်ဘဲ . . .
“နင် သွားှင့်ပါ၊ ငါ ဒီေန သာနဲ ပဲ ြပန်ချင်တယ် ေကျာ်၊ နင် ငါ့စိတ်
ကို သိေနတာပဲ”
ေကျာ်က

မျက်ှာမေကာင်းေတာ့ဘဲ

အခန်းေပါက်ဝေရာက်ပီြဖစ်

ေသာ ြပည့်ေနာက်ကို ေြပးလိုက်သွား၏။
ထိုြမင်ကွင်းကို ေနအံကိတ်၍ ကည့်ပီး မတ်တတ်ထ ရပ်ပီး သာနဲ
အတူ အိမ်ြပန်လာခဲ့ သည် ။

“နင်တို ကလည်း ဒီေလာက်ခင်ေနကတာကို စိတ်ထဲ ထားေနေသး
တယ်”
ဟု ေကျာ်ေြပာသည့်စကားမျိးကို သာက ဆိုေလသည် ။ ေန ေခါင်း
ယမ်းကာ . . .
“နင် မသိပါဘူး သာရယ် . . .ြပည့်က အရမ်း အတကီးတယ်”
“ငါ သိတာေပါ့၊ ငါတိုလို ဆင်းရဲတဲ့ သူေတွဆိုရင် ှာေခါင်းံချင်တ
ယ်၊ အေပါင်းအသင်း မလုပ်ချင်ဘူး”
“ဘာထူးလဲ အတူတူပဲေပါ့၊ ြပဿနာက အဲဒီက စတာ၊ ငါတို က
ဆင်းရဲတယ်၊ ေကျာ်နဲ ငါ ခင်ေနတဲ့ အြဖစ်ကို သူက မလိုလားဘူး၊ မခင်
ေစချင်ဘူးေပါ့ဟာ”
“ေအးေနာ် . . .နင်နဲ ေကျာ်ေသွးညီညာတို ကား ခင်ြပည့်စုံေရာက်
လာေတာ့ ေသွးကွဲြခင်းစတာ ပဲထင်တယ်”
ေသွးကွဲြခင်းစတာပဲထင်တယ် . . .
ေသွးကွဲြခင်းစတာပဲထင်တယ် . . .
သာရဲ စကားက ေနနားထဲမှာ အထပ်ထပ်ကားေနရေတာ့သည် ။
ထိုြပင် ြပည့်မပါေသာ ေနတို ရဲ ေအးချမ်းခဲ့ရေသာ သူငယ်ချင်းဘဝ
ကို တမ်းတမိေတာ့ လွမ်းေမာမိသည် ။ မြဖစ်ိုင်ေတာ့တာပဲ ေကျာ်ရယ်။
“ညေနေကျာင်းသွားရင် ငါ ဝင်ေခရဦးမလား”
“ဟင် . . .မေခနဲ သာ၊ ငါ့ကို ခွင့်တစ်ဝက်တိုင်ေပးဟာ၊ ငါ ခွင့်စာ
ေရးေပးလိုက်မယ်၊ ေခါင်းေတွကိုက်လာလို လည်ေချာင်းေတွလည်း နာ
ေနပီ”

“ဟင်း . . .ဟင်း . . . ြပည့်နဲ အပိင်ေအာ်လိုက်ရလို လား၊ ေအးပါ . ..
ငါ ခွင့်တိုင်ေပးပါ့ မယ်၊ နင် ဖျားေနတာ စိတ်ပါမယ် ထင်တယ်၊ ေကျာ်က
ြပည့်နဲ ြပန်ပီး နင့်ကို မေစာင့်လို မဟုတ်လား”
“သာရယ်”
သိေနတာကို ရင်ထဲမှာ ထားလိုက်ပါ။ ေပတင်ဝန်ခံရေလာက်ေအာ
င် ဘယ်သူငယ်ချင်းကိုမှ အေလးအနက်မထားတတ်သူပဲ ြဖစ်ချင်တယ်။

***

