အခန်း (၁)
အနီးအေဝး ဘယ်လိုပဲကည့်ကည့် လူေတွ ကားေတွချည်း ကျပ်သိပ်
ေနေသာ်လည်း မျက်ှာ ြမင်ကွင်းအားလုံးက ကာ့အတွက် အစိမ်းသက်
သက်များ ပဲ ြဖစ်ေနသည် ။
မေလးမိကီးမှာ လည်း ဒီလို လူေတွ ကားေတွ ပ်ေထွးေပွလိမ်
ေနတာပဲ ြဖစ်၏။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့်မိ ကိုယ့်ေဒသ။
ပ်ေနတာလည်း မဆန်းပါ။ ဘယ်ေနရာ ဘယ်ကိုသွားသွား စိုးရိမ်
တွန်ဆုတ်တာမျိးမြဖစ်ခဲ့။ ဒီေနထိ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာေလာက်သာ သွားလာ
ဖူးခဲ့ေသာ ကာ့အတွက် ရန်ကုန်မိဟာ ထူးေထွခန်ညား ေနသည် မဟု
တ်ဘဲ စိုးရိမ်ေကာင့်ကမေတွကို ြဖစ်လာေစခဲ့သည် ။
အဝတ်အစား သုံးေလးစုံေလာက်ပဲ ြဖစ်သလို ထိုးသိပ်ထည့်လာခဲ့သ
ည့် ေကျာပိုးအိတ် အညိ ေရာင်ေလးကိုလည်း ေကျာမှာ မပိုးြဖစ်ဘဲ ပခုံး
တစ်ဖက်မှာ ချိတ်ထားမိသည် ။ ဘူတာကီးထဲက ထွက်လာေတာ့ ဘယ်
ကိုသွားရမှန်းမသိ။
ရန်ကုန်မှာ ေဆွမျိးသားချင်းမရှိပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်၊ ှစ်ေယာက်ေတာ့ ရှိသည် ။
ဒါေပမဲ့ ခုလိုမျိး တစ်နယ်တစ်ေကျးကေန လာေရာက် တည်းခိုေနထို
င်ရေလာက်ေအာင် ရင်းှီးခဲ့ကတာမဟုတ်။

“ရန်ကုန်ထိေအာင်ေြပး သမီး၊ ဒါမှ ေမာင်မင်းညိလက်က သမီးေလး
လွတ်မှာ ၊ ဟိုမှာ အရာယ်ကို ကည့်ေရှာင်၊ မီးစဉ်ကည့်ကေပေတာ့၊
ေလာေလာဆယ် ဘဘကို လုံးဝ မဆက်သွယ် နဲ ဦး၊ ြမန်ြမန်လုပ် သမီး၊
သူ ြပန်မေရာက်ခင် …”
မဂလာဦးည …
ကျက်သေရမဂလာကင်းမဲ့ေသာ

အလွန်ခမ်းနားေသာ်လည်း

ငရဲခန်းကီးှင့်လည်း တူေနေသာ …
မဂလာဦးည၏ ှစ်ေယာက်အိပ် ခုတင်ကီးထဲမှာ သီကာကုံး ဆို
ေသာ သူမဟာ …
“ကိ …”
“ဟာ …”
“အမေလး …”
ခုံးတံတ ားကီးေပမှာ လူသွားလမ်းကေလးအတိုင်း ေလာက်ေနခဲ့
တာြဖစ်ေပမယ့် သတိ တစ်ချက်လစ်သွားပီး တစ်ဖက်ကို ြဖတ်အကူး …
ကားတစ်စီးဆိုတာ သိလိုက်သည် ။
လမ်းေကာင်းအတိုင်း မှန်မှန်ေမာင်းလာသည့် ကားကလည်း အနီး
ကပ်ထိန်းဖို ခက်သွား၏။
ကာ ဘယ်လိုမှ ြပန်မဆုတ်ိုင်မီ ကားက တင်ပါးဆုံေလးှင့် ပစ်
ေဆာင့်သွားေလသည် ။
“ဟဲ့ … ဟဲ့ … လုပ်ကပါဦး ရာဇာ မင်းလုပ်လိုက်ရင် ဒီအတိုင်းချည်း
ပဲ၊ ေသကုန်ပီလား မသိဘူး၊ ဘုရား … ဘုရား”

ကာ သတိမလစ်ခဲ့ပါ။
လမ်းေပမှာ ေခွေခါက်လဲကျသွားရင်း ြပန်ထဖို ကိးစားေနမိသည် ။
ကားေပမှ စကားသံေတွထွက် လာပီး မကာမီလူှစ်ေယာက် ဆင်း
လာက၏။

တစ်ေယာက်သည်

ဒိုင်ဘာှင့်တူကာ

တစ်ေယာက်က

အမျိးသမီးကီး ြဖစ်၏။ ဆံပင်ကို ြမင့်ြမင့်ထုံးလျက် ေရအိုေရာင် ပိုးေပျာ့
လက်ရှည်ကို ေြပာင်အိေနေသာ ချိတ်ထဘီှင့် ခန်ညားစွာ ဝတ်ထား၏။
ဆံထိုး၊ လက်ေကာက်၊ လည်တိုင်ဖျားမှာ ပိးြပက်လက်ေနကာ မဂ
လာပွဲတစ်ခုခုမှ ြပန်လာ တာြဖစ်မည်။
ဒါမှ မဟုတ် ခုမှ သွားမှာ လား။
“မိန်းကေလး”
ဟု ေခ၍ အနားမှာ ပျာပျာသလဲ ထိုင်ချလိုက်သည် ။
လူးလဲထေနသည့် ကာ့လက်ေမာင်းေလးကို ကိုင်၍ မျက်ှာကိုလည်း
ေသချာငုံကည့်၏။
“ေတာ်ပါေသးရဲ … ထူထူေထာင်ေထာင်ေလး ရှိေသးလို ၊ မိန်းက
ေလး ဘယ်ထိသွားလဲဟင်၊ ေခါင်းတို လက်တို မှာ ထိေသးလား”
“ဟင့်အင်း … ဟို … ခါး … ခါးကေတာ့ နာတယ်”
“ဪ … အင်း … နာမှာ ေပါ့ကွယ်၊ ကားနဲ တိုက်မိသွားတာကိုး၊ ကဲ
… ကဲ … ထကည့် စမ်းပါဦး”
အမျိးသမီးကီးက သူမကိုယ်တိုင် ဆွဲထူ၍ မိုင်ေသာအခါ ေဘးမှ
ေြခမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘဲ ရပ်ေနေသာ ဒိုင်ဘာ
ကို လှည့်ေခသည် ။

“ဟဲ့ … ရာဇာ … ဘာလုပ်ေနတာလဲ ရပ်ပီးေတာ့ ဒီမှာ လာတွဲစမ်း”
“ရတယ်အန်တီ … ေနပါေစ”
ကာ ကိုယ့်ဘာသာပဲကားကို ေဖးမှီပီး ထရပ်လိုက်သည် ။
ခါးထဲက မျက်ခနဲ ြဖစ်၏။
လူက ေရှေနာက် ယိမ်းထိုးသွားပီးမှ မတ်တတ်ရပ်ိုင်သည် ။
“လမ်းေလာက်ိုင်ပါ့မလား

…

မိန်းကေလးက

ဘယ်သွားမလို

လဲကွဲ”
“ရတယ်အန်တီ … ဒီတိုင်းပဲ ြဖည်းြဖည်းေလာက်ပါ့မယ်”
ေကာင်မေလးက ေကျာလယ်ေလာက် ဆံပင်အုပ်အုပ်ေလးေတွကို ြဖ
န်ချထား၏။ နဖူးထိပ်မှာ ဆံမိတ်တိုတိုမရှိပါ။
အလယ်ခွဲဆံပင်က ေနာက်က ဆံပင်များ အတိုင်း တစ်တန်းတည်း
ရှည်၏။ ြဖဝင်းေသာ မျက်ှာေလးမှာ နီြမန်းေနသည့် ှတ်ခမ်းပါးေလး
များက ေထာင့်ချိးညီေန၏။
စိတ်ညစ်ေနပုံေလးမှာ နာေနတာေတွပါ ေရာေထွးကာ မျက်ှာေလး
က မျက်ေမှာင်ကုတ်လျက် ှင့် ဘယ်ကိုမှ လည်း စိတ်ဝင်တစားေတာ့
မကည့်။
မျက်ှာေရှမှာ ပ်ေနသည့် ဆံပင်ေတွကို နဖူးထိပ်မှ ထိုးသိပ်တင်ပ
စ်လိုက်၊ မျက်ှာငုံမိေတာ့ ြပန်ကျ ြပန်တင်။
ေနရာမှ ထွက်ခွာဖို ကိုပဲ ကိးစားေန၏။
“ေနပါဦး … သမီးရယ်”
အလွန် မာနကီးတတ်သည့် ေဒစင်ဒီသည် ေတာ်ုံမိန်းကေလးကို

သမီးဟု မေခတတ်ခဲ့ပါ။
ေယာက်ျားေလးေတွြမင်တိုင်းလည်း ကိုယ့်သားသမီး အရွယ်မို သား
လို ေခတာမျိး မရှိခဲ့ေပ။
ကိုယ့်ရင်ေသွးက ရင်ေသွးပဲ။
သူမက ဒီလိုပဲ ခံယူခဲ့သူ။
ဒီမိန်းကေလးကိုေတာ့ ေသချာကည့်မိေလ သေဘာကျေလ ြဖစ်ရရ
င်း …
ပီးေတာ့ မိကီးြပကီးမှာ မမှန်မကန် ဇာတ်လမ်းေတွ ဆင်တတ်က
သလို ဒီေကာင်မေလး မဟုတ်မှန်းလည်း အကဲခတ်မိပီး …
“ဘယ်သွားမှာ မိုလို လဲ”
ဟု ေမးရင်း ေနာက်က လိုက်ခဲ့မိြပန်သည် ။
ှစ်လှမ်း၊ သုံးလှမ်း လွန်သွားပီးသည့် သူမက ြပန်လှည့်ကည့်ေတာ့
မျက်ခုံးေလးက မသိမသာံမဲ့လို ။
“ဒီနားတင်ပဲ အန်တီ၊ ြဖည်းြဖည်းပဲ ေလာက်သွားလို ရပါတယ်”
“ေနပါဦးကွဲ”
ြပန်လှည့်သွားသည့် ေကာင်မေလးကို ေဒစင်ဒီက လက်ကို ဆွဲထား
လိုက်၏။
“ဒီနားတင်ဆိုရင်လည်း လိုက်ပိုပါ့မယ်၊ ဒီတိုင်းကီးေတာ့ ေထာ့နဲ
ေထာ့နဲ ေလာက်မသွားပါနဲ ကွယ်၊ အန်တီ့အိမ်ကလည်း ေရှနားမှာ ပဲ၊
အိမ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါ၊ ဒဏ်ရာကို စစ်ေဆးကည့်ပီး လိုအပ်တာ လုပ်ကို
င်ေပးပီးမှ ြပန်ပါ”

“ေနပါေစ”
ကဲ … ပီးပီ။ ဘယ်ကိုပိုေပးရမလဲဆို ကာ့မှာ လက်ညိးထိုးြပစရာ
လိပ်စာတစ်ခုမှ မရှိေပ။
သူများ ေရှမှာ ကာ မျက်ှာငယ်စွာ ကိုယ့်အေကာင်းကို မေဖာ်ချင်ပါ
။ ထိုေကာင့် စားေသာက် ဆိုင်တစ်ခုခုမှာ ဝင်ေရာက်စားေသာက်ရင်း
ေနေရးထိုင်ေရးကို စဉ်းစားမည်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အေဆာင် တစ်ခုခုမှာ
ေတာ့ ေနစရာရလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ြပဿနာ ကိုယ်ရှင်းလိုက်တာ ဘယ်သူမှ
သိဖို မလို။
အမျိးသမီးကီးေရှမှာ ဟန်ေဆာင် ေလာက်ြပချင်ေသာ်လည်း ခါးထဲ
က နာ၊ ေြခေထာက်က ေထာက်လို မေကာင်း။
ဒီ မိန်းကေလးက ဘာလဲ။
တမင် လူအထင်ကီးေအာင် မာန်လုပ်ြပေနတာလား။
စိတ်ထဲ တကယ်ပဲ ြငင်းေနတာလား။
ေဒစင်ဒီ စိတ်ထဲမှာ မေကျနပ်စိတ်ေလးေတာ့ ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။
ထိုေကာင့် ကားထဲြပန်ဝင်ပီး ထိုင်ပီးကာမှ …
“ရာဇာ … ေနဦး”
ဒိုင်ဘာကိုတား၍ ေလာက်သွားေနေသာ ေကာင်မေလးကို စူးစိုက်
လိုက်ကည့်ေနမိသည် ။
ေကာင်မေလးက တစ်ချက်မှ ြပန်လှည့်မကည့်။ ေနာက်ကိုေကာ၊
ေဘးဘီကပါ သူမကို လိုက်ကည့်ေနကသည့် လူေတွကိုေကာ ဘယ်လို
မှ ေမာ့မကည့်ဘဲ ညာဘက်ေြခေထာက်တစ်ဖက် ေပ မသိမသာ လက်

ေလးဖိထားပီး ခပ်ြဖည်းြဖည်း ေလာက်သွား၏။
“ေကာင်မေလးေနာက်ကို လိုက်စမ်း”
သူမ အမိန်ေပးလိုက်မှ ကားက စတင်ေရွလျား၏။
တံတားအဆင်းေလာက်မှာ မိန်းကေလးက ရှိေနေသး၏။
ဒိုင်ဘာက ကားကို ေရှတိုးေမာင်းသွားပီး လွတ်ကင်းသည့် တစ်
ေနရာမှာ ရပ်ထားလိုက် သည် ။
ေဒစင်ဒီက လက်ကိုင်အိတ်ကို တံေတာင်ဆစ်နားမှာ ချိတ်၍ ကား
ေပက ဆင်း၏။ အနား ေရာက်လာသည့် မိန်းကေလးက သူမကို
ေမာ့ကည့်ပီး ေခါင်းြပန်ငုံ၏။
“ကဲ … မြငင်းနဲ ေတာ့ သမီး၊ ကားေပတက် … အန်တီ့ကားနဲ တိုက်
မိတာ အန်တီ့မှာ တာဝန်ရှိေနေတာ့ ဒီတိုင်းထားပီး ဘယ်လိုမှ မသွားိုင်
ဘူး၊ အိမ်မှာ ေဆးခန်းရှိတယ်၊ တြခားကို သွားေနရမှာ လည်း မဟုတ်
ဘူး ၊ တက် … တက်”
“ မဟုတ်ဘူး … ကာ …”
“ကဲပါကွယ် … ေြပာစရာရှိတာ ေနာက်မှ ေြပာ၊ လာပါ”
ေဒစင်ဒီက ကာ့လက်ကေလးကို ဆွဲ၍ သူမကိုယ်တိုင် ေသချာတင်
ေပးပီးမှ လိုက်တက် သည် ။
ကာ ှတ်ခမ်းေလးေစ့၍ ပင့်သက်ိက်မိေလသည် ။

*

အခန်း (၂)
“ခဏေလး သမီး”ဟု ေြပာကာ ထွက်သွားလိုက်တာ ငါးမိနစ်ကာမှ
ြပန်ထွက်လာသည် ။
သူမေဘးမှာ ြဖ၍ ြမင့်ေသာ ဆံပင် တိုတိုရှင်းရှင်းှင့် ရှပ်လက်ရှည်
အြဖ၊ အြပာရင့်ေရာင် ချည်ေချာပုဆိုးကို ဝတ်ထားသည့် လူတစ်ေယာ
က် ပါလာသည် ။ ဧည့်ခန်းကို လှမ်းြမင်ရသည့် ေနရာေလာက် ေရာက်
ကတည်းက သူကလည်း ကာ့ကို လှမ်းကည့်သည် ။
ကာ့မျက်လုံးတို ကလည်း ဧည့်ခန်းမှာ ဟိုဒီ ေဝ့ဝဲေနရာမှ စကားသံ
တချိေကာင့် ထိုေနရာမှာ ပဲ စိုက်ကည့်ေနခဲ့သည် မို သူမျက်လုံးများ ှ
င့် တန်းခနဲဆုံသည် ။
ကာကေတာ့ ဧည့်သည် မို မျက်ှာကို အေြပြပစ်ဆုံးထားတာပါ။ ထို
သူကေတာ့ ကာ့ကို ြမင်သည် ှင့် မျက်ခုံးထူထူှစ်ဖက်က ဆတ်ခနဲတွန်
ကုတ်သွား၏။ ေစ့ထားသည့် ှတ်ခမ်းအစုံက ပို၍ ဖိပိတ်သွားသလိုလို။
“လာ … သား၊ သမီး နာမည်ေတာင် မေမးရေသးဘူး၊ ခါးကနာတယ်
လို ေြပာတယ်၊ ေြခ ေထာက်ကိုလည်း ထိတယ်ထင်တယ်၊ သူက အားနာ
လို ေနပါေစချည်းပဲေြပာေနတာ”
“ဟွန်း”
အသံကိုေတာ့ မကားလိုက်ပါ။

ဒါေပမဲ့ လွန်ခနဲ မဲ့ကျသွားသည့် ှတ်ခမ်းေထာင့်ကိုေတာ့ ကာ ေသ
ေသချာချာ ြမင်လိုက်သည် ။
မဲ့ြပံးက ကာကပဲ၊ ဟန်ေဆာင် အမူပိုေနသလိုလို။
ကာ ေတွးေနတုန်းပဲ ရှိေသးသည် ။
“လူနာကေတာ့ ုပ်ရှင်မင်းသမီး ံးေလာက်တာပဲ”
ဆိုဖာမှာ ထိုင်ချလိုက်ပီး ထိုစကားကို ေြပာလိုက်ရင်း သိသိသာသာ
မဲ့၍ ြပံးလိုက်သည် ။
“ခါးမျက်သွားတာ၊ ေြခေထာက် ေထာက်လို မရတာက စမ်းသပ်ဖို
သိပ်မလွယ်ေတာ့ မင်း အားကိုးလိုက်တာ မဆိုးပါဘူး၊ ကဲ … ထ …
လမ်းေလာက်ြပပါဦး”
“မလိုပါဘူး … ရှင်က ေဒါက်တာေနိုင်စွမ်းလား”
ြခံဝ မှာ တိုက်ခန်းေလးသတ်သတ်ှင့် ဆိုင်းဘုတ်ြပားေလးကို ြမင်ခဲ့
သြဖင့် ေဒါက်ခနဲ ေမးချ လိုက်ေတာ့ သူ မျက်လုံး ဝင့်ကည့်သည် ။
မေြဖေသာ်လည်း သူမ ထင်တာမှန်သွားသည် ကိုသိလိုက်၏။
အံ့အားသင့်သွားသည့် အမျိးသမီးကီး၏ မျက်ှာကိုလည်း ဂုမစိုက်
မိေတာ့ပါ။ တင်တင် စီးစီး ေြပာတတ်ပုံရေသာ ှတ်ခမ်းတို ကို ကာက
ေစ့ေစ့ကည့်ရင်း …
“ရှင့်ကိုကည့်ရတာ
ေသချာလည်း

တကယ့်ေရာဂါ

ခွဲြခားစမ်းသပ်

ိုင်တာ

ဟုတ်ဟုတ်

မဟုတ်ဘဲနဲ

ပီးေရာဆိုပီး ေဆးထိုးလတ်၊ ပိုက်ဆံေတာင်းေနပုံပ”ဲ
“ဘာကွ”

မဟုတ်ဟုတ်
ေငွရရင်

စားပွဲကို ြဖန်းခနဲပုတ်ကာ သူခါးကီး ေထာင့်မတ်သွားတာကို ကာက
ရယ်ဟဟေလး ကည့်ေနပီးမှ ေဘးမှာ ချထားသည့် အိတ်ကို ေကာက်
ကိုင်လိုက်သည် ။
“ေဟ့ … မင်း … ေနဦး”
ေနိုင်စွမ်းက ေရှကို ကိုယ်ကီးကုန်းလာကာ ဆွဲထားေတာ့မတတ်
တားသည် ။
“မင်းက ဘာမိုလို ကိုယ့်ကို ေစာ်ကားတာလဲ”
“ရှင်

ဘယ်လိုြမင်သလဲ၊

ြမင်တဲ့

အတိုင်းပဲေလ၊

ကန်မက

မှန်တာေြပာတာ၊ သူများကို ညာ တယ်ထင်ေနတာ ကိုယ်ညာတတ်လို ပဲ၊
ရှင့်ေရှကို ကန်မက မိုးသားစွာ ေရာက်လာတယ်လို သတ်မှတ်လိုက်တဲ့
ရှင့်အရည်အချင်းက ဒါေလာက်ပဲ ရှိမှာ ေပါ့၊ ေဆးအပ်ကိုင်ထားတာ
ေဆးထိုး တတ်ဖို တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း မသိေသးရင် မှ
တ်ထားဦး”
“ေတာက်”
“သား”
သူ ဝုန်းခနဲ ရပ်လိုက်သလို ကာကလည်း ေနရာမှ မေရေသးပါ။
ကားထဲမ ှာ စားပွဲတစ်လုံးြခား၍ ရင်ဆိုင်ရပ်လိုက်မိကလင် ေဒစင်
ဒီက ထရပ်လိုက်ကာ
“ြပန်ထိုင်ကစမ်း … သား ထိုင်စမ်း၊ ကိုယ်က အိမ်ရှင်၊ သမီးလည်း
ထိုင်ပါ၊ သမီးကို အန်တီ ေခလာတာ ရန်ြဖစ်ဖို မဟုတ်ဘူး ၊ ေရာဂါကုဖို
”

သူက မေကျမနပ်ြပန်ထိုင်ေပမယ့် ကာ မထိုင်ပါ။ အိတ်ကို တစ်ဖက်
က လက်ချဆွဲထားရင်း ေခါင်းခါလိုက်သည် ။
“မကုေတာ့ဘူး အန်တီ၊ ကန်မေရာဂါ အမှန်အကန်ပါပဲဆိုပီး သူေရှ
မှာ လည်း လမ်းေလာက် မြပိုင်ဘူး၊ ဒီေလာက်နဲ ဘာမှ ြဖစ်မသွားပါ
ဘူး၊ အစကတည်းက ကန်မ အန်တီေခလွန်းလို လိုက် ခဲ့တာ”
ကာက ေရှကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ လှမ်းလိုက်၏။
ဒဏ်ရာက ကာေတာ့ ပိုဆိုးလာသည် ။
ေပါင်ထိပ်မှာ တုတ်တစ်ေချာင်း ကန်လန်သွင်းထားသလိုကီး တင်းခဲ
လျက် စားပွဲေပသို ေဘးတိုက်ပိလဲသွားေလသည် ။
“အား”
“ဒုန်း”
“ဟဲ့ … ဟဲ့ … အို …”
ေဒစင်ဒီ ဖမ်းဟန်ြပင်ေနေပမယ့် မမီလိုက်။
စားပွဲေပက ပန်းအိုးေလးလည်း ဒုန်းခနဲလဲကျကာ ကမ်းေပထိ လိ
မ့်ဆင်းသွား၏။ ကာသည် စားပွဲေပမှာ လက်တစ်ဖက်ေထာက်လျက် တ
င်ပါးလဲ ထိုင်လိုက်သလိုေလး ကျသွားပီး …
“အ …”
ြပန်ရပ်ဖို ကိုယ်ကို အားယူတိုင်း ခါးက မျက်ေနသည် ။
“ေန … ေန …မထနဲ ၊ အန်တီ ထူမယ်”
ေဒစင်ဒီ ကူညီမှ ဆိုဖာေပ ြပန်ေရာက်ေလသည် ။

စားပွဲှင့် ဆိုဖာကားမှာ ကျေနေသာ ေကျာပိုးအိတ်ေလးကို ေဒစင်ဒီ
က ေကာက်ယူေပး လိုက်စဉ် …
“ဟင်

…

သမီး

သမီးအိတ်က

ဖင်ပွင့်လို

ပါလား၊

ဒါ

ခါးပိုက်ှိက်သွားတာပဲ”
“ရှင် …”
မျက်ှာထက်မှာ တင်းထားသမ ေပျာက်ကွယ်ကုန်၏။
ပိုက်ဆံမရှိေတာ့ဘူးဆိုသည့် အသိဟာ လူကို ေချာက်နက်ကီးထဲ တွ
န်းချပစ်လိုက်သလို တစ် ကိုယ်လုံး စိမ့်ေအးသွား၏။
အားလုံးကို ေနိုင်စွမ်းက မဆိုင်သလိုပဲ ထိုင်ကည့်ေန၏။
ေဒစင်ဒီက ပွင့်ေနသည့် ေကျာပိုးအိတ်ကေလးကို အသာြပန်ချကာ
မာနကီးလွန်းေနေသာ ကာ့မျက်ှာေလးကို စူးစိုက်ကည့်လိုက်သည် ။
“အန်တီကလည်း ြဖြဖမည်းမည်း ကားေပဆွဲတင်တတ်တဲ့ သူ
ေတာ့ မဟုတ်ဘူး သမီး၊ အန်တီ လူကဲခတ်တတ်တယ်၊ သမီးကို အန်တီ
က ယုံကည်တယ်၊ စာနာမိလို လည်း ေခလာတာ၊ သမီးမှာ မာနရှိသလို
သားကလည်း လူကီး မဟုတ်ေသးေတာ့ ေြပာတာဆိုတာ မှားယွင်းမရှိချ
င် ရှိမယ်၊ ဒါေတွကို ေမ့လိုက်ပါေတာ့၊ သားက အေြပာမှားသလို သမီးလ
ည်း ေချပေြပာပီးပီ၊ ေလာေလာဆယ် သမီးရဲ ေြခေထာက်ကိုပဲ ကည့်ရ
ေအာင်”
“ကန်မ …”
ကာ ဘာမှ မေြပာရေသးမီ ေဒစင်ဒီက လက်ကာြပလိုက်ပီး …
“ေနပါဦး … သွားဖို လာဖို အန်တီ စီစဉ်ေပးမယ်၊ အခု ေလာေလာဆ

ယ် သမီး လမ်းေလာက် ိုင်ဖို က အေရးကီးတယ်”
ေဒစင်ဒီက ေနိုင်စွမ်းကို လှမ်းကည့်လိုက်သည် ။
ေနိုင်စွမ်းက မေကျလည်ေသးသည့် မျက်ှာှင့် ေနရာမှ ထထွက်
သွားေလသည် ။
“မိသွယ်ေရ”
“ရှင် … ကီးကီး”
မိသွယ်ဆိုေသာ ေကာင်မေလးက ပန်ေကတိုတိုေလး ပိန်ကပ်ကပ်
အရပ်ရှည်ရှည်ေလးှင့် ြဖစ်သည် ။
အသံှင့်အတူ လူလည်း အနားေရာက်လာ၏။
“လာတွဲစမ်း … ငါ့အခန်းထဲကိုပို”
“ဟုတ်ကဲ့”
“ဪ … ဒါနဲ သမီးနာမည်က ဘယ်သူ …”
“သီကာကုံး”

*

အခန်း (၃)
ဆံပင်က လိင်းတွန်ေသးတာကီးတာ ဘာမှ မထင်။ တိုတိုရှင်းရှင်းှ
င့် နက်ေမှာင်ေြပာင်လက်ေနပီး တစ်ပင်ချင်း စင်းေန၏။ ဆံစပ်အေြခ
ေတွမှာ စိမ်းညိေနသည် ။
ြဖေသာ အသားက ဝင်းစိုေနသြဖင့် အကည့်ခံသည့် မျက်ှာမျိး။
ပီးေတာ့ လှသည် ဟု ေြပာယူရေလာက်ေအာင် ပွေရာင်းဖုထစ်ြခင်း လုံး
ဝမရှိဘဲ ှာတံက ထင်းေနသည် ။
ထူနက်ေသာ မျက်ခုံးတန်း ှစ်ဖက်ှင့် မျက်ေတာင်တိုစိပ်စိပ်တို ရှိသ
ည် ။ မျက်ခွံအကွာအေဝးက သိပ်မကျယ်။
မျက်လာချ၍ ေဆးထိုးဖို ြပင်ေနသည့် မျက်ှာတစ်ခုလုံးကို ခုတင်
ေပမှာ ထိုင်လျက်ရှိေနရင်း ကာက ပိုက်စိပ်တိုက် ကည့်သည် ။
ေယာက်ျားေတွထဲမှာ ေတာင် အရပ်ြမင့်တဲ့ လူဟု ေြပာရေလာက်
ေအာင် ြမင့်ေသာအရပ်ှင့် အဆီပိုမရှိေသာ ခပ်သွယ်သွယ် ကိုယ်ကလ
ည်း အေနေတာ်။
ဤေယာက်ျား ေတာ်ေတာ်ေချာပါသည် ။
ဆရာဝန် ြဖစ်ေနသည့်အတွက် ဂုဏ်ပုဒ်ကလည်း ထင်းေနလိမ့်မည်။
ကာ ေတာင့်ေတာင့်ေလး ထိုင်ေနဆဲ ေဆးထိုးအပ်ကိုင်လျက် သူ ဖျတ်ခနဲ
လှည့်လာသည် ။

“လှဲလိုက”်
“ဘာလုပ်ဖို လဲ”
“ဟ …”
မျက်ှာက တင်းခနဲြဖစ်သွားပီးမှ ေြဖချသည် ။
စိတ်ေလာ့ေပးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ အံကိတ်၍ ြဖစ်၏။
“မင်းကို ေဆးထိုးမလို ေလ၊ ဘာထင်လို လဲ”
“ဟွန်း”
ကာက ေနိုင်စွမ်း မျက်ှာကို တည့်တည့်ကည့်၍ မဲ့၏။
“လမ်းေလာက်လိုက်ေတာ့ ေြခေထာက်က မေထာက်ိုင်ဘူး၊ ခါးမ
တ်လိုက်ေတာ့ အသက်ရှ ကျပ်သွားတယ်၊ ကန်မကိုယ် ကန်မေတာင်
ဘယ်ေနရာက နာပါတယ်၊ ဘာြဖစ်ပါတယ်လို မေြပာိုင်ဘူး၊ ရှင်က ဘ
ယ်ေနရာကို ေဆးထိုးမှာ လဲ”
“ဘယ်ေနရာကို ထိုးထိုး၊ မင်းက ဆရာလား၊ ငါက ဆရာလား”
ကာက မဲ့ပစ်လိုက်ြပန်သည် ။
“ဆရာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ပါရဂူပဲြဖစ်ြဖစ် လူနာက ေရာဂါေြပာမှ ကုလို ရ
တာ၊ ဒီမှာ … ဦးေနိုင်စွမ်း၊ အန်တီ ေကျနပ်ေအာင် ေဆးတစ်လုံး ထိုးသွ
င်းေပးလိုက်ဖို စိတ်မကူးနဲ အပ်ကီးကိုင်မထားနဲ ၊ ကန်မ ဒီေလာက်မုံ
ဘူး”
“ဟုတ်လား”
ေနိုင်စွမ်း ှတ်ခမ်းမှာ ေလှာင်ြပံး တစ်ချက်ေဝ့သွားပီး ကာ့ကို စို
က်ကည့်၏။

ထိုေနာက် ေဆးအပ်ကိုင်သည့်လက်ကို စိုက်ချထားလိုက်ပီး စားပွဲစွ
န်းမှာ တင်ပါးှင့် ေမှးရပ်၍ …
“ဒါဆိုလည်း မင်း ဘာလို ထိုင်ကည့်ေနတာလဲ၊ ေြပာပါလား ေစာ
ေစာက”
“ရှင် လုပ်ကိုင်ေနတာကို တမင်ကည့်ေနတာေလ၊ သူခိုးမေတွဘဲ ထ
ေအာ်ရင် ကန်မ အူးြဖစ်သွားမှာ ေပါ့၊ ရှင့်လိုပဲ ကန်မကလည်း အန်တီ့
ကို အားနာလို ဒီမှာ ထိုင်ေပးေနတာ၊ ဝတ်ေကျ တန်းေကျလုပ်ြပဖို မလို
ဘူး၊ ထားလိုက်ပါ”
“ဝတ်ေကျတန်းေကျ လုပ်ြပတာ မဟုတ်ဘူး ၊ မိဘစကားကို ကလန်
ကဆန် မလုပ်ချင်လို ၊ ပီးေတာ့ ကိုယ်က အိုးအေကာအထူးကု ြဖစ်ေန
လို … ဟွန်း”
ေနိုင်စွမ်းက ေြပာလိုက်ပီးမှ ခပ်မဲ့မဲ့ စိုက်ကည့်၏။
“ဒါေပမဲ့ မင်းကိုေတာ့ စမ်းသပ်ဖို မလိုဘူးထင်လို ေလ၊ မင်းအမူအ
ရာကေတာ့ ေကာင်းပါ တယ်”
“ဘာ”
“မာမီက သိပ်မာနကီးတာ၊ အထူးသြဖင့် မိန်းကေလးေတွဆိုရင်
ပိုပီးတည်တယ်၊ မိန်းက ေလးတချိက အမူအရာေတွ ပိုလွန်းတယ်တဲ့ ၊
မင်းကိုေတာ့ ဘယ်လိုအြမင်နဲ လက်ခံသွားတာလဲ မသိဘူး”
“ကန်မကို ကားနဲ တိုက်ပီး အမြဖစ်မှာ စိုးလို ေခလာတာေလ၊ ရှင်း
ရှင်းေလးပဲ၊ ဟွန်း … ကန်မက ဒါကို သာယာေနတယ်များ ထင်လို လား
၊ ဘယ်လိုမှ လှမ်းလို မရလို ေအာင့်အည်းေနတာ”

ဖုန်းလာလို သွားလိုက်ဦးမည်ဟု ေြပာသွားေသာ ေဒစင်ဒီလည်း
ေပမလာ။
ကာလည်း ဆက်၍ မျိသိပ်မေနိုင်ေတာ့ဘဲ မာနေတွကို ထမ်းပိုးရင်း
ခုတင်ေပက ဆင်း လိုက်သည် ။
ေြခစုံရပ်လိုက်သည် ှင့် တစ်ကိုယ်လုံးသည် မခံမရပ်ိုင်ေအာင် နာ
ကျင်ကာ လူက မဟန်ိုင်။
ြပံးစစှင့် လှည့်ကည့်ေနေသာ ေနိုင်စွမ်း ကိုယ်ေပသို ဟပ်ထိုးပိ
ကျမည့် အေရးေကာင့် ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမိအရ ြပန်ထိန်းသည် ။
ေတာ်ကာ … ဒီေယာက်ျားက ဘာေတွ အသားယူ၍ ေြပာဦးမည်မသိ။
“အား”
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လဲိုက်ပစ်လိုက်သလို ြဖစ်သွား၏။
သူေပ လဲမကျေအာင် ေနာက်ြပန် လှန်ပစ်လိုက်သည့်အရှိန်ေနာက်
သို လူက ပါသွားသည် ။
ဘယ်လိုမှ မထိန်းိုင်ေတာ့ဘဲ ပစ်စလက်ခတ် ကျသွားပီကို သိလိုက်
၏။ ေခါင်းသည် တစ်စုံ တစ်ရာဆီသို ပစ်စလက်ခတ် ေဆာင့်တိုက်ကာ
မျက်လုံးထဲမှာ မီးပွင့်သွားသည် ။
ေနာက်ေတာ့ ကာ ဘာမှ မသိေတာ့ေပ။
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