အခန်း (၁)
“ဒီမိန်းမကို ေလာ့တွက်လို မရဘူး ဒီေဂျ ... သူစီးပွားေရးနဲ ပတ်သ
က်ရင် သူကလည်း ဘယ်သူကိုမှ ေလာ့မတွက်ဘူး၊ ေစ့စပ်ေသချာတဲ့ ေန
ရာမှာ လည်း စာရင်းအင်းကိုင်တွယ်တာ ကည့်မလား၊ ကွန်ပျတာထက်
တိကျတယ် ...”
“အင်း ... ေတာ်ေတာ် သတင်းကီးေနပီပဲ ...”
“ငါ အပိုေြပာေနတာ မဟုတ်ဘူး ၊ အလုပ်ထဲမှာ ဆို ဦးေလး ဘကီး
ဘယ်သူြဖစ်ြဖစ် လုံးဝမညာဘူး၊ နာမည် အကီးဆုံးကေတာ့ အပျိကီး
ဘာေကာင့် ြဖစ်ေနရသလဲ ဆိုတာပဲ ...”
“ဘာ ...”
“ဟုတ်တယ် .... ေဘာ်ဒီစထရပ်ချာ မိတယ်၊ လှလည်း လှတယ်၊ အဲ ..
. နည်းနည်းပုံတုံးတာ တစ်ခုကလွဲရင်ေပါ့၊ ရည်းစားမထားဘူး၊ အိမ်
ေထာင်ေရးကို စိတ်ဝင်စားပုံလည်း မေပဘူး၊ သူသူငယ်ချင်း ဆရာဝန်မ
တစ်ေယာက် ရှိတယ် အပျိကီးပဲ ... အဲဒီှစ်ေယာက်ကို ... အင်း ...”
“ဟား ... ဟား ... ဟား ...”
ဒီေဂျက မျက်မှန်တပင့်ပင့်ှင့် ေအာ်ရယ်သည် ။ မိုးတိမ်ကပါ ေရာ
ေယာင်ရယ်ရင်း ...၊
“ဟုတ်တယ် ... သိတဲ့ လူတချိကေတာ့ သူနဲ ပဲ အဲဒီဆရာဝန်မကို ...

”
“ေတာ်ပါေတာ့ကွာ ...”
“ဘာလဲ ... ငါ အမှန်အကန်ေတွ ကားထားတာေနာ် ...”
“မင်း ကားထားတာေတွက ငါ သိချင်တာေတွမှ မဟုတ်ဘဲကွ ... သူ
နဲ ငါက ြပင်သစ်မှာ သင်တန်းအတူတူ တက်ဖူးတယ်၊ သူ ကိးစားတာ
ေတာ်တာေတွလည်း ငါ သိတယ် ...”
“မင်းနဲ မခင်ဘူးမိုလား ...”
“မခင်ဘူး ...”
“အဲဒါေြပာတာေလ ... သူက ဘယ်ေယာက်ျားကိုမှ ...”
“မဟုတ်ပါဘူး ... ခင်စရာအေကာင်းမှ မရှိတာ၊ သင်တန်းချင်း တူ
ေပမယ့် ဆက်ရှင်မတူဘူး၊ ပီးေတာ့ သူကလည်း ခပ်တည်တည် ငါကလ
ည်း ...”
“မင်းကလည်း ခပ်တည်တည်ပဲလား ...”
“ မဟုတ်ဘူး ေလ ... ဒါေပမဲ့ ကိုယ်က ှတ်ဆက်ခဲ့ပီးသား၊ သူက
ေရာချင်တဲ့ ပုံ မရှိေတာ့ ...”
“အဲဒါေြပာတာပဲ ...”
“မေြပာနဲ ... မင်းေြပာတာ ငါ လက်မခံဘူး ...”
“ဒါဆို မင်း စိတ်ဝင်စားေနတာလည်း စီးပွားေရးကိစဆိုတာ ငါ မယုံ
ဘူး ...”
“ဘာထင်လို လဲ ...”

“သူကို မင်း စိတ်ဝင်စားေနတာ ...”
ဒီေဂျက ရယ်သည် ။ ပီးေတာ့ ေခါင်းခါ၍ ...
“ငါ လက်ထပ်ပီးတာ သုံးလပဲ ရှိေသးတယ်၊ မိုးတိမ် ...”
“ဟင် .... တကယ်လား ...”
“ဟုတ်တယ် ... ေြပာချင်တာက လက်ထပ်ပီးတဲ့ ကိစကို မဟုတ်ဘူး
၊ ငါက လက်ထပ်ပီးသား မင်းထက် အများကီး အြမင်စူးတယ် ...”
“ဘာကိုလဲ ...”
“အဲဒီတစ်ေယာက် ေယာက်ျားေတွကို မကိက်ဘူးဆိုတဲ့ မင်းရဲ ခန်မှ
န်းချက် ...”
“တိုးတိုးတိတ်တိတ်ေတွက

ိုးတိုးရိပ်တိပ်ကားပီး

ချဲကား

ေြပာေနကတာပါ၊ ဒီမှာ မသိရင် မှတ်ထား ... သဘာဝမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်
တစ်ခုကေန ေဖာက်ထွက် လာပီဆိုရင် အဲဒါ အစွန်းေရာက်တာပဲ၊ ေယာ
က်ျားနဲ မိန်းမ သဘာဝအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ လိင်တူဆက်ဆံေနကရင် သိ
သာတဲ့ အချက်ေတွ အများကီးရှိတယ် ...”
“မသိသာလို ပဲ ေဂးေတွကို မိန်းကေလးေတွ ချစ်မိေနကတာေပါ့ကွ
... ေဂးမှန်းလည်း သိေရာ ဟင်ခနဲ ဟာခနဲ ...”
“ဘာြဖစ်လို ေဂးမှန်း သိသွားကတာလဲ ...”
မိုးတိမ် ေကာင်ေတာင်ေတာင် ြဖစ်သွား၏။ ဒီေဂျက ရယ်လိုက်ပီး ...
၊
“တစ်ေနရာမှာ ေတာ့ သိသာထင်ရှားေနတာပဲ မိုလား ...”
“ မဟုတ်ဘူး ... မဟုတ်ဘူး ... ဒါကျေတာ့ မင်းမှားတယ်၊ လုံးဝကို မ

သိသာဘူး

...

ေယာက်ျားေကာင်း

တစ်ေယာက်လို

ေနထိုင်

သွားလာေနကတာ၊ အကည့်ေတွ အေြပာေတွကအစ လုံးဝ ...”
“ဒါဆို ေြဖေလ ... ဘာလို သိသွားတာလဲလို ...”
“သူတို ချင်း လိုရင်းမေရာက်ဘူးဆိုမှ သိကတာ ...”
“လိုရင်းဆိုတာက ...”
“လိုရင်းပဲကွာ ...”
ေြပာပီး ှစ်ေယာက်စလုံး စပ်ဖဲဖဲ ြဖစ်သွားကကာ ...
“ဒါကို ငါ လက်ခံပါတယ်၊ ေယာက်ျားေလးေတွက မိန်းကေလးနဲ စာ
ရင် အကဲခတ်ဖို မလွယ်ဘူး၊ ဒါကလည်း ေယာက်ျားေလး ြဖစ်ေနလို ပဲ
ကွ ... ပွင့်လင်းခွင့် ရှိတယ်ေလ၊ ပွင့်လင်းခွင့်ဆိုတာ အားလုံးပါတယ်ေနာ်
... သူတို ကိုယ်သူတို ဖုံးဖိချင်ဖုံးထားမယ်၊ သိေစချင်လာရင်လည်း သိ
သာေအာင် ြပမယ်အဲ၊ အဲဒီမှာ အခွင့်အေရးက ကွာသွားတာ ...”
“အင်း ... ေြပာပါဦး ...”
“မိန်းကေလးေတွကျေတာ့ ဆန်ကျင်ဘက် ြဖစ်ေနတယ်၊ အဲဒါေကာ
င့် ပိုဆိုးလာ ...”
“ဘာဆိုးတာလဲ ...”
“မင်း ခုန ေြပာသွားတဲ့ လိုရင်းေပါ့ ...”
မစတာဂစ်တာ အြပင်ဘက်စားပွဲမှာ ှစ်ေယာက်တည်းထိုင်ရင်း လွ
တ်လပ်ေနကစဉ် စားပွဲရှည်၏ အစွန်းမှာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက် လာ
ထိုင်ပီး အေအးတစ်ဘူးမှာ ၏။
ပီးေတာ့ ဖုန်းေြပာေနသြဖင့် သူတို လည်း တစ်ချက်ပဲ ကည့်ြဖစ်ကာ

...
“သူတို မှာ ဘယ်ေနရာမှာ မှ လိုရင်းေရာက်လို မရဘူး ...”
“ဟမ် ...”
ကိုယ်စခဲ့တဲ့ လိုရင်းကို ကိုယ့်ဘာသာ ပ်ေထွးသွားခဲ့၏။
“မိန်းကေလးချင်း ြပစ်မှားပီဆိုရင် အဲဒီမိန်းကေလးရဲ ရှိသင့်တဲ့ အစိ
တ်အပိုင်းေတွ အကုန်ပျက်စီးတာပဲ ...”
“မင်းဟာ ဟုတ်လို လား ... အိမ်ေထာင်ကျသွားတဲ့ မိန်းကေလးေတွ
အလှပျက်တယ်ပဲ ကားဖူးတယ် ...”
“ မဟုတ်ဘူး ... မိန်းကေလးချင်း ညားေနတာနဲ လုံးဝမတူဘူး၊ သူရဲ
မျက်ှာကိုယ်လုံး သူရဲ စိတ်ကအစ သိသိသာသာ ချံးချံးကျ ေြပာင်းလဲ
သွားတာ၊ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ လိုရင်းမေရာက်ိုင်လို ...”
“ဒီမှာ ...”
“ဟင် ...”
ဘုတ်ခနဲ စားပွဲကို လက်နဲ ပုတ်ပီး ေခလိုက်ေတာ့ သူတို ေတွ
လှမ်းကည့်မိက၏။ နားရွက်ေလာက် ဆံပင်တိုတိုကို ေအာက်ဖျားေတွ
က ေရတံေလာက်လို ြပန်ေကာ့ေနက၏။
နားဆွဲဝိုင်ကီးက အိမ်က ဟင်းေသာက် ပန်းကန်လုံးကီးများ ဆွဲလာ
သလား မှတ်ရသည် ။ ထိုြပင် သူတို ရယ်ချင်သွားတာက ခုမှ သူမကို
ေသချာကည့်မိ၏။
မိန်းကေလး စစ်စစ်မှ မဟုတ်ဘဲ ...၊
“ဘာကည့်ေနတာလဲ လူကို ...”

မိုးတိမ်က ခပ်သွက်သွက် ...၊
“ယူတို ေတွ အနားမှာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ရှိေနတာ အားနာရ
မှန်း မသိဘူးလား ...”
“ြဖစ်ရေလ ...”
“တကတည်း မေြပာလိုက်ချင်ပါဘူး ...”
“အဲဒါ သက်သာတာေပါ့ ...”
“ဘာသက်သာတာလဲ ... ေမာင်နဲ ှမ သားနဲ အမိ ကားလို မေတာ်
တဲ့ စကားေတွကို ေနရာတကာ ေြပာေနကတယ် ...”
“ဒီနားမှာ ေမာင်ှမ သားအမိေတွမှ မရှိဘဲ ...”
“မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ရှိေနရင်လည်း ဆင်ြခင်ရမှာ ေပါ့၊ ဟွန်း ..
. မေြပာလိုက်ချင်ဘူး၊ ေယာက်ျားေလးချင်း ေတွပီဆို မကားဝံ့ မနာသာ
ေတွေြပာပီ ...”
ေြပာေြပာဆိုဆို အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံထုတ်၍ စားပွဲေပမှာ ဖတ်ခနဲ ပု
တ်ချတင်ကာ ထထွက်သွားေလသည် ။ ခါးေလး လိမ်ကျစ်ကျစ်ှင့် ေလှ
ကားထစ်ေတွကို တက်သွားတာကည့်ကာ ှစ်ေယာက်သား ရယ်မိက၏
။
“ရယ်မေနနဲ ဟိတ်ေကာင် ... ငါတို လည်း ဆင်ြခင်သင့်တယ်၊ အဲဒါ
ေလးက မိန်းကေလးဆိုရင် မလွယ်ဘူး ...”
“ဘာလဲကွ ... ငါတို က ဘာေတွေြပာေနလို လဲ ... ဆက်ေြပာ ...”
မိုးတိမ်က ဘယ်လိုတရားနဲ ခတ်လို မှ ကတ်မည့်ပုံမေပ ...၊
“ေြပာေလ ... ငါတို ရဲ ေြပာလက်စကို ...”

“ငါ ေြပာရမှာ မဟုတ်ဘူး ... ငါက မင်းကို ေမးေနရတဲ့ ကိစ ...”
“ငါ သိသေလာက်ကလည်း ဒါပဲ ... မင်းက စီးပွားပိင်ဘက်ေတွမို သူ
ဘက်က ေြခလှမ်းအမှားကို ေစာင့်ေနေပမယ့် သူကေတာ့ မှားလည်း ဂု
စ ိုက ်မ ှာ မဟုတ်ဘူး

၊

ခလုတ်တိုက်

ဒူးကွဲ

ထဘီအနားပဲလည်း

လူးလဲထပီး ဆက်ေြပးမှာ ပဲ ...”
“ဟား ... ဟား ... ဟား ...”
“ဘာရယ်တာလဲ ...”
“မင်းေြပာေနတာနဲ ငါေတာင် စိတ်ဝင်စား လာပီ၊ ဟုတ်ေတာ့ ဟုတ်
တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးှစ်ေလာက်က န်းဆိုတဲ့ မိန်းကေလးနဲ အခုသိရ
တဲ့ န်းက လုံးဝမတူဘူး ...”
“ဘာမတူတာလဲ ...”
“ေတာ်ေတာ်ကို လှလာတာ ...”
“အဲဒါ သူဟာသူ အကျိးေပး ေကာင်းေနတာေနာ် ... ခုေခတ် မိန်းက
ေလးေတွ သူတို ကိုယ် သူတို လှဖို အေသအလဲ ြပင်ေနကသေလာက် သူ
လုံးဝမြပင်ဘူး ...”
“မင်းက ဘာလို ေသချာေနတာလဲ ...”
“ငါက သူရဲ ဒိုင်ဘာပဲကွ ... သိတာေပါ့၊ မနက်ေစာေစာ ြခံထဲမှာ ပ
န်းခူးတယ်၊ ြခံကို ှစ်ပတ် သုံးပတ်ေလာက် ပတ်ေလာက်တယ်၊ ပီးရင် ပ
န်းပင်ေတွ ေရေလာင်းတယ် ...”
“ပီးရင်ေရာ ...”
“ဝင်သွားပီး ေရမိုးချိးတာ၊ ဘာညာရှိမှာ ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ငါ ြမင်တာ

ေတာ့ ဝင်သွားပီး ဆယ်မိနစ်ေလာက်ပဲ ကာတယ်၊ ဘေရဖက်(စ်)စား
ေနတာ ေတွတယ်၊ ငါ ကားေဆးေနရင်း ထမင်းစားခန်းေထာင့်ကို ြမင်
ေနရတယ်ေလ ...”
“အင်း ...”
“သူ ဝင်ထွက်ေနတာ ြမင်ေနရတာပဲ၊ ပန်းပင်ေတွ ေရေလာင်းပီး ဝင်
သွားတာ တေအာင့်ပဲကာတယ် ေကာ်ဖီေသာက် ထွက်လာတယ်၊ ပီးတာ
နဲ ဒီတိုင်း ထွက်လာတာပဲ ...”
“မင်းလည်း သူကို တိုင်မာ လုပ်ထားတာပဲ ... သိပ်မိုးေတာ့ဘူး ထင်
တယ် ...”
“လာ အစ်ေအာက်မေနနဲ ဒီေဂျ ... ငါ့လို ဒိုင်ဘာမေြပာနဲ ၊ မင်းလို
ေကာင်ေတွ မင်းထက် သာတာေတွေတာင် သူမျက်လုံးထဲ ေရာက်မှာ မ
ဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒါေကာင့် ငါေြပာတာေပါ့ သူမှာ ေယာက်ျားေလး တစ်
ေယာက်နဲ ပတ်သက်တဲ့ ...”
“လာြပန်ပီကွာ ... ေတာ်စမ်းပါ ...”
ဟမ်ဘာဂါကို ဓားနဲ ဖိလှီးလိုက်စဉ် ေဒါပါပီး ေဒါက်ခဲနဲြမည်၏။ မိုး
တိမ်က စိုက်ကည့်ပီး မဲ့သည် ။
“မဆိုးဘူး ... ဟမ်ဘာဂါကို ေဒါက်ခနဲ အသံြမည်ေအာင် တစ်ချက်တ
ည်း ဖိချိုင်တယ် ...”
ပါးစပ်ကပါ ေစတနာမဲ့စွာ ေထာပနာြပ၏။
“ဟွန်း ... မင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ... ငါေလ ...”
“ဟုတ်ပါတယ် ... ဒီေဂျ ေခ ဆက်တိုင်းေအာင်ပါ ...”

“ဟား ... ဟား ... ဟား ...”
ဒီေဂျနဲ မိုးတိမ်က အလယ်တန်းကေန အထက်တန်းပညာထိ အတူ
တူ သင်ခဲ့ကတာြဖစ်သည် ။ မိုးတိမ်တို က ေြပလည်ေပမယ့် ေမွးချင်း
ေတွများကာ မှီခိုေနကသည့် ေဆွမျိးေတွကလည်း ဘာေတွဘယ်လို
ေတာ်စပ်မှန်းေတာင် မသိကေတာ့တဲ့ အထိ များ ြပားေလသည် ။
ငယ်သူငယ်ချင်းေတွလည်း

မဟုတ်သလို

ေကျာင်းသားဘဝ

တစ်ေလာက်လုံး အတူတွဲခဲ့ကတာလည်း မဟုတ်ေပ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေဂျနဲ မိုး
တိမ်တို က အမဲတမ်း သတိရေနကတဲ့ အထိ အမှတ်တရေတွနဲ
ခင်ခဲ့ကတာြဖစ်သည် ။
တစ်ခါတေလ အြပင်မှာ ေတွကပီဆိုလည်း ေနာက်ထပ် ဆုံမိေအာ
င် ချိန်းက၊ ေတွကပီး စားေသာက် အချိန်ြဖန်းတတ်ကတာ ခုလိုမျိး ...၊
“ဒါနဲ ဒီေဂျ ...”
“ဘာလဲ ...”
“မင်းက ... ငါ့သူေဌးနဲ ပိင်ဘက် စီးပွားေရးသမား တစ်ေယာက်ေနာ်
...”
“အဲဒါ ဘာြဖစ်လဲ ...”
“မင်းက ငါနဲ အတူစား အတူသွားေနတာ မင်းအတွက် ...”
“ေဖာက်မလာနဲ ေဟ့ေကာင် ... မဆိုင်တာေတွ ...”
“ငါ မင်းစိတ်ကို သိပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့အတွက်ေကာင့် မင်း ဂုဏ်သိ
ကာ ပွန်းပဲ့မှာ ေတာ့ မလိုချင်ဘူး ...”
“ဂုဏ်သိကာ ဆိုတာကီးကို တည်ေဆာက်ထားတာမှာ ေငွေကး ဂု

ဏ်ြဒပ်ေတွချည်း မဟုတ်ပါဘူးကွ၊ ေကာင်မေနစမ်းပါနဲ ... ဂုဏ်သိကာ
ကို ကီးြမတ်ြခင်းနဲ တည်ေဆာက်ထားတာ၊ ေသးသိမ်ြခင်းနဲ မဟုတ်ဘူး
၊ အဲဒါ ငါသိတဲ့ ဂုဏ်သိကာပဲ ...”
မိုးတိမ် ရယ်ေနေပမယ့် မချိြပံးနဲ တူေနသလားမသိ၊ ကိုယ့်သူေဌး
ဘယ်လိုသံသယ များ တတ်တာကို ကိုယ်ပဲသိသည် ။
ဒီေဂျက ဂုမစိုက်ဘူး ဆိုရင်ေတာင် ဒီေဂျအတွက်ေရာ၊ အားလုံးအ
တွက်ပါ သူ ဆင်ြခင်မှ ြဖစ်မှာ ပါ။
“မိုးတိမ် ...”
“ေြပာ ...”
“ဒါဆို

လမ်းတံတား

စီမံကိန်းမှာ လည်း

သူ

လွတ်ေအာင်

ေရှာင်ဦးမှာ ပဲလို မင်း ေြပာချင်တာလား ...”
“ဟုတ်တယ် ... ဒီအပျိကီးက ကိပူတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်၊ သံသ
ယ များ တယ်၊ ခုေလာက်ဆိုရင်ေတာင် အဲဒီလမ်းမလွတ်တဲ့ ကိစအတွ
က် သူဘက်က ြပင်ဆင်ေနေလာက်ပီ ...”
“ငါေတာ့ မထင်ပါဘူး ...”
“ဘာမထင်တာလဲ ...”
“လွယ်စရာအေကာင်းမှ မရှိတာ၊ တံတားေြခရင်းကေန ဖရီးေကာ
ထည့်ရဦးမယ်ဆိုရင် သူကုမဏီတစ်ြခမ်းလုံး ပါကိုပါမှာ ပဲ ...”
“အဲဒါကီးကို အပျိကီးက မသိဘဲေနမလား ...”
“သိသိ မသိသိ သူ ေရှာင်မရေတာ့ဘူး ... ငါေြပာချင်တာ အဲဒါ ...”
“အဲဒီေတာ့ မင်းက ဝမ်းသာေရာလား ...”

“သာတာေပါ့ကွာ ... သူေကာင့် ငါ အများကီး အေှာင့်အယှက် ြဖစ်
ေနရတာကို ...”
“မင်းကလည်း အပျိကီးလို မိန်းမမျိးကို ပိင်ေနမယ့်အစား တစ်ခါ
တည်း ...”
“မိုးတိမ်ေရ ... မင်းစကား ဒီမှာ ပဲရပ်ရင် ေကာင်းမယ်ေနာ် ...”
“ဘာြဖစ်လို လဲ မင်းပဲေြပာေတာ့ ... သူက ဟိုသင်း မဟုတ်ပါဘူးဆို..
.”
“ဟိတ်ေကာင် ... ငါ လက်ထပ်ထားတာေလ ခုပဲေြပာပီးတယ် ...”
“ေဩာ် ... ေအး ...”
မကာေသးဘူးဆိုေတာ့ စိတ်က ဟိုတုန်းကအတိုင်းပဲ လွတ်လပ်စွာ
ေတွးေနမိကာ မိုးတိမ်က ေခါင်းကုတ်၏။
ပီးမှ ...
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သင့်ြမတ်ေအာင် ေပါင်းလိုက်ရင်လည်း မဆိုးပါဘူး
ကွ ... ငါက သူရဲ ဒိုင်ဘာြဖစ်ေနေတာ့ မင်းနဲ သူ အပိင်အဆိုင်ေတွ ြဖ
စ်ေနတာက ...”
“ဘာလဲ မင်းကငါ့ကိုပါ မဆက်ဆံချင်ေတာ့ဘူးလား ...”
“မဟုတ်ရပါဘူးကွာ ... သင့်ြမတ်ကေစချင်တာပါ၊ ဒီမှာ ေဟ့ေကာင်
သူကား မေမာင်းရလည်း ငါ့အတွက် အလုပ်မရှားဘူး၊ အဲဒီကိစအတွက်
ဆို ပူမေနနဲ ...”
“ဒါေပမဲ့ ငါ့ကိုေတာ့ သတင်းေလးမြပတ် ပိုေပးစမ်းပါ ...”
“အဲဒါကီးကလည်း သစာမဲ့ရာကျတဲ့ အလုပ်ကီးေနာ် ... ငါ လိပ်ြပာ

မသန်ဘူး ...”
“သန်လိုက်ပါကွာ ... မင်းကို ငါက မျက်ှာဖုံးစွပ်ပီး ေထာက်လှမ်းခို
င်းေနတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကားတာ ြမင်တာေလးေတွ ြပန်ေြပာုံပါပဲ ...”
“ေအး ... ကားတာ ြမင်တာေတွ ြပန်မေြပာခင် ငါ တစ်ခု ကိေြပာို
င်တယ်ကွ ...၊ မင်းထင်သလို ြဖစ်လာမယ်လို ငါ မထင်ဘူး ...”
ဒီေဂျက ရယ်လက်စမျက်ှင့် မျက်ေမှာင်ကုတ်သွားသည် ။
“ဘာြဖစ်လို လဲ ...”
“တံတားစီမံကိန်းကလည်း မစေသးဘူး ... အပျိကီးကလည်း ဒီ
ေလာက်ထိ မပိန်းဘူး ...”
“ဟွန်း ... မင်း အထင်ကီးလွန်းေနတာလည်း ြဖစ်ိုင်တာပဲ ...”
“မင်း အထင်ေသးေနတာလည်း အရာယ် ရှိလာိုင်တယ်ေနာ် ...”
ေြပာေနကရင်း ပိင်တူေခါင်းခါ၍ ရယ်မိက၏။
ဘယ်သူေြပာတာ ြဖစ်ိုင်မလဲေတာ့ မသိ ...၊

***

အခန်း (၂)
“ဟဲ့

...

အမယ်ေလး

နည်းနည်းပါးပါးေတာ့

ကည့်စမ်းပါဦး၊

ေတာ်ကာ မျက်ှာကီး လက်ပ်ေတာ့ပ်ထဲ ဝင်သွားပါဦးမယ် ...”
“ဝင်ေပ့ေစ ...”
န်းက မကည့်ဘဲေြပာ၍ အကည့်ေတွ ေမာ်နီတာမှာ ပဲ သဲသဲမဲမဲ ...
။
ဝဿန်က လွယ်ထားသည့်အိတ်ကို စားပွဲေပမှာ ချထားလိုက်ပီး ထို
င်လိုက်မှ မျက်လာတစ်ချက် ပင့်ကည့်ေဖာ်ရကာ ...၊
“ကိုယ့်ေပါင်ေပ ကိုယ်တင်ထားရင် ရတာကို စားပွဲေပ တင်ပစ်လို
က်ရလား ပိုးစိုးပက်စက် ...”
“ဟင် ...”
“ဆလင်းဘတ်ခ်ကို ေြပာတာ ...”
“ပ ခ ုံးမ ှာ ကိးတင်ေနတာေရာ ... ေပါင်ေပကို ထပ်တင်ထားရမှာ
ေရာ အဲဒါေတွကိုပဲ မလုပ်ချင်ေတာ့တာ န်းရယ် ... စားဖို ေသာက်ဖို
ထိုင်ကာမှ ေတာ့ ဘာမှ ကို တင်းချပ် မထားချင်ေတာ့တာ ...”
“နင် စားေသာက်တာေတွ ပိုက်ဆံမရှင်းရေသးခင် အဲဒီအိတ် သူများ
ေကာက်ေြပးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...”

“ကိုယ့်ေရှမှာ ပဲဟာ ...”
“ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ေတာင် မယုံရတဲ့ ဟာ ...”
“အဲဒါေတွက မသန်စွမ်း အရွယ်ေတွအတွက် ဆိုိုးစကားပါဟာ ...
နင်ကလည်း ဝါရီေတွ များ လိုက်တာ ငါ ကေလးမဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ PHD
ဘွဲရ ဆရာဝန်ကီးတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနပီ ...”
စိတ်မရှည်ေတာ့လည်း ြပန်ေြပာမိေတာ့သည် ။ န်းဆိုတဲ့ မိန်းမ
ေတွလိုက်ရင် အလုပ်စကား ေငွစကားေတွကလွဲပီး ဘာမှ မေြပာတတ်
ဘူးလားမသိ ...။
“ငါ့မှာ လည်း နင်နဲ ခင်ရတာ ဝဋ်ေကွးပဲသိလား ...”
“အံမယ် ...”
“ဘာ အံမယ်လဲ ... ေတွချင်ပီဆို ချက်ချင်း၊ ေြပးလာရတဲ့ လူက
ေတာ့ ဖတ်ဖတ်ေမာလို ၊ သူကျေတာ့ ေြပာလိုက်ရင် အေမာေြပမယ့်စ
ကား မပါဘူး ...”
“အေမာေြပမယ့် စကားကားချင်ရင် နင့်အိမ်က ေပးစားမယ့် ေယာ
က်ျားကီးနဲ ယူ လိုက်ေလ ...”
“အဲဒီေတာ့ အေမာေြပေရာလား ...”
“ယူကည့်မှ သိမှာ ေပါ့ ...”
“မယ်န်း ...”
“ဘာတုန်း ...”
“ငါ့မျက်ှာ လှတပတေလးကို ကည့်စမ်းပါ၊ ရန်ြဖစ်တာကျေတာ့ မျ
က်လုံးချင်းဆုံရမှ ြဖစ်မှာ ...”

န်းက မျက်လုံးေရာ၊ လက်ေရာ မနားဘဲ ြပံးလိုက်သည် ။ ဝဿန်
က မျက်ေစာင်းေလးရွယ်ပီး မဲ့၏။ န်းက ဝင်းုစိုြပည်ေသာ ဝါညက်
ညက် အသားေရာင်ေလးြဖစ်ကာ သူမကေတာ့ ြဖြဖုုပါ။
ဒါေပမဲ့ န်းကို လူတိုင်းက လှတယ် ေြပာကသေလာက် သူမက ရွ
က်ကမ်းေရကျိ အလှမျိးသာြဖစ်သည် ။ န်းရဲ မျက်ခုံးတန်းေလးေတွ
က ထူခဲမည်းနက်ေနကာ အဖျားရှး သွယ်ဆင်းသွားပုံေလးက လှသည်
။
ှာတံလုံးလုံးေလး ေကာ့ထင်းေနပုံကလည်း ဘယ်ကကည့်ကည့်
ထင်းေနတတ်၏။ ထိုြပင် မျက်ေတာင်ေတွက သိပ်မရှည်ေပမယ့် ထူထူ
သိပ်သိပ်ေလးေတွမို စိတ်တိုပီဆို ကတ်ခနဲ မျက်လုံး မှ ိတ်ပစ်လိုက်တာ
ေလးကအစ ကည့်ေကာင်း ေနတတ်ေလသည် ။
ေထာင့်ချိးညီေသာ

အေပှတ်ခမ်းသားေလးေတွက

မသိမသာ

ေကာ့ေနသြဖင့် ှတ်ခမ်းေထာ်သလို ထင်ရ၏။ သိုေသာ် ထိုှတ်ခမ်း
ေလးေတွေကာင့် သူမ မျက်ှာေလးက ကေလးဆန်သလို ြဖစ်ေန၏။
ခပ်စွာစွာ မျက်ှာေလး ြဖစ်သွားလိုက် သေဘာေကာင်းသည့် ချစ်စ
ရာပုံစံေလး ေပါက်သွားလိုက်ှင့် ...၊
“သူများကို ေယာက်ျားယူဖို ေြပာေနတယ်၊ နင်က ငါ့ထက်အများကီး
လှတယ်၊ န်း ... နင် အရင်ယူလိုက်ပါလား၊ ဘာြဖစ်ြဖစ် နင်က ငါ့ရဲ ဆ
ရာမကီးေလ၊ အိမ်ေထာင်ေရးနဲ ပတ်သက်တဲ့ အင်ေဖာ်ေမးရှင်းေလး
ေတွ ငါ့ကို ရီပို လုပ်ေပးေပါ့ ...”
“ငါ့ဘာသာ

ေယာက်ျားယူယူ

မယူယူ

ငါ့ကို

တိုက်တွန်းမယ့်

လူလည်း မရှိဘူး၊ ဖျက်မယ့်လူလည်း မရှိဘူး၊ ငါ့အိမ်မှာ ငါေကာက်ရမ
ယ့်သူ မရှိဘူး ...”

“ဟုတ်ပါပီ ... အဲဒါေတွ ဒီဘက်လှည့် ေြပာစမ်းပါ၊ သူမှာ အလုပ်မပျ
က် ရန်ြဖစ်ဖို လည်း တတ်ိုင်တာပဲ ...”
“ခဏေလးပဲ ... ခဏ ...”
“ဟင်း ...”
သက်ြပင်းရှည်ကီးှင့် အေလာ့ေပးလိုက်ရကာ မီူးဆွဲလှန်ရင်း အချိ
န်ြဖန်း ေနလိုက်ရ၏။
“ဘာေတွ စားမှာ မိုလို လဲ ... ေနလယ်စာနီးေနပီ အဆာေြပအေအး
ေလး ဘာေလးပဲေသာက် ...”
“ေတွလား ...”
ဝဿန် စိတ်တိုသွားပီး မျက်ေစာင်း ရွယ်မိြပန်၏။ ပီးေတာ့ စာမျက်
ှာေတွကို ဖိးဖိးဖျတ်ဖျတ် ေဆာင့်ေအာင့် လှန်ေလှာပစ်ရင်း ...၊
“ဟုတ်တယ် အေအးနဲ ပဲ ညားမှာ သိတယ်၊ လူရှိန်မလားလို ...”
“လူရှိန်ေအာင် ကိးစားေနရတာလည်း နင်မစားဘဲ ေခတာေနတာ
ေတွထက် တန်ဖိုးရှိတာပဲ ... ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်တာ ဂုစိုက်စရာ မ
လိုပါဘူး ...”
ဝဿန် မီူးေလးကို ြပန်ချထားလိုက်ရကာ ...၊
“ချထားလိုက်ပီေနာ် ... ရှင့်အလုပ်ကို ြမန်ြမန် ပီးေအာင်လုပ် ...”
“ပီးသွားပီ ...”
န်းက လက်ပ်ေတာ့ပ်ကို ပိတ်လိုက်ပီး အိတ်ထဲ ေသချာြပန်ထည့်
သည် ။

“ဟဲ့ ... ခဏ ထားလိုက်ပါဦးဟာ ... စားေသာက်ပီးမှ သိမ်းဆည်းလ
ည်း ရတာကို ...”
“မသိမ်းဘဲ ထားတာက သိမ်းပီးသားေလာက် စိတ်မချရဘူး ...”
“နင့် ပိုက်ဆံအိတ်ေရာ ...”
“ဒီထဲမှာ ...”
လက်ပ်ေတာ့ပ်အိတ်ရဲ ေဘးဇစ်ေလးကို ပုတ်ြပေတာ့ ဝဿန် အံ့ဩ
သွားသည် ။
“ပိုက်ဆံအိတ်ေလးေတာ့ ကိုင်မှ ေပါ့ န်းရယ် ... နင့်ကိုယ်နင် အမ်
ဒီဆိုတာေရာ သိရဲ လား ...”
“အဲဒါ ဘာြဖစ်လဲ ... ပိုက်ဆံအိတ်ကီး တကိုင်ကိုင်နဲ တာဝန်ကီးေန
တာကို အမ်ဒီြဖစ်တာနဲ ပဲ စိတ်ညစ်ညးစွာ မျိသိပ်ကိုင်ေဆာင် ေနရမ
လား ...”
“ပိုက်ဆံအိတ် ကိုင်ရတာ စိတ်ညစ်ညးစရာမှ မဟုတ်ဘဲဟဲ့ ... ပီး
ေတာ့ ကိုယ့်အတွက် အေရးကီး မှတ်သားထားတာေတွ တြခားစာရွက်
စာတမ်းေတွ ...”
“အေရးကီး မှတ်သားစရာေတွကို ေခါင်းထဲမှာ ထည့်တယ်၊ ကွန်ပျ
တာထဲမှာ သိမ်းတယ်၊ အေရးကီး စာရွက်စာတမ်းေတွက ပိုဆိုးတယ် အ
ြပင်မ ှာ ကို မလိုအပ်ဘဲ ထည့်သွားေတာ့ ပိုက်ဆံလိုချင်လို ခိုးယူချင်တဲ့
လူ အိတ်ကို ဆွဲလုေြပးရင် ဘယ်မှာ လိုက်ေတာင်းရမလဲ ေြပာ ...”
“န်းရယ် ...”
“နင်ကမှ ဝါရီများ ေနတာ ဝဿန် ... ဒါေတွက ေဒးလီးလိုက(် ဖ်)စတို

င်၊ ဒီတိုင်းပဲ အဆင်ေြပတယ် မေဝဖန်နဲ ...”
ေြပာပီး ဖုန်းလာေတာ့လည်း ဒီအိတ်ေလးကိုပဲ ဖွင့်ယူလိုက်ကာ ...၊
“ဟယ်လို ...”
“... ... ...”
“ေအး ... သိတယ်၊ လာကည့်မယ်လို ေြပာလိုက် ...”
“... ... ...”
“အဲဒါ ငါအားတဲ့ အချိန်ကို သတ်မှတ်မယ် ဘာမှ မေြပာလိုက်နဲ ...”
ဖုန်းေြပာရင်း မျက်ှာညိေနတာကို ဝဿန်က အသာကည့်ေန၏။
သူမ ေြပာလို ပီးမှ ...၊
“ဟိုကိစလား ...”
“ဟုတ်တယ်ဟာ ... ငါလည်း ဘယ်လိုကံဇာတာ အညံ့ထဲေရာက်ေန
လဲ မသိပါဘူး၊ ခုတေလာ ဘာလုပ်လုပ် အလွဲလွဲ အေချာ်ေချာ်ချည်းပဲ ...”
“အမဲတမ်း အဆင်ေြပ ေကာင်းမွန်ေနတဲ့ လူေရာ ရှိလို လား ... နင်
တို စီးပွားေရးေတွ ပိလဲခဲ့တာ နင့်လက်ထဲမှာ ဘယ်ေလာက် ြပန်ထူ
ေထာင်လာသလဲ ... တစ်ခါတေလ အခက်အခဲ ကံရတာမျိးေတာ့ ရှိမှာ
ေပါ့ဟာ ... ပီးေတာ့ ...”
“အဲဒါကို ငါ နားလည်ပါတယ်၊ ခုဟာက ကတ် ...”
“ဟဲ့ ... ငါကားတာ တံတား မဟုတ်ပါဘူး ... လမ်းဆို ...”
“ဟုတ်တယ် ... တံတားက ငါတို ဘက်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ အခုက လမ်း
ချဲမှာ အဲဒီအတွက်ေကာင့် လိုက်ရတာ ပိုက်ဆံေတွလည်း ကုန်လှပီ ...”

“လိုက်မေနနဲ န်း ... ဒါမျိးက သူထက်ငါ ိုင်ရာစားေတွချည်းပဲ ...
တစ်ေယာက်လာရင် မတ်သက်တစ်မျိးနဲ နင် ဘယ်သူကိုမှ ပူေဇာ်ပသမ
ေနနဲ ...”
“နင့်ကို အဲဒါ တိုင်ပင်မလို ငါေခလိုက်တာ ...”
“ဘာလဲ ...”
န်းက ေရာက်လာသည့် အေအးဘူးကိုဖွင့်၍ မေသာက်ေသးဘဲ ဒီ
တိုင်း ကိုင်ထားကာ ...
“ငါ့ရဲ ညာဘက်ြခမ်း ပါသွားမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ေြခာက်ေပေလာ
က်ပဲ ...”
“ဟုတ်တယ် ...”
“ဒါေပမဲ့ ငါ့တစ်ြခမ်းလုံး ုပ်ပျက်သွားမှာ ... ဖိတဲ့ ဖျက်တဲ့ ကိစေတွ
နဲ ြပြပင်ေရးေတွကားမှာ အလုပ်ကပျက်ဦးမယ် ...”
“အဲဒီေတာ့ နင်က ဘာလုပ်ချင်လို လဲ ...”
“ငါ့ကုမဏီ အေဆာက်အဦကို ဘယ်ဘက်ြခမ်း ထပ်တိုးိုင်ရင် အဲ ...
အနည်းဆုံး ဆယ့်ငါးေပေလာက် ...”
“ဘာ ...”
ဝဿန်က ကုမဏီအေဆာက်အဦပုံစံနဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်လုံးထဲ
မှာ ြမင်ကည့်ေနသလို ခဏစဉ်းစားကာ ...
“နင့်ရဲ ဘယ်ဘက်ြခမ်းမှာ စတိုးဆိုင်ေလး ရှိတယ်မိုလား ... မိုဘိုင်းဖု
န်း အေရာင်းဆိုင်ေလးနဲ ...”
“ဟုတ်တယ် အဲဒါ ပိုင်ရှင် တစ်ေယာက်တည်းပဲ ...”

“တစ်ေယာက်တည်းမှန်း သိတယ်ေလ ... အေဆာက်အဦေလး တစ်
ခုတည်းမှာ တွဲဖွင့်ထားတာဥစာ ...”
“ဟုတ်တယ်ဆိုမှ အဲဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်က အရင်တုန်းက ေမေမတို နဲ ငယ်
သူငယ်ချင်း အရင်းကီးေတွေလ ... ငါတို က သူတို ထက်ေတာ့ နည်းန
ည်းြမင့်တယ် ေြပာရမလားပဲ သူတို က အစတည်းက အဲဒီေလာက်အဆ
င့်ပဲ ...”
“အဲဒီေတာ့ နင်က ဘာလုပ်မလို လဲ ...”
“ေနဦး ရှိေသးတယ် ...”
“ေြပာ ... ေြပာ ...”
ေြပာဆိုကာမှ ချက်ချင်း မေြပာေသးဘဲ စဉ်းစားေနသည် ။ ပီးမှ ...
“ငါ သူတို ဆိုင်ကို ဖယ်ခိုင်းမလို ...”
“ဘာ ... ဘာရယ်”
ဝဿန်က မျက်လုံးေလး ြပးလျက် ...
“နင် စိတ်မှ မှန်ေသးရဲ လား ... န်းရယ်”
“ဘာြဖစ်လို လဲ ...”
“ဟဲ့ .... နင်က အေဆာက်အဦချင်း ကပ်ေနပီး တစ်ခါမှ လည်း ေဆး
ေဖာ်ေကာဖက် မလုပ်ခဲ့ဘူးပဲနဲ ...”
“လူကီးချင်း ခင်ခဲ့ကတာ ငါနဲ မှ မရင်းှီးဘဲ ...”
“အခု နင့်မိဘေတွလည်း မရှိေတာ့ဘူးေလ ...”
“သူတို က ရှိေသးတယ် ...”

“အဲဒါ အစက နင်နဲ ခင်ခင်မင်မင် ေခေြပာရင်းှီးတာ ရှိခဲ့လို လား၊
ပီးေတာ့ န်းရယ် ... နင်ေြပာတာကီးက လွန်လွန်းအား ကီးပါတယ်၊
အဲဒါမျိးေတာ့ သားအမိေတာ်ေနရင်ေတာင် လိုက်ေလျာမှာ မဟုတ်ဘူး ..
.”
“နင်မသိပါဘူး ...”
“ဘာကိုမသိတာလဲ ... မသိတာ ရှိေသးရင်လည်း ေြပာြပေလ ...”
“ငါ အဲဒီလိုမရရင် ဒီအေဆာက်အဦနဲ ပတ်သက်ပီး စီးပွားပျက်မှာ ပဲ
၊ အလိုလိုကမှ အတိုက်အခံ အပိင်အဆိုင်ေတွနဲ ...”
“ဒါက ကိုယ့်ဘက်ကေလ၊ နင် အဲဒီလိုြဖစ်ေနတိုင်း သူများက သူေန
ရာ အေပျာက်ခံပီး ဖယ်ေပးမှာ လား ... ေနာက်ပီး မှစ်က ကထိန်သက
န်း ကပ်ကေတာ့ သူတို ဆီက ပေဒသာပင်ေတွ နင့်ေရှထိ တန်းစီချထား
လို ြပဿနာေတွ တက်ကေသးတယ်မိုလား ...”
“အဲဒါက သိမှ မသိကေသးတာ ...”
“အခု သိသွားကပီလား ...”
“ငါက သိသွားတာ ...”
“သူတို က မသိဘူးေပါ့ ...”
“သူတို က ဘယ်သိမလဲ ... အစတုန်းက ငါတို ေတွက မေလးမှာ
ေနခဲ့ကတာေလ၊ ေဖေဖနဲ ေမေမ ေရှဆင့်ေနာက်ဆင့် ဆုံးသွားကေတာ့
ဘွားဘွားက ရန်ကုန်ကို ေြပာင်းလာတာ၊ ငါကလည်း ငယ်ေသးေတာ့
ဘွားဘွားကလည်း အစတည်းက တရားသမားေလ စီးပွားေရးေတွက
ဟိုလူကလိမ် ဒီလူကဖဲ့ယူနဲ လုံးပါးပါးတာေပါ့ ...”

“ေအးေလ ... ဒါေတွ နင် ြပန်ထူေထာင်ခဲ့တာ ငါတို သိပါတယ် ...”
ှစ်ေယာက်သား အေအးေသာက်တာလည်း ပူမှန်းေအးမှန်းေတာင်
မသိေတာ့ပါ။
ေြပာေနသည့် စကားေပမှာ ပဲ အာုံေတွ များ ေနကပီး ...
“သူတို ကေတာ့ အစတည်းက ရန်ကုန်မှာ စီးပွားေရး ရှာေနတဲ့ သူ
ေတွ ရှိတာေလ၊ ဘယ်တုန်းက အေြခချခဲ့ကမှန်းေတာ့ မသိပါဘူး၊ ဒီမှာ
အတူတူကပ်ေနမိတဲ့ အြဖစ်ကိုေတာ့ ငါ့ဘာသာ ရှာေဖွသိသွားတာ ...”
“အစကမသိဘဲ သူဆိုင်ေနရာကို လိုချင်ကာမှ သိတာေပါ့ေနာ် ...”
ဝဿန်က ေငါ့တာေပမယ့် ဂုမစိုက်ိုင်၊ န်းက ြပံးလိုက်ပီး
ေခါင်းညိတ်ကာ ...၊
“ဟုတ်တယ် ဘယ်ှေပရိတ်ခံရမလဲ မသိတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်
ေစာင့်ေနမယ့်အစား ခုတည်းက ငါတစ်ဖက်မှာ တိုးချဲထားလိုက်ရင် သူ
များ ေတွ ဖျက်က ဖယ်ကတဲ့ အချိန်မှာ ငါ ေအးေဆးပဲ ...”
“တွက်ေရးေတာ့ စက်သူေဌး ... တွက်ကည့်ေတာ့ အြမတ်မရှိတဲ့ ...”
“အြမတ်မရှိမယ့်

ကိစကို

ငါ

ဘယ်တုန်းက

အချိန်ကုန်

အလုပ်ပ်ခံပီး ေခါင်းထဲထည့်လို လဲ ...”
“န်းရယ် ... တြခားကိစ စိတ်ကူးပါဟယ် ...”
“သူတို ငါ့ကို ေမေမ့သမီးမှန်း သိသွားရင် ငါေြပာတိုင်း ြဖစ်လို ရတ
ယ် ...”
“လာြပန်ပီ ...”
“ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ ငါက သူတို ရဲ ေခးမေလာင်း ...”

“ဘယ်လို ...”
ရင်ထ ဲမ ှာ တမိတာက “ဘုရား”ကိုြဖစ်သည် ။ န်းကေတာ့ ေအး
ေဆး ...၊
လင်ယူသားေမွးရမယ့် ကိစမျိးကို ဘာမှတ်ေနလို လဲ ...။

***

အခန်း (၃)
“အမ်ဒီ မြပန်ေသးဘူးလား ...”
“အင်း ... ကိစရှိေသးလို ...”
အေပထပ်ကေန ေအာက်ကို ေသချာမြမင်ရသြဖင့် အြပင်ထွက်လာ
ခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။ တစ်ဖက်က “တိမ်လာ” စတိုးဆိုင်ကို အကဲခတ်ရင်း ဝ
ဿန် အနားကြဖတ်သွားသည့် ဆီးသီးသည် ကို ေခလိုက်မိ၏။
ပိုက်ဆံအိတ် မကိုင်စဖူး အိတ်ြပားေလးကို ချိင်းကားညပ်ကာ ဖုန်း
လာေတာ့ ဆီးသီးအိတ်ကတစ်ဖက် ဖုန်းေြပာရတာတစ်ဖက်ှင့် မျက်လုံး
ေတွကိုလည်း စတိုးဆိုင်ဆီ ပိုထားရေသးသည် ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကည့်ထားသည့် ဦးမင်းိုင်ကို ရှာေနမိတာြဖစ်ကာ ဇ
နီးြဖစ်သူ

ေဒစန်းယမုံ

ရှိေနေသးသလား

မရှိေတာ့ဘူးလား

ဆိုတာလည်း မေသချာ ...။
စားချင်စိတ်မရှိဘဲ ဝယ်လိုက်သည့် ဆီးသီးက ပါးစပ်ထဲေရာက်သွား
တိုင်း ချဉ်ေနကာ အချဉ်သိပ်မကိက်ေပမယ့် အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာရင်း
စားေနခဲ့ရသည် ။
“အမ်ဒီ ဘာေစာင့်ေနတာလဲဟင် ...”
“ဟင့်အင်း ...”
ဝန်ထမ်းေတွက တစ်မျိး ...၊

မျက်ှာကို

တစ်ဖက်လဲေနရင်း

စတိုးဆိုင်ထဲကို

ကည့်ေနမိစဉ်

ဦးမင်းပိုင်ဟု ထင်ရသည့် ခပ်ပိန်ပိန် အရပ်ရှည်ရှည် လူကီးတစ်ေယာက်
ကို ြမင်လိုက်ရ၏။ ဆိုင်ထဲက ထွက်လာကာ လက်ထဲမှာ လည်း ကား
ေသာ့ှင့် မိုဘိုင်း ဖုန်းဆိုင်ေလးဘက်ြခမ်းကို ကူးသွား၏။ ဟုတ်ပါသည်
ဒီအရပ်အေမာင်းေလာက် ဒီပုံစံပါပဲ ...။
ဟိုတုန်းက ပုံစံေတွကို မှန်းြမင်လို ရေပမယ့် ပိန်တာဝတာေတွ ြခား
နားသွားလင် ပုံဖမ်းကည့်ဖို က မလွယ် ...၊ န်း အားမလိုအားမရ ြဖစ်
လာကာ ေရှထပ်တိုးပီး ကည့်လိုက်စဉ် ...
“ဟာ ...”
“အမေလး ...”
လူကို ေနာက်ကေန ပခုံးတစ်ြခမ်းပါသွားေအာင် တိုက်ချသွား၏။ 
န်းကိုင်ထားသည့် ဆီးသီးထုပ်က ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ြပန်၍ ဖိကပ်သွားသ
ည် ။ ပီးမှ ြပတ်ကျကာ ...
“ေဆာရီး ... ေဆာရီး ...”
“ဟိတ်ေကာင် ... မင်း လုပ်လိုက်ရင် အရမ်းချည်းပဲ ...”
အတင်းကီး ေြပးလားလာကသည့် ဗုတ်သုတ်ခေတွ ...၊
ေဒါသက ေထာင်းခနဲြဖစ်သွားကာ ရင်ဘတ်မှာ မဆလာေတွ ေပကျံ
ကုန်တာ ြပန်ငုံကည့်မိ၏။ လွန်သွားပီးမှ ြပန်လှည့်လာသည့် လူငယ်တ
စ်ေယာက်က ...၊
“ေဆာရီးေနာ် ... ကန်ေတာ်တို က ...”
“ရတယ် ... ရတယ် ... ဘာမှ မြဖစ်ဘူး ...”

“အကျေတွ ေပကုန်တာ ေတာင်းပန် ...”
“မလိုပါဘူးဆိုမှ ... သွား ... သွား ...”
ဟာ ... ေကာလှေချလား ...၊
ကွန် မျက်ှာတင်းသွားသည် ။ “ရပါတယ်”လို ေြပာတာ သေဘာ
ထား ကီးသလိုလိုနဲ ...၊
လူကိုေြပာသည့် မျက်ှာနဲ ေလသံက ေခွးေမာင်းသလိုပါလား ...။
“လာပါကွာ .... ရပါတယ် ေြပာေနတာကို ...”
ဆန်းေဒးက

ကွန်လက်ကို

လာြပန်ဆွဲ၏။

ကွန်ကေတာ့

မျက်ှာေကာတင်းတင်းှင့် လှည့်ထွက်သွားသည့် သူမ၏ ေကျာြပင်
ေလးဆီမှာ အကည့်ေတွကို စူးစိုက်ထားေနဆဲ ... ပီးေတာ့ ...၊
“ေတာက် ...”
“မင်းကလည်း ...”
“ငါ ေရေရလည်လည် တင်းတယ် ...”
“ဟိုက ြပန်သွားပီ ...”
“ေအးေလကွာ ... သူလည်း ုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ြဖစ်သွားေတာ့ ရှက်
သွားမှာ ေပါ့ ...”
သာလွန်က ကွန်ကိုပဲ ေလြပည်ထိုး၍ ဆန်းေဒးကို မျက်စပစ်သည် ။
ကွန်စိတ်ကို သူတို အသိဆုံး ...။
“ကွန် ... ဟိုမှာ မင်းဘိုးေတာ်ကီး ကည့်ေနတယ် ...”
“ကည့်ေတာ့ ဘာြဖစ်လဲ ...”

“ကဲ ... လာပါဆိုကွာ ...”
နဂိုကမှ သားအဖချင်းက အေစးကပ်ချင်တာ မဟုတ်၊ ဖေအက ဦးစိ
တ်တို၊ ကွန်က ကိုေဒါသ၊ သားအဖကားမှာ ထိန်းသိမ်းမည့် မိခင်လည်း
မရှိ ...။
“ဒါက ဘာြဖစ်လာကတာလဲ ...”
“ဘာမှ မြဖစ်ဘူး အန်ကယ် ... ကန်ေတာ်တို ြငင်းခုံလာကရင်း အား
ပါသွားလို ...”
ြဖစ်ပျက်ပုံကို လှမ်းြမင်လိုက်မှာ ေသချာေနတာမို ဆန်းေဒးက ရယ်
ကျဲကျဲ မျက်ှာေလးှင့် ဝန်ခံရှာသည် ။
ဦးမင်းိုင်က ကိုင်ထားသည့် ကားေသာ့ကို လှမ်းေပးကာ ...၊
“ကားက တုန်ေနတယ် ... အင်ဂျင်ဝိုင်ေတွက မည်းေနပီ၊ ဝပ်ေရှာ့ပ်
ကို ငါ ဖုန်းဆက်ပီးပီ အင်ဂျင်ဝိုင်လဲဖို ...”
“ဟာ ... ကားကိစ ဦးေစာကို ခိုင်းပါလား ...”
ကွန်က ဆိုင်ေရှကမဝင်ဘဲ အေပထပ်တက်ဖို ေလှကားဆီ ဦးတည်
၏။ ဦးမင်းိုင်က ေရှက ပိတ်ထားလိုက်ကာ ...၊
“ဒိုင်ဘာက မင်းေလာက် စိတ်မချရလို မဟုတ်ဘူး ...”
“မင်း စိတ်မရှည်တာကို ကားက နားလည်ေပးမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ေရာ့
သွားဆိုသွားလိုက် ပိုက်ဆံ ငါ့စားပွဲအံဆွဲထဲမှာ ထုတ်ထားပီးသား ...”
“ကန်ေတာ် ပိုက်ဆံလိုလို ြပန်လာယူတာ ကားသွားြပင်ေနဖို အချိန်မ
ရေတာ့ဘူး ...”
“ဘာ ...”

အိမ်ထဲေတာင် တိတိပပ မေရာက်ေသးဘဲ စစ်ခင်းေနကသြဖင့်
ဆန်းေဒးတို မျက်ှာေတွပူကာ လမ်းေပက ြပန်ထွက် ေစာင့်ရေတာ့မ
လိုလို အထဲထိ ဆက်ဝင်ရေတာ့မလိုလို ...။
“ကွန”် ဆိုတဲ့ ေကာင် လမ်းကတည်းက ဒီေလာက် တတွတ်တွတ် ှ
တ်တိုက်ချေပး လာတာေတာင် ေြပာေတာ့တလွဲ ...၊
“သူငယ်ချင်း ေမွးေနရှိလို ...”
“ရှိေတာ့ ...”
“ေဖေဖကလည်း ပိုက်ဆံေတာင်းလိုက်ရင် ဒီလိုချည်းပဲ ...”
“မင်းကလည်း

ေတာင်းပဲေတာင်းေနတာ

ေြပာဦးေလ

ကွန်

...

အိမ ်မ ှာ ကျေတာ့ ဟိုဆိုင်မှာ လည်း မထိုင်ချင် ဒီမှာ ကျေတာ့ မိန်းက
ေလးေတွမိုလို ...”
“ဘယ်ေလာက်ေတာင် အလုပ်များ ေနလို လဲ ေဖေဖ ... ဒီဆိုင်ေတွက
တွန်းထိုးေရာင်းဝယ်ေနရတဲ့ ဆိုင်ေတွလား”
“ေအး ... ကျီးတဖုတ်ဖုတ် ြဖစ်ေအာင် ငိုက်ြမည်းေနရတဲ့ အဆင့်ဆိုရ
င်လည်း မင်းကို ငါက ေလကုန်ခံေြပာမေနဘူး၊ အခု ဝန်ထမ်းေတွ ခန်
ထားရတယ်၊ ငါပဲ လိုက်ကည့်ေနရတယ်၊ ပစည်းေတွ သွားကိတာ ေငွ
လဲတာေတွ မင်းကို ဘာအားကိုးလို ရသလဲ ...”
“လုပ်ေပးမယ်ေြပာတာပဲ ... အေဖကိုယ်တိုင် ကန်ေတာ့်ကို မယုံဘူး
လို ေြပာခဲ့တာ ...”
“မင်းအရွယ် မေရာက်ေသးဘဲနဲ ေငွေတွ လက်ထဲထည့်ေပးရမှာ
လား ... အခု မင်းက ဒီစကားနဲ ရွဲလို ေကာင်းေနတာေပါ့ ...”

ကွန်က မျက်ှာပုပ်ကီးချလျက် တစ်ဖက်လှည့်ေန၏။ ဦးမင်းိုင်က
မလှမ်းမကမ်းမှာ ေယာင်ေတာင်ေပါင်ေတာင် ရပ်ေနကသည့် ှစ်ေယာ
က်ဆီ လှမ်းကည့်ကာ ...၊
“ေမွးေနရှင်က မင်းတို ထဲက ဘယ်သူလဲ ...”
“ဗျာ ...”
“ကန်ေတာ် မဟုတ်ဘူး ...”
“ကန်ေတာ်တို မဟုတ်ဘူး အန်ကယ် ...”
ဦးမိုးိုင်က ြပံးလိုက်ကာ ...၊
“မိန်းကေလးမိုလား ... ကွန်မျက်ှာ ဆတ်ခနဲ လှည့်လာေတာ့ လက်
ကာြပကာ ....၊
“ရည်းစားေတွ ဘယ်ေလာက်ထားထား ငါ မေြပာဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ြပဿ
နာ အိမ်ပါမလာေစနဲ အိမ်က အထုပ်ယူသွားပီး ပုံချေပးတာလည်း
ခွင့်မြပိုင်ဘူး၊ ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ မင်းကိုယ်တိုင် ေငွမရှာိုင်ေသး
ဘူး ... ငါ့ကို အဲဒီလိုမကည့်နဲ ...”
ဦးမင်းိုင်က စကားမြပတ်ဘဲ လက်ကာ တားဆီးလိုက်ေသးသည် ။
“မင်းအသက် ှစ်ဆယ်ေကျာ် အစိတ်ြဖစ်ေနပီ မိဘဆီမှာ လက်ဝါး
မြဖန်သင့်ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာနားလည်ဖို ေကာင်းေနပီ ...”
“ေဖေဖ ဒါေတွချည်း ေြပာေနတာလည်း ကန်ေတာ့်လိုသားမိုလို ပဲ ...
”
“အံမယ် ...”
“ဟုတ်တယ် တြခားတစ်ေယာက်ဆိုရင် ဒီေလာက်သည်းခံပီး ေနေန

မှာ မဟုတ်ဘူး ...”
“မင်းက ထွက်သွားချင်လို လား ...”
“အေဖတစ်ခု သားတစ်ခုပဲ ရှိေတာ့တာ ကန်ေတာ်က နားလည်ပါတ
ယ် ...”
“ငါက နားမလည်တာေပါ့ ...”
“ကန်ေတာ်တို ှစ်ေယာက်အတွက် ဒီစီးပွားေရးက လုံေလာက်ေန
တာပဲ ေဖေဖ ...”
“ကွန် ...”
“ေလာဘနည်းေတာ့ မွဲတတ်တယ်လို ေြပာမလို လား ေဖေဖ ဒါက
ေဖေဖ့ေခတ်ေလ ကန်ေတာ်ဦးစီးတဲ့ အချိန်ေရာက်ရင်ေတာ့ ...”
“ဘယ်ေတာ့လဲ ...”
“ေဖေဖ တတွတ်တွတ် ပွားေနတာေတွ နည်းပါးသွားရင် ြဖစ်လာမှာ
ေပါ့ ...”
“ဘာကွ ...”
တင်းေနသည့် ကွန်မျက်ှာမှာ မထိတထိမဲ့ြပံးတို စွန်းထင်းသွား၏။
စီးပွားေရးကို သူ ဝါသနာ မပါဘူး ထင်လို လား ... ေဖေဖ ပင်ပန်းေနပီ
ဆိုတာ သူသိသည် ။
ဒါေပမဲ့ ေဖေဖလည်း အလတ်ကီး ရှိေနေသးသည် ။ သူရဲ ြဖစ်စဉ်
များ စွာကလည်း ရပ်ပစ်လို မရေသး ...၊
ေလာေလာဆယ် ဒီတိုင်းေလးသွားေနရင် မရဘူးလား ...၊
“ှစ်သိန်းေလာက်ဆို ရပါပီ ...”

“ေအးေပါ့ ... မင်း စိတ်ချမ်းသာရင် ကမာကီး ငိမ်းချမ်းေနတာပဲ ...”
“အဟွန်း ...”
“ကားက ဘယ်အချိန်ြပင်မှာ လဲ ...”
“ေစာေစာ ြပန်လာမှာ ပါ ... အင်ဂျင်ဝိုင်လဲုံပဲ မဟုတ်ဘူး လား ...”
“နည်းနည်းပါးပါးေတာ့ စစ်ရေဆးရဦးမှာ ေပါ့ကွ ... အဲဒါေကာင့် မ
င်း သိပ်ေနာက်ကျလို မရဘူး၊ မနက်ြဖန် ငါ ခရီးေဝးသွားစရာ ရှိတယ် ...
”
“ဟုတ်ကဲ့ ...”
ေြပာချင်တာ ေြပာပီးပီဆို ေဖေဖ ေအးေဆး ြပန်ြဖစ်သွားတတ်တာ
လည်း သူသိသည် ။ ေြပာချင်တိုင်း ေြပာလို မရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ခုထိ
သိပ်မသိခဲ့ဘူး ထင်သည် ။
မျက်ှာြမင်လိုက်တိုင်း အလိုမကျသည့် မျက်လုံးေတွနဲ ကိဆိုသည် ။
ပိုက်ဆံေတာင်းလိုက်တိုင်း အလွယ်တကူ “ေရာ့ ... အင့်”ဆိုတာ တစ်ခါမှ
မရှိခဲ့ ...။
ထိုေကာင့် ေဖေဖနဲ သူရဲ ငိမ်းချမ်းြခင်း မငိမ်းချမ်းြခင်း သံသရာက
လည်း မပီးဆုံးိုင်စွာ ဆက်လက် လည်ပတ်ေနခဲ့ရင်း ...၊

***

