အခန်း (၁)
“ေဟ့ .. သူကို တားထားကစမ်း .. ေရှကိုတစ်လှမ်းမှ တိုးမလာေစနဲ
..”
ဩဇာတိကမြပင်းေသာ အမိန်သံက ေမာ်နီတာစခရင်ေရှကေန ြပ
တ်သားစွာ ပျံလွင့်သွားခဲ့၏။ ထိုအမိန်သံှင့်အတူ ြခံထဲမှာ လပ်ရှားသွား
သည့်

ေယာက်ျားသုံးေယာက်၏

ေြခလှမ်းေတွက

အနီေရာင်ေကျာက်ြပားေတွေပကေန ြခံတံခါးနဲ ‘ပဒုမာ’ စံအိမ်ကီးဆီ
ဆက်သွယ်ထားေသာ

ကတရာလမ်းမကီးေပ

တလားလားေရာက်ရှိသွားခဲ့က၏။
“ရပ်လိုက်စမ်း ..”
ေြခေထာက်သုံးစုံသည် ေြခတစ်စုံေရှကေန တန်းစီပိတ်ကာထားလို
က်ပီး …
“ဘာကိစလဲ ..”
“ငါ့အိမ်ကို ငါြပန်လာတာ ..”
မိန်းကေလးတစ်ေယာက်၏ ြပတ်ရှေသာ ေြဖသံက စူးလက်သည့်မျ
က်ဝန်းေလးေတွေကာင့် ေအးစက်ြခင်းကိုြဖစ်ေပေစကာ …
“ေရှကဖယ် ..”
“မင်းကို ဝင်ခွင့်မြပဘူး ..”

“ဘယ်သူကလဲ ..”
“သူေဌး ေဒခင်ဝင့်လိင်က ..”
“ဟွန်း ..”
ေလးေထာင့်ဆန်ချင်ေသာ

ြပည့်ဝင်းသည့်မျက်ှာေလးက

မဲ့ြပံးေကာင့် အကျည်းတန်မသွားသည့်ြပင် သူမ မျက်ဝန်းေလးေတွက
စူးစူးလက်လက်ြဖစ် လာေလ ပိုလှေလ …
ေရှက ပိတ်ကာထားသည့် သုံးေယာက်စလုံးကို ေအးစက်စက်ကည့်
ကာ ပခုံးှစ်ဖက်မှာ ချိတ်ထားသည့် ေကျာပိုးအိတ်ေလးမှာ လက်မှစ်ဖ
က်ြပန်ချိတ်ထားလိုက်ပီး ..၊
“ေဒခင်ဝင်း ကေန ေဒခင်ဝင့်လိင် ြဖစ်သွားတာလား .. ဟွန်း .. ထ
မင်းချက်ကေန အိမ်ေတာ်ထိန်း … အိမ်ေတာ်ထိန်းကေန သူေဌး ..”
“ဒီမှာ မိန်းကေလး .. မင်းကို ဆွဲမထုတ်ခင် မင်း ထွက်သွားလိုက်ပါ ..
”
“ဆွဲထုတ်ပစ်ိုင်တာ သိရက်နဲ လာခဲ့တာပဲ .. ဒါေပမဲ့ ..”
ေြပာပီး ေယာက်ျားသုံးေယာက်ကို စူးစိုက်ကည့်ကာ …
“ေခွးနဲ ရှးတိုက်လိမ့်မယ်လို ေတာ့ မထင်ခဲ့ဘူး ..”
“ဝှစ် ..”
“ဖက် ..”
လက်သီးတစ်ဖက်က ရိပ်ခနဲပစ်ဝင်သည် ။ သူမက ကိုယ်တစ်ဖက်လှ
ည့်ပစ်ကာ လက်သီးချက်ကို ေရှာင်ပီးြဖစ်လျက် ေဘးက လူကို ပတ်ကန်
ပစ်လိုက်၏။

“အင့် ..”
သတိှင့် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားခဲ့သည် မို သူမ အငိုက်မမိခဲ့ေပ။ သုံး
ေယာက်နဲ တစ်ေယာက်ေပမဲ့ လှစ်လှစ်ပါေအာင် လပ်ရှားသွားသည့် သူမ
ရဲ အရိပ်ကို မျက်စိလည်ကုန်က၏။
ထိုစဉ် လဲကျသွားသူက ေြခေထာက်တစ်ဖက်ှင့် သူမေြခေထာက်ကို
ရှပ်တိုက်ချိတ်ဆွဲလိုက်ေသာေကာင့် တစ်ဖက်ကို ရင်ဆိုင်ေနသည့် သူမ
ဒလိမ့်ေခါက်ေကွးလဲကျသွားသည် ။
အသာစီးရသွားသည် ှင့် ှစ်ေယာက်က ခုန်ထလာလင် သူမ လဲကျ
ေနရာမှ ထချိန်မရေတာ့ဘဲ ဒဏ်ရာရှိေနေသာ ပန်းအိုးေဟာင်းတစ်လုံး
ကို ေဆာင့်ကန်ပစ်လိုက်သည် ။
သူမ ဘာလုပ်မည်မှန်း မသိေသာ်လည်း ုတ်တရက် သဲေတွ ဖွားခနဲ
ပျံလွင့်လာကာ ..
“ဟာ! …”
“အား …”
မျက်လုံးေတွကို မှ ိတ်ပစ်လိုက်ပီး ညပ်ပူးညပ်ပိတ် ဝိုင်းရံလာြခင်းက
ပျက်စီး၏။ သူမ ေနရာမှ ချက်ချင်းခုန်ထသည် ။ သိုေသာ် …
“ေရပါးအပ် ..”
မိန်းမသံတစ်သံ ဟိန်းထွက်ပျံလွင့်လာခဲ့ပီး ..၊
“သူကို မလွတ်ေစနဲ ..”
အသံမှာ တစ်ချက်ငိုင်သွားမိကာ ..၊
“ဒုတ် ..”

“အ ..”
အရာယ်ဆိုတာ သိလိုက်ေပမယ့် ေနာက်ကျသွားသည် ။ အေရှာင်
ေကာင်းေသာ်လည်း ေသကွင်းေသကွက်ေတာ့ လွဲသွားကာ ဓားေြမာင်က
ညာဘက်လက်ြပင်မှာ စိုက်ဝင်သွား၏။
“ေဟ့ .. ေြပးပီ .. ရေအာင် ဖမ်းစမ်း ..”
တံခါးဆီကို သူမ အားကုန်ေြပးသည် ။ ထိုစဉ် တံခါးက ေအာ်တိုပိတ်
ေနပီမို ကီးမားေသာ သံတံခါးချပ်ကီးက တစ်ဖက်ေဘာင်သို တေရွေရွ
ေြပးကပ်လုလု ..၊
သူမ ေြခတစ်ချက်ေဆာင့်၍ တစ်ကိုယ်လုံး ပစ်လှဲပီး လှိမ့်ထွက်လိုက်
သည် ။ အရှိန်ေကာင့် ြခံေရှကေန လမ်းကေလးေပကို တိုက်ိုက်စင်ထွ
က်သွားပီး ..၊
“ကီ ..”
ကားတစ်စီး၏ ေရှကို ဒလိမ့်ေခါက်ေကွး ေရာက်သွားခဲ့၏။
“လုပ်စမ်း .. လုပ်စမ်း .. တက်ကိတ်မိပီလားမသိဘူး ..”
စကားသံှင့်အတူ ကားထဲက ဆင်းလာသည့် ေြခေထာက်ေတွကို သူ
မ ကည့်မိေသးသည် ။ ပီးေတာ့ ပိတ်လုပိတ်ခင် ြခံတံခါးနားမှာ အရှိန်
တန်သွားခဲ့ကသည့် ေြခေထာက်ေတွ ..၊
အကယ်၍ ဒီကားေရှကို သူမ ေရာက်မလာခဲ့လင် ဒီလူေတွလက်က
လွတ်ပါ့မလား .. ။

***

အခန်း (၂)
“ေတာက် ..”
ေဒခင်ဝင့်လိင်က ဧည့်ခန်းထဲမှာ ေခါက်တုံေခါက်ြပန်ေလာက်ရင်း
တက်ေခါက်မိသည် ။
“ေတာ်ေတာ် အသုံးမကျတဲ့ ဟာေတွ ..”
“ကန်ေတာ် အသုံးမကျတာကိုေြပာမယ့်အစား ေဒေဒ မေြပာဘဲ
ထားခဲ့တဲ့ အြပစ်ေကာင့် ဒီလိုေတွြဖစ်ကုန်တာလို ေရာ မထင်ဘူးလား
ေဒေဒ ..”
“ဘာေြပာတယ် မင်းက ..”
သူမ ေဒါသထွက်ေနသေလာက် မျိးွန် ကလည်း မျက်ှာတစ်ြပင်
လုံး ဒဏ်ရာဗလပွှင့်ြဖစ်ကာ မေကျနပ်သည့် မျက်လုံးေတွက ရန်လိုေန
၏။
“ဒီေကာင်မေလး ကိုယ်ခံပညာေတွ ဒီေလာက်တတ်ေနတာ ေဒေဒ
သူကို ထိန်းလာခဲ့ပီးေတာ့ ..”
“ဟဲ့ .. ငါထိန်းခဲ့တာတုန်းက ခုနစ်တန်းေကျာင်းသူေလးပဲ ရှိေသး
တာေလ .. သူ ဘာေတွတတ်ေြမာက်လာသလဲ ငါဘယ်လိုလုပ် သိမှာ လဲ
..”
“ကန်ေတာ်တို

လည်း

မထင်မှတ်ဘဲ

အငိုက်ခံလိုက်ရတာ

..

ေယာက်ျားသုံးေယာက်ဆိုေပမယ့် ကန်ေတာ်တို က ေကးစားလူသတ်သ
မားေတွမှ မဟုတ်တာ ..”
“ေအး .. အခုသိပီ .. မင်းကို ငါမခိုင်းေတာ့ဘူး မျိးွန် ..၊ ေကးစား
ေတွငှားမယ်၊ ဒီေကာင်မေလးကို ကိစတုံးမှ ‘ပဒုမာ’ မျိးဆက်ြပတ်မှာ ၊
ဒီမျိးဆက်ရှိေနသေရွ ငါစိတ်မေအးိုင်ဘူး ..”
“ေဒေဒက ..”
“ေတာ်ပီ ..”
ေဒခင်ဝင့်လိင်က ဖုန်းထုတ်ကိုင်ရင်း ေနရာမှ ထွက်သွားလင် မျိးွ
န် အူယားဖားယားလိုက်သွားကာ ..၊
“ေဒေဒ ကန်ေတာ် မထင်မှတ်ဘဲြဖစ်သွားလို လွဲေချာ်သွားတာပါ၊
ေနာက် မြဖစ်ေစရပါဘူး ..”
ေဒခင်ဝင့်လိင်က တစ်ချက်မှ မကည့်ဘဲ ြခံထဲဆင်းထွက်သွား၏။
မျိးွန်ကလည်း လိုက်မဲလိုက်ရင်း ..၊
“ေကးစားေတွသုံးရင် အကီးကီးြဖစ်သွားဖို ပဲရှိတယ်၊ ဒီကိစကို လူ
မသိသူမသိ ေဒေဒ ရှင်းပစ်ချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ြဖစ်ေတာ့မှာ လဲ ..”
ေြခလှမ်းတစ်ချက်တုန်သွားေတာ့မှ မျိးွန်က သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
ေရှကေန မျက်ှာချင်းဆိုင် ရပ်လိုက်ကာ ..၊
“ပဒုမာ စံအိမ်ကီးက ပေဟဠိဆန်ေလာက်ေအာင် ချမ်းသာကွယ်ဝ
တယ်၊ ပီးေတာ့ အတွင်းလိက်ပ်ေထွးမေတွနဲ လူေတာ်ေတာ်များများ စိ
တ်ဝင်စားေနကတယ်၊ ခုချိန်မှာ ေဒေဒ နာမည်ပျက်ခံလို လုံးဝ မြဖစ်
ဘူးေနာ် ..”

“ဟုတ်တယ် ဒါေပမဲ့ နာမည်ပျက်မခံဘဲ ဘဝပျက်ခံမလား ဆိုရင်
ေတာ့ ငါ့ဘဝကို ငါအရယူရမှာ ပဲ .. ဒီအေမွေတွကို ဆက်ခံခွင့်ရှိေနတဲ့
တစ်ဦးတည်းေသာ မျိးဆက်ကိုမှ မရှင်းိုင်ရင် ..”
“လူသတ်ရတာေလာက် လွယ်တာမရှိဘူး ေဒေဒ .. ဒါေပမဲ့ ..”
“ငါကှတ်ဆိုှတ်လိုက် ေပါင်းဆိုရင် ေပါင်း၊ ှတ်ေလာက်တာ မှ
တ်ေလာက်တာေတွ ငါမလိုချင်ဘူး မျိးွန် ..၊ ငါြဖစ်ချင်သမြဖစ်ေအာင်
လုပ်ရဖို အတွက် ဒီလိုေနကို သည်းခံေစာင့်လာခဲ့တာ ှစ်ေပါင်းမနည်း
ေတာ့ဘူး၊ ငါေြပာတဲ့ အမိန်၊ ငါခိုင်းတဲ့ အလုပ် ဘယ်ေလာက်ခက်ခဲခက်
ခဲ သဘာဝကျကျ မကျကျ ..”
ေြပာရင်း မျက်ှာကို စူးစူးစိုက်ကည့်ကာ ..၊
“ငါခိုင်းတာကို မင်းလုပ်မယ်လို စိတ်ပိုင်းြဖတ်ထားပီဆိုရင် ေစာဒက
မတက်နဲ ..”
ထိုစဉ် ေဒခင်ဝင့်လိင် မျက်လုံးေတွက တိုက်ကီး၏ ေခါင်းဘက်အ
ေပဆုံးေထာင့်ခန်းကို ေရာက်သွားကာ ..၊
“ဒီလူ သတိြပန်လည်လာဖို လိုတယ်၊ သူရဲ စကားတစ်ခွန်း ဒါမှ မဟု
တ် လက်မှတ်တစ်ချက် ..”
“သူေဌးကီးက သူရဲ မယားပါ သမီးကို မျက်ှာမြမင်ရဘဲ ေဒေဒခို
င်းတာ အသာတကည်လုပ်ေပးပါ့မလား ..”
“သူ ြငင်းခွင့်မရှိပါဘူး ၊ ဒါေကာင့် ဒီေကာင်မေလး အိမ်ေပကိုတစ်
လှမ်းမှ တက်မလာဖို အေရးကီးေနတာ ..”
ေြပာပီး နာရီကိုပင့်ကည့်ကာ ..၊

“ေဒါက်တာ လာေတာ့မယ်ထင်တယ်၊ မင်းကို ေနာက်ထပ် ဘာလုပ်
ရမယ်ဆိုတာ ငါေြပာရဦးမှာ လား ..”
“မလိုပါဘူး

ေဒေဒ

..

သိပါတယ်

၊

ဒီေကာင်မေလးမှာ

ဒဏ်ရာရသွားတယ်၊ ရှာရတာလွယ်ပါတယ် ..”
“ဘာလဲ .. ဟိုကားေပပါသွားတာပဲဆိုပီး ကားနံပါတ်နဲ လိုက်ရှာမှာ
လား ..”
“ကန်ေတာ် …”
“ေရပါးအပ်ကို မင်းဘယ်လိုမိန်းကေလးထင်ေနသလဲ မျိးွန် ..”
ငယ်ငယ်ကတည်းက ေခါင်းမာသည် ။ ိုဆာရင်လည်း မငို၊ ဖေအမ
ေအကိုမှ စွဲလမ်းခင်မင်ေနတာမျိးလည်း မရှိ ..။ ဘယ်သူေကာက်ချီထား
ထား တွန်းထိုးငိုယိုပီး လက်ေရွးခဲ့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးေပ ..။
ဒါေပမဲ့ ပါးက မှတ်ာဏ်အလွန်ေကာင်း၏။ သူနဲ ရင်းှီးတဲ့ လူ၊ မရ
င်းှီးတဲ့ လူကို သူမျက်လုံးေလးေတွနဲ ပဲ ခွဲြခားမှတ်ထားတတ်ပီး ဒီလူ
ကို လိုလားေနတယ်၊ ဒီလူကိုေတာ့ မလိုလားဘူး စသြဖင့် သူမ ခံစားချ
က်ေလးေတွကို မျက်လုံးထဲမှာ ပဲ ရှာေဖွမှတ်ထားကရသည် ။
အရွယ်ေလးရလာေတာ့ ေခါင်းမာ၍ တစ်ဇွတ်ထိုးဆန်ေသာ သူမအ
မူအကျင့်ေလးေတွကို စြမင်လာခဲ့ရ၏။ လိုချင်တာကို မရလင် မသိသာ
ေပမယ့် မလိုလားတာကို သူမက ြပတ်ြပတ်သားသားြပ၏။
မစားချင်တာကို ေကးလို မရ၊ မေနချင်တာကို ေနပါဦး သွားမလုပ်နဲ
၊ လူကိုြဖစ်ြဖစ် ပစည်းကိုြဖစ်ြဖစ် ဘာြဖစ်ြဖစ် ထိခိုက်သွားေအာင် ဆန်
ကျင်ရဲတဲ့ သတိ သူမမှာ ရှိသည် ။
ဒီလိုမိန်းကေလးမျိးက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခုလို ေြပာင်းလဲေရာက်ရှိလာ

ိုင်တယ်ဆိုတာ မေတွးမိခဲ့သည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အြပစ်ေပးရေတာ့မှာ
ြဖစ်သည် ။
အလယ်တန်းဆင့်

ေနာက်ဆုံးပတ်စာေမးပွဲေတွေြဖပီးသည့်ေနမှာ

တစ်ေယာက်တည်း ထွက်သွားရဲခဲ့တဲ့ မိန်းကေလး ..။
အေမြဖစ်တဲ့ သူ ဘယ်လိုတမ်းတငိုယိုေနေပမယ့် တစ်ေခါက်ေလးမှ
ြပန်လှည့်မလာခဲ့သည့်သူ ..၊
စိတ်မချလို ရှာေဖွအုပ်ထိန်းခဲ့ရေသာ ဘကီးေတာ်သည့် ဦးေရခိုင်လ
က်ထဲေရာက်သွားပီဆိုမှ မေအက စိတ်ေလာ့ကာ အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲ
၏။
တကယ်ဆို ဒီအရွယ်မိန်းကေလးတစ်ေယာက်က အေမေနာက်အိမ်
ေထာင်သစ်ထူလိုက်ြခင်းေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ေတာင် ဘဝ
နဲ ရင်းပီး ဆြပေတာ်လှန်တဲ့ အထိ လုပ်သွားသင့်သလား ..၊
မိုက်မဲလွန်းခဲ့တာဆိုရင်ေတာင် မေအ ေသဆုံးသွားတဲ့ အထိ လုံးဝြပ
တ်ေတာက်စွာ ေနိုင်ခဲ့တာ မလွန်ဘူးလား ..။ ထိုေကာင့် သူမကို မိသား
စုစာရင်းက ပယ်ထုတ်ဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့လိုက်သည် ။
အခက်အခဲြဖစ်ေနတာက ကိုယ်ေမွးတဲ့ ေမျာက်က ကိုယ့်ကိုြပန်ေြခာ
က်ေနြခင်းေကာင့်ပင် ..၊
ဟွန်း ..၊
သူေဌးကီးတဲ့ ..၊
သူေဌး ဦးေဝယံ ..၊
မင်းက တကယ်ေတာ့ သူေဌးကီးရဲ ကားကို ေမာင်းေနတဲ့ ဒိုင်ဘာ

ေဝယံ ပါကွာ ..၊ ခုကျမှ ငါေမွးတဲ့ ေမျာက်က ငါ့ကိုြပန်ပီး သွားဖီးြပလို
ရမလား ..၊
ေဒခင်ဝင့်လိင်က တုံုံ ေဒါသေတွှင့် တန်းစီေတွးေနမိသည် ။ ပီး
ေတာ့ မဲ့ြပံးှင့် ခုံတန်းေလးမှာ ထိုင်ချလိုက်ကာ ေကျနပ်စရာေတွ ြပန်
ေတွးပီး အားသစ်ေလာင်းမိ၏။
ဒိုင်ဘာဘဝကေန သူေဌးရဲ ေယာက်ျားြဖစ်လာခဲ့ရတဲ့ ေဝယံလို မ
ေလာက်ေလးမေလာက်စားက ကိုယ်ကိးဆွဲသလို မကိုင်ပါဘူးဆိုတာ
ရယ်ချင်မိသည် ။
သင်းလိုလူကိုမဆိုထားှင့် ေကျာက်တွင်းသူေဌးကီး ဦးကာညိလို
လူကိုေတာင် သူမက ဘာလုပ်ထားခဲ့သလဲ …၊
ဒါေတွ မင်းေတွးချိန်မရှိေတာ့ဘူး ေဝယံ ..၊
အခု ငါမင်းကို ေပးိုင်တာက ေတွးဖို အချိန် မဟုတ်ဘူး ။ ငါ့အတွက်
လိုအပ်တဲ့ ပင့်သက်ေလးတစ်ိက်ပဲ ..။
မင်းအတွက်ေတာ့ မနက်ြဖန်ေတွ သိပ်မကျန်ေတာ့ဘူးဆိုတာ သိေန
ဖို ..။

***

အခန်း (၃)
“သူများ အိမ်ထဲဝင်ပီး မဟုတ်တာလုပ်လို ေသွးသံရဲရဲနဲ ြပန်ေြပးလာ
တာေနမှာ ေပါ့ .. ရှင်က ဘာြဖစ်လို ေဆးုံမပိုဘဲ အိမ်ကိုေခလာခဲ့တာ
လဲ ..”
သတိလစ်သွားလိုက် ြပန်ရလာလိုက်ှင့် ေဝဝါးေနသည့် စိတ်အာုံ
ထ ဲမ ှာ ပထမဆုံးြပတ်သားစွာ ကားလိုက်ရသည့်အသံြဖစ်သည် ။ ပီး
ေတာ့ ..၊
“ေနခင်းေကာင်ေတာင်ကီးကွာ .. မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ခိုးဆိုး
တိုက်ခိုက်တာ ြဖစ်ိုင်ပါ့မလား ..”
“ြဖစ်ိုင်လို ပဲ အခု ဓားဒဏ်ရာကီးနဲ ေဆွ တို ကားေရှကိုေရာက်
လာတာေပါ့ ..”
“ကိုယ်လည်း ဆရာဝန်တစ်ေယာက်ပဲ ေဆွရယ် .. ဒီဒဏ်ရာမျိးနဲ
ေဆးုံပိုရင် ပ်ကုန်မှာ ေပါ့ ..”
“ပ်မှာ စိုးရမှာ က သူပါ၊ ေဆွတို မဟုတ်ပါဘူး၊ ပီးေတာ့ ကိုယ့်ကား
နဲ လည်း တိုက်မိတာမဟုတ်ဘဲနဲ ..”
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အကျိးအေကာင်း ေမးကည့်ပါရေစဦး၊ မင်း ဘာြဖစ်
လို ဒီေလာက်ေတာင် အြပစ်ေကာက်ေနရတာလဲ၊ မိန်းကေလးပုံစံ က
ည့်ရတာ ေဆွေကာင်းမျိးေကာင်းပုံေလးပါ ..”

တစ်ဖက်က ခဏေတာ့ အသံတိတ်သွားေပမယ့် ..၊
“ေဆွမေကာင်း မျိးမေကာင်းတဲ့ သူက နဖူးမှာ စာပါတာ မဟုတ်ဘူး
..”
ခပ်ေပျာ့ေပျာ့

ေစာဒကတက်သံှင့်အတူ

ေယာက်ျားကီး၏

သက်ြပင်းချသံကိုကားရသည် ။ ပါး မျက်လုံးေတွကို မဖွင့်ဘဲ အိပ်ေပျာ်
ေနသလို ဆက်ေနလိုက်သည် ။
သူမ ဘာလုပ်မလဲ၊ ဒီလူေတွေမးလာမည့် ေမးခွန်းေတွကို သူမေြဖို
င်ပါ့မလား ..၊
“ရှင့်ညီမ

ခုထိ

ြပန်မလာေသးပါလား

ကိုတိုင်း၊

ေတာ်ကာ

ေယာက်ျားရဲ ဝိညာဉ်ေနာက်လိုက်ရင်း ပေယာဂဆရာနဲ ညားေနဦးမယ်
..”
“မင်းကေတာ့ ေြပာေတာ့မယ် ေဆွရာ .. ေွဦးေလး သနားပါတယ် ..
”
“မသနားလို ေြပာေနတာ မဟုတ်ဘူး ကိုတိုင်း .. ဒီဆရာဝန်ကေြပာ
လို ဆိုလို ေကာင်းတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ေသသွားတဲ့ ဝိညာဉ်ေတွနဲ စ
ကားေြပာိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူဖွလိုက်တဲ့ စကားမှန်းမသိဘူး .
.”
“ဖွတာ မဟုတ်ဘူး .. ဒါတကယ်ပဲ ..”
“ဘယ်သူေြပာတာလဲ ..”
“ဘယ်သူမှ ေြပာတာ မဟုတ်ဘူး ဒါကိုယ်တိုင်သိခဲ့တာ ၊ ေရာဂါရှာမ
ရ ေဆးရှာမရတဲ့ လူနာတစ်ေယာက်ကို သူလက်ထဲအပ်လိုက်ရဖူးတယ်၊
စိတ်ေရာဂါနဲ ပတ်သက်သမ သူ အကုန်ဖမ်းိုင်တယ်၊ လူနာကို စိုက်က

ည့်လိုက်တဲ့ အကည့်တစ်ချက်မှာ ပဲ သူတစ်ပါးအေပ ဘယ်ေလာက်ထိ
ထိုးထွင်းိုင်တဲ့ စိတ်ပညာရှင်လဲဆိုတာ သိသာတယ် ..”
“ရှင်ေတာ်ေတာ် အထင်ကီးခဲ့တာပဲ ..”
ကားေနရသမကို နားစိုက်ေထာင်ရင်း ပါး မျက်လုံးေတွ မဖွင့်မိ
ေအာင် ကိးစားေနရသည် ။ ဒဏ်ရာနာေပမယ့် သတိမရေသးတဲ့ အတို
င်း မျက်ေတာင်ဖျားေတွေတာင် မလပ်ဘဲ ငိမ်သက်ေနခဲ့ရ၏။
“ေွဦး .. သူဆီ မေရာက်ေရာက်ေအာင်သွားတာ ရှင့်ရဲ အထင်ကီးမ
ေတွ ဓာတ်ကူးသွားတာပဲေနမှာ ..”
“မင်းပဲေြပာေတာ့ ေဆွ ..”
ကိုတိုင်း ဆိုသည့်ဆရာဝန် အမျက်ထွက် လာပီး ေနရာမှ ထသွားပုံ
ေပသည် ။ ထိုအခါကျမှ ေဆွ ဆိုေသာ အမျိးသမီးကီးက မိန်းကေလး
တစ်ေယာက်ကို ေခ၍ လူနာေဘးမှာ ေနဖို ေြပာခဲ့ပီး ထလိုက်သွားရင်း
..၊
“ကဲပါ .. ေဒါသေတွနဲ အြပင်ထွက်ဖို ေြခဦးမလှည့်ပါနဲ ၊ ေဆွက ရှင့်
အတွက် စိတ်ပူလို ေြပာတာပါ .. ဒီလူနာကို အနာသက်သာေအာင်ကုသ
ေပးပီးရင် ..”
“ငါကလည်း အိမ်မှာ ေနပါေစဆိုပီး ထားတာ မဟုတ်ဘူး ေဆွ ..”
“ဒါဆို ပီးတာပဲ .. ထမင်းစားရေအာင် ..”
“ေနပါဦး .. ဒီေကာင်မေလး ထွက်လာတဲ့ ြခံအေကာင်း ငါစုံစမ်းခိုင်း
ထားတာ ဖုန်းြပန်မဆက်ေသးဘူး .. ခဏေစာင့်လိုက်ဦးမယ် ..”
အလှမ်းကွာသွားသြဖင့် စကားသံတို ကို မနည်းနားစိုက်ေထာင်ေနရ

သည် ။ ပဒုမာ စံအိမ်ကီးထဲက သတင်းကို ဒီလူေတွဘယ်လိုစုံစမ်းမှာ လဲ
..၊
အတွင်းလိက်ချစားေနေသာ လိဝှက်မတို ြဖင့် သည် စံအိမ်ကီးထဲ
က သတင်းေတွက သူတို ပိုလတ်ချင်ရင်သာ အြပင်ထိေပါက်လာမှာ ြဖစ်
ကာ လိဝှက်ချင်သည့် ဘယ်အရာမဆို အြပင်လူသိိုင်ဖို မလွယ်ေပ ..။
ဒါဆို သူမနဲ ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာ သူတို လိဝှက်ချင်သ
ည့်သတင်းမျိးလား .. ပျံလွင့်ေစချင်သည့် သတင်းမျိးလား၊ ဘယ်လို
အမျိးအစားထဲမှာ ပါိုင်သလဲ ..၊
“ဗျာ ..”
“ …. …. ….”
“ကိုသက်ေနာင် .. ခင်ဗျား ဟုတ်ရဲ လားဗျ ..”
စကားသံေတွေကာင့် ပါး ေသချာစူးစိုက်နားစွံထားလိုက်မိ၏။ ဇနီး
ေမာင်ှံှစ်ေယာက် တအံ့တဩအထိတ်အလန်ေတွ ြဖစ်ေနခဲ့ကပီး ..၊
“ေပးစမ်းပါ ကိုတိုင်းရယ် .. ေဆွ သိချင်လို ..”
“ … … ….”
“ေကာင်မေလးက အလွန်ဆုံးရှိလှမှ အသက်ှစ်ဆယ်ေလာက်ရယ် ..
”
“.. … …”
“မဟုတ်ပါဘူး ဦးသက်ေနာင်ရယ် .. မယုံတာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူေဌးနဲ
မကင်းမရှင်းတဲ့ မိန်းကေလးေတွ ရှိကတာ သိပါတယ် ၊ ဒါေပမဲ့
ေနခင်းေကာင်ေတာင်ဝင်ပီး အသက်ကိုရန်ြပဖို ထိ ေသာင်းကျန်းတယ်

ဆိုတာက ..”
“… … …”
“ဟုတ်ပါတယ် .. ဟုတ်ပါတယ်၊ ကိုသက်ေနာင် ကလည်း သူများကို
ေမးကည့်ရတာပါ၊

ဒါမှန်ပါတယ်

..

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ေနာ်၊

ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် .. ခုလို သိရေတာ့ ကန်မတို ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ
အေြဖရှာစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ ..”
“… … …”
“ရှင် …”
“… … …”
“ဪ .. ဟုတ်တယ် ဦးသက်ေနာင်၊ ကန်မတို ကားနဲ တိုက်မိတာ မ
ဟုတ်ဘူး ၊ တိုက်ထဲကေန လိမ့်ထွက်လာတာ၊ ကန်မတို လည်း ုတ်တရ
က်ကီး ကိုယ့်ကားေအာက် လှိမ့်ဝင်လာေတာ့ တက်ကိတ်မိပီ ဆိုပီး က
က်ေသေသကုန်ကတာ၊ သတိရလာလို ေြပးဆင်းေတာ့လည်း လူနာကိုပဲ
ကည့်မိတယ်၊ ြခံကီးကို မကည့်မိဘူး..”
“… … …”
“ဟုတ်တယ် ကည့်တဲ့ အချိန်မှာ ေတာ့ တံခါးကီးက ပိတ်ထားတာပဲ၊
ဒါေပမဲ့

မိန်းကေလးရဲ

ပခုံးေအာက်နားမှာ ဓားေြမာင်ကီးစိုက်လျက်

သားနဲ .. ပီးေတာ့ ေခါင်းမှာ လည်း ေသွးေတွ၊ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ပွန်း
ပဲ့ေသွးစိုထားတာေတွ အများကီးပဲရှင် .. အဲ့ဒီ တံခါးကေန အဝတ်စုတ်
ထုပ်လို လင့်ပစ်လိုက်တာေတာ့ ေသချာပါတယ် ..”
“… …. ….”

“မဆိုင်ေပမယ့် ကိုယ့်ကားဘီးကားထဲမှာ ေသွးအလိမ်းလိမ်းနဲ ေလ၊
ဘယ်လိုလုပ် ေကွေရှာင်ထားခဲ့ရက်မှာ လဲ၊ မိန်းကေလးက သန်သန်စင်
စင်ေလးပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ုပ်ရည်သန်တိုင်းလည်း ေြပာလို ေတာ့ မရဘူးေပါ့
ေနာ်၊ ဒါေပမဲ့ ဦးသက်ေနာင်ရယ် .. ခုလို ပ်ေထွးတဲ့ မိန်းကေလးမှန်းသိ
ရင်ေတာ့ ဘယ်ေခတင်ခဲ့မလဲ ..”
ေသချာကားေနရြခင်းက ဖုန်းေြပာေနရင်း သူမ ခုတင်ဆီြပန်ေလာ
က်လာ၍ ြဖစ်သည် ။
ပါး အသက်မှန်မှန်ရှရင်း ေဒါသေကာင့် ပွက်ပွက်ဆူေနသည့်စိတ်
ကို ေလာ့ချေနရသည် ။ ေဒခင်ဝင့်လိင် ဒီသတင်းကို ေသချာကံစည်ပီး
လင့်လိုက်တာြဖစ်မည်။
ဒီပုံစံအတိုင်းဆို သူမ တစ်ကိုယ်လုံး လပ်မရေအာင် နာကျင်ေနသည့်
ဒဏ်ရာေတွှင့် လက်ခံေဆးကုေပးချင်တဲ့ သူေတာင် ရှိပါ့မလား ..။
သူမ ေတွးေနတာေတာင် မဆုံးေသးေပ ..၊
“ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ကိုတိုင်း .. ဒီေကာင်မေလးက ‘ပဒုမာ’ဆိုတဲ့ စံ
အိမ်ကီးက သူေဌးနဲ ..”
“သတင်းဆိုတာမျိးက အမှန်လို ေတာ့ ယူလို မရပါဘူးကွာ ..”
“သတင်းတိုင်း မှားမေနဘူးဆိုတာလည်း ရှင် လက်ခံသင့်တယ်ေလ .
.”
“ဟုတ်တယ် .. ဒါေပမဲ့ ငါတို လူမကျင့်ဝတ်အရ သူကို ေလာေလာဆ
ယ် ဒီတိုင်း ြပန်လတ်လိုက်ဖို ေတာ့ မြဖစ်ဘူး ေဆွ ..”
“ေဆွ

သိပါတယ်၊

သူသတိရလာရင်ေတာင်

ဒဏ်ရာေတွဒီေလာက်များ တာ အေြခအေနက ဘယ်လိုမှန်းမသိေသး

ဘူး၊ ေဆွလည်း ဆရာဝန်ပါပဲ ကိုတိုင်းရယ် .. ဒီတိုင်းြပန်လတ်လိုက်ဖို
ထိ မရက်စက်ပါဘူး ..”
ှစ်ေယာက်စလုံး ဆရာဝန်ေတွမှန်းသိလိုက်ရြပန်သည် ။ သူမ လူ
ေကာင်းေတွနဲ ေတွလို အသက်ရှေချာင်ခဲ့ရေပမယ့် လူတကာ ရွံရှာဖွယ်
အြဖစ်သနစ်မျိးကို ယုတ်ယုတ်မာမာ ဖန်တီးလိုက်သူတို ေကာင့် ..၊
“သူ နည်းနည်းမှ လပ်ရှားမလာဘူးလား ေအးမာ ..”
“မလပ်ဘူး ..အစ်မ..”
“အင်း .. အင်း .. သွားေတာ့ ..”
သူမ သတိရချိန်တန်ေနပီကိုေတာ့ သိေနကလိမ့်မည်။ ေမးြမန်းက
ည့်ကဖို လည်း စိတ်ေစာေနကမှာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ မတတ်ိုင်၊ ဘာမှ မဆီမ
ဆိုင်ေစာင့်ေရှာက်ကူညီေပးေနတာကို မညာချင်ေပမယ့် ..။

***

