အခန်း (၁)
'လရိပ်စံအိမ'် ကီးသည် ကီးမား ခံ့ညားသေလာက် ြခံဝင်းကီးကလ
ည်း အေြပာကျယ်လှသည် ။
ေမးေသာ လှေသာပန်းေတွ ေရာင်စုံရှိသလို ြခံကီး၏ ေနာက်ပိုင်းတ
စ်ခုလုံးတွင် သက်ရင့်ပင်အုပ်အုပ်တို ြဖင့် စိမ်းညိေနသည် ။
ထိုြပင် သဘာဝ မဟုတ်ဘဲ အတုအစစ် ခွဲြခားမရေလာက်ေအာင်
ေသချာ ကျနပီးေတာ့ ေရတံခွန်အတုတစ်ခု။
ေြပးလား ေဆာ့ကစားလို ရေအာင် လွင်ြပင်ကျယ်ကီးထဲမှာ ကျ
ေတာ့ ဒန်းေတွ၊ ကက်ေတာင်ိုက်ဖို ပိုက်တန်းေတွ။
ထားရှိသည့် ဖန်တီးမအားလုံးကို ြမင်လင်“လရိပ်စံအိမ”် ကီး၏ ချမ်း
သာကွယ်ဝမကို ခန်မှန်းိုင်သလို မိသားစုများများ ရှိိုင်မည်၊ ရင်ေသွးင
ယ်ေလးေတွလည်း ရှိလိမ့်မည်။
သိုေလာ သိုေလာေတွလည်း ေဝဖန်ကလိမ့်မည်။
တကယ်တမ်းကျေတာ့ ဤသို မဟုတ်ပါ။ “လရိပ်စံအိမ”် ကီးတွင် အ
ရှင်သခင်ှစ်ပါးမှ လွဲ၍ ရင်ေသွးငယ်ေလး တစ်ဦးသာ ရှိခဲ့သည် ။
ေခတ်ေရစီးေကာင်းက ဘယ်လိုပင် ေကွေကာက် ေြပာင်းလဲသွား
ေပမယ့် ဤစံအိမ်ကီးတွင်းမှ အလွန်ေရှးဆန် ိုးစင်း၍ မေြပာင်းလဲခဲ့
ေသာ တစ်ယူသန် အယူစွဲတစ်ခုကေတာ့ ယေနထိတိုင် ရာဇဝင် တွင် ကျ

န်ရစ်ခဲ့၏။
ေဒှင်းှင်းြမတ်သည် ပွတ်လုံး ုပ်ကွများ ှင့် တခမ်းတနား ရှိေန
ေသာ အနီေရာင်ဆိုဖာှင့် ကန်းကုလားထိုင်ကီး ေဘးမှာ ရပ်ေန၏။
လက်ှစ်ဖက် ေနာက်ပစ်၍ ဆုပ်ထားေသာ်လည်း အငိမ်မေနဘဲ လ
က်တို ကို ဆုပ်ချီ ြဖန်ချီြပလုပ်ရင်း သက်ြပင်းေတွ ခဏခဏချထည်။ ထို
ေနာက် ကုလားထိုင်ကီးကို ေနာက်ကပတ်၍ တစ်ဖက်အစွန်းနားထိ
ေလာက်သွားြပန်သည် ။
သူမှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်ဘက် ကန်းကုလားထိုင်ကီးများ ေနာက်မှ
ပေစာက်ပုံ ခပ်ကျဲကျဲ ရပ်ေနကသည့် လူေလးဦးက ကိုယ်ကို ေတာင့်မ
တ် ထားေသာ်လည်း မျက်လာေတွ အသီးသီး ချထားသည် ။
ကုလားထိုင် ေကျာမှီတစ်ခုကို လက်တစ်ဖက်ှင့်ကိုင်၍ ေဘးမှာ သ
ပ်သပ်ရပ်ေနေသာ ဆံပင်ြဖြဖတို ကို ေသသပ်ကျနစွာ သိမ်းလှန်ထား
သည့် လူကီးသည် သာ ေဒှင်းှင်းြမတ် လပ်ရှားသမကို လိုက်ကည့်
ေငးေမာေန၏။
သူသည် လည်း ေဒှင်းှင်းြမတ် ေြပာဆိုလာမည့် တစ်စုံတစ်ရာကို
ငံ့လင့်ေနြခင်းပဲ ြဖစ်ေလသည် ။
“လူတစ်ေယာက်ရဲ ဘဝတစ်ခုဟာ အသိတရားနဲ ပဲ တိုးြမင့်ိုင်တာ၊
အသိတရား ရှိဖို ကလည်း ပညာတတ်မှ ြဖစ်တာ၊ အတတ်ပညာကို
ေကျာင်းကသင်မယ်၊ အသိပညာကို ကိုယ်ကျင်လည်ရတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း
က သင်မယ်”
ေဒှင်းှင်းြမတ်က ဆံပင်ြဖများ ရှိေနေသာ လူကီးကိုပဲ ကည့်၍ ..
.

“အတတ်ပညာလည်း မသင်ခဲ့ရဘူး၊ အသိပညာရှိဖို လူမနယ်ပယ်
ဆိုတဲ့ ထဲကို ထည့်မေပးခဲ့ဘူး၊ အဲဒီကေလး ဘာလုပ်စားမလဲ၊ လူြဖစ်ပီး
လူအသိုင်းအဝိုင်းထဲကို ဘယ်လိုဝင်မလဲ”
“ကေလးကို ေကျာင်းမတက်ခိုင်းေပမယ့် အဂလိပ်စာ အဓိကနဲ ဘွဲရ
ပညာတတ်အဆင့်ထိ အလွတ်တမ်းေအာင်, ေအာင် သင်ေပးထားကပါ
တယ်၊ ကေလးက ပညာတတ်ပါတယ် မမကီး”
“ရှင်က ေြပာြပန်ပီ”
ေဒှင်းှင်းြမတ် မျက်ှာတင်းသွားသြဖင့် လူကီး မျက်လာချသွား
သည် ။
“အိမ်မှာ ဆရာေတွ ေခသင်၊ စာေြဖခိုင်းလို ေအာင်ထားတာ မှန်တ
ယ်၊ ဒါ လူရာဝင်တာ မဟုတ်ေသးဘူး၊ ကေလးကို ဒီြခံကီးထဲမှာ ကမာ
တစ်ခုလို တည်ေဆာက်ပီး တစ်ထီးတစ်နန်း ထားခဲ့တာ ဘာလဲ၊ ဒီက
ေလးက ဘဝတစ်ခု ချပ်ငိမ်းသွားတဲ့ အထိ မိဘရင်ခွင်ထဲမှာ ေနသွားိုင်
မှာ လား”
လူကီး တုတ်တုတ်မ မလပ်ဝံ့ေတာ့ပါ၊ ေဒှင်းှင်းြမတ်က ထိုအခါ
ကျမှ မျက်ှာလဲသွားပီး တစ်ဖက်ကို ေလာက်သွား၏။
“ကိုကိုကီးကိုလည်း တကယ်ကို အံ့ဩမိပါတယ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း
ေခတ်ပညာတတ် တစ်ေယာက် ြဖစ်လျက်နဲ တစ်ယူသန်တာ ခုလို မထင်
မှတ်ဘဲ အေြခအေနေတွ ေြပာင်းလဲကုန်ေတာ့ ဘယ်သူက ဘယ်သူကို
ကယ်ိုင်ေသးလဲ”
ကွယ်လွန်သွားပီးတဲ့ သူကို အပုပ်ချ ေြပာဆိုတာမျိးေတာ့ မဟုတ်ပါ။
ဒါေပမဲ့ ... အခု ဒီမိသားစု ဒီအေရးမှာ ကိုယ်ပါလာရပီဆိုေတာ့ အြမ

င်မေတာ်တဲ့ ဟာေတွ ရှိလာသည် ။
ြပြပင်ေြပာင်းလဲရမည့် ချိယွင်းချက်ေတွ များ လာေတာ့ ကိုယ့်ဒုက
ကို ြမင်လာရင်း သွားေလသူကိုပဲ ေဝဖန်ေြပာဆိုဖို ေတွ ြဖစ်ခဲ့၏။
တကယ်ဆို ကုေဋရှစ်ဆယ်၊ သူေဌးသားပုံြပင်ဟာ မူလတန်းေကျာင်း
သား ဘဝကတည်းက ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူး သင်ဖူးခဲ့ကသည် ။ ပ
ညာနဲ ဘဝ ခွဲြခားမရတာကို ကိုကိုကီး ေမ့ထားသင့်သလား။ ကိုယ့်ရင်
ေသွးကို ေကျာင်းပိုပီး စာမသင်ေပးဘဲ ြမပဝါနဲ သိမ်းထုပ်ချည်၍ ထား
တဲ့ အထိ အသိတရားတို က တစ်ယူသန် ေနခဲ့သလား။
မိဘေမတာဟာ မေကာင်းြမစ်တာ၊ ေကာင်းရာန်လတ်ပဲ ြဖစ်ရမ
ည်။
ကေလး အငိုတိတ်ေအာင် ေချာ့သည့်ေနရာမှာ ှစ်လက်မခွဲ သံေချာ
င်းကီး မျိချချင်ပါတယ်ဆိုပီး ငိုတာကို အလိုလိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်
ေပးရင် ဘာြဖစ်သွားမလဲ။
ဒါဟာ မေဝဖန် မကဲ့ရဲ ဘဲကို ေနလို မရသည့် အစွဲမှား အယူမှား ြဖစ်
၏။
အိမ်မှာ ဘာထိန်း ဆိုလည်း ဟုတ်။
ကေလးကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ချီေပွ ထိန်းေကျာင်း လာခဲ့ရ
ေသာ အိမ်ေထာင်ထိန်းကီး ဦးဘမင်းကလည်း သူ၏ အလုပ်ရှင် သခင်
အေပ တစိုးတစိမ ေဝဖန်ြပစ်တင်ြခင်း မရှိခဲ့သည့်ြပင် ေဒှင်းှင်းြမ
တ်ကိုေတာင် သူက ြပန်လှန် ထုေချေနေသးသည် ။
ဒါဟာ သစာရှိေသာ အလုပ်သမား ပီသတာလား။
ဒါမှ မဟုတ် ဒီစံအိမ်မှာ ရှိသမ အရှင်သခင် အလုပ်သမားအာလုံးပဲ

တစ်ေသွးတစ်သံတည်း တစ်ယူသန် အယူလွဲေနကတာလား။
ဘယ်သူ မျက်ှာကိုပဲကည့်ကည့် ေဒှင်းှင်းြမတ်၏ စကားတို ကို
နားေထာင်ေနကသည် က နားေတွပဲြဖစ်ပုံရကာ မျက်ဝန်းေတွထဲမှာ
ေပျာ်ဝင်ေနကပုံမျိး မရှိ၊ လပ်ရှားေနသည့် စိတ်တို ကို ထိန်းချပ်ရင်း
ေဒှင်းှင်းြမတ် သက်ြပင်းချလိုက်မိသည် ။
ေမာင်ှမ ှစ်ေယာက်တည်းရှိပီး ဘာမှ လည်း ခွန်းကီးခွန်းငယ် အ
ချင်းများ ခဲ့ကတာ မရှိဘဲ စကားမေြပာ အသွားအလာမရှိဘဲ အဆက်အ
သွယ်ေတွ လုံးဝ ြပတ်ေတာက် ေနခဲ့ကတာ ဆယ့်ေြခာက်ှစ်။
ဒီသမီးေလး ှစ်ှစ် သမီးကတည်းက ြဖစ်သည် ။
အေကာင်းရင်းကလည်း ကေလးေကာင့်ပဲ ြဖစ်၏။
“ထိုင်ိုင်ေနပါပီ ကိုကိုကီးရယ်၊ လတ်ေပးကည့်လိုက်ပါ ဒါမှ က
ေလးက ထိုင်တတ်မှာ ေပါ့”
ကေလးကို ဘယ်မှ မချ။ ချထားေတာ့လည်း ေကျာက ဖိထား။ ရင်က
ဖက်ထားှင့် မိဘှစ်ပါးလုံး မျက်လုံးြပး မျက်ဆန်ြပး။
“လတ်ေပးလိုက်ရင် လဲသွားမှာ ေပါ့ ညီမေလးရ၊ ယိမ်းထိုးေနတာ မ
ေတွဘူးလား၊ ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ လဲလိုက်ရင် ပက်လက်လန်မှာ ”
ကိုကိုကီးက ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန် ေြပာြပတတ်ေပမယ့် ေယာက်
မြဖစ်သူက စကားနည်းပီး ှတ်ခမ်းစူ၏။
ကေလးကို ေြမေပလည်း မချ သူများ လည်း မချီေစချင်ေအာင် ဖူး
ဖူးမတ် ြဖစ်ခဲ့တာလည်း သူမက စခဲ့တာပဲြဖစ်သည် ။
အိမ်ေထာင် စကျကတည်းက ကေလးလိုချင်ကတာ အတူတူ၊ ရှိေန

ေသးသည့် အဘိုးြဖစ်သူကလည်း ေြမးလိုချင်သည် ။
မျိးဆက် မြပတ်ဖို လည်း ေမာ်လင့်၏။ ဒါေပမဲ့ အိမ်ေထာင်ကျစမှာ
ကေလးမရခဲ့ကဘဲ ဆယ်ှစ်နီးပါးကာမှ ကေလးရခဲ့သည် ။
ထိုအချိန်မှာ အဘိုးြဖစ်သူလည်း မရှိေတာ့ေပ။
တြခားကေလးေတွဆို ေမွးကင်းစမှာ လှလှပပ သိပ်မရှိက။
လသားေလးေတွြဖစ်မှ လုံးကွ လှပလာကတာ များ သည် ။
ေဒြမစာကေတာ့ သမီးကေလး တစ်ေယာက်ပဲ ေမွးိုင်ခဲ့ေပမယ့်
ထိုသမီးေလးဟာ ေမွးလာကတည်းက ေရမန်စား၍ ေမွးလာခဲ့သလား၊
ေမးရေလာက်ေအာင် လှေနသည် ။
ေမွးဖွားပီး ကေလးကို တစ်ညလုံး ထိုင်ကည့် ေနခဲ့ေသာေကာင့် အိ
ပ်ေရးပျက်ကာ ေခါင်းကိုက်ေရာဂါ စွဲခဲ့သည် အထိ ြဖစ်သွားသည် ။
ကေလး လမ်းသွားိုင်သည့် အရွယ်ကျေတာ့လည်း သမီးေယာက်မ
ြပဿနာ တက်ရေသးသည် ။
“ကေလးကို ဘာြဖစ်လို ေြမကီးေပ ချေပးလိုက်တာလည်း ှင်း၊ ဖုန်
ေတွ သဲေတွနဲ ”
“ချေပးမှ

လမ်းေလာက်

ိုင်မှာ

ေပါ့

မစာရယ်၊

ကေလးက

လူေပမှာ ချည်းပဲေနရင် ချည့်သွားမှာ ”
“ဘာမှ ချည့်ဖို မရှိဘူး။ အိုး အေကာ ကျန်းမာေရး အားလုံး ေဒါင်
ေဒါင် ြမည်ပီးသား၊ ေြမကီးေပမှာ ပိုးေကာင် မားေကာင်နဲ ဖုန်ေတွေပ
တယ်၊ ခဲစူးမယ်၊ ကေလးက ေြမကီးေပမှာ ေပေပကျံကျံ ေဆာ့တတ်တဲ့
အကျင့် ပါသွားရင် ရင်ကျိးရမယ်”

ကေလးနဲ ပတ်သက်ေသာ အေချအတင် ကေလးေတွက ကာေတာ့
ရင်ထဲမှာ အဖုအထစ်ေတွ ြဖစ်လာခဲ့၏။
“ကိုကိုညီမက ကေလးနဲ ပတ်သက်ပီး သူသေဘာ သူဆနဲ ကိုင်တွ
ယ်ချင်တာ ကိုကို အဲဒါ စာ မကိက်ဘူး၊ ကေလးကို အသက်နဲ ရင်းပီး
ေမွးထားရတာက အေမပဲ”
ကွယ်ရာမှာ ကိုကိုကီးနဲ ေြပာဆိုေနတာေတွကိုလည်း ကားခဲ့ရသည်
။
“ကေလးကို ေနရာတကာ အလိုမလိုက်နဲ ညီမေလး၊ ပီးေတာ့ သူအ
ေမက မကိက်ဘူး၊ ကိုကိုကီးက ညီမေလးတို စိတ်အခန်မသင့် ြဖစ်က
မှာ စိုးလို ပါ”
ဤသို ေြပာလာခဲ့ေသာ စကားေတွကို ေဒှင်းှင်းြမတ် ရင်နာခဲ့သ
ည် ။ သူမရင်ထဲမှာ အေမြဖစ်သူထက် ေမတာ မထားိုင်ခဲ့လင်ေတာင်
ကေလးအေပ ထားရှိခဲ့သည့် ေစတနာ ေမတာေတွထဲမှာ ဘာညစ်ွမ်းမ
မ မပါခဲ့။
ေရှဆက်လည်း ဒီအဆင်မေြပမေတွက ပိုတိုးလာဖို သာ ရှိေတာ့သ
ည် ။ ထိုေကာင့် မာနကီးေသာ စိတ်တို က ကိုယ့်ကို လက်ထပ်ဖို အမဲတ
မ်း ပူဆာေနခဲ့သည့် ေဒါက်တာ ဦးသိုက်ထွန်းကို လက်ထပ်ဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့
၏။
ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ကာ ရှမ်းြပ
ည်နယ်ှင့်ေဝးေသာ ရန်ကုန်မိသို ခွဲထွက်ခဲ့လိုက်၏။
“ခရီးကလည်း မနီးဘူးေလ၊ သိပ်အေရးတကီး မဟုတ်ဘဲနဲ ေတာ့
ကိုကိုကီး မမှာ ပါနဲ ညီမေလးလည်း လာြဖစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ”

ဟု ှတ်ဆက် ထွက်လာကတည်းက လုံးဝ ြပန်မလှည့်ခဲ့ေတာ့တာ ဒီ
ေနအထိြဖစ်သည် ။ ထိုေနာက်မှာ ခင်ပွန်းသည် က နယ်တစ်ခုသို တာဝ
န်ှင့် ေခတေြပာင်းခဲ့ရသည် ။
ေဒြမစာ အေတာ်ကီး မကျန်းမမာ ြဖစ်ေန၍ လှမ်းဆက်သွယ်
ေတာ့ လိပ်စာအတိုင်း ရှိမေနေတာ့သြဖင့် ဦးလရိပ်က ညီမြဖစ်သူ ေြပာ
င်းေရသွားပီဟု ထင်ခဲ့၏။
ေဒှင်းှင်းြမတ်တို ရန်ကုန် ြပန်ေရာက်လာကတာကို မသိေတာ့၊
ေနာက်ထပ် ဘာမှ ဆက်သွယ် မလာခဲ့ေတာ့ေပ။
ေဒှင်းှင်းြမတ်ကလည်း ... မဆက်သွယ်ပါ။
ဒီလို ြဖစ်ကုန်ကလိမ့်မည်ဟု မထင်တာလည်း ပါသည် ။
ဦးလရိပ် ုတ်တရက်ကီး မူးလဲသွားရာမှ ေသဆုံးခဲ့ရသည် အထိ ြဖ
စ်သွားခဲ့သည် ။ ထိုအခါကျမှ အိမ်ေတာ်ထိန်းကီး ဦးဘမင်းတစ်ေယာက်
ေဒှင်းှင်းြမတ် ရှိရာသို ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက် ြပန်ေရာက်လာခဲ့တာ
ြဖစ်၏။
“ဆရာကီး ဆုံးသွားပီ မမကီး၊ ဒီေနဆို တစ်လနဲ ငါးရက် ရှိပါပီ စံ
အိမ်မှာ ထားခဲ့လို မြဖစ်လို ချက်ချင်း ေရာက်မလာိုင်တာ ခွင့်လတ်ပါ”
စာှင့်ေပှင့် အေကာင်းကားဖို ကလည်း ေြပာင်းေရသွားပီဆို
ေသာ သတင်းေကာင့် စိတ်ကူးက မေရာက်ခဲ့။
ဒါေတာင် ကေလး၏ ေရှေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ဖို မှာ
အုပ်ထိန်းသူ ေသွးရင်းသားရင်းြဖစ်မှ တင့်တယ်မှာ မို ေဒှင်းှင်းြမတ်
ရှာပုံေတာ်ှင် ထွက်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
တိုက်ဆိုင်စွာ

ဒီလိပ်စာအတိုင်းပဲ

ြပန်ေတွရသည်

က

ကံအားေလျာ်စွာပင် ြဖစ်ေလသည် ။
“ငါ ကိုကိုကီးဆီ အချိန်မေရွး ထသွားလို ရတာပဲ” ဟု တွက်ကာ လိ
ပ်စာေြပာင်းတာလည်း အေကာင်းမကားခဲ့။
ြပန်ေရာက် ေနခဲ့တာကိုလည်း သတင်းမပိုဘဲ ထားခဲ့မိေသာ ရလဒ်
သည် ယခုေတာ့ အစ်ကိုြဖစ်သူ၏ ေနာက်ဆုံး ခရီးကိုေတာင် မပိုခဲ့ိုင်သ
ည့် အြဖစ်။
ပီးေတာ့ ဘယ်လိုမှ မထင်မှတ်စွာ ြမင်ေတွလိုက်ရသည့် “လရိပ်စံအိ
မ်”ကီးထဲမှ ပစက အေြခအေနေတွ။
စိတ်တို သည် ဝမ်းနည်းေနခဲ့တာေရာ၊ ဘဝင်မကျိုင်တာေတွ ေရာ
ေထွးကာ စကားတစ်ခွန်း စလိုက်ပီး လိုရာသိုမေရာက်ဘဲ အတိတ်ှင့် ပ
စပန်မှာ ေခါက်တုံလူးလာ ေြပးလားေနခဲ့၏။
အားလုံးကို ကာြမင့်စွာ ေကျာခိုင်း ရပ်ေနမိပီးမှ ေဒှင်းှင်းြမတ် ခ
ပ်ြဖည်းြဖည်း ြပန်လှည့်လာ၏။
“ဒါေတွ ေြပာေနလည်း မထူးေတာ့ပါဘူး၊ “လရိပ်စံအိမ”် မှာ ဘာပဲြဖ
စ်ခဲ့ြဖစ်ခဲ့ ခု သမီးေလးကို ကန်မက လက်ေြပာင်း ယူရေတာ့မှာ ဆိုေတာ့
ရန်ကုန်ကိုပဲ ေခသွားေတာ့မယ်”
ဦးဘမင်း မျက်ှာကီး ဆတ်ခနဲ ေမာ့တက်လာသည် ။ ေသွးေတာင့်
ေနေလာက်ေအာင် ိုကျိးနာခံစွာ ရပ်ေနကသည့် အလုပ်သမားေတွပါ
လပ်လပ်ရှားရှား ြဖစ်ကုန်ကသည် ။
ေဒှင်းှင်းြမတ်က အားလုံးကို ေဝ့ကည့်ပီး လက်ှစ်ဖက်ကို ေနာ
က်မှာ ြပန်၍ ယှက်ထားလိုက်၏။ ပီးမှ ဆက်ေြပာသည် ။
“လရိပ ်စ ံအ ိမ ”် မှာ ဒီလူေတွအတိုင်းပဲ ရှိေနခဲ့ကပါ။ ဘယ်သူကိုမှ

မြဖတ်ဘူး၊

ဦးဘမင်းပဲ

ဒါကိုတာဝန်ယူ၊

စံအိမ်မှာ ဒီအတိုင်းပဲ

စည်းကမ်းတကျ သန်ရှင်း ေြပာင်လက်ေနပါေစ၊ ကန်မ တစ်လတစ်ေခါ
က် ှစ်လတစ်ေခါက် လာမယ်၊ စိတ်ချပါရေစ”
ဦးဘမင်းက ေခါင်းညိတ် ဦးတ်၍
“စိတ်ချပါ မမကီး၊ အားလုံး စိတ်တိုင်းကျ ြဖစ်ရပါေစမယ်”
ေဒှင်းှင်းြမတ် ေခါင်းညိတ်လိုက်သည် ။
ဦးလရိပ် ေဒြမစာတို မှ ေမွးဖွားေသာ သမီးငယ်ေလးကို “လရိပ်
ေဆာင်း”ဟု အမည်ေပးခဲ့ပီး “သာယာစံအိမ”် မှ “လရိပ်စံအိမ”် သို ေြပာ
င်းလဲ ေခတွင် ေစခဲ့ေသာ ဤေနရာမှ ထွက်ခွာေစဖို ေဒှင်းှင်းြမတ် ချ
က်ချင်းကီး စီစဉ်ေတာ့သည် ။

*

အခန်း (၂)
“ရန်ကုန် ... ဟုတ်လား”
“ဟုတ်တယ် သမီးနဲ အန်တီ မနက်ြဖန် ြပန်မယ်”
“ေဆာင်း ... မလိုက်ချင်ဘူး”
“မလိုက်လို မရဘူး”
ေဒှင်းှင်းြမတ် တူမေလးကို ချစ်ခင် ြမတ်ိုးပါေသာ်လည်း ပထမ
ဆုံး ချပ်ကိုင်လိုက်ြခင်းအြဖစ် မျက်ှာကိုေတာ့ တင်းထားရသည် ။
အမဲတမ်း အလိုလိုက် ခံထားခဲ့ရသည့် ကေလး တစ်ေယာက်အေပ
သူမအေနြဖင့် စိမ်းသက်ေသာ အရပ်မျက်ှာ တစ်ခုမှ ေန၍ မရင်းှီးသ
ည့် နယ်ပယ်တစ်ခုသို ေခေဆာင်သွားရမည်။
ဒီကေလးမ ကိုယ့်ကို ေလးစားဖို ေတာ့ လိုလိမ့်မည်။
“အန်တီက ကိုယ့်တူမေလး တစ်ေယာက်တည်း ကျန်ခဲ့ရပီဆိုရင် က
ုဏာစိတ်နဲ အေဝးကီးကေန ေြပးလာခဲ့တာ၊ မလိုက်ဘူးဆိုရင် သမီးက
ေကာ ဒီမှာ ဘယ်သူအားကိုးနဲ ေနခဲ့မှာ လဲ”
လရိပ်ေဆာင်းဆိုေသာ

မိန်းမငယ်ေလးက

သူမကို

စိုရွဲေသာ

မျက်ဝန်းညိကီးများ ှင့် ေမာ့ေမာ့ေလး ေငးေနသည် ။
မျက်ေတာင် တစ်ချက်မှ မခတ်ဘဲ မျက်ရည်ေတွက ပါးြပင်ထက်သို

တလိမ့်လိမ့် ကျဆင်းေနကသည် ။
အဝတ်စနီေလးကဲ့သို နီေနေသာ ှတ်ခမ်းလာပါးေလးများက တလွ
န်လွန် လပ်ခတ်လာခဲ့ပီ။
“ဘဘမင်း ရှိတာပဲ”
ဟု မရဲတရဲေလး ေြပာသည် ။ ေဒှင်းှင်းြမတ်က ဆတ်ခနဲ ေခါင်း
ညိတ်လိုက်ပီး သူမေရှမှာ ရပ်လိုက်၏။
“ေကာင်းပီ ... ဘဘမင်း ရှိတယ် ဟုတ်လား၊ ဘဘမင်းက သမီးကို
အလိုလိုက်မယ်၊ ေစာင့်ေရှာက်မယ်၊ ကျန်တာ သူ ဘာလုပ်ေပးိုင်မှာ လဲ၊
သူကိုယ်တိုင်က သမီးရဲ အထိန်းေတာ်၊ ဒီအိမ်က အရှင်သခင် မဟုတ်ဘူး
၊ ဒီစံအိမ်ရဲ အေရး၊ သမီးရဲ ဘဝအေရးကို သူ ဝင်ေြပာခွင့်၊ စွက်ဖက်ခွင့်
မရှိဘူး၊ အဲဒါ သမီး နားလည်လား”
“ဟင့်အင်း”
ေဆာင်း ေခါင်းေလးခါသည် ။ မျက်ေတာင် ဖျတ်ခနဲ ပုတ်အချမှာ မျ
က်ဝန်းအိမ်မှ မျက်ရည်လက်ကျန်ေလးေတွ ေလာဆင်းသွားက၏။
သူမ နားလည် လိုက်သည် လည်း ရှိ၊ နားမလည်ခဲ့ြခင်းလည်း ရှိ
ေသာ ေဒှင်းှင်းြမတ်၏ စကားတို အေပ စိတ်ဝင်စားသွားသြဖင့်
ေကကွဲ၍ မျက်ရည်ကျြခင်းကို တဒဂ ေမ့ေလျာ့သွားြခင်းလည်း ြဖစ်သ
ည် ။
မျက်ရည်ခန်းသွားသည့်

ေဆာင်းမျက်ဝန်းေလးေတွမှာ ပ်ေထွးမ

ေတွ ြဖစ်ေပလာခဲ့သည် ။ ထိုစဉ် ေလြပင်းတစ်ချက် ိုက်ခတ်သွား၏။
ေလာခနဲ သစ်ရွက်လပ်သံများ ှင့်အတူ ပင်ယံထက်မှ ဆိတ်ဖလူး ပ
န်းပွင့်ေလးေတွ တြဖတ်ြဖတ် ေကွကျလာက၏။

ေဒှင်းှင်းြမတ်က

ေဆာင်း

ထိုင်ေနသည့်

အြပာေရာင်

ေကျာက်ြပားေလးေတွ ကပ်ထားသည့် ေကျာက်ခုံေလးအစွန်းမှာ အသာ
ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။
ပီးေတာ့ မျက်ှာေလးကို ြမင်လိုက်သည် ှင့် ေပွပိုက် ယုယချင်စိတ်
ေတွ ြဖစ်ေလာက်ေအာင် ချစ်စဖွယ်ရှိေနေသာ တူမ ြဖစ်သူ၏ လက်ဖဝါး
ေလးကို ဖွဖွေလး ေထွးဆုပ်သည် ။
“ဟုတ်တယ် သမီး နားမလည်ဘူး၊ ေနာက်ဆိုလည်း သမီး နားမလ
ည်တာေတွ အများကီး ရှိေသးတယ်၊ ဒါေကာင့် သမီးရဲ ဘဘမင်းဆီမှာ
သမီး ေနခဲ့လို မရဘူး၊ သမီး အန်တီနဲ လိုက်ရမယ်၊ မိြပနဲ လူေတွကို သ
မီး ြမင်ရမယ်၊ ဆက်ဆံရမယ်၊ အားလုံးကို နားလည်မှ ြဖစ်မယ်”
“အန်တ”ီ
“ေြပာ”
“ေမေမနဲ ေဖေဖက ဒီမှာ ရှိေနကတာ”
“ေသဆုံးခဲ့ကပီပဲ သမီးရယ်”
ထိုအခါ ထူပိတ် ေကာ့နက်ေနသည့် မျက်ေတာင်ရှည်ေတွ ဖျတ်ခနဲ
တစ်ချက် လပ်ခတ်သွားကာ မျက်ရည်တို ကို မိတ်ဖွဲဖို ကိးစားြပန်သည်
။
လက်ထ ဲမ ှာ ဖွဖွလှလှေလး ပုံထည့်ထားသည့် ဆိတ်ဖလူး ပွင့်ေလး
ေတွကို တိတ်ဆိတ်စွာ ငုံကည့်၏။
ေဆာင်း လက်ကေလး ကတုန်ကယင်ြဖစ်လျက် လက်ဖဝါးထဲက
ပန်းပွင့်ေလးေတွပါ ေကာက်ရွံ လပ်ခတ်ေနကရှာသည် ။

ဒါကို သူမ တည်ငိမ်ဖို ကိးစားရင်း ြဖန်ထားသည့် လက်ဖဝါးေလး
ကို ေထွးဆုပ်ပစ်ဖို ကိးစားကည့်သည် ။
ဒါေပမဲ့ ပန်းကေလးေတွ လက်ဖဝါးထဲမှာ ွမ်းေကသွားမှာ မို မဆုပ်
ပစ်ရက်။ တုန်ယင်ေနေသာ လက်တို ကို ထိန်းချပ်ဖို ရာ ပန်းတို ကို သူမ
လှလှပပေလး လွတ်လပ်ခွင့် ြပရမည်။
လက်ဖဝါးေလးကို ေစာင်းသွန်ချ ေပးလိုက်၏။ ပန်းပွင့်ေလးေတွ ြမ
က်ခင်းစိမ်းေပသို တြဖတ်ြဖတ် ခုန်ချသွားကသည် ။
ထိုအတူ ေဆာင်းမျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တစ်စက် ေပါက်ခနဲ ဆင်းကျ
သွားပီး တုန်ယင်ေနဆဲ လက်ဖဝါးတို ကို ဖိဆုပ်ပစ်လိုက်သည် ။
ေဆာင်း၏ ထိခိုက်ခံစားေနရမတို အားလုံးကို စူးစိုက် ငုံကည့်ေနရင်း ရ
င်ထဲမှာ နင့်လာမိကာ ေဒှင်းှင်းြမတ် ေဆာင်းကိုယ်ေလးကို ေထွးေပွ
ထားလိုက်မိ၏။
“သမီးေလးရယ်”
ရင်ခွင်ထဲ ေရာက်လာေသာ ေဆာင်းထံမှ အင့်ခနဲ ိက်သံေလး ထွက်
လာသည် ။
“သမီး သမီး ဒီစံအိမ်ကီးထဲကေန ထွက်သွားရင် ေမေမ ငိုေနမှာ ”
ဟု ိက်သံေလးှင့် ေြပာြပန်သည် ။ ေဒှင်းှင်းြမတ်က ေဆာင်း၏
ဆံစ,ေလးေတွကို တယုတယ သပ်တင်ေပးကာ ...
“မငိုပါဘူး သမီးရယ်၊ သူ ေကျနပ်ေနမှာ ပါ၊ သူရဲ သမီးေလး တစ်
ေယာက်တည်း ကျန်ခဲ့ရှာတာကိုသာ စိတ်မေကာင်းြဖစ်မှာ ၊ သူအေဒတ
စ်ေယာက် လာေခသွားပီ ဆိုတာကို ဝမ်းသာမှာ ေပါ့၊ သမီးရဲ ေဖေဖ
ေကာ ေမေမေကာ သမီးနဲ ဘဝြခားသွားကပီေလ၊ သမီးနဲ အတူ ဘယ်

လိုလုပ် ေနကမလဲ၊ သမီးေလး ဒုကေရာက်ေနရင် ဘယ်လို ကာကွယ်
ေပးိုင်ကမှာ လဲ”
ကေလးငယ်ေလး တစ်ေယာက်ကို ေြပာသလိုပဲ ေြပာြပရသည် ။
လရိပ်ေဆာင်းဟာ ဒီစံအိမ် ဒီမိသားစုမှ လွဲ၍ လူစိမ်း သူစိမ်း
များများ စားစားကို ြမင်ဖူးရှာတာ မဟုတ်။
ေဖေဖ ေမေမ ေခတတ်ပီ ဆိုကတည်းက စာသင်ခဲ့ရသည် ။ သူများ
တန်းတူလည်း စာေတွတတ်သည် ။ သိုေသာ် ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသား
ေတွ ဘယ်လို ေနထိုင် သွားလာကတာကို မြမင်ဖူးဘူး၊ မိြပ ေကျးရွာ
ဘယ်လို ကွာြခားမှန်း နားမလည်။ စာထဲမှာ ပဲ ဖတ်ဖူးရှာတဲ့ သူေလး ြဖ
စ်ေနသည် ။
“သမီးေလး ဒီကိုလွမ်းရင် မကာမကာ ြပန်လာလို ရတယ်။ အန်တီ
က လိုက်ပိုေပးမှာ ေပါ့၊ ဟိုမှာ ေလ ဒီြခံ ဒီဝင်းေလာက်မကတဲ့ အသိုင်းအ
ဝိုင်းေတွ ရှိတယ်၊ လူေတွ အများကီး ကားေတွ အကျပ်အသိပ်နဲ ၊ သမီး
ြမင်သမ ထူးဆန်းေနမှာ ပါ။ ေဆာင်း ေခါင်းညိတ်တာကို မေစာင့်ိုင်ပါ။
ြခံဝင်းကီးထဲမှာ ပဲ စနစ်တကျ စီရင်ထားခဲ့သည့် အုတ်ဂူေတွထဲမှာ မိ
ဘှစ်ပါးကို ကန်ေတာ့ေစသည် ။ ဘိုးဘွားအားလုံးကိုပါ ကန်ေတာ့ပီး
ဦးဘမင်းှင့် အလုပ်သမားတို ကို “လရိပ်စံအိမ”် ှင့် ပတ်သက်သမ ေသ
ချာ မှာ ကားသည် ။ ဦးဘမင်းဆိုတာ သစာရှိ လူယုံကည် ြဖစ်လာသည်
။ အလုပ်သမားေတွကိုလည်း သူ အုပ်ချပ်ိုင်သည် ။
ယုံကည် စိတ်ချစွာ အပ်ှံ၍ ှတ်ဆက်ေတာ့ ေဆာင်းက ဦးဘမင်း
ကို ကန်ေတာ့ရင်း ဖက်ငိုေလသည် ။
လိုက်သွား ကေလး ... ဟိုမှာ ေပျာ်ေအာင်ေနေနာ်၊ မမကီးက စည်း

ကမ်းရှိတယ်၊ စနစ်ရှိတယ်၊ ကေလးကိုလည်း ဟိုးငယ်ငယ်ေလး ကတ
ည်းက ြမတ်ိုးယုယခဲ့တာ၊ 'လရိပ်စံအိမ'် ကိုေတာ့ ကေလး အချိန်မေရွး
ြပန်လာလို ရတာပဲကွယ်၊ ကေလးက လရိပ်စံအိမ်ရဲ ထာဝရ ဧကရီတစ်
ပါးပါ”
ှတ်ဆက်သံတို ေဝးကွာလာခဲ့သည် ။ လရိပ်ေဆာင်းဆိုေသာ ေနမ
ေလာင် မိုးမခဘဲ လရိပ်ေဆာင်း၍ ပွင့်လန်းခဲ့ရေသာ အြဖေရာင် ှင်းပ
န်းကေလး တစ်ပွင့်သည် ...

*

အခန်း (၃)
“ရှး ... ရတ်”
အသံေပး၍ သမင်လည်ြပန် လိုက်ကည့်ရင်း ကိုယ်ေလး တစ်ပတ်
လည်သွား၏။
“မိတယ်က”ွ
အားလုံး လှည့်ကည့်လိုက်ကသည် ။
ဝတ်ထားသည် က နံသာေရာင်ေလးမို ယဉ်သည် ။
ပုံစံကျေတာ့ စကပ်အကျပ်ကို ေနာက်မှာ ဒူးေခါက်ခွက်ထိ ခွဲထား၏။
လတ်ကျပ်ေနသည့် အကျကို ေရှေနာက် ဟိုက်ချထားပီး၊ အြမင်မေတာ်
ေလာက်သည့် ေနရာမှာ ဇာအြဖပါးကေလး ခံေပးထား၏။
ဆံပင်က နားရွက်ထက်ေလာက် သရီးစတက်ဆိုသည့် ဆံပင်ဝါဝါ
ေလးှင့် မျက်ှာြပင်မှာ ေဆးသား ေြပေြပေလး တင်ထား၏။
“ေရာ့ကွာ ... ဒါ ခဏယူသွား၊ ငါ လိုက်မယ်”
ေကာ်ေကာ်က လက်ထဲက စာအုပ်ကိုလည်း နီးသည့်လူလက်ထဲ ထိုး
ထည့်၍ ဆံပင်ကို လက်ဖဝါးှစ်ဖက်ှင့် တစ်ချက်ှစ်ချက် သပ်ချ၏။
ပီးေတာ့ ဆန်ကျင်ဘက်အရပ်သို ထွက်သွားကပီြဖစ်သည့် နံသာ
ေရာင်ှင့် စပိုရှပ်ပွပွ အကျားေလး ှစ်ေယာက် ေနာက်သို လိုက်ေတာ့သ

ည် ။
“ဒီေကာင် ... ဘာလဲဟ”
“လိုက်သွားတာေလ”
“ြမင်သားပဲ ... ဘယ်တုန်းက ငိထားလို လဲ”
“သွားလိုက်ေမး”
သုံးေယာက်ထ ဲမ ှာ ေကာ်ေကာ့်လိုပဲ ဝါသနာတူ ရှိတတ်သည့် ကဲရန်
က ေရှကိုလှမ်းရင်း မျက်ှာကို ေနာက်သိုပိုကာ သူမှာ မရှင်းလင်းိုင်။
ေအာင်ဟိန်းက ရယ်၍ ကဲရန်ပခုံးကို ဖတ်ခနဲ ိုက်ပစ်လိုက်၏။
“သူကုသိုလ်နဲ သူ ... လိုက်ကည့်မေနနဲ ”
“ဘာမှ ကုသိုလ် မဟုတ်ဘူး ၊ ဒီေကာင် ငါနဲ ေလာင်းထားလို ဆယ်ရ
က်မြပည့်ခင် တစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ငိဖို အမိအရ ကိးစားေနတာ”
“ေအးေလ ... မင်းမှာ ရှိတယ်၊ သူမှာ မရှိေသးဘူး၊ မင်းကို သူက စိန်
ေခထားတယ်၊ သူ ကိးစားတာ ဘာြဖစ်လ”ဲ
“ဘာြဖစ်ရမလဲ .. အဲဒါ ငါ့ညီမ ဝမ်းကွဲက”ွ
“ဟား ဟား ဟား”
ကဲရန်ကို ကည့်၍ ကျန်သည့်ှစ်ေယာက် ဝိုင်းရယ်ကသည် ။ ပီေက
ဝါး၍

ပါးစပ်မဖွင့်ဘဲ

ပခုံးလပ်ေအာင်

ရယ်လိုက်ေသာ

သဝန်လက်ေမာင်းကို ကဲရန်က ပခုံးေစာင်းှင့် တိုက်ပစ်၍ ...
“မင်း ... မရယ်နဲ ”
“ရယ်ေတာ့ ဘာြဖစ်လ”ဲ

“ငါ တင်း လာပီ”
“ေလာ့ပစ်လိုက”်
“အူေကာင်ကျားမလုပ်နဲ သဝန်၊ အဲဒါ မင်းပစည်း”
သဝန်က ပခုံးှစ်ဖက် တွန်၍ ဟက်ခနဲ ရယ်၏။
“မင်းက သဝန်ကိုေတာ့ ေစတနာေတွ ပိုေနပါလား။ ေကာင်မေလး
ေတွနဲ သဝန်က ကမ်းစပ်နဲ ေရလိင်း”
ကဲရန်က ေအာင်ဟိန်းစကားကို ဂုမစိုက်ဘဲ သဝန်ကိုပဲ မန်ကုပ်ကု
ပ် လှည့်ကည့်သည် ။
အတူယှဉ်ေလာက်ေနရင်း ေရှကို ေြခလှမ်းပိုလှမ်းပီး သဝန် ှတ်ခ
မ်းေပက အြပံးကို မြမင်ြမင်ေအာင် လိုက်ငုံကည့်သည် ။
“ဘာလဲ”
သဝန်က မျက်ခုံးတွန်၍ ေမးဆတ်၏။
“မင်းကို ကည့်တာေလ၊ မင်းပဲ ပဝါ့ကို ...”
“ဘာမှ မြဖစ်ေသးဘူး”
“ေဩာ် ... ဪ”
ကဲရန် လည်ပင်းကီး ရှည်ထွက်သွား၏။
“ဟား ဟား ဟား”
ေနာက်ထပ် ေအာင်ဟိန်း ရယ်ချလိုက်ေတာ့ ေဒါသ မျက်ှာကီးက
ဖုံးဖိမရေတာ့။
“ငါက ြဖစ်ေစချင်လွန်းလို မဟုတ်ဘူး ကွ၊ ငါနဲ ဟိုေကာင်ရဲ အေလာ

င်းအစားထဲမှာ ငါ့ညီမနဲ မငိေစချင်လို ”
“ဟုတ်တယ်ေလ ... ဒါေပမဲ့ မင်းတို ေလာင်းကတာ ငါ့ညီမကို ချန်
ထားရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းတစ်ခု ထည့်ခဲ့လို လား”
ကဲရန်ပဲ ပါးစပ်ပိတ်လိုက်ရသည် ။ ေလးေယာက်သား တကသိုလ်မှ
ကတည်းက ကဲက တွဲကသည် မှာ ေကျာင်းပီးသည် အထိ တွဲြဖစ်ေနတု
န်း။
မိဘေတွက ချမ်းသာကသေလာက် ေလးေယာက်လုံး သူအရည်အချ
င်းနဲ သူေတာ့ ေြပာင်ေြမာက်ကတာပဲ ြဖစ်၏။
ဒါေပမဲ့ ဒီထဲမှာ သဝန်ကေတာ့ နည်းနည်းပိုသည် ။ အားလုံးထက်
အရပ်ပိုြမင့်ပီး ေဒါသ ြဖစ်လွယ်တတ်သည့် ညာဉ်ေကာင့် ပို၍ လူသိများ
သည် ။
သူဟာ ေဒါသှင့်လူ နပန်းလုံးပီး ေမွးလာခဲ့သည် ဟု ေြပာရမည်
လာ။ အလွန်ပ်ေထွးေသာ မိသားစု ြပဿနာများေကာင့် သဝန်ပုံစံကို
က ကွပ်ဆတ်ဆတ်၊ မာေကျာေကျာ ြဖစ်လာသည် ။
သည်းမခံတတ်သည့် အကျင့်ေတွ ြဖစ်ခဲ့၏။
သူတို ကေတာ့ သဝန်ကို နားလည်ေနကပီမို မဆန်းေတာ့ပါ။ မကာ
ခဏ စကားများ တတ်ကတာ ဝါသနာတူ စိုက်တူ၊ လိုက်က ကိက်က
ေသာ ဗုတ်ကျချင်သည့် ကိစများ ရှိသည် ။ ေကာင်မေလးေတွကို ြမင်
လင် ေလးေယာက်လုံးပဲ အစသန်ကသည် ။
ပီးေတာ့ တစ်ေယာက်နဲ တစ်ေယာက် မခံချင်ေအာင် ေြပာကပီး ...
ေလာင်းက ... လိုက်က။

သူရည်းစား အေကာင်းေြပာ၊ ကိုယ့်ရည်းစား အေကာင်းေြပာ။
အဲဒ ီထ ဲမ ှာ ရည်းစားထားတိုင်း သက်တမ်း မရှည်တတ်ေသာ သဝန်
တစ်ေယာက်သာ ေြပာစမှတ်အတွင် ဆုံး။
ေချာေချာလှလှေလး

အဆင်ေြပေြပေလးဆို

ဟိုတွဲ

သည်

တွဲ

ြဖစ်သွားတတ်ပီး သိပ်မကာမီ ဘာဘိဘာသာ ြပန်ြဖစ်သွားြပန်သည် ။
ေမးလိုက်ကည့် ...
“ြပတ်သွားပီ” ဆိုေသာ စကားကို ဂီတာတီးမပျက်ဘဲ ေြဖသည် ။ ပီ
ေကဝါးရင်း ေြဖ၏။
ခဏ ခဏ လိုက်ခဲ့ ြပတ်ခဲ့ေသာ ရည်းစားေတွထဲမှာ ဘယ်ရည်းစား
ကို အချစ်ဆုံးလဲဟု ဘယ်သူကိုမှ မေမးနဲ ။
“မသိဘူး”ဟု ေြဖြဖစ်ကမှာ လည်း အတူတူပဲ ြဖစ်သည် ။
ထိုေကာင့် ေကျာင်းမှာ တုန်းက သူတို ေလးေယာက်ကို “ပိတုန်းအုပ်
”ဟု ေခတွင် ခဲ့ကေသးသည် ။
ပိတုန်းဆိုတဲ့ ထဲမှာ ေတာင် ဒီေကာင်ပဲ အဆိုးဆုံးဟု ေြပာေသာ မျက်
လုံးများ ှင့် ကည့်၍ ကဲရန်က မေကျမနပ် မျက်ေစာင်းရွဲ ထိုးေသးသည်
။
က ားထ ဲမ ှာ ကိုယ့်ညီမဝမ်းကွဲက ကန်လန်ကန်လန် ပါလာေတာ့
ထိပီ ...
သုံးေယာက်လုံး ေကာ်ေကာ့်ကို ေစာင့်ကဖို အစီအစဉ်မရှိဘဲ ကားရှိ
ရာသို ချီတက်လာခဲ့က၏။
မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်၏ ေမွးေနကို သွားကဖို လက်ေဆာင်ေတွ လာ

ဝယ်ကတာြဖစ်ပီး ...
“ဟိုေကာင့်မှာ ကား မပါဘူး”
ေအာင်ဟိန်းက သံေယာဇဉ်စကား ဆိုသည် ။
“ေြခေထာက်ပါတယ်”
ကဲရန်က မေကျမနပ်ေြပာပီး ကားေပ အရင်တက်၏။
ကားက သဝန်ကား ...
အုပ်စုလိုက် ဘယ်ကိုပဲသွားသွား သဝန်ကပဲ ကားယူသည် ။
သူများကားေပ

လိုက်မစီးတတ်သည့်

သူအကျင့်ေကာင့်

အတူတူသွားလာဖို လိုပီဆို သူကားကိုပဲ စီးြဖစ်ခဲ့က၏။
အားလုံး ကားေပမှာ ထိုင်မိကလင် သဝန်ေဘးကို လူရိပ်တစ်ရိပ်
ေရာက်လာသည် ။
“သဝန်”
အသံကို မကားေသာ်လည်း မျက်ှာငုံ၍ ေခလိုက်ြခင်း၊ မှန်ကို ပုတ်
လိုက်ြခင်းေကာင့် လှည့်ကည့်ပီး သဝန်က မှန်ချေပးလိုက်၏။
ကိုရီးယား ကားေတွထဲက အသက် ေလးဆယ်ေကျာ် ငါးဆယ် မင်း
သမီးကီးေတွ ပုံစံမျိး ဆံပင်ခပ်တွန်တွန် တိုကပ်ကပ် နားကပ်ြပးြပးှ
င့် မိတ်ကပ်လိမ်းထားေသာ မျက်ှာက ကားထဲကိုလည်း ေဝ့ကည့်ကာ ..
.
“အထဲမှာ မင်းညီမ ေဈးဝယ်ေနတယ်၊ ခဏေစာင့်လိုက်ဦး”
“ဘာလုပ်ဖို လဲ”

“မင်း ြပန်မှာ မဟုတ်လား၊ ြပန်ေခသွားလိုက်စမ်းပါ၊ ငါ သွားစရာရှိ
လို ”
“မြပန်ေသးဘူး”
သဝန်ကေြပာပီး စက်ှိးလိုက်၏။
“မြပန်လည်း ေခသွားကွာ၊ တစ်ေယာက်တည်း ြပန်လတ်ရမှာ စိတ်
မချလို ”
သဝန်က မျက်ှာမပါဘဲ မျက်ဝန်းများ ြဖင့် ေစွကည့်လိုက်၏။
“ကန်ေတာ်က ညေနေစာင်းမှ အိမ်ြပန်ြဖစ်မှာ ”
“ကည့်စမ်း ...”
သူမထံမှ ခပ်တိုးတိုး ေရရွတ်သံက စူးလက်ေသာ မျက်ဝန်းများ ှင့်
အတူ ထွက်ကျလာသည် ။
စက်ှိးသံှင့်အတူ ကားက သိမ့်ခနဲ လပ်သွားေတာ့ လက်ကိုဖယ်
ကာ လူကလည်း ေနာက်ဆုတ် ရပ်လိုက်သည် ။
သိုေသာ် အံကိတ်ေသာ မျက်ဝန်းတို က မခွာေသး။
အနားမှာ ထိုင်သည့် ကဲရန်က၊ ေနာက်ကည့်မှန်ထဲကို လှမ်းကည့်လို
က်ပီး သဝန်နားကို တိုးကပ်၍ ...
“အဘွားကီး တင်းသွားပီ” ဟု ေြပာ၏။
“သဝန် ... မုန်တိုင်း ဘယ်ကို လှည့်မယ်ထင်လ”ဲ
ေအာင်ဟိန်းက လှမ်းေမး၏။
သဝန်က ဘယ်သူကိုမှ ြပန်မေြဖဘဲ ကားကို လမ်းမေပ ေကွတက်

လိုက်၏။

*

