ခရီးစဉ်ရဲ အစ
“သား… သူကို သွားရှာမယ် မဟုတ်လား… ကိုမျိး”
လက်မှတ်တန်းစီေနတဲ့ လူအုပ်ကားထဲကေန သူအေမအသံက ထွ
က်ေပလာေနသလို ေမေမ့မျက်ှာကို ကည့်မိေလရဲ ။ ေမေမ့ရဲ မျက်ှာ
က ုပျိေနတုန်း။ ှတ်ခမ်းေတွကလည်း ြပည့်ေနတုန်း။ ဒါေပမဲ့ ပင်ပန်း
ွမ်းနယ်မနဲ ေဒါသေတွနဲ တုန်ရီေနတာကိုလည်း သူသတိထားမိပါရဲ ။
“ေမေမသိပါတယ်… တတ်ိုင်သမ အေကာင်းဆုံး လုပ်သွားမှာ ပါ”
“သူဘာေတွထပ်ေရးထားေသးလဲ… သူအခုဘာေတွြဖစ်ေနလဲ… သ
တင်းမကားရတာ ေလးလေကျာ်သွားပီသားရဲ ”
ကိုမျိးတစ်ေယာက် သက်ြပင်းေမာတစ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။
“ေမေမ့ကို ေြပာခဲ့ဖူးပီးပီေလ… အဲဒီနယ်ေြမက အဆက်အသွယ်လု
ပ်ဖို ခက်တဲ့ နယ်ေြမပဲ… ဘာဆိုဘာကိုမှ နားမလည်ဘဲ သူအချိန်ကုန်ခဲ့
ပုံရပါတယ်”
ဒီအချိန်မှာ ပဲ စူးရှရှအသံတစ်သံက ကားြဖတ်ထွက်ေပလာပါတယ်
။ မေလးကို ထွက်ခွာမယ့် ေနာက်ရထားအချိန်ကို ေကညာေပးတာပါ။
သူတို အနီးမှာ ရှိေနတဲ့ ခရီးသွားအများကီး စကနားမှာ ထိုင်ေနကပါ
တယ်။
“ဒီအတိုင်းဆို ေမေမြပန်တာေကာင်းပါတယ်။ ခရီးကအရမ်းကို အ

လျင်စလိုြဖစ်မယ့် အေနအထားပဲ…။ ကန်ေတာ်နဲ အတူတူ ေစာင့်ေပးလို
ေကျးဇူးပဲ”
ဒါေပမဲ့ ေမေမက အနားမှာ ဆက်ရှိေနတုန်း။
ေမေမ့ကို ကူပီး ထူမေပးတဲ့ အခိုက်အတန်မှာ ရထားကလည်း ဥဩ
ဆွဲရင်း ဝင်လာေနပီး တြခားခရီးသည် ေတွနဲ အတူ သူကိုယ်တိုင် ရပ်
ထားတဲ့ ရထားေပ ဒေရာေသာပါး တက်လိုက်ရတယ်။ အထုပ်အပိုးေတွ
၊ ခရီးသည် ေတွနဲ ရထားေပမှာ ပ်ယှက်ခတ်လို ။
ထိုင်ခုံလွတ်ေတွ လိုက်ကည့်တဲ့ အခါ ရထားြပတင်းေပါက်နားက ခုံ
တစ်ခုံလွတ်ေနတာ ေတွလိုက်ရတယ်။ အဲဒီေနရာေရာက်ဖို ေတာင် ခက်
ခက်ခဲခဲသွားရတာေလ။ သူနဲ ရွယ်တူေလာက်ပဲ ရှိမယ့်လူငယ်တစ်ေယာ
က်နား ကပ်တဲ့ အခါ အဲဒီလူက ေဒါသသံနဲ ေြပာလာတယ်။
“မင်းကို ဒီေနရာထိုင်ဖို ဘယ်သူက ခွင့်ြပထားတာလဲက…
ွ မင်းမှာ
လက်မှတ်ပါမလားဘူးဆိုတာ ငါေလာင်းရဲတယ်… ကဲ… တစ်ဆိတ်
ေလာက် လက်မှတ်ပါရင် ြပပါဦး”
ကိုမျိးက လူငယ်ကေန အြပစ်တင်ေြပာေနတာေတွကို ထီမထင်တဲ့
အမူအရာနဲ ပဲ ဆက်ေနလိုက်တယ်။ သူေဘးနားက အမျိးသမီးကီးှစ်
ေယာက် ြပန်ထွက်သွားပီးတဲ့ ေနာက် လူေတွနဲ နည်းနည်းေဝးတဲ့ ေနရာ
မှာ သွားထိုင်ေနလိုက်တယ်။
သူေနရာက တကယ်ပဲ ကျဉ်းေပမယ့် ဘာမှ မတတ်ိုင်ဘူး။ စကလ
မ်းေပမှာ ေမေမရယ်ေလ စိတ်ပ်တဲ့ အကည့်ေတွနဲ သူကိုရှာေနဆဲ။
“ေမေမ” သူေအာ်ေခမိရဲ ။ “ေမေမ… ကန်ေတာ် ဒီမှာ ရှိတယ်”
ရထားမထွက်ခွာခင် အခိုက်အတန်ေလးဟာ သူအတွက်ေရာ၊ ေမေမ့

အတွက်ပါ အသက်တမ အေရးကီးေနပါတယ်။ ေမေမက ရထားတွဲအ
နီးေရာက်အလာ သူခာကိုယ်ကို ြပတင်းေပါက်ကေန တ်ကိုင်းပီး
ေသချာတဲ့ အြပံးတစ်ချက် ေရာစွက်ေြပာလိုက်မိတယ်။
“အဆင်ေြပပါတယ် ေမေမ… ထိုင်စရာေနရာရပီ”
ေမေမက သူအြပံးကို နားလည်ပုံမရပါဘူး။ ေမေမ့ မျက်ဝန်းအိမ်ထဲ
မှာ မျက်ရည်ေတွနဲ ြပည့်လံလို ။
“မင်းအစ်ကိုကို ေနာက်ဆုံးေတွခဲ့ရတာက ပီးခဲ့တဲ့ ဆယ်လေလာက်
တုန်းက ဒီရထားနဲ ပဲ သူခရီးထွက်ခဲ့တာ…”ေမေမကေြပာရင်း မျက်ရည်
ေတွသုတ်ပစ်ဖို ကိးစားေနေလရဲ ။
ကိုမျိးှလုံးသားထဲမှာ ြပင်းြပင်းြပြပခံစားရတယ်။ သူကို ှတ်ဆက်
စကားေြပာေနေပမယ့် ပီးကျရင် ဆက်ငိုမှာ ေသချာပါတယ်ေလ။
ဒီတစ်ခါမှာ ေတာ့ သူအြပံးက မေတာက်ပိုင်ပါဘူး။
“ေမေမ… စိတ်မပူပါနဲ … သူကို ြပန်ေခလာမှာ ပါ… ေမေမအိမ်ြပန်
ေတာ့ေနာ်”
ေမေမ ခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ သိပ်မကာမီမှာ ပဲ လူေရာင်စုံ
ေတွ ကားမှာ ေမေမ့ပုံရိပ်ေပျာက်ကွယ်သွားပါေရာ။ သူအကည့်ေတွက
တစ်ေနရာတည်းမှာ ပဲ စူးစိုက်လို ။ အိုး… ေမေမ့ေနာက်တွဲဆံထုံးက စံပ
ယ်နံေလးပါ ေပျာက်သွားပီေလ။ သူေနရာမှာ သူ ြပန်ထိုင်လိုက်မိတယ်။
“ချာတိတ်… မေလးထိသွားမှာ လား” ေဘးနားက လူတစ်ေယာက်
က သူကို လှမ်းေမးလိုက်တယ်။
“ေကျာင်းပိတ်ရက်မို ခရီးထွက်တာလား”

“ မဟုတ်ဘူး ဗျ… ြမစ်ကီးနားထိ ဆက်သွားရမှာ … ကန်ေတာ့်အစ်
ကိုကို သွားရှာရမှာ ေလ”။
“မင်းက ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်လား… ငါ့မှာ စာနယ်ဇင်းပညာ
ေလ့လာေနတဲ့ သားတစ်ေယာက်ရှိတယ်ကွ… မင်းကေရာ ဘာေလ့လာ
ေနလဲ”
“ကန်ေတာ် အထက်တန်းစာေမးပွဲ ေအာင်ပီးပါပီ…၊ ေကျာင်းေတွြပ
န်ဖွင့်ရင် ေဆးေကျာင်းတက်ရမှာ ပါ”
“ဒါဆို စာေမးပွဲမှာ အမှတ်ေကာင်းေကာင်း ရခဲ့လို ေပါ့…၊ ဒါနဲ ေနပါ
ဦး… ဆရာဝန် ြဖစ်ချင်လို လား”
“ကန်ေတာ် တကယ်ေလ့လာချင်တာက ဥပေဒပညာပါ၊ ဒါေပမဲ့ က
န်ေတာ့်မ ှာ ေရွးချယ်ခွင့်က မရှိဘူးေလ… အဲဒီေတာ့ ေဆးေကျာင်းကိုပဲ
တက်ရမှာ ေပါ့”
ေဘးနားက တရစပ်ေမးေနသူရဲ စကားကို ြဖတ်ဖို သူအိတ်ထဲက မိ
တကူးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတ
ကယ်စာဖတ်တာေတာ့

မဟုတ်ဘူး

။

ကေသာကေမျာိုင်လှတဲ့

ခရီးအေကာင်းပဲ သူစဉ်းစားေနမိတာပါ။ အမှန်ဆို သူအေနနဲ နားနား
ေနေန ရှိရမှာ ြဖစ်ေပမယ့် သူအစ်ကိုေကာင့် ခရီးထွက်ရဖို အေကာင်း ဖ
န်လာခဲ့တယ်။
သူအစ်ကို “ိုင်လင်း”ဟာ အေစာပိုင်းက ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ အလု
ပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ိုင်လင်းက ဘွဲရပညာတတ်မဟုတ်ေပမယ့် သူဖခင်ရဲ
သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်က အလုပ်သွင်းေပးခဲ့တာေလ။ မုဆိုးမြဖစ်ေန
တဲ့ သူေမေမကို ကိုယ်ချင်းစာတာလည်း ပါတာေပါ့။ ေငွများများ ရမှ ြဖ
စ်မယ်ဆိုပီး ိုင်လင်းက ြမန်မာြပည်ေြမာက်ပိုင်းကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။

ေကျာက်စိမ်းေြမက ိုင်လင်းကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ ေကျာ
က်မျက်ရတနာြပခန်းကို သွားပီး ေကျာက်စိမ်းေတွကို သွားေလ့လာခဲ့
တာကို မှတ်မိေနတယ်။ ေကျာက်စိမ်းတုံးေတွရဲ တန်ဖိုးကီးမကို တွက်ချ
က်ရင်း ိုင်လင်းက ေကျာက်စိမ်းေြမကို အိပ်မက်ေတွမက်ေနခဲ့တာကိုး။
အိမ်ြပန်ေရာက်တိုင်း

တက်တက်ကွကွနဲ

သူအကံအစည်ေတွကို

ေြပာြပတတ်တယ်။
“ေကျာက်တူးသမားတစ်ေယာက်ရဲ လခက နည်းနည်းေနာေနာ မ
ဟုတ်ဘူး … တစ်လကို ယူိုေငွ(၂၅)ေလာက် ရှိတယ်”
“မင်းက ဘာလို ယူိုေငွနဲ ေြပာရတာလဲ… ကျပ်ေငွနဲ ေြပာမရဘူး
လား”လို ကိုမျိးကေမးမိရင်
“မင်းမသိဘူးလားကွ… ေကျာက်စိမ်းတုံးတန်ဖိုးက ယူိုေငွနဲ တွက်
တာေလ… ဘာပဲေြပာေြပာကွာ ဟိုတယ် အလုပ်သမားလစာနဲ စာရင် ပို
များ တယ်… ေကျာက်တူးရင် တစ်ပတ်မှာ ေကျာက်စိမ်း ှစ်တုံးေလာက်
ေတွရင်ပဲ ယူိုတစ်ရာဆိုတာ အနည်းဆုံးပဲ… တွင်းပိုင်နဲ တစ်ေယာက်
တစ်ဝက်စီဆိုရင်ေတာင် အနည်းဆုံး တစ်လမှာ ယူိုေငွေလးရာရမှာ ၊
ဟိုတယ်မှာ အဲဒီေလာက်ရဖို ှစ်ှစ်ေလာက် အလုပ်လုပ်ရမှာ … ငါ့အခွ
င့်အေရးကို ငါအရယူချင်တယ်၊ ငါ့နာမည် “ိုင်”က“အိုင်ရတယ်”ဆိုတဲ့
အဓိပာယ်… “လင်း”ဆိုတာက ေကျာက်စိမ်းတုံးလို လင်းေနတယ်ဆိုတဲ့
အဓိပာယ်ပ”ဲ
ေမေမက ိုင်လင်းကို ေကျာက်စိမ်းေြမမသွားေစချင်ေပမယ့် ေနာက်
ဆ ုံးမ ှာ လိုက်ေလျာလိုက်ရတယ်ေလ။ အေစာပိုင်းကေတာ့ ိုင်လင်းဆီ
က စာေတွ ေရာက်လာပါရဲ ။ တုတ်သူေဌးပိုင်တဲ့ ေကျာက်တွင်းမှာ အ
လုပ်လုပ်ရတာတဲ့ ၊ ဗမာလိုဆို “ကံေကာင်း” ကုမဏီေပါ့။ အလုပ်လုပ်ရ

တာ ခက်ခဲပင်ပန်းေပမယ့် ေကျာက်ေကာင်းေကာင်း ေတွ ရလာမယ်လို
ိုင်လင်းက ေမာ်လင့်ေနတာ သိသာေနတယ်။
ိုင်လင်းပိုတဲ့ ပိုက်ဆံအနည်းအကျဉ်း ေရာက်လာတတ်ေပမယ့် ေနာ
က်ပိုင်းမှာ ပိုက်ဆံနဲ တူတာေတာင် ေရာက်မလာေတာ့ဘူး။ ေမေမက ို
င်လင်းအတွက် စိတ်အပူကီး ပူ လာပီး စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း ထွက်ပီး
တဲ့ ေနာက် ေကာင်းေကာင်း မနားရဘဲ ေကျာက်စိမ်းေြမလိုက်ရမယ့် ကိ
န်းေပလာတယ်။
“ဖားကန်”မှာ သူအစ်ကိုကို လိုက်ရှာရမယ့် အေရးေတွးပီး စိတ်မ
ေအးရေသးပါဘူး။ ကားဖူးနားဝရှိတာကေတာ့ ဖားကန်ဟာ မူးယစ်
ေဆးဝါးေပါ၊ ေလာင်းကစားေပါ၊ အေပျာ်အပါးေတွ ေပါသတဲ့ ။ ိုင်လင်း
တစ်ေယာက် သူရတဲ့ ပိုက်ဆံေတွကို အရက်ေသာက်ဖို ေလာင်းကစားလု
ပ်ဖို များ သုံးေနေလေရာ့သလား။
ဘူတ ာစဉ်တ စ်ခ ုမ ှာ ရပ်ဖို ရထားဥဩဆွဲလိုက်မှ သူအေတွးေတွ ြပ
တ်ေတာက်သွားတယ်။ ရထားတွဲေတွက ခုန်လွန်းေတာ့ ထိုင်ရတာ သ
က်ေတာင့်သက်သာမရှိလှဘူး။ ေစျးသည် ေတွက ရထားတွဲေတွေပ အ
လုအယက်တက်လာကသလို ဆူဆူညံညံြဖစ်လာတယ်။ ေကညာသံက
ထွက်ေပလာြပန်တယ်။
“ေကျးဇူးြပပီး နားဆင်ပါ… ကန်ေတာ်တို ဟာ ရွာေတွကိုြဖတ်သွား
မှာ မို ရထားကို ခဲနဲ ေပါက်တာ ရှိလာိုင်ပါတယ်… ြပတင်းေပါက်ေတွ
ကို ပိတ်ထားကပါ… မှန်ြပတင်းေပါက်ေရာ၊ သစ်သားြပတင်းေပါက်ကို
ပါ ပိတ်ထားကပါ။ တကယ်လို မှန်ပဲပိတ်ထားလို ခဲမှန်ရင်၊ ဒဏ်ရာရရင်
ကန်ေတာ်တို

တာဝန်မယူပါဘူး…

သတိထားပီး ကည့်ပါ”

ကိုယ့်အထုပ်အပိုးကိုယ်

ကိုမျိး

ေတာ်ေတာ်ေလး

စိတ်ပ်မိတယ်။

ဒီလို

အေြခအေနနဲ

ခရီးသွားေနရတာ ဘယ်ေလာက် စိတ်ပျက်ဖို ေကာင်းလဲ။ တချိက တွဲ
ေစာင့်ကို ပိုက်ဆံေပးပီး လက်မှတ်မပါဘဲနဲ ရထားစီးဖို ကံကတယ်။ သူ
တို ရဲ အြပအမူကို စိတ်ပျက်ုံကလွဲပီး သူဘာမှ မတတ်ိုင်ဘူး၊
ြမန်မာြပည်မှာ က ဒါေတွဟာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ေတာ့ဘူးေလ။
သူ ခဏမတ်တတ်ထပီး ပုဆိုးကို ြပင်ဝတ်လိုက်တယ်။ ခရီးထွက်ရင်
ပုဆိုးဝတ်ရတာပဲ သေဘာကျပီး ဂျင်းေဘာင်းဘီမဝတ်ချင်ဘူး။ သူအစ်
ကိုနဲ မတူတာက သူပုံစံဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ေနေန သိပ်ဂုမစိုက်တတ်တာပါ
ပဲ။ အိိယွယ်ဖွားကေန ဆင်းသက်လာတယ်လို ဆိုိုင်တဲ့ သူက အ
သားအေရ ေကးနီေရာင် ေပါက်ေနပီး ေမေမနဲ လည်း မတူ သူအစ်ကိုနဲ
လည်း မတူ တစ်မူထူးေနတယ်ေလ။
သူအသက်(၁၇)ှစ်ထက်စာရင် သူပုံစံက ပိုအသက်ကီးပုံ ေပါက်ေန
ပါေရာ။ သူခရီးေဖာ်က သူတကယ် စာဖတ်မေနတာကို သတိြပမိပုံရတ
ယ်။ ရထားြဖတ်သန်းရာလမ်းက ေကျးလက်ေဒသတစ်ခုဆီ သူအကည့်
ေတွ တဒဂေရာက်သွားတယ်။ ကေလးတစ်ေယာက်က သူကို ြပံးြပေန
တာေတွလိုက်ရရဲ ။
အဲဒီေနာက် သူစာအုပ်ကို ြပန်ေကာက်ကိုင်လိုက်တယ်။ “၁၉ ရာစု အ
ေမရိက” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ… ကျန်တာေတွအားလုံးကို သူေမ့ပစ်လိုက်ချင်
ပီ။

*

ထင်မှတ်မထားတဲ့ ခရီးေဖာ်
(၁၄)နာရီကာစီးမှ

မေလးကိုေရာက်တာမို

စာအုပ်ဖတ်ပီးလို

အကာကီး ေနမှ ရထားဆိုက်တာပါ။ ရထားဆိုက်တဲ့ အချိန်က ညကီးမ
င်းကီးမို ရထားတွဲေတွကေန ထွက်ေပလာေနတဲ့ အလင်းမှ ိန်မှ ိန်က
လူခာကိုယ်ေတွေပ ကျေရာက်ေနေလရဲ ။ လူတိုင်းက သူတို ရဲ အထု
ပ်အပိုးေတွကို စစ်ေဆးပီး သယ်ေနကတယ်။
ြမစ်ကီးနားကိုသွားတဲ့ ရထားကိုစီးဖို အနည်းဆုံး (၅)နာရီခန် ေစာင့်
ရမှာ ပါ။ တကယ့်ကို စိတ်မရှည်ချင်စရာေကာင်းတဲ့ ခရီးပါ။ ထွက်ေပါ
က်အနီးက လူေတွ ကားမှာ ပဲ သူရပ်ေနလိုက်မိချိန် သူပခုံးေပ လက်တ
စ်ဖက်ေရာက်တာကို သတိြပမိပါရဲ ။
အဲဒီသူရဲ ေအးစက်စက်အြပံးကို အမှတ်ရလိုက်သလို ရန်ကုန်က စ
ထွက်လာချိန်မှာ သူကို ထိုင်ခုံကေန ှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ သူဆိုတာ ေသချာ
ေနတယ်ေလ။
“အဘွားကီး ှစ်ေယာက်ေတာင် အေဖာ်ရှိတယ်ဆိုေတာ့ ေပျာ်စရာ
ေကာင်းတဲ့ ခရီးစဉ်လို ငါေမာ်လင့်ပါတယ်ကွာ” ေဒါသြဖစ်သွားေပမယ့်
ကိုမျိး စိတ်ထိန်းလိုက်တယ်။
“ကန်ေတာ် ခရီးဆက်ရဦးမယ်ေလ… ြမစ်ကီးနားသွားမယ့် ရထား
ကို ေစာင့်ေနတာ”

အဲဒီသူကပဲ “ေကာင်းတာေပါ့… ငါတို အတူတူ ရထားေစာင့်လို ရတ
ယ်၊ ရထားဘယ်အချိန်ထွက်တယ်ဆိုတာ သိလား”
“၈နာရီခ”ွဲ လို ကိုမျိးေြဖလိုက်တယ်။
“ဒါဆို

မေလးမှာ ဒီညလည်လို ရေသးတာေပါ့”လို လူငယ်က

ေြပာြပန်ေရာ။
“ခင်ဗျားကိက်သလိုသာလုပ်ေတာ့ဗျာ… ကန်ေတာ်ေတာ့ အရမ်းပင်
ပန်းေနပီ”
လူငယ်က ကိုမျိးေြပာလိုက်လို စိတ်ဓာတ်ကျသွားမယ့်ပုံမေပဘူး။
“မင်းေြပာတာမှန်တယ်… နည်းနည်းြဖစ်ြဖစ် အိပ်လိုက်ပါဦး… ရ
ထားစီးရတာ ဇိမ်မကျလိုက်တာကွာ… ကမ်းပိုးကလည်း ကိုက်ေသးတ
ယ်”
သူအေနနဲ ခရီးေဖာ်ကို မှစ်သက်ေပမယ့်လည်း ဘာမှ မတတ်ိုင်
ဘူး။ ေလာေလာဆယ်မှာ အိပ်စက်အနားယူဖို လိုအပ်ေနတာအမှန်ပါပဲ။
“တို ဘယ်ေနရာမှာ အိပ်ရင်ေကာင်းမလဲ… စကမှာ ရထားတစ်စင်း
ရှိတယ်… ဒါေပမဲ့ ခက်တာက ြပတင်းေပါက်ေတွ ပိတ်ထားတယ်”
ကိုမျိးကေတာ့ ကက်သီးေမွးညင်းထေနမိပီ။
“အဲဒါဆိုရင် ရထားတွဲက ကမ်းပိုးေတွကို ေသွးလှရေတာ့မှာ ေပါ့”
“ရထားေခါင်မိုးေပတက်လို ရေသးတာပဲ”
သူတုံဆိုင်းေနမိတယ်… အိပ်ချင်လိုက်တာလည်း အရမ်းပဲ… ဒါေပမဲ့
အဲဒီလို သူမလုပ်ချင်ဘူး။
“ဒီမှာ ကည့်စမ်း… ကုန်တွဲေပမှာ ေလှကားေသးေသးေလးရှိတယ်

… အဲဒါ လွယ်မယ်ထင်တယ်”
အဆုံးမေတာ့ ေရွးချယ်စရာက ဒီလမ်းပဲရှိေတာ့တာပဲ… ညလယ်
ေက ာင ်မ ှာ အရာရာဟာ မွန်းကျပ်ေနသလို သူခံစားလိုက်ရတယ်။ မ
ေလးရဲ ေွရာသီက ရန်ကုန်ထက် အများကီး ပိုပူတာေသချာေနတာကိုး
။ ဒါေပမဲ့ ကုန်တွဲေခါင်မိုးေပမှာ ေတာ့ ေလရလို ေတာ်ေသးသလို ဂုတ
စိုက်နဲ အေပကို တက်ရတယ်။ သူမျက်ခွံေတွလည်း ေလးလံလာပါေရာ။
“ေကာင်းေသာညပါ”လို သူှတ်ဆက်တဲ့ အခါ အရမ်းအံ့ဩစရာ
ေကာင်းေအာင် လူငယ်က အမျိးသားမဟုတ်ဘဲ ေယာက်ျားဆန်တဲ့ မိန်း
ကေလး ြဖစ်ေနတယ်ေလ။
“ေကာင်းေသာညပါ… ရှင့်နာမည်ဘယ်လိုေခလဲ… ကန်မနာမည်
က ဥမာတဲ့ … ဒါေပမဲ့ အုံအုံလို လည်း ေခိုင်ပါတယ်”
“ကန်ေတာ့်နာမည်က ကိုမျိးပါ”

*
နံနက်ခင်းေရာက်တာနဲ ဘူတာုံကလည်း ြပန်လပ်ရှားသက်ဝင်လာ
ပါပီ။ (၇)နာရီ ထိုးခါနီးပီဆိုတာ သူနာရီက န်ြပေနတယ်။ သူေဘး
နားမှာ ဥမာကလည်း ေခါင်းေထာင်လို အေသအချာကည့်လိုက်မှ သူထ
င်တာထက် ပိုငယ်ေနတယ်ဆိုတာေတွရရဲ ။ (၁၅)ှစ် (၁၆)ှစ်ေလာက်
ပဲ ရှိဦးမှာ ပါ။
“အမေလး… ဆာလို ေသေတာ့မယ်… စားစရာေလးဘာေလး မရှိ
ဘူးလား”
“တစ်ခုခုစားမှ ြဖစ်မှာ ေလ… ေအာက်ကိုဆင်းပီး သွားစားရမှာ …
ရှင့်ကို ကန်မဖိတ်တယ်… လာ… သွားစို”

မုန်ဟင်းခါးေရာင်းတဲ့

မိန်းမကီးဆီကေန

ဗိုက်ဆာဆာနဲ

မုန်ဟင်းခါးတစ်ဝကီးစားပစ် လိုက်တယ်။ အဲဒီေနာက် ြမစ်ကီးနားရ
ထား လာေတာ့မယ်ဆိုတဲ့ အတွက် အေြပးအလားသွားရတယ်။ ဒီတစ်ခါ
မှာ ရထားက လူြပည့်သေလာက်မို ေနရာတစ်ေနရာရဖို ေတာင် မလွယ်
ပါဘူး။
“တကယ်တမ်းကျ ြမစ်ကီးနားမှာ ကန်မ ခရီးဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး …
ဆက်သွားရဦးမှာ … ကမ်းပိုးကိုက်ခံရမှာ လည်း မပူေတာ့ပါဘူးေလ…
ေကျာက်စိမ်းတွင်းေတွထိ သွားရဦးမှာ ”
ဒီတစ်ခါမှာ ေတာ့ သူမအံ့ဩဘဲ မေနိုင်ေတာ့ပါဘူး။
“ခင်ဗျား အသက်အရမ်းငယ်ေသးတယ်… အဲဒီေနရာကို သွားမလို
… ဟုတ်လား”
အုံအုံက “ရှင်ဘယ်လိုထင်လို လဲ ကန်မအသက် (၁၇)ှစ်ြပည့်ေတာ့
မယ်… ပီးေတာ့ ကန်မက ခပ်ကမ်းကမ်းမိန်းမလိုမျိးရှင့်”
ကိုမျိး စဉ်းစားရခက်သွားတယ်။ ဘယ့်ှယ် ေယာက်ျားေလးမှတ်ေန
တာ ေတာင့်ေတာင့် တင်းတင်း ဂင်တိုတိုနဲ ဆိုေတာ့။
“ေနပါဦး… ခင်ဗျားမိဘေတွက ခရီးထွက်ခွင့်ြပသလား”
အုံအုံရဲ အြပံးတစ်ချက် လင်းလက်သွားသလို ချက်ချင်းပဲ အြပံးက
မှ ိန်ေဖျာ့သွားြပန်တယ်။
“ကန်မ ညီမေလးကို မီးဖွားရင်း အေမဆုံးသွားတာ ှစ်ှစ်ရှိပီ… အ
ေဒက ညီမအငယ်ေလးကိုေရာ၊ တြခားညီမှစ်ေယာက်ကိုပါ ေခထား
ရတာ။ ကန်မက အေဖနဲ ေနရတာေလ… အိမ်ရာတစ်ခုမှာ အေဖက ည
ေစာင့်လုပ်တယ်… ဒါေပမဲ့ ေဆးြပင်းလိပ်ေသာက်လွန်းေတာ့ လည်ေချာ

င်းကင်ဆာြဖစ်လာတယ်။ တိုတိုပဲ ေြပာရရင် ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်ရက်ကပဲ ေဆး
ုံမှာ ဆုံးသွားတယ်… ကန်မ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိေတာ့ဘူး။ တစ်ည
လုံး ငုတ်တုတ်ထိုင် ြခင်ကိုက်ခံပီး မိုးလင်းခဲ့ရတာေတွရှိတယ်… တကစီ
တစ်စင်းေလာက် ဝယ်ချင်တယ်… ဒါဆို တကစီငှားစားစား ေမာင်းစား
စား အဆင်ေြပမှာ ေပါ့။ ဒါေကာင့် ေကျာက်စိမ်းတွင်း ရှိတဲ့ ဆီ ထွက်
လာတာ”
ပထမဆုံးအေနနဲ အုံအုံကို ယုယုယယ ကည့်လိုက်မိတယ်။
“ေကျာက်တွင်းမှာ ပိုက်ဆံရှာရတာ သိပ်ေတာ့ လွယ်မယ် မထင်ဘူး
… ကန်ေတာ့် အစ်ကိုလည်း ပီးခဲ့တဲ့ (၁၀)လေလာက်ကတည်းက ထွက်
သွားတာ အခုေတာ့ စာမလာ သတင်းမကားလို ကန်ေတာ်က သူကို
သွားရှာရမှာ ”
ဥမာရဲ ြဖစ်ေကာင်းကုန်စင်ကို သိလိုက်ရပီမို သနားကုဏာသက်
သွားရတယ်။ မိဘမဲ့ တစ်ေယာက်ရဲ တစ်ေယာက်တည်း စွန်စားရမယ့်ခ
ရီးက ဘယ်ေလာက်များ ကမ်းတမ်းမလဲ။ အခုအခါမှာ ေတာ့ ခရီးသွား
ေဖာ်တစ်ေယာက် ရှိလာလို တစ်ဖက်ကလည်း ေကျနပ်မိပါရဲ ။
“ရှင့်အစ်ကိုကို

သွားရှာမယ်ဆိုတာ

ကန်မြဖင့်

မယုံပါဘူး…

ရှင်ေကျာက်စိမ်းတွင်းေတွမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာ မဟုတ်လား။ ေဗဒင်
ဆရာက ကန်မကိုေဟာတယ်… ကာသပေတးေနမှာ ခရီးစပါတဲ့ … ပီး
ေတာ့ လမ်းမှာ ကင်နာတတ်တဲ့ သူတစ်ေယာက်နဲ ဆုံရမတဲ့ ”
သူမက ေဗဒင်ကိုယုံတာ သိသာလွန်းေနတယ်။ အင်း… ေမေမေရာ
ဘာထူးလို လဲ… ဘယ်ေန သူခရီးထွက်ရမလဲဆိုတာ ေဗဒင်သွားေမးတ
ယ်ေလ။ ေဗဒင်မယုံဖို ၊ အစွဲအလမ်းမရှိဖို ဘယ်ေလာက်ပဲ ေမေမ့ကို
ေြပာေြပာသူပဲ အံးေပးရတာပါ။

ရထားတွဲေပမှာ မိသားစုတစ်စုတည်းက ြဖစ်ပုံရတဲ့ လူငါးေယာက်
က ဆူဆူညံညံ စကားေြပာေနကတယ်။ သူတို ေြပာေနတာက ကချင်စ
ကားြဖစ်ပီး အထုပ်အပိုးေတွကလည်း အများကီးပဲ။ ကိုမျိးက သက်
ေသာင့်သက်သာမရှိတဲ့ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ရင်း နာရီေတွကို ကုန်ဆုံးချင်ေနမိ
တယ်။
မေလးရဲ ပုံရိပ်ေတွက ခပ်ေဝးေဝးမှာ ပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ပီး မေလးနဲ
ြမစ်ကီးနားက

(၃၇၂)ကီလိုမီတာထိ

ေဝးတာမို

ဘူတာတစ်ခုမှာ

ရပ်တိုင်း ခရီးသည် ေတွ ထပ်တက်လာစမဲ။ သူမှာ အိမ်သာသွားဖို ေတာ
င် ခက်ခက်ပဲ… အိမ်သာနားမှာ ပိတ်ထိုင်ေနကတဲ့ ခရီးသည် ှစ်ေယာ
က်ကလည်း ဖယ်မေပးချင်ဘူး။
ေနခင်းဘက်ေရာက်လာတဲ့ အခါ ရထားေပကေန ေတာေတာင်ေတွ
ကို လှမ်းြမင်ေနရပီ။ ရာသီဥတုက ပူလွန်းသမို ြပတင်းေပါက်ေတွ ဖွင့်
ထားတာေတာင် မေအးိုင်ဘဲ လူေပါင်းစုံဆီက ထွက်လာတဲ့ အနံေတွက
လည်း ဆိုးလွန်းလှတယ်။ ြမစ်ကီးနားကို ရထားဝင်ရင် ညဘက်ြဖစ်တာ
မို ကားငှားလို ရဖို မေသချာြပန်ဘူး။
နံနက်ေရာက်ဖို ေစာင့်ရတာကာေနသလိုပါပဲ။ ေကျာက်စိမ်းတွင်းရှိ
တဲ့ ဖားကန်ကို ခရီးဆက်ဖို တိုယိုတာပစ်ကပ်တစ်စီးကိုပဲ ငှားလိုက်ရတ
ယ်။ လမ်းေတွေပမှာ ရဲေတွအများကီး ေတွလိုက်ရရဲ ။ ကားေပမှာ အ
ထုပ်ေတွအများကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခရီးပန်းလာတဲ့ အတွက် ကားေခါင်းခန်း
ကစီးမှ အဆင်ေြပမယ်လို သူေတွးမိတယ်။ သူတစ်ေယာက်တည်းအတွ
က် အတမကီးချင်ပါဘူး… ဒါေကာင့် ပိုက်ဆံပိုေပးရတဲ့ အတူတူ အုံအုံ
အတွက်ပါ ထည့်ေပးလိုက်တယ်။
ကားသမားက စကားနည်းပီး သူအလုပ်မှာ ပဲ အာုံထားပုံရတယ်။

ဒါေပမဲ့ အုံအုံက သိပ်မကာမီမှာ ပဲ စကားစြမည် စေြပာလိုက်တယ်။
“ကန်မက ကားအေကာင်းစိတ်ဝင်စားလို ပါ… ကားတစ်စီးဝယ်
ေလာက်တဲ့ ပိုက်ဆံလိုချင်တယ်… ေကျာက်တွင်းမှာ ဘယ်ေလာက်ေလာ
က် အလုပ်လုပ်ရင်ရမလဲ… ရှင့်အထင်ေပါ့… ေြခာက်လလား၊ တစ်ှစ်
လား၊ ှစ်ှစ်လား”
“ေကျာက်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်မလို ဟုတ်လား… မင်းတို အိမ်မှာ ပဲ
မင်းတို ေနတာ ပိုေကာင်းလိမ့်မယ်… အေကာင်းဆုံးအကံေပးိုင်တာက
အဲလို ေနရာေတွမသွားပဲ ြမန်ြမန် ြပန်ဖို ပဲ…”
“အစ်ကိုကီး ဘာလို ဒီလိုေြပာိုင်တာလဲဗျ”
ကချင်အမျိးသားကီးက ြပံးလိုက်တယ်။
“ေကျာက်တွင်းေတွအေကာင်း ငါေကာင်းေကာင်း သိတာေပါ့ကွာ…
င ါအ ဲဒ ီမ ှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ

အှစ်

(၂၀)ေလာက်ရှိတယ်…

ေကျာက်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ တကယ်ပင်ပန်းတယ်… ပွင့်လင်းရာ
သီမှာ ပဲ ေကျာက်တူးလို ရတယ်… ငါလုပ်ခဲ့တုန်းက ကုမဏီ (၃၀၀)
ေတာင်ရှိမလားပဲ… အားလုံးကလည်း သူတို အကျိးပဲ သူတို ကည့်က
တာေပါ့… ငါ့မှာ ငါ့ေယာက်ဖနဲ စပ်တူ ေကျာက်တွင်း အေသးစားေလးရှိ
တယ်”
“အခုေရာ” စပ်စုချင်တဲ့ အုံအုံက ြဖတ်ေမးလိုက်ပါေရာ။
“အခု… အခုဘာမှ အလုပ်မြဖစ်ဘူးေလ… အစိုးရက ေကျာက်စိမ်း
တွင်းေတွကို ထိန်းချပ်လိုက်တာကိုး… ေကျာက်တူးခွင့်ရဖို က သိပ်မလွ
ယ်လှဘူး၊ များ ေသာအားြဖင့်ေတာ့ စစ်တပ်နဲ နီးစပ်တဲ့ သူေတွပဲရတာပါ
… သူတို သေဘာမကျတဲ့ ကုမဏီဆို အပိတ်ခံလိုက်ရေတာ့တာပဲ… အခု

အခါမှာ ကုမဏ(ီ ၃၀)ေကျာ်ေလာက်ရှိေသးတယ်… ေကျာက်စိမ်းတွင်းပို
က်တဲ့ သူ အများ စုကလည်း တုတ်ေတွပါကွာ… သူတို က ေတာင်ေတွ
ကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ ခွဲတယ်… ရွာေတာ်ေတာ်များများ ပျက်စီးတယ်…
စိတ်ပျက်စရာကီးပါကွာ… ငါ့ေယာက်ဖကေတာ့ “အလုပ်ကပ်”အေနနဲ
ကုမဏီတစ်ခုမှာ လုပ်ေနတယ်… ငါက ကားပဲေမာင်းချင်ေတာ့တယ်”
ကားဆရာက ရှည်ရှည်လျားလျား ရှင်းပီးတဲ့ ေနာက် သူတို စီးလာ
တဲ့ ကားက အေကွအေကာက်ေတွကို ြဖတ်ေကျာ်ေနပီေလ။ ေနာက်ခန်း
မှာ လိုက်လာတဲ့ သူေတွကလည်း ခရီးပန်းေနကတယ်။ ဆူညံေနတဲ့
ကားသံကားထဲကေနပဲ သူတို ငိုက်မျဉ်းေနတာ သတိထားမိပါရဲ ။
ကိုမျိးကေတာ့ သူခရီးေဆာင်အိတ်ကိုပဲ ဂုတစိုက်လွယ်ပိုးထားမိတယ်။
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