(အပိုင်း ၁)

"သမီးေလးေရ ... မိုးလင်းေနပီ ထေတာ့ေလ၊ ေကျာင်းသွားရမယ်
ေလကွယ"်
မနက်ခင်းတိုင်း ကားေနကျ ြဖစ်ေသာ ေဒလုံး အသံေလးမှာ သာ
ယာချိြမစွာ ဘုံ နားထဲသို ြဖတ်တိုး ဝင်လာခဲ့သည် ။ ဘုံ မျက်ှာေလးကို
ြပံးလိုက်ပီး အနားတွင် လာထိုင်ေသာ ေဒလုံး ရင်ခွင်ထဲ တိုးေဝှကာ ခဲ
လိုက်သည် ။
"ေဒလုံး ဘုံ ဗိုက်ဆာေနပီ ..."
"အမေလး ... အမေလး ခဲေနတာ ကည့်ပါဦးကွယ်၊ ဗိုက်ဆာတယ်
ဆိုရင် ထေတာ့ေလ၊ ေဒလုံးက ေအာက်မှာ အားလုံး ြပင်ဆင် ထားပီးပီ
၊ ကဲ ထေတာ့ ေနာက်ကျ ေနမယ်၊ ခဏေနရင် သမီး သူငယ်ချင်းေတွ
ေရာက်လာေတာ့မယ်၊ ထထ"
ဘုံ စိတ်လက် ေပါ့ပါးစွာ ခုတင်ေပမှ ေအာက်သို ဆင်းလာခဲ့သည် ။
လက်ှစ်ဖက်ကို ဆန်ထုတ်ကာ အေကာ ဆန်လိုက် ပီးေနာက် ေရချိးခ
န်းထဲသို ဝင်လာခဲ့သည် ။ ေရချိးပီးေနာက် ြပင်ရန် မှန်တင်ခုံ အေရှတွင်
ခပ်ေကျာ့ေကျာ့ေလး ဝင်ထိုင်လိုက်သည် ။ မှန်တင်ခုံေပတွင် ရှိေနသည့်
မိတ်ကပ် ပစည်းတို ကို ဟန်ပါပါ ကည့်လိုက်ပီးေနာက် ှာေခါင်း ံလို
က်ကာ ေပါင်ဒါဘူးေလးကို လှမ်းယူ လိုက်သည် ။

ေပါင်ဒါဘူး အဖုံး

ေလးကို လှည့်လိုက်ပီး လက်ဖဝါးထဲသို ထည့်ကာ ခာကိုယ် အှံ လိမ်း
လိုက်သည် ။ ပီးေနာက် လက်ဝါးတွင် ကျန်ရှိေနေသးေသာ အကွင်းအ
ကျန်တို ကို မျက်ှာြပင်ေပသို ပွတ်လိုက်လင် နဂိုတည်းက ြဖဖပ် ဝင်း
ုေနေသာ သူမ အသားအေရ ေလးမှာ ြဖစုတ်သွားေလသည် ။
မျက်ှာေပ ဘာမှ လိမ်းစရာ မလိုေအာင် အြပစ် အနာအဆာ ဟူ၍
မရှိဘဲ ြဖဝင်းကာ သဘာဝ အတိုင်း လှေနသည့် ဘုံသည် မျက်ှာေပသို
မိတ်ကပ် ပစည်းများ တင်ေလ့ မရှိပါ ။ သဘာဝအတိုင်း နက်ေမှာင်
ေြဖာင့်စင်း ေနသည့် ဆံွယ်များမှာ ေကျာတစ်ဝက် ေလာက်ထိ ရှည်ပီး
အဖျားနားတွင် ေခွေခွ တွန်တွန်ေလးြဖင့် လှေနသည် ။ ဆံမိတ်ေလးမှာ
နဖူး တစ်ခုလုံးကို ဖုံးထားပီး ေကွးေကွး ခုံးခုံးေလးှင့် မျက်ခုံး အထက်
တွင် ခပ်တိတိေလး ရှိေနသည် ။
ြပံးလိုက်လင် မှ ိတ်သွားတတ်ေသာ မျက်လုံး ေသးေသး ေကွးေကွး
ေလးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသည် ။ အရပ်အေမာင်း မှာ လည်း မထွားကျိင်း
လှဘဲ ခပ်ပုပု ေသးေသးေလး ြဖစ်သည် ။ ကွန်ပျတာ တကသိုလ် ေနာ
က်ဆုံးှစ်

ေကျာင်းသူတစ်ေယာက်

ြဖစ်ေနေသာ်လည်း

ယခုတိုင်

မျက်ှာကို ေပါင်ဒါလူး၍ ေကျာင်းသို သွားေနတုန်းပင် ြဖစ်သည် ။
ဤသို ဘာမှ မလိမ်းမြခယ် မြပင်မဆင် ေနတာကိုပင် ေနာက်မှ
ေကာက်ေကာက် ပါေအာင် လိုက်ေနသူေတွက တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိသည် ။
ေကျာင်းယူနီေဖာင်းေလး ဝတ်လိုက်ကာ မှန်ထဲတွင် ေပေနသည့် ကိုယ့်
ပုံရိပ်ကို ကည့်လိုက်သည် ။ ချပ်ချပ်ကပ်ကပ်ှင့် ခာကိုယ် အချိးအစား
မှာ လည်း သူေနရာှင့်သူ ေနရာတကျ ရှိသြဖင့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်
ခာကိုယ်ကို ေကျနပ်စွာ တစ်ပတ် လှည့်ကည့် လိုက်သည် ။ ထိုေနာက်
ေကျနပ်စွာ ြပံးလိုက်ပီး ေကျာင်း လွယ်အိတ်ေလးကို လွယ်လိုက်ကာ

ေအာက်သို ဆင်းလာခဲ့သည် ။ ထမင်းစားခန်းထဲသို တန်းဝင်လာကာ ခုံ
တွင် ထိုင်လိုက်သည် ။
"ေဒလုံး ေဖေဖနဲ ေမေမေရာ "
"သမီး ေမေမကေတာ့ ေဆးုံသွားပီေလ သမီးရဲ "
"ေဖေဖကေရာ "
"ဆရာက မေနက ည ၂ နာရီေလာက် ကတည်းက ေဆးုံမှာ အေရး
ေပ လူနာရှိလို သွားတာ ခုထိ ြပန်မေရာက် ေသးဘူး "
"သမီးေလး ဘာလုပ်ချင်လို လဲ၊ ေဒလုံးကိုေြပာေလ "
"မလုပ်ချင်ပါဘူး ေဒလုံးရယ် "
ဟု ဆိုကာ ဘုံ မျက်ှာေလး ညိးငယ် သွားရသည် ။ ဒီလိုပါပဲ၊ သူမ
ေနစဉ် ြဖတ်သန်း ေနရတဲ့ ဘဝက အခုလို ပျင်းရိ ေြခာက်ကပ်ဖွယ်ပင်။
မိဘ ှစ်ပါးလုံးမှာ နာမည်ကီး ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကီးေတွ ြဖစ်သည့် အ
ေလျာက် အလုပ်တာဝန်ေတွ များ ပီး သူမကို အချိန် မေပးိုင်ကပါ။ လို
ချင်တာ ရ၊ ြဖစ်ချင်တာ ရိုင်သည့် လိုတရ ဘဝတွင် ရှိေနေပမဲ့ မိဘေမ
တာှင့် မိသားစု ေပျာ်ရင်မ ကိုေတာ့ ငတ်မွတ်ေနသူ တစ်ေယာက်ပင် ြဖ
စ်သည် ။ ဤအိမ်ကီးတွင် ဘုံကို ဂုစိုက် အေလးထားသူမှာ ေဒလုံး တ
စ်ဦးတည်းသာ ရှိသည် ။ အသက် ၆၀ ေကျာ်ေနပီ ြဖစ်ေသာ ေဒလုံးသ
ည် အနားမယူေသးဘဲ ဤအိမ်ကီးတွင် လုပ်ကိုင်ေပး ေနခဲ့သည် ။
ေဒလုံးသည် ေမေမ ငယ်စဉ်ကတည်းမှ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို ထံတွင်
အိမ်အကူ ဝင်လုပ်ခဲ့သူ ြဖစ်သည် ။ ဘုံကို ေမွးသည် အထိ ကျန်းမာစွာ အိ
မ်ကီးကို ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက် လာသူ ြဖစ်သည် ။ ေမေမ့ကိုလည်း
သူကိုယ်တိုင်ပင် ြပစုထိန်းေကျာင်း လာခဲ့သည် ။ ဘုံ ေမွးပီးေတာ့လည်း

ေဒလုံး လက်ေပမှာ ပင် ကီးြပင်းခဲ့ရသည် ဟု ေဒလုံး ေြပာြပ၍ သိရ
သည် ။ တစ်ေနကုန် ေဆးုံှင့် ေဆးခန်းမှ လူနာများ ကားတွင် မအား
လပ် ိုင်သည့် မိဘှစ်ပါးက သူမအတွက် အချိန်များ စွာ မေပးိုင်ခဲ့ပါ။
ေဒလုံးေလာက်လည်း ဘုံစိတ်၊ ဘုံ အေကာင်းကို ဘယ်သူမှ မသိပါ။
ေဒလုံးကပင် အေဖလိုေရာ အေမလိုပါ ဆုံးမ ထိန်းေကျာင်းခဲ့ရသည် ။
ဒါေကာင့်လည်း မိဘရင်း ေတွထက် ေဒလုံးကို ပိုလိုအပ်ကာ တွယ်တာ
ေနရသည် ။ ေဒလုံး တစ်ခါတေလ ရွာြပန်သွားရင်ြဖင့် ငိုချင်သလိုလို လွ
မ်းသလိုလိုှင့် ေနသာထိုင်သာ မရှိေပ။ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးလည်း
ြဖစ် မိဘှင့် ေွးေွးေထွးေထွး မေနရသည့် သူမ ဘဝတွင် ေဒလုံးကဲ့
သို သံေယာဇဉ် ပိုကာ တွယ်တာရ သူများ လည်း ရှိေသးသည် ။
"ဘုံေရ ... ဘုံ ... ငါတို ေရာက်ပီေဟ့ "
အိမ်ေရှမှ ဆူညံသံတို ကို ကားလိုက်သည် ှင့် သူမ အချစ်ရဆုံး သူ
ငယ်ချင်း သုံးေယာက် လာပီဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ ုုဇာှင့် အိအိဇာ
ဟူသည့် အြမာ ညီအစ်မတို ှင့် မျိးေဇယျ ဆိုသည့် သူငယ်ချင်း သုံး
ေယာက် ြဖစ်သည် ။ သူတို သုံးေယာက်သည် သူမ၏ အေကာင်းဆုံး သူင
ယ်ချင်းများ ြဖစ်ပီး တကသိုလ်ေရာက်မှ ခင်မင်ခဲ့က သူများ လည်း ြဖစ်
သည် ။
"ေအး ... ဝင်ခဲ့ကေလ ၊ ငါ ထမင်းစားခန်းမှာ "
သူငယ်ချင်း သုံးေယာက်မှာ ထမင်းစားခန်းသို တက်ညီလက်ညီ ချီ
တက် လာခဲ့ကသည် ။
"သားတို သမီးတို မနက်စာ စားပီးပီလား၊ မစားရေသးရင် ေဒလုံး
ြပင်လိုက်မယ် "
"စားခဲ့ပီ ေဒလုံး ေကာ်ဖီပဲ ေသာက်ေတာ့မယ် "

"ဟဲ့ … ဘယ်လိုလဲ နင်တို ငါ့အိမ်ရှာရတာ အဆင်ေြပရဲ လား "
ရွယ်ေတးဘုံက ေကာ်ဖီ ေသာက်ရင်း ေမးလိုက်သည် ။
"ေအး ေြပပါတယ်၊ ငါတို ကား ဒိုင်ဘာကီး အရမ်းကမ်းတာ နင်လ
ည်း သိတာပဲ "
အိအိဇာက ေဇယျကို ရည်န်း ေြပာဆို လိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
"ဟဲ့ အိဇာ၊ ကားဒိုင်ဘာ ဆိုတာ နင် ငါ့ကို ေြပာတာ မှတ်လား၊ ေသ
မယ်ေနာ်၊ ငါ မေမာင်းေပးဘဲ ေနလိုက်မှာ "
"အမေလး ... ကားေမာင်းတဲ့ သူကို ဒိုင်ဘာ မေခလို ဘယ်လို ေခ
ရမှာ တုံး၊ ေြပာ မေြပာချင်ဘူး "
"ကဲ ... ေတာ်ကပါေတာ့ ဟယ်၊ ေကာ်ဖီေသာက်၊ ပီးရင်သွားကမယ်
"
"ေအးပါဟယ်၊ ဒါနဲ ဘုံ ... နင်တို အိမ်သစ်ကီးက ေကာင်းလိုက်တာ
ဟာ၊ အကီးကီးပဲေနာ်၊ အားကျလိုက်တာဟယ် "
အိအိဇာက အားကျစွာ ေြပာလာေတာ့ ဘုံက ခပ်မဲ့မဲ့ေလး ြပံးလိုက်
ကာ...
"အားမကျပါနဲ အိဇာရယ်၊ အိမ်ကီး အိမ်ေကာင်းြဖစ်ဖို မလိုပါဘူး၊
အဓိက က အဲဒီ့ အိမ်ထဲမှာ အတူတူ ေနကတဲ့ မိသားစုေတွ ချစ်ချစ်ခင်ခ
င်နဲ ေွးေထွးစွာ ရှိေနကဖို ပဲ လိုတာပါ "
"ဟမ် ... နင် ဘာကို ေြပာတာလဲ "
"ေသာ် ... နင်တို အိမ်မှာ မနက်စာကို မိသားစုေတွနဲ အတူတူ စားခဲ့
တာ မဟုတ်လား "

"ေအး ... ဟုတ်တယ်ေလ "
"ေနလယ်ဘက် ကေတာ့ လူမစုံတတ်ေပမဲ့ ညစာကိုေတာ့ မိသားစု
အတူတူ စားကတယ် မဟုတ်လား"
"အင်း ဟုတ်တယ်ေလ၊ အဲ့အချိန်ဆို ငါအေဖလည်း အလုပ်နားပီ
ေလ၊ ငါတို ေမာင်ှမေတွလည်း ုံးတို ၊ ေကျာင်းတို က ြပန်ေရာက်ပီ"
"အဲဒါကို ေြပာတာေလ၊ ငါေြပာချင်တာ အဲဒါေပါ့၊ နင်တို အိမ်ေလး
က ငါတို အိမ်ထက် ေသးေပမဲ့ နင်တို မိသားစုမှာ ရှိတဲ့ မိသားစုဝင် အချ
င်းချင်း ထားတဲ့ ေမတာနဲ ေွးေထွး ေပျာ်ရင်မ ကေတာ့ ငါတို ထက် ကီး
မားတယ်၊ အဲဒီ့ ထမင်းဝိုင်းမှာ နင်တို မိဘေတွက နင်တို ေမာင်ှမေတွနဲ
စကားေြပာမယ်၊ နင်တို မှားေနတာေတွကို သင်ေပးမယ်၊ ဆုံးမမယ်၊ ဆူ
မယ်၊ တစ်ေယာက်အေကာင်း တစ်ေယာက် ေြပာကမယ်၊ ဘယ်ေလာက်
ေတာင် တန်ဖိုးြဖတ်လို မရတဲ့ အမှတ်တရေတွလဲ၊ အဲ့လို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အ
ရာေတွကို

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

ရထားတဲ့

နင်တို

ကိုသာ

ငါက

အားကျ

ေနရတာပါဟာ၊ အဲဒါေကာင့် နင်တို လည်း အိမ်ကီး အိမ်ေကာင်းထက်
နင်တို ကို ေမတာေတွ အြပည့်အဝ ရရှိေစတဲ့ ထမင်းဝိုင်းေလးကိုပဲ ပိုတ
န်ဖိုး ထားစမ်းပါဟာ၊ ငါဆို ငါ့ မိဘေတွနဲ ထမင်းလက်ဆုံ စားရဖို
မေြပာနဲ မနက်ခင်း ေကာ်ဖီ ပူပူေလး တစ်ခွက်ေတာင် အတူေသာက်ခွင့်
မရပါဘူးဟာ"
ဘုံ ေခတခဏမ ငိမ်သက်သွားသလို အားလုံးလည်း စိတ်မေကာင်း
ြဖစ်ကရ ေလသည် ။ သူမ မျက်ှာကို ချက်ချင်း ဆိုသလို ြပံးကာ ရယ်
ေမာလိုက်ပီး ...
"ကဲ ... သွားကစို၊ ငါက ေနာက်ေနတာပါဟာ၊ အဟီး ... ေကျာင်း
ေနာက်ကျေနမယ် လာက"

"ကည့်ပါလား ုပ်ကိုက စပရင်လိုပဲ၊ အမျိးမျိး လုပ်ြပေနေတာ့တာ
"
ုုဇာက မျက်ေစာင်းေလး ချိတ်ရင်း ေြပာလိုက်သည် ။ သူမက
စပ်ဖီးဖီးှင့် ုုဇာကို ေြပာင်ြပ လိုက်သည် ။
"သမီးေလး

ေကျာင်းမှာ သူငယ်ချင်းေတွနဲ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် ေနခဲ့

ေနာ်၊ ညေန ေကျာင်းက ြပန်လာရင် သမီးတို သူငယ်ချင်းေတွ စားဖို ေဒ
လုံး ပူတင်းေလး လုပ်ထားမယ် ဟုတ်ပီလား"
"ေဟး ... ဒါမှ တို ေဒလုံးကွ "
ဘုံ သူငယ်ချင်း သုံးေယာက်က ေပျာ်ရင်သွားကာ ေြပာ လာေလသ
ည် ။ ဘုံက သူတို ကို မျက်ေစာင်း ထိုးလိုက်ရင်း...
"အငတ်ေတွ ငတ်ကီးကျလွန်းတယ် "
"ဘာြဖစ်လဲ ... ဘာြဖစ်လဲ "
ဘုံက ြပံးလိုက်ကာ ...
"ကဲ ... ြမန်ြမန် တက်က၊ မိုးက ရွာေတာ့မှာ ထင်ပါတယ်၊ စိတ်ညစ်
တာ၊ သူများ ေတွ ေကျာင်းသွားချိန်မှ ကွာ "
သူတို သူငယ်ချင်း ေလးေယာက်မှာ ကိုယ်ပိုင် သီးသန် ကားြဖင့်
ေကျာင်းသို သွားကသည် ။ ေဇယျ မိဘများက စီစဉ် ေပးထားြခင်း ြဖစ်
သည်

။

ေလးေယာက်သား

ကားေပသို

ခပ်သွက်သွက်ေလး

တက်လိုက်ကေလသည် ။ သူမတို ကားေလးမှာ ြခံဝင်းထဲမှ တစ်လှိမ့်ချ
င်း ထွက်လာခဲ့ ေတာ့သည် ။ ြခံတံခါး ထွက်ပိတ်ေနသည့် ေဒလုံးကို ဘုံ
လက်ြပ ှတ်ဆက်လိုက်သည် ။

"ဟဲ့ ... ဘုံ ၊ နင်က အဲဒီ့ အေဒကီးကို အရမ်း သံေယာဇဉ်ရှိတဲ့ ပုံပဲ
ေနာ် "
"ဒါေပါ့ဟ ... ငါနဲ ငယ်ငယ်ေလးတည်းက အတူတူ ရှိခဲ့တာေလ၊ ငါ့
မိဘေတွက ေမွးေပးခဲ့ပီး သူက ြပစု ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ရတာ ဆိုလည်း မှန်
တယ်၊ သူ ငါ့အေပထားတဲ့ ေစတနာနဲ ေမတာက မှန်လို လည်း ငါ သူ
ကို ေဆွမျိးရင်းချာ တစ်ေယာက်လို ချစ်တာေပါ့"
"ေအးပါ ဟယ်၊ အဲဒါလည်း ေကာင်းပါတယ်၊ နင်လည်း တိုင်ပင်ေဖာ်
ရတာေပါ့"
ဘုံ မှန်ြပတင်းေပါက် ေပသို ဖိတ်စဉ် ကျလာသည့် မိုးေရေပါက်
ေလးများကို ေငးကည့် ေနမိသည် ။
***

