(၁)
တစ္ေန႔တြင္ .... ကြၽန္မထံသုိ႔ ဝိညာဥ္တစ္ေကာင္ေရး ပုိ႔လုိက္ေသာ စာတစ္ေစာင္
စာတုိက္မွ ေရာက္ရွိလာေလသည္။
ဝိညာဥ္ေရး ပုိ႔လုိက္ေသာ စာကုိ ကြၽန္မ မဖတ္တတ္ခဲ႔ပါ။ ဝိညာဥ္ေရး ေသာ
စာသည္ ျမန္မာစာမွန္းသိသာေသာ ္လည္း ေရး ေန က် ေရထုံးမ်ိဳ း ျဖင္႔ ေရး
ထားျခင္းမဟုတ္ပါေပ။
ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာႏွင္႔အတူ ထုိစာကုိ ႀကားမွေပးပုိ႔ေပးသူ၏ စာတစ္ေစာင္ပါ
ပူးတြဲ ပါလာခဲ႔ပါသည္။ စာအိတ္ထဲတြင္ အတူပါ လာေသာ စာကုိဖတ္ႀကည္႔မွပင္
ကြၽန္မသေဘာေပါက္သြားခဲ႔ရပါသည္။
ဆရာမ ခင္ဗ်ားစာေပးပုိ႔ရန္ညႊန္ႀကားသူ ဝိညာဥ္အမ်ိဳ း သမီးေျပာေသာ လိပ္စာအရ သူနာျပဳ
ဆရာမ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေႀကာင္းသိရလို႔ ဆရာမ လုိ႔ပဲ ေခၚလုိက္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ ဟာ မႏၲေလးတုိင္း၊ စဥ္႔ကုိင္ျမိဳ ႕ ၊ တရုပ္စု လမ္းမွာ ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ ႔နာမည္ တက္လူဝင္းပါ။
ျပီးခဲ႔တဲ႔အပတ္က ကြၽန္ေတာ္ ႔တုိ႔အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔
အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ျမိဳ ႕ အနီး လက္ဝဲရြာ ဆုိတဲ႔ရြာမွ လာပုိ႔ပါတယ္။
မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီ ေန႔ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းကေလးကုိ သူ႔အေဒၚ တစ္ေယာက္ က လာပုိ႔ေပး တာ ျဖစ္ျပီး
အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးရဲ႕ ညီမ အသက္၁၂ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမတစ္ဦးလည္း
လုိက္ပါလာပါတယ္။

သူတုိ႔ေရာက္လာတာက ညေနေစာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္ေနလုိ႔ လုိက္ပုိ႔သူေတြ ကုိ
ရြာကုိမျပန္ေစေတာ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔အိမ္မွာ ပဲ ညအိပ္ေစခဲ႔ပါတယ္။
ညပုိင္းမွာ အေဖာ္ပါလာတဲ႔ အသက္၁၂ႏွစ္ သမီးေလးဟာ သရဲပူးသလုိ
တစ္ကုိယ္လုံးတုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္လာျပီး သူ စာတစ္ေစာင္ေရး ခ်င္လုိ႔
စာရြက္နဲ႔ေဘာပင္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ က စာရြက္ႏွင္႔ေဘာပင္ေပးလုိက္ေတာ႔ ယခု ပူးတြဲ ပါတဲ႔စာကုိ ေရး
ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
စာေရး အျပီးမွာ ဒီစာကုိ ဒီလိပ္စာအတုိင္းပုိ႔ေပးပါဆုိျပီး ယခုကြၽန္ေတာ္
စာထည္႔လုိက္ေသာ လိပ္စာကုိ သူ႔ႏွဳ တ္မွ ရြတ္ျပ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း
သူေျပာတဲ႔လိပ္စာနဲ႔ ဆရာမ နာမည္ ကုိ မွတ္သားထားခဲ႔ပါတယ္။
စာေရး အျပီးမွာ ေကာင္မေလးဟာ နဂုိပုံမွန္ျပန္ ျဖစ္သြားျပီး သူစာေရး
ခဲ႔တာကုိမမွတ္မိပါဘူး။
သူေရး တဲ႔စာကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ႀကည္႔ေတာ႔ မဖတ္တတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔.....
စာလုံးေတြ က ျမန္မာစာေတြ ျဖစ္ျပီး ေရး ထားပုံကသာ ထူးျခားေနတာကုိသတိျပဳ မိပါတယ္။
ဒါနဲ႔..... ဒါဟာ မွန္စာဆုိတာမ်ိဳ း မ်ား ျဖစ္ေနမလား ေတြ းမိျပီး
မွန္တစ္ခ်ပ္ေရွ႕ခ်ျပီးဖတ္ႀကည္႔ခဲ႔ပါတယ္။ ထင္တဲ႔အတုိင္းပဲ မွန္ထဲမွာ ေတာ႔ စာလုံးေတြ
အတည္႔ေပၚလာျပီး ဖတ္လို႕ရတဲ႕ စာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနတာေတြ ႕ရပါတယ္။
စာပါအေႀကာင္းအရာက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလို႔
သူေျပာခဲ႔တဲ႔လိပ္စာအတုိင္း ပုိ႔ေပးလုိက္တာပါ။
တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ပုိ႔လုိက္တဲ႔လိပ္စာဟာ မမွန္ဘူး၊ လိပ္စာရွင္လည္း
တကယ္မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ႔ ဒီစာကုိလက္ခံ ရတဲ႔သူအတြက္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနမယ္ထင္ပါရဲ႕ ။
ေကာင္မေလးကုိဝင္ပူးတဲ႔ ဝိညာဥ္ရဲ႕ နာမည္ ကုိေတာ႔ မသိရပါဘူး။ စာအဆုံးမွာ

သူ႔နာမည္ ကုိ ဆုိင္းထုိးထားတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။
ဆရာမ သာ သက္ဆုိင္သူ ျဖစ္ရင္ေတာ႔ သူေရး တဲ႔စာကုိဖတ္ႀကည္႔ျပီး
နားလည္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။
အစပုိင္းေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္ လည္း သရဲတေစၧဆုိတာ အယုံအႀကည္မရွိလုိ႔
ဒီစာကုိအေလးအနက္မထားခဲ႔ပါဘူး၊ ေနာက္မွ စာပါအေႀကာင္းအရာေတြ က ပူးေရး
တဲ႔အသက္ ၁၂ႏွစ္ အရြယ္ေတာသူမေလးနဲ႔စာရင္ ျမင္႔ေနတာရယ္၊ ဒီေကာင္မေလးဟာ
ပရိယာယ္မာယာနဲ႔ဟန္ေဆာင္လွည္႔စားေလာက္ေအာင္ လည္လည္ပတ္ပတ္
မရွိေသးတာရယ္၊ စာအေရး အသားေသသပ္ တာရယ္ကုိႀကည္႔ျပီး သရဲတကယ္ပူးတာ ျဖစ္ရင္
ျဖစ္ႏို္င္တယ္လုိ႔ေတြ းမိလုိ႔ ဆရာမ ဆီ ဆက္ျပီးပုိ႔ေပးလုိက္တာပါ။ စာထဲမွာ ပါ တဲ႔အတုိင္း
ျဖစ္ေနရင္လည္း ဆရာမ သိသင္႔တယ္လုိ႔ယူဆလုိ႔ ႀကားကကူညီေပးလုိက္တာပါခင္ဗ်ား။
အေႀကာင္းထူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ႔ကုိဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ေရး
ထားတဲ႔လိပ္စာအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္၊ လုိအပ္တဲ႔အကူအညီေပးဖုိ႔ အသင္႔ပါပဲခင္ဗ်ား။
ေလးစားစြာ ျဖင္႔တက္လူဝင္း
အမွတ္(--)၊ တရုပ္စုလမ္း၊ စဥ္႔ကုိင္ျမိဳ ႕ ၊ မႏၲေလးတုိင္း။

ကြၽန္မသည္ စာကုိဖတ္ရင္းအံ႔ႀသခဲ႔ရသည္။ ကိုတက္လူဝင္း၏
စာႏွင္႔အတူပါလာေသာ ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာက ျမန္မာစာလုံး မ်ား ဟု သိသာေသာ ္လည္း
ဖတ္မရေသာ ေႀကာင္႔ ျဖစ္သည္။
စာကုိႀကည္႔ပါဦး။
တမင္သက္သက္ေနာက္ေျပာင္ထားသည္႔စာတစ္ေစာင္ဟု
ထင္စရာေကာင္းလွေပသည္။

ကြၽန္မသည္ ကုိတက္လူဝင္း၏ စာထဲကအတုိင္း ဝိညာဥ္ပူး၍ ေရး
ထားသည္ဆုိေသာ စာရြက္ပုိင္းေလးကုိ မွန္ေရွ႕မွာ ေထာင္၍ ဖတ္ႀကည္႔လုိက္သည္။
မွန္ထဲတြင္ ေပၚလာေသာ စာသားမ်ား ကုိ အတည္႔ျမင္လုိက္ရသည္႔အခါတြင္
ေတာ႔ ကြၽန္မသည္ အသက္ရွဴမွာ းမတတ္ ျဖစ္သြားရပါ ေတာ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းတုိ႔သားအမိကုိ ကယ္ပါဦး။ တုိ႔သားအမိကုိသတ္ျပီး တုိ႔အေလာင္းကုိ
မီးရထားလမ္းေဘးက အိမ္ပ်က္ႀကီးထဲမွာ ထား ထားတယ္။
ရထားလမ္းေဘးကအိမ္ပ်က္ႀကီးထဲမွာ တုိ႔အေလာင္းေတြ ရွိတယ္။
တုိ႔ကုိကြၽတ္ေအာင္လုပ္ေပးပါေဆာင္းရယ္
မင္းရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္း
ထားထားေအး

စာမွာ ထူးဆန္းလြန္းလွေပသည္။ ကြၽန္မသည္ စာကုိဖတ္ရင္း ေခါင္းေတြ
ခ်ာခ်ာလည္သြားသည္။ စာကုိ မွန္ေရွ႕တြင္ အတည္႔ ေထာင္ႀကည္႔ရာမွ စာအဆုံးတြင္ ေတြ
႕လုိက္ရေသာ လက္မွတ္ေႀကာင္႔ ကြၽန္မအံ႔ႀသသြားရေပသည္။ ကုိတက္လူဝင္းက
မသက္ဆုိင္သူ လူစိမ္း ျဖစ္၍ လက္မွတ္ကုိ မေဖာ္ႏိုင္ေသာ ္လည္း....
ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းထားထားေအးလက္မွတ္ကုိ မွတ္မိသိရွိေနေသာ ကြၽန္မကေတာ႔ ျမင္ရုံျဖင္႔
ထားထားေအးလက္မွတ္မွန္း သိလုိက္ပါသည္။

ကြၽန္မမွာ ထားထားေအးဆုိသည္႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္
အမွန္တကယ္ရွိပါသည္။ အခ်စ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းလည္းမွန္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ ္.... ထားထားေအးသည္ မေသေသးပါ။ လြန္ခဲ႔ေသာ
ဆယ္ရက္ေလာက္ကပင္ ကြၽန္မထံတယ္လီဖုန္းဆက္ပါေသးသည္။
ထားထားေအးသည္ ကြၽန္မကဲ႔သုိ႔ပင္ သူနာျပဳ ဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး
ကြၽန္မႏွင္႔သူနာျပဳ သင္တန္း တစ္ႏွစ္ တည္းအတူဆင္းခဲ႔ ေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ပါသည္။
ထားထားေအး တစ္ေယာက္ မႏၲေလးအနီးမွ ပလိပ္ျမိဳ ႕ တြင္ စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္အ
ျဖစ္ လူနာတစ္ဦးကုိသြားေရာက္ေစာင္႔ေရွာက္ေပး ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ ပင္ႀကာျမင္႔ခဲ႔ပါျပီ။
လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ ပတ္ခန္႔က ထားထားေအးျပဳ စုေစာင္႔ေရွာက္ေပးေနေသာ
လူနာအဘုိးႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔ပါျပီ။ ထုိ႔ေႀကာင္႔..... ထားထားေအးက သူမ
ရန္ကုန္ကုိျပန္လာေတာ႔မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ကြၽန္မကုိ တယ္လီဖုန္းဆက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဘုိးႀကီးရက္လည္ျပီးသည္ႏွင္႔ သူမျပန္လာမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာခဲ႔ေသာ
္လည္း ယေန႔အထိ ထားထားေအးရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ မလာေသးပါ။
ကြၽန္မထံသုိ႔ ကုိတက္လူဝင္းေပးပုိ႔လုိက္ေသာ စာအရ..... ဝိညာဥ္ေရး ေသာ
စာဆုိသည္မွာ ထားထားေအးေရး သေယာင္ ျဖစ္ေန သည္။ သည္လုိသာဆုိလွ်င္
ထားထားေအးေသျပီဟု ယူဆရမလို ျဖစ္ေနသည္။ အသက္ ၁၂ႏွစ္
အရြယ္ေတာသူမိန္းကေလးကုိဝင္ပူးသည္ ဆုိသည္႔ ဝိညာဥ္ရွင္မွာ ထားထားေအးဝိညာဥ္ဟု
ဆုိရမလို ျဖစ္ေန၏ ။
ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းကုိ ေသျပီဟု ကြၽန္မမယုံႀကည္ႏုိင္ပါ။
ျပီးေတာ႔..... ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ
''တုိ႔သားအမိ''ဆုိေသာ အသုံးအႏွဳ န္းပါေနေသးသည္။ အမွန္ တကယ္တြင္ ...
ထားထားေအးသည္ အပ်ိဳ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ၏ ။ အိမ္ေထာင္မက်ေသးပါ။ စာထဲတြင္

''တုိ႔သားအမိကုိကယ္ပါ''-ဟု ဘာေႀကာင္႔ ေရး ရသနည္း။
ကြၽန္မသည္ စာကုိ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း ထားထားေအးရဲ႕ ဝိညာဥ္ကေရး
တယ္ဆုိတာကုိ ျငင္းခ်က္ထုတ္ခ်င္ေသာ ္လည္း စာပါ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ ႕ က ကြၽန္မကုိ
ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစခဲ႔ျပန္၏ ။
အေႀကာင္းမွာ ..... မွန္ေရွ႕တြင္ ေထာင္ႀကည္႔လုိက္၍ အတည္႔ေပၚလာေသာ
လက္ေရး မ်ား သည္ ထားထားေအး၏ လက္ေရး ျဖစ္ေန ေသာ ေႀကာင္႔ပင္။ ကြၽန္မက
ထားထားေအး ကြၽန္မထံေရး သားေပးပုိ႔ခဲ႔ဖူးေသာ စာမ်ား ႏွင္႔တုိက္ႀကည္႔ပါေသးသည္။
လက္ေရး ႏွစ္ ခုက ခြၽတ္စြပ္တူေနသည္။ လူ တစ္ေယာက္ ၏ လက္ေရး ကုိ
တူေအာင္လည္းတုေရး ရဦးမည္ ။ ေရး ရာတြင္ လည္း မွန္စာလုိ႔ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေအာင္ ေရး
ရဦးမည္ ဆုိသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။ မ ျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ထုိ႔ျပင္..... အဓိကအက်ဆုံး ျဖစ္သည္႔ လက္မွတ္။ ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာတြင္ ေရး
ထုိးထားေသာ ထားထားေအးဆုိသည္႔လက္မွတ္ မွာ လည္း မွန္ေရွ႕တြင္
ေထာင္ႀကည္႔လုိက္သည္႔အခါ ထားထားေအးထုိးေနက်ထုိးျမဲလက္မွတ္ႏွင္႔
လုံးဝတူညီေနျပန္၏ ။
လက္ေရး ကုိ မွန္စာျဖင္႔ တူေအာင္တုေရး ႏိုင္သည္ပဲထားပါဦး။ လက္မွတ္ကုိ
ေျပာင္းျပန္အေနအထားလည္း ျဖစ္ေအာင္၊ WI လည္းတူေအာင္ေရး ထုိးဖုိ႔ဆုိသည္မွာ ပုိ၍
ပင္မ ျဖစ္ႏုိင္ပါေပ။ ထုိးျမဲလက္မွတ္ဆုိသည္မွာ လူ တစ္ေယာက္ ၏
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသားမဟုတ္ ပါေလာ။ ကမၻာေပၚရွိလူအားလုံးတြင္ လက္ေဗြရာခ်င္း
မတူညီႏုိင္ႀကသလုိ၊ လူနာမည္ ခ်င္းတူေစဦးေတာ႔၊ ထုိးျမဲလက္မွတ္ခ်င္းလည္း
မတူညီႏိုင္ႀကပါေပ။
ေနာက္တစ္ေႀကာင္းက စာထဲမွာ ကြၽန္မအမည္ ပါဝင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
''ေဆာင္း''ဆုိသည္မွာ ထားထားေအး ကြၽန္မကုိ ေခၚခဲ႔ေသာ နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ႔. . . ကြၽန္မအမည္ ရင္းမွာ ''ႏွင္းေအးျဖဴ'' ျဖစ္ပါသည္။ ''ႏွင္းေအးျဖဴ

''သည္သာလွ်င္ ကြၽန္မ၏ မွတ္ပုံတင္ထဲမွ အမည္ ၊ တရားဝင္အမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ား
သိေသာ အမည္ ျဖစ္ပါသည္။
''ေဆာင္း''ဆုိသည္က ေဆြးမ်ိဳ း မ်ား ႏွင္႔ရင္းႏွီးသူအခ်ိဳ ႕ သာ ေခၚေဝၚေသာ
နာမည္ ျဖစ္ပါ၏ ။
ကြၽန္မကုိ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေမြးခဲ႔၍ ငယ္စဥ္က ''ေဆာင္း''ဟု ေခၚခဲ႔ႀကသည္။
တရားဝင္နာမည္ ကုိေတာ႔ ႏွင္းေအးျဖဴဟုမွည္႔ထားခဲ႔သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္မကုိ
ေဆာင္းဟုေခၚသူ သိပ္မရွိေတာ႔ပါ။
ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာကုိ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ က ေနာက္ေျပာင္ခ်င္၍ ေရး
သားလုိက္သည္ဟု စဥ္းစားႀကည္႔လုိ႔လည္း သဘာဝ မက်ပါေပ။ ေနာက္ေျပာင္သူသည္
ကြၽန္မငယ္နာမည္ ကုိလည္းသိထားရဦးမည္ ၊ ထားထားေအး၏ လက္ေရး ေတြ လက္မွတ္ေတြ
ကုိလည္း ေရး တတ္ထုိးတတ္ရဦးမည္ ၊ ကြၽန္မလိပ္စာကုိလည္း သိေနရဦးမည္ မဟုတ္ပါလား။
သည္လိုဆုိလွ်င္ ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာကုိ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းထားထားေအး၏
ဝိညာဥ္က တကယ္ေရး ခဲ႔သည္ဟု ကြၽန္မယုံႀကည္ လိုက္ရေတာ႔မည္ လား။
ကြၽန္မစိတ္က ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းေသျပီဆုိတာကုိ လုံးဝ လက္မခံႏိုင္ပါေပ။
သုိ႔ရာတြင္ . . . စာပါအခ်က္အလက္မ်ား က စာေရး သူသည္ ထားထားေအး၏
ဝိညာဥ္ကုိယ္တုိင္ဟု ယူဆစရာမ်ား ရွိေနခဲ႔ပါျပီ။
ကြၽန္မသည္ စဥ္းစားရင္းမွ တုန္လွဳ ပ္ေခ်ာက္ျခားလာရေလျပီ။
ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းထားထားေအးသည္ တကယ္ပင္ေသဆုံးခဲ႔ျပီလား။
ထားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကြၽန္မတတ္ႏိုင္သမွ် ေနာက္ေႀကာင္းမ်ား
ကုိျပန္လွန္ႀကည္႔ရပါေတာ႔သည္။
ပလိပ္ျမိဳ ႕ ကုိေရာက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကြၽန္မထံသုိ႔ေပးပု႔ိထားေသာ စာမ်ား ကုိ
ျပန္ဖတ္၍ သဲလြန္စရွာႀကည္႔ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။

*

(၂)
ထား ပလိပ္ျမိဳ ႕ ကုိထြက္ခြာသြားသည္မွာ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလပုိင္းက
ျဖစ္ပါသည္။
ပလိပ္ျမိဳ ႕ မွ နာမက်န္းေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိတစ္ဦးအားျပဳ စုရန္ အထူးသူနာျပဳ
ဆရာမ တစ္ဦးအလုိရွိေႀကာင္း ေခၚယူသည္႔ ေႀကာ္ျငာသည္ ေႀကးမုံသတင္းစာတြင္
ပါဝင္လာခဲ႔သည္။
ထားထားေအးက နယ္ျမိဳ ႕ မ်ား တြင္ အေတြ ႕အႀကဳ
ံရွိေစရန္သြားေရာက္လိုသည္ႏွင္႔ ထုိအလုပ္ေခၚစာကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ လုိက္ေလသည္။
တစ္ပတ္အတြင္ းမွာ ပင္ ပလိပ္ျမိဳ ႕ မွလူနာရွင္မ်ား က ထားထားေအးအား စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္အ
ျဖစ္ခန္႔ထားပါေႀကာင္း အေႀကာင္းျပန္ႀကားခဲ႔ေလသည္။
အလုပ္ရွင္တုိ႔၏ ဆႏၵအရ ထား တစ္ေယာက္ တစ္ပတ္အတြင္ း ပလိပ္ျမိဳ ႕
သုိ႔ထြက္ခြာသြားခဲ႔ရေလ၏ ။
ပလိပ္ကုိေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအထိ ထားထားေအး ရန္ကုန္ကုိ
တစ္ေခါက္မွျပန္မလာခဲ႔ပါ။ ျပန္လာလုိ႔မရေအာင္လည္း ထား ျပဳ
စုရသည္႔လူနာအဘုိးႀကီးအေျခအေနမွာ ဆုိးဝါးေနသည္ဟု ထားေပးပုိ႔ေသာ စာမ်ား အရ
ကြၽန္မသိခဲ႔ရပါသည္။
ပလိပ္ျမိဳ ႕ ကုိေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကြၽန္မထံေပးပုိ႔သည္႔ ပထမဆုံးစာတြင္ လူနာအဘုိးႀကီးက အသက္၇ဝရွိျပီေဆာင္းေရ။ ေရာဂါ ကေတာ႔ စုံလုိ႔ပဲ။
ေသြးတုိးနဲ႔ႏွလုံးကေတာ႔ အျပင္း ထန္ဆုံးေပါ႔။ မႏၲေလးကုိ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အထူးကုနဲ႔

သြားျပရတယ္။ ဒီမွာ လည္း ပုံမွန္လာႀကည္႔ေပးတဲ႔ ဆရာဝန္ ေလး တစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။
တုိ႔ေနရထုိင္ရတာ ေတာ႔ အဆင္ေျပတယ္လုိ႔ေျပာရမွာ ေပါ႔။
တုိ႔ကေတာ႔ တုိ႔လူနာအဘုိးႀကီး ဦးေမာင္ႀကိဳ င္ကုိ ''ဘဘ''လု႔ိပဲေခၚတယ္။
ေနာက္တစ္လခန္႔အႀကာတြင္ ေရး လုိက္သည္႔စာမွာ ေတာ႔ေဆာင္းေရ. . . ပလိပ္ျမိဳ ႕ ဆုိေပမယ္႔ တရားဝင္ ျမိဳ ႕
နယ္အဆင္႔သတ္မွတ္ထားတဲ႔ျမိဳ ႕ ေတာ႔မဟုတ္ဘူး။ ျမိဳ ႕ ကလည္း သိပ္မက်ယ္လွပါဘူး။
ဒါေပမယ္႔ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝတဲ႔သူေတြ မ်ား ပါတယ္။ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ဆုိ
အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းေတြ ခ်ည္းပဲ။
တုိ႔ဘဘဆုိ ဆန္စက္ပုိင္ေလ။ ေဆာက္ထားတဲ႔အိမ္ႀကီးမွ အႀကီးႀကီးပဲ။
ျခံႀကီးကလည္း အက်ယ္ႀကီးပဲဟယ္။ ဒါေပမယ္႔ အိမ္မွာ ေနတဲ႔ လူကေတာ႔သိပ္မရွိပါဘူး။
ဘဘရဲ႕ ညီမအပ်ိဳ ႀကီးႏွစ္ ေယာက္ နဲ႔ သူ႔သမီး တစ္ေယာက္ ပဲရွိႀကတယ္။ က်န္တာေတြ
ကေတာ႔ အိမ္ေဖာ္ေတြ ေပါ႔။
ေျပာရဦးမယ္။
ဘဘသမီး ခင္မိမိႀကိဳ င္ဆုိတာက သိပ္စိတ္မမွန္ရွာဘူး။
သြက္သြက္လည္ရူးေနတဲ႔အဆင္႔မဟုတ္ေပမယ္႔ တငုိငုိ တရယ္ ရယ္နဲ႔ သူေျပာခ်င္တာေတြ
ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ႔သူမ်ိဳ း ေပါ႔ဟယ္။ ေမြးရာပါလုိ႔ေျပာတာပဲ။ တုိ႔အတြက္ေတာ႔
အေႏွာက္အယွက္ မ ျဖစ္ပါဘူး။
ေနာက္စာတစ္ေစာင္၌ ထားက မႏၲေလးသုိ႔သြားသည္႔အေႀကာင္းမ်ား ကုိေရး
သားထားေလသည္။
ဘဘက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္မႏၲေလးကုိသြားျပရတာ ႔ တုိ႔လည္း
လုိက္သြားရတယ္ေလ။ ဘဘသြားျပတဲ႔ေဆးရုံမွာ ဘယ္သူ႔ကုိေတြ ႕ရလဲ သိလား။ ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ
င္ေလ။ တုိ႔နဲ႔ တစ္ပတ္တည္းဆင္းတဲ႔ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္ရယ္။ သူက မႏၲေလးသူ ဆုိေတာ႔

မႏၲေလးမွာ ပဲ ဂ်ဴတီဝင္ေနတာကုိး။ သူလည္း အလုပ္ကထြက္လုိက္ျပီး တုိ႔လုိပဲ
စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္လုပ္ေနတာတဲ႔။ ေဆာင္းကုိလည္း ေမးလုိက္ပါေသးတယ္။
တုိ႔အတြက္ေတာ႔ ဘဘတာဝန္နဲ႔ခ်ည္းဆုိေတာ႔ ပလိပ္မွာ ေတာ႔ ျမိဳ ႕ ထဲေတာင္
ထြက္မလည္ ျဖစ္ပါဘူးဟယ္။ မႏၲေလး ကုိတစ္ပတ္တစ္ခါသြားရေတာ႔ ဘုရားေတာ႔ဖူးရတာ
ေပါ႔။ ဘဘက မႏၲေလးေရာက္တုိင္း မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကုိ ဝင္ျပီး ႀကည္ညိဳ တယ္ေလ။
ကားေပၚကေနပဲ အာရုံျပဳ ႏုိင္တာပါ။ တုိ႔အတြက္ေတာ႔ ဘုရားကုိေရာက္သြားရတာ ေပါ႔။
တုိ႔ပါေနလုိ႔ တျခားဘုရားေတြ လည္း လုိက္ပုိ႔ေပးပါတယ္။
ေနာက္ပုိင္းေရး သည္႔စာမ်ား မွာ သာမန္မာေႀကာင္းသာေႀကာင္း
အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာတစ္ေစာင္တြင္ ဘဘ ဦးေမာင္ႀကိဳ င္က ခြင္႔ေပး၍
မႏၲေလးကုိ တစ္ညအိပ္သြားခဲ႔ေႀကာင္း၊ ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္႔အိမ္တြင္ တည္းခုိေႀကာင္း၊ ႏြယ္ႏြယ္က
စစ္ကုိင္း မင္းကြန္းဖက္သုိ႔ဘုရားဖူးလုိက္ပုိ႔ေႀကာင္းမ်ား ေရး ထားသည္။
တစ္ႏွစ္ အတြင္ းတြင္ ကြၽန္မဆီသုိ႔ ထားေရး ပုိ႔ေသာ စာေပါင္း
၈ေစာင္တိတိရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အျပီးတြင္ ေရး ပုိ႔ုလုိက္ ေသာ စာမွာ ေနာက္ဆုံးစာ
ျဖစ္သည္။ ထုိစာမွာ ေတာ႔. . . ထူးျခားေသာ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုပါလာခဲ႔ေလ၏ ။
တုိ႔မွာ ခ်စ္သူရွိေနျပီဆုိရင္ ေဆာင္း ရယ္မွာ လားဟင္။ ေယာက်ာ္းေတြ
ကုိစိတ္မဝင္စားဘူးဆုိတဲ႔မိန္းမ ဘယ္လိုလဲလုိ႔ ရန္ေတြ ႕ခ်င္မွာ ပဲမဟုတ္လား။ ခုေတာ႔. . .
အခ်စ္ဆုိတာ တုိ႔ဘဝထဲဝင္လာခဲ႔ျပီေဆာင္းေရ။ သႀကၤန္မတုိင္ခင္ကပဲ ကုိယ္ သူ႔ကုိ
အေျဖေပးလုိက္တယ္။
ဒီပုံအတုိင္းဆုိရင္ျဖင္႔ တုိ႔လည္း ရန္ကုန္မွျပန္လာ ျဖစ္ပါေတာ႔မလားပဲ။
အညာမွာ ပဲအေျခခ်ျပီး အညာသူႀကီးလုပ္ရေတာ႔ မယ္ထင္ပါရဲ႕ ဟယ္။
ထားက သူ႔ခ်စ္သူဘယ္သူဘယ္ဝါဆုိတာေတာ႔ ေဖာ္ျပမထားပါ။
ထုိစာကုိေနာက္ဆုံးေရး ျပီး ေနာက္ထပ္စာမေရး ေတာ႔ေပ။
ဦးေမာင္ႀကိဳ င္ဆုံးျပီဆုိကာမွ ရန္ကုန္ျပန္လာေတာ႔မည္ ဆုိသည္႔အေႀကာင္းကုိ

ကြၽန္မဂ်ဴတီဝင္ေနသည္႔ေဆးခန္းသုိ႔ ဖုန္းဆက္ ေျပာႀကားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထားက
ဦးေမာင္ႀကိဳ င္မွာ ေအာက္တုိဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီ ျဖစ္ေႀကာင္း၊
ရက္လည္ျပီး သည္ႏွင္႔ သူမျပန္လာမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိေန႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ(၂၈)ရက္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ျပန္လာ ျဖစ္မယ္ဆုိတာေတာ႔ ဖုန္းဆက္စဥ္က မေျပာ ခဲ႔ပါ။
ကြၽန္မသည္ ျပန္ေရာက္လာေတာ႔မည္ ႔ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း
ထားထားေအးကုိေမွ်ာ္ေနခဲ႔ပါသည္။
ထားထားေအးသည္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ကြၽန္မအိမ္မွာ ပဲေနမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္. . . ရန္ကုန္မွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္က လည္း ကြၽန္မအိမ္မွာ ပင္ေနခဲ႔သည္။
မိဘေဆြမ်ိဳ း မ်ား မရွိေတာ႔ေသာ ထားထားေအးအတြက္ တစ္ျမိဳ ႕ တည္းသားမ်ား ျဖစ္ေနေသာ
ကြၽန္မ မိဘမ်ား ကုိပင္ သူ႔မိဘမ်ား ကဲ႔သုိ႔သေဘာထားသည္။ သူနာျပဳ
သင္တန္းတက္ေနကတည္းကပင္ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္မွာ အေဆာင္သေဘာမ်ိဳ း ေနခဲ႔ျပီး
ထမင္းလခေပးစားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါ၏ ။
ကြၽန္မသည္ ထားထားေအးျပန္လာေတာ႔မည္ ဆုိ၍ သူေနမည္
႔အခန္းကုိရွင္းလင္းကာ ေမွ်ာ္ေနခဲ႔ေလသည္။
ေရာက္မယ္႔ေရာက္လာေတာ႔ ထားထားေအး၏ ဝိညာဥ္ကေရး
လုိက္သည္ဆုိေသာ စာက မေမွ်ာ္လင္႔ပဲေရာက္လာခဲ႔ေလျပီ။

*

ထားထားေအးဝိညာဥ္ေရး လုိက္သည္႔စာကုိဖတ္ရင္း ကြၽန္မ အေတြ
းနက္ရေလျပီ။

စာကုိ ထားရဲ႕ ဝိညာဥ္က အမွန္တကယ္ ေရး ခဲ႔တာလား။ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ က
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင္႔ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လီဆည္ျခင္းေပလား။
ထားေရး သည္မွန္လွ်င္ စာထဲ၌ တုိ႔သားအမိဆုိေသာ အသုံးအႏွဳ န္းကုိ
ဘာေႀကာင္႔သုံးႏွဳ န္းထားရသလဲ။
ထားမွာ လည္း ျပန္မလာပဲေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္။
ကြၽန္မသည္ ကြၽန္သူငယ္ခ်င္း၏ ပေဟဠိ ျဖစ္ရပ္ကုိ
အေျဖမွန္ေပၚေအာင္စုံစမ္းရပါေတာ႔မည္ ။
တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ထားအလုပ္လုပ္ခဲ႔ေသာ ပလိပ္ျမိဳ ႕
သုိ႔သြားေရာက္စုံစမ္းရန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏ ။ ျပီးေတာ႔. . . ထားဝိညာဥ္ ပူးခဲ႔သည္ဆုိေသာ
အသက္၁၂ႏွစ္ အရြယ္ေတာသူမေလးရွိရာ စဥ္႔ကုိင္ျမိဳ ႕ ကုိလည္းသြားရမည္ ။ စာေပးပုိ႔သူ
ကုိတက္လူဝင္းႏွင္႔ဆက္သြယ္ ရပါမည္ ။

*

ကြၽန္မက ပထမဦးဆုံး မႏၲေလးမွ သူငယ္ခ်င္းႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္ထံ
ကြၽန္မလာေရာက္မည္ ႔အေႀကာင္း ဖုန္းဆက္အေႀကာင္းႀကား လုိက္ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ကြၽန္မ၏ မိဘမ်ား ထံ အက်ိဳ း အေႀကာင္းေျပာျပ၍ ခြင္႔ပန္ကာ
မႏၲေလးျမိဳ ႕ သုိ႔ထြက္ခဲ႔ပါသည္။
မႏၲေလးေရာက္ခါမွ ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္၏ အကူအညီကုိယူကာ ထားအေႀကာင္းမ်ား
ကုိစုံစမ္းရပါေတာ႔မည္ ။ ပလိပ္တုိ႔ စဥ္႔ကုိင္တုိ႔ကုိ သြားရပါေတာ႔မည္ ။
ကြၽန္မသည္ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးသုိ႔
မီးရထားျဖင္႔ထြက္ခြာခဲ႔ေလ၏ ။

ကြၽန္မ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ထားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထိတ္လန္႔ဖြယ္၊ ရင္ဖုိဖြယ္၊
အသိရခက္ နက္နဲေသာ အ ျဖစ္မ်ား ႀကဳ ံရေတာ႔မည္ ဆုိသည္ကုိ ထုိစဥ္ကေတာ႔
ကြၽန္မမသိခဲ႔ပါေပ။

(၃)
နံနက္ခင္းေစာေစာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွထြက္ခြာလာေသာ ရထားႀကီးက
ကြၽန္မအား မႏၲေလးျမိဳ ႕ သုိ႔သယ္ေဆာင္သြားလွ်က္ရွိပါ သည္။
မႏၲေလးျမိဳ ႕ တြင္ တစ္ေထာက္နားျပီး ပလိပ္၊ စဥ္႔ကုိင္ျမိဳ ႕ မ်ား သုိ႔သြားေရာက္၍
ထားအေႀကာင္းစုံစမ္းလွ်င္ မည္ သုိ႔မ်ား ႀကဳ ံဆုံ ရဦးမွာ ပါလိမ္႔။
ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ထားကုိအသက္ရွင္ရက္ေတြ ႕ရပါေစ။
ကြၽန္မထံေရာက္လာေသာ ဝိညာဥ္ေရး တဲ႔စာမွာ မွာ းယြင္းေသာ အခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါေစ။
ကြၽန္မက ဆုေတာင္းေနမိသည္။
ထားကုိလည္း မ်က္စိထဲမွာ ျမင္ေယာင္ေနမိ၏ ။
ထား၏ မိဘမ်ား ႏွင္႔ ကြၽန္မမိဘမ်ား မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ႀကျပီး
ရုံးဌာနတစ္ခုတည္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ကြၽန္မတုိ႔သည္
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိျမိဳ ႕ တစ္ျမိဳ ႕ တြင္ ေနထုိင္ခဲ႔ႀကသည္။ ကြၽန္မႏွင္႔ထား
ဆယ္တန္းေအာင္သည္႔ႏွစ္ တြင္ ကြၽန္မဖခင္ က ဦးစြာ ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳ ပ္သုိ႔ေျပာင္းရသည္။
ထားတုိ႔မိသားစုက ျမိဳ ႕ ကေလးတြင္ က်န္ေနရစ္ခဲ႔ႀကသည္။
ကြၽန္မႏွင္႔ထားသည္ တကၠသုိလ္ဆက္တက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႀကရာတြင္
ကြၽန္မတုိ႔ဝါသနာပါေသာ သူနာျပဳ တကၠသုိလ္ကုိ တက္ေရာက္ခြင္႔ တင္ခဲ႔ႀကေလ၏ ။
သူနာျပဳ တကၠသုိလ္တက္ခြင္႔ရသည္႔အခါ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းလာတက္ရေသာ
ထားသည္ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္မွာ ပင္ေနထုိင္ခဲ႔ပါသည္။
ထား၏ မိဘမ်ား သည္ ကြၽန္မတုိ႔တကၠသုိလ္တက္ေနစဥ္မွာ ပင္
ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ကြယ္လြန္ခဲ႔ေလသည္။ ထားအတြက္ အေမြ အႏွစ္ အေတာ္ မ်ားမ်ား
ခ်န္ရစ္ထားခဲ႔ႀကရွာသည္။ ထားတြင္ နီးစပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္း မရွိရွာပါ။

ကြၽန္မမိဘမ်ား က ရရွိသည္႔အေမြအႏွစ္ ကုိမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ဘဏ္တြင္
အပ္ထားရန္ႏွင္႔ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္တြင္ ပင္ဆက္ေနျပီး ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ႔ေလသည္။
ထားသည္ ေက်ာင္းျပီးသည္ထိ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္မွာ ပဲေနခဲ႔ပါသည္။
အလုပ္ဝင္ေတာ႔လည္း အိမ္မွာ ပင္ဆက္ေနခဲ႔သည္။
ထုိ႔ေႀကာင္႔.... ထားႏွင္႔ကြၽန္မမွာ သူငယ္ခ်င္းဆုိသည္ထက္ပုိ၍
ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ႔ရေပသည္။ ေဆြမ်ိဳ း မေတာ္ စပ္ေသာ ္လည္း ညီ အစ္မသဖြယ္
ခ်စ္ခင္ခဲ႔ရေပသည္။ ကြၽန္မတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ လုံးမွာ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမရွိေသာ
တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးမ်ား မဟုတ္ပါလား။
ကြၽန္မတုိ႔သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အတုိင္း
အစုိးရဝန္ထမ္းအ ျဖစ္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံမ်ား တြင္ တာဝန္ေက် ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ ႏွဳ
တ္ထြက္ခြင္႔ရႏိုင္သည္႔လုပ္သက္ရအျပီးတြင္ ႏွစ္ ေယာက္ လုံး အစုိးရအလုပ္မွႏွဳ
တ္ထြက္လုိက္သည္။
ကြၽန္မတုိ႔ဝါသနာပါေသာ သူနာျပဳ လုပ္ငန္းကုိမူ စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္(အထူးသူနာျပဳ
)မ်ား အ ျဖစ္ ျပင္ပေဆးရုံႀကီးမ်ား ၊ ေဆးခန္းႀကီးမ်ား တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါ၏ ။
ထားသည္ ဆယ္တန္းေအာင္ခ်ိန္မွစ၍ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္မွာ ပင္
တေလွ်ာက္လုံးေနထုိင္ခဲ႔ပါသည္။ အညာကုိေရာက္ဖူးခ်င္လုိ႔ဆုိကာ ပလိပ္ျမိဳ ႕ မွေခၚယူေသာ
အလုပ္ကုိေလွ်ာက္ထားျပီး ပလိပ္သုိ႔ေရာက္သြားမွပင္ ထားႏွင္႔ကြၽန္မ ခြဲခဲ႔ရပါသည္။
ကြၽန္မတုိ႔ခြဲခြာခဲ႔ရခ်ိန္မွာ လည္းအႀကာႀကီးဟုမဆုိသာပါ။ တစ္ႏွစ္ မွ်သာ
ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ အတြင္ းမွာ ေတာ႔ ထားသည္ ရန္ကုန္ ကုိတစ္ေခါက္မွ်ျပန္မလာခဲ႔ပါေခ်။
အေရး ႀကီးေသာ လူနာကုိ အိမ္တုိင္ယာေရာက္ျပဳ စုေစာင္႔ေရွာက္ေပးေနရေသာ
ကြၽန္မတုိ႔သူနာျပဳ မ်ား အဖုိ႔ ရက္ရွည္ခြင္႔ယူဖုိ႔လည္း မသင္႔ေတာ္ ဘူးမဟုတ္ပါလား။
ကြၽန္မသည္ ရထားျပင္ပရွဳ ခင္းမ်ား ကုိေငးေမာရင္းျဖင္႔ ထားအေႀကာင္းမ်ား ကုိ
ေတြ းေတာေနခဲ႔ေလသည္။

ကြၽန္မကုိတင္ေဆာင္လာေသာ မီးရထားႀကီးသည္ ညေမွာ င္ရီပ်ိဳ း စအခ်ိန္တြင္
မႏၲေလးဘူတာႀကီးသုိ႔ဆုိက္ေရာက္ခဲ႔ပါျပီ။

*

မႏၲေလးဘူတာႀကီးတြင္ သူငယ္ခ်င္းႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က လာေရာက္ႀကိဳ
ဆုိေနပါသည္။
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္သည္ ကြၽန္မလာေရာက္ျခင္းကုိ ထားထားေအးကိစၥအတြက္ဟု
သိရွိမထားပါ။ အလည္သက္သက္လာသည္ဟုပင္ ထင္ေနရွာေပ၏ ။
ရထားေပၚမွဆင္းဆင္းခ်င္း ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္ေျပာလုိက္ေသာ စကားက
ကြၽန္မရင္ကုိဆုိ႔သြားေစပါသည္။
''ႏွင္းက ထားထားေအး ပလိပ္မွာ ရွိတုန္းကေတာ႔မလာဘူး၊
ထားထားေအးရွိတုံးကသာလာရင္ တုိ႔သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ အတူတူ လည္ႀကရမွာ ဟယ္၊
ထားေရာ ေနေကာင္းရဲ႕ လား၊ ရန္ကုန္ေဆးခန္းေတြ မွာ ဂ်ဴတီဝင္ေနျပီလား''
ထုိစကားကုိေထာက္ရွဳ ျခင္းအားျဖင္႔.... ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္သည္ ထား တစ္ေယာက္
ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေနျပီဟုထင္ေနေႀကာင္း သိ သာေပသည္။
ကြၽန္မက ဘူတာထဲတြင္ အထူးအေထြေျပာမေနေတာ႔ပဲ အိမ္ေရာက္မွသာ အက်ိဳ
း အေႀကာင္းေျပာျပဖုိ႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါသည္။

*

ကြၽန္မက ကြၽန္မထံေရာက္လာေသာ ''ဝိညာဥ္ေရး သည္႔စာ''ကုိထုတ္ျပကာ

အေႀကာင္းစုံေျပာျပလုိက္သည္တြင္ . . . ႏြယ္ႏြယ္ လွိဳ င္မွာ အံ႔ႀသရုံမက ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔
ျဖစ္ သြားပါေတာ႔သည္။
''ဒါျဖင္႔... ထား ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္မလာဘူးေပါ႔''
''ဟုတ္တယ္ႏြယ္''
''ဘုရား..... ဘုရား..... ထားရန္ကုန္ျပန္သြားတာေတာ႔ေသခ်ာတယ္ ႏွင္း၊ ဘာ
ျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ႔ သူရန္ကုန္ျပန္မယ္႔ေန႔က ႏြယ္႔ ဆီကုိ ဖုန္းဆက္တယ္ေလ၊
ညကုိးနာရီေလးဆယ္႔ငါးရထား အထူးအျမန္ရထားနဲ႔ ျပန္မွာ တဲ႔၊ ဒါေပမယ္႔. . . ႏြယ္က ခြဲစိတ္မွဳ
တစ္ခုမွာ လက္ေထာက္လုပ္ေနရလို႔ ဘူတာကုိဆင္းမေတြ ႕ခဲ႔ဘူး''
''အဲဒီ ေန႔ကုိ ႏြယ္မွတ္မိလားဟင္''
''ႏြယ္႔ဒုိင္ယာရီကုိျပန္ႀကည္႔ရင္ရပါတယ္၊ ေနဦး....... ႏြယ္ႀကည္႔ေပးမယ္ေနာ္''
ႏြယ္ႏြယ္က သူမ၏ ေန႔စဥ္ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းထဲတြင္ ျပန္ ႀကည္႔ေပးသည္။
''အဲဒါ ႏိုဝင္ဘာလ၁ဝရက္၊ တနလၤာေန႔ပဲႏွင္း၊ အဲဒီ ေန႔က ခြဲလူနာ တစ္ေယာက္
ရွိလုိ႔ ႏြယ္ ထားကုိလုိက္မပုိ႔ ျဖစ္တာ၊ ဗသခ်ာ တယ္၊ ဒါေပမယ္႔...... ႏွင္း၊ ထားဟာ
ရန္ကုန္လည္း ျပန္ေရာက္မလာဘူး၊ ထား ဝိညာဥ္ေရး
လုိက္တယ္ဆုိတဲ႔စာလည္းေရာက္လာတယ္ ဆုိေတာ႔ ထားဟာ အဲဒီ ေန႔က ရထားနဲ႔
လုိက္မွလုိက္ ျဖစ္ရဲ႕ လားမသိဘူးဟယ္''
''သိပ္ေတာ႔မႀကာေသးဘူးေလ၊ တုိ႔ေတြ ေနာက္ေႀကာင္းေတြ လွန္ျပီး စုံစမ္းရမွာ
ေပါ႔၊ အဲဒီ အတြက္ ပလိပ္ကုိသြားစုံစမ္းဖုိ႔ ကုိယ္လာခဲ႔တာပဲႏြယ္ႏြယ္၊ လုိအပ္ရင္
ကုိတက္လူဝင္းရွိတဲ႔ စဥ္႔ကုိင္ကုိလည္း လုိက္သင္႔လုိက္ရမယ္ေလ''
''ႏြယ္ကူညီပါ႔မယ္ႏွင္း၊ ဒီကိစၥကုိ ႏြယ္လည္းစိတ္ဝင္စားတယ္၊ ထားဟာ
ႏြယ္႔သူငယ္ခ်င္းပါ၊ ႏြယ္ကူညီမွာ ေပါ႔''

*

(၄)
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ..... ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က သူမ၏ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ေလးျဖင္႔
ပလိပ္ကုိလုိက္ပုိ႔ေပးပါသည္။
ပလိပ္ျမိဳ ႕ သုိ႔ေရာက္ရွိေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းမႀကီးမွာ
က်ယ္ဝန္းေျဖာင္႔ျဖဴး လွေပ၏ ။ မႏၲေလးသုိ႔မေရာက္တာႀကာ ျပီ ျဖစ္ေသာ ကြၽန္မသည္
အဆင္႔ျမင္႔လွေသာ ေျခာက္လမ္းသြားအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကုိႀကည္႔၍
ႀကည္ႏူးအံ႔ႀသမိရေပသည္။
ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ေလးသည္ လမ္းမက်ယ္ႀကီးတြင္ ေလးမွလႊတ္ေသာ
ျမားတစ္စင္းကဲ႔သုိ႔ အျမန္ေျပးေနသည္။ တစ္ျမိဳ ႕ တစ္ရြာ စီ ျဖစ္ေသာ ္လည္း
လမ္းကလည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ကလည္းျမန္သည္မုိ႔ သိပ္မႀကာလွပဲ ပလိပ္ျမိဳ ႕
ကုိေရာက္သြားခဲ႔ပါသည္။
ပလိပ္ျမိဳ ႕ မွာ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးေဘး လမ္းမႀကီး၏ ညာဖက္တြင္
ကပ္ရက္ရွိေသာ မႏၲေလးႏွင္႔မေဝးလွသည္႔ျမိဳ ႕ က ေလး ျဖစ္ ပါသည္။
ေျမြဘုရားရွိသည္႔အတြက္ နာမည္ ေက်ာ္ႀကားေသာ ျမိဳ ႕ ကေလးလည္း ျဖစ္ပါ၏ ။
ပလိပ္အေရာက္တြင္ မႀကာခင္ကကြယ္လြန္သြားခဲ႔ေသာ ဆန္စက္ပုိင္
ဦးေမာင္ႀကိဳ င္အိမ္ကုိစုံစမ္းရာ အလြယ္တကူပင္စုံစမ္းလုိ႔ ရခဲ႔ပါသည္။ ျမိဳ ႕
အဝင္လမ္းမအတုိင္း တည္႔တည္႔ေမာင္းဝင္သြားရန္လမ္းညႊန္ေပးလုိက္ပါသည္။
ကြၽန္မတုိ႔သည္ ျမိဳ ႕ ထဲသုိ႔အတန္ငယ္ခ်ိဳ း ေကြ႕ဝင္ခဲ႔ရာက်ယ္ေျပာေသာ
ျခံက်ယ္ႀကီးထဲမွ ဦးေမာင္ႀကိဳ င္၏ တုိက္အိမ္ႀကီးကုိ ေရာက္ရွိ ခဲ႔ပါေတာ႔သည္။
ကြၽန္မက အက်ိဳ း အေႀကာင္းေျပာျပရာ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ က

တခါးဖြင္႔ေပးသည္။ ဧည္႔ခန္းတြင္ ထုိင္ခိုင္းထားခဲ႔ကာ အိမ္ ရွင္မ်ား ကုိသြား၍
အေႀကာင္းႀကားေပးပါသည္။
ခဏအႀကာတြင္ အဘြားႀကီးတစ္ဦးဧည္႔ခန္းထဲသုိ႔ဆင္းလာပါသည္။
''ဘာကိစၥမ်ား ရွိႀကလုိ႔ပါလဲ''
''ကြၽန္မက ရန္ကုန္ကပါႀကီးႀကီး၊ ဒီအိမ္မွာ အလုပ္လုပ္သြားတဲ႔ သူနာျပဳ ဆရာမ
ထားထားေအးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းပါ၊ နာမည္ က ႏွင္ေအးျဖဴလုိ႔ ေခၚပါတယ္''
''ေႀသာ္.... ဆရာမ ေလးသူငယ္ခ်င္းကုိး၊ ဆရာမ ေလးက ျပန္ သြားပါျပီ၊
ရန္ကုန္ကုိျပန္သြားတယ္၊ သူျပဳ စုေပးေနတဲ႔ ႀကီးႀကီးရဲ႕ အစ္ကုိႀကီးလည္း ဆုံးသြားရွာျပီေလ''
''ဟုတ္ကဲ႔ပါႀကီးႀကီး၊ ထားထားေအး ဘယ္ေန႔က ရန္ကုန္ျပန္ သြားပါသလဲရွင္''
''ဆယ္ရက္မကေတာ႔ဘူးကြဲ႕၊ ရက္အတိအက်ေတာ႔ ႀကီးႀကီးလည္း
မမွတ္မိေတာ႔ဘူး၊ ေမာင္ဥာဏ္မိုးကုိေမးမွသိမယ္၊ အစ္ကုိ ႀကီးက ေအာက္တုိဘာ၂၈မွာ
ဆုံးတယ္၊ အစ္ကုိႀကီးရက္လည္ျပီးမႀကာဘူး၊ ဆရာမ ေလးျပန္သြားတာပဲ''
''ဟုတ္ကဲ႔ႀကီးႀကီး၊ ထားထားေအး ရန္ကုန္ကုိျပန္ေရာက္မလာလုိ႔ပါ''
''ဘယ္လုိကြဲ႕''
အဘြားႀကီးက အံ႔ႀသသြားဟန္တူသည္။
''ရထားလက္မွတ္ဝယ္ျပီး ရထားေပၚေရာက္တဲ႔အထိ ဒီအိမ္က
တာဝန္ယူပုိ႔ေပးလုိက္တာပဲကြယ္''
''ဟုတ္ပါတယ္၊ ထားထားေအးရန္ကုန္ကုိ ခုထိျပန္မလာလုိ႔
ကြၽန္မလာေမးတာပါႀကီးႀကီး''
''တစ္ေနရာရာမ်ား ဝင္ေနေရာ႔သလားကြယ္''
''ဝင္စရာမရွိပါဘူးႀကီးႀကီး၊ ထားက ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္မွာ ေနမွာ

ပါ၊ ကြၽန္မတုိ႔အိမ္ကုိပဲလာရမွာ ပါႀကီးႀကီး''
''အဲဒါေတာ႔ေျပာတယ္ကြဲ႕၊ သူက သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ ေနတာတဲ႔''
''သူျပန္လာခါနီး ေတာ႔ ကြၽန္မကုိဖုန္းဆက္ပါေသးတယ္၊
ဒီကအန္ကယ္ဆုံးျပီးခါစပါ၊ ဖုန္းဆက္ျပီးကတည္းက အဆက္အသြယ္
ျပတ္သြားတာပါႀကီးႀကီး''
''ဖုန္းဆုိလုိ႔..... ႀကီးႀကီးကလည္း ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ဖုန္းေလးတစ္ခ်က္ဆက္ဖုိ႔မွာ
လုိက္ပါေသးတယ္၊ ဆရာမ ေလးဖုန္းမဆက္ ေတာ႔ ထူးတယ္လို႔ေတာ႔ထင္မိသား၊
ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္မလာဘူးဆုိေတာ႔ရင္ ထိတ္လုိက္တာကြယ္၊ ဘဲ႔နဲ႔ထင္သတုန္း''
''မထင္တတ္ေအာင္ပါပဲႀကီးႀကီးရယ္''
''ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလး ဘာခရီးေဝးလုိ႔တုန္းကြယ္၊ ရထားေပၚတက္သြားမွေတာ႔
ေရာက္ဖုိ႔ပဲရွိတာမဟုတ္လား''
''ဟုတ္ပါတယ္ႀကီးႀကီး၊ ကြၽန္မလည္း စိတ္ပူလုိ႔လုိက္လာတာပါ၊ ေနာက္ျပီး. . . ''
ကြၽန္မက ဝိညာဥ္ေရး ေသာ စာ ကြၽန္မဆီေရာက္လာေႀကာင္း
ေျပာဖုိ႔သင္႔မသင္႔ခ်ိန္ဆႀကည္႔လုိက္သည္။ ေဘးမွ ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္႔ကုိ
သေဘာထားေတာင္းခံသလုိမ်ိဳ း လွည္႔ႀကည္႔လုိက္သည္။
ႏြယ္ႏြယ္က သူ႔ေျခေထာက္ျဖင္႔ ကြၽန္မေျခေထာက္ကုိလွမ္းထိကာ
မေျပာဖုိ႔ဟန္႔တားလုိက္ေလ၏ ။
''ဟုိမွာ လည္း သူ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္စရာေတြ ေစာင္႔ေနလုိ႔ပါ''
ကြၽန္မက စကားလမ္းေႀကာင္းကုိလႊဲပစ္လိုက္ရသည္။
ထုိစဥ္..... အတြင္ းခန္းထဲမွ အမ်ိဳ သမီးတစ္ဦးထြက္လာေလသည္။ အမ်ိဳ း သမီးက
ကြၽန္မတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ ကုိ ေစ႔ေစ႔ႀကည္႔ကာ ေမးလုိက္ေလသည္။

''ဟဲ႕-နင္တုိ႔က ဘယ္သူေတြ တုန္း၊ ဘယ္ကလာႀကတာတုန္း''
ထုိအမ်ိဳ း သမီးမွာ ဦးေမာင္ႀကိဳ င္၏ သမီး စိတ္မမွန္ေသာ အမ်ိဳ း သမီး
ျဖစ္ေႀကာင္း ကြၽန္မက ျမင္ရုံႏွင္႔သိလိုက္ေလသည္။ ထား ေရး ပုိ႔ ေသာ စာထဲတြင္
သူမအေႀကာင္းပါခဲ႔ဖူးသည္မဟုတ္ပါလား။
အသြင္အျပင္အရလည္း သူမကုိ ဦးေႏွာက္မူမွန္ရွိသူမဟုတ္မွန္း
ႀကည္႔ရုံျဖင္႔သိႏုိင္ပါသည္။
အဝတ္အစားမ်ား ကေတာ႔ သစ္သစ္လြင္လြင္သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျခဆုံးေခါင္းဆုံးလည္း သနပ္ခါးမ်ား လိမ္းထား သည္။ သနပ္ခါးကုိထူထူပိန္းပိန္းလိမ္းထားရာ
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မ်က္ႏွာဖုံးတစ္ခု ထပ္စြတ္ထားသကဲ႔သုိ႔ပင္ထင္ရပါသည္။ သနပ္ခါးမ်ား မွာ
ညီညီညာညာမဟုတ္ပဲ ျဖစ္သလုိလိမ္းထား၍ အစင္းေႀကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
အထူးျခားဆုံးမွာ ...... ပန္းပန္ထားပုံ ျဖစ္၏ ။ သူမက ပန္းကုိ
ဦးေခါင္းထိပ္တည္႔တည္႔တြင္ ပန္ဆင္ထားေလသည္။ ႏွင္းဆီပြင္႔ အနီရဲရဲႀကီးတစ္ပြင္႔ ျဖစ္ပါ၏
။ ပန္းပန္ထားပုံမွာ ကလစ္၊ ဆံညွပ္မ်ား ျဖင္႔ ထုိးပန္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပလတ္စတစ္ႀကိဳ း
တစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ပတ္ ခ်ည္ ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ႀကိဳ း စတစ္ဖက္က ပခုံးေပၚဝဲက်ေနေသးသည္။
ပလတ္စတစ္ႀကိဳ း မွာ လည္း အထုတ္အပုိးမ်ား ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ ကြၽတ္ကြၽတ္အိတ္ႀကိဳ း
ဆုိသည္႔ အေပါစားႀကိဳ း တစ္ေခ်ာင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအဆင္အျပင္ကပင္ သူမအား
စိတ္ထားမူမမွန္သူအ ျဖစ္ သိသာေစေပ၏ ။
''နင္တုိ႔ဘယ္ကလဲေဟ၊ ဘာလာလုပ္တာတုံး''
သူမက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေမးရင္း အဘြားႀကီးေဘးတြင္
ဝုန္းကနဲဝင္ထုိင္လုိက္သည္။
''ခင္မိ၊ ကုိယ္႔ဟာကုိယ္သြားေနစမ္း၊ ဧည္႔သည္ေတြ ကုိမေရာရဘူးလုိ႔
ဘယ္ႏွခါေျပာရမလဲ၊ ဧည္႔သည္ကုိ နင္နဲ႔ငါနဲ႔မေျပာရဘူး၊ သြား- သြား''

''အုိ...... ဒီေကာင္မေလးက လွလုိ႔ပါေဒၚေလးရဲ႕ ၊ နင္သိပ္လွတယ္ဟယ္၊ သိလား''
သူမက ကြၽန္မကုိလက္ညိွဳ း ႀကီးျဖင္႔ထုိးျပကာ အားရပါးရေျပာလုိက္ေလသည္။
''သည္းခံပါကြယ္၊ ႀကီးႀကီးတူမေလးပါ၊ သူက.....''
''ရပါတယ္ႀကီးႀကီး၊ ကိစၥမရွိပါဘူး''
''ခင္မိ၊ ဧည္႔သည္ေတြ ကုိမေႏွာက္ယွက္ရဘူးေနာ္၊ ဒီကေလးမေတြ က အိမ္မွာ
လာျပီး ညီးအေဖကုိျပဳ စုသြားတဲ႔ ဆရာမ ေလး ထားထားေအးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကြဲ႕''
''ဆရာမ ေလး၊ ေအး- ဆရာမ ေလးလည္း လွတာပဲဟဲ႔၊ နင္လွတာ ဆရာမ
ေလးသူငယ္ခ်င္းမုိ႔လုိ႔၊ ဟီ ဟီ ဟိ''
ကြၽန္မကျပဳ ံးလုိက္မိပါသည္။ စိတ္ေပါ႔သြပ္သူေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာ ္လည္း
လူပီပီ ကြၽန္မသည္ လွတယ္အေျပာခံရ၍ ပီတီ ျဖစ္မိရ သည္။
''ဒါေပမယ္႔.... နင္တု႔ိလွတာ ငါ႔ေတာ႔မမီပါဘူး၊ ငါ႔ကုိႀကည္႔စမ္း၊ ငါက
ေမသဥၨာဦးနဲ႔တူတယ္''
သူမက ထုိင္ရာမွထကာ ကုိယ္ကုိတစ္ပတ္လွည္႔ရင္း
ဟန္လုပ္ျပလုိက္ျပန္ေလသည္။
''ခင္မိ၊ အိမ္ထဲသြားေနလုိ႔ေျပာတယ္၊ တယ္ခက္ပါလား''
''ေနပါေစႀကီးႀကီးရယ္၊ ကိစၥမရွိပါဘူး''
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
ကြၽန္မတုိ႔သည္ သူမကုိႀကည္႔ျပီး ရယ္ေမာလုိျခင္း၊ ျပဳ ံးမိျခင္းမ ျဖစ္မိပါ။
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္႔အားေလ်ာ္စြာ က်န္းမာ ေရး ရွဳ ေထာင္႔မွႀကည္႔၍
ဂရုဏာသက္မိပါသည္။
''နာမည္ က ခင္မိမိႀကိဳ င္-တဲ႔၊ ႀကီးႀကီးအစ္ကုိႀကီးလင္မယားမွာ

သားသမီးဆုိလို႔သူ တစ္ေယာက္ ပဲ ထြန္းကားပါတယ္၊ ႀကီးႀကီးကေတာ႔ အပ်ိဳ ႀကီးပါ''
''ဟုတ္ကဲ႕''
''ႀကီးႀကီးနာမည္ က ေဒၚခင္ျမိဳ င္တဲ႔၊ ဆရာမ တုိ႔ကုိ
ေမာင္ဥာဏ္မုိးလာတဲ႔အထိေစာင္႔ေစခ်င္တယ္၊ အိမ္မွာ ေမာင္ဥာဏ္မိုးရွိလို႔သာ
ႀကီးႀကီးတုိ႔လည္း အဆင္ေျပေျပေနႏိုင္တာပဲ''
''ကုိဥာဏ္မိုးဆုိတာက.....''
''ကုိဥာဏ္မိုးဆိုိတာ ငါ႔ေယာက်ာ္းပဲ၊ ငါ႔ေယာက်ာ္းက ငါ႔ကုိ သိပ္ခ်စ္တာ၊ ဟီဟီ.....''
''ခင္မိ၊ နင္-ငါလုိ႔မေျပာရဘူးဆုိတာ ဘယ္ႏွခါသင္ရမလဲ၊ ခက္ပါလားေအ''
ကြၽန္မသည္ စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနသူ မခင္မိမိႀကိဳ င္တြင္
ခင္ပြန္းေယာက်ာ္းရွိသည္ဆုိ၍ အံ႔ႀသသြားမိသည္။ ထားစာထဲမွာ ေတာ႔ ခင္မိမိႀကိဳ င္မွာ
ေယာက်ာ္းရွိေႀကာင္း မပါပါေပ။
ထုိစဥ္.... အိမ္ေရွ႕တြင္ ကားတစ္စီးထုိးဆုိက္သံႀကားလုိက္သည္။
''ေဟာ- ကုိဥာဏ္မုိးျပန္လာျပီ၊ ငါ႔ေယာက်ာ္းျပန္လာျပီ၊ ကုိကုိ ျပန္လာျပီ-ေဟ႔ကုိကုိျပန္လာျပီ''
ခင္မိမိႀကိဳ င္သည္ ထုိင္ရာမွထကာ အိမ္ေရွ႕သုိ႔အလ်င္အျမန္
ေျပးထြက္သြားေလေတာ႔၏ ။
''အဲဒါသာႀကည္႔ေတာ႔ကြယ္၊ ႀကီးႀကီးတုိ႔မွာ သူ႔အတြက္ပဲစိတ္ပူေနရတယ္၊
ဧည္႔သည္လာရင္လည္း သူက ဝင္ဝင္ပါေတာ႔ အားနာေနရတယ္၊ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္ ဆရာမ တုိ႔''
''ရပါတယ္ႀကီးႀကီး၊ ကြၽန္မတုိ႔က က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြ ပါ၊ နားလည္မွဳ
ရွိပါတယ္''
အျပင္မွျပန္လာေသာ ခင္မိမိႀကိဳ င္၏ လင္ေယာက်ာ္းမွာ အိမ္ထဲသုိ႔ဝင္လာေပျပီ။

ခင္မိမိႀကိဳ င္က သူ႔ေယာက်ာ္းကုိ လက္ေမာင္း ခ်င္းတြဲ ခ်ိတ္ကာ ဧည္႔ခန္းထဲသုိ႔ေခၚလာေလ၏ ။
''ဟိတ္- ကုိကုိ၊ ဟုိမွာ ေကာင္မေလးေလးလွလွေလးေတြ ေရာက္ေနတယ္၊
သူတုိ႔က ဆရာမ ေလးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတဲ႔၊ နင္ သူတုိ႔ကုိ မႀကိဳ က္ရဘူးေနာ္''
''ဟဲ႕-ခင္မိ''
ေဒၚခင္ျမိဳ င္က လွမ္းဟန္႔တားလုိက္ခ်ိန္ႏွင္႔တစ္ျပိဳ င္တည္း ကုိဥာဏ္မိုးဆုိသူ၏
အႀကည္႔က ကြၽန္မတုိ႔ထံေရာက္လာေလသည္။ ႀကည္႔ရသည္မွာ ဧည္႔ခန္းထဲေရာက္မွပင္
ဧည္႔သည္မ်ား ရွိေနေႀကာင္း သိလုိက္ရပုံေပၚသည္။
သူသည္ ကြၽန္မတုိ႔ကုိျမင္လုိက္သည္တြင္ အံ႔ႀသသြားေလသည္။
''ဆရာမ ထားထားေအးသူငယ္ခ်င္းေတြ ၊ ဟုတ္လား၊ ဆရာမ ေလးက
ျပန္သြားတာႀကာျပီခင္ဗ်''
''ဟုတ္ကဲ႔ဦးဥာဏ္မုိး၊ ကြၽန္မရန္ကုန္ကပါ၊ ထားထားေအးနဲ႔ အတူေနတဲ႔
ႏွင္းေအးျဖဴပါရွင္''
ကြၽန္မက ထုိင္ရာမွထကာ ကုိဥာဏ္မုိးဆုိသူကုိ ေျပာလုိက္သည္။
''ေႀသာ္..... ထုိင္ပါခင္ဗ်ာ''
ကုိဥာဏ္မုိးက သူကုိယ္တုိင္ကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္
ဝင္ထုိင္ရင္းေျပာလုိက္သည္။
ခင္မိမိႀကိဳ င္က ကုိဥာဏ္မုိးထုိင္လုိက္ေသာ ကုလားထုိင္၏ လက္တန္းတြင္
ဝင္ထုိင္ရင္း ကုိဥာဏ္မုိးပခုံးကုိဖက္ထားလုိက္ေလ သည္။ ကုိ ဥာဏ္မိုးသည္ ခင္မိမိႀကိဳ င္အျပဳ
အမူအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ကုိရွက္ေနပုံရသည္။
''ထားထားေအး ဘယ္ေန႔က ျပန္သြားတာပါလဲရွင္၊ အခုထိ
ရန္ကုန္ကုိျပန္ေရာက္မလာလုိ႔ ကြၽန္မလုိက္လာတာပါ''

''ဗ်ာ-''
ကုိဥာဏ္မုိးက အံ႔အားသင္႔သြားဟန္ျဖင္႔ ကြၽန္မကုိေငးႀကည္႔ေနေလသည္။
''ဆရာမ ေလးျပန္သြားတာ ႏုိဝင္ဘာ၁ဝရက္ကတည္းကပါ မႏွင္းေအးျဖဴ၊
ကြၽန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ အထူးအျမန္ရထားလက္မွတ္ ဝယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ လမ္းထိပ္က အပ်ိဳ
ႀကီးညီအစ္မႏွစ္ ေယာက္ နဲ႔ အိပ္ခန္းတြဲ တစ္တြဲ တည္းမွာ အတူစီးျပီးျပန္သြားတာပါ''
''ဒါေပမယ္႔..... သူ ဒီေန႔ထိ ရန္ကုန္ေရာက္မလာဘူးရွင္႔''
''ဟုတ္လား၊ ထူးေတာ႔ထူးတာပဲ၊ အဲဒီ ေန႔က ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္မ်ား ေနလို႔
ဘူတာကုိေတာ႔လုိက္မပုိ႔ႏုိင္ဘူး၊ ဘူတာကုိ အိမ္ကကားနဲ႔ပဲ ပုိ႔ေပးခဲ႔ပါတယ္၊
ဒရိုင္ဘာလုိက္ပုိ႔တယ္၊ ခဏေနာ္- ဒရုိင္ဘာကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေခၚေမးႀကည္႔မယ္''
ကုိဥာဏ္မုိးက ထုိင္ရာမွထကာ ျပတင္းေပါက္တြင္ ရပ္လွ်က္
ဒရုိင္ဘာကုိလွမ္းေခၚလုိက္သည္။
''ရဲႀကီး၊ ရဲႀကီး၊ ခဏလာဦး''
ရဲႀကီးဆုိသူဒရုိင္ဘာ ဧည္႔ခန္းထဲေရာက္လာသည္။
''သူက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ဒရုိင္ဘာ ရဲဝင္းပါ၊ ရဲႀကီး- ဆရာမ
ေလးကုိဘူတာလုိက္ပုိ႔တုန္းက ရထားထြက္တဲ႔အထိ မင္းေစာင္႔ေန သလား''
''ရထားထြက္တဲ႔အထိေတာ႔ မေနဘူးဆရာ၊ ဆရာမ ေလးက
ျပန္ခုိင္းလုိ႔ျပန္လာခဲ႔တယ္၊ ဒါေပမယ္႔ အထုပ္အပုိးေတြ ပစၥည္း ေတြ ကုိ ရထားေပၚမွာ
ေသခ်ာေနရာခ်ထားေပးျပီးမွျပန္လာတာပါဆရာ''
ကုိဥာဏ္မိုးက ကြၽန္မဖက္လွည္႔ႀကည္႔လုိက္သည္။
''ဆရာမ ျပန္မယ္ဆုိေတာ႔ လက္မွတ္ကုိ သုံးရက္ႀကိဳ ျပီး ကြၽန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္
မႏၲေလးဘူတာမွာ သြားဝယ္ေပးတာပါ၊ လမ္းထိပ္ က ေဒၚတင္႔တင္႔နဲ႔ေဒၚျမင္႔ျမင္႔တုိ႔ အပ်ိဳ
ႀကီးညီအစ္မကလည္း ရန္ကုန္သြားမယ္ သူတုိ႔ဖုိ႔ပါလက္မွတ္ျဖတ္ေပးပါဆုိလုိ႔ သုံးေစာင္ျဖတ္

ခဲ႔ပါတယ္၊ အိပ္ခန္းတြဲ နဲ႔ပါမႏွင္းေအးျဖဴ''
''ဒါျဖင္႔.... အပ်ိဳ ႀကီးညီအစ္မဆုိတာနဲ႔ အတူတူသြားတာေပါ႔ေနာ္၊
သူတုိ႔ကုိေမးႀကည္႔မွထင္ပါရဲ႕ ''
''အန္တီျမင္႔တုိ႔ညီအစ္မ ရန္ကုန္က ျပန္မလာေသးပါဘူးခင္ဗ်၊ ရဲႀကီးမင္းတု႔ိဘူတာေရာက္ေတာ႔ အန္တီျမင္႔တုိ႔ေရာက္ေန ျပီလား''
''ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လာတဲ႔အထိ အန္တီျမင္႔တုိ႔ညီအစ္မကုိမေတြ ႕ခဲ႔ပါဘူးဆရာ၊ တြဲ
ထဲကုိ ဆရာမ အရင္ဆုံးေရာက္တာပါ''
''ေအး-ေအး- မင္းသြားႏုိင္ျပီ''
ဒရုိင္ဘာထြက္သြားသည္ႏွင္႔ ခင္မိမိႀကိဳ င္က ရုတ္တရက္
ေျပာခ်လုိက္ေလသည္။
''နင္တုိ႔မသိဘူးလား..... ဆရာမ ေလး ရထားေပၚက က်ေသသြားျပီဟဲ႔''
''ခင္မိ''
''မိမိကလည္းကြာ''
''ဟုတ္တယ္၊ ဆရာမ ေသျပီ၊ ငါသိတယ္''
''မိမိ၊ မင္းအထဲဝင္ေနစမ္း''
''လာခဲ႔-ခင္မိ''
ေဒၚခင္ျမိဳ င္က ထုိင္ရာမွထလာကာ ခင္မိမိႀကိဳ င္ကုိ လက္ေမာင္းမွဇြတ္ဆြဲျပီး
အတြင္ းခန္းထဲသုိ႔ေခၚသြားေလသည္။
''ဆရာမ တုိ႔ စကားေျပာႀကဦးေနာ္၊ ႀကီးႀကီး.....''
''ဟုတ္ကဲ႔ႀကီးႀကီး၊ ရပါတယ္ရွင္''

''ေဆာရီးဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္ ႔အမ်ိဳ း သမီးက ဦးေႏွာက္မေကာင္းေတာ႔.....
ထင္မိထင္ရာ......''
''ကိစၥမရွိပါဘူးရွင္၊ ကြၽန္မတုိ႔နားလည္ပါတယ္''
''ဆရာမ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္မလာဘူးဆုိေတာ႔ ဘယ္လုိမ်ား ယူဆပါသလဲခင္ဗ်ာ''
''ကြၽန္မတုိ႔လည္း မေတြ းတတ္ေတာ႔ပါဘူးဦးဥာဏ္မုိး၊
ေရာက္ခ်ိန္တန္တဲ႔အထိေရာက္မလာလုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီအထိလုိက္လာတာ ပါရွင္''
''မထားထားေအး-အဲ......ဆရာမ မွာ တျခားသြားစရာေနရာမ်ား ေရာ ရွိမလား၊
စုံစမ္းျပီးပလားမႏွင္းေအးျဖဴ''
''မရွိပါဘူးရွင္၊ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူဘဝကတည္းက
ကြၽန္မတုိ႔မိသားစုနဲ႔ေနလာတာပါ၊ သူျပန္လာမယ္ဆုိတဲ႔အေႀကာင္းကုိ ဒီက ဦးေမာင္ႀကိဳ
င္ဆုံးျပီးကာစကတည္းက ကြၽန္မကုိဖုန္းဆက္ျပီးေျပာထားပါတယ္''
''ကြၽန္ေတာ္ ဘာကူညီရမလဲမႏွင္းေအးျဖဴ''
''ကြၽန္မလည္း ဘာေျပာရမွန္းကုိမသိေတာ႔ပါဘူးဦးဥာဏ္မုိး''
ကြၽန္မတုိ႔အတန္ႀကာတိတ္ဆိတ္သြားႀကေလသည္။
''ကြၽန္ေတာ္ လည္း ေမးျမန္းစုံစမ္းႀကည္႔ပါ႔မယ္ေလ၊ ဆရာမ ေလးဟာ ဒီအိမ္မွာ
ေနသြားစဥ္တေလွ်ာက္ သူ႔တာဝန္သူ ေႀကပါ တယ္၊ ဆရာမ ကုိုမုန္းတဲ႔သူလည္း
မရွိပါဘူးမႏွင္းေအးျဖဴ''
''ဟုတ္ကဲ႕''
''မႏွင္းေအးျဖဴအခု ဒီကုိဘယ္လုိလာပါသလဲ''
''ကြၽန္မ မႏၲေလးက သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ တည္းေနပါတယ္၊ သူပါ၊ ကြၽန္မတုိ႔လုိပဲ
စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္ တစ္ေယာက္ ပါ၊ နာမည္ က ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္ပါဦးဥာဏ္မုိး''

''မႏွင္းေအးျဖဴကလည္း နာ႔စ္ေပါ႔''
''ဟုတ္ပါတယ္ရွင္''
''မႏၲေလးမွာ ေနဦးမွာ လား၊ မႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္လိပ္စာေပးခဲ႔ပါ၊
စုံစမ္းႀကည္႔လုိ႔အေႀကာင္းထူးရင္ ကြၽန္ေတာ္ လာေျပာပါ႔မယ္၊ ဖုန္း နံပါတ္ေကာရွိမလား''
''ဟုတ္ကဲ႔၊ လိပ္စာေရာဖုန္းနံပါတ္ပါေပးခဲ႔ပါမယ္''
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က မႏၲေလးအိမ္လိပ္စာႏွင္႔ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေရး ေပးလုိက္သည္။
''ဒီအိမ္ဖုန္းနံပါတ္ေတာ႔ သိျပီးသားထင္တယ္''
''မသိေသးပါဘူးရွင္၊ ထားက ေျပာမထားပါဘူး၊ သူျပန္လာေတာ႔မယ္ဆုိတာပဲ
ဖုန္းတစ္ႀကိမ္ဆက္ဖူးတယ္''
''ဆရာမ ေလးက သိပ္စည္းကမ္းႀကီးပါတယ္၊ ဖုန္းသုံးခြင္႔ျပဳ ထားေပမယ္႔
မသုံးပါဘူး၊ ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္ ႔လိပ္စာကတ္ပါဆရာမ ''
ကုိဥာဏ္မုိးက သူ႔လိပ္စာကတ္ျပားေလးကုိ ကြၽန္မအား ကမ္းေပးလုိက္သည္။
''ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းအတြက္ သိပ္စိတ္ပူမိပါတယ္ဦးဥာဏ္မုိး၊ ထားဟာ ေဆြမရွိမ်ိဳ း
မရွိတစ္ေကာင္ႀကြက္မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ပါ၊ ရွဳ ပ္ရွဳ ပ္ေပြေပြထဲကလည္း
မဟုတ္ပါဘူးရွင္''
ကြၽန္မသည္ေျပာရင္းငုိသံပါလာသည္။ ထားအတြက္စုံစမ္းျခင္းသည္
အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္ေတာ႔မည္ လားဟုအေတြ းဝင္ကာ ဝမ္းနည္း မိျခင္းေႀကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။
ထားကုိယ္တုိင္ေနသြားတဲ႔အိမ္က ထားျပန္သြားေႀကာင္း အေထာက္အထားခုိင္ခုိင္လုံလုံႏွင္႔
ေျပာႏိုင္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ကြၽန္မကုိႏွစ္ သိမ္႔သည္႔အေနျဖင္႔
ကုိဥာဏ္မုိးကစုံစမ္းေပးမည္ ဟုေျပာေသာ ္လည္း သူဘယ္လိုစုံစမ္းမည္ နည္း။ သဲလြန္စ
ေပ်ာက္ေနျပီဟု ထင္မိပါသည္။
ကုိဥာဏ္မိုးက ကြၽန္မကုိ စိတ္မေကာင္းဟန္ျဖင္႔ ေငးႀကည္႔ေနသည္။

''ကြၽန္မတုိ႔ကုိခြင္႔ျပဳ ပါဦး၊ လုိအပ္ရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာျပီး ေမးျမန္းခြင္႔ျပဳ
ပါရွင္''
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က ႏွဳ တ္ဆက္စကားဆုိကာ ထုိင္ရာမွထလုိက္သည္။
''ဟုတ္ကဲ႔ပါခင္ဗ်ာ၊ လာႏိုင္ပါတယ္''
''ႀကီးႀကီးကုိႏွဳ တ္ဆက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ေျပာလုိက္ပါေနာ္''
ကြၽန္မတုိ႔ ထားထားေအးေနထုိင္ခဲ႔ရာအိမ္ႀကီးဆီမွ ျပန္လာခဲ႔ႀကေလသည္။

(၅)
ကြၽန္မႏွင္႔ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္သည္ ကုိဥာဏ္မုိးတုိ႔အိမ္မွထြက္ခြာလာျပီးေနာက္
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးေဘးရွိ အေအးဆုိင္ တစ္ဆုိင္တြင္ ထုိင္ကာ ေဆြးေႏြး
ျဖစ္ႀကသည္။
''ကုိယ္႔ဆီကုိ ထားရဲ႕ ဝိညာဥ္က ေရး လုိက္တဲ႔သေဘာနဲ႔ စာေရာက္လာတာကုိ
ႏြယ္က ကုိဥာဏ္မုိးတုိ႔ကုိ ဘာ ျဖစ္လုိ႔မေျပာေစ ခ်င္ရတာ လဲႏြယ္''
''ထားေပ်ာက္ဆုံးမွဳ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ပေယာဂပါေနရင္ သူတုိ႔ဖက္က ႀကိဳ
တင္ျပီးကာကြယ္မွဳ ေတြ လုပ္ေနမွာ စုိးလုိ႔ပါႏွင္း''
''ဟင္. . . ႏြယ္က ထားေပ်ာက္ဆုံးမွဳ ကုိ ကုိဥာဏ္မုိးတုိ႔မိသားစု
နဲ႔ပတ္သက္မယ္လုိ႔ ထင္သလား''
''အတိအက်ေတာ႔ မေျပာႏုိင္ဘူး၊ ကုိဥာဏ္မုိးေရာ ေဒၚခင္ျမိဳ င္ကပါ ထားကုိခ်ီးက်ဴ
း စကားေတြ ေျပာခဲ႔တယ္၊ သူတုိ႔လူႀကီး ေတြ ဖက္ကုိေတာ႔ ႏြယ္သံသယမ ျဖစ္ဘူး၊
ႏြယ္႔စိတ္ထဲမွာ ခင္မိမိႀကိဳ င္ဆုိတဲ႔အမ်ိဳ း သမီးကုိသိပ္အစာမေႀကမိဘူးႏွင္းရယ္''
''ခင္မိမိႀကိဳ င္က စိတ္မွမမွန္ပဲ''
''ဟုတ္တယ္၊ စိတ္မမွန္လုိ႔ပဲ ႏြယ္သံသယ ျဖစ္တာေပါ႔၊ ကုိဥာဏ္မုိးကုိ
သူေျပာလုိက္တဲ႔စကားတစ္ခြန္းမွတ္မိလုိက္လားႏွင္း၊ ဆရာမ ေလးသူငယ္ခ်င္းကသိပ္လွတယ္၊
နင္သူတုိ႔ကုိမႀကိဳ က္ရဘူးေနာ္ ဆုိတာေလ''
''ေႀသာ္. . . အင္း. . . ''
''ဒါ. . . အေႀကာင္းမဲ႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူးထင္တယ္ႏွင္း၊
သူ႔ေယာက်ာ္းကုိဥာဏ္မုိးဟာ ထားနဲ႔. . . ဒါမွမဟုတ္. . . တျခားေခ်ာေခ်ာ လွလွမိန္းကေလး

တစ္ေယာက္ နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳ က္ဖူးသလားမွမသိတာ၊ အရူးစကားဆုိေပမယ္႔ သူေျပာလုိက္ပုံက
ေရွ႕တုံးကလုပ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ျပီး သတိေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္ေလ''
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္၏ ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ေတြ းေတာႏို္င္မွဳ အတြက္ အံ႔ႀသမိသည္ႏွင္႔အတူ
ကြၽန္မမွာ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔လာရေလသည္။
''ျပီးေတာ႔. . . ႏွင္းစဥ္းစားႀကည္႔စမ္း၊ ထားက ႏွင္းကုိ သူ႔မွာ
ခ်စ္သူရွိေနျပီဆုိတဲ႔အေႀကာင္းစာေရး ခဲ႔တယ္၊ ဒါေပမယ္႔. . . သူ႔ခ်စ္သူ ဘယ္သူဆုိတာ စာထဲမွာ
ေဖာ္ျပမထားခဲ႔ဘူးဆုိ၊ ထားခ်စ္သူဟာ ကုိဥာဏ္မုိး ျဖစ္မေနႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာႏုိင္မလား''
''ထားဟာ မယားရွိလင္ တစ္ေယာက္ ကုိ ခ်စ္ႀကိဳ က္တဲ႔အထိ မမုိက္မဲဘူးထင္ပါရဲ႕
ႏြယ္ရယ္''
''ထားသိကၡာကုိ ႏြယ္လည္းယုံပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔. . . ရက္ရွည္လမ်ား
တစ္အိမ္တည္းအတူေနခဲ႔ႀကတာေလ၊ ခင္မိမိႀကိဳ င္ ကလည္း စိတ္ေနာက္ေနတာဆုိေတာ႔
ဘယ္ေယာက်ာ္းမဆုိစိတ္ပ်က္မိမွာ အမွန္ပဲ၊ ထားနဲ႔အတူေနျပီး
သံေယာဇဥ္ျငိမသြားဘူးလုိ႔မေျပာ ႏိုင္ဘူး မဟုတ္လား''
''ခင္မိမိႀကိဳ င္က ထားကုိတစ္ခုခုလုပ္လုိက္တယ္လုိ႔ ႏြယ္ထင္တာေပါ႔ေနာ္''
ကြၽန္မသည္ ေျပာရင္း ငုိသံပါလာျပန္ေလျပီ။ စိတ္ထိခိုက္ေႀကကြဲမွဳ ဒဏ္ကုိ
ကြၽန္မမခံႏုိင္ပါ။
''ခင္မိမိႀကိဳ င္ဟာ ရူးေနတယ္ဆုိေပမယ္႔ သန္သန္မာမာႀကီး၊ ျပီးေတာ႔
သူအားလုံးကုိသိတယ္၊ နားလည္တယ္၊ သူ႔ကုိယ္သူ ေမသဥၨာဦးနဲ႔တူတယ္လုိ႔ေတာင္
ေျပာႏုိင္ေသးတာ၊ အရူးပါးဆုိတာမ်ိဳ း ပါႏွင္းရယ္''
''ခင္မိမိႀကိဳ င္က ထားကုိ. . . သတ္. . . သတ္. . . ''
ကြၽန္မစကားဆုံးေအာင္ဆက္မေျပာႏုိင္။ ငုိရွိဳ က္မိေပျပီ။
''မ်က္ရည္မက်ပါနဲ႔ႏွင္းရယ္၊ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ထိမ္းပါ၊ ဒါေတြ က ႏြယ္႔စိတ္ထင္ေတြ

ကုိေျပာေနတာပါ၊ အတိအက် ျဖစ္ရမယ္ လုိ႔ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး''
''ဟုတ္ပါတယ္ႏြယ္. . . လူ တစ္ေယာက္ လုံး ေသသလားရွင္သလားမသိ. . .
ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ႔အ ျဖစ္မွာ အကြက္ေစ႔ေအာင္ ေတြ းရမွာ ပါ၊ ႏြယ္ေတြ းတာေတြ သဘာဝ
က်ပါတယ္''
''ႏြယ္တုိ႔အတြက္ အားကုိးရာမဲ႔မသြားေသးပါဘူးႏွင္း၊
ဆက္လိုက္စရာသဲလြန္စေတြ ရွိပါေသးတယ္၊ စဥ္႔ကုိင္က ကုိတက္လူဝင္း ဆီ သြားမယ္ေလ''
''ဝိညာဥ္ဝင္ပူးတယ္ဆုိတာေတာ႔ သိပ္မေရရာဘူးေနာ္၊ ကုိတက္လူဝင္းကလည္း
စာသာပုိ႔ေပးလုိက္တယ္၊ သရဲတေစၧနာနာဘာဝ ဆုိတာေတြ ယုံတာမဟုတ္ဘူးတဲ႔''
''ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဝိညာဥ္ေရး တဲ႔စာကုိ ကုိတက္လူဝင္းတစ္ဆင္႔ ပုိ႔ေပးလုိ႔
ႏြယ္တုိ႔ဒီေနရာအထိေရာက္လာျပီမဟုတ္လား၊ ဒီစာဟာ အေႀကာင္းမဲ႔ေတာ႔မဟုတ္ႏို္င္ဘူး၊
စဥ္႔ကုိင္ကုိလိုက္သြားရင္ တစ္ခုခုကုိ ထူးျခားရမယ္ႏွင္း''
''ႏွင္းက ႏြယ္႔ကုိအားနာလုိ႔ပါ၊ ပလိပ္လုိက္ပုိ႔ျပီး စဥ္႔ကုိင္ကုိ
တစ္ခါလုိက္ပုိ႔ရဦးမယ္ဆုိေတာ႔. . . ''
''ႏွင္းကလည္းဟယ္၊ ထားက တုိ႔နဲ႔လည္းသူငယ္ခ်င္းပါ၊ ႏြယ္အားတုံးကူညီရတာ
ပါ၊ ျပီးေတာ႔ စဥ္႔ကုိင္ဆုိတာ ဒီကေန ဆယ္မိနစ္ခရီးပဲရွိေတာ႔တာ''
''ဟင္-ဟုတ္လား''
''ေျပာေနႀကာတယ္ႏွင္း၊ ႏြယ္တုိ႔သြားႀကစုိ႔''

*

ပလိပ္ႏွင္႔စဥ္႔ကုိင္ခရီးမွာ မေဝးလွပါ။ ႏြယ္ေျပာသလုိ
ဆယ္မိနစ္သာႀကာပါသည္။

စဥ္႔ကုိင္သည္လည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေဘးမွ ျမိဳ ႕ တစ္ျမိဳ ႕
ျဖစ္သည္။ ျမိဳ ႕ နယ္အဆင္႔ရွိျမိဳ ႕ တစ္ျမိဳ ႕ ျဖစ္ပါ သည္။
ကြၽန္မတုိ႔စဥ္႔ကုိင္ေရာက္ေတာ႔ ကုိတက္လူဝင္းေရး ေပးလုိက္သည္႔လိပ္စာကုိ
အလြယ္တကူရွာေတြ ႕သည္။ လမ္းမႀကီးေဘးမွာ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုိတက္လူဝင္းတုိ႔ေနအိမ္မွာ ပြဲရုံတစ္ရုံ ျဖစ္ေနသည္။ ပြဲရုံနာမည္ ကလည္း
''တက္လူပြဲရုံ''တဲ႕ ။
ပြဲရုံထဲသုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဝင္စုံစမ္းေတာ႔ ပြဲရုံထဲတြင္ ထုိင္ေနေသာ စာေရး
ျဖစ္ဟန္တူသူက ကုိတက္လူဝင္းကိုေခၚေပးပါသည္။
အိမ္မႀကီးထဲမွထြက္လာေသာ အသားညိဳ ညိဳ
ေထာင္ေထာင္းေမာင္းေမာင္းႏွင္႔ခန္႔ေခ်ာေခ်ာေသာ လူမွာ ကုိတက္လူဝင္းပင္ ျဖစ္ေပ သည္။
''ကြၽန္ေတာ္ ႔ကုိေတြ ႕ခ်င္တယ္ဆုိလို႔၊ ကြၽန္ေတာ္ တက္လူဝင္းပါ''
''ဟုတ္ကဲ႔၊ ကြၽန္မရန္ကုန္ကပါ၊ သူနာျပဳ ဆရာမ ႏွင္းေအးျဖဴပါရွင္''
ကုိတက္လူဝင္းမ်က္ႏွာမွာ အ႔ံႀသသည္႔အရိပ္အသြင္မ်ား ေပၚသြားေလသည္။
''ေႀသာ္. . . ကြၽန္ေတာ္ စာပုိ႔ထားတာ ရတယ္ေပါ႔၊ အဲဒီ ကိစၥအတြက္
လုိက္လာတာလားခင္ဗ်ာ''
''ဟုတ္ပါတယ္ကုိတက္လူဝင္း''
''ဒါျဖင္႔. . . ေကာင္မေလးကုိဝင္ပူးတဲ႔အမ်ိဳ း သမီးဟာ တကယ္ရွိတာေပါ႔ေနာ္၊
ေႀသာ္. . . လာႀကပါခင္ဗ်ာ၊ အိမ္ထဲကုိဝင္ခဲ႔ပါ''
ကုိတက္လူဝင္းက ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ေနာက္ဖက္အိမ္မႀကီးထဲမွ
ဧည္႔ခန္းထဲသုိ႔ေခၚသြားေလသည္။ ကြၽန္မတုိ႔သည္ သီးႏွံမ်ား ျဖင္႔ ျပည္႔ႀကပ္ေနေသာ
ပြဲရုံထဲမွျဖတ္သန္းကာ ေနာက္ဖက္တုိက္ႀကီးဆီသုိ႔လုိက္ခဲ႔ႀကေလ၏ ။

ဧည္႔ခန္းထဲအေရာက္ဝယ္ အတြင္ းမွထြက္လာေသာ အမ်ိဳ း သမီးႀကီး
တစ္ေယာက္ ႏွင္႔ဆုံမိေလသည္။
''ဘယ္ကဧည္႔သည္ေတြ မ်ား လဲ သား''
အမ်ိဳ း သမီးႀကီးက ကြၽန္မတုိ႔ကုိအကဲခတ္ရင္း ျပဳ ံးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင္႔
ေမးလုိက္ေလသည္။
''ေမေမ၊ ဟုိေကာင္မေလးကုိဝင္ပူးျပီးေရး တဲ႔စာေလ၊ သား
သူေျပာတဲ႔လိပ္စာအတုိင္း ရန္ကုန္ကုိထည္႔လုိက္တာ အခု. . . ရန္ကုန္က လုိက္လာျပီေမေမ၊
ေဟာဒါ. . . သူနာျပဳ ဆရာမ မႏွင္းေအးျဖဴဆုိတာပဲ''
''အုိ. . . ''
ထုိအ ျဖစ္ကုိ ကုိတက္လူဝင္းမိခင္ကလည္း သိထားျပီးပုံရသည္။
''ထုိင္ႀကပါကြယ္၊ အန္တီတုိ႔လည္း ဒါမ်ိဳ း တစ္ခါမွမႀကဳ ံဖူးဘူး၊ သားက
ဟုတ္လုိဟုတ္ျငားဆုိျပီး စာထည္႔လုိက္ေပမယ္႔ ဇေဝ ဇဝါပဲ၊ ထုိင္ႀကပါ၊ ထုိင္ႀကပါ''
''မႏွင္းေအးျဖဴ၊ ဒါ ကြၽန္ေတာ္ ႔ေမေမေဒၚညြန္႔ညြန္႔ပါ''
''ဟုတ္ကဲ႔အန္တီ၊ ကြၽန္မကႏွင္းေအးျဖဴပါ၊ သူငယ္ခ်င္းကိစၥအတြက္
ဒီအထိေရာက္လာရတာ ပါ၊ ဒါက မႏၲေလးက ကြၽန္မကုိ လိုက္ကူညီေပးတဲ႔
သူငယ္ခ်င္းႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္ပါ၊ နာ႔စ္ တစ္ေယာက္ ပါပဲ''
''ဆုိပါဦးကြဲ႕၊ လူလူ႔စာရလုိ႔လုိက္လာတယ္ဆုိေတာ႔
ကေလးမေလးကုိဝင္ပူးတဲ႔မိန္းကေလးဟာ တကယ္ရွိလုိ႔ေပါ႔ေနာ္၊ သူ ဘယ္လုိ ကြယ္လြန္ရတာ
လဲ''
''အဲဒါကုိသိခ်င္လို႔ပဲ ကြၽန္မဒီေရာက္လာတာပါ၊
ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းထားထားေအးကုိ ေသျပီဆုိတာ ကြၽန္မမသိခဲ႔ပါဘူးအန္တီ၊
ထားထားေအးကလည္း သူနာျပဳ တစ္ေယာက္ ပါပဲ၊ ပလိပ္မွာ လူနာ တစ္ေယာက္ ကုိ ျပဳ

စုေပးေနတာပါ၊ သူ႔တာဝန္ျပီးဆုံးလုိ႔ ရန္ကုန္ ျပန္လာမယ္ဆုိတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျပန္ေရာက္မလာပဲ
ကုိတက္လူဝင္းဆီကစာကုိ ကြၽန္မရတာ ပါ''
''အလုိ. . . ဒါျဖင္႔ အဲဒီ မိန္းကေလးဟာ လမ္းခရီးမွာ တြင္ ဆုံးပါးသြားတာမ်ိဳ း
ေပါ႔''
''အ ျဖစ္ကေတာ႔ ခပ္ရွဳ ပ္ရွဳ ပ္ပါရွင္၊ ႏွင္း. . . အန္တီနဲ႔ကုိတက္လူဝင္းကုိ
ေသခ်ာရွင္းျပလုိက္ရင္ေကာင္းမယ္ထင္တယ္''
ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္က ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''ႏြယ္ပဲရွင္းျပလုိက္ပါေတာ႔ဟယ္၊ တုိ႔ေတာ႔ ဘယ္က
စေျပာရမွန္းကုိမသိေတာ႔ဘူး''
''ဒီလိုပါအန္တီ''
ႏြယ္ႏြယ္က ထားျပန္အလာကုိ ကြၽန္မေစာင္႔ေနရာမွ လူျပန္ေရာက္မလာပဲ
ကုိတက္လူဝင္းစာရ၍ ပလိပ္ကုိလုိက္လာျပီး ယခုပင္ ဝင္စုံစမ္းခဲ႔ေႀကာင္းႏွင္႔. . . ပလိပ္တြင္
ေမးျမန္း၍ သိရွိခဲ႔ရသည္မ်ား ကုိ ျပန္ေျပာျပလုိက္သည္။
''ပလိပ္က ဆန္စက္ပုိင္ဦးေမာင္ႀကိဳ င္ကုိအန္တီသိပါတယ္၊
လူေကာင္းသူေကာင္းေတြ ပါ၊ ပုိက္ဆံရွိေပမယ္႔ သမီးေလးတစ္ ေယာက္ တည္းရွိတာ
စိတ္ဂေယာက္ ဂယက္ ျဖစ္ေနရွာေတာ႔ မိဘေတြ စိတ္ဆင္းရဲေနရတာ ေပါ႔၊ သူ႔အေမလည္း
သမီးစိတ္နဲ႔ကြယ္လြန္ရ တယ္ေလ''
''အန္တီ သူတုိ႔မိသားစုကုိေကာင္းေကာင္းသိသလားဟင္''
''ကုန္သည္ပြဲစားခ်င္းမုိ႔ ဦးေမာင္ႀကိဳ င္နဲ႔ေတာ႔ ရင္းႏွီးခဲ႔ဖူးပါတယ္၊
အသြားအလာအဝင္အထြက္ေတာ႔ မရွိပါဘူး''
''ဒါနဲ႔. . . မႏွင္းေအးျဖဴ''
ကုိတက္လူဝင္းက ႀကားျဖတ္၍ ေျပာလုိက္သည္။

''ခုပုံအတုိင္းဆုိ မထားထားေအးဟာ လမ္းခရီးမွာ တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာ
ျဖစ္ေနတယ္၊ ကေလးမေလးကုိဝင္ပူးျပီးေျပာတယ္ ဆုိေတာ႔ မထားထားေအးကုိ
ေသျပီလို႔ယူဆရမလို ျဖစ္ေနတယ္''
''ဟုတ္ပါတယ္ကုိတက္လူဝင္း''
''မထားထားေအးျပန္သြားတာ အိမ္နီးခ်င္းအဘြားႀကီးႏွစ္ ေယာက္
ပါေသးတယ္ဆုိေတာ႔ ရထားေပၚမွာ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ရင္ အဘြားႀကီးႏွစ္ ေယာက္ သိရမယ္၊
အဘြားႀကီးႏွစ္ ေယာက္ ကလည္း ဦးေမာင္ႀကိဳ င္တုိ႔အိမ္ကုိျပန္မေျပာပဲေနမွာ မဟုတ္ဘူး၊
အခု အဘြားႀကီး ႏွစ္ ေယာက္ ဖက္က ဘာမွမေျပာပဲျငိမ္ေနတယ္ဆုိေတာ႔
မထားထားေအးဟာ ရန္ကုန္အထိေတာ႔ အဘြားႀကီးႏွစ္ ေယာက္ နဲ႔အတူတူ
ေရာက္သြားတယ္လုိ႔ မယူဆႏိုင္ဘူးလား''
''အဲဒီ အဘြားႀကီးႏွစ္ ေယာက္ က ခုထိ ရန္ကုန္ကျပန္မလာေသးလုိ႔
စုံစမ္းခြင္႔မရခဲ႔ပါဘူးကုိတက္လူဝင္း၊ ကုိတက္လူဝင္းေျပာ သလုိ ထားဟာ
ရန္ကုန္အထိေရာက္တယ္ပဲထားပါေတာ႔၊ ဟုိေကာင္မေလးကုိ ပူးေျပာတယ္၊ စာေရး
တယ္ဆုိတဲ႔ဝိညာဥ္ဟာ ထား ဘယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔မလဲ၊ ကုိတက္လူဝင္းပုိ႔ေပးလုိက္တဲ႔စာအရ
လက္ေရး ဟာထားရဲ႕ လက္ေရး ပါပဲ၊ လက္မွတ္ကအစတူေနတယ္၊ ေႀသာ္. . .
ကြၽန္မျပပါရေစ''
ကြၽန္မက အသင္႔ပါလာေသာ ထားေရး သည္႔စာမ်ား ႏွင္႔ ဝိညာဥ္ပူးေရး ေသာ
မွန္စာကုိ ယွဥ္ျပလုိက္သည္။ ကုိတက္လူဝင္းက မွန္တစ္ခ်ပ္သြားယူကာ မွန္ထဲမွာ
ေပၚလာေသာ မွန္စာႏွင္႔ ထား၏ မူရင္းစာမ်ား ကုိ တုိက္ႀကည္႔ေနသည္။
''ေတာ္ ေတာ္ တူတာပဲ၊ လူ တစ္ေယာက္ တည္းက ေရး တဲ႔အတုိင္းပဲ၊
ေမေမႀကည္႔ပါဦး''
''ဟုတ္ပါရဲ႕ ကြယ္၊ လက္မွတ္ကအစတူတာပါလား''
''အဲဒါေပါ႔အန္တီ၊ တူရုံမကဘူး၊ မွန္စာ ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းျပန္ေရး

ရဦးမယ္ဆုိတာ မ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ကိစၥပါ၊ ဒီစာကုိ ထားဝိညာဥ္ ပူးေရး တယ္ဆုိတာ
ကြၽန္မတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ပုိယုံလာမိတယ္အန္တီ''
ကြၽန္မတုိ႔ မွန္တစ္ခ်ပ္ႏွင္႔ လက္ေရး မ်ား ကုိတုိက္ႀကည္႔ေနစဥ္ အျပင္မွလူႀကီး
တစ္ေယာက္ ဝင္လာေလသည္။ ကုိတက္လူဝင္းႏွင္႔ ရုပ္ခ်င္းအေတာ္ ဆင္ပါ၍
ကုိတက္လူဝင္းဖခင္ ျဖစ္မွန္းသိလိုက္သည္။
''ေဖေဖ၊ ေဟာဒီမွာ ခင္ႏုညီမေလးကုိဝင္ပူးတဲ႔ကိစၥ ရန္ကုန္က
လုိက္လာျပီေဖေဖ၊ ဝိညာဥ္ကလိပ္စာေပးတဲ႔ သူနာျပဳ ဆရာမ ႏွင္းေအးျဖဴဆုိတာ သူပဲ၊
မႏွင္းေအးျဖဴဒါ ကြၽန္ေတာ္ ႔အေဖ ဦးလွဝင္းပါ''
ကုိတက္လူဝင္းက သူ႔ဖခင္ႏွင္႔ကြၽန္မတုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္သည္။
''ဒီမွာ ႀကည္႔ပါဦး၊ ခင္အုကုိဝင္ပူးျပီးေရး တဲ႔လက္ေရး နဲ႔ သူ႕မူရင္းလက္ေရး ၊
မတူဘူးလားေဖေဖ''
''ေဟ-တူလွခ်ည္လား၊ ဒါဆုိ. . . ေသတဲ႔မိန္းကေလးဝင္ပူးတာ မွန္ေနတာေပါ႔''
''ဒါေပမယ္႔. . . သူဘယ္လိုေသတယ္ဆုိတာ ခုထိမသိရေသးဘူး ေဖေဖ၊
ထားထားေအးဆုိတာ ဘာသတင္းမွမရပဲ လမ္းခရီး မွာ တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာ''
ကုိတက္လူဝင္းက သူ႔ဖခင္ကုိ အက်ိဳ း အေႀကာင္းမ်ား ရွင္းျပလုိက္၏ ။
''ဒါျဖင္႔. . . မျမင္႔တုိ႔ညီအစ္မကုိေတြ ႕ျပီး ေမးလုိက္ရင္ေတာ႔
တစ္ခုခုအေျဖေပၚလိမ္႔မယ္ထင္ပါရဲ႕ ''
''ထားနဲ႔အတူ ရထားစီးသြားတဲ႔ ေဒၚတင္႔၊ ေဒၚျမင္႔တုိ႔ကို
အန္ကယ္သိပါသလားရွင္''
''ဦးေမာင္ႀကိဳ င္အိမ္လမ္းထိပ္ကဆုိေတာ႔ အပ်ိဳ ႀကီးညီအစ္မ မတင္႔နဲ႔မျမင္႔ပဲ
ျဖစ္မွာ ေပါ႔၊ သိပါတယ္ကြဲ႕''
''အဲဒီ အဘြားႀကီးေတြ က ခုထိ ရန္ကုန္ကျပန္မလာေသးလုိ႔

ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတာေဖေဖ''
''ဒီပုံအတုိင္းဆုိရင္ေတာ႔ မိန္းကေလးတုိ႔စုံစမ္းတာ ခ်က္ခ်င္း ျပတ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊
အခ်ိန္ယူရလိမ္႔မယ္ကြဲ႕''
''ဟုတ္ကဲ႕အန္ကယ္၊ သမီးသူငယ္ခ်င္းဝင္ပူးတဲ႔ ကေလးမေလးဆုိတာလည္း ေတြ
႕ခ်င္ပါေသးတယ္''
''ခင္အုကုိေခၚေပးဖုိ႔က လြယ္ပါတယ္၊ ရြာက မေဝးပါဘူး၊ ဒါေပမယ္႔ သူက
ကေလး၊ ဝင္အပူးခံရတဲ႔လူေလ၊ ပူးေနတုံး ျဖစ္တာေတြ သူမမွတ္မိဘူး၊ ကေလးဆုိေတာ႔
ေမးလည္း အမွဳ နဲ႕ ပတ္သက္တာေတာ႔ ေျပာတတ္မွာ လည္းမဟုတ္ဘူးကြဲ႕၊ ဒါနဲ႔. . . သူတုိ႔ကုိ
ခင္ႏုနဲ႔ေရာ ေတြ ႕ေပးျပီးပလား''
''ေတြ ႔မေပးရေသးဘူးအေဖႀကီး၊ အပူးခံရတဲ႔မိန္းကေလးရဲ႕ အစ္မက
အန္တီတုိ႔အိမ္မွာ ရွိတယ္၊ ခင္ႏုေရ. . . ခင္ႏု. . . ''
ေဒၚညြန္႔ညြန္႔က ခင္ႏုဆုိသည္႔အိမ္ေဖာ္မေလးကုိေခၚလုိက္သည္။
အညာသူဟန္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ဧည္႔ခန္းထဲေရာက္လာ၏ ။
''သူပဲ. . . ''
ခင္ႏုက ရွက္ရြံ႕ဟန္ျဖင္႔ ေခါင္းငုံ႔ရပ္ေနေလသည္။
''ခင္ႏု၊ နင္ ဒီအိမ္လာတုံးက နင္႔ညီမခင္အုကုိ သရဲဝင္ပူးတဲ႔အေႀကာင္း
ေျပာျပလုိက္စမ္း''
''ကြၽန္မမေျပာတတ္ဘူးအန္တီ၊ ဝင္ပူးတာပဲ၊ အန္တီတုိ႔လည္း ျမင္တယ္ေလ''
ခင္ႏုက သူစိမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ကြၽန္မတုိ႔ေရွ႕တြင္ ေႀကာက္ရြံ႕ေနဟန္တူေပသည္။
''ေရွ႕ကေႀကာင္းမေပးပဲေတာ႔ သူေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္မွာ
မဟုတ္ဘူးေမေမ၊ ခင္ႏု. . . ခင္အုက အဲဒီ လိုသရဲပူးတာမ်ိဳ း ရြာ မွာ ေရာ ျဖစ္ဖူးသလား''

''ဟင္႔အင္း. . . မ ျဖစ္ဖူးပါဘူးအစ္ကုိႀကီး''
''နင္တုိ႔ရြာကေန ဒီကုိလာတဲ႔လမ္းမွာ ဘာထူးထူးျခားျခားျမင္ခဲ႔ ေတြ ႕ခဲ႔ေသးတုံး''
''ဟင္. . . ဘာမွမေတြ ႕ပါဘူး၊ ကြၽန္မ. . . ကြၽန္မမေျပာတတ္ပါဘူး
အစ္ကုိႀကီးရယ္''
''ထားလုိက္ပါေတာ႔ကုိတက္လူဝင္းရယ္၊ ဟုတ္ေတာ႔ဟုတ္တာပဲ၊ ဒီလုိအ ျဖစ္မ်ိဳ း
ကုိ ႀကဳ ံလုိ႔သာႀကဳ ံလုိက္ရတာ ၊ သူလည္း ဘာေျပာတတ္မွာ လဲေလ''
''ကဲ-ကဲ- ခင္ႏု သြားေတာ႔''
ခင္ႏုက ေနာက္ေဖးဖက္သုိ႔ေျပးဝင္သြားေလသည္။
''သိပ္ရုိးတဲ႔မိန္းကေလးပဲ၊ ကြၽန္မက သရဲတေစၧပူးတယ္ဆုိတာကုိ မဟုတ္ပဲ
လီဆယ္ေျပာတာမ်ိဳ း ျဖစ္မွာ သာစုိးတာပါ၊ ဒီပုံ အတုိင္းဆုိ တကယ္ပူးတာဟုတ္ေနျပီပဲ''
''ကြၽန္ေတာ္ လည္း တစ္ခါမွမႀကဳ ံဖူးေတာ႔ ယုံရမလုိ၊ မယုံရမလို၊ ဇေဝဇဝါ
ျဖစ္ခဲ႔ပါေသးတယ္၊ ခုေတာ႔ မထားထားေအး လက္ေရး နဲ႔ ခင္အုပူးေရး တဲ႔လက္ေရး
နဲ႔တုိက္ႀကည္႔လုိက္ရေတာ႔ အႀကြင္းမဲ႔ယုံလုိက္မိျပီဗ်ာ၊ ခင္အုဆုိတဲ႔ကေလးမက လီဆယ္ျပီး
ဟန္လုပ္ ေျပာတာမဟုတ္တာေတာ႔ ေသခ်ာပါတယ္မႏွင္းေအးျဖဴ၊ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔
သူ႕အသက္အရြယ္ေလးနဲ႔ ဟန္ေဆာင္လွည္႔ဖ်ားဖုိ႔ဆုိတာ မ ျဖစ္ႏိုင္လုိ႔ပါ''
''ဟုတ္ပါတယ္သမီးရယ္၊ အဲဒီ ေန႔က ခင္ႏုကုိ ဒီအိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔
သူ႕အေဒၚမသိန္းတင္က လာပုိ႔ေပးတာေလ၊ ခင္ႏုညီမ ခင္အုေလးလည္းပါလာတယ္၊
ေကာင္မေလးက ဘာရွိဦးမွာ လဲ၊ အသက္၁၁ႏွစ္ ၁၂ႏွစ္ ရွိဦးမွာ ေပါ႔၊ အဲဒီ ေန႔က
ညေနေစာင္းမွ သူတုိ႔ ေရာက္လာတာဆုိေတာ႔ မုိးခ်ဳ ပ္ႀကီး ရြာကုိမျပန္နဲ႔ေတာ႔ဆုိျပီး ဒီမွာ
ပဲအိပ္ခုိင္းလုိက္တာ၊ ထမင္းစားေသာက္ျပီးတဲ႔အထိ အေကာင္းပဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔
တီဗြီထုိင္ႀကည္႔ေနရင္းက ခင္အု တဆတ္ဆတ္တုန္လာျပီး. . . ''
''ဟဲ႔-ခင္အု၊ ဘာ ျဖစ္တာတုံး၊ ဘာ ျဖစ္တာတုံး''

ခင္အုအေဒၚက သူ႔ေဘးတြင္ ထုိင္ေနေသာ ခင္အုကုိ
အလန္႔တႀကားေမးလုိက္သည္။ မသိန္းတင္အသံေႀကာင္႔ အားလုံးက ခင္အုဆီ
အႀကည္႔ေရာက္သြားႀကသည္။
ခင္အုသည္ တစ္ကုိယ္လုံး တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ကာ မ်က္လုံးႀကီးျပဴး ေနသည္။
''ဟဲ႔-ခင္အု၊ ဘဲ႔နဲ႔ ျဖစ္တာတုံး၊ အဖ်ားမ်ား တက္သလား၊ ဟုတ္ေသးပါဘူး၊
မမညြန္႔. . . မမညြန္႔. . . လုပ္ပါဦး''
ခင္အုပုံစံထူးျခားလြန္းေသာ ေႀကာင္႔ အားလုံးအံ႔အားသင္႔ကာ ျပာျပာသလဲ
ျဖစ္သြားႀကသည္။
''ငါ႔ကုိစာရြက္ေပး၊ ငါ႔ကိုေဘာပင္ေပး၊ ငါစာေရး မယ္''
''ဟဲ႔-ခင္အု''
''စာရြက္ေပးဆုိ ေပးစမ္း၊ ငါစာေရး မလုိ႔''
ခင္အုက မသိန္းတင္ကုိ မ်က္ေထာက္နီႀကီးျဖင္႔ႀကည္႔ကာ ေျပာလုိက္ျပန္သည္။
သည္တစ္ခါေတာ႔ မသိန္းတင္လန္႔သြား၏ ။ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ကုိအကူအညီေတာင္းသလုိ
လွမ္းႀကည္႔သည္။
''အပမွီတာပဲသိန္းတင္၊ နင္တုိ႔ေနဝင္ရီတေရာႀကီး
ေတာလမ္းကျဖတ္လာတာကုိး၊ သား- လူလူ၊ ဘုရားစင္ေပၚက ပရိတ္ေရ ပုလင္း သြားယူစမ္း''
''ငါစာေရး မယ္၊ စာေရး ျပီးမွ ငါျပန္မယ္၊ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းဆီ ငါစာေရး မလုိ႔''
ထြက္လာေသာ အသံမွာ ခင္အုအသံမဟုတ္ေတာ႔။ ကေလးသံေပ်ာက္ကာ
လူႀကီးသံ ျဖစ္ေနသည္။ အသံက အုပ္အုပ္၊ ႀသႀသ၊ အေဝးမွ လြင္႔ပ်ံလာသည္႔လုိဏ္သံမ်ိဳ း ။
''စာ၊ ဘာစာေရး မွာ လဲ၊ ဘာလုပ္ဖုိ႔ေရး မွာ လဲ''
ကုိတက္လူဝင္းက ေမးလုိက္သည္။

''ငါ႔သူငယ္ခ်င္းဆီ၊ ငါ႔သူငယ္ခ်င္းဆီ''
''ဟဲ႔-နင္ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ကလဲ၊ ဒီကုိဘာလာလုပ္တာလဲ''
သရဲပူးတေစၧပူးသည္ကုိ အေတြ ႕အႀကဳ ံရွိဖူးေသာ ဦးလွဝင္းက ေမးလုိက္၏ ။
''မီးရထားလမ္း၊ မီးရထားလမ္းမွာ ကြၽန္မေနပါတယ္၊ ကြၽန္မ စာေရး ခ်င္လုိ႔ပါ၊
စာရြက္နဲ႔ေဘာပင္ေပးပါ၊ အီီး. . . ဟီးဟီး. . . ''
လိပ္ျပာရွင္က ေျပာရင္းငုိခ်လုိက္သည္။
ကုိတက္လူဝင္းက စာႀကည္႔ခန္းထဲေျပးဝင္သြားကာ
စာရြက္လြတ္တစ္ရြက္ႏွင္႔ေဘာပင္ကုိယူလာ၏ ။ ခင္အုေရွ႕ခ်ေပးလုိက္သည္။
''လူလူ၊ ပရိတ္ေရပုလင္းသြားယူပါဆုိတာကုိ''
''ခဏပါေမေမ၊ သားစိတ္ဝင္စားလုိ႔ပါ၊ သူတကယ္စာေရး မလား၊
ေစာင္႔ႀကည္႔မလို႕''
သရဲပူးေနေသာ ခင္အုသည္ ေဘာပင္ကုိဆတ္ကနဲေကာက္ယူကာ စာမ်ား ေရး
ခ်လုိက္ေလ၏ ။
ကုိတက္လူဝင္းက ခင္အုေရး ေနေသာ စာမ်ား ကို ငုံ႔ႀကည္႔ကာ လုိက္ဖတ္ေသာ
္လည္း စာလုံးပုံစံမ်ား ကုိ နားမလည္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေန သည္။
စာခပ္တုိတုိေရး ျပီးသည္ႏွင္႔ ခင္အုက ေဘာပင္ႏွင္႔စာရြက္ေပးေသာ
ကုိတက္လူဝင္းကုိပင္ စာရြက္ကုိလွမ္းေပးလုိက္သည္။ ခင္အု လက္မ်ား က
တုန္ယင္လွ်က္ပင္ရွိေသးသည္။
''စာ-စာထည္႔ေပး၊ ငါ႔ကုိဒီစာထည္႔ေပး၊ လိပ္စာ၊ လိပ္စာေျပာမယ္''
လိပ္စာေျပာမယ္ဆုိေသာ ေႀကာင္႔ ကုိတက္လူဝင္းက စာရြက္၏
ပုိသည္႔အပိုင္းတြင္ လိုက္မွတ္ရန္ျပင္သည္။

''ႏွင္းေအးျဖဴ၊ သူနာျပဳ ဆရာမ ၊ အမွတ္(- -)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ . . .
အာ႔. . . အား. . . ထည္႔ေပး၊ စာ ထည္႔ေပး. . . ''
ကုိတက္လူဝင္းက ခင္အုေျပာသည္႔လိပ္စာကုိ မီေအာင္လုိက္၍ ေရး
မွတ္လုိက္ႏိုင္သည္။
ခင္အုသည္ လိပ္စာကုိႏွဳ တ္မွေျပာျပီးသည္ႏွင္႔ တစ္ခ်က္သန္းေဝလုိက္ကာ
ႀကမ္းျပင္ေပၚလဲက်သြားေလသည္။
''အဲဒါပဲသမီး၊ ခင္အုဆုိတာ ေက်ာင္းေတာင္မေနေတာ႔ဘူး၊
သုံးတန္းနဲ႔ထြက္ထားတာလုိ႔ေျပာတယ္၊ အဲဒီ လိုေကာင္မေလးက ပညာတတ္ေတြ ေရး တဲ႔စာမ်ိဳ
း ေရး တယ္၊ ေရး ေတာ႔လည္း မွန္စာလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိေတာ႔
သူလွည္႔ဖ်ားတာမဟုတ္တာေတာ႔ေသခ်ာေန တယ္ေလ''
ထားဝိညာဥ္ဝင္ပူးသည္႔အေႀကာင္းကုိ
အေသးစိတ္ႀကားသိလိုက္ရသည္႔ကြၽန္မမွာ မ်က္ရည္မ်ား က်လာရျပန္ေလသည္။
''သူက မီးရထားလမ္းမွာ ေနတယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္ေနာ္ အန္တီ''
''အဲဒီ လို ဗလုံးဗေထြးႀကားလုိက္ရတာ ပဲကြယ္''
''ဒီပုံအတုိင္းဆုိရင္ ထားထားေအးဆုိတဲ႔မိန္းကေလးရဲ႕ ဝိညာဥ္ဟာ
ေဟာဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနတာအမွန္ပဲ၊ သမီးတုိ႔ဘယ္လုိ လုပ္ခ်င္သလဲ''
ဦးလွဝင္းက ဝင္ေမးလုိက္သည္။
''သမီး အ ျဖစ္မွန္ေပၚေအာင္ စုံစမ္းခ်င္ပါတယ္အန္ကယ္''
''စုံစမ္းခ်င္ရင္ အခ်ိန္ေပးရလိမ္႔မယ္ကြဲ႕၊ ျပီးေတာ႔. . . ဒီေနရာမွာ
ေနျပီးစုံစမ္းတာက အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္မယ္''
''ဟုတ္ပါတယ္၊ ရန္ကုန္သြားေနတဲ႔ ေဒၚျမင္႔နဲ႔ေဒၚတင္႔တုိ႔ကုိလည္း
ေစာင္႔ရဦးမယ္၊ သမီးရန္ကုန္ျပန္လုိ႔ မ ျဖစ္ေသးပါဘူး၊ အုိ. . . ထားအ ျဖစ္ကုိ ေသခ်ာသိရျပီးမွ

သမီးရန္ကုန္ျပန္မယ္အန္ကယ္၊ ထားဟာ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ရုံမကဘူး
ညီအစ္မလုိေနလာတဲ႔သူေတြ ပါ၊ သူ႔ဝိညာဥ္က သမီးဆီစာေရး ျပီးေတာ႔ေတာင္
အကူအညီေတာင္းထားတာ၊ ထားအမွဳ ကုိအမွန္ေပၚေအာင္ သမီးစုံစမ္းမယ္''
''ဒီလုိလုပ္ပါလား''
ေဒၚညြန္႔ညြန္႔က ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''သမီးဟာ သူနာျပဳ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလုိ႔ အန္တီက ဒီစကားေျပာတာပါ၊
အန္တီ႔ေယာကၡမႀကီးဟာ အသက္ခုနစ္ဆယ္ရွိေနျပီ၊ လူႀကီးဆုိေတာ႔ ေသြးတုိးေတြ ၊ ႏွလုံးေတြ
လည္းရွိတယ္၊ သာမန္ႀကည္႔ရင္ က်န္းမာေပမယ္႔. . . အနီးကပ္ေစာင္႔ေရွာက္မယ႔္သူရွိေတာ႔
ေကာင္းတာေပါ႔ကြယ္၊ သမီးက စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္အေနနဲ႔ ဘြားဘြားကုိေစာင္႔ေရွာက္ရင္း ဒီျမိဳ ႕
မွာ ေနျပီးစုံစမ္းေပါ႔ကြယ္''
''ဟာ- သိပ္ေကာင္းတဲ႔အစီအစဥ္ေပါ႔ေမေမ၊ ဘြားဘြားအတြက္လည္း
အဆင္ေျပ၊ မႏွင္းေအးျဖဴအတြက္လည္း အဆင္ေျပ သြားတာေပါ႔''
''ကာယကံရွင္က ဆုံးျဖတ္ပါေစဦးသားရယ္''
ကြၽန္မက ႏြယ္ႏြယ္႔ဖက္လွည္႔ကာ သေဘာထားေတာင္းသလုိမ်ိဳ း
ႀကည္႔လုိက္သည္။
''ဟုတ္သားပဲႏွင္း၊ ရန္ကုန္မွာ ဂ်ဴတီဝင္စရာလည္း မရွိဘူး၊
ေနာက္ေႀကာင္းေအးတယ္၊ ဒီမွာ ထားကိစၥစုံစမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ အန္တီေျပာတာ
နည္းလမ္းက်သားပဲ''
''တကယ္ေတာ႔. . . အန္တီတုိ႔အိမ္မွာ သမီးတည္းခိုေနထုိင္ျပီး
စုံစမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္း အန္တီတုိ႔က လက္ခံဖုိ႔အဆင္သင္႔ပဲ၊ ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔. .
. မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အခုမွသိကြၽမ္းရတဲ႔အိမ္မွာ တည္းခုိျပီးအႀကာႀကီးေနရမွာ
အားနာေနမွာ ၊ လိပ္ျပာမလုံမွာ ေသခ်ာတယ္ေလ၊ အလုပ္နဲ႔ေနရတာ ဆုိေတာ႔

အေႀကာင္းျပလုိ႔လည္း ေကာင္းတာေပါ႔၊ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔လည္း ေနႏိုင္တာ ေပါ႔''
''သမီးျပဳ စုရမယ္႔ဘြားဘြားကုိ ေတြ ႕ႏိုင္ပါသလားရွင္''
''ဘြားဘြားက အိမ္တစ္အိမ္သပ္သပ္ေနပါတယ္၊ မီးရထားလမ္းေဘးမွာ ပါ''
''မီးရထားလမ္းေဘး''
''ဟုတ္တယ္ကြဲ႕၊ ရထားလမ္းေဘးက ျခံက်ယ္ႀကီးေပါ႔၊ အဲဒီ မွာ ပဲ တစ္ေယာက္
တည္းေနတယ္''
မီးရထားလမ္းေဘးကအိမ္ဆုိ၍ ကြၽန္မစိတ္ဝင္စားသြားမိသည္။
''အဘြားနဲ႔ေတြ ႕ခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္ လူလူလုိက္ပုိ႔ပါလိမ္႔မယ္''
''ႏွင္း- ဘာမွစဥ္းစားမေနနဲ႔ေတာ႔၊ ဒီအလုပ္ကုိလက္ခံလုိက္ေတာ႔၊
ပလိပ္နဲ႔စဥ္႔ကုိင္ဆုိတာ နီးနီးေလးရယ္၊ ျပီးေတာ႔ ထား ဝိညာဥ္က ရွိရင္ ဒီစဥ္႔ကုိင္မွာ
ရွိေနတာေလ၊ မႏၲေလးကေန လာလာျပီးစုံစမ္းဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ဘူး၊ ႏြယ္လုိက္မပုိ႔ခ်င္လုိ႔
တာဝန္မယူခ်င္ လုိ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္''
''သိပါတယ္ႏြယ္ရယ္. . . ၊ ႏြယ္လည္း အျမဲအားေနတာမွ မဟုတ္တာ''''
''ဒါျဖင္႔. . . ဘြားဘြားကုိျပဳ စုရင္းေနဖုိ႔ကုိ လက္ခံလုိက္ပါေတာ႔၊ ဒါ
အေကာင္းဆုံးအစီအစဥ္ပဲႏွင္း''

*

(၆)
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ ကုိတက္လူဝင္းက ႏြယ္ႏြယ္လွိဳ င္တုိ႔ မႏၲေလးအိမ္သုိ႔
ကားျဖင္႔လာေခၚေပးပါသည္။

ကြၽန္မသည္ ရန္ကုန္ရွိမိဘမ်ား ထံ ဖုန္းဆက္၍ အက်ိဳ း အေႀကာင္းေျပာထားျပီး
ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မသည္ အထူးသူနာျပဳ တစ္ေယာက္ အ ျဖစ္ အသက္ေမြးေနေသာ ္လည္း
ရန္ကုန္မွခြဲ၍ ယခုလုိနယ္ျမိဳ ႕ တြင္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ဖူးေသးပါ။
ေမေမတုိ႔စိတ္ေႀကနပ္ေစရန္ ကြၽန္မက အေတာ္ ေျပာယူခဲ႔ရ၏ ။
ကုိတက္လူဝင္းက ကြၽန္မကုိ မႏၲေလးအထိ ကားျဖင္႔လာႀကိဳ ေပးခဲ႔သည္။
စဥ္႔ကုိင္တြင္ ကုိတက္လူဝင္းမိဘမ်ား အား အိမ္တြင္ ဝင္ေခၚျပီး ကြၽန္မျပဳ စုရမည္
႔အဘြားေနထုိင္ရာအိမ္သုိ႔ ဆက္ထြက္ခဲ႔ႀကေလ သည္။
ကြၽန္မသည္ ကြၽန္မျပဳ စုရမည္ ႔ ေဒၚသန္႔ဇင္ ဆုိေသာ အဘြားႀကီးကုိ
မျမင္ဖူးေသးပါ။ မေန႔က အခ်ိန္မရ၍ ေဒၚသန္႔ဇင္ကုိ သြား မေတြ ႔ ျဖစ္ခဲ႔ပါ။
ေဒၚသန္႔ဇင္မွာ . . . ကုိတက္လူဝင္းဖခင္ဦးလွဝင္း၏ မိခင္ ျဖစ္ပါသည္။
အသက္ခုနစ္ဆယ္အရြယ္ရွိျပီး အိပ္ရာထဲလဲေနသူ မဟုတ္ ေသာ ္လည္း က်န္းမာေရး
ေစာင္႔ေရွာက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနသူတစ္ဦးဟု သိရပါသည္။
ကုိတက္လူဝင္းေမာင္းလာေသာ ကားေလးက ရန္ကုန္မႏၲေလးလမ္းမႀကီးမွဖယ္က်ဥ္ကာ ျမိဳ ႕ ၏ အတြင္ းဖက္သုိ႔ေမာင္းႏွင္လွ်က္ရွိ ပါသည္။
ကုိတက္လူဝင္းတုိ႔သားအဖက ကားေရွ႕ခန္းတြင္ ထုိင္၍ ၊ ကြၽန္မႏွင္႔ေဒၚ ညြန္႔ညြန္႔က
ကားေနာက္ခန္းမွလုိက္ပါလာခဲ႔သည္။
ကားေလးက ျမိဳ ႕ ဧရိယာကုိေက်ာ္လြန္ျပီး လူေနအိမ္ေျခက်ဲပါးေသာ
အရပ္သုိ႔ဦးတည္ေနေလသည္။ အိမ္ေျခက်ဲပါးသည္ဆုိသည္ မွာ ျခံဝင္းက်ယ္ႀကီးမ်ား ထဲတြင္
သီးသန္႔ဆန္စြာ ေနေသာ ရပ္ကြက္ ျဖစ္ေသာ ေႀကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။
''ဘြားဘြားႀကီးက စိတ္ေတာ႔ထက္တယ္ေနာ္၊ ႏွင္းေအးျဖဴနည္းနည္း
ေတာ႔သည္းခံရလိမ္႔မယ္''
ေဒၚညြန္႔ညြန္႔က ေျပာလုိက္သည္။

''ရပါတယ္အန္တီ၊ ကြၽန္မလူေပါင္းစုံကုိျပဳ စုေပးဖူးပါတယ္၊ စရုိက္စုံနဲ႔လည္း ႀကဳ
ံခဲ႔ဖူးပါတယ္၊ ဘြားဘြားႀကီးစိတ္ထက္တယ္ ဆုိတာ ဘယ္လိုမ်ိဳ း မ်ား လဲရွင္႔''
''သူ႔ကုိ လူမမာႀကီးလုိဆက္ဆံတာမႀကိဳ က္ဘူး၊ အသက္ႀကီးျပီလုိ႔ေျပာရင္မႀကိဳ
က္ဘူး၊ ဘာမဆုိ သူသိတယ္၊ သူလုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏိုင္ ေသးတယ္လုိ႔ ထင္ထားတယ္''
''ေႀသာ္. . . ဒီလိုလား၊ ငယ္စဥ္က ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ လူႀကီးတခ်ိဳ ႕ ဟာ အဲဒီ
လိုစိတ္ထားမ်ိဳ း ရွိတတ္ပါတယ္အန္တီ''
''ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ေမေမက အိမ္႔စီးပြားတစ္ခုလုံးကုိ သူပဲဦးေဆာင္ခဲ႔တာ၊
အန္တီတုိ႔လုပ္ေနတဲ႔ပြဲရုံလုပ္ငန္းဟာ ေမေမ ကုိယ္တုိင္ စတည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ငန္းပဲ၊
ဘုိးဘုိးထက္ကုိ သူက ထက္တယ္၊ အစစအရာရာ သူကပဲဦးေဆာင္တယ္၊ ဘုိးဘုိးေသျပီး
အႏွစ္ ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္တဲ႔အထိ အသက္ရွည္ေနတာသာႀကည္႔ေတာ႔''
''ငယ္စဥ္က အမ်ား ကုိဦးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔လူႀကီးေတြ အသက္ႀကီးလာရင္ ႏွစ္ မ်ိဳ း
ျဖစ္တတ္ပါတယ္အန္တီ၊ တစ္ခ်ိဳ ႕ က အသက္ႀကီး လာလုိ႔ ငါလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ႔ဘူး၊
ငါ႔ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေတြ က်သြားျပီဆုိျပီး စိတ္က် ေရာဂါ ဝင္တာပါ၊ အစုိးရအရာရွိႀကီးေတြ
မွာ အမ်ား ဆုံးေတြ ႕ရတတ္ပါတယ္၊ ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္၊ တစ္သက္လုံး
အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳ ပ္လာရာက ပင္စင္ယူျပီးနားလုိက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကုိယ္႔ကုိ ကုိယ္အေရး
မပါေတာ႔ဘူးလုိ႔ထင္ျပီး စိတ္က် ေရာဂါ ဝင္တတ္တာမ်ိဳ း ပါ''
''ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္''
''တစ္ခ်ိဳ ႕ ကေတာ႔ အသက္ႀကီးေပမယ္႔ မာန္မက်ဘူး၊ ငါလုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြ
အမ်ား ႀကီးရွိခဲ႔တယ္၊ ငါတတ္တဲ႔ပညာေတြ ၊ ႈါ ေလ႔လာထားတာေတြ ကုိ ငါမေမ႔ေသးဘူး၊ ငါ႔မွာ
ဗဟသုတေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတယ္၊ အေတြ ႕အႀကဳ ံေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတယ္၊ လူ႔ေဘာင္ အတြက္
ငါဟာအသုံးဝင္ေသးတယ္ဆုိျပီး ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ယုံႀကည္တဲ႔သူမ်ိဳ း ပါ၊
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳ း လုိ႔ေခၚရပါ မယ္အန္တီ၊ ဘြားဘြားဟာလည္း အဲဒီ
လို စိတ္ထက္တဲ႔အမ်ိဳ း သမီးႀကီး ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္''

''အင္း. . . သမီးက ဒီလိုသေဘာတရားေတြ သိထားျပီးသားဆုိေတာ႔ ေမေမနဲ႔
သင္႔ေအာင္ေပါင္းႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္ကြယ္''
ဦးလွဝင္းက ေႀကနပ္အားရသည္႔ေလသံျဖင္႔ ကြၽန္မကုိေျပာလုိက္ေလသည္။
တကယ္ေတာ႔ ကြၽန္မသည္ သေဘာတရားေရး အရသာ ေဆြးေႏြးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေဒၚသန္႔ဇင္ဆုိေသာ အဘြားႀကီးႏွင္ မေတြ ႕ ဆုံရေသးပါ။ တကယ္တန္းတြင္
ေဒၚသန္႔ဇင္ႏွင္႔လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းႏိုင္ မေပါင္းႏုိင္မေသခ်ာေသး။ နဖူးေတြ ႕ဒူးေတြ ႕
ေတြ ႕ရင္ေတာ႔ ဘယ္လုိေနမည္ မသိႏိုင္ေသးပါ။
ကုိတက္လူဝင္းက ျခံတစ္ျခံေရွ႕တြင္ ကားကုိရပ္လုိက္သည္။
ဟြန္းတီးလုိက္သည္ႏွင္႔ အေစာင္႔က ျခံတခါးကုိလာဖြင္႔ေပး၏ ။
ကုိတက္လူဝင္းက ကားကုိ ျခံဝင္း၏ ေနာက္ဖက္က်က်တြင္ ေဆာက္ထားေသာ
ႏွစ္ ထပ္တုိက္ကေလးေရွ႕အထိ ေမာင္းဝင္လုိက္ ေလသည္။
ကြၽန္မသည္ ျခံေနာက္ဖက္သုိ႔ေမွ်ာ္ႀကည္႔လုိက္ရာ ေျဖာင္႔ျဖဴး ရွည္လ်ားေသာ
မီးရထားသံလမ္းႀကီးကုိ ေတြ ႕ျမင္လုိက္ရေလသည္။

*

ကြၽန္မတုိ႔အိမ္ထဲဝင္လိုက္သည္ႏွင္႔ အေပၚထပ္မွ
ေလွကားအတုိင္းဆင္းလာေနေသာ အဘြားႀကီးကုိေတြ ႕လုိက္ရေလ၏ ။ ေဒၚသန႔္ ဇင္ပင္
ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ ။
''လူစုံတက္စုံပါလားေဟ႔၊ ဘာကိစၥရွိလုိ႔လဲ''
အဘြားႀကီးက အသံႀသဇာအျပည္႔ျဖင္႔ေအာ္ေမးလုိက္ေလ၏ ။
''ေမေမ႔ကုိျပဳ စုဖုိ႔ ေဟာဒီက သူနာျပဳ ဆရာမ ေလးကုိ လာပုိ႔တာပါေမေမ''

''ဘာဟဲ႔-''
အဘြားႀကီးက အံ႔ႀသဟန္ျဖင္႔ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္လိုက္ေလသည္။
''ငါ႔ကုိျပဳ စုဖုိ႔၊ ဟုတ္စ-၊ ငါ႔ကုိျပဳ စုရေအာင္ ငါက
အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ႔လူမမာမုိ႔လို႔လားညြန္႔ညြန္႔ရဲ႕ ''
''ေႀသာ္. . . ေမေမရယ္ အိပ္ရာထဲလဲမေနေပမယ္႔ အသက္ႀကီးတဲ႔သူဆုိတာ
က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ က အနီးကပ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေနရင္
ပုိေကာင္းတယ္မဟုတ္လား''
''ေဒါက္တာသက္ကုိ ငါ႔ကုိအပတ္တုိင္းလာႀကည္႔ေပးေနတာပဲ''
''ေမေမကလည္းေလ. . . ေဟာဒီက ႏွင္းေအးျဖဴက အေတြ ႕အႀကဳ ံရင္႔တဲ႔
စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္ တစ္ေယာက္ ပါ၊ ေမေမ႔အတြက္ ရန္ကုန္ကေနေတာင္ လွမ္းေခၚထားရတာ ၊
လာပါေမေမရဲ႕ ၊ ထုိင္ပါဦး''
အဘြားႀကီးက ကြၽန္မကုိေျခဆုံးေခါင္းဆုံးႀကည္႔ရင္း ဆက္တီေပၚတြင္
ေဆာင္႔ကနဲထုိင္ခ်လုိက္ေလသည္။
''ႏွင္းေအးျဖဴေရ. . . ေဟာဒါ. . . သမီးအန္ကယ္ရဲ႕ အေမ ေဒၚသန္႔ဇင္ပဲ၊
ေမေမက ဒီတုိက္မွာ တစ္ေယာက္ တည္းေနတယ္ေလ၊ ခုိင္းဖုိ႔ေစဖုိ႔အေဖာ္ေတြ
ေတာ႔ရွိတာေပါ႔ကြယ္''
'' တစ္ေယာက္ တည္းေနတယ္ဆုိကတည္းက ငါ႔ကုိယ္ငါယုံႀကည္လုိ႔ေပါ႔ေအ၊
ဒါကုိ ညီးတုိ႔သိထားဖုိ႔လုိတယ္''
ေဒၚသန္႔ဇင္မွာ အာဂအဘြားႀကီးပါကလား။
''သူနာျပဳ ဆရာမ က လွလွခ်ည္လားေအ၊ ဒါေလာက္လွတာ အႏၲရာယ္ရွိတယ္''
''ရွင္. . . ''

အဘြားႀကီးက ကြၽန္မကုိ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေဆာက္နဲ႔ထြင္းေခ်ျပီ။ စကတည္းက
ယဥ္သကုိဆုိသလုိပါလား။
''ငါေျပာတာက ဒါေလာက္လွတဲ႔ရုပ္ကေလးနဲ႔ သူမ်ား အိမ္လုိက္ျပီး
နာ႔စ္လုပ္ေနရင္ အိမ္မွာ ေယာက်ာ္းပ်ိဳ ရွိရင္ မခက္ပါလား၊ ဘယ္ေယာက်ာ္းမဆုိ ဒီလိုရုပ္ရည္မ်ိဳ း
ကုိ တိမ္းညႊတ္မိမွာ ပဲ၊ အဲဒါေႀကာင္႔ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ေျပာတာပါ၊ ညီးအတြက္ေျပာတာပါ
ႏွင္းေအးျဖဴ''
''ကြၽန္မ ရန္ကုန္မွာ ေဆးရုံႀကီးနဲ႔ ေဆးတုိက္ႀကီးေတြ မွာ ပဲ
အလုပ္ဆင္းခဲ႔ပါတယ္ဘြားဘြား၊ လူ တစ္ေယာက္ တည္းကုိ အိမ္အထိ လုိက္ျပဳ စုေပးတာ
ဒါပထမဆုံးပါပဲရွင္၊ ဘြားဘြားဆီမွာ ေနရလုိ႔ ကြၽန္မအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ဘူးလုိ႔
ယုံပါတယ္''
''ဒါေတာ႔စိတ္ခ်ေဟ႔၊ ငါ႔အိမ္မွာ ေယာက်ာ္းသားငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္လည္းမရွိဘူး၊
ရွိတဲ႔ျခံေစာင္႔အဘုိးႀကီးကုိလည္း ငါက အိမ္ထဲ အဝင္မခံဘူး၊ ညီးအတြက္ လုံျခဳ ံပါတယ္၊
လွဝင္းတုိ႔ ညြန္႔ညြန္႔တုိ႔ကုိသာ ငါကေျပာခ်င္တာ၊ ငါ႔အတြက္ စပါယ္ရွယ္နာ႔စ္ငွားတာ
ငါ႔ကုိဘာလုိ႔ မတုိင္ပင္ႀကသတုံး''
''ဟုိ. . . ဟုိ. . . ဒါက ဒီလိုပါေမေမ. . . အဲ. . . ''
ဦးလွဝင္းက ရွင္းျပမည္ ျပဳ ျပီးမွ ဘာဆက္ေျပာရမွန္းမသိပဲ ထစ္ေနေလသည္။
''ဘြားဘြားကလဲဗ်ာ၊ သားတုိ႔က ဘြားဘြားအတြက္ ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔စီစဥ္တာကုိ၊
ဆရာမ ေလးကုိလည္း အားနာပါဦး''
ကုိတက္လူဝင္းက သူ႔အဘြားေဘးတြင္ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ဝင္ထုိင္လုိက္ကာ
အဘြားရင္ခြင္ထဲေခါင္းေခြ႕ျပီးေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေလ သည္။ ကုိတက္လူဝင္း၏
ကေလးဆန္ေသာ အျပဳ အမူေႀကာင္႔ ကြၽန္မ ရယ္ခ်င္သြားေလသည္။
သုိ႔ေသာ ္. . . ကုိတက္လူဝင္း၏ အျပဳ အမူမွာ ထိေရာက္လွပါေပသည္။

ေဒၚသန္႔ဇင္မ်က္ႏွာက ရင္ခြင္ထဲမွေျမး၏ ဦးေခါင္းကုိပြတ္သပ္ရင္း ျပဳ
ံးသြားေလသည္။
''ဘြားဘြားက ဘြားဘြားကုိႀကိဳ မေျပာလုိ႔ ေျပာေနရတာ ပါ လူလူရဲ႕ ''
အသံကလည္း ခ်က္ခ်င္း ပင္ခ်ိဳ သာ သြားပါပေကာ။ ေဒၚသန္႔ဇင္သည္
တစ္ဦးတည္းေသာ ေျမး ကုိတက္လူဝင္းကုိ အေတာ္ ခ်စ္ ပုံရေပသည္။
''ဒါနဲ႔. . . ညီးကုိ သူတုိ႔က တစ္လဘယ္ေလာက္ေပးသတုံး၊ ေအးညီးရတဲ႔လခကေတာ႔ အလကားရသလုိေနမွာ ပဲေဟ႔၊ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ငါက
အေကာင္းႀကီး၊ ညီးငါ႔ကုိျပဳ စုစရာမွ မလုိပဲကုိး၊ ရတဲ႔လခက အလကားရတဲ႔အတုိင္းေပါ႔ေအ''
''ေမေမ''
''ဘြားဘြား''
ကုိတက္လူဝင္းႏွင္႔ေဒၚညြန္႔ညြန္႔က ကြၽန္မကုိအားနာကာ ဟန္႔တားမည္ ျပဳ
လုိက္သည္။
ကြၽန္မက သူတုိ႔ကုိ လက္ကာျပလုိက္၏ ။
တကယ္ေတာ႔. . . ကြၽန္မအတြက္လုပ္အားခကိစၥကုိညွိႏွိဳ င္းစဥ္ကပင္ ကြၽန္မသည္
လုပ္ခယူမည္ မဟုတ္ေႀကာင္း ျငင္းဆုိခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ကြၽန္မသည္ သူငယ္ခ်င္းထား၏
ကိစၥကုိစုံစမ္းဖုိ႔လာေရာက္ရာတြင္ ကုိတက္လူဝင္းတုိ႔မိသားစုက
လက္ခံကူညီေပးသည္႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ကြၽန္မတည္းခုိရာတြင္ လည္း
အဆင္ေျပေအာင္၊ အလကားေနရာလည္းမေရာက္ေအာင္ ဘြားဘြားကုိျပဳ စုေပး ျခင္းျဖင္႔
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေႀကာင္႔. . . မေန႔ကကတည္းကပင္ ကြၽန္မက လုပ္အားခယူမည္
မဟုတ္ေႀကာင္း အျပတ္ျငင္းဆုိျပီး ျဖစ္ပါ၏ ။
သုိ႔ရာတြင္ . . . ကြၽန္မက အလကားလာျပဳ စုေပးတာပါဟုေျပာပါက

ေဒၚသန္႔ဇင္က အထြန္႔တက္လာေပဦးမည္ ။ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ အခေႀကးေငြမယူပဲ
သူ႔ကုိဘာေႀကာင္႔လာျပဳ စုရသလဲဆုိသည္႔ေမးခြန္း ထြက္လာေပဦးမည္ ။ ကြၽန္မတုိ႔သည္
ထားကိစၥကုိ ေဒၚ သန္႔ဇင္အား အသိမေပးပဲထားရန္ သေဘာတူထားျပီး ျဖစ္ပါ၏ ။
ထုိ႔ေႀကာင္႔. . . ကြၽန္မကပင္ ေဒၚသန္႔ဇင္နားလည္လက္ခံေလာက္ေအာင္
ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။
''ဒီလိုရွိပါတယ္ဘြားဘြား၊ သူနာျပဳ ဆရာမ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ တာဝန္ေတြ ဟာ
အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္၊ အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ႔လူနာႀကီးကုိ ေခ်းေသးျပဳ စုရတာ မ်ိဳ း မွ ျပဳ
စုေစာင္႔ေရွာက္တယ္လုိ႔မေခၚပါဘူး၊ ကုိယ္႔အလုပ္ရွင္ရဲ႕ က်န္းမာေရး ကုိ
အခ်ိန္မွန္စစ္ေဆးေပးတာ၊ အစားအ ေသာက္ကုိ ဆရာဝန္ညႊန္ႀကားတဲ႔အတုိင္း စီစဥ္ေပးတာ၊
ေဆးေသာက္ဖုိ႔ ေဆးထုိးဖုိ႔ က်န္းမာေရး ေလ႔က်င္႔ခန္းယူဖုိ႔ စတဲ႔ကိစၥေတြ အားလုံးမွာ
တာဝန္ရွိပါတယ္၊ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ စံနစ္တက်လုပ္ရပါတယ္၊ သူနာျပဳ ေတြ ဟာ လူနာရဲ႕
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိပါ ေပါ႔ပါးလန္းဆန္း ေအာင္ ျပဳ စုတတ္ရပါတယ္၊ သူနာျပဳ တစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ ကြၽန္မတာဝန္ေက်ေစရပါမယ္ ဘြားဘြား၊ ဘြားဘြားက အလကားထားေပမယ္႔
ကြၽန္မအလကားမေနပါဘူး ဘြားဘြားရယ္''
''အေျပာကေတာ႔ အေျပာေကာင္းပဲေဟ႔၊ ဟားဟားဟား. . . ၊ အဲဒီ
လိုစကားေျပာေကာင္းေတာ႔လည္း ညီးနဲ႔ငါ စကားေျပာေဖာ္ ရတာ ေပါ႔ေအ၊
ငါအပ်င္းေျပတာေပါ႔''
အဘြားႀကီးစကားမွာ ကြၽန္မကုိစိတ္တုိင္းက်သြား၍ ေျပာသည္႔ စကားလား၊
ရြ႕ဲေျပာသည္႔စကားလား အကဲခတ္ရခက္လွေပသည္။
မည္ သုိ႔ဆုိေစ. . . ကြၽန္မသည္းခံရေပမည္ ။ ကြၽန္မတုိ႔သူနာျပဳ မ်ား သည္
လူနာစရုိက္မ်ိဳ း စုံကုိ ေတြ ႕ႀကဳ ံရတတ္ေပ၏ ။ ရံဖန္ရံခါ. . . သူနာျပဳ ကုိ
ဆဲဆုိရန္လုပ္ေနတတ္ေသာ စိတ္ထားႀကမ္းတမ္းသည္႔လူနာမ်ား ႏွင္႔ပင္ ဆုံရတတ္ပါသည္။
ေရာဂါ ေဝဒနာေႀကာင္႔ စိတ္တုိ စိတ္ႀကမ္းျပီး ျပဳ မူေျပာဆုိသည္မ်ား ကုိ သည္းခံရျမဲ

ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚသန္႔ဇင္သည္ ထုိလူနာေတြ ေလာက္မဆုိးေသးပါ။ ကြၽန္မသည္းခံရ ေပမည္ ။
ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း ထားရဲ႕ ဂမၻီရဆန္လွေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီး၏
အေျဖမွန္ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ကြၽန္မစိတ္ကုိရွည္ရွည္ထားကာ ဤအိမ္ႀကီးတြင္
ေနထုိင္သြားရေပလိမ္႔မည္ ။

*

ကုိတက္လူဝင္းတုိ႔မိသားစုအျပန္တြင္ ကြၽန္မက ကားနားအထိ
လုိက္ပုိ႔လုိက္ပါသည္။
''ကဲ- မႏွင္းေအးျဖဴ၊ ဘြားဘြားနဲ႔အဆင္ေျပေအာင္သာ ေနေပေတာ႔၊
လုံးလုံးအဆင္မေျပဘူးဆုိလည္း ဖုန္းဆက္လုိက္ပါ၊ ဒီအိမ္မွာ လည္း ဖုန္းတပ္ထားတယ္''
''အဆင္မေျပဘူးလုိ႔မရွိေစရပါဘူးကုိတက္လူဝင္း၊ ဘယ္လုိလူမ်ိဳ း ကုိမဆုိ
ကြၽန္မေပါင္းတတ္ပါတယ္၊ ကြၽန္မကုိသာ ထားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ကိစၥေတြ စုံစမ္းေပးပါရွင္''
''စိတ္ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ညေနပဲ ပလိပ္ကုိသြားစရာကိစၥ ရွိပါတယ္၊
စုံစမ္းေပးပါ႔မယ္''
''သြားျပီႏွင္းေအးျဖဴေရ. . . သမီးတုိ႔အဆင္ေျပမေျပသိရေအာင္
အန္တီလာခဲ႔ပါဦးမယ္''
ကုိတက္လူဝင္းတုိ႔မိသားစုက ကြၽန္မကုိထားခဲ႔ကာ ထြက္ခြာသြားေလျပီ။

