(၁)
တစ္ေန႔ႏွင္႔တစ္ညလုံး သည္းခံကာ စီးနင္းလာခဲ႔ေသာ မီးရထားအုိသည္
ကြၽန္မအလုိရွိရာဘူတာသုိ႕ဆုိက္ေရာက္ေပေတာ႔မည္ ။
ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ မီးရထားအုိသည္ ဘူတာစဥ္ကုိ ရပ္နားကာ ခရီးသည္မ်ား
ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ကုိ အကန္႔အသတ္မရွိ တင္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ေၾကာင့္ တအိအိျဖင္႔
ေႏွးေကြးေလးလံစြာ ႐ုန္းကန္ေနရရွာေပ၏ ။ ရထားတြဲ မ်ား ထဲ၌ လည္း အနံ႔အသက္မ်ိဳ း စုံ
ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေပသည္။ ပန္းနံ႔၊ သစ္သီးမ်ိဳ း စုံအန႔ံႏွင့္ ကုန္ေျခာက္အနံ႔မ်ား ေပါင္းစပ္ကာ
ေခါင္းကုိက္ေလာက္ေအာင္ နံေစာ္လ်က္ရွိေပေတာ႔သည္။ ခရီးသည္မ်ား က်ပ္ညပ္ကာ
အေနဆင္းရဲလွေသာ ေၾကာင္႔ ေနရာလုရင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ရန္လုိေစာင္းေျမာင္းေနသည့္
အသံမ်ား မွာ လည္း တစ္လမ္းလုံးညံစီလ်က္ရွိေပ၏ ။ကြၽန္မသြားလုိေသာ ခရီး၌
တစ္ရက္ျခားထြက္ေသာ ဤမီးရထားကုိမွမစီးလွ်င္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ယာဥ္မရွိသည္မုိ႕
အလြန္ပင္သည္းခံကာ စီးနင္းခဲ႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္မသည္ ဤမွ်ေဝးလံသီေခါင္၍ အသြားအလာခက္ခဲကာ ေခ်ာင္က်လွေသာ
ေဒသသုိ႕ လာေရာက္ ျဖစ္လိမ္႔မည္ ဟု တစ္သက္လုံး စိတ္ပင္မကူးခဲ႔ဖူးပါေခ်။ လြန္ခဲ႔ေသာ
ေျခာက္လအထိပင္ ကြၽန္မ၏ အာ႐ုံထဲ၌ ဤေဒသႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ား
ကိန္းေအာင္းမေနခဲ႔ပါေပ။
ေမေမသည္ ကြၽန္မဖခင္၏ ဇာတိရပ္ရြာကုိ ကြၽန္မေမြးကတည္းက ျမႇဳ
ပ္ကြက္လုပ္ထားခဲ႔ေပသည္။ ကြၽန္မသည္ကြၽန္မ မေမြးခင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔ေသာ ဖခင္ကုိ
မျမင္ဖူး႐ုံမက ဖခင္၏ ဇာတိ၊ ဖခင္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ဘာတစ္ခုမွ်သိခြင္႔မရခဲ႔ပါေခ်။
ေမြးစာရင္း၊ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းႏွင္႔ မွတ္ပုံတင္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား အရသာလွ်င္
ကြၽန္မဖခင္အမည္ မွာ ဦးခြန္သာမုိး ျဖစ္ေႀကာင္း သိခဲ႔ရသည္။
ေမေမသည္ ေဖေဖႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကြၽန္မအား ဘာတစ္ခုမွ် ေျပာမျပခဲ႔ပါ။
ဘြားဘြားကလည္း ''သမီးအေဖနဲ႔ပတ္သက္လို႕ သမီးအေမကုိ ဘာမွ်သြားမေမးနဲ႔။

ဘယ္ေတာ႔မွ်မေမးနဲ႔'' ဟု သတိေပးခဲ႔ဖူးေလသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကြၽန္မဘြဲ႕တစ္ခုရျပီး
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ စာရင္းကုိင္ အလုပ္ဝင္ေနခ်ိန္အထိ ဖခင္အေၾကာင္းကုိကြၽန္မမသိခဲ႔ရေခ်။
ေမေမ မသိေစလုိေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ ကြၽန္မကလည္း သိေအာင္ မႀကိဳ း စားခဲ႔ပါေခ်။
ကြၽန္မအေနျဖင္႔ ကြၽန္မဖခင္အေၾကာင္းကုိ ဒီတစ္သက္မွာ သိစရာအေၾကာင္း
မရွိေတာ႔ဘူးလုိ႔ပင္ ထင္မွတ္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ေသာ ္ ***
လြန္ခဲ႔ေသာ ေျခာက္လက ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မ အလုပ္မွျပန္အလာတြင္ ေမေမက
ကြၽန္မကုိ သူ႕အနားသုိ႔ေခၚကာထူးျခားေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိေျပာခဲ႔ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္
ေမေမ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန အႏႈတ္လကၡဏာဘက္သုိ႕ ျပေနျပီ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္
ျဖစ္သည္။
ေမေမက ကြၽန္မကုိ စာတစ္ေစာင္ထုတ္ေပးျပီး အက်ိဳ း အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ႔၏ ။
''ဒီစာေရာက္ေနတာ ႏွစ္ လရွိျပီ သမီး။ သမီးကုိ အသိေပးသင္႔ မေပးသင္႔
ေမေမစဥ္းစားေနရတာ နဲ႕ ခုမွျပ ျဖစ္ေတာ႔တယ္''
''ဘာစာမ်ား လဲ ေမေမ''
''သမီးအေဖရဲ႕ ေဆြမ်ိဳ း မ်ား ဘက္က ေရး လုိက္တဲ႔စာပါ''
''အုိ''
''ေမေမဟာ သမီးကုိ သမီးတုိ႔အေဖနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘာတစ္ခုမွ်ေျပာမျပဘဲ
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ႔တယ္။ ဒါဟာသမီးအေဖအေပၚမွာ မခ်စ္ခင္လို႕၊ သံေယာဇဥ္မရွိလုိ႕
မဟုတ္ဘူးသမီး။ သမီးေဖေဖဟာ ေမေမ့အေပၚမွာ ၾကင္နာမႈ အျပည့္အဝရွိခဲ့တဲ့
ေယာက်္ားေကာင္း တစ္ေယာက္ ပါ။ ဒါေပမဲ.သူ႕အမ်ိဳ း ေတြ ကေတာ႔ သူ႕ကုိ ေမေမနဲ႕
ယူလုိ႕ဆုိျပီး စြန္႔ပစ္ခဲ့တယ္။ ေမေမ႔ကုိလည္း ရစရာမရွိေအာင္ ခ်ိဳ း ႏွိမ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကတယ္

သမီး။ ဒါေတြ ကုိ စိတ္နာျပီး သမီးအေဖမရွိတဲ႔ေနာက္ သူ႕တုိ႕အေၾကာင္းကုိ
ထိန္ဝွက္ထားခဲ႔တာပဲ။ သူတုိ႔ကလည္း သမီးတစ္သက္မွာ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။
ဒီစာဟာ ႏွစ္ ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္အတြင္ း သူတုိ႔ဘက္က ပထမဆုံး ဆက္သြယ္လာတဲ႔
စာတစ္ေစာင္ပဲ''
''စာက ဘာတဲ႔လဲ ေမေမ''
''သမီး ဖတ္ၾကည့္ရင္သိမွာ ပါ။ စာေရာက္ေနတာ ႏွစ္ လရွိျပီ။သမီးကုိ
အသိေပးသင္႔မေပးသင္႔ ေမေမစဥ္းစားေနတာနဲ႔ ခုမွျပရတယ္။ ေမေမလည္း ေရာဂါ
ကြၽမ္းေနၿပီေလ။ လူ႔ဘဝမွာ လပုိင္းေလာက္ပဲ ေနရေတာ႔မွာ ပါ''
''အုိ .ေမေမ''
''ေမေမ ကုိယ္႔အေျခအေနကုိယ္ သိပါတယ္ သမီး။ ေမေမ မရွိတဲ႔ေနာက္ သမီး
တစ္ေယာက္ တည္းတစ္ေကာင္ၾကြက္ဘဝနဲ႔ က်န္ခဲ႔မွာ ကုိ ေမေမ စုိးရိမ္မိတယ္။
ေမေမ႔အေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္နာ, စိတ္နာ သူတု႔ိဟာသမီးအေဖဘက္က ေဆြမ်ိဳ း
ရင္းျခာေတြ ပဲ။ သမီး စိတ္တုိင္းက်ဆုံးျဖတ္ပါ။ အေဖဘက္က ေဆြမ်ိဳ း ေတြ ရွိလ်က္နဲ႕
ေသတဲ႔အထိ ထိန္ခ်န္ထားတာမ်ိဳ း ေမေမမလုပ္ခ်င္လုိ႕ စာကုိ သမီးေပးဖတ္ရတာ ပဲ။
စာကလည္း သမီးအတြက္ အက်ိဳ း ရွိမယ့္စာပါ။ သမီးကုိ အေမြေတြ လႊဲေပးခ်င္လို႕
စကားကမ္းလွမ္းလုိက္တဲ႔စာပဲ သမီး''
''ရွင္''
***
တကယ္တမ္း စာကုိဖတ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ ေတာ႔ စာက ေဖေဖ႔ေဆြမ်ိဳ း တစ္စုံ
တစ္ေယာက္ တုိက္႐ုိက္ေရး သားလုိက္ေသာ စာ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႕၏ ေရွ႕ေနက ၾကားဝင္ေရး
သားထားေသာ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစုိးျမင္႔အမည္ ရွိ မိသားစုေရွ႕ေနက ေရး သားလုိက္သည့္စာ ျဖစ္ျပီး စာထဲ၌
ကြၽန္မ၏ ႀကီးေတာ္ ေတာ္ စပ္သူေဒၚနန္းၾကာမုိးက ကြၽန္မအား
သူမႏွင္႔ဆက္သြယ္ေစလုိေၾကာင္း၊ အေမြဆက္ခံခြင္႔ကိစၥအတြက္
လာေရာက္ေစလုိေၾကာင္းႏွင္႔ ကြၽန္မႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ
သိလိုပါေၾကာင္း ေရး သားထားေလသည္။
''ေမေမကေတာ႔ ျပတ္လက္စနဲ႕ ျဖတ္လိုက္ေတာ႔မလုိ႔ပဲ။ ေနာက္မွ ေမေမ
တစ္ေယာက္ တည္းသေဘာနဲ႔ဆုံးျဖတ္ရင္ သမီးအေပၚမွာ မတရားရာ က်မွာ စုိးလို႕
အသိေပးတာပဲ သမီး။ သမီးဘက္က ၾကည့္ရင္ ကုိယ္႔အေဖရဲ႕ ရပုိင္ခြင္႔ကိစၥ ျဖစ္ေနလုိ႕
သမီးႀကိဳ က္သလုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမေမ ဘာမွ်ဝင္ျပီးတုိက္တြန္းတာလည္း
မလုပ္ခ်င္ဘူး။တားျမစ္တာလည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး။ သမီးစိတ္တုိင္းက် ဆုံးျဖတ္ပါ''
ကြၽန္မသည္လည္း ဆုံးျဖတ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္။ ေမေမက ခြင့္ျပဳ
သည္ဆုိေသာ ္လည္း ေမေမ႔ခံစားခ်က္မ်ား ကုိ ကြၽန္မ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ႔ပါသည္။
ေရႊဖီမုိးမိသားစုထဲသုိ႕ ကြၽန္မ သြားေရာက္ျခင္းအတြက္ ေမေမမည္ သုိ႕ခံစားရမည္ လဲ။
က်န္းမာေရး မေကာင္းေတာ႔ေသာ မိခင္အုိႀကီးကုိ စိတ္ေဝဒနာ ထပ္ဆင္႔မခံစားေစလုိေတာ႔ပါ။
သည္လိုႏွင္႔ စာကုိမျပန္ ျဖစ္ဘဲ အမ်ိဳ း မ်ိဳ း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေနမိရာ နာတာရွည္
ေဝဒနာသည္မိခင္ႀကီးကြယ္လြန္သြားသည္အထိပင္။

ေမေမ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပုိင္းမွသာ ကြၽန္မသည္ ေရႊဖီမုိးမိသားစုထံ
စာျပန္ၾကားဆက္သြယ္ ျဖစ္ေတာ႔၏ ။ကြၽန္မဘက္က ဆက္သြယ္လုိက္သည့္အခါတြင္ ေတာ႔
ကြၽန္မ၏ ႀကီးေတာ္ ႀကီး ေဒၚနန္းၾကာမုိးသည္ ဝမ္းပန္းတသာ စာျပန္ၾကားလာခဲ႔ပါသည္။
အဘြားႀကီးမွာ လည္း အသက္ႀကီးျပင္းလွျပီ ျဖစ္ကာ ေမေမ႔ကဲ့သုိ႕ပင္
နာတာရွည္ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါ သည္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမ၏ စာအရ
သိခဲ႔ရပါသည္။ ျပန္စာကုိ သူမကုိယ္တုိင္ ေရး သားျခင္း မဟုတ္ဘဲႏႈတ္တုိက္ေျပာျပသည္ကုိ
တစ္စုံ တစ္ေယာက္ က ေရး ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟု အစခ်ီကာ ကြၽန္မအား အျမန္လာေရာက္ေစလုိေၾကာင္း၊ သူမအသက္မေသမီ
လာေရာက္ပါမည္ ့အေၾကာင္း၊ ေရႊဖီမုိး၏ အေမြမ်ား အား လက္ခံပါရန္ႏွင္႔
မေသခင္တစ္ဦးတည္းေသာ တူမေလးအား ျမင္ေတြ ႕သြားလုိေၾကာင္းမ်ား ကုိ သနားစဖြယ္
ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရး သားထားေပသည္။ သူမကုိယ္သူမ 'ႀကီးႀကီး' ဟု သုံးႏႈန္းထားေပ၏ ။
ေမေမေျပာျပခဲ႔ေသာ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ား ၌ ေဒၚနန္းၾကာမုိးသည္
'မိန္းမၾကမ္း'ေနရာ၌ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ေမေမ႔ကုိ ခ်ဴစား ျမႇဴစားတဲ့ မိန္းမ၊ သူတုိ႕ေမာင္ကုိ
တကယ္မခ်စ္ဘဲ ပစၥည္းမက္လို႕ မာယာနဲ႕ ျဖားေယာင္းတာ စသည္ျဖင္႔ စြပ္စြဲခဲ႔သည္ဟု
ဆုိေပသည္။
ကြၽန္မထံေရး သားလုိက္သည့္စာတြင္ မူ တူမေလး တစ္ေယာက္
အေပၚထားသည့္ က႐ုဏာတရားမ်ား ျပည့္လွ်မ္းေနသည္ဟု ထင္မိေပသည္။
ေဒၚနန္းၾကာမုိးအတြက္ ေမေမ႔အေပၚျမင္သည့္အျမင္ကတျခား၊
ကြၽန္မအေပၚထားတဲ႔သေဘာထားကတျခား ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္ ။ သုိ႕မွမဟုတ္
အသက္ႀကီးလာ၍ ငယ္ကစိတ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းလည္း ျဖစ္ေပမည္ ။

ႀကီးေတာ္ ႀကီး၏ စာႏွင္႔အတူ ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔၏ စာတစ္ေစာင္ပါ
စာအိတ္တစ္အိတ္ထဲတြင္ ပူးလ်က္ပါလာခဲ႔သည္။
ေရွ႕ေနႀကီး၏ စာထဲတြင္ 'မမူရာေက်ာ႔ယဥ္'အား အေမြလႊဲအပ္မည္ ့ကိစၥမ်ား ႀကိဳ
တင္ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္သည္ ဦးခြန္သာမိုး၏ သမီးအစစ္အမွန္
ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား အား ပုိ႔ေပးရန္''ေရး သားထားေလသည္။
သုိ႕ျဖင္႔ ကြၽန္မသည္ ကြၽန္မ၏ ေမြးစာရင္းမူရင္း၊ မွတ္ပုံတင္မိတၲဴႏွင္႔
လက္ရွိ႐ုိက္ကူးထားေသာ ကြၽန္မ၏ ဓာတ္ပုံအခ်ိဳ ႕ ကုိ ေပးပုိ႕လုိက္ရေပသည္။
ကြၽန္မအဖုိ႕ ေရႊဖီမုိးမိသားစုထံ ျပန္လည္ခုိလႈံရာ၌ ဧည့္သြားဧည့္လာလုပ္လုိ႕ မ
ျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ခဏတစ္ျဖဳ တ္သြား၊ အေမြေတြ လက္ခံယူျပီး ျပန္လာတာမ်ိဳ း လုပ္လို႕မ ျဖစ္ပါ။
ေရႊဖီမုိးသုိ႕ သြားေရာက္ေနထုိင္မွသာ သင္႔ေလ်ာ္ေပမည္ ။အလုပ္မွလည္း အျပီးအပုိင္
ႏႈတ္ထြက္၊ ရန္ကုန္ေျမကုိလည္း စြန္႔ခြာရေပမည္ ။ ေမေမကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပုိင္း
ရန္ကုန္ေျမကုိ စြန္႔ခြာရန္ လြယ္ကူသြားေလျပီ။ ကြၽန္မအတြက္ ဘာေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္း၊
ဘာသံေယာဇဥ္မွ် မရွိေတာ႔ပါ။ေရႊဖီမုိးစံအိမ္ႀကီးဆီသုိ႔ သြားေရာက္ရမည္ ့ကိစၥမွာ မူ ခ်က္ခ်င္း
အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ႔ေခ်။ ကြၽန္မသည္ကုမၸဏီ၌ စာရင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္
တာဝန္ယူထားရေလရာ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ထြက္လို႕ မ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ႔ေပ။ ရုံးခ်ဳ ပ္ႏွင္႔နယ္႐ုံးမ်ား မွ
စာရင္းမ်ား ကုိ ရွင္းလင္းေပးေနရသည္ႏွင္႔ သုံးလခန္႔ ၾကာသြားခဲ႔ေလသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ကြၽန္မသည္ ရန္ကုန္မွ ကြၽန္မတုိ႕ငွားရမ္းထားေသာ အိမ္ခန္းေလးကုိ
ျပန္အပ္လုိက္သည္။ ေရႊဖီမုိးသုိ႔မထြက္ခြာမီ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းအိမ္၌ ဆယ္႔ငါးရက္ခန္႔
ေနထုိင္ခဲ႔ရပါေသးသည္။
ကုမၸဏီမွ အလုပ္ကိစၥအားလုံးျပီးမွပင္ ေရႊဖီမုိးသုိ႔ ကြၽန္မထြက္လာႏုိင္ေတာ႔၏ ။
ကြၽန္မ ေဖာင္ဖ်က္လာခဲ႔ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ေရႊဖီမုိးမွ ကြၽန္မ၏ ႀကီးႀကီး
ေဒၚနန္းၾကာမုိး တစ္ေယာက္ ကြၽန္မအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳ ဆုိေနလိမ္႔မည္ ဆုိေသာ
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကုိ ရင္ဝယ္ပုိက္လ်က္ ကြၽန္မ ထြက္လာခဲ႔ပါေလျပီ။

ကြၽန္မအတြက္ ႀကီးႀကီးကုိ ဒုကၡမေပးခ်င္၍ ကြၽန္မ၏ ခရီးစဥ္ကုိ
အေၾကာင္းၾကားမေနေတာ႔ပါ။ ေရႊဖီမုိးအထိလာေရာက္ရမည္ ့ခရီးစဥ္ကုိ
ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔က စာေရး ညႊန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္၍ ကုိယ္႔နည္းကုိယ္႔ဟန္ျဖင္႔သာ
ေရာက္ေအာင္ သြားပါေတာ႔မည္ ။
ယခုေတာ႔ ကြၽန္မရည္ရြယ္ခဲ႔ေသာ ခရီးစဥ္မွာ နိဂုံးခ်ဳ ပ္ေပေတာ႔မည္ ။
ေရွ႕တြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ ့ဘူတာမွာ 'မင္းအုိင္ဘူတာ' ျဖစ္ေပ၏ ။
ေရွ႕ေနႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မင္းအုိင္ဘူတာမွ သုံးမုိင္ခန္႔ေဝးေသာ အရပ္၌
ေရႊဖီမုိးမိသားစု၏ ေဟာ္နန္းေဟာင္းႀကီး ရွိေပသည္။ကြၽန္မ၏ ဖခင္သည္ ရွမ္းပေဒသရာဇ္
ေစာ္ဘြားမ်ိဳ း ႐ုိးထဲမွ အႏြယ္ေတာ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေပ၏ ။
မီးရထားက မင္းအုိင္ဘူတာတြင္ ရပ္နားရန္ ဥၾသသံရွည္ဆြဲ လိုက္ေလသည္။
xxxxx

(၂)
မင္းအုိင္ဘူတာတြင္ ရထားေပၚမွဆင္းသူမွာ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္ တည္းသာ
ရွိေပသည္။ ထူးဆန္းေပစြ။ ဤမွ်ျပည့္က်ပ္သိပ္ေနေသာ ရထားေပၚမွ လူေပါင္းမ်ား စြာ ထဲတြင္
မင္းအုိင္ဘူတာ၌ ဆင္းသက္သူမွာ ကြၽန္မတစ္ေယာက္ တည္းရွိသတဲ႕ ။
ကြၽန္မသည္ အံ့ၾသမေနႏုိင္အားေပ။ ေရွ႕ဆက္ရမည္ ့ခရီးအတြက္ စီစဥ္ရဦးမည္
။ မီးရထားအုိႀကီးကလည္းသူ႔ခရီးသူ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားပါျပီ။
စုတ္ခ်ာခ်ာဘူတာ႐ုံေလးထဲ၌ ခရီးသည္ဆုိ၍ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္ တည္းသာ
ရွိပါသည္။ယူနီေဖာင္းခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ရထားဝန္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ကြၽန္မ
ျမင္ေတြ ႕လုိက္သည္။ကြၽန္မက ထုိဝန္ထမ္းဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားကာ ေမးျမန္းၾကည့္လုိက္၏ ။
''ကြၽန္မ ေရႊဖီမုိးအိမ္ႀကီးဆီ သြားခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မ ဘယ္လို
ခရီးဆက္ႏုိင္မလဲ၊ လမ္းညႊန္ေပးပါရွင္''အသက္အေတာ္ ႀကီးေနျပီ ျဖစ္ေသာ
ဝန္ထမ္းအဘုိးႀကီးက ကြၽန္မကုိ အံ႔ၾသဟန္ျဖင္႔ မ်က္လုံးပင္႔ၾကည့္ေလ၏ ။သူ႕ထံမွ အရက္န႔ံ
ေထာင္းခနဲ ထြက္လာသည္။ သူ႕မ်က္လုံးမုိ႕မုိ႕မ်ား ကလည္း အေတာ္ ေသာက္ထားဟန္
သက္ေသျပေန၏ ။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေန႔ညမေရြး အရက္ေသာက္ေနသူတစ္ဦး
ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ အေပါစားအရက္နံ႔ ခ်ဥ္စူးစူးႀကီးကုိ ႏွာေခါင္းမ႐ႈံ႕မိေစရန္ ကြၽန္မ
စိတ္တင္းထားရ၏ ။
''မင္းသြားဖုိ႕ မလြယ္ေတာ႔ဘူး မိန္းကေလး၊ ရထားက ဒီေန႔ ေတာ္ ေတာ္
ေနာက္က်သြားတာကုိး။ မုိးခ်ဳ ပ္ေနျပီကြယ့္''
''ကြၽန္မ သိရသေလာက္ ေရႊဖီမုိးဟာ ဘူတာနဲ႕ သုံးမုိင္ေလာက္ပဲ
ေဝးပါတယ္ရွင္''
''မွန္တယ္ေလ၊ မင္းသာ ေယာက်္ားေလးဆုိရင္ေတာ့ ေျခက်င္ေလွ်ာက္သြားဖုိ႕
ငါက အႀကံေပးမွာ ေပါ႔။ျပီးေတာ႔ လဆုတ္ရက္ ျဖစ္ေနေသးတယ္ကြယ့္။ လမ္းမွာ မီးေရာင္

ဆုိလို႕ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိဘူး မိန္းကေလး''
''သြားစရာ ယာဥ္တစ္ခုခုမွ် မရွိဘူးလားရွင္။ အဲဒီ ဘက္ကုိသြားတဲ့
အေဖာ္အေလွာ္ရွိရင္လည္း ကြၽန္မ ေျခက်င္ေလွ်ာက္လုိက္ သြားပါ႔မယ္။ ကြၽန္မမွာ သယ္စရာျပဳ
စရာ ေလးေလးလံလံ မပါပါဘူး ဦး''
''ခက္တာပဲ၊ မေမွာ င္ေသးရင္ ငါ႔သမီးကုိ စက္ဘီးနင္းျပီး ပုိ႕ခိုင္းေပးပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္ႀကီးေတာ့ သမီးမိန္းကေလးမုိ႕ ငါလည္း စိတ္မခ်ဘူးေဟ့။ ဒါေပမဲ့ မင္းမပူပါနဲ႔၊
ေဟာဟုိမွာ မီးလင္းေနတဲ့အိမ္ႀကီး ေတြ ႕လား''
အဘုိးအုိက ဘူတာႏွင္႔ ဓားလြယ္ခုတ္မွ မီးလင္းေနေသာ ေနရာကုိ လက္ညိႇဳ း
ထုိးျပရင္း ေျပာသည္။
''မီးစက္ခုတ္သံလည္း ၾကားမွာ ေပါ့။ အဲဒါ ဒီရြာရဲ႕ ေကာင္စီဥကၠ႒ အိမ္ပဲ။ မင္း
ေကာင္စီဥကၠ႒အိမ္မွာ တစ္ညတည္းခုိလို႕ ရပါတယ္။ ဥကၠ႒ က သေဘာေကာင္းတယ္။ သူ႕မွာ
သမီးေတြ လည္းရွိေတာ႔ မင္းအတြက္မိန္းမေဖာ္ရတယ္။ ဘာမွစိတ္ပူစရာမရွိပါဘူး၊ သူတုိ႔က
ကူညီေနက်ပါ၊ ဥကၠ႒အိမ္ကုိ သြားလုိက္ပါ''
အဘုိးအုိက သူတတ္စြမ္းသမွ် လမ္းညႊန္လုိက္ျပီးေနာက္
သူ႕တာဝန္ကုန္သြားသည့္သဖြယ္ ေနရာမွ ထြက္ခြာသြားေလေတာ႔သည္။
ကြၽန္မသည္ စိတ္အပ်က္ႀကီး ပ်က္သြားမိေတာ႔၏ ။ သုံးမုိင္ေလာက္ခရီးကုိ
ဆက္သြားဖုိ႕ခဲယဥ္းေလာက္ေအာင္ဒီအရပ္ဟာ ေခါင္ေလသလား။
ဘူတာေလးထဲက ကြၽန္မ ထြက္လာခဲ႔သည္။ လမုိက္ည ျဖစ္၍
အျပင္ေလာကတစ္ခုလုံး ေမွာ င္ေနေလ၏ ။ဥကၠ႒အိမ္မွ မီးအလင္းေရာင္ တစ္ခုတည္းသာ
ပတ္ဝန္းက်င္၌ အလင္းေရာင္ အ ျဖစ္ ရွိေနသည္။ကြၽန္မက ဘူတာအျပင္ဘက္အေရာက္တြင္
မ်က္လုံးကစားၾကည့္လုိက္ရာ မွိတ္တုတ္တုတ္မီးေရာင္ အခ်ိဳ ႕ ႏွင္႔ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းအိမ္ကေလးမ်ား
ကုိသာ ျမင္ရေလ၏ ။ ဥကၠ႒အိမ္တစ္ခုတည္းသာ မီးစက္သံတထိန္းထိန္းႏွင္႔ မီးမ်ား
လင္းလက္ေနေပသည္။

ကြၽန္မက ဥကၠ႒အိမ္ဆီသုိ႕ေလွ်ာက္သြားရန္ လမ္းကုိျဖတ္ကူးဖုိ႕ ျပင္လုိက္သည္။
ထုိစဥ္မွာ ပဲ လမ္း၏ တစ္ဖက္ဆီမွ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ျမင္းလွည္းတစ္စီး၏ အသံကုိ ကြၽန္မ
ၾကားလုိက္ရေလသည္။ တခြပ္ခြပ္ျဖင္႔ ျမင္းေျပးလာေသာ ခြာသံကုိ ဦးစြာ ၾကားရကာ အေမွာ
င္ထုၾကားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျမင္းလွည္းတစ္စီးကုိ ျမင္လုိက္ရေလ၏ ။
ျမင္းလွည္း၏ ေပါင္းမုိးထိပ္၌ ဘက္ထရီမီးပြင္႔ေလးတစ္ခုသာ
တပ္ဆင္ထားေပသည္။ အေမွာ င္ထုထဲ၌ ျမင္းခြာသံႏွင္႔အတူ မီးပြင္႔ေလး ေရြ႕လ်ားလာပုံကုိ
ပုိးစုန္းၾကဴး တစ္ေကာင္ ပ်ံသန္းလာသည့္သဖြယ္ ျမင္ေတြ ႕ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊဖီမုိးသည္ မည္ သည့္ဘက္ျခမ္း၌ ရွိမွန္း ကြၽန္မ မသိပါ။ သုိ႕ေသာ ္
ကြၽန္မသည္ ရွားရွားပါးပါးေတြ ႕ရေသာ ျမင္းလွည္းကုိ အားကုိးတႀကီးျဖင္႔
လက္ျပတားဆီးလုိက္မိေလ၏ ။
ျမင္းလွည္းက ကြၽန္မေရွ႕၌ ရပ္တန္႔သြားေလသည္။
''တစ္ဆိတ္ရွင္ ကြၽန္မ ေရႊဖီမုိးအိမ္ႀကီးဆီ သြားခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မကုိ
လုိက္ပုိ႔ႏိုင္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းႀကဳ ံပါသလားရွင္''
''ေဟ''
ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားထံမွ အာေမဍိတ္သံ ထြက္လာေလ၏ ။
''ငါကလည္း ေရႊဖီမုိးကုိသြားဖုိ႕ ထြက္လာတာေဟ႔၊ လမ္းႀကဳ ံသမွ ကြက္တိပဲ။
မင္း ျမင္းလွည္းခေတာင္ေပးစရာမလိုဘူး။ တက္ . တက္''
ျမင္းလွည္းေမာင္းသမား အဘုိးအုိက အားရဝမ္းသာေျပာလုိက္ေလသည္။
''ေနာက္ကေန တက္ေပေတာ႔''
ကြၽန္မသည္ ျမင္းလွည္းေနာက္ဘက္မွ ေျခနင္းကေလးကုိ အားျပဳ ကာ
ျမင္းလွည္းေပၚသုိ႕တက္လုိက္သည္။ျမင္းလွည္းေပၚတြင္ ရွိႏွင္႔ျပီးပစၥည္းတစ္ခုက အေတာ္
ေနရာယူထားေသာ ေၾကာင္႔ ခက္ခဲစြာ ပင္ တက္လုိက္ရေလ၏ ။ ထုိအရာသည္ အေတာ္

ရွည္လ်ားကာ ျမင္းလွည္းအိမ္၏ အျပင္ဘက္ထိပင္ ထုိးထြက္ေနေပ၏ ။ ထင္းစည္းႀကီးလား၊
သစ္သားေခ်ာင္းမ်ား ကုိ စုစည္းထားျခင္းလား အေမွာ င္ထဲ၌ ေသခ်ာမျမင္ရပါေပ။
''ရပလား''
ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားအဘုိးအုိက ျမင္းလွည္းေမာင္းသူေနရာမွ
ဆင္းမလာခဲ႔ပါ။ ကြၽန္မကုိ အဆင္ေျပမေျပေရွ႕မွလွမ္း၍ ေမးေန၏ ။
ကြၽန္မက ရွိႏွင္႔ျပီးပစၥည္းေဘးတြင္ တုိးကပ္ထုိင္လုိက္ရင္း ျပန္ေျဖလုိက္သည္။
''ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါျပီ အဘ''
အဘုိးအုိက ျမင္းကုိ က်ာပြတ္ျဖင္႔ ရႊမ္းခနဲ႐ုိက္ကာ ထြက္ခြာေစလုိက္၏ ။
ျမင္းလွည္းကေလးသည္ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ မင္းအုိင္ရြာမွ ထြက္ခြာလာခဲ႔ေလသည္။
***
ျမင္းလွည္းဆရာသည္ ကြၽန္မ ျမင္းလွည္းေပၚသုိ႔ေရာက္ကတည္းက
ဘာစကားမွ်မေျပာေတာ႔ဘဲ ျမင္းလွည္းကုိသာ ေမာင္းႏွင္လ်က္ ရွိေလသည္။
သူသည္ အေတာ္ အုိမင္းေနေသာ အဘုိးအုိ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကာ
အသားအေရဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ ပိန္လွီလ်က္ရွိေပ၏ ။ သူ၏ သြင္ျပင္ကုိ ေပါင္းမုိးထိပ္မွ
ငါးတုိင္အား ဘက္ထရီမီးပြင္႔ေလးမွတစ္ဆင္႔ ျမင္သာေနရေပသည္။မီးပြင္႔ေလးလႈပ္လုိက္တုိင္း
အဘုိးအုိ၏ အရိပ္မွာ လမ္းမေပၚ၌ ယိမ္းထုိးလႈပ္ရွားေနေပ၏ ။
လမုိက္ည ျဖစ္၍ တစ္လမ္းလုံးေမွာ င္မည္ းေနေပရာ ျပင္ပ႐ႈခင္းကုိ
သဲကြဲေအာင္ မျမင္ေတြ ႔ႏုိင္ပါေပ။ ၾကည့္ေလရာရာတြင္ လမ္းေဘး၌ ယိမ္းထုိးေနေသာ
သစ္ပင္ႀကီးမ်ား သဏၭာန္ကုိ ဝုိးတဝါးျမင္ေနရေပ၏ ။ လမ္းမွာ လည္းၾကမ္းတမ္းလွေပသည္။
ကြၽန္မသည္ ျမင္းရထားအတြင္ း၌ ဟုိသည္ယိမ္းလႈပ္ေနေပ၏ ။
ေပါင္းမုိးထိပ္၌ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးပြင္႔ေလးက ယိမ္းလႈပ္ေနေလရာ

အလင္းေရာင္ သည္ ျမင္းလွည္းအတြင္ းဝင္လာလုိက္ ထြက္သြားလုိက္ႏွင္႔ ရွိေနေလ၏ ။
ကြၽန္မအသားႏွင္႔ ထိေနေသာ အရာကုိ မီးေရာင္ ဝင္လာခုိက္ သတိထားၾကည့္မိရာ
ထုိအရာသည္ ေသတၲာတစ္လုံး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ ႕ရေပ၏ ။ ေသတၲာတစ္လုံး။
သာမန္ရွိ႐ုိးရွိစဥ္ေသတၲာထက္ ပုိ၍ ရွည္လ်ားေနေသာ ေသတၲာတစ္လုံးပင္ ျဖစ္ပါ၏ ။
အေျခအေနအရပ္ရပ္၏ ႏိႈးဆြမႈ ေၾကာင္႔ ကြၽန္မစိတ္မ်ား ေခ်ာက္ခ်ားလာခဲ႔သည္။
ဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔လို႕တိတိက်က်မေျပာတတ္ဘဲ ကြၽန္မစိတ္မ်ား မလုံမလဲျဖင္႔
ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ခံစားလာရေလသည္။ တိတ္ဆိတ္မႈ သည္ပင္
ကြၽန္မကုိေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ႏိုးဆြေနျခင္း ျဖစ္ေတာ႔သည္။
အဘုိးအုိက ျမင္းဇက္ႀကိဳ း ကုိဆြဲကာ ပုံမွန္ပင္ ခရီးႏွင္လ်က္ရွိေလ၏ ။
ျမင္းလွည္းေမာင္းေနေသာ အဘုိးအုိကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ အ႐ုိးစုတစ္ေကာင္က
ျမင္းလွည္းကုိ ေမာင္းႏွင္ေနပုံမ်ိဳ း ႏွင္႔ တူလွေပသည္။ အသားအေရဟူ၍ မည္ မည္
ရရမရွိေသာ သူ႕လက္မ်ား တြင္ တံေတာင္ဆစ္ေနရာ၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာမ်ား ၌ အ႐ုိးမ်ား
ေငါထြက္ေနသည္။ အသားေရာင္ ကလည္း အမဲေျခာက္ကဲ႔သုိ႕ မည္
းနက္ေျခာက္ကပ္ေနေပ၏ ။
ကြၽန္မစိတ္ထဲ၌ မသုိးမသန္႔ခံစားလာရသည္။ ေသျခင္းတရား၏
အရိပ္အေယာင္မ်ား ကုိ ထင္ေယာင္ျမင္ေယာင္လာမိသည္။ ရထားေမာင္းေနေသာ
အဘုိးအုိကပင္ သူအုိအသြင္၊ သူနာသဏၭာန္မ်ိဳ း ေပၚလ်က္ရွိေပသည္။
အ႐ုိးစုတေစၧတစ္ေကာင္က ကြၽန္မကုိ မရဏလမ္းသုိ႕ ေဆာင္ၾကဥ္းေနသေယာင္
ထင္မွတ္လာမိေလသည္။ဘုရားေရ ကြၽန္မ ဒီျမင္းလွည္းေပၚကုိ တက္လုိက္လာတာ ဘယ္သူမွ်
မသိပါလား။ ဒီျမင္းလွည္းျဖင္႔ ကြၽန္မလုိက္ပါသြားေၾကာင္းကုိ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ေယာက္
မွ် မရွိ။ အဘုိးအုိသည္ သာမန္လူသား တစ္ေယာက္ မွ ဟုတ္ပါရဲ႕ လား။
ကြၽန္မကုိတင္ေဆာင္၍ ဘယ္ေနရာကုိ သြားေနသလဲ။ ေရႊဖီမုိး ဘယ္ေနရာမွာ
ရွိမွန္းမသိေသာ ကြၽန္မသည္သူေခၚေဆာင္ရာသုိ႕ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုိက္ခဲ႔မိသည္။
သူဘာလဲ၊ သူလူ တစ္ေယာက္ ဟုတ္ရဲ႕ လား၊ သူဟာ နာနာဘာဝတေစၧသရဲတစ္ေကာင္လား။

ပေဟဠိမ်ား စြာ ရင္ထဲတြင္ ထင္ဟပ္လာေသာ ကြၽန္မသည္
လက္ရွိအေနအထားကုိ သည္းမခံႏုိင္ေတာ႔ေပ။အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု ျပဳ လုပ္ရန္ ႀကိဳ း
စားမိေတာ႔သည္။
ကြၽန္မက ထုိင္ေနပုံကုိ အနည္းငယ္ ျပဳ ျပင္လုိက္သည္။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျပဳ ၍
ရဲေဆးတင္လုိက္သည္။
ဒီအတုိင္း တိတ္ဆိတ္စြာ ထုိင္လ်က္ လိုက္ပါလာတာထက္ စကားစျမည္
ေျပာေနျခင္းက ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ထိတ္လန္႔စိတ္မ်ား ကုိ ေျပေပ်ာက္ေစမည္ ဟု ထင္မိသည္။
ကြၽန္မသည္ သူႏွင္႔စကားေျပာရန္ ႀကိဳ း စားလုိက္၏ ။
***
''အဘက ဘယ္အထိသြားမွာ လဲဟင္၊ ေရႊဖီမုိးအထိပဲလား၊ ဆက္သြားဦးမွာ
လား''
ကြၽန္မက စကားစလုိက္ေသာ ေၾကာင္႔ အဘုိးအုိသည္ ေနာက္သို႕
လွည့္ၾကည့္လုိက္ေလသည္။ အေပၚစီးမွမီးေရာင္ ေအာက္တြင္ မ်က္ခုံး႐ုိး၏ အရိပ္က
ထုိးက်ေနေသာ ေၾကာင္႔ သူ၏ မ်က္လုံးမ်ား ကုိ မျမင္ရေပ။ အရိပ္မည္ းကအတြင္ းဘက္ခ်ိဳ
င္႔ေနေသာ မ်က္လုံးႏွင္႔ ခြက္ေသာ ပါးျပင္ကုိ ဖုံးကြယ္ထားေလသည္။ သူ႕တြင္ မ်က္လုံးမ်ား မွ
ပါပါေလစဟု ထင္ရေလ၏ ။ ေခါေနေသာ သြားမ်ား သာ မီးေရာင္ ေအာက္၌
ထင္ရွားေနေလရာ အဘုိးအုိကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ အ႐ုိးေခါင္းတစ္ခုႏွင္႔ တူေနေပေတာ႔၏ ။
''မင္း ဒီလိုေမးပုံေထာက္ေတာ႔ မင္းဟာ ေရႊဖီမုိးက လူ တစ္ေယာက္
မဟုတ္ဘူးေပါ႔''
''ရွင္''
''ေရႊဖီမုိးကလူဆုိရင္ ငါဘယ္သူဆုိတာ သိေနရမယ္ေလ''

''ဟုတ္ပါတယ္၊ ကြၽန္မ ရန္ကုန္က လာတာပါ''
''ရန္ကုန္က .ဒါျဖင္႔ မင္း အသုဘကုိ မမီေတာ႔ဘူးေပါ႔ မိန္းကေလး'
''ဘာရွင့္၊ အသုဘ ဟုတ္လား''
''ေအးေလ .မင္း, နန္းၾကာမုိးရဲ႕ အသုဘကုိလာတာ မဟုတ္ဘူးလား''
''အမယ္ေလး .ေဒၚနန္းၾကာမုိး၊ ကြၽန္မ ႀကီးႀကီး ေဒၚနန္းၾကာမုိး ေသသြားျပီလား၊
ဟုတ္ရဲ႕ လား အဘ၊ေျပာစမ္းပါ''
''မင္း မသိဘဲကုိး၊ ႏုိ႔ .မင္းက အသုဘကိစၥအတြက္ လာတာမဟုတ္ဘူးလားကြယ့္''
အဘုိးအုိက ကြၽန္မႏွင္႔ စကားစေျပာခ်ိန္မွစ၍ ျမင္းလွည္းအိမ္အတြင္
းဘက္သုိ႕လွည့္ၾကည့္ကာ စကားေျပာလာခဲ႔သည္။ ျမင္းလွည္းက
သူ႔ဘာသာသူသြားလ်က္ရွိေလ၏ ။ ျမင္းသည္ ဤခရီးလမ္းကုိ သြားလာေနက် ျဖစ္ပုံရသည္။
''နန္းၾကာမုိး ျပီးခဲ႔တဲ့လျပည့္ေန႔က ေသတယ္။ ဒီအရပ္ ထုံးစံအတုိင္း
လျပည့္ေန႔ေသရင္ ေန႕ကူးေအာင္မထားရဘူး။ ခ်က္ခ်င္း သျဂဳ ႋဟ္ရတယ္။ သူ႕အသုဘကုိ
ညႀကီးမွာ ခ်ခဲ႔ရတာ ေပါ့''
''အုိ''
''ဒီေန႔ လျပည္႔ေက်ာ္ ၈ ရက္ဆုိေတာ႔ သူေသတာ ၈ ရက္ရွိျပီ။
ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ေတာင္ လုပ္ျပီးျပီေလ''
ကြၽန္မကုိ ႀကီးႀကီးေသေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသူ မရွိခဲ႔လို႕လား။
ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔ကေတာ႔ အေၾကာင္းၾကားေကာင္း ၾကားမည္ ထင္ပါ၏ ။
ကြၽန္မသည္ ရန္ကုန္မွမထြက္ခြာမီငွားထားေသာ အခန္းကုိ အပ္ပစ္ခဲ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းအိမ္တြင္ ဆယ္႔ေလးငါးရက္ေနခဲ႔သည္။ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္ျပီးအခ်ိန္ ျဖစ္ရာ
နာေရး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေရာက္လာသည့္တုိင္ ကြၽန္မရွိရာကုိ သတင္းဆက္မပုိ႕ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳ
း လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။

ကြၽန္မသည္ ၾကားရေသာ သတင္းစကားေၾကာင္႔ ႏြမ္းလ်သြားသည္။
စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေမာဟုိက္သြားေလသည္။
ေရႊဖီမုိးမွ ကြၽန္မအားႀကိဳ ဆုိမည္ ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္းမွာ
ကြၽန္မမေရာက္မီ ကြယ္လြန္ႏွင္႔ေလျပီ။ ကြၽန္မကုိ ႀကိဳ ဆုိမည္ ့သူ မရွိေတာ႔။
အဘုိးအုိက ကြၽန္မႏွင္႔စကားေျပာအျပီးတြင္ ေရွ႕တူ႐ူသုိ႕ မ်က္ႏွာျပန္လွည့္ကာ
ျမင္းလွည္းကုိ ဆက္ေမာင္းေနေလသည္။
ႀကိဳ ဆုိမည္ ့သူမရွိေသာ ကြၽန္မအတြက္ ေနရာသစ္ ဝန္းက်င္သစ္တြင္ မည္
သုိ႕ဆက္၍ စခန္းသြားရမည္ လဲ။ကြၽန္မေခါင္းထဲ၌ အေတြ းမ်ား ေယာက္
ယက္ခတ္ေနေတာ႔သည္။''ဟီ ဟီ ဟီ .ဟား ဟား ဟား''႐ုတ္တရက္ ျမင္းလွည္းေမာင္းေသာ
အဘုိးအုိထံမွ ရယ္ေမာသံ ထြက္ေပၚလာေလ၏ ။''ဟား .ဟား .ဟား .ဟား .ဟင္း ဟင္း ဟင္း''
''ဘာရယ္တာလဲ အဘ''
''သေဘာက်လုိ႔ပါ၊ သေဘာက်လို႕ပါ ဟား ဟား ဟား''
''ရွင္''
''ၾကည့္စမ္း .ငါဟာ အသုဘေခါင္းတလားတစ္ခုကုိ အဲဒီ ေခါင္းတလားထဲမွာ
ေသမယ့္လူနဲ႕ အတူတူျမင္းရထားတစ္စီးတည္းမွာ တင္ျပီး သယ္လာခဲ႔တယ္၊
ရယ္စရာမေကာင္းဘူးလား''
''ဘာရွင့္''
'ငါဟာ ေခါင္းတလားခ်ည္းသက္သက္ လုပ္ေရာင္ းတဲ႔လူပါ။အသုဘခ်တဲ့
သုဘရာဇာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခုေတာ႔ငါ႔အ ျဖစ္က အသုဘခ်လာသလုိ ျဖစ္ေနျပီ။ အေဟး .ေဟး
ေဟး''
''အဘ၊ ဘာေတြ ေျပာေနတာလဲ''
''ေၾသာ္ .မိန္းကေလးႏွယ္ .ေဟာဒီရထားေပၚမွာ တင္လာတဲ႔ပစၥည္းဟာ

တျခားမဟုတ္ဘူးကြယ့္။ အေလာင္းထည့္တဲ႔ ေခါင္းတလားတစ္လုံးပဲ''
''အုိ''
ကြၽန္မသည္ ရွိရင္းစြဲထက္ပုိရွည္ေနသည့္ ေသတၲာတစ္လုံး သဏၭၭာန္ကုိ ခုမွပင္
သေဘာေပါက္ေတာ႔၏ ။
''ျပီးေတာ႔ အဲဒီ ေခါင္းတလားဟာ တျခားသူအတြက္ မဟုတ္ဘူး၊ မင္းအတြက္ပဲ''
''ဘာရွင္''
''မင္းေသရင္ အသုဘခ်ဖုိ႕ ေခါင္းတလားေလ .ဟား ဟား ဟား''
''ေတာ္ ေတာ႔၊ ဒါ ေနာက္စရာမဟုတ္ဘူး အဘ''
''မေနာက္ပါဘူးကြယ္၊ ငါ႔တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ်လည္း မေနာက္ေျပာင္ခဲ႔ဖူးပါဘူး။
အမွန္ေျပာေနတာပါ၊ေဟာဒီ ေခါင္းႀကီးဟာ မင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးလုပ္ထားတဲ႔
ေခါင္းတစ္လုံးပဲ။ မယုံရင္ မင္း ဖတ္ၾကည့္ေလ။ မင္းနာမည္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ မဟုတ္လား၊
ေခါင္းနံရံမွာ အဲဒီ နာမည္ ကုိ ေရး ထားတယ္ကြယ့္''
''ဟင္''
ကြၽန္မက လက္ဆြဲအိတ္ထဲမွ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးကုိ ထုတ္ယူလုိက္သည္။
သူ ေျပာေသာ အရာေပၚသုိ႕ ထုိးၾကည့္လုိက္၏ ။
အမွန္ပင္ ထုိအရာသည္ အသုဘေခါင္းတလားတစ္ခု အမွန္ ျဖစ္ေနပါ၏ ။
ကြၽန္းသားျဖင္႔ျပဳ လုပ္ထားဟန္တူျပီးအနားႏွင္႔ေထာင္႔မ်ား ၌ ကႏုတ္ပန္းမ်ား ေရး
ျခယ္ထားေပသည္။
ကြၽန္မက ေခါင္း၏ အလယ္နံရံဆီသုိ႕ ဓာတ္မီးေရာင္ ကုိ ေရႊ႕လုိက္သည္။
''အမယ္ေလး''

ဆုိေသာ စာသားကုိ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ဖတ္႐ႈလုိက္ရပါေလ၏ ။
''ေတြ ႕ျပီ မဟုတ္လား၊ အဲဒါဟာ မင္းအတြက္ မင္းေသရင္ အသုဘခ်ဖုိ႕
ေခါင္းပဲကြယ့္။ ငါေစတနာထားျပီးအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္ မိန္းကေလး''
''ဒါ ဘာသေဘာလဲ၊ ဒါဘာသေဘာလဲ၊ ရွင္ကေရာ ဘယ္သူလဲ၊ ကြၽန္မနာမည္ ကုိ
ဘယ္လိုသိေနတာလဲ၊ကြၽန္မ ကြၽန္မကုိ ဘာသေဘာနဲ႔ ဒီလိုေစာ္ကားရတာ လဲ ဟင္''
''ေစာ္ကားတယ္၊ ဒီလိုထင္ရင္ မင္းမွာ းမွာ ေပါ႔ မိန္းကေလးရဲ႕ ။ တကယ္ေတာ႔
မင္းရဲ႕ ႀကီးေတာ္ ႀကီးကမင္းအတြက္ စီစဥ္ေပးသြားတာပါ၊ နန္းၾကာမုိးကုိယ္တုိင္
စီစဥ္ခဲ႔တဲ႔အစီအစဥ္ပါ''
''မ ျဖစ္ႏုိင္ဘူး''
''ေရႊဖီမုိးမိသားစုမ်ား ဟာ မ်ိဳ း ႐ုိးစဥ္ဆက္ ဒီအေလ႔အထကုိ က်င့္သုံးခဲ႔တယ္ေလ။
သူတုိ႔ဟာ မေသခင္ကတည္းက ကုိယ္ေသရင္ အသုဘခ်မယ္႔ ေခါင္းတလားကုိ စိတ္ႀကိဳ က္ျပဳ
လုပ္ထားတတ္ၾကတယ္ကြယ့္။ ဒါဟာ ေရႊဖီမိုးမိသားစုရဲ႕ ဓေလ႔ထုံးစံပဲ''
''အုိ''
''ငါဟာ ေရႊဖီမိုးမိသားစု အစဥ္အဆက္အတြက္ အသုဘေခါင္းေတြ ကုိ
တစ္ဦးတည္း ဒိုင္ခံျပီးလုပ္ေပးခဲ႔တဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ ပဲ။ ငါဟာ မင္းတုိ႕ရဲ႕
အဘုိးလက္ထက္ကစျပီး အိမ္သားအားလုံးအတြက္ ေခါင္းေတြ ကုိ ျပဳ လုပ္ေပးခဲ႔ရတယ္
မူရာေက်ာ႔ယဥ္''
''အုိ''
''သူတုိ႕အားလုံး ငါလုပ္ေပးတဲ႔ေခါင္းကုိ ေက်နပ္ခဲ႔ၾကတယ္ကြယ့္။ ဟဲ .ဟဲ

.ငါ႔အတြက္ ေခါင္းလုပ္ေပးခြင္႔မရခဲ႔တဲ့ ေရႊဖီမုိးမိသားစုဝင္ဆုိလို႕ တစ္ေယာက္ ပဲရွိတယ္။
အဲဒါကေတာ႔ မင္းအေဖ ခြန္သာမုိးပဲ''
''ေတာ္ ပါေတာ႔''
''ခြန္သာမုိး တစ္ေယာက္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေရႊဖီမုိးမိသားစုထဲက
ထြက္သြားလုိက္တာ ဘယ္ေရာက္လို႕ဘယ္ေပါက္မွန္း မသိခဲ႔ဘူး။ ငါဟာ သူ႕အတြက္
ေခါင္းတစ္လားလုပ္ေပးခြင္႔ရမယ္အထင္နဲ႕ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ခဲ႔ေသးတာေပါ့။သူအရပ္တစ္ပါးမွာ
ေသခဲ႔ျပီလို႕ ငါသိခဲ႔ရတာ မၾကာေသးဘူး။ ခုေတာ့ ခြန္သာမုိးအစား သူ႕သမီး မင္းအတြက္ပဲ
ေခါင္းလုပ္ေပးခြင္႔ ရေတာ႔တယ္။ ငါေက်နပ္ပါတယ္၊ ငါ႔အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ျပီေလ။ အသက္ ၇ဝ
အတြင္ းမွာ မင္းတုိ႕ရဲ႕ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔မိသားစုဝင္ေတြ ကုိ မ်ိဳ း ဆက္သုံးဆက္တိတိ
ေခါင္းလုပ္ေပးခြင႔္ရတဲ႔အတြက္ ငါေက်နပ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ငါ႕ကုိ အသုံးျပဳ
တဲ႕ အတြက္လည္း ငါက မင္းတုိ႕ ေရႊဖီမုိးမ်ိဳ း ဆက္မ်ား ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဟား .ဟား''
''ေတာ္ ပါေတာ႔ရွင္၊ ေတာ္ ပါေတာ႔၊ ကြၽန္မ ဆက္ျပီးၾကားႏိုင္တဲ့
အင္အားမရွိေတာ႔ဘူး။ လူမေသခင္ေခါင္းႀကိဳ လုပ္ထားတယ္ဆုိတာ ကြၽန္မ တစ္သက္မွာ
မၾကားခဲ႔မႀကဳ ံခဲ႔ဘူးလို႕ ကြၽန္မ လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒီအ ျဖစ္ကုိလည္းအလြန္ပဲ
စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာမိတယ္။ မၾကားပါရေစနဲ႕ ေတာ့''
''ဒါဆုိရင္ မင္းအထင္ေတြ မွာ းေနျပီေပါ႔ မိန္းကေလး။ ေခါင္းႀကိဳ လုပ္တာဟာ
တမလြန္ကုိ ဘဝကူးတဲ႔အခါလွလွပပ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ျခင္းပဲ။ မင္းကုိ ခု ခ်က္ခ်င္း
ေသေစေတာ႔ဆုိတဲ႔စိတ္မ်ိဳ း နဲ႕ လုပ္တာမွမဟုတ္ပဲ။ေခါင္းေပၚမွာ မင္းနာမည္ ေရး ထားေပမဲ့
အသက္ကုိေတာ႔ ကြက္လပ္ထားထားတာ မင္းေတြ ႕မွာ ေပါ့။ အသက္ကုိေတာ႔မင္းေသတဲ့
အခါက်မွ က်န္ရစ္သူေတြ က မင္းေသတဲ႔ အသက္အရြယ္အတုိင္း ကြက္လပ္ထဲမွာ
ျဖည့္ၾကလိမ္႔မယ္ကြယ့္။မင္းရဲ႕ ႀကီးေတာ္ ႀကီး နန္းၾကာမုိးဟာ မင္းကုိ ေရႊဖီမုိးမိသားစုဝင္
တစ္ေယာက္ လို႕ အသိအမွတ္ျပဳ ျပီး ေဟာဒီ ေခါင္းတလားကုိ ခမ္းခမ္းနားနား
လုပ္ခိုင္းခဲ႔တာကြယ့္။ မင္းအလာလမ္းကုိ ေခါင္းႀကီးနဲ႕ အတူ ႀကိဳ ဆုိဖုိ႕ သူက စီစဥ္ထားခဲ႔တာ''

''အုိ .ေတာ္ ပါေတာ့''
''ဒါေတြ ကုိ နန္းၾကာမုိး ငါ႔ကုိေျပာျပထားလုိ႕ ငါသိေနရတာ ။ သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမ်ိဳ
း ဆက္ေသြး မင္းေလးအတြက္ေခါင္းကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႕ ငါ႔ကုိ
ေစ်းႀကီးေပးျပီး အပ္ႏွံခဲ႔တာေလ။ ေျပာေသးတယ္၊ ငါ႔အတြက္လည္း ဒါဟာ
ေရႊဖီမုိးမိသားစုအတြက္ ေခါင္းလုပ္ေပးရတာ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္လိမ္႔မယ္တဲ့။ မွန္ပါတယ္
မူရာေက်ာ႔ယဥ္၊ငါ႔အသက္ကလည္း ႀကီးလွျပီေလ။ မင္းကလည္း အပ်ိဳ ဆုိေတာ႔ မင္းေနာက္မွာ
ပြားလာမယ္႔မ်ိဳ း ဆက္သစ္ဆုိတာ အၾကာႀကီးေစာင္႔ရလိမ္႔ဦးမယ္။ ေရႊဖီမုိးရဲ႕ ေနာက္မ်ိဳ း
ဆက္ေတြ အတြက္ ေခါင္းတလားကုိ ငါလုပ္ေပးႏုိင္ေတာ႔မယ္ မဟုတ္ဘူး။
မင္းအတြက္လုပ္ေပးတဲ့ ေဟာဒီ ေခါင္းတလားႀကီးဟာ ငါ႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးပဲ ျဖစ္မွာ ပါ''
ကြၽန္မသည္ အဘုိးႀကီး၏ စကားမ်ား ကုိ ဆက္သည္းမခံႏိုင္ေတာ႔ေပ။
''ကဲ .ရွင္ေျပာစရာစကား ဒါအကုန္ပဲလား။ ကြၽန္မကေတာ႔ ဆက္ျပီး
မၾကားခ်င္ေတာ႔ပါဘူး။ ကြၽန္မကုိျမင္းလွည္းသာ ရပ္ေပးပါေတာ႔။ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္
ကြၽန္မဟာကြၽန္မ ဆက္ေလွ်ာက္သြားေတာ႔မယ္။ ျမင္းလွည္း ရပ္ေပးပါ''
ကြၽန္မက သည္းမခံႏုိင္ေတာ႔သည့္အဆုံး အဘုိးႀကီးအား
ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိလိုက္ေလသည္။
''ျမင္းလွည္းကုိ ရပ္ရမယ္၊ ဟုတ္စ၊ ဟုတ္တာေပါ့။ ရပ္ရမွာ ေပါ့။ ဘာ
ျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ႕ ေရႊဖီမုိးအိမ္ႀကီးေရွ႕ကုိ ေရာက္ေနျပီေလ။ မင္းရဲ႕ ခရီးဆုံးကုိ ေရာက္ပါျပီ၊
ရပ္လုိက္ပါျပီကြယ္''
''ဟင္''
ျမင္းလွည္းက တုံ႕ခနဲ ရပ္သြားသည္။
ကြၽန္မက ျမင္းလွည္းေပၚမွ ခုန္ဆင္းလုိက္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္လုိက္သည္။

အေမွာ င္ထုေၾကာင္႔ သဲကြဲစြာ မျမင္ရေသး။ ကြၽန္မအျမင္ အာ႐ုံမ်ား
ၾကည္လင္လာသည့္အခါ ကြၽန္မတုိ႕သည္က်ယ္ဝန္းလွေသာ ျခံက်ယ္ႀကီးတစ္ခုေရွ႕၌
ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ ႕လုိက္ရေလ၏ ။ အိမ္အုိႀကီးတစ္လုံးကုိ ျခံႀကီး၏
အလယ္တည့္တည့္တြင္ ထီးထီးမားမားႀကီး ျမင္ေတြ ႕လုိက္ရ၏ ။ အိမ္ႀကီးက သစ္ပင္မ်ား
ထက္ပင္ ျမင္႔မားကာ အေမွာ င္ထုထဲတြင္ မုိးေကာင္းကင္သုိ႕ ထုိးထြက္ေနေလသည္။
အိမ္ႀကီးမွာ လမ္းမမွ အတန္ပင္ အလွမ္းကြာေဝးေနေပ၏ ။အဘုိးႀကီးက ျမင္းလွည္းေရွ႕မွ
ခုန္ဆင္းလုိက္ကာ ေနာက္သုိ႕ပတ္လာရင္း အေခါင္းႀကီးကုိ
ျမင္းလွည္းအိမ္ထဲမွဆြဲထုတ္လုိက္သည္။
''မေန႔က ညအထိေတာ႔ ဒီအိမ္မွာ ဖဲဝုိင္းေတြ ရွိေသးလို႔ မီးေတြ
လင္းထိန္ေနတာပဲကြယ့္။ ဒီေန႔ေတာ႔ နန္းၾကာမုိးေသတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္သြားျပီဆုိေတာ႔
မယ္အုိဇာက ဖဲဝုိင္းလုပ္ခြင္႔မျပဳ ေတာ႔ဘူး ထင္ပါရဲ႕ ''
အမည္ နာမအသစ္တစ္ခုကုိ ကြၽန္မ ၾကားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
''မယ္အုိဇာ''
''မယ္အုိဇာဆုိတာ ဒီအိမ္က ဘ႑ာစုိးမိန္းမႀကီးပဲ။ ငါ သူ႕ကုိ
ရေအာင္ေခၚေပးပါ႔မယ္''
အဘုိးအုိက ေခါင္းတလားကုိထမ္း၍ မ,ထုတ္လုိက္သည္။ ျပီး
ေျမႀကီးေပၚသုိ႕ခ်ထားလုိက္၏ ။ ကြၽန္မကေခါင္းကုိမၾကည့္မိေအာင္
မ်က္ႏွာလႊဲထားလုိက္ေလသည္။
အဘုိးအုိသည္ ဝင္းတံခါးအဝသုိ႕သြားကာ အတြင္ းသုိ႕ ေအာ္ေခၚလုိက္၏ ။
''မယ္အုိဇာ .မယ္အုိဇာ''
အဘုိးအုိ၏ ေအာ္သံေၾကာင္႔ အနီးအနားသစ္ပင္မ်ား မွ အိပ္တန္းတက္ေနေသာ
ငွက္မ်ား လန္႔ပ်ံသြားၾကေလသည္။

''မယ္အုိဇာ . ဗ်ိဳ း .မယ္အုိဇာ''
အိမ္အတြင္ းထဲမွ ေခြးေဟာင္သံထြက္ေပၚလာေလသည္။
''မယ္အုိဇာ .က်ဳ ပ္ေခၚေနတာ ၾကားရဲ႕ လား''
''ဗ်ိဳ း ''
အတြင္ းထဲမွ ျပန္ထူးသံထြက္ေပၚလာ၏ ။ အသက္ႀကီးႀကီး မိန္းမႀကီး
တစ္ေယာက္ ၏ အသံ ျဖစ္သည္။
''ဒီမွာ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ ေရာက္ေနျပီ။ က်ဳ ပ္ျမင္းလွည္းႀကဳ ံနဲ႕ သူ႕ကုိ
ေခၚလာတယ္။ သူ႕အတြက္ ေခါင္းကုိလာပုိ႕ရင္း ေခၚလာတာဗ်ိဳ ႕ ။ အိမ္ေရွ႕မွာ ေခါင္းေရာ
လူေရာ ထားခဲ႔ျပီ၊ ထြက္ႀကိဳ လုိက္ေပေတာ႔ဗ်ိဳ ႕ ''
အဘုိးအုိက အိ္မ္အတြင္ းဘက္သုိ႕ အက်ိဳ း အေၾကာင္းစုံလင္ေအာင္
ေအာ္ေျပာလုိက္ျပီးေနာက္ သူ႕ျမင္းလွည္းေပၚသုိ႕ ခုန္တက္လုိက္ေလသည္။
''အဘက ျပန္ေတာ႔မလို႕လား''
''ေအး .မယ္အုိဇာ မင္းကုိထြက္ေခၚပါလိမ္႔မယ္။ ငါေတာ႔ သြားျပီေဟ့''
ကြၽန္မသည္ တစ္လမ္းလုံး မႏွစ္ ျမိဳ ႕ စြာ ဆက္ဆံခဲ႔ေသာ အဘုိးႀကီး
ထြက္သြားပုံကုိၾကည့္ကာ အားကုိးရာမဲ႔သလို ျဖစ္သြားမိသည္။
အဘုိးႀကီးက ျမင္းလွည္းကုိေမာင္းႏွင္ကာ တေရြ႕ေရြ႕ထြက္ခြာသြားသည္။
ျမင္းခြာသံေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္အထိကြၽန္မ မလႈပ္မယွက္ ရပ္ေနမိ၏ ။
အိမ္ထဲမွ မည္ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ် ထြက္မလာေသး။
အိမ္ေရွ႕အေမွာ င္ထုထဲဝယ္ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္ တည္း။
ေဆာင္းေလက အသည္းထဲအထိ ေအးစိမ္႔ေအာင္ တုိက္ခတ္လို႔။
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကလည္း ေမွာ င္မည္ းလို႔။

ကြၽန္မေဘးတြင္ လူေသအေလာင္းထည့္သည့္ ေခါင္းတလားႀကီးတစ္လုံးက
လဲေလ်ာင္းလ်က္။ ထုိေခါင္းတလားသည္လည္း ကြၽန္မေသလြန္သည့္အခါ ကြၽန္မအေလာင္းကုိ
ထည့္သြင္းသျဂဳ ႋဟ္မည္ ့ ေခါင္းတလားႀကီး ျဖစ္ေနသည္။
ကြၽန္မကုိ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳ ဆုိမည္ ့ ႀကီးႀကီးေဒၚနန္းၾကာမုိးလည္း
မရွိေတာ႔ပါလား။ ကြၽန္မ ျမင္ခြင္႔ပင္မႀကဳ ံလုိက္ရေသာ ႀကီးေတာ္ ႀကီးသည္
ကြၽန္မေရာက္မလာမီ ေသႏွင္႔ေလျပီ။
ရန္ကုန္ကုိျပန္ဖုိ႕လည္း ကြၽန္မအတြက္ မလြယ္ကူေတာ႔။ ကြၽန္မအတြက္
ေနစရာထုိင္စရာ၊ အလုပ္အကိုင္၊အားကုိးအားထားျပဳ စရာလူ စသည့္ တစ္စုံတစ္ခုမွ်
ရန္ကုန္တြင္ မရွိေတာ႔ပါ။
အေမွာ င္ထုႀကီးသည္ ကြၽန္မကုိယ္ေပၚ ပိက်လာသည္ ထင္မိ၏ ။
ကြၽန္မကုိယ္ေပၚသာမဟုတ္၊ ကြၽန္မဘဝတစ္ခုလုံးေပၚသုိ႕ အေမွာ င္ထုႀကီး ျပိဳ က်လာျခင္း
ျဖစ္သည္။
အေမွာ င္ထဲမွ ကြၽန္မဘဝ .
ေရွ႕တုိးရမည္ လား .
ေနာက္ဆုတ္ရမည္ လား .
ခရီးဆက္ရမည္ လား .
လာလမ္းျပန္ရမည္ လား .
ကြၽန္မ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ရမလဲ .
အေမွာ င္ထုရယ္၊ အေလာင္းေကာင္ထည့္သည့္ ေခါင္းတလားတစ္လုံးရယ္၊
ကြၽန္မရယ္၊ အနာဂတ္မဲ႕ေသာ အေတြ းမ်ား ရယ္ .
xxxxx

(၃)
အတန္ငယ္ၾကာမွပင္ ျခံဝင္းအတြင္ းမွ စက္ႏိႈးသံတစ္ခု ထြက္ေပၚလာကာ
႐ုတ္တရက္ မီးမ်ား လင္းထိန္သြားသည္ကုိ ေတြ ႕လုိက္ရေလ၏ ။
မီးစက္ႏိႈးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပမည္ ။
လင္းလက္လာေသာ မီးေရာင္ ေၾကာင္႔ က်ယ္ျပန္႔ျမင္႔မားလွေသာ ႏွစ္
ထပ္အိမ္ႀကီး၏ သြင္ျပင္မွာ ျခံအလယ္တည့္တည့္၌ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ရွိေနေတာ႔သည္။
အိမ္ေရွ႕တံခါးေပါက္ႀကီးပြင္႔လာကာ လူသုံးဦး၏ အရိပ္သဏၭၭာန္
ထြက္ေပၚလာေလ၏ ။
လူသုံးဦးသည္ အိမ္ေရွ႕ဘက္ဆီသုိ႕ ကြၽန္မကုိ ႀကိဳ ဆုိရန္ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။
သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ဟန္တူေသာ လူငယ္တစ္ဦးအသြင္က ေရွ႕ဆုံးမွ ေရာက္လာေလ၏ ။
သူသည္ ဝင္းတံခါးဝႀကီးဆီသုိ႕ ဦးစြာ ေရာက္လာကာ တံခါးမႀကီးအား ခတ္ထားေသာ ေသာ
႔ခေလာက္ႀကီးကုိ သူ႕လက္ထဲမွေသာ ႔တံႀကီးျဖင္႔ ထုိးဖြင္႔လုိက္ေလ၏ ။
တံခါးပြင္႔သြားသည္ႏွင္႔ လူသုံးဦးက ျခံအျပင္တြင္ ရပ္ေနေသာ ကြၽန္မထံ
ေလွ်ာက္လွမ္းလာေလသည္။ မီးေရာင္ ကုိေနာက္ေက်ာခိုင္းထား၍ သူတုိ႕၏ မ်က္ႏွာမ်ား
ကုိေတာ႔ ကြၽန္မပီျပင္ေအာင္ မျမင္သာေသးပါ။လူရြယ္က ကြၽန္မဆီသုိ႕ ဦးဆုံးေရာက္လာကာ
ကြၽန္မေရွ႕တြင္ ရပ္လိုက္ေလသည္။
''မမမူရာ .ဟာ . မမမူရာက လွလိုက္တာဗ်ာ''
''အုိ''
ေမွ်ာ္လင္႔မထားေသာ အေျပာအဆုိေၾကာင္႔ ကြၽန္မအံ႔အားသင္႔သြားမိသည္။ သူ
မည္ သူလဲ။ ကြၽန္မကုိဘာေၾကာင္႔ မမမူရာလုိ႔ တရင္းတႏွီး ေခၚလုိက္ရတာ လဲ။ သူသည္
ကြၽန္မ ထက္ငယ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္တာေတာ႔ေသခ်ာပါသည္။

''ေမာင္ေမာင္၊ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ ခုမွေရာက္တယ္။ အိမ္ထဲ ဝင္ပါေစဦး''
ေနာက္မွပါလာေသာ အမ်ိဳ း သမီးက ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ေမာင္ေမာင္ဆုိသူႏွင္႔အတူ အမ်ိဳ း သမီးႏွစ္ ေယာက္ ပါလာရာ တစ္ေယာက္ က
အုိမင္းရင္႔ေရာ္ျပီး ခါးကုိင္းေနေသာ အဘြားအုိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
ျမင္းလွည္းသမားအဘုိးအုိေျပာခဲ႔ေသာ ေဒၚအုိဇာဆုိသူ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ ။ ေမာင္ေမာင္႔ကုိ
စကားလွမ္းေျပာလုိက္သူမွာ ကြၽန္မႏွင္႔ အသက္မတိမ္းမယိမ္းခန္႔ ျဖစ္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ
အမ်ိဳ း သမီး ျဖစ္ေပ၏ ။
''သခင္မေလး .သခင္မေလးေရာက္လာလုိ႔ ေဒၚအုိဇာ ဝမ္းသာပါတယ္။ ဒီေန႔မွ
ရထားကလည္းအေတာ္ ေနာက္က်သကုိး။ ေရာက္လာမယ္ဆုိတာႀကိဳ သိရင္
ဘယ္ေလာက္မုိးခ်ဳ ပ္ခ်ဳ ပ္ ကြၽန္မ ဘူတာ႐ုံမွာ လာႀကိဳ ေနမွာ ပါ''
ေဒၚအုိဇာက ကြၽန္မေရွ႕တြင္ ႐ုိက်ိဳ း စြာ ရပ္ကာ ေျပာလုိက္သည္။ တကယ္ေတာ႔
သူမ၏ ခါးသည္ ကုိင္းေနျပီးသား ျဖစ္ရာ ကြၽန္မေရွ႕တြင္ ရပ္လုိက္သည္၌
ဦးညႊတ္အ႐ုိအေသေပးသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။
''ဟုတ္ကဲ႔၊ ကြၽန္မအတြက္ အပန္းႀကီးမွာ စုိးလုိ႕ အေၾကာင္းမၾကားခဲ႔တာပါ။
လမ္းခရီးကုိလည္း ဒီေလာက္ခက္ခဲမယ္ မထင္ခဲ႔ဘူးေလ။ ကြၽန္မ .ကြၽန္မလည္း ႀကီးႀကီးကုိ
ေတြ ႕ခြင္႔မရလုိက္လို႕ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္''
''သခင္မႀကီးက မေသခင္ သူ႕တူမေလးကုိ ျမင္ခ်င္လြန္းလုိ႕
သခင္မေလးအလာကုိ ေစာင္႔ေနရွာတာပါ။သခင္မေလးနဲ႕ တစ္ပတ္ပဲ လြဲသြားတယ္။
မေန႔ကပဲ သခင္မႀကီး ရက္လည္တယ္''
ေဒၚအုိဇာက ေျပာအျပီးတြင္ မ်က္လုံးအိမ္မွ မ်က္ရည္မ်ား ကုိ သုတ္လုိက္သည္။
အသက္ႀကီး၍ မ်က္ဝတ္ထြက္တာလား၊ ဝမ္းနည္း၍ မ်က္ရည္က်သည္လား မသိႏိုင္ေပ။
''ကဲပါ .အိမ္ထဲက်မွ အက်ိဳ း အေၾကာင္းေတြ ၊ မိတ္ဆက္စကားေတြ ေျပာၾကစုိ႕၊

ဝင္ၾကရေအာင္''
အမ်ိဳ း သမီးက ေလာေဆာ္လုိက္သည္။
''အျပင္မွာ လည္း သိပ္ေမွာ င္ေနျပီ မဟုတ္လား၊ လာ . မူရာေက်ာ႔ယဥ္၊ မမတုိ႕
အိမ္ထဲဝင္ၾကစုိ႕''
ထုိအမ်ိဳ း သမီးက သူ႕ကုိယ္သူ မမ ဟု နာမ္စားသုံးရင္း ကြၽန္မကုိ
လက္ကမ္းေပးလုိက္သည္။
''သယ္စရာေတြ မ်ား သလား''
''ကြၽန္မမွာ သယ္စရာ အိတ္တစ္လုံးပဲ ပါပါတယ္''
''ေဒၚအုိဇာ သယ္ခဲ႔ပါ႔မယ္''
''အုိ .မဟုတ္တာ''
အသက္ႀကီးျပီး ခါးကုိင္းေနေသာ မိန္းမႀကီး တစ္ေယာက္ က ကြၽန္မအထုပ္ကုိ
သယ္ေပးမည္ ့အ ျဖစ္မွာ ၾကည့္မေကာင္းလွ၍ ကြၽန္မက ျငင္းပယ္ရင္း လက္ဆြဲအိတ္ကုိ
ေကာက္ကုိင္လုိက္သည္။
''အေခါင္းႀကီးကုိေတာ႔ ေမာင္ေမာင္ထမ္းခဲ႔မယ္ေနာ္''
ေမာင္ေမာင္ဆုိသူလူငယ္က ေျပာလုိက္သည္။
''ဟဲ့ .ေမာင္ေမာင္၊ အေလာင္းထည့္တဲ႔အေခါင္းကို နင္ သယ္စရာလား။ ဘယ္မွာ
လဲ၊ ေမာင္ပုနဲ႕ မသိန္းတုိ႕လင္မယား၊ အခုိင္းအေစေတြ ဟာ သိပ္ေႏွာင္႔ေႏွးပါလား၊
ႏိႈးထားခဲ႔တာေတာင္ ထမလာေသးဘူး''
''ေဟာ .သူတုိ႕လာၾကပါျပီ''
ေျပာဆုိေနစဥ္မွာ ပင္ .အိမ္ထဲမွ အလုပ္သမား ျဖစ္ပုံရေသာ ေယာက်္ား
တစ္ေယာက္ ႏွင္႔ မိန္းမ တစ္ေယာက္ ထြက္လာေလသည္။ မမဆုိသူ၏ အေျပာအရ

အိမ္အလုပ္သမားလင္မယား ျဖစ္ဟန္တူေလ သည္။
''ေမာင္ပု၊ အေခါင္းႀကီးကုိအိမ္ထဲသြင္းခဲ့။ မသိန္း၊ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ လက္ထဲက
အထုပ္ကုိသယ္ခဲ႔။ ကဲ .လာ.မူရာေက်ာ႔ယဥ္၊ အိမ္ထဲက်မွ စကားေအးေအးေဆးေဆး
ေျပာၾကရေအာင္''
အားလုံးကုိ မမကပင္ ဦးေဆာင္အမိန္႔ေပးသြားခဲ႔သည္။
***
အိမ္ထဲသို႕ေရာက္ပါျပီ။
မီးစက္ႏိႈးထားရ၍ ထင္သည္၊ မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းသာ ဧည့္ခန္းတြင္
ထြန္းထားေသာ ေၾကာင္႔ အလင္းေရာင္ အားနည္းလ်က္ရွိေပ၏ ။ ဧည့္ခန္းႀကီးက
မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း၏ အေရာင္ ျဖင္႔ မလုံေလာက္ေအာင္ က်ယ္လြန္းလွေပသည္။
ကြၽန္မက အိမ္ႀကီးအေနအထားကုိ ေယဘုယ်ေလ႔လာလုိက္သည္။
အိမ္ႀကီးသည္ ခမ္းနားမႈ ႏွင္႔ေဟာင္းႏြမ္းမႈ အားျပိဳ င္ေနသလုိ ျဖစ္ေနေပ၏ ။
တစ္ခ်ိန္က ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ခဲ႔ပုံရေသာ အိမ္အျပင္အဆင္မွာ ျပဳ ျပင္မြမ္းမံမႈ အားနည္း၍
ေဟာင္းႏြမ္းရင္႔ေရာ္လာပုံမ်ိဳ း ပင္။
''ထုိင္ပါ သခင္မေလး''
ေဒၚအုိဇာက ကုလားထုိင္တစ္လုံးကုိညႊန္ျပကာ ကြၽန္မကုိ ေျပာလုိက္သည္။
သူထုိင္ခိုင္းေသာ ကုလားထုိင္မွာ ဆက္တီထုိင္ခုံ၏ ထိပ္ဘက္တြင္ ရွိေသာ ကုလားထုိင္
ျဖစ္ပါ၏ ။ ေဒၚအုိဇာက နံရံတြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ ဖုန္သုတ္ၾကက္ေမြးကုိယူကာ ကုလားထုိင္ကုိ
လွည္းက်င္းလုိက္၏ ။
ကြၽန္မက နီးရာကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ သာ ဝင္ထုိင္လိုက္သည္။
''အုိ .သခင္မေလး၊ သခင္မေလးထုိင္ရမွာ က ဒီထိပ္က ကုလားထုိင္ပါ၊ ဒီမွာ ပဲ

ထုိင္ပါ''
ကြၽန္မအား သခင္မ တစ္ေယာက္ သဖြယ္ အေလးတယူျပဳ ေနျခင္းကုိ ကြၽန္မ
မေနတတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ ္ ေဒၚအုိဇာေက်နပ္ေအာင္ သူမ ျပေသာ ကုလားထုိင္မွာ ပင္
ထုိင္လိုက္ရ၏ ။
မမသည္ ေဘးဘက္မွ အျခားကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ ဝင္ထုိင္လုိက္သည္။
မမ၏ အျပဳ အမူမွာ အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းသြားသေယာင္ ထင္မိေပ၏ ။
''ေမာင္ေမာင္၊ မင္းလည္းဝင္ထုိင္၊ တုိ႕ေမာင္ႏွမ မူရာေက်ာ႔ယဥ္နဲ႕
မိတ္ဆက္ရေအာင္။ ျပီးမွ အိမ္ကအခုိင္းအေစေတြ နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးတာေပါ့''
မမက ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္ေမာင္သည္ မမႏွင္႔ေဘးခ်င္းကပ္လ်က္ခုံတြင္ ဝင္ထုိင္လုိက္၏ ။
ေဒၚအုိဇာကေတာ႔ ကြၽန္မကုလားထုိင္ေဘးတြင္ ႐ုိက်ိဳ း စြာ ရပ္လ်က္ရွိေပသည္။
သူမသည္ အ႐ုိးအျပိဳ င္းျပိဳ င္းထေအာင္ ပိန္လွီကာ ခါးကုိင္းေနေသာ အဘြားအုိတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။ ေဒၚအုိဇာကုိ ကြၽန္မက ထုိင္ခုိင္းခ်င္ေသာ ္လည္း မမႏွစ္သက္္ ပုံမရသျဖင္႔
မေျပာရဲေခ်။
မမသည္ ဤအိမ္တြင္ မည္ သည့္အဆင္႔ရွိသလဲ။ မည္ သုိ႕ အေရး
ပါအရာေရာက္သလဲ။ ကြၽန္မႏွင္႔ေရာ မည္ သုိ႕ေတာ္ စပ္သလဲ။ ကြၽန္မ ဘာမွ် မသိေသးေပ။
မမက ေဒၚအုိဇာကုိ အခုိင္းအေစ တစ္ေယာက္ ဟု ေျပာလုိက္ျခင္းမွာ ႐ုိး႐ုိးလား၊
ကြၽန္မသိေအာင္ တမင္ေျပာသလား မသိေပ။
''မူရာေက်ာ႔ယဥ္ ေရာက္လာမယ္ဆုိလုိ႕ မမတုိ႕ေမွ်ာ္ေနခဲ႔တာ ၾကာၿပီကြယ့္။
မမနာမည္ က ေမခင္မုိးျမင့္ ပါ။ေမာင္ေမာင္က မမရဲ႕ ေမာင္ေလး အာကာေမာင္ေမာင္ တဲ့။
တုိ႕နဲ႕ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ဟာ ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္းေတြ ေပါ႔ကြယ္''
''ဟုတ္ကဲ့''

''ျပီးေတာ႔ ေမေမ ရွိေသးတယ္။ မမတုိ႕အေမေလ၊ ေမေမက ေနမေကာင္းလို႕
အိပ္ေနျပီ။ ေမေမနဲ႕ ေတာ့မနက္မွမိတ္ဆက္ေပးေတာ႔မယ္''
''ဟုတ္ကဲ့ပါ မမေမခင္''
''မမမုိးလုိ႕ပဲ ေခၚၾကတယ္ကြယ့္''
''ဟုတ္ကဲ့ မမမုိး''
''ေမာင္ေမာင္႔ကုိေတာ႔ အားလုံးက ေမာင္ေမာင္လုိ႕ပဲ ေခၚၾကတယ္ေလ။
တုိ႕ေမာင္ႏွမဟာ မူရာေက်ာ႔ယဥ္အတြက္ အားကုိးရမယ္႔သူေတြ ပါ မူရာေက်ာ႔ယဥ္''
''ကြၽန္မကုိလည္း မူရာလုိ႕ပဲ ေခၚႏုိင္ပါတယ္ မမမိုး''
''အင္း .ဒီအိမ္မွာ အေရး ပါအရာေရာက္တဲ႔သူေတြ ကေတာ့ ဒါပါပဲ။ က်န္တာေတြ
က အခုိင္းအေစေတြ ေလ၊ေၾသာ္ . မူရာ႔ေဘးမွာ ရပ္ေနတာ ေဒၚအုိဇာေလ၊ သူက
မီးဖုိေခ်ာင္ကိစၥ စီမံခန္႔ခြဲတယ္''
ကြၽန္မက ေဒၚအုိဇာကုိလွည့္ၾကည့္လုိက္သည္။ ေဒၚအုိဇာသည္
ေမခင္မုိးျမင္႔ေျပာသည့္စကားမ်ား ကုိ အေရး မစုိက္သလုိ မ်က္ႏွာေသျဖင္႔ ရပ္ေန၏ ။ သူမက
ကြၽန္မကုိသာ ၾကည့္ေနပါသည္။
''ေဒၚအုိဇာ့နာမည္ ကုိေတာ႔ လုိက္ပုိ႕တဲ့အဘုိးႀကီးေျပာျပခဲ႔လုိ႕
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သိျပီးပါျပီ။ အဘုိးႀကီးကေဒၚအုိဇာဟာ ဒီအိမ္ရဲ႕ ဘ႑ာစုိးလုိ႕
ေျပာခဲ႔ပါတယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ခပ္ဟဟရယ္ေမာလုိက္သည္။
''ဘ႑ာစုိး ဟုတ္လား၊ ဟင္း .ဟင္း .ေစ်းဖုိးေလး နည္းနည္း ပါးပါး ကုိင္သုံးရတာ
ကုိ ေျပာေနတယ္ထင္ပါရဲ႕ ကြယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ေဒၚအုိဇာ၏ အေနအထားကုိ
ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပမည္ ။တစ္ခ်ိန္လုံး ျငိမ္ေနေသာ ေဒၚအုိဇာက

စကားတစ္ခြန္း ဝင္ေျပာလုိက္၏ ။
''သခင္မေလးရွင္႔၊ တကယ္ေတာ႔ ေဒၚအုိဇာဟာ သခင္မေလးရဲ႕
အဘုိးလက္ထက္ကတည္းက ဒီအိမ္မွာ ရွိေနတဲ႔ 'ကြၽန္' တစ္ေယာက္ ပါ။ ေဒၚအုိဇာဟာ
အရွင္သခင္ေတြ ကုိ သိတတ္ျပီး တာဝန္ေက်ပြန္လုိ႕ ဒီအခ်ိန္ထိ ကြၽန္သက္ရွည္ေနတာပါရွင့္။
အခုလည္း သခင္မေလးအလာကုိ ေစာင္႔ရမယ္လုိ႕ သခင္မႀကီးေဒၚနန္းၾကာမုိးက
မိန္႕ၾကားခဲ႔လုိ႕ကြၽန္မဟာ သခင္မေလးအလာကုိ ေစာင္႔ေနပါတယ္။ ကြၽန္မကုိ ဒီအိမ္မွာ
ကြၽန္အ ျဖစ္ ဆက္ထား,မထားဆုိတာ ကေတာ့သခင္မေလးရဲ႕ သေဘာပါ။ သခင္မေလးက
ထြက္ သြားပါေတာ႔ဆုိတာနဲ႕ ေဒၚအုိဇာ ဒီအိမ္က ထြက္ သြားပါ႔မယ္ သခင္မေလး''
အဘြားႀကီးႏႈတ္မွ ထြက္လာေသာ စကားမ်ား က မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ပင္
ရွည္လ်ားကာ၊ ပညာသားလည္းပါလြန္းလွသည္ဟု ကြၽန္မ ရိပ္မိေပသည္။
''မဟုတ္တာပဲ ေဒၚအုိဇာရယ္၊ အဘုိးအဘြားလက္ထက္ကတည္းက
ေနလာတဲ႔အိမ္အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ကုိ ကြၽန္မေရာက္လာမွ ထုတ္ပစ္ရမယ္လို႔၊ ကြၽန္မ
ဒါမ်ိဳ း မလုပ္ပါဘူး။ ဒါေတြ စဥ္းစားဖုိ႕လည္း အခ်ိန္ေစာပါေသးတယ္ေဒၚအုိဇာ''
''ဟုတ္ကဲ႔ပါ သခင္မေလး၊ ေဒၚအုိဇာကလည္း သခင္မေလးဟာ
ေဟာဒီအိမ္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ၾသဇာအာဏာအရွိဆုံး၊ ဒီမွာ ရွိေနသမွ်လူေတြ ကုိ
သခင္မေလးသေဘာနဲ႔ ႏွင္ခ်လိုက ႏွင္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ဆုိတာ သိရေအာင္ေျပာျပတာပါရွင္႔''
ေဒၚအုိဇာကား မေခလွပါကလား။
ထုိစဥ္ အေခါင္းႀကီးကုိထမ္းလ်က္ ေမာင္ပုအိမ္ထဲသုိ႕ ဝင္လာေလသည္။
သူ႕ဇနီးမသိန္း ကေတာ့ ကြၽန္မအိတ္ကေလးကုိကုိင္လ်က္ အခန္းေထာင္႔၌
မတ္တပ္ရပ္ေနေပသည္။
''သူတုိ႔က ေမာင္ပုနဲ႕ မသိန္းပါတဲ႔ သခင္မေလး၊ ေဒၚအုိဇာလုိပဲ အခိုင္းအေစေတြ
ပါ၊ သူတုိ႕က လင္မယားပါ''

ေဒၚအုိဇာကပင္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အခုိင္းအေစဆုိတဲ႔အသုံးအႏံႈးမွာ ဤအိမ္တြင္ သုံးစြဲေနက်ပဲလား၊
ေမခင္မုိးျမင္႔က ခ်ိဳ း ခ်ိဳ း ႏွိမ္ႏွိမ္ေျပာထား၍ အရြဲ႕တုိက္သုံးႏႈန္းလုိက္ျခင္းေပပဲလား မသိေပ။
ေနာင္မွသာ သည္လိုအသုံးအႏႈန္းမ်ိဳ း မသုံးရန္ ေျပာရေပေတာ႔မည္ ။
''အေခါင္းႀကီးကုိ ဘယ္မွာ ထားရမလဲ မမမုိး''
ေမာင္ပုက ေမခင္မုိးျမင္႔ကုိ မူတည္၍ ေမးလုိက္သည္။
''ဟုတ္သားပဲ၊ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ကုိထားဖုိ႕ ျပင္ထားတဲ႔အခန္းကုိ နာေရး
ျဖစ္လုိက္ေတာ႔ ပစၥည္းေတြ ထည့္လုိက္မိတယ္''
''သခင္မေလး၊ သခင္မႀကီးေဒၚနန္းၾကာမုိးေနသြားတဲ႔
အေပၚထပ္ကအခန္းကုိမွာ ပဲ ေနပါလားရွင့္။ သခင္မေလးအတြက္ အခန္းျပင္ထားေပမဲ႔
အခန္းထဲကုိ ပစၥည္းတခ်ိဳ ႕ ထည့္လုိက္မိလုိ႔ပါ၊ ေနာက္ေန႔မွပဲ ျပန္ရွင္းေပးပါ႔မယ္''
''သင္႔သလုိသာ စီစဥ္ပါ ေဒၚအုိဇာ''
''ဒါျဖင္႔ ကြၽန္ေတာ္ အေခါင္းႀကီးကုိ အေပၚထပ္အခန္းထဲ ပုိ႔ထားလုိက္ေတာ႔မယ္''
''အုိ .ကုိေမာင္ပု၊ ေနပါဦး''
ကြၽန္မက အလန္႔တၾကား ဟန္႔တားလုိက္သည္။
''ကြၽန္မအေနနဲ႔ အေခါင္းႀကိဳ လုပ္ထားတဲ႔ထုံးစံဟာ ဒီမိသားစုထုံးစံဆုိတာ
သိခဲ႔ရျပီးပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အေခါင္းႀကီးတစ္ခုနဲ႕ တစ္ခန္းတည္းေနရမယ္ဆုိတာေတာ႔
ကြၽန္မစိတ္က မသန္႔ေသးဘူးရွင္။ တစ္ဆိတ္ေက်းဇူးျပဳ ျပီး အေခါင္းကုိတစ္ေနရာမွာ ပဲ
ထားေပးပါလား''
''အုိ .ဟုတ္တာေပါ႔၊ ဒါအတြက္ စိတ္မပူပါနဲ႔ မူရာေက်ာ႔ယဥ္။ ေမာင္ပု၊ အေခါင္းကုိ
ေနာက္ေဖးဘက္မွာ ပဲေထာင္ထားလုိက္''

ေမခင္မုိးျမင္႔က ဝင္၍ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။
''ျပီးရင္ မင္းတုိ႔လင္မယား အေပၚထပ္ကအခန္းကုိ နည္းနည္း ပါးပါး
သန္႔ရွင္းေရး သြားလုပ္ထားလုိက္ဦး''
''ႀကီးႀကီးေနသြားတဲ႔အခန္းမွာ မမမူရာေနလု႔ိ သင္႔ေတာ္ ပါ့မလား မမ''
တစ္ခ်ိန္လုံးျငိမ္ေနေသာ အာကာေမာင္ေမာင္က ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ ေမာင္ေမာင္''
''လူေသထားတဲ႔အခန္း ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ၊ ျပီးေတာ႔ အေပၚထပ္မွာ မမမူရာ
တစ္ေယာက္ တည္း ျဖစ္ေနလိမ္႔မယ္''''ကိစၥမရွိပါဘူး ေမာင္ေမာင္၊ မမမူရာ ေနရဲပါတယ္''
ကြၽန္မက ေျပလည္ေအာင္ ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''ဒီလုိရွိတယ္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ေျပာျပန္သည္။
''တုိ႕အားလုံး ေအာက္ထပ္မွာ ပဲ ေနၾကတယ္ကြယ့္။ ေလာေလာဆယ္
ႀကီးႀကီးေနသြားတဲ႔အခန္းမွာ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ကုိထားတာက အဲဒီ အခန္းမွာ
မီးဆင္ျပီးသားရွိလို႔ပါ''
''ရွင္''
''ဒီလိုေလ ဒီအရပ္ကေခါင္ေတာ႔ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘူးကြယ့္။ ကုိယ္ပုိင္မီးစက္ကုိပဲ
သုံးရတာ ၊ မီးစက္နဲ႔ဆုိေတာ႔အကုန္အက်မ်ား မွာ စုိးျပီး အခန္းတုိင္းမွာ မီးသြယ္မထားဘူးေလ။
လူေနတဲ႔အခန္းေတြ မွာ ပဲ မီးပြင္႔မီးေခ်ာင္းေတြ တပ္ထားတယ္။ ႀကီးႀကီးေနသြားတဲ႔အခန္းက
မီးသြယ္ျပီးသားအခန္း ျဖစ္ေနလို႕ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ေနဖုိ႕စီစဥ္ရတာ ပါ''
''ဟုတ္ကဲ႔၊ ရပါတယ္ မမမုိး''
အေပၚထပ္တြင္ အခန္းသန္႔ရွင္းေရး သြားလုပ္ေသာ မသိန္း

ျပန္ေရာက္လာသည္။
''အခန္းျပင္ဆင္ျပီးပါျပီ သခင္မေလး''
မသိန္းက ကြၽန္မကုိရည္ရြယ္၍ သာ သတင္းေပးပုိ႕ေလ၏ ။
''ကဲ .မူရာေက်ာ႔ယဥ္ကုိ အေပၚထပ္လုိက္ပုိ႕လုိက္ၾက။ မူရာေရ .မမတုိ႕နဲ႕ မနက္မွ
ေအးေအးေဆးေဆးျပန္ဆုံၾကတာေပါ့ေနာ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ႏႈတ္ဆက္စကားဆုိသည္။
''ဟုတ္ကဲ႔ပါ မမမုိး''
ကြၽန္မသည္ ထုိင္ေနရာမွ ထလုိက္၏ ။
အားလုံးလည္း ထုိင္ရာမွထလုိက္ၾကေလသည္။
ထုိအခါမွပင္ ဧည့္ခန္းနံရံ၌ ခ်ိတ္ထားေသာ ပန္းခ်ီကားႀကီးမ်ား ကုိ ကြၽန္မ သတိျပဳ
လုိက္မိေတာ႔၏ ။ကြၽန္မက ပန္းခ်ီကားႀကီးမ်ား ကုိ ရပ္ၾကည့္ေနမိသည္။
ပန္းခ်ီကားႀကီးမွာ ေလးခ်ပ္ ျဖစ္ျပီး လူေလးဦး၏ ပုံမ်ား ကုိ ေရး ဆြဲထားျခင္း
ျဖစ္ေပသည္။ အေပၚတန္းတြင္ ယွဥ္လ်က္ခ်ိတ္ထားေသာ ကားခ်ပ္ႏွစ္ ခုမွာ ကြၽန္မ၏
အဘုိးအဘြားမ်ား ပုံ ျဖစ္ေပမည္ ။
ထုိ႕ေအာက္ဘက္တြင္ ပုံႏွစ္ ပုံ ယွဥ္လ်က္ခ်ိတ္ထားျပန္၏ ။ ညာဘက္မွပုံမွာ
ကြၽန္မေဖေဖ ဦးခြန္သာမုိးပုံ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္ကုိ ဓာတ္ပုံထဲမွာ သာ ျမင္ဖူးခဲ႔ေသာ ္လည္း
ကြၽန္မ မွတ္မိပါသည္။
သု႕ိဆုိလွ်င္ ဘယ္ဘက္မွပုံမွာ ႀကီးႀကီးေဒၚနန္းၾကာမုိးပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္ ။
ငယ္ႏုစဥ္က႐ုိက္ထားေသာ ပုံမ်ား မုိ႕ႏုပ်ိဳ မႈ ႏွင္႔အတူ မာန္မာန 'အရိပ္အေယာင္မ်ား
ယွက္သန္းေနေပ၏ ။
''ဒီဘက္က ႀကီးႀကီးေဒၚနန္းၾကာမုိးပုံေပါ႔ေနာ္''

''ဟုတ္ပါတယ္၊ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ ႀကီးႀကီးကုိ မျမင္ဖူးေသးဘူးေနာ္''
''ဟုတ္ပါတယ္ မမမုိး၊ ႀကီးႀကီးက မူရာ့ကုိ ဆက္သြယ္ခဲ႔ေပမဲ့
ဓာတ္ပုံေလးတစ္ပုံေတာင္ ထည့္မေပးလုိက္ဘူးေလ''
''မူရာ႔ဆီေရး တဲ႔စာေတြ ကုိ ႀကီးႀကီးႏႈတ္တုိက္ခ်ေပးတဲ႔အတုိင္း မမမုိး ေရး
ေပးတာပါကြယ္။ ႀကီးႀကီးဓာတ္ပုံထည့္မေပးတာကေတာ႔ မူရာေက်ာ႔ယဥ္လာတဲ႔အခါ
ႀကီးႀကီးနဲ႕ ေတြ ႕ရမယ္လို႕ထင္တာကုိး။ ႀကီးႀကီးက အမွတ္မထင္ကြယ္လြန္သြားလုိ႔သာ
မဟုတ္လား''
''ဟုတ္ပါတယ္ေလ''
''ျပီးေတာ႔ ႀကီးႀကီးက အသက္ႀကီးျပီး အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ႔ လူမမာေလ၊
ေလာေလာလတ္လတ္ ႐ုိက္ထားတဲ႔ပုံလည္း ရွိမွ မရွိတာကုိး။ ေဟာဒီပုံထဲမွာ အမ်ား ႀကီးႏုပ်ိဳ
ေသးတာေပါ့။ အသက္သုံးဆယ္ေလာက္ကပုံ ထင္ပါရဲ႕ ။မေသခင္ ႀကီးႀကီး ေတာ္ ေတာ္
က်သြားခဲ႔တာကြယ့္''
ကြၽန္မသည္ ပုံအ ျဖစ္သာျမင္ေတြ ႕ခြင္႔ရွိေတာ႔ေသာ ေဆြမ်ိဳ း ရင္းခ်ာမ်ား ကုိ
ေငးၾကည့္ေနမိ၏ ။ ကြၽန္မဘဝတြင္ ဖခင္ကုိလည္း မျမင္ေတြ ႕ဖူးခဲ႔။ အဘုိး၊
အဘြားႏွင္႔ႀကီးေတာ္ မ်ား ၏ ပုံမ်ား ကုိပင္ ဤအိမ္ေရာက္မွ ျမင္ေတြ ႕ခြင္႔ရေတာ႔သည္။
''တကယ္ေတာ႔ ႀကီးႀကီးဆုံးသြားတာကုိ ဒီေရာက္မွ ကြၽန္မ သိရတာ ပါ မမမုိး။
ေခါင္းလာပုိ႕တဲ႔အဘုိးႀကီးျမင္းလွည္းေပၚမွာ ေျပာျပလုိ႕ မၾကာခင္ကမွ သိရတာ ပါ''
''အုိ''
''ဟင္''
ကြၽန္မအေျပာေၾကာင္႔ အားလုံး အံ႔အားသင္႔သြားၾကပုံေပၚသည္။
''တုိ႕က ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးလိမ္႔မယ္ထင္တားတာ၊
မူရာေက်ာ႔ယဥ္ အသုဘမမီတာကုိေတာ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳ း မ်ိဳ း ေၾကာင္႔ ေနာက္က်ေနတယ္ပဲ

ထင္မိတာေလ''
''ဦးစုိးျမင္႔ကလည္းဗ်ာ၊ ဘာလုိ႕အေၾကာင္းၾကားမေပးတာပါလိမ္႔။ ဦးစုိးျမင္႔ကပဲ
အဆက္အသြယ္ လုပ္ေပးေနေတာ႔ ေမာင္ေမာင္တုိ႔က မမမူရာလိပ္စာကုိ မသိဘူးေလ''
''ဦးစုိးျမင္႔က အေၾကာင္းၾကားေပးပါလိမ္႔မယ္ ေမာင္ေမာင္။ မမမူရာက
ဒီမလာခင္ အလုပ္ကထြက္၊ ငွားထားတဲ႔အိမ္ကုိ ျပန္အပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ ႏွစ္
ပတ္ေလာက္ ေနေနေသးတာေလ။ ဦးစုိးျမင္႔ အေၾကာင္းၾကားစာဟာမမမူရာ
အလုပ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီကုိ ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ေနပါလိမ္႔မယ္။ ၾကားမွာ
အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနလို႕ပါ''
''သခင္မေလး နားလုိက္ပါေတာ႔၊ ခရီးလည္း ပန္းလာတယ္၊ မုိးလည္း ခ်ဳ
ပ္လွပါျပီ။ ေဒၚအုိဇာ အေပၚထပ္ကုိလုိက္ပုိ႔ပါ႔မယ္''
ေဒၚအုိဇာက ကြၽန္မကုိ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။
''ဟုတ္ကဲ့ ေဒၚအုိဇာ၊ သြားၾကစို႕''
ေမခင္မုိးျမင္႔ႏွင္႔ အာကာေမာင္ေမာင္ကုိႏႈတ္ဆက္ကာ ေဒၚအုိဇာႏွင္႔အတူ
အိမ္ေပၚထပ္သုိ႕တက္ခဲ႔ေလသည္။
***
ရွည္လ်ားလွေသာ တစ္ဆစ္ခ်ိဳ း ေလွကားႀကီးအတုိင္း တက္လာခဲ႔ရာ
ျမင္႔မားေသာ အိမ္အေပၚထပ္သုိ႕ေရာက္ခဲ႔ေလသည္။
ကြၽန္မေနရမည္ ့အခန္းမွာ အစြန္ဘက္က်ေသာ အခန္း ျဖစ္ပုံရသည္။
စႀကႍလမ္းအတုိင္း အေတာ္ ၾကာၾကာေလွ်ာက္ခဲ႔ရေပ၏ ။ ရွည္လ်ားေသာ
စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မီးလုံးေလးတစ္လုံးသာ ထြန္းညိႇထားပါသည္။အခန္းထဲသုိ႕
ကြၽန္မေရာက္သည္ႏွင္႔ ေမာင္ပုႏွင္႔မသိန္းတုိ႕ ထြက္သြားၾကသည္။
ကြၽန္မႏွင္႔ေဒၚအုိဇာသာက်န္ရစ္ခဲ႔ပါ၏ ။

ကြၽန္မက အခန္းကုိမ်က္လုံးေဝ႔ၾကည့္လုိက္သည္။လူ တစ္ေယာက္ စာအတြက္
အေတာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ ခုတင္တစ္လုံးႏွင႔္ ဗီ႐ုိႏွစ္ လုံးအျပင္
စားပြဲႏွင္႔ဆက္တီတစ္စုံကုိထည့္ထားသည့္တုိင္ က်ယ္ဝန္းလ်က္ရွိေသးသည္။
ေခါင္းရင္းဘက္မွာ ေရာ၊ေဘးဘက္မွာ ပါ ျပတင္းေပါက္မ်ား ကုိေတြ ႕ရ၏ ။
''သခင္မေလးေရာက္လာလုိ႔ ေဒၚအုိဇာ အရမ္းဝမ္းသာမိတယ္''
ေဒၚအုိဇာက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေျပာလုိက္သည္။
''သခင္မေလးသာ ေရာက္မလာရင္ ထမင္းဟင္းခ်က္စားဖုိ႔ေတာင္ ခက္လိမ္႔မယ္။
ေဒၚအုိဇာ႔မွာ ေစ်းဖုိးကုန္လုျပီေလ''
''ရွင္''
ကြၽန္မက ေဒၚအုိဇာ႔ကုိ အလန္႔တၾကားၾကည့္လုိက္ေလ၏ ။ ခရီးေရာက္မဆုိက္
ေဒၚအုိဇာ ကြၽန္မဆီက ေစ်းဖုိးေတာင္းေနတာလား။
''ေစ်းဖုိး ဟုတ္လား၊ မမမုိးတုိ႔က ေဒၚအုိဇာ႔ကုိ ေစ်းဖုိးမေပးဘူးလား''
ေဒၚအုိဇာက မ်က္ႏွာကုိ မဲ႔ရြဲ႕ျပလုိက္သည္။
''သူ႕တုိ႕မွာ ဘယ္က ပုိက္ဆံရွိလုိ႕ ေပးႏိုင္မွာ လဲ သခင္မေလး။ သူတုိ႔မွာ
ဘာဝင္ေငြမွ် မရွိဘူး။ သူတုိ႔မိသားစုသုံးေယာက္ လုံး သခင္မႀကီးဆီမွာ
လာျပီးခုိလႈံေနၾကတာပါ''
''ဒါနဲ႕ မမမုိးတုိ႔မိသားစုဟာ ကြၽန္မနဲ႕ ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္းေတြ ဆုိ၊ ဘယ္လိုေတာ္
တာလဲ၊ ေဒၚအုိဇာ သိသလား''''စပ္မွေတာ္ တဲ႔ ေဆြမ်ိဳ း အေဝးႀကီးေတြ ပါ သခင္မေလး။
သူတုိ႔စကားေတြ မယုံပါနဲ႔။ ဒါေတြ ေအးေအးေဆးေဆးေတာ႔ ေဒၚအုိဇာ ေျပာျပပါ႔မယ္''
''သူတုိ႔က အုိးခြဲခ်က္စားၾကလုိ႕ ေဒၚအုိဇာ႔ကုိ ေစ်းဖုိးမေပးတာလားဟင္''
ေဒၚအုိဇာက ျပဳ ံးလုိက္ျပန္သည္။

''အုိးခြဲခ်က္စားရေအာင္ ဘယ္ကပုိက္ဆံရွိလုိ႕လဲ သခင္မေလးရယ္၊ ငတ္လုိ႕
သခင္မႀကီးနန္းၾကာမုိးဆီမွာ လာျပီးခိုလႈံေနတာပါဆုိ''
''အုိ''
''ငတ္လုိ႔'' ဆုိသည့္စကားလုံးကုိ ေလးေလးနက္နက္ႀကီး ေျပာလုိက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
''သခင္မႀကီးဆီက အေမြရႏုိးႏုိးနဲ႕ လာျပီး ကပ္ခ်ိဳ င္ေနၾကတာေလ။
သခင္မႀကီးက သခင္မေလးကုိ ဆက္သြယ္ျပီး ေခၚလုိက္ေတာ႔ သူတုိ႕ ေတာ္ ေတာ္
မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနၾကတယ္ သခင္မေလး။ သခင္မေလးလည္း သူတုိ႔မိသားစုကုိ
သတိထားပါ''
''ေတာ္ ပါေတာ႔ ေဒၚအုိဇာ''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ေဒၚအုိဇာကုိခ်ိဳ း ႏွိမ္ဆက္ဆံခဲ႔သလုိ ေဒၚအုိဇာကလည္း
ေမခင္မုိးျမင္႔ကုိ ႏွိမ္႔ခ်ေျပာဆုိလ်က္ရွိေပသည္။ ေမခင္မုိးျမင္႔က ေျဗာင္ခ်ိဳ း ႏွိမ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊
ေဒၚအုိဇာကေတာ႔ ကြယ္ရာတြင္ စကားတင္းဆုိ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ကြၽန္မအေနျဖင္႔ မည္
သူ႔စကားကုိမွ် တစ္ဖက္သတ္ ယုံၾကည္လို႔ မ ျဖစ္ပါ။ ကြၽန္မအေနႏွင္႔ ဤအိမ္ႀကီးမွ လူမ်ား ၏
သေဘာထားႏွင္႔အေနအထားကုိ အမ်ား ႀကီးေလ႔လာရပါဦးမည္ ။
ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္မေခါင္းခဲမိသည္မွာ ေဒၚအုိဇာ
ေစ်းဖုိးေတာင္းေနသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မအေနႏွင္႔ဤအိမ္သုိ႔ မွီခုိသူတစ္ဦး ျဖစ္သာ
ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အရွင္သခင္တစ္ဦးအ ျဖစ္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။
တစ္မိသားစုလုံးအတြက္ ေစ်းဖုိးထုတ္ေပးေလာက္ေအာင္လည္း မၾကြယ္ဝပါ။ ေဒၚအုိဇာက
ေစ်းဖုိးကုိ ယခုေပးရမည္ ဟုေတာင္းဆုိေနျခင္းမဟုတ္ေသာ ္လည္း တစ္အိမ္လုံး၏
စားဝတ္ေနေရး မွာ ကြၽန္မအေပၚတြင္ ရွိသည္ဟု ဆုိလိုရာက်ေနေပသည္။
''အရင္ကေရာ အိမ္ရဲ႕ ေစ်းဖုိးကို ဘယ္လုိစီစဥ္သလဲ ေဒၚအုိဇာ''

''သခင္မႀကီးကပဲ ထုတ္ေပးပါတယ္။ သခင္မႀကီးက ေငြနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းေတြ
အားလုံးကုိ ေရွ႕ေနဦးစုိးျမင္႔ဆီမွာ အပ္ထားတာေလ။ ေရွ႕ေနႀကီးက သခင္မေလးကုိ
ေငြနဲ႔ပစၥည္းေတြ အားလုံး လႊဲေပးမွာ ပါ။ သခင္မေလးေရာက္ေနျပီသတင္းၾကားတာနဲ႕
ေရွ႕ေနႀကီး ေရာက္လာပါလိမ္႔မယ္ သခင္မေလး။ ေငြေရး ေၾကးေရး အတြက္
ဘာမွ်မပူပန္ပါနဲ႔။သခင္မႀကီး ထားခဲ႔တဲ႔ေငြေတြ အမ်ား ႀကီးပါ''
ေဒၚအုိဇာက ကြၽန္မ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ကုိ သိသည့္အလား ေျပာလုိက္ေလသည္။
ကြၽန္မလည္း အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားရ၏ ။
''ဒါနဲ႔ ေဒၚအုိဇာ၊ ေဒၚအုိဇာဟာ ကြၽန္မေမေမတုိ႕အရြယ္ေလာက္ရွိပါတယ္။
ကြၽန္မကုိ သခင္မေလးလုိ႔မေခၚေစခ်င္ဘူး။ ဒါမ်ိဳ း ေခၚရမယ္႔ ေခတ္မ်ိဳ း လည္း
မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး''
''ေဒၚအုိဇာ ႏႈတ္က်ိဳ း ေနပါျပီ သခင္မေလး။ ေရႊဖီမုိးမိသားစုဝင္ေတြ အားလုံးကုိ
သခင္ေခၚရတာ ထုံးစံပဲ။ဒီအတုိင္းပဲေခၚပါရေစ။ ျပီးေတာ့ ေခၚဖုိ႕လည္းလုိအပ္လို႔ပါ
သခင္မေလး''
''လုိအပ္လုိ႕''
''ဟုတ္ပါတယ္၊ ေမခင္မုိးျမင္႔ေလ .သူ႕ကိယု ္သူ ေရႊဖီမုိးမိသားစုနဲ႕ ေဆြမ်ိဳ း
ရင္းခ်ာေယာင္ေယာင္နဲ႕ ဘဝင္ျမင္႔ေနတဲ႔ မိန္းကေလးေပါ့။ ေရႊဖီမုိးရဲ႕ အေမြေတြ ကုိ
သူတုိ႔ပဲရမယ္လို႔ အပုိင္တြက္ထားတာေလ။
သခင္မေလးေရာက္လာေတာ႔သူေမွ်ာ္လင္႔စရာမရွိေတာ႔ဘူး။ အရင္ကတည္းကလည္း
ဘာမွ်မဆုိင္တာ၊ ေမခင္မုိးျမင္႔က သခင္မေလးလုိ႕ သိပ္အေခၚခံခ်င္ေနတာေလ။
သခင္မေလးလုိ႕ေခၚဖုိ႕ကုိ ႏႈတ္က ဖြင္႔ေျပာခဲ႔တာေပါ႔။ ေဒၚအုိဇာတုိ႕က သိျပီးသား။
မေခၚႏိုင္ဘူး၊ မေခၚခဲ႔ဘူး၊ အဲဒီ ေတာ့ ဘဝင္ျမင္႔ေနတဲ႔ ေမခင္မုိးျမင္႔
သူ႕ကုိယ္သူသိသြားေအာင္ သူ႕ေရွ႕မွာ တမင္သက္သက္ကုိ မ်ားမ်ား ေခၚေပးဖုိ႕လိုပါတယ္
သခင္မေလး''

ေဒၚအုိဇာသည္ အာဂအဘြားႀကီးပါတကား။
ကြၽန္မက သက္ျပင္းကုိခ်လိုက္မိသည္။
''ေဒၚအုိဇာရယ္၊ ေဒၚအုိဇာတုိ႕ အာဃာတေတြ ကလည္း ႀကီးလွေခ်လား။
အင္းေလ .ကြၽန္မလည္း ဒါေတြ ကုိေလ႔လာရပါဦးမယ္''
''ခရီးေရာက္မဆုိက္ သခင္မေလး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားပလား''
''ရပါတယ္ ေဒၚအုိဇာ၊ ျပီးေတာ႔ အခုိင္းအေစတုိ႕၊ ကြၽန္တုိ႕ဆုိတဲ႔
အသုံးအႏႈန္းေတြ ကုိလည္း မသုံးေစခ်င္ဘူး။ဒီေခတ္မွာ လူ တစ္ေယာက္ ကို ကြၽန္အ ျဖစ္
ဆက္ဆံလုိ႕လည္း မရေတာ႔ပါဘူး။ ေဒၚအုိဇာတုိ႕ဟာ အိမ္အလုပ္သမားေတြ ပါ၊ အလြန္ဆုံး
အိမ္ေဖာ္လို႕သုံးရင္ ေတာ္ ျပီေပါ့''
''ဟုတ္ကဲ့ပါ သခင္မေလး၊ သခင္မေလး သေဘာထားႀကီးတာကုိ ေဒၚအုိဇာ
သိပ္ဝမ္းသာပါတယ္''
''ကြၽန္မ နားဖုိ႕ေကာင္းျပီထင္တယ္ ေဒၚအုိဇာ''
ကြၽန္မက လက္မွနာရီကုိၾကည့္ရင္း ေျပာလုိက္သည္။
''ဟုတ္ကဲ႔၊ သခင္မေလး ခရီးပန္းလာတယ္။ နားပါေတာ႔ရွင္၊ ေဟာဒီမွာ
ဖေယာင္းတုိင္ထုပ္နဲ႕ မီးျခစ္ပါ။ခုတင္ေဘးက စားပြဲမွာ ေဒၚအုိဇာ တင္ခဲ႔မယ္''
ေဒၚအုိဇာက ပစၥည္းမ်ား ကုိ စားပြဲေပၚတြင္ သြားတင္လုိက္သည္။
''ကြၽန္မမွာ လည္း ဓာတ္မီးတစ္လက္ ပါလာပါတယ္''
''ဓာတ္မီးနဲ႔မလုံေလာက္ဘူး သခင္မေလး၊ ညေရး ညတာသုံးရင္
ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းမွ ျဖစ္မွာ ေလ။ ခဏေနရင္မီးစက္ကုိပိတ္ပစ္ေတာ႔မွာ ။ မီးစက္က
သခင္မေလးေရာက္လာလုိ႕ ဖြင္႔တာပါ။ အျမဲ မသုံးႏုိင္ပါဘူး၊ ဆီကရွားတယ္ေလ''
''ေၾသာ္ .ဒီလိုလား''

ေဒၚအုိဇာက ကြၽန္မကုိႏႈတ္ဆက္ကာ ထြက္သြားသည္။ အခန္းတံခါးကုိ
အျပင္မွေစ႔ပိတ္ေပးရင္းမွ ''တံခါးကုိ ကလန္႔ထုိးအိပ္ေနာ္ သခင္မေလး''
ဟု သတိေပးလုိက္ေလသည္။
***
ေဒၚအုိဇာ ထြက္သြားသည္ႏွင္႔ ကြၽန္မက အိမ္ေနရင္း အဝတ္အစားမ်ား ကုိ
လဲလွယ္ဝတ္ဆင္လုိက္သည္။
အဝတ္လဲရင္း အခန္းကုိမ်က္လုံးကစားၾကည့္လိုက္ရာ စားပြဲေပၚ၌ ေဆးဘူးအခ်ိဳ ႕
ကုိ ေတြ ႕ရသည္။ ဗမာေဆးေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားေဆးေတြ ပါ ေတြ ႕ရ၏ ။ ေဒၚနန္းၾကာမုိး
ေသာက္သုံးခဲ႔ေသာ ေဆးမ်ား ကုိ မသိမ္းရေသးဘဲ ရွိဟန္တူသည္။အဝတ္လဲျပီးသည္ႏွင္႔
ကြၽန္မက ခုတင္ေပၚတက္၍ လဲေလ်ာင္းလုိက္သည္။ ျခင္ေထာင္ကုိခ်ကာ အနားစမ်ား ကုိ
ေမြ႕ရာေအာက္သုိ႕ သြင္းလုိက္၏ ။ ဓာတ္မီးကုိလည္း မေမ႔မေလ်ာ့ယူထားကာ
ေခါင္းအုံးေဘးတြင္ ထားလိုက္သည္။ဓာတ္မီးကုိထားစဥ္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ လက္ႏွင္႔စမ္းမိ၍
ယူၾကည့္လုိက္ရာ အႏွိပ္ဘုတစ္ခုကုိ ေတြ ႕ရေလ၏ ။
လူႀကီးသူမမ်ား အေညာင္းအညာေျဖရာတြင္ အသုံးျပဳ ေသာ ဘုလုံးေလးႏွစ္
လုံးတြဲ လ်က္ပါသည့္ အႏွိပ္ဘု ျဖစ္ပါသည္။အႏွိပ္ဘုေလးကုိေတြ ႕မွ တစ္ေန႔ႏွင္႔တစ္ညလုံး
ခရီးရွည္လာခဲ႔ရ၍ ေက်ာေညာင္းေနသည္ကုိ သတိရသြားေလသည္။ ကြၽန္မက
အႏွိပ္ဘုေလးကုိ ေက်ာေအာက္တြင္ ထည့္ကာ အေညာင္းေျပ ေအာင္လုပ္လုိက္၏ ။
အႏွိပ္ဘုကုိေက်ာေအာက္တြင္ ေနရာလုိက္ေရႊ႕ေပးရင္း အေညာင္းေျဖလုိက္ရာ အေတာ္
အတန္ အေၾကာေလ်ာ႔သြားေလသည္။ထုိစဥ္မွာ ပင္ လွ်ပ္စစ္မီးေခ်ာင္းအေရာင္ မွာ
ေမွးမွိန္ရင္းမွ လုံးဝျပတ္ေတာက္သြားေလသည္။ မီးစက္သံလည္းတိတ္သြားေလ၏ ။
မီးစက္ကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မီးစက္သံ တထုိင္းထုိင္းကုိ

ေတာက္ေလွ်ာက္ျမည္ ေနစဥ္က သတိမျပဳ မိေသာ ္လည္း ပိတ္လုိက္သည့္အခါမွ
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္သြားသည္ကုိ သတိထားလုိက္မိေလသည္။
တစ္ခန္းလုံး အေမွာ င္ထုထဲ ေရာက္သြားခဲ႔ျပီ။
ပုရစ္ေအာ္သံႏွင္႔ သစ္ပင္မ်ား ကုိ ေလတုိးသံမ်ား သာ ျပင္ပဆီမွ ပ်ံ႕လြင္႔လာေန၏
။
ကြၽန္မသည္ မ်က္လုံးမ်ား ေလးလံကာ အိပ္ေပ်ာ္ေတာ႔မည္ ကဲ့သုိ႕ရွိသည္။
သုိ႕ေသာ ္ ခ်က္ခ်င္း လည္း အိပ္မေပ်ာ္ေသး။
ကြၽန္မစိတ္ထဲ၌ ယေန႔ႀကဳ ံခဲ႔ရေသာ အ ျဖစ္အပ်က္မ်ား ကုိ ေတြ းကာ
ရင္ေမာေနမိသည္။
ႀကီးေတာ္ ျဖစ္သူက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳ ဆုိလိမ္႔မည္ ဟု တထစ္ခ်ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင္႔
ထြက္လာခဲ႔ေသာ ကြၽန္မ၊ ဥည္ေရာက္ေတာ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္းမွာ
ေသဆုံးေနႏွင္႔ျပီ။ လမ္းခရီးတြင္ ကြၽန္မအတြက္ ျပဳ လုပ္ထားေသာ အေခါင္းကုိ
သယ္လာသည့္ ရထားႏွင္႔မွ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ႀကဳ ံရကာ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားခဲ႔ရသည္။
အိမ္ေရာက္ေတာ႔လည္း ပဋိပကၡေပါင္းမ်ား စြာ ျဖင္႔ ႀကိဳ ဆုိျခင္းခံခဲ႔ရသည္။
ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္းပါဆုိေသာ ေမခင္မုိးျမင္႔ႏွင္႔ အာကာေမာင္ေမာင္တုိ႕ေမာင္ႏွမ။
သူတုိ႕သည္ ကြၽန္မႏွင္႔ မည္ ကဲ႔သုိ႕ေဆြမ်ိဳ း သားခ်င္း ေတာ္ စပ္ပါသနည္း။
အိမ္ေတာ္ ပါ ကြၽန္ရင္းဟုဆုိေသာ ေဒၚအုိဇာ။ ေဒၚအုိဇာ ေျပာေသာ စကားမ်ား
ကုိေရာ ကြၽန္မမည္ သည့္အဆင္႔ထိယုံၾကည္ရမည္ နည္း။
ကြၽန္မ မေတြ ႕ဆုံရေသးေသာ ေမခင္မုိးျမင္႔တုိ႕မိခင္ ရွိေသးသည္။
ျပီးေတာ့ ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔ ရွိေသးသည္။
ကြၽန္မ၏ အနာဂတ္သည္ မည္ သုိ႔ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္ နည္း။
ဤခရီးစဥ္သည္ ေဖာင္ဖ်က္၍ ထြက္လာခဲ႔ေသာ ကြၽန္မအတြက္ မွန္ကန္အက်ိဳ း

ရွိေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါ႔မလား။
ေရွ႕ဆက္၍ ကြၽန္မ ဘာေတြ ေတြ ႕ရ ႀကဳ ံရ ဆုံရဦးမည္ လဲ။
xxxxx

(၄)
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ ကြၽန္မသည္ အိပ္ရာမွ လန္းဆန္းစြာ ႏုိးလာခဲ႔ပါသည္။
ကြၽန္မက အိပ္ရာမွထကာ ျခင္ေထာင္ကုိ တင္လုိက္သည္။ ျပတင္းေပါက္မ်ား ကုိ
ဖြင့္ၾကည့္လုိက္သည္။အခန္းသည္ ေထာင္႔စြန္းက်ေသာ အခန္း ျဖစ္၍ ေခါင္းရင္းဘက္တြင္
ေရာ ေဘးဘက္တြင္ ပါ ျပတင္းေပါက္မ်ား ရွိေန၏ ။ကြၽန္မက ျပတင္းႏွစ္ ေပါက္စလုံးကုိ
ဖြင္႔လုိက္သည့္အခါ နံနက္ခင္းအလင္းေရာင္ ျဖင္႔ အခန္းတစ္ခုလုံး လင္းသြားေလသည္။
ကြၽန္မသည္ အခန္းအေနအထားကုိ အကဲခတ္ၾကည့္လုိက္သည္။
ညက သတိမထားမိခဲ႔ေသာ နာရီအုိႀကီးတစ္လုံးကုိ နံရံတြင္ ေတြ ႕ရသည္။
နာရီႀကီးမွာ အုိမင္းလွျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းအသြင္အျပင္ကပင္ ေဖာ္ျပေနပါသည္။
နာရီအမွတ္အသားကုိ ေဖာ္ျပေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ေရာမဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးေဟာင္းနာရီႀကီး၏ ဒုိင္ခြက္မွာ ထမင္းစားပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္စာမက ႀကီးမားလွပါ၏ ။
ေအာက္ဘက္တြင္ ခ်ိန္သီးပါေသာ မွန္အိမ္ရွိျပီး ခ်ိန္သီးမွာ ရပ္ေနေလသည္။ စက္ပ်က္ေနေသာ
နာရီႀကီး ျဖစ္ပုံရေပ၏ ။
နာရီကုိျမင္မွ အခ်ိန္ကုိသတိရကာ ကြၽန္မကစားပြဲေပၚ ခြၽတ္တင္ထားေသာ
လက္ပတ္နာရီေလးကုိ ယူၾကည့္လုိက္သည္။ နံနက္ ၈ နာရီ ထုိးေပျပီ။ ကြၽန္မ အိပ္ရာထခ်ိန္မွာ
ေနာက္က်ေနေပျပီ။ ခရီးပန္းေသာ ေၾကာင္႔ တစ္ေရး တည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါ၏ ။
ကြၽန္မက ျပတင္းေပါက္ဆီသြားရပ္ကာ ျပင္ပ႐ႈခင္းမ်ား ကုိ
ေငးေမာၾကည့္ေနလိုက္ေလသည္။ၾကည့္ေလရာရာ၌ ထင္း႐ွဴး ပင္မ်ား ၊ ယူကလစ္ပင္မ်ား
ကုိေတြ ႕ေနရသည္။ သစ္ပင္မ်ား ေပၚ၌ ႏွင္းရည္မ်ား ဆမ္းလ်က္ရွိေပ၏ ။ ႏွင္းမႈ န္ ႏွင္းဖြဲမ်ား
ေၾကာင္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ ျခံက်ယ္ႀကီး၏ အစြန္းထိပင္ မျမင္ရပါေခ်။ ကြၽန္မႀကီးျပင္းခဲ႔ရာ
ရန္ကုန္ႏွင္႔ျခားနားလွပါေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား ပင္တည္း။
ကြၽန္မက ကုိယ္လက္သန္႔စင္ရန္အတြက္ ကြၽန္မ၏ လက္ဆြဲအိတ္ထဲမွ

သြားတုိက္ေဆး၊ သြားပြတ္တံမ်ား ထုတ္ကာ ျပင္ဆင္လိုက္၏ ။
အခန္းတံခါးကုိဖြင္႔လုိက္သည္တြင္ အခန္းေရွ႕၌ ႐ုိက်ိဳ း စြာ ရပ္ေနေသာ
ေဒၚအုိဇာကုိ ျမင္လုိက္ရေလ၏ ။
''အုိ .ေဒၚအုိဇာ၊ ကြၽန္မကုိ လာႏိႈးတာလား''
''ဟုတ္ကဲ့ သခင္မေလး''
''တံခါးေခါက္လုိက္ေရာေပါ''
''ေဒၚအုိဇာ ေရာက္ေနတာ ၾကာပါျပီ။ သခင္မေလး ႏုိးအလာကုိ
ေစာင္႔ေနပါတယ္''
''ေၾသာ္ .ေဒၚအုိဇာရယ္''
''ေရခ်ိဳ း ခန္းကုိ ေဒၚအုိဇာ လုိက္ျပပါ႔မယ္၊ အေပၚထပ္မွာ ပဲ ရွိပါတယ္
သခင္မေလး''
ကြၽန္မသည္ ေဒၚအုိဇာ ဦးေဆာင္သြားရာေနာက္သုိ႕ လုိက္လာခဲ႔၏ ။
ေဒၚအုိဇာက အိမ္ေနာက္ဘက္သုိ႕ေခၚေဆာင္သြားသည္။
''သခင္မေလး ေရာက္ေနျပီဆုိတာ ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔ကုိ သတင္းပုိ႕ဖုိ႕
ေမာင္ေမာင္က လိုက္ပုိ႕ပါလိမ္႔မယ္''
''ကြၽန္မ ဦးစုိးျမင္႔နဲ႕ သြားေတြ ႕ရမွာ ေပါ့''
''ဟုတ္ကဲ့၊ ျမိဳ ႕ ကုိသြားရမွာ ပါ။ ေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္နဲ႕
လုိက္ပုိ႕ပါလိမ္႔မယ္''
''ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္လား ေဒၚအုိဇာ''
''ဟုတ္ပါတယ္၊ ျမိဳ ႕ ကုိ မင္းအုိင္ရြာကေန ကားစီးရင္စီး၊ ကားကလည္း
မနက္အေစာႀကီးထြက္တဲ႔ တစ္စင္းပဲရွိတာပါ။ ရထားက အခ်ိန္မမွန္ဘူးေလ။ အိမ္မွာ

ဆုိင္ကယ္တစ္စီးရွိတယ္။ ေမာင္ေမာင္ လုိက္ပုိ႔ပါလိမ္႔မယ္။သခင္မေလး
ဆုိင္ကယ္စီးတတ္သလား''
''မစီးတတ္ပါဘူး ေဒၚအုိဇာ''
''ဒီမွာ ေနရင္ေတာ႔ ဆုိင္ကယ္အစီး သင္ထားဖုိ႕လိုလိမ္႔မယ္။ ေရခ်ိဳ း ခန္းက
ဒီအခန္းပါ သခင္မေလး၊ အိမ္သာနဲ႔တြဲ လ်က္ပါ''
ကြၽန္မ ကုိယ္လက္သန္႔စင္မႈ လုပ္ျပီးခ်ိန္အထိ ေဒၚအုိဇာက အခန္းေရွ႕မွ
ရပ္ေစာင္႔ေနေပသည္။
''သူတုိ႕ ေကာ္ဖီေသာက္ဖုိ႕ သခင္မေလးကုိ ေစာင္႔ေနၾကပါတယ္''
ကြၽန္မအခန္းထဲက ထြက္လာလာခ်င္း ေဒၚအုိဇာက ေျပာသည္။
''ဘယ္သူေတြ လဲ ေဒၚအုိဇာ''
''ေမခင္မုိးျမင္႔တုိ႕ေမာင္ႏွမေလ''
''အုိ .အားနာစရာ ျဖစ္ေနျပီ၊ ကြၽန္မ အိပ္ရာထေနာက္က်သြားတယ္''
''ကိစၥမရွိပါဘူး၊ သူတုိ႕က သခင္မေလးကုိ ေစာင္႔ရမွာ ေပါ့။ သခင္မေလး
သနပ္ခါးလိမ္းေလ႔ရွိသလား။ ေဒၚအုိဇာ ေက်ာက္ပ်ဥ္သြားယူလုိက္ပါမယ္''
''ေနပါေစေတာ႔၊ ကြၽန္မမွာ သနပ္ခါးဘူးပါလာတယ္။ ေလာေလာဆယ္
ဘူးထဲကသနပ္ခါးပဲ လိမ္းလုိက္ေတာ႔မယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔ႏွင္႔ အာကာေမာင္ေမာင္ ေစာင္႔ေနသည္ဆုိ၍ ကြၽန္မက
အေပၚယံေလာက္ပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖီးလိမ္းျခယ္သလုိက္၏ ။
ေဒၚအုိဇာက ကြၽန္မနားမွ ထက္ၾကပ္မကြာ လုိက္ေစာင္႔ေပးေနေပသည္။
***

ေမခင္မုိးျမင္႔ႏွင္႔ အာကာေမာင္ေမာင္က ေကာ္ဖီစားပြဲတြင္ ကြၽန္မကုိ
ထုိင္ေစာင္႔ေနၾက၏ ။
''ေဆာရီး မမမုိး၊ မူရာ အိပ္ရာထေနာက္က်သြားတယ္''
''ကိစၥမရွိပါဘူးကြယ္၊ ခရီးပန္းလာတာပဲ၊ ညက ေကာင္းေကာင္း အိပ္ေပ်ာ္ရဲ႕
လား''
''ဟုတ္ကဲ့ မမမုိး''
မသိန္းက ကြၽန္မတုိ႕သုံးေယာက္ ေရွ႕ရွိ ေကာ္ဖီခြက္မ်ား ထဲသုိ႕
အသင္႔ေဖ်ာ္ျပီးသားေကာ္ဖီမ်ား ကုိ လုိက္၍ ေလာင္းထည့္ေပး၏ ။ ေကာ္ဖီနံ႕က ေမႊးေနကာ
အေငြ႕တေထာင္းေထာင္းထေနသည္။
''ေကာ္ဖီက ျခံထြက္ေကာ္ဖီေစ႔က ထုတ္ထားတာေလ''
''ေၾသာ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔အေျပာေၾကာင္႔ ကုိယ္ပုိင္ေကာ္ဖီျခံရွိေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။
ေဒၚအုိဇာက ေကာက္ညႇင္းေပါင္းပန္းကန္မ်ား ကုိ ကြၽန္မတုိ႕ ေရွ႕တြင္
လုိက္ခ်ေပး၏ ။
''ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ပူပူေႏြးေႏြးေလးပါ သခင္မေလး။ သခင္မေလးစားခ်င္ရင္
ထမင္းေၾကာ္ ေၾကာ္ျပီးသားလည္း အဆင္သင္႔ရွိပါတယ္''
''ျမိဳ ႕ ကုိသြားရဦးမွာ ေလ။ အဆာခံေအာင္ ထမင္းေၾကာ္စားလုိက္ပါလား
မမမူရာ''
အာကာေမာင္ေမာင္က ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ေကာင္းသားပဲ၊ မူရာ မေန႔က ညစာကုိ ညေနေလးနာရီေလာက္က
စားထားတာေလ။ ဝမ္းဟာေနတယ္၊ထမင္းေၾကာ္စားလုိက္တာ ေကာင္းလိမ္႔မယ္''

ေဒၚအုိဇာက ထမင္းေၾကာ္ယူရန္ မီးဖုိခန္းထဲသုိ႕ ပ်ာပ်ာသလဲ
ထြက္သြားေလသည္။
''ဒါနဲ႕ မမမုိးတုိ႕အေမေရာ''
''ေမေမက အိပ္ရာထဲက မထႏိုင္ဘူး မူရာ။ ေကာ္ဖီေသာက္ျပီးမွ ေမေမ႔ကုိ
ဝင္ေတြ ႕ေပးပါဦး။ ေမေမကမူရာ့ကုိ ေတြ ႕ခ်င္ေနပါတယ္''
''ဟုတ္ကဲ႔၊ အန္တီက ဘာ ေရာဂါ ျဖစ္ေနတာလဲ မမမုိး''
''အစုံပါပဲကြယ္၊ အသက္ႀကီးလာေတာ႔ လူႀကီးနာဆုိပါေတာ့။ မမုိးတုိ႕က
ႀကီးႀကီးနန္းၾကာမုိး အရင္ေတာင္ေမေမ႔ကုိသြားမယ္ ထင္မိတာ''
''အုိ''
ေဒၚအုိဇာေရာက္လာကာ ကြၽန္မေရွ႕တြင္ ထမင္းေၾကာ္ပန္းကန္ခ်ေပးလုိက္၍
စကားျပတ္သြားၾကသည္။ကြၽန္မက ထမင္းေၾကာ္ကုိ ႏိႈက္စားလုိက္၏ ။
''ဒါနဲ႔ ေမာင္ေမာင္က မူရာ႔ကုိ ျမိဳ ႕ လုိက္ပုိ႕ေပးမွာ ဆုိ''
''ဟုတ္ပါတယ္ မမမူရာ၊ ေမာင္ေမာင္လိုက္ပုိ႕မွာ ပါ။ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးစုိးျမင္႔နဲ႕ ေတြ
႕ဖုိ႕ေလ''
''ဦးစုိးျမင္႔က ႀကီးႀကီးလႊဲေပးခဲ႔တဲ႔ အေမြပစၥည္းေတြ နဲ႕ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြ ကုိ
မူရာ႔ကုိလႊဲေပးပါလိမ္႔မယ္။ရွင္းလည္း ရွင္းျပပါလိမ္႔မယ္ မူရာ''
ေကာ္ဖီေသာက္အျပီးတြင္ ေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္အဆင္သင္႔ထုတ္ထားရန္
အခန္းထဲက ထြက္သြားေလသည္။
ကြၽန္မႏွင္႔ ေမခင္မုိးျမင္႔က ေမခင္မုိးျမင္႔အေမကုိေတြ ႕ဆုံရန္ ထြက္လာခဲ႔သည္။
ေမခင္မုိးျမင္႔မိခင္မွာ ေအာက္ထပ္မွအခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ ေနပါသည္။
ကြၽန္မတုိ႕ဝင္သြားေတာ႔ အဘြားႀကီးမွာ မွိန္းေန၏ ။

''ေမေမ''
ေမခင္မုိးျမင္႔ေခၚလုိက္မွ အဘြားႀကီးက မ်က္လုံးကုိဖြင္႔ၾကည့္သည္။
အုိမင္းေနေသာ ္လည္း အေတာ္ ပင္ေခ်ာေမာလွပသည့္ အဘြားႀကီး တစ္ေယာက္
ျဖစ္ေပသည္။ ငယ္စဥ္က ေတာ္ ေတာ္ ပင္ ေခ်ာေမာခဲ႔မည္ ကုိ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္၏ ။
အဘြားႀကီးက ေမာင္ေမာင္ႏွင္႔အေတာ္ ဆင္တူ၏ ။ ေမခင္မုိးျမင္႔မွာ မိခင္၏ အလွကုိ
ထက္ဝက္မွ်ေလာက္သာ ရထားရွာေလသည္။
''အုိ .မူရာေက်ာ႔ယဥ္ေပါ့၊ ဟုတ္သလား''
အဘြားႀကီးက ကြၽန္မကုိၾကည့္၍ ေမးလုိက္သည္။
''ဟုတ္ပါတယ္ အန္တီ''
''ေမေမ႔နာမည္ က ေဒၚနန္းခက္မာပါ မူရာ။ ေမေမ၊ မူရာ ညကပဲ ေရာက္တယ္။
ႀကီးႀကီးဆုံးေၾကာင္းကုိဒီေရာက္မွ ဦးဒိဗၺေျပာျပလုိ႕ သိရတယ္တဲ႔''
ဦးဒိဗၺဆုိသည္မွာ ေခါင္းတလားလာပုိ႕သည့္ အဘုိးႀကီးကုိ
ဆုိလိုဟန္တူေပသည္။
''ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကုိဒိဗၺနဲ႕ ဆုံလုိက္တယ္ေပါ႔။ သိပ္မ်ား ေၾကာက္သြားသလား
မိန္းကေလး''
''အေခါင္းကိစၥလား အန္တီ။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ဒါမ်ိဳ း မႀကဳ ံဖူး မၾကားဖူးလုိ႕
အံ့ၾသလည္း အံ့ၾသ၊ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္သြားမိပါတယ္''
''တုိ႕မ်ိဳ း ႐ုိးရဲ႕ ထုံးစံပါ၊ အန္တီ႔အတြက္လည္း ေခါင္းလုပ္ထား ျပီးျပီေလ''
''အုိ''
ေဒၚနန္းခက္မာစကားေၾကာင္႔ ကြၽန္မက အခန္းေထာင္႔တြင္ လွဲထားေသာ
အေခါင္းႀကီးကုိ သတိထားလုိက္မိသည္။ အေခါင္းတြင္ 'ေဒၚနန္းခက္မာ အသက္ ( )ႏွစ္ ' ဟု
ေရး ထုိးထားေလ၏ ။

''မူရာေက်ာ႔ယဥ္က အေဖဘက္ေဆြမ်ိဳ း ေတြ နဲ႕ စိမ္းေနေတာ႔ ဒါေတြ
ဆန္းေနတာေပါ့ေလ။ တူမႀကီးက ေမာင္သာမုိးနဲ႕ သိပ္တူတာပဲကြယ္''
ေဒၚနန္းခက္မာက ကြၽန္မဖခင္ ဦးခြန္သာမုိးကုိ သတိရဟန္ျဖင္႔ ေျပာေနသည္။
ကြၽန္မကုိအေဖတူသမီးလို႕ေမေမကလည္း ေျပာခဲ႔ဖူးပါသည္။
''အင္း .မာနေတြ .မာနေတြ ''
ေဒၚနန္းခက္မာက သံေဝဂရသံျဖင္႔ ရြတ္ဆုိလုိက္သည္။ သူမ ဘာကုိ
ဆုိလိုပါသနည္း။
''မမနန္းၾကာမုိးဟာ သိပ္မာနႀကီးခဲ႔တယ္။ ခြန္သာမုိးကုိ ရွမ္းအႏြယ္ေတာ္ ထဲက
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ နဲ႔ေပးစားဖုိ႔လုပ္ထားတဲ့ၾကားက ခြန္သာမုိးက ျမန္မာမိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ နဲ႕ လက္ထပ္လိုက္ေတာ႔ စိတ္ဆုိးလုိက္တာအသားေတြ
ဆတ္ဆတ္တုန္ေနတာပဲ။ ခြန္သာမုိးကုိ အေမြျပတ္ဆုိျပီး သူ႕သေဘာနဲ႔သူ
အဆက္ျဖတ္ပစ္တယ္ေလ။ခြန္သာမုိးကလည္း မာနခဲပဲ၊ ေသတဲ႔အထိ အိမ္ကုိ
ျပန္မဆက္သြယ္ခဲ႔ဘူး''
ကြၽန္မဖခင္ႏွင္႔ ႀကီးႀကီးတုိ႕၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ား ကုိ သတိတရ
ျပန္ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
''ေနာက္ဆုံးေတာ႔လည္း ဒီမာနကုိခ်ရတာ ပဲေလ၊ သူ႕ခမ်ာ ေသခါနီး
အထီးက်န္ေနေတာ႔ တူမေလးကုိေတြ ႕ခ်င္ရွာတယ္။ လာမယ္လုိ႕ အေၾကာင္းျပန္လုိက္ေတာ႔
သိပ္ေပ်ာ္ေနတာေပါ႔ကြယ္''
''ေမေမ၊ ဒီအေၾကာင္းေတြ ေနာက္မွေအးေအးေဆးေဆး ေျပာပါ၊ ေမေမ
ေမာေနပါ႕မယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က သတိေပးလုိက္သည္။
''ေအးပါေလ၊ ဒါနဲ႕ ငါ႔တူမႀကီး မူရာေက်ာ႔ယဥ္''

''ေျပာပါအန္တီ''
''အန္တီတုိ႔ကေတာ႔ မွီခုိသူပါကြယ္။ မမနန္းၾကာမုိး ေမတၲာထားလုိ႕
အန္တီတုိ႕မိသားစုကုိ ဒီအိမ္မွာ ေနခြင္႔ျပဳ ခဲ႔တယ္။ တူမႀကီးကလည္း အန္တီတုိ႕ကုိ
ဆက္ျပီးေနခြင္႔ျပဳ ပါလို႔''
''အုိ .ေမေမကလည္း သမီးတုိ႕က မူရာနဲ႕ ေဆြမ်ိဳ း ရင္းခ်ာ ေတြ ပဲဟာ၊ ဘာေတြ
ေျပာေနတာလဲ ေမေမရယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ေဒၚနန္းခက္မာ ေျပာသည့္စကားကုိ ႀကိဳ က္ဟန္မတူဘဲ
ဟန္႔တားလိုက္သည္။
''ေၾသာ္ .တုိ႕ကုိ လူပုိႀကီးေတြ လုိ႕ ျငဴစူမွာ စုိးလို႔ပါေအ''
''မဟုတ္တာ အန္တီရယ္၊ ကြၽန္မက ခုမွေရာက္လာျပီး အန္တီတုိ႕အေပၚမွာ
ဒီလိုစိတ္မ်ိဳ း မထားရက္ပါဘူး။ေဆြမ်ိဳ း အခ်င္းခ်င္း မထားေကာင္းပါဘူး အန္တီ''
ကြၽန္မက ေျပရာေျပေၾကာင္း ဝင္ေျပာလုိက္သည္။ တကယ္ေတာ႔
ယခုအခ်ိန္အထိ ကြၽန္မသည္ သူတုိ႕မိသားစုႏွင္႔မည္ သုိ႔ ေဆြမ်ိဳ း ေတာ္ စပ္မွန္း မသိေသးပါ။
သူတုိ႔သည္ ဤအိမ္တြင္ ေနရျခင္းကုိ ဘာေၾကာင္႔ စိတ္မလုံ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။
''လူပုိေတြ မ ျဖစ္ခ်င္ပါဘူးကြယ္၊ ေမာင္ေမာင္က ဆယ္တန္းေအာင္ျပီးပါျပီ မူရာ။
ေမာင္ေမာင္႔ကုိ ေကာ္ဖီျခံမွာ ျဖစ္ ျဖစ္၊ လက္ဖက္ျခံမွာ ျဖစ္ ျဖစ္ အလုပ္ခုိင္းပါ၊
သူလုပ္ႏိုင္ပါတယ္''
''ဒီအိမ္ရဲ႕ အေျခအေနေတြ ကုိ ကြၽန္မ ဘာမွ်မသိရေသးပါဘူး အန္တီ။
ဘာလုပ္ငန္းေတြ ရွိမွန္းလည္း မသိေသးပါဘူး၊ အားလုံး ေလ႔လာျပီးရင္ အဆင္ေျပေအာင္
ၾကည့္စီစဥ္မွာ ပါ''
''ဟုတ္ပါတယ္ ေမေမရယ္၊ ညီမေလး မူရာေက်ာ႔ယဥ္က သမီးတုိ႕အေပၚမွာ
သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္ ေမေမ''''သာဓုကြယ္ .သာဓု .သာဓု''

အဘြားႀကီးသည္ စကားတစ္ဆက္တည္း ေျပာလုိက္၍ ေမာသြားဟန္ျဖင္႔
ျပန္မွိန္းေနသည္။ေမခင္မုိးျမင္႔က သြားၾကစုိ႔ဟု ဆိလု ုိဟန္ျဖင္႔ မ်က္ရိပ္ျပလုိက္၏ ။
''ေမေမ၊ မူရာေက်ာ႔ယဥ္က ဦးစုိးျမင္႔နဲ႔သြားေတြ ႕ဖုိ႕ ျမိဳ ႕ ကုိသြားမွာ ၊ ေမာင္ေမာင္
လုိက္ပို႕လိမ္႔မယ္၊ သမီးတုိ႔သြားမယ္ေနာ္''
ေဒၚနန္းခက္မာကုိ ႏႈတ္ဆက္၍ အခန္းထဲမွ ထြက္လာခဲ႔ၾကသည္။
***
အာကာေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္ကုိ အဆင္သင္႔ထုတ္ထားကာ
အိမ္ေရွ႕မွေစာင္႔ေန၏ ။
ေရွ႕ေနႏွင္႔ေတြ ႕ရမည္ ျဖစ္၍ ကြၽန္မက မွတ္ပုံတင္ကအစ လုိအပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ကုိအေပၚတက္ယူလုိက္သည္။
ကြၽန္မသည္ ဆုိင္ကယ္စီးရမည္ ကုိ စုိးရြံ႕ေနမိသည္။ ကြၽန္မတစ္သက္တြင္
ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ကုိ မစီးဖူးပါ။ရန္ကုန္သူ ျဖစ္၍ စက္ဘီးကုိပင္ မစီးတတ္ခဲ႔ေသာ ကြၽန္မ
ျဖစ္ပါသည္။
''ျဖည္းျဖည္းေမာင္းေနာ္ ေမာင္ေမာင္''
ကြၽန္မက သတိေပးလိုက္ သည္။
''စုိးရိမ္စရာမရွိပါဘူး မမမူရာ၊ ေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္ကြၽမ္းျပီးသားပါ''
''မင္းကြၽမ္းက်င္ေပမဲ့ မူရာကတစ္ခါမွ် ဆုိင္ကယ္စီးဖူးတာမဟုတ္ဘူး ေမာင္ေမာင္၊
အျမန္ေမာင္းရင္ မူရာေၾကာက္ေနလိမ္႔မယ္''
ေမခင္မုိးျမင္႔က ဝင္ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္၏ ။
''မူရာေရ .ဆုိင္ကယ္ကုိေၾကာက္ေနလို႔ မ ျဖစ္ဘူးကြယ့္။ မမမုိးလည္း
ဆုိင္ကယ္စီးရတာ ပဲ။ ဒီမွာ ေနရင္ဆုိင္ကယ္စီးတတ္ဖုိ႕ လိုလာျပီေလ၊ မူရာကုိယ္တုိင္

စီးႏိုင္ေအာင္ သင္ထားဖုိ႕လုိတယ္''''ဟုတ္ကဲ႔ပါ မမမုိး''
''ကဲ .သြားျပီဗ်ိဳ ႕ ''
အာကာေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္ကုိစက္ႏႈိး၍ ထြက္လိုက္သည္။
ေမခင္မုိးျမင္႔က လက္ျပက်န္ခဲ႔၏ ။
ေဒၚအုိဇာသည္ အိမ္အဝမွရပ္ၾကည့္ေနေလသည္။
***
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ႐ႈခင္းမ်ား မွာ ကြၽန္မအဖုိ႕ ၾကည့္မဝႏိုင္စရာခ်ည္း
ျဖစ္ေနေပသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အႏွံ႔စိမ္းစုိကာေတာပန္းေရာင္ စုံ ပြင္႔ေနပုံမ်ား ၊
အနိမ္႔အျမင္႔မညီညာေသာ ေျ>ြမလိမ္ေျ>ြမေကာက္လမ္းမ်ား က ရန္ကုန္မွလြဲ၍
မေရာက္ဖူးေသာ ကြၽန္မအတြက္ ဆန္းျပားေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ပင္ ျဖစ္ေတာ႔သည္။
ကြၽန္မတုိ႕ထြက္လာစက ျမဴႏွင္းမကြဲေသး။ ႏွင္းမႈ န္ႏွင္းမႊားမ်ား ျဖင္႔
ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ရီေဝေနေပ၏ ။
လမ္းခရီးေရာက္မွ ေနတျဖည္း ျဖည္းပြင္႔ကာ ၾကည္လင္လာသည္။
ကြၽန္မက ဆုိင္ကယ္သြားႏႈန္းေၾကာင္႔ ေအးလာ၍
ဆြယ္တာအက်ႌကုိဆြဲေစ႔ထားလုိက္သည္။
''ျမိဳ ႕ ကုိဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေမာင္းရလဲ ေမာင္ေမာင္''
''ေမာင္ေမာင္႔ဟာေမာင္ေမာင္ တစ္ေယာက္ တည္းဆုိရင္ မိနစ္ေလးဆယ္နဲ႕
ေရာက္တယ္။ မမမူရာပါလုိ႕အရွိန္ေလွ်ာ႔ေမာင္းရေတာ႔ တစ္နာရီေလာက္ေတာ႔ ၾကာမွာ ေပါ႔''
''ၾကာပါေစကြယ္၊ ႐ုံးခ်ိန္ေကာင္းေကာင္း မီပါတယ္''
''မမမူရာကုိ ေမာင္ေမာင္ ဆုိင္ကယ္စီး သင္ေပးမယ္ေနာ္။ ေနာက္ဆုိ

ေကာ္ဖီျခံေတြ လက္ဖက္ျခံေတြ ကုိမမမူရာ သြားရေတာ့မွာ ''
''ေမာင္ေမာင္ လုိက္ပုိ႔ေပါ႔ကြယ္၊ မမမူရာေတာ့ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းရမွာ
ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ။ သူမ်ား ေမာင္းတာ လုိက္စီးရတာ ေတာင္ ရင္တုန္လွျပီ''
''အစမုိ႔လို႔ပါ၊ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္ မမရ''
ကြၽန္မတုိ႕စကားေျပာလုိက္သည့္အခါတုိင္း ပါးစပ္ထဲမွ အေငြ႕မ်ား
ထြက္လာသည္ကုိ သတိျပဳ မိသည္။ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုေၾကာင္႔ပင္ ျဖစ္ေပမည္ ။
''ဒါနဲ႕ ေမာင္ေမာင္႔အေမက မမမူရာကုိ ေျပာတယ္။ ေမာင္ေမာင္႔ကုိ
အလုပ္ထဲမွာ ခုိင္းပါတဲ့။ ေမာင္ေမာင္ကဆယ္တန္းေအာင္ျပီးသားဆုိ၊ ဘာအလုပ္မွ်
မလုပ္ဘူးလားကြယ္။ ေက်ာင္းေရာ ဆက္မတက္ဘူးလား''
''ေမာင္ေမာင္ အေဝးသင္တက္ေနပါတယ္ မမမူရာ။ ဥပေဒ ဒုတိယႏွစ္ ေလ၊
အလုပ္လုပ္ဖုိ႕က ေမေမကေနမေကာင္းေတာ႔ ျမိဳ ႕ ေပၚတက္လုပ္ဖုိ႕ ခက္ေနတယ္ေလ။
ေမာင္ေမာင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္၊ မမမူရာ ခုိင္းရင္လုပ္ပါ႔မယ္''
''ၾကည့္ေသးတာေပါ႔ေလ၊ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းတုိ႕လည္း တစ္ခုမွ်
မသိရေသးဘူး''
ကြၽန္မတုိ႔သည္ ျမိဳ ႕ သုိ႕ ဆယ္နာရီတိတိတြင္ ေရာက္ရွိသြား၏ ။
ေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္ကုိ ဦးစုိးျမင္႔႐ုံးခန္းရွိရာထိ ေမာင္းလာခဲ႔ေလသည္။
***
ေရွ႕ေနႀကီးဦးစုိးျမင္႔မွာ ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းျပီး ခန္႔ညားေသာ ပုဂၢိဳ လ္ႀကီး ျဖစ္သည္။
အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ ျဖစ္သည္။
႐ုံးခန္းထဲအေရာက္တြင္ ေမာင္ေမာင္က မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ ၏ ။
''မမမူရာေက်ာ႔ယဥ္ ေရာက္လာပါျပီ အန္ကယ္၊ ညကပဲ ေရာက္ပါတယ္''

ေမာင္ေမာင္မိတ္ဆက္မေပးမီကပင္ အခန္းထဲဝင္လာကတည္းက ကြၽန္မကုိ
မူရာေက်ာ႔ယဥ္အ ျဖစ္ ဦးစုိးျမင္႔ကသိျပီး ျဖစ္ေပ၏ ။
''မူရာေက်ာ႔ယဥ္က ဓာတ္ပုံထဲကအတုိင္းပါပဲ။ မင္းအေဖ ဦးခြန္သာမုိးနဲ႕ လည္း
႐ုပ္ခ်င္းဆင္တယ္''
''အန္ကယ္နဲ႕ ေဖေဖနဲ႕ သိပါသလားရွင္႔''
''မင္းအေဖက တုိ႕ထက္ အသက္ပုိႀကီးပါတယ္။ ငယ္ငယ္ကေတာ႔ ျမင္ဖူးပါတယ္၊
ခင္ေတာ႔မခင္ခဲ႔ၾကဘူး''
''ဟုတ္ကဲ့''
''ေဒၚနန္းၾကာမုိးရဲ႕ အသုဘကုိေတာ႔ မမီေတာ႔ဘူးေပါ႔''
''ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္၊ ႀကီးႀကီးဆုံးတဲ႔အေၾကာင္းကိုေတာင္ ဒီေရာက္မွ
သိရပါတယ္ရွင္''
''ဘာကြယ့္။ အန္ကယ္သံႀကိဳ း ႐ုိက္လုိက္တယ္ေလ''
''ကြၽန္မ အိမ္လိပ္စာအတုိင္း ႐ုိက္လုိက္တာမဟုတ္လား အန္ကယ္။ ကြၽန္မက
အိမ္ကုိျပန္အပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ သြားေနတာ ရက္ ၂ဝ ေလာက္ၾကာ သြားပါတယ္။
သံႀကိဳ း စာနဲ႕ ကြၽန္မနဲ႕ လြဲသြားခဲ႔ပါတယ္ အန္ကယ္''
'' ျဖစ္ရေလကြယ္၊ မင္းရဲ႕ အေဒၚဟာ မင္းကုိသိပ္ေတြ ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္ခဲ႔ရွာတယ္''
''ကြၽန္မအဖုိ႕လည္း ကုိယ္႔ႀကီးေတာ္ ကုိယ္ ျမင္ခြင္႔မႀကဳ ံလုိက္ရေတာ႔ပါဘူး
အန္ကယ္။ ႀကီးႀကီးဟာ ဘယ္လိုပုံပန္းသဏၭာန္ရွိမွန္းေတာင္ ကြၽန္မ မသိရေတာ႔ပါဘူး။
အိမ္မွာ ရွိတဲ႔ပန္းခ်ီကားက ငယ္ရြယ္စဥ္က ႐ုိက္ထားတဲ့ပုံ ျဖစ္ေနတယ္ေလ''
ဦးစုိးျမင္႔ မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္ကာ စဥ္းစားေနသည္။
''အင္း .မင္းၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ လြန္ခဲ႔တဲ႕ ေလးႏွစ္ ေလာက္က

႐ုိက္ထားတဲ႔ပုံေတာ႔ ရွိတယ္ကြယ့္။မင္းႀကီးေတာ္ ႀကီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ကုိပါ ေတြ ႕ႏုိင္တယ္။
အသံကုိလည္း ၾကားႏုိင္မယ္ေလ''
''ရွင္''
''ဒီလိုပါ ျပီးခဲ႔တဲ့ေလးႏွစ္ ေလာက္က အန္ကယ္႔ေျမးေတြ ရွင္ျပဳ
ပြဲလုပ္ခဲ႔တယ္ေလ။ အဲဒီ တုန္းက ေဒၚနန္းၾကာမုိးဟာ က်န္းက်န္းမာမာရွိတုန္းဆုိေတာ႔ အလွဴ
ကုိ ေရာက္လာတယ္ေလ။ အလွဴမွာ ႐ုိက္ထားတဲ႔ ဗီဒီယုိေခြထဲမွာ ေဒၚနန္းၾကာမုိးပုံ
ေကာင္းေကာင္းပါတာေပါ့။ အဲဒီ အေခြကုိျပန္ရွာျပီး မင္းဆီ ပုိ႔ေပးလုိက္ပါမယ္''
''ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အန္ကယ္''
ေရွ႕ေနႀကီးက သူ႕ထံမွတစ္ဆင္႔ လႊဲအပ္ထားေသာ စာခ်ဳ ပ္စာတမ္းမ်ား ကုိ
ထုတ္ျပကာ လုိအပ္သည္မ်ား ကုိရွင္းျပေလ၏ ။
ေရႊဖီမုိးမိသားစုတြင္ လက္ဖက္ျခံႏွင္႔ေကာ္ဖီျခံမ်ား ရွိကာ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား မွ
ဝင္ေငြမ်ား ႏွစ္ စဥ္တုိးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ၏ ။ အိမ္ႏွင္႔တကြ လက္ဖက္ျခံ၊
ေကာ္ဖီျခံပုိင္ဆုိင္မႈ စာခ်ဳ ပ္စာတမ္းမ်ား ကုိ ကြၽန္မအား လႊဲအပ္ေပးသည္။ထုိ႕ေနာက္
ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဘဏ္သုိ႔ ထြက္ခဲ့ၾကေလသည္။
ကြၽန္မႏွင္႔ေမာင္ေမာင္က ဆုိင္ကယ္တစ္စီး၊ ဦးစုိးျမင္႔က သူ႕ဆုိင္ကယ္ျဖင္႔
ဘဏ္ကုိလုိက္ပါလာသည္။မန္ေနဂ်ာႏွင္႔ေတြ ႕ဆုံရန္ ကြၽန္မတုိ႕ေစာင္႔ဆုိင္းေနစဥ္
ေမာင္ေမာင္က ဘဏ္အျပင္ဘက္တြင္ က်န္ခဲ႔၏ ။
''ေမာင္ေမာင္မရွိတုန္း မူရာေက်ာ႔ယဥ္ကုိ ေျပာရဦးမယ္''
''ရွင္''
''တခ်ိဳ ႕ ကိစၥေတြ က လူသိခံလုိ႕မ ျဖစ္ဘူး မဟုတ္လား''
''ေၾသာ္ .ဟုတ္တာေပါ့ အန္ကယ္''
''ေရႊဖီမုိးအိမ္ႀကီးမွာ ျပႆ နာအနည္
ကးအက်ဥ္း ရွိေနတယ္ကြယ့္''

''အုိ''
''ထူးထူးဆန္းဆန္းေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ ပစၥည္းခန္းပဲေပါ႔၊ လူေတြ က
ေလာဘသားေတြ မဟုတ္လား''
''ေျပာပါအန္ကယ္''
''ေဒၚနန္းၾကာမုိး အန္ကယ္႔ကုိလႊဲအပ္ေပးခဲ႔တာေတြ ဟာ
မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ႔ပစၥည္းေတြ နဲ႔ ဘဏ္ေငြစာရင္းပဲရွိေသးတယ္။ လက္ဝတ္ရတနာေတြ
ကေတာ႔ ေဒၚနန္းၾကာမုိး လက္ထဲမွာ ပဲ ရွိေနခဲ႔တယ္''
''အုိ''
''မ်ိဳ း ႐ုိးစဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းလာတဲ႔ ပတၲျမားဘယက္ႀကီးဟာ ေတာ္ ေတာ္
တန္ဖုိးႀကီးတယ္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္။ကာလတန္ဖုိး သိန္း ေထာင္ဂဏန္းရွိတယ္။
လက္ဝတ္ရတနာလုပ္မထားတဲ႔ ပုလဲေတြ နဲ႕ စိန္ေတြ လည္း ရွိေသးတယ္''
''ဟုတ္ကဲ့ အန္ကယ္''
''ေဒၚနန္းၾကာမုိးဟာ သူ႕ကုိယ္သူ ေသမယ္လုိ႔ မထင္ေသးဘူးကြယ့္။
မင္းလာတဲ႔အထိ ေနရဦးမယ္၊ မင္းနဲ႕ ဆုံရဦးမယ္လုိ႕ေမွ်ာ္လင္႔ေနခဲ႔ရွာတယ္။ မင္းေရာက္လာမွ
လက္ဝတ္ရတနာေတြ ကုိ မင္းလက္ထဲ သူကိုယ္တုိင္ ထည့္မယ္လို႕ အားခဲထားတာေလ''
ကြၽန္မရင္ထဲ၌ တင္းက်ပ္လာခဲ႔သည္။
''ရတနာပစၥည္းေတြ အန္ကယ္႔ကုိ ျပခဲ႔တယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ့ ၆လေလာက္ကပဲ၊ မင္းနဲ႕
အဆက္အသြယ္ရျပီးေနာက္ပုိင္းေပါ့။ သူ ကြယ္လြန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာ႔ အဲဒီ ရတနာေတြ ဟာ
ေပ်ာက္ေနတယ္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္''
''အုိ''
''ေရႊဖီမုိးမွာ ေမခင္မုိးျမင္႔တုိ႔နဲ႔ ေဒၚအုိဇာနဲ႕ ကလည္း မတည့္ၾကဘူး''

''ဒါေတာ႔ တစ္ညတည္းနဲ႕ ကြၽန္မကုိယ္ေတြ ႕ႀကဳ ံခဲ႕ရပါျပီ အန္ကယ္''
''ေအးကြယ္၊ ေဒၚနန္းၾကာမုိးရဲ႕ ရတနာထုပ္ကုိ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ
ရွာၾကည့္ေတာ႔ မေတြ ႕ရဘူး။ ဒါကုိေမခင္မုိးျမင္႔တုိ႕နဲ႕ ေဒၚအုိဇာနဲ႕ သူယူပါတယ္
ငါယူပါတယ္နဲ႕ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေနၾကတယ္ကြယ့္''
''ဟင္ .ဒါေတာ႔ ကြၽန္မ ခုထိမသိရေသးပါဘူး အန္ကယ္''
''ဒါက ဒီလိုရွိတယ္ေလ။ သူတုိ႕က ေဒၚနန္းၾကာမုိး အန္ကယ္႔ကုိမ်ား
အပ္ထားခဲ႔ေလသလားလုိ႔ သံသယရွိေနတာကုိးကြယ့္။ ေမခင္မုိးျမင္႔ကဆုိရင္
အသုဘခ်တဲ့ေန႔မွာ အန္ကယ္႔ကုိ ဖြင္႔ေတာင္ ေမးတယ္။ အန္ကယ္ကဒီကေလးမ
စပ္စုပုံကုိမႀကိဳ က္တာနဲ႕ မင္းနဲ႕ ဆုိင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ မူရာေက်ာ႔ယဥ္လာမွ
ငါတုိ႕အခ်င္းခ်င္းရွင္းမယ္လုိ႕ခပ္တင္းတင္း ေျပာလုိက္ရတယ္ကြယ့္''
''ေၾသာ္ .ဒါေၾကာင္႔ အန္ကယ္႔ဆီသြားမယ္႔ကိစၥကုိ သူတုိ႔
ဒါေလာက္စိတ္ဝင္စားေနၾကတာကုိး''
''တစ္ခုသိထားဖုိ႕က ေဒၚနန္းၾကာမုိးဟာ ရတနာထုပ္ကုိ အန္ကယ္႔ကုိ
မအပ္ခဲ႔ဘူး။ ရတနာထုပ္ကုိ ရွာလုိ႔ကလည္း မေတြ ႕ဘူး။ ဒီေတာ႔ ရတနာထုပ္
ေပ်ာက္ေနတာကေတာ႔ ဧကန္ပဲ မူရာေက်ာ့ယဥ္။ ဒီျပႆ နာဟာတစ္
က ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔
တက္လာေတာ႔မွာ ပဲ''
''အန္ကယ္ကေရာ ဘယ္လုိထင္သလဲရွင္႔''
''အန္ကယ္ေတာ႔ မထင္တတ္ေအာင္ပဲကြယ္။ သူတုိ႕အခ်င္း စြပ္စြဲသလုိ
ေဒၚအုိဇာေသာ ္လည္းေကာင္း၊ေမခင္မုိးျမင္႔တုိ႔ဘက္ကေသာ ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ဖက္က
ရတနာထုပ္ရထားရင္ ရတဲ့သူဟာ ဒီအိမ္မွာ ေနေတာ႔မွာ မဟုတ္ဘူး။ ထြက္သြားမွာ ပဲေလ''
''ဟုတ္တာေပါ့။ အန္ကယ္စဥ္းစားတာ မွန္ပါတယ္''
''အဲဒီ အတုိင္းစဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ ရတနာထုပ္ဟာ အမွန္တကယ္

ေပ်ာက္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။ ေပ်ာက္ေနတာမွန္ရင္လည္း
ႏွေျမာစရာသိပ္ေကာင္းတယ္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္။ ဒီေတာ့ မူရာေက်ာ႔ယဥ္လည္း
ပညာတတ္တစ္ေယာက္ ပဲကြယ္။ ကုိယ္႔နည္းကုိယ္႔ဟန္နဲ႕ စုံစမ္းတာ စုံစမ္း။
ကုိယ္႔ဆင္ျခင္ဥာဏ္နဲ႕ ႀကံဆသင္႔တာ ႀကံဆၾကည့္ေပါ႔''
ကြၽန္မက သက္ျပင္းကုိ ခ်လုိက္မိေလသည္။ ကြၽန္မသည္ အေဒၚ ျဖစ္သူ၏
ဆႏၵအရလာေရာက္ခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေရႊဖီမုိးတြင္ မွီခိုေနထုိင္ရန္ လာေရာက္ခဲ႔ျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ျပႆ နာမ်ား ႏွက
င႔္ ရင္ဆုိင္ရလိမ္႔မည္ ဟု မေတြ းမိခဲ႔ပါေခ်။
ယခုေတာ့ ကြၽန္မသည္ ျပႆ နာအားလု
ကံးကုိ ဒိုင္ခံေျဖရွင္းရင္ဆုိင္ရေပေတာ႔မည္ ။
''အန္ကယ္ဟာ မင္းအေဒၚရဲ႕ ယုံၾကည္လႊဲအပ္ခံရတဲ့ ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္ ပါ
မူရာေက်ာ႔ယဥ္။ ပုဂၢိဳ လ္ေရး အေနနဲ႕ လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကပါတယ္။ ဘာကိစၥ ျဖစ္ ျဖစ္
အန္ကယ္႔ကုိလာျပီး တုိင္ပင္ႏိုင္ပါတယ္။ အန္ကယ္ ကူညီဖုိ႕အသင္႔ပါ''
''ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အန္ကယ္ရယ္''
''ေနာင္မွာ ဘယ္ကိစၥအတြက္ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ မူရာေက်ာ႔ယဥ္ဟာ ကုိယ္တုိင္
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရေတာ႔မယ္။ မင္းအတြက္ မင္းအထက္မွာ လူမရွိဘူး။ မင္းဟာ ခုအခ်ိန္မွာ
ေရႊဖီမုိးမ်ိဳ း ဆက္ရဲ႕ အေရး ပါအရာေရာက္ဆုံးလူပဲ။ ဒီေတာ႔မင္းသတၲိေမြးပါ၊ သတၲိရွိပါ
မူရာေက်ာ႔ယဥ္။ မင္း ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ္႔ကိစၥေတြ ကုိ အန္ကယ္ အမ်ား ႀကီးႀကိဳ ျမင္ထားလုိ႕
ေျပာတာပါ။ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္မသြားနဲ႕ ။ ဘယ္သူ႕ကုိမွ်လည္း မယုံနဲ႔။
ကုိယ္႔အားကုိယ္ကုိးပါ''
ဦးစုိးျမင္႔စကားမ်ား ေၾကာင္႔ ကြၽန္မရင္မ်ား တင္းက်ပ္၍ လာခဲ႔သည္။
သက္ျပင္းကုိ ႐ိႈက္မိသည္။
ကြၽန္မသည္ ျပႆ နာအားလု
ကံးကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူ
ဟုတ္ရဲ႕ လား။
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