အခန်း(၁)

ကားသံကားလိုက်ရကတည်းက ‘ထွန်း’ လာေနပီဟု သိလိုက်သည်
။ သိုေသာ်… ေကာ်လံချပ်ိုး ေကာက်မှာ စိုးသြဖင့် လှမ်းမကည့်မိ။ စက်
ကိုသာ တဂျံးဂျံး ကုန်းုန်းနင်းေနမိသည် ။
ေကာ်လံချပ်ိုးပီးသွားသြဖင့် အနားမှာ ထိုးကျလာေသာ အရိပ်ပိုင်ရှ
င်ကို ေမာ့ကည့်လိုက်သည် ။ ေရေမးဆွတ်ထားေသာ ေခးသုပ်ပဝါေမွးပွ
ကို သူအား ကမ်းေပးေနသည့် ‘ထွန်း’။
ြပံးြပလိုက်ရင်း ေခါင်းယမ်းလိုက်သည် ။
‘သုတ်လိုက်စမ်းပါဟာ၊

နင့်ကည့်လိုက်ရင်

အမဲတမ်းေခးေတွသံ

ေတွနဲ ချည်းပဲ’
‘ေနစမ်းပါ၊ ငါ့မှာ သုတ်စရာရှိပါတယ်’
ခါးကားမှာ လက်ကိုင်ပဝါကို ဆွဲထုတ်ကာ သုတ်လိုက်သည် ။ ထွန်း
က အိမ်ေရှ ခါးပန်းေပါင်တွင် ထိုင်လိုက်၏။
‘ဆိုပါဦး… ဘာကိတ’်
‘ကိစရှိမှ လာရမှာ လား’
‘ကိစရှိမှ လာရမယ်လို ငါေြပာထားတာပဲ၊ ကဲ… ကိစ မရှိရင် ငါဆ
က်ချပ်ဦးမယ်ေနာ်’

ြပံးက စက်ေပမှ အကျစကို ြပန်ကိုင်လိုက်သည် ။
ထွန်းက သူ အကျစကို လုကာ…
‘ေနစမ်းပါဦး၊ နင့်စက်သံကီးနဲ စကားေြပာရတာ ေလကုန်လွန်းလို
ပါဟာ’
‘ငါ့မှာ အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ သိသားနဲ ထွန်းရယ်’
ြပံးက စိတ်ေလာ့ကာ စက်ခုံကထလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် ချပ်ပီး
သားရှပ်အကျတစ်ထည် ေကာက်ကိုင်ပီး ကယ်သီးတပ်လိုက်သည် ။
ေြပာင်လက်ေနေသာ ကမ်းြပင်ထက်ဝယ်ြပံးကာ ကျံကျံကေလး ထိုင်
လိုက်သည် ။ သိုေသာ်- စက်ချပ်ထားသြဖင့် ခါးေညာင်းေနရာ အိမ်တိုင်
ကိုေတာ့ မှီထားလိုက်သည် ။
‘စီးပွားေရး ေသာင်းကျန်းလှချည်လား ြပံးရာ’
‘စီးပွားေရး ေသာင်းကျန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ထွန်းရယ်၊ ငါ့မှာ က
ေကျာင်းပိတ်ရက်မှာ များများ လုပ်ထားမှ ေကျာင်းဖွင့်ရင် ကုန်ကျစရိတ်
အတွက် ေပးိုင်ေအာင်လို ေပါ့’
ြပံးရင်ထဲမှ ထွန်းကို စိတ်ဆိုးချင် လာပီး ြပံးအေကာင်းသိလျက်
သားနဲ တမင် စကားရှည်သည် ဟု ထင်လာသည် ။
‘ပူမေနပါနဲ ြပံးရာ…၊ ေမေမ့ေြပာရင် ရပါတယ်၊ ေမေမက နင့်ကို
အမဲတမ်း လိုတဲ့ အကူအညီေြပာလို ေြပာေနတာပဲ၊ နင်ကသာ အေြခာ
က်တိုက် ဘဝင်ကိုင်ေနတာ’
‘ေတာ်စမ်း ထွန်း၊ ငါဘယ်တုန်းက သူများ ှာေခါင်းေပါက်နဲ အသက်
ရှဖူးလို လဲ၊ ငါ့မှာ ေြခလက်အေကာင်းပဲ၊ ငါလုပ်ိုင်ပါတယ်၊ အန်တီမိ
ကိုေတာ့ ငါေကျးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီမိေပးခဲ့တဲ့ အကူအညီေတွက အ

များကီးပါဟယ်၊ အေဖဆုံးတုန်းကလည်း -’
ြပံးငိုချင်လာသည် ။ မူလတန်း ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးြဖစ်ေသာ သူဖ
ခင် ကွန်လွန်သွားသြဖင့် ေရေတာင်ကီးပိခဲ့ရြခင်းကို ြပန်၍ ေြပးြမင်သ
ည် ။ ြပံးက ရှစ်တန်း၊ မိုးက ခုနစ်တန်း၊ ငယ်က ေြခာက်တန်း။ ေမာင်ှမ
သုံးေယာက်မှာ ဘာမှ မလုပ်တတ်။ ငိုေနသာ မိခင်ကိုသာ ဖက်ပီးငိုခဲ့က
သည် ။ ထွန်းမိခင် ဦးေဆာင်ပီး ရပ်ကွက်အကူမညီ ဆရာဆရာမများ
၏

အကူအညီြဖင့်

အသုဘစည်ပင်သွားခဲ့ရသည်

။

ထွန်းမိခင်

အန်တီမိမိကီးက ြပံးမိခင် လှလှကည်ှင့် ေကျာင်းေနဘက်ြဖစ်သည် ။
အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဟု လည်း ေြပာသည် ။ သိုေသာ်- ြပံးပင်မယုံိုင်။
အန်တီမိသည် တအားချမ်းသာပီး၊ ေမေမ့ကျေတာ့ ဆင်းရဲသည် ။
‘ြပံး’
‘အင်…’
‘နင်… ငိုေနသလား’
‘ဟင့်အင်း’
‘နင် မျက်ရည်ကျေနပါတယ်’
‘ငါ့အေဖကို သတိရသွားလို ပါဟာ၊ ကဲ- နင်ဘယ်ကလာတာလဲ၊ ထမ
င်းစားပီးပီလား’
‘မစားရေသးဘူး၊ မိထဲကလာတာ၊ ွယ်နီကို ဗိုလ်ချပ်ေစျးပိုေပးပီး၊
ေမေမမှာ တာ သတိရတာနဲ ဒီကို အလျင်ဝင်လာတာ၊ ဆာလိုက်တာဟာ၊
ဘာစားစရာရှိသလဲ ဘာမှ မရှိရင် လက်ဖက်သုပ်ေပးကွာ’
‘ဒီအချိန်ေရာက်မှ ေတာ့ ဟင်းကုန်ပီေပါ့၊ ထမင်းေတာ့ ရှိတယ်’

ြပံးက ချပ်လက်စ အကျစကိုချလိုက်သည် ။ ထွန်းဆာ လာပီဆိုလ
င် ြပံးမေနသာ။ မီးဖိုထဲ ဝင်ခဲ့သည် ။ ထွန်းက ေနာက်မှ ကပ်ပါလာသည်
။
‘ငါ ဘာလုပ်ေပးရမလဲ’
‘ဘာမှ မလုပ်နဲ ၊ မလုပ်တတ်ဘဲနဲ များ ၊ အန်တီမိက ဘာမှာ လိုက်လို
လဲ’
‘အုန်းသီးေတွချပီလား’
‘မနက်ြဖန်မှ ခူးေပးမယ့်လူလာလိမ့်မယ်’
‘ဒါြဖင့် အလုံးှစ်ဆယ်ယူမယ်၊ ငါးကျပ်နဲ ပဲ မဟုတ်လား၊ ေရာ့တစ်
ရာ၊ အပိုေတွဘာေတွလဲထည့်မေနနဲ ၊ ေလာ့လည်း မေလာ့နဲ ၊ သူများ
ေရာင်းေစျးပဲ’
‘အေမ့ေပး

လိုက်ေလ၊

ငါ့လက်ေတွေပေနတယ်၊

အေမ့ကို

နင်ပဲသွားေြပာလိုက်၊ ဒါေပမဲ့ အန်တီမိ သာသနာပွဲနဲ အိမ်တွင်းအတွက်
ေတာ့ ကွက်မီးတန်းလှလှနဲ ှစ်လုံးထည့်ေပးလိုက်မယ်’
‘ဒါြဖင့် တစ်ဆယ်ထပ်ယ’ူ
‘ဆင်းရဲေပမယ့် ေစတနာချမ်းသာပါတယ်ဟ၊ ဘာသာေရးအတွက်
ေတာ့ ဒါနေလးပါဝင်ပါရေစ ကိုတိကျရဲ ’
ြပံးထံမှ ထိုကဲ့သို အေငါ့ေလးကေလးကားရမှ ေကျနပ်တတ်ေသာ
ထွန်းသည် ြပံးဖဲဖဲှင့် အိမ်ေရှထွက်သွားသည် ။ အိမ်ေဘးအဖီ စာအုပ်
အငှားဆိုင်ေတွ ထိုင်ေနေသာ အေမ့ထံသို သွားေပသည် ။
ြပံးက ထမင်းကိုဧည့်သည် အတွက် သိမ်းထားတတ်ေသာ ေကွပန်း

ကန်ြပား၌

ထည့်လိုက်သည်

။

လက်ဖက်သုပ်ကိုလည်း

ေကွပန်းကန်ြပား လတ်လတ်တစ်ချပ်၌ ထည့်သည် ။ ေရေွးကျက်ကျ
က်ကို လက်ဖက်ေြခာက်ခတ်ကာ သိမ်းထားေသာ ေကွအိုးေလးထဲထည့်
လိုက်သည် ။ ဆင်းရဲေပမယ့် သပ်ရပ်သန်ရှင်းစွာ ေနတတ်ေသာအေလ့
သည် အေဖ့ထံမှ ြပံးအေမွရခဲ့သည် ။
ပလက်စတစ်စားပွဲခင်းခင်းထားေသာ စားပွဲေပတင်လိုက်ပီး‘ထွန်းေရ ပီးပီေဟ့’
ြပံးအသံကားလိုက်သည် ှင့် ထွန်းေရာက်လာသည် ။ ြပံးက ထွန်း
စားပွဲဝင်ထိုက်လိုက်စဉ် အိမ်ေရှမှ အကျများကိုသွားယူပီး ထွန်းနားြပန်
ထိုင်ကာ ကယ်သီးတပ်သည် ။
‘ွယ်နီက သူအိမ်မှာ ထမင်းစားဖို ေခသား ငါကမစားချင်ဘူး၊ သူတို
ဟင်းေတွက အသားငါးေတွနဲ အဆီအေငမတည့်ဘူး။ အိမ်ေဖာ်ေတွထ
ည့်ေပးတာ ချက်ေပးတာ စားရတာ တစ်ခါတေလ အစိမ်းေကာ်ကို ဟင်း
ေသာက်ပန်းကန်နဲ ထည့်လို ထည့်နဲ ’
‘ဟဲ့… ွယ်နီက နင့်ရည်းစားမဟုတ်လား’
‘ေအးေလ ဘာြဖစ်လဲ’
‘ကိုယ့်ရည်းစားအိမ်ကမေကာင်းေကာင်း သူများ ေလာက်ေြပာရသ
လား’
‘သူများ ေြပာတာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ နင့်ကိုေြပာတာပဲ’
ထွန်းက ကေလးဆန်သည် ။ သူေြပာချင်ရာကို ဘယ်သူမှ အားမနာ
ဘဲ ဇွတ်ေြပာတတ်သည် ။ ေရှေနာက် မစဉ်းစားတတ်။ အန်တီမိတို က
လည်း တစ်ဦးတည်းေသာ သားြဖစ်၍ သူအေပ အချစ်ပုံထားကသည် ။

‘နင်ေကာစားေလဟာ၊ ငါလာစားတာနဲ ပုစွန်ေြခာက်ကုန်ေတာ့မှာ ပဲ
’
‘နင်ေပးထားတဲ့ ပုစွန်ေြခာက်ေတွ ိုမန်ဘူးနဲ အြပည့်ပါဟယ်၊ စားစ
မ်းပါ’
‘ငါ့တစ်ေယာက်တည်းစားရေတာ့ ပျင်းစရာကီး၊ လာပါ ေနလယ်စာ
အြဖစ်စားပါဦး’
ဧည့်သည် က အိမ်ရှင်ကို ြပန်၍ ဖိတ်ေခေနရာ ြပံးမှာ ေကျနပ်ေစရ
န် လက်ဖက်တစ်ဇွန်း ဝင်စားလိုက်ရသည် ၊ ငုတ်သီးစိမ်း ကိုက်ပီးစား
သည့် ထွန်းသည် ေရေွးပူပူေသာက်ကာ ရှးရှးရှဲရှဲှင့် ေခးများ စိုလာ
သည် ။
‘နင့်ကည့်လိုက်ရင် ေခးသံရွဲရွဲနဲ ေရာ့… သုတ်ဦး’
ြပံးက ြပံးြပံးကေလးှင့် သူစကားြဖင့် သူကိုြပန်ှက်လိုက်သည် ။
ခါးကားမှ လက်ကိုင်ပဝါ ကမ်းေပးသည် ။ ထွန်းက အမမဲ့အမှတ်မဲ့ ယူ
သုတ်လိုက်သည် ။ ဘုန်းနိမ့်မှာ သူဘာမှ ဇီဇာမေကာင်တတ်။ ှပ်ပါသု
တ်လိုက်သည် ။
‘ဟယ်- သွားပါပီ’
‘နင် ဘာလို ေပးေသးလဲ…၊ တွန်တိုရင် အစကတည်းက ေပးမသုတ်
နဲ ၊ ေလာကွတ်လုပ်တုန်းကလုပ်ပီး ခုမှ ှေြမာမေနနဲ ၊ ေရာ့…’
ထွန်းက လက်ကိုင်ပဝါှင့် ြပံးကိုေပါက်လိုက်သည် ။ ြပံးေရှာင်လို
က်သည် ၊ မလွတ်။ ရင်ခွင်ထဲကျလာသည့် လက်ကိုင်ပဝါကို ေဘးချလို
က်ပီး…
‘ေသနာေကာင်’

ြပံးြပံးကေလးဆဲလိုက်သည် ။ ဒါကိုပဲ ထွန်းက သေဘာကျစွာ ရယ်
ေမာလိုက်သည် ။
‘ခုမှ စားလို ပိုဝင်ေတာ့တယ်’
‘နင့်ွယ်နီအကျနဲ နင်သုတ်ပါလား’
‘ရွံစရာကီး၊ ေရေမးဘယ်ေလာက်ဖုံးဖုံး၊ လက်ပပ်ေစာ်ကနံလို ရဲရဲ
ေတာင်မဖက်ရဲဘူး’
ြပံး မျက်ှာရဲသွားကာ‘ဟာ… ေကာင်စုတ်၊ ဘာေတွလာေြပာေနတာလဲ၊ ငါ တိုင်ေြပာမယ်’
‘ေြပာ လိုက်ေလ၊ တစ်ေယာက်ြပတ်သွားလဲ ေအးတာပဲ၊ စူဇန်ကို ပို
အချိန်ေပးရတာေပါ့’
‘ဒါပဲ နင်တို ေယာက်ျားေတွဟာ ပိုက်ဆံရှိရင်ပျက်စီးတာပဲ’
‘ေအး… ဟုတ်တယ်၊ ေယာက်ျားေလးေတွဟာ ပိုက်ဆံရှိလို ပျက်စီး
တယ်၊ မိန်းကေလးေတွကျေတာ့ ပိုက်ဆံမရှိလို ပျက်စီးတယ်’
ြပံး ဆတ်ဆတ်ခါနာသွားသည် ။
‘ငထွန်း’
‘ဟာ့… ဟာ့… နင့်ကိုမေြပာပါဘူး၊ နင်မှ မပျက်စီးတာ၊ သူကိုစ,
ေတာ့ နာတတ်လိုက်တာ၊ တချိမိန်းကေလးေတွကို ေြပာတာပါ’
‘ထွန်း… နင်ေနာ်’
‘စားပါဦးဟာ… ငါတစ်ေယာက်တည်း ေြပာင်ေတာ့မယ်’
‘ေြပာင်ပါေစ နင့်အတွက် သုပ်ထားတာပဲ’

‘ဪ… ငါ့ေမွးေနကျရင် နင် လာေနေပးဦးေနာ်’
‘ေမေမ လာမှာ ေပါ့’
‘နင်ပဲလာပါ၊ နွင်းမကင်းတို ေကျာက်ေကျာတို က နင်လှီးေပးေတာ့
ပိုလှတာေပါ့၊ အန်တီလှက ေနာက်ဆံတငင်ငင်နဲ ြဖစ်ေနတတ်လို ပါေနာ်
… ြပံး သကန်အတက်ေန ငါလာေခမယ်’
‘ငါ မအားဘူးဟာ… ရှပ်အကျငါးထည် တစ်ရက်ပီးတာ၊ နင့်ဆီလာ
ရင် ှစ်ရက်စာ ေလျာ့သွားမှာ ’
ထွန်းက ဝုန်းခနဲ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည် ။ ရှးရှးရှားရှားှင့် ‘နင်က ေငွကိုပဲ အဓိကထားတယ်ေပါ့၊ ငါ့ခင်မင်မကိုေတာင် အသိအ
မှတ်မြပဘူးလား’
ထွန်း စိတ်ဆိုးသွားမှန်း သိြပန်ေတာ့၊ ြပံးစိတ်မေကာင်းြဖစ်ကာ အ
ေလျာ့ေပးရသည် ။
‘နင် မနက်ြဖန် အုန်းသီး လာမယူေတာ့ဘူးလား’
‘မယူဘူး၊ ဦးေလးဘ လာယူခိုင်းလိုက်မယ်’
‘ဒါြဖင့် အတက်ေနေတာ့ လာခဲ့ေပါ့၊ နင့်တို ေရပက်ခံထွက်ပီးအြပန်
မှ ငါ့ကိုလာေခေလ’
‘ေအး- တစ်ရက်ေနကျရင် အန်တီလှကို ထမင်းမချက်ခိုင်းနဲ ေနာ်၊ ငါ
တစ်ေယာက်ေယာက်ကို ပိုခိုင်းလိုက်မယ်၊ နင့်ကိုေတာ့ ညေနမှ ြပန်ပိုမ
ယ်၊ ဪ… ေမ့ေနလိုက်တာ ခဏေနဦး’
ထွန်းက လှစ်ခနဲ ေပျာက်သွားြပန်သည် ။ ြပံးက ထွန်းစားထားေသာ
ပန်းကန်များကို ေဆးေကာကာ ပန်းကန်စင်၌ ေရစစ်လိုက်သည် ။

ထွန်းက ြပန်ေရာက် လာပီး‘ေရာ့… ေမေမက ငါ့ေမွးေနမှာ နင်ဝတ်ဖို အတွက် ဝယ်ေပးလိုက်
တာ၊ မဝတ်ရင် ေမေမေရာ ငါပါစိတ်ဆိုးမှာ သွားမယ်’
ထွန်းက လက်ထဲမှ အထုတ်ကို စားပွဲေပတင်ပီး ြပန်ထွက်သွားသ
ည် ။ ြပံးမှာ စိတ်လပ်ရှားစွာ ကျန်ခဲ့သည် ။
ထွန်း ေပးခဲ့ေသာ အထုတ်ကို ယူကည့်လိုက်သည် ။ စိတ်ညစ်သွား
သည် ။ ဘီဘဲလ် ခရမ်းြပာေရာင်စှင့် ဆွစ်ဇာလန်ဇာ ခရမ်းေရာင်စ ယိုး
ဒယားဖိနပ်တစ်ရန်၊ ငိုချင်သွားသည် ။ အဖိုးတန်ေတွသူ မဝတ်ချင်ပါ။
သိုေသာ်- ထွန်းက ေစတနာကို မာနှင့် တန်ဖိုးြဖတ်တယ်ဟု စိတ်ဆိုး
ေပဦးေတာ့မည်။
‘နင့်ေကာင့် ခက်တယ် ထွန်းရယ်၊ နင်ဟာ နည်းနည်းမှ ကိုယ်ချင်းစာ
တရား မရှိဘူး၊ အင်းေလ- နင်ကေတာ့ ဆင်းရဲသားမာနကို ဘယ်သိမလဲ
’
ရင်ထဲ၌ သာ ညည်းတွားလိုက်ိုင်သည် ။ အကျှင့် လုံချည်စကို
ေတာ့ ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ အိမ်ေရှသို ယူလာခဲ့သည် ။ အေမ့ကို ေြပာြပရ
ေပဦးမည်။ အေမကေတာ့ ေကျနပ်ေနဦးမှာ ပဲ။
***

‘ငါ မလိုက်ချင်ဘူး၊ အြပန်မှ လာေခပါဆို…’
ြပံးစိတ်ညစ်သွားသည် ။ ထွန်းက အကန်အတက်ေန နံနက်ကိုးနာရီ
ကတည်းက ေရာက်လာသည် ။

လာပါဟာ… ေမေမေခခိုင်းလိုက်လို ၊ ကက်သားဟင်းနဲ ဆိတ်ကလီ
စာပါချက်မှာ ၊ နင်နည်းနည်းစီမံေပးပါဦးတဲ့ ၊ လာပါြပံးရယ် လိမာရဲ
သားနဲ ေပးေပး ငါ ဝိုင်းသိမ်းေပးမယ် ငယ်ေကာ လိုက်ခဲ့ပါလား။
‘ငယ် မလိုက်ပါဘူး ကိုကိုထွန်း၊ ေမေမနဲ ဆိုင်ကူထွက်ရဦးမယ်’
‘ေအး…ေအး၊ ဒါြဖင့်လည်း မနက်ြဖန် ကိုကိုထွန်း ပိုခိုင်းလိုက်မယ်
ေနာ်’
‘ွယ်နီတို ေကာ ပါသလား’
‘အင်း- ဟိုအကျေကာ ချပ်ပီးပီလား၊ ယူခဲ့ေနာ်’
‘ေအးပါဟာ’
‘နင်က ေရှကပဲစီး၊ ေနာက်မှာ အေကာင်ေတွ များ တယ်၊ ေရှမှာ ဦး
ေလးဘေမာင်ပဲရှိတာ’
‘နင်ကေကာ’
‘ငါ ေနာက်မှာ ပဲစီးမယ်၊ လာကွာ- ေပး’
ြပံး၏ ဟင်းဘက်အိတ်ကိုဆွဲယူကာ အိမ်ေပမှ ေြပးဆင်းသွားသည်
။ ြပံးက ှင်းဆီငုံထုပ်ှင့်

ဖေယာင်းတိုင် အေမးတိုင်ထုပ်တို ကို

ကွပ်ကွပ်အိတ်ှင့် ထည့်ပီး ြခင်းထဲ ထည့်ဆွဲလိုက်သည် ။
တီတီ… တီတီ။
‘လာပါ ေရေယာက်မရဲ ၊ ကာလိုက်တာ’
ွယ်နီက ကားေပမှ လှမ်းေအာ်သည် ။ သူတို သိထားသည် မှာ ြပံးှ
င့် ထွန်းအား ေမာင်ှမဝမ်းကွဲဟူ၍ ။ ထိုေကာင့် ွယ်နီက သူကို ေရ
ေယာက်မဟု ေခသည် ။

‘ လာပီ၊ အေမ… သမီးသွားမယ်၊ ငယ်စက်ချည်းပဲ သိပ်မချပ်နဲ ေနာ်၊
စိုးကိုလည်း ညဉ့်နက်ထိေအာင် မလည်ေစပါနဲ - အေမရယ်’
တစ်ရက်ှစ်ရက်တာအတွက် မိခင်ကို မှာ ၍ မဆုံးချင်ေတာ့၊ ထွန်း
က သူလက်ထဲမှ ြခင်းကိုလာလုဆွဲရင်း‘အမယ်ကီးပိုေပါက်စရဲ ကွပါ၊ မှာ လို ကို မဆုံးိုင်ဘူး၊ အန်တီလှ မ
နက်ြဖန်ညေနမှ ြပန်ပိုေပးမယ်ေနာ်’
‘ေအး… ေအး၊ သမီးကလည်း စိတ်ချလက်ချသာလိုက်သွားပါကွယ်၊
ကိုယ့်အေဒအိမ်သွားတာပဲ’
ြပံးက ကားဆီသိုလှမ်းခဲ့သည် ။ ထွန်းက ြခင်းေတာင်းထည့်ပီး ြပံး
အတွက် တံခါးဖွင့်ေပးထား၏။
‘ဟ- ေယာက်မ လာေလကွာ၊ ေရပက်ခံရေအာင်’
ပတ်ပလစ်ကား ေနာက်ဖွင့်ေပ၌ ကွက်စုတ်များကဲ့သို ေရများ ှင့် န
င့်ေနေသာ ွယ်နီတို ကိုကည့်ပီး‘ကိုယ…
် အေအးမခံိုင်လို ပါကွာ၊ ေနေကာင်းတာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကို
ေရထွန်း ေမွးေနမိုလို လိုက်ရတာ’
‘ကဲ- ဝင်ပါ’
ြပံး ကားေရှခန်းထဲ ဝင်ထိုင်မိသည် ှင့် ထွန်းက တံခါးကိုေဆာင့်ပိ
တ်ပီး‘ကဲ- ေမာင်းေတာ့ ဦးေလးဘေရ’
ြပံးက ေနာက်ခန်းသို မသိမသာ အကဲခတ်လိုက်သည် ။ ေကျာင်းလူ
သိုက်ေတွေရာ၊ မျက်ှာစိမ်းအချိပါ ပါရှိေနသည် ။ ြပံးက မှန်တံခါးကို

ပိတ်ထားသည် ။ ေရပက်မပ်အေရာက်တွင် မှန်ကိုပုတ်ဖွင့်ခိုင်းသြဖင့်
ဖွင့်ေပးရသည် ။ ေရများက အလုံးအရင်းဝင်လာသည် ။ ြပံးပခုံးကို ြဖန်း
ခနဲထိသွားသည် ။
ြပံး စိတ်ညစ်သွားသည် ။ မှန်ကိုြပန်ပိတ်ရင်း ေနာက်သိုကည့်လိုက်
သည် ။
‘အို…’
မျက်ှာထူပူသွားသည် ။ မိမိပခုံးကို လက်ြဖင့်ပုတ်သွားသည် ထက်
ရှက်သွားသည် ။ ွယ်နီသည် ထွန်းရင်ခွင်၌ တစ်ကိုယ်လုံးှစ်ြမပ်ေနသ
ည် ။ မျက်သုပ်ပဝါကီးက ှစ်ဦးစလုံးကိုဖုံးထားသည် ။ မျက်ှာက လွတ်
ေနသည် ။ သူလှမ်းအကည့်၌ ထွန်းှာေခါင်းက ွယ်နီပါး၌ အပ်သွားသ
ည် ။ ေရလုံးေအာက်၌ ေပျာက်သွားသည် ။ ြပံးရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ
ေဒါသထွက်မိသည် ။
‘အရှက်နည်းလိုက်တာ’
ြပံးှတ်ဖျားမှ အမှတ်တမဲ့ ထွက်သွားသည် ။ ဦးေလးဘေမာင်က
ြပံးလျက်‘ေအးေလကွယ…
် ခုေခတ်ကေလးေတွများ တယ်ခက်တာပဲ-‘
‘ေခတ်ဆိုတာ လူေတွကဖန်တီးတာပါ ဦးေလးရာ၊ လွန်ကိုလွန်ပါတ
ယ်၊ ြပံးကို အရင်ပိုေပးေနာ် ဦးေလး’
‘ေအးပါ၊ ဒါေပမဲ့ ေရပက်လမ်းေကာကမှ မလွတ်တာ၊ တံခါးေတာ့ ဖွ
င့်ခိုင်းရင် ဖွင့်ေပးရမှာ ပဲ ကေလးမေရ၊ ဦးေလးလည်း ဝဋ်ပဲ၊ ကေလးကို
စိတ်မချတာနဲ ပဲ လိုက်ေမာင်းေပးေနရတယ်’
ေနာက်ထပ် ေရပက်မပ်ေရှေရာက်ြပန်သည် ။ ေရပက်ကသည် ။

ြပံးေရှခန်းကို ဖွင့်ခိုင်းသည် ။ ဖွင့်ေပးလိုက်သည် ။
‘ြဖန်း’
‘ေဟ့… ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ’
ုတ်တရက် ြပံးအံ့အားသင့်သွားသည် ။ ြပံးပခုံးကို လက်ှင့် ပုတ်
တာ ‘ထွန်း’ြမင်သွားကာ ကားေပမှ လားခနဲ ခုန်ချပီး လက်ှင့် ပုတ်သူ
ကို အကျရင်ဘတ်ဆွဲ၍ ေဒါသတကီး ေမးလိုက်သည် ။
‘ဟ… ေဝယံထွန်း ညီေလးရာ ေတာင်းပန်ပါတယ်’
‘ေရေလာင်းတာ ေလာင်းေပါ့ကွာ လက်နဲ ဘာလို ပုတ်သလဲ’
ကီးကပ် ေခါင်းေဆာင်က ထွန်းဦးေလးစက်ုံမှ အလုပ်သမားတစ်
ဦးြဖစ်ေန၍ ထွန်းကိုဆွဲကာ ေတာင်းပန်သည် ။ သူဘက်ကလူများ ဝိုင်း
လာမကိုလည်း ထိန်းသိမ်းလိုက်သည် ။ ဦးေလးဘေမာင်ကလည်း ေဖျာ
င်းေဖျာင်းဖျဖျ ေြပာသြဖင့် ေြပလည်သွားသည် ။ ရန်ပွဲှင့် ေဝးသွားသည်
။
‘ေတာက်… ဟိုဘက်တိုး’
ထွန်းကေတာ့ မေကျနပ်ေသး၊ ြပံးေဘး၌ ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး တံခါးကို
ေဆာင့်ပိတ်လိုက်သည် ။ ထိုေနာက်‘ဦးသာေအာင်… မနက်ြဖန်လာဖို မေမ့နဲ ေနာ်၊ အလုပ်သမားေတွပါ
ေခခဲ့၊ ကားကီးလတ်လိုက်မယ်’
‘ေအး… ေအး’
စိတ်ဆိုးေြပချင်ေတာ့လည်း ချက်ချင်းေြပကာ လှမ်းမှာ လိုက်ေသးသ
ည် ။ ကားက ဆက်ေမာင်းလာသည် ။

‘မပ်မဝင်နဲ ေတာ့ ဦေလး၊ အိမ်ပဲေမာင်းေတာ့’
‘ွယ်နီတစ်ေယာက်တည်း ထားခဲ့ရသလား’
‘ဘာြဖစ်လဲ၊ ငါ့ရင်ခွင်မဝင်လဲ သူမှာ ဝင်စရာရင်ခွင်ေတွ ြပည့်လို က
ည့်ပါလား’
ြပံးက အမှတ်မထင်ကည့်လိုက်သည် ။ ထွန်း ေြပာသည့် အတိုင်းပင်
။ ွယ်နီသည် ရင်ခွင်တစ်ခုထဲ ေရာက်ေနေလပီ။
‘ေတွလား… ဟဲဟ…
ဲ မပူပါနဲ သူကအေရာင်ေြပာင်းတတ်တယ်၊ ပု
တ်သင်ညိမေလးေလ’
ြပံးက အံ့အားသင့်ကာ‘နင် သဝန်မတိုဘူးလား’
‘ဘာကိုတိုရမှာ လဲ’
‘နင်တို ဟာကလည်း ဟယ် ဘယ်လိုကီးလဲ’
‘ဒီလိုကီးပဲ’
ထွန်းက ရယ်ေမာေနသည် ။ ြပံးက နားမလည်၊ ြပံးနားလည်သည်
က အချစ်စစ်အချစ်မှန်တို မည်သည် ဝန်တိုြခင်းှင့် မကင်းကေချ။ ယခု
ထွန်းှင့် ွယ်နီသည် ဘယ်လိုပါလိမ့်။ ြပံးကေတွးရင်း ထွန်းကိုကည့်လို
က်သည် ။ ထွန်းကေတာ့ ပက်ဝန်းကျင်ကိုအားကျစွာ ေငးကည့်ေနသည်
။ ြပံးရင်ထဲ ထွန်းကိုကည့်ပီး‘ကေလးလိုပါပဲလား ထွန်းရယ်’
ဝင်ဒါမီယာရှိ ‘ထွန်းေဂဟာ’ေရှ ရပ်လိုက်သည် ။ ထွန်းက ကားဟွန်း
တီးလိုက်သည် ။ အိမ်ထဲမှ အိမ်ေဖာ်မေလး တစ်ဦးက ေြပးကိသည် ။

‘မမြပံးပါ လာပီ ကီးကီးေရ’
ဝမ်းသာအားရေအာ်သံက ဟိန်းထွက်လာသည် ။ ထွန်းကမ်းေပး
ေသာ ြပံးပစည်းများကိုယူကာ ြပန်ဝင်သွားသည် ။
‘ကဲ… သူငယ်ချင်းတို နားကပါဦးလား’
‘မနားေတာ့ဘူးကွာ၊ ခုမှ ေရပက်ေကာင်းတဲ့ အချိန်ကွ၊ ြပန်ထွက်ရ
ေအာင် ဒီေနေတာ့ မနားတမ်းပဲ’
‘ဦးေလးဘ နားချင်ရင်ေနခဲ့ေလ’
‘မြဖစ်ပါဘူး ဦးေလးလိုက်ပါ့မယ်’
‘ဒါြဖင့် သွားကမယ်၊ ကဲ… ေရေကာက် ေနခဲ့ေတာ့’
‘ေရေယာက်မေရ… တာ့တာ’
ြပံးက လက်ြပရင်းကျန်ခဲ့သည် ။ ထွန်းသည် ေနာက်ခန်းြပန်ေရာက်
သွားသည် ။ ွယ်နီသည် ထွန်းရင်ခွင်သို ြပန်ေရာက်သွားသည် ။
‘သမီး… လာေလ၊ ေရစိုေတွလဲလိုက်ပါဦး’
‘ဟုတ်က…
ဲ့ အန်တီမိ’
ြပံးက အေရးတယူ လာေရာက်ေခငင်ေသာ အန်တီမိေနာက်သို လို
က်ခဲ့သည် ။ ြပံးသည် ထွန်းတို အိမ်၌ မျက်ှာမငယ်ရ။ အိမ်သားတစ်ဦး
ကဲ့သိုပင် ြဖစ်ေနသည် ။ အလှအတန်းရှိလင် ြပံးေြခ ြပံးလက်သာြဖစ်
ေနခဲ့သည် ။ အန်တီမိသည် လည်း မရှိဆင်းရဲသားဘဝမှ ထွန်းဖခင်
ဦးြမင့်ထွန်းှင့် လက်ထပ်ပီး ချမ်းသာကွယ်ဝလာြခင်းြဖစ်သည် ။ ဘဝမ
ေမ့တတ်ေချ၊ ထိုေကာင့် သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ ြပံးမိခင်ကိုလည်း တက်ိုင်
မ အကူအညီေပးသည် ။

‘သမီးြပံး… အန်တီဝယ်ေပးလိုက်တာေတွ ပါရဲ လား’
‘ပါပါတယ် အန်တ’ီ
‘ေအးကွယ…
် သားကိုပဲဝယ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်၊ အဆင်ေြပလား မသိ
ဘူး’
‘ထွန်း ဝယ်လာေပးတာလား အဆင်ေြပပါတယ်၊ သူက ဝယ်တတ်
သားပဲ၊ ကဲ… သမီး ဘာလုပ်ေပးရမလဲ အန်တ’ီ
‘ဘာမှ မလုပ်နဲ ၊ အန်တီနဲ မနက်စာ စားရေအာင် လာ’
အန်တီမိက အဝတ်စိုလဲပီးသွားေသာ ြပံးကို ပခုံးဖက်ကာ ေခေဆာ
င်သွားသြဖင့် ြပံးကလိုက်ရသည် ။ ြပံး အန်တီမိကို ချစ်ပါသည် ။ ေမ
ေမပီးလင် ြပံးအချစ်ိုင်ဆုံးမိန်းမသည် အန်တီမိ ြဖစ်ေပသည် ။ သန်း
ေပါင်းများ

စွာ

ချမ်းသာေသာအန်တီမိလို

သူေဌးကေတာ်သည်

မာနမကီးဘဲ ြပံးတိုလို လူမျိးကို ဆက်ဆံေနသည် မှာ ချီးကျးဖွယ်
ေကာင်းသည် ဟု ြပံးြမင်သည် ။ အန်ကယ်ြမင့်ထွန်းသည် မိုးကုတ်ေကျာ
က်တွင်းများ ှင့် ရန်ကုန်အိမ်သို ကူးချည်သန်းချည် အချိန် ကုန်ေနတတ်
သည် ။
‘လှကိုပါ ေခခဲ့ေရာေပါ့ သမီးရယ်’
‘ေမေမကလိုက်လို မြဖစ်ဘူးအန်တီ၊ စိုးက နည်းနည်းဆိုးချင်တယ်၊
အေမရှိမှ ြဖစ်မှာ ၊ အေပါင်းအသင်းများ ချင်တယ်၊ အိမ်ကိုပစ်ထားလို
မြဖစ်ဘူး အန်တီရယ်၊ ြပံးရှိရင်ရှိ ြပံး မရှိရင် အေမရှိမှ ြဖစ်တာ၊ ြပံးနဲ
ေမေမ ဘယ်ကိုမှ တွဲထွက်လို မရဘူးြဖစ်ေနတယ်၊ ထွန်းကလည်း ြပံး
ကိုပဲဇွတ်ေခေနတာနဲ ြပံးပဲလိုက်ခဲ့ရတာ’
‘ဟုတ်ပါတယ်ေလ၊ သမီးေြပာတာ ဟုတ်တာပဲ။ ကဲ… စားသမီး၊

ေြမာင်းြမဘက်ကလာတဲ့ ပုစွန်တုပ်ကီးေလ၊ သားက ပုစွန်ဆို အေကာင်
လိုက် ရဲေနေအာင်ေကာ်ေပးမှ ကိက်တာ၊ ကက်သားလုံးကိုလည်း ကွပ်
ကွပ်ကေလးေကာ်ေပးမှ ၊ ဟင်းက ေချးများ တယ်၊ လက်ဖက်သုပ်တာ
ေတာင် ြပံးသုပ်ေပးတဲ့ လက်ဖက်သုပ်မှ သူက ကိက်တာတဲ့ ’
‘ြပံးက လက်ဖက်သုပ်ပဲေကးိုင်တာကို အန်တီရယ်၊ ပုစွန်ေြခာက်
ေတာင် အန်တီပိုေပးလို ထည့်ေပးိုင်တာ၊ အဲဒါေတာင် သူလာရင်စားဖို
ဆိုပီး ပုစွန်ေြခာက်ကို သီးသန် ဖယ်ထားရတာ’
ြပံးက ထွန်းကိုေစတနာရှိပါသည် ။ ထွန်းမိသားစု၏ ေကျးဇူးက ြပံး
တို အေပမှာ လံ၍ ပင်ေနပါသည် ။ ဒါေတာင် အေမမေြပာြပေသာ
ေကျးဇူးများ လည်း ရှိေနဦးမည်ဟု ြပံးသိေနသည် ။ ထမင်းစား၍
သိပ်မျိမကျချင်၊ အိမ်မှာ အေမတို သီးစုံကုလားဟင်းှင့် စားေနရှာေပ
ေတာ့မည်။
***

‘ြပံးေရ နင်ေအာင်တယ်၊ ဖိုးဒီကွာ ဟုတ်လား’
ထွန်းက အိမ်ေပသို ခုန်ေပါက်ေြပးတက်လာကာ စက်ခုံေပမှ သူကို
အတင်းဆွဲယူထေစသည် ။ ြပံး ရင်ခုန်ကာ လိက်ဖိုဝမ်းနည်းသွားသည် ။
‘ဟုတ်လား ေပျာ်လိုက်တာ ြပံးရာ၊ နင်သွားချင်တဲ့ အမ်စီေတာ့ ကျန်း
ေသေနပါပီ၊ နင်သိပ်ေတာ်တာပဲ’
ထွန်းက ြပံးလက်ေမာင်းှစ်ဖက်ကို မလတ်ေသး၊ ထွန်းမျက်ှာက
ထွန်းလင်းေတာက်ပေနသည် ။ ြပံးက မျက်ရည်များကားမှ ြပံးကာ‘နင်ေကာ’

ငါေတာ့ တူးဒီပဲ မက်(စ်)ရယ်၊ ကယ်မယ်စီရယ် နင်က အဂလိပ်နဲ ဖစ်
စစ်ပိုတယ်၊ ငါက ဒီဘယ်ေလာက် ရရေလ၊ ကယ်မယ်စီေမဂျာယူပီး
ေကျာင်းပီးတာနဲ ေကျာက်တွင်းလုပ်မှာ ပဲ၊ ဒါေကာင့် ခုကတည်းက
အားရေအာင် ေပွထားရတာ’
‘ငါ့လက်လတ်ပါဦးဟယ်၊ အေမတို ကိုေြပာရေအာင်’
‘ဪ… ေအး ဟုတ်သားပဲ၊ ဟင်… နင့်လက်ေမာင်းေတာင် နီရဲသွား
ပီ၊ ေဆာရီးပဲ၊ ငါဝမ်းသာလို တအားဆုပ်ကိုင်မိသွားတယ်’
ြဖဥအိေထွးေသာ ြပံးလက်ေမာင်းအိုးှစ်ဖက်၌ လက်ေချာင်းရာက
ေလးများ ထင်ကျန်သွားသည် ကို ထွန်းက အံ့သစွာေငးကည့်ရင်း ေတာ
င်းပန်လိုက်သည်

။

ြပံးကို

သူသနားသွားသည်

။

ြပံးက

ဘာမှ

မသိဟန်ြဖင့် မသိကျိးကံြပလက်
‘ေမေမေရ… ငယ်- ြပံးေအာင်တယ်၊ ဖိုးဒီတဲ့ ’
‘ကားပါ့ရှင-် ကားပါ့၊ ထွန်း ဒီေလာက်ေအာင်ေနတာ တစ်ရပ်ကွက်
လုံး ကားပီးေရာေပါ့’
‘အဲဒါ ကားုံနဲ မပီးဘူး အန်တီလှေရ၊ ေမေမက ထွန်းနဲ ြပံး ေအာင်
တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အိမ်မှာ ေကးမလို ြပံးကို ေခသွားမယ်ေနာ်’
‘လုပ်ြပန်ပီလား ထွန်းရယ်၊ ငါ စိတ်ညစ်ပါတယ်၊ ငါ မအားဘူး၊ နင်
ငါစိတ်ညစ်ေနတာေတွ မသိဘူးေနာ်’
ြပံးရင်ထဲမှ ေသာကလိင်းေကာင့် ေစာေစာက အေပျာ်မျက်ရည်ေန
ရာ၌ ေသာကမျက်ရည်က အစားထိုးဝင်ေရာက်လာသည် ။ ထွန်းက အံ့
အားသင့်သွားကာ‘ဟင်… ြပံး နင် ဘာစိတ်ညစ်ေနလို လဲ’

ထွန်းက ဂုတစိုက်ေမးေလ ြပံးက ငိုချင်ေလြဖစ်ကာ ေနာက်ဆုံး
ကမ်းြပင်ထက်ထိုင်ချကာ ငိုရင်း မျက်ရည်များကို သုတ်ပစ်လိုက်သည် ။
ထွန်းက သူအပါးထိုင်လျက်‘ေရာ့’
သူလက်ကိုင်ပဝါ ကမ်းေပးသည် ။ ြပံးက ယူသုတ်လိုက်သည် ။ ှပ်
ပါသုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ထွန်းကရယ်လျက်‘ငါ့လက်ကိုင်ပဝါေတာ့ ှစ်ပစ်ခံရပီ’
‘ေသနာေကာင်၊ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ’
‘ငါ့လည်း ေြပာဦးမှ ေပါ့’
ြပံးက လက်ကိုင်ပဝါေမွးပွေလးကိုကည့်ကာ‘ငါ ေလာ်ပီးမှ ြပန်ေပးမယ်ေနာ်’
‘မေပးနဲ ေတာ့ ယူထား၊ ဒီေနကစပီး နင် ငါ့ေရှမှာ ငိုတိုင်း ငါ့ေခးသု
တ်ပဝါ

နင့်ကိုေပးမယ်၊

နင်က

သိမ်းသိမ်းထား၊

ဆယ်တန်း

ေအာင်စာရင်းထွက်တဲ့ အချိန်ကေန ေယာက်ျားယူတဲ့ အထိ ထွန်းေရှမှာ
ဘယ်ှစ်ခါငိုခဲ့သလဲ သိရေအာင်’
‘ေယာက်ျားယူမှ ေတာ့ နင့်ေရှ ငါငိုဦးမလားဟဲ့’
‘ေအး…

ဟုတ်သားပဲ၊

မျက်ရည်ကို

သုတ်လိုက်ေပါ့’
‘ေသနာေကာင်ေနာ်၊ နင်ြပန်ေတာ့’
‘ြပန်လို ဘယ်ြဖစ်မလဲ။ နင့်ကိုေခခဲ့ရမယ်တဲ့ ’
‘နင့်အိမ်က နင်ေအာင်တာ သိချင်မှာ ေပါ့’

ေယာက်ျားပုဆိုးနဲ

‘ငါ ဖုန်းဆက်ေြပာပီးပီ၊ နင်ေအာင်တယ်ဆိုလို ေမေမက ဆုေပးရ
ေအာင်ေခခဲ့ပါတဲ့ ၊ ေနာက်ပီး သူငယ်ချင်းေတွနဲ အင်းလျားလိပ်မှာ
သွားစားကပါတဲ့ ။ လာပါဟာ၊ ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးေပါ့၊ ဒီလိုေပျာ်ရင်မမျိး
က တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲရတာ၊ ကဲ… ထ အဝတ်လဲ’
ထွန်းက ေချာ့ေချာ့ေမာ့ေမာ့ေလးေခသည် ။ ြပံးက ေခါင်းခါကာ‘ထွန်း’
‘ဘာလဲ’
‘ြပံးမလိုက်ရင် မြဖစ်ဘူးလား’
‘ေမေမက ြပံးကိုဆုေပးချင်ေနတယ်၊ ြပံးမလိုက်ရင် ေမေမကိုယ်တို
င် လာေပးလိမ့်မယ်၊ ေနာက်ပီး ြပံးကို ေပျာ်ေစချင်ေနတယ်ေလ’
ြပံးဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ။ အန်တီမိကို ေလးစားစွာြဖင့် လိုက်ရန်ြဖစ်
သည် ။
‘ကဲ… ခဏေစာင်’့
‘ငါ အန်တီလှတို နဲ စကားေြပာရင်းေစာင့်မယ်’
ြပံးက ေခါင်းညိတ်လိုက်သည် ။ ဇာနက်ြပာေရာင် လက်ြပတ်က
ေလးှင့် ကည်ြပာေရာင် ဒူးနားလုံချည်ေလးကို ဝတ်လိုက်သည် ။ ြပံး
က လက်ြပတ်ရင်ေစ့ အဝတ်များ သည် ။ ပိတ်တစ်ေထာင်ကုန်ပီး ကိုယ်
မှာ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ရှိသြဖင့် ြပံးဝတ်ေလ့ရှိသည် ။ ဆံပင်ကေတာ့ ထုံးစံအ
တိုင်းဖားလျားပင်။ ေကျာတစ်ဝက်သာရှည်ေသာ ဆံပင်ကို ြပံးအမဲတမ်း
ချထားတတ်သည် ။
မျက်ှာကိုေတာ့ တို ပတ်ှင့် သာ ေကာက်ပွတ်လိုက်သည် ။ ဘာမှ မ

လိမ်းတတ်။ သနပ်ခါးရည်ကျဲကလွဲ၍ ြပံးမျက်ှာမှာ ဘာမှ မထင်။
‘လှအိုးကွဲ ပီးပီလား၊ ထွက်လာေတာ့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ လိမ်းပါ
လား၊ မိတ်ကပ်တို ှတ်ခမ်းနီတို ’
‘မလိုပါဘူးဟာ’
‘ေအးေလ… နင်ကလှပီးသားပဲ’
ကားေပတက်ထိုင်လိုက်သည် ။ အိမ်ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သို မျက်လုံး
မေရာက်ေစရန် သတိထားလိုက်ရသည် ။ ပတ်ဝန်းကျင်မျက်လုံးများက
သူတို ကို ဂုတစိုက်ကည့်ေနမည်ကို ြပံးသိေနြခင်းေကာင့် ပင်။
‘ြပံး’
‘ဘာလဲဟ’
‘နင် ဘာစိတ်ညစ်ေနတာလဲ ေြပာေလ၊ နင်ဟာ နာမည်နဲ မလိုက်
ေတာ့ဘူး’
‘လိုက်စရာအေကာင်းကို ရှိမှ မရှိဘဲကိုး’
‘ဘာြဖစ်လို လဲ’
‘စိုးေကာင့် ေပါ့’
‘စိုး ဘာြဖစ်လို လဲ၊ စာေမးပွဲကျလို လား’
‘ဒါလည်း ပါတယ်၊ နင်သိတယ်မဟုတ်လား၊ ငါတို စားဝတ်ေနေရး
ကိ’ု
ထွန်းက ငိမ်သက်စွာ နားေထာင်ေနသည် ၊ ကားကို ခပ်မှန်မှန် ေမာ
င်းေနသည်

။

ြပံးက

ထွန်း၏

တည်တည်

ကည်ကည်

နားေထာင်ေနမေကာင့် အားတက်ကာ ဆက်၍ ေြပာသည် ။

‘ကုန်စုံဆိုင်ေလးနဲ စာအုပ်အငှားဆိုင်ကရတဲ့ ဝင်ေငွဟာ စားဝတ်ေန
ေရးအတွက်ပဲရတယ်၊ ေကျာင်းလခ စာအုပ်ဖိုးက ငါတို ညီအစ်မ ခါးချ
ည့်ေအာင် စက်ချပ်ပီး ရှာရတာ၊ ေွဆိုရင် ေကျာင်းဖွင့်ရာသီအတွက် ဘ
ယ်ေလာက်ကုန်းုန်းပီး ရှာရတယ်ဆိုတာ နင်လည်း သိပါတာပဲ၊ အဲဒီ
ေငွကို တစ်ြပားမှ မသုံးဘဲ သိမ်းထားပါလျက်နဲ မေနက မရှိေတာ့ဘူး
ေလ၊ ငယ်လည်း မယူ၊ ငါလည်း မယူ၊ အေမလည်း မယူ၊ စိုးကိုေမးရ
ေအာင်လည်း စိုး ြပန်မအိပ်ဘူး၊ ညကလည်း ငါတို ညီအစ်မငိုရတယ်၊
ေလာေလာဆယ် စိုးနဲ ငယ် ေကျာင်းစရိတ်က ရှိေနတယ်မဟုတ်လား၊ စိ
တ်ညစ်တာ ဒါေကာင့် ပါ’
‘ေငွက ဘယ်ေလာက်မိုလို လဲ’
‘ေြခာက်ရာ့ငါးဆယ်’
ထွန်းက ရယ်ချင်သွားသည် ။ ေြခာက်ရာ့ငါးဆယ်သည် သူသည်
ေနြဖန်းမည့် ေငွေလာက်ပင်မရှိ။ သိုေသာ်- မြပံးရဲ၊ မေြပာရဲ။ ြပံးက သူ
ကို ေလှာင်သည် ထင်သွားမှာ စိုးရိမ်သည် ။
‘ြပံးရယ်- ငါရှိေနတာ နင်ေမ့ေနသလား’
‘ငါ့အေကာင်းလည်း သိသားနဲ ထွန်းရယ်၊ ေငွေချးရမှာ ကို ေသမ
ေလာက် ရှက်တဲ့ သူပါဟာ’
‘ငါက မေချးပါဘူး ေပးမှာ ပါ၊ ေဖေဖေရာက်ေနတယ်၊ ငါတို မေအာ
င်ခင်ကတည်းက ေအာင်မှာ ပါဆိုပီး ဒီေန… မုန်ဖိုးဆိုပီး ှစ်ေထာင်ေပး
ထားတယ်၊ တစ်ေထာင်နင်ယူလိုက် ငါတို တစ်ေထာင်ဖိုးပဲ ဒီေနြဖန်းမ
ယ်ေလ’
‘ေတာ်စမ်းပါ ထွန်းရယ်… အဓိပာယ်မရှိတာ မေြပာနဲ ။ ငါ နင့်ကိုခင်

တာ အကူအညီရလိုမနဲ ခင်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ ငါနဲ နင်တို နဲ ေမတာသန်
သန်မှာ ေငွေရးေကးေရးနဲ အေရာင်အစွန်း မခံိုင်ဘူး’
‘ဟ…. သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်ေယာက် အခက်အခဲရှိရင် တစ်ေယာ
က်က ကူညီရမှာ ဒါထုံးစံပဲ၊ နင်ဟာ တစ်ခါတေလ အေြခာက်တိုက် ဘဝ
င်ြမင့်ေနသလိုပဲ၊ အဓိပာယ်မရှိဘူး၊ တစ်ဖက်စွန်းေရာက်ေနပီ’
‘ေြပာချင်လိုေြပာေတာ့ ထွန်း၊ ငါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအားကိုးတယ်၊
ဆင်းရဲသား မာနပါတာ၊ အေဖမေသခင်ကတည်းက တဖွဖွဆုံးမခဲ့ဖူးတ
ယ်၊ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့ …’
‘သေဘာ… နင့်သေဘာ၊ ငါဘာမှ မေြပာတတ်ေတာ့ဘူး ငါေပးတဲ့
ေငွ နင်ယူချင်ယူ မယူချင်ေန၊ ငါကေတာ့ ေပးမှာ ပဲ’
‘နင်ေပးလည်း ငါြပန်ေပးမှာ ပဲ၊ ငါစိတ်ညစ်တာ ဒါမှ မဟုတ်ဘူး ၊ စိုး
ဟာ ေဆးလိပ်ေသာက်တတ်ေနေတာ့ ဘိန်းြဖများ မိေနသလားလို ြပန်
မလာေသးလို ပူတာပါ၊ ေငွက ထပ်ဝင်မှာ ပဲ၊ ခု စက်တစ်လုံး ထပ်ငှား
ထားတယ် ညီအစ်မှစ်ေယာက် အပိင်ချပ်လိုက်ရင် တစ်ပတ်အတွင်း
ေငွကြပန်ရမှာ ပဲ၊ အေမေစျးဖိုးထဲက ဆွဲလို လည်း ရပါတယ်၊ ကဲ… ငါ့
အတွက် ဘာမှ မေတွးနဲ ေတာ့၊ ငါနင့်ကို ေသာကမေဝသလို ြဖစ်သွားတ
ယ်၊ ေတာင်းပန်ပါတယ်ဟာ’
‘ေတာ်စမ်းပါ’
‘အိန်တီမိကို မေြပာနဲ ေနာ်၊ အလကားသက်သက် စိတ်ပူေနဦးမယ်’
‘နင့်သေဘာချည်းပဲ’
ထွန်းက မျက်ှာညိပုပ်ပုပ်ှင့် အံးေပးလိုက်သည် ။ ြပံးက ေကျနပ်
သွားသည် ။ သူရင်ထဲ အနည်းငယ် ေပါ့ပါးသွားသည် ။ ေသာက မေဝလို

က်ရ၍ ထင်ပါသည် ။
ထွန်းတို အိမ်ေရာက်ြပန်ေတာ့ ြပံးစိတ်ညစ်ရသည် ။ အန်တီမိှင့် အ
န်ကယ်က ြပံးကို ပတြမားလုံးေလးများ ှင့် ပုံေဖာ်ထားေသာ စပျစ်ခိုင်ပုံ
ေလာ့ကတ်ှင့် ဆွဲကိးတစ်ကုံး ဆုအြဖစ်ချသည့် အြပင် ပတြမားကို စိ
န်ရံထားေသာ လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို အန်တီမိကိုယ်တိုင် စွပ်ေပးသည် ။
‘အေတာ်ပဲ ကိုေရ၊ မိမှန်းရင် လွဲခဲပါတယ်’
တန်ဖိုးအားြဖင့် ဘယ်ေလာက်တန်မှန်း ြပံး မခန်မှန်းတတ်ပါ။
သိုေသာ်…
‘အန်ကယ်ေရာ အန်တီကိုပါ သမီး ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ သ
မီး ေတာင်းပန်ပါရေစ၊ သမီးတို အိမ်က မလုံြခံဘူး၊ အတွင်းရန်ရှိေနတ
ယ်၊ ေနာက်ပီး ဘတ်စ်ကားနဲ ေကျာင်းတက်တဲ့ လူဆိုေတာ့ ခါးပိုက်ှိက်
လည်း ေကာက်ရတယ်၊ ဒီေတာ့ သိမ်းထားရလည်း အခက် ဝတ်ထားရ
လည်း အခက်ြဖစ်ေနလို ပါ၊ သမီး အန်တီ့တို ဆီမှာ ပဲ ြပန်အပ်ထားပါရ
ေစ’
ြပံးက အသာခတ်လိုက်ပီး ဘူးေလးထဲ ြပန်ထည့်လိုက်သည် ။
လူကီးများ မျက်ှာမေကာင်း ြဖစ်သွားသည် ကို ြပံးက အကဲခတ်မိကာ
ရင်ထဲထိခိုက်စွာြဖင့်‘ြပံးေမာင်နဲ ညီမက နည်းနည်းဆိုးချင်တယ်၊ ြပံးမှာ ဒီလိုပစည်းရှိရ
င် လွယ်လွယ်နဲ ေရာင်းခိုင်းေနဦးမှာ စိုးရလို ပါ၊ ြပံးက အန်တီတို ေပး
တဲ့ လက်ေဆာင်ကို အမှတ်တရအြဖစ်ထားချင်တယ်၊ အန်တီပဲ သိမ်း
ထားေပးပါ၊ စိတ်ချရပီဆိုတဲ့ အချိန်ကျမှ ြပံးေတာင်းယူပါ့မယ်’
‘ေအးေလ… သမီးသေဘာပါ၊ ကဲ… သားပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါသား၊

သမီးလိုချင်ရင် အချိန်မေရွး ထုတ်ေပးလိုက်ေနာ်’
ထွန်းက ဘူးကိုယူကာ အေပထပ်သို တက်သွားသည် ။ ြပံးအချိးကို
သိေနသြဖင့် စိတ်ထဲကေတာ့မေကျနပ်။
‘ဒါထက် ငယ်ကေကာ မလိမာဘူးလား၊ စက်ေတာ့ ချပ်သားပဲ’
‘စက်ချပ်ခရတာ သူကို ဝတ်စုံဝယ်ေပးပီး ေချာ့ခိုင်းရတာအန်တီ၊ အ
လှမက်တယ်၊

စိုးက

အေပါင်းအသင်းများ

တယ်၊

ြပံးက

ေရှကေြဖာင့်ေြဖာင့်သွားြပတာေတာင် ေနာက်ကေြဖာင့်ေြဖာင့် မလိုက်ချ
င်ကဘူး၊ အေဖဆုံးတာ ြပံးအတွက်ေတာ့ တကယ့် ေရေတာင်ကီးပိ
တာပါ အန်တီရယ်၊ ေငွေရးေကးေရးထက် အုပ်ထိန်းမ ကင်းလွတ်သွား
တာ သာဆိုးတယ်’
‘ဒါြဖင့်လည်း ဒီဝန်းထဲပဲ ေြပာင်းေနကပါလား’
‘မလုပ်လိုက်ပါနဲ အန်ကယ်၊ အန်တီမိပါ ှလုံးေရာဂါစွဲသွားပါ့မယ်၊
ြပံးတို ဟိုမှာ ပဲေနပါရေစ၊ အပ်ထည်ေတွနဲ ေဖာက်သည် မပျက်ရေအာင်
ပါ။
‘ေအးပါ… သမီးသေဘာ၊ ဒါထက် သမီးေဆးတကသိုလ်ဝင်မှာ ပဲမ
ဟုတ်လား’
‘ဝင်မှာ ေတာ့ ေသချာပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အမှတ်သိမှ ေြပာိုင်မှာ ပါ’
‘သမီးအတွက် ဘာမှ မပူနဲ စိတ်ေအးေအးသာေန၊ ကဲ… သားတို
သွားကေတာ့၊ ွယ်နီတို မိုက်ကယ်ဆိုလုပ်မေနပါနဲ ၊ မင်းတို ှစ်ေယာ
က်ပဲသွားက၊ ေဖေဖ သမတုံက ဘွတ်ကင်ှစ်ေစာင် လုပ်ထားတာရှိတ
ယ်၊ ေမာင်နင်းိး သွားကည့်က ေရာ့ေရာ့’
ထွန်းက ဖခင်ထံမှ လက်မှတ်လှမ်းယူကာ ြပံးကိုမျက်စပစ်ေခပီး-

‘သွားမယ်’
ြပံးက ထွန်းမိဘှစ်ပါးကိုှတ်ဆက်ကာ ထွန်းေနာက်လိုက်ခဲ့သည်
။
ြပံးအတွက် ထွန်းထက် ထွန်းမိဘှစ်ပါးကို ပိုမိုငဲ့ညာေကျးဇူး ေထာ
က်ထားရသည် ။ တစ်လုပ်စားဖူး သူေကျးဇူးဆိုလင် ြပံးအတွက်ေတာ့
ဆပ်၍ မကုန်ိုင်ေအာင် ေကျးဇူးများ ေနပီ။
သက်ြပင်းချကာ ထွန်းကို ငဲ့ေစာင့်ကည့်လိုက်သည် ။ ထွန်းကေတာ့
အေတွးမရှိ အေငးမရှိ ေလခန်ကာ ကားေမာင်းလျက်ရှိေနသည် ။
သမတုံက ကားကို ေမာ့ကည့်လိုက်သည် ။
ြပံး၏ ဆယ်ေကျာ်သက်ှလုံးသား တဆတ်ဆတ် ခုန်လျက်ရှိသည် ။
***

ြပံး

ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှည့်လိုက်သည်

။

တစ်ခါမှ

မဆက်စဖူးဆက်ရသြဖင့် ရင်ခုန်ေနသည် ။ ထွန်းှင့် တိုက်ိုက်တိုးပါ
ေစဟု ဆုေတာင်းလိုက်သည် ။
‘ဟယ်လို’
‘ထွန်လားဟင်’
‘ဟုတ်ပါတယ်၊ ေဝယံထွန်းပါ၊ ြပံးလား… ြပံး မဟုတ်လား’
‘ဟုတ်ပါတယ် ြပံးပါ’
‘ဘာြဖစ်လို လဲ ြပံး’

‘စိုးေလ စိုး… ထွန်း… ထွန်းသာလာခဲ့ပါ၊ ြပံး ဖုန်းထဲကမေြပာချင်
ဘူး၊ ထွန်းလာခဲ့ေနာ်’
ထွန်းအသံကားရသည် မှာ အားတက်သေရာရှိသည် ။ ြပံးစိတ်ေအး
သွားသည် ။ ဒုကတစ်ခုခုှင့် ကံလာတိုင်း တိုင်ပင်စရာဆိုလို ထွန်းတစ်
ေယာက်ကိုသာ အလျင်ဆုံး သတိရလိုက်သည် ။
ထွန်းသည် ြပံး၏ အရင်းှီးဆုံး အကမ်းဝင်ဆုံး သူငယ်ချင်းြဖစ်သ
ည် ။ မိန်ကေလးသူငယ်ချင်းများကိုပင် ထွန်းေလာက်မခင်။
ထွန်းကလည်း သူအတွက်ဆိုလင် သူပင် အကူအညီမေတာင်းရ
ေသး အဆင်သင့်ြဖစ်ေနတတ်သည် ။ ယခုေတာင်းရမည့် အကူအညီအ
တွက် ြပံးစိတ်မေကာင်း။ စိုးကို မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲမ၊ လက်ဝယ်ေတွရှိ
မှင့် တရားစွဲထားသည် ။ အင်းစိန်ေထာင်သို ပိုလိုက်သည် ။ ြပံးအေမ
ကလည်း ထိုသတင်းကိုကားကတည်းက ဗုန်းဗုန်းလဲသည် ။ ေထာင်ဝင်
စာသွားေတွရန် ြပံးမရဲ၊ ထွန်းကိုတိုင်ပင်ရန် ေခြခင်းြဖစ်သည် ။
တယ်လီဖုန်းကို လမ်းထိပ်ကဆက်ပီး အိမ်ြပန်ခဲ့သည် ။ အိမ်ေရာက်
ခါစရှိေသးသည် ထွန်းေရာက်လာသည် ။ ဝင်ဒါမီဘာှင့် ေတာင်ဥက
လာပခရီးကို ဘယ်လိုများ ေမာင်းှင်လာသလဲဟု ြပံးေတွးလိုက်သည် ။
‘ကဲ… ဆိုပါဦး’
‘ထွန်းရယ်’
ထွန်းက ခရီးေရာက်မဆိုက် လှမ်းေမးလိုက်သြဖင့် ြပံးငိုချင်သွားသ
ည် ။ ထွန်းသည် သူအတွက် ဒုကခံဖို သက်သက်ေမွးဖွားလာသလားဟု
ြပံးက စိတ်မေကာင်းြဖစ်သွားြခင်းြဖစ်သည် ။
‘လုပ်ပီ မျက်ရည်ကအလျင်ပဲ’

‘ထွန်းရယ် မဟုတ်ပါဘူး၊ စိုးကို… စိုးကို အင်းစိန်ေထာင်မှာ ထိန်းသိ
မ်းထားတယ်၊ အဲဒါ အာမခံရဖို ြပံး ဘာလုပ်ရမလဲ’
‘ြပံးရယ် နင့်မှာ လည်း အပူေတွချည်းပါပဲလား’
‘အန်တီလှကေကာ’
‘အေမ အခန်းထဲမှာ မစားိုင် မေသာက်ိုင်ြဖစ်ပီး ဖျားေနပီ၊ ငါ
ေသချင်ေတာ့တာပဲ’
‘မေသနဲ ဦး၊ နင်ေသလို နင့်မိသားစုက ြဖစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ နင်ေနခဲ့၊
ငါ ဦေလးဘနဲ တိုင်ပင်ပီး စီစဉ်လိုက်မယ်၊ ေထာင်ဝင်စာ သွားေတွရ
တာ နင့်လိုမိန်းကေလးမျိးနဲ မတန်ဘူး၊ စိတ်ေအးလက်ေအးသာေန’’
‘ေငွေတွဘာေတွလိုမှာ ေရာ့… ယူသွားဦး’
‘ဘာလဲဟ… မလိုပါဘူး၊ အန်တီလှ ေဆးဖိုးထားလိုက်၊ ကဲ… ငါသွား
မယ်’
ကားေပတက်လိုက်ေသာ ထွန်းကို ြပံးက ေနာက်ဆံငင်ကာ လှမ်း
ေခလိုက်သည် ။ ထွန်းက သူအား မျက်ေမှာင်ချီကာ…
‘ဘာလဲ’
‘ငါ့ကို အကျိးအေကာင်းလာေြပာဦးေနာ်၊ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ထွန်း
ရယ်၊ ငါ့မှာ နင့်ပဲ အားကိုးစရာရှိတာ’
ြပံးက

မျက်ရည်ရစ်ဝိုင်းေသာ

မျက်လုံးအစုံြဖင့်

ေြပာလိုက်မိရာ

ထွန်းက…
‘ေအးေပါ့… ငါ့ေြပာလို နင် ဘယ်သူေြပာရမှာ လဲ၊ ေရာ့… မျက်ရည်
သုတ်လိုက်၊ သွားမယ်’

ထွန်းက ေမွးပွလက်ကိုင်ပါဝါကို ြပံးပခုံးေပ ပစ်တင်ပီး ကားကို ဝူး
ခနဲ ေမာင်းထွက်သွားသည် ။ ြပံးက ပဝါကိုကိုင်ကာ ငိုင်ေနမိသည် ။ သူ
ဆီမှာ ထွန်းေပးေသာ လက်ကိုင်ပဝါ သုံးထည်ရှိေနပီ။
ကုန်စုံဆိုင်နဲ စာအုပ်ဆိုင်ဘက် သူ ေလာက်လိုက်သည် ၊ ငယ်ရှိေနသ
ည် ။
‘ငယ် ထမင်းစားရင်းနဲ အေမ့ကိုကည့်လိုက်၊ စိုးကိစ ထွန်းလုပ်ေပး
ေနတယ်လို လည်း ေြပာလိုက်ေနာ်’
‘ဟုတ်ကဲ့ မမြပံး’
ထွန်း ေခးသုတ်ပဝါြဖင့် မျက်ရည်များကို သုတ်လိုက်သည် ။
ဒုတိယအထည်ရစဉ်အြဖစ်ကို သတိရြပန်ေတာ့ ြပံး ရင်ခုန်သံ ြမန်
လာသည် ။ ုပ်ရှင်ကည့်စဉ် ချစ်သူှစ်ဦး ကွဲကွာခန်း၌ ြပံးမျက်ရည်များ
သည် တားဆီးမဲ့စွာ ကျလာသည် ။
‘ြပံး’
ထွန်းက ြပံးလက်ကိုလာဆုပ်ရာ၊ ြပံး ဆတ်ခနဲ တုန်ယင်သွားသည် ။
ထွန်းက လက်ဖမိုးကို အုပ်မိုးကိုင်ထားသည် ။
‘လက်ေတွလည်း ေအးလို ၊ ဘာြဖစ်ေနတာလဲ’
ထွန်းက အေမှာင်ထဲမှ ြပံးမျက်မှာ ကို ေစ့ေစ့ကည့်သည် ။ ြပံးက မျ
က်ရည်စေတွ ြမင်မှာ စိုးလို ေခါင်းငုံထားခဲ့သည် ။ ဒါေကာင့် ထွန်းက
အားမလိုအားမရ မျက်ှာကို ဆွဲေမာ့ရန်ကိးစားသည် ။ ြပံး ငိုချင်လာ
သည် ။ ရင်မှာ ကတုန်ကယင်ြဖစ်ကာ ေနာက်ဆုံး ထွန်းပခုံးထက် ေခါင်း
တင်ကာ ငိုလိုက်သည် ။

‘အူး… ဘာလို ငိုတာလဲ’
‘သနားလို ’
‘တိတ်ကွာ… မရှက်ဘူးလား’
ထွန်းက ြပံးမျက်ှာသို သူေမွးပွပဝါြဖင့် သုတ်ေပးပီး ပခုံးထက်မှ
အသာေဖးမကာ ဖယ်ရှားလိုက်သည် ။
‘အချစ်စစ်အချစ်မှန်ေတွရဲ လမ်းဟာ ဘယ်ေတာ့မှ မေြဖာင့်ြဖးတတ်
ဘူး ြပံး’
ြပံးက မျက်ရည်ကို ထွန်းပဝါြဖင့် ဆက်သုတ်သည် ။ ထွန်းက သူလ
က်ကေလးကိုသာ ဆုပ်ကိုင်အားေပးသည် ။ ထွန်းေမတာသန်စင်မကို
ြပံးရင်ထဲမှာ ေမ့မရေအာင်ပင် တသသြဖစ်ေနခဲ့သည် မှာ အမှန်ပင်။ ြပံး
ေမ့မရပါ။
ေမွးပွလက်ကိုင်ပဝါများ ှင့် အတူ ထွန်း၏ ေမတာများက ြပံးထံ
ေရာက်ရှိလာတတ်သည် ဟု ြပံးထင်သည် ။ ထိုသို ေရာက်လာတိုင်း ြပံး
ထွန်းကို အသနားပိုခဲ့သည် ။ ထွန်းဘဝက ‘လိုတရ’ ဘဝ မင်းသား။ သို
ေသာ်… ြပံးေကာင့် ေသာကမမေဝချင်ပါ။ ထွန်းထံသို သုခကလွဲပီး ဒု
ကများကိုမမေဝရက်။ ဤသည် လည်း ြပံး၏ ေစတနာအရင်းခံပင်။ ထွ
န်းထံ ယခုလို ဒုကေပးလိုက်ရသည် ကိုပင် ြပံးရင်ထဲ ေကကွဲလျက်ရှိတ
တ်သည် ကို ထွန်းသိမည်မထင်၊ ထွန်းသိေအာင်လည်း ြပံးေြပာြပတတ်
မည်မဟုတ်ပါ။

ေနာက်ကို

ထွန်းအား

ြပံးဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ။
***

ေသာကမမေဝေတာ့ပါဟု

‘ြပံး

နင်ကေတာ့

အမ်စီကို

လွတ်လွတ်ကတ်ကတ်

တန်းဝင်ေနတာပါ’
အမှတ်စာရင်း

သွားထုတ်ကသည်

။

ြပံးအမှတ်ကို

ထွန်းက

အလျင်ကည့်ပီး ေြပာလိုက်သည် ။ ြပံးက ထွန်းစာရွက်ကို ကည့်လိုက်
သည် ။
‘နင်လည်း - အာရ်အိုင်တီ တန်းေနတာပဲ’
‘ဒါေပမဲ့ ငါမသွားဘူး၊ သိတယ်မဟုတ်လား၊ ဘွဲဆိုတာ ဂုဏ်ရှိုံသက်
သက်ေလာက်ပဲ၊ ငါ့အတွက်က ဘွဲမယူလည်း ြဖစ်တာပဲ၊ လုပ်ငန်းက အ
စဉ်သင့်ရှိေနပီးသား’
‘ေအး- နင့်အေနနဲ ကေတာ့ ဟုတ်တာေပါ့၊ ငါလည်း စာေပးစာယူပဲ
တက်ေတာ့မယ်’
‘ဘာ-’
ထွန်းက အံ့အားသင့်စွာြဖင့် မျက်လုံးြပး မျက်ဆန်ြပးှင့် သူကို လှ
မ်းကည့်ေနသည် ။ ြပံးက ခပ်ြပံးြပံးေလးပဲ…
‘ငါလည်း ငါနဲ တန်တဲ့ ဘွဲပဲ ယူေတာ့မယ်ေလ’
‘ြပံးေနာ်- နင်- လာစမ်း’
ထွန်းက ြပံးလက်ကို တအားဆုပ်ကာ တိုင်းစာစစ်ုံးမှ ဆွဲေခခဲ့သ
ည် ။ ြပံးမှာ ထိတ်လန်တကား ထွန်းဆွဲေခရာသို ပါခဲ့ေလသည် ။
ထွန်းက ြပံးကို ကားတံခါးဖွင့်ေပးကာ‘တက်-’
‘နင် ဘယ်လိုြဖစ်ေနတာလဲ ထွန်း’

‘ငါ ြဖစ်တာ မဟုတ်ဘူး နင်- နင်’
ထွန်းက ကားကို ဝူးခနဲ ေမာင်းထွက်ခဲ့သည် ။ ထွန်းမျက်ှာသည် ခ
က်ထန်တင်းအာေနသြဖင့် ြပံးက ငိမ်ေနလိုက်သည် ။ ကရဝိတ်နားရှိ
သစ်ပင်ရိပ်၌ ကားကို ထိုးရပ်လိုက်သည် ။ ပီးေတာ့… မေြပာမဆိုှင့် ဆ
င်းသွားပီး ကန်စပ်ေဘးနားရပ်ကာ ေရထဲသို သစ်ကိုင်းေြခာက်တစ်ခုကို
ေကာက်လျက် အေဝးသိုပစ်ချလိုက်သည် ၊ ဂယက်များ ထသွားပီးအတ
န်ကာမှ လိင်းတွန်းကေလးများ ပျက်ြပယ်သွားသည် ။ ထွန်းအပါးသို
ြပံးကပ်လိုက်သည် ။
‘ထွန်း’
‘ထွန်းက မထူး’
‘နင်… ဘာမေကျနပ်တာလဲ ထွန်း’
‘နင့်ကို နင့်စိတ်ကို’
‘ငါ ဘာြဖစ်ေနလို လဲ’
‘အေြပာင်းအလဲ ြမန်တာ ငါမကိက်ဘူး’
ြပံး ငိမ်ေနလိုက်သည် ။
‘အမ်စီတက်မယ်၊ ကီးလာရင် ဆရာဝန်ကီးလုပ်မယ်၊ နယ်က ေဆး
ုံမှာ ေဆးသွားကုမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နင်ေြပာင်းပစ်ပီလား…
‘စာေပးစာယူတက်၊ ဘွဲတစ်ခုရုံနဲ ေတာ့ နင် ဒီဘဝကတက်ိုင်မ
လား၊ စက်ခုံေပက ထရေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ’
ထွန်းေြပာသမကိုသာ

ြပံးေငးရင်း

ြပံးရင်ထဲမှာ ေြပာစရာေတွအြပည့်။

နားေထာင်ေနသည်

။

‘ဘာြဖစ်လို လဲ ရည်ရွယ်ချက် ေြပာင်းလိုက်ရတာလဲ၊ ေဆးအမ်စီတ
က်ဖို ေငွမရှိလို လား၊ ေမေမတို က အကုန်လုံး တာဝန်ယူထားပီးေနပီပဲ၊
နင် ဘာပူေနသလဲ၊ နင့်မာနက တစ်ဖက်စွန်းကို ေရာက်ေနပီလို ငါထင်
တယ်၊ ဘာလဲ နင်က တလွဲေတွးပီး ြပန်ဆပ်ရမယ့် အတိုးအရင်းအတွ
က် လန်ေနတာလား၊ စိတ်သာချ၊ ဒီမှာ ြပံး… ငါ့ကိုကည့်စမ်း’
ြပံးက ထွန်းကို မရဲတရဲ ေမာ့ကည့်လိုက်သည် ။ ထွန်းမျက်ှာသည်
ခက်ထန်ေနသည် ။ တင်းေနေသာ မျက်ှာေကာများ ြပတ်ထွက်သွား
ေလမလားဟု ြပံးက စိုးထိတ်စွာ ေတွးလိုက်မိသည် ။
ထွန်းက သူအားြဖင့် ြပံးလက်ေမာင်းရင်းှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်း
ဆုပ်ထားပီး လပ်ယမ်းကာ‘နင့်ရည်မှန်းချက်ကို မာနနဲ လဲမလို လား၊ ငါတို အေထာက်အပံ့ မယူ
ချင်ရေအာင် နင့်အလှည့်ကျရင် ေကျးဇူးြပန်ဆပ်ရမှာ ေကာက်လို လား၊
ဒီမှာ နင့်ကိုငါ အေကွးနဲ လည်း မသိမ်းဘူး…။ ေမေမတို က နင့်ကိုသမီး
ေတာ်ချင်တယ်၊ မေတာ်ရလည်း သမီးလိုပဲသေဘာထားပီး ချစ်ေနမှာ ပဲ၊
ဒါကို နင်မေကျနပ်ရင် ရပါတယ်၊ နင့်သေဘာနဲ နင်ပဲ၊ ခုဆိုရင် နင့်အေမ
ှလုံးေရာဂါက ေဆးဖိုးအတွက် နင့်ေမာင်အတွက် ေထာင်ဝင်စာသွား
ေတွတဲ့ အခါ ကုန်ကျစရိတ်၊ နင် ဘယ်ေလာက်ုန်းကန်ိုင်မလဲ၊ ကဲေြပာစမ်း၊ မိန်းမေတွက ပိုက်ဆံ မရှိရင် ပျက်စီးတတ်တယ်၊ နင် ပျက်စီး
ချင်လို လား၊ လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကို ေကျးဇူးတင်ရမှာ ေကာက်ပီး န
င့်ဘဝကို အနစ်မွန်းခံမလို လား၊ ငါတို ကိုေကျးဇူးတင်ရမှာ နင် ေတာ်
ေတာ်ေကာက်သလား… ေြပာစမ်း’
‘မဟုတ်ပါဘူးထွန်းရယ်၊ ငါေလ- ငါနင့်ကိုဒုကမေပးချင်ေတာ့လို ပါ’
ြပံးထွန်းကိုေတာ်ေတာ်လန်သွားသည် ။ ထွန်း ေဒါသကီးပုံကို အခုမှ

ြမင်ေတွရသြဖင့် ေကာက်လည်း ေကာက် ငိုလည်း ငိုချင် စိတ်လည်း ထိ
ခိုက်ကာ မျက်ရည်တာ ကျိးထွက်သွားသည် ။
ထွန်းက သက်ြပင်းချကာ ြပံးလက်ေမာင်းထက်မှ လက်ှစ်ဖက်ကို
ြပန်၍ ုပ်သိမ်းလိုက်သည် ။ ြမက်ခင်းေပ ေြခပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်
သည် ။
‘ငါ့ကိုမှ အကူအညီမေတာင်းရင် နင် ဘယ်သူဆီကများ ေတာင်းချင်
ေသးလို လဲ ြပံးရာ၊ နင်ဟာ ြမံစိစိနဲ ငါမကိက်ဘူး၊ ဒါ ငါ့ကိုဒုကေပး
တာ မဟုတ်ဘူး ၊ နင့်ကိုေထာက်ပံ့ရတဲ့ တစ်လစာေငွေလာက်ဟာ ငါ့တ
စ်ရက်စာ မုန်ဖိုးေလာက်ပဲရှိတယ်၊ ငါတို မှာ ဘာမှ အကျိးယုတ်မသွား
ဘူး၊ ကုသိုလ်ေတာင် တိုးလာေသးတယ်၊ ပညာဒါန ကူညီြဖည့်ဆည်းေပး
တာပါ ြပံးရယ်၊ နင်နားလည်စမ်းပါ၊ ေမေမတို ရဲ ေစတနာကိုလည်း နင့်
ဆင်းရဲသားမာနနဲ မိုက်ချိးလိုက်ပါနဲ ငါေတာင်းပန်ပါတယ်ေနာ်… ြပံး
မငိုပါနဲ ဟာ’
ြပံးက ထွန်းေဘး၌ ဒူးေထာက်လျက်သားထိုင်လိုက်သည် ။ မျက်ရ
ည်ကမစဲ၊ ထွန်းက သူေဘာင်းဘီအိတ်မှ လက်ကိုင်ပဝါကိုထုတ်ကာ ြပံး
အားေပးလိုက်သည် ။ ြပံးမှာ ထွန်းလက်ကိုင်ပဝါကို လိုလားစွာယူရင်း
မျက်ရည်သုတ်လိုက်သည် ။ ေနာက်ြပံးလိုက်ရင်း‘နင့်လက်ကိုင်ပဝါေတွ စ,ရကတည်းက နင့်ေရှမှာ အမဲငိုေနရတယ်၊
ဒါပါနဲ ဆို ေလးထည်ရှိသွားပီ၊ ေနာက်ထပ် မငိုေတာ့ဘူးဟာ နင်ေပးတဲ့
အကူအညီ ငါယူမယ်’
‘ငါေပးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ေမေမတို ေပးတာ၊ ငါ့မှာ မုန်ဖိုးကလွဲပီး
ကိုယ်ပိုင်ဝင်ေငွ တစ်ြပားမှ မရှိေသးဘူး၊ ငါ့ေငွဆိုရင် ဒီေလာက်မာနကီး
ေနတဲ့ နင့်ကိုမေပးဘူး၊ သူေတာင်းစားပဲလှလိုက်မယ်’

ြပံးရင်ထဲ နာကျင်သွားသည် ။ မျက်ရည်က ချက်ချင်းဝိုင်းလာကာ‘ေအးေလ… နင်က ငါ့ကို သူေတာင်းစားေလာက်ေတာင် ေစတနာမ
ထားထိုက်ပါဘူး’
‘ေတာ်စမ်းပါ၊ ဒီမျက်ရည်ကဝဲရြပန်ပီ၊ ကဲ… ထ ြပန်မယ်၊ မနက်ြဖန်
နင့်အိမ်ကို ေမေမလာလိမ့်မယ်၊ ေမေမေပးတဲ့ အကူအညီမှန်သမ နင့်လ
က်ခံရမယ် ဒါပဲ၊ ထေလဟာ’
ထွန်းက ြပံးထံသို လက်ကမ်းေပးလိုက်သည် ။ ြပံးက ထွန်းလက်ကို
အားယူထလိုက်သည် ။ ထွန်းကြပံးလက်ကို အသည်းယားစွာ ဖျစ်ညစ်
လိုက်သည်

။

ြပံးက

ထွန်းကိုေမာ့ကည့်လိုက်ေသာအခါ

ထွန်းကြပံးြပပီး‘အားမငယ်ပါနဲ ြပံးရယ်၊ ငါေလ နင့်ကို ဂျတီကုတ်နဲ နားကပ်နဲ ြမင်
ချင်ပါတယ်၊ နင့်ကုဏာမျက်လုံး၊ ကုဏာှတ်ခမ်းေလးေတွက လူနာ
အေပ ေပျာ့ေပျာင်းစွာ ဆက်ဆံေနတာကို ငါ ကားချင်ြမင်ချင်တယ်၊
ကိးစားေနာ်… ြပံး၊ စက်ခုံမှာ ချည်းပဲ အေညာင်းမထိုင်နဲ ၊ ငယ့်အတွက်
ပါ ေကျာင်းစရိတ်ေပးမယ်’
ကားဆီသိုေလာက်ရင်း ထွန်းက အားေပးစကားေြပာသြဖင့် ြပံးရင်
၌ ေအးချမ်းသွားသည် ။ ထွန်းကို ေကျးဇူးတင်စိတ်ြဖင့် ြပံး ဘာေြပာရမှ
န်းမသိေအာင် ြဖစ်သွားသည် ။
‘ေမေမတို က ေလးှစ်ပဲ၊ ကျန်တဲ့ ှစ်အပိုင်းအြခားကို ငါမိုးကုတ်က
ေန ငါ့လုပ်အားနဲ ရတာ နင့်ကိုေပးမယ်၊ မြငင်းရဘူး၊ ြငင်းရင် ဒါကည့်
ထား’
ထွန်းက ြပံးကိုလက်တွဲြဖတ်ပီး လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ဆု

ပ်လျက် ြပံးမျက်ှာနားကပ်ြပသည် ။
ြပံးက ေကာက်ရွံလာဟန်ြဖင့် ပခုံးတွန်ြပလိုက်ရင်း‘အမေလးေလး ေကာက်စရာကီးပါလား’
‘ငါေနာ် တကယ်ဆွဲထိုးမှာ မိန်းကေလးေတွဘာေတွ နားမလည်ဘူး’
ထွန်းက ြပံးပခုံးကိုဖွဖွထိုးပီး မချင့်မရဲ ကိမ်းဝါးလိုက်သည် ။ ထွန်း
လက်သီးက ဖွဖွေလးြဖစ်ေသာ်လည်း ြပံးနာသွားသည် ။
‘အာ… နာတယ် ေကာင်စုတ်ရဲ ’
‘နာပါေစ၊ နာေအာင်လုပ်တာပဲ’
ပုံမှန်အေနအထားသို ြပန်ေရာက်သွားကသည် ။ ကားထဲဝင်ထိုင်လို
က်သည် ။
ကဲ… ကရဝိတ်မှာ တစ်ခုခုစားမယ်၊ ဒီေနကစပီး ငါတို ေပးတဲ့ အကူ
အညီမှန်သမ

မြငင်းဆန်ေတာ့ပါဘူးဆိုတဲ့

ကတိရတဲ့

အထိမ်းအမှတ်ေပါ့၊ ငါစိတ်ချမ်းသာေအာင် အဲဒီကတိေပးပါလား ြပံးရာ၊
ဒါမှ ငါလည်း ေကျာင်းမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေပွိုင်မှာ ’
‘ဘာဆိုင်လို လဲ’
‘ဆိုင်တာေပါ့၊ နင့်အတွက် ေနာက်ဆံတင်းရရင် ငါ့အီစီကလီေတွနဲ
လှိမ့်ေနချိန်ေတွက ဖဲ့ဖဲ့ပီး နင့်ဆီေြပးလာရလို အချိန်ကုန်တယ်၊ နင့်အ
တွက်မပူရေတာ့ရင် ငါလည်း စိတ်ေအးေအးနဲ လိမ့်ချင်တိုင်းလိမ့်ရတာ
ေပါ့’
‘သတိထားေနာ်၊ လည်လွန်တဲ့ ဘီးေချးသင့်တတ်တယ်’
‘ပိုင်ပါတယ်၊ အေရှာင်အတိမ်းကမ်းပီးသား၊ အံမယ်… မိလည်မကျ

နဲ ေပးေလ ကတိ- ကတိ’
‘ေပးပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့ဆီမလာဘဲနဲ ေတာ့ မေနပါနဲ ဟာ၊ နင်မလာ
ရင် ငါသတိရေနတတ်လို ပါဟာ’
ထွန်းမျက်ှာဝင်းပကာ‘တကယ်လား မေရြပံးရယ်၊ နင်လာရင် ငါအလုပ်ပျက်တယ်လို ှင်
ထုတ်ေနတတ်ပီးေတာ့များ ’
‘စိတ်ထဲပါလို မှ မဟုတ်တာ၊ နင့်ကိုငါ ြငြငစူစူလုပ်ဖူးလို လား’
‘မလုပ်ပါဘူး

နင်သုပ်ေပးတဲ့

လက်ဖက်သုပ်မျိး

ဘယ်သူကိုမှ

သုပ်ခိုင်းလို မရပါဘူး၊ ငါလာတဲ့ အခါေတာ့ လက်ဖက်သုပ်ေကးဖို မေမ့
ရင် ေတာ်ပါပီ၊ စာကျက်ပျက်တယ်ဆိုပီးေတာ့ မှင်နဲ ေနာ်’
‘ဒါေတာ့ ကတိမေပးိုင်ဘူး၊ စာကျက်ချိန်လာရင်ေတာ့ ှင်မှာ ပဲ’
‘ေခွးမစုတ်’
ြပံးရင်ထဲ ကည်ူးသွားသည် ။ တဒဂအားြဖင့်ေတာ့ အိမ်ရာထဲလဲ
ေနေသာ မိခင်၊ ေထာင်သားအြဖစ် ေရသူေဌးသို ေရာက်ေနေသာစိုး၊ အ
တွဲှင့် မိသြဖင့် ဆူပူထားရေသာ ငယ် ကိစတို ပါ ေမ့ေပျာက်သွားသည် ။
ထွန်းသည် သူဘဝ၏ အလင်းေရာင်မှန်း ြပံး နားလည်ပါသည် ။
‘ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ထွန်းရယ်၊ ငါ့ဘဝအတွက် အေဖ့ကိုယ်စား နင်
ေရာက်လာသလားလို ေတာင် ေအာက်ေမ့မိတယ်’
‘အမေလးေလး… ကက်သီးထစရာ စကားကီးပါလား…’
ထွန်းက ပခုံးတွန်ကာ ရယ်ေမာလိုက်သည် ။ ထွန်း၏ ုဝင်းေနေသာ
အသားအေရ၊ ဘာမှ မလုပ်ကိုင်ရသြဖင့် သူလက်များ ထက်ပင် ုေန

ေသာ ထွန်း၏ လက်ေချာင်းများကိုေငးရင်း ြပံးရယ်ေမာလိုက်သည် ။
‘ြပံး’
‘ေြပာေလ’
‘ငါဟာ နင့်အတွက်သက်သက်များ လူေလာကကိုေရာက်လာသလား
မသိဘူးေနာ်’
အဓိပာယ်ကို ေလးေလးနက်နက် ြပံးမေတွးမိ။ ထွန်းကလည်း သူစ
ကား၏ အဓိပာယ်ကို အရင်းမစစ် ေြပာချင်ရာေြပာပီး ေလခန်ကာ ေရှ
တိုးရပ်လိုက်သည် ။
ြပံးက ထွန်းကိုကည့်ရင်း ရင်ထဲမှ ညည်းတွားမိသည် ။
***

‘ထွန်းရယ်’
သူကားသံကားလိုက်ကတည်းက ြပံးမီးဖိုထဲ ဝင်ခဲ့သည် ။ သုံးေလး
လနီးပါး ေပျာက်ေနတတ်ေသာ ထွန်းအေပ ြပံးမေကျနပ်ိုင်ပါ၊ တစ်ခါ
တစ်ရံ သူကားေပမျာ မိန်းကေလးအြပည့်ှင့် ေတွရတတ်သည် ။ ြပံး
ကိုလည်း သူကားှင့် လိုက်ရန်မေခ။ ေခသည့် အခါလည်း ြပံးမလိုက်။
သူကားေပမှ မိန်းကေလးများ သည် အေရာင်အမျိးမျိး ေြပာင်းေနတတ်
သြဖင့် ြပံးပင် မမှတ်မိတတ်ေတာ့။
‘ေခွးမစုတ် ဘာလုပ်ေနတာလဲ၊ ငါလာတာေတာင် ထွက်မလာဘူး’
‘ထွက်မလာအားဘူးေဟ့၊ ဒီမှာ လက်ဖက်သုပ်ေနတာ မြမင်ဘူးလား၊
ေတာ်ပဲ စားချင်လို လာတာ မဟုတ်လား’

‘ဒီလိုေတာ့လည်း သိသားပဲ၊ မေနက နင် ငါ့ကို စိတ်ဆိုးသွားသလား’
ထွန်းက ဖင်ထိုင်ခုံတစ်ခု ဆွဲယူထိုင်၍ ေမးလိုက်သည် ။ ြပံးက က
က်သွန်လှီးရင်းမှ ‘ဘာြဖစ်တာလဲ၊ နင့်ကားေပမှာ မိန်းမေတွ အြပည့်နဲ မိုလို ငါ့ကိုမ
ေခတာ ငါသိသားပဲ၊ စိတ်မဆိုးပါဘူး’
‘ေတာ်ပါေသးရဲ ၊ ငါကနင်များ စိတ်ဆိုးသွားသလားလို ၊ ငါက နင့်ကို
ငါ့ကားေပ မတင်ချင်ေတာ့ဘူး’
‘ဘာြဖစ်လို လဲ’
‘နင်က သန်စင်တယ်၊ ဘာမှ အြပစ်အနာအဆာ မရှိတဲ့ မိန်းမ၊ ဆင်း
ရဲတာတစ်ခုကလွဲရင် နင့်အေနအထိုင် နင့်အြပအမူအားလုံးဟာ ြမင့်ြမ
တ်တယ် ငါ့ကားလို ေတွကရာမိန်းကေလးတင်တဲ့ ကားနဲ နင်လိုက်ဖို မ
ေကာင်းဘူး၊ နင့်ကိုပါ အဲဒီလိုအတန်းအစားထင်သွားမှာ ငါစိုးတယ်’
‘နင်ကလည်း ဟာ… ဘာလို အဲလိုဟာေတွ ထင်ရတာလဲ’
‘ငါ့သူငယ်ချင်းေတွရဲ ပါတနာပါ’
‘ွယ်နီတို စူဇန်တို နဲ ြပတ်သွားပီလား’
‘ကာလှပီ’
‘နင် ရည်းစားဘယ်ှေယာက်ရှိပီလ’ဲ
‘သက်ေစ့ေလ၊ ရည်းစားသက်ေစ့ ေြပာင်းခဲ့ပီ၊ နင်ေကာ’
‘ေပါက်ေပါက်ရှာရှာ’
ြပံးမျက်ှာ ရဲသွားသည် ။ ‘အချစ်’ဟူေသာ စကားသည် ြပံးအတွက်
မဟုတ်သကဲ့သို ြဖစ်ေနသည် ။ စိုး ေထာင်ကလွတ် လာပီးေနာက် ဝပ်

ေရှာ့တစ်ခု၌ ပညာသင်အြဖစ် ထားေပးသည် ။ ေဆးလိပ်ကေတာ့ အ
ေသာက်မပျက်။

ပင်ပန်းသည်

ဆိုကာ

အရက်ကေလးဖက်သြဖင့်

သားဆိုးအတွက် အေမက နာလန်မထူိုင်၊ ငယ်ကလည်း ဆယ်တန်းှစ်
ှစ်ကျပီ။ အတွဲက ဘွဲရစာေရးတစ်ဦး၊ လက်ထပ်ေပးဖို ပူဆာေနပီ။ အ
ေတွးများက အဆက်မြပတ် ဝင်လာသြဖင့် ြပံးမျက်ှာညိးသွားသည် ။
‘ဘာြဖစ်ရြပန်ပီလဲ’
ခရမ်းချဉ်သီးကို အရည်ညစ်ပီး ခပ်ပါးပါး၊ လှီးေနေသာ ြပံးက‘ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ နင် ဒီှစ် ေနာက်ဆုံးှစ်ေနာ်’
‘ေအးေလ… ေြဖပီးတာနဲ ဒီကအတွဲေတွြဖတ်၊ မိုးကုတ်ကိုသွား၊
စီးပွားေရးနယ်ထဲ ေြခစုံပစ်ဝင်ေတာ့မယ်၊ နင်လိုက်လည်မလား’
‘ငါ အားမှာ မဟုတ်ပါဘူး’
လက်ဖက်အသား၊ ပုစွန်ေြခာက်၊ လှီးထားပီးေသာ ကက်သွန်ြဖ၊ င
ုတ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်၊ ေဂဖီတို ှင့် ှမ်း၊ ေြမပဲ၊ ကက်သွန်ြဖေကာ်တို
ကို နယ်လိုက်သည် ။ ထွန်းကားေငးရင်း…
‘နင့်လက်က သန်ရဲ လားဟင်၊ လူနာေတွရဲ ဟိုဟာဒီဟာေတွကိုင်နဲ ၊
လက်စင်ေအာင် ေဆးရဲ လား’
‘မစားချင်ေန၊ စကားမများ နဲ ’
‘ေဒါနချည်းပဲ စံပယ်ေလး မရဘူးလား’
ထွန်းကစသည် ။ ထွန်း၏ ေနာက်ေြပာင်သံကားမှ ြပံးလည်း ေနသာ
ထိုင်သာရှိသည် ။ သုပ်ပီးသားလက်ဖက်ကို ဇွန်းတစ်ဇွန်းယူပီး ခပ်စား
လိုက်သည် ။

‘ထမင်းယူဦးမလား’
‘ထမင်းစားခဲ့ပီ၊ နင့်ဆီတမင်လာတာ၊ ေမးစရာလည်း ရှိေနလို ’
‘ဘာများ လဲ ထွန်းရယ်’
‘ငယ်တို အတွဲကို ုပ်ရှင်ုံမှာ ေတွလိုက်တယ်၊ သိပ်ေတာ့ြဖစ်ေနပီ
မလွယ်ဘူး’
ြပံးမျက်မှာ ထူပူသွားသည် ၊ ထွန်းကေတာ့ ထိုစကားမျိးကို ထမင်း
စားေရေသာက်ပမာ ေြပာလိုက်ေသာ်လည်း ြပံးမှာ ရှက်စိတ်ြဖင့် ထူပူ
ကာ ထွန်းကိုပင် ရဲရဲမကည့်ရဲေတာ့။
‘ေအးေလ… သူတို ယူချင်ေနကပီ၊ ယူရင် အိမ်ခွဲေနလို ရမှာ မှ မဟု
တ်တာ၊ အိမ်ေပမှာ ပဲ ေရာက်လာမှာ ၊ ငါမေနချင်ဘူး၊ ဒါေကာင့်
ငါေကျာင်းပီးေအာင်ေစာင့်ပါဦးလို တားထားရတာ’
‘ဘာြဖစ်လဲဟ၊ ေပးစားလိုက်ေပါ့ နင် ဝဋ်လည်ေနဦးမယ်၊ အိမ်ေဘး
မှာ အဖီထုတ်ေပးလိုက်ေပါ့ဟာ၊ ငါ လက်သမား လတ်ေပးမယ်ေလ၊ သ
စ်ေတွ သစ်ခွုံေဆာက်တုန်းကပိုေနတာ ဂိုေဒါင်ထဲမှာ ရှိေနတယ်၊ ထည့်
ေပးလိုက်မယ်၊ ဒါမျိးဆိုတာ ကာရှည်ဆွဲထားလို မေကာင်းဘူး၊ နာစရာ
ရှိရင်… မိန်းကေလးဘက်က နစ်နာမှာ ၊ သူတို အေြခအေနက မလွယ်
ဘူး မိြပံးရဲ အရမ်းကိုေဟာ့ေနတာ၊ ြမန်ြမန်ေပးစားလိုက်တာ ေအးမယ်၊
ေတာ်ကာ… နင့်ေခါင်းေပ ပုံကျလာဦးမှာ ’
ြပံး သေဘာေပါက်ပါသည် ။ ထွန်းဆိုလိုရင်းကို ြပံးနားလည်သြဖင့်
ေခါင်းညိတ်ကာ…
‘အင်းေလ အကျဉ်းချံးပီး မဂလာဆွမ်း ေကးလိုက်တာေပါ့၊ သူေကာ
င်ေလးက စာေပးစာယူနဲ ဒီှစ်ပဲ ေကျာင်းပီးသွားတာ၊ နယ်ကပဲ ေအာ

က်တန်းစာေရးေလးပဲ’
‘ရည်ရည်မွန်မွန်ပုံပါပဲ၊ ငယ်ကလည်း နင့်ေလာက်နီးနီး အိမ်တွင်းမ
လည်း ိုင်တာပဲ၊ ေနာက်ေတာ့… နားလည်လာမှာ ပါ၊ စိုးေကာ အလုပ်မှ
န်မှန်ဆင်းရဲ လား’
‘ဆင်းပါတယ် ဒါေပမဲ…
့ အရက် ေသာက်တတ်ေနပီေလ’
‘ဒီေကာင်က မလွယ်ဘူး’
‘နင်ေကာ ေသာက်တတ်လား’
‘ဟင့်အင်း… အနံေတာင်ခံလို မရဘူး၊ ေနာက်ပီး ငါကမူးယစ်တဲ့ အ
ရသာကို မကိက်ဘူး၊ အခါးမကိက်တာလည်း နင်သိသားပဲ’
‘လက်ဖက်ကျေတာ့ စားေနပီး’
‘နင့်လက်ဖက်က ခါးမှ မခါးတာ’
လက်ဖက်တစ်ဇွန်းစားပီး ေရေွး ေသာက်လိုက်သည် ။ ထွန်းနားထ
င်စပ်မှ ေခးများ သီးလာသည် ။ ြပံးက သူလက်ကိုင်ပဝါကို ကမ်းေပး
ေတာ့ ထွန်းက ေခါင်းခါသည် ။
‘နင့်ကို ငါ နည်းနည်း ရွံ လာပီ၊ နင်က ဟိုဟာ ဒီဟာကိုင်ပီး လက်ကို
င်ပဝါသုတ်ရင် ဘယ့်ှယ်လုပ်မလဲ’
‘ဟုတ်တယ်၊ ေသနာေကာင်၊ သုတ်ရမလား၊ လက်အိတ်နဲ ကိုင်တာ
ကိုး’
ြပံးက မျက်ှာရဲရဲှင့် ထွန်းမျက်ှာကို လက်ကိုင်ပဝါှင့် ေပါက်လို
က်သည် ။ ထွန်းကရယ်ေမာရင်း ြပံးလက်ကိုင်ပဝါြဖင့် ေခးသုတ်ပီး ြပန်
ေပါက်လိုက်သည် ။

‘မဂလာဆွမ်း ေကးဖို ေကာ ေငွလုံေလာက်ရဲ လား’
‘ေလာက်ပါတယ်၊ ေကာင်ေလးကလည်း စုတယ်၊ ငယ်ကလည်း စက်
ချပ်ပီး စုထားတယ်ေလ၊ ေကျာင်းမှ မေနေတာ့ဘဲ ပိုချပ်ိုင်တာေပါ့’
ကုန်စုံဆိုင်မထွက်ဘဲ စာအုပ်အငှားဆိုင်ကိုသာ ညေနဘက် ြပံးေကျာ
င်းက ြပန်လာလင်ဖွင့်သည် ။ စာအုပ်ဆိုင်က အြမတ်ှင့် ြပံးတို ထမင်း
စားိုင်သည် ။ ြပံး ေကျာင်းစရိတ်၊ ကားခ မုန်ဖိုးပါ တစ်လ ငါးရာကို အ
န်တီမိက တစ်ခါတစ်ရံ ဦးေလးဘှင့် လတ်ပိုေပးတတ်သည် ။ ြပံးက
အကုန်မသုံး။ ပိုသမကို ဘဏ်၌ သွင်းထားလိုက်သည် ။ အန်တီမိေပး
ေသာေငွသည် ပိုလံ၍ ပင် ေနသည် ။ ငယ်ကိုေတာ့ စားေမးပွဲကျသည် ှ
င့် ဆက်မေထာက်ေတာ့။ အန်တီမိက ပညာေရးကို အားေပးတယ်။ ကိး
စားသူကိုမှ ဂုဏ်ြပချီးြမင့်ချင်တယ်ဟု လည်း ခပ်ြပတ်ြပတ်ေြပာခဲ့သည်
။ ငယ်ကလည်း ခပ်တင်းတင်းပင်။
‘ရပါတယ်၊ ငယ့်မှာ ေြခနဲ လက်နဲ ရှိတာပါ၊ သူများ ေထာက်ပံ့တဲ့ ဘွဲ
လည်း မလိုချင်ပါဘူး’ဟု ြပန်ပက်ခဲ့သြဖင့် အန်တီမိပင်စိတ်ဆိုးကာ အိမ်
ဘက်သို ေြခဦးမလှည့်ေချ။ တစ်ခါတစ်ရံ အေမ့အတွက် ဓာတ်စာများကို
ဦးေလးဘှင့် ပိုလတ်ခိုင်းတတ်သည် ။
ထိုကိစှင့် ပတ်သက်၍ ြပံးှင့် ငယ်ပင် စကားတစ်လ မေြပာခဲ့က
ေတာ့။
‘ြပံး’
‘ထွန်း’
‘ဘာေတွးေနတာလဲ’
‘ဒီလိုပဲေပါ့ဟာ၊ ဟိုေရာက် ဒီေရာက်ေပါ့၊ ငယ်ေတာင် ေယာက်ျားယူ

ေတာ့မယ်၊ နင်ေကာ အတွဲေတွ သက်ေစ့ထားပီး ဘယ်သူနဲ ယူမှာ လဲ’
‘ဟတ်… ဟား… ဟား…’
ထွန်းက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ေလသည် ။ ြပံးက ထွန်းကိုနားမ
လည်စွာ ေငးလိုက်သည် ။ သူစကားထဲ ဘာများ အမှားပါသွားသလဲဟု
စဉ်းစားသည် ။ မရ။
‘ဘာရယ်တာလဲ’
‘နင်ေမးတာကို သေဘာကျလို ၊ နင် ေတာ်ေတာ် နားေလးတာပဲ၊ ငါနဲ
အနီးကပ် အမဲရှိေနပီး ငါ့အေကာင်း မသိတာ အံ့တယ်’
‘မသိပါဘူး နင်က အင်မတန်ပ်တာ၊ ငါက ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မီမှာ
လဲ’
‘မမီရင်လည်း ေအးေအးေန၊ မှတ်ထား၊ ငါအတွဲထားတာ ယူဖို မဟု
တ်ဘူး ၊ ဘယ်သူမှ ယူဖို တွဲတာ မဟုတ်ဘူး ၊ အေပျာ်တွဲတာ၊ မိန်းမလှ
ေလးေတွနဲ တွဲတာ အသက်ရှည်ေဆးတစ်မျိးပဲ၊ သူတို ရဲ ညကလီးယား
ေလးေတွနဲ အစွမ်းကုန်မာယာြပတာကို ငါသေဘာကျလို တွဲတာ၊ သူတို
ရဲ ညကလီးယားဟာ ငါ့ကိုဘယ်ေကွိုင်ပါ့မလဲ၊ ရယ်စရာေကာင်းတယ်
’
‘ေတာ်စမ်းပါဟာ၊ မိန်းမေတွကို မေစာ်ကားနဲ ၊ ငါ့ကို ေစာ်ကားတာနဲ
အတူတူပ’ဲ
‘မဆိုင်ပါဘူး၊ နင်ကနင်၊ ဟိုဟာေတွက ဟိုဟာေတွပ’ဲ
‘ေဟာ… ငယ်တို ထင်တယ်၊ လာကေလ’
ငယ်ှင့် သူအမျိးသား အိမ်ေရှမှ ေန၍ သူတို ထံဝင်လာသည် ။ ြပံး

က ေနရာေပးလိုက်သည် ။
‘ထိုင်ပါဦး ေမာင်စံြမင့်’
ြပံးှင့် လပိုင်းေလာက်သာ ငယ်ေသာ်လည်း ြပံးက အစ်မကီးေလ
သံှင့် ေခေဝသုံးစွဲခဲ့သည် ။
‘ဟုတ်က’ဲ့
‘လက်ဖက်စားပါဦး၊ ေစာေစာကတင် တို က မင်းအတွက် တိုင်ပင်
ေနတာ’
ေမာင်စံြမင့်မျက်ှာက ေမာ်လင့်ချက်ေရာင်ြခည် သန်းသွားသည် ။ င
ယ်က

ြပံးကို

အံ့အားသင့်စွာကည့်ရင်းမှ

ထွန်းကိုရှက်ြပံးှင့်

ငဲ့ေစာင်းကည့်ပီး သေဘာေပါက်သလိုလို ရှိသည် ။
မေနက ုပ်ရှင်ုံမှာ ကိုေဝယံထွန်းတို အတွဲှင့် သွားတိုးခဲ့သည် ။ သူ
တို ကဲတာကို ကိုေဝယံထွန်းြမင်သွားပီလားဟု မလုံမလဲြဖစ်ခဲ့သည် ၊ အ
စ်မကိုြပန်တိုင်သည် လို လည်း သေဘာေပါက်ပါသည် ။ သိပ်ေတာ့မမ
ေချ။ နားခိုစရာရင်ခွင် ရှိေနပီပဲ။
‘ေရှလထဲမှာ မင်းတို ကိစ ြဖစ်ေအာင်စီစဉ်ကေတာ့၊ အိမ်ကေတာ့
ထွန်းအကူအညီနဲ ဒီအိမ်ကိုပဲ အဖီထုတ်ပီး အိမ်ခန်းကန်ေပးမယ်ေလ’
‘ဟာ… ေကျးဇူးတင်ပါတယ် မမြပံး’
ေမာင်စံြမင့်က ြပံးကိုငယ်ကဲ့သိုပင် မမြပံးဟု ေခသည် ။
‘ငါ့ေကျးဇူးမတင်ပါနဲ ၊ ထွန်းကိုသာတင်၊ သူက နင်တို အတွဲကို အတွဲ
ချင်းစာနာပီး နင်တို ဘက်က အခမဲ့ ေရှေနလာလိုက်ပီး ငါ့ကို နားချတ
ယ်ေလ၊ ငါက သေဘာတူပီးသားပါ၊ ဒါေပမဲ့ အိမ်ကကျဉ်းကျဉ်း အိမ်ခန်း

က မရှိနဲ စိတ်ညစ်ေနတာ၊ ထွန်းက စီစဉ်ေပးမယ်ဆိုေတာ့ ြပတ်တာေပါ့၊
လက်ထပ်ဖို ကေတာ့ ငယ်ကဘာြဖစ်ချင်သလဲ’
‘ငယ်ကေတာ့

ေမာင့်သေဘာ

အတိုင်းပဲ၊

ုံးမှာ

လက်မှတ်ထိုး၊

အိမ်မှာ ဆွမ်းေကးေလာက်ပဲ လုပ်ချင်တယ်’
‘ေကာင်းပါတယ်၊ အိမ်ေထာင်တစ်ခုမှာ အေရးကီးဆုံး ေမတာနဲ သ
စာတရားပါ၊ မမြပံးလည်း သေဘာကျပါတယ်၊ ငယ်တို စိတ်တိုင်းကျ ြဖ
စ်ရမှာ ေပါ့၊ တစ်ခုေတာ့ မှာ ချင်တယ်၊ မမတို ခွင့်ြပပီးပီပဲ၊ ေရှလဆိုရ
င် လက်ထပ်ရေတာ့မှာ ၊ ဟို… ဒီချိန်းမေတွကပါနဲ ေတာ့ကွယ်၊ ဒီကိုပဲ
ေမာင်စံြမင့်လာတိုင်ပင်ပီး။ လိုအပ်တာေတွ ေဆာင်ရွက်ကပါ၊ မမက ဒီ
ကိစမျိးေတာ့ မကမ်းကျင်ေတာ့ ဘာမှ မကူညီတတ်ဘူး၊ ေမာင်စံြမင့်ပဲ
ဦးစီးလုပ်ေပါ့’
‘ကိုကိုထွန်းလည်း ကူညီမှာ ေပါ့ငယ်’
‘အားပါး၊ ေကျးဇူးတင်လိုက်တာ၊ တကယ်ပါ’
ငယ်က ြပံးကိုထဖက်ကာ ပါးကို တစ်ချက် နမ်းပ်လိုက်သြဖင့် ြပံး
မျက်ှာ ရဲရဲနီကာ ရှက်ေသွးြဖာသွားသည် ။ ထွန်းကို မလုံမလဲကည့်လို
က်သည် ။ ထွန်းက သူကို မမှ ိတ်မသုန်စိုက်ကည့်ေနသြဖင့် ကပျာကသီ
မျက်လာချကာ ငယ်အားတွန်းဖယ်လက်…
‘ဖယ်စမ်းပါ၊ ကေလးမဟုတ် သူငယ်မဟုတ်နဲ ငါေမေမ့ကို သွားေြပာ
လိုက်ဦးမယ်’
ရှက်ကိုးရှက်ကန်းြဖင့် အိမ်ေရှေဘးမှ ဆန်ြပာေနေသာ မိခင်ထံ ေြပး
ထွက်ခဲ့သည် ။ သူေနာက်ပါးက ထွန်းပါလာသည် ။
‘အားမကျဘူးလား ြပံး’

‘ဘာလို အားကျရမှာ လဲ၊ ငါက တစ်သက်လုံး မယူဘူး’
‘ေစာင့်ကည့်ရဦးမှာ ေပါ့ေလ’
‘ကည်…
့ ကည်…
့ တစ်သက်လုံးကည်’့
‘ကည့်ေနမှာ ပဲ၊ တစ်သက်လုံးကို မျက်လုံး ေဒါက်ေထာက်ကည့်ေန
မယ်၊ မှတ်ထားမိြပံး’
ြပံး၏ ေခါင်းကိုေခါက်ပီး ထွန်းသည် ကားရှိရာသိုထွက်သွားသည် ။
သူများ အတွဲ မဂလာကိစကို ကူညီလိုက်ရသြဖင့် ထွန်းရင်ထဲ ေပါ့ပါးလ
န်းဆန်းသွားသည် ။ သူချစ်ေရးကိစကို ကူညီမည့် သူ အလိုအေလျာက်
ေပလာလင် အဘယ်မေကာင်းမည်နည်းဟု သူ ေတွးလိုက်မိသည် ။ ြပံး
ရှိရာသို လှမ်းကည့်လိုက်သည် ။ ြပံးက မိခင်ေဘးတွင် ထိုင်ကာ စပါး
လုံးဝင်ေကာက်ရင်း စကားတွတ်ထိုးေနသည် ။ သူကို ငဲ့ေစာင်း၍ ပင်
မကည့်ပါေချ။ ကားကို ဝူးခနဲ ေမာင်းထွက်ခဲ့သည် ။ ရင်ထဲ၌ မခံချင်သ
ကဲ့သိုြဖစ်သွားသည် ။ အဘယ်ေကာင့် မှန်း သူ မစဉ်းစားတတ်ပါေချ။
***

‘ဟယ်… ြပံး မလာစဖူး အလာထူးလှချည်လား၊ လာ… သမီး… လာ
’
ြပံးကို အန်တီမိကြမင်လင်ြမင်ချင်း ဝမ်းပန်းတသာ ဆီးကိေလသ
ည် ။ ြပံးသည် အန်တီမိကို ြမင်လိုက်သည် ှင့် ရင်၌ ချမ်းေြမ့သွားသည်
။
‘ထွန်းေကာ အန်တီ’

‘သွားပီေလ’
‘ဟင်…’
ြပံးမှာ သူနားကိုပင် မယုံိုင်ေအာင် ြဖစ်သွားသည် ။ ထွန်း မိုးကုတ်
သွားြခင်းကို ြပံးကိုပင် လာှတ်ဆက်မသွားြခင်းအတွက် အံ့အားသင့်
ကာ ုံးေခွသွားသည် ။
‘ထွန်းက သမီးကိုလာ ှတ်မဆက်သွားဘူးလား’
‘ဟုတ်တယ်အန်တီ ထွန်းမလာဘူး၊ ဟိုအပတ်ကလာေတာ့ ဆွဲကိးနဲ
လက်စွပ်လာေပးတယ်၊ ြပံးက ထွန်းပဲ သိမ်းထားေပးပါ၊ ငယ်တို စိုးတို
သိလို မြဖစ်လို ပါလို ေတာင်းပန်ပီး ြပန်ေပးတာ စိတ်ဆိုးသွားလားမသိ
ဘူး’
‘မထင်ပါဘူး၊ သူက ဒီလိုပဲ၊ ြပန်လာဦးမှာ ပါ၊ လှေကာ ေနေကာင်းရဲ
လား’
‘သက်သာပါတယ်အန်တီ၊ ဒါေပမဲ့ အေမက စိတ်လည်း ပါတယ်၊ စိုး
လိမာေနတဲ့ အချိန်ဆို သူလည်း ေကာင်းေနတာပဲ၊ စိုးနည်းနည်းေသာင်း
ကျန်းရင် သူပါ ြဖစ်ေတာ့တာပဲ’
ေအးကွယ်… အန်တီလည်း မင်းအန်ကယ်က ေရာက်ေတာ့မှာ ဆို
ေတာ့ အားေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ လှကို လာမေတွိုင်ရင် တြခားထင်မ
ေနကနဲ ေနာ်’
‘မထင်ပါဘူးအန်တီ၊ ထွန်းက သမီးကို ဘာမှာ သွားေသးသလဲ သိချ
င်လို ပါ’
‘ဘာကိုမှ

မမှာ

သွားဘူး၊

သမီးတို

ချင်း

ဘာများ

မေြပမလည်ြဖစ်သွားကသလဲ၊ သားမျက်ှာေတာ့ မေကာင်းဘူး’

‘သူက သမီးကိုအလည်လိုက်ခဲ့ဖို ေခတယ်၊ သမီးမလိုက်တာေတာ့ စိ
တ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်၊ အန်တီစဉ်းစားကည့်ေလ၊ အေမက စိတ်ချ
ရတဲ့ အေနအထား မဟုတ်ဘူး ၊ ငယ်ကလည်း ကိုယ်ဝန်နဲ ၊ သမီး ဒီမိ
သားစုကို ပစ်သွားလို ရမလား’
ြပံးက စိတ်ထဲ၌ ထွန်းအတွက် စိတ်ထိခိုက်လျက်ရှိသည် ။ အန်တီမိ
က ြပံးကို နားလည်စွာ ြပံးြပရင်း‘ထွန်းက မိသားစုြပဿနာကို သူဘာသိမှာ လဲကွယ်၊ ငယ်ဗိုက်က င
ယ့်ေယာက်ျားရှိတယ်၊ လှဖျားတာ သူသားစိုး ရှိတယ်၊ တစ်ခါတေလ ြပံး
မရှိမှ သူတို ေမာင်ှမ တာဝန်သိမှာ တဲ့ ေလ၊ ထွန်းက အန်တီ့ကိုေြပာဖူး
တယ်၊ အန်တီလည်း အမမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲ၊ သူမေကျနပ်တာမသိဘူး’
ြပံးက ထွန်းစိတ်ကိုနားလည်ကာ မချိြပံးှင့် ြပံးလိုက်သည် ။
‘ထွန်းက သမီးကို တစ်ခါတေလ နားေစချင်လို ြဖစ်မှာ ပါ၊ အန်တီကျ
ေတာ့ သမီးအန်ကယ်နဲ ထည့်ေပးလိုက်မယ်ဆိုပီး ရည်ရွယ်ထားတာ၊ ဒါ
ေပမဲ့ သူဆကို သမီးကမလိုက်ေလျာေတာ့ စိတ်ဆိုးသွားတာ ြဖစ်မှာ ပါ’
‘ြပံး စာေရးလိုက်မယ်’
‘အဲ- မေရးနဲ ဖုန်းဆက်၊ အန်တီေခေပးမယ်’
ြပံးက တားဆီးဟန် ြပင်လိုက်ပီးမှ မတားဆီးေတာ့ဘဲ ကည့်ေနလို
က်သည် ။ အန်တီမိက ေခထားပီး‘လာ… ြပံး တစ်ခုခုစားကရေအာင်’
‘သမီး ထမင်းစားခဲ့ပါပီ’
‘ေနလယ်စာေပါ့ကွယ်၊ ေကာ်ဖီေသာက်ပီး မုန်စားတာေပါ့၊ လာ…

သမီးက ေကာ်ဖီကိက်တယ်လို ထွန်းေြပာလို အန်တီမှတ်ထားတာ’
ြပံးမြငင်းသာေတာ့ သူအေပ အမဲဂုတစိုက်ရှိေသာ ထွန်းတို မိ
သားစုကို ြပံးအားနာစွာြဖင်…
့
‘ြပံးေဖျာ်မယ်ေလ- အန်တ’ီ
‘ေအး… ေအး၊ အန်တီ ကိတ် လှီးလိုက်ဦးမယ်’
‘မဆိုးဘူး၊ ဒါေကာင့် သားက ြပံးလက်ရာဟာ ဘယ်သူလက်ရာနဲ မှ
မတူဘူးလို အမဲေြပာတာ’
ြပံးေဖျာ်ေပးေသာ ေကာ်ဖီကိုေသာက်ရင်း အန်တီမိက ေကာက်ချက်
ချသြဖင့် ြပံးရင်ထဲ ပီတိ ြဖာသွားရသည် ။ ဟိုတယ်များမှာ စားေသာက်
တိုင်း ထွန်းအတွက် ေကာ်ဖီကို ြပံး ေဖျာ်ေပးေနကျြဖစ်သည် ။ ထိုသို မ
သွားလာခဲ့သည် မှာ ေတာင် ေတာ်ေတာ် ကာသွားခဲ့ပါပီ၊ သိုေသာ်… ထွ
န်းရင်မှာ အသစ်ြဖစ်ေနဆဲ ထင်ပါသည် ။ ြပံးရင်မှာ ေတာ့ ထွန်းှင့် ပ
တ်သက်၍ အားလုံးသည် သစ်ပီးရင်း သစ်ေနဆဲြဖစ်သည် ။
‘ြပံးေကျာင်းလခ ေလာက်ရဲ လားကွယ’်
‘ေလာက်ပါတယ်၊ ပိုေတာင်ပိုတယ်၊ ပိုတာေတွ ဘဏ်မှာ သွင်းထား
တယ်၊ ေမေမ့အတွက် ေဆးဖိုးဝါးခလိုရင် ထုတ်သုံးရေအာင်လို ပါ’
‘သာဓု… သာဓု… သာဓုကွယ်၊ သမီးအလိမာကို လှတို ေမွးရကျိးနပ်
ပါေပတယ်၊ ဒါေပမဲ့ မသုံးဘဲမေနပါနဲ သမီးရယ်၊ ေလာက်ေလာက်ငင
သုံးပါ၊ အဝတ်အစားေတွ ဘာေတွ ဝယ်ဝတ်ေပါ့’
‘အဝတ်အစားက သန်ရှင်းေသသပ်လုံြခံရင် ပီးတာပါပဲ အန်တီ၊ ြပံး
အတွက် ပညာသာ အဓိကြဖစ်ေနလို ပါ’

အန်တီမိ၏ ေကျနပ်ေသာ အြပံးှင့် အကည့်သည် ြပံးရင်ကို ေွး
ေထွးေစသည် ။ အန်တီမိသည် အသက်ေလးဆယ့်ရှစ်ှစ်ရှိပီ။ အေမှင့်
အရွယ်တူြဖစ်ေသာ်လည်း ုပျိေတာင့်တင်းလှပေနဆဲြဖစ်သည် ။ ဗိုလ်ချ
ပ်ေစျး၌ ေကျာက်မျက်ရတနာဆိုင် ဖွင့်ထားသည် ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း
ထိုင်သည် ။
ကလင် - ကလင် - ကလင် ‘ေဟာ - လာပီထင်တယ်’
အန်တီမိက ေပါ့ပါးစွာ တယ်လီဖုန်းထားရာသို ေြပးထွက်သွားသည်
။ ြပံးက တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ေသာရင်ကို စိတ်ြဖင့် အားတင်းဆုံးမပီး အန်တီ
မိေနာက်ပါးမှ လိုက်ခဲ့သည် ။
‘ဟယ်လို… ဟုတ်ပါတယ် မိပါ… ေမာင်လား… ေမာင်… သားေကာ’
အန်တီမိ စကားေြပာေနသည် ကို မဝံ့မရဲ နားေထာင်ေနမိသည် ။
‘သားကို ေခေပးစမ်းပါဦး ေမာင်ရယ်၊ ေတာ်ေသးတယ် မိက ေကျာ
က်တွင်းများ သွားေနကသလားလို ’
‘… … … …’
‘သား ေနမေကာင်းဘူးလား’
‘… … … …’
‘ေတာ်ပါေသးရဲ ၊ မိလိုက်ခဲ့ရမလား’
‘… … … …’
‘ဆရာဝန်ကို ပင့်မှ ေပါ့ေမာင်ရဲ ’
‘… … … …’

‘သားလား… ေမေမပါ၊ ေနမေကာင်းဘူးဆို’
‘… … … …’
‘သားနဲ စကားေြပာချင်လို တဲ့ ၊ ကိုင်ထား’
ြပံးလက်သို စကားေြပာခွက် ေရာက်လာသည် ။ အန်တီမိက မလှမ်း
မကမ်းသို ေရှာင်ထွက်သွားသည် ။
‘ထွန်း’
‘ြပံး…’
ထွန်းအသံကို ကားရသည် ှင့် သူရင်၌ လိက်ဖို ဝမ်းနည်းသွားသည်
။
‘ထွန်း ြပံးကို ဘာေကာင့် ှတ်မဆက်တာလဲ’
‘ှတ်မဆက်ချင်ပါဘူး၊ ှတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ ခွဲခွာြခင်းရဲ ေရှေြပး
နိမိတ်ပဲ ြပံးရဲ ၊ ဒါေကာင့် ထွန်း ှတ်မဆက်တာ’
‘ြပံးကို စိတ်ဆိုးေနသလား’
‘မဆိုးပါဘူး၊ ဘာလို ဆိုးရမှာ လဲ၊ ငါက အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ
သူများ မိသားစုကား ဝင်ပ်မိတာကိုပဲ စိတ်မေကာင်းေတာင် ြဖစ်ရ
ေသးတယ်’
‘ထွန်း တစ်ခါမှ မပ်ပါဘူး၊ ြပံးကို အမဲကူညီေနတာပဲ ထွန်းက အဲဒီ
လို ှတ်မဆက်ဘဲသွားေတာ့ ြပံး ဘယ်စိတ်ေကာင်းမလဲ’
‘ှတ်မဆက်တာ ခုန ေြပာပီးပီကွာ’
‘ေနမေကာင်းဘူးဆို’

‘ဟုတ်တယ်၊ ဒါေပမဲ့… ခုေတာ့ ေကာင်းသွားပီ’
‘ဟင်’
‘နင့်အသံ ကားလိုက်ရလို ေလ’
‘ဟွန်’
ြပံးရင်ထဲ ကေသာင်းကနင်း ြဖစ်သွားသည် ။
‘ဟုတ်တယ်၊ လူနာဆိုတာ ဆရာဝန်မေြပာနဲ ဆရာဝန်ေလာင်းမ
ေလးရဲ အသံကားရတာနဲ ကို အဖျားက ကက်ေပျာက်ငှက်ေပျာက်ကို
ေပျာက်သွားတာ၊ တကယ်ြပံးရာ၊ နင့်ကိုလွမ်းလို ထင်တယ်၊ ဒီေရာက်
တာနဲ ဖျားတာပဲ’
‘ပိုလိုက်တာ’
‘နင် ဘယ်ေတာ့ လိုက်လာမလဲ’
‘ဘယ်ကိုလဲ’
‘ဒီကိုေပါ့’
‘ဆ- မ လက်မှတ်ရပီးရင် လာလည်မယ်ေလ’
‘ဟူး… ကဲပါ နင့်သေဘာ၊ ငါ့ဆီ ဖုန်းလည်း မဆက်နဲ ၊ စားလည်း မ
ေရးနဲ ၊ လူကိုယ်တိုင်ပဲ လာိုင်ေအာင်ကိးစား၊ ငါက စာေရးဝါသနာ
မပါဘူး’
‘ေအးပါ ထွန်း’
‘ေြပာ’
‘နင် ဘာေဆးေသာက်ပီးပီလဲ၊ ဆရာဝန်နဲ ေကာ ြပပီးပီလား’

‘ေဆးမလိုဘူး၊ လွမ်းဖျားပါလို ေြပာပီးပီပဲ၊ နင်ေကာ ငါ့ကိုမလွမ်း
ဘူးလား’
‘လွမ်းရေအာင် နင်သွားမှန်းေတာင် ငါက ဒီေရာက်မှ သိတာ’
‘ေကာင်းကွာ၊ ဒါပဲလား… ချလိုက်ေတာ့မယ်’
ဂျေလာက်…
‘ထွန်း’
ထွန်းထံမှ ဖုန်းအလျင် ချသွားသြဖင့် ြပံးရင်ထဲ ဟာခနဲ ကျန်ခဲ့သည်
။ ဖုန်းခွက်ကို ညင်သာစွာချလိုက်သည် ။
‘ဘယ့်ှယ်လဲ၊ စိတ်ဆိုးေြပသွားပီလား’
‘ဟုတ်က’ဲ့
အန်တီမိှင့် အလာပသလာပ ဆက်ေြပာေနရေသာ်လည်း စိတ်ကား
ထွန်းထံလွင့်ပါးေနသည် ။ ထွန်းစကားတို သည် တစ်ခါတစ်ရံ ေဝ့လည်
လည်ှင့် ြပတ်ြပတ်သားသား ေတွးထင်၍ မရေပ။
‘သမီး ြပန်ေတာ့မယ်’
‘အန်တီလိုက်ပိုမယ်။ လှအတွက် ေမာ်လမိင်ဘက်ကလာတဲ့ ကဲ
ေကာသီးေတွ ေပးချင်ေနတာနဲ အေတာ်ပဲ၊ လိုက်ဦးမယ်’
အန်တီ၏ ဂဲလင့်ဆလွန်းကားထဲ၌ ေရှာင်လွဲ၍ မရိုင်ေသာ ေမးခွန်း
တစ်ခုေကာင့် ြပံး စိတ်ညစ်ရသည် ။
‘သမီးနဲ သား အေြခအေနက ဘယ်လိုလဲ’
‘ရှင…
် ’

‘ဪ… သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက် ပိုကပီလားလို ’
‘ထွန်းကို မေမးကည့်ဘူးလား သမီး’
‘သားကိုေမးေတာ့လည်း ြပံးကိုေမးတဲ့ ေလ’
ြပံး ငိုချင်သွားသည် ။ အန်တီမိ၏ ေမးခွန်းေနာက်ဆက်တွဲများကို မ
ေတွးရဲပါ။
‘ြပံးနဲ ထွန်းဟာ သူငယ်ချင်းအချစ်ေရာ ေမာင်ှမ အချစ်ေရာကိုပါ ပို
င်ဆိုင်ထားပါတယ် အန်တီ၊ ဒီထက်ပိုမယ် မထင်ေတာ့ပါဘူး’
အန်တီမိက ြပံးလိုက်သည် ။
‘ေဆာရီး သမီးရယ်၊ ဒီကိစမျိးဟာ သမီးကို မေမးသင့်ဘူး၊ အင်းေလ
… သမီးေကျာင်းပီးဖို က တစ်ှစ်ေကျာ်ေကျာ်ကျန်ေသးတာပဲ၊ ဒီကားထဲ
က ေြပာင်းလဲ လာကဦးမှာ ေပါ့’
အန်တီမိ စကားဆိုလိုရင်းကို ြပံးနားမလည်။ သိုေသာ် ထွန်းက
မေြပာင်းလဲလင် ြပံးကေြပာင်းလဲ၍ မရိုင်။ ေမတာကို အေရာင်ဆိုးရန်
ေယာက်ျားများက စတင်မှ ြဖစ်ိုင်ေပမည်။ မိန်းကေလးများ အေနြဖင့်
ေမာ်လင့်ြခင်းကလွဲပီး ဘာများ တက်ိုင်ဦးမှာ လဲ။ ြပံးက နာကည်းစွာ
ေတွးလိုက်မိသည် ။ ထွန်းအေပ မေကျနပ်ေသာစိတ် ပထမဦးဆုံး စတ
င်ဝင်ေရာက် ခံစားလိုက်ရသည် ။
***

