ဖက္ဆြတ္မုိးနဲ႔ ႏွင္းရည္စုိ
မေန႔က မုိးမိသြားသျဖင့္ ဖက္ဆြတ္ဒီေန႔ အိပ္ရာထဲကပင္ မထခ်င္။
ေမေမလာႏႈိးလုိ႔သာ ဘရိတ္ဖတ္စ္ထစားရေပမယ့္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ပင္
ကုန္ေအာင္မေသာက္ႏုိင္ေပ။
ေအးစိမ့္ေနေသာ ဧည့္ခန္းသုိ႔ ထြက္လာရတာ လည္း ခါတုိင္းလုိမဟုတ္ဘဲ
ခ်မ္းတုန္ေနမိ သည္။ အရင္ေန႔ေတြ ကဆုိ ဒီအဲကြန္းအေအးဒဏ္ေလာက္ကုိ ဘယ္လုိမွ
မေနတဲ့ ဖက္ဆြတ္မုိးက ဒီေန႔ေတာ့ အဲကြန္းကုိ အရင္ဆုံး အေအးေလွ်ာ့ခ်ရ၏ ။
ၿပီးလွ်င္ ဧည့္ခန္းဆုိဖာဆက္္တီေတြ ရဲ႕ ဟုိဘက္ျခမ္းက လြတ္ေနတဲ့
ပါေကးခင္းေပၚ ဒရင္း ဘ္ခ္အနီေရာင္ ကုိ ျဖန္႔ခင္းကာခပ္ျမန္ျမန္ လွဲခ်လုိက္သည္။
“ၿငိမ္းၿငိမ္းေရ ငါ့အခန္းထဲက ေစာင္တစ္ထည္ ယူလာေပး”
ေကာင္မေလးကုိေအာ္ေခၚၿပီး ေစာင္ယူခုိင္းရတဲ့အထိ ခ်မ္းတုန္ၿပီး
အဖ်ားတက္ခ်င္လာ သည္။
“ဟက္ခ်ဳ ိး… ဟက္ခ်ဳ ိး”
“ေဟာေတာ့ ဖက္ဆြတ္ေလး ဘယ္လုိ ျဖစ္လဲ၊ ဖ်ားၿပီးလားသမီး”
“ဟုတ္တယ္ မာမီ၊ သမီး အရမ္းခ်မ္းေနတယ္”
“ဒါျဖင့္ ေဆးေသာက္မွ ျဖစ္မွာ ေပါ့၊ ၿငိ္မ္းၿငိမ္း နင့္အစ္မဖို႔
ေရေႏြးပူပူသြားယူလာခဲ့။ အၾကမ္းေျခာက္ကုိ ပါတယ္ဆုိ႐ုံေလးခတ္ေနာ္ ၾကားလား”
မာမီ ေဆးလာတုိက္ေတာ့ ဖက္ဆြတ္မ်က္လုံးေတာင္ မဖြင့္ခ်င္ေတာ့ပါ။
လူတစ္ကုိယ္ုလံး ဖိန္းဖိန္းရွိန္းရွိန္းႀကီးႏွင့္ ကုိက္ခဲနာက်င္လာသည္။ ေခါင္းေတြ လည္း အုံၿပီး
ႏွာခဏခဏေခ်သည္။
“ဖက္ဆြတ္မုိးေတာ့ တုပ္ေကြးမိၿပီ”

ဖက္ဆြတ္က ေခါင္းစြပ္အေႏြးအက်ႌ ခဲေရာင္ အထူႀကီးကုိ ၀တ္ကာ ဂြမ္းေစာင္ၿခဳ
ံၿပီး ေကြးေန ပါသည္။ ဒက္ဒီ ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဆုိ ကုမၸဏီ႐ုံးကုိ ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ။
မမႏွင္းရည္လည္း သူ႔သင္တန္းကုိ ထြက္သြားေရာေပါ့
အိမ္မွာ မာမီႏွင့္ ဖက္ဆြတ္ပဲ က်န္တာ။
မေန႔က မုိးရိပ္ညကုိ အတင္းပူဆာၿပီး ကားထဲက ဆင္းေလွ်ာက္ မုိးေရစုိခံခဲ့တာ
ျပန္ေတြ းမိ ေတာ့ ဖက္ဆြတ္က ႏႈတ္ခမ္းေလးက ၿပဳ ံးေယာင္သန္းလာရပါသည္။
မုိးအုံ႔ေနတာသိေပမယ့္ ဖက္ဆြတ္က အင္းလ်ားမွာ သူ႔ကုိ
ကားရပ္ခုိင္းလိုက္တာေလ။
“မုိးည အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေပၚ လမ္းေလွ်ာက္မယ္၊ ဟုိထိပ္က်ရင္
ကားခဏရပ္..”
“ဟာ မုိးရြာေတာ့မွာ ”
“ဘာ ျဖစ္လဲ ”
သူက ကားထဲ ထီးပါသလား လွည့္ရွာရင္း..
“ထီးမပါဘူးဟ”
“မပါလည္းရပါတယ္
“စိတ္ကူးမယဥ္စမ္ပါနဲ႔ဟာ မုိးမိရင္ ဖ်ားမွာ ဟ၊ ခုတေလာ တုပ္ေကြးေတြ
အရမ္းဖ်ားေန ၾကတာ။ ငါ့ေဘာ္ဒါထဲမွာ သုံးေယာက္ ဖ်ားေနတယ္”
“ဖ်ားဖ်ား ဟာ ငါေလွ်ာက္ခ်င္တယ္”
‘ျပႆ နာပဲ” က
မုိးရိပ္ညက ႏႈတ္က ဘယ္လုိပဲ ဆန္႔က်င္ကြက္စကားဆုိဆုိ ကားကုိေတာ့
ကန္ေဘာင္ေပၚ ဘက္ ခ်ဳ ိးေကြ႕လုိ႔ရေအာင္ ဒီဘက္လမ္းေၾကာ ယူထားပါၿပီ။

ဆက္ဆြတ္မုိး ဟန္ပန္ေလးက ေပါ့ပါးလန္းဆန္းေနသည္။
႐ႈံ႕ႀကိဳ း ေလးေတြ အိတ္ကပ္ေလးေတြ ပါတဲ့ သရီးကြာတားေဘာင္းဘီအျဖဴ
ေရာင္ နွင့္ အက်ႌ ပန္းေရာင္ အသားေပ်ာ့ေပ်ာ့ ပုံဆန္းဆန္းေလးကုိ ၀တ္ဆင္ထားသျဖင့္
ကေလးတ တစ္ေယာက္ လုိ ႏု နယ္ခ်စ္စရာေကာင္းေနပါသည္။
သူ ဖက္ဆြတ္မုိးကုိသေဘာက်တာလည္း ဒါေၾကာင့္ ပါပဲ။ သူမရဲ႕
ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ပုံ၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္ပုံေလးေတြ က အၿမဲတမ္း ျဖဴစင္ကေလးဆန္ေနသည္။
အစ္မ ျဖစ္တဲ့ ႏွင္းရည္စုစုိလုိ အိက္တင္မမ်ား ၊ ပဲမမ်ား တတ္ေပ။
စကားေျပာရင္လည္း စိတ္ထဲရွိသလုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္သည္။
မုိးရိပ္ညတုိ႔ကားရပ္ ေသာ ့ခ်ေနတုန္းမွာ မုိးက ခပ္ဖြဲဖြဲေလး စရြာလာ၏
“ေဟာ မုိးရြာၿပီ”
ဖက္ဆြတ္မုိးက နာမည္ ႏွင့္ လုိက္ေအာင္ မုိးကုိခ်စ္သည္။ မုိးရြာထဲ
အေဆာင္းအကာမပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရတာ ကုိ နွစ္ၿခဳ ိက္သည္။
သူမကုိ ေမြးလာကတည္းက ဒီလုိဇြတ္ကုန္ပုိင္းမွာ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မာမီက
ဖက္ဆြတ္မုိးလုိ႔ အမည္ ေပးခဲ့တာ။
မမႏွင္းကုိက်ေတာ့ ႏွင္းေတြ တအားက်ေနတဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေမြးခဲ့တာ။
“ဒါ ေပ်ာ္စရာလား”
“ေပ်ာ္စရာေပါ့ ဘယ္ေလာက္သာယာလုိက္သလဲ”
“စုိးလမ္းစုိျပည္ထဲမ်ာ သြားထုိင္မလား”
“မ သြားပါဘူး ကန္ေပါင္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ပါမယ္ဆုိမွ”
ေျပာမရေသာ ေကာင္မေလးကုိ မုိးရိပ္ညက ခ်စ္စႏုိးႏွင့္ သာ
ႏႈတ္ခမ္းကုိၾကည့္မိပါသည္။

“လာေလ အတူတူေလွ်ာက္မယ္”
“ငါ ကားထဲမွာ ထုိင္ေစာင့္မယ္ေလ”
“အံမယ္ မရပါဘူး လာလာ ”
ဖက္ဆြတ္မုိးက သူ႔လက္ေမာင္းကို အတင္းဆြဲေခၚသည္။
“ဟ ငါပါမုိးရြာထဲ လမ္းေလွ်ာက္ရမယ္ ကၽြတ္”
ထီးမပါတဲ့လူေတြ ႐ုတ္႐ုတ္သည္းသည္း ဟုိဒီေျပးလႊား အမုိးေအာက္၀င္
မုိးခုိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖက္ဆြတ္ ကေတာ့ မ်က္ႏွာေလးေမာ့ကာ မုိးစက္မုိးေပါက္ကေလးေတြ ကုိ
ထိေတြ ႕ေစတယ္။
ဘယ္ေလာက္မ်ား ေအးျမတဲ့မုိးစက္ကေလးေတြ လည္း ေနာ္။
“မုိးည.. ငယ္ငယ္တုန္းက မုိးရြာထဲ ေဘာလုံးကန္တာ မွတ္မိလား”
“အဲဒါ ငယ္ငယ္တုန္းကပဲ မသိနားမလည္ေသးတဲ့ အရြယ္ေလးဟာ”
“ငါတုိ႔ မိန္းကေလးအသင္းနဲ႔ နင္တုိ႔ေယာက္ ်ားအသင္း
အႀကိတ္အနယ္ကန္ၾကတာ၊ နင္တုိ႔ ႐ႈံးတယ္ေနာ္။ ဟား ဟား ဟား”
“အဲဒါ ငါတုိ႔ တမင္အေလွ်ာ့ေပးတဲ့သေဘာပါ။ ႏုိင္တဲ့သူက
ေက်ာပုိးစီးေၾကးဆုိေတာ့ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ငါက နင့္ကုိေက်ာပုိးရတာ ေပါ့ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြ
လည္း ဒီလုိပဲ ကုိယ့္အႀကံနဲ႔ကုိယ္ ႏွစ္ ဂုိးေလာက္ အသြင္းခံလုိက္တာပါ။ အဟုတ္ႀကီး
မမွတ္စမ္းပါနဲ႔”
သူ႔စကားေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္မ်က္ႏွာေလးက ရွက္ေသြးေႏြး နီျမန္းသြားရသည္။
အဲဒီ တုန္းက သူက တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မု႔ိ ဒီဘက္က
မိန္းကေလးအသင္း ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဆြတ္မုိးကုိ ဟုိဘက္ထိပ္ ဒီဘက္ထိပ္
ေက်ာကုိးေပးခဲ့ရတာ မွန္ပါ။

ကေလးဆုိေတာ့ မသိပါဘူး။ ေက်ာပုိးစီးခြင့္ရတာ ကုိပဲ ေပ်ာ္ေနခဲ့တာ။
ဟြန္း သင္းတုိ႔ ကေတာ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက အႀကံအဖန္ေတြ နဲ႔ပါလား.
“ဟား ဟား အဲဒီ တုန္းက မိုက္တယ္”
“ကေလးဘ၀ကုိ ျပန္ေရာက္ခ်င္တယ္မုိ႔လား”
“မေရာက္ခ်င္ပါဘူး အခုလည္း နင္က ငါ့ရည္းစားပဲ”
“အံမယ္ ဘယ္သူေျပာလဲ”
“ဟိုညက ဖုန္းထဲမွာ အင္းလုိ႔အေျဖေပးတယ္ေလ”
“အဲဒါ အိပ္ခ်င္းမူးတူးနဲ႔ ဖုန္းခ်ေတာ့မလားဆုိေတာ့ အင္းလုိ႔ ေျပာတာ သူ႔ကုိ
ဘယ္သူမွလည္း အေျဖမေပးေသးဘဲနဲ႔ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ ရွက္ပါတယ္။
ရည္းစားလုိခ်င္လုိ႔ ပ်ာယာခတ္ေနတာပဲ”
“ဟား… ၾကည့္စမ္း”
ဖက္ဆြတ္ ကေတာ့ ႏွာေလး႐ႈံ႕ကာ ေျပာင္ျပရင္း လက္ညႇဳ ိးကေလး
ေကြးခ်ည္ဆန္႔ခ်ည္နဲ႔ ကေရာ္ကေရာ္လည္း လုပ္ျပပါေသး၏
မုိးရိပ္ညက ရွက္ကုိးရွက္ကန္းႏွင့္ သူမလက္ကေလးကုိ ေဆာင့္ဆြဲခ်လုိက္၏ ။
ဖက္ဆြတ္မုိးကုိယ္ေလးက အမွတ္တမဲ့ သူ႔ဘက္ၿပိဳ ယုိင္က်လာတာမုိ႔
ကမန္းကတန္း ျပန္မတ္ေပးရင္း…
“အုိ နင္ေနာ္ သူမ်ား ေတြ ၾကည့္ေနတယ္။ ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနတာလဲ ဖက္ဆြတ္
ဖိနပ္ေတာင္ နဲ႔သြားထင္တယ္”
“နင္ဘာလုိ႔ ငါစိတ္ဆုိးေအာင္ေျပာလဲ”
“ဘာေျပာလို႔လဲ

“မခ်စ္ဘူးလုိ႔ ျငင္းတယ္ေလကြာ”
“ဟင္း ဟင္း ဟင္း ဟင္း”
ဖက္ဆြတ္မုိးက သူ႔ကုိ က်ီစယ္သလုိ ရယ္ေမာကာ ေရွ႕မွေလွ်ာက္သြားသျဖင့္
မုိးရိပ္ညလည္း မုိးဖြဲက်ေနတာ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ခ်စ္သူေလးေနာက္က
အေျပးအလႊားေျခလွမ္း က်ဲႏွင့္ ပါလာရပါသည္။
ၿပီးလွ်င္ ပုိင္စုိးပုိင္နင္းဆန္ဆန္ သူမရဲ႕ လက္ဖ်ားေလးကုိ ဆုပ္တြဲ လုိက္သည္။
ဖက္ဆြတ္က မ႐ုန္းပါ။ မ်က္ႏွာေလးေမာ့ကာ ရယ္ေနသည္။
မုိးရိပ္ညတစ္သက္မွာ အရင္းႏွီးဆုံး မိန္းကေလးက ဖက္ဆြတ္မုိးပဲ ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ က ငယ္ငယ္ကတည္းက အတူေဆာ့ကစားလာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ။
ၿပီးေတာ့ ၿခံခ်င္းကပ္ရက္ တစ္လမ္းထဲ အတူတူေနတလာၾကတဲ့သူေတြ ။
ဖက္ဆြတ္မုိးတုိ႔က ညီအစ္မႏွစ္ ေယာက္ ။ သူတုိ႔က ညီအစ္ကုိႏွစ္ ေယာက္ ။
ဒါေပမဲ့ သူ႔အစ္ ကို ေအးရိပ္ညနဲ႔ ဖက္ဆြတ္အစ္မ ႏွင္းရည္စုိစုိတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ ကေတာ့
သူတုိ႔လုိ တရင္းတႏွီးလုံး ေထြးမေနၾက။
သူတို႔ဟာသူတုိ႔ ကုိယ့္အထာေလးေတြ ႏွင့္ ခပ္တင္းတင္းေနၾကတာ။ ဒါေပမဲ့
သူတုိ႔ခ်င္း မွာ လည္း သံေယာဇဥ္တစ္မ်ဳ ိးေတာ့ရွိေနၾကတာ မုိးရိပ္ညက ရိပ္မိပါသည္။
“ဖက္ဆြတ္ အေ၀းႀကီးမေလွ်ာက္နဲ႔ေတာ့ မုိးပုိသည္းလာလိမ့္မယ္ကြ”
“ဟင့္အင္း… ေလွ်ာက္မွာ ပဲ”
ဖက္ဆြတ္မုိးက ေျပာမရ၊ အခုကုိပဲ မုိေပါက္က ပုိႀကီးလာၿပီ။
ခပ္စိပ္စိပ္ရြာသြန္းလာၿပီး အက်ႌေတြ လည္း မုိးစုိေနၿပီ။
သုိ႔ေသာ ္ ခ်စ္သူေလးက စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနေတာ့ မုိးရိပ္ညလည္း
မတားေတာ့ပါ။ စုိခ်င္လည္း စုိပါေစေတာ့။

ထီးအမုိးေအာက္က ခုံတန္းေတြ တုိင္းလုိလုိမွာ ခ်စ္သူစုံတြဲ တုိ႔ရွိေနသည္။
ကန္ေပါင္အလယ္နားက စုံတြဲ တစ္တြဲ ဟာ သူတုိ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ရွိေနတုန္း
ထျပန္ဟန္ျပင္ ၏ ။
“ေဟး ခုံတန္းရၿပီ”
ဖက္ဆြတ္မုိးက သူ႔လက္ကုိ ႐ုတ္တရက္ေျဖလႊတ္ကာ ခုံတန္းေပၚ
ေနရာသြားဦးထုိင္ခ် လုိက္၏ ။
“ဟ… ဘယ္သူဦးမွာ မုိ႔လုိ႔လဲ”
“ေျပာႏုိင္မလား ဟုိေကာင္ေလးေတြ ဒီဘက္လွမ္းၾကည့္ေနတာ မေတြ
႕ဘူးလား”
“ေအးပါကြာ ဟား ဟား နင္က ကေလးက်ေနတာပဲ၊ ၾကမ္းစမ္း ဆံပင္ေတြ လည္း
စုိရႊဲေနၿပီ”
မုိးရိပ္ညက သူမရဲ႕ ဆံႏြယ္ေလးေတြ ကုိ တယုတယအသာအယာ
ထုိးဖြကုိင္တြယ္လိုက္မိ သည္။ ဆံယဥ္ႏုႏုေလးေတြ က ေရစုိစုိမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့ေန၏ ။
သူမ်ား ေတြ လုိပဲ ထီးတစ္ေခ်ာင္းကြယ္ကာ ခုိးနမ္းပစ္လုိက္ခ်င္သည္။
“ဟင္ ဘာလုိ႔ကပ္လာတာလဲ”
သူမက ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးကုိ စူ၍ ခပ္တုိးတုိးေလးသည္။ မုိးရိပ္ညက
သူမအသားႏွင့္ ထိေအာင္ တုိးကပ္လုိက္တာကုိး။
“ဖက္ဆြတ္ခ်မ္းေနမွာ းစုိးလုိ႔”
“မခ်မ္းပါဘူးေနာ္”
ဖက္ဆြတ္မုိးက ပခုံးေလးက်ဳ ံ႕ကာ ရွက္စႏုိး ဟုိဘက္တုိးသည္။ သူငယ္ခ်င္းကေန
ဘာလုိလုိ ျဖစ္လာေပမယ့္ သူအဲလုိအနီးကပ္စုိက္ၾကည့္ရင္ ရွက္တာပဲ။ ရယ္လည္း

ရယ္ခ်င္မိသည္။
“မခ်မ္းလည္းေႏြးသြားရေအာင္ေပါ့”
“ဘာမွန္းလည္း မသိသူးကြာ”
“ငါတုိ႔လည္းအတြဲ ပဲေလ”
မုိးရိပ္ညက သူမပခုံးေလးကို အသာအယာဖက္လိုက္၏ ။
“ေကာင္းေကာင္းေနေလကြာ”
“ဖက္ထားတာပဲ ဘာ ျဖစ္လဲ”
ဖက္ဆြတ္ မေနတတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ေငြ႕ေၾကာင့္ ရင္ထုမွာ
၀ုန္းဒုိင္းႀကဲေအာင္ ခုန္ေပါက္ လႈပ္ရွားလာရလုိ႔ ပုိၿပီးမေနတတ္တာ။
“နင္ေနာက္က်ရင္ ငါ့ကိုနမ္းပါ၊ ငါေနာက္က်ရင္ နင့္ကုိနမ္မယ္”
သူက စုိင္းစုိင္းပါတဲ့ ရင္ခုန္နွင္းဆီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္၀င္သီခ်င္း
တစ္ပုိင္းတစ္စ ေလးကို စိတ္လႈပ္ရွားသလုိ ဆုိညည္းလုိက္သည္။
ဖက္ဆြတ္က မ်က္ေစာင္းေလးလွည့္ရြယ္လွ်င္
“ငါတုိ႔က အတူတူလာတာဆုိေတာ့ ဘယ္သူမွ ေနာက္မက်ဘူး။ သေရပဲ အဲဒီ
ေတာ့ အတူတူတစ္ၿပိဳ င္တည္းနမ္းတယ္ေလ ဘယ္လုိလဲ”
“သြား အပုိေတြ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔”
“မဟုတ္ဘူးေလကြာ စုိင္းစုိင္းနဲ႔ သက္မြန္ျမင့္လုိေပါ့ ငါက စုိင္းစုိင္းလုပ္မယ္၊
နင္က သက္မြန္ျမင့္ေပါ့”
သူေျပာပုံေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္မုိး မ်က္ႏွာေလးကၿပဳ ံးလာရသည္။ အဲဒါ
ငယ္ငယ္တုန္းက ႐ုပ္ ရွင္မင္းသား မင္းသမီးလုပ္တမ္းကစားတာေလ

ကေလးဘ၀တုန္းက ကစားနည္းတစ္ခုပဲဟာ
“ဘာဆုိင္လဲ လူလည္မက်နဲ႔”
“Love seen ေလးတစ္ကဒ္ေလာက္ စမ္းၾကည့္ရေအာင္”
“ဟင့္အင္း”
ျငင္းေပမယ့္ သူမရင္ခုန္ေနတယ္ဆုိတာ မုိးရိပ္ည အတတ္သိသည္။ ဒါေၾကာင့္
ေရစုိေနတဲ့ ပါးျပင္ႏုႏုေလးကုိ ရႊတ္ခနဲ ေမႊးပစ္လုိက္သည္။
“ဟင္ ၾကည့္စမ္း”
ဖက္ဆြတ္မုိးက ရွက္ရွက္ႏွင့္ မုိးရိပ္ညပခုံးကုိ ဖြဖြထုလုိက္၏ ။ မုိးညရဲ႕
တဟားဟား ရယ္သံက မုိးရြာေနသံကုိပင္ ေဖာက္ထြင္းသြားသလုိ ထင္ရသည္။

♥♥♥

မ်က္လုံးေလးေတြ တင္းတင္မွိတ္ကာ မေန႔ကအေၾကာင္းေတြ စဥ္းစာရင္း
ဖက္ဆြတ္မုိး ေမွးခနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။
အတန္ၾကာေအာင္အိပ္ၿပီး သူမႏုိးလာေသာ အခါမွာ သူမအနီး၌ မုိးရိပ္ည
ဆြတ္ေနက် (Polo Blue) ေရေမႊးနံ႔ေလး သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ေနေလသလုိ ထင္မိသည္။
သူမ အသာအယာ မ်က္လုံးဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့..
“ဟိတ္ ဖ်ားေနၿပီမုိ႔လား”
ဒရင္းဘတ္ခ္ေဘးမွာ ဆုိဖာခံုပုေလးခ်ကာ ထုိင္လုိက္ေသာ မုိးရိပ္ညကုိေတြ ႕ရ၏
။
သူမႏွလုံးသားမွာ လႈိက္ခနဲ ခုန္လႈပ္သြားမိသည္

“အင္း”
“ေကာင္းတယ္ မုိးေရခ်ဳ ိးခ်င္ဦးေလ”
“႐ွဴး တုိးတုိး မာမီၾကားသြားမယ္”
“မၾကားရင္လည္း ငါကတုိင္ေျပာမွာ ”
“မုိးညေနာ္”
သူက လွဲေလ်ာင္းေနေသာ သူမရဲ႕ ကပုိက႐ုိဟန္ပန္ေလးကုိ ရႊန္းရႊန္းစားစား
စုိက္ၾကည့္ေန သျဖင့္ ဖက္ဆြတ္မေနတတ္သလုိ မ်က္ႏွာေလးေႏြးလာသည္။
“ေဆးေသာက္ၿပီးၿပီလား ဘာစားထားလဲ”
“မာမီတုိက္တယ္”
“ငါ့ကုိေတြ ႕ေတာ့ နင္ေနေကာင္းသြား မယ္ဟုတ္လား”
ဖက္ဆြတ္က မ်က္ေစာင္းေလးသာရြယ္၏ ။ ခ်စ္စရာအရမ္းေကာင္းတဲ့
မ်က္ေစာင္းေလး ပါ။
မုိးရိပ္ညက သူမနဖူးျပင္ေလးကုိ ခပ္ဖြဖြစမ္းၾကည့္လုိက္သည္။
“ကုိယ္အရမ္းမပူပါဘူးကြာ”
သူက နဖူးကုိစမ္းၿပီးတဲ့အခါ ဖက္ဆြတ္လက္ဖ၀ါးေလးကုိ ဆုပ္ကုိင္ၾကည့္ေသး။
ဖက္ဆြတ္ က မာမီမ်ား ေတြ ႕သြားမလား အတြင္ းဘက္လွမ္းၾကည့္၏ ။
တကယ္ေတာ့ သူတုိပႏွစ္ ေယာက္ ရဲ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ ႏွစ္ ဘက္မိသားစုေတြ
အားလုံး သိၿပီး သားပါ။ တစ္ဘ၀စာ လက္တြဲ သြားမယ္ဆုိရင္လည္း ႏွစ္ ဖက္မိဘေတြ က
သေဘာတူၾကည္ျဖဴၿပီး သားပါ။
“လႊတ္ေလ”

“မိခၽြဲေလ မဖ်ားဘဲနဲ႔ ခၽြဲေနတာ”
“မာမိထြက္လာလိ္မ့္မယ္”
“လာပေစ ငါမေၾကာက္ပါဘူး”
“ဖက္ဆြတ္မုိးကုိ ဆူမွာ ေပါ့”
သူမ မ်က္ခုံးေလး႐ႈံ႕ကာ တားျမစ္ခဲေပမယ့္ မုိးရိပ္ညက သူမလက္ကေလးကို
တယုတယ ဆုပ္ကုိင္ထားဆဲပါ။ လက္ဖမုိးေလးကုိ ဆြဲယူၿပီး သူ႔ႏႈတ္ခမ္းခပ္ေႏြးေႏြးႏွင့္
ဖ်က္ခနဲ ထိကပ္နမ္း လုိက္ေသးသည္။
“အုိ”
ဖက္ဆြတ္ မ်က္လုံးေလးျပဴး သြားမိ၏ အခုတေလာမုိးညက
သိပ္အတင့္ရဲေနပါလား။
“ထမလား ငါထူေပးရမလား”
“ဟင့္အင္း”
ဖက္ဆြတ္မုိးက သူမဘာသာလက္ကေလးေထာက္ၿပီ ဒရင္းဘတ္ခ္ေပၚ
ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ထထုိင္လုိက္၏ ။
“ဆက္ဆြတ္အိပ္ေနတုန္း မုိးည ဘယ္လုိေရာက္လာတာလဲ”
“ဖုန္းအရင္ဆက္တာ အန္တိက နင္ဖ်ားေနတယ္ေျပာလုိ႔”
“သတင္းေမးလာတာဆုိပါေတာ့ေလ။ ဘာမုန္႔မွ ၀ယ္မလာဘူး”
ဖက္ဆြတ္က သူ႔ကုိလာေတြ ႕တုိင္း မုန္႔တစ္ခုခုပါ ၀ယ္လာမွ
သေဘာက်တတ္သည္။
“ပါပါတယ္ဟ ဂ်ယ္လီပူတင္း၀ယ္လာတယ္”

တကယ္ေတာ့ ဖက္ဆြတ္ရင္ျပည့္ေနကာ ဘာမွမစားခ်င္ပါ။ ရွက္ေနလုိ႔
မာမီထြက္လာ မွာ လည္း စိတ္ပူလုိ႔ တမင္စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းတာပါ။
“ပန္းကန္ျပာထဲ သြားထည့္လုိက္မယ္ေနာ္”
“ၿငိမ္းၿငိမ္းကုိ ထည့္ခုိင္းလုိက္ေလ”
သူက စားပြဲေပၚခ်ထားေသာ ပူတင္းေဖာ့ဘူးကုိ ထမင္းစားခန္းဘက္ သြားေပး၏
။
သူထသြားတုန္း ဖက္ဆြတ္မုိးက ဆံပင္ေလးသပ္တင္၊ အက်ႌေလးဆြဲခ်ႏွင့္
ကုိယ့္ကုိယ္ ကကုိယ္ သပ္ရပ္ေအာင္ျပဳ ျပင္လုိက္သည္။
တစ္ခဏအၾကားမွာ မုိးညက ဂ်ယ္ယလီပူတင္းပန္းကန္ႏွင့္
ျပန္ထြက္လာပါသည္။
သူဟာ တကယ္အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ဖက္ဆြတ္နားတုိးကပ္ထုိင္သည္။ ၿပီးလွ်င္
ပန္းကန္ ကုိင္ကာ မုန႔္ကုိ ကုိယ္တုိင္ခြံ႕ေကၽြးပါသည္။
“စားေလ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ”
“ငါ့ဘာသာ စားမယ္”
ဖက္ဆြတ္က သူခြံ႕ေကၽြးတာကုိ ခပ္ခဲၽြခၽြဲႏႈတ္ခမ္းဟသည္။
ဒီလုိလုပ္လုိ႔ မ ျဖစ္ေသးဘူးေလ။ မာမီမေတြ ႕ရင္ေတာင္ တမင္းစားပြဲနားရွိေနတဲ့
ၿငိ္မ္းၿငိမ္း လွမ္းေတြ ႕ႏုိင္သည္။
“ေနမေကာင္းလုိ႔ ျပဳ စု႔းတာပဲဟာ ဘာမွရွက္မေနပါနဲ႔ က ဟစမ္းပါ”
သူက ပူတင္းတစ္ဇြန္းကုိ မရမက ခြံ႕ေကၽြးေလသည္။
တယုတယ သူ႔အမူအရာေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္ရင္မွာ ၾကည္ႏူးျခင္းႏွင့္
လႈိက္ခနဲဖုိေႏြး သြားရ ၏ ။

မ်က္လုံးခ်င္းဆုံမၾကည့္ဘဲ မ်က္လႊာေလးခ်ကာ သူခြံ႕ေကၽြးတဲ့မုန္႔ကုိ စားရတဲ့
ပီတိက အင္မတန္ ခ်ဳ ိၿမိန္ေနသည္။
ဒီလုိဆုိေတာ့လည္း ဖ်ားရတာ ေနမေကာင္း ျဖစ္ရတာ တန္သြားသလုိရွိသည္။
“ေနေကာင္းရင္ မုိးေရထဲ လမ္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ မပူဆာနဲ႔ေတာ့အ႐ုိက္ခံရမယ္”
“စိတ္ကူးေပါက္ရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္ခ်င္ေလွ်ာက္ဦးမွာ ေပါ့”
ဇြတ္တရြတ္ ေခါင္းမာသူေလးရဲ႕ အေလွ်ာ့မေပးျပန္ေျပာပုံကုိ မုိးရိပ္ညက
အံ့ႀကိတ္ျပကာ ဦးေခါင္းေလးကုိ လက္ဖ၀ါးႏွင့္ မခ်င့္မရဲ အုပ္ကုိင္ဖိခ်မိ၏ ။
ဇက္ကေလးပုံလုိက္တဲ့ သူမဟန္ပန္ေလးကုိ ၾကည့္ကာ စိတ္မဆုိးဘဲ ၿပဳ
ံးေနမိသည္။
ဖက္ဆြတ္မုိးေလး ဘယ္လုိေနေန ဘာပဲေျပာေျပာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အကုန္လုံးက
သူ႔ အတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေနတာခ်ည္းပါပဲ။ သူမအနားကေန ဘယ္မွမသြားခ်င္ေတာ့ပါ။
ခ်စ္တယ္ ဖက္ဆြတ္မုိးရယ္။

♥♥♥

နီးနီးကပ္ကပ္အေနအထားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး က်ီစယ္တြတ္ထုိးေနေသာ ႏွစ္
ေယာက္ ကုိ လွမ္းၾကည့္ၿပီး ႏွင္းရည္စုိစုိမ်က္ႏွာေလးက တည္တင္းသြားရသည္။
ဒီေကာင္မေလး ဖက္ဆြတ္ တစ္ေယာက္ အေနအထုိင္မတတ္ပါလား။
သူစိမ္းေယာက္ ်ား တစ္ေယာက္ နဲ႔ ဒီေလာက္ တရင္းတႏွီးရွိသင့္လုိ႔လား။
ငယ္သူငယ္ခ်င္းဆုိေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္ေနၾကၿပီေလ။
ခ်စ္သူေတြ မ်ား ျဖစ္ေနလုိ႔လား။

မ်က္ေမွာ င္ေလးကုပ္လ်က္ လွမ္းၾကည့္ေနမိ၏ ။
မုိးရိပ္ညႏွင့္ ဖက္ဆြတ္မုိးတုိ႔ ကေတာ့ ႏွင္းရည္စုိ အိမ္တံခါး၀မွာ ရပ္ေနတာ
မေတြ ႕ၾကေသး ပါ။
သူမ ဘီလ္တီးလုိက္မွ ႏွစ္ ေယာက္ သား ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြားၿပီ လွည့္ၾကည့္သည္။
ကၽြန္းတံခါးရဲ႕ နံေဘးမွာ သံပန္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ မွန္ခ်ပ္မ်ာမွတစ္ဆင့္ အျပင္က
ျပနလာသူ သူကုိ ျမင္ေတြ ႕ရပါသည္။
“ဟယ္ မမႏွင္းေတာင္ျပန္လာၿပီ”
ႏွင္းရည္စုိစုိက သင္တန္းသြားရင္ ကုိင္တတ္တဲ့ ဖုိင္အစိမ္းေလးကုိပုိက္ၿပီး
ရပ္ေနသည္။
မုိးရိပ္ညက ၿငိမ္းၿငိမ္းတံခါးလာမဖြင့္ခင္ သူပဲ ကမန္းကတန္း
သြားဖြင့္ေပးလုိက္ပါသည္။
“မမႏွင္းျပန္လာၿပီလား”
“အင္း..”
ႏွင္းရည္စုိစုိက မပြင့္တပြင့္ေျဖရင္း ေခါင္းညိတ္သည္။ မမႏွင္းက ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္
မုိးရိပ္ညက ေတာ့ မမႏွင္းကို မ်က္ႏွာေလးလုပ္ ဖားထားရတာ ပါပဲ။
ခ်စ္သူေလးရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ အစ္မ မဟုတ္လား။ ၿပီေတာ့ ကံေကာင္းရင္
သူ႔မရီး လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္။၏
“ဖက္ဆြတ္က ဘာ ျဖစ္တာလဲ အေႏြးထည္နဲ႔ ဘာနဲ႔”
မမႏွင္း ေမးပုံကလည္း ခပ္တင္းတင္း။
“သူဖ်ားေနလုိ႔ မမႏွင္း”
မုိးရိပ္ညက ၀င္ေျပ၏ ။ ႏွင္းရည္စုိးက ဖက္ဆြတ္ကုိ သာၾကည့္လ်က္.

“ေနမေကာင္းရင္ အခန္းထဲ သြားအိပ္ပါလား ဧည့္ခန္းမွာ ဘာလုပ္ေနတာလဲ”
“မုိးညက သတင္းလာေမးတယ္ေလ။ ပူတင္းေတြ လည္း ၀ယ္ေကၽြးတယ္။”
အမွန္ေတာ့ မုိးရိပ္ည ေရာက္မလာခင္ကပင္ သူမ ဧည့္ခန္းမွာ ဒရင္းဘတ္ခ္ခ်ၿပီး
လွဲေလ်ာင္း ေနခဲ့တာပါ။
ႏွင္းရည္စုိက ဘာမွထပ္မေျပာေတာ့ဘဲ အ၀တ္အစားလဲဖုိ႔
သူ႔အခန္းဘက္ေလွ်ာက္သြား သည္။ ၀တ္ထားတာက စပုိ႔ရွပ္မရမ္းႏုေလးႏွင့္
အဆင့္သုံးဆင့္ျဖတ္ဆက္ခ်ဳ ပ္လုပ္ထားတဲ့ ပုလဲ သီး ေလးေတြ တြဲ ေလာင္းခ်ထားတဲ့
စကဒ္အနက္ေရာင္ ပုံဆန္းေလး ျဖစ္သည္။
ခၽြတ္လုိက္တဲ့ ႀကိဳ း သုိင္းခြာခၽြန္ဖိနပ္ေလးကလည္း လယ္သာမရမ္းႏုေရာင္ းမုိ႔
သိပ္လည္း မျပင္ဆင္ထားပါပဲ ရွင္းလင္းစြာ အခ်ဳ ိးက်လွပေနသည္။
အထူးသျဖင့္ မမႏွင္းက ကုိယ္လုံးလွၿပီး အခ်ဳ ိးအဆက္က်နသည္။ ျဖဴ
ႏုသြယ္စင္းေသာ ကုိယ္ေနဟန္ထားေလးႏွင့္ ဘယ္အခ်ိန္ပဲၾကည့္ၾကည့္
ေက်ာ့ရွင္းလွပေသသပ္ေနတတ္သည္။
သူက အသားေလးကလည္း ျဖဴ၀င္းတာမုိ႔ ဘာပဲ၀တ္၀တ္ ထင္းခနဲလင္းခနဲ
ေတာက္ပေန ေတာ့တာပင္။ အရပ္ကလည္း ငါးေပေျခာက္လက္မရွိသည္။ အေနေတာ္
ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္ လ္အရပ္မ်ဳ ိးပါ။
ဆံပင္ကုိလည္း ေခတ္မီပုံစံထားသည္။ သူမ်ား ေတြ အေျဖာင့္အစင္းကုိ
သူူလည္းအေျဖာင့္။ သူမ်ား ေတြ အေကာက္ဖက္ရွင္ဆုိလည္း သူလည္းအေကာက္။ သူမ်ား
ေတြ အီမုိဆုိ သူလည္း ဂ်ပန္ စတုိင္ အီမုိဆံပင္ပုံစံ ေျပာင္းသြား တာပင္။
အ၀တ္အစား၀တ္ေတာ့လည္း ဖက္ရွင္ခပ္က်က်မုိ႔ ညီအစ္မႏွစ္ ေယာက္ ထဲမွာ
မမႏွင္းကပုိ၍ စန္းပြင့္သည္။
ႏွင္းရည္စုိ ပုိေခ်ာတယ္ဆုိတာလည္း အားလုံရဲ႕ တူညီေသာ မွတ္ခ်က္ပါ။ ၿပီးေတာ့

ေကာင္ ကေလးေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား မမႏွင္းကို သေဘာက်သည္။
အိမ္ကုိလာတဲ့ ဖုန္းေတြ မွာ မမႏွင္းက အမ်ာဆုံး၊
ဖက္ဆြတ္မုိးက ခ်စ္စရြယ္ေကာင္းတာ မွန္ေသာ ္လည္း မမႏွင္းလုိေတာ့ လူႀကိဳ
က္ မမ်ား ပါ။
အခုလည္း လွည့္၀င္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ပုံစံေလးက ေက်ာေပၚ
တူးစတက္ဆံပင္အေကာက္ ေလး ၀ဲျဖာက်ေနၿပီး ၾကည့္ရတာ ကႏြဲကလ်ေလးႏွင့္ တမ်ဳ ိးေလး
ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည္။
မုိးရိပ္ည မ်က္လုံးေတြ ပင္ အမွတ္တမဲ့ လုိက္ၾကည့္စီးေမ်ာပါသြားတာၾကည့္။
အမ်ား ၾကားမွ မမႏွင္းလမ္းေလွ်ာက္ပုံက တစ္မ်ဳ ိးတစ္ဖုံ စတုိင္လ္က်သည္။
သူငယ္ခ်င္းေလး ငါးေယာက္ ႏွင့္
ရင္ေဘာင္တန္းေလွ်ာက္လာတဲ့အခါဆုိရင္လည္း သူ႔ဏၭာန္က အေ၀းကေန
ထူးျခားထင္းရွင္းေနတတ္သည္။
မမႏွင္းက ေက်ာင္းမွာ လည္း နာမည္ ႀကီးပါ။ ေယာက္ ်ားေလးအမ်ား စုုတို႔ရဲ႕
စိတ္၀င္စားျခင္း ကုိ ခံရသူမဟုတ္လား။
ဖက္ဆြတ္မွာ ငယ္ကတည္းက အစ္မလုပ္သူကုိ အထင္ႀကီးအားက်ရသည္
ဖက္ဆြတ္က ဘယ္ဘက္မွာ မွ သူ႔ကုိ မမီဘူးေလ။
အရပ္လည္း သူ႔လုိမျမင့္။ အသားလည္း သူ႔ေလာက္မျဖဴ၊
ကုိယ္လုံးကုိယ္ေပါက္က်ေတာ့ လည္း သူ႔လုိ အရမ္းအခ်ဳ ိးအဆက္ က်တာမဟုတ္။
ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေတာ့ မပိန္မ၀။
အရပ္မနိမ့္မျမင့္ႏွင့္ အသားက အျဖဴႀကီးမဟုတ္ေသာ ္လည္း ၀င္း၀ါစုိျပည္ၿပိး
ၾကည့္ေကာင္း တယ္လုိ႔ ထင္မိတာပါပဲ။ သူနွင့္ယွဥ္ရင္သာ အားငယ္ရမလုိ ျဖစ္ေနတာမ်ဳ ိးပါ။
႐ုပ္ရည္ပါရမီမွာ မမႏွင္း သာတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရတာ ပါ။

ၿပီးေတာ့ မမႏွင္းမ်က္ႏွာေလးမွာ ညႇဳ ိ႕ဓာတ္ေလးတစ္မ်ဳ ိးရွိေနသည္။ ညႇဳ
ိမ်က္လုံးႏွင့္ ေမွာ ္ ႏႈတ္ခမ္းလုိ႔ပင္ တင္စားၾကေသးတာ။
တကယ္လည္း အၾကည့္ကေလးတစ္ခ်က္ ေ၀့လုိက္ရင္ အညႇဳ ိ႕ခံရသလုိ
တေမ့တေမာ ေငးသြားတတ္တာ။
ဖက္ဆြတ္က မမႏွင္း လွမ္း၀င္သြားတာကုိ လုိက္ၾကည့္ေနမိရင္းက..
“မုိးည ငါ့မမက လွတယ္ေနာ္”
“အင္း မဆုိးပါဘူး”
“အံမယ္.. ဘာမဆုိးပါဘူးလဲ၊ ရင္သပ္ရႈပ္ေမာေငးရေလာက္ေအာင္ကုိ
လွခ်က္ထူးတာပါ ေနာ္”
ဖက္ဆြတ္က သူ႔အစ္မကုိ မဟာခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ဖုိ႔ ႏႈတ္မေႏွး။
“ဒါေပမဲ့ သူလွပုံက ပူေလာင္ျပင္းရွတယ္။ တအားႀကီးစူးရွေနတယ္။
နင့္မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ရ တာ ပုိေအးခ်မ္းတယ္ ဖက္ဆြတ္ရဲ႕ ”
“ေအာင္မယ္.. လာေျမႇာက္ေနတယ္၊ အေျဖမ်ား ေပးမလားလုိ႔ေပါ့ေလ ဟား
ဟား”
ျပန္ေနာက္ေျပာင္လုိက္ေပမယ့္ ဖက္ဆြတ္ရင္ထဲမွာ ေတာင္
ၾကည္ႏႈးလႈပ္ခတ္သြားရသည္။ မုိးရိပ္ည စိတ္ထဲမွာ တကယ္ပဲ ဒီလုိေတြ းသလား။
ဖက္ဆြတ္မ်က္ႏွာေလးကုိၾကည့္ရတာ သူ႔ရင္ထဲ တကယ္ပဲ ၿငိမ္းေအးမႈ ရသလုိ ေပးႏုိင္သလား။
“သိပ္မရယ္နဲ႔ေလကြာ၊ မမႏွင္းၾကားသြားရင္ ဆူေနဦးမယ္။ သူက
ငါတုိ႔နွစ္ေယာက္ ကုိ ၾကည့္မရ ျဖစ္ေနပုံပဲ။ ဧကႏၱကုိႀကီးနဲ႔ အဆင္မေျပဘူးထင္တယ္”
“အုိ ဘာဆုိင္လုိ႔လဲ”
“မသိဘူးကြ၊ ခပ္တည္တည္ႀကီးနဲ႔”

“မမႏွင္းပုံစံက နဂုိကတည္းက ဒီလုိပုံပဲ”
“ျပန္ေတာ့မယ္”
“ဟင္.. ခ်က္ခ်င္း ႀကီးပဲ”
“ငါလာတာၾကာၿပီပဲ၊ တစ္နာရီေလာက္ရွိဟ ဖက္ဆြတ္၊ မတည့္တာေတြ
ေလွ်ာက္မစားနဲ႔ ေနာ္ အိပ္ခ်င္ေသးရင္လည္း အခန္းထဲသြားအိပ္လိုက္”
“အိပ္ပါဘူး”
“နင့္ပုံစံက အိပ္ေရး မ၀သလုိပဲ မ်က္ႏွာေလးေခ်ာင္ေနတယ္။ မေန႔ညက
မုိးရိပ္ညအ ေၾကာင္းေတြ ပဲ ေတြ းေနထင္တယ္ ဟုတ္လား”
“မေတြ းပါဘူး သူ႔အေၾကာင္းမ်ား ”
“သတိရေနတယ္မုိ႔လား”
“အိမ္နီးခ်င္းေတြ ပဲ သတိရစရာလား ေတြ ႕ခ်င္ရင္ လာခဲ့လုိက္မွာ ေပါ့”
“ငါေျပာတာ ညႀကီးမင္းႀကီးတုိ႔ တေရး ႏုိးတုိ႔ သတိရတာ ကုိေျပာတာ”
“မရပါဘူး”
“ညဘက္ ဖုန္းဆက္လုိက္မယ္”
“ဒါဆုိ ျပန္ၿပီ၊ တာ့တာ”
သူက ဖက္ဆြတ္လုပ္တဲ့ အမူအရာအတုိင္း ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ၿပီး
တာ့တာဟုလုပ္၏ ။ လက္ေခ်ာင္းကေလးေတြ လႈပ္ျပၿပီး ႏႈတ္ဆက္တာ ဆက္ဆြတ္ရဲ႕
အက်င့္ေလ။
“အုိေအက တာ့တာ”
ျပန္ႏႈတ္ဆက္ရင္း ဖက္ဆြတ္မ်က္ႏွာေလးက ၿပဳ ံးျမေနသည္။

မုိးရိပ္ညျပန္သြားၿပီး သူမက အခန္းရွိရာ ေလွ်ာက္လာေတာ့မွ မမႏွင္းက..
“ေနစမ္းပါဦး နင္တုိ႔က ပူးပူးကပ္ကပ္နဲ႔ ဘယ္လုိ ျဖစ္တာလဲ ရည္းစား
ျဖစ္ေနၿပီလား”
“ဟင္ မဟုတ္ပါဘူး”
ႏွင္းရည္စုိရဲ႕ ေမးခြန္းေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္နည္းနည္း လန္႔ဖ်န္႔သြားမိတယ္။
“မဟုတ္ဘဲနဲ႔ နင္တုိ႔ပုံစံက ရင္းနွီးလြန္းေနတယ္။ မိန္းကေလးဆုိတာ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တန္ဖုိးရွိေအာင္ ေနမွဟဲ့။ သိရဲ႕ လား”
“အင္းပါ ဖက္ဆြတ္သိပါတယ္”
“နင့္ကုိ မုိးညက ပ႐ုိပုိ႔စ္လုပ္ထားၿပီလား”
ဖက္ဆြတ္ ေျဖရခက္သြားသည္။ အမွန္အတုိင္း ေျပာရမလား၊ ညာပဲညာရမလား
႐ုတ္တ ရက္ မဆုံးျဖတ္တတ္။
“မမကလည္း”
သူမ မပြင့္တပြင့္ေလး ညည္းညဴမိ၏
“ငါသိထားခ်င္တယ္ အမွန္အတုိင္းေျပာ”
“သူ ကေတာ့ အဲလုိသေဘာေပါ့”
“နင့္ကုိႀကိဳ က္တယ္ေပါ့”
“အင္း”
“မာမီတုိ႔သိလား၊ မာမီနဲ႔ တုိင္ပင္ဦးေနာက္ ဖက္ဆြတ္၊ နင့္သေဘာနဲ႔ နင္
အေျဖမေပး လုိက္ဦး ၾကားလား”
ဖက္ဆြတ္က ေခါင္းညိတ္သည္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထဲမွာ ေတာ့ အင္တင္တင္

သူ႔ရည္းစားေတြ တစ္ေယာက္ ၿပီး တစ္ေယာက္ ထားတာက်ေတာ့ မာမီႏွင့္ တစ္ခါမွ
မတုိင္ပင္ပါလား။
သူ႔ကိစၥက်လွ်င္ တိတ္တိတ္ေလးခုိးလုပ္ၿပီး ဖက္ဆြတ္ကုိယ္ေရး
ကိုယ္တာက်ေတာ့ အတင္း အက်ပ္ေၾကညာခုိင္းေနသည္။
ဒါဟာ ဖက္ဆြတ္အေပၚ ေစတနာသက္သက္ပဲလား
“နင္က ျဖဴျဖဴစင္စင္ အတီးအတေလးမို႔ ငါေျပာေနတာ၊ ေယာက္ ်ားဆုိတာမ်ုိးက
ယုံရတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ညီအစ္ကုိေတြ လည္း ေလွ်ာ့တြက္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ဘူးဟဲ့သိလား”
“မုိးညက ႐ုိးသားပါတယ္”
“အံမယ္ ခုကတည္းက ကာကြယ္ေနတယ္။
သူ႔အေမအေၾကာင္းလည္းနင္သိတာပဲ။ သူ႔သားေတြ ကုိဆုိ အကဲခတ္ပါပါရယ္ အလကားေန
သားဂုဏ္ေမာက္ေနတာ”
“အန္တီစုိးက သေဘာေကာင္းပါတယ္။ အိမ္မွာ ေတာ့ စည္းကမ္းႀကီးတာေပါ့”
“ငါေတာ့ သိပ္သေဘာမက်ဘူး”
မမႏွင္းသည္ ဟုိဘက္က အန္တီးစုိကုိ သိပ္မခင္မင္။ သူတုိ႔ၾကားမွာ
အဖုအထစ္တစ္ ခုခု ရွိေနသလုိပါ
“မမႏွင္းကုိေရာ ကုိေအးရိပ္က မႀကိဳ က္ဘူးလား”
“မႀကိဳ က္ဘဲေနမလား သူ႔ဘက္ ကေတာ့ တစ္ပုိင္းေသေနတာပဲ”
“ဒါဆုိ မမကေရာ”
“ငါက လြယ္လြယ္နဲ႔ မယုံတတ္ဘူး”
“ကုိႀကီးေအးရိပ္က မမကုိ တကယ္ခ်စ္တဲ့ပုံပါ”
“နင္သေဘာတူလား”

“တူတာေပါ့ အရမ္းတူတာ
မမႏွင္းက ပခုံးကေလးလႈပ္ကာ ရယ္ေမာလုိက္ပါသည္။
“ကုိႀကီးကုိ လက္ခံလုိက္ပါလား”
“အံမယ္ လက္မခံႏုိင္ေသးဘူး သင္းသေဘာထားကုိ တီးေခါက္ရဦးမယ္။
သင္းက အေမ ဘက္ခပ္ပါပါရယ္”
“အေမကုိ ခ်စ္တတ္တဲ့သားကမွ မိန္းမကုိလည္း ခ်စ္တတ္မွာ ေပါ့၊ ဘုန္းဘုန္း
ေဟာ ထားတယ္ေလ ေမြးထားတဲ့အေမကုိမွ မခ်စ္တတ္၊ မသိတတ္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီ လူက
အလကားပဲတဲ့။ ဘယ္သူ႔ကုိမွလည္း ခ်စ္တတ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးတဲ့”
“ၾကည့္စမ္း ေကာင္မေလး ငါ့ကို ဆရာလာလုပ္ေနတယ္။ ငါက
နင့္ထက္အႀကီးပါေနာ္။ အရာအားလုံးကုိ နင့္ထက္ပုိနားလည္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္”
နွင္းရည္စုိစုိက သူ႔ကုိယ္သူ ယုံၾကည္မႈ ရွိသလုိ ေလလုံးကလည္း
ခပ္ထြားထြားေလး ျဖစ္၏ ။
အရာရာကုိသူသိသူတတ္၊ သူမ်ား ေတြ က သူ႔ေလာက္ မေတာ္ ဆုိေသာ ပုံစံမ်ဳ
ိးေလး ျဖစ္ သည္။
ဖက္ဆြတ္ ကေတာ့ သူဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ ကုိယ့္အစ္မမုိ႔ အျပစ္မတင္ပါ။
မမႏွင္းက စကား ေျပာအနည္းငယ္ မာေၾကာသည္။
“နင္လည္း မုိးရိပ္ညကုိ သိပ္အေရာမ၀င္နဲ႔ ခပ္တည္တည္ေန သိပ္ေရာရင္
သူတုိ႔က အထင္ေသးမယ္။ အခြင့္အေရး ေပးရင္ ကမ္းတက္လာမယ္၊ နားလည္လား”
စိတ္ထဲ ကေတာ့ မုိးညက ဒီလုိလူစားမဟုတ္ပါဘူးဟု
ဖက္ဆြတ္ေျဖရွင္းခ်င္သည္။ ႏႈတ္က ေတာ့ ဘာမွခြန္းမတုံ႔ ျဖစ္ပါ၏ ။
မမႏွင္း အယူအဆေတြ စိတ္သေဘာထားေတြ က တစ္ခါတစ္ခါ
နားလည္ရခက္သည္။

“ဟုိဘက္အိမ္လည္း အလကားေန သြားသြားမေနနဲ႔”
ဖက္ဆြတ္က ငယ္ငယ္ပင္ ဟုိဘက္အိမ္မွာ သြားေဆာ့ကစားမည္ ။
အန္တီစုိးလက္ရာ စား စရာေတြ ကုိ အားေပးမည္ ။ အျပင္သြားရင္လည္း လုိက္မယ္လုိက္မယ္
ပူဆာသည္။ ဟုိဘက္အိမ္ ဟာဖက္ဆြတ္အတြက္ သူစိမ္းအိမ္မဟုတ္ပါ။
“ငါ့လုိပဲေနေလ။ ငါ ကေတာ့ ကိစၥမရွိရင္ သြားကိုမသြားဘူး ေအာက္တယ္”
“ခင္တာ၊ မခင္တာမဆုိင္ဘူး လူဆုိတာ ကုိယ့္႐ုိးလ္ေလးနဲ႔ ကုိယ္ေနရတယ္”
“မမက မာနႀကီးတယ္”
“ေအးရိပ္ကလည္း ဒီလုိပဲေျပာတယ္။ ဘာ ျဖစ္လဲ လူဆုိတာ
ကုိယ့္မာနနဲ႔ကုိယ္ေတာ့ ရွိမွာ ပဲ”
ဖက္ဆြတ္ ကေတာ့ ကိုယ့္အစ္ကုိ လူရုိးလူေအး ကုိႀကီးေအးရိပ္ညႏွင့္ သာ
ဆုံစည္းေစခ်င္ပါ သည္။ မမႏွင္းအေပၚ ကိုႀကီးေလာက္ေကာင္းမည္ ့သူ မရွိဟုလည္း
ယုံၾကည္သည္။
“မမ မာနႀကီးတာပဲ သူသိတာမုိ႔လား ရည္းစားမ်ား တာ မသိေသးလုိ႔”
“သိလည္း ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူး။ ငါ ရည္းစားထားတယ္ဆုိတာ ငါ့အတြက္ ငါ
အေကာင္းဆုံးကုိ ေခါင္းေခါက္ေရြးေနတာ။ ရည္းစားတစ္ေထာင္ လင္ေကာင္ တစ္ေယာက္ တဲ့
ဘာ ျဖစ္လဲ”
“ကုိႀကီးေတာ့ သနားပါတယ္။ မမက သူ႔ကုိအၿမဲႏုိင္မွာ ”
သူမ အႏုိင္ရမွာ ႀကိဳ သိထားတဲ့ ႏွင္းရည္စုိမ်က္ႏွာေလးက
ေက်နပ္ဟန္အျပည့္ႏွင့္ ပါ။
ေအးရိပ္ညအေပၚ သူမစိတ္တုိင္းက် အႏုိင္ယူသြားလုိ႔ ရႏုိင္တယ္ဆုိတာ
ေသခ်ာၿပီး သားပါ။

“နင္လည္း ငါ့လုိ ႀကိဳ း ကုိင္တတ္ေအာင္ သင္ထားေပါ့”
“ေတာ္ ပါၿပီ မမႏွင္းလက္ခ်ာေတြ ေၾကာက္တယ္၊ ဖက္ဆြတ္ ျပန္ဖ်ားခ်င္လာၿပီ။
သြား အိပ္ ေတာ့မယ္”
“ေဆး အခ်ိန္မွန္ေသာက္ဦးေနာ္ နင္ သိပ္ေပ့ါတာပဲ”
“အင္းပါ အခ်ိန္တန္ရင္ မာမီေဆးလာတိုက္မွာ ပါ ဘာပူစရာရွိလုိ႔လဲ”
ဖက္ဆြတ္က ေျပာေျပာဆုိဆုိ အခန္းထဲ၀င္သြားၿပီး ေမြ႕ရာေပၚ
လွဲခ်လုိက္ပါသည္။ တစ္ ကုိယ္လုံး ေညာင္းညာေတာင့္တင္းၿပီး ေခါင္းေတြ အုံေန၏ ။
အခုတုန္းက မုိးရိပ္ည အနားမွာ တယုတယႏွင့္ ရွိေနတုန္း ကေတာ့ ဖက္ဆြတ္က
ေ၀ဒနာ ေတြ ကုိ ေမ့ေနမိသည္။
သူျပန္သြားမွပဲ ခ်မ္းသလုိလုိ အဖ်ားတက္ခ်င္သလုိလုိ ျပန္ ျဖစ္လာတာၾကည့္ဦး။
“မိုိးညက.. မမက ငါ့ကုိ အေျဖမေပးနဲ႔ဦး ေစာေသးတယ္။လုိ႔ထင္တယ္။
ငါ့ရင္ထဲမွာ က ဟုိး ခပ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ခ်စ္ခဲ့ၿပီးသားပါ။”
မုိးညက သိသိမသိသိ ဆက္ဆြတ္ေလးႏွလုံးသားထဲက ခ်စ္ျခင္းက ဘယ္ေတာ့မွ
ေျပာင္းလဲ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဖက္ဆြတ္ မုိးညကုိခ်စ္တယ္ သိလား။

♥♥♥

“အန္တီစုိးေရ”
“ေ၀း …ဒီမွာ သမီးေရ မီးဖုိေခ်ာင္မွာ ေဟ့”
ဖက္ဆြတ္မုိးက အိမ္မွာ မမႏွင္းမရွိတုန္း ဒီဘက္ၿခံသုိ႔ အသာကေလး

ကူးလာတာ ျဖစ္သည္။
ေနမေကာင္းတဲ့ သုံးရက္ေလာက္မွာ မလာ ျဖစ္တာနွင့္ပဲ ဒီအိမ္ကုိ
လြမ္းေနသလုိလုိပင္ ျဖစ္ မိသည္။
“အန္တီစုိးက ေစ်းကေတာင္ျပန္ေရာက္ၿပီး မုိးည ခုထိ
အိပ္ရာမထေသးဘူးလားဟင္”
“သားေလးႏုိးပါၿပီ သမီးရဲ႕ ၊ အခုနေတာင္ အေပၚထပ္မွာ ၀ိတ္မေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္ေနေသး တယ္”
ဖက္ဆြတ္က တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အိမ္ကေလးထဲ မေနတတ္။ ဒီဘက္ေရာက္ရင္
သူမကုိ မုိးညဆီးႀကဳ ိမွ ေလ။
“ဒါနဲ႔ ဖက္ဆြတ္ ေနေကာင္းသြားၿပီလား ဖ်ားေနလုိ႔ဆုိ၊ မုိးေလးက သမီးဖုိ႔
ပူတင္းဖုတ္ခုိင္း ေနတာ”
“ေကာင္းေနပါၿပီ အန္တီစုိးရဲ႕ သူ သက္သက္လူႀကီးအလုပ္႐ႈပ္ေအာင္
လုပ္ေနတာ”
“ငါ့သားမုိးကေလး ကေတာ့ သမီးအတြက္ဆုိ ေစတနာရွိမွ ရွိေဟ့”
အန္တီစုိးက ရိပ္မိေနသလုိ ၿပဳ ံးတုံ႔တုံ႔ဆုိပါသည္။
ဖက္ဆြတ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မုိးည တစ္ေယာက္ အလြန္အမင္း
ပ်ာယာခတ္တတ္တာ မိခင္မုိ႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ရိပ္စားမိပါသည္။
ဒီေကာင္ကေလး ဖက္ဆြတ္ကုိ သေဘာက်ႏွစ္သက္္ ေနၿပီ။
ဖက္ဆြတ္သည္ အန္တီစုိးရဲ႕ အေျပာေၾကာင့္ ရင္ထဲေႏြးကာ ရွက္စိတ္ပုိမိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အန္တီစုိး၀ယ္လာတဲ့ ကင္ပြန္းရြက္ႏုႏုေလးေတြ ကုိ ေကာက္ကုိင္ၿပီး
အရြက္သင္ေနလုိက္မိ၏ ။

အင္း..သူကေလးလည္း မ႐ုိးေတာ့ဘူး။
ဖက္ဆြတ္ရဲ႕ မ်က္နွာနီနီေလးကုိၾကည့္ရင္း ေဒၚစုိးစုိးျမတ္မွတ္ခ်က္ခ်မိ၏ ။
သားေလးႏွင့္ က ငယ္သူငယ္ခ်င္း။ အခု အရြယ္ေရာက္ေတာ့ တစ္မ်ဳ ိးတုိးၿပီး
သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ဖြဲ႕မိၾကၿပီ ထင္ပါရဲ႕ ။
“ေမေမ”
ႏႈတ္ကေအာ္ရင္း ေလွကားတဒုန္းဒုန္းျမည္ ေအာင္ ေျပးဆင္းလာသည့္
မုိးရိပ္ညက မီဖုိခန္း မွာ ေမေမႏွင့္ အတူရွိေနတဲ့ ဖက္ဆြတ္ကုိ ျမင္လိုက္တာမုိ႔ ေျခလွမ္းမ်ား
တုန္႔ခနဲ ျဖစ္သြားရသည္။
ဖက္ဆြတ္၀တ္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာညႊန္႔ေရာင္ မီးပုံးပ်ံဒီဇုိင္း ခါးရည္တင္ပါဖုံး
အက်ႌ လုံး လုံးေလးနွင့္ အသားကပ္ေဘာင္းဘီအနက္ေလး ျဖစ္သည္။
ဆံပင္ေတြ ကုိ ႏွစ္ ဖက္ခြဲၿပီး က်စ္ဆံၿမီးလည္းက်စ္ထားေသး၏ ။
႐ုပ္ကေလးက ဘာမွန္းမသိ။ သူ႔ဘက္ကုိ အသာကေလးခုိးၾကည့္လုိက္တဲ့
မ်က္ႏွာေလးမွာ ၿပဳ ံးစိစိႏွင့္ မခ်ဳ ိမခ်ဥ္။
“ေမေမတုိ႔ ကေတာ့ ဒီေန႔ ဟင္းလာကူခ်က္မယ့္သူ ရေနၿပီေပ့ါ”
“အိပ္ပုတ္ေနာ္”
ဖက္ဆြတ္က မ်က္ေစာင္းေလး ၀င့္ခနဲ လွမ္းရြယ္လုိက္၏ ။ သူက
ဖက္ဆြတ္ကုိမ်ား ဟင္းမ ခ်က္တတ္ဘူးထင္ေနသလား။
“သမီးလက္ရာကုိ ေတာင္းဆုိေနၿပီေဟ့”
“မလုပ္ပါနဲ႔ ေမေမရာ၊ ဟုိတစ္ခါလုိ ေရွာက္သီးသုပ္နဲ႔ ခ်ဥ္ရည္ဟင္ေလး အစပ္မိမိ
တြဲ ခ်က္ေနဦးမယ္ ဟား ဟား”
အဲဒီ တုန္းက အန္တီစုိး ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ထားတာကုိ ေမ့ၿပီး ဖက္ဆြတ္က

ေရွာက္သီးထပ္ သုပ္မိတာမုိ႔ မုိးညတို႔ ညီအစ္ကိုက ဟားလုိ႔မဆုံး။

♥♥♥

အခုလည္း ဒါကုိျပန္ထည့္ေျပာျပန္ၿပီ။
“ဘာ ျဖစ္လဲ သြားက်ိန္းေအာင္ကုိလုပ္မွာ ဒီတစ္ခါ မရမ္းသီးေထာင္းနဲ႔
သရက္သီးသနပ္ပါ ထပ္ျဖည့္မယ္”
“လက္စြမ္းျပေတာ့မယ္ဆုိပါေတာ့။ ေစာေစာစီးစီး သိရေတာ့ ထမင္းဆုိင္ေျပးလုိ႔
အခ်ိန္မီ ႏိုင္တာေပါ့”
“အန္တီစုိး ၾကားလား သမီးကုိဆုိ ႏွိပ္ဖို႔ပဲ”
“ေအးေလ ဟုတ္ပါရဲ႕ ညီအစ္ကုိႏွစ္ ေယာက္ လုံးက ဟင္းေၾကးမ်ား ေတြ ေလ”
ေမေမက ဖက္ဆြတ္ဘက္ ခပ္ပါပါလုပ္ေနသည္။
တကယ္သာ ေခၽြးမ ျဖစ္လာရင္ ဒီလုိပဲ ေခၽြးမဘက္က ဘက္လုိက္ေျပာေပးမွာ
ပဲလား
မုိးရိပ္ည ရင္ခုန္သလုိလုိ ေတြ းမိသည္။
ဖက္ဆြတ္မုိးကုိ သူ ကေတာ့ ရည္ရြယ္ထားၿပီး။
အလုပ္အကိုင္ အတည္တက် ျဖစ္တာနွင့္ မိန္းမေတာင္းခုိင္းဖုိ႔
စဥ္းစားထားၿပီးသားပါ။
ဖက္ဆြတ္ကုိေတာ့ ေမေမက ခ်စ္လည္းခ်စ္သည္။ အေၾကာတင္းတင္း၊
မ်က္ႏွာထား ပုပ္ ပုပ္၊ စကားသံမာမာႀကီးႏွင့္ မမႏွင့္ းကုိသာေခၽြးမေတာ္ ဖုိ႔
စဥ္းစားခက္ခ်င္ခက္မွာ ဖက္ဆြတ္ကိုေတာ့ ခက္မည္ မထင္။
မုိးရိပ္ညက သူ႔စိတ္ကူးႏွင့္ သူ ေသခ်ာေနပါသည္။
“ေညာင္ .. ေညာင္”
“ေဟာနင့္ေၾကာင္ မီးဖုိေခ်ာင္ထိ လုိက္လာၿပီ”

မုိးရိပ္ည ေမြးထားတဲ့ ေၾကာင္ႀကီးက ေလွကားမွ ဆင္းလာကာ သူ႔သခင္နား
တေညာင္ ေညာင္လာေအာ္ပါသည္။
ဖက္ဆြတ္က ေၾကာင္ဆုိ နည္းနည္း ေၾကာက္သျဖင့္ ပခုံးတြန္႔မိသည္။ ၿပီးေတာ့
သူ႔ေၾကာင္ ႀကီးက တစ္ကုိယ္လုံးအျဖဴတစ္စက္မပါဘဲ မည္ းေျပာင္ေနတာ။
ေခြးအေသးစားအရြယ္ေလာက္ရွိ မည္ ။
၀တုတ္ၿပီး အၿမီးတုိတုိ၊ အသံက က်ယ္က်ယ္ႀကီး ျဖစ္၏ ။ မ်က္လုံးေလးေတြ က
စိမ္းေနၿပီ။ ၾကည့္ေနရင္းကုိပဲ အသည္းယားစရာ။ အင္မတန္ အကုိက္သန္ၿပီး
ဒီနားတစ္၀ုိက္က ရွိရွိသမွ် ေၾကာင္ အားလုံကုိ ဗုိလ္က်အႏုိင္ပုိင္းထားႏုိင္သည့္
ေၾကာင္ထီးႀကီးမုိ႔ မုိးည ကေတာ့ အရမ္းခ်စ္ သည္။
“ဖုိက္တာႀကီး လာလာ”
ေၾကာင္က သူ႔ကုိယ္ေပၚ အသာကေလး ခုန္တက္ သြားပါ၏ ။
“သားရဲ႕ ဘလက္ကီက အစာေတာင္းေနတာ”
“ဟုတ္တယ္ ေမေမ ဒီေကာင္ ဗုိက္ဆာေနၿပီ”
“ဟုိမွာ ငါးသေလာက္ဗူး ဖြင့္ထားၿပီးသား”
မုိးညက မုိးညတာႏွင့္ သူ႔ေၾကာင္ႀကီးကို ကုိယ္တုိင္အစာေကၽြးတတ္၏ ။ သူက
တိရစၦာန္ခ်စ္ တတ္ေသာ ေယာက္ ်ား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
သူ႔ႏွလုံးသားက ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး အၾကင္နာတရားႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္ဟု
ဖက္ဆြတ္က မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။
သူ႔လုိပဲ ဖက္ဆြတ္လည္း တိရစၦာန္ခ်စ္တတ္ဖုိ႔ ႀကိဳ း စားရပါဦးမည္ ။ အိမ္မွာ
ေတာ့ မမႏွင္းက အေကာင္ဗေလာင္ မခ်စ္တတ္၍ ဘာေကာင္မွ ေမြးမထား။
မုိးရိပ္ညကတုိ႔ဘက္မွာ ေတာ့ ေၾကာင္လည္းရွိသည္။ ဒိုဘာမင္ေခြးႀကီးႏွစ္
ေကာင္လည္းရွိ သည္။ အလွေမြး အငါးကေလးေတြ လည္း မ်ဳ ိးစုံရွိသည္။ မုိးညအတြက္က

ဟန္ကုိက်လုိ႔ပါပဲ။
အားလွ်င္ ၿခံထဲမွာ ေခြးႏွင့္ ေဆာ့မည္ ။ အခန္ထဲမွာ ေၾကာင္ႏွင့္ ပတ္ေျပးေနမည္
။ ညေနဆုိ ငါးကန္နား အစာသြားေကၽြးမည္ ။ သူ႔အလုပ္ေတြ က ႐ႈပ္မွ႐ႈပ္ပါ။
မုိးညက သူ႔ေၾကာင္ကုိ ငါးသေလာက္ ငါးေသတၱာဗူးထဲက ငါးဖတ္ေတြ ထုတ္ကာ
ထမင္းနွင္ နယ္ေကၽြးသည္။
အန္တီစုိးက သားလုပ္သူကုိ ခ်စ္စႏုိးငဲ့ၾကည့္ရင္း..
“ကဲ..ကုိယ့္ဗိုက္လည္း ကုိယ္ျဖည့္ဦး မုိးေလးေရ၊ ခုထိ
ဘရိတ္ဖတ္စ္မစားေသးဘူးမို႔လား၊ စားပြဲေပၚမွာ နန္းႀကီးသုပ္ရွိတယ္။
ေကာ္ဖီလည္းေဖ်ာ္ၿပီးသား။ ဓာတ္ဘူးထဲက ထည့္ေသာက္ေခ်၊ သမီးဖက္ဆြတ္လည္း
သြားစားေလ။”
“ဟင့္အင္း ဖက္ဆြတ္မုန္႔စားၿပီးသား”
“လာစမ္းပါ အန္တီစုိးေရွ႕မွာ ပင္ သူမလက္ေကာက္၀တ္ကုိ ဖ်တ္ခနဲ ဆြဲေခၚ၏ ။”
ဖက္ဆြတ္က လက္ထဲက ကင္ပြန္းရြက္သင္လက္စကုိ လႊတ္ခ်ခဲ့ကာ
သူဆြဲရာေနာက္ ပါသြားသည္။
“လႊတ္ေလ.. ဘာလုိ႔အတင္းဆြဲတာ”
“နင္က ပဲမ်ား ေနတာကုိး”
“အန္တီစုိး တစ္မ်ဳ ိးထင္ သြားပါဦးမယ္ မုိးရိပ္ရမယ္ နင္က ဣေျႏၵကုိ မရဘူး”
“ငါႀကိဳ က္ေနတာ ေမေမရိပ္မိပါတယ္ဟာ”
“သြားေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔”
ဖက္ဆြတ္က သူ႔ပခုံးကုိ တစ္ခ်က္ထုပစ္လုိက္၏ ။
ဒီကအေျဖပင္ ေသခ်ာမေပးပါဘဲ သူက ေၾကာ္ျငာေမာင္းခတ္ခ်င္ေနၿပီေလ။

အျမင္ကပ္စ ရာ ေကာင္းပါဘိ။
ထမင္းစားပြဲမွာ အတူတူထုိင္ေတာ့ သူက ဖက္ဆြတ္အတြက္
ေကာ္ဖီငွဲ႕ထည့္ေပးသည္။
“ေသာက္ ..ေသာက္ ေနာင္လည္း ငါပဲ ဒီလုိလုပ္ေပးရမယ္ထင္တယ္”
“ဘာေျပာတယ္”
ဖက္ဆြတ္က တီးတုိးျပန္ေမးလုိက္၏ ။
“လက္ထပ္ၿပီး အတူတူေနၾကရင္း”
“အံမယ္”
“နင္က ငါ့ကုိျပဳ စုမွာ လား ငါပဲ နင့္ကို ဂ႐ုစုိက္ရမွာ ထင္တယ္ေနာ္
ဟုတ္တယ္မုိ႔လား”
“အပုိေတြ ဟန္ေဆာင္မေနနဲ႔ တကယ္ ဂ႐ုစုိက္ႏုိင္မွ ေျပာ”
“ေစာင့္ၾကည့္လုိက္ေလ”
ဖက္ဆြတ္က ေမးေစ့ေလးပင္ေမာ့ကာ ၿပဳ ံးတုံ႔တုံ႔ေမာ့ၾကည့္ပါသည္။
သူ႔စကားေလးကုိ ၾကည္ႏူးဘ၀င္ခုိက္မိတာလည္း အမွန္ပါ။
သူက ဖက္ဆြတ္အတြက္ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာနုိင္သည္။
“ငါ့ကုိ ယုံတယ္မဟုတ္လား”
“ယုံပါဘူး”
“မညစ္နဲ႔ဟာ ခ်စ္တယ္ေျပာ”
“မခ်စ္ပါဘူး”
“မခ်စ္ရင္ ငါ့အဆုိးမဆုိနဲ႔”

“ဟင္ ဘာလုပ္မလုိ႔လဲ”
“ဒီလုိမ်ဳ ိး”
သက ဖက္ဆြတ္ပခုံးေလးကို လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ ပဲ သူ႔ဘက္ဆြဲယူကာပါးျပင္ကုိ
လွစ္ခနဲေမႊး လုိက္၏ ။
“ဟင္”
လွ်င္ျမန္ေသာ အျပဳ အမူေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္ မ်က္လုံးျပဴး ရ၏ ။
ရဲတင္းလြန္းပါလား။
“ေကာ္ဖီေတြ ဖိတ္ကုန္ေတာ့မွာ ပဲ”
ရွက္ရွက္ႏွင့္ သူ႔ကုိ မ်က္ေစာင္းေလးကုပ္၍ ႀကိတ္မာန္မဲသည္။
မီးဖုိခန္းမွာ လည္း အန္တီစုိးက ရွိေနတဲ့ဥစၥာ။
“ဖက္ဆြတ္ကမွ ခ်စ္တယ္လုိ႔ မေျပာတာ”
“ေတာ္ ၿပီ ငါျပန္ေတာ့မယ္”
“ဟာ ေနပါဦး”
ဖက္ဆြတ္က ခုံကုိ ေနာက္ဆုတ္၍ ထရပ္လုိက္တာေၾကာင့္ စိတ္ဆုိးၿပီထင္ၿပီး
မုိးညလည္း ကမန္းကတန္း မတ္တပ္ရပ္လုိက္၏ ။
ဖက္ဆြတ္ လက္ကေလးကုိလည္း အလန္႔တၾကားလွမ္းဆြဲထားမိ၏ ။
“လႊတ္”
ဖက္ဆြတ္က လွစ္ခနဲေျပးထြက္သြားသျဖင့္ မုိးည ပ်ာယိပ်ာယာႏွင့္
ေနာက္ကလုိက္ခဲ့သည္။
“ဖက္ဆြတ္ ခဏေနပါဦး”

ဧည့္ခန္းသုိ႔ တစ္ဆင့္ခ်ဳ ိးထြက္ရသည့္ နံရံကြယ္ေလးမွာ သူမကုိ အတင္းအၾကပ္
ဖမ္းဆြဲ ထားရ၏ ။
“ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနတာလဲ အန္တီစုိး ထြက္လာဦးမယ္”
“ေမေမ ဟင္းခ်က္ေနရင္ လက္မလည္ပါဘူး။ စိတ္မပူနဲ႔ ထြက္မလာပါဘူး”
“ဖယ္ကြာ နင္က နင့္အိမ္လာလုိ႔ အထင္ေသးတာလား”
“မဟုတ္ဘူး ဖက္ဆြတ္ကုိခ်စ္လုိ႔”
သူက ဖက္ဆြတ္ကုိ နံရံေထာင့္မွာ ကပ္ေနေစလ်က္ ပခုံးႏွစ္ ဖက္ကုိ ဖိထားသျဖင့္
သူႏွင့္ မ်က္လုံးခ်င္း ၿပိဳ င္ၾကည့္ေနမိသည္။
ရီရီေ၀ေ၀ႏွင့္ ႏူးညံ့ရႊန္းရီေနေသာ သူ႔အၾကည့္မွာ
ဖက္ဆြတ္စိတ္ေကာက္ခ်င္တာေတြ ေမ့သြားရသည္။
အၾကည့္တစ္ခ်က္မွာ ရင္ခြင္တစ္ခြင္လုံး ေျဗာင္းဆန္ေအာင္
ဆူညံလႈိက္ဖုိသြားရတာ ဘာေၾကာင့္မ်ား လဲ။
“အခ်ိန္ထပ္မဆြဲပါနဲ႔ဟာ ငါအရမ္းခ်စ္တာသိရဲ႕ သားနဲ႔”
အိမ္မွာ ေမေမကလြဲ၍ တျခားဘယ္သူမွလည္း မရွိသျဖင့္ မုိးရိပ္ညက
သူ႔အရွိန္သူ မထိန္း ႏုိ္င္ေတာ့ေပ။
သူမဆံႏြယ္ေလးေတြ ထိုးဖြသပ္တင္ေပးရင္း ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးကေလးကုိ
အသာအယာ ထိ ကပ္နမ္း႐ႈိက္မိသည္။
ဖက္ဆြတ္ကလည္း သူဒီေလာက္ အတင့္ရဲမည္ မထင္သျဖင့္
အငုိက္မိသြားသည္။
အလန္႔လန္႔ အဖ်ပ္ဖ်ပ္နွင့္ပဲ သူ႔အနမ္းမွာ သတိလက္လြတ္မိန္းမူးသြားရသည္။
“ဟင့္အင္း မုိးည”

“ခ်စ္တယ္ကြာ ဖက္ဆြတ္ကုိ ေမာင္အရမ္းခ်စ္တယ္”
ပထမဆုံးအနမ္းေလးမွာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းနွင့္ အတူပဲ ရင္ထဲ ၿငိမ့္ခနဲ
ဖုိေႏြးလႈိက္ တုန္သြားရသည္။
သူ႔အထိအေတြ ႕မွာ ယစ္မူးသြားခဲ့ရကာ တြန္းဖယ္ေနသည့္
ဖက္ဆြတ္လက္ကေလးေတြ က အလုိုလုိ အားေပ်ာ့သြားရကာ သူ႔အက်ႌရင္ဘတ္ကုိသာ
စုိးထိတ္စြာ ဆုုပ္ကုိင္ထားမိသည္။

♥♥♥

ဖက္ဆြတ္က မွန္တင္ခုံမွာ အက်အနထုိင္ကာ သူမရဲ႕ မ်က္လုံးစကုိ ပန္႔ခ္ဆန္ဆန္
စုိနက္ နက္ကေလး လုိင္နာျခယ္ေန၏ ။
နဂုိကပင္ ေတာက္ပရႊန္းကာ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေကာ့ စိပ္စိပ္ေလးေတြ
၀န္းရံထားတဲ့ မ်က္ ၀န္းေတာက္ေတာက္ကေလးက ရင္ဖုိစြဲမက္ေလာက္စရာေကာင္းေအာင္
ႏူးညံ့ရႊန္းရီလာပါသည္။
ဖက္ဆြတ္ရဲ႕ အလွျပင္နည္းက မိတ္ကပ္သိပ္မပါ။ ေအာက္ခံလုိးရွင္းေလးႏွင့္
မ်က္လုံးတစ္ ၀ုိက္ကုိ ဦးစားေပးၿပီးျခယ္ကာ ႏႈတ္ခမ္းကိုေတာ့ မရမ္းေဖ်ာ့ေလးပဲဆုိးသည္။
၀တ္တာကလည္း တီရွပ္အနက္ေလးႏွင့္ ဘလူးဘယ္ရီေရာင္
ကြာတားပင္န္အက်ပ္ကေလး ျဖစ္ရာ သူမပုံစံေလးက ေခတ္စတုိင္လ္ႏွင့္ ႏုပ်ဳ ိသြက္လက္
ဆန္းသစ္ေနသည္။
ဆံပင္အစင္း ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးကုိ ဒီအတုိင္းပဲ ခ်ထားလုိက္၏
“ဖက္ဆြတ္ေရ ေဒါက္ ေဒါက္”
တံခါးေခါက္သံႏွင့္ အတူ ႏွင္းရည္စုိရဲ႕ ေခၚသံကုိပါ ၾကားရသည္။

“ဖြင့္ထားမယ္ မမ”
ႏွင္းရည္စုိက တံခါးလက္ကုိင္ဘုေဘးကုိ လွည့္ဖြင့္ကာ အခန္းတြင္ းသုိ႔
၀င္လာ၏ ။
ညေနေစာေစာပုိင္းမွာ အလွေတြ ျပင္ေနသည့္ ညီမ ျဖစ္သူကုိ
မ်က္ခုံးပင့္ကာၾကည့္ရင္း..
“ဒါက ဘယ္သြားမလုိ႔လဲ ဧည့္ခန္းမွာ လည္း မုိးညက ေရာက္ေနၿပီ”
“ဖက္ဆြတ္တုိ႔ ႐ႈိးပြဲသြားမလုိ႔”
“ဘယ္မွာ လဲ ”
“ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္း”
“ဘယ္သူေတြ လဲ”
“က်ားေပါက္တုိ႔ရဲ႕ Big Bag ေလ”
“ဟယ္ ဟန္ထူးလြင္ဆုိတာ ငါလည္းႀကိဳ က္တယ္”
မမႏွင္းစကားေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္အနည္းငယ္ စိတ္ညစ္သြားရ၏ ။ ခ်စ္သူ
ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ေယာက္ သား ပထမဆုံးလက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ ေလွ်ာက္လည္ၾကဖုိ႔
စီစဥ္ထားတာမဟုတ္လား။
အခု မမႏွင္းႀကီးက အတူလုိက္ခ်င္တဲ့ပုံ၊ ထူးထူးဆန္းဆန္း စကားေခၚလာသျဖင့္
မ်က္ေမွာ င္ ေလး မသိမသာကုပ္သြားရသည္။
“ငါလုိက္မယ္ ဖက္ဆြတ္၊ ငါ့ကုိ ခဏေစာင့္ေပးေနာ္၊ ေရက ခ်ဳ ိးၿပီးသားပါ၊
ခပ္ျမန္ျမန္ေလး အ၀တ္အစားလဲ႐ုံပဲ”
“အင္း ဒါေပမဲ့ ကိုႀကီးလည္း ပါမလားမသိဘူးေနာ္”
ေအးရိပ္ညက လုိက္ဖုိ႔အစီအစဥ္မရွိပါ။ ဖက္ဆြတ္က

တမင္ၿခိမ္းေျခာက္ၾကည့္တာ။
“သူပါလည္း ဘာ ျဖစ္လဲ”
“မသိဘူးေလ။ မမႏွင္းနဲ႔ ကုိႀကီးနဲ႔က မၾကည့္တၾကည္ဆုိေတာ့”
“မၾကည့္တၾကည္မဟုတ္ပါဘူး ငါတုိ႔က ႐ုိး႐ုိးပဲ”
ဖက္ဆြတ္တုိ႔ကောတ့ မ႐ုိးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ။ အေႏွာင့္မလြတ္၊
အသြားမလြတ္ ေလး ခလုတ္တုိက္၏ ။
“ပ်င္းလုိ႔လုိက္မွာ ေနာ္ နင္တုိ႔ကုိ ေႏွာင့္ယွက္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္”
“အုိ.. မမႏွင္းကလည္း”
ဖက္ဆြတ္ မလုံမေလး ရွက္သြားမိ၏ ။ မမႏွင္း ရိပ္မိေနၿပီလား။ ဖက္ဆြတ္
အေျဖေပးလုိက္ ၿပီဆုိတာေတာ့ မသိႏုိင္ေလာက္ဘူးထင္ပါသည္။
“ကဲ ငါသြားျပင္ဆင္လုိက္ဦးမယ္”
မမႏွင္းက အ၀တ္အစားလဲဖုိ႔ သူ႔အခန္းဆီ ျပန္၀င္သြားသည္။
ဖက္ဆြတ္တုိ႔က အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ေရေမႊးေလးဆြတ္၊ ဆံပင္ကုိ စပေရဖ်န္း။
ၿပီးလွ်င္ ဘြတ္႐ူးေလးသားစီးလုိက္ရင္ ထြက္လုိ႔ရၿပီ။
ဖက္ဆြတ္က ဖန္စီအိတ္အသည္းပုံေလးကို စလြယ္သုိင္းလြယ္ထားသည္။
ဖက္ဆြတ္သည္ မုိးရိပ္ညရွိရာသုိ႔ ဧည့္ခန္းသုိ႔ ထြက္လာရင္း မ်က္နွာေလး
႐ႈံ႕ျပလုိက္၏ ။
မုိးရိပ္ညကလည္း ႐ႈိးေတြ ႏွင့္ ပါ။
ဆံပင္က ပန္႔ခ္အေထာင္ဆံပင္။
တီရွပ္ေပၚက လယ္သာဂ်ာကင္ အနက္ေရာင္ စုိလက္လက္မွာ ပန္႔ခ္အသီးေတြ

႐ိုက္ႏွိပ္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္း။
ေဘာင္းဘီရွည္မွာ လည္း ခ်ိန္းႀကိဳ း ေတြ ဘာေတြ ႏွင့္ ကမ္းထရီးဘြတ္ႀကီးကုိ
ခၽြတ္ထားၿပီး ဧည့္ခန္းဆုိဖာဆက္တီမွာ ထုိင္ေနရာက ဖက္ဆြတ္ကုိျမင္ေတာ့
ထရပ္မလုိဟန္ျပင္သည္။
“ရယ္ဒီပဲမဟုတ္လား”
“ထုိင္ေစာင့္ဦး”
“ဘာလုိ႔လဲ”
“မမႏွင္း လုိက္မယ္တဲ့”
“ေၾသာ္ ဒီလုိလား”
ဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေလးက ခပ္စူးစူးႏွင့္ ႐ႈံ႕မဲ့ေနတာလား။ မုိးညက
မမႏွင္းထြက္မလာခင္ သူမပါးမုိ႔မုိ႔ကုိ ခ်စ္စႏုိးဆြဲလိမ္မိကာ
“လိုက္ခ်င္လည္း လုိက္ပါေစကြာ ဒီအပ်ဳ ိႀကီး ေမာင္တု႔ိတစ္ေနရာရာမွာ
အလစ္ခ်န္ထားခဲ့မွာ ေပါ့ ဟား ဟား”
“ရွဴး မမၾကားသြားဦးမယ္”
“ဒါမွမဟုတ္လည္း ကုိႀကီးကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚလုိက္မယ္ မေကာင္းဘူးလား”
“ဟင္ .. အဲဒါ သိပ္ေကာင္းတယ္”
မုိးရိပ္ညက သူ႔အစ္ကုိဆီ ဖုန္းခ်ိတ္လိုက္သည္။ ကရ၀ိတ္႐ႈိးပြဲကုိ လာဖုိ႔ေခၚသည္။
မမႏွင္း လုိက္တယ္ဆုိသျဖင့္ ကုိႀကီး ေအးရိပ္က တအံ့တၾသ သူလာခဲ့မယ္ဆုိ၏
။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဟန္က်ပါၿပီ။ သူတုိ႔တစ္တြဲ ၊ ကုိယ္တုိ႔တစ္တြဲ ေပါ့။ ျပႆ နာမရွိ။ က

မုိးရိပ္ည မ်က္ႏွာေလးက မ်က္ႏွာပုိးမေသလွဘဲ ၿပဳ ံးစိစိ ျဖစ္ေနသည္။
မုိးရိပ္ညႏွင့္ ဖက္ဆြတ္ုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ သား စကားတြတ္ထုိးေနဆဲမွာ ပဲ မမႏွင္းက
အလွျပင္ၿပီး ထြက္လာပါသည္။
မင္းဂြတ္ေရာင္ လုိလုိ ရွားေစးေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေရာင္ လုိလုိ အေခၚရခက္ခက္
ေမာ္ဒယ္ဂါ၀န္အက်ပ္ ေလးႏွင့္ ခြာခၽြန္ဖိနပ္အျမင့္ေလးႏွင့္ အင္မတန္
ေက်ာ့ရွင္းသပ္ရပ္လွပေနသည္။
ဆံပင္ေတြ က ဆံထုိးတစ္၀ကႏွင့္ ၾကည့္ရတာ ကပုိက႐ုိေလးႏွင့္
မခုိ႔တ႐ုိ႕ဆန္ေနသည္။
အခ်ိန္ေလးတစ္ခဏႏွင့္ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဆင္ယင္တတ္တာကုိေတာ့
ခ်ီးမြန္းရမွာ ပင္။
ဘယ္လုိပဲၾကည့္ၾကည့္ ၀င္းႏွစ္ ေသာ ပခုံးေလး ရင္ညႊန္႔ေလး၊ လည္တုိင္ေလး၊
ေက်ာျပင္ ေလး၊ အားလုံးဟာ အၾကည့္မလြဲႏုိင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသည္။ လည္တုိင္မွာ
ဖန္စီလည္ဆြဲ အကပ္ကေလးတစ္ကုံးကလည္း တဖ်ပ္ဖ်ပ္ အေရာင္ လဲ့ေနသည္။
“ဟိတ္ မုိးည မမႏွင္းလွရဲ႕ လား”
မုိးရိပ္ညက အရွက္ေျပတစ္ခ်က္ရယ္ရင္း..
“ဟဲ ဟဲ နတ္သမီးေလး လူ႔ျပည္ဆင္းလာတဲ့အတုိင္းပဲ ကုိႀကီးျမင္ရင္ ေၾကြၿပီပဲ”
“ဟြန္း ရွင့္အစ္ကုိမ်ား ရင္မခုန္ေပါင္”
ေျပာေျပာဆုိဆုိ မမႏွင္းက ရပ္ထားတဲ့ စူပါဆလြန္းအျဖဴေလးဆီ
ေလွ်ာက္သြားသည္။ ဟန္ပန္ကုိက သူမ်ား နွင့္မတူေအာင္ အဆင့္ျမင့္ေနတာ အမွန္ပါ။
တကယ္ပဲ မမႏွင္းက နတ္သမီးေလးတစ္ပါးလုိ ေက်ာ့ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့
ၾကြၾကြရြရြကေလး ျဖစ္ သည္။

ယုယၾကင္နာခ်င္စရာ ေလဒီကေလးအသြင္မ်ဳ ိး ျဖစ္ေနတာ။ ဖက္ဆြတ္က်ေတာ့
ကေလးလုိ လုိ၊ ဘာလုိလုိေလးမုိ႔ မမႏွင္းကုိ စြဲေဆာင္စရာေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါ။
မမႏွင္း ပါလာသျဖင့္ ဖက္ဆြတ္က အသံတိတ္ကာ အလုိလုိ ငုံ႔လွ်ဳ
ိးသြားရပါသည္။
မုိးရိပ္ညက ကားေသာ ့ကုိင္ကာ ေမာင္းသူေနရာ ဖြင့္၀င္ထုိင္လုိက္ရင္း
ခ်စ္သူေလးဆီလည္း မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ႏွင့္ အကဲခတ္ရပါေသးသည္။
ဖက္ဆြတ္မ်က္ႏွာေလးမွာ အၿပဳ ံးအရယ္မရွိပါ။
မုိးရိပ္ညက ေမာင္းၿပီး ႏွင္းရည္စုိႏွင့္ ဖက္ဆြတ္မုိးတုိ႔က ေနာက္ခန္းမွာ ။
ဒါေပမဲ့ ကရ၀ိတ္၀င္ေပါက္ဖက္ အေရာက္မွာ ေတာ့ အက်ႌလက္ရွည္ျဖဴ၊
စတုိင္လ္ပင္မီးခုိး ေရာင္ ကုိ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ေအးရိပ္ညက
အသင့္ေစာင့္ႀကိဳ ေနပါ၏ ။
ကရ၀ိတ္ထဲ ကားအ၀င္မွာ သုံးေယာက္ မဟုတ္ဘဲ ေလးေယာက္ ျဖစ္သြားသည္။
ကား ေမာင္းေနတဲ့ မုိးရိပ္ညက ေနာက္ၾကည့္မွန္ထဲမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဆြတ္ကုိ မခ်ဳ ိမခ်ဥ္ေလး
နႈတ္ဆက္ခမ္း ေစ့ ၿပဳ ံးျပလုိက္သည္။
ဖက္ဆြတ္ကလည္း ေဘးကမမႏွင္း မျမင္ရေအာင္ လက္မေလး
ေကာ့ေထာင္ျပလုိက္၏ ။
သူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ က ခ်စ္သူ ျဖစ္သြားၿပီမုိ႔ မမႏွင္းနဲ႔ ကုိႀကီးကုိလည္းပဲ
ခ်စ္ခင္အဆင္ ေျပ သင့္ျမတ္ေစခ်င္မိသည္။
သုိ႔ေသာ ္ မမႏွင္းက အရင္လုိပဲ ကုိႀကီးအေပၚ ေပါ့ေပါ့ဆဆပဲ
သေဘာထားေနဦးမွာ လားမ သိပါ။
သူ႔စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိရွိသလဲ ဖက္ဆြတ္ မခန္႔မွန္းတတ္။
အခုလည္း ေဘးဘီက ျမင္ကြင္းကုိပဲ ကားျပတင္းမွ တစ္ဆင့္

ေငးေမာၾကည့္ေနသည္။ ကိုေအးရိပ္ည သူ႔မေရွ႕က ကူရွင္မွာ ရွိေနတယ္ဆုိတာ သတိမွျပဳ မိရဲ႕
လားမသိပါ။
အသည္းယားစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ႏွင္းရည္စုိစုိက ဘာသိဘာသာ
မတုန္မလႈပ္ မထုံတက္ေတးႏုိင္လွ၏ ။
သုိ႔ေသာ ္ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အခုလုိ ေလးေယာက္ သား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္
ပြဲလမ္းတစ္ခုသုိ႔ အတူလာခြင့္ရတာ သည္ပင္ အေျခအေနေကာင္းလွၿပီဟု မွတ္ယူမိသည္။
ေရွ႕ဆက္တက္တာ မတက္တာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵပဲေလ။
ကားစတန္းမွာ ကားရပ္သည္ဆုိလွ်င္ မထင္မွတ္ေသာ ျပႆ နာတစ္ရက
ပ္က
သိမ္ေမြ႕စြာ ေပၚ ေပါက္လာသည္။
“ေဟး ႏွင္းရည္”
“ေၾသာ္”
ေခတ္ေရွ႕ေျပး စတုိင္လ္နွင့္ လူရြယ္ခပ္ေခ်ာေခ်ာ တစ္ေယာက္ က ကားနားသုိ႔
ကပ္လာရင္း မမႏွင္းကုိ ႏႈတ္ဆက္၏ ။
သူႏႈတ္ဆက္ပုံက တရင္းတႏွီး။
မမႏွင္းဘက္က ကားတံခါးကုိ ပုိင္စုိးပုိင္နုိင္း ဖြင့္ေပးပုံကသူ႔ရည္းစား
တစ္ေယာက္ အတုိင္း ပင္။
မမႏွင္းက အနည္းငယ္ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။
“ဘာၾကည့္ေနတာလဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေတြ ႕လုိ႔ အံ့ၾသေနတယ္မုိ႔လား”
“ဘယ္တုန္းက ျပန္ေရာက္ေနတာလဲ ေဇာ္မင္း”
“ေအးေဆး ေျပာမယ္”
“ႏွင္းက အခု႐ႈိးပြဲၾကည့္မလု႔။ ညီမေလးလည္းပါတယ္”

“ဟာကြာ ႐ႈိးပြဲေတြ ဘာေတြ ေနာက္မွၾကည့္စမ္းပါ အခု ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ေတြ
႕ေနၿပီပဲေလ”
“ႏွင္းတုိ႔ ေနာက္မွပဲေတြ ႕ရေအာင္”
“မရဘူး မရဘူး ႏွင္းရည္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မလွိမ့္တစ္ပတ္ လုပ္ဖုိ႔ မႀကိဳ း စားနဲ႔”
မုိးညတုိ႔ညီအစ္ကုိမွာ ၀င္ပါရအခက္၊ ၾကည့္ေနရအခက္ ျဖစ္လာပါသည္။
အေျခအေနက သိပ္မဟန္တာ ရိပ္မိေနေသာ ဖက္ဆြတ္ကလည္း မမႏွင္းနားကပ္၍
လက္တစ္ဖက္ကုိ အသာဆြဲ ထားမိသည္။
“ႏွင္း အခ်ိန္သိပ္မရဘူး ေဇာ္မင္းရဲ႕ ”
“ခဏေလးပါ ဒီေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ေပးရမွာ ေပါ့”
“ေဇာ္မင္း ဘာေျပာစရာရွိလုိ႔လဲ”
“သူမ်ား ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရမွာ လား”
“ဖက္ဆြတ္ မမခဏစကားသြားေျပာမယ္ ဖက္ဆြတ္တုိ႔ သြားႏွင့္ ”
“ရတယ္ မမ ဒီကပဲ ေစာင့္မယ္”
“သြားႏွင့္ လုိက္ပါ”
“ေစာင့္ပါမယ္ဆုိ”
“မမႏွင္း ေအးေအးေဆးေဆးသြးေျပာပါ ႐ႈိးပြဲက မစေသးပါဘူး။ ေတာ္ ၾကာ
လူကြဲၿပီး ျပန္ရွာရခက္မွာ စုိးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီကားနားကပဲ ေစာင့္ေနလုိက္မယ္”
“အုိေက ဒါဆုိလည္း သင့္ခ္ယူပဲ ေမာင္ေလး”
ေအးရိပ္ည ကေတာ့ မ်က္ႏွာႀကီးတင္းကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္။ သူတုိ႔ကားနားမွာ
ရပ္က်န္ ေနခဲ့ၿပီ။ မမႏွင္းႏွင့္ ေဇာ္မင္းဆုိတဲ့လူက ဟုိဖက္နား
ခပ္လွမ္းလွမ္းသု႔ိေလွ်ာက္သြားၾက၏ ။

ဖက္ဆြတ္မွာ ရင္မေအးႏုိင္စြာ ပင့္သက္ကေလး႐ႈိက္မိသည္။
မမႏွင္းရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြ က ေနရာတကာ အခ်ိန္မေရြးလာလာၿငိေနပါလား။
စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလြန္းသည္။
“ကဲ . .ေျပာစရာရွိတာ ျမန္ျမန္ေျပာ ေဇာမင္း၊ ငါ့အိမ္က လူေတြ ပါလာတာ
နင္ေတြ ႕တဲ့ အတုိင္းပဲ”
“ဟုိႏွစ္ ေကာင္က နင္နဲ႔ဘာလဲ”
“ဘာမွ မဟုတ္ဘူး”
“ေဇာ္မင္းက ေျပာတုိင္း ယုံတတ္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္”
“မယုံလည္း မတတ္ႏုိင္ဘူး”
တစ္ေကာင္က ႏွင္းညီမရဲ႕ လူ ေနာက္တစ္ေကာင္က ႏွင္းလူမဟုတ္လား“
“အပိုေတြ လာေမးမေနနဲ႔”
“ႏွင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျဖတ္ခဲ့တဲ့သေဘာလား”
“အစကတည္းက ႏွင္းဘက္က လက္ခံခဲ့တာမွ မဟုတ္ဘူး”
“ေဇာ္မင္းရဲ႕ အခ်စ္ေတြ ကုိ ခံစားလုိ႔ရပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳ ပါတယ္ဆုိ”
“အဲဒါ ရွင့္ကို နားလည္ေပးတာပဲ လက္ခံတာမဟုတ္ဘူးေလ”
“စကားတတ္တုိင္း မလွည့္စားနဲ႔ကြာ”
“အုိ ႏွင္း ဘယ္သူ႔ကုိမွ မလွည့္စာပါဘူး။ ရွင္ သိပ္မွာ းေနၿပီ ေဇာ္မင္း၊ ႏွင္းကမွ
ျပန္ခ်စ္ တယ္လုိ႔ မေျပာတာ”
“ကၽြန္ေတာ္ ့ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘာလုိ႔ေပးတာလဲ”
သူက စိတ္မရွည္သလုိ ႏွင္းရည္စုိ ပခုံးႏွစ္ ဖက္ကုိ ဖ်တ္ခနဲ ဆုပ္ကုိင္လုိက္၏ ။

ႏွင္းကုိယ္ေလးက သူႏွင့္ နီးကပ္သြားသည္။
ခပ္လွမ္းလွမ္း လူရွင္းရာေနရာဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔ဂ႐ုတစ္စုိက္ၾကည့္ေနမယ္ဆုိရင္
ျမင္သာ ေလာက္တယ္ေလ
“’ဒါမ်ဳ ိးမလုပ္နဲ႔”
ႏွင္းရည္စုိက သူ႔လက္တြင္ းမွ ႐ုန္းဖယ္လုိက္၏ ။
“ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ႏွင္းက ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူပဲ။ ကိုယ့္ခ်စ္သူကုိ ထိေတြ ႕တာ
အခြင့္ အေရး ယူတာမဟုတ္ဘူး”
“ႏွင္း မုန္းေအာင္လုပ္ေနတာလား။ ႏွင္းကုိ အရွက္ခဲေနတာလားဟင္
ရွင္ျပန္ေတာ့ ေဇာ္မင္း”
“ဟာ ဒီလုိဘယ္ရမလဲ”
“ႏွင္းနဲ႔ ရွင္နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ေတာ့ဘူး”
“လမ္းခြဲေတာ့မယ္ဆုိပါေတာ့”
“ဟုတ္တယ္”
“ေနာက္ထပ္ ဆြဲစရာရွိေနၿပီေပါ့ ဟုတ္လား”
“ဒါက ငါ့ကိစၥပါ”
“ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လာပတ္သက္တာ အ႐ူးလုပ္႐ုံသက္သက္ေပါ့ ဟုတ္လာ”
“နင္ ထင္ခ်င္သလုိ ထင္လုိက္၊ ငါ့ကုိ ဆက္မေႏွာင့္ယွက္နဲ႔ ဒါပဲ”
ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလး ႀကိတ္မ်က္ေစာင္းရြယ္ကာ ႏွင္းရည္စုိ ဆတ္ခနဲ
လွည့္ထြက္လာခဲ့ သည္။
ေယာက္ ်ားေလးေတြ ဟာ မလြယ္ပါဘူး။ နည္းနည္း ပါးပါးအားနာၿပီး

ျပန္ေရာမိရင္ သူတုိ႔က အဆင့္ေက်ာ္တက္ခ်င္လာသည္။ ဒီေကာင္ ေဇာ္မင္းဟာ နည္းနည္း
႐ုိင္းစုိင္းလုိ႔ ႏွင္းဘက္က ဖုန္း လက္ခံစကားမေျပာဘဲ ရပ္တန္႔ကရပ္ခဲ့တာေတာင္ ၾကာပါၿပီ။
ယခုမွ တစ္ေရး ႏုိးၿပီး ျပႆ နာလာရွက
ာေနတာ။
“နွင္းရည္.. ဒီကိစၥမၿပီးေသးဘူး ငါ့တုိ႔ စာရင္းရွင္းရဦးမယ္ ၾကားလား”
သူထပ္ေအာ္ေျပာေပမယ့္ ႏွင္းရည္စုိ မၾကားေယာင္ေဆာင္ၿပီး
ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။
သူမေျခလွမ္းေလးေတြ က ပမာမခန္႔ဟန္ႏွင့္ ခပ္ေအးေအးပါပဲ။
လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေနမိတဲ့ ေအးရိပ္ညမွာ ေတာ့ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႀကီး မြန္းၾကပ္လာသည္။
သူမအေၾကာင္းကုိ သိထားသည္။
သူမ႐ႈပ္တာေတြ လည္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ ႕ပါ။
ဒါေပမယ့္လည္း ေအးရိပ္ည ႏွလုံးသားဟာ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ပဲ မျပတ္မသား
ဆက္ခ်စ္ေန မိသည္။
ေတြ ေ၀လြန္းတဲ့ ေအးရိပ္ညက ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ပဲ မုန္းမိေလသည္။

♥♥♥

“မေန႔က မမလုပ္ပုံ မရမ္း႐ုပ္ပ်က္တာပဲ သိလား”
“ဘာလုိ႔လဲ”
“ကုိေအးရိပ္ညႀကီး မ်က္စိမ်ပ္ႏွာပ်က္ေနတာ မေတြ ႕ဘူးလား”
“ေအးဟာ အဲဒီ ေဇာ္မင္းက သက္သက္လာရစ္ေနတာ”
“ရစ္တဲ့သူေတြ ကုိ မမက သြားပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ ေပးတာကုိး”

“င့ါကုိ မေ၀ဖန္နဲ႔ ဖက္ဆြတ္၊ ငါ့ကိစၥ ငါရွင္းတတ္တယ္ သိပ္ဆရာမ လုပ္နဲ႔”
“ဖက္ဆြတ္က မမစိညစ္မွာ စုိးလုိ႔ ေျပာတာပါ။ ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး”
ဖက္ဆြတ္မုိးရဲ႕ ေလသံေလးက ေဖ်ာ့သြားရသည္။
တကယ္ေတာ့ သူမက ႏွင္းရည္စုိစုိကုိ အတြန္႔တက္ေ၀ဖန္ ကန္႔ကြက္ရဲသူမဟုတ္
ပါ။
ေအာ္စရာ၊ ဆူေငါက္စရာရွိရင္ မမႏွင္းကပဲ ဆူတာ။
ဖက္ဆြတ္မုိးက ကေလးဆန္ဆန္ ခပ္ေအးေအးကေလးေနတတ္သူ၊
စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ႐ုိးစင္းသူေလးသာ ျဖစ္သည္။
“ဘာမွ စိတ္ညစ္စရာမရွိဘူး။ အဲဒီ ဇာတ္လမ္းက ၿပီးသြားၿပီ နားေအးသြားၿပီ”
“ကုိႀကီး ေအးရိပ္ည အထင္လြဲေနလားမသိဘူး”
“လြဲလည္း ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဒီေလာက္ေလးမွ ခြင့္မလႊတ္တတ္ရင္ ေနပေစေပါ့”
“ကုိႀကီးက မမကို ခ်စ္ပါတယ္”
“သူခ်စ္တာမ်ား သိသားပဲ”
“မမျပန္မခ်စ္ဘူးလား”
“သိပါဘူးဟယ္ အခ်စ္ဆုိတာ ဘာမွန္းကုိ နားမလည္တာ”
“ဟင္ .. မမကလည္း”
“ေၾသာ္ ..နားမလည္္လုိ႔သာ ရည္းစားမရွိတာေပါ့”
“မမဆီမွာ လား ရည္းစားမရွိတာ။ တစ္ပုံႀကီးပဲ ဖက္ဆြတ္ေတာင္ နာမည္ ေတြ
မမွတ္မိေတာ့ ဘူး”
“အဲဒါ ရည္းစားမဟုတ္ဘူး ဒီအတုိင္း ေလ့လာၾကည့္ေနတာ”

မမႏွင္း သေဘာထားမ်ား ကို သူမနားမလည္ပါ။ မမႏွင္းမွာ သူမထက္ အေတြ
႕အႀကဳ ံမ်ား စြာ ရွိေနတာ ကေတာ့ အမွန္ပါ။
မေန႔ညက ကိစၥမွာ လည္း ဖက္ဆြတ္ကသာ ေဘးကေန အားနာမ်က္ႏွာပူေနတာ
မမႏွင္းက ဘာမွ ျဖစ္ပုံမရပါ။ ကုိႀကီးေအးရိပ္ညမွာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ စကားမေျပာႏုိင္။
အျပန္မွာ အသား ကင္ဆုိင္ ၀င္ၾ ကေတာ့လည္း ဟုတ္တိပတ္တိမစားႏုိင္ရွာ။
မမႏွင္းရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈ ေတြ ႏွင့္ အလူးအလဲပါပဲ။
ဖက္ဆြတ္မုိးတုိ႔စုံတြဲ မွာ သူတုိ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ကာ
ေကာင္းေကာင္းမေပ်ာ္နုိင္ခဲ့ၾကေပ။
ေနာက္တစ္ေန႔ညက လသာသည္။
၀ရန္တာမွာ လက္ဖက္တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ ထြက္ထုိင္ ျဖစ္ေတာ့ ဖက္ဆြတ္က
စကားျပန္ စတာ ျဖစ္သည္။ မမႏွင္းကို ေအးေအးေဆးေဆး ဆင္ဆင္ျခင္ခင္ေလး
ေနေစခ်င္မိသည္။
ကုိေအးရိပ္ည တစ္ေယာက္ တည္းကိုပဲ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တြဲ ေစခ်င္သည္။
မမႏွင္းေၾကာင့္ ဖက္ဆြတ္တုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ ေရွ႕ေရး မွာ လည္း ေျပာျပ၊
ေထာက္ျပစရာ အဖု အထစ္ျပႆ နာေတြ က
မ ျဖစ္ေစခ်င္ပါ။
ဖက္ဆြတ္အစ္မက လြန္တယ္ဗ်ာ။ ကုိႀကီးအေပၚ ပစ္စလက္ခတ္
သေဘာထားလြန္းတယ္။ ဘာညာႏွင့္ မုိးရိပ္ညကေျပာလာမွာ ဖက္ဆြတ္ေၾကာက္သည္။
အခုေတာ့ ဘာမွမေျပာေသးေပမယ့္ မုိးညကလည္း သူ႔ကုိအစ္ကုိ ဘက္မွာ
သူခံျပင္းမွာ ေပါ့။
မမႏွင္းသည္ သူ႔၀ါသနာ သူ႔အက်င့္အတုိင္း ေအးရိပ္ညကုိလည္း ဟုိလုိလုိ
ဒီလုိလုိႏွင့္ အခ်ိန္ ဆြဲထားတာ သူမအသိပါ။ မခ်စ္ဘူးလည္း မဟုတ္။ ခ်စ္တယ္လည္း မဟုတ္။
လက္ခံတာ လည္း မဟုတ္။ ျငင္းပယ္တာလည္း မဟုတ္။

မေရရာမေသခ်ာမႈ ေတြ ႏွင့္ သာ ႀကိဳ း ရွည္ရွည္ႏွင့္ လွန္ထားတဲ့သေဘာမ်ဳ ိး
ျဖစ္ေနသည္။ မမႏွင္း အျပဳ အမူေတြ ကုိ ဖက္ဆြတ္သေဘာမေတြ ႕ႏုိင္တာအမွန္။
အက်ဳ ိးအေၾကာင္းေျပာလွ်င္လည္း မမက မႀကိဳ က္။
သူ႔ကုိ ဆရာလုပ္တယ္ဟုသာ ထင္တတ္သည္။
ဖက္ဆြတ္မုိးက ပင့္သက္ေငြ႕ေငြ႕ကေလး႐ႈိက္ရင္း
လက္ဖက္ပန္းကန္ေလးကုိသာ ဇြန္းႏွင့္ ေမႊးေနမိသည္။
ဒီဘက္အိမ္မွာ ေတာ့ မုိးရိပ္ညက ကြန္ပ်ဴတာကုိပိတ္ၿပီး အေညာင္းတစ္ခ်က္
ဆန္႔လုိက္ သည္။
ညဘက္ဆုိ သူက ေဘာ္ဒါေတြ ႏွင့္ ေမာ္ဒန္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္
သြားထုိင္တတ္သည္မဟုတ္ လား။
ဘီယာဆုိင္ ကေတာ့ သိပ္မသြား ျဖစ္ပါ။
သူကုိယ္တုိင္လည္း ဘီယာကုိမႀကိဳ က္၊ စြဲစြဲလမ္းလမ္းလည္း မေသာက္ ျဖစ္။
ၿပီးေတာ့ ဖက္ဆြတ္ကလည္း သူဘီဘယာဆုိင္သြားလွ်င္
စိတ္ေကာက္တတ္တသည္။ ဘီ ယာဆုိင္မွာ သီခ်င္းဆုိတဲ့ေကာင္မေလးေတြ အေၾကာင္းမ်ား
မေတာ္ တဆျပန္ေျပာမိရင္ မ်က္ႏွာေလး စူပုတ္ၿပီး သူ႔ကုိအၾကာႀကီး စကားမေျပာဘဲ
ေကာက္သြားတတ္၏ ။
သူတုိ႔ႏွစ္ ဦးကလည္း တစ္ေယာက္ မႀကိဳ က္တာ တစ္ေယာက္ မလုပ္မိၾကဖုိ႔
ဆင္ျခင္သတိ ထားဖို႔ တုိင္ပင္ကတိျပဳ ထားၾကသည္မဟုတ္လား။
မုိးရိပ္ညက ဧည့္ခန္းဖက္ထြက္လာသည္။
ကုိႀကီးက ဗီစီဒီဖြင့္ၾကည့္ေန၏ ။ ရဲေလးသီခ်င္း၊ ေရဗကၠာ၀င္းနဲ႔ တြဲ
ကတာေလးက မုိက္ သည္။

ကုိႀကီးခုနကတည္းက ထုိဗီစီဒီကုိ အက်ယ္ႀကီးဖြင့္ထားတာ
သူသတိထားမိသည္။
ေအးရိပ္ညက တစ္ခုခုကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္
သီခ်င္းနားေထာင္တတ္ သည္။ အေခြေတြ တစ္ေခြၿပီးတစ္ေခြ ၾကည့္ေနတတ္သည္။
အဲဒါက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကလည္း ေျဖနည္းတစ္ခုပါပ။
အခုလည္း တီဗီဖန္သားျပင္ကုိ စူးစိုက္ၾကည့္ၿပီး ဘာေတြ ေတြ းေနသလဲ
မသိေပ။
ဒီအခ်ိန္ အနားနားလုိေနတာ မင္းပါ…××××
တကယ္အရမ္းပဲ စြဲလမ္းခဲ×××
ကုိယ္ေတာ့ျပန္လွည့္မရေတာ့ဘူးကြယ္×××× ကစားေတာ့×××
အႏုိင္ယူပါကြယ္+++ My Love Make You
My baby oh… oh.. မသိႏုိင္
Make you my baby…
ေသခ်ာၿပီလား××× ငါ့ကုိ မင္းကလုိအပ္ေနတာ××× ငါမင္းကုိ ေျပာတဲ့စကားေတြ
က အမွန္××× အခ်ဳ ိသတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး ××× သူမ်ား လုိ စကားေတြ လည္း ×××မၾကြယ္
တတ္ဘူး××× အပုိဓာတ္ေတြ ပါ××× အခ်ိန္ရွိတုိင္းပဲ ႐ူးသြပ္ေနတာ အဆုိဘက္ေတြ မွာ ခုိကပ္မ
ေနပါ××× အလုိလုိက္လြန္းလုိ႔××× သံေယာဇဥ္က ယုိထြက္ေနတာ××× ဒါနဲ႔မ်ား
ဘာလုိေသးလဲ××× ငါ့အခ်စ္က မလုံေလာက္ဘူးလား××× က်န္တာေတြ ေမ့ထားၿပီးေတာ့ အိမ္
ထဲမွာ ပဲ ေအးေဆးေနပါ××× ျပင္ပက ေလထုညစ္ညမ္းမႈ လည္း မရွိဘူး×××
ေႏြးေထြးေစတာ×× ××
ရဲေလးႏွင့္ ေရဗကၠာတုိ႔ လက္ကေလးခ်ိတ္ၿပီး ဆတ္ခနဲ ကုိယ္ကုိ
ခါယမ္းကေနပုံကုိ မုိးရိပ္ ည ရပ္ၾကည့္ေနမိသည္။ ဧည့္ခန္းမွာ ေအးရိပ္ည တစ္ေယာက္

ပဲရွိသည္။ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမတုိ႔က ထမင္းစားပြဲမွာ ညစာစာၿပီး စကားလက္ဆုံက်ေနတုန္းပါ။
မုိးရိပ္ညကတံခါးဖြင့္ၿပီး အျပင္ဘက္ထြက္ရပ္လုိက္၏ ။
၀ရန္တာ မိန္းကေလးႏွစ္ ေယာက္ သည္ ေပၚတီကုိ မီးေရာင္ မွာ
ထြက္ရပ္လုိက္တဲ့ မုိးရိပ္ည ကုိ ၿပိဳ င္တူလုိ လွမး္ျမင္ၾကသည္။
တံခါးမႀကီးကုိ ျပန္မပိတ္ေသးသျဖင့္ ပ်ံ႕လြင့္လာေသာ သံခ်င္းသံကုိလည္း
ဒီဖက္ကေန ၾကားေနရပါသည္။
အခ်ိန္ရွိတုိင္းပဲ လြမ္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ ပါးစပအ္က ေျပာ××××
သူ႔ေနာက္ေၾကာင္း ေအးပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရတာ ထပ္ကာ ေမာ×××
Baby ငါ့အသည္းကို ေနရာ၀င္ယူေနၿပီ××× လက္က်န္သံေယာဇဥ္မွန္သမွ်
မင္းက ခူးဆြတ္ ေခ်ရီ××× ရပ္ပါေတာ့ ××× ဇာတ္လမ္းေတြ ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ေယာက္ ်ားေတြ ကုိ
ျဖတ္မွေပါ့××× ကုိယ့္ဘာသာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန ေအးေအး××× မိန္းကေလး××
ဖက္ဆြတ္ ကေတာ့ ရဲေလးသီခ်င္းႀကိဳ က္သျဖင့္ ႏႈတ္ကခပ္တုိးတုိး
လုိက္ဆုိေနမိသည္။
မုိးညက ၀ရန္တာသုိ႔ လွမ္းေမာ့ၾကည့္လုိက္သျဖင့္ ဖက္ဆြတ္တုိ႔ကုိ ျမင္
သြားပါသည္။
လေရာင္ မွာ ဆံပင္ေကာက္ဖြာဖြာေလးလြင့္ကာ မမႏွင္းမ်က္ႏွာ ၀င္း၀င္းပပ
ပုိမုိထင္ရွားေန ပါသည္။
လည္ကုပ္သုိင္းႀကိဳ း ေလးသာ ပါေသာ ပုိးသားဂါ၀န္ျဖဴလႊလႊႏွင့္ ပုံျပင္ထဲက
နတ္သမီးေလး လုိ။
ကုိုယ့္ရဲ႕ ဖက္ဆြတ္ေလး ကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း တီရွပ္ကေလးႏွင့္သာ။
ဒါေပမယ့္လည္း ဖက္ဆြတ္မ်က္ႏွာေလးကုိသာ ပုိ၍ ရင္ခုန္စြဲမက္မိသည္။

႐ုိးသားအျပင္ကင္းေသာ ခ်စ္သူေလး။
မမႏွင္လုိ မယာမ်ား တဲ့ မိန္းကေလးမ်ဳ ိး မဟုတ္တာ သူကံေကာင္းလွသည္။
မုိးညက လက္ေ၀ွ႕ယမ္းျပသျဖင့္ ဖက္ဆြတ္ကလည္းအျပန္အလွန္
လက္ျပသည္။
ႏွင္းရည္စုိက အ ျဖစ္သည္းလွေသာ ထုိႏွစ္ ေယာက္ ကို ၿပဳ ံးၾကည့္ေနမိသည္။
“နင့္ကို လွမ္းေခၚေနတာ ဖက္ဆြတ္”
“မဟုတ္ပါဘူး”
“ညႀကီးမင္းႀကီးဆင္းမေတြ ႕နဲ႔ေနာ္”
“အင္းပါ”
“နင္တုိ႔ကိစၥ လူႀကီးေတြ မသိေသးဘူးမုိ႔လား”
ဖက္ဆြတ္က ျပန္မေျဖ။ လူႀကီးေတြ လည္း မသိေစခ်င္ေသးပါဘူး။ ခုမွ ခ်စ္သူ
တကယ္ ျဖစ္ တာ ႏွစ္ ရက္နဲ႔ တစ္ပုိ္င္းေလာက္ရွိေသးတဲ့ဥစၥာကုိ။
“ငါ မာမိကုိ ေျပာေပးရမလား”
“အုိ မေျပာပါနဲ႔ဦး”
“ဒါဆုိ နင္ ဟုိဘက္အိမ္ သိပ္မသြားနဲ႔ေနာ္။ ငါ မ်က္စိေနာက္ေအာင္ေတာ့
မလုပ္နဲ႔”
“မလုပ္ပါဘူး မမႏွင္းရယ္”
“မုိးညက ဆုိးေတာ့ မဆုိးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အေမ အန္တီစုိးက
ႀကီးက်ယ္တယ္ဟ”
“မမႏွင္းထင္လုိ႔ပါ”

“အံမယ္ ထင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ငါ ဟုိတစ္ရက္က ဖုန္းဆက္ေတာ့ ငါ့အသံကုိ
မမွတ္မိ ဘဲ ဘယ္သူလဲ ဘယ္ကလဲနဲ႔ စစ္ေမးေနတာ ေအးရိပ္ညကကုိလည္း ေခၚမေပးဘူး”
“ဟင္ ဟုတ္လား”
ထုိအ ျဖစ္အပ်က္ကုိ ဖက္ဆြတ္ မသိေသးပါ။
“ငါကလည္း တျခားမိန္းကေလး ဆက္သလုိလုိပုံဖမ္း ပစ္လုိက္တာေပါ့
တမင္အေၾကာင္းသိ ခ်င္လုိ႔ပါ။ နင့္အန္တီစုိးက ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ။ သားႀကီးမအားဘူးတဲ့
သူ႔သားကျဖင့္ ၿခံထဲက ဒန္းေပၚထုိင္ေနတာ ငါက ျမင္ေနရတယ္။ ဟား ဟာ
ေခၚေပးလုိ႔မရဘူးတဲ့။ သားႀကီးက မိန္းက ေလးေတြ နဲ႔ အရည္မရ အဖတ္မရ စကားေတြ
ေလွ်ာက္မေျပာတတ္ဘူးတဲ့ ေနာက္တစ္ခါ မိတ္ မဆက္နဲ႔ေတာ့တဲ့ သိလား”
ဖက္ဆြတ္က မမႏွင္းစကားကို မ်က္လုံးအ၀ုိင္းသားေလး နားေထာင္ေနမိ၏ ။
“ၿပီးေတာ့ ဖုန္းကို ခြပ္ခနဲ ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ တကယ္ၾကမ္းတဲ့ပုံႀကီးဟဲ့။
သူ႔သားေတြ က ေရႊ ထြက္ေနတဲ့ ေရႊကို္ယ္ေတာ္ ေတြ က်ေနတာပဲ။ သားဂုဏ္က
ေမာက္ေနလုိက္တာ။ တစ္ဘက္သား မိန္းကေလးကို ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားတာမ်ား
လူမထင္တဲ့အတုိင္းပဲ”
“အဲဒါ မမမွန္း မသိလုိ႔ ျဖစ္မွာ ပါ”
“ေအးေလ မသိေရာ သူဒီလုိလုိက္တုိေနစရာလား။ အခ်ိန္တန္ရင္ သူ႔သားက
မိန္းမယူမွာ ပဲ ဟာ။ တစ္သက္လုံး လူပ်ဳ ိႀကီးလုပ္ၿပီး သူ႔အနားမွာ ေနမွာ မုုိ႔လုိ႔လား။ ဖုန္းေတာင္
ေခၚမေပးတာက ေတာ့ နည္းနည္း အကဲပါ အ ျဖစ္သည္းတာပါ။ အဲဒါနဲ႔ ငါလည္း
အျပင္ကပ္ကပ္နဲ႔ အဲဒီ ညက တစ္လုံး ဆက္ေခၚၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေပးလုိက္ သူတုိ႔အိမ္ဖုန္းက
ေပဂ်ာမပါဘူးေလ ငါေခၚေနမွန္းလည္း မသိရ ဘူးေပါ့။
ေနာက္ေန႔မနက္ ေအးရိပ္ညကို ဖုန္းေပဂ်ာတပ္ဖုိ စီစဥ္ခုိင္းေနတာ ငါၾကားေတာ့
ရယ္ခ်င္ လုိက္တာဟာ မနည္း ေအာင့္ထားရတယ္။ သူ႔သားကုိ မိန္းကေလးေတြ

ေႏွာင့္ယွက္လုိ႔တဲ့။ ေတြ ႕ တဲ့လူေတြ လုိက္ၾကြားေနေသးတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း သူက
ဂုဏ္ယူေသးတာ။ သူ႔သားက ပ်ဳ ိ တုိင္းႀကိဳ က္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္ႀကီးေပါ့ေလ ဟား ဟား”
မမႏွင္းနဲ႔ အန္တီစုိးတို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ ႕ဆုံခဲ့ၾကပုံကုိ မမႏွင္းက ရယ္ပြဲဖြဲ႕ေန၏ ။
ဖက္ဆြတ္က ဘယ္လုိကာကြယ္ဖာေထး ႏွစ္ သိမ့္ေပးရမလဲ စဥ္းစားကာ
“အဲဒိေတာ့လည္း ပုိေကာင္းတာေပါ့ မမရယ္။ကုိႀကီးကုိ တျခားမိန္းကေလးေတြ
ခ်ဥ္း ကပ္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူးေပါ့။ အန္တီစုိးက မမဘက္က ကာဘာလုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္တာေပါ့”
“ေအာင္မာႀကံဖန္ အေကာင္းျမင္ေသးတယ္။ အဲဒီ အန္တီစုိးႀကီးက ေခၽြးမေတြ
ကုိ တင္းစီး မွာ ဟဲ့ သူနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္းဖုိ႔က လြယ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မုိးရိပ္ညကုိ စဥ္းစားရင္
နင္လည္း အဲဒီ အခ်က္ကုိ ေသခ်ာထည့္တြက္ထားဦး”
“ဖက္ဆြတ္နဲ႔က ေျပလည္ပါတယ္”
“နင္က အတီးအတနဲ႔ သူခ်ယ္လွယ္တာ ခံရင္ေတာ့ ေျပလည္မွာ ေပါ့ ငါ ကေတာ့
ဒါမ်ဳ ိးမရ ဘူး”
မမနွင္းဟာ တကယ္လည္း ၾကက္ေခါင္းဆိတ္မခံ။ သူ မွန္မွန္မွာ းမွာ း
သူ႔ဘက္က အေလွ်ာ့ ေပးလုိက္ေလ်ာတာမ်ဳ ိး ထုံးစံမရွိေပ။
“တစ္တစ္ေလ လည္း ေအးရိပ္ႀကီးကို ငါလက္ခံပစ္လုိက္ခ်င္တယ္။ သူ႔အေမကုိ
နည္းနည္း ပါးပါး ပညာေပးခ်င္လုိ႔”
မမႏွင္းကလည္းေနာ္ လူႀကီးကုိ ပညာေပးရမယ္လုိပဲ၊ ငရဲေတြ ဘာေတြ
ႀကီးေနပါ ဦး မယ္“
“သူကမွ လူႀကီးေနရာ ေအးေအးမေနဘဲ ငါ့ကုိ စိန္ေခၚ ေနတာေလ”
“မဟုတ္ပါဘူး။ မမႏွင္း အထင္လြဲေနတာ”
“မလြဲပါဘူး။ နင္ကလည္း ငါ့ထက္ပုိသိဦးမလား”

ဖက္ဆြတ္ ပါးစပ္ကေလး ပိတ္သြားရသည္။
တကယ္လည္း အရာရာမွာ မမႏွင္းထက္ သူမ ဘာမွ ပုိသိတာမဟုတ္ပါ။
ဤစကားက မွန္သင့္သေလာက္လည္း မွန္ေနသည္။
သူက ဘယ္ကိစၥမွာ မဆုိ ဖက္ဆြတ္ထက္ အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ား သည္။
အေတြ ႕ အႀကဳ ံ စုံလင္သည္။
ဒက္ဒီ့ကုမၸဏီကိစၥဆုိလည္း သူပါလုိက္တာပဲ။ သူသိလုိက္တာပဲ။ မာမီ့ရဲ႕
ျပင္ဦးလြင္က မက္မန္းၿခံကိစၥဆုိလည္း သူလုိက္ပါ၍ စီမံခန္႔ခြဲႀကီးၾကပ္ေပးႏုိင္သည္။
မာမီ ျပင္ဦးလြင္သြားတုိင္းလည္း သူပဲလုိက္ပါသြားတတ္တာ။ ဖက္ဆြတ္က
အငယ္ပီပီ အိမ္ရဲ႕ စီးပြားေရး မွာ ခုထိ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
“ငါနဲ႔ ႀကိဳ က္ၿပီးလုိ႔ ကေတာ့ အေမဘက္ပါရင္ ေတြ ႕မယ္”
မမႏွင္း က ႀကိဳ တင္ႀကိမ္း၀ါးထားေလသည္။ ကုိယ္ႀကီး ကေတာ့
မ်က္ခုံးလႈပ္ေနေလာက္ၿပီ။ အေမဘက္ပါရမလား။ ခ်စ္သူဘက္ပါရမလား။ ေသခ်ာေပါက္
လြန္ဆြဲခံရေတာ့မည္ ။
ဖက္ဆြတ္ျဖင့္ ဒါေတြ မစဥ္းစားၾကည့္ဖူးပါ။ အန္တီစုိးကလည္း
ဖက္ဆြတ္ကုိခ်စ္ခင္ေနေတာ့ ဘာမွ စိတ္ပူဖုိ႔လည္း မလုိ။
မမႏွင္းနဲ႕ အန္တီစိုး ကေတာ့ အစကတညး္က အေစးသိပ္မကပ္။
ငယ္ငယ္ကတည္းက သူ႔သား ေအးရိပ္ညကို နင္းရည္စိုက ႏိုင္စားသည္ဟု သူထင္သည္။
ခိုင္းစရာရွိမွ ေခၚတတ္တာတဲ့။
မမႏွင္းက လူ တစ္ေယာက္ ကို လိုအပ္မွ သံုးစြဲၿပီး မလိုအပ္ရင္
ေခ်ုာင္းထုိးခ်င္တဲ့သူ။ ကိုယ့္ အစ္မမို႔သာ သူ႔ဘက္ကပါရေပမဲ့ အေၾကာင္းကိစၥတိုင္းမွာ
မမႏွင္းက အထက္စီးနင္းဆန္တာေတာ့ လည္း အမွန္ပါ။သူအသာစီးရဖို႔ပဲ အၿမဲေတြ
းတတ္တာ။

ေယာက်္ားေလး တစ္ေယာက္ ကို မွီခိုစားဖို႔လည္း မလိုဘူးဟု
ထင္ေနတတ္သည္။
ပါရမီျဖည့္ဖက္အ ျဖစ္ အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ထက္ ေျခရာခ်င္းယွဥ္ ၊ မာနခ်င္းၿပိဳ
င္ဖို႕သာ ေတြ းတတ္ေနတာ ဖက္ဆြတ္သိ၏ ။
ဒါေၾကာင့္လည္း မမႏွင္း အိမ္ေထာင္ဖက္အေရြးမွာ းမွာ သူမက စိတ္ပူသည္။
ဒါကိုေထာက္ျပရင္လည္း ဆရာလုပ္တယ္ပဲ အျပစ္တင္ခံရဦးမွာ မို႔ ဖက္ဆြတ္က
မေျပာေတာ့ပါ။
သို႔ ေသာ ္ ဖက္ဆြတ္သိတာ ကေတာ့ မမႏွင္းနဲ႕ ကီးကိုက္အဆင္ေျပမယ့္လူက
ကိုႀကီးေအး ရိပ္ည တစ္ေယာက္ သာ ရွိတယ္ဆိုတာပဲ။
ကိုႀကီးေအးရိပ္ညက စိတ္သေဘာထားႀကီးျမတ္ၿပီး မမႏွင္းဘာပဲလုပ္လုပ္
အျပစ္မျမင္ဘဲ ခြင့္လႊတ္ေနတာ မဟုတ္လား။
မမႏွင္းစိတ္ေတြ ေျပာင္းလဲႏူးညံ့လာပါေစဟုသာ ဖက္ဆြတ္ ဆုေတာင္းရသည္။
အနီးအနားက ေမတၱာရွင္ ကိုႀကိီးရဲ႕ အခ်စ္ေတြ ကို
စာနာနားလည္သေဘာေပါက္လာမည့္ တစ္ေန႔ကိုပဲ ဖက္ဆြတ္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။
တစ္ေန႔မွာ ေတာ့ ဖက္ဆြတ္ရဲ႕ ခဲအိုဟာ ေအးရိပ္ညပဲ ျဖစ္ကို ျဖစ္လာမွာ ပါ။
ဒါဟာ မိုးရိပ္ႏွင့္ ဖက္ဆြတ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
ခုထက္ထိေတာ့ မမႏွင္းက ကိုႀကီးေအးရိပ္ရဲ႕ အခ်စ္ကို အေလးအနက္ထား
တည့္ေတြ းပံုမေပၚေသးပါ။
ဖက္ဆြတ္က မမႏွင္းမ်က္ႏွာေလးကို ေငးကာ ပင့္သက္ေငြ႕ေငြ႕သာ
ရႈိက္မိေလသည္။
*****

အန္တီစိုးတို႔အိမ္မွာ အေပၚထပ္က အခန္းေတြ ကိုျပင္ၾက၊ အိမ္ကို
ရွင္းလင္းျပင္ဆင္ၾက၊ ေစ်းသြားၿပီး အန္တီစိုးကိုယ္တုိင္ ဟင္းအမယ္စံုေအာင္ ခ်က္ျပဳ တ္ၾကႏွင့္
အားလံုး ရႈပ္ယွက္ခတ္ေန ၾကသည္။
ဖက္ဆြတ္က သိခ်င္သျဖင့္ မိုးညနား ကပ္ေမးလိုက္သည္။
“မႏၱေလးက ဧည့္သည္ေတြ လာမွာ ဆို၊ ဟုတ္လား”
“အင္း”
“မိုးညတို႔ ေဆြမ်ိဳ း ေတြ လား”
“ေမေမ့သူငယ္ခ်င္း အန္တီေ၀တို႔ သားအမိလာမွာ ”
“သားအမိဆိုေတာ့ သားနဲ႔အေမေပ့ါ”
“မဟုတ္ဘူး၊ သမီးနဲ႕ အေမ”
“ဘာရယ္…သမ္ီးပါမယ္၊ ဘယ္အရြယ္လဲ”
“ဆယ္တန္းေအာင္ထားတယ္တဲ့”
“သူတို႔က ဒီမွာ ေနမွာ လား”
“ခဏေတာ့ေနမွာ ေပါ့၊ ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ေမေမတို႔
စီစဥ္ေပးလိမ့္မယ္”
ဖက္ဆြတ္က မိုးညစကားကို မ်က္ေမွာ င္ကုတ္ေလးႏွင့္ နားေထာင္ေနမိသည္။
စိတ္ထဲမွာ လည္း သိပ္မရွင္း။ သားလူပ်ိဳ ႏွစ္ ေယာက္ ရွိတဲ့ အိမ္မွာ ဘယ္ကသမီးပ်ိဳ
ဧည့္သည္က ေရာက္လာမွာ လဲ။
သေဘာရိုးရိုးေရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။
သူမရင္ထဲ ပူပန္စျပဳ လာသည္။ မိုးရိပ္ညပံုစံကေလး ကေတာ့
ခပ္တည္တည္ေလးသာ။ သာမန္ကာလွ်ံကာေလးပဲ ေျဖေနတာေလ။

ဒီကိစၥမွာ အခုထက္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ မ်ား ရွိေနမလားဟု ဖက္ဆြတ္
ထင္မိသည္။
“အန္တီစိုးက အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းကို အရမ္းခင္တယ္ထင္တယ္ေနာ္”
“အရင္က အတူတူေနလာတဲ့သူေတြ ပဲ၊ ခင္မွာ ေပ့ါ၊ အဲဒါ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲ”
ဖက္ဆြတ္က ႏႈတ္ခမ္းေလးစူမိသည္။
ဒီထက္ပိုေမးဖို႔ရာလည္း ႏႈတ္မရဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲဆိုတာလည္း
ဖက္ဆြတ္ သိခ်င္ေနၿပီ။ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မိန္းမငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ကို အိမ္မွာ
ေခၚထားပါ့မလား။
ဖက္ဆြတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသည္။
ခါတိုင္းလိုလည္း ခ်က္ေရး ျပဳ တ္ေရး ေတြ မွာ အန္တီစိုးကို သြားမကူမိေပ။
အန္တီစိုးက ငါးသေလာက္ေပါင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေန၏ ။ အန္တီစိုး။
အန္တီစုိးလက္ရာ ငါးသ ေလာက္ေပါင္း ဟင္းလ်ားက ဒီအိမ္မွာ နာမည္ ႀကီးပါ။
အိမ္ထဲ၀င္လာတာနွင့္ ငါးေပါင္းအနံ႔ေလးက သင္းပ်ံ႕ေနၿပီး အလုိလုိ
ဆာေလာင္ေနေစႏုိင္သည္။
ဖက္ဆြတ္ရင္ထဲမွာ ဘာကုိမွန္းမသိ မနာလုိ ျဖစ္လာမိ၏
“မုိးည”
“ဟင္”
“သူတုိ႔က အၾကာႀကီး ေနမွာ လားဟင္”
“ငါလည္း မေျပာတတ္ဘူး”
“အဲဒီ ေကာင္မေလးက ေခ်ာလား”
“မသိဘူးေလ ငယ္ငယ္ကပဲ ျမင္ဖူးတာ။ ငါျမင္တုန္းက ဇြန္ပန္း႐ုံက

ကေလးပဲရွိေသးတာ ကြ”
“နာမည္ က ဇြန္ပန္း႐ုံလား”
“ေအးေလ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ”
“ဘာမွမ ျဖစ္ပါဘူး”
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