အခန်း(၁)
‘ပန်ပန်’ က ေဘးနားချထားေသာ ပန်းေရာင်စုံများကို
တစ်ချက်ေဝ့ကည့်ကာ စိတ်ထဲလန်းဆန်းသွား၏ ။
စာေမးပွဲေြဖပီးစမို ပင်ပင်ွမ်းနယ်ေနမိတာအမှန်။ သိုေပမယ့်
လှပလတ်ဆတ်ေသာ ပန်းများကို ြမင်လိုက်ရတာ ကည်လင်ရင်ြမးသွားေစသည်။
ှင်းဆီပန်းများ၏ ရနံက တစ်အိမ်လုံး တစ်ခန်းလုံး ေမးြမေနသလိုပင်။
စာေမးပွဲနီးေတာ့ စာတစ်ခုတည်းသာ အာုံစိုက်ထားခဲ့မိတာ။ ေဖေဖှင့် ေမေမက
ပန်ပန်ကို ဂုတစိုက်ှင့် လိုအပ်တာမှန်သမ လုပ်ေပးပါသည်။
“ေဟာ… သမီးြပန်လာပီလား”
“ဟုတ်ကဲ့”
ေမေမက ဧည့်ခန်းမှာ မတ်တပ်ရပ်ပီး ပန်းေရာင်စုံများကို
ေငးေမာေနသည့် ပန်ပန်ကို ှတ်ဆက်၏ ။
“သမီး . . . ဒီေန အိုေကရဲလား”
“ဟုတ်ကဲ့”
ပန်ပန်က ဖွဖွကေလးြပံးပီး ေခါင်းညိတ်သည်။
“ေမေမ”
“ဟင်”

“ဒီပန်းေတွက”
နားမလည်ိုင်စွာ ေမးမိ၏ ။ ေမေမက ပန်ပန်ကို တစ်ချက်ကည့်ပီး . . .
“လာ . . . ထို်င် ေြပာြပမယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
“သမီးရဲ ကိုကိုအံ့ ေစ့စပ်ေတာ့မယ်ေလ”
“ရှင်”
ပန်ပန်ရင်ထဲမှာ ဝုန်းကနဲ ြမည်သွား၏ ။
ဘာလိုအခုမှ သိရတာ လဲ။
ပန်ပန်က ကိုယ့်စာှင့်ကိုယ် နပန်းလုံးပီး မိသားစုကိစေတွ
ဘာမှမသိခဲ့ပါလား။
“သမီး စာေမးပွဲပီးမှပဲ ေြပာမယ်ဆိုပီး”
“ေသာ်”
ရင်ထဲမှာ ေအာင့်သက်သက်ှင့် မွန်းကပ်သွားရသည်။ ေဝဒနာှစ်ခု
တစ်ပိင်နက်တည်း ဝင်ေရာက်လာ၏ ။
တစ်ခုက ကိုကိုအံ့ ေစ့စပ်ေတာ့မှာကို ဝမ်းနည်းှေမျာမိတာ။
ေနာက်တစ်ခုက ကိုယ့်ကိုေဘးဖယ်ထားတာလားဟု သံသယဝင်ပီး
အားငယ်သွားမိတာ။
ေဖေဖေရာ ေမေမပါ သည်ကိစကို ဖွင့်မေြပာြပခဲ့ပါ။ ကိုကိုအံ့ကလည်း
မေြပာခဲ့။
သူတို တိတ်တဆိတ် စီစဉ်ခဲ့ကတာလား။ တမင်မေြပာခဲ့တာလား။
အသိေပးတိုင်ပင်ဖို မလိုအပ်ဘူးဟု တွက်ဆထားခဲ့သလား။
တကယ်ေတာ့ ပန်ပန်က ေမွးစားသမီးပဲ မဟုတ်လား။

သူတိုမိသားစုအရင်းအချာ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဘာမဆို အသိေပးမတိုင်ပင်တာ
ဘာမှမဆန်းပါ။
“မနက်ြဖန်ညေန သတိုသမီးဘက်က မိဘေတွ လာကမယ်ေလ၊ သမီးက
ပန်းအလှြပင်တတ်ေတာ့ ေမေမ ပန်းေတွ စုံေအာင်မှာထားေပးတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့”
ရင်ထဲရှိသမကို ကိတ်မှိတ်ဟန်ေဆာင်ရင်း ေခါင်းညိတ်ခဲ့မိပါသည်။
လာကိုပဲခံစားရ ခံစားရ လူမသိေအာင် ကိတ်မှိတ်မျိသိပ်တတ်ကျင့်က
ရရှိခဲ့တာကာပါပီ။
ပန်ပန်က မိသားစုအရင်အချာမှ မရှိဘဲ။ ေသွးသား မေတာ်စပ်ေသာ
ကိုအံ့တိုအိမ်မှာ ကီးြပင်းလာခဲ့ရသူပါ။
“သမီးပဲ ပန်းအိုးလှလှကေလးေတွ ထိုးေပးေတာ့၊ အခုပဲ
စာေမးပွဲပီးလာတာဆိုေတာ့ နားလိုက်ပါဦး၊ ေမေမ ပန်းေတွကို ေရေထာင်ေပးမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့”
ပန်ပန်က ေှးေသာေြခလှမ်းများှင် အခန်းထဲဝင်လာခဲ့၏ ။
အခန်းတံခါးကို အသာပိတ်ပီး အိပ်ရာစွန်းမှာ ဝင်ထိုင်သည်။
ရင်ထဲမှာ အဆမတန်ေလးပင်မွန်းကပ်သွား၏ ။ တိတ်တဆိပ်
ငိတွယ်မိခဲ့ေသာ သံေယာဇဉ်။ မဝ့့ံမရဲ ေမာ်လင့်မ။ လိုချင်ေတာင့်တမိေသာ
ဘဝတစ်ခု။ စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူပုံရိပ်။
အိုး. . . အရာအားလုံး ဝိုးတဝါးေပျာက်ကါယ်ေတာ့မှာလား ဟု
စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိသည်။
ကိုကိုအံ့ချစ်သူ. . .အဲ . . .ေစ့စပ်မည့်ေကာင်မေလးက ဘယ်သူများလဲ၊
ဘယ်လိုပုံစံ ကေလးလဲ၊ ကိုကိုအံ့က လက်ခံပီဆိုကတည်းက အဆင့်အားလုံးတူ

အရည်အချင်းတူ၊ ဂုဏ်ပကာသန ချင်းလည်း ညီလိုလား။
မှန်ထဲမှာ ြမင်ရေသာ ကိုယ့်သဏာန်ကို ကည့်မိ၏ ။ ဆံပင်ေတွကို
အေြပာင်သိမ်းထားပီး ကျစ်ဆံမီးရှည် တစ်ေချာင်းှင့်မျက်ှာက
နည်းနည်းေချာင်ေနသေယာင်ေယာင်။ စာေမးပွဲေြဖထားရေတာ့
ပင်ပန်းေနတာလည်းပါသည်။
“သမီးေရ ဇင်မာဖုန်းဆက်တယ်”
“ဇင်မာလား”
ဧည့်ခန်းထဲြပန်ထွက်ကာ ဖုန်းေြပာြဖစ်သည်။
“ဘယ်လိုလဲ”
ဇင်မာက သိချင်စွာေမး၏ ။
“ရပါတယ်၊ အားလုံးအိုေကတယ်”
“ဟုတ်လား. . .ဝမ်းသာစရာကီး”
ငယ်သူငယ်ချင်းမို သံေယာဇဉ်ကရှိသည်။
“နင်အခုဘယ်မှာလဲ. . .ဇင်မာ”
“ေဈးထဲမှာေပါ့”
ဇင်မာက ဆယ်တန်းေအာင်ပီး အေဝးသင်တကသိုလ်တက်ခဲ့ကာ
ေဈးထဲက အထည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ေပးရသည်။ ဇင်မာက ဦးေလးှင့် အေဒှင့်
ေနရသူပါ။
“ငါလာခဲ့မလို”
“အခုလား”

“အင်းေပါ့”
“နင်မပင်ပန်းဘူးလား၊ စာေမးပွဲပီးပီးချင်း အိပ်မလိုဆို၊
မအိပ်ချင်ေတာ့ဘူးလား”
“ေြဖပီးသွားေတာ့လည်း ရင်ထဲေပါ့သွားတယ်”
“ဟုတ်လား၊ ဒါနဲ ငါေမးစရာရှိလို”
ဇင်မာက စိတ်ဝင်တစားှင့် ေြပာလာ၏ ။
“ဘာလဲ”
“နင့်ေမေမ ပန်းေတွအများကီး မေနကလာမှာတယ်၊ ဘာလုပ်ဖိုလဲ၊
ဘာပွဲရှိလိုလဲ”
ဇင်မာက တိတိကျကျ သိေနပါေရာလား။
ပန်ပန်က ဧည့်ခန်စးထဲ ေဝ့ဝဲကည့်ကာ ဘယ်သူမှမရှိတာ ေသချာသွားမှ.
...
“ကိုကိုအံ့ ေစ့စပ်ေတာ့မယ်တဲ့ ” ဟု တိုးတိုးကေလး ေြပာြပမိသည်။
“ဟင် . . .ဘယ်သူနဲလဲ၊ နင်နဲမဟုတ်လား”
ဇင်မာက ထင်ေကးေပးသည်။ သူထင်ေကးက ပန်ပန်ရင်ထဲကို
ခဲလုံးကီးှင့် ဖိချလိုက်သလို အင့်နာေစ ပါသည်။ တချိလည်း အဲဒီ
လိုထင်ကတာပါပဲ။ ေမွးစားသမီး ဆရာဝန်ေလာင်းမို သားအရင်းှင့် ဖိတ်ချင်းဖိတ်
ဆိုတာမျိး။
သိုေပမယ့် ေဖေဖှင့်ေမေမက အဲဒီ မရည်ရွယ်ပါ။ သူတိုစိတ်မှာ
ပန်ပန်ကို သီးြခားဆက်ဆံ သလိုပါ။ သားသမီးအရင်းလို
ေကးေမွးေစာင့်ေရှာက်ခဲ့တာ မှန်ေပမယ့် သားအရင်းှင့်

သေဘာတူကည့်ြဖပုံမရပါ။ ကိုကိုအံ့ ကလည်း မာနကီးသည်။ ပန်ပန်ကို
ချစ်သူတစ်ေယာက်လို၊ ဇနီးတစ်ေယာက်လို သေဘာထားမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါကို
ထိေတွဆက်ဆံေနရေသာ ပန်ပန် ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးြဖစ်ပါသည်။
ေဘးပတ်ဝန်းကျင်က အြပင်လူေတွမသိိုင်။
“ငါ နင့်ကိုေြပာစရာရှိတယ် ဇင်မာ”
“ေအးပါ. . .လာခဲ့ေလ၊ ငါေစာင့်ေနမယ်၊ ဘယ်လိုလဲ ငါထင်တာမှန်လား
အရင်ေြပာ”
“မမှန်ပါဘူး”
“ဟင်. . .တကယ်လား”
“တကယ်ေပါ့”
“ပန်ပန် နင်မညာနဲ”
“ညာစရာလားဟင် ဒီကိစမျိးကို”
“ဒါဆို ဘယ်သူနဲလဲ”
“မသိေသးဘူး”
“အမယ် လိြပန်ပီ”
“တကယ်ပါဆို”
ပန်ပန်က ဖုန်းချလိုက်ပီး ဇင့်မာဆီ အရင်သွားှင့်ဖို ေတွးလိုက်၏ ။
အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်း နားလည်မအရှိဆုံး သူငယ်ချင်းမဟုတ်လား။
ပန်ပန်ဖုန်းချပီးေသာအခါ အိမ်ေရှေပတီကိုေအာက်မှာ
ကားရပ်သံကားရ၏ ။ လှမ်းကည့်မိေသာအခါ
ေဟာ. . .

ေတာင်းေအ့(စ်) နက်ြပာေလး လာရပ်ေတာြမင်ေတာ့ ကိုကိုအံ့ပဲဟု
တန်းခနဲသိသည်။ ကိုကိုအံ ဧည့်ခန်းထဲ ဝင်လာေသာအခါ ပန်ပန် မတ်တတ်ရပ်မိ၏ ။
ကိုကိုအံ့က ထုံးစံအတိုင်း လက်မတစ်ေချာင်းေထာင်ြပပါသည်။
စာေမးပွဲေြဖိုင်ရဲလားလို ေမးတာ။
အမဲေမးေနကပါ။ စာေမးပွဲေြဖပီး ြပန်လာတိုင်း ေအာင်စာရင်းကည့်ပီး
ြပန်လာတိုင်း။
ပန်ပန်က ေခါင်းညိတ်မိပါသည်။ အမဲတမ်းလည်း
ေခါင်းညိတ်ြပေနကျမဟုတ်လား။ သည်အြပအမူေလး တစ်ခုပဲ
ေွးေထွးရင်းှီးတာရှိသည်။ ဘယ်ေတာ့မဆို ခပ်တန်းတန်း ေနကတာပါ။
ကိုကိုအံ့က အြပံးတစ်ခုှင့် ဧည့်ခန်းကိုြဖတ်ေကျာ်ေလာက်သွား၏ ။
သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်လိုလည်း ေလးစားသည်။
ချစ်သူတစ်ေယာက်လိုလည်း တိတ်တခိုးသံေသာဇဉ်ရှိသည်။
ကိုကိုအံ့ဟာ အရည်အချင်း ြပည့်စုံေသာ စံြပေယာက်ျားတစ်ဦးပါ၊ ကိုကိုအံကို ပန်ပန်
အထင်ကီးသည်။ ေလးစားသည်။ တွယ်တာသည်။ ှစ်သက်ပါသည်။
“ေမေမ ပန်းေတွများလှချည်လား”
“တစ်အိမ်လုံး ေမးေနတာပဲသားရယ်၊ ေကာင်းလိုက်တာ”ဟု
သူအေမးှင့် ေမေမ့အေြဖက တြခားစီ။
“ပန်းေတွဘာလုပ်ဖိုလဲဗျာ”
“ပန်းအိုးထိုးဖိုေပါ့သားရဲ”
“ဪ”
အံံ့ဟိန်းဆီက ေနာက်ထပ်အသံမကားရပါ။
ပန်ပန်က ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာပီး ေမေမ့ဆီ ခွင့်ေတာင်းမိ၏ ။

ဇင်မာ့ဆီ ခဏသွားချင်လိုပါ။
“ေနပါဦး. . .ထိုင်ဦးခဏ၊ ဒီမှာ မုန်နဲေကာ်ဖီေသာက်ရေအာင်၊
ှစ်ေယာက်စလုံးလာ”
ကိုကိုအံ့က ေမေမ့စကားေကာင့် ြပန်လှည့်လာပီး ထမင်းစားပွဲကခုံမှာ
ဝင်ထိုင်သည်။
အေပထပ်တက်ဖို ေလှကားရင်းေတာင်ေရာက်ေနမှ
ြပန်ေလာက်လာတာ။
ေဖေဖ၊ေမေမှင့် ကိုကိုအံ့ဟိန်းက အေပထပ်မှာေနကပါသည်။
ပန်ပန်က အစာကီးကတည်းက သိသင့်တာ၊ နားလည်သင့်တာ၊
ပန်ပန်တစ်ေယာက်ပဲ ေအာက်ထပ်မှာ ေနရာတာမဟုတ်လား။
သူတိုက အေပထပ်မှာ အခန်းလွတ်ေပမယ့် ပန်ပန်ကို မေခ။
“သားေရ ေမေမ့ကို ေစျးလိုက်ပိုေပးပါဦး”
“ဟာ. . .ဝယ်လိုမပီးေသးဘူးလား”
“မပီးေသးလိုေပါ့”
ပန်ပန်က တိတ်တဆိတ် ေကာ်ဖီေသာက်ေနမိ၏ ။
“သမီး ဘာမှာဦးမလဲ”
“ဟင်”
“အကျႌတိုဘာတို”
“ဟင့်အင်း. . .ရပါတယ်၊ ရှိတာပဲဝတ်မယ်”
ပန်ပန်က အလိုက်တသိြငင်းလိုက်၏ ။

အလိုက်သိစွာ ေနထိုင်ေြပာဆိုဆက်ဆံတတ်ြခင်း အတက်ပညာသည်
ပန်ပန်တကူးတက မသင်ယူဘဲ တက်ေြမာက်ခဲ့ရတာ ပါ။ ပန်ပန်က မိဘမရှိ၊
ေမာင်ှမရှိ၊ တစ်ေယာက်တည်း သူစိမ်းမိသားစုှင့် ကီးြပင်းလာခဲ့ရတာ ။
တစ်ေန အသက်ကီးလာေလ တစ်ေန အလိုက်သိတတ်လာေလပါပဲ။
သူများတကာ ေြပာစရာြဖစ်ေအာင် မေနခဲ့ပါ။
“မနက်ြဖန်ညေနပိုင်းေနာ် သမီး”
“ဟုတ်ကဲ့”
ေမေမက ပန်းအိုးထိုးဖိုတစ်ခုပဲ ခိုင်းခဲ့တာပါ။ ေမေမ ဘာခိုင်းခိုင်း
ပန်ပန်က မညည်းမညလုပ်ေပးမှာပါ။ ေကျးဇူးေတွက သည်တစ်သက်
ြပန်ဆပ်လိုမကုန်ိုင်ေအာင်ပါ။ ေကးေမွးထားသည့် ေကျးဇူး၊ ပညာကို သူများှင့်
တန်းတူသင်ေပးသည့်ေကျးဇူး၊ ပီးေတာ့ ေအးြမေသာေမတာရိပ်၊
လုံြခံေသာမိသားစုဘဝ။
“သိမ့်သဲဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးသားရဲ”
“ဟုတ်ကဲ့”
ေမေမ့ှတ်ဖျားက ကည်ြဖစွာေခလိုက်ေသာ ေခးမေလာင်း၏
အမည်ကေလး။ သိမ့်တဲ့ လား။ အရင်က တစ်ခါမှ မကားဘူးခဲ့ပါ။
ကိုကိုအ့ံမျက်ှာကို လှမ်းကည့်ေတာ့ ကည်ူးစွာြပံးေနတာ ြမင်ရသည်။
သိမ့်သဲဆိုေသာ ေကာင်မေလးကို ကိုကိုအံ့သေဘာကျပုံရေလသည်။
ေဖေဖှင့်ေမေမကလည်း သေဘာတူ၊ ကိုကိုအံ့ကိုယ်တိုင်ကလည်း
ေကျနပ်လိုလားပုံ ေထာက်ေတာ့ ေချာေမာြပည့်စုံေသာ ေကာင်မေလးပဲြဖစ်လိမ့်မည်။
“သမီး ဇင့်မာ့ဆ်ီ ခဏသွားမယ်ေနာ်”
“ေအး. . .ေအး ြမန်ြမန်ြပန်၊ ေဈးထဲေရာက်မှေတာ့

လိုအပ်တာေလးဘာေလး ဝယ်ခဲ့၊ ဘာလိုလဲ. . .ကလစ် တို၊ ေခါင်းစည်းကွင်းတို၊
ဖိနပ်တို ”
“ဟုတ်ကဲ့ ေမေမ”
ေမေမက အမဲ ေမေမ ပီသူပါ၊ ေစတနာထားပီး
ြဖည့်ဆည်းေပးတတ်သူပါ။ ပန်ပန်ကို ေခးမလိုသေဘာ မထားိုင်တာ
တစ်ခုတည်းပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သည်သားှင့် သည်သမီးကို
လက်ဆက်ေပးဖို ေြပာကမှာပါပဲ။
ေဖေဖှင့်ေမေမက ပန်ပန်ကို ကိုကိုအံ့ှင့် လုံးဝသေဘာတူပုံမရ။
အစီအစဉ်ရှိပုံလည်း မေပ။
“ပိုက်ဆံယူသွားဦး သမီီး”
“ရှိေသးတယ်ေမေမ”
ပန်ပန်က ြပန်ေြဖပီးထွက်လာခဲ့၏ ။ အကျႌပင်မလဲခဲ့မိပါ။ စိတ်ထဲမှာ
ေဝဒနာတစ်ခု ကိန်းဝပ်ေနသည်။ ငိုချင်မိ တာပဲ သိသည်။ ငါ ငိုချင်တယ် ဇင်မာရယ်။
ဘာလိုငိုချင်မှန်းေတာ့ မသိပါဘူး။
ဒါေပမယ့် အရမ်းငိုပစ်ချင်တယ်၊ အားပါတရေအာ်ဟစ်ငိုပစ်လိုက်ရရင်
ငါ ေပါ့ပါးေနသာ သွားမယ် ထင်ပါရဲ။
တကယ်ေတာ့ ငါ ေလာဘကီးေနမိတယ်။ ေရာင့်ရဲတင်းတိမ်ိုင်စွမ်း
မရှိဘူး။ ကိုကိုအံ့ကို ငါ လက်လတ်မဆုံး ံးချင်ဘူး။ ဒါဟာ မတရားမကီး တစ်ခုဘဲ။
ငါက ေမွးစားသမီး သူက သားအရင်း ငါ့ကို သိပ်မကာေတာ့တဲ့ ှစ်ေတွမှာ
ဆရာဝန်တစ်ေယာက် ြဖစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝါကေလးကလွွဲရင် ဘာတစ်ခုမှ
မရှိတဲ့ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်နဲ သူတို သေဘာမတူိုင်ဘူး၊ မကည်ြဖိုင်ဘူး။
အဲဒါ အဆန်းတကယ်မှ မဟုတ်ဘဲ။

သူတို သေဘာတူကည်ြဖတဲ့သူကေလးနဲ စီစဉ်ေပးတာ ငါက
ဘာမေကျမနပ်ြဖစ်စရာ ရှိမျာလဲ။ ငါမှားေနပီ ထင်ပါရဲ ဇင်မာရယ်။
ကိုကိုအံ့ကိုယ်တိုင်ကေရာ ငါ့အေပ ဘယ်တုန်းကများ
ချစ်သူတစ်ေယာက်လို ေွးေထွးခဲ့ဖူးလိုလဲ။ ငါ့ ဘက်က ြဖစ်ချင်စိတ်တစ်ခုပဲ
ရှိခဲ့တာပါ။
စစ်မှန်တဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခုကို ငါလိုချင်ေနမိတာပါ။ အဲဒါ အတလား၊
ေလာဘလား။ တစ်ေယာက် တစ်ေယာက် ေဖးေဖးမမ ကာကာကွယ်ကွယ်နဲ
ေလးစားနာလည်ပီး ေမတာဓာတ် သိပ်သည်းလွန်းတဲ့ သူတိုမိသားစု သုံးေယာက်ကို
ငါမသိစိတ်က အားကျမက်ေမာေနခဲ့မိတယ်။
သူတိုသုံးေယာက် ငါကတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနတာကို
ေလးေယာက်ြဖစ်ချင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ အတွက် ငါခံစားေနရပီ။ နင် ငါ့ကို ှစ်သိမ့်ေပးပါ ဇင်မာ။ ငါ
ဘယ်လိုေြဖသိမ့်ရမလဲ။ ခံိုင်ရည်တကယ် မရှိေတာ့ဘူး။
ငါ့အနာဂတ်အတွက် ငါမက်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းေသာ အိပ်မက်။ အဲဒီ
အိပ်မက်က ငါ လန်ိုးရေတာ့မှာလား။
ငါ ဘယ်ေတာ့မှ သူတိုမိသားစု မြဖစ်ိုင်ေတာ့ဘူးလား ငါ ကိုကိုအံ့ကို
ပိုင်ဆိုင်ြခင်တယ်။ ငါ့ရင်ထဲ ပူေလာင်ေနပီ။

*

“နင်ေြပာလိုသာ ယုံရတာ ငါတကယ် လက်မခံချင်ဘူး သိလား၊ နင့်ကို

နင့်မိဘေတွက အရမ်းချစ်ပါ တယ်ဟယ်၊ သူတိုဘာလို အဲဒီ လို စီမံတာလဲမသိဘူး၊
နင့်လည်း တြခားတစ်ေယာက်နဲ လျာထားလိုြဖစ်မှာေပါ့။ အားမငယ်ပါနဲ”
ဇင်မာက အမျိးမျိး အားေပးှစ်သိမ့်ပါသည်။ ပန်ပန်က
မျက်ရည်ေလးေဝ့ကာ ယူကျံးမရြဖစ်ေနမိ၏ ။ သည်ေတာ့ နားလည်ခဲ့ပါပီ။
ဇင်မာ ဘာေတွပဲေြပာေြပာ အေြခအနမှန်တစ်ခုကို
လက်ခံရင်ဆိုင်ရေတာ့မည်။
“ငါစိတ်မေကာင်းပါဘူး”
ဇင်မာက ပခုံးေလးဖက်ပီး အားေပး၏ ။
“နင် ကိုကိုအံ့ကို နည်းနည်းပါးပါး ေမးကည့်ပါလား သူသေဘာထားကို”
“ဟင့်အင်း. . .မေမးရဲဘူး”
“နင်ကလည်း ေကာက်တတ်လိုက်တာ”
ကိုကိုအံ့က ပန်ပန်ှင့်အေရာတဝင်ေနခဲ့သမဟုတ်။ လိုအပ်မှသာ
စကားေြပတတ်တာ။
“ဒါဆို နင့်ေမေမကိုေရာ”
“ဇင်မာရယ် . . .မိန်းကေလးတိုဣေြ ဘယ်သွားထားမလဲ၊
ငါမေမးချင်ပါဘူး”
“ဒါဆို နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
ပန်ပန်က မချိြပံးေလးြပံးသည်။
ငါ့မှာ ဟန်ေဆာင်မျိသိပ်ြခင်းကလွဲလို ဘာများရှိလိုလဲ။ ငါ ချမ်းသာတာ
အဲဒါပဲ။
သူတိုေစ့စပ်ပွဲအတွက် ပန်းအိုးလှလှေတွကို တစ်အိမ်လုံး ေဝေဝဆာဆာ

ထိုးေပးပီး ငါ ဂုဏ်ြပရမှာပဲ မဟုတ်လား။
အရှင်ဘုရား. . .ဘာမှမရှိတဲ့အေနအထားမှာ
ခံိုင်ရည်စွမ်းအားတစ်ခုကိုေတာ့ ေပးသနားပါ။ တကယ်ဆုံးံး
ရမယ့်ေနေရာက်လာခဲ့ရင် အဲဒီ ေနကို ေသွးေအးေအး ရင်ဆိုင်ေကျာ်ြဖတ်ိုင်တဲ့
တည်ငိမ်ရင့်ကျက်မသာေပးပါ။

*

ှင်းဆီ၊ ဂမာှင့် သစ်ခွပန်းများကို လိုသလိုသုံးကာ
အလှဆုံးြဖစ်ေအာင် ထိုးထားေသာ ပန်းအိုးကီးက ေတာ်ေတာ်လှပါသည်။
ညဉ့်နက်ေနေပမယ့် ပန်ပန် မအိပ်ေသးပါ။ ဧည့်ခန်းမှာ
ပန်းအိုးထိုးြပင်ဆင်ေနမိသည်။ မျက်လံးကေလးေတွ ကျိန်းစပ်လာေတာ့ ဆိုဖာမှာ
သွားထိုင်ချသည်။
ရင်ထဲမှာ ေဆွးေတးေတးှင့် ဝမ်းနည်းလာမိ၏ ။ ကိုကိုအံ့ပုံစံကို
ြမင်ေယာင်ေနမိသည်။ တက်ကွလန်း ဆန်းပီး အားမာန်ရှိေသာ
ေယာက်ျားပီပီသသပုံစံ။ ပန်ပန်ရင်ထဲမှာေတာ့ သူဟာ အှိင်းမဲ့။ စံနမနာထားစရာ။
ကိုယ်ထိုးထားေသာ ပန်းအိုးကို ကည့်ကာ ပန်ပန် အိပ်ေပျာ်သွား၏ ။
“ပန်ပန်. . .ေဟ့”
“ဟင်”
ေခသံှင့်အတူ ကိုယ့်အေပ အုပ်မိုးကျေနေသာ အရိပ်ေကာင့်
လန်ိုးလာမိ၏ ။

ကိုကိုက ပန်ပန်ကို ငုံကည့်ပီး ေခေနတာပါ။ ပန်ပန် ဘယ်လိုလုပ်
အိပ်ေပျာ်သွားပါလိမ့်။
“အခန်းထဲသွားအိပ်ေတာ့ေလ. . .မပီးေသးရင် မနက်ြဖန်မှ ဆက်လုပ်”
ကိုကိုအံ့က မုဏာှင့်ဆို၏ ။
“ရပါတယ်. . .ပီးေတာ့မယ်”
သူကေနာက်ထပ် စကားမဆ်ိ။ ေြပာစကားနားမေထာင်လင် သူမျက်ှာ
တင်းမာသွား တတ်ပါသည်။ တစ်ခွန်းေြပာပီးလင် ထပ်မေြပာတတ်ပါ။
သူစကားနားမဝင်လင် စိတ်ပျက် သလိုကည့်တတ်၏ ။ ပန်ပန်က ချက်ချင်းပဲ. . .
“အင်း. . .သွားအိပ်ေတာ့မယ်” ဟု မတ်တတ်ရပ်က ြပင်ေြပာလိုက်၏ ။
သူက ေခါင်းညိတ်သည်။ ပန်ပန်က သူကို ေမာ့်ကည့်မိသည်။
“ဟို”
ေမးရခတ်လှပါသည်။ ေကျာြပင်ေလးပင် ပူရှိန်းရှိန်ြဖစ်လာသလိုပါ။
ပါးစပ်ဖျားက ေမးမထွက်။ ဇင်မာက ေမးကည့်ပါလားလို
တိုက်တွန်းခဲ့တာေကာင့်သာ။
ကိုကိုအဲ့က ပန်ပန် ဘာေမးမလဲဟု ေစာင့်ေန၏ ။
“တကယ်ေစ့စပ်ေတာ့မှာလားဟင်”
အရဲစွန်ကာ ေမးမိ၏ ။
“ဟုတ်တယ်”
ြပတ်ေတာင်းေတာင်း တုံးတိတိှင့် အေြဖကေအးစက်စက်။
မလိုအပ်ေသာ ေမးခွန်းမို ေမးတာပဲ မကိက်ချင်ပုံ။ ပန်ပန်က မျက်လာချသည်။
“ဘာလိုေမးတာလဲ”

“သိချင်လိုေပါ့”
“ဘာြဖစ်လို သိချင်တာလဲ”
“ကိုကိုအံ့ . . .အဲဒီ တစ်ေယာက်ကို ချစ်လိုလားဟင်”
သူက ပန်ပန်ကို တအံ့တဩကည့်သည်။
“မစပ်စုနဲ . . .စာေကာင်းေကာင်းဖတ်၊ ထူးခန်တဲ့
ဆရာဝန်မကီးြဖစ်ေအာင်လုပ်၊ မိဘစကားနားေထာင်”
အစ်ကိုကီးပီပီသသ ဆုံးမစကားဆို၏ ။
ပန်ပန်ကို ကေလးလိုပဲ သေဘာထားေနပုံ။ ပန်ပန်က
ေခါင်းကေလးညိတ်ပီး ဘာမှထပ်မေမးေတာ့ပါ။ အချစ်ေရားကိစကို ပန်ပန်ှင့်
ေဆွးေွးေြပာဆိုချင်ပုံမရ။ ပန်ပန်ကို တန်းတူထားတိုင်ပင်ရမည့်သူလိုပင်
မသတ်မှတ်။ ပန်ပန် အားငယ်လိုက်တာ။
လက်ေလာ့ပီး အခန်းထဲဝင်လာလျက် အခန်းတံခါးပိတ်လိုက်မိပါသည်။
ပီးမှ အသာကေလး တံခါးဟကာ ကိုကိုအံ့ကို ြပန်ေချာင်းကည့်မိသည်။
ေနာက်ဆိုသူတိုက သည့်အိမ်မှာ ေနချင်မှေနေတာ့မှာ။ ကိုကိုအံ့ကို
သတိရမိလင်ပင် ေတွရဖိုမလွယ်ကူ။ ြမင်ခွင့်ရတုန်း အားရပါးရကည့်ပါရေစ။
အာုံထဲမှာ အလွတ်မှတ်မိေနချင်သည်။ သူုပ်လာ၊ သူအသံ၊ သူဟန်ပန်အမူရာှင့်
သူစတိုင်လ်ကို အခုလည်း မျက်စိမှိတ်လိုက်တာှင့် ေပလာပီးသားပါ။
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အခန်း(၂)
ပန်းေရာင်ဂါဝန်ရှည်ကေလးှင် ပခုံးေပ
ပဝါကေလးေလာေလာတင်ထားေသာ ‘သိမ့်သဲ’သည် မျက်ှာကေလး
ဝင်းပကည်လင်ကာ အြပံးကေလး ချိြမြမှင့် ရှက်စိုး
ဟန်ပန်ကေလးေပလွင်ေန၏ ။
သူတိုှစ်ေယာက် အရမ်းလိုက်ဖက်ပါသည်။ ကိုကိုအံ့ှင့် မျက်ှာချင်း
ခပ်ဆင်ဆင် တူသလိုပါ။
ေစ့စပ်ပွဲက လူကီးလူေကာင်းများစွာှင့် ခမ်းနားလွန်းလှ၏ ။
ထင်ထားတာထက်ပင် ဧည့်သည်ေတွပိုများ ေနပါသည်။ မဂလာရက်ကိုလည်း
သတ်မှတ်ကသည်။ ေစ့စပ်လက်စွပ် လဲကသည်။
ပန်ပန်က တိတ်တိတ်ကေလး ေငးကည့်ကာ အားကျေနမိသည်။
ရင်ထဲမှာလည်း လစ်ဟာပီး နင့်နဲေသာ ေဝဒနာတစ်ခုဖိစီးထား၏ ။
“သမီးကေလးက ေချာလိုက်တာ၊ ကန်မတိုသားနဲ ဆိုဘယ်ှယ့်လဲ”ဟု
ေနာက်ေြပာင် ကမ်းလှမ်း စကားစသူ ေတွလည်း အများကိးပါ။
ေမေမက အြပံးမပျက် ‘စဉ်းစားေပးမယ်’ဟု ြပန်ေြပာတတ်ပါသည်။
ေဖေဖကေတာ့....
“ေဟ့. . .စဉ်းစဉ်းစားစားေြပာ၊ ကျပ်သမီးက ဘွဲလွန်တက်မှာ၊
အထူးကုြဖစ်တဲ့အထိ တာဝန်ယူိုင်ပါ့ မလား”ဟု ြပန်ေမသည်။

ကိုကိုအံ့က သတိုသမီးေလာင်းေလးအနားက လုံးဝမခွာ
စကားတိုးတိုးေြပာကာ ဂုတစိုက် အရိပ်လိုကည့် ေနပါသည်။
သိမ့်သဲက လှမ်းကည့်ေနေသာ ပန်ပန်ကို ြမင်သွားပီး ြပံးြပ၏ ။
ပန်ပန်က ြပန်ြပံးြပပီး အကည့်လဲသည်။ ကိုယ့်စိတ်က လိပ်ြပာမလုံ။ သိမ့်သဲ
သတိထားမိသွားမှာ စိုးလှသည်။ ကိုယ့်အေပ မသကာြဖစ်မှာ ေကာက်သည်။
လက်ထပ်ပီး သည်အိမ်မှာပဲ ေနကဖို ဆုံးြဖတ်ေသာအခါ ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ြဖစ်မိ၏
။
ဝမ်းသာတာက ကိုကိုအံ့ကို ြမင်ခွင့်ရမှာမို။ ဝမ်းနည်းမိတာက
သိမ့်သဲှင့်အတူတူ အမဲြမင်ေနရေတာ့မှာ။ ပန်ပန်ှင့် စည်းတစ်ခုြခားသွားခဲ့ပီး။
ဘယ်လိုပဲ အားတင်းထား အားတင်းထား ငိုချင်စိတ်က ရင်ထဲလိက်တက်လာသည်။
သည်ေန သည်ရက်မှာေတာ့ သည်မိသားစုကေန အေဝးေဝးကို
ေြပးထွက်သွားချင်သည်။ တုံုံခံစားမက ရင်ထဲကို လိင်းလုံးကီးေတွလို
ိုက်ခတ်ကာေနသည်။
ဟန်ေဆာင်ြပံးထားရေပမယ့် ပန်ပန်ဟာ သူစိမ်းတစ်ေယာက်ပါပဲ။
ဘယ်ေတာ့မှ သူတိုှင့်တစ်မိသားစုတည်း ြဖစ်မလာိုင်ေတာ့ပါ။

*

အားလုံးက မဂလာပွဲမှာ ပန်းကဲေပးဖို ပန်ပန်ကို
လျာထားေတာင်းဆိုပါသည်။ ြငင်းရမှာ အားနာတာှင့် ပန်ပန် ှတ်ဆိတ်ေနမိ၏ ။
သိမ့်သဲက ပန်ပန်ကို ေဖာ်ေဖာ်ေရွေရွ စကားဆိုပါသည်။

“ပန်းအိုးထိုးထားတာ သိပ်လှတာပဲ”ဟု ချီးမွမ်း၏ ။ ပန်ပန်က ွမ်းေသာ
အြပံးကေလးှင့်. . . .
“မမက အရမ်းလှတာပဲ”ဟု ဆိုမိပါသည်။
သိမ့်သဲက ခင်မင်စရာေကာင်းသည်။ ပွင်လင်းေသာ ဟန်ပန်ကေလးှင့်
သွက်သွက်လက် လက်ရှိ၏ ။
“ဆံပင်ကီး အရှည်ကီးပဲ”
အားပါးတရဆို၏ ။
“ေဆးေကျာင်းစာေတွနဲ စိတ်မပ်ဘူးလား၊ ဆံပင်ရှည်ကီးနဲ”ဟု
ေမးလာသည်။
“တစ်ခါတေလ ညပ်ပစ်ချင်တယ်၊ ှေမျာလို”
“အရမ်းလှတာပဲ ဆံပင်ေတွက”
ပန်ပန်က ေဖျာ့ေတာ့စွာြပံးသည်။
နက်ေမှာင်ေပျာ့စင်းပီး ေကျာြပင်မှာ ြပည့်ေနေသာ
ဆံပင်ရှည်ကီးကလည်း ကိုကိုအံ့ကိုေတာ့မဆွဲေဆာင်ိုင် ခဲ့ပါ။ သများေတွ
အထင်ကီးေသာ ေဆးေကျာင်းသူဆိုတာ ကလည်း ကိုကိုအံ့ကို မဖမ်းစားိုင်ခဲ့ပါ။
သည်လိုြဖစ်ရတာ ဟာ ကိုယ်က သူတိုအိမ်မှာ မှီခိုအားကိုးေနရေသာ
ဘဝမျိးမိုလိုထင်ပါရဲ။
ရှိပါေစေတာ့။ ပန်ပန်ဘဝကို ပန်ပန် နားလည်ပါသည်။ မရိုင်တစ်ခုကို
တမ်းတပီး လွမ်းေမေနချင်ေတာ့။ ြမန်ြမန် ဆရာဝန်ြဖစ်ပီး ကိုယ့်ေြခေထာက်ေပ
ကိုယ်ရပ်တည်ိုင်ေအာင် ကိးစားရမည်။
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“သတိုသားနဲ သတိုသမီးက ေရဖလားေရာင်ဝတ်မှာဆိုေတာ့ သမီးလည်း
အဲဒါပဲဝတ်လိုက် ပါလား”
“ဟုတ်ကဲ့”
ေမေမ့စီမံမကို ပန်ပန် ဘယ်တုန်းကမှ မြငင်းဖူးခဲ့ပါ။ ပန်ပန်အတွက်
ေရေရာင်ဂါဝန် ရှည်ကေလးကို ေမေမက ေသချာ စီစဉ်ေပးခဲ့ပါသည်။
ကိုကိုအံ့ကေတာ့ အဲဒီ ကိစေတွ ဝင်မပါ။ အိမ်မကိစေတွကို
သူဝင်စွက်ေလ့မရှိပါ။ အရယ်အြပံး အစကထက် ပိုနည်းသွားသလိုပင်။ စကားလည်း
အများကီးမဆို။
လက်ထပ်ရမှာ ကိုကိုအံ့ ေပျာ်ရဲလား။ ေသွးေအးလွန်းေနပါလား။
“သမီး. . . သမီး ကိုကိုအံ့အတွက် ွားိုပူပူေလးတစ်ခွက်
သွားေပးလိုက်ပါ”
“ဟုတ်ကဲ့”
ေမေမက ဧည့်ခန်းမှာရှိေနေသာ ကိုကိုအံ့ရှိရာ လတ်ပါသည်။
ကိုကိုအံ့အေပထပ်မှာဆို ပန်ပန်ကို ဘယ်ေတာ့မှ အလတ်ပါ။
အစကတည်းက မငိစွန်းရေအာင် စည်းြခားထားတာ။ ကိုကိုအ့ံကိုလည်း
သိီးသန်ေနတတ်ေအာင် ေမေမပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မှာခဲ့တာြဖစ်လိမ့်မည်။
တေရးေရးှင့် ေတွးကည့်ေလ သိြမင်လာေလပါပဲ။ ွားိုခွက်ကေလးကို
ပန်ပန်ယူလာခဲ့၏ ။ ကိုကိုအ့ံက တီဗွီကည့်ေနရင်က တစ်ချက်ငဲ့ေစာင်းကည့်သည်မို
ပန်ပန်ှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိ၏ ။ ပန်ပန်က ချက်ချင်းပဲ ြပံးြပလိုက်သည်။၏

“ေရေွးေသာက်ချင်တယ်”
“ဟုတ်ကဲ့”
ကိုကိုအဲ့စကားေကာင့် ထမင်းစားခန်းဘက် ြပန်ေလာက်လာပီး
ေရေွးတစ်ခွက် ထည့်းေပးပါသည်။
“ဒီမှာ . . .ရပီေနာ်”
“အင်း . . .ထားခဲ့”
ပန်ပန်က သူေဘးမှာ ေြခစုံရပ်ေနမိ၏ ။ ကိုကိုအံ့ကေမာ့်ကည့်သည်။
ဘာလဲဟု မေမးပါ။ ပန်ပန်ကေြပာချင်သမ စကားများကို မျိချပီး ကိုယ့်အခန်းရှိရာ
ေလာက်လာမိ၏ ။
“ပန်ပန်”
သူေခသံေကာင့် ေြခစုံရပ်သွား၏ ။ ဖျတ်ခနဲ လှည့်မိေသာအခါ သူက. . .
“သူငယ်ချင်းေတွ ဖိတ်ချင်ရင် ဖိတ်စာယူေလ၊
ဘယ်ှစ်ေယာက်ေလာက်ဖိတ်ချင်လဲ”တဲ့။
ပန်ပန်က ပင့်သက်မင်းမင်ိက်သည်။
“ရပါတယ်”
“ဘယ်ဟုတ်မလဲ. . .ဖိတ်ရမှာေပါ့၊ ေကျာင်းက သူငယ်ချင်းေတွ
ခင်တဲ့ဆရာေတွ”
အံ့ဟိန်းက သူသေဘာှင့်သူ ဆုံးြဖတ်လိုက်၏ ။
“ဖိတ်စာ ှစ်ဆယ်ေလာက် ယူလိုက်ေလ” တဲ့။
သူက သတိတရေပးလာလင်သာ ပန်ပန်က ဖိတ်ေပးမှာပါ။
မဖိတ်လိုလည်း ဘာမှမြဖစ်။

ပန်ပန်က သည်အိမ်မှာဆို ကေလးတစ်ေယာက်လိုပါ။
ေဖေဖှင့်ေမေမက စာပဲအာုံထား ေအးငိမ်းေသာ ဘဝကို ေပးထားသည်။
“ေရာ့. . ေရာ့. တစ်ခါတည်းယူထားလိုက်၊ မြဖစ်မေန ဖိတ်ရမယ့်သူ
ကျန်ေနခဲ့ရင် ဖိတ်စာထပ်ယု”
“အင်း”
ကိုကိုအံ့က ချက်ချင်းဖိတ်စာသွားယူေပးသည်။ ေမးေနေသာ
ဖိတ်စာြဖြဖကေလးေတွက ပန်ပန်၏ ။ အံးသက်ေသ။
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