စာေရးသူ၏ အမှာ စာ
စာဖတ်ပရိသတ်များ သို …
ဝတတိုေခါင်းစဉ်ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းြပဖို လိုအပ်သည် ဟု ထင်မိ၍
ဤအမှာ စာကို ေရးရြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။ (၂၀၀၈)ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ
လတွင် ကန်မ၏ ပထမဦးဆုံး ဝတတိုစုစည်းမ စာအုပ်အြဖစ် “စိတ်ကူး
ကံ့ေကာ်ှင့် အြမတ်ိုးဆုံးှင်းပွင့်များ ” ထွက်ရှိခဲ့ပါသည် ။ မှတ်မှတ်ရရ
ဆိုရလင် ထိုစာအုပ်ထဲမှ ဝတတိုေလးများမှာ လုံးချင်းဝတများ မထွက်
ေသးခင်၊ ဝါသနာရှင်ဘဝ၌ မဂဇင်းများ တွင် ေရွးချယ်ေဖာ်ြပြခင်းခံခဲ့ရ
ေသာ ဝတတိုေလးများကို စုစည်းေဖာ်ြပ ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။
ယခုစာအုပ်ပါ ဝတတိုများမှာ ေတာ့ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ် စာေရးဆ
ရာ ြဖစ်ပီးသည့် အချိန်တွင် မဂဇင်းတိုက်များမှ စာမူေတာင်းခံလာသြဖ
င့် ေရးေပးခဲ့ရေသာ ဝတတိုများ ြဖစ်ပါသည် ။ ပရိသတ်များ ထံမှ လည်း
ှစ်သက်သေဘာကျသည် ဟု မှတ်ချက်အေပးခံရေသာေကာင့် “စန်းပွင့်
ေနေသာ ဝတတိုများ ”ဟု အမည်ေပးခဲ့ြခင်းပဲ ြဖစ်ေတာ့သည် ။ ပထမ
ဆုံးလုံးချင်းဝတမှ
ချိယွင်းချက်များကို

သည်

ယခုအချိန်အထိ

ကန်မ၏

နားလည်ခွင့်လတ်ကာ

လိုအပ်ချက်၊

ဖတ်ေပးခဲ့ေသာ

ပရိသတ်ကီးအားလည်း စာြဖင့်ေရးသားေဖာ်ြပြခင်း မစွမ်းိုင်ေအာင်ပင်
ေကျးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ရှိပါေကာင်း ေလးနက်စွာ ေြပာကားလိုပါ
သည် ။

ခ စခင လ စ စ ဖင
ဆ မတမနမန

*

အကီးတို ေမတာ
တင့်သီတာသည်

သူမဘက်လှည့်လာေသာ

အမျိးသမီးကို

တစ်ချက်ြပံးြပလိုက်ရင်းမှ ှတ်ဆက်သလိုြဖင့် ေခါင်းေလးကို မသိမ
သာ တစ်ချက်တ်ြပလိုက်သည် ။ အဲဒီအခါမှာ သူမကလည်း ြပန်ြပံးြပ
ပါသည် ။ သိုေသာ် အြပံးေတွက သိပ်မလန်းဆန်းေချ။ ဒါကလည်း သူမ
ကို မခင်မင် မေဖာ်ေရွလို မလန်းဆန်းတာေတာ့မဟုတ်။ သူမရဲ ပုံစံကို
က ေလာကကီးကို စိတ်ကုန်ေန သလိုလို ဘဝမှာ ေနရတာ မေပျာ်ရင်သ
လိုလို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ြဖစ်ေနတဲ့ ပုံမျိးြဖစ်သည် ။ ဒီအမျိးသမီးကို
သူမ သတိထားမိတာ တစ်လေလာက်ရှိခဲ့ပီ။ သူက ဒီသင်တန်းသို ေရာ
က်လာတာ သူမှင့် ေရှဆင့် ေနာက်ဆင့်ေလာက်ပဲြဖစ်သည် ။ သင်တန်း
ကိုေတာ့

ထိုအမျိးသမီးရဲ

သမီးြဖစ်သူက

ကားနဲ

လာပိုတတ်ကာ

လာကိတတ်သည် ။ ြပည့်ြပည့်စုံစုံထဲကြဖစ်ပုံရေသာ ထိုမိန်းမသည်
ေလာကကီးကို ဘာေကာင့် များ အလိုမကျသည့် ပုံစံှင့် ကည့်ေန ရပါ
သနည်း။
သူအ သက်မ ှာ တင့်သီတာထက် ဆယ်ှစ်ေလာက်ေတာ့ ကီးိုင်သ
ည် ဟု ထင်သည် ။ ဆယ်ှစ်ထက်ေတာ့ ပိုမကီးိုင်မှန်း မိန်းမအချင်းချ
င်း အသက်ခန်မှန်းရာမှာ အင်မတန်ေတာ်သည့် တင့်သီတာကသိသည် ။
ဒါေတာင် ဒီမိန်းမရဲ ပုံစံက မလန်းမဆန်းြဖစ်ေနလို သိသာေနတာပင်။
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ှင့် ြပင်ြပင်ဆင်ဆင်ေနလင် မိန်းမတစ်ေယာက်ရဲ အသ
က်ဟာ ရှိရင်းစွဲထက် အနည်းဆုံး သုံးှစ်မှ ငါးှစ်အထိေတာ့ ေလာ့ေြပာ

လို ရေသးသည် ။
“အစ်မ နည်းနည်းကျသွားသလိုပဲ”
သူမက ကိုယ့်ေဘးနားကလမ်းေလာက်စက်မှာ လမ်းေလာက်ေနသ
ည့် မိန်းမကို ထပ်ပီး စကားဆိုလိုက်သည် ။ သူမတို ကစားေနသည့် Fitn
ess Center တွင် သူမတိုလိုအရွယ်ေတွက နည်းနည်းရှားသည် ။ ဆယ်
ေကျာ်သက်တချိှင့် ှစ်ဆယ်ေကျာ်ေတွ လာကစားတာများ ပီး၊ ေလး
ဆယ်တန်းေတွ ေလးဆယ်ေကျာ်ေတွ သိပ်မလာက။ ဒါေကာင့် သင်တ
န်းဆရာမကေတာင် ေြပာဖူးေသးသည် ။
“ဒီက အိမ်ေထာင်ရှင်အမျိးသမီးေတွက အယူအဆေတွမှားေနက
တာ၊ အိမ်ေထာင်ကျပီး သွားရင် လှစရာမလိုေတာ့ဘူးလို ထင်ေနတာ
ေလ၊ Body Beauty ဆိုရင် အပျိေတွကပဲ လာေဆာ့တာများ တယ်၊ သင်
တန်းမှာ အပျိနဲ အအိုဆိုရင် အပျိေတွက ပိုများ တာေပါ့။ တကယ်ေတာ့
အိမ်ေထာင်ရှင်ေတွကပိုကစားသင့်တာ၊ အိမ်ေထာင်ရှင်ေတွက ပိုလိုအပ်
တာေလ၊ အိမ်ေထာင်ရှင်ေတွက အပျိေတွထက် ပိုလှသင့်တာ”
အဲဒီစကားကို သူမကလည်း အြပည့်အဝေထာက်ခံသည် ။ သူမရဲ
ေဘးက မိန်းမ ကေတာ့ အြပည့်အဝေထာက်ခံဟန်ြဖင့် သင်တန်းလာတ
က်တာေတာ့ ဟုတ်ဟန်မတူပါ။ ေလ့ကျင့်ခန်း လုပ်ေတာ့လည်း စိတ်မပါ
လက်မပါြဖင့်။
“ဟုတ်လား… သိပ်ကျတယ်လို ေတာ့လည်း မထင်ပါဘူး”
တင့်သီတာရဲ

စကားကို

သူမကေဖျာ့ေတာ့စွာ

တုံြပန်သည်

။

ဒီမိန်းမကည့်ရတာ အားမရှိလိုက်တာ။ အားမရှိဘူးဆိုတာက စိတ်ဓာတ်
အင်အားမရှိတာကို ဆိုလိုတာြဖစ်သည် ။ ြပည့်စုံရဲ သားနဲ ွမ်းေဖျာ့ေန
ေသာအသွင်သဏာန်ကို သူမကမကိက်ေချ။ ဘာေကာင့် မှန်းမသိဘဲ ဒီ

မိန်းမရဲ ပုံစံကို အားမလိုအားမရ ြဖစ်ေနမိသနည်း။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်
စားပီး သူများကိစကို စိတ်ဝင်စား တတ်တာ တင့်သီတာရဲ အကျင့်ပဲ ြဖ
စ်ေတာ့သည် ။
“အစ်မက ညစာပါစားလား၊ ညစာကိုေလာ့စားရင်စား ဒါမှ မဟုတ်
အသီးအှံတို အသုပ်တို စားရင်လည်း ပိုပီး ထိေရာက်တယ်ေလ”
“အင်း…ထမင်းပဲ ပုံမှန်စားြဖစ်ပါတယ်။ ညီမေရာ ညစာမစားဘူး
လား”
“ဟင့်အင်း…ကန်မက ပန်းသီးပဲစားတာ၊ ပန်းသီးကို တစ်ေနတစ်
လုံးစားေပးရင် ဆရာဝန်ဆီသွား စရာမလိုဘူးတဲ့ ေလ၊ အစ်မက အဲဒီ
ေလာက်အဝကီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ေသချာဝတ်စားြပင်ဆင်တတ်ရင်
အရမ်းကည့်ေကာင်းသွားမှာ ၊ ငယ်ငယ်ကဆို ေတာ်ေတာ် လှခဲ့မဲ့ပုံပဲ၊ အ
စ်မ သမီးေလးကိုကည့်ရင် သိသာတယ်”
တင့်သီတာရဲ

စကားေကာင့်

သူမက

ယဲ့ယဲ့မြပံးသည်

။

ဒီတစ်ခါအြပံးကေတာ့ နည်းနည်းေတာ့ လန်းဆန်းသည် ဟု ထင်သည်
။
“သမီးကလည်း 2nd MB တက်ေနတာေလ၊ ဒီသင်တန်းကိုလည်း သ
မီးကပဲ ဇွတ်တက်ခိုင်း တာေပါ့၊ ညီမေရာ သားသမီး မရှိဘူးလား၊
အပျိကီးနဲ တူတယ်”
တင့်သီတာက

တစ်ချက်ြပံးကာ

ေခါင်းယမ်းြပလိုက်သည်

အပျိကီးဟု အထင်ခံရ တာေတာ့လည်း ေကျနပ်သားပင်။
“အပျိကီး မဟုတ်ပါဘူး၊ သားသမီးေတာ့ မရှိဘူး အစ်မ”
“ဪ”

။

ထိုမိန်းမက စကားနည်းသူပီပီ ဪတစ်လုံးှင့် ဆက်မေြပာေတာ့
ေချ။ သူဆက် မေြပာေတာ့လည်း တင့်သီတာကပဲ ဆက်ေြပာလိုက်သည်
။
“အရင်တုန်းကေတာ့ မလိုအပ်ဘူးထင်လို မယူခဲ့တာေပါ့ အစ်မရယ်၊
ခုေတာ့ လိုေတာ့ လိုချင်သား၊ ေယာက်ျားကလည်း ေြခလှမ်းပျက်ေနပီ
ေလ၊ ဒါေကာင့် အလှအပေလးေတွ မယိုယွင်းခင် အြမန်လာထိန်းသိမ်း
ရတာ၊ ခက်တာက အလှအပကိုသာ ထိန်းလို ရချင်ရမယ်၊ အသက်ကို
ေတာ့ ဒီေနရာမှာ တင် တန်သွားေအာင် ထိန်းလို မရဘူးေလ”
ထိုမိန်းမ၏ မျက်လုံးေတွက ဖျတ်ခနဲ အေရာင်လက်သွားသည် ဟု
ထင်သည် ။ မျက်လုံးေတွက တင့်သီတာေြပာေသာစကားေကာင့် တင့်
သီတ ာအေပမှာ ိုးကားရိပ်ေတွ တက်လာ တာကို ြမင်ေတွလိုက်ရသ
ည် ။
တင့်သီတာေြပာလိုက်ေသာ စကားလုံးသည် သူမရဲ ရင်ဘတ်တည့်
တည့် ထိမှန်သွား သည် ဟု ထင်သည် ။ ထိုမိန်းမက တင့်သီတာကို ပွင့်
လင်းလှချည်လားဟူေသာ အကည့်မျိးြဖင့် အားကျသလိုကည့်သည် ။
အဲဒီအကည့်ေကာင့် တင့်သီတာက ခပ်ေမာ့ေမာ့ေလး ထပ်ြပံးြပလိုက်
သည် ။ ေလာကမှာ လူေတွက ခံစားချက်ချင်းတူ၊ ဘဝတူေတွဆိုလင်
ပိုပီးေပါင်းမိတတ်ကတာ သဘာဝပဲ ြဖစ်ေလသည် ။
“သူနဲ အစ်မက မိဘေတွကေပးစားထားလို ယူရတယ်ဆိုေပမဲ့ အစ်မ
ကေတာ့ သူကို ချစ်ခဲ့ပါ တယ်။ ကိုယ့်လင်သားြဖစ်လာေတာ့ သံေယာဇဉ်
နဲ

ေရာေပါ့ေလ။

သူကေတာ့

အစ်မကို

မချစ်ဘူးနဲ

တူပါတယ်။

သိပ်ကင်ကင်နာနာလည်း မဆက်ဆံပါဘူး။ ေနာက်ပိုင်းကျေတာ့ ိုင်
ေတာင် ိုင်လာတာေလ။ အစ်မကေတာ့ နဂိုတည်းက ေအးတဲ့ သူပီပီ သ

ည်းခံခဲ့တာ သမီးေလးတစ်သက်ေပါ့၊ မယားဝတရားငါးပါး ေကျပွန်ရင်
ပီးပီပဲလို မှတ်ထားတာ၊ သူ ဘယ်ေလာက်ပဲ ေပွေနေန ပ်ေနေန ကိုယ်
ကသာ ပွဲတက်မယားဆိုပီး ှစ်သိမ့်ေကျနပ်ခဲ့ေပမဲ့ တစ်ဖက်ကေတာ့ စိ
တ်ဆင်းရဲရတာလည်း ရဲရတာေပါ့ေလ…
သမီးေလးအရွယ်ေရာက်လာေတာ့ သူက ကိုယ့်ထက် ထက်တယ်
ေလ၊ ေမေမက အထိန်းအသိမ်းမတတ်လို ဆိုပီးေတာ့ အခု သူကပဲ ကို
ယ့်ကိုလမ်းန်ေပးေနတာ၊ ဒီသင်တန်း ကလည်း သူပဲတက်ခိုင်းတာ
ေလ၊ အစ်မကေတာ့ သိပ်အတက်ချင်ကီးရယ်လို လည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ဒီ
အရွယ်ကျမှ လည်း သိပ်လည်း မလှချင်ေတာ့ပါဘူးေလ”
ထိုမိန်းမက ေနာက်ရက်ေတွမှာ တင့်သီတာကို ရင်ဖွင့်လာြခင်းြဖစ်
သည် ။ ထင်ေတာ့ ထင်သားပင်။ စီးပွား ဥစာ ြပည့်စုံပီး အိမ်ေထာင်လ
ည်း ရှိေသာ မိန်းမတစ်ေယာက်ရဲ ေလာကကီးေပ စိတ်ကုန်ေနေသာပုံစံ
ဟာ ဒီလိုကိစမျိးမှ လွဲ၍ တြခားမရှိိုင်ဟု သူမ တွက်ဆခဲ့တာမှန်ခဲ့ပီ။
“ဘယ်ဟုတ်မလဲ အစ်မရဲ ၊ အသက်ေလးဆယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာ ကီး
ေသးလို လဲ၊ အဘွားကီးမှ မဟုတ်တာ၊ ေနတတ်ရင် ေလးဆယ်နဲ သုံးဆ
ယ့်ငါးဆိုတာ ဘာမှ မကွာဘူး၊ မသိသာဘူး၊ ခွဲမရဘူး၊ ကန်မဆို သာတီဖို
က်။

အစ်မသာ

ြပင်ြပင်ဆင်ဆင်ေနလိုက်ရင်

ကန်မနဲ

ရွယ်တူ

သူငယ်ချင်းပဲထင်မှာ ၊ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ အစ်မရယ်၊ အစ်မမှာ က သ
မီးေလးရှိေသးတယ်၊ ကန်မဆို အားေပးမယ့်သူ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး”
“ညီမ အမျိးသားက အိမ်ေတာ့ မှန်မှန် ြပန်လာတယ် မဟုတ်လား”
အဲဒီစကားကိုေတာ့ တင့်သီတာ ဘယ်လိုေြဖရမှန်းမသိေတာ့ေချ။ အ
ရင်ကေတာ့ အိမ်ကလူလည်း အိမ်ကိုမှန်မှန်ြပန် လာေလ့ရှိသည် ။ အခု
ေတာ့ သိပ်မလာေတာ့။ သိပ်မလာတာ ေတာင် မဟုတ်ပါေချ။ လာကိုမ

လာေတာ့တာ ြဖစ်သည် ။ ဖုန်းဆက်ေတာ့လည်း ခပ်ြပတ်ြပတ် ေြပာလ
တ်ကာ ဖုန်းချပစ်သည် ။ တင့်သီတာသည် သူအေကာင်းကိုစဉ်းစားမိလ
င် ေဒါသေတွ တုံုံ ထွက်လာတတ်သည် ။
“အိမ်ြပန်မလာတာ ကာပါပီ အစ်မရယ်၊ ခုဆို တစ်လေလာက်မှ တ
စ်ခါေလာက်ပဲ လာေတာ့ တာ”
“ဪ…ညီမလည်း အရွယ်ေကာင်းပါပဲ၊ လှလည်း လှေသးတဲ့ ဟာ”
“အခု သူတွဲေနတဲ့ ေကာင်မေလးက ကန်မထက် ပိုလှတယ်တဲ့ အစ်မ
ရဲ ၊ အသက်ကလည်း သူထက် ထက်ဝက်ေလာက်ေတာင် ငယ်တယ်တဲ့ ၊
တကယ့် ေဟာ့ေရှာ့အလန်းေလးတဲ့ ၊ ေမာ်ဒယ်ဂဲလ်ေလးလို ေသးေသးသွ
ယ်သွယ်ေလးတဲ့ ”
တင့်သီတာရဲ အေြပာကို ထိုမိန်းမက မျက်လုံးအြပးသားြဖင့်ကည့်
ကာ ေခါင်း တဆတ်ဆတ်ညိတ်သည် ။
“အင်း…ခုေခတ်ေယာက်ျားေတွက

ေသးေသးသွယ်သွယ်ေလးေတွ

ကိုမှ ကိက်ကတာလား မသိဘူးေနာ်၊ စေမာလ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း တကယ့်
ကို စေမာလ်ေလးေတွကိုမှ ရှာတတ်တာ၊ အိမ်ကတစ်ေယာက်တွဲေနတဲ့
ေကာင်မေလးကလည်း

ငယ်ငယ်ေလး

ပိစိေလးလို

ပဲ

ေြပာတယ်၊

အခုကားေနရတာကေတာ့ အဲဒီေကာင်မေလးကို ေတာ်ေတာ်ေကွေနတ
ယ်တဲ့ ၊ အတည်ေတာင် ယူေတာ့မယ် ကားေနတယ်၊ သမီးကလည်း
အဲဒါကိုကားပီး စိတ်ေတွတို၊ ေဒါသေတွထွက် ေနတာေလ”
“အရင်ေရှကဟာေတွကို အိမ်တစ်ေဆာင် မီးတစ်ေြပာင် ထားေပးုံ
ကလွဲလို အတည်ကေတာ့ မယူဘူးေလ၊ ခုေတာ့ အဲလိုလုပ်မယ် ကားေန
တယ် ညီမရယ်”

“ဟုတ်လား၊ ကန်မေယာက်ျားလည်း အဲလိုပဲ ကားေနရတယ်၊ ေမး
ေတာ့လည်း မင်း လစာ ပုံမှန်ရေနရင် ပီးတာပဲမဟုတ်လားတဲ့ ၊ တက
ယ်ေြပာရက်တယ်၊ ကန်မကေတာ့ မရဘူး၊ သူနဲ အဲဒီ စေမာလ်ေလးကို
ရေအာင်ကို လိုက်ေချာင်းပီး ေကာင်းေကာင်း ကီး ပညာေပးဦးမှာ ၊ မ
စားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ ပဲ ပက်ရ ပက်ရ”
“အိုး…သီတာက သတိရှိလိုက်တာ၊ အစ်မကေတာ့ အဲဒီေလာက် သ
တိမရှိဘူး”
“အစ်မကလည်း ေယာက်ျားေတွဆိုတာ ေကာက်ရင် ဖဲေြခာက်တတ်
တယ်။ အကီးေတွက ငိမ်ခံေနမှန်းသိရင် အငယ်ေတွကလည်း ေရာင့်တ
က်ကတယ်။ ဒီေတာ့ ေနာက်ဆုံး ပါးတစ်ချက်ိုက်လိုက်ရလည်း အြမတ်
လို ကန်မကေတာ့ ယူဆတာပဲ။ အစ်မေကာက်ရင် ကန်မကို နမူနာက
ည့်ထား၊ ကန်မကေတာ့ ဲကို ဲရမှ …
သူတို လူြမင်ကွင်းကို ဘယ်ေတာ့ထွက်မလဲ အတိအကျစုံစမ်းေနတာ
၊ သိတဲ့ ေနေတာ့ အပီအြပင် ပွဲကမ်းပီပဲ”
ထိုမိန်းမရဲ မျက်ှာက သူမကိုအထင်ကီးရိပ်တို ြဖင့် ေတာက်ပရန်း
လက်ပီး

လာသည်

။

ှတ်ခမ်းေတွက

တလပ်လပ်တရွရွြဖင့်

ြပံးလာရင်းမှ တင့်သီတာရဲ လက်ကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ေသးသ
ည် ။
“ကည့်စမ်း … ညီမက သတိရှိလိုက်တာ၊ အဲ … အဲလိုလုပ်ေတာ့ ညီမ
ရဲ ေယာက်ျားက ညီမကို ပစ်သွားမှာ မစိုးရိမ်ဘူးလားဟင်”
“စိုးေတာ့စိုးရိမ်တာေပါ့ အစ်မရယ်၊ ဒါေပမယ့် သူတို လုပ်သမကို ှ
စ်ရှည်လများ စိတ်ဆင်းရဲ ကီးစွာ ဒဏ်ခံေနရေတာ့ ြဖစ်ချင်ရာြဖစ် ပွဲက
မ်းပစ်ချင်ပီေလ၊ မထူးေတာ့တဲ့ ဇာတ်ေပါ့၊ ဘယ်လိုလဲ အဲဒီေနကျရင် အ

စ်မလိုက်မလား”
“အင်း … လိုက်မယ်ေလ”
“အိုေက လိုက်ခဲ့၊ အစ်မကိုလည်း သတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖို မှာ ချင်တယ်”
ထိုမိန်းမက တင့်သီတာကို အားကျေသာမျက်လုံးများ ြဖင့်ကည့်ကာ
ေခါင်းညိတ် ြပေလသည် ။
“ညီမေယာက်ျားနဲ သူေကာင်မေလးတို ဒီကိုလာမှာ ေသချာတယ်ေပါ့
”
ထိုမိန်းမကေမးလင် တင့်သီတာက ရဲရင့်ေသာအြပံးြဖင့် ေခါင်းတစ်
ချက်ဆတ်ြပ လိုက်သည် ။ ပီးေတာ့ နာကည်းသံြဖင့် လက်သီးကို တင်း
တင်းဆုပ်ကာ …
“ဒီေန ေကာင်မေလးေမွးေနတဲ့ အစ်မရဲ ၊ ေမွးေနလက်ေဆာင်ေတာ
င် စိန်လက်စွပ်ေပးမှာ တဲ့ ၊ ဒီမှာ အထူးခန်းမှာ ဘွတ်ကင်လုပ်ပီးသားတဲ့
ေလ”
“ဪ”
တင့်သီတာက မမှာ ,မြဖစ်မှာ ထားေသာ အချိရည်ကို တစ်ငုံေသာ
က်ကာ အဝင်ဝဘက် သို စိတ်လပ်ရှားစွာြဖင့် တစ်ချက်ကည့်မိသည် ။
ပီးေတာ့ တိုင်ကပ်နာရီကို တစ်ချက်ကည့်သည် ။ ေြခာက်နာရီထိုးေနပီ။
ဒီပုံအတိုင်းဆို သိပ်မကာခင် ေရာက်လာေတာ့မည်။ အဲဒီလို ေတွးေနတု
န်းမှာ

ပဲ

တင့်သီတာရဲ

ပုဂိလ်မှာ သူရဲ

အသည်းေကျာ်ေလးြဖင့်

ေပျာ်ရင်ကည်ူးစွာ ဝင်ေရာက်လာခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။ ြမက်ုုေလးကို
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားေနရသြဖင့် ုပျိသေယာင်ြဖစ်ေနေသာ ပုဂိ
လ်ကီးှင့် ေဘးနားက မေရေချာေလးကို သူမက အငိးတကီးမျက်ဝန်း

များ ြဖင့် အေသအေက စိုက်ကည့်မိသည် ။ ကည့်ဦး … ကည့်ဦး။ တ
ကယ်အရှက်မရှိ မျက်ှာေြပာင်တိုက်ေသာ ေကာင်မေလး။ တစ်ေလာက
လုံးမှာ သူတို ှစ်ေယာက်တည်းရှိသည့် အလား။ ေပျာ်မဆုံး ေမာ်မဆုံး
တြပံးြပံးြဖစ်လို ေနကေသာ ြမင်ကွင်းကိုကည့်ကာ တင့်သီတာရဲ ရင်
ထဲတွင် အူုကို ကဲငါးေကာင် ေလာက် ပိင်ခတ်သလို ခံစားလာရသည်
။
ထိုင်ေနရာမှ ဝုန်းခနဲထကာ ထိုှစ်ေယာက်ေရှသို ဘယ်လိုေတာင်
ေရာက်သွားမှန်း ေတာင် မသိေတာ့ေချ။ တင့်သီတာကို ေတွသွားေသာ
ေယာက်ျားရဲ မျက်ှာကီးမှာ ခရမ်းသီးပုပ်ကို ေထာ်လာဂျီတက်နင်းလို
က်သလို ုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ြဖစ်သွားသည် ။ တင့်သီတာကေတာ့ ေအာင်
ေသ ေအာင်သားစားရေတာ့မည့် မျက်ှာမျိးြဖင့် … ညစ်ကျယ်စွာြပံး
ကာ …
“ရှင် ေတာ်ေတာ် ေပျာ်ေနတယ်ေပါ့ေလ၊ ဟုတ်လား”
“မင်း ဘာ … ဘာလုပ်တာလဲ၊ ေနာက်မှ ေတွမယ်ကွာ၊ ဖုန်းဆက်လို
က်မယ်”
“ဘာမှ ဖုန်းမဆက်နဲ ၊ ဖုန်းဆက်ခိုင်းဖို ဒီေနရာကို ေရာက်ေနတာ မ
ဟုတ်ဘူး ၊ ဒီမှာ ေကာင်မေလး၊ နင် မရှက်ဘူးလားဟင်၊ နင့်ုပ် နင့်ရည်
ေလးနဲ ဒီလိုလုပ်စရာလား”
“ရှင် … ဘာေတွေြပာေနတာလဲ ကိုကီး”
ေကာင်မေလးက ခုထိ လက်ေမာင်းကိုမလတ်ေသးဘဲ ခဲွဲပီး အား
ကိုးတကီး ေခသည် ။ အဲဒီပုံစံသည် တင့်သီတာကို ေဒါသစနက်တံ ြဖ
တ်ေပးလိုက်သလိုပဲ ြဖစ်သည် ။ ဒါေကာင့် နဂိုတည်းက ြမင်ြမင်ရာ ကု
တ်ဖဲ့ပစ်ချင်ေနသူပီပီ၊ ေကာင်မေလးကို အကျစအား ေဆာင့်ဆွဲပစ်လိုက်

သည် ။ ထင်မှတ်မထားေသာ အြပအမူေကာင့် ေကာင်မေလးက ယက်
ကန်ယက်ကန်ြဖင့် ပါလာကာ ေယာက်ျားကလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။
ဟာ … ေဟ့ … ေဟ့နဲ လင်စိတ် ငယ်ထိပ်တက်ကာ မန်ေနေသာ တင့်သီ
တာကို ဆွဲလွဲေတာ့သည် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ပဲ တင့်သီတာကို ေနာက်တစ်
ေယာက်က ဝင်ဆွဲသည် ။
“သီတာ … လာပါ မလုပ်ပါနဲ ၊ စိတ်ကိုေလာ့ပါ သီတာ”
“အို … မမကလည်း ဖယ်စမ်းပါ၊ ဒီေကာင်မ လူဝါးဝလွန်းလို ”
“မလုပ်ပါနဲ ထားလိုက်ပါ၊ လတ်ပါ … သွား … သွား၊ ကိုြမင့်ိုင…
် ရှ
င့်လူရှင် ေခသွားေတာ့”
တင့်သီတာရဲ လက်ထဲမှ ေကာင်မေလးကို ှစ်ေယာက်က ဝိုင်းဆွဲ
ေပးသြဖင့် ေကာင်မေလးလည်း လက်ကလွတ်ကာ ပါသွားသည် ။ စိတ်
ရှိလက်ရှိ မလုပ်လိုက်ရေသာ ေဒါသများ သည် သူလူကိုယ့်ဘက်သား အ
သားထဲကေလာက်ထွက်ေသာ ထိုမိန်းမထံပုံကျသွားသည် ။
“အစ်မကလည်း ကန်မကို ဘာကိစနဲ ဝင်ဆွဲရတာလဲ၊ ေတာက် …
သင်းေရာ သင်းဟာမရဲ ေသာက်ရှက်ကိုေရာ ခွဲချင်လို အစ်မရဲ … ေတာ
က်”
“ဆိုင်ထဲမှာ လူေတွကည့်ေနတာ သိကာကျမှာ စိုးလို ပါကွယ်”
“ကတ် … ဘာသိကာလဲ၊ ေနပါဦး အစ်မက ကန်မေယာက်ျားကို သိ
ေနတာလား၊ သူနာမည်ကို ေခလိုက်တာလားလို ”
“ဒ ီဆ ိုင ်ထ ဲမ ှာ သူအသိေတွရှိေနတယ်

ညီမ၊

အဲဒါေကာင့်

သူသိကာကျမှာ စိုးလို ပါ”
“ဘာရယ် … သူ သိကာကျတာနဲ အစ်မနဲ ဘာဆိုင်လို လဲ”

ထိုမိန်းမက သူကို အဓိပာယ်ပါေသာမျက်လုံးများ ြဖင့် ေငးစိုက်က
ည့်သည် ။ ထိုမျက်လုံးများ သည် ြပင်းထန်ေသာ ခံစားချက်များ ြဖင့် ေဝ
သီမန်မှ ိင်းေနကသည် ။
“ညီမ ခုေတာ့ အစ်မရဲ ေနရာကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပီေပါ့”
“ဘယ်လို … ဒါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ”
“သူက အစ်မရဲ ေယာက်ျားပါ”
တင့်သီတာရဲ ပါးစပ်မှာ အေဟာင်းသား ပွင့်ထွက်သွားသည် ။ ဘာမှ
ဆက်မေြပာ

ိုင်ေတာ့။

ထိုမိန်းမက

ညင်သာစွာြပံးြပကာ

လှည့်ထွက်သွားသည် ။ တင့်သီတာသည် ေနရာမှာ ပင် ငုတ်တုတ်ေမ့
ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည် ။ သူမဟာ အရင်တည်းက တင့်သီတာကို သိခဲ့တာ
လား။ အဲဒါေတာ့ မြဖစ်ိုင်ပါ။ သိခဲ့လင် ဒီေလာက်ကီး ဟန်ေဆာင်ေနို
င်မှာ တဲ့ လား။ ဒါမှ မဟုတ် သိသိရက်နဲ ကို သူေယာက်ျားရဲ ေမာင်းမတ
စ်ေထာင်ထဲမှာ တင့်သီတာက အစွာဆုံး၊ အိုင်းဆုံးမို ထိန်းသိမ်းရေအာ
င် တမင်အချိသတ်ပီး ေပါင်းခဲ့တာလား။ ေမးချင်ေနေသာေမးခွန်းေတွ
ကို ဘာတစ်ခုမှ ေမးလို မရ ေတာ့ေချ။ အဲဒါကေတာ့ ေနာက်ေနကစပီး
ထိုမိန်းမမှာ သင်တန်းသို မလာေတာ့ေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။
တင့်သီတာသည် သာ အကီးတို ၏ ေမတာကို အံ့သဘနန်းြဖစ်ရင်း
ကိတ်မိုင်ခဲမရ ြဖင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည် ။ သူေယာက်ျားကီး သိကာကျမှာ
စိုးသတဲ့ ။ ဒီလိုေမတာမျိးေတာ့ တင့်သီတာ တို က မထားိုင်ေချ။ ေအး
ေလ … ကိုယ်က အငယ်ကိုး။

*

