အပိုင်း (၁)
ဘီလူးနကတ်
ဘီလူးနကတ်
``ဂျိန်း

ကနဲ ခိမ်းလိုက်တဲ့ ခိမ်းသံေကာ့် ခင်ေမကီးတစ်ေယာက်

ရင်ထိတ်သွားမိတယ်။
ခင်ေမကီးဟာ ေခးသီးေခးေပါက်ကျေနတဲ့ မျက်ှာနဲ
လက်သည်မိန်းမကို လှမ်းကည့်ရင်း…
``ဒုကပါပဲ… မိုးရွာေတာ့မယ်၊ ဒီေန ကိုေငွဆိုင် မိကြပန်လာမှာ ၊
မိုးကီးေလကီးနဲသာကံရင် သူ အြပန်ခက်ရချည်ရဲ
လို ညည်းညလိုက်တယ်။
လက်သည်မိန်းမက သူကို ြပန်ကည့်ပီး….
``မရှိတဲ့လူကို ေတွ းပီး ပူမေနပါနဲ ၀န်ေထာက်ကေတာ် ရယ်၊ မကာခင်
ကေလးေမွးရမယ့် ၀န်ေထာက်ကေတာ် ရဲ အေရး က ပိုကီးပါတယ်ရှင်၊ ကျပ်
ေမွးဖွားဖို အားလုံး အသင့်ြပင်ပီးပီ
လို ေြပာလိုက်တဲ့အခါ ခင်ေမကီးဟာ ဗိုက်ကို လက်နဲ အသာဖိရင်း…
``ဗိုက်ကေတာ့ နာေနတယ်၊ အရမ်းေတာ့မနာေသးဘူး၊
ကေလးကလည်း ထွက်မယ့်အေရး ကို ဘာလုပ်ေနလဲ မသိဘူး၊ ြမန်ြမန်ေမွး ပီးေရာ
လို စိတ်ြမန်သူပီပီ တဗျစ်ေတာက်ေတာက် ေရရွတ်လိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ အိမ်ေစမိန်းကေလးတစ်ေယာက် မီးေနခန်းထဲ
၀င်လာပီး…
``အြပင်မှာ ကေလးကင်ပွန်းတပ်ဖို ဆရာကီး ေရာက်ေနပါပီရှင့်

လို ခင်ေမးကီးကို ေြပာလာတယ်။
အိမ်ေစမိန်းကေလးရဲ စကားကို ခင်ေမကီးက…
``ဗိုက်ကြဖင့် နာတယ်ဆိုုံရှိေသးတယ်၊ ကင်ပွန်းတပ်ဆရာက
ေရာက်ေနပီ၊ သွား… သွား… ေစာင့်ေနဦးလို ေြပာလိုက်၊ ဟဲ့… ဟဲ့…. ညည်းကို
တစ်ခါတည်း မှာ ထားမယ်၊ ငါ့ေယာက်ျား ြပန်လာတာကလွဲရင် ဘာကိစမှ
ငါ့လာမေြပာနဲ၊ ကားလား
လို လှမ်းေြပာလိုက်တယ်။
``ဟုတ်ကဲ့ပါ ၀န်ေထာက်ကေတာ် ၊ မှာ တဲ့အတိုင်း ြဖစ်ေစရပါ့မယ်
အိမ်ေစမိန်းကေလးဟာ ၀န်ေထာက်ကေတာ် ခင်ေမကီးကို ိုကျိးစွာ
ြပန်ေြဖပီး အခန်းထဲက ထွက်သွားတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ မိုးက ေလြပင်းနဲအတူ တ၀န်း၀န်း ရွာချေတာ့တယ်။
ခင်ေမကီးက ဗိုက်ထဲက စူးကနဲ ခံစားလိုက်ရတာ ေကာင့်
လက်သည်မိန်းမရဲ လက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ရင်း…
``အမယ်ေလ… နာလိုက်တာ၊ ဗိုက်နာလာပီး ကိုေငွဆိုင်ရဲ
လို သံကုန်ေအာ်သစ်လိုက်သည်။
လက်သည်မိန်းမဟာ ခင်ေမကီးကိုကည့်ရင်း မျက်လုံးြပး မျက်ဆန်ြပး
ြဖစ်သွားပီး…
``ညစ်… ညစ်… ၀န်ေထာက်ကေတာ် …. ညစ်ထား
လို ေြပာလိုက်တယ်။
`ဂျံ ခနဲ `ဒိုင်း ခနဲ ြမည်ဟီးေနတဲ့ မိုးသက်ေလြပင်းနဲအတူ
ခင်ေမကီးဟာ ေ၀ဒနာကို အလူးအလဲ ခံစားေနရရှာတယ်။

``အမေလး… နာလိုက်တာကိုေငွဆိုင်ရဲ၊ လုပ်ပါဦး ကိုေငွဆိုင်ရဲ
ခင်ေမကီးရဲ ေသွးူးေသွတန်း ညည်းညသံေကာင့်
လက်သည်မိန်းမက…
``အို… ၀န်ေထာက်ကေတာ် ကလည်း ကေလးေမွးတဲ့ဟာ ဘုရားတရား
အာုံြပမှေပါ့၊ ဘယ့်ှယ် ၀န်ေထာက်မင်းကို တ,ေနရတာ တုန်း
လို ေရရွတ်လိုက်တဲ့အခါ ခင်ေမကီးက ေ၀ဒနာကို
အံကိတ်ခံေနရင်းက…
``ဒင်း… ဒင်းေကာင့် ကျပ်ဗိုက်နာရတာ ၊ ဒင်းကို မတ,လို
ဘယ်သူတ,ေနရမှာ တုန်း၊ ကယ်ပါဦး ကိုေငွဆိုင်ရ၊ နာလိုက်တာေတာ့်…
လို ရင်ေခါင်းသံကီးနဲ ေအာ်ဟစ်လိုက်ြပန်တယ်။
``အူငဲ… အူငဲ… အူငဲ
စူးစူး၀ါး၀ါး ထွက်ေပလာတဲ့ ကေလးငိုသံေကာင့် လက်သည်မိန်းမဟာ
ေခးသီးေခးေပါက်ေတွ ကို သုတ်လိုက်ရင်း…
``ေမွးပီေတာ့… ေမွးပီ၊ မိန်းကေလး ြဖြဖေဖွးေဖွးကီးနဲ
ချစ်စရာေလးေတာ့…
လို သံကုန်ေအာ်လိုက်သည်။
မီးေနခန်းက အသံေကာင့် ကင်ပွန်းတပ်ဆရာကီး ဟာ
ေကျာက်သင်ပုန်းနဲ ေကျာက်တံကို ေကာက်ကိုင်လိုက်ပီး တေဒါက်ေဒါက်နဲ
တွက်ချက်လိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ `ေဒါက်… ေဒါက်… ေဒါက်
ကားလိုက်ရတယ်။

ဆိုတဲ့ တံခါးေခါက်သံကို

အိမ်ေစမိန်းကေလးက တံခါးကို ေြပးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ပိုးအကျႌ၊
ပိုးေခါင်းေပါင်းစ တလူလူနဲ လူကီးှစ် ဦးကို ေတွ ့လိုက်ရတယ်။
ေခါင်းေပါင်းစ တလူလူနဲ လူကီးှစ် ေယာက်ဟာ မျက်ှာတင်းတင်းနဲ
အိမ်ထဲ လှမ်း၀င်ရင်း…
``၀န်ေထာက်ေဟာင်း ဦးေငွဆိုင် ဘယ်မလဲ
လို ေမးလာတယ်။
ဒီအခါ အိမ်ေစမိန်းကေလးက ကိုယ်ကိုကိုင်းတ်လိုက်ရင်း…
``၀န်ေထာက်ေဟာင်း ဦးေငွဆိုင် မရှိပါဘူး၊ မိတက်သွားပါတယ်ရှင်၊
ထိုင်ကပါဦးရှင့်
လို တိုတေသ ေြပာလိုက်တဲ့အခါ လူကီးှစ် ေယာက်ဟာ
မျက်ှာတင်းမာသွားပီး…
``ဒါဆို ေဒခင်ေမကီး ဘယ်မှာ လဲ၊ သူကို ေခေပးပါ
လို ေြပာလာြပန်တယ်။
လူကီးရဲစကားေကာင့် အိမ်ေစမိန်းကေလးဟာ မျက်ှာပျက်သွားရင်း…
``ေခေပးလိုေတာ့ မရဘူးရှင့်၊ ၀န်ေထာက်ကေတာ် ဟာ ခုချိန်မှာ
ကေလးမျက်ှာြမင်ေနပါတယ်၊ ပီးေတာ့ ဘာကိစပဲ ြဖစ် ြဖစ် သူကို လာမေြပာဖို
ကန်မကို မှာ ထားပါတယ် ရှင့်။ ၀န်ေထာက်ကီးဟာ မကာခင်မှာ မိက
ြပန်ေရာက်လာပါလိမ့်မယ်၊ ဦးကီးကို ခဏထိုင်ေစာင့်ကပါရှင်
လို ေြပာလိုက်တဲ့အခါ လူကီးှစ် ေယာက်က ေဒါသတကီးနဲ…
``အို… မျက်ှာြမင်တာေတွ ဘာေတွ နားမလည်ဘူး၊ ခင်ေမကီးကို
ေခေပးပါ၊ မဟုတ်လိုကေတာ့ မီးေနခန်းထဲ ၀င်ေတွ ့ရလိမ့်မယ်၊ ငါတိုမှာ

ဘာအယူမှ မရှိဘူး
လို ေလသံမာမာနဲ ေအာ်ဟစ်ေြပာလိုက်တယ်။
အခန်းြပင်က အသံေတွ ေကာင့် ခင်ေမကီးဟာ အိပ်ရာေပ လှဲေနရာက
မျက်ေမှာင်ကတ်သွားရင်း..
``ဟဲ့… ဟဲ့.. အြပင်မှာ ဘာေတွ ြဖစ်ေနကတာတုန်း၊ မိဂျမ်း… မိဂျမ်း…
လာစမ်း၊ ညည်းတို အလိုက်ကမ်းဆိုးကို မသိဘူး
လို အသံကျယ်ကျယ်နဲ ေအာ်ေငါက်လိုက်တယ်။
ခင်ေမကီးရဲ ေခသံေကာင့် အိမ်ေစမိန်းကေလးဟာ
မီးေနသည်ခန်းတွင် း ေြပး၀င်လာတယ်။
``ညည်းတို ဘယ်လို ြဖစ်ေနကတာလဲ၊ ဒီမှာ မီးဖွားေနတာ
မသိဘူးလား၊ ကမာပျက်သလား ေအာက်ေမ့ရတယ်၊ ပွက်ေလာကို ိုက်ေနတာပဲ
ခင်ေမကီးရဲ မာန်မဲမအဆုံးမှာ အိမ်ေစမိန်းကေလးက အေကာင်းစုံကို
ရှင်းြပလိုက်တယ်။
အိမ်ေစမိန်းကေလးရဲ စကားေကာင့် ခင်ေမကီးဟာ
မျက်လုံးြပးသွားရင်း…
``ဘာ… ငါ့ေယာက်ျားနဲ ေတွ ့မှ ြဖစ်မယ် ဟုတ်လား… ကိုေငွဆိုင်မှာ
ခဲ့တာေတာ့ ရှိတယ်၊ ေငွေချးထားတဲ့လူေတွ အတိုးလာေပးလိမ့်မယ်တဲ့၊
အမယ်ေလး… ေငွေပးမယ့်သူေတွ ပဲ ေခလိုက်စမ်း ငါ့ဆီ… ြမန်ြမန်လတ်လိုက်
လို ေြပာလိုက်တယ်။ စိတ်ြမန်လက်ြမန်ရှိတဲ့ ခင်ေမကီးက
ကုတင်ေခါင်းရင်းမှာ ေခါင်းအုံးခုရင်း ေကျာမှီထိုင်လိုက်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ ေခါင်းေပါင်းစ တလူလူနဲ လူကီးှစ် ေယာက်ဟာ
အခန်းထဲ၀င်လာရင်း…

``ကျပ်တို အတိုးလာေပးတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားေယာက်ျား
၀န်ေထာက်ေဟာင်းကီး ကျပ်တိုဆီက ေငွေတွ မဆပ်ိုင်လို အေကွးနဲ အိမ်သိမ်းမလို
လာခဲ့တာဗျ
လို အသံကျယ်ကျယ်နဲ ေြပာလိုက်တယ်။
ကားလိုက်ရတဲ့ စကားေကာင့် ခင်ေမကီးဟာ အကီးအကျယ်
ထိတ်လန်သွားတယ်။
``ဘာ… ဘုရား… ဘုရား… အေကွးနဲ အိမ်သိမ်းဖိုလာတာ
ဟုတ်လား… အမယ်ေလး… ေလး… ကားရတာ ေသွးေတာင် တက်လာပီ၊
မူးလိုက်တာ၊ ရှင်… ရှင်တို မဟုတ်တာေတွ လာေြပာေနတယ်။ ကျပ်ေယာက်ျားက
သူများ ဆီက အေကွးယူတဲ့လူစားမျိး မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှင်တို လွဲေနပီထင်တယ်
ခင်ေမကီးရဲစကားေကာင့် လူကီးတစ်ေယာက်က
လက်ကိုင်အိတ်ကီးထဲက စာရွက်ေခါက်တစ်ခုကို ထုတ်ပီး…
``ေဟာဒီမှာ အိမ်ဂရံနဲ ေငွေချးထားတဲ့စာချပ်၊ ေသချာကည့်…
ခင်ဗျားေယာက်ျားကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထားတယ်၊ ခင်ဗျားေယာက်ျားဟာ
ပိုကာ၀ိင်းမှာ အကီးအကျယ် ံးပီး ကျပ်တိုဆီက ေငွေချးထားတာ ကာပီဗျ၊ အခု
သတ်မှတ်ရက်ြပည့်ပီ၊ ဒါေကာင့် ကျပ်တို အိမ်သိမ်းဖို လာခဲ့တာပဲ၊ ဒီမှာ ခင်ေမကီး၊
မနက်ြဖန်ညေနေစာင်းတာနဲ အိမ်ေပက ဆင်းဖိုြပင်ပါ… ဒါပဲ
လို ေြပာပီး ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွားကသည်။
လူကီးှစ် ေယာက် ထွက်သွားတဲ့အခါ ခင်ေမကီးဟာ နားှစ် ဖက်ကို
လက်နဲအုပ်လိုက်ရင်း…
``ဘုရား… ဘုရား… ဘာေတွ ြဖစ်ကုန်ပီလဲ၊ မနက်ြဖန်
အိမ်ကဆင်းေပးရမယ်တဲ့၊ အမယ်ေလး…. ကိုေငွဆိုင်၊ ရက်စက်လှချည်လား

ကိုေငွဆိုင်ရယ်၊ လုပ်ရက်လိုက်တာ၊ ဖဲိုက်တာ အိမ်ဂရံေတာင် ေပါင်ပီး
ိုက်ရသတဲ့လား၊ ခင်ေမကီး ဘ၀ပျက်ပါပီေတာ့်
လို ေသွးူးေသွးတန်း ေအာ်ဟစ်ငိုလိုက်တယ်။
လက်သည်မိန်းမနဲ အိမ်ေစမိန်းကေလးဟာ ၀န်ေထာက်ကေတာ်
ခင်ေမကီးကို ၀ိင်း၀န်းှစ် သိမ့်ေပးရှာတယ်။
လက်သည်မိန်းမကီးဟာ ခင်ေမကီးရဲ နားထင်ကို ှိပ်နယ်ေပးရင်း…
``စိတ်ကိုထိန်းပါ ၀န်ေထာက်ကေတာ် ရယ်၊ ပစည်းဥစာဆိုတာ
ြပန်ရှာရင် ရပါတယ်ရှင်၊ မိန်းမတစ်ေယာက်ရဲ မီးတွင် းကာလဟာ သိပ်အေရး
ကီးတယ်၊ မီးတွင် းမှာ ငိုရင် ေခါင်းကိုက်ေ၀ဒနာ စွဲသွားတတ်တယ်ရှင့်၊ မငိုပါနဲရှင်၊
တိတ်ပါေနာ်
လို ေြပာရှင်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပဲ အိမ်ခန်းအြပင်ဘက်မှာ …
``မိဂျမ်း… မိဂျမ်း.. ဘယ်သူမှ မရှိကဘူးလား
ဆိုတဲ့ အသံကားလိုက်ရတယ်။
ခင်ေမကီးဟာ ကုတင်ေပက ဆတ်ခနဲ လှမ်းဆင်းလိုက်ရင်း…
``ဟင်… ငါ့ေယာက်ျား ြပန်လာပီထင်တယ်၊ ကိုေငွဆိုင် ြပန်လာပီ
လို ေရရွတ်ရင်း အခန်းြပင် ေြပးထွက်သွားတယ်။
``၀န်ေထာက်ကေတာ့… မေြပးနဲ… မေြပးနဲေလ….
လက်သည်မိန်းမဟာ ခင်ေမကီးေနာက်ကို စိုးရိမ်တကီး
ေြပးလိုက်သွားတယ်။
ခင်ေမကီးဟာ အခန်းအြပင်ေရာက်ေတာ့ ေယာက်ျား ြဖစ်သူ ကိုေငွဆိုင်

မဟုတ်ဘဲ ကုန်တင်ကားဒိုင်ဘာကို ေတွ ့လိုက်ရတယ်။
ခင်ေမကီးရဲ ေသွးူးေသွးတန်းအေမးေကာင့် ကုန်ကားဒိုင်ဘာ
မျက်ှာမသာမယာနဲ ေခါင်းငုံထားရင်းက…
``ကျပ်တို မိကအြပန် လမ်းမှာ မေမာ်လင့်ဘဲ မိုးသက်ေလြပင်းနဲ
ကံခဲ့ရတယ်၊ ေတာင်ကွတစ်ခုကို ေရာက်ေတာ့ ကားဘရိတ်ေပါက်ပီး ေချာက်ထဲ
ကျခဲ့ရတာ ၊ ဆရာေငွဆိုင်ကေတာ့ ကျပ်ေြပာေနတဲ့ကားထဲက ခုန်မဆင်းခဲ့လို
ကားနဲအတူ ေချာက်ထဲကျပီး ပွဲချင်းပီး ဆုံးရှာပီ
လို ငိုသံကီးနဲ ေြပာလာတယ်။ ခင်ေမကီးဟာ ေခါင်းတစ်ခုလုံး
ချာချာလည်သလို ခံစားလိုက်ရပီး…
``အမယ်ေလ… ငါ့ေယာက်ျား… ငါ့ေယာက်ျား မရှိေတာ့ဘူး၊ ဘုရား….
ဘုရား… ငါ့ဘ၀ေတာ့ ပဋာေြမလူးပါပီေတာ်
လို ေအာ်ဟစ်ရင်း ကမ်းေပဗိုင်းခနဲ ပိလဲကျသွားရှာတယ်။
ကင်ပွန်းတပ်ဆရာကီး ဟာ ၀န်ေထာက်ေဟာင်းကေတာ် ရဲ အ ြဖစ်ကို
စိတ်မသက်သာဟန်နဲ ေခါင်းခါလိုက်တယ်။
ပီးေတာ့ ေကျာက်သင်ပုန်းမှာ ေကျာက်တံနဲ
တေဒါက်ေဒါက်တွက်ချက်ရင်း…
``အင်း…. ၀န်ေထာက်ေဟာင်းကေတာ် ရဲ သမီးဦးေလးဟာ
ဘီလူးနကတ်နဲယှဉ်ပီး ေမွးလာသူပဲ၊ သူဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆင်းရဲဒုကမျိးစုံကို
ခံရပီး အသက်ကီးတဲ့အခါ ကေတာ် တစ်ပါး ြဖစ်ိုင်တယ်။ ဒါေပမယ့် သူဟာ
အိမ်ေထာက်ဖက်များ မယ်၊ သူ ြဖစ်ချင်တာကို မရရေအာင် လုပ်မယ်၊
အလိုေလာဘကီးလိမ့်မယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကေတာ့ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပီး မိမိအေပ
အေကာင်းအဆိုးေတွ ကို မေမ့တတ်သလို နာကည်းမကို တစ်သက်လုံး

မှတ်ထားတတ်တယ်၊ စိတ်အေြပာင်းအလဲ ြမန်မယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ပီး
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အတိုင်း လက်ေတွ ့အေကာင်အထည် ေဖာ်တတ်တဲ့ ဇာတာရှင်ပဲ
လို ေရရွတ်လိုက်ေတာ့တယ်။

**************

ဘီလူးနတတ်နဲ ယှဉ်ေမွးတဲ့ သူငယ်မ ဘာ ြဖစ်မလဲ?
အပိုင်း (၂)
မျက်ှာများ တဲ့ မပန်းြဖ….
ြပည်မိရဲ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဇီးေတာဆိုတဲ့ရွာေလးရှိတယ်။
အဲဒီ ရွာမှာ ခ၀ါသည်မုဆိုးမသားအမိ ေနထိုင်ကတယ်။
မိခင်ကီးဟာ မိုးလင်းကမိုးချပ် သူများ အိမ်ေတွ မှာ တစ်အိမ်တက်ဆင်း
အ၀တ်ေလာ်ဖွပ်ရေပမယ် သမီး ြဖစ်သူကေတာ့ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘူး။
မိခင်ကီးကလည်း ထိရက်စရာ မရှိေအာင် ေချာေမာလှပလွန်းတဲ့ သမီး
ြဖစ်သူကို ဘာမှမခိုင်းရက်ဘဲ ေြခေမးမီးမေလာင် ထားတယ်။
တစ်ေနကုန်ေအာင် ရွာိုးအှံ အ၀တ်ေလာ်ပီး ြပန်လာ၊
အိမ်ေရာက်ေတာ့ ကိုယ်တိုင် မီးေမးပီး ထမင်းချက်ြပတ်။
သမီး ြဖစ်သူ မပန်းြခကို ခူးခပ်ေကး၊ ပီးရင် ထင်းခွဲ၊ ေရခပ်…။
ညမိုးစုန်းစုန်းချပ်ေတာ့မှ ကမ်းေပ ေကျာခင်းရရှာတယ်။
ဒါေပမယ့် မိခင် မုဆိုးမကီးဟာ ညစူစကား တစ်ခွန်းမှ မေြပာဘူး။
သမီး ြဖစ်သူကို ဒီလို လုပ်ကိုင်ေကးရတာ ကိုပဲ အေကျနပ်ကီး
ေကျနပ်ေနရှာတယ်။
မပန်းြခဟာ လှပသေလာက် မျက်ှာလည်း သိပ်များ တယ်။
ဇီးေတာတစ်ရွာလုံး မပန်းြခနဲ မချစ်ကိက်ဖူးတဲ့ကာလသား မရှိဘူး။
အဲဒီ အတွက် အရပ်က အတင်းစကားအမျိးမျိး ဆိုကေပမယ့်
မပန်းြခက ဖုတ်ေလတဲ့ငပိ ရှိေလတယ်ေတာင် မေအာက်ေမ့ဘူး။
မိခင်မုဆိုးမကီးဟာ အရပ်က တအားေြပာလာတဲ့အခါ သမီး ြဖစ်သူကို

သတိေပးတဲ့အေနနဲ…
``မပန်းြခရယ်… ညည်းနဲေတာ့ ခက်ေတာ့တာပဲ၊ ငါတိုကို
မုဆိုးမသားအမိဆိုပီး အရပ်က မျက်လုံးေဒါက်ေထာက် ကည့်ေနတာ
ညည်းမသိဘူးလား၊ အခု ညည်းသတင်းေတွ က အရပ်ရပ် ေနြပည်ေတာ် ကားလိုမှ
ေကာင်းေသးရဲလား၊ မေအကို ေသေအာင် သတ်ေနတာလား မိပန်းြခ… ဟင်
လိုေြပာရင်း ၀မ်းနည်းပီး မျက်ရည်စက်စက် ကျရှာမိတယ်။
မပန်းြခဟာ သူမရဲ ရှည်လျားတဲ့ဆံပင်ေတွ ကို ဆီလိမ်ေနရာက
လှည့်မကည့်ဘဲ…
``အို… အေမကလည်း လူပဲ ကိုယ့်စိတ်နဲကိုယ် ေနမှာ ေပါ့၊ ဘာလို
အရပ်ကို ဂုစိုက်ရမလဲ၊ ကဲ့ရဲခုှစ် ရက်တဲ့၊ ပါးစပ်ေညာင်းရင် ပိတ်သွားလိမ့်မယ်၊
အလကား… စိတ်ပ်ခံပီး ေတွ းမေနစမ်းပါနဲ
မပန်းြခရဲ စကားေကာင့် မိခင်ကီးဟာ ရင်ဘတ်ဖိမိရင်း…
``အမယ်ေလး… ပန်းြခ၊ ညည်းက မိန်းကေလးေနာ်၊ ေယာက်ျားေတွ
မျက်ှာများ တာ လူကဲ့ရဲလွတ်တယ်ေအ့၊ ညည်းက မိန်းကေလး ြဖစ်ပီး ဟိုလူနဲတွဲ
လိုက်၊ ဒီလူနဲတွဲ လိုက် လုပ်ေနတာ မရှက်ဘူးလား၊ ရွာမှာ ညည်းနဲလွတ်တဲ့
ေယာက်ျား ကျန်ေသးရဲဲလား၊ မုဆိုးဖိုလည်း မချန်ဘူး၊ တစ်ခုလပ်လည်း တွဲ
လိုက်တာပဲ၊ ညည်းဟာ မိန်းမေကာင်းမဟုတ်ေတာ့ဘူး မိပန်းြခရဲ သိရဲလား
လို မချိတင်ကဲ မာန်မဲလိုက်တဲ့အခါ မပန်းြခက ှတ်ခမ်းစူလိုက်ရင်း…
``အညိရှိလို ယင်အုံတာပဲ အေမရယ်၊ အေမသာ သူများ ေြပာတိုင်း
ေလာက်ယုံေန။ အရပ်ထဲက ေကာင်မေတွ ကို ကည့်ပါဦး၊ အေမ့သမီး
ပန်းြခရဲေြခဖျားကို မှီတဲ့သူ ရှိလိုလား၊ သူတိုေတွ ကျပ်ကို ၀န်တိုပီး
သွားပုပ်ေလလွင့် ေြပာေနတာ အေမယုံရင် ူးဖိုပဲရှိတယ်။ ကျပ်ရဲ

အိမ်ေထာင်ဖက်ကို ဒီအချိန်မှာ ေခါင်းေခါက်ပီး စိတ်တိုင်ကျ ေရွးချယ်တာ ဘာ
ြဖစ်သလဲ။ ရည်းစားတစ်ေထာင် လင်ေကာင်တစ်ေယာက်တဲ့၊ ကျပ်ကေတာ့
စိတ်တိုင်းကျ ေရွးရမှာ ပဲ ေလှကုန်ံးရင် တစ်ေခါက်ပဲ။ လင်ေရွးမှာ ရင်
ကျပ်တစ်ဘ၀လုံး ဆုံးမှာ အေမရဲ… သိရဲလား
လို ြပန်ေြပာတယ်။
ဒီလို…. ဒီလိုအေကာင်းအရာေတွ က မပန်းြခနဲ မိခင်ကားမှာ
အမဲရှိခဲ့တယ်။
မိခင်ကီး ဘယ်လိုပင် ဆုံးမပါေစ၊ မပန်းြခကေတာ့
မေြပာင်းလဲခဲ့ပါဘူး။
တကယ်လည်း ဟုတ်တယ်။
ဇီးေတာရွာမှာ ပန်းြခရဲ အလှကို မှီတဲ့အပျိ မရှိဘူး။
ေတာရွာဇနပုဒ်မှာ ကီးြပင်းခဲ့ေပမယ့် သူမရဲအလှက
နန်းထိုက်တဲ့ေရသဇင်။
သူမရဲအကျင့်က ေယာက်ျားတကာနဲ တွဲ ေနရမှာ စား၀င်တဲ့
မိန်းမစားမျိး။
ဇီးေတာရွာရှိ ေယာက်ျားေတွ ကလည်း မျက်ှာများ တဲ့
မပန်းြခရဲအေကာင်း သိပါလျက် သူမမှသူမ ြဖစ်ေနကတယ်။
တစ်ေနမှာ ေတာ့ မပန်းြခတို သားအမိရဲဘ၀ကို ေြပာင်းလဲေစတဲ့
ြပဿနာကီးတစ်ခု ြဖစ်ပွားခဲ့တယ်။
အဲဒီ ြပဿနာက…
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