မာယာကစားပြဲ
မိတ္ေဆြ…
အားေနလွ်င္
ယားေနသူေတြ ကို ကုတ္ေပးလိုက္ ပါ။
ေလေတြ မ်ား ေနလွ်င္
မရွက္မေၾကာက္ အီးေပါက္ပစ္လိုက္ပါ။
က်ဳ ပ္ကိုေတာ့လာၿပီး မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္။
က်ဳ ပ္ကသာ ေႏွာင့္ယွက္ပါရေစ။
စပရိန္ (ခ) သုထက္

♥♥♥

တိုက္ပြဲတစ္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့
စစ္သူႀကီးေတာင္မွ
အခ်စ္အတြက္ေၾကာင့္ ဒူးေထာက္ရေသးတာပဲ။
ထမင္းစားၿပီး ဝမ္းသြားတဲ့
ငါလိုလူစားကေကာ ဘာသားနဲ႔မ်ား ထုထားလို႔လဲ…။

♥♥♥

အခန္း(၁)
ေလခၽြန္သံတစ္ခုသည္ ေလဟာျပင္ထဲတြင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ျမည္
ေျပးလႊား ေန၏ ။

♥♥♥

အခန္း(၂)
အဝတ္အစားမ်ား စုတ္ၿဖဲခံလိုက္ရေသာ မိိန္းမပ်ိဳ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ပင္…
ေကာင္းကင္၏ အျပာေရာင္ အသားစိုင္မ်ား သည္ ပါးလႊာက်ိဳ ႕ က်ဲေသာ တိမ္ေငြ႕တိမ္မွ်င္ေတြ
ၾကားမွ ေငး ၾကည့္ခ်င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မလံုမလဲေပၚထြက္လ်က္ရွိ၏ ။
မိုးေႏွာင္းပိုင္းကာလ ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ၏ နံနက္ခင္းသည္
လန္းစိမ္းစြာ လင္းၾကည္စိုျပည္ေန၏ ။ ေျမျပင္ထက္ထိတိုင္ ေႏြးေထြးစြာ
ရွပ္တိုက္ခယေနသည့္ ေနျခည္ ေရာင္ ႏုေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ၾကားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ခ်ာတိတ္
တစ္ေယာက္ သည္ ေလက ေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ ေအးေဆးစြာ လမ္းသလားေနပါသည္။
သူ႔အမည္ ရင္းမွာ -သုထက္။ သို႔ ေသာ ္ ဤၿမိဳ ႕ ရွိ လူအမ်ား စုကသူ႔အား ‘စပရိန္’
ဟုသာ ေခၚၾကသည္။ သူက အစအေနာက္ အလြန္သန္ၿပီး လူတစ္ဖက္သားကို
ၾကပ္တတ္သည္။ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ေခ်ာက္တြန္းတတ္သည္။ သူ႔ကိုလည္း ဘယ္
ေလာက္ေနာက္ေနာက္ ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ အၿပံဳ း မပ်က္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္
အစအေနာက္သန္ေသာ ႐ုပ္ေျပာင္စပရိန္ေကာင္ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ ေရြ႕ေနေသာ သုထက္သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
အရပ္ဆီမွ ေလွ်ာက္လာေသာ လူ တစ္ေယာက္ အား ေတြ ႕လိုက္ရသျဖင့္ လွမ္း လက္စ
ေျခလွမ္းေတြ က္ုိ တိခနဲရပ္ပစ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ဖင္ႏႈိက္လိုက္ ေခါင္း ကုတ္လိုက္ႏွင့္

ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ လုပ္ေလေတာ့သည္။
“အဲ…”
ျပဴး တူးျပဴး တာ သူ႔အမူအယာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိိုင္အရပ္မွ
အနားေရာက္လာ သူက စိတ္ပါဝင္စားစြာ စပ္စုေတာ့၏ ။
“ညီေလး…မင္းဘာ ျဖစ္လို႔လဲ…”
“ဟို…ဟို…ကၽြန္ေတာ္ …ပိုက္ဆံအိတ္ က်ေပ်ာက္သြားလို႔ဗ်”
“ဘယ္မွာ ေပ်ာက္တာလဲ”
“အဲ အဲ့ဒါေတာ့ ေသခ်ာမေျပာတတ္ဘူး။ အိမ္က ထြက္လာတုန္းက ပါလာတယ္။
အခု ဒီေနရာေရာက္ေတာ့ စမ္းၾကည့္မွ မေတြ ႕ေတာ့တာ။ ဒီလမ္းေပၚမွာ ထြက္က်တာပဲ
ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္”
“ပိုက္ဆံက ဘယ္ေလာက္ပါလို႔လဲ”
“အရမ္းအမ်ား ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ တစ္ေသာ င္းဝန္းက်င္ေလာက္ပါပဲ။
ေသခ်ာေတာ့ ေရမထားမိဘူး။ အဲဒီ ထက္မ်ား ရင္လည္းမ်ာမွာ ေပါ့”
သုထက္သည္ ေျပာေနရင္း ဟိုဘက္ၾကည့္လိုက္ ဒီဘက္ေလွ်ာက္ၾကည့္လိုက္
လုပ္ျပန္သည္။ ၿပီးေတာ့မွ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ဟန္ျဖင့္ သည္္း၏ ။
“ေတာ္ ပါၿပီဗ်ာ။ မရွာေတာ့ပါဘူး။ ခ်ိန္းထားတာတစ္ခုရွိလို႔ သြားရဦးမယ္။
ခ်ိန္းထား တဲ့ကိစၥက ေနာက္က်လို႔မ ျဖစ္ဘူး။ အဲဒီ ကိစၥ အဆင္ေျပရင္ ဒီေငြတစ္ေသာ
င္းေလာက္က ပါးပါးေလးရယ္”
အေရး မထားဟန္ျဖင့္ သုထက္ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ စိတ္ထဲမွာ ေတာ့ ေတာ္
ေတာ္ ပဲ ရယ္ခ်င္ပတ္က်ိ ျဖစ္ေန၏ ။ အနည္းငယ္ေလွ်ာက္ၿပီး သူေနာက္ဘက
လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ (ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္းပင္) ခုနကလူအားလမ္းေပၚမွာ အလုပ္မ်ား
ေနတာ ျမင္လို္က္ရ၏ ။

ႀကံဳ တုန္း တမင္အလုပ္ေပးလိုက္ တာ ျဖစ္သည္။
သူေက်နပ္စြာ ၿပံဳ း လ်က္ ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္အတြင္ းမွ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္
ပိုက္ဆံအိတ္ ကေလးကို ဆြဲယူဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္။ ထိုအခါတြင္ အထဲမွာ ပါေသာ
ေငြအေႂကြေတြ က တစ္ေထာင္ပင္ မျပည့္ခ်င္ေပ။
“ေဩာ္…အေခ်ာင္လိုခ်င္လိုက္ၾကတာ…ေလာဘ…ေလာဘ…ရႊီ…ရႊီ…ရႊီ…ရႊီ…”
ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ သုထက္ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ျပန္ပါသည္။ ခဏၾကာ
ေတာ့ ေဈးျခင္းေတာင္းဆြဲလ်က္ျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အရပ္မွလာေသာ ဝဝဖုိင့္ဖိုင့္ မိန္းမႀကီး
တစ္ဦးအား ေတြ ႕လိုက္ရသည္။
ထိုမိန္းမႀကီးက အသက္မဲ့ဂဏန္းေတြ ႏွင့္ အေလာင္းကစား လုပ္ရတာ ကို
ဝါသနာ ထံုလြန္းသူမွန္း သုထက္သိသည္။ အခုလည္း သူ႔ကိုျမင္တာႏွင့္ …
“ဟဲ့…သုထက္…အခုေန႔ ဘာၾကားေသးလဲ”
“ၾကားတာေပါ့ဗ်ာ”
“ဘာၾကားတာလဲဟဲ့။ ငါ့ကိုလည္း ေျပာပါဦး။ ဘာတစ္လံုးဘုိင္တဲ့လဲ”
“တစ္လံုးဘိုင္ေတာ့ မၾကားမိဘူး။ အတိတ္စိမ္းဆိုလား ဘာလားေတာ့မသိဘူး။
အဲ့ဒါေတာ့ၾကားလာတယ္”
သုထက္က ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ေျပာလိုက္ရာ မိန္းမႀကီး ရြစိရြစိ ျဖစ္သြား၏ ။
“အတိတ္စိမ္းက ဘာတဲ့လဲဟဲ့။ ေျပာပါဦး”
“အတိ္တ္စိမ္းက… မိန္းမသံုးေယာက္ ဖင္ေကာက္ေကာက္… အေကာက္ ဆံုးဖင္
ေလာက္စလံုးဝင္…တဲ့ဗ်”
“ဟယ္…ေကာင္းလိုက္တာဟယ္…အတိတ္စိမ္းက…မိန္းမသံုးေယာက္
ဖင္ေကာက္ ေကာက္အေကာက္ဆံုးဖင္ေလာက္စလံုးဝင္ဆိုေတာ့…မိန္းမကသံုးေယာက္

ဖင္ကေလာက္ စာလံုး ကေလးသံုးေပါက္မွာ တစ္ေပါက္ပဲဝင္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီ အေပါက္က
တျခား အေပါက္ေတြ ထက္ပိုၿပီး… အဲ”
မိန္းမႀကီး ေခါင္းစားက်န္ခဲ့သည္။ သူ ေနာက္ေျပာတာကို အဟုတ္ႀကီး တြက္ေန
သျဖင့္ သုထက္ အသံထြက္ေအာင္ပင္ ရယ္လိုက္မိေလသည္။
“အဟား…နည္းနည္း ေပးၿပီး မ်ားမ်ား လိုခ်င္ေနလိုက္တာ… အ႐ူးတစ္မ်ိဳ း ပဲ…ရႊီ…
ရႊီ…ရႊီ…ရႊီ…”
ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ သူဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့ျပန္သည္။ လမ္းထိပ္
အေရာက္ တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ က သူ႔ကိုျမင္ေတာ့
လက္ယပ္ ေခၚ၏ ။ ထိုေကာင္ေလးအနားသို႔ သုထက္သြားလို္က္သည္။
ဒီ တစ္ေယာက္ က ႏွာသမား ျဖစ္သည္။
“စပရိန္…မင္း ငါ့ကို ပီယအေဆာင္လက္ဖြဲ႕ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာထားတာ
လုပ္ေပး ေတာ့ေလကြာ။ မနက္ျဖန္က်ရင္ ငါ့ေကာင္မေလးကို အေျဖေတာင္းဖို႔ ၾကည္ႏူးရိပ္မွာ
မနက္ပိုင္းခ်ိန္းထားၿပီကြ”
“ေအးပါ ငေဇာ္ရာ။ အခု လုပ္ေပးပါ့မယ္။ ေဆးလည္းပါလာတယ္။ မင္းသာ
မိန္းမကိုင္လက္ကိုင္ပဝါ ပန္းေရာင္ တစ္ထည္နဲ႔ ေဘာ့လ္ပင္ေရာင္ စံု သြားဝယ္ေခ်”
“ေအး…ေအး…”
ငေဇာ္ဆိုေသာ ေကာင္ေလးက တြက္သည္။ ထိုင္ေနရာမွ ခ်က္ခ်င္း ထထြက္
သြား သည္။ ထိုအခိုက္အတန္႔အတြင္ းမွာ ပင္သုထက္သည္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွ စားေသာက္
ဖြယ္ရာမ်ား စြာ ကိုမွာ ယူသံုးေဆာင္ၿပီး ဝမ္းမီအားေျပလည္စြာ ညိမ္းသတ္ေနေလေတာ့သည္။
ငေဇာ္ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါ စားပြဲခံုေပၚမွာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ ေတြ က
တပံု တပင္ ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ သုထက္က ငေဇာ္ဝယ္လာသည့္ ပန္ႏုေရာင္ မိန္းမကိုင္ လက္ကိုင္
ပုဝါေပၚတြင္ ေဘာ့လ္ပင္အေရာင္ စံုႏွင့္ ဟုိျခစ္ဒီျခစ္ ေလွ်ာက္ျခစ္ေလရာ အတန္ၾကာမွ ၿပီးစီး

သြားပါ၏ ။
“ပီယသိဒၶိအစြမ္းထက္ေစတဲ့ အင္းကြက္ ကေတာ့ ဆြဲၿပီးသြားၿပီ။ ပန္းေရာင္
ဆိုတာက အခ်စ္ရဲ႕ သေကၤတ၊ အျပာေရာင္ ဆိုတာက ဂမၻီရသေဘာကိုေဆာင္သည္။
အဝါေတြ အစိမ္း ေတြ ကေတာ့ ပူပင္ေသာ က အဖ်က္ေတြ ေပါ့ကြာ။ ဒါေၾကာင့္ အဝါ
အစိမ္းေတြ နဲ႔ ၾကက္ေျခ ခတ္ေတြ ခတ္ထားတာ”
သုထက္က ေျပာေနရင္း ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွ ပုလင္းေသးေသးေလးတစ္လံုးကို
ထုတ္ယူလိုက္၏ ။ ထိုပုလင္းေလးထဲမွ အမႈ န္႔ေတြ ကို လက္ကိုင္ပုဝါေပၚသို႔ ေပါေပါသီသီ ျဖဴး
ခ်သည္။
“ဒါက ပီယေဆးမႈ န္႔ကြ။ အရမ္းရွားတာ။ မင္းမို႔လို႔ ငါလုပ္ေပးတာ။ အခုဆိုရင္
ပီယ ေဆးနဲ႔ ပီယသိဒီၶေျမာက္တဲ့ အင္းကြက္ကၿပီးသြားၿပီ။ ပီယဂါထာနဲ႔ မန္းမႈ တ္ေပးဖို႔ပဲ က်န္
ေတာ့တယ္။ အဟမ္း..အဟမ္း… ဥံဳ သူရိန္ေနမင္း ေကာင္းျခင္း၏ လမင္းစႏၵာ ဘုန္းမွာ
ျပည့္ထက္ ျမင္ျမင္သမွ်ဣတၳိယတိုင္း ရြရြတက္ေစေသာ ္။ ဥံဳ ပီယံမမ ပီယသကၠာ ေအာင္
သဘယာမွာ ခ်ဥ္းစရာခ်ဥ္း ကပ္စရာကပ္။ မမ မိန္းမတို႔၏ ပီယံခ်စ္ျခင္းသည္ ဤ လက္ကိုင္
ပဝါကိုကိုင္ေဆာင္ထားသူအား ေအာင္သဘယာ ေနရာမေရြးဘဲခ်ဥ္းေစ ကပ္ေစသတည္း။ ဥံဳ
ဂလံု ဂြလမ္ ဖြဟ”
သုထက္ပံုစံက တကယ့္ဂမီၻရဆရာ ပံုစံမ်ိဳ း ။ မိန္႔မိန္႔ႀကီး။ ႏွာသမားငေဇာ္က
သုထက္ျပဳ လုပ္သမွ်ကို အထင္ႀကီးေလးစားဟန္အျပည့္ႏွင့္ အေငးသားၾကည့္ေန ေလသည္။
သုထက္က လက္ကိုင္ပုဝါကို ေသသပ္စြာ အက်အနေခါက္ၿပီးငေဇာ့္အား
ေပးလိုက္ ၏ ။
“အခုအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီလက္ကိုင္ပဝါဟာ ပီယသိဒၶိ အစြမ္းထက္တဲ့ အေဆာင္
လက္ဖြဲ႕ တစ္ခု ျဖစ္သြားၿပီ။ မင္းႀကိဳ က္တဲ့ ေကာင္မေလးေရွ႕ေရာက္ရင္ အဲဒီ လက္ကိုင္ပဝါနဲ႔
မ်က္ႏွာကို ပြတ္ပြတ္ေပး ၾကားလား။ မင္းက ပြတ္ေလ ဟိုကအပြတ္ခံခ်င္လာေလပဲ။ နာနာ
ပြတ္ေလ စြမ္းေလေပါ့ကြာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေကာင္မေလးမ်က္ႏွာကိုပါ ဒီလက္ကိုင္ပဝါနဲ႔ ပြတ္ေပး

ရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ အဲ့ဒါဆိုရင္ မင္းကိုသူခ်စ္လာလိမ့္မယ္”
“ေဟ…ဟုတ္လား။ အဟီး…ေက်းဇူးပဲ ေက်းဇူးပဲ”
လက္ကိုင္ပဝါကို ကိုင္ၿပီးငေဇာ္မ်က္ႏွာ ၿပံဳ း ၿဖီးၿဖီး ျဖစ္ေလသည္။ သုထက္က
စားပြဲခံုေပၚမွ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ မ်ား ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ၿပီး…
“ကဲ မင္းလိုခ်င္တာလည္း ရၿပီဆိုေတာ့ ငါသြားေတာ့မယ္။ ဒီဝိုင္းကို
ရွင္းခဲ့ရမလား”
“ေအး…ဟာ…ေနပါေစကြာ။ ငါပဲ ရွင္းလိုက္ပါ့မယ္”
“ဒါဆို ငါသြားၿပီ။ မနက္ျဖန္က်မွ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ဆိုင္ထဲမွ သြက္လက္စြာ ထြက္လာ
ခဲ့သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာက ၿပံဳ း တံု႔တံု႔ႏွင့္…။ မဟုတ္တာ တစ္ခုခုလုပ္ထားသည့္႐ုပ္။
“အင္း…ႏွာဘူး တစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ ေတာ့ ပိုက္ဆံမကုန္ဘဲနံနက္စာ
ဖူလံုသြားၿပီ ရႊီ…ရႊီ…ရႊီ…ရႊီ”
ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ သုထက္သည္ မီးခိုးေငြ႕တန္း တစ္ခုေမ်ာလြင့္
ေနသည့္ ႏွယ္ ေျခဦးတည့္ရာဆီ ဆက္လက္၍ လမ္းသလားျပန္သည္။ သူ႔ရည္ရႊယ္ခ်က္က
ျမင္သမွ် ေတြ ႕သမွ်ကို ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ စေနာက္
ေခ်ာက္ခ်ရန္ သာ ျဖစ္သည္။ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္စြမ္းပါေပသည္။
သူသည္႐ုပ္ရည္ကေလး သနားကမားျဖင့္ အလြန္ပင္ မူယာမာယာ မ်ား ေသာ
ခ်ာတိတ္ ျဖစ္၏ ။

♥♥♥

အခန္း(၃)
‘ၾကည္ႏူးရိပ္’ ဟု အမည္ ရေသာ snack ဆုိင္ကေလးသည္ လူသံသူသံတို႔ျဖင့္
စည္ေဝညံေနပါသည္။ ထိုဆိုင္၏ ယေန႔နံနက္ပိုင္း စားသံုးသူမ်ား စာရင္းတြင္ စပရိန္
သုထက္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ သုထက္သည္ ထိန္လင္း၊ ေဇယ်ာေအာင္ဆိုေသာ
သူ႔ေဘာ္ဒါႏွစ္ ေယာက္ ႏွင့္ အတူ ၾကည္ႏူးရိပ္မွာ ေရာက္ရွိေန၏ ။ သူတို႔သံုးေယာက္ သည္
ပထမႏွစ္ စာေမးပြဲကို မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္ းကမွ ေျဖဆိုၿပီးစီးထားသည့္ Physics
ေမဂ်ာ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္သည္။
စ႐ိုက္လကၡဏာခ်င္း အေတာ္ တူညီသျဖင့္ သူတို႔သံုးေယာက္ သည္ ေက်ာင္းတြင္
း ေက်ာင္းျပင္ တြဲ ၍ အဆင္ေျပသည္။ အခုလည္း သူတို႔သည္မေန႔က သုထက္ ဖန္တီးေပး
လိုက္ေသာ လက္ကိုင္ပဝါ၏ အစြမ္းအစကိုေတြ ႕ျမင္လို၍ တကူးတက လာေရာက္႐ႈစား တာ
ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းဝို္င္းတြင္ ႏွာသမားငေဇာ္သည္သူဖန္ေနေသာ
ေကာင္မေလး အား ႏွာတပြပြျဖင့္ က်ဴေနလ်က္ရွိသည္။
“ကိုယ့္ကို…အဟဲ…ဘယ္လိုမ်ား သေဘာရလဲ မသိဘူး…အဟဲ… ရႊတ္”
ေျပာေနရင္း မ်က္ႏွာကို လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္ ထပ္ကာထပ္ကာ ဖိပြတ္သည္။
ပြတ္လြန္း သျဖင့္ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုး ရဲတက္လာသည္။ ႏွာေခါင္းဆိုလွ်င္ နီပြပြႀကီး ျဖစ္ေနၿပီ။
ဒါလည္း မေလ်ာ့။ ပြတ္ၿမဲပြတ္ဆဲပင္။
“အဟဲ…ေျပာပါဦး အိသူရယ္။ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲလို႔…အဟဲ”
“ဟိုေလ…ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုေတာ့…အဟင္း…”
ေကာင္မေလးကလည္း ရွက္သလုိလိုႏွင့္ မူေနသည္။ ငေဇာ္က မ်က္ႏွာကို လက္

ကိုင္ပုဝါႏွင့္ ပြတ္လိုက္ျပန္သည္။ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္လာေပမယ့္ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေရွ႕မွ ‘မ’
သတၱဝါေလးကိုသာ သူမဲေနပါသည္။
“ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုေတာ့…ႏွလံုးသားနဲ႔ပဲ ေျပာေပါ့အိသူရယ္…အဟဲ…ရႊတ္”
“အို…ႏွလံုးသားနဲ႔ ေျပာလို႔ဘယ္ရမလဲ။ ႏွလံုးသားက စကားမွမေျပာတတ္တာ။
ပါးစပ္နဲ႔ေျပာမွ ရမွာ ေပါ့လို႔…အဟင္း…”
“အင္းပါ။ ဒါဆိုလည္း ပါးစပ္နဲ႔ပဲေျပာ။ အိသူသေဘာ…အိသူသေဘာ…အဟဲဟဲ …
ရႊတ္…”
ငေဇာ္က ေအာက္သြားမရွိေသာ ႏြားျပာႀကီးကဲ့သို႔ ပါးစပ္တၿဖဲၿဖဲလုပ္ေနသည္။
အေျခအေနအရ ေကာင္မေလးက ပါခ်င္တင္တင္ ျဖစ္ေနၿပီမို႔ သူ႔ဘက္က အဆင္သင့္
ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳ ႀကိဳ တင္တင္ ‘ဟ’ ထားတာ ျဖစ္၏ ။
ဒါေတာင္မွ တစ္မ်က္ႏွာ ပြတ္ခ်က္ပဲရွိေသးသည္။ ႏွစ္ မ်က္ႏွာပြတ္ခ်က္ဆိုပါက
စပယ္ရွယ္ဂြဒ္ၿပီ။ ဒီေတာ့ကာ…ငေဇာ္ကအႀကံႀကီးမားစြာ ျဖင့္ လက္ကိုင္ပုဝါကို ေကာင္မေလး
ထံကမ္းေပးလုိက္ၿပီး…
“မ်က္ႏွာမွာ ေခၽြးေတြ ထြက္ေနတယ္။ သုတ္လိုက္ပါဦး။ အဟဲ”
“အဟင္း…ေက်းဇူးပဲ”
ေကာင္မေလးက လက္ကိုင္ပဝါအား ယူၿပီးမ်က္ႏွာကို အသာအယာသုတ္သည္။
ႏွာသမားငေဇာ္က…
“နာနာပြတ္ေလ…အဲ…ေသခ်ာသုတ္လို႔ေျပာတာ။ ေခၽြးေတြ ကမေျပာင္ေသးဘူး။
ဖိပြတ္…အဲ…ဖိပြတ္…အဲ့ဒါမွ…အဟဲ…ေကာင္းမွာ ”
“အင္းပါ…သူကလည္း…ဂယ္ပဲ…”
ေကာင္မေလးက ရွက္အမ္းအမ္းနဲ႔ ငေဇာ္ေျပာသလုိ
မ်က္ႏွာျပင္အႏွ႔ံဖိသုတ္သည္။ သုတ္ေနရင္းသုတ္ေနရင္း သူမတြန္႔ခနဲ တြန္႔ခနဲ ျဖစ္သြား၏ ။

ဒါကိုၾကည့္ၿပီး ငေဇာ္ဝမ္းေျမာက္ ေနေလသည္။
ေဆးစြမ္းကျပၿပီ။ မၾကာခင္ သူ႔ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မည္
ထင္သည္။ လူၾကားသူၾကားထဲမွာ …အဟီး…ရွက္စရာႀကီး…။ သူႀကိတ္ၿပီး ဖီးလ္ေတြ
တက္ေနသည္။
ငေဇာ္ကသြားၿပီးသားႏွင့္ သူ႔ပါးသူကုတ္ရင္း ေကာင္မေလးကို ေမးလိုက္သည္။
“ကိုယ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး အိသူ ရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုခံစားရခဲဟင္…အဟဲ”
“ယား…တယ္...”
“ဟင္”
ငေဇာ္ ပူစီ ျဖစ္သြားသည္။ (ေၾကာင္သြားသည္) နားမလည္စြာ ထပ္ေမးလိုက္ျပန္
သည္။
“ဘယ္က ယားတာလဲဟင္။ ရင္ထဲကလား… ႏွလံုးသားထဲကလား။ ဘယ္အထဲက
ယားတာလဲ”
“ဘယ္အထဲကမွ မဟုတ္ဘူး။ ပါးကယားတာ…အားလားလား…”
ေကာင္မေလးက ေျပာရင္းသူ႔မ်က္ႏွာသူ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ကုတ္သည္။
ကုတ္ခ်က္ က အေရျပားေတြ လန္ထြက္စုတ္ၿပဲမတတ္ပင္။ အားသြန္ခြန္စိုက္ရွိလွေပ၏ ။
“ရွင့္ လက္ကိုင္ပုဝါက ဘာ ဘာလက္ကိုင္ပုဝါႀကီးလဲ။ ယားယားတယ္”
“အဟဲ…ကိုယ္လည္းယားေနတာပဲ။ ခဏေအာင့္ထား…အဟဲၿပီးမွ အဟဲ…အဟဲ…
ကဲၾကတာေပါ့”
ငေဇာ္က ေဆးအစြမ္းျပတာဟု ထင္ေနသည္။ ေဆး၏ အာန္ိသင္က မ်က္ႏွာျပင္
မွတစ္ဆင့္ တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ စီးဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလိမ့္မည္ ဟုသူယူဆထား၏ ။
ေကာင္မေလးက လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကိုကုတ္ရင္း က်န္လက္တစ္ဖက္ႏွင့္

လက္ကိုင္ပုဝါအား ျဖန္႔ၾကည့္သည္။ ျမန္ဆန္ေသာ ေၾကာင့္ ငေဇာ္ထားခ်ိန္ပင္ မရလိုက္…။
လက္ကိုင္ပဝါအတြင္ းမွ စမအင္းကြက္ေတြ ေပၚလာၿပီး ပီယေဆးမႈ န္႔ေတြ က
စားပြဲခံု ေပၚထြက္က်ကုန္သည္။
“ဟယ္… ဒီအမႈ န္႔ေတြ က ဘာေတြ လဲ”
“ပီ…ပီယ…အဲ…ဘာ…ဘာမွမဟုတ္ဘူး…”
ငေဇာ္ျပာသြားသည္။ ေကာင္မေလးက ပီယေဆးမႈ န္႔ေတြ ကုိလက္ႏွင့္
အေသအခ်ာ တုိ႔ၾကည့္ေန၏ ။ မရြံမရွာ လွ်ာႏွင့္ ပါ လွ်က္လုိက္ေသးသည္။ ၿပီးမွ
ေထြးထုတ္ပစ္သည္။
“ထီြ…ဒါ…ဒါ…ေခြးေလွးယားသီးမႈ န္႔ေတြ ။ ရွင္ ယုတ္မာလွခ်ည္လား။
လက္ကိုင္ပုဝါထဲ ေခြးေလွးယားသီးမႈ န္႔ေတြ ထည့္ၿပီး ကၽြန္မကို သုတ္ခုိင္းတယ္
ေပါ့ေလ”
“မဟုတ္…မဟုတ္…ကိုယ္လုပ္တာမဟုတ္…ကုိယ္မသိ…”
“ယုတ္မာတုန္းက ယုတ္မာၿပီး အခုမွေျဗာင္ျငင္းမေနနဲ႔။
ကၽြန္မမ်က္ႏွာႏုႏုေလးကိုမွ ေခြးေလွးယားသီးမႈ န္႔နဲ႔ပြတ္ခိုင္းရတယ္လုိ႔။ ရွင့္မ်က္ႏွာကိုလည္း
ျပန္လုပ္မယ္။ ကဲဲဟယ္… ကဲဟယ္…”
ေကာင္မေလးက စားပြဲခံုေပၚမွ ေခြးေလွးယားသီးမႈ န္႔ေတြ ကုိ လက္ကုိင္ပုဝါႏွင့္
သုတ္ၿပီး ငေဇာ့္မ်က္ႏွာကို လက္ကိုင္ပုဝါႏွင့္ အုပ္ကာ နဖူးေျပာင္ေျပာင္ကို အားရွိပါးရွိ
‘ျဖန္း’ခနဲ တီးၿပီး ဆုိင္ထဲမွေကာ့ေတာ့ ေကာ့ေတာ့ထြက္သြားသည္။
ငေဇာ္သည္ ဟပ္ေကာ့ႀကီး ျဖစ္လ်က္ ဟိုကုတ္ဒီဖဲ့ႏွင့္ ယားယံစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ရ၏ ။
သူ႔မ်က္ႏွာသည္ ေသြးျပည္ပုပ္ေတြ ျပည့္ေဖာင္းေနသည့္ ေသြးစူနာကဲ့သို႔ ပင္ နီရဲမို႔အစ္လုိ႔
ေနေပၿပီ။
ထူးျခားေသာ ထုိ ျဖစ္စဥ္ကို တစ္ဆုိင္လံုးသတိျပဳ မိ သြားပါသည္။ အခ်ိဳ ႕ ကၿပံဳ း

၏ ။ သုထက္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္ ကေတာ့ မၿပံဳ း ဘဲႏွင့္ ဝါးလံုးကြဲရယ္ၾကသည္။
“ဟား…ဟား… ဟား…ဟား… နဖူးကြဲသြားၿပီလား မသိဘူး ေဟ့”
“ႏွာဘူးပဲကြာ။ ဒီေလာက္ေတာ့ ခံရမွာ ေပါ့။ ဟား…ဟား…”
“မင္းရဲ႕ ပီယေဆးက စြမ္းလွခ်ည္လား…စပရိန္ရ…ဟား…ဟား…ဟား…”
က်ယ္ေလာင္ေသာ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာသံမ်ား ေၾကာင့္ ငေဇာ္လွည့္ၾကည့္
လုိ္က္ ရာ သုထက္ကို ျမင္သြားေလသည္။ ထိုအခါ ယားေနေသာ မ်က္ႏွာကို ကုတ္ရင္း
ရွက္ေဒါသ ျဖင့္ ေအာ္ေငါက္ေတာ့၏ ။
“ဟိတ္ေကာင္…စပရိန္ေကာင္ …မင္းက ငါ့ကုိ ေခ်ာက္ထဲကန္ခ်လုိက္တာေပ့ါေလ
…ဟုတ္လား။ ေတြ ႕မယ္…မင္းနဲ႔ငါေတြ ႕မယ္။မင္းမ်က္ႏွာကိုလည္း မင္းရဲ႕ ပီယေဆးနဲ႔ပြတ္ေပး
ရမယ္။ ဒါမွကုိယ္ခ်င္းစာတတ္မွာ ။ အားလားလား…ယားလုိ္က္တာ…ဟင္း…လာ စမ္း…”
ေျပာေျပာဆုိဆုိ ငေဇာ္က လက္ကိုင္ပုဝါကိုကိုင္ၿပီး ထလာ၏ ။ သုထက္ကလွ်င္
သည္။ ရယ္၍ ဆုိင္ထဲမွ ေကြ႕ပတ္၍ ေျပးသည္။ ငေဇာ္ကလည္း ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲေနာက္မွ လုိက္
သည္။ ႏွစ္ ေယာက္ သား စားပြဲေတြ ထုိင္ခံုေတြ ၾကားမွာ ေျခလွမ္းေတြ မ်ား ေနၾကပါ သည္။
ထုိအခုိက္…ငေဇာ့္ကုိ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ႏွင့္ စေနာက္ရင္း ေျပးေရွာင္ေနေသာ
သုထက္သည္ လူ တစ္ေယာက္ အား တုိးတုိက္မိသြား၏ ။ အထိအေတြ ႕က ႏူးညံ့ညံ့…။
“အိုး…”
ႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးက ပြင့္အာ…။ မ်က္ေတာင္ေကာ့ႀကီးေတြ ေအာက္မွ
ရႊန္းလဲ့ေသာ မ်က္ဝန္းအစံုက ဝိုင္းစက္…။ ေသာက္လက္စေကာ္ဖီေတြ က
လံုခ်ည္စေပၚခုန္ထြက္ က်ကုန္ သည္။
ခဏ…ၿငိမ္…။
လွ်ပ္တစ္ျပက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ေျပးေနရာမွ သုထက္
ရပ္လုိ္က္သည္။ စို္က္၍ ေငးမိ…။ အၾကည့္ခ်င္းၿငိၾကသည္။ ငေဇာ္ကလည္း မလိုက္ေတာ့။

ေအးေဆးပင္ဆက္ေငး….။
ဒီတြင္ ….သုထက္ရင္၌ ေရွာ့ခ္တစ္မ်ိဳ း ရသြား၏ ။အေယာင္ေယာင္အမွာ းမွာ း…။
စူးစူးပ်ံ႕ပ်ံ႕မႈ းယစ္ေ၀ရီလို႔သြား…။ခံစားမႈ က သစ္၍ လွေလသည္
“ေဆာရီးေနာ္ မမ….ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္္”
“ရပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး”
ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာ တံု႔ျပန္ျပီး တစ္ရႈးစကၠဴနွင့္ လံုခ်ည္ေပၚမွ ေကာ္ဖီရည္ေတြ
ကို ေျပာင္စင္ေအာင္သုတ္သည္။ ျပီးတာနွင့္ က်သင့္ေငြအားရွင္းကာ ဆိုင္ထဲမွညင္သာစြာ
ထြက္ခြာသြားေလသည္။
နက္ေမွာ င္ေသာ ဆံႏြယ္ရွည္အေထြးလိုက္က ေျခလွမ္းတိုင္းမွာ လြင့္ဖြာလို႔…။
လႈပ္ခါမႈ တိုင္းမွာ သူ႔ရင္ကလည္း လႈပ္ခါလို႔….။
ကားေပၚတက္၍ ေမာင္းထြက္သြားသည့္အထိ…သုထက္သည္ေငးတုန္း..။
အေတြ ႕အားဆင့္ပြား၍ ေတြ းတုန္း…။ ရင္ခုန္ႏႈန္းက အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မား၍ ေကာင္းတုန္း…။
သူ႔နွလံုးသားသည္ လက္သည္းခၽႊန္ခၽႊန္နွင့္ မထိတရိ ကုတ္ျခစ္ခံလိုက္ရသလိုမ်ိဳ း
ျဖစ္၍ က်န္ခဲ့၏ ။ အရသာက ရွိန္းျမျမျဖင့္ မိန္ေမာဖြယ္ ဆန္းၾကယ္နက္နဲလွေပသည္။
“မမရယ္….”
လူ တစ္ေယာက္ က အျခားလူ တစ္ေယာက္ အား စြဲမက္သြားေစျခင္း ကိစၥသည္
တဒဂၤအတြင္ းမွပင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မလိုဘဲႏွင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္။

♥♥♥

အခန္း(၄)

“အဲဒီ မမကို ငါ ေၾကြသြားျပီကြာ”
ၾကည္ႏူးရိပ္မွ အျပန္လမ္းတြင္ ေျပာလိုက္ေသာ သုထက္စကားေၾကာင့္
ထိန္လင္းနွင့္ ေဇယ်ေအာင္၏ မ်က္လံုးေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
သုထက္ဆိုေသာ ေကာင္က မယံုရသျဖင့္ ထိန္လင္းက ေသခ်ာေအာင္ေမးျမန္းလိုက္၏ ။
“စပရိန္…မင္းအတည္ေျပာတာလား။ ေနာက္ေနတာလား”
“တျခားဟာေတြ သာ ငါ ေနာက္ရင္ေနာက္မယ္ ဟိတ္ေကာင္။
ဒီတစ္္ခါ တကယ္အတည္ေျပာေနတာ။ အဲဒီ မမကို ခဏေလးအတြင္ းမွာ ပဲ ငါ
အရမ္းခ်စ္မိသြားတယ္။ သူ႕လံုခ်ည္ေပၚကို ငါ့ေၾကာင့္ ေကာ္ဖီေတြ ဖိတ္က်တာကို ဘာမွ
ေစာဒကမတက္ဘဲ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ထြက္သြားတယ္။ သူ႕ေနရာမွာ တျခားမိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ သာဆို ေရလည္ေအာ္မယ့္ အေပါက္ကြ။ သည္းခံခြင့္လႊတ္တက္တဲ့ မမရဲ႕
သေဘာထားျပည့္၀ပံုကျမတ္နိုးစရာေလးကြာ။ ေရလည္ထိတယ္”
အေရး တယူေျပာေနေသာ ဟန္ပန္နွင့္ ေလသံေၾကာင့္ သုထက္ေနာက္ေနတာ
မဟုတ္ေလာက္ဘူးဟု ထိန္လင္းယူဆလိုက္၏ ။ အခ်င္းခ်င္းေတြ မို႔ အားမနာ ပါးမနာလည္း
ေ၀ဖန္လိုက္ေသးသည္။
“မင္းကလည္းကြာ…ေၾကြမယ့္ေၾကြေတာ့လည္း လယ္ဗယ္တန္းခ်င္း မေၾကြဘူး။
ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းကိုမွ သြားေၾကြတယ္။ အဲဒါမ်ိဳ း က အလြယ္တကူ အလဲထိုးဖို႔ ခက္တယ္ေနာ္။
မင္းမမရဲ႕ ဒီဇိုင္းကလည္း ေတာ္ ေတာ္ ျဖိဳ ရခက္မယ့္ အေနအထားၾကီး”
“ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ကြာ..ငါ ကေတာ့ နွလံုးသား အလိုက် မျပိဳ ျပိဳ ေအာင္ျဖိဳ ဖို႔
ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီ”
သုထက္က ခိုင္မာထက္သန္စြာ ေျပာ၏ ။ သူ႕စကားဆံုးတာနွင့္
ေဇယ်ာေအာင္က သတိေပးသည္။
“စပရိန္ေနာ္…သတိလည္းထားဦး။ မင္းကမျဖိဳ ခင္ မင္းကို ျပန္ျဖိဳ တာ

ခံေနရဦးမယ္”
“ဘာ ျဖစ္လို႔လဲကြ”
“မင္းေၾကြေနတဲ့ အဒီမမရဲ႕ နာမည္ က သိမ့္ဖူးဇင္တဲ့။ သူ႔မွာ
ကအေမမရွိေတာ့ဘူး။ အေဖတစ္ခု သမီးတစ္ခုဘဝကြ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔သားဖက
အရမ္းခ်စ္ၾကတာ”
“ဟ…..မင္းက သိလွခ်ည္လား”
ထိန္လင္းက ျဖတ္ေမးလိုက္ရာ ေဇယ်ေအာင္က ရွင္းျပသည္။
“သိဆို သူ႔ကို ငါ့အစ္ကို စန္းမြန္ေအာင္ လိုက္ဖူးတယ္ေလ”
အိုေကသြားလား”
“ဘယ္ကလာ ေကရမွာ လဲကြာ ။ ေကဖို႔ေနေနသာသာ မေသတာပဲ ပံေကာင္း”
“ဘယ္လို ျဖစ္လို႔လဲ”
“မသိမ့္ဖူးဇင္ရဲ႕ အေဖ ဦးဇင္နိုင္ဝင္းက အရမ္း ေဒါသၾကီးတာကြ။
သူ႔သမီးကိိုထိရင္ လံုးဝမခံဘူး။ ငါ့အစ္က္ို စန္းမြန္ေအာင္က တစ္ေန႔ မသိမ့္ဖူးဇင္ကို
လိုက္စကားေျပာတာ။ အဲဒါကို ဦးဇင္နိုင္ဝင္းက ျမင္ျပီး စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး တုတ္နဲ႔လိုက္ရိုက္တာ
ငါ့အစ္ကို ေခါင္းကြဲသြားတယ္ကြ”
“ဟိုက္..မလြယ္ေၾကာပါလား”
ထိန္လင္း နည္းနည္း ေတာ့ ရွိန္သြားသည္။ ေဇယ်ာေအာင္က မ်က္နွာကိုရႈံ႕မဲ့၍ …
“ဟုတ္တယ္ကြ ။ တကယ့္မလြယ္ေၾကာပဲ။ မသိမ့္ဖူးဇင္က လွေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ
ခ်စ္သူရည္းစားမရွိေသးဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ိဳ ၾကီး ျဖစ္ေနတာဟာ
သူ႔အေဖဦးဇင္နိုင္ဝင္းေၾကာင့္ ပဲ”
“မင္းအစ္က္ိုက အခု မသိ္မ့္ဖူးဇင္ကို ဆက္လိုက္ေသးလား”

“ဟင့္အင္း…ေခါင္းကြဲျပီးကတည္းက မလိုက္ေတာ့ဘူး။ ကိုဆန္းမြန္ေအာင္က
အလြယ္တကူရရာၾကံဳ ရာ အေပအေတမေလး တစ္ေယာက္ နဲ႔ အခုတြဲ ေနတယ္။
သူ႔အိုးနဲ႔သူ႕ဆန္ ကေတာ့ ကြက္တိပါပဲ။ မသိမ့္ဖူးဇင္ရဲ႕ ဖားသားၾကီးကို သူအရမ္းလန္႔သြားတာ
။ အခုဆိုမသိမ့္ဖူးဇင္နဲ႔လမ္းမွာ ေတြ ႕ရင္ေတာင္ သူေစ့ေစ့ မၾကည့္ရဲဘူး”
“ဒါ ကေတာ့ ၾကည့္လည္းမၾကည့္သင့္ပါဘူးကြာ။ မေတာ္ တေရာ္…”
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ထိန္လင္း၏ ညစ္တီးညစ္ပတ္ စကားေၾကာင့္ ေဇယ်ာေအာင္ ပ်စ္ပ်စ္နစ္နစ္ဆဲ၏
။ ျပီးမွ ေနာက္တြင္ ခ်န္၍ ေခါင္းငိုက္စိုက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ေနေသာ သုထက္အား
ရပ္ေစာင့္လိုက္သည္။ သုထက္နံေဘးေရာက္ေတာ့မွ…
“စပရိန္ၿငိမ္လွခ်ည္လား။ မင္းလည္း မသိမ့္ဖူးဇင္ကို လုိက္မွာ ဆုိရင္
စဥ္းစားဦးေနာ္။ ဦးဇင္ႏုိ္င္ဝင္းက သူ႔သမီးကိုအရမ္းခ်စ္ၿပီး ေဒါသႀကီးတာနဲ႔
မင္းကအစအေနာက္သန္တာနဲ႔ ဆုိရင္ အေျခအေနက ေကာင္းကြက္ ျဖစ္လာစရာ
ငါေတာ့သိပ္မျမင္ဘူး”
“ေအးပါကြာ။ ငါလည္း စဥ္းစားေနတာပါ”
“ဘာလဲ။ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔လား”
“မဟုတ္ပါဘူး။ မမကို ငါခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းစာေရး ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပး
မလုိ႔။ အဲဒီ စာကို ဘယ္လုိေပးရရင္ ေကာင္းမလဲစဥ္းစားေနတာ။ မင္းေပးေပးပါလား”
“ဟာ …မလုပ္ပါရေစနဲ႔ကြာ။ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက လြယ္တာမဟုတ္ဘူးကြ။ ေဒါသက
ႀကီးပါဘိသနဲ႔။ သူ႔သမီးကို ငါစာလုိက္ေပးေပးတယ္လုိ႔ ၾကားရင္ငါ့ကိုလာသတ္ေနဦးမယ္”
ေဇယ်ာေအာင္က အေၾကာက္အကန္ျငင္းသည္။ သုထက္က ထိန္လင္းအား

ၾကည့္၍
“ဒါဆုိ ထိန္လင္းေပးေပးကြာ”
“ငါ…ငါက …ေၾကာက္တတ္တယ္ကြ။ ဒီေကာင္ေျပာပံုအရဆုိရင္ မင္းေယာကၡထီး
ေလာင္းႀကီး သိရင္တကယ္ေဆာ္ေလာက္တယ္။ ငါ့မွာ က ေခါင္းတစ္လံုးတည္း အပိုမပါ ေတာ့
…အဟဲ..မေပးရဲဘူး”
ထိန္လင္းကလည္း ေျခတကာကာ လက္တကာကာ ျဖင့္ ဖယ္ေရွာင္သည္။
ဒီေတာ့ သုထက္က နားထင္ကိုလက္ႏွင့္ ေထာက္ၿပီး စဥ္းစားေလသည္။ ခဏၾကာေတာ့
ဝမ္းသာ အားရ လက္ေဖ်ာက္တီး၏ ။
“ဟုတ္ၿပီ၊ ငါအႀကံရၿပီ”
“ဘယ္လုိအႀကံရတာ လဲဟ။ ငါတို႔ကိုလည္း ေျပာစမ္းပါဦး”
ေဇယ်ာေအာင္က ေမးလုိက္ရာ သုထက္က ညစ္က်ယ္က်ယ္ၿပံဳ း လ်က္…
“မင္းတုိ႔ႏွစ္ ေကာင္က မေပးေပးဘူးဆုိေတာ့…မမကို ငါေပးမယ့္
ခ်စ္သဝဏ္လႊာကို သူ႔အေဖႀကီးကတစ္ဆင့္ ေပးခုိင္းဖုိ႔ ငါဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ”
“ဗုေဒၶါ…”
“ဘဂဝါ…”
ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္၏ မ်က္လံုးေတြ အလြန္အကၽြံ ျပဴး
ထြက္လာၾကသည္။ သုထက္ဆုိေသာ ေကာင္က ေပါက္ကရလုပ္ေနက်မို႔ သူတုိ႔လန္႔သြားမိ၏ ။
ေဇယ်ာေအာင္က ေသခ်ာေအာင္ေမးသည္။
“ဟိတ္ေကာင္ စပရိန္…မင္း တကယ္ေျပာေနတာလား”
“တကယ္ေပ့ါကြ။ ငါကလည္း အဲဒီ လုိ ေဒါသႀကီးတဲ့ လူမ်ိဳ း ကုိမွ စခ်င္တာ။
ဘာလဲ… မင္းတုိ႔က မယံုလို႔လား”

“မယံုတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကမင္းထင္သေလာက္ေတာ့
လြယ္ကူမွာ မဟုတ္တာေသခ်ာတယ္”
“ဒါဆုိသတ္မွတ္ခ်က္ကေလး ျဖစ္သြားေအာင္ႏွစ္ ေယာက္ တစ္ေယာက္ ေလာင္း
မလား”
သုထက္က သူ႔အစြမ္းအစကိုယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ စိန္ေခၚလုိ္က္ရာ
ေဇယ်ာေအာင္ က ထိန္လင္းကိုၾကည့္၍ ေမးဆတ္ျပလုိက္သည္။
ထိန္လင္းက သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းညိတ္ၿပီးမွ စိန္ေခၚမႈ ကိုလက္ခံသည္။
“အပ်င္းေျပေပ့ါ။ ေလာင္းၾကမယ္ေလ”
“အုိေက…ဒါဆုိရင္ မနက္ျဖန္ အခုလုိအခ်ိန္ေလာက္ဆုိရင္ ငါ့ရဲ႕
ခ်စ္သဝဏ္လႊာက မမရဲ႕ ဖားသားႀကီးေပးလုိ႔ မမလက္ထဲကို ေရာက္ေနေစရမယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္
မင္းတုိ႔ ႏွစ္ ေယာက္ ငါ့ကိုဘီယာအဝတုိက္”
“မေရာက္ဘူးဆုိရင္ေကာ…”
“မင္းတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ ကို ငါဘီယာအဝတုိ္က္မယ္”
သုထက္က ၿပံဳ း ၿပံဳ း ရႊင္ရႊင္ပင္ ေျပာ၏ ။ ျပႆ နာ ပ်ားအံ
ကုႀကီးအားတုတ္ႏွင့္
ထုိးဆြ ရမည္ ့ အေရး ကို သူမုိ႔လို႔ စိတ္ေအးလက္ေအး တက္ႂကြေနသည္။ ဒါေတာင္
ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ လမ္းေဘးမွေတြ ႕သည့္ ေျပာင္းဖူးစဥ္း႐ိုးအား
ေကာက္ယူၿပီးဆုိင္ကယ္ တစ္စီး ၏ အိပ္ေဇာေပါက္ထဲ ထုိးထည့္ပစ္ခဲ့ေသးသည္။
ဘုမသိဘမသိႏွင့္ ထုိဆုိင္ကယ္သမား ေတာ့ စက္ႏိႈးရခက္ၿပီ။ သုထက္လုပ္ရပ္ကိုၾကည့္ၿပီး
ဝါသနာတူေသာ ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ က သေဘာက်စြာ ရယ္ၾကသည္။
အဲဒီ ေကာင္ဟာေလ…
စပရိန္ဆုိတ့ဲအတုိ္င္းပဲ
ေျပာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔

ကဲကို ကဲတယ္!

♥♥♥

အခန္း (၅)
‘ေစာေစာအိပ္လုိ႔ ေစာေစာထလုိ႔ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္ၾကပါစို႔’ဆုိေသာ
ေဆာင္ပုဒ္ အား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးရွိပါသည္။
ထုိသည္သည္ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္း ျဖစ္၏ ။ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းသည္ ညဘက္ဆုိလွ်င္
ေစာေစာအိပ္ေလ့အိပ္ထ မရွိေပ မယ့္ မနက္ဘက္ဆုိလွ်င္ေစာေစာထၿပီး
အိမ္ျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ရွိသည္။ဒီေန႔မနက္ ေစာေစာ သူႏုိးလာေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း
တုတ္ေကာက္ကေလးကိုဆြဲၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ဖုိ႔ ျပင္သည္။
ၿခံထဲသို႔ သူဆင္းလာေသာ အခါတြင္ ထူးျခားေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုအားအံ့ဩစြာ
ေတြ ႕ျမင္လုိက္ရပါ၏ ။
“ဟာ…ဗူးႀကီး တစ္ဗူးပါလား”
ပိတ္ထားေသာ ၿခံတံခါးေပါက္ဝ၏ အတြင္ းထဲဘက္၌ ႏွစ္ ဆယ့္တစ္လက္မဆုိဒ္
ေလာက္ ရွိမည္ ့ တီဗီြထည့္သည့္ စကၠဴဗူးႀကီးတစ္ဗူးက အခန္႔သား ေရာက္ရွိ၍ ေနသည္။
“ဒီ ဗူးႀကီးကို ဘယ္သူလာပို႔ထားတာပါလိမ့္…”
ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းသည္ စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ အနားသို႔ ကပ္ၾကည့္လုိက္သည္။ ထုိအခါ
ဗူးခြံစကၠဴေပၚမွာ ေဆာ့ပင္အနီႏွင့္ ေရး သားထားေသာ စာမ်ား ကိုပါ ေတြ ႕ရွိလုိက္ရ၏ ။
ဤပစၥည္းသည္ မသိမ့္ဖူးဇင္အတြက္ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိ၍ အက်င့္
စာရိတၱေကာင္းေသာ လူမ်ား သည္ ကို္ယ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥအားလံုးဝ ဝင္ေရာက္
စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေပ။ ဤအတြင္ း၌ အလြန္အင္မတန္အဖုိးအနဂၣၾကီးမားေသာ ပစၥည္းပါရွိ

ေသာ ေၾကာင့္ လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္ ။ ကာယကံရွင္ မသိမ့္ဖူးဇင္ထံသုိ႔ အေရာက္ပို႔ေပးပါရန္
ေလးစားစြာ အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ သိကၡာကို ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္။
ပံု-သေမာင္းလက္

“ဟာ…သေမာင္းလက္ဆုိပါလား။ ဘယ္လုိလူစားပါလိမ့္…”
ဗူးခြဲေပၚရွိစာကိုဖတ္ၿပီး ဦးဇင္ႏုိ္င္ဝင္း ပူစီ ျဖစ္သြားသည္။
သေမာင္းလက္ဆုိသူကို လည္း အရမ္းစိတ္ဝင္စားသြားမိသည္။ ဗူးအတြင္ းရွိအလြန္အင္မတန္
အဖုိးအနဂၣႀကီးမား လွပါသည္ ဆုိေသာ ပစၥည္းကိုလည္း သိခ်င္သြား၏ ။ ဖြင့္ၾကည့္ရန္
ဟန္ျပင္ၿပီးမွ ဗူးခြံ ေပၚတြင္ ေရး ထားေသာ ‘ဂုဏ္သိကၡာရွိ၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေသာ
လူမ်ား သည္ ကို္ယ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥအားလံုးဝ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေပ’
ဆုိေသာ စာေၾကာင္းႏွင့္ ‘လူႀကီးမင္း၏ သိကၡာကို ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္’ ဆုိေသာ
စာေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖြင့္မ ၾကည့္ ျဖစ္ေတာ့ေပ။
စာပါညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသာ ဒီဗူးႀကီးကို သမီး ျဖစ္သူထံ သြားေရာက္
ပုိ႔ေဆာင္ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လုိ္က္ေလ၏ ။ ထုိ႔ေနာက္လက္ထဲမွ တုတ္ေကာက္ကုိခ်ၿပီး ဗူးႀကီးကို
အားအင္အျပည့္ႏွင့္ ေကာက္မထည့္လုိက္ရာ…
“ဟင္…ေပါ့ေပါ့ေလးပါလား”
ဗူးႀကီးက သူ႔လက္ထဲ အသာအယာပါလာသျဖင့္ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္း အံ့ဩသြားသည္။
ၿပီးမွ အေတြ းတစ္မ်ိဳ း ေပါက္သြားသည္။
“ဟင္ …ေပါ့ေပါ့ေလးပါလား”
“အင္း…တန္ဖိုးဆုိတာက ေပါ့တာ ေလးတာနဲ႔မဆုိင္ပါဘူးေလ။ ပတၱျမား ဆန္က်ိဳ း
အဖုိးျပည္တန္ဆုိတဲ့ စကားေတာင္ရွိေသးတာပဲ။ အင္း…ငါ့သမီးေတာ့ သေမာင္းလက္ဆုိတဲ့
ပုဂၢိဳ လ္ထူး မ,စလုိ႔ေကာင္းစား ေတာ့မယ္နဲ႔တူတယ္…”

ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းသည္ စကၠဴဗူးႀကီးအား ထမ္းၿပီး အိမ္ထဲသို႔ ၿပံဳ း ၿပံဳ း ႀကီး
လွမ္းဝင္သြား ေလသည္။ အိမ္ထဲသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ စကၠဴဗူးႀကီးအား
တ႐ိုတေသေနရာခ်ၿပီး အိမ္တံခါး ကုိ ေသခ်ာစြာ သြားပိတ္လုိက္၏ ။ ၿပီးမွ
အိပ္ယာမထေသးေသာ သမီး ျဖစ္သူ၏ အခန္းတံခါး ကို သြားေခါက္သည္။
“ေဒါက္…ေဒါက္…”
“သမီးေရ…သမီး… ထဦး…”
“အခန္းတံခါးပြင့္ၿပီး သိမ့္ဖူးဇင္ ထြက္၍ လာသည္။ေစာေစာစီးစီး မႏိႈးစဖူး
အႏိႈးခံံ လုိ္က္ရသျဖင့္ သူမ ပူစီ ျဖစ္ေနသည္။
“လာဦး သမီးရဲ႕ ။ ဒီမွာ သမီးအတြက္အလြန္အင္မတန္အဖိုးအနဂၣထုိက္တန္တဲ့
ပစၥည္း တစ္ခုေရာက္ေနတယ္။ လာ…လာ… အျမန္လာ”
ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက သမီး ျဖစ္သူကို စကၠဴဗူးႀကီးဆီ ပ်ာပ်ာသလဲ ဦးေဆာင္၍
ေခၚသြား သည္။ သိမ့္ဖူးဇင္ခမ်ာ နေဝတိမ္ေတာင္ျဖင့္ လိုက္လာခဲ့ရ၏ ။ စကၠဴဗူးႀကီး
ဆီေရာက္ေသာ အခါတြင္ …
“ကဲ…ဒီမွာ သမီးအတြက္ ပစၥည္း”
“ဟင္…တီဗီြဗူးခြံႀကီးပါလား။ အဲ့ဒါႀကီးကို သမီးက ဘာလုပ္ရမွာ လဲအေဖရဲ႕ ”
“ဗူးခြံေပၚမွာ စာေရး ထားတယ္ေလ သမီးရဲ႕ ။ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါဦး”
ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက တုိက္တြန္းေလရာ သိမ့္ဖူးဇင္သည္ အူလည္လည္ျဖင့္ ဗူးခံြစကၠဴ
ေပၚမွ စာေတြ ကို ဖတ္ရ၏ ။ ဖတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ နားမလည္ႏို္င္စြာ သူမအံ့ဩသြားသည္။
“ဒါ…ဒါ…ဘာလဲ အေဖ”
“ဘာလဲဆုိတာ သိရေအာင္ ဒါကိုဖြင့္ၾကည့္မွေပါ့ သမီးရဲ႕ ။ အေဖ ကေတာ့
ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ ကိစၥမို႔လို႔ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းတဲ့အေနနဲ႔ မဖြင့္ခ်င္ဘူး။ သမီးအတြက္
ပစၥည္းကို သမီးဘာသာပဲ ဖြင့္။ အေဖက ေဘးကေနၾကည့္မယ္။ ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ပါ သမီး ရဲ႕ ”

ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက သမီး ျဖစ္သူကို ေဆာ္ဩသည္။ အတြင္ းထဲမွာ
ဘာပစၥည္းပါလာ မလဲ ဆိုတာ သူ သိခ်င္စိတ္ သိပ္ျပင္းျပေနေလၿပီ။
သိမ့္ဖူးဇင္က စကၠဴဗူးခြံ၏ ထိပ္ဝမွာ ကပ္ထားေသာ တိပ္ေတြ ကို
ဆြဲခြာလို္က္သည္။ ၿပီးတာႏွင့္ အဖံုးကိုဖြင့္ၿပီး အထဲသုိ႔ငံု႔ၾကည့္၏ ။ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက
အေလာတႀကီးျဖင့္ ေမး သည္။
“အထဲမွာ ဘာပါလဲ သမီး။ ဘာပစၥည္းလဲ”
“ေရႊ…ေရႊ…”
“ေရႊေခ်ာင္းႀကီးလား သမီး”
“မဟုတ္ဘူး။ ေရႊဗဟို မီးအားျမႇင့္စက္ထည့္တဲ့ ဗူးခြံႀကီး”
“အင္”
သိမ့္ဖူးဇင္က ထိ္ပ္ဝမွာ ပိတ္ထားေသာ တိတ္ကိုခြာၿပီး မီးအားျမႇင့္စက္ဗူးကို
ဖြင့္လုိက္ျပန္သည္။ ၿပီးတာႏွင့္ အထဲသို႔ ၾကည့္၏ ။ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက ဒီတစ္ခါလည္း အေလာ
တႀကီးျဖင့္ …
“ဘာေတြ ႔လဲ သမီး”
“ဗူးအေဖ…ဗူး…”
“ဘာဗူးလဲ။ ရတနာေတြ ထည့္ထားတဲ့ ဗူးလား”
“ဟင့္အင္း…မဟုတ္ဘူး။ လွွ်ပ္စစ္မီးပူထည့္တဲ့ ဗူးခြံႀကီး”
သိမ့္ဖူးဇင္ မီးအားျမႇင့္စက္ထည့္သည့္ ဗူးခြံအတြင္ းမွ လွ်ပ္စစ္မီးပူထည့္သည့္
ဗူးခြံ တစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက ထုိဗူးကို ယူၿပီး နားနားကပ္ကာ
လႈပ္ၾကည့္ျပန္သည္။
“အသံ…အသံ..အသံၾကားရတယ္ သမီးရဲ႕ ။ ဂေလာက္ ဂေလာက္နဲ႔ ။ စိတ္မ

ေလွ်ာ့နဲ႔ဦး။ ဒီဗူးကိုလည္း ဖြင့္လုိက္”
“ဟုတ္…ဟုတ္ကဲ့ …အေဖ…”
သိမ့္ဖူးဇင္က တိပ္ေတြ ကို ဆြဲခြာၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးပူထည့္သည့္ ဗူးကို ဖြင့္ၾကည့္ျပန္
သည္။ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းကလည္း ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ သိခ်င္စိတ္ႀကီးမားစြာ ေမးျပန္သည္။
“ဘာေတြ ႕လဲ သမီး”
“ဗူးပဲ အေဖ။ ဗူးပဲ”
“ဘာဗူးလဲ သမီး”
“သြားတုိက္ေဆးဗူးေလး အေဖ”
“ေဟ”
သားအဖႏွစ္ ေယာက္ စလံုးေခါင္းစားကုန္သည္။ အရြယ္စံု ဗူးခြံေတြ ကလည္း
သူတုိ႔နံေဘးမွာ ပံုေနၿပီ။ သိမ့္ဖူးဇင္က သူမလက္ထဲမွ ေလဆာသြားတုိက္ေဆးဗူးခြံေလးကို
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ၾကည့္၍ ညည္းသည္။
“ဘယ္လုိ ျဖစ္တာလဲ အေဖရယ္။ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းပါတယ္ဆုိၿပီး စကၠဴ
ဗူးခြံေတြ သာ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုထြက္လာေနပါလား။ တီဗီြဗူးခြံကေန သြားတုိက္ေဆးဗူး အထိ
ခၽြတ္လာတာ အခုဆုိေသးေသးေလးပဲက်န္ေတာ့တယ္”
“ဒါ ကေတာ့ သမီးရယ္ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းဆုိေတာ့ လံံုၿခံဳ ေအာင္
အထပ္ထပ္လုပ္ ထားတာ ျဖစ္မွာ ေပါ့။ စိတ္မေလွ်ာ့ပါနဲ႔။ ဒီတစ္ခါေတာ့
ေနာက္တစ္ဗူးမရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူူး။ ဆံ့ လည္းမဆံ့ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကဲ…ဒီဗူးကိုသာ ဖြင့္ေပေတာ့။
သတိလည္း ထားဖြင့္ဦီးေနာ္။ အထဲက ပစၥည္းပ်က္စီးသြားဦးမယ္”
ဦးဇင္ဝင္းႏုိ္င္က စိတ္မေလွ်ာ့ႏိုင္ေသးဘဲ ေျပာျပန္ရာ သိမ့္ဖူးဇင္က သြားတုိက္
ေဆးဗူးခြံကို ဖြင့္ရျပန္၏ ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္း မေမးခင္ သိမ့္ဖူးခင္၏ အသံက ဦးစြာ
အလ်င္ထြက္ေပၚလာသည္။

“ေတြ ႕ၿပီအေဖ…ေတြ ႕ၿပီ”
“ဘာလဲ သမီး။ ဘာႀကီးလဲ”
“စကၠဴေလးတစ္ရြက္ အေဖ”
“ဟာ ဒါဆုိ ခ်က္လက္မွတ္တုိ႔ ရတနာသိုက္ေျမပံု အညႊန္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
မၿပဲေစနဲ႔ သမီး။ ျဖည္းျဖည္းလုပ္”
“ဟုတ္ကဲ့ အေဖ…ဟုတ္ကဲ့”
သိမ့္ဖူးဇင္က သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး သြားတိုက္ေဆးဗူးခြံအတြင္ းမွ စကၠဴကုိ
ညင္ညင္ သာသာဆြဲထုတ္သည္။ ၿပီးတာႏွင့္ ထိုစကၠဴကို ေသေသခ်ာခ်ာျဖန္႔ကာ သားအဖ ႏွစ္
ေယာက္ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ၿပီး ၿပိဳ င္တူၾကည့္ၾကေလသည္။
စကၠဴA-4 ဆိုဒ္ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ အျဖဴျဖစ္ၿပီး ထုိအေပၚမွာ မင္အျပာႏွင့္ ေရး
သားထားသည့္ စာလံုးေတြ က ရွင္းသည္။ လုိရင္း ကို ဒက္ခနဲ တန္းသိေစ၏ ။
မမသိမ့္ဖူးဇင္
မမကိုကၽြန္ေတာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္။ အဲ့ဒါကို မမသိေစခ်င္လုိ႔ အခု
ေလာေလာဆယ္အသိေပးထားတာပါ။ အေျဖကိုေတာ့ ေနာက္မွပဲ လူကုိယ္တုိင္
ေအးေအးေဆးေဆး လာေတာင္းပါေတာ့မယ္။
တစ္ခ်ိန္မွာ မမရဲ႕ ကလီစာေလး ျဖစ္လာမယ့္
သုထက္

စာႂကြင္း ။ ။ အခုလို ကူညီတ့ဲအတြက္ မမရဲ႕ အေဖကိုလည္း သုထက္ဆုိတဲ့
သေမာင္း လက္က
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာေပးပါ။
“ဟင္ …”

စာကိုဖတ္ၿပီးေသာ အခါ သားအဖႏွစ္ ေယာက္ စလံုး အူလည္လည္ႏွင့္ ပူစီ
ျဖစ္ကုန္ ၾကသည္။ ဦးဇင္ဝင္းႏုိင္က မအီမလည္႐ုပ္ႀကီးျဖင့္ …
“ဒါ…ဒါ …သမီးကို ေပးတဲ့ ရည္းစားစာႀကီးပဲ။ ဟင္း…ေျပာစမ္း သမီး ဒီစာကို ေပး
တာ ဘယ္ေကာင္လဲ”
“ဟယ္ …အဲ့ဒါ သမီးဘယ္သိပါ့မလဲ။ ဒီစာနဲ႔ ဒီဗူးေတြ ကို အေဖပဲ ယူလာေပး
တာေလ”
“ဟာကြာ…ေတာက္..ဟင္း…”
“ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္း အခံရၾကပ္ေနသည္။ သမီး ျဖစ္သူအား ေပးေသာ ရည္းစားစာကို
သူကိုယ္တုိင္ယူလာမိသည့္အတြက္ ရွက္လည္းရွက္ ေဒါသလည္းထြက္ေနသည္။
“ေတာက္…သုထက္ဆုိတဲ့ သေမာင္းလက္ေကာင္ ငါ့ကိုေၾကာသြားတယ္။
မင္းနဲ႔ငါ ေတြ ႔ၾကေသးတာေပ့ါ သုထက္ဆုိတဲ့ သေမာင္းလက္ေရ။ နာမည္ ကိုက
ေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္နဲ႔။ သုထက္ဆုိ သုထက္ေပါ့။ ဘာသေမာင္းလက္လဲ။ အဲ…
သေမာင္းလက္ဆုိေတာ့ …သမက္ေလာင္း။ ဟာ…ေခြးေကာင္။ သုထက္ဆုိတဲ့ ေခြးေကာင္”
ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းသည္ စကၠဴဗူးခြံေတြ ကို ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္ထုတ္သည္။ ပါးစပ္
ကလည္း ႏြားမေသးပန္းသကဲဲ့သို႔ ယုတ္ယုတ္ပဲ့ပဲ့ဆဲသည္။ လူငယ္ တစ္ေယာက္ က ဖဲ့တာကို
ခံလုိက္ရသျဖင့္ သူ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ တင္းေနေလသည္။
အေခ်ာင္ အဗ်င္းခံရမွာ စိုးသျဖင့္ သိမ့္ဖူးဇင္ အသာေရွာင္ထြက္၍ လာခဲ့သည္။
သူမသည္လည္း ပေဟဠိတစ္ပုဒ္ႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေန၏ ။
ဟင္း… ဒီငေမႊေလးက ဘယ္သူမ်ား ပါလိမ့္ေနာ္…။
တင္းေတာ့ တင္းဇယားပဲ…။

♥♥♥

အခန္း(၆)
အဝါေရာင္ သန္းေသာ ေနျခည္သည္ ကမာၻေပၚသို႔ ဝတၱရားမပ်က္
သက္ဆင္းလ်က္ ရွိသည္။ သုထက္တိ႔ုသူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္ သည္ ေနေရာင္ ေအာက္တြင္
အသက္ဝင္ေန ေသာ ၾကည္ႏူးရိပ္ဆုိင္ကေလးမွာ အတူတကြ ေရာက္ရွိ၍ ေနၾက၏ ။
သံုးေယာက္ သား လည္တဆန္႔ဆန္႔ႏွင့္ …။ တစ္စံုတစ္ရာ အလာကို ေစာင့္ႀကိဳ
ငံ့လင့္ေနေလသည္။ ထိန္လင္းက စိတ္မရွည္ဟန္ျဖင့္ …
“စပရိန္…မင္းမမက ဒီကိုလာမွာ ေသခ်ာရဲ႕ လားကြာ”
အားလံုးနီးပါးကို ငါစုံစမ္းၿပီးသြားၿပီ။ မမ အသက္က ႏွစ္ ဆယ့္ရွစ္ဆုိတာရယ္၊
ေလာ (Law)နဲ႔ေက်ာင္းၿပီးထားတယ္ဆုိတာရယ္၊ရည္းစားမရွိေသးဘူးဆုိတာရယ္၊
သူ႔ဖားသားႀကီး က မနက္ဖက္ဆုိရင္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ေလ့ရွိတယ္ဆုိတာရယ္၊ မမက
သူ႔ဖားသားႀကီးကို အရမ္းခ်စ္အရမ္းေၾကာက္တယ္ဆုိတာရယ္၊ ဒီဆုိင္မွာ
မနက္ပုိင္းဝါးတီးလာဖြင့္တယ္ဆုိတာ ရယ္…ငါသိထားၿပီးၿပီ”
“ဟိုက္ရွားဘား…သြက္လွခ်ည္လား။ မင္းကိုစီအိုင္ဒီမွာ အလုပ္သြင္းေပးရင္
ေကာင္း မယ္ ထင္တယ္”
ထိန္လင္းက သုထက္၏ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴး လုိက္၏ ။
ေဇယ်ာ ေအာင္က သုထက္ကို ၾကည့္၍ သူသိခ်င္တာ ေမးသည္။
“ဟိတ္ေကာင္…ငါတုိ႔ေလာင္းထားတဲ့ ပြဲရဲ႕ အႏုိင္အ႐ံႈးကိစၥ ဘယ္လုိလဲ”
“မေလာစမ္းပါနဲ႔ကြာ။ အဲဒီ ့အေျဖကို ငါ့မမလာေတာ့ သိရမွာ ေပါ့”
သုထက္က ေအးေဆးပင္ တံု႔ျပန္ၿပီး ေဆးလိပ္ျပာခြက္၏ နံေဘးမွ ‘လန္ဒန္၏
ထူးကဲေသာ အရသာ’ဆုိေသာ စာလံုးေတြ ကုိလက္သည္းႏွင့္ စိမ္ေျပနေျပ ဖ်က္ေနေ လသည္။

ခဏၾ ကေတာ့ သူ႔လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ‘လန္ဒန္၏ ထူးကဲေသာ အရသာ’ သည္ ‘လဒ၏
ထကေသာ အရသာ’ ဟူ၍ ေျပာင္းလဲ သြားေတာ့၏ ။
ထုိအခုိက္မွာ ပင္ ဆိုင္ေရွ႕သို႔ ကားတစ္စင္းထုိးဆုိ္က္လာၿပီး အတြင္
းမွသိမ့္ဖူးဇင္ႏွင့္ အမ်ိဳ း သမီးတစ္ဦးဆင္း၍ လာသည္။ သူမတုိ႔ႏွစ္ ဦးသည္
စားပြဲဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ဝင္ထိုင္ၿပီး ဆီခ်က္တစ္ပြဲစီ မွာ ယူူလုိက္ၾကသည္။ ဒီတြင္ …
“လာ…သြားၾကမယ္”
သုထက္က သူ႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ ကို ေမးဆတ္ျပၿပီး ထုိင္ရာမွ ထကာ
သိမ့္ဖူးဇင္တုိ႔ ဝိုင္းဆီသို႔ သြား၏ ။ ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ကလည္း တက္ညီလက္ညီ
ေနာက္မွလုိက္ၾကသည္။ သိမ့္ဖူးဇင္တုိ႔ ဝိုင္းသုိ႔ ေရာက္ေတာ့…
“ကၽြန္ေတာ္ ့ကိုထုိင္ခြင့္ျပဳ ပါေနာ္”
သုထက္သည္ ခြင့္ေတာင္းၿပီးတာႏွင့္ ခြင့္ျပဳ မျပဳ ပင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲထိုင္ခံုတစ္
လံုးတြင္ ဝင္ထိုင္သည္။ ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ကလည္း ထုိင္ခံုေတြ ဆြဲယူၿပီး ခပ္တည္
တည္ပဲ ေရာေႏွာကာထုိင္၏ ။
သူတုိ႔သံုးေယာက္ ၏ ရဲတင္းမႈ ေၾကာင့္ သိမ့္ဖူးဇင္တုိ႔ႏွစ္ ေယာက္ မွာ
ေခါင္းေနာက္ သြားၾကေလ၏ ။ သုထက္က သူ႔အားအဆန္းတၾကယ္ခံစားမႈ မ်ား
ျဖစ္တည္ေပးစြမ္းခဲ့ေသာ သိမ့္ဖူးဇင္ကို တခုတ္တရၿပံဳ း ျပလုိက္ပါသည္။
“မမ …ကၽြန္ေတာ္ ့ရဲ႕ ေမတၱာဆက္သဝဏ္လႊာကို ရတယ္မဟုတ္လားဟင္”
သုထက္၏ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ေမးခြန္းေၾကာင့္ အတူပါလာေသာ အမ်ိဳ း သမီးက
သိမ့္ဖူးဇင္ကုိ ျပဴး ေၾကာင္ေၾကာင္ မ်က္လံုးေတြ ျဖင့္ ၾကည့္သည္။ သိမ့္ဖူးဇင္ ကေတာ့
တည္တည္တံ့တံ့ပင္။ သုထက္အားစိုက္ၾကည့္လ်က္…
“ဒါဆုိ မနက္ကစာက မင္းေပးတာေပ့ါ …ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္ မမ…ကၽြန္ေတာ္ ေပးတာပါ”

သုထက္က ေခါင္းညိတ္၍ ဝန္ခံလုိက္၏ ။ ႐ုပ္ေျပာင္ေသာ ေကာင္ေလးသည္
ျမတ္ႏိုးသူေရွ႕၌ က်ိဳ း ႏြံစြာ မင္ေသလ်က္ရွိသည္။ သိမ့္ဖူးဇင္က သုထက္ကိုမေန႔က သူမအား
ေျပးလႊားရင္းဝင္တိုက္သည့္ခ်ာတိတ္မွန္း ေကာင္းစြာ မွတ္မိပါ၏ ။
“မင္းကို င့ါအေဖေတာ္ ေတာ္ ေဒါသထြက္ေနတယ္။ ေတြ ႕တဲ့ေနရာမွာ သတ္
မယ္လုိ႔ခ်ည္းေျပာေနတယ္။ မင္းလုပ္တာလည္း လြန္တယ္။ အဲဒီ လုိ မလုပ္သင့္ဘူး”
“ဟဲ့ …ဘာေတြ ျဖစ္ၾကလိုိ႔လဲ…ငါ့ကုိေျပာပါဦး”
သူမႏွင့္ အတူပါလာေသာ အေဖာ္က စပ္စပ္စုစု ေမးေလရာ သိမ့္ဖူးဇင္က
သုထက္ကို ေမးေငါ့၍ …
“ဒီေကာင္ေလးေပါ့။ ငါ့ကို ရည္းစားစာေပးတာေလ…႐ိုး႐ိုးမေပးဘူး”
“ဟဲ့ …႐ိုး႐ိုးမေပးေတာ့ ဘယ္လုိေပးတာလဲ။ …ကေပးတာလား…”
“ဟာ…နင္ကလည္း စကားကို ဆံုးေအာင္နားေထာင္ပါဦးဧပရယ္ရယ္။ သူက
စကၠဴဗူးခြံႀကီးထဲ ထည့္ၿပီး အိမ္ေရွ႕မွာ လာခ်ထားတာ။ ဗူးေပၚမွာ ကလည္း စာေတြ ေရး
ထားေသးတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းသူမ်ား သည္ ကုိယ္ႏွင့္ မသက္
ဆုို္င္ေသာ ကိစၥအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေပ။ ဤအထဲ၌ အလြန္အင္မတန္ အဖိုး
ႀကီးမားတဲ့ ပစၥည္းပါရွိေသာ ေၾကာင့္ လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္ ။ ကာယကံရွင္မသိမ့္ဖူးဇင္ထံ အေရာက္
ပို႔ေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္ဆုိၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ေလွ်ာက္ေရး ထားတာ။ ငါ့အေဖ
ကလည္း မနက္ပိုင္း ေစာေစာထ လမ္းေလွ်ာက္ေနက်ဆုိေတာ့ အဲဒီ ဗူးႀကီးကို ေတြ ႕ၿပီး
အိမ္ထဲသယ္ခ်လာေရာ။ သူလည္း အရမ္းစိတ္ဝင္စားသြားတာဟ။ ဗူးေပၚမွာ ေရး ထားတဲ့
စာေတြ ေၾကာင့္ ဖြင့္လည္းမဖြင့္ရဲ…သိကလည္း သိခ်င္နဲ႔…ငါ့ကိုႏိႈးၿပီးဖြင့္ခုိင္းတယ္။ ငါ့မွာ စကၠဴ
ဗူးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဖြင့္ရတာ လက္အံကုိေသေရာပဲ။ အထပ္ထပ္ဖြင့္ၿပီးလုိ႔ ေတြ ႕မယ့္ေတြ
႔ေတာ့ ငါ့ကိုေပးတဲ့ ရည္းစားစာ ျဖစ္ေနေရာ…အဲဒီ မွာ အေဖ ရွက္ရွက္နဲ႔ ေဒါကန္ေတာ့တာေပါ့။
ငါ့အတြက္ ရည္းစားစာကို သူ ယူလာေပးသလို ျဖစ္သြားတာ ႀကီးကိုး”

“အိုးဟိုးဟိုး…ဒီလိုလား…ခြိခစ္ခစ္…ခြိခစ္ခစ္…ဟား”
ဧပရယ္ဆုိေသာ အမ်ိဳ း သမီးက ငွက္ဆုိးထုိးသံကဲ့သို႔ မသာမယာရယ္ေလသည္။
ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ကလည္း သေဘာက်၍ ရယ္ၾကသည္။
သုထက္ ကေတာ့ မရယ္ေခ်။ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ ကို သူသာအသိဆံုး
မဟုတ္လား…။ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက တီဗီြဗူးခြံႀကီးကို ေကာက္ထမ္းၿပီး အိမ္ထဲဝင္သြားတာ ေတြ ႕မွ
မလွမ္းမကမ္း၌ ရပ္၍ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ေက်နပ္စြာ ျပန္လွည့္ လာခဲ့တာ
ျဖစ္သည္။ ထုိအက်ိဳ း ဆက္ေတြ ထဲမွ မမ၏ ခံစားခ်က္ကိုသာ သူ႔စိတ္က သိလုိ စိတ္ေတြ
သိပ္ျပင္းျပေန၏ ။
“မမ…ကၽြန္ေတာ္ မမကိုခ်စ္ေနတာ သိသြားၿပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္
အေျဖကို စဥ္းစားဦးေလ”
သုထက္က ဆံႏြယ္ပင္ကိုေနာက္ဘက္သို႔ လွန္သိမ္းထားသျဖင့္
လင္းရွင္းၾကည္စင္ ေနေသာ သိမ့္ဖူးဇင္၏ မ်က္ႏွာျပင္အား မက္ေမာစြာ ၾကည့္၍
ေတာင္းဆုိသမႈ ျပဳ လုိက္ ပါသည္။ သိမ့္ဖူးဇင္သည္ တံံု႔ျပန္စကားဆိုရန္အတြက္
စကားလံုးေရြးခ်ယ္ေနဟန္ျဖင့္ ေတြ ေဝစြာ ႏႈတ္ဆိတ္ေန၏ ။ ထုိစဥ္မွာ ပင္ ဧပရယ္က
ၾကားထဲဝင္႐ႈပ္ေလသည္။
“ဟဲ့ေကာင္ေလး…နင္ကလည္း ကေလးက ကေလးလုိမေနဘူး။ ခ်စ္စကားေတြ
ႀကိဳ က္စကားေတြ ေျပာေနတယ္။ သိမ့္ဖူးဇင္က နင့္ထက္ အသက္အမ်ား ႀကီး ပိုႀကီး တယ္ဟဲ့။
အဲ့ဒါနင္က ရည္းစားစာေပးစရာလား။ ကိုယ့္အေမလို သေဘာထားၿပီး ႐ို႐ို
ေသေသဆက္ဆံမွေပါ့”
“ဟာဗ်ာ…ခင္ဗ်ားကလည္း”
ဧပရယ္၏ စကားေၾကာင့္ သုထက္မ်က္ႏွာ ႐ံႈ႕မဲ့သြားသည္။
“ဥပမာေပးစရာရွားလို႔ဗ်ာ။ ခ်စ္လုိ႔ႀကိဳ က္လုိ႔ရည္းစားစာေပးပါတယ္ဆုိမွ

ကိုယ့္အေမ လို သေဘာထားခုိင္းေနတယ္။ မမနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ကလည္း အဲဒီ ေလာက္အသက္
မကြာပါ ဘူးဗ်ာ။ ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္ကေလးပဲကြာတာပါ”
“ဘယ္ေလာက္ပဲကြာကြာ ကိုယ့္ထက္ႀကီးတာပဲ။ ဂါရဝတရားေလးနဲ႔
ကို္ယ့္အေမလို သေဘာထားလို္က္တာေကာင္းတာေပါ့”
“ဟာဗ်ာ…ခ်စ္လုိ႔ ရည္းစားစာ ေပးပါတယ္ဆိုမွ ဘာေတြ ေျပာမွန္းလည္း မသိဘူး”
“ခ်စ္ေလ…ခ်စ္ပါ… ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂါရဝတရားေလးနဲ႔ ကိုယ့္အေမ
လုိသေဘာထားၿပီးခ်စ္ေပါ့”
“အာ…ကို္ယ့္အေမလုိ သေဘာထားၿပီး ဘယ္လုိလုပ္ခ်စ္လုိ႔ရမွာ လဲ။ ခက္ေတာ့
ခက္ေနပါၿပီ။ ဆင္ဆာလြတ္ေအာင္ ဘယ္လုိရွင္းျပရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။
ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ သုထက္ခံေနရသည္။ ပါးနပ္သူမို႔ သူ႔ကို ၾကပ္ေနတာမွန္း
သိလုိက္၏ ။ ဒီပံုအတုိင္းဆုိ စကားေကာင္းေကာင္း ဆက္ေျပာ၍ ရမွာ မဟုတ္ေတာ့…။
ဒါေၾကာင့္ ေျပာဖုိ႔ အားခဲထားသမွ် စိတ္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး သိမ့္ဖူးဇင္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ကာ…
“အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ရွိေနလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေတာ့မယ္မမရာ။ ေနာက္
တစ္ေခါက္ မွပဲ ေျပာခ်င္တာေတြ ေအးေအးေဆးေဆးေျပာေတာ့မယ္”
သုထက္က သိမ့္ဖူးဇင္ကိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထုိင္ရာမွထသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧပရယ္ကို
ၾကည့္၍ ေမးလုိက္သည္။
“အစ္မက ေဝယံနဲ႔သိလားဟင္”
“ဟင့္အင္း …မသိပါဘူး။ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ”
“ဪ…သူက အ႐ူးေတြ နဲ႔ သိတယ္ဆုိလုိ႔ ေမးၾကည့္တာပါ။ သြားဦးမယ္ေနာ္”
ေျပာၿပီးတာနဲ႔ သုထက္သည္ သူ႔ဝသီအတုိင္း ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္ ေပါ့ေပါ့
ပါးပါး ထြက္သြားသည္။ ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္က တခြီးခီြးရယ္ၿပီး ေနာက္မွ လုိက္ၾက၏
။။

ဧပရယ္က သုထက္ေက်ာျပင္ကို ၾကည့္၍ လူရိပ္မွမေပ်ာက္ေသးခင္
အတင္းအုပ္ပါေတာ့သည္။
“အဲဒီ ေကာင္ေလးကို ငါသိတယ္ဟ။ သူက အစအေနာက္ အရမ္းသန္တာ။
႐ုပ္ေျပာင္တဲ့ေနရာမွာ ေတာ့နာမည္ ႀကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ငါနဲ႔ေတြ ႕ေတာ့လည္းခံသြားရတာ ပါပဲ
ဟာ…ခြိခစ္ခစ္…ခြိခစ္ခစ္…ဟား”
သုထက္လုိ စပရိန္ေကာင္ကိုၾကပ္လႊတ္လုိက္သျဖင့္ ဧပရယ္ဘဝင္ေတြ စြတ္ျမင့္
ေနသည္။ သူမကိုၾကည့္ကာ သိမ့္ဖူးဇင္က သိမ္ေမြ႕စြာ ၿပံဳ း မႏူးေလးၿပံဳ း ၍ ေျပာပါသည္။
“ဟုိက နင့္ကိုဖဲ့သြားတာက်ေတာ့ နင္မွ မသိဘဲ ဧပရယ္ရဲ႕ ”
“ဟင္…ဘယ္မွာ ဖဲ့လုိ႔လဲ”
“ျပန္ခါနီး မွာ ေလ။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ေတာင္ ရယ္သြားေသးတယ္။ အစ္မက
ေဝယံနဲ႔သိလား…၊ သူက အ႐ူးေတြ နဲ႔သိတယ္ဆုိလုိ႔ ေမးၾကည့္တာပါဆုိတာ…အဲ့ဒါ နင့္ကို
အ႐ူးလုိ႔ ေျပာသြားတာေပါ့ဟဲ့”
“အမ္…ေသနာက်ေလး”
မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ၿပီး ဧပရယ္ဆဲေလေတာ့သည္။ ဧပရယ္ကိုၾကည့္ကာ သိမ့္ဖူးဇင္
သည္ တသိမ္သိမ့္ရယ္သည္။ ၿပီးေသာ ္ သူမအာ႐ံု၌ ႐ုပ္ရည္ကေလး သန္႔ျပန္႔ ေခ်ာေမာ
ပါလ်က္ႏွင့္ လူေပၚေၾကာ့ပုံေပါက္ေနသည့္ ေကာင္ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြ ကို
အမွတ္ေပးစနစ္တစ္မ်ိဳ း ျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနမိေတာ့၏ ။
ေနစိုစိုနံနက္ခင္းသည္ တရိရိျဖင့္ ေရႊေရာင္ ရင့္အိုလာေခ်ၿပီ။

♥♥♥

အခန္း (၇)

ေဖာ္ေရြေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္ဟု မဆိုသာေသာ ္လည္း တင္းမာခတ္ထန္မႈ မရွိေသာ
မမ၏ ဆက္ဆံေရး ေၾကာင့္ သုထက္စိတ္ေတြ ရႊင္ပ်ေနသည္။ မမႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေရွ႕ဆက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ က႑ မ်ား အတြက္ သူ႔ရင္အံုသည္ လႈပ္ခုန္စြာ ႏိုးၾကား
တက္ႂကြလ်က္ရွိသည္။
ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ သူ႔ေလခၽြန္သံသည္ပင္ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လို႔ေနပါ
သည္။
“ရႊီ…ရႊီ…ဟိတ္ေကာင္ေတြ …ဒီပြဲမွာ ငါႏို္င္တာေနာ္။ ကတိအတိုင္း မင္းတို႔ႏွစ္
ေကာင္ ငါ့ကိုဘီယာ အဝတုိက္ေပေတာ့”
“ေအးပါကြာ။ တိုက္ပါမယ္ စပရိန္ရာ။ မင္းကေလ ေပါက္ကရလုပ္တဲ့ေနရာမွာ
ေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ ဉာဏ္ေျပးတယ္။ ဒါနဲ႔ ဟို တစ္ေယာက္ ေျပာတာကို
မင္းစဥ္းစားၿပီးသြားၿပီလား”
“ဘာကိုလဲ”
“မသိမ့္ဖူးဇင္ကို အေမလို သေဘာထားဖို႔ဆိုတာေလ”
“ေတာ္ စမ္းပါကြာ။ ခြီးတဲ့မွဘဲ…”
သုထက္မ်က္ႏွာ ႐ႈံ႕မဲ့သြားပံုကိုၾကည့္ၿပီး ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္က
ရယ္ၾကသည္။ သုထက္က လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ႏွစ္ ေယာက္ ၾကားထဲမွ ထိန္လင္းႏွင့္
ေဇယ်ာေအာင္၏ ပခံုးကိုဖက္၍ …
“မမက ငါအခုလို လုပ္တာကိုေတာင္ ငါ့ကို ေဟာက္မထုတ္ဘူးေနာ္။ ေျပေျပ
လည္လည္ ဆက္ဆံတယ္။ အဲ့ဒါကို မင္းတို႔ဘယ္လို သေဘာရလဲ”
“အဲဒါ ကေတာ့…မင္းကို ခ်ာတိတ္ကေလးဆိုၿပီး အေရး မစိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္
တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူကိုယ္တိုင္က အညႇာမခိုင္လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သက္တမ္း ရင့္လာတဲ့
သစ္သီးေတြ က ၾကာေတာ့အညႇာမွာ မၿမဲခ်င္ေတာ့ဘူးကြ။ စားသံုးသူေတြ အတြက္

ေႂကြက်ခ်င္ေနၿပီ။ အဲဒီ လိုပဲ မသိမ့္ဖူးဇင္ကလည္း အညႇာက ျပဳ တ္ခ်င္ေနတဲ့ သစ္သီးတစ္လံုး
ျဖစ္ႏိုင္တယ္”
“ေအးေနာ္…စဥ္းေတာ့ စဥ္းစားစရာပဲ။ မိန္းမေတြ ဆိုတာ သစ္သီးေတြ လိုပဲ။
အမွည့္ လြန္ၿပီး ႐ႈံ႕တြသြားရင္ ဘယ္သူမွစိတ္ဝင္စားၾ ကေတာ့ဘူး”
ေဇယ်ာေအာင္၏ စကားကို သုထက္က ေတြ းေတြ းဆဆျဖင့္
ေထာက္ခံလိုက္သည္။ ထိန္လင္းကလည္း သူစိတ္ကူးမိတာကို တင္ျပ၏ ။
“မိန္းမေတြ က သစ္သီးနဲ႔တူတယ္ဆိုရင္…သရက္သီးက်ေတာ့ဖင္႐ႈံ႕ေလခ်ိဳ
ေလပဲကြ။ အဲဒီ လိုပဲ မင္းမမက သရက္သီးလို မိန္းမမ်ိဳ း ဆိုရင္ေတာ့ မင္း ကံထူးတာပဲ စပရိန္။
အိုဇာ တာေတာ့ ေကာင္းၿပီ…အဟီးဟီး”
“ဟာကြာ…ဒီေကာင္”
သုထက္က စပ္တိစပ္ၿဖဲလုပ္ေနေသာ ထိန္လင္း၏ ေပါင္ကို ဒူးႏွင့္ တိုက္ပစ္
လိုက္သည္။ ေဇယ်ာေအာင္က…
“စပရိန္…မသိမ့္ဖူးဇင္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး မင္းဘယ္လို ဆက္လႈပ္ရွားမယ္
မွန္းထားလဲ”
“အခု ေလာေလာဆယ္ မမရဲ႕ ဖားသားႀကီးက တင္းေနတာကြ။ အဲဒါေၾကာင့္
သူနဲ႔ငါ့ ၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရေအာင္ အရင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အဲ့ဒါမွ ေရွ႕ခရီးစဥ္က
အဆင္ ေခ်ာမွာ ”
“သူ႔သမီးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အၿမဲရန္လိုေနတဲ့ လူႀကီးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မင္းက
ဘယ္လိုလုပ္မွာ လဲ”
ေဇယ်ာေအာင္၏ ေမးခြန္းေၾကာင့္ သုထက္ေတြ ေဝသြားသည္။
သူ႔အက်င့္အတိုင္း နားထင္ကိုလက္ႏွင့္ ေထာက္ကာ အတန္ၾကာ အႀကံထုတ္၏ ။ ၿပီးမွ
လက္ေဖ်ာက္တီး၍ …

“ငါ…တစ္ခုစိတ္ကူးမိတယ္။ လာကြာ…ဟိုေကာင္မ်ိဳ း ေလးဆီသြားရေအာင္”
“မ်ိဳ း ေလးဆိုတာ ဆိုင္ကယ္စတန္႔မင္းသား႐ူး ႐ူးေနတဲ့ေကာင္ကို
ေျပာတာမဟုတ္ လား”
“ေအး…ဟုတ္တယ္”
“အဲဒီ ေကာင္ဆီ ဘာသြားလုပ္မွာ လဲ”
“ငါ့ အစီအစဥ္မွာ ဒီေကာင့္ကို အသံုးခ်စရာ ရွိလို႔ပါကြာ။ လာ…
သူ႔အိမ္သြားၾကမယ္”
သုထက္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေျခလွမ္းသြက္လိုက္ရာ ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္
လည္း ပါလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ကို လြယ္လင့္တကူ ျဖဳ န္းတီးပစ္ ေနေသာ
အလယ္အလတ္တန္းစား ေလလြင့္လူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္သည္။
မိနစ္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေသာ အခါ မ်ိဳ း ေလးအိမ္သို႔ သူတို႔သံုးေယာက္
ေရာက္ရွိ သြားၾ ကေတာ့၏ ။ ၿခံထဲမွာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနေသာ မ်ိဳ း
ေလးကိုျမင္တာႏွင့္ သုထက္က ေလသံခ်ိဳ ခ်ိဳ ျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။
“မ်ိဳ း ေလး…သူငယ္ခ်င္း…ေနေကာင္းလားကြ”
“ဟင္…စပရိန္ေကာင္”
မ်ိဳ း ေလး ခႏၶာကိုယ္ မတ္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ၿပီးေတာ့ ေဒါႏွင့္ေမာႏွင့္
သုထက္ထံ ေလွ်ာက္လာသည္။ အနားေရာက္ေတာ့ ေကာသည္။
“ဟိတ္ေကာင္ စပရိန္ေကာင္…မင္း ဟိုတစ္ေန႔က ငါ့ေကာင္မေလးကို ငါက
အေျခာက္တစ္ေကာင္နဲ႔ ႀကိဳ က္ေနတာ၊ အဲဒီ အေျခာက္အိမ္ကိုေတာင္ ညဘက္ေတြ လိုက္
အိပ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ဆို”
“ထားပါ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ အခ်င္းခ်င္းေတြ မိတ္ပ်က္ခံၿပီး အဲ့ဒါေတြ ေျပာမေနပါနဲ႔။
ငါ က မင္းကိုခ်စ္လို႔ က်ီစားတာပါကြာ”

“ဘာက်ီစားတာလဲ။ အခုဆို ငါ့ေကာင္မေလးက ငါ့ကို အေျခာက္နဲ႔ ညအိတ္တဲ့
ေကာင္ဆိုၿပီး ျဖတ္သြားၿပီကြ။ အဲ့ဒါ မင္းေၾကာင့္ ”
“ေအးပါ သူငယ္ခ်င္းရာ…အဲဒီ ကိစၥကို ငါေျဖရွင္းေပးပါမယ္ကြာ
မင္းေကာင္မေလး က မင္းကို အေျခာက္နဲ႔ ညအိပ္လို႔ ျဖတ္သြားတယ္ဆိုတာ… အဲဒါ
အထာေပးတာကြ။ အေျခာက္နဲ႔ ညအိပ္တာကို မႀကိဳ က္ဘူးဆိုေတာ့…သေဘာ ကေတာ့ကြာ…
ဟဲ…ဟဲ… မင္းလည္း ပညာရွိ တစ္ေယာက္ ပဲ မ်ိဳ း ေလးရာ၊ အရိပ္ျပရင္
အေကာင္ျမင္တတ္ပါတယ္… သိတယ္မို႔လား ဟဲ …ဟဲ…”
သုထက္က မ်က္ႏွာခ်ိဳ ေသြးရင္း အခၽြန္ႏွင့္ ထပ္ဆင့္ကာ မ,လိုက္ျပန္ရာ ေဒါသ
ထြက္ေနေသာ မ်ိဳ း ေလးမ်က္ႏွာ ၿပံဳ း ၿဖဲၿဖဲ ျဖစ္လာသည္။
“ေအးကြ…မင္းေျပာတာ ဟုတ္သားပဲ။ အဲ့ဒါကို ငါလံုးဝ မေတြ းမိဘူး ၾကည့္စမ္း…
သူကဒီလုိကိုး”
“ဒါေပါ့ကြ။ အဲ့ဒါကို မင္းသိဖုိ႔ပဲ လုိတာပါ။ သိတယ္ေနာ္”
“သိၿပီ သူငယ္ခ်င္း…သိသြားၿပီ။ သူက ဒီလုိအထာေပးေနမွေတာ့ကြာ…ဟင္း …
ဟင္း…မ်ိဳ း ေလးကလည္း လက္ေႏွးတဲ့ေကာင္မွ မဟုတ္တာ။ အထာေပးရင္ ဆရာေလး
ေတာင္္ခ်န္တဲ့ေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေတြ ႕ၾကၿပီေပါ့ကြာ”
မ်ိဳ း ေလး၏ အာ႐ံုသည္ သုထက္၏ ကုလားဖန္ထိုးမႈ ေအာက္တြင္
ေျပာင္းလဲသြား ေလသည္။ သုထက္သည္ ဗေလာင္းဗလဲ လုပ္ရာတြင္ ထူးခၽြန္လွ၏ ။
‘ယ’ကိုပင္ ‘က’ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ပါးစပ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။
သုထက္သည္ မ်ိဳ း ေလးအေျခအေနကို အကဲခတ္ရင္း ေဒါသေျပလာတာ
ေသခ်ာမွ..
“သူငယ္ခ်င္း…မင္းက ဆုိင္ကယ္စီး ကၽြမ္းတယ္ဆုိေတာ့ မင္းကိုငါ အကူအညီ
တစ္ခုေလာက္ ေတာင္းခ်င္တယ္ကြာ”

“ဘာအကူအညီလဲ…ေျပာေလ။ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ကူညီဖုိ႔အသင့္ပဲ”
မ်ိဳ း ေလးက လုိလုိလားလားပင္ ေမးသည္။ သုထက္က မ်ိဳ း ေလးပခံုးကို တရင္း
တႏီီွးဖက္၍ …
“လာကြာ…ငါတုိ႔ ဘီယာဆုိင္ သြားၾကမယ္။ ဟုိေရာက္မွ ေအးေအးေဆးေဆး
ေျပာၾကတာေပါ့”
“ဘီယာဆုိင္ …ဟုတ္လား”
“ဘာလဲ…မင္းက မေသာက္ဘူးလား”
“အခု ခ်က္ခ်င္း သြားဖုိ႔ ေျပာမလုိ႔ပါကြာ။ အဟီး…လာ…ျမန္ျမန္ေရာက္ေအာင္
ငါ့ဆုိင္ကယ္နဲ႔ သြားၾကမယ္”
မ်ိဳ း ေလးက သြက္သြက္လက္လက္ပင္ သူ႔ဆုိင္ကယ္ေပၚ တက္ခြသည္။ သုထက္
က…
“ဟိတ္ေကာင္ …ေလးေယာက္ ႀကီး ျဖစ္ပါ့မလား”
“ ျဖစ္ပါတယ္ကြာ။ တက္ၾက။ ဆုိင္ကယ္ေမွာ က္မွာ က အေရး မႀကီးဘူး။ ဘီယာ
ျမန္ျမန္ေသာက္ရဖုိ႔က အေရး ႀကီးတယ္”
“ေအးကြာ…ဟုတ္တယ္”
“တက္မယ္”
ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္က ဆုိ္င္ကယ္ေပၚ အေျပးတပိုင္းတက္ခြၾကသည္။
ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွ အဖ်ားစြန္းေပၚ၌ သုထက္က ကပ္ခ်ိတ္၍ ထုိင္ရသည္။
ဆုိင္ကယ္ထြက္ေသာ အခါတြင္ သုထက္သည္ မခိုးမခန္႔ျဖင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ
ဟစ္ေႂကြး၏ ။
“သံုးဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အသာစီး ျဖစ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

“အင္”
သုထက္အသံေၾကာင့္ ေရွ႕မွ သံုးေယာက္ တြန္႔သြားၾကေလသည္။ သူတို႔ေတြ
ခမ်ာ ေရွ႕မွ ထုိင္မိသည့္အတြက္ ေနာင္တရခ်င္သလုိပင္ ျဖစ္သြားသည္။ ႂကြက္သားေတြ ကိုပင္
စိုးရိမ္တႀကီး က်ံဳ ႕ ထားလိုက္ၾက၏ ။
သုထက္ဆိုေသာ ခ်ာတိတ္သည္ ႀကံဳ ရာ အေျခအေနမွာ ပင္ အျမတ္ထုတ္၍
တစ္ဖက္သားကို အေၾကာကေလးႏွင့္ စေနာက္တတ္သူ ျဖစ္ပါ၏ ။

♥♥♥

အခန္း(၈)
ထံုးစံအတုိင္း တုတ္ေကာက္ကေလးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္
လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာေသာ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းအား နံနက္ခင္းက အသားက်ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ
ရင္းႏွီးမႈ တစ္မ်ိဳ း ျဖင့္ ႀကိဳ ဆိုေန၏ ။
ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းသည္ အခုတေလာ အျပင္ထြက္ၿပီးဆိုလွ်င္ ဟိုတစ္ေန႔ကလုိမ်ိဳ း
သမီး ျဖစ္သူကို ေပးသည့္ ရည္းစားစာအား မယူမိေစရန္ မ်က္စိလွ်င္လွ်င္ႏွင့္ သတိႀကီးႀကီး
ထားေနရ၏ ။ ထိုအ ျဖစ္ကို ေတြ းမိတိုင္းေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ သူရွက္မိသည္။ ကလီကမာ
မ်ား ေသာ သုထက္ဆိုတဲ့ေကာင္ကိုလည္း ေတြ ႕တာႏွင့္ အေရခြံခြာပစ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္
ေဒါသ ျဖစ္မိ၏ ။
“ၿဗီး…ၿဗီး…ဝေရာ…”
“ဟ…ဘာလဲဟ…”
ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ ေရွ႕နားအိမ္၌ ႏိုင္ငံျခားဆိုင္ကယ္ၿပိဳ
င္ပြဲထဲမွ လူေတြ ကဲ့သို႔ ဆိုင္ကယ္စီးဝတ္စံုအျပည့္ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေမ်ာက္ေခါင္သဏၭာန ဆိုင္

ကယ္စီး ဦးထုပ္ႀကီးအား စြပ္ထားေသာ လူ တစ္ေယာက္ သည္ ဆိုင္ကယ္လီဗာကို တၿဗီးၿဗီး
နင္းကန္ၿဖဲကာ ေရွ႕ဘီး ဆြဲေျမႇာက္လိုက္၊ ပတ္ခနဲ ခ်ာခ်ာလည္သြားေအာင္ စလစ္႐ုိ ကလိုက္၊
စေကာဝိုင္း ဝုိင္းျပလိုက္နဲ႔ အမ်ိဳ း မ်ိဳ း အဖံုဖံု အစြမ္းျပေန၏ ။
ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းမွ ထိုဆိုင္ကယ္သမားကို ဘယ္လို
ေကာင္စားပါ လိမ့္ဟူေသာ အေတြ းျဖင့္ တအံ့တဩ ေငးေမာၾကည့္ေနမိသည္။ ထိုစဥ္မွာ
ပင္…
“ဝူး…ဝူး…”
“ဟာ”
ဆုိင္ကယ္က သူ႔ဆီ တည့္တည့္ ေျပးဝင္လာသျဖင့္ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းကပ်ာကသီ
တိမ္းေရွာင္လိုက္ရသည္။ ထိုအခါ ဆိုင္ကယ္က သူ႔နံေဘးမွ ဝွီခနဲ ျဖတ္၍ ေျပးသြား၏ ။
ရင္ထဲ၌ ေအးခနဲပင္ ျဖစ္သြားမိပါသည္။
“ဟူး…ေတာ္ ပါေသးရဲ႕ ။ ကံသီေပလို႔…”
အခုမွ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ ရင္ဘတ္ကိုဖိၿပီး သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ရင္း
ေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္ ေတာ့…
“ဟင္”
“ဝူး…ဝူး…”
ဆိုင္ကယ္က ခ်ာခနဲ ဝိုက္ေကြ႕ၿပီး သူ႔ဆီ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျပးဝင္လာျပန္သည္။
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မရသျဖင့္ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းသည္ ျဖစ္သလိုပင္ ဒိုက္ဗင္ထိုး၍ ေရွာင္လိုက္ရသည္။
ဒီေတာ့မွ သူ ပြတ္ကာသီကာေလးလြတ္ေျမာက္သြား၏ ။
ရင္ဘတ္ေအာင့္သြားသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း မထႏိုင္ေသးဘဲ လဲေနရာမွ
လွည့္ၾကည့္လိုက္ ရာ…
“ဝူး…ဝူး…”

“ဟင္…လာ…လာျပန္ၿပီ…”
ဆိုင္ကယ္က ေရွ႕ဘီးႀကီးကိုေထာင္ၿပီး သူ႔ဆီရန္လိုစြာ ဦးတည္ေနသည္။ ရင္ထဲ
ထိတ္ခနဲ ျဖစ္ၿပီး ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း လန္႔သြားသည္။ ေမွာ က္လ်က္သား ဘဝမွ ေၾကာက္ရြံ႕စြာ
လူးလဲထလိုက္သည္။
ထုိစဥ္မွာ ပင္ ဆိုင္ကယ္က သူ႔ဆီသို႕ တည့္တည့္မတ္မတ္ ေျပးဝင္လာေတာ့၏ ။
“ဝူး…”
“ဟာ”
ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း ဖုတ္ပူမီးတုိက္ ႀကိဳ း စားပမ္းစား ေရွာင္တိမ္းလိုက္ေသးသည္။ သို႔
ေသာ ္ မလြတ္။ ဆုိင္ကယ္က သူ႔အား နံေဘးမွ အတင္းပြတ္ဆြဲ၍ ဝင္တိုက္လိုက္ေသာ ေၾကာင့္
သူကားခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔အတူ…
“ေျဖာင္း…”
“အား…”
နဂိုထဲကမွ လက္သြက္ေျခသြက္ရွိသာ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက သူလဲမက်မီ လက္ထဲမွ
လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေကာက္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္သမားအား မွီရာလွမ္း႐ုိက္လိုက္ရာ… လည္ပင္း ကို
႐ုိက္မိသြားၿပီး ဆိုင္ကယ္သမားလည္းငိုက္စိုက္ငိုက္စိုက္ျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ထုိးက် ကာ…ေမွာ
က္သြားသည့္ဆိုင္ကယ္ေအာက္၌ ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ ပိေနေလေတာ့သည္။
“ဟိုက္…သြားၿပီ”
“ထိပဟ”
သစ္ပင္အကြယ္မွ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ သုထက္တို႔ေတြ မွာ
မထင္မွတ္ေသာ ေနာက္တိုး ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပဴး ပ်ာသြားၾကေလသည္။
“မ်ိဳ း ေလးကိုေတာ့ ဆို္င္ကယ္ပိေနၿပီေဟ့”

“ငါတို႔ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ ၾကမလဲ”
“ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုေတာ့ မင္းတို႔ႏွစ္ ေယာက္ က မ်ိဳ း ေလးကို
ေခၚထုတ္ သြား။ ငါက ငါ့ေယာကၡမေလာင္းႀကီးကို စီစဥ္ထားတဲ့အတုိင္း ဝင္လံုးလို္က္မယ္။
သုထက္က အေရး ေပၚ အစီအစဥ္သစ္ ေရး ဆြဲၿပီး ခြဲတမ္းခ်ေပးလိုက္ သည္။ ထို႔
ေနာက္ အခင္း ျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ သူတုိ႔သံုးေယာက္ သြားလိုက္ၾကသည္။ အနားေရာက္
ေတာ့…
“အို…အျမင္မေတာ္ ရာ ပိုးလို္းပက္လက္ေတြ ပါလား။ ဘယ္လိုမ်ား
ျဖစ္ၾကတာပါလိိမ့္ ေနာ္”
သုထက္က တကယ့္ကို သူဘာမွ မသိသလိုလို႐ုပ္ႏွင့္ ။ ဟိတ္ဟန္မက္ေမာင္း
ေကာင္းသည္။ ခရီးသြားဟန္လြဲ ေတြ ႕သလိုမ်ိဳ း ျဖင့္ လဲက်ေနေသာ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းအနားသို႔ သူ
ကပ္သြားလိုက္သည္။
“ဒီက ဦးေလးအန္ကယ္ကို ၾကည့္ရတာ မေတာ္ တဆ ဆိုင္ကယ္နဲ႔
တုိက္မိသြားတာ ထင္တယ္…ဟုတ္လား…”
သုထက္က ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း၏ လက္တစ္ဖက္ကို ကိုင္ၿပီးဆြဲထူေပးရန္ဟန္ျပင္ရင္း
သနားကမားေလး ၾကည့္၍ ေမးလိုက္သည္။ ထိုအခါ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက ေဒါသတႀကီးျဖင့္
ျပန္ေျပာသည္။
“မေတာ္ တဆတိုက္မိတာ မဟုတ္ဘူးကြ။ တမင္တကာကို
လိုက္တိုက္တာခံရတာ ”
“ဟုတ္ပါ့မလား ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္။ မေတာ္ တဆ တုိက္မိတာ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”
“ဘယ္ကလာ မေတာ္ တဆ ဟုတ္ရမွာ လဲကြ။ ဒီေလာက္ ေသလုေမ်ာပါး
ေရွာင္ေန တဲ့ၾကားကေတာင္ မမိမိေအာင္ အသည္းအသန္လိုက္တိုက္ေနတာ။ ဆင္မကို

မုန္ယိုေနတဲ့ ဆင္ထီး မိတ္လိုက္ခ်င္လို႔ အတင္းလိုက္တာက်ေနတာပဲ။ ဒီေလာက္
လမ္းရွင္းေနတဲ့ၾကား က ဟိုေကာင္ငေပါ ငါ့ကို ဘလိုင္းႀကီး လုိုက္ေညႇာင့္တာ။ ေတြ ႕မယ္…
အဲဒီ ေကာင္ငေပါကို အေသသတ္မယ္”
ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက တကယ္လုပ္မည္ ့ဟန္ျဖင့္ ကုန္းထေနေသာ ေၾကာင့္ ဆြဲထူမည္ ့
ဟန္ျပင္ေနသည့္ သုထက္က ဆြဲမထူေတာ့ဘဲ ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းထမရေအာင္ ရင္ဘတ္ကို
လက္ႏွင့္ ဖိထားလိုက္သည္။
“ဦးေလးအန္ကယ္…မလုပ္ပါနဲ႔။ စိတ္ကို ထိန္းပါဗ်ာ”
“ဘာ ျဖစ္လို႔ ထိန္းရမွာ လဲကြ။ သူကေတာင္ ငါ့ကိုတမင္တကာႀကီး လိုက္တိုက္
ေသးတာပဲ”
“မလုပ္ပါနဲ႔ ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္။ ရန္ကို ရန္ခ်င္း မတံု႔ႏွင္းပါနဲ႔”
“တံု႔ႏွင္းမွာ ပဲကြာ။ တံု႔ကိုတံု႔ႏွင့္ မွာ ။ ဖယ္စမ္း…မင္းကေကာ ငါ့ကိုဘာလို႔ ခ်ဳ
ပ္ထားရ တာလဲ။ လႊတ္စမ္း…ငါသြားတံု႔ႏွင္းမလို႔။ ဖယ္ဆိုကြာ”
“မတံု႔ႏွင္းပါနဲ႔ ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္။ ဒီအတိုင္းေလးပဲ ေနေနာ္…ေနလို႔”
“မေနဘူးကြာ။ ငါ သြားတံု႔ႏွင္းမယ္။ အဲဒီ ငေပါေကာင္ေတာ့ကြာ ေတာက္…
ဟင္း…”
ေျပာေနရင္းတန္းလန္း ေဒါသေၾကာင့္ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း အသားေတြ တဆတ္ဆတ္
တုန္ လာသည္။ ဒါကို ၾကည့္၍ သုထက္က…
“ဟင္…ၾကည့္စမ္း…ဦးေလးအန္ကယ္ ေမာေနတာပဲ။ ပင္ပန္းသြားလို႔ထင္တယ္။
အိပ္ေန အိပ္ေန…ဒီအတိုင္းေလးပဲ အိပ္ေန”
“လမ္းေပၚမွာ ငါက ဘာလို႔ အိပ္ရမွာ လဲကြ။ အိပ္စရာလား”
“ကိုယ္က ေမာေနတာပဲ ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္။ ေနရေရြးမေနပါနဲ႔။ အေမာေျပ
ေအာင္အိပ္ပစ္လိုက္။ အေညာင္းအညာေျပာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွိပ္ေပးမယ္ေနာ္။

ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေန”
“မေနဘူးကြာ မေနဘူး။ သြားတံု႔ႏွင္းမယ္…လႊတ္…”
“ဒီအတိုင္းေလးပဲေနပါ ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္… စ္ိတ္ေလွ်ာ့… စိတ္ေလွ်ာ့… မတံု႔
ႏွင္းခ်င္နဲ႔”
ဦးဇင္ႏုိင္ဝင္းက အတင္း႐ုန္းထသည္။ လႊတ္ေပးလိုက္ လွ်င္ ျပႆ နာေတြ က
မီးခိုး
ႂကြက္ေလွ်ာက္ တက္ကုန္ေတာ့မွာ မို႔ သုထက္ကလည္း ျပဳ စုသလုိႏွင့္ မနည္းဖိခ်ဳ ပ္ထားရ
သည္။
ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ကလည္း ဆိုင္ကယ္ေအာက္မွ မ်ိဳ း ေလးကို
ခက္ခက္ခဲခဲ ဆြဲထုတ္ေနၾက၏ ။
“ဟိတ္ေကာင္ေတြ …အဲဒီ ပရမ္းပတာ ဆိုင္ကယ္သမားကို ဖမ္းၿပီး ကူညီပါရေစ
ဆိုတဲ့ ရဲလက္ထဲ သြားအပ္လိုက္။ ငါက ဒီဦးေလးအန္ကယ္ကို သူအေမာေျပမွ အိမ္ျပန္ပို႔
လိုက္မယ္”
သုထက္က ထိန္လင္းႏွင့္ ေဇယ်ာေအာင္ကို ေအာ္ဟစ္ညႊန္ၾကားလိုက္၏ ။ သူတို႔
အစီအစဥ္ႏွင့္ သူတို႔ေတာ့ ကြက္တိဟုတ္ေနၾကပါသည္။ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းခမ်ာလည္း မလူးသာ
မလြန္႔သာျဖင့္ ပူစီ ျဖစ္ေနရ၏ ။
ထိုစဥ္မွာ ပင္ ဝဝဖိုင့္ဖုိင့္ မိန္းမႀကီးတစ္ဦးက ေဈးျခင္းေတာင္းအလြတ္ကို ဆြဲ
လ်က္ျဖင့္ သူ႔တို႔အနားသို႔ ေရာက္လာသည္။ အလဲလဲအၿပိဳ ၿပိဳ အေနအထားအားၾကည့္ရင္း
သုထက္ကို ေတြ ႕သြားေတာ့ ဝမ္းသာအားရျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္သည္။
“ဟယ္…သုထက္…ဘာ ျဖစ္ေနတာလဲ”
“ဘာမွ မ ျဖစ္ဘူး…ဘာမွမ ျဖစ္ဘူး…။ အစ္မ ေဈးသြားမလုိ႔ မဟုတ္လား။
သြားေလ ေနာက္က်ေနဦးမယ္။ ျမန္ျမန္သြား”
သူတို႔အစီအစဥ္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မွာ စိုးသျဖင့္ သုထက္က

ႏွင္လႊတ္လိုက္ သည္။ သို႔ ရာတြင္ ထိုမိန္းမႀကီးက မသြားေသးဘဲ ရပ္ၿမဲအတုိင္းရပ္
ေနပါသည္။
“ေဈးက ဘယ္အခ်ိန္သြားသြား ရပါတယ္ သုထက္ရယ္။ ငါက နင့္ကို ဝမ္းသာ
စရာစကား ေျပာခ်င္လို႔ပါ။ ဟိုတစ္ေန႔က နင္ေျပာတဲ့ မိန္းမသံုးေယာက္ ဖင္ေကာက္ ေကာက္
အေကာက္ဆံုးဖင္ ေလာက္စာလံုးဝင္ဆိုတဲ့ အတိတ္စိမ္းကို ငါဂဏန္းေကာက္ ထိုးတာ
ေပါက္တယ္ဟဲ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ နင့္ကိုငါ တစ္ခုခု ဝယ္ေကၽြးခ်င္လို႔ပါ။ ဘာစားမလဲ ေျပာစမ္း
သုထက္”
“အဲ”
အေရး ထဲ အရာေပၚေနသျဖင့္ သုထက္ စိတ္႐ႈပ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌
ရင္ဘတ္ကို ဖိလ်က္ လက္တစ္ဖက္ကို အခ်ဳ ပ္ခံထားသည့္ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္း၏ ေခါင္းက ေငါက္ခနဲ
ေထာင္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ သုထက္မ်က္ႏွာကို မ်က္လံုးေတြ ျပဳ တ္ထြက္မတတ္
စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္သည္။ ၿပီးေတာ့…
“မင္းနာမည္ က သုထက္…ဟုတ္လား…။ ဒါ…ဒါဆို…မင္းက ဟိုတစ္ေန႔က…ငါ့ကို
ေျပာၿပီး ငါ့သမီးကို ရည္းစားစာေပးတဲ့…သေမာင္းလက္ဆိုတဲ့ သုထက္ေပါ့…ဟုတ္လား”
“ဗ်ာ”
သုထက္ခႏၶာကိုယ္ တုန္တက္သြားသည္။ သို႔ ေသာ ္ ခ်က္ခ်င္း
ပင္မ်က္ႏွာထားေလး ကို ရႊင္ၿပံဳ း ပစ္လုိက္ၿပီး…
“အဟဲဟဲ…ဦးေလးအန္ကယ္ကလည္း… တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္
အခုမွသိၾက တာ… မိတ္ပ်က္ရမယ့္စကားေတြ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ ေနသာသလိုေနေနာ္…
အဟဲဟဲ…”
“ဟိတ္ေကာင္…ငါ့ကို မ်က္ႏွာခ်ိဳ လာေသြးမေနနဲ႔။ မင္းလုိေကာင္မ်ိဳ း နဲ႔ ကေတာ့
မိတ္ပ်က္မွကို ျဖစ္မွာ ကြ။ အခု ငါ့ကို ဆိုင္ကယ္န႔ဲ လိုက္တိုက္တာလည္း မင္းစနက္ပဲ

ျဖစ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္း ငါ့ကို ခ်ဳ ပ္ထားတာမဟုတ္လား”
“မဟုတ္ပါဘူး ဦးေလးအန္ကယ္ရယ္။ ဒါ တိုက္ဆိုင္တာပါ”
“မင္း တိုက္ဆုိင္တာက လြန္လြန္းအားႀကီးတယ္ကြာ”
“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ… လြန္လြန္းအားႀကီးတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈ ပါခင္ဗ်”
သုထက္က ႐ုိး႐ိုးက်ိဳ း က်ိဳ း ေလးလုပ္၍ ေျပာလိုက္၏ ။ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းသည္ ပို၍
အျမင္ကတ္သြားကာ…
“ေတာ္ စမ္း ဟိတ္ေကာင္…ေပါက္ကရေျပာမေနနဲ႔။ မင္းက သေမာင္းလတ္လို႔
စာေရး ၿပီးေတာ့လည္း ငါ့ကို ေစာ္ကားတယ္။ အ႐ူးအေပါေတြ ေခၚၿပီး ဆိုင္ကယ္နဲ႔
တိုက္သတ္ဖို႔လည္း ႀကံစည္တယ္။ အဲ့ဒါ ဘာသေဘာလဲကြ”
“အသီးလိုခ်င္လို႔ အပင္ခ်ိဳ င္တဲ့ သေဘာပါခင္ဗ်”
“ဘာကြ…ေတာက္…ဟင္း…မင္း…”
“တာ့တာ”
သုထက္က ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖင့္ လက္ကာျပၿပီး ေျပးထြက္သြားေလေတာ့သည္။
ထိုအခါ လြတ္လပ္သြားေသာ ဦးဇင္ႏိုင္ဝင္းက လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေကာက္ကို ဆြဲကိုင္ၿပီး
အတင္းလို္က္႐ိုက္ေလသည္။
မ်ိဳ း ေလး၊ ထိန္လင္း၊ ေဇယ်ာေအာင္တို႔ေတြ က ဆိုင္ကယ္ေပၚမွာ အဆင္သင့္…။
စက္ကလည္းႏႈိးၿပီးသား…။ သံုးဂိုးဂိုးမရွိ စနစ္ျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေပၚ သုထက္တက္ခြလိုက္ တာႏွင့္
… အင္ဂ်င္႐ုန္းကန္သံက ဝူးခနဲ…။ ဆိုင္ကယ္က ျမင္း႐ိုင္းတစ္ေကာင္လုိ သြက္လက္စြာ
ကဆုန္စိုင္း သြားပါေတာ့သည္။
“+-x-+-x-+-x-+”
ဟိုမိန္းမႀကီး ကေတာ့ ဆဲဆိုသံမ်ား ကို ေသာ တဆင္ရင္း ဂဏန္းေကာက္ထိုးဖို႔

ႀကိဳ း စားပမ္းစား မွတ္ယူတြက္ခ်က္လ်က္ ရွိေပသည္။
အင္း…အခုမွ ဂြင္တည့္ေနတာ။
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