အခန္း(၁)
ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ။
အုပ္စုလိုက္၊ ႏွစ္ ေယာက္ တြဲ ၊ တစ္ေယာက္ တည္း။
ေရာင္ စံုမီးဆလိုက္ေအာက္မွာ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ေျခေျမွာ က္လက္ေျမွာ က္
တြန္းတြန္းထိုးထိုး။
စည္းခ်က္အလိုက္ ကေနတာလည္းရွိသလို၊ မူးရူးရြဲၿပ၍ ကခ်င္သလိုက
ေနတာလည္းရွိသည္။
ဒါေတြ ကုိႏႈိင္းမရရႈပ္ယွက္ခတ္ေနသည္လို႔မျမင္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဝင္ကခ်င္ကလိုက္၊ ဘားမွာ ဝိုင္ထိုင္ေသာက္ခ်င္လိုက္။အတြဲ ႏွင့္
မဟုတ္ဘဲဝါသနာအေလ်ာက္လာကတတ္ေသာ မိန္းကေလးေခ်ာေခ်ာေလးေတြ
ကိုအီကလီသြားေရာခ်င္ေရာလိုက္။ကိုယ္ဆႏၵရွိသလိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္္ေနရတတာကို
ေပ်ာ္ေမြ႔သည္။ ကိုယ္ဘဝမွာ ဘာအခ်ဳ ပ္အေႏွာင္ကန္႔သတ္မႈ ေတြ မွမရရွိဘဲ။
ငယ္စဥ္တည္းကေဖေဖသြားေလရာသူ႔ကိုေခၚသြားတတ္ခဲ့တာ။

“ေယာက်ာ္းဆိုတာမလုပ္တတ္တာမလုပ္ဘူးတာမရွိရေအာင္လုပ္ၾကည့္ရတယ္သား
မေကာင္း တာေကာင္းတာအေတြ ႔အႀကံဳ ရွာရတာ ေပါ့၊ဒါမွသူမ်ား
ဆီကသင္စရာမလိုေအာင္ကိုယ္ကတတ္ေျမာက္ၿပီး သား ျဖစ္ ေနမွာ ၊ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ား ကို
ဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္၊ အသက္ရွည္ေအာင္ေနလဲ အဲဒါကိုၾကည့္”
ေဖေဖသင္ေပးေသာ ပညာေတြ ကငယ္ငယ္ကအံဝင္ဂြင္က်မႈ မရွိေသး။
သူ႔အတြက္ အေပ်ာ္သက္သက္ သာ ျဖစ္သည္။
“ ရွင္ေနခ်င္သလိုေနတာကို ကၽြန္မမေျပာဘူး၊ ဒါေပမဲ့
သားကိုအတတ္ေကာင္းေတြ သင္မေပးပါနဲ႔၊ ေလာင္းကစားဝိုင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊

ကာရာအိုေက မေကာင္းတဲ့ေနရာစံုေခၚသြားတာ ကၽြန္မ မႀကိဳ က္ ဘူး၊သားကငယ္ေသးလို႔
ဘာမွန္းမသိေသးေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္လာရင္ ရွင္လို႔ပဲ မေကာင္းမႈ မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔
သြားလိမ့္မယ္”
“ ငါ့သား ငါ့လို ျဖစ္တာဘာထူးဆန္းလို႔လဲ၊ မင္းလိုမ်ိဳ း
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲခ်စ္တတ္တဲ့ လင္ေယာက်ာ္းနဲ႔ သားသမီးကိုတန္ဖိုးထားရမွန္းမသိတဲ့စိတ္ေတြ
ဝင္မသြားရင္ ေတာ္ ၿပီ၊ မင္းလိုမိန္းမေၾကာင့္ ငါကကိုယ့္ ဘာသာအေပ်ာ္ရွာတတ္သြားတာ၊
ငါ့သားလည္း ဘယ္ေတာ့မွ အထီးက်န္မ ျဖစ္ေစရဘူး ညိဳ မီ၊ ငါ့သားေပ်ာ္ ေအာင္
ေနတတ္ဖို႔ဂရုစိုက္ေနတာ”
ဒယ္ဒီနဲ႔မာမီ ပဋိပကၡၾကားမွ ထိုစဥ္က သူဘာမွနားမလည္ေသးပါ။
ဘာရယ္လို႔မသိဘဲ၊ ေဖေဖ့ ေနာက္ကလိုက္ရတာ ေတြ လက္ညိဳ း ထိုးပူဆာစရတာ ၊
ေတာင္းသမွ်ရေနတာေတြ အတြက္ သူေပ်ာ္ ေနခဲ့ သည္။
အလွအပမက္ေသာ အဝတ္အစားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ေလာက္
သူ႔ကိုဂရိုက္ရမွန္းမသိသည့္ ေမေမဥေပကၡာေတြ ကိုလည္း သူနာက်င္ရမွန္းမသိခဲ့။
သူ ငါးႏွစ္ ေက်ာ္ ေျခာက္ႏွစ္ ရြယ္ေလာက္မွာ ပဲ
“ မယားငယ္ အိမ္ေပၚေခၚတင္လာမယ့္အထိေတာ့ ကၽြန္မသည္းမခံႏိုင္ဘူး
ကိုမင္းထြဋ္ေဆြ၊ ေပၚေပၚတင္တင္ေျခရႈပ္ေနတာသိသိႀကီးနဲ႔ ကၽြန္မဘာေၾကာင့္
ေအာင္အည္းေနခဲ့တာလဲ အဲဒါေၾကာင့္ အခု သားကလည္း ရွင္ပံုသြင္ေကာင္းလို႔
ကၽြန္မဘာေျပာေျပာနားေထာင္တာဂရုစိုက္တာမဟုတ္ဘူး”
“ အဲဒီ ေတာ့ မင္းဘာလုပ္မွာ လဲငါ့ကိုေျပာ”
“ ကၽြန္မ အိမ္ေပၚကဆင္းမယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ လည္း မေနဘူး”
“ ဟား မင္းရည္စားေဟာင္းက ႏိုင္ငံျခားမွာ ဆိုေတာ့၊မင္းႏိုင္ငံျခားသြားေနခ်င္မွာ
ေပါ့၊ ဟိုက အခုထိ အိမ္ေထာင္မျပဳ ဘဲ မင္းကိုေစာင့္ေနတာ၊သြားမင္းသြားခ်င္တဲ့ေနရာသြား၊

ေအး ငါဆိုတဲ့ေကာင္ကလည္း ဝမ္းဂိုးတူးကမ္းပဲေနာ္၊ မင္းအိမ္ေပၚကအခုဆင္းရင္ ႏွစ္
ေယာက္ ေလာက္အိမ္ေပၚေခၚတင္လို႔၇တယ္။”
“ သိတယ္ မိန္းမေတြ ကို တန္ဖိုးထားရမွန္း မသိေပမယ့္၊မိန္းမမရွိရင္လည္း
မေနႏိုင္ဘူးဆိုတာ၊ဒီမယ္ ကၽြန္မကလည္း ရွင္ဘယ္လိုေယာက္ က်ာ္းမွန္း မသိခဲ့လို႔
မိဘစကားကို နားမေထာင္ခဲ့မိတာ၊ ဒီလို ရႈပ္ေပြေနတဲ့ ပိုင္းလံုးမွန္းသာသိရင္ အစကတည္းက
ေလ်ာ္ေၾကးေပးကြာပစ္လိုက္တယ္”
“ အား ဒီမိန္းမ”
ျဗဳ န္းဂြမ္းဒိုင္း ရိုက္ပုတ္ဆဲဆိုသံေတြ ၾကားသည္။ ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္းတာေတြ
ဆူညံေနေသာ ္လည္း ဘယ္သူႏိုင္လို႔ ဘယ္သူရႈံးမွန္းေတာ့မသိ။
“ ဒယ္ဒီ မာမီေရာ၊ မာမီဘယ္သြားလဲဟင္”
“ မင္းမာမီက ဒယ္ဒီနဲ႔သားကို မခ်စ္လို႔ ဟိုးအေဝးႀကီးကိုထြက္သြားၿပီး အဲဒီ မွာ
သူခ်စ္တဲ့သူရွိတယ္၊ သူခ်စ္တဲ့သူဆီကုိသြားေနမွာ ၊သားမငိုရဘူး၊မလြမ္းရဘူးေနာ္၊
ဒယ္ဒီကသားကိုေပ်ာ္ေအာင္ထားမွာ ၊ လိုခ်င္တာ ေတြ ဝယ္ေပးမွာ ”
သူ႕ကိုဖက္၍ ေျပာေနေသာ ဒယ္ဒီအသံက အက္ရွတုန္ယင္ေနသလား၊
ငိုသံေပါက္ေနသလား သူမခြဲျခားတတ္ခဲ့။
ထိုေန႔ကေနရာအႏွံ႔ဒယ္ဒီခ်ီပိုးေခၚသြားတာပဲသူမွတ္မိေနသည္။စားစရာေတြ လည္းမ်ိဳ း စံု
ေအာင္စားလိုက္၏ ။ ကစားစရာပစၥည္းေတြ လည္း သူ႔အခန္းထဲမွာ အျပည့္။
“ မရ”
“ ဟင္”
“ ဘာေငါင္ေနတာလဲ၊ေငါင္ေနတာမင္းနဲ႔မလိုက္ဘူး၊လာကြာသြားလႈပ္မယ္၊
ဟိုဘက္မွာ အလန္းေလး တစ္ေပြတည္း”
သက္ပိုင္ဆြဲေခၚမွ အေတြ းစေတြ ျပတ္ကာ ဝိုင္ခြက္ကို တစ္ခ်က္တည္းေမာ့ၿပီး

ထလိုက္လာခဲ့သည္။
စိမ္းနီျပာဝါေရာင္ စံုမီးေတြ ေအာက္မွာ အျဖဴေရာင္
နတ္သမီးကထင္သာျမင္သာအေဝ့အဝိုက္မ်ား ႏွင့္ ၊
ကိုယ္ဟန္သြယ္သြယ္လႈပ္ခတ္ေလတိုင္းေရႊအိုေရာင္ ဆံႏြယ္မ်ား ကမ်က္ႏွာေပၚႏြဲ႔ခနဲ႔က်လိုက္၊
ေက်ာဘက္ကိုခါခနဲေရာက္သြားလိုက္။
ၿငိႏိုင္တာေတြ မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ကစားလိုက္သည့္အခ်ိန္မွာ အားလံုးက
အၿငိမ္းဇယား။
“ နာမည္ ေလး သိခ်င္တယ္”
သူမရဲ႕ စည္းခ်က္ေတြ အတိုင္း လႈပ္လႈပ္ေလးကပ္ကာ
ေမးေတာ့ရီေဝေဝမ်က္ဝန္းမ်ား တစ္ခ်က္ပင့္ ေမာလာ၏ ။ေခၽြးစို႔ေနေသာ မ်က္ႏွာေလးက
ဝင္းဝင္းဝါဝါ။
အထာလား၊ဇယားလား သူအတည္မျပဳ ႏိုင္ေသး။
“ ရွဴး မေျဖဘူးလား၊ စိတ္ေကာက္မွာ ေနာ္”
ေကာင္မေလးႏႈတ္ခမ္းဖူးဖူးေလးဲၿပံဳ း ေယာင္သမ္းသြား၏ ။
ဆံႏြယ္ေတြ ကိုနားရြက္ေနာက္မွာ သိမ္းညွပ္၍ ကေနျခင္းကိုရပ္တန္႔ပစ္သည္။
“ ကေနတာ အရွိန္ပ်က္တယ္၊ ေဝးေဝး သြားပါလား”
“ နာမည္ ေလးသိၿပီးမွဆို ဝိုင္ေသာက္ရင္းနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ရတာ ေပါ့၊
တစ္လံုးေလာက္ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္”
“ အခ်စ္”
“ ဂြတ္(ဒ္)တယ္၊ေမာရင္လာနားေနာ္၊ဟိုနားမွာ ရွိတယ္”
သူမခို႔တရို႕ၿပံဳ း ကာ နားနားကပ္ေျပာၿပီးမွ လွည့္ထြက္လာခဲ့သည္။

ဒီေကာင္မေလးေသခ်ာေပါက္ လိုက္လာမွာ ။
ထင္သည့္အတိုင္းဆယ္မိနစ္ျပည့္ေအာင္ပင္မေစာင့္လိုက္ရပါ။သူထိုင္ေနေသာ ဆိုဖာခံုတျခမ္း
က အိခနဲ ျဖစ္သြားလ်က္…။

******

အခန္း(၂)
“ ျခဴး ရတီနာမည္ ေလးကလန္းတယ္၊လူနဲ႔နာမည္ နဲ႔လိုက္တယ္၊ကၽြန္ေတာ္
ကိုလည္း မွတ္ထားပါ ႏိႈင္းမရ”
“ လမ္းမွာ ေတြ ႔ရင္ေရာ ေခၚလို႔ရလား”
ပိုင္ရွင္ရွိသလားလို႔ စပ္စုလိုက္တာႏွင့္ အတူတူပဲ ျဖစ္သည္။သူကႏႈတ္ခမ္း
ေထာင့္စြန္းေလးေတြ ေကြး ညြတ္သြားရံုၿပံဳ း လိုက္ၿပီး
“ ဒီမွာ အၿမဲဆံုေနၾကမွာ ပဲ၊ျခဴး က မီးေရာင္ စံုေအာင္မွာ ျမင္ရတာ
ပိုၿပိီးလွတယ္”
“ အဲလိုျငင္းလိုက္တာက ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလို႔ပဲ၊တို႔ကဒီေနရာကိုဝါသနာပါလို႔
အေပ်ာ္ေရာက္ လာတာမဟုတ္ဘူး၊စိတ္ညစ္စရာရွိတဲ့အခ်ိန္ပဲစိတ္ကိုေပါ့ေပါ့ပါးပါး
ျဖစ္ေအာင္လာလြင့္တာ၊မင္း ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ တက္စံုရြက္ကုန္ေပ်ာ္ေမြ႔ေနလိုပဲ”
“ အဟင္း”
လက္မေလးေထာင္ကာသူမေျပာတာမွန္ကန္သည့္အေၾကာင္းေထာက္ခံလိုက္၏
။ ဒီေနရာမွာ ပဲေမ့ ထားတတ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းေတာ့ အားနာလို႔မေျပာ ျဖစ္လိုက္ေပ။
သူေရွ႕က ဝိုင္ခြက္ေလးကသူမလက္ထဲေရာက္သြားခဲ့ၿပီး

“ ဝိုင္ကအေရာင္ အမ်ိဳ း မ်ိဳ နဲ႔ေနာ္၊အနီအျဖဴအဝါခရမ္းအနံအရသာအေရာင္ ေတြ
လည္းမတူဘူး၊မရက ဝိုင္တစ္္မ်ိဳ း တည္းကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲေသာက္တတ္တာလား”
“ ဟင္အင္း အမ်ိဳ း မ်ိဳ း ကုိအရသာခံေသာက္ၾကည့္တာ၊အနံ႔အရသာအေရာင္
ေတြ မတူသလို ခံစားရ တာလည္း ဖီး(လ္)တစ္မ်ိဳ း စီပဲ ဒါနဲ႔ျခဴး ေရာ ဘယ္ဟာကိုအႏွစသက္္
ဆံုးလဲ၊ကၽြန္ေတာ္ ့လိုပဲ အမ်ိဳ း မ်ိဳ း စမ္းသပ္ ၾကည့္ေနတာလား”
အထာႏွင့္ အလႊာေတြ ကို ဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္ေနမွန္းသူမလည္းသိေပလိမ့္မည္
။ တျခားမိန္းကေလး ေတြ လို ေလာလီေပါ့ပ်က္ေသာ ဇယားမဟုတ္တာကိုေတာ့
သတိထားမိ၏ ။
မ်က္လံုးအေရာင္ ေတြ ၊ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားေတြ က အီစီကလီ အဆင္ေတြ မဟုတ္။
သူ႔ေမးခြန္းကို မ်က္ခံုး တစ္ခ်က္သာ ပင့္သြားလ်က္ လက္ထဲက ၀ိုင္ခြက္ေလးကို
စားပြဲေပၚျပန္ခ်လိုက္ၿပီး
“တစ္မ်ိဳ း တည္းကို စြဲစြဲလမ္းလမ္း ျဖစ္ဖူးတယ္၊ အဲဒီ အတြက္ ဆုိးက်ိဳ း က ၊
ကုိယ္လိုသေလာက္ အၿမဲတမ္း ျပန္မရႏုိင္တာပဲ ၊ ပစၥည္းျပတ္တဲ့အခါ
ကိုယ္ဆာေလာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္ရွိမေနတဲ့အခါ အရမ္းစိတ္ပင္ပန္းရတယ္ ၊
အဲဒါေၾကာင့္ မရလိုပဲ အမ်ိဳ း မ်ိဳ း စမ္းသပ္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းမလားလို႔ ၊
တစ္ခုမရွိရင္ေနာက္တစ္ခုနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အစားထိုးလုိက္တဲ့အခါ နည္းနည္း စိတ္ပင္ပန္း
သက္သာႏုိင္တာေပါ့ ၊ မဟုတ္ဘူး လား”
သူ လက္မေလးေထာင္ကာ ေထာက္ခံမိလိုက္ျပန္၏ ။ သူႏွင့္ သူမရဲ႕
အေျခအေနကို သက္ပိုင္ကေန ရင္းက တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လွမ္း႐ိႈးေနသည္။
သူ႔အတြက္ စိုးရိမ္ေနတာမ်ိဳ း မဟုတ္ဘဲ အားက်ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္၏ ။ ၿပီးမွ
တကယ္စြံတဲ့ေကာင္ဟု ပခံုး ပုတ္ကာ သြားေရတမ်ားမ်ား ေျပာေပလိမ့္မည္ ။
“မရ”

“ေျပာေလ ျခဴး ”
“သြားကရေအာင္ ၊ သီခ်င္းသံျမဴး လာတယ္”
“အုိေက”
သူလက္ကမ္းေပးလိုက္ သည့္ အခ်ိန္မွာ ျခဴး ရတီရဲ႕ ႏုႏုရြရြလက္ကေလး
သူ႕လက္ထဲေရာက္ လာသည္။ စိတ္ပါလက္ပါ မဟုတ္ေသာ ္လည္း ကရတာ ေတာ့
အေပးအယူမွ် အဆင္ေျပေနသည္။
ရင္ဘတ္ခ်င္းထိကပ္ ကေနေပမယ့္ ရင္ခုန္သံမျမန္တာက အေသအခ်ာ …။

******

အခန္း(၃)
“ေဒါက္”
“ဟာ”
ေခါင္းကို အေခါက္ခံလုိက္ရကတည္းက ေမပန္းခ်ီမွန္း တန္းခနဲသိလုိက္သည္။
သူ႔လက္ကလည္း ၿငိမ္ေနတာမ်ိဳ း မဟုတ္ပါ။ ပိုးခနဲပက္ခနဲ သူမေခါင္းကို
ျပန္ေခါက္လုိက္ၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။
“အား ႏႈိင္း အစုတ္ပလုတ္”
နဖူးကို ပြတ္၍ ေမပန္းခ်ီ မ်က္ႏွာေလး ႐ႈံ႕မဲ့သြား၏ ။ ျဖဴ၀ိုင္းၾကည္လင္ေနေသာ
မ်က္ေစာင္းကေလး ကလည္း ဒိုင္းခနဲ။
“လူကေနေပမယ့္ ပညာကမေနမွန္း သိရဲ႕ သားနဲ႔ ဘာလို႔အေနာက္ကေန
ငါ့ေခါင္းကိုေခါက္တာလဲ”

“အံမယ္ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္း ကုိယ္ခင္လို႔ေပါ့”
“ေအး ငါလည္း ခင္လို႔ျပန္ေခါက္တာေပါ့ ၊ ငါ့သူငယ္ခ်င္း အေခ်ာအလွေလးကို
နာက်င္ေစလိုတဲ့စိတ္ နဲ႔ ေခါက္တာဟုတ္ပါ့မလား”
“ဟြန္း ေျပာပံုကိုက မိန္းမက်မ္းေက်ေနတဲ့ အထာနဲ႔ ၊ ရြံြစရာႀကီး”
“ပန္းခ်ီေနာ္ အဲလိုမေျပာနဲ႔ ၊ တကယ္ဆြဲထိုးမွာ ေနာ္”
“မဟုတ္လို႔လား”
“ကဲ”
“အား”
“ဘာ ျဖစ္သြားလဲ”
“ငါ့ႏွာေခါင္း ျပတ္ပါၿပီ ေသနာ”
ခၽြန္ျမျမႏွာေခါင္းေလးက သူ ဆြဲလိမ္ပစ္လုိက္သျဖင့္ နီရဲတြတ္သြားသည္။
နာက်င္လြန္းသျဖင့္ ေမပန္းခ်ီ မ်က္ရည္ေတြ ေတာင္ လည္ခ်င္ခ်င္။ သူမ လက္ထဲမွာ
ကိုင္ထားေသာ ဖုိင္ႏွင့္ သူ႔ေက်ာကို ဗုန္းခနဲ ထုကာ
“သူမ်ား သားသမီးကို ၫႇာၫႇာတာတာကို မရွိဘူး ၊ ကဲေျပာစမ္းပါ ၊ မေန႔က
ေက်ာင္းပိတ္တာ ဘယ္သြားေနတာလဲ ၊ အေခြ၀ယ္ထြက္မယ္ဆုိၿပီး
စက္ဘီးနဲ႔ေရာက္လာေသးတယ္ ၊ နင့္အေဖလည္း မရွိ၊ နင္ လည္းမရွိ ၿခံတံခါးႀကီးလည္း ေသာ
့ခတ္လုိ႔”
“ဟုတ္တယ္ ၿခံေစာင့္ ဦးေမာင္ႀကီးလည္း ရြာခဏျပန္သြားတယ္၊ ဒယ္ဒီက
ထံုးစမ္းအတုိင္း ႐ံုးပိတ္ရက္လည္း အိမ္ကပ္တာမွမဟုတ္တာ ၊ တစ္ခါတေလ
အိမ္ျပန္လာခ်င္မွလာတာ”
“နင္လည္း လမ္းမွာ ပဲ ေပ်ာ္တာမဟုတ္လား”

“ဖေအတူသားေလ ၊ နင္သိရဲ႕ သားနဲ႔ လာပါဟာ ကန္တင္းမွာ သက္ပိုင္
ေစာင့္ေနလိမ့္မယ္ သြားရ ေအာင္”
“ဖယ္ပါ ငါ့ဘာသာသြားမယ္”
သူမလက္ကို ဆုပ္ကိုင္ေခၚေသာ ႏိႈင္းမရလက္ကို ေမပန္းခ်ီးပုတ္ခ်လုိက္သည္။
ႏႈိင္းမရက ဘယ္ ေတာ့မဆို လက္ရဲဇက္ရဲ။ မေျပာရဲမဆိုရဲတာလည္း မရွိသလို အားနာတတ္မႈ
လည္းမရွိ ၊ သူမ်ား ေတြ ေ၀ဖန္သလို အ႐ိုင္းအစိုင္းေကာင္လို႔ေတာ့ မသတ္မွတ္ခ်င္ပါ။
ႏႈိင္းမရႏွင့္ က ရွစ္တန္း စတက္ သည့္ႏွစ္ မွာ ဆံုတာ။ ေက်ာင္းသားသစ္ဆုိၿပီး
သူမတုိ႔ေက်ာင္းကို ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ ႏႈိင္းမရက ေပါ့တီးေပါ့ ပ်က္ ဘာကိုမွ အေလးအနက္မရွိ
၊ အစအေနာက္ကလည္း သန္သလို ၊ လူခ်င္လူခင္လည္းမ်ား သည္။ ဒါေပမယ့္
မိန္းကေလးေတြ ကသာ သူ႔ကိုခင္ၿပီး ေယာက်္ားေလးေတြ ကေတာ့ သူ႔ကိုမ်က္မုန္းက်ိဳ း
ၾကသည္။
“ေဆာင့္ၾကြားၾကြား ဘ၀င္ျမင့္ေနတဲ့ေကာင္ ၾကည့္လို႔ကိုမရဘူး”
“မိန္းကေလးေတြ ႕ေရွ႕ဆို ႐ုပ္ကၿပီတီတီနဲ႔ က်က္သေရကို မရွိဘူး”
အမ်ိဳ း မ်ိဳ း ေ၀ဖန္ သမုတ္မႈ ေတြ ကို ႏႈိင္းမရတုိ႔က နည္းနည္း ေလးေတာင္
ဂ႐ုမစိုက္။ မၾကားခ်င္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနလည္းေနတတ္လြန္းသည္။
ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားလာတာမ်ိဳ း ဆိုလွ်င္
ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ျပန္တံု႔ျပန္လိုက္ ရမွ ေက်နပ္တတ္သူ။ ထုိေကာင္ေလးအဖြဲ႕ႏွင့္
ခ်ိန္းပြဲခ်သည္။ အတန္းပိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရဲ႕ အျပစ္ေပးခံ ရသည္။
ရပ္ကြက္ထဲမွာ ရန္ ျဖစ္လုိ႔အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး မွဴး ႐ံုးခန္း ေရာက္လုိ႔ေရာက္။ ဒါေၾကာင့္
မို႔လည္း ႏႈိင္းမရကို မိမႏုိင္ဖမႏုိင္ ေကာင္ဆုိးေလးရယ္လို႔ သူမတုိ႔ရဲ႕ တစ္လမ္းေက်ာ္မွာ ေနမွန္း
သိခဲ့ရျခင္းပင္။
ဒါေပမယ့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားခဲ့ရျခင္းက မိုးေတြ ရြာေနေသာ

ေက်ာင္းျပန္ေန႔တစ္ရက္။
“ဘယ္ပန္းခ်ီေရး လို႔ မမီ ဘယ္ပန္းခ်ီေရး လို႔ မမီေတာ့သည္”
“ဟဲ့ ကုလားစိုးသန္း ခ်ီးပံုးထမ္း ၊ ငါ့ကိုဘာလို႔ ေနာက္ေနတာလဲ ၊ ငါ့ကိုမစနဲ႔ေနာ္
ငါမႀကိဳ က္ဘူး”
“ေအာင္မာ နင္ေရာ ငါ့ကိုကုလားစိုးသန္း ခ်ီးပံုးထမ္းလုိ႔ ဘာလို႔ေခၚတာလဲ ၊
ငါလည္းမႀကိဳ က္ဘူး။”
“ေၾသာ နင္အခုစလို႔ ငါျပန္ေျပာတာေလ ၊ ငါကဘယ္ေတာ့မွ စၿပီးသူမ်ား ကို
မေနာက္ဘူး”
“ငါ့က နင္အရမ္းလွလို႔ ခ်စ္စရာေကာင္းလုိ႔”
“ၾကည့္စမ္း ၾကည့္စမ္း လူေလးက လက္ေတာက္ေလာက္ ၊ အေမြးကျဖင့္
မစံုေသးဘူး ၊ ႏွာဘူးစကား ေတြ လာေျပာေနတယ္ ၊ အတန္းပိုင္နဲ႔တုိင္မယ္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးနဲ႔တုိင္မယ္”
“တုိင္ရဲတုိင္ၾကည့္ေလ ဒါအတန္းထဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းအျပင္ ေရာက္ေနၿပီ
၊ မိန္းကေလးကို ေယာက်္ားေလးက ရည္းစားစကားေျပာတာ ဘာ ျဖစ္လဲ ၊ နင့္ကိုငါခ်စ္တယ္”
“ေတာက္”
ၾကက္ေတာင္ႏွစ္ ဖက္စည္းေလး ခါခနဲ ျဖစ္သြားေအာင္ မ်က္ေစာင္းထိုးလ်က္
တက္ေခါက္ၿပီး ခါးေထာက္လိုက္သည္။
မဲမဲၾကဳ တ္ၾကဳ တ္ ကုလားစိုးသန္းက သြားႀကီးေဖြးေဖြးႏွင့္ သူမေရွ႕မွာ ၿပီတီတီ။
မိုးရြာရြာႏွင့္ မို႔ ေက်ာင္း ဆင္းခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ဟိုေျပးဒီေျပး ျဖစ္သြား၍
လူကအနည္းငယ္ရွင္းေန၏ ။
မိုးမရြာေလာက္ဘူးမွတ္၍ ထီးမယူလာမိတာေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္လံုး မုိးေရေတြ
စိုရႊဲလို႔ စိတ္တိုေနရ သည့္အထဲ စိုးသန္းရဲ႕ ကုလားၾကက္တူေရြးလို႔ အျပဳ အမူကို သူမ

မုန္းတီးသြားသည္။
“ဗုန္း”
“ဟာ နင္ဘာလုပ္တာလဲ”
ရင္ဘတ္ကို ဗုန္းခနဲ အထုခံလုိက္ရေတာ့ ကုလားစိုးသန္း ေဒါသ
ျဖစ္သြားဟန္တူ၏ ။ သူမလက္ ဆတ္ခနဲ လိမ္ခ်ိဳ း လုိက္သည္။
“အား အံမယ္ေလး လႊတ္စမ္းငါ့လက္ကိုလြတ္”
“ငါ့ကိုျပန္ေတာင္းပန္မွ လႊတ္မယ္ ေတာင္းပန္စမ္း”
“ေအာင္မာ ဘာလို႔ေတာင္းပန္ရမွာ လဲ အား နာတယ္ နာတယ္”
“ဟိတ္ေကာင္”
“ခြပ္ ခြပ္”
“ဟင္”
က်ားဟိန္းသံကဲ့သို႔ အသံမ်ိဳ း ျဖင့္ အနားေရာက္လာသူကႏႈိင္းမရ။
ဘာမေျပာညာမေျပာ ဆြဲထိုးခ် လိုက္တာ ကုလားစိုးသန္း ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ပစ္လဲကာ
ေမ်ာ့ေမ်ာ့ေခြေခြေလး ျဖစ္သြားသည္။
“အလကားေကာင္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ကို ဗလအားကိုးန႔ဲ
အႏုိင္က်င့္ရဲတယ္၊ မင္းသတိၱရိွရင္ ငါန႔ဲဘယ္ေန႔ ဘယ္ေနရာမွာ ဖိုက္မလဲ ၊ ႀကိဳ
က္တဲ့အခ်ိန္စိန္ေခၚလိုက္ ၾကားလားႏြား”
မေက်မခ်မ္းေျပာၿပီး သူမဘက္ကိုလွည့္ကာ လက္ကေလးကို ေဆာင့္ခနဲ
ဆြဲေခၚသည္။
“လာဟိုဘက္လမ္းမွာ ေနတာမဟုတ္လား ငါလိုက္ပို႔မယ္”
“အား”

“ဘာ ျဖစ္တာလဲ”
“ခုနက လိမ္ခ်ိဳ း ခံထားရတာ နာလို႔”
“အား ဒီေကာင္”
“ဟဲ့ ဟဲ့ မလုပ္နဲ႔ သူလည္းဟိုမွာ ထေတာင္မထႏိုင္ေတာ့ဘဲနဲ႔”
သူမကပင္ သူ႔ကိုျပန္ဆြဲေခၚလာခဲ့ရသည္။
ႏိႈင္းမရမဟုတ္မခံေဒါသႀကီးတတ္တာအခုမွလက္ေတြ ႔ေသ ခ်ာ သိ၏ ။
ကူညီတတ္သည့္စိတ္ကေလးက ခင္ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ဒါေၾကာင့္ လည္း ေနာက္ေန႔ကစလို႔
ေက်ာင္းသြားေဖာ္လို ရင္ႏွီးခင္မင္ခဲ့ၾကတာ။
“ပန္းခ်ီဟာ ဒီမွာ ငုတ္တုတ္ေမ့လို႔၊ဘာမွလည္းမမွာ ဘဲနဲ႔ဘာေငါင္ေနတာလဲ၊
ပဲ့ပါ့ကြာ”
“ဟင္ ေအး”
အခုမွ အေတြ းကႏိုးထကာ၊ကင္န္တင္းထဲေရာက္လို႔ ထိုင္ေနရၿပီးမွန္း
သတိထားမိသည္။သက္ပိုင္က စပ္ၿဖဲၿဖဲ။
“ပန္းခ်ီက ရည္းစားအေၾကာင္းေတြ းေနတာထင္တယ္၊
မင္းကဘာလို႔ဖ်က္ပိုးသြားလုပ္တာလဲ”
“ဟုတ္လား ပန္ခ်ီး၊နင့္မွာ ရည္စားရွိေနၿပီလား”
“နင္အသိဆံုး ျဖစ္မွာ ေပါ့”
“ဘာငါ့လႊဲခ်တာလဲ၊အရင္ကလို နင့္ကိုအႀကိဳ အပို႔လုပ္ေနတာမွမဟုတ္တာ၊
ေက်ာင္းေရာက္မွေတြ ႔ၿပီး လမ္းမွာ နင္ဘာ ျဖစ္လဲ ငါဘယ္လိုလုပ္သိမွာ လဲ”
“ေအးေဟ့ ဟုတ္တယ္၊ငါ့မွာ ရည္းစားႏွစ္ ေယာက္ ေတာင္ရွိတယ္”
“ တစ္ေယာက္ က ကုလားစိုးသန္း ခ်ီးပံုထမ္းမဟုတ္လား”

“ေကာင္စုတ္ ေလွ်ာက္ေျပာေတာ့မယ္”
သူမအေတြ းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္မို႔ စိတ္ဆိုးဖို႔သတိမရဘဲရယ္လိုက္မိသည္။
“ငါလည္းနင္နဲ႔စခင္တဲ့အဲဒီ အေၾကာင္းစဥ္းစားေနတာ၊ငယ္ငယ္က
အရမ္းရယ္စရာေကာင္းတာ ပဲေနာ္၊ ၊အဲဒီ ကုလားစိုးသန္းႀကီးဘယ္ေရာက္သြားလဲမသိဘူး”
“ဘာလဲသတိရေနတယ္ေပါ့၊အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းကသာ သူ႔အခ်စ္ကိုလက္ခံၿပီး
လက္ထက္လိုက္ရင္ကု လားေလးေတြ ၊ကုလားမေတြ ေမြးေနေလာက္ၿပီ”
“ႏႈိင္းမသာေကာင္အစုတ္ပလုတ္အရမ္းညစ္ပတ္တယ္”
ႏိႈင္းမရေနာက္ေက်ာကို ေမပန္းခ်ီ တအုန္းအုန္းထုပစ္လိုက္သည္။
သူေျပာခ်င္တာေျပာရၿပီဆို ႏိႈင္း မရက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပန္ၿပီးတံု႔ျပန္တတ္ပါ။
တဟဲဟဲႏွင့္ သေဘာေတြ က်ေနတတ္သည္။ ရယ္္စရာ ေတြ ေျပာဆိုစေနာက္ၿပီးမွ
အစားအေသာက္ေတြ မွာ စားၾကသည္။
“ဟိတ္ေကာင္ ဟိုမွာ ေမေသာ ္”
မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သြားသလားထင္လိုက္ေပမယ့္ ေမေသာ ္က
သူတို႔အဖြဲ႔ကို တကယ္မျမင္ဘဲ ေက်ာ္သြားတာ ျဖစ္သည္။
“ငါလိုက္သြားဦးမယ္၊ပန္းခ်ီကို အတန္းထဲေရာက္ေအာင္လိုက္ပို႔လိုက္ေနာ္
သက္ပိုင္”
အားနာပါးနာ ႏႈတ္ဆက္ေဖာ္ပင္မရဘဲ ခ်ိဳ မိုင္မိုင္ေနာက္ကႏိႈင္းမရ
အေျပးလိုက္သြားသည္။ သူမရင္ ဘတ္ေနရာက က်ဥ္းခနဲ၊တျခားမိန္းကေလး တစ္ေယာက္
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရလွ်င္ သူမက ႏိႈင္းမရအ တြက္ဘာ မွအေရး မပါ။
ငါဘယ္ေကာင္မေလးနဲ႔ခ်ိန္ထားလို႔ ဘယ္သူနဲ႔ရုပ္ရွင္ၾကည့္မလို႔ဆိုတာမ်ိဳ း ႏွင့္
သူမကိုႀကံဳ တဲ့ေနရာမွာ ထားပစ္ခဲ့တတ္တာ၊ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ႏွင့္ ႀကံဳ သလိုမွာ
ပစ္ခဲ့တတ္တာ။

တကယ္တမ္းက သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လို
အေလးအနက္ရွိတတ္တာေလးကလႊဲလွ်င္ ႏိႈင္းမရ ဘက္က ဒီထက္မပိုခဲ့။
သူမကေရာ။
ဟင္အင္းတစ္ခါမွေတာ့ ဘယ္လိုဘယ္ညာစိတ္ကူးမယဥ္ခဲ့ဘူးပါ။
မိန္းကေလးေတြ ႏွင့္ တြဲ သြား တြဲ လာရွိသည့္အခ်ိန္ေတြ မွာ ပဲ၊ဘာေၾကာင့္
မွန္းမသိဝမ္းနည္းတတ္ခဲ့တာ။
ဒါေပမဲ့ ႏိႈင္းမရကခင္ဖို႔ေကာင္းတာကလြဲလွ်င္ လူရႈပ္လူေပြ။ဂ်ေလဘီ
ငေပြေလးပါ။
သူမအတြက္ ေကာင္းဆိုးေလး တစ္ေယာက္ ေပါ့….။

******

အခန္း(၄)
“ဆိုးတယ္ဆိုကတည္းက မေကာင္းတာအ သိသာႀကီးပဲ၊သမီးကို အဲဒီ
ေကာင္ေလးနဲ႔ အေပါင္း အသင္းမလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ေမေမဘယ္ႏွစ္ ခါေျပာရမလဲ”
“သမီးတို႔က ရိုးရိုးသားသားခင္တာပါ ေမေမရယ္”
“ဆန္းဆန္းျပားျပား ျဖစ္ေနသလားလို႔ ညည္းကိုငါေမးေနတာမဟုတ္ဘူး၊
ျဖစ္တယ္ဆိုလည္း အ ျဖစ္မခံ ႏိုင္ဘူး၊အခုဟာကတြဲ သြားတြဲ လာလုပ္ေနတယ္၊
ရည္းစားမဟုတ္လည္း အဲဒီ ဥာဥ္မေကာင္းတဲ့ ကေလကေခ်နဲ႔ ပတ္သက္ေနရင္ညည္းနာမည္
ပ်က္မွာ ပဲ”
“ေမေမကလည္း”

“ညည္း ဆင္ေျခမေပးနဲ႔ မိပန္းခ်ီ”
စိတ္လိုက္မာန္ပါစားပြဲခံုကို ထုေခ်လိုက္သည့္အတြက္ ေကာ္ဖီခြက္ေတြ ေဘာက္
ဘင္ခတ္သြား သည္။သူမဆူေဆာင့္ကာ ငိုခ်လိုက္ခ်င္ေပမယ့္ ဝန္ခံလိုက္သလို ျဖစ္မွာ
စိုးတာေၾကာင့္ ၊မုန္႔တစ္ခုကို ေကာက္ ဝါးေနလိုက္၏ ။
ေျဖရွင္းသမွ်ကုိ ဆင္ေျခေပးသည္ဟု ထင္ေနမွေတာ့
ဒီအတိုင္းပါစပ္ပိတ္ေနလိုက္တာ အေကာင္ဆံုး။
“မေအက ဒင္းလူတန္းေစ့ေနႏိုင္ဖို႔၊ပင္ပင္ပန္းပန္းကုန္းရုန္းႀကိဳ း စားေနတာ၊
ဒင္းက ပညာကိုေျဖာင့္ ့္ေျဖာင့္တန္းတန္းေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္သင္ၿပီး မေအကို
စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္မထားခ်င္ဘူး”
“မီးက ဘာလုပ္ေနလို႔လဲ”
“ေမးျပန္ၿပီးဘာလုပ္လို႔လဲ၊ဘာ ျဖစ္လို႔လဲနဲ႔ အဲဒီ
ဟာေလးနဲ႔အေပါင္းအသင္းလုပ္တာ မႀကိဳ က္ပါဘူးဆို၊ ညည္းဆင္ျခင္ပါလား၊
ကိုယ့္ကားနဲ႔ကိုယ္ေက်ာင္းတက္တာပဲ ဘာအေဖာ္လိုလို႔လဲ၊ညီမဝမ္းကြဲယမင္းေဇာ္ ္ကို
ေခၚထားဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး”
“မယမင္းက မီးနဲ႔အတန္းမွမတူတဲ့ဟာကို”
“ဟဲ့ သူ႔အတန္းကိုဝင္ပို႔ဝင္ေခၚ၊အတူသြားအတူျပန္လို႔ ျဖစ္ေနတာပဲ၊ဟိုမွာ
ေနေတာ့လည္း ေက်ာင္း စရိတ္ ေထာက္ရတာ အတူတူ၊အိမ္မွာ
ဆိုလက္တိုလက္ေတာင္းေတာင္ခိုင္းလို႔ရေသးတယ္”
“ေမေမ့ သေဘာပဲေမေမရာ၊ေမေမ့အမ်ိဳ း ေတြ ကေကာင္းတာလည္း
မဟုတ္ဘဲနဲ႔”
“ဘာ”
“ဟုတ္တယ္ေလေတာင္းရင္လည္းေပးေနတာကို၊မီးအဝတ္အစားေတြ

ယူဝတ္တယ္၊ပိုက္ဆံဆိုလည္း ခိုးတာတစ္မ်ိဳ း ၊ေတာင္းတာတစ္မ်ိဳ း ၊ကင္န္တင္းေတြ ဘာေတြ
မွာ ဆံုၿပီးဆို တစ္ဝတၿပဲစား သြားတာ၊မီး မွာ ပိုက္ ္ဆံအပိုပါလား မပါလားမသိ”
ဒါေတာ့လည္းဟုတ္သည္။မရွိတာေတြ မ်ား
လြန္းေတာ့ေလာဘမသတ္ႏိုင္မေရာင္ ့ရဲႏိုင္။ဘယ္ေလာက္ေပးေပး၊
ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့ျပည့္စံုတယ္ဆိုတာမရွိ။
အၿမဲလိုအပ္တယ္ဆိုတာခ်ည္းပင္။ဒါေပမဲ့ အစ္မ ျဖစ္သူရဲ႕ သားသမီးေတြ မို႔
ဥေပကၡာျပဳ လို႔ မ ျဖစ္ေပ။
အင္းခနဲ သက္ျပင္းခ်မိရင္း
“ေမေမေျပာတာနားေထာင္ဦးေမပန္းခ်ီ၊သူတို႔ေတြ ကသမီးလိုျ
ျပည့္စံုေအာင္မေနလို႔ ဒီလို ျဖစ္ေနတာပါ၊ မမကအိမ္ေထာင္ေရး ကံမေကာင္းဘူး၊
လင္ကအရက္သမား၊လက္ေၾကာတင္းေအာင္လုပ္ကိုင္မေကၽြးဘူး၊အဲဒီ ေတာ့သားသမီးေတြ
ကိုျပည့္စံုေအာင္မထားႏိုင္ဘူးေပါ့၊ဒါေပမဲ့အိမ္ေထာင္မက်ခင္ကေမေမ့အေပၚ အစ္မႀကီး
ပီပီသသတာဝန္ေက်ခဲ့တယ္ သမီး၊သူမွာ ဆယ္တန္းေတာင္ဆက္မေျဖဘဲ
ေမေမ့ကိုအလုပ္လုပ္ၿပီး ေက်ာင္း ထားခဲ့တယ္။ေဖေဖ့ေဆးပင္စင္ကမိသားစုစားဝတ္ေနေရး
ကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူႏိုင္ခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ”
“အခုႀကီးႀကီးမွ မရွိေတာ့တာ”
“ဟုတ္ပါတယ္၊အဲဒါေၾကာင့္ ေမေမ့မွာ တာဝန္ပိုရွိလာတာေပါ့၊
ဖေအအရက္သမားက မမမရွိလို႔ အရက္ မေသာက္ေတာ့ဘူး ဆိုေပမယ့္
မိသားစုစားဝတ္ေနေရး ေလာက္ငေအာင္ေတာ့ ရွာမေပးဘူး၊လို အပ္မွေတာ့ တယ္၊
ေတာင္းၿပီးရင္လည္း စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔မသံုးဘူး”
“အဲဒါနည္းနည္း ဆံုးမ သြန္သင္ပါလား ေမေမ”
“မေအမရွိေတာ့လို႔ အားငယ္ေနၾကတာ၊စည္းကမ္းသြားတင္းက်ပ္ရင္

ႏွိမ္သလိုဖိအား ေပးသလို ျဖစ္ သြားမွာ သမီး၊ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ေခၚထားႏိုင္ရင္ေတာ့
တစ္မ်ိဳ း ေပါ့၊အဲဒါေၾကာင့္ ေမေမက ယမင္း ကိုေခၚထားခ်င္တာ”
ခုန ကေတာ့ ႏိႈင္းမရႏွင့္ စိတ္မခ်သလိုလို။
အေၾကာင္းအရာေတြ လြဲကုန္ၿပီဟု သတိေပးလိုက္ လည္း ႏိႈင္းမရႏွင့္
အေၾကာင္းက အစျပန္ေပၚလာဦး မည္ ။မသိသလိုေနလိုက္ကာ၊ေခါင္းတစ္ခ်က္ညိတ္လိုက္ၿပီး
“ျပဳ ျပင္ဆံုးမလို႔ရမယ္ထင္ရင္မေမေခၚထားခ်င္လည္းေခၚထားေပါ့၊
စည္းကမ္းနဲ႔ေနတတ္ေအာင္ေတာ့ေမေမႀကိဳ ေျပာထား”
“အရိုင္းအစိုင္းေတြ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ဖေအကအရက္သမား၊
မေအကသူ႔အလုပ္နဲ႔သူဆိုေတာ့၊ ဆံုးမသြန္သင္အားနည္းခဲ့လို႔ပါ၊သမီးကလည္း
သူစိမ္းဆန္ဆန္မဆက္ဆံပါနဲ႔၊ သူတို႔မွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ တဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္၊သမီးက
မိဘကံေကာင္းလို႔ ျပည့္စံုေအာင္ေနႏိုင္ခဲ့တာ၊ႏွိမ္ခ်သလို မ ျဖစ္ပါေစနဲ႔”
“ဆင္းရဲတာအျပစ္မဟုတ္ဘူး၊ကိုယ္က်င့္တရားအားနည္းခ်က္ရွိတာကိုပဲ
ဆင္ျခင္တတ္ဖို႔ လိုတယ္၊ ဆရာ တစ္ေယာက္ က ေျပာဖူးတယ္၊ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ ဟာ
ပိုက္ဆံမရွိလို႔ ကတိမတည္တာ မဟုတ္ဘူး ကတိမတည္လို႔ပိုက္ဆံမရွိၾကတာတဲ့၊
ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ကိုယ္က်င္တရားကေကာင္းဖို႔ကတိတည္ဖို႔ပဲလိုတယ္၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ ႕ တဲ့ေလ
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေလပဲတဲ့”
“ေအးပါ ေမေမနားလည္ေအာင္ ေျပာထားပါ့မယ္၊ယမင္းကလည္း
သူ႔ထက္အငယ္မို႔ သမီးကို ခ်စ္ပါတယ္၊အရြယ္ေရာက္လာေတာ့လွခ်င္ပခ်င္တာပဲရွိတာပါ၊ကဲ
သမီးေဖႀကီးကို စာရင္းေတြ လုပ္ ္ေနတာ မၿပီးေသဘူးလား၊ ပြဲရံုသြားရအုန္းမွာ နဲ႔
ေကာင္ဖီေတြ ေအးကုန္မယ္လို႔သြားေခၚခ်ည္ဦး သမီး”
“ဟုတ္ကဲ့”
ေနရာကသူမလွစ္ခနဲ ထေျပးလာခဲ့သည္။ ႏိႈင္းမရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

အေၾကာင္းအရာကို ျပန္ ေျပာင္းသြား မွာ စိုးလို႔ပါ။ဘာေျပာေျပာ သူမကလည္း ေရွ႕မွာ
ဆိုျပန္မေျပာ နားမေထာင္။
တျခားအရာေတြ ထက္ႏိႈင္းမရႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္
သူမကလည္းေသြးေအးေအးႏွင့္ ေခါင္းမာတတ္ သည္။
ဒါကိုေတာ့ ေမေမ သိလို႔မ ျဖစ္။

******

အခန္း(၅)
“မသိလို႔မဟုတ္ဘူး၊မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို႔မရေတာ့တာ ဒယ္ဒီ၊အျပင္မွာ
ဘယ္ေလာက္ရႈပ္ရႈပ္၊ အိမ္ကိုေတာ့ အထုပ္လိုက္သယ္မလာပါနဲ႔၊အျပင္မွာ ပဲ
ၿပီးေအာင္ရွင္းခဲ့ပါ”
“အဲလို ယတိျပတ္ေျပာလို႔ မရေတာဘူးသား၊ဘယ္သူ႔ကို ျဖစ္ ျဖစ္ အတည္ယူဖို႔
ဆံုးျဖတ္ၿပီးတြဲ ခဲ့တာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီ တစ္ေယာက္ က”
ႏိႈင္းမရေခါင္းခါသည္။ဘယ္လိုေျပာေျပာလက္မခံႏိုင္။သူစိမ္းမိန္းမ တစ္ေယာက္
ကို အိမ္ေပၚေခၚ တင္ထားလွ်င္ သားအဖခ်င္းေတာင္စိတ္ဝမ္းကြဲ၊ေသြးကြဲႏိုင္သည္မို႔
သူဒီကိစၥကို အေလွ်ာ့ေပးလို႔မ ျဖစ္။
“အရင္လိုပဲတိုက္ခန္းတစ္ခုခုမွာ ထားၿပီး ေျဖရွင္းခ်င္ေျဖရွင္းလိုက္ပါ ဒယ္ဒီ၊
မာမီနဲ႔အတူေနခဲ့တဲ့အိမ္ကို ဘယ္မိန္းမကိုမွ ေခၚမလာခဲ့ပါနဲ႔”
“ဒယ္ဒီေျပာတာေသခ်ာနားေထာင္ဦးသား၊အေပ်ာ္တြဲ ခဲ့တာေတြ အဲလိုလုပ္ရတာ
မထူးဆန္းဘူး၊ ကိုယ့္ဆႏၵျပည့္ဝဖို႔ဆို သူတို႔ဆႏၵျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ ရံုပဲ၊အခုက
ဒယ္ဒီလည္းအသက္ႀကီးၿပီ၊ အတည္တက် လက္ထပ္”
“ဒယ္ဒီဘာသာ ဘယ္လိုပဲလက္ထပ္ထပ္၊ဒီအိမ္ကိုေခၚမလာေစခ်င္တာဒယ္ဒီ၊
ဘဝကိုအေလးအနက္ တည္ေဆာက္ဖို႔စဥ္းစားထားလည္း ဒယ္ဒီ ဘာသာတျခားေနရာမွာ
ေနဖို႔ ၾကည့္စီစဥ္ပါ”
“အဲလိုလုပ္လိုက္ရင္ ဒီအိမ္ႀကီးမွာ သား တစ္ေယာက္ တည္း ျဖစ္ေနမွာ
ေပါ့သားရယ၊္ သားကိုပစ္စ လက္ခတ္ မထားရက္ဘူး၊ဒယ္ဒီစိတ္မခ်ဘူးသား”
“အဲဒါဆို မယူနဲ႔ေပါ့”

ႏိႈင္းမရကကေလး တစ္ေယာက္ လိုပင္အသည္းပံံုဖက္လံုးေလးကိုပိုက္၍
ႏႈတ္ခမ္းစူကာေျပာသည္။ သားကိုခ်စ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ၿပံဳ း လိုက္မိေသာ ္လည္း ဒီကိစၥကို
သားလက္မခံနားလည္လာသည္အထိ အတိုက္ အခံ ရွင္းဖို႔လိုၿပီဟု ေတြ းလိုက္မိသည္။
ကိုယ္လည္းဘယ္မိန္းကေလးကိုမွအတည္တက်လက္ထပ္ယူဖို႔အထိ
အေလးအနက္ရွိခဲ့ဖူးတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနရတာ ကုိပဲႀကိဳ က္သည္။ဒါေပမဲ့ အခုတြဲ
ျဖစ္ေနသည့္ မိန္းကေလး ရဲ႕ ဘဝက အလြန္သနားစရာေကာင္းသည္။
ငယ္ရြယ္သြက္လက္ထက္ျမက္လွသူေလး။စကားအေျပာအဆိုခ်ိဳ သာသလို
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမို႔ ေအာက္ သက္ေက်မႈ လည္းရွိႏိုင္သည္။
ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အသက္အရြယ္။
ဒီထက္ဟိုင္းသြားလွ်င္ ေဆးေပးမီးယူဆိုတာမ်ိဳ း ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းရွာေတြ
႔ဖို႔ မလြယ္ေတာ့။
“ဟင္း”
မခ်စဘူးသက္ျပင္းခ်မိေတာ့ သားက မ်က္လံုးေစြၾကည့္၏ ။ဦးမင္းထြဋ္ေဆြ
မခ်ိ႕တရိၿပံဳ း လိုက္ကာ
“သားဒီတစ္ခါေတာ့ ဒယ္ဒီကိုနားလည္ေပးပါ၊ဒယ္ဒီအိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီး
ေအးေအးေဆးေဆး ေနခ်င္ တယ္”
“ဒယ္ဒီကို အိမ္ေထာင္မျပဳ လို႔ သားေျပာေနလို႔လား၊ဒယ္ဒီဘယ္လိုဆင္ေျခေတြ
ေပးၿပီး လက္ထပ္ထပ္ အဲဒါသားနဲ႔မဆိုင္ဘူး၊သားေျပာတာက ဒီအိမ္ကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ
ေခၚမလာနဲ႔၊မာမီ့အေမြအႏွစ္ ေတြ ဘယ္သူမွ ေမာင္ပိုင္ အစီးမခံႏိုင္ဘူး ဒယ္ဒီ”
“သား တစ္ေယာက္ တည္း ခံစားခ်င္တာလား”
“ဗ်ာ ဒယ္ဒီဘာေျပာလိုက္တယ္၊သားကဒါေတြ ကို မက္ေမာလို႔

ဒီလိုေျပာတယ္ထင္ေနတာ လား၊အဲဒါဆိုလည္း ဒယ္ဒီ့သေဘာပဲဒယ္ဒီႀကိဳ
က္သလိုသာလုပ္ေတာ့”
“သား”
ကဗ်ာကယာတားဆီးလိုက္ေသာ ္လည္း သားကျပန္ေစာင္းေတာင္မခတ္ေပ။
သားစိတ္ဆိုးသြားၿပီး ျဖစ္မွာ ။
ဘယ္လိုေခ်ာေမာ့ ေဖ်ာင္းဖ်ရမလဲ၊ ဟိုဘက္ကို စကားကၽြံထားတာေတြ ကလည္း
ရွိေနသည္။ သားနဲ႕ လည္း စကားေျပာအဆင္မေျပ။ စိတ္ေတြ ေလးလံစြာ ကားနဲ႕
ထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ကားေပၚေရာက္မွ ယမင္းဆီကို ဖုန္းဆက္ခ်ိန္းရသည္။
ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းထဲက စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပင္ ခ်ိန္းလုိက္ၿပီး ႐ံုးကိုဝင္၍
မန္ေနဂ်ာကို မွာ စရာရွိတာ မွာ ခဲ့ရေသး၏ ။
“ကိုႀကီး”
အရင္ေရာက္ႏွင့္ ေနေသာ ယမင္းက အၿပံဳ း ႏွင့္ ႀကိဳ သည္။ ဒါေတြ ေၾကာင့္
သူအေမာေျပေနရတာ ။
“ယမင္း ဘာမွလည္း မမွာ ေသးပါလား”
“ကိုႀကီးဖုန္းဆက္ေတာ့ ယမင္းအိမ္မွာ မနက္စာ စားေနတာ၊ ကိုႀကီးလာမွ
ေသာက္မယ္ဆိုၿပီး ေကာ္ဖီတစ္ခြက္မွာ ထားတယ္”
အဲလို ၿခိဳ း ၿခံေခၽြတာတတ္ေတြ ေၾကာင့္ ဒီမိန္းကေလးကို အထင္ႀကီးမိတာ။ အခ်ဳ
ိ႕ မိန္းကေလးေတြ ကို ဟိုဟာဝယ္ေပး၊ ဒီဟာဝယ္ေပးႏွင့္ ေလာဘနဲ႕ သာ
ခ်ည္းကပ္တတ္သည္။
“ကိုႀကီးေရာ ဘာစားမလဲ မွာ ေလ”
“ဟင့္အင္း ကိုႀကီးလည္း သားနဲ႕ မနက္စာစားခဲ့ပါၿပီ၊ ယမင္းလိုပဲ
ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေပါ့”

ယမင္းက အလိုက္တသိပင္ ကိုယ့္အတြက္ စားပြဲထိုးေလးကို လွမ္းေခၚကာ မွာ
ေပးသည္။ အစားအေသာက္ ေရာက္လာလွ်င္လည္း တစ္႐ွဴး ေလးႏွင့္ သုတ္ေပးတာကအစ
ဂ႐ုတစိုက္ရွိလြန္းသည္။
ကိုယ္ကအသက္ႀကီးေပမယ့္ အသက္ႏွစ္ ဆယ္နီးပါးငယ္ေသာ သူမကုိ
ဦးစားေပး အလိုလိုက္ရတယ္ ဆိုတာ သိပ္မရွိ။
ဒါေၾကာင့္ မို႔လည္း လက္ထပ္ဖို႔အထိ အေလးအနက္ ရည္ရြယ္ခဲ့မိတာ။
“ကိုႀကီး ဒီေန႔မ်က္ႏွာ မေကာင္းပါလား၊ ေနမေကာင္းဘူးလားဟင္”
“ေကာင္းပါတယ္၊ သားနဲ႕ စကားေျပာ အဆင္မေျပ ျဖစ္လာလို႔”
“ဟိုေန႔က ယမင္းနဲ႕ လက္ထပ္ဖို႔ သားကိုဖြင့္ေျပာတိုင္ပင္ ၾကည့္တယ္ဆိုတာ
အဆင္မေျပခဲ့တာလား ကိုႀကီး”
“ဟုတ္တယ္ သားက လက္မခံဘူး၊ ခါးခါးသီးသီးပဲ လက္ထပ္တာကို
ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ တျခားမွာ သြားေန အိမ္ကိုေခၚမလာခဲ့နဲ႕ တဲ့”
“ယမင္းက ဘယ္မွာ ေနေန၊ ဘယ္လိုေနရေနရ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကိုႀကီးက
ကိုႀကီးသားကို စိတ္မခ်ဘူး ဆိုလို႕”
“ကိုႀကီးရဲ႕ ေမတၱာပါ၊ ဒါေပမဲ့ သားကိုသူ႔အေမထားခဲ့တဲ့ အေမြအႏွစ္ ေတြ
ေၾကာင့္ လားလို႔ ေမးမိတယ္၊ အဲဒါကိုသား ေတာ္ ေတာ္ စိတ္ဆိုးသြားတာ”
“သူ႔အေမနဲ႕ တရားဝင္ကြာရွားထားတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္ ကိုႀကီး”
“ဟုတ္ပါတယ္ ကြာရွင္းၿပီးမွ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္သြားတာပါ၊ ဟိုကိုေရာက္ၿပီး
သိပ္မၾကာခင္မွာ ပဲ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳ လိုက္တယ္လို႔ ၾကားတယ္”
“သူပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြ ရက္ရက္ေရာေရာ ထားပစ္ခဲ့တာေတာ့ အံ့ၾသစရာပဲေနာ္၊
တခ်ဳ ိ႕မိန္းမေတြ လို နစ္နာေၾကး ဘာညာလည္းေတာင္းတာ မဟုတ္ဘူး”

“သူ႔မိဘေတြ ဘက္က ခ်မ္းသာတယ္ေလ၊ ဒီေလာက္ကို ဘယ္မက္ေမာပါ့မလဲ၊
ၿပီးေတာ့ ပညာလည္းတတ္၊ စီးပြားေရး လည္းလုပ္တတ္ကိုင္တတ္ရွိတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ လည္း
သူေမာက္မာႏိုင္အား ရွိတာေပါ့၊ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို မတူမတန္ဘဲ ဆက္ဆံခ်င္တာ”
“ကိုႀကီးအေပၚ အဲလိုပဲလား”
“အဲလိုပဲ၊ မိဘေတြ က ကိုႀကီးတို႔ဘက္က မျပည့္စံုမွန္းသိေပမယ့္ ႐ိုးသားတာကို
သေဘာက်ၿပီး သူတို႔သမီးနဲ႕ လက္ထပ္ေပးစားခဲ့တာ၊ အဲဒါကုိသူက ပိုင္းလံုးလို႔စြပ္စြဲၿပီး
ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားတယ္၊ ကိုႀကီးက မခံခ်င္ေတာ့ ေနခ်င္သလိုေနပစ္လိုက္တယ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး
အဆင္မေျပေလ အျပင္မွာ အေပ်ာ္ရွာေလပဲ၊ မိန္းမ တစ္ေယာက္ ကို ေအာက္က်ခံေပါင္းဖို႔
စိတ္ကူးမရွိဘူး”
“ယမင္းအေပၚေရာ အဲလိုမာနနဲ႕ ဆက္ဆံမွာ လားဟင္”
တိုးလ်စြာ မဝ့ံမရဲအေမးကို သူက႐ုဏာသက္သြားရသည္။ ၾကင္နာစြာ ယမင္း
လက္ကေလးကို ဆုပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး
“ကိုႀကီးက အရြယ္လြန္ေနပါၿပီကြာ၊ ယမင္းအေပၚ အဲလို လုပ္ရက္ပါ့မလား၊
ယမင္းနဲ႕ လက္ထပ္ဖို႔ သားကို ရေအာင္ေဖ်ာင္းဖ်မွာ ပါ၊ အခုေတာ့ မေလာပါနဲ႕ ဦးေနာ္၊
ယမင္းကို အားေတာ့နာပါတယ္”
“ရပါတယ္ကိုႀကီးရယ္၊ ယမင္းက ဘာေျပာႏိုင္မွာ လဲ ကိုႀကီးထားရာေန ေစရာ
သြားပါ၊ သား တစ္ေယာက္ အေဖကို ခ်စ္မိမွေတာ့ ၿငိဳ ျငင္ကန္႔ကြက္တာကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္
ႀကိဳ း စားရမွာ ေပါ့”
ဝမ္းနည္းအားငယ္ဟန္ေလးႏွင့္ ေျပာေတာ့ ရင္မွာ ထိခိုက္စိတ္မေကာင္း
ျဖစ္သြားရသည္။
မ်က္ရည္ၾကည္ေတြ ေဝ့ဝဲေနေသာ ထိုေကာင္မေလးကို ဘယ္လို ႏွစ္
သိမ့္အားေပးရမွန္းပင္ မသိေတာ့။

“ယမင္း ေရွာ့ပင္သြားမလား ႀကိဳ က္တာယူေလ ကိုႀကီးဝယ္ေပးမယ္”
“ကေလးကို မုန္႔ေပးႀကိဳ က္သလို ဟိုဟာဒီဟာ ဝယ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး မႏွစ္ သိမ့္ပါနဲ႕
ကိုႀကီးရယ္၊ ယမင္းက ကိုႀကီးဆီက ဘာကိုမွ လိုခ်င္လို႔ မက္ေမာလို႔မဟုတ္ပါဘူး။
ဝဋ္ေၾကြးတစ္ခုေၾကာင့္ ကိုႀကီးကို ခ်စ္မိသြားခဲ့တာပါ”
“ယမင္းေလးရယ္ အဲဒါေတြ ေၾကာင့္ ယမင္းကို ကိုႀကီးတန္ဖိုးထားမိတာပါ၊
လက္ထပ္ဖို႔ အျမန္ဆံုးႀကိဳ း စားပါ့မယ္ကြယ္”
ပခံုးေပၚ ေမးေလးတင္ကာ သိမ့္သိမ့္ေလးငို႐ိႈက္သလို ဟန္လုပ္ေနရေသာ
္လည္း ယမင္းေသာ ္တာ ႏႈတ္ခမ္းပါးတို႔မွာ ေက်နပ္ေသာ အၿပံဳ း တို႔ ျဖစ္ထြန္းသြားေလသည္။
ဒါေတြ ဟာ မာယာေတြ ႏွင့္ ေသြးေဆာင္သိမ္းသြင္းေနခဲ့တာဟု ဆိုခဲ့ပါလွ်င္ …။

******

အခန္း(၆)
အိမ္ေလးအတြင္ းထဲ လွမ္းဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ အရက္နံ႔က ေထာင္းခနဲ။
ပစၥည္းပစၥယေတြ ဖုန္အလူးလူးႏွင့္ ျဖစ္ေနကာ ဘယ္ဟာမွ
ေတာက္ေျပာင္သန္႔ရွင္းမႈ မရွိ။
“ဟာ ေဒၚေလး လာလည္တယ္၊ သားေက်ာင္းသြားေတာ့မလို႔ မုန္႔ဖိုးေပး”
လြယ္အိတ္ႏွင့္ ထြက္လာေသာ ၿငိမ္းကိုက အရင္ဆံုးလက္ဝါးျဖန္႔၏ ။ ဘာကိစၥနဲ႕
ဘာေၾကာင့္ လာ တယ္ဆိုတာ မေမး။ မသိတတ္တာကို မသိတတ္ဘူးလားဟု
ေျပာေနေတာ့ေရာ ဘာထူးမွာ လဲ။
ဆလင္းဘက္(ဒ္)အိတ္ထဲက တစ္ေထာင္တန္ဆယ္ရြက္ေလာက္ ဆြဲထုတ္ၿပီး

လွမ္းေပးကာ
“မင္းအေဖေရာ”
“အရက္နာက်လို႔ အခန္းထဲမွာ လူးလွိမ့္ေနတယ္၊ ေဒၚေလးလာတာသိရင္ေတာ့
နလံထမွာ ပါ အရက္ဖိုးေပးခဲ့ရင္ေပါ့”
“ယမင္းေရာ”
“အျပင္သြားမလို႔ထင္တယ္၊ အလွျပင္ေနတယ္”
“လွမ္းေအာ္လိုက္စမ္းဟယ္၊ နံေစာ္ေနလို႔ အနံ႔ေတြ မခံႏိုင္ဘူး၊ အိမ္အျပင္က
ေစာင့္မယ္”
ႏွာေခါင္းပိတ္ထားလို႔လည္း မေကာင္းတာမို႔ ႏွာေခါင္းတ႐ံႈ႕႐ံႈ႕လုပ္မိရင္း၊
အိမ္ေရွ႕အျပင္မွာ ထိုင္ ေစာင့္ရသည္။ ယမင္းက အေရး တယူတန္းခနဲ ထြက္မလာပါ။
ခဏအၾကာ အလွျပင္လို႔ၿပီးမွ
“ေဒၚေလး ဘာေထြပါလာေသးလဲ”
ဆန္အိတ္နဲ႕ ဆီပံုးပါတယ္၊ ၿငိမ္းကို ေက်ာင္းမသြားခင္ ကားေပၚက
သယ္ခိုင္းလိုက္ဦး”
“ဟဲ့ ၿငိမ္းကို ေက်ာင္းသြားေတာ့မယ့္ဟာကို ေနာက္ေဖးမွာ မ်ဳ
ိဆို႔လို႔မၿပီးေတာ့ဘူး၊ ကားေပၚက ပစၥည္းေတြ သြားခ်ဦးေဟ့”
ေအာ္လိုက္ဟစ္လိုက္တာလည္း မိန္းကေလးပီပီသသ သိမ္ေမြ႔မႈ မရွိပါ။
အေဒၚေရွ႕မွာ မို႔ ဆင္ျခင္ ရမွန္းလည္း မသိ။
“ဟင္းခ်က္စရာေတြ ပါေသးတယ္၊ ခ်က္သြားဦးေလ ညည္းက
အျပင္သြားမလို႔လား”
“ဟုတ္တယ္ ကိစၥရွိလုိ႔ေဒၚေလး၊ အရက္တစ္ပုလင္းေလာက္တုိက္လိုက္ရင္

အေဖ ထခ်က္ ႏိုင္ပါတယ္”
စီစဥ္လိုက္တာလည္း ယူလာတဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္အားနာရမွန္းမသိ
ေပါ့ပ်က္ပ်က္ပင္။ ဒီလိုအထာ ေတြ အခ်ဳ ိးေတြ သိလ်က္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္က မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္
လားေပးမိတာ။
“ကဲ ညည္းသြားစရာရွိတယ္ဆိုလည္း ငါေျပာတာေတာ့ ေသခ်ာနားေထာင္ဦး”
“ေျပာပါ အခ်ိန္ရပါေသးတယ္ ေဒၚေလးရဲ႕ ”
“ေအးပါ အခ်ိန္ရတယ္ဆိုလို႔ ေတာ္ ေသးတာေပါ့၊ ဒါနဲ႕ ညည္းက
အျပင္သြားမလို႔ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းမတတ္ဘူးလား၊ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ကို ေက်ာင္းစာေရာ ႀကိဳ း
စားရဲ႕ လား”
“ေအာင္မွာ ပါ၊ ေဒၚေလးစိတ္မပူနဲ႕ ၊ ေနာက္ႏွစ္ က်ရင္ ယမင္းအတြက္
ေက်ာင္းစရိတ္မေထာက္ပံ့ ရပါဘူး”
“ဟင္”
ကိုယ္ေျပာတာ ဒီသေဘာမဟုတ္မွန္း သိသိႀကီးနဲ႕ ေငါ့လိုက္တာကို
စိတ္ထဲေအာင့္မ်က္ သြားေသာ ္ လည္း မေျဖရွင္းေတာ့ဘဲ သက္ျပင္းသာ ခ်မိသည္။
မိဘဆံုးမမႈ သြန္သင္မႈ နည္းပါးေသာ ကေလးေတြ မွာ ဒီလိုအျပစ္
အနာအဆာရွိနိုင္တာပဲ မဟုတ္ လား။
“ယမင္း ညည္းေဒၚေလးတို႔အိမ္မွာ လာေနေတာ့”
“ရွင္”
“အခု ညည္းကိုလာေခၚတာ၊ အခုအိမ္မွာ ညည္းရွိေနေတာ့ေရာ
အိမ္အလုပ္ဘာမွမလုပ္ဘဲ၊ ဖေအ အရက္သမား ခ်က္ေကၽြးတာပဲ ျဖစ္သလိုစားေနၾကတာပဲ
မဟုတ္လား၊ ဟိုကလည္း မေသာက္ရ မေနႏိုင္ ဘဲ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္
ညည္းတို႔ေမာင္ႏွမကို မခိုင္းရဲ မေျပာရဲဘဲ ခ်က္ျပဳ တ္ေကၽြးေနရတယ္”

“ဒါ ကေတာ့ ယမင္းတို႔က ေက်ာင္းသြားေနတာ သူဒီေလာက္ေတာ့ လုပ္ရမွာ
ေပါ့၊ ဆိုက္ကားနင္း တယ္ဆိုတာလည္း သူ႔အရက္ဖိုး သူရွာတာ၊ အိမ္စရိတ္ေထာက္ပံ့ႏိုင္တာမွ
မဟုတ္တာ၊ ဒီေလာက္ေတာ့ လုပ္ရမွာ ေပါ့”
“ေအး ဖေအကိုေတာင္ညည္းတို႔ အဲလိုေျပာရဲတယ္ေနာ္၊ ဖေအက
အရက္သမားႀကီးဘာႀကီး ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနေန မေလးမစားမလုပ္ရ မေျပာရဘူး မယမင္း၊
ဖေအက ဖေအပဲ ငရဲႀကီးတတ္တယ္”
“အမွန္တရားေျပာတာပဲ ေဒၚေလးကည္း”
“ထားပါေတာ့ ငါပဲမွာ းပါတယ္၊ အခုေဒၚေလးေျပာတာေတာ့ နားေထာင္ရမယ္”
“အား မလုိက္ခ်င္ပါဘူး ေဒၚေလးရာ၊ ပန္းခ်ီပံုစံက သိပ္ဟုတ္တာမဟုတ္ဘူး၊
ေက်ာင္းမွာ ဆံုရင္ေတာင္ အစ္မဝမ္းကြဲရယ္လို႔ အေရး တယူ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊
အိမ္လာရင္လည္း သူ႔ပစၥည္းဆို ဟိုဟာဒီဟာ ကိုင္တာႀကိဳ က္တာ မဟုတ္ဘူး၊
ေဒၚေလးသမီးက ယမင္းတို႔ ဆင္းရဲတယ္ဆိုၿပီး မတူမတန္ အရမ္းႏွိမ္ခ်င္တာ”
“အဲလိုမဟုတ္ပါဘူးကြယ္ သူက စည္းကမ္းရွိတာပါ၊
သူ႔ပစၥည္းသူလည္းတန္ဖိုးထားတယ္၊ ယမင္းတို႔ က ဖိနပ္ဆိုလည္း ေဒၚေလးဆီကို
တစ္ရန္ၿပီးတစ္ရန္ ပူဆာတာ၊ သူက ဖိနပ္တစ္ရန္ကို ငါးလေျခာက္ လစီးတာ အလွျပင္ပစၥည္း
တစ္ခါဝယ္ၿပီဆို တစ္သက္လံုးသံုးေရာ”
“ေဒၚေလးကလည္း သမီးဆို အျပစ္ကိုမျမင္ဘူး၊ ယမင္းတို႔ကလည္း သူ႔ပစၥည္းကို
စည္းကမ္းမဲ့သံုးခ်င္ လို႕ သံုးေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ မသံုးဘူး မဝတ္ဘူး မစားဘူးလို႔
မက္ေမာသလို ျဖစ္ေနတာပါ၊ မိဘေတြ ကမွ ယမင္းတို႔ကို ျပည့္စံုေအာင္ မထားခဲ့တာ”
အခုလိုေျပာေတာ့လည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျပန္သည္။
ျပည့္စံုေအာင္မထားႏိုင္သည့္ မိဘေတြ မွာ အျပစ္ရွိေနသည္ပဲ။
“အဲဒီ ကိစၥသမီးကို ေဒၚေလးေျပာထားပါတယ္ကြယ္ ေဒၚေလးမ်က္စိကြယ္ရာမွာ

ယမင္းတို႔ကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားရတာ စိတ္မခ်ဘူး။ ယမင္းသတင္းေတြ
ေဒၚေလးသဲ့သဲ့ၾကားတယ္၊ အသက္ႀကီးႀကီး လူ တစ္ေယာက္ နဲ႕ ယမင္း
ပတ္သက္ေနတယ္ဆို”
“ပန္းခ်ီ ေျပာတာလား”
“ပန္းခ်ီက သိေတာင္မသိပါဘူး၊ ဒီေၾကာင္းေဒၚေလးကို တစ္ခါမွလည္း
မေျပာဖူးဘူး၊ ပန္းခ်ီက သူ႕ဘာသာေနတတ္တာ ယမင္းလည္း သိသားနဲ႕ ”
“သိပါတယ္၊ မိဘအရွိန္အဝါနဲ႕ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေနႏိုင္တယ္ ဆိုတာ”
မေအေရွ႕မွာ ေတာင္ ေထ့ေငါ့ရြဲ႕ေစာင္းေျပာရဲေနတာမို႔ သမီး ပန္းခ်ီအေပၚ
မလိုမုန္းထားစိတ္ရွိတာ သိသာေနသည္။ အနိမ့္အျမင့္၊ အပူနဲ႕ အေအး၊
သဟဇာတမညီမွ်တာကို လူငယ္သဘာဝ မလိုစိတ္ေတာ့ ရွိႏိုင္တာပဲ။
“ကဲေျပာပါ ေဒၚေလးအိမ္ လိုက္ေနမွာ လား၊ ယမင္းေဒၚေလး
အိမ္လိုက္ေနလည္း ၿငိမ္းကိုတို႔သားအဖ ကို ဒီလိုပဲ ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ပါ”
“ယမင္း စဥ္းစားဦးမယ္”
“ဘာကိုစဥ္းစားမွာ လဲ၊ တျခားတိုင္ပင္စရာရွိေနလို႔လား ယမင္း”
ေဒၚေလး ေမးခြန္းကိုဟုတ္တယ္ဟု မေျဖႏိုင္သလို မဟုတ္ဘူးဟုလည္း
မျငင္းႏိုင္ပါ။
လိုက္သြားဖို႔ေတြ ေဝေနျခင္းက ေဒၚေလးအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ေအာက္မွာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မေနရမွာ စိုး လို႔ပင္။
တစ္ဖက္က လိုက္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိေနျခင္းကလည္း ေတြ ႕ဖို႔ဆံုဖို႔ ခက္ခဲသြားလွ်င္
လက္ထပ္ဖို႔ ဦးမင္းထြဋ္ေဆြ ဇြတ္တရြတ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးေနလို႔
သားကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေသြးေအးေနတာ ။
“ ဆံုးျဖတ္ရ အဲေလာက္ခက္ေနတာ။ ဟို တစ္ေယာက္ ကို ေနာက္

ဆံတင္းေနလို႔လား ယမင္း ”
“ မဟုတ္ပါဘူး ေဒၚေလးရဲ႕ ”
“ ေအး ေဒၚေလး ကေတာ့ အသက္ႀကီးသူနဲပ လံုး၀သေဘာမတူနိုင္ဘူးေနာ္
ယမင္း၊ အရြယ္မမွ်ရင္ အိမ္ေထာင္ေရး မွာ ျပႆ နာ ျဖစ္ႏက
ိုင္တယ္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ မဟုတ္ရင္
ပိုဆိုးၿပီေပါ့။ အခု စဥ္းစားဆင္ျခင္ ႏိုင္မွ ေတာ္ ကာက်မယ္”
“ ဟုတ္ကဲ့ ေဒၚေလးအိမ္ ယမင္းလိုက္ခဲ့ပါမယ္။ အဲဒီ ကေန ေက်ာင္းတက္ရမွာ
ဆိုရင္ ေမာင္ေလးနဲ႔ အေဖ့ကို ေတြ ႕ဖို႔ တစ္ပတ္တစ္ခါေတာ့ အိမ္ျပန္မယ္ေနာ္ ”
ေမာင္ႏွင့္ အေဖအတြက္ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ စိတ္တစ္ခု ေအးသြားရသည္မို႔
ေက်နပ္မိတာေတာ့ အမွန္။

******

အခန္း(၇)
“မွန္လား မွာ းလားေတာ့မသိဘူး။ ဒီကိစၥ လက္မခံႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ဒယ္ဒီကို
အျပတ္ေျပာ လိုက္မယ္”
“ မင္းဒယ္ဒီက ဘာ ျဖစ္တာလဲ။ ဒီအခ်ိန္ထိ
အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းကင္းလြတ္လြတ္ႀကီးေနလာၿပီးမွ ဘာလို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ခံခ်င္ေနတာလဲ”
“ မသိဘူး၊ အမိဖမ္းခံရလို႔ေနမွာ ေပါ့။ ဒယ္ဒီလို လူအိုႀကီးကို အခ်စ္သီးသန္႔နဲ႔
ေရြးခ်ယ္လက္ခံတာ ေတာ့ မ ျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဇယားေတြ ပါလာရင္ ငါနဲ႔ၿငိမွာ “
“ ၾကားေနရတာ ေတာ့ မင္းဒယ္ဒီ ႏြယ္ေနတာ ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာေလးတဲ့ေနာ္၊
အရင္ဟာေတြ တုန္း က ေခါက္ထားႏိုင္တယ္။ ဒီ တစ္ေယာက္ ဒီအဆင့္ထိ တက္လာႏိုင္တာ

အိမ္ေပၚေရာက္ရင္ေတာ့ မင္းမေခ်ာင္ဘူး”
သက္ပိုင္ျခိမ္းေျခာက္ေျပာတာ မ ျဖစ္ႏိုင္။ ဒီလို ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုတာ သူလည္း
ခန္႔မွန္းေတြ းထားၿပီးသား ပါ။
ဒါေၾကာင့္ လည္း အေျခအေနကို ႀကိဳ တင္သိၿပီးကန္႔ကြက္ေနတာ။
”ဒါေပမယ့္ ဒယ္ဒီက ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္မယ္၊
ဇြတ္အတိုက္အခံလုပ္ေနတာ ဆင္ ေျခေတြ တစ္မ်ိဳ း ၿပီးတစ္မ်ိဳ း နဲ႔ေပါ့ကြာ၊ ငါလည္း
စိတ္မရွည္လို႔ ဒယ္ဒီ့သေဘာပဲလို႔ ေျပာလိုက္ေသးတယ္။”
“ မင္းဒယ္ဒီစိတ္ႀကိဳ က္ ျဖစ္သြားမွာ ေပါ့ အဲလို အရြဲ႕တိုက္ေျပာတာကုိ အမွန္လို႔
ေတြ းခ်င္ေတြ းေနမွာ ”
“ ငါ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရမလား။ ေရွာင္ ေပးရမလား။ ”
“ အဲလုိ လုပ္လို႔ ကေတာ့ ဟိုတစ္ဖက္က ဆင္တဲ့ေခ်ာက္ထဲ မင္းတန္းခနဲ ျပဳ
တ္က်သြားမွာ ပဲ၊ တကယ္လို႔ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ မင္းအဲဒီ အိမ္ကေန မခြာသင့္ဘူး။
မိေထြးငယ္ငယ္ ေမာင္ပိုင္စီးသြားမွ မင္းတို႔ ဟတ္ထိၿပိးက်န္ခဲ့မွာ ”
“ ေတာက္ အခုလို အခ်ိန္မွာ ေတြ းၾကည့္ရင္ မာမီကုိ စိတ္နာတယ္ ”
“ ဘာ ျဖစ္ရျပန္တာလဲ ”
“ ေမေမသာ ႏိုင္ငံျခားမသြားဘဲ ဒယ္ဒီနဲ႔လည္း မကြာရွင္းခဲ့ဘူးဆိုရင္
ဒီေန႔လိုကိစၥမ်ိဳ း ရွိလာမွာ မဟုတ္ဘူး ”
“ ေႀသာ္ ဘာမ်ား လဲလို႔ အတိတ္က ေဆြးေနၿပီး ငယ္က်ိဳ း
ငယ္နာျပန္ေဖာ္မေနပါနဲ႕ ဟိုက သူ႔မိသားစု နဲ႔ ေပ်ာ္ေနၿပီး မင္းခ်ဳ ပ္ကိုင္ရမွာ က မင္းဒယ္ဒီပဲ ”
ဒါေတာ့ ဟုတ္သည္။ အခုတေလာ ဒယ္ဒီ သူ႔ကို သိပ္ဂရုစိုက္ျခငး္
အေလးအနက္ထားျခင္းမရွိ၊

သူ႔စကားေတြ လည္း မေအာင္ျမင္။အရင္ကလို လုပ္ငန္းက အစ
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခငး္လည္း မရွိေတာ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ႏွင့္ လက္ထပ္ဖို႔သာ
ျပင္းျပေနသည္။
“ အဲဒီ မိန္းမအေၾကာင္း စံုစမ္းရေအာင္ကြာ၊ အသက္ႀကီးႀကီး ဘိ္ုးေတာ္ ေတြ ကို
စပြန္ဆာယူ ပိုင္းလံုးလုပ္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမိ်ဳ း ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ကင္းကင္းရွင္းရွင္း
ေနခို္င္းမယ္။ ငါ့လို သား တစ္ေယာက္ ရွိေနတဲ့အတြက္ ခ်ဳ စားလို႔မရဘူးဆိုတာ
သိေအာင္ေျပာမယ္ ”
“ မင္းဒယ္ဒီမႊန္ေနၿပီဆုိရင္ အဲလိုလုပ္လည္း အလကားပဲ။ ဟိုဘက္က
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းတာေကာင္း လို႔ မင္းဒယ္ဒီ ဒီေလာက္ထိ အတိုက္အခံ လုပ္ေနတာ
အသိသာႀကီးပဲ၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ လိုက္ေလ်ာလိုက္ ”
“ အာ ”
“ အဲဒါဆို မင္း ဒယ္ဒီကို ခ်ဳ ပ္ကိုင္ႏိုင္သလား ”
ႏိႈင္းမရ ျဖည္းေလးစြာ ေခါင္းရမ္းျပမိေတာ့ သက္ပုိင္ၿပံဳ း ၏ ။
သူ႔ပခံုးကိုလည္း ပုတ္လိုက္ေသးကာ
“ မငး္လည္း လုပ္ခ်င္ရာလုုပ္ အ႐ြဲ႕တိုက္ပါလား ”
“ ႏိုက္ကလပ္သြားရေအာင္ ”
“ ဒီေန႔ေတာ့ မကဘူူး၊ ဘားထိုင္မယ္ ”
သက္ပိုင္မျငင္း။ အလြယ္တကူပင္ ထလိုက္လာကာ နန္းေတာ္ ကလပ္ကို
ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
ဒီေန႔ အရင္ေန႔ေတြ ထက္ လူစည္၏ ။
“ ဟိတ္ေကာင္ ဟိုမွာ မင္းမဒီ ”

သက္ပိုင္ေမးေငါ့ျပေတာ့ ျခဴး ရတီ လွမ္းၿကည့္ေနတာႏွင့္ အႀကည့္ခ်င္းဆံု၏ ။
၀ိုင္ခြက္ကို ေကာက္ကိုင္ ၿပီး သူမအနားေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။
“ထပ္ဆံုျပန္ၿပီေနာ္ ၊ဒီေန႔ စိတ္ညစ္စရာရွိလို႔ ေရာက္လာတာ လား”
ျခဴး ရတီ မခ်ိတရိ ၿပံဳ း လ်က္ ေခါင္းညိတ္ျပ၏ ။
“ တီးလံုးၿငိမ္လြန္းတယ္ စိတ္မပါဘူး ”
သူ႔ကို မ်က္ႏွာလႊဲကာ ဆိုဖာထိုင္ခံုေတြ ရွိရာ သြားထိုင္ေတာ့ သူ လိုက္လာၿပီး
၀င္ထိုင္လိုက္သည္။ ႏွစ္ ေယာက္ ထိုင္ခံု က်ဥ္းက်ဥ္းက်ဴတ္က်ဴတ္ ေလးေတြ မို႔ သူမအနား
သူထိုင္ခ်လိုက္သည့္အခါမွာ အသားခ်င္း ထိေထြ႕ပူးယွက္သြား၏ ။
ျခဴး ရတီ မ်က္ခံုတစ္ခ်က္ ပင့္သြားေသာ ္လည္း ေယာက်ၤား တစ္ေယာက္ ႏွင့္
ထိေတြ ႕လိုက္ရလို႔ ရွိန္းတိန္းဖိန္းတိန္း ျဖစ္သြားျခင္း၊ အေနခက္သြားျခင္းမရွိ အေရာင္
တင္ထားေသာ ႏႈတ္ခမ္းေလး တလႈပ္လႈပ္ခတ္ ခတ္ ၿပံဳ း သြားတာပင္ ျမင္လိုက္ရေသးသည္ ။
“ ျမင္ရတာ မလန္းေတာ့ တစ္မ်ိဳ း ပဲ ”
“ ဒါဆို ဟိုအထဲကို သြားကေလ ”
“ မင္းကို အေဖာ္လုပ္ေပးပါ့မယ္ ရင္ဖြင့္စရာရွိ ဖြင့္ေလ ”
“ အဲေလာက္ မရင္းႏွီးၾကေသးဘူးထင္တယ္။ တို႔အိမ္က မိသားစုကိစၥပါ။ မင္းနဲု႔
မဆိုင္ပါဘူူး၊ ”
“ တစ္ေယာက္ ေသာ သူ အတြက္ စိတ္ပင္ပန္းေနရတာ မဟုတ္လား ”
“ အဲဒါကလည္း ၾကာလာေတာ့ မိသားစု ကိစၥေလာက္အေရး မပါေတာ့ပါဘူး။.
သူထားခဲ့တဲ႔ေနရာမွာ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ မက်န္ခဲ့တာဘဲ ေတာ္ ေသးတယ္။ တို႔က
အသည္းႏုေပမယ့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ေတာ့ ႀကိဳ း စားႏိုင္တယ္။ ”
ျခဴး ရတီ ဣေျႏၵႀကီးလြန္းေနသည္။ သနားဂရုဏာသက္ ေလာက္ေအာင္လည္း

သူမ မ်က္ႏွာက ေပ်ာ့ႏြဲ႔မေန။
“ မင္းပံုစံၾကည့္ရတာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ ရင့္က်က္ေနသလိုပဲ ဒါေပမယ့္
အဲဒီ လို ရင့္က်က္ေန တာကလည္း ဒီေနရာနဲ႔ မလိုက္ဖက္ဘူး ”
“ ေျပာၿပီးၿပီေလ ေပ်ာ္လို႔ ၀ါသနာပါလို႔ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ဘူး ”
“ ဟုတ္သားပဲ ၊ကၽြန္ေတာ္ ေမ့သြားတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေလ ကာရာအိုေက
ခန္းဘက္သြားၿပီး သီခ်င္းေအာ္ဟစ္ဆိုလိုက္ပါလား။ ရင္ထဲမွာ တင္းၾကပ္ေနတာေတြ
ျဖည္ခ်လိုက္ရင္ အနည္းအမ်ား ေပါ့သြားတာေပါ့ ”
“ ဟင္း ဟင္း မရက အရမး္အလိုက္သိၿပီး ဂရုစုိက္တတ္တာ ပဲ ”
သူမ ႏြဲ႕ႏြဲ႕ေလး သူ႔ပခုံးေပၚ မသိမသာ မီွတြယ္လာသည္။ သူ စိမ္းအဆင့္ထက္
ေက်ာ္လြန္သြားၿပီဆို သည့္ သေဘာ။
သူထရပ္ေတာ့ သူမလည္း သူ႔လက္ကို တြဲ ခိုကာ ထရပ္၏ ။
ရင္းႏွီးသည့္အဆင့္မွာ သူ႔ဘက္က တဏွာစိတ္မပါ။
ဒါေပမယ့္ သူမကို စိတ္ေျပေပ်ာက္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာျဖင့္ ----

******

အခန္း(၈)
“ အဲဒါ ဘာလုပ္ေနတာလဲ။ ”
အသံစူးစူးေလးျဖင့္ အနားေရာက္လာေသာ ေမပန္းခ်ီကို ဂရုမစိုက္သလို ယမင္း
မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ သာ လွန္ၾကည့္၏ ။
“ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲ နင့္ဟာေတြ ကို ကိုင္ေတာင္ မၾကည့္ရဘူးလား ”

“ အခုကိုင္ၾကည့္ ႐ံုတင္ဟုတ္လို႔လား။ ေရေမႊးေတြ ဆြတ္၊မိတ္ကပ္ေတြ လိမ္းနဲ႔
ဗီ႐ိုထဲက မီးအ၀တ္ ေတြ လည္း ဖြထားေသးတယ္ ”
“ ေႀသာ္ ငါ သြားစရာရွိလို႔ ဘယ္ဟာနဲ႔လိုက္မလဲ စမ္း၀တ္ၾကည့္တာပါ။
အကႌ်အေရာင္ နဲ႔လိုက္ ေအာင္ မိတ္ကပ္အေရာင္ လည္း ေရြးရေသးတယ္၊ ႏႈတ္ခမ္းနီေရာ
ခရမ္းေရာင္ ရွိတယ္ မဟုတ္လား ”
“ မယမင္း ”
“ ဟဲ့ ေအာ္မေနနဲ႔ လာေရြးေပးစမ္း၊ နင့္အခန္းထဲမွာ ရွိသမွ် အကုန္
ဒိတ္ေအာက္ေနတာပဲ တကယ္ ”
ေမပန္းခ်ီ အေတာ္ ေလး စိတ္ညစ္စိတ္ေလသြားသည္။ သူမ်ား အိမ္ လာေနၿပီး
မေနတတ္ မထိုင္တတ္ အလိုက္ကမ္းဆိုးမသိ။ သူမက သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ဖို႔ေတာင္
စိတ္တိုင္းမက်လို႔ အိမ္အကူမိန္းကေလးကို ခိုင္းတာမဟုတ္ ။
ကိုယ့္ဘာသာ အိပ္ရာခင္း၊ ေစာင္ေခါင္းအံုးက အစ ခန္းဆီးႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္
အေရာင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ပတ္တစ္ခါ လဲတာ။ အခန္းထဲမွာ ရွိေသာ ပရိေဘာဂေတြ လည္း
ဖုန္တစ္စက္မွ မတင္ေစရ။
မိန္းကေလးဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည့္စံုခ်မ္းသာေနပါေစ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔
မိန္းမပီပီသသ အားလံုး တတ္ေျမာက္ သင္ယူရမည္ ဟု ေမေမက ဆံုးမသြန္သင္ဖူးသည္။
အခု တူမေတြ ကိုေတာ့ ေမေမဘယ္လိုမွ ဆံုးမ သြန္သင္ မအုပ္ခ်ဳ
ပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ သူမရဲ႕ တစ္သီးတစ္သန္႔ အိပ္ခန္းအတြင္ းမွာ တစ္ခန္းလံုး
႐ႈပ္ပြညစ္ပတ္လို႔ေနသည္။
“ မယမင္း ကိုယ့္အခန္းကိုယ္ ျပန္ပါေတာ့။ မယမင္း အခန္းထဲ မွာ လည္း ေမေမ
အကုန္၀ယ္ထည့္ ေပးထားတာပဲ ”
“ အသစ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူးေအ ၊ အ၀တ္အစားေတြ က ညည္းမ၀တ္ခ်င္ေတာ့တဲ့

အက်ေတြ ပါ။ ပစၥည္းေတြ လည္း ပါကင္ပိတ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ညည္းမသံုးခ်င္တဲ့ဟာေတြ ပဲ
ျဖစ္မွာ အိပ္ရာခင္းကအစ ညည္းလို သန္႔ရွင္းေတာက္ေျပာင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊
ေဒၚေလးတို႔မ်ား သမီးနဲ႔တူမကို သိသိသာသာ ခြဲျခားတာပဲ အရမ္းလြန္တယ္ ”
ေက်းဇူးမတင္တတ္ေသာ ပါးစပ္က ထြက္ပဲထြက္ရဲလြန္းသည္။
ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ ရမလား ေခၚထား မိေသာ ေမေမချမာ တူမ တစ္ေယာက္ ဘာအလုပ္မွ
မလုပ္ဘဲ အိပ္လိုက္စားလိုက္ ၊တီဗီၾကည့္လိုက္ အလွျပင္လိုက္ ေဘာ္ေၾကာ့ေနေနတာကို
ဘာမွမေျပာႏိုင္ေပ။
သူမ ကေတာ့ ဒီေလာက္ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ ျဖစ္ေနတာကို မေျပာဘဲ
မေနႏိုင္ပါ။ သူမအခန္းထဲမွာ မဟုတ္ဘဲ မျမင္ကြယ္ရာမွာ ဆိုလည္း ေတာ္ ေသး။ အခုေတာ့
“ ကဲ မယမင္း အခန္းထဲက ထြက္ပါေတာ့ ၊ သြားပါေတာ့ ”
အခန္း၀အထိ လက္ဆြဲေခၚထုတ္ေတာ့ လက္ကို ဖ်တ္ခနဲ ရုန္းထြက္ရင္း ယမင္း
ဆတ္ဆတ္ခါသြား သည္။ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး နီရဲေနကာ
“ နင္ ငါ့ကို မတူမတန္ သူခိုးသူ၀ွက္ ဆြဲထုတ္သလို လာမလုပ္နဲ႔၊ နင္ ငါ့ကို
အဲလိုဆက္ဆံလို နင့္ကို ငါမုန္းတာသိလား။ ေဆြမ်ိဳ း ရင္းခ်ာ ရယ္လို႔
တန္းတူသေဘာထားမခံရဘူး။ နင္က ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္တဲ့ မိဘေတြ ေၾကာင့္
နင္ ႀကီးက်ယ္ေနႏိုင္တာပါ။ ေအး ငါလည္း နင္တို႔ထက္ ခ်မ္းသာတဲ့ သူကို ယူၿပီး
အဲလိုေနျပမယ္ ”
“ မယမင္း ႏွိမ့္ခ်တယ္လို႔ထင္လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး။ မီးက စည္းကမ္းနဲ႔ေနတာ၊
သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေန တာ အခု မယမင္း လုပ္တာ ႀကည့္ပါဦး၊ တစ္ခန္းလံုး ႐ႈပ္ပြေနတာပဲ”
“ ငါသာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ သူေဌး တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားရင္ ဒါေတြ အားလံုး
အိမ္ေဖာ္က ရွင္းေပးသြားမွာ ၊နင္လည္း ဘာမွေျပာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ ခ်ိဳ ႕
တဲ့လို႔ အေျပာခံေနရတာ အငယ္က မေလးမစား ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတာကို ခံေနရတာ ”

“ ပိုက္ဆံရွိေတာင္ စည္းကမ္းမဲ့လို႔ေတာ့ မ ျဖစ္ဘူး၊ မယမင္း လူရယ္လို႔
ျဖစ္လာရင္ သူ႔စည္းကမ္း ေဘာင္ထဲမွာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ ေနရမွာ ပဲ ”
” ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းရေအာင္ ငါက နင့္ပစၥည္းေတြ ေငြေတြ
ခိုးဖြက္ေနလို႔လား ”
” မီးေျပာတာ အဲလိုမဟုတ္ဘူး မယမင္း ”
“ အဲဒီ သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအိမ္ကို
မလာခ်င္တာ။ ငါတိုိ႔က ဆင္းရဲေတာ့ အၿမဲမ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ ငါ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ျပမယ္
သိလား ေမပန္းခ်ီ ”
စကားေျပာေနဆဲမွာ ယမင္း ဖုန္းေလးျမည္ လာတာေၾကာင့္ ေမပန္းခ်ီ
အခန္းထဲက ေဆာင့္ေအာင့္ ကာထြက္လာခဲ့သည္။ အ၀င္ဖုန္းနံပါတ္ကို
ျမင္လိုက္ရသည့္အခါမွာ ေတာ့ ယမင္းႏႈတ္ခမ္းေလး တြန္႔ေကြးၿပံဳ း မဲ့သြား၏ ။
“ ဟဲလို ကိုႀကီး ”
“ ယ ယမင္း ဘယ္ေပ်ာက္ေနတာလဲကြာ ကိုႀကီးဆိီလည္း မလာဘူး၊ ဖုနး္္လည္း
ဆက္လို႔မရလို႔ ကိုႀကီး စိတ္ပူေနတာ”
“ ေဒၚေလးက ယမင္းကို ဟိုအသံ ဒီအသံၾကားလို႔ဆိုၿပီး သူ႔အိမ္မွာ
ေခၚထားတယ္ ။ဘယ္မွလည္း ေပးမလႊတ္ဘူး ေက်ာင္းသြားရင္ေတာင္
သူ႔သမီးကားနဲ႔ထည့္လႊတ္တာ ကိုႀကီးရဲ႕ ၊ ယမင္းလည္း ကိုႀကီးကို လြမ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ယမင္တို႔က ခ်ိဳ ႕ တဲ့ေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတဲပသူတို႔ရဲ႕ စီမံမႈ ကို မလြန္ဆန္ရဲဘူးေလ ”
“ ယမင္းရယ္ ကိုႀကီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊ယမင္းကို မေတြ ႕ရတာ ကိုႀကီးရင္ထဲ
ဟာတာတာနဲ႔ ဘယလိုမွ မေနႏိုင္ဘူးကြာ ”
“ ကိုႀကီးလည္း ကိုႀကီးသားကိုမွ မလြန္ဆန္ႏိုင္တာ၊ ဘာတတ္ႏိုင္မွာ လဲ
ကိုႀကီးရယ္၊ ယမင္း ကေတာ့ သူမ်ား အၿငိဳ ျငင္ခံဘ၀နဲ႔ေနလာခဲ့ရေတာ့ ကိုႀကီးသား ၿငိဳ ျငင္မွာ

ကို မခံစားရဲေတာ့ပါဘူး ။ ဒီအတိုင္းပဲ ယမင္းတို႔ လမ္းခြဲ ”
“ ယမင္း ယမင္း အဲလိုမေျပာပါနဲ႔ ကြာ၊ ကိုႀကီးသားကို ကိုႀကီး ေျပလည္ေအာင္
ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကိဳ း စားေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသူလက္မခံလည္း ကိုႀကီး ကေတာ့
ယမင္းကို လက္ထပ္မွာ ပဲ သိလား ယမင္း၊ ကိုႀကီးကို တစ္ခါေလာက္ေတာ့ လာေတြ
႔ပါဦးကြာေနာ္”
“အင္းပါယမင္းႀကိဳ း စားပါမယ္၊ သူမ်ား အိမ္မွာ
ေနရေတာ့အေနက်ပ္အစားက်ပ္နဲ႔ အရမ္းမ်က္ႏွာငယ္ ရတာ ၊ ယမင္းလည္း ဒီဘ၀ႀကီးထဲက
ရုန္းထြက္ခ်င္လာၿပီ ကိုႀကီးရယ္ ဒါေပမဲ့”
စကားလံုးေတြ ကို အဆံုးထိ မေျပာေတာ့ဘဲျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္ၿပီး
ရိႈက္သံတို႔ျဖင့္ ရင္နင့္ေစလိုက္၏ ။ မ်က္ရည္တို႔က သံကြန္ခ်ာတစ္ခု ျဖစ္လွ်င္ ဦးမင္းထြဋ္ေဆြကို
အမိအရဖမ္းအုပ္ဖို႔ပင္….။
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