အခန်း (၁)
တီတီတာတာရဲ ေြခလှမ်းေတွက အေလာတကီးိုင်စွာ ခပ်သွက်သွ
က်ေလး လှမ်းေနမိပီး သူငယ်ချင်းြဖစ်သူ ေနမာလွင်ှင့် ချိန်းထားတဲ့ အ
ချိန်က နီးကပ်ေန၍ ေနာက်ကျမှာ လည်း စိုးရိမ် ြဖစ်ေနသည် ။ ေနမာက
အချိန်တိကျသူ။ လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် လည်း ေစ့စပ်ေသချာသည် ။ တီ
တီတာတာက ေနမာအလုပ်ဝင်ေနတဲ့ ေချာင်းသာကမ်းေြခမှာ အသစ်ဖွင့်
မယ့် ဟိုတယ်ေကာင်းကင်ြပာ မှာ အလုပ်ေလာက်ရန် ေနမာ့ဆီက အချ
က်အလက်ေတွသိရန် ချိန်းထား၏။ တီတီတာတာ နာရီကို ကည့်လိုက်
ေတာ့ ငါးမိနစ်ေလာက်ပဲ လိုေတာ့တယ်။ ေနမာက အချိန်အရမ်းတိကျ
သည် ။ တီတီ တာတာ့ကို တေမာ်ေမာ်နဲ ေဒါသေတွြဖစ်ေနတတ်ပီ။ သူ
မ ခပ်သွက်သွက် ေြခလှမ်းေတွှင့် ရှစ်ထပ် တိုက်ကီးရဲ ဓာတ်ေလှကား
ဆီ ေလာက်လာခဲ့သည် ။ သူမ ေရာက်သွားတဲ့ အချိန်တွင် ဓာတ်ေလှ
ကား တံခါးက ပိတ်ေတာ့မည်ြဖစ်၍ သူမ အေလာတကီး ပိတ်ေတာ့မည့်
ဓာတ်ေလှကားတံခါးကို အတင်း ဆွဲဖွင့်ကာ အထဲသို ဝင်လိုက်သည် ။
“အေမ့”
“ဟင်”
“သရဲ သရဲ”
အလင်းထဲကေန ုတ်တရက် ဝင်လိုက်သြဖင့် သူမ မျက်လုံးေတွ ြပာ
ေဝသွားကာ ဓာတ်ေလှ ကားထဲမှာ အနက်ေရာင် မဲမဲရှည်ရှည်သဏာန်

က တီတီတာ့ ေရှမှာ ဘွားခနဲလှည့်ပစ်လိုက်ပီး အြပင် သို ြပန်ထွက်မည်
အြပတွင် ဓာတ်ေလှကားကီးက တံခါးပိတ်ပီး အေပသိုတက်သွား
ေတာ့သည် ။ ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ လူကလည်း မရှိ။ တီတီတာက ေြခာ
က်ထပ်အထိ တက်ရမှာ ပါ။ တီတီတာကို သရဲေြခာက်တာပဲြဖစ်မည်။
ဓာတ်ေလှကားကီးကလည်း ဘယ်အထပ်မှ မရပ်ဘဲ ဆက်ပီးတက်ေန၍
တီတီတာတာ ပို၍ တုန်လပ်ေချာက်ချားလာရ၏။ မဲမဲရှည်ရှည်ကီးက
ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ တီတီ တာတာှင့် အတူတူရှိေနေကာင်း စိတ်က
သိေနသည် ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ သူမ ကလွဲပီး
လပ်ရှားသွားလာမမရှိဘဲ ငိမ်သက်စွာ ဓာတ်ေလှကားကီးက ဆက်၍
တက်ေနသည် ။
“တီ့ကို သရဲေြခာက်တာပဲေနမယ်၊ မကည့်ရဲေတာ့ဘူး၊ ဘုရား ဘုရား
သံဗုေဒ”
စိတ်ထဲမှာ အမှတ်ရလာတဲ့ ဘုရားစာေတွကို အမှားမှားအယွင်းယွင်း
ထစ်ထစ်ေငါ့ေငါ့ ရွတ်ဖတ်ေနမိသည် ။ အမေလး ေဇာေခးေတွေတာင်
ြပန် လာပီ။ မဲမဲကီးက ရှိေသးတယ်။ ဘုရားစာေတွ ရွတ်တာေတာင်
ေပျာက်မသွားပါလား။ ဘာကီးလဲ သူမ စိတ်ေတွ တုန်လပ်ေချာက်ချား
ကာ ဒူးေတွ ပင် တုန်လာရသည် ။ ေသာဘဂဝါ။ ဓာတ်ေလှကားထဲ စွပ်ဝ
င်လာမိတာ မှားပီထင်တယ်။ သူမေနာက် မှာ မည်းမည်းသဏာန်ကီးရှိ
ေနတာ ေသချာသည် ။ တီတီတာတာက ေသေသချာချာလည်း မကည့်ရဲ
ေပ။ ဘုရားစာေတွကို အမှားမှားအယွင်းယွင်း ရွတ်ေနမိကာ ဓာတ်ေလှ
ကားကီး

တက်သွားရာသို

တြဖည်းြဖည်းှင့်

အထိတ်

အလင်းေရာင်က

တလန်ှင့်
လင်း

လိုက်သွားရင်း
လာပီး

ထိုမည်းမည်းသဏာန်ကီးကို မသိမသာ မျက်လုံးေလးေစွပီး ကည့်မိသ
ည် ။

“ဟင်”
တီတီတာတာရဲ

ခာကိုယ်ေလး

အင်အားချိနဲ

စွာ

ဓာတ်ေလှကားကီးရဲ နံရံမှာ မှီရင်း မည်းမည်း သဏာန်ကီးကို ေသေသ
ချာချာကည့်မိမှ အနက်ေရာင် အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံှင့် စတိုင်အြပည့်ှ
င့် လူတစ်ေယာက်ရပ်ေနတာြဖစ်ေကာင်း သိလိုက်ရသည် ။ ေတာ်ေတာ်
ေနိုင်တဲ့ လူပဲ။ မိန်းကေလး တစ်ေယာက် ဒီေလာက်အထိ ေကာက်လ
န်ပီး ေသမတတ်ြဖစ်ေနတာေတာင် သူှင့်မဆိုင်သလိုဘဲ ငိမ်သက်ေန
သည် ။ တီတီတာတာ ေဒါသြဖစ်သွားကာ ထိုလူှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင် ရ
ပ်မိ၏။ ထိုစဉ်မှာ ပင် သူကိုသရဲထင်ပီး သရဲဟု ေအာ်လိုက်မိတာပင် အ
ရမ်းကို အားနာသွားရသည် ။ အေနာက်တိုင်း ဝတ်စုံအနက်ေရာင်ကို
ေသသပ်ကျနစွာ စတိုင်ကျကျ ဝတ်ဆင်ထားေသာ သူသည် တီတီတာ
တာ ထက် နည်းနည်းပဲ ကီးမည်ြဖစ်ပီး ခန်ညားေချာေမာုဖပ်ေနေသာ
ေယာက်ျားတစ်ေယာက်ြဖစ်ေန သည် ။ ုဖပ်ဝင်းစိုေနတဲ့ အသားအေရ၊
စိုရဲနီေစွးေစွး ှတ်ခမ်းရယ်၊ ှာတံစင်းစင်းေတွရယ်၊ လူကီးလူေကာင်း
ဆန်စွာ အြပစ်ေြပာစရာမရှိေအာင် ေချာေမာေနသည် ။
“ရှင်

လူြဖစ်ပီး

မိန်းကေလးတစ်ေယာက်

ဒီေလာက်အထိ

ေကာက်ရွံထိတ်လန်ေနတာြမင် လျက်နဲ ဘာြဖစ်လို အသံမေပးရတာလဲ
”
သူက တုံြပန်ေြပာဆိုြခင်းမရှိဘဲ ေကျာက်ုပ်တစ်ုပ်ကဲ့သို မျက်ှာ
ထားတည်တည်ကီးှင့်

ရပ်ေနသြဖင့်

ေဒါသတကီးှင့် သူကိုကည့်မိသည် ။
“ဒီမှာ ”
“ကျီ”

တီတီတာတာ

ပို၍

ပင်

“ဟင်”
ဓာတ်ေလှကားကီးက ေြခာက်ထပ်ေြမာက်တွင် ရပ်သွားပီး တံခါးဖွ
င့်သည် ှင့် သူထွက်သွား သည် ။ တီတီတာတာလည်း ထွက်ရမှာ ပဲ။ သူ
ှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ ေြခာက်ထပ်ကိုသွားမည့်သူပဲ ြဖစ်ေန ၏။ စမတ်ကျစွာ
ေလာက်လှမ်းသွားေနေသာ သူကို ေငးေမာကည့်မိရင်း ဓာတ်ေလှကား
ထဲကေန အြပင်ထွက်ဖို ကို တီတီတာတာ ေမ့ေလျာ့ေနသည် ။
“တီ”
“ဟင်”
“အမယ်ေလး”
ဓာတ်ေလှကားကီးက တံခါးြပန်ပိတ်ပီး ဆက်တက်ေတာ့မည်ြပ
ေတာ့မှ

တီတီတာတာ

အသိ

ဝင်

လာပီး

ခလုတ်ကိုြပန်ှိပ်ကာ

တံခါးကိုြပန်ဖွင့်ကာ ထွက်လိုက်ရသည် ။
“ဟွန်း ဘယ်လိုလူလဲ၊ အေြခာက်တိုက် ဘဝင်ြမင့်ေနတာထင်တယ်၊
တီ့ကိုများ အဖက်မတန် သလိုနဲ ”
သူမျက်ှာကီးက တည်တည်ကီးှင့် တီတီတာတာေြပာေနတာကိုပ
င် အေရးမစိုက် တုံြပန် ေြပာဆိုြခင်းလည်း မရှိ အတက်မတန်သလို
ေတာင့်ေတာင့်ကီးရပ်ကာ တံခါးပွင့်သွားေတာ့ ခပ်တည် တည်ပဲ ထွက်
သွားတဲ့ သူကို ယဉ်ေကျးမမရှိလိုက်တာဟု မေကျမနပ် ပွစိပွစိ ေြပာပစ်
လိုက်သည် ။ တီတီတာတာကလည်း တီတီတာတာပဲ။ ဓာတ်ေလှကား
ထဲ ြပာယာခတ်ကာ အေလာတကီးဝင်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ေသေသချာ
ချာမကည့်ဘဲ

သရဲဟု

ေအာ်ေနသည်

။

ဘုရားစာေတွကို

ထစ်ထစ်ေငါ့ေငါ့ ှင့် ရွတ်ေန၏။ ရယ်ချင်လိုက်တာ ဒီလူေတာ့ တီတီ

တာတာ့ကို ကိတ်ပီး ေဒါသေတွြဖစ်ေနမှာ ပဲ။ သူ ထွက်သွားတဲ့ ဘက်သို
သူေပျာက်သွားတဲ့ အထိ တီတီတာတာ ရပ်ကည့်ေနမိသည် ။
“ေဟာေတာ့ တီ သွားရမယ့်ဘက်က ဟိုဘက်ပဲ၊ ေနမာေတာ့ ေစာင့်
ေနေတာ့မယ်၊ အချိန် ေတာင် လွန်ေနပီပ”ဲ
ေနမာှင့် ချိန်းထားတာကို ေမ့ေလျာ့ပီး ဟိုလူေနာက် လိုက်ကည့်မိ
ေနသည် ။ ေနမာေတာ့ ေဒါကန်ေနေလာက်ပီ။ အချိန်တိကျတဲ့ ေနမာက
သူမေစာင့်ေနရလင် အကီးအကျယ် ေဒါသထွက် တတ်သူ။ တကယ်
ေတာ့ တီတီတာတာက ေချာင်းသာကမ်းေြခမှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် ဟို
တယ် ေကာင်းကင်ြပာမှာ ဝန်ထမ်းအြဖစ် ေလာက်ထားပီြဖစ်၍ လက်ရှိ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ

သူငယ်ချင်းေနမာှင့်ေတွရန်

လာေရာက်ြခင်းြဖစ်သည် ။
“ေနမာေတာ့ ေဒါကန်ေနေလာက်ပီ၊ ြပဿနာပဲ၊ ဒီလူေကာင့်၊ ဟွန်း
… ဘယ်လိုလူမှန်း ေတာင်မသိပါဘူး”
ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ ြဖစ်ပျက်ခဲ့ေသာ အြဖစ်အပျက်ေတွကို ေတွးမိ
တိုင်း တီတီတာတာ ရယ်ချင်ေနသည် ။ စပ်ဖဲဖဲ ရယ်ကျဲကျဲှင့် ဝင်လာ
တဲ့ တီတီတာတာကို ေတွရေတာ့ ေနမာ ှတ်ခမ်း စူစူှင့် ကည့်၏။ တီ
တီတာတာ ထိန်းချပ်မထားိုင်ေတာ့ဘဲ တဟားဟား ရယ်ပစ်လိုက်မိသ
ည် ။
“ဟဲ့ … ဘာြဖစ်လာရတာလဲ တီ၊ နင် ေနာက်ကျေနလို ငါစိတ်ဆိုးေန
တာေနာ်၊ ေစာင့်ရတဲ့ အလုပ်ကို မကိက်ဆုံးပဲ၊ ငါက အချိန်တိကျမှ ”
ေနရာကေန မျက်ှာစူတင်းတင်းေလးှင့် ေနမာက ရန်ေထာင်ေန
သည် ။

“တီ”
“ဟား … ဟား … ဟား”
“တီေနာ် နင့်ကို ေဒါသထွက် လာပီ၊ ဘာေတွ ဒီေလာက်အထိ သ
ေဘာကျေနရတာလဲ ေြပာေလ၊ စိတ်ဆိုးေနတာေနာ်”
“တီ အေစာကီးထဲက ေရာက်ေနတာဟ၊ နင့်ဆီ ေနာက်ကျမှာ စိုးလို
ဓာတ်ေလှကားထဲ အေလာတကီး ဝင်လိုက်တာေလ၊ ဟား … ဟား …
ဟား”
ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ ေတွကံရတဲ့ အြဖစ်အပျက်ေတွကို ေြပာြပလို
က်သည် ။
“ဟွန်း … ေတာ်ေတာ် ဘဝင်ြမင့်တဲ့ လူပဲသိလား၊ မိန်းကေလးတစ်
ေယာက်က ေကာက်ပီး ဘုရားစာေတွရွတ်ေနတာ မသိချင်ေယာင်ေဆာ
င်ပီး အသံမေပးဘူးဟ၊ တီ့ကို အဖက်ေတာင်မလုပ် ဘူး၊ လူဆိုရင်လူေပါ့
၊ ေကျာက်ုပ်ကီးလို ရပ်ေနတာဟ၊ တကယ့်ကို လူခွစာကီးပဲ”
“နင်ေတာ့သွားပီ တီ”
“ဘာြဖစ်လို လဲဟ”
“အဲဒီလူက တို ဟိုတယ်ရဲ မန်ေနဂျာ ကိုယုယချစ်ေလ”
“ဘာ”
တီတီတာတာ သူကို ရန်ေထာင်မိသည် ။ ြပဿနာပဲ နာမည်က ကို
ယုယချစ်တဲ့ ၊ လူနဲ ေတာ့ တြခားစီပဲ။ မျက်ှာကီးက စူတင်းမာေန၏။
လူကိုလည်း အဖက်မတန်သလို ဆက်ဆံေသးတယ်၊ ဆုံလည်း ဆုံတတ်
ပါတယ်။ တီတီတာတာ့ မျက်ဝန်းေလးကေတာ့ ြပးကျယ်သွားသည် ။

“သူက အရမ်းေတာ်တယ်၊ ထက်ြမက်တယ်၊ ကိးစားတယ်၊ ပညာလ
ည်း တတ်တယ်၊ ဘာသာစကားေတွလည်း ကမ်းကမ်းကျင်ကျင် ေြပာတ
တ်တယ်”
“ဒါေကာင့် ဒီေလာက်အထိ ဘဝင်ြမင့်ပီး မာနက မိုးထိေနတာထင်
တယ်”
“ကိုယုယ အလုပ်ကိစကလွဲပီး တြခားအေကာင်းအရာမေြပာဘူး၊
တို သူေဌးရဲ သားကီး ေလ”
“သားငယ် ရှိေသးလို လား”
“အင်း … ရှိတယ်၊ သူက ဆိုးတယ်ေလ၊ သားကီးလို အားမကိုးရဘူး
ဟ၊ ကိုေသာ်ကချစ်တဲ့ ”
“သူေဌးသားဆိုတာနဲ ပဲ ဒီေလာက်ပဲ မာန်မာနကီးရလားဟာ”
“အေကာင်းရှိတယ်ေလ၊ ကိုယုယက သူဘဝကို သူ မေကျနပ်ေနတာ
ေလ၊ သူအေမက သူေဌးရဲ မယားကီးေလ၊ လက်ရှိက မယားအငယ်နဲ
ေပါင်းေနတာ”
“ဟင် … သူအေမက ေသသွားပီလား”
“ရှိတယ်၊ သူနဲ ေနတာေလ၊ တိုက်ခန်းေလးမှာ ပဲ၊ မိသားစုြပဿနာ
ေတွရှိတယ်”
သူဘဝအေကာင်း ကားရေတာ့လည်း တီတီတာတာ နည်းနည်း
ေတာ့ ခံစားသွားရသည် ။ သူဘဝမှာ ဘယ်ေလာက်နာကျင်ေကကွဲစရာ
ေတွ ရှိေနလဲ။ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကို အဖက်မတန် သလိုကီး လုပ်
တာေတာ့ မေကျမနပ်ြဖစ်မိ၏။ ေစာေစာက ရယ်ချင်စိတ်ေတွပင် ေပျာ
က်သွားရသည် ။

“သူက အခု အသစ်ဖွင့်မယ့် ဟိုတယ်ေကာင်းကင်ြပာမှာ ခန်မယ့် ဝန်
ထမ်းေတွကို ေရွးချယ်မှာ ဟ၊ တို ကုမဏီပိုင်ရှင်သူေဌးက သားကီးကို
ေတာ့ အားကိုးတယ်ေလ၊ ဒါေပမဲ့ သူက ဝန်ထမ်း တစ်ေယာက်အြဖစ်ပဲ
ခံယူထားတယ်၊ အလုပ်တာဝန်ေတွကလွဲပီး အပိုေတွမလုပ်ဘူးဟ၊ ေန
မာ ေတာင် ကိုယုယနဲ စကားမေြပာဖူးဘူးေလ”
“ဟင်”
တီတီတာတာကို သူက ပ်ပလာေကာင်မေလးတစ်ေယာက်ဟု ပင်
ထင်မှတ်သွားပီလား မသိဘူး။ ေစ့စပ်ေသချာတဲ့ သူေရှမှာ မှ အလွဲလွဲအ
ေချာ်ေချာ်ှင့် သူကို သရဲထင်ပီး ဘုရားစာေတွ ထစ်ထစ်ေငါ့ေငါ့ ရွတ်ေန
တာ ဘယ်လိုထင်မလဲ။ အမယ်ေလး အထင်ေသးေတာ့မှာ ပဲ။ ဒီလူနဲ မှ
လာဆုံရတယ် လို ။ ဘာပဲေြပာေြပာ သူစတိုင်ကိုေတာ့ တီတီတာတာ ေမ့
ေပျာက်လို မရေအာင် စွဲထင်ကျန်ရစ်ေန သည် ။
“စတိုင်ကေတာ့ မိုက်တယ်ေနာ် ေနမာ၊ မျက်စိထဲကကို မထွက်ဘူး
ဟ၊ တည်ေနတဲ့ မျက်ှာကပဲ စွဲလမ်းစရာေကာင်းေနတာလား”
“တီ”
“ဟင်”
“လူေတွစစ်ေဆးရင်ေတာ့ ရှပ်ပလာ ရှပ်ပလာ မလုပ်နဲ ေနာ်၊ နင့်ကို
ေတာ့ ေရွးမှာ ပါ၊ ေဒရီတာ ွယ်က နင့်ပုံစံကို ကိက်မှာ ဟ”
“သူက အဓိကဆိ”ု
“သူက အလုပ်နဲ လူမေရးရာကို ခွဲြခားထားတာဟ မပူနဲ ၊ နင်ကလ
ည်း အရမ်းလှတာပဲေလ”
“ဟဲ့ … ေနမာ”

“ဘာလဲ”
“သူလည်း ငါ့ကို မိုးေပက နတ်သမီးေလး ြပတ်ကျသလားလို ေတာ
င် ေတွးေနမလား”
“ေတာ်ပါဟာ

သူက

ဘာကိုမှ

စိတ်မဝင်စားဘူး၊

မိန်းမကိစ

လုံးဝကင်းတယ်၊ နင့်ကို အဖက် လုပ်ပီးေတာင် စကားမေြပာဘူး”
“ဟွန်း”
တီတီတာတာကေတာ့ ဘဝမှာ နာကည်းေကကွဲစရာေတွ ဘာမှ မရှိ
ပါဘူး။ ေဖေဖနဲ ေမေမက အသင့်အတင့် ေနထိုင်စားေသာက်ိုင်ကပီး
မိသားစု ေပျာ်ရင်ေနထိုင်တတ်ကသူေတွ ြဖစ်သည် ။ ေနမာဆီမှာ
အကာကီး သွန်သင်န်ြပမေတွကို ခံယူရင်း ုံးဆင်းမှ ေနမာှင့်အတူ
တူ

ြပန်ခဲ့က၏။

ဓာတ်ေလှကားထဲေရာက်ေတာ့

ရယ်မိသွားေသးသည် ။

*

တီတီတာတာ

အခန်း (၂)
ဒီေန အလုပ်အတွက် လူေတွစစ်ေဆးရမည်ြဖစ်၍ တီတီတာတာ အ
ဝတ်အစားအြပင်အဆင် ကို ေနမာေြပာသလို ေသသပ်လှပစွာ ဝတ်ဆင်
ေနသည် ။ ေမေမက ေချာင်းသာကမ်းေြခဟိုတယ်မှာ သွားေရာက်လုပ်
ကိုင်ရမည်ြဖစ်၍ နည်းနည်းေတာ့ စိတ်ပူေန၏။ ေဖေဖက သမီးသေဘာ
ပဲတဲ့ ။ ေကာင်းတဲ့ အလုပ်ဆိုရင် ေဖေဖ ေထာက်ခံတယ်တဲ့ ။ သမီးကို
ေဖေဖ

ယုံကည်ပီးသားပဲတဲ့

။

တီတီ

တာတာကလည်း

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသည် ။ ပီးေတာ့ တီတီတာတာ ဝင်ေငွ
ရှိချင်၏။ သူငယ်ချင်းေနမာလည်း ရှိေနလို အတူတူ အလုပ်လုပ်ချင်၍
ထိုအလုပ်ကို ေလာက်ြခင်းြဖစ်သည် ။
“တီ”
“ရှင် ေမေမ”
“ေမေမကေတာ့ ဒီအလုပ်ကို သေဘာမတူချင်ဘူးကွယ်၊ ပတ်ဝန်းကျ
င်က တစ်မျိးထင်မှာ စိုးတယ်ေလ”
“ဟာ … ေမေမကလည်း ဘာဆိုင်လို လဲ၊ ေနမာဆိုရင် ကည့်ေလ ဘ
ယ်ေလာက်ဣေ ရှိလဲ၊ ရည်းစားေတာင်မရှိဘူး၊ ဒီကုမဏီက စည်းကမ်း
ကီးတယ်ေလ၊ စနစ်ကျတယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ြပားတဲ့ အလုပ်ကို
လုံးဝလက်မခံဘူး”

ေမေမနဲ ေတာ့ တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် သူငယ်ချင်းလိုပဲ ပွင့်ပွ
င့်လင်းလင်း ေြပာဆို ဆက်ဆံသည် ။ တီတီတာတာ ဘာပဲလုပ်လုပ် ေမ
ေမ မသိတာမရှိ။ တီတီတာတာှင့် ကိုယုယချစ်တို ဓာတ်ေလှကားထဲမှ
ြဖစ်ခဲ့တဲ့

အြဖစ်အပျက်ေတွကို

ေြပာြပေတာ့

ေမေမ

ရယ်ရင်း

ဒီလိုတည်ကည်တဲ့ ေယာက်ျားတစ်ေယာက်က ေလးစားစရာေကာင်းသ
ည် ဟု ေြပာသည် ။
“ေတာ်ေသးတာေပါ့ တီရယ်၊ ဓာတ်ေလှကားထဲမှာ ှစ်ေယာက်ထဲ
ဟာ အခွင့်အေရးသမား ဆိုရင် မလွယ်ဘူး”
သူက တီတီတာတာကို အထင်ပဲေသးသွားပီလား။ မေစ့စပ်မေသချာ
တဲ့ ဟာမေလးလို ပဲ သတ်မှတ်ေနမလားပဲ။ တီတီတာတာ အဝတ်အစား
ေတွ ဝတ်စားြပင်ဆင်ပီး ေမေမက သမီးေလး အရမ်းချစ်စရာေကာင်း
တာပဲ၊ ေချာလိုက်တာကွယ်ဟု ကိုယ့်သမီးကိုယ် ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်ေနသည်
။
“ေမေမေနာ် အိမ်ကေန တီ့ကို မရပါေစနဲ ဆုေတာင်းမေနနဲ ဦးေနာ်”
“သမီးေလးဆက ေမေမတို ဆပါပဲကွယ်၊ သမီးေလး တီ ေပျာ်ရင်
ပါေစလို ပဲ ဆုေတာင်းေပး မှာ ပါ”
“ရတ”်
“ဟဲ”့
ေမေမ့ပါးကို ရတ်ခနဲ တစ်ချက်နမ်းပီး တီတီတာတာ ထွက်လာခဲ့သ
ည် ။ ေဖေဖက ုံးသွားပီ။ ေအးေဆးေသာ ေဖေဖက မိသားစုှင့် ဘယ်
ေတာ့မှ အတိုက်အခံမလုပ်။ ေမေမ့အေပလည်း ချစ်ခင် ြမတ်ိုးပီး သ
စာရှိသူပင်။ ကိုယုယချစ်အေဖနဲ တြခားစီပဲ။ အင်းေလ သူအေဖက သူ

ေဌးကီးကိုး။ သူတို ရဲ ပိုင်ဆိုင်မေတွက ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်လို ပင် မ
ရဘူးတဲ့ ။ ကိုယုယချစ်တို သားအမိက ဘာြဖစ်လို တိုက်ခန်းေလးနဲ ေန
ရတာလဲ။ တီတီတာတာ မေနိုင်မထိုင်ိုင် ေတွးမိေနသည် ။ ဓာတ်ေလှ
ကားထဲဝင်ေတာ့ သူကို သတိရပီး ရယ်ချင်သွားရ၏။ ဘယ်လိုလူမှန်းလ
ည်း မသိပါဘူး။ မျက်ှာကီးက တည်တည်ကီးနဲ သိပ်ကို ခမ်းနားကီး
ကျယ်ေနတာပါလား။ ေြခာက်ထပ်ေြမာက်ကို ေရာက်ေတာ့ တီတီတာ
တာ ဓာတ်ေလှကားထဲမှ ထွက်လိုက်သည် ။
“တီ”
“ဟဲ့ … ေနမာ”
“OK တယ်၊ နင့်ကိုေတာ့ ေရွးမှာ ေသချာတယ် သိလား”
“ဟိုလူနဲ ေတွရမှာ ေတာင် မျက်ှာပူလိုက်တာဟာ၊ တီ့ကို ဘာေကာ
င်မေလးတစ်ေယာက်လို ထင်မလဲ၊ သူက အထင်ေသးချင်ေသးမှာ ဟ”
“ေဒရီတာွယ်က ေရွးမှာ ပါ၊ ပီးေတာ့ နင့်လို ေချာေမာလှပတဲ့
ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်ကို ဘယ်သူက မေရွးဘဲ ေနမှာ လဲ”
“ေနမာ”
“ဟင်”
“တကယ်ေတာ့ေလ ငါ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဟိုလူ နင်တို ကုမ
ဏီရဲ ကိုယုယချစ်ကို ငါ မျက်စိထဲက မထွက်ေအာင်စွဲလမ်းေနပီထင်တ
ယ်ဟ၊ မျက်ှာကီးတည်ေနတာကလွဲပီး ေယာက်ျား ပီသတဲ့ ုပ်ရည်
ေတွ၊ ှတ်ခမ်းစိုရဲရဲေတွ ှာတံစင်းစင်းေတွ၊ မျက်လုံးေတာက်ေတာက်
ေတွ”
“ဟဲ့ တီတီတာတာ အူးထမေနနဲ ၊ သူက အလုပ်တာဝန်ေတွပဲ ေခါ

င်းထဲထားတာ၊ အလုပ် ကိစကလွဲပီး စိတ်မဝင်စားဘူး၊ သူနဲ လက်ထပ်မ
ယ့် မိန်းမေလးေတာ့ သူရဲ ဥေပကာြပမေတွေကာင့် စိတ်ဆင်းရဲပီး ေသ
မှာ ပဲ”
“ေသချင်ေသပါေစဟာ သူကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ေလ”
“ဟိုမှာ နင့်အလှည့်ေရာက်ပီ သွားေတာ့”
သူမ အလှည့်ေရာက်လာသြဖင့် တီတီတာတာ စိုးရွံထိတ်လန်စွာြဖင့်
အခန်းထဲဝင်လာခဲ့သည် ။ ေအးစိမ့်ေနတဲ့ အထိအေတွှင့် ခမ်းနားလွန်း
တဲ့ အြပင်အဆင်ေတွေကာင့် တီတီတာတာ ရင်ေတွ တဒိန်းဒိန်းလပ်ခုန်
သွား၏။ တီတီတာတာက အမဲတမ်း သူမကိုယ်သူမ ယုံကည်မေတွအြပ
ည့်ရှိပီး လုပ်ရဲကိုင်ရဲ ရင်ဆိုင်ရဲသူြဖစ်ေပမယ့် မန်ေနဂျာ ကိုယုယချစ်ရဲ
ေရှကို သွားရမှာ ေတာ့ သူမ စိတ်ေတွက ယုံကည်မကင်းမဲ့ေနသလို တု
န်လပ်ချင်ေနသည် ။
“ထိုင်ပါ”
“ရှင်”
“ထိုင်ပါလို ေြပာတာပါ”
“ဪ … ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုင်ခွင့်ြပပါေနာ်”
“ထိုင်ပါ”
တီတီတာတာကေတာ့ တကယ်ကို အူတူတူပဲ၊ ကိုယုယချစ်ဆိုတဲ့ မန်
ေနဂျာကို ေငးေမာကည့် မိသွားသြဖင့် ေရှမှာ ရှိေနတဲ့ ြဖြဖုု ေချာ
ေချာခန်ခန် မိန်းမကီးတစ်ေယာက်က ထိုင်ပါေြပာတာပင် မကားလိုက်
မိေလ။ သူမ စိတ်ေတွကို ြပန်စုစည်းကာ ထိန်းချပ်လိုက်ရသည် ။ ပတ်ဝ
န်းကျင်ကို မသိ မသာ အကဲခတ်လိုက်ေတာ့ ေရွးချယ်ေရးအဖွဲဝင်

လူကီးသုံးေယာက်ထိုင်ေနရာ အမျိးသမီးကီးက အလယ်မှာ ထိုင်ေန၏။
ေဒရီတာွယ်ဆိုတဲ့ အမျိးသမီးကီးပဲ ြဖစ်ိုင်သည် ဟု ေတွးမိသည် ။
“ေဒရီတာွယ်က တို မန်ေနဂျာ ကိုယုယရဲ မိေထွးပဲ၊ သူဒက်ဒီနဲ အ
တူေနတဲ့ မိန်းမေလ၊ မန်ေနဂျာ့ ဒက်ဒီက အရမ်းချစ်ြမတ်ိုးတယ်တဲ့ ”
ေနမာ ေြပာတဲ့ စကားေတွကို ကားေယာင်မိပီး ဒီအမျိးသမီးက
ေချာလည်း ေချာတာကိုး။ မန်ေနဂျာ့အေမက ိုးိုးအအအဘွားကီးထင်
တယ်။ ေဒရီွယ်ကို ယှဉ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်၊ ကိုယုယ ခံစား
ေနရမှာ ပဲေလ၊ မဆီမဆိုင် ကိုယုယအေပ သနားကင်နာေနမိသည် ။
“တီတီတာတာ”
“ရှင်”
“မင်းဘာေတွစဉ်းစားေနတာလဲ၊ မင်းဘယ်ကိုေရာက်ေနတာလဲ၊ ပီး
ဘာလုပ်ဖို လာတာလဲ ဆိုတာေတွေရာသိရဲ လား”
“ရှင်”
“တီတီတာတာ”
“ရှင်”
“မင်း ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ”
“ဟို ဟို တီ အလုပ်လာေလာက်တာပါ၊ အသစ်ဖွင့်မယ့် ေချာင်းသာ
ကမ်းေြခဟိုတယ်မှာ အလုပ်ဝင်ဖို ပါ”
“မဆိုးပါဘူး ကိုယ် ဘာလာလုပ်လဲဆိုတာ မင်းသိသားပဲ”
အမျိးသမီးရဲ အကည့်ေတွက တီတီတာတာကို စူးစိုက်လွန်းေနသြဖ
င့်

ထိုင်ေနရတာပင်

တီ့

စိတ်ေတွ

မလုံမလဲ

ြဖစ်လာရသည်

။

ဘယ်လိုကီးလဲ ဟိုလူကေတာ့ သူမအားတစ်ချက်ေလးပဲ ေဝ့ကည့်ပီး
သူမကိုယ်ေရးရာဇဝင်ြဖည့်ထားတဲ့ စာရွက်ကိုပဲ ကည့်ေနသည် ။
“မင်းက ဟိုတယ်ေကာင်းကင်ြပာအေပ ယုံကည်မေရာ အြပည့်အဝ
ရှိရဲ လား”
“တီက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို ဝါသနာပါပါတယ်၊ ြဖစ်ိုင်ရင် ကိုယ်ပိုင်
ဟိုတယ်ကီး တည်ေထာင်ပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့မိတာပါ”
“အရမ်းကို လှပတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မေလးပါပဲလား တီတီတာတာ”
“ေလာကကီးမှာ ဘာမဆိုြဖစ်မလာိုင်ဘူးလို တထစ်ချေြပာလို မရ
ပါဘူး၊ ဘာမဆိုလည်း ြဖစ်လာိုင်တာပဲ၊ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ရှိေနဖို ပဲ
ေလ၊ တီကေတာ့ ယုံကည်မအြပည့်ရှိတယ်၊ တီ အြဖစ်ချင်ဆုံးက ကမာ့
အဆင့်မီ ဟိုတယ်ကီးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာပဲ”
“တီတီတာတာ”
“ရှင်”
“မင်း မိဘေတွက အရမ်းချမ်းသာကလား”
“ဟင့်အင်း မချမ်းသာပါဘူး၊ သာမန် အလယ်အလတ် စားေသာက်
ေနထိုင်ိုင်ုံပါပဲ”
“ဪ … ဒါနဲ များကွာ”
“ဟိုေလ တီက ကိုယ်ြဖစ်ချင်တာကို ေြပာတာပါ၊ စိတ်ကူးယဉ်ကည့်
တာ ပိုက်ဆံေပးရတာမှ မဟုတ်တာ၊ ကိုယ့်စိတ်ေတွကို ေပျာ်ရင်ချမ်းေြမ့
ေအာင်

လုပ်ေပးရတာေလ၊

တချိက

အလကားေနရင်

ပစည်းဥစာေတွြပည့်စုံချမ်းသာေနတာေတာင် ကိုယ့်စိတ်ကို ညစ်ွမ်း

ေအာင် ြပမူေနထိုင်တတ်က တယ်။ အဲဒါမျိးေတာ့ တီအရမ်းမုန်းတယ်၊
လူေလာကကီးမှာ ကံေကာင်းပီး ေရာက်လာတုန်း ကိုယ် ြဖစ်ချင်တာ
ေတွအားလုံး လက်ေတွြဖစ်မလာိုင်လည်း စိတ်ကူးေတွနဲ ပုံေဖာ်လိုက်
ရင် အရမ်းေပျာ်ရင် ချမ်းေြမ့ိုင်တာပဲဟာ”
ဒုကပါပဲ ဟိုလူက တီ့ကို အေရးမစိုက်သလို အထင်ေသးသလိုှင့် မျ
က်ှာထားတည်တည်

ကီးလုပ်ေန၍

အြမင်ကတ်ကတ်ှင့်

ဘာေတွေလာက်ေြပာေနမိမှန်းပင် မသိေတာ့။ ေဒရီတာွယ်က ြပံးေန
သည် ။ ေဘးမှာ ထိုင်ေနတဲ့ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေရး လူကီးတစ်ေယာက်
ကလည်း ရယ်ေမာေန၏။ ကိုယုယကေတာ့ တည်တည်ကီးပဲ၊ လူချင်းသိ
ေနတာပဲဟာ အဖက်မတန်သလိုှင့် တီတီတာတာ့ကို ပင် မကည့်ေပ။
ေဒရီတာွယ်က မင်းက အရမ်းလှပေချာေမာတဲ့ ေကာင်မေလးပဲ။ ဟာ
သေတွ လည်း ေြပာတတ်တယ်တဲ့ ။ တီတီတာတာက ကမာအကီးဆုံး
ဟိုတယ် ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ ဟာသလား။ လူကို အထင်ေသးတာပဲ၊ စိန်ေတွ
လက်လက်ထေအာင် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဝတ်ဆင်ထားေသာ ေဒရီတာွ
ယ်ရဲ ကွယ်ဝချမ်းသာမက သိသာေနသည် ။
“မင်းက ပညာတတ် ေကာင်မေလးပဲ၊ အရမ်းလည်း သွက်လက်ချက်
ချာတယ်၊ မင်းရဲ အထူး ကမ်းကျင်မက ေရကူးဆိုေတာ့ အန်တီတို ဟိုတ
ယ်မှာ လိုအပ်ေနတဲ့ ေရကူးကန်မှာ ပဲ တာဝန်ေပးမယ် ဆိုရင်ေရာ”
“ရပါတယ်၊

တီက

အလုပ်ရဖို

အေရးကီးတာပါ၊

ေအာက်ေြခကေနစပီး အလုပ်တာဝန်ကို သင်ယူတတ်ေြမာက်ချင်ပါတ
ယ်”
“OK မင်းက ကမာ့အဆင့်မီ ဟိုတယ်ကီးကို စီမံအုပ်ချပ်မယ့်သူဆို
ေတာ့ေလ”

“စိတ်ကူးယဉ်တာ ပိုက်ဆံေပးရတာ မဟုတ်တာပဲ၊ ကန်မရဲ ကိုယ်ပို
င်အခွင့်အေရးပဲ ထင်တယ်ေနာ်”
“တီတီတာတာ

မင်းက

အရမ်းချစ်စရာေကာင်းတယ်၊

စိတ်ကူးယဉ်ပါ၊ ေလာကကီးထဲမှာ မြဖစ်ိုင်ဘူးဆိုတာေတာ့ မရှိပါဘူး၊
မင်းကိးစားပါ”
ေဒရီတာွယ်က စိတ်သေဘာထားမဆိုးပါဘူး၊ ေဖာ်ေရွသားပဲ။ တီ
တီတာတာ

ေြပာချင်တာ

ေတွေြပာေနတာပင်

အြပံးေတွှင့်

ဆက်ဆံေြပာေနသည် ။ ဝန်ထမ်းေတွကို ဘယ်သူဆနဲ ေရွးချယ် မှာ လဲ
။ ကိုယုယက တစ်ချက်ေလးပင် ဝင်ပီးမစွက်ဖက်ခဲ့။ မင်းသွားလို ရပီ
တီတီတာတာဟု ေြပာ လိုက်သြဖင့် သူမထွက်လာခဲ့မိသည် ။ ေဒရီတာ
ွယ်ကေတာ့ တီတီတာတာ့ကို ေရွးချယ်ေပမယ့် ဟိုလူ က ကန်ကွက်မ
လားပဲ။ သူကို သရဲဆိုပီး မစဉ်းစားမဆင်ြခင်ဘဲ စွပ်စွဲေြပာဆိုထားတာ
တီတီတာတာ့ ကို အြမင်ကတ်ေနမှာ ပဲေလ။ အခန်းအြပင်ေရာက်ေတာ့
ေနမာက စိတ်ပူပီး နင် အဆင်ေြပရဲ လား ဟယ်ဟု ေမးတာပင် တီတီ
တာတာ ဘယ်လိုြပန်ေြဖရမှန်းမသိေအာင် ှတ်ဆိတ်ေနမိရာ ေနမာပင်
ထိတ်ထိတ်ပျာပျာပင် ြဖစ်ရသည် ။
“တီ … ဘာလဲဟ၊ နင့်ကို သေဘာမကျဘူးတဲ့ လား၊ နင် ဘာေတွေြဖ
ခဲ့လဲ”
“တီ့ကို ေဒရီတာွယ်ကေတာ့ သေဘာကျပါတယ်ဟ”
“ဒါဆို နင့်ကို ဘယ်သူက သေဘာမကျတာလဲ တီ”
“ဟိုလူ”
“မန်ေနဂျာလား”

“အင်း”
“နင်ဘာေတွ ေပါက်ကရလုပ်လာြပန်ပီပဲဟာ”
“သူမျက်ှာတည်တည်ကီးကို အြမင်ကတ်လိုက်တာ”
တီတီတာတာ သူ အထင်မေသးေအာင် ကီးကီးကျယ်ကျယ်ေတွ
ေလာက်ေြပာမိခဲ့တာေတွ ေြပာြပေတာ့ ေနမာက ေသလိုက်စမ်းဟု ေြပာ
ဆိုရယ်ေမာေနသည် ။

*

