အာယု (က)
“ေတာ်ပါေတာ့ ေမေမွန်ရဲ ေတာ်ပါေတာ့ ယုယုအလိမ်းချင်ဘူး၊ သ
နပ်ခါး အလိမ်းချင်ဘူး”
ြဖြဖတုတ်တုတ်

ပါးဆုပ်ေဖာင်းေဖာင်းှင့်

ချစ်စဖွယ်ေကာင်းလှ

ေသာ အသက်သုံးှစ်ခန်အ ရွယ် ကေလးငယ်သည် လက်တစ်ဖက်ကို ခ
ပ်တင်းတင်းဆုပ်၍ ဆွဲထားေသာ မိန်းမရွယ်တစ်ေယာက် ၏ လက်ထဲမှ
တလွန်လွန်ှင့်

ုန်းကန်ရင်း

ဤသိုလင်

တတွတ်တွတ်ေြပာေနေသာေကာင့် …
“ငိမ်ငိမ်ေနစမ်း ငါေခါက်လိုက်မယ်”
ေချာ၍ လှပီး လှသေလာက် ကျက်သေရရှိသည့်အသွင်ေဆာင်ေန
ေသာ အဆိုပါမိန်းမရွယ် သည် ခပ်ေဆာင့်ေဆာင့်ကေလးုန်းေနေသာ
ကေလးငယ်အား မျက်ှာထားှင့် တစ်ချက်ေငါက်လိုက် ၏။ သိုေငါက်
လိုက်သည့် စကားလုံးမှာ အနည်းငယ်ကမ်းသလိုလိုရှိေသာ်လည်း သူမျ
က်ှာထားမှာ မူ ထိုကေလးအတွက်ဆိုကအသက်ပါေပးရန် အသင့်ရှိသ
ကဲ့သိုေသာ ကင်နာမအရိပ်အေရာင်များ ြဖင့် လွမ်း၍ ,သန်း၍ ေနသည်
သာ ြဖစ်၏။
“ကည့်ပါလား ငါိုက်မိလိမ့်မယ်ေနာ် အာယု”
လက်ဝဲလက်ြဖင့် ကေလးကို ကိုင်ထားပီး လက်ျာလက်ြဖင့်သနပ်ခါး

ပွတ်လိမ်းေပးရင်းလက် တစ်ဖက်ရွယ်ေြမာက်၍ ေငါက်မှ အာယုလည်း
အုန်းအကန်ရပ်သွားေတာ့၏။ သိုေသာ် အာယု၏ မျက်ှာကဲကား။ ေမ
ေမွန်ဆိုသူကို ေကာက်ရွံေသာေကာင့်သူ၏ ုန်းကန်ဟစ်ေအာ်မကိုရ
ပ်လိုက် သည့် လကဏာမျိးမဟုတ်၊ တစ်စုံတစ်ရာကို အကံယူ ေနသကဲ့
သို ေသာ အသွင်ြဖင့် မှ င်ေသေသငိမ် သက်သွားြခင်းသာ ြဖစ်၏။
“ေမေမွန် ဒါဘာြဖစ်တာလဲဟင်”
အာယုသည် ေဖာင်းအိြဖေဖွးေနေသာ လက်ခုံကေလးတစ်ဖက်ကို ခ
ပ်ေကွးေကွးေကာက်ြပ ရင်းက ဤသို ေမးလိုက်၏။
“ေသာက်ေကာင်ေလး ာဏ်မများ နဲ ေနာ်၊ ြခင်ကိုက်တာမှန်းသိရက်
သားနဲ ”
အမှန်အားြဖင့်ဆိုလင် အာယုသည် မိမိကိုယ်၌ တစ်စုံတစ်ရာေသာ
အဖုကေလးများ ေတွရ လင် “ကမ်းပိုးထိုးသွားတယ်”၊ “ြခင်ကိုက်တာ”
စသြဖင့် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုကား ေြပာတတ် သည် ။ သိသည် သာ ြဖ
စ်ပါလျက် ယခုကဲ့သို စကားမရှိစကားရှာလိုက်သည် မှာ တမင်သက်သ
က်ာဏ် ဆင်ြခင်းသာ ြဖစ်၏။ ထိုသည် ကို သူ ေမေမွန်ကလည်း အ
တပ်သိ၏။
မျက်ှာ၊ လက်၊ ရင်ဘတ်ှင့် ေပါင်၊ ေြခသလုံး စသည် တို ကို သနပ်
ခါးေရကဲ ခပ်ရဲရဲပွတ်လိမ်း ေနသည် ကို အာယုသည် ငိမ်သက်စွာပင် ခံ
ေနေသး၏။ ေကျာက်ြပင်ေပတွင် ေသွးထားေသာသနပ် ခါးများ ကုန်သ
ေလာက် ရှိသွားသည် ှင့် ေမေမန်သည် အာယုကို ဆုပ်ကိုင်ထားရာမှ
လတ်လိုက်ပီး သနပ်ခါးတုံးကိုစုံကိုင်၍ ေသွးေနြပန်၏။
သနပ်ခါး လိမ်းေနစဉ်က ခပ်ကားကားေြမာက်ထားေသာလက်က
ေလးှစ်ဖက်ကို ြပန်ချရန် သတိေမ့ေနဘိသည့်အလားအာယုသည် ြဖ

တုတ်ေသာ လက်ေမာင်းကေလးှစ်ဖက်ကိုေြမာက်မ,၍ ကွ တတ ရပ်
ေနရာမှ ထိုမ,ထားေသာ လက်ကေလးှစ်ဖက်ကို ဆတ်ခနဲချလိုက်၏။
ချိင်းအိုးှင့် လက် ေမာင်းှစ်ဖက်စလုံးမှ လည်း သနပ်ခါးလိမ်းပီးစ ြဖစ်
သည့်အတိုင်း စိုထိုင်းထိုင်းပင်ရှိေနေသးရာသို လက်ှစ်ဖက်ကို ချလိုက်
သည် ှင့် “ချမ်း”သွားေသာေကာင့်လားမသိ အာယုသည် လက်ကေလး
ှစ် ဖက်ကို ြဖန်းခနဲြပန်မလိုက်၏။ ဤသည့်အချိန်တွင် ြဖစ်ေပလာသ
ည့် အာယု၏ မျက်ှာထားမှာ တစ် မျိးတစ်မည် ထူးြခားလာ၏။ ေတာင်,
ေြမာက်ေလးပါးကို မျက်လုံးကေလး ကစားရင်း သူေမေမ့ွန် အားတစ်
ချက် စိုက်ကည့်လိုက်ပီးမှ ချာခနဲ လှည့်၍ အခန်းထဲမှ လစ်ေြပးေတာ့၏
။
ထိုသို အြပအမမျိးကို အမဲတမ်းလုပ်တတ်ေသာ အာယု၏ အကျင့်
ကိုသိပီးြဖစ်ေသာ သူေမ ေမွန်လည်း မျက်ေြခမြပန်အကဲခတ်ရင်း သ
နပ်ခါးေသွးေနရာမှ အာယုလှည့်လိုက်သည် ှင့်လမ်း ဆွဲရန် ထလိုက်သ
ည် တွင် ရင်ရှားထားေသာ ထမီက ုတ်တရက်ေလာကျသွားေသာေကာ
င့်ထမီြပင် ဝတ်ေနသည် ှင့် အာယုလည်း လွတ်သွားေတာ့၏။
အာယုသည် သနပ်ခါး လိမ်းေနရာ အခန်းမှ သုတ်ေြခတင်၍ ေြပးထွ
က် လာပီး မျက်ှာချင်း ဆိုင်တံခါးေပါက်ထဲသို ခပ်သွက်သွက်ကေလး စွ
ပ်ဝင်သွားကာ အခန်းေဒါင့်တစ်ေနရာရှိခုတင်အနီးသို အေလာသုံးဆယ်
ချဉ်းကပ်၍ ချထားေသာ ဇာြခင်ေထာင်ကိုပျာပျာသလဲ ဆွဲမ,လိုက်၏။
“သား သား၊ ဘာြဖစ်လာသလဲ ဘာလဲ” ဦးေခါင်းတွင် လက်ကိုင်ပဝါ
စီးထားေသာ ခုတင်ေပ မှ မိန်းမရွယ်သည် လှဲေနရာမှ ကမန်းကတန်း
ထ,၍ ြခင်ေထာင်တစ်ချမ်းကို မ,ကာ ြခင်ေထာင်ချိပ်တွင် ချိတ်လိုက်ရင်း
က ဤသို ေမးလိုက်သည် ှင့်-

“ဒီမ ှာ ကည့်ပါဦးေမေမကည်ရယ်၊ ဒီမှာ ဒီမ ှာ ၊ယုယုကိုေလ ဟိုဟို
ြခင်ေဒကိုက်သွားဒယ် ေမ ေမကည်ရဲ ”
ခုတင်ေပတွင် ေြခတွဲေလာင်းချ၍ အာယု၏ လက်ေမာင်းကေလးှ
စ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထား

ေသာေမေမကည်အား

အာယုသည်

မျက်လုံးဝင်းဝင်းကေလးှင့် စိုက်ကည့်ကာ လက်ခုံကေလးကိုမ, ြပရင်း
ေြပာလိုက်သည် ှင့် မေရှးမေှာင်းပင် ေမေမွန်ဆိုသူလည်း အခန်းထဲ
သို ေရာက်လာ၏။
“အာယု နင် လူပါးမဝနဲ ေနာ်၊ ေခွးကေလး ညာတာပါေတးနဲ
လစ်ေြပးတယ်။ လာခဲ့ သနပ်ခါး ြဖင့် ပီးေအာင်မလိမ်းရေသးဘူး”
ေြပာေြပာဆိုဆို ေမေမွန်က အာယု လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲလို
က်သည် တွင် အာယုလည်း ကိုယ်ကေလးကျံ၍ ေနာက်သိုဆုတ်ေရှာင်
လိုက်၏။
“ေတာ်ပီ ေတာ်ပီ ယုယ,ု အလိမ်းချင်ေတာ့ဘူး”
“ဘာ မလိမ်းချင်ဘူးလဲ လာခဲ့”
ေမေမွန်ကဆွဲ အာယုက ုန်းကန်ှင့် ြဖစ်ေနစဉ်“မွန်ေမ ညည်းကေလးသိပ်တာ ေသေသချာချာမှ ြခင်ေတွဘာ
ေတွခါရဲ လား၊ ကည့်စမ်းက ေလးလက်မှာ ြခင်ကိုက်ဖုေတွ”
ခုတင်ေပမှ မိန်းမရွယ်သည် အာယုလက်တစ်ဖက်ကိုကိုင်ြပရင်းက
ဤသို ေြပာလိုက်ေသာ ေကာင့်“ခါတာပဲ မမရဲ တစ်ေကာင်တစ်ေလ ကျန်လို ကိုက်တာြဖစ်မှာ ေပါ့။
ဒီေသာက်ေကာင်ေလးကို ရှည်တယ်၊ လာပီးြပရေသးတယ်”

သိုလင် တစ်ဆက်တည်း ေြပာရာမှ မွန်ေမသည် အာယုအား လ
က်ှင့်ရွယ်လိုက်သြဖင့်“မလုပ်နဲ ေနာ်၊ ညည်းကေလးကိ”ု
“ဟုတ်သားပဲ မမကလည်း ခပ်ပိုပို၊ ဒီေခွးေကာင်ကေလးကလည်း ခ
ပ်သဲသဲ”
“ဘာ သဲတာလဲ၊ ဘာပိုတာလဲ၊ ငါတစ်ေနတစ်ေလေနထိုင်မေကာင်း
လို ကေလးေဝယျာဝစ လုပ်မေပးိုင်ရင် ဒီလိုပဲ၊ ြခင်ေထာင်ထဲက ြခင်ကို
မှ ညည်းတို စင်ေအာင် မခါိုင်ဘူး၊ ကည့်စမ်းနည်း တဲ့ ြခင်ကိုက်ဖုကီး
လား”
ေမေမကည်ဆိုသူ၏ စကားဆုံးသည် ှင့် မွန်ေမလည်း အာယုကို
ဆတ်ခနဲ ေကာက်ချီလိုက် ကာ“အင်း မမသားကို မမေနေကာင်းမှ ပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်၊ ကန်
မေတာ့ မလုပ်ိုင်ဘူး”
မဲ့ြပံးကေလး ြပံးကည့်ရင်း ေြပာေြပာဆိုဆို ထွက်သွားေသာေကာင့်
ေမေမကည်တွင် “က ြမင်းမေနာ်”ဟူေသာ စကားလုံးကိုသာ အထပ်ထ
ပ်ေရရွတ်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့၏။

***
ရန်ကုန်အေရှပိုင်း၊ ပုဇွန်ေတာင်ရပ်ကွက်၊ ေရဘုန်းပွင့်လမ်းရှိတစ်ခု
ေသာ ှစ်ထပ်တိုက်က ေလးှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင် ေြမကွက်လပ်တွင် ြဖ
စ်သလိုေဆာက်ထားေသာ တဲကေလးတစ်ခု အတွင်း ၌ အလယ်အလတ်
အရွယ်ြဖစ်ေသာဇနီးေမာင်ှံတစ်စုံသည်
ေတွေဖာင် လျက်ရှိ၏။

ထမင်းလက်စုံစားရင်းစကား

“ကန်မေတာ့ ခက်တာပဲ ကိုေအာင်ေရရယ်၊ ဒီကေလးကိုယ်ဝန်ရှိမှ စ
ပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ေထာ ပတ်၊ ဘီစကွတ်ဆိုတဲ့ အဖိုးတန်ေတွသာ စားချင်
စားချင်ေနေတာ့တယ်၊ ဟင်းဆိုရင်လည်း ဝက်သား၊ ကက်သားမှ စားချ
င်တယ်၊ ခု ငါးပိရည်နဲ ပဲြပတ်ေကာ်ေလာက်စားရတာေတာင်တစ်ေန
သုံးနပ်ကျ တယ်၊ သေဘာရှိသာစားရမယ် ဆိုရင်ေတာ့ အင်းတစ်ေန ငါး
နပ်ေလာက်စားမိမလားပဲ”
ဇနီးသည် လုပ်သူက ဘူးရွက်ြပတ်ကို ထမင်းထဲသိုြမပ်ေနရာမှ ဤ
သိုေြပာလိုက်သည် ှင့်ကို ေအာင်ေရတွင် ပါးစပ်ထဲသိုသွင်းဟန်ြပလိုက်
ေသာ ထမင်းလုတ်သည် ေမးေစ့နားတွင် ရပ်တံ့သွားရာ မှ “အို စားချင်တာပဲဟာ စားေပါ့ ပန်းဝါရယ်၊ မင့်ကိုဘယ်သူက မစားနဲ
ေြပာလို လဲ၊ တစ်ေနငါး နပ်မကလို ၊ ဆယ်ှပ်စားေတာ့ေကာ ဘာြဖစ်သ
လဲ”
ကိုေအာင်ေရသည် စကားကို အဆုံးသတ်ပီးသည် ှင့်ထမင်းကိုပါးစ
ပ်ထဲသို ခပ်သုတ်သုတ် သွင်းလိုက်၏။ မပန်းဝါသည် လည်း သူထမင်းထဲ
သိုြမပ်ထားေသာ ဘူးရွက်ြပတ်ေပသိုငါးပိရည်ကဲ ကဲကို ခပ်ရဲရဲဆမ်း
လိုက်ပီးမှ “အင်း ရှင်ကေတာ့ ေစတနာ တစ်ခွဲသားနဲ စားသာစားဆိုေပမယ့်လ
ည်း ကန်မမှာ က ေနဖို ည စာကည့်ရေသးတယ်၊ ရှင့်ဝင်ေငွက မှန်တာ
မဟုတ်ဘူး ။ အင်မတန် ကံေကာင်းတဲ့ ေနငါးကျပ်ရေပမယ့် တစ်ခါတ
ေလလည်း တစ်ြပားမှ မရဘူးဟုတ်လား၊ ဒီကားထဲ ဆိုက်ကားရှင်ကို
ေပးဖို မှ ေလာက် ေအာင်မရတဲ့ အခါ အိမ်က စိုက်ရေသးတယ်။ ဒီေတာ့
ကန်မ စားချင်တိုင်းအရမ်းကာေရာ စားပစ်လို ဘယ်ြဖစ်ပါ့မလဲ ကိုေအာ
င်ေရရယ်”

မပန်းဝါ ဤသို ေြပာလိုက်မှ ပင် ကိုေအာင်ေရလည်း မိမိတို ၏ ချိ
တဲ့ လှေသာ ဘဝကို သတိ ထားမိလာေတာ့၏။ တစ်ေနကုန်တစ်ေနခမ်း
ပင်ပန်းတကီး ဆိုက်ကားနင်းိုင်မှ ကိုေအာင်ေရမှာ ၃-ကျပ်မှ ၆-ကျပ်
ေလာက်အထိ

ရ၏။

ထိုအထဲမှ

ဆိုက်ကားရှင်အား

ငှားခ

၂-

ကျပ်ေပးရသြဖင့် သူအ တွက်သက်သက်မှာ မူ တစ်ေန ၂-ကျပ်မှ ၄-ကျပ်
မသာ ြဖစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မူ ဆိုက်ကားရှင်အား ငှားခ ၂-ကျပ်ေပး
ေလာက်ေအာင်ပင် မရရှာေသာေကာင့်အိမ်မှ စိုက်ေပးရသည် မှာ လည်း
ရှိေသး၏။
ယင်းသည့် ဝင်ေငွ၊ ထွက်ေငွ စာရင်းကို မူလက ကိုေအာင်ေရလည်း
မစဉ်းစားမိ၊ ဂုလည်း မစိုက်ခဲ့ေပ။ ရသမေငွကို မပန်းဝါလက်ထဲသို ထ
ည့်လိုက်ြခင်းသည် သာလင် သူဝတရား၊ စားဖို ၊ ေသာက်ဖို ကိစသည် မ
ပန်းဝါ၏

တာဝန်ဟု

ဝင်ေငွနည်းသြဖင့်

သေဘာထားခဲ့ကာတစ်ေနတစ်ေလ

ဆိုက်ကားရှင်ကို

စိုက်ေပးရမည့်ရှိသည့်အခါတွင်

သာ “ပိုက်ဆံရှိရင် တစ်ကျပ်ေလာက်ေပးပါဦး၊ ဒီေန မဟန်ဘူး” ဟု ေြပာ
ဆိုေတာင်းရမ်း တတ်သည် မှ အပ၊ ကိုေအာင်ေရဘာမှ မစဉ်းစားမိ၊ ဝင်
ေငွ၊ ထွက် ေငွမ,မမလည်း သူမသိခဲ့ဘဲ ယခု မပန်းဝါ ညည်းညည်းည
ည ေြပာလိုက်မှ ပင်သူတို ၏ ဝင်ေငွကို စိတ်ဝင်စားလာေတာ့၏။ ေတွး
လာ၏။ ေငးလာ၏။ ေငးရာ ေတွးရာမှ လည်း ခါတိုင်းထက် ပို၍ ကိး
စားနင်းရန် စိတ်ပိုင်းြဖတ်လိုက်၏။
“ဟုတ်တယ်မတ်လား ကိုေအာင်ေရ၊ ခုဆိုရင် ကန်မတို မှာ စားဖို ၊
ေသာက်ဖို ေလာက်သာ မ ဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ မီးဖွားစရိတ်၊ အှီးဝယ်ဖို နဲ န
ွင်းမန်ဖိုးကအစ တိုတိုထွာထွာ ပစည်းေတွဝယ်ဖို ေငွလို လာပီ။ အဲဒီ
ေတာ့ ရှင်ရတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက ခုေြပာတဲ့ မီးေနစရိတ်ကေလး ရေအာင်လ
ည်း ဖဲ့ပီး စုရေသး ေတာ့ ဘယ်မှာ ကိုယ်စားချင်တိုင်း စားလို ြဖစ်မလဲ၊ ခု

တေလာ ၅-ရက်တစ်ကိမ်ေလာက်မှ ရှင့်ကိုဆီြပန် ဟင်းကေလးတစ်ခွ
က်ေလာက်ချက်မေကးိုင်တာေတာင် ကန်မြဖင့် ဝမ်းနည်းလို မဆုံးဘူး
”
မပန်းဝါသည် သိုေြပာရင်းပင် ကိုေအာင်ေရအား ကုဏာမကင်းသ
ည့်မျက်ှာြဖင့် ဝမ်းနည်း စွာေငးကည့်ေန၏။ အမှန်စင်စစ်ကိုေအာင်ေရ
ေလာက်ေအးေသာ လင်ေယာက်ျားမျိးကို အြခားေသာ အိမ်ေထာင်စုေတွ
ထဲ၌ မပန်းဝါ မေတွဘူးသေလာက်ပင် ရှားလှေတာ့၏။ ကိုေအာင်ေရ
ကား

တစ်ခါ

တစ်ရံုပ်ရှင်ကည့်တတ်သည်

မှ

အပ

အြခား

ေပျာ်ပါးမများ လုံးဝကင်းစင်သူြဖစ်သည် သာမကစားေရး ေသာက်ေရးှ
င့် ပတ်သက်၍ လည်း ဇီဇာကျယ်သူမဟုတ်၊ မပန်းဝါ ချက်ြပတ်ေကးသ
မေသာ ဟင်း ှင့်မငိမြငင် စားတတ်သည် သာြဖစ်လျက် ယခု မပန်းဝါ
ထုတ်ေြပာမှ သာ မိမိဆီြပန်ဟင်းှင့်ကင်း ေဝးခဲ့သည် ၏ အြဖစ်ကို စဉ်း
စားမိေတာ့၏။
“ဆီြပန်ြပန် မြပန်ြပန် ဗိုက်ထဲေရာက်ရင် ပီးတာပါပဲကွာ။ ကဲ ပန်းဝါ
မင်းစားချင်တဲ့ စိတ်ရှိ ရင်ေတာ့ စားပါကွာ။ ငါလည်း မနက်ြဖန်ကစပီး
ဆိုက်ကားကို ကိးစားပီး နင်းေတာ့မယ်။ တစ်ေန တစ်ကျပ်ဖိုးေလာက်
ပိုစားရရင် မင်းမေကျနပ်ဘူးလား”
“တစ်ေန တစ်ကျပ်ဖိုးေလာက်”
မပန်းဝါသည် ဤသိုလင် ဝမ်းထဲမှ ေရရွတ်လိုက်၏။ လွန်ခဲ့ေသာ ၃ရက်ေလာက်က သိမ်ကီး ေစျးသို ေရာက်စဉ်သူချင်ြခင်းတပ်ခဲ့ေသာ စပျ
စ်ခိုင်ကီးများကို ြမင်လိုက်ရသည် ှင့် စိုစိုတင်းတင်း စိမ်းလဲ့လဲ့ဝင်းေန
ေသာ စပျစ်ခိုင်ကီးကို မရဲတရဲထိုင်ကည့်ရင်း ေစျးှန်းကို စုံစမ်းမိ၏။
“တစ်ပိဿာ ၁၅-ကျပ်”

ထိုအသံကားသည် ှင့် မပန်းဝါမှာ ပျာပျာသလဲ ေနာက်ဆုတ်ခဲ့ရ
ေတာ့၏။ ယခု သူစားချင်ေန သည် ကား စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ေထာပတ်
အစရှိေသာ
ယိုတစ်မျိးှင့်

အဖိုးတန်

အစားအစာများ ြဖစ်၏။

ဌာပနာထားသည့်

တစ်ခါတစ်

ရံ

ှစ်ထပ်ကိတ်မုန်ကေလးများကိုပင်

ကံကံဖန်ဖန် စားချင်သည့် စိတ်ေပလာတတ်ေသး၏။ သိုေသာ် မပန်းဝါ
မှာ အေြခအေနအရ ေနာက်ဆုံး၌ ထမင်းကမ်း၊ ငါးပိ ရည်ြဖင့်သာ နိဂုံး
ချပ်ရရှာ၏။
သိုလင် ေတာင်ေတာင်ဤဤလို အစီအရီေတွးရင်းငိုင်ေနရာမှ တစ်
စုံတစ်ရာ ေြပာေတာ့မည့် ဟန်ြဖင့် ေမာ့ကည့်လိုက်သည် ၌ ကိုေအာင်
ေရ မ ှာ အနီးတွင် မရှိေတာ့ဘဲ တဲေရှတံခါးေပါက်တွင် ဆိုက် ရပ်ထား
ေသာ ဆိုက်ကားကို အဝတ်စုတ်ြဖင့် ပွတ်တိုက်ေနသည် ကိုေတွရ၏။
နံနက် ေနထွက်ချိန်မှ သည် ညေန ေနဝင်ချိန်အထိ ေခးတလုံးလုံးြဖ
င့် တကုန်းကုန်းဆိုက်ကား နင်းရရှာေသာ ကိုေအာင်ေရ၏ ပင်ပန်းမကို
မပန်းဝါသိ၏။ သနား၏ ၊ ရင်ထုမနာြဖစ်မိ၏။ သိုေသာ် လည်း သူဘာမှ
မတတ်ိုင်၊ ကိုေအာင်ေရလို ပညာမဲ့တစ်ေယာက်အဖို ထိုထက် သက်
သာေသာအလုပ် သည် မရှိ။ ရှိသည့်တိုင်ေအာင် ထိုမ ဝင်ေငွေကာင်းမ
ည် မဟုတ်။
လွန်ခဲ့ေသာ ၆-လခန်ကဆိုလင် သိမ်ကီးေစျး လက်ဖက်ဆိုင်မှ “ဂျင်း
”အငှားလှီးြခင်း ေကာင့်မပန်းဝါတွင် တစ်ေနသုံးမတ်၊ တစ်ကျပ်ဝင်
ေသး၏။ ယခုေသာ်ကား ရင့်မာုံသာမက ကေလး ထွားလွန်းသြဖင့်
ကားထွက်ေနေသာ သူကိုယ်ဝန်ေကာင့် နာရီဝက်ြပည့်ေအာင်ပင် မထိုင်
ိုင်ရှာဘဲလှဲ ၍ ချည့် ေနရသည် ှင့် ဝင်ေနကျေနတွက်ကေလးပင် ပိတ်
သွားြပန်ေတာ့၏။

သိုလင် ေတာင်ေြမာက်ေလးပါးကို မဟားတရားေတွးရင်းှင့်ပင် ပ
န်းကန်ခွက်ေယာက်များ ေဆးေကာသိမ်းဆည်းပီးသွားသည် ှင့် ကို
ေအာင်ေရရှိရာသို ေလာက်လာကာ အကင်နာကီးလှ ေသာမျက်လုံးများ
ြဖင့် ေငးကည့်ေန၏။
“ဒီမ ှာ ကိုေအာင်ေရ သိပ်အပင်ပန်းခံပီးေတာ့လည်း ညဘက်ပါ ဆ
က်နင်းမေနနဲ ဦးေနာ်”
လင်သည် ၏ ပင်ပန်းမကို မစိမ့်ိုင်ေသာ ဇနီးေကာင်းပီပီ မကည်
မလင် ေြပာလိုက်သည် ၌ ကိုေအာင်ေရသည် ပျာပျာသလဲပင်ေမာ်ကည့်
ရာမှ ၊
“ေအးပါကွယ်”ဟူေသာ စကားမသာ ခပ်ချိချိကေလးေြပာလိုက်ပီး
ဆိုက်ကားကိုတွန်း ဆုတ်၍ ခပ်သုတ်သုတ် နင်းထွက်သွားေလ၏။
“ငါေမ့လို ေြပာမိတယ်”
အသံကေလးများ ပင်ထွက်ေအာင် ေရရွတ်မိေသာ မပန်းဝါးသည်
တေပါင်း၊ တန်ခူး ေနရှိန် ေအာက်တွင် တေရွေရွ သွားေနေသာဆိုက်
ကားေပမှ ကိုေအာင်ေရ၏ ေနာက်ပိုင်းကို ေငးကည့်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့၏။
ခါတိုင်းဆိုလင် ၅-နာရီထက် ေနာက်မကျဘဲ ြပန် လာေလ့ရှိေသာ
ကိုေအာင်ေရသည်

ယေနအ

ဖို

ည

၁-နာရီေလာက်တွင်

မှ

ေပါက်လာသြဖင့် တေစာင့်ေစာင့်ှင့် ေမာင်ေနရရှာသူ မပန်းဝါသည် မျ
က်

ရည်ညလည်ရွဲှင့်

ဝမ်းပန်းတနဲ

ကိးဆိုလက်ရင်းက

တစ်စုံတစ်ရာေြပာေတာ့မည် ြပစဉ် ကိုေအာင် ေရလည်း အေြပးအလား
ခုန်တက်လာရင်းက“ေရာ့ ေရာ့ ပန်းဝါ မင်းဖို လသာလမ်းထိပ်ကေလ အယုံေခါက်ဆွဲ ဝ

ယ်လာတယ်၊ အင့် ဒီေနငါ ညပါ ဆက်နင်းလိုက်တာေြခာက်ကျပ်နဲ သုံး
မူးရတယ်”
ကိုေအာင်ေရသည် နဖူးဆံစပ်ှင့် ှတ်ခမ်းေပတွင် ရဲသီးေနေသာ
ေခးများကို သုတ်ေပးရင်း ဤသိုလင် ဝမ်းသာအယ်လဲေြပာကာ ေခါက်
ဆွဲထုပ်ကို လှမ်းေပးေနသည့်တိုင်ေအာင် မပန်းဝါသည် ုတ်တရက် လှ
မ်းမယူမိေသးဘဲ ကိုေအာင်ေရကိုသာလင် ေငးကည့်ေနဆဲမှ ပင် ဝဲေန
ေသာ မျက်ရည် သည် တေတွေတွယိုဆင်း လာေလေတာ့၏။
“ဟင် ပန်းဝါ ဘာြဖစ်တာလဲကွယ်၊ ငါအပင်ပန်းခံခဲ့ရသမေတွ အလ
ကားြဖစ်ကုန်ေအာင်မင်း လုပ်လိုက်တာပဲ ဒါ”
ကိုေအာင်ေရသည် ေခါက်ဆွဲထုပ်ကို ဘုရားစင်ေအာင်ရှိထင်းူးေသ
တာေပသို တင်လိုက်ကာ မပန်းဝါ၏ ပခုံးကေလးှစ်ဖက်ကို ယုယုယ
ယ ညစ်ကိုင်၍ အသာအယာ ထိုင်ေစပီးမှ “ဘာြဖစ်လို ငိုေနတာလဲ ပန်းဝါရယ်၊ ငါကေတာ့ ခါတိုင်းထက် ပိုက်
ဆံပိုရလာလို

ေပျာ်ေန

တယ်၊

အိမ်ြပန်ေရာက်တဲ့

အခါ

ဒီထက်ေပျာ်ရဦးမှာ ပဲဆိုပီး အထင်ကီးနဲ သုတ်ေြခတင်လာခဲ့တာ၊ မင်း
ကဒီလိုလုပ်ေတာ့ ဘယ်ေကာင်းမလဲ၊ ကဲ ဒီေန ေြခာက်ကျပ်နဲ သုံးမူး
ေတာင်ရလာတယ်၊ မင်း ဝမ်းမ သာဘူးလား ပန်းဝါ”
ကိုေအာင်ေရ စကားဆုံးသည် ှင့် မပန်းဝါသည် ဘယ်ညာလက်ှစ်
ဖက်ေကွး၍ မျက်ရည် သုတ်လိုက်ပီးမှ “ဝမ်းေတာ့ သာပါတယ် ကိုေအာင်ေရရယ်၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ဝမ်းသာတာ
ထက် ဝမ်းနည်းတာ ကပိုလို ငိုမိတာပါ”
“အိုကွာ”

“ မဟုတ်ဘူး ကိုေအာင်ေရ၊ သက်သက်သာသာနဲ ေစျးထိုင်ေရာင်းလို
၊ ဒါမှ မဟုတ် လူမပင်ပန်း ဘဲ ေငွပိုရလို ဆိုရင်ေတာ့ ဝမ်းသာစရာပါပဲ၊
ခုဟာက ‘ရှင် ကဲလို ွားလိ’ု ေခးတလုံးလုံးနဲ ုန်းကန် ပီးမှ ပိုရတဲ့ ေငွမို
ပန်းဝါ မစားရက်ဘူး၊ ရှင်ဒီလိုသာေနစဉ်လုပ်ေနရင်ေတာ့ ကန်မ စိတ်
ထိခိုက်တာနဲ ပဲ”
“ေအး ေအး ေတာ်ေတာ့၊ တိတ်ေတာ့၊ နက်ြဖန် ငါေစာေစာြပန်မယ်၊
သွား ပန်းကန်ယူေချ၊ ေခါက်ဆွဲစားရေအာင်”
ေချာ့သူကေချာ့ ငိုသူကငို၊ မစိုမေြပှင့် အေြခအေနမှာ ေဘးအြမင်
အားြဖင့် စိတ်မေကာင်းစရာ ပင် ြဖစ်ေသာ်လည်း ကာယကံရှင်များ အဖို
ေသာ်ကား ကင်နာမ၊ ယုယမ တည်းဟူေသာေတာင်ေတာင် အထပ်ထပ်
မှ တလိမ့်လိမ့် စိမ့်ဆင်းလာသည့်စမ်းေရယဉ်ှင့် ပမာတူေသာ မျက်ရည်
မျိးြဖစ်သည့်အ တိုင်းသိုငိုယိုရြခင်းသည် ပင် အရသာ အဆိမ့်အအိမ့်သဖွ
ယ် တမိန်မိန်ကည်ူးသွားသည် သာ ြဖစ်၏။
ထိုေနမှ စ၍ ေနစဉ်ရက်ဆက် ညဉ့်နက်ေအာင် မနင်းိုင်ေတာ့သည့်
တိုင်ေအာင် တစ်ရက်ြခား၊ ှစ်ရက်ြခားဆိုသလိုကားသန်းေခါင်ေကျာ်မှ
ချည့်ြပန်ေလ့ရှိေလ၏။ ကိုေအာင်ေရ ဤသိုညဉ့်နက်သန်း ေခါင်အထိ န
င်းသည် မှာ အမှန်စင်စစ် မပန်းဝါအတွင် ပင်ြဖစ်ေသာ်လည်း သူစိတ်မ
ေကာင်းြဖစ်မည်စို သည် ှင့်အမျိးမျိးေသာ ဆင်ေြခေတွေပးကာ “ဘီး
ေပါက်လို ၊ စပုတ်တိုင်ကျိးလို ၊ လမ်းသရဲေတွအ ရက်မူပီး ဟိုနင်းခိုင်း
သည် နင်းခိုင်းနဲ ခုမှ လတ်လိုက်တယ်”စသည် တို ြဖင့် ှစ်သိမ့်ေစခဲ့ေလ
၏။
ကိုေအာင်ေရသည်

ဇနီးသည်

မပန်းဝါအား

ချစ်သည်

ှင့်အမခါတိုင်းထက်ပို၍ အပင်ပန်းခံ၏ ၊ မည်မေဝးေသာခရီးပင်ြဖစ်

ေစ မငီးမြငလိုက်၏ ၊ မည်မေလးေသာကုန်ပင်ြဖစ်ေစ ဆိုက်ကားသာို
င် ေခးအဖိင်ဖိင် အကျခံ၍ နင်း၏။ တကယ်ချစ်ေသာ ဇနီးအတွက် တ
ကယ် အပင်ပန်းခံ၏။
မပန်းဝါသည် လည်း လင်သည် ကိုေအာင်ေရကို ချစ်ရာ၌ ှစ်ှစ်
ကာကာ ရှိလှသေလာက်၊ ကို ေအာင်ေရ ပင်ပန်းမည်ကိုစိုးရိမ်၏။ မလဲ
သာလွန်း၍ သာ ကည့်ေနရသည် ။ စင်စစ် ကိုေအာင်ေရဆိုက် ကားနင်း
ရသည် ကိုပင် မပန်းဝါ မစိမ့်ိုင်၊ ထိုေကာင့်လည်း သူအတွက် ပို၍ အ
ပင်ပန်းမခံေစလို အ ချိန်ပို နင်းသည် ကိုမေကျနပ်၊ သေဘာမတူ။
ယင်းသည့် ေစတနာကို အေသအချာ သေဘာေပါက်ေလ ကိုေအာင်
ေရ၏ အချစ်သည် မပန်းဝါ အေပဖွံဖိးေလ ြဖစ်ေလေတာ့ကာ အသက်
မှားမတတ်ေမာ၍ တေဟာေဟာ အပင်ပန်းခံ၍ ကိးစား ခဲ့သည် ။
“ပန်းဝါ မင်းကို ငါချစ်လွန်းလို ေလ ချစ်လွန်းလို ၊ မင်းစားချင်တယ်
ဆိုတဲ့ စပျစ်သီးဖိုးကေလး ရေအာင် ကိးစားလိုက်တာ ဒီေန ၇-ကျပ် ရခဲ့
တယ်”
ဤသို အှစ်သာရှင့် ြပည့်စုံေသာ စကားလုံးကေလးများကို မပန်း
ဝါှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင် ၍ ေြပာလိုက်ချင်သည် ၊ သာယာလိုက်ချင်သည် ၊
ကည်ူးလိုက်ချင်သည်

။

မည်၍

မည်မ

ချစ်ေကာင်း

သက်ေသြပလိုက်ချင်သည် ။ သိုေသာ် ချစ်ဇနီးသည် မပန်းဝါစိတ်မေကာ
င်းြဖစ်မည်စိုး၍ မေြပာရက်၊ မေြပာဝံ့၊ သူအတွက်အပင်ပန်းခံခဲ့သည် ကို
ပင် သူသိလင် ကန်ကွက်မည်စိုးေသာေကာင့်သူအတွက် ပင် ကိတ်မှ ိတ်
၍ အပင်ပန်းခံခဲ့၏။ သူ မရိပ်မိေအာင်ပင် သူအတွက် အပင်ပန်းခံြခင်း မ
ဟုတ်သ ေယာင်ေယာင် ဟန်ေဆာင်ခဲ့ရ၏။ ကိုေအာင်ေရတို အချစ်ကား
ထိုမထိေအာင် နက်နဲဆန်းကယ်ေန ေတာ့၏။

***
ေနလုံး မေပျာက်တေပျာက် တိမ်နီေရာင်ေလး ေတာင်ေနသည့် တစ်
ေနေသာ ညေနေစာင်းချိန် ဝယ် အြပာုေရာင်ေပပလင်အကျကေလး
ကို နက်ြပာေရာင်ခံ အြဖလုံးေဖာ် လင်မ လုံချည်ှင့် အ ထက်ေအာက် ပ
ဏာရ၊ အဆင်ေြပေအာင်ဝတ်လျက်သနပ်ခါးေရကဲေလးပွတ်ကာ တဲေရှ
ခုံတန်းက ေလးေပထွက်ထိုင်ေနေသာ မပန်းဝါသည် အလွန်အလွန် က
ည်ူးေရေသာေတွးကွက်တစ်ခုတွင် ေလး နက်စွာ စဉ်းစား ေနသကဲ့သို
သူမျက်ဝန်းကေလးမှာ သာသာယာယာကေလး ြမးေနေတာ့၏။
ဆင်းရဲြခင်း၊ ချမ်းသာြခင်းှင့် အေနအထိုင် သန်ြပန်သပ်ရပ်ြခင်းသ
ည် မည်သိုမ မသက်ဆိုင် ေကာင်းကိုလည်း မပန်းဝါသည် အေကာင်အ
ထည်ေဖာ်၍ သုပ်ေပေအာင်ြပေနသည် ှင့်တူလှေတာ့ ၏။ အကယ်၍
မပန်းဝါသည် သာ ဤတဲကေလးေရှတွင် မဟုတ်ဘဲ၊ မျက်ှာချင်းဆိုင်
ှစ်ထပ်တိုက် ဝ ရံသာကေလးတွင် ရပ်ေနမည်ဆိုပါက အေကာင်းဇစ်ြမ
စ်ကို မသိသူများ သည် မပန်းဝါအား ရင့်ကျက် တည်ငိမ် ဣေရရှင့်
ကျက်သေရရှိလှေသာအထက်တန်းစား တစ်ေယာက်ဟူ၍ မှတ်ချက်ချမ
ည် သာမက၊ မပန်းဝါ၏ အရှိန်ေကာင့် ထိုတိုက်ကေလးသည် ပင် ယခင်
ကထက်ပို၍ ထည်ဝါခန်ညားလာ သေယာင် ထင်မိကေပလိမ့်မည်။
ေရဘုန်းပွင့်လမ်းတစ်ေလာက် ြဖတ်ေလာက်သွားလာေနသူ ပျိပျိအို
အို၊

ေယာက်ျား၊

မိန်းမ

တိုင်းအဖို

မပန်းဝါသည်

ကျက်သေရမဂလာအြဖာြဖာှင့် ြပည့်စုံေသာေမာ်ခင်းသဖွယ် ကည့်
ကည်ူးြခင်းကို ခံေနရေလ၏။ မပန်းဝါှင့် မျက်ေစ့ချင်းဆုံမိသူတိုင်းသ
ည် လည်း ၊ သိသူေရာ၊ မသိသူ ပါ ှစ်ှစ်ကာကာြပံး၍ ှတ်ဆက်သွား
သည် သာ ြဖစ်၏။

မပန်းဝါသည် အထိုင်ကာ၍ ေညာင်း လာေလသေလာမေြပာတတ်၊
ုတ်တရက် ထ,ရပ်ကာတဲ ေရှေြမပိုကွက်လပ်ကေလးတွင် ပင် ထိုမှ ဤ
သို ခပ်ယိုယိုေလာက်ေနေလ၏။ ထိုအခိုက်တွင် မျက်ှာချင်း ဆိုင်တိုက်
ကေလး ေအာက်ထပ်မှ အသက်သုံးဆယ်ေလာက်သာ ရှိလိမ့်ဦးမည်ထင်
ရေသာ မိန်းမရွယ် တစ်ေယာက်သံဆွဲတံခါးကို လူတစ်ကိုယ်စာ လွတ်
သာုံဖဲ၍ ထွက်လာကာမပန်းဝါဆီသို မျက်ေစ့စိုက် ရင်း ေလာက်လာ၏
။
“ေဟ့ မဗိုက်၊ လင်ေတာင်ေမာင် ြပန်မလာေသးဘူးလား”
တိုက်ကေလးမှ ထွက်သာသူလည်း မပန်းဝါအနီးသို ေရာက်သည် ှ
င့် ရင်းရင်းှီးှီး ေမးလိုက် သည် တွင် မှ မပန်းဝါလည်း သူအေတွးှင့်
သူ ယဉ်ေနေသာ စိတ်ကူးကေလး ေပျာက်လွင့်သွားေတာ့ကာ ပျာပျာသ
လဲ လှည့်ကည့်လိုက်၏။
“ေအာင် မွန်ေမ လာလာ ဟိုမှာ ထိုင်ချည်ရေအာင်”
မပန်းဝါသည် ေြပာေြပာဆိုဆိုပင် ေစာေစာက သူထိုင်ခဲ့သည့်ခုံတန်း
ရှည်ကေလးဆီသို ေရှ ေဆာင်ေလာက်လာခဲ့၍ ှစ်ေယာက်စလုံး ေန
သားတကျ ထိုင်မိကသည် တွင် “ကဲ မပန်းဝါ ေမွးရင်လည်း ေမွးပါေတာ့ ကန်မလည်း ေခါင်းကျိန်း
လှပီ။ အိမ်က ကိုေစာ ဝင်းကြဖင့် သူကေလးူးူးေနတိုင်း ကန်မကိုချ
ည့် ရန်ေထာင်ေနေတာ့တာပဲ”
မွန်ေမ စကားဆုံးသည် ှင့် မပန်းဝါက ြဖြဖေဖွးေဖွးှင့် ပုလဲ
ေရာင်ေပးေနေသာ သွားက ေလးများ ေပလာသည် အထိသေဘာကျသ
လို ြပံးလိုက်၏။

“ဘာရယ်တာလဲ ကန်မကြဖင့် ထွက်ေပးချင် လာပီ မဟုတ်ပဲ။ (ဒီတ
စ်သက်မှာ ွန်ေမွးတဲ့ ကေလး ချီရလိမ့်မယ်လို ကိုယ် မေမာ်လင့်ေတာ့
ဘူး)ဆိုပီး သူလက်ေလာ့ေနခဲ့လို နားေအးေနတာ ေဟာ အခု မပန်းဝါ
ကိုယ်ဝန်ရှိလာတာလည်း ြမင်ေရာ (ွန်ေရ မပန်းဝါ ေမွးရင်ေတာ့ ကို
ယ်တို ချီရ မှာ ပဲေနာ်)ဆိုတဲ့ စကား ေနရှိသေလာက် ေြပာပီး အေြခာက်
တိုက်

အူးြမးေနေတာ့တာပဲ

မပန်းဝါ၊

ကို

ေစာဝင်းဟာ

ဘယ်ေလာက်များ ကေလးလိုချင်သလဲလို ”
မွန်ေမသည် ပဋိသေကိန်းေအာင်းရာ မပန်းဝါ၏ ခာကိုယ် အ
လယ်ပိုင်းဆီသိုအားကျသ လို ကည့်ကာ ကည့်ကာြဖင့်ဤသို ေြပာလိုက်
ေသာေကာင့-်
“ဒါြဖင့်လည်း မွန်ေမရယ်၊ တစ်ေယာက်ေလာက်ြဖစ်ြဖစ် ေမွးေပး
လိုက်ေရာေပါ့တဲ့ ”
“အမေလး ကန်မ တစ်ေယာက် မဟုတ်ဘူး တစ်ဒါဇင်ေလာက်ေတာ
င် ေမွးလိုက်ချင်ေသး တယ် မပန်းဝါ ဒါေပမဲ”့
မွန်ေမသည် စကားကို ုတ်တရက် ဆက်မေြပာေသးဘဲဟိုဟိုဒီဒီ
မျက်လုံးကစားလိုက်ပီးမှ မပန်းဝါ၏ နားဆီသို ကပ်၍ တိုးတိုး,တိုးတိုးှ
င့်

ဘာဘယ်လို

ေြပာလိုက်သည်

မသိ၊

ှစ်ေယာက်စလုံး

ဝါးခနဲ

ပွဲကျသွားသည် ကိုသာ ေတွလိုက်ရေတာ့၏။
“ကိုေစာဝင်းေတာ့ြဖင့် ဘယ်လိုများ ြဖစ်ေနတယ် မေြပာတတ်ဘူး မ
ပန်းဝါရယ်၊ ဟိုတေလာ တုန်းကေတာ့ (မပန်းဝါ ေမွးရင်ကေလးကို ကို
ယ်တို ေခထားပီး ညညကျမှ ြပန်ပိုရရင် မေကာင်းဘူး လား) ဆိုတာက
တစ်မျိး၊ (တစ်ခါတည်း အပိုင်ေပးမယ်ဆိုရင်လည်း အေမွစားအေမွခံ
ေမွးစားလိုက် မယ်)ဆိုတာက တစ်မျိးေနရှိသေလာက် ဒါပဲ ေြပာေန

ေတာ့တယ်”
မွန်ေမ စိတ်ပါလက်ပါ ေြပာေနသေလာက် မပန်းဝါသည် လည်း
အလွန်အလွန်ေကျနပ်ဝမ်း ေြမာက်ေနေသာ မျက်ှာထားြဖင့်စူးစူးစိုက်စို
က် နားစွင့်ေန၏။
မွန်ေမမှာ လယ်ေြမဧက တစ်ေထာင်ေကျာ်အြပင် ဆန်စက် ၂-လုံး
ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ေနေသာ သူေဌးတစ်စုံ၏ ဒုတိယသမီးြဖစ်လျက်၊ မွန်ေမ
၏ ခင်ပွန်းသည် ကိုေစာဝင်းဆိုသည် မှာ လည်း အ တွင်းဝန်တစ်ေယာ
က်ြဖစ်ေနေသာေကာင့်၊

ေလာကတွင်

လိုေလေသးမရှိေသာဂုဏ်အေပါင်းှင့် ြပည့်စုံ ေနသည် ြဖစ်ရာ ထိုမည်
ေသာ ေငွရှင်ေကးရှင်၊ ဂုဏ်ကီးရှင်များ ြဖစ်သည့် ကိုေစာဝင်း-မွန်ေမ
တို က ေအာက်တန်းစား ေကျာမွဲမသာ ြဖစ်ေသာ ဆိုက်ကားသမားတစ်
ေယာက်၏ ကေလးအတွက် ဤမအ ေရးတယူ ေြပာဆို စိတ်ဝင်စားုံ
သာမကေသးဘဲ အပိုင်ေပးလင်ပင် ေမွးစားဦးမည်ေြပာေနြပန်သည် ြဖ
စ်ရာ၊ အဘယ်မလင် မပန်းဝါသည် ဝမ်းေြမာက်ရင်ြမးမကည်ူးဘဲေန
ိုင်ပါေတာ့အံ့နည်း။
“ရှင်လည်း သိသင့်သေလာက် သိမှာ ေပါ့၊ ကိုေစာဝင်းက တစ်မျိးပဲ၊
ကေလးူးသာ ူးေန တယ်၊ မျက်ှာကီး အသိမိတ်ေဆွေတွရဲ ကေလး
ေတွကေတာ့ ေယာင်လို ေတာင် ချီတာ မဟုတ်ဘူး ။ ခု ေတာ့ရှင့်ကေလး
သာ ဘယ်ဆီေနမှန်း မသိေသးတယ်၊ သူကေတာ့ဘယ်လိုများ ြဖစ်ေနတ
ယ် မေြပာ တတ်ဘူး။ အင်း ေတာ်ေတာ့ကိုထူးတာပဲ မပန်းဝါ။ ပီး ရှင်တို
လင်မယားကိုလည်း သူအေတာ်ခင်ပုံရ တယ်”
အေနာက်ေတာင်ေထာင့်ဆီမှ ခပ်းြပင်းြပင်းကေလး တိုက်ခတ်ေသာ
ေလထုသည် မွန်ေမ၏ မျက်ှာတစ်ဝိုက်ေဝှရမ်းသွားေသာေကာင့် ဖို

ဖရဲ ဝဲ,ကျလာေသာ ဆံုုကေလးများ နဖူးေပတွင် ြပန်ကဲသည် ှင့် မ
ွန်ေမှင့် သူလက်ဖဝါးုုကေလးြဖင့်စုတ်သပ် ပင့်တင် လိုက်ေလ၏။
“ဟုတ်ကဲ့ ကန်မတို လည်း သိပါတယ် မွန်ေမ”
“အတွင်းဝန်ှင့် ဆိုက်ကားသမားဆိုတာ အဆင့်အတန်းချင်းမယှဉ်
သာေအာင် ကွာြခားေပ မယ့် ကိုေစာဝင်းတစ်ေယာက်ဟာြဖင့်ကန်မတို
ကို တန်းတူထားပီး ေတွတဲ့ ေနရာမှာ ေခေခေြပာ ေြပာနဲ အင်မတန်
ေဖာ်ေရွပါတယ်၊ ဟိုတေလာက ကိုေစာဝင်း ဆန်းမုန်တိုက်မှာ လက်ဖက်
ရည်သွား ေသာက်ေတာ့ ကိုေအာင်ေရ ဆန်းမုန်တိုက်ေရှသစ်ပင်ေအာင်
မ

ှာ ဆိုက်ကားရပ်ပီး

လူေစာင့်ေနတာကို

ြမင်တာနဲ

အတင်းဆွဲေခသွားပီး ေကးလိုက်၊ ေမွးလိုက်တာစုံေနတာပဲတဲ့ ၊ ကို
ေအာင်ေရ ြပန်လာလာ ြခင်း ေြပာြပလို ကန်မြဖင့် ကက်သီးထ,ေလာက်
ေအာင်ပဲ ဝမ်းသာသွားမိတယ်”
“ဟင် ဟုတ်လား၊ ကည့်စမ်း အဲဒီအေကာင်းေတွကို ကန်မြဖင့် ခု ရှ
င်ေြပာမှ ပဲ သိရေတာ့ တယ်”
ထိုစကား၏ အသွားအလာကို ေထာက်ချင့်ြခင်းအားြဖင့် ကိုေစာဝင်း
ကဲ့သိုေသာ အတွင်းဝန် တစ်ေယာက်သည် ေအာက်တန်းစား ေကျာမွဲြဖစ်
ေသာ ဆိုက်ကားသမားှင့်ဤမ ရင်းှီးစွာအတူတ ကွ စားေသာက်ဝံ့
ေလာက်ေအာင် စိတ်ထားရင့်မာလိမ့်မည်ဟု မွန်ေမကိုယ်တိုင် မထင်
ခဲ့သည် မှာ ထင် ရှားေနေတာ့၏။ တစ်ဖန် “ကန်မြဖင့် ရှင်ေြပာြပမှ ပဲ သိ
ရေတာ့တယ်” ဟူေသာ စကားအရကိုေစာ ဝင်းသည် ဤလို ပစည်းမဲ့တ
စ်တစ်ေယာက်ှင့် အဆင့်အတန်းမခွဲတစ်စားပွဲတည်း ထိုင်၍ စားေသာ
က် ခဲ့သည် မှာ တစ်စုံတစ်ရာေသာ အထင်ကီးမကို ခံယူလိုေသာေကာင့်
မဟုတ်ဟု အဓိပာယ်ေကာက်စ ရာြဖစ်ေနြပန်၏။

“မနက်ကလည်း ကန်မ ပန်းသီးစားချင်လို သိမ်ကီးေစျးသွားတာ စ
ပတ်လိမ်းထိပ်ေရာက် ေတာ့ ကိုေစာဝင်း ုံးတက်ဖို အလာနဲ ေတွသွား
လို သိမ်ကီးေစျးထိေအာင် ကားနဲ လိုက်ပိုေပးတယ်၊ အြပန်ေတာင် ေစာ
င့်ေခမယ်လုပ်ေနလို ကန်မလည်း အားနာတာနဲ “မေစာင့်ပါနဲ ေတာ့ ကန်မ ဒီမှာ တစ်နာရီေလာက်ကာမယ်လို ေြပာ
လိုက်ရတယ်”
ဝမ်းနည်းရမလို၊ ဝမ်းသာရမလိုှင့် ကပိုကိုြဖစ်ေနေသာ မျက်ှာ
ထားတစ်မျိးြဖင့် မတိုးမ ကျယ်ေြပာလိုက်ပီးမှ မပန်းဝါသည် မွန်ေမ
ဘက်သို ခတ်ငဲ့ငဲ့ေလး လှည့်ကည့် လိုက်ေလ၏။
“အင်း အဲဒါေတာ့ ကန်မကို သူအေြပာြပသား၊ ခု ရှင့်ဆီထွက်လာ
တာလည်း ဒီကိစေပါ့၊ မ နက်က ရှင် ပန်သီးသွားဝယ်တာ ဘတ်စ်ကား
ေလး ဘာေလး စီးသွားဖို ေကာင်းတယ်တဲ့ ရှင်။ ရှင် လမ်းေလာက်သွား
တာဟာ ပိုက်ဆံှေြမာလို ြဖစ်မှာ ပဲတဲ့ ။ အဲဒါရှင့်ကို ေမးြမန်းပီး ေစျး
သုံးဖို ေငွကပ် ရင်လည်း ကည့်ေပးလိုက်ပါလို အမိန်ေတာ်ြမတ် ချမှတ်
လိုက်တာနဲ ခုထွက်လာရတာရှင့်၊ ဘယ်လိုေရ စက်ကယ်မေြပာတတ်ဘူး
ဒီကေလးေတာ့ အေတာ်ကုသိုလ်ထူးတာပဲ”
မွန်ေမ စကားဆုံးတာှင့် မပန်းဝါသည် ဣေရရကေလးြပံးလို
က်ပီးမှ “ဘတ်စ်ကားှင့် သွားရင် လမ်းစရိတ်က အသွားအြပန်တစ်မတ်ကု
န်မယ်မဟုတ်လား၊ အဲဒီ တစ်မတ်ဟာ ကန်မတိုလိုမရှိဆင်းရဲတဲ့ လင်မ
ယားှစ်ေယာက်အဖို

ဆိုရင်

ထမင်းတစ်နပ်စားဆန်ဖိုးပဲ၊

မွန်ေမ

ှေြမာရမှာ ေပါ့”
“ြဖစ်ရေလ မပန်းဝါရယ်၊ အဖိုးတန် ပန်းသီး သွားဝယ်တဲ့ လူက

ကားခကေလးတစ်မတ်ကိုှ ေြမာရေသးတယ်လို ”
မပန်းဝါသည် မချိတရိကေလး ြပံးလိုက်၏။
“ဒီလို ရှိပါတယ် မွန်ေမရယ်၊ ဒါပါနဲ ဆိုရင် ကန်မကိုယ်ဝန်ရှိဖူး
တာ သုံးခါရှိပါပီ။ တစ်ခါမှ ဒီလိုချင်ြခင်းမျိး မြဖစ်ေပခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီက
ေလးကျမှ ကန်မြဖင့် အဖိုးတန် အစားအစာေတွပဲစားချင် ေနတယ်၊ ပို
က်ဆံမတတ်ိုင်လို ေအာင့်ေနခဲ့ရတာဒီေနထိေရာ၊ မေနကေတာ့ မျိသိပ်
ထားလို ကိုမရိုင် လွန်းလို ပန်းသီးတစ်လုံးေတာ့ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဝယ်စား
လိုက်မဟဲ့ ဆိုပီးထွက်သွားတာသိမ်ကီးေစျး ေရာက်ေတာ့ ပန်းသီးတစ်
လုံးသုံးမတ်ဆိုတာနဲ ”
“ဝယ်မစားခဲ့ဘူးေပါ့ ဟုတ်လား”
“ဘယ်စားရပါ့မလဲရှင်၊ သုံးမတ်ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံဟာ ကန်မတို လင်မ
ယားှစ်ေယာက်အဖို ညမ နက်စာ ဟင်းလာဖိုးရတယ် မွန်ေမ၊ ဒီ
ေလာက် ေစျးကီးကီးေတာ့လည်း ေပးဝယ်မစားရက်ပါဘူး ရှင”်
“အို”
မွန်ေမသည် စိတ်မေကာင်းကီးစွာြဖင့် ဤလိုလင် ေရရွတ်ညည်း
ညလိုက်၏။
“ဒီေလာက်ေတာ့လည်း ေစ့စပ်မေနပါနဲ မပန်းဝါရယ်၊ ေသွးကေတာ
င်းတဲ့ အခါ စားေပါ့ ကဲ ကဲ”
မွန်ေမသည် တစ်စုံတစ်ရာ ေပးေတာ့မည်ကဲ့သို ေဘာ်လီအိတ်ကို
ှိက်လိုက်ပီးမှ “အို-ရှင့်လက်ထဲ

ပိုက်ဆံထည့်လို

မြဖစ်ေသးပါဘူး၊

ေတာ်ကာ

ှေြမာေနတာနဲ ပဲ စားြဖစ်မှာ မ ဟုတ်ေတာ့ဘူး။ ကဲဒါေလာက်ြဖစ်လှ

တာ နက်ြဖန်ကန်မ ဝယ်လာခဲ့မယ်၊ စားရင်စားမစားရင်ေတာ့ ရှင်နဲ က
န်မ သိေရာ”
မပန်းဝါသည် ကည်ကည်ူးူးကေလး ြပံးြပလိုက်၏။
“ကဲ ြပန်ဦးမယ်ေနာ်”
ေြပာေြပာဆိုဆို ထလိုက်ေသာ မွန်ေမသည် အဘယ်ေကာင့်ဟူ၍
မသိ အေလာသုံးဆယ်ြပန် ထိုင်လိုက်ပီးမှ “အမယ်ေလး သတိများ ှယ် မေကာင်းလိုက်တာ၊ အေရးကီးတာမှ
ေမ့ေနတယ်။ ဒါနဲ မ ပန်းဝါ ခု ဘယ်ှစ်လရှိပီလဲ”
မပန်းဝါသည် ဤတစ်ကိမ်၌ သွားေလးများ ပင် ေပေအာင်ရယ်လို
က်ပီးမှ “ေရှလထဲမှာ ပဲ ေမွးလိမ့်မယ်ထင်တယ် မွန်ေမ၊ ဘာြဖစ်လို လဲ”
“သိပါဘူးရှင်၊ အိမ်က ကိုေရေစာဝင်းက ေမးခဲ့ပါဆိုလို ၊ ကန်မအထ
င်ေတာ့ေမွးဖို ၊ ဖွားဖို စ ရိတ်စက ကူညီချင်လို နဲ တူတာပဲ။ ကဲသွားမယ်
ေနာ်”
မပန်းဝါသည် ခပ်သုတ်သုတ် လှမ်းထွက်သွားေသာ မွန်ေမ၏
ေနာက်ပိုင်းကို ေငးကည့်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ရာမှ တစ်စုံတစ်ရာကိုေတွးမိသ
ကဲ့သို သူဗိုက်ကေလးကို ငုံကည့်ေနမိ၏။

***
ထိုေန လွန်ေြမာက်ခဲ့သည့် ေနာက်ပိုင်းတွင် မပန်းဝါမှာ ကိုေစာဝင်းမွန်ေမတို ၏ ေကာင်းမ ြဖင့် စပျစ်သီး၊ ပန်းသီး၊ လိေမာ်သီး၊ ေရှာက်ချိ
သီး စသြဖင့် အသီးမျိးစုံကိုတစ်ေနတစ်မျိးကျဝဝ,လိင် လိင်အစာအိမ်မ

ိုင်ေအာင်

စားေနခဲ့ရ၏။

မွန်ေမမှာ လည်း

တစ်ေနမပျက်ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိ ၏။ တနဂေွေနတစ်ေနကမူ
ကိုေစာဝင်းကိုယ်တိုင်ပင် လိုက်ပါ လာပီးမပန်းဝါ၏ ကျန်းမာေရးကိုအ
ထူးဂုစိုက် ေမးြမန်းရင်းက “မှန်တာေြပာရရင် ကျပ် မပန်းဝါတို ဒီကိုေြပာင်း လာပီး တစ်လ
ေလာက်အကာမှာ ပဲ ကျပ်ရဲ ှမကေလး အရင်းတစ်ေယာက်လိုခင်မင်
မိတယ်၊ တစ်ချိ ဆင်းရဲသူေတွဟာ ဘာပဲေြပာေြပာေဟး လားဝါးလားနဲ
ြဖစ်ကတတ်ဆန်း

ညစ်ညစ်ေပေပ

ေနတတ်ကတယ်။

ကျပ်က

ဘယ်သူြဖစ်ြဖစ်သပ် သပ်ရပ်ရပ်နဲ ိုးိုးသားသားေနတာကို ကိက်တ
ယ်။ ကျပ်သိသေလာက်ဆိုရင် မပန်းဝါတို ဟာဒီြပင် ပစည်းမဲ့ေတွလို 
ပ်ပ်ေထွးေထွး မဟုတ်ဘူး ။ ဆင်းရဲေပမယ့် သန်သန်ရှင်းရှင်း ေနတတ်
တယ်၊ ဣ ေသိကာရှိတယ်၊ ိုးသားတယ်၊ လူအလိုက် လူဝတရား နား
လည်တယ်”
အစိုးရဌာနတစ်ခု၏ ဧရာမ အတွင်းဝန်တစ်ေယာက်ကခင်မင်ရင်းှီး
စွာြဖင့် တဲစုတ်သိုလာ၍ ကမ်းတစ်ေြပးတည်းထိုင်ကာဆိုက်ကားသမား
တစ်ေယာက်၏ ဇနီးလို ဤလိုတန်းတူထား၍ ေြပာ လိုက်သည် ၌ မပန်း
ဝါမှာ မေနတတ်၊ မထိုင်တတ်ေအာင်ပင် အမူအရာပျက်၍ ပျက်၍ သွားရ
၏။
“အဲသလို ဣေရရနဲ ိုးိုးသားသား လူပီသေအာင်ေနတတ်ဖို ဟာ
ဆင်းရဲတာ၊ ချမ်းသာတာ နဲ မဆိုင်ဘူး၊ ဒါေတွဟာဘယ်လိုလူတန်းစားြဖ
စ်ြဖစ် အသုံးချိုင်တဲ့ ယဉ်ေကျးမေတွပဲ။ အချိ အ ထက်တန်းစား အေခ
ခံေတွဟာ ေနပုံထိုင်ပုံ၊ ေြပာပုံဆိုပုံအင်မတန် ေအာင်တန်းကျတယ်၊ ပ်
တယ်ေပွတယ်၊ ဒီလိုဟာေတွကျေတာ့ ကျပ်နည်းနည်းမှ အေရးမလုပ်

ဘူး၊ အေရာလည်း မဝင်ဘူး။ မပန်းဝါတို ကိုေအာင်ေရတို ကေတာ့
အေြခအေနေအာက်တန်းကျသေလာက် ေနပုံထိုင်ပုံ၊ ဆက်ဆံပုံေတွဟာ
ေတာ်ေတာ်အထက်တန်းကျတယ်လို ကျပ်ယူဆတယ်။ အဲသလို ခင်ဗျား
တို အေပမှာ ခင်မင်ေနတဲ့ စိတ်ေတွ ြဖစ်ေပေနတုန်းလွန်ခဲ့တဲ့ ေြခာက်
လေလာက်က ကျပ်အိပ်မက်မက်တယ်”
ကိုေစာဝင်းသည် စကားကို ုတ်တရက် ရပ်ကာေဆးတံကိုမီးညိိ
က်ဖွာလိုက်ပီးမှ “ကျပ်ဘယ်ေလာက် ကေလးလိုချင်ေနတယ်ဆိုတာ ွန်ေြပာြပထား
လို မပန်းဝါ သိပီးေရာ ေပါ့၊ အင်း အဲဒီတုန်းကအိမ်မက်ထဲမှာ ြဖြဖတု
တ်တုတ်နဲ အင်မတန်ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ ကေလးတစ် ေယာက်ကျပ်တို
အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကျပ်ကလည်း ဒီကေလးကို ြမင်ြမင်ချင်းသိပ်ချ
င်သွားတာနဲ ေြပးထွက် လာပီးချီမယ်လည်း လုပ်ေရာ ေဟာဒီ ွန်ရဲ မ
မ မွန်ကည်က “ဟဲ့ ဘယ်ကကေလး လည်း သွားသွား”ဆိုပီးေမာင်း
ထုတ်လိုက်တာနဲ ကေလးဟာ တစ်ခါတည်း ထွက်ေြပးပီး မပန်းဝါတို
အိမ်ထဲဇွတ်ဝင်သွားတာ ြမင်လိုက်ရတယ်”
မပန်းဝါလည်း မရဲတရဲ ကေလး ေမာ်ကည့်လိုက်၏။
“ခုဆိုရင် ကျပ်အိပ်မက်ဟာ အေတာ်စင်းေနတာပဲ။ ပီးေတာ့ ကျပ်
ေဗဒင်ေဟာလိုက်မယ်မ ယုံရင်ကည့် မပန်းဝါေမွးရင်ကျပ်အိပ်မက်ထဲ
ကအတိုင်း ေယာက်ျားကေလးြဖစ်မှာ ပဲ”
ကိုေစာဝင်းက ခပ်ဟားဟားကေလး ရယ်ရင်း ေြပာလိုက်ပီး ေဆး
တံကို လက်ဝါးေပတွင် ေခါက်ေနခိုက်“ဟုတ်ကဲ့ ကန်မကလည်း ဆုေတာင်းပါတယ်ရှင်၊ သားေယာက်ျား
ကေလးပဲ ေမွးပါရေစ လို ”

“ိုင်းတယ်လို မထင်နဲ ေနာ်။ စကားမစပ် ဒီ့အရင်ကှစ်ေယာက်ေမွး
ဖူးေသးတယ်ဆို”
“ဟုတ်ကဲ့ ပထမ တစ်ေယာက် ၆-လ သားမှာ ေသဆုံးသွားတယ်၊ ဒု
တိယတစ်ေယာက်က ေတာ့ မိုေသ့စကားပျက်ကျတယ် ဆိုပါေတာ့ရှင်”
“ဪ ဪ ဒါနဲ ခု ဘယ်ဝမ်းဆွဲအပ်သလဲ”
ေယာက်ျားတစ်ေယာက်ြဖစ်ပါလျက်ှင့် စစ်စစ်ေပါက်ေပါက် ေလာ
က်ေမးေနသည့် မပန်းဝါ လည်း ရှက်သလို ြဖစ်သွား၏။ ကိုေစာဝင်းသ
ည် ေဆးတံအိုးထဲသို ေဆးအသစ်ထည့်ေနရင်းကေမး လိုက်သည် ြဖစ်
ေသာေကာင့် မပန်းဝါဤသို ရှက်ေသွးလမ်း၍ အမ်းသွားသည် ကို မြမင်
လိုက်ရေသာ် လည်း အနီးတွင် ထိုင်ေနသူမွန်ေမက ထိုအရိပ်အကဲကို
သတိထားမိသည် ှင့်“အို ကိုဝင်းကလည်း ဘယ့်ှာေတွ ေလာက်ေမးေနတာလဲ”
“ေဟ့ ဒါလား ေသေသချာချာ ေမးသင့်တဲ့ ကိစေပါ့ ွန်ရဲ ။
ေယာက်ျားေဖာင်စီး မိန်းမမီးေန တဲ့ ကားဖူးတယ်မဟုတ်လား။ ေအး
ဒါေကာင့် ေမးရတာ ဒီကိစမှာ ဝမ်းဆွဲဟာအေရးကီးဆုံးပဲ၊ သူ တို လုပ်
တာ မဟုတ်ရင် လူကီးပါ ကိစများ တတ်တယ်။ ကဲ ကဲ ငါ့ှမ ေြပာစမ်း
ဒါရှက်စရာ မဟုတ်ပါ ဘူး”
ဤတွင် မှ မပန်းဝါတွင် အရှက်ေြပသလိုြဖစ်သွားေတာ့ကာ အသာ
အယာ ေမာ်၍ “ဟိုေပေတာကုန်းက ဝမ်းဆွဲသည် ေဒအုန်းကို အပ်ပီးပါပီရှင် သူ
ကေတာ့”
“အရပ်ဝမ်းဆွဲ မဟုတ်လား၊ မလုပ်နဲ မလုပ်နဲ ေဆးုံေလာက် ဘယ်

ဝမ်းဆွဲမှ မေကာင်းိုင် ဘူး။ တကယ့် တကယ်အခက်အခဲကျေတာ့ ေဆး
ုံမှ တတ်ိုင်တယ်။ မပန်းဝါ စိတ်ကူးမလွဲနဲ ။ ကဲ အဲ ဒီ ဝမ်းဆွဲအပ်ပီး
သားမို အားနာရင်လည်း ကျသင့်သေလာက် ပိုက်ဆံေပးလိုက်ေပါ့ ဟုတ်
လား”
ကိုေစာဝင်းသည် သိုေြပာရင်းကပင် ရှပ်အကျအိတ်ကိုှိက်၍ အထ
ပ်လိုက်ပါလာေသာ ေငွစ ကများ ထဲမှ တစ်ဆယ်တန်ဆယ်ရွက်တိတိ
ေရတွက်ပီး မပန်းဝါအား လှမ်းေပးေနသည့်တိုင်ေအာင် ုတ်တရက် လ
က်မခံေသးဘဲ မွန်ေမအား လှမ်းကည်လိုက်၏။
“ ယူပါေလ မပန်းဝါရဲ ၊ ေအာင်မယ် အားနာစရာ လူေတွမှ မဟုတ်
တာဘဲ”
မွန်ေမကလည်း ေြပာေြပာဆိုဆိုပင် ကိုေစာဝင်း လက်ထဲမှ ေငွစ
ကများကို ဆွဲယူ၍ မပန်းဝါ လက်ထဲသို ဇွတ်အတင်း ထိုးထည့်လိုက်၏။
“ဒ ီမ ှာ မပန်းဝါ၊

ကျပ်က

ှမေလးလို

ခင်ရင်

ကျပ်ကိုလည်း

အစ်ကိုကီးလို ြပန်ခင်မှ သေဘာ ကျတယ်၊ အဲဒါမှတ်ထား”

***
ေနေရာင်ြခည် ေဖျာ့ုုှင့် အေမှာင်ဘက်လုေနသည့်တစ်ေနေသာ
ညေနေစာင်းအချိန်တွင်

ေတာက်ေြပာင်ဝင်းလက်ေနေသာကက်ဥှစ်

ေရာင် ပလိုင်းေမာက် ကားတစ်စင်းသည် “ဗဟိုအမျိးသ မီးေဆးုံ”ဝင်း
အတွင်းမှ ညင်ညင်သာသာကေလး ေမာင်းထွက် လာပီး လက်ဝဲဘက်
သို ချိးေကွသွား ၏။
“ဘယ့်ှယ်လဲ မပန်းဝါ၊ ေဆးုံေကာင်းမှန်း သိပလား”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါပီ အစ်ကိုကီး”

အဆိုပါ ပလိုင်းေမာင်ကားကီး၏ ေနာက်ပိုင်း ေဘးတစ်ဖက်တစ်ချ
က်တွင် မွန်ေမှင့် မ ွန်ကည် ထိုင်လျက်အလယ်တွင် မူမပန်းဝါသ
ည် ကေလးကို ေပွချီရင်း လိုက်ပါလာ၏။ ကား၏ အ ေရှပိုင်းတွင် ကား
ကိုေစာဝင်းသည် ဒိုင်ဘာှင့် ကိုေအာင်ေရတို အလယ်တွင် ထိုင်လျက်
လိုက်ပါလာ ရာမှ ဤသို လှည့်၍ ေမးလိုက်သည် ကို မပန်းဝါသည် က
ေလးကို ေငးကည့်ေနရာမှ ထိုသိုေြဖလိုက်၏။
“မပန်းဝါဖွားတဲ့ ေနက ကျပ်လိုက်လာမလို ဘဲ၊ အစည်းအေဝးရှိေန
တာနဲ မလာြဖစ်ဘူး၊ ြပန် လာလာချင်း ွန်ေြပာြပလို သိရတဲ့ ကိစြဖင့်
အသည်းတုန်စရာပဲ။ အင်းေဆးုံမို အသက်ချမ်းသာရာရ တာေပါ့ မပန်း
ဝါ၊ အရပ်ဝမ်းဆွဲနဲ ဘဝြဖင့် ဒုကပဲ ဒုကပ”ဲ
ကိုေစာဝင်းသည် ဤသိုလင် ညည်းညည်းညည ေြပာရင်းဟင်းခနဲ
သက်ြပင်းတစ်ချက်ချ လိုက်၏။
“ကိုဝင်း ေဟာတဲ့ ေဗဒင် သိပ်မှန်တာပဲဆရာ၊ ေယာက်ျားေလးပဲ
ြဖြဖေဖွးေဖွးကီး၊ ေမွးေမွး ချင်း ကိုးေပါင်ခွဲရှိသတဲ့ ။ ေအာင် ဒါနဲ ေလ၊
မပန်းဝါ ကံေကာင်းလို ကိုဝင်းေရ၊ ကေလးေခါင်းမလည် လို ဆိုလား၊
ကန်လန်ြဖတ်ေနဆိုလား၊ ညပ်နဲ ဆွဲထုတ်ရတယ်တဲ့ ။ အရပ်ဝမ်းဆွဲနဲ ဆို
ရင်ေတာ့ ပီးပါ ေရာ”
မပန်းဝါ မီးဖွားသည့်ေနက မွန်ေမ ဤသို ေြပာြပလိုက်သည် ှင့်
ကိုေစာဝင်းမှာ ေခးများ ပင် စိုလာသည် အထိ ထိတ်လန်တုန်လပ်သွားခဲ့
၏။ ယခု သူစကား စလိုက်သည် မှာ လည်း ထိုအြဖစ်ကို ရည်ရွယ်၍
ေြပာလိုက်ြခင်းြဖစ်ေကာင်း မပန်းဝါ သေဘာေပါက်၏။ နားလည်၏။
“ကျပ် ကေလးမရဘူးေပမယ့် ကေလးူးူးေနတဲ့ လူဆိုေတာ့ က
ေလးနဲ ပတ်သက်တာဆိုရင် တုတ်၊ ကုလား၊ အဂလိပ်၊ ြမန်မာ အားလုံး

ရဲ နည်းေတွကိုဆည်းပူးထားတာပဲ။ အေကာင်းရှိရင်သိရ တာေပါ့။ ကျ
ပ်တို

ြမန်မာေတွမှာ ခက်ေနတာက ေဆးုံဆိုသိပ်ေကာက်ကတယ်။

ဘာေကာက်ကလဲ ဆိုေတာ့လဲ အေြဖရှာမေတွဘူး။ များ ေသာအားြဖင့်
ေမွးဖွားစရာကိစဆိုရင် အရပ်ဝမ်းဆွဲနဲ ကိစပီး လိုက်ကတာပဲ”
“ြဖည်းြဖည်းေမာင်း၊ ြဖည်းြဖည်းေကွမှ ေပါ့ကွယ”်
ကိုေစာဝင်းလည်း ဒိုင်ဘာအား သတိေပးလိုက်ပီးမှ “အရပ်ဝမ်းဆွဲဆိုတာ ေမွးိုးေမွးစဉ် ဓမတာအတိုင်း ေမွးတာမျိး
ေလာက်သာ ေကာင်းတာ ကွဲ။ အကပ်အတည်း ြဖစ်ေနပီဆိုရင်သူတို
ဘာမှ မတတ်ိုင်ဘူး။ ဗိုက်တက်နင်းလိုနင်း၊ အတင်းှိပ် လိုှိပ်နဲ ပဲကီး
ညစ်သလို ညစ်ထုတ်ကတယ်။ ဒီလိုနဲ မြဖစ်သင့်တာြဖစ်ပီး မေသသင့်
ဘဲေသကုန်ရတဲ့ ကေလးေတွဟာ တစ်ှစ်တစ်ှစ်နည်းမယ် မဟုတ်ဘူး
”
ုပ်ရှင်ုံတစ်ုံေရှသို အေရာက်တွင် ဆူညံစူးရှစွာကားလိုက်ရေသာ
အသံချဲစက်သီချင်းသံ ေကာင့် ကိုေစာဝင်းလည်း စကားကိုရပ်လိုက်ရ
၏။
“သားဖွားကိစနဲ ပတ်သက်တာ ဆိုရင်ေတာ့ ေဆးုံဟာ အေကာင်း
ဆုံးပဲ ဘယ်ေလာက်ခဲယဉ်း တဲ့ ကိစြဖစ်ြဖစ် ေဝဒနာမခံစားရဘဲ ပီးသွား
ိုင်တယ်။ ဘယ်ေလာက်များ ေကာင်းသလဲဆိုရင်ဗိုက်ခွဲ ပီး ကေလးထု
တ်ရတဲ့ အြဖစ်မျိးေရာက်တာေတာင်မေအလုပ်တဲ့ လူ ဘာမှ မသိလိုက်ရ
ဘူး။ ဒီအထိ ညင်သာတယ်။ စိတ်ချရတယ်။ ပီးေတာ့”
“ကဲ ကိုယ်ေတာ်၊ ပီးေတာ့မေနနဲ အိမ်ေရာက်ပီ”
မပန်းဝါတို အေပ၌ ထိုမထိေအာင်ဂုတစိုက် ကူညီလုံးပန်းေနခဲ့

ေသာ ကိုေစာဝင်းတို ၏ အ ြပအမူမှာ တစ်ရပ်လုံးအဖို အထူးအဆန်းသ
ဖွယ် တအံ့တသြဖစ်ေနကရေလေတာ့၏။ ပစည်းမဲ့လူ တန်းစားပိုင်းက
ကိုေစာဝင်းတို အား ချီးကျးကည်ညိသွားကသေလာက် လူကုံထံပိုင်း
ကမူမဟုတ် တန်းတရား သွားပုပ်ေလလွင့်စကားြဖင့် ခနဲ က၏ ၊ ရွဲက
မဲ့က၏။
ေနြခည်ေရာင်ုု ေပထွက်လုလု အချိန်ြဖစ်သည့်တစ်ေနေသာနံန
က် ေဝလီေဝလင်းတွင်းကို ေအာင်ေရသည် နံြပားတစ်ချပ် လက်တွင် ကို
င်၍ လက်ဖက်ရည် ခပ်ကဲကဲတွင် ှစ်ကာှစ်ကာြဖင့်မိန် ေရရှက်ေရ
စားရင်း မျက်ှာချင်းဆိုင်တွင် ထိုင်ေနသူမပန်းဝါလက်ထဲမှ ကေလးကို
ကည့်ကာပီတိြဖာ လျက်ရှိ၏။
“သားေရ၊ ေဟ့ကေလး၊ အမယ်ကည့်စမ်း ကည့်စမ်း။ ပန်းဝါ ငါ့သား
က ရယ်တတ်ေနပီ”
အမှန်အားြဖင့် ကေလးမှာ တစ်လပင် ြပည့်ေသးသည် မဟုတ်။ လူး
လိုက်လွန်လိုက်၊ မဲ့လိုက်၊ ံလိုက်ှင့် အမျိးမျိးလပ်ရှားေနရာ၌ တစ်ခါ
တစ်ရံ ြပံးရယ်လိုက်သည် ဟု ထင်ရြခင်းသာလင်ြဖစ် ေလ၏။ ထိုအတို
င်း

သေဘာေပါက်

နားလည်ပီးြဖစ်ေသာ

မပန်းဝါကမူ

ေခါင်းညိတ်ြပရင်း ြပံးလိုက် ပီးမှ “ေရာ့ပါေလ၊ ကိုေအာင်ေရရဲ ၊ စားပါ။ ဒီမှာ အများကီးရှိတာပဲ ဥစာ”
ေြပာေြပာဆိုဆိုှင့်ပင် မပန်းဝါသည် အနီးရှိမုန်ေသတာပုံးထဲမှ ဘီစ
ကွတ် ေလးငါးခုထုတ်၍ လှမ်းေပးလိုက်သည့်တိုင်ေအာင်“စားပါ မပန်းဝါရယ်၊ မင်းပဲစားပါ၊ မင်းအားရှိမှ ကေလးကျန်းမာမ
ယ်၊ ငါက အေရးမကီး ပါဘူးကွာ”

သိုလင် မာမာတင်းတင်း ြငင်းပယ်ေနေသာေကာင့-်
“ကဲ မစားချင်လည်း လင့်ပစ်လိုက်ေတာ့”
မပန်းဝါသည် ခပ်ေဆာင့်ေဆာင့်ကေလးေြပာရင်း လက်ထဲမှ ဘီစကွ
တ်မုန်များကိုလက်ဖက် ရည်ထည့်ထားေသာ ဟင်းပန်ကန်ထဲသို ှစ်ထ
ည့်လိုက်သည် တွင် မှ ကိုေအာင်ေရလည်း အကင်နာကီး လှေသာဇနီး
သည် အား ေမာ်ကည့်ရင်း ြပံးြပလိုက်၏။

***
မေမာင်လင့်ဘဲှင့် ြဖစ်ေပလာေသာ မပန်းဝါတို ၏ ကုသိုလ်ကံ
ကား ထူးြခားဆန်းကယ်လှ ဘိေတာ့၏။ ဘီစကွတ်၊ ေဟာလစ်၊ ိုဆီ၊ သ
ကားမှ စ၍ လိုေလေသးမရှိေအာင် ကိုေစာဝင်းသည် မ ြပန်မလပ်ဝယ်ပို
လျက် ရှိ၏။ နံနက် ၂-ကိမ်ကေလးကိုလာေရာက်ကည့် အကဲခတ်ေလ့
ရှိပီး ုံးပိတ် ရက်များ တွင် မူကိုေစာဝင်းေရာ၊ မွန်ေမပါ တစ်ေနကုန်
တစ်ေနခမ်းမပန်းဝါတို တဲနန်းတွင် သာအချိန် ကုန်ေလ့ရှိ၏။
“အေညာ်ကိုေတာ့ ကပ်ကပ်သတိထားရလိမ့်မယ် မပန်းဝါ။ ဒီလို ဝ,
တဲ့ ၊ ထွားတဲ့ ကေလးမျိး ဟာ အေညာ်နံ နည်းနည်းမှ အတည့်ဘူးလို
ကားဖူးတယ်။ ေရာ့ ဒီေဆးပုလင်းယူထား၊ ေညာ်နံရရ,မရ ရကေလးအ
နီးမှာ အမဲဆွတ်ေပး၊ အင့် အင့် ဒါက ေဆးတို ပတ်တဲ့ ၊ ေညာ်နံရတာနဲ
ကေလးရင်ပတ်၊ နဖူး၊ နားဝ၊ ှာဝေတွမှာ ပွတ်ေပး”
ဖေအအရင်းေခါက်ေခါက်ြဖစ်ေသာ ကိုေအာင်ေရသည် ပင် ထိုမနား
မလည်၊ နားမလည်၍ လည်း ဂုစိုက်ရမှန်း မသိသေလာက်၊ ကိုေစာဝင်း
ကားဤမထိေအာင် ေစ့ေစ့စပ်စပ်အေသးစိတ်၍ ဂု စိုက်ေနသည် ြဖစ်
ရာ မပန်းဝါတွင် မျက်ရည်များ ပင် တေပါက်ေပါက်ကျလာမိသည် အထိ

ဝမ်းေြမာက် ေကျးဇူးတင်မိေတာ့၏။
“တကယ်ပါပဲ အစ်ကိုကီးရယ်၊ ကန်မမှာ သာတကယ်လို အစ်ကိုအ
ရင်းတစ်ေယာက်ရှိေနမယ် ဆိုရင် အစ်ကိုကီးေလာက်ေတာ့ဘယ်နည်းနဲ
မှ ဂုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ခုလည်း ရှိပါတယ်။ စားိုင် ေသာက်ိုင်ထဲ
က ေဆွမျိးေတွ၊ ဒါေပမဲ့ ကန်မတို မှာ ေငွငါးဆယ်ေလာက်ြပည့်ေအာင်
မကိုင်ဘူးတဲ့ မျက်ှာမွဲေတွမ”ို
“ဒါေတွက မဆန်းပါဘူးကွယ်၊ ခုမင်းတို မွဲေနလို သူတို ကဂုမစိုက်
ဘူး၊ လျစ်လျထား တယ် မဟုတ်လား။ အင်း မင်းတို ချမ်းသာလို သူတို
မွဲသွားတဲ့ တစ်ေနမှာ သူတို အြမင်မှန်ရလာမှာ ပဲ။ ကဲ ကဲ ဒါေတွ ေမ့ပစ်
လိုက်ေတာ့ ဒီေနငါ့တူကို နာမည်ေပးရမယ်။ ို ကိုေအာင်ေရက နာမည်
ေပးထာ သဆို “တုတ်ေပါ”လို ဟဲဟဲဟဲ”
ကိုေစာဝင်းသည် ခွက်ထိုးခွက်လန် အတန်ကာ ရယ်ေနပီးမှ “ဒီနာမည်ကီးက ေတာဆန်လှပါတယ်ကွယ်၊ ဒါနဲ ဒိအရင်က မင်းတို
ှစ်ေယာက်ေမွးဖူးတယ် အဖတ်မတင်ဘူးေနာ်။ ေအး ဒီတစ်ခါ ဘာမှ မ
ပူနဲ ၊ အစ်ကိုကီးကိုယ်တိုင် ဂုစိုက်မယ်။ နာမည်ကို လည်း ‘အသက်ရှ
ည်ြခင်း’လို အဓိပာယ်ရတဲ့ ‘အာယု’လို မှ ည့်လိုက်ကွာ။ ဒီေနကစပီး ငါ့
တူနာ မည် ‘အာယု’”
“အာယု”
မပန်းဝါ ပါးစပ်မှ ှစ်ှစ်ခိက်ခိက် ေရရွတ်လိုက်ေသာ အသံသည်
ကည်ကည်လင်လင်က ေလးထွက်ေပလာ၏။
“သိပ်ေကာင်းတဲ့ နာမည်ကေလးပဲ အစ်ကိုကီးရယ်၊ ကန်မြဖင့် ဒီတ
စ်ခါပဲ ကားဖူးေသးတယ် ဒီနာမည်မျိး၊ အာယု အသက်ရှည်ြခင်း”

ဤသိုလင် ခပ်ြမးြမးကေလး ေြပာလိုက်မှ မပန်းဝါသည် မွန်ေမ
လက်ထဲေရာက်ေနေသာ အာယုကေလး၏ ပါးကိုအသာအယာ ဆွဲ၍ ခါ
လိုက်၏။
“ဪ ကိုဝင်း၊ ကင်မွန်းတပ်တဲ့ ေနမှ ပဲ တစ်ခါတည်းအမည်ေပးရင်
မေကာင်းဘူးလား”
“ေအးပါေလ၊ ဒါက လွန်ိုင်တဲ့ ကိစ မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်မွန်းတပ်မ
ယ့် ရက်ကလည်း သိပ် ေဝးေတာ့တာမှ မဟုတ်တာ”
ကိုေစာဝင်းတို မှာ လည်း ဤသို ဤှယ် အာယုအတွက်ှင့်သွက်သွ
က်လည်ေအာင် အလုပ်ပ် ခဲ့ရေစကာမူ ေယာင်၍ ေသာ်မမညည်းညမိ၊
ုံးေရာက်သည့်အချိန်တွင် အာယုအေကာင်းစဉ်းစား၊ အိမ်ြပန်ေရာက်
ေသာအခါ၌ အာယုရှိရာ သွား၍ ၊ စကားေြပာရာတွင် လည်း အားယုမပါ
က မပီးသ ေလာက်ြဖစ်ေနကေတာ့၏။
“မျက်လုံးဝိုင်းပုံ၊ ကည်လင်ပုံက အစ သူအေမနဲ တူတယ်။ ဒိြပင် ှာ
ေခါင်း၊ ပါးစပ်နဲ မျက်ှာ လုံးပုံကေတာ့ ဘယ်သူနဲ မှ မတူဘူး။
ထူးထူးြခားြခားေချာတဲ့ အေကာင်ပ”ဲ
“ေဟ့ ေဟ့ ကိုယ့်သားကို “အေကာင်”လို ေတာ့ မေခပါနဲ ွန်ရယ်။
ကိုသား နာမည်ရှိပါ တယ်”
“အမေလး ြဖစ်ေနလိုက်တာ သူကြဖင့်၊ ကိုယ့်သားကိုယ့်သားနဲ သတိ
များ လည်း ထားပါဦး ဆရာကီး၊ ူးသွာပါဦးမယ်”
ထမင်းစားေနသည့်အချိန်၌ပင်လင် ကိုေစာဝင်းှင့်မွန်ေမတို မှာ
အာယုအေကာင်း

ေြပာ

မိန်သကဲ့သိုရှိေနေသာေကာင့-်

ရင်းစားမှ

ထမင်းပို၍

“မင်းတို ဥစာက သိပ်ပိုလွန်းေနပီကွဲေနာ်၊ ေနာင်တစ်ေနကျေတာ့
သူတို ကေလးဟာ သူတို က ေလးပဲ၊ သူတို လည်း ဒီမှာ တစ်သက်လုံး
ေနမယ်လို အတပ်ေြပာိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ။ သူတို ေြပာင်းရာ ကို က
ေလး ေကာက်ေကာက်ပါသွားေတာ့မှ မင်းတို ဝမ်းနည်းပက်လက်ြဖစ်မ
ေနကနဲ ဒါပဲ”
မွန်ေမ၏ အစ်မြဖစ်သူ မွန်ကည်ဤသို ဝင်ေြပာလိုက်မှ ပင် ကို
ေစာဝင်းတို မှာ အာယုအ ေကာင်းအေြပာရပ်သွားကေတာ့၏။
ြပကဒိန်စာရွက် တစ်ရွက်ပီးတစ်ရွက် လှန်ခဲ့သည် ှင့်အမအာယုက
ေလးမှာ လည်း တစ်လ ထက်တစ်လ ကီးမားထွားကျိင်းလာေတာ့ကာ
အာယု ငါးလသားအရွယ်ေရာက်သည် ၌ မပန်းဝါတွင် ိုနာေရာဂါ ြဖစ်
ေပလာေသာေကာင့် အာယုအား ိုမတိုက်ိုင်ေတာ့သည် အထိ အေြခ
အေနတြဖည်း ြဖည်း ဆိုးဝါးလာခဲ့ရာ ထိုကိစှင့် ပတ်သက်၍ အကီးအ
ကျယ် ဗျာများ သွားသူကကိုေစာဝင်းပင်ြဖစ် ၏။
“ဒီလို ဆိုရင်ေတာ့ မြဖစ်ဘူး ွန်ေရ၊ မပန်းဝါမလဲ ေရာဂါတစ်ဖက်နဲ
ကေလးကိုိုေဖျာ်တိုက်ရ တဲ့ ကိစဟာ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူလည်း
သက်သာေအာင် အာယုအတွက်လည်း စိတ်ချရေအာင် အာယုကို ကိုယ်
တို ေခထားရရင်မေကာင်းဘူးလား”
တစ်ေနေသာ

ညအချိန်

ကိုေစာဝင်း-မွန်ေမှင့်ဧည့်ခန်းတွင်

ေခါင်းချင်းဆိုင်၍ ဤသိုလင်အ ေရးတကီးတိုင်ပင်လျက်ရှိ၏။
“ဟုတ်တယ် ကိုဝင်းရဲ ၊ ကန်မလည်း အမျိးမျိး ေတွးကည့်တယ်၊ ခု
ကိုဝင်းေြပာသလိုလုပ်ဖို ကလွဲပီးအြခားနည်းလမ်းေတာ့မရှိတာအမှန်ပဲ
”
“ေဟ့ေနာ်-စဉ်းစဉ်းစားစားလည်း လုပ်က၊ ကေလးတစ်ေယာက်ရဲ

တာဝန်ဟာ လူကီးငါ ေယာက်ရဲ တာဝန်ထက်ပိုကီးတယ်၊ လွယ်လွယ်
ကေလးမထင်ကနဲ ။ ငါေတာ့ ဒီကေလးနဲ ပတ်သက် ပီး ဘာတာဝန်မှ မ
ယူဘူး၊ ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်ိုင်မှ ခင်းက ဒါပဲ”
ဧည့်ခန်းေဆာင် ေဒါင့်တစ်ေနရာတွင် ထိုင်၍ ပုတီးစိပ်ေနေသာ မွ
န်ကည်က ဤသိုလှမ်း ေြပာလိုက်သည် ှင့် ကိုေစာဝင်းေရာ၊ မွန်ေမ
ပါ

ှစ်ေယာက်စလုံးပင်

ေတွေဝသွားကေလ၏။

အမှန်

အားြဖင့်

မွန်ကည် ေြပာလိုက်သည် မှာ ေစတနာေကာင်းှင့်သတိေပးလိုက်ပင်
ြဖစ်ေသာ်လည်း အာ ယုအေပ၌ ချစ်ခင်ကင်နာမ သံေယာဇဉ်ကီးေနသ
ည် သာ ြဖစ်ေသာ ကိုေစာဝင်းတို မှာ မူသတိေပးြခင်း ဟု ၍ ပင် မယူဆ
ိုင်ေတာ့ဘဲ အာယုှင့်ပတ်သက်လင်ေကာင်းသည် ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးသည် ြဖ
စ်ေစ၊ ဆန် ကျင်ဘက် သေဘာမျိးသက်ေရာက်သည့် စကားမှန်က မည်
သည့်စကားပင်ြဖစ်ေစလက်မခံိုင် ေလာက်ေအာင်ပင် ြဖစ်ေနကေတာ့
၏။
“ဒါေကာင့်မို သူအပျိကီး ြဖစ်ေနတာ”
မွန်ေမသည် ကိုေစာဝင်းအား လက်တို ၍ မကားတကားေြပာလို
က်ေသာ်လည်း ကိုေစာဝင်း မှာ မြပံးိုင်ေလာက်ေအာင်ပင်စိတ်ထိခိုက်
သွားသည့်အလား ေခါင်းငိုက်စိုက်ှင့် ငိုင်ေနေတာ့၏။ မ ွန်ကည်တွင်
လည်း မိမိစကားေကာင့် မိတ်ေတာ်ေမာင်ကိုေစာဝင်း မျက်ှာထားပျက်
သွားသည် ကို သတိထားအကဲခတ်မိသည် ှင-့်
“ငါက ဒီကေလးကို မုန်းလို ေြပာတာ မဟုတ်ဘူး ေနာ်။ မင်းတို သ
ေဘာပဲ၊ ေခချင်လည်း ေခ ထားေပါ့။ မင်းတို ကေတာ့လက်ပွန်းတတီး
နီးနီးကပ်ကပ် ချစ်ရမှာ ကို ေမာ်လင့်ပီးဝမ်းသာလုံးဆိုေန ကတယ်။ အ
ရင်းအချာမဟုတ်လို ေကွကွင်းရမှာ ကို သတိမရေရှေရးမေတွးကလို

သတိေပးရတာကွဲ မင်းတို သေဘာပဲေလကည့်သာလုပ်က”
မွန်ကည် သူစကားကို အဆုံးသတ်လိုက်သည် ှင့် မေရှးမေှာင်း
ပင် ဝရံတာတွင် ရပ်ေနရာ မှ လှည့်ဝင်လာသူ ၎င်းတို ၏ မိခင်ကီးသည်
ကိုေစာဝင်းတို ှင့်အတူ ဧည့်ခန်းတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး….
“ဟဲ့ ေနကစမ်းပါဦး၊ မင်းတို ကသာ ေမာင်ှမချင်းကေတာက်ကဆ
ြဖစ်ချင်ေနကတယ်၊ ပန်း ဝါကေကာ သူကေလးကိုမင်းတို ေပးထားမယ်
တဲ့ လား”
အလွန် စကားနည်းလှေသာ အဖွားကီးက ေကာက်ကာငင်ကာ ေမး
လိုက်သည် ှင့် …
“သူေရာ၊ ကေလးပါ ေကာင်းဖို စီစဉ်တာပဲ ေမေမရယ်ဘာမေပးထား
ိုင်စရာရှိသလဲ၊ ကန် ေတာ်တို ကသာ ေခထားမယ်ဆိုရင် ဝမ်းေြမာက်
ဝမ်းသာနဲ ေပးထားမှာ ပါ”
“ေအး ကေလးဆိုတာ အိမ်ဆည်းလည်း ၊ အိမ့်ခေလာက်ကွဲ။ က
ေလးရှိတဲ့ အိမ်ဟာ ဆူဆူညံညံ နဲ သာလည်း သာယာတယ်၊ ေပျာ်စရာလ
ည်း ေကာင်းတယ်၊ စိတ်ညစ်စရာလည်း ပါသေပါ့ကွယ်။ မင်းက ကေလး
သိပ်လိုချင်ေနတဲ့ လူဆိုေတာ့ ၊ ေအးေလး ေခချင်လည်း ေခထားေပါ့။
ဒါေပမဲ့ သိပ်မချစ်ကနဲ ေနာ်၊ ကိုယ် အပီးအပိုင်ရတာ မဟုတ်ဘူး ”
ထိုေန ညတွင် ပင် ကိုေစာဝင်းတို လည်း မပန်းဝါတို ထံကူး လာပီး
အကျိးအေကာင်းေြပာြပ သည် ၌ လူမမယ်ကေလးကိုသူတစ်ထူးလက်
ထဲ၌ ေပးထားရန် လုံးဝ စိတ်မကူးခဲ့သည် မှန်ေသာ်လည်း ကိုေစာဝင်း
တို မှာ မိဘြဖစ်ေသာ မိမိတို ထက်ပင် အစစအရာရာဂုစိုက်သည် က
တစ်ေကာင်း၊ ေကျးဇူး ကလည်း မကင်းသည် တွင် ယခုကဲ့သို အာယုကို
ေခယူေစာင့်ေရှာက်မည်

ဆိုသည်

မှာ လည်း မိမိေရာက ေလးပါ

ေကာင်းဖို အတွက် ြဖစ်သည် ကို စဉ်းစားမိသည့်အတိုင်း မဆိုင်းမတွဘဲ
သေဘာတူ ခွင့်ြပက ၏။
ေနာက်တစ်ေန မိုးလင်းသည် ှင့် ကိုေစာဝင်းသည် မပန်းဝါတို တဲ
သို အူယားဖားယား ေရာက် ရှိ လာပီး ….
“မပန်းဝါ အာယုြဖင့်ကွယ် ညကများ အိပ်လိုက်တာတုံးပဲ။ အားကီး
ေအးတဲ့ ကေလးပဲေဟ့။ အစ်ကိုကီးြဖင့် ဝမ်းသာလုံးဆိုေနလို ထင်ပါရဲ
ကွယ် အိပ်လို ေတာင် မေပျာ်ဘူး။ ဪ ဒါနဲ ကိုေအာင် ေရ။ အစ်ကိုကီး
တို အိမ်ကို အချိန်မေရွးလာိုင်တယ်ေနာ်၊ ကားလား အားမနာနဲ ၊ မပန်း
ဝါကေတာ့ ေနလည်ေနခင်းအားတဲ့ အခါ အိမ်မှာ ပဲ လာေနေပါ့ကွယ”်
ဤအစီအစဉ် အတိုင်းပင် စခန်းသွားခဲ့ရာမှ ၆-ရက်၊ ၇-ရက်သာ ကာ
ေသာအချိန်တွင် မပန်း ဝါ၏ ိုနာေရာဂါမှာ သက်သာသည် ဟူ၍ မရှိဘဲ
တိုး၍ သာ ဆိုးလာသြဖင့် ေနာက်ဆုံးေဆးုံတက်ရ သည် အထိပင် ြဖစ်
လာခဲ့၏။
ယခင့်ယခင်က ုပ်ရှင်ြပဇာတ်များ ြဖင့်သာ အပျင်းေြဖခဲ့ရေသာ ကို
ေစာဝင်းတို မှာ လည်း အာ ယုကေလး ေမွးဖွားခဲ့သည် မှ စ၍ အာယုအ
တွက်သွား၊

အာယုအတွက်ဝယ်၊

အာယုကိစအလုပ်ပ်၊

အာယုအေကာင်းေြပာရင်း ေပျာ်ေနရသည် ှင့်ပင် ုပ်ရှင်ြပဇာတ်သတိ
မရိုင်ေအာင်ပင် ြဖစ်ေနက ေတာ့၏။
“ေဟ့ ွန်၊ ိုဘူးကို ေသေသချာချာ ေရေွးနဲ ေဆးပါကွယ်။ ိုသီး
ေခါင်းက ပိုအေရးကီး တယ်ေဟ့၊ ဖင်ြပန်ေခါင်းြပန် လှန်ပီးေဆးေနာ်၊
ေအာ် မေနက ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ သွားပွတ်တံ အေသး စားကေလးေကာ၊
အဲဒါနဲ ကျကျနနတိုက်”
“ကဲ ေရကိုယ်ေတာ် သိပ်ပိုမေနနဲ ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လာလုပ်ချည်”

အာယုကေလးကို လက်ဝဲလက်ဖျန်ေပတွင် ထိုင်ေစကာလက်ျာလ
က်ြဖင့် ရင်ကိုသိုင်းဖက်၍ ဖက်ချီထားရင်း အနီးတွင် ရပ်၍ သဇာေပးေန
ေသာ ကိုေစာဝင်းအား မွန်ေမက မျက်ေစာင်းကေလး ှင့်ေမာ်ကည့်
ကာ သိုေြပာလိုက်သည် ှင့် ….
“စိတ်မဆိုးပါနဲ

မိန်းမရာ။

မင်း

သားကေလး

ေနထိုင်မေကာင်းြဖစ်မှာ စိုးလို ေြပာတာကွဲ။ ကဲ သားေရ အာယုေလး၊
သားေမေမက ပင်ပန်းလို ညည်းေနပီ၊ ေမးေမးေပးလိုက်၊ ေမးေမွးေပး
လိုက”်
ကိုေစာဝင်းသည် ဤသိုေြပာရင်းချီထားေသာ အာယုကေလး၏ ှာ
ေခါင်းှင့်မွန်ေမ၏ ပါး ကိုကပ်ေပးလိုက်ေသာေကာင့်မွန်ေမတွင်
လည်း ှစ်ှစ်ခိက်ခိက်သေဘာကျသွားေတာ့ကာလက် သုတ်ဝါကိုပင်
ထ,၍ မယူိုင်ေတာ့ဘဲ လက်တွင် စိုေနေသာေရများကို ထဘီတွင်
ကမန်းကတန်းသုတ် လိုက်ပီး အာယုကေလးကိုလှမ်းဖက်၍ ဘယ်ြပန်
ညာြပန် အားရပါရ နမ်းပစ်လိုက်၏။
“ေမေမက ညည်းတာဟုတ်ပါဘူး သားရယ်ေနာ်။ သားေဖေဖက ပို
လွန်းလို ေြပာတာသိလား။ ေမေမက ငါ့သားေလးအတွက်ဆိုရင် ေအးသ
င်တို ေတာင် မခိုင်းဘူး၊ စိတ်မချလို ေနာကွယ်”
သားဦးအူးဆိုသည် မှာ စင်စစ် သားဦးက ူးသည် မဟုတ်၊ မိဘက
ူးြခင်းသာလင်ြဖစ်တန် ရာ၏။ ကိုးလလွယ် ဆယ်လထား၍ ကိုယ့်ဝမ်း
မှ ေမွးဖွားလိုက်ရေသာ သားမဟုတ်ဘဲလျက်ှင့်ပင်မ ွန်ေမတို ဇနီး
ေမာင် ှံမ ှာ ူးမတတ်ြမးေနကပီး ေခါင်းညိတ်ေခါင်းခါ ဘာမမတတ်
ေသးေသာ လ, သားအရွယ် ကေလးငယ်ကိုပင် တကယ့် လူကီးပမာ
ဘာဘာညာညာ ေြပာဆိုေနေသးေတာ့၏။

***
မပန်းဝါသည် လည်း ိုနာေပျာက်ကင်း၍ ေဆးုံမှ ဆင်းလာခဲ့ပီ။
အာယုကေလးမှာ လည်း ဝူး ဝူးဝါးဝါးှင့် ြပံးတတ်၊ ရယ်တတ်၊ ေပျာ်ြမး
တတ်ေနေလပီ။

ကိုေစာဝင်းှင့်

ကတိထားခဲ့သည့်အ

တိုင်းဆိုလင်

မပန်းဝါ ိုနာသက်သာသည် ှင့်အာယုကို ြပန်ပိုရေတာ့မည်ြဖစ်ရာ ေခွး
ကေလး၊ ေကာင် ကေလးများ ေသာ်မှ လပိုင်းအထိယုယေမွးြမခဲ့ရလင်
သံေယာဇဉ်ြဖစ်တတ်ေသးလျက် မက်မက်ေမာ ေမာ ကေလးလိုချင်ေန
သည့် ကိုေစာဝင်းတို အဖို ဆိုလင် အာယုကိုမိဘထံ ြပန်ပိုရန်မှာ လွယ်
ကူလှ ေသာ ကိစမဟုတ်ေပ။
သိုေစကာမူ ကိုေစာဝင်းတို အဖို လိုအင်ဆြပည့်ဝေစရန်အေြခအ
ေနက ဖန်တီးေပးလိုက်၏။ မပန်းဝါ၏ ိုအနာေရာဂါေပျာက်ကင်းလာ
သည် မှန်ေသာ်လည်း ိုလုံးလုံး မထွက်ေတာ့ဘဲိုကန်း သွားသည် ြဖစ်
ေသာေကာင့် . . .
“မထူးပါဘူး မပန်းဝါ၊ ရှင်မှ ိုမထွက်ေတာ့တာ ကေလးြပန်မေခနဲ
ဦးေပါ့။ ကန်မတို ပဲ ဆက် ပီးြပစုပါ့မယ်”
ဤသိုေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့်အာယုအား ဆက်လက်ေစာင့်ေရှာ
က်ခွင့်ကိုယူကာ

ကည်

ြဖရင်ြပံးှလုံးဆီစိမ့်၍

တမိန်မိန်ေကျနပ်ေနကြပန်ေလ၏။
သိုှင့်ပင် အာယုကေလး အခါလည်သားသို ေရာက်ခဲ့ေတာ့ကာ စူး
စူးဝါးဝါးှင့်စကားလုံးရှာ သလိုေရရွတ်ခဲ့ေသာ အာယုမှာ “မမ,ဘဘ”ဟူ
ေသာ စကားှစ်လုံးကိုမူ ပီပီသသကီးေြပာဆိုေနုံသာ မကေသး . . .
“ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်း အေလးြပ”

ဤသို ဆိုလိုက်သည် ှင့် အာယုသည် သူေခါင်းကေလးကို ချစ်စဖွ
ယ်ငုံချ၍ အိုအေသြပေနပီ ြဖစ်၏။ ကိုေစာဝင်းှင့်မွန်ေမမှာ လည်း
အာယုအား

ချစ်လိုက်ကသည်

မှာ တုန်ေနေတာ့၏။ မွန် ေမ၏

မိခင်ကီးသည် ပင် တြဖည်းြဖည်းေြမးအတုကေလးကို ယုယုယယလုပ်
လာ၏။ ချစ်လာ၏။ သူ တို သုံးေယာက်သာေလာ။ အာယုကိုအိမ်ေခ
ထားမည် ြပစဉ်က အေတာ်ကေလး ကန်ကွက်ခဲ့ေသာမ ွန်ကည်သည်
လည်း မေနိုင်၊ ချီလား၊ ေပွလား၊ နမ်းပ်လားှင့် ြပစုယုယလာုံသာ
မဟုတ် အာ ယုကေလး၏ ေဝယျာဝစကိုပါ ကူညီလုပ်ကိုင်လာေတာ့၏။
“ဒီလိုေတာ့လည်း ွန်တို အပျိကီးက လိမာသားပဲေနာ်ကိုဝင်း၊
ေတာ်ေတာ်ကာ ွန်တို ထက် များ သည်းေနဦးမလားမသိဘူး။ ခုေတာ
င် သူကိုယ်တိုင် သနပ်ခါးလိမ်းေပးရမှ ေကျနပ်တယ်။ ဘယ် တုန်းကမှ
ကေလးနဲ ပတ်သက်ပီး အွံအတာ မခံခဲ့တဲ့ တို အစ်မဟာ အာယုနဲ ကျ
မှ ဘယ်လိုြဖစ်သွား တယ်မသိဘူး”
အာယုမှာ လူြပည်မေရာက်မီကတည်းကပင် ကုသိုလ်ထူးလာသူ ြဖစ်
သည့်အတိုင်း ကိုေစာ ဝင်းတို ၏ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကိုခံခဲ့ရ၏။
ေမွးဖွားပီးခဲ့သည် တွင် လည်း သူေဌးသားတစ်ေယာက် ှင့်မြခား အြပ
အစု ခံေနရသည့်ြပင် ကေလးကို ခုံမင်တတ်သူမဟုတ်သည့်မွန်ကည်
ပင်လင် အ ေရးတယူ ဂုစိုက်လာရသည့်အေြခသိုတိုင်ေအာင် အာယု၏
ဇာတာသည် ထက်ြမက်ခဲ့ေတာ့၏။

***

