အခန်း(၁)
မင်းတို ကို ြပန်ေြပာလိုက်ရင်ေတာ့ အရင်ကလိုပဲ ငါေကာင်တယ် အ
ေြပာခံရမှာ ေသချာတယ်။ ငါေြပာလိုက်ရင် စကားအဆန်းေတွ ြဖစ်ြဖစ်
ေနတတ်တယ်လို မင်းတို က ထင်ထားကတာကိုး။ တကယ် ေတာ့ လူ
တိုင်းတစ်ေယာက်တစ်မျိးစီ ေကာင်ေနတာပဲကွာ။ လူမသိေအာင်ေကာ
င်တာနဲ လူသိေအာင် ေကာင်တာပါပဲ ကွာတာပါ။
ငါကားဖုးတယ်။ အူးတစ်ေယာက်ရဲ စကား။ ေအး.. အူးစကား၊
သဘင်သည် စကားနဲ ကေလးစကားဟာ မှန်တတ်သတဲ့ ။ ေအး …
သူေြပာတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ငါ့နားက မထွက်ဘူး။ ဘာလဲဆိုေတာ့…။
လူတစ်ေယာက်ဟာ သူစိတ်ထဲရှိတာ လုပ်တယ်။ သူအြပအမူကို ပ
တ်ဝန်းကျင်က လက်မခံ ိုင်ရင် သူကို အူးလို ေခတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်
က လက်ခံိုင်ရင် လူေကာင်းလို ေခတယ်။ ဒါပါပဲတဲ့ ။
ေအး . . . ငါေြပာတဲ့ စကားေတွကို မင်းတို လက်မခံိုင်ေသးသေရွ
ငါေကာင်တယ်ပဲ ထားလိုက် ကေပါ့ ဟုတ်လား။ ဒါေပမဲ့ တေနေနမှာ မ
င်းတို လက်ခံလာကမယ်လို ငါယုံပါတယ်ကွာ။
ဒီေန မနက်ကတည်းက ငါ့ြမင်ကွင်းေတွဟာ ထူးဆန်းေနတယ်ကွ။
ငါေတွဖူး ြမင်ဖူးေနကျ အရာရာတိုင်းဟာ ေအး… အရာရာတိုင်းဆိုလို
ေြပာရအုံးမယ်။ ငါြမင်ဖူးေနကျအရာရာဆိုတာ သိပ်မများ ပါဘူး။ လူ
ေတွနဲ အုတ်တံတိုင်းကီးေတွနဲ သံတိုင်ေတွပဲေပါ့။ ဟဲ. . . ဟဲ လုံးတီးဆန်

ထမင်းနဲ ပဲဟင်းရည်ပျံလည်း ပါသေပါ့ေလ။ ထားပါ. . . အဲဒီ အရာရာ
တိုင်းကိုက ထူးဆန်းေနေလရဲ ။
ဘယ်ေလာက်အထိ ထူးဆန်းေနသလဲဆိုရင် ငါနဲ အနီးဆုံးြဖစ်တဲ့ သံ
တိုင်ကီးေတွဟာ ြခးပန်းြခးွယ်ေတွလို တွန်လိမ်ေကာက်ေကွးေနက
တယ်။ ဟိုခပ်လှမ်းလှမ်းက အုတ်တံတိုင်းကီးေတွဟာ ဒီလိင်းကီးေတွ
လို တြဖည်းြဖည်းြမင့်ရာက နိမ့်ဆင်းလာကေလရဲ ။ ကဲ … မထူးဆန်း
ဘူးလား။ ေအး … ေအး ဟုတ်တယ် .. ဟုတ်တယ်။ ငါေကာင်တယ်ေပါ့
ကွာ။ ထားလိုက်ပါ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါ့မျက်စိထဲေတာ့ အဲသလိုပဲ ြမင်ေနရတာ ပဲ သူငယ်ချ
င်းတို ။
မင်းတို စဉ်းစားကည့်စမ်း။ မင်းတို မြမင်ဘူးေပမဲ့ စဉ်းစားကည့်လို
ရပါတယ်ေလ။ ေထာင်ထဲက သံတိုင်ေတွဟာ ဘယ့်ှယ့် ြခးပန်းြခးွ
ယ်ေတွလို တွန်လိမ်ေနပါ့မလဲ။ မဟုတ်ဖူးလား။
ေထာင်သားေတွက်ိ ထည့်ေလှာင်ထားတဲ့ သံတိုင်ေတွဆိုတာ မျက်စိ
ထဲ ကည့်လို ေကာင်း ေအာင် သံတံခါးန်ေရဆီမှာ ေအာ်ဒါေပးထားရ
တဲ့ ပစည်းမျိးမှ မဟုတ်ပဲကလားကွ။ ပီးကျေနတာ့ ေထာင်ကို ကာရံ
ထားတဲ့ အုတ်တံတိုင်းကီးေတွဆိုတာလဲ ဘယ်ေလာက် ခိုင်ခံ့မယ်ဆိုတာ
မင်းတို စဉ်း စားိုင်ပါတယ်ေလ။ ဘယ့်ှယ့်လုပ်ပီး ဒီလိင်းေတွလို နိမ့်ချီ
ြမင့်ချီြဖစ်ပါ့မလဲ။
တကယ်တမ်း မြဖစ်ိုင်မှန်းေတာ့ ငါလည်း သိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ငါမျ
က်စိထဲြမင်မိတာကို ေြပာ ေနရတာ ။
အင်း … ေလာကမှာ အေြခအေနတစ်ခုေြပာင်းေတာ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ
အေြခအေနနဲ သက်ဆိုင်သမ အရာတိုင်းဟာ ဆန်ကျင်ဘက်ပုံသာန်

ေတွ ြဖစ်ကုန်ကတာပါပဲလားကွာ။
ေြဖာင့်စင်းတဲ့ သံတိုင်ေတွ ေကာက်ေကွးကုန်တယ်။ ခိုင်ခ့ံတဲ့ အုတ်
တံတိုင်းကီးေတွ ယိုင်နဲ ကုန်တယ်။
ငါဒီေန အေြခအေနေြပာင်းေတာ့မှာ ကိုးကွ။ ေအးေလကွာ ... လူဆို
တာ တစ်ေနရာတည်းမှာ အမဲေနပါ့မလဲ။ တြခားမကည့်နဲ ေလ အရင်
ဟိုး ... လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်ေလာက်ကဆို ငါဟာ မင်းတို နဲ သစ်ေတာ်သီးပင်
ေတွရဲ ေအာက်မှာ အတူတူအလုပ်လုပ်၊ အတူတူစားေသာက်၊ အတူတူဂ
စ်တာေခါက် ေနခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ခုေတာ့ ကည့်စမ်း ငါတစ်ေယာက်
တည်း။ မဟုတ်ဘူး ေလ။ မင်းတို နဲ ကင်း ကွာလို သာ တစ်ေယာက်တ
ည်းေြပာရတာ ။ ငါ့မှာ အေဖာ်အသစ်ေတွေတာ့ ရှိ်တာေပါ့။ မင်းတို နဲ
ေတာ့ မတူဘူး။ တချိက ငါ့လို သူသတ်ဖူးတဲ့ လူေတွ။ တချိကျေတာ့ ငါ့
ထက် ပိုပီးသတ်ဖူး ခဲ့တဲ့ လူေတွ၊ တချိကျေတာ့ သူခိုး၊ တချိကျေတာ့
ဓါးြပ၊ တချိက အိုကွာ ... ဘာညာကွိကွစုံလို ... စုံလို ေပါ့။
မင်းတို နဲ တုန်းက ငါဟာ လူေကာင်း။ ခု ငါဟာ လူဆိုး။ ဒါဟာ
အေြခအေနေြပာင်းတာပဲေပါ့။ လွတ်လပ်သန်ရှင်းတဲ့ ယာခင်းေတွေပ
က ေလြပည်နဲ ကျဉ်းကျပ်ပ်ေထွးတဲ့ သံတိုင်ေတွကားက ေလြပည်ဟာ
ဘယ်တူိုင်ပါ့မလဲေလ။
ဒါေပမဲ့ ခု ငါအေြခအေနတစ်ခု ေြပာင်းြပန်ေတာ့မယ်။ မနက်ဖန်
အေြခအေနတစ်ခုေြပာင်းလိမ့် မယ် သူငယ်ချင်းတို ။
ငါ မနက်ြဖန် လူေကာင်းဘဝ ြပန်ြဖစ်ေတာ့မယ်။ လွတ်လပ်သန်စင်
တဲ့ ေလြပည်ကို ူိက်ခွင့်ရေတာ့မယ်။ ငါ မနက်ြဖန် ေထာင်ကလွတ်မ
ယ် ချစ်သူငယ်ချင်းတို ...။

***

‘‘အြပာ … အေဆာင်မှးေခေနတယ်’’
ဒီေနရာမှာ ေတာ့ တူတယ်ကွ။ မင်းတို ေခသလိုပဲ၊ ငါ့ပို ေထာင်သား
အချင်းချင်းကေရာ ေထာင်မှးေထာင်ပိုင်ေတွကပါ ‘‘အြပာ’’ တဲ့ ။ ပါးစပ်
ခံတွင်းေတွလို ေခေနကတာေတာ့ မဟုတ်ဘူး ကွ။ ေထာင်ကို ေရာက်
ဟကတည်းက နာမည်စာရင်းေပးတဲ့ အခါ နာမည်ဘယ်ှမျိးရှိသလဲ။ ရှိ
သေလာက်ေပးရတယ်။ မင်းတို လည်း သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်ဖူးမှာ ေပါ့။
ငိမ်းေကျာ်(ေခ) အဘိုးကီး (ေခ) အီစွတ် (ေခ) ဘာေခညာေခနဲ ေလ
…။ ေအး … အဲ့သလိုပဲ။ ငါ့နာမည်ေပးတဲ့ အခါမှာ လဲ ကည်ြပာ(ေခ)
အြပာလို ေပးရတယ်။ နာမည်ကားရစက သူတို လည်း ြပံးကေသးတ
ယ်ကွ။ ေနာက်ေတာ့လည်း ိုးပီး ေခရတာ ေရှာေရှာရှရှ ြဖစ်သွားတာ
ပါပဲေလ …။ ‘အြပာ’တဲ့ ။
ငါ ေထာင်ဝါဒါနဲ လိုက်သွားတယ်။ တို အေဆာင်မှးက ငါ့ကိုချစ်တ
ယ်ကွ။ သူကဆိုရင် ငါ့ကို ‘အြပာေလး’လို ေခတာ။ မရယ်ကနဲ ေလကွာ
။
“အြပာေလး”
“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ”
“‘မနက်ဖန် ဘာေနလဲ သိရဲ လား”
“ရှင်လူထွက်တဲ့ ေနေတာ့ မဟုတ်ဖူးဆရာ။ ေပျာ်စရာေကာင်းတဲ့ ေန
ဆိုတာေတာ့ ေသချာပါ တယ်”

အေဆာင်မှးက အားရပါးရရယ်တယ်။
“မင်း အဲဒီ လို စကားတတ်လို တို မင်းကိုချစ်ရတာ ေပါ့ အြပာရယ်။
ေအး … ေအး .. ရှင်လူထွက်တဲ့ ေန၊ မဂလာေဆာင်တဲ့ ေနနဲ ေထာင်က
လွတ်တဲ့ ေနေတွဟာ အေပျာ်ဆုံးေနေတွေပါ့၊ မင်း ဒီေန လွတ်ရက် မဟု
တ်လား”
“ဟုတ်ကဲ့ ကန်ေတာ် သိပ်ေပျာ်ပါတယ် ဆရာ”
‘ေအး … အြပင်ေရာက်ရင် လိမာေအာင်ေန၊ မင်းက လိမာပီးသားပါ
ကွာ၊ ငါတို ဆီလည်း အလည်လာခဲ့အုံးေပါ့’
‘ခင်ဗျာ …’
‘ဟား … ဟား… ငါ့အိမ်ကို အလည်ေခတာပါကွ အြပာရ၊ ဘာတုန်း
မင်းက ေထာင်ကို သိပ်ေကာက်ေနပီလား’
‘ေထာင်ကိုေကာက်တာ နည်းနည်းပါဆရာ၊ ကန်ေတာ် အြပင်ကိုလွ
မ်းလို ပါ’
‘မင်းမှာ လွမ်းစရာ ရည်းစားကျန်ခဲ့လို လား’
ငါ ဘယ်သူမျက်ှာကို ကွက်ကနဲ သတိရလိုက်မယ်ဆိုတာ မင်းတို
သိမှာ ေပါ့ကွာ။ ေအး … အေမ့မျက်ှာကို ြမင်ေယာင်လာမိသလို အိမ်န
န်းေမရဲ မျက်ှာကိုလည်း ြမင်မိမယ်ဆိုတာ ေြပာ ြပစရာေတာင် မလိုပါ
ဘူး
‘ေထာင်ထဲေရာက်တဲ့ အခါ အြပင်ေလာကရဲ လွတ်လပ်မကို ကန်
ေတာ် အလွမ်းဆုံးပဲ ဆရာ’
‘မင်း ေနာက်တစ်ကိမ် ဒီကို ြပန်မလာနဲ ေတာ့ ဟုတ်လား၊ အြပာ

ေထာင်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကျ ဘူးရင် အေကာင်းဆုံးပဲ … ဆိုစမ်းပါအုံး မ
င်းရဲ ေရှေရးအစီအစဉ်…’
‘ကန်ေတာ်

ေအာင်ပန်းကို

ြပန်မယ်ဆရာ။

ြခံြပန်လုပ်မယ်၊

ေကျာင်းြပန်တက်မယ်၊ ေထာင်ထဲေရာက်ခဲ့ပီးမှ ကန်ေတာ်ပိုပီးအားအင်
ေတွြပည့်လာသလိုပဲ၊ ကန်ေတာ်လွတ်လပ်စွာ ုန်းကန်ခွင့်ရဲ တန်ဖိုးကို
ခုပိုပီး သိေနပီ ဆရာ’
“ေအး … ေအး… ေကာင်းပါေလကွယ်၊ ဒါနဲ မင်း ြပန်ဖို စရိတ်စက
ေကာ…”
“ေြပလည်မှာ ပါ ဆရာ၊ ရန်ကုန်မှာ ကန်ေတာ်သစ်ေတာ်သီးသွင်းတဲ့
ဒိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သူတို လည်း ကန်ေတာ်ကို သားသမီးလို ခင်ရှာပါ
တယ်။ ကန်ေတာ့်ကို ေထာင်ဝင်စာလာေတွေနတဲ့ လူ ေတွေလ”
“သူတို က လုံးဝတာဝန်ယူမလား”
“ယူမှာ ပါ ဆရာ”
“မေသချာပါလား အြပာရဲ ၊ ကဲ … ကဲ… ငါလည်း တတ်ိုင်သေလာ
က် ကူညီပါ့မယ်၊ ဒါေပမဲ့ အေဆာင်မှးဆိုတာ ဆင်းရဲသားပဲေနာ်။ စရိတ်
စကအကုန်ေတာ့ တာဝန်မယူိုင်ဘူး။ ကဲ … ေထာင်ကထွက်ထွက်ချင်း
သာ ငါ့အိမ်ဝင်ခဲ့အုံး ငါ စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ေပးမယ် ဟုတ်လား၊ မင်း
ကို လတ်မယ့်အချိန်ဆို ငါ အိမ်ြပန်ေရာက်ေနပီ၊ ငါ့အိမ်ကို ဘယ်သူေမး
ေမးရတယ် ဟုတ်လား”
‘ဟုတ်ကဲ့ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ’
‘ေအး … ြပန်ေတာ့ အေဆာင်ကို’
ငါ လှည့်ြပန်ခဲ့တယ်။ သူအခန်းဝေရာက်မှ သူက ထပ်ေခြပန်တယ်။

‘အြပာ ငါတစ်ခုမှာ ဖို ေမ့သွားတယ်’
သူက ငါ့ကို ြပံးကည့်တယ်။ သူအြပံးက အဓိပာယ်ရှိလှတယ်။ ေခ
တ်လူငယ်တစ်ေယာက်ကို

ေရှးလူကီးတစ်ေယာက်က

ဆုံးမခါနီး

ြပံးပုံမျိးကွ၊ သိလား
‘ငါမှာ တာ ေသေသချာချာမှတ် အြပာ၊ ေထာင်ဘူးဝကထွက်သွားတဲ့
အခါ ေထာင်ဘူးဝဘက် ကို ေယာင်လို ေတာင်မှ လှည့်မကည့်ေလနဲ ၊ ြပ
န်ဝင်ရတတ်သတဲ့ ’

***

သူငယ်ချင်းတို ေရ …။
လူသဘာဝ တစ်ခုကို မင်းတို လည်း နားလည်ကမှာ ပါ။ ဘာလဲဆို
ေတာ့ ဆိုကပါစိုကွာ။
တို တစ်ေတွချစ်တဲ့ သူနဲ ချိန်းေတွကမယ်၊ေနာက်လာမယ့်ဆယ်ရက်
ေြမာက်ေနမှာ ေတွရမယ်ဆိုရင်ရင်ခုန်ကတာပဲ၊ ထားကွာ။ ေတွရမှာ
လည်း ပထမဦးဆုံးအကိမ်အြဖစ် ကဲ … ဒါဆိုရင် အဲသလို ချစ်သူနဲ
ေတွကရေတာ့မယ်လို သိသိချင်း တို တစ်ေတွဟာ ှလုံးေသွးရပ် သွားမ
တတ် ရင်ခုန်ကည်ူး
ရမဲပဲ မဟုတ်လား။ ေအး … ဒီလိုနဲ ချစ်သူနဲ ေတွရဖို ကတစ်ရက်၊ ှ
စ်ရက်၊

သုံးရက်ဆိုသလို

နည်းနည်းရင်ခုန်သက်သာသွားြပန်ေရာေပါ့။

ကာလာတဲ့
အနည်ထိုင်သွားတဲ့

အခါ
သ

ေဘာကွာ။ ဟုတ်ကဲ့လား။
တစ်ခါဒီလိုကေန မနက်ြဖန်လိုမှာ ေတွရေတာ့မယ်ဆိုရင် ပထမတု
န်းကလို တစ်ခါြပန်ပီးရင်ခုန်
လာြပန်ေရာေလ။ ဒီလိုမျိးြဖစ်ဖူးကတယ် မဟုတ်လားကွ၊ ေဟ …’
ဥပမာကွာ တို ထမင်းဆာတယ်၊ ဘာမှ စားစရာမရှိဘူး။ ဒီအခါ အ
ဆာခံရတာ နည်းနည်း သက်သာတယ်။ အဲ … ထမင်းဆာေနတုန်း စား
စရာေသာက်စရာတစ်ခုခုကိုေတွလိုက်ပီ ဆိုရင်ေတာ့ ေစာေစာက ဘာမှ
စားစရာမရှိတုန်း ဆာတာထက် ပိုပီး ဆာေလာက်တတ်တယ် မဟုတ်
လား။ ေအး … အဲ့လိုမျိးေပါ့။
ဒါ့ထက် ဥပမာရှင်းရှင်းေပးရရင်ေတာ့ကွာ။ ငါ့အဘိုးေြပာသလို ‘အိမ်
သာြမင်မှ ပိုပီး ယိုချင်လာသကွာ’ဆိုတာမျိးေပါ့။ တြခားေတာ့ မဟုတ်
ဘူး သူငယ်ချင်းတို မနက်ြဖန် လတ်ေတာ့မယ်ဆိုကာမှ ဒီညမှာ ငါပိုလို
လွမ်းမိေနတာပဲ။ ေအးေပါ့ … မင်းတို ကိုေရာေပါ့။ အေမ့ကိုေရာေပါ့။
ပီးေတာ့ကျေတာ့ အိမ်နန်းေမကိုေရာေပါ့။
လွမ်းတာမှ ေထာင်ထဲေရာက်ေရာက်ချင်းညက လွမ်းရတာ ထက်
ေတာင်ပိုအုံးမယ် ထင်ရဲ ကွာ။
ကွာ … ညေနကလည်း ထမင်းေတာင် မစားိုင်ဘူး။ ေပျာ်လွန်းလို ။
ခုလည်း အိပ်ချိန်တန်ေနပီ။ လုံးဝအိပ်မရဘူး။ ေပျာ်လွန်းလို အိပ်မေပျာ်
ေတာ့တာေပါ့။
တစ်ခုေတာ့ ထူးဆန်းတယ်ကွာ။ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း နားမလည်ိုင်ဘူး
။
ေထာင်ထဲေရာက်တဲ့ ေနကစပီး လုံးဝမငိုဘူးတဲ့ ငါဟာ ခု မျက်ရည်

ေတွကျေနမိတယ်။ ဘယ်လိုထိန်းထားလို မှ မရဘူးကွာ။ နံေဘးကလူ
ေတွမကားရေအာင် မျက်ှာနဲ ေခါင်းအုံးအပ်ပီး ကိတ်ကိတ်ိက်ေနရ
တယ်။ ဝမ်းနည်းလာတာကလည်း မကံဖူးေအာင်ပဲ။ အဲ့ဒါ ဘာလို လဲကွ
ဟင် …။ မင်းတို ေကာ သိကရဲ လား။
ဒါေပမဲ့ ငိုရတာ ကေတာ့ အရမ်းေကာင်းတာပဲ။ ကဲ … မထူးဆန်း
ဘူးလား။ ငိုလို ေကာင်း တယ်တဲ့ ။ ငိုရတာ ေကာင်းတယ်တဲ့ …။ ဘယ်
လိုခံစားမစသေဘာေတွများ လဲကွာ။
ပီးေတာ့လဲကွာ ဒီညကျခါမှ အြပင်ေလာကရဲ အေကာင်းကို စိတ်
ကူးရတာ ဘယ်လိုခံတွင်း ေတွမှန်း မသိဘူး။
အင်း … ေမာ်လင့်ချက်ရှိ လာပီဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ်ရတာ တယ်ေပျာ်
စရာေကာင်းပါလား။
စိတ်ကူးယဉ်ရတာ

ေပျာ်စရာေကာင်းသလို

အတိတ်ကြဖစ်ခဲ့တဲ့

အေကာင်းအရာေတွကို ြပန်စဉ်းစားရတာ လည်း ေပျာ်စရာေကာင်းတာ
ပဲ။ ေပျာ်စရာေကာင်းုံတွင် ဘယ်ကမလဲ။ မှတ်မိလိုက်တဲ့ မှတ်ာဏ်က
လည်း မေြပာပါနဲ ေတာ့ကွာ။ မေနတစ်ေနကမှ ြဖစ်ပျက်ခဲ့သလိုပဲ။
ငါ့ရဲ အတိတ်အြဖစ်အပျက်ေတွက အစီအရီ စီကာစဉ်ကာ ေပလာ
တယ်။ ပထမဆုံး သတိရ
တာက အေဖ။

***

ဟိုး … ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှာ ှမ်းပန်းခင်းေတွကို ေတွရတယ်။ ရှမ်း
ေတာင်ကုန်းေတွရဲ သေဘာ အတိုင်း နိမ့်ချီြမင့်ချီလိင်းထေနတဲ့ ေြမြပင်
ေပမှာ နွင်းမန်ေတွ ြဖးထားသလိုပဲ။ သိပ်လှတဲ့ ှမ်းပန်း ခင်းေတွ။ အ
ေရာင်ကေတာ့ အဝါေရာင်ေတွထဲမှာ အညံ့ဆုံးအေရာင်ပဲ။ စဉ်းစားက
ည့်ေလ … နွင်းေရာင်။ ဒါေပမဲ့ ဘာလို လဲ မသိဘူး။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက
ေတာင်တန်းြပာေတွရယ်။ ဟိုး … က မိုးေကာင်းကင်ရယ်၊ နံေဘးနားက
အုံမှ ိင်းေနတဲ့ ထင်းးပင်တန်းကီးရယ် ေြပာက်တိေြပာက်ကျားကျ ေန
တဲ့ ေနေရာင်ရယ်၊ ဒီသဘာဝ အလှေတွနဲ နွင်းဝါေရာင်ှမ်းပန်းခင်း
ေတွဟာ သူအလိုလို အစပ် အဟပ်တည့်ပီး လှေနတယ်။ ငါကေတာ့ လှ
တယ်လို ထင်တာပဲ။
ငါ သစ်ေတာ်သီးြခံကိုေရာက်တိုင်း အဲ့ဒီှမ်းပန်းခင်းကီးကို ခဏခ
ဏေမာ်ကည့်ေနမိတာပဲ။ တစ်ေနေန ငါတို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ြခံနဲ စို
က်ပျိးိုင်တဲ့ အခါ အဲ့လိုမျိး ှမ်းပန်းခင်းေတွကဲရဦးမယ်။
အင်း … ငါကေတာ့် အမဲစိတ်ကူးယဉ်ေနတဲ့ ေကာင်ပဲ။ စိတ်ကူးဆို
တာ တကယ့်လက်ေတွနဲ မကင်းကွာရင် ယဉ်ချင်တိုင်းယဉ်လိုက်စမ်း၊
မြဖစ်လာိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး၊ ငါယုံတယ်။
ငါ စိတ်ကူးယဉ်တာေတွက အများကီးပဲ။ ှမ်းပန်းခင်းေတွကိုကဲဖို
ေရာ၊ သစ်ေတာ်သီးမျိး ေကာင်းေတွ ထပ်စိုက်ဖို ေရာ၊ ငါ ဆယ်တန်း
ေအာင်ရင် စိုက်ပျိးေရးတကသိုလ်တက်ဖို ေရာ၊ တကသိုလ် ကရတဲ့ ပ
ညာနဲ စိုက်ပျိးခင်းေတွကို အလှဆုံး၊ အေကာင်းဆုံး၊ အေအာင်ြမင်ဆုံးြဖ
စ်ေအာင် ေဆာ်ြပမယ်။ ေဆာ်မယ်တိုတာ စိုက်မယ်၊ ပျိးမယ်လို ေြပာတာ
ကွ၊ သိလား။ ထားပါေလ၊ ဒါေတွက ေနာက်မှ လုပ်ရမယ့်အလုပ် ၊ေလာ
ေလာဆယ် စိတ်ကူး … ။

ခုလုပ်ရင်

ခုြဖစ်ိုင်တာတစ်ခုလည်း

ငါ

စဉ်းစားထားတယ်။

ဒီအေကာင်းကို ငါစဉ်းစားရရင် ငါ ထမင်းေတာင် မဆာဘူး။ သိပ်ေပျာ်ဖို
ေကာင်းတယ်။ လူငယ်ဆိုတာ တက်ကွရမယ်လို ငါ့ဆရာက ေြပာတယ်။
ဒါပဲထင်တယ် ငါ့စိတ်ကူးေလးေတွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ဖို (အေကာင်
အထည်ေဖာ်လို

ြဖစ်ိုင်တယ်

ဆိုရင်ေပါ့ေလ)

စိတ်ကူးမိတိုင်း

ငါ

တက်ကွမိတာပဲ။
အဲ့ဒီ ငါေြပာတဲ့ စိတ်ကူးဆိုတာ တြခား မဟုတ်ဘူး ။ ငါတို ခုစိုက်ပျိး
ေနတဲ့ သစ်ေတာ်သီးြခံကို ခုထက်ပိုပီး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်
ဖို ပဲ။ ခုဆို ဒီသစ်ေတာ်သီးြခံမှာ အလုပ်သမားဆိုလို ငါရယ်၊ ငါ့အေဖရ
ယ်၊ ငါ့အေမရယ် … ဒါပဲ။ အေဖက သစ်ေတာ်သီးနဲ ပတ်သတ်လို ေတာ့
ကမ်းကျင်တယ်၊ သူမိတ်ေဆွေတွကဆိုရင် ‘ကိုဘကည်က သစ်ေတာ်သီး
ပင်ဖက်ပီးေမွလားတာကွ’ လို ေတာင် ေနာက်ကျတာ၊ ဒါေပမဲ့ကွာ …
ဘယ်ေလာက်ပဲ ကမ်းကျင် ကမ်းကျင် ဝန်နဲ အားမမရင် အေလအလွင့်၊
အပျက်အစီးဆိုတာ ရှိစမဲပဲေပါ့။
ငါ့အေဖက ဘယ်ေလာက်ပဲ ြခံလုပ်ငန်းမှာ ကန်းကျင်တယ်ဆိုေပမ
ယ့် ငါကလညး် ေကျာင်းက ြပန်တာနဲ အေဖ့ကို ကူပီး ြခံထဲဆင်းတယ်
ဆိုေပမယ့် … ကွာ ဘယ်မှာ လာပီး အလုပ်ကေကာင်း ေကာင်းြဖစ်မှာ
လဲ။ ဟိုကမိုးယို၊ ဒီကမိုးယိုနဲ ဇရပ်ကီးလိုသာ ေနမှာ ေပါ့၊ ပီးခဲ့တဲ့ ရာသီ
ကဆိုရင် သစ်ေတာ်သီးေတွ ငါးပုံတစ်ပုံေလာက် ပုပ်ကုန်တယ်၊ ပိုးကျ
တာ။ ရတဲ့ အသီးေတွကျတာ့လည်း စံချိန်မီေအာင် မဖွဲဖိးဘူး၊ အံးမ
ေပုံတစ်မယ်ပဲ။
ဒါ ဘာ့ေကာင့်ထင်သလဲ။ အလုပ်သမားနည်းလို ေပါ့ကွ။ ဒီသစ်
ေတာ်သီးြခံကီးတစ်ြခံလုံးကို အသီးခူးချိန်ကလဲရင် ကျန်တဲ့ အလုပ်မှန်

သမ အေဖရယ် အေမရယ် ငါရယ် သုံးေယာက်တည်း ဒိုင်ခံ လုပ်ေနတဲ့
ေနာက် ဘယ်မှာ လာပီး ိုင်ိုင်နင်းနင်းရှိပါ့မလဲ။ ဒါဟာအဓိကအြပစ်ပဲ
။
ပီးေတာ့ တစ်ခုရှိေသးတယ်။ အေဖက ဇွတ်သမား ၊ ေရှးိုးအစဉ်အ
လာ အစွဲကီးတယ်။ စိုက်ပျိးေရးကိစမှာ မိိုးဖလာနည်းကလွဲပီး တြခား
ဘယ်သိပံကိုမှ အားမကိုးဘူးဆိုေတာ့ကာ …။ တစ်ခါ တစ်ခါေဆးကုလို
ရေပမယ့် မကုဘဲေနသလို ဆုံးံးမေတွ ကံရတာ ပဲေပါ့။
မင်းတို စဉ်းစားကည့်ေလ၊ အသားဝါေရာဂါဆိုတာ တို ိုင်ငံသမိုင်း
မှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ေရာဂါ မဟုတ်တာ။ သိပံသေဘာအရ သဘာဝ အေြပာင်း
အလွဲတစ်ခုခုေကာင့် တစ်ေနမေနကမှ ထူးထူး ဆန်းဆန်းထြဖစ်ခဲ့တာ
မဟုတ်လား။ ဒီသေဘာအတိုင်းပဲ သစ်ပင်ပန်းမန်နဲ ပတ်သတ်လို ေရာဂါ
ဆန်း ေတွဆိုတာလည်း ရှိိုင်တာပဲ။ ဒါကို ေရှးိုးနည်းနဲ ကုလို ေတာ့
ဘယ်ရမလဲ။ သိပံနည်း သိပံေဆးနဲ ကုမှ ေပါ့။ ဒါကို ငါ့ဖားသားကီးက
လုံးဝလက်မခံဘူးကွ။ ဒီမှာ တင် မဆုံးံးသင့်တာေတွ ဆုံးံးကုန်ေတာ့
တာပဲေပါ့။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ပါေလ၊ အဓိကအကျဆုံးအချက်ကေတာ့ ြခံလုပ်ငန်းနဲ
အလုပ်လုပ်မယ့်သူ မမတ တာပဲလို ငါထင်တယ်။
ဒီကိစနဲ ပတ်သတ်လို အေဖ့ကို ငါေဆွးေွးဖို ကိးစားေနတာကာပီ
။
ငါတို ြခံဟိုဘက် တစ်ြခံေကျာ်က ‘အိုက်ေပါင်း’ တို ြခံဆိုရင်ကွာ က
ည့်စမ်း … ဘယ်ေလာက် အားကျစရာေကာင်းလဲ။ အိုက်ေပါင်းအေဖက
ြခံလုပ်ငန်းကို ဦးစီးဦးေဆာင်လုပ်တယ်။ အိုက်ေပါင်းနဲ သူ သူငယ်ချင်း
ေတွက စုေပါင်းလုပ်ကိုင်ကတယ်။ တေပျာ်တပါးကီးပဲ။ အေလအလွင့်

လည်း နည်း ေသးတယ်၊ ပိုပီးေတာ့လည်း သီးှံထွက်တယ်။ ငါြဖင့်ေလ
အိုက်ေပါင်းတို ြခံကိုြမင်ရတိုင်း ငါတို ြခံ အတွက် အားမလို အားမရ ြဖစ်
မိတယ်။
ငါတို ြခံကိုလည်း ငါနဲ မင်းတို နဲ သာေပါင်းပီး လုပ်ကိုင်လိုက်ရရင်
အင်း …။

***

‘အေဖ ဒီမှာ ကည့်စမ်းဗျာ’
ငါ စိတ်ပျက်အားငယ်သံနဲ အေဖ့ကို ေြပာလိုက်တယ်။ ငါ လင်ညိး
န်ရာကို အေဖက မျက်ေမှာင်ကုပ်ပီး ကည့်တယ်။ သစ်ေတာ်သီးပင်တစ်
ပင်မှာ အသီးတစ်ဝက်ေလာက်က ပိုးကျ ေနတယ်။
အေဖ့ရဲ ထူးြခားတဲ့ လကဏာကေတာ့ဒါပဲ။ ပိုးကိုက်လို ပျက်စီးေန
တဲ့ သစ်သီးေတွကို ကည့် ေနတဲ့ ေနရာမှာ ဘယ်လိုြပြပင်ရလဲဆိုတဲ့
အကည့်နဲ ပဲ ကည့်တယ်။ စိတ်ပျက်အားေလာ့တဲ့ အမူအရာ မပါဘူး။
ဒါေကာင့်လည်း အေဖဟာ ဇွတ်တရွတ်သမားြဖစ်ေနတာပဲ။ အေဖ
ဟာ သူကိုယ်သူ သိပ်ယုံ ကည်တယ်။ ဇွဲလည်း သိပ်ေကာင်းတယ်။ အလံ
မလှဲစတမ်းထဲကပဲ။ စိုက်ပျိးေရးမှာ ေရှးိုးစဉ်လာနည်း ကို လုံးဝလက်
မလတ်တမ်း

ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့

အတွက်

တစ်ခါတစ်ခါ

အားမလို

အားမရြဖစ်ရေပမယ့် အဲ့ဒီဇွတ်တရွတ်ိုင်တဲ့ သူဇွဲကိုေတာ့ ချီးကျးရမှာ
ပဲ။

သူကိုယ်သူ ယုံကည်တဲ့ ေနရာမှာ ေတာ့ အေဖဟာ နံပါတ်ဝမ်းပဲ။
‘ဒါကေတာ့ ရာသီပိုးပဲ၊ မတတ်ိုင်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ခုေလာက်များများ
ကျတာကေတာ့ ဆိုးသကွာ’
ကဲ … အေဖ့မှတ်ချက်။
ငါ့ေအဖကို ေသွးတိုးစမ်းကည့်တယ်။
‘အိုက်ေပါင်းတို ြခံလည်း ဒီလိုပဲြဖစ်တယ် အေဖ’
‘ေအးပါကွာ … ရာသီပိုးပါဆိုေနမှ ပဲ’
‘ မဟုတ်ဘူး အေဖ၊ အဲဒါ ပိုးသတ်ေဆးနဲ ဖျန်းလိုက်တာ ကျန်တဲ့ အ
သီးေတွ ပိုးဆက်မကျေတာ့ ဘူးတဲ့ ’
အေဖက ေခါင်းကို ဆတ်ကနဲ ခါလိုက်တယ်။ စုပ်တစ်ချက် သတ်လို
က်တယ်။ ဒါက အေဖ့အကျင့်ပဲ။ တစ်ခုခု သူကို အတိုက်အခံလုပ်လာရင်
ဒီလိုပဲ လုပ်တတ်တယ်။
‘မြဖစ်ပါဘူး၊ ေတာ်ေန ပိုးသတ်ေဆးဖျန်းထားတဲ့ အပင်က အသီး
ေတွစားလို လူေတွ ဒုက ေရာက်ကုန်မှ ြဖင့် …’
‘အဲဒီ ပိုးသတ်ေဆးက လူကို ဥပါဒ်မေပးဘူးတဲ့ အေဖ’
‘ေြပာိုင်သလားကွ’
‘အိုက်ေပါင်းတို ကေတာ့ ဒီလိုပဲ’
ငါ့စကားကို အဆက်မခံေတာ့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း အြပတ်ေကာေတာ့
တာပဲ။
‘နင့်အေမကလားတဲ့ ၊ အိုက်ေပါင်းပဲ ခဏခဏထည့်ေြပာေနတာပဲ’

ငါ ဘာမှ အထွန်မတက်ရဲေတာ့ဘူး။ ဘာေြပာလို ရမှာ လဲ၊ ငါ့ေဖမိုလို
ေပါ့ကွာ။
ငါက လူငယ်၊ ငါ့အေဖက လူကီး၊ ေအးေလ … ဒါက ဘာထူးဆန်း
လို လဲ။ ဒါေပမဲ့
ငါေြပာချင်တာက လူကီးနဲ လူငယ်ရဲ သဘာဝ ။
လူငယ်ဆိုတာ စိတ်တက်ကွလွယ်တယ်၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်။ လူ
ကီးဆိုတာ ရင့်ကျက် တည်ငိမ်တယ်။
ေစာေစာက ငါ့စကားမေအာင်ြမင်လို ငါနည်းနည်းေတာ့ ဝမ်းနည်းမိ
တယ်။ အေဖကေတာ့ ဘာမှ မြဖစ်သလိုပဲ။
ငါတို ထမင်းစားေနကတဲ့ အချိန်မှာ ငါစိတ်ပျက်ေနတာကို အေဖ သိ
သွားတယ်။
ေြပာရအုံးမယ်၊ တို မိသားစုဟာ မနက်စာကို ြခံထဲမှာ ပဲ စားကတ
ယ်။ အေမက ချိင့်နဲ ထမင်းလာ ပိုတယ်။ အိမ်က ြခံရဲ အစပ်မှာ ရှိတယ်
ဆိုေပမယ့် တို အိမ်ြပန်မစားဘူး။ ဒါက လာမှ သိပ်အေကာင်း အချက်မ
ရှိပါဘူး။ တို မိသားစု (အေဖရယ်၊ အေမရယ်၊ ငါရယ်) သစ်ေတာ်သီးပင်
အရိပ်မှာ ထမင်းဝိုင်းဖွဲစားရတာ အရသာေတွလို ပဲ။
ေအး … အဲ့သလို ထမင်းစားေနတုန်း အေဖက ငါ့ကို ေစာေစာကစ
ကား ြပန်ေကာက်တယ်။
‘စိတ်ပျက်သွားသလား’
‘ဘာကိုလဲ အေဖ’
‘ခုနက ေဖေဖဆူတဲ့ ကိစ၊ သစ်ေတာ်သီးေတွ ပိုးကျတာနဲ ပတ်သတ်

တဲ့ ကိစ’
‘မညစ်ပါဘူး ေဖေဖ’
‘ေအး … မညစ်ဖူးဆိုရင် မင်းမျက်ှာကို ြပင်စမ်းကွာ၊ မန်ကုပ်ကုပ်
လုပ်မေနနဲ ’
ေဖေဖဟာ သူကိုယ်သူ ယုံကည်သေလာက် အမဲတမ်းအိုင်ယူဖို
ကီးစားတယ်။
မင်းတို စဉ်းစားကည့်ကပါကွာ၊ အံးေပးရတဲ့ လူဆိုတာ အနည်းနဲ
အများ စိတထိခိုက်ရတာ ပဲ မဟုတ်လား၊ ေအး … ငါ့အေဖကေလ အဲ့သ
လို ံးလို စိတ်ထိခိုက်ြပန်ရင်လည်း မကိက်တတ်ဘူး။ ဒီေလာက်ဆိုရင်
ငါ့အေဖရဲ စိတ်ဓါတ် ဘယ်ေလာက်ြပင်းထန်တယ်၊ ဘယ်ေလာက် သူကို
ယ်သူ ယုံကည်တယ်ဆိုတာ မင်းတို သိေလာက်ေရာေပါ့။
ထမင်းစားပီးကလို တို သားအမိ၊ သားအဖေတွ ေရေွးကမ်းထိုင်
ေသာက်ရင်း ခဏအပန်းေြဖ ေနကတုန်း ငါက စကားြပန်စတယ်။
‘အေဖ အလုပ်လုပ်ရတာ မပင်ပန်းဘူးလား’
‘ငါ အလုပ်လုပ်ရလို ပင်ပန်းတယ် ညည်းတာ မင်းတစ်သက်နဲ တစ်
ကိုယ် ကားဖူးသလား’
‘အဲ့သလိုကားဖူးဖို ေဝးလို အေဖ အလုပ်မလုပ်ဘဲ အလဟဿထိုင်
ေနတာေတာင် ကန်ေတာ် မေတွပါဘူး အေဖ’
‘ဒါဆို မင်းက ဘာလို အလုပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းသလား ေမးရသလဲ
ကွ ေဟ …’
‘မဟုတ်ပါဘူး အေဖ ၊ အေဖ့အသက်ကေထာက် လာပီ မဟုတ်လား

လာပဲြဖစ်ြဖစ် အရင်က ေလာက်ေတာ့ …’
‘ဘာလဲကွ မင်းက ငါ့ကို အထင်ေသးေနတာလား’
‘အေဖ့ကို အထင်မေသးပါဘူး အေဖ။ သဘာဝ တရားကို အထင်ကီး
ေနတာပါ’
‘ဘာ .. သဘာဝ လဲ’
‘လူဆိုတာ တြဖည်းြဖည်းအသက်ကီး လာပီး အားအင်ေတွဆုတ်ယု
တ်လာတတ်တဲ့ သဘာ ဝပါ’
‘ေသာက်ကီးေသာက်ကျယ်စကားေတွ မေြပာစမ်းပါနဲ ကွာ၊ မင်း အ
ဓိကေြပာချင်တာ ဘာလဲ ၊ အဲဒါပဲ ေြပာ’
ဟုတ်ေတာ့လည်း

အဟုတ်သားကွ၊

သိလား

ငါ

တကယ်တမ်းအဓိကေြပာချင်ေနတာက အေဖ အသက်ကီးလာလို အလု
ပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ မဟုတ်ဘူး ။ အေဖ့အသက်က အ
ခုမှ ေလးဆယ်ေကျာ်ုံရှိေသးတာ။ အလုပ်လုပ်လို အရှိန်အေကာင်းဆုံး
အရွယ်ေပါ့။
တကယ်တမ်းငါေြပာချင်ေနတာက တို သစ်ေတာ်သီးြခံမှာ အလုပ်သ
မားရှာပီး လုပ်အား တိုးြမင့်ဖို ပဲ။ လုပ်အားေတွထပ်တိုးပီး သီးထွက်ပို
ေအာင်၊ သစ်သီးေတွ ပိုးကျတဲ့ ဒဏ်ရာကို ကာကွယ်ိုင်ေအာင်၊ အေလ
အလွင့်၊ အဆုံးအံးနည်းပါးေအာင် စီစဉ်ချင်တဲ့ အေကာင်းေြပာဖို ၊ သ
ေဘာကေတာ့ကွာ၊ အေဖအသက်ကီးပီ အလုပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းတယ်
ဆိုတာကို အေကာင်းြပပီး အလုပ်သမားထပ်ရှာဖို ၊ တိုက်တွန်းဖို ငါက
စကားစတာ၊ အဲဒါကို အေဖကရိပ်မိတယ်နဲ တူတယ်။
ဒါနဲ ငါလည်း မထူးဘူးဆိုပီး အရဲစွန်ေြပာရေတာ့တာပဲ။

‘ဒီလိုပါ အေဖ၊ ကန်ေတာ်တို ြခံရဲ အကျယ်အဝန်း၊ သီးပင်အေရအ
တွက်နဲ ကန်ေတာ်တို ရဲ လုပ် အားက မမဘူးြဖစ်ေနလို ပါ’
‘ေဟ့ေကာင် စကားေြပာရင် လူလိုေြပာကွ၊ ပညာေလးဆယ်တန်း
ေလာက်ေရာက်တာနဲ စကားကီး စကားကျယ်ေတွ ေြပာချင်လာေတာ့
တာပဲကိုး’
စကားေကာင်းတစ်ခု အေဖေြပာင်းတိုင်းသာ လိုက်ေြပာင်းေနလို က
ေတာ့ လိုရင်းကို ေရာက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေကာင့် …။
‘ဟုတ်ကဲ့ အေဖ၊ ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက ြခံအလုပ်ကများ ပီး လု
ပ်မယ့်လူက နည်းေနတာကို ေြပာတာပါ’
‘တို ိုင်ိုင်နင်းနင်းလုပ်ိုင်သား မဟုတ်လားကွ’
‘ိုင်ိုင်နင်းနင်းေတာ့ လုပ်ိုင်တာေပါ့ အေဖ၊ ဒါေပမဲ့ အိတ်ေပါက်နဲ
ဖားေကာက်သလို …’
‘ဘာလဲ … ငါလုပ်သမက အရာမထင်ဘူးလို ေြပာချင်တာလား’
‘မဟုတ်ပါဘူး အေဖရာ၊ အေဖ အပင်ပန်းခံရသေလာက် အေဖ
အကျိးမခံစားရတာ ကို ေြပာချင်တာပါ’
ဒီစကားအတွက်ေတာ့ အေဖေတွသွားတယ်။ အဘိုးကီး ေတွမယ့်
သာေတွသွားတာကွ ၊ အမှန်ေတာ့ ငါေြပာတဲ့ စကားအဓိပယ်ဟာ ‘ လုပ်
သမ အရာမထင်ဘူး’ ဆိုတဲ့ အဓိပယ ်နဲ အတူတူပဲ မဟုတ်လား။
ဒါေပမဲ့ အေဖ ဘာြပန်ေြပာတယ်မှတ်သလဲ။
‘အင်း … ငါ့အလိုအရေတာ့ ငါအလုပ်လုပ်တယ်၊ ထမင်းစားေနရတ
ယ်၊ လိုအပ်သေလာက် ဝတ်ဆင်ေနရတယ်ဆိုရင် ပီးတာပါပဲကွာ။ ဒါေပ

မဲ့ မင်းကလူငယ်၊ မင်းအတွက် ငါ စဉ်းစားရမှာ ေပါ့။ မင်းပညာေရး မင်း
စားဝတ်ေနေရး စသြဖင့်ေပါ့။ သူများ တကာ၇ွယ်တူတန်းတူေတွေလာ
က်ေတာ့ ထားိုင်ရမှာ ေပါ့။ ေအးကွာ … တို ြခံ ခုထက်ပိုပီး သီးှံထွက်
ေအာင် လုပ်ရမှာ ေပါ့’
ငါ့စကား ေအာင်ြမင်ေတာ့မှာ မို ငါဝမ်းသာသွားတယ်။ ဒါေပမဲ့ အေဖ
က ဘာေြပာတယ် မှတ်သလဲ။
ေအး … အေဖ ခုထက်ပိုပီး အလုပ်လုပ်ပါ့မယ် သားရယ်တဲ့ ’
ကိုင်း … အဲဒါ အေဖရဲ သီးှံအထွက်တိုးဖို အေလအလွင့်နည်းပါးဖို
စီမံကိန်းပဲ၊ မှတ်ကေရာ။
‘ဒီလိုပါ အေဖ၊ ကန်ေတာ် စိတ်ကူးတစ်ခု ရှိေနလို ပါ။ ေဖေဖလည်း
အသက်ကီးပီ’
‘ငါ ခုမှ ေလးဆယ့်ခုှစ်ှစ်ပါကွာ’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ

ေဖေဆဖ၊

ဒါေပမဲ့

ကန်ေတာ်တို

ထက်ေတာ့

အသက်ကီးေနပါပီ၊ ဒီေတာ့ ေဖ့ေဖ့တာဝန်တချိကို ကန်ေတာ့်ကိုခွဲပီး
…’
‘ခုလည်း မင်းကျရာကေန လုပ်ေနသားပဲ သားရဲ ’
‘ မဟုတ်ဘူး ေဖေဖ၊ ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာက တတ်ိုင်သေလာက် ေဖ
ေဖကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲ ြခံလုပ်ငန်းကို ကွပ်ကဲကပ်မတ်ေပးပီး ကန်ေတာ်
နဲ ကန်ေတာ်သူငယ်ချင်းေတွက …’
‘လူပ်ရင် စကားပ်ပါတယ်ကွာ’
‘ကန်ေတာ် သူငယ်ချင်းေတွ အေကာင်းလည်း ေဖေဖသိပါတယ်ဗျာ။

ဒီေကာင်ေတွဟာ ကန်ေတာ်ကိုေရာ ေဖေဖတို ၊ ေမေမတို ကိုပါ ချစ်တဲ့
လူေတွပါ၊ ဘာမှ ြပဿနာလုပ်မယ့်ေကာင်ေတွ မဟုတ်ပါဘူး။’
‘ဟုတ်ပါပီ။ သူတို လူေကာင်းသူေကာင်းေလးေတွဆိုတာ ငါသိပါတ
ယ် ငါဆိုလိုတာက သူတို က ြပဿနာများ လာမှာ ကို ေြပာတာ’
‘မများ ေစရပါဘူး ေဖေဖ၊ လုပ်ခအေနနဲ လည်း ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားသ
ေဘာေလာက် ေပးရမှာ ပါ’
‘ေပးရမှာ ေတာ့ ေပးရမှာ ပဲ မဟုတ်လား’
‘ေပးရတာ နဲ အမ သီးှံထွက်လည်း တိုးလာမှာ မို … ’
‘ငါလုပ်ေနတာ သီးှံထွက်ေလျာ့ေနလို လား’
‘မဟုတ်ပါဘူး ေဖေဖ၊ လုပ်အားများ လာေတာ့ ကုန်ထွက်ပိုလာမှာ
ကို ေြပာတာပါ
‘ြပဿနာေတွလည်း ပိုပ်လာမှာ ေသချာတယ်’
‘ကန်ေတာ်တာဝန်ယူပါတယ် ေဖေဖ’
‘ငါ သည်းညည်းမခံိုင်ဘူး’
ဘာဆက်ေြပာရမှန်း

မသိေတာ့ဘူး။

အေဖကလည်း

ဘာမှ

ဆက်မေြပာေတာ့ဘူး။ အေမက ေတာ့ ငါနဲ အေဖ အချီအချေြပာေနရင်
ေဘးက မျက်လုံးကေလး ကလယ်လယ်နဲ သာ ေနတတ်တဲ့ လူ။ ငါတို စ
ကားေလးဆုံးမှ ေလချိဝင်ေသွးတတ်တယ်။
‘သားရယ်၊ မင်းအေဖဆိုလိုတာက တို မိသားစု တစ်ဝမ်းတစ်ခါးဝရင်
ပီးတာပဲ၊ လူများ လာရင် တာဝန်လည်း ပိုလာမယ်ေလ၊ ဒါကိုေြပာတာ၊
ပီးေတာ့ ကိုေအာင်ပန်းတို အေနနဲ ကလည်း သေဘာ တူအုံးမှ ’

‘ဦးေလး ဦးေအာင်ပန်းနဲ လည်း ကန်ေတာ်သွားေဆွးေွးမှာ ပါ ေမ
ေမ’
‘ေအး’
အဲ့ဒီ ‘ေအး’က ငါ့အေဖရဲ ‘ေအး’။ ညင်ညင်သာသာေြပာတဲ့ ‘ေအး’ မ
ဟုတ်ဘူး ။သိလား ေဒါသတကီးေြပာတဲ့ ‘ေအး’
‘အဲ့သလို သွားတိုင်ပင်လိုက်မှ ငါပါ ေခွးြဖစ်မှာ ကွ၊ သိလား…’
အေဖ ဘာဆိုလိုမှန်း ငါ ုတ်တရက် မသိဘူးကွ။
‘ဒါေလာက် တို အေပေကာင်းတဲ့ ေအာင်ပန်း၊ ပီးေတာ့ ငါ့သူငယ်ချ
င်း။ ဟင် … ခုလို တို မိသားစု ဟန်မပျက် လုပ်ကိုင်စားေသာက်ေနိုင်
ေအာင် ဘယ်သူက လုပ်ေပးထားတာလဲ။ သူက ငါတို စားပါ ေသာက်ပါ
ေစဆိုပီး

လုပ်ေပးထားတာ

သူများ

ေတွပါဝင်စားေအာင်

မင်းက

သွားေြပာရင် ငါ ေခွးမြဖစ် ဘယ်သူြဖစ်ေတာ့မတုံး၊ ဟင် … ကည်ြပာ’
ငါဆိုလိုတာကို အေဖ သေဘာမေပါက်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတို ဘယ့်ှ
ယ့်လုပ်ရမလဲ။
ဦးေအာင်ပန်း ငါတို အေပ ေကျးဇူးကီးတာကိုေတာ့ ငါ မြငင်းပါဘူး
ကွာ။ တကယ့်ကို ေကျးဇူးကီးတာပါ။
တို အခုလုပ်ကိုင်စားေသာက်ေနတဲ့ ြခံက ဦးေအာင်ပန်းပိုင်ြခံ။သူမှာ
က သစ်ေတာ်သီးြခံေတွ အများကီးရှိတယ်။ ြခံတစ်ြခံကို ငါတို မိသားစု
ကို ေပးထားတယ်။ ကန်ထိုက်သေဘာေပါ့ကွာ။ ဒီြခံက ထွက်သမသီး
ှံေတွကို် တို သေဘာအတိုင်း ကိက်သလိုလုပ်၊ တစ်ှစ်မှာ တစ်ခါ သူ
ကို ြခံဖိုးေပး ဒါပဲ။ ဒါေတာင် အံးေပတဲ့ ှစ်ဆို ြခံဖိုးမေပးရဘူး။
အေဖနဲ ဦးေအာင်ပန်းက ငယ်သူငယ်ချင်းေတွကွ။ မင်းတို နဲ ငါနဲ လို

ေပါ့။ အေမနဲ အေဖ အိမ်ေထာင်ကျပီးစက စီးပွားေရးအဆင်မေြပြဖစ်
ေနလို ဦးေအာင်ပန်းက ကည့်ထားတဲ့ သေဘာ၊ ငါ့တစ်သက်ရှိပီ ဆိုပါ
ေတာ့ကွာ။ ဒီြခံဟာ တို ြခံလို ြဖစ်ေနပါပီ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေပါ့ကွာ။ ငါ ခုနေြပာတဲ့ အလုပ်သမားထပ်ငှားဖို ကိစ
ဆိုတာလည်း ဘယ်သူ အကျိးမှ ထိခိုက်ိုင်တဲ့ ကိစမှ မဟုတ်တာပဲ။ သီး
ှံအထွက်တိုးရင် ဒီြခံနဲ ပတ်သတ်တဲ့ သူမှန်သမ အကျိးခံစားခွင့် ရှိတာ
ပဲ မဟုတ်လား။
ငါ့ရဲ သေဘာထားကို ဦးေအာင်ပန်းကလည်း နားည်မယ်လို ငါယုံက
ည်ပါတယ်။ အဘိုးကီးက လည်း ေခတ်ပညာတတ်ကီးပဲ။ ပီးေတာ့ြခံလု
ပ်ငန်းမှာ အကျိးြဖစ်မယ့်ကိစမျိးဆို သူက အံတိုေနပီ။
‘သူတို မိသားစုရဲ ေကျးဇူးကိုေတာ့ ကန်ေတာ်လည်း  တစ်သက်မ
ေမ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ့် အစီအစဉ်က သူတို ကို ေကျးဇူးကန်းရာ
ကျတယ်ဆိုလည်း ကန်ေတာ်မေြပာတာ့ပါဘူး။
ငါ ြခံထဲဘက်ကို ြပန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ တို စကားဝိုင်းဟာ ဒီမှာ ြပ
တ်ပီပဲ။ အေဖနဲ ငါ ဆက်ေဆွးေွးလို မရိုင်ေတာ့ဘူးေလ။
ဦးေအာင်ပန်းကို တစ်ေယာက်တည်းကွက်ပီး မေြပာဘဲ ‘သူတို မိ
သားစု’လို ငါေြပာမိတာ ဘာအတွက်လဲ၊ မင်းတို သိပါတယ်ေလ။ သိတ
ယ်မဟုတ်လား။
သူတို မိသားစုလို ေြပာမှ သူရယ်၊ သူအစ်မ ေဒေစာနန်းရယ်၊ သူသ
မီး ‘အိမ်နန်းေမ’ရယ် ပါလာ ေတာ့မေပါ့။ ဦးေအာင်ပန်းရဲ အေကာင်း ငါ့
ေခါင်းထဲ ေရာက်လာတိုင်း အိမ်နန်းေမ အေကာင်းပါ ပူးတွဲပါလာမဲဆို
တာ မင်းတို အသိသားပဲကွ။ အိုကွာ … သူအေကာင်းထက် အိမ်နန်းေမ
အေကာင်းက ငါ့ေခါင်းထဲမှာ ပိုပီး ေနရာယူေနတာပါေလ။

ငါ ြခံလုပ်ငန်းကို ြဖတ်လိုက်တယ်။ အိမ်ြပန်တယ်။ လွယ်အိတ်ယူတ
ယ်။ ငါေကျာင်းသွား ရဦးမယ်။ ေကျာင်းချိန် သိပ်ကပ်ေနပီ။
ေကျာင်းေရာက်ရင် အိမ်နန်းေမ နဲ ေတွရမယ်။
ေသာ် … ေမ့ေနလိုက်တာ။
အိမ်နန်းဖို သစ်ေတာ်သီးတစ်လုံး ခူးသွားဦးမှ ။

***

အခန်း(၂)
ငါ “ေအာင်ပန်း” မှာ ေနတာ မင်းတို အသိ။
ငါ “ကေလး” မှာ ေကျာင်းတက်တာ မင်းတို အသိ။
ကဲ ထူးဆန်းတယ် မဟုတ်လား၊ ေနတာကတစ်မိ၊ ေကျာင်းတက်
တာတစ်မိ။
ေအး… ဟုတ်တာေပါ့၊မင်းတို ကို ချစ်လို ၊ မင်းတို နဲ ့မခွဲိုင်လို မင်း
တို

နဲ

အတူတူပဲ

တစ်ေကျာင်း

တည်းေနခဲ့တယ်ဆိုတာ

သိပ်ဟုတ်တာေပါ့။ ဒါေပါ့ကွာ၊ ချစ်သူငယ်ချင်းေတွဆိုတာ အမဲပဲတတွဲ
တွဲေနချင်ကတာကလား။
တကယ်ေတာ့ ေြခာက်မိုင်ေလာက်ေဝးတဲ့ ခရီးကို ေနစဉ်နဲ အမ
ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန် လုပ်ေနရတဲ့ ကိစဟာ သိပ်မလွယ်ေလာက်ဘူး
၊ဒါေပမဲ့ငါ့အဖို

ေတာ့

ေြခာက်မိုင်ဟာ

အနီးကေလးပါကွာ၊

အိပ်မက်ထဲမှာ ဆိုရင် ကမာအှံေတာင် ေရာက်ိုင်တာပဲ။
ဒါေပါ့…အိပ်မက်ေပါ့။ ငါ့အဖို ေတာ့ အိပ်မက်လိုပါပဲကွာ။အိပ်မက်
ဆိုတာ တကယ်မှ မဟုတ်ဘဲ။
ငါ့ဘ၀မှာ “အိမ်နန်း” ဟာ အိပ်မက်ေပါ့ ၊ဘယ်လို မှ ေပါင်းစပ်လို မ
ရိုင်တဲ့ အေြခအေန ပါကွာ။ ငါသိပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ သာလိကာလိုပဲ ထပ်
ေြပာပါရေစ။ ‘အိမ်နန်း’ ဟာ ငါ့အိပ်မက်။

အချစ်ဆိုတာ မအိပ်ဘဲမက်တဲ့ အိပ်မက် မဟုတ်လား။ ငါေကာင်ပါ
တယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါ အိမ်နန်းကို ချစ်တယ်။
အိမ်နန်းရဲ မျက်ှာကို ငါေနတိုင်းကည့်ချင်တယ်။ ေကျာင်းဖွင့်ရက်
တိုင်း အိမ်နန်းကို ငါြမင်ရတယ်။ ေကျာင်းပိတ်ရက်ကို ငါမကိက်ဘူး။
ကဲ … ရှင်းပီလား၊ ငါ ဘာေကာင့် ေအာင်ပန်းကေန ကေလးမှာ
ေကျာင်းလာတက် ရတယ်ဆိုတာ။
စိတ်မေကာင်း မြဖစ်ကပါနဲ ကွာ၊ မင်းတို ကိုလည်း ချစ်ပါတယ်၊ အိ
မ်နန်းကိုလည်း ချစ်ပါတယ်။ မတူေတာ့ မတူဘူး။ ဘယ်တူိုင်ပါ့မလဲ
ေလ၊ မင်းတို စဉ်းစားကည့်ကေပါ့။
အိမ်နန်းကို ငါ ပိုချစ်တယ်ဆိုလို မင်းတို စိတ်မညစ်ကပါနဲ ၊ ေြပာစ
ရာရှိပါတယ်။
‘၁၅၀၀’ အချစ်ထက် ‘၅၂၈’ အချစ်က ပိုပီး သန်စက်သတဲ့ ကွ၊ အဲ့သ
လို ေြဖကေပါ့ မဟုတ်ဘူး လား။

***

ေဒါင်ေဒါင်ဒင်ဒင်ြမည်သံေတွ အားလုံးထဲမှာ ငါ့အဖို ေကျာင်းေခါင်း
ေလာင်းထိုးသံဟာ သာယာနာေပျာ်ဖွယ် အေကာင်းဆုံးပဲ။ ဟုတ်တယ်
ဟုတ်တယ်။ ေကျာင်းဆင်းေခါင်းေလာင်းသံထက် သာယာနာေပျာ်ဘွယ်
ေကာင်းတယ်။
ငါက ေကျာင်းမှာ ေပျာ်တဲ့ ေကာင်ကို။ ဒီေနရာမှာ ေတာ့ အိမ်နန်းေမ

နဲ ေကျာင်းမှာ ဆုံရတာ မို ဆိုတဲ့ အေကာင်းြပချက်တစ်ခုတည်းနဲ မဟု
တ်ဘူး ။ ပညာသင်ရတာ ကို ငါေပျာ်တာ မင်းတို အသိပဲ ေလကွာ။ အတ
န်းထဲမှာ ငါဟာ စာအေတာ်ဆုံး နံပါတ်ဝမ်းေကျာင်းသားမဟုတ်ေပမယ့်
ပညာ လိုလားတာေတာ့ အမှန်ပဲ။
ငါ့အေဖက ေြပာဖူးတယ်။ ပညာတတ်ထားရင် ကူလီထမ်းစားရ
ေတာင်မှ သူများ ရဲ အထက်က ေနိုင်တယ်တဲ့ ။
ဒီစကားကို ငါ သိပ်ကိက်တာပဲ။
ေဟာ … ေကျာင်းတက်ေခါင်းေလာင်းသံ ကားရပီ၊ မဟုတ်ဘူး ၊ မ
ဟုတ်ဘူး ။ ေကျာင်းတက် ေခါင်းေလာင်းသံ မဟုတ်ဘူး ၊ စာသင်ေခါင်း
ေလာင်းသံ ေခါင်းေလာင်းက ှစ်ခါထိုးတယ်။ ပထမေခါင်း ေလာင်းက
ေကျာင်းတင်ေခါင်းေလာင်း၊ ဒုတိယေခါင်းေလာင်းက စာစပီးသင်ဖို အ
ချိန် သတ်မှတ် ေပးတဲ့ ေခါင်းေလာင်း။
ခု ငါကားရတာ ဒုတိယေခါင်းေလာင်းေပါ့၊ ငါ ေကျာင်းေနာက်ကျတ
ယ်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းကတည်းက ြမင်တယ်။ ထင်လည်း ထင်ထားတယ်။
သူ ဒီလိုပဲ ေစာင့်ေနလိမ့် မယ်လို ။ အိမ်နန်းေပါ့။ ငါ ချစ်တဲ့ အိမ်နန်းေမ။
သူဟာ

အမဲတန်း

ငါ့ကို

ေကျာင်းတံခါးဝက

ေစာင့်တယ်။

ငါကလည်း အမဲေနာက်ကျတယ်။ ေအာင်ပန်းကေန လာရတဲ့ ခရီးကိုး။
မိချိကေတာ့ ေြပာဖူးတယ်။ မိချိဆိုတာ ဖက်တီးချိေပါ့။ ဆတ်စလူး
စိန်ေလ၊ ငါတို အတန်း ထဲမှာ စာအေတာ်ဆုံး အစပ်စုဆုံး၊ အဝဆုံး၊ အ
စားအပုတ်ဆုံး၊ စကားအများ ဆုံး ေကာင်မေလးေပါ့။
ေအး … အဲဒီ မိချိကေတာ့ ေြပာဖူးတယ်။ ‘နန်းေမဟာ အမဲေနာက်

ကျတယ်၊ ေကျာင်းတက်ခါနီး မှ ချည်း ေကျာင်းကို ေရာက်လာတယ်၊ ပီး
ေတာ့ အိမ်ကေန ေကျာင်းကိုလည်း ေမာ်ေတာ်ကားနဲ ၊ ကားေပကဆင်း
လာရင်လည်း ပိုသီပတ်သီ၊ ထဘီမိုင် ပဝါမိုင်နဲ ၊ ဘယ်ေတာ့မှ အဆင်
သင့်ြဖစ်မလာဘူး။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် မရှိဘူးတဲ့ ’
ဟုတ်တယ်။ အိမ်နန်းေမဟာ ေကျာင်းကိုလာတဲ့ အခါ သူများ ေတွ
လို သပ်သပ်ရပ်ရပ် အစီအစဉ်တကျမရှိဘူး။ မမဲပဲ ေကျာင်းေရှေရာက်ဖို
ကားေပကဆင်းမှ ဆံပင်ကို သားေရကွင်းစည်း ရတာ နဲ ၊ အကျႌလုံချ
ည်ကို ဆွဲဆန်ရတာ နဲ ၊ ေကျာင်းစာအုပ်ေတွ လွယ်အိတ်ထဲ အစီအစဉ်တ
ကျထည့် ရတာ နဲ အမဲ အဲသလိုပဲ၊ ငါကလည်း အဲဒါေလးေတွကိုပဲ သ
ေဘာကျေနတာ။
ဒါေပမဲ့ သူ ငါ့ကို အမဲံးတယ်၊ သူေကျာင်းေရာက်ပီးမှ ငါေကျာင်း
ေရာက်တယ်။ သူဘယ်ေလာက်ပဲ ပိုသီပတ်သီိုင်ိုင်၊ ေကျာင်းလာခါနီး
အိမ်က ေရေတာ့ချိးလာမှာ ပဲ။ ငါက ေကျာင်းေရာက်ပီဆိုရင် ေခးမဆဲ
ေသးဘူး။ လက်ဖျားမှာ ၊ တံေတာင်ဆစ်မှာ ွားေချးေတွ၊ သဲေတွ၊ ဖုန်
ေတွ မစင်ေသးဘူး၊ ြခံထဲက ေကျာင်းကို တန်းလာခဲ့တာကိုး …။
ဒီေတာ့ အိမ်နန်းက ငါ့ကို ေြပာတယ်။
‘နင်ဟာေလ အမဲပဲ ပိုသီပတ်သီနဲ နင့်ပုံစံကို ငါ သိပ်ကိက်တာပဲ ’တဲ့
။
ငါ ဒီေန အေမရိကန်ေကျာင်းသားအကျႌ ဝတ်လာတယ်။ ေနတိုင်း
လိုလိုပဲေလ၊ ြခံထဲက တန်းလာတာဆိုေတာ့ ဒီကျႌနဲ ပဲေပါ့။ ေခးေတွ
ေတာင်မတိတ်ချင်ေသးဘူး။ ချိင်းကားမှာ ဆို ေခးကွက်ကီးနဲ ။
ွားေကျာင်းသား အကျႌဆို ငါကိက်တယ်။ အေမရိကန်မဟုတ်ေပမ
ယ့် တို ရာသီဥတုနဲ အဆင်ေြပတယ်၊ ငါ့အလုပ်နဲ လည်း ကိုက်ညီတယ်။

ေနချင်သလိုေန ေပချင်သလိုေပ တကယ်ပါ။ ငါအိုင်တင်ခံဖို ဝတ်တာ မ
ဟုတ်ဘူး ။ ငါ့ဘဝနဲ ကိုက်ညီလို ဒါကိုပဲ အိမ်နန်းေြပာေသးရဲ ။
ငါက အသားနည်းနည်းညိတယ်။ တစ်ေနကုန်တစ်ေနခမ်း ြခံလုပ်င
န်းနဲ သာ အချိန်ကုန် တတ်ေတာ့ ငါ့အသားေတွဟာ ေနေလာင်ပီးကျစ
ဟ်လစ်ေနတယ်။ ေနပူထဲမှာ အေနများ ေတာ့ ငါ့မျက် လုံးေတွက အမဲ
တမ်းေမှးကုတ်ပီး ေြပာင်လက်ေနတတ်တယ်။ ေပါ့ေပါ့ေန၊ ေပါ့ေပါ့စား
ဘဝမဟုတ် ေတာ့ ငါ့မျက်ှာက အမဲမန်ေတေတြဖစ်ေနမှာ ေပါ့၊ ငါ့ဆံပ
င်က နည်းနည်းရှည်တယ်၊ ဒါပေတာ့ ဘဝနဲ မဆိုင်ဘူး။ ငါကဆံပင်ရှည်
တာ လှတယ်ထင်လို ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါ့အထင်ကို ေြပာရရင်ေတာ့ အလှဆိုတာ ဘဝပါပဲ။
‘အြပာရယ် နင့်ဟာက တရားလွန်တယ်’
အိမ်နန်းက ေကျာင်းတံခါးဝကေနဆီးပီး အြပစ်တင်တယ်။ ဒါေပမဲ့
ကုဏာေဒါေသာပါ။
‘ဘာြဖစ်လို လဲဟ’
‘ေနတိုင်း ေကျာင်းေနာက်ကျတာ အေကာင်းမှတ်ေနလား’
‘ဟ … ငါကလည်း ဘယ်ေကျာင်းေနာက်ကျချင်ပါ့မလဲ၊ အိမ်မှာ အ
လုပ်ကမြပတ်လို ေပါ့’
‘ေတာ်ုံတန်ုံဆိုလည်း … ေအးေလ .. ေြပာမယ့်သာ ေြပာရတာ ပါ
့ြခံအလုပ်ကလည်း နင်မှ မလုပ်ရင် နင့်အေဖတစ်ေယာက်တည်း ဒိုင်ခံလု
ပ်ရမှာ ကိုး …’
‘ကဲပါဟာ … လာ စာစသင်ေနေလာက်ပီ’

ငါတို ှစ်ေယာက် အတန်းဘက်ေလာက်လာကတယ်။ ဒီေတာ့မှ သ
တိရတယ်။ အိမ်နန်းဖို ခူးလာတဲ့ သစ်ေတာ်သီး။
‘ေရာ့ … တို ြခံကထွက်တဲ့ အသီး၊ ဒီှစ်ထဲမှာ ဒီအသီး အကီးဆုံးပဲ’
‘ဘာရယ် … နင့်ြခံ ဟုတ်လား’
ငါတို ှစ်ေယာက် ရယ်လိုက်ကတယ်။ ဟုတ်သားပဲ၊ တို ြခံလို
ငါကေြပာလိုက်ေပမယ့် တကယ်ေတာ့ ဒီြခံဟာ အိမ်နန်းအေဖရဲ ြခံမဟု
တ်လား၊ ဒါကို အိမ်နန်းက သက်သက်ကျီစယ်တာေလ၊ အိမ်နန်းမှာ ငါ့
ကို ှိမ့်ချချင်တဲ့ စိတ် မရှိရှာပါဘူး။
ဆရာ မေရာက်ေသးဘူး၊ တစ်တန်းလုံး ဆူညံေနကတုန်းပဲ။
ငါတို အတန်းဝလည်း ေရာက်ကေရာ ကိုေဖသန်းရဲ အသံကို အကျ
ယ်ကီး ကားလိုက် ရတယ်။
‘မဂလာပါ ဆရာ’
တစ်တန်းလုံး ငိမ်ကျသွားပီး အခန်းဝကို ကည့်လိုက်ကတယ်။
အားလုံးမတ်တပ်ရပ် ပီးသား၊ အခန်းဝက ငါနဲ အိမ်နန်းဝင်လာတာလ
ည်း ေတွေရာ ဘာေြပာေကာင်းမလဲ၊ ကိုေဖသန်းကို ဝိုင်းဆဲ ကတာေပါ့။
‘ကိုယ်ေဖကိုယ်သန်း … ကိုယ်ှမကိုယ်သန်း ’ အို … စုံလို ။
ကိုေဖသန်းက အတန်းထဲမှာ အသက်အကီးဆုံး၊ အေနာက်ဆုံး၊ သူ
ကို အားလုံးက ချစ်က သလို ဘယ်သူကမှ မိုေသကဘူး။ ဒါေကာင့်
ကိုေဖသန်းကို ‘ကိုယ်ေဖကိုယ်သန်း’လို ခွာနီးက နာမည်ေပးထားတာ။
ခွာနီးက ချင်းကေလး၊ သူက စကားတတ်တယ်။ စကားပုံေတွ၊ ပုံြပင်
ေတွနဲ ခိုင်းှိင်းပီး ေြပာတတ်၊ ဆိုတတ်တယ်၊ တစ်တန်းလုံးမှာ ကိုေဖ
သန်းကို ှိမ်ိုင်တာ သူပဲရှိတယ်။

တို အတန်းထဲေရာက်ပီး ေနာက်ကဆက်ရက် ဆရာေရာက်လာတ
ယ်။ ဆရာဆိုတာ ဆရာမပါ၊ ြမန်မာစာ ဆရာမ။
‘မဂလာပါ ဆရာမ’
အားလုံး ေနသားတကျရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကိုေဖသန်းကပ ြဗန်းဆိုမတ်
တပ်ထတယ်၊ သူကို ဆရာမ ေရာအတန်းသားအားလုံးကပါ ဂုစိုက်လို
က်ကမှ ခပ်တည်တည်နဲ ဆရာမနားကိုေလာက်သွားတယ်။ ေဘာဖျက်
ေအး … အဂလိပ်လို ဒတ်စတာေပါ့ကွာ) ကိုယူပီး ေကျာက်သင်ပုန်းကို
အားရပါးရ ပွတ်ေနေတာ့တာပဲ။ တစ်တန်းလုံးဝိုင်းရယ်ကတာေပါ့။ ဘာ
ြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ ေကျာက်သင်ပုန်းေပ မှာ ဘာမှ မှ ေရးထားပီးသား
မရှိဘဲကိုး။ ဘာမှ ေရးမထားတဲ့ ေကျာက်သင်ပုန်းကို ကိုေဖသန်းက အ
တင်းဖျစ်ညစ်ပီး ဖျက်ေနတာ့ ရယ်ရတာ ေပါ့။
ဒီလိုေလကွာ၊ ခုြမန်မာစာသင်တဲ့ ဆရာမက မှာ ထားတယ်၊ သူအတ
န်းချိန်းကျရင် သူမ ေရာက်ခင် ေကျာက်သင်ပုန်းကို အမဲဖျက်ထားှင့်ရ
မယ်လို ကိုေဖသန်းကို မှာ ထားတာကိုး။
အဲဒါကို ကိုေဖသန်းက သက်သက်ေနာက်တာ။
သူက ဟန်လုပ်ပီး တအားဖျက်ေနတာကို ကည့်ပီး ဆရာမကပါ မ
ေနိုင်ဘူးရယ် ေတာ့တာပဲ။
ဆရာမက သိပ်သေဘာေကာင်းတယ်။ သူကိုေနာက်ရင်လည်း ဘယ်
ေတာ့မှ စိတ်မ ဆိုးဘူး။ ငါတို ကလည်း မဖွယ်မရာေတာ့ မေနာက်ပါဘူး
။ မိခင်ကို သားငယ်က ကျီစယ်တဲ့ သေဘာမျိး သာ ေနာက်တာပါ။ ဒါကို
ဆရာမကလည်း သိေတာ့ ခွင့်လတ်ထားတာေပါ့။ ဆရာမကို တို သိပ်ချ
စ်တာပဲ ေကာက်ေတာ့သိပ်မေကာက်ချင်ဘူ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာမစာသင်ရင်
ေတာ့ တို တစ်ေတွ အမဲအာုံစိုက်က တာပဲ ဆရာမကလည်း သင်တဲ့

အခါ အာုံမစိုက်စိုက်ေအာင်ကို သင်ိုင်တာကိုး။
ကိုေဖသန်းက ေကျာက်သင်ပုန်းဖျက်ပီးတဲ့ အခါကျေတာ့ လက်ဝါးှ
စ်ဖက်ကို ဟန်ကျ ပန်ကျခါပီး ြပံးစစနဲ သူေနရာကို ြပန်လာတယ်။ သူ
သူေနရာကို ေရာက်လို ထိုင်လိုက်မှ ဆရာမက ြပန်ေခတယ်။
‘ေဖသန်း လာအုံး’
ကိုေဖသန်းက ြပံးစစနဲ ပဲ ဆရာမအနားသွားရပ်တယ်။ ဆရာမက
ေကျာက်သင်ပုန်းဖျက် (ဒတ်စတာ)ကို ေကာက်ပီး ကိုေဖသန်းလက်ကို
လှမ်းေပးတယ်။
‘ေဖသန်းရယ် … နင့်ကိုခိုင်းလိုက်ရင် တစ်ခုမှ အဆင်မေြပဘူး ေရာ့
… ေသေသချာချာြပန်ဖျက်၊ ဟိုမှာ … စင်မှ မစင်ဘဲ’
တစ်တန်းလုံး ပွဲကျြပန်ေရာ။ ဆရာမက အဲဒီ လိုပဲ၊ သူကိုေနာက်ရင်
ြပန်ေနာက်တဲ့ နည်းနဲ ဒဏ်ေပးတတ်တယ်။ ခုလည်း ဘာမှ ေရးမထား
တဲ့ ေကျာက်သင်ပုန်းကို ကိုေဖသန်းကဖျက်ေတာ့ ဆရာမက ဖျက်ပီး
သားကိုပဲ ထပ်ဖျက်ခိုင်းတာေပါ့၊ ဒဏ်ေပးတဲ့ သေဘာလည်း ပါတယ်။
ကျီစယ်တဲ့ သေဘာလည်း ပါတယ်။ သမားဂုဏ်လည်း ေြမာက်တယ်။
ငါ့စိတ်ထဲမှာ အသိတစ်ခု တိုးလာတယ်။ ဆရာဆိုတာ တပည့်ထက်
ေတာ်တယ်။ ဒါေကာင့် ဆရာြဖစ်တာ။
စာစသင်ေတာ့ တစ်တန်းလုံးငိမ်ကျသွားတယ်။ ဒါေပါ့ ေကျာင်းသား
ဆိုတာ စာသင်တဲ့ အခါ စာမှာ သာ စိတ်ဝင်စားရမှာ ေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ငါ နန်းအိမ်ေမကို ဘာလို လှမ်းကည့်လိုက်ပါသလဲ။ သူက
ေကာ ငါ့ကို ဘာလို ကည့် ေနပါသလဲ။ ကဲ …။

***

ဆရာမရဲ အသံက နားထဲကို တိုးဝင်လာတယ်။
‘ကဲ … လာမယ့်လမှာ တစ်ေကျာင်းလုံး စာစီစာကုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပမ
ယ်၊ ပွဲမဝင်ခင်မှာ အြပင် မှာ ေလ့ကျင့်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒီအတန်းတစ်တန်း
တည်း စာစီစာကုံးပိင်ပွဲလုပ်ကရေအာင်၊ေခါင်းစဉ်ေပးမယ ’
ဆရာမက ေကျာက်သင်ပုန်းဘက် လှည့်သွားတယ်။ ငါတို အားလုံး
က ေခါင်းစဉ်ေပးမယ် ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားေနကတယ်။ ဆရာမက ေတာ်
ေတာ်ေလးကာေအာင် စဉ်းစားေနပီးမှ ေကျာက်သင် ပုန်းေပ ေြမြဖနဲ
ေရးချလိုက်တယ်။
စုေပါင်းစိုက်ပျိးြခင်း
ငါ့စိတ်ထဲ

တစ်မျိးကီး

ြဖစ်သွားတယ်။

အခွင့်အေရးတစ်ခု

ဆုံးံးသွားရသလိုပဲ။ ငါ ဝမ်းနည်း မိတယ်။ ဒီစာစီစာကုံးပိင်ပွဲမှာ ငါံး
မှာ ပဲ၊ ိုင်တယ်ပဲထားအုံး။ ငါေရးသမဟာ စိတ်ကူးသာြဖစ် လိမ့်မယ်။ စိ
တ်ကူးကေန

လက်ေတွြဖစ်ရမယ်တဲ့

။

ငါ့စိတ်ကူးဟာ

စာရွက်ေတွေပမှာ ဒီအတိုင်း တင်ကျန်ေနမယ့်စိတ်ကူးမျိးပါလား။
ငါ့စိတ်ကူးကို ငါ အေကာင်အထည်မေဖိုင်ပါဘူးေလ။

***

