အခန်း(၁)

မိုးေတွေလေတွ ဝုန်းဒိုင်းကဲ ြပင်းထန်ေနကာ လပ်ေရာင်ေတွက တ
ဝင်းဝင်းလက်ေနသည် ။ ညသည် ညဉ့်နက်ထဲသို ထိုးခွင်းဝင်ေရာက်ေန
ရင်း မုန်တိုင်းနဲ ပါတိုက်ပွဲဝင်ေနသြဖင့် မုန်တိုင်းရဲ ညအေမှာင်မှာ တ
ေရွေရွသွားေနေသာ ကားသုံးစီး၏ ခရီးစဉ်က မေပါက်ေြမာက်ိုင်၊
"ဟဲ့... အရှိန်ေလာ့ေလ ြမင့်ေမာ်၊ ဘယ့်ှယ် ဒီေလာက် မိုးကီးေနတာ
ကို..."
"ဟုတ်ကဲ့ပါ..."
"ေလာ့လည်း

မထူးဘူးေလ

မယ်မယ်...

ရသေလာက်ေတာ့

ေမာင်းကည့်ရမှာ ပဲ၊ တွက်ရသေလာက်ဆို ေရှငါးမိုင်ေလာက် သွားလို
က်ရင် လမ်းေကာင်း ေရာက်ပါပီ... ေမာင်းသာေမာင်း ဦးြမင့်၊ ကားသွား
ကားလာလည်း မရှိဘူး...သတိေတာ့ထား..."
"ဟုတ်ကဲ့..."
ဒါိုင်ဘာဦးြမင့်ကေတာ့ ဘယ်သူေြပာတာ ြဖစ်ြဖစ် နာခံဖို အဆင်သ
င့် ရှိေနသူြဖစ်ကာ ကားကို ဂုစိုက်ေမာင်းေန၏။ ဒီကားကီးေပမှာ ‘
တာဝတသာ’ စံအိမ်ကီးရဲ အရှင်သခင် ေဒြမမင်းသီရိ ကိုယ်တိုင် လိုက်
ပါလာခဲ့လျက် သမီးအကီးဆုံး ြမထွတ်ဦး သမက်ေတာ် ေအာင်သိခတို

အြပင် ေြမးှစ်ေယာက်လည်း ပါသည် ။ ေနာက်ကားထဲမှာ ေတာ့ အိမ်
အကူ မိန်း ကေလးေတွှင့် ခရီးအတွက် လိုအပ်ေသာ အသုံးအေဆာင်
အစားအေသာက်ေတွ အြပည့်အစုံြဖစ်ကာ ေရှဆုံးကားထဲမှာ လုံြခံေရး
အတွက် စံအိမ်မှာ အမဲရှိေနကသည့် ဦးေကျာက်ဆူးတို အဖွဲ စီးနင်း လို
က်ပါလာတာ ြဖစ်၏။ မြဖစ်သာသည့် နာေရးကိစေကာင့် ေဒြမမင်းသီ
ရိကိုယ်တိုင် ခရီးထွက်လာတာ ြဖစ်ကာ သူမ၏ ချမ်းသာကွယ်ဝသည့် ဂု
ဏ်ရှိန်ဝါအတိုင်း ေြခွရံသင်းပင်း တြပံတမှင့် ဘာအတွက်မှ လိုေလ
ေသးမရှိခဲ့ရ။ သိုေသာ် ဒီခရီးစဉ်ကျမှ ခရီးေဝးလည်း ြဖစ်ကာ မေလး
က ထွက်လာတည်းက ရာသီဥတုက မသာယာခဲ့ဘဲ ဒီေနရာမှာ အဆိုး
ဆုံးြဖစ်ေနခဲ့လျက်... ၊
"ဒိန်း…"
"ဂတ်...ေြဖာင်း..."
"ဝုန်း"
"ေအာင်မေလး"
"ဘုရား..."
လပ်ေရာင် ဝင်းခနဲ လက်သွားပုံက ုတ်တရက် ေနခင်း ေကာင်
ေတာင်ကီး ြဖစ်သွားသလို ရှိကာ မိုးကိးပစ်ြခင်းသည် ကမာေြမကီးပါ
တုန်ခါသွားတဲ့ အတိုင်း...
"မယ်မယ်..."
ကားသုံးစီးစလုံး ထိုးရပ်သွားခဲ့လျက် ြမထွတ်ဦးက မိခင်ကို စိုးရိမ်တ
ကီး ဖက်ထား လိုက်ရင်း... ၊
"မယ်မယ် အဆင်ေြပရဲ လားဟင်..."

"ရတယ်..."
အသံတုန်တုန်ှင့် ေြပာကာ ေဒြမမင်းသီရိ ဘုရားစာေတွ ရွတ်ေန၏
။ ထိုစဉ် ေအာင်သိခ ရင်ခွင်ထဲက ကေလးှစ်ေယာက်တွင် တစ်ေယာက်
၏ ငိုသံေလး ထွက်လာ၏။ ေဒြမမင်းသီရိရဲ ဘုရားစာ ရွတ်ဆိုြခင်း တိခ
နဲ ြပတ်ေတာက်သွားကာ... ။
"ေြမး... ေြမးဘာမှ မြဖစ်ဘူးေလ ကေလးကို ဘာလို ဖက်မထားတာ
လဲ သိခရယ်..."
"ှစ်ေယာက်စလုံး ကန်ေတာ့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ပါ မယ်မယ်…."
"ဟုတ်ပါတယ်... မယ်မယ်ပဲ အေရးကီးတာ၊ ေရနည်းနည်းေလာက်
ေသာက်လိုက်ေနာ်..."
"ရတယ်...ဘာမှ မြဖစ်ဘူး၊ ေရှကကားေရာ..."
"သူတို ဆင်းလာကပီ..."
ဦးေကျာက်ဆူးနဲ လူှစ်ေယာက်တို မိုးကာကီးေတွ တဖားဖားှင့်
ကားေဘးကို ေရာက်လာကလျက်...၊
"ေရှမှာ သစ်ပင်ကီးလဲကျေနတာ နည်းတာ မဟုတ်ဘူး "
ဓာတ်မီး လှည့်ထိုးြပ ေပမဲ့ေရှကားကလည်း ခံေနကာ ေမှာင်မည်း
ေနသြဖင့် မြမင်ရေပ။ လပ်ေရာင်ေတွ ပိးြပက်လက်သွားမှ လမ်းမေပ
မှာ ကန်လန်ြဖတ် လဲကျေနေသာ သစ်ပင် ကိုင်းြပတ်ကီးကို ြမင်လိုက်ရ
၏။ မသိရင် သစ်ပင်ကီးတစ်ပင်လုံး လဲကျေနသလို ကိုင်းြပတ်ကီးက န
ည်းတာကီးမဟုတ်...၊
"မယ်မယ်..."

"မယ်မယ် ဘုရားစာ ရွတ်ေနတယ် ကိုေအာင်..."
"ေအး...ကိုယ်တို လမ်းေဘး နည်းနည်းချပီး ရပ်ထားမှ ြဖစ်မယ်ထင်
တယ်..."
ေဒြမမင်းသီရိက ဘုရားစာရွတ်ေနြခင်းကို ရပ်တန်၍ ... ၊
"ေအးေလ... လမ်းပိတ်ေနမှ ေတာ့ ရပ်ရေတာ့မှာ ေပါ့၊ သစ်ပင်အ
ေဆာက်အဦေတွ

ေအာက်မှာ မရပ်မိေစနဲ

...

မည်းမည်းေရှာင်

ေြပာင်ေြပာင်နင်းပဲ"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ... ဦးြမင့်ေရ ညာဘက်နည်းနည်း ချထားလိုက်ပါ..."
"ဟုတ်ကဲ့.…"
ကားက လမ်းေဘးကို အနည်းငယ် တိမ်းဆင်းသွားပီး ရပ်၏။ မိုးသံ
ေလသံေတွ ေလျာ့ပါးသွား ေသာ်လည်း လပ်ေရာင်ေတွ လက်ေနပုံသည်
မုန်တိုင်း၏ ေဒါသမာန် မကျေသးဘူးဆိုတာကို ြပ ေနသကဲ့သို ရှိကာ...
"အစ်ကို ဘယ်သွားမလို လဲ..."
ခင်ပွန်းသည် အြပင်ထွက်ဖို ြပင်လိုက်တာှင့် ြမထွတ်ဦးက လက်ကို
ဆွဲထားပီး... ၊
"မဆင်းနဲ ေလအစ်ကို... ေအာက်မှာ အရာယ်ေတွနဲ ကို..."
"မိုးပါးသွားပါပီကွာ... ေရှမှာ ဘာြဖစ်ေနသလဲ ဆင်းကည့်မှ သိမှာ
ေပါ့၊ ဘာမှ မြဖစ်ဘူး... မယ်မယ်နဲ ကေလးေတွကို မင်းကည့်ထားလိုက်.
.."
"သူတို ေတွ ကည့်ကမှာ ေပါ့ကွယ်... အြပင်မှာ သစ်ကိုင်းေတွ ကျိး
သစ်ပင်ေတွ လဲေနတာ..."

ေဒြမမင်းသီရိကလည်း သမက်ကို စိုးရိမ်ေနသည် ။ သူမမှာ ြမထွတ်
ဦးအြပင် သမီးလတ် ြမပုလဲြဖနဲ သားငယ် ြမမင်းစံတို ရှိေသးသည် ။ ဒါ
ေပမဲ့ ေနရာတကာ သေဘာေကာင်း အလွန် စာနာတတ်လွန်းေသာ ဒီသ
မီးနဲ သမက်ကိုပဲ စိတ်အပူရဆုံး ြဖစ်ေန၏။ သူမဘဝမှာ တြခားလို အပ်
တာ ဘာရှိခဲ့လို လဲ...။ စီးပွားေရးနဲ ပတ်သက်၍ လည်း ထားသမလူ ယုံ
ေတွက သစာရှိကသည် ။ လက်လပ်လိုက်တိုင်း ေငွဝင်သည် ။ အကံတ
စ်ချက်က တစ်သက် စံရေလာက်တဲ့ အထိ အဆင်ေြပလာခဲ့တာမို "တာဝ
တသာ" စံအိမ်ကီးှင့် စံအိမ်ရှင်သခင်မကီး၏ မာန်မာနတို က ဆိုဖွယ်
ရာ မရှိေတာ့ေပ။ သူမက မျိးိုးမာန် ကီးသည် ။ ဘာသာေရးအေပမှာ
လွန်ကဲသည့်

ယုံကည်မရှိ၏။

ထိုြပင်

မိမိကိုယ်ကို

ယုံကည်မ

လွန်ကဲြခင်း ေကာင့် တစ်ဖက်သားအေပ အထင်ြမင် ေသးတတ်သည့် စိ
တ်ဓာတ် အယူအဆတို လည်း ရှိေနြပန်သည် ။ သူမသည် "တာဝတသာ
" စံအိမ်ကီးရဲ သခင်မ ေဒြမမင်းသီရိပဲ ြဖစ်ခဲ့လျက်... ၊
"မယ်ေတာ်ကီး စိတ်ပူေနပါ့မယ် သူေဌးရယ်... ကားထဲ ြပန်ဝင်ေနသ
င့်ပါတယ်၊ ဦးြမင့်တို ရှိတာပဲ..."
ဒိုင်ဘာ ဦးြမင့်ေမာ်က အရင်ဆင်းကာ ေအာင်သိခ ဆင်းလာေတာ့
ထီးေြပးေဆာင်းေပးရင်း...
"သစ်ပင်သစ်ကိုင်း အကျိးအြပတ် ေတွမှာ ပိုးေကာင်မားေကာင်ေတွ
တွယ်ေနတတ်လို ပါ..."
"ရပါတယ် ဦးြမင့်ရယ်... ဘယ့်ှယ် သက်ကီးရွယ်အိုေတွကို ကန်
ေတာ်က ထိုင်ကည့်ေနရမှာ လား၊ ရတယ်...ထီးေဆာင်းမေပးနဲ ကန်
ေတာ့်မှာ မိုးကာပါတယ်..."
ှစ်ေယာက်သား ဓာတ်မီးကိုယ်စီှင့် ေရှကိုထွက်ခဲ့လင် ေရှဆုံးကား

မှာ ပါကသည့် ဦးေကျာက်ဆူးတို အဖွဲေတွလည်း သစ်ကိုင်း ကျိးကျေန
သည့်ေနရာမှာ စုြပံေနပီ ြဖစ်၏။ ထိုစဉ် ေနာက်ကားကဒိုင်ဘာ ဘတူ
ကို ေအာင်သိခက လှည့်ကည့်ကာ... ၊
"ဦးတူ ဘာလို ဆင်းလာတာလဲ... မိုးနဲ မတည့်တဲ့ လူက မိုးေရထဲ ဆ
င်းလာရလား၊ ဟိုမှာ လည်း မိန်းကေလးေတွချည်းပဲ... ြပန်သွားလိုက်ပါ၊
ဒီမှာ မလိုပါဘူး..."
"ဟုတ်ပါပီ...ဟုတ်ပါပီ..."
ဦးဘတူ မိုးကာအကျကီး တကားကားှင့် ြပန်ထွက်သွားမှ ေအာင်
သိခ ေရှြပန်လှည့်ကာ... ၊
"နည်းတာကီး မဟုတ်ဘူး ... ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ"
"ကန်ေတာ် သွားကည့်ပါဦးမယ် ... သစ်ကိုင်းကျိးဆိုေတာ့..."
"ေနဦး ဦးေကျာက်... သစ်ကိုင်းက ေြခာက်လို ကျိးတာ မဟုတ်ဘူး ၊
ြပတ်ကျတာ... သစ်ရွက်အုံေတွကားထဲ ပိုးေကာင်မားေကာင် ရှိေနမယ်
…"
"ကိုေကျာက်နဲ ကန်ေတာ် သွားကည့်မယ်..."
လုံြခံေရးအဖွဲထဲက တစ်ေယာက်ထပ်ထွက်ကာ လမ်းေဘး ချံကား
ကဆင်း၍ သစ်ကိုင်းကျိးကို လှည့်ပတ်ကည့်က၏။ ဘာပင်ကီးမှန်း မ
သိဘဲ အင်ဖက်ကဲ့သို သစ်ရွက်ကီးေတွက အုပ်ဖားေနကကာ သစ်ကိုင်း
လုံးကေတာ့ အရင်းပိုင်းမှာ ပဲ လုံးပတ်ကီးလျက် အဖျားမှာ ကိုင်း လက်
ေတွြဖာေနသြဖင့် ပင်စည်လုံးကီး လဲေနသလို ကီးမားေနတာြဖစ်သည်
။
"ဟိုဇရပ်ကီးကေတာ့ အို ေပမဲ့ေတာင့်တင်းတဲ့ ပုံပဲေနာ်... ဒီေလာက်

ေဟာင်းွမ်းေနတာေတာင် ဒီမုန်တိုင်းနဲ ပိကျမသွားဘူး..."
သူေြပာကာမှ လမ်းေဘး ဝါးှစ်ြပန်စာေလာက်က ချံွယ်ေတွြခံ ရံ
ေနသည့်ထဲက ဇရပ်ကီးတစ်ေဆာင်ကို ဓာတ်မီးနဲ လှမ်းထိုးကည့်မိက
သည် ။ ဇရပ်သည် သစ်ပင်ချံွယ်ေတွနဲ ဆိုင်းထားသလို ြဖစ်ေနေသာ
ေကာင့် မယိုင်မလဲ ရှိေနတာလား တကယ်ပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိေနတာလား
ေတာ့မသိ...
"ဟုတ်သားဟ... သွပ်တစ်ချပ်ေတာင် မလန်ဘူး၊ တိုင်လုံးကီးေတွက
လည်း ေကာင်းလိုက်တာ..."
"ဘာလဲ...ဇရပ်ကို စိတ်ဝင်စားေနတာ၊ မင်းအဲဒီမှာ သွားနားချင်လို
လား
"ဟာ...မဟုတ်ပါဘူး ဦးေပါကလည်း သခင်မကီးသိရင် ကျပ်ဒဏ်
ထိပါဦးမယ်..."
လမ်းနဲ ဇရပ်ကားက ချံထူထူကို ဓာတ်မီးတစ်ချက် ေဝ့ပီးမှ ဇရပ်ကို
စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ခန်းရပ်သွားခဲ့သည် ။
"ေမာင်ေအာင်… ေနာက်နည်းနည်း ဆုတ်ေပးလိုက်၊ ကိုေကျာက်နဲ
ဦးေပါတို ဒါကို ဝိုင်းဆွဲကမယ်…."
"ေနဦး.... အဲ့ေလာက် လွယ်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဦးေကျာက်တို မှာ သုံး
ေယာက်ပါတယ်..."
"ကန်ေတာ်နဲ ေလ..."
ဦးေပါက သူရင်ဘက်ကိုပုတ်ြပလင်၊
"ကန်ေတာ်တွက်တာ လူကီးေတွ မပါဘူး..."

ဒါိုင်ဘာချင်း တူေပမဲ့ ဦးြမင့်ထက် ဦးေပါလူက အသက်ပိုကီးကာ
ကိုယ်ခာလည်း

ဝသည်

။

စံအိမ်မှာ အလုပ်သမားဝန်ထမ်း

အားလုံးနီးပါးက စံအိမ်သက်တမ်း အတိုင်း အစဉ်အဆက် တာဝန် ထမ်း
ေဆာင်ခဲ့ကသူေတွချည်း ြဖစ်သည် ။ ေဒြမမင်းသီရိက အလုပ်သမား
ေတွ ထိမ်းြမားေရးအထိ လမ်းမိုးချပ်ကိုင်ခဲ့တာမို စံအိမ်မှာ အြပင်လူအ
လုပ်သမား ဆိုတာ မရှိသေလာက်ပင်။ လူကီးေတွကလည်း စံအိမ်ရှင်
ေတွဆို ေြမးေလာက် သားေလာက် အရွယ်ြဖစ်ေပမဲ့ ကန်ေတာ်ကန်မလို
ပဲ ေြပာကကာ လူေလး၊ ကေလးစသြဖင့် ေခေဝ ှတ်ဆက်ကသည် ။
သစ်ကိုင်းကျိးကို ဖယ်ဖို လူစုလိုက်ေတာ့ လုံြခံေရးနဲ ဒိုင်ဘာေပါင်းမှ
ေလးေယာက်ပဲ ရှိေသးရာ... ၊
"ကန်ေတာ်ပါ ဝင်လုပ်မှ ြဖစ်မယ်..."
"ဘယ်သူမှ မလုပ်နဲ ဦး... ေလဖျန်းလာြပန်ပီ၊ ေနာက်ထပ်သစ်ကိုင်း
ကျိးလိမ့်မယ်... ေနာက်ဆုတ်က ဆုတ်က..."
"ေဝါ..."
"ြဗန်း...ေြဖာင်း..."
ေလတစ်ိုက်၏ ြပင်းအားေကာင့် သစ်ကိုင်းကျိးသံ တချိသည် ကီး
မားသည့်

ေပါက်ကွဲသံလို

ြဖစ်သွားရာ

ေအာင်သိခက

ကားဆီြပန်

လှည့်ေြပးပီး ဘာမှ မြဖစ်ေကာင်း ဓာတ်မီးနဲ အချက်ြပရသည် ။ ဇနီးနဲ
ေယာကမြဖစ်သူ စိတ်ပူေနမှာ ကို သိလို ြဖစ်သည် ။ ထိုစဉ်...
"ဟီး ဟီး ဟီး"
"ေဟ့... ဘာသံလဲ၊ ဒါ...."
"ဟုတ်တယ်...ကန်ေတာ်တို လည်း ကားလိုက်တယ်..."

"ေမာင်ေအာင် ကားလိုက်လား..."
ေအာင်သိခက ဇရပ်ဆီကို ဓာတ်မီးလှမ်းထိုးရင်း ေဝခွဲမရသလို ေလ
သံမျိးှင့်၊
"ကားေတာ့ ကားလိုက်တယ်... စကားေြပာသံလား ငိုသံလားပဲ..."
"ခိုညည်းတာများ လား..."
"ခိုက မုန်တိုင်းထဲမှာ မညည်းပါဘူး..."
"ခင်ဗျား ေသချာလို လား...ညည်းချင်လည်း ညည်းမှာ ေပါ့..."
ခိုညည်းသံနဲ ပဲ အဆုံးသတ်ချင်တာမို သူတို စကားေတွ လှီးလဲေနက
ေသာ်လည်း ..."
"အ...အစ် အစ်...ဟင်း ဟင်း..."
"ေဟာ..."
"ဟုတ်တယ်…ဇရပ် ဇရပ်ကီးက..."
လူငယ်ဆို၍ ေအာင်သိခ တစ်ေယာက်ပဲ ပါသည် ။ အားလုံး အား
ေကာင်းေမာင်းသန် ေယာက်ျားကီးေတွပဲ ြဖစ်ေသာ်ြငား အငိးကီးသည့်
မုန်တိုင်းှင့် အကာလ ညအခါကီးမှာ ေတာ့ ဒီအသံက ေကျာချမ်းဖွယ်ြဖ
စ်ေနခဲ့၏။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ဓာတ်မီးေရာင်ေတွ အားလုံးကလည်း ဇရ
ပ်ဆီမှာ ပဲ ေဝ့ဝဲေနလင်... ။
"ဟိုမှာ ...ဟိုမှာ ..."
"ဘာလဲ"
"လူရှိတယ်..."

"ဟာ...မြဖစ်ိုင်တာ..."
ဇရပ်က ေကျာဘက်နဲ ညာဘက်တစ်ဝက်ေလာက်ပဲ အကာရံရှိေနခဲ့
လျက် ကျန်သည့် မျက်ှာစာေတွက ချံေတွ တက်ေပါက်ေနကတာ ြဖစ်
သည် ။ ထိုြပင် ေအာက်ခင်းကလည်း သမံတလင်း ကမ်းခင်းမို ဒီလိုရာ
သီဥတုမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ မှ ေြခာက်ေသွေနမှာ မဟုတ်ေပ။ သိုေသာ်...
"ဟင်း ဟင်း ...အား ကတ် ကတ်..."
"မိန်းမသံ..."
"ဟုတ်တယ်..."
သူတို ေတွ အရိပ်ြမင်လိုက်သည့် ေနရာကို ဓာတ်မီးေတွ စုြပံထိုးေန
မိကာ ေြခလှမ်းေတွလည်း မသိမသာ ေရှေရာက်ေနကရင်း... ၊
"သွားကည့်လိုက်တာ ေကာင်းမယ်..."
"ဟုတ်တယ်...လူသံဗျ၊ မိန်းမဆိုေတာ့ တစ်ခုခု ဒုကေရာက်ေနတာြဖ
စ်ိုင်တယ်"
ေအာင်သိခက

ဦးေဆာင်

ေထာက်ခံလိုက်တာှင့်

အားလုံးရဲ

ေြခလှမ်းေတွက ဇရပ်ဆီ ဦးတည်ကေလသည် ။ တကယ်သွားကည့်
ေတာ့ ချံြမင့်ကီးေတွေအာက်မှာ လူသားထားသည့်ပုံစံ မပီမြပင် လမ်း
ကေလးကို

ေတွလိုက်ကသည်

။

ေအာင်သိခက

ေရှကသွားေပမဲ့

ဦးေကျာက်ဆူးက သံတုတ်ကီးှင့် ချံေတွကို ပင့်ေကာ်ဖယ်ရှားေပး၍ ...
၊
"ကိုေပါနဲ သံတိုင် ကားေတွနဲ မလှမ်းမကမ်းမှာ ေနခဲ့ကပါ... တာဝ
က ကားဆီသွားေန"

လူြဖန်ပီးမှ သူတို ခွဲထွက်လိုက်ကပီး... ၊
"သူေဌးေနပါ... ကန်ေတာ် ေရှကသွားပါ့မယ်..."
ဇရပ်နားနီးေတာ့

ဦးေကျာက်ဆူးက

ေလှကားထစ်ေပ

အရင်ေြခချပီး ချံေတွေပကို ေရာက်နဲ ိုက်ပုတ်၍ တက်၏။ ေရေတာ
က်ေတာက် ကျေနသည့် သစ်ကိုင်းသစ်ခက်ေတွေကာင့် အေတာ် စိတ်အ
ေှာင့်အယှက် ြဖစ်ရကာ... ၊
"ဟာ... ဘာြဖစ်ေနတာလဲမသိဘူး..."
ေအာင်သိခက စိတ်ရင်းေကာင်း ရှိသူြဖစ်ရာ ေသွးသံရဲရဲှင့် အမျိးသ
မီးတစ်ေယာက်ကို ြမင်လိုက်တာနဲ အနားကို တန်းေရာက်သွားခဲ့လျက်
"သူဘယ်လိုလုပ် ဒီဇရပ်ေပ ေရာက်ေနတာလဲမသိဘူး..."
"ေဟ့... မိန်းကေလး မိန်းကေလး..."
ဦးေကျာက်ဆူးတို လည်း ဓာတ်မီးနဲ ထိုးထားရင်း ေခကည့်ကသည်
။ မိန်းကေလးသည် ြမထွတ်ဦးတို အရွယ်ေလာက်ပဲရှိကာ အဝတ်အစား
ေတွက ေဟာင်းွမ်း စုတ်ြပတ်ေန၏။ ဘာေရာင်မှန်း မသိေတာ့ေသာ
ေသွးစွန်းေနသည့်ထဘီက ေြခသလုံးတစ်ဝက်ေလာက်ထိ လန်တက်ေန
ကာ ဇရပ်၏ ေခါင်းရင်း ေထာင့်ကွယ်မှာ အားလုံးကို ေကျာခိုင်းထားသ
ည့် အေနအထားှင့် ေကွးေကွးေလး လဲကျေန၏။ ဆံပင်က ခါးေလာက်
ထိ ရှည်ပုံေပကာ ကမ်းေပမှာ ြပန်ကျဲေနလျက် ပခုံးတစ်ြခမ်းလုံးှင့်
ဆံပင်တို မှာ ေသွးေတွကြမင်မေကာင်း... ၊
"အင်း...ဟီး ဟီး...အ...
"ေဟာ..."

ကည့်ေနတုန ်းမှာ ပို၍ ေကွးကုပ်သွားပီး ညည်းသံထွက်ေပလာသ
ည် ။ ဦးေကျာက်ဆူးက သူမရဲ ေခါင်းရင်းကေန ေကွေကျာ်သွားပီး ေသ
ချာဓာတ်မီးထိုးကည့်လိုက်လင်၊
"ေဟာ...ဗိုက် ဗိုက်ကီးနဲ သူေဌး၊ ကိုယ်ဝန်ကီးနဲ ဗျ..."

*****

အခန်း(၂)

အသက်တစ်ေချာင်းဆိုသည့် အသိစိတ်ကို လွတ်ထွက်မသွားေအာင်
ဆွဲထိန်းေနရ

ေပမဲ့မိုးထဲေလထဲမှာ သမီးြဖစ်သူဆင်းထွက်သွားေတာ့

ေဒြမမင်းသီရိ စိတ်ေတွတိုပီး ထိုင်မရထမရ ၊
ေဒါက်တာြမထွတ်ဦး...။ သူမက သားဖွားမီးယပ ်အထူးကုဆရာဝန်
တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး ခင်ပွန်းြဖစ်သည့် ေအာင်သိခက ေယာက်ျားပီသ၍
စာနာစိတ်ကီးမားသူ ြဖစ်ေနခဲ့ြခင်းေကာင့်...
"မင်းေကာင့် ခက်တယ် သိခ...ေယာက်ျားပီသတာလည်း ေနရာတ
ကာမေကာင်းဘူး..."
"မီးမဖွားိုင်တဲ့ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ကို ဒီတိုင်းမိုးထဲေလထဲမှာ မ
ထားခဲ့ချင်လို ပါ... ထားဖို လည်း မသင့်ဘူးမိုလားမယ်မယ်..."
"ဟုတ်ပါတယ် မယ်မယ်... မိုးလည်း တိတ်သွားပီး၊ ေလလည်း ငိမ်
ေနပီ... ဒီလမ်းပိတ်ေနလို ခရီးဆက်လို လည်း မရေသးပါဘူး…"
က ားဆ ီမ ှာ ေဆးဝါးပစည်းေတွ

ြပန်လာသည့်

ြမထွတ်ဦးက

လာရှင်းြပေသးသည် ။ ပီးေတာ့ သူမကို ထီးမိုးေပးေနသည့် မိန်းက
ေလးတစ်ေယာက်ှင့် ေဆးေသတာဆွဲသည့် မိန်းကေလးတို ြခံရံကာ ြပ
န်ထွက်သွားေလသည် ။ ဒါမိဘကို ခွင့်ေတာင်းတာလား...အသိေပးုံ
လား.၊

"ရှင်မေရ... မီးမဖွားိုင်တဲ့ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ကွာ သနားပါတ
ယ်၊ အေြခအေန မေကာင်းဘူး..."တဲ့ ...၊
"ဟုတ်လားအစ်ကို...ဘယ်မှာ လဲ..."ဆိုပီး ချက်ချင်း မိုးကာေကာက်
ဆွဲပီး တံခါးဖွင့်တဲ့ သမီးကတစ်မျိး။ ဒီမေအကို နည်းနည်းေလးမှ ဂုမ
စိုက်ကတာ။ ကားထဲမှာ ေြမးငယ်ေလး ှစ်ေယာက်နဲ ေနခဲ့ရ ေပမဲ့စိတ်
ထဲမှာ တုံုံြဖစ်ေနသည် ။ ေြခှစ်ေချာင်းလည်း မကယ်နဲ မင်းေလှေမျာ
လည်း မဆယ်နဲ တဲ့ ...။ သင်းတို နားမလည်ကဘူးလား...။ ပီးေတာ့ ဒီ
လိုအေြခအေန ဒီကာလမှာ ေတွတဲ့ ဒုကသည် က ဘယ်ကမှန်းမသိ။
ဘာြဖစ်ထားမှန်းမသိတဲ့ ေရေမျာကမ်းတင် …
"ဘွား…မယ်မယ်က ဘယ်သွားတာလဲဟင်..."
"ဟင်...အဲ ေြမး မယ်မယ်က ဆရာဝန်ေလ၊ လူနာရှိလို သွားကည့်
တာ... ဘယ်မှ မဟုတ်ဘူး ဒီနားေလးတင်…"
"သမီးလိုက်သွားချင်တယ်…"
"အို... အြပင်မှာ မိုးရွာေနတယ်ေလ၊ ငိမ်ငိမ်ေလးေန... ေတာ်ကာ
ေမာင်ေလး ထငိုလိမ့်မယ်..."
ဟင်... ၊ ကေလးငိုသံေလးက စူးရှကျယ်ေလာင်စွာ ေပလာခဲ့၏။ ကို
ယ့်ေြမးရဲ ငိုသံေတာ့ မဟုတ်ေပ။ ဇရပ်ကီးဆီက ပျံလွင့်လာသည့်ငို သံြဖ
စ်သည် ။ လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ မီးအိမ် ှစ်လုံးထွန်းထားသည့် အလင်း
ေရာင်ြဖင့် ဇရပ်တစ်ခုလုံး လင်းထိန်ေနကာ လပ်ရှားေနသည့် အရိပ်တို
ကိုပါ လှမ်းြမင်ေနရ၏။ ဘာြဖစ်လို အြဖစ်သနစ်ေတွက လွန်ခဲ့တဲ့
ှစ်ေပါင်း ှစ်ဆယ်ေကျာ်က အတိုင်း တစ်ထပ်တည်း လာြဖစ်ေနရတာ
လဲ ၊

ေဒါသေတွ စိတ်မရှည်ြခင်းေတွကေန အတိတ်ကို သတိရလိုက်ေတာ့
စိတ်ပျက်ြခင်းေတွပါ ထပ်ပါလာသည် ။ လူလူချင်းအတူတူပဲဆိုပီး ေရ
လင်ပန်းနဲ အချင်းေဆး၍ ေရကတီပါပိုးသားုုမှာ ေမှးစက်ကီးြပင်းခဲ့
ရတဲ့ ကေလးနဲ လမ်းေဘးေြမနီနီ အုတ်ကျိးသဲေကျာက် ြမက်ဖုတ်ေြမစာ
ေတွကားမှာ ေမွးဖွားရှင်သန်လာခဲ့တဲ့ ကေလးေတွ တူိုင်မလား...၊
ကိုယ့်ေြမးေလးရဲ အုန်းဆီေမးြဖင့် ေမးပျံူးညံ့ေနေသာ ဦးေခါင်းဆံ
စေလးေတွကို ြမတ်ိုးစွာ ပွတ်သပ်ေနမိရင်း ဖက်ထားလိုက်မိတာလည်း
တန်ဖိုးကီးစွာနဲ ြဖစ်၏။ ပီးေတာ့ အခါလည် ေကျာ်ုံေလးရှိေသးသည့်
ေြမးေလးကိုပါ တိုး၍ ဖက်ထားမိသည် ။ ဒါငါ့ေြမး ငါ့ေသွးေလးေတွ...။
ေဒြမမင်းသီရိရဲ ေြမး...။ တာဝတသာ စံအိမ်ကီးရဲ မျိးဆက်ေသွးေလး
ေတွ။ ကိုယ့်ေြမးေတွကို ဖက်ထားရင်း တဝါးဝါး ငိုသံထွက်လာတတ်သ
ည့် ဇရပ်ဆီ ခပ်မဲ့မဲ့လှမ်းကည့်မိေတာ့ စိတ်ပျက်စွာ...
ပခုံးှစ်ဖက်ကား ေခါင်းေပါက်ေနုံနဲ လူချင်းအတူတူပဲလို ေြပာစ
ရာလား...။ ဒီေလာက်မွဲေတ စုတ်ြပတ်သတ်ေနတဲ့ ဘဝနဲ ေမွးဖွားလာတ
ည်းက

အတိတ်က

ဘယ်လို

မေကာင်းမေတွ

ရှိခဲ့သလဲဆိုတာ

ဘုရားဆီေြပးေမးဖို ေတာင် မလို။ ငါဆိုသည့် မာန်မာနက ေခါင်းေထာင်
ဦးေဆာင်လာခဲ့သည် ။ ထိုအခါ သမီးလတ် ြမပုလဲြဖကို သတိရလိုက်မိ
သည် ။ သူမေလးကေတာ့ ကိုယ်နဲ စိတ်တူ ကိုယ်တူပါ။ သူအစ်မနဲ ခဲအို
ေတာ်တို

ခုလို

လုပ်ကိုင်ေနကတဲ့

အြဖစ်ကိုများ

ြမင်လိုက်ရင်

ဘယ်လိုေြပာမလဲ... ၊
"မကီး ေဆးုံက ြပန်လာတာဆို ထမင်းတစ်ဝိုင်းတည်း မစားချင်
ဘူး... အရမ်းရွံတာပဲ"
လို ... ေြပာလည်း ေြပာသည် ။ တကယ်ပဲ ေရှာင်ထွက်သွားတတ်တာ

လည်း အားနာရမှန်းမသိ... ၊
"ေရာဂါသည်

ေတွ

ကိုင်ေနရတာေတာင်

ရွံဖို

ေကာင်းေနပီ...

သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆိုေတာ့ သွားပီ..."
လို ေြပာတာ လက်ခါေြခခါ... ၊
"ပုလဲရယ်... ေတာ်ကာ သမီးေမွးရင် မကီးက ေမွးမေပးဘဲေနမယ်၊
ကိုယ့်အစ်မကို ဒီလိုမေြပာနဲ ေလ..." ဆိုေတာ့... ၊
"အမေလး...ေမွးေပးချင်တဲ့ ဆရာဝန်ေတွ ိုက်သတ်လို မကုန်ဘူး၊ ရွံ
စရာမို ရွံတယ် ေြပာတာ..."တဲ့ ... ၊
ေဒြမမင်းသီရိ ဒီသမီးကို မချင့်မရဲြဖစ်ရသမ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့သည့်
သမီးကို တမ်းတမိ၏။ ပီးေတာ့ အငယ်ဆုံးသားြဖစ်သည့် ြမမင်းစံ...၊ သူ
ကေတာ့ တင်းသည် ေြပသည် မမည်ေပမဲ့ ြမထွတ်ဦးလို မဟုတ်တာ
ေတာ့ ေသချာပါသည် ။ စကားနည်းသေလာက် သူမှန်သည် ထင်လျင် ရဲ
ရဲေြပာတတ်၏။ ဒီသားသမီးသုံးေယာက်ဟာ တာဝတသာ စံအိမ်ကီးရဲ
မျိးဆက်ေသွးေတွ ြဖစ်ကသလို သူမ အားထား ြမတ်ိုးရပါေသာ ရင်
ေသွး ရတနာေတွလည်း ြဖစ်ေလသည် ။ ထိုေကာင့် ရင်ခွင်ပိုက် အရွယ်
ေလးေတွကေန လွတ်သွားပီဆိုတည်းက ဆက်ဆံေပါင်းသင်းေရး ၊ ပ
ညာေရး၊ ကျန်းမာေရး အေရးေပါင်း များ စွာအတွက် တွက်ချက် ပူပင်
ေနခဲ့ရတာ ဒီေနထိ... ၊
"ဘာမှ မပူနဲ ေတာ့ မယ်မယ် လူနာေမွးပီးသွားပီ..."
သူများ ကိုယ်ဝန်သည် ေမွးတာကို ကိုယ့်ဇနီး မီးဖွားပီးသွားတဲ့ အတို
င်း ဝမ်းသာအားရ ေြပးလာေြပာေနသည် ။ ဒါကိုပဲ ေတွးေနတုန်းမို
ေဒြမမင်းသီရိ စိတ်တိုသွားကာ... ၊

"ေမွးပီးတာ ငါသိတယ်ေလ... ကေလးငိုသံကားလိုက်တာပဲ..."
"ဟင်"
ေအာင်သိခက အေမှာင်ထဲကေန မီးဖွင့်ထားသည့်ကားထဲကို အံ့ဩ
သလို ြပန်ငုံကည့်၏။ ေဒြမမင်းသီရိ ဒီထက်ပိုေြပာချင်ေသးေပမဲ့ က
ေလးေတွေရှမှာ မေြပာချင်ေတာ့တာမို... ၊
"ပီးသွားရင် ြမန်ြမန်ြပန်ေခခဲ့... အြပင်မှာ ရာသီဥတုက ေကာင်း
တာ မဟုတ်ဘူး ..."
"မယ်မယ်...ေမွးလူနာအေြခအေနက..."
"ေမွးလူနာအေြခအေန ငါမသိချင်ဘူး သိခ… အဲဒီဇရပ်ကီး ဂတ်ခနဲ
အသံြမည်ပီး ပိကျသွားရင် အဲဒီချံပုတ်ကိကားက ပိုးေကာင်မားေကာ
င် တက်ကိုက်ရင် ေလတိုက်မိုးမိလို ဖျားနာဆုံးံးရရင် အဲဒါေတွကို ငါ့သ
မီးခံရမှာ ... ဆုံးံးရမှာ က ငါပဲ၊ ဒါေတွမင်း နားလည်ရဲ လား... ငါ့သား
သမီးေတွကို ငါ့ကိုယ်ငါထက်ပိုလိုအပ်တယ်၊ ငါ့ သားသမီးကလွဲရင် ဘာ
တန်ဖိုးမှ ငါဂုမစိုက်ဘူး... ေနာက်ထပ်ငါ့ကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ထပ်မဟနဲ ၊
ေကျာက်ဆူးတို ကို အဲဒီလမ်း ချက်ချင်း ရှင်းခိုင်း... ငါ့သမီးကို ေခခုချက်
ချင်း ြပန်ထွက်မယ်ဒါပဲ".
ေြပာချသွားတာ တစ်ခွန်းမှ တုံဆိုင်းသွားတာမရှိဘဲ တစ်ချက်လွတ်
အမိန်ှင့် အဆုံးသတ်သည် ။ ေအာင်သိခ ပါးစပ်အေဟာင်းသားှင့်
ေငးကည့်ေနမိရင်း ေခါင်းညိတ်ရြခင်းသို ေရာက်ကာ... ၊
"ဟုတ်ကဲ့ပါ..."
ေယာကမေပမဲ့ အေဒဝမ်းကွဲမို ေကာက်ရသည် ။ တစ်ခါတေလ
အာဏာရှင်ဆန်တာ သိေသာ်လည်း နာခံေနကျ အကျင့်ကပါေနပီမို ြပန်

လှန်ေမးခွန်းဆိုတာ မရှိခဲ့။ သိုေသာ် ဒီေနရာမှာ ေတာ့ တစ်မိန် တစ်အာ
ဏာှင့် အဆုံးမသတ်ခဲ့ဘဲ... ၊
"ဘာလဲ...ဟိုမီးေတွက..."
ေအာင်သိခ ေခါင်းငုံပီး လှည့်ထွက်လိုက်ေတာ့ မြမင်ေပ။ ေဒြမမင်း
သီရိ စကားသံကားမှ ေမာ့ကည့်မိသည် ။ မီးအိမ်မီးေတွ ေလးငါးခုေလာ
က်ှင့်

ဓာတ်မီးေတွလည်း

ပါကာ

ထိုလူစုသည်

ဇရပ်ဆီကို

ေရာက်ေနပီြဖစ်လျက်၊
"သူေဌး..."
ကိုတာဝလည်း သူဆီ အေြပးေရာက်လာခဲ့ပီး... ၊
"မီးေနသည် ရွာက ထင်တယ်...ရွာသားေတွ သူကိုလာရှာကတာ..."
ဟင်… ၊ ေဒြမမင်းသီရိ လပ်လပ်ရှားရှား ြဖစ်သွားေလသည် ။
ေအာင်သိခ ေကျနပ်သည် ြဖစ်ေစ မေကျနပ်သည် ြဖစ်ေစ စိတ်ထဲမှ
ရှိတဲ့ အတိုင်း ေြပာဆိုအမိန်ေပးခဲ့သည် ။ ေြပာသလို ချက်ချင်းမလုပ်ရင်
ေနာက်ထပ်ေပးမည့် မိုးကိးပစ် အမိန်ေတွလည်း ြပင်ဆင်ထားေသးသ
ည် ။ ဘာေတွ ထပ်ရှိေသးတာလဲ...။ ဘာေတွလဲ... ဒီလူေတွက...
ေြမးေတွကို ကားထဲမှာ ထားခဲ့ပီးလည်း ဆင်းမသွားိုင်။ သမီးနဲ သ
မက်ကို စိတ်မချြခင်းက ကားထဲမှာ ထိုင်လို လည်း မကျ။ အေြခအေနကို
နားမလည်ိုင်ဘဲ စိုးရိမ်ေနရသည့်စိတ်သည် လွန်ခဲ့ေသာ အတိတ်ဆီက
ဒီလိုညမျိးသို သတိတရ ြပန်လည်ေရာက်ရှိသွားခဲ့၏။ ထိုစဉ်ကေတာ့ မ
ယ်မယ်သည် ကိုယ့်လို စိုးရိမ်ဗျာများ ေနရသည့် ပုံစံေတွ ရှိမေနခဲ့ဘဲ ၊
"ငါကေတာ့ ကယ်တင်တာေတွ ဝါသနာ မပါဘူး...ဒါေပမဲ့ တန်ပါတ
ယ်၊ ကန် တစ်ေယာက် တိုးတာေပါ့..."တဲ့ ၊

သူမကျမှ ဘာြဖစ်လို မယ်မယ့်လို မိန်မိန်ကီး ကည့်မေနိုင်တာလဲ၊

*****

အခန်း(၃)

ြပည်ပကုန်သွယ်ေရးှင့် အေထွေထွအာမခံ လုပ်ငန်းစုကီး၏ CEO
အသစ်ခ န်အ ပ်ပ ွဲမ ှာ အသက်အငယ်ဆုံးှင့် အေတာ်ဆုံးြဖစ်ေသာ အာ
ဏာသန်၏ ပုံရိပ်ေတွက လမ်းမိုးေနသည် ။ ခန်အပ်ြခင်းပီးသည် ှင့်
လက်ခုပ်သံေတွ ေတာ်ေတာ်နဲ မစဲသလို တဖျတ်ဖျတ် လက်ေနေသာ မှ
တ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံေတွလည်း မပီးိုင် ၊
"ကွန်ဂရက်ကျေလးရှင်း ညီေလးေရ..."
"သဲန်ခ်ယူ."
"ကိးစားေနာ်... တက်ခဲ့တဲ့ စီအီးအိုေတွထဲမှာ မင်းအငယ်ဆုံးပဲ..."
"သဲန်ခ်ယူပါ..."
"ေနမင်းသစ်ရဲ သားဆိုတာ ယုံေတာင် မယုံိုင်ဘူးေပါ့ ... ကွန်ဂရက်
ကျေလးရှင်း..."
လက်ဆွဲှတ်ဆက်သူေတွကားမှာ သားရဲ မျက်ှာေလးကို ေဒယမုံ
ခင် ပီတိအစုံြဖင့် ေငးေမာ ကည့်ေနမိသည် ။ ဒီေန စီအီးအိုြဖစ်သွားခဲ့သ
ည့် အာဏာသန် ဆိုေသာ လူရွယ်တစ်ေယာက်က ကိုယ့်သားေလးဆို
တာ ယုံေတာင်မယုံိုင်...
"ဟား ဟား ဟား..."

ုတ်တရက် တီဗီကည့်ရင်း ဦးေနမင်းသစ် ရယ်ချလိုက်ေတာ့ အထိ
တ်တလန် လှည့်ကည့်မိသည် ။ ဦးေနမင်းသစ်က ဆိုဖာေပမှာ ပစ်စလ
က်ခတ်

ကိုးိုးကားရား

ထိုင်ေနကာ

လက်ှစ်ဖက်ကို

ဆိုဖာေကျာမှီေပမှာ တစ်ဖက်စီ ဆန်တင်ထားလျက်... ၊
"ငါ့သားေတာ်လို ချီးမွမ်းတာေတာင် ထီးခိုက်နန်းခိုက်နဲ ေတာ်ေတာ်
ရယ်ရတဲ့ ေကာင်ေတွ...ဟား ဟား ဟား..."
"ခိုက်လည်း ခိုက်ချင်စရာကိုး...အေဖဆိုတဲ့ သူကို ခုေန သူတို ြမင်က
ည့်ပါလား..."
ေဒြမင့်မိုရ်က စီးကရက်မီးညိရင်း စိတ်ပျက်သည့် အကည့်ှင့် ေမာ
င်ြဖစ်သူကို ေစ့ေစ့ကည့်၍ ... ၊
"ငါ့တူက မကာခင် ဥကဌေနရာကို ယူေတာ့မှာ ... ြမန်မာိုင်ငံက
ကုမဏီကို စာမဖွဲဘူးေနာ်၊ စကာပူုံးချပ်ကို ေြပာတာ..."
"ဟား ဟား ဟား..."
ဦးေနမင်းသစ်က ေအာင်ြမင်မေတွေဝေနသည့် တီဗွီမှာ ေပေနသည့်
အခမ်းအနားကိုကည့်၍ ေဒြမင့်မိုရ် ေြပာတာကိုလည်း စိတ်ဆိုးပုံမရှိဘဲ.
.. ၊
"ဟုတ်ပါတယ်... ဒါေပမဲ့ ငှက်ေပျာပင်စိုက် မိလိုက်ဖသာတဲ့ ..."
"မင်းကေတာ့ ငှက်ေပျာပင် မစိုက်ခဲ့ပါဘူး ေနမင်းရယ်..."
ေြပာပီးေတာ့ ကမ်းေပမှာ ကျံကျံေလးထိုင်၍ သိုးေမွးထိုးေနသည့်
ေဒယမုံခင့်ဆီ အကည့်ေရာက်သွားကာ... ၊
"ဟွန်း ... ေနမင်းသစ်နဲ ယမုံခင်က ေမွးလိုက်ေပမဲ့ အာဏာသန်ဆို

တာ ငါ ပျိးေထာင်ခဲ့တဲ့ ငါ့တူပါ..."
"ဟား ဟား ဟား "
"ရယ်ေလ... ဒီအပင်ကသီးရင် ဒီအသီးပါပဲလို မင်းေြပာချင်တာမို
လား၊ နင်တို ကလည်း သစ်ပင်ေတွ မဟုတ်ဘူး .... အာဏာကလည်း အ
သီးေလး တစ်လုံး မဟုတ်ဘူး ၊ ဘယ်မိဘယ်ဖက ေမွးေမွး လူတစ်ေယာ
က်ရဲ ဘဝက ဘယ်အရာနဲ မှ မေပါင်းစပ်ဘူး"
ေဒြမင့်မိုရ်က ကိုယ့်စကားကို သေဘာကျသလို ြပံးမဲ့မဲ့ှင့် ခဏနား
လိုက်ေသးသည် ။ ပီးေတာ့ ဆိုဖာေပမှာ ခပ်ေတာင့်ေတာင့်မှီ၍ လက်ပို
က်၏။ ပီးေတာ့မှ စီးကရက် ညပ်ထားသည့်လက်ကို ြပန်ေထာင်ပီး အိ
က်မက်မက် ဖွာိက်လိုက်ရင်း မီးခိုးေငွတို ကို လှပစွာ မတ်ထုတ်၏။
"လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘဝနဲ ကိုယ်ပဲ... အသုံးမကျဘူးဆိုတာလည်း ကို
ယ်ပဲ၊ အရမ်းေတာ်ေနတာလည်း ကိုယ်ပဲ... အာဏာက သူဗီဇပါရမီကိုက
ထက်ြမက်ပါးနပ်တာ၊ ငါကေတာ့ သူကို အေရာင်တင်ေပးတဲ့ သူ"
"ကန်ေတာ်တို ကေတာ့ အေရာင် တင်ေပးိုင်စွမ်းေတာင် မရှိတဲ့ သူ
ေတွေပါ့..."
ေဒြမင့်မိုရ်က ပခုံးတွန်၍ ရယ်လိုက်သည် ။ ပီးေတာ့ စီးကရက်တစ်
ိက်ှင့် လက်ြပန်ပိုက်၍
"သူများကို ေမးခွန်းေတွ ေမးေနမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာ ြပန်နားလ
ည်ေအာင် ကိးစားစမ်းပါ ေနမင်းရယ်... ငါတို ေမာင်ှမ ှစ်ေယာက်ပဲရှိ
ေတာ့တာ၊ ဒါေပမဲ့ ေဆွမျိးေတွေတာ့ အများကီးပဲေလ..."
မင်းသမီး ကသလို လက်ှစ်ဖက်ြဖန်ပီး ေဝှြပေတာ့ ဦးေနမင်းသစ်ရဲ
အရယ်မျက်ှာက အြပံးတို ေပျာက်ကွယ်ကုန်၏။ သူပ်ေပွခဲ့တာကို

ေဖာ်န်းလိုက်မှန်းသိသည် ။ ထိုေကာင့် မျက်လုံးက သိုးေမွးထိုးေနသ
ည့် ေဒယမုံခင့်ဆီ ေရာက်သွားခဲ့သည် ။ ေမာင်ှမ စကားိုင်လုကပီဆို
ေဒယမုံခင် ေရှာင်ထွက်သွားမဲြဖစ်သည် ။ ဒီတစ်ခါေတာ့ သိုးေမွးထိုးသ
ည့် အလုပ်ေပမှာ အထူးတလည် အာုံစိုက်ထားပုံ ဖမ်းလျက် တုတ်တု
တ်မှ မလပ်ဘဲ ရှိေန၏။ ဒီလို တုံဏိဘာေဝ ဇနီးမယားမျိးကို ဘယ်ေယာ
က်ျားက ရင်ခုန်မှာ ေလ၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအားမျိးမှ မြဖစ်ေစတဲ့ ဒီလိုမိ
န်းမမျိးေကာင့် ေပျာ်သလိုေနေတာ့ ဇနီးေကာင်းရထားပီး ကိုယ်သာ အ
သုံးမကျတဲ့ သူလို။ ဦးေနမင်းသစ် ငယ်ရွယ်ုပျိစဉ်ကတည်းက ခံလာရ
သည့် ဒီအေြပာမျိးေတွကို နည်းနည်းေတာ့ နာကျင်ေနမိပီ ြဖစ်သည် ။
ေြပာရမယ်ဆိုရင် ဒီမိန်းမေကာင့်... ၊
"ငါ့ညီမိန်းမရ ကံေကာင်းတယ်"လို အစ်ကိုြဖစ်သူက ချီးမွမ်းခဲ့ဖူးသ
ည် ။
"ငါ့ေခးမကမှ တကယ့်အိမ်ေထာင်ရှင်မ ပီသတာပဲ"တဲ့ ...၊ မိဘေတွ
က ေကျနပ်ေနက၏။
"သူများ ေတွ ေယာက်မေတွ မေကာင်းလို အတင်းေတွလုပ်လိုက်က
တာ...
ငါ့ေယာက်မကို ကည့်ပီး ေယာက်မေတွ အကျင့် မေကာင်းဘူး ဆို
တာ နားက ိမလည်ိုင်ဘူး..."လို အစ်မြဖစ်သည့် ြမင့်မိုရ်က ချီးမွမ်းလို မ
ဆုံး၊
"မီးဖိုေချာင်ဝင်ေနတာများ ထွက်ပါဆိုမှ ထွက်တယ်... ဘာခိုင်းခိုင်း
တစ်ချက်မှ ြပန်မကည့်ရဘူး၊ သမီးေယာက်မ တုပေနဖို ေနေနသာသာ
ငါ့ မျက်ှာေတာင် ရဲရဲမကည့်တဲ့ ေယာက်မ..."
အိမ ်မ ှာ သူငယ်ချင်းေတွ ေခလာတိုင်း ဒီေယာက်မကို ေခထုတ်ပီး

ေြပာြပရတာ အေမာ။ တမင် မိတ်ဆက်ေနစရာလည်း မလိုေပ။ ယမုံေရ
မမတို ဖို အေအးေလး လုပ်ခဲ့ပါဦးလို ေြပာလိုက်ုံ၊
"မမတို က ကန်ေတာ့်မိန်းမကို အိမ်အကူလို ခိုင်းေနကတာလား..."
လို သူေဒါသြဖစ်လို ေြပာခဲ့ဖူးသည် ။ ြမင့်မိုရ်က ြပးြပးပျာပျာ မျက်
ှာေတွြဖစ်လျက် ၊
"အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး ေမာင်ေလးရယ်...မမက မမစားမယ့် အစားအ
ေသာက်ကို ဟိုလူလုပ်မှ ဒီလူလုပ်မှ နဲ ေကးများ တတ်တာ ေမာင်ေလး
သိရဲ သားနဲ ... ယမုံေရာက်လာမှ အဆင်ေြပ သွားတာေလ၊ ကိုယ့်ေယာ
က်မေကာင်းေလး ရထားလို ေကျနပ်ေနတာကို..."
ေြပာြပေတာ့လည်း ြမင့်မိုရ်အေကာင်း တစ်အိမ်လုံး သိကတာမို
ေနာက်ထပ် မေြပာြဖစ်ေတာ့ဘဲ ရှိကာ ကိုယ့်ဇနီးမယားကိုပဲ ကပ်ေြပာ
ေနရသည် ။ သိုေသာ်... ၊
"ယမုံမှ မေနတတ်တာ အစ်ကိုရယ်...ကိုယ့်မိသားစုေတွပဲဟာ..."
အိမ်မှာ မိဘေတွကလည်း မိဘေတွလုပ်ငန်းနဲ ြဖစ်သလို သူတို ေမာ
င်ှမေတွ မှာ လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ေနတဲ့ သူကတစ်မျိး၊ ကိုယ့်ယုံကည်မ
နဲ လပ်ရှားေနကတာလည်း ရှိကကာ မိသားစုဆိုတာ တစ်အိမ်တည်းမှ
ရှိေနသည့်

ြပယုဂ်တစ်ခုသာ

ြဖစ်ခဲ့၏။

ထမင်းဝိုင်းမှာ လူစုံပီဆို

ကိုယ့်ယုံကည်မနဲ ကိုယ့်ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ အေကာင်းသာ ေြပာြဖစ်က
လျက်

သူထက်ငါ

ဘယ်သူပိုေတာ်လဲ

ဘယ်သူပိုသက်သာလဲစသည့်

အေကာတင်မခံေသာ ြငင်းခုံြခင်းေတွသာ ြဖစ်ေနတတ်၏။ မိဘှစ်ပါး
သည် လည်း ထက်ြမက်မ ကိုယ်စီရှိေနကေသာ သားသမီးေတွကို ေကျန
ပ်ေနကသည် ။ ြငင်းခုံပိင်ဆိုင်ေနကသည့် မာန်မာနေတွကို လွတ်လပ်
ခွင့် ေပးခဲ့က၏။ ထိုေကာင့် "မိုးထိစံအိမ် ဆိုသည့်အတိုင်း စံအိမ်ကလူ

ေတွ အကုန်လုံးကလည်း ေြခေထာက်နဲ ေြမြပင် ကင်းလွတ်ရင်းြဖင့် မိုး
ထိတက်ဖို ကိးစားေနကသူေတွ ြဖစ်လာခဲ့သည် ။
ဒီလိုမိသားစုထဲမှာ ကိုယ့်ဇနီးကျမှ ဘယ်လို ေကာင်းြခင်းအြဖာြဖာနဲ
ဗိုင်းေကာင်းေကျာက်ဖိ ေတာ်ေလးဝ ငါးဝဝင် ေနခဲ့တယ်ဆိုတာ နားမလ
ည်ိုင်။ ခုေတာ့ မိဘေတွလည်း မရှိကေတာ့ပါ။ အစ်ကိုေတွလည်း ိုင်ငံ
ရပ်ြခားကို ေရာက်သွားကပီြဖစ်ကာ အစ်မြဖစ်သည့် ြမင့်မိုရ်ကေတာ့
သားအာဏာသန်ကို ေမွးပီးမှ ြမန်မာြပည် ြပန်ေရာက်လာခဲ့တာ ြဖစ်သ
ည် ။ သူမေရာက်လာေတာ့ ဦးေနမင်းသစ် ဦးေဆာင်ခဲ့သည့် မိဘရဲ
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွက ဖင်မိုင်ေခါင်းမိုင် ေရေမျာကမ်းတင် အြဖ
စ်ကို ေရာက်လုေရာက်ခင် အေြခအေနမျိး၊ ြမင့်မိုရ်သည် လည်း ခင်ပွန်း
သည် ဆုံးသွားသြဖင့် စိတ်လည်း ပျက် စီးပွားေရးလည်း ပျက်လာခဲ့တာ
မို ေမာင်ြဖစ်သူကို ကူညီချင်တာေတာင် ပျက်စီးစြပေနသည့် စီးပွားေရး
အေြခအေနကို ဘယ်ကဘယ်လို ပါဝင်ရမှန်းမသိေတာ့ဘဲ လပ်လီလပ်
လဲ့ ဖိုဖရဲနဲ ပဲ ေရှဆက်ခဲ့ရ၏။
သူအြပစ်ေတွကို ေတွးရင်း ကိုယ့်အြပစ်ေတွ ေပလာေတာ့မှ ဦးေနမ
င်းသစ်ရဲ အကည့်ေတွ ေဒယမုံခင့် မျက်ှာဆီက ခွာ၏။ မိန်းမပီသတာ
ေကာင်းသည် ။ ဒါေပမဲ့ အိမ်ေထာင်ေရး ခိုင်မဲသာယာဖို အတွက် မိန်းမ
ပီသမတစ်ခုသာ လိုအပ်သည် မဟုတ်...
"ေနမင်း..."
"ဟင်..."
ုတ်တရက် နာမည်ေခလိုက်သြဖင့် အတိတ်နဲ ပစပန်မှာ အထိုင်မ
ကျ ိုင်ြဖစ်ေနသည့်စိတ်က ပျာပျာသလဲ ထူးမိြခင်းကို ြဖစ်သွားေစကာ
သူပုံစံေကာင့် ေဒြမင့်မိုရ်က ေလှာင်ရယ်သလို ြပံးေနလျက်...၊

"ဘာလဲ... ဟိုလူေကာင့် ဒီလူေကာင့် လဲချဖို ေတွးေနတာလား…."
အငိုက်ဖမ်း ေမးလိုက်တာလည်း တန်းခနဲ... ။
"ယမုံက ိုးသားတာပါ... တစ်ဆိတ်ရှိရင် ငါ့ေမာင်က ဒါပဲဘာြဖစ်လို
ယိုးမယ်ဖွဲေနတာလဲ၊ လင်သားနဲ ဇနီးမယားမှာ အိမ်ေထာင်ေရး တိုးတ
က် ေတာင့်တင်းဖို အတွက် ဘယ်သူမှာ ပိုပီး တာဝန်ရှိသလဲ..."
"ဒါကေတာ့ ေယာက်ျားလည်း လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိမှ လုပ်မှာ ေပါ့
... လုပ်ချင် ကိုင်ချင်ေအာင် မိန်းမက ဆွဲေဆာင်စည်းုံးိုင်ဖို မလိုဘူး
လား
"မလိုပါဘူးကွာ..."
ေဒြမင့်မိုရ်က ံမဲ့ကဲ့ရဲ ပီး စားပွဲေပက ြပာခွက်ထဲထိ စီးကရက်ြပာ
ေြခွကာ ကိုယ်ကို မတ်မတ်ြပန်ထိုင်ပီးမှ ၊
"ဒါကိုရှာရင် ဒါပဲေတွမှာ ပဲ... မင်းကိုက အရာရာတိုင်းမှာ မိန်းမြဖစ်
ေနတာ..."
"မမေနာ်... ကိုယ့်ေြပာတာမကိက်ရင် သူများကိုလည်း မေြပာနဲ ၊ ဒီ
အသက်အရွယ်ကျမှ ရန်မြဖစ်ချင်ဘူး..."
"ြဖစ်လို ရပါတယ်... ေြပာေလ၊ မမမှာ ဘာေြပာစရာရှိေနလို လဲ." .
"သိပ်ရှိတာေပါ့..."
ဦးေနမင်းသစ်က မချိမချဉ်မဲ့ြပံးှင့် လက်ရန်းေပ လှမ်းတင်ထားသ
ည့် ေြခေထာက်ကို ြပန်ုပ်၍ ေဒြမင့်မိုရ်ကို စိုက်ကည့်ရင်း... ၊
"မမနဲ ကိုကို အေမရိကားကို သွားလိုက် စကာပူကို ြပန်ေရာက်လိုက်
နဲ ပါသွားသမ ဘာများ တိုးတက်တာရှိလို လဲ"

"ငါ့ကျန်းမာေရးေကာင့် ဒုကများ သွားတာပါကွာ... ကိုလွင် ုတ်တ
ရက် ဆုံးသွားလို စီးပွားေရး အလျင်ြပတ်သွားတယ်၊ ငါကျန်းမာေရး ဆိုး
သွားတယ်... ငါမရှာတတ်မေဖွတတ်လို မှ မဟုတ်ဘဲ...ပီးေတာ့ ငါပဲြပန်
လာတာ ကိုကိုြပန်လာလို လား..."
တစ်ခုချင်း ြပန်ေမးပီး ေဒြမင့်မိုရ် အကည့်ေတွက မာန်မာနေကာင့်
ေအးစက်စက် ြဖစ်လာခဲ့လျက်... ၊
"ငါဒုက ေရာက်ခဲ့ရင်ေတာင် အလုပ်လုပ်ေနတဲ့ သူ အြမတ်ရတာရှိသ
လို ံးရတာလည်း ရှိိုင်တယ်... ငါညံ့လို မဟုတ်ဘူး ေနမင်း၊ ဘာမှ ြပန်
မစေတာ့ဘဲ ေနခဲ့တာက ငါ့တူေလးကို မထားခဲ့ိုင်ေတာ့လို ..."
မယုံကည်သလိုလို ေလှာင်ရယ်သည့် မျက်ှာကီးှင့် ဦးေနမင်းသစ်
က တစ်ဖက် လှည့်သွားသည် ။ ေဒြမင့်မိုရ်က ဂုမစိုက်စွာ စိုက်ကည့်
ေနခဲ့၏။ ေမာင်ှမသုံးေယာက်မှာ ေယာက်ျားေလး အငယ်ဆုံးမေလးမို
ေမေမတို က အလိုလိုက်သည် ။ သူမတို ှစ်ေယာက်ကို တိုးတက်ေရး
ကီးပွားေရးေတွ သင်ြပလမ်းန်ခဲ့ေပမဲ့ ေနမင်းသစ်က ဝါသနာ မပါဘူး
ဆိုပီး ေရှာင်ေနခဲ့၏။ အေပါင်းအသင်း အေပျာ်အပါးေတွနဲ ဘယ်လိုေန
ေန အလိုလိုက် အကိက်ေဆာင် ထားခဲ့သည် ။ ရည်းစားများ ြခင်းသည်
လူတစ်ေယာက်ရဲ အနာဂတ်အတွက် အဆိပ်အေတာက် ြဖစ်ေစမှန်း နား
လည်လာချိန်က ေနမင်းသစ်အတွက် အိမ်ေထာင်ဘက် ရှာေပးချိန်ြဖစ်
ေလသည် ။
"ငါ့သား လူေချာလူလှကိုများ ေပွသေလး ပ်သေလးနဲ ေဆွမျိးချင်း
ကဲ့ရဲ ခံရတာ အနာဆုံးပဲ..."
"ဒါများကွာ... သူသမီးနဲ မေပးစားေတာ့ ဘာြဖစ်သွားိုင်လို လဲ၊ ငါ
တို သားကို သူသမီးထက် အများကီးသာတဲ့ မိန်းကေလးနဲ လက်ထပ်

ေပးြပမယ်...ခုချက်ချင်း စိန်ြမတို ဆီဖုန်းဆက်၊ အြမန်ဆုံး ေပးစားချင်တ
ယ်...အေကာင်းြပန်ပါလို ..."
"ဟုတ်တယ်...ဟိုကိုဆိုရင် တစ်မိ တစ်ရွာစီြဖစ်ေနလို အနီးအပါး
အချင်းချင်းေစ့စပ်တာကို ေတာ်ေတာ်အြဖစ်သည်းတယ်"
မိဘှစ်ပါးစလုံး သားငယ်အတွက် ေဒါင်ချာစိုင်းေနခဲ့သည် ။ သူများ
လက်ညိးထိုးလာကာမှ သားလက်ကိုဆွဲပီး လုပ်ငန်းေတွထဲ ေခသွား
စာရင်းအင်းဆိုတာ ဘာမှန်းသိဖို ကိးစားှင့် စီးပွားေရး ေလာကထဲကို
ဖုတ်ပူမီးတိုက် ဆွဲသွင်းက၏။ ထိုစဉ်က သူမတို ေမာင်ှမှစ် ေယာက်စ
လုံးလည်း ေနမင်းသစ်အတွက် အေတာ် ပင်ပန်းခဲ့ကသည် ။ သူမတို မိ
သားစုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စကားကို ေဘးချိတ်ထားိုင်ေပမဲ့ ေဆွဂုဏ်
မျိးဂုဏ်ဆိုတာ အသက်လို အေရးကီးတာေကာင့် ေဆွမျိးချင်း ပိင်ဆိုင်
ဗိုလ်လုကသည် ။ ေဆွမျိးချင်းပဲ ေကာင်းတာ ေြပာလည်း သူတို ကဲ့ရဲ စ
ရာလည်း မလွတ်... ၊
စီးပွားေရးေတွ လုပ်ေနပါပီလို လက်ဆွဲြပိုင်တာေတာင် ေနမင်းသ
စ်ကေတာ့ အေပျာ်များ စွာကို လက်မလတ်ခဲ့ေပ။ ထိုေကာင့် မိဘေတွ ု
တ်တရက် ဆိုသလို တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက် ဆုံးသွားကတာှင့်
ေနမင်းသစ် ေမျာက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလို ြဖစ်ခဲ့သည် ။ အစ်ကိုနဲ အစ်မ
ကလည်း

အနားမှာ

မရှိကေတာ့

ပိုဆိုးသွားသည်

။

ဒါေတွကို

ဘယ်လိုေကာင့် ေမ့ိုင်ရတာလဲ...။ ကိုယ့်ရဲ ညံ့ဖျင်းမကို သူများ ေြပာ
တာလည်း မကိက်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်တာလည်း မရှိ။ တကယ်
ဆို သူမတို ေမာင်ှမေတွမှာ စီးပွားေရး လုပ်လုပ်၊ မလုပ်လုပ် ေအးေဆး
ထိုင်ပီး သုံးစွဲစားေသာက် သွားိုင်ကသည် ။ ေဆွမျိးေတွထဲမှာ အကီး
ဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံး၊ သဇာအရှိဆုံး မိသားစု... ၊

ေြပာစရာရှိတာ တစ်ခုပါပဲ...။ ေမေမတို က ေခတ်ေရစီးေကာင်း အ
တိုင်း ြပြပင်ေနထိုင်သည် ။ သားသမီးေတွ စိတ်ချမ်းသာသလို လုပ်ကိုင်
စီမံခွင့်ေပး၏။ ထိုေကာင့် ေဆွဂုဏ်မျိးဂုဏ်အရ ေြပာရမည်ဆိုလင် မျိး
ဖျက်အုပ်စုလို ြဖစ်ေနခဲ့၏။ ဒါေတွကေရာ ဘယ်သူေကာင့်လဲ...၊ ေမာင်ှ
မှစ်ေယာက် တစ်ေယာက်ရင်ထဲကို တစ်ေယာက် ထွင်းေဖာက် သိြမင်
ေနရင်း အတိတ်ကို သတိရပီး ခံစားေဝဖန်ေနမိက၏။ ေဒြမင့်မိုရ်က
ေမာင်ြဖစ်သူကို စိတ်ပျက်စွာြဖစ်ကာ ေမာင်ြဖစ်သည့် ဦးေနမင်းသစ်က
ေတာ့ တစ်ေရးိုးထေမးပါေစ ငါဘယ်ေတာ့မှ မမှားဘူး" လို ေြပာဖို ြပင်
ဆင်ထားသည့် မာနတို ှင့် ၊
"တီ…"
"ေဟာ...ဖုန်း..."
တွင် တွင် ြငင်းခုံေနကသည့်ေမာင်ှမက အသံတိတ်ေနကာ သိုးေမွး
ထိုးေနသည့် ေဒယမုံခင် မတ်ခနဲ ြဖစ်သွားသည် ။ ထမင်းစားခန်းထဲက
ဖုန်းကိုေခြခင်းသည် မိသားစုထဲကပဲေပါ့။ ဒါက သားေခတာမှန်း သိလို
က်၏။ ထိုေကာင့် တစ်ချိန်လုံး ငိမ်ေနခဲ့ပီးမှ ဖုန်းသံေကာင့် ကမန်းက
တန်း ထသွားမိြခင်းြဖစ်လျက်... ၊
"ဟလို..."
"ေမေမလား..."
"ေအး သား...သားကို ေမေမတို ေမာ်ေနကတာ..."
ေဒယမုံခင် ဖုန်းေြပာေနတာကို နားစွဲေနကတာမို စကားသံတိတ်
သွားပီး ဖုန်းချသံ ကားလိုက်တာှင့် ေဒြမင့်မိုရ်က လှည့်ကည့်ကာ....
"သား ြပန်မလာေသးဘူးတဲ့ လား..."

"ဟုတ်ကဲ့... အြပန်ေနာက်ကျမယ်တဲ့ မမ..."
"ကျမှာ ေပါ့... ဒီလိုေနမျိးမှာ ေယာက်ျားေလး တစ်ေယာက်ကို တိုင်
မာေခထားလို ဘယ်ရမလဲ၊ မင်းကိုက သားအိမ်က ထွက်သွားတာနဲ တို
င်မာေခပီး ထိုင်ေစာင့်ေနတာ..."
ေဒယမုံခင်က မလုံမလဲ ြပံးလိုက်ရင်း မူလေနရာမှာ ပဲ ြပန်ထိုင်လို
က်ကာ... ၊
"မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုကလည်း ..."
"ေအး... မင်းသားကို ဒီေလာက် အရိပ်ကည့်မေနနဲ ၊ ဒီေကာင့်ကို
မကာခင် မိန်းမေပးစားပစ်မှာ ..."
ဟင်…။ ေဒယမုံခင် အံ့သတာထက်ပိုေသာ ထိတ်လန်သည့် မျက်ဝ
န်းတို ှင့် ေမာင်ှမှစ်ေယာက်ကို ကည့်သည် ။ ေဒြမင့်မိုရ်က ြပံးကာ..
.
"ဘာြဖစ်လို လဲယမုံ... နင့်သားက အရွယ်ေရာက်ေနပီ၊ စီးပွားေရး
ေလာကထဲမှာ လည်း ေအာင်ြမင်ေနပီ... သူအတွက် ဘဝကင်ေဖာ် ရှိဖို
ပဲလိုေတာ့တာ မဟုတ်ဘူး လား..."
ေဒယမုံခင် ဘာမှ မေြပာဘဲ ေခါင်းငုံသွားေတာ့ စိတ်မေကာင်း ြဖစ်
သွားမိသည် ။ ဒီေယာက်မ ေအးလွန်းပါသည် ။ မျက်ှာကည့်ပီး ေလှာင်
ရယ်ေနလည်း မကားသလိုေနသည် ။ ခင်ပွန်းြဖစ်သူက သေဟာက်သ
ဟမ်း ှိမ်ချေြပာဆိုေနလည်း တစ်ခွန်းမှ ခွန်းတုံမြပန်။ တစ်အိမ်လုံးဝိုင်း
ိုင်ေနကပါလား လို လည်း အားငယ် ေကကွဲေနပုံမရှိခဲ့။ ကာေတာ့လ
ည်း ိုင်ရတဲ့ သူကေတာင် အားနာလာရတဲ့ အြဖစ်… ။
"မေအဆိုေတာ့

ဒီလိုပါပဲ….

ကိုယ့်သားသမီးကို

ဘယ်အချိန်ကည့်ကည့် ကေလးလို ြမင်ေနတာပဲ..."
"မေအပဲဒီလိုြဖစ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ဖေအေတွကေတာ့ ဘာလဲ"
"ဒါေတာ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ေမးကည့်ေလ... မမက မိန်းမဆိုေတာ့ အ
ေမကိုပဲ စာနာကည့်လို ရတယ်"
ခပ်ရွဲရွဲ ေြပာကာ စီးကရက်ကို ြပာခွက်ထဲထည့်လိုက်သည် ။ ပီး
ေတာ့ လိုတာထက်ပို၍ ဖိေြခေနပီးမှ ဆိုဖာမှာ မှီလိုက်ပီး... ၊
"ယမုံကိုေြပာမလို ဟာ… မင်းနဲ ချည်း ေြပာေနရတာ မပီးေတာ့ဘူး.
.."
"ကန်ေတာ်ကေတာ့ မထင်ပါဘူး ... သားရဲ ေအာင်ြမင်မေတွကို က
ည့်ပီး "ငါဟဲ"လို လက်ပန်းေမာင်း ခတ်ချင်ေနတာ..."
ေမာင်ြဖစ်သူ သဝန်တိုစိတ်ဆိုးေနတာ ကည့်ကာ ေဒြမင့်မိုရ်က အ
သံထွက်ေအာင် ရယ်လိုက်သည် ။ ပီးေတာ့မှ ေဒယမုံခင့်ကို လှည့်ကည့်
၍ ... ၊
"နင့်သားကိုက မေလးက ေဆွေတာ်မျိးေတာ်ေတွဆီ သွားလည်ချင်
ေနတာ ယမုံ ... ငါ့ကိုပူဆာေနတာ သုံးှစ်ရှိပီ..."
"အဲဒါ ကန်မသိပါတယ်...ဒါေပမဲ…
့ "
"ဟုတ်တယ်... နင်ေြပာချင်တာ ငါလည်း သိတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အခုသား
က ေခါင်းေမာ့ ရင်ေကာ့ သွားိုင်တဲ့ အေြခအေန ေရာက်ေနပီေလ...
ေြပာရရင် မကာခင်ေဆွမျိးထဲမှာ အချမ်းသာဆုံး အိမ်ေထာင်စုတစ်စုကို
ထူေထာင်မယ့် ေယာက်ျားေကာင်းြဖစ်လာေတာ့မှာ ..."
ဖေအြဖစ် သူဦးေနမင်းသစ်ရဲ နာမည်ဆိုး တချိေကာင့် ေဆွမျိးစုထဲ

မ ှာ မျက်ှာငယ်ကရသည် ။ ဒါေကာင့် အေနအထိုင်ြပင်ပါလား ဆို
ေတာ့လည်း ဦးေနမင်းသစ်က နည်းနည်းေလးမှ ြပြပင်ကိးစားခဲ့တာ မ
ရှိေပ။ မိဘ စီးပွားေရးကိုေတာင် မထိန်းသိမ်းိုင်ဘဲ ချစ်သူေတွ ချစ်သူ
ထက်ပိုတာေတွ များ စွာ ပ်ေထွးလျက် "မိုးထိစံအိမ်က ေဆွမျိးေတွသာ
တိုးပွားလာခဲ့လျက် စီးပွားကေတာ့ မတိုးတက်ခဲ့ေပ။ သူမတို အတွက် ချ
မ်းသာေအာင်

ကိးစားိုင်ဖို

ထက်

ေဆွဂုဏ်မျိးဂုဏ်ကို

မထိန်းသိမ်းိုင်ြခင်းကသာ အဓိကပျက်စီးြခင်း ြဖစ်ရာ သုံးြဖန်း မကုန်ို
င်သည့် ဘိုးဘွားမိဘရဲ အေမွပစည်းေတွ ြပည့်စုံပိုလံေနေအာင် ရှိေနေပ
မဲ့ ေဆွမျိးေတွထဲမှာ မျက်ှာအငယ်ဆုံး... ၊
သားေလး အာဏာသန်ကေတာ့ ေဆွမျိးဂုဏ်ကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့သူ
ပါ။ စိတ်ပျက်စရာေတွ ထဲကေန ေကျနပ်ဖွယ်ေလးေတွ ေတွး၍ ေဒြမင့်
မိုရ် ှတ်ခမ်းေတွ ြပံးေနခဲ့သည် ။

*****

အခန်း(၄)

"ဂုဏ်ယူပါတယ် အာဏာသန်ေရ... အရည်အချင်းနဲ ုပ်ရည်နဲ ဘိုး
ဘွားမိဘကလည်း ေတာင့်တင်း..."
"ဟုတ်တယ်...ဟုတ်တယ်၊ လိုအပ်ေနတာ တစ်ခုပဲ...မိန်းမေချာ မိန်း
မလှေလး တစ်ေယာက်နဲ စုံမက်လက်ထပ်ပီး ရာသက်ပန် ေအးချမ်းစွာ
ေနထိုင်ကေလသတည်း ဆိုတာေလး..."
"ဟား ဟား ဟား..."
"ချိယားစ်…"
ဖန်ခွက်ေတွ အသီးသီးေမှာက်၍ ရယ်သံေတွပါ လိင်သွားက၏။ အာ
ဏာသန်က အြဖေရာင် အေနာက်တိုင်းဝတ်စုံှင့် ပခုံးသာသာ ဆံပင်ရှ
ည်တို ကို ေနာက်မှာ စုစည်းထားသည် ။ မျက်ှာတစ်ြပင်လုံး ရှင်းေပမဲ့
ခပ်ေခွေခွြပန်ကျေနသည့် ဆံစတချိက အနည်းငယ် ရှည်သလိုြဖစ်ေန
သည့် မျက်ှာှင့် တင့်တယ်ေန၏။ အရပ်ြမင့်သည့် ေယာက်ျား တစ်
ေယာက် ရှိသင့်တာထက် ပိုမိုြမင့်မားေနကာ ရင်အုံဖွံသည့်ပုံေကာင့် သူ
ရဲ ြပမူလပ်ရှားမတိုင်းက ဆွဲေဆာင်မရှိေန၏။ လူကီးပိုင်း ေယာက်ျား
ေတွဆို ငါ့သား ဒီေလာက်ေတာ်ရင် ေကာင်းမှာ လို ေတွးမိကသလို
အမျိးသမီးကီးေတွကျေတာ့ ငါ့သမက်ြဖစ်ရမှာ ဆိုသည့် စိတ်ကူးေတွကို
ေပေပါက်ေစေသာ အာဏာသန် ဆိုေသာ လူငယ်တစ်ေယာက်သည် ...

"ေြပာပါဦး… အိမ်ေထာင်ြပဖို စိတ်ကူးေလးဘာေလး မရှိဘူးလား...
"
"မရှိေသးပါဘူး အန်ကယ်လ်... ကန်ေတာ့်အချိန်ေတွကို ကန်ေတာ့်
အတွက် ြဖစ်ဖို ေတာ်ေတာ် လိုပါေသးတယ်၊ အာမခံလုပ်ငန်းေတွအြပင်
အိုင်တီကုမဏီ ထူေထာင်ဖို အတွက် ပေရာ့ဂျက်ေတွလည်း ရှိေနေသးတ
ယ်... ဒါက မိဘလက်ငုတ်စီးပွားေရးမို မေပျာက်ပျက်ေစချင်တာ၊ ကန်
ေတာ့်ဝါသနာက ခုမှ စရမှာ "
"ို...မင်းအခ ခရီးထွက်ဖို ဆိုတာက မိန်းကေလးနဲ သွားေတွဖို လို
ကားတာ မဟုတ်ဘူး လား..."
"ေစ့စပ်ေကာင်းလမ်းဖို ဆိုလားေနာ် တို ေတွကားတာက..."
ေမးကသည့် မိတ်ေဆွေတွကို ကည့်၍ အာဏာသန်က ြပံးေနလျက်
... ၊
"မဟုတ်ပါဘူး... မေလးမှာ ကန်ေတာ့် ဘိုးဘွားေဆွမျိးေတွရှိလို
အလည်သွားမှာ ပါ..."
"ဪ... ဒီမှာ အရမ်းအရှိန်တက်ေနတဲ့ အလုပ်ေတွ ပေရာ့ဂျက်ေတွ
ကို ပစ်ထားပီးေတာ့လား..."
"ကိုစိန်ကလည်း ဗျာ...သူပါစင်နယ်လ်လည်း ရှိဦးမှာ ေပါ့..."
"ေအးပါ...ကျပ်ကလည်း နားပ်သွားလို ပါ၊ အလည်အပတ်ဆိုေပမဲ့
ေမွးရပ်ေြမကို ြပန်သလိုကီး ှတ်ဆက်ေနေတာ့..."
သူတို ချင်း ထင်ေကးေပးေနသည့် ဦးစိန်ထွန်းနဲ လူစုကို အာဏာသ
န်က သေဘာေပါက် သလို လက်ကာြပရင်း... ၊

"အဲဒါလည်း ဟုတ်တယ်... ကန်ေတာ်တစ်ခါမှ မေရာက်ဘူးေသး
ေတာ့

သွားရင်

ဘယ်လိုဝင်ေတွ

ရမလဲဆိုတာ

မသိေသးဘူး၊

မေတွဘူးကတဲ့ ေသွးသားရင်းချာ ေတွေလ... ဘယ်လို ေြပာရမှန်းေတာ
င် မသိပါဘူး... ။
ေြပာရင်း ဆံပင်တစ်ချက် သပ်၍ ရယ်သည် ။ အားလုံးလည်း
လိုက်ြပံးေနေပမဲ့ အံ့သသလို နားမလည်လိုက်သလိုလို သူေြပာခဲ့တဲ့ အ
တိုင်း ဘယ်လိုေြပာရမှန်းမသိ ြဖစ်ေနကလျက် ၊
"မေလးနဲ ရန်ကုန်ကိုပဲ ေမာင်ရင်ကတစ်ခါမှ မသွားခဲ့တာလား.….
"
"အင်း...အဲဒါလည်း ဘယ်လိုေြပာရမလဲ"
တကယ်ကို အာဏာသန် ဘာေြပာရမှန်း မသိတာြဖစ်သည် ။ ရန်ကု
န်နဲ မေလး ေလေကာင်းကုန်းေကာင်း ဘယ်လိုပဲသွားသွား နာရီပိုင်းနဲ
ေရာက်သွားိုင်သည် ။ သူလည်း အလုပ်ကိစေတွ တြခားလူမေရးကိစ
ေတွအတွက် မကာခဏေရာက်ေနခဲ့သည် ။ ဒါေပမဲ့ ‘တာဝတသာ’ စံအိ
မ်ကီးက ဘယ်မှာ ရှိမှန်းလည်း မသိ။ သူသွားလည်း မသွားြဖစ်ခဲ့ေပ။ မ
သွားြဖစ်ရြခင်း အေကာင်းတို သည် လည်း ... ၊
"မသွားပါနဲ သားရယ်... သားက လူငယ်ပီပီ စိတ်ဆတ်တယ်၊ သူတို
က ေရှးဆန်ပီး စည်းကမ်းေတွနဲ တင်းကပ် ပိတ်ေလှာင်ေနကတာ၊
ေနာက်ပီး သားမသိေသးတဲ့ အေကာင်းေတွလည်း ရှိေသးတယ်... ေမ
ေမတို ေတာင် အလည်အပတ် မေြပာနဲ သာေရးနာေရး ဘာမှ သိလည်း
မသိရဘူး... သွားလည်း မသွားြဖစ်ခဲ့ဘူး၊ ေဆွမျိးရင်းချာေတွ ဆိုတာ
ေတာင် ေမ့ေနပါပီ..."တဲ့ ... ၊
မေလးက ‘တာဝတသာ’ စံအိမ်ကီးအေကာင်း ေြပာလိုက်တိုင်း ေမ

ေမ မျက်ှာ ပျက်သည် ။ သွားပါ ရေစ ဆိုရင် ေခါင်းခါသည် ။ ထိုြပင်
ေမေမေလးကလည်း ခွင့်မြပချင်...၊
"သားေမေမက ဘယ်သွားေစချင်မလဲ မင်းေဖေဖ မလိမာခဲ့တာေတွ
ကို ဟိုက ကဲ့ရဲ ေတာ့မှာ ေလ၊ တို ေဆွမျိးေတွထဲမှာ မိုးထိစံအိမ်နဲ အပိ
င်ြမင့်မားတာ တာဝတသာစံအိမ်ပဲ... ငါတို ကျံးသွားေတာ့ သူတို က နံ
ပါတ်တစ်ေပါ့၊ အဲ့လိုေြပာလို ဘယ်သူက ပိုချမ်းသာသလဲလို မေမးနဲ ေနာ်
... ေမေလးတို ပိင်ကတာ စည်းစိမ်ဥစာေတွ မဟုတ်ဘူး ၊ စည်းကမ်းဂု
ဏ်သိကာ..."
"ဂုဏ်သိကာကေရာ ကန်ေတာ်တို က ဘာေတွြဖစ်ေနလို လဲေမေမ
ေလး..."
"အဲ့လိုေမးစရာရှိေပမဲ့ တို ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်ကိုက ဖိတ်ြခင်းဖိ
တ် ကိုယ့်အိတ်ထဲ ဖိတ်တယ်...ဂုဏ်သိကာကို အသက်လို တန်ဖိုးထားက
တယ်၊ အဟွန်း ဘာလို ဂုဏ်သိကာပဲ တန်ဖိုးကီးေနသလဲ သိလား...
စည်းစိမ်ဥစာေတွက တို ေတွအတွက် တန်ဖိုးကီးတာမှ မဟုတ်ဘဲ... ဒီ
ေနထိ မိုးထိစံအိမ် ကဲ့ရဲ ခံေနရတာ ဆင်းရဲသွားလို မဟုတ်ဘူး ၊ မင်းအ
ေဖေကာင့် ဘယ်ေဆွမျိးမှ လက်သင့်မခံိုင်တဲ့ သူစိမ်းေဆွမျိးေတွ များ
ြပားလာတာေကာင့်ပ…
ဲ ."
သူစိမ်းေဆွမျိးတဲ့ ... ၊ မကားဘူးခဲ့သည့် စကားေတွ။ ပီးေတာ့ ပတ်
ဝန်းကျင်မှာ လက်သင့်ခံဖို ခက်တဲ့ အြဖစ်အပျက် အေကာင်းအရာေတွ။
ဒါေတွေကာင့် အာဏာသန်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ေဆွမျိးေတွအေပ နားမလ
ည် ြဖစ်ေနခဲ့သည် ။ "ငါတို က ေတာ်ဝင်မျိးလို လက်မ ေထာင်ကသည်
တဲ့ ...၊
ကိုယ့်မိသားစုေတွကေတာ့ ဒီလိုေတွမရှိခဲ့ေပ။ အိမ်မှာ ေတာ်ဝင်ွယ်

တို ေနထိုင်သုံးစွဲကသလို တခမ်းတနားေနကသည် ။ ဘိုးဘွားေတွက
ေန လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းခဲ့ကသည့် ေရှးေဟာင်း အေမွအှစ် အ
တွင်းပစည်းေတွရှိသည် ။ ဒါေတွက မိသားစုချင်းပဲ သိကတာ ပတ်ဝန်း
ကျင်က လူမဆက်ဆံေရးပိုင်းမှာ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းကသည် ။ ေခတ်နဲ
အညီ ေြပာင်းလဲေနထိုင်ကသည့် အေပမှာ တာဝတသာ စံအိမ်ကီးက
လူေတွနဲ ပတ်သက်ပီး သူဘယ်လို ေြပာင်းလဲဆက်ဆံရမလဲ...။ ဘယ်လို
ေနထိုင်ရမလဲ...။ အေတွးေတွနဲ ေတာင် တဆုံးထိမသွားိုင်ဘဲ ဒီေနထိ
မေလးကိုသွားဖို မေအာင်ြမင်ခဲ့တာ ြဖစ်၏။ မိခင်ကိုေြပာေတာ့လည်း
တားဆီးေနသည် ။ အေဒြဖစ်သူကလည်း ဒါဟုတ်သည် "လို ေထာက်ြပ
ေတာ့ သူလက်ေလာ့ထားခဲ့တာ သုံးကိမ်ရှိခဲ့ပီ...၊
ဘယ်လိုေြပာရမလဲ"လို မိတ်ေဆွေတွေရှမှာ ဖွင့်ေြပာ၍ ရှင်းေအာင်
လည်း ရှင်းမြပိုင်ခဲ့ဘဲ အာဏာသန် ကားေပေရာက်လာခဲ့သည် ။ ညဉ့်
နက်နက် လမ်းမေပမှာ ကားကေအးချမ်းစွာ ေြပးေနခဲ့လျက် အေတွး
ေတွကေတာ့ ေအးချမ်းသည့် အသွင်မရှိဘဲ ြဖစ်ေနခဲ့သည် ။ ဒီေန မ
ေလးကိုသွားဖို ကိုယ့်မိသားစုေတွက လမ်းဖွင့်ေပးခဲ့ေပမဲ့ ဟိုဘက်က မိ
သားစုေတွနဲ ေတွကရင် ဘယ်လိုေနမလဲ...
"တီ တီ တီ..."
ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက အေကွကေန ဟွန်းတီးပီး ဒလကမ်းေကွချလာ
၏။ အာဏာသန် ဟာခနဲြဖစ်သွားကာ ထိတ်တိုက် အေနအထားက လွ
တ်ေအာင် စတီယာရင်ကို အတင်း ဆွဲလှည့်ပစ်လိုက်လင်... ၊
"အီ...ဂါး..."
"ဒုန်း… "
ကားသည် တစ်စုံတစ်ရာကို တိုက်မိလျက် ေဆာင့်ခုန်သွားသည် ။

ပီးေတာ့ ပလပ်ေဖာင်း ှတ်ခမ်းနဲ ေဘးတိုက် ပွတ်ဆွဲသွားပီးမှ ရပ်၏။
တစ်ကိုယ်လုံး ကိုင်ေပါက်ခံလိုက်ရသလို ြဖစ်သွားကာ ဘာနဲ ဘယ်လို
ေဆာင့်မိမှန်းမသိလိုက်ဘဲ နဖူးေပကို ပူေွးသည့်ေသွးစေတွ စီးကျလာ
၏။
"အား...ကတ် ကတ်.…."
ေသွးကို လက်ေချာင်းနဲ သုတ်ကည့်မိရင်း ရင်ဘက်က ေအာင့်ေနသ
ည့် ဒဏ်ကို အေတာ်ကီး ခံစားေနရသည် ။ ညဉ့်လည်း နက်ေနခဲ့လျက်
လမ်းမကျယ်ကီးေပမဲ့ ေမှာင်မိုက်ေနသည် ။ လမ်းေပမှာ လူေရာကား
ေရာ အသွားအလာ ြပတ်ေတာက်ေနချိန် ြဖစ်ေသာေကာင့် သူအြဖစ်ကို
ဘယ်သူမှ လည်း သိကမှာ မဟုတ်ေပ။ ထိုစဉ်... ၊
"အု ... အု..."
ဟင်...။ အသက်မှန်မှန်ရှဖို ကိးစားေနရင်း အသံတစ်ချက် ကားလို
က်သြဖင့် ေခါင်းေထာင် သွားမိသည် ။ တစ်ခုခုကို သူတိုက်မိတာ သတိရ
သွားသည် ။ လူမဟုတ်မှန်းလည်း သိလိုက်၏။ ကားလိုက်ရသည့် အသံ
အရ ေခွးတစ်ေကာင် ြဖစ်ိုင်တာကို ေတွးမိကာ တံခါးဖွင့်ဆင်းလိုက်သ
ည် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မတ်မတ်မရပ်ိုင်ေအာင် ေအာင့်တက်ေနေပမဲ့ တစ်
ဖက်မှာ လည်း ဒဏ်ရာရေနသည့် သတဝါ ရှိေနသြဖင့် ဥေပကာမထားို
င်။ သူကားမီးေရာင်ှင့် ေနာက်ဘီးရဲ ေဘးမှာ ဆန်ငင်တုန်ခါေနေသာ မ
ေဟာ်ဂနီေရာင် ေခွးေလးတစ်ေကာင်ကို ြမင်လိုက်ရ၏။ ေသမလို အသ
က်ငင်ေနတာများ လား...။ စိုးရိမ်စိတ်ေကာင့် အနားမှာ ဒူးေထာက် ထိုင်
ချလိုက်ပီး ေခွးေလးကို ေသချာကည့်မိသည် ။ ေခွးက အထီးေလးြဖစ်
ကာ

အသက်ငယ်ငယ်

ှတ်ခမ်းကားက

ကိုယ်လုံးပိန်ပိန်ေလးှင့်

ေသွးေတွက

လမ်းေပထိ

ြဖစ်သည်

။

ြပန်ေနလျက်

ဘယ်ဘက်ေြခေထာက်သည် ေပါင်ေအာက် တစ်ပိုင်းလုံး ကားကိတ်ခံ
ထားရသြဖင့် ေသွးတို ှင့် ပိြပားေနသည် ။
"အိ...အု အု..."
"ဟိတ်ေကာင်... မင်းအရမ်းနာေနလား၊ ကတ်...ငါစိတ်မေကာင်းပါ
ဘူးကွာ..."
ေသမှာ ပဲဆိုပီး ထားခဲ့ရမှာ လည်း မေသေသးတာ ြမင်လျက်ှင့်
ေတာ့ မထားခဲ့ိုင်။ ဒါေပမဲ့ ကားကိတ်ခံထားရသည့် ေအာက်ပိုင်းက တ
ဆတ်ဆတ် တုန်ခါေနကာ ညည်းသံလည်း ေပျာက်သွား၏ ။ ဘာလုပ်ရမှ
န်းမသိဘဲ သူဒီတိုင်းထိုင်ေနမိသည် ။ အသက်ထွက်သွားတာလား....။ မ
ထွက်ေသးဘူးလား...။ ေခါင်းကို အသာေလးစမ်းကည့်ေတာ့ ငိမ်သက်
ေန၏။ ပီးေတာ့ ကိုယ်ေပမှာ လက်တင်ကည့်ေတာ့လည်း မလပ်ေတာ့
ေပ။ တုန်ယင်ေနသည့် ေြခေထာက်ကလည်း ငိမ်သွားသြဖင့် သူထရပ်
လိုက်သည် ။
"ေဆာရီးပါကွာ...ငါဘယ်လိုမှ မတတ်ိုင်လို ပါ"
ေနာက်ထပ်ေတာင်းပန်မိကာ ြမင်ကွင်းကို ေကျာခိုင်းခဲ့မိသည် ။ သို
ေသာ် ကားတံခါးကို ကိုင်လိုက်ပီးမှ ြပန်လှည့်ကည့်မိသည် ။ သူခမျာ
အြဖစ်ဆိုးနဲ ေသရရှာတာ။ ေနာက်ထပ် အေှးယာဉ်အြမန်ယာဉ်ေတွ တ
က်ကိတ်သွားကရင် ပိုပီး အြဖစ်ဆိုးေတာ့မည်။ ေတွးမိပီး ြပန်လှည့်
လာခဲ့၏။ သူဒီေလာက်ထိ ူးညံ့ခံစားတတ်သူ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုလို
လည်း ကိုယ့်ေကာင့် တြခားသူ၏ အသက်ကို ေသေစခဲ့တာမျိး တစ်ခါမှ
မရှိခဲ့ဘူးေပ။ ေခွးေလးကို လမ်းေဘး အစပ်ထဲထိ ဆွဲသွင်းထားခဲ့ဖို
ဆုံးြဖတ်၍ ကုတ်အကျကို ခတ်၍ ေဘာနက်ေပ တင်လိုက်သည် ။ ပီး
ေတာ့

ေခွးေလးေဘးမှာ

ထိုင်လိုက်ပီး

ရှပ်အကျ

လက်ကယ်သီးေတွကိုြဖတ်၍ တစ်ဖက်စီ လိပ်တင်လိုက်၏။ သိုေသာ်
ေခွးေလးကို ေပွယူရန်ေခါင်းနဲ ခါးေအာက်ပိုင်းထဲကို လက်လိသွင်းလို
က်လင်...။
"အီ...အု အု... "
ဟင်...
လက်ေတွဆတ်ခနဲ ေနာက်တွန်သွားကာ သူေသချာ ကည့်လိုက်မိသ
ည် ။ ေခွးေလးက ညည်းသံသဲ့သဲ့ှင့် သူကို ေခါင်းေထာင်ကည့်ဖို ကိး
စားေနရှာသည် ။
"မင်း မေသေသးဘူးလား.….
သူဝမ်းသာသွားသည် ။ တစ်ထိုင်တည်းမှာ ဆုံးြဖတ်လိုက်ရင်း ဘာန
က်ေပက ကုတ်အကျကို ယူ၍ ေခွးကိုေထွးပတ်ပီး ေပွယူလိုက်သည် ။
အသက်ရှင်ေနမှန်း သိလျက်နဲ ေတာ့ မထားခဲ့ိုင်ေတာ့ပါ။ ကိုယ်က သူ
အသက်ရှင်ဖို ကိးစားေပးေနရင်း ေသသွားရင်ေတာင် ဒါကသူကံတရား
... ၊
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