အခန္း (၁)
နံပါတ္(၃) ဘတ္စ္ကားႀကီးက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳ ိးသမီး တစ္ေယာက္
ေလးလံေသာ ဆြဲျခင္းႀကီးကုိ ဆြဲလာေနသလုိ မွတ္တိုင္ဆီသုိ႔ တလႈပ္လႈပ္ လိမ့္၀င္လာ၏ ။
``တက္မွာ လား´´
ဟု မိစံ ေမးတာကုိ `တက္မယ္´လုိ႔ေတာ့ ေျဖလုိက္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ ္
မ်က္ႏွာက ေဘးကုိပဲၾကည့္ကာ အမွတ္တမဲ့ ေျပာလုိက္ေတာ့ မိစံက မၾကားေပ။
ဒါကုိ အႏွစ္ ကလည္း မသိ၊ ကားေပၚကုိ တုိးႀကိတ္တက္လုိက္သည္။ ကားေပၚ
ေျခခ်မိသည္ႏွင့္ စပယ္ယာက အတြန္းခံရမွာ စုိးလုိ႔ ကုိယ္ဘာသာ အထဲကုိ တုိး၀င္ခဲ့ေလသည္။
အ၀င္၀မွာ ပဲ စုၿပံဳ က်ပ္ေနတာပါ။ အထဲေရာက္ေတာ့
သိပ္က်ပ္လွသည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုမွ ညေနသံုးနာရီသာသာပဲ ရွိေသးတာ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ
ဒီေလာက္က်ပ္ေနတာ ညေနေစာင္းရင္ လြယ္မွာ မဟုတ္၊ `႐ုပ္ရွင္သံုးနာရီပြဲ ထပ္မၾကည့္
ျဖစ္တာ ေတာ္ ေသးတယ္ေနာ္´လုိ႔ ေျပာမလုိ႔ လွည့္လုိက္ေတာ့ ေနာက္မွာ မိစံမပါ။
``ဟယ္´´
ဒုကၡပါပဲလုိ႔ ဆက္တုိက္ေျပာလုိက္သံက ႏႈတ္ခမ္း၀မွာ ပဲ ေပ်ာက္၏ ။ မိစံ
က်န္ခဲ့ၿပီ။ ေနာက္ကုိ လူေတြ ၏ ပခံုးေတြ ၊ လက္ေတြ ၾကားထဲက ကုန္းကြေမွ်ာ္ၾကည့္မိ၏ ။
က်န္ခဲ့သည့္မွတ္တုိင္းကုိ မျမင္ရေတာ့ပါ။
ျဖစ္ရေလဟု ေနာက္ထပ္ ႐ႈံ႕မဲ့ညည္းမိျပန္သည္။ မိစံနဲ႔ အႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမဳ ိ႕ထဲမွာ
မသြားဖူးတာမဟုတ္၊ ေက်ာင္းေတြ ၿပီးလုိ႔ အခု အျပင္သင္တန္းမွာ တက္မိၾကတဲ့အထိ
အတူတူမွာ သင္တန္းခ်ိန္မွန္မွန္ တက္မလား၊ လစ္မလား ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ ႏွစ္
ခါတုိင္ပင္စရာမလုိ။
ရန္ကုန္ၿမဳ ိ႕လယ္ေခါင္မွာ သြားလာရတာ တစ္ေယာက္ တည္းလည္း ျပႆ

နာမရွိေပ။ ျပႆ နာတကယ္
က ရွိတာက မိစံ အေဖာ္မက္သည့္ ကိစၥပဲ ျဖစ္၏ ။
ေသခ်ာပါသည္ ခုေလာက္ဆုိ နဂုိကတည္းက ေထာ္လန္ေလး ျဖစ္သည့္
သူမႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ ႏွာေခါင္းဖ်ား၊ ေမးဖ်ားေတြ ဆီသုိ႔ လုိက္ခ်ိတ္ေနေလာက္ၿပီ။
က်န္ဆဲေနႏုိင္သည့္ က်ိန္နည္းေပါင္းစံုကုိ သတိရေတာ့ `သူ ကေတာ့ ငါ
တက္မယ္လုိ႔´ ေျပာတာကုိ မၾကားဘူးလားဟု မခံခ်င္စိတ္ေလး ၀င္လာမိ၏ ။
ျပန္ဆင္းေနခဲ့ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိေပမယ့္ မွတ္တုိင္ဒီေနရာမွာ တစ္ေယာက္ ျပန္ဆံုဖုိ႔က
မေသခ်ာေတာ့သျဖင့္ လက္ေလ်ာ့လုိက္ရသည္။
``ကဲ ကားခေလးေတြ ကူညီပါခင္ဗ်ာ´´
မွတ္တိုင္မွာ တက္လာသူက အႏွစ္ နဲ႔ေပါင္းမွ ႏွစ္ ေယာက္ သံုးေယာက္ ပဲမုိ႔
စပယ္ယာက အသံေပးၿပီး အႏွစ္ ဆီကုိပဲ တန္းေရာက္လာၿပီး လက္ကမ္းသည္။
``အင္...´´
``ဟာ... ဟ´´
ပုိက္ဆံကုိ လွမ္းေပးလုိက္ေပမယ့္ ႏွစ္ ရာတန္က အလယ္ကေန ခါးက်ဳ ိးက်ကာ
တစ္ပုိင္းက ဟုိဘက္လက္သုိ႔မကူးမီ လႊဲယမ္းေန၏ ။ စပယ္ယာက မ်က္ႏွာ႐ႈံႈတြသြား၏ ။
``ခင္ဗ်ား ပုိက္ဆံကလဲဗ်ာ´´
အႏွစ္ မ်က္ႏွာေတာ့ ပူသြားသည္။ ဒါေပမယ့္ ဂ႐ုစုိက္သည့္ပံုမျပဘဲ
ခပ္တည္တည္ေလးလုပ္ကာ ပုိက္ဆံကုိလည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေခါက္လ်က္သားပံုေလး
ျဖစ္ေအာင္ ျပင္လုိက္ၿပီးမွ...
``ေရာ့ ဘာမွမ ျဖစ္ဘူး၊ ဒီလုိအႏြမ္းေတြ ပဲ သံုးေနၾကရတာ ေလ´´
``ဟုတ္ပါတယ္၊ ႏြမ္းေပမယ့္ကုိင္လုိ႔ ျဖစ္ေနႏုိင္ရင္ ေတာ္ ေသးတာေပါ့´´
``ကုိင္လုိ႔မွ မ ျဖစ္တာဗ်။ သူမ်ား ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ျပန္အမ္းမလဲ´´

ေဘးမွ ပုိက္ဆံလွမ္းေပးေနသည့္ လူငယ္ကလည္း သူ႔ပုိက္ဆံကုိ စပယ္ယာက
မယူေသးသျဖင့္ လက္ကမ္းေနရင္း အႏွစ္ ျဖစ္ေနတာကုိ ၾကည့္ေနသည္။
ေဘးလူေတြ လည္း လွည့္ၾကည့္ေနၾက၏ ။ အႏွစ္ ကေတာ့
ရွက္ေၾကာက္ၿငိမ္ကုတ္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးေတာ့ အိတ္ထဲမွာ ဒီတစ္ရြက္ပဲ ပါေတာ့သည္။
ပုိက္ဆံအိတ္က လြယ္အိတ္ထဲမွာ က်န္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏ ။
``ျပန္အမ္းလုိ႔မရေတာ့လဲ ဖယ္ထားလုိက္ေပါ့ရွင္၊ ရွင္တုိ႔ ျပန္အမ္းေပးတာကလဲ
ဒီလုိဟာေတြ ပါတတ္တာပဲ၊ ျပန္လဲေပးပဦးဆုိေတာ့ ရွင္တုိ႔ ဘာေျပာသလဲ၊ အစုတ္မလုိခ်င္ရင္
အေႂကြေဆာင္ထားၾက၊ ငါးဆယ္တန္ ႏွစ္ ရာတန္ေတြ ကုိ ေရႊခ်ထားဖုိ႔ေတာင္ ေကာင္းတယ္၊
အေႂကြ ဒီေလာက္ရွားေနတာ မတတ္ႏုိင္ဘူး၊ ဘာညာနဲ႔´´
အႏွစ္ တစ္ခြန္းမွမခံေတာ့ စပယ္ယာက ပါးစပ္တျပင္ျပင္ႏွင့္ ေၾကာင္ေနသည္။
`ေတာ္ ပါၿပီဗ်ာ´ဆုိတာကုိ တိုးတုိးဆုိရင္း လက္ေျမႇာက္လက္ခါ လုပ္လ်က္ ေဘးက
ငါးရာတန္းကုိ အႏွစ္ က ပုိက္ဆံကုိင္လ်က္ကေန ထုိ ငါးရာတန္ရွင္ဆီကုိ လွမ္းၾကည့္၍ ...
``ဒီမွာ ...´´
စပယ္ယာကုိ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေဆာင့္ေခၚလုိက္ၿပီး လွည့္ၾကည့္ေတာ့မွ...
``ပုိက္ဆံငါးဆယ္ကုိ ေနပါေစေတာ့လုိ႔ တင္စီးၿပီး ေျပာမသြားနဲ႔၊ အဲဒီ
ငါးရာတန္ထဲက ဒီကအတြက္ ယူလုိက္´´
ဆုိင္လုိ႔လားဟု ေမးသည့္မ်က္လံုးႏွင့္ စပယ္ယာက ထုိလူငယ္ကုိ
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျပန္ၾကည့္သည္။ လူငယ္က အႏွစ္ ကုိ လွမ္းၾကည့္၏ ။
``ေပးလုိက္ေနာ္.. ေက်းဇူးပဲ´´
ပခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္မုိ႔ အႏွစ္ ေလသံေလာက္ပဲ ေျပာလုိက္တာကုိ တျခားသူ
သိပ္ေတာ့ၾကားရမည္ မထင္ပါ၊ သူက ၿပံဳ း ျပသည္။ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းညိတ္၏ ။
ခ်က္ခ်င္း ႀကီးၾကည္လင္သြားသည့္ စပယ္ယာ့မ်က္ႏွာကုိ အႏွစ္

ႏႈတ္ခမ္းမဲ့ၾကည့္ၿပီး မ်က္ေစာင္းထုိးလုိက္ေတာ့လည္း သူက ၾကည့္၍ ၿပံဳ း ေနေသးသည္။
မ်က္ႏွာခပ္သြယ္သြယ္၊ ဆံပင္အလယ္ခြဲ မတုိမရွည္က လႈိင္းတြန္႔ေတြ သိသာစြာ
ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၾကည့္ေကာင္း၏ ။
မ်က္ခံုးႏွစ္ ဖက္က ထူၿပီး သိပ္မနက္ေပ၊ ေယာက္ ်ားေလး ျဖစ္ၿပီး
မ်က္ႏွာသြယ္သည့္ျပင္ ၿပံဳ း လုိက္ေတာ့ လင္းလက္သြားသည့္ ပါးခ်ဳ ိင့္ကေလးေၾကာင့္
မိန္းမေခ်ာေခ်ာသည္ဟု ေျပာရမည္ လား။
အရပ္ျမင့္ၿပီး ကုိယ္ဟန္က ပိန္သည့္ဘက္ကုိ လုေနသည္။ မိတ္ကပ္ေရာင္
ရွပ္လက္ရွည္ႏွင့္ ပုဆုိးအ၀ါရင့္ရင့္ကုိ ၀တ္ထား၏ ။ ပခံုးမွာ ခ်ိတ္ထားသည့္ လြယ္အိတ္က
ဘာလဲ။
လူပံုစံအရ သူ ကဗ်ာဆရာလား၊ ပန္းခ်ီဆရာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စာေရး
ဆရာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္။
ကားေပၚကဆင္းၾ ကေတာ့လည္း အတူတူ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အႏွစ္ မ်က္လံုးေတြ က
သူ႔ထံမွာ ပဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး….
``ဒီက ဘယ္ကုိျပန္မွာ လဲဟင္´´
အႏွစ္ ကပဲ စ,ေခၚမိျပန္၏ ။ သူက ေျခလွမ္းျပင္ေနကာမွ ျပန္လွည့္ၾကည့္သည္။
လြတ္အိတ္ကုိ ပခံုးေပၚ ျပန္ဆြဲတင္ရင္း ၿပံဳ း ျပ၍ …
``ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီဘက္က ဦးေလးအိမ္ကုိ လာတာ၊ ခင္ဗ်ားေကာ…´´
သူ ရပ္ေနသျဖင့္ အႏွစ္ သူ႔ေဘးေရာက္လာေတာ့ အတူတူေလွ်ာက္လာ
ျဖစ္ၾက၏ ။ အႏွစ္ က ၿပံဳ း ကာ…
``အႏွစ္ ဒီနားမွာ ပဲေနတာ၊ ကားခ ငါးဆယ္အတြက္ ေက်းဇူးပဲေနာ္´´
သူက သြားေတြ ေပၚေအာင္ရယ္လုိက္လ်က္ႏွင့္ အသံေတာ့ မၾကားရေပ၊
ၿပီးေတာ့ ပါးခ်ဳ ိင့္ေလးတစ္ဖက္က ထင္းေနသည္မုိ႔ ေတာ္ ေတာ္

ၾကည့္ေကာင္းသည့္ႏႈတ္ခမ္းေတြ ကုိပဲ လူျမင္မွာ စုိးသလုိ မ်က္ႏွာကုိငံု႔ထားၿပီးမွ ရယ္တာ
ျဖစ္၏ ။
ျဖစ္ရေလး။ ဒီေယာက္ ်ား ကုိယ့္ဘ၀ကုိမ်ား ေမ့ေနေရာ့သလားမသိ။ အႏွစ္
ကေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာကုိ မလြတ္လမ္း လုိက္ၾကည့္မိ၏ ။ ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းလုိ႔ ၾကည့္သည္။
ထူးဆန္းေနလုိ႔ ၾကည့္သည္။
ၿပံဳ း ၍ ဆက္ေလွ်ာက္ေနလုိက္တာ ေဘးမွာ ပါလာသည့္ မိန္းကေလးက သူ႔ကုိ
တၾကည့္ၾကည့္ပါလာရသည့္အ ျဖစ္၊ ကုိယ္ကပဲ စကားလုိက္ေျပာေနသလုိလုိ၊
အႏွစ္ တစ္ေယာက္ တည္း ေတြ းရင္းေျဖရင္းႏွင့္ ထုိပုဂၢဳ ိလ္ကုိ
စိတ္၀င္စားသြား၏ ။ တစ္လွမ္းမွမက်န္ခဲ့ေအာင္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ယွဥ္တြဲ လုိက္ခဲ့ရင္း…
``ဒီက ဦးေလးအိမ္က ဘယ္နားမွာ လဲ´´
ထပ္ေမးေတာ့ သူ ဖ်တ္ခနဲ လွည့္ၾကည့္သည္။
``ကၽြန္ေတာ္ ့နာမည္ က ေရျပင္ညီပါ၊ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြ က္ေတာ့ ညီလုိ႔ပဲ
ေခၚတယ္´´
အင္း ေျပာေဖာ္ေတာ့ရသား၊ အႏွစ္ က မ်က္ခံုးေလးေတြ ပင့္၍
ေခါင္းညိတ္လုိက္၏ ။
``ေရျပင္ညီ တဲ့လား၊ တစ္မ်ဳ ိးပဲေနာ္၊ ေရျပင္က်ယ္မွာ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလးေတြ
ျဖစ္ ျဖစ္ ရွိေနတတ္ၾကတာပဲ၊ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ေရျပင္ညီ ျဖစ္ရတာ လဲ´´
အႏွစ္ ေျပာလုိက္မွ သတိထားမိသြားပံုရကာ သူက လွည့္ၾကည့္ၿပီး ခဏေတာ့
ၿငိမ္က်သြား၏ ။ အႏွစ္ က အသံေလးထြက္ေအာင္ ရယ္လုိက္ၿပီး..
``အလကားေနာက္တာပါ၊ ညီ့နာမည္ ေလးက ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္၊
မ်က္ႏွာေလးေကာပဲ´´
တတိယေျမာက္ သူ ငဲ့ၾကည့္ျပန္သည္။ အတူသြားေနေပမယ့္ အႏွစ္ က

သူ႔ပခံုးသာသာေလးပဲရွိကာ သူ႔အရပ္က မုိးေနသည္။ သူက စုိရႊဲသည့္ မ်က္၀န္းညိဳ မ်ား ျဖင့္
အႏွစ္ ကုိ စုိက္ၾကည့္၏ ။ ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြ က ၿပံဳ း ေယာင္သမ္းလာၾကသည္။
``ခင္ဗ်ားက ေတာ္ ေတာ္ ပြင့္လင္းတာပဲေနာ္´´
``ဘာလဲ ညီက အႏွစ္ ကုိ ကဲ့ရဲ႕ တာလား´´
သူက ပ်ာပ်ာသလဲ ေခါင္းခါသည္။ ေျခလွမ္းလည္း ေႏွးက်သြား၏ ။
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ ရမွာ လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ က ပြင့္လင္းတဲ့လူေတြ ကုိ
ေလးစားတာပါ၊ မာမီတုိ႔က်ေတာ့ မိန္းကေလးေတြ အဲဒီ လုိပြင့္လင္းတာကုိ မႀကဳ ိက္ဘူး၊
ေျပာျပာတာေတာ့ စံုလုိ႔ပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါေတြ မသိဘူး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မပြင့္လင္းခဲ့တာကုိပဲ
အားမရခဲ့တာ´´
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔ မပြင့္လင္းခဲ့တာလဲ။ ဒီလုိ ေနတတ္တာလား၊ ေၾကာက္ရတဲ့သူ
တစ္ေယာက္ ေယာက္ က ခ်ဳ ပ္ခ်ယ္တင္းက်ပ္လာခဲ့တာ ၾကာလုိ႔ အဲဒီ လုိ ျဖစ္သြားတာလား´´
အႏွစ္ ကုိ ျပန္လည့္ၾကည့္လြန္းလုိ႔ ခလုတ္တုိက္မလုိ သူ ခဏခဏ
ျဖစ္လာသည္။ သူ႔အၾကည့္မ်ား သည္ အႏွစ္ ကုိ ၾကည့္ေနရင္း ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္ေတြ
ျဖစ္လာတာမ်ဳ ိး။
``ခင္ဗ်ားက ေတာ္ ေတာ္ လူကဲခတ္တတ္တယ္ေနာ္၊ ဟုတ္တယ္ အဲဒီ လုိမ်ဳ ိးေတြ
ပဲ၊ သူတုိ႔ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ့ကုိ သိပ္ခ်စ္ၾကတယ္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ အခ်စ္ခံရတာ ကုိ
မေပ်ာ္ဘူး´´
ႏွစ္ ေယာက္ အတူရယ္မိၾ ကေတာ့ အႏွစ္ ရဲ႕ ရယ္သံပဲ ထြက္သည္။ သူက
ညီညာသည့္သြားတန္းေတြ ကုိ ေသခ်ာၾကည့္လုိ႔မရေအာင္ ေခါင္းငံု႔ရယ္တာ ျဖစ္၏ ။
အႏွစ္ က စကားဆက္ေျပာမလုိ႔ ျပင္ၿပီးမွ ေရွ႕ကုိလွမ္းၾကည့္ကာ…
``ညီက ဘယ္ကုိသြားမွာ လဲ၊ ဒီတုိက္တန္းဆံုးရင္ ေရွ႕ကုိသြားလုိ႔မရေတာ့ဘူးေလ
´´

``အဲဒီ အဆံုးကၿခံပဲေလ၊ ေဒါက္တာ ခ်စ္မိုး ဆုိတာ´´
``ဟင္ ဟုတ္လား၊ တုိက္ဆုိင္လုိက္တာ၊ ဒီဘက္ၿခံက အႏွစ္ တုိ႔ ၿခံပဲ၊ ၿခံတံခါးနီနီနဲ႔
´´
``ဟုတ္လား´´
သူလည္း အံ့ၾသေနပံုေပၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျခလွမ္းေတြ ေႏွးက်သြားၿပီး…..
``ခင္ဗ်ားန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာခ်င္တယ္´´
``ဟင္…´´
ေျပာပံုက မ၀ံ့မရဲ မဟုတ္၊ မသိၾကတဲ့ ေယာက္ ်ားေလး တစ္ေယာက္ နဲ႔
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ မွာ ဒီလုိစကားမ်ဳ ိးေျပာတာ ဘယ္သေဘာကုိ
သက္ေရာက္ေစသလဲဆုိတာလည္း ဂ႐ုစုိက္ပံုမရွိ။
ဒီအရြယ္ ဒီပံုစံႏွင့္ မသိတာေတာ့ မ ျဖစ္ႏုိင္၊ သူက သူ႔ဟာသူ ေျပာေနသလုိ
ေရရြတ္ၿပီး တစ္ခ်က္ငုိင္သြား၏ ။ ၿပီးမွ….
``ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားနာမည္ က အႏွစ္ ဟုတ္လား´´
``အဟြန္း…. ေမးဖုိ႔ သတိရသြားၿပီလား´´
သူက ႏႈတ္ခမ္းမဖြင့္ဘဲ ၿပံဳ း ၏ ။ ဒါလည္း ပါးခ်ဳ ိင့္ေလးထင္းသြားကာ
ေခ်ာေနတာပဲ ျဖစ္သည္။
``ဟုတ္တယ္၊ အႏွစ္ လုိ႔ ထည့္ထည္ေျပာေနတာကုိ ၾကားတယ္ေလ၊ အဲဒါကုိ
သိၿပီးထားလုိက္တာ၊ ကၽြန္ေတာ္ က အႏွစ္ ကုိ တအားစိတ္၀င္စားေနေတာ့ နာမည္ က အဓိက
မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္သြားတာထင္တယ္´´
လာျပန္ၿပီ၊ သူ႔အတြက္ ဘာမွမဟုတ္ဘဲ ျဖတ္သန္းေျပာဆုိသြားတာကုိပဲေတြ
႔ေတာ့ အႏွစ္ နားလည္သြားသည္။ သူ ဒီလုိပဲေျပာတတ္တာဟု တြက္၍ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး

ထားလုိက္၏ ။
``ဟုတ္ပါၿပီ၊ ကဲ ေျပာျပမယ္၊ အႏွစ္ ဆုိတာက အႏွစ္ ေပါ့ေနာ္´´
မ်က္ခံုးေလးႏွစ္ ဖက္ပင့္၍ `ေနာ္´ ဆုိသည့္စကားမွာ ေမးဆတ္လုိက္ေတာ့
တစ္ခုခုျပန္ေျဖရေတာ့မလုိလုိ သူပါးစပ္ျပင္လ်က္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သြား၏ ။
အႏွစ္ က ရယ္လုိက္မွ သူလည္း ရယ္ႏုိင္ေတာ့သည္။
အိုးတုိးအမ္းတမ္းမ်က္ႏွာက နီလ်က္ ဆံပင္ေတြ သပ္ေနေသးသည္။ အႏွစ္
အေတာမသတ္ရယ္ေလသည္။
`မ်က္ႏွာေမာ့ပါ၊ ဒီကရွက္ဖုိ႔ထားပါဦး´လုိ႔ ထပ္ေျပာလုိက္လွ်င္ ႏွစ္
ပတ္သံုးပတ္ေလာက္ ကၽြမ္းထုိးသြားႏုိင္၏ ။ ထုိစဥ္ ရယ္လက္စႏွင့္ သူက ငံု႔ၾကည့္ကာ….
``အႏွစ္ က ဘာရယ္တာလဲ´´
ဟု ရွက္ေနပံုႏွင့္ ပဲ ေမး၏ ။ အႏွစ္ က ေခါင္းခါရင္း ဆက္ရယ္ေန၏ ။
``ေတာ္ ပါေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိေနရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး´´
``အဲဒါေလ ညီ ရွက္ေနတာကုိ ရယ္ခ်င္တာ၊ ဘာမွမဟုတ္တာေလးကုိ ဘာ
ျဖစ္လုိ႔ ရွက္ေနတာလဲ´´
``အဲ… ဟုိ….´´
ဆံပင္ကုိ ေနာက္က ဖိသပ္လုိက္၊ ေဘးကသပ္လုိက္ႏွင့္ ရယ္သံသဲ့သဲ့ေလး
ထြက္လာသည္။
ရွားရွားပါပါးၾကားလုိက္ရသည္မုိ႔ နားထဲမွာ ခ်ဳ ိသြားသည္။ ကုိယ့္အိမ္ေရွ႕လည္း
ေရာက္လာၿပီမုိ႔ အႏွစ္ က ေျခစံုရပ္ပစ္လုိက္ကာ…
``ေဆာရီးေနာ္ မရယ္ေတာ့ဘူး၊ အႏွစ္ နာမည္ က…´
``ေဟး ညီ.. ညီ မင္ ဘာလုပ္ေနတာလဲ လာစမ္း´´

ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာႏုိင္ေသာ အသံတစ္ခ်က္ ၀င္လာ၏ ။ အစိမ္းေရာင္
သံပန္းတံခါးခ်ပ္ၾကားထဲကေန ေခါင္းျပဳ ၾကည့္ရင္း ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ၿပီး တံခါးကုိ အရင္စလုိ
ဆြဲဖြင့္ၿပီး အေျပးတစ္ပုိင္း ေလွ်ာက္လာျခင္းက အံ့ၾသစရာပင္။
ေျပာရမည္ ဆုိလွ်င္ ကားေတြ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနသည့္ လမ္းမႀကီးကုိ
ျဖတ္ကူးေတာ့မည္ ့ ကေလး တစ္ေယာက္ အတြက္ ထဘီမႏုိင္ ပ၀ါမႏုိင္ ေျပးဆြဲရသလုိမ်ဳ ိး။
ဒါေပမယ့္ ထြက္လာသူ ကေတာ့ မိန္းမႀကီးမဟုတ္ပါ။ လူက ပုပုေသးေသး၊
နဖူးက်ယ္ၿပီး မ်က္မွန္ထူထူႀကီးတပ္ထား၏ ။ အႏွစ္ သိလုိက္သည္။ ဤလူႀကီးဟာ
ေဒါက္တာခ်စ္မိုးပဲ ျဖစ္ေလသည္။
ၿခံခ်င္းကပ္ေနေပမယ့္ ျမင္ေတြ ႔ေနၾကတာပဲ ရွိသည္။ ေခၚေခၚေျပာေျပာ
သိပ္မရွိခဲ့ေပ။ ဟုိတုန္းက ေမေမ ကေတာ့ ၿခံနီးနားခ်င္းမုိ႔လုိ႔ စၿပီးႏႈတ္ဆက္ေခၚေျပာတာမ်ဳ ိး
လုပ္ခဲ့ေသးသည္။
သူတို႔က ေနာက္မွေရာက္တဲ့လူေတြ မုိ႔လုိ႔ ကုိယ္က အိမ္ရွင္အေနနဲ႔ပါ။ အႏွစ္
ေမြးေန႔အတြက္ ဖိတ္စာသြားပုိ႔ခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္းမွာ ေတာ့ ဆက္ဆံေရး လံုး၀
ျပတ္ေတာက္ခဲ့ေတာ့သည္။
အႏွစ္ နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ အထဲထိ၀င္ၿပီး ဖိတ္စာကမ္းခဲ့သည္။ ဒီလူႀကီးပဲ
ထြက္ယူၿပီး ဖိတ္စာကုိလည္း ကုိင္လုိက္ေသးသည္။ ဖိတ္စာနဲ႔ လူကုိ ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ….
``ညဘက္ ၿခံထဲမွာ ဆုိေတာ့ ဒါက ဘုိ႐ူးအလုပ္ပဲကြ၊ တုိ႔ဗုဒၶဘာသာအရ
ေမြးေန႔သက္မွတ္ထားတာ အသက္ရွည္အနာကင္းေအာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းခ်ဳ
ိင့္ပုိ႔မယ္၊ ဘုရားမွ ဆီမီး ေရခ်မ္း ပန္းလွဴၿပီး ပုတီးစိပ္၊ တရားထုိင္ ဒါပဲ၊
ဒီ့ထက္ခမ္းနားခ်င္ရင္ေတာ့ အိမ္မွာ သံဃာေတာ္ ေတြ ပင့္ၿပီး ဆြမ္းကပ္တရားနာေပါ့၊ ဒီပြဲမ်ဳ
ိးေတြ ကုိ ဦးက ဘယ္တုန္းကမွ မတက္ခဲ့ဘူး၊ ဖိတ္စာ ေလာက္ရဲ႕ လား၊
ျပန္ယူသြားလုိ႔ရတယ္ေနာ္´´တဲ့။
အႏွစ္ တုိ႔သံုးေယာက္ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး ေျပာလႊတ္လုိက္တာ၊

ေမေမဆုိ အိမ္မွာ ေဒါသ ျဖစ္လြန္းလုိ႔ ပါးစပ္တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေန၏ ။
``ကေလးေတြ ကုိ ေျပာလႊတ္လုိက္တာ ၾကည့္စမ္း၊ သင္က ႐ုိင္းသလုိ ဒီက
ျပန္မ႐ုိင္းခ်င္လုိ႔ ဟြန္း… ၊ ပညာတတ္ ျဖစ္ၿပီး လူမႈ ေရး အသိ မရွိတဲ့လူ´´
ထိပ္ေျပာင္ေျပာင္မ်က္ႏွာႀကီးကုိ ျမင္လုိက္သည္ႏွင့္ အားလံုးကုိ သတိရကာ
အႏွစ္ မ်က္ႏွာက ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲတင္းမာသြား၏ ။ ညီက
ထုိလူႀကီးထြက္လာတာျမင္သည္ႏွင့္ ေျခလွမ္းျပင္၏ ။ သုိ႔ေသာ ္ အႏွစ္ ကုိ ျပန္ငဲ့ၾကည့္ကာ…
``အႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔…´´
``ဒီကုိလာတာ ၿခံထဲမ၀င္ခဲ့ဘဲ ဘာရပ္လုပ္ေနတာလဲ´´
ေဒါက္တာခ်စ္မုိးက အေျပာႏွင့္အတူ ညီ့လက္ကုိပါ လွမ္းဆြဲၿပီးသား ျဖစ္၏ ။
``လာ လာ၊ ခုနကပဲ မမခက္ဆီ ဖုန္းလာတယ္၊ မင္း ဒီကုိလာသလားတဲ့၊ ဘာလဲ
ခုိးထြက္လာတာလား´´
စကားေတြ တရစပ္ေျပာ၍ လက္ကုိမလႊတ္တမ္း ဆြဲခ်သြားသည္။ ညီ့မ်က္ႏွာ
ေနာက္ကုိ ဘယ္လုိမွ သမင္လည္ျပန္ လွည့္မလာႏုိင္ေအာင္ ဇြတ္ႀကီး ျဖစ္၏ ။
အႏွစ္ ၿခံေရွ႕မွာ တစ္ေယာက္ တည္း မတ္တပ္ေလးက်န္ေနခဲ့သည္။ ေဒါသေတြ
တနင့္နင့္ တက္လာရင္း အံႀကိတ္ပစ္လုိက္မိ၏ ။
ဘာ ျဖစ္လာလဲ၊ သူ႔ တူကုိ ဒီက တစ္ဖဲ့စီ တစ္ရြဲ႕စီ ကုိက္ျဖတ္စားပစ္လုိက္မွာ
မုိ႔လုိ႔လား။
``ေဟာ.. သမီးဘာရပ္လုပ္ေနတာလဲ´´
ေမေမ့အသံၾကားတာေတာင္ လွည့္မၾကည့္ ျဖစ္ဘဲ ျပန္လည္ေစ့စပ္သြားၿပီ
ျဖစ္သည့္ အစိမ္းေရာင္ တံခါးေတြ ကုိသာ မေက်မနပ္ ၾကည့္ေနမိသည္။
ခုနကတည္းက ေမေမ အရင္ထြက္လာၿပီး ျမင္သြားရင္ေတာင္ ဒီလုိ ႐ုိင္းစုိင္းစြာ

ျပဳ မူသြားမွာ မဟုတ္ေပ။ ေမေမက နဂုိကတည္းက ႏူးညံ့သည္။ သားသမီးႏွင့္
ပတ္သက္လာလွ်င္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္သူလာလာ က်ား,မ မေရြး ပ်ဴငွာသည္။
``သမီး.. သမီးသူငယ္ခ်င္းေတြ အထဲေခၚေလ၊ ေအးေအးေဆးေဆး
ထုိင္ေျပာၾကေပါ့´´
ဆုိတာမ်ဳ ိး၊ ဒီထဲမွာ ေယာက္ ်ားေလးေတြ ပါေနတာျမင္လည္း မ်က္ႏွာမပ်က္ပါ၊
သိခ်င္တာကုိ သားအမိႏွစ္ ေယာက္ တည္းက်မွ ေမးျမန္းၾကည့္တာေလာက္ပဲ ရွိသည္။
ဒီလူႀကီး မုိက္႐ုိင္းသြားပံုက ဘယ္လုိမွကုိ ေက်နပ္ခ်င္စရာ မရွိပါလား။
``ေမေမ ခုပဲ ဖုန္းခ်ၿပီး ထြက္ၾကည့္တာ၊ မိစံ ဆက္တာေလ၊ သူ
ျပန္ေရာက္ေနၿပီတဲ့၊ သမီးနဲ႔ ကားစီးရင္ လြဲသြားၾကတယ္ဆုိ၊ သမီး
ျပန္မေရာက္ေသးဘူးဆုိလုိ႔ေတာင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားပံုပဲ´´
ေမေမက အနားထိေလွ်ာက္လာသည္။ လက္ေမာင္းကုိ ဆုပ္ကုိင္လုိက္မွ အႏွစ္
စိတ္ေတြ ဒီဘက္ျပန္ေရာက္လာခဲ့၏ ။ ဒါေပမယ့္…
ေနာက္ထပ္ဆံု ျဖစ္ဦးမည္ ဆုိရင္ ဒီလုိ ငုတ္တုတ္ေမ့မက်န္ရေအာင္ ႀကဳ
ိးစားစမ္း…..။

အခန္း (၂)
``ဘာ အႏွစ္ ဟုတ္လား´´
ေဒၚမမခက္၏ `ဘာ´အသံက စူးစူး၀ါး၀ါး ထြက္၏ ။ နည္းနည္း ေလး
လႈပ္ရွားတာႏွင့္ ယမ္းေနတတ္သည့္ ပလက္တီနမ္ႀကဳ ိးျပားႀကီးက ခါးေထာက္လုိက္၊
ေရွ႕ကုိကုိင္းလုိက္ ျဖစ္ေနေသာ ေဒၚမမခက္၏ ရင္ၫြန္႔ေအာက္မွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္
လႊဲယမ္းေနေလသည္။
လက္ေကာက္ဆုိ စက္ျဖတ္ကြင္းပါးကေလးေတြ ဆယ္ကြင္းေက်ာ္ေက်ာ္

အၿမဲ၀တ္သည္။ ဆြဲႀကဳ ိးဆုိ ရွည္မွ၊ လက္စြပ္၊ နားကပ္၊ ဆံထုိးကအစ ပလက္တီနမ္ သုိ႔မဟုတ္
ေရႊကုိ ၫြတ္အိေနမွ ေက်နပ္၏ ။ ရတနာ ဆုိလည္း တစ္ကုိယ္လံုး ၀မ္းဆက္ ျဖစ္ရမည္ ။
သူမအတြက္ ပြဲေနပြဲထုိင္ ျဖစ္ ျဖစ္၊ အိမ္မွာ ျဖစ္ ျဖစ္ အၿမဲတမ္း ၿပဳ
ိးျပက္လက္ေနေအာင္ ၀တ္ထားတတ္တာ ဟုိအရင္ကတည္းက ျဖစ္သည္။
အသက္က ေလးဆယ္ေက်ာ္မွာ ၊ သူမ်ား ေတြ လုိ ႏုရြလွပေအာင္
ျပင္ဆင္တာမဟုတ္ဘဲ သူမကုိယ္မွ ေတာက္ပထည္၀ါေနဖုိ႔ထက္ ဘာမွ အေရး မပါ။
ဆံပင္ရွည္ကုိ ခပ္ျမင့္ျမင့္ထံုးဖြဲ႔ၿပီး ရတနာေက်ာက္မ်က္ေတြ ကုိ ဒီဇုိင္းမ်ဳ ိးစံုလုပ္ၿပီး
ဆံထုိးလုပ္၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူနဲ႔မွမတူေအာင္ ၀တ္စားေနထုိင္တတ္သည့္ ေဒၚမမခက္၏
ဂုဏ္သတင္းက ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ဟုိးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္။
``သားငယ္ မင္းက အံ့ၾသစရာပါလားဟင္၊ မာမီ ဒီေလာက္တင္းက်ပ္
တားျမစ္ထားတဲ့ၾကားကေန ေဖာက္ထြက္သြားတယ္၊ လမ္းေပၚမွာ ဆံုတဲ့ မိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ ကို အေရာတ၀င္ တရင္းတႏွီးလုပ္လာတယ္´´
``သူက ဦးဦးမုိးတုိ႔နဲ႔ ၿခံခ်င္းကပ္လ်က္ကပါ´´
``မင္း ျပန္မေျပာပါနဲ႔၊ သူ႔ဟာသူ တာ၀တႎသာက ျဖစ္ ျဖစ္ မလုိခ်င္ဘူး၊ မာမီက
အိမ္ေပၚအိမ္ေအာက္၊ ၿခံႀကီးၿခံငယ္ ျဖစ္တာေတြ ကုိ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ မာမီရဲ႕
သားေထြးေလးနဲ႔ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ပတ္သက္သြားတယ္ဆုိတဲ့အ ျဖစ္မ်ဳ ိးကုိ
မလုိခ်င္တာ´´
ညီ့မ်က္ႏွာမွာ ခံစားခ်က္မဲ့ေနသည္။ စိတ္႐ႈပ္ျခင္း၊ ႐ုန္းထြက္ စေသာ
ေကာက္ေၾကာင္းေတြ ဘာမွမရွိ၊ မိဘကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ႐ုိေသသျဖင့္ မ်ဳ ိသိပ္နားေထာင္ေနရေသာ
လူငယ္ တစ္ေယာက္ ၏ ထြက္ေပါက္ရွာလုိျခင္းလည္း မ ျဖစ္။
ဆုိဖာမွာ မွီသည္လည္းမဟုတ္၊ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးလည္းမဟုတ္ဘဲ
ေက်ာကပ္ေန႐ံုျဖင့္ လက္ဖ၀ါးႏွစ္ ဖက္ကုိ ေပါင္ေပၚမွာ ပဲ ခပ္ဖြဖြ ဆုပ္ထား၏ ။

``သားညီ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ မာမီ´´
``ေဟာ သား ျပန္ေတာ့မလုိ႔လား´´
အထဲက ရွပ္က်ႌလက္ရွည္ကုိ ေခါက္တင္ရင္း ထြက္လာသူ ေဒၚမမခက္၏
သားႀကီး ေလမုိးထန္ ျဖစ္သည္။ သူက အင္ဂ်င္နီယာလည္း ျဖစ္ကာ ဖခင္ ျဖစ္သူႏွင့္ အတူ
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွာ အတူလုပ္ခဲ့ရင္း ခုဆုိလွ်င္ ကုိယ္ပုိင္ေငြႏွင့္
ရွယ္ယာ၀င္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္၏ ။ ေနာက္တစ္ခုက ေဒၚမမခက္၏ အားထားရဆံုးသားႀကီး၊
သူမစိတ္တုိင္းက် ဘာမဆုိ ျဖစ္ေစခဲ့သူ။ သားႀကီးမ်က္ႏွာကုိ
ေမာ့ၾကည့္လုိက္စဥ္တြင္ ေဒၚမမခက္ မ်က္ႏွာထက္မွာ ေစာေစာက ဟန္ပန္အမူအရာေတြ
မရွိေတာ့ေပ။
``ဒီမွာ ခဏထုိင္စမ္းပါဦး သားႀကီးရယ္၊ မင္းညီေလ….´´
အစျပဳ ၿပီး ဦးခ်စ္မုိး ဖုန္းဆက္ထားသမွ် အားလံုးကုိ ေျပာျပသည္။ မုိးထန္၏
မ်က္လံုးေတြ က ေျပာတာကုိ နားေထာင္ရင္း ညီ့မ်က္ႏွာေပၚမွာ ပဲ ရွိေန၏ ။
``သား စဥ္းစားၾကည့္စမ္း၊ တစ္သက္လံုး အတူတူကပ္ေနခဲ့တဲ့ ဖုိးခ်စ္က နာမည္
ေတာင္မသိခဲ့ဘူး၊ သူက နာမည္ ေတြ ဘာေတြ သိ႐ံုမကဘူး ေခၚတာကုိက `အႏွစ္ ´တဲ့၊
တရင္းတႏွီး ၾကည့္စမ္း´´
``ဟုတ္လား သားညီ´´
မုိးတန္မ်က္ႏွာမွာ ခ်စ္စႏုိးအၿပံဳ း ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ ညီ မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ပဲ
၀င့္ၾကည့္၏ ။ မ်က္ႏွာျပန္လႊဲၿပီး ဘာမွမေျပာဘဲေနလုိက္သည္။
ဒီအၿပံဳ း ကုိ အားကုိးလုိ႔မ ျဖစ္တာ သူသိေန၏ ။ တစ္အိမ္လံုးက ဒက္ဒီက အစ္
ကုိကုိေကာ၊ မလတ္ေကာ မာမီ့ကုိ လြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့သူ မရွိ။ မာမီက ဒါဆုိ ဟုိဟာလုိ႔ ေက်ာ္ၿပီး
လက္ညႇဳ ိးမထုိးရဲ႕ ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ဘ၀မွာ မထူးျခားတာေတြ ပဲ ျဖစ္လာခဲ့ရရင္း ဘာကုိ

ေတာင္းဆုိမယ္၊ ဘာ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိတာမ်ဳ ိးလည္း မရွိေတာ့သေလာက္ပင္။
လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ထားစရာမရွိဘူးဆုိတာ
မွန္သလား၊ မွာ းသလား၊ သူလည္း သူငယ္ခ်င္းေပးပါ၊ မိတ္ေဆြေပးပါဆုိၿပီး
လက္၀ါးျဖန္႔ေတာင္းခဲ့တာ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မရွာခဲ့ပါ။
သြားလာရင္း ေတြ ႔သည္။ ေတြ ႔ၾကလုိ႔ ခင္မင္ခဲ့သည္။ ဒါ မွာ းေနသလား၊
ညီရင္ထဲမွာ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ ေမးခေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းေတြ ကေတာ့
ေစ့ပိတ္လ်က္သား။
ထုိႏႈတ္ခမ္းေတြ ကုိ မုိးထန္က နားလည္ေနသည့္မ်က္၀န္းမ်ား ႏွင့္
လွမ္းၾကည့္ေနလ်က္….
``ေကာင္မေလးနာမည္ က ဘယ္သူတဲ့လဲ သားညီ´´
``အႏွစ္ ´´
``မဟုတ္ဘူး ကုိကုိ ေမးတာက…´´
``ကၽြန္ေတာ္ လဲ အႏွစ္ ဆုိတာပဲ သိတာ´´
``ေၾသာ္…´´
မ်က္ခံုးေတြ ပါ ပင့္တက္ပါသြားၿပီး ကုိကုိက ရယ္သည္။ ၿပီးေတာ့
မာမီဘက္ကုိလွည့္၍ …
``အႏွစ္ လုိ႔ပဲသိလုိ႔ ေခၚတာပါ မာမီရာ၊ ရင္းႏွီးလုိ႔ အဖ်ားဆြတ္ေခၚတာ
မဟုတ္ပါဘူး´´
``အုိ.. ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ မာမီ မႀကဳ ိက္ဘူး။ သားေတြ သမီးေတြ
ေမြးထားၿပီး အိမ္ေထာင္မျပဳ ရ၊ ရည္းစားမထားရလုိ႔ တစ္သက္လံုးတားျမစ္သြားလုိ႔ မရမွန္း
မာမီ သိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ထင္ရာလုပ္ဖုိ႔ေတာ့ ခြင့္မျပဳ ႏုိင္ဘူး။ သားႀကီးကုိလဲ
အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ မာမီကုိယ္တုိင္ လက္ထပ္ေပးတာ၊ သမီးလတ္ကုိလဲ မာမီ

စီစဥ္တာမဟုတ္ေပမယ့္ ေကာင္းေလက ပညာတတ္၊ လူကံုထံထဲက ဘာမွအျပစ္ေျပာစရာ
မရွိတဲ့အျပင္ သမီးဆုိတာ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ဖားကေလးလုိပဲ၊ ၿပီးေတာ့ မာမီ့သမီးက
မာမီတစ္ခြန္းပဲ၊ ဒါေပမယ့္….´´
ေဒၚမမခက္ မ်က္၀န္းေတြ က မ်က္ေၾကာစင္းစင္းခ်လ်က္ ေျခမလႈပ္
လက္မလႈပ္ထုိင္ေနသည့္ သားငယ္ ျဖစ္သူထံ ေ၀့သြားသည္။ ၾကည့္ပါဦး ဒီပံုစံ၊ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာ
ႏြဲ႔ႏြဲ႔ဖတ္ဖတ္။
ေယာက္ ်ားေလးမာန္ဆုိတာမ်ဳ ိး ရယူတာ၊ အုပ္စီးလုိတာ သင္းကုိယ္မွာ ရွိသလဲ၊
မိန္းမ တစ္ေယာက္ ကုိ ဒီလုိပံုစံမ်ဳ ိးနဲ႔ယူၿပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းလုိ႔ ကေတာ့ ဒီေယာက္ ်ားမ်ဳ
ိးကုိ မ္ိန္းမက နဖားႀကဳ ိးေကာ လည္ပင္ႀကဳ ိးေကာ တုပ္လုိ႔ရသမွ် အကုန္တုပ္ခ်ည္ၿပီး
ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခြစီးသြားလိမ့္မည္ ။
သားသမီးေတြ ဟာ ရင္၀ယ္ပုိက္ကေလးေတြ လြန္လာတာႏွင့္ လုိခ်င္တာ
ပူဆာတတ္လာ၏ ။ မရရင္ ေျခေဆာင့္ငုိၾက၏ ။
ေရွ႕က ခုိင္းႏိႈင္းခဲ့တဲ့စကားအတုိင္း ေျပာရပါလွ်င္ ခြာရာခ်င္းတူလာေတာ့
စဥ္းစားခြင့္ေတြ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြ ေတာင္းလာၾကသည္။ အခြင့္အေရး ဆုိတာေတြ လည္း
ပါလာသည္။ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
မပူဆာတတ္ေအာင္ တပ္မက္ဖြယ္ ဘာမွေတြ ႔မလာေအာင္ ေရွာင္ခုိင္းရမည္ ၊
တားဆီးရမည္ ၊ ေဒၚမမခက္ ဒီသားအေပၚမွာ ေတာ့ အတၱမႀကီးလုိ႔မရပါ။
တစ္အိမ္လံုးမွာ အခ်စ္ဆံုး၊ အငယ္ဆံုးသား၊ ခ်စ္လြန္းလုိ႔ တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳ ိး
ယုယေခၚခဲ့ၾကသည္။ သူမက သားေထြးလုိ႔ ေခၚသည္၊ အစ္ကုိႀကီး ျဖစ္သူက သားညီ တဲ့၊
သူ႔အစ္မလတ္ကက်ေတာ့ အငယ္ေလး။
ဒီေန႔ထိ ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကတုန္း၊ ၿပီးေတာ့ သားေထြးက ေမာင္ႏွမေတြ ထဲမွာ
အေခ်ာဆံုးေလး။

``သားေထြး´´
သားကုိ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရင္း အားမလုိအားမရ ျဖစ္ရရင္းႏွင့္ ေဒၚမမခက္
သားေဘးကုိ ေျပာင္းထုိင္လုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့ လက္ႏွစ္ ဖက္ဆုပ္ထားသည့္ေပၚကေန
ထပ္ဆုပ္ကုိင္သည္။
တစ္ဖက္က ပခံုးက်ယ္ႀကီးေပၚမွာ သုိင္းဖက္ထားလ်က္..
``သားေထြးကုိေတာ့ မာမီက ဘယ္မိန္းကေလးလက္ထဲကုိမွ ထည့္မေပးႏုိင္ဘူး၊
ေနာ္ ေနာ္ သား။ အဲဒါ မာမီ့ကုိ သားေထြး နားလည္ပါ၊ သား သမီး သံုးေယာက္ ထဲမွာ
အားလံုးသြားၾကေပမယ့္ သားေထြး ထြက္သြားမွာ ကုိ မာမီ ခံစားႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊
သားေထြးက မာမီ့ဆီကေန ေနာက္ဆံုးပ်ံသန္းထြက္ခြာသြားမယ့္ ငွက္ကေလးပါ´´
``မာမီရာ ဘာမွမဟုတ္တာေလးကုိ ခံစားေနတယ္၊ လမ္းေပၚမွာ ေတြ ႔ခဲ့တဲ့ဥစၥာ၊
ခုျမင္ ခုေပ်ာက္´´
``မဟုတ္ဘူး´´
မိုးထန္က မာမီ မ်က္ႏွာပ်က္ေနလွ်င္ မေနတတ္သည့္ သား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
စိတ္သက္သာေစဖုိ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ၀င္ေျပာသည္။ ေဒၚမမခက္ လွည့္ၾကည့္ၿပီး
ေခါင္းခါ၏ ။
ထုိ႔ေနာက္ နာခံေနပံုလည္း မဟုတ္၊ ဘာမွလည္း ျပန္မေျပာဘဲ ဒီတုိင္း
ထုိင္ေနဆဲရွိသည့္ ညီ့ဘက္ကုိ မ်က္လံုးေတြ ျပန္ေရာက္သြားသည္။
``မီးဆုိတာ မေလာင္ခင္ကတည္းက တားရတယ္ဆုိတဲ့စကားက
မီးအတြက္ပဲမွန္တယ္၊ ဒီေနရာမွာ က်ေတာ့ ႀကဳ ိၿပီးတားတာက ပုိအႏၲရာယ္ႀကီးတာ
သားႀကီးရဲ႕ ၊ တားတာက တုိက္တြန္းသလုိ ျဖစ္တတ္တယ္၊ အမွတ္တမဲ့ေတြ ကုိ သတိတရ
ျဖစ္ေစတတ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ မာမီက တည့္တည့္ေျပာလုိက္တာ၊ အခု
ဘာမွမဟုတ္ေလာက္တာ ဟုတ္ေလာက္တာ မာမီ မသိဘူး၊ ရင္းႏွီးတာ မရင္းႏွီးတာ၊

႐ုိးသားတာ မ႐ုိးသားတာ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ အားလံုးကုိလဲ မသိခ်င္ဘူး၊ လုိခ်င္တာတစ္ခုပဲ
သားေထြးေလး အခ်စ္ကိစၥ ေခါင္းထဲမထည့္ရဘူး´´
အမိန္႕ေပးသလုိ ေျပာသည့္ေနရာမွ ေလသံက ျပတ္သားစြာ ထြက္၏ ။
``သားေထြးကုိ မာမီက လက္ထပ္ေပးမွာ ပါ။ ဒါေပမယ့္ မာမီ ခ်စ္လုိ႔ ၀မွ၊
အရိပ္ၾကည့္ေနရင္း ေက်နပ္လာမွ လက္ထပ္ရမယ္၊ သားက ကုိယ့္ကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ
သိတတ္ပါတယ္၊ ခ်စ္ပါတယ္ေျပာေျပာ ကုိယ့္သားကုိ သူမ်ား က အပိုင္ရသြားတာေတာ့
အေသအခ်ာပဲေလ၊ သားႏွစ္ ေယာက္ စလံုးကုိ မာမီ မေပးႏုိင္ဘူး၊ သဘာ၀ကုိ သိေနေပမယ့္
အဲဒီ ့ သဘာ၀ကုိ မာမီ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာ မာမီ့အတြက္ သားေထြး ေမ့ထားေပးပါ´´
ေမးဖ်ားကုိ ဒီဘက္လွည့္လာေအာင္ ဆြဲလႈပ္၊ ဆြဲယူေနေသာ ညီ့မ်က္ႏွာ
ဒီဘက္ေရာက္လာသည္။ အခ်စ္၊ အမုန္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊
မလည္ျခင္း အားလံုး စုၿပံဳ ျပည့္သိပ္ေနသည့္ မ်က္၀န္းထဲမွာ `ဘာ´ဆုိသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ
ဆြဲထုတ္ဖုိ႔က မလြယ္။
ဒါကုိ သူ႔စိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းရင္ ေဘးကၾကည့္ေနသည့္ မုိးထန္က မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ေန၏ ။
ကုိယ့္မိဘ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဒီေကာင္ေလး တစ္ခုခု မေျပာေတာ့ဘူးလား။
``ေနာ္ သားေထြး၊ မိန္းကေလးေတြ စိတ္မ၀င္စားပါနဲ႔ကြယ္၊ မင္းရဲ႕
အစ္ကုိကုိၾကည့္စမ္း၊ မိဘကုိငဲ့ရ၊ သားေကၽြးမႈ မယားေကၽြးမႈ နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းသလဲ´´
မင္းအစ္ကုိၾကည့္စမ္း ဆုိေတာ့ မ်က္ႏွာ ဒီဘက္လွည့္ေနသည့္ သားညီ
မ်က္၀န္းေတြ က သူ႔ဆီ ေ၀့လာမွာ ပဲဟု တြက္မိသည္။ ဒါေပမယ့္ သားညီက
မာမီကုိင္ထားေသာ လက္ေတြ ျပဳ တ္က်သြားေအာင္ ေရွ႕ကုိျပန္လွည့္သြား၏ ။
``ဘာမွလဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ မာမီ၊ မာမီေျပာေနတာေတြ ကုိ နားလည္ေအာင္ ႀကဳ
ိးစားရင္းနဲ႔ သား ပင္ပန္းလွၿပီ၊ ေတာ္ ပါေတာ့´´
ညီက ထူေပမယ့္ အဖ်ား႐ွဴး ၍ လွေသာ မ်က္ခံုးႏွစ္ ဖက္ကုိ အက်ည္းတန္ေအာင္

စုက်ံဳ း ပစ္ၿပီး မလုိလားစြာ တာျမစ္ေလသည္။
``သားညီကကြာ.. မင္း မာမီ့ကုိ ေျပာစရာလား´´
ညီ့မ်က္လံုးေတြ သူ႔ထံေ၀့၏ ။ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ ဖိကပ္တုန္လႈပ္သြားေသာ
္လည္း ဘာမွမေျပာဘဲ ျပန္လႊဲသြား၏ ၊
``သားေထြးရယ္ မာမီေျပာတာကုိ မင္းနားမလည္ေပမယ့္ ေခါင္းထဲမွာ ေတာ့
ထည့္စမ္းပါ၊ လြယ္လြယ္ကေလးေျပာရရင္ ေနာက္ကုိ မာမီမသိဘဲ ဘယ္လမ္းကုိမွ
ေဖာက္ထြက္မ သြားပါနဲ႔၊ မာမီ မသိတဲ့မိတ္ေဆြမ်ဳ ိး လံုး၀မထားရဘူး၊ ေလာေလာဆယ္ ဒါပါပဲ၊
မာမီက မာမီ့သားေထြးေလးကုိ မဆူခ်င္၊ မမာန္ခ်င္ဘူး၊ အတုိက္အခံ ပဋိပကၡ မ ျဖစ္ခ်င္ဘူး၊
မာမီတုိ႔ စိတ္၀မ္းမကြဲၾကဖုိ႔က သူစိမ္း ၾကား၀င္မလာမွ ျဖစ္မွာ ´´
ညီ့မ်က္ႏွာမွာ ညိဳ ႕ ခနဲ တစ္ခ်က္ ျဖစ္၏ ။ ေျပာခ်င္တာတစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။
ဒါေပမယ့္ ေျပာ ျဖစ္မွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ ဒီလုိပဲ သူ မ်ဳ ိသိပ္ေနက်ပါ။
ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ က ဘာလဲ….။

♥♥♥

အခန္း (၃)
``အမယ္ေလး သားေမြးရတာ ၀မ္းေရစပ္လုိက္တာေနာ္´´
ဖုန္းခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ အသက္ထြက္ခ်င္ေနသည့္အသံႏွင့္ ေမေမ ညည္းေတာ့ အႏွစ္
က စာက်က္ေနရင္း လွည့္ၾကည့္သည္။
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ ေမေမ၊ ကုိလတ္ဆီကလား´´
``ဟုတ္ပါ့´´
ရင္ထဲမွာ နာတာက ႏႈတ္ခမ္းေတြ ကုိ အက်ည္းတန္ေအာင္
မဲ့ရြဲ႕ပစ္လုိက္တာေတာင္ မေပ်ာက္။ ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ မွာ သားေလး တစ္ေယာက္
တည္းရွိပါသည္။ ပညာစံုတာႏွင့္ မိန္းမယူသြားသည္။ ကုန္လုိက္တဲ့ မဂၤလာစရိတ္၊
ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလး သြားရျပန္ရတာ နဲ႔ပဲ နည္းသလား။
မိန္းမလုပ္သူက မႏၲေလးက မခြာႏုိင္ပါဘူးဆုိၿပီး မႏၲေလးမွာ ပဲ ေနၾကသည္။
လက္ဖြဲ႔က်ေတာ့ ကုိယ့္ဘက္က အဖုိးတန္းပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား သူတုိ႔က
ၿခံနဲ႔တုိက္ပါသည္မုိ႔ ကုိယ့္သားက မိန္းမဘက္မွာ ေနရသည့္ဘ၀ ေရာက္သြားသည္။
ဒါလည္း ထားလုိက္ပါေတာ့။ လက္ဖြဲ႔ၾကကတည္းက မိန္းကေလးရွင္က
`ကၽြန္မတုိ႔ဘက္ ကေတာ့ ကေလးေတြ အတြက္ ၿခံနဲ႔တုိက္´ လုိ႔ ဦးေအာင္ေျပာ၍
ထည့္ခ်လုိက္သျဖင့္ မတတ္ႏုိင္။
ကိုယ္ လက္ဖြဲ႔ခဲ့သည့္ လက္၀တ္ရတနာေတြ ၊ စီးတဲ့ကား အားလံုး၏ တန္ဖုိးက
တုိက္တစ္လံုး၏ ၿခံ၀န္းႀကီးထဲမွာ ၾကက္စာ ငွက္စာ ခ်ေကၽြးလုိက္သလုိပင္၊
ထုိ႔ျပင္ မိန္းမဘက္က ေဆြေတာ္ မ်ဳ ိးေတာ္ ေတြ ႏွင့္ သားက စိတ္ညစ္ေၾကာင္း
ဖုန္းေတြ ခဏခဏဆက္ေတာ့ မိဘက မေနႏုိင္ေတာ့ေပ။

``ေမေမရယ္ ခုမွေတာ့ ၀မ္းေရေတြ ၊ ေက်ာေရာေတြ ဘာမွစပ္မေနပါနဲ႔ေတာ့၊
လုပ္ေပးရမယ့္ဟာ ေပးလုိက္ရင္ၿပီးတာပဲ၊ ဒီတုိင္းထားေတာ့လဲ ေမေမ စိတ္ခ်မ္းသာရလုိ႔လား´´
အႏွစ္ က ေျပာရင္း စာအုပ္ကုိ ပိတ္ထားလုိက္သည္။ စားပြဲကုိ ေက်ာမွီကာ
ဆုိဖာေပၚမွာ ထုိင္ေနသည့္ ေဒၚပုိပုိႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လုိက္၏ ။
``အခု ဘာတဲ့လဲ၊ ကုိလတ္လား´´
``ေၾသာ္.. ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတုိ႔ေျပာင္းလာေတာ့မယ္တဲ့၊ သူ႔မိန္းမကုိ
ေခၚမရလုိ႔ ေတာ္ ေတာ္ ေျပာေနရသတဲ့ေလ´´
``ဒါနဲ႔ အဲဒီ တစ္ေယာက္ ကလဲ ရန္ကုန္ကုိ လာခ်င္တယ္ဆုိ၊ သူ႔မိဘနဲ႔ ေနရမွာ
မုိ႔လုိ႔ ေက်နပ္ေနတာဆုိ´´
``ေျပာခဲ့တာပဲေလ၊ အခု ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ၊ တုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္သိမွာ လဲ၊ ဘာပဲ ျဖစ္
ျဖစ္ ကုိယ့္သားက သူ႔သား ျဖစ္သြားတာ ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမိန္းမရဲ႕ အႀကဳ ိက္ကုိမွ
မလြန္ဆန္ႏုိင္တာ´´
``မိန္းမအႀကဳ ိက္ထားပါေတာ့၊ ဒီမွာ ေနရင္ သူ႔ေယာကၡနဲ႔ ကပ္ေနေတာ့
ပုိဆုိးကုန္ဦးမယ္၊ အဲဒါလဲ ေမေမ မေမ့နဲ႕ ´´
``သားအမိ ဘာ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ´´
ဦးသာလြန္က ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကုိင္လ်က္ ထိပ္ဆံုးက ဆုိဖာမွာ ၀င္ထုိင္လုိက္၏
။
``ဘာ ျဖစ္ရမွာ လဲ၊ ရွင့္သား ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာႀကီးေလ…´´
ဦးသာလြန္ မ်က္ႏွာၿပံဳ း သြား၏ ။
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ´´
``ေျပာင္းလာေတာ့မယ္တဲ့´´

``ေအးေလ၊ ဒီမွာ မင္းၿခံေကာ တုိက္ေကာ အားလံုးအဆင္သင့္
ျပင္ထားတာပဲမဟုတ္လား၊ ဒါ ဆန္းလုိ႔လား´´
``မဆန္းပါဘူး၊ မဆန္းတာကုိပဲ အျမစ္က ျပန္လွန္ေတြ းၿပီး ရင္နာေနတာ´´
``နာမေနနဲ႔´´
ဦးသာလြန္ က ခပ္ေပါ့ေပါ့ေျပာၿပီး ဂ်ာနယ္ကုိဖြင့္ဖုိ႔ ျပင္၏ ။ ေျပာျပမလုိ႔
ညည္းညဴရင္းဖြင့္မလုိ႔ ပါးစပ္ျပင္ထားသည့္ ေဒၚပုိပုိ ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္သြားသည္။
ေမးတုန္းက ေမးၿပီးေတာ့ စိတ္မ၀င္စားရင္ အစကတည္းက
မဆုိင္သလုိေနပါလား။
``ဒီလုိပဲ၊ ဟြန္း…. ဖေအမ်ား ရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိေလ´´
``ေဟာဗ်ာ…´´
ဖြင့္လုိက္ၿပီးသည့္ဂ်ာနယ္ ဖ်တ္ခနဲ ျပန္ပိတ္လုိက္သည့္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။
မ်က္လံုးေတြ ဇနီး ျဖစ္သူထံေရာက္ေတာ့ သမီးအႏွစ္ ကုိ အေဖာ္ျပဳ မဲ့ရြဲ႕ကာ သူ႔ကုိ
ထုိးလုိက္သည့္ မ်က္ေစာင္းလက္စႏွင့္ တည့္တည့္ထုိး၏ ။
``ဘယ္ႏွယ္ လူကုိဆြဲထည့္တာတုန္း၊ မင္းပဲ သားသမီးရဲ႕ အိမ္ရာထူေထာင္ေရး
ကိစၥက အေမေတြ နဲ႔ပဲ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္တာဆုိ´´
``ရွင္ ကေတာ့ သြယ္၀ုိင္ေသာ နည္းနဲ႔ေတာင္မွ ေျပာဆုိေပးေဖာ္မရဘူးေလ´´
``ဘာေျပာရမွာ လဲကြ၊ မင္းသား မိန္းမေကာင္းေလးနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တာပဲ၊
လူရည္သန္႔ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေလ၊ ဘာလုိေသးလဲ၊ သူလဲ သူ႔မိန္းမကုိ ျမတ္ႏုိးတယ္၊
အိမ္ေထာင္ေရး ဘာမွမ ျဖစ္ဘူး၊ ငါက ဘာေျပာရမွာ လဲ´´
ေဒၚပုိပုိ စိတ္မရွည္ႏုိင္ ျဖစ္သြားသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ဆုိတာကုိ ၿခံျပင္ကေန
ရပ္ၾကည့္ၿပီး ဒီတုိက္ႀကီးေကာင္းလုိက္တာ၊ ဒီထဲက လူေတြ ၿပံဳ း ေနပါလားလုိ႔ ျမင္တာနဲ႔
သတ္မွတ္ေျပာလုိ႔ ရမလား။

အိမ္ေထာင္ေရး ေလာက္ အတြင္ းလႈိက္ပူေလာင္တာ မရွိ။ ႐ႈပ္ေထြးတာ မရွိ၊
ဒါကုိသိလ်က္နဲ႔ နိယာမနဲ႔အညီ သင္းတုိ႔က အျပင္လူလုိေနလာခဲ့တာ၊ ဒီကေျပာေတာ့ လြန္မည္
။
ေဒၚပုိပုိ ေနာက္ထပ္မ်က္ေစာင္းတစ္စင္း ပစ္လႊတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီမုိ႔ ဦးသာလြန္
ေျပာမည္ ့စကားကုိ မ်က္လံုးအရင္လႊဲၿပီးမွ ေျပာရ၏ ။
``မင္း စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ မင္းတုိ႔က အေမ၊ အိမ္ထဲ၀င္ၿပီး အိပ္ရာျခင္ေထာင္က
အစ ဘယ္လုိျပင္ပါ၊ ဘယ္လုိဆင္ပါ ေျပာလုိ႔ရတယ္၊ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွ ဆီကိစၥ၊ ဆန္ကိစၥ ဘာ
ျဖစ္ ျဖစ္ ဆံုးမပဲ့ျပင္လဲ သင့္ေတာ္ တာပဲ၊ ငါတုိ႔ ကေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ´´
``ရွင့္ကုိလည္း ေယာင္းမေလးပါ၊ လက္ႏွီးေပးပါလုိ႔ ကၽြန္မက ေတာင္းေနလုိ႔လား၊
ဒီမွာ က်ပ္တည္းခက္ခဲေနရင္ တုိးတုိးေဖာ္အ ျဖစ္ေတာ့ ရွိသင့္တာေပါ့´´
ထုိအခါ ဦးသာလြန္ မ်က္လံုးေတြ က ဘာမွ၀င္မေျပာဘဲ ၿပံဳ း စိစိမ်က္ႏွာေလးႏွင့္
ထုိင္ေနသည့္ အႏွစ္ ထံသုိ႔ ေရာက္လာကာ…
``ဟုိမွာ မင္းသမီး ရွိတယ္ေလ၊ သမီး မိန္းကေလးက မေအရဲ႕ တုိးတုိးေဖာ္
မဟုတ္ဘူးလား´´
``ေၾသာ္… ေၾသာ္… ဒါဆုိ ရွင္ႀကီးက ဘယ္အခန္းက႑ကေန ၀င္ပါမွာ ပါလိမ့္´´
``ဒါ ကေတာ့….´´
ဦးသာလြန္ မ်က္ႏွာႀကီး ခပ္အမ္းအမ္း ျဖစ္သြားသည္။ သမီးထံသုိ႔ ေနာက္ထပ္
အကူအညီ လုိအပ္ေနသည့္ မ်က္၀န္းတစ္ခ်က္ ေ၀့သြားလွ်င္…
``ေမေမရယ္ ေဖေဖက ေမေမ့ေယာက္ ်ားပါ။ ေမေမ့အတြက္ဆုိ ေဖေဖရွိမွ
မဟုတ္ဘူးလား´´
``ေအးေလ ဟား ဟား ဟား…´´
ဦးသာလြန္ အသက္႐ွဴ၀ခ်င္သြားသည့္ ရယ္သံႀကီးကေအာင္ျမင္စြာ ထြက္၏ ။

ေဒၚပုိပုိ ႏွစ္ ေယာက္ စလံုးကုိ ဆဲြသိမ္း၍ မေက်မနပ္ၾကည့္ကာ…
``ရွင္မရွိလဲ ျဖစ္တယ္´´
``ဟာကြာ… မင္း….´´

♥♥♥

အခန္း (၄)
ေမာင္းလာရင္းနဲ႔ ကားက ဘာ ျဖစ္သြားမွန္းမသိ။
``ေတာက္´´
မရမက ျပန္ႏႈိးေပမယ့္ တုတ္တုတ္ပင္ မလႈပ္ေတာ့ေပ။ နာရီကုိၾကည့္ေတာ့
ဆယ္နာရီခြဲေတာ့မည္ ။ ဒီေန႔ ကုိလတ္တုိ႔အိမ္မွာ အိမ္တက္လုပ္သည္။ မေန႔ည ကေတာ့
နည္းနည္း ပါးပါး ၀ုိင္းကူေပးထားခဲ့ပါသည္။
ေယာက္ မ ျဖစ္သူက ဟုိမွာ ညအိပ္ၿပီး မနက္အထိ တစ္ခါတည္းေနဖုိ႔
ေျပာေသးသည္။ ဖုန္းဆက္ေျပာေတာ့ ေမေမက လက္မခံခဲ့ေပ။
``အမယ္ေလး လွဴမယ့္အိမ္မွာ ညအိပ္ေနၿပီး ၀ုိင္းကူတာ
ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းတယ္မွတ္လဲဟင္၊ မေနရဘူး မေနရဘူး၊ ဒီမွာ သူလဲ
ဧည့္သည္မဟုတ္ဘူး၊ သူပ မိဘရွိတယ္။ သူတုိ႔သမီး မပင္ပန္းေစခ်င္ရင္ သူတုိ႔
စီစဥ္ေပးလိမ့္မယ္။ သမီး ငါးနာရီမခြဲခင္ အေရာက္ျပန္ခဲ့´´
ေမေမ ျပန္လာဖုိ႔ နာရီပါ သတ္မွတ္ေပးလုိက္ေသးသည္။ ခု လာေတာ့လည္း မွာ
ေသးသည္။
``ေနာက္က ျဖည္းျဖည္းပဲလုိက္ခဲ့၊ က်က်နနျပင္ၿပီး ဂ႐ုမစိုက္စြာ လာေနာ္။ ငါတုိ႔

စိတ္ဆုိးေနမလားဆုိၿပီး ဟုိမ်က္ႏွာၾကည့္၊ ဒီမ်က္ႏွာၾကည့္ မလာနဲ႔´´ တဲ့…။
ေမေမေျပာတာေတြ ကုိ ေတြ းရင္း ေမာင္းထြက္လာခဲ့သည့္ကားက သူမ်ား ေတြ
ၿခံေရွ႕က်မွ ဘာထ ျဖစ္မွန္းမသိ။
ေျပးေနဆဲကားက တံု႔ဆြဲသလုိ ျဖစ္လာ၏ ။ အခ်ိန္ၾကာမွစုိးလုိ႔ မီးပြဳ ိင့္ေတြ
ကုိမျဖတ္ရေအာင္ လမ္းသြယ္ေတြ ထဲက လွည့္၀င္လာကာမွ ထပ္ ျဖစ္ေတာ့
စိတ္တုိသြားမိသည္။ ေနာရာမွတင္ ရပ္ပစ္လုိက္ၿပီး ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကားမွာ ေရကုန္ေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုိင္ခြက္က Heat မွာ ျပေန၏ ။
တစ္ေယာက္ တည္း ေသခ်င္ေစာနံသြားသည္။ ဟုိကုိ ေနာက္က်မွ
ေရာက္သြားၿပီး ေခၽြးသံရႊဲရႊဲႏွင့္ ျဖစ္ေတာ့မွာ ကလည္း ေသခ်ာပါၿပီ။ ကားေပၚကဆင္းလုိက္ၿပီး
တံခါးကုိ ေနာက္ျပန္ပိတ္လုိက္၏ ။
အႏွစ္ မ်က္မွန္ကုိခၽြတ္၍ ဟုိဒီ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္သည္။ ေရွ႕မွာ ေကာ၊ ေနာက္မွာ
ေကာ ကားမေျပာႏွင့္ လူ တစ္ေယာက္ ေခြးတစ္ေကာင္ပင္ မရွိ။
ၿခံ၀င္းႀကီးေတြ ကုိ တံတုိင္းျမင့္ျမင့္ခတ္၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကသည္။
ဘယ္ၿခံမွာ မွ လႈပ္ရွားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေပ။
ကား ေရမရိွေတာ့တာကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမလဲ၊ ရင္ေတြ ကပူ၊ ဟုိဒီ
လုိက္ၾကည့္ရင္း အႀကံထုတ္ေနဆဲမွာ နားထဲသုိ႔ ဂစ္တာသံသဲ့သဲ့ေလး တုိး၀င္လာသည္။
တစ္ဆက္တည္းပါလာသည့္ သီခ်င္းသံေၾကာင့္ အႏွစ္ မ်က္၀န္းေလးေတြ ၀ုိင္းသြား၏ ။
`ခ်စ္မ်က္၀န္း´သီးခ်င္းကုိဆုိေနတာ ေကာင္းလွခ်ည္လား။ အသံေလးက ခ်ဳ
ိေနသည္။ ၾသရွရွ ညက္ညက္ေလးႏွင့္ နားထဲကုိ ဘယ္လုိစီးေမ်ာ၀င္လာမွန္းမသိ။ အႏွစ္ အသံ
ဘယ္ကလာသည္ကုိ လုိက္ရွာလုိက္မိသည္။ ေျခလွမ္းတုိ႔က ထုိဆီကုိ တုိးသြားၿပီးသား
ျဖစ္ေန၏ ။
(…..အႀကိမ္ႀကိမ္ရင္ခုန္မိေသာ မင္းမ်က္၀န္း…. အာ႐ံုမာၿငိမ္တဲ့ မ်က္၀န္း…. မင္းရဲ႕

အၾကည့္မွာ ေမ်ာေနခဲ့… မင္းရဲ႕ … မင္းရဲ႕ …. အခ်စ္မ်က္၀န္း….) (….. ႀကိမ္စာလား…..
ရပ္မသြားတဲ့… ခံစားခ်က္ေပါင္းမ်ား စြာ နဲ႔…… စူးရွတဲ့ မ်က္၀န္းတစ္စံု……. မင္း ခ်န္ခဲ့….) (….
မူမပုိင္တဲ့မ်က္၀န္းအတြက္ ႀကိတ္ၿပီး႐ူးခဲ့ရေပမယ့္ ႏႈတ္ဆက္မယ့္… ဒီႏႈတ္ခမ္းေတြ ေတြ
းပူေန….) ဒီၿခံထဲမွာ ဟု သိလုိက္သည္ႏွင့္ ၿခံတံခါး၀ဘက္ကုိပဲ ေပၚေပၚတင္တင္
ေလွ်ာက္သြားလုိက္ေတာ့သည္။ ဒီထဲမွာ သီခ်င္းရွင္ ရွိသည္။ လူမျမင္ေတာ့လည္း
နားေထာင္ၿပီး ျပန္မည္ ။
လူျမင္ရလွ်င္လည္း ကားေရျဖည့္ဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းႏုိင္၏ ။ စိတ္ကူးႏွင့္
သံပန္းတံခါးေရွ႕ကေန အႏွစ္ ၿခံထဲကုိ လွမ္းရွာမိ၏ ။
(... ဟန္မေဆာင္တဲ့...အခ်စ္ေတြ နဲ႔... ရင္ထဲက ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့...)
(.... ဖြင့္ေျပာခဲ့ခ်င္ေပမယ့္ မေသခ်ာတဲ့အခ်စ္ေတြ နဲ႔... ပစ္သြားမလား စုိးရိမ္ခဲ့...)
(မ်က္၀န္းနဲ႔ ေျပာေနမိခဲ့.... အႀကိမ္ႀကိမ္ ရင္ခုန္ေနေသာ မင္းမ်က္၀န္း....
..... အာ႐ံုမွာ ၿငိတဲ့မ်က္၀န္း.... မင္းရဲ႕ အၾကည့္မွ ေမ်ာေနခဲ့... ေန႔ေတြ ညေတြ မွာ
းသြားခဲ့....
.... ခ်ဳ ိၿမိန္သာယာေနေသာ မင္းမ်က္၀န္း... ရင္မွာ ေႏွာင္ႀကဳ ိးဖြဲ႔ မ်က္၀န္း....
.... မင္းရဲ႕ အၾကည့္မွာ ေမ်ာေနခဲ့.. မင္းရဲ႕ မင္းရဲ႕ အခ်စ္မ်က္၀န္း.....
အသံကုိ ၾကားေနရတာ ႏွင့္ ပဲ အႏွစ္ လူကုိေတြ ႔ခ်င္စိတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ျဖစ္လာသည္။ ဘယ္လုိၾကည့္ၾကည့္ လူကုိမျမင္ရဘဲ ျမင္ခြင့္ရေနသည့္ Seen က
က်ဥ္းေနသည္။
ထုိစဥ္မွာ ပဲ သီခ်င္းသံက ဆံုးသြား၏ ။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ နဂုိအတုိင္း
ျပန္လည္တိတ္က်သြားတာ မွန္ေပမယ့္ သီခ်င္းပါေပ်ာက္ဆံုးသြားတာက တစ္စံုတစ္ရာ
ေပ်ာက္ရွသြားသလုိ ရင္ထဲမွာ ဟာသြားခဲ့သည္။
``ဟင္....´´

အႏွစ္ လွစ္ခနဲ ၀မ္းသာသြားသည္။ ဂစ္တာတစ္ဖက္ဆြဲလ်က္ ၿခံထဲကေန
တုိက္ႀကီးဆီကုိ သြားေနသည့္ လူ တစ္ေယာက္ ဘာလုပ္ဖုိ႔ ညာလုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ေခါင္းထဲမွာ
ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္မရလုိက္ဘဲ လက္ခုပ္တီးေခၚလုိက္၏ ။
``ဟိတ္´´
လက္ခုပ္တီးသံေကာ ေခၚသံေကာ ဆူသြားသျဖင့္ သူ႔ေျခလွမ္းေတြ တုံ႔သြား၏ ။
မ်က္ႏွာတေစာင္း ဒီဘက္လွည့္လာသည္။ အႏွစ္ က လက္သီးနွစ္ဖက္ ရင္ဘတ္ေရွ႕မွာ ဆုပ္၍
ေတာင္းပန္သလုိ လုပ္ျပသည္။ ၿပီးေတာ့ လက္ယပ္ေခၚ၏ ။
``မိန္းကေလး ဘာလဲ´´
``ဟင္...´´
အႏွစ္ ကုိယ္ေလး ျပန္မတ္သြားသည္။ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကားကား၊ ပုကြကြႏွင့္ လူႀကီး
တစ္ေယာက္ က ၿခံထဲကေန မ်က္ႏွာေရွ႕နီးနီးေလးမွာ ကပ္ေပၚလာ၏ ။
``ေၾသာ္... ဟုိ... ကၽြန္မ...´´
``ဦးခ်ဳ ိ ခဏ´´
ေျပးလႊားရင္း ေျပာလုိက္သံေၾကာင့္ ဦးခ်ဳ ိ ဆုိေသာ ၿခံေစာင့္ႀကီးက
ကုိယ္ကုိလည္း ဖယ္သည္၊ ေနာက္ကုိလည္း ျပန္ၾကည့္၏ ။ ေရာက္လာသူကုိျမင္လုိက္ေတာ့
အႏွစ္ ၀မ္းသာလံုးဆုိ႔သြားသည္ ထင္၏ ။
``ညီ´´
တုိးတုိးေလးပဲ အသံထြက္ကာ သန္႔စင္၀င္းမြတ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာကုိ
တေမ့တေမာေငးသည္။ သီးခ်င္းသံကုိသတိရေတာ့ သူဆုိတာမွန္း သိေသာ ေၾကာင့္
လုိလားျခင္းမွာ ႏွစ္သက္္ ျခင္းက အပုိေဆာင္းသြားသည္။
``အႏွစ္ ´´

ညီ့မ်က္ႏွာကလည္း ၿပံဳ း ေနသည္။ မဲ့ကာ ၿပံဳ း ကာ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္
ႏႈတ္ခမ္းတစ္ခ်က္လႈပ္ရွားသြားတာႏွင့္ ၿပဳ ိးျပက္လက္သြားတတ္သည့္ ပါးခ်ဳ ိင့္ကေလးက
ရင္ခုန္ဖုိ႔ေကာင္း၏ ။
``အႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္ ့ဆီကုိ ဘယ္လုိလုပ္ေရာက္လာတာလဲ´´
၀မ္းသာ၍ အံ့ၾသေနေသာ ညီ့မ်က္၀န္းေတြ ကလည္း အႏွစ္
တစ္ကုိယ္လံုးကုိၾကည့္ကာ အားနာဖုိ႔ ေမ့သြားသည္ထင္၏ ။
သခြားေရာင္ ဇာေျပာင္ကုိယ္က်ပ္ေလးႏွင့္ ပုဇြန္ဆီေရာင္ အလႊာပါးကေလး
ထပ္၀တ္ထားသည့္ အႏွစ္ ကုိယ္လံုးက ထင္းေနသည္။
ဆံပင္က မရွည္ပါ။ နားရြက္ကုတ္ေလးပဲ ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ေၾကးနီေရာင္
ရင္ရင့္တင္ကာ ေပ်ာ့ႏြဲအိတဲြေနပံုေလးက လႈပ္ရွာမႈ တုိင္းမွာ စီးေမ်ာေန၏ ။
ပြင့္လင္းတတ္သည့္ အႏွစ္ မ်က္ႏွာခ်ဳ ိခ်ဳ ိေလးကုိ ဆံပင္တုိတုိေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေတြ က ပုိ၍
ခ်စ္စဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဒီေန႔ အႏွစ္ က ျပင္ဆင္လာတာ ျဖစ္သည္။
တစ္ေယာက္ ကုိ တစ္ေယာက္ ေငးကာ အံ့ၾသ၀မ္းသာ ျဖစ္ေနၾကသည့္ ႏွစ္
ေယာက္ ကုိ ဦးခ်ဳ ိက ဘာမွမေျပာဘဲ ရပ္ၾကည့္ေန၏ ။ အႏွစ္ က ေရွ႕ကုိ တုိးလုိက္ၿပီး
တံခါးသံပန္းကုိ လွမ္းကုိင္ကာ...
``ညီ့အိမ္မွန္း အႏွစ္ မသိဘူး ညီရဲ႕ ၊ ေရွ႕မွာ ေလ ကားေရကုန္သြားလုိ႔
ထုိးရပ္သြားတာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း သီခ်င္းသံၾကားလုိ႔...´´
``ဟုတ္လား´´
``ညီက အရမ္းအသံေကာင္းတယ္၊ အႏွစ္ ဒီထိေရာက္လာတာ ၾကည့္ေလ´´
ညီက ဂစ္တာကုိ ေျခဖ်ားေပၚမွာ မထိတထိေထာက္၍ မ်က္ႏွာငံု႔ရယ္သည္။
``ညီ အႏွစ္ ကုိ တစ္ခုေလာက္ကူညီပါလားဟင္´´

``ဟင္... ေၾသာ္....´´
ခုမွ အႏွစ္ အတြက္ ေတြ းမိသြားပံုႏွင့္ ညီက ဦးခ်ဳ ိဘက္ကုိလွည့္၍ ...
``ဦးခ်ဳ ိ တံခါးခဏဖြင့္ေပးစမ္းပါ၊ အႏွစ္ က ကၽြန္ေတာ္ ့သူငယ္ခ်င္း´´
ဦးခ်ဳ ိ တစ္ခုခုေျပာခ်င္ပံုရသည္။ အႏွစ္ သိလုိက္တာက တံခါးဖြင့္ခ်င္ပံုမေပၚ၊
ညီ့ကုိ ေတာင္းပန္သလုိၾကည့္၍ အႏွစ္ ဘက္ကုိလွည့္လာေတာ့ မလုိလားစြာ ။
``ဖြင့္ေပးပါ´´
ညီ့အသံက မာသြားသည္။ ဦးခ်ဳ ိ ေခါင္းညိတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ဖြင့္ေပးသည္။
``လာေလ အႏွစ္ ´´
``အႏွစ္ မ၀င္ေတာ့ပါဘူး၊ ဟုိ... ေရေလး တစ္ပံုးေလာက္ေတာ့ လုိခ်င္တယ္´´
``လာပါ ေရလဲ ေပးပါ့မယ္´´
ခုက်ေတာ့ ညီက သြက္လက္လုိ႔ပါလား။ အႏွစ္ ၿခံထဲကုိ၀င္လုိက္ေတာ့ တစ္ၿခံလံုး
ႏွင္းဆီေတြ ခ်ည္း ေရာင္ စံုအကြက္ခ်ထည့္ထားတာကုိ ျမင္ရသည္။
ၿခံတံခါးကေနၾကည့္ေတာ့ တုိက္ႀကီးက သံုးပံုတစ္ပံု အစြန္းကုိပဲျမင္ရ၏ ။
ၿပီးေတာ့ ၿခံနဲ႔လည္း ေ၀းသည္။ ကားလမ္းကုိ ႏုိင္လြန္ကတၱရာခင္းထားလုိက္တာ
မွန္ၾကည့္လုိ႔ရေလာက္ေအာင္ ေခ်ာမြန္မည္ းေျပာင္ေနေလသည္။
``တုိက္က အရမ္းမႀကီးဘဲနဲ႔ လွလုိက္တာ´´
တကယ္လွလုိ႔ ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ထပ္တုိက္ ခပ္ပုပုပဲ ျဖစ္ကာ
၀ရန္တာေတြ ထည့္ထားပံုႏွင့္ ေခါင္မုိးစြန္စြန္းေတြ လႊတ္ထားပုံက ေခတ္မီသည္။
တုိက္ႏွင့္မတူဘဲ ပန္းခ်ီနဲ႔တူေအာင္ အႏုစိပ္၏ ။ ညီက အႏွစ္ ကုိ ၿခံထဲကုိပဲ
ေခၚလာရင္းမွ...
``ဘယ္လုိမွ မေအာက္ေမ့နဲ႔ေနာ္ အႏွစ္ ၊ အထဲမွ ဘယ္သူမွမရွိၾကဘူး၊ ဒီမွာ ပဲ

ထုိင္ရေအာင္´´
``ေကာင္းတာေပါ့ ပန္းေတြ က ေမႊးလုိက္တာ´´
အႏွစ္ က မ်က္မ်န္ျပန္တပ္ၿပီးလွည့္ပတ္ၾကည့္သည္။ အတူတြဲ လာၾကရင္း ညီက
အႏွစ္ မ်က္မွန္တပ္လုိက္တာကုိ ႏွစ္ ခါျပန္ငံု႔ၾကည့္၏ ။
``ဒီေက်ာက္ခံုေလးက ေအးမွာ ပဲ၊ ထုိင္ရေအာင္´´
အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္ခံုေလးက ႏွစ္ ေယာက္ ထုိင္႐ံုပဲဆုိေတာ့ အႏွစ္
ထုိင္လုိက္ေပမယ့္ ညီက မထုိင္ေပ။
``အႏွစ္ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ မ်က္မွန္တပ္လုိက္တာလဲ´´
``ဟင္ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ၊ မလွဘူးလား´´
``အႏွစ္ ရဲ႕ မ်က္၀န္းေလးေတြ ေလာက္ မလွဘူး´´
``တကယ္´´
အႏွစ္ ေမာ့ၾကည့္ေမးကာ မ်က္မွန္ကုိ ခၽြတ္ပစ္လုိက္သည္။ ထုိအခါ မ်က္လံုးခ်င္း
တုိက္႐ုိက္ဆံုမိၾကသည္။ ေငးခနဲၾကည့္ၿပီးမွ ညီ့မ်က္ေတာင္ဖ်ားေတြ ျမက္ခင္းထက္သုိ႔
စုိက္က်သြားသည္။
``ၾကည့္ေလ ညီရဲ႕ လွတယ္ဆုိ´´
ညီသာ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းရယ္ၿပီး ေမာ့လာသည္။ ဒါေပမယ့္ မ်က္၀န္းခ်င္း
ေနာက္ထပ္မဆံုေစဘဲ နားသယ္စပ္ဆံပင္တစ္ျခမ္းကုိသပ္ရင္း ဟုိဘက္လွည့္မလုိုလုိ
ျပန္ၾကည့္မလုိလုိ ျဖစ္သြားသည္။
သုိ႔ေသာ ္ မ်က္ႏွာငံု႔ျခင္းသုိ႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ...
``ကၽြန္ေတာ္ ရင္ေတြ ခုန္ေနလုိ႔´´
``ဟင္...´´

``ရင္ဘတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိ ျဖစ္မွန္း မသိဘူး။ ေစာေစာက ခ်စ္မ်က္၀န္းသီခ်င္းကုိ
ဆုိေနမိတာလဲ အႏွစ္ ကုိ သတိရလုိ႔ဆုိတာ´´
``ဟုတ္တယ္´´
အႏွစ္ တကယ္အံ့ၾသသြားခဲ့သည္။ တကယ္လားလို႔ မေမးရဘဲ ခ်က္ခ်င္း ယံု၏ ။
``မ်က္ႏွာက ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္ငံု႔ေနရတာ လဲ ညီရဲ႕ ၊ လာ ဒီမွာ ထုိင္ေလ´´
``ရပါတယ္´´
ေခါင္းခါၿပီး လည္ပင္းကုိ တစ္ခ်က္ပြတ္သည္။ အႏွစ္ က ေက်ာက္ခံု၏ အစြန္းကုိ
ေသခ်ာတုိးထုိင္လုိက္ၿပီးမွ....
``ရၿပီ ထုိင္´´
ညီက ငံု႔ၾကည့္ၿပီး ေခါင္းညိတ္၏ ။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္စြန္းမွာ
ကပ္ကပ္ေလး၀င္ထုိင္သည္။
ညီ့ကုိ ဘာမွန္းမသိေပမယ့္ အႏွစ္ က နားလည္ေနလုိ႔သာ၊ မဟုတ္လွ်င္
ေကာက္ညင္းက မေစးရဘဲ ဆန္ၾကမ္းကေစသည္ ဘာညာ ထင္ဖြယ္ေတြ ရွိ၏ ။ ၿပီးေတာ့
သူက အိမ္ရွင္မဟုတ္ဘူးလား။
သူ႔ကုိယ္က ဆပ္ျပာေမႊးနံေလး ေ၀့သြားတာကုိလည္း အႏွစ္ အမွတ္တရေလး
ျဖစ္သြားသည္။
``ထူးဆန္းတယ္ေနာ္´´
``ဟင္ ဘာကုိလဲ ညီ´´
ေဘးတစ္ေစာင္း ျဖစ္သြားေတာ့ အတူ၀င္လာတုန္းကလုိ ညီက
ငဲ့ၾကည္ေဖာ္ရလာ၏ ။
``ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းသတိရေနတုန္း အႏွစ္ ေရာက္လာတာေလ´´

အႏွစ္ က ရယ္သည္။ တန္းစင္းေနသည့္ သူ႔ႏွာတံကုိ ေဘးတုိက္ကေန
ေသခ်ာေငးၾကည့္မိရင္း...
``ဒါဆုိရင္ အႏွစ္ ကားပ်က္တာ ညီနဲ႔ လံုး၀ သက္ဆုိင္သြားၿပီ´´
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ´´
``ညီက သတိရေနလုိ႔ ဒီေရွ႕က်မွ ထုိးရပ္သြားတာ´´
``ေၾသာ္... အဟြန္း´´
ႏွစ္ ေယာက္ သားရယ္မိၾကသည္။
``အႏွစ္ ကုိ ေရေပးေလ၊ ျပန္ေတာ့မယ္´´
``ဟာ ေနပါဦး။ ကၽြန္ေတာ္ ...´´
တစ္ခုခုေျပာမလုိ ျဖစ္သြားၿပီးမွ သူ ဆြံ႕အသြားသည္။ အႏွစ္ ကုိလည္း
က်ေပ်ာက္ဆံုး႐ႈံးသြားေတာ့မည္ ပစၥည္းတစ္ခုလို ေငးၾကည့္၏ ။
``ကၽြန္ေတာ္ ့အတြက္ ဒီလုိအခ်ိန္ေလးက သိပ္ကုိရွာပါးတာ အႏွစ္ ရဲ႕ ၊
တစ္သက္မွာ လုိခ်င္တာကုိ ရခဲ့ဖူးတာဆုိလုိ႔ ဒီတစ္ခါ ပထမဆံုးပဲ´´
``ဟင္...´´
``ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္ ကုိ ျမင္လုိက္ရေတာ့ သိၾကားမင္း ဖန္ဆင္းၿပီး ကုိယ့္ေရွ႕ကုိ
ေပးလုိက္သလားေတာင္ ထင္မိတယ္´´
``ညီကလဲ´´
အႏွစ္ ရွက္၀ဲ၀ဲေလးၿပံဳ း ၍ မ်က္ႏွာငံု႔ပစ္၏ ။ ညီက တစ္ခ်က္မွမလႊဲဘဲ
လုိက္ေငးသည္။
``အႏွစ္ နဲ႔ တစ္ခါဆံုဖူးကတည္းက အႏွစ္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ စြဲလမ္း၊ အဲ..
ဘယ္လုိေျပာရမလဲ မသိဘူး၊ ေမ့လုိ႔မရတာ စြဲလမ္းတာလားဟင္´´

``လုပ္ၿပီကြာ၊ ဘယ္သိမလဲ´´
သူ႔ကုိ ကုိယ္ကခ်ည္းပဲ ဦးေဆာင္ခင္မင္လာခဲ့ေပမယ့္ ဘာလုိလုိစကားေတြ
ေျပာလာတာမွန္း သိေတာ့လည္း ရွက္သည္။ ဒါေပမယ့္ ညီ ကေတာ့ မေျပာတတ္ရွာတာပါ။
သူ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္႐ုိးသားေနရတာ လဲ၊ တုိးတက္သြက္လက္ေနၾကတဲ့
ေခတ္ေရစီးထဲမွာ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ စီးေမ်ာမလုိက္ႏုိင္ခဲ့တာလဲ။
ေမးခြန္းေတြ က ျဖစ္လာခဲ့၏ ။ ညီ့ထံမွ ပင့္သက္႐ႈိက္သံတစ္ခ်က္
ၾကားလုိက္ရကာ...
``အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ လဲ မသိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အႏွစ္ ရဲ႕ မ်က္၀န္းေလးေတြ ကုိ
သတိရတယ္၊ တကယ္လွတယ္´´
``ဟင္... ဒါ...´´
အႏွစ္ က မ်က္ေတာင္ဖ်ားကုိပင္ ကပ္တက္သြားသည္အထိ သူ႔ကုိ
မ်က္လႊာပင့္ၾကည့္သည္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္၀န္းတုိ႔ကုိ လက္ၫႇဳ ိးႏွင့္ ထုိးျပၿပီး ေမ၏ ။
``အင္း...´´
ညီက စိုက္ၾကည့္ၿပီး ေခါင္းညိတ္သည္။ ၿပီးမွ မ်က္၀န္းေတြ ဖ်တ္ခနဲ လႊဲပစ္ကာ...
``မ်က္ေတာင္ေတြ က ရွည္ေပမယ့္ မထူဘူး၊ တစ္ပင္ခ်င္း ေကာ့ေနတာ´´
``အဟြန္း အဲဒါ အထင္မႀကီးနဲ႔ ညီရဲက၊ ကိရိယာေလးနဲ႔ ေကာ့ထားတာ´´
``ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ဖူးတယ္၊ မလတ္လဲ သံုးတယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္
မ်က္ေတာင္အတုေတာ့ မဟုတ္ဘူးမုိ႔လား´´
``ဟင့္အင္း´´
``အႏွစ္ က လွလုိ႔ ပုိလွသြားတာပါ၊ ၿပီးေတာ့ေလ အႏွစ္ က ပြင့္လင္းတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္ ကုိ ခင္တယ္၊ အႏွစ္ လက္ခံမယ္မဟုတ္လားဟင္´´

``ခင္တာပဲညီရယ္ အႏွစ္ လဲ ညီ့ကုိျမင္ဖူးကတည္းက ခင္တာပါ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ညီ
ဘယ္လုိပဲေနေန အႏွစ္ ဘက္က သာတယ္၊ နာတယ္မတြက္ဘဲ ဆက္ၿပီး ေခၚေျပာေနတာေပါ့
´´
``ဘယ္လုိ၊ ကၽြန္ေတာ္ ... ကၽြန္ေတာ္ ့ပံုစံ ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနလုိ႔လဲဟင္´´
ေမးပံုက ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ၊ သူ႔ကုိယ္သူ အဲဒီ လုိပံုစံ ျဖစ္ခဲ့တာကုိ
ေသမင္းလက္က လက္မတင္ေလး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရသူကဲ့သုိ႔ ရင္တုန္ပန္းတုန္
ျဖစ္ေနဆဲပံုေပါက္၏ ။
အႏွစ္ က ၿပံဳ း ေနရင္း မ်က္ခံုးေလးတြန္႔၍ သူ႔ကုိ စုိက္ၾကည့္သည္။
``ဘယ္လုိပံုစံလဲဆုိေတာ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ မေခၚမေျပာခ်င္လုိ႔
ေျပးတဲ့ပံု´´
``ဟာဗ်ာ....´´
``မ်က္လံုခ်င္းဆံုလုိက္မိတာနဲ႔ ဗံုးတစ္လံုး ထကြဲသြားႏုိင္သလုိ...´´
``ေတာ္ ၿပီ... ေတာ္ ပါေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီ လုိစိတ္ေတာ့ မဟုတ္တာ
တကယ္ပါ၊ မာမီက အေပါင္းအသင္းမ်ား တာကုိ မႀကဳ ိက္ဘူး၊ မိန္းကေလးေတြ နဲ႔ ခင္တာဆုိ
ပုိဆုိးတယ္´´
``ေၾသာ္...´´
``အဲ... အဲဒါေၾကာင့္ လဲ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျပင္ကုိသြားလာ ျဖစ္တာလဲ
ကၽြန္ေတာ္ ့အတြက္ အခြင့္အေရး က သိပ္ကုိရွားတာေလ၊ အဲဒီ ေတာ့ တစ္ခါတစ္ခါ
ထြက္ခြင့္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ့အာ႐ံုထဲမွာ ေျခေထာက္နဲ႔ေျမျပင္ ထိေတြ
႔ေနရတဲ့အရသာကပဲ အဓိက ျဖစ္ခဲ့တာ´´
အႏွစ္ အံ့ၾသဟန္ေလးႏွင့္ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ ဒီေယာက္ ်ားဟာ
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတၱ သုိ႔မဟုတ္ အတားအဆီးတစ္ခုခုေအာက္မွာ မြန္းက်ပ္စြာ

ရွင္သန္ေနရသူလား။
``ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ထက္ ကုိယ္ သြားခြင့္ရေနတဲ့
ေျခလွမ္းေတြ ကို ပုိၿပီး စိတ္၀င္စားမိတာမ်ဳ ိးေပါ့၊ မာမီ မႀကဳ ိက္လုိ႔ ဒီလုိေနမယ္ဆုိတာမ်ဳ
ိးမဟုတ္ဘူး၊ ယံံုလားဟင္..´´
``ယံုပါတယ္။ ညီ့မွာ မာယာမရွိဘူးဆုိတာ အႏွစ္ က ယံုၾကည္ထားၿပီးသား။
ညီက ဘာနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးထားတာလဲ´´
``ကၽြန္ေတာ္ အေ၀းသင္နဲ႔ပဲ ေျဖခဲ့ရတာ ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား မွာ မႀကဳ ိက္တဲ့
မာမီ့အစီအစဥ္ေပါ့´´
``ေၾသာ္... ညီရယ္ မိဘနဲ႔ သားသမီးေပမယ့္ ကုိယ့္ဆႏၵရွိတာေလးကုိေတာ့
တင္ျပခြင့္ ရွိပါတယ္၊ ညီက လံုး၀ကုိ မေျပာဆုိရဲတာလား´´
ညီက လည္ပင္းကုိပြတ္ေနရင္း ကုပ္ေပၚမွာ လက္ဖ၀ါးကပ္ထားလ်က္ႏွင့္
ေငးေနသည္။ ၿပီးမွ ေခါင္းခါ၍ ....
``မေျပာခ်င္ေတာ့တာ ထင္တယ္၊ ေမာင္ႏွမေတြ အားလံုးထံမွာ ကၽြန္ေတာ္
တစ္ေယာက္ ပဲ မနာခံတဲ့သူလုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ ခံရမွာ ကုိ ရင္မဆုိင္ခ်င္ဘူး။ မာမီကလည္း၀န္ခံတယ္၊
ဒီအတၱတစ္ခုကုိေတာ့ နားလည္ေပးပါတဲ့´´
``ညီကုိ ပတ္၀န္းက်င္ထဲ ထည့္မေပးလုိက္ခ်င္တာလား´´
``ဟုတ္တယ္´´
အႏွစ္ ညီ့ကုိ နားလည္သြားသည္။ သံေယာဇဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ဆုိသည့္
အရာကလည္း တစ္ထုိင္တည္းမွာ ပဲ အျမစ္တြယ္ေလသည္။
ေရျပင္ညီကေလးေပၚမွာ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလးေတြ အ ျဖစ္နဲ႔ ပုိ၍
လွပသြားေအာင္ အလင္းႏွစ္ ဆုိေသာ သူမက လႈိင္းေစေသာ ေလ ျဖစ္ခ်င္ပါ၏ ။

♥♥♥

အခန္း (၅)
``ေမေမ အႏွစ္ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ေရာက္မလာတာလဲ´´
``ေမာင့္ညီမက ညကတည္းက ဒီမွာ ေနပါဆုိတာေတာင္ မရတဲ့ဟာ
မ်က္စိ႐ႈပ္တာမႀကဳ ိက္လုိ႔ ျဖစ္မွာ ေပါ့´´
ၾကည့္စမ္း မေအေရွ႕မွာ ေတာင္၊ ေဒၚပုိပုိ႔မ်က္၀န္းေတြ က ေခၽြးမ ျဖစ္သူဆီ
ဒုိင္းခနဲ ေရာက္သြားသည္။ `မဟုတ္လုိ႔လား´ဟု ျပန္ေမးလုိက္သလုိ သတၱိမနည္းသည့္
မ်က္၀န္းမ်ား ႏွင့္ ဆံုမွ ကုိယ္က လူႀကီးမုိ႔ မ်က္ေတာင္တစ္ခ်က္ခတ္၍ ေလွ်ာ့လုိက္ရသည္။
``မင္းညီမက ေနဖုိ႔ပါ ေမေမ့ဆီ ခြင့္ေတာင္းေတာ့ ေမေမက ခြင့္မျပဳ လုိက္တာ၊
သူက...´´
``သူကေျပာေတာ့ သိပ္ေနမေကာင္းလုိ႔ဆုိ၊ အဟြန္း... ဖုန္းဆက္တယ္ဆုိတာ
ခုမွပဲ သိရေတာ့တယ္´´
ေဒၚပုိပုိမ်က္ႏွာ ရဲခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ သူက ကုိယ့္သားကုိပါ `ဘယ့္ႏွယ္လဲ
ေမာင့္ညီမ´ဆုိသည့္ မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ ခနဲၾကည့္လုိက္ေသးသည္။
သမီးက မေအကုိ ၿငဳ ိျငင္မွာ စုိး၍ သူမသေဘာနဲ႔ ျပန္သလုိလုိ ေျပာခဲတာ
ျဖစ္မည္ ။ ကုိယ္ကလည္း သမီးကုိ အျပစ္ျမင္မွာ စုိးလုိ႔ ကာကြယ္ေပးလုိက္မိသည္။
သင္းကုိ ဂ႐ုစုိက္လုိ႔ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ ေယာက္ စိတ္ကြက္ၾကမွာ
စုိးလုိ႔ ျဖစ္၏ ။
``အေမတုိ႔သားအမိၾကည့္ရတာ ရင့္တုိ႔ဆီမွာ အလွဴအိမ္ဆုိေတာ့ ၀ုိင္းကူေနရင္
ပင္ပန္းမွာ စုိးလုိ႔ထင္တယ္၊ အဟြန္း....´´
ေျပာပံုက သားမ်က္ႏွာကုိေမာ့ၾကည့္ၿပီး တမင္တကာ သိေစလုိက္တာမ်ဳ ိး ျဖစ္၏

။ ေျပာရဲလုိက္တဲ့မိန္းကေလး၊ ကြယ္ရာမွာ တုိ႔ေတာင္ေျပာတာမဟုတ္။
ကုိယ့္မ်က္ႏွာႀကီးကုိၾကည့္ၿပီး ဟုတ္လားလုိ႔ တည့္တည့္ေမးတာမုိ႔ ငုိရခက္၊ ရယ္ရ
အခက္။
``မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ သမီး ေနမေကာင္းတာကုိသိလုိ႔ အေမကလည္း ျပန္ခဲ့ဖုိ႔
ေျပာတာပါ၊ ဒီမွာ ဒံေပါက္ ေအာ္ဒါေကၽြးတဲ့ဥစၥာ ဘာပင္ပန္းစရာ ရွိလုိ႔လဲ´´
ဇနီးနဲ႔အေမ ၿငိေတာ့မွာ ကိုသိကာ မုိးသားေရာင္ ဟုိဘက္ၾကည့္ရ၊
ဒီဘက္ၾကည့္ရ ျဖစ္ေနခဲ့၏ ။ ဇနီး ျဖစ္သူကလည္း လွ်ာေစာင္းထက္သည့္သူ။
``တကယ္ေနမေကာင္းတာလား၊ အဲဒီ လုိမွန္းသိရင္ သူ ညေနက်မွ
ေခါင္းေလွ်ာ္တာကုိ ရင့္ ဘယ္ၾကည့္ေနမလဲ၊ ဒီမွာ သူ ျပန္ခါနီး မွေတာင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ေသးတာ
´´
``ေၾသာ္.. အဲဒါေၾကာင့္ ေနမေကာင္းခ်င္ ျဖစ္သြားတာေနမွာ ေပါ့ ရင့္ ရယ္၊
ညီမေလးက ေခါင္းေလွ်ာ္ ေရခ်ဳ ိး သိပ္ရဲတင္းတာ´´
``မဟုတ္ဘူးေလး အေမကေျပာေတာ့ အိမ္ကသြားကတည္းက
ေနမေကာင္းတာတဲ့´´
ဒါကုိပဲ အမိအရ ျပန္ဖမ္းဖုိ႔ႀကဳ ိးစားေနသျဖင့္ ေဒၚပုိပုိ ေဒါသ ျဖစ္လာမိ၏ ။
ထုိစဥ္ အျပန္မွာ ႏႈတ္ဆက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတြ ႏွင့္ အတူ ခမည္ းခမက္ ျဖစ္သည့္
ေဒၚမမခက္လည္း ပါလာကာ....
``သမီးေရ ဒီမွာ ေဒၚမမခက္တုိ႔ကုိ ႏႈတ္ဆက္ပါဦး´´
``မမပုိ...´´
သူဧည့္သည္ေတြ ေကာ ကုိယ့္လူေတြ ေကာ ေဘးမွာ ခ်က္ခ်င္း ၀ုိင္းလာၾကသျဖင့္
ေလွကားႀကီးအဆင္းနားမွာ ပဲ ၿပံဳ း ျပႏႈတ္ဆက္ရင္း အားလံုး ခဏေတာ့ ေမ့ထားလုိက္ရ၏ ။
``သားနဲ႔သမီးကပဲ ေခ်ာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ႏွစ္ ဖက္က အေမေတြ ကလည္း

ၾကည့္ပါဦး၊ မုိ႔မုိ႔ျမင့္ေအာင္ တုိ႔၊ ေမသၪၨာဦးတုိ႔ အ႐ႈံးေပးရေလာက္ပါတယ္´´
``ဟုတ္လုိ႔လားကြယ္´´
``တကယ္ေျပာတာပါ မမပုိရဲ႕ ၊ မမခက္ကလည္း ႏုတယ္၊ သားသမီးဆုိတာ
မိဘအသက္ငယ္ေနေတာ့ ဂုဏ္တစ္မ်ဳ ိးတင့္တာေပါ့´´
``ဒါနဲ႔ မမခက္မွာ သားေလး တစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္ေနာ္´´
``ရွိတာေပါ့´´
``အံမယ္ ဒီလုိေမးရင္ မမပုိကုိလည္း ေမးရမွာ ပဲ၊
သမီးေခ်ာေလးရွိေသးတယ္မဟုတ္လား၊ ၀ွက္မထားေၾကး´´
ေဒၚပုိပုိ႔မ်က္ႏွာ မအီမသာ ျဖစ္သြားခဲ့၏ ။ တုိက္တုိက္ဆုိင္တုိင္ ႏွစ္ ေယာက္
စလံုးကုိမွာ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ တစ္ၿပဳ ိင္တည္း ေမးေနၾကတာလဲ၊ အေမးရွိေတာ့လည္း မေျဖရွိရမည္
သာ။
``သမီးငယ္က အငယ္ဆံုးပီပီ သူ႔အစ္ကုိအစ္မေတြ ကုိ ဆုိးႏြဲ႔ဖုိ႔ပဲသိတာ မႏြယ္ရဲ႕ ၊
ပညာေရး မွာ လဲ ေလာဘႀကီးတယ္၊ ေက်ာင္းၿပီးသြားေပမယ့္ အခုထိ သူ႔မွာ သင္တန္းေတြ
တက္လုိ႔ မၿပီးႏုိင္ဘူး၊ စာေတြ လည္း က်က္တုန္း´´
``ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္၊ ႏြယ္ ျမင္ဖူးတယ္၊ သြက္သြက္လက္လက္ ခ်စ္ရာေလး၊
အႀကီးမ ပုိပိုသာထက္ ပုိလွတယ္ေနာ္´´
``ဒါနဲ႔ ပုိပုိသာက စကၤာပူမွာ ဆုိ´´
``ဟုတ္ပ၊ သူ႔ကုမၸဏီက လႊတ္တာေလ၊ ဟုိမွာ ေနရတာ ႏွစ္ ႏွစ္ ရွိၿပီ၊ ရသမွ်
အကုန္ပုိ႔တယ္၊ ၀င္ေငြ ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ကြယ္၊ သမီးႀကီးနဲ႔ ခြဲေနရေတာ့
စိတ္ေတာ့မခ်မ္းသာဘူးေပါ့´´
သူ႔လူက သူ႔ကုိေမး၊ ကုိယ့္လူက ကုိယ့္ကုိေမးႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသူေတြ ႏွင့္
ေရာကာ တံခါး၀ထိ စကားက မျပတ္ႏုိင္၊

ဒီဘက္က စကားျပတ္သြားခ်ိန္မွာ ဟုိဘက္ကစကားသံက ထုိးခြင္းလာ၏ ။
``သားရွင္ေပမယ့္လဲ ပူရတာ ပဲ သီတာရယ္၊ အိမ္ေထာင္က်သြားၿပီဆုိရင္ မိဘက
ဆုိင္သာဆုိင္ေတာ့တာ၊ တုိ႔က ဒီသားကုိေတာ့ ဘယ္သူ႔မွ မေပးနုိင္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္
တယုတယ ထုပ္ပုိးၿပီး သိမ္းထားရတယ္´´
``ရပါ့မလား မမခက္ရယ္၊ ဒါမ်ဳ ိး ဆုိတာက....´´
``ရလုိ႔ပဲ အခု တုိ႔သားေလးက တုိ႔စကားတစ္ခြန္းပဲ၊ အိမ္ကေန တစ္ဖ၀ါးမွကုိ
မခြာဘူး၊ ၿခံျပင္ကုိ တစ္ထြာ ျဖစ္ ျဖစ္၊ တစ္လံ ျဖစ္ ျဖစ္ တုိ႔မသိဘဲ မသြားခဲ့ဘူး၊ မိန္းေလးတခ်ဳ
ိ႕ဆုိရင္ ႐ုိးပံု႐ုိးပန္းနဲ႔ မိဘကြယ္ရာမွာ ထင္သုလိုေနၾကတာ´´
ေဒၚပုိပုိ မ်က္ႏွာပ်က္မသြားေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကို အေတာ္
ႀကီးထိန္းလုိက္ရသည္။ အနားမွာ သူ႔သမီးလည္း ရွိေနေသသည္မုိ႔ ကုိယ့္ကုိပဲ
ေစာင္းေျပာလုိက္တာေတာ့ မ ျဖစ္ႏုိင္ဟု တြက္ၿပီး ေျဖလုိက္၏ ။ ၿပီးေတာ့ သမီးေလး အႏွစ္
က လိမၼာလုိက္တာမွ...။
``ပုိတယ္ပဲေျပာေျပာ တုိ႔ ကေတာ့ တုိ႔သားေလးနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့မိန္းမကုိ
ကုိယ္တုိင္ရွာေပးႏုိင္မွပဲ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိစၥကုိ ေခါင္းထဲထည့္မွာ ခုခ်ိန္မွာ
ဘယ္မိန္းကေလးကုိမွ ေစာ္းၾကည့္ခြင့္မေပးဘူး၊ ကုိယ့္သားကုိ မ်က္ေစာင္းလာမထုိးနဲ႔
ေမာသြားမွာ ပဲ´´
``ဟုတ္တယ္ အန္တီသီတာ၊ မာမီက အပုိေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊
အငယ္ေလးကုိ ဒီေန႔ထိ ယင္မေတာင္ အနားခံခဲ့တာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါ တကယ္´´
ရယ္သံေတြ စီခနဲထြက္လာသည္။ အားေပးၾကတာလား၊ ကဲ့ရဲ႕ ၾကာတာလား
မသိ၊ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာၾကတာေတြ ကေတာ့ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည္မရွိေပ။
ထုိစဥ္ လက္ကုိင္အိတ္ထဲက ဖုန္းသံေပးလာသျဖင့္ ေပၚတီကုိ
ေအာက္ထိဆင္းသြားၿပီး ေဒၚပုိပုိ နားေထာင္လုိက္သည္။

``ေမေမ လမ္းမွာ ကားပ်က္သြားလုိ႔ ေနာက္လဲက်ေနၿပီ၊ ကုိလတ္ကုိ
ေျပာလုိက္ပါေနာ္၊ အႏွစ္ မလာေတာ့ဘူး´´
ေဒၚပုိပုိ ဖုန္းကုိ ေဆာင့္ေအာင္ျပန္ထည့္လုိက္ကာ..
``ေကာင္းတယ္ မလာနဲ႔´´

♥♥♥

အခန္း (၆)
``ခြမ္း´´
``ဟ...´´
``ဒုန္း.. ခ်လြမ္´´
``ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလဲ´´
မုိးသား ေရႊ႕လက္စ ပန္းအုိးတင္ခံုေလးကုိ လႊတ္ထားခဲ့ၿပီး
ေနာက္ေဖးေျပး၀င္လာခဲ့သည္။ မီးဖုိခန္းထဲမွာ အဖံုးဖြင့္လ်က္ အုိးႀကီးအုိးငယ္ေတြ က
ျမင္မေကာင္း။
ဟုိတယ္သံုး ေႂကြပန္းကန္ျပားႀကီးေတြ က အထပ္လုိက္လည္း ရွိၿပီး တစ္ခ်ပ္စီ
ႏွစ္ ခ်ပ္စီ ျပန္႔က်ဲကာ စားပြဲေပၚမွာ ေတြ ေကာ ေဘဇင္ေဘးမွာ ပါ ပြထလ်က္ရွိ၏ ။
ဟင္းေသာက္ပန္းကန္လံုးႀကီးေတြ မွာ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းေတြ စုၿပံဳ တပ္လ်က္ႏွင့္
ေမွာ က္တာေတြ ကေမွာ က္၊ လဲတာေတြ လဲ။
``ဘာလာၾကည့္တာလဲ´´

ရင့္က ႐ႈပ္ပြေနသည့္ၾကားထဲကေန ဆတ္ခနဲထရပ္ကာ ခါးေထာက္ေအာ္သည္။
မနက္က အိမ္တက္မွာ တုန္းက ႀကံရည္ေရာင္ ပုိးပါတိတ္ႏွင့္ ပ၀ါကေလးၿခံထားေသးသည္။
စည္းေႏွာင္မထားတတ္ေသာ ပခံုးေအာက္ ဆံပင္တြန္႔တြန္႔ေတြ ကုိ ကလစ္နဲ႔ ႏွစ္ ဖက္ခြဲ၍
လွလွပပျပင္ထားသည့္ပံုစံ၊ ခုက်ေတာ့...
``ဘာပံုစံေပါက္ေနၿပီလဲ ၾကည့္ဦး လူကုိ´´
ေဘာင္းဘီရွည္ပြပြႏွင့္ တီရွပ္တုိနန္႔နန္႔ေလးကုိ ခါးကေန ႏွစ္ ဖက္စလံုးပါေအာင္
စုဆြဲလုိက္ၿပီး ကုိယ္တစ္ျခမ္းလံုးလည္း တြန္႔ျပ၏ ။
``အစုတ္ျပတ္ဆံုး အိမ္ေဖာ္ေတာင္မွ ရင့္ေလာက္ စုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး´´
``မဟုတ္တာ မိန္းမရာ´´
``ဘာမိန္းမလဲ သြား´´
ရင့္က လက္ခံုေပၚထိ ဆီေ၀့ေနသည့္ သူမအ ျဖစ္ကုိ ငံု႔ၾကည့္ၿပီး
ငုိခ်လုိက္ေတာ့မလုိပင္။
``ေမာင့္အေမက သိပ္လည္တာ သိလား၊ သူ႔သမီးကုိ အဲဒီ လုိပင္ပန္းမွာ စုိးလုိ႔
လံုး၀ကုိ မလာခုိင္းတာ´´
``မဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ ညီမေလး ကားပ်က္လုိ႔ ဖုန္းဆက္တာ ေမာင္လည္း သိတာပဲ
´´
``ေမာင့္ေမေမ လာေျပာလုိ႔ သိတာမဟုတ္လား၊ အလကား မယံုဘူး သြား၊
ကုိယ့္သားေလး တစ္ၿမဳ ိ႕တစ္ရြာက ေျပာင္းလာတာကုိ ၀မ္းသာအားရႀကဳ ိဆုိမယ္၊ ကူညီမယ္
မရွိဘူး။ ဧည့္သည္လုိလာ၊ ဧည့္သည္လုိ ျပန္´´
မုိးသား စိတ္ညစ္သြားသည္။ ဒီလုိလာၿပီး ဒီလုိျပန္ၾကတာ ရင့္ဘက္က
မာမီလည္း အတူတူပဲ မဟုတ္ဘူးလား၊ ေမးလုိက္လွ်င္ ရင့္ ဘယ္လုိ ျဖစ္သြားမည္ မသိ။
တစ္ခန္းလံုး ေဆးေၾကာစရာေတြ ႏွင့္ စုပံုထပ္ေနတာကုိ ေ၀့ၾကည့္ၿပီး ရင့္ကုိ

စာနာစိတ္ေလးလည္း ျဖစ္မိသျဖင့္ ဘာမွမေျပာ ျဖစ္ေတာ့ပါ။
``ကဲပါကြာ ေမာင္ ဟုိေရွ႕မွာ ၿပီးရင္ လာကူမယ္၊ ရင့္ ျဖည္းျဖည္းပဲ လုပ္ေနာ္´´
``ျဖည္းျဖည္းမွကုိမလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ လက္မွာ ဆီပူေတြ လဲ ေလာင္ကုန္ၿပီ၊
ေရႏူးၿပီး ဒီမွာ လက္သည္းေတြ လဲ က်ဳ ိးေတာ့မယ္၊ ထုိင္ေနရတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊
မိန္းမကုိ တစ္ခ်က္မွျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ေဖာ္မရဘဲနဲ႔၊ ေျခေထာက္ေတြ က်ဥ္ေနၿပီ၊ ခါးေတြ
ေတာင့္လုိ႔ အႏွိပ္ခန္းေျပးရေတာ့မယ္ သိလား´´
``ျပႆ နာပါလား´´
က
ေရွ႕တုိးေလွ်ာက္လာရင္း မိုးသား ေခါင္းကုတ္မိေလသည္။ ေနျခည္ရင့္ဆုိေသာ
မိန္းမလွေလးဟာ ေတာ္ ေတာ္ လွ၍ လည္း သူ ခ်စ္မိတာ ျဖစ္သည္။ အလွအပႀကဳ
ိက္တတ္တာလည္း သူမပဲ ျဖစ္၏ ။
လက္ထပ္ၾကၿပီးကတည္းက ဒီဇနီးေလးကုိ သူ မ်က္ႏွာညိဳ မခံႏုိင္ခဲ့တာ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြ ေျမႇာက္ေပးၾကတာလည္း မေအာင္ျမင္၊
``မင္းမိန္းမက လည္ပါတယ္ကြာ၊ မင္းကုိ အလုိလုိက္တာလုိ႔မထင္ဘဲ
ငါလွည့္တုိင္ရပါတယ္လုိ႔ ထင္ေနတာ´´ စသျဖင့္ ေ၀ဖန္ၾက၏ ။
ေသြးထုိးစကား ျဖစ္ ျဖစ္၊ ေစတနာ ျဖစ္ ျဖစ္ သူ ကေတာ့ ဘာကုိမွ
ေခါင္းထဲမထည့္ခဲ့ေပ။ လင္နဲ႔မယားဆုိတာ တစ္ေယာက္ ကုိ တစ္ေယာက္ နားလည္ေနဖုိ႔ပဲဟု
သတ္မွတ္ထား၏ ။
ဒါေၾကာင့္ ရင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ေကာက္ေနေန ေခ်ာ့ရဖုိ႔အတြက္က
ကုိယ့္အလုပ္ဟုတြက္ထားသည္။ တမင္တကာဆုိးေနမွန္း သိတာေတာင္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္သည္။
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္လာတာရွိရင္လည္း သည္းခံခဲ့၏ ။
မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းကေတာင္ သူ႔ကုိဟုိလုိစ၊ ဒီလုိစ။ ဒီမိန္း
ကေတာ့ မသိပါလား၊ သက္ျပင္းေမာႀကီး ဟူး ခနဲ မႈ တ္ထုတ္မိရင္းႏွင့္ ...

``ကဲ ေျပာ ေမာင္ ႏွိပ္ေပးရမလား၊ နင္းေပးရမလား´´
``ေမာင္ေနာ္´´
ေျခေထာက္ကုိ ဘယ္ညာေဆာင့္နင္းၿပီး ရင့္ သူ႔ေရွ႕ေရာက္လာ၏ ။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရပ္ၿပီးမွ ေနာက္ကုိျပန္ငဲ့ၾကည့္ကာ...
``ေမာင့္ညီမကုိ ၀ုိင္းကူေပးဖုိ႔ လွမ္းေခၚေပး´´
``ဟာကြာ´´
ဒါေတာ့မတည့္ေအာင္ေျပာတာပဲ၊ မုိးသား မ်က္ႏွာ႐ႈံ႕မဲ့သြား၏ ။ ေသခ်ာသည္။
ရန္ကုန္မွာ ေန႔မကူးေသးမီ ေမေမနဲ႔ သူ ကြဳ ိင္တက္ရေတာ့မွာ ...။
``ေနမေကာင္းဘူးလုိ႔ေျပာသြားတာကုိ ေခၚခုိင္းေတာ့ ေကာင္းမလား ရင့္ရဲ႕ ၊
ေၾသာ္.. ဒါနဲ႔ ရင့္ေမာင္ေလးေတာင္ မလာဘူးေနာ္´´
``ဘာ....´´
ရင့္က မလုိအပ္ဘဲ ရန္လုိစြာ ထေအာ္၏ ။ ေနာက္မွာ ျဖစ္သလုိစုစည္းထားသည့္
ဆံစတုိလီမုတ္စေတြ နဖူးကက်၊ နားသယ္စပ္ကက်ႏွင့္ ျဖစ္ေနတာကုိ မ်က္ႏွာေမာ့ခါလုိက္၊
နားရြက္ေနာက္ကုိပုိ႔လုိက္ႏွင့္ လင္မယားခ်င္း ခုပဲ ထသတ္ၾ ကေတာ့မလုိလုိ။
``ေမာင္က သူ႔ေမာင္ကုိေတာ့ ေခၚမခုိင္းဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တာလား´´
``ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ တစ္ေယာက္ မရွိေတာ့ တစ္ေယာက္
ရွိေနရင္ ေကာင္းမွာ လုိ႔ ေတြ းမိတာမ်ဳ ိးပါ၊ ေမာင္က ေမာင့္ေယာက္ ဖကုိေတာင္
ေမးခြင့္မရွိဘူးလား´´
``မရွိဘူးေလ၊ အငယ္ေလးကုိ မ်က္စိထဲ ထည့္ျမင္တာကုိက ေမာင္က
ရင့္တုိ႔မိသားစုကုိ နားမလည္တာ´´
ျဖစ္ရေလ။ ရင့္ တစ္ဖက္သတ္ႀကီးေျပာေနတာက်ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ

ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္မိ၏ ။ ေျပာၾကေၾကးဆုိ ကုိယ့္ဘက္က မိန္းကေလး။
``ေမာင့္ညီမက မိန္းကေလးဆုိေပမယ့္ ပခံုးမွာ လြယ္အိတ္တစ္လံုး ခ်ိန္ၿပီး ၿမဳ
ိ႕ထဲမွာ သင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္တက္၊ သင္တန္းမ၀င္ဘဲ ႐ုပ္ရွင္ၾကည္၊ ပလာဇာသြား
ျဖစ္တာေတြ ပါခ်င္ပါႏုိင္ေသးတယ္၊ အငယ္ေလးက အဲဒီ လုိေနခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး၊ လံုး၀
လံုး၀ကုိ ကြာတ ေမာင္ သိသားနဲ႔ကြာ´´
ရင့္က မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္ေနသည့္ မုိးသား၏ ရင္ဘတ္ကုိ
တုိးတုိက္ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဧည့္ခန္းထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ထြက္သြား၏ ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္က
မုိးသားပါလာတာ မပါလာတာကုိ ငဲ့မၾကည့္ဘဲ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာေန၏ ။
``ရင့္က ကုိယ့္ေမာင္ကုိက်ေတာ့ ထုပ္ပုိးေျပာေနတယ္လုိ႔ ေမာင္က
ထင္တယ္မဟုတ္လား၊ မတူလုိ႔ မတူဘူးေျပာတာ၊ မနက္က မိသားစုလုိက္
ဒီကုိလာၾကတာေတာင္မွ အငယ္ေလး ပါမလာတာ ၾကည့္ပါလား၊ ၿပီးေတာ့ ရင့္ကုိ
မႏၲေလးတကၠသုိလ္မွာ သြားတက္ခုိင္းတာလဲ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိတာ ေမာင့္ကုိ ရင့္
ေျပာဖူးသားပဲ´´
ေနာက္ကေန မုိးသား လႈပ္လီလႈပ္လဲပါလာရင္း ရင့္ေရွ႕မွာ ထုိင္ခ်လုိက္မိသည္။
သူေျပာဆုိေအာ္ဟစ္ေနတုန္း ထြက္သြားၾကည့္ပါလား...
``ေမာင္က ေခြးေဟာင္တုိင္း ထ,မၾကည့္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔
အိပ္ရာထဲ၀င္ေမွာ က္ေနတာလား၊ တစ္ေယာက္ တည္း ဒီကေျပာေနေတာ့ အ႐ူးလားဟင္၊
ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ ေမာင္လဲ လြတ္မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ဒီက ေခြးဆုိရင္ ေခြးခ်င္းညာမွ ျဖစ္တာ၊
႐ူးေနရင္ အ႐ူးမလင္ပဲ´´
ရင့္က စြာ လည္းစြာ သည္။ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ ေျပာရဲ၏ ။ ကုိယ္
သည္းခံႏုိင္တာက်ေတာ့ စြာ တာေလးက ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းေနသည္။ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့
လန္ထြက္ပါ၏ ။
``ရင့္ အိမ္ကေနေက်ာင္းတက္ရင္ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းေတြ ရင့္ဆီကုိ

လာမယ္၊ အိမ္မွာ ၀င္ထြက္ရင္းႏွီးၾကနဲ႔ အငယ္ေလးကုိ ထိခုိက္မွာ စုိးလုိ႔ မႏၲေလးထိပုိ႔ၿပီး
အေဒၚ၀မ္းကြဲအိမ္ကေန ေက်ာင္းတက္ခုိင္းတာ´´
``ဟုတ္ပါၿပီး အဲဒါ ေမာင္သိတယ္၊ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ကြာ ေလာေလာဆယ္
လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ ရခ်င္ရေနမွာ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ကုိ တုိးတက္ေအာင္ပဲ လုပ္လုိ႔ရတာ
၊ ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔ မရဘူး၊ ရင့္ နဲ႔ ေမာင္ မႏၲေလးမွာ တုန္းက အငယ္ေလးက ငယ္ခ်င္ငယ္ဦးမွာ
ေပါ့၊ အခု ဒီလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေမာင္က ထင္တာ´´
``ေတာ္ ပါ ေမာင္ရယ္၊ ေမာင္တုိ႔သားအမိေရွ႕မွာ ပဲ မာမီ ေျပာေနတာ
မၾကားဘူးလား၊ ဟုိတုန္းက ထက္ေတာင္ ပုိေသးတယ္။ အခု ၾကာေလ လူပ်ဳ ိ ျဖစ္လာေလ
မာမီက သူ႔သားကုိ ေလတုိးခံတာ မဟုတ္ဘူး´´
ႏႈတ္ခမ္းမဲ့မိေတာ့မလုိ သီသီေလးပဲလုိသည္။ ရမလားဟု ေျပာၿပီး
ဟားတုိက္ရယ္ခ်လုိက္ခ်င္တာလည္း လွ်ာေတြ ယားေန၏ ။ ေရျပင္ညီေခၚ အငယ္ေလးကုိ သူ
မႏၲေလးမွာ တစ္ခါဆံုဖူးခဲ့သည္။ ဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အရြယ္ကတည္းက မိန္းမသားေတြ
မေျပာႏွင့္ အႀကီးဆံုး ေလမုိးထန္ထက္ပင္ အရပ္က ေက်ာခ်င္ေနေသးသည္။
သူနဲ႔လည္း အရပ္အျမင့္ အတူတူပင္။ ဒီဘက္ ႏွစ္ ေတြ မွာ ေတာ့ မသိေတာ့ပါ။
ပိန္ခ်ပ္ခ်ပ္ကုိယ္လံုးက လူပံုကုိ ခပ္ကုိင္းကုိင္း ခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ျဖစ္ေနေစ၏ ။
ေယာက္ ်ားမပီသတာ ဘယ္ေနရာမွာ မွမရွိ၊ ေခ်ာလုိက္တာမွ လူပံုစံ
ခပ္သြယ္သြယ္ႏွင့္ မင္းသားတစ္ပါးလုိ နန္းဆန္ေနေသးသည္။
ဒီလုိေကာင္ကုိ ဘယ္လုိထည့္ပိတ္ထားမလဲ၊ အဘြားႀကီးက သားေဇာကပ္ၿပီး
အတၱႀကီးေနတယ္ထားပါဦး ဒီမိန္းမ လူငယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ဘာ ျဖစ္လုိ႔
အစြန္းေရာက္ေနတာလဲ၊ ဘာထူးလုိ႔လဲ၊ သူ႔ေမာင္ကုိမ်ား ဘုိခ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္
မွတ္ေနသလားမသိ။
စိတ္ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီး ေ၀ဖန္ပစ္လုိက္ၿပီးမွ မုိးသားက
ေတာင္းပန္သည့္ မ်က္၀န္းမ်ား ႏွင့္ ရင့္ကုိၾကည့္ကာ...

``ဟုတ္ပါၿပီ ရင့္ရယ္၊ ကဲ ရင့္ ပင္ပန္းရင္ နားလုိက္ေတာ့၊ ေတာ္ ၾကာ
ေမာင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ လာၾကမွာ ၊ ေမာင္တုိ႔ပဲ လုပ္လုိက္မယ္ ဟုတ္ၿပီလား´´
``သူငယ္ခ်င္းေတြ လာမွေတာ့ ရင့္ကုိ ကဲ့ရဲ႕ ၾကမွာ ေပါ့´´
``ကဲ ဒါဆုိလည္း ေမာင္ ခုပဲ ၀င္လုပ္လုိက္မယ္ကြာ၊ ပါးစပ္ေလးပိတ္ၿပီး ေရခ်ဳ ိးဖုိ႔ပဲ
လုပ္ေတာ့´´
ရင့္ႏႈတ္ခမ္းေတြ ၿပံဳ း သြားသည္။ ေမာင္ ထြက္သြားသည္ႏွင့္ လက္ကပ်ာကယာ
သုတ္ၿပီး ဖုန္းကုိကုိင္လုိက္၏ ။ မာမီနဲ႔ ေျပာဖုိ႔က ရွိေသးသည္။

♥♥♥

အခန္း (၇)
``ဘာ.. ဘာေျပာတယ္ သားႀကီး၊ မင္း...´´
ေဒၚမမခက္ မ်က္ႏွာႀကီး ခက္ထန္သြားသည္။ အနားမွာ ရွိေနၾကသည့္
သားနဲ႔သမီးဆီသို႔ တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ၿပီးမွ...
``မိန္းမ စိတ္ေကာက္ေနတာကုိ မင္းက ေခ်ာ့စရာလား၊ ကေလးအေဖ
ျဖစ္ေနကာမွ မင္း ဘာစိတ္ေတြ ေပါက္သြားတာလဲ´´
``မဟုတ္ပါဘူး မာမီရာ၊ ညက ကၽြန္ေတာ္ အသက္တုိ႔နဲ႔ျပန္လာေတာ့ နည္းနည္း
မူးလာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အသက္က သူ႔ေရွ႕မွာ ဘာေတြ လုပ္ ဘာေတြ ေျပာသြားမွန္း မသိဘူး၊
တစ္ညလံုး ငုတ္တုတ္ထုိင္ငုိေနတာ´´
``အမယ္ေလး အဲဒါနဲ႔ မင္းက သနားသြားသေပါ့´´
``မနက္က်ေတာ့ မအိပ္ရေသးဘူအရွိန္နဲ႔ ေနမေကာင္းဘူး ျဖစ္ေနတာေပါ့၊

ကေလးက တစ္ဖက္နဲ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ...´´
``မလုိခ်င္ဘူး မင္း အခုလာခဲ့၊ ဒီမွာ သမီးလတ္လဲ ရွိတယ္၊ မိသားစုစံုေစခ်င္လုိ႔
ေခၚတာေနာ္၊ နာရီ၀က္အတြင္ း ေရာက္ေအာင္လာ´´
``ဟုတ္ကဲ့ပါ´´
သားအမိႏွစ္ ေယာက္ ဖုန္းကုိ ၿပဳ ိင္တူခ်လုိက္ၿပီး ရင့္က မ်က္ခံုးႏွစ္ ဖက္ ပင့္၍
မဲ့ရြဲ႕ေနသည္။
``မာမီ့သား သြားၿပီ´´
ဟု ေျပာကာ ဆုိဖာမွာ ျပန္ထုိင္၏ ။
``ဘာ ျဖစ္လုိ႔ သြားရမွာ လဲ၊ ဟြန္႔.. မမခက္ တဲ့၊ မာမီ
ပံုသြင္းဖန္တီးထားတဲ့အတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ဒီလုိလြယ္လြယ္ခုန္ထြက္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွမရဘူး၊
လက္ထပ္ၿပီးတာနဲ႔ ဒီမိန္းမကုိ ဦးခ်ဳ ိးထားခုိင္းခဲ့တာ၊ မိန္းမေရ ဆုိရင္ ပါလာၿပီးသားပဲ၊ မိန္းမ
တစ္ေယာက္ ဘယ္လုိဟန္ျပင္ရင္ ဘယ္ေျခလွမ္း လွမ္းေတာ့မယ္ဆိုတာ မမခက္က
သိၿပီးသား၊ ငါ့သားေတြ ကုိ ဘယ္လုိမိန္းမမွ လႊမ္းမုိးလုိ႔မရဘူး´´
ေရွ႕မွာ စပ်စ္သီးထုိင္စားေနသည့္ ညီက အင္တာနက္ေပၚကေန မမခက္ထံသုိ႔
အၾကည့္ေရာက္၏ ။ မလတ္ကလည္း ဟုတ္လုိ႔ပင္။
``မာမီ့သမီးက်ေတာ့ ေယာက်္ားကုိ အေသႏုိင္တာေနာ္၊ အဟြန္း ေတာ္ ၾကာ အဲဒီ
ေခၽြးမက သမီးခ်င္မစာနာလုိ႔ မာမီ့ကုိအတင္းတုတ္ဦးမယ္´´
``ကြယ္ရာမွာ မၾကားေအာင္တုတ္ေလ၊ ၾကားလုိ႔ ကေတာ့ မမခက္ လက္၀ါးက
ဘယ္ပါးမွမေရြးဘူး၊ ဟုတ္ေတာ့ ဘာ ျဖစ္လဲ၊ မမခက္ေမြးလုိက္တာ သား ျဖစ္ ျဖစ္၊ သမီး ျဖစ္
ျဖစ္ တျခားတစ္မိသားစုအတြက္ ေျခသုတ္ပုဆုိး ေႁမြဆြယ္က်ဳ ိး ဘယ္ေတာ့မွ မ ျဖစ္ရဘူး၊
ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ ဘယ္မွာ ဘယ္လုိရွိရွိ ငါ့လက္ထဲမွာ ငါ့၀ါဒပဲ´´
ေဒၚမမခက္က စကားေျပာရင္း ညီ့ကုိလည္း ေ၀့ၾကည့္၏ ။ `ဒီတုိင္း ျဖစ္ရမွာ

မင္းလည္းမွတ္ထား´ ဆုိသည့္ သက္ေရာက္လုိျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။
ညီက အင္တာနက္ၾကည့္ေနသျဖင့္ ရင့္က ညီ့ေဘးကုိ ကပ္ထုိင္လုိက္ၿပီး
ဆံပင္ေတြ ကုိ လက္ေခ်ာင္းေတြ ႏွင့္ ထုိးဖြပစ္လုိက္၏ ။
ညီက ေခါင္းတိမ္းပစ္ၿပီးလွည့္ၾကည့္၏ ။
``ေျပာစမ္း အငယ္ေလးက ခ်စ္ရမယ့္သူ ရွိေနၿပီလား´´
``ဘာ.. ဘယ္လုိေမးလုိက္တာလဲ ကေလးကုိ´´
ေဒၚမမခက္ ျပဴး ၿပဲထေအာ္ေတာ့ ရင့္က ရယ္ကာ....
``ေမးၾကည့္တာပါ မာမီရဲ႕ ၊ မာမီ့သားကုိ မာမီက သည္းသည္းလႈပ္ေန
ေဘးလူေတြ က `ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး´ဆုိတဲ့ မ်က္လံုးေတြ နဲ႔ ခနဲ႔ေနၾကတာ´´
``ဘာမ်က္လံုးနဲ႔ၾကည့္ၾကည့္ မာမီလုပ္သမွ် မ ျဖစ္ခဲ့တာ မရွိဘူး၊
ဘယ္သမီးရွင္မဆုိ သမက္ရရင္ ခုိင္းစားဖုိ႔ ႏြားတစ္ေကာင္ရလုိက္သလုိပဲ သေဘာထားတာ၊
လံုး၀အ ျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး၊ သဘာ၀ကုိ ေရွာင္တိမ္လို႕မရလုိ႔ လက္ထပ္ေပးရေတာ့မယ့္ေန႔ဟာ
မာမီးသားက မာမီ့စိတ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပဲ ျဖစ္ေနရမွာ ´´
`` ျဖစ္ပါၿပီဗ်ာ၊ ဒီမွာ ေရာက္လာၿပီ အဟြန္း၊ လူေတြ စံုလုိ႔ပါလား´´
ရင့္က ေလမုိးမ်က္ႏွာကုိ လွည့္ၾကည့္ၿပီး ဆတ္ခနဲ ထရပ္လုိက္၏ ။ ၿပီးေတာ့
လက္ေမာင္းကုိ ေျပးဖက္၍ ..
``အေျပာႀကီးျပမေနပါနဲ႔ ကုိကုိရာ၊ ကုိကုိ႔မိန္းမ ႏ်ဴး ကလီးယားေတြ လုပ္ေနလုိ႔
အခု မာမီ မေခၚရင္ ကုိကုိ ေပ်ာ္က်သြားမွာ ပါ´´
``ဟား... နင့္အစ္ကုိလား အဲဒီ လုိ ျဖစ္မွာ ´´
ကုိင္လာသည့္ ပုိက္ဆံအိတ္ရွည္ႀကီးကုိ စားပြဲေပၚခ်ၿပီး အတူထုိင္လုိက္ၾ ကေတာ့
ေဒၚမမခက္က သပ္သပ္၊ ေမာင္ႏွစ္ မသံုးေယာက္ က အတူတြဲ လ်က္ ျဖစ္သြား၏ ။

ညီက ေလးမုိးနဲ႔က်ပ္လ်က္မွာ ျဖစ္ကာ အင္တာနက္ေရွ႕ကေန
ဒီဘက္ျပန္လွည့္လာၿပီး...
``ကုိကုိ ညီမွာ တာ ၀ယ္ ျဖစ္ေသးလား´´
``ဟင္.. ေၾသာ္.... ဟန္းဆက္အသစ္လား၊ ၀ယ္ေပးမွာ ေပါ့ သားညီရဲ႕ ၊
ညီကုိင္ေနတဲ့ ဟန္းဆက္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းတာမေတြ ႔ေသးလုိ႔´´
``ကုိကုိရယ္ ကုိယ့္မွာ ပူဆာမယ့္ကေလးလဲ မရွိဘူး၊ ကုိယ့္အိမ္မွာ ဒီကေလး
တစ္ေယာက္ ပဲရွိတာေတာင္မွ ဂ႐ုမစုိက္ခ်င္ဘူး၊ အငယ္ေလး ဒီမွာ မလတ္ ၀ယ္ေပးမယ္´´
ညီက ေက်းဇူးတင္ပံုလည္း မရွိ၊ ေက်နပ္ပံုလည္းမရဘဲ ရင့္ကုိၾကည့္ပံု
မၾကည္လင္။
``မ်က္ႏွာေလးက ဘာ ျဖစ္ေနတာလဲ အဲဒါ´´
ေမးၿပီး ေလမိုးကုိေက်ာ္၍ ညီ့ပါးကုိ လွမ္းပုတ္သည္။ ညီက မႀကဳ
ိက္သည့္မ်က္ႏွာႏွင့္ တစ္ဖက္လႊဲပစ္လုိက္ကာ...
``မလတ္တုိ႔ကလဲ ညီ့ကုိ ကေလးလုိ႔ေခၚတာေတြ ျပင္ပါေတာ့ဆုိ မရဘူး´´
``ဟင္ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲ၊ ကုိယ့္ေမာင္ေလးကုိ ကေလးလုိ႔ပဲျမင္တာေလ၊
ခ်စ္လုိ႔ေခၚတာ ဘာ ျဖစ္လဲ´´
သားအမိသံုးေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုေတာ့ ေဒၚမမခက္ႏွင့္ ရင့္ မ်က္ႏွာမွာ
အံ့ၾသစိုးရိမ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ကာ ေလမုိးက ညီ့ကုိ ၾကည့္၍ ၿပံဳ း ေနသည္။
``ဟုတ္သားပဲ ညီမေလးရယ္၊ ညည္းေမာင္က ဘြဲ႔ရေတာ့မယ္၊
လူပံုဂုိက္ဆုိဒ္ႀကီးကုိလဲ ၾကည့္ပါဦး´´
``ဟုတ္တယ္ ကုိကုိပဲစဥ္းစားၾကည့္၊ ညီ့ကုိ ကေလးလုိ႔ေခၚတာနဲ႔ ပါးဆြဲနားဆြဲေတြ
လုပ္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မိန္းမလ်ာစိတ္ေတာင္ ေပါက္ခ်င္တယ္´´

``ၾကည့္စမ္း မာမီ့သား စကားေတြ တတ္ေနလုိက္တာ´´
ပုိ၍ ေသခ်င္သြား၏ ။ ညီ ကၽြတ္ခနဲမဲ့က်သြားကာ မာမီ့မ်က္လံုးႀကီးေတြ သာ
စူးရဲ၀င္းလက္မေနလွ်င္ ဒီေနရာကေန ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
မလတ္၏ `မာမီ့သားေလး စကားေတြ တတ္ေနလုိက္တာ´လုိ႔
ေျပာလုိက္သည့္ပံုက ခ်က္ခ်င္း ပဲ ပုခက္ထဲ ေျပး၀င္ရေတာ့မလုိလုိ၊ မ်က္လံုးထဲမွာ
ခဏခဏျမင္ေနေသာ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ ကုိ မွန္း၍ ရွက္မိသည္။
ခ်စ္တတ္၊ ျမတ္ႏုိးတတ္ေနသည့္ ရင္ဘတ္ထဲမွာ သူမကုိ
ေဖ်ာက္ဖ်က္မရေတာ့တာ ေသခ်ာ၏ ။ သူမႏွင့္ စကားေတြ ေျပာေနရတာ ေက်နပ္သည္။
အနားက ထထြက္သြားေတာ့ လက္ကေလးကုိ ေျပးဆြဲထားခ်င္၏ ။
အခ်စ္ကုိ ဆာေလာင္တတ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ ဒီေကာင္က ကေလးလား....။

♥♥♥

အခန္း (၈)
ဖုန္းလာတယ္ဟုေျပာကာ ေမေမ လာေပးေတာ့မွ ဖုန္းကုိ အိတ္ထဲမွာ ထားၿပီး
လြယ္အိတ္ကုိလည္း အိမ္ေရွ႕ခန္းမွာ ပဲ အပံုလုိက္ခ်ထားခဲ့တာကုိ သတိရသည္။
ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးစမုိ႔ ဆံပင္ေတြ ေရသုတ္ရင္း ဖုန္းကုိ ပခံုးနဲ႔ေမးၾကားမွ ညႇပ္၍
နားေထာင္လုိက္သည္။
``ဟလုိ´´
``အႏွစ္ ´´
``ဟင္ ဘယ္သူလဲ၊ ခဏ ခဏေလး မၾကားရလုိ႔´´

အႏွစ္ တဘက္ေစာင္ကုိ ေမြ႔ရာေပၚပစ္တင္လုိက္ၿပီး ဖုန္းကုိ ျပန္ကုိင္သည္။
၀ရန္တာဘက္ကုိ ထြက္လာခဲ့ရင္း...
``ရၿပီ၊ ဘယ္သူလဲ´´
``ကၽြန္ေတာ္ ပါ´´
``ဟင္ ညီလားဟင္´´
``အင္း´´
``ေဆာရီး ညီရယ္၊ တစ္ခါမွမဆက္ဖူးေတာ့ ညီ့ဖုန္းနံပါတ္ကုိ
သတိမထားလုိက္မိဘူး´´
``ဒီေန႔ ဆက္မယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ေလ´´
``ဟုတ္ပါတယ္ ညီရဲ႕ ၊ ဒါေပမယ့္ ညီပဲ ညဦးပုိင္းက်မွဆုိ´´
``အခု လူလစ္လုိ႔ေလ၊ မာမီတုိ႔အားလံုး ေအာက္ထပ္မွာ ´´
သနားစရာပါလားဟု ေတြ း ျဖစ္ရင္း ပင့္သက္႐ႈိက္မိသည္။
အေပၚထပ္နဲ႔ေအာက္ထပ္ လူကြဲေနတာကုိ လူလစ္တုန္းဆုိေတာ့ တစ္ခ်က္ကေလးမွ
အလစ္မခံဘဲမ်ား ထုိင္ၾကည့္ေနၾကသလား။
ဘယ္လုိလူေတြ လဲ...။
``ညီ ေျပာေလ၊ ဘာေတြ ထူးျခားေနလုိ႔လဲ´´
``အႏွစ္ ´´
``ဟင္´´
``အရမ္းသတိရတာ ပဲ´´
ရင္ထဲမွာ ဒိန္းခနဲ ေဆာင့္ခါသြားသည္။ သီခ်င္းဆုိသည့္အသံေလးတုိင္းပဲ

အသံက နားေထာင္ၿပီးတုိင္း တမ္းတေနခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ၏ ။ ညီဟာ လူပံုကလည္း
မိသည္။ ႐ုပ္၊ အသံ ဘာမွ ေျပာဖုိ႔မလုိ။
ခက္ေနတာ တစ္ခုပဲရွိ၏ ။ ညီ ေနရတဲ့ ကမၻာေလးက က်ဥ္းလြန္းေနသည္။
``ၾကားလား အႏွစ္ ´´
``အင္း´´
``အႏွစ္ ေကာ ကၽြန္ေတာ္ ့ကုိ သတိရရဲ႕ လား´´
``ရတာ ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ဒီရက္ပုိင္းက အလုပ္႐ႈပ္ေနတယ္ ညီရဲ႕ ၊ သင္တန္းေတြ
ေလာဘႀကီးၿပီး ေလွ်ာက္ယူေနတာ၊ စာေမးပြဲေတြ စုၿပံဳ ေျဖရေတာ့ ေသေရာ´´
ညီ့အသံ ခဏတိတ္သြား၏ ။
``ညီ အခု ဘာလုပ္ေနလဲဟင္´´
``၀ရန္တာမွာ ´´
``ဟယ္... အႏွစ္ လဲ ၀ရန္တာမွာ ပဲ၊ ညီ ဘယ္လက္ကုိလွည့္ရပ္ေနလဲ´´
``အင္း.... အႏွစ္ ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ စကားအတူထုိင္ေျပာခဲ့တဲံ ေက်ာက္ခံုေလးကုိ
လွမ္းၾကည့္ေနတာဆုိေတာ့ ဘယ္ဘက္မ်က္ႏွာက်မလဲ မသိဘူး၊ အျပင္ သိပ္မထြက္ရေတာ့
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာေတာင္ မ်က္စိလည္ေနတယ္´´
``ညီရယ္´´
ညီ့ကုိ သနားလည္းသနား၊ ရယ္လည္း ရယ္ခ်င္မိသည္။ ဒါေပမယ့္ မရယ္ရက္ပါ။
``အဲဒါလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ေပမယ့္ တုိက္ဆုိင္ေနတာ အံ့ၾသစရာပဲ ညီ၊ အခု
ညီနဲ႔ အႏွစ္ စကားေျပာေနၾကတာ အရပ္မ်က္ႏွာအရဆုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပဲ´´
``ဟုတ္လား´´

ေတာ္ ေတာ္ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြားပံုရသည့္ ညီ့အသံက ကေလး တစ္ေယာက္
လုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပင္။
``အႏွစ္ ´´
``ဟင္´´
``ေနာက္ထပ္ စကားေျပာခြင့္ရခ်င္တယ္´´
``အခု ေျပာလုိ႔ရတယ္ေလ ညီရဲ႕ ၊ ေျပာသာေျပာ အႏွစ္ နားေထာင္မယ္´´
``မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ့ေဘးမွာ အႏွစ္ ကုိထားၿပီး ေျပာခ်င္ေနတာ´´
``အဟြန္း´´
ဘယ္သူမွလည္း အနားမွာ မရွိဘဲနဲ႔ အႏွစ္ ရွက္သြားသည္။ မ်က္ႏွာေလးငံု႔ခ်ကာ
၀ရန္တာၾကမ္းခင္းကုိ အဓိပၸါယ္မဲ့ စုိက္ၾကည့္ေနမိ၏ ။
``အႏွစ္ ကုိေလ ကၽြန္ေတာ္ က...´´
စကားသံက ေဖ်ာ့က်သြားတာမဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္း ႀကီးျပတ္ေတာက္သြား၏ ။
``ဟဲလုိ ညီ...´´
ျပန္ေခၚေတာ့ ညီ ဖုန္းခ်သြားၿပီမွန္း သိလုိက္၏ ။ တစ္ေယာက္ ေယာက္ လာလုိ႔
ျဖစ္မွာ ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းခုိးဆက္တာ လူမိသြားလုိ႔လား၊ ျဖစ္ရေလ ညီရယ္...။
သနားလုိက္တာလုိ႔ ေတြ းမိၿပီးကာမွ ျပန္ဖ်က္ပစ္မိသည္။ ေယာက္ ်ား
တစ္ေယာက္ ဟာ သနားစရာအသြင္ႏွင့္ ရပ္တည္ေနသင့္သလား၊ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ေယာက္ ်ားေတြ
ကုိ အႏွစ္ ၾကည့္မရေပ။ ေယာက္ ်ား ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးေတြ ကုိ အလွအပျပင္တာ...
ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ေရွ႕မမထြက္ခ်င္တာ၊ ဥပမာ ေဖေဖနဲ႔
ေမေမကုိၾကည့္၊ စီးပြားေရး မွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ အိမ္မွာ ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္..
``မင္းသြားလုိက္ေလ၊ မင္းေတြ ႔လုိက္ပါ´´

``အတူတူပါပဲကြာ၊ လင္မယား မင္းေျပာလဲ ငါေျပာတာပဲ´´
``အိမ္ေထာင္ဦးစီးေခၚတာ ဘာ ျဖစ္လဲ၊ မိဘႏွစ္ ပါးစလံုး အိမ္ေထာင္ဦးစီးပဲ´´
ဆုိတာမ်ဳ ိးေတြ ၊ ရပ္ေရး ရြာေရး ၊ လူမႈ ေရး မွာ ဘာဆုိဘာမွ ၀င္ပါတာ မရွိ။
``ဦးသာလြန္´´
ဆုိၿပီး ဘာအေရး ကိစၥနဲ႔လာလာ `မိန္းမ.. မင္းသြားလုိက္´ဆိုတာပဲ ျဖစ္၏ ။ ငါ
အျပင္မွာ စီးပြားရွာေနတာပဲ။ က်န္တာ မင္းလုပ္ပါ ဆုိတာမ်ဳ ိးနွင့္ တူေနသည္။
ေျပာရလွ်င္ ေယာက္ ်ားေကာင္းပီသေသာ တြက္ကပ္တတ္သည့္စိတ္ ျဖစ္သည္။
ၿပီးေတာ့ ကိုလတ္၊ ကုိယ္လည္း မိန္းမပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေယာက္ ်ား တစ္ေယာက္
က မိန္းမ တစ္ေယာက္ အေပၚမွာ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေနတာ ညံ့ဖ်င္းျခင္းပဲဟု
အႏွစ္ ကေတာ့ တြက္သည္။
သူမ၏ ခံယူခ်က္ေတြ က ဤသုိ႔ရွိခဲ့ေသာ ္လည္း ကိုယ့္အတြက္က်မွ ေယာက္
်ားေကာင္း ဆုိတာကုိယူၿပီး ႏုႏြဲ႔မွီခုိဖုိ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏွစ္ သင္တန္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တက္ေနေတာ့ ေမေမက
ေျပာဖူးသည္။
``လူ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ လႈပ္ရွားေနထုိင္ပံုဟာ အတိတ္နဲ႔မဆုိင္ဘူး၊
အနာဂတ္နဲ႔ပဲဆုိင္တယ္၊ ငါ့သမီး ႀကဳ ိးစားေနပံုက ေနာက္အနာဂတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္
ျဖစ္ဖုိ႔ထင္တယ္၊ ၾကည့္လဲလုပ္ပါဦးသမီးရယ္၊ ညည္းတုိ႔ေခတ္က်မွပဲ အိမ္ရွင္မေတြ
ဘယ္လုိရွာရမွန္းမသိ ျဖစ္ကုန္ပါ့မယ္´´
ေမေမအ ေျပာလုိ႔ အႏွစ္ ျပန္ေျပာခဲ့ေသးသည္။
``ရွာရမွာ ပဲ ေမေမ၊ အခုေယာက္ ်ားေတြ ကုိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခုိင္းလုိ႔ ရေနၿပီတဲ့၊
ေမေမ မဖတ္ရဘူးလား၊ အတိတ္တေပါင္ဆုိတာ အဲဒီ လုိနဲ႔ စတာပဲ၊ ေနာက္ တကယ္
ျဖစ္လာမွာ ´´

``ေပါက္ေပါက္ရွာရွာပါေအ´´
ဆုိၿပီး ေမေမက ရယ္ေနခဲ့သည္။ ေယာက္ ်ား တစ္ေယာက္ မွာ
ဘယ္လုိအရည္အခ်င္းရွိရမည္ ဆုိတာ သတ္မွတ္ခ်က္မထားခဲ့ဖူးေပမယ့္ ေယာက္
်ားပီသတာကုိ အထင္ျမင္ေသးဖုိ႔အတြက္ ကေတာ့ အႏွစ္ အၿမဲတမ္း ရွိခဲ့၏ ။
ခုေတာ့ ညီ့ကုိ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ အထင္မေသးရက္ဘဲ ျဖစ္ေနတာလဲ။ ညီ့မ်က္ႏွာကုိ
ျပန္ျမင္မိတဲ့အခါ ေဖးေဖးမမေလး ေတြ းမိတာရွိသည္။
သူ႔စိတ္ဓာတ္ အမွန္နဲ႔ ရပ္တည္ခြင့္ရွိခဲ့တာမွ မဟုတ္ဘဲ။

♥♥♥

အခန္း (၉)
``ရင့္... ရင့္ တံခါးဖြင့္ကြာ၊ ေမာင္ အိပ္ခ်င္ေနၿပီ´´
``သြားအိပ္ေလ တစ္အိမ္လံုး အက်ယ္ႀကီးပဲ၊ ရင့္က ဒါဆုိဒါပဲေနာ္ ေမာင္
သိတယ္မဟုတ္လား၊ ဒီည ေမာင္ အထဲ၀င္လုိ႔ လံုး၀မရဘူး ဒါပဲ´´
``ကၽြတ္´´
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ ျပန္လွည့္လာခဲ့ရသည္။ ဆုိဖာေပၚမွာ
ပုိးစုိးပက္စက္လွဲခ်လုိက္ၿပီး ကုိယ့္အ ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ႀကီးသြားသလဲ ျပန္ေတြ းမိ၏ ။
လခထုတ္လာတဲ့ပုိက္ဆံကုိ ေဘာလံုးပြဲ႐ႈံးသြားတာ ေလးေသာ င္းေက်ာ္၊ ဘာ
ျဖစ္လဲ ဒါ အၿမဲမွမဟုတ္တာ၊ တျခားေယာက္ ်ားေတြ လုိ ေပ်ာ္ပါးသံုးျဖဳ န္းေနတာလည္း
မဟုတ္၊ လစဥ္ ဒီလခကုိ ပြန္းပဲၿပီးမွ မိန္းမလက္ထဲကုိ ဖိတ္တစ္၀က္ စဥ္တစ္၀က္
ေရာက္ေစတဲ့ေကာင္မ်ဳ ိးလား ငါက...
``ေတာက္´´
ညဆယ့္တစ္နာရီထုိးေနသည့္နာရီကုိ မ်က္လံုးေရာက္သြားေတာ့ ေဒါသႏွင့္
ေငါက္ခနဲထထုိင္လုိက္မိသည္။ ဒီမိန္းမ လြန္ၿပီ၊ တစ္ခါတစ္ေလ လခပဲ့လာတုိင္း သူ ဒီလုိပဲ
ခြဲအိပ္ခဲ့ရသည့္ညေတြ ကုိ အမွတ္ရေတာ့ ေဒါသေတြ ပြထလာ၏ ။
``ေရာ့´´
``ဘုတ္´´
ကုိယ့္မွာ ေဒါသ ျဖစ္ဖုိ႔စဥ္းစားတုန္း ေစာင္နဲ႔ေခါင္းအံုးက ရင္ဘတ္ကုိ လာမွန္တာ
ထုိင္လုိက္ၿပီးသည့္ကုိယ္က လက္ေနာက္ျပန္ေထာက္လုိက္ရတဲ့အထိ၊ ၾကည့္လုိက္ေတာ့
ည၀တ္ေဘာင္းဘီရွည္ပြပြ၊ အက်ႌပြပြႀကီးႏွင့္ ရင့္က လက္ပုိက္ရပ္လုိ႔။

``တက္ေတြ ဘာေတြ ေခါက္မေနနဲ႔ ေမာင္၊ ေမာင္ေပးတဲ့လခနဲ႔
ပြတ္သပ္သံုးေနရတဲ့ ရင့္ဘက္ကုိလည္း ျပန္ၾကည့္ဦး´´
``ၾကည့္စရာလား၊ ေမာင္ အျပင္မွာ လုပ္မယ္ဆုိတာ မင္းပဲ ကုမၸဏီႀကီးေတြ မွာ
လုပ္တာက ဂုဏ္က်က္သေရရွိတယ္၊ အဲဒီ ေလာက္ လခနဲ႔ဆုိ ျဖစ္တယ္ဆုိ´´
`` ျဖစ္တယ္ေလ၊ ေမာင္က အျပည့္အ၀ ျပန္အပ္ေပါ့´´
``ဟ ဒါ ကေတာ့ ေမာင္လဲ အေပါင္းအသင္းနဲ႔၊ လူမႈ ေရး နဲ႔ ရွိတာပဲ၊
တစ္ခါတစ္ေလ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိတာ မင္း နားလည္မွေပါ့´´
ေျပာရင္း ရင္ခြင္ထဲမွာ ပံုေနသည့္ ေစာင္ေတြ ကုိ ဖယ္ခ်ပစ္လုိက္ၿပီးထရပ္သည္။
ရင့္က လက္ပုိက္မပ်က္ႏွင့္ ခပ္တည္တည္ေလးၾကည့္ေနကာ...
``နားမလည္ႏုိင္ဘူး၊ ေမာင္ ပုိက္ဆံသံုးေနတာထက္ ျပန္ခ်ိန္ ျပန္မေရာက္ဘဲ အဲဒီ
လုိေျခရွည္တတ္တာကုိလည္း မလုိခ်င္ဘူး၊ လခထုတ္တဲ့ရက္မွာ ဒီမိန္းမ ဒီလုိျပႆ

က

နာရွာတယ္ထင္ရင္ ေနာက္မ ျဖစ္ေအာင္ ေမာင္ ႀကဳ ိးစား၊ ရင့္ ကေတာ့ ေဆာရီး´´
``ရင့္...´´
သူ လွမ္းဆြဲလုိက္ေပမယ့္မမိ။
``ရင့္ ေမာင္ ေတာင္းပန္တယ္ကြာ၊ မင္းနဲ႔ခြဲအိပ္ရရင္ ေမာင္ ဘယ္လုိမွ မေပ်ာ္တာ
သိရဲ႕ သားနဲ႔၊ ေနာက္ ဒီလုိမ ျဖစ္ေစရဘူး ေနာ္´´
``ဟာ မရဘူး ဖယ္´´
``ဂ်ိမ္း´´
``ရင့္...´´
တံခါးကုိ လက္သီးဆုပ္ႏွင့္ ထုပစ္လုိက္မိသည္။
ေတာ္ ေတာ္ ရက္စက္တဲ့မိန္းမ....

အခန္း (၁၀)
``ေဟ့ ကားရပ္စမ္း၊ ေရွ႕မွာ ညီမဟုတ္လား´´
ဦးခ်စ္မုိး၏ စကားသံအဆံုးမွာ ကားက အရွိန္ေလွ်ာ့က်သြား၏ ။ ကားႏွစ္ စင္း
ေဘးခ်င္ယွဥ္မိေတာ့မွာ ညီက လွည့္ၾကည့္ကာ...
``ဦး´´
``ဘာ ျဖစ္ေနလို႔လဲ ကားက´´
ေမးရင္ ဦးခ်စ္မုိးက ကားေပၚက ဆင္းသြားလုိက္၏ ။ ညီက
ကုန္းေနသည့္ကုိယ္ကုိ ျပန္မတ္ကာ လက္၀ါးခ်င္းပြတ္လ်က္...။
``ၾကည့္တာေတာ့ ဘာမွမေတြ ႔ဘူး၊ ညီလဲ မသိေတာ့ဘူး၊ ဦး ၾကည့္တတ္လား´´
``ဘယ္လုိလုပ္ၾကည့္တတ္မွာ တုန္းကြ၊ မင္းက ဘယ္ကုိလဲ´´
``ဘဏ္ကုိသြားမလုိ႔၊ မာမီ ခုိင္းလုိက္လုိ႔ေလ´´
``ေပါက္ေပါက္ရွာရွာကြာ၊ ဒီေန႔ ဘဏ္ဘယ္လုိလုပ္ ဖြင့္မွာ လဲ´´
``ဟုတ္တယ္၊ အဲဒါကို မာမီ ေမ့သြားတယ္ထင္တယ္၊ ညီ သတိရေတာ့
ျပန္လွည့္ဖုိ႔လဲ စိတ္ကူးမိေရာ ကားက ထုိးရပ္သြားတာပဲ´´
တူ၀ရီးႏွစ္ ေယာက္ ဘာမွန္းလည္း မသိၾကဘဲ ကားစက္ခန္းထဲကုိ အတူတူ
ျပန္ငံု႔ၾကည္မိေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ကုိ ၿပဳ ိင္တူျပန္လွည့္၍ ...
``ကားထားခဲ့လုိက္ေတာ့ကြာ၊ ၀ပ္ခ္ေရွာ့ကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္ေပါ့၊ မင္းကုိ ငါ
ျပန္ပုိ႔မယ္´´
ဦးခ်စ္မုိးက သူပဲေျပာၿပီး ၀ပ္ခ္ေရွာ့ကုိ ဖုန္းဆက္လုိက္၏ ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ေယာက္
သား ဦးခ်စ္မုိး၏ ကားေပၚမွာ ျပန္ထုိင္ေနလုိက္ၾကၿပီး...

``ကားကုိ စိတ္မခ်ဘူး၊ ၀ပ္ခ္ေရွာ့ကကား လာမွ တုိ႔သြားတာေပါ့´´
``ဦး´´
``ဆုိ ဘာလဲ´´
``ညီ အိမ္မျပန္ခ်င္ေသးဘူး၊ တစ္ခါတစ္ေလပဲ အျပင္ထြက္ရတာ ၊ ဦးနဲ႔ လုိက္မယ္
´´
``ဟင္...´´
ဦးခ်စ္မုိး ` ျဖစ္ပါ့မလား´ဟူေသာ ေၾကာင့္ၾက သည့္မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ ညီ့ကုိ
ၾကည့္သည္။ ညီက သူ႔လက္ေမာင္းကုိ ခပ္ဖိဖိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး လႈပ္ခါပစ္၏ ။
``တစ္နာရီေလာက္ပဲေနမယ္ မရဘူးလား´´
``ဘာလုိ႔မရရမွာ လဲ၊ ငါလဲ ညေနပုိင္း ဂ်ဴတီေအာ့္ဖ္မုိ႔လုိ႔ ျပန္လာတာ၊ ဒါေပမယ့္
မင္းအေမက မလြယ္ဘူးကြ´´
``လြယ္ပါတယ္၊ မာမီ ဒီေန႔လယ္ အိမ္ကပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ပြဲစား ေဒၚမာလာနဲ႔
ခ်ိန္းထားတာေကာ၊ မလတ္တုိ႔အိမ္ ၀င္ဦးမွာ နဲ႔...´´
ဦးခ်စ္မုိးက ညီ့ကုိ ေသခ်ာစုိက္ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳ း လုိက္၏ ။
``မင္းမွာ လဲသနားဖုိ႔ေတာင္ ေကာင္းေနၿပီ၊ အျပင္ခဏေလးထြက္ခြင့္ရတာ
ေတာင္ အလြန္ပ်င္းဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ ငါ့အိမ္ကုိပဲ ေျခဦးလွည့္ေနတယ္ေနာ္´´
ေျပာၿပီး ေရွ႕တည့္တည့္ျပန္လွည့္ကာ သက္ျပင္းခ်သည္။
``မင္းအေမကလဲ တကယ္မလြယ္တာကြ၊ ငယ္ငယ္ကဆုိ ငါနဲ႔ လံုး၀ကုိ
မတည့္တာ၊ အထက္ေအာက္ ေမာင္ႏွမ ဆုိေပမယ့္ ငါကလည္း အစ္မ တစ္ေယာက္ လုိ
႐ုိေသေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူကလည္း ေမာင္ေလးပါလားလုိ႔ျမင္ၿပီး ညႇာတာရမွန္း
သိတာမဟုတ္ဘူး၊ ငါက မမခက္လုိ႔ ေခၚေတာ့ မသိတဲ့လူေတြ ဆုိရင္ အစ္မမုိ႔လုိ႔ မမခက္လုိ႔

ေခၚတယ္ထင္မွာ ၊ တကယ္က သူနာမည္ ကုိက `မမခက္´ေလ၊ အဟြန္း´´
သူ႔ဟာသူေျပာရင္း သေဘာက်သလုိ ရယ္လုိက္ေသးသည္။ ဦးခ်စ္မုိးက လူပ်ဳ ိႀကီး
ျဖစ္တာလည္း မေျပာႏွင့္ ၊ တစ္ယူသန္စိတ္ရွိသေလာက္ အေျပာလည္းဆုိးသည္။
တစ္ကုိယ္ေရသမားပီပီ မိဘအေမြပစၥည္းေတြ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္က ပညာတတ္မုိ႔
ဆရာ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေနတာေတာင္ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းမဖြင့္၊ ဘယ္ေဆးခန္းမွာ မွလည္းမထုိင္၊
သူ႔အတြက္က ေငြမ်ားမ်ား ရွာဖုိ႔မွ မလုိဘဲ၊
``ေဆးခန္းဖြင့္ရင္ ေဆးလုိက္ဖုိ႔လုိသလုိ ဆက္ဆံေရး က ပါလာဦးမယ္၊ တခ်ဳ
ိ႕လူမႈ ဆက္ဆံေရး ေတြ ကုိ ငါ သိပ္စိတ္ပ်က္တာ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေသေအာင္လုိ႔
အဆိပ္ေသာက္ထားတဲ့သူကုိ ေဆးကုခုိင္းရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ေစတနာထားမလဲ၊ မင္း
စဥ္းစားၾကည့္ပါလား၊ ေရာဂါ ကုတယ္ဆုိတာ လူနာရဲ႕ စိတ္နဲ႔ ဆက္ကုရတာ ေလ၊ သူက
ေသခ်င္ေနတာကုိ ရွင္ေအာင္ ကုေပးရတာ အဓိပၸါယ္ရွိတာ၊ အဲဒါ အဆိပ္ျပန္ထုတ္ေပးၿပီး
`ေခၚသြားေတာ့´လုိ႔ ေျပာေတာ့ ဆရာ၀န္က အေပါက္ဆုိးလုိက္တာတဲ့၊ ကုိင္း....´´
ခြက်က် ဦးခ်စ္မုိး၏ အေျပာအဆုိ အယူအဆေတြ ကို ညီ ကေတာ့
သေဘာက်သည္။ ခင္လည္း ခင္သည္။ မာမီ ကေတာ့ တစ္ခါမွ အေကာင္းမေျပာပါ။
``ရွားတယ္ အဲဒီ ဆရာ၀န္မ်ဳ ိး၊ သူ အျမင္ကတ္လာရင္ အဲဒီ လူနာကုိ
ေဆးထုိးသတ္ခ်င္သတ္ေနမွာ ၊ ေျပာလုိ႔မရဘူး၊ စိတ္က လက္တစ္ဆစ္နဲ႔´´
ကိုယ့္ေမာင္ေလးရယ္လုိ႔ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေျပာဆုိတာ မရွိေပမယ့္ အေရး
အေၾကာင္းဆုိလွ်င္ေတာ့ `ဖုိးခ်စ္ ဘာ ျဖစ္တာလဲ´ဟု ျပဴး ၿပဲေမးတာ ေျခမကုိင္မိ၊
လက္မကုိင္မိပင္။
``မင္း ငါနဲ႔မလုိက္နဲ႔´´
ဦးေလး ျဖစ္သူကုိၾကည့္၍ အေတြ းလြန္ေနတုန္းမုိ႔ ျဗဳ န္းခနဲ
စကားျပန္ဆက္လုိက္ေတာ့ အဆက္အစပ္မဲ့သြား၏ ။

``ဘယ္လုိ ဦး´´
``မင္းမာမီေမးရင္ ငါ့ဆီမွာ လုိ႔ ေျပာေပးမယ္၊ မင္း ႏွစ္ နာရီေလာက္
ေလွ်ာက္လည္ကြာ၊ ျပန္ခါနီး ရင္ေတာ့ ငါ့ဆီ အရင္၀င္၊ ငါ ျပန္ပုိ႔ေပးမယ္´´
``ဘယ့္ႏွယ္လဲ´´ ဟု ေမးလုိက္စဥ္မွာ ညီ ၀မ္းသာအားရ ထ ျဖစ္သြားမည္ ဟု
ဦးခ်စ္မုိးက ထင္ထားခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ညီက မဆုိင္းမတြ ေခါင္းခါေလသည္။
``မလည္ခ်င္ပါဘူး၊ မာမီလဲ အျပင္မွာ ဆုိေတာ့ တကယ္လုိ႔ ေတြ ႔သြားရင္
နားညည္းလုိ႔ဆံုးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဦးနဲ႔ပဲ လုိက္မယ္´´
``ေဟ့ ဟား.. ဟား....´´
ဦးခ်စ္မိုး အံ့ၾသသလုိႀကီး ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ရယ္သည္။ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္
ညိတ္ေနလ်က္...
``မမခက္ရဲ႕ ၀ါဒီ၀ါဒက မဆုိးဘူးဘဲ၊ သားေလးေပမယ့္ အပုိးကုိက်ဳ ိးေနတာပဲ။
အင္း.. ဒါလည္း ေကာင္းပါတယ္ ငါ မညာရေတာ့ဘူးေပါ့´´
ညီက မ်က္ႏွာခပ္လႊဲလႊဲႏွင့္ ၿပံဳ း ေန၏ ။ ဦးနဲ႔လုိက္ပါခြင့္ရလုိက္ျခင္းအတြက္
ရင္ထဲမွာ အတုိင္းအဆမဲ့ ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။
ဒါေပမယ့္ အပုိးက်ဳ ိးေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
သူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိ ျမင္ခ်င္လုိ႔...

အခန္း (၁၁)
``အဲဒီ မွာ မင္း လုပ္ခ်င္တာသာလုပ္ေတာ့၊ ငါေတာ့ ေရခ်ဳ ိး ထမင္းစား ၿပီးတာနဲ႔
တစ္ေရး ေလာက္ အိပ္ဦးမယ္´´
ထမင္းစားဖုိ႔ေခၚေတာ့လည္း ညီက မစားဘဲ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာ ဂိမ္းစက္နဲ႔
အလုပ္႐ႈပ္ေနသျဖင့္ ဦးခ်စ္မုိး အိပ္ရာေပၚေရာက္သြားတဲ့အထိ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ ျဖစ္ၾ

ကေတာ့ေပ။
တစ္အိမ္လံုး တိတ္ဆိတ္သြားသည့္အခ်ိန္က်မွ ညီ ေမာ္နီတာေရွ႕ ထသည္။
ဟုိဘက္ၿခံကုိ လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ အ၀ါႏုေရာင္ ေဆးသားေလးႏွင့္ ႏွစ္
ထပ္တုိက္ျမင့္ႀကီးကုိ ျမင္ရ၏ ။ ျပဳ တင္းေပါက္ေတြ မွာ ဆင္စြယ္ေရာင္ ခန္းဆီးေတြ
တင္ထားပံုက တစ္မ်ဳ ိးလွေနသည္။
ၿခံနဲ႔တုိက္တစ္ခုလံုးကုိ လုိက္ေ၀့ၾကည့္ေပမယ့္ လူရိပ္လူေယာင္ မျမင္ရေပ၊
ၿပီးေတာ့ ဒီဘက္ၿခံမွာ သစ္ပင္ျမင့္ႀကီးေတြ တန္းစီးေနသျဖင့္ ျမင္ကြင္းကမရွင္း၊ ညီ
ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွာ ထည့္လာသည့္ လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ထုတ္လုိက္သည္။
အိမ္မွာ ဟန္းဖုန္းကုိင္ဖုိ႔ သူ အခြင့္အေရး ရတာ က ကုိကုိ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ မာမီက ဒါကုိ အႏၲရာယ္ဟုေျပာ၍ တားဆီးခဲ့ဖူး၏ ။
``ဘာ ျဖစ္လဲ မာမီရာ၊ ဒီေခတ္ထဲမွာ ဖုန္းတစ္လံုးေတာ့ ေဆာင္ထားႏုိင္မွ
လူရာ၀င္တာ၊ ၿပီးေတာ့ ဒါက ႐ႈိးလုိလုိ၊ ႂကြားေနသလုိလုိ ထင္စရာရွိေပမယ့္ သိပ္ကုိ
အသံုး၀င္တဲ့ပစၥည္းပါ၊ သူ မူႀကဳ ိကေလးေလးမွ မဟုတ္ေတာ့တာ၊ ညီ့အတြက္
၀ယ္ေပးခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ´´
ဆုိၿပီးမာမ့ီေရွ႕မွာ ပဲ လက္ထဲထည့္သည္။ ကုိကုိကြယ္သြားသည္ႏွင့္ မာမီက
ႀကိမ္း၏ ။
``ကုိယ္နဲ႔မကြာေဆာင္ထားဖုိ႔ မလုိဘူးေနာ္၊ မာမီ့ကုိေပးထား၊ အျပင္သြားစရာရွိမွ
ယူရမယ္´´
အျပင္ဆုိတာကလည္း အထူးသျဖင့္ မာမီခုိင္းသည့္ ကိစၥမ်ဳ ိးႏွင့္
ဦးေလးဆီကုိလာရျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။ သူငယ္ငယ္က ဦးေလးအိမ္မွာ ပဲ အေနမ်ား ကာ
ဦးေလးကလည္း သူ ေပ်ာ္ေအာင္လုိ႔ ကစားစရာေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ
ဖန္တီးေပးခဲ့သလဲဆုိလွ်င္ သူ႔ေၾကာင့္ တီဗီြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ခဏခဏ ပ်က္စီးသည္။
ကြဲရွကုန္သည္အထိ ျဖစ္၏ ။

ဒါလည္း ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ညီ့ကုိ ငါေမြးမယ္လုိ႔ ေတာင္းခဲ့ေသးသည္တဲ့၊ မာမီက
ေျပာတာေတာင္ ရင္ဘတ္ထုခ်င္ေနေသးသည္။
``ငါ့သားေထြေလးက်မွ ေျပာရက္တယ္ ေမာင္ဖုိးခ်စ္´´တဲ့။
ေနာက္ပုိင္း ဦးေလ ဒီဘက္ကုိေျပာင္းလာကာမွ သူလည္း ကေလးေပါက္စေလး
မဟုတ္ေတာ့တဲ့ေနာက္မွာ အသြားအလာေတြ က်ဲခဲ့သည္။ မလာ ျဖစ္ေတာ့သေလာက္
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မာမီက သူခုိင္းခ်င္တာမွ ခုိင္းသည္။ ဒါေတာင္ ဘယ္လုိသြား၊ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္၊
နာရီတစ္ခ်က္ငံု႔ၾကည့္ ျဖစ္ကာ အခ်ိန္သိပ္မရွိေတာ့တာကုိ ညီ တြက္ေနမိ၏ ။
အႏွစ္ အိမ္မွာ မွ ရွိပါ့မလား၊ ဖုန္းကုိင္ထားၿပီး တစ္အိမ္လံုးႏွံ႔ေအာင္ သြားရင္ ျမင္ကြင္းစံု၊
ေထာင့္စုကေန ေခ်ာင္းေျမာင္းရွာေနမိသည္။ မဆက္ ျဖစ္ေသးေပ။
ေတြ ႔ခ်င္ေနသည့္စိတ္ကလည္း ထြက္ေပါက္ရွာေနသည့္ ငွက္ကေလးေတြ လုိ သူ
ျဖစ္ေနၿပီ ထင္သည္။ ေျခေထာက္ေတြ က လူးလားေခါက္တံု႔ သြားေနသလုိ ျဖစ္ကာ
ရင္ဘတ္ထဲမွာ တစ္ျပင္လံုး ငလ်င္လႈပ္ေနတာႏွင့္ တူ၏ ။
ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ အခက္အခဲေတြ ၊ စုိးရြံ႕မႈ ေတြ ကုိ သူ
ေဘးဖယ္ပစ္လုိက္ကာ..
``ဟဲလုိ ညီလားဟင္´´
ဆုိသည့္ အသံေလး ၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ ညီ တစ္ေယာက္ တည္း ရယ္လည္း
ရယ္၊ ဆံပင္ေတြ သပ္လုိက္၊ လည္ပင္းကိုင္လုိက္ေတြ ျဖစ္ကာ `အင္း´တစ္လံုးကုိ ေနာက္က်စြာ
ထြက္မိသည္။
ရင္ေတြ တလွပ္လွပ္ တဆတ္ဆတ္ခါေအာင္ တုန္လႈိက္ေနေသာ ဘယ္သူ႔ကုိ
ေျပးေျပာရမွန္းမသိ၊ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္တာလဲလုိ႔ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ကုိပဲ
ေျပးေမးခ်င္သလုိလုိ...။
``အႏွစ္ ´´

``အင္း ေျပာေလ ညီ၊ ဒီမွာ ကားေမာင္းရင္း နားေထာင္ေနရတာ ´´
``ဟင္ အႏွစ္ က အိမ္မွာ မဟုတ္ဘူးလား´´
``ဟင့္အင္း. အခု ေရာက္ေတာ့မယ္၊ မီးပြဳ ိင့္မွာ ရပ္ေနတာ၊ ေနာက္သံုးမိနစ္ဆုိ
ေရာက္ၿပီ၊ ညီကေကာ´´
``ညီက အႏွစ္ အိမ္မွာ ရွိတယ္မွတ္လုိ႔ ၾကည့္ေနတာ၊ ဦးရဲ႕ အိမ္ေပၚထပ္မွာ ´´
``ဟင္ ဟုတ္လား၊ ေဒါက္တာခ်စ္မုိးရဲ႕ အိမ္မွာ ´´
``ဟုတ္တယ္´´
အႏွစ္ အသံေလးက တအံ့တၾသေမးၿပီး တိတ္က်သြား၏ ။ တစ္ေအာင့္ၾကာမွ...
``ဟုတ္ၿပီ၊ ခဏပဲေစာင့္ သိလား၊ အႏွစ္ ျပန္ေရာက္ရင္ ဒီဘက္၀ရန္တာကုိ
ထြက္ခဲ့မယ္၊ ညီ လွမ္းျမင္ရတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ၿပီး စကားဆက္ေျပာမယ္ေလး ေနာ္ ဒါပဲ´´
သူမ အသံေလးက တိမ္က်သြားေတာ့ ရင္ထဲမွာ ဟာခနဲ ျဖစ္သြား၏ ။ ဒါပဲဆုိၿပီး
သူူမက ခ်သြားလုိက္တာ၊ ရက္စက္ေလျခင္းဟုပင္ အျပစ္တင္ခ်င္မိသည္။
တကယ္ သံုးမိနစ္မျပည့္တျပည့္အခ်ိန္ေလာက္မွာ ကားအျဖဴေလးတစ္စီး
ဟုိဘက္ၿခံထဲကုိ ေမာင္း၀င္လာတာ ျမင္လုိက္ရ၏ ။
တစ္ၿပဳ ိင္နက္မွာ သူ႔ဖုန္းကျမည္ လာ၏ ။ အႏွစ္ က ဖုန္းကုိေထာင္ျပၿပီး
နားေထာင္ဖုိ႔ေျပာ၏ ။ အျဖဴေရာင္ စြတ္စြတ္ေဘာင္းဘီရွည္၊ အတြင္ းခံစပုိ႔ရွပ္အျဖဴမွာ အညိဳ
ေရာင္ ေလးထပ္၀တ္းထားသည့္ အႏွစ္ ပံုစံေလးက ထင္းေနသည္။
ဖုန္းကုိ နားမွာ ကပ္လုိက္မိေသာ ္လည္း သူ အႏွစ္ ကုိပဲ ေငးေနမိဆဲ...
``ကဲ ေျပာေလ ညီ၊ ဒီမွာ ေရတစ္ခြက္ကုိ ကမန္းကတန္းမ်ဳ ိခ်ၿပီး
ေျပးတက္လာရတာ ´´
``အႏွစ္ ´´

``အင္း ေျပာပါဆုိမွ´´
``ကၽြန္ေတာ္ ...´´
``အင္း´´
``အႏွစ္ နဲ႔ေတြ ႔ခ်င္တယ္´´
``အခု ေတြ ႔ေနၿပီေလ´´
``မဟုတ္ဘူး၊ အႏွစ္ ေအာက္ကုိဆင္းခဲ့ပါလားဟင္´´
အႏွစ္ ထံမွ ရယ္သံေလးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ ၾကားလုိက္ရ၏ ။
သြားတန္းကေလးေတြ ေပၚေအာင္ ရယ္ေနာကုိ သူ လွမ္းျမင္ေနရသည္။
ႏႈတ္ခမ္းလႊာေလးေတြ ကုိေတာ့ အနီးကပ္မဟုတ္လုိ႔ မျမင္ရပါ။
``ညီ´´
``ဟင္´´
``ေအာက္ကုိဆင္းလုိက္ရင္ အႏွစ္ နဲ႔ညီ ဘယ္လုိလုပ္ျမင္ရေတာ့မွာ လဲ၊
လန္ဆာပန္းႏြယ္ေတြ နဲ႔ ၿခံခတ္ထားတာ က်ပ္ပိတ္သိပ္ေနတာပဲ ညီ ၾကည့္ပါလား´´
ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဟုတ္သည္။ လန္ဆာႏြယ္ေတြ က အျပာမႈ န္မႈ
န္အပြင့္ေလးေတြ ပြင့္ကာ ႏြယ္မွာ ဆူးေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေတြ ပါသည္။ ေပ်ာ့ဆည္ဆုိေပမယ္
အံုလုိက္ႀကီးခဲေနေတာ့ ကပ္မိလုိက္လွ်င္ နာသည္။
အႏွစ္ နဲ႔ သူ မဆံုဖူးခဲ့စဥ္က ဒီၿခံစည္း႐ုိးေတြ နားမွာ ဦးေလးနဲ႔ သူ ခဏခဏ
ေလွ်ာက္ဖူးခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ဦးေလးေျပာတာ ဦးေသးသည္။
``ဒီစည္း႐ုိးက ဟုိဘက္က ခက္ထားတာေလ၊ အဲဒီ ဘက္က ဒီပန္းႏြယ္ေတြ ကိ
ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနတဲ့သမီးက ပုိ႔လုိက္တာတဲ့၊ ငါ ဟုိဘက္မွာ မ်ဳ ိးကူးမလုိ႔ရွာတာ မရဘူး၊
အလကားပါကြာ၊ အဲဒီ ၿခံကလူေတြ လဲ ငါ့ျဖင့္ နားကုိမလည္ဘူး၊ လူသာ သိပ္မေတြ ႔တာ

ဆူညံေနတာပဲ၊ လူငယ္ေတြ လဲ ၀င္လုိက္ထြက္လုိက္၊ ကၾကခုန္ၾက၊ ေမြးေန႔လဲ ေမြးေန႔မုိ႔လုိ၊
မဟုတ္ေတာ့လဲ ၿခံထဲမွာ တီးၾကဆုိၾက ဆူေနတာပါပဲ´´တဲ့။
ဦးေလးအျမင္မွာ အႏွစ္ တုိ႔မိသားစုတစ္ခုလံုးက အၿမဲတမ္းပဲ အျမင္မေတာ္
တဲ့ဘက္မွာ ရွိေနခဲ့သည္။ အႏွစ္ နဲ႔သူ ခင္မင္သည့္ကိစၥမွာ လည္း မာမီနဲ႔ဆန္႔က်င္၍
သူ႔ဘက္ကေနမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာက ေသခ်ာပါသည္။
ပုိေသခ်ာတာက ရွိၿပီးသား ငဲ့ညႇာစာနာမႈ ေလးေတြ ပါ ေပ်ာက္သြားႏုိင္၏ ။
ကာဆီးေနသည့္ၿခံစည္း႐ုိးကုိငံု႔ေငး၍ သူ ၿငိမ္က်သြားတာကုိ အႏွစ္ လည္း
ျမင္သည္။ ေတာ္ ေတာ္ ၾကာတဲ့အထိ ဘာသံမွ ထြက္မလာေတာ့မွ...
``ညီ.. ညီ ဘာေျပာစရာရွိလုိ႔လဲဟင္၊ ဟုိ... တစ္ခုခု တုိင္ပင္ခ်င္တာမ်ဳ ိး ရွိလား´´
``အင္း အႏွစ္ က ဆင္းလာလုိ႔မရဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ´´
``ဆင္းလာလုိ႔ ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၿခံစည္း႐ုိး ဟုိဘက္ဒီဘက္မွာ ရပ္ေနၾကရမွာ
ပဲ၊ မျမင္ၾကရဘဲနဲ႔ ညီက စကားေျပာမွာ လား´´
``ဟုတ္တယ္၊ အဲဒီ လုိ မ ျဖစ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ...´´
သူ ဘာဆက္ေျပာရမွန္း မသိ။
``အႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္ အခု ျပန္မယ္ဆုိရင္ ၿခံျပင္ကေန ထြက္ေစာင့္ေနလုိ႔
ရမလားဟင္´´
``ေစာင့္ရမယ္´´
အႏွစ္ က ေခါင္းေလးပါငံု႔ပါသြားသည္အထိ သူ႔ကုိ ထပ္ေမးသည္။ သူ
ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္ၿပီး...
``ခဏေလးပါ၊ အႏွစ္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခဏပဲျမင္ရရင္ ရၿပီ´´
``ညီရယ္ အဲဒါက မလြယ္ဘူး၊ အႏွစ္ ခုပဲ အျပင္ကျပန္လာတာဥစၥာ၊ ၿခံ၀နဲ႔

အိမ္က အေ၀းႀကီးပဲ၊ ေအာက္ထပ္မွာ ေမေမတုိ႔လည္း ရွိေနတယ္၊ ၿခံ၀မွာ မာမူႀကီးကလည္း
သိပ္အေမးအျမန္းထူတာ´´
ရင္ထဲမွာ ဟာသြားျပန္သည္။ ပူေလာင္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာ၏ ။ သူ ေငးေနတုန္းမွာ
အႏွစ္ မ်က္ႏွာေလး အိမ္ထဲဘက္ကုိ သမင္လည္ျပန္ လွည့္ၾကည့္လုိက္တာ ျမင္ရကာ....
``ေမေမ လွမ္းေခၚေနၿပီး ညီ၊ ဒါပဲေနာ္၊ ဟုိ ေဆာရီး ညီရယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ
အခြင့္အေရး ရရင္ ဆံုၾကမယ္ေနာ္´´
လက္တစ္ဖက္လွမ္းျပၿပီး အႏွစ္ သူ႔ေရွ႕ကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။
မခံစားႏုိင္စြမ္းေသာ ေ၀ဒနာတစ္ရပ္က ႏွိပ္စက္လာသည္။ မင္း ဘာ ျဖစ္တာလဲ ညီ။
ေရျပင္ညီ ဆုိတဲ့ မင္းဘ၀မွာ ေလေျပေလညင္းေတာင္းမွ
ျဖတ္သန္းခြင့္မရွိဘူးလား၊ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလး ျဖစ္ ျဖစ္ မင္းဘက္က ႐ုန္းႂကြလႈပ္ရွားခြင့္
မရွိေတာ့ဘူးလား၊ ဘာလုပ္မွာ လဲ...
မင္းကုိယ္မင္း ဆန္းစစ္လိုက္၊ ခ်စ္ၿပီဆုိရင္ ခရီးဆက္ေတာ့...။

♥♥♥

အခန္း (၁၂)
``သားေရ... ဟဲ့ ဘယ္သူမွ မရွိၾကဘူးလား´´
``ရွိတယ္ေလ၊ အေမက သမီးေရလုိ႔မွ မေခၚတာ´´
လႈပ္လီလႈပ္လဲပံုကုိ ဂ႐ုမစိုက္သလုိ တမင္လုပ္ထြက္လာသလား ထင္ရသည္။
ရင့္ မ်က္ႏွာအေပၚက အၿပံဳ း ကလည္း အေမာတေကာ ေရာက္လာတဲ့လူကုိ အေမာမေျပေစခဲ့။
``ဒီအခ်ိန္ အေမ့သားမွ မရွိတာ၊ ဘာ ျဖစ္လုိ႔ သူ႔ကုိေခၚတာလဲ အေမရဲ႕ ´´

``သားမရွိလဲ `ရွိတယ္အေမေရ´လုိ႔ အသံေပးလုိက္ရင္ သမီးပဲရွိတာကုိ သိရတာ
ေပါ့ကြယ္၊ ဒါနဲ႔ သား ဒီေန႔ နားရက္မဟုတ္ဘူးလား´´
``နားရက္ေလ၊ အဲဒါကို သူက မနားတာ´´
``ဟင္.....´´
ေဒၚပုိပုိ မ်က္ႏွာပ်က္သြားတာကုိ ရင့္က ဖ်တ္ခနဲ မ်က္လံုးလွန္ၾကည့္ကာ...
``နားရက္ေတာင္မွ မနားရပါလားလုိ႔ ထင္ၿပီး အေမက အေမ့သားကုိ ရင့္က
ခုိင္းတယ္ထင္သြားတာလား´´
``ဒါျဖင့္ သူ႔ဟာသူ သြားတာေပါ့´´
ေဒၚပုိပုိကလည္း ေျပာင္ပဲေမးသည္။ ရင့္က ဆုိဖာေတြ ဆီသြားေနရင္း
ျပန္လွည့္ၾကည့္၍ ေခါင္းညိတ္၏ ။
``ဟုတ္တယ္၊ အေမ့သားက အခု ေဘာလံုးေလာင္းတတ္ေနၿပီေလ၊ အဲဒါ
လခထဲက ထုတ္လုိ႔မရေတာ့ သူ႔စရိတ္သူရွာမယ္ဆုိၿပီး ထြက္တာ´´
ၾကည့္စမ္း၊ ေဒၚပုိပုိ ရင္ဘတ္ထဲမွာ ပင္ စူးခနဲ ေအာင့္သြား၏ ။
``လခထဲက ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ထုတ္လုိ႔မရတာ လဲ၊ ႀကဳ ိထုတ္ထားတာေတြ မ်ား
လုိ႔လား´´
``တစ္ျပားမွ ႀကဳ ိမထုတ္ဘူး၊ ရင့္က မေပးတာ၊ အေမပဲ စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊
သူ႔လခ ဘယ္ေလာက္ရွိလုိ႔လဲ၊ မႏၲေလးမွာ တုန္းက အလုပ္က ၀င္ေငြလဲေကာင္းတယ္၊ သူလဲ
ခုလိုမျဖဳ န္းတတ္ဘူး၊ အိမ္မွာ တျခားလူပုိေတြ ရွိတာေတာင္မွ ဂ႐ုစိုက္ဖုိ႔ မလုိဘူး၊ ရန္ကုန္ကုိ
သူ႔ဆႏၵအတုိင္း ေျပာင္းလာရတာ ၊ ေရာက္ခါစ အလုပ္ကလဲ ကုမၸဏီသူေဌးက
တစ္ဦးတည္းေပမယ့္ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလး လစာေပးပံုလႊဲလုိက္ေတာ့ ကြာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာ
ေအာက္ဆုိဒ္ ဘာမွရွိတာ မဟုတ္ဘူး၊ အပုိသံုးခ်င္ရင္ အပုိရွာေပ့ါ´´
ေဒၚပုိပုိ ေဒါသ ျဖစ္ေနသည့္မ်က္ႏွာကုိ ျပဳ ျပင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေမ့ေနမိသည္။ ဒါဟာ

အိမ္ရွင္မ တစ္ေယာက္ ၏ စည္းစနစ္က်မႈ ျဖစ္ေပမယ့္ ရွာေဖြေနတာက ကုိယ့္သား။
သူ႔အေမေရွ႕မွာ ဒီေလာက္ထိ ေျပာရဲေနတာက ေစာ္ကားေနတာႏွင့္ တူ၏ ။
မွန္တုိင္း မေကာင္းဘူးဆုိတာ သင္ နားမလည္ဘူးလား။
ေနျခည္ရင့္ ဆုိသည့္ ေခၽြးမအေၾကာင္းကုိ အနီးကပ္မေနခဲ့ဖူးေပမယ့္ ခဏတျဖဳ
တ္ အလည္သြားခဲ့ဖူးကတည္းက သိခဲ့သည္။ ကုိယ့္သားက တစ္နယ္တစ္ေက်းမွာ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔သြားရင္း သူမႏွင့္ ေတြ ႔၏ ။ လုိခ်င္လွပါသည္။
လက္ထပ္ခ်င္ပါသည္ဆုိေတာ့လည္း ႐ုပ္ရည္၊ ပညာႏွင့္ မိဘအသုိင္းအ၀ုိင္းေလာက္ပဲ
သံုးသပ္ေက်နပ္ကာ တခမ္းတနား ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
လူ႔အေၾကာင္း ေပါင္းမွသိဆုိတာ မွန္လွေခ်လား။ လူကဲခတ္ၾကတယ္ဆုိတာ
တကယ္ေတာ့ ျမင္ေနရသည့္ အေရာင္ အဆင္းႏွင့္ ေကာက္ေကြ႔ေၾကာင္းတခ်ဳ ိ႕ကုိပဲ
ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္သည္။
ရင္ဘတ္ထဲမွာ သုိ၀ွက္စြာ ရွိေနသည့္စိတ္က ျဖစ္သည့္စာကုိ မ်က္၀န္းထဲမွာ
မွန္ကန္စြာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ဖုိ႔က မလြယ္။
ေနျခည္ရင့္က ေတာ္ ေတာ္ လွသေလာက္ ထက္ျမတ္လြန္းတဲ့
မိန္းကေလးပါလား။
ကုိယ္သာ သမီးရွင္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိသမီးမ်ဳ ိးကုိ ေမြးခဲ့မိတာ ေတြ း၍ ပီတိေတြ
ျဖစ္ရင္းနဲ႔ပဲ အသက္ရွည္သြားႏုိင္ေသးသည္။ ခုက်ေတာ့ ေခၽြးမ။
ေဒၚပိုပုိ ေဒါသေတြ တဖ်စ္ဖ်စ္ ႐ုန္းႂကြလာေပမယ့္ မ်ဳ ိသိပ္ေနရသည္။ ကုိယ္က
လူႀကီး ျဖစ္ေနသည့္ျပင္ ရင့္က မေျပာမဆုိတတ္သည့္ မိန္းမငယ္ေလးမဟုတ္။
``အေမ့သားကုိေတြ ႔ဖုိလာတာလား၊ တျခားကိစၥရွိေသးလားဟင္´´
ရင့္က ေဒၚပုိပုိမ်က္၀န္းထဲကစာေတြ ကုိ ၾကက္ေျခခတ္ပစ္လုိက္၏ ။ ဘာကုိမွ
သတိမထားမိလုိက္သလုိ ႐ုိးစင္းေသာ မ်က္၀န္မ်ား ႏွင့္ ေမးသည္။

ေဒၚပုိပုိ ေျဖမလုိ႔ ပါးစပ္ျပင္ၿပီးမွ ကုိင္လာခဲ့သည့္ သားေရအိတ္အမည္ းကုိ
စားပြဲေပၚမွာ တင္ေပးလုိက္သည္။ သူမ ဘာမွမေျပာရေသးမီး ကား၀င္လာသံ
ၾကားလုိက္ရၿပီး...
``ေမေမ ေရာက္ေနတယ္´´
သားအသံၾကားလုိ႔ လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကုမၸဏီတံဆိပ္ႏွင့္
ေဘာင္းဘီရွည္နက္ျပာ၊ ကုတ္အက်ႌအနက္ႏွင့္ ...
လႈိင္းတြန္႔ရွိသည့္ ဆံပင္ေတြ ကုိ ေနာက္မွာ သိမ္းလွန္ၿဖီးထားလ်က္
ဆံပင္ထူသည့္ ဒီသားမ်က္ႏွာဟာ အစကတည္းက ဒီတုိင္းပဲ ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ အခု
ဆံပင္က ပုိဖြေနသလုိလုိ၊ ေခ်ာင္က်သြားသလုိလုိ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ကာ ေသခ်ာစုိက္ၾကည့္ေနမိ၏
။
``ေမေမက ခုမွေရာက္တာလား၊ ရင့္က ေမေမ့ကုိ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္လုိက္ေလကြာ၊
ေမေမက ေကာ္ဖီႀကဳ ိက္တယ္´´
``ေကာ္ဖီမစ္ ကုန္ေနတယ္ေလ၊ ေမာင္ ၀ယ္မလာဘူးလား၊ ႏွပ္ၿပီးသားလဲ မရွိလုိ႔
´´
မုိးသား မ်က္ႏွာ ကြက္ခနဲပ်က္သြား၏ ။ ရင့္ကုိ လွည့္ၾကည့္လုိက္ၿပီးမွ မ်က္ႏွာက
ခ်က္ခ်င္း တစ္မ်ဳ ိး ျဖစ္သြားကာ...
``ဟုတ္.. ဟုတ္သားပဲ ေမ့ေနတာ´´
``ေတာ္ ပါၿပီ၊ ေကာ္ဖီေသာက္ဖုိ႔လာတာ မဟုတ္ဘူး´´
ေဒၚပုိပုိ အသံေတြ တုန္ေနေတာ့ ရင့္ ႏႈတ္ခမ္းမွာ တြန္႔ခနဲ မဲ့က်သြား၏ ။ မဲ့ၿပံဳ း မွ
ၿပံဳ း ၍ ၾကည့္ေနခဲ့၏ ။
``ဒီမွာ ေရာ့ အိမ္ဂရန္၊ သားနာမည္ နဲ႔ အမည္ ေပါက္ တစ္ခါတည္း ၿပီးၿပီ၊
လာမယ့္အပတ္မွာ သတင္းစာထဲမွာ ပါလိမ့္မယ္´´

``အေမတုိ႔က မ်က္ႏွာလုိက္တယ္ေနာ္၊ ၿခံနဲ႔တုိက္ ၀ယ္ေပးတယ္ဆုိၿပီးေတာ့
ကုိယ့္သားနာမည္ နဲ႔ တစ္ခါတည္းလုပ္လာတယ္´´
ေဒၚပုိပုိမ်က္လံုးေတြ လက္ခနဲ ျဖစ္သြား၏ ။ လက္ပုိက္၍
ထုိင္ၾကည့္ေျပာေနသည့္ ရင့္ကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ...
``လင္နဲ႔မယား ဘာမဆုိ အတူတူပုိင္တာပဲ ရင့္၊ ၿပီးေတာ့ မႏၲေလးမွာ
မင္းတုိ႔ဘက္က လက္ဖြဲ႔သြားတုန္းကလည္း သူ႔သမီးနာမည္ နဲ႔ပဲ မဟုတ္လား၊
ကုိယ့္သားသမီးအတြက္ ကုိယ္၀တၱရားေက်ၾကတဲ့သေဘာပဲ၊ ဘယ္သူပုိင္ေစ၊
ဘယ္သူယုိင္ေစလုိ႔ မဟုတ္ဘူး´´
``ေၾသာ္.. အေမကလည္း ေဒါသခ်ည္းပဲ၊ ရင့္က စတာပါ၊ အဟြန္း ကုိယ့္နာမည္ နဲ႔
ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ ဘယ္လုိလုပ္လုပ္ လြယ္လြယ္ေလးပဲဟာ စကားထဲ ထည့္ေျပာစရာလား´´
ေတာ္ ေတာ္ လည္တဲ့ပါးစပ္၊ ဒီဂရန္ကုိ သူမနာမည္ နဲ႔ ထြက္ေအာင္မ်ား
ျပန္လုပ္ဦးမွာ လား မသိ။ မႏၲေလးမွာ ေဆြမ်ဳ ိးေတြ အိမ္ေပၚမွာ ေခၚတင္ထားတယ္ဆုိလုိ႔
သားကုိ ဒီေျပာင္းခ်င္လာေအာင္ ေဒၚပုိပုိ ႀကဳ ိးစားဆြဲယူခဲ့သည္။
ကုိယ့္မ်က္စိေရွ႕က်ကာမွ `သင္းတုိ႔လူလည္လုပ္ၾကည့္´ဆုိတာလည္း
ေတးထားခဲ့ဖူး၏ ။ ခုေတာ့ ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕မွာ လည္း မတတ္ႏုိင္ပါလား။
ေယာက္ ်ား၊ မိန္းမ လူငယ္ေတြ ၾကားမွ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။
ေယာကၡမအထာ ဘယ္လုိရွိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ဆုိးတယ္နဲ႔၊ ေခၽြးမမေကာင္းလုိ႔
ရင္ဖြင့္ေနတာေတာင္မွ ဒီေယာကၡမ အတင္းတုတ္လြန္းသည္ဟု သတင္းထြက္၏ ။
ေခၽြးမေတြ က်ေတာ့ ေကာင္းသလား...။

♥♥♥

အခန္း (၁၃)
ဘာ ျဖစ္ ျဖစ္ ကုိယ့္မွာ ဦးခြင့္မရွိပါလား၊ ၿခံထဲကုိ ကား၀င္လုိက္သည္ႏွင့္
ေပၚတီကုိေအာက္မွာ ရပ္ထားသည့္ကားကုိ လွမ္းျမင္လုိက္ၿပီး ေဒၚပိုပို စိတ္ပ်က္သြားသည္။
``မမခက္ရဲ႕ ကားပဲ သမီးငယ္၊ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေျပာလုိ႔ရဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး´´
``ဘာ ျဖစ္လဲ ေမေမ၊ ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ အိမ္ေဖာ္ထားေပမယ့္ကိစၥပဲ
သူတုိ႔ကေတာင္ ၀မ္းသာဦးမွာ ´´
ဒီမိန္းကေလးကလည္း နားေ၀းလုိက္တာဟု ေတြ းမိရင္း ဘာမွ
ေျပာဆုိတုိင္ပင္ခ်ိန္းမရေတာ့ဘဲ ကားက မာစီးဒီေနာက္မွာ ရပ္တန္႔သြားၿပီ ျဖစ္၏ ။ အိမ္ေပၚကုိ
မတက္ရေသးမီမွာ ပင္ ဧည့္ခန္းကျမင္ကြင္းကုိ လွမ္းျမင္လုိက္ရ၏ ။
ေဒၚမမခက္တုိ႔သားအမိႏွင့္ မုိးသားတုိ႔လင္မယား
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထုိင္ေနၾကသည္။ မုိးသားက သူတုိ႔ကုိျမင္ေတာ့ ပ်ာပ်ာသလဲ ထြက္လာ၏ ။
``ေမေမ လာေလ၊ ငါ့ညီမလဲ ေနႏုိင္လုိက္တာေနာ္၊ အစ္ကုိ တစ္ေယာက္
လံုးဆီကုိမ်ား ေတာ္ ေတာ္ လာရွာတာ´´
``ကုိလတ္ကလည္း ညီမေလး စာေမးပြဲေတြ ဆက္ေနလုိ႔ပါ´´
အႏွစ္ က မုိးသားလက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး ေတာင္းပန္သလုိေလး ရယ္သည္။
ေဒၚပုိပုိႏွင့္ ေဒၚမမခက္တုိ႔ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုလုိက္ၾကစဥ္ အၿပံဳ း ကုိယ္စိႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ၿပီး....
``တုိက္ဆုိင္လုိက္တာေနာ္၊ ဒီေန႔မွပဲ မိသားစုေတြ လာဆံုၾကတယ္´´
ေဒၚမမခက္က ဦးစြာ လွမ္းေျပာသည္။ ေျပာရင္း မ်က္လံုးေတြ က အႏွစ္ ကုိ
စူးခနဲ ေ၀့ၾကည့္၏ ။ အႏွစ္ ကေတာ့ ေဒၚမမခက္ႏွင့္ အတူရွိေနသည့္ လူ တစ္ေယာက္ ကုိပါ
ေျပာင္ေျပာင္ၾကည့္ပစ္လုိက္သည္။ ဒီလူက ေဒၚမမခက္၏ သားႏွစ္ ေယာက္ ထဲမွ
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အႀကီးလား၊ အငယ္လားဆုိတာ မသိ။

ခမည္ းခမက္ေတြ ေတာ္ ေနၾကရၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳ ိ႕မွာ
အတူတူေနၾကတာခ်င္းလည္း တူသည္။ ဒါေတာင္မွ ေဒၚမမခက္ႏွင့္ ေဒၚပုိပုိတုိ႔ မိသားစုႏွစ္
စုက မရင္းႏွီးၾကေပ။
ႏွစ္ ဖက္စလံုးမွာ သားသမီးသံုးေယာက္ စီ ရွိၾကတာခ်င္းတူေနမွန္း သိၾကေသာ
္လည္း တစ္ဖက္က မိသားစုကုိ တစ္ဖက္က မျမင္ဖူးၾက၊ သားနဲ႔ သမီးက မႏၲေလးမွာ ဆံုၾက၊
လက္ထပ္ၾက ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး မဂၤလာကိစၥကိုလည္း ဟုိမွာ ပဲ ၿပီးခဲ့ၾကသည္။
တစ္ၿမဳ ိ႕တည္းေနရာဆုိေတာ့ မဂၤလာပြဲကုိ မိသားစုလုိက္လည္း မတက္ ျဖစ္ခဲ့ၾက၊
အခုအခ်ိန္မွာ သူမေဘးမွာ လည္း သားပါသည္။ ကုိယ့္ေဘးမွာ လည္း သမီးပါ၏ ။ မသိမသာ
အကဲခတ္ၾကရ၏ ။
အႏွစ္ ကုိက်ေတာ့လည္း ခုမွျမင္ဖူးၾကတာမုိ႔ လူငယ္ေတြ ပီပီ ခပ္ရဲရဲပဲ
ၾကည့္လုိက္ၾကတာ ျဖစ္သည္။ ထုိသူက အႏွစ္ ကုိ ၿပံဳ း ျပ၏ ။ အႏွစ္ က မ်က္၀န္းမ်ား ျဖင့္ သာ
ရယ္ျမဴး ရိပ္ေလးထည့္ကာ မၿပံဳ း ျဖစ္ဘဲ မ်က္ႏွာလြႊဲပစ္လုိက္သည္။ ၾကားထဲက ၾကည့္ေနသည့္
ေဒၚမမခက္ မ်က္လံုးႀကီးေတြ ကုိ စိတ္ထဲမွာ ခုိးလုိးခုလု ျဖစ္သြားလုိ႔ပင္။
``ဟဲ့ သမီးက အေအးေလးဘာေလး သြားလုပ္ေလကြယ္၊ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္မွ
မရွိတာ ကုိယ္ပဲလုပ္ရမွာ ေပါ့´´
ေဒၚမမခက္က သူမလုိသည့္ဘက္ကုိ ဆြဲယူၿပီး စကား၀ုိင္းကုိ ျပန္စ၏ ။ ရင့္က
ေနရာမွ ထသည္။
``မလုပ္နဲ သမီး၊ ဧည့္သည္မွမဟုတ္တာ၊ စားေသာက္ၿပီးမွ လာခဲ့ၾကတာ
စားလဲမစားႏုိင္ပါဘူး´´
``ေၾသာ္... ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ မပုိရယ္၊ ဂါရေ၀ါစတရားဆုိတာ ရွိေသးတဲ့ဥစၥာ၊ ခုပဲ
အဲဒီ ကိစၥကုိ ေျပာေနၾကတာေလ´´
ေဒၚမမခက္က ၿပံဳ း လ်က္ မုိးသားႏွင့္ ရင့္တုိ႔ကုိ ေ၀့ၾကည့္သည္။

``ကုိယ့္ေယာက္ ်ားက ၀င္ေငြမေကာင္းဘူးဆုိေပမယ့္ မိဘေတြ
ေတာင္ေတာင္သာသာရွိရက္နဲ႔ ဖုိသီဖတ္သီ ျဖစ္ေနတာ သဘာ၀မက်ဘူးေလ၊
ေဟာဒီသားႀကီးတုိ႔ဆုိရင္လဲ အိမ္မွာ အလုပ္သမားေတြ မွ ျပည့္လုိ႔၊ သားသမီးခ်င္းအတူတူ
မ်က္ႏွာငယ္လုိ႔ ခြဲျခားတယ္ ျဖစ္ျပန္ရင္လည္း မေကာင္းဘူး´´
``ေၾသာ္ရွင္ ဒါ ကေတာ့ အစက သူတုိ႔ေတြ က အေ၀းမွာ ေနၾကတာကုိး
လူငယ္ေတြ ခ်ည္းပဲ အုပ္ထိန္းမႈ ကင္းလြတ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနၾ ကေတာ့ မျပည့္စံုတာေတြ ၊
လုိအပ္ေနတာေတြ ဒီကမိဘေတြ က သိမွမသိၾကရတာ ဘာတတ္ႏုိင္မွာ လဲ´´
ေဒၚပုိပုိကလည္း မခံခ်စ္စိတ္ေတြ ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ၀င္ေျပာ၏ ။ ကုိယ့္သားကုိ
၀င္ေငြေကာင္းေကာင္း မရွာႏုိင္သည့္ပံုစံမ်ဳ ိး ခ်ဳ ိးဖဲေျပာလုိက္တာမွန္း သိေတာ့ ပုိဆုိး၏ ။
သားအမိ တစ္ေလသံတည္းပါလား။
ေခတ္ပညာတတ္ဆုိတဲ့အထဲမွာ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာက နိမ့္ေသးလုိ႔လား။
``ဒါနဲ႔ မခက္ရဲ႕ သား တစ္ေယာက္ လဲ အင္ဂ်င္နီယာပဲဆုိ၊ သူလား´´
သိေစခ်င္တာ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်င္းအတူတူကို ကုိယ့္သားက်မွ ေျပာစရာလား၊
ေဒၚမမခက္ တစ္ခ်က္ေတာ့ အမ္းသြား၏ ။ သုိ႔ေသာ ္ခဏေလးပဲ ျဖစ္ကာ..
``ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ သားက သူ႔အေဖလုပ္ငန္းေတြ ကုိပဲ ဦးစီးေတာ့တာ၊
သူမ်ား ေတြ လုိ ဘြဲ႔တစ္ခုရထားရင္ ၿပီးေရာဆုိၿပီး မလုပ္ေစခ်င္လုိ႔ေလ၊ ကုိယ္ ဒီပညာနဲ႔
လုပ္စားသည္ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္မစားဘူး ျဖစ္ေစ တူတူတန္တန္ ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္၊ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္
မမခက္က ကုိယ့္သားသမီးဘက္က တာ၀န္ေက်ၿပီးသားပဲ၊ ဘာလုိအပ္ခ်က္မွ မရွိေစရဘူး´´
``အမယ္ေလး ဒီကလဲ ပုိပုိပါေနာ္၊ လုိအပ္တာယ္ဆုိတာ မရွိေစရဘူး၊ အခု
အဲဒါစီစဥ္ေပးခ်င္လုိ႔ လာတာ´´
``ဘယ္လုိ....´´
``သားနဲ႔သမီးအတြက္ အိမ္ေဖာ္ရွာထားတယ္ေလ၊ အားလံုးစိတ္ခ်ရတယ္၊

ပြဲစားနဲ႔ရွာခုိင္းထားတာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ အိမ္က ထမင္းခ်က္ ေဒၚတုတ္ရဲ႕ ေျမးမေလးရယ္´´
``အုိ... တုိက္ဆုိင္ျပန္ၿပီ၊ ဒီမွာ လဲ အခု အဲဒီ ကိစၥအတြက္ အၿပီးအစီး
လုပ္လာတာေပါ့´´
``ဟင္...´´
ေဒၚပုိပုိ မ်က္ႏွာမည္ းသြားမိတာ ထိန္းမရေပ၊ သား ျဖစ္သူကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့
မ်က္ႏွာပူေနသလုိလုိ၊ အားနာသလုိလုိ၊ သူတုိ႔သားအမိေတြ ကေတာ့ ပုိင္ႏုိင္သည့္ အၿပံဳ း ေတြ
ႏွင့္ပါလား။
``အဲဒါ ဘယ္လုိလုပ္ ျဖစ္မွာ လဲ ေမေမ၊ အႏွစ္ တုိ႔က ေဒၚေဒၚတုတ္ရဲ႕ ေျမးကုိ
ေခၚခုိင္းလုိက္ၿပီးၿပီ´´
``ေခၚခုိင္းလုိက္တာလား၊ မာမီက အိမ္ထိေတာင္ ေခၚလာၿပီးၿပီ´´
ရင့္က ခႏုိးခနဲ႔ပံုႏွင့္ ၀င္ေျပာကာ အိမ္ေနာက္ဘက္ကုိ လည္ပင္းလိမ္ၾကည့္၍ ...
``မေအးစန္းနဲ႔ ၾကည္ၾကည္ ခဏ´´
ထူးလုိက္တာလား ဘာျပန္ေျပာသံလည္း မသိပါ၊ ခဏအတြင္ းမွာ ပဲ
မိန္းကေလးႏွစ္ ေယာက္ ေရာက္လာၾကသည္။ တစ္ေယာက္ က အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေတာ့
ရွိလိမ့္မည္ ထင္၏ ။
တစ္ေယာက္ ကေတာ့ အလြန္ဆံုးရွိမွ ဆယ့္ေလး ဆယ့္ငါးေပါ့၊ သိသာတာက
အိမ္ေဖာ္ပံုစံေတြ မဟုတ္တာပင္၊ ေဒၚပုိပုိႏွင့္ အႏွစ္ တုိ႔ ၾကည့္သည့္သေဘာကုိ ေဒၚမမခက္က
နားလည္သည့္ရယ္သံမွ်ဥ္းမွ်ဥ္းႏွင့္...
``ခက္ရဲ႕ တူမေတြ ေလ၊ သမီးလတ္နဲ႔ဆုိရင္ ညီအစ္မ၀မ္းကြဲေတြ ေပါ့၊ ခုေခတ္က
အိမ္ေဖာ္ေခၚရတာ ကုိးဆယ္ရာႏႈန္းက အဆုိးဘက္မွာ ပဲဆုိေတာ့ မစဥ္းစားေတာ့ဘူး၊ သူတုိ႔က
မႏၲေလးမွာ တုန္းကလဲ အတူေနဖူးၾကတဲ့လူေတြ ၊ အခု သမီးတုိ႔ေျပာင္းလာေတာ့ ဒီမွာ ပဲ
ေက်ာင္းတက္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး လုိက္လာၾကတာ´´

ေဒၚပုိပုိက သမီး ျဖစ္သူထံ လွမ္းၾကည့္၏ ။ ဒါေတြ နဲ႔ စိတ္ညစ္လွပါသည္ဟု
သားလတ္က လွမ္းေျပာလြန္းလုိ႔ ဒီကုိေျပာင္းလာ ျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႔မွာ ၿခံေတြ ၊ တုိက္ေတြ
ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္ရ၊ ႀကဳ ိးစားရႏွင့္ ....
``သူ ကေတာ့ ကေလးႏွစ္ ေယာက္ ကုိ ထိန္းဖုိ႔ပါလာတာပါ၊ မေအးစန္းတဲံ၊ သူက
ၾကည္ၾကည္ေက်ာ္လြင္၊ ရီရီေက်ာ္လြင္ ကေတာ့ မာမီတုိ႔အိမ္မွာ ညက်မွ ျပန္လာမွာ တဲ့၊သူတုိ႔က
အႁမႊာညီအစ္မေပါ့၊ ဒီႏွစ္ ဆယ္တန္းေျဖၾကမွာ ´´
ရွင္းျပေနရင္း ေဒၚမမခက္က ေဒၚပုိပုိ႔မ်က္၀န္းေတြ ထဲကုိ စုိက္ၾကည့္သည္။
ေႁမြႊေႁမြခ်င္း ေျချမင္ဆုိသည့္စကားက အလြန္ေဟာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ္လည္း ေႁမြရဲ႕ ေျခရိပ္ကုိ
ေႁမြေႁမြခ်င္းပဲ ျမင္မွာ ျဖစ္သည္။ ေဒၚမမခက္က `ရမလား´ဟု ရင္ထဲမွာ ႀကိမ္း၀ါး၍ မဲ့လုိက္၏ ။
အမ်ား ေရွကမွာ မုိ႔ မဲ့ၿပံဳ း လုိလုိ၊ ရင္းႏွီးတဲ့အၿပံဳ း လုိလုိ။
သူက သူ႔သားေဘးမွာ လူယံုထားခ်င္တာမ်ဳ ိးလား၊ ကုိယ္ကလည္း
ကုိယ့္သမီးအတြက္ဆုိ အားလံုးေထာင့္ေစေအာင္ ေတြ းၿပီးသားပင္၊ မႏၲေလးမွာ အဆင္မေျပ
ျဖစ္ၾကသည့္ကိစၥေတြ ကုိ ဒီကေန ေဒၚမမခက္ အားလံုးၾကားၿပီး ျဖစ္သည္။
ေယာက္ ်ားလုပ္သူက မိန္းမကုိေတာ့ မႏုိင္ဘဲနဲ႔ မေအကုိ ရင္ဖြင့္
အကူအညီေတာင္းပံုေပၚသည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္ၾကၿပီဆို သူ႔ဘက္၊
ကိုယ့္ဘက္ေဆြမ်ဳ ိးဆုိတာ ကင္းလုိ႔ရမလား၊ ခ်ဳ ိ႕တဲ့ၾကသူေတြ ကုိ စားမႈ ေနမႈ ေတြ က အစ
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၾကရေသးသည္။
အခုဟာက သမီးလည္း တစ္နယ္တစ္ေက်းမွာ အေဖာ္ရေအာင္၊
သူတုိ႔ညီအစ္မခ်င္းကလည္း အစကတည္းက ခ်စ္ခင္ေနၾကတာမုိ႔လုိ႔
ၾကည္ၾကည္တုိ႔အေမကလည္း `သြားေနၾက´ဆုိၿပီး ခြင့္ျပဳ ထားတာ ျဖစ္သည္။
ဒါကုိ မုိးသားက မလြတ္လပ္လုိ႔ဆုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ မၾကည္လင္၊
ကေလးေတြ က ငယ္သူေတြ ပီပီ ဟုိ၀င္ပါ၊ ဒီ၀င္ပါ လုပ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လင္မယာ
စကားမ်ား တုိင္း အစ္မ ျဖစ္တဲ့သူဘက္က ၀င္၀င္ပါၾက၏ ။ ဒါကုိ မုိးသားက မႀကဳ ိက္၊

ေယာက္ ်ားပဲ ေယာက္ ်ားလုိ ေနေပါ့၊ သမီးက ကုိယ့္ကုိ ဖုန္းဆက္၍
ေျပာျပသည္။
``ေနပါေစ သမီး၊ သင္းက သူ႔မိဘကုိတုိင္ေနတယ္ဆုိေတာ့ တုိင္ပါေစေလ၊
မာမီတုိ႔ ေဆြမ်ဳ ိးေတြ က မစားႏုိင္ မေသာက္ႏုိင္လုိ႔ ခုိကပ္ေနၾကတာမွ မဟုတ္တာ၊ သူတုိ႔
ဘာလုပ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိပ္၊ မမခက္တဲ့၊ လြယ္လြယ္ကူကူ အေၾကာမေပးတတ္လုိ႔
မမခက္ဆုိတာ ျဖစ္လာတာ´´
ေဒၚမမခက္က ဤသုိ႔ ႀကိမ္း၀ါးထားခဲ့သည္။ မုိးသားတုိ႔ ရန္ကုန္ကုိ
ေရႊ႕လာေတာ့မည္ ဆုိကတည္းက ၾကည္ၾကည္တုိ႔လည္း ထက္ၾကပ္မကြာ ပါလာလုိ႔ရေအာင္
ေဆြမ်ဳ ိးခ်င္း လက္၀ါး႐ုိက္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။
ဟြန္း.... ဒီလုိရ႐ုိးလား၊ က်က်နန ခါးေထာက္ရယ္လုိက္ခ်င္ေသးသည္။ ဒီေနရာမွ
ၾကည္ၾကည္တုိ႔၊ ရီရီတုိ႔မဟုတ္ဘဲ မုိးသားဘက္က ေဆြးမ်ဳ ိးေတြ ျဖစ္ၾကည့္ပါလား ကုိယ့္သမီးက
သူတုိ႔ေျခေထာက္ေအာက္မွာ နင္းျပား ျဖစ္မသြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ မေျပာႏုိင္။
မ်က္လံုးခ်င္း စကားေျပာေနၾကေပမယ့္ သိေစလုိၾကတာမဟုတ္ေပ၊ လွ်ဳ
ိ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈ မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္၏ ။ ေဒၚမမခက္၏ မ်က္လံုးေတြ ကုိ ေဒၚပုိပုိ နားလည္
သြားပါသည္။
မေျပာေပမယ့္ သိလုိက္၏ ။ ဒီေလာက္ထိ လာဘ္ျမင္လြန္းတာကုိ အံ့လည္း
အံၾသသည္။ ရြံရွာသလုိႀကီးလည္း ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
ေဒၚမမခက္တုိ႔ နာမည္ ႀကီးတယ္ဆုိတာ `ဘာေၾကာင့္ မွန္း´ ေတြ းမိသြား၏ ။
ကုိယ္ ကေတာ့ သူမ်ား သားသမီးအေပၚ ကိုယ့္ဘာသာ ႏုိင္ေစ၊ စားေစဆုိလုိတာမ်ဳ ိး
တစ္ဖက္သတ္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီမိန္းကေလး ကုိယ့္သားအေပၚမွာ
အႏုိင္ယူလြန္းတာကုိ မႀကဳ ိက္။
ခ်စ္တာက ခ်စ္တာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ေယာက္ ်ား တစ္ေယာက္ မာန ဆုိတာ ရွိရမည္
။ မုိးသားက နည္းနည္း ေလးမွ ဟန္ကုိယ္ဖုိ႔ဆုိတာ မရွိ၊ မာန္ဆုိတာေတာ့ အေ၀းႀကီးပင္။

ကုိယ့္သား ဒီလုိ ျဖစ္ေနတာကုိ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ခ်င္သည့္ မာနစိတ္ေတာ့
သူမမွာ ရွိေနသည္။ ကုိယ့္သား သူ႔သမီး ဆုိတဲ့ အေနအထားမွာ လင္နဲ႔မယားမုိ႔
သာတယ္နာတယ္ မတြက္သင့္တာက တစ္မ်ဳ ိး၊ အခုက သူတုိ႔ခ်ည္းပဲ သာေနသည္။
တစ္နယ္စီေနေပမယ့္ သတင္းေတြ ကုိ အကုန္ၾကားေနရသည္။
``ငါ့သားေလ ကုိယ့္မ်က္စိေအာက္ေရာက္လာရင္ေတာ့ ကုိယ့္အလွည့္ပဲ´ဟု
ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္ကုန္ၿပီလား။
ေလာေလာဆယ္ ပိတ္ၿပီးဆုိၿပီးသား ခ်ည္တုပ္ေျပာလုိက္ေသာ ဒီသားအမိႏွစ္
ေယာက္ စကားထဲမွာ ေဒၚပုိပုိ ဘယ္က အစျပန္ေကာက္ရမွန္းပင္ မသိ။
အႏွစ္ က အေမႏွစ္ ေယာက္ ၏ လြန္ဆြဲေနၾကျခင္းကုိ အကဲခတ္သည္။
ကုိယ့္ဘက္ ကေတာ့ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္၏ ။ ေျပာဖုိ႔သင့္တာမသင့္တာ
ေခါင္းထဲမထည့္ႏုိင္ေတာ့ေပ။
``အိမ္မွာ ကေလးလဲရွိေသးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္
ရေအာင္ေခၚလုိက္တာကလဲ သံုးေယာက္ ေတာင္မွလား အန္တီ၊ အားလံုး မိန္းကေလးေတြ
ခ်ည္းပဲ၊ ကုိလတ္က ေယာက္ ်ားေလး တစ္ေယာက္ တည္း အေနက်ပ္မွာ ေပါ့´´
အႏွစ္ က ၀င္ေျပာေတာ့ ရင့္ မ်က္ႏွာ တင္းခနဲ ျဖစ္သြား၏ ။
``ဒါက တုိ႔လင္မယား ပူရမယ့္ကိစၥပါ၊ ဒီမွာ အလင္းႏွစ္ မင္း ခုနေျပာလုိက္သလုိ
တုိ႔က ၾကည္ၾကည္တုိ႔ကုိ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ေခၚထားတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊
တုိးတုိးေဖာ္လုိင္ခ်င္လုိ႔ ေခၚထားတာ၊ သူတုိ႔က ဒီမွာ ခုိခ်င္ကပ္ခ်င္လုိ႔ လာၾကတာလဲ မဟုတ္ဘူး၊
သူတုိ႔အေဖက သစ္ေတာဦးစီးဌာနအရာရွိ၊ အေမက ေဒါက္တာ...´´
``ဒါဆုိလည္း အစကတည္းက ေဆြမ်ဳ ိးေတြ ကုိေခၚထားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္
ၿပီးတာပဲ မမရင့္၊ ဘယ္လုိပုဂၢဳ ိလ္ေတြ သားသမီးပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ မုိးသားေရာင္ နဲ႔ ေနျခည္ရင့္တုိ႔ရဲ႕
ေနအိမ္မွာ လာေနၾကတာ ကေတာ့ ေနတာပါပဲ´´

``မိန္းကေလးက ဒီလုိမေျပာနဲ႔ေလ သူတုိ႔ကုိ....´´
``ေတာ္ ၾကပါဦး၊ ခဏ ခဏေလာက္ပါ´´
ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ၾကည့္ေနခဲ့သည့္ မုိးသားက လက္ဖ၀ါးႏွစ္ ဖက္စလံုး
ျဖန္႔ကားၿပီး တားဆီးလုိက္ေပမယ့္ မ်က္လံုးေတြ က ညီမ ျဖစ္သူထံမွာ ပဲ ျဖစ္၏ ။
သူ႔ကုိယ္တစ္ျခမ္းက အေမနဲ႔ ညီမဘက္မွာ ပုိ၍ လွည့္ေစာင္းေနသည္။
မေျပာနဲ႔ေတာ့လုိ႔ မတားဆီးေသာ ္လည္း မေျပာေစခ်င္၍ ေတာင္းပန္းေနတာႏွင့္ တူ၏ ။
``လာၾကတာက ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အတြက္ပဲ မဟုတ္လား၊ ႏွစ္ ဖက္စလံုးက
ေစတနာနဲ႔ပါပဲ။ ဒီမွာ က အားလံုးၿပီးေနၿပီဆုိေတာ့ ညီမေလးနဲ႔ ေမေမက ေက်နပ္လုိက္ပါ´´
ေဒၚပုိပုိ ဆတ္ခနဲ ျဖစ္သြား၏ ။
``ဘာ.... ေက်နပ္လုိက္ပါ ဟုတ္လား´´
ေဒါသ ေရွ႕ေရာက္သြားၿပီးမွ ထိန္းသင့္တာကုိ သတိရသည္။
``ဟုတ္ပါၿပီ၊ သားတုိ႔ခ်င္းေက်နပ္ဖုိ႔ပဲ လုိတာ၊ ေမေမတုိ႔က ေဘးကေန
အနည္းအပါး တည့္ပတ္ကူညီေပး႐ံုပဲ တတ္ႏုိင္တာေလ´´
``ဒါေပမယ့္ ခက္ ကေတာ့ ရွင္းေအာင္ေျပာလုိက္ခ်င္ေသးတယ္´´
ေဒၚမမခက္က ေစာေစာက ဆံုးေအာင္မေျပာလုိက္ရသည့္စကားအတြက္
ေက်နပ္ေသးပံုမရဘဲ ျပန္ဆက္၏ ။
``ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ရီရီကုိ ခက္တုိ႔က ကုိယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ ဒီအိမ္မွာ
လာထားေပးတာေနာ္၊ မုိးသားရဲ႕ ၀င္ေငြေလာက္နဲ႔ ခက္ရဲ႕ တူမေတြ ေနထုိင္စားေသာက္ပံုကုိ
အကဲခတ္ၾကည့္ေပါ့´´
``ဒီလုိေတာ့ ၀င္ေတြ ထြက္ေငြေတြ မတုိင္းပါနဲ႔ရွင္၊ ကၽြန္မသား
စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း ေငြဆုိတာကုိ ေခါင္းထဲထည့္စရာ မလုိပါဘူး၊ ခုနက

မခက္ေျပာလုိက္သလုိေပါ့ ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဆုိတာ ဘ၀အတြက္ ထည္၀ါဖုိ႔ျပယုဂ္တစ္ခုပါပဲ၊
သူကုိယ္တုိင္က သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ကုိ သူ႔စြမ္းအားနဲ႔ ဖန္တီးၾကည့္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာလာလုိ႔
လႊတ္ထားၾကည့္ခဲ့တာ၊ မခက္တုိ႔ဘက္က အိမ္ေထာင္ေတြ ၊ စီးပြားေတြ နဲ႔
တြက္ခ်က္ျပလာၿပီဆုိရင္ ကၽြန္မသားဘက္က ဘာမွလုိအပ္ခ်က္မရွိေစရဘူး၊
မျပည့္စံုဘူးဆုိတာ မ ျဖစ္ရဘူး´´
ေဒၚပုိပုိက ေျပာေနဆဲမွာ စကားသံတုံ႔ဆုိင္းသြား၏ ။ မလွမ္းမကမ္းမွာ ရပ္ေနဆဲ
ျဖစ္သည့္ ၾကည္ၾကည္ဆုိေသာ ဆံပင္တုိတုိ တ႐ုတ္မ မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ မိန္းကေလးထံသုိ႔
တည့္တည့္ေမာ့ၾကည့္၍ ...
``သူတုိ႔က တုိးတုိးေဖာ္ဆုိေတာ့ ခုိင္းေစဖုိ႔ဆုိတာ လုိမွာ ေပါ့၊ ဒီအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္
တစ္ေယာက္ ေတာ့ ကၽြန္မဘက္က ထားေပးမွ ျဖစ္မယ္၊ ဘာ ျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အိမ္ရွင္မ
တစ္ေယာက္ ဟာ မအားလပ္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ား လာၿပီဆုိရင္ ဘယ္အရာကုိမွ
စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး၊ သူမ်ား ဇနီးမယားေတြ ႂကြႂကြရြရြလွလွေလး ထြက္လာႏုိင္ၾကၿပီး ကုိယ့္မွာ
ေတာ့ ေနာက္ေဖးေခ်ာင္က မထြက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရရင္ ေယာက္ ်ား ျဖစ္သူအေပၚ ၿငဳ ိျငင္လာမယ္၊
ပထမအခ်က္က သားနဲ႔သူ႔အိမ္ေထာင္ေရး ကုိ အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္သြားေစခ်င္တာပါ၊
ေနာက္တစ္ခုက ဒါဟာ ျဖည့္ဆည္းသင့္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုပဲလုိ႔ ထင္တယ္ေလ´´
``လုိအပ္ရင္ ရင့္ ေျပာပါ့မယ္ အေမ၊ ခုိင္းလုိ႔မရေပမယ့္ ၾကည္ၾကည္တုိ႔က
အားကုိးရပါတယ္´´
ရင့္က မုိးသားမ်က္ႏွာသုိ႔ တစ္ခ်က္ေ၀့ၾကည့္သည္။ ၿပီးမွ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔က ၿပံဳ း
ေယာင္သမ္းကာ...
``လူႀကီးေတြ ေရွ႕မွာ ပဲ ေျပာရဦးမယ္၊ ေယာက္ ်ားဆုိတာမ်ဳ ိးက
အေပါင္းအသင္းစကား နားေထာင္တတ္တယ္ မဟုတ္လား၊ ေယာက္ ်ားေလးေတြ ေပမယ့္
တခ်ဳ ိ႕က်ေတာ့ သူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ကုိ ၾကား၀င္တုိ႔ေထာင္ဖုိ႔ ၀ါသနာႀကီးတာေတြ ရွိတယ္၊
အဲဒီ လုိ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ေယာက္ ်ားက ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ရင္ ေတာ္ ေသးတယ္၊ ေျမႇာက္ေပးတုိင္း

ေကြးေအာင္ကတဲ့လူ ဆုိရင္ေတာ့ သြားၿပီ´´
``ရင့္...´´
မုိးသားမ်က္ႏွာ နီရဲသြား၏ ။ တစ္လံုးမွ ၀င္မေျပာဘဲေနသည့္ ေလမုိးပင္
မေနႏုိင္။
``ညီမေလး အဲဒီ လုိ မေျပာရဘူးေလ´´
ရင့္က အားလံုးကုိ ဂ႐ုမစုိက္စြာ ရယ္ပစ္လုိက္ၿပီး မုိးသားလက္ေမာင္းကုိ
လွမ္းဖက္သည္။ လက္ေမာင္းမွာ ပါးေလးကပ္သြားတဲ့အထိ မွီလုိက္ၿပီးမွ....
``ေမာင္ကလည္း ရင့္က စိုးရိမ္လုိ႔ေျပာတာဥစၥာ၊ ၿပီးေတာ့ ေမာင့္ေမေမေရွ႕မွာ
တမင္ေျပာတာေလ၊ မိဘဆုိတာ တုိင္ရတာ ပဲ၊ ေမာင္ မဆုိးရဲေအာင္ ႀကဳ ိၿပီး
တုိင္ေျပာထားတာ´´
ခၽြဲႏြဲ႔သံေလးႏွင့္ ေျပာေတာ့ မုိးသားမ်က္ႏွာနီနီက ပန္းႏုေရာင္ သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း
ေပ်ာ့က်သြားေလသည္။
ေဒၚပုိပုိ ကေတာ့ သည္းခံႏုိင္စြမ္း ကုန္ၿပီ ျဖစ္၏ ။
ေနရာမွ ခပ္ျဖည္းျဖည္းထရပ္လုိက္သည္။ နီျမန္းတုန္ယင္ေနသည့္
ႏႈတ္ခမ္းသားတုိ႔က မခံရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနသည့္ မာန၏ ႐ုိက္ခတ္မႈ မ်ား ျဖစ္သည္။
အႏွစ္ ကလည္း တစ္ဆတ္တည္းမွာ ထရပ္လုိက္လ်က္...
``ကုိလတ္´´
``ဟင္ ဘာလုပ္တာလဲ၊ ျပန္ေတာ့မလုိ႔လား´´
အႏွစ္ ေခါင္းညိတ္လုိက္၏ ။
``ဟုတ္တယ္၊ ေနာက္ဆုိရင္ သူမ်ား မလုိအပ္တာကုိ မေပးမိေအာင္
ဆင္ျခင္ရမယ္၊ ကုိလတ္ လုိအပ္ရင္ေတာ့ ဖုန္းဆက္လုိက္ေပါ့´´

အႏွစ္ က ေဒၚပုိပုိ႔လက္ကုိဆြဲကုိင္လုိက္ၿပီး ေဒၚမမခက္ကုိ စီးမုိးၾကည့္၏ ။
``ကၽြန္မတုိ႔ ျပန္လုိက္ပါဦးမယ္´´
မၾကည္လင္တာကုိ ေၾကညာေနကာမွာ ေတာ့ ေဒၚမမခက္ကလည္း
ဟန္ေဆာင္ၿပံဳ း ဖုိ႔ မႀကဳ ိးစားေတာ့ပါ၊ မၿပံဳ း မရယ္မ်က္ႏွာႏွင့္ စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္သည္။
ေယာကၡမနဲ႔ေခၽြးမဆုိတာ သားအမိိမွမဟုတ္ဘဲ၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း
ဟုတ္လာဖုိ႔မရွိဘူးဆုိတာ နားလည္ဖုိ႔ေတာ့ လုိလိမ့္မည္ ။
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