အခန်း(၁)

"ဒုန်း..."
"ခွမ်း..."
"အား..."
"ခွပ်..."
ပုံရိပ်ေတွ အဆက်မြပတ် လပ်ရှားေနကသည် ။
"အင့်..."
"အု..."
"ယား..."
ေလအေဝ့မှာ ေကွကျေနတဲ့ သစ်ရွက်ေတွ ကားထဲမှာ မှ မျက်ှာဖုံး
နဲ

သူတစ်ေယာက်

တုတ်သိုင်းကားေတွထဲက

သိုင်းသမားေတွလို

လျင်ြမန်ဖျတ်လတ်စွာ လပ်ရှားေနသည် ။ တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ သူလ
က်သီးေတွဟာ သူေဘးက လူေတွရဲ မျက်ှာေတွ ရင်ဘတ်ေတွသို ေြပး
ဝင်သွားပုံမှာ လည်း ထူးြခား ဆန်းြပားေသာ သိုင်းကွက်တစ်ကွက် ကဲ့သို
ပင်။
ခဏအတွင်းမှာ ပဲ သူေဘးပတ်ပတ်လည်က လူေတွအားလုံး လဲကျ
သွားကေလသည် ။ သူတို ေတွ မထိုင်ကဘဲ သူရဲ မျက်ှာကိုကည့်ေန

ရင်းနဲ သတိလစ်ေမ့လဲသွားကသည် ။
အနက်ေရာင်မျက်ှာဖုံးေအာက်က သူမျက်လုံးေတွဟာ စူးရဲ ခက်ထ
န်ေနသည်

။

လဲကျေနေသာလူေတွ

အားလုံးရဲ

မျက်ှာနဲ

ေတာ့

တြခားစီြဖစ်ေနခဲ့၏။ အဲဒီထဲကမှ အကျအနက် ဝတ်ထားကာ သတိလစ်
လုနီးပါး

ြဖစ်ေနတဲ့

လူတစ်ေယာက်က

သူကို

မရဲတရဲ

ေမာ့ကည့်လိုက်ပီး
"မင်း မင်း... ဘယ်သူလဲ..."
သူ သူတို ကို ေကျာခိုင်းလိုက်ပီး ေြမေပကျေနတဲ့ မိုးြပာေရာင် အိတ်
ကို ေကာက်ယူလိုက်ကာ သူ အဲဒီလူကို လှည့်ကည့်လိုက်ပီး အားရပါးရ
ရယ် လိုက်ေလသည် ။
"မင်းက မိုးဇက်ရဲ တပည့်အသစ် ထင်တယ်..."
သူကိုနားမလည်စွာ ကည့်ေနတဲ့ သူကို သူ အသာြပံးြပလိုက်ပီး
"ေကာင်းပီေလ မင်းသိချင်တယ်ဆိုရင် ငါေြပာြပရတာေပါ့... ငါ့နာမ
ည်က Mask..."
"ဟင်..."
သူမျက်ှာေသွး ပျက်သလို ြဖစ်သွားတာကို ေတွလိုက်ရသြဖင့် Mask
တစ်ချက်ြပံးလိုက်ကာ သူတို ကို ေကျာခိုင်းလိုက်၏။ Mask ဆိုတာ သူတို
အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မသိတဲ့ သူ မရှိ။ Mask ဆိုတာနဲ ြမင်ေယာင်လိုက်တာ
က သူရဲ အနက်ေရာင် မျက်ှာဖုံးတစ်ခုပင်။ Mask မျက်ှာဖုံးကို ခတ်လို
က်ကာ ထိုေနရာ၌ပင်ချထား ခဲ့လိုက်ကာ ထွက်ခွာခဲ့လိုက်ေတာ့သည် ။
သူေနာက်ကလူ ဘယ်လိုပုံစံနဲ ကျန်ေနခဲ့မလဲဆိုတာ သူေတွးစရာေတာင်
မလိုခဲ့။ သူကို တအံ့တသ ကည့်ေနရင်းနဲ သတိလစ်ကာ ကျန်ေနခဲ့မည်

သာ ြဖစ်သည် ။ ထိုေနာက်မှာ ေတာ့ သစ်ရွက်ေကွေတွ ြပန်ကဲေနတဲ့
ေနရာကေန ေလလွင့်သစ်ရွက် တစ်ရွက်လို ေပါ့ပါးလျင်ြမန်စွာ သူပုံရိပ်
သည် လည်း ေပျာက်ကွယ်သွားေတာ့သည် ။

***

"ဘာ...."
ဒဏ်ရာရေနတဲ့ အားလုံးရဲ မျက်ှာဟာ ေအာက်သို ငုံသွားကေတာ့
သည် ။
မိုးဇက် ေဒါသထွက်လွန်းသြဖင့် သူလက်ထဲက ဘီယာခွက်ေတာင်
လပ်ယမ်း ခါသွားေတာ့၏။
"ေြပာကေလ... ဘယ်လိုြဖစ်လို အခုလို ြဖစ်သွားရတာလဲ... မင်းတို
ဘယ်တုန်းကများ ငါခိုင်းရင် မေအာင်ြမင်တာ ရှိခဲ့ဖူးလို လဲ..."
သူတို ဆရာေဒါသထွက်ေနတာကို သိရေတာ့ သူတို ေတွ ေခါင်းကို
ပိုငုံသွားက၏။ လက်ေတွကို ေနာက်ပစ်ထားကာ ငိမ်သက်ေနကပုံမှာ
ေကျာက်ုပ်ေတွကဲ့သိုပင်။ ဒါေပမဲ့ တစ်ချိန်လုံး ေခါင်းငုံေနလို လည်း
မြဖစ်။ သူတို ဆရာေဒါသ ပိုထွက်လာရင် ဘယ်လိုေတွြဖစ်လာမယ်ဆို
တာ သူတို သာ အသိဆုံးပင်။
"မင်းတို ေတွအားလုံး အဲဒီေကာင်ကို ေကာက်ပီး စကားေတာင်
မေြပာတတ်ကေတာ့ဘူးလား... ေြပာစမ်း အဲေကာင် ဘယ်သူလဲ..."

အဲဒီေတာ့မှ တစ်ေယာက်က တြဖည်းြဖည်း ေမာ့လာကာ သူကို မရဲ
တရဲ ေမာ့ကည့်လာကာ ေနာက်ပစ်ထားတဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ေရှသို ထု
တ် လိုက်ေလသည် ။ ထိုေနာက် လက်ထဲက ပစည်းကို သူဆရာ ေရှက
စားပွဲေပသို အသာေလး ချေပးလိုက်ကာ
"သူက Mask ပါဆရာ..."
"ဘာ..."
"ခွမ်း..."
သူလက်ထဲက ဘီယာခွက်လွတ်ကျသွားေတာ့သည် ။ သူ တဒဂငိမ်
သက်သွားကာ စားပွဲေပသို ထိုင်ချ လိုက်ေလသည် ။ သူအေတွးပုံရိပ်ထဲ
မှာ လူတစ်ေယာက် ေပလာခဲ့၏။ အနက်ေရာင် မျက်ှာဖုံးနဲ လူ။
အေမှာင်ေလာကမှာ Mask ဆိုရင် မသိသူ မရှိက။ သူမျက်ှာကိုလ
ည်း ဘယ်သူမှ မြမင်ဖူးက။ သူက ဒီေလာကမှာ နာမည်ထွက်ေနခဲ့တာ
ကာပီြဖစ်ေပမဲ့ မိုးဇက်နဲ ေတာ့ တစ်ခါမှ မဆုံဖူးေသး။ သူက တစ်ေယာ
က်ထဲ လပ်ရှားတာလား အဖွဲလိုက် လပ်ရှားတာလားဆိုတာလည်း ဘယ်
သူမှ မသိ။ ဒါေပမဲ့ အမဲတမ်း ေတွရတာေတာ့ တစ်ေယာက်တည်းပင်။
သူလုပ်ေနတဲ့ ဒီကိစေတွမှာ Mask သာပါလာရင် သူ ဆက်လုပ်ဖို မ
လွယ်ေတာ့။ Mask က မဟုတ်တာ လုပ်တာကို မကိက်တဲ့ သူ မိုလို အခု
လို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တာလားဆိုေတာ့လည်း မဟုတ်။ Mask ကိုယ်
တိုင်က

အေမှာင်ေလာကသားေတွနဲ

အေပးအယူလုပ်တာပဲ။

ဒါဆို

ဘာြဖစ်လို သူကိုေှာင့်ယှက်ရတာလဲ။ ဟူး... သူဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမ
လဲ။
တပည့်ေတွအားလုံး ငိမ်သက်ေနတဲ့ ဆရာြဖစ်သူကို ကည့်ကာ အချ

င်းချင်း ေမးေငါ့လိုက်ကေလသည် ။ ဒါေပမဲ့ သူတို ေတွနားမလည်သြဖ
င့် ေခါင်းယမ်းလိုက်ကာ ဆရာြဖစ်သူကိုပဲ အကဲခတ် ေနလိုက်သည် ။ ဆ
ရာက အနက်ေရာင် မျက်ှာဖုံးကို ေသချာကည့်ကာ ငိမ်သက်ေနြခင်းြဖ
စ်သည် ။
အခုပါသွားတဲ့

ပစည်းေတွက

ေရှးေဟာင်းပစည်းေတွ။

ေအာက်လမ်းကေန တြခားိုင်ငံကို ပိုရမှာ ေတွ။ ြပဿနာေတွက ြဖစ်
လာဦးမယ်။ သူ မျက်ှာဖုံးကို စားပွဲေပ ြပန်တင်လိုက်ပီး စီးကရက်ဘူး
ထဲကေန

စီးကရက်

 ှတ ်ခ မ ်းမ ှာ ေတ့

တစ်လိပ်ကို
လိုက်ေလသည်

ထုတ်လိုက်ကာ
။

ထိုေနာက်

မီးညိလိုက်ပီး
မျက်ှာဖုံးကို

ကည့်လိုက်ပီး
"ပါသွားတာ ဘယ်ေလာက်ဖိုးေလာက်ရှိလဲ..."
"သိန်းတစ်ရာနီးပါးပါ ဆရာ..."
ပါးလာတဲ့ သူှတ်ခမ်းကေန စီးကရက်ေငွေတွ တေငွေငွ ထွက်
လာေလသည် ။ ထိုေနာက် သူ ှတ်ခမ်းကို မဲ့ပစ်လိုက်ကာ အသာေလး
ြပံးလိုက်မိသည် ။ အဲဒါေတွကို သူဘာလုပ်မှာ လဲ။ စဉ်းစားစရာပဲ။ သူ
ေနာက်ေကာင်းလည်း တစ်ခုမှ စုံစမ်းလို မရဘူး။ မြဖစ်ေတာ့ဘူး ဒီကိစ
အတွက် လူတစ်ေယာက်ေလာက်ေတာ့ လိဝှက် ရှာထားရမယ်။
ေဖေဖလည်း Mask နဲ ပတ်သက်ပီး ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတာေတွ ရှိတယ်။
ေဖေဖလည်း သူနဲ ပတ်သက်ပီး စိုးရိမ်ေနခဲ့ရတာ ကာပီ။ မြဖစ်ဘူး ေဖ
ေဖနဲ တိုင်ပင်ပီး သူအေကာင်းေတွ စုံစမ်းေပးဖို လူတစ်ေယာက်ကို
အြမန်ရှာရမယ်။
"ဆရာ ကန်ေတာ်တို ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ..."

မိုးဇက် ေခါင်းညိတ်လိုက်ကာ သူလူေတွကို ကည့် လိုက်ေလသည် ။
မိုးဇက်ဆိုတာက လူဆိုးတစ်ေယာက်သာ ြဖစ်တာ။ အသက်က ငယ်ငယ်
ေလးသာ ရှိေသး၏။ သူအေဖက လူဆိုး ေခါင်းေဆာင် တစ်ေယာက် ြဖစ်
တဲ့ အတွက် သူသည် လည်း လူဆိုးတစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ အသက်
က သုံးဆယ့်တစ်ှစ်။ အသားြဖေပမဲ့ အရမ်း အြဖကီးလည်း မဟုတ်။
အေပယံကည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မိုးဇက်ဟာ လူဆိုးတစ်ေယာက်ဆိုတာ
ဘယ်သူမှ ယုံမှာ မဟုတ်ေပ။ ဒါေပမဲ့ မျက်လုံးကေတာ့ သူရဲ စိတ်ဓာတ်
ကို ေဖာ်ြပေနသေယာင် ခက်ထန် မာေကာေနခဲ့ေလသည် ။
"ေဖေဖ့ကို ြမန်မာိုင်ငံထဲ ြမန်ြမန်ြပန်လာဖို အေကာင်းကားလိုက်...
"
"ဗျာ... ေခါင်းေဆာင်ကီးကိုလား ဆရာ..."
သူလူေတွအားလုံး တစ်ေယာက်မျက်ှာ တစ်ေယာက်ကည့်ကာ နား
မလည်ိုင်ြဖစ်ေနကေတာ့သည် ။
"ဟုတ်တယ်... မင်းတို လည်း Mask ကိုမျက်ေြခမြပတ် ေစာင့်ကည့်
ေန... သူ အဲဒီပစည်းေတွကို ဘယ်မှာ သုံးလဲဆိုတာ ငါသိချင်တယ်..."
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ..."
သူတို အားလုံး သူတို ကိုေကျာခိုင်းထွက်သွားတဲ့ ဆရာြဖစ်သူကိုက
ည့်ကာ ကျန်ေနခဲ့ေတာ့သည် ။

***

"ကတ် မိုးက ရွာလာြပန်ပီ..."
"မရွာပါဘူး သမီးရယ်... တိတ်တာြဖင့် ကာလှေနပီ..."
သူမ ထမင်းချိင့်ဆွဲြခင်းေလးကို ယူလိုက်ကာ အိမ်ေပမှာ ထိုင်ေနတဲ့
ေမေမ့ကို ေမာ့ကည့်လိုက်ပီး
"ေမေမကလည်း ... မိုးရွာပီးလည်း အဲလို စိုစိစိုစိကီးကို ေဆာင်းရိပ်
အရမ်းမုန်းတာပဲ... လမ်းမှာ ရန်သူေတွက ေစာင့်ေနေလာက်ပီ..."
ေဆာင်းရိပ်ရဲ စကားေတွကို နားေထာင်ကာ ေမေမက ရယ်ေမာေန
ေလသည် ။
"သမီးေလးရယ်... သူတို က သူတို ဟာသူတို တွင်းထဲမှာ ေနတာပါ
ကွယ်... သမီးေလးကို ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး... သမီးကသာ သူတို ကို ေကာ
က်ေနတာ သူတို မှာ ေြခေတွလက်ေတွလည်း ပါတာ မဟုတ်ဘူး ... ေနာ
က်ပီး သူတို က ေခွးတို ေကာင်တိုလို ေြပးိုင်လားိုင်တာလည်း မဟု
တ်... တွန်လိမ်တွန်လိမ်ပဲ သွားိုင်တာပါ သမီးရယ်..."
"အာ... အဲဒီ တွန်လိမ်တွန်လိမ်ဆိုတာကီး မေြပာပါနဲ ေဆာင်းရိပ် အူ
ေတွအသည်းတ ယားလွန်းလို ..."
ေဆာင်းရိပ်မျက်လုံးထဲမှာ ရန်သူေတာ်ေတွကို ြမင်ေယာင်လိုက်ကာ
မျက်လုံးကို ကမန်းကတမ်း ြပန်မှ ိတ် လိုက်မိေလသည် ။ ဒါေပမဲ့ သူမ
ကက်သီးထသွားမိကာ ခာကိုယ်ေလးပါ တုန်သွားမိ၏။
"ေဆာင်းရိပ်ကို ေဆာင်းရာသီမှာ ေမွးခဲ့လို ေတာ်ေသးတယ်... ဒီလို
မိုးရာသီမှာ ေတာင် ေမွးခဲ့ရင် သူတိုလိုမျိး..."
သူမ ေတွးလိုက်မိကာ ေခါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ေတာ့ ေမေမက ရယ်
ေနေတာ့သည် ။

"ေတာ်ပီ... သူတို အေကာင်း မေြပာေတာ့ဘူး... ေဆာင်းရိပ်သွား
ေတာ့မယ် ေမေမ..."
"အင်း... အင်း သတိထားပီးလည်း သွားဦးေနာ် သမီး..."
"ဟုတ် ေမေမ..."
သူမ အိမ်ထဲကေန ြမန်ြမန်ထွက်လာလိုက်၏။ အိမ်ေပါက်ဝမှာ ကတ
ည်းက ရန်သူေတွကို သတိထားပီးကည့်ေနရသည် ။
"ဘုရား ဘုရား... မေတွပါေစနဲ ..."
သူမ စိတ်ထဲကေနဆုေတာင်းကာ ထွက်လာ လိုက်ေလသည် ။ အလု
ပ်နဲ အိမ်က သိပ်မေဝးေတာ့ အဆင်ေြပသည် ။ ဆယ်မိနစ်ေလာက် လမ်း
ေလာက်ပီးရင် ေရာက်ေတာ့ ဘာပဲေြပာေြပာ ရန်သူေတွနဲ က ေတွချင်မှ
ေတွရမှာ ပါ။ သူမ အသက်ကို ဝဝရှလိုက်ကာ ထမင်းချိင့်ြခင်းကိုလည်း
တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင် လိုက်ေလသည် ။ စိတ်ထဲကေနလည်း သီချင်းတ
စ်ပုဒ်ကို ညည်းေနမိ၏။ ဒါေပမဲ့ ေရှကိုှစ်လှမ်းေလာက် ေလာက်ပီး
ေသာအခါ သူမ မျက်လုံးေတွ ြပးကျယ်လာကာ ေြခလှမ်းေတွလည်း ရပ်
တန် သွားေတာ့သည် ။
"ဟင်... ေရှမှာ ..."
အသက်ရှရပ်သွားသလား

ေအာက်ေမ့ရေအာင်

သူမ

ငိမ်သက်သွားပီး တွန်လိမ်တွန်လိမ်သွားေနတဲ့ သတဝါေလးကို ကည့်
လိုက်သည် ။
"ရန်သူ..."
သူမလက်က ဆွဲြခင်းကို မဲမဲကိုင်ထားဆဲပင်။ သူမရန်သူက တြခား
မဟုတ်။ တွင်းထဲကေန တိုးထွက်ကာ တွန်လိမ်တွန်လိမ် သွားေနေသာ

တီေကာင်တစ်ေကာင်ပင်။
သူမ အေရှက ရန်သူကိုကည့်ေနရင်းကေန အေနာက်ကေနလည်း
ေကျာမလုံသလို ခံစားလာရသြဖင့် လှည့်ကည့်လိုက်ရာ သူမေနာက်မှာ
ခေရပင်အိုကီး တစ်ပင်က လွဲ၍ ဘာကိုမှ မေတွရေပ။
သူ သစ်ပင် အကွယ်ကေန တီေကာင်ကို ြမင်ရင် ြဖစ်သွားမယ့် သူမ
ရဲ မျက်ှာေလးကို ြမင်ေယာင်ကာ ြပံးလိုက်မိေလသည် ။ ေဆာင်းရယ်
နင်ကေတာ့ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက အတိုင်း တီေကာင်ကို ေကာက်ေနတု
န်းပဲေနာ်။ နင် ငါ့ကိုေတွရင်လည်း ေကာက်လာမယ် ထင်တယ်။ ဒါေပမဲ့
ငါ နင်နဲ မျက်ှာချင်းဆိုင် ေတွချင်မိတယ်ဟာ။

***

"ဒီပွဲကို အခုလိုမျိး ကျင်းပြဖစ်ေအာင် အဖက်ဖက်ကေန ကူညီပံ့ပိုးခဲ့
သူကေတာ့ ဦးဘုန်းသခပဲ ြဖစ်ပါတယ်... အားလုံးပဲ လက်ခုပ်တီးေပးက
ပါ..."
"ေြဖာင်း... ေြဖာင်း... ေြဖာင်း..."
လက်ခုပ်တီးသံေတွ အဆက်မြပတ် ေပလာကေလသည် ။
"သူက ေတာ်ေတာ် ပိုက်ဆံရှိမယ့် ပုံပဲေနာ်..."
သူေနာက်မှာ ထိုင်ေနတဲ့ ခုံေတွကေန တီးတိုးေြပာသံေတွကို လက်ခု
ပ်သံေတွ ကားထဲကေန သူ တစ်ချက်တစ်ချက် ကားေနရသည် ။
"အင်း... ငါကားတာေတာ့ သူမှာ ကုမဏီေတွလည်း အများကီးပဲတဲ့

ကွ..."
"ေအးေပါ့ အဲဒါေကာင့်လည်း အခုလိုမျိး မိဘမဲ့ေကျာင်းကို ထူေထာ
င်ိုင်တာေပါ့ကွာ..."
"ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ... အခုလိုမျိး မိဘမဲ့ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းကို စပီး
တည်ေထာင်ကတည်းက အရာရာြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်ဆည်းေပးတဲ့ အ
တွက် အဖွဲဝင်အားလုံးရဲ ကိုယ်စား ကန်ေတာ်ကပဲ ဦးဘုန်းသခကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်လို ေြပာပါေစ..."
လက်ခုပ်သံေတွထပ်ပီးထွက်လာြပန်သည် ။ သူနားေတွ အူလာခဲ့၏။
"ေဘာ့စ် ြပန်ေတာ့မလား..."
အသံတိုးတိုးနဲ ေမးလာတဲ့ တပည့်ြဖစ်သူကို သခ ေခါင်းယမ်းြပလို
က်ကာ
"ရတယ် ပွဲပီးခါနီးပီပဲ ေစာင့်လိုက်မယ်..."
ေနကာမျက်မှန်ကိုသာ တပ်ထားတာ သူမျက်လုံးက အရာရာကို ပီသ
စွာ ြမင်ေနရသည် ။ ခန်းမထဲမှာ လူေတွမများ ဘူး ဆိုေပမဲ့ ကေလးေတွ
မပါရင်ေတာင်မှ လူတစ်ရာထက်ေတာ့ မနည်းေပ။ သူကိုယ်တိုင် အရာ
ရာဦးေဆာင်လုပ်ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ဒီပွဲကိုလည်း ဒီလိုြဖစ်လာေအာင် သူပဲ
လုပ်ခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။ စခဲ့မှ ေတာ့ အဆုံးထိ သွားတာေပါ့။ ဒါလည်း သူ
ရဲ ထုံးစံပဲ။
"အခု ဦးဘုန်းသခကိုယ်စား ဂုဏ်ြပကတ်ေလးကို စင်ြမင့်ေပ တက်
ယူေပးဖို ဖိတ်ေခချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..."
"ေဘာ့စ် ကန်ေတာ် သွားယူလိုက်မယ်..."

သူေခါင်းညိတ် ြပလိုက်ေတာ့ သူတပည့်က ေခါင်းတစ်ချက် ညိတ်ြပ
ကာ စင်ေပကို တက်သွားေလေတာ့သည် ။ ဒီလို ပရဟိတေတွကို သူကို
ယ်တိုင်သာ လုပ်တာ ဂုဏ်ြပကတ်ကိုေတာ့ သူကိုယ်တိုင် ဘယ်တုန်းက
မှ မယူခဲ့။ သူလိုချင်တာ အေပယံ ပကာသနေတွမှ မဟုတ်တာ။
"အခုလို ဂုဏ်ြပကတ်ကို လက်ခံေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးအထူးတင်
ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..."
"ေြဖာင်း... ေြဖာင်း... ေြဖာင်း..."
လက်ခုပ်သံေတွ ထပ်ပီး ထွက်လာခဲ့၏။ လက်ခုပ်သံေတွ မစဲေသးခ
င် လူအုပ်ကားကေန လူအုပ်ကီးရဲ အေနာက်ကို သူထွက်လာလိုက်သ
ည် ။ ကားပါကင်မှာ သူတပည့်က ေစာင့်ေနေလာက်ပီ။
သူအတွက်ေတာ ဒီပွဲက ဟန်ြပပဲ။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီကကေလးေတွရဲ
အနာဂတ်မှာ ေတာ့ သူနာမည်တစ်လုံးက စွဲထင်ေနမှာ ပဲ။ သူလိုချင်တာ
အဲဒီနာမည်ပဲ။ သူဟာ ပရဟိတ သမားတစ်ေယာက်။ လူအားလုံးနဲ ရင်း
ှီးဖို သူမကိးစားဘူး လူအားလုံးရဲ ခံစားချက်ကိုနားလည်ဖို ပဲ သူကိး
စားပါ။ ဒီပွဲအတွက် သူ အားရေကျနပ်တယ်။
ဒါေပမဲ့ ထူးဆန်းတာက ဒီပွဲမှာ အေမှာင်ေလာကသားတစ်ေယာက်
ကိုမှ

မေတွရတာပဲ။

မိုးဇက်

ဘာလို

ငိမ်ေနတာလဲ။

ဘာေတွကံစည်ေနြပန်တာလဲ။ သူက သူအေဖလို မဟုတ်ေတာ့ နည်းန
ည်းေတာ့ သတိထားရမယ်။

***

အခန်း(၂)

"ဆရာ သူေရာက်ပါပီ..."
မိုးဇက် စီးကရက်ကို မီးဖွာလိုက်ကာ ေနာက်ကို လှည့်ကည့်လိုက်
ေတာ့ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ကို ေတွလိုက်ရေလသည် ။ မိုးဇက် ထို
င်ခုံကို လက်ညိးထိုးြပလိုက်ပီး
"ထိုင်ေလ..."
ရင့် ခုံမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ကာ သူေရှက လူကို ေသချာကည့်လိုက်မိ၏။
လူဆိုးတစ်ေယာက်လို ထင်စရာမရှိတဲ့ ုပ်ကို ရင့် ေသချာ ကည့်ေနမိသ
ည် ။ ပိုက်ဆံများများ ရမယ့် အလုပ်မိုလို သူလိုက်လာခဲ့တာ ြဖစ်သည် ။
ဘာအလုပ်လဲေတာ့ သူေသချာမသိေသး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလူေတွလုပ်ေစချင်
တဲ့ အလုပ်ဆိုမှ ေတာ့ ေကာင်းမယ့် အလုပ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သူသိသ
ည် ။ ေကာင်းတဲ့ အလုပ်ြဖစ်ြဖစ် မေကာင်းတဲ့ အလုပ်ြဖစ်ြဖစ် သူအတွက်
ကေတာ့ ကိစမရှိေပ။ ဒါေပမဲ့ ေသချာတာ တစ်ခုကေတာ့ သူနဲ ေကာင်း
တဲ့ အလုပ်က အဆင်မေြပတာပဲ။
"မင်းနာမည်က..."
"ရွက်ရင့်ိုး..."
ဆံပင်ပွပွေလးကို အြဖေရာင် ေဆးဆိုးထားပီး နားဆွဲေလးတစ်ခု
ကို အလှဆွဲထားတဲ့ အသက်ှစ်ဆယ် အရွယ်ေကာင်ေလးကို မိုးဇက်ကို

သေဘာကျသွားေလသည် ။ ုပ်ကေတာ့ လက်ရဲဇက်ရဲ ရှိမယ့်ပုံပါပဲ။
"အလုပ်ကိုေရာ သိပီးပီလား..."
"မသိေသးပါဘူး... ဒါေပမဲ့ ေပးမယ့် ပိုက်ဆံအရေတာ့ သက်ေတာင့်
သက်သာ ြဖစ်မယ့် အလုပ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကန်ေတာ် နားလည်ပီး
သားပါ... အဲဒါေကာင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ေြပာတာေပါ့..."
"ေဖျာက်..."
မိုးဇက် လက်ေဖျာက်တစ်ချက် တီးလိုက်ကာ
"အိုေက... ကိုယ်က ဒါမျိးမှ သေဘာကျတာ... ဒါဆို မင်းနဲ ကိုယ်တို
လက်တွဲြဖစ်မှာ ပါ..."
"ဟုတ်ကဲ့ ကန်ေတာ့်ကို အလုပ်ကိစေလး ေြပာပါ..."
မိုးဇက် စီးကရက်ဘူးနဲ မီးြခစ်ကို ရင့်ရဲ ေရှသို တိုးေပးလိုက်ပီး
"ေသာက်တတ်တယ် မိုလား..."
ရင့် စီးကရက် တစ်လိပ်ကိုယူကာ မီးညိလိုက်ပီး ှတ်ခမ်းမှာ ေတ့
လိုက်ကာ သူေရှက လူကို ကည့်လိုက်သည် ။ သူနာမည်က မိုးဇက်။ သူ
အေဖကလည်း လူဆိုးတစ်ေယာက်ပင်။
"အလုပ်ကေတာ့ လူတစ်ေယာက်အေကာင်း လိဝှက်စုံစမ်းေပးဖို ပါ
ပဲ..."
"ပီးေတာ့ေရာ..."
မိုးဇက် ြပံးလိုက်ကာ
"မင်းက အကင်းပါးသားပဲ..."

ေပးမယ့် ပမာဏကလည်း နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။ လူတစ်ေယာက်
အေကာင်း စုံစမ်းုံနဲ ေတာ့ အဲေလာက်ထိ မေပးိုင်ဘူး။
"သူအေကာင်းကို သူနာမည်ကလွဲပီး ဘာမှ မသိဘူး... မင်းလည်း
အဲဒီနာမည်ကို ရင်းှီးေလာက်ပါတယ်... သူနာမည်က Mask..."
ရင့် စီးကရက် မီးခိုးေတွကို မတ်ထုတ်လိုက်ကာ အဲဒီလူကို ေနာက်
တစ်ခါ ေသချာကည့်လိုက်မိ၏။
"သူအေကာင်းအကုန်သိချင်တယ်... ေမွးကတည်းကေန အခုချိန်ထိ.
.."
"သူအေကာင်းကို ေတာ်ေတာ်များများက သိချင်ကတာပဲေနာ်... "
မိုးဇက် ေခါင်းညိတ်လိုက်ပီး စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ထပ်ယူ လိုက်
ေလသည် ။
"ဟုတ်တယ် အေမှာင်ေလာကမှာ သူက cele ပဲ... သူအေကာင်းကို
လူတိုင်းသိချင်ကတာ... ဘာလို လဲဆိုေတာ့ သူနဲ ပတ်သက်ပီး အားလုံး
က ခံရလို ပဲ အဲဒီလူေတွထဲကမှ ကိုယ်တို အဖွဲက အခံရဆုံးလို ေြပာရမ
ယ်...

အဲဒါေကာင့်

သူကိုပညာေပးချင်တာ...

ြဖစ်ိုင်ရင်

သူကို

အရှင်လိုချင်တယ်..."
ရင့် ေခါင်းညိတ်လိုက်ကာ စီးကရက် ြပာခွက်ထဲသို စီးကရက်ကို ထိုး
ထည့်လိုက်၏။
"ေကာင်းပီေလ... ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် ဒီအလုပ်ကို လက်ခံရမှာ ခပ်လ
န်လန်ပဲဗျ..."
ရင့်ရဲ စကားေကာင့် မိုးဇက် လက်ှစ်ဖက်ကို ြဖန်လိုက်ကာ

"Why..."
ရင့် ြပံးလိုက်ကာ မိုးဇက်ကို ကည့်လိုက်ပီး
"တြခားလူေတွလည်း သူအေကာင်းကို စုံစမ်းဖူးကတယ်... ဒါေပမဲ့
မေအာင်ြမင်ခဲ့ကဘူး..."
"အဲဒါ ရွက်ရင့်ိုးမှ မဟုတ်ဘဲ..."
သူစကားေကာင့် ရင့် သေဘာကျစွာ ရယ်လိုက်ေတာ့ နားဆွဲေလးတ
စ်ခုက လပ်ယမ်းသွားေလသည် ။
"ဟား... ခင်ဗျား ကန်ေတာ့်ကို ေတာ်ေတာ် အထင်ကီး ေနတဲ့ ပုံပဲ
ေနာ်..."
"အင်း...

မင်းအေကာင်းေတွ

သိသင့်သေလာက်ေတာ့

သိထားပီးပါပီ... မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ေတွထဲမှာ အံးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး
တဲ့ ေလ..."
ရင့် သူကိုကည့်ကာ ေခါင်းကို အသာပဲ ညိတ်လိုက်၏။ ထင်သားပဲ။
ကိုယ့်အေကာင်း မစုံစမ်းပဲနဲ ေတာ့ အလုပ်ကို လွယ်လွယ်နဲ အပ်မှာ မဟု
တ်။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုလည်း သူသိထားလို ေပါ့။
"အတိအကျေတာ့ ကန်ေတာ် မေြပာိုင်ဘူးဗျ... ဘာလို လဲဆိုေတာ့
ခင်ဗျားလည်း အသိပဲေလ... သူ ဒီေလာကမှာ ကျင်လည်ေနတာသာ
ကာတာ ဘယ်သူကမှ သူမျက်ှာေတာင် ြမင်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ...
ခင်ဗျား ကန်ေတာ့်ကို အချိန်ေတာ်ေတာ် ေပးရလိမ့်မယ်..."
မိုးဇက် ေနာက်ထပ် ေဆးလိပ် တစ်လိပ်ကို ထပ်ယူလိုက်ပီးမှ မီးမ
ညိေတာ့ဘဲ ေအာက်ကို ြပန်ချလိုက်၏။ ထိုေနာက် ညာဘက်လက်နဲ
အကျအိတ်ကပ်ထဲကို ှိက် လိုက်ေလသည် ။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံထုပ်

တစ်ထုပ် ပါလာခဲ့၏။
"ဒီမ ှာ ဒါမင်းအတွက် စရံေပးတာ... မင်းကို အချိန်သုံးလေပးမယ်...
အဲဒီသုံးလအတွင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အေြခအေနတစ်ခုကို ေရာက်ခဲ့မယ်
ဆိုရင် အခုေပးတာထက် သုံးဆပိုေပးမယ်..."
ရင့်

စားပွဲေပက

တစ်ေသာင်းတန်

အုပ်ကို

ကည့်လိုက်ကာ

ြပံးလိုက်ပီး လှမ်းယူလိုက်၏။ ထိုေနာက် အကျအိတ်ကပ်ထဲသို ထည့်လို
က်ပီး
"ေကာင်းပီေလ... ဒါဆို ကန်ေတာ်တို အလုပ် တွဲလုပ်ကတာေပါ့..."
"အိုေက..."
ရင့် မတ်တတ်ရပ်ကာ လက်လှမ်း ေပးလိုက်ေတာ့ မိုးဇက်က ရင့်ရဲ
လက်ကိုဆွဲကာ ှတ်ဆက်ရင်းြဖင့်
"ေအာင်ြမင်ပါေစ ရွက်ရင့်ိုး..."
"အိုေကေလ ဒါဆို ေနာက်မှ ေတွတာေပါ့..."
"Ok... "
ရင့် မိုးဇက်ရဲ လက်ကို လတ်လိုက်ကာ ေကျာခိုင်းပီး ြမန်ြမန် ထွက်
လာလိုက်၏။ ဒီအလုပ်ကို လက်သာခံလိုက်တာ လွယ်ကူတဲ့ အလုပ် မဟု
တ်ဘူး ဆိုတာ သူသိသည် ။ ဒါေပမဲ့ အဓိကက ေငွပဲေလ။ ေငွရှိမှ လူရာဝ
င်တာ။ ေငွမရှိပဲနဲ ေတာ့ လူေလာကကီးမှာ ဘယ်လိုမှ အသက်ရှင်ိုင်မှ
မဟုတ်။

အဲဒါကို

ထမင်းငတ်ဖူးတဲ့

လူေတွပဲ

သိမှာ

ပါ။

ရင့်

နာကည်းစွာြပံးလိုက်ပီး ထိုေနရာက ေနထွက်လာလိုက်ေတာ့သည် ။
ဘဝကိုနာတယ်။

***

"အင်း..."
သူ ေဘာင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲသို ညာဘက်လက်ကို ထည့်လိုက်ကာ
ကားကို မှီထားလိုက်၏။ ဘယ်ဘက် လက်ထဲမှာ ေတာ့ ဖုန်းတစ်လုံး။
"အဆင်ေရာေြပလား..."
"အားလုံးေြပတယ် သခ... ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံေတွကို သခရဲ ဘဏ်စာအုပ်
ထဲပဲ ထည့်ထားေပးတယ်... "
ေြခာက်ေပနီးပါး ရှည်တဲ့ အရပ်၊ နက်ေမှာင်ေနတဲ့ ဆံပင်ကို သပ်ရပ်
စွာ ဖီးထားပုံ၊ ေဘးတေစာင်း ကည့်တာေတာင် ထင်းေနတဲ့ ှာတံ၊ ပိရိ
တဲ့ ှတ်ခမ်း၊ မကျဉ်းမကျယ်နဖူး၊ ထူထဲေသာ မျက်ခုံးေမွး၊ သိန်းငှက်တ
စ်ေကာင်ကဲ့သို စူးရဲေသာ မျက်လုံးနဲ အနည်းငယ်ကားေနေသာ နားရွက်
တို ေကာင့် သူပုံစံမှာ ိုင်ငံြခား ုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ေယာက်လိုလို။
"အင်း ေကျးဇူးပဲ မဒီ... ဒါနဲ ဟိုပစည်းေတွေရာ..."
"နယ်စပ်ကိုသယ်သွားကပီ... အဲဒီမှာ က အေရာင်းအဝယ် လုပ်ရလွ
ယ်တယ်ေလ။ အဲဒါေကာင့် ယူသွားခိုင်းလိုက်တာ..."
"ေသချာဂုစိုက်ဦးေနာ်... သူတို ေတွ လိုက်လာကဦးမယ်..."
"စိတ်ချပါ သခ..."
"လိုအပ်ရင် ကန်ေတာ် လိုက်လာခဲ့ေပးမယ် မဒီ... ကန်ေတာ့်ကို
အေကာင်းကားလိုက်ပါ..."

"ရတယ် ရတယ် သခ... မဒီအစဉ်ေြပေအာင်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်..."
သူ ှတ်ခမ်း တွန်သွားုံသာ ြပံးလိုက်မိကာ ကားတံခါးကို ဖွင့်လိုက်
၏။
"ေကာင်းပီေလ... ဒါဆို ကန်ေတာ် ဖုန်းချလိုက်ေတာ့မယ်... "
"အင်း... အင်း... ဒါပဲေလ သခ..."
တစ်ကမာလုံးမှာ သူကိုသခလို ေခတာ မဒီတစ်ေယာက်သာ ရှိသည်
။

အဲဒါကလည်း

သူခွင့်ြပ

ထားလို

သာပင်။

မဒီဆိုတာက

တဏှာအားကီးေနေသာ လူယုတ်မာေတွ လက်ထဲကေန သူကယ်ထား
တဲ့ သူတစ်ေယာက်။ သူထက် ငါးှစ်ေလာက်ကီးသြဖင့် အစ်မတစ်ေယာ
က်လိုမျိး သူသေဘာထားခဲ့ရသူ တစ်ေယာက်။
သူဘဝအေကာင်းသူသိသြဖင့် သူေဘးမှာ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်
ေယာက် ရှိေနဖို ဆိုတာ အဆင်မေြပေပ။ ဒါေပမဲ့ သူမမှာ က သွားစရာ
ေနရာ မရှိသြဖင့် ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သူနားမှာ ေနမယ်လို ေြပာကာ ှင်ထုတ်
လို မရခဲ့သူ။ ေနာက်ပီး သူကိုလည်း မဒီက အသက်သခင်လို သေဘာ
ထားခဲ့ပီး သူအတွက်ဆို သူမအသက်ကိုေတာင်မှ စွန်လတ်ဝံ့သူတစ်
ေယာက် ြဖစ်ေနခဲ့ပီ။ သူလည်း မဒီ့အေပမှာ အေမလိုေရာ အစ်မလိုပါ
သံေယာဇဉ်ြဖစ်မိေနပါပီ။

မိဘေမတာ

မိသားစုေမတာေတွ

ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးခဲ့တဲ့ သူလို တစ်ေကာင်ကွက် အတွက်ေတာ့ မဒီဟာ
တစ်ဦးတည်းေသာ သံေယာဇဉ် တွယ်မိသူ တစ်ေယာက်။
သခ အေတွးေတွကို ပယ်ထုတ်လိုက်ကာ ကားေပကို တက် လိုက်
ေလသည် ။ အခု ဘယ်သွားရမှာ လဲ။ ကုမဏီကို သွားရမှာ လား။ ကုမ
ဏီဆိုတာကလည်း သူလုပ်ငန်းေတွအတွက် ကာဗာသက်သက် လုပ်
ထားေသာ ကုမဏီ တစ်ခုသာပင်။ သူအသက်က ှစ်ဆယ့်ခုှစ်ှစ်... သူ

ဒီေလာကထဲ ေရာက်တာ ဆယ်ှစ်နီးပါးေတာင် ရှိေနပီပဲ။ သူရခဲ့တာ
ဘာများ လဲ။ သူလိုချင်ခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်ခုလား။ ဟင့်အင်း... အရာရာြပည့်စုံ
တယ် ထင်ရေပမဲ့ ဒါ သူလိုချင်တဲ့ ဘဝမှ မဟုတ်ခဲ့တာ။ သူလိုချင်တာ
ေွးေထွးသာယာတဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခု။ အဲလို ဘဝတစ်ခုကို သူ အတိ
တ်မ ှာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ အတိတ်ပဲေလ။ အဲဒီတုန်း
က သူမှာ မိဘှစ်ပါးလုံး ရှိခဲ့တယ်။ သူကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မမလည်း ရှိခဲ့တ
ယ်။ အခုေတာ့... ဘာမှ မရှိေတာ့ပီ။ အရာအားလုံး မရှိေတာ့တာေတာင်
အခုချိန်ထိ သူဘာလို အသက်ရှင်ေနခဲ့လဲဆိုတာ စဉ်းစားလို မရခဲ့။ သခ
အတိတ်ကို ြပန်ေတွးကာ နာနာကျင်ကျင် ရယ်လိုက်မိေလသည် ။ သူအ
တိတ်သူ သိပ်မုန်းခဲ့တာ။
***
"ဒါ ဘယ်ေလာက်လဲဗျ..."
မိုးတွင်းစီး ေယာက်ျားေလး ဖိနပ်တစ်ရံက ေဆာင်းရိပ်ရဲ မျက်စိေရှ
ေကာင်တာ စားပွဲေပသို ေရာက် လာေလသည် ။ ေဆာင်းရိပ် လူကိုေမာ့
မကည့်မိ။ ဖိနပ်ကို ေသချာကည့်လိုက်ကာ ေဈးကပ်ထားတဲ့ ေနရာကို
ကည့်လိုက်ပီး
"ှစ်ေထာင်ရှင့်..."
ေဈးကပ်ထားတာကို အဲဒီလူ မြမင်ဘူးလား။ ဒါမှ မဟုတ် ေဆာင်းရိ
ပ်ရဲ လက်ေရးကပဲ ေသးေနလို လား။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ထင်ထင်ရှားရှား
ေတာ့ ြမင်ရပါတယ်။ ဒီတစ်ဆိုင်လုံးမှာ ေဆာင်းရိပ်ေလာက် ဘယ်သူမှ
မှ လက်ေရး မလှတာကို။
"ေထာင့်ငါးရာ ထားေပးပါလား..."

"ဘာ..."
ေဆာင်းရိပ် ေဒါသထွက်သွားကာ အဲဒီလူကို ေမာ့ကည့်လိုက်ေတာ့
အဲဒီလူကလည်း ေဆာင်းရိပ်ကို ေသချာကည့်ေန၏။ သူအကည့်ေတွကို
ေဆာင်းရိပ် ရင်းှီးေနသလိုလို။
"ရှင် ဘာစကားေြပာတာလဲ... "
သူက ေဆာင်းရိပ်ကို ေသချာကည့်ကာ ြပံးေန၏။ ထိုေနာက် ဖိနပ်
ကို ေသချာကည့်လိုက်ကာ
"ကန်ေတာ်က ေလာ့ေပးဦးလို ေြပာတာပါဗျာ..."
ေဆာင်းရိပ် သူကို မျက်ေစာင်း အသာထိုးလိုက်၏။ သူအသံ သူအြပံး
ေတွကို ေဆာင်းရိပ် ေတာ်ေတာ်ေလး ရင်းှီးေနခဲ့ေလသည် ။
"ေလာ့ေပးလို မရဘူးရှင့်... ေဆာင်းရိပ်တို က ေဈးသိပ်တင်ထားတာ
မဟုတ်ပါဘူး..."
ရင့် တြခားဘက်သို လှည့်ကာ အသာြပံး လိုက်ေလသည် ။
"ဝယ်မှာ လား မဝယ်ဘူးလားရှင့်..."
ဘာမှ ေြပာင်းလဲ မသွားဘူး ေဆာင်းရိပ်ရယ်။ အရင်လို စွာေနတုန်း
ပဲေနာ်။ ေဆာင်းရိပ် ကိုယ့်ကို မမှတ်မိတာလား။ အဲဒါလည်း ေကာင်းပါ
တယ်။
"ေထာင့်ငါးရာနဲ ရရင် ယူမယ်ေလ..."
"ေထာင့်ရှစ်ရာနဲ ေပးလိုက်မယ် အဲထက်ေတာ့ ေလာ့လို မရေတာ့
ဘူး... အဲဒါအရင်းေဈးပဲ..."
ေဆာင်းရိပ် တြဖည်းြဖည်း သူကို အြမင်ကတ် လာမိသည် ။

ေယာက်ျားေလးြဖစ်ပီး ကပ်သီးကပ်သပ်နဲ ။ သူက ဖိနပ်ကို တစ်လှည့်
ေဆာင်းရိပ်ကို တစ်လှည့်ကည့်ကာ ြပံးေနြပန်သည် ။ ဟင်... ေနပါဦး
သူပုံစံက...
"ဒါဆိုလည်း မယူေတာ့ဘူးဗျာ..."
သူက ေဆာင်းရိပ်ကို တစ်ချက်ကည့်ကာ ဆိုင်ထဲကေန လှည့်ထွက်
လိုက်ေလသည် ။
"အယ်... ေနဦး..."
သူက ေဆာင်းရိပ်ကို လှည့်ကည့် လာပီး
"ေထာင့်ငါးရာ ေပးမလို လား..."
"ဘာရှင့်..."
"မသိဘူးေလဗျာ... ကန်ေတာ့်ကို ေခတယ်ဆိုေတာ့ ေဈးေလာ့ ေပး
မလို များ လားလို ပါ..."
"မဟုတ်ပါဘူး ရှင့်ကို ေမးစရာရှိလို ..."
"ဪ... ေမးေလ..."
ေဆာင်းရိပ် ေမးသာေမးရမှာ ။ ေမးသင့် မေမးသင့် စဉ်းစားေနမိ
ေလသည် ။ မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ... ဟုတ်တယ် ဆိုရင်ေရာ။
"ရှင့်နာမည် ဘယ်သူလဲ..."
ေဆာင်းရိပ်ရဲ အေမးေကာင့် ြပံးစိစိြဖစ်ေနတဲ့ သူမျက်ှာဟာ တည်
သွား၏။ ဒါေပမဲ့ ချက်ချင်းပဲ ြပန်ြပံးသွားေလသည် ။ ုပ်ကိုက ဂျိကာု
ပ်နဲ တကယ် သူပုံစံက ေဆာင်းရိပ်သိေနတဲ့ လူတစ်ေယာက်နဲ တစ်ပုံစံ
ထဲပင်။

"ဘာလို ေမးတာလဲဗျ..."
ကာေတာ့ ေဆာင်းရိပ် စိတ်မရှည်လာေတာ့ေပ။
"မေြပာလည်း ေန... ေယာက်ျားေလးြဖစ်ပီး ကပ်သီးကပ်သပ်..."
ရင့် ေဆာင်းရိပ်ကိုကည့်ကာ ရယ် လိုက်ေလေတာ့သည် ။ ဒီလိုမျိး
ေြပာမှ ေြပာပါ့မလားလို ေဆာင်းရိပ်ရယ်။
"တစ်ေနေတာ့ သိရမှာ ေပါ့..."
"ဘာ..."
"ေဆာင်းရိပ် ဘာြဖစ်လို လဲ..."
ေွးေွးက ေဆာင်းရိပ်အနားသို ေရာက်လာကာ ေမးလိုက်ေတာ့
ေဆာင်းရိပ် အဲဒီလူကို မျက်ေစာင်းထိုးဖို ကည့်လိုက်ရာ မရှိေတာ့ေပ။
"ဟင် ဘယ်ေရာက်သွားတာလဲ..."
ေွးေွးကလည်း သူမကည့်ေနေသာ ေနရာကိုကည့်ကာ သူမကိုလှ
ည့်ကည့် လာပီး
"ဘယ်သူလဲ ေဆာင်းရိပ်..."
"ခုနကလူ..."
"သူက ေဆာင်းရိပ်ရဲ အသိလား..."
ေဆာင်းရိပ် ေတွေတွေလး ြဖစ်သွားေတာ့သည် ။ သူက ေဆာင်းရိပ်
ရဲ သူငယ်ချင်း ရွက်ရင့်ိုးလို ေဆာင်းရိပ် အထင်မှားမိတာ များ လား။
"ေဆာင်းရိပ်..."
"သူ... သူက ေဆာင်းရိပ်ရဲ သူငယ်ချင်းနဲ တူလို ေွးေွး..."

ရင့်

ရင်ထဲမှာ ဒိန်းကနဲ တုန်လပ်သွားေတာ့သည် ။ ေဆာင်းရိပ်

ဘာေြပာမလဲဆိုတာ ဆိုင်ေဘးက ကုကိပင်ေနာက်မှာ မတ်တတ်ရပ်ပီး
နားေထာင်ေနခဲ့မိတာ။ ဒါဆို ေဆာင်းရိပ်လည်း သူကိုမှတ်မိေနတာေပါ့။
သူရင်ထဲမှာ ေြပာမြပတတ်ေအာင် ဝမ်းသာသွားမိေလသည် ။
"ဟုတ်လား ေဆာင်းရိပ်... သူက အေချာေလးပဲေနာ်... ကိုရီးယား
မင်းသားေလးနဲ တူလိုက်တာ..."
ေဆာင်းရိပ် ေွးေွးကို ဘာမှ ြပန်မေြပာမိပဲ သူထွက်သွားတဲ့ ေနရာ
ကို လိုက်ကည့်ေနမိ၏။ နင် တကယ်ပဲ ရွက်ရင့်ိုးလား။ တကယ်ဆိုရင်
နင် ငါ့ကိုမှတ်မိရမှာ ေလ ဘာလို မမှတ်မိတာလဲ။ ဒါမှ မဟုတ် ေဆာင်းရိ
ပ်ပဲ အထင်မှားတာ များ လား။
"ေဆာင်းရိပ်..."
"ဟင် ေွးေွး ဘာေြပာလိုက်တာလဲ..."
ေွးေွးက ေဆာင်းရိပ်ကို စကားေတွေြပာေနတာထင်သည် ။ ေဆာ
င်းရိပ်ကေတာ့ အေတွးေတွ လွန်ေနသြဖင့် မကားမိ။
"ဟိုေလ... ေွးကို သူနဲ မိတ်ဆက်ေပးပါလား..."
"ဪ ေွးေွးရယ်... သူက ေဆာင်းရိပ် သူငယ်ချင်း ဟုတ်ချင်မှ ဟု
တ်မှာ

...

သူပုံစံက

ေဆာင်းရိပ်ကို

သိပုံမေပဘူး...

ေဆာင်းရိပ်

အထင်မှားတာေနမှာ ပါ..."
"ဟွန် ေဆာင်းရိပ်က မိတ်မဆက်ေပးချင်လို မိုလား..."
"မဟုတ်ပါဘူး ေွးေွးရယ်..."
ရင့် ကွယ်ရာကေန ရယ်လိုက်မိ၏။ ေဆာင်းရိပ် သူကိုမှတ်မိေနတဲ့

အတွက် သူမှာ ဝမ်းသာလို မဆုံး။ ဒါေပမဲ့ မသိချင်ေယာင်ေတာ့ ေဆာင်
ေနရမယ်။ ေဆာင်းရိပ် တြဖည်းြဖည်း မှတ်မိလာေအာင်ပဲ လုပ်မယ်။
ေဆာင်းရိပ် အေကာင်းေတွကို သူသိချင်တယ်။ သူ ဆယ်တန်းကျပီး က
တည်းက ေဆာင်းရိပ်နဲ ေဝးခဲ့တာ။ ေဆာင်းရိပ် ဆယ်တန်း ေအာင်သွား
တယ်ဆိုတာကိုေတာ့ သူ ကားထားသည် ။ အဲဒီေနာက်ပိုင်း အေကာင်း
ေတွေတာ့ သူ မသိေတာ့။
ဟူး... မလွယ်ပါဘူးေဆာင်းရိပ်ရယ်။ ဘဝက စကားလုံးှစ်လုံးထဲ
သာဆိုတယ် ြဖတ်သန်းဖို ကျေတာ့ မလွယ်တာ တကယ်ပဲ။ ဒီအချိန်ထိ
တစ်ေယာက်ထဲ ြဖတ်သန်းလာခဲ့ပီးပီပဲ ကိးစားရမှာ ေပါ့။ တချိလူေတွ
အတွက် ဘဝဆိုတာက လိုတာမရ ရတာမလိုတဲ့ ။ သူအတွက်ကေတာ့
အဲလို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူဘဝမှာ ဘယ်အရာကိုမှ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးဘူး။
တစ်စုံတစ်ရာကိုေတာ့ ေမာ်လင့်ခဲ့မိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှ မရခဲ့
တာ ဘယ်သူကို အြပစ်တင်ရမှာ လဲ။ ကံတရားကီးကိုလား... ဟင့်အင်း..
. မသိဘူး... သူကို အြပစ်တင်လို ေရာ ကိုယ်ေမာ်လင့့်ထားတဲ့ အရာေတွ
က ရလာမှာ မိုလို လား။ ထားလိုက်ပါေတာ့... နာလက်စနဲ ေတာ့ ကိုယ့်
ဘဝကိုယ်ပဲ ဆက်နာလိုက်ေတာ့မယ်။

***

