အမ စ …
ထမင်းစားပီးမှ ဖတ်ပါ။

*

ငါတို ေယာကမိုင်ိုင် ချက်ေကာင်းကိုကိုက်ထားိုင်
နင်တို ေယာကမံးံး အေမးကတုံးနဲ ကိုယ်တုံးလုံး။

*
ိုးိုးေလးပါပဲ။
ကန်ေတာ်တို အိမ်က ေကျာက်သင်ပုန်းေတွ မိုးထားတယ်ေလ။

*
“နယ်မှာ ေနတုန်းက ဦးမှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိခဲ့တယ်ဆို”
အိမ်ကိုလာလည်ရင်း တူမရဲ သူငယ်ချင်းများက ေမးသည် ။
“ေအး…ရှိခဲ့တာေပါ့၊ အဲဒီဆိုင်ကယ်က တအားသတိရဖို ေကာင်းတာ
၊ ြပန်ေရာင်းလိုက်တာေတာ့ ကာပါပီ၊ ဘယ်ှခုှစ်မှန်းေတာင် မမှတ်မိ
ေတာ့ပါဘူး၊ အဲဒီေခတ်က ခုနစ်ေထာင်နဲ ရှစ်ရာ ြပန်ရသေပါ့၊ ဦးဝယ်တု
န်းက တစ်ေသာင်းှစ်ေထာင်ရယ် ဒါေပမဲ့ ဆိုင်ကယ်က စီးရင်းစီးရင်း

ပိကျလာေတာ့ အဲဒီေစျးပဲ ရေတာ့တာ”
“ဆိုင်ကယ်ပိကျတာက ဦးတစ်ေယာက်တည်းေကာင့် မဟုတ်ဘူး ၊
တြခားပေယာဂလည်း ပါတာေပါ့၊ အဓိကြပဿနာေကာင်က”

*
ဆိုင်ကယ်အမျိးအစားကိုကည့်ပီး ေမာင်ကည် သွားရည်ေတွကျေန
သည် ။ ဆိုင်ကယ်က စစ်ကိေခတ်ကေပခဲ့ေသာ အမျိးအစား။ အဂလိပ်
များ တီထွင်ထုတ်လုပ်၍ ြမန်မာြပည် ပထမဆုံး တင်ပို ခဲ့ေသာ ဘီအက်(
စ်)ေအအမျိးအစားပီးလင်

ဒုတိယအေနှင့်

ေရာက်ခဲ့ေသာ

ဆိုင်ကယ်ကီး။ အဂလိပ် အမည် ‘ဘန်လီ’ဟု ေခေသာ်လည်း ဆိုင်ကယ်
၏ Font များ ြပားေနသြဖင့် အလွယ်တကူ ေဖာက်ြပား ဆိုင်ကယ်ဟု ပင်
ေခဆိုကသည် ။ ဘီအက်(စ်)ေအဆိုင်ကယ်က ယခုဆိုင်ကယ်များ လိုမ
ဟုတ်ဘဲ ဂီယာဘရိတ်များမှာ ေြပာင်းြပန်ြဖစ်ေနသည် ။ ယခုဆိုင်ကယ်
များက ဘယ်ဂီယာ ညာဘရိတ်။ ဘီအက်(စ်)ေအက ညာဂီယာ ဘယ်ဘ
ရိတ်။ သိုေသာ် ကန်ေတာ်ကည့်ေနေသာ ဘန်လီေခ ြမန်မာ အမည်
ေဖာက်ြပားကေတာ့ ယခုေခတ် ဆိုင်ကယ်များ အတိုင်း။
ဆိုင်ကယ်က စိန်တံဆိပ်သေဘာေဆး အနီရဲရဲကီးသုတ်ထား၏။ ဆို
င်ကယ်၏ ဆီပုံးမားကက် ေနရာများ တွင် မူ အဝါေရာင်မီးများ ပန်းထွ
က်ေနသလို စေတကာအြပည့်ကပ်ထားသည် က မိုးေပပျံကွ မတတ်
အားမာန်ြပင်းလှသည် ။
“မိုက်တယ်ကိုယ့်ဆရာ၊ ဒီေစျး ဒီေစျးတန်တယ်၊ ဆွဲထားလိုက်၊ ေနာ
က်ပီး ကိုယ့်ဆရာုပ်နဲ ဆို အခုစီးေနကတဲ့ စူပါကပ်ဆိုင်ကယ်ေတွနဲ မ
လိုက်ဘူး၊ ဒါမျိးနဲ မှ လိုက်မှာ ”

ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ။ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားက ေြမာက်ေပးေနတာ။ ဆိုင်က
ယ်က စုတ်ြပတ်ပီး ပိကျ ကာနီးကို သေဘာေဆးနဲ မနည်းတဲပီး တင်
ထားရတာ။

သိုေသာ်

ယခုလိုအချိန်မျိးတွင်

စီးေနကေသာ

စူပါကပ်အမျိးအစား ဆိုင်ကယ်များ စွာ ငါးေသာင်းမှ ေန၍ ငါးသိန်းဝန်း
ကျင်ထိရှိ၍ ဝယ်မစီးိုင်သည် က တစ်ေကာင်း၊ မိမိကိုယ်၌ ကိုက
အများ ထက်ထူးပီး နဖူးယင်ေကာင်နားမှ ကိက်ှစ်သက်သူပီပီ ယခုလို
ြပတ်လုတဲတဲဆိုင်ကယ်ပွဲကီးကို မျက်စိေရှက မခွာိုင်ြဖစ်ေနမိေတာ့သ
ည် ။ ဆိုင်ကယ်ကီးကို ကည့်ပီး ကိုယ့်အေတွးှင့် ကိုယ်။
“အင်း

ဒီဆိုင်ကယ်ကီးစီးသွားလို

ကေတာ့

ငါ့ကို

ိုင်ငံြခားသားမှတ်ပီး ဝိုင်းကည့်ေနကမှာ ”
ဟူ၍ ပီတိပင်ြဖစ်ေနမိေသး၏။
“ို…စက်ှိးရေရာလွယ်ရဲ လား”
ကန်ေတာ်၏

အေမးစကားကို

ဆိုင်ကယ်ေရာင်းသည့်

ငတိက

မျက်ှာေလးအိုချကာ မျက်လုံး ှစ်ဘက်ကို လက်ဖဝါးတစ်ဘက်စီှင့် ပိ
တ်ပွတ်ပီး
“အိမ်မှာ က ကွက်ေတွေသာင်းကျန်းတယ်ဗျာ”
“ဘာဆိုင်လို တုန်း”
“ခင်ဗျားစဉ်းစားကည့်ေလ၊ ညညဆို ကွက်ေတွေသာင်းကျန်းပီး ဆို
င်ကယ်ကစ်စတာေပ ခုန်ခုန်ချလို ဆိုင်ကယ်စက်လည်ပီး ကျပ်မှာ တစ်
ညလုံး အိပ်မရဘူး”
သူရှင်းြပေတာ့လည်း သွားရည်ယိုစရာ။ ကည့်ေလ ဆိုင်ကယ်ကစ်စ
တာေပ ကွက်ခုန်ချုံှင့် စက်ိုးသည် ဆိုေတာ့ ဘယ်မေကာင်းတဲ့ စက်

လဲ။
“ဒါနဲ ေစျးှန်းက”
“တစ်ေသာင်းရှစ်ေထာင်ေြပာထားတယ်၊ တစ်ေသာင်းခွဲရရင် ေရာင်း
မလို ပဲ၊ ဒါေပမယ့် ေသာင်း ှစ်ေထာင်နဲ ပဲယူ၊ ဒါအစွမ်းကုန်ပဲ၊ ထပ်ေြပာ
ရင် ထပ်ေလာ့မိေနမယ်”
ဘာမှ ကိုမေြပာရေသးခင် ေစျးေတွစွတ်စက်ေလာ့ေန၏။ ကန်ေတာ့်
မှာ လည်း လိုချင်လျက် လက်တို ြဖစ်ေနသည် မို
“ေအးေလ..ေစျးက မဆိုးပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ စမ်းေတာ့စမ်းကည့်ဦးမယ်”
“စမ်း…စမ်း စိတ်ကိက်စမ်း၊ ကိက်ကိုကိက်ေစရမယ်”
ေရာင်းသူက ရဲရဲကီးအာမခံသည် ။ ကန်ေတာ်လည်း အားရဝမ်းသာ
ဆိုင်ကယ်ကို တက်ခွလိုက်သည် ။
“ဟင်”
ဆိုင်ကယ်က ရှိေတာ့ရှိေနသည် ။ သိုေသာ် ဒူးအထက်ပိုင်းမှာ လဟာ
ြပင်ကီးြဖစ်ေနသည် ။ ဆိုင်ကယ်က ြပားြပားေတာင့်ေတာင့်ထည်ထည်
လုပ်ထား၍ ကည့်ရသည် မှာ ကီးေနသေယာင် ထင်ရ ေသာ်လည်း တ
ကယ့်တကယ်တမ်းေတာ့ အရပ်ရှည်လွန်းေသာ ကန်ေတာ့်ဒူးေလာက်
သာ ရှိေသာ ဆိုင်ကယ်ပုေလး။
ဆိုင်ကယ်ဖင်ထိုင်ခုံေပ ထိုင်ချလိုက်သည် ။
“အဲ”
ဆိုင်ကယ်ေြခနင်းခုံေပ ေြခေတာ်တင်လိုက်သည် ှင့် ဒူးေတာ်ှင့် ရ
င်ဘတ်ေတာ် လာကပ်ေန၏။ လက်ကိုင်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည် ။ မသိ

လင် ရင်ဘတ်ဆင်ေကာ်ကပ်ထားသည့် ပုံ။ နံိုးဖုဖုကိုပဲ ဒူးခန်ှင့် ြပန်
ထိုးကည့်မိသည် ။
“အွတ်”
“ဟ…ထိုးလို ရသဟ”
ဘာရယ်မဟုတ် မလုပ်ဘူးသည့် အလုပ်မို ဝမ်းပင်သာသွားမိေသး၏
။ ဤမမက
“ဟင်”
ဆိုင်ကယ်က တိုတိုေလးမို တံေတာင်က နံကားြပန်ေထာက်ေန၏။
ဆိုင်ကယ်ေပ တက်ထိုင် လိုက်သည် ှင့် ကန်ေတာ့်ပုံက တိရိစာန်ုံက
သံဇကာဖက်ထားသည့် ေမျာက်သဖွယ် ေကွးေကွးေလး ြဖစ်ေန၏။ သို
အြပင် လက်ကိုင်တိုေပတင်ထားရ၍ ေကွးတက်ေနေသာ တံေတာက်
ေကွးက အရွယ်ှင့် မလိုက်ေအာင် ကီးေကာင်ေစာဝင်ေနသလား ေအာ
က်ေမ့ရေသာ ေမးိုးရှည်ကီးှင့် အြပန်အလှန် ခုတ်မိမတတ် ြဖစ်ေန၏။
ဤသိုခုတ်မိလင်လည်း လက်ေကာက်ဝတ်ပင် သူငယ်အိမ် ေစာင်းသွား
ေလာက်သည် ။ ေမးိုးက ထန်းလှီးဓားှင့် နင်လားငါလား။ သိုေသာ် ထို
မေလာက်ေတာ့ ကိစက မရှိေသး။
“ဆိုင်ကယ်စက်ှိးလို ရမလား”
“ရတာေပါ့၊ ဝမ်းကစ်ဝမ်းိုးပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဆိုင်ကယ်စက်ှိးမယ်ဆိုေြပာ
”
“ဘာြဖစ်လို လဲ”
“အေကာင်းရှိတယ်ေလ”

ဘာအေကာင်းလဲေတာ့မသိ။ ကိုယ့်မလဲ ဆိုင်ကယ်စီးချင်ေနပီမို
“ကဲ အခု ဆိုင်ကယ်စက်ှိးမယ်”
ကန်ေတာ့်အသံကားသည် ှင့် ပွဲစားှင့် ဆိုင်ကယ်ေရာင်းသူ တစ်ခု
ခုေြပးရှာသည် ကို ေတွရသည် ။ ပီးမှ …
“ှိးလို ရပီ”
ထိုစကားသံကားသည် ှင့် ဆိုင်ကယ်ေသာ့ကို ဖွင့်၍ ကစ်စတာကို န
င်းချလိုက်သည် ။
“ဝုန်း…ထုန်း ထုန်း ထုန်း ထုန်း ထုန်း”
“ေအာင်မယ်ေလးဗျ ဘာသံကီးလဲ”
ကျယ်ေလာင်လှေသာ ဆိုင်ကယ်သံကား၍ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပင်
လန်ေအာ်မိသည် ။ ေနာက် ဆိုင်ကယ်ကို လတ်ပဲချရမလား၊ ခွပဲေနရမ
လားမသိဘဲ ေကာင်ေန၏။ ခုနက ေဘးနားက ေဆာ့ကစား ေနေသာ
ကေလးငယ်အချိက ကစားေနရာမှ တုန်တက်ပီး
“ေဟ့…ေလယာဉ်ပျံပျက်ကျ လာပီထင်တယ်ေဟ့၊ ေြပးက ေြပးက”
ဆိုကာ ဝုန်းသုန်းကားှင့် ထေြပးကသည် ။ အိမ်ေပရှိ လူကီးများ
က ဓားဆွဲဆင်း လာပီး
“ေဟ့…ရပ်ကွက်ထဲကို ဘယ်မေအ့လင် လယ်ထွန်စက်ေတွ တန်းစီဝ
င်လာတာလဲကွေဟ”
ဆိုကာ ုတ်ုတ်သဲသဲ ြဖစ်ကုန်က၏။ ေနာက်မှ ကန်ေတာ့်ဆိုင်က
ယ်ဆီမှ ထွက်ေနေသာ အသံမှန်းသိ၍
“ဟာ ေဟ့ေကာင်”

“ထုန်း ထုန်း ထုန်း”
“မင်း…ဆိုင်ကယ်”
“ထုံး ထုံး ထုံး”
“ဒီေကာင်ေတာ့ကွာ”
“ထုန်း ထုန်း ထုန်း”
ကျယ်လွန်းလှေသာ ဆိုင်ကယ်သံေကာင့် သူတို ဘာေတွေြပာေနသ
ည် ကို မကားရ။ အားလုံးက တုတ်ဓားလက်နက်များ ဆွဲ၍ ကန်ေတာ့်
ထံ ဝိုင်းလာ၏။ ကန်ေတာ်လည်း ေကာက်လန်ပီး ဆိုင်ကယ် စက်ကို ရ
ပ်လိုက်မှ …
“ေသချင်လို လားကွ”
“ရပ်ကွက်လာဖျက်ေနတာလား”
“ငါ့အေမှလုံးေရာဂါ ြပန်ေဖာက်လာလို ကေတာ့ ေသဖို သာြပင်”
လူေအာ်သံတချိှင့် အတူ ချက်ချင်းအိုေအစစ်ကို ေရာက်သလို ငိမ်း
ချမ်းသွား၏။ ထိုေတာ့မှ ပွဲစားက ြပံးရင်း ကန်ေတာ့်ပခုံးကို ပုတ်ကာ
“ကဲ ေတွတယ်မဟုတ်လား၊ ေဒါက်ဝူးပါဆိ”ု
ဆိုကာ သူနားထဲ ဆိုထားေသာ အဝတ်စများ ဆွဲထုတ်လိုက်၏။ ထို
ေတာ့မှ
“ဪ…ဆိုင်ကယ်စက်ှိးကာနီး သူတိုလိုက်ရှာတာ နားဂွမ်းဆိုဖို
ပါလား”ဟူ၍ သိလိုက်ရ၏။ ခုနရပ်ကွက်မှ လူများ ပွစိပွစိှင့် အိမ်ေပြပ
န်တက်ကုန်၏။
“ေအး…ေဒါက်ဝူးတာေတာ့ မှန်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ခင်ဗျားတို ဆိုင်က

ယ်သံက”
“အိုဗျာ…ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ တစ်ေနရာထဲ ရပ်ေနမှာ မှ မဟုတ်ဘဲ၊ လ
မ်းေပမှာ သူဘာသာသူ သွားေနရင် အသံက ဒီလိုပဲ လွင့်ပီးကျန်ေနခဲ့မှာ
ပဲ၊ တစ်ေနရာထဲ ဒီလိုဆူဆူညံညံ ဘယ်ရှိေနမှာ လဲ၊ ဟုတ်ဘူးလား”
သူေြပာေတာ့လည်း ဟုတ်သလိုလို။ ဆိုင်ကယ်က အချိန်ြပည့်ေမာင်း
ှင်ေနမှာ မို ယခုကဲ့သို တစ်ေနရာထဲ ဆူညံေနမည်မဟုတ်။ ဆိုင်ကယ်
အသံက လမ်းမေပ၌ သာ ပျံလွင့်ေနမည်သာ။
“ဟုတ်ေတာ့ဟုတ်သလိုပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဆိုင်ကယ်က ဒူးမလွတ်တံေတာင်
မလွတ်နဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ့်နံကားကိုယ်ဖိသတ်သလို ြဖစ်ေနဦးမယ်”
ပွဲစားက ြပံးလိုက်သည် ။
“အဲဒီအတွက် ဘာမှ မပူနဲ ကိုယ့်လူ”
“ဘာြဖစ်လို လဲ”
“ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းရှိတယ်ေလ”
“ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းဆိုတာ”
“ဝပ်ေရှာ့ဆရာေလ၊ သူလက်ထဲအပ်လိုက်ရင် ချက်ချင်းကိုယ့်လူအဆ
င်ေြပေစမယ့်ဆိုင်ကယ်မျိး ြဖစ်ေစရမယ်၊ အာမခံတယ်”
ပွဲစားစကားေကာင့် ကန်ေတာ် အားတက်သွားရသည် ။ ကိုယ်က
ေြခရှည်လက်ရှည် အရပ်ရှည်မို ကိုယ်နဲ လိုက်ဖက်မည့် ဆိုင်ကယ်ပုံစံက
လိုေသးသည် မဟုတ်ပါလား။
“ဟုတ်ပါပီ၊ အဲဒီဝပ်ေရှာ့ဆရာက”
“လမ်းထိပ်မှာ တင်ဗျား၊ တွန်းသွားုံပဲ”

ဤသိုြဖင့် ပွဲစား၏ ေြမာက်ေပးမြဖင့် ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ကို ေငွေချလို
က်သည် ။
“ကံေကာင်းပါေစဗျိ…ဂွဒ်လပ်”
ဝမ်းသာအားရပင် ဆုေတာင်းေပးသွားေသး၏။ ကန်ေတာ်ှင့် ပွဲစား
လည်း ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းကာ လမ်းထိပ်ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း ဝပ်ေရှာ့ထံ တွ
န်းသွားလိုက်သည် ။ ဆိုင်ကယ်ကို စက်ှိး၍ လည်း ထပ်မစီးရဲ။
ဒီတစ်ခါ ဆိုင်ကယ်သံကားရင် ရပ်ကွက်က ထွက်ိုက်မှာ ေသချာ၏။ ထို
ေကာင့် …

*
“ဖုန်း…ဖုန်း…ဖုန်း”
“ကန်ေတာ် ဒီလိုဆိုင်ကယ်မျိးကိုရှာေနတာဗျ”
ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းက ဆိုင်ကယ်ေနာက်မီးကို တဘုန်းဘုန်းိုက်ရင်း ဝ
မ်းသာအားရေြပာသည် ။
“ဘာြဖစ်လို လဲဟင်”
ကန်ေတာ့်အေမး။ သူက
“ခင်ဗျားမယုံရင် ကည့်ေန၊ ေဟာဒီဆိုင်ကယ်ကို ကျပ်ကိုင်လိုက်ရင်
အခု ိုင ်င ံြခားမှာ ေခတ်စား ေနတဲ့ ဟဲ့လီးဒဘလက်ဆက်ရှင်ဆိုင်ကယ်
လို ြဖစ်သွားရမယ်”
“ဟဲဗီးဒေဗးရှင်းပါကွာ၊
ကာရာအိုေကေရာက်ေနပီ”
“ေအး…ခင်ဗျားေြပာသလို ဟဲ့လီးဒဘယ်လယ်”

မင်းအသံထွက်က

“ဟဲလီးဒေဗးရှင်း…ဪ…ခက်…တာ”
“အဲ…အဲ အဲလိုပုံမျိးြဖစ်သွားေစရမယ်၊ ဘာတဲ့ ကက်သွင်ပျံကွမတ
တ်ေသာ်ဆိုလား”
“ငှက်သွင်ပျံကွမတတ်ေသာ်၊ ဘယ့်ှယ် ကက်ကပျံရမှာ တုန်း”
“သိဘူးေလဗျာ…ကျပ်လည်း မိင်သာယာသွားသွားေနေတာ့ အသံ
ထွက်ေတွမား၊ အဲေလ မှားကုန်ပီ၊ ေအး အဲလိုကို ြမးကွသွက်လက်သွား
ေစရမယ်”
“ေသ…ေသချာရဲ လားဟင်”
ကန်ေတာ်၏

အေမး။

ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းက

ကန်ေတာ့်အား

မထီတရီကည့်ရင်း မခိုတိုြပံးပီး…
“စိတ်သာချ၊ ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းတို က အတိအကျပဲ၊ ေဟ့ တပည့်ေလး
ေပကိးယူခဲ့စမ်း”
ဆိုကာ တပည့်တစ်ေယာက်ကို ေပကိးဘူးယူလိုက်သည် ။ ေနာက်
ဆိုင်ကယ်ကို ဟိုတိုင်းဒီတိုင်း လုပ်ပီး ကန်ေတာ့်ဆီ ေရာက်လာကာ
ေပကိးှင့် ထုတ်တိုင်းေနြပန်၏။
“ေဟ့လူ ခင်ဗျား ကျပ်ကိုဘာလို လာတိုင်းေနတာလဲ”
“ေခါင်းတလားလုပ်ရလွယ်ေအာင်လို

ဟုတ်ပါဘူး၊

ဒီမှာ

ကည့်

ခင်ဗျားရဲ အရပ်က ငါးေပ ဆယ်လက်မခွဲ၊ ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံှင့် ေြခနင်း
က ှစ်ေပခွဲပဲရှိတာဆိုေတာ့ ခင်ဗျားရဲ ဒူးနဲ ရင်ဘတ် ကပ်ေန လိမ့်မယ်၊
ဒါေကာင့် ဆိုင်ကယ်ရဲ ေြခနင်းကို ှစ်ေပတိတိ ေရှေရရလိမ့်မယ်”
“အဲ…ေဟာ…ေဟာဒီမှာ ကည့်စမ်း ခင်ဗျားလက်က သုံးေပခွဲ၊ ဆိုင်

ကယ်ထိုင်ခုံနဲ

လက်ကိုင်က

တစ်ေပခွဲပဲရှိေတာ့

ခင်ဗျားလက်ကီး

နံကားြပန်ေထာက်ေနမှာ ေပါ့၊ ဟုတ်ဘူးလား”
အဟုတ်ဟ။

သူေြပာေတာ့လည်း

မှန်သား။

ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းလုပ်ပုံကိုကည့်ပီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် အားေတွြပန်ရ
ေနသည် ။
“အဲဒီေတာ့ ေဟာဒီလက်ကိုင်ကို ှစ်ေပတိုြမင့်ရမယ်၊ အိုဗျာ လိုလိုပို
ပိုဗျာ လက်ကိုင်ကို ှစ်ေပခွဲ တိတိ ြမင့်လိုက်မယ်၊ ဒါမှ စတိုင်လ်ကျမှာ ၊
ကျပ်ငါးသေလာက်ထဲမှာ ”
“ကတ်တေလာက်ေတာ့လုပ်ပါ”
“ေအး…အဲဒ ီင ါးသေလာက်ထ ဲမ ှာ ကည့်ရဘူးတဲ့ ပုံအတိုင်း ချိးေပး
လိုက်မယ်၊ ဟုတ်ပီလား”
သူစကားကားေတာ့

ကန်ေတာ်

အားေတွတက်ေနရသည်

။

ေဟာဒီမိမှာ ဘယ်သူနဲ မှ မတူတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကီး ငါပိုင်ပဟဲ့ဆိုပီး အား
ေတွရေနသည် ။
“အဲ…ဒါေပမဲ့

သံပိုက်တစ်မတ်လုံးတစ်လုံးနဲ

အရှည်

ှစ်ေပသံေချာင်းေလးေချာင်းေတာ့ လိုမယ်”
“ဟင်…ဘာလုပ်ဖို လဲ၊ သံေချာင်းေတွ သံပိုက်ေတွက”
“ဟာ

ပုံသွင်းရမှာ

ေလဗျာ၊

အဲဒါေတွရှိမှ

ခင်ဗျားဆိုင်ကယ်က

ိုင်ငံြခားကပုံအတိုင်း ြဖစ်မှာ ေပါ့”
“ဟင်…ဟုတ်လား၊ ဒါြဖင့်လည်း ဝယ်ေလ”
ဆိုကာ လိုအပ်သမ ပိုက်ဆံများ ထုတ်ေပးလိုက်ရ၏။ စိုးဝင်းက ေငွ

များကို ေရတွက်ရင်း
“အင်း…ဒီေလာက်ဆိုလုံေလာက်ပီ၊ ကဲ မနက်ကျမှ ခပ်ေစာေစာလာ
ေတာ့”
“ဟင် ဆိုင်ကယ်က အခုလုပ်မှာ မဟုတ်လား”
“လုပ်တာက အခုလုပ်မှာ ေလ၊ ဒါေပမဲ့ တွင် ခုံေတွ၊ ဝရိန်ေတွအပ်ရ
မှာ ဆိုေတာ့ မနက်ကျမှ ပဲ ပီးလိမ့်မယ်”
“ဪ”
ကန်ေတာ့်မှာ ခုနတင်ထားေသာ အားများ ပင် ေပျာ့ချင်ချင်။ မည်သူ
မဆို ကိုယ်ဝယ်ထားသည့် စက်ကီး ချက်ချင်းစီးချင်တာေပါ့။ သိုေသာ်
ဘယ်တတ်ိုင်မှာ လဲ။ ကိုယ်မှ မလုပ်တတ်တာ။ သူေြပာတဲ့ မနက်ြဖန်
ကိုေစာင့်ုံေပါ့။
“မနက်ြဖန်ဘယ်အချိန်”
“မနက်ေစာေစာသာလာခဲ့၊ ခင်ဗျားဆိုင်ကယ်ကို ြမန်မာြပည်မှာ မြမ
င်ဘူးတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိးနဲ ြမင်ရလိမ့်မယ်၊ စိတ်သာချ၊ ြမင်ဖူးသူတိုင်း အံ့အား
သင့်သွားေစရမယ်၊ ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း တာဝန်ယူတယ်”
စိုးဝင်းက ဆိုင်ကယ်ကို တဘုန်းဘုန်းထုလိုက်၊ သူရင်ဘတ်တဘုန်း
ဘုန်းိုက်လိုက်ှင့် အပီအြပင် အာမခံေနသည် ။
ကန်ေတာ်ကသာ ဝယ်ပီး ဖင်ကားပင်မညပ်ရေသးေသာ ဆိုင်ကယ်
ကို အရိပ်တကည့်ကည့် လုပ်ရင်း…

*
ထိုညအိပ်မက်ထဲတွင်

ကန်ေတာ်

ငှက်သွင်ပျံကွမတတ်

ဆိုင်ကယ်ကီးကို စီးပီး မိအှံ ေလာက်လည်ေနသည် ။ လူအများက
လည်း လွန်စွာလှပေသာ ဆိုင်ကယ်ကီးကို စီးထားေသာ ကန်ေတာ့် ကို
ဝိုင်းကည့်ေနသည် ။ ကန်ေတာ်ှင့် ဆိုင်ကယ်ကီးကိုြမင်ေတာ့ ေကာင်မ
ေလးများက

အိမ်ေပကေန

ပန်းများကဲချရင်း

ဝမ်းသာအားရ

ကိဆိုေနကေတာ့၏။
ခပ်ကဲကဲလှတပတမိန်းမငယ်များက ကန်ေတာ့်ဆိုင်ကယ်ေနာက် သူ
လိုက်မယ်၊

ငါလိုက်မယ်ှင့်

စကားများကရင်း

ေနာက်ဆုံးေတာ့

လုံးေထွးသတ်ပုတ်ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ကသည် ။
မျက်ှာချင်းဆိုင်မှ ြဖတ်လာေသာ စူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ငယ်များ ကန်
ေတာ့်ဆိုင်ကယ်ကီးအား ြမင်သည် ှင့် ‘ဂိ…ဂိ’ှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်
ေသကုန်ကေလေတာ့၏။
ဟိုင်းေဝးလမ်းမကီးေပ တက်လိုက်သည် ှင့် ကားအစီးေပါင်း တစ်
ေထာင်ေကျာ်ကို ေကျာ်တက်ပီးေနပီ။ တချိကလည်း ကန်ေတာ့်ဆိုင်က
ယ်ကိုကည့်ရင်း
“ေဖာ်ြမလာဝမ်း အင်ဂျင်တပ်ထားတာြဖစ်မယ်”
“ဟုတ်ပါဘူးကွာ ဂျက်အင်ဂျင်ပါ”
ဟူ၍ အြငင်းအခုန် ြဖစ်ေနကေသး၏။
သိပ်မကာခင် ပင်လယ်ကမ်းစပ်ေရာက်ေတာ့ ကန်ေတာ်ဆိုင်ကယ်
ကို ပင်လယ်ထဲ အင်ဂျင်တုံး ြမပ်သည် အထိ ေမာင်းချလိုက်ပီး ေရထဲမှ
ပင် ေမာင်းလိုက်၏။ ဤသည် ကိုက ကမ်းစပ်မှ ကည့်ေနသူများက ဆိုင်
ကယ်ကိုမြမင်ဘဲ ေရထဲမှာ စျာန်ရ၍ ြဖတ်ေလာက်သွားေသာ နတ်သား
တစ်ပါး

ဟု

ပင်

ထင်ကေသး၏။

ဆိုင်ကယ်ကီး

ေရထဲမှ

ဘွားဘွားကီးြပန်ေပမှ
“ဟယ်…ဂျိန်း(စ)ဘွန်း…ဂျိန်း(စ)ဘွန်း”
ဟု ဝမ်းသာအားရ ေအာ်ဟစ်ကေလသည် ။ တချိကလည်း နတ်
သားှင့် ဂျိန်း(စ်)ဘွန်းကား ဗျာများကျန်ခဲ့ကေလသည် ။
မိန်ဘိေတာင်း။ အားရဘိေတာင်း။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားရေနစဉ်
“ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း”
တစ်ဘက်ပါ ကျယ်ေလာင်ေသာအသံကားေတာ့ လန်ိုး လာပီး
“အာ…ဘယ်ရပ်ကွက်က ထရမ်စေဖာ်မာေပါက်တာလဲမသိဘူး”
ဟု ေရရွတ်ကာ ဆတ်ခနဲထထိုင်လိုက်မိသည် ။
အိပ်ရာထဲ ိုးိုးချင်း စိတ်ထဲ ချက်ချင်းတိုးဝင်လာသည် က
“ဆိုင်ကယ်”
မေနကဝယ်ထားသည့် မစီးရေသးေသာ ဆိုင်ကယ်ကို ဖျတ်ခနဲ သ
တိရမိ၏။
“ဆိုင်ကယ် ဘယ်လိုပုံြဖစ်သွားပီလဲ”
သိချင်စိတ်ှင့် ဖျတ်ခနဲထပီး မျက်ှာကမန်းကတန်း သစ်လိုက်သ
ည် ။ ေနာက် ဘာမှ ပင် မစားေတာ့ဘဲ အိပ်မက်ထဲမှ ဆိုင်ကယ်ဆီသို။

*
“ဟာ”
ြမင်လိုက်ရေသာ ဆိုင်ကယ်ပုံေကာင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပင် အံ့အား

သင့်သွားမိ၏။ ဆိုင်ကယ်က မေနကြမင်ရပုံမျိးမဟုတ်။
ေြခနင်းှစ်ခုက အေရှဘီးနားမှာ သွားကပ်ေန၏။ ထိုေြခနင်း၏ အ
ေရှမှာ မှ ဂီယာှင့် ဘရိတ်တို က ေထာင်ေထာင်ေကာ့ေကာ့ေလး။ လက်
ကိုင်က သံပိုက်တစ်မတ်လုံးကီး ြဖစ်ပီး ေထာင်ေထာင်မတ်မတ်ကေလး
။ အေနာက်ဖက်ထိုင်ခုံကလည်း ိုင်ငံြခားကားတွင် ေတွရတတ်ေသာ
ဟဲလီးဒီေဗးရှင်းလို အေထာင်ကေလး။ တယ်ဟုတ်ပါလား။
“ဘယ့်ှယ်လ…
ဲ အံ့အားသင့်သွားပီမဟုတ်လား”
ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းရဲ အသံ။ ကန်ေတာ်လည်း ဝမ်းသာအားရြဖင်…
့
“ဟုတ်ပါ့ကွာ…ပုံစံကို တကယ်ေြပာင်းသွားတာပဲ”
ကန်ေတာ့်စကားကို ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းက ေယာင်ေယာင်ေလးပင်ြပံး
လိုက်ပီး…
“ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းပဲေလ၊ ဟဲ ဟဲ ဘယ်ရမှာ လဲ၊ နာမည်တစ်လုံးနဲ ခိုး
ဘီးေတွပုံေြပာင်းေနတာ၊ ဟုတ်ပါဘူး၊ စိတ်ကိက်ြပင်ေပးေနတာ၊ ကဲ
ဆိုင်ကယ်ေပတက်ကည့်ပါဦး အထာကျရဲ လားလို ၊ ကျပ်မှာ စိတ်ကိ
က်ြပင်ေနရတာနဲ တင် တစ်ညလုံးမအိပ်ရေသးဘူး၊ ဟူး”
ဟုတ်ေပလိမ့်မည်။ သူပုံက အိပ်ေရးပျက်ေနပုံ။ ကန်ေတာ်ဆိုင်ကယ်
ေပ တက်ခွလိုက်သည် ။
“အဲ”
ဆိုင်ကယ်ကေတာ့ မေနကလို ပုပုေလး။
“ေြခေထာက်တင်ကည့်ပါဦး၊ ကွက်တိမှ ကျရဲ လားလို ”
စိုးဝင်းက မိန်မိန်ကီး လက်ပိုက်ေြပာသည် ။

သူရှည်ထုတ်ထားေသာ

ဆိုင်ကယ်ေြခနင်းှစ်ဘက်ကို

ေြခေတာ်လှမ်းတင်လိုက်၏။
“အလိ”ု
ေြခနင်းှစ်ဘက်က ေြခဖျားဆီပဲမှီ၏။
“ဟင်…မင်းဟာက ေြခဖျားပဲမှီတယ်ေရာ၊ ငါ ဂီယာေတွ ဘရိတ်ေတွ
ဘယ်လိုနင်းရမလဲ”
ပုံေြပာင်းစိုးဝင်းက အေသအချာြပန်ကည့်သည် ။ ဟုတ်ပါသည် ။ အ
ေကာေလာ့ေနသလား ထင်ရေလာက်ေအာင် ေြခကိုဆန်ထုတ်ထားမှ
သူြပြပင်ထားေသာ ေြခနင်းကို ေြခဖျားသာမှီ၏။
ဆိုင်ကယ်ကလည်း

ပုပုေလးဆိုေတာ့

တကယ့်ကို

ခါးကုန်းပီး

အေကာေလာ့ေနသလိုကီး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဂျိန်းစဘွန်းမင်းသား ေရှာင်ကွန်နရီတိုလို အချိးမှ
န်ရင်ေတာ့ ဟုတ်ပါရဲ ။
စိုးဝင်းက ေပကိးထုတ်ပီး ြပန်တိုင်းသည် ။ ပီးမှ …
“ခင်ဗျားအရပ်က ဘယ်ေလာက်လ”ဲ
“ငါးေပဆယ်ခွဲေလ”
“ေတာက်…အဲဒါေကာင့် ြဖစ်မယ်”
စိုးဝင်း၏ မေကျမနပ်ေရရွတ်သံ။ ကန်ေတာ်ကသာ ဇေဝဇဝါြဖင့်
“ဘာြဖစ်လို လဲဟင်”
“ဘာြဖစ်ရမှာ လဲဗျ၊ ကျပ်က ခင်ဗျားကို ေြခာက်ေပဆယ်ခွဲမှတ်ပီး
လုပ်လိုက်တာ တစ်ေပတိတိေလးလွဲသွားတာ”

“အင်”
“ကိစမရှိပါဘူးဗျာ၊ အေပေြခာက်လက်မ၊ ေအာက်ေြခာက်လက်မပဲ
လွဲတာပဲ၊ လက်ကိုင်ေလး ကိုင်ကည့်ပါဦး”
သူေြပာသြဖင့် လက်ကိုင်လှမ်းကိုင်လိုက်ရာ…
“ဟင်”
လက်ကိုင်က ြမင့်လွန်းပီး လီဗာေနရာကို လက်ဖျားကေလးြဖင့်သာ
လှမ်းမှီ၏။ ြပည့်ြပည့်ဝဝ မှီလိုမှီြငား လက်ကို အစွမ်းကုန် ဆန်ထုတ်လို
က်သည် ။
“အိဂ်”
“ခွပ်”
“ေအာင်မေလးဗျ၊ ကွဲပါပီဗျ”
ဆီတိုင်ကီှင့် ေမးိုက်သံ။
ဆိုင်ကယ်ပုပုေလးတွင် ေြခှစ်ဘက်က အစွမ်းကုန်ေရှထုတ်ပီး လ
က်ှစ်ဘက်က အြမင့်ကီး ေြမာက်ထားရ၍ ခါးကီးကုန်းပီး ဆီတိုင်ကီှ
င့် ေမးေစ့မလွတ် ြဖစ်ေနရေလသည် ။ ကန်ေတာ့်ပုံက ဆိုင်ကယ်ေပတွ
င် ေမျာက်လဲေကျာ်မင်းသားကီး အားရပါးရ သစ်ကိုင်းခုန်ကူးေနတုန်း
သစ်ကိုင်း လွတ်ေနသည့် ဟန်။ ေြခှစ်ဘက်ေရှဆန်၊ လက်ှစ်ဘက်
ေနာက်ပစ်၍ ကားယားကီး။ ဆိုင်ကယ်ပုံက သည်းခံပီး အားသုံးလင်လ
ည်း အမီးလှန်ပီး ခါးကုန်းေနသလို ဘွင်းဘွင်းကီး။
ဒါကို စိုးဝင်းက…
“ဟား မိုက်တယ်ကွာ၊ ဒါမှ ဒီဇိုင်းအမှန်၊ ဒါမှ ဒီဇိုင်းအမှန်၊ ေတာက် ို

င်ငံြခားမှာ ြမင်ေနရတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျာ၊ ခင်ဗျားဆိုင်ကယ်ေပ တက်ထိုင်
လိုက်မှ ကန်ေတာ့်စိတ်ထဲ မင်းတုန်းမင်း ေတာင်ေြပးသတိရလိုက်ေသး”
“ဘာြဖစ်လို လဲဟင်…ခန်လွန်းလို လား”
“ဟင့်အင်း ကန်ေတာ်မြမင်ဘူးလိုက်လို ”
စိုးဝင်း၏ ဝမ်းသာအားရအသံ။ ဒါကို ကန်ေတာ်က
“ေဟ့ေကာင် မဟုတ်ေသးဘူးေနာ်၊ ေြခေထာက်ကလည်း တအားဆ
န်ထားရပီး

လက်က

တအားကီးကို

ေြမာက်ထားရေတာ့

ခါးကီးကုန်းပီး ဆီတိုင်ကီနဲ ေမးေစ့ေတာင် မလွတ်ဘူးြဖစ်ေနပီ၊ နည်း
နည်းြပင်မှ နဲ တူတယ်”
စိုးဝင်းက အေသအချာငုံကည့်သည် ။
“အာ…ဆိုင်ကယ်ကပုံမှန်ပဲဗျ၊ ခင်ဗျားေမးကီးက မလိုအပ်ဘဲ ရှည်
ေနတာ၊ ဆိုင်ကယ်ကေတာ့ ပုံေကာင်းမို မြပင်ိုင်ဘူး၊ ြပင်ချင်းြပင်ရင် ခ
င်ဗျားေမ့ေစ့ကီးပဲ

ြပင်ရမှာ

၊

ဆီတိုင်ကီနဲ

လွတ်ေအာင်

ခင်ဗျား

ေမးေစ့ကီး ေကျာက်စက်စားထုတ်လိုက”်
“မင်းေမကလိမ်းမို ေမွးရာပါေမးေစ့ကီး ေကျာက်စက်နဲ စားရမှာ
လား၊ ဒီမှာ ကည့်ဦး ဂီယာ ထိုးရင် ဘရိတ်ကမမှီဘူး၊ ဘရိတ်နင်းရင် ဂီ
ယာကမမှီဘူး၊ အဲဒါငါက ဘယ်လိုလုပ်ပီး ဆိုင်ကယ်က ေမာင်းရမှာ လဲ”
“အာ…ဒါေလးများ ဗျာ ဂီယာထိုးတဲ့ အခါ ဘရိတ်မနင်းနဲ ၊ ဘရိတ်န
င်းတဲ့ အခါ ဂီယာမထိုးနဲ ေပါ့ ဗျ၊ ဒါများ အလွယ်ေလး”
ဪ သူေြပာေတာ့လည်း အလွယ်ေလးပါလားေနာ်။ တစ်ဘက်ကို
နင်းမည်ဆိုလင် ေြခမှီေစရန် ဖင်ကို အနည်းငယ်ေရွရမှာ မို တစ်ဘက်
က မြဖစ်မေန လွတ်ရမှာ ကိုး။

“ဒါနဲ ေနပါဦး ဒီလက်ကလည်း လီဗာကို အဖျားပဲမှီေနတာ ကလပ်
ဆွဲတဲ့ အခါ ငါက ကလပ်ကို ခုန်ထပီး ဆွဲရမှာ လား”
စိုးဝင်းက ကန်ေတာ့်ကို အေသအချာြပန်ကည့်သည် ။ ကန်ေတာ့်ပုံ
က တိရိစာန်ုံက ေမျာက်လဲေကျာ်ရပ်ပါကီး ေပျာ်လွန်းလို ပရိသတ်အား
လက်ညိးစုံထိုး၍ ကေနသလို။
“ခင်ဗျား အေရှနည်းနည်းေရကည့်စမ်း”
သူေြပာသည့်

အတိုင်း

အေရှနည်းနည်းေရကည့်သည်

။

သိပ်မထူးြခား။
“အေရှနည်းနည်း ထပ်တိုးစမ်းပါ”
စိုးဝင်း၏ အားမလိုအားမရအသံ၊ ဒါကို ကန်ေတာ်က
“ဟ…ထပ်တိုးလို ြဖစ်မလားကွ၊ ဒီထက်ေရှတိုးရင် ကိုယ့်ငယ်ပါက
ဆီတိုင်ကီနဲ ဖင်ထိုင်ခုံကား ကျပီး ဆိုင်ကယ်ချိင့်ေဆာင့်တိုင်း ကိုယ့်ဘာ
သာကိုယ် ညစ်ခွဲသလို ြဖစ်ေနမှာ ေပါ့ကွ၊ ခွီးတဲ့ မှ ပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ေတာ့ သင်းမကွပ်ိုင်ေပါင်၊ ေယာက်ျားဘဝမှာ အဲဒါခံရအခက်ဆုံး”
စိုးဝင်းက သူေမးေစ့သူပွတ်ပီး အေသအချာ ြပန်ကည့်သည် ။
“လက်ကိုင်က

အေတာင့်အေြဖာင့်ကီးြဖစ်ေနေတာ့

ခင်ဗျားဘက်

တိုးလိုက်ရင်လည်း လက်ကီး အေနာက်ဘက် ေရာက်သွားမှာ ၊ အဲ အ
ေရှဘက်တိုးရင်လည်း ေြခဖျားနဲ လက်ဖျား ထိလုမတတ် ြဖစ်ေနလိမ့်မ
ယ်”
သူေြပာတာ ဟုတ်ပါသည် ။ ထိုလက်ကိုင်ကီး ကန်ေတာ့်ဘက် ချလို
က်မည်ဆိုလင်လည်း ေြခှစ်ဘက်က ဂီယာှင့် ဘရိတ်ကို မှီေစရန် အစွ
မ်းကုန် ဆန်တန်း နင်းထားရသည် မို တုတ်ကား ထဲကလို သိမ်းငှက်သို

င်းေဖာင်ဆွဲထားသလိုကီး ြဖစ်ေနမည့် အြပင် အေရှဘက် ေရလိုက်လ
င်လည်း ေြခဖျားှင့် လက်ဖျားထိေအာင် အေကာေလာ့ေနသလိုပင် ြဖစ်
ေနခိမ့်ေပေတာ့မည်။
“ေအးဗျာ…ဒီဇိုင်းကေတာ့

ဒီဒီဇိုင်းက

အမှန်ပဲ၊

ခင်ဗျား

ခာကိုယ်ကီးက ခတ်ယွင်းေနေတာ့ ဆိုင်ကယ်ကို ြပန်ြပင်ရခက်ခဲလိမ့်
မယ်၊ စတိုင်လ်ကျချင်ရင်ေတာ့ ဒီအတိုင်း စီးထားှင့် ေပါ့ဗျာ၊ ကျန်တာ
ကန်ေတာ် စဉ်းစားထားေပးပါ့မယ်”
ကန်ေတာ်လည်း ဘာမှ မတတ်ိုင်ေတာ့။ ဝယ်ထားပီး မစီးရေသး
ဘူးဆိုေတာ့

စဉ်းစားသာ

ကည့်။

ကိုယ့်မှာ

လည်း

မိုးမရွကိုြဖစ်ေနပီကိုး။ ထိုေကာင့်
“ကဲ

ဒါဆိုလည်း

ဒီအတိုင်းပဲ

ယူသွားေတာ့မယ်ကွာ၊

ေနာက်မှ

ြပင်ကတာေပါ့”
“ေနဦးေလ…ဒီအတိုင်းယူသွားလို ဘယ်ရမှာ လဲ၊ စက်ြပင်ခေလး
ေပးသွားပါဦး”
“ဟင်…မင်းက ဘာြပင်ရလို လဲ”
ကန်ေတာ်၏ အေမးကို စိုးဝင်းက မခိုတိုြပံးပီး…
“ခုနက ကန်ေတာ် ခင်ဗျားဆိုင်ကယ်စက်ှိးတုန်း ရပ်ကွက်က ခဲနဲ
ချလို စက်ြပန်သတ် ထားရတယ်ဗျ”
“ဟင်…ဟုတ်လား၊ ခုန ငါအိပ်ေနတုန်း ကားလိုက်ေသးသဗျ၊ ငါ့မှာ
ထရမ်စဖာေပါက်တယ် ထင်လို ”
“ဘယ့်ှယ်

ထရမ်စဖာေပါက်ရမှာ

လဲ၊

ခင်ဗျားဆိုင်ကယ်ကီး

စက်ှိးတာ၊ အခုေတာ့ ကျပ် ြပင်လိုက်လို ငိမ်သွားပီ၊ အဲဒီအတွက်

ေြပာင်းဖူးသုံးဖူးဖိုးနဲ ပတ်တီးတစ်လိပ်ဖိုးေပး”
“ဟ…ဘာဆိုင်လို လဲကွ၊ ဆိုင်ကယ်စက်ြပင်တာနဲ ခင်ဗျားစားတဲ့
ေြပာင်းဖူးဖိုးနဲ ”
“ဆိုင်မဆိုင် ကိုယ့်ဆိုင်ကယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ြပန်စစ်ကည့် လိုက်
ေလ၊ ဒီပညာရဖို လွယ်တယ် မှတ်လို ၊ ဟူး စိုးဝင်းမို ရှာေဖွေတွရှိထား
တာ”
သူစကားေကာင့် ကန်ေတာ်လည်း ဆိုင်ကယ်ကို ြပန်စစ်ကည့်လိုက်
ရာ
“ဟင်”
အိပ်ေဇာတစ်ခုလုံး လမ်းေဘးက အူတစ်ေယာက်နဲ မြခား လုံြခံစွာ
စည်းေှာင်ထားေသာ ပတ်တီး။ အိပ်ေဇာအဝတွင် မှ ကပ်ညပ်ေနေအာ
င် ထိုးသိပ်ထားေသာ ေြပာင်းဖူးိုးတစ်ခု။
“ဒီလိုေတာ့လည်း ဟုတ်သားဟ၊ ြမန်မာ့နည်းြမန်မာ့ဟန်ြဖစ်မယ်၊ ဒါ
နဲ ေနပါဦး ေြပာင်းဖူးိုးက တစ်ခုထဲ ထိုးထားတာ၊ ဘယ်ှယ့်ေကာင့်
သုံးဖူးဖိုးေတာင် ေပးရမှာ လဲ”
“ေအာင်မာ ခင်ဗျားအိပ်ေဇာနဲ ေတာ်မေတာ် စမ်းစားကည့်ရေသးတ
ယ်ဗျ၊ ဒါေတာင် သုံးဖူးထဲနဲ ေတာ်တဲ့ ေကာင်ေတွလို ၊ မေတာ်ေသးရင်
ကျပ်မ ှာ ဗိုက်ေအာင့်ေနေအာင် ဆက်စားရမှာ ဗိုက်အေအာင့်ခံပီး လုပ်
တာေနာ်၊ ေစတနာကို မေစာ်ကားနဲ ”
“ဪ…သူခမျာ ကျန်းမာေရးအခတ်ယွင်းခံပီးေတာ့ကို ကိးစားခဲ့
ရပါလား၊ ေအးေလ ဒီပညာက ေတာ်ုံရတာမှ မဟုတ်ဘဲ တန်ပါေပတ
ယ်”

ဟု ေတွးမိပီး ေြပာင်းဖူးသုံးဖူးဖိုးှင့် ပတ်တီးတစ်လိပ်စာ ရှင်းေပး
လိုက်ရ၏။
“ကဲ ဒါြဖင့် ဆိုင်ကယ်ငါယူသွားေတာ့မယ်၊ ေနာက်မှ လိုတာ ပိုတာ
ြပင်ဦးမယ်”
ဆိုကာ ဆိုင်ကယ်ကို အြပင်တွန်းထုတ်လိုက်သည် ။ ဒါကို စိုးဝင်းက
…
“ယူသွားေလ…ယူသွား၊ ဒါေပမဲ့ လီဗာေတာ့ တအားမဆွဲနဲ ေနာ်”
“ဘာြဖစ်လို လဲ”
“လက်ကိုင်သံက

ေပျာ့ေတာ့

တအားဆွဲမိရင်

လက်ကိုင်ကီး

ေကာက်ပီး ပါလာမှာ စိုးလို ”
“ဟင်”
သူေြပာပုံက လီဗာကိုေတာင် အပျိေဖာ်ဝင်စကေလးလို ေချာ့ဆွဲရမ
ည့် ပုံ။ အဲ ဘာဆိုင်လို လဲ။
ေနာက် ကစ်စတာကိုနင်းပီး စက်ှိးလိုက်သည် ။
“ဝှီး…ထုတ် ထုတ် ထုတ်”
ဆိုင်ကယ်က ချက်ချင်းလိုိုးသွားသည် ။ စက်သံက အြခားဆိုင်ကယ်
ထက် ကျယ်ေန ေသးေသာ်လည်း ေြပာင်းဖူးိုးေကာင်းမေကာင့် ညက်
ညက်ကေလး။ သိုေသာ် အိပ်ေဇာကီး ပိတ်ေနသည် မို သံေကးတစ်ေန
ေသာ ကျန်အပိုင်းမှ မီးခိုးလုံးကီး အူတက်လာသည် ။
ကလပ်ဆွဲသည် ။ မမီမကမ်းှင့် ဂီယာကို ထိုးလိုက်သည် ။ ပီးမှ လီ
ဗာကို ဆွဲလိုက်သည် ။

“ဝူး…ေဝါ”
ဆိုင်ကယ်က ညိမ့်ညိမ့်ေညာင်းေညာင်း ထွက်သွား၏။
ဂီယာချိန်းရန် ဖင်ကွရ၏။ ကလပ်ဆွဲပီး ဂီယာထိုးသည် ။ ပီးေနာက်
လီဗာဆွဲသည် ။
ေရှမှာ ဆိုက်ကားတစ်စီးေတွ၍ ဖင်ကိုညာေရ၍ ဘရိတ်နင်းသည် ။
ဖင်ကို ဘယ်ြပန်ေရ၍ ကလပ်ဆွဲ ဂီယာချိန်းသည် ။ ဖင်ကို ညာြပန်ေရ၍
လီဗာဆွဲရသည် ။ ဆိုင်ကယ်ကီးေပတွင် ဝမ်းလျားကီး ေမှာက်ပီး အလု
ပ်ပ်ေနေသာ ကန်ေတာ့်အား လူအများက ဝိုင်းကည့်က၏။ မည်သိုပင်
ဆိုေစ ဒါကိုက မဂလာတစ်ပါး။ ဒါကိုက လိုချင်သည့် ပစ်မှတ်။ ဂုဏ်ယူ
လို မဆုံးမီမှာ ပင် သည် ကားထဲ သံေကးတက် အိပ်ေဇာထဲမှ ထွက်ေန
ေသာ မီးခိုးလုံးက လူတစ်ကိုယ်လုံးဖုံးမတတ်။ မသိလင် တိမ်ထူထူေပ
ပျံသန်း သွားေနေသာ နတ်ရထားလိုလို။
“ခွပ်…ခွပ်…ခွပ်”
“ဟိုက…
် ကွဲပဟ”
ဆိုင်ကယ်က ချိင့်ေဆာင့်၍ ဆီတိုင်ကီှင့် ေမးိုက်သံ။
“ခွပ်”
“ေသပါပီအေမရဲ ”
ေနာက်ထပ် ချိင့်ကီးကီးကျ ဆီတိုင်ကီှင့် ေဆာင့်ပီး နဂိုရှိရင်းစွဲ
ေမးေကာက်ကီးပင် ေယာင်တက်လာသည် ။ အေရးထဲ တစ်ခွက်ထဲရှိ
ေသာ ဒိုင်ခွက်က မျက်စိေရှလာပိတ်ေနေသး၍ မျက်လုံးကီးေထာင်ကာ
မနည်းေမာ့ကည့်ေနရေသးသည် ။

“ခွပ်”
“ေအာင်မေလးဗျ”
သတိမမူမိလင် ကာကာဆတ်က လာြပတ်ိုင်သည့် အေနအထား။
“အဟွတ်…အဟွတ”်
သည် ကားထဲ မီးခိုးမန်၍ ေချာင်းကဆိုးရေသး။ ဆီတိုင်ကီှင့် ေမးို
က်ပီး မူးေနာက်ေနပီ။ မသိလင် ဆိုင်ကယ်စီးေနရတာကပင် ေရဓူဝံှင့်
လက်ေဝှထိုးေနရသလို။
တမူးမူးတေနာက်ေနာက်ှင့် ြပင်ဆိုင်ှင့် ဓာတ်တိုင်ှစ်တိုင်သာသာ
ေဝးေသာ အိမ်သို ြပန်ေရာက် လာ၏။ အိမ်ေရှေရာက်ေသာ်လည်း ဆိုင်
ကယ်ေပက ုတ်တရက် မဆင်းိုင်ေသး။ ရပ်ကွက်အဝင်လမ်း ကမ်း
သည့် ဒဏ်ေကာင့် ဆီတိုင်ကီှင့် ေမးိုက်ကာ မျက်ေစ့ပါ ပယ်ချင်ေနသ
ည် ။ သွားပါတိုဝင်ေနချင် သည် ။ ေြခကို အစွမ်းကုန်ဆန်၊ လက်ေနာက်
ပစ်ထားရသည့် အတွက် ကိုယ်လက်လည်း အေတာ်နာေနပီ။
အေတာ်ကေလး သတိထားပီးမှ ဆိုင်ကယ်ေပက ဆင်းိုင်ေတာ့၏။
“ေတာက်…ဘာေကာင့် ဒီေလာက်ေတာင် ေဆာင့်ေနပါလိမ”့်
ဆိုင်ကယ်ကို ြပန်ကည့်ေတာ့…
“ေတွပီ…အဓိကေှာင့်ယှက်ေနတာ ဆီတိုင်ကီအဖုံး”
ဆီတိုင်ကီအဖုံးေနရာှင့် ေမးေစ့က ကွက်တိြဖစ်ေန၍ ထိုအဖုံးသံှ
င့် ေမးကို လာေဆာင့် ေနြခင်းသာ ြဖစ်သည် ။
ဆီတိုင်ကီအဖုံးကို ခတ်လိုက်သည် ။ ထိုအေပါက်ေနရာ ေမးေစ့သွင်း
ကည့်သည် ။

“ဟား…ကွက်တိ ဒါပိုေနတာ၊ ဒါပိုေနတာ၊ ဆီတိုင်ကီအေပါက်ကို
ေမးနဲ ပိတ်ေမာင်းရမယ်”
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဝမ်းသာပီး ဆီတိုင်ကီအဖုံးကို လင့်ပစ်လိုက်သ
ည် ။
“မလိုဘူး၊ ဒါမလိုဘူး”
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကိတ်ကည်ူးကာ အပျင်းဆန်ရင်း အိမ်ထဲ
လှမ်းဝင်လိုက်သည် ။
ဆိုင်ကယ်ဓာတ်တိုင်ှစ်တိုင်မ ေမာင်းမိုံှင့် နာေနေသာ ကိုယ်လ
က်များကို ပုပ်ဆီ လူးရ ေပဦးမည်။

*
အိမ်ထဲက ြပန်ထွက်ေတာ့ ကန်ေတာ့်အစ်ကို ကိုစျာန်တစ်ေယာက်
ဆိုင်ကယ်ေပ တက်ခွ၍ စမ်းေနသည် ကို ေတွရ၏။ ကန်ေတာ်ထွက်
လာသည် ကိုြမင်ေတာ့
“မင်းဆိုင်ကယ်လား”
“ဟုတ်ပါ့”
သူဘာမှ ြပန်မေြပာဘဲ ဆိုင်ကယ်ကိုသာ စမ်းသပ်ေနသည် ။ ဘရိတ်
နင်းကည့်သည် ။ သူက ကန်ေတာ့်ထက် အရပ်ပိုပုေနသည် မို နင်း၍ မ
မှီ။
ဆိုင်ကယ်ေပကဆင်းပီး ခါးေတာင်းေြမာင်ေနေအာင် ကျိက်လိုက်
သည် ။ သူစိတ်ထဲတွင် ဝတ်ထားေသာ လုံချည်ကီးတုပ်ေန၍ ဂီယာှင့်
ဘရိတ်နင်း၍ မမီဟု ထင်ေနပုံရ၏။

ဆိုင်ကယ်ေပ

ြပန်တက်ခွ၍

ဂီယာထိုးကည့်သည်

။

ပါးစပ်ပါ

အေကာလိုက်၍ ရွဲထွက်လာသည် အထိ ေြခကို ဆန်သည် ။ မမီ။
ခါးကီးကိုပါ လိုက်ေစာင်းပီး စမ်းကည့်သည် ။ ဒါလည်း မမီ။ မတတ်
သာသည့် အဆုံး ြမင်းစီးသလို ဆီတိုင်ကီေပ တက်ခွလိုက်သည် ။
“ဟီဟိ”
ကိုစျာန်၏ ကိတ်ရယ်သံ။
“မင်းဆိုင်ကယ်စီးရတာ ဖင်ေတာ့ေအးသဟ၊ ဟီဟိ”
သူဘာသာသူ သေဘာေတွကျေနသည် ။ ဆိုင်ကယ်ေပမှာ လည်း သူ
တစ်ေယာက်တည်း အလုပ်ေတွပ်ေန၏။ ဆီတိုင်ကီေပတက်၍ ဂီယာ
နင်းကည့်သည် ။ မှီသွားပီ။ ထိုေတာ့မှ ဆိုင်ကယ် လက်ကိုင်ကို လှမ်းကို
င်လိုက်သည် ။
“ဟဲ့…ေသာက်ေခွး”
ဆိုင်ကယ်လီဗာက သူေနာက်ေရာက်ေန၍ ေြခကားယား လက်ကား
ယားှင့် ဂမ်းြပန်ကျသွား၏။ ပီးမှ ဖုတ်ဖက်ခါလူးလဲထရင်း
“မင်း…မင်း ဆိုင်ကယ်က ဘယ်လိုေမာင်းရမှာ လဲကွ။ ဟင် ဆီတိုင်
ကီဖုံးကေရာ ဘယ်ေရာက်ေနလဲ”
သူအေမးကို ကန်ေတာ်က လိဝှက်ဆန်းကယ်စွာ ြပံးလိုက်ပီး
“ရှိတယ်ေလ၊ ေြပာရမယ် ဆိုရင်ေတာ့ ဒီဆိုင်ကယ်ကီးက ဝိဇာနဲ သိ
ပံေပါင်းစပ်ထားတာမျိးေလ၊ ေြပာရရင် ဂျိန်း(စ်)ဘွန်းနဲ နတ်သား ေပါင်း
စပ်ထားသလိုေပါ့”
အ ိမ ်မ ှာ တီထွင်ပါရဂူဟု နာမည်ကီးေသာ ကိုစျာန်ပင် ပါးစပ်အ

ေဟာင်းသားှင့် ကန်ေတာ့်ကို ြပန်ကည့်ေနရသည် ။ ယခုဆိုင်ကယ်က
သူတီထွင်ရန်ပင် စိတ်ကူးမရခဲ့ေသာ အမျိးအစားပင် မဟုတ်လား။
ေနာက် ဆိုင်ကယ်ကို ခါးေတာင်းကျိက်ကီးှင့် လှည့်ပတ်ကည့်သ
ည် ။ ပတ်တီးများ စွာှင့် လုံြခံေနေသာ အိပ်ေဇာကီးကို ြမင်ေတာ့ အံ့
အားသင့်သွားသည် ။
“ဟင်…ေြပာင်းဖူး၊ ေြပာင်းဖူးိုးကီး”
အိပ်ေဇာတွင်

ပိတ်ထားေသာ

ေြပာင်းဖူးိုးကီးြမင်ေတာ့

မျက်လုံးကီးြပးပီး ထေအာ်သည် ။ ပီးမှ ကန်ေတာ့်ဘက်လှည့်ပီး
“ေဟ့ေကာင်…ဒီေြပာင်းဖူးကီးက ဘာလုပ်တာလဲ”
သူအေမးကို ကန်ေတာ် ေယာင်ေယာင်ေလးြပံးလိုက်ပီး
“ဒါ တစ်ေခတ်တစ်ခါကေတာ့ ေြပာင်းဖူးိုးေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဆိုင်ကယ်
ထဲ ေရာက်သွားတဲ့ အခါ ဆိုင်လင်ဆာ အသံတိတ် ကရိယာလို ေခတယ်
”
“အသံတိတ်ကရိယာ”
ကန်ေတာ့်စကားကို သူ သံေယာင်လိုက်သည် ။ ဒါကို ကန်ေတာ်က
ဆရာကီးအထာှင့် မျက်မှန်နက်ကီး ေကာက်တပ်ပီး
“ေြပာေနကာပါတယ်ေလ၊ ကန်ေတာ်စီးြပမှ ပဲ မျက်ဝါးထင်ထင်က
ည့်ေပါ့”
ဟု

ဆိုကာ

ဆိုင်ကယ်ေပ

လှမ်းခွလိုက်သည်

။

ကိုစျာန်က

ခါးေတာင်းကျိက်ကီးှင့် ကန်ေတာ့်ကို ေငး၍ ဆိုင်ကယ်စက်ှိးလိုက်
သည် ။

“ဝှီး…ထုတ်…ထုတ…
် ထုတ”်
ဆိုင်ကယ်သံက ညက်ညက်ေလး။ တစ်ချက်နင်း တစ်ချက်ိုး။ သို
ေသာ် အိပ်ေဇာအေပါက်များမှ မီးခိုးများ အေပသို အူတက်လာသည် ။
“ကိုစျာန်ေရ မင်းတို အိမ်ေရှ အမှ ိက်ပုံမီးိေနတာလား”
နံေဘးအိမ်မှ ေအာ်သံ။ “ေအးေလ…မသိလို ေအာ်တာပဲ ေအာ်ပါေစ”
ဟု သာ သေဘာထား လိုက်သည် ။
ဆိုင်ကယ်ေြခနင်းေပ ေြခတစ်ဘက်တင်လိုက်သည် ။
“ဟင်”
ကိုစျာန်၏ အံ့သတကီးအာေမဍိတ်သံ။
ဆိုင်ကယ်လီဗာေပ လက်တင်လိုက်သည် ။
“ဟာ”
ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ထိုပုံစံသာ ထွက်ေနေသာ ကန်ေတာ့်ကို ကိုစျာန်
အံ့အားသင့်ေနပုံရ၏။ မသိလင် တိရိစာန်ုံက ေမျာက်လဲေကျာ်ကီး
သိမ်းငှက်သိုင်း ေဖာင်ဆွဲထားသလို။
စိုးဝင်းေြပာသလို ဤဆိုင်ကယ်ကို မင်းတုန်းမင်းကီး တက်စီးပါက
လည်း ဒီပုံသာ ထွက်မည်မှာ မလွဲ။
တင်ပါးကို ဘယ်ေရ၍ ကလပ်ဆွဲ ဂီယာထိုးလိုက်သည် ။
“အလိ”ု
ညာြပန်ေရ၍ ဂီယာထိုးလိုက်သည် ။
“အဲလိုကီးလား”

ကိုစျာန်၏ အံ့သတကီးေရရွတ်သံ။
“ေဟ့ေကာင် ဆီတိုင်ကီဖုံးေရာ”
“ေဒါက်”
“ခွပ်”
“အဲ…အဲ”
ဘာမှ ြပန်မေြပာဘဲ ဆီတိုင်ကီအေပါက်ကို ေမးေစ့ှင့် ပိတ်ြပလိုက်
ေတာ့ ကိုစျာန် ဘာစကားဆက်ေြပာရမှန်းပင်မသိ ြဖစ်သွားရ၏။ ပီး
ေနာက်…
“ဝှီး…ထုတ်…ထုတ…
် ထုတ”်
ညင်သာစွာ

လိမ့်ထွက်သွားေသာ

ဆိုင်ကယ်ကိုကည့်ပီး

ကိုစျာန်ေကျာက်ုပ်တစ်ုပ်လိုပင် ေကာင်ေငးကျန်ခဲ့ေလေတာ့၏။ မိန်
ဘိေတာင်း၊ အားရဘိေတာင်း။ တစ်သက်လုံး သူများကိုသာ ေလာက်က
ပ်ေနေသာ ကိုစျာန်ပါ ေကာင်ကေရာ့ပဲ ဆိုရမတတ်။ ေကာင်ေကာပါ
ဆွဲကျန်ရစ်ေနေလပီ။
ဆိုင်ကယ်က တလိမ့်လိမ့် တအိအိ လပ်ရှားေနသည် ။ ကိုယ်လက်
ေတာ့နာသည် ။ သိုေသာ် ေမးေစ့ မှာ ေတာ့။ ဆီတိုင်ကီအေပါက်ထဲ ေမး
ေစ့ချိန်ထည့်ထားသည်

မို

ေမးေစ့က

လုံးဝမနာေတာ့။

သိုေသာ်

ချိင့်ကီးကီးေဆာင့်ရင်သာ အထဲမှ ဆီများ ခေလာက်ဆန်ပီး ေမးေစ့
လာလာတက်ိုက်ေနြခင်းပင်။ ဒါလည်း ကိစမရှိ။
“ေနပါေစ၊ မုတ်ဆိတ်ကို ဓာတ်ဆီနဲ ေဆးေတာ့ ပိုသန်တာေပါ့”
အေကာင်းြမင်သမားမို အေကာင်းကိုသာ ေတွးမိသည် ။

ရပ်ကွက်၏ ထိပ်တွင် ရှိေသာ ေစျးက စည်ကားေနပီ။ ေစျးေရာင်း
ေစျးဝယ်များက လမ်းမေပ ပျံကျဲေနေလပီ။ မိဆင်ေြခဖုံးတို ၏ ထုံးစံ
အတိုင်း ြမင်းလှည်း၊ ဆိုက်ကားများ ပျားပန်းခတ်ေနသည် ။
“ေတာက်…အေရးထဲ

ဒီဒိုင်ခွက်က

လာပ်ေနေသး၊

ကုမဏီက

ဒါကိုြဖတ်သင့်တယ်”
လိုအပ်လို တပ်ထားသည့် ဆိုင်ကယ်ဒိုင်ခွက်ကိုပင် ဆီတိုင်ကီေပတ
စ်ဝက်၊ ဆီတိုင်ကီေအာက် တစ်ဝက် ှစ်ထားေသာ ကိုယ့်မျက်ှာေပမှ
မျက်လုံးမြမင်ရ၍ ကျိန်ဆဲမိေသးသည် ။
ေစျးေရှတည့်တည့်ေရာက်ေတာ့

လူကပိုပ်လာသည်

။

ဟွန်းကိုတီးကည့်သည် ။ ဟွန်းသံက ထွက်မလာ။ ဆိုင်ကယ်က တစ်စီး
လုံး အသံထွက်ေနေသာ်လည်း ြမည်သင့်ေသာ ဟွန်းတစ်ခုထဲက အသံမ
ထွက်။ တလွဲဆံပင်ေကာင်းပီး ချိင်းေမးက ထူေလပီ။
သည် အတိုင်း ဆက်သွားပါက ဘာမှ မြမင်ရပုံှင့် တိုက်မိခိုက်မိိုင်
သည့် အေနအထား။ ထိုေကာင့် ဘယ်ဘက်ဖင်ေရ၍ ဂီယာချိန်းလိုက်သ
ည် ။ ေနာက် ညာဘက်ြပန်ထိုးကာ ဘရိတ်နင်းလိုက် သည် ။
လူေတွက ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံး လာေနသည် ကိုပင် မေရှာင်ချင်က။
မီးခိုးလုံးကီးတအူအူှင့် မို အထူးအဆန်းသဖွယ် ဝိုင်းကည့်ေနကေသး
၏။
လူကိုေတာ့ မီးခိုးထဲ ေပျာက်ေန၍ ြမင်ဟန်မတူ။ ထိုေကာင့်
“ဆိုင်ကယ်လီဗာဆွဲပီး စက်သံေပးမှ ”
ဟု စဉ်းစားမိပီး ဆိုင်ကယ်လီဗာကို ခပ်ကမ်းကမ်း ဆွဲလိုက်သည် ။
“ဗီး…ဗီး…ဗီး”

စက်သံှင့် အတူ ပို၍ အူတက်လာေသာ မီးခိုးများကို လူအများက
တအံ့တသကည့်ကသည် ။ လူများက ေရှာင်မသွားသည့် အြပင် အနား
သိုပင် ကပ် လာပီး…
“ေအး…စည်ပင်သာယာက ကတရာပုံးေတွ မီးလာိြပန်ပီထင်တ
ယ်”
“ဟုတ်ပါ့၊ မီးခိုးကလည်း များ ၊ ေညာ်ကလည်း ေညာ်”
ေဘးနားမှ လူများက ထင်ြမင်ချက်ေပးေနကြပန်သည် ။ ကန်ေတာ်
လည်း ဆိုင်ကယ်မှန်း သိေစရန် လီဗာကို ခပ်ကမ်းကမ်း ထပ်ဆွဲလိုက်
သည် ။
“ဗီး…ဗီး…ဗီး…ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း”
“ဟိုက…
် ဘာြဖစ်တာလဲဟ”
ကျယ်ေလာင်လှေသာ အသံကီးေကာင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လန်ပီး
ထေအာ်မိသည် ။ ေဘးနားက လူများကလည်း
“ဟဲ့…ေသာက်ပလုပ်တုတ်၊ ဘာြဖစ်တာလဲဟ”
“ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း”
“ေဟ့..ေြပးေဟ့...ေြပး၊ ဆီတိုင်ကီေတွ ေပါက်ကုန်ပီ၊ ဆီတိုင်ကီေတွ
ေပါက်ကုန်ပီ”
“ေအာင်မေလးအေမရဲ ကမာကီးြပားပီ၊ ကမာကီးြပားပီ”
ဟူေသာ ေအာ်သံများ ှင့် အတူ ေကာက်လန်တကား ဝုန်းသုန်း
ကား ထွက်ေြပးကေလသည် ။
“ဘယ့်ှယ့်ေကာင့် အသံကျယ်ကီးထွက်လာပါလိမ”့်

ြပန်ကည့်လိုက်မှ …
“ဟိုက…
် အိပ်ေဇာဝမှာ တပ်ထားတဲ့ ေြပာင်းဖူးဆိုင်လင်ဆာကီး ြပ
တ်ထွက်သွားပီ”
ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း စနစ်တကျ တပ်ဆင်ေပးလိုက်ေသာ ပါးစပ်ြဖစ်
ေြပာင်းဖူးဆိုင်လင်ဆာကီး ြပတ်ထွက်သွား၍ ဆိုင်ကယ်မှာ နဂိုမူလဘူ
တသံကီး

ြမည်ဟီးသွားြခင်း

ြဖစ်၏။

ကန်ေတာ့်မှာ

လည်း

ဆိုင်လင်ဆာေြပာင်းဖူးိုးကီးကို ေြပးပဲေကာက်ရမလား၊ ဆိုင်ကယ်ကိုပဲ
ေမာင်းထွက်ရမလား ေဝခွဲမရခင်.
ေြပးလာေသာအရိပ်တစ်ခု လူများကားမှာ အြပင် မီးခိုးများ ဖုံးေန၍
မသဲကွဲ။ အေတာ်ကေလးကို ြမန်လှသည် ။ ကဆုန်စိုင်းလာပုံရ၏။ အ
နားေရာက်မှ ကည့်လိုက်ေတာ့
“ွား”
“ဟင်…ွားမကီး”
ဟုတ်ပါသည် ။ ပိန်ကပ်ကပ် ွားမကီး။ ဆိုင်ကယ်အသံကို အြမင်က
ပ်သည် ထင့် ကဆုန်ဆိုင်း ေြပးလာသည် ။
“ဟ…ဟ လုပ်ကပါဦး၊ လုပ်ကပါဦး၊ လာပီဗျ၊ လာပီ”
ကန်ေတာ်၏

သံကုန်ြခစ်ေအာ်သံ။

သိုေသာ်

သူဦးတည်ချက်က

မေြပာင်း။ ကန်ေတာ်ှင့် ဆိုင်ကယ်ဆီသို ေလးဖက်ကျကျကီး ဒုန်းစိုင်း
လာသည် ။
“ေအာင်မေလးအေမရဲ လုပ်ကပါဦးဗျ”
ကန်ေတာ့်ရဲ ေကာက်လန်တကားေအာ်သံှင့် အတူ ဆိုင်ကယ်ကို

ေမာင်းထွက်ရန် ဂီယာကို လှမ်းထိုးကည့်သည် ။ ထိုအချိန်ကမှ ေြခဖျား
ှင့် ေဝးလံေခါင်သီလှေသာ ဂီယာတံက ဘယ်လိုမှ ရှာနင်းလို မထိ။
“ေအာင်မေလးအေမရဲ လုပ်ကပါဦး”
ေြခဖျားှင့် ဂီယာတံ ကေချာ်ကခတ် ြဖစ်ေနတုန်း။ လှည့်ကည့်လိုက်
ေတာ့ မျက်ရည်များ ှင့် ွားမကီး၏ ေဒါသတကီး မျက်ှာ။
ထိုေနာက်…
“အား”
“ဒုန်း”
“ေအာင်မေလး တက်…တက်သွားပီဗျ”
လူကေြမာက်ခနဲ။ တက်တုန်းကေတာ့ အတည့်ပင် တက်သွားပီး ြပ
န်အကျ
“အား”
လူက ေခါင်းပဲကီးေန၍ လားမသိ လမ်းေဘးတွင် ေရာင်းချေနေသာ
ငါးေြမွထိုးဗန်းေပ ေခါင်းှင့် ြပန်ကျ၏။
“ဒုန်း”
“ခလွမ်း”
“ေအာင်မေလး ေသပါပီ အေမရဲ ”
ကန်ေတာ့်ေအာ်သံ။ ငါးေြမွထိုးဗန်းေပ ေခါင်းှင့် ကျ၍ မည်သိုမည်
ပုံ ြဖစ်ေနသည် ေတာ့မသိ။
“ဟိုက…
် ငါးေြမွထိုးတစ်ေကာင် ပိုလာပါလား”

“ေအာင်မာ…ဒီငါးေြမွထိုးက ဥနဲ ေတာ့၊ ေမွးခါနီးဖွားခါနီးကီး”
ဟူေသာ ဝမ်းသာအားရအသံ ကားရ၏။ ကန်ေတာ့်မှာ ေြဖရှင်းရန်ပ
င် အချိန်မရေတာ့။ ဆိုင်ကယ်ြပန်ကည့်ေတာ့ ေသာင်းှစ်ေထာင်ေပးရ
ေသာ ဆိုင်ကယ်ကီးမှာ ွားမချိဖျားမှာ ကားေနေလပီ။ ွားမကီးက ဆို
င်ကယ်ကို ဦးချိကီးှင့် ေကာ်ေကာ်ထိုးေနသည် ။
သိပ်မကာမီမှာ

ပင်

တထုန်းထုန်းြမည်သံေပးေနေသာ

ဆိုင ်က ယ်ကီးမှာ စက်သံရပ်သွား၏။ ထိုေတာ့မှ ေဒါသတကီး ေဝှေန
ေသာ ွားမကီးမှာ လည်း ုတ်တရက် ရပ်သွား၏။ ပီးေနာက် ေဘးဘီ
ေဝ့ကည့်သည် ။ ကန်ေတာ်ကေတာ့ ငါးေြမွထိုးဗန်းေပ ငုတ်တုတ်မပင်
မလပ်ရဲေသး။
ွားမကီး အသိြပန်ဝင်သွားသည် ထင့် ေဘးဘီေဝ့ကည့်ရင်း သူကို
လူအများ ဝိုင်းကည့်ေနသည် ကို ြမင်ေတာ့ “ဝမ်းေဘာ”ဟု တစ်ချက်
ေအာ်ကာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာှင့် ြပန်လှည့်ထွက်သွားေတာ့၏။
သူခမျာလည်း

အသံေကာင့်

ုတ်တရက်

စိတ်တိုကာ

ဘာြဖစ်လို

ြဖစ်မှန်းမသိ ြဖစ်ေနပုံ။ လမ်းေလာက်ပုံကိုက ကွဲကလျှင့် ။ ဪ
ွားမရှက်တာ ဒီတစ်ကိမ်ပင် ကံဖူး ေသးေတာ့၏။ ွားမက လာရာလ
မ်းအတိုင်း အမီးတယမ်းယမ်းှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေရှ ြဖတ်ေလာက်
မိေသာ အပျိမေလးသဖွယ် ယိမ်းွဲရင်း ြပန်ထွက်သွားသည် ။
ထိုေတာ့မှ ကန်ေတာ်လည်း ငါးေြမွထိုးဗန်းေပမှ ထရဲေတာ့သည် ။
“ဟဲ့…ခုနက ဥနဲ ငါးေြမွထိုး ဘယ်ေရာက်သွားလဲ”
“အိုေအ…နင်အြမင်မှားတာေနမှာ ပါ”
“ဘယ့်ှယ်မှားရမှာ လဲ၊ ငါက ဥကို အေသအချာမှတ်ထားတာ၊ ေအာ

င်မာ ငါးေြမွထိုးက အေကာင်သာေသးတာ ဥကီး ဒီေလာက်ေလာက်ကီး
”
အေရးထဲ ငါးေြမွထိုးသည် က တစ်ေမှာင့်။
ကန်ေတာ်လည်း လဲကျေနေသာ ဆိုင်ကယ်ကို သွားြပန်ထူလိုက်ရသ
ည် ။ ထိုေတာ့မှ လူများကလည်း
“ဪ…ဆိုင်ကယ်က သူဆိုင်ကယ်ပဲ၊ ဘာြဖစ်သွားတာလဲ”
“သိဘူးေလ ခုနကေတာ့ ုတ်ုတ်ုတ်ုတ်နဲ ပဲ”
ကန်ေတာ်လည်း သူတို ေြပာသမကို ဂုမစိုက်ိုင်ေတာ့။ သည် ေန
ရာက ေဝးရာကိုသာ ထွက်သွား ချင်ေနပီမို ဆိုင်ကယ်ေပတက်၍ စက်
ကို ကမန်းကတန်း ှိးလိုက်သည် ။
“ဝှီး…ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း”
“ေအာင်မေလးလုပ်ကပါဦး၊ ဘာသံကီးလဲ”
“ဟ…ဟ ဒါကီးက ေအာ်ေနတာဟ”
“ေြပးက…ေြပးကေဟ့၊ ကမာကီးြပားပီ၊ ြပားပီ”
ဆိုင်ကယ်စက်သံ ကားသည် ှင့် ခုနနံေဘးနား အထူးအဆန်းသဖွ
ယ် ဝိုင်းကည့် ေနကေသာသူများ ဝုန်းသုန်းကား ထွက်ေြပးကြပန်၏။
သိုေသာ် လူများ လို ေြပးမသွားဘဲ ေြပးဝင်လာသည် က ရှိသည် ။
“ွား…ွားမကီး”
ခုန ွားမကီးပင် ဆိုင်ကယ်ဆီ ေဒါသတကီး ြပန်ေြပးလာသည် ။
“ေအာင်မေလး…လာြပန်ပီဗျ”

ွားမကီးက ဆိုင်ကယ်သံကားလင် ေဒါသထွက်သည် ထင့် ဆိုင်က
ယ်ရှိရာ ေလးဘက်ကျကျကီး ေြပးဝင်လာြပန်သည် ။
“ထုန်း ထုန်း ထုန်း ထုန်း”
“ေအာင်မေလးအေမရဲ ”
ုတ်တရက်အေြခအေနေကာင့် ကန်ေတာ်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမ
သိဘဲ ဂီယာကို လှမ်းထိုး ကည့်သည် ။ ဂီယာက မမှီ။
ွားမကီးက နီး လာပီ။ သူ၏ ချိဖျား ေချာင်ေချာင်ကားကားက ဦး
တည်ချက်မေြပာင်း။ ေြခတစ်ဖက်ေြမေထာက်၍ ဂီယာလှမ်းထိုးလိုက်သ
ည် ။
“ဂေလာက်”
ဂီယာေတာ့ဝင်သွားပီ။ သိုေသာ်…
“ေအာင်မေလး အေမရဲ ၊ သားေတာ့ ေြပးပီဗျ”
ွားမချိဖျားှင့် ှစ်လက်မခန်အလိုမှ ဆိုင်ကယ်ကို ဝုန်းခနဲ ပစ်ချပီး
ခုနငါးေြမွထိုးဗန်းေပမှာ ေြပးထိုင်ေနလိုက်ရသည် ။ ေကာက်တာကလ
ည်း တဆတ်ဆတ်ပင် တုန်ေနရသည် ။
ဆိုင်ကယ်ကီးက ဂီယာဝင်ပီး လွတ်ချလိုက်သည် မို ေြမြပင်ေပ တုံး
လုံးပက်လက်ှင့် စက်က ချက်ချင်းေသသွား၏။
ဆိုင်ကယ်စက်သံ မကားသည် ှင့် ခုန ေဒါသတကီးှင့် ွားမကီး
လည်း ကိခနဲ ဘရိတ်အုပ် သွားသည် ။ ွားမှင့် ဆိုင်ကယ်က
ှာတစ်ဖျားအကွာမှာ ။ ပီးေနာက် ဘယ်က အသံထွက်လာသလဲ ဟူ
ေသာပုံမျိးှင့် ဆိုင်ကယ်ကို လိုက်နမ်းကည့်ေနသည် ။ ဂျိဖျားှင့်

ထိုးကည့်သည်

။

ဘာအသံမှ

ထပ်

မကားရေတာ့၍

ထင့်

ေြခဦးလှည့်ရန်ြပင်သည် ။
“ေဟာဒီမှာ ေတွလား၊ ငါေြပာတဲ့ ဥနဲ ငါးေြမွထိုး”
“ဟယ်…မေသေသးဘူးြဖစ်မယ်၊ လပ်စိလပ်စိနဲ ၊ ဟီဟိ ေရနဲ ေတာ
က်ကည့်စမ်း”
“ဖလပ်…ဖလပ်”(ေရေတာက်သံ)
“အာ…ေအးပါတယ်ဆိုေနမှ ဗျာ”(ကန်ေတာ့်အသံ)
“ဟင်…ဟယ်”
“အလိ…
ု ဘာ…ဘာကီး၊ အဲေလ…ဘာေလး”
ွားမကီးက ဆိုင်ကယ်လုံးဝလပ်ရှားမမရှိသည် ကို ေတွမှ ရင်တွင်း
သံတစ်ချက်ထုတ်ပီး ခပ်ကုပ်ကုပ် ြပန်ထွက်သွား၏။ ထိုေတာ့မှ ကန်
ေတာ်လည်း ထိုင်ေနေသာ ငါးဗန်းေပမှ ထရဲေတာ့၏။
“ငါးေြမွထိုးေလး၊

ငါးေြမွထိုးေလး

ဟိုလူ

ခါးပိုက်ေထာင်ထဲ

ထည့်သွားပီ”
“ဟဲ့…အဲဒါ ငါးေြမွထိုး မဟုတ်ဘူး ဟဲ့”
“ငါးေြမွထိုးမဟုတ်ရင်ဘာလဲ”
“ငါးေြမွထိုးဟဲ့…ငါးေြမွထိုး”
“ေအးေလ…ငါးေြမွထိုးလို ေြပာေနတာပဲ”
ကန်ေတာ်လည်း ကားေနရေသာ စကားများကို ဂုမစိုက်ိုင်ဘဲ ဆို
င်ကယ်ကို ြပန်ထူလိုက်သည် ။ လူအများကလည်း ေစျးေရာင်းေစျးဝယ်
ေတာင်

မလုပ်ိုင်ကေတာ့ဘဲ

ကန်ေတာ်ှင့်

ဆိုင်ကယ်ကို

မျက်လှည့်ဝိုင်းသဖွယ် ဝိုင်းကည့်ေနကသည် ။
ကန်ေတာ်ကလည်း ဆိုင်ကယ်ကို တက်ခွလိုက်သည် ။ သိုေသာ် စက်
ေတာ့ မှိးရေသး။ ေြပးေြပးလိုက်လာေသာ ွားမကီး၏ အရိပ်အေြခ
ကို ကည့်ရေသး၏။
ွားမကီး အေတာ်ေဝးေဝးေရာက်မှ ဆိုင်ကယ်စက်ကို ြပန်ှိးလိုက်
သည် ။
“ထုန်း…ထုန်း…ထုန်း”
ဆိုင်ကယ်စက်သံကားသည် ှင့် ခုနခပ်ေဝးေဝးေရာက်ေနေသာ ွား
မကီးမှာ ‘ငါေတွပီ’ ပုံစံမျိးှင့် ဝမ်းေဘာဟု ေအာ်ကာ ေဒါသတကီး ချ
က်ချင်း ြပန်ေြပးချလာ၏။
“ဟာ…ဟာ ဒီဟာမကီး လာြပန်ပီ”
သူေရာက်လာသည် ှင့် ကန်ေတာ်လည်း ဆိုင်ကယ်စက်ရပ်သည် ။
ွားမကီးကလည်း အလိုက်သိစွာ ကိခနဲ ဘရိတ်အုပ်သွားသည် ။
ပရိသတ်များကလည်း လူှင့် ွားြဖစ်ပုံကို သေဘာေပါက်ပီး တ
ဟားဟားှင့် အားေပး ေနကသည် ။
ွားမကီးက

ဆိုင်ကယ်ကို

တစ်ချက်ှစ်ချက်

နမ်းံပီး

ဆိုင်ကယ်ေပမှ ကန်ေတာ့်ကို ကည့်သည် ။ ကန်ေတာ်လည်း ေကာက်
ရွံစိတ်ှင့် ငိမ်ေနရသည် ။ ွားမကီးက ချစ်ခင်ကျီစယ်သည့် သေဘာှ
င့် ကန်ေတာ့်မျက်ှာကို သူလာကမ်းကီးှင့် ပလပ်ခနဲ တစ်ချက်လျက်
လိုက်သည် ။ ပီးေနာက် သူချိများ ှင့် နံကားကို အသာထိုးသည် ။
“သွား…လူဆိုး”ဆိုသည့် အထာ။ လူအများက ကန်ေတာ်ှင့် ွားကို
ကည့်ပီး တဟားဟား ရယ်ကသည် ။ အေတာ်ကာမှ ွားမကီးက တစ်

ဘက်ြပန်လှည့်သွားသည် ။
ေနာက် ဆတ်ခနဲ ဆိုင်ကယ်ကို ြပန်လှည့်ကည့်သည် ။ သူကည့်ေလ
ကန်ေတာ်တုန်တက်ေလ ြဖစ်ေနရသည် ။ သူအကည့်က သူခိုးဖမ်းသည့်
သေဘာ။ သူမျက်လုံးများက ငါသိတယ်ေနာ် ဆိုသည့် အရိပ်အေယာင်။
တစ်လှမ်းှစ်လှမ်း ဆက်ေလာက်သွားကာ ဆတ်ခနဲ ြပန်လှည့်ကည့်သ
ည် ။
“ေဟ့ေကာင် မလပ်နဲ ၊ ငါြမင်တယ်”ဆိုေသာအကည့်၊ ကန်ေတာ့်မှာ
လည်း

ရှက်လွန်းမက

ရှက်ရေသာ်လည်း

ေကာက်လွန်းမကလည်း

ေကာက်ေနရသည် ။ လုံးဝမလပ်ရဲ။ ေတာ်ကာ လပ်မိ၍ ွားေြပးေဝှပါ
က ငါးေြမွထိုးဘဝရေနရဦးမည်။ ပထမအကိမ် ွားမကေလာ်ထုတ်
ထားသည့် ဒဏ်က ေခါင်းတွင် ချိကီးသဖွယ် ဘုတစ်လုံး ထွက်ေနေလပီ
။ ေနာက်တစ်ဘုဆို ကိုယ်လည်း ွားြဖစ်ေပေတာ့မည်။
ထိုေကာင့် ဆိုင်ကယ်ကို ေြခှစ်ဘက်ှင့် အသာယက်၍ တွန်းေရလို
က်သည် ။
ွားမကီးက ဆတ်ခနဲ ေဝ့ကည့်၏။ ဖတ်ခနဲ ခာကိုယ်ကို ေတာင့်၍
ငိမ်ေနလိုက်ရသည် ။ ွားမကီးှင့် ကန်ေတာ်ှင့် အြဖစ်က ကေလးင
ယ်များ ေကျာက်ေသ၊ ေကျာက်ရှင် ကစားေနသလိုမျိး။
ွားမကီးက ေြမြပင်မှ တစ်ခုခုကို ေကာက်ဟပ်ပီး ြပန်လှည့်သွား၏
။ ထိုေတာ့မှ ကန်ေတာ်လည်း ေြခလှမ်းကို အသာေရရဲသည် ။
ွားမကီးက ဆတ်ခနဲ ြပန်ေဝ့ကည့်သည် ။ ကန်ေတာ် ေကျာက်ေသ
။
လူအများက လမ်းရှင်းေပးရင်း ကန်ေတာ်ှင့် ွားကစားေနသည်

ကို လွတ်လပ်ေရးပွဲေတာ် ကစားပွဲသဖွယ် အသည်းတယားယား အား
ေပးကသည် ။
ွားမကီးက ခပ်ေဝးေဝးသို ထွက်သွားရင်း ဆတ်ခနဲ ြပန်လှည့်က
ည့်သည် ။ ကန်ေတာ်မလပ်ရဲ ေသး။ မည်သိုမည်ပုံ လုပ်ရမည်မသိ။ ဆိုင်
ကယ်ကိုလည်း ဒီအတိုင်း ထားမသွားရဲ။ ေမာင်းလည်း ေမာင်း မသွားရဲ။
ေမာင်းသွားရင်လည်း ွားအေဝှခံရမည်။
ေနာက်မှ သတိရသွား၏။
“ေြပာင်းဖူး ေြပာင်းဖူး ဆိုင်လင်ဆာ၊ ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း၏ ပါးစပ်ြဖစ်
ေြပာင်းဖူးဆိုင်လင်ဆာ”
ဒါလိုလို ဒီအသံထွက်ေနတာ။ ဒီအသံထွက်ေနလို ဒီွားမကီး လိုက်
ေဝှေနတာ။ အရာယ် ကင်းေအာင် ဒါြပန်တပ်ရမယ်။ ချက်ချင်းပင် သ
တိရပီး ဆိုင်ကယ်ကို ေဒါက်ေထာက်၍ အိပ်ေဇာမတပ် ထားေသာ
ယခုြပတ်ထွက်သွားပီြဖစ်ေသာ ေြပာင်းဖူးိုးကို ေြပးရှာလိုက်သည် ။
“ဟင်”
ဘယ်မှာ မှ မေတွ။
“ခုန ဒီနားတင် ြပတ်ထွက်သွားတာပါ”
ေြပာင်းဖူးိုး ြပတ်ထွက်သွားေသာ ေနရာအတိအကျ မှတ်မိေသာ်လ
ည်း ရှာမရ။ လူေတွကလည်း ဆိုင်ကယ်ကီး လမ်းမေပရပ်၍ ေြမြပင်
ေပ တကုန်းကုန်း ရှာေနေသာ ကန်ေတာ့်ကို အထူးအဆန်း သဖွယ် လို
က်ကည့်ကသည်

။

ခုနကလည်း

ဆိုင်ကယ်ှင့်

ွား။

အခုကေတာ့လည်း တစ်မျိးလုပ်ေန ြပန်ေတာ့ အံ့အားသင့်ေနကပုံရ၏။
ကန်ေတာ်ကလည်း ကိုယ့်ေဇာှင့် ကိုယ်မို ဂုမစိုက်ိုင်။ ဒီေြပာင်းဖူး

ိုးကီး မရပါက ဆိုင်ကယ်က ဆက်ေမာင်းရန် မြဖစ်ိုင်။ ရလိုေဇာှင့်
လမ်းေဘးချထားေသာ ေစျးဗန်း များ ပင် လှန်ကည့်မိသည် ။
“ဟဲ့…ဘာေတွေလာက်လှန်ေနတာလဲ”
ကန်ေတာ့်ပစည်းေလး ေပျာက်သွားလို ပါ”
“နင့်ပစည်းနင့်မှာ ရှိမှာ ေပါ့၊ ဘာလို သူများ လိုက်လှန်ေနတာလဲ”
“ဘာြဖစ်လဲဗျာ၊ ေစျးဗန်းလှန်တာပဲ”
“ဟဲ့…နင်လှန်တဲ့ ေစျးဗန်းက လုံချည်နဲ ငိေနလို ေြပာရတာဟဲ့ ေသ
နာရဲ ”
ဪ ေစျးသည် များကလည်း တစ်ေမှာင့်။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိ
တာ။ အနီးနား လိုက်ရှာ ကည့်ေသးသည် ။ ဘယ်မှာ မှ မေတွ။ ေနာက်
မှ …
“ဟာ”
ေတွပီ။ ကန်ေတာ့် ဆိုင်ကယ် ဆိုင်လင်ဆာေြပာင်းဖူးိုးကီးေတွပီ။
သိုေသာ် ထိုေြပာင်းဖူးိုးက ခုန ကန်ေတာ့်ဆိုင်ကယ်ကို လိုက်ေဝှေန
ေသာ ွားမကီး ပါးစပ်ထဲမှာ ။
ွားမကီးက အိုးသာရှိေနေသာ ေြပာင်းဖူးိုးကို စားြမံြပန်ပီး ဝါး
ေန၏။ ဤအချိန်ကျမှ ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်အိပ်ေဇာှင့် ကိုက်ေသာ ဆိုစရာ
က ရှာလို လွယ်မည်မဟုတ်။ အဝတ်ဆိုရမည်ဆိုလင်လည်း ေစာင်တစ်
ထည်ေလာက် ဆိုမှ ရေပလိမ့်မည်။
ဘာလုပ်လို လုပ်ရမှန်းမသိမီ ွားမကီးပါးစပ်မှ ေြပာင်းဖူးိုးကီးက
ဖုတ်ခနဲ ြပတ်ကျလာ၏။ ကန်ေတာ်လည်း ဝမ်းသာသွားပီး ေြပာင်းဖူးိုး

ကို ေြပးေကာက်လိုက်သည် ။ သိုေသာ် ြဖစ်ချင်ေတာ့ ကန်ေတာ့်လက်
ေြပာင်းဖူးိုးေပ ေရာက်လုေရာက်ခင်မှာ ွားမကီးက ဖတ်ခနဲ ြပန်ဟပ်
သွား၏။ သူခမျာလည်း ဘာမှ စားစရာမရှိ၍ အာသာေြပ ေကာက်ဝါးေန
ပုံရသည် ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ေတာ့
“ေတာက်…အေတာ် ေသာက်ကျင့်ယုတ်တဲ့ ွားမ၊ လူမေရးကို မရှိ
ဘူး”
ဟု စိတ်ထဲကိတ် ကျိန်ဆဲေနမိသည် ။ ွားမကီးကေတာ့ ဘာမှ မသိ
။ ကန်ေတာ့်ကိုလည်း ြမင်ေရာ ‘ဝမ်းေဘာ’ဟု တစ်ချက် ဝမ်းသာအားရ
ေအာ်ပီး သူှာဖျားှင့် ကန်ေတာ့်ရင်ဘတ်ကို လာပွတ် ေနသည် ။ လူအ
များကလည်း ခုနကပင် ရန်သူသဖွယ် လိုက်ေဝှေနပီး ယခုြပန်လည် ချစ်
ခင်သင့်ြမတ်

ေနေသာ

ကန်ေတာ်ှင့်

ွားမကီးကို

တအံ့တသ

ကည့်ေနကသည် ။
“ဟယ်…သူတို က အမျိးေတွလား မသိဘူး”
“ဒါပဲြဖစ်မှာ ေပါ့၊ ကည့်ပါလား ုပ်ကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်”
“ဒါဆို ခုနက လင်မယားချင်း စိတ်အခန်မသင့်ကလို ရန်ြဖစ်ကတာ
ေနမှာ ေပါ့ေနာ်”
စသည့် မှတ်ချက်များ ကားေနရသည် ။ ေြပာလည်း ေြပာချင်စရာ။
ကန်ေတာ်ကလည်း ွားမကီးကို ချစ်ချင်ေယာင်ေဆာင်ပီး ဦးေခါင်း
ကိုပွတ်ကာ သူပါးစပ်ထဲက ေြပာင်းဖူးိုးကို ြဖတ်ယူရန် ကိးစားေနရသ
ည် ။ လူှင့် ွား အားချင်းမမ၍ ြဖတ်၍ မရ။ တအားလည်း မလုရဲ။ လူ
ေတွသိကုန်မှာ ကလည်း ေကာက်ရေသးသည် ကိုး။ ထိုေကာင့် မသိမ
သာပင် ကိတ်၍ ဆွဲေနရသည် ။ ဆွဲ၍ မရ။

ထိုေြပာင်းဖူးိုးမှ ြပန်မရလင်လည်း ကန်ေတာ့်ဆိုင်ကယ်က ေမာင်း
ရန် လွယ်မည်မဟုတ်။ ွားမ မလိုက်လင်ေတာင် ရပ်ကွက်သားများ ခဲှ
င့် ဝိုင်းချေလာက်သည် ။ ယခုအချိန်ကမှ တြခားဆိုစရာကလည်း ရှာ၍
လွယ်မည်မဟုတ်။ ေဘးနားမှာ ကလည်း ငါးသည် ချည်းပဲ ရှိေနတာမို
ငါးရံဝယ်ဆိုလို လည်း ြဖစ်မည်မဟုတ်။ ထိုေကာင့် အကွက်ေကာင်းကို
သာေစာင့်၍ ေြပာင်းဖူးိုးကို အရယူရန် ကံေနရသည် ။
ကန်ေတာ့်အကံက ွားမကီး ဝမ်းေဘာဟု ေအာ်ချိန်ကျမှ ပါးစပ်ထဲ
က ေြပာင်းဖူးိုး ှိက်ေြပးရန်။
ထိုေကာင့် ွားမကီးကို အချိသပ်၍ ေကျာပွတ်ေနရသည် ။
“ေအာ်လိုက်စမ်းပါသမီးရယ်”
“ဝမ်းေဘာ”
ေစာင့်ေနသာ အခွင့်အေရးပင်။ ွားမကီး ေအာ်သည် ှင့် ဖျတ်ခနဲ
ွားမကီးပါးစပ်ထဲမှ

ေြပာင်းဖူးိုးကိုဆွဲကာ

ဆိုင်ကယ်ဆီသို

ဒုန်းစိုင်းေြပးလိုက်သည် ။
“ရပီ၊ ရပီကွ၊ ဟား ဟား”
ကန်ေတာ်၏

ဝမ်းသာအားရရယ်သံ။

ွားမကီးက

ုတ်တရက်

ေကာင်ေနေသးသည် ။ ေနာက်မှ သူစားခွက်လုသွားမှန်းသိပီး ကန်
ေတာ့်ေနာက် ဒုန်းစိုင်းလိုက်လာ၏။
သိုေသာ် မမီေတာ့။ ကန်ေတာ် ေြပာင်းဖူးိုးကီးကို အိပ်ေဇာဝစွပ်ပီး
“အင်းဟာ…အင်းဟာ”
“ဖုန်း…ဖုန်း…ဖုန်း”

ဟု ေအာ်ကာ ဖေနာင့်ှင့် ှစ်ချက်သုံးချက် ကန်ပိတ်လိုက်သည် ။
ေြပာင်းဖူးိုးက အိပ်ေဇာဝှင့် ကွက်တိ။
ဒါကိုေတာင် ွားမကီးက အိပ်ေဇာထဲဝင်ေနေသာ ေြပာင်းဖူးိုးကီး
ကို ကုန်းဟပ်ေသး၏။ သိုေသာ် ေြပာင်းဖူးိုးက ကန်ေတာ့် ဖေနာင့်ှင့်
အတင်းကန်ပိတ်ထားသည် မို ေတာ်ုံှင့် ြပန်မထွက်။ ွားမကီးက ထပ်
ပီးဆွဲကည့်သည် ။ မရေတာ့။
“ဟား…ဟား လွယ်လွယ်နဲ ရိုးလားကွ၊ ဗိုလ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ပိုင်ေြပာင်းဖူးိုး ရှာထားရတယ်ကွ၊ မှတ်ထား”
ကန်ေတာ်လည်း ရသည့် အခွင့်အေရးကို အသုံးချကာ ဆိုင်ကယ်ေပ
တက်၍ စက်ှိး လိုက်သည် ။
“ဝှီး…ထုတ် ထုတ် ထုတ်”
ေြပာင်းဖူးိုးေကာင်းမေကာင့်

စက်သံက

ညက်ညက်ကေလး။

ွားမကီးက လာှင့် သပ်ပီး ေြပာင်းဖူးိုးကို ဆွဲထုတ်ရန် အားထုတ်ေန
သည် ။ ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း ေကာင်းမေကာင့် ေြပာင်းဖူးက အိပ်ေဇာထဲ ကွ
က်တိညပ်ေနပီမို သူလာအားကိုးေလာက်ှင့် မရိုင်။
ထုံးစံအတိုင်း ေနရာချိန်း၍ ဂီယာထိုးလိုက်သည် ။ ေနရာြပန်ေရ၍
လီဗာဆွဲလိုက်သည် ။
“ေဝါ…ထုတ် ထုတ် ထုတ်”
ဆိုင်ကယ်က ညင်ညင်သာသာေလး ထွက်သွား၏။ လူအများက က
န်ေတာ့်ကို ေငးကျန် ခဲ့ေလသည် ။
“ဟဲ့…ဒီလိုေတာ့လည်း အဟုတ်သား”

“ဟဲ့…သူေမးေစ့က ဘယ်ေရာက်ေနတာလဲ”
“ေအး…ငါလည်း အဲဒါစဉ်းစားေနတာ၊ တစ်ေနရာရာေတာ့ ရှိမှာ
ေပါ့”
ပုကျိပုကျိအသံများ ပျံလွင့်ေနသည် ။
ေစျးကိုေကျာ်ေလပီ။
ညိမ့်ညိမ့်ေညာင်းေညာင်း ညင်ညင်သာသာှင့် စတိုင်လ်ကျေနေသာ
ကန်ေတာ့်ကို လူအများက ေငးကည့်ေနကသည် ။ တချိမေနိုင်ေသာ
သူများက…
“ဟာ…ဟိုမှာ ကည့်စမ်း”
“ဟင်…ထူးဆန်းလှချည်လား”
ဟူေသာ အာေမဍိတ်သံများ ပင် ကားလိုက်ရ၏။ ကန်ေတာ်ကေတာ့
ဆီတိုင်ကီဝ ေမးစွပ်ထားရ၍ လှည့်မကည့်ိုင်အား။ သိုေသာ် လူတိုင်း
ကန်ေတာ့်ကို ေလးစားအားကျစွာ ေငးကည့်ေနကေကာင်းေတာ့ သိသ
ည် ။
“ေဟ့…ေဟ့ ဟိုမှာ ကည့်စမ်း၊ ဟိုမှာ ကည့်စမ်း ဟီဟ”ိ
ေကျာင်းသွားေနေသာ ကေလးတစ်အုပ်က လက်ညိးထိုးရင်း ေြပာ
သည် ။ ကန်ေတာ့်ကို ကည့်၍ ကျန်ကေလးများက ဝိုင်းရယ်ကသည် ။
“ေအးေဟ့…အထူးအဆန်းပါပဲ”
သူတို ရယ်သံေကာင့် ကန်ေတာ့်စိတ်ထဲ မသကာြဖစ်သွားရသည် ။
ေမးေစ့ေကာင့် များ လား။ ဒါမှ မဟုတ် ပုံသဏာန်ကို အားကျတာလား။
“ဘာပါလိမ”့်

“တစ်ခုခုေတာ့ တစ်ခုခုပ”ဲ
ဒါေတာ့သိသည် ။ သိုေသာ် ဤဆိုင်ကယ်ေပ ကုန်းကုန်းကွကွကီး
ပါလာ၍

အေနာက်

ြပန်လှည့်၍

မရ။

လက်ကီးှစ်ဘက်

အေပေထာင်ေြမာက်ထားရ၍ ေခါင်းကလှည့်၍ မလွယ်။ မတတ်သာသ
ည့် အဆုံး ဖင်ကွ၍ သာ ေပါင်ှစ်လုံးကား ေခါင်းစိုက်၍ လှမ်းိးလိုက်ရ
သည် ။
“ဟင်”
“ွား”
ဆိုင်ကယ်ေနာက်

ေလးဖက်ကျကျကီး

ေြပးလိုက်လာေသာ

ွားမကီး။ ွားမကီးြမင်ေတာ့ အံ့အားသင့်သွားရသည် ။ အေရှက ဆိုင်
ကယ်၊ အေနာက်က ွားကီးြမင်ေတာ့ အားလုံးထူးဆန်းပီး ဝိုင်းကည့်
ေနကေကာင်းကိုေတာ့ သိလိုက်ရသည် ။
“ေတာက်…ဒီွားမကီး ဘာလို လိုက်လာပါလိမ့်”
ဒါေကာင့် လူေတွ ဝိုင်းရယ်ကတာ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ ရှက်စိတ်ှင့်
အတူ ဆိုင်ကယ်ကို ကိခနဲ ရပ်လိုက်သည် ။
အေနာက်မှ ွားမကီးကလည်း ဆိုင်ကယ်နည်းတူ ကီခနဲ ရပ်သွား
သည် ။
လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့

အိပ်ေဇာဝက

ေြပာင်းဖူးိုးကို

ကုန်းဟပ်ေနြပန်သည် ။
ထိုေတာ့မှ
ွားမကီးေပပဲ။

ကန်ေတာ်အေြဖရှင်းသွားသည်

။

အေတာ်ဇွဲကီးတဲ့

ေတာက်…သူပါးစပ်ထဲက ေြပာင်းဖူးိုးလုပီး ဆိုင်ကယ်အိပ်ေဇာဝ
ထိုးသိပ်ထည့်ထားေတာ့ မေကျမနပ်ှင့် လိုက်လာတာကိုး။
ကန်ေတာ့်မှာ

လည်း

ဘာဆက်လုပ်လို

လုပ်ရမှန်းမသိေတာ့။

ထိုေြပာင်းဖူးိုးကီး ေပးလိုက် လင်လည်း ြဖစ်ေပလာသည့် ဆိုင်ကယ်
သံေကာင့် သူေဝှြခင်းခံရမည်။ မေပးြပန်လင်လည်း မရမချင်း ဤသိုပင်
ဇွဲနဘဲကီးစွာ တေကာက်ေကာက်ေလာက်လိုက်ေနိုင်သည် ။
နံေဘးမှာ လည်း ထိုးစရာဘာမှ မရှိ။ တုတ်စကားပင်တစ်ပင်ေတာ့
ေတွသည် ။ ခိုးချိးပီး ထိုးလင် ေကာင်းမလား။ ပိုင်ရှင် ေတွသွားလင်
ေချာင်မည်မဟုတ်။ တုတ်စကားပင်က ယိုးဒယား တွင် ေစျးေကာင်း
ေနသည် ။ ေကာင်တစ်ေကာင်ြဖတ်ေြပးသွားတာ ြမင်ရ၏။ ဒီအေကာင်
ှင့် လည်း အဆင်ေြပမည်မဟုတ်။ ေကာင်က အနည်းငယ်ဝေန၏။
“ေြပာင်းဖူးြပတ်ပူပူေလး”
ကားလိုက်ရေသာအသံက တစ်သက်ှင့် တစ်ကိုယ် မဂလာအရှိဆုံး
အသံ။

ထိုအချိန်၌

ထိုအသံ

ကားလိုက်ရသည်

က

လူကို

ကက်သီးြဖန်းြဖန်းထေစသည် ။
“ေြပာင်းဖူးြပတ်လာပါဦး”
ကန်ေတာ်၏ ဝမ်းသာအားရေခသံ။ ေြပာင်းဖူးြပတ်သည် က ေပျာ်
ေပျာ်ပင် လှမ်းလာ၏။
“ဘယ်ှဖူးယူမှာ လဲ”
ေြပာင်းဖူးသည် က ေမးရင်း ေြပာင်းဖူးေတာင်းချ၏။
“တစ်ဖူးထဲပါ ွားေကးမလို ”

“ဘာ”
ေြပာင်းဖူးသည် က မျက်လုံးြပးပီး ထေအာ်သည် ။
“ဟိုေလ…ကန်ေတာ်လည်း စား၊ သူလည်း စားေပါ့၊ ဟီးဟီး”
ေြပာင်းဖူးသည် က ကန်ေတာ့်တစ်လှည့်၊ ွားမကီးတစ်လှည့် ကည့်
သည် ။ ွားမကီးကေတာ့ ကန်ေတာ်တို ကို စိတ်မဝင်စားဘဲ အိပ်ေဇာ
ထဲဝင်ေနေသာ သူေြပာင်းဖူးိုးကီးကို ကုန်းဟပ်ေနသည် ။
“ေရာ့”
ေြပာင်းဖူးသည် က အကီးဆုံးအဖွံဆုံး ေြပာင်းဖူးတစ်ဖူး ေရွးေပး၏။
ကန်ေတာ်လည်း သူကမ်းေပးေသာ ေြပာင်းဖူးိုးကို လှမ်းယူပီး…
“ေဟ့…ေဟ့ ဒီမှာ ေရာ့”
ဟု ွားမဖက် လှည့်ေပးလိုက်သည် ။ ေြပာင်းဖူးသည် က လူအရင်မ
စားဘဲ ွားအရင် ေကးေနေသာေကာင့် ေကာင်ကည့်ေနသည် ။
ွားမကီးက ကန်ေတာ်ကမ်းေပးေသာ ေြပာင်းဖူးကီးကိုကည့်ပီး ‘ဝ
မ်းေဘာ’ဟု တစ်ချက် ေအာ်ကာ အိပ်ေဇာဝက သူေြပာင်းဖူးိုးသာ ြပန်
ကုန်းဟပ်ေနသည် ။ ွားမကီးအြပအမူေကာင့် ကန်ေတာ် အေတာ်စိတ်
ေလသွား၏။
“ဪ…ဒီွားမကီးကေတာ့ အဲဒါအသား မပါဘူး၊ ဒီမှာ အသားပါ
တယ်”
သူချိကိုဆွဲ၍ လက်ထဲက ေြပာင်းဖူးဝဝကီးကို ြပကည့်သည် ။
ွားမကီးက လုံးဝ စိတ်မဝင်စားဘဲ အိပ်ေဇာဝက သူေြပာင်းဖူးိုးေဟာ
င်းဆီသာ ြပန်လှည့်သွား၏။

“လုပ်ပါဟာ…ဒါေလးကချိပါတယ်၊ ဒါေလးပဲစားပါလား အမျိးရယ်
”
ကန်ေတာ်က

ွားကို

အတင်းေချာ့ေကးသည်

။

ွားမက

ကန်ေတာ့်ေြပာင်းဖူးကို လုံးဝ စိတ်မဝင်စား။
“လုပ်ပါဟယ်…ဒါေလးစားပါဟယ်၊ လိမာပါတယ် ဆိုေနမှ ”
ွားက ကန်ေတာ့်ေြပာင်းဖူးကီးကို လှည့်ပင်မကည့်။
ကာေတာ့ ေြပာင်းဖူးသည် က စိတ်မရှည်ိုင်ေတာ့ေရာထင့်
“ဒီမှာ ဟိုလူကီး ကိုယ့်အမျိးကိုယ် ေချာ့ေကးချင်လည်း အိမ်ေရာက်
မှ ေအးေအးေဆးေဆး ေချာ့ေကး၊ ေြပာင်းဖူးဖိုးေပးေတာ့ ကျပ်ကလှည့်
ေရာင်းရဦးမှာ ၊ ေစျးကေရာင်းမေကာင်းရတဲ့ အထဲ သင်းတို ကတစ်ေမှာ
င့်”
သူလည်း ကန်ေတာ်ှင့် အချိန်ေတွ အလဟသကုန်ေန၍ ေဒါသထွ
က်ေနပီထင်သည် ။ ကန်ေတာ်ကလည်း ကိုယ့်ေဇာှင့် ကိုယ်မို
“ေပးမှာ ေပါ့ဗျာ၊ ဒီမှာ ကန်ေတာ်လည်း ေချာ့ေကးေနရတာ မြမင်
ဘူးလား”
“ဟဲ့…ကျပ်ေြပာပီးပီေလ၊ ေချာ့ေကးချင်လည်း အိမ်ေရာက်မှ ေချာ့
ေကး၊ အခု ကျပ်က ေစျးလည်ေရာင်းရဦးမှာ ”
ကန်ေတာ်လည်း ဘာလုပ်လို လုပ်ရမှန်းမသိ။ ေနာက်မှ သတိရပီး…
“ဒါြဖင့်လဲခဏေန”
ဆိုကာ ွားမကီး တွန်းဖယ်ပီး အိပ်ေဇာဝမှ ေြပာင်းဖူးိုးကို ေြခက
န်ခတ်လိုက်သည် ။ ပီးေနာက် ွားမကီးပါးစပ်ေတ့ပီး

“ေဟ့…ဟာမကီး၊ ေရာ့ ဒီမှာ နင့်ပစည်း”
ဆိုကာ ထိုးထည့်ေပးလိုက်သည် ။
“အဟုတ်ဟ”
သူေြပာင်းဖူးိုးလည်း ြပန်ရေရာ ွားမကီးက ‘ဝမ်းေဘာ’ဟု ဝမ်း
သာအားရ တစ်ချက် ေအာ်ကာ ငိမ့်ငိမ့်ကေလး ြပန်ထွက်သွားေတာ့သ
ည် ။ ထိုေတာ့မှ ကန်ေတာ်လည်း လုပ်စရာရှိသည့် အလုပ် ဆက်လုပ်ြဖစ်
ေတာ့သည် ။
ေြပာင်းဖူးကီးယူကာ အိပ်ေဇာဝေတ့ကည့်၏။
“အင်း…ဒီေကာင်ကီးဆို စားပီးရင်ေတာင် အိပ်ေဇာထဲဝင်မှာ မဟု
တ်ဘူး ”
“ဒါမယူဘူး၊ ဒီထက်ေသးတာ ေနာက်တစ်ဖူးေပး”
ေြပာင်းဖူးသည် က နည်းနည်းေသးတာ တစ်ဖူးကမ်းေပး၏။ ကန်
ေတာ် အိပ်ေဇာဝ ကပ်ကည့်သည် ။
“ဟင်…ဒါက သိပ်ေသးသွားပီ၊ မရဘူး၊ ဒီထက်နည်းနည်းေလးကီး
တာေပး၊ နည်းနည်းေလး ကီးရင်ကို ရပီ”
“ဒီမှာ ”
ေြပာင်းဖူးသည် ေအာ်သံ။ ကန်ေတာ် ေြပာင်းဖူးကီးကိုင်ပီး သူကို ြပ
န်ကည့်မိသည် ။
“ခုနကေတာ့ ေြပာင်းဖူးကီးကို ွားေကးပီး အခုွားမရှိေတာ့ ဆိုင်
ကယ်ကို ေြပာင်းဖူး ေကးေနြပန်ပီ။ အဲဒါဘာလုပ်တာလဲ။ ရှင်ပဲေချာင်
ေနတာလား၊ ကန်မကိုပဲ ကျပ်ေနတာလား”

ေြပာင်းဖူးသည် က ထေအာ်သည် ။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်သည် ။ ွား
တစ်လှည့် ဆိုင်ကယ် တစ်လှည့် ေြပာင်းဖူးေကးေနသည် ကို ကည့်ပီး ဒီ
ေကာင် ေတာ်ေတာ်ေတာ့ ‘ေကာင်းေနပီ’ဟု ထင်ေနပုံရ၏။
“ဟာ…မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ေနတာပါ၊ ေပး ေပး
ဟိုတစ်ဖူးေပး”
“ေရာ့”
ေြပာင်းဖူးသည်

က

လက်ထဲကိုင်ထားေသာ

ေြပာင်းဖူးကို

ေဆာင့်ကီးေအာင့်ကီး ထိုးထည့် ေပးသည် ။
“ဟင်”
ေြပာင်းဖူးိုးက ေချာင်ပီး အိပ်ေဇာထဲကို ဖလွတ်ကနဲ ဝင်သွား၏။
“ဟာ…သွားပီဟ”
ထိုေတာ့မှ ပုံေြပာင်းစိုးဝင်း၏ ေစတနာကို အြပည့်အဝကီး နားလည်
ိုင်ေတာ့၏။
“ေနာက်တစ်ဖူးေပးဦး၊ နည်းနည်းကီးတာေပး”
“ေရာ့…ေတာ်ပီလား၊ ေတာ်ပီဆိုသွားေတာ့မယ်၊ ကျပ်က မုန်လုပ်
ေဆာင်းသည် ေတွလို မဟုတ်ဘူး စားအပီး ပန်းကန်အသိမ်းကို ေစာင့်
ေနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ လိုချင်ထပ်ယူထား၊ ဒါပဲ”
ေြပာင်းဖူးသည်

၏

စကားကန်ေတာ်လည်း

မေသချာမှာ

စိုး၍

ေြပာင်းဖူးေနာက်သုံးဖူး ေဆာင်ထားလိုက်သည် ။
“ေရာ့…ဒီမှာ ေလးဖူးဖိုး”
“ကျန်းမာပါေစ၊ ချမ်းသာပါေစေတာ်၊ တကတည်း ဆိုင်ကယ်ကို

ေြပာင်းဖူးေကးတဲ့ လူ ဒီတစ်ေယာက် ေတွဖူးတယ်၊ လိပ်ကို ေဆးလိပ်
တိုက်ရင်မှ ဟုတ်ေသး”
ေြပာင်းဖူးသည် က ဆုေတွတသီကီးေပးပီး ထွက်ချသွား၏။
ကန်ေတာ်လည်း လမ်းေဘးထိုင်ပီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ဆက်လုပ်
ေနလိုက်သည် ။ အလုပ်ကား အလုပ်ကီး။ အိပ်ေဇာဝှင့် ေတာ်ေသာ
ေြပာင်းဖူးထိုင်စားေနြခင်းပင်။ ဤသည် ကလည်း လွယ်ကူလှေသာ အ
လုပ်ေတာ့မဟုတ်။ အေစ့များ ဖုံးေန၍ အတွင်းမှ ေြပာင်းဖူးိုးကို မြမင်ရ
၍ ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည် များကို စိမ်ေြပနေြပ ချိန်စားေနရသည် ။ အိုးက
အေနေတာ်ြဖစ်ပါလျက် သွားကလွန်၍ ကိုက်မိြပန်လင်လည်း အရွယ်က
ေတာ်ေတာ့မည်မဟုတ်။

ထိုေကာင့်

အြပစ်အနာအဆာမရှိေအာင်

မနည်း ချိန်စား ေနရေလသည် ။
ကေလးမဟုတ်

သူငယ်မဟုတ်ှင့်

ဆိုင်ကယ်အိပ်ေဇာဝကို

တစိမ့်စိမ့်ကည့်ပီး ေြပာင်းဖူးထိုင်စား ေနေသာ ကန်ေတာ့်ကို လူအများ
က တအံ့တသ ကည့်သွားကသည် ။
ှစ်ဖူးေြမာက်စားပီး ဗိုက်အေတာ်ေတာင့်မှ အိပ်ေဇာဝှင့် အရွယ်
ေတာ် ေြပာင်းဖူးိုးတစ်ခု သန်သန်ကို ရရှိေလသည် ။
“ကွက်တ”ိ စိုးဝင်းေြပာင်းဖူးထက်ေတာင် ပိုညိေသး။
ပိုမိုတင်းကပ်ေစရန် ေြပာင်းဖူးိုးကို ဖေနာင့်ှင့် ှစ်ချက် သုံးချက်
ဆင့် ကန်ထည့် လိုက်ေလသည် ။
“အင်းဟာ…အင်းဟာ ဒီေလာက်ဆို ကတ်ိုင်ေတာ့ိုးလား”
“ဟား…ဟား”
မိမိ၏ ေအာင်ြမင်မကိုပင် ပီတိြဖစ်ေနမိသည် ။

“ပီးပီ၊ ွားမလည်း ရှင်းပီ၊ ဆိုင်ကယ်သံလည်း ညက်သွားပီ၊ ဘယ်
ကိုေြခဦးလှည့်ရပါ့”
မပါမြဖစ် မျက်မှန်နက်ကီးကိုတပ်ပီး သွားစရာလမ်းရှာလိုက်သည်
။ ေတာင်ေပဘက် သွားရမလား၊ ြမစ်ဘက်ပဲ ေြခဦးလှည့်ပီး ေလညင်းခံ
လင် ေကာင်းမလား။ မိထဲဘက်ပဲ ေရမလား ဘယ်သွားသွားရေနပီ။
အိပ်ေဇာှင့် ကိုက်ေအာင် ေြပာင်းဖူးစားထားသည့် အတွက် ဗိုက်ကလ
ည်း တင်းေနပီ။ ဘာလုပ်လုပ် တင့်တယ်သည့် အေနအထား။
“ဟုတ်ပီ…ချစ်သူဆီ ေြခဦးလှည့်ရမယ်”
အေပျာ်လွန်ပီး ဆိုင်ကယ်ေပ တက်ခွလိုက်သည် ။ ပီးေနာက် စက်
ကိုှိး၍
“ဝှီး…ထုတ် ထုတ် ထုတ်”
ဆိုင်ကယ်စက်သံက ညက်ညက်ကေလး။
ဂီယာထိုးလိုက်သည်

။

စတိုင်လ်ကအကျ။

ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ။

*

ေမးေစ့က

