ညမ လ …
သတရ ခင တက က ဖနလကရင
ဟ ဒရ

နတ မ စက …

မ ကရညစကလက ဖစသ

လ ကရ …
******

‘သူနာမည်က’ …
‘အင်း လုပ်ပါဦး’ …
‘ဟိုကွာ … ဘယ်လက်ထက်တုန်းကလဲ မသိဘူး … ဟိုကွာ … ဘာ
ဘုရင်ကီးကလဲ … သူသား ဘယ်သူကို … ဘယ်ဒိသာပါေမာကဆီပိုပီး
ဘာပညာသင်ခိုင်းတယ် ဆိုပါေရာ့လား"
‘ဟာကွာ … ဘေအးရာ … မင်းဟာက အတိအကျပါလား။ ငါက အဲ
ဒီေကာင်မေလး နာမည်ကို ေမးတာ …’
‘ေအးေလ … ငါလဲ … အဲဒီေကာင်မေလးနာမည်ပဲ ေြပာမလို …
ပိုပီး တိကျေအာင် ဥပေမ ဥပမာရိယနဲ ေြပာမလို … အဲ … အဲဒါနဲ … အဲ
ဒီမင်းသားေလးကို ဟိုဒိသာပါေမာကကီးက ဟိုပညာ သင်ေပးလိုက်တ
ယ်ကွ …’
‘ဘယ်ပညာလဲ’

ဘေအး ေခါင်းကုတ်သည် ။ မျက်မှန်ပင့်သည် ။ ေရေွးခွက် မသည်
။ ြပန်ချသည် ။
‘ဟိုကွာ အေပက ဘာေတွရွာကျလာတဲ့ ပညာဆိုလား’
ဟု ဆိုပီး ေရေွးကို ရှးခနဲ မတ်ေသာက်လိုက်၏။
‘ဪ … သိပီ … ေကျာက်သံပတြမားမိုး’
ဟု သန်းေအာင်ေြဖသည် ။ သူအေြဖကို ဘေအးက သေဘာကျစွာ
စားပွဲကို ြဖန်းခနဲ တစ်ချက် ပုတ်လိုက်၏။
‘ေအး … ဟုတ်တယ် … အဲဒီမိုး … ဒါေပမဲ့ အဲဒီမိုး မဟုတ်ေသးဘူး
…’
‘အင် …’
သန်းေအာင်၊ ကိုသူ၊ ထွန်းိုင်ှင့် ကန်ေတာ် ေလးေယာက်လုံး မျက်
ခုံးများ အတွင်းသို စုကပ်ကုန်၏။ အားလုံး ဘေအး၏ ပေဟဠိကို အေြဖ
ညိေနကပုံ။ အတန်ကာမှ ထွန်းိုင်က ဝင်းလက်ေသာ မျက်ှာြဖင့်
‘ဪ … သိပီ … ဗိုလ်စံဖဲေခတ်က ရွာတဲ့ မိုး … ဟိုေလ … ပဲမိုး …’
‘နင့်ကလိန်း … ဒိသာပါေမာကေခတ်ကဆိုမှ … ဗိုလ်စံဖဲလုပ်ေန
ေသးတယ် … မင်းကီး ေတာ်တို ေခတ်က အေကာင်း လာမေြပာနဲ …’
ဘေအးက အခွင့်သာတုန်း ထွန်းိုင်ကို အသားလွတ်တွယ်သည် ။
ထွန်းိုင်၏ မျက်ှာကီး တန်ေဆာင်တိုင်မီးပုံးလို ေခွေခါက်ေခါက်ှင့်
တွန်ဝင်သွား၏။
‘ဟို … ဟိုကွာ … ေရမိုးေငွမိုး …’
ကန်ေတာ်၏ မဝံ့မရဲစကားကို ဘေအးက အေြဖမှန်သိသွားသလို

စားပွဲကို ြဖန်းခနဲ ထပ်ပုတ် လိုက်ပီး …
‘ဟင် … နာမည်ကီးကလဲ ဘယ်လိုကီးလဲ … ေရမိုးေငွမိုးတဲ့ ’
ထွန်းိုင်၏ စကားကို ဘေအးက
‘မင်းကီးေတာ် ေရမိုးေငွမိုးရမှာ လား မင်းတို ဟာ နည်းနည်းေလးမှ
ြဖန်ကက်ပီး မေတွးဘူး။ ေရမိုးေငွမိုးဆိုတဲ့ နာမည် မင်းကီးေတာ် ေသွး
ဆုံးကီး ကေလးေမွးမှ မှ ည့် … တကတဲ။ ဒီနာမည်ကီး ဘယ်တုန်းက
ဘယ်သူကို မှ ည့်တာကားဖူးလို လဲ’
ဟု ဆို၍ ထပ်ေငါက်ထည့်လိုက်ရာ ထွန်းိုင်၏ မျက်ှာမှာ ပလာယာ
ှင့် ဆွဲအညပ်ခံရေသာ စပရိန်လို ပို၍ ကျံဝင်သွားြပန်၏။
‘ဒါဆို … သူနာမည်က …’
‘ေရမိုး …’
‘ေရမိုး … ဟင် … နာမည်ကီးကလဲ …’
‘ေရမိုးချည်းပဲေတာ့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ ကျန်ေသးတယ်’
‘ဘာကျန်ေသးလဲ …’
‘သည်း …’
‘သည်း … ဟုတ်လား၊ ဒါဆို သူနာမည်က …’
‘ေရမိုးသည်း …’
******

ရမ သည
‘ညီေကျာ်ရာ … မင်းမိုလို ဒီေကာင်မေလးမျိး စိတ်ဝင်စားတယ် လူပုံ
က အူတိအူတ ကွပ်ဆတ်ဆတ်နဲ စွာေတး …’
‘ေအးေလ … မျက်လုံးက ြပးြပးကီး’
ဘေအးစကားကို တစ်ေလာက်လုံးတစ်ခွန်းမှ ဝင်မေြပာေသးေသာ
ကိုသူက ေထာက်ခံ၏။
သူတို စကားေကာင့် ထွန်းိုင်ကပါ တစ်စခန်းထြပန်၏။
‘ဟုတ်ပါ့ကွာ … ှာေခါင်းက ေကာက်ေကာက်နဲ …’
သူတို ေြပာသေလာက် မဆိုး … သိုေသာ် … မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း … ှာ
တံေပေပ၊ ှာေခါင်းိုး အလယ်က ကျိးသလို ြဖစ်ေနေတာ့ ဟုတ်သည်
။
‘ေနာက်ပီး ှတ်သီးကလည်း ခန်လို …’ ဒါေတာ့
ဒါေတာ့ ဟုတ်သည် ၊ ှတ်ခမ်းက အနည်းငယ်ပါးပီး ခန်သေယာင်
ရှိသည် ။
‘အားလုံးြခံကည့်လိုက်လင် … မျက်ှာက ဂဠန်နဲ တူတယ်က’ွ
ဘာစကားမှ ဝင်မေြပာေသာ သန်းေအာင်က အေလးအနက် မှတ်ချ
က်ချ၏။

ဒါကို

ဘေအးက

ဆရာကီးဟန်ှင့်

သူ၏

ဒီဂရီမျက်မှန်ကိုပင့်ပီး …
‘ကိုယ်လုံးကလည်း ဘာထူးလို လဲ … နဂါးလိုရှည်ေမျာေမျာကီး’
ဒါကေတာ့ တစ်ဆိတ်လွန်လွန်းလှပီ … ေကာင်မေလး၏ ကိုယ်လုံး
က ပိန်သွယ်သွယ်ှင့် လှတ ပတပါ။ ဒါကို သူများ အေကာင်း

မေကာင်းေြပာရန် အမဲအာရည်ရဲေနေသာ ထွန်းိုင်က …
‘ေဟ့ … ခါးေတာ့ အေတာ်ထွားတယ်ေနာ် … တလွဲဆံပင်ေကာင်း …
’
ဒါက တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲချက် …
‘မင်းေြပာလိုက်မှ နဂါးေခွးေြခခုံမျိထားတဲ့ ပုံကီး ကွက်ခနဲ ြမင်မိ
ေတာ့တယ်’
ဘေအး ေထာက်ခံ၏။
‘ဒါေပမဲ့ တင်ပါးဆုံက လက်တစ်ဝါးေလာက်အြပင် ပိုမရှိိုင်ဘူး’
တင်ပါဆုံ ခေရဇီ (သုေတသီ) သန်းေအာင်က ဝင်၍ အဆိုြပသည် ။
ကဲ …
…………
‘ကိုသူ … မင်းက ကဗျာဆရာဆိုေတာ့ ေရမိုးသည်းရဲ ကာိုက်တာ
ကို ကဗျာစပ်ကွာ … ေလးချိးြဖစ်ြဖစ် … ေဒွးချိးြဖစ်ြဖစ် …’
ဘေအး၏ ေတာင်းဆိုမကို သူတစ်ပါးမေကာင်းေကာင်း ကဗျာေရးရ
န် အမဲလက်အားေနေသာ ကဗျာဆရာကိုသူက အားရဝမ်းသာပါပဲ … ‘
ရတယ်ေလ’ ဟု ဆိုပီး သူဖာသာသူ စာရွက်စိုက်၊ သူဖာသာသူ ေဘာပင်
ှိက်ပီး ေအာက်ပါကဗျာတစ်ပုဒ်ေရးလိုက်ေတာ့၏။
******

ရမ သည

‘မျက်ှာက ဂဠန်
လူပုံက နဂါး
ေရခါးေတာ် အေတာ်ထွားတယ်
တင်ပါးဆုံ လက်တစ်ဝါး …’
******

ကန်ေတာ်ချစ်ရပါေသာ ေရမိုးသည်းဆိုသည့် ေကာင်မေလးသည် အ
စုံစားသတဝါ ြဖစ်၏။ ေခါက်ဆွဲသုပ်ကိက်၏။ လက်ဖက်ရည်ေသာက်၏
။ သကားလုံးငုံ၏။ ငုတ်သီးစား၏။ ထန်းလျက်ခဲြမံ၏။ ေရခဲမုန်အ
သားကုန်စား၏။ ဟန်ဘာဂါဆွဲ၏။ မုန်ပစ်စလက်အလွတ်မေပး။ ကက်
သားကင်ဆို သွားရည်ပါကျ၏။ ချဉ်ေပါင်ဟင်း ရှလွတ်ရှလွတ်ပါြမည်း၏
။ ဒိန်ချဉ်ှစ်ခွက်ဆင့် ေသာက်တတ်၏။ ဝက်သားတုတ်ထိုး ပိုက်ဆံကုန်
မှ ထတတ်၏။ (ဒါေတာင် သံေယာဇဉ်မကုန်ိုင်စွာ ထိုဆိုင်နား ရစ်သီရ
စ်သီ လုပ်ေနတတ်ေသးသည် ။) လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ပါ ေြပာင်ေအာင်
လျက်၏။ ဇီးထုပ် သွားမကျိန်းမချင်းစား၏။ ဒူးရင်းသီး ဆူးမပါ ပါက အ
လုံးလိုက်ပင် မျိချိုင်၏။ ငှက်သား သူကိုယ်တိုင် ေလးခွတစ်လက်ှင့်လို
က်ပစ်ပီး ကင်စား၏။ ငါးေကာ် ေကာင်ပင် အိမ်ေြပာင်းထား၏။ သိုး
သား ပါးစပ်ကျယ်ပါက အုပ်လိုက်ပင် ေမာင်းထည့်ချင်ေကာင်း မကာခ
ဏေြပာ၏။ ဘိန်းမုန်၊ မုန်စိမ်းေပါင်း၊ ေကာက်ညင်းထုပ်၊ ပလာတာ၊ စမူ
ဆာ၊ နံြပား၊ ေနကာေစ့ …
ကဲ … သူစားသည့် အစားအစာများကို ခင်ဗျားတို ကို ေြပာြပေနပါ
က

တစ်ေထာင့်တစ်ည

ပုံြပင်ထက်ပင်

ရှည်လျားသွားလိမ့်မည်။

ထိုေကာင့် အလွယ်ကူဆုံးပင်ေြပာြပမည်။
ကန်ေတာ့်ချစ်သူ (ကန်ေတာ်ချစ်ရပါေသာ)သည် အစုံစားသတဝါ ြဖ
စ်၏။ သူသည် စားစရာ မရှိပါက သွားကားထိုးတံပင် ကိုက်စားေနတတ်
၏။ ြမက်ပင်ေတွပါက ြမက်ပင်၏ အုသားေလးကို ကိုက်စားတတ်၏။

(ချိလို တဲ့ ၊ ဟုတ်ပါသည် ။ ချိပါသည် ။ သူစားခိုင်း၍ ကန်ေတာ်စားဖူး
၏။ မိတ်ေဆွတို လည်း မယုံလင် စားကည့်ပါ။ အလကားေနရင်း၊ ြမက်
ေကးေနတယ်ဟု မထင်ေစချင် ပါ။) ထိုသိုပင် …
ကန်ေတာ့်ချစ်သူသည် အစုံစားသတဝါ ြဖစ်၏။
******

‘နင်တို ေြပာတာ ဘယ်သူ …’
‘ေရမိုးသည်းေလ …’
‘ဘုရား ဘုရား …’
နာမည်ကားသည် ှင့် ြဖြပာ သူရင်ဘတ်သူ ြပန်ဖိရင်း မျက်လုံးြပး
ေန၏။
‘ဘာြဖစ်လို လဲဟ …’
‘အဲဒါ ေြမွဟဲ့ …’
ကန်ေတာ်၏ အေမးကို ြဖြပာမှ မဆိုင်းမတွပင် ေြဖ၏။ ဒါကို ဘ
ေအးက

သူပုံစံအတိုင်း

မျက်ေမှာင်ကီးကျံ

မျက်မှန်ကီးပင့်ပီး

ဒိုက်အာကီးှင့်
‘ေြမွမဟုတ်ပါဘူး၊ နဂါးပါဟ …’
ြဖြပာက ဘေအးစကားကို ဘာမှ ြပန်မေြဖဘဲ ကန်ေတာ့်ကို မြမင်
ဖူးသူတစ်ေယာက်လို ေငး ကည့်ရင်း …
‘ညီေကျာ်ရယ် … နင့်မှာ ကိက်စရာ ဒီေလာက်ေတာင် ရှားလို လား
… ဒီေြမွကိုမှ ကိက်ရေအာင် …’

‘ေြမွ မဟုတ်ဘူး နဂါးပါဆိုဟာ …’
ဘေအးက ဝင်ေထာက်ြပန်သည် ။ ကန်ေတာ်တို ှစ်ေယာက်တည်း
သူကို ဂုမစိုက်ဘဲ ကိုယ့် စကားကိုယ် ဆက်ေြပာေနလိုက်သည် ။
‘ေြမွ ဟုတ်လား … သူက အေတာ်ဆိုးလို လား …’ ကန်ေတာ့်အေမး
ကို ြဖြပာက မျက်ှာကို ံမဲ့လိုက်ပီး …
‘ဆိုးတာ မဟုတ်ဘူး ေဟ့ … ေမတာ … ေမတာ … ကပ်ေခွပီးေတာ့
ကို ေမေနေတာ့တာ …’
‘ဘယ်လိုေမတာလဲ … ေြပာစမ်းပါဦး …’
ြဖြပာက ကန်ေတာ့်ကို တအံ့တသကည့်ပီး …
‘ေရမိုးသည်းအေကာင်း နင်တကယ်မသိဘူးေနာ် …’
ကန်ေတာ် ိုးသားစွာ ေခါင်းခါြပလိုက်၏။ ထိုေတာ့မှ ြဖြပာက ေြပာ
ချင်လျက်လက်တို ြဖစ် သွားသည် မိုလားမသိ။ ကန်ေတာ်ချစ်ရပါေသာ
ဂဠန်အေကာင်းကို ဤသိုေဖာက်သည် ချ၏။
‘ဒီလိုဟ … ဒိုအေဆာင်က စာေအာင်ကို နင်တို သိတယ်မဟုတ်
လား …’
‘ဟို ဆံပင်အရှည်ကီးနဲ ေကာင်မေလးေချာေချာေလးလား …’
‘ေအး …’
‘ေြပာပါဦး …’
‘အဲဒီေကာင်မေလးက တစ်ေနကျ ဝမ်းချပ်ပါေလေရာ …’
‘အင်း …’

‘အဲဒါနဲ သူက ေရမိုးသည်းကို တိုင်ပင်သတဲ့ …’
‘အင်း … အဲဒါနဲ …’
ကန်ေတာ်ှင့်ဘေအးတို ၏ မျက်လုံးများ ြဖြပာအေပ ပုံကျေန၏။
‘အဲဒါနဲ ေရမိုးသည်းက စက်ချ၊ လက်ချ၊ ဆပ်ြပာချ၊ ကွမ်းိုးချ စ
သြဖင့် ဝမ်းချနည်း ေပါင်းတစ်ရာေကျာ် ေြပာြပတယ်တဲ့ …’
‘ဟယ် … တယ်စုံပါလား …’
‘အဲဒါနဲ စာေအာင်က အဲဒီနည်းေတွကို ေကာက်လို တဲ့ အလွယ်ကူ
ဆုံးနည်းကို ေြပာြပပါဆိုေတာ့ ေရမိုးက ရတယ်ေလ ဆိုပီး၊ ဘယ်ကဘ
ယ်ကရှာလာသလဲ မသိဘူး … ကနခိုတစ်လုံးကို ေြမပဲနဲ ေရာေကးလိုက်
တာ … စာေအာင်ခမျာ အေဆာင်ေနာက်က အုန်းပင်ပါ ဖက်ထားရတ
ယ်

…

ဝမ်းသွားတာများ

လပ်ေတာင်

မလပ်ရဲဘူး

…

မျက်လုံးကီးလည်ပီး ေမျာ့ေနတာ …။ အဲဒါနဲ ဝမ်း ပိတ်ေအာင် ဘယ်လို
လုပ်ရမလဲဆိုပီး ေရမိုးသည်းကို သွားြပန်ေမးေတာ့ သူက ဘာမှ မပူနဲ
အရွယ်ေတာ် ကျပ်ြပားတစ်ြပားရှာပီး မျိချလိုက်တဲ့ ၊ ဒါဆို သူဖာသာသူ
ဝမ်းြပန်ပိတ်သွားမယ်တဲ့ …’
ဘေအးထံမှ ကျယ်ေလာင်ေသာ ရယ်သံကားရ၏။ ကန်ေတာ်လည်း
ြပံးေတာ့ြပံးမိသလို ြဖြပာကသာ မရယ်ဘဲ မျက်ှာကီးမဲ့ပီး …
‘တစ်ေဆာင်လုံး သူကို စိတ်ဆိုးကတာ ဘာေြပာေကာင်းမလဲ … သူ
ကေတာ့ ခပ်တည်တည်ပဲ … ေနာက် ဘယ်သူ ဝမ်းချပ်ေနေသးလဲ၊ သူ
ကုေပးမယ် … မယုံရင် အေဆာင်ေနာက်က ေကာ်ြငာကို ကည့်ပါဆိုပီး
လိုက်ေအာ်ေသးတယ်။ အားလုံးထွက်ကည့်ကေတာ့ အုန်းပင်ဖက်ထား
တဲ့ စာေအာင်က မျက်လုံးကလယ်ကလယ်၊ အေနာက်က အသံစွာကျ

ယ်စွာကျယ်နဲ ေကာ်ြငာလို ေကာင်းေနတုန်း …’
ဘေအးမျက်မှန်ပင် ကတ်ကျမတတ် ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ်ရယ်၏။
ကန်ေတာ်ပင် ဘာရယ် မဟုတ် သူှင့် ေရာေယာင်ရယ်မိ၏။ ြဖြပာက
သာ ကန်ေတာ်တို ှင့် လိုက်မရယ်ဘဲ …
‘နင်တို က ဘာရယ်တာလဲဟ … ဒါ … ရယ်စရာ မဟုတ်ဘူး … လူ
တစ်ဖက်သား ဒုက ေရာက်ရတဲ့ ဟာကို …’
‘ဆက်ေြပာစမ်းပါဦး ေရမိုးအေကာင်း …’
ကန်ေတာ့်အေမးကို ြဖြပာှာေခါင်းံလိုက်ပီး …
‘ေအာင်မေလး … ေရမိုးသည်းအေကာင်းေြပာရင် ကုန်ေတာင် ကုန်
မှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး … ဟဲ့ … တစ်ခါလည်း သိလား … ငါတို အေဆာင်
မှာ … အေဆာင်မှးမသိေအာင် ထမင်းခိုးချက်စား ကတယ် သိလား …’
‘ေြပာပါဦး …’
ဘေအးပင် အသံတိတ်သွား၏။ ပါးစပ်ကေလးဟပီး ြဖြပာကို က
ည့်ေနသည် ။
‘ကိုယ်စားချင်တဲ့ ဟာ ချက်စားကေပါ့ … အဲဒါ … ေရမိုးသည်းက
ေရာက် လာပီး ငါလဲ နင်တို ကို ပန်းငုတ်သီးကို ပုစွန်ေြခာက်နဲ ေကာ်
ေကးမယ်ဆိုပီး ပန်းငုတ်သီးအပွေတွနဲ ပုစွန် ေြခာက်ေတွ အများကီး
ယူလာတယ်။ ေနာက် သူကိုယ်တိုင် ေခးတလုံးလုံးနဲ ေကာ်ေကးတယ်
…’
‘အလဲ့ … နိပ်ဟ …’
ဘေအး မစားရဝခမန်းေအာ်သည် ။

‘ဘာနိပ်ရမှာ လဲ … သူပန်းငုတ်သီးေကာ်စားပီး အားလုံး ေတာင်
ဘက်ေြပးရမလို၊ ေြမာက် ဘက်ေြပးရမလို ြဖစ်ကုန်ေရာ …’
‘ဘာြဖစ်လို လဲ …’
‘ဘာြဖစ်ရမှာ လဲ … သူေကာ်ေကးတာ ပန်းငုတ်သီး မဟုတ်ဘဲ ကု
လားေအာ်သီးအပွေတွ ဟ … သူအေကာ်လဲစားပီးေရာ စပ်လွန်းလို တ
စ်ေဆာင်လုံး ေလလာတဲ့ ဘက် ပါးစပ်ဟပီး ေနေနရတယ် … ေရေရခိုင်
ဆိုတဲ့ ေကာင်မေလးဆို ဆန်အိတ်ဖက်ပီးေတာ့ ငိုေနရတယ် …’
‘ဘာလို ဆန်အိတ်ဖက်ေနရတာလဲ …’
‘ဆန်အိတ်က

ေအးလို

တဲ့

ဟ

…

ဆန်အိတ်ကီးဖက်၊

ပါးစပ်ေလးဟပီး ငိုေနလိုက်တာ အခုထိ သူပုံ မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး
…’
ဘေအးထံမှ

ရယ်သံကားရြပန်၏။

ြဖြပာက

ဘေအးကို

မဲ့ံကည့်ပီး …
‘ဘာရယ်တာလဲဟ … ဒါ ရယ်စရာ မဟုတ်ဘူး …’
သူစကားကို ဘေအးက ထပ်ရယ်လိုက်ပီး …
‘ရယ်ရလို ပါဟ … ဟဲ ဟဲ … ထပ်ေြပာစမ်းပါဦး ေရမိုးရဲ လုပ်ပုံ’
‘အများကီးပဲဟ … ကဲ … ဒိုေတွတစ်ခါ မျိးသဲတို ရွာ လိုက်လည်တု
န်းက သူလဲပါလာတယ် …။ မျိးသဲတို ရွာကလဲ ဟယ် … လယ်ကွင်းချ
ည်းပဲ … ေနာက် ကဲေတွွားေတွကလည်း တစ်ပုံကီး … သွားတာကလဲ
စာေမးပွဲအပီး တန်ခူးလဆိုေတာ့ … ပူတာကလည်း ြခစ်ေနတာပဲ …’
ြဖြပာက စကားစကိုြဖတ်ပီး ေရေွးကမ်းေသာက်သည် ။ ကန်

ေတာ်ှင့်ဘေအးကေတာ့ တငန်လင့်လင့် …။
‘အဲဒီေရာက်ေရာ သူတို ရွာက ဘုရားကို သွားကမယ်ေပါ့ …။ ဘုရား
ကလည်း လယ်ကွင်းကီးကို ြဖတ်ပီး သွားရမှာ … အဲဒီမှာ ေရမိုးသည်း
က …’
ြဖြပာက စကားစြဖတ်လိုက်သည် ။ ပီးေတာ့ ကန်ေတာ့်ကို လက်ှ
င့်ိုက်ပီး …
‘ဟဲ့ … နင်တို … ငါတို အထဲက ခင်ေမဝင်းကို သိတယ် မဟုတ်လား
…’
‘အင်း … သိတယ်ေလ … ဟို ကရင်မေလး လုံးလုံးေလး … စာတို
ေပစေလးေရးတတ်တယ် မဟုတ်လား …’
‘ေအး … ေအး … ဟုတ်တယ်၊ ငါတို က သူကို မေနာ်လို ေခတယ်’
‘အဲဒါနဲ ဆက်ပါဦး … ေရမိုးသည်းအေကာင်း …’
ြဖြပာ ကန်ေတာ့်ကို မျက်ေစာင်းထိုးကည့်သည် ။ ပီးမှ
‘အဲဒါနဲ ေရမိုးက မေနာ်ကို သွားကပ်တယ် …’
‘ဘယ်လိုကပ်လဲ …’
‘အင်း … မေနာ်က အသားေလးဖွယ်ေပမယ့် လှတယ်ေပါ့ … အဲဒါ
ဘုရားသွားရင်း အနီ ေရာင်ေတာက်ေတာက်ကေလး ဝတ်သွားရင် ထင်း
ခနဲေပသွားမှာ ။ ရွာကလူေတွေတာင် ေငးကည့် ကုန်ကမှာ ဆိုပီး ကျပ်
တယ်

…။

ဟိုကလဲ

အေြမာက်ကိက်ဆိုေတာ့

ပီတိေတွြဖစ်လို ေပါ့ …’
‘ဒါဆို စိတ်ေြပာင်းလဲ ကိက်မှာ ေပါ့ …’

အဟုတ်မှတ်ပီး

ဘေအးက ြဖတ်ေမးသည် ။ ြဖြပာက သူကိုလှည့်မကည့်ဘဲ …
‘အဲဒါေတာ့ မေမးကည့်ရေသးဘူး၊ ကိက်မှာ ေပါ့၊ အေြမာက်ေတာင်
ကိက်မှ ေတာ့ စိန် ေြပာင်းကလဲ ဘာကီးတာ လိုက်လို ။ ထားပါေတာ့
… ဘုရားလဲသွားေရာ မေနာ်က ေရမိုး ေြမာက်ေပးတဲ့ အတိုင်း အနီေရာ
င်ချိတ်ကီး ဝတ်ချလာတယ်။ စဉ်းစားကည့်ေလ … သွားရမှာ က
ေနခင်း ဆယ့်ှစ်နာရီေလာက်ကီး …’
‘အဲဒါနဲ ဘာြဖစ်သွားလဲ …’
ဘေအးက ြဖြပာစကားကို စိတ်မရှည်ိုင်ေတာ့ဘဲ ြဖတ်ေမး၏။ ဒါ
ကို ြဖြပာက မျက်ှာံမဲ့လိုက်ပီး …
‘ဘာြဖစ်ရမှာ လဲဟ … လယ်ကွင်းအစပ်လဲေရာက်ေရာ ကဲလိုက်တာ
များ ကည့်ေတာင် မေကာင်းဘူး။ အနီေရာင်ရဲရဲကီးဆိုေတာ့ ကဲက မျ
က်စိေနာက်မှာ ေပါ့။ မေနာ်ခမျာ ေအာင်မေလးေတာ့ … ေအာင်မေလး
ေတာ့ … ဆိုပီး လယ်ကွင်းထဲ ပတ်ေြပးတာများ လုံး … လို ။ ရွာြပန်
ေရာက်ေတာ့ မနည်း ှာှပ်ယူရတယ်။ သူခမျာ လာကီးထွက်ပီး ဖုတ်
လိက်ဖုတ်လိက်ကို ြဖစ်ေရာ …’
‘ဟား ဟား ဟား ဟား’
ဘေအး ထိုင်ခုံမှ ေန၍ ကွတက်လာသည် အထိ ရယ်၏။ ေတာ်ုံှင့်
အေတာမသတ် …။
ြဖြပာက ဘေအးကိုကည့်ပီး တစ်ဖက်သိုြပန်လှည့်ကာ …
‘သကန်ကျေတာ့လဲ ကည့်ပါဦး … ရွက သက်ကီးရွယ်အိုေတွကို …
ေခါင်းေလာ်ေပးမယ် ဆိုပီး ေခတယ် … ဟိုက အဟုတ်မှတ်ပီး လာက
တာေပါ့ … အဲဒါ သူကိုယ်တိုင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ေခါင်းေလာ်ေပးတ

ယ် … ေခါင်းေလာ်တာမှ ေခါင်းေပ ဆပ်ြပာြမပ်ေတွ တစ်ေတာင်ေလာ
က်တက် ေလာက်ေအာင် ေလာ်တယ် … ပီးလဲပီးေရာ ေရကုန်သွားလို
ဆိုပီး အဲဒီ ဆပ်ြပာြမပ်တစ်ေတာင်ေလာက်နဲ ြပန်လတ်လိုက်တာ …’
ဘေအး ထိုင်လိုက်ထလိုက်ြဖစ်သည် အထိ ရယ်၏။
‘အဲဒါ … ရွာကလဲ ေရရှားေတာ့ ဘယ်သူမှ ေရမပက်ကဘူး … တချိ
မျက်လုံးစပ်တဲ့ လူေတွဆို … အိမ်ြပန်ေြပးရတယ် … အဲဒီလို …’
ဘေအး၏ ရယ်သံအေတာမသတ်ေတာ့ …။
‘ဪ … ေရမိုးသည်း … လုပ်လိုက်မှ ြဖင့် အထူးအဆန်းချည်းပါ
လား …’
‘ဒါနဲ … နင်တို က သူကို ဘာမှ ြပန်မလုပ်ကဘူးလား …’
ကန်ေတာ့်အေမးကို ြဖြပာ လန်သွားပုံရ၏။ မျက်လုံးကီးြပးပီး
ေဘးဘီေဝ့ကည့်သည် ။ ပီးမှ ေလသံေလးြဖင့်
‘ဟဲ့ … မလုပ်ရဲဘူးဟဲ့ …’
‘ဘာြဖစ်လို လဲ …’
ကန်ေတာ်တို အားလုံး စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ ြဖြပာကဆက်၍ …
‘သူက ေကာ်ြငာထားတယ် …’
‘ဘယ်လိုေကာ်ြငာထားလဲ …’
‘သူက လူ မဟုတ်ဘူး တဲ့ …’
‘ဒါဆို …
သူက …

……..’
‘ေသွးစုပ်ဖုတ်ေကာင် … တဲ့ ။’
‘ဟင် …။’
******

