နိဒါန္း
မိုးေတြ သည္းထန္စြာ ရြာသည့္တစ္ေန႔တြင္ သူမ ေရာက္လာခဲ့သည္။
မႏွင္းျဖဴေရာက္လာသည့္အေၾကာင္းကို တစ္ရြာလံုးက သတိထားမိေနၾကသည္။
ဤရြာမွာ ဧည့္သည္အေရာက္အေပါက္ နည္းေသာ ေနရာ ျဖစ္၍ လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား က
မႏွင္းျဖဴေရာက္လာျခင္းကုိ အမွတ္ထင္ထင္ရွိေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံလူမ်ား ႏွင့္ ပုံစံျခားနားေနပါေသာ မႏွင္းျဖဴ
ဆုိသည့္သူငယ္မသားအမိ ေရာက္လာပုံမွာ လည္း ထူးျခားေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
ထိုေန ့က ခင္စမ္း ႏွင့္ သူ ့အေမ ေဒၚျမတို ့ ၿမဳ ိ ့ကိုသြားၾကသည္။ေအာင္လံၿမိဳ ႕
ႏွင့္ ရြာမွာ အေတာ္ အလွမ္းေဝးသည္မို႔ ေန႔စဥ္ ကားမရွိပါေခ်။ေခတ္ကာလအေလ်ာက္
တစ္ပတ္မွ ႏွစ္ ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ခန္႔သာ ၿမိဳ ႕ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေပသည္။ ခုလို
မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေသာ ကာလမ်ိဳ း ဆုိပါက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ပင္ ကားက အႏုိင္ႏုိင္
ေရာက္ေလသည္။
ေအာင္လံမွာ ေဆြမ်ိဳ း မ်ား အလွဴရွိ၍ ခင္စမ္းတုိ႔ ၿမိဳ ႕ ကုိ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေအာင္လံမွကားမထြက္မီ မုိးက တဖြဲဖြဲသာ က်ေသးသည္။ တာလပတ္ႀကီးႏွင့္
အလုံအုပ္မိုးထားေသာ ေလာ္ရီကားႀကီးအတြင္ းမွာ လူက အျပည့္အသိပ္။ ခင္စမ္းသည္
ေခါင္းကုိ တဘက္ကေလးႏွင့္ ပတ္ကာ ကားေထာင့္တြင္ က်ဳ ံ႕က်ံဳ ႕ ေလး ထုိင္ေနသည္။
ရသည့္ေနရာေလးကုိ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းထုိင္ရင္း အျပင္ဘက္ကုိ ေငးေမာေနမိသည္။
ထုိစဥ္မွာ ပင္ အမ်ိဳ း သမီးတစ္ဦးသည္ လက္တစ္ဖက္က ကေလးငယ္ကုိ ပုိက္၊
တစ္ဖက္က သံေသတၱာတစ္လုံးကို မႏုိင္မနင္းသယ္ကာ ကားရွိရာသုိ႔ လာေနသည္ကုိ ခင္စမ္း
ေတြ ႕ရပါ၏ ။
ကားနားအေရာက္တြင္ ေမာပန္းသြားဟန္ျဖင့္ သံေသတၱာကုိ ေျမေပၚသုိ႔
ခပ္ဆတ္ဆတ္ ခ်လိုက္သည္။ သူမလက္ထဲက ကေလး ကေတာ့ စူးစူးဝါးဝါး ငုိေန၏ ။ သူမမွာ

ေရာ ကေလးမွာ ပါ မိုးေရမ်ား ရႊဲစုိေနသည္။
''ဒီကားက ဘယ္ကုိသြားမွာ လဲဟင္''
''သွဗလကို သြားမွာ ''
အနီးဆုံး ျဖစ္သည့္ ခင္စမ္းကပင္ သူမအေမးကုိ ျပန္ေျဖလုိက္ပါ၏ ။
''ရွင္ သွဗလဆိုတာ ရြာလား''
''ဟုတ္တယ္ သမၻဴလရြာေလ။ ရွင္ မၾကားဖူးဘူးလား''
ခင္စမ္းက သမၻဴလဆုိသည့္အမည္ ကုိ ေဒသေခၚသည့္
အသံအတုိင္းေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ေနရာရွိေသးလား။ ကြၽန္မလည္း လိုက္မယ္''
သူမက ေျပာေျပာဆုိဆုိ ေသတၱ ာကုိ ကားေပၚတင္လိုက္သည္။ခင္စမ္းကပင္
ဆီးယူကာ သူမကုိလည္း လက္တစ္ဖက္ကမ္းေပးရင္း ကားေပၚဆြဲတင္လိုက္ရ၏ ။
ကားက စက္ႏိႈး၍ ထြက္စျပဳ ေပၿပီ။သူမက ေသတၱ ာေပၚမွာ ပင္ ေျခပစ္လက္ပစ္
ထုိင္ခ်လုိက္၏ ။ကေလးက အငုိမတိတ္ေသးေခ်။
သူမက ကေလးကုိေခ်ာ့ရင္း ေခါင္းတြင္ ပတ္ထားသည့္ ပဝါေလးကုိျဖဳ
တ္ခ်လိုက္သည့္အခါ နဖူးတည့္တည့္မွ မွဲ႔နက္ႀကီးတစ္လုံးမွာ ထင္းခနဲေပၚလာရေလ၏ ။
ခင္စမ္းႏွင့္ တကြ ကားတစ္စီးလုံးရွိ ေတာသူေတာင္သားမ်ား မွာ ထူးျခားသည့္
သူမကုိ တအ့ံတၾသ ေငးၾကည့္ေနၾကေလသည္။ကေလးအငုိတိတ္သြားသည့္အခါ သူမႏွင့္
ခင္စမ္း စကားေျပာ ျဖစ္ၾကသည္။
သူမအမည္ မွာ မႏွင္းျဖဴဟု သူ႕ကုိယ္သူ မိတ္ဆက္၏ ။အသားညိဳ ညိဳ ၊
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္ မုိ႔ မႏွင္းျဖဴဆုိသည့္အမည္ ႏွင့္ ေတာ့ မလိုက္ဖက္ေခ်။
မုိးက သည္းထန္လာေပၿပီ။ကားသည္ ေႏွးသြား၏ ။

မုိးေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ေမွာ င္လာသည္။ရႊံ႕ႏြံမ်ား ၾကားတြင္
႐ုန္းကန္သြားေနရျခင္းေၾကာင့္ ကားက ယုိင္ထုိးေနျပန္သည္။
မႏွင္းျဖဴက ၾကမ္းတမ္းသည့္ခရီးကုိ မႈ ပုံမေပၚဘဲ သူမ အေၾကာင္းမ်ား ကုိသာ
ေျပာျပလာခဲ့သည္။
''ကြၽန္မက မုဆုိးမပါ။ လင္ေယာက်္ားကလည္း မရွိေတာ့ ကုိယ့္ဟာ ကုိယ္ပဲ
လုပ္ကုိင္စားရတယ္ေလ။ ကြၽန္မအလုပ္ ကေတာ့ ရြာကေလးေတြ လွည့္ၿပီးေစ်းေရာင္
းတာပါပဲ။ မိတ္ကပ္၊ ေပါင္ဒါနဲ႔ အဝတ္အထည္ေလးေတြ ေရာင္ းပါတယ္။ ခုလည္း
ညီမတုိ႔ရြာကုိ အထည္ေရာင္ းဖုိ႔ လိုက္လာတာ''
မႏွင္းျဖဴေျပာျပသည့္အေၾကာင္းမ်ား ကုိ တစ္ကားလုံးလည္း
ၾကားလိုက္ၾကရသည္။ အားလုံးက က႐ုဏာသက္သြားၾက၏ ။
ကားက ေတာထဲ တစ္စတစ္စ ဝင္လာ၍ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္လာသည္။မႏွင္းျဖဴက
သူ႕ကေလးကုိ တဘက္တစ္ထည္ႏွင့္ ေထြးပုိက္ကာ ''သမီးေလးေလ'' ဟု ခင္စမ္းဘက္
လွည့္၍ ေျပာလုိက္၏ ။
ခင္စမ္းက ''ကြၽန္မ ခဏေပးထားပါလား'' ဆုိကာ ကေလးကုိတစ္လွည့္
ယူခ်ီလိုက္သည္။ သမီးေလးက ခ်စ္စရာေလး။မုိးၿခိမ္းသံႏွင့္ အတူ လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္
လက္လိုက္ေသာ ေၾကာင့္ ေတာလမ္းခရီးမွ သစ္ပင္မ်ား ယိမ္းထုိးလႈပ္ရွားေနပုံကုိ
ျမင္လိုက္ရသည္။ ကားေနာက္မွာ မုိးပက္လာ၍ လူမ်ား အတြင္ းသုိ႔ စြတ္တုိးလာၾကသည္။
ေနရာကပုိက်ပ္ညပ္သြားေလ၏ ။
''ကားကလည္း က်ပ္လိုက္တာေတာ္ ။ ေႏွးလုိက္တာလည္း မေျပာပါနဲ႔ေတာ့''
အဘြားႀကီးတစ္ဦးက ညည္းညဴလုိက္သည္။
''ဒီက ညီမတုိ႔ရြာမွာ ထမင္းဆုိင္ရွိတယ္ေနာ္''
မႏွင္းျဖဴက ေမးလိုက္သည္။

''ဘယ္ရွိမွာ လဲ မိန္းကေလးရယ္''
ခင္စမ္းအေမေဒၚျမက ဝင္ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ေဟာေတာ့ ဒုကၡပါပဲ။ ကြၽန္မက ဆုိင္မွာ ပဲ
ထမင္းဝယ္စားၿပီးညအိပ္ခြင့္ေတာင္းမလို႔။ ဒီလုိဆုိ .''
''မိန္းမရြယ္ တစ္ေယာက္ တည္းနဲ႔ကြယ္။ ကေလးကတစ္ဖက္နဲ႔ ဒီလုိသာ
သြားေနရင္ျဖင့္ ေၾကာက္စရာ''
''ဒီလုိပဲ လုပ္ကုိင္စားေနရတာ အေမရဲ႕ ''
''ကဲ .သွဗလ ေရာက္ရင္ ငါတုိ႔ အိမ္မွာ ပဲေန။ ငါတုိ႔ကလည္းသားအမိႏွစ္ ေယာက္
တည္း။ မိန္းမေတြ ခ်ည္းေနတာ''
''ဟုတ္သားပဲ အစ္မရဲ႕ ''
''အားနာစရာေတာ့ ေကာင္းေနၿပီ''
''ဘယ္အားနာရမလဲ။ ဂလုိပဲ ကူညီရမယ့္ဟာ''
''ဟုတ္သေဟ့ .သူငယ္မ။ ညည္း အျမတုိ႔ အိမ္တည္းတာအေကာင္းဆုံးပဲ''
အဘိုးႀကီး တစ္ေယာက္ က ဝင္၍ တုိက္တြန္းလိုက္ျပန္၏ ။မႏွင္းျဖဴကုိ
ကားေပၚမွလူအားလုံးက သနားစရာမိန္းကေလးဟုမွတ္ယူၾကသည္။ ယခုမွ ေတြ ႕ဖူးသူပင္
ျဖစ္ေသာ ္လည္း ႐ုိးသားသူမ်ား ပီပီအနည္းငယ္မွ်ပင္ သံသယမဝင္ၾကေခ်။
ခင္စမ္းကလည္း ဤအစ္မ သူတုိ႔အိမ္လိုက္တည္းမည္ ဆုိ၍
ဝမ္းသာသြားရသည္။ မႏွင္းျဖဴ၏ သမီးေလးကုိလည္း ခင္စမ္းက ခ်စ္ေနမိေလၿပီ။သုိ႔ျဖင့္
မႏွင္းျဖဴသည္ ခင္စမ္းတုိ႔အိမ္သုိ႔ မုိးသည္းသည့္တစ္ေန႔တြင္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မႏွင္းျဖဴသည္ ခင္စမ္းတုိ႔သားအမိဘဝအား တစ္မ်ိဳ း တစ္ဖုံ
ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ဖန္တီးမည္ ့သူဟူ၍ ကား မည္ သူမွ် မသိခဲ့ၾကေခ်။

***
ယခင္ ကေတာ့ ခင္စမ္းတုိ႔ရြာကုိ မိတ္ကပ္၊ ေပါင္ဒါ၊ လက္သည္းဆုိးေဆးမွအစ
ထမီ၊ ပုဆုိး၊ ပဝါအဆုံး တန္ဖုိးနည္းပစၥည္းေလးမ်ား ကိုထန္းေခါက္ဖာႏွစ္ လုံးတြင္ ထည့္ကာ
ေရွ႕တစ္လုံးေနာက္တစ္လုံး ဆုိင္းႀကိဳ း ႏွင့္ ဆုိင္း၍ ထမ္းေရာင္ းေသာ နယ္လွည့္ေစ်းသည္မ်ား
သာ ေရာက္လာတတ္သည္။ ခင္စမ္းတုိ႔က ထုိေစ်းသည္မ်ား ကုိ အထမ္းသည္ဟု ေခၚ၏ ။
မႏွင္းျဖဴကေတာ့ အထမ္းသည္မ်ား ႏွင့္ စာလွ်င္ အေတာ္ ပင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ
ေစ်းသည္ပါေပ။ မႏွင္းျဖဴပစၥည္းမ်ား က အထမ္းသည္မ်ား ထက္ပုိေကာင္းပုံရသည္။ အေရာင္
စုံသည္၊ အဆင္အေသြးစုံသည္။ ေတာႀကိဳ က္အေရာင္ ေတာက္ေတာက္ပပမ်ား မုိ႔
ေစ်းဝယ္သူမ်ား ႏွင့္ ခင္စမ္းတုိ႔ အိမ္ကေလးျပည့္ သြားပါ၏ ။
''အမယ္ေလးေလး .ဒီအတုိင္းဆုိ က်ဳ ပ္အိမ္ၿပိဳ မယ္။ လာၾကပါေတာ္ ။
ဟုိမန္က်ည္းပင္ေအာက္က ကြပ္ပ်စ္ကေလးမွာ ေအးေအးေဆးေဆးဝယ္ၾကပါ''
ေဒၚျမက ေစ်းဝယ္သူမ်ား ကုိ အျပင္သုိ႔ ေနရာေရႊ႕ရန္ ေျပာယူရသည္။မႏွင္းျဖဴ
ပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားေသာ သံေသတၱ ာႀကီးကုိ ဝုိင္းမ,ရင္းအိမ္ေရွ႕ကြပ္ပ်စ္ေပၚ
ေနရာေျပာင္းၾကရ၏ ။
ေစ်းဝယ္သူမ်ား ကလည္း ပစၥည္းဝယ္ခ်င္လြန္းလို႔ခ်ည္း မဟုတ္။
စိတ္ဝင္စားစရာနည္းပါးေသာ ေတာဓေလ့ထုံးစံအတုိင္း အိမ္ေျခ ၇ဝ ခန္႔သာရွိေသာ
ရြာကေလးမွာ မႏွင္းျဖဴသည္ အထူးအဆန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္မုိ႔အေၾကာင္းရွာ၍
လာၾကည့္ၾကသူမ်ား လည္း ပါသည္။
မည္ သုိ႔ပင္ဆုိေစ မႏွင္းျဖဴ၏ ပစၥည္းမ်ား မွာ ႏွစ္ ရက္အတြင္ း ကုန္သြားေလ၏ ။
ခင္စမ္းမွာ မႏွင္းျဖဴေရာက္လာကတည္းက ေပ်ာ္ေနသည္။
ေကာက္စုိက္အငွားပင္ မလိုက္ေတာ့။ တစ္ေန႔ .တစ္ေန႔ မႏွင္းျဖဴကုိ ေစ်းကူေရာင္ း၊
ကေလးထိန္းေပးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနေလ၏ ။

မႏွင္းျဖဴကလည္း ထမင္းဖုိးဆုိကာ တစ္ေန႔သုံးက်ပ္ႏွင့္
ခင္စမ္းဖုိ႔ထမီအနီရဲရဲေလးတစ္ထည္၊ ေဒၚျမဖုိ႔ ေမြးပြတဘက္ႀကီးတစ္ထည္
လက္ေဆာင္ေပးထားရာ ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆုံးေတာ့ေပ။
မုိးေကာင္းေနသျဖင့္ ၿမိဳ ႕ မွ ကားေရာက္မလာ။ မႏွင္းျဖဴသမၻဴလရြာမွာ ေသာ
င္တင္ေနသည္မွာ သုံးရက္ပင္ ရွိသြားၿပီ။
ဤသုံးရက္အတြင္ းမွာ ပင္ မႏွင္းျဖဴႏွင့္ ခင္စမ္းတုိ႔ သားအမိ ရင္းႏွီးလာသည္။
သံေယာဇဥ္ တြယ္လာသည္။
''မမရယ္ .ေနာက္တစ္ေခါက္လည္း ခင္စမ္းတုိ႔ရြာကုိ လာခဲ့ပါဦးေနာ္''
''ညီမရယ္ .မမက အခုေတာင္ ျပန္ခ်င္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူးကြယ့္''
''ဂလုိဆုိလည္း ငါတုိ႔နဲ႔ပဲ လုပ္ကုိင္စားေနပါလားေအ''
ေဒၚျမက ေျပာင္းဖူးဖက္ေဆးလိပ္ႀကီးကုိ အားရပါးရ
ဖြာေနရင္းမွဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''ေျပာသာ ေျပာတာပါေအ။ ညည္းတုိ႔လို ၿမိဳ ႕ ႀကီးသူေတြ က တုိ႔ေတာမွာ ေပ်ာ္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး''
''ေၾသာ္ .အရီးျမရယ္။ လူဆုိတာ ေပ်ာ္ရာမွာ မေနရဘူး၊ ေတာ္ ရာမွာ သာ
ေနရတာ မဟုတ္လား။ ကြၽန္မ အရီးတုိ႔နဲ႔ အတူေနခ်င္ေပမဲ့ ေနလို႔မ ျဖစ္ေသးပါဘူးရွင္။
ကြၽန္မရဲ႕ ဘဝေပးအေျခအေနကုိက .''
မႏွင္းျဖဴစကားေျပာရင္း အသံေလးမ်ား တိမ္ဝင္သြားေလသည္။
''လူဆုိတာ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့လူေတြ နဲ႔လည္း အတူေနခ်င္မွေနရတယ္။
ကုိယ္ေပ်ာ္ရာအရပ္မွာ လည္း ေနခ်င္မွေနရတာ ပါ။ ကြၽန္မေလ အရီးျမတုိ႔၊
ညီမေလးခင္စမ္းတုိ႔ရဲ႕ ဆင္းရဲေပမဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့ဘဝေလးကုိ အားက်မိပါတယ္။ ကြၽန္မမွာ
ေတာ့ .''

စကားေျပာရင္း ငုိ႐ိႈက္သံေလးပါ ႐ုိက္ခတ္လာသည္မုိ႔ ခင္စမ္းတုိ႔သားအမိ
အံ့အားသင့္သြားသည္။ ဒီအစ္မမွာ စိတ္ညစ္ညဴး စရာအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနၿပီဆုိတာ
ခင္စမ္း ရိပ္မိလိုက္သည္။
''စိတ္မေကာင္းစရာ အေၾကာင္းေတြ နဲ႔မ်ား ႀကံဳ ခဲ့ရလုိ႔လားမိန္းကေလးရယ္''
''ကမၻာေပၚမွာ ရွိသမွ် စိတ္ဆင္းရဲစရာအ ျဖစ္ဆုိးေတြ ဟာ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္
တည္းမွာ စုၿပီး ျဖစ္ေနသလားလို႔ေတာင္ ထင္မိပါတယ္ အရီးရယ္''
''ဘာေတြ မ်ား ျဖစ္ခဲ့လို႔လဲကြယ္''
''မေျပာပါရေစနဲ႔အရီး။ အေဟာင္းေတြ အသစ္ ျဖစ္မွာ စုိးလို႔ပါ''
မႏွင္းျဖဴက ေျပာရင္း မ်က္ရည္မ်ား က်လာသည္။
ခင္စမ္း မၾကည့္ရက္ေတာ့။ မႏွင္းျဖဴငုိေနသည္ကုိ ခင္စမ္း
မၾကည့္ရက္ေတာ့ပါ၍ .
''စိတ္မေကာင္းမ ျဖစ္ပါနဲ႔ မမရယ္။ ခင္စမ္းက ဒီသမီးေလးကုိခ်စ္လြန္းလို႔
ခင္စမ္းတုိ႔နဲ႔ အတူေနပါလုိ႔ ေျပာမိတာပါ''
''ေအး .မမလည္း ဒါကုိပဲ စဥ္းစားေနတာပါကြယ္။ မမရဲ႕ သမီးေလးကုိ ညီမတုိ႔နဲ႔ပဲ
ထားခဲ့ရရင္ ေကာင္းမလားလုိ႔''
''ရွင္ .''
မႏွင္းျဖဴထံမွ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စကားေၾကာင့္
ခင္စမ္းတုိ႔သားအမိအ့ံၾသရျပန္သည္။
''ဟုတ္တယ္။ မမေလ .ေနရာေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား ကုိ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ေဟာဒီ
သမီးေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးေနရာ သမီးေလးကုိ ေမတၱာေငြ႕
ေကာင္းေကာင္းေပးႏုိင္မယ့္ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ရွာလို႔ မေတြ ႕ႏုိင္ခဲ့ပါဘူးကြယ္။
ဒီရြာကုိေရာက္လာမွ၊ ညီမတုိ႔သားအမိနဲ႔ေတြ ႕မွ အရီးတုိ႔ ညီမတုိ႔ေစတနာကုိ

ျမင္လာရတဲ့အျပင္ မိန္းမသားႏွစ္ ေယာက္ တည္း ျဖစ္တဲ့ အရီးတုိ႔သားအမိဟာ
သမီးေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအုပ္ထိန္းသူေတြ ျဖစ္လာေလမလားလို႔''
''ေနပါဦး မႏွင္းျဖဴရဲ႕ ။ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ဘာလို႔ သူမ်ား
ေပးပစ္ဖုိ႔စိတ္ကူးတယ္ဆုိတာ ေျပာျပစမ္းပါဦး''
ေဒၚျမက ေမးလိုက္သည္။
''တကယ္ေတာ့ ကြၽန္မဟာ ဒီလုိရြာစဥ္လွည့္ေစ်းေရာင္ းရေလာက္ေအာင္ ခ်ိဳ ႕
ငဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မမိဘေတြ ဟာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚဘက္မွာ အေတာ္ ကုိ
ခ်မ္းသာတဲ့သူေဌးႀကီးေတြ ပါ။ ဒီသမီးေလးဟာ ကြၽန္မမိဘေတြ သေဘာမတူတဲ့
ကြၽန္မခ်စ္သူနဲ႔ ရခဲ့တဲ့ကေလးပါ။ ကြၽန္မခ်စ္သူဟာ ကြၽန္မနဲ႔တစ္ႏွစ္ ေလာက္ပဲ ေပါင္းခဲ့ရၿပီး
ေသဆုံးသြားခဲ့ရပါတယ္''
''အုိ .''
''ကြၽန္မမိဘေတြ ဆီျပန္ေတာ့ ေဖေဖက ဒီကေလးပါရင္ အိမ္မွာ
လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒီကေလးကုိ အၿပီးအပုိင္စြန္႔ပစ္ခဲ့မွသာ ကြၽန္မကုိ ျပန္လက္ခံႏုိင္မယ္တဲ့။
ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေပးစားတဲ့ ေယာက်္ားကုိယူရမယ္တဲ့''
''ေဟာေတာ္ ''
''ကြၽန္မသမီးေလးကုိ ကြၽန္မ သိပ္ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕ေရး
ကုိစဥ္းစားၾကည့္ေတာ့လည္း သမီးေလးနဲ႔ မခြဲမခြာ အတူတူေနမယ္ဆုိရင္ ကေလးေရာ၊
ကြၽန္မပါ ဒုကၡမ်ိဳ း စုံၾကားမွာ အေတာ္ ႀကီး႐ုန္းကန္ေနရမယ္။ ကြၽန္မလည္း လူသား
တစ္ေယာက္ ပဲ။ ၿပီးေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက လုိေလေသးမရွိေအာင္ ေနလာခဲ့သူမို႔
ခ်မ္းသာျပည့္စုံတဲ့ဘဝကုိ မက္ေမာေနမိဆဲပါပဲ''
''ဒါေပါ့ေလ''
မႏွင္းျဖဴက စကားကုိရပ္လိုက္သည္။ ခင္စမ္း ရင္ခြင္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ

သမီးေလးကုိ ညင္သာစြာ ျပန္ယူလိုက္ရင္း .
''ကြၽန္မ အိမ္ကုိျပန္ခ်င္တယ္။ ကြၽန္မမိဘေတြ ဆုံးပါးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေစ၊
အိမ္မွာ ကြၽန္မ အာဏာတည္လာတဲ့အထိ အေရး ပါလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေစ အဲဒီ လိုအခါမ်ိဳ း
က်မွ ကြၽန္မ သမီးေလးကုိ ျပန္ေခၚရင္အဆင္ေျပမလားလို႔ .
''ကြၽန္မ ေနရာအႏွံ႔မွာ သမီးေလးအတြက္ ေမြးစားသူကုိ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။
စိတ္ႀကိဳ က္မေတြ ႕ခဲ့ဘူး။ အရီးနဲ႔ညီမေလးကုိ ေတြ ႕ေတာ့ အရီးတုိ႔ဟာဆင္းရဲေပမဲ့
႐ုိးသားတယ္။ တစ္ဖက္သားအေပၚမွာ ေစတနာထားတတ္တယ္။ခင္စမ္းကလည္း
သမီးေလးကုိ သိပ္ခ်စ္ၿပီး သံေယာဇဥ္တြယ္ေနတာ ေတြ ႕ရေတာ့ သမီးအတြက္
မိခင္ေကာင္းကုိ ေတြ ႕ၿပီလုိ႔ထင္မိပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား သမီးေလးကုိ အရီးတုိ႔က
လက္ခံမယ္ဆုိရင္ေလ အခုေလာေလာဆယ္ကြၽန္မမွာ ပါလာတဲ့ ေငြသုံးေထာင္နဲ႔အတူ
အပ္ခဲ့ပါရေစလို႔''
''သုံးေထာင္ .အမယ္ေလး .သုံးေထာင္''
ေငြသုံးေထာင္ဟု ၾကားလိုက္ရသည္ကုိပင္ ေဒၚျမက သူ႕ရင္ဘတ္သူ ဖိရင္း
အထူးအဆန္းအလား အံ့ၾသေနပါေတာ့၏ ။အမွန္တကယ္လည္း သုံးေထာင္ဆုိေသာ
ေငြပမာဏသည္ သူတုိ႔အတြက္ေတာ့ အံ့ၾသစရာ၊ လုိခ်င္စရာ၊ မက္ေမာေလာက္ဖြယ္ရာ
မဟုတ္ပါလား။
သူတုိ႔သားအမိ ေကာက္စိုက္အငွားလိုက္သည္မွာ တစ္ရက္ကုိ တစ္က်ပ္ရသည္။
ဆန္တစ္တင္းလွ်င္ ၁၂ က်ပ္။ ေရႊတစ္က်ပ္သားကုိ ၁၅ဝက်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိေသာ ဤလုိေခတ္မ်ိဳ း
ဝယ္ သုံးေထာင္ဆုိေသာ ေငြမွာ မက္ေမာေလာက္စရာ ေငြအလုံးအခဲႀကီးပင္
ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။
***
ခင္စမ္းတုိ႔တဲေလးမွာ လူစည္ရျပန္ၿပီ။

ေခါင္းရင္းဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ ေတာ့ ရြာဦးေက်ာင္းဘုန္းႀကီးက
ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ႀကီး ထုိင္ေန၏ ။
ရြာသူႀကီးႏွင့္ ရြာမွလူႀကီးသူမအခ်ိဳ ႕ ကလည္း ဘုန္းႀကီးေဘးတြင္
ဝုိင္းထုိင္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔အားလုံး၏ အၾကည့္မ်ား သည္ ဤရြာကုိ ထူးဆန္းစြာ
ေရာက္လာသည့္ မႏွင္းျဖဴထံတြင္ သာ ဝဲလ်က္ရွိၾက၏ ။
သမီးေလးကုိ ေထြးေပြ႕ရင္း ခပ္ယုိ႔ယုိ႔ ထုိင္ေနရွာသည့္ မႏွင္းျဖဴတြင္
မ်က္ရည္မ်ား ဝဲလ်က္ရွိသည္။
''ကေလးကုိမထားခဲ့ဘဲ မိဘေတြ နဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳ း
စားၾကည့္ပါလားကြယ္''
သူႀကီးက ဆုိသည္။
''မ ျဖစ္ပါဘူး ရွင္။ ကြၽန္မအေဖရဲ႕ စိတ္ကုိ ကြၽန္မ သိတာေပါ့။ကြၽန္မ အႀကိမ္ႀကိမ္
စဥ္းစားၿပီးမွ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိခ်တာပါ။ ေနာက္ၿပီးသမီးေလးကုိ တစ္သက္လုံး စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ဖုိ႔
ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ကြၽန္မ အဆင္ေျပတဲ့ တစ္ေန႔က် ျပန္ေခၚမယ္လုိ႔
စဥ္းစားၿပီးသားပါ။ တကယ္လုိ႔မ်ား သမီးနဲ႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခြင့္မရခဲ့ဘဲ ကြၽန္မမ်ား
ကြယ္လြန္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ .''
မႏွင္းျဖဴက စကားကုိ ရပ္လိုက္သည္။ေဘးရွိ လက္ဆြဲအိတ္ကေလးကုိ
ေကာက္ယူလိုက္ၿပီး .
''ကြၽန္မသမီးေလး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔အထိ ကြၽန္မဘက္က
ဆက္သြယ္မလာခဲ့ဘူးဆုိရင္ ကြၽန္မ လူ႕ေလာကမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔သာမွတ္လုိက္ပါ။ ကြၽန္မ
သမီးေလးကိုလည္း ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံဳ သုခဘုံုလ႔ိုေခၚတ့ဲေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ က အဘိုးအဘြားေတြ ရဲ႕
အိမ္ကုိ ပုိ႔ေပးလုိက္ပါရွင္။ ေဟာဒီမွာ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ အိမ္ရဲ႕ လိပ္စာအျပည့္အစုံ
.။

''ဒါက ျမစ္ကမ္းပါးမွာ ရိွတ့ဲ ကြၽန္မတ႔ိုရဲ ့ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံံဳ သုခုခဘုံုဆုိတဲ့
အိမ္ႀကီးပါ။ အဲဒီ အိမ္ႀကီးမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ညီအစ္မႏွစ္ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ကြၽန္မအစ္မ မႏွင္းသူ
ကေတာ့ ႐ုိး႐ုိးေအးေအးမုိ႔ မိဘအလိုက်ပဲ ေနေနပါတယ္။ အစ္မ မႏွင္းသူကုိေတာ့
သမီးေလးနဲ႔ပတ္သက္သမွ်ေတြ အကုန္လုံးဖြင့္ေျပာတုိင္ပင္ ထားပါ့မယ္။ အဲ .တကယ္လုိ႔
သမီးေလး ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့အထိ ကြၽန္မဘက္က ဆက္သြယ္မလာခဲ့ရင္သာ''
''ေနပါဦးကြယ့္ .မင္းရဲ႕ သမီးေလးကုိ ျပန္ေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းမိဘေတြ က
သေဘာမတူဘူးဆုိရင္ေကာ''
''အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔တစ္ေတြ ရွိခ်င္မွရွိေတာ့မွာ ပါ။ ရွိဦးမယ္ဆုိရင္လည္း
ကြၽန္မကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳ း ေရာက္ေနေလာက္ၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္''
မႏွင္းျဖဴက စကားကုိေခတၱ ရပ္ရင္း လက္ဆြဲအိတ္ထဲမွ တစ္စုံတစ္ခုကုိ
ႏိႈက္ယူေနပါသည္။ သူမလက္ထဲတြင္ ဘူးေလးတစ္ခုပါလာ၏ ။
''ကြၽန္မ အဓိကမွာ ခ်င္တာ ကေတာ့ သမီးေလးအတြက္ အခု ေပးခဲ့မယ့္
ပစၥည္းေလးအတြက္ပါပဲ''
လူအားလုံးက ဘူးေလးထဲမွ ထြက္လာမည္ ့ပစၥည္းအေပၚ
အာ႐ုံေရာက္သြားၾကျပန္သည္။
မႏွင္းျဖဴက ကတ္ထူဘူးအျပာေလး၏ အဖုံးကုိ ညင္သာစြာ ဖြင့္လုိက္သည္တြင္
ေတာ့ .
''ဟယ္''
''လွလိုက္တာ''
''ေတာ္ ေတာ္ အဖုိးတန္မယ့္ ဘယက္ႀကီးပဲ''
''ဟုတ္ပဟယ္''
လူအားလုံးထံမွ အာေမဍိတ္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာေလာက္ေအာင္ပင္မႏွင္းျဖဴ

လက္ထဲမွာ ပါလာသည့္ ဘယက္ႀကီးမွာ တဖိတ္ဖိတ္ တလက္လက္ေတာက္ပေနပါေတာ့၏ ။
''ဒါဟာ နဝရတ္ကုိးသြယ္လို႔ေခၚတဲ့ အဖုိးတန္ ေက်ာက္ကုိးမ်ိဳ း နဲ႔စီျခယ္ထားတဲ့
ဘယက္ႀကီးပါပဲ''
''အ့ံၾသေလာက္ေအာင္ လွတာပဲ။ မွန္းစမ္းဟဲ့ .ကုိင္ၾကည့္ရေအာင္''
သိကၡာရွင္ဘုန္းႀကီးပင္ ဟန္မေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ မႏွင္းျဖဴလက္ထဲက
ဘယက္ႀကီးကုိ ေတာင္းယူၾကည့္ေနပါေတာ့၏ ။
''အလုိ .ေကာင္းလုိက္တဲ့ဟာႀကီးကြယ္။ လက္ရာလည္း ေျမာက္ပါေပ့''
ေဒၚျမမွာ ဘယက္ႀကီးကုိၾကည့္ရင္း မ်က္လုံးမ်ား တလက္လက္အေရာင္
ေတာက္လာ၏ ။ ဒါမ်ိဳ း တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးဘူး။ ဘယ္ေလာက္မ်ား တန္ဖုိးရွိမယ့္ဟာႀကီးပါလိမ့္။
''ကြၽန္မေဖေဖ အဂၤလန္သြားတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ ဘယက္ႀကီးေပါ့။ဒီလုိဘယက္မ်ိဳ း
ႏွစ္ ခုပဲ ရွိပါတယ္။ တစ္ခုက ကြၽန္မအစ္မ မႏွင္းသူဆီမွာ ပါ။ဘယက္ခြက္အလယ္က
လူဦးေခါင္းပံု ကေတာ့ ကြၽန္မအေဖ ဦးသုခရဲ့ ပံုပါပ'ဲ'
''ေအးလကြယ့္။ ဘယက္ခြက္မွာ လူေခါင္းႀကီးပါလား။ အဲဒါ ညည္းအေဖ''
အားလုံးက ဘယက္ႀကီးကုိ စိတ္ဝင္စားစြာ စုိက္ၾကည့္ေနၾကသည္။ကုိယ္တုိင္
ကုိင္တြယ္ၾကည့္ခ်င္စိတ္မ်ား ေပၚေနၾက၏ ။
''သမီးေလး ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဒီဘယက္ဟာ
အေကာင္းဆုံး သက္ေသခံပစၥည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔ ကြၽန္မမ်ား အဲဒီ အခ်ိန္မွာ
မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဒီဘယက္ပါလာတာနဲ႔ပဲသမီးဟာ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံဳ သုခဘုံရဲ႕
အဆက္အႏြယ္ဆုိတာ သိသာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ဒါေၾကာင့္ ဘယက္ကုိ အသက္နဲ႔အမွ်
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါလုိ႔မွာ ခဲ့ပါရေစ အရီးျမနဲ႔ ညီမေလးတုိ႔ရယ္''
မႏွင္းျဖဴက ဘယက္ကုိ ေဒၚျမလက္သုိ႔ ကမ္းေပးရင္းမွ အေလးအနက္
ေျပာရွာသည္။ ေဒၚျမက ဘယက္ကုိ တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္ လွမ္းယူရင္း''စိတ္ခ်ပါဟယ္'' ဟု

ေျပာလုိက္သည္။
မႏွင္းျဖဴက ခင္စမ္း ရင္ခြင္ထဲမွ သမီးေလးကုိ ေခၚယူလုိက္သည္။သမီးေလးကုိ
ငုံ႔၍ နမ္းရင္း ဝမ္းပန္းတနည္း ငုိခ်လိုက္ပါေတာ့၏ ။
''ေၾသာ္ .ေနာက္ၿပီး ခင္စမ္းတုိ႔ကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး မွာ ခဲ့ခ်င္ပါတယ္။
သမီးေလးကုိ စာသင္ ျဖစ္ေအာင္ သင္ေပးပါကြယ္။ ေက်ာင္းထား ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ထားေပးပါ
ညီမရယ္''
''ဟုတ္ကဲ့''
''ဒါေတာ့ စိတ္ခ်ေဟ့။ ကေလးမ အရြယ္သင့္လာတဲ့အခါက် ဘုန္းႀကီး ကုိယ္တုိင္
ေခၚသင္ေပးလုိက္ပါ့မယ္ကြယ္''
ဘုန္းႀကီးက ဝင္ေျပာသည္။ အတန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးေသာ ေခတ္မုိ႔
စာသင္လိုပါက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိသာ အားကုိးရေလသည္။မႏွင္းျဖဴက
မ်က္ရည္တစမ္းစမ္းႏွင့္ ဆက္၍ ငုိ႐ိႈက္ေနရွာသည္။အေမငုိေလေတာ့ သမီးေလးကပါ
ဘာမသိညာမသိ ေရာ၍ ငုိေလသည္။
''ဟဲ့ .ဒါထက္ ကေလးနာမည္ က ဘယ္လိုတဲ့တုံး''
အဘုိးႀကီး တစ္ေယာက္ က သတိတရ ေမးလိုက္သည္။
''သမီးေလးအတြက္ ကြၽန္မ စိတ္ႀကိဳ က္မွည့္ထားတဲ့ နာမည္ ေလးရွိပါတယ္''
မႏွင္းျဖဴက မ်က္ရည္မ်ား ၾကားမွ အားယူရင္း .
''သမီးေလးအတြက္ နာမည္ ကေတာ့ ျဖဴ-ေဖြး-ေဖာ့ ပါတဲ့ရွင္။ျဖဴေဖြးေဖာ့လို ့။
ကြၽန္မသမီးေလးဟာ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဆိုတဲ့နာမည္ နဲ ့ပဲႀကီးျပင္းလာပါေစရွင္''
ၾကားရသူအားလုံးက သမီးေလး၏ ထူးျခားေသာ နာမည္ ေလးကုိႏွစ္ ၿခိဳ
က္သြားၾကသည္။

အားလုံးသည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိသည့္နာမည္ ေလးကုိ စိတ္တြင္ းမွ ႏွစ္ ၿခိဳ က္စြာ
ေရရြက္ၾကည့္ေနမိၾက၏ ။
''ျဖဴေဖြးေဖာ့ တဲ့''
''ျဖဴေဖြးေဖာ့''
''ျဖဴေဖြးေဖာ့''
***

(၁)
ႏွစ္ ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္ ၾကာေသာ အခါ . . .
မိန္းကေလးက အေတာ္ ကုိလွပါသည္။
ကုိသက္ေဆြသည္ မိန္းမလွေလးေတြ ျမင္တုိင္း ေငးတတ္သည့္ေယာက်္ား
တစ္ေယာက္ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိန္းကေလး ကေတာ့
ေငးၾကည့္ခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကုိ လွလြန္းေနသည္မုိ႔ ကုိသက္ေဆြ
မျပတ္တမ္းေငးေမာၾကည့္မိခဲ့သည္။
မိန္းကေလးကုိ ဟသၤာတဘူတာမွာ ကတည္းက ကုိသက္ေဆြ
သတိထားမိခဲ့သည္။ သူမသည္ ဘူတာထဲသုိ႔ တစ္ေယာက္ တည္းပင္ ဝင္လာခဲ့သည္။
ရထားလက္မွတ္ဝယ္သည္။
ရထားေပၚတက္အလာတြင္ ေတာ့ ကုိသက္ေဆြေရွ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထုိင္ခုံမွာ
အမွတ္မထင္ လာထုိင္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနပါ၏ ။ ရထားက အျမန္ရထားမဟုတ္သည္မို႔
ထုိင္ခုံနံပါတ္မရွိ။ ႀကံဳ ရာခုံတြင္ ထုိင္ရသည္။ မိမိ ႏွစ္ သက္ရာခုံကုိ ေနရာဦး၍
ထုိင္ႏုိင္ေလသည္။
မိန္းကေလး သူ႕ေရွ႕ေရာက္လာကတည္းက ကုိသက္ေဆြ ေငးၾကည့္ခ်င္တုိင္း
ၾကည့္ေနေတာ့သည္။
မိန္းကေလး ကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သတိထားမိပုံပင္ မေပၚ။
ရထားထြက္ကတည္းက တစ္ေယာက္ တည္း တိတ္ဆိတ္စြာ ေတြ ေတြ ေငးေငးေလး
လိုက္ပါလာရွာသည္။
မိန္းကေလးသည္ ရထားေရွး႐ႈ ခုတ္ေမာင္းရာဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳ ထုိင္ေနျခင္း
ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပတင္းေပါက္မွ ေက်ာ္ဝင္လာေသာ ေလမ်ား ကမိန္းကေလးကုိ
တုိ႔ထိက်ီစယ္လ်က္ရွိသည္။ ေလျပင္းျပင္းတစ္ခ်က္ ေဝွ႔လုိက္တုိင္း မိန္းကေလး၏ ဆံပင္မ်ား

သည္ မ်က္ႏွာေပၚ တစ္စြန္းတစ္စ အုပ္၍ သြားတတ္၏ ။ ထုိအခါမ်ား တြင္ မိန္းကေလးသည္
စိတ္ညစ္ညဴး ဟန္ျဖင့္ ဆံပင္မ်ား ကုိ ဖယ္ရွားပစ္တတ္ေလသည္။
ရထားက ေႏွးေကြးစြာ ပင္ ခပ္မွန္မွန္ ခုတ္ေမာင္းေန၏ ။
ဤေဒသသည္ မိန္းကေလးအဖုိ႔ အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသုိ႔ ယခင္က တစ္ႀကိမ္မွ် မေရာက္ဖူးခဲ့ေပ။ မိန္းကေလးေနထုိင္ခဲ့ရာ
ေျမလတ္ေဒသႏွင့္ ကြာျခားေသာ ႐ႈခင္းမ်ား က စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။
သုိ႔ေသာ ္ မိန္းကေလးက ႐ႈခင္းသစ္မ်ား အေပၚမွာ စိတ္ေပ်ာ္ေမြ႕မေနႏုိင္အား။
ယခုတုိင္ သူမကုိ အေႏွာက္အယွက္ေပးေနေသာ အေတြ းမ်ား က ေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။
ေဒသစိမ္းမွ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား အလယ္သုိ႔ သြားေနေသာ ဤခရီးကသူမအတြက္
အဆင္မွေျပပါ့မလား။
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သည္ မိန္းကေလးဘဝတြင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏ ။
''တကယ္ေတာ့ အေမဟာ သမီးရဲ႕ အေမအရင္း မဟုတ္ဘူး'' ဆုိေသာ စကားကုိ
အေမ့ႏႈတ္မွေျပာခဲ့စဥ္က မိန္းကေလး မယုံၾကည္ႏုိင္ခဲ့ေပ။အ့ံၾသခဲ့ရသည္။ အေမသည္
အလြန္တရာ မမာမက်န္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ က်ီစယ္သည့္စကားမ်ိဳ း ေတာ့ မေျပာတန္ရာ။
အေမသည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အိပ္ရာထဲလဲခဲ့သည္မွာ ေသသည္အထိပင္။
ဤေလာကတြင္ သူမအတြက္ အခ်စ္ဆုံး၊ အားအထားရဆုံးမွာ အေမသာ
ျဖစ္သည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့အတြက္ ေမေမေဒၚခင္စမ္းသည္သာ အားကုိးရာ၊ ခ်စ္ခင္ရာ
မဟုတ္ပါလား။
အေမ့ထံမွ ဒီလိုစကားမ်ိဳ း ၾကားရေတာ့ ျဖဴေဖြးေဖာ့ မယုံၾကည္ႏုိင္ေပ။
သူ႕အေပၚမွာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစြာ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေစတနာထား ျပဳ စုယုယခဲ့ေသာ အေမသည္
အေမအရင္းသာ ျဖစ္ရေပမည္ ။ ေမြးစားအေမသည္ ေမြးစားသမီးအေပၚ ဤမွ်ခ်စ္ခင္
ေစတနာထားယုယမည္ မဟုတ္ဟု ျဖဴေဖြးေဖာ့ထင္သည္။

သုိ႔ေသာ ္ အ ျဖစ္မွန္မ်ား ကေတာ့ ဖုံးကြယ္လို႔မရခဲ့ေခ်။ေဒၚခင္စမ္းသည္
အိပ္ရာေပၚလဲေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျပခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္နီးပါးခန္႔က ေအာင္လံၿမိဳ ႕ နယ္၊ သမၻဴလရြာသုိ႔
မုိးသည္းထန္သည့္ တစ္ေန႔တြင္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ မႏွင္းျဖဴအမည္ ရွိမိန္းမ တစ္ေယာက္ ၏
ဇာတ္ေၾကာင္း။
ၿပီးေတာ့ မႏွင္းျဖဴေပးထားခဲ့သည့္ သမီးေလး ျဖဴေဖြးေဖာ့။ျဖဴေဖြးေဖာ့ မယုံခ်င္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ လူမွန္းသိတတ္စကတည္းက ယုံမွတ္လာခဲ့သည္မွာ ေမေမသည္
ေဒၚခင္စမ္း၊ ေဖေဖသည္ ဦးဘေမာင္။
လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ က ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ ေဖေဖဦးဘေမာင္ကုိလည္း
အေဖအရင္းဟု ယုံၾကည္စြာ ခ်စ္ခဲ့ရသည္ပင္။ ေဖေဖ ျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိခ်စ္ပုံကလည္း
အျခားဖခင္မ်ား ထက္ပင္ ပုိဦးမည္ ပင္။
ဒီလုိမိဘမ်ား ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ ေမတၱ ာမ်ား ေၾကာင့္ ေမေမ ေျပာခဲ့ေသာ
အေၾကာင္းမ်ား ကုိ မယုံႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
''ေမေမဟာ သမီးကုိေမြးစားခဲ့တယ္ ဆုိေပမဲ့ တကယ့္သမီးအရင္းနဲ႔မျခား
ခ်စ္ခဲ့တယ္ဆုိတာေတာ့ ယုံပါကြယ္။ သမီးရဲ႕ ေဖေဖဟာလည္း
သမီးကုိေမြးစားခဲ့တယ္လို႔ေတာင္ သေဘာမထားဘဲ သမီးအရင္းေလးလုိ
ခ်စ္ခဲ့တာသမီးအသိပဲ မဟုတ္လား''
ျဖဴေဖြးေဖာ့အဖုိ႔ေတာ့ ဤစကားမ်ား သည္ ခါးသီးလွပါသည္။
''ဟုိး .သမီးငယ္ငယ္က ေမေမတုိ႔ ေအာင္လံၿမိဳ ႕ မွာ ေနခဲ့တာကုိသမီး
မွတ္မိတယ္ေနာ္''
''မွတ္မိပါတယ္ ေမေမ''
''သမီးရဲ႕ အေမအရင္း မႏွင္းျဖဴဟာ သမီးကုိ

ေငြသုံးေထာင္နဲ႔အတူအပ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ေမေမတုိ႔ဟာ သမၻဴလရြာကေန
ေအာင္လံၿမိဳ ႕ ေပၚကုိ ေျပာင္းခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ တုန္းက သမီးရဲ႕ အဘြားလည္း မေသေသးဘူး။
ေအာင္လံၿမိဳ ႕ ကုိေရာက္မွ သမီးေဖေဖ ကုိဘေမာင္နဲ႔ ေမေမတုိ႔ အေၾကာင္းပါၾကတာ''
''ကုိဘေမာင္ကေရာ၊ ေမေမကပါ သမီးကုိဝမ္းနဲ႔
လြယ္ေမြးရသလုိခ်စ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ယုံပါကြယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ကုိ ေမေမ
ျပန္မေျပာခ်င္ပါဘူး။မ ျဖစ္သာလုိ႔သာ ရင္နာနာနဲ႔ေျပာရတာ သမီး။ ေမေမတုိ႔ ေအာင္လံၿမိဳ ႕
ကေနဒီၿမိဳ ႕ ကုိ ေျပာင္းလာတာ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲ သိလား။ သမီးေလးကုိ ခ်စ္လြန္းလို႔ကြယ့္''
လက္ရွိ ျဖဴေဖြးေဖာ့တုိ႔ ေနထုိင္ေနသည့္ၿမိဳ ႕ ကေလးမွာ
ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ကံမ ၿမဳ ိ႕ကေလး ျဖစ္ပါသည္။
''ကုိဘေမာင္နဲ႔ေမေမတုိ႔မွာ သားသမီး မရႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ေမြးစားထားတဲ့
သမီးေလးကုိပဲ ခ်စ္ခဲ့ရတာ ေပါ့ကြယ္။ သမီးေလးကုိ ခ်စ္လြန္းေတာ့ေမေမတုိ႔ဟာ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သမီးရဲ႕ အေမအရင္း မႏွင္းျဖဴလက္ထဲ ျပန္ထည့္လိုက္ရမွာ စုိးရိမ္လာတယ္။
သမီးကုိ အေမအရင္း လက္ထဲျပန္မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး။
''ေနာက္ၿပီး ေအာင္လံမွာ ေနရတာ က သမၻဴလနဲ႔ အၿမဲအဆက္အသြယ္
ရွိေနတယ္ကြယ့္။ မႏွင္းျဖဴက တစ္ရြာလုံးေရွ႕မွာ သမီးကုိ အပ္ခဲ့တာမဟုတ္လား။ဒီေတာ့
သမီးဟာ ေမေမတုိ႕ရဲ႕ သမီးအရင္း မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိအဲဒီ နယ္တစ္ဝိုက္က
သိေနၾကတာေပါ့။
''သမီးအရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဒီမိဘႏွစ္ ပါးဟာ အေဖရင္း အေမရင္း
မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သမီးသိသြားမွာ ေၾကာက္လာခဲ့ၾကတယ္။ သမီးေလး အခ်စ္ေလ်ာ့သြားမွာ
ကုိ စုိးရိမ္မိတာေပါ့ကြယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သမီးရဲ႕ အေမအရင္းက ျပန္ဆက္သြယ္ရင္လည္း
မသိရေအာင္ ေမြးစားမွန္းသိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ေဝးေအာင္ဆုိၿပီး ေဟာဒီကံမၿမိဳ ႕ ကုိ
ေျပာင္းလာခဲ့ၾကတာပဲသမီး''
တန္ခိုးသာရွိလွ်င္ ဤ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကုိ ျပဳ ျပင္ပစ္လိုက္ခ်င္သည္။

ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ခ်င္သည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့တစ္သက္မွာ ဒီအေၾကာင္းေတြ သိရတာထက္
စိတ္ဆင္းရဲတာ မရွိေတာ့။
''ခုေတာ့ မ ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သမီးကုိ သမီးရဲ႕ အေမအရင္းဆီ ျပန္ပုိ႔မွ
ျဖစ္ေတာ့မယ္''
''အုိ .မသြားဘူး .မသြားဘူး''
''ဘယ္ ျဖစ္မလဲသမီး။ ေမေမ မရွိတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ သမီး ဘယ္သူနဲ႔ေနမလဲ''
''အုိ .ေမေမက ဘာလုိ႔မရွိရမွာ လဲ''
''ေမေမ့ဟာေမေမ သိတာေပါ့ သမီးရယ္။ ေရာဂါ က ကြၽမ္းလွၿပီေကာ''
''ဟင့္အင္း .ေမေမ မေသပါဘူး။ မေသပါဘူး''
''ေလာကမွာ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း မ ျဖစ္ရပါဘူးကြယ္။ နားေထာင္စမ္းသမီး။ သမီးကုိ
ဒီအေၾကာင္းေတြ ဖြင့္မေျပာခင္ကတည္းက ေမေမအားလုံးစီစဥ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သမီးအေမ မႏွင္းျဖဴ
ဆီကုိ ေမေမ စာေရး ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္။သူေပးသြားတဲ့ လိပ္စာအတုိင္း သူ ရွိေနတုန္းပဲ''
''ဟင္ .''
ကုိယ့္ကုိေမြးထုတ္ခဲ့တဲ့ အေမအရင္း တစ္ေယာက္ ဟာ တစ္ေနရာမွာ တကယ္
ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာ သိလုိက္ရေတာ့ ျဖဴေဖြးေဖာ့ တုန္လႈပ္သြားသည္။
''သူ .သူ .ဘယ္မွာ လဲဟင္''
''ဒီစာကုိဖတ္ၾကည့္ သမီး။ မႏွင္းျဖဴေရး လုိက္တဲ့စာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မႏွင္းျဖဴ
ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ သူ႕ခင္ပြန္း ေရး လုိက္တဲ့စာ''
ေမေမအိပ္ရာေအာက္က ထုတ္ယူေပးတဲ့စာကုိ ျဖဴေဖြးေဖာ့ အံ့ၾသတႀကီး
လွမ္းယူလိုက္သည္။ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရာ ေရွးဆန္ေသာ လက္ေရး ႏွင့္ စာတစ္ေစာင္
ထြက္လာ၏ ။

ေဒၚခင္စမ္း ခင္ဗ်ာ
ေဒၚခင္စမ္း ေပးပုိ႔လိုက္သည့္စာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ပင္ လက္ခံရရွိပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ သည္ မႏွင္းျဖဴ၏ ခင္ပြန္း ဘေသာ ္ ျဖစ္ပါသည္။ဤစာကုိ မႏွင္းျဖဴ
ဆႏၵအရ သူမကုိယ္စား ကြၽန္ေတာ္ ကပင္ ေရး သားျပန္ၾကားလုိက္ပါသည္။
ေဒၚခင္စမ္းထံမွ ဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္ ့ဟု မႏွင္းျဖဴတစ္ေယာက္ လုံးဝ
မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ ေလာက္က ေအာင္လံၿမိဳ ႕ နယ္၊ သမၻဴ
လရြာသုိ႔ စာေရး ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာ ေဒၚခင္စမ္းတုိ႔ ၄င္းရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္မွာ
ၾကာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမ၏ သမီးေလးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မထားေတာ့ေၾကာင္း မႏွင္းျဖဴက ေျပာဖူးပါသည္။ေဒၚခင္စမ္းထံမွ စာကုိ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က
ရမွသာ မႏွင္းျဖဴတစ္ေယာက္ ဝမ္းသာအားရရွိေနပါ၏ ။ ေဒၚခင္စမ္းတုိ႔ ကံမၿမိဳ ႕
ေျပာင္းသြားေၾကာင္းကုိလည္း ထုိအခါမွ သိရပါသည္။
သမီးေလးျဖဴေဖြးေဖာ့လည္း သက္ရွိထင္ရွား က်န္းမာစြာ ရွိေနသည္ဆုိ၍
ဝမ္းသာေနပါသည္။ သမီးေလးမွာ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကုိပင္ ေျဖဆုိထားၿပီဆုိ၍
ဤအေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ျပဳ စုခဲ့သည့္ေဒၚခင္စမ္း၏ ေက်းဇူးကုိကား စာျဖင့္ ေရး
ျပရန္ပင္ မထုိက္ေတာ့ပါ။ကြၽန္ေတာ္ ႏွင့္ မႏွင္းျဖဴလည္း လက္ထပ္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍
သားသမီးတစ္ဦးမွ် မထြန္းကားခဲ့ပါ။ ဟုိယခင္ မႏွင္းျဖဴျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကုိလည္းသူမ
ေျပာျပထား၍ အားလုံးသိၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ အေနႏွင့္ လည္းခြင့္လႊတ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ လည္း သမီးေလးျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိ မျမင္ခင္ကပင္
ခ်စ္ေနမိပါၿပီ။ သမီး တစ္ေယာက္ ရေတာ့မည္ ဟူ၍ ဝမ္းသာမိပါသည္။ မႏွင္းျဖဴကား
ေျပာဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ပါ။
သုိ႔ေသာ ္ သမီးေလး၏ ဓာတ္ပုံေလးတစ္ပုံေတာ့ ေဒၚခင္စမ္းထည့္ေပးလုိက္ဖုိ႔
ေကာင္းပါသည္။ သတိေမ့ေလ်ာ့သြားသည္ဟုပဲ ထင္ပါသည္။ မႏွင္းျဖဴကေတာ့

တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာမဆုံးေတာ့။
ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ႏွစ္ ဦးစလုံးလည္း သမီးေလးျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိ ေတြ ႕ခ်င္လြန္း၍
လာလိုေသာ ္လည္း က်န္းမာေရး မေကာင္းၾကပါ။အိမ္မွာ လည္းလူခြဲမရိွပါ။ ေဒၚခင္စမ္း
လာပုိ႔ႏုိင္ပါက ပုိ႔ေစလုိပါသည္။စာျပန္ေရး ပါဦး။
လာမည္ ဆုိပါက လမ္းစရိတ္ တင္ပုိ႔လိုက္ပါမည္ ။သမီးေလးအား ေတြ ႕ခ်င္လွၿပီ
ျဖစ္၍ အျမန္လာေစလုိပါသည္။မႏွင္းျဖဴတစ္ေယာက္ မက်န္းမာၿပီး အတန္အားနည္းေနပါ၍
ကုိယ္တုိင္စာမေရး ႏုိင္သည္ကုိ ခြင့္လႊတ္ေစလုိပါသည္။ဤစာရလွ်င္ အက်ိဳ း အေၾကာင္း
စာျပန္ပါဦးခင္ဗ်ား။
ေဒၚခင္စမ္း၏ ေမတၱာေစတနာအား ေလးစားစြာ ျဖင့္
ဘေသာ ္
ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံဳ သုခဘုံ
ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕
ဧရာဝတီတုိင္း။
***
မီးရထားက မွန္မွန္ခုတ္ေမာင္းေနသည္။
လယ္ကြင္းမ်ား ကုိ ျဖတ္၍ တုိက္လာေသာ ေလက ေအးျမေန၏ ။ျဖဴေဖြးေဖာ့က
အေႏြးထည္ေလးကုိ ရင္ဘတ္ေစ့ကာ ၾကယ္သီးတပ္ထားလုိက္သည္။ ရထားျပတင္းမွ
ေက်ာ္ျမင္ေနရေသာ လယ္ကြင္းျပင္မ်ား က အျပန္႔အေျပာက်ယ္လွပါသည္။ စပါးပင္တုိ႔ျဖင့္
စိမ္းလန္းစုိျပည္ေနသည္။ ေလထဲမွာ ယိမ္းႏြဲ႕ေနၾကသည္။
ခပ္လွမ္းလွမ္းက လယ္ကြက္ထဲမွာ ေတာ့
ေကာက္စုိက္သမတစ္စုခေမာက္ကုိယ္စီေဆာင္းကာ ေကာက္စိုက္ေနသည္ကုိ ျမင္ရ၏ ။
ဒီ႐ႈခင္းမ်ား ကုိျမင္ေတာ့ ေထြျပားေနေသာ ျဖဴေဖြးေဖာ့စိတ္မ်ား ျပန္လည္လန္းဆန္းလာသည္။

မီးရထားထဲမွာ ေတာ့ လူေတြ က မ်ား ျပားလွေခ်၏ ။ ျပည့္က်ပ္ေနသည္။
အလယ္လမ္းမ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ပင္ ထုိင္ေနသူအခ်ိဳ ႕ ရွိသည္။ ထုိင္ခုံလက္တန္းမ်ား ေပၚမွာ
လည္း ကပ္ကပ္သပ္သပ္ ထုိင္ေနၾကေသးသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေခါင္းပါးေသာ
ေဒသ ျဖစ္ပုံရ၏ ။
ရထားသည္ ဘူတာငယ္တစ္ခုမွာ ေခတၱရပ္သည္။
ဘူတာအမည္ ကုိ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ 'နိဗၺာန္'တဲ့။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ယခုဦးတည္သြားေနသည္ ကေတာ့ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕
ကခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံဳ သုခဘုံ ဆုိသည့္အိမ္ႀကီးဆီသုိ႔ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံသည္
အမည္ ႏွင့္ လိုက္စြာ ခ်မ္းသာသုခကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါမည္ လား။မိခင္ရင္းဆုိေသာ
မိခင္အသစ္ထံမွ ေမေမေဒၚခင္စမ္းထက္ ပုိေသာ ေမတၱ ာကုိ ရႏုိင္ပါမည္ လား။
ဒီလိုဆုိေတာ့ တမလြန္ဘဝက ေမေမေဒၚခင္စမ္းကုိ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့သတိရျပန္ပါသည္။ ေဒၚခင္စမ္းသည္ ေမြးစားအေမ ဆုိေသာ ္လည္း ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့အေပၚ ခ်စ္သည့္အခ်စ္ ကေတာ့ တုႏိႈင္းရန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။
အေမအေသေစာသည္။ အေမ့အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးသည္။
အေမသာမေသခဲ့လွ်င္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဤခရီးကုိ လာစရာမလိုပါ။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဆယ္တန္းေအာင္တာကုိေတာ့ ေမေမ သိသြားရွာသည္။
ေမေမမဆုံးခင္မွာ ပင္ ေအာင္စာရင္းေတြ ထြက္ခဲ့၏ ။ ေမေမ အရမ္းဝမ္းသာရွာသည္။
''အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာတာေပါ့။ သမီးအေမအရင္းဆီ ျပန္ပါ။ သမီးဒီမွာ
ဆက္ေနရင္ စီးပြားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ဆက္တက္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းသြားၿပီ။
သမီးအေမ ေဒၚႏွင္းျဖဴတုိ႔က သိပ္ခ်မ္းသာတာတဲ့။ သမီးေလးေပ်ာ္မွာ ပါကြယ္။ သူတုိ႔ကလည္း
ေမွ်ာ္ေနၾကရွာၿပီ။
''မႏွင္းျဖဴကုိ သမီးမျမင္ဖူးေသးလို႔သာပါကြယ္။ သမီးေတြ ႕ရင္ သိပ္ခ်စ္မွာ ။
သိပ္ခန္႔ညားတဲ့ မိန္းမေခ်ာႀကီးေပါ့။ အသား ကေတာ့ သိပ္မျဖဴဘူး။သမီးေလာက္ မျဖဴဘူး။

အသားညိဳ ညိဳ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းပဲ။ က်က္သေရကလည္း ရွိပါ့။ အဲ .သူ႕မွာ
ထူးျခားတာက နဖူးကမွည့္ႀကီးကြယ့္။မွဲ႔နက္ႀကီးတစ္လုံးဟာ နဖူးေပၚမွာ တင္ထားသလိုကုိ
ရွိေနတာ။ အဲဒါကုိကသူမ်ား နဲ႔မတူတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္မ်ိဳ း ပဲ။ ေမေမနဲ႔ ေလးငါးရက္ေလာက္ပဲ
အတူေနခဲ့ဖူးေပမဲ့ မေမ့ႏုိင္ပါဘူးကြယ္''
ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ား ဝယ္ ေမေမ့အေျခအေနမွာ ဆုိးဝါးလာခဲ့သည္။ ေဆြမ်ိဳ း
သားခ်င္းမရွိေသာ ျဖဴေဖြးေဖာ့အဖုိ႔ အားငယ္စရာပင္။
ေဒၚခင္စမ္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ျဖဴေဖြးေဖာ့
မိခင္ရင္းထံသြားဖုိ႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ရသည္။ ေဆြမ်ိဳ း မရွိ တစ္ေကာင္ၾကြက္ မိန္းကေလးမွာ အပ်ိဳ
အရြယ္ေလးလည္း ျဖစ္ေနေသးသည္မုိ႔ တစ္ေယာက္ တည္း ေနဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ ေခ်။
ၿပီးေတာ့ မျမင္ဖူးေသးသည့္မိခင္ရင္းတြင္ အျခားသားေထာက္သမီးခံ
မထြန္းကားဘူးဆုိေတာ့ သူမအတြက္ ရင္ေအးစရာပင္။
ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေဒၚႏွင္းျဖဴရွိရာ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ သုိ႔ စာေရး အေၾကာင္းၾကားလုိက္ရာ
အျမန္ဆုံးလာခဲ့ဖုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
မိခင္ရင္းဆုိသူကုိ အားကုိးစြာ ျဖင့္ ဒီခရီးကုိ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ထြက္လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ကံမက အိမ္ကေလးကုိေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကုိအပ္ကာ ေသာ ့ပိတ္ထားခဲ့ရ၏ ။
ေနာက္မွ ေရာင္ းခ်ဖုိ႔ ျဖစ္ေစ စီစဥ္ရေတာ့မည္ ။
ေဒၚခင္စမ္းသည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အတြက္ ဤအိမ္ေလးတစ္လုံးမွလြဲ၍
ဘာအေမြအႏွစ္ မွ် မထားႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဖခင္ဦးဘေမာင္ ဆုံးၿပီး မုဆုိးမဘဝျဖင့္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ
ေဒၚခင္စမ္းသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ေငြသား ၃၅ဝ သာက်န္ရစ္ပါ၏ ။
သုိ႔ေသာ ္ ေဒၚခင္စမ္း သစၥာရွိခဲ့သည္။
မည္ မွ်ေငြေၾကးက်ပ္တည္းေပေစ မႏွင္းျဖဴေပးခဲ့သည့္ ဘယက္ႀကီးကုိ

ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ေရာင္ းခ်ျခင္း မျပဳ ခဲ့ပါ။။
ေဒၚခင္စမ္း မဆုံးပါးမီ တစ္ပတ္ခန္႔ကပင္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အား ထုိဘယက္ႀကီးကုိ
ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤဘယက္သည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အား ေဒၚႏွင္းျဖဴ၏ သမီး ျဖစ္ေၾကာင္း
ေထာက္ခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေသခံပစၥည္း ျဖစ္သည္။
ဤဘယက္ႀကီးကုိ ငယ္စဥ္ နားထြင္းမဂၤလာျပဳ တုန္းက တစ္ႀကိမ္သာ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ ဝတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ ္ အမွတ္မထင္သာရွိခဲ့၏ ။ ယခုမွဘယက္ေပၚမွ
လူဦးေခါင္းပုံမွာ မိမိအဘုိး ဦးသုခပုံဆုိတာ သိရေတာ့သည္။ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္ၿမံဳ သုခဘုံသုိ႔
ေရာက္သည့္အခါ ဤဘယက္ကုိ ျပရမည္ ။ေဒၚႏွင္းျဖဴကလည္း ဘယက္ကုိ
တစ္ပါတည္းယူခဲ့ရန္ စာထဲတြင္ သတိေပးထား၏ ။
ေမေမေဒၚခင္စမ္း ေပးခဲ့သည့္ပစၥည္းတစ္ခု ရွိေသးသည္။ တစ္ထြာခန္႔ ရွိသည့္
သစ္သားဘူးကေလး။ အလုံပိတ္ထားေသာ ဘူးကေလး ျဖစ္ပါသည္။ ဘူးကေလးကုိ
ဖြင့္လိုလွ်င္ သစ္သားမ်ား ကုိ အၿပီးဖ်က္ဆီးၿပီးမွ ဖြင့္ရေပမည္ ။
''ဒီဘူးကေလးပာာ သမီးအတြက္ ေမေမ့ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ အေမြပဲ။
ဒီဘူးကေလးထဲမွာ ဘာပစၥည္းပါတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ေမေမ မေျပာေတာ့ဘူး။ သမီးလည္း
မသိခ်င္ပါနဲ႔ဦး။ သမီး ေမေမ့ကုိ ကတိတစ္ခုေပး''
''ဘာမ်ား လဲ ေမေမရယ္''
''ဒီဘူးကေလးကုိ ေမေမ ခြင့္ျပဳ တဲ့အခ်ိန္က်မွ ဖြင့္ၾကည့့္မယ္ဆုိတဲ့ကတိေလ''
''ရွင္ .''
''ေမေမ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းလည္း သမီး ဒီဘူးေလးကုိ ဖြင့္မၾကည့္နဲ႔ဦး။ သမီး
ဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ကြယ္
သမီးဘဝလုံးဝေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္သြားတဲ့ အခ်ိန္က်မွ ဖြင့္ၾကည့္ပါ့မယ္ဆုိတဲ့ ကတိပဲ''
'ဒီဘူးထဲမွာ ဘာမ်ား ပါလုိ႔လဲ ေမေမရယ္''

''အဲဒါက လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ခ်က္ေပါ့ကြယ္။ ဒီဘူးထဲမွာ
ဘာပါတယ္ဆုိတာကုိေလာေလာဆယ္ သမီး မသိေစခ်င္လို႔ေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ သမီးဘြဲ႕ရလို႔
အလုပ္ေတြ ဘာေတြ လုပ္၊ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က်မွ
ဒီဘူးေလးကုိ ဖြင့္ေစခ်င္တာ''
''သမီး ကတိေပးပါတယ္ ေမေမရယ္''
''ေအး .ကတိတည္ေပေစေနာ္။ အဲ .အဲ .ဒီဘူးေလးကုိ သမီးကုိေမေမက
ေပးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိလည္း သမီး ဘယ္သူ႕ကုိမွ်အသိေပးမထားနဲ႔။ ဘူးေလးကုိ
ဖြင့္ၾကည့့္ဖုိ႔အခ်ိန္အခါက်ရင္လည္း သမီး တစ္ေယာက္ တည္း ဘယ္သူမွ်မရွိတဲ့ေနရာမွာ
ဖြင့္ၾကည့္။ ယုတ္စြအဆုံးကြယ္အဲဒီ အခ်ိန္မွာ သမီး အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ေနၿပီဆုိရင္ေတာင္
သမီးရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးခင္ပြန္းကုိ မသိေစနဲ႔ကြယ္''
''စိတ္ခ်ပါ ေမေမရယ္။ ေမေမ့စကားကုိ သမီး အၿမဲနားေထာင္ခဲ့တာပဲဟာကုိ''
ေမေမ့လုပ္ရပ္ေတြ က ပေပာဠိဆန္လွသည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့
ကေတာ့မက်န္းမာေသာ မိခင္ႀကီးစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ ေပးခဲ့ပါသည္။
ဘူးနက္ကေလးကုိလည္း လုံလုံၿခံဳ ၿခံဳ သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည္။ယခုလည္း
ယင္းဘူးနက္ကေလးကုိ ကုိယ္ႏွင့္ မကြာ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။
***
အေတြ းထဲမွာ ခ်ည္း နစ္ေမ်ာေနလို႔ မ ျဖစ္ေသး။ ဆင္းရမယ့္
ဘူတာေက်ာ္ပါသြားမွာ စုိးရသည္။ အသုတ္ ဆုိတဲ့ဘူတာမွာ ဆင္းရမွာ တဲ့။ျဖဴေဖြးေဖာ့က
ေဘးက အဘြားႀကီးကုိ ၾကည့္လိုက္သည္။ အိပ္ငုိက္ေန၏ ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခုံက
အေဒၚႀကီးကလည္း တစ္ဖက္လူႏွင့္ လွမ္းစကားေျပာေနသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခုံမွ
လူရြယ္ကုိသာ ေမးရပါေတာ့၏ ။
''အသုတ္ဘူတာကုိေရာက္ဖုိ႔ နီးၿပီလားရွင္''

မိန္းကေလးက ႐ုတ္တရက္ စကားေျပာလိုက္၍ ကုိသက္ေဆြေၾကာင္သြားသည္။
''ပာုတ္ကဲ့ .အဲ .လုိပါေသးတယ္ ခင္ဗ်။ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာမွ
အသုတ္ကုိ ေရာက္မွာ ''
စကားက အေယာင္ေယာင္ အမွာ းမွာ း ျဖစ္သြားလုိက္ေသးသည္။
သူမက 'ေၾသာ္' ဆုိကာ ျပတင္းေပါက္မွ အျပင္သုိ႔ ဆက္၍ ေငးၾကည့္ေနျပန္၏ ။
ကုိသက္ေဆြသည္ သူစိတ္ဝင္စားမိသည့္ မိန္းကေလးကစကားစေျပာပါလ်က္
စကားဝုိင္းဆက္မ ျဖစ္လိုက္သည္ကုိ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္သြားမိသည္။ခဏၾကာေတာ့ .
''တံခါးေလး ပိတ္လို႔ရမလားပာင္။ ကြၽန္မ ခ်မ္းလို႔ပါ''
''ေၾသာ္ .ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ပိတ္ပါ''
ျဖဴေဖြးေဖာ့က အေပၚအံထဲသုိ႔ထုိး၍ ပင့္တင္ထားသည့္ ရထားျပတင္း တံခါးကုိ
ထ၍ ပိတ္လိုက္သည္။
တံခါးေပါင္ကက်ပ္ေနပါ၍ တံခါးရြက္က ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ က်မလာ။
''ေပး .ေပး .ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ေပးမယ္။ ရပါတယ္။ ထိုင္ ေနပါ''
ကုိသက္ေဆြက အျမင္မေတာ္ ၍ ထၿပီးကူညီေပးလုိက္သည္။ျပတင္းတံခါးမွာ
အေတာ္ ပင္က်ပ္ေနပါ၍ လက္ျဖင့္ ႐ုိက္ခ်ရ၏ ။အေပၚမွ လက္သီးႏွင့္ ထုၿပီး
က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေအာက္သုိ႔ ဆြဲခ်လုိက္သည့္အခါ .
''အား .''
တံခါးရြက္က အရွိန္ျဖင့္ က်လာၿပီး ကုိသက္ေဆြ၏ ဘယ္ဘက္လက္ကုိ
ျပတင္းေပါင္ႏွင့္ ညပ္သြားေစပါေတာ့၏ ။
''ေပာာ .တံခါးညပ္သြားတယ္။ မွန္း .ဘာ ျဖစ္သြားလဲဟင္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့က ကုိသက္ေဆြလက္ကုိ မဝံ့မရဲကုိင္ရင္း စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္

ေမးလိုက္သည္။
''ပာယ္ .ညိဳ သြားတယ္''
''ကိစၥမရွိပါဘူး။ မနာပါဘူး''
''ၾကည့္စမ္း .ျဖဴ႕ေၾကာင့္ .ျဖဴ႕ကုိ တံခါးပိတ္ေပးလုိ႔''
''မပာုတ္တာဗ်ာ''
''ပ႐ုပ္ဆီလိမ္းထားေနာ္''
''ရပါတယ္''
''ေတာ္ ၾကာ ေရာင္ လာမယ္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့က သူမ၏ စလင္းဘက္အိတ္ထဲမွ ပ႐ုပ္ဆီဘူးကုိ ရွာယူလိုက္သည္။
ကုိသက္ေဆြလက္ကုိ အသာအယာ ပြတ္ေပးလိုက္ ၏ ။
''ညီမက အသုတ္ကုိသြားမွာ လား။ ကုိယ္လည္း အသုတ္မွာ ဆင္းမွာ ''
ဒီတစ္ခါေတာ့ စကားဆက္မျပတ္ေအာင္ ကုိသက္ေဆြကပင္ စ၍
ေရာလုိက္သည္။
''ပာုတ္လား .ျဖဴက ဒီဘက္ပုိင္းကုိ မေရာက္ဖူးဘူးေလ။ အသုတ္ကေန
ကားေျပာင္းစီးရဦးမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လားပာင္။ေက်ာင္းကုန္းကုိ
ကားတစ္ဆင့္စီးရဦးမွာ မဟုတ္လား''
''ေၾသာ္ .ေက်ာင္းကုန္းကုိသြားမွာ လား။ ကုိယ္လည္း ေက်ာင္းကုန္း အထိသြားမွာ
''
ကုိသက္ေဆြက ဝမ္းသာအားရေျပာလုိက္သည္။အသုတ္မွာ အိမ္ကကားလာႀကိဳ
ေနမည္ မုိ႔ မိန္းကေလးကုိ ေက်ာင္းကုန္းေရာက္သည္ထိ ကူညီႏုိင္ေပေတာ့မည္ ။
''ေၾသာ္.ခရီးခ်င္းတူေနၿပီ။ ဝမ္းသာစရာပဲ။ ျဖဴ႕အတြက္ အေဖာ္ရတာ ေပါ့ရွင္။

ဒီကအစ္ကုိက ေက်ာင္းကုန္းမွာ ေနတာလားပာင္''
''ပာုတ္ပါတယ္။ အိမ္မွာ က ေစ်းဆုိင္ရွိတယ္ေလ။ ခုလည္း ပာသၤာတကေန
ကုန္ဝယ္ၿပီး ျပန္လာတာ''
ကုိသက္ေဆြက ၾကမ္းျပင္ေပၚမွ အထုပ္အပုိးမ်ား ကုိ ၫႊန္ျပရင္းေျပာလုိက္သည္။
''ေက်ာင္းကုန္းမွာ ေနတာဆုိေတာ့ ျဖဴသြားမယ့္ေနရာကုိမ်ား သိမလား မသိဘူး''
''ဒီက ညီမက ဘယ္ကုိသြားမွာ လဲ''
''ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံ သုခဘုံတဲ့''
''ပာင္''
ကုိသက္ေဆြ အ့ံၾသသြားရသည္။ ဒီသူငယ္မ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား
ပတ္သက္ပါလိမ့္။
''သိ .သိပါတယ္။ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံကုိ သိပါတယ္။ ပာုိ .ဒီကညီမက .ေၾသာ္
.ကုိယ့္နာမည္ က သက္ေဆြပါ။ မွတ္ထားပါ''
''ပာုတ္ကဲ့ .ျဖဴ႕နာမည္ အျပည့္အစုံက ျဖဴေဖြးေဖာ့ပါ''
''ဗ်ာ .ျဖဴ.ေဖြး .ေဖာ့''
''ဘာ .ဘာ ျဖစ္လို႔လဲရွင္''
''ဘာမွမ ျဖစ္ပါဘူး။ ညီမနာမည္ က ဆန္းလို႔ အံ့ၾသသြားတာပါ''
ျမတ္စြာ ဘုရား .ဒီကေလးမနာမည္ က ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိပါလား။
သူသြားမွာ ကလည္း ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံအိမ္ႀကီး။
ဒီအေၾကာင္းေတြ ကုိသာ ေဖေဖနဲ႔ ညီမေလးသိရင္ ဘယ္လိုမ်ား ေနၾကမလဲ။
ဒီကမၻာေပၚမွာ ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိတဲ့နာမည္ ရွင္ ဘယ္ႏွေယာက္ ေတာင္ရွိေနၿပီလဲ။

ကုိသက္ေဆြသည္ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံအိမ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ကုိ
သိထားၿပီး ျဖစ္ပါ၍ မိန္းကေလးအတြက္ ရင္ထဲမွာ ခုိးလုိ႔ခုလု ျဖစ္မိေန၏ ။
ယခုမွခင္မင္ခါစရွိေသး၍ သိလုိေသာ အေၾကာင္းမ်ား ကုိ ေမးလုိစိတ္အား ၿမိဳ
သိပ္ပစ္လိုက္ရသည္။
ႏွစ္ ေယာက္ စလုံး ကုိယ့္အေတြ းႏွင့္ ကုိယ္ ၿငိမ္သက္သြားမိၾက၏ ။
''ေပာာ .အသုတ္ကုိေရာက္ဖုိ႔နီးလာၿပီ''
ကြင္းႀကီးဆုိသည့္ဘူတာကုိေက်ာ္အလာတြင္ ကုိသက္ေဆြက သတိေပးလိုက္
သည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့မွာ သယ္စရာပစၥည္း သိပ္မပါ။ ကုိသက္ေဆြကေတာ့ ပစၥည္းေတြ မ်ား
သည္။
''ေနာက္တစ္ဆင့္ ကူးရဦးမွာ ဆုိေတာ့ ပစၥည္းေတြ အမ်ား ႀကီးနဲ႔ကုိသက္ေဆြ
ပင္ပန္းမွာ ပဲေနာ္''
''အိမ္က ကားေလးလာႀကိဳ လိမ့္မယ္ေလ။ ကုိယ့္ညီမေလး လာႀကိဳ လိမ့္မယ္။ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ကုိ ကုိယ့္ညီမနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးမယ္။ ကုိယ္တုိ႔ကားနဲ႔ပဲေက်ာင္းကုန္းအထိ လိုက္ခဲ့ေပါ့''
''အားနာစရာ ကုိသက္ေဆြရယ္''
''လုိက္ခဲ့ပါ ျဖဴေဖြးေဖာ့။ ရထားဆုိက္ရင္ ပာုိဘက္ကားေပၚ အလုအယက္
ေျပးတက္ရတာ ။ ေနရာရဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ကားရွားေတာ့ တစ္ခါတေလအမိုးေပၚကေတာင္
စီးရတာ ။ ေပာာ .ေျပာရင္းဆုိရင္း အသုတ္ဘူတာဝင္လာၿပီ''
ရထားက အရွိန္ေလ်ာ့သြားသည္။ျဖဴေဖြးေဖာ့ မတ္တပ္ထရပ္ၿပီး
ထမီကုိျပင္ဝတ္လိုက္သည္။
''ညီမေလးေရ .ကုိကုိ ဒီမွာ ေပာ့''
ကုိသက္ေဆြက ဘူတာဘက္သုိ႔ လွမ္း၍ ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။
ခဏအၾကာတြင္ မိန္းမငယ္တစ္ဦးသည္ လူအုပ္ၾကားထဲမွ တုိးေဝွ႔ၿပီး ကုိသက္ေဆြရွိရာတြဲ

ဆီသုိ႔ ေရာက္လာသည္။
''အဲဒါ ကုိယ့္ညီမေလးပဲ။ ညီမေလးေရ . ဒါ ကုိကုိတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြသစ္။ ကဲ .ကဲ
.ကားေပၚေရာက္ေတာ့မွ မိတ္ဆက္ေပးေတာ့ မယ္။ပစၥည္းေတြ ခ်ရေအာင္''
ကုိသက္ေဆြက ရထားျပတင္းေပါက္မွ ပစၥည္းေတြ ကုိ ခ်ေပးသည္။သူ႕ညီမက
ေအာက္မွလွမ္းယူ၏ ။ သူတို႔ကုိ ကူညီရန္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေအာက္ဆင္းခဲ့သည္။
ကုိသက္ေဆြ၏ ညီမမွာ ျဖဴေဖြးေဖာ့ထက္ေတာ့ အနည္းငယ္ ႀကီးပုံရေပသည္။
သူမက ျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိ ၿပဳ ံးျပလိုက္သည္။ ထုိအခါ သူမ၏ ညာဘက္ပါး၌ ပါးခ်ိဳ င့္ကေလး
ထင္းခနဲ ေပၚသြားေလ၏ ။ ဒီအစ္မေလးကို ျမင္ျမင္ခ်င္းျဖဴေဖြးေဖာ့ ခ်စ္သြားရေလၿပီ။
***
ေက်ာင္းကုန္းကားဂိတ္က အသုတ္ဘူတာႏွင့္ ကပ္လ်က္ပင္။ကုိသက္ေဆြ
ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္းပါပဲ။ ေက်ာင္းကုန္းသုိ႔ ခရီးဆက္မည္ ့သူမ်ား က ရထားေပၚမွ
အေျပးဆင္းလာၾကကာ ကားေနရာလုၾကသည္။ခရီးသည္ကမ်ားမ်ား ။ ကားကနည္းေန၍
ခ်က္ခ်င္း ကားအားလုံး လူျပည့္သြားရသည္။ ေယာက်္ားေလးတခ်ိဳ ႕ က ကားေခါင္မုိးေပၚပင္
ေရာက္ေနၾကၿပီ။
အေၾကာင္းမသိေသာ ျဖဴေဖြးေဖာ့အဖုိ႔ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာမွ
ထြက္မည္ ့ကားကုိ ပ်င္းေအာင္ေစာင့္စီးရေပမည္ ။ကုိသက္ေဆြတုိ႔ ေမာင္ႏွမက သူတုိ႔ကားႏွင့္
လိုက္ခဲ့ဖုိ႔ ေခၚသည္ကုိပင္ ေက်းဇူးတင္ရပါေတာ့သည္။
ကုိသက္ေဆြတုိ႔ကားေလးမွာ ဂ်စ္ကားေလး ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား
အကူအညီျဖင့္ ကားေပၚသုိ႔ ခဏခ်င္းမွာ ပင္ ပစၥည္းမ်ား တင္ၿပီး ျဖစ္သြား၏ ။
''ကဲ .ညီမေလးေရ .ေဟာဒီက ညီမကလည္း ေက်ာင္းကုန္းကုိသြားမွာ တဲ့ကြ။
တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးေသးဘူးတဲ့။ ကုိကုိတုိ႔ ကားနဲ႔ပဲ ေခၚခဲ့ရမွာ ''
''ဟုတ္ကဲ့ကုိကုိ။ ညီမေလးက မမတုိ႔ေက်ာင္းကုန္းကုိ ဒါ ပထမဆုံးလာတာေပါ့။

ဟုတ္လား''
ကုိသက္ေဆြ၏ ညီမက ျဖဴေဖြးေဖာ့လက္ေမာင္းေလးကုိ ရင္းႏွီးစြာ ကုိင္ရင္းမွ ၿပဳ
ံးၿပဳ ံးေလးႏွင့္ ေမးရွာသည္။ သူမအၿပဳ ံးတြင္ ပါးခ်ိဳ င့္ေလး တြဲ ပါေနသည္မွာ ခ်စ္စရာ။
''သူ ဘယ္အိမ္သြားမယ္ဆုိတာသာ ညီမေလးသိရင္ အ့ံၾသသြားမွာ ပဲ''
''ဆုိပါဦး ကုိကုိ။ ဒီက ညီမေလးက ညီမတုိ႔ အသိထဲက တစ္ေယာက္ ေယာက္
အိမ္ကုိသြားမွာ မုိ႔လို႔လား။ ဘယ္သူနဲ႔မ်ား အမ်ိဳ း ေတာ္ ေနပါလိမ့္''
''ျဖဴက ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံဆုိတဲ့ အိမ္ႀကီးကုိ သြားမွာ ပါမမ''
''အုိ''
ျဖဴေဖြးေဖာ့က ၾကားဝင္အေျဖေပးလုိက္သည့္အခါ ကုိသက္ေဆြ၏
ညီမေလးသည္ တကယ္ပင္အ့ံၾသ သြားပါေလ၏ ။ ပါးစပ္ကေလး အေဟာင္းသားျဖင့္ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ကုိ ေျခဆုံးေခါင္းဆုံး ၾကည့္ရင္း ''သူ .သူက .ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံ သုခဘုံကုိသြားမွာ ဟုတ္လား''
''ဟုတ္တယ္ေဟ့ .ဟုတ္တယ္။ သူ႕နာမည္ ေလးေရာ သိခ်င္ေသးသလား။ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့တဲ့ .ျဖဴေဖြး ေဖာ့''
''အမယ္ေလး .ျဖဴေဖြးေဖာ့။ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဟုတ္လား''
ကုိသက္ေဆြညီမေလးက အလန္႔တၾကားပင္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အမည္
ကုိရြတ္ဆုိလိုက္သည္။ အလြန္တရာ အ့ံၾသလြန္းေသာ အရိပ္အေယာင္မ်ား ကသူမ
အမူအရာတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့အမည္ ကုိ
ၾကားလိုက္ရသည့္အခိုက္အတန္႔တြင္ သူမ လက္ထဲက ပုိက္ဆံအိတ္ကေလးပင္
ေအာက္သုိ႔လြတ္က်သြားရပါေလသတည္း။
ျဖဴေဖြးေဖာ့စိတ္ထဲတြင္ ထင့္ခနဲ ျဖစ္သြားရသည္။ဇေဝဇဝါစိတ္မ်ား လည္း
ဝင္လာရသည္။

ကုိသက္ေဆြညီမေလးက ပ်က္ေနေသာ မ်က္ႏွာကုိ
ျပန္ျပင္လိုက္ကာပုိက္ဆံအိတ္ကေလးကုိ ျပန္ေကာက္လိုက္၏ ။
''ကုိယ့္ညီမေလး နာမည္ လည္း မွတ္ထား။ ျဖဴေဖြးေဖာ့ နာမည္ နဲ႔ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ။
ခင္ျဖဴျဖဴတ့ဲ''
''ဟုတ္ကဲ့ .ေတြ ႕ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္ မမခင္ျဖဴျဖဴ''
ခင္ျဖဴျဖဴကေတာ့ ဘာမွျပန္မေျပာႏုိင္ေတာ့။ ျဖဴေဖြးေဖာ့ လက္ဖဝါးမ်ား ကုိသာ
အသိအမွတ္ျပဳ သည့္အေနျဖင့္ ဆုပ္နယ္ေနမိေတာ့သည္။
''ကဲ .ကားေပၚတက္ၾက ညီမတုိ႔။ ေနာက္က်ေနမယ္''
ကုိသက္ေဆြ သတိေပးလိုက္ မွ မိန္းကေလးႏွစ္ ဦး
သတိဝင္လာကာကားေပၚတက္ထုိင္လိုက္ၾကသည္။
သုံးေယာက္ စလုံး ကားေရွ႕ခန္းမွာ ပင္ က်ပ္က်ပ္သပ္သပ္ ထုိင္ရပါ၏ ။
ကားေနာက္ခန္းက ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ကားကုိ ကုိသက္ေဆြက ေမာင္းကာ
အသုတ္ၿမိဳ ႕ မွ ထြက္လာခဲ့ၾကေလသည္။
***
ေဒသစိမ္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကုိ ေငးၾကည့္ရန္ပင္ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ေမ့ေလ်ာ့ေနရပါသည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ရင္ဝယ္ သိခ်င္လြန္းေသာ အေၾကာင္းမ်ား ေမးလိုက္ခ်င္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ား ျဖင့္ ေဘာင္ဘင္ခတ္လ်က္ရွိ၏ ။
သူမ ေဘးရွိေမာင္ႏွမႏွစ္ ေယာက္ အျပဳ အမူမ်ား ေၾကာင့္ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့စိတ္ထဲတြင္ ထင့္ေနသည္။ သံသယအႀကိတ္အခဲေလးမ်ား ခုိဝင္ေနရသည္။
မီးရထားေပၚတုန္းက ကုိသက္ေဆြအား ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ က ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံသုိ႔

သြားမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ သူမ၏ အမည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း
ေျပာခဲ့စဥ္က ကုိသက္ေဆြသည္ အထူးပင္ အ့ံၾသေနခဲ့၏ ။
ခင္ျဖဴျဖဴႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါတြင္ ေတာ့ ခင္ျဖဴျဖဴသည္လက္ထဲက
ပုိက္ဆံအိတ္ကေလး လြတ္က်သြားသည္အထိပင္ အမူအရာပ်က္သြားရျပန္၏ ။
ဒီေမာင္ႏွမသည္ လူမႈ ေရး ေခါင္းပါးေသာ အ႐ုိင္းအစုိင္းေတြ
မဟုတ္ေလမွန္းေတာ့ သူတုိ႔၏ ရည္မြန္ေသာ အမူရာမ်ား က ေဖာ္ျပေနသည္ပင္။သုိ႔ပါလ်က္
သူတုိ႔သည္ ဘာေၾကာင့္ မ်ား ဧည့္စိမ္းျဖဴေဖြးေဖာ့ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည္ ့အျပဳ
အမူေတြ ကုိ ျပဳ ခဲ့ၾကသည္မသိ။
သူမအမည္ သည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိတာသိရ႐ုံႏွင့္ ဘာမ်ား ဣေျႏၵပ်က္စရာ
လုိသနည္း။
ျဖဴေဖြးေဖာ့မွာ ေက်ာင္းကုန္းဆုိသည့္ၿမိဳ ႕ ကေလးကုိ မေရာက္မီကပင္စိတ္ထဲမွာ
အဖုအထစ္ကေလးမ်ား ႏွင့္ ႀကဳ ံေနရေလၿပီ။
''ေရွ႕လမ္းခြဲကေနသြားရင္ ပုသိမ္ကုိ ေရာက္တယ္ေလ။ ဒီေနရာကုိသုံးခြ
လ႔ိုေခၚတယ္''
ကုိသက္ေဆြ စကားက ျဖဴေဖြးေဖာ့အေတြ းမ်ား ကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္လိုက္သည္။
သူ ေျပာသည့္ လမ္းသုံးခြဆုံရာကုိ ၾကည့္လိုက္ရာျမားသဏၭာန္
သစ္သားဆုိင္းဘုတ္ကေလးမ်ား တြင္ ေရွ႕တည့္တည့္လမ္းသုိ႔ညႊန္ထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္၏
ေက်ာင္းကုန္းသုိ႔ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ညာဘက္သ႔ို ေစြ၍ ခဲြသြား ေသာ လမ္းမကို ပုသိမ္သု႔ိ
ဟူ၍ လည္းေကာင္းညႊန္ျပထားသည္ကုိ ေတြ ႕ရေလသည္။
ကုိသက္ေဆြက ေက်ာင္းကုန္းသုိ႔ သြားသည့္လမ္းအတုိင္း ေရွ႕တည့္တည့္သုိ႔
ဆက္ေမာင္းသြားသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတာ့ ရြာငယ္မ်ား ႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ား ။

''မမက စကားေျပာရင္ ျဖဴကေလ .ျဖဴကေလလုိ႔ ေျပာေန က်ကြယ့္။ဒီက
ညီမေလးနာမည္ က ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆိုေတာ့ မမက ေဖြးလ႔ိုပဲ ေခၚမယ္ေနာ္''
ခင္ျဖဴျဖဴက ျဖဴေဖြးေဖာ့ဘက္ကုိ လွည့္ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္သည္။
''ကုိကုိလည္း အဲဒီ လုိေခၚတာေလးကုိ သေဘာက်တယ္ကြ''
''မမျဖဴနဲ႔ကုိသက္ေဆြ ႀကိဳ က္သလုိေခၚၾကပါရွင္။ ျဖဴ႕ကုိ အဲ .ေဖြးကုိ အဲသလို
ေခၚတဲ့လူ တစ္ေယာက္ မွ မရွိေသးဘူး''
သုံးေယာက္ သား ၿပိဳ င္တူရယ္လိုက္မိၾကသည္။
''ဒီကားလမ္းႀကီးဆုံးေပမယ့္ ေက်ာင္းကုန္းကုိ မေရာက္ေသးဘူးေဖြးရဲ႕ ''
''ဟုတ္တယ္ ေဖြး။ ကားလမ္းဆုံးရင္ ေခ်ာင္းတစ္ခု ေတြ ႕မယ္။ဒါးကေခ်ာင္္း
လ႔ုိေခၚတယ္။ အဲဒီ ေခ်ာင္းကို ေလွကေလးန႔ဲ ျဖတ္မွ ဟိုဘက္ကမ္းက ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕
ကုိေရာက္မွာ ။ ဒီဘက္ကမ္းမွာ လည္း လူေတြ ေနၾကပါတယ္။ ေခ်ာင္းဟာ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕
ကေလးကုိ အလယ္က ျဖတ္စီးေနတဲ့ပုံမ်ိဳ း ေပါ့''
''အုိ .ဒါဆုိ ေဖြးက ေလွစီးရဦးမွာ ေပါ့။ ဟင္း .ဒီ ခရီး ကုိလာရတာ မလြယ္ပါလား
မမရယ္။ ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳ း ပဲစီးစရာ က်န္ေတာ့တယ္''
ေဖြးက သူမ လာခဲ့ရသည့္ ခရီးစဥ္ကုိ ေျပာျပလိုက္သည္။ကံမမွ ျပည္သုိ႔
ေမာ္ေတာ္ ျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ျပည္မွာ တစ္ညအိပ္ၿပီး လက္ပံတန္းသုိ႔
မီးရထားျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ရ၏ ။လက္ပံတန္းေရာက္ေတာ့ သာရေဝါရထားကုိ
ေျပာင္းစီးရသည္။ သာရေဝါမွတစ္ဆင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိပင္ျဖတ္ၿပီး သေဘၤာႏွင့္
ကူးလိုက္သည့္အခါဟသၤာတၿမိဳ ႕ သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ ေရႊေျပာင္ေျပာင္ဆိပ္ကမ္းဟု
ေခၚေသာ ဟသၤာတ ဆိပ္ကမ္းမွ ဘူတာ႐ုံသုိ႔ ဆုိက္ကားစီးရေသးသည္။
ဟသၤာတကအသုတ္ကုိ ရထားႏွင့္ ။ အသုတ္ကေန ေက်ာင္းကုန္းကုိ ယခုကားႏွင့္ ။
ကားလမ္းဆုံးလွ်င္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ ေရာက္ဖုိ႔ ေခ်ာင္းကုိ ျဖတ္ကာ ေလွစီးရဦးမည္ ဆုိေတာ့ -

''ဟုတ္ပါရဲ႕ ကြယ္။ ညီမေလးေဖြးလည္း ခရီးပန္းလိုက္တာေနာ္''
***

(၂)
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံ သုခဘုံ
သစ္သားဆုိင္းဘုတ္ရွည္ေလးက ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေပၿပီ။ အနားေဘာင္မ်ား
ကြဲအက္ကာ တစ္ဖက္သုိ႔ ေစာင္း၍ ေန၏ ။ တစ္ခ်ိန္ ကေတာ့ လွပထည္ဝါခဲ့ပုံရေလသည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့သည္ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿခံက်ယ္ႀကီးအတြင္ းရွိ အိမ္ႀကီးဆီသုိ႔
ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ အရိပ္အေယာင္ကုိမွ်ပင္ မျမင္ရေပ။
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံအိမ္ႀကီးမွာ လည္း အိမ္၏ အမည္ ကုိ အမွတ္အသား ျပဳ
ထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ငယ္အတုိင္းပင္ သစ္လြင္ေတာက္ပမႈ မ်ား ဆိတ္သုဥ္းေနပါသည္။
အုတ္စည္း႐ုိးတြင္ ႏြယ္ပင္မ်ား တက္ေနသည္။ ေရညိႇမ်ား ဖုံးေနသည္။ ၿခံထဲတြင္
လည္း ခ်ဳ ံပင္မ်ား ထူထူထဲထဲ ေပါက္ေရာက္ေနပါ၏ ။အိမ္ႀကီးမွာ လည္း ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ကင္းေဝးခဲ့၍ ထင္သည္။ ပုံျပင္ထဲက ရဲတုိက္အုိႀကီးသဖြယ္ ညဳ ိ႕မိႈင္းႏြမ္းအုိေနသည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ခဏၾကာမွ်ရပ္ေနပါေသာ ္လည္း လူသူ
အရိပ္အေယာင္မျမင္ရေသးေခ်။ တံခါးတြင္ လည္း လူေခၚအခ်က္ေပး ကိရိယာတစ္ခုမွ်
တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ မေတြ ႕ရေခ်။
လာခဲ့ပါမည္ ဟု စာႀကိဳ ေရး ထားပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳ ဆုိမေနရပါသလဲ။
ကုိသက္ေဆြတုိ႔ ေမာင္ႏွမက သူမကုိ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံအိမ္ႀကီးထိလိုက္မပုိ႔ခဲ့ေခ်။
တာဦးဆိပ္ကမ္းဟုေခၚသည့္ ဟုိဘက္ကမ္းကုိ ေရာက္သည္ႏွင့္
ကားေပၚမွပစၥည္းမ်ား ကုိခ်ကာ ေလွေပၚေျပာင္းတင္ရသည္။ ေလွျဖင့္ ဒီဘက္ကမ္းကုိ
ကူးခဲ့ၾကသည္။
ေလွဆိပ္မွ တက္တက္ခ်င္း ကုိသက္ေဆြတုိ႔အိမ္ကုိ ေရာက္ေလ၏ ။
ကမ္းနားလမ္းေပၚမွာ ပင္ ကုိသက္ေဆြတုိ႔ အိမ္ရွိ၏ ။ အိမ္ေရွ႕မွာ အတန္ငယ္ က်န္ျပန္႔ေသာ

ေစ်းဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ေတြ ႕ရ၏ ။ ဆုိင္ကုိအလယ္မွကန္႔၍ ႏွစ္ ျခမ္းျခမ္းထားသည္။
တစ္ျခမ္းမွာ ကုန္မ်ိဳ း စုံ၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္မွစ၍ ကေလးသေရစာမုန္႔မ်ိဳ း စုံအထိ တင္ေရာင္
းေသာ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီး ျဖစ္၏ ။ တစ္ျခမ္းကုိေတာ့ ႐ႈမဝစာေပ ဆုိၿပီး
စာအုပ္အငွားဆုိင္ဖြင့္ထားေလသည္။ဆုိင္ကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကုိသက္ေဆြတုိ႔ စီးပြားေရး
အေျခအေနကုိခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့သည္။
''ေဖြး .မမတုိ႔အိမ္မွာ ခဏဝင္ထုိင္ဦးေနာ္''
''မထုိင္ေတာ့ပါဘူး မမျဖဴ။ ေဖြး ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံကုိ ေရာက္ခ်င္လွပါၿပီ။
ေနာက္ေတာ့မွ မမတုိ႔ဆီ လာလည္ပါ့မယ္။ အိမ္သိသြားၿပီပဲ''
''လာလည္ ျဖစ္ေအာင္ လည္လွည့္ေနာ္ ေဖြး''
ကုိသက္ေဆြက ဆုိက္ကားတစ္စီးေခၚေပးကာ ေဖြးကုိ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံအိမ္ႀကီးသုိ႔
ပုိ႔ခိုင္းလိုက္သည္။
ကမ္းနားလမ္းအတုိင္း ငါးမိနစ္ခန္႔ ဆုိက္ကားစီးလာသည့္အခါခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ
ံအိမ္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေလ၏ ။ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံကား အျခားလူေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေဝးကြာစြာ
သီးျခားတည္ရွိေနပါ၏ ။
ဆုိက္ကားသမားေလး ျပန္ထြက္သြားသည့္အခါ ျဖဴေဖြးေဖာ့တစ္ေယာက္ တည္း
က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။
ၿခံထဲမွာ လူမေတြ ႕ရ။
အခ်ိန္ကလည္း ညေန ၆ နာရီရွိၿပီ။ ေမွာ င္စပိ်ဳ း ေနၿပီမုိ႔ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၿခံတံခါးကုိ တြန္းၾကည့္လိုက္၏ ။ တံခါးက အတြင္
းမွပိတ္မထား၍ ျဖဴေဖြးေဖာ့တြန္းလိုက္သည့္အခါ ကြၽီခနဲ သံရွည္ဆြဲျမည္
ရင္းပြင့္သြားေလသည္။
တံခါးကုိ အသာျပန္ေစ့ရင္း အိမ္ႀကီးရွိရာသုိ႔ မဝံမရဲဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။

ၿခံထဲမွာ သစ္ပင္ျမင့္ႀကီးမ်ား အုပ္မိုးထားမႈ ေၾကာင့္ ပို၍ ပင္ ေမွာ င္ေနသလုိ
ထင္ရ၏ ။
''ဟိတ္''
သစ္ပင္အကြယ္မွ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ လူ တစ္ေယာက္ ကုိ ျဗဳ န္းခနဲ
ေတြ ႕လိုက္ရသည္။ အမွတ္တမဲ့မုိ႔ ျဖဴေဖြးေဖာ့ လန္႔သြားရ၏ ။
''ေၾသာ္ .မင္း''
သစ္ပင္အကြယ္မွထြက္လာသူက ျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိ မည္ သူမည္ ဝါဟုသိသြားဟန္
တူေလသည္။ သူသည္ အသက္ငါးဆယ္ထက္ မနည္းရွိမည္ ့အဘုိးအုိတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
''မင္း ေရာက္လာၿပီကုိး။ ျဖဴေဖြးေဖာ့ေနာ္''
''ဟုတ္ကဲ့''
အဘိုးႀကီး၏ စကားကုိ ျဖဴေဖြးေဖာ့က ေခါင္းညိတ္၍ အေျဖေပးလုိက္၏ ။
''ငါတုိ႔လည္း မင္းကုိ ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္''
''ဟုတ္ကဲ့''
''ငါ ကေတာ့ မင္းရဲ႕ အေဖပဲ''
''ရွင္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့၏ ႐ုတ္တရက္အံအားသင့္သြားၿပီးမွ သူသည္ ေဒၚႏွင္းျဖဴ၏ ခင္ပြန္း
ဦးဘေသာ ္ ဆုိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္ရ၏ ။
''ဝမ္းသာတယ္ကြယ္။ သမီးေရာက္လာတာ သိပ္ဝမ္းသာတယ္ကြယ့္။ကဲ .ကဲ
.လာ .သမီး။ အိမ္ထဲသြားရေအာင္။ မႏွင္းျဖဴဆီကုိ သြားၾကစုိ႔''
အဘုိးအုိက အိမ္မႀကီးထဲသုိ႔ ဦးေဆာင္၍ ေခၚသြားေလ၏ ။အိမ္အတြင္
းဘက္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။

ဧည့္ခန္းထဲဝယ္ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ မွိန္မွိန္ေလးသာ ထြန္းထားသည္ကုိ ေတြ
႕ရပါ၏ ။
***
ႏွစ္ မိနစ္ေလာက္ ၾကာသည္အထိ ေဒၚႏွင္းျဖဴေရာက္မလာေသးေခ်။ျဖဴေဖြးေဖာ့
စိတ္ညစ္သြားသည္။
ႏွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ ကြဲကြာေနသည့္ သမီးကုိ အသင့္ဆီး၍ ႀကိဳ ေနသင့္ပါလ်က္
ေဒၚႏွင္းျဖဴမွာ ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ ေပၚမလာေခ်။
''မႏွင္းျဖဴေရ .ေဟာဒီမွာ သမီးေလး ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေရာက္လာၿပီေလကြယ္''
ဦးဘေသာ ္က အေပၚထပ္က ၾကားေလာက္သည္အထိ အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေအာ္ေခၚလုိက္သည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေဒၚႏွင္းျဖဴဆင္းအလာကုိ ေစာင့္ရင္း ဧည့္ခန္းက်ယ္ႀကီးကုိ
အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္သည္။
က်ယ္ဝန္းေသာ ဧည့္ခန္းႀကီးထဲဝယ္ ၆ဝ
အားမီးလုံးတစ္လုံးထဲကုိနံရံခပ္ျမင့္ျမင့္၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားရာ အလင္းေရာင္ က မွိန္ပ်ပ်သာရွိေန၏
။ဧည့္ခန္းနံရံေပၚမွာ ေတာ့ ပန္းခ်ီကားႀကီးႏွစ္ ခ်ပ္ကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလသည္။
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္မွ ေရွးဆန္ဆန္အမ်ိဳ း သားႀကီးပုံမွာ ျဖဴေဖြးေဖာ့တြင္ ရွိသည့္
ဘယက္ခြက္ေပၚမွပုံႏွင့္ တစ္ေထရာတည္း တူေနပါ၍ အဘုိးဦးသုခ၏ ပုံဆုိတာ
သိလိုက္ရသည္။ ထုိပန္းခ်ီကားႏွင့္ ယွဥ္လ်က္မွ အမ်ိဳ း သမီးႀကီးပုံမွာ ဦးသုခ၏ ဇနီး ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့.အဘြား ျဖစ္သူပုံ ျဖစ္ရေပမည္ ။
''ေဟာ .သူလာၿပီ''
ဦးဘေသာ ္၏ အသံေၾကာင့္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အၾကည့္မ်ား က ကြၽန္းေလွကားႀကီးဆီ
ေရြ႕သြားရေလသည္။

အမ်ိဳ း သမီးႀကီးတစ္ဦးသည္ ေလွကားေပၚမွ တေရြ႕ေရြ႕ ဆင္းလာလ်က္ ရွိသည္။
သူမသည္ အေတာ္ ပင္ အားနည္းေနပုံရ၏ ။ ခႏၶာကုိယ္မွာ ပိန္လွီလြန္းလွသည္။
ေသြးမရွိသလုိ ျဖဴဖတ္ျဖဴေလ်ာ္ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အေၾကာမ်ား
ထင္းလ်က္ ရွိတာကုိ အတုိင္းသား ျမင္ရသည္။ေဒၚႏွင္းျဖဴသည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ကုိ မမွိတ္မသုန္
ၾကည့္ရင္း ေလွကားေပၚမွ တစ္လွမ္းခ်င္း ဆင္းလာေန၏ ။
ျဖဴေဖြးေဖာ့မွာ ရင္ခုန္ျမန္လာသည္။ သူဟာ ငါ့အေမ။ ငါ့ကုိ
ဝမ္းနဲ႔လြယ္ေမြးထုတ္ထားတဲ့အေမ ဆုိသည့္အသိက ရင္ကုိ ေခ်ာက္လွန္႔ေန၏ ။ေဒၚႏွင္းျဖဴကုိ
ထပဲႀကိဳ ရေတာ့မလုိ။ ေျပးပဲဖက္ရေတာ့မလို စိတ္ထဲမွာ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနရသည္။
ထုိအတြင္ းမွာ ပင္ ေဒၚႏွင္းျဖဴသည္ ျဖဴေဖြးေဖာ့အနီးသုိ႔
တစ္စစေရာက္ရွိလာသည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့ေရွ႕တြင္ ရပ္လိုက္သည္။
''ညည္း .ေရာက္လာၿပီေပါ့''
ေဒၚႏွင္းျဖဴ၏ သံျပတ္စကားေၾကာင့္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ တြန္႔ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဘာမွျပန္မေျဖမိေပ။ ေခါင္းညိတ္ျပဖုိ႔ပင္ ေမ့ေန၏ ။
''ဝမ္းမသာဘူးလား မႏွင္းျဖဴ။ မင္းရဲ႕ သမီးေလး ေရာက္လာၿပီေလ။
ကုိယ္တုိ႔အိမ္ႀကီး ျပန္ၿပီး စုိစုိေျပေျပ ျဖစ္ေတာ့မွာ ေပါ့ကြယ္။ ဝမ္းသာတယ္မဟုတ္လား ဟင္''
ဦးဘေသာ ္က ေဒၚႏွင္းျဖဴလက္ေမာင္းကုိကုိင္လႈပ္ရင္း ေျပာလုိက္သည္။ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ႏွင့္ အနီးဆုံးကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ ဝင္ထုိင္ေစလိုက္၏ ။
''ကေလးမ ေရာက္လာတာကုိ ကြၽန္မ ျမင္ပါတယ္ ကုိဘေသာ ္''
''ေဟ''
''သူ အိမ္ေရွ႕ ၿခံဝမွာ လာရပ္ကတည္းက ကြၽန္မ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေနတာ''
''ၾသ .ၾသ''

''ကြၽန္မစိတ္ထဲမွာ ဒီမိန္းကေလးကုိ ကြၽန္မ သမီးလို႔ မထင္မိဘူး''
''ရွင္''
''ေဟ''
ေဒၚႏွင္းျဖဴစကားေၾကာင့္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ၾကက္သီးမ်ား ထသြားရသည္။
မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လုံး ထူပူသြားရ၏ ။
''ဘယ္လုိေျပာလိုက္တာလဲ မႏွင္းျဖဴရယ္''
''ဟုတ္တယ္ .ကြၽန္မစိတ္ထဲမွာ ဒီကေလးမဟာ ကြၽန္မသမီးအစစ္ မဟုတ္ဘူးလို႔
ထင္ေနမိတယ္။ ကြၽန္မ သူ႕ကုိ ခ်စ္လုိ႔ မရဘူး''
ျဖဴေဖြးေဖာ့အသားေတြ တဆတ္ဆတ္ တုန္လာသည္။လာလမ္းအတုိင္း
ျပန္လွည့္ေျပးခ်င္စိတ္ပင္ ေပါက္လာ၏ ။
''မႏွင္းျဖဴေရ .မင္းေတာ္ ေတာ္ ခက္ပါလား။ ခုမွေရာက္လာ
တဲ့သမီးေလးစိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မင္းမုိ႔ ေျပာရက္တယ္။ မင္း သမီးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခား
တစ္ေယာက္ က ဒီထိဟန္ေဆာင္ၿပီး လာရဲမွာ လား''
''မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မ စိတ္ထဲမွာ သူဟာ ကြၽန္မသမီး မဟုတ္ဘူးလို႔
ထင္ေနတဲ့အထင္ကုိ ေျပာမိတာပါ''
ေဒၚႏွင္းျဖဴေလသံက ျပန္လည္ေပ်ာ့ ေျပာင္းသြား ျပန္သည္။
''ကြၽန္မ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ရွင့္ကုိလည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။
ကေလးမကုိလည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အဲေလ .သမီးေလးကုိလည္းေတာင္းပန္ပါတယ္ကြယ္''
''ခုတေလာ မင္းစိတ္ဟာ အမ်ိဳ း မ်ိဳ း ပဲ မႏွင္းျဖဴ။ ကဲပါ . မင္းရဲ႕ သမီး
ဟုတ္မဟုတ္ၾကည့္ရေအာင္ သူ႕ဆီက နဝရတ္ကုိးသြယ္ ဘယက္ႀကီးကုိ
ေတာင္းၾကည့္ေတာ့ေလ။ ၿပီးေတာ့ မင္းရဲ႕ အစ္မ မႏွင္းသူရဲ႕ ဘယက္ႀကီးနဲ႔ တုိက္ၾကည့္ေပါ့''

''တုိက္ၾကည့္စရာ မလိုပါဘူးရွင္။ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္ ခုတည္းသာရွိတဲ့
ဒီဘယက္ကုိ ကြၽန္မ အေသအခ်ာ သိပါတယ္။ မွတ္မိပါတယ္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့က သူမ ေသတၱာေလးကုိ ဖြင့္လိုက္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ႀကဳ ံရသည္မုိ႔ သူမ လက္မ်ား တုန္ေနရပါ၏ ။သူမလက္ထဲတြင္
ဘယက္ထည့္ထားေသာ ဘူးျပားကေလး ပါလာသည္။ ျဖဴေဖြးေဖာ့က ေဒၚႏွင္းျဖဴရွိရာသုိ႔
ကမ္းေပးလိုက္ ၏ ။
ေဒၚႏွင္းျဖဴက ဘယက္ကုိ ထုတ္ယူလိုက္သည္။
နဝရတ္ကုိးသြယ္ဘယက္သည္ မီးေရာင္ မွိန္မွိန္ေအာက္မွာ ပင္အေရာင္ မ်ိဳ း
စုံလင္းလက္ေနေတာ့၏ ။
''မွန္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံ ပုိင္ ဘယက္ႏွစ္ ခုထဲကတစ္ခုပါပဲ။
သူဟာ ကြၽန္မ သမီးေလးပါေလ''
ေဒၚႏွင္းျဖဴအမူအရာမ်ား က ေျပာင္းလဲသြားျပန္သည္။ တင္းမာမႈ မ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္ မိခင္ တစ္ေယာက္ ၏ အၾကင္နာမ်က္ဝန္းမ်ား ကုိေတာ့
မေတြ ႕ရေသးပါေခ်။
ထုိစဥ္ အတြင္ းခန္းမွ မိန္းကေလးတစ္ဦး ထြက္လာ၏ ။
''ဟဲ့ .ေနာ္ထူး လာဦး''
ေဒၚႏွင္းျဖဴက မိန္းကေလးကုိ လွမ္းေခၚလုိက္သည္။ မိန္းကေလးက ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့တုိ႔အနီးမွာ လာရပ္၏ ။ အိမ္ေဖာ္တစ္ဦး ျဖစ္ပုံရသည္။
''သူဟာ ျဖဴေဖြးေဖာ့ပဲ''
''ေၾသာ္ .မျဖဴေဖြးေဖာ့''
သူက ျဖဴေဖြးေဖာ့အေၾကာင္း ၾကားဖူးၿပီး ျဖစ္ပုံရသည္။

''ကဲ .သမီးေရ။ ေနာ္ထူးနဲ႔ လုိက္သြားေနာ္။ မနက္က်မွ တုိ႔မ်ား
ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာၾကတာေပါ့ကြယ္။ ခုေတာ့ သမီးလည္းခရီးပန္းလာတယ္။
အနားယူလိုက္ေပဦး''
''ဟုတ္ .ဟုတ္ကဲ့ ေမ .ေမေမ''
ေနာ္ထူးက သူမေသတၱ ာကုိ ဆြဲယူသြားရာ ေနာ္ထူး ေနာက္သုိ႔လုိက္ခဲ့သည္။
ကြၽန္းေလွကားႀကီးအတုိင္း အေပၚထပ္သုိ႔ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ျဖဴေဖြးေဖာ့အတြက္
ျပင္ဆင္ထားေသာ အခန္းထဲသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ ေနာ္ထူးက ေသတၱာကုိ ခ်ၿပီး ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ခါးကုိ ဖက္၍ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေျပာလိုက္သည္။
''မမက သိပ္လွတာပဲ။ သိပ္ခ်စ္ဖုိ႔ ေကာင္းတာပဲ''
***
ညဥ့္သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ လန္႔ႏုိးလာခဲ့သည္။
ႏုိးႏုိးခ်င္းဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္ဟု စဥ္းစားလိုက္မိ၏ ။ အိပ္ရာေျပာင္းအိပ္လွ်င္
ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတုိင္း တစ္ေရး ႏုိးလာၿပီး ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနမိသည္။
အိပ္စက ခရီးပန္းလာ၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ ္လည္း တစ္ေရး ႏုိးတြင္
ေနရာစိမ္းေၾကာင့္ ျပန္အိပ္လို႔ မရေတာ့။
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံအိမ္ႀကီး၏ အခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ ေရာက္ရွိေနသည့္အ ျဖစ္ကုိ
သတိရလိုက္သည္။
အိပ္မေပ်ာ္သူတုိ႔ ထုံးစံအတုိင္း ေရာက္တတ္ရာရာမ်ား ကုိ ေတြ းေတာမိသည္။
ခ်မ္းေျမရိပ္ၿမဳ ံသုိ႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာ ပင္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ စိတ္ပ်က္ရသည္။
ေဒၚႏွင္းျဖဴ၏ မဖြယ္ရာေသာ ဆီးႀကိဳ မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ပင္။ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေဒၚႏွင္းျဖဴ၏
အမူအရာမ်ား ကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာမိ၏ ။

''ဟင္ .မွဲ႔ .မွဲ႔ .မွဲ႔လည္း မရွိပါလား''
ျဖဴေဖြးေဖာ့သည္ သတိတစ္ခုဝင္လာကာ အိပ္ေနရာမွ ထထုိင္လိုက္မိသည္အထိ
ထိတ္ခနဲ ျဖစ္သြားမိသည္။
''သမီးေမေမဟာ မႏွင္းျဖဴဆုိေပမယ့္ အသားေတာ့ သိပ္မျဖဴဘူး။အသားညိဳ ညိဳ
နဲ႔ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းပဲ''
ေမေမ ေဒၚခင္စမ္း မကြယ္လြန္ခင္ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ား ။ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေတြ
႕ခဲ့ရေသာ ေဒၚႏွင္းျဖဴသည္ အသားအလြန္ျဖဴေန၏ ။ခႏၶာကိုယ္ကလည္း မထြားႀကိဳ င္းပါေခ်။
ပိန္သြားျခင္းမ်ိဳ း မဟုတ္ဘဲ နဂုိကပင္ေသးသြယ္ေသာ မိန္းမတစ္ဦး ျဖစ္ပုံရေပသည္။
ေမေမေဒၚခင္စမ္း ေျပာခဲ့သည္မ်ား ႏွင့္ အကြဲလြဲဆုံးအခ်က္မွာ ''သူ႕မွာ အထူးျခားဆုံး ကေတာ့ နဖူးက မွဲ႔ႀကီးပဲကြယ့္။ မွဲ႔နက္ႀကီးတစ္လုံးဟာ
နဖူးတည့္တည့္ေပၚမွာ တင္ထားသလိုကုိ ရွိေနတာ။ ဒါကကုိသူမ်ား ထက္
ထူးျခားတဲ့အခ်က္တစ္ခုပဲ။ မွဲ႔ႀကီးေၾကာင့္ သူဟာ ပုိၿပီး က်က္သေရရွိေနသလိုပဲကြယ္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့ႏွင့္ ညေနကဆုံခဲ့သည့္ ေဒၚႏွင္းျဖဴမ်က္ႏွာေပၚတြင္ မွဲ႔တစ္လုံးမွ
ရိွမေနပါေခ်။
''ဘယ္လိုလဲ''
ျဖဴေဖြးေဖာ့သည္ သံသယအေတြ းမ်ား ေၾကာင့္ ျပန္၍ အိပ္မေပ်ာ္ေတာ့ေပ။
***
ျဖဴေဖြးေဖာ့ အိပ္ရာမွ ႏုိးလာသည့္အခါ အခန္းထဲမွာ ေနာ္ထူးေရာက္ေနတာ
ေတြ ႕ရ၏ ။ ေနာ္ထူးက အခန္းျပတင္းေပါက္ကုိပင္ ဖြင့္ထားၿပီးၿပီ။ ေနေရာင္ ျခည္မ်ား
အခန္းထဲဝင္ေန၏ ။
စားပြဲေပၚတြင္ စားပြဲခင္းအသစ္စက္စက္ကုိ ေတြ ႕ရ၏ ။ စားပြဲတင္နာရီတစ္လုံး

ခ်ထားေပးသည္ကုိလည္း ေတြ ႕ရပါ၏ ။ ဒါေတြ ညက မရွိေသး။မွန္တင္ခုံအနီးတြင္ လည္း
ေက်ာက္ျပင္ႏွင့္ သနပ္ခါးတုံးခ်ထားေပးသည္။ျဖဴေဖြးေဖာ့ အိပ္ရာေပၚမွ ထလုိက္သည့္အခါ
တံျမက္စည္း လွဲေနေသာ ေနာ္ထူးက လွည့္ၾကည့္သည္။
''ေဟာ .မမႏုိးၿပီ''
''ေအးကြယ္ .နည္းနည္း ေတာင္ အိပ္ရာထေနာက္က် သြားတယ္''
''ခရီးပန္းတာကုိး။ မ်က္ႏွာသစ္ရင္ ေရခ်ိဳ း ခန္းမွာ သြားသစ္ မမ။ဒီအေပၚထပ္မွာ
ပဲ ေရခ်ိဳ း ခန္းရွိတယ္။ တည့္တည့္ေလွ်ာက္သြားရင္ ေနာက္ဘက္အက်ဆုံးမွာ ေတြ ႕ရလိမ့္မယ္။
သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ သြားပြတ္တံလည္းအဆင္သင့္ ရွိပါတယ္။ အိမ္သာလည္း တြဲ လ်က္ပဲ''
''ေအးကြယ္ .မမ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္''
''ေၾသာ္ .မမ။ ေဒၚေဒၚျဖဴက မမႏုိးလာရင္ လႊတ္လုိက္ပါတဲ့။
ေအာက္တပ္ကထမင္းစားခန္းမွာ သူေစာင့္ေနမယ္တဲ့။ ေကာ္ဖီေသာက္ဖုိ႔ေလ''
''မမ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးရင္ သြားလိုက္ပါ့မယ္''
အိမ္ႀကီးသည္ အျပင္မွၾကည့္ေတာ့သာ ယုိယြင္းေနၿပီ ထင္ရေသာ ္လည္း အတြင္
းမွာ ေတာ့ ခုိင္ခန္႔ထည္ဝါဆဲ ျဖစ္သည္။ အိမ္က ႀကီးမားၿပီးေနတဲ့လူက နည္းသည္မုိ႔ အိမ္၏
တံခါးေပါက္ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား ကုိ ပိတ္ထားရသည္။ ထုိအခါ ေလဝင္ေလထြက္ မမွန္
ျဖစ္ၿပီး အလင္းေရာင္ အားနည္းေနသည္။ အိမ္ႀကီးမွာ ထိုင္းထုိင္းမိႈင္းမိႈင္း ျဖစ္ေနရပါ၏ ။
မ်က္ႏွာသစ္အၿပီးတြင္ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းခဲ့သည္။
ထမင္းစားခန္းရွိမည္ ထင္ရာဘက္သုိ႔ မွန္းဆေလွ်ာက္သြားရာထမင္းစားခန္းထဲသုိ႔ပင္
တန္းေရာက္ သြားပါ၏ ။ ေဒၚႏွင္းျဖဴက အသင့္ထုိင္လ်က္ ေစာင့္ႀကိဳ ေနေပသည္။
''လာ .သမီး။ ေမေမ ေစာင့္ေနတာ''
''အားနာလိုက္တာ။ အိပ္ရာထ ေနာက္က်သြားတယ္''
''ကဲ .ေကာ္ဖီနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ေတာ့ သမီးႀကိဳ က္ရာ ေဖ်ာ္ေသာက္ေပေတာ့။

ေဟာဒီမွာ မုန္႔ဟင္းခါး''
ေဒၚႏွင္းျဖဴက မုန္႔ဟင္းခါးကုိ သူကုိယ္တုိင္ ျပင္ေပးေနသည္။ဒီလိုေတာ့လည္း
ၾကင္နာဟန္ျပရွာသား။
''ညက သမီးေလး ေရာက္လာလာခ်င္း
စိတ္ညစ္ေအာင္လုပ္မိတာခြင့္လႊတ္ပါကြယ္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့ ဘာမွျပန္မေျပာတတ္ေအာင္ ရွိသည္။
''ခုတေလာ ေမေမ့ရဲ႕ စိတ္ေတြ ဟာ တစ္မ်ိဳ း ျဖစ္ေနတယ္။ အိပ္မက္ဆုိးေတြ
မက္တယ္။ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေတြ ႕ ႀကဳ ံရတယ္။ အလုိလုိေနရင္းစိတ္ညစ္ညဴး ေနမိတယ္။
ဒါေတြ ေၾကာင့္ သမီးေရာက္လာလာခ်င္း မဖြယ္မရာေတြ ေျပာမိဆုိမိတာပါကြယ္။
အိပ္ရာထဲေရာက္မွ တစ္ညလုံးေတြ းၿပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္ သမီး''
ျဖဴေဖြးေဖာ့သည္ ညသန္းေခါင္ တေရး ႏုိးစဥ္က ေတြ းခဲ့မိေသာ အေတြ းမ်ား ကုိ
ျပန္၍ သတိရလိုက္သည္။ အမွန္ကုိသိခ်င္စိတ္မ်ား က သူမရင္မွာ ျပင္းထန္စြာ
ျဖစ္ေပၚလာမိ၍ သုိဝွက္မထားခ်င္ေတာ့ေပ။ ေမးလိုက္မိေတာ့။
''သမီး တစ္ခု ေမးပါရေစ။ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ေမေမ့မွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္သြားမယ္ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ''
''အလို .ဘာမ်ား ပါလိမ့္ကြယ္''
''ဒီလုိပါ .သမီးရဲ႕ ေမြးစားေမေမေဒၚခင္စမ္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။အဲ .အခု
ေမေမေဒၚႏွင္းျဖဴနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပါ့။ ေမေမဟာ ေဒၚခင္စမ္းတုိ႔ရြာမွာ ငါးရက္ေလာက္
အတူေနခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ ေဒၚခင္စမ္းကေမေမ့ရဲ႕ ပုံပန္းသၭဏာန္ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္''
''သိၿပီ .သိၿပီ .ရိပ္မိၿပီ။ သမီး ဘာကုိေမးခ်င္တယ္ဆုိ တာေမေမ ရိပ္မိပါၿပီကြယ္''
''ဟုတ္ကဲ့ .ေမေမ ေဒၚခင္စမ္း ေျပာခဲ့တဲ့အထဲမွာ ေမေမဟာအသားညိဳ တယ္။
ခႏၶာကုိယ္ထြားႀကိဳ င္းတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး ေမေမ့ရဲ႕ နဖူးမွာ မွဲ႔ႀကီးတစ္လုံး ပါတယ္တဲ့''

''ဟုတ္လား .သူက ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့သလား။ ဟား .ဟား ဟား.ဟား''
ေဒၚႏွင္းျဖဴက ျဖဴေဖြးေဖာ့.ေမးခြန္းကုိ ရယ္ေမာပစ္လိုက္သည္။
''အင္းေလ .ေဒၚခင္စမ္းအေနနဲ႔ သူ႕ကုိပဲ မႏွင္းျဖဴလို႔ ထင္ေနမွာ ေပါ့''
''ရွင္''
''သမီးကုိ ေဒၚခင္စမ္းတုိ႔ဆီ လာပုိ႔ခဲ့တာ ေမေမမွ မဟုတ္ဘဲ''
''အုိ''
''သမီး နား႐ႈပ္သြားၿပီလား။ ေမေမလည္း ႐ုတ္တရက္ သမီးကုိအေၾကာင္းစံု
ရွင္းမျပတတ္ဘူးကြယ္။ ဒါေတြ ဟာ ခင္ေမဘလာရင္ေတာ့ရွင္းသြားမွာ ပါ''
''ဘယ္သူ ခင္ေမဘ''
''ဟုတ္တယ္ .ခင္ေမဘေလ။ သူက ဟုိဖက္ကမ္းမွာ ေနတယ္ကြယ့္။
ခင္ေမဘကလည္း သမီး ေရာက္လာမွာ ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူ တစ္ေယာက္ ေပါ့။ သမီး
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံကုိ ေရာက္ေနၿပီဆုိတာသိရင္ ခ်က္ခ်င္း ေျပးလာမွာ ပါကြယ္။ သူဟာ သမီးကုိ
သိပ္ခ်စ္ရွာတယ္''
''သူ .သူက''
''ခုေတာ့ ဒါေတြ ကုိ ေမ့ထားလိုက္ဦး သမီး။ ေမဘ ေရာက္လာလို႔ေမေမနဲ႔
ေမဘႏွစ္ ေယာက္ ေပါင္းၿပီး ရွင္းျပလိုက္ရင္ သမီး နားလည္ သြားပါလိမ့္မယ္''
ျဖဴေဖြးေဖာ့အတြက္ မရွင္းလင္း။ ဇေဝဇဝါသာ။
''ကဲ .ကဲ .မုန္႔စားလိုက္ဦး သမီး''
***

(၃)
ေက်ာင္းကုန္းၿမဳ ိ ့၊ ကမ္းနားလမ္းရိွ ႐ႈမဝ
စာအုပ္အငွားဆိုင္ေနာက္မွအိမ္ကေလးထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ သားအဖသုံးေယာက္
နံနက္စာစားရင္း စကားေျပာေနၾကသည္။
စကားကုိ အလ်ဥ္မျပတ္ေျပာေနၾကျခင္း မဟုတ္။ တစ္ေယာက္
ကတစ္ခုဝင္ေျပာလိုက္။ သုံးေယာက္ သား စဥ္းစားလိုက္ႏွင့္ ေဘးလူျမင္လွ်င္ပ်င္းစရာ
စကားဝုိင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
ဖခင္ ျဖစ္သူမွာ ညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ မရွိေခ်။ စစ္ပြဲတစ္ပြဲတြင္
စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မွပင္စင္ယူထားသည့္ အၿငိမ္းစား
စစ္ျပန္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါ၏ ။ အမည္ မွာ ဦီးေအာင္ခက္ ျဖစ္သည္။ တပ္ထဲတြင္ တပ္ၾကပ္ႀကီး
အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး၏ ။
ဦးေအာင္ခက္၏ သားႏွင့္ သမီးမွာ ကုိသက္ေဆြႏွင့္ ခင္ျဖဴျဖဴတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးေအာင္ခက္သည္ ထမင္းစားေနေသာ ္လည္း စားလုိ႔ မဝင္။ သားႏွင့္ သမီးတုိ႔
ယူလာေသာ သတင္းက သူ႕ရင္ကုိ ျပည့္ေစသည္။
မေန႔က သားႏွင့္ သမီးတုိ႔ ခရီးႀကဳ ံ၍ သိကြၽမ္းခဲ့ရေသာ ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိသည့္
မိန္းကေလးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲ ျဖစ္သည္။ သားႏွင့္ သမီးဆီက ထုိမိန္းကေလး
သတင္းကုိၾကားရေတာ့ အ့ံအားသင့္မိသည္။ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ လည္း ျဖစ္ရသည္။ ေဒါသလည္း
ျဖစ္ရသည္။
''ျဖဴေဖြး ေဖာ'့'
ဤအမည္ က မိန္းကေလးဘယ္ႏွေယာက္ မွာ မ်ား ရွိေနသလဲ။အမည္ တူေန၍
မ်ား လား။

''ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိတာ နာမည္ တူမ်ား ျဖစ္ေနမလား ငါ့သားရယ္''
''ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိတဲ့နာမည္ ကုိ ဘယ္သူမဆုိမွည့္ႏုိင္တာမုိ႔ တူတယ္ပဲထားပါဦး။
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖဴေဖြးေဖာ့ ကေတာ့ ဘယ္ႏွေယာက္ ရွိေနမွာ မုိ႔လဲ ေဖေဖရယ္''
''ဒါဆုိ သားတုိ႔ေတြ ႕ခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးဟာ အလိမ္အညာမေလးေပါ့''
''ဘယ္လို ေဖေဖ''
''ရွင္းပါတယ္ သားရဲ႕ ။ ဒီေကာင္မေလးဟာ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံက ေဒၚႏွင္းျဖဴရဲ႕ သမီး
အစစ္မဟုတ္ဘူး။ သူဟာ ျဖဴေဖြးေဖာ့အ ျဖစ္နဲ႔ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံကုိ
လာခဲ့တာပဲေပါ့။ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံရဲ႕ အေမြအႏွစ္ ေတြ ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခ်င္လို႔ မႏွင္းျဖဴရဲ႕ သမီးျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ဟန္ေဆာင္ၿပီး လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္မွာ ေပါ့''
''ဒီလုိေတာ့လည္း ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး ေဖေဖရယ္''
ခင္ျဖဴျဖဴက ဝင္ေျပာလုိက္သည္။
''အဲဒီ ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိတဲ့ မိန္းကေလးဟာ ေဖေဖ ထင္သလို မိန္းမလည္၊
မိန္းမညာေလးေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူဘူးလုိ႔ သမီးထင္တယ္။ သူ႕အသြင္သဏၭာန္ဟာ
႐ုိးသားတယ္ ေဖေဖ''
''အုိ .လူလိမ္ဟာ ခ်ိဳ ေပါက္ေနတာမွ မဟုတ္ဘဲကြယ္''
ဦးေအာင္ခက္က ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံးဝမခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရပါသည္။
သုိ႔ေသာ ္ သားႏွင့္ သမီး ကေတာ့ ထုိမိန္းကေလးကုိ ခြင့္လႊတ္ေနျပန္၏ ။အမွန္ေတာ့ ျဖဴ
ေဖြးေဖာ့ဆုိသည့္ ထုိမိန္းကေလးသည္ မိမိတုိ႔သားအဖသုံးေယာက္ စလုံး၏ ရန္သူပင္
မဟုတ္ပါလား။
အထူးသျဖင့္ သမီးေလးခင္ျဖဴျဖဴ၏ ရန္သူ။ယခုေတာ့ သမီးေလးခင္ျဖဴျဖဴကပင္
ထုိမိန္းကေလးဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာေနျပန္သည္။
သမီးေလးခင္ျဖဴျဖဴကုိလည္း ဦးေအာင္ခက္ သနားရပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ခင္ျဖဴ

ျဖဴသာလွ်င္ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံ၏ အရွင္သခင္မေလး ျဖစ္ရမည္ မဟုတ္ပါလား။
ဦးေအာင္ခက္သည္ ခင္ျဖဴျဖဴေလးကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေမြးစားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ခင္ျဖဴျဖဴသည္ ဦးေအာင္ခက္၏ သမီးအရင္းမဟုတ္။ခင္ျဖဴျဖဴေလးဘဝက
သနားစရာပင္။
ခင္ျဖဴျဖဴ၏ မိခင္ရင္းသည္ ခင္ျဖဴျဖဴေလး ေမြးကင္းစမွာ ပင္ အျခားသူမ်ား ကုိ
ေပးပစ္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ ္ ယင္းေမြးစားမိဘမ်ား သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ့၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ခင္ျဖဴျဖဴေလးသည္
ဦးေအာင္ခက္တုိ႔ထံေရာက္လာရသည္။
ခင္ျဖဴျဖဴေလးအား ပထမေမြးစားခဲ့သည့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ နီးစပ္သူမ်ား ၏
ေျပာျပခ်က္အရ ခင္ျဖဴျဖဴေလး၏ မိခင္ရင္းမွာ ေဒၚႏွင္းျဖဴဆုိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမႏွင္းျဖဴ
သည္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ ႕ မွ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံအိမ္ႀကီးတြင္ ေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။
ေနာက္ၿပီး ခင္ျဖဴျဖဴအား သူမ၏ မိခင္ရင္း မႏွင္းျဖဴကုိယ္တုိင္ေပးထားခဲ့သည့္
အမည္ ရင္းရွိေသးသည္။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ပါတဲ့။
ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိသည့္အမည္ မွာ ဆန္းလြန္း၊ ညြန္႔လြန္း၊ ေကာင္းလြန္းေနပါ၍
ခင္ျဖဴျဖဴဆုိသည့္ နာမည္ ႐ုိး႐ုိးေလးကုိ ပထမေမြးစားသူမ်ား ကေျပာင္းပစ္ခဲ့သည္ဟု
သိရပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ မေရမရာၾကားသိထားရသည့္ ဇာတ္လမ္းေလးကုိအေၾကာင္းျပဳ ၍
ဦးေအာင္ခက္သည္ ဤၿမဳ ိ႕သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမီးေလးအား သူမ၏
မိခင္ရင္း၏ ျပည့္စုံခ်မ္းသာေသာ အသုိင္းအဝုိင္းထဲသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေစလိုေသာ
ေစတနာႏွင့္ ပါ။

ဒီေရာက္ေတာ့ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုခဘုံကုိ အစိမ္းသက္သက္ ဝင္ေရာက္ဖုိ႔မွာ
အခက္ေတြ ႕ေနရသည္။
ဤအေတာအတြင္ းမွာ ပင္ .
မေန႔က ျဖဴေဖြးေဖာ့ဆုိသည့္အမည္ ျဖင့္ အျခားမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ က
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏ ။ဦးေအာင္ခက္ သိခဲ့ရသည့္ဇာတ္ေၾကာင္းမွာ
မွန္မွမွန္ပါေလစဟုသံသယ ဝင္လာရသည္။
တစ္ေနရာရာမွာ ေတာ့ အမွာ းအယြင္းတစ္ခုခုရွိေနလို႔ပဲ။
ေဖေဖသိခဲ့ဖူးတဲ့အေၾကာင္းေတြ ဟာ မွာ းယြင္းၿပီး ဟုိမိန္းကေလးဟာပဲ မႏွင္းျဖဴရဲ႕
တကယ့္သမီးအရင္း ျဖစ္ေနမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေဖေဖ့အထင္အတုိင္း ဟုိမိန္းကေလးဟာ
အေၾကာင္းစုံကုိသိလို႔ မႏွင္းျဖဴရဲ႕ သမီး အေယာင္ေဆာင္ၿပီးခ်မ္းေျမ့ရိပ္ၿမဳ ံရဲ႕ အေမြအႏွစ္ ေတြ
ကုိ အပုိင္စီးဖုိ႔ လာတာလား။ တစ္ခုခုေတာ့တစ္ခုခုပဲေပါ့ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔ရယ္''
''ဒီအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မ ျဖစ္ပါနဲ႔ ေဖေဖ။
သားလည္းတတ္ႏုိင္သေလာက္ စုံစမ္းၾကည့္ပါဦးမယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အမွန္တရားအတုိင္း
ျဖစ္လာရမွာ ေပါ့ေဖေဖ''
***

