ဇီဝဇိုးငှက်ေတွရဲ အသက်ဓာတ်ှယ်
ှလုံးေသွးနဲ အသိုက်ဖွဲ ရှင်သန်ရတဲ့ အခါ
ဗျပ်ေစာင်းတီးသလို
ြပည့်ရှတုန်ဟည်းသံေတွဟာ
ငါ့ှလုံးသားအေပ
မျက်ရည်ေတွ ခုန်ဆင်းဝင်းပ
ုန်းကွေနကတဲ့ အသံလို
မှတ်ယူလိုက်ပါ …။

***

အပိုင်း (၁)

အခန်း(၁)

"သားေရ … ကိုေအး ထေတာ့ေလ၊ ဧည့်ခန်းမှာ ေကာင်မေလးတစ်
ေယာက် ေစာင့်ေနတာ ေကျာက်ဆစ်ုပ်ေတာင် ြဖစ်ေတာ့မယ်"
သူအခန်းေပါက်ဝမှ ေမေမ့အသံက သတင်းေပးတာလား၊ မလိုတမာ
အသံလား ငိမ်ဆိတ်စွာ ခွဲြခမ်းကည့်ရင်း "ေအးစက်မိုး" စဉ်းစားေနမိ
စဉ် ြပတင်းဝမှာ ငှက်ေလးှစ်ေကာင် တိုးတိုးေဝှေဝှ နားခိုလာသည် ။
အိုး … ဒါ enjoy (ေပျာ်ရင်မ)ပဲေပါ့။
Good Luck ေပါ့။
ေပျာ်ရင်စရာ နံနက်ခင်းေလးပါပဲ။
ေအးစက်မိုး ိုးေနတာေတာ့ ကာပါပီ၊ အိပ်ရာမှ သာ မထြဖစ်ေသး။
ညက နယ်ပွဲတစ်ခုမှ ေတာက်ေလာက်အြပန် တစ်ညလုံး ခရီးြပင်းှင်ခဲ့
ရေပမဲ့ သည် နံနက်ဦးမှာ ထူးြခားေသာ ရင်ခုန်မြဖင့် သူ ိုးထေနမိခဲ့
သည် ။
အင်း … ေမေမကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း။ ပင်ကိုကတည်းက
သားဂုဏ်ေမာက်တတ်ေသာ ေမေမသည် ေအးစက်မိုး သီချင်းေခွှစ်ေခွ
ထွက်၊ နာမည်အေတာ်ရလာ၊ ပွဲေတွ ဘာေတွှင့် အေတာ်ေလး အလုပ်ြဖ
စ်လာေသာအခါ မျက်စိပင် မပွင့်ေတာ့ဘူး မဟုတ်လား၊ ေအာင်ြမင်လာ
သည့်

အဆိုေတာ်တစ်ဦး၏

မိခင်ပီပီ

အနည်းငယ်ပင်

ေမာက်မာ၊

ေသွးကီးလာသြဖင့် ေအးစက်မိုး မနည်းတရားြပ တရားချခဲ့ရသည် ။
မိတ်ဆက်စာေတွ ပလူပျံ၊ တယ်လီဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆိုေတာ့လည်း ေမ
ေမ စိတ်မရှည်ချင်စရာပါ။ သိုေသာ် ယခု ေမေမက ဘာလို များ သူကို အ
ေရးတယူ အိပ်ရာမှ ှိးေပးေနရပါလိမ့်။

ေဖေဖေရာ ေဆးုံသွားပီလား။ ေဖေဖ့လို ဆရာဝန်မျိးကလည်း ရှား
မှ ရှားပါပဲ။
"ဟဲ့ … ကိုေအး … ထ … ထေတာ့ေလ၊ ဧည့်ခန်းထဲမှာ သားကို
ေစာင့်ေနတဲ့ ေကျာက်ုပ်ေလးကိုလည်း အားနာဦး"
ဧည့်ခန်းှင့် သူအိပ်ခန်းက အတန်ငယ် လှမ်းပီး ေမေမ့အသံက တိုး
လျေနလို သာ ေတာ်ေပသည် ။
တကယ်ကဲတဲ့ ေကာင်မေလးပါလား။ အင်း … ြဖစ်ရမယ် ၊ ြဖစ်ရ
မယ်။
ဒီေခတ်ေကာင်မေလးေတွကလည်း နာမည်ရလာသည့် အဆိုေတာ်၊
မင်းသား၊ စာေရးဆရာေတွကို အတင်းမိတ်ဆက်ဖို ေလာက်များ ေမွး
ဖွား လာေလသလား မသိ။
"အင်း … ဟင်း …"
ကိုယ်ပိုင်ကား မဝယ်ိုင်ေသးတာမို တစ်ညလုံး ကျပ်ညပ်ပင်ပန်းစွာ
ကားစီးလာခဲ့ရသည့် ေမာပန်းမတို ကို သူ အားပါးတရ ပျင်းေကာဆန်
ထုတ် လိုက်ပစ်သည် ။
ေလ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဦးမှ ပါပဲ။ ဟာ … ဒါေပမဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက ေကာင်
မေလးကို သွားေတွရဦးမယ်၊ သိပ်စိတ်ပ်တာပဲကွာ။
ေမေမကေတာ့ တဖျစ်ေတာက်ေတာက်ှင့် ေအးစက်မိုး အိပ်ရာကို
သိမ်းေပးေနသည် ။
"ေရချိးေလ သားရဲ ၊ ုပ်က ွမ်းဖပ်ေနတာပဲ၊ သားကို ိင်းေစချင်လို
မဟုတ်ဘူး ေနာ်၊ ကိုယ့်သားကို လန်းလန်းဆန်းဆန်း ြဖစ်ေစချင်လို ၊ ခု
ေခတ်ေကာင်မေလးေတွများ ကဲကိုကဲပါတယ်၊ မိုးမလင်းခင်ကတည်းက

ပန်းတစ်စည်းနဲ လာေစာင့်ေနလိုက်တာ"
"ဟုတ်လား ေမေမ … ေစာေစာကတည်းက ှိးေရာေပါ့၊ အားနာစ
ရာ …"
"အလိုေတာ် … အားမနာိုင်ပါဘူး၊ သားအိပ်ေရးပျက်မှာ ေပါ့၊ ကဲ …
ကဲ … ေရသွားချိးချည်၊ ေမေမ အဝတ်အစား ထုတ်ထားလိုက်မယ်"
"ပန်းစည်းက ဘာပန်းလဲ ေမေမ၊ လှေရာ လှရဲ လား"
"ဘာပန်းြဖစ်ြဖစ် ေရသွားချိးချည်ေတာ့"
ေမေမ သည် မ ှိးေဆာ်ေနလင် ေအးစက်မိုးမေနသာေတာ့။ ေမးပွ
တဘက်ကီးကို ဖိုသီဖတ်သီ ဆွဲယူပီး ေရချိးခန်း ဝင်ရသည် ။ တစ်ဦးတ
ည်းေသာ သားပီပီ ေအးစက်မိုး ေမေမ့ကို အလွန်ချစ်ြမတ်ိုးပါသည် ။ အ
ေမှင့်သားက သူငယ်ချင်း သဖွယ်။
"ေမေမ ပင်ပန်းပါတယ်ဗျာ၊ အဝတ်ထုတ်ေပးမေနပါနဲ ၊ သားဘာ
သာ ေရွးပီးဝတ်ပါ့မယ်"
သူစကားေကာင့် ေမေမတွန်သွားပုံက ရယ်ချင်စဖွယ်။ ေမေမသည်
သူကို အာခံတွင်းမှာ ငုံထားလို ရလင် ငုံထားေလမည် ထင်ပါသည် ။
သီးချိန်တန်သီး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်မှာ ကိုလည်း အစိုးရိမ်ကီး စိုးရိမ်ေန
တတ်သူ ြဖစ်သည် ။
"ကိုသားေနာ် … နင့်ကို ငါေမွးထားတာ၊ နင့်အချိးေတွ ဘယ်လိုဆို
တာ မေအက သိပီးသား၊ ပဲေတွများ ေနမှာ စိုးလို ေမေမကိုယ်တိုင်
ေထာ်ေလာ်ကန်လန် ဆင်ေတွ ေရွးေပးမှာ "
"ေစတနာ ထားတယ်ေပါ့ ေမေမ၊ အား … ဟား ဟား"

အဆိုေတာ်ပီပီ

သီချင်းေလးညည်းရင်း

ေရချိးလိုက်လင်

ေခါင်း

ေနာက်တာေတွ ေြပပီး လန်းဆန်းေအးြမသွားရတာ ေမေမ့ ေမတာေတွ
ေကာင့်လည်း ြဖစ်ေပမည်။

***

အခန်း (၂)

"ေအးစက်မိုး"ဆိုတာ ကိုကိုလို မသိရခင်ကေတာ့ သူသီချင်းေတွကို
ပုန်းညက်ြဖစင် မကိက်ခဲ့ပါ။ ဘာေတွမှန်းလည်း မသိဘူး၊ သိုေပမဲ့
ေလာကကီးဟာ အရာရာကို ေြပာင်းလဲေစတတ်ပါသည် ။
မတည်မဲခဲ့ပါဘူး။ ေအးစက်မိုးဆိုတာ ပုန်းညက်ြဖစင်ရဲ ငယ်ငယ်
တုန်းက ေရမင်းသားေလးဆိုတာလည်း သိလိုက်ရေရာ ကမာေပမှာ အ
ေကာင်းဆုံး သီချင်းေတွသည် ကိုကို သီချင်းများ ြဖစ်သွားခဲ့ကသည် ။
ကိုကိုကေတာ့ ပုန်းညက်ြဖစင်ဆိုသည့် ေကာင်မေလးကို တစ်ခါ
တစ်ေလေတာင် ေယာင်လို မှ သတိရေနပါ့မလား။ ခွဲခွာကချိန်မှာ သူမ
က သိပ်ငယ်လွန်းသည် ။
မဆက်သွယ်တတ်ခဲ့ေပမဲ့ သူမ ရင်ထဲမှာ စူးနစ်စွာ သတိရေနဆဲပါ။
ဧ ည့် ခ န်း ထဲ မှာ ေစာင့်ေနတာ

ကာသည့်အခါ

ပုန်းညက်ြဖစင်

မျက်ှာေတာ်ေတာ်ပူလာသည် ။ ကိုကိုေမေမက သူမကို ကည်ြဖပုံမရ ။
သူမကိုလည်း ကိုကိုေဘးနားမှာ ပ်ယှက်ခတ်ေနသည့် ေရာင်စုံလိပ်ြပာ
မေလး တစ်ေကာင်လို ယူဆသတ်မှတ်လိုက်သည် ထင်ပါသည် ။
"ေသာက်ပါဦး … မိန်းကေလး"
မအီမလည်အြပံးှင့် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကို ကိုင်ေဆာင်ရင်း ထို
အန်တီ ထွက်လာေသာအခါ ပုန်းညက်ြဖစင် အားနာစွာ ကည့်မိသည် ။

"အန်တီရယ် … ဒီေနဟာ ကိုကိုေမွးေနမှန်း ကန်မ အမှတ်ရေနလို
ပါ၊ ကန်မတို မိမှာ တစ်ခါတုန်းက ကိုကိုေမွးေနနဲ ကံဖူးတယ်၊ ကန်မ
လက်ေဆာင်တစ်ခု ေပးခဲ့ဖူးတယ်၊ ကန်မရဲ အြမတ်ိုးဆုံး ယမင်းုပ်
ေလးကိုပါ"
ကိုကိုေမေမက

ပုန်းညက်ြဖစင်

အနားတွင်

ဝင်ထိုင်ပီး

စကားစြမည်ေြပာေလသည် ။
"မင်းက အချိန်ေတွ အလကား အားေနလို ေတာ်ေသးတယ်၊ သားက
ညကမှ နယ်ပွဲတစ်ခုကေန ေတာက်ေလာက်ြပန်လာခဲ့ရေတာ့ အရမ်းပင်
ပန်းေနတယ်၊ အခု ေရချိးေနတယ် မကာခင် ထွက်လာမှာ ပါ"
"ရ … ရပါတယ်ရှင်၊ ကန်မ အရမ်းအားနာပါတယ်ရှင့်၊ ပန်းစည်း
ေလး ေပးုံပါပဲေနာ်၊ ကန်မ သူကို ဘာမှ အေှာင့်အယှက် မြပပါဘူး
ရှင့်၊ အန်တီ … ကန်မကို ဧည့်ခံမေနပါနဲ ေနာ်၊ လုပ်စရာ ရှိတာ သွား
လုပ်ပါ"
ပုန်းညက်ြဖစင်သည် တစ်ခါတုန်းက ကိုကိုတစ်ေယာက်တည်းသာ
သိကမ်းခဲ့ပီး သူမိဘများ ှင့်မူ မသိကမ်းခဲ့ပါ။ ကိုကိုသည် သူမ၏ အစ်
ကိုလတ်ှင့် အတန်းတူ သူငယ်ချင်းလည်း ြဖစ်ပါသည် ။
ကိုကိုေမေမ

ေဒစိမ့်စိမ့်မိုး

ဧည့်ခန်းမှ

ြပန်လည်ထွက်ခွာသွား

ြပန်သည် ။ ေဆးအစိမ်းု သုတ်ထားေသာ ဧည့်ခန်းထဲမှာ သူမ အားငယ်
စွာ ကျန်ခဲ့ရင်း ကိုကိုေမေမ၏ လှပေချာေမွမကို စဉ်းစားကည့်ေန
မိသည် ။ ကိုကိုေချာတာ အေမတူလို ြဖစ်မှာ ပဲ။
ပုန်းညက်ြဖစင်မှာ ဆိုင်ကယ်ေသာ့ေလးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း
မဲတင်းေစာင့်ေနခဲ့ရသည် ။ ဧည့်ခန်းနံရံမှ တိုင်ကပ်နာရီကီး၏ ေအာ်သံ
ေကာင့် အလန်တကား ကည့်လိုက်လင် နံနက် (၈:၃၀) ရှိေလပီ။ (၆:၀

၀) ကတည်းက သူမ ကိုကိုကို စတင်ေစာင့်ခဲ့ရတာေပါ့။
သွားပါပီ။ ပုန်းညက်ရဲ စာသင်ဝိုင်းမှာ ရှစ်နာရီခွဲမှာ စမှာ မို ဘယ်လို
မှ မမှီိုင်ေတာ့ေပ။
ကိုကိုေရ … ခင်ဗျားအတွက် ေဘဘီ့ရဲ အချိန်ဇယားေတွ စတင်ပီး
ကေမာက်ကမ ြဖစ်ကုန်ကပါပီ။
သည် စဉ် သူမထိုင်ေနေသာ ဧည့်ခန်းထဲသို အလင်းတစ်စှယ် ကိုကို
က ပိးြပက်လှပစွာ ဝင်ေရာက်လာသည် ။ သူမ ထရပ်ကိဆိုမိသည် ။
"ေန … ေန … ထိုင်ပါ ချာတိတ်"
"ကိုကို ေမွးေနအတွက်ပါရှင"်
ယူလာခဲ့သည့် ှင်းဆီအနီရဲရဲအပွင့်ကီးများကို သူမေပးလိုက်သည် ။
စည်းထားသည့် ဖဲကိုးကေတာ့ အြဖ။ သူမက အြဖေရာင်ကိုသာ ှစ်သ
က်သည် ။ ှင်းဆီြဖမှာ ေပမဲ့ အနီရဲရဲေတွပဲ ရခဲ့တာကေတာ့ သူမ၏
ကံကမာ။
"ေကျးဇူး … ကိုယ်က အနီေရာင်ကို အကိက်ဆုံးပါ။ ပန်းေလးေတွ
က လှလိုက်တာ ၊ ချာတိတ် … ေကျနပ်ရဲ လား"
ေြဖာင့်စင်းလှပေသာ ကိုကိုသည် တီရှပ်အြဖှင့် ေဘာင်းဘီအညိ
ေဖျာ့ ကားမှာ လမင်းှယ် ဝင်းပပိးြပက်ေန၏။ သူမျက်ှာေချာေချာမှာ
လည်း ှတ်ခမ်းေမွး ရှိန်းရှိန်း၊ စိမ်းစိမ်းှင့် ။
ကိုကိုကို မရဲတရဲ ခိုးကည့်ပီး ပုန်းညက်ြဖစင် ရင်ခုန်လွန်းလှ
ပါသည် ။ သူမ၏ ရင်ခုန်သံေတွ ကျယ်လွန်းလို ကိုကိုများ ကားသွားမ
လား၊ ပုန်းညက်ြဖစင် မေနတတ်၊ မထိုင်တတ် ြဖစ်ေနမိသည် ။

ေကျနပ်ရဲ လား… တဲ့ ။ ကိုကို ဘာကို ဆိုလိုမှန်း မသိေပမဲ့ ပုန်းညက်
ြဖစင် ေခါင်းညိတ်မိလိုက်သည် ။ သူက သူေမွးေနကို မဂဇင်းေတွထဲမှ
သိသည် ဟု ယူဆေလမလား။
ကိုကိုက လက်ထဲမှ ှင်းဆီပွင့်ေတွကို ယုယစွာ ေမးိက်လို ေနလင်
ပုန်းညက်ြဖစင် မျက်ှာ မထားတတ်ေတာ့ေချ။
"အခုလို ှင်းဆီပန်းေပးတာ သိပ်ေကျးဇူးတင်တယ်၊ မင်းနာမည် ဘ
ယ်လိုေခလဲ ၊ ကိုယ့်ကို မိတ်ဆက်ပါဦး"
ကိုကို သူမကို မမှတ်မိခဲ့ပါလား။
ပုန်းညက်ြဖစင် ေကကွဲသွားမိသည် ။ ခွဲခွာခဲ့ရသည့် ငါးှစ်တာ
အတွင်း သူမဟာ ဒီေလာက်ေတာင် ုပ်ေြပာင်းလဲသွားခဲ့သလား။
ကိုကိုကို သူမ နာမည်ပင် ေြပာချင်စိတ် မရှိေတာ့ပါ။ ငယ်ကျိးငယ်
နာေတွလည်း ေဖာ်မေနချင်ေတာ့။ လူအသစ်တစ်ေယာက်လို ကိုကို ထင်
ေနသည့် အတူတူ ပုန်းညက်ြဖစင် နာမည်ေြပာင်းလိုက်သည် ။ ငယ်နာ
မည်ကိုပဲ သူမ ေြပာြပလိုက်၏။
"ကန်မနာမည် ေဘဘီပါ။ ကိုကိုရဲ အဲ … ကိုေအးစက်မိုးရဲ ခေရစီ
တစ်ေယာက်ပါရှင်၊ ကိုေအးစက်မိုး အလိုရှိမယ်ဆိုရင် ကန်မထံမှာ ကို
ေအးစက်မိုးရဲ သီချင်းေတွ တစ်ကိုယ်ေတာ်ေရာ၊ စုေပါင်းေရာ အားလုံး
ရှိပါတယ်ရှင"်
သူမ မေကျနပ်စိတ်ြဖင့် ယဉ်ေကျးြပေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
ပုန်းညက်ြဖစင်၏ ကမာမှာ ကိုကိုသည် အေရးပါဆုံး လူသားြဖစ်
ေသာ်လည်း ကိုကိုအတွက်မူ သူမသည် အေမ့ေလျာ့ခံ လူသားတစ်ေယာ
က် ြဖစ်လို ေနပါလား။

"ေဘဘီ … ဟုတ်လား"
အာေမဍိတ်သံလိုလို၊ ေယာင်ယမ်းသံလိုလိုှင့် ကိုကိုပုံစံကီးက ရယ်
စရာ ေကာင်းလှသည် ။ သိုေသာ် သူအသွင်က ေအးတိေအးစက်ကီး။ လွ
န်ခဲ့ေသာ (၃)ှစ်က ေဘဘီ့ကို သတိရသလိုမျိး မဟုတ်။
ဟိုတုန်းက (၁၄)ှစ်သမီးေလး။ အစ်ကိုေတွရဲ ဂစ်တာကို ပရမ်းပ
တာ ယူငင်တီးခတ်သည့် ေကာင်မေလးကို သတိရပုံမျိး မဟုတ်။
"ဟုတ်တယ် .. ကန်မနာမည် ေဘဘီ၊ ေနာက် … ကိုကို … အာ … ဒီ
ပါးစပ်"
စွဲလမ်းစွာ တစ်ေလာက်လုံး ရှိေနဆဲမို ဟိုတုန်းကအတိုင်း ေခမိ
သည့် ပါးစပ်ကို သူမပိတ်ထားလင် …
"ေခပါ … ကိုယ်ခွင့်ြပပါတယ်၊ ကိုယ် မင်းထက်အများကီး ကီးမှာ
ပဲ"
ကိုကိုက ရယ်ရယ်ြပံးြပံးှင့် ခွင့်ေပးလင် သူစိမ်းေကာင်မေလး တစ်
ေယာက်ကို ခွင့်ြပလိုက်သလိုမျိးမို ပုန်းညက်ြဖစင် မေကျမနပ် ြဖစ်မိသ
ည် ။
ကိုကိုေရခဲတုံးကီးရယ် … ကန်မဟာ လွန်ခဲ့ေသာ (၅)ှစ်တုန်းက
ကိုကိုေဘဘီေလးပါ။ ကိုကိုခိုင်းရင် ပျာယာခတ်ေနခဲ့တဲ့ ၊ ကိုကိုလာရင်
ေပျာ်ေနခဲ့တဲ့ အညံ့စား ေဘဘီေလးပါ။
ဘယ်လို အေကာင်းတရားေတွေကာင့် ကိုကို ေဘဘီ့ကို လုံးဝေမ့
သွားခဲ့ရတာလဲ။
"ေဟာ …"

အိမ်ေရှသို လှပေသာ ကားတစ်စီး ထိုးဆိုက် လာပီး လှပေသာ
ေကာင်မေလးများ ဆင်းလာကလင် သူမ ေငးကည့်ေနမိသည် ။ သူတို
အသံေလးေတွက ညံညံစီစီ။
"ေဟ့ … လူကီး … ညေန ဧည့်ခံပွဲ လုပ်ြဖစ်ဦးမှာ လား၊ အံ့ေရာ …
ဘယ်လို ေမွးေနရှင်ကီးပါလိမ့်ေနာ်၊ ခုထိ မလပ်ေသးဘူး၊ တိတ်ဆိတ်ေန
ေတာပဲ၊ ဘာလဲ .. ေဆွးေနသလား ကပ်ေစးှဲမေနနဲ ၊ လက်ေဆာင်ေတွ
ြပန်ရမှာ နဲ အဆင်ေြပပါတယ်၊ ပိုက်ဆံ မရှိရင် သာစိုက်ေပးထားမယ်၊
စာနယ်ဇင်းေတွလည်း အကုန်ဖိတ်မယ်၊ ေအးစက်မိုးဆိုတာ လူသိများ
သထက် များ ေအာင် ေကာ်ြငာရမှာ ေပါ့"
ေဆးဆိုးပန်းိုက်မေလး တစ်ေယာက်က စကားေတွ ေရပက်မဝင်
ေြပာလိုက်ပီး ကိုကိုကို ထုိုက်ေနခဲ့သည် ။ ကိုကိုှင့်လည်း ေတာ်ေတာ်
ရင်းှီးပုံရ၏။
ကျန်ေကာင်မေလးများကလည်း စစ်သားများ စစ်ေြမြပင်မှာ ဗျဟာ
ခင်းသည့်ှယ် ကိုကိုေဘးမှာ ဝိုင်းထိုင်လိုက်ကသည် ။
ယခုေတာ့ ပုန်းညက်ြဖစင်က လူပိုကီး ြဖစ်ေနသည် ။ သူမမှာ အချိ
န်ေတွ ပိုမေနခဲ့ပါ။ ပန်းေပးပီးပီပဲ။ ဒါပဲ မဟုတ်လား။
ကိုကိုကမူ ထိုေကာင်မေလးများ ှင့် ဆက်ေနသည် ။
"စိတ်ပ်မခံချင်ဘူးကွာ၊ ခင်မင်ရင်းှီးသူေတွ ေလာက်နဲ ပဲ ဧည့်ခံပွဲ
အေသးစားေလး လုပ်ေတာ့မယ် သာရယ်၊ လူသိများ ေအာင်၊ လူကိက်
များ ေအာင်ဆိုတာ ဧည့်ခံပွဲလုပ်မှ လား၊ နင် ေြပာလိုက်ရင်ေတာ့
ေရစုန်ေမျာတာပဲ"
ေစာေစာက ေရခဲတုံးကီးကလည်း ယခုေတာ့ စကားေြပာတတ်လာ

၏။ ေဘဘီ ကိုကိုကို ှတ်ဆက်လိုက်သည် ။
"ဦးေအးစက်မိုး … ကန်မကို ခွင့်ြပပါဦးရှင့်၊ ြပန်ပါဦးမယ်"
သည် လိုေတာ့လည်း သူ အေရးတယူ ပျာပျာသလဲ ရှိပါသည် ။
"ေနပါဦး ေဘဘီ၊ သာတို နဲ မိတ်ဆက်ေပးချင်လို ပါ၊ ခဏ"
"ရပါတယ် … ကန်မ မသိချင်ဘူး"
"ဟာ … ေဆာ်တယ်ကွာ၊ ခံရပီေဟ့"
"တို ကလည်း မသိချင်ပါဘူးေနာ်"
ဆူဆူညံညံ အသံများကားမှ ပင် သူမ ထွက်လာခဲ့သည် ။ အားတုံ
အားနာ အကည့်ြဖင့် ကိုကိုက ပုန်းညက်ြဖစင်ကို ဆိုင်ကယ်နားအထိ
လိုက်ပိုေပးသည် ။
အားမနာပါနဲ ကိုကို။ ကန်မကေတာ့ ခပ်ရမ်းရမ်းပဲ။ ဒီေလာက်ေတာ့
ရှိမှာ ေပါ့ေနာ်။
သူမ ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းမသို ဦးတည်လိုက်သည် ။ ထပ်မံ ှတ်ဆက်
ဖို ကိုကိုဘက်သို ြပန်လှည့်အကည့် သူ၏ ေွးေထွးေချာမွတ် ူးညံ့ေသာ
လက်ဖဝါးများက သူမ၏ ဆိုင်ကိုင်လက်ကိုင် လက်များ ေပသို ကျ
ေရာက် ဆုပ်ကိုင်လာသည် ။
ပုန်းညက်ြဖစင် အရမ်း အံ့ဩရပါ၏။
ကိုကို …
ေတွေတွချင်း ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်ကို အဲလို ဆက်ဆံသတဲ့
လား။ သူမ မျက်ရည်ဝဲမိသည် ။ သိုေပမဲ့ ေဘဘီက ဟိုတုန်းကတည်းက
ကိုကို၏

(၁၄)ှစ်သမီးေလးေပမို

သူလက်များကို

တုံြပန်ဆုပ်ထား

မိသည် ။
သူမတို တင်းကျပ်မဲြမံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိကသည် ။
မျက်ဝန်းချင်းလည်း တင်းကျပ်ချည်ေှာင်မိကသည် ။
"ညေန (၇)နာရီမှာ ကိုကိုေမွးေန ဧည့်ခံပွဲစမယ်၊ လက်ေဆာင်ပစည်း
မလိုပါဘူး၊ ေဘဘီ့ကို ကိုကိုထပ်ြမင်ေတွပါရေစ၊ ေဘဘီ့ကို ကိုကိုခင်တ
ယ်"
ေတွေတွချင်း၊ ြမင်ြမင်ချင်း ခင်သတဲ့ လား။ နာမည်ကီးေတွရဲ စ
တိုင်ဟာ ဒီလိုပဲလား။ ရင်ထဲက မပါဘဲှင့် ေဘဘီက မည်သူကိုမ မိတ်မ
ဆက်ဖူးသည် မို သိပ်ေတာ့ မသိပါ။
"ေနာ် … ေဘဘီ"
ကိုကိုအသံက ညိငင်ဆွဲေဆာင်အားအြပည့်။ သူမ မလွန်ဆန်ိုင်
ေတာ့ေပ။
"ေကာင်းပါပီ၊ ကန်မ လာြဖစ်ေအာင် ကိးစားပါ့မယ်"

***

အခန်း (၃)

ဧည့်ခန်းထဲသို ေအးစက်မိုး ြပန်ဝင်လာခဲ့သည် ။ အသစ်လဲထားသည့်
ဆိုဖာအနီရဲရဲေလးများကို ကည့်မရ၊ မဝြဖစ်ရင်း ေဘဘီဆိုသည့် မိန်း
မေချာေလးေပးခဲ့သည့် ှင်းဆီပန်းစည်းေလးဆီ အကည့်ေရာက်သွားသ
ည် ။
ှင်းဆီပန်းစည်းေလးက သာတို အုပ်စု လက်ထဲမှာ ကူကယ်ရာမဲ့။
"ဟာ … ဟိတ် … မလုပ်န၊ မလုပ်နဲ ၊ ခက်ေတာ့တာပဲ၊ ကုန်ပါပီ၊ ကု
န်ပါပီ၊ နင်တို ကေလ သူတစ်ပါး အြမတ်တိုးေပးထားမှန်း မသိ၊ ဘာ
မှန်းမသိ အလိုက်ကို မသိဘူး"
"အံမယ် … ဘာလို မသိရမှာ လဲ၊ အန်တီက ဘုရားပန်းရှိတယ်၊ သ
ာတို ပန်ချင်ရင် ယူဆိုလို သိလား၊ ှင်းဆီပန်းများ ေရပန်း … အဲ …
ေရနဲ လုပ်ထားတဲ့ ပန်းမှတ်ေနသလား မသိဘူး"
လက်စသတ်ေတာ့ ေမေမ့လက်ချက်ကိုး။ ေမေမသည် သာမိုးလွင်
ကို ဦးစားေပးလှသည် ။
သာက သူှင်းဆီပန်းစည်းကို သူလက်ထဲသို ေဆာင့်ေအာင့်စွာြဖင့်
လာထိုးထည့်သည် ။ ေမေမကေတာ့ ဆင်စီးပီး ြမင်းရံေစချင်လို သာ့
ကို ဦးစားေပးတာပဲ။
သိုေသာ် သူကေတာ့ ဆင်နင်းပီး ြမင်းကန်သာခံလိုက်ချင်ပါသည် ။

မချစ်မှစ်သက်သူှင့် တစ်ဘဝလုံး လက်မတွဲလိုပါ။ ပျင်းစရာကီး။ ဘ
ဝအဓိပာယ် မဲ့သွားမှာ ေပါ့။
"ကိုယ့်ပရိသတ်ကို

ေလးစားတဲ့

အေနနဲ

သူပန်းစည်းကို

အြမတ်တိုး ထားတာပါ"
ပန်းစည်းြပဿနာက မေအးေသး။ သည် စဉ် မီးဖိုခန်းမှ ေမေမ့အသံ
ကို ကားလိုက်ရသည် ။
"သာေရ … သမီးေရ … ေမေမ့ကို လာကူပါဦးကွယ"်
သာ ေမေမ့ထံ အေြပးကေလး သွားေရာက်စဉ် ကျန်မိန်းကေလး
များက တစ်စခန်းထေလ၏။
"ေတွလား၊ ကိုမိုးေမေမက မီးစိမ်းြပေနတာ၊ စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ ၊ အ
လိမာ အိမ်ပါ၊ ဥစာေပါ ုပ်ေချာဆိုတာ ရှားတယ်"
"ေသလိုက်ပါလား"
ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရယ်သံေတွ ဆူေဝေနဆဲ ေအးစက်မိုးကေတာ့ သူပန်း
စည်းကိုသာ ေပွယူေမးိက်ေနမိသည် ။
အား … ရင်ထဲထိ ေမးသွားတာပဲ။ အြဖေရာင်ေကာင်မေလး။
နာမည်က ေဘဘီ။
သူ ေရချိး။ အဝတ်လဲပီး ဧည့်ခန်းထဲသို ေရာက်လင် ြမင်လိုက်ရ
သည့် ုပ်ကေလးေကာင့် အသက်ရှပင် မှားချင်ချင်။
မိန်းမလှေပါင်းများ စွာကို ြမင်ဖူးခဲ့ပါရဲ ။ မားကနဲ ရပ်လိုက်သည့်
ေဘဘီ့အလှက ုသစ်၊ ချိရှ၊ မူးယစ်စဖွယ်။
တကယ်ပါပဲ

မိန်းကေလးရယ်။

ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ စမ်းေရစီးသံေတွ

ကားလိုက်ရတယ်။ အြဖဖက်လုသည့် ြပာုုဂျင်းေဘာင်းဘီှင့် ရယ်ဒီ
မိတ်အကျ အြဖေလးက ေဘဘီ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ရှင်းသန်လှပေစသည်
။
ဆံယဉ်စေတွ ေဝ့ဝဲယှက်ြဖေနသည့် အလယ်ခွဲဆံပင် ပုံစံေလးကလ
ည်း သူမှင့် လိုက်ဖက်လှပါ၏။ တင်ပါးေကျာ်ေနသည့် ဆံပင်ရှည်ကီး
က တစ်ေကျာ်လုံး ဖားဖားေဝလျက်။
အဂလိပ်မင်းသမီးှယ် ြမင့်မားလှပေပမဲ့ ဝင်းဝါြဖှစ်သည့် အသား
ှင့် စိုစိုြပည်ြပည် မျက်ှာေလးက မဟာဆန်သလိုလို၊ ကဗျာဆန်သလို
လို။ ဆန်ကျင်ဘက် အလှတို ေပါင်းစည်းစုေဝးရာ ေဘဘီ။
မျက်ခုံးထင်းထင်း။ မျက်လုံးရန်းလဲ့ှင့် ပါးေဖာင်းေဖာင်းေလးမှာ ပါး
ချိင့်ေလးတစ်ဖက်က တကယ့်ချစ်စရာ ေဘးဘီေလးပါပဲ။
"ကဲပါ … ဒါကီးချထားလိုက်ပါဦး၊ ဒီမှာ သာယူလာတဲ့ မုန်နဲ အန်
တီေဖျာ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ တွဲစပ်သုံးေဆာင်ပါဦးေနာ်၊ ှင်းဆီပန်းက ဗို
က်မဝဘူး၊ မုန်ကမှ ဗိုက်ဝတာ၊ သာတို ကေတာ့ စိတ်ကူးမယဉ်တတ်
ဘူး၊ လက်ေတွပဲ ကျတယ်"
သာ့စကားေကာင့် အားလုံး ရယ်ေမာေနကသည် ။ ေမေမကေတာ့
ြပံးြပံးကီး။
"ကိတ်လိုက် သာေရ၊ လက်ေှးမေနနဲ ေနာ်၊ ေစာေစာက ှင်းဆီမ
ေလးက ေချာေချာေလး၊ ရှင် လင်မှ ြဖစ်မယ်"
သီတာချစ်ပို၏ စကားကို ေမေမက ဝင်ေရာက်ကန်ကွက်ေလသည် ။
"အန်တီ့သားက အန်တီ့သေဘာပါ၊ ကဲ … ကဲ … ညေန ဧည့်ခံပွဲ
အတွက် သမီးတို ပါ ဝိုင်းပီး စီစဉ်ေပးကပါဦး၊ ေတာ်ကာ သားရဲ အဖွဲ

ေတွလည်း ေရာက်လာကေတာ့မှာ "
"တီးဝိုင်းပါဦးမလား အန်တ"ီ
"ေဘးတိုက်ခန်းေတွ အားနာပါတယ်ကွယ်၊ တစ်ခါတေလလည်း
နားေအးပါေအးေပါ့၊ မနက်က ဆွမ်းကပ်တယ်၊ ညေနကေတာ့ သားမိတ်
ေဆွေတွနဲ ဧည့်ခံပွဲေသးေသးပါပဲ၊ ေတာ်ပီေပါ့ကွယ"်
ေအးစက်မိုး ေမေမ့ကို သနားသွားသည် ။ ေမေမက ဒီထက်မက
လုပ်ေပးချင်ပါသည် ။ သိုေသာ် ေမေမ့မှာ သူအတွက် အရမ်းပံ့ပိုး ရင်းှီး
ေပးခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။
သူ ေအာင်ြမင်ေအာင် ကိးစားမည်။ ကိုယ့်အတွက်ထက် ေမေမ့
အတွက် ေအာင်ြမင်မ သရဖူကို ရယူတည်ေဆာက်ေပးလိုက်ချင်ပါသည်
။
သူငယ်ချင်းများ ကားြဖင့် ေရာက်လာကြပန်သည် ။ ေအးစက်မိုးမှာ
ေတာ့ နတ်သမီးှင့် ေတွရသည့် ဘုရင်ကီးလို ေဘဘီ့ကိုသာ စွဲလမ်း၊ တ
မ်းတ၊ အမှတ်ရလို ေနခဲ့သည် ။
ေဘဘီ့ကို ြပန်ပီး ဆုံေတွချင်စိတ်က ြပင်းြပင်းရှရှ။ ညေနကျရင်
လာမှ လာပါ့မလားကွယ်။ ကိုယ်ေလာက်မယ့် လမ်းေတွမှာ မင်းကို အ
တူပါေစချင်ပီ ေဘဘီ။
ေအးစက်တဲ့ လမ်းမေတွ ြဖစ်ပါေစ။ တို ေတွ ေရာေှာစီးဆင်းက
မယ်။ ဝါသနာပါရာ ဘဝေတွကို အတူတည်ေဆာက်ကရင်း ကမာကီး
အတွက် ငိမ်းချမ်းတဲ့ ေတးသီချင်းေတွ ငါေပးဆပ်ချင်လှပါတယ်။ မင်း
လက်ခုပ်တီးေပးပါ ေဘဘီ။
ဒါဆို ရပီ။

***

အခန်း (၄)

လုံးချင်းှစ်ထပ်တိုက်တစ်ခု ေရှသို ပုန်းညက်ြဖစင်၏ ဆိုင်ကယ်
ေလး ကမူးရှးထိုး ထိုးရပ်သွားခဲ့လင် ဘယ်အချိန်ကတည်းက ရပ်ေစာင့်
ေနမှန်း

မသိသည့်

"ရဲသိး"က

သံလက်ဆွဲတံခါးကို

ေဆာင့်ကီးေအာင့်ကီး ဖွင့်ေပးသည် ။
သူမျက်ှာကီးလည်း ဘယ်ှစ်ချိးမှန်း မသိေအာင်ပင် ချိးေခါက်
ထားေသးသည် ။
"ဘယ်အချိန် ရှိပီလဲ"
ေမးခွန်းှင့်အတူ သူက ပိုင်စိုးစွာ ေဘဘီ့လက်မှ နာရီကို ဖျတ်ခနဲ ဆု
ပ်ကိုင်ေြမာက်ကည့်လင် သူမ၏ ေဒါသေတွ ထွက်ေပါက်ရသွားခဲ့သည် ။
ကုလားမိုင်၊ ရခိုင်မဲသည် လို ဆိုချင်ဆို။
"ဘယ်အချိန်ြဖစ်ြဖစ် နင့်အေကာင်းလား၊ နင့်ကို သံေတာ်ဦး တင်ေန
ရဦးမှာ လား၊ အဲဒီေလာက် ကီးကျယ်ေနရင်လည်း နင့်ဆီမှာ ငါ အလုပ်
မလုပ်ေတာ့ဘူး သိလား၊ အလုပ် မရှိရင် မဆလာ သွားသယ်မယ်"
ရဲသိးလက်ကို ဇက်ခနဲ ပုတ်ချရင်း ဆိုင်ကယ်ကို ေနရာတကျ ထားဖို
ြပင်လင် သူက …
"ေပး … နင် အေပ မတက်နဲ ဦး၊ ငါ ေြပာစရာ ရှိေသးတယ်"

သူမ ှတ်ခမ်းကိုက်လိုက်ကာ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ေစာင့်ုံမှ တပါး မည်
သိုမှ မတတ်ိုင်ေတာ့ပါ။ ရဲသိးက ဆိုင်ကယ်သွားထားပီးလင် ေဘဘီ့
ေရှတည့်တည့်မှာ ဝင်ထိုင်သည် ။
"ငါ့ကို စစ်လား ေဆးလားေတွ မလုပ်နဲ သိလား၊ နင်မေကျနပ်ရင် အ
လုပ်ြဖတ်ပစ်လိုက"်
"ဟ … ငါက နင့်ကို ေမးုံေလးေတာင် မေပးရေတာ့ဘူးလား၊ ဘာြဖ
စ်လို ေနာက်ကျသလဲလို ေတာင်မှ မေမးရေတာ့ဘူးလား ေဘဘီ"
"မေမးနဲ ၊ ငါ့ကို မချပ်ချယ်နဲ ၊ ငါ့ကို ငါ့အေဖေတာင်မှ မချပ်ချယ်ဘူး
"
"နင် သိပ်စွာေနပါလား ေဘဘီ၊ နင့်အေဖကေတာ့ နင့်ကို ဘယ်အ
ေရးလုပ်ပီး ချပ်ချယ်ေနမလဲ၊ သူလည်း ေနချင်သလိုေန၊ နင်လည်း ေနချ
င်သလိုေနေပါ့"
"ဘာေြပာတယ် ရဲသိး၊ နင် သိပ်ေစာ်ကား လာပီ၊ ငါသည်းမခံိုင်
ေတာ့ဘူး သိလား၊ နင့်ကို မုန်းတယ်၊ မုန်းတယ်၊ ငါ အလုပ်ထွက်မယ်"
မနက်က ကိုကိုအိမ်မှာ သိမ်ငယ်ခဲ့ရသမ မေကျနပ်မများက ရဲသိးအ
ေပမှာ စုပုံေပါက်ကွဲ၏။ ေဘဘီ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ေပါက်များ ေဝါက
နဲ လံကျပီး မျက်ဝန်းက စိမ်းေတာက်ေနသည် မှာ ြခေသ့မေလးှယ်။
သူမ ဆတ်ခနဲ ထလိုက်သည် ။ ေတာ်ပီ … သူကျရှင်မှာ စာမသင်
ေတာ့ဘူး။ ေဘးဘီ အခန်းတံခါးေပါက်ဆီသို ကမူးရှးထိုး ထွက်သွားဖို
ြပင်လိုက်သည် ။
"ေဘဘီ …"
ရဲသိး၏ စိုးရိမ်ေရမှတ်က ကမာကီးကိုေတာင် တိုက်စားပိကျသွား

လုမတတ် ေဘဘီ့ကိုလည်း မထိရဲ ၊ မကိုင်ရဲ။ သူမ၏ ေရှမှ ပိတ်ပင်ကာ
ဆီးထားမိသည် ။ သူမျက်ှာက ရစရာ မရှိေတာ့။ ညိေသာအသားက
မည်းေမှာင်ေတာ့မည်။
စတစ်ေကာ်လာအြဖှင့် ကချင်ပုဆိုးကွက်စိတ် ဝတ်ဆင်ထားေသာ
ရဲသိးသည် ြမင့်မားလှပေသာ အရပ်၊ တည်ကည်ေချာေမွေသာ မျက်ှာ
တို ြဖင့် သူမကို ငုံမိုးကည့်ေနသည် ။
"ငါေတာင်းပန်ပါတယ် ေဘဘီ၊ နင် သိပ်ဆိုးေပမဲ့ ငါကပဲ အေလာ့
ေပး ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ ကေလးမဆန်ပါနဲ ေဘဘီရယ်၊ ငါတို လုပ်ေန
တဲ့ အလုပ်က ကေလးေတွကို စာသင်ေပးေနတဲ့ အလုပ်ပါ၊ ကဲပါ … နင်
မေကျနပ်ရင်လည်း ဘာမှ မေမးေတာ့ပါဘူး၊ ခုေတာ့ အဝတ်သွားလဲ
လိုက်ပါဦးေနာ်၊ ေဘဘီေလးကလည်း ကွာ … လိမ်မာပါတယ်"
"မုန်းတယ် သိလား … နင့်ကို အရမ်းမုန်းတယ်"
"ေအးပါ … နင် ငါ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်တာ ငါသိပါတယ်၊ ကဲ …
အဝတ်သွားလဲပါကွာ၊ ခုမနက်ေရာ ဘာစားပီးပီလဲ၊ ငါ ေကာ်ဖီေဖျာ်
ထားေပးမယ်ေနာ်"
ရဲသိး မီးဖိုေဆာင်ဘက်သို ဝင်သွားေတာ့မှ ေဘဘီ ကိုယ့်အတွက်
ေပးထားသည့် အခန်းထဲသို ဝင်ခဲ့သည် ။ မျက်ှာေပမှ မျက်ရည်များကို
ေြပာင်စင်ေအာင် လက်ြဖင့် ခပ်ကမ်းကမ်း သုတ်ပစ်ပီး အဝတ်လဲလိုက်
သည် ။
အကျအြဖရင်ေစ့လက်စကှင့် ကချင်လုံချည်ပန်းခရမ်းေရာင်။
ေဘဘီ့မှာ အဝတ်အစားလည်း များများ မရှိ။ သူမတို က "ဝိုင်း"သင်
သည့်ဆရာ၊ ကျရှင်သင်သည့် ဆရာများ ေပမို ေကျာင်းယူနီေဖာင်း

လည်း ဝတ်စရာ မလို။
ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွသည့်

ြမန်မာဆန်ဆန်

ဝတ်စုံေလးများကိုသာ

လဲလှယ်ဝတ်ဆင်၏။
"ေဘဘီ … လာ … ေကာ်ဖီေသာက်"
ဧည့်ခန်းမှ ရဲသိးလှမ်းေခလင် သူမ ခပ်တင်းတင်းပဲ ထွက်ခဲ့သည် ။
ဆာတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ မနက် (၆)နာရီကတည်းက ကိုကို အိမ်
ြပတင်းဝမှာ နားခဲ့မိသည့် ငှက်ကေလး။ ခုေတာ့ အစာ ဆာခဲ့ပီ။
သူမ ေကာ်ဖီပန်းကန်းကို ဆွဲယူလိုက်ပစ်လိုက်၏။
"မုန်လည်း စား၊ ဟာ … ေဘဘီ … နင်ငိုထားတာ အသိသာကီး ြဖစ်
ေနပါလား၊ ကေလးေတွေရှမှာ မေကာင်းပါဘူး၊ ေပါင်ဒါေလး ဘာေလး
ဖို လိုက်ပါလား"
ေဘဘီေခါင်းခါြပလိုက်သည် ။ သူ အမိန်ေတွ ေပးေနတာ မနာခံချင်
ပါဘူး။ ပီးေတာ့ ေဘဘီဆိုတာ အြခားမိန်းကေလးေတွလို မိတ်ကပ်၊ ှ
တ်ခမ်းနီ ေဆာင်တတ်သူမဟုတ်။
ေယာက်ျားေလးေတွကို ပတ်ခဲ၊ နပ်ခဲ စကားေတွ ေြပာတတ်သူမဟု
တ်။ အင်းေလ … ချစ်သူမရှိေသးလို လည်း ဟုတ်မှာ ေပါ့ေနာ်။ ချစ်သူ ရှိ
သွားရင်ေတာ့

သူမလည်း

အြခားမိန်းကေလးေတွလို

မိတ်ကပ်နဲ

ှတ်ခမ်းနီ ေဆာင်တတ်သွားမှာ ပါ။ စကားေလးေတွလည်း တီတီတာ
တာ ခဲွဲတတ်သွားမှာ ေပါ့။
သူမကို ကည့်ပီး ရဲသိး စိတ်ပျက်သွားစဉ် သူမကေတာ့ ခပ်ေကျာ့
ေကျာ့ပင် အေပထပ်သို တက်လာခဲ့သည် ။
ရှစ်နာရီခွဲမှာ သင်ရမည်မို သူမအချိန်ကို ဦးခင်ေဇာ် သင်ေနပီမို သူမ

က ေနာက်တစ်ချိန်မှာ သင်ရပါမည်။
ငိုထားသည့် မျက်ှာတဲ့ …။
ရဲသိးရယ် …
ေလာကကီး ထဲ မှာ လူေတွဟာ ေမွးဖွားသည် မှ စ၍ ေသဆုံးသည်
အထိ ငိုေကွး၊ ပူေဆွးေနကရတာပါ။ ငိုတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး။
တည်ငိမ်ေသာ မျက်ှာေလးှင့် ေဘဘီ အေပထပ်စာသင်ခန်းများ
ေရှသို ေရာက်လင် ကိုးနာရီခွဲေလ၏။
ဦးခင်ေဇာ် စာသင်ခန်းထဲမှ ထွက်လာလင် ေဘဘီဝင်လိုက်သည် ။
ဦးခင်ေဇာ်က တစ်ဖက် စာသင်ခန်းသို ဝင်သွားေလ၏။
သူမတို ၏ ကေလးများ သည် ငိမ်ဝပ်ပိြပား ကပါေပသည် ။ ဒါက
လည်း ဆရာကီးရဲသိး၏ ေစတနာေတွ စည်းကမ်းေတွေကာင့်ပါပဲ။
သူမတို ၏ ကျရှင်က ေငွကိုသာ အဓိကမထား၊ ကေလးများ ၏ အရ
ည်အေသွး ေတာက်ေြပာင်ေရးကိုပဲ အဖက်ဖက်မှ ြဖည့်ဆည်းေပးခဲ့သည်
။
စဖွင့်သည့်ှစ်ကတည်းက ေအာင်ချက်က အားရစရာ ေကာင်းခဲ့
သည် မို သူမတို ေနေကျာင်းေလးဟာ ေတာ်ေတာ် ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည် ။
ဘာသာရပ်သင်ကားသူေတွကလည်း ဘွဲေတွ တသီကီးှင့် ဝါေတာ်ရ ပု
ဂိလ်ေတွချည်းေတာ့ မဟုတ်ပါ။ မိမိတို ဆယ်တန်းတုန်းက ဘာသာစုံနီး
ပါ ဂုဏ်ထူးထွက်ထားသည့် တကယ့် ပုဂိလ်များ သာ ြဖစ်ပါသည် ။
သူေဌးေတွအိမ်မှာ သူေဌးသားသမီးေတွ ဆီသွားပီး "ဂိုက"် လုပ်ေပး
ရလင် လူသက်သာ၊ ေငွရလွယ်မှာ ကို သူတို သိပါ၏။

သိုေသာ်

သူတို

အားလုံးသည်

လူငယ်များ

ပီပီ

ေငွကိုသာ

ဘုရားသခင်အြဖစ် ကိုးကွယ်လိုသူေတွ မဟုတ်ခဲ့ကပါ။
ဘဝဟူသည် ဘာလဲ။ ေငွဆိုတာလည်း အထိုက်အေလျာက်ေတာ့ လို
အပ်တာေပါ့ေလ။ ကဲကူး … ေရပါတဲ့ ။
ဘဝအတွက် ဂုဏ်သိကာရှိရှိ ေကျာ်ြဖတ်ရင်း စားဝတ်ေနေရးေတွပါ
ြဖည့်ဆည်းပီးသား ြဖစ်သွားတာေပါ့။
အေကာင်းဆုံး လုပ်ေဆာင်ချက်လို မေြပာိုင်ေတာင်မှ သူတို ၏ ေန
ေကျာင်းေလးသည် ြပည်သူလူထုအတွက် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်ပါပဲ။
ေဘဘီ ကိုယ်တာဝန်ကျသည့် စာသင်ခန်းမှာ စတင်ပီး စိတ်ပါလက်
ပါ သင်ကားမကို စသည် ။ သူမ သင်ရတာ သချာ။
ဆရာကီးရဲသိးကေတာ့ အဂလိပ်ှင့် ဓာတုေဗဒ။ ေနာက် ဦးခင်ေဇာ်
က ဝိဇာဘာသာရပ်များ ၊ သန်ကိုက ဘိုင်အို၊ ဦးဝင်းထွက်က ြမန်မာှင့်
ူပေဗဒ။
ဆ ရာ (၅ )ဦး မှာ လူကီး(၂)ေယာက်၊

လူငယ်(၃)ေယာက်။

အြပန်အလှန် ေဆွးေွး။ အားပါးတရ သင်ကားရင်း ေဘဘီ့ စာသင်ချိန်
ပီးဆုံးသွားခဲ့သည် ။
ေဘဘီပီးေတာ့ ရဲသိးအချိန်။ အခန်းေပါက်ဝမှာ သူအရိပ်။ ြမင့်ြမင့်
မားမားအရပ်၊ ညိဝင်းစိုြပည်ေသာ အသားမှာ စူပုပ်ထန်တင်းေသာ ုပ်
က မျက်ခုံးထင်းထင်း၊ ှာတံေပေပ၊ မျက်အိမ်ကျယ်ကျယ်၊ ရန်းရန်းစူး
စူးတို ေကာင့်သာ အုပ်မဆိုးဘဲ ရှိေနရသည် ။
ေတာ်ေတာ်မျက်ှာထား တင်းတဲ့ ရဲသိးပဲ။ ဘယ်ဘဝကတည်းက အ
စာမေကျခဲ့တဲ့ ုပ်လဲ။ သူကိုယ်သူများ ရှင်ဘုရင် မှတ်ေနသလားပဲ။

ရှင်ဘုရင်ေခတ်ကလည်း ကုန်ေနပါပီေနာ်။ ေကာင်းေတာ့လည်း
ေကာင်းပါတယ်။ သူက ဟန်ေကာင်းေတာ့ သူေကျာင်းသားေတွအားလုံး
ငိမ်ဝပ်ကာ အပိုးကျိးကပါသည် ။
သူက အယ်လ်ေဇးရှင်းတစ်ေကာင်လို ကဲကဲဆတ်ေနေတာ့ ယင်
ေတာင်မနားရဲကေတာ့တာ ြဖစ်မည်။
ကိုယ့်စာသင်ချိန်ပီးသွားပီမို ေဘဘီ အခန်းြပင်သို ထွက်လိုက်လင်
ရဲသိးက အခန်းြပင်ဘက်မှာ ေစာင့်ေနသည် ။
တစ်ဖက်ခန်းများမှာ လည်း စာသင်သံေတွ ကားေနရ၏။ အဲဒါေတွ
က ကိက်ရာဘာသာေတွ ယူသည့် ေကျာင်းသားများ ြဖစ်သည် ။
"နင် ဒီမှာ ပဲ ထမင်းစားေတာ့၊ ေနလယ်မှာ ှစ်ချိန်ဝင်စရာ ရှိေသးတ
ယ် မဟုတ်လား၊ ငါ ဆိုင်ကယ်ေသာ့ ယူထားလိုက်ပီ"
သူစကားေကာင့် ေဘဘီ ေထာင်းခနဲ ေဒါသေတွ ထွက်သွားသည် ။
ဘာလူလည်ကျတာလဲ၊ ေနလည်အချိန်မီ ြပန်လာရင် ပီးေရာေပါ့။ အခုမှ
ဆယ်နာရီ ရှိေသးတယ်။
"ရတယ် … ငါ လိုင်းကားနဲ ြပန်မယ်"
ဘာြဖစ်ေသးလဲ။ ဆိုင်ကယ်ေသာ့ခတ်ထားတာှင့် ေဘဘီ့ကို ေြခ
ချပ်လို ရမယ်ထင်သလား။
"ြပန်ရဲြပန်ကည့် … နင့်ကို သတ်ပစ်မယ်"
သွားေစ့ပီး ကိမ်းေမာင်းသွားပုံကို ရင်ထဲမှာ ေဆွေဆွခုန်ရင်း ေအာ
က်ထပ်သို ဆင်းခဲ့ရသည် ။
ဘာလုပ်ရမည်လဲ။ သူကို ဘယ်လို ဆန်ကျင်ရမလဲ။ အိမ်ြပန်ရမလား

။ ဒီမှာ ပဲ နားရမလား။ သူမအတွက် ေပးထားေသာ အခန်းေလးထဲမှာ
ေလာေလာဆယ် ေြခကုန်လက်ပန်း ကျေနတာလည်း အမှန်။
မနက်(၅)နာရီကတည်းက အိပ်ရာမှ ထသည် ။ ရဲသိးလာေပးသည့်
ှင်းဆီေတွအတွက်လည်း စိတ်တိုခဲ့ရသည် ။ အြဖေရာင် အေသအချာ
မှာ လျက်ှင့် အနီေရာင်ကီးေတွ ဝယ်လာေပးေတာ့ စိတ်တိုလိုက်ရ
သည့် ြဖစ်ြခင်း။
ပီးေတာ့ သူက ေြပာလိုက်ေသးသည် ။
"ဘုရားလှဖို ဆို၊ ဘုရားကေတာ့ အေရာင်ေရွးမေနပါဘူး၊ အြဖရယ်
၊ အနီရယ်လို ေချး(ဂျီး)မများ ပါဘူး"တဲ့ ။
အင်း … သူကို ညာဝယ်ခိုင်းတာ သိများ သိရင် ကိုေရေဒါသအိုးကီး
ေတာ့ ေဗျာက်အိုး ယမ်းအိုးကွဲသလို တေဗျာင်းေဗျာင်း၊ တဒိုင်းဒိုင်း ြမည်
ေအာင်ကွဲမှာ ပဲ။
ဘုရားလှဖို ဆိုပီး ပန်းဝယ်ခိုင်း။ ပီးေတာ့ ကိုကိုကိုေပးလိုက်ေတာ့
ကိုကို ဘုရားြဖစ်သွားပီေပါ့။
ဘယ်သူ ငရဲကီးမှာ လဲ။ ညာေြပာမိသည့် ေဘဘီေလး ငရဲကီးမှာ
ေတာ့ ေကာက်ပါသည် ။
သိမှန်မဲ့စွာ သူမ ြပံးေနမိပီး အဝတ်အစားလဲ၊ အခန်းတံခါးပိတ်ကာ
ကုတင်ေပ တက်အိပ်လိုက်သည် ။ ရဲသိးစကားကို နားေထာင်တာ မဟု
တ်ေပမဲ့ သူကို ေတာ်လှန်ပီး လိုင်းကားတိုးစီး အိမ်ြပန်ေတာ့ေရာ ေသာ့ခ
ေလာက်ကီးကပဲ ေစာင့်ကိေနမှာ မဟုတ်လား။
ခုချိန်ဆို ေဖေဖလည်း အိမ်မှာ ရှိမှာ မဟုတ်။ ဟင်းကလည်း ေကာင်း
မှာ မဟုတ်။ ထမင်းမချက်၊ ဟင်းမချက်ခဲ့ဘဲ ကိုကိုေမွးေနအမှီ ှင်းဆီ

ပန်းစည်း သွားေပးရသည့် အလုပ်သည် အများ အြမင်မှာ ရယ်စရာ ြဖစ်
ေနိုင်ေသာ်လည်း ေဘဘီ့အတွက်ေတာ့ ေသေရး၊ ရှင်ေရး အလုပ်တစ်ခု
ြဖစ်သည် ။
ေချာေမွသန်စင်ပီး သေဘာေကာင်းသည့် ကိုကိုကို ြမင်ေယာင်မိြပန်
လင် ေဘဘီ့ရင်ေတွ တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်လာခဲ့သလိုလို။
ဘာေတွ

ြဖစ်ကုန်ပီလဲကွယ်။

ငယ်စဉ်ကတည်းက

စွဲလမ်း၊

အထင်ကီးခဲ့ရသည် မို ကိုကိုသည် ေဘဘီ့ကမာမှာ သူရဲေကာင်း။
ကည်ူးပီတိြဖင့်

ေဘဘီ့ှတ်ခမ်းများ

ြပံးေယာင်သန်းဆဲ

ရှစ်ေခါက်ချိး မျက်ှာြဖင့် ရဲသိးုပ်ကီးက ဘွားကနဲ တိုးဝင်လာြပန်သ
ည် ။
သွားစမ်းပါ။ ဒီုပ်ကီးကိုေတာ့ မုန်းလွန်းလို ။
ေဘဘီ့ထက် သုံးှစ်ေလာက် အသက်ကီးတာှင့် သူကို ကိုကိုေခရ
မတဲ့ ။ ဘွဲကေလးတစ်ခု ရထားုံှင့် သူကို ေလးစား ိုေသရမှာ လား။
ေဝးပါေသးတယ်။ သူနဲ လည်း အမျိးမေတာ်ချင်ပါဘူး။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အရာရာမှာ ဆရာကီးလုပ်လာခဲ့သည့် ရဲသိး
ကို ေဘဘီအမဲ မုန်းပါသည် ။
သူကို ကိုကိုမေခဘဲ ကိုကိုကို ကိုကိုေခေနတာများ သူသိလင် ဘယ်
လိုေနမည်မသိ။ အို … အလကားပါ။
ေယာက်ျားေတွများ အထင်ကီးစရာကို မရှိ။ ေဖေဖက အစ ကေလး
ေလးေယာက်ှင့် ေမေမ့ကို ခိုင်လုံေသာ အြပစ်တစ်ခု ြပပီး ကွာရှင်း
ြပတ်စဲရက်ခဲ့သည် ။
ေဘဘီကသာ ေဖေဖတစ်ေယာက် ဆုံးံးသွားမှာ ၊ ပျက်စီးေလလွင့်

သွား မှာ စိုးသြဖင့် ကိုယ်တတ်စွမ်းသမ ြပစုေစာင့်ေရှာက်ရင်း ေမေမနဲ
လည်း ြပန်ပီး ရင်ကားေစ့ေပးရေအာင် ေဖေဖ့အနားမှာ အနစ်နာခံ လာ
ေနေပးရတာ ြဖစ်သည် ။
ကန်းကုတင်ေလးေပမှာ လူးရင်း၊ လှိမ့်ရင်း ရဲသိးှင့် စတင်ေတွဆုံ
ခဲ့ရပုံေတွကို ြမင်ေယာင်မိြပန်ေတာ့ ေဘဘီ့မှာ ယခုတိုင် ေဒါသေတွ အ
လုံးလိုက် အရင်းလိုက်ှင့်။

***

