အခန္း(၁)
I
တကၠသိုလ္တစ္ခု…………
ထိုတကၠသိုလ္အတြင္ းမွ လက္ဖက္ရည္တစ္ဆိုင္၊ ထိုဆိုင္သည္ မ်ား ေသာ
အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သာ တိုင္ေလ့ရွိေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ျဖစ္ပါသည္။
ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ဘယ္မိန္းကေလးမွ ထိုဆိုင္တြင္ မထိုင္။ အေၾကာင္းကား
ထိုဆိုင္ သည္ လက္ဖက္ရည္တစ္မ်ိဳ း တည္းစာ ရေလသည္။ ေနာက္ၿပီး ထိုဆိုင္တြင္
ထိုင္သည့္သူမ်ား အားလံုးသည္လည္း (ဆိုင္ပိုင္ရွင္) မွစလို႔ “မ” ဆိုလွ်င္ “လက္မ” ေတာင္
စိတ္နာေနတတ္ သည့္ လူမ်ိဳ း ေတြ ။
ျခင္အခ်င္း အတူတူေတာင္ “ျခင္မ” ကေသြးစုပ္သည္။ ေျခေခ်ာင္းခ်င္းအတူတူ
“ေျခမ” က ခလုတ္တိုက္သည္ဟူ၍ “မ” တစ္လံုးကို စိတ္နာေနသူေတြ ။
ထိုသို႔ ေသာ လူမ်ိဳ း ေတြ သာ ထိုင္ေလ့ရွိေသာ ဆိုင္ကို ဘယ္မိန္းကေလးမွ
မထိုင္။
ဒါေပမဲ့…
ထူးျခားစြာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ သည္ ထိုဆိုင္တြင္
ေန႔တိုင္းလာထိုင္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ ။
လက္ထဲတြင္ လည္း စာရြက္လိပ္တစ္ရြက္ကိုကိုင္၍ မႈ န္ရီေဝမႈ ိင္းေသာ
မ်က္ႏွာျဖင့္ အၿမဲ တေစ ထိုင္ေနတတ္ပါသည္။
ထိုမိန္းကေလးက မည္ သူနည္း…?
မိန္းကေလးမ်ား ထိုင္ေလ့မရွိသည့္ ဆိုင္ကို ဘာေၾကာင့္ လာထိုင္ေနသနည္း…?
သူမလက္ထဲမွ စာရြက္လိပ္က အဘယ္နည္း။?

သို႔ ႏွင့္ ထိုမိန္းကေလးအေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းတြင္ း၌ လူအမ်ား ေျပာစရာ
စကားေခါင္း စဥ္တစ္ပုဒ္လို ျဖစ္လာသည္။
II
“ေဟ့ေကာင္….သံစဥ္၊ မင္းနဲ႔သင္းရနဲ႔တို႔ ဘာ ျဖစ္ထားၾကတာလဲ။ ဟိုမွာ
သင္းရန႔ံက ညေနတိုင္း အသည္းကြဲကဖီးဆိုင္ကို သြားထိုင္ေနတာ…မင္းမသိဘူးလား”
ထိုသုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား က မင္းသံစဥ္ဆိုေသာ သူ႔ကိုေမးၾကသည္။ ထိုအခါမ်ိဳ း
တြင္ သူက…
“သိသားပဲ….သူ ငါေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းကို အဓိပၸာယ္မေဖာ္တတ္လို႔
ေန႔တိုင္းသြား ထိုင္ေနတာပါ”
“မင္းက ဘာစကားေျပာလိုက္လို႔လဲ”
“လာစကာ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္မယ္ေန႔မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔
ေျပာလိုက္ တာ”
“ဟင္….ဘယ္လို”
မင္းသံစဥ္ ေနာက္တစ္ခါထပ္ေျပာဖို႔ မစဥ္းစားခဲ့ေတာ့ပါ။ ေမးသမွ်လူေတြ ကို သူ
ဒီအတိုင္းသာ ေျဖခဲ့သည္။ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊ ဘာကိုရည္ညႊန္းသလဲ သူထပ္ရွင္းမျပ။
ရႈပ္လို႔ရွင္းသည္ဟု သူခံယူထားသည္။ ယခု သူ႔စကားက ရွင္းရွင္းေလးပါ။
တကယ့္ကိုရွင္းရွင္းေလး။
ဒါေၾကာင့္ သူရွင္းမျပ။
ဒါေပမယ့္ သင္းရနံ႔ ကေတာ့ အသည္းကြဲကဖီးမွာ ညေနတိုင္း
ဆက္ထိုင္ေနသည္။
“လာစက(၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္မယ့္ေန႔မွာ လက္မွတ္ထိုးေပးမယ္”

အစတစ္ခု၏ အဆံုး
III
သင္းရနံ႔ ေဒါကန္ေနသည္။ ေဒါကန္ကန္ႏွင့္ ကားဘီးကိုပိတ္ကန္လုိက္သည္။
“ေတာက္..ဘယ္ကေလကဝေတြ ရဲ႕ လက္ခ်က္လဲမသိဘူး”
ဟုတ္သည္။ သူမကားဘီးက ရိုးရိုးတန္းတန္း ေပါက္ျခင္းမဟုတ္။ မရိုးမသား
အေဖာက္ ခံထားရျခင္း။ သူမပါးစပ္မွ စကားလံုးေတြ အစီအစဥ္မက် ပြက္ပြက္ဆူေနသည္။
“အဆင့္အတန္းဆိုတာအဲဒါပဲ။ တန္ဖိုးနားမလည္တဲ့လူေတြ
ကိုယ္ဘယ္ေနရာေရာက္ ေနတယ္ဆိုတာ မသိသေတြ အတြက္ ကေတာ့
သံတစ္ေခ်ာင္းေလာက္ သူမကားဘီးေအာက္ ထည့္ႏိုင္တာကိုပဲ ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ေနၾကတာ။
ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဘယ္ဆင့္ေရာက္သြားမွန္း သတိမထားၾကဘူး”
ထိုသုိ႔ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရေျပာရင္း သူမအေဖပိုင္ကားဝပ္ေရွာ့ကို ဖုန္းဆက္သည္။
ေနာက္ ကားတံခါးကိုပိတ္ခဲ့၍ တကၠစီတစ္စီး ရွာပါ၏ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ညေနမွ တကၠစီေတြ
က စုန္းစုန္း ျမဳ ပ္ကာ ေပၚမလာ။
ရနံ႔ နာရီကို ပင့္ၾကည့္လိုက္သည္။ အခ်ိန္က ပံုမွန္ထက္
ႏွာဆယ္ဖ်ားေလာက္သာသြား ပါၿပီ။ ထို႔ေနာက္ေတာ့ သူမစုတ္တစ္ခ်က္ကိုသပ္ကာ
ထြက္အ့ံဆဲဆဲ ျဖစ္ေနေသာ လိုင္းကား တစ္စီးေပၚသို႔ တက္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
“ေဟ့ေကာင္ သံစဥ္…အခ်ိန္ေစ့ၿပီ ထြက္မယ္”
“ေအး…ေအး”
သံစဥ္ ေရေႏြးတစ္ခြက္ကို ေကာက္ေမာ့ကာ လီဗာတစ္ဗ်င္းဗ်င္းပုတ္ေနေသာ
ကားေပၚ သို႔ ေျပးတက္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
ကားတံခါးဝတြင္ စာရြက္တစ္ရြက္ကပ္ထားပါ၏ ။ ထိုစာရြက္က
ေအာက္ပါအတိုင္းသာ

မိတ္ေတြ
သင့္ရဲ႕ ဥစၥာနဲ႔ ရာထူးကို
အိမ္မွာ ပဲထားခဲ့ပါ
IV
“ၿမိဳ ႕ ထဲကို..ၿမိဳ ႕ ထဲကို..ၿမိဳ ႕ ထဲကို”
သံစဥ္ကားေပါက္ဝမွေန၍ တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနသည္။
“ကဲ….အဝမပိတ္ပါနဲ႔..အထဲကိုဝင္ေပးၾကပါဗ်ာ။ မွတ္တိုင္မွာ
အၾကာႀကီးရပ္ေပးမယ္။ အားလံုးပဲေနာ္…ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ကူညီေပးၾကပါ”
သူက “ဗညား”….
ေနာက္ တစ္ေယာက္ က….
သူ ကေတာ့ ကဗ်ာဆန္သည္။ အႏုပညာေသြး ႏွစ္ ဆက္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ ္ သူက ႏွစ္ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေက်ာင္းမွာ ကဗ်ာပထမဆု
ရဖူးေလသည္။
“ကဲ…အားလံုးပဲ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ”
ထုိသူ၏ စကားေၾကာင့္ ခရီးသည္ေတြ အကုန္လံုး ေၾကာင္ေတာင္ေတာ္ ျဖင့္
ေကာင္းကင္ ကို ေမာ့ၾကည့္ၾကသည္။ သူတို႔အားလံုးေတြ ႕သည္ကား ကားေခါင္းမိုးသာ။
သို႔ ေသာ ္….
“ေကာင္းကင္က တိမ္ေတြ ေတာင္ ေလတိုက္ရင္ေရြ႕ရပါေသးတယ္ဗ်ာ။ အခု
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကားမွာ လည္း အဲကြန္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိမ္ေတြ လိုပဲ
ေရြ႕ေပးၾက ပါဗ်ာ။ ကဲ…ဟို..ဦးထုပ္ေဆာင္းထားတဲ့
ညီအစ္ကိုေလး..ေနာက္ဆက္ေလွ်ာက္ေပးလုိက္ပါ”

သူ႔နာမည္ က “သူရ”….
သူတို႔သံုးေယာက္ စလံုး ကားစပယ္ယာေတြ လား၊ မဟုတ္။
ေက်ာင္းသားေတြ လား၊ ဟုတ္သည္။
ဒါဆိုဘာေၾကာင့္ ကားစပယ္ယာ လိုက္ရသနည္း။
သူတို႔မွာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။
“ၿမိဳ ႕ ထဲကို….ၿမိဳ ႕ ထဲကို….ၿမိဳ ႕ ထဲကို….ၿမိဳ ႕ ထဲကို….”
သံစဥ္တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ကာ လူေခၚတင္ေနသည္။ အထဲမွာ ကလည္း…
“ကဲ…ေနာက္တက္ေလးေတြ လွမ္းလိုက္ပါ။ ေနာက္တက္ဆယ့္ငါးေယာက္ …
ဟုတ္ၿပီ.. တစ္ေယာက္ ရၿပီ၊ ႏွစ္ ေယာက္ ……….”
“ၿမိဳ ႕ ထဲကို….ၿမိဳ ႕ ထဲကို….”
“ဆယ့္ႏွစ္ ေရာက္……ဆယ့္သံုးေယာက္ ”
“အား…”
မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ၏ စူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံေၾကာင့္ အာရံုေတြ အကုန္လံုး
သူမဆီ ေရာက္သြားသည္။
“ဖိနပ္ကိုဘာလို႔တက္နင္းတာလဲ”
ရန႔ံ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေအာ္လိုက္ပါ၏ ။
“ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ၊ မေတာ္ လို႔ပါ..ေဆာရီး”
“ျပတ္သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ရွင္ေလ်ာ္ႏုိင္လို႔လား”
“ဘာဗ်”
ဗညား တင္းသြားသည္။ ၿပီး…ထိုမိန္းကေလးကို အၾကည့္စူးစူးျဖင့္

တစ္ခ်က္ၾကည့္မိပါ ၏ ။ ထိုစဥ္မွာ ပင္ သူရက အေျခအေနကို သေဘာေပါက္ကာ
ဗညားဘက္က ဝင္ေတာင္းပန္ သည္။
“ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ….စိတ္မရွိပါနဲ႔….မေတာ္ လို႔ပါ”
“မေတာ္ တာေတြ …ေတာ္ တာေတြ ကၽြန္မနားမလည္ဘူး၊
တန္ဖိုးမသိလို႔ေျပာျပေနတာ။ ဒီဖိနပ္ဘယ္ေလာက္တန္လဲ၊ ရွင္တို႔သိလား”
ၾကားေနရေသာ စကားတို႔ေၾကာင့္ သံစဥ္စိတ္ပ်က္သြားမိသည္။ ေငြေၾကးေတြ ၊
အဆင့္အတန္းဆိုတာေတြ ကို သူမုန္းသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထိုအရာေတြ ၏ အေဝးဆံုးမွာ သူေန
ခ်င္ပါ၏ ။
ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ ေတာ့ သူဝင္ပါရေပေတာ့မည္
။
“မိန္းကေလး..တဆိတ္..စိတ္နည္းနည္း ေလွ်ာ့ေပးပါဗ်ာ။ ေတာင္းပန္သူက
ေတာင္းပန္ ေနၿပီပဲ..ေက်နပ္ပါေတာ့။ ဒါမွမေက်နပ္ေသးရင္ ကၽြန္ေတာ္
ပါဝင္ေတာင္းပန္ပါတယ္”
သံစဥ္ က်ားသစ္ပ်ိဳ မတစ္ေကာင္၏ မ်က္လံုးမ်ိဳ း ကဲ့သို႔ စူးရဲေသာ
မ်က္လံုးတစ္စံုျဖင့္ ဆံုရသည္။
“လူေတြ က အဲဒါပဲ..တန္ဖိုးကိုနားမလည္..အဆင့္အတန္းဆိုတာကို
နားမလည္ဘဲ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပီးမွ ေတာင္းပန္တာ ကၽြန္မသိပ္မုန္းတယ္။ ဒီမွာ ဖိနပ္သဲႀကီဳ း
က တစ္ေခ်ာင္း ျပတ္သြားၿပီ”
သံစဥ္ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ ဟုတ္သည္။ ႀကိဳ း ေပါင္းမ်ား စြာ ျဖင့္
ယွက္ႏြယ္ထားေသာ သူမဖိနပ္၏ ေဘးဘက္ဆီမွ သဲႀကိဳ း တစ္ေခ်ာင္းမွာ ျပတ္ကာေနသည္။
သူမသည္လည္း အခုမွ ေတြ ႕မိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထိုအခါမွ ပြဲက ပိုလွ သြားပါ၏ ။

“ကဲ……ဘယ္လိုလုပ္မလဲ…ရွင္တို႔ ေလ်ာ္ႏိုင္ရဲ႕ လား။
ဘယ္ေလာက္တန္လဲဆိုတာေရာ …….ရွင္တုိ႔သိလား”
တကယ္ပင္ျပတ္သြားသည့္အတြက္ သံစဥ္စိတ္ကို ေလွ်ာ့လိုက္မိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေလ်ာ္ေပးပါ့မယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲေျပာပါ”
တစ္ကားလံုးမွလူမ်ား သည္လည္း သူတို႔ေလးေယာက္ အေပၚတြင္ သာ
အာရံုေရာက္ေန သည္ထင္သည္။ မည္ သူမွ် အသံမထြက္ၾက။
သံစဥ္စကားလည္းၾကားေရာ ထိုမိန္းကေလးမွာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္
ရယ္ပါေတာ့ သည္။
“ဘာရွင…
့္ ရွင္တို႔က ေလ်ာ္မယ္ဟုတ္လား…ရယ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ။
ကိုယ္ဘာအလုပ္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ပါဦးရွင္..ေလ်ာ္ႏိုင္မလားလို႔”
“ဘာေျပာတယ္”
ဗညားဆီမွ ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သံစဥ္က ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးလာေသာ
ဗညားကို လွမ္းတားလိုက္သည္။
“မိန္းကေလး..မင္းပါးစပ္က ဒီလိုစကားလံုးေတြ
ေျပာဖုိ႔အက်င့္ပါေနတယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္တန္သလဲပဲ ေျပာပါ”
ရနံ႔မ်က္ႏွာကို တည္လိုက္သည္။ ေနာက္…မဲ့ၿပံဳ း တစ္ခုကို ၿပံဳ း ရင္း……..
“ရွင္တို႔သံုးေယာက္ တစ္လလုပ္စာမက တန္တယ္”
သံစဥ္ခ်ဥ္သြားရေလသည္။ ေနာက္ မာနတစ္ခုက ဝုန္းခနဲ ေဆာင့္တက္လာပါ၏
။ မ ျဖစ္ ေတာ့…..
“ေနစမ္းပါဦးကြ..မင္းက ေငြေၾကးစကား ေတာ္ ေတာ္ ေျပာလွခ်ည္လား။

မင္းဘယ္ ေလာက္ခ်မ္းသာလဲ..ဘယ္ေလာက္အဆင့္အတန္းရွိလဲ။ မငး္ပါးစပ္က
ထြက္ထြက္ေနတဲ့ အဆင့္အတန္းဆိုတာကေရာ ဘာလဲ။ တစ္ဆိတ္ေလာက္ ငါမသိလို႔
ရွင္းျပေပးစမ္းပါဦးကြာ။ မင္းေျပာတဲ့ အဆင့္အတန္းဆိုတာ ေငြေၾကးကိုေျပာတာလား…
ပညာနဲ႔ ရာထူးကိုေျပာတာ လး….ငါမသိလိ္ု႔”
သံစဥ္စကားတို႔ မာထန္စြာ ထြက္သြားသည္။ ငံု႔ခံေနလို႔မရေတာ့။
ဒီမိန္းကေလးစကား ေတြ က သည္းခံမႈ အတိုင္းအတာကို ေက်ာ္လြန္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။
သံစဥ္ထိုသို႔ ေျပာလိုက္သည့္အတြက္ ပထမေတာ့
ထိုမိန္းကေလးေၾကာင္သြားသည္။ လံုးဝမထင္မွတ္ထားေသာ စကားေတြ ျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ ။ ဒါကိုပင္ သံစဥ္က ထပ္မံ၍ …
“ေျဖေလကြာ..ဘာ ျဖစ္လို႔ ၿငိမ္သြားတာလဲ…နားရႈပ္သြားရင္ ထပ္ေမးမယ္…မင္း
ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလဲ”
“ဘာ”
ရနံ႔ အသားတို႔ပင္တုန္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီလုိလူမ်ိဳ း က လူၾကားထဲ၌ သူ႔မကို…
“အဲလိုေမးတဲ့ ရွင့္ပါးစပ္က…
ို ရွင္မရြံဘူးလား”
“ငါေမးမယ္..မင္းဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလဲ”
ပြဲရွိန္က ေတာ္ ေတာ္ ႀကီးကိုျမင့္တက္သြားေလၿပီ။ သံစဥ္ေလ်ာ့ေပးရန္
ဆႏၵမရွိေတာ့။ ဒီလိုမိန္းကေလးကို ဒီလိုလုပ္မွသင့္ေတာ္ မည္ ဟု သူဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။
“မင္း.ဧဒင္ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီကို သိလား”
ရနံ႔ အသံတိတ္သြားသည္။ ဒီကုမၸဏီကို သူမသိသည္။ သူမအေဖပင္
ရွယ္ယာထည့္ ခ််င္သည္ေျပာေနေသာ ကုမၸဏီ။
“အဲ့ဒီအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ေဝးတဲ့လူေတြ ဆိုရင္ေတာ့ သိမွာ မဟုတ္ဘူး..မင္းမသိရင္
ငါေျပာျပမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ းမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ ေလယာဥ္ေတြ ..ျပည္ပကို ေျပးဆြဲေနတဲ့

ပုဂၢလိကေလယာဥ္ေတြ …အေဝးေျပးကားေတြ ..ကြန္တိန္နာေတြ …ထရပ္ကားေတြ …အဲဒါေတြ
အားလံုးရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ ပံုေလာက္ကို အဲဒီ ကုမၸဏီက ပိုင္တယ္။ အဲဒီ ကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠဌ ဦး
ေကာင္းေက်ာ္ကို မင္းသိလား။ မင္းမသိရင္လည္းမွတ္ထား..အဲ့ဒါ ငါ့အေဖပဲ”
“ဘာ….”
သူမ အံ့ဩသြားသည္လား၊ မယံုၾကည္လြန္းသြားသည္လား မေျပာတတ္။
ထိုကုမၸဏီ အဲ့ဒီေလာက္ခ်မ္းသာတာေတာ့ ေဖေဖေျပာေျပာေန၍ သူမသိသည္။
“အခု မင္းစီးေနတဲ့ကားလည္း ငါ့ကားပဲ။ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ တြင္ းက အထူးကားေတြ
အကုန္လံုးကိုလည္း မင္းလက္ညိွဳ း ထိုးမလြဲေစရဘူး။ ဧဒင္နာမည္ တပ္ထားတယ္။
မင္းယံုလား”
“မယံုဘူး”
ရနံ႔ သံျပတ္ျဖင့္ ေျဖလိုက္သည္။
“မင္းမယံုရင္ ငါလက္ေတြ ႕ျပမယ္”
ထိုသူက ကားေရွ႕ခန္းဖက္သုိ႔ ထြက္သြားသည္။ မၾကာပါ လက္ထဲတြင္
ဟမ္းဖုန္းတစ္ လံုးကိုင္ကာ ျပန္ေရာက္လာပါ၏ ။ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္တခ်ိဳ ႕ ကို ႏွိပ္သည္။
“ဟဲလို႔..ေဖေဖလား…ေဖေဖသားကို ကားတစ္စီးေလာက္လႊတ္ေပးလိုက္ စမ္းပါ…
သား ျပန္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနလို႔”
“………………”
“အင္း…အခုေဖေဖ BMW စီးထားတာမလား”
“……………….”
“ဟာ…မလႊတ္နဲ႔..မလႊတ္နဲ႔..မာစီးဒီးမစီးခ်င္ဘူး။ PRADO ျဖစ္ ျဖစ္၊
CYGNUS ျဖစ္ ျဖစ္ လႊတ္ေပးလိုက္ ”

“………………”
“အင္း..သားအခု (xxxxxxxx)နားကိုေရာက္ေတာ့မယ္။
အခုလႊတ္ေပးလုိက္ေနာ္”
“………………..”
“ဟုတ္ကဲ့…….ဟုတ္ကဲ့”
ေနာက္ သံစဥ္ ဖုန္းကိုပိတ္လိုက္သည္။ ရနံ႔ အံ့ဩသြားသည္။
ထိုလူေနာက္ေနတာလား….တကယ္လား………
သူမ စဥ္းစားရခက္ေနသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ပင္ မ ျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း
သူမေတြ းမိပါ ၏ ။ ထိုစဥ္မွာ ပင္………
“ဘာလဲ.ဦးေကာင္းေက်ာ္သားက စပယ္ယာလိုက္ေနလို႔ မင္းအံ့ဩေနတာလား….
မအံ့ဩနဲ႔...ငါက ဂုဏ္ေတြ ေငြေတြ ၊ အဆင့္အတန္းဆိုတာေတြ ကို တအားမုန္းတဲ့ေကာင္။
ငါက အဲဒါေတြ ကို စစ္တုရင္ခံေပၚက Pawn တစ္ရုပ္ေလာက္
တန္ဖိုးထားတာမဟုတ္ ဘူး”
သူမစကားသံတို႔မဲ့ေနပါ၏ ။ မၾကာပါ။ သူမမယံုၾကည္ေသာ ကိစၥတစ္ခုသည္
တကယ္ ပင္ ျဖစ္လာေလသည္။
ႏို႔ႏွစ္ ေရာင္ PRADO ကားႀကီးတစ္စီးက သူမတို႔စီးလာေသာ
လိုင္းကားကိုေက်ာ္ကာ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ရပ္လိုက္သည္။
ထိုလူက သူမကို ဘယ္လိုလဲဟူေသာ အၿပံဳ း ျဖင့္ ၿပံဳ း ျပသည္။ ၿပီးေတာ့…….
“ေဟ့ေကာင္ႏွစ္ ေကာင္…မင္းတို႔ဖုန္းေတြ ၊လြယ္အိတ္ေတြ သြားယူေလ၊
ငါတို႔ဆင္းမယ္”
ထိုသူက သူ႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ ကို ေျပာသည္။ ၿပီးေတာ့ သူမဘက္သို႔

လွည့္၍ ..
“သူတို႔ႏွစ္ ေယာက္ ကလည္း မင္းထင္သလို မရွိလို႔လုပ္စားေနတာမဟုတ္ဘူး။
သူတို႔ အေဖႏွစ္ ေယာက္ လံုးက ဧဒင္ရဲ႕ ရွယ္ရာဝင္ေတြ ခ်ည္းပဲ။ မင္းစကားနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့
အဆင့္ အတန္းရွိတဲ့ထဲကေပါ့။ ငါတို႔သံုးေယာက္ စလံုးကိုလည္းမွတ္ထားပါ..ဘူမိေဗဒ(Final)
က မင္း နဲ႔အတူတူပါပဲ”
“ရွင္….”
ဒီစကားကိုေတာ့ သူမအံ့ဩသြားသည္။ ဒါဆို သူတို႔က သူမကို သိေနတယ္ေပါ့…
ကားေပၚကဆင္းခါနီး တြင္ ထိုသူက စကားတစ္ခြန္းထပ္ေျပာ သြားပါ၏ ။
“ငါ ကေတာ့ အဆင့္အတန္းဆိုတာကို
ကိုယ္က်င့္တရားတစ္ခုတည္းနဲ႔တုိင္းတယ္”
ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔ သူတို႔ႏွစ္ ေယာက္ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္တိုက္ေတြ ႕ရန္
အေၾကာင္းဖန္လာပါသည္။
ဒီတစ္ခါ ေတြ ႕ဖို႔ရန္ ဖန္လာသူက………..
အပ္တစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊ ေလျပားေနေသာ ကားမဟုတ္၊ ဖိနပ္တစ္ရံမဟုတ္၊
ျပတ္သြား ေသာ သဲႀကိဳ း တစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္။
မင္းသံစဥ္ဆိုေသာ သူကိုယ္တိုင္။
V
ဒီေန႔သည္ ေသာ ၾကာေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ေသာ ၾကာေန႔၏ ထံုးစံအတိုင္း
ညေနေက်ာင္း လႊတ္ခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းဝမေရာက္ခင္စပ္ၾကားမွာ လူေတြ ႏွင့္
ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနပါ၏ ။
ေက်ာင္းဝ၌ ကား ကေလးႏွစ္ ေယာက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေဝေနသည္။

ရၿပီးသြား သည့္လူေတြ လည္းရွိၾကသည္။ မရေသးေသာ လူေတြ လည္းရွိၾကသည္။
သံစဥ္တို႔အုပ္စုက ေတာ့ ထိုလက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ရြက္ကိုကိုင္၍
စဥ္းစားခန္းဝင္ေနလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ သံစဥ္က စေမးသည္။
“ေဟ့ေကာင္..R-ဇာနည္က ဘယ္ၿမိဳ ႕ ေတာ္ မွာ ေနတာလဲ”
“ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ ေတာ္ မွာ ေနတာေလ”
ဗညား၏ အေျဖေၾကာင့္ သံစဥ္က်ိန္ဆဲလိုက္သည္။
“မင္းအဘ..အဲဒါေတာ့ မင္းေျပာမွလား…ငါလည္းသိတာေပါ့”
“သိရက္သားနဲ႔…….ဘာလို႔ေမးေနလဲ”
“ေနာက္တစ္ၿမိဳ ႕ မ်ား ရွိဦးမလားလို႔ေပါ့ကြာ။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ လက္ရံုးကိုေတြ
႕ဖို႔က ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ ႕ လံုး လိုက္ရွာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ”
“ေအး…ငါလည္း မထင္ဘူး…ဒါေပမယ့္ ငါတို႔လည္း ဒီေလာက္ပဲ
စဥ္းစားလို႔ရတယ္”
သူရက ေထာက္ခံစကားဆိုသည္။ ၿပီး စာရြက္ကို ေသခ်ာထပ္ၾကည့္ရင္း..
“ေနာက္ၿပီး ဒီ heart ဖဲ Queen ကို တစ္ဝက္ျဖတ္ထားတာႀကီးက
ဘာသေဘာလဲ မသိဘူး”
“ေအး…ငါတို႔လည္း အဲဒါပဲ စဥ္းစားရၾကပ္ေနတာ”
ေျပာၿပီး သံုးေယာက္ သား စာရြက္ကိုေသခ်ာထပ္ၾကည့္ၾကသည္။ သံစဥ္က
စာရြက္ကို ၾကည့္ေနရာမွ စာရြက္တြင္ ေရး ထားေသာ စာသားအခ်ိဳ ႕ ကို တိုးတိုးေရရြတ္သည္။
“သူမ…R-ဇာနည္ေနတဲ့ ၿမိဳ ႕ ေတာ္ ကို ဦးတည္သြားေနတယ္။ R-ဇာနည္က
ဘယ္ၿမိဳ ႕ ေတာ္ မွာ ေနတာလဲ”
စာသာဆံုးသြားသည္ အေတြ းက အစပ်ိဳ း လို႔ပင္ မရေသး။ ထိုအခ်ိန္မွာ ပင္

ဆူညံဆူညံ ႏွင့္ မိန္းကေလးတစ္သိုက္ ဆိုင္ထဲသို႔ ဝင္လာၾကပါ၏ ။ ဝင္လာသူမိန္းကေလးမ်ား
က သင္းရနံ႔၊ ခ်ိဳ လဲ့ႏွင့္ ျဖဴျပာ။
ခ်ိဳ လဲ့ႏွင့္ ျဖဴျပာမွာ သူတို႔သံုးေယာက္ ႏွင့္ တစ္ခန္းတည္း ျဖစ္သည့္အျပင္
တစ္အုပ္စုလံုး ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည္မို႔ လွမ္းၿပံဳ း ျပသည္။ သူတို႔အုပ္စုလည္း အလိုက္သင့္ျပန္ၿပံဳ း
ျပလိုက္သည္။ ဒါေပမယ့္ သင္းရနံ႔ ကေတာ့ သူတုိ႔အုပ္စုရွိရာသုိ႔ အၾကည့္တစ္ခ်က္
ေရာက္မလာ။
သို႔ ေပမယ့္လည္း သံစဥ္ သူမကိုလိုက္ၾကည့္မိပါသည္။
ထီမထင္ဟန္မ်က္ႏွာေလးက အသည္းယားခ်င္စရာ။ ဆင္မယဥ္သာေျခလွမ္းမ်ိဳ း
မဟုတ္ေပမယ့္ က်ားသစ္ပ်ိဳ မတစ္ေကာင္၏ ရဲရင့္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ိဳ း ကပင္ မာန္ျပည့္ေသာ
သူမမ်က္ႏွာႏွင့္ လိုက္ဖက္လို႔ေနပါသည္။
“တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္..ေဟ့ေကာင္…ေရာမၿမိဳ ႕ ကို တစ္ေယာက္ တည္းနဲ႔ေတာ့
တည္လို႔ မရဘူး။ အားလံုးရဲ႕ စုေပါင္းအားနဲ႔ ေရာမဆိုၿပီး ျဖစ္လာတာ။ ဒီေတာ့
ငါတို႔သံုးေယာက္ စလံုး စဥ္းစားမရလည္း ဘာ ျဖစ္လဲကြာ..အားလံုးကိုစဥ္းစားခုိင္းတာေပါ့”
ဗညား၏ စကားေၾကာင့္ သံစဥ္မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္လိုက္သည္။
“မင္းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ”
“မင္း ေသြးရွိမယ္ဆိုရင္..ငါတို႔စဥ္းစားလု႔ိမရတဲ့စာရြက္ကို
သင္းရနံ႔တို႔ဝိုင္းကိုသြားေပး ၿပီး စဥ္းစားခိုင္းလုိက္”
ဗညား၏ စကားေၾကာင့္ သူ႔ရင္ လွ်ပ္စီးလက္သြားသည္။ ဝင္းခနဲ…
“ဟာ..မ ျဖစ္ပါဘူးကြာ၊ ျဖဴျပာနဲ႔ခ်ိဳ လဲ့က ေရွာ့မရွိဘူး….ဟို တစ္ေယာက္ က
ေရွာ့ရွိတယ္”
“မင္း ဒီပေဟဠိရဲ႕ အေျဖကိုရရင္ လက္ရံုးရဲ႕ အခ်စ္ျမွာ းကို ဘယ္သူ႔ကိုေပးမွာ
လဲ”

“ဟာ…ဒါ ကေတာ့”
သံစဥ္ အေျဖရခက္သြားသည္။
“မင္း…သင္းရနံ႔ကိုေပးမွာ မလား။ အဲဒီ ေတာ့ သူ႔ကိုေပးမယ့္ ျမားရွိတဲ့ေနရာကို
သူ႔ကို သာ သြားေမး။ အဲဒါ ဘယ္သူမွမလုပ္ရေသးဘူး”
“ဟာ…….ဟုတ္တယ္…..ဒါဆို ေတာ္ ေတာ္ ဆန္းသြားၿပီ”
သူရကပါ ဝင္ေထာက္ခံသည္။
သံစဥ္ စဥ္းစားရၾကပ္သြားသည္။ ဟိုႏွစ္ ေကာင္ ကေတာ့
အတင္းတိုက္တြန္းေနသည္။ သံစဥ္ ရနံ႔တို႔ဝိုင္းကို လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။
သင္းရနံ႔ဟူေသာ မိန္းကေလးက ေဘးမွသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ ေယာက္ ႏွင့္
စကားေကာင္းေန ပါ၏ ။
“ေဟ့ေကာင္..ကၽြတ္မေနနဲ႔…ျဖဴျပာနဲ႔ခ်ိဳ လဲ့လည္း ရွိတယ္။ မင္းပဲ အသစ္ႀကိဳ
က္တယ္ ဆို..အခုငါတို႔ေပးတဲ့နည္းက ဘယ္သူမွမသံုးရေသးတဲ့ နည္းသစ္”
သူဘာလုပ္ရမလဲ။
ဟိုတစ္ေခါက္ ကားေပၚကကိစၥမ ျဖစ္ခင္ကတည္းက သင္းရနံ႔ဆိုေသာ
မိန္းကေလးကို သံစဥ္သတိထားမိေနတာ ၾကာၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲေလာက္ မာန္မာနရွိမည္
မထင္ခဲ့။
ကားေပၚမွာ ျဖစ္ေသာ ကိစၥကလည္း ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ သံစဥ္
သူ႔အလြန္ဟု ခံယူထားသည္။ သူက ေယာက်္ားေလးပင္ မဟုတ္ပါလား။ သူ
ျပန္ေတာင္းပန္သင့္သည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း သံစဥ္ႏွင့္ ဗညားတုိ႔ စကားအေျခအတင္
ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္းပန္၏ ။ မေတာင္းပန္၏ ။

ဒါေပမယ့္ သံစဥ္၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္ေတြ အဆံုးမွာ ဗညားႏွင့္ သူရ ႏွစ္ ေယာက္
လက္ခံသြား ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ တြန္းပို႔ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ့ သံစဥ္ေယာင္လည္လည္ႏွင့္ ပင္ ခ်ိဳ လဲ့၊ ျဖဴျပာႏွင့္
သင္းရနံ႔ရွိရာဝိုင္း သို႔ ေရာက္သြားရပါသည္။ ဟုတ္သည္။ မင္းသံစဥ္သည္ သစ္ရမည္ ။ ထိုသို႔
အားတင္းရင္းျဖင့္ ..
“ခ်ိဳ လဲ့…ငါဒီမွာ …ခဏထိုင္မယ္ေနာ္”
သူ႔စကားေၾကာင့္ ခ်ိဳ လဲ့ႏွင့္ ျဖဴျပာက သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္သည္။
“ေဩာ္…….သံစဥ္……လာ………ထိုင္ေလ”
ခ်ိဳ လဲ့ႏွင့္ ျဖဴျပာက သူ႔ကိုၿပံဳ း ကာႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ သူမ ကေတာ့
သူ႔ကိုျမင္သည္ႏွင့္ အၾကည့္တစ္ခုကို တစ္ေနရာဆီသို႔ လႊဲ သြားပါ၏ ။
သံစဥ္ဝင္ထိုင္လိုက္ရင္းမွ လက္ထဲကစာရြက္ကို စားပြဲေပၚသုိ႔ တင္လုိက္ပါသည္။
“သံစဥ္..အဲဒါဘာႀကီးလဲ”
ျဖဴျပာ့ေရ႕သို႔ ထိုးေပးလိုက္ ရင္း…
“လက္ရံုးရဲ႕ ပေဟဠိေလဟာ”
သူမတို႔ႏွစ္ ေယာက္ စိတ္ဝင္တစား ေကာက္ၾကည့္ၾကပါသည္။ ၿပီး
အတန္ၾကာၾကည့္ ရင္းမွ ႏွစ္ ေယာက္ စလံုး ေခါင္းကိုယမ္းရင္း..
“ဘာအဓိပၸာယ္လဲဟ..ငါတို႔ စဥ္းစားလို႔မရဘူး”
“ေအး..ငါလည္း စဥ္းစားလို႔မရလို႔ နင္တို႔မ်ား ရမလားဆိုၿပီး….လာေမးတာ”
သံစဥ္စကားေၾကာင့္ ျဖဴျပာႏွင့္ ခ်ိဳ လဲ့မွာ ေခါင္းယမ္းျပၾကသည္။ ၿပီး
တဆက္တည္းပင္..
“ရန႔ံ ဒါကိုခဏၾကည့္စမ္းပါ”

ျဖဴျပာက ရနံ႔မ်က္စိေရွ႕သို႔ စာအရြက္ကို ေထာင္ကာျပသည္။ ရနံ႔စိတ္မပါသို
တစ္ဖက္ လွည့္လိုက္ရင္းမွ..
“မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး”
“ခဏေလးပါဟာ..နင္ဆိုရင္ ေျဖႏိုင္မွာ ပါ”
ရနံ႔ လွည့္မၾကည့္ေပ။ ဒါေပမယ့္ ခ်ိဳ လဲ့တို႔ႏွစ္ ေယာက္ မွာ
အတင္းတိုက္တြန္းေနသည္ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး စာရြက္ဆီသို႔ မ်က္လံုးေရာက္သြားေလသည္။
စိတ္မပါဟန္ ေပၚလြင္ေနသည့္ မ်က္ႏွာတို႔က တျဖည္းျဖည္း မ်က္ႏွာေၾကာတို႔
ေလ်ာ့ လာကာ စိတ္ဝင္စားသည့္ အေရာင္ တို႔ ထင္ဟပ္လာသည္။
“ျပစမ္း”
ရနံ႔ စာရြက္ကို ဆြဲယူကာၾကည့္လိုက္ပါသည္။
ထိုစာရြက္ကား ေအာက္ပါအတိုင္း

………………………………………..

