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ဆီစန
ွ း် သွား သာ ကိုး ကီးချိတ်တစ်ထည်
ြမသန်းတင့်
ြပာရအးမယ်။ က န် တာ့်သား

ဇာ် မာ်ရဲ ့အ ကာင်း။

ဇာ် မာ်ရဲ ့အ ကာင်းဆိတာထက်

ဇာ်

မာ်ရဲ ့အတင်းဆိယင် ပိ ပီးမှန်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
မှတ်မိ ကအးမလား မသိဘူး။ တစ်ခါတန်းက က န် တာ့်သား ဇာ် မာ်ဟာ အ ရာင်လင့်သွားတဲ့ဂျင်း
ဘာင်းဘီက လးတစ်ထည်နဲ ့တူတဲ့အ ကာင်းကိ က န် တာ် ြပာခဲ့ဖူးတယ်။ ခလဲ သူ ့အ ကာင်း။ အဲ သူ ့အ
တင်းကိပဲ ြပာရအးမှာပဲ။ ြပာစရာ တွက ရှိလာတာကိး။
အမှန်က တာ့ ကိယ့်သားရဲ ့အတင်းကိ မ ြပာချင်ဘူး။ မ ြပာရက်ဘူး။ ဒါ ပမယ့် မတတ်နိင်ဘူး လ။
ကိယ့်ရင်ထဲမာှ ခစားရတာ တွ များလွန်း တာ့ နည်းနည်း ြပ ပျာက်မှ ြပ ပျာက်ပါ စ တာ့ဆိတဲ့သ ဘာနဲ ့
က န် တာ် ြပာရတာ။ တစ်ကယ် တာ့ ကိယ့် ပါင် ကိယ်လှန် ထာင်း၊ ကိယ့်အထပ် ကိယ် ြဖြပတာနဲ ့အတူတူ
ပဲ။
က န် တာ့်သား မိန်းမခိးလာတဲ့အ ကာင်းကိ ြပာခဲ့ ပီး ပီ။ သူ ့ ကာင်မ လးရဲ ့နာမည်က ဂျူလိင်တဲ့။
ခ ခတ်မှာ နာမည် တွကိ တမင် မဆန်း ဆန်း အာင် ပး န ကတယ်။ တစ်ချို ့နာမည် တွက ခ လိ ့သာ ခ
ရတယ်။ သ သချာချာ စဉ်းစား ကည့် တာ့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိဘူး။ ြမန်မာလိလဲ အနက်ြပန်လိ ့မရဘူး။ အဂ
လိပ်လိလဲ အနက်ြပန်လိ ့မရဘူး။ မွန်လိ၊ အိန္ဒိယလိလဲ အနက်ြပန်လိ ့မရဘူး။ ဥပမာ - အဆိ တာ်တစ် ယာက်
ရဲ ့နာမည် ဆိပါ တာ့။ အဲဒီအဆိ တာ်ရဲ ့နာမည်က တစ်လးတည်းရယ်။ ယပင့်ဟထိး မှာက်ချ၊ ဝစ္စနှစ်လး
ပါက်ပါတယ်။ ခ ကည့် ရွတ် ကည့်ယင် တာ့ နား ထာင် ကာင်းသလိလိ၊ ရွတ်လိ ့ ကာင်းသလိလိပဲ၊ ဒါ ပ
မယ့် ြမန်မာလိကျ တာ့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမထွက်ဘူး။ အဂလိပ်လိလဲ ဘာအနက်မှမထွက်ဘူး။
ခလဲ က န် တာ့် ခ းမနာမည်က ဂျူလိင်တဲ့။ ဂျူလိင်ဆိ တာ့ အဂလိပ်လတစ်လ။ ကာင်း ပီ။ အဲဒီလ
မှာ

မွးလိ ့ ဂျူလိင်လိ ့မှည့်တယ်ပဲထား။ က န် တာ်တိ ့က တာ့ အဲဒီလကိ ဇူလိင်လိ ့ ြပာ ကတယ်။

ခ က

တယ်။ သူတိ ့က တာ့ ဂျူလိင်တဲ့။ အဂလိပ်သပါပါ ခ တယ်။ တစ်ချို ့ကျ တာ့ ဂျူလိင် တာင် မ ခ တာ့ဘူး။
ဂျူလိင်တဲ့။ သိပ်အဂလိပ်ဆန် န ကတာ လ။ ဘာဂျူလိင်လဲ။ ဘာဂျူလိင်လဲ၊ ဇူလိင် ပါ့။ ဩဂတ်တဲ့။ ဘာ ဩ
ဂတ်လဲ။ ဩဂတ် ပါ့။ ဧ ပီ ပါ့။ ဘာ အပရယ်လ်လဲ။

ရှးက က န် တာ်တိ ့ပညာရှိ တွက ြမန်မာဆန် အာင်

လပ်ခဲ့ ပီး ပီ၊ ရှိ ပီးသား ဘာခမှ အဆန်းထွင် နရမှာလဲ။ တစ် န ့က ရပ်ြမင်သ ကားမှာ ကည် ကည် ဌး ြပာ
သွားသလိ ပါ့။ ဂစ်-ဂစ်တာတဲ့။ ဘာ ဂစ်တာလဲ။ ဂီတာ ပါ့။ ြမန်မာလိ ခ ပီးသား ရှိ န ပီ။ မသိလိ ့၊ နားမ
လည်လိ ့ ခ နတဲ့က လး တွဆိ ထားပါ တာ့။ လူ ကီး တွ၊ စာ ရးဆရာ တွကပါ ဂီတာလိ ့မ ရးပဲ မ ခ ပဲ
ဂစ်တာလိ ့ ရး န ခ န ကတယ်။ ဂီတာလိ ့ ခ တာ ဘယ် လာက်နားဝင်ချိုသလဲ။ ြမန်မာလိ ပါဠိလိလဲ အ
နက်ရတယ်။ အသလဲ သာတယ်။ ရှးက ခ ခဲ့ ပီးသားလဲ ြဖစ်တယ်။ ခ တာ့ ဂစ်တာတဲ့။ ဂစ်ဆိတဲ့ြမည်သစွဲ
ဟာ ြမန်မာမှာ မ ကာင်းတဲ့အသ။ မချိမဆ့ အသ။ ငှက်ဆိးထိးသ။ ရပ်ြမင်သ ကားက န ပီး ကည် ကည် ဌး
က ဂစ်-ဂစ်တာလိ ့ ြပာသွား တာ့ က န် တာ် သ ဘာကျလိက်တာ။ မိသားစ ကည့် နတဲ့ ကားထဲမှာ တစ်
ယာက်တည်း ထ ပီး ဩဘာလက်ခပ်တီးမိတယ်။ စိတ်ထဲက ကာယက ြမာက် တာ့ မလပ်ပါဘူး။ လှည့်
ကည့်လိ ့မှ ကိယ့်တစ် ယာက်တည်း မဟတ်လား။ တာ် တာ် ကာ အဘိး ကီး ဘာ ပါက်သွားသလဲ မသိဘူး။
"စိန် ကာင်"လိ ့အ ြပာခရမှာစိးလိ ့။ ဒါ ပမယ့် စိတ်ထဲက တာ့ အ ကိမ်တစ် သာင်း လာက် လက်ခပ်တီးပစ်
လိက်တယ်။ ကဲ-မှတ်က ရာ။
အဲ-ဂျူလိင်အ ကာင်း ြပာရအးမယ်။ က န် တာ်တိ ့ ကျာင်းတန်းက ဂ န်တိ ့၊ အပရယ်လ်တိ ့၊ မတိ ့
စတဲ့နာမည်မျိုးနဲ ့မိန်က လး တွ

တွ ခဲ့ ့ဖူးတယ်။ ဒါ ပမယ့် ဂျူလိင်ဆိတဲ့နာမည်ကိ တာ့ တစ်ခါမှ မ တွ ဖူ့ း
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ဘူး။ အသးများတဲ့ခရစ်ယာန်နာမည် တွထဲမှာလဲ ဒီနာမည်မျိုး မ တွ ဖူ့ းဘူး။ မယယင် လန်းနားစ်အဘိဓာန်
နာက်ဆက်တွဲမှာ ခရစ်ယာန်နာမည် တွ ပါတယ် လှန် ကည့်။ ခ တာ့ ဂျူလိင်တဲ့။ ဂျလိင်တဲ့။ နာက်ကျယင်
အာက်တိဘာတိ ့၊ ဘာတိ ့များ မှည့် ကမလား မသိဘူး။ ယာက်ျားက လးကိ မှည့်လိ ့လဲ မ ကာင်းဘူး။ အဲမိန်းက လးကိ မှည့်ြပန်ယင်လဲ ပိဆိးတယ်။
ထားပါ။ သားနဲ ့ ခ းမကိ မဆ့မ ပဲ အစိးရတိက်ခန်းက လး ပ မှာ တင် ပီး

က းခဲ့တယ်။ သားက

ဘာမှမ အာင်ဘူး။ ဒီ တာ့ က န် တာ် ဘာလပ်ရသလဲ။ ထးစအတိင်း သ ဘာသားလိက်နိင် အာင် လပ်ရ
တယ်။ သွားလိက်ရတာ။ ဟိရး၊ ဒီရး၊ ဖတ်ဖတ်ကိ မာလိ ့။ ဒါ ပမယ့် က န် တာ့်လိ ကာင် လိက်လိ ့ ဘာရမှာ
လဲ။ ဟိရး သည်ရးမှာ ကိယ့်လပ် ဖာ် ကိင်ဖက် တွ၊ အ ပါင်းအသင်း တွ ရှိသင့်သ လာက် တာ့ ရှိပါတယ်။
ဒါ ပမယ့် က န် တာ် မ ြပာချင်ပါဘူး။
က န် တာ်က တာ့ တတ်နိင်သ လာက် က းထားတာပဲ။ ဒါ ပမယ့် သူတိ ့မှာ ချစ်စ၊ ခင်စ ကင်နာစ
ဆိ တာ့ ဘိင်စကတ်က လး သွားလိက်၊ စတိတ်ရးက လး ကည့်လိက်၊ ဟိသွားလိက်၊ ဒီလာလိက်နဲ ့၊ ခက်
တာက သူတိ ့သွားတာက အ ရးမ ကီးဘူး။ ပိက်ဆကန်ရတာက က န် တာ်။ သိတဲ့အတိင်း စတိတ်ရးဆိယင်
လဲ နရာ ကာင်း ကာင်းဆိယင် နှစ်ဆယ်အစိတ် ပးရတာ။ အိမ်ကသမီး တွ ကည့်ချင်ပါတယ်လိ ့ပူဆာတာ
တာင် ဆယ်ခါတစ်ခါ လာက်ပဲ ပိ ့နိင်တယ်။ ဒါ တာင်မှ အနိင်နိင်ရယ်။
ရပ်ြမင်သ ကားမှာ ကည့်ရသားပဲ အ၊ နီးနီးကပ်ကပ်လဲ ကည့်လိ ့ရ သးတယ်။ ပိက်ဆကန်လဲ သက်
သာတယ်။ အိမ်မှာပဲ ကည့်ပါ"လိ ့သမီး တွကိ ချာ့ရတယ်။ တစ်ခါတ လ စတိတ်ရးရာသီ ရာက်လာယင် သူ
တိ ့ပူဆာမှာစိးလိ ့ မျက်နှာကိ တင်းတင်း ပီး ကိုကန်ထားရတယ်။
ခ ဇာ် မာ်တိ ့လင်မယားကျ တာ့ က န် တာ် တားလိ ့မရဘူး လ။ ကိယ့်သားကိ ြပာနိင်ဆိနိင်၊ ြပာ
ခွင့်ဆိခွင်ရ
့ ှိ ပမယ့် သူများသမီးကျ တာ့ ြပာခွင့်လဲ မရှိဘူး။ ြပာလဲ မ ြပာချင်ဘူး။ ဒီ တာ့ သူတိ ့သးဖိ ့ဆိ ပီး
တစ်လကိ နှစ်ရာတစ်လှည့်၊ နှစ်ရာ့ငါးဆယ်တစ်လှည့် ပးရတယ်။ လခက လး ရှစ်ရာစ ကးရတဲ့က န် တာ့်
ဝင် ငွနဲ ့ဆိယင် ဒီ လာက်ပဲ

ပးနိင် တာ့တာ ပါ့။ ဒါ ပးတာ တာင် လွန်လှ ပီ။ သူတိ ့ကိ

က းလဲ

က းရ

သးတယ်။ အသးစရိတ်လဲ ပးရ သးတယ်ဆိယင် က န် တာ့်လခဟာ ဘာကျန် တာ့်မှာလဲ။
တာ်ပါ သးရဲ ့။ ကျန်တဲ့လူ တွအတွက် အဝတ်အစားဖိးတိ ့ ဘာတိ ့ သိပ်မကျန် တာ့ဘူး။ က န် တာ့်
သမီး တွက တာ့ ရပ်ြမင်သ ကားက အဆိ တာ် တွ ဝတ်တဲ့အဝတ်အစား တွကိ ကည့် ပီး ဒါက တာ့ ဂျပန်
ဆစ်၊ ဒါက တာ့ ထိင်းဆစ်၊ ဒါက တာ့ ပါတိတ်၊ ဒါက တာ့ အိတ၊ ဒါက တာ့ အိရှန် စသြဖင့် ြပာ ကပါရဲ ့။
အင်း-စကား ခ ကဟန်တူပါရဲ ့။ ဒါ ပမယ့် ဘာရမလဲ။ သူတိ ့ စကားကိ မ ကားသလိ လပ် ပီး မျက်နှာကိ
တမင်တင်းထားလိက်တယ်။ စိတ် တာ့ မ ကာင်းဘူး ပါ့။ သီတင်းက တ်တိ ့၊ နှစ်သစ်ကူးတိ ့ကျမှ အထက်
အာက် တစ်ဆင်စာစီ လာက်ကိ မနည်း ခ တာ ပီး ဝယ် ပးရတယ်။
အ မ ကီးအတွက်က တာ့ ကိစ္စမရှိဘူး။ သူက ဘယ်မှလဲ ထွက်တာမဟတ်ဘူး။ မီးဖိ ချာင်မှာပဲ အ
ချိန်ကန်ရ တာ့ အဝတ်အစားဖိး သိပ်မကန်လှပါဘူး။ သူအြပင်ထွက်ယင် မနက် စျး ပါ့။ မနက် စျးက တာ့
လဲ အိမ်နားတင်ဆိ တာ့ ဒီလိနဲ ့ပဲ ထွက်သွားတာပဲ။ တစ်ခါတ လမှာ ခဖိနပ်နဲ ့ပဲ သွားတာပဲ။ တစ်ခါတ လ
က န် တာ်နဲ ့ဘရားသွားတယ်။ ဘရားသွားတယ်ဆိ တာ့လဲ ဒီ လာက်ဝတ်စားဆင်ယင်စရာ မလိဘူး။ မဂလာ
ဆာင်တိ ့၊ ဆွမ်း က းတိ ့ တာ့ က န် တာ်ပဲ သွားလိက်တယ်။ ယာက်ျားဆိ တာ့ ဘာမှသိပ်အပန်းမ ကီးဘူး။
ရမရှိတာ လူမသိဘူး။ စိန်မရှိတာ လူမသိဘူး။ သူ ့အ မ ကီးမှာ အပျိုတန်းက ဝယ်ထားတဲ့ထဘီက လး တွနဲ ့
ပွဲသွားပွဲလာ ဝတ်ဖိ ့ အဝတ်အစားက လး သး လးစပဲရှိတယ်။ ဒီြပင်လဲ မလိ တာ့ပါဘူး။
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ဟတ်တယ် လ။ အသက်လဲ ငါးဆယ် ကျာ်လာ ပီ။ ဆပင် ကွက်တိကွက် ကား ြဖူ ပီ။ ဝလဲဝ န ပီ။ ဒီ
အရွယ် ကီးကျမှ ထိင်းဆစ်နဲ ့၊ ဂျပန်ဆစ်နဲ ့၊ အိတနဲ ့၊ အိရှန်နဲ ့၊ မိတ်ကပ် တွ၊ ဆပင် တွလပ် နယင်လဲ ကည့်လိ ့
မ ကာင်း တာ့ပါဘူး။ အသက်ငါးဆယ် ကျာ်မှ ဆပင်ကိ ြဖတ် ပီး ကာက်ထားယင် ဘယ်မှာ ကာင်း တာ့မှာ
လဲ။ မိန်းမအလှြပင်တယ်ဆိတာ အရွယ်နဲ ့လိက် အာင် ြပင်ရတယ်။ အရွယ်နဲ ့မလိက် အာင် အလှြပင်ထားတဲ့
မိန်းမ ကီး တွကိ ြမင်ယင်တစ်မျိုးပဲ။
က န် တာ့်အတွက်လဲ အဝတ်အစား ဒီ လာက် မကန်လှပါဘူး။
တစ်ြခားကလာတဲ့အ ဟာင်းအ ကျ အကျနှစ်ထည် သးထည် လာက် ဝယ်ထားလိက်ယင် ပီးတာပဲ။
တစ်ထည်မှ

လးငါးဆယ်ရယ်။ အဲ-သူများအကျဆိ တာ့ နည်းနည်း ခ းြပန် စာ် တာ့ နသ ပါ့။ ဒါ ပမယ့်

မတတ်နိင်ဘူး လ။ တစ်ထည်မှ
လိက်ယင် တာ့

လးငါးဆယ်ဆိ တာ့ မဆိးပါဘူး။ ဝတ် ပျာ်ပါတယ်။ ရတ်တရက် ကည့်

ဖာရိန်းရှပ်လိလိ ပါ့။ နည်းနည်း ဟာင်းသွားယင်လဲ ဆယ့်ငါးကျပ် လာက်၊ နှစ်ဆယ်

လာက်နဲ ့ြပန် ရာင်းလိက်။ အသစ်ြပန်လပ်ထားတဲ့အဲဒါမျိုးတူကိ ဝယ်ဝတ်လိက်နဲ ့။ ြဖစ်ပါတယ်။
ဟတ်တယ် လ။ က န် တာ့်လိ ကာင်ဟာ ဒီ လာက်ပဲ ဝတ်နိင်မှာ ပါ့။ အဲရိးတိ ့ ဘာတိ ့ဆိတဲ့ရှပ်မျိုး
ဆိယင် တစ်ထည်ကိ သးရာ ကျာ် လးရာ။ ဘယ်တတ်နိင်ပါ့မလဲ။ တစ် လာက လမ်း လ ာက်ယင်း ဝတ်ဖိ ့
ပ လးဘွိုင်စပိ ့ရှပ်က လးကိ

ကာက်ကိင် ပီး

စျး မး ကည့်မိပါတယ်။ သးရာငါးဆယ်တဲ့။ လမ်း လ ာက်ဖိ ့

ဝါ့ကင်းရှူးက လးတစ်ရကိ လှတာနဲ ့ မးမိပါတယ်။ ြခာက်ရာတဲ့။ တစ်ချို ့များ ရှစ်ရာ တစ် ထာင်အထိ ရှိ
သတဲ့။ ဆက်မ မးရဲ တာ့ပဲ ဆိင်ထဲက ြမန်ြမန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ အမယ် လးဗျလိ ့ အာ်မိမှာ စိးလိ ့ လ။ ဆိင်
ထဲကလူ တွက တာ့ က န် တာ့်ကိ "စိန် ကာင်"လိ ့ အာက် မ့ ကမှာပဲ။
ဒီ တာ့ က န် တာ် ဘာဝတ်သလဲ၊ အ ဟာင်းအကျပဲ ပါ့။ စတိတ် ကာ်လာနဲ ့အကျကိ ဝတ်ချင်ယင်
တာ့ ကန်တိက်က "မန္တ လးရှပ"် ရှိတယ်။ လချည်က နှစ်ရှစဆ
် ယ်ချည် ချာ သး လးထည် လာက် အ ပ အ
ကျကလဲ သး လးထည်ဆိယင် တာ်ပါ ပီ။ ရပါတယ်။ ြဖစ်ပါတယ်။
အဲ-ခက် နတာကဲ ဇာ် မာ်တိ ့လင်မယား။
ဂျူလိင်ဆိယင် သူတိ ့အိမ်မှာက မနက်လင်းယင် နက်စ်က ဖး၊ လီမွန်ဘာလီ၊

ပါင်မန် ့၊

ထာပတ်၊

ချိစ်၊ ကိကိး၊ အိဗာတင်း၊ ဟာလစ်၊ သစ်သးီ ဆိယင် ပန်းသီး၊ သစ် တာ်သီး၊ ဆန်းကစ်၊ က ဲ ကာ၊ ဝါရှင်တန်
ဂရိတ်ဖရ၊ စပျစ်၊ လိ မ္မာ်။ ငှက် ပျာသီးဆိယင် တယ် တာင် မစားြဖစ်ဘူး။
က န် တာ့်အိမ်မှာ တာ့ ဘာစားရမှာလဲ။ မနက်လင်းယင် အများအားြဖင့် ပဲြပုတ်နဲ ့ထမင်း ကာ် ပါ့။
တနဂ နွတိ ့ဘာတိ ့ လာက်ဆိယင် မန် ့ဟင်းခါးက လး ဘာ လး စားရတတ်ရဲ ့။ ဒါ ပမယ့် န ့တိင်း ဘယ်န
့ ှယ်
မန် ့ဟင်းခါး စားနိင်ပါ့မလဲ။ တစ်ပွဲကိ အနည်းဆး တစ်ကျပ် ြပား ြခာက်ဆယ်က န နှစ်ကျပ်အထိ ရှိတယ်။
ဒီ တာ့ လူ ြခာက် ယာက် ခနစ် ယာက်ရှိတဲ့အိမ် ထာင်မှာ မနက်တိင်း ဘယ့်နှယ်လပ် ပီး မန် ့ဟင်းခါးစားနိင်
ပါ့မလဲ။ တစ်ခါစားယင် တစ်ဆယ် လာက် ကန် န ပီ။ ပီး တာ့

ကာ်ဖီပါ သးတယ်။ နက်စ်က ဖးဆိတာ

တာ့ မ ြပာနဲ ့။ ၅၁ လမ်းထိပ် ချစ်တီး ကာ်ဖီမန် ့ကိ တာင် မနည်းအားခဲ ပီး ဟဲ နရတယ်။ တစ်ခါတ လမှာ
မ သာက်နိင်ဘူး။ စဉ်းစား ကည့် လ။ နက်စ်က ဖးဗူး ကီးတစ်ဗူးကိ တစ်ရာ ကျာ် တစ်ရာ့အထက်။ အ မ
ကီးက ကာ်ဖီ ကိုက်တတ် တာ့ ဒီြပင် သွားရည်စာသာ မစားချင် နမယ်။ ကာ်ဖီ တာ့ သာက်ချင်ရှာတယ်။
နှ ြမာတယ်လိ ့ တာ့ ညည်းတာ ပါ့။ "ညည်းမ နပါနဲ ့ကွာ။ မင်းက တစ်ြခားဘာမှစားတာ သာက်တာမဟတ်
ဘူး။ ကာ်ဖီ လး တာ့ သာက်ပါ"လိ ့ က န် တာ်က ဖျာင်းဖျပါတယ်။
ဟတ်တယ် လ။ အ မ ကီးမှာ အိမ်ထဲအိမ်ြပင် ထွက်ရတာ မဟတ်ပါဘူး။ က န် တာ်တိ ့တစ် တွက
အြပင်ကိ ထွက် န ကတာ။ လက်ဖက်ရည်ဆိင်က လး အစထိင်မိပါတယ်။ အ ပါင်းအသင်းနဲ ့ တွ လိ
့ ့ မန် ့က
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လးအစ စားမိပါတယ်။ သမီး တွဆိယင်လဲ ကျာင်းတက်ချိန်မှာ သူတိ ့မန် ့ဖိးနဲ ့သူတိ ့ ရှိ န တာ့ လက်သပ်
က လးအစ၊ မန် ့ဟင်းခါးက လးအစ

ကျာင်းမှာ စားြဖစ်တယ်။ ဒါ ပမယ့် အ မ ကီးခမျာမှာ တာ့

ကာ်ဖီ

က လးကလွဲလိ ့ ဘာမှဟတ်တိပတ်တိ စားြဖစ်ရှာတာ မဟတ်ဘူး။ ကိယ့်မိန်းမမိ ့လိ ့ ကိယ် ြပာတာ မဟတ်ပါ
ဘူး။ တစ်ချို ့မိန်းမ တွကျ တာ့ စျးဝယ်ယင်း စျးမှာ မန် ့ဟင်းခါးတိ ့၊ ခါက်ဆွဲတိ ့၊ လက်သပ်တိ ့ စားြဖစ်ခဲ့
ကတယ်။ သူ ့မှာ တာ့ မဟတ်ပါဘူး။ ကိုက်လဲ မ ကိုက်ဘူး။ သူက ပါင်မန် ့က လးအစ၊ ထာပတ်က လး
အစ၊

ကာ်ဖီက လးအစ ကိုက်တာ။ ခ တာ့

ယာက်ျားရဲ ့လခကလဲ မ လာက်၊

ဘးပန်းကလဲ ဝင် ငွမရှိ၊

သားသမီးစရိတ်နဲ ့ဆိ တာ့ သူ ကိုက်တဲ့ ပါင်မန် ့က လးအစ၊ ထာပတ်က လးအစလဲ မစားနိင်ရှာ တာ့ဘူး။
ကာ်ဖီက လး လာက်ပဲ

သာက်နိင် တာ့တယ်။ ဒါ တာင် တစ် လာက နက်စ်က ဖးက တစ်ရာ ကျာ်ြဖစ်

လာ တာ့ သိပ်အကန်အကျများတယ်ဆိ ပီး
ပါင်းက လး ငါးမူးဖိး၊

ကာ်ဖီကိ တာင် မှန်မှန်မ သာက်နိင်ရှာဘူး။

စျးထဲက ြပန်

ကာက်ညင်း ပါင်းက လး တစ်ကျပ်ဖိး၊ နွားနိ ့ပူတင်းက လး ငါးမူးဖိး လာက်နဲ ့

ကာ်ဖီ ကမ်းက လးကိပဲ သာက်နိင် တာ့တယ်။ က န် တာ် စိတ်မ ကာင်းဘူး။
"အ မ ကီးကလဲကွာ၊ ဒီ လာက်လဲ ခ တာမ နပါနဲ ့။ စားသာ စားပါ"လိ ့က န် တာ်က ြပာတယ်။
"အ ဖ ကီးကသာ စားပါလိ ့ ြပာ ပမယ့် အိမ်မှာ ဟင်းမ ကာင်းယင် သားသမီး တွက မျက်နှာ မ
ကာင်းချင် ကဘူး။ အငယ်နှစ် ကာင်ဆိ အလွန် ချးများတယ်။ ဟိဟာ မစားချင်ဘူး။ ဒီဟာ မစားချင်ဘူး။
ဘဲဥချည်းပဲ စားရလိ ့ လူလဲ ဘဲဥပ ပါက် န ပီလိ ့ ြပာသူက ြပာတယ်။ အားရှိ အာင် ပဲကလားဟင်းက လး
ချက်ြပန် တာ့လဲ တစ်ခါလာ ဒီပဲဟင်းချည်းပဲလားလိ ့ နှာ ခါင်းရ သူ
့ က ရ တယ်
့
။ ဒီ တာ့ မျက်နှာပန်းလှ အာင်
ချက်ရတယ်။ ဒီက တာ့ ငါးပိရည်ကျိုက လးနဲ ့ချဉ်ရည်က လးတစ်ခွက် လာက်နဲ ့ဆိယင် ြဖစ်တယ်"
က န် တာ် စိတ်ထိခိက်သွားတယ်။ သူ ့ဘက်က ကည့် တာ့လဲ ဟတ်သားပဲ။ ဟင်းမ ကာင်းယင် က န်
တာ်ကအစ မျက်နှာမ ကည်ဘူး။ ဟင်း ကာင်းယင် ထမင်းဝိင်းမှာ ရန်းရန်း ဝ အာင် စကား တွ ြပာလိက်၊
နာက်လိက်

ြပာင်လိက်လပ် နတဲ့က န် တာ်ဟာ ဟင်းမ ကာင်းယင် အသတိတ် ပီး ထမင်းကိ ြမန်ြမန် ပီး

အာင် စား ပီး ထသွားတတ်တယ်။
ဂျူလိင်ဆိယင် က န် တာ့်အိမ်မှာ စားရ သာက်ရ တာ့ ဘယ် လာက် ဆင်းရဲရှာမလဲ။ က န် တာ်
တွး ပီး စိတ်မ ကာင်းဘူး။ သူ ့အိမ်မှာဆိယင် တစ်ပိဿာ ြခာက်ဆယ် လာက်

ပးရတဲ့ငရ အူ
့ ဟင်း၊ ပစွန်

တပ် ကီး၊ ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ စသြဖင့် စားနိင်တယ်။ တစ်ခါတ လများ ဟင်းအ ကိုက်ချင်းမတူ
လိ ့ တစ် ယာက်တစ်မျိုး။ တစ် ယာက်အတွက် ပစွန်တပ်၊ တစ် ယာက်အတွက် ငဘတ် မ၊ တစ် ယာက်အ
တွက် ကက်သားစသြဖင့် ဟင်းလျာကိ နှစ်မျိုးသးမျိုး ချက်ရတယ်။ ဟင်းရဆိတာက တာ့ ြပည့်လိ ့တဲ့။ တစ်
ခါတ လ တစ်စွန်းတစ သူ ြပာသ က န် တာ် ကားရတယ်။
က န် တာ့်အိမ်မှာက တာ့ ဘယ်မှာ ဒီလိစားနိင်လိမ့်မတး။
ပဲကလားဟင်းတစ်လှည့်၊ ငါးပိရည်ကျိုတစ်လှည့်၊ ချဉ်ရည်ဟင်းတစ်လှည့် အသားက လး ြပာက်
ြပာက်ပါတဲ့သား ပမ်းဟင်းတစ်ခွက်။ ဒီ လာက်ပဲ ပါ့။ အ ကာ်က တာ့ ပဲသီး ကာ်က လး၊ ကန်စွန်းရွက်
ကာ်က လး၊ ဂ ဖီထပ် ကာ်က လး လာက် ပါ့။
ရစတန်းက တာ့ သူတိ ့နှစ် ယာက် သွားလိက် လာလိက်၊

ပျာ်လိက် ပါးလိက်။ ရန်ကင်းက က န်

တာ့်တိက်ခန်းဟာ ရဘမဟတ်သည့်တိင် တဲအိပျက် မဟတ်ဘူး။ ဒီ တာ့ သူတိ ့ ပျာ် ကတယ်။ ပျာ်ပါ စ။
ငယ်ရွယ်တဲ့ မာင်နှစ တွ ကည်နူးတာ ပျာ်တာကိ ြမင်ရတာ စိတ် ကည်နူးစရာပါပဲ။ အထူးသြဖင့် ကိယ့်သား
နဲ ့ကိယ့် ခ းမဆိ တာ့ ပိလိ ့ တာင် ကည်နူးရပါ သးတယ်။ ပီတိြဖစ်ရ သးတယ်။ မိဘဝတ္တ ရားကိ ကျပွန်ရ
တာဟာလဲ ကည်နူးစရာ ပပဲ ပါ့။
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လးငါးလ လာက် ရှိလာ တာ့ သူတိ ့ အရှိန်နည်းနည်း
လာက် မထွက် က တာ့ဘူး။

လျာ့သွား ကတယ်ထင်တယ်။ ခါတိင်း

အး လ။ ဘယ်မှာလဲ ထွက်နိင်ပါ တာ့မလဲ။ က န် တာ် ထာက်ပ့တဲ့ ငွက

လး မြဖစ်စ လာက်နဲ ့ဆိ တာ့ ကပ်တည်းလာ ပီ ပါ့။ ရစတန်းကသာ ဒါ တွကိ မ့ထားနိင်တာ။ နည်းနည်း
ကာလာ တာ့ ဒါ တွက စကား ြပာလာ ပီ ပါ့။ တစ် ယာက်နဲ ့တစ် ယာက် ကျိတ် ပီး စိတ် ကာက် ကတာတိ ့
ဘာတိ ့ြဖစ်လာတယ်။ သူတိ ့က တာ့ လူ ကီး တွ မသိဘူးလိ ့ ထင် ကာင်း ထင် ကမယ်။ ဘယ်မသိပဲ နပါ့မလဲ။
ကိယ်က မွးထတ်ထားတဲ့သားပဲ။ ငယ်ငယ်တန်းက ြပာသလိ ြပာရယင် သူတိ ့ထက် အယင်ထမင်းစားလာ
တဲ့လူပဲ။ သိတာ ပါ့။ ဇာ် မာ်က အြပင်ထွက်သွားတယ်။ ဂျူလိင်က နမ ကာင်းလိ ့ဆိ ပီး အိပ်ခန်း အာင်း
နတယ်။ သိတာ ပါ့။ သူတိ ့လင်မယား အ ကာင်းမရှိပဲနဲ ့ ဘယ်မှာတစ် ယာက်တည်း ထွက်ဖူးလိ ့လဲ။ ခ တာ့
တစ် ယာက်က အြပင်ထွက်သွားတယ်၊ တစ် ယာက်က အခန်းထဲမှာ အာင်း နတယ်။ ထမင်းစား ခ တာ့
ခါင်းကိက်သ လး၊ ဗိက်နာသ လးနဲ ့ အ ကာင်းြပတယ်။ လင်မယား စိတ် ကာက်တာဆိတာ အသိသာ ကီး
ပါပဲ။
ကိယ်လဲ ငယ်ရာက ကီးလာတာပဲ လ။ သိတာမှ သိပ်သိ။

**************
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ဒါ ပမယ့် ခ ခတ်က ငယ်ရွယ်သူ မာင်နှ တွဟာ က န် တာ်တိ ့ ခတ်က ငယ်ရွယ်သူ မာင်နှ
တွနဲ ့မတူဘူးလိ ့ထင်တယ်။ ထင်တယ်မဟတ်ပါဘူး လ။ တူကိ မတူပါဘူး။ က န် တာ်တိ ့ ခတ်တန်းက ရှး
ခတ်လိ သးနှစ်သးမိး ပိးတာ ပန်းတာ မလပ်ရသည့်တိင် ကာသင့်သ လာက် ကာတယ်။ ချစ် ကလိ ့လက်
ထပ် ကမယ်ဆိ တာ့လဲ စဉ်းစားသင့်သ လာက် စဉ်းစားတယ်။ လင်ရယ် မယားရယ်လိ ့ြဖစ်လာ ပီးတစ်ဆင့်
မ ြပဘူးဆိယင်လဲ ကွဲဖိ ့ဆိတာ တာ် တာ်နဲ ့မလွယ်ဘူး။
ခ ခတ်က တာ့ ဒးပျ ခတ်။ ြမန်တယ်။ မ န ့က တွ ့ ဒီ န ့သမီးရည်းစားြဖစ်၊ မနက်ြဖန် တာ့ လက်
ထပ်၊ သန်ဘက်ခါကျ တာ့ ကွဲ။ စကားပမာ ြပာရယင် အဲဒီ လာက်နီးနီး ြမန်တယ်။ အိမ် ထာင် ရးကိ လး
လးနက်နက် မစဉ်းစားခဲ့ ကဘူး။
စာ စာက

ြပာခဲ့သလိပဲ။ ရကာစမှာ တာ့ တဲအိပျက်မှာ နရ၊ ရဘ ပ မှာ စရ၊ ချစ်တာပဓာနလိ ့

ဆိချင်ပါတယ်ဆိတဲ့သီချင်းဟာ က န် တာ်တိ ့ ခတ်တန်းက မှန်တယ်။ အနည်းဆး က န် တာ့်အတွက် မှန်
တယ်။ က န် တာ်တိ ့မဂလာ ဆာင်ခဲ့ ကတန်းက မဂလာသာ ဆာင်ခဲ့ ကတယ်။ ပိက်ဆတစ်ြပားမှမရှိဘူး။ ဒီ
တန်းက သူက ဆယ်တန်း မ အာင် သးဘူး။ က န် တာ်က ရးတစ်ရးမှာ အာက်တန်းစာ ရးလပ်ယင်း ဘီ
အကိ ကွန်ပတ်နဲ ့ ြဖ နတယ်။ မ အာင် သးဘူး။ ကျန်တဲ့ဘာသာ တွကိ

ြဖရအးမယ်။ ကိယ်ချစ်လိ ့ကိယ်

ယူခဲ့တာ။ သူကလဲ သူချစ်လိ ့ သူယူခဲ့တာ။ လက်ထပ် ကမယ်ဆိ တာ့ နှစ် ယာက်စလး သ သချာချာ စဉ်း
စား ပီးမှ လက်ထပ်ခဲ့ ကတာ။
လက်ထပ် တာ့ ရးမှာ တက် ပီး လက်ထပ် ကတယ်။ မိတ် ဆွ တွကိ လက်ဖက်ရည်က လးတိက်ဖိ ့၊
သက် သအြဖစ် လက်မှတ်ထိးတဲ့သူငယ်ချင်း တွကိ ထမင်း က းဖိ ့ တာင် ပိက်ဆမရှိဘူး။ ကန်ကန် ြပာရ
ယင် ရးမှာ လက်မှတ်ထိးဖိ ့ တဆိပ် ခါင်းဖိးတစ်ဆယ် တာင် မရှိဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ် ယာက်က

ငွငါး

ဆယ် ထတ် ချးလိ ့ အဲဒီ ငွငါးဆယ်နဲ ့က န် တာ်တိ ့ဘဝခရီးကိ စခဲ့ရတာ။
တဆိပ် ခါင်းဖိးက တစ်ဆယ်။ စာ ရး တွကိ လက်ဖက်ရည် တိက်တာ ငါးကျပ်။ ကျန်တဲ့ပိက်ဆက
လးနဲ ့ သက် သအြဖစ် လက်မှတ်ထိးတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ် ယာက်ကိ ဘ ဘရက်စ တာ့ရင့်မှာ ထမင်း က းတာ
က သးဆယ်။
လင်ရယ် မယားရယ် ဆိ ပီး က န် တာ် ငှား နတဲ့အခန်းက လးကိ သူလိက်လာ တာ့ က န် တာ်တိ ့
နှစ် ယာက် ပါင်းမှာ ငါးကျပ်ပဲ ချမ်းသာ တာ့တယ်။
အ ြခအ နကိ က န် တာ်ကလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ြပာြပတယ်။ သူကလဲ နားလည်တယ်။
"မပူပါနဲ ့ မာင်ရယ်။ မ ကယ်သီးတတပ် ပီး က းမှာ ပါ့။ စက်ချုပ် ပီး က းမှာ ပါ့။ မာင်ရတဲ့လခ
က လးနဲ ့ မ စက်ချုပ်၊ ကယ်သီးတတပ်တာနဲ ့ဆိယင် လင်ကိယ်မယား တာ့ နနိင်ပါတယ်"လိ ့ မက ြပာ ပီး
ချစ်တာပဓာနကိ ဆိြပတယ်။ ခလဲ ချစ်ရမယ်၊ နာင်လဲ ချစ် ကပါစိ ့ကွယ်ဆိသလိ ဟိတန်းကလဲ ချစ်တယ်။ ခ
လဲ ချစ်တယ်။

နာင်လဲချစ်မှာပဲ။ ဟိတန်းကလဲ ပျာ်တယ်၊ ခလဲ

ပျာ်တယ်။

နာင်လဲ

ပျာ်အးမှာပဲ။ အိမ်

ထာင် ရးအတွက် စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာရယ်လိ ့ မရှိ သးဘူး။
ကိယ့်အိမ် ထာင် ရးအတွက်
မညစ်ပဲ

စိတ်မညစ်ခဲ့ဖူးတဲ့က န် တာ်ဟာ

ဇာ် မာ့်အိမ် ထာင် ရးကျ တာ့

နလိ ့မရ တာ့ဘူး။ ကိယ့်သား၊ အ တာင်အလက်မှမစ သးခင် မိန်းမယူလာတယ်။ က န် တာ်က

တတ်နိင်သမ

က းထားတယ်။ ထားပါ။ ရရှည်မဟတ်သည့်တိင် သူ ့မှာ အလပ်အကိင်ရယ်လိ ့ ဟန်ဟန်ပန်

ပန် မရ သးခင်မှာ က န် တာ် တတ်နိင်ပါတယ်။
ဒါ ပမယ့် ခက်တာက ဒီ လာက်နဲ ့ မ ပီးဘူး။
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တစ် န ့ က န် တာ်ရးက ြပန်လာ တာ့ မနက်က မဖတ်ရ သးတဲ့ဂါဒီယန်းသတင်းစာကိ ဖတ် နတန်း
အ မ ကီးက ြပာတယ်။
"အ ဖ ကီးကိ စကားတစ်ခွန်း ြပာရအးမယ်"တဲ့ အစချီတယ်။ က န် တာ် ထိတ်သွားတယ်။
"ဘာလဲ"
က န် တာ်က သတင်းစာကိ မျက်နှာက ဖယ်လိက် ပီး သူ ့ကိ လှမ်း ကည့်တယ်။ သူ ့မျက်နှာက တာ့
ခါတိင်းလိပါဘဲ။
"က လး တွ ကိစ္စ လ"
"ဘယ်က လး တွလဲကွ။ ရှင်းရှင်း ြပာစမ်းပါ"
က န် တာ့်စိတ်ထဲမှာ သားသမီးထဲက နာက်တစ် ယာက် ြပဿနာ ပ ြပန် ပီလားလိ ့ ထိတ်သွားြပန်
တယ်။
"ကိ ဇာ်နဲ ့ဂျူလိင်တိ ့ကိစ္စ လ"
"ဘာကိစ္စလဲကွ၊ လက်ထပ် ပီးလိ ့ အိမ် ပ မှာ

ရာက် န ပီပဲ။ ဘာကိစ္စရှိရအးမှာလဲ။ သ ဘာသား

လ ာက်ထားတာ တာ့ မရ သးဘူး။ ငါတစ် န ့ကတင် စစမ်းခဲ့ ပီး ပီ"
"အဲဒါ မဟတ်ဘူးရှင့်။ သူတိ ့နှစ် ယာက်ကိ တရားဝင်မဂလာ ဆာင်ဖိ ့"
"ခ ကာ တရားဝင် မဂလာမ ဆာင်လိ ့ တိတ်တိတ်ပန်း ညား န ကတာလားကွ။ တရားရးမှာတက်
လက်မှတ်ထိးထား ပီးမှပဲ ဒီထက် တရားဝင်ရအးမှာလား"
အ မ ကီးက က န် တာ့်ကိ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ ့ လှမ်း ကည့်လိက်တယ်။
"ဒီလိ တရားဝင် မဟတ်ဘူးရှင့်။ ကာင်မ လးကိ ြပန်အပ် ပီး အခမ်းအနားနဲ ့မဂလာ ဆာင်ဖိ ့ တစ်
ဖက်က ြပာ နတယ်"
"ဘာ ဂျူလိင်တိ ့မိဘ တွဘက်ကလား"
"ဟတ်တယ်"
"ဘယ်သူက ဘာလာ ြပာလိ ့လဲ"
"ဘယ်သူကမှ လာ ြပာတာ မဟတ်ပါဘူး။ ဂျူလိင်က လိက် ြပးလိ ့ အ ဖကသာ စိတ်ဆိး ပမယ့်
အ မနဲ ့အဆက်အသွယ်ရှိ နတယ်။ ြပန်အပ် ပီး မိသားဖသားပီပီ မဂလာ ဆာင်ယင် ညည်းအ ဖ သ ဘာတူ
မှာပါတဲ့။ ဒါကိ ကာင်မ လးက က န်မကိ ြပာတယ်"
မိသားဖသားပီပီဆိတဲ့စကား ကာင့် က န် တာ် နည်းနည်း အာင့်သွားတယ်။ သူ ့စကားက အ ပ စီး
ကီးနဲ ့။
"ဒီလိဆိယင်လဲ လူ ကီး တွနဲ ့ ြပန်အပ် ပီး အိမ်မှာ မဂလာဆွမ်းက လး က း ပီး ဆာင်လိက်တာ ပါ့
ကွာ"
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"မဟတ်ဘူးရှင့်။ တစ် နရာရာမှာ ဆာင်ချင်တယ်တဲ့။ အသထွက်လာတယ်"
က န် တာ် မာသွားတယ်။ တစ် နရာရာဆိကတည်းက က န် တာ် သိလိက်ပါ ပီ။ အဲဒီတစ် နရာရာ
ဟာ ဇရပ်မဟတ်ဘူး။ ဝိင်အမ်ဘီ အအသင်းတိက် မဟတ်ဘူး။ တရတ်ဘ ကျာင်း မဟတ်ဘူး။ အနည်းဆး
စထရင်း၊ ကန် တာ် ကီး၊ ကရဝိက်၊ အများဆး အင်းလျားလိတ်။
"ဒီ တာ့ ငါ က ဘာလပ်ရမှာလဲကွ။ သူတိ ့ဆီ ဒီအတိင်း သွား မးလိ ့ ြဖစ်မလား"
"က န်မ စဉ်းစားထားတယ်။ အ ဖ ကီးရးက အရာရှိ ကီးက တာ် ရှိတယ်မဟတ်လား။ အဲ-သူတိ ့အ
ရာရှိ ကီးချင်းဆိ တာ့ တီး ခါက် ကည့်လိ ့ ကာင်းတာ ပါ့။ ဒီ တာ့ အရာရှိ ကီးက တာ်ဆီကိ က န်မတိ ့နှစ်
ယာက် သွား ပီး သူတိ ့ဘက်ကသ ဘာထားကိ တီး ခါက် ကည့် ပးဖိ ့ ြပာရယင် မ ကာင်းဘူးလား။ သူတိ ့
လူ ကီးချင်း တီး ခါက် ကည့် တာ့ အဆင် ြပတာ ပါ့။ အရာရှိ ကီးက တာ်ကလဲ ဒါမျိုးကိ ဝါသနာသားပဲ"
"နည်းနည်းပါးပါး ဆိင်းလိ ့မရဘူးလား"
"မရဘူးရှင့်။ ဟိဟာက သးလရှိ ပီတဲ့"
ဘယ်လိလပ်ရမလဲလိ ့ စဉ်းစားတယ်။ အ ြဖရှာလိ ့ မရဘူး။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ြပန်မအပ်ပဲ နယင် ဘယ့်
နှယ် နမလဲ။ ြပန်အပ် ပီး သင့် လျာ်တဲ့ နရာမှာ မဂလာ ဆာင်ခွင့် ပးဖိ ့ နှစ်ဘက်ညိနင်းယင် ကာ။ က န် တာ်
မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ ဒီ တာ့ မိန်းမကိပဲ ဆရာတင်ရတယ်။
သူနဲ ့က န် တာ် က န် တာ့်ရးက အရာရှိ ကီးက တာ်ဆီသွား ပီး ြပန်အပ်မယ့်အ ကာင်း၊ ဘယ်လိစီစဉ်
ရမယ့်အ ကာင်း သ ဘာထားကိ တီး ခါက် ပးဖိ ့ သွား ြပာ ကတယ်။ အရာရှိ ကီးက တာ်ကလဲ လိလိချင်
ချင်ပါပဲ။ သူတိ ့နဲ ့ခင်မင်ရင်းနှီး န တာ့ တီး ခါက် ပးမယ်လိ ့ သ ဘာတူတယ်။
မ ကာပါဘူး။ အ ြဖကိ သိလာရတာပါပဲ။
တစ် န ့မှာ က န် တာ်တိ ့ရးက အရာရှိ ကီးက တာ်က က န် တာ်တိ ့လင်မယားကိ ခ ပီး ြပာတယ်။
သူ ့မျက်နှာက ြပုးြပုးရင်ရင်ဆိ တာ့ က န် တာ် စိတ်ထဲမှာ အးသွားတယ်။ မ အးလိ ့ မြဖစ်ဘူး လ။ ဂျူလိင်
တိ ့အ ဖကလဲ က န် တာ့်ထက် နှစ်ဆင့်သးဆင့် လာက်ြမင့်တဲ့အရာရှိ ကီး။ ကိယ်သွားအ ြပာခိင်းသူကလဲ သူ
တိ ့နဲ ့မှ တန်းတူအဆင့်တူတဲ့အရာရှိ ကီးဆိ တာ့ သူတိ ့မျက်နှာပျက်မှာ ငိုြငင်မှာကိလဲ စိးရိမ်တယ်။
"လာ က ဟ့။ အဆင် ြပပါတယ်။ မမက မင်းတိ ့မျိုးရိးအ ကာင်း၊ မင်းအ ကာင်း

ြပာြပတယ်။

ကိယ့်သမီးကလဲ ပါ န တာ့ အဆင် ြပ အာင် လပ်ရမှာ ပါ့ လတဲ့။ အယင်သမီး တွတန်းက ကာင်း ကာင်း
မွန်မွန် လက်ထပ်ခဲ့ တာ့ ခသမီး ထွးဆးမှာလဲ

ကာင်း ကာင်းမွန်မွန် ြဖစ် စချင်တာ တစ်ခပါပဲတဲ့။ သူလဲ

အစ်ကိ ကီးကိ ြပာပါအးမယ်တဲ့။ အဆင် ြပမှာပါတဲ့။ ဒီ တာ့ မမကလဲ ကိယ့်ဘက်က တာ့ အဆင် ြပ အာင်
လပ် ပးမှာပါ။ ကိုက်တာသာ ြပာပါလိ ့ အာမခခဲ့တာပဲ။ ဒီ တာ့ အင်းလျားလိတ်မှာပဲြဖစ်ြဖစ် စီစဉ် ပးလိက်
ပါ့ကွယ်။ နှစ်ဘက် ကျ ကျလည်လည် ြဖစ်သွား တာ့ က လး တွအဖိ ့လဲ

ကာင်းတာ ပါ့။ ြပန်အပ်ဖိ ့ကိစ္စ

က တာ့ မမတိ ့ ကည့်စီစဉ်မယ် လ။ ဟိ ရာက်ယင် မင်းတိ ့ ဘာမှ ြပာစရာ မလိပါဘူး။ ဖိတ်သင့်တဲ့လူ ကီး
ဆယ် ယာက် လာက်ဖိတ် ပီး အပ်လိက်တာ ပါ့။ ပီး တာ့မှ မဂလာပွဲကိ န ့ ကာင်းရက်သာ ရွး ပီး စီစဉ်တာ
ပါ့။ ဒီလိ ပါ့ကွယ်။ သား ရးသမီး ရးဆိ တာ့လဲ ထိက်သင့်သ လာက် လပ်ရမှာ ပါ့"
ကိယ့်လူ ကီး ရှ မှ့ ာမိ ့ မနည်း ကီးဟန် ဆာင် နရတယ်။ က န် တာ်

တာ် တာ်စိတ်ဓာတ်ကျသွား

တယ်။ ဒီအတိင်းဆိယင် တာ့ အင်းလျားလိတ်က တာ့ တန်း န ပီ။ ပီး တာ့ မမစကားအသွားအလာကိ
ကည့်ယင်လဲ က န် တာ်တိ ့ဘက်ကပဲ ကန်ရမယ့်အ ပါက်။
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အရာရှိ ကီးနဲ ့မမကိ နတ်ဆက် ပီး က န် တာ်တိ ့ ြပန်ခဲ့ ကတယ်။ ခ လာ လာဆယ် က န် တာ်လပ်ရ
မယ့်လပ်ငန်းနှစ်ခ။ နပါတ်တစ်က လူ ကီးစရာနဲ ့အပ်ရမယ်။ နပါတ်နှစ်က အင်းလျားလိတ်မှာ မဂလာကိစ္စ စီ
စဉ်ရမယ်။
တစ်ညလး အိပ်လိ ့မ ပျာ်ဘူး။ အ မ ကီးက တာ့ ကည့်စီစဉ်တာ ပါ့ အ ဖ ကီးရယ်လိ ့ အား ပးပါရဲ ။့
ဒါ ပမယ့် က န် တာ် မာတယ်။
*************
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နပါတ်တစ်ကိစ္စက တာ့

ချာ ချာ မာ မာပဲ ပီးသွားတယ်။ အရာရှိ ကီးနဲ ့မမတိ ့ကပဲ ကီး ကပ်စီစဉ်

တဲ့အတွက် လူ ကီးဆယ် ယာက် လာက်ဖိတ် ပီး ကျဉ်းကျဉ်းပဲ ဝိင်းလိက် ကတယ်။
အဲ-ဂျူလိင်ရဲ ့အ ဖက တာ့ မျက်နှာထား ခပ်တင်းတင်းပဲခင်ဗျာ။ က န် တာ့်လိ ပါမားရဲ ့သားနဲ ့သ
ဘာမတူလိ ့ပဲလား၊ ဒါမှမဟတ် ရးမှာ မျက်နှာထားတင်းတင်း ထား နကျြဖစ်တဲ့အတွက် အ ကာအြခင် တွ၊
ကက်သား တွ အသားကျသွားလိ ့လား တာ့ မသိဘူး။ မျက်နှာထားက တာ့ ခပ်တင်းတင်းပဲ။ က န် တာ့်
ထက် အဆင့်နှစ်၊ အဆင့်သးဆင့် လာက် ြမင့်လဲ ြမင့်ြပန်၊ ကိယ့်အထက် လူ ကီးနဲ ့လဲ တန်းတူြဖစ်ြပန်၊ ကိယ့်
ထက်လဲ အသက် ကီးသူ ြဖစ် နြပန် တာ့ က န် တာ်လဲ ခပ်ရှိန်းရှိန်းပဲ။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်

စ့စပ် ကာင်းလမ်းပွဲဟာ အဆင် ချာသွားတဲ့အတွက် စိတ် တာ့ အးသွားရတာ ပါ့

လ။
စိတ်မ အးစရာက တာ့ အင်းလျားလိတ်မှာ မဂလာ ဆာင်ရမယ့်ကိစ္စခင်ဗျ။
က န် တာ် စဉ်းစား ကည့်တယ်။ အင်းလျားလိတ်မှာဆိယင် အနည်းဆး တစ် ယာက်ကိ ဆယ့် ြခာက်
ကျပ် လာက်ကျမယ်။ လူငါးရာ လာက် ဖိတ်ချင်တယ်တဲ့။ သူတိ ့ကိ ဖိတ်စာသးရာ ပးပါတဲ့။ ရပါတယ်။ သူတိ ့
က မျက်နှာ ကီးဆိ တာ့ ဖိတ်ရမယ့်လူ တွ များမှာ ပါ့။ ဒါ က အ ကာင်းမဟတ်ပါဘူး။ ဒါ ပမယ့် တစ်
ယာက် ဆယ့် ြခာက်ကျပ်နဲ ့ပဲ တွက်အး၊ လူငါးရာဆိယင် ငွရှစ် ထာင်။ အင်းလျားလိတ်ကိ ငှားခက တစ်
ထာင်။ ဒီအထဲမှာ တီးဝိင်းထည့်ရအးမယ်။ တီးဝိင်းခက အနည်းဆး လး ထာင်။
တီးဝိင်းဆိလိ ့ ြပာရအးမယ်။ က န် တာ်က ြမန်မာဆန်ဆန်တီးဝိင်းထည့်ချင်တယ်။ မဂလာ ဆာင်
မှာ ကျက်သ ရရှိရှိ၊ ြမန်မာသီချင်းနဲ ့၊ စာင်းနဲ ့၊ စန္ဒရားနဲ ့၊ တ ယာနဲ ့ ထည့်ချင်တယ်။ ဂီတ လာကမှာ က န်
တာ်နဲ ့သိက မ်းတဲ့သူ တွ ရှိတယ်။ သူတိ ့ကိ အကူအညီ တာင်းတန် တာင်းမယ်။ အကူအညီဆိ ပမယ့် အလ
ကားပဲတင်း မဟတ်ပါဘူး။ သူများ လး ထာင်ဆိယင် က န် တာ့်ကိ သး ထာင် လာက်နဲ ့ လိက် အာင် ြပာ
မယ်။ "အခါ တာ် ပးတာက နတ် ရးငယ် ရစာ"ဆိတဲ့သီချင်းမျိုးကိ တင်တင်ြမအသနဲ ့စန္ဒရားချစ် ဆွတိ ့၊
စန္ဒရားလှထွတ်တိ ့လက်သမျိုးနဲ ့ ကားလိက်ရယင် ဘယ် လာက်ကျက်သ ရရှိသလဲ၊ မဂလာရှိသလဲ၊ မဂလာ
ရှိလိက်သမ ကိယ် တာင် မဂလာ ဆာင်ချင်လာ လာက် အာင် မဂလာရှိတယ်။ တစ်ကယ်။
က န် တာ်က က န် တာ့်စိတ်ကူးကိ ြပာြပ တာ့ "ဟင်- အာက်လိက်တာ"တဲ့။ ဇာ် မာ်က နှာ ခါင်း
ရ တယ်
့
။ ဂျူလိင်က တာ့ ဘာမှမ ြပာပါဘူး။ ဒါ ပမယ့် သူကလဲ မသိမသာ နှာ ခါင်းရ လိ
့ က်တယ်။
ဒီ တာ့ ဖိတ်စာရိက်တဲစ
့ ရိတ်၊ က း မွးဧည့်ခတဲ့စရိတ်၊ တီးဝိင်းစရိတ်၊ မဂလာသတိ ့သား သတိ ့သမီး
ြပင်စရိတ်နဲ ့အဝတ်အစားစရိတ်၊ ဗွီဒီယိရိက်ခကာလာဓာတ်ပရိက်ခ။
အမယ် လးဗျ။ နည်းတာ တွ မဟတ်ဘူး။ အနည်းဆး နှစ် သာင်းတစ်ဝိက် လာက် တာ့ သွားထိ
မယ်။ သူတိ ့ဘက်က ဘာကိ အကန်ခမယ်ဆိတာ ထွက်မလာ သးဘူး။ ဪ-တစ်ခ တာ့ ရှိတယ်။ အိပ်ရာ၊ ခ
တင်၊ ြခင် ထာင်တိ ့ကိ တာ့ လက်ဖွဲ ့မယ်တဲ့။ ပီး တာ့လဲ က န် တာ့်ဆီမှာ ကပ်တည်းယင် က လး တွ သူတိ ့
ဆီကိ လာ နလှည့်လိ ့ တာ့ အသထွက်ထားတယ်။
ထားပါ။ ခတင်၊ မွ ရာ၊
့ ြခင် ထာင်က ဘယ် လာက်ကန်မှာလဲ။ တစ်ကယ်ကန်မှာက အ က းအ မွး
တိ ့၊ တီးဝိင်းတိ ့၊ ဗွီဒီယိတိ ့၊ အင်းလျားလိတ်တိ ့က ကန်မှာ။
ဒီ လာက်များတဲ့ပိက်ဆကိ က န် တာ် ဘယ်က သွားရှာရမှာလဲမမ။ အစ်ကိ ကီးတိ ့ကိလဲ က န် တာ်
မ ြပာရဲဘူး။ မ ြပာရက်ဘူး။ သူတိ ့ကိ တာင်းပန်လိ ့ သူတိ ့က ြပလည် အာင် လပ် ပးြပန် တာ့လဲ ကိယ်က
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နာက်တစ်ပူကိ ဖွင့် ြပာလိ ့ မ ကာင်း တာ့ဘူး။ ပီး တာ့ ဒါမျိုးဆိတာကလဲ ကိယ် ရးကိယ်တာ ကိစ္စသက်
သက်။
က န် တာ့်မှာ ကားြပန် ရာင်း တာ့ ကျန်တဲ့ ငွက လး တစ် သာင်းကိ ဘဏ်မှာ စထားတယ်။ ဒီ
လာက်ဆိယင် တစ် သာင်းခွဲ ကျာ် ကျာ် တာ့ ရှိမှာ ပါ့။ ဒါ လးပဲ ရှိတယ်။ ကားထတ်ရလိ ့ ရာင်းတာလဲ ခွင့်
ြပုတဲ့ကာလ ကျာ်မှ ရာင်းတာပါ။ ချက်ချင်း ြပန် ရာင်းတာ မဟတ်ပါဘူး။ ဒါ က ရှင်း အာင် ြပာထားရ
တာ။
အားလးစီစဉ် ပီး မတတ်နိင်ဘူး လ။ ရှာ ကလပ်ရ တာ့မှာပဲ။ တိတိ ြပာရယင် မဂလာ ဆာင်ဖိတ်စာ
ကိ သူတိ ့ကိုက်တဲ့ပစအတိင်း ကိုက်တဲ့ပနှိပ်တိက်မှာ အ စာင်ငါးရာရိက် ပီး သူတိ ့ တာင်းတဲ့အတိင်း သူတိ ့
ကိ အ စာင်သးရာ ပးလိက်တယ်။ က န် တာ်တိ ့ဘက်က အ စာင်နှစ်ရာယူထားလိက်တယ်။ ဒီတင် သူတိ ့က
ဖိတ်သင့်ဖိတ်ထိက်တဲ့လူ တွ ကျန် န သးတယ်ဆိတာနဲ ့ က န် တာ့်အ စာင်ငါးဆယ် ထပ် ပးလိက်တယ်။
ြဗာင် တာ့ မ တာင်း၊ ဖိတ်စာ ပးပါအးလိ ့ တာ့ ထပ်မ တာင်းဘူး ပါ့။ ဒါ ပမယ့် ဖိတ်သင့်ဖိတ်ထိက်တဲ့လူ
တွ ကျန် သးတယ်ဆိ နှစ်ခါသးခါ လာက် ညည်းြပလိက် တာ့ ကိယ်က အလိက်သိရတာ ပါ့။ ကိယ်က လူ
ငယ်၊ သူတိ ့က လူ ကီး။ လူ ကီးရဲ ့အလိကိ သိရမှာ ပါ့။ က လး တွမျက်နှာလဲ ရှိတယ်။ အစ်ကိ ကီးတိ ့ မမတိ ့
မျက်နှာလဲ ရှိတယ်။ နာြခင်းနာယင် ကိယ်ကပဲ အနာခရမှာ ပါ့။ ဒီ လာက်အထိ လပ်လာ ပီးမှ သူတိ ့ဘက်က
ငိုြငင်သွားတာမျိုး အြဖစ်မခချင်ဘူး လ။
အားလး က န် တာ်လပ် ပးပါတယ်။ အဲ-ဒါ ပမယ့် သူတိ ့ဘက်က က န် တာ်တိ ့ကိ မျက်နှာထားတင်း
တင်းနဲ ့ဆက်ဆတာရယ်၊ တီးဝိင်းမှာ ြမန်မာတီးဝိင်း၊ ြမန်မာအသက လးဆိလိ ့ နည်းနည်းမှမထည့်ပဲ စတီရီ
ယိဝိင်းထည့်တာရယ်၊ သတိ ့သား သတိ ့သမီးဖိ ့ အဝတ်အစား ဝယ်တာရယ်ကိ တာ့ က န် တာ့်စိတ်ထဲမှာ တာ်
တာ် လး ဘဝင်မကျြဖစ်ရတယ်။
ကည့် လ။ သတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီးဖိ ့ မဂလာဝတ်စတဲ့။ ရးမှာ လက်ထပ် ပီး ပီပဲ။ လက်ထပ်လိ ့ ဟိဒင်း
က န် တာ်မ ြပာချင်ပါဘူး။ ြပာ တာ့ ြပာရအးမယ်။ ဟိဒင်း သးလ တာင် ရှိ န ပီပဲ။ ဧည့်ခပွဲ လာက်လပ်
ယင် တာ် ရာ ပါ့။ မဟတ်ဘူး။ အဲဒီမှာလဲ ဘိသိက်ဆရာနဲ ့ဘိသိက်သွန်းချင် သးသတဲ့။ ဘိသိက်ဆရာငှားရ
အးမယ်။ အဲ-ကန် တာ့ရအးမယ်။ မဂလာဩဘာရတ ရးရအးမယ်။ ဩဘာရတကိ ဝင်းဦးဖတ်မှတဲ့။ ဝင်းဦး
ကိ က န် တာ်မသိဘူး။ ကည့်ဖူးတယ်၊ ကားဖူးတယ်။ လူတစ်မျိုးတဲ့။ သူ ့ကိ သွား ခ ပမယ့်လိက်ချင်မှလိက်
တာ။ သွားမ ခ ပမယ့်လဲ သူလပ်ချင် ပီဆိယင်

ငွကန်သြပာ သူ ့စရိတ်နဲ ့သူ လာ ပီးလပ်ချင်လပ် ပးတတ်

သးတာ။ က န် တာ့်မိတ် ဆွ တွထဲမှာ သူနဲ ့သိတဲ့လူ မရှိဘူး။ ဒီ တာ့ သူ ့ကိ တာ့ ခ လိ ့ရမှာ မဟတ်ဘူး။
ဖိတ်လိ ့ရချင်မှရမှာလိ ့ က န် တာ် ြပာလိက်တယ်။
သတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီး ဝတ်စကျ တာ့လဲ က န် တာ်က ရိးရိးပဲ ဝတ်ဖိ ့ ြပာတယ်။ ဒါ ပမယ့် သူတိ ့
ဘက်က ကိုး ကီးချိတ်နဲ ့မှတဲ့။ မန္တ လး ကိုး ကီးချိတ်ဟာ တစ်ထည်ကိ တစ် ထာင် ကျာ် ကျာ် ပးရတယ်။
အဲဒါ နှစ်ထည်နဲ ့ကိ ငွနှစ် ထာင် ကျာ် ကန် န ပီ။ သတိ ့သမီးက ကိယ့်အိမ်မှာဆိ တာ့ အလှြပင်ဆိင်သွားရ
တာတိ ့ ဘာတိ ့။ ဖိနပ်တိ ့ကလဲ ကန်တယ်။
အိ- ြပာရယင် အများ ကီး။ မ ကျနပ်တာ တွ အများ ကီး။ ဒါ ပမယ့် ကိယ်က လူငယ်ဆိ တာ့ ဘာ
မှမ ြပာပါဘူး။ ြပာလဲ မ ြပာရဲပါဘူး။
ဒီ တာ့ က န် တာ် ဘာလပ်သလဲ။ အယင်တစ်ခါတန်းကလိ ဘရားသွား ပီး တာ့ ပတီးမစိပ် တာ့ဘူး
ဘာလးပွဲသွား ပီး ကိယ်မ ကိုက်တဲ့အသင်း၊ ကိယ်မ ကိုက်တဲ့ ဘာသမားကိ
က ရာ။
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မဂလာ ဆာင်တဲ့ န ့ကျ တာ့ က န် တာ့်အိမ်ကပဲ သတိ ့သမီးနဲ ့သတိ ့သား ထွက်ရတယ်။ က န် တာ်က
မိတ် ဆွတစ် ယာက်ရဲ ့ကိရိလာကားကိ ခဏငှားထားတယ်။ မဂလာသတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီးစီးဖိ ့။ ဒါကိ ဂျူ
လိင်ရဲ ့အ မက မ ကိုက်ဘူးတဲ့။ ကားက ပ ဟာင်း နတယ်ဆိ ပီး တိယိတာ ကိလိလာ နာက်ဆး ပ ၈၅ ခ
နှစ်ပစတစ်စင်းကိ လတ်လိက်တယ်။ က န် တာ် ဘာမှမ ြပာပါဘူး။ ကိယ်က လူငယ်ကိး။ သတိ ့သား သတိ ့
သမီးစီးဖိ ့ဆိ ပီး အားနာပါးနာနဲ ့က န် တာ်ငှားလာတဲ့မိတ် ဆွပိင်ရှင်ကိ တာ့ ကည့် ကာင်း အာင် တာင်းပန်
ရတာ ပါ့။ မျက်နှာ တာ့ ခပ်ပူပူပဲ။ ဟတ်တယ် လ။ သူ ့ကားက ကား ကာင်း။ အစတန်းက တာ့ သူ ့ကားကိ
လာငှား ပီး သးသိန်းတန်ကားကိ ငှားလိ ့ရ တာ့ သူ ့ကားကိ မသးဘူးဆိ တာ့ က န် တာ် ဘယ် ကာင်းမလဲ။
ဒီအထဲမှာ ြပဿနာတစ်ခ ပ လာ သးတယ်။ လက်ဖွဲ ့ တွကိ လက်ခတဲ့ နရာမှာ သူ ့သမီးရဲ ့သူငယ်
ချင်း တွ ရှိတယ်တဲ့။ လက်ဖွဲ ့ တွက အများ ကီးလာမှာတဲ့။ ဒီ တာ့ သတိ ့သမီးရဲ ့သူငယ်ချင်း တွကိ တာဝန်
ပးမယ်တဲ့။ မိန်းက လး တွဆိ တာ့ လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်းတိ ့ ဘာတိ ့ လက်ခရာမှာလဲ စ့စပ်တာ ပါ့တဲ့။
ြပာပက တာ့ ယဉ်ယဉ်က လးပါပဲ။ ဒါ ပမယ့် စဉ်းစား ကည့် လ။ ဘယ်အဓိပ္ပါယ် ရာက်သလဲ။
က န် တာ်တိ ့ဘက်ကဆိယင် လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်းကိ လက်ခရာမှာ သိမ်းဆည်းရာမှာ မ စ့စပ်ဘူးဆိတဲ့သ ဘာ ပါ့။
သွယ်ဝိက်ယူရင် စိတ်မချရဘူး ပါ့။
အထင် သးလိက်တာဆိ ပီး က န် တာ် စိတ်မ ကာင်းြဖစ်သွားတယ်။ တစ်ချို ့ မဂလာ ဆာင် တွမှာ
လက်ဖွဲ ့ပစ္စည်းကိ ဟိဘက်က လက်ခလိ ့ တစ်ချို ့ပစ္စည်း တွ ပျာက်တယ်။ ဘာြဖစ်တယ်ဆိ ပီး ြပာသ တွကိ
သူတိ ့ကားဖူးတယ်ထင်ပါရဲ ့။ က န် တာ်လဲ ကားဖူး န တာ့ ပိဆိးတာ ပါ့။
ဒါ ပမယ့် ရပါတယ်။ ကိယ်က လူငယ်ပဲ။ အ ရး ကီးတာက မဂလာကိစ္စ ကီးတစ်ခလး

ချာ မာဖိ ့၊

က လး တွ စိတ်ချမ်းသာဖိ ့၊ သူတိ ့ ကျနပ်ဖိ ့၊ က န် တာ့်ရးက အစ်ကိ ကီးနဲ ့မမတိ ့ မျက်နှာမပျက်ဖိ ့သာ အဓိက
ပါ ။
က န် တာ် ဘာမှမ ြပာ တာ့ပါဘူး။ လးဘက် ထာက် ပီး အ လ ာ့ ပးလိက်ပါတယ်။
မဂလာပွဲမစမီ ဆယ့်ငါးမိနစ်အလိမှာ သတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီး သးသိန်းတန်ကား ပ က ဆင်းလာ က
တယ်။ နာက်က အပျိုရက တစ်ကား၊ လူပျိုရ တွက တစ်ကား။
နှစ် ယာက်စလး မန္တ လး ကိုး ကီးချိတ်ပန်းန ရာင်နဲ ့။

ကာင်းလိက်တဲ့လချည်။ မ ကာင်းပဲ နပါ့မ

လား။ မန္တ လးကိ အာ်ဒါ ပး ပီး ရက်ခိင်းထားတာကိး။ တစ်ထည်ကိ တစ် ထာင့်နှစ်ရာကျတယ်။ ဇာ် မာ်
က

ရဖလား ရာင် ကိုး ကီးချိတ်နဲ ့။ န ့သာ ရာင်အ ပ အကျနဲ ့။ စတစ် ကာ်လာအြဖူနဲ ့။ ပန်းန ရာင် ခါင်း

ပါင်းနဲ ့။ ဂျူလိင်ကလဲ ပန်းန ရာင် ကိုး ကီးချိတ်နဲ ့။ က န် တာ် မ ခ တတ်တဲ့ပန်းန ရာင်အကျနဲ ့။ ခါင်းမှာ
ပန်းန ရာင်နဲ ့ပလက်စတစ်ပန်း လးတစ်ပွင့်နဲ ့သဇင်ခက်နှစ်ခက်ကိ ထိးလိ ့။ ဆ မိတ်ကဝဲလိ ့။ ကည်နူးစရာဆိ
လိ ့ က န် တာ့်မျက်စိထဲမှာ ဒီရခင်းက လးတစ်ကွက်ပဲ ရှိတယ်။
က န် တာ်တိ ့ လင်မယားက တာ့ အ ပါက်ဝက န ဧည့်သည် တွကိ ဆီး ကိုရတာ ပါ့ လ။ ဒါ ပ
မယ့် က န် တာ်မသိတဲ့ပဂ္ဂိုလ် ကီး တွပဲ များပါတယ်။ က န် တာ်တိ ့ကိ သတိ ့သားအ ဖနဲ ့အ မရယ်လိ ့ တာင်
သိပမရ ကပါဘူး။ ဂျူလိင်အ မက တာ့ တစ်ပွဲလး သူ ့ ြခရာချည်း ပါ့။ အ ဖက တာ့ အ ရး ကီးတဲ့ပဂ္ဂိုလ်
လာက်ကိပဲ နတ်ဆက်တယ်။ ကျန်တဲ့လူ တွကိ တာ့ သိပ်မနတ်ဆက်ဘူး။ နတ်ဆက်ယင်လဲ ဝတ် ကျတန်း
ကျ လာက်ပဲ ခါင်းညိတ်ြပတယ်။ မျက်နှာထားက တာ့ ခပ်တင်းတင်းပဲ။
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ရှင်းရှင်း ြပာရယင် တာ့ ဒီမဂလာပွဲဟာ သူတိ ့ပွဲပဲ။ ဧည့်သည်ငါးရာ လာက်အနက် သးရာငါးဆယ်
က သူတိ ့ဘက် ဧည့်သည် တွ။ က န် တာ်တိ ့ဘက်က ဧည်သ
့ ည်က တစ်ရာ ကျာ် ကျာ်က လးပဲ ရှိတယ်။
နည်းနည်း တာ့ မျက်နှာငယ်တာ ပါ့ လ။
နာက်ဆး တာ့ ကိယ့်ဧည့်သည်မျက်နှာမငယ်ရ အာင် ကိယ့်ဧည့်သည်ကိပဲ ဧည့်ခရတာ ပါ့။ သူတိ ့
ကလဲ က န် တာ်တိ ့ဧည့်သည်ဆိယင် အကဲခတ်တဲ့မျက်လး တွနဲ က
့ ည့် ပီး ခပ် ြပာင် ြပာင်ပဲ ရပ် န ကတယ်။
က န် တာ့်ကိစ္စဆိယင် ဒီ လာက်မျက်နှာ အငယ်မခဘူး။ သားကိစ္စဆိ တာ့ မတတ်နိင်ဘူး လ၊ လပ်မိ ပီကိး။
ခန်းမထဲက စတီရိယိ တးသက ဟိန်း နတယ်။ ဘာသီချင်း တွမှန်း က န် တာ် မသိဘူး။ နား တွ
တာ့အူ န ပီ။ နည်းနည်း တာင် ခါင်းကိက်လာတယ်။ ဒါ ပမယ့် ရပါတယ်။ တစ်ချီမှာ တာ့ အမျိုးသမီးအ
ဆိ တာ်က အဂလိပ်သီချင်းဆိတယ်။ အဓိပ္ပါယ် တာ့ က န် တာ်လဲ နားမလည်ဘူး။ သူတိ ့လဲ နားလည်မှာ
မဟတ်ဘူး။ ဆိတဲ့အသကလဲ မပီဘူး။ အာ် နတာပဲ က န် တာ်သိတယ်။
အခမ်းအနားမှူးက အခမ်းအနားကိ စ ကာင်း

ကညာတယ်။ သတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီးကိ ပွဲထတ်

တယ်။ ြမန်မာဆန်ဆန်ဆိယင် အခါ တာ် ပးတာက နတ် ရးငယ် ရစာဆိတဲ့သီချင်းကိ တင်တင်ြမရဲ ့အသ
အး အးနဲ ့စန္ဒရားလက်သ ကာင်း ကာင်း လးနဲ ့ဆိယင် ဘယ် လာက်ကျက်သ ရ ရှိလိက်မလဲ။ ခ တာ့
စတီရိယိနဲ ့ပွဲထတ်တယ်။ ဒိန်းတပ်တပ် ဒိန်းတပ်တပ် ပါ့။
က န် တာ် စိတ်မ ကာင်းဘူး။ ကိယ့်တန်းက ဒီသီချင်းမျိုးက လးနဲ ့မဂလာ ဆာင်ခဲ့ချင်တာ မ ဆာင်
နိင်ခဲ့ဘူး။ က န် တာ့်သားကျ တာ့ ဆာင်နိင်ပါရဲ ့။ ဒါ ပမယ့် ဒီသီချင်းနဲ ့ မဟတ် တာ့ဘူး။ မဂလာ ဆာင်မှာ
သားတစ် ယာက် လူလား ြမာက် ပီဟဲ့လိ ့ ဝမ်းသာ ပမယ့် သားတစ် ယာက် တာ့ လက်လတ်လိက်ရ ပီလိ ့
မိဘတိ ့ရဲ ့နှ ြမာြခင်းနဲ ့နှ ြမာ ပီး စိတ်မ ကာင်းြဖစ်သလိ ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမတစ်ခလဲ ဆးရး ပျာက်ကွယ်သွား
ပါ ပါ့လားဆိ ပီး က န် တာ် စိတ်ထိခိက်သွားတယ်။
မဂလာသတိ ့သားနဲ ့သတိ ့သမီး ထိင်ခ ပ မှာ ထိင် က ပီး တာ့ ပဂ္ဂိုလ် ကီးတစ် ယာက်က လက်ထပ်
ပးတယ်။ ဝင်းဦးကိ ဘယ်လိလပ် ပီး ခ လာသလဲ တာ့ မသိဘူး။ ဝင်းဦးက မဂလာဩဘာရတဖတ်တယ်။
သတိ ့သား သတိ ့သမီးရဲ ့နာမည် ရာ နှစ်ဖက်မိဘရဲ ့နာမည် ရာ ပါတယ်။ ဒါပဲ က န် တာ်သိလိက်တယ်။ ဘိ
သိက်ဆရာက ဘိသိက်သွန်း ပးတယ်။ ပဂ္ဂိုလ် ကီးတစ် ယာက်က ဩဝါဒစကား ြပာတယ်။ ပီး တာ့ စား က
သာက် ကတယ်။
ကိစ္စ ပီး တာ့ ဧည့်သည် တွလဲ အသီးသီးနတ်ဆက်ြပန်သွား ကတယ်။ က န် တာ်တိ ့ဧည့်သည်က
နည်းနည်းက လးပါ။ တစ်ချို ့ က န် တာ့်ဧည့်သည်များဆိယင် အင်းလျားလိတ်က န ပီး တက္က စီစီးြပန်ရတာ
တွက မနည်းဘူး။ ြခကျင်ြပန်ရတဲ့လူ တာင် ပါလိက် သးတယ်။
သူတိ ့ဘက်က တာ့ ကိယ်ပိင်ကား တွနဲ ့ချည်းပဲခင်ဗျ။ အည့ဆးဆိတဲ့ကားဟာ ဖင်မယ်လီယာ။ ဒါ
တာင် နှစ်စင်းသးစင်းပဲပါတယ်။ ကျန်တာ တွက တာ့ ဖိတ်ဖိတ်လက် နတဲ့ နာက်ဆး ပ ကား တွချည်းပဲ။
မဂလာလက်ဖွဲ ့ တွ သိမ်းလာ တာ့ က န် တာ် မသိမသာ အကဲခတ် ကည့်လိက်တယ်။ နည်းတဲ့လက်
ဖွဲ ့ တွ မဟတ်ပါဘူး။ အထပ်လှလှ တွ၊ ပန်းရိက်စက္က ူ တွနဲ ့ထပ် ပီး ဖဲ ကိုးလှလှက လး တွ စည်းထားတဲ့အ
ထပ် ကီးအထပ်ငယ် တွ။ ငွ တွကလဲ တာ် တာ်များတယ်။
ဒါ တွအားလးကိ က န် တာ်တိ ့ဘက်က လက်ဖျားနဲ ့ တာင် မတိ ့ပါဘူး။
အခမ်းအနား ပီး တာ့ မဂလာ ဆာင်လက်ဖွဲ ့ တွကိ ဒတ်ဆန်းကား ပ မှာ တင်တယ်။ အထပ်အပိး
ချည်းပဲ ကား လးစီးတိက်သယ်ရတယ်။ ငွ တွကလဲ မနည်းဘူး။
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ဂျူလိင်တိ ့အ မက"ကဲ-အိမ်မှာ မဂလာအခမ်းအနားြပင် တာ့ အိမ်ကိပဲ

မာင်း ဟ့။ မင်းတိ ့လဲ လိက်ခဲ့ ကအး"ဆိလိ ့

က န် တာ်တိ ့လင်မယားလဲ လိက်သွားတယ်။
ဟိ ရာက် တာ့ က လး တွက အ ပ ထပ်တက် ပီး ပစ္စည်းစာရင်းစစ် ကတယ်။ မမက တာ့ က န်
တာ်တိ ့ကိ နန်း ကီးသပ်စားသွားအးလိ ့ ဆိတာနဲ ့ က န် တာ်တိ ့လင်မယား စား ကတယ်။ အစ်ကိ ကီးက တာ့
က န် တာ်တိ ့နဲ ့အတူမစားဘူး။ ဂါက်သီးရိက်ဖိ ့ ချိန်းထားလိ ့ဆိ ပီး ဂါက်ကွင်းကိ ထွက်သွား လရဲ ့။
မမနဲ ့အထိက်အ လျာက် စကား ြပာ၊ က လး တွကိ နတ်ဆက် ပီး ကျန် တာ်တိ ့လင်မယား ြပန်လာ
ခဲ့တယ်။ ဇာ် မာ်က တာ့ သူ ့သူငယ်ချင်း တွကိ က းဖိ ့ဆိ ပီး ကိုး ကီးချိတ်နဲ ့ပဲ အြပင်ကိ ပါသွားတယ်။ သူ ့
ကိုး ကီးချိတ်လချည်အသစ်စက်စက် ကီးမှာ အကွက် ကီးတစ်ခ။ ပန်းကန်ြပားဝိင်း လာက် ရှိတယ်။
က န် တာ်က ြမင်လိက်လိ ့ "ဟိမှာ၊ မင့်သားပဆိးမှာ ဘာကွက် ကီးလဲ"လိ ့ က န် တာ်က အ မ ကီးကိ
လှမ်း မးလိက်တယ်။
" စာ စာက လ။ ဆာလိ ့ဆိ ပီး လင်မယားနှစ် ယာက် နန်း ကီးမန် ့တီ အဝယ်ခိင်း ပီး စား ကတာ
လ။ တစ် ယာက်နဲ ့တစ် ယာက် လစားယင်း နန်း ကီးခွက် ကီး မှာက်ကျ ပီး ပဆိး ပ ဖိတ်ကျလိ ့ ဆီ တွ
ပသွားတာ ပါ့"
အ မ ကီးက ြပာတယ်။ က န် တာ် နှ ြမာလိက်တာ။ ဆီကွက် ကီး စွန်း နတဲ့ဒီ ကိုး ကီးချိတ်ပဆိး
ကီး ဘယ်မှာသွားဝတ် တာ့မှာလဲ။
ကိယ့်ဘက်က လူငယ်ြဖစ် နလိ ့သာ သူတိ ့အ ကိုက်ချည်း လိက် လျာရတာတစ်မျိုး တာ့ တစ်မျိုး ကီး
ပဲ။
အိမ် ရာက် တာ့ အ မ ကီးက မ အာင့်နိင် တာ့ပဲ ဖွင့် ြပာတယ်။
"အင်း၊ ဒါ ပါ့ ကိယ်က လူငယ်ကိး။ ဘယ်တတ်နိင်မလဲ"
က န် တာ် ဒီ လာက်ပဲ ြပာလိက်တယ်။ က န် တာ်ကပါ စိတ်မ ကာင်း ကာင်းြပယင် အ မ ကီး ငိ
မှာ သချာ၏။
"ဟတ်တယ် လ၊ ဘယ်တတ်နိင်မလဲ။ အစတန်းက ကိယ်က ဘာြဖစ်လိ ့ လပ် ပးခဲသလဲ။ ကိယ့်ကိ
ဘယ်သူက ရိက် ပီးခိင်းလိ ့လဲ။ ကိယ့်ဘာသာ သူတိ ့အ ကိုက် ဆာင်ခဲ့ ပီးမှ ြပာ နလိ ့ ကာ ဘာထူးအးမှာလဲ"
စာရင်းချုပ်လိက် တာ့ က န် တာ်စထားတဲ့ ငွတစ် သာင်းခွဲအြပင်

နာက်ထပ်တစ် သာင်း လာက်

အ ကးတင်လိက်တယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး လ။ ကိယ်က လူငယ်ပဲ။ အနာခရမှာ ပါ့။
နာရီကိ ကည့်လိက် တာ့ လးနာရီထိး တာ့မယ်။ ဘာလးပွဲမီ သးတယ်။ ဟိး ရာက်ယင် ကိယ်မ
ကိုက်တဲ့ ဘာအသင်း၊ ကိယ်မ ကိုက်တဲ့ ဘာသမားကိ အာ်ပစ်လိက်မယ်။ ဘာြဖစ်သလဲ။
*******************
မှတ်ချက်။

။၁၉၈၆ ခနှစ်၊ အမှတ်(၂ဝ၂)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ(၁၃၈ မှ ၁၅၁)ထိ၌ လာရှိ

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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