


ဓါးမွတ္စု 

 

 သူတို႔ကိ ု လာေခၚေသာအခ်ိန္တြင ္ အံ့ၾသျခင္းမရွိဘ ဲ သူတို႔ေတြ လိုက္ပါသြားၾက၏။ ဘာရယ ္

မဟုတ္ပါဘ ဲသူတို႔ေတြ တိတ္ဆိတ္ေနမိၾကတာ ေသခ်ာသည္။ အိမ္ႀကီးကစိုျပည္ေသာ္လည္း ေျခာက္ 

ကပ္ေန၏။ ခမ္းနားထည၀္ါလွေသာ ဤအိမ္ႀကီး၏ ျဒပ္မဲ့အထိအေတြ႕က သူတို႔၏တက္ၾကြမွဳကိ ု က်ဳိး 

၀ပ္က်ေစသေယာင္ရွိသည္။ 

 ျပတင္းမွန္ကိုျဖတ္၍ ျမင္ေနရေသာ အျပင္ေလာက 

 

က အေမွာင္ပ်ပ်ျဖင္ ့ ရွင္းနက၀္န္းပ်ံ႕ေန 

သည္။ တံခါးမ်ားကိ ုအလံုပိတ္ထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေလျပည္ညင္း၏ ရနံ႔ကိ ုရွဴရွိဳက္ခြင့္မရ။ လ ူ

ေသပန္ေသာ ပန္းရနံ႔ကိုသာ ရသည္…ဟု တစ္ေယာက္က တီးတိုးေျပာသည္။ စိတ္ထဲက လကခ္ံမ ိ

ေသာ္လည္း ႏွဳတ္၏တံု႔ျပန္မွဳကိ ုမည္သူကမ ွျပန္မျပဳမိၾက။ 

 သန္႔ျပန္႔မွဳႏွင့္အတ ူ လွ်ိဳ႕၀ွက္မွဳတို႔ကပါ ေထြးလိပ္ေနေသာအခန္း ျဖစ္၏။ အလင္းမွိန္မွိန္ျဖင္ ့

ညိဳထိန္ေနသည္။ ထိုင္ခံုမ်ားမွာ အသီးသီး ၀င္ထိုင္လိုက္ၾကၿပီး မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မည္ ့အိမ္ႀကီး 

ရွင္ကိ ုေစာင့္ေနလိကု္ၾက၏။ 

 အလင္းရို႕ရို႕ကေလးႏွင္ ့ လာလုလာဆဲ လူကိ ု ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရျခင္းသည ္ တီးခတ္လုဆဲဆ ဲ

ဂစ္တာကိ ု ႀကိဳးညွိေနရသည္ ့ အသြင္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းလုိက္ရျခင္း မရွိပါ။ 

အိမ္ရွင္ျဖစ္သူက ေျခသံပင ္မၾကားလိုက္ရဘ ဲေရာက္လာေလသည္။ 

 ”ေနရထိုင္ရတာ အားလံုးအဆင္ေျပၾကတယ္ မဟုတ္လား” 

 တိုးညင္းသိမ္ေမြ႕ေသာ္လည္း မာန္ပါသည့္အသံျဖစ္၏။ 

 ”ဟုတ္ကဲ့ အဆင္ေျပပါတယ”္ 

 တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျပန္ေျဖရင္း ထိုလူကိ ု အကဲခတ္လိုက္ၾကသည္။ ထိုလူသည ္ အသက ္

(

 

၃၅)ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီး ေပ်ာင္းႏြဲ႕ရွည္လ်ားေသာ ဆံႏြယ္မ်ားက ပခံုးေပၚ၀ဲက်ေန၏။ ပိန္သြယ္ေသာ ခႏၶာ 

ကိုယ္မွာ 

 

အမ်ဳိးအမည ္ခြဲရခက္ေသာ ၀တ္ရံုရွည္ႀကီးတစ္ထည္ကိ ု၀တ္ဆင္ထား၏။ 

 မ်က္ႏွာကႏူးညံ့ေသာ္လည္း အရယ္အၿပံဳးကင္းမဲ့သည္။ သူ႔ပံုစံက ေရေအးထဲမ ွ ဆြဲထုတ္လာ 

ေသာ ဓါးတစ္လက္ပမာရွိသည္။ 



 ”စားၾကေလ……ေသာက္တတ္ရင္ေသာက္ပါ” 

 စားပြဲေပၚမ ွ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိ ု ထိုလူက ေမးဆတ္ျပကာ ေျပာ၏။ စားပြဲေပၚမွာ ၀ုိင္ပု 

လင္း၊ အသားကင္အခ်ဳိ႕ႏွင္ ့ ပန္းသီးမ်ား အစီအရီရွိေန၏။ အေယာင္ေယာင ္ အရမ္းရမ္းႏွင့္ပင ္

သူတို႔ေတြ လက္ကိုယ္စ ီလွမ္းလိုက္ၾက၏။ 

 ထိုလူ႕လက္ထဲတြင ္ အာရပ္စာေရးဆရာႀကီး ”ခါလီဂ်ီဘရန”္ 

 

၏ ”နိမိတ္ဖတ္သ”ူအမည္ရွ ိ စာ 

အုပ္ကိ ု ကိုင္ထားသည္။ စာအုပ္ကို သူတို႔က အကဲခတ္ေနမွန္းသိသျဖင္ ့ ”ဒီစာအုပ္ကိ ု ဖတ္ဖူးၾက 

သလား” ဟ ုေအးတိေအးစက္ေမးသည္။ 

 ”ဟင့္အင္း မဖတ္ဖူးပါဘူး ၾကားရံုၾကားဖူးတာပါ” 

 ထိုလူက သူတို႔ႏွင့္အတ ူပန္းသီးတစ္လံုးကိုဆြဲယူကာ တစ္ခ်က္ကိုက္၏။ ထို႔ေနာက ္ပန္းသီးကိ ု

ကိုင္ေျမွာက္ၿပီး အိပ္မက္မက္သူတစ္ေယာက္လိ ုေရရြတ္သည္။ 

 ”ပန္းသီးကေလးေရ မင္းရဲ႕သစ္ေစ့ဟာ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ သီတင္းသံုးပါ၊ ငါ့ရဲ႕ ႏွလံုးသား 

ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အငံုအဖူးေတြျဖစ္ၿပီး ဆက္ပြင့္ပါ။ ငါ့ရဲ႕ ၀င္သက္ထြက္သက္ဟာ မင္းရဲ႕ပန္းရနံ႔ပ ဲ ျဖစ္ရ 

ေတာ့မွာေပါ”့ 

 သူတို႔ေတြ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္မိၾကသည္။ တစ္ေယာက္က လက္ကုတ္ၿပီး 

နံရံတစ္ေနရာဆီသို

 

႔ ညႊန္ျပ၏။ ထိုေနရာတြင ္ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဓါး(

 

၅)လက္ရွိ၏။ 

 ထိုသူ၏ အေနအထားကိ ုအကဲခတ္မိၿပ ီ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့အခန္းထ၀ဲင္စကတည္းက ေတြ႔ခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္ေသာ ဤဓါးမ်ားသည ္အလွသက္သက္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကိ ုခံစားလိုက္မိၾကသည္။ 

 ထိုလူက အလြန္ပါးနပ္ေလသည္။ သူတို႔က မသိမသာ ေ၀့ၾကည့္မိသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ 

စိတ္ထဲမ ွ ဓါးအာရံုကိ ု ထိုလူက ဖမ္းဆုပ္ထားလိုက္ႏိုင္သည္။ ခပ္တိုးတိုးရယ္၏။ သို႔ေသာ ္ ရယ္သံက 

ရွည္လ်ားကာ မီးခိုးေငြ႕တို႔၏ ေရြ႕လ်ားသံပမာ ျဖစ္ေနသည္။ 

 ”ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီဓားေတြကိ ုစိတ၀္င္စားေနလို႔လား” 

 ေမးသံက ခပ္အက္အက္ျဖစ္၏။ အားလံုးကလည္း မင္သက္သလိ ု ျဖစ္ေနကာ ထိုလူ႔အေမးကိ ု

ျပန္မေျဖမိၾက။ ထိုလူက ထပ္ရယ္သည္။ ရယ္သံအဆံုးမွာ နံရံကပ္ဓါးတစ္လက္ကိ ုဆြဲထုတ္ယူလုိက္၏။ 



 ”ေၾသာ္…” 

 ဓါးက သံေခ်းအထပ္ထပ္တက္ေနၿပီ။ အညိဳလဲ့လဲ့အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ လက္ထဲမွဓါးကိ ု

ထိုလူေငးၾကည့္ေနပံုက ဒ႑ာရီဆန္လြန္းလွ၏။ သူတို႔အားလံုး အသံမထြက္ရံုတင္မကဘဲ မည္သည့္ 

လွဳပ္ရွားမွဳကိုမ ွ မျပဳမိသည္အထ ိ ၿငိမ္ဆိတ္ေနမိၾကသည္။ တိုးညင္းေသာ္လည္း အားလံုးၾကားႏိုင ္

ေလာက္သည္ ့ထိုလူ႔စကားသံကသာ ေပၚထြက္ပ်ံ႕လြင့္လာသည္။ 

 ”အမွန္ေတာ ့ ဒီဓါးက ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ကိ ု ေသေအာင္သတ္ခဲ့တဲ ့ ဓါးဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ကိ ု အႀကိမ ္

ႀကိမ္ ခုတ္ထစ္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမယ္ ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဒဏ္ခံအားရွိတယ္။ ဒါ့အျပင ္ တိမ္းညႊတ္အား 

ရွိတယ္” 

 ထို႔ေနာက…္…သူတို႔အားလံုးကိုဆတ္ခန ဲလွည့္ၾကည့္ကာ…… 

 ”ေစာင္းေကာက္ကိ ုခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ဖူးမွာေပါ့။ ေစာင္းဆိုတာ အစကေတာ ့သစ္သားပဲျဖစ္တယ္။ 

ဓါးရဲ႕အထပ္ထပ္ခုတ္ထစ္မွဳကိ ု တိမ္းညႊတ္ခုခံရင္း သူ႔ကိုယ္သ ူ ေစာင္းေကာက္ျဖစ္ေအာင ္ ဖန္တီးပစ ္

လိုက္ႏိုင္တယ္။ သီခ်င္းေတြကိုေတာင ္ဆိုပစ္လုိက္ေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုပဲေပါ”့ 

 သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်သည္။ ထိုလူ႔မ်က္လံုးမ်ားက ၀င္းလက္ေနသည္။ 

 ”ေနာက္ဆံုးေတာ ့ဒီဓါးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အမွတ္တရ ျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ

 

၀ 

ခ်ဳလိြင္လွပဖို႔အတြက ္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သူလို႔ပ ဲသေဘာထားပါတယ”္ 

 ထိုဓါးကိ ု ဓါးအိမ္ထဲျပန္ထည့္ကာ ေနာက္ဓါးတစ္လက္ကိ ု ဆြဲထုတ္ျပ၏။ ေနာက္ဓါးကလည္း 

သံေခ်းမ်ားႏွင္ ့နီမြဲလ်က္ပင္ရွိသည္။ 

 ”ဒါကေတာ ့ေနာက္ေက်ာကိ ုအထိုးခံခဲ့ရတဲ ့ဓါးေပါ”့ 

 ခၽြန္ျမေသာထိုဓါးဖ်ားကိ ု လက္ညွိဳးႏွင္ ့ ပြတသ္တ္ေနရင္း ထိုလူ႔မ်က္ႏွာမွာ မထီတရ ီ အေငြ႕ 

အသက္တို႔ ထင္ဟပ္လာသည္။ ဓါးကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာသလိုလိုႏွင္ ့သူတို႔ကိ ုဆက္ေျပာသည္။ 

 ”ဘာပဲေျပာေျပာ အက်ိဳးေတာ့မမဲ့ခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။ ကိုယ္ခလုတ္တိုက္လဲခဲ့တယ ္ ဆိုတာကလည္း 

ဒီေနရာမွာ ခလုတ္ရွိတယ္လို႔ တစ္ျခားလူေတြကိ ုသတိေပးႏိုင္ျဖင္း တစမ္်ဳိးပါပ”ဲ 



 ထိုဓါးကိ ု ဓါးအိမ္ထဲျပန္သိမ္းလိုက္ျပန္သည္။ ေျမက်င္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္သြားေသာ နဂါးတစ ္

ေကာင္ကဲ့သို႔ ဓါးက ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ၀င္ေရာက္သြား၏။ တတိယဓါးကိ ု ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာအခ်ိန္မွာ 

ထိုလူ၏ ဓါးအကိုင္အတြယ္ကၽြမ္းက်င္မွဳကိ ုသူတို႔အားလံုး သတိျပဳလိုက္မိၾကသည္။ 

 ”ပန္းသီးကိုေတာင ္လွီးစားလို႔ မရဘူးဗ်” 

 စားပြဲေပၚျပန္ခ်ထားသည္ ့ သူ႔စားလက္စ ပန္းသီးကိ ု ဓါးျဖင္ ့ ဆတ္ခန ဲ ခြဲသည္။ ဓါးခ်က္က 

ေသသပ္ေသာ္လည္း စားခ်င္ဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင ္ပန္းသီးမွာ သံေခ်းေတြ လူးေပသြား၏။ 

 ပန္းသီးကိ ုေငးၾကည့္ေနရင္း ထိုလူက ေလးတြဲ႔စြာေျပာသည္။ 

 ”ဒီဓါးက ခုနကဓါးထက ္ ပိုဆိုးသလိုပဲ။ ေနာက္ေက်ာကိ ု ထိုးတဲ့ဓါးမဟုတ္ဘူး။ ပခံုးခ်င္းယွဥ ္

သြားေနလ်က္က နံၾကားကိ ု လွည့္ထိုးခဲ့တဲ့ဓါး။ ေအးေလ…ဘာပဲေျပာေျပာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဓါး 

ဆိုတာကေတာ့ သူရတဲ့ေထာင့္က ၀င္လာမွာပါပ”ဲ 

  ေနာက္ထပ္ထုပ္ျပသည္ ့ စတုတၳဓါးသည္လည္း ေရွ႕ဓါးမ်ားနည္းတ ူ သံေခ်းတို႔ ႏြယ္ကပ္လ်က ္

ရွိသည္။ ထူးျခားသည္က ပန္းျခဴးပန္းရစ္မ်ားျဖင္ ့လွပေသာ ဓါးျဖစ္ေနသည္။ ထိုလူက ထိုဓါးကု ိအၾကာ 

ႀကီး ေငးၾကည့္ေနသည္။ ဘာစကားမ ွ မေျပာ…

 

။ သူတို႔အားလံုးသည္လည္း ဓါးဆီေငးၾကည့္ေနေသာ 

ထိုလူ႔အၾကည့္မွာ ေတြးေမာေမ်ာပါေနမိၾကသည္။ 

 ထိုလူက ဓါးကိ ု ဓါးအိမ္ထ ဲ ျပန္ထည့္လိုက္သည္

 

။ ဘာမ ွ မေျပာေသးဘ ဲ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန ္

လမ္းေလွ်ာက္သည္။ 

 ထို႔ေနာက္မွာမ…ူ 

 ”တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေဖာ္တစ္ေယာက္ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အေဖာ္ဆိုတဲ ့သေဘာထက ္မကခဲ ့

ဘူး။ ဒါေပမယ္ ့အေဖာ္လည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ထားလုိက္ပါေတာ”့ 

 ဓါးမ်ား၏ အေအးေငြ႕လား၊ ထိုလူ႔ထံမ ွေ၀ျဖာထြက္သည္ ့အေအးေငြ႕လား မခြဲျခားႏိုင္။ အခန္း 

ထဲမွာ အေႏြးဓါတ္တို႔ျပယ္လ်ၿပီး ခ်မ္းရွရွျဖစ္လာသည္။ ညွိဳ႕ခ်က္မိသူမ်ားလိ ု ထိုသူ႔မ်က္ႏွာကိ ု တစိုက ္

နစ္နစ္ၾကည့္ေနမိၾကသည္။ 

 ”အေဖာ္ဆိုတာ ကိုယ္ျဖတ္သန္းရမယ္ ့ အခ်ိန္ေတြအတြက ္ သူ႔ကိ ု အသံုးခ်ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ 

သူရယ္…ကိုယ္ရယ…္အခ်ိန္ထဲမွာ အတူတူျဖတ္သန္းသြားလာဖို႔ပ ဲ ျဖစ္တယ္။ မိုးသည္းတဲ ့



ရာသီဥတုေတြမွာ တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေပါ့။ အရိုးကြဲေအာင ္ ႏွင္းေတြက်ေနခ်ိန္မွာ 

တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ မီးလင္းဖိုေပါ့။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ၿပီး ၾကည့္ခဲ့ဖူးတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့လည္း…ေအးေလ…ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပ…ီဓါးဆိုတာ ရတဲ့ေထာင့္က ၀င္လာတတ္တယ္။ ခုနက 

ဓါးဟာ ရင္အံုကိ ုတည့္တည္၀့င္လာခဲ့တဲ့ဓါးပ”ဲ 

 ထိုလူ႔ကိ ု အားေပးေဖ်ာင္းဖ်လိုစိတ ္ ရွိေသာ္လည္း အားေပးေဖ်ာင္းဖ်ရမည့္လူမဟုတ္ဟ ု အလို 

လိ ုခံစားမိၾကျပန္သည္။ တံု႔ျပန္ေသာ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ၿပိဳင္ေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ျပန္ေျပာရမည့္စကားတို႔

 

က မရွိလွ။ ထိုလူေျပာသမွ်ကိ ု နားေထာင္ၿပီး ထိုလူလွဳပ္ရွားသမွ်ကိ ု

သာ လိုက္ၾကည့္ေနမိၾက၏။  

 စတုတၳဓါးကိ ု သိမ္းျခင္းႏွင္ ့ ပဥၥမဓါးကိ ု ထုတ္လိုက္ျခင္းသည ္ တစ္ခ်က္တည္းျဖစ္ၿပီး လွ်င္ျမန ္

လြန္းလွ၏။ ထို႔ထက္ပို၍ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္က ပဥၥမဓါးသည ္ ယခင္ဓါးမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ 

၀င္းေတာက္ လွပေနေလသည္။  

 ”ဒီဓါးကေတာ ့ နာမည္မရွိေသးဘူးဗ်…ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း မထိုးစိုက္ေသးပါဘူး၊ ဒါေပမယ္ ့

ဓါးေတြရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးစိုက္မွဳကိ ုခံခဲ့ရတဲ ့ကၽြန္ေတာ္ကေတာ ့ႀကိဳတင္ေနရာေပးထားရတယ”္ 

 တစ္ကိုယ္တည္းေရရြတ္သလိ ုဆက္ေျပာေသးသည္။ 

 ”ဒါေပမယ္ ့ မၾကာေတာ့ပါဘူးေလ လာေတာ့မွာ

 

ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေနမွန္းလည္း သူသိပါ 

တယ္။ လာေတာ့မွာပါ” 

 ထိုသို႔ေျပာကာ ဓါးကိ ုအထက္ဆီသို႔ပစ္ေျမွာက္တင္လိုက္၏။ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လြင့္လူးလ်က ္အထက ္

သို႔ လွပစြာပ်ံတက္သြားသည္ ့ဓါးကိ ုထိုလူႏွင့္အတ ူအားလံုးက ၀ုိင္းၾကည့္ေနမိၾကသည္။ 

 ”အိုး…” 

 တိုင္ပင္ထားျခင္း မရွိပါဘ ဲရင္ထမဲွာ ထိတ္ခန ဲစိုးရြံ႕သြားမိၾက၏။ ဓါးအကိုင္အတြယ ္ကၽြမ္းက်င ္

ကာ ဓါးယဥ္ေက်းမွဳႏွင္ ့ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လြန္းလွေသာ္လည္း…… 

 ထိုဓါးကိုမိေအာင ္ထိုလ ူျပန္ဖမ္းႏိုင္ပါမည္လား…ဓါးကေတာ ့ေလထဲမွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ပ်ံသန္းလည ္

ပတ္ေနဆ…ဲ 



 ထိုလူႏွင္ ့ထိုဓါးကိ ုအသက္မရွဴျဖစ္ဘ ဲေငးၾကည့္ကာ ေစာင္းႀကိဳးတို႔ကိ ု ခုတ္ျဖတ္ရန ္အေ၀းမွ 

ေရာက္ရွိလာမည္ ့ဓါးေအာ္သံကိ…ု… 

 စိတ္ထဲမ ွၾကားလာရသလိုလိ ုရွိေလသည္။ 

 

။ 

 

တာရာမင္းေ

 

၀ 


