
 

ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



                                (တာရာမင္းေ၀)
                                   စုန္းကိုက္ခံရတဲ့သစ္သီး

လိပ္ျပာ
(၁)

  “လွံထမ္းလာတာ ျမင္ရတယ္။ ကံထမ္းလာတာ မျမင္ရဘူးလို႔ စကားပံုရိွတယ္။ တကယ္ေတာ့ 
ေလွကား ထမ္းလာတာကိုလည္း မျမင္ရဘူးကြ”   သူက အဲဒီလိုေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ေၾကာင္အမ္းအမ္း ျဖစ္သြားတယ္။ “ေလွကား ထမ္းလာတာကို ဘာလို႔မျမင္ရမွာလဲဗ်၊ ခင္ဗ်ား 
႐ူးေနလို႔လား” အဲဒီအခါ သူက မခ်ဳိမခ်ဥ္ျပံဳးၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္ေျပာတယ္။ သူ႔စကားကေတာ့ 
အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ဒႆနဆန္သေယာင္၊ ေလးနက္သေယာင္ ရိွပါေလရဲ႕။ “လူေတြက 
ေလွကားတစ္စင္းစီ ထမ္းထားၾကတယ္ကြ။ ဒီဘဝကေန ေသလြန္သြားတဲ့အခါ တခ်ဳိ႕က 
အဲဒီေလွကားနဲ႔ နတ္ျပည္ကို တက္သြားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲဒီေလွကားနဲ႔ပဲ ငရဲျပည္ကို 
ဆင္းသြားၾကတယ္” ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ သူ႔ကိုၾကည့္ေနတဲ့အခါ သူက မီးခိုးေငြ႔ေတြကို 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မႈတ္ထုတ္ျပပါတယ္။ ေဆးလိပ္က ျပာေတြကို ေတာက္ခ်ရင္း မီးခိုးေငြ႔ေတြ 
ၾကားထဲမွာပဲ မသဲမကြဲဆိုခဲ့တယ္။ “လူေတြဟာ ကိုယ္ေလွကား ကိုယ္ထမ္းထားၾကတာကြ”
အဲဒီလိုနဲ႔ သူဟာကိုယ္က်င့္တရားကို ေလးစားသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလာကႀကီးမွာ 
ကုတ္ျခစ္ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္စဥ္းစားတဲ့အခါ ေမ့ေလ်ာ့ 
ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အနည္းအက်ဥ္း မွတ္မိသမွ်ေလးေတြထဲမွာေတာ့ သူဟာ 
ကိုယ္က်င့္တရား တည့္မတ္သူတစ္ေယာက္ဆိုတာကို လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူဟာ မေကာင္းမႈ  တစ္ခုကို ျပဳက်င့္ခဲ့တယ္။    သူျပဳတဲ့   မေကာင္းမႈ 
ကေတာ့  ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂)
 အဲဒီေနာက္ပိုင္း ညတစ္ညရဲ႕ သန္းေခါင္ယံမွာ သူဟာ ထူးဆန္းတဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုကို 
ျမင္မက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အိပ္မက္ထဲမွာ သူဟာ ေက်ာက္ေခ်ာေခတ္က လူ႐ိုင္းတစ္ေယာက္ကို 
ျပတ္သားၾကည္လင္စြာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲဒီလူ႐ိုင္းဟာ တစ္စံုတရာကို ပစ္ခတ္ဖို႔ ဒူးေလးကို 
ေခါင္းငံု႔ၿပီး ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။
    ေနာက္…. တျဖည္းျဖည္း ေခါင္းေမာ့လာၿပီး လူ႐ိုင္းက အိပ္မက္မက္သူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ေလရဲ႕။ 
သူလည္း အံ့ၾသသြားတယ္။ အဲဒီမွာပဲ လူ႐ိုင္းက သူ႔ကို ဒူးေလးနဲ႔ စနစ္တက် ခ်ိန္ရြယ္လိုက္တယ္။ 
သူအႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔သြားၿပီး လက္နဲ႔ကာ ဟန္႔တား၊ အိပ္ရာက အျမန္ဆံုး လူးလဲထဖို႔ 

ျပင္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာပဲ လူ႐ိုင္းက ဒူးေလးကို ႐ႊတ္ခနဲ ေမာင္းျဖဳတ္လိုက္တယ္။
ျမားခြ်န္က သူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲကို တန္းလန္းထိုးေဖာက္သြားစဥ္မွာပဲ အားခနဲ အသံနက္ႀကီးနဲ႔ 
ၾကံဳးေအာ္ရင္း သူလန္႔ႏိုးသြားတယ္။
      သူတစ္ကိုယ္လံုးေခြ်းေတြ ၿပိဳက္ၿပိဳက္စီးက်ေနတယ္။ သူ႔ရင္ဘတ္ကို ငံု႔ၾကည့္၊ 
သူတစ္ကိုယ္လံုးကို လက္နဲ႔စမ္းၾကည့္ၿပီး ေနေတာ့တယ္။ အဲဒီညက သူျပန္အိပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ 
နာရီသံေခ်ာင္းေခါက္သံဟာ မာရ္နတ္ရဲ႕ ေစာင္းႀကိဳးခတ္သံလို သူ႔ကို ညွဳိ႕ငင္ေခ်ာက္လွန္႔ေနတယ္။

(၃)
     အဲဒီလို ျပင္ထန္ရက္စက္တဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုကို ရက္ပိုင္း အတြင္းမွာပဲ သူ ထပ္မက္ေသးတယ္။
အဲဒီအိပ္မက္ထဲမွာ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ပံုရတဲ့ လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေက်ာေပးၿပီး လက္ပစ္ဗံုးကို 
ပင္အပ္ ကိုက္ျဖဳတ္ေနတယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ခ်ာခနဲလွည့္ၿပီး ၾကည့္ေနမိတဲ့ သူ႔ကို လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ ပစ္ေပါက္လိုက္တယ္။ သူက 
ပါးစပ္ႀကီး အေဟာင္းသားနဲ႔ ၾကည့္ေနမိတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ လက္ပစ္ဗံုးဟာ သူ႔ရင္ဘတ္ထဲကေန ဝုန္းခနဲ 
ေပါက္ကြဲသြားတယ္။
သူ႔တစ္ကိုယ္လံုး အပိုင္းအစေတြအျဖစ္ လြင့္စဥ္သြားသလို ခံစားရၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္း 
သူႏိုးလာတယ္။ ႏိုးႏိုးခ်င္း နားေတြ အူေဝေနၿပီး အခန္းထဲမွာလည္း ယမ္းနံ႔ေတြ နံေနသလိုပဲ။
သူ မရဲတရဲ ထရပ္ၿပီး လက္ေတြနဲ႔ ေလကို ဖမ္းကိုင္ေနမိတယ္။ “ဘုရား…ဘုရား..” လို႔ ပါးစပ္က 
တမိေပမယ့္ မသဲမကြဲလို႔ သူ႔ဘာသာေတာင္ ျပန္မၾကားခဲ့ပါဘူး။

(၄)
 ေနာက္ဆံုး…. အိပ္မက္ကေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး၊ သူလည္း အခံစားရဆံုးပါပဲ။
ရွင္းလင္းသိပ္သည္းတဲ့ ညတစ္ည။ သူ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေမာက်ေနတုန္းမွာ အေမွာင္ထဲက 
လက္တစ္ဖက္ကို ျမင္လိုက္ ရတယ္။
    အဲဒီ လက္ဟာ ေမွာင္ရိပ္ထဲမွာ ပါးပ်ဥ္းေထာင္လာတဲ့ ေျမြတစ္ေကာင္လို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စတင္ 
လႈပ္ရွားတယ္။  အဲဒီလက္က   သူ႔ရင္ထဲကိုေဖာက္ၿပီး ဝင္လာတယ္။     ေနာက္ေတာ့ အဲဒီလက္က 
သူ႔ႏွလံုးသားေရွ႕တည့္တည့္မွာ ရပ္လိုက္တယ္။ သူ ၾကည္ေနဆဲအခ်ိန္မွာပဲ အဲဒီ လက္ေခ်ာင္း 
ေတြ႔က သူ႔ႏွလံုးသားကို “ဖ်န္း”ခနဲ ပါးရိုက္ပစ္လိုက္တယ္။
“အား….”
သူ႔ႏွလံုးသားဟာ နာက်င္စြာ တ႐ႈိက္နစ္နစ္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ရင္း ေၾကးစည္လို 
ခ်ာလည္လည္သြားတယ္။ သူလည္း အေမွာင္ထဲမွာ ေရနစ္ေနၿပီး ေသအံ့မူးမူးနဲ႔ပဲ အေမွာင္ကို 
တေဗာင္းေဗာင္းကူးခတ္၊ ေျခကုန္လက္ပန္းက် ေမာလ်လို႔ အေငြ႔ပ်ံေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တယ္။
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



ႏိုးလားေတာ့ ႐ူးမတတ္ပဲေပါ့။ ဝူးဝူးဝါးဝါး ေရမြန္းထားတဲ့ သမင္ႀကီးလို အသက္ကို 
အလုအယက္႐ႈရင္း မ်က္လံုးေတြကလည္း ဖန္လံုးေတြလို ေၾကာင္စီေနတယ္။ အေတာ္ကေလး 
ၾကာေတာ့ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္က သူ႔အေခါင္းထဲမွာ မ်က္လံုးျပန္မွိတ္သြားသလိုမ်ဳိး သူလည္း 
ခုတင္ထက္မွာ မ်က္လံုးေတြျပန္မွိတ္သြားတယ္။ေခါင္းရင္းက အိပ္ေဆးပုလင္းကေတာ့ 
အခြံေလာက္ပဲ က်န္ရစ္ေလရဲ႕။

(၅)
သူနဲ႔ကြ်န္ေတာ္ ကြဲကြာေနတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာပဲ သူဟာ အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ 
ထပ္ကာတလဲလဲ အိုမင္းခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။
   သူ႔အျဖစ္အပ်က္ အကုန္အစင္ကို သူေျပာျပလို႔ သိၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္က ေပါ့ပါးလြယ္ကူတဲ့ 
စိတ္ပညာ ကုထံုးတစ္ရပ္ကို အမွတ္မထင္ ေျပာျပလိုက္တယ္။
  “ဒါ မခက္ပါဘူးဗ်ာ၊ အိပ္မက္ထဲမွာပဲ ခင္ဗ်ား သူတို႔ကို အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပျပ 
ေတာင္းပန္လိုက္ေပါ့…”
      သူ ေတြေဝသြားတယ္။ ၿပီးမွ ေလးနက္သြားတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေခါင္းတစ္ခ်က္ ညိတ္ျပရင္း 
ျပန္သြားတယ္။ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာလို႔ သူနဲ႔ ျပန္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ 
လြယ္ကူမယ္ထင္ရတဲ့ ကိစၥဟာ ျပန္ခက္သြားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို 
မ်က္ႏွာႏြမ္းႏြမ္းနဲ႔ ေခါင္းခါျပတယ္။
            “မရပါဘူးကြာ…”
 “ဘာလို႔ မရတာလဲ….”
သူက  ကြ်န္ေတာ့္ကို ခပ္ေမာေမာၾကည့္ရင္း တိုးတိုးေျပာတယ္။
 “ငါ့အိပ္မက္ထဲ ငါျပန္ဝင္လို႔မွ မရပဲကြ”
ကြ်န္ေတာ္ ရယ္လည္း ရင္ခ်င္၊ ငိုလည္း ငိုခ်င္သြားတယ္။

(၆)
  “အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ေသတဲ့အခါ ခင္ဗ်ားေလွကားနဲ႔ ခင္ဗ်ား ငရဲျပည္ကို ဆင္းသြားရေတာ့မွာပဲ….”
သူမ်က္ႏွာ ျဖဴေရာ္သြားတယ္။ ၿပီး … ေၾကာက္ကန္ကန္သလို ျပန္ေျပာတယ္။
    “အဲဒီအခါက်ေတာ့လည္း ယမမင္းကို ရွင္းျပရမွာေပါ့ကြာ….”
    “ရင္ဆိုင္ရဲသားပဲ” လို႔ ေတြးမိၿပီး ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ခပ္မဆိတ္ ၾကည့္ေနလိုက္တယ္။ သူ 
နဖူးေၾကာ္႐ႈံ႕ၿပီး စဥ္းစားေနတယ္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာလည္း အရိပ္အေရာင္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ျဖတ္ေျပးေနတယ္။   အေတာ္ၾကာမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေခါင္းခါလာတယ္။
       “ဒါလည္း မျဖစ္ေသးဘူးကြ…”

“ဘာျဖစ္လို႔ မျဖစ္တာလဲ…”
“ယမမင္းကို ရွင္းျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာပဲေျပာေျပာ ငါက ငရဲက်ေနၿပီကြ၊ မေကာင္းဘူး…”
သူ႔ကို မစာနာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ရယ္မိေတာ့တယ္။ အရယ္တစ္ဝက္နဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ 
ဗလံုးဗေထြး ေျပာလိုက္တယ္။
“အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပန္လုပ္ရ လိမ့္မယ္”
“ဘာလဲ…”
ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပတဲ့ ေကာင္းမႈကိစၥကေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

“……………………………………………………………….”
( ၇ )

အဲဒီေနာက္ပိုင္းကာလမွာေတာ့ သူဟာ တိမ္စင္သြားတဲ့ ေကာင္းကင္ျဖဴလို ျပန္ၿပီး ၾကည္လင္ 
လာပါေတာ့တယ္။ သူ႔အိပ္မက္ေတြ အျပစ္ကင္းသြားပါၿပီ။အရင္ကထက္ေတာင္ ပိုၿပီး 
တည္ၿငိမ္လာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာမႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
ၾကည္ႏူးဝမ္းသာရပါရဲ႕။သူ႔လက္ထဲမွာ “အက္အင္ဂိုအင္ကာရဲ႕”ရဲ႕ စာအုပ္ေလးေတြ တစ္အုပ္မဟုတ္ 
တစ္အုပ္ကိုင္ထားတတ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကာလအေတာ္ၾကာတဲ့အထိ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း 
အလိုက္တသိနဲ႔ သူ႔အိပ္မက္ဆိုးေတြအေၾကာင္း ျပန္မေဖာ္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ေန႔ေတာ့ 
သူနဲ႔လမ္းမွာဆံုတယ္။ ဘုရားက ျပန္လာတယ္ဆိုလို႔ ကြ်န္ေတာ္က လွမ္းစလိုက္တယ္။
 “ငရဲျပည္က ျပန္တက္လာသူႀကီး… ဘာဆုေတာင္းခဲ့သလဲ” သူက သူ႔ဆုေတာင္းကို 
တည္ၾကည္စြာ ေျပာျပသြားတယ္။လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူဆုေတာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ 
အေလးအနက္ စဥ္းစားလာမိတယ္။ဟုတ္တယ္။ သူဆုေတာင္း သိပ္မွန္တယ္။
လူ႔ဘဝမွာ ဒါေလာက္ကေလးရမယ္ဆိုရင္ကို တကယ္ေတာ့ ေနေပ်ာ္သင့္ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
သူ႔လို ဆုေတာင္းရလိမ့္မယ္။

( ၈ )
“အရွင္ဘုရား 
ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားတို႔ေၾကာင့္ “လိပ္ျပာ” သန္႔ေသာ အိပ္မက္မ်ားကိုသာ ျမင္မက္ရပါလို၏
ဝတ္ျပဳေတာင္းစဥ္….
ညင္သာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းသံလြင္ေတြကို ၾကားေနရေတာ့တယ္။         ။
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



လကြယ္မွတ္တမ္း
                                                     ( ၁ )
ကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းကိုယ္ကိုက္၊ ရင္ဘတ္ကို ေဖာက္ၿပီး ႏွလံုးသားထဲကေန ထိုးအန္ခ်လိုက္တယ္။ 
“ဘာဘံု” နာမည္တပ္တပ္၊ မိုးေကာင္ကင္ရဲ႕ ေျခသုတ္ခံုမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တက္မရပ္ေတာ့ဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ လူညံ့ပဲ လုပ္ေတာ့မယ္။
                                                     ( ၂ )
  ငယ္ငယ္ကဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ပံုျပင္ေတြကို သိပ္ႀကိဳက္ပါတယ္။ အေမကလည္း 
ပံုေျပာေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ညစဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အေမ့မွာ 
ပံုျပင္ရွားလာပါတယ္။ သူေျပာဖူးတဲ့ ပံုျပင္ေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္က မွတ္မိေနတတ္ေတာ့ 
အေမလည္း အခက္ၾကံဳရတာေပါ့။ တစ္ညမွာေတာ့ အေမက ကြ်န္ေတာ့္ကို ပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ေျပာျပလာတယ္။ အျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ဘာေၾကာင့္ရယ္လို႔ 
ဘယ္သူကမွ မေဝခြဲႏိုင္တဲ့ ကိစၥေလးတစ္ရပ္ပါ။ အဲဒီထဲက ဇာတ္ေကာင္ကေတာ့ ဦးပိုက္ႏြယ္တဲ့။
အေမတို႔ေနတဲ့ ရြာကေလးမွာ ဦးပိုက္ႏြယ္ဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ ပညာတတ္ပါပဲ။ ၿမိဳ႕ကိုခြာၿပီး 
ရြာမွာ ျပန္လာေနေပမယ့္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မရင္းႏွီးေအာင္ တစ္သီးတစ္သန္႔ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဘြားဘြားတို႔ အပါအဝင္ ရြာကေလးရဲ႕ လူႀကီးသူမေတြဟာ သူ႔ကို နားမလည္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူဟာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရြာကိုစြန္႔ခြာၿပီး သူစိမ္ဆန္စြာ ရြာကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ သူေပါ့။
တကၠသိုလ္ပညာ တစ္ပိုင္းတစ္စ သင္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ သူ႔အတြက္ ရြာကေလးက ဂုဏ္ယူမိေပမယ့္ 
သူကေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္သိုဝွက္လြန္းလွပါတယ္။ သူ႔တဲေလးဟာ ရြာအစြန္မွာရိွၿပီး သူက 
ညဘက္က်မွ လေရာင္ရိွရာသို႔ ထြက္လာတတ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ဘႀကီးျဖစ္သူက ရြာမွာ ျပည့္စံုၿပီး 
ၾသဇာေညာင္းလြန္းသူမို႔ သူရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးဟာလည္း ပူပန္စရာမရိွခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
သူ႔ဘႀကီးကိုယ္တိုင္ဟာလည္း သူ႔အေၾကာင္း ေတြးမိရင္ ကြမ္းအစ္ႀကီးေရွ႕ခ်ၿပီး ေခါင္းကိုသာ 
ယမ္းခါေနတတ္တယ္။
      ဦးပိုက္ႏြယ္က သိပ္ကို ထူးဆန္းတယ္။ညေကာင္းကင္မွာ ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သာေနခဲ့တဲ့ 
လမင္းကိုပဲ သူက ေျမျပင္ေပၚကေန ကြ်မ္းကြ်မ္းေဝေဝၾကည့္ေနတတ္တယ္။ အဲဒါဟာ တစ္ခါတေလ 
မဟုတ္ဘူး။ လကိုျမင္ေနရတဲ့ ညေတြတိုင္းမွာပါပဲ။ နီးစက္သူ တစ္ေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စက 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို သူ႔ဆီ ေမးၾကည့္ၾကေပမယ့္ အေျဖကိုေတာ့ လံုးဝ 
မသိခဲ့ပါဘူး။ သူကေတာ့ ညေပါင္းမ်ားစြာမွာ လမင္းကိုသာ ေငးၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ 
သူ႔တဲေရွ႕က သစ္ပင္အိုဟာ သူ႔အတြက္ လမင္းေမွ်ာ္စင္ပမာ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။သူဟာ 
အရပ္ရွည္တယ္။ အသားအေရ ျဖဴဝင္းစိုျပည္တယ္။ အမူအရာအားျဖင့္ သြယ္ေပ်ာင္းႏူးညံ့ၿပီး 

အညိဳေရာင္ကို အျမဲတမ္းလို ဝတ္တတ္တယ္။ အက်င့္တစ္ခုလို ေျပာစရာရိွတာကေတာ့ 
သူ႔လက္ထဲမွာ ရိုးတံရွည္တဲ့ ျမက္ပင္ေလးတစ္ပင္ကို တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဘယ္ညာလႈပ္ယမ္းရင္း 
လမင္းေလးကိုပဲ စိတ္ထဲက နမ္းေနတတ္တယ္။ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘဲ သူ႔ဇာတ္လမ္းက 
အလြမ္းဆန္တယ္။တစ္ညမွာပဲ ဦးပုိက္ႏြယ္ဟာ ေရာဂါတစ္ခုနဲ႔ ဆုံးပါးသြားပါတယ္။ သူဆံုးတဲ့ညမွာ 
ေျမျပင္ေပၚကို စၾကဝဠာရဲ႕ ႏွင္းစက္ေတြ ကြာက်လာတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ သူဟာ 
လမင္းကိုၿငိမ္သက္ေငးေမာေနခဲ့တယ္။ သူ ေသဆံုးၿပီးခ်ိန္မွာ လေရာင္ျခည္က သူ႔ရုပ္အေလာင္းေပၚ 
ရႊန္းလဲ့ေဝေဝ စီးက်လာတယ္။ သူဟာ ပညာရိွေတြ လက္ထဲက ပေဟဠိဝွက္တဲ့ ကဗ်ာတစ္စလိုပါပဲ။ 
ရြာကေလးကို ခက္ဆစ္စာလံုးေတြ ေပးခဲ့ၿပီး ျပန္မလာမဲ့ အေဝးခရီးကို ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။
“ၿပီးေတာ့ … ဘာဆက္ျဖစ္လဲ အေမ”
“အဲဒါပဲေလ သားရဲ႕၊ အေမတို႔လည္း ဘာမွန္း မသိဘူး”
“ဟာ….”
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္သြားမိပါတယ္။ အဲဒီည အိပ္စက္ခ်ိန္မွာ ေခါင္းအံုးေလးဟာ 
ကြ်န္ေတာ္ကို ထမ္းထားရတာ ခါတုိင္းထက္ပိုေလးပါလိမ့္မယ္။ အေတြးနက္နက္ေတြ ေခါင္းထဲမွာ 
လွည့္လည္ ခ်ီတက္ေနလို႔ေပါ့။ေနာက္ေတာ့လည္း…. ကြ်န္ေတာ္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဦးပိုက္ႏြယ္ကို 
ေမ့သြားတယ္။ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ ေလာကထဲမွာ ေနေရာင္ဆီမီးေရာင္ကို ခိုလႈံေပြ႔ဖက္ရင္း 
လေရာင္ျခည္နဲ႔ ေဝးေနခဲ့တယ္။ တိုက္ဆိုင္တာရိွမွ ဦးပိုက္ႏြယ္ရဲ႕ အျဖစ္ကို သတိရတတ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ နည္းပါးလြန္းပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔…. ခက္မာက်စ္လ်စ္တဲ့ ပိေတာက္ပင္ေပါက္ေလးလိုပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း တစ္စတစ္စ အရြယ္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။

( ၃ )
ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုက ဆင္းရဲပါတယ္။ မေျပလည္တဲ့ စီးပြားေရးကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရင္ဆိုင္ရင္း 
ကြ်န္ေတာ္လည္း အရိုးေတြ ခိုင္လာခဲ့တယ္။ ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ 
မေမ့ႏိုင္စရာေတြက စည္ေဝလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေမ့ႏိုင္ဆံုး ညတစ္ည၊ ကြ်န္ေတာ့္ ဘဝကို 
ေျပာင္းျပန္ လွည့္ပစ္ခဲ့တဲ့ ညတစ္ည ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီညမွာပဲ မိုးေပၚက လဟာ အလိုေလ်ာက္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ အဲဒီညကေတာ့ …. ကြ်န္ေတာ့္တို႔ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲ 
ေအာင္စာရင္းထြက္မယ့္ ညပါပဲ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ အစဥ္အလာအရ ဆယ္တန္းေတြ 
ေအာင္စာရင္းထြက္ရင္ မနက္က်မွ စာရြက္ကပ္တာ မဟုတ္ဘဲ ညကတည္းက ေလာ္စပီကာနဲ႔ 
ေအာ္ေၾကညာေပးပါတယ္။ ညေနဦးကတည္းက မနက္က် ဆယ္တန္းေတြ ေအာင္စာရင္း 
ထြက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔လႈပ္ႏႈိးထားပါတယ္။ စက္ဘီးေတြ ဟိုဟိုသည္သည္ 
႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေျပးလႊားၿပီး ဆယ္တန္းေျဖထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အုပ္စုလိုက္ 
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တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



ရင္ခုန္ေနၾကပါၿပီ။ အေမ့ကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး ညီအစ္ကို မသိတသိအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ လမ္းေပၚ 
ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ လူရွင္းတဲ့လမ္းဘက္က ပတ္ေလွ်ာက္ရင္း ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း 
တအံုေႏြးေႏြးေတြးလာခဲတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာလည္း အရက္ျပင္းတစ္ခြက္ ေသာက္ထားသလို 
ပူရွေနတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ အခ်က္သံုးခ်က္ပါပဲ။
(၁) ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေလးမွာ သိပ္လွတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရိွတယ္။ 
အဲဒီေကာင္မေလးဟာ အစိမ္းေရာင္ဖိနပ္ေတြကိုပဲ စီးေလ့ရိွတယ္။ အဲဒီေကာင္မေလးကို 
ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က ၿငိတြယ္မိလာေတာ့ ေကာင္မေလးက ကြ်န္ေတာ့္ကို စကားျပန္တယ္။ 
ဒီဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ေအာင္ခဲ့ရင္ သူစဥ္းစားေပးပါမယ္တဲ့။
(၂) ကြ်န္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္မွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ စာၿပိဳင္ဘက္ေတြရိွတယ္။ ဆယ္တန္းတို႔ 
သဘာဝ ဂုဏ္ထူးေတြ တန္းစီေအာင္ ထြက္ခ်င္ၾကတယ္။ ႏႈတ္ကဖြင့္မေျပာေပမယ့္ စိတ္ထဲကေန 
စိန္ေခၚပြဲလို ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေျဖဟာလည္း မၾကာခင္ သိလာရေတာ့မွာပါ။ မသဲမကြဲ 
နာက်င္မိတာက သူတို႔က ခ်မ္းသာၿပီး ကြ်န္ေတာ္က ဆင္းရဲလြန္းတာကိုပါပဲ။
   ေငြေၾကး၊ က်ဴရွင္၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ ဘဝေျပလည္မႈ အစစအရာရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ 
သူတို႔ေျခဖဝါးေအာက္ ေရာက္ေနပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္က အေဖ့အလုပ္ကို လုပ္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔က က်ဴရွင္တက္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က 
ထင္းခြဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါၿပီ။ စာေမးပြဲနီးလို႔ သူတို႔က 
ဆရာဝန္ေခၚၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစစ္ခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္က မိသားစုအပိုဝင္ေငြအတြက္ 
ရပ္ကြက္ထဲမွာ မီးကင္းေစာင့္ေနရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အေျခအေနကေလးေတြ အဲဒီလို 
ကြာပါတယ္။ မ်က္ႏွာမွာ မထီတရီ ျပံဳးထားေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ နည္းနည္းကေလး 
ေမာေနမိပါတယ္။
(၃) ေနာက္ဆံုးအခ်က္က အဆိုးဆံုးပါပဲ။ တကၠသိုလ္မွာ ကံေကာ္ေတြပြင့္တာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ 
မပါဘူး ထင္ပါရဲ႕။ လမ္းဆံုးေတာ့ ရြာက ပ်က္ေနပါၿပီ။ ဒီစာေမးပြဲ ေအာင္သြားၿပီးလို႔ရိွရင္ 
ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာင္းသား သက္တမ္းလည္း ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ။ အေမ့လက္ေတြ 
ထမင္းဆက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ ေျခေထာက္ေတြ အလုပ္ရွာထြက္ရေတာ့မွာပါ။ 
တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့ အသိရိွေပမယ့္ သူမ်ားတကာလို တကၠသိုလ္ မတက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အလြမ္းလႈိင္းေတြ မႈိင္းအိေနခဲ့ပါတယ္။
  အဲဒါပါပဲ။ အဲဒီအေျခအေန သံုးရပ္အရ ေအာင္စာရင္းလာနားေထာင္ရတာ 
ပူေလာင္ပ်ပ်ရိွရပါတယ္။ အဲဒီညရဲ႕ သန္းေခါင္လြန္အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ လူမ်ားစြာဟာ 
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးေရွ႕မွာ ရိွတယ္။ တာဝန္ရိွသူေတြက ေလာ္စပီကာေတြ၊ ကက္ဆက္ေတြ 

အသင့္ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လာနားေထာင္သူေတြကလည္း ေနမထိ ထိုင္မသာ မၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
     မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အုပ္စုလိုက္ေတြ လာၾကတယ္။ ေဆြေတြမ်ဳိးေတြလည္း ပါၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း။ ေမွာင္ရိပ္သည္းတဲ့ တစ္ေနရာမွာ မတ္တတ္ရပ္ေနပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ မိုးစက္ကေလးေတြ ရွပ္ရွပ္က်လာတယ္။ လူေတြ ထီးဖြင့္ေဆာင္းၾက၊ မိုးခိုၾက၊ 
ကိုယ္ပိုင္ကားေလးေတြထဲ ျပန္ဝင္ၾက၊ ေနာက္ မိုးတိတ္ေတာ့ ျပန္ထြက္လာၾက။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
မူလေနရာမွာပဲ ကိုယ္ေပၚက မိုးစက္ေတြကို ခါခ်လိုက္တယ္။ 
      မၾကာမီ ေအာင္စာရင္းေတြ ေၾကညာေတာ့မယ္။ လူေတြကို ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ၾကည့္ေနမိတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ဖိနပ္နဲ႔ ေကာင္မေလးဟာ ကြ်န္ေတာ့္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ 
ျပံဳးရယ္ စကားဆိုေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေတာ့ သူျမင္ပံုမရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို 
ဆက္မၾကည့္ေတာ့ပဲ မ်က္လံုးလႊဲလုိက္တယ္။ ဟိုေနရာ၊ သည္ေနရာမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား 
အုပ္စုမ်ားစြာဟာ ဘယ္တကၠသုိလ္မွာ ဘယ္ေမဂ်ာနဲ႔ ဆက္တက္သင့္တယ္ဆိုတာကို 
တိုင္ပင္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို အားက် ေငးေမာေနခ်ိန္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ့္ အနားကို 
ေရႊေက်ာင္းေတာ္က မဟာၿပိဳင္ဖက္ေတြ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။
   ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ညစ္ၿပီး သူတို႔ေဘးက ခြာလာခဲ့တယ္။ အားငယ္သလိုလို၊ နာၾကည္းသလိုလိုလည္း 
ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီလူအုပ္ႀကီးနဲ႔ ေဝးရာကို ကြ်န္ေတာ္ ထြက္လာခဲ့ေတာ့တယ္။
 အဲဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ရွင္းလင္းတိတ္ဆိတ္ၿပီး အလ်င္တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးတဲ့ 
လမ္းက်ဥ္းကေလးတစ္ခုထဲကို ေရာက္သြားပါတယ္။ လမ္းေဘးခံုေလးမွာ ထုိင္ၿပီး မိုးေပၚက 
လမင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။
သက္ျပင္း၊ ႏွင္းဝတ္ ႏွင္းမႈံ၊ အာ႐ံုေတြ ရိုင္းႂကြေနတဲ့ည။ ၾကာလာရင္ ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ရည္က်မိမယ္။

( ၄ )
 ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ လမင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေငးေနမိလဲ မသိပါဘူး။ နားထဲမွာ 
ပင့္သက္႐ိႈက္ခတ္သံၾကားမိလို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ  ကြ်န္ေတာ့္နံေဘးမွာ လူတစ္ေယာက္ 
ေရာက္ေနပါတယ္။
“ဟင္….”
ကြ်န္ေတာ္ သိပ္အံၾသသြားတယ္။ အဲဒီလူဟာ အရပ္ရွည္ရွည္ အသားအရည္ ျဖဴဝင္းစိုျပည္တယ္။ 
အညိဳေရာင္ ဝတ္ဆင္ထားတယ္။ သူ႔လက္ထဲမွာ ရိုးတံရွည္တဲ့ ျမက္ကေလးတစ္ပင္ကို 
ကိုင္ထားတယ္။ အဲဒီျမက္ပင္ေလးကို လႈပ္ယမ္းၿပီး လမ္းကေလးဆီ ေငးၾကည့္ေနတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ထဲမွာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ အလိုလိုသိလိုက္ၿပီး ႏႈတ္ကလည္း 
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 အမည္ေခၚလိုက္မိပါတယ္။
            “ဦးပိုက္ႏြယ္”
သူက ႏူးႏူးညံ့ညံ့ လွည့္ၾကည့္ပါတယ္။ 
 “သားက ဦးကို သိလား ….”
 “ဟုတ္…ဟုတ္ကဲ့ သိပါတယ္။ အေမက ေျပာျပဖူးပါတယ္”
သူက ေခါင္းညိမ့္ၿပီး မ်က္ႏွာျပန္လႊဲသြားတယ္။ သူက  ဦးပိုက္ႏြယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သတိရၿပီး 
မိုးေပၚက လမင္းကို ေမာ့ၾကည့္မိတယ္။ လမင္းက ပပဝင္းသာလို႔….။
 “မင္း ဘာျဖစ္လို႔ လမင္းကို ၾကည့္ၾကည့္ေနတာလဲ” 
 “ဟင့္အင္း…ဘာျဖစ္လို႔မွ မဟုတ္ပါဘူး”
အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ သတိထားလိုက္မိတာက သူဟာ လမင္းကို လံုးဝမၾကည့္ေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။
 “ဦးက အခုေတာ့ လမင္းကို မၾကည့္ေတာ့ဘူးေနာ္”
 “အင္း…”
 “ဟိုတုန္းက ဘာျဖစ္လို႔လဲဟင္”
 “ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာျပပါလား ဦးရယ္”
သူက မဲ့ျပံဳးတစ္ခ်က္ကို အေတာ္ၾကာေအာင္ ျပံဳးေနပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ…
 “ဦးငယ္ငယ္ ကေလးတုန္းကေပါ့ကြာ….”
 “ဟုတ္ကဲ့”
 “ထမင္းဆာလုိ႔ ငိုေတာ့ အေမက ေျပာတယ္ မငိုနဲ႔တဲ့။ လမင္းႀကီးဆီက ထမင္းးဆီဆမ္းကို  
ေရႊလင္ဗန္းနဲ႔ ေတာင္းေပးမယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့… တကယ္လည္း ေအာ္ေတာင္းတယ္”
 “ဟုတ္ကဲ့”
 “ဦးကေတာ့ ေစာင့္ေနတာေပါ့။ လမင္းႀကီးဆီက ထမင္းဆီဆမ္းေတြ ေရႊလင္ဗန္းနဲ႔ 
လာမယ္ဆိုၿပီး က်ိတ္ေစာင့္ေနတာေပါ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေတြၾကာသြားတယ္။ ေရာက္မလာဘူး။ 
ကမာၻေျမနဲ႔ လက ခရီးမိုင္ေတြ ကြာလြန္းလို႔ မေရာက္ေသးတာပဲ။ လမ္းမွာ ၾကာေနတာပဲ။ 
တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာက္လာမွာပဲဆိုၿပီး စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ထပ္ေစာင့္တယ္။ ဦးရဲ႕ အေမလည္း 
ဆံုးသြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေတြ ၾကာသြားတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဦးလည္း ေသဆံုးခဲ့တယ္။ 
ထမင္းဆီဆမ္း ေရႊလင္ဗန္းကေတာ့ ေရာက္မလာခဲ့ဘူး။ အဟင္း… ဦးေသဆုံးခ်ိန္မွာ အဓိကက်တဲ့  
ေရာဂါကေတာ့… အဲဒီ လမင္းကင္ဆာေပါ့ကြာ”
ကြ်န္ေတာ္ မခ်င့္မရဲ ဝင္ေျပာမိတယ္။
 “ဦးကလည္း ေခတ္ပညာေတြ သင္ၿပီးေတာ့…”

သူက ရယ္ပါသည္။
 “အဲဒီလို ေခတ္ပညာေတြသင္၊ အျမင္ေတြ က်ယ္လာေတာ့ ေနရာအႏွံ႔က 
ထမင္းဆီဆမ္းေတြ၊ ေရႊလင္ဗန္းေတြကုိ ပိုျမင္လာမိ၊ ပိုေမွ်ာ္လင့္မိတာေပါ့ကြာ။ ကိုယ္ကလည္း 
လမင္းႀကီးဆီကို ပိုေငးမိတာေပါ့…”
ၿပီးေတာ့ သူက မ်က္ႏွာတည္သြားၿပီး…
 “အဲဒီေတာ့ သားကို ဦးက တစ္ခုမွာမယ္…”
 “ဟုတ္ကဲ့”
 “လမင္းဆီက ထမင္းဆီဆမ္း ေရႊလင္ဗန္ူေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေတာင္းနဲ႔ကြာ၊ 
ဘယ္ေတာ့မွ ရမွာ မဟုတ္ဘူး..”
ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ ျပန္မေျပာမိဘူး။ ႏွစ္ေယာက္တည္းရိွတဲ့ စကားဝိုင္းေလးဟာ 
တိတ္ဆိတ္သြားပါတယ္။ အတန္ၾကာမွ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကို ရုပ္ရွင္ေတြ၊ ဝတၳဳေတြမွာ 
ပါေနက်စကား တစ္ခြန္း ေျပာလိုက္တယ္။
 “ဒီလိုေပါ့ ဦးရယ္၊ လူဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ရွင္သန္ရတာေပါ့…”
 “ဘာ….”
သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖ်တ္ခနဲ လွည့္ၾကည့္တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ သူ႔လက္ထဲက ရိုးတံရွည္ 
ျမက္ကေလးဟာလည္း လြတ္က်သြားတယ္။ သူက ျပန္မေကာက္ေတာ့ဘဲ ေငးၾကည့္ေနရင္းက 
သက္ျပင္းရွည္ႀကီးခ်တယ္။
 “အင္း…လူေတြက အဲဒါပဲ သိၾကတယ္။ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ေသေနရတာကိုေတာ့ 
မသိၾကဘူး”
 “ဗ်ာ…”
 “လူဟာ ေမွ်ာ္လင့္မိရင္ ေမွ်ာ္လင့္မိသေလာက္ ခံစားရတယ္…”
သူ႔အသံက ေၾကမြ အက္ကြဲေနတယ္။
 “မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းႀကီးေတြကို လွတယ္လို႔ မင္းမထင္မိဘူးလား…”
 “ထင္ပါတယ္…”
 “အဲဒီ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းႀကီးဆီကို ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လို႔ျဖစ္ႏိုင္မလား…”
 “ဟာ…ဘယ္ျဖစ္ႏိုင္မလဲ ဦးရဲ႕”
 “အင္း…ဟုတ္တယ္ေနာ္.. မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းႀကီးဆီကို လမ္းေလွ်ာက္လို႔ တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ 
ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တို႔ ေလွ်ာက္သေလာက္ သူက လိုက္ေရြ႕လ်ားသြားမွာပဲ… ေလာကမွာ 
“မာယာယဥ္ေက်းမႈ”ေတြ ရိွတယ္သားရဲ႕။ တခ်ဳိ႕အရာေတြဟာ ျမင္ရံုနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ယူရတယ္။ 
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ဆုပ္ကိုင္ခ်င္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေလာကမွာ အရာရာကို မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းမ်ဥ္းသားၿပီး 
ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ့…။ ေတာင္ထြတ္ေတြမ်ားရင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ မ်ားတယ္။ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမ်ားရင္၊ “အမွားပူဝန္”ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္…”
 “ဘာ…. ဘာကိုမွ မေမွ်ာ္လင့္ရင္ေကာ ဦး…”
သူက ထည္ထည္ဝါဝါ ျပံုးတယ္။ ျပတ္သားတဲ့ ေလသံနဲ႔
 “ဘာမွကို မေမွ်ာ္လင့္ရင္ ဘာမွကို ေၾကာက္စရာမလိုဘူးေပါ့…”
 “အိုး…”
သူက…လွည့္ထြက္သြားတယ္။ ေျခသံမၾကားရဘူး။ သူေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
က်န္ရစ္ခဲ့…။
တည္ၾကည္၊ ရွင္းလင္း၊ တိတ္ဆိတ္၊ ျငိမ္သက္၊ ကြ်န္ေတာ္။ ရဲရင့္လင္းေဝလ်က္…။ အဲဒီေနရာက 
ထထြက္ၿပီး မူလ လူအုပ္ႀကီးဘက္ကို ျပန္ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ေျခလွမ္းေတြက 
ျငိမ္းခ်မ္းလြတ္လပ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ဝိညာဥ္က တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈ ကင္းပေနတယ္။ 
ကိုယ့္ကိုယ္က ေတာက္ပေနသလို ခံစားရလို႔ ငံု႔ၾကည့္ေတာ့ ရင္ထဲမွာ ၾကယ္တစ္ပြင့္ ပြင့္ေနတယ္။
ည… ကြ်န္ေတာ္ ေမာ့ၾကည့္ေနရင္းမွ မိုးေပၚက လမင္း ကြယ္သြားပါတယ္။

                                                ( ၅ )
   အဲဒီလိုနဲ႔ အားလံုး ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။ အဲဒီညဟာ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ေတာ့ ဂမီ ၻရဆန္တဲ့ ညပါပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္ လြတ္ေျမာက္ရွင္သန္ခဲ့ပါၿပီ။ ဘဝမွာ ေနတတ္၊ ေသတတ္ခဲ့ပါၿပီ။
 အဲဒီႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ ေတာက္ေတာက္ပပ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ ဖိနပ္နဲ႔ ေကာင္မေလးဆီေတာ့ မသြားျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့လည္း 
ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္သြားပါတယ္။
 “အဲဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေတြ ထပ္ၾကာလာခဲ့ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ကဗ်ာေတြ စာေတြေရးတယ္။ ၾကံဳတဲ့အခါ 
မဂၢဇင္းေတြကို ေပးၿပီး မၾကံဳရင္လည္း မေပးဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဘာကိုမွ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါဘူး။
ေလာကထဲမွာ လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္း တစ္ခါတစ္ခါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ ျပာေဝဆူပြက္ေနတဲ့ 
လူေတြကို ေတြ႔ရင္ သူတို႔ ရင္ထဲက “လမင္းကင္ဆာ” အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ကရုဏာေတာ့ 
သက္မိပါရဲ႕။
  ၾကားထဲမွာ ရယ္စရာလည္း ေျပာရဦးမယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီ အသြား 
ဘူတာရံုမွာ သိပ္လွတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔တယ္။(သူကေတာ့ ဖိနပ္အျပာေလး 
စီးထားတယ္။) ကြ်န္ေတာ္ေငးၾကည့္မိေတာ့ သူက မ်က္ႏွာကို တစ္ဖက္လွည့္ပစ္လိုက္တယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္ ရယ္ခ်င္သြားတာ တအားပါပဲ။
ဘဝမွာ အခက္အခဲေလးေတြ ေတြ႔တဲ့အခါ သာယာတဲ့ ညေတြမွာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း လမင္းကို 
ေမာ့ၾကည့္မိတဲ့အခါ ရယ္ကာေမာကာ ကြ်န္ေတာ္ ရြတ္ဆိုေနက် စာသားတစ္ပိုဒ္ရိွတယ္။
အဲဒီေကာင္မေလးနဲ႔ ေတြ႔တဲ့ညက အဲဒီ စာသားေလးကို ဒိုင္ယာရီထဲမွာ ခ်ေရးလိုက္တာေပါ့။
 “ေၾသာ္…
မင္းက… လမင္းဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးလား…
ငါကေတာ့ …ၾကယ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္တယ္။
လာ…
မာယာညကို ငါတို႔ ခုတ္လွဲ ပစ္ၾကမယ္” ။         ။
............................................................................................................................

ေနာက္ျပန္လိမ့္တဲ့ဘီး
                                    
(ေန႔ / ကားလမ္းတစ္ခုေပၚ) ဆိုက္ကားသမားႏွင့္ အဘြားအို။
လူရွင္းေသာ ကားအသြားအလာနည္းေသာ ကားလမ္းေပၚမွာ ဘဲလ္တီးလာၿပီး ရပ္လိုက္ေသာ 
ဆိုက္ကားတစ္စီး။ ဆိုက္ကာကို တားထားေသာ အဘြားအိုတစ္ေယာက္(ခ်မ္းသာဟန္ရိွ။)
အဘြား။       ႐ႈခင္းသာကို သြားမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ေပးရမလဲ။
ဆိုက္ကား။    ႐ႈခင္းသာကို ဆယ့္ငါးက်ပ္ အဘြား။
အဘြား။        (ျပဴးတူးျပဲတဲျဖင့္) ဘာ… ဆယ့္ငါးက်ပ္၊ ဟုတ္လား။ (စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး မ်က္ႏွာလႊဲၿပီးမွ        
ျပန္လွည့္) နင္က ငါ့ကို အဘြားအိုႀကီးဆိုၿပီး ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ေတာင္းခ်င္တာေပါ့။ ဟုတ္လား။   
မရဘူးေဟ့။ မေပးႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ႏွယ့္ေတာ္… မေတာ္မတရား ဒီခရီးေလးကို ဆယ္ငါးက်ပ္တဲ့။
ဆိုက္ကား။      ဒါ ထံုးစံပဲ အဘြားရဲ႕၊ ဒီ ခရီးကို ဆယ့္ငါးက်ပ္ပဲ ယူတယ္။ အဘြား ႀကိဳက္တဲ့ 
ဆိုက္ကားကို တားေမး ဒီေစ်းပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ ပိုမေတာင္းပါဘူး။
အဘြား။           အို…. နင္တို႔ဟာက ဟုတ္ကို မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေလာက္ႀကီး ေပးကို 
မေပးႏိုင္ဘူးေဟ့။ (ဆိုက္ကားသမား သက္ျပင္းခ်၊ စိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပးဟန္ႏွင့္…)
ဆိုက္ကား။        ဒါျဖင့္ အဘြား ဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ။
အဘြား။            သံုးမတ္ေလာက္ ယူရင္ ေတာ္ေရာေပါ့ဟဲ့။
ဆိုက္ကား။         (မ်က္လံုးျပဴးသြား) ဗ်ာ…၊ သံုးမတ္…။
အဘြား။             ေအး… သံုးမတ္ပဲ ေပးမယ္။ မရရင္ မစီးဘူး။ (ဆိုက္ကားသမားက အဘြားအိုအား 
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အံ့ၾသလွစြာ ျခံဳငံုေစ့ငုၾကည့္)
ဆိုက္ကား။           သံုးမတ္နဲ႔ေတာ့ မရဘူး အဘြားရယ္။ (ဆိုက္ကား ထြက္လာခဲ့သည္)

(ေန႔ / ကားလမ္းတစ္ခုေပၚ) ဆိုက္ကားသမားႏွင့္ အဘြားအို။
ဆိုက္ကားနင္းလာေသာ ဆိုက္ကားသမားကို စျပ။
တစ္စံုတစ္ခုကို သံသယျဖစ္ေနဟန္ရိွေသာ ဆိုက္ကားသမား၏ မ်က္ႏွာကို အနီးကပ္ျပ။ 
ဆိုက္ကားကို လမ္းေဘးမွာ ထိုးရပ္။
ေအာက္ဆင္းရပ္၊ ေဆးလိပ္ဖြာရင္း ေနာက္မွာက်န္ခဲ့ေသာ အဘြားအိုကို မသိမသာ အကဲခပ္။ 
အဘြားအို ဆိုက္ကားေတြ တစ္စင္းၿပီးတစ္စင္း တား။ စကားေျပာ၊ ဆိုက္ကားသမားမ်ား ေခါင္းခါၿပီး 
ထြက္သြား။ အဘြားအို လမ္းေဘးမွာ မတ္တတ္က်န္ရစ္။
ဆိုက္ကားသမား ေဆးလိပ္တိုကို လႊင့္ပစ္၊ ဆိုက္ကားေပၚ ျပန္တက္၊ ဆိုက္ကားကို ေကြ႔ၿပီး 
အဘြားအိုဘက္ ျပန္သြားသည္ကို ျပ။
                            ********************************

ဆိုက္ကားသမား အဘြားအိုကို တင္နင္းလာသည္ကို ျပ။
အဘြား။    ဒါေပါ့ဟဲ့၊ လူဆိုတာ မေတာ္ေလာဘ မထားရဘူး။ သမၼာအာဇီဝနဲ႔ 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတယ္။ သံုးမတ္တန္တဲ့ ခရီးကို သံုးမတ္ပဲ ယူရတယ္။ ခရီးသည္မွာလည္း 
စိတ္ခ်မ္းသာတာေပါ့။
ဆိုက္ကား။  ဟုတ္ကဲ့။
အဘြား။    ငါ့ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီ တရားလာေဆြးေႏြးတာဟဲ့။ အလာတုန္းကေတာ့ အိမ္က 
ကားနဲ႔ လိုက္ပို႔ေပးတာပဲ။ အျပန္တုန္းကေတာ့ အိမ္က ကားနဲ႔ လိုက္ပို႔ေပးတာပဲ။ 
အျပန္ဝင္ႀကိဳမယ္ဆိုၿပီး ကားက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေရာက္မလာဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ဆိုက္ကား ငွားစီးတာ။
ဆိုက္ကား။  ဟုတ္ကဲ့။ ( ထိုစကားေျပာမ်ားႏွင့္ အတူ ဆိုက္ကား အေတာ္ ခရီးေရာက္လာသည္ကို 
ျပသြားရန္)
အဘြား။      အဲဒီအိမ္ေရွ႕မွာရပ္။ ေရာက္ၿပီ။ (ခ်မ္းသာေသာ တိုက္အိမ္ႀကီး တစ္ခုေရွ႕မွာ 
ဆိုက္ကားကို ရပ္လိုက္။)

(ေန႔ / ခ်မ္းသာေသာ ဧည့္ခန္းအတြင္း)

ဆိုက္ကားသမားႏွင့္ အိမ္သားမ်ား။
ခ်မ္းသာေသာ ဧည့္ခန္းတစ္ခုအတြင္း။
လူငယ္တစ္ဦး စာထိုင္ဖတ္ေန။ အဘြားအို အခန္းတြင္းဝင္သြား (ဆိုက္ကားသမားက အခန္းဝမွာ 
ခပ္ရြံရြံ ရပ္က်န္ရစ္။)
လူရြယ္။  ေၾသာ္…အဘြား ျပန္လာၿပီ။ ကားကုိ ဘာလို႔ မေစာင့္တာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ အခုပဲ 
ကားလႊတ္လိုက္ၿပီ။(ဆိုက္ကားသမားကိုလည္း လွမ္းၾကည့္)
အဘြား။  မေစာင့္ႏိုင္ဘူးေဟ့၊ ငါ့ဘာသာ ဆိုက္ကားငွားၿပီး ျပန္လာတယ္။ အဲဒါ 
ဆိုက္ကားသမားေလးကို သံုးမတ္ေပးလိုက္ၾကဦး။
လူရြယ္။ ေၾသာ္…ဟုတ္ကဲ့ လာပါခင္ဗ်ာ။ ဝင္ပါ…ထိုင္ပါဦး။ (ဆိုက္ကားသမား လူငယ္ ဧည့္ခန္းထဲ 
ဝင္ထိုင္)
အဘြား။  နင္တို႔ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ဘာအသီးမွလည္း မရိွဘူးေနာ္။ မနက္က ငါဖြင့္ၾကည့္ၿပီးၿပီ။ 
ဘာမွ မရိွဘူး။
လူရြယ္။  ေၾသာ္….သြားဝယ္ခိုင္းလိုက္ၿပီ အဘြား။ ခိုင္းတဲ့ ေကာင္မေလးကို ဝယ္ဖို႔ 
ေစ်းလႊတ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဖိနပ္တစ္ရန္ မွာလိုက္ေသးတယ္။
အဘြား။  နင္ ပိုက္ဆံ အလံုအေလာက္ ေပးလိုက္ရဲ႕လား။
လူရြယ္။  တစ္ဆယ္ေပးလိုက္တယ္ အဘြားရဲ႕။ ေလာက္ပါတယ္။
           ဆိုက္ကားသမား မ်က္လံုးျပဴး၊ ေခါင္းနပန္းႀကီးသြားပံုကို ျပ။
အဘြား။  ေအး ေအး။ (ေျပာၿပီး အတြင္းခန္းထဲ ဝင္သြား)
             လူရြယ္ႏွင့္ ဆိုက္ကားသမား တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ၾကည့္မိၾက။)
လူရြယ္။  (ျပံဳးျပလ်က္) ဆိုက္ကားခ ဘယ္ေလာက္က်လဲ ခင္ဗ်။
ဆိုက္ကား။ (မေျဖခင္ သူ႔အသံႏွင့္ သူ ဝင္ရင္း စဥ္းစား) အင္း… ဒီလူက်မွ သံုးမတ္ကို မ်ားတယ္ဆိုၿပီး 
ငါးမူးထားခိုင္းေနမလား မသိဘူး။ (ခဏ စဥ္းစားလိုက္ၿပီးမွ) ဟို…သံုးမတ္ပါ ခင္ဗ်။
လူရြယ္ တဟားဟား ထရယ္။ 
ဆိုက္ကားသမား ေၾကာင္ေငးၾကည့္။
လူရြယ္။  ခင္ဗ်ား တကယ့္လူပဲဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္ေနာက္တယ္ ထင္တယ္။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ 
သံုးမတ္နဲ႔ ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲဗ်။ ဆိုက္ကားခ ဆယ့္ငါးက်ပ္၊ ႏွစ္ဆယ္ေတာ့ က်မွာေပါ့။ 
သံုးမတ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားကို ကြ်န္ေတာ့္အဘြားေျပာတဲ့ ေစ်းထင္တယ္။
ဆိုက္ကား။ ဟုတ္ ဟုတ္ပါတယယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဆယ့္ငါးက်ပ္ ေတာင္းတာပါ။ အဘြားက 
သံုးမတ္ေပးမယ္ဆိုတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္….
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လူရြယ္က တဟားဟား ထပ္ရယ္၊ ၿပီးမွ…
လူရြယ္။  အဘြားက အခုေခတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကို လက္မခံဘူးဗ်။ သူတို႔တုန္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္း 
အတိုင္းပဲ ေတြးတယ္။ အိမ္ထဲမွာပဲ အေနမ်ားေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်း 
ဒလေဟာတက္ၿပီး ေငြတန္ဘိုး ေဇာက္ထိုးက်ေနတာကို သူမသိဘူး။ ခု ဝယ္ရတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ခု 
ကုန္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း အမွန္ေျပာရင္ သူ တက္ေသသြားႏိုင္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး သူ႔ကို 
ဝိုင္းညာထားရတယ္။ ဒီဟာ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲဆို တစ္မတ္၊ ဟိုဟာ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲဆို  
ငါးမူး… အဲဒီလိုေပါ့။ အခု ခင္ဗ်ားကို သူ သံုးမတ္ေပးတာ အေတာ္ သေဘာေကာင္းသားဗ်။ 
ဟားဟားဟား၊ ကဲ… ေရာ့ ေရာ့ ဆယ့္ငါးက်ပ္။ လူရြယ္က ဆိုက္ကားသမားကို 
ပိုက္ဆံထုတ္ေပးရန္ျပင္။
(ဆိုက္ကားသမား၏ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ႏွင့္ စဥ္းစားေနေသာ မ်က္ႏွာ။)
           
(ေန႔ / ကားလမ္းမေပၚ) ဆုိက္ကားသမားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား။
ဆိုက္ကားသမား ဆိုက္ကားနင္းၿပီး ျပန္ထြက္လာ (ရယ္ခ်င္ေနေသာ မ်က္ႏွာထားရိွ)
လူစံုေသာ လမ္းခြဆံုတစ္ခုမွာ ဆိုက္ကားရပ္။
ဆိုက္ကား။ (ေအာ္ဟစ္) ကဲကဲ…လိုက္မလား။ လိုက္ၾကမလား… ဘယ္စီးစီး သံုးမတ္။
(အားလံုး လွည့္ၾကည့္ၾက)
ခရီးသည္ ၁။   ဘယ္စီးစီး သံုးမတ္ တကယ္လား။
ဆိုက္ကား။     တကယ္ တကယ္… ဘယ္စီးစီး သံုးမတ္။
ခရီးသည္မ်ား။  (သံၿပိဳင္) လိုက္မယ္။
ဆိုက္ကား။ အဲ…. 
ခရီးသည္မ်ား အေျပးဝိုင္းလာၾက။
ဆိုက္ကား။ ဟိုက္… အမ်ားႀကီးပါလား၊ ေအာင္းမေလးဗ်ာ လစ္မွ။
သူက ဆိုက္ကားနင္းေျပးဟန္၊ ခရီးသည္မ်ားက ဝိုင္းလိုက္စဥ္ ဖမ္း၊ ဘဲလ္တီးသံ 
အဆက္မျပတ္ထြက္။
(ဘဲလ္တီးလိုက္)

လူႏွင့္မ်က္လံုး
                                                  ( ၁ )
စတင္ေတြရိွသူကေတာ့ ထူးျခားစြာ လံုးဝန္းေခ်ာမြတ္ေနေသာ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးအမွတ္ႏွင့္ 
ေကာက္ယူၾကည့္မိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ လက္ထဲေရာက္ေသာ အခါမွ အခ်ိန္အဆႏွင့္ 
အႏွစ္အသားအရ သူ႔လက္ထဲမွ အရာသည္ ေက်ာက္တံုး မဟုတ္ေၾကာင္း ခံစားသိရိွလိုက္၏။
 ဘာမွ မဟုတ္ေသာ ေလာကႀကီးအတြင္းမွ ဘာမွမဟုတ္ေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ 
ျပန္လည္လႊင့္ပစ္ခဲ့လွ်င္ ရေသာ္လည္း လူ႔သဘာဝအရ စူးစမ္းလိုစိတ္ကေလးက ရိွေနျပန္ေသး၏။ 
ထိုသို႔ျဖင့္ ထို “တစ္စံုတစ္ရာ”ေလး ကို လူေနရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ယူလာကာ အားလံုးထံ 
အထင္အျမင္ေတာင္ခံၾကည့္ေရေတာ့၏။
ထိုသို႔ျဖင့္….
                                                       ( ၂ )
 “ငါ့အထင္ေတာ့ ဒါဟာ “ေက်ာက္ဥ” ျဖစ္ရမယ္…”
ထိုလူႀကီးက သူ႔စကားကို ဆက္ရွင္းေလသည္။
 “ေဆးဆရာေတြ ေတာနင္းရွာတတ္တဲ့ ေက်ာက္ေသြးလိုမ်ဳိးေပါ့။ ေက်ာက္ကရတဲ့ 
ေက်ာက္ဥ ျဖစ္ရမယ္။ ေက်ာက္ေသြးလိုပဲ အႀကီးအက်ယ္ ေဆးဖက္ဝင္ႏိုင္တယ္။ အနီးအနားမွာ 
ေနာက္ထပ္လည္း ေက်ာက္ဥေတြ ရေကာင္းရႏိုင္တယ္။ ဒါေလး ေကာက္ရတဲ့ေနရာအနားမွာ 
ငါတို႔ေတြ ထပ္ရွာၾကည့္ရင္ ဒါမ်ဳိးေတြ ထပ္ရႏိုင္တယ္”
အျခား အမယ္အိုတစ္ဦးကေတာ့ ထိုလူႀကီးႏွင့္ အယူအဆ မတူေခ်။ သူမကလည္း သူမ၏အျမင္ကို 
ကတုန္ကယင္ႏွင့္ ေျပာ၏။
 “ငါ ငယ္ငယ္တုန္းက ငါ့အေမေျပာျပဖူးတဲ့ ေျမြနဂါးဥဆိုတာ ဒါေပါ့။ အံမယ္ေလး 
ျမင္ဖူးေတာ့တယ္။ ဒါဆို ဒီဥရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေျမြနဂါးသုိက္ရိွေနၿပီထင္တယ္။ ဒုကၡပါပဲ။ 
ဘယ့္ႏွယ့္ လုပ္မလဲ”
အခ်ဳိ႕ လူမ်ားက သုတ္သုတ္ပ်ာပ်ာျဖင့္ ေက်ာက္ဥရွာထြက္ရန္ ျပင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕လူမ်ားကလည္း 
လန္႔လန္႔ထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေျမြနဂါးသုိက္ကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ လူစုၾကသည္။ အဘိုးအိုတစ္ဦးက 
ေဆးတံႀကီးဖြာၿပီး ေခါင္းတခါခါ လုပ္လိုက္သည္။
 
                                             ( ၃ )
“မင္းတို႔ အဲဒီလို ဟိုေျပးသည္ေျပး ၾကည့္မေနၾကနဲ… အဲဒါ လူမိုက္ေတြရဲ႕ နည္းလမ္းကြ၊ ပညာရိွလို 
ေတြးၾကည့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ေမြးစမ္းပါကြာ…”
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ထို႔ေနာက္ သူ႔အယူအဆကို ေျပာျပ၏။
 “ဒီဟာေလးက စက္ဝိုင္းပံုလည္း မဟုတ္ဘူးကြ၊ ဘဲဥပံုျဖစ္ေနေတာ့ 
အေတာ္စဥ္းစားေနရတယ္။ စက္ဝိုင္းလို ဗဟိုတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ သူက ဗဟိုႏွစ္ခုပါတယ္။ 
အီလစ္လို႔ ေခၚတယ္။ ငါ့အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒါေလးဟာ ဂႏၶာရီသခ်ၤာပညာရွင္ႀကီး 
တစ္ေယာက္ေယာက္ ေဖၚစပ္ခဲ့တဲ့ ေမွာ္ဓာတ္လံုး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။” 
အဘိုးအို၏ စကားအဆံုးမွာပဲ လူရည္သန္႔တစ္ဦးက ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ဝင္ေျပာ၏။ 
 “ဒီဟာေလးကိုေတြ႔တဲ့ အနီးအနားမွာ ထူးျခားတဲ့ တြင္းကေလးတစ္ခုခု ရိွတယ္ဗ်။ 
ဒီဟာေလးရဲ႕ အရြယ္အစားကို ေထာက္ၿပီး က်ဳပ္ တစ္ခုစဥ္းစားမိတယ္။ ဒီဟာေလးဟာ ေရွ႕ေခတ္ 
လူေတြ ကစားခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးေခတ္ေဂါက္သီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္”
ေတြးသူက ေတြးၿပီး ေျပးသူက ေျပးဆဲျဖစ္၏။ ထိုအရာေလးကိုကား ဘာမွန္း မေဖၚႏိုင္ၾကေသးေခ်။
                                                  ( ၄ )
   အခ်ဳိ႕လူမ်ားကေတာ့ မလႈပ္မယွက္ျဖင့္ ခပ္တည္တည္ၾကည့္ေနၾက၏။ သူတို႔ထဲမွ တစ္ဦးက 
ေလသံ ခပ္တိုးတိုးျဖင့္….
 “လူမိုက္လို ေျပးၾကည့္တာေတြ၊ ပညာရိွလို ေတြးၾကည့္တာေတြထက္ သာမန္လူလို 
ေစာင့္ၾကည့္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲဗ်ာ….”
ထိုေနာက္ တစ္ေယာက္က ထိုအရာေလးကို သူ႔လက္ထဲသို႔ ဆြဲယူၾကည့္ကာ….
 “ဘာေလးမွန္းကို မသိဘူး”
ထိုအရာေလး၏ ထိပ္ခြ်န္နားမွာ အနီေရာင္တစ္စက္ လင္းခနဲ လက္လာၿပီး….
 “ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးတာလား….”
အားလံုး ထိုအသံအတြက္ လန္႔ဖ်ပ္ အံ့ၾသသြားၾက၏။ ကပ်ာကယာ ျပန္ေမးလိုက္ၾက၏။
 “ေအး ဟုတ္တယ္၊ မင္းက ဘာေလးတုန္း…”
ထိုအရာေလးက ခ်က္ခ်င္း ျပန္မေျဖေသး၊ အနီစက္ကေလးကို လင္းခ်ည္မွိတ္ခ်ည္ သံုးခါျပဳၿပီးမွ….
 “ကြ်န္ေတာ္က အဏုျမဴဗံုးေလ… ခု ေပါက္ေတာ့မလို႔”
 “ေဟ….”
 “ဟယ္…ဟိုဒင္း…ေအာင္းမယ္ေလး…”
ထိုေပါက္ေတာ့မည့္ အဏုျမဴဗံုးေလးကို လက္ဖဝါးေပၚတင္ထားမိသူက အရူးလို 
ခုန္ေပါက္ေနမိေတာ့၏။ သူ႔လက္ထဲမွ အဏုျမဴဗံုးကို လႊင့္ပစ္လိုက္ရန္အျပင္မွာ တစ္ေယာက္က…
 “ဟ..ဟ.. လႊင့္မပစ္နဲ႔ေလ၊ လႊင့္ပစ္မွ ထေပါက္သြားဦးမယ္…”
 “ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ား ခဏယူထားလိုက္ေလ…ေနာ္”

ထိုလူက လက္ကမ္း၍ ယူလိုက္ၿပီးမွ…
 “အဲ…ဟ… မဟုတ္ဘူးေလ… ဟို…”
သူဘာလုပ္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ….
 “ေျပး…ေျပးၾကေလ၊ ဘာလို႔ မေျပးၾကတာလဲ…”
 “အဏုျမဴဗံုးပါဆို…ေျပးလို႔ ခုမွ ဘယ္လိုလြတ္မွာလဲ…အဟီး…ဟီး…ေသပါၿပီ…”
 “ဒါ…ဒါဆို..ဘယ္…ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ… အဟင့္”
သူတို႔ ၾကံရာ မရေတာ့သည့္ အဆံုးမွာ ေၾကာက္စိတ္လည္းမႊန္၊ ေဒါသလည္း ျဖစ္ျဖစ္ႏွင့္…
 “ငါတို႔ ဒီ ေသာက္အဏုျမဴဗံုးကို ဆဲမယ္ကြာ…”
 “ေအး …ဆဲမယ္…အားလံုး ဝိုင္းဆဲရေအာင္…”
ထိုေနာက္ သူတို႔ တစ္ - ႏွစ္ - သံုး သံၿပိဳင္တိုင္ၿပီး
 “ေခြး…မ…သား…အ…ဏု…ျမဴ…ဗံုး…”

                                                     ( ၆ ) 
ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ရပ္တ့ံထားေသာ ပန္းကန္ျပားပ်ံတြင္းမွ ၿဂိဳဟ္သားတစ္ေယာက္က 
ဖန္သားျပင္တစ္ခုမွာ ျမင္ေနရေသာ ထိုျမင္ကြင္းေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေခါင္းခါယမ္းလိုက္၏။ 
ပန္းကန္ျပားပ်ံ၏ ေမာင္းႏွင္စက္ခလုပ္ကို လက္ႏွင့္ ႏွိပ္လိုက္ရင္း…
 “ေပါက္ေတာ့မယ့္ သိပၸံေလာက္စာလံုးကေလးကိုမ်ား ေျပးၾကည့္တဲ့သူနဲ႔၊ 
ေတြးၾကည့္တဲ့သူနဲ႔၊ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူနဲ႔ ခံရတာေတာင္ နည္းေသး၊ ေတာ္ေတာ္ အသိဉာဏ္မရိွတဲ့ 
သတၱဝါေတြ”
ပန္းကန္ျပားပ်ံ ရိပ္ခနဲ ပ်ံသန္းသြား၏။ အေဖၚ ၿဂိဳဟ္သား ေထာက္ခံ ေျပာၾကားသံက 
ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ လြင့္ပ်ံက်န္ရစ္ခဲ့သည္။
 “ေအးေလ….ဒါေၾကာင့္… ဒီသတၱဝါေတြ “လူ” ျဖစ္ေနၾကတာ…”
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



ေကာင္းကင္ကိုရိွခိုးတဲ့လက္

(ေန႔ / ဧည့္ခံစားေသာက္ပြဲတစ္ခု) အိမ္ရွင္ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား။
အလွဴရွင္။ ႂကြၾကပါခင္ဗ်ာ ႂကြၾကပါ၊ အဟဲ…ေနာက္က်တာကိုး။ ကြ်န္ေတာ္က ေမးေနတာခင္ဗ်၊ 
စာစရာေသာက္စရာေတြကေတာ့ အရန္သင့္ပါပဲ။ စိတ္တိုင္းက် သံုးေဆာင္ၾကပါ။
ျပံဳးရႊင္ၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုျပ၊ 
ဧည္ခံစားေသာင္ပြဲႀကီးကိုျပ။ တစ္ေနရာတြင္ စင္တစ္ခုျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္ထားဟန္ စားပြဲငယ္ 
တခ်ဳိ႕ကိုလည္းျပ။
   ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားေသာက္ေနေသာ ဧည့္သည္မ်ား။ ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ လိုက္ၾကည့္ေနေသာ 
အလွဴရွင္။
အလွဴရွင္။ စိတ္တိုင္းက် သံုးေဆာင္ၾကပါ ခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္လို 
ထီးျပင္သမားေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဖမိုးေကာင္းကင္ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင္သာ အခုလို 
ခမ္းနားတဲ့ အလွဴကို လုပ္ႏိုင္တာပါ။
ဧည့္သည္မ်ား သူ႔စကားကို နားမလည္ဟန္ျပ။
ဧည့္(၁)။ ခင္ဗ်ား ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗ်။ အဖမိုးေကာင္းကင္ႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဆိုတာ 
ဘာကိုေျပာတာလဲ။
အလွဴရွင္ ထီးျပင္သမားက မိန္႔မိန္႔ႀကီးျပံဳးလ်က္..
အလွဴရွင္။ ခေဏေလးေနာ္၊ ၿပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းျပပါ့မယ္။ ခု အဖမိုးေကာင္းကင္ႀကီးကို 
ရိွခိုးလိုက္ဦးမယ္။
စားပြဲ တစ္ေနရာဆီေလွ်ာက္သြား (နတ္ပူေဇာ္ထားဟန္ အစားအေသာက္မ်ားရိွရာ)
ဆီမီးခြက္တစ္ခုကို ထြန္းညွိ၊ ဆီမီးခြက္ကို ေျမွာက္၊ မ်က္စိအစံုကို မွိတ္၊ ပါးစပ္မွ တတြတ္တြတ္ ရြတ္။
ထို႔ေနာက္မွ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို တျဖည္းျဖည္း လႈပ္ရွားလာၿပီး ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပူေဇာ္။
(သူ႔လႈပ္ရွားဟန္က ဆီမီးခြက္အက ကသလို၊ ကစ္ေဘာက္ဆာသမားမ်ား လက္ေဝွ႔ေရးျပၿပီး 
ပရိသတ္ကို အရိုအေသေပးသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနေစ။ ထိုပူေဇာ္ဟန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
တီးလံုးတစ္ခုခုကို ေနာက္ခံတီးေပးပါ။)
ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက သူ႔ကို တအံ့တၾသၾကည့္ေနၾက။ သူက သူ႔ပူေဇာ္မႈၿပီးမွ ပံုမွန္အေနအထားမွာ 
ျပန္ရပ္ရင္း အားလံုးကို ျပံဳးရယ္ျပ။
အလွဴရွင္။ ဒါ… ကြ်န္ေတာ္ အဖမိုးေကာင္းကင္ႀကီးကို ရိွခိုးတာပဲ။ သူဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးရွင္ပဲေလ။ ဒီ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးဆီက ေနေရာင္ေတြ ထြက္က်တယ္။ မိုးစက္ေတြ 

ထြက္က်တယ္။ လူေတြ ထီးေဆာင္းၾကရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္သာ ထီးျပင္သမားေလးအျဖစ္ 
ဘဝရပ္တည္ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ဝမ္းဝခါးလွျဖစ္ရတာကိုး။ ကုိယ့္ေက်းဇူးရွင္ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ 
အေနနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ခုလိုပဲ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးကို ေန႔တိုင္း 
ရိွခိုးပူေဇာ္ေလ့ရိွပါတယ္။
ဧည့္သည္ေတြ သိပ္ဘဝင္မက်ပံုကိုျပ။
ဧည့္(၁)။ ခင္ဗ်ားေတြးတာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္တယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကသာ ထီးျပင္တဲ့ 
ပညာကို မကြ်မ္းက်င္ဘူး။ ကတိမတည္ဘူး။ ဆက္ဆံေရး မေကာင္းဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ရိွခိုးေနတဲ့ 
မိုးေကာင္းကင္ႀကီးဆီက ေနေရာင္ေတြ၊ မိုးစက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထြက္က်က် ဘယ္သူကမွ 
ခင္ဗ်ားဆီ ထီးလာျပင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားလည္း ဝမ္းဝမွာ၊ ခါးလွမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဧည့္(၂)။ ဟုတ္တယ္ဗ်။ ခင္ဗ်ား အံေခ်ာ္ေနတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ မလိုတာေတြကို 
သိပ္မလုပ္စမ္းပါနဲ႔ဗ်ာ။
အလွဴရွင္က လက္ခံဟန္မျပ၊ ေခါင္းမာစြာျပံဳးရယ္လ်က္ပဲရိွ။
အလွဴရွင္။ ကြ်န္ေတာ့္ ယဥ္ေက်းမႈကေလးတစ္ရပ္ေပါ့ ခင္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေပါ့။ 
ကိုယ့္ေက်းဇူးရွင္ကို ရိွခိုးပူေဇာ္တာဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ မြန္ျမတ္တဲ့ 
အခ်င္းအရာကေလးပါ…ဟဲဟဲဟဲ။
ဧည့္သည္မ်ား စိတ္ပ်က္သြားပံုကို ျပ။
ဧည့္(၁)။ ခင္ဗ်ားဟာက အဓိပၸာယ္မရိွပါဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားလိုသာဆိုရင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြ၊ 
သဲေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနရတဲ့ က်ဳပ္က ဒါေတြ ထြက္လာတဲ့ ေျမႀကီးကို ထိုင္ရိွခိုးရမလို 
ျဖစ္ေနတယ္။
ဧည့္(၂)။ ေအးေလဗ်ာ…သားေရကုန္သည္လုပ္ေနရတဲ့ က်ဳပ္ကေကာ။ သားေရေတြ ထြက္တဲ့ 
ႏြားတို႔၊ ဆိတ္တို႔ ထိုင္ရိွခိုးရမလိုပါလား။
ဧည့္သည္အားလံုး ပြစိပြစိ ျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္ၾကဟန္ျပ။ အလွဴရွင္က သူတို႔ကို 
အံ့ၾသထိတ္လန္႔စြာၾကည့္။
ဧည့္သည္(၃)။ (အနည္းငယ္ ႏြမ္းပါးဟန္ရိွသူက) စားပြဲကို လက္သီးႏွင့္ထု။
ဧည့္(၃)။ (က်န္ ဧည့္သည္မ်ားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္လ်က္) ခင္ဗ်ားတို႔က ေတာ္ေသးတယ္။ က်ဳပ္လို 
မိလႅာသန္႔ရွင္းေရးသမားက ဒုကၡေပါ့ဗ်။ ဒီမိလႅာေတြထြက္က်ေပးတဲ့ ဖင္စအိုေတြကိုပဲ 
လိုက္ရိွခိုးရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ဘာ အဓိပၸာယ္ရိွလဲ။
ထိုအခိုက္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးက အလွဴရွင္ကို ဝင္ရိုက္။
မိန္းမႀကီး။ နင္ နင္ ငါ့ကို ေခၚၿပီး သက္သက္ ေစာ္ကားတာပဲ။ ကဲဟယ္…ကဲဟယ္…
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တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



အလွဴရွင္။ ဟ…ဟ… ေနပါဦး။
ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္၊ အလွဴရွင္ထြက္ေျပး၊ မိန္းမႀကီးက လိုက္ရိုက္။ (လွည့္ပတ္ေျပး၊ 
လွည့္ပတ္လိုက္)
မိန္းမႀကီး။ နင့္ကို သတ္မယ္…၊ ငါ့ကို ေခၚအရွက္ခြဲတာ၊ နင့္ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္းဆို ငါက 
ဘာကိုရိွခိုးရမွာလဲဟဲ့၊ နင့္ ငါ့ကို ဘာေကာင္မ ေအာက္ေမ့လို႔လဲ။
ဧည့္သည္မ်ား ေရွာင္ရင္းတိမ္းရင္း…
ဧည့္(၁)။ ဒီမိန္းမႀကီးက ဘာလဲဗ်။
ဧည့္(၂)။ သားဖြားဆရာမႀကီးေလဗ်ာ။
ဧည့္သည္(၁) မ်က္လံုးျပဴးသြားပံုျပၿပီး ရုပ္ေသဖမ္း။ (ထိုပံုကို ျပထားၿပီး ေနာက္မွ အသံဝင္)
မိန္းမႀကီး။ (အသံ) ကဲဟယ္….
ဧည့္(၁)။ (အသံ) (ေညာင္နာနာျဖင့္) ေအာင္မယ္ေငးဗ်။

လူႏွင့္ အလင္းတန္း
                                                        ( ၁ )
လြင္ျပင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေသာအခါ မိုးေကာင္းကင္မွာလည္း နံနက္ခင္းက ပြင့္ထြက္ 
လာၿပီျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ကေလးအတြင္းသို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝင္ေရာက္ၾက၏။ ၿမိဳ႕စြန္မွာပင္ထည္လြင္ေသာ 
သခ်ဳႋင္းကုန္းတစ္ခုကို ေတြ႔ၾကေလသည္။သခ်ဳႋင္းအတြင္းမွာ သစ္ခက္တဲငယ္ကို ညႊန္ျပကာ 
အေဖၚက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာ၏။
 “သုဘရာဇာသားအဖ ေနၾကတယ္ေလ….သူတို႔လည္း ဒီၿမိဳ႕မွာ အေရးပါတဲ့ လူေတြေပါ့…”
ၿမိဳ႕အတြင္းမွာ အလင္းေထာင့္ခ်ဳိးမ်ားစြာကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔သည္။ အိမ္အမိုးတို႔သည္လည္း 
ခံုးျမင့္လွပ၏။ ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ဣေျႏၵတည္ၾကည္၏။ ၿမိဳ႕သူမ်ားက ရိုးရာပန္းကို ပန္ၾကေလသည္။
 “ဒါေပမယ့္… သုဘရာဇာေတြအေနနဲ႔ ရထားတဲ့ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုရိွတယ္…ဘယ္သူ႔ရုပ္အေလာင္းကို မဆို သခ်ဳႋင္းအတြင္းမွာ 
သူတို႔ျမွဳပ္ခ်င္တဲ့ေနရာ ျမွဳပ္ႏွံခြင္ရိွတာပဲ…အဲဒီကိစၥမွာ ဘယ္သူကမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ 
မရိွဘူး…”
ဤၿမိဳ႕ကေလးမွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ သူစိမ္းဧကန္သာျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္မသိေသာ သူတို႔ကို 
ကြ်န္ေတာ္ မၾကည့္ေတာ့ပါ။ ဝန္းက်င္ကိုသာ အေဝးမွ ေငးေနလိုက္၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိုသို႔ 
ခရီးဆက္စဥ္ အေရွ႕ဆီမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား အံုးခနဲ ပ်ံ႕လြင့္ထြက္လာသည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ကြ်ဲတို႔က 

ကဆုန္ေပါက္ေျပးၾက၏။ “ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္…”ဟု အေဖၚက တအံ့တၾသေရရြတ္ေလသည္။
 ထို႔ေနာက္ ေျဖာင့္စင္းေသာလမ္းအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္ေလွ်ာက္လာၾက၏။ 
လမ္းသြယ္တစ္ခုတြင္ လူအခ်ဳိ႕ ရုတ္ရုတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ျဖစ္ေနသည္။ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရထားေသာ 
လူတစ္ေယာက္ကို လူတစ္အုပ္က ေဖးမေခၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ေလွ်ာက္ေသာ လမ္းအတိုင္း ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။
 “ဟင္…အဲဒီ ဒဏ္ရာရထားတဲ့လူက ဒီၿမိဳ႕ရဲ႕ အေတာ္ဆံုး ဂီတပညာရွင္ေပါ့…”
ထို ဂီတပညာရွင္သည္ အသက္ေလးဆယ္ခန္႔ရိွ၏။ ဆံမွ်င္တို႔ရွည္၏။ ဝတ္ရံုက မႈိင္းသည္။ 
မ်က္ႏွာမွာ ခံစားခ်က္ကင္းမဲ့သည္။ သူ႔လက္ထဲမွ စကၠဴကတ္ျပားေလးမ်ားကိ ကိုင္ေဆာင္ 
ထားေလသည္။
 ဆက္ေလွ်ာက္ေနရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေက်ာဘက္မွ ဆူညံေသာ ေျခသံမ်ားကို ၾကားရ၏။ 
ငဲ့ၾကည့္ေသာအခါ လူတစ္အုပ္က လူငယ္တစ္ေယာက္ကုိ တရားခံလို ဖမ္းခ်ဳပ္လာေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ အေဖၚက ကြ်န္ေတာ့္ကို တီးတိုးေျပာ၏။
 “အဖမ္းခံရတာ….သုဘရာဇာေလးေပါ့…”
ထိုအုပ္စုကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္ရာလမ္းအတိုင္းပင္ ေနာက္မွ ေရြ႕လ်ားလာၾကျခင္းျဖစ္၏။
 “ေရွ႕က ခံုရံုးမွာ ဒီအမႈကို စီရင္လိမ့္မယ္….ဝင္ေလ့လာရေအာင္…”
ကြ်န္ေတာ္ မစပ္စုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အေဖၚကို မတားျဖစ္ခဲ့။ သို႔ျဖစ္ ထိုအမႈကို နားဆင္ေသာ 
အရိသတ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေရာက္ရိွပါဝင္သြားေတာ့၏။
ဖိနပ္ခြ်တ္၏။ ဖုန္ခါ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ကို သန္႔စင္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ တရားစီရင္ခ်က္ကို 
ၿငိမ္သက္စြာနားေထာင္ေန လိုက္၏။

                                                    ( ၂ )
ဝိုင္းစက္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားရိွသည့္ သုဘရာဇာေလးကို တရားသူႀကီးက ေမးခြန္းထုတ္၏။
 “ဂီတပညာရွင္က သူ႔ဘာသာ တိရစၧာန္ေတြကုိ တူရိယာနဲ႔ တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖေနတာကို 
မင္းဘာေၾကာင့္ သြားၿပီး ရန္လုပ္ရတာလဲ… မင္းရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ သူလည္း ဒဏ္ရာ 
ရသြားတယ္… သူ႔ကြ်ဲေတြ ထြက္ေျပးၾကတာမွာ သူမ်ားစိုက္ခင္းေတြကို နင္းမိတယ္… မင္းအျပစ္ပဲ… 
ဘာကိစၥ မင္း အဲဒီလို လုပ္ရတာလဲ…”
သုဘရာဇာေလးက ရဲရင့္ပံုရသည္။ သူေျပာရမည့္စကားတုိ႔ကို ေခါင္းထဲမွာ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ 
ထို႔ေနာက္မွ….
 “ဒီလိုပါ…ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သခ်ဳႋင္းေျမမွာ ရုပ္အေလာင္းေတြ စနစ္တက် ျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
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 ကြ်န္ေတာ္က မၾကာခဏ စစ္ေဆးရေလ့ရိွပါတယ္….အဲဒီမွာပဲ တစ္ေန႔က်ေတာ့ 
ထူးဆန္းတာတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္ သြားေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 
မတူးဘဲနဲ႔ အလိုေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ က်င္းတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီေနရာက ေျမဟာ 
အင္မတန္တူးရခက္တဲ့ ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တူးဖို႔ရာ မစြမ္းႏိုင္တဲ့ က်င္းပါ။ ညဘက္မွာ 
ေျမျပတ္ေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မနက္က်ေတာ့ အဲဒီမွာ က်င္းတစ္ခုေပၚေနတာကို ေတြ႔ရတာပါ…”
နားေထာင္သူမ်ားက စိတ္ဝင္တစားရိွၾက၏။ အေဖၚျဖစ္သူကလည္း ကြ်န္ေတာ့္လက္ေမာင္းကို 
ဖ်စ္ညွစ္ဆုပ္ကိုင္သည္။ သုဘရာဇာေလးကို ေငးၾကည့္သည္။
 “အဲဒီ က်င္းဟာ…အေလာင္းတစ္ေလာင္းျမွဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ အေလာေတာ္ 
အေနအထားမွာရိွပါတယ္။ ထူးျခားတာက က်င္းရဲ႕ အတြင္းႏႈတ္ခမ္းသား ေျမေတြဟာ 
အခြ်န္အတက္ေတြနဲ႔ ဘီလူးတစ္ေကာင္ရဲ႕ အစြယ္ေတြလို ထိုးေထာင္ထြက္ေနပါတယ္။ 
ေအာက္ေျခေျမဟာလည္း စိမ္းဝါဝါနဲ႔ မဖြယ္မရာအေရာင္ရိွပါတယ္။ ေခ်ာက္ခ်ားစရာေကာင္းလွတဲ့ 
က်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က အဲဒီက်င္းကို ငရဲက်င္းလို႔ နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 
အင္မတန္ဆိုးဝါးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းေရာက္လာရင္ သူနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ 
အဲဒီက်င္းထဲမွာ ျမွဳပ္မယ္လို႔လည္း ေတးမွတ္ထားလိုက္ပါတယ္…”
သုဘရာဇာေလး၏ စကားကို စိတ္မဝင္စားပဲ အခန္းထဲ ေရာက္ေနသူဆို၍ 
တစ္ေယာက္တည္းရိွသည္။ ထိုသူကား ဂီတပညာရွင္ျဖစ္၏။ မည္သူ႔ကိုမွ မၾကည့္။ မည္သည့္ 
စိတ္လႈပ္ရွားမႈကိုမွလည္း မျပ။ သူ႔ဒဏ္ရာကိုလည္း ဂရုမစိုက္။ သူ႔လက္ထဲမွ စကၠဴခ်ပ္ 
ေလးမ်ားကိုသာ တြဲဆက္ေနသည္။ (စကၠဴတစ္ခ်ပ္တြင္ ဂီတသေကၤတတစ္လံုး ေရးထားသည္။)
 “အဲဒီလိုနဲ႔ တစ္ရက္မွာ အရပ္ထဲက ေကာက္က်စ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
အေလာင္းေရာက္လာတယ္။ ငရဲက်င္းမွာ ျမွဳပ္ဖို႔ စီစဥ္ၿပီးမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ထပ္စဥ္းစားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ 
ေကာက္က်စ္မႈေတြဟာ ငရဲက်င္းမွာ ျမွဳပ္ရေလာက္ေအာင္ မဆိုးဝါးပါဘူးဆိုၿပီး တျခားေနရာမွာ 
ေျပာင္းျမွဳပ္လိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္လမွာ ရာဇဝတ္သားႀကီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္း 
ေရာက္လာတယ္။ သူ႔ရာဇဝတ္မႈကို စံုစမ္းလိုက္ေတာ့ ငရဲက်င္းမွာ မျမွဳပ္ေလာက္ျပန္ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ 
ရက္ေတြ လေတြ ၾကာသြားတယ္။ ငရဲက်င္းမွာ ျမွဳပ္ရေလာက္မယ့္ အေလာင္းမလာဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း ငါတို႔ၿမိဳ႕မွာ ဒီေလာက္ရိုင္းစိုင္းယုတ္မာတဲ့လူ မရိွဘူးထင္ပါရဲ႕…ဆိုၿပီး 
ပီတိျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ရက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မအီမသာျဖစ္ရပါေလေရာ….။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ငရဲက်င္း ေနာက္တစ္က်င္းထပ္ေပၚလာလို႔ပါ…”
 “အဲ..”
 “ဟဲ့…”

အခန္းထဲမွ လူမ်ားက ငရဲက်င္းကို ထိတ္လန္႔ၾက၏။ ထိုက်င္း၌လည္း ေက်ာမခင္းလို။ သက္ျပင္းေတြ 
ေဝၾကသည္ ကြ်န္ေတာ့္အေဖၚကပင္ “အဲဒီက်င္းေတြ ျပန္ဖို႔လိုက္ရင္ ၿပီးေရာ…”ဟု ေျပာ၏။ 
ကြ်န္ေတာ္က မည္သို႔မွ် မတံု႔ျပန္ပါ။
သုဘရာဇာေလးက စကားဆက္သည္။
 “အဲဒါနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ၿမိဳ႕ထဲကို ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ငရဲက်င္းေတြနဲ႔ တန္တဲ့ လူယုတ္မာေကာ 
ရိွရဲ႕လား..ဆိုတဲ့ သေဘအေတြးနဲ႔ပါ။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လွည့္ပတ္ၾကည့္တဲ့ အထိ ဘယ္သူ႔ကိုမွ 
မေတြ႔ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္လည္း စိတ္သက္သာရာရသြားတယ္။ သခ်ဳႋင္းဘက္ကို လွည့္ျပန္လာတယ္။ 
အဲဒီမွာပဲ သစ္ပင္ေတြ ထူေျပာတဲ့ လမ္းမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ 
ေငးေၾကာင္သြားမိပါတယ္”
ႏႈတ္ခမ္းကို လွ်ာႏွင့္သပ္၏။ အသက္ျပင္းျပင္း တစ္ခ်က္႐ႈ၏။ ထို႔ေနာက္ဆက္ေျပာ၏။
 “သစ္ပင္ေတြၾကားမွာ ကြ်ဲတစ္အုပ္ ေရာက္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အၿမီးေတြ..နားရြက္ေတြ 
ေထာင္ၿပီး သူတို႔ေရွ႕တည့္တည့္ကို ျပဴးေၾကာင္တဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ဝိုင္းအံုၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ 
စူးရွဆြဲငင္တဲ့ သံစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ၾကားေနရပါတယ္။ ကြ်ဲေတြ ၾကည္ရာကို 
လိုက္ၾကည့္တဲ့ အခါ အဲဒီ ဂီတပညာရွင္ဆိုတဲ့ လူယုတ္မာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူ႔ဂီတသံေတြကို 
ကြ်ဲေတြေနာက္က နားေထာင္ရင္း ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ေဒါသေတြ အလိပ္လိုက္ ထလာပါတယ္။ 
ဒီလူကို ကြ်န္ေတာ္ျမင္ရတာလည္း မိစၧာရိုင္းတစ္ေကာင္ သူရာရည္မူးၿပီး တူရိယာနဲ႔ ျမဴးႂကြေနသလို 
ခံစားရပါတယ္။ ကြ်ဲေတြဘက္က နာၾကည္းခံျပင္းရင္း ကြ်န္ေတာ္ တစ္ကိုယ္လံုး ေသြးေတြ 
တဖ်င္းဖ်င္း ဆူလာပါတယ္။ ငရဲက်င္းနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ လူယုတ္မာဟာ ဒီလူပဲဆိုတာကို 
သိျမင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်ဲေတြက ဝုန္းကနဲ ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကို ထမ္းပိုးန႔ဲ ဝင္႐ိုက္လိုက္ပါတယ္။…”
တရားသူႀကီးက စာပြဲကို လက္ႏွင့္ ဖ်န္းခနဲ ပုတ္၏။
 “ရပ္စမ္း…”
သုဘရာဇာေလးက စကားရပ္သည္။
 “မင္းက ဘာျဖစ္လို႔…အဲဒီလို ဝင္လုပ္ရတာလဲ…”
 “ကြ်ဲေတြကို သူ အဲဒီလိုလုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္ ကြ်ဲေတြကိုယ္စား 
မခံခ်င္လို႔…နာၾကည္းလို႔ပါ…”
 “သူ႔ဘာသာ ကြ်ဲေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ မင္းနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲ ကြ်ဲေတြက ဘာျဖစ္သြားလို႔လဲ…”
တရားသူႀကီး၏ အသံက ခက္ထန္လာသည္။ သုဘရာဇာေလးက တံေတြးမ်ဳိခ်၏။ 
ခပ္ဆတ္ဆတ္ျပန္ေျဖသည္။
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တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



     “ျဖစ္ပါတယ္…ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ဝင္႐ိုက္လို႔ ကြ်ဲေတြ ထြက္ေျပးတာ မဟုတ္ပါဘူး…သူ႔ 
ဂီတသံေၾကာင့္ ကြ်ဲေတြ ထြက္ေျပးတာမွာ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကို ဝင္႐ိုက္ပစ္တာပါ…”
 “ဘာ….”
တရာသူႀကီး နားမလည္။ တစ္ခန္းလံုးလည္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးသြား၏။ သုဘရာဇာေလးက 
ကပ်ာကယာျဖည့္ေျပာ၏။
 “ဒီလိုပါ…သူ ကြ်ဲအုပ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတာ ဘာတူရိယာနဲ႔လဲဆိုတာကို တရားသူႀကီးမင္း 
သိပါသလား…”
တစ္ခန္းလံုး ၿငိမ္သက္သြား၏။ ဂီတသမားက စကၠဴကတ္ျပားမ်ားကို လက္ထဲမွာ စီရီတြဲစပ္ေန၏။ 
ေလထဲေျမွာက္ကာ ေထာင္ၾကည့္ေန၏။ သူ႔မ်က္ႏွာက ခံစားမႈကင္းမဲ့လ်က္ပင္။ အေဖၚကပင္လွ်င္ 
ကြ်န္ေတာ့္ နံေဘးမွာ အသက္႐ႈျမန္ေနသည္။
တရာသူႀကီးက သုဘရာဇာေလးကို စူးစိုက္ၾကည့္ၿပီး….
 “ေျပာ…”
သုဘရာဇာေလးက အံႀကိတ္လိုက္ေသး၏။
 “သူက ကြ်ဲအုပ္ကို ကြ်ဲခ်ဳိမႈတ္ျပေနတာပါ…”
 “ဘာ…”
 “သူက ကြ်ဲခ်ဳိမႈတ္ၿပီး ကြ်ဲအုပ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖေနတာပါ…”
 “ဟာ…”
 “အို…”
 “ဟာ….”
 “သူ႔လယ္ကြင္းမွာ ခိုင္းေနက် ကြ်ဲအုပ္ထဲက ေခါင္းေဆာင္ ကြ်ဲႀကီးဟာ အိုမင္းလာပါတယ္။ 
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထြန္တံုးကို မ႐ုန္းႏိုင္ မ,မႏိုင္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူရင္းငွားေတြက သူ႔ကို 
ဒီအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ သူက …………. ၿပီးေတာ့ အဲဒီခ်ဳိနဲ႔ က်န္တဲ့ ကြ်ဲေတြကို ………………”
သုဘရာဇာေလး၏ အသံကိုပင္ မၾကားရေတာ့ေခ်။ တစ္ခန္းလံုး ဆူညံလာ၏။ အသံေတြ 
ပြတ္ေလာ႐ိုက္ကုန္၏။ တရားသူႀကီးက တိတ္တိတ္ေနဖို႔ ေအာ္၏။ သို႔ေသာ္ 
ျပာအက္အက္ျဖစ္ေနသည္။
ကြ်န္ေတာ္က အေဖၚ၏ လက္ကို ဆြဲလိုက္၏။ လူအုပ္ၾကားမွ တိုးထြက္လိုက္သည္။ “အခ်ိန္မီ 
ျပန္ၾကရမည္”ဟု လည္း သတိေပးလိုက္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းေပၚျပန္ေရာက္လာၾက၏။
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ကိုလြန္၏။ ေတာင္ယာေတြကို ကိုက္ဝါးၿပီးေသာ မီးခိုးေတြက 
မိုးေပၚသို႔ ဒုန္းဆိုင္းေျပးတက္၏ သူတို႔၏ ခြာသံတေျဖာင္းေျဖာင္းေအာက္တြင္ ေတာင္ယာက 

ေခါင္းက်ဳိးက်န္ရစ္ခဲ့သည္။

                                                    ( ၃ )
ထံုးစံအတိုင္းပင္။ ေတာင္ပတ္လမ္းကို ျမဴခိုးေတြက ငံု႔နမ္းေန၏။ အေဖၚက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးသည္။
 “ဘယ္သူ႐ႈံးမလဲ….”
 “သုဘရာဇာေလးက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္လိုက္ေတာ့…သူပဲ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ံႈးတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူး…”
 “ဘာျဖစ္လို႔လဲ….”
 “ေနာက္ ႏွစ္ေတြၾကာလို႔ ဒီ ဂီတသမား ေသသြားရင္ သူက ငရဲက်င္းမွာ ျမွဳပ္ပစ္လိုက္မွာ 
ေသခ်ာတယ္ေလ…”
 “ဒါဆို ဂီတသမား႐ႈံးတာေပါ့…”
 “ဟင့္အင္း… ဒီလူက ေသတာရွင္တာေတြ…ဘယ္လမ္းမွာ ေလွ်ာက္ၿပီး 
ဘယ္က်င္းထဲေရာက္တယ္ဆိုတာ ဘာမွေတြးမယ့္လူ မဟုတ္ဘူး။ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနမယ့္လူ… 
သူ႔မွာ အႏိုင္ေတြ အ႐ံႈးေတြ မရိွဘူး…”
 “ဒါဆို ဘယ္သူမွ မ႐ႈံးဘူးလား…”
ေယာင္ေယာင္ကေလးျပံဳးျဖစ္၏။
 “တရားသူႀကီး ႐ံႈးတယ္…”
 “ဟင္…ဘာျဖစ္လို႔လဲ….”
 “ဒီအမႈမွာ…တရားသူႀကီးဟာ ဂီတသမားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်ရမယ္။ အဲဒါကို 
သုဘရာဇာေလးက ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မရားသူႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္သြားလိမ့္မယ္။ 
တရားသူႀကီး ေသလုိ႔ရိွရင္ သုဘရာဇာေလးဟာ သူထပ္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဒုတိယငရဲက်င္းမွာ 
တရားသူႀကီးကို ျမွဳပ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈမွာ တရားသူႀကီး ႐ံႈးသြားတယ္…”
ကြ်န္ေတာ့္ စကားအဆံုးမွာ အေဖၚက လႈိက္လွဲစြာရယ္၏။ သူ႔ရယ္သံဝါးဝါးႀကီးက အေတာ္ႏွင့္ 
မစဲေခ်။
 “လာ..ေလွ်ာက္ၾကဦးစို႔…. အခ်ိန္မရိွေတာ့ဘူး….”
ေျခလွမ္းကို အရိွန္ျမွင့္လိုက္ၾကသည္။ ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္မိ၏။ ပ်ံလႊားတစ္အုပ္က 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ႕မွ အႀကိဳပ်ံသန္းသြားေလသည္။
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ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ကံၾကမၼာလက္မွတ္မ်ား
                                                        ( ၁ )
 “ကံၾကမၼာဆိုတာ ဘာလဲ”ဟု အေသအခ်ာ မသိေသးေသာ အခ်ိန္ကပင္ 
ကံဆိုးျခင္းတရာကို ကြ်န္ေတာ္ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ခံစားခဲ့ရ ဖူးေလသည္။ ေလးတန္းအရြယ္ေက်ာင္းမွာ 
ေပ်ာ္ပြဲစားလုပ္ၾကစဥ္က ျဖစ္၏။
အျခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ား အားလံုးမွာ ဆရာမမ်ား ခ်က္ေကြ်းေသာ ငါးႀကီးႀကီးျဖင့္ 
စားရေလ၏။ တစ္ေက်ာင္းလံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ေဖာက္ၿပီး ဥမပါေသာ 
ငါးကိုစားရေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုယ့္ပန္းကန္ထဲမွ ငါးကိုၾကည့္လိုက္၊ သူမ်ားပန္းကန္ထဲမွ 
ငါးကိုၾကည့္လိုက္ျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနမိ၏။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက “ကေရာ္…ကေရာ္”ဟု 
ဝိုင္းစၾကေသာအခါ “ဘာျဖစ္လဲ…ဥမပါေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့…ငါ့ငါးက အပ်ဳိ….”ဟု 
ျပန္ေျပာလိုက္၏။ ဆရာမမ်ားက ဝါးခနဲ ဝိုင္းရယ္ၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကေလးသည္ 
သူတစ္ပါးအတြက္ ဘာမွ မဟုတ္ခဲ့၊ အေရးမပါေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္အတြက္မူ “ေလာကမွာ 
ဒါမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္တာကို…”ဟု ကံၾကမၼာဆိုေသာအရာကို မေရမရာျဖင့္ 
စတင္ခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ထိုေနာက္တြင္ ထို “ကံ”ကို သတ္ပံုမွန္ေအာင္ ေသးေသးတင္ျဖင့္ “ကံ” ရေၾကာင္း 
ဆရာသင္ၾကားတာကို အမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္မိ၏။ သို႔ေသာ္ နငယ္သတ္ေသာ “ကန္”မ်ား ဆိုးဝါးလွ်င္ 
ျပဳျပင္ရလြယ္ၿပီး ကႀကီးေပၚ အစက္ကေလးတစ္စက္တင္႐ံုျဖင့္ရေသာ ထိုကံမ်ားဆိုးဝါးလွ်င္ 
မည္သို႔မွ် ျပဳျပင္၍ မလြယ္ေၾကာင္းကို ထိုစဥ္က မသိခဲ့။
ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ “မင္းတို႔ ကံေကာင္းတဲ့သူ ရမွာေပါ့…”ဟု ဆရာမက ေၾကညာၿပီး 
စီစဥ္ေပးသျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေဘာလ္ပင္ေလးမ်ား မၾကာခဏ မဲႏႈိက္ရသည္ကို ၾကံဳဖူး၏။ 
လက္ေခ်ာင္းတို႔ တုန္မိသည္အထိ စိတ္လႈပ္ရွားကာ ထိုစကၠဴမဲလိပ္တို႔ကို ႏႈိက္ယူဖူးပါေသာ္လည္း 
ကြ်န္ေတာ္ရသမွ်မဲမွာ “ဗလာ” ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာမေျပာသည့္ “ကံေကာင္းေသာလူမွာ” 
ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခါမွ မျဖစ္ခဲ့။ ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို ၾကံဳႀကိဳက္ေပါင္းမ်ားလာမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
ကံမေကာင္းေသာလူမွန္း သိေတာ့၏။
 “မင္းတို႔ထဲက ကံဆိုးတဲ့သူေတာ့ ခံရၿပီေပါ့ကြာ….” ဟု ဆရာမစီစဥ္ေသာ အခ်ဳိ႕မဲမ်ားကို 
အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ တည့္တည့္ ေပါက္ေလသည္။ 
ဥပမာ…စာသင္ခန္းထဲမွာ တံျမက္စည္းလွည္းရန္၊ ေသာက္ေရခပ္သြားရန္ စသည္မဲတို႔ျဖစ္၏။ 
တစ္ခါဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသား(၇၀)ရိွေသာ စာသင္ခန္း၌ မဲလိပ္(၇၀)ကို ကြ်န္ေတာ္က 
အရင္ဆံုးႏႈိက္ရေလသည္။ စိတ္တိုစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ပဲ ထိပ္ဆံုးက 

ေပါက္သြား၏။ က်န္ေက်ာင္းသား(၆၉)ေယာက္က ဝမ္းသာအားရ ဝါးခနဲ ဝိုင္းရယ္ၾကေလသည္။ 
ထိုညေနေက်ာင္းမွ အျပန္ “ကံမေကာင္းရံုမဟုတ္ဘူး ငါက ကံ ကုိဆိုးတာ….”ဟု ေလးေလးလံလံ 
ေတြးလာေတာ့၏။
ေျခာက္တန္းႏွစ္မွာလည္း သတိရစရာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖူးေလသည္။ စာသင္ခန္းတြင္ 
ေအာင္စာရင္းကတ္ျပားမ်ား ေဝစဥ္က ျဖစ္၏။ ေအာင္စာရင္းကတ္ျပားကို ကပ်ာကယာဖြင့္ၾကည့္ၿပီး 
ကြ်န္ေတာ္မ်က္လံုးမ်ား ျပာေဝသြားရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အိမ္အျပန္ခက္ေတာ့မည္။   
  “မဟုတ္ဘူး…မဟုတ္ဘူး…”ဟု ေခါင္းကို ဘယ္ညာခါရမ္းရင္း ဆရာကို 
သြားစကားေျပာရသည္။
ဆရာက တစ္ခန္းလံုးကို ေဝထားၿပီးေသာ ေအာင္စာရင္းကတ္ျပားမ်ားအား ျပန္သိမ္းယူ၏။ 
အားလံုးကို ျပန္ျပင္ရ၏။ (သူ၏ မေတာ္တဆ မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္။) အမွန္အတိုင္း ျပင္ၿပီးေသာ အခါ 
ကြ်န္ေတာ္က အဆင့္(၁)ျဖစ္၏။ စိတ္ေမာလူေမာျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ပင့္သက္႐ႈိက္မိေသာ္လည္း 
ျပႆနာက ထိုမွာရပ္မသြားေခ်။
ေက်ာင္းဆင္းေသာအခါ “နင္ကေတာ့ ျဖစ္ရမယ္” ဟု သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဝိုင္းရယ္ရင္း 
ျပင္ဆင္ေရးျခစ္ထားေသာ ေအာင္စာရင္းကတ္ျပာကုိ ေတာင္းယူၾကည့္ၾက၏။ သုိ႔ျဖင့္ လမ္းမွာ 
ထိုကတ္ျပားႀကီး ေပ်ာက္သြားေလသည္။ အိမ္ေရွ႕ေရာက္မွ ကြ်န္ေတာ္ ငိုရမလို၊ 
ထခုန္ရမလိုျဖစ္ေနေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ လမ္းမွာေကာက္ရ၍ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က 
လာျပန္ေပးသျဖင့္ ဝမ္းသာအားရျပန္ျဖစ္ကာ သက္ျပင္းခ်မိျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာက ထိုမွလည္း 
မရပ္ပဲ ျဖစ္ျပန္၏။
ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ မည္သူမွမရိွပဲ ေသာ့ပိတ္ထား၍ လူႀကီးမ်ားျပန္မလာခင္ ေဘးအိမ္မွာ 
သြားေနရ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ ေအာင္စာရင္းကတ္ျပားကို ထိုအိမ္မွလူတို႔ ယူၾကည့္ၾက၊ ေဝဖန္ၾက၏။ 
ေနာက္မွ မည္သို႔ျဖစ္သည္ မသိ။ ၿဗိခနဲ အသံၾကား၍ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ထိုကတ္ျပားကို ထိုအိမ္မွ 
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ကစားရင္း ျဖဲပစ္လိုက္သည္။ “ဟာ…”ခနဲ ကြ်န္ေတာ္ ေျပးသြားေသာအခါ 
ႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ေနေလၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က လုယူရန္ျပင္ေသာအခါ ထိုကေလးက ကတ္ျပားကို 
ဝါးစားပစ္လိုက္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္စိတ္ဆိုးသြားေသာ္လည္း ဘာမွမလုပ္ရဲေခ်။ 
ကြ်န္ေတာ္ထုလိုက္သျဖင့္ သူေအာ္ငိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ပဲ မေကာင္းရိွမည္။ အႀကီးအက်ယ္ 
စိတ္ပ်က္ရင္း ကိုယ့္အဆင္မေျပျခင္းကိုသာ အံၾသေနမိေတာ့၏။
                                                  ( ၂ )
တစ္စတစ္စႏွင့္ “ကံၾကမၼာ”ဆိုေသာ အရာကို အဆိုးျမင္ဘက္မွ ၾကည့္မိရင္း ကြ်န္ေတာ္ 
ေၾကာက္လာဖူးသည္။ တန္းတူအခြင့္အေရး ရမည္ဆိုလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် မမႈခ်င္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္အား 
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



 “ကံ ၾကမၼာ”ဟူသည့္ ဒိုင္လူႀကီးက ၾကားမွဝင္၍ ထိုးသြားတတ္၏။ ထိုသို႔ျဖင့္ 
ၿပိဳင္ျမင္းဆန္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝတြင္ ခြာလိပ္ခဲ့ရသည္တို႔ကလည္း အခါခါပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
သိုးေဆာင္းအယူအဆတြင္ (၁၃)ဂဏန္းသည္ ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္းျဖစ္၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ 
တည္းခိုခန္းအခ်ဳိ႕တြင္ အခန္း(၁၃)ဆိုလွ်င္ မည္သူကမွ မတည္းခိုခ်င္ေၾကာင္း၊ အခန္း(၁၂) 
ၿပီးသည္ႏွင့္ အခန္း(၁၄)ကိုထားရေၾကာင္း ၾကားသိေနရေတာ့ မပီမျပင္ျပံဳးျဖစ္သည့္။
လြန္ခဲ့ေသာ(၂၆)ႏွစ္၊ မိုးေတြေလေတြ ဝုန္းဒိုင္းၾကဲရြာသြန္းေပါက္ကြဲေသာ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမြးဖြားခဲ့ေလသည္။ အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္တြင္ ကံမေကာင္းခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ 
ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္မိေသာအခါ ထပ္မံအံ့ၾသရပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္သည္ 
ျမန္မာလိုလည္း လဆုတ္(၁၃)ရက္ဖြား ျဖစ္ေလသည္။ ျပကၡဒိန္စာအုပ္ကို ျပန္ပိတ္၍ 
ဒဏ္ရာရေနေသာ သားေကာင္တစ္ေကာင္ၾကည့္သလို ျပန္ၾကည့္မိေတာ့၏။
 ထိုေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေအာင္ဘာေလဆုႀကီးမ်ား သံုးႀကိမ္သံုးခါတိုင္တိုင္ 
ေနာက္ဆံုးတစ္လံုးတည္း ကပ္လြဲဖူးေလသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္အစား 
အူယားၾကသည္ဟု သိရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အနည္းငယ္ေပ်ာ္သလိုျဖစ္သည္ကလြဲ၍ 
ထူးထူးျခားျခား မည္သို႔မွ မခံစားမိေခ်။ ေဘးလူမ်ားက ဝိုင္းတိုက္တြန္း၍ ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္ 
ထီကိုယခင္ကလို တစ္ေစာင္တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရြက္ေရမ်ားမ်ား ထိုးမိေလ၏။ ထိုအခါက် 
ျပန္ေတာ့လည္း နည္းနည္းမွ မနီးစပ္ေတာ့ဘဲ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေလသည္။
ကြ်န္ေတာ့္အတြက္မူ ထီဆုႀကီးမ်ားသည္ မ်ားမ်ားထိုးလွ်င္ မ်ားမ်ားလြဲ၏။ နည္းနည္းထိုးလွ်င္ 
နည္းနည္းလြဲ၏။ တစ္ေစာင္တည္းထိုးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတစ္လံုးတည္း ကပ္လြဲ၏။ တစ္ေစာင္မွ 
မထိုးလွ်င္ မေပါက္ေခ်။ ကြ်န္ေတာ္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ မသိ။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့လည္း 
ထီကိုလံုးဝမထိုးေတာ့ပဲ သူမ်ားေတြ ထီတိုက္ေနတာကို နံေဘးမွျပံဳးေယာင္ေယာင္ျဖင့္ 
ၾကည္တတ္လာေတာ့၏။
 ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားဘဝ၏ ေျခာက္လပတ္ စာေမးပြဲတစ္ခုတြင္မူ   
 “ကြ်ႏု္ပ္သိန္းထီေပါက္ခဲ့ေသာ္…” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ကို ေရးရဖူးေလသည္။ 
ကြ်န္ေတာ္မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၿပီး မည္သို႔ေရးရမည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါေသး၏။ ၿပီးမွ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေရးခဲ့ပါ၏။ စာေမးပြဲႀကီးၿပီးဆံုး၍ ျမန္မာစာအမွတ္မ်ားကို ဆရာက အတန္းထဲတြင္ ေျပာေသာအခါ 
ကြ်န္ေတာ္က အခန္းေရွ႕ထြက္၍ အရိုက္ခံရပါေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္က    
 “စားၿပီးအိပ္…အိပ္ၿပီးစား…စားၿပီးအိပ္….အိပ္ၿပီးစား”ဟု ေျခာက္မ်က္ႏွာေရးခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေလသည္။
ကြ်န္းေတာ့္ဘဝ ကြ်န္ေတာ့ဘက္မွ ကံၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ၊ ဒါေတြကိုႀကိမ္လံုးက 

မသိသလို ဆရာကလည္း မသိခဲ့ေခ်။ ထိုသို႔ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ခဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ေလာကအတြက္ ေအးျမေသာ ပင္လယ္တစ္စင္းအျဖစ္ 
ကိုယ့္ကိုဆန္႔ထုတ္ျဖန္႔ခင္းေပးခ်င္၏။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရသည့္က ဗေလာင္းဆူေနေသာ 
ေရတစ္စက္မွ်သာျဖစ္ေလသည္။
မိမိ၏ ကံၾကမၼာနံပါတ္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရင္း မ်က္လံုးေဘာင္ဘင္ခတ္ေနေသာ 
လူမ်ားစြာကို ကြ်န္ေတာ္ၾကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ သူတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္က သနားေသာအခါ သူတို႔ကလည္း 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္သနားၾကေလသည္။ ထီလက္မွတ္ကံစမ္းမဲစသည္တို႔က ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ 
ပလူလိုထပ်ံတတ္သည့္ စကၠဴအိပ္မက္မ်ားျဖစ္၏။
သူတို႔အတြက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဒရြတ္တိုက္ဆြဲသည့္ စြပ္ဖားလွည္းအိုႀကီးမ်ားျဖစ္၏။ 
ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အျခားလူမ်ား ထိုသို႔ ကြဲျပားေလသည္။
ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ဖားႏွင့္တူေသာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရိွ၏။ စီးပြားေရး၊ ေငြစသည္တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္လာလွ်င္ ထုိင္ရာမွပင္ ခုန္ထႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သတိရိွေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုျမင္လွ်င္ 
ဖားကို သတိရမိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လထဲမွာ ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ သူထီကစားပါသည္။ 
တစ္ေစာင္မွ မေပါက္။ ထို႔အတြက္ သူအရက္တစ္ခြက္ေသာက္၏။ ကြ်န္ေတာ္က ျပံဳးေနေသာအခါ 
သူက ကြ်န္ေတာ့္အျပံဳးကို နားလည္စြာ ျပန္ျပံဳး၏။
တယ္လီေဗးရွင္းထဲတြင္ ပယ္နယ္တီျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ေဘာလုံးပြဲကုိ လွမ္းၾကည့္ရင္း 
ကြ်န္ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မည္မဟုတ္သည့္ စကားတစ္ခြန္းကို ခပ္တိုးတိုးေျပာ၏။
 “အ ဲဒ ီ ့ေဘာလံ ု းပ ြ ဲ မ ွ ာ…ပယ္နယ္တီကန ္ေန ၾကသလိ ုေပ ါ ့ဗ ်ာ…ေသေသခ်ာခ ်ာ 
ေလ့က်င့္ထားတဲ့လူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ တည္ထားတဲ့ ေဘာလံုးကို 
ေသေသခ်ာခ်ာခ်ိန္ကန္တာေတာင္ လြဲသြားတတ္ေသးတာပဲ…အခုဟာက ကံၾကမၼာကို….”
ထိုေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကို “ေခါင္းလား…ပန္းလား….” 
ေမးၿပီးဒဂၤါးကိုေလထဲေျမွာက္၏။ “ပန္းပန္ထားေသာ ေခါင္း…” ကို လိုခ်င္မိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္က 
အလြန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းဟုေျဖပါလ်က္ ပန္းခ်ည္းက်ေနလွ်င္၊ ပန္းဟုေျဖပါလ်က္ 
ေခါင္းခ်ည္းက်ေနလွ်င္ မည္သူ႔ကို အျပစ္တင္ရပါေတာ့မည္နည္း။
ထိုညက သန္းေခါင္လြန္ေသာ္ ႏွင္းေတြလြင့္လြင့္ေဝေဝက်၏။ အိပ္မရေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ 
ေဗဒင္လကၡဏာစာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ထုတ္ဖတ္မိေလသည္။ ထိုစာအုပ္မွ သိလိုက္ရသည္မွာ 
ကြ်န္ေတာ္၏ ေက်ာျပင္သည္ သုမနႏွင့္တူ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ေသြးသည္ လက္သည္းဆိုးေဆးႏွင့္မတူ။
အေသခ်ာဆံုး အခ်က္ကို မင္နီတားလိုက္၏။ ကြ်န္ေတာ္သည္ လူသားျဖစ္၏။ လက္ဝါးမွာ 
အမွားလကၡဏာပါလာေလသည္။
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 ေမွာက္ထားေသာ ဖဲခ်ပ္ေလးမ်ားတြင္ ေမွာ္အတတ္ရိွ၏။ သူတို႔ကို ဆြဲလွန္ၿပီး 
ျဖန္းခနဲပစ္ခ်လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားကို ႏွလံုးေရာဂါရေစပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ 
ေမွာက္ဖဲေလးမ်ား ရိွတတ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္တြင္လည္း ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခါမွ 
ကြ်န္ေတာ့္ေမွာက္ဖဲကို ကြ်န္ေတာ္ဆြဲလွန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
လွ်ဳိ႕ဝွက္သိပ္သည္းစြာ ဣေျႏၵရေနေသာ ေမွာက္ဖဲေလးမ်ား၏ ဘဝကို ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ 
မနိမ့္က်ေစလိုပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ လက္ျဖင့္ ဆြဲလွန္လွ်င္ သူတို႔အတြက္ ပက္လက္လန္သည္ကလြဲ၍ 
ဘာကိုမွ အစြမ္းျပႏိုင္မည္မဟုတ္။
 ကြ်န္ေတာ္က ႀကိဳးစားရတာကို ေပ်ာ္တတ္ေသာ သဘာဝရိွ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကံၾကမၼာ 
အခ်ဳိးအေကြ႔မ်ားတြင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း မေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လူကေျပးေသာ္လည္း 
ကံကေႏွးေနသည္။ လူက သြားေသာ္လည္း ကံကနားေနသည္။ လူက ႐ႈံးမွပဲ ကံကျပံဳးေတာ့၏။ 
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘယ္သူ႔ကိုဟု တိတိပပ မေျပာႏိုင္ပဲ နာၾကည္းေနခဲ့ဖူး၏။ 
မေသခ်ာပဲ ဘာကိုမွ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ မလုပ္ေတာ့။ ကံၾကမၼာႏွင့္ စစ္တုရင္ထိုးမည့္ အစားႏြားသိုးႏွင့္သာ 
ေခါင္းခ်င္းေဆာင့္ေနခ်င္ေတာ့၏။
ကြ်န္ေတာ့္ဘဝကို အစဆံုး ျမင္ေနရေသာ မိတ္ေဆြ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ရင္းႏွီးစြာ 
အၾကံေပးဖူး၏။
 “ခင္ဗ်ားက ေလယာဥ္ေပၚမွ ခုန္ခ်ၿပီးမွ ေလထီးမပြင့္တဲ့ 
စစ္သားလုိျဖစ္ေနတယ္…တခ်ဳိ႕အလုပ္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားမလုပ္နဲ႔ မရဘူးဗ်…မႀကိဳးစားနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိ  
 “ကံ”မလိုက္ႏိုင္ဘူး…. ခင္ဗ်ားက ေသေအာင္ႀကိဳးစားရင္ ေသသြားမယ္… 
ရမွာမဟုတ္ဘူး…”
ထိုသို႔ျဖင့္ ကြ်န္ေတာႏွင့္ ကံၾကမၼာသည္(ဓမၼာ၊ ေသာက၊ အင္းဝ၊ ရာဇာ) ျဖစ္လဲ့ေလသည္။ 
ကံၾကမၼာဆိုးတို႔ကသာ မိုးႀကိဳးလို ထစ္ခ်ဳန္းဆူးနစ္တတ္ေသာ သေဘာရိွမည္းဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ 
ခႏၶာတစ္နံတစ္လ်ား ေျခဖဝါးမွ ဦးကင္းတိုင္ေအာင္ မိုးႀကိဳးသြားတို႔ အစင္းစင္းျဖာေဝ 
စိုက္နစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ေစာင္းႀကိဳးကို ၾကာပြတ္ရိုးတပ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္က ရိုက္လာလွ်င္ နာက်င္မိမည္လား။ ႏွစ္ေတြ 
ေခတ္ေတြကို တေပေပ ျဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားခဲ့ရ၏။ ရင္နင့္လႈိက္ေမာဖြယ္ရာ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာတို႔တြင္ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ေမြ႔ထံုေပ်ာ္ပိုက္ခဲ့ရေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္သည္ 
မျပည့္စံုေသးေသာ လူတစ္သိုက္ထဲမွ တစ္ေယာက္သာျဖစ္ခဲ့၏။
 “စိတ္ရိွလက္ရိွ တရားေပါက္လိုက္ရရင္ေတာ့ တစ္ခါတည္း နိဗၺာန္ေရာက္သြားေတာ့မယ္…” 

ဟု မၾကာခဏ ေရရြတ္ဖူးေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ လူ႔ဘံုက ဖိနပ္စီးေသာ 
ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တစ္ဘဝစာ တဲေလးေဆာက္၍ ေနထိုင္သူသာ ျဖစ္၏။
ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ဟာ“တကၠသိုလ္ပညာ သင္ဖူးရမယ္…. ပင္လယ္ခရီးထြက္ဖူးရမယ္…. 
ေထာင္က်ဖူးရမယ္…”ဟု တစ္ေယာက္က ေျပာ၏။ ထိုစကားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္တူယိုးမွား 
အျခားစကားမ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္ၾကားဖူးေပါင္း မ်ားၿပီျဖစ္သည္။
ထိုစကားအရ ဆိုလွ်င္ ပင္လယ္ခရီးထြက္ရန္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း သတိျပဳမိ၏။ ျပံဳးလည္း ျပံဳးမိ၏။ 
ထားလိုက္ပါ။ ထိုစကားအတိုင္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ လိုက္လံျဖည့္ဆည္းေနမည္ မဟုတ္။ 
ထိုစကားႏွင့္ မကုိက္ညီမႈအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေယာက္်ားမဟုတ္ပဲ မိန္းမတစ္ေယာက္မ်ား 
ျဖစ္ေနေရာ့လားဟု နည္းနည္းေလးမွလည္း ထင္လိမ့္မည္းမဟုတ္။
ဘုရားစင္ေပၚမွ သေျပပန္း လုပ္ရေကာင္းလား။ ေညာင္ေရအိုး လုပ္ရေကာင္းမလား။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
မကြဲျပား၊ ခ်ဳိးရုပ္ေတြ ရြံ႕နဲ႔လုပ္ၿပီး ခ်ဳိးအုပ္နားမွာေတာ့ ဝီစီလို သြားမႈတ္ခ်င္သည္။ လူ႔သမိုင္းတြင္ ႀကိဳး၊ 
ေခတ္က မိုးပ်ံပူေဖာင္းဆုိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ လုပ္ခ်င္သည္။ ထုိသိုျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
အိမ္ျပန္မေရာက္တာ (၇)ႏွစ္တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။
(၁၃) ဂဏန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုလွ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အမည္ “ေမာင္ကံဆိုး”ကို သတိရမိတုန္းျဖစ္၏။ 
တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္စျပဳ၍ အရာရာအေပၚတြင္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈ နည္းပါးလာေသာ္လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ကံေကာင္းခ်င္ပါေသးသည္။ ထိုသို႔ ေတြးမိသည့္ ညက လင္းေဝေသာ 
အိပ္မက္တစ္ခုကို ရ၏။
အိပ္မက္ထဲမွာ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာ လူတစ္ေယာက္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို လာ၏။ ကြ်န္ေတာ္ကို 
စကားတစ္ခြန္းေျပာ၏။
 “ကံေကာင္းတာပဲတို႔...ကံဆိုးေလျခင္းတို႔ ေျပာေန… ညည္းေနတာဟာ 
ကိုယ္က်ဳိးသမားေတြပါကြာ… ကိုယ္က်ဳိးမၾကည့္တဲ့လူ… ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ထားတဲ့လူမွာ ကံေကာင္း 
ကံဆိုးမရိွပါဘူး… ကံေကာင္းေကာင္း ကံဆိုးဆိုး သူလုပ္သင့္တာကို လုပ္ေပးသြားတာပါပဲ… 
ဒါပဲေပါ့… ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ့….”
ထို႔ေနာက္ သူျပန္သြားေလသည္။ အိပ္မက္သည္ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ရာ ျငိမ္သက္သြား၏။ 
ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွ အေႏွာင္အထံုးတို႔ ပံုလ်က္သား ေျပက်သြား၏။ အႂကြင္းမဲ့ ရွင္းသြားသည္။ 
ကြ်န္ေတာ္… ည… အိပ္မက္… ကံၾကမၼာ… လက္မွတ္…. ဘာဆိုဘာမွ မရိွေတာ့ေခ်။
ထိုသို႔ျဖင့္ ေသေနေသာ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္လည္ ရွင္သန္လာခဲ့ရေလသည္။ ေလထဲမွာ ငုတ္ေနေသာ 
လူတစ္ေယာက္ “ဗြမ္း”ခနဲ ျပန္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္၏။
 ဒီအခ်ိန္က်မွ စာရြက္ေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို သိန္းဆုေပးဖူးေသာ ျမန္မာဆရာႏွင့္ 
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



အမွတ္မထင္ျပန္ဆံုရေလသည္။ “မင္း သိန္းထီေပါက္ရင္ ဘာလုပ္ဦးမလဲ….” ဟု သတိတရ ေမး၏။
ကြ်န္ေတာ္ ရယ္၍သာေနလိုက္သည္။ အျပန္လမ္းတြင္ ထီတစ္ေစာင္ဝင္ထိုးသည္။ အကယ္၍ 
ကြ်န္ေတာ္သာ သိန္းထီ၊ သန္းထီေပါက္လွ်င္…
(၁) ထိုေငြမ်ားကို အေႂကြျဖစ္ေအာင္ လဲပါမည္။
(၂) ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္က ႐ုပ္စံုကာတြန္းမ်ားထဲမွ သူေဌးမင္းလို ေခါင္းေပါင္း၊ 
ရင္က်ပ္အက်ႌလက္ရွည္၊ ေတာင္ရွည္ပုဆိုးတို႔ကို ဝတ္ပါမည္။
(၃) ေသွ်ာင္ထံုးႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို ေငြထုတ္ႀကီး ထမ္းခိုင္းပါမည္။
(၄) ထို႔ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္က ေရွ႕မွရင္ေကာ့ ေလွ်ာက္ၿပီး သူက ေနာက္မွ ေငြထုတ္ထမ္း၍ 
လိုက္လာရပါမည္။
(၅) ထိုသိုျဖင့္ အခ်ဳိ႕လူ၊ အခ်ုိ႕အိမ္၊ အခ်ဳိ႕လမ္းမ်ားေရွ႕၌ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ပါမည္။
(၆) ထိုဆရာ့အိမ္ေရွ႕သို႔လည္း ျဖတ္ေလွ်ာက္ပါမည္။ 
ကဲ … မိတ္ေဆြ
ကြ်န္ေတာ္ ထီတစ္ေစာင္ထိုးထားပါၿပီ။ နံပါတ္က အ…၀၀၀၀၁၃ ျဖစ္ပါသည္။ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ျပဳ 
ၾကည့္႐ႈေပးေစလိုပါသည္။ အတိတ္ကိုလည္း သတိထားေစလိုပါသည္။ အတိတ္က “အိပ္မက္ထဲမွာ 
အိပ္မက္ မမက္ေၾကး…”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
 

                                                လူႏွင့္ေလယာဥ္ပ်ံ
                                                ပံုျပင္

 ပံုျပင္၏အစမွာေတာ့ ကေလးငယ္ငယ္ တစ္ေယာက္ ေက်ာက္စမ္းေရအိုင္တစ္ခု နံေဘးမွာ 
ငါးထိုင္မွ်ားေနေလသည္။ ခဏ အၾကာမွာ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ ျဖတ္သန္းေနက် ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးက 
တိမ္အစင္းစင္းတို႔ ျခံရံကာ၊ ထိုစမ္းေရအိုင္၏ အထက္မွ မနိမ့္မျမင္ပ်ံသန္းသြား၏။
ငါးမွ်ားေနေသာ ကေလးငယ္သည္ ထိုေလယဥ္ပ်ံကို ျမင္ကြင္းထဲမွ ေပ်ာက္ကြယ္သည္ အထိ 
လိုက္လံေငးၾကည့္ေနမိ၏။
ေနာက္ေတာ့မွ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်ကာ လက္ထဲမွ ငါးမွ်ားတံကို စိတ္မပါ လက္မပါႏွင့္ 
ဟိုဟိုသည္သည္ ရမ္းခါေနေတာ့သည္။ သူ႔စိတ္သည္ ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္အတူ ပါသြား၏။ သူသည္ 
ထိုေလယာဥ္ပ်ံႀကီး ေမာင္းႏွင္သူ ျဖစ္ခ်င္လိုလွပါေတာ့သည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ ထိုပံုျပင္ ကေလး၏ အစပိုင္းမွာပင္ ကေလးငယ္ႀကီးျပင္ေသာအခါ သူေမွ်ာ္လင့္သည့္ 

ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ႀကီး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။
ပံုျပင္အဆံုးမွာေတာ့ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ႀကီးက ေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္၍ ဟိုေျမျပင္ဆီမွ မႈန္ပ်ပ် 
ျမင္ရ႐ံုသာရိွေသာ ေက်ာက္စမ္းေရအိုင္ရိွရာကို ငံု႔ၾကည့္သြာသည္။
ဤေနရာကို ျဖတ္တိုင္း ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့သည္ ဤသို႔ ငံု႔ၾကည့္တတ္ျမဲ။ တြဲဘက္လိုက္ပါလာသူက 
တစ္ေန႔မွာ ေမးၾကည့္မိသည္။ ထိုအခါ သူက သက္ျပင္းလခ်၏။ အေရွ႕မွာ ပိတ္ဆို႔ကာဆီးထားေသာ 
တိမ္ထုႀကီးကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးစြာ ၾကည့္ရင္း ျပန္ေျဖသည္။
 “က်ဳပ္ ငယ္ငယ္တုန္း ဒီေနရာေလးမွာ ထုိင္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး 
ငါးမွ်ာေနေလ့ရိွတယ္ဗ်…. သိပ္ၿငိမ္းခ်မ္း သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္… အခုလို တာဝန္ေတြနဲ႔ 
ပိမေနပဲ အင္မတန္လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတယ္ဗ်ာ… ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဘဝကို ျပန္လိုခ်င္တယ္”
စကားအဆံုးမွာ ပံုျပင္ဆံုးပါသည္။ ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ႀကီး၏ ပင့္သက္႐ႈိက္သံကိုပင္ ကြ်န္ေတာ့္ 
စိတ္ထဲမွ ၾကားလိုက္ရသလိုရိွ၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေတြးစရာေလးေတြရလာပါသည္။

အက္ေဆး

 ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားမိသည္။ လူဆိုသည့္ သတၱဝါသည္ “ေမွ်ာ္လင့္” တတ္ေသာ 
သဘာဝရိွ၏။ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္သည္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာရန္၊ စြမ္းႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားၾက၏။ အခ်ဳိ႕ 
ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ မေအာင္ျမင္ၾက။
ေအာင္ျမင္သည္ ဆိုပါစို႔။ သူေမွ်ာ္လင့္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သြားသည္ ဆိုပါစို႔။ သူ႔ဘဝ 
ၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီလား။ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။
 တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ့ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည္မွာ 
လွပဆန္းၾကယ္ေသာ “သိပၸံလြန္လက္နက္” တစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့လည္း 
ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကပင္ ဘာနဲ႔မွ မတူေအာင္ အိပ္မက္ေဆးခါးႀကီးတစ္ခြက္ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ 
တစ္ခုကို လိုခ်င္လွ်င္ တစ္ခုကို ေပးဆပ္ရသည္။ ထိုေလာက နိယာမ တရားကို 
ေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ႀကီး နားမလည္ဘူးလာ။ မရေသးတဲ့၊ မရေတာ့တဲ့၊ ဘဝေတြကို တမ္းတၿပီး 
ဘာျဖစ္လို႔ ဒုကၡေတြကို တူးေဖၚခြဲစိတ္ေနတာလဲ။
ပံုျပင္ေလးကို ျပန္ဖတ္မိ၏။ ပံုျပင္ထဲမွ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကေတာ့ မိုးေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသန္းေနဆဲ။
(ထိုေလယာဥ္ပ်ံႀကီးထဲမွာ) ထိုေလယာဥ္ပိုင္းေလာ့ႀကီးႏွင့္အတူ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အျခားလူမ်ား 
လိုက္ပါေနသည္ ဆိုပါစို႔။
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ဝတၳဳ

ကြ်န္ေတာ့္နံေဘးမွ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။ “ရွင္ ဒီ ပိုင္းေလာ့ႀကီးအေၾကာင္းကို ဖတ္ဖူးလား… 
ပံုျပင္ထဲမွာေလ…” ေရြ႕လ်ားေနေသာ တိမ္တိုက္မ်ားကို ျပတင္းမွန္မွ တစ္ဆင့္ ေငးၾကည့္ေနရင္း 
ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္၏။ အမ်ဳိးသမီးက ဆက္ေျပာသည္။
 “ကြ်န္မလည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက ဖတ္ဖူးတယ္…. အရမ္းသေဘာက်တာပဲ…. 
ဟိုေလ…. သနားစရာလည္း ေကာင္းတယ္… ခင္စရာလည္း ေကာင္းတယ္ေနာ္…”
ကြ်န္ေတာ္ မည္သို႔မွ် ျပန္မေျပာေသးခင္ မ်က္ေစာင္းထိုးခံုမွ လူက ဝင္ေျပာ၏။ “ဟုတ္တယ္ဗ်ာ…. 
ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ ဒီပိုင္းေလာ့ႀကီးကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲေတာင္ မသိဘူး အဟဲဟဲ….”
 “ရွင့္ကိုယ္ရွင္ မထူးပါဘူး…. ငါလည္း ဒီပိုင္းေလာ့ႀကီးလိုပါပဲလို႔ေရာ မေတြးမိဘူးလား…”
 “အို… ေတြးမိတာေပါ့…. အစစ္ေပါ့….”
ထို႔ေနာက္ သူတို႔ၿပိဳင္တူရယ္ၾကသည္။ ရယ္သံအဆံုးမွာ အမ်ဳိးသမီးက….
 “ဒါနဲ႔ ေနပါဦး… အခု ကြ်န္မတို႔ ေလယာဥ္က ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းမွာလဲ….”
ထိုလူက သူ႔ေဘးမွ လူကို လွည့္ေမးသည္။
 “ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းမွာလဲဗ်….”
ထိုလူကလည္း ေခါင္းခါျပသည္။ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္မိၾက၏။ ထိုစဥ္အခ်ိန္မွာ 
ေလယာဥ္မယ္ေလး ေရာက္လာသည္။
 “ပိုင္းေလာ့ႀကီးက ေမးခိုင္းလိုက္ပါတယ္ရွင္… ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းၾကမွလဲတဲ့…”
 “အင္း….”
ခရီးသည္မ်ားက ေလယာဥ္မယ္ေလးကို ေက်ာ္ကာ ပိုင္းေလာ့ႀကီးဆီ တိုက္ရိုက္လွမ္းေမး၏။
 “ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းမွာလဲ….”
ပိုင္းေလာ့ႀကီးက ဘာမွၾကားပံုမေပၚ။ ေလယာဥ္မယ္ကေလးကို ေက်ာ္ကာ ခရီးသည္ေတြဆီ 
တိုက္ရိုက္လွမ္းေမး၏။
 “ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းၾကမွာလဲ…”
 “အင္း… အင္း…. ဘယ္ကြင္းလဲ…”
 “ေဟ့… ဘယ္ကြင္းလဲလို႔….”
ပံုျပင္ထဲမွ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီၚကေတာ့ ပံုျပင္ထဲက မိုးေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသန္းေနဆဲ။ တိမ္ႏွင့္အတူ 
လြင့္ဝဲျခင္းျဖစ္၍ လွပမည္မွာလည္း ေသခ်ာပါ၏။
ပံုျပင္ထဲမွ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကေတာ့ ပံုျပင္ထဲက မိုးေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသန္းေနဆဲ….။ 

ပိုင္းေလာ့ႀကီးလည္းပါ၏။ ခရီးသည္မ်ားလည္းပါ၏။ ေလယာဥ္အပ်ံတစ္ေလွ်ာက္ စကားသံေတြက 
ဆူညံအံု႔သည္။
သို႔ေသာ္…
တစ္ခြန္းတည္း…။
“ဘယ္ကြင္းမွာ ဆင္းမွာလဲ….။”

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဥကၠာပ်ံအပိုင္းအစမ်ား

၁။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ နာမည္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္.. ကြ်န္ေတာ့္ နာမည္သည္ ကြ်န္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ နာမည္ကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို သံုးသပ္ျခင္း ကြဲျပားပါသည္။ 
(ကြဲျပားရပါမည္)
၂။ ကြ်န္ေတာ္သည္ မလွပါ။ အက်ည္းတန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အလွတရားကို 
တန္ဖိုးထားမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အက်ည္းတန္သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အလွတရားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဝးကြာေနပါသည္။
၃။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ မလုပ္ပါ။ “ဘာမွ မလုပ္သူသည္ သူေတာင္းစားလုပ္ရသည္” ဟူေသာ 
အဆိုရိွ၏။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ မလုပ္ပါ။ သူေတာင္းစားလည္း မလုပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာမွ မလုပ္ပါ။
၄။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘာမွ မရိွေသာ အိုးတစ္လံုးျဖစ္ခ်င္ပါသည္။ အထဲမွာ ဘာမွ မထားခ်င္ပါ။ 
ထိုသို႔ျဖင့္ အမ်ားႀကီးရိွေနခ်င္ပါေတာ့သည္။
၅။ ဖားဖိုႀကီးထဲမွာ ဘာမွ မရိွပါ။ သို႔ေသာ္… သူ႔အထဲမွာ အင္အားမ်ားစြာကို ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ 
ဖားဖိုႀကီးျဖစ္ခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္… ယေန႔ထက္တိုင္ ဖားဖိုကို အသံုးျပဳသူသာျဖစ္ေနဆဲ။
၆။ ေျမႀကီးႏွင့္ေကာင္းကင္ ဘယ္မွာထိၾကသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္လိုက္ရွာဖူးပါသည္။ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွာ 
ထိၾက၏။ အေဝးမွ ျမင္ရသည္။ (အေဝးမွပင္) ေျမႀကီးဆီမွ ေကာင္းကင္ကို ကြ်န္ေတာ္ 
ဆြဲပင့္ဖူးသည္။ ကြဲကြာေအာင္ လုပ္ဖူး၏။
၇။ စၾကဝဠာသည္ သက္ေတာ္ရွည္၏။ သူ႔အတြက္ သူရပ္တည္ေနျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္… ဟု 
ေျပာသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ရပ္ေန၏။ သို႔ေသာ္… ရပ္ေနျခင္းသာျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္လည္း 
မဟုတ္။ မည္သူ႔အတြက္မွလည္း မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ေရာ… သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ 
ရွည္မည္ေလာ။
၈။ ကြ်န္ေတာ္ ေရလိုစီးခဲ့ပါသည္။ အေကြ႔အေကာက္မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ပါသည္။ ၾကည္လင္စြာ 
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စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္… ကြ်န္ေတာ့္ေက်ာေပၚတြင္ အမႈိက္သရိုက္အခ်ဳိ႕လည္း ပါလာႏိုင္ပါသည္။
၉။ ကြ်န္ေတာ္သည္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ဝါသနာပါပါသည္။ ယူထားလွ်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ရမည္။ 
ရန္သူတို႔၏ ရန္သူျဖစ္ရမည္။ ပ်င္းစရာေကာင္းလိမ့္မည္။
၁၀။ ကဗ်ာေတြေရမည္။ စာေတြ ေရးမည္။ သို႔ေသာ္ အပိုင္လည္း ယူမထားခ်င္။ ေပးလိုက္မည္။
၁၁။ ခြက္လြတ္တစ္လံုးကို ကြ်န္ေတာ္ ၾကည့္သည္။ အထဲမွာ ဘာမွမရိွေသာေၾကာင့္ သူ 
ခြက္လြတ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို ဘာမွမရိွေသာေနရာကပင္ အသံုးဝင္လွသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း 
“ဘာမွမရိွေသာ ေနရာ” ျဖစ္ခ်င္သည္။ ဘယ္ခြက္ထဲသို႔ ဝင္ရမည္နည္း။
၁၂။ ကြ်န္ေတာ္ အမဲမလိုက္ခ်င္ပါ။ ေတာကစား မထြက္ခ်င္ပါ။ ျမင္းမ်ား၊ ေတာေခြးမ်ားကို ႀကိဳးေျဖ၍ 
လႊတ္လိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္မွ ျပန္လိုက္လာၾက၏။
၁၃။ အတၱရိွသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္က ကြ်န္ေတာ္ မခ်စ္ပါ။ မုန္းပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မုန္းျခင္သည္လည္း အတၱျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
အတၱႀကီးပါသည္။
၁၄။ “ေလာကသစၥာ” ကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ခ်င္ပါသည္။ သူ႔ေနာက္ကို ကြ်န္ေတာ္လိုက္၏။ သို႔ေသာ္ 
သူ႔မွာ “ရင္ဘတ္” မရိွေခ်။ “ေလာကသစၥာ”ကို ကြ်န္ေတာ္လိုက္ မရွာေတာ့ပါ။ ေနရာမွာပဲ 
ရပ္ေနလိုက္ပါသည္။ အကယ္၍ သူက ကြ်န္ေတာ့္ကို လာရွာလွ်င္ လြယ္ကူရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၅။ ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ေလ်ာတတ္ပါသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ 
အရည္ေပ်ာ္လုဆဲဆဲ ေရခဲတံုးကဲ့သို႔ပင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ 
သည္းခံဖို႔ေတာ့ လိုသည္။ ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္း ေအးစက္ေနပါလိမ့္မည္။
၁၆။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာကိုမွ ဆုပ္ကိုင္မထားပါ။ လက္ေခ်ာင္းေတြ ဒီအတိုင္း ရိွပါသည္။ လက္ေခ်ာင္း 
အခ်င္းခ်င္းလည္း ဆုပ္ကိုင္ မထားပါ။ လက္ေခ်ာင္ေတြ ဒီအတိုင္းရိွပါသည္။
၁၇။ သူတစ္ပါးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေပးဖူးပါသည္။ ထိုေသာ သူတစ္ပါးက ကြ်န္ေတာ့္ကို 
ေက်းဇူးစကားဆိုပါသည္။ အျခားသူမ်ားကိုေတာ့ “သူ႔ဘာသာလုပ္ခဲ့သည္” ဟု ေျပာပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ေက်းဇူးစကား ျပန္ဆိုလိုက္ပါသည္။
၁၈။ “အစစ္အမွန္” မ်ားရိွၾက၍ “အတုအေယာင္” မ်ား ေပၚလာၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ထံတြင္ 
“ကြ်န္ေတာ္ အစစ္အမွန္” ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ထံတြင္ “ကြ်န္ေတာ္ အတုအေယာင္” 
ေကာ ရိွဦးမည္လား။ စဥ္းစားရပါမည္။
၁၉။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ပညာရွင္ႀကီး မျဖစ္ခ်င္ပါ။ အလြမ္းေတြထဲမွာ ပညာႏွင့္ယွဥ္၍ 
ျဖစ္ေပၚေသာအလြမ္းသည္ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္ပါသည္။
၂၀။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တျခားသူ မဟုတ္ပါ။ 

အျခားသူမ်ားသည္လည္း အျခားသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ 
မဟုတ္။
၂၁။ အိပ္မက္မ်ားစြာကို ကြ်န္ေတာ္ မက္ဖူးပါသည္။ ထိုအိပ္မက္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ကိုင္တြယ္၍ မရပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳးစားဖူးပါသည္။ ဖမ္းဆုပ္ကိုင္တြယ္၍ ရဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္… ထိုျဖစ္ရပ္ကပင္လွ်င္ 
ေနာက္ဆံုးမွာ အိပ္မက္ျဖစ္ေနပါသည္။
၂၂။ ဤစာကို ကြ်န္ေတာ္ ေရးပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွပါ။ အားလုံးဖတ္၍ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အားလံုးမဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာသာ စာေရးျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါသည္။
၂၃။ ေလာကီအမုိက္ေမွာင္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္လိုၾက၏။ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရဦးမည္။ မည္သည့္အရာ္က 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသနည္း။
၂၄။ ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္ဖူးပါသည္။ သတိႏွင့္ ထိန္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္၍ 
မလဲပါ။ သို႔ေသာ္ သတိထားေနရျခင္းက ပင္ပန္းပါသည္။ ထိန္းေလွ်ာက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ေညာင္းပါသည္။
၂၅။ ကြ်န္ေတာ္ ထြက္သြားဖူးပါသည္။ ေဝးရာကို ထြက္သြားဖူးပါသည္။ မူလေနရာသို႔ပင္ 
ျပန္ေရာက္လာပါသည္။ “ေမေမ” ဟု ကြ်န္ေတာ္ ေအာ္ေခၚလိုက္ပါသည္။
၂၆။ ကြ်န္ေတာ္က တိုးတိုးကေလး ေနခ်င္ပါသည္။ က်ယ္ေလာင္မႈကို မႏွစ္သက္ပါ။ “တိုးတိုး” ေလး 
“ေအာ္” တတ္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဖူးပါသည္။ သူတို႔ကိုလည္း မႏွစ္သက္ပါ။
၂၇။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္တတ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ခံရဖူးသည္။
၂၈။ သစ္ၾကမ္းတံုးႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသည္။ ဘီလူးရုပ္၊ မင္းသမီးရုပ္၊ ကိႏၷရီရုပ္၊ 
မည္သည့္အရုပ္ကိုျဖစ္ေစ ထု၍ရသည္။ မည္သည့္အရုပ္ကို မဆို သူေပးႏိုင္သည္။ သူ႔မွာ 
တန္ခိုးမ်ားရိွေနသလား။
၂၉။ ေလာကႀကီးကုိ ကြ်န္ေတာ္ သိပါသလား။ ျပင္တတ္ပါသလား။ ေလာကႀကီးအတြက္ အပိုပစၥည္း 
(Spare Part) ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ဝယ္ရမည္နည္း။
၃၀။ လိုအပ္လွ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုက္ပြဲဝင္မည္။ “လိုအပ္လွ်င္” ဟု ကြ်န္ေတာ္ စကားခံခဲ့သည္။ 
လိုအပ္လွ်င္ တိုက္မည္။ သို႔ေသာ္ မလိုအပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။
၃၁။ လက္ဖက္ရည္ခြက္ထဲမွာ အျမွဳပ္ေတြ ရုတ္ရုတ္သည္းသည္း ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ၿပီး 
အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ၿငီးေငြ႔ဖူးသည္။ စစ္ကူေတာင္းၿပီး (ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့) 
သူရဲေကာင္းမလုပ္ခ်င္။
၃၂။ ေလာကႀကီးသည္ ပင္လယ္ႀကီးႏွင့္ တူပါသလား၊ ကြ်န္ေတာ္ျမစ္လို စီးဆင္းသြားခ်င္သည္။ 
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တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



 သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ မည္သူမွ် အက်ဳိးမက်န္ရစ္ေစလိုပါ။ ျမစ္က်ဳိးအင္းေတြကို 
ကြ်န္ေတာ္ မထားခဲ့ခ်င္ပါ။
၃၃။ အျခားသူမ်ားကို နားလည္တတ္ရန္ထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို နားလည္ရန္ ခက္၏။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ 
ကြ်န္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာဖူးပါသည္။
“မင္း ဘာေကာင္လဲ….?”
၃၄။ လြယ္အိပ္တစ္လံုးျဖစ္လိုလွ်င္ သူ႔အတိုင္း မတ္မတ္ေထာင္၍ မရ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘာမွ 
မရိွေသာ အိတ္လြတ္တစ္လံုး ျဖစ္ဖူးသည္။ ထပ္မံျဖစ္ခ်င္စိတ္ကာ မရိွ။ နံရံ သံခ်ိတ္တြင္ 
တြဲေလာင္းႀကီးျဖစ္ေနရသည္မွာ မသက္သာလွ။
၃၅။ အမွန္တရားေခၚရာကို ကြ်န္ေတာ္သြားမည္။ (ကြ်န္ေတာ့္ကို ဇက္ႀကိဳးမတပ္ဘူးဆိုလွ်င္….)
၃၆။ လိုခ်င္လွ်င္ အရင္ေပးရမည္။ အိတ္ထဲတြင္ ထည့္ထားမွ အိတ္က ထုတ္၍ရမည္။ 
တစ္ခုေတာ့ရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္လက္ႏွင့္ ထည့္ထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ့္လက္ႏွင့္ပဲ 
ျပန္ထုတ္လို႔ရပါသည္။
၃၇။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ နာမည္ရိွပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုနာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္ 
ျပန္ရုပ္သိမ္းခ်င္ပါသည္။ ဘာအမည္မွ မရိွလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္။
၃၈။ အသီးအတြက္ ေနထိုင္သူသည္ အပြင့္အတြက္ မဟုတ္ေခ်။ ပန္းသီးပင္ေရွ႕မွာ 
ကြ်န္ေတာ္ေတြေဝစဥ္းစားေနပါသည္။
၃၉။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေက်ာက္စိမ္းလို တခြ်င္ခြ်င္ျမည္ခ်င္သူ မဟုတ္။ ေက်ာက္ခဲလို 
တဝွီးဝွီးလိမ့္ခ်င္သည္။ လမ္းဖယ္ေပးၾကေစလိုသည္။
၄၀။ အေရွ႕ကို သြားဖူး၏။ အေနာက္ဘက္ ေရာက္သြားသည္။ ခဲလံုးကို မိုးေပၚပစ္တင္ဖူး၏။ ေျမေပၚ 
ျပန္က်လာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း အတည့္လည္း ေနဖူးသည္။ ေျပာင္းျပန္လည္း 
ျဖစ္ဖူးသည္။
၄၁။ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ေနရာသည္ ေထာင့္ခ်ဳိးမ်ားမရိွ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ေထာင့္ခ်ဳိးမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ့္ မက်ယ္ျပန္႔မႈေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
၄၂။ တစ္… ႏွစ္… သံုး….  သူရဲေကာင္းေတြလည္း ခါးကုန္းသြားသည္။
၄၃။ ျမက္ပင္ကေလးမ်ား ႀကီးထြားလြန္းလွ်င္ သစ္ပင္ နီးနီး ရိွမည္ေလာ။ ဆရာမက ကြ်န္ေတာ့္ကို 
ဘာမွ ျပန္မေျပာေခ်။
၄၄။ ေျပးပါရေစ။ ရပ္ရမည့္ေနရာကို သူသိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္နယ္ေျမဆီလည္း 
သူေျပးႏိုင္သည္။ ရပ္ခ်ိန္တန္လွ်င္ ရပ္လိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေသာက္ေရတစ္ခြက္ႏွင့္ ေစာင့္ေနသည္။

၄၅။ ကြ်န္ေတာ္ မက္ခဲ့ဖူးေသာ အိပ္မက္တို႔ မ်ားလွပါၿပီ။ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ 
လံုေလာက္ပါၿပီ။ ေတာ္ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေသာ္လည္း သူတို႔ မၾကားၾက။ အိပ္မက္မ်ားစြာ 
လာျမဲလာသည္။
၄၆။ တစ္ခုပဲ လုပ္ပါ။ ျမင္းလုပ္မလား။ ရထားလုပ္မလား။ ထိုသို႔ပင္ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္းရထားႀကီးကို 
သြားေမးဖူးသည္။
၄၇။ သိခ်င္၏။ ပို၍ သိခ်င္၏။ သို႔ေသာ္ သိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ မသိေလေလ ျဖစ္သြားသည္။ 
နားစြင့္ေထာင္ၾကည့္၏။ ဟိုး… အေဝးဆီမွ ကြ်ဲခ်ဳိမႈတ္သံ သဲ့သဲ့ကိုသာ ၾကားရေလသည္။
၄၈။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရိွသမွ် အကုန္လံုး ေပ်ာက္ဆံုးသြားဖူး၏။ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကာ္ျငာ 
မထည့္ျဖစ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားပါသည္။ ဘာမွ မရိွသျဖင့္ ဘာမွ လုပ္စရာမလိုေတာ့။
၄၉။ ကြ်န္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့။
၅၀။ ကြ်န္ေတာ္ မုဆိုးမဟုတ္ပါ။ ေလးႏွင့္ ျမားကို မထုတ္လုပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရိွၾကေသာ 
“ပစ္မွတ္”မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ မဟုတ္ၾကပါ။
၅၁။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ခံစားရ၏။ 
ထိုဒႆနအရဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေက်းကြ်န္ ျဖစ္ေနသည္။
၅၂။ အလင္းေရာင္ သံုးျခင္းသည္ အျမင္အာရံုကို ၾကည္လင္ေစသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို 
အလင္းေပးေစလိုပါသည္။ ရွင္းေအာင္ ထပ္ေျပာပါမည္။ အလင္းေပးေစလိုပါသည္။ 
အပူမတိုက္ၾကပါႏွင့္။
၅၃။ ဗဟိုလမ္းမႀကီးမ်ားက ေျဖာင့္ျဖဴးညီညာလွပါသည္။ အခ်ဳိ႕က လမ္းသြယ္ကိုမွ ႀကိဳက္ၾက၏။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ တစ္ေနရာတည္းကို ဦးတည္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ 
ကြ်န္ေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ား တစ္လမ္းစီ သြားခဲ့ၾကပါသည္။
၅၄။ ကြ်န္ေတာ္က တစ္ေယာက္တည္း ေနတတ္ပါသည္။ အထီးက်န္သည္ဟု မခံစားရပါ။ 
ဤမွ်သည္ပင္လွ်င္ မ်ားလွပါၿပီ။ စည္ကားလွပါၿပီ။
၅၅။ လိုခ်င္ေသာအခါ ေကာက္ယူရ၏။ မလိုခ်င္ေတာ့ေသာအခါ ျပန္လႊင့္ပစ္ရ၏။ အစတည္းက 
မယူခဲ့လွ်င္ အေကာင္းသား။ အခုေတာ့ “အား” ႏွစ္ခါ ကုန္ရသည္။
၅၆။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘယ္သူခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့သည္ မသိ။ ဘယ္တုန္းက ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့သည္ မသိ။ 
ကြ်န္ေတာ့္မွာ ျဖည္လိုက္ရတာ။ (ခုတိုင္… မလြတ္ေျမာက္ေသး)
၅၇။ သာမန္လူပဲ ျဖစ္ခ်င္သည္။
၅၈။ အစြန္းမရာက္ေအာင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းႏိုင္ပါၿပီ။ သူမ်ားအစြန္းႏွင့္ လြတ္ေအာင္ေတာ့ 
ကိုယ္မေနတတ္ေသး။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးၾကားညပ္ေနေသာ ေကာင္ေလးကို 
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တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)



 ဆြဲထုတ္ေပးၾကပါ။
၅၉။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ ဖြင့္ခ်ထားပါသည္။ ေဘာင္တစ္ထုထဲမွာ ပိတ္မထားပါ။ 
အကန္႔အသတ္မဲ့သြားပါသည္။ ထို “အကန္႔အသတ္မဲ့မႈ”သည္ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္သည့္ 
အရာမ်ားအတြက္ေတာ့ “တိက်မႈ”ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
၆၀။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဒိုင္းႏွင့္ကာထားၿပီးမွ သူတစ္ပါးကို ဓားႏွင့္ရြယ္ရဲသူ၊ ထိုလူႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ 
လမ္းမတူ။
၆၁။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ရိုက်ဳိးႏွိမ့္ခ်စြာ ဆက္ဆံလာသူမ်ားရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘာေကာင္မွ 
မဟုတ္၍ သူတို႔ အ႐ႈံးထြက္ၾကလိမ့္မည္ ထင္သည္။ တစ္ခုေတာ့ရိွသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ 
“လိုအင္” တစ္ခုအတြက္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မဟုတ္။ သဘာဝအတိုင္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
သူတို႔ကေတာ့ ျမတ္လိမ့္မည္။
၆၂။ မည္သူကိုမဆို မည္သည့္အရာကိုမဆို အျပစ္ရွာလွ်င္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ “အဲဒီေခတ္ 
ကုန္သြားၿပီ”ဟု ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ရယ္ပြဲဖြဲ႔ခဲ့ဖူး၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
“အျပစ္”မရွာေတာ့ပါ။ “အေျဖ”ကိုသာ ရွာပါေတာ့သည္။
၆၃။ ပညာရိွမ်ားသည္ ေသးဖြဲေသာ အရာမ်ားမွာပင္ အခက္အခဲေတြကို ရွာေတြ႔တတ္သည္။ 
ကြ်န္ေတာ္က ပညာရိွ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြကို အေသးအဖြဲဟု သေဘာထား၏။ 
“ခံရမွ သိမယ္…”ဟု ခ်စ္သူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မခံစားရေသး၍ မသိေသး။ ခ်စ္သူကို 
ရယ္ျပခဲ့သည္။
၆၄။ ကြ်န္ေတာ့္ထံမွ ထိုအရာမ်ား လြတ္က်မည္ကို ကြ်န္ေတာ္ စိုးရိမ္၏။ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ 
ျငင္းလိုက္ၿပီး။ လြတ္က်မွာကို ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့။
၆၅။ “ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစ”ဟု သမားေတာ္က ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကို ကု၏။ ေဝဒနာေပ်ာက္ေသာအခါ 
ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ေဆးဖိုးဝါးခမေပး။ သူ ေဒါသထြက္ေသာအခါ “ၿပီးတာေတြ ၿပီးပါေစ”ဟု ကြ်န္ေတာ္ 
ျပန္ေဖ်ာင္းဖ်လိုက္၏။ ေၾကၿပီ။
၆၆။ ခက္သည္က ကမာၻေျမႀကီးကို ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ မေလးေစခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ေလထဲမွာ 
ပ်ံေနေပါ့…”ဟု ညီမေလးက ေနာက္၏။ ခက္သည္က ေလထုႀကီးကိုလည္း ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ 
မေလးေစခ်င္။ ကိုယ့္ကိုယ္ထဲကိုသာ ျပန္ၾကံဳ႕ဝင္မိသည္။
၆၇။ “ဘဝဆိုတာ တိုက္ပြဲ”ဟု လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ တခ်ဳိ႕က ဆို၏။ ကိုယ္စီကိုယ္စီ 
လက္နက္ရွာၾက၏။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဘဝဆိုတာ ဘာမွမဟုတ္ဟု ေျပာလိုက္၏။ ဘာကိုမွလည္း 
မရွာ။ တစ္ခါတစ္ခါ ကြ်န္ေတာ္သည္ ရယ္က်ဲက်ဲလုပ္ေလ့ရိွ၏။
၆၈။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ကြ်န္ေတာ့္ကို ေရွ႕မွာထား၏။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ကြ်န္ေတာ့္ကို ေက်ာ္တက္သြား၏။ 

ေခ်ာက္ကမ္းပါးကို ေရာက္မွ ေၾကာက္အားႏွင့္ လွည့္ျပန္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္တစ္ဖန္ လူခ်င္းလဲၾကျပန္၏။
၆၉။ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမဟုတ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကသာ 
ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အေဖၚမပါလည္း တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္မည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမည္။
၇၀။ အက်ႌကို ေက်ာက္ျပားႏွင့္ ရိုက္ေလွ်ာ္လိုက္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေရာ ဘာႏွင့္ရိုက္ေလွ်ာ္မည္လဲ။
၇၁။ မသိခ်င္ပါ။ ဘာကိုမွ မသိခ်င္ပါ။ ဘာကိုမွ မသိဘူးဆိုတာကိုလည္း ျပန္မသိခ်င္ပါ။
၇၂။ သူ႔ကိုယ္သူေတာ့ ခ်စ္လိမ့္မည္။ ထိုမိန္းမႀကီးကုိ ၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားေနသည္။ 
သူ႔ကိုယ္သူ ခ်စ္တာႏွင့္ပင္ သူတစ္ပါးကို မုန္းရမည္လား။ တစ္စံုတစ္ရာကေတာ့ “မတရား”ဟု 
ထင္မိသည္။
၇၃။ ေကာင္းကင္ ကြန္ယက္က ႀကီးသည္။ ကြန္ေပါက္ေတြလည္း က်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
မည္သည့္အရာမွ ထြက္က်မသြား။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဒလိမ့္ေကာက္ေကြးပါသြားရၿပီ။
၇၄။ ကြ်န္ေတာ္ မၾကည့္ခ်င္ေသာ ေယာင္းမမ်ားကို ထိုသစ္သားတံုးႀကီးမွ 
ထုတ္လုပ္၏။သစ္သားတံုးမ်ားကို မခုတ္ပါ။ လက္သမား၏ လက္ကုိသာ ခုတ္ရမည္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ဓားေတြကို ေထြရာေလးပါး ေဝွ႔ယမ္းေနမိသည္။
၇၅။ သူေဌးႀကီးလက္ထဲမွ ျပားေစ့သည္လည္း သူေတာင္းစားလက္ထဲမွ ျပားေစ့ႏွင့္ 
တန္ဘိုးညီသည္။
၇၆။ ကြ်န္ေတာ္ စိုက္ေသာ ႏွင္းဆီပင္ကေလး ေသသြားၿပီ။ ေျခာက္ေသြ႔သြားၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က 
ရွင္သန္ရဦးမည္ျဖစ္၏။ ေလာကႀကီးမွာ စိမ့္စိုရပ္တည္ရေခ်ဦးမည္။
၇၇။ ေလာကသည္ ေလးကိုင္းပမာရိွ၏။ ရုန္းပင့္ဆြဲယူျခင္းကို ခံရေသာအခါ ျမင့္ေသာ အကိုင္းက 
ညႊတ္ဆင္းသြားသည္။ နိမ့္ေသာအပိုင္းက ခံုးေမာက္သြားသည္။
၇၈။ ဘဝမွာ ေလျပည္ကိုခ်ည္း ေမွ်ာ္လင့္စရာမလိုပါ။ မုန္တိုင္းမွာလည္း ေအာက္စီဂ်င္ပါေလသည္။
၇၉။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားေတာ့ မအိပ္ခ်င္ပါ။ အိမ္မည့္အိပ္ ေပ်ာ္ေအာင္ပဲ အိပ္ပါေတာ့မည္။
၈၀။ “….  ….”ကိုပဲ ယူပါမည္။ သံခ်ပ္ကာ အေရခြံႀကီးကို ထားခဲ့ၿပီ။
၈၁။ မွန္ေသာစကားသည္ အသံထြက္ခ်ဳိသာျခင္း မရိွ။ သို႔ေသာ္လည္း မွန္သည့္အတိုင္း 
ဝန္ခံခဲ့ပါမည္။ သင့္အထင္ မွန္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ စုန္းျပဴးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။
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ညီေစမင္း (mmcybermedia) မွ စာရိုက္တင္ေပးပါသည္။

တာရာမင္းေ၀ (စုန္းကုိက္ခံရတဲ့သစ္သီး)


