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အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ ဆရာ ဂ်ဳိေဇာ္၏ 

လူေျပာမ်ားပါသည္။ ဆရာ ျမသန္းတင့္ ကုိယ္တိုင္က သူ၏ အႀကိဳက္ဆုံး 

”ေခ်ာင္းဟန္႔သံ”ကုိ အမွတ္ျပည့္ ေပးခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေပဖူးလႊာ၏”ေခတ္မေရြးတ့ဲစာ

ျပန္ဖတ္ေသာ အခါ ဆရာဂ်ဳိေဇာ္၏ 

ညိႇဳ႔ငင္ေနပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ မ်ားက ေခ်ာင္းဟန္႔႐ံုႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့သည္ လည္း 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ဳိေဇာ္၏ 

သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ ျပန္လည္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ဆုံးျဖ

ေပဖူးလႊာ

သည္ေန႔ သူတို႔ စာေမးပြဲ ေျဖၾကသည္။ 

လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ ရာထူးအတြက္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ ျဖစ္၏။ ပထမေန႔ အျဖစ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ 

အေထြေထြ ဗဟုသုတ ဘာသာရပ္ကုိ နံနက္ 

ေျဖဆိုၾကရမည္။

မႏၱေလးမွာ လူတစ္ေထာင္ နီးပါး ေျဖဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္မွာ သည့္ထက္ ပိုမ်ားလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္ 

မႏၱေလး ႏွစ္ေနရာခဲြ၍ ေျဖဆိုေစရာ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း 

ရသည္။ ထုိႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အနက္မွ 

အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းကုိ တိုးျမႇင့္ ရည္ရြယ္လ်က္ က်န္းမာေရး 

က႑မွာ ေငြအရင္းအႏွီး ေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေဆးတကၠသုိလ္ႀကီး သုံးခုမွ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆရာ

ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဆရာ

စစ္ေဆးကာအလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ M.B.B.S ဘဲြ႔ရ မွတ္ပံုတင္ ဆရာ

ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေတာအရပ္ႏွင့္ ၿမိဳ

အဟပ္ ကြာျခားခ်က္ (GAP)ကုိ က်ဥ္းႏုိင္သမွ် က်ဥ္းရန္ စီမံကိန္းခ် ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွာ အႏွီ 

ဆရာ၀န္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထား တစ္ခုတည္းႏွင့္ ပင္ျမင္သာ ထင္သာ ရွိေလာက္ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ 

.ေတာနယ္ေတြမွာ ရမ္းကုေတြ၊ အပ္ပုန္းေတြ၊ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္ ရေနၾက ေသးသည္

ခပ္ႀကီးႀကီးေတြမွ လမ္းပန္း အဆက္အသြယ္ ခက္ခသဲည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ကေလးမ်ားမွ သမ

ဆရာ ဂ်ဳိေဇာ္၏ ”ေခ်ာင္းဟန္႔သံ” ၀တၴဳတုိမွာ ေတာ္ေတာ္ 

လူေျပာမ်ားပါသည္။ ဆရာ ျမသန္းတင့္ ကုိယ္တိုင္က သူ၏ အႀကိဳက္ဆုံး 

ကုိ အမွတ္ျပည့္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ေခတ္မေရြးတ့ဲစာ” က႑တြင္ ေဖာ္ျပရန္ အတြက္ ဂ်ဳိေဇာ္၏ 

ျပန္ဖတ္ေသာ အခါ ဆရာဂ်ဳိေဇာ္၏ ”ၿဂိဳဟ္ေကာင္”က ”ေခ်ာင္းဟန္႔သံ”ထက္ပို၍ ဆြဲေဆာင္ 

ညိႇဳ႔ငင္ေနပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ မ်ားက ေခ်ာင္းဟန္႔႐ံုႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့သည္ လည္း 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ဳိေဇာ္၏ ”ၿဂိဳဟ္ေကာင္”ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ၿခိဳက္ ေက်နပ္ 

သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ ျပန္လည္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သည္ေန႔ သူတို႔ စာေမးပြဲ ေျဖၾကသည္။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး အဖြဲ႔မွ ေခၚယူ က်င္းပေသာ 

န္ ရာထူးအတြက္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ ျဖစ္၏။ ပထမေန႔ အျဖစ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ 

အေထြေထြ ဗဟုသုတ ဘာသာရပ္ကုိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီ အထိ သုံးနာရီ

မႏၱေလးမွာ လူတစ္ေထာင္ နီးပါး ေျဖဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္မွာ သည့္ထက္ ပိုမ်ားလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္ 

မႏၱေလး ႏွစ္ေနရာခဲြ၍ ေျဖဆိုေစရာ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း 

ရသည္။ ထုိႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အနက္မွ ”လူတစ္ရာ” ကုိ ေရြး ခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္၏။ 

အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းကုိ တိုးျမႇင့္ ရည္ရြယ္လ်က္ က်န္းမာေရး 

က႑မွာ ေငြအရင္းအႏွီး ေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေဆးတကၠသုိလ္ႀကီး သုံးခုမွ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၄၅၀

လုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၅၀မွ၁၀၀ အထိ ယခု ကဲ့သို႔ စာေမးပြဲ ေခၚယူ 

ရွိသည္။

ဘဲြ႔ရ မွတ္ပံုတင္ ဆရာ၀န္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီ။ လုပ္သား 

ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေတာအရပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔အရပ္၊ က်န္းမာေရး 

ကုိ က်ဥ္းႏုိင္သမွ် က်ဥ္းရန္ စီမံကိန္းခ် ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွာ အႏွီ 

န္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထား တစ္ခုတည္းႏွင့္ ပင္ျမင္သာ ထင္သာ ရွိေလာက္ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ 

ေတာနယ္ေတြမွာ ရမ္းကုေတြ၊ အပ္ပုန္းေတြ၊ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္ ရေနၾက ေသးသည္

ခပ္ႀကီးႀကီးေတြမွ လမ္းပန္း အဆက္အသြယ္ ခက္ခသဲည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ကေလးမ်ားမွ သမ
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တၴဳတုိမွာ ေတာ္ေတာ္ 

လူေျပာမ်ားပါသည္။ ဆရာ ျမသန္းတင့္ ကုိယ္တိုင္က သူ၏ အႀကိဳက္ဆုံး ၀တၴဳတိုအျဖစ္ 

က႑တြင္ ေဖာ္ျပရန္ အတြက္ ဂ်ဳိေဇာ္၏ ၀တၴဳတုိမ်ားကုိ 

ထက္ပို၍ ဆြဲေဆာင္ 

ညိႇဳ႔ငင္ေနပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ မ်ားက ေခ်ာင္းဟန္႔႐ံုႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့သည္ လည္း 

ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ၿခိဳက္ ေက်နပ္ 

တ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရး အဖြဲ႔မွ ေခၚယူ က်င္းပေသာ 

န္ ရာထူးအတြက္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲ ျဖစ္၏။ ပထမေန႔ အျဖစ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ 

နာရီ အထိ သုံးနာရီ ၾကာ 

မႏၱေလးမွာ လူတစ္ေထာင္ နီးပါး ေျဖဆိုၾကသည္။ ရန္ကုန္မွာ သည့္ထက္ ပိုမ်ားလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္ 

မႏၱေလး ႏွစ္ေနရာခဲြ၍ ေျဖဆိုေစရာ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း 

ကုိ ေရြး ခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းကုိ တိုးျမႇင့္ ရည္ရြယ္လ်က္ က်န္းမာေရး 

က႑မွာ ေငြအရင္းအႏွီး ေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ သုံးစြဲလ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

၄၅၀ခန္႔ မွန္မွန္ႀကီး 

ကဲ့သို႔ စာေမးပြဲ ေခၚယူ 

န္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီ။ လုပ္သား 

ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ေတာအရပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔အရပ္၊ က်န္းမာေရး 

ကုိ က်ဥ္းႏုိင္သမွ် က်ဥ္းရန္ စီမံကိန္းခ် ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွာ အႏွီ 

န္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းထား တစ္ခုတည္းႏွင့္ ပင္ျမင္သာ ထင္သာ ရွိေလာက္ၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ . .

ေတာနယ္ေတြမွာ ရမ္းကုေတြ၊ အပ္ပုန္းေတြ၊ထင္တိုင္းႀကခဲြင့္ ရေနၾက ေသးသည္။ ေတာရြာ 

ခပ္ႀကီးႀကီးေတြမွ လမ္းပန္း အဆက္အသြယ္ ခက္ခသဲည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ကေလးမ်ားမွ သမ၀ါယမ 

http://www.paephuhlwarmagazine.asia/index.php?view=article&catid=63:2010-05-11-05-58-08&id=507:2010-11-01-07-58-39&format=pdf&option=com_content&Itemid=136
http://www.paephuhlwarmagazine.asia/index.php?view=article&catid=63:2010-05-11-05-58-08&id=507:2010-11-01-07-58-39&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=136
http://www.paephuhlwarmagazine.asia/index.php?option=com_content&view=article&id=507:2010-11-01-07-58-39&catid=63:2010-05-11-05-58-08&Itemid=136
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ေဆးခန္းထိုင္မည့္ ”ဆရာ၀န္ တစ္ဦး အလိုရွိသည္” ဟူေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား သတင္းစာေတြမွာ 

ေန႔စဥ္ ေတြ႔ေနရသည္။ တခ်ဳိ႔ ေက်းရြာမ်ား ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ လခေကာင္းေကာင္း ေပး၍ 

ေခၚၾက၏။ မၾကာခဏ ေခၚယူေနရသည္ကုိ ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ ဆရာ၀န္ ရၾကဟန္ မတူ။ 

ၿမိဳ႔ႀကီးေတြမွာက်၊ ေဆး႐ံုႀကီး ေတြ၊ ေဆး႐ံု ကေလးေတြ၊ ေဒသႏၱရ ေဆးေပးခန္းေတြ၊ လူမႈဖူလုံေရး 

ေဆးခန္းေတြ၊ သမေဆးခန္းေတြ ျမားေျမာင္လွစြာ၏။ သည္အထဲက ရပ္ကြက္တိုင္း 

ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ လမ္းေသး လမ္းမ၀ယဲာမွာ ကုိယ္ပိုင္ေဆးခန္း ေတြက မိႈလိုေပါက္ 

ေနလိုက္ေသးသည္။ ၾကက္ေျခနီ ဆိုင္းဘုတ္ကေလးေတြက ကြမ္းယာဆိုင္ႏွင့္ နင္လား ငါလား 

ရရဲနဲီလ်က္ ရွိသည္။ ဆရာ၀န္အႀကီး၊ ဆရာ၀န္အေသး၊ သမားေတာ္ အႀကီး၊ သမားေတာ္အေသး၊ 

အထူးကုအႀကီး၊ အထူးကု အေသး။ ဆီးစစ္၊ ၀မ္းစစ္၊ စိတ္စစ္၊ သလိပ္စစ္၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္၊ 

ေရာဂါရွာဆိုင္း ဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြသာ အစံုအေစ့ ေလွ်ာက္ဖတ္လွ်င္ မူးလ ဲသြားႏုိင္ေလာက္သည္။ 

ဆိုေတာ့ကား . . . 

ဆိုခဲ့သည့္ ဂက္ပ္ (Gap) သည္ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းလာသည္ မွန္ေသာ္ျငား၊ ေလာေလာဆယ္ 

အေျခအေန အားျဖင့္ေတာ့ လူ စြမ္းေကာင္း က်န္စစ္သားေသာ္မွ ထိုဂက္ပ္ကုိ လြန္ေျမာက္ေအာင္ 

လံွေထာက္ၿပီး ခုန္ႏုိင္ဖြယ္ ရာမျမင္ေသး။ ယခုေတာ့ လူတစ္ရာကုိ ပန္းကုံးစြပ္မည့္ 

ပြဲေတာ္ႀကီးတြင္(ရန္ကုန္တြင္ေတာ့ မသိ) မႏၱလာ ဇုန္မွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ လူတစ္ေထာင္မွာ 

စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေအးတိေအးစက္ ႏုိင္လွ၏။ သူတို႔ ဘာတစ္ခုမွ် 

ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက ဟန္မတူ။ ဆီရီးယ (Serious) မျဖစ္ၾက။ အိပ္ဆိတ(Excite) မျဖစ္ၾက။ဟုိေနရာ စုစု၊ 

သည္ ေနရာစုစုျဖင့္ ေဟးလား၀ါးလား စကား မ်ားေနၾက၏။ တခ်ဳိ႔ဆို ခုမွ ေရးစရာ ခြၽတ္စရာ 

ေဘာပင္လ္ထ၀ယ္ၾကသူကပါေသး။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေ၀းသမုိ႔ ေအးေအးေဆး ေဆးေနၾကျခင္းလား၊ မည္ကာမတၲ ေျဖဆိုၾကသူမုိ႔ ဟက္ပီး 

သေဘာ ထားေနၾကျခင္းလား သူတို႔မွ သိေပမည္။ စုန္းျပဴး အေနျဖင့္ တစ္ေယာက္ တေလေတာ့ 

ရွိပါ၏။ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ အသာကေလး ကုပ္ၿပီး အထူးထုတ္ တစ္ႀကိဳ စာအုပ္ကေလးလွန္၊ 

အျပန္ျပန္ အဖန္ဖန္ အာဂံု ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ယ္ေနသူ။ေရဂင္ႏွင့္ ေဂၚဘာခ်က္ ေဖာင္တိန္ပင္ 

လဲေနသည့္ပံု၊ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ေနသည့္ပံု၊ ေအအုိင္ဒီ အက္စ္ႏွိပ္စက္သျဖင့္ 

႐ုပ္ပ်က္ေနေသာ ေရာ့ ဟတ္ဆင္၏ပံု။ အာ႐ံုထဲ ထင္လာေအာင္ ကသုိဏ္း ႐ႈေနသူ 

တစ္ေယာက္တစ္ေလေတာ့ပါပါသည္။ 

ကုိးနာရီထိုး၊ စာေျဖခန္းထဲ ၀င္ဖုိ႔ သံေခ်ာင္းေခါက္ေတာ့ အားလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ စာေမးပြဲ 

ေျဖၾကၿပီ။ နာရီ၀က္ အၾကာ ကုိးနာရီခြဲမွာ ထြက္ခ်င္လွ်င္ ထြက္ႏုိင္ၿပီ ဆိုေတာ့ ေ၀ါကနဲ ဆူညံကာ 

အားလုံးနီးပါး ထြက္လာၾကသည္။ တစ္ခန္းစီ တစ္ခန္းစီမွာ သဲႀကီးမႀဲကီး အတည္ေပါက္ ေျဖေနသူ 

တစ္ေယာက္တေလပ ဲက်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့၏။ သူတုိ႔ခမ်ာ ျပႆနာ ေပါင္းစံုလွသည့္ ဤဘဒၵ ကမၻာႀကီး 

အေၾကာင္း သုံးနာရီတည္းႏွင့္ အေကာင္းဆုံး တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ ေခါင္းတဗ်င္းဗ်င္း ကုတ္ေနရသည့္ 
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အခ်ိန္၀ယ္ အျပင္မွာက ပြဲေတာ္ႀကီး က်ေနၿပီ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီ အုပ္စု ကေလးေတြစု အခ်ိန္းအခ်က္ 

ကေလး ေတြျပဳလ်က္ စီးေတာ္ယာဥ္ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႔ႀကီး၏ ေလးျပင္ ေလးရပ္သုိ႔ 

ျဖန္႔ၾကက္ထြက္ခြာကုန္ၾကၿပီ။ 

ထိုအထမဲွ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦး ပါသည့္ အနီေရာင္ ပတ္ဘလစ္ကာ ကားကေလးသည္ လည္းေကာင္း၊ 

ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး စီးနင္း လိုက္ပါလာေသာ ေရႊေရာင္စူပါကပ္ ႏွစ္စင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ 

ေရွ႔ေနာက္တန္းလ်က္ ၿမိဳ႔မႏၱလာ၏ နာမည္ အႀကီးဆုံး စားပြဲ႐ံုႀကီး တစ္ခုဆီသုိ႔ ဦးတည္ သြားေနပါ 

ေလ၏။ သည္ၿမိဳ႔ႀကီးမွာေတာ့ သည္စားပြဲ႐ံု ႀကီးက အေဆာက္အအံုလည္းႀကီး၊ နာမည္လည္းႀကီး၊ 

ေစ်းလည္းႀကီး၏။ ႀကီးသုံးႀကီးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စားပြဲ႐ံုႀကီး ေရွ႔မွာ ပတ္ဘလစ္ကာႏွင့္ဆူပါကပ္ 

ႏွစ္စင္းက ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ ရပ္လိုက္ၾကသည္။ 

သူတို႔အဖြဲ႔ စားပဲြ ႐ံုထသိုဲ႔ လွမ္း၀င္လိုက္ေသာ အခါ စားပြဲထိုး ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္က က်ဥ္းေနေသာ 

မ်က္ေပါက္ကေလးေတြ ပိတ္သြားေအာင္ ၿပံဳးရယ္ရင္း လႈပ္လႈပ္ခါခါ ႀကိဳဆုိ၏။ (စားပြဲ႐ံုေတြမွာ အမ်ဳိးသမီး 

စားပြဲထုိး မထားရဟု ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေတာ့ ရွိေနၾကေသးသည္။) 

ေကာင္မေလးက သူတုိ႔ အဖြဲ႔ကုိ အတြင္း တစ္ေနရာ၊ သီးသန္႔ အခန္း က်ယ္ႀကီးထမဲွာ ေနရာ ခ်ေပး၏။ 

အခန္းကက်ယ္က်ယ္၊ အလယ္က ဘဥဲပုံ စားပြဲႀကီးက ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း အားလုံးလိုလုိ 

၀ၿဖိဳးေနေသာ သူတုိ႔ရွစ္ေယာက္ ေနရာ ယူလိုက္ေသာ အခါ အခန္းသည္ က်ဥ္းသလိုလို ျဖစ္သြားရေလ၏။ 

ထိုင္ခံု အလြတ္တစ္လုံး ေပးထားေသာ္လည္း ၀,၀ကစ္ကစ္ မ်က္ရစ္ မပါသည့္ ေကာင္မေလး၊ သူ႔ခံုမွာ 

ထိုင္မေနရရွာ။ ဟိုလူ႔ဆီ သြားလိုက္ရ၊ ဒီလူ႔ဆီ သြားလိုက္ရႏွင့္ ခမ်ာ နားေနေသာ ပိတုန္းေတြၾကား လူးလာ 

ခတ္ေနရသည့္ ေတာင္ပံတပ္ ပန္းကေလး တစ္ပြင့္ႏွင့္ တူတူ ေနေခ်ေသးေတာ့သည္။ 

မၾကာခင္မွာေတာ့ စားပြဲေပၚမွာ အစံုေၾကာ္၊ နံ႐ိုးေၾကာ္၊ဘဲကင္၊ ပုစြန္ခ်ဥ္သုပ္ စသည္ျဖင့္ သည္ဆိုင္၏ 

နာမည္ႀကီး အျမည္း ဟင္းလ်ာေတြက စံုလင္စြာ ေရာက္ရွိလာေလ၏။ ေသာက္စရာ ယမကာ အျဖစ္ 

တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္ ၀ီစကီကုိ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္ ၾကသည္။ အရက္ေစ်းေတြ ေခါင္ခိုက္ေနသည့္ ခုလို 

အခ်ိန္မွာ ခ်ဳိင္းနား ၀ီစကီသည္သာ အေသာက္ေပ်ာ္ဆံုး မဟုတ္လား။ 

ဖန္ခြက္ ရွစ္လုံးမွာ ၀ီစကီကို အညီအမွ် စီျဖည့္၊ ေရခဲထည့္၊ ဆုိဒါထည့္၊ အေနာက္တုိင္း ဆန္ဆန္ 

ဖန္ခြက္ခ်င္း ထိလိုက္ၾကေတာ့ မ်က္ရစ္ မပါသည့္ ေကာင္မေလးက ၿပံဳးျပန္ေလ၏။ ဆရာသမားေတြ 

မၾကာခင္ မူးၾကေခ်ေတာ့မည္ကုိး။ စားၾက၊ ေသာက္ၾက၊ ေထြလာၾကၿပီး အခန္းထဲမွာ စီးကရက္ မီးခုိးေတြေ၀၊ 

သူတို႔ မ်က္ႏွာမွာလည္း အရက္ခုိးေတြ ေ၀လာၾကၿပီ။ ယမကာ တန္ခိုးျဖင့္ ႏႈတ္ေတြသြက္၊ စကားေတြ 

ထြက္လာၾကၿပီ။ 
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တစ္ေယာက္က ခပ္တည္တည္ျဖင့္ မတ္တတ္ရပ္ကာ “ေတြ႔တုန္းႀကံဳတုန္း ဒီအဖြဲ႔မွာ ၀င္ေငြ 

အေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ေရႊေတာ ဆရာ၀န္ရဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳ ၾသ၀ါဒကုိ ၾကားပါရေစလား ခင္ဗ်ာ”ဟု အာ၀ဇၨန္း 

ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ေျပာလိုက္၏။ ထိုအခါ ရွစ္ေယာက္ထမဲွာ အ၀င္ေပါက္ နားတြင္ ထိုင္ေနသည့္ မ်က္ႏွာ 

ေဖာသြပ္သြပ္၊ ပြေရာင္းေရာင္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္က လက္ထမွဲ အရက္ခြက္ကိုခ်၊ အဟမ္းခန ဲလည္ေခ်ာင္း 

တစ္ခ်က္ရွင္းကာ အေတြ႔အႀကံဳ ရွင္းလင္းပြဲ စေလ၏။ “ကြၽန္ေတာ့္ အေတြ႔အႀကံဳကေတာ့ 

သိပ္စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းလွပါဘူး။လုပ္စားလာတ့ဲ ေလးႏွစ္အတြင္း လူနာ ၁၀၀ မွာ ၉၉ေယာက္က 

Malaria Case ေတြခ်ည္းပါပ ဲခင္ဗ်ား” 

”ေရႊေတာက Malariau All Antimalarial Drugs Resistant လုိ႔ ၾကားတယ္။ အဒဲါ 

ဟုတ္သလားဗ်”တစ္ေယာက္က ၀င္ေမး၏။ သူ႔စကား တစ္၀က္ေလာက္သည္ ဘုိလို ျဖစ္ေနသည္က 

တစ္ေၾကာင္း၊ ေသရည္ တန္ခိုးျဖင့္ လွ်ာလိပ္ေနသည္ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ တံေတြးစက္ အခ်ဳိ႔သည္ 

သူ႔ေရွ႔က ဟင္းခြက္ထဲ ဖိတ္စဥ္ က်သြား၏။ ဒါကုိ တစ္ေယာက္က ျမင္မိေအာင္ ျမင္လုိက္ၿပီး 

မ်က္ႏွာတစ္ခ်က္ ႐ံႈ႔လိုက္၏။သူ႔မ်က္ႏွာကလည္း အရက္ရွိန္ျဖင့္ နီျမန္း ထူအမ္းေနသည္။ သူက 

”တတ္ႏုိင္သမွ် ျမန္မာလိုေျပာ ၾကစမ္းကြာ။ တံေတြး စဥ္လြန္းလို႔” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ ၀င္ေဟာက္၏။ 

ေရႊေတာ ဆရာ၀န္က ေခါင္းတစ္ခ်က္ ဆတ္ကာ “Resistant Case အဲ ေဆးမတုိးေတာ့တ့ဲ ငွက္ဖ်ားေတြလဲ 

ေတြ႔ေတာ့ ေတြ႔ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကုသမွ်ကေတာ့ ေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ ဟ ဲ

ဟ”ဲ 

”ဘာတုန္းဗ်။ ေရာဂါ ေပ်ာက္သြားတာလား၊ လူေပ်ာက္ သြားတာလား”ဟု တစ္ေယာက္က 

၀င္ေနာက္လုိက္ရာ ေ၀ါခန ဲပြဲက် သြားေလ၏။သည္ျပက္လုံးကုိေတာ့ မ်က္ရစ္ မပါေသာ ေကာင္မေလး 

ကလည္း နားလည္သျဖင့္ တခစ္ခစ္ ၀င္ရယ္၏။ 

”အမွန္က Malaria အ ဲငွက္ဖ်ား ဆိုေပမယ့္ သူတို႔မွာ Anaemia ေတြ၊Typhoid ေတြ၊ အ-ဲအ ဲေဆာရီးဗ်ာ” 

ေရႊ ေတာ ဆရာ၀န္က ျမန္မာလို ေျပာစမ္းကြာ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ တစ္ခ်က္ၾကည့္ၿပီး ေတာင္းပန္၏။ ၿပီးမွ 

သူ႔စကားကုိ ဆက္သည္။ 

”အဲ-အဲဒီ ငွက္ဖ်ား သမားေတြမွာ ေသြးအားနည္း ေရာဂါေတြ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား ေရာဂါေတြ တြဲျဖစ္ 

ေနတတ္တယ္ဗ်။ ဒါေတြပါ ထည့္စဥ္းစားၿပီး တဲြကု ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေနရာမွာ အဲဒီနယ္က ရမ္းကုေတြနဲ႔ 

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြာတာပဲ။ ဒီေမာင္ေတြက ဖ်ားပေဟ့ဆို ငွက္ဖ်ား ေဆးမ်ဳိးစံု ၿပံဳၿပီးေပးၾကေတာ့တာပဲ။ 

ငွက္ဖ်ားပုိးကေတာ့ ေသပါရဲ႔ က်န္တ့ဲ ေရာဂါနဲ႔ လူပါ ေသေရာဗ်ဳိ႔” 

”ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားေကာ ငွက္ဖ်ားမျဖစ္ဘူးလား” 
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“ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ျခင္မ်ားမ်ား အကုိက္မခံ ရေအာင္ေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ ရတာေပါ့။ နည္းနည္းဖ်ား ခ်င္လာပေဟ့ဆုိ၊ 

ေဆးထေသာက္ လိုက္တာပဲ။ မႏၱေလး ေရာက္တိုင္းလ ဲေသြးစစ္ၾကည့္ပါတယ္။ M.P Negative အ ဲ

ငွက္ဖ်ားပုိး တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး။ အင္း ကြၽန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာလဲ အဒီဲ ငွက္ဖ်ားေဆးေတြ ပေဲလွာ္လို 

စားေနရလို႔လား မသိပါဘူးဗ်ာ။ ေဖာသြပ္သြပ္ ပြစိစိကုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ” ေရႊေတာ ဆရာ၀န္က လက္ကိုင္ပ၀ါ 

ထုတ္ကာ သူ႔မ်က္ႏွာ ၿပၿဲပႀဲကီးမွ ေခြၽးေစးမ်ား သုတ္ေန၏။ ထိုအခါ မ်က္ရစ္ မပါသည့္ ေကာင္မေလးက 

ကပ်ာကယာ သူ႔အနား ေရာက္လာၿပီး သူ႔လက္ ကုိင္ပ၀ါ ကေလးျဖင့္ ေရႊေတာ ဆရာကုိ ေခြၽးကူ 

သုတ္ေပး၏။ 

“ေန . . .ေန ရပါတယ္ဟ” ၀ါသနာ ပါလို႔လား။ သူမ်ား လက္ကုိင္ ပု၀ါကုိ ရြံ႔လုိ႔လား မသိ။ ေရႊေတာ 

ဆရာ၀န္က ျငင္းလုိက္ ၏။ ေကာင္မေလး မ်က္ႏွာ ပ်က္သြားသည္။ ”လာ . . .လာ ငါ့ဆီ လာခ့ဲ” ဟု 

တစ္ေယာက္က ေခၚလိုက္မွ ေကာင္မေလး မ်က္ႏွာ ျပန္ရႊင္သြား၏။ ”ခင္ဗ်ား အဒဲီနယ္မွာ သိပ္ၾကာၾကာ 

မေနသင့္ဘူးဗ်။ ၾကာရင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မယ္” တစ္ေယာက္က ေစတနာႏွင့္ ၀င္ၿပီး အႀကံျပဳသည္။ 

“ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ၀င္ေငြက သိပ္ေကာင္းေနေတာ့ ပစ္ရမွာလဲ အဆီနဲ႔ တ၀င္း၀င္း 

ဆိုသလို ျဖစ္ေနတယ္” 

“ပတ္ဘလစ္ကာ တစ္စင္းေတာင္ ပုိေနၿပီပ။ဲ ေတာ္ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ Posting အဲ့ . . .အစိုးရ အလုပ္ကိုေရာ 

ခင္ဗ်ားလုံး၀ စိတ္မကူးေတာ့ဘူးလား” 

“အင္း ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ။ သူ႔လခက ၄၅၀ိပ ဲရမွာ။ တစ္ခါတေလ ကြၽန္ေတာ့္ တစ္နာရီစာေလာက္ပ ဲရွိတာကုိး။ 

ၿပီးေတာ့ ပို႔တ့ဲေနရာ သြားရဦးမွာ ၿပီးေတာ့ သိတယ္ မဟုတ္လား။ မလြယ္ဘူးေလဗ်ာ။ ကုိင္းကုိင္း၊ 

ကြၽန္ေတာ့္ခ်ည္းပဲ ပြဲေတာင္း မေနၾကနဲ႔ဦး။ မႏၱေလး သားႀကီးကေကာ၊ လုပ္စမ္းပါဦးဗ်” 

ထိုအခါ ေရႊေတာဆရာ၏ ညာဘက္မွာ ထိုင္ေနေသာ ဗလ ေတာင့္ေတာင့္၊ မ်က္ႏွာနီနီႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္က 

မ်က္ေမွာင္တစ္ခ်က္ ကုပ္ကာ စကား စေလ၏။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလာကမွာ မႏၱေလးမွာ ဆရာ၀န္ လုပ္စားရတာ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆုံး 

ထင္တာပါပဲဗ်ာ” ေရႊမန္းသား ဆရာ၀န္က သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကုိ မေက်နပ္မႈ စြက္သည့္ ညည္းခ်င္း 

ကေလးျဖင့္ အစပ်ဳိးလိုက္၏။ 

“ကုိယ့္ၿမိဳ႔ ကိုယ့္အိမ္ကုိ ခြဲၿပီး ဘယ္မွ မသြားခ်င္လုိ႔သာ ကုတ္ကတ္ၿပီး ေဆးခန္း ဖြင့္ေနရတယ္။ လူနာေတြနဲ႔ 

ဆက္ဆံရတာ၊ ဆရာ၀န္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရ တာ၊ တယ္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတာပ။ဲတစ္ခါ တစ္ခါမ်ား 

ေဒါသေတာင္ ထြက္မိတယ္” 
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“ဟာ ဘာလို႔တုန္းဗ်” 

”ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ဆရာ၀န္ ေပါက္စ၊ ေဆးခန္းေတြက ေဆးေရာင္းတ့ဲ ကြမ္းယာဆိုင္ သာသာပဲ 

ရွိေတာ့တယ္။ ဘယ္လူနာကမွ ပညာရွင္ ဆရာသမားရယ္လို႔ မေလးစားၾကေတာ့ဘူး။ အင္း 

ယဥ္ေက်းမႈကိုက ေျပာင္းလဲသြားၿပီလား။ မသိပါဘူးဗ်ာ” 

“ကုိယ့္ သိကၡာေလးနဲ႔ကုိယ္၊ခပ္မာမာ ကုေပါ့ဗ်။ လူနာ့အလို၊ မလိုက္နဲ႔ေလ” 

ဆရာ ေရႊမန္းသားက မဲ့ၿပံဳးတစ္ခ်က္ ၿပံဳး၏။ ”မျဖစ္ဘူးဗ်။ ဒီမွာက ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ေကာင္မ်ဳိးက စခန္းႀကီး 

ေနရင္၊ မန္းနီးက ဇီး႐ိုးမွာ ျပသြားတတ္တယ္။ လူနာရေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် သူတို႔အႀကိဳက္ လိုက္ေလ်ာ 

ေနရတာနဲ႔ လူလည္း မ်က္ႏွာရႊင္ ဆရာ၀န္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၿပီ” 

”ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ား ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရတာ တယ္အဆင္မေျပဘူး ဆုိတာ ဘာကုိ 

ဆုိလိုတာတုန္း” 

ေရႊမန္းသား၏မ်က္ႏွာက သိသိသာသာ တင္းမာသြား၏။ 

“ဟာ ဆရာ၀န္ အခ်င္းခ်င္း စည္းမေစာင့္ ၾကေတာ့ဘူးဗ်။ ဆရာ၀န္ သစၥာ ဆုိတာလဲ မရွိၾက ေတာ့ဘူး။ 

လူနာ လုလားလုရဲ႔။ အတင္းေျပာလား ေျပာရဲ႔။ ဆရာ၀န္ အခ်င္းခ်င္း အပုတ္ ခ်ၿပီးမွ ကုိယ္နာမည္ရေအာင္ 

လုပ္တာ၊ ဘယ္ေလာက္ ေအာက္တန္းက်သလဗဲ်ာ” 

“ . . .ဥပမာ၊ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တစ္ရပ္ကြက္ထမဲွာ ဖြင့္ေနတ့ဲ ေဒါက္တာ ( )ဆိုရင္ သူ႔ဆီလာတဲ့ လူနာ မွန္သမွ် 

ကြၽန္ေတာ့္ အတင္းခ်ေတာ့တာပဲ။ အဲဒီဆရာ၀န္ ဘာမွ မတတ္ဘူးေပါ့။ ေက်ာင္းမွာတုန္းက စာေမးပြဲ 

တဗုန္းဗုန္း က်ခဲ့တာ၊ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။ က ဲ. . .ဘယ္ေလာက္ ေဒါသ ျဖစ္စရာ ေကာင္းလ။ဲ ေနာက္ကေန 

ဆိုင္ကယ္နဲ႔သာ တုိက္ပစ္ လိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္” 

“ဟာ အဲဒီလိုေတာ့ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ အခ်င္းခ်င္းေတြ ဘယ္ေကာင္းမွာလဲ” 

“အခ်င္းခ်င္းေတြတင္ မကဘူးဗ်ဳိ႔။ သမားေတာ္ႀကီး တစ္ေယာက္နဲ႔ကို ခံလိုက္ရေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ 

မိတ္ေဆြလူနာ တစ္ေယာက္ပါပ။ဲ ဖ်ားေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ဂ်ာမဏီက လာတဲ့ ကလိုရမ္ဖင္နီေကာ 

တင္ထားတာ။ အဒဲါ ကြၽန္ေတာ္တစ္ရက္ ပ်က္လိုက္ေတာ့။ မိတ္ေဆြက အဲသည္ သမားေတာ္ဆီ 

ေရာက္သြား တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္နဲ့ ကုလက္စ၊ ဒီေဆး ဒီေဆး ေသာက္လက္စဆိုၿပီး ျပတာေပါ့ေလ . . . 
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“အဒဲီမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေပးထားတ့ဲ ေဆးေတြ အမိႈက္ျခင္းထဲ လႊင့္ပစ္သတ့ဲဗ်ာ။ မင္း၊ငါ့ဆီ အခ်ိန္မီ 

ေရာက္လာတယ္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာၿပီး၊ ေဆးေျပာင္း ေပးသတ့ဲ။သူေပးတ့ဲ ေဆးကုိ 

ၾကည့္ဦး။ ဘီပီအိုင္ ကလုိရမ္ဖင္နီေကာ။ မိတ္ေဆြက တကၠသုိလ္က်ဴတာ တစ္ေယာက္ပ။ဲ 

ကြၽန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းပ၊ဲ သူ ဘယ္အခ်ဳိး၊ ခ်ဳိးတယ္ ဆိုတာ သိသြားတာေပါ့” 

“ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာမွ မေျပာဘဲ၊ ေဆးေျပာင္း ေပးလိုက္တာက ေတာ္ေသးတယ္။ ေဆး 

အမ်ဳိးအစား အတူတူခ်င္းကုိ လႊင့္ပစ္တယ္ ဆိုေတာ့ နားမလည္တ့ဲ လူနာဆို ခင္ဗ်ားကုိ ဘယ္လို 

ထင္သြားမလဲ” 

“ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ေဆးကုစားရတာ ေတာ္ေတာ့္ကုိ စိတ္ပါး ေနပါၿပီဗ်ာ။ ၀န္ထမ္း အလုပ္ဆို 

သာေတာင္ ၀ါသနာ မပါေသး။ ေစ်းခ်ဳိထဲ ဆိုင္ခန္း ကေလး တစ္ခန္း၀ယ္ၿပီး ေဆးေရာင္းစားရ 

ေကာင္းမလားေတာင္စဥ္းစားေနတာ” 

“စမ္းၾကည့္ေပါ့ဗ်။ အဓိကကေတာ့ ေငြရဖုိ႔ပ ဲ မဟုတ္လား။ ကြၽန္ေတာ္ဆို ေဆးခန္းသာ ဆိုင္း 

ဘုတ္တင္ထားတာ၊ ေဆးမွ မကုေတာ့တာဘဲ။ ဆိုင္ကယ္ပြဲစား ကားပြဲစား လုပ္ေနရတာ 

သာၾကည့္။ ဒဟတ္ေတာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ေငြအိတ္ကုိင္၊ မာလ္ဗုိ႐ိုေလး ထိုင္ၿပီး 

သာဖြာေန။ေငြက အလိုလို ၀င္လာတာ။ ဘယ္ေခါင္း႐ႈပ္ ခံၿပီး ေဆးကု ေတာ့မလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ 

နားက်ပ္ ဖုန္တက္ေနၿပီလားေတာင္ မသိဘူး။ ဟား . . .ဟား” 

တစ္၀ိုင္းလုံး တ၀ါး၀ါးတဟားဟားႏွင့္ ပြဲက်သြား၏။ ထိုစဥ္ ပိန္ပိန္ပါးပါး တိုက္ပံုအက်ႌ ဖုိ႔႐ိုးဖားရားႏွင့္ 

လူရြယ္တစ္ေယာက္ အခန္းေပါက္မွာ ဘြားခန ဲေပၚလာ၏။ အားလုံး၏ အၾကည့္က ထိုပုဂၢိဳလ္ထံသုိ႔ 

ၿပိဳင္တူက်ေရာက္သြားသည္။ 

“ဟာ . . .ေမာင္ဂ်ဳိပါလား၊ လာေဟ့” ေရႊေတာဆရာက အာေလးလွ်ာေလးျဖင့္ ဖိတ္ေခၚလိုက္၏။ 

“ထိုင္ သူငယ္ခ်င္း၊ ခ်ဳိင္းနား ၀ီစကီ လုပ္မယ္ မဟုတ္လား၊ ေဟ့ ဖန္ခြက္တစ္ခြက္ 

သြားယူလိုက္ပါဦး” ေရႊမန္းသား ဆရာ၀န္က ေမာင္ဂ်ဳိဆိုသူကုိ ထိုင္ခံုတစ္ခံု ထိုးေပးလိုက္ၿပီး 

စားပြဲထိုး ေကာင္မေလးအား တစ္ဆက္တည္း ခိုင္းလိုက္၏။ 

”ဟာ ေတာ္ၿပီ သူငယ္ခ်င္း၊ ငါ မေသာက္တတ္ပါဘူး။ မင္းတို႔ ဒီဆိုင္မွာ ရိွတယ္ဆိုလို႔၊ စာေမးပြဲ 

ေျဖၿပီးၿပီးခ်င္း ဒီတန္းလိုက္ လာတာ၊ ေျဖလို႔ ေကာင္းလိုက္တာကြာ။ အခ်ိန္ကုိ မနည္းလုေရး 

ရတယ္” 

ေရႊမန္းသား မ်က္ေမွာင္ကုပ္သြား၏။ ဖန္ခြက္သြားယူမည့္ ေကာင္မေလးကုိ 

လက္ကာျပလိုက္သည္။ 

“မင္းကလဲ ေတြ႔တုန္းဆုံတုန္း ေသာက္စမ္းပါကြာ၊ ငါတုိ႔က တိုက္မွာပါ” ေရႊေတာသားက ထပ္မံ 

တိုက္တြန္းလိုက္ျပန္၏။ 
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ေမာင္ဂ်ဳိ ဆိုသူက ပ်ာပ်ာသလဲ လက္ကာျပလ်က္”မဟုတ္ပါဘူး၊ နက္ျဖန္ သေဘာတရား ေရးရာနဲ႔ 

ျမန္မာစာက ခက္တယ္ မဟုတ္လား၊ စာက်က္ ရဦးမွာမုိ႔ပါ” 

“ကဲဒါဆိုလဲအျမည္းစားကြာ” 

“မင္းတုိ႔ ေျဖႏုိင္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ တာလတ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ား အေရးက တစ္ေပးထားတာပ။ဲ 

မင္းတို႔လည္း ရမွာပါ။ ေအ၊ အုိင္၊ ဒီ၊ အက္စ္ဆို လူတိုင္းလိုလို ေျဖႏုိင္ၾကမွာပ”ဲ 

“ေမာင္ဂ်ဳိမင္းအေအးတစ္ခုခုေသာက္လိုက္ပါလား” 

“ေသာက္တာေပါ့ကြာ၊ဒါနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ အက္ေဆးကလဲ ေရးလို႔ ေကာင္းလိုက္တာကြာေနာ္။ဒီေန႔ 

အဖုိ႔ေတာ့ မဂၤလာပ။ဲ နက္ျဖန္ ဘာသာေတြ ေၾကာက္တာပကဲြာ။ မင္းတို႔ေကာ ဘယ့္ႏွယ္လ ဲ

ပိုင္ေနၾကၿပီလား” 

”ေအး ပိုင္ေနၾကၿပီ ဆိုပါေတာ့ကြာေဟ့ ဒီေကာင္အတြက္ ဆီးေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ 

ယူေပးလိုက္စမ္းဟာ” 

ေကာင္မေလးက တိုက္ပံုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ အံ့ၾသေသာ အမူအရာျဖင့္ တစ္ခ်က္မွ် လွမ္းၾကည့္ရင္း 

အခန္းထဲမွ ထြက္သြား၏။ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ဆီးေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ ယူလာကာ အႏွီပုဂၢိဳလ္ ေရွ႔မွာ 

ခ်ေပးလိုက္၏။ ခုနက ဆူညံေနေသာ စကား၀ိုင္းသည္ မီးကုိေရႏွင့္ ဖ်န္းလိုက္သည့္ အလား ရွခဲန ဲ

ၿငိမ္က်သြား၏။ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ တီးမႈတ္ေနေသာ ျမန္မာ့ ဆိုင္း၀ိုင္းႀကီး တိခန ဲ

ရပ္ပစ္လိုက္သည္ႏွင့္ တူတူေခ် ေသးေတာ့ ”ပဥၥင္ တူရိယာႏွခဲရာ၊ သာယာေပလ်က္၊ လင္းကြင္း 

ဖ်က္၏” ဆိုသလို ”ရွစ္ေယာက္၀ိုင္းမွာ၊ေၾကာင္းစံုစြာ၊ စည္ေ၀ ပါလ်က္ ေမာင္ဂ်ဳိဖ်က္၏” ျဖစ္ေခ်ၿပီ။ 

“ဒီေန႔ ဘာသာေတြကေတာ့ အုိေကၿပီေပါ့ကြာ။ နက္ျဖန္ ေျဖႏုိင္ရင္ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ 

ျပင္ဆင္႐ံုပရဲွိေတာ့တယ္” 

“မင္းကေတာ့ ေျဖႏုိင္မွာပါကြာ” အားလုံး သံၿပိဳင္ပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေထာက္ခံ 

လိုက္ၾက၏။”ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စနစ္ရဲ႔ ဥပေဒသႀကီး (၆) ခ်က္က ေတာ္ေတာ္ 

အေရးႀကီးတယ္ကြ။ အဒဲါကေတာ့ Must Know ပ”ဲ အားလုံး တစ္ေယာက္မွ် မလႈပ္ၾက။ 

“အေျခခံ အေဆာက္အအံုနဲ႔ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံုေကာ မင္းတို႔ ေလ့လာ ထားရ႕ဲလား” 

“ဒို႔အခု အရက္ ေသာက္ေနတာကေတာ့ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံု စပါယ္ရွယ္ခန္းကြ” 

တစ္ေယာက္ကေငါ့ေတာ့ေတာ့ေျဖလိုက္၏။ 
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”လူ၏ သေဘာ လကၡဏာ (၃)ရပ္ကုိလ ဲ တစ္ေပးထား ၾကတယ္ကြ။ မင္းတို႔ေကာ ဘယ္လုိ 

ထင္သလဲ” 

“ေအး လူ႔သေဘာ လကၡဏာကုိေတာ့ မင္း နားလည္ သင့္တာေပါ့ကြာ” 

တစ္ေယာက္က မရယ္မၿပံဳး ခပ္တည္တည္ မ်က္ႏွာျဖင့္ အဓိပၸာယ္ပါပါ ေျဖလိုက္၏။ ဒါကုိလည္း 

ေမာင္ဂ်ဳိမရိပ္မိ။ 

“ဆိုရွယ္လစ္ဒီမုိကေရစီရဲ႔အႏွစ္သာရ” 

“ေမာင္ဂ်ဳိ မေျပာနဲ႔ေတာ့ကြာ။ ေသာက္လိုက္ဦး” ေရႊမန္းသား ေအာင့္အီး သည္းခံႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့။ 

ဆီးေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ကုိ ေရွ႔တိုးေပးရင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ စကားျဖတ္လိုက္၏။ 

“ေအးပါကြာ၊ ေသာက္တာေပါ့။ ဒါနဲ႔ ေတာ့ပ္စီးကရက္ေမာင္၊ အဖုိးတန္ဆုံး သတင္းတစ္ခု 

ေပးလိုက္ဦးမယ္။ ျမန္မာစာမွာ စာစီစာကုံးက ျပည္သူ႔သားေကာင္း ဆရာ၀န္ . . .” 

“ကုိင္းကြာခြပ္” 

ျမန္လိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ ဘယ္ဘက္မွာ ထိုင္ေနေသာ ေရႊေတာသား လက္သံလား၊ ညာဘက္မွာ 

ထိုင္ေနေသာ ေရႊမန္းသား လက္ခ်က္လား ကြကဲြဲျပားျပား မသိလိုက္ရ။ ”ခြပ္ခန”ဲ အသံႏွင့္ အတူ 

ေမာင္ဂ်ဳိဆိုသူ ေနာက္ျပန္ လဲက်သြားသည္။အခန္း ေပါက္၀ကုိ ေက်ာေပး ထိုင္ေနျခင္း 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခန္းဆီး လိုက္ကာကို ျဖတ္လ်က္ အခန္း အျပင္ဘက္ အထိ ၀႐ုန္းသုန္းကား 

လြင့္စဥ္ထြက္က်သြားျခင္းျဖစ္၏။ 

စားပြဲထိုး ေကာင္မေလးက “အူးခန”ဲထိတ္လန္႔တၾကား ေအာ္လိုက္သည္။ မလွမ္းမကမ္းမွာ 

ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ဗလေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား စားပြဲထိုး တစ္ေယာက္ တ႐ုတ္သုိင္းကား 

ေတြထဲကလို “ရိပ္ခန”ဲ အခန္းထဲ ေရာက္လာသည္။ “ဘာျဖစ္တာလ ဲဆရာတို႔ ဘာျဖစ္ၾကတာလ”ဲ 

သူတုိ႔ အဖြဲ႔ကုိ ႐ို႐ိုေသေသပင္ ေမး၏။ သူတုိ႔ အဖြဲ႔ကလည္း အာေလး လွ်ာေလးျဖင့္ ၿပိဳင္တူပင္ 

ေျဖလိုက္ၾကသည္။”ဘာမွ မျဖစ္ဘူးေဟ့ အဲဒီအေကာင္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္ကြ ဆိုင္ထဲက 

ကန္ထုတ္လိုက္၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ျမန္မာျပည္ အျပင္ဘက္ အထိ ကန္ထုတ္ ပစ္လိုက္စမ္းကြာ” 

ဂ်ဳိေဇာ္ 

ဒဂုန္၊ ၁၉၈၈ ဇူလိုင္ 

(ေပဖူးလႊာ မဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၀) 


