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A.   J. Cronin’s 

THE JUDAS TREE 

((((စာေပဗိမာန္ထုတ္စာေပဗိမာန္ထုတ္စာေပဗိမာန္ထုတ္စာေပဗိမာန္ထုတ္    ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစU္ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစU္ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစU္ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစU္)))) 
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ခ်စ္သမီးသုိ႔ခ်စ္သမီးသုိ႔ခ်စ္သမီးသုိ႔ခ်စ္သမီးသုိ႔ 
•   ဆရာဝန္ဆုိတာ လူေတြကုိ ေဆးကုဖုိ႔ Aမ်ားAက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ 
•   ဆရာဝန္ Aတတ္သင္ၿပီးမွ လူAမ်ားရဲ႕Aက်ိဳး မေဆာင္ရြက္ဘဲ စီးပြားရွာေနရင္ 
ဘယ္လုိျဖစ္တတ္သလဲ၊ 
•   ေငြဟာAဆိပ္ ဂုဏ္ဟာAဆိပ္ လူ႔စည္းစိမ္ခ်မ္းသာဆုိတာ Aဆိပ္၊ Aဆိပ္သင့္တ့ဲAခါမွာ 
ေျဖေဆးဟာ သစၥာတရား၊ သစၥာပ်က္ယြင္းသူတုိ႔မွာ ကုရာနတိၳ ေဆးမရိွ။ 
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ေသာ္တာေဆြေသာ္တာေဆြေသာ္တာေဆြေသာ္တာေဆြ၏ Aမွာစာ၏ Aမွာစာ၏ Aမွာစာ၏ Aမွာစာ    
    
((((၁)၁)၁)၁)    
ထင္လင္းသည္ စာေရးျခင္းျဖင့္ Aသက္ေမြးသူမဟုတ္ေခ်။ Aဂၤလိပ္စာျပ (Aလြန္ပညာသင္) 
ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လုံးခ်င္းစာAုပ္ 
Aျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း သူ႔ဝတၳဳေတြ စU္တစုိက္ေတြ႔ေနရသည္ မဟုတ္ေခ်။ 
 
သူသည္ စာေပဝါသနာ ျပင္းျပသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဝမ္းေရးAတြက္ စာေရးသူမဟုတ္မူ၍ သူ႔စိတ္ 
မေAာင့္Aည္းႏုိင္ေသာ Aခါမွသာ ဝတၳဳတုိရွည္မ်ား ေပၚထြက္လာတတ္သည္။ စင္စစ္ သူသည္ 
စာေရးျခင္းထက္ စာဖတ္သည့္ဘက္မွာ Aားမ်ားေနသည္။ စာဖတ္ရာမွာလည္း သူ႔Aေျခခံပညာႏွင့္ 
သူ႔Aသက္Aရြယ္Aေလ်ာက္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံစာမ်ိဳး မတုိးေတာ့ဘဲ ကမာၻ႔Aဆင့္Aတန္းျမင့္ျမင့္ 
စာမ်ားမွသာ သူေမြ႔ေတာ့သည္။ ယင္းသုိ႔ သူ႔စာေပAာဟာရကုိ သူသုံးေဆာင္ေနရာမွ 
Aၾကင္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကုိ သူႀကိဳက္ႏွက္လွသည္ ျဖစ္လာေသာAခါ သူမေနႏုိင္ေတာ့။ ထုိဝတၳဳကုိ 
ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္Aတြက္ Aပင္ပန္းခံကာ ဘာသာျပန္ပါေတာ့သည္။ 
 
ယင္းသုိ႔ သူဘာသာျပန္ခ့ဲသည္မ်ားမွာ ‘ေပၚလီယာနာ’ သည္ သုံးႀကိမ္ ႐ုိက္ႏိွပ္ခ့ဲရသည္။ ‘ေမာဂၢလိ’ 
သည္ ဘာသာျပန္ စာေပဆုရခ့ဲသည္။ 
 
ယခု A. J. Cronin’s THE JUDAD TREE ဝတၳဳသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင့္လက္ထဲ 
ေရာက္လာျပန္ေလၿပီ။ 
 
ေA ေဂ်က႐ုိနင္သည္ A ဂၤလိပ္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ A ေပါစားဝတၳဳမ်ိဳးေတြျဖင့္ ေရာင္းပန္းလွေနသူ 
မဟုတ္။ A ထက္တန္းက်က် စာေပမ်ားျဖင့္ A ဂၤလိပ္စာေပနယ္တြင္ နာမည္ႀကီးေနသူ ျဖစ္သည္။ 
 
ယခု သင္ ဤစာA ုပ္ကုိ ဖတ္ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ 
 
((((၂)၂)၂)၂)    
စာA ုပ္ေကာင္းတြင္ A သက္ဝိညာU္ရိွ၏။ 
 
A ၾကင္စာA ုပ္ထဲရိွ A ေၾကာင္းA ရာတုိ႔သည္ A ၾကင္စာေရးဆရာ၏ ေတြ႔ႀကံဳၾကားသိ ခံစားမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ သူ၏စာေရးျခင္းA တတ္ပညာျဖင့္ A သက္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေပရာ 
ယင္းစာA ုပ္ကုိ ဖတ္ေသာA ခါ ထုိစာေရးဆရာ ဖန္တီးထားေသာ ဝိညာU္မ်ားက သင့္A ား 
ကုိယ္ထင္ျပျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမ်ား ျပဳေပလိမ့္မည္။ သင္သူတုိ႔ကုိ သုံးသပ္ေပေရာ့၊ သူတုိ႔၏ 
A ေကာင္းA ဆုိး A ေၾကာင္းA က်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ေပေရာ့။ 
 
စာA ုပ္ေကာင္းတုိ႔မည္သည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ရပ္A တြက္ 
မဟုတ္ေပ။ လူတုိင္းA တြက္ျဖစ္၏။ 
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သင္စာဖတ္ရာ၌ သတိထားစရာ Aခ်က္တစ္ခုကုိ ကၽြႏု္ပ္ Aႀကံေပးလုိသည္။ ကမာၻ႔ 
စာေပပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကသည့္ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Poetic Justice ဆုိေသာစကားရိွသည္။ 
ျမန္မာလုိဘာသာျပန္ရလွ်င္ ‘စာဆုိ၏ တရားစီရင္ခ်က္’ ဟု ဆုိမည္။ Aဘယ္Aရာနည္းဆုိေသာ္ 
စာေရးဆရာေကာင္းတုိ႔မည္သည္ မိမိဝတၳဳထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ကုိယ္ဖန္တီးထားAတုိင္း 
သူတုိ႔စ႐ုိက္Aေလ်ာက္ ျပဳမူ လႈပ္ရွားေစၿပီးေနာက္ ဝတၳဳဆုံးေသာAခါ၌ Aၾကင္ဇာတ္ေကာင္၏ 
ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈလုိက္၍ ထုိဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခ်တတ္ရသည္။ 
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ဘာသာျပန္သူ၏စကားဘာသာျပန္သူ၏စကားဘာသာျပန္သူ၏စကားဘာသာျပန္သူ၏စကား 
 

ကုသုိလ္ကံ Aခုိက္Aလွည့္မသင့္သည့္ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ႀကံဳခ့ဲရေသာ Aျဖစ္ကုိ 
မေမ့ႏုိင္ေAာင္ရိွပါသည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္သည္ AစုိးရAမႈထမ္းAျဖစ္ျဖင့္ Aလုပ္Aလြန္မ်ားေသာ ႐ုံးတစ္႐ုံးတြင္ရိွစU္ 
Aထက္Aရာရိွ လုပ္သူကလည္း တကယ့္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဆုိး Aထက္ဖား ေAာက္ဖိလူမ်ိဳး၊ 
စိတ္ဓာတ္ကည့ံဖ်င္း Aခ်င္းခ်င္း ညႇာတာမႈ မရိွသူ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ေရာလူေရာ ပင္ပန္းကာ 
မက်န္းမမာ ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားက တုိက္တြန္းသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း 
Aလုပ္မွခြင့္ယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ ေရႊဘုိေဆး႐ုံသုိ႔ သြားပါသည္။ လူကလည္း 
တကယ္မက်န္းမာသျဖင့္ ေဆး႐ုံေပၚသုိ႔ လူတြဲ၍တင္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ 
ေဆး႐ုံတက္ခြင့္မရ။ 
 
ဆရာဝန္ႀကီးက ကုလားလူမ်ိဳး၊ Aနည္းဆုံး မုန္႔ေသတၱာ တစ္ပုံးေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔Aိမ္သုိ႔ ပုိ႔မွ 
ေဆးေကာင္းေကာင္းကုသည္။ ေဆး႐ုံတက္ခြင့္ေပးသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထုိAခါက 
ေဆး႐ုံမ်ားမွာ ယခုေဆး႐ုံမ်ားမွာက့ဲသုိ႔ ခုတင္ႏွင့္သူနာ မမွ်သည့္ျပႆနာမ်ိဳး မရိွ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
လူကလည္းမမာ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြကလည္း မ်ားသျဖင့္ “ေနမေကာင္းလုိ႔ ေဆး႐ုံတက္တာ 
သူ႔ကုိဘာျဖစ္လုိ႔ ေပးရမွာလဲ” ဟုဆုိ၍ ဘာမွမပုိ႔ခ့ဲ။ ညေနဘက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆး႐ုံေပၚက 
လူတြဲ၍ဆင္းခ့ဲရသည္။ “ဘာေရာဂါမွ မရိွဘူး၊ Aားနည္းတာပဲ၊ ၾကက္Uမ်ားမ်ားစား” ဟု ဆုိလ်က္ 
ႏွင္လုိက္၍ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္ 
လက္ေဆာင္ကေလးမ်ားႏွင့္ သူ႔Aိမ္သြားေျပာေသာAခါ ေဆး႐ုံတက္လုိက ျပန္တက္ဖုိ႔ 
လက္မွတ္ကေလးႏွင့္ ခြင့္တစ္လေထာက္ခံစာပါ ေရးေပးလုိက္သည္။ ထုိAခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းျပည္က 
လခရိကၡာ လုံေလာက္ေAာင္ ေပးထားပါလ်က္ ေလာဘတက္ကာ လူမမာမ်ားထံမွ 
တံစုိးလက္ေဆာင္စားေသာ သူ႔လုိလူမ်ိဳး၏ Aက်င့္စာရိတၱကုိ ရြံရွာခ့ဲသည္။ 
 

ကံAားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္၏သမီး ေဆးတကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႔ရၿပီးလွ်င္ ဆရာဝန္ျဖစ္လာသည္။ 
သူႏွင့္တစ္ႏွစ္တည္း ဆရာဝန္ ျဖစ္လာသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး 
လက္ေထာက္ဆရာဝန္မ်ားAျဖစ္ နယ္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသုိ႔ သြားၾကရသည္။ သြားခါနီးတြင္ 
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးAား “ဆရာဝန္ဆုိတာ ေဆးကုဖုိ႔၊ လူAမ်ားAက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ ဒါပဲ 
Aာ႐ုံျပဳ၊ စီးပြားUစၥာဆုိတာ သူ႔ဘာသာသူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ျဖစ္ခ်င္မွလဲ ျဖစ္မယ္၊ 
မျဖစ္ခ်င္ေန၊ ကုိယ္ကေတာ့ Aာ႐ုံမျပဳနဲ႔၊ မျဖစ္လုိ႔လဲ ဝမ္းမနည္းနဲ႔၊ AေရးAႀကီးဆုံးကေတာ့ 
ကုိယ္ေရာက္တ့ဲေနရာမွာ လူAမ်ား AားကုိးAားထား ျပဳစရာျဖစ္ေAာင္လုပ္၊ လူAမ်ား 
ခ်မ္းသာေAာင္ ကုိယ္တတ္ႏုိင္သမွ် Aစြမ္းကုန္ ကူညီပါ” ဟု မွာလုိက္ရပါသည္။ သူတုိ႔ကလည္း 
နားေထာင္ၾကပါသည္။ ေခတ္လူမ်ားကလည္း ဤသေဘာေတြကုိ သိျမင္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ဆုံးမစကားမ်ားမွာ ေရွးAဘုိးႀကီး၏ စကားပမာ ေကာင္းကားေကာင္းပါ၏။ Aထပ္ထပ္ 
ၾကားရလြန္း၍ နားAီေနသည့္ ဆုံးမစကားမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီေလာ မသိတတ္။ သူတုိ႔က မသြားမီ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ီပီမလုပ္ဘူး (ေဆးကု မစားဘူး) ေဆး႐ုံကပဲေနကုမယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
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ပညာဆက္ရွာမယ္၊ Aခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ထားတာဟာ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူး” ဟုကား 
ေျပာသြားၾကသည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္ နယ္ေရာက္သြားေသာAခါ သူတုိ႔က Aိမ္မွာ ေဆးမကုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာ၍မရ၊ 
ေဆး႐ုံေၾကာက္သူမ်ား ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိလာၾကေသာAခါ Aိမ္မွာ 
ေဆးခန္းဖြင့္ေပးရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ သူတုိ႔ဆီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aလည္ေရာက္သြားသည္။ 
“ေဆးခန္းဖြင့္တာေတာ့ ဖြင့္ေပါ့ကြာ၊ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူေတြကုိ ေဆးကုတ့ဲAခါ 
ေငြေၾကးကုိ ပဓာနမထားၾကနဲ႔၊ Aထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတ့ဲလူေတြကုိ ကူညီပါ” ဟု ေျပာရပါသည္။ 
ဤတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ဆုံးမစကားသည္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ဆုံးမစကား 
ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သူတုိ႔က ရယ္ရယ္ေမာေမာပင္ “တစ္ေန႔က Aဘြားႀကီးတစ္ေယာက္ Aိမ္လာလုိ႔ 
ေဆးထုိးေပးလုိက္တယ္၊ ေဆးဆုိင္သြားေမးေတာ့ Aဲဒီေဆးက ရွစ္က်ပ္တ့ဲ၊ သူ႔မွာက 
ေလးက်ပ္ပဲရိွတယ္၊ ဒီထက္ေဈးေပါတ့ဲေဆး ျပင္ေရးေပးပါတ့ဲ၊ ဘယ္ရိွမလဲ၊ ဒါနဲ႔ သူ႔မွာပါတ့ဲ 
ေလးက်ပ္နဲ႔ပဲ Aိမ္က ရွစ္က်ပ္တန္ေဆး ထုတ္ေပးလုိက္ရတယ္၊ ေဆးထုိးခလဲ တစ္ျပားမွ 
မယူလုိက္ေတာ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာက ‘ေAာက္ဆုိက္’ ပ႐ုိက္တစ္ မဟုတ္ဘူး၊ ‘Aပ္စုိက္’ 
ပ႐ုိက္တစ္…” ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ Aားရဝမ္းသာ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ 
 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သူတုိ႔သည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမင့္မားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ရိွၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေသြးေဆာင္မႈက ရိွသည္။ ရန္ကုန္သုိ႔ 
ျပန္ေရာက္လာၾကေသာAခါ သူတုိ႔မွာ နယ္တြင္ေနရစU္ကႏွင့္မတူ မလြယ္ကူေတာ့၊ ေနစရာAိမ္ 
Aလြယ္တကူ မရ၊ သြားရလာရသည္ကလည္း မလြယ္၊ ကားဝယ္ေလာက္ေAာင္လည္း 
စုမိေဆာင္းမိ မရိွ၊ မိဘမ်ားကလည္း ေငြေၾကးမေတာင့္တင္းၾက၊ Aေတာ္ ကသီကရီ ႀကံဳရသည္ကုိ 
ေတြ႔ရပါသည္။ နယ္တြင္ေနစU္က ကုန္စရာ သိပ္မရိွလွ၍ Aသင့္Aတင့္ စုမိခ့ဲေသာ 
ေရႊတုိေငြစကေလးမ်ားကုိ ခ်ေရာင္းစားေနၾကရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သူတုိ႔မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ 
ျဖစ္သည္။ နယ္တြင္ေနစU္က လူခ်စ္လူခင္မ်ားခ့ဲ၍ ရန္ကုန္တြင္ကား Eည့္သည္ကလည္း ‘ေထာင္း’ 
သည္။ သူတုိ႔ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး၍ မ်ားမၾကာမီပင္ ရိွစုမ့ဲစုကုန္သည္ဟု သိရသည္။ ဤတြင္ 
သူတုိ႔လည္း မတတ္သာလွသည့္Aဆုံး မူလကခ်မွတ္သည့္ ‘ဂ်ီပီမလုပ္ဘူး’ ဆုိသည့္ Aဓိ႒ာန္ကုိ 
မလႊဲသာမေရွာင္သာ ဖ်က္ကာ AေျခAေနAရ ေဆးခန္းဖြင့္ၾကရျပန္ေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း 
ဘာမွမေျပာသာ၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔သာ မွာရပါသည္။ 
 
သူတုိ႔မွာ စားေရးေသာက္ေရး ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ႏွင့္Aတူ 
Aျခားေဆးခန္း ဖြင့္သူမ်ားမွာ သူနာလာလွ်င္လာသလုိ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာၾကသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း သူတုိ႔မွာကား Aိပ္စုိက္ေတြ Aေတာ္မ်ားသေလာ မသိ၊ 
Aျခားေဆးခန္းမ်ားထက္ သိသိသာသာ သူနာAဝင္မ်ားပါလ်က္ သူတုိ႔မွာ ဘယ္Aခါမွ ေငြေၾကး 
ေခ်ာင္လည္သည္ဟူ၍ မရိွ၊ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲလြန္း၍ ကာစုတ္ကေလးတစ္စီး 
ဝယ္ထားသည္ကုိပင္ Aလ်U္မီေAာင္ မျပဳျပင္ႏုိင္၊ ဘက္ထရီဝယ္ခ်ိန္၊ တာယာဝယ္ခ်ိန္ ဆုိလွ်င္ 
သူတုိ႔မွာ ေခ်းရငွားရၿပီ။ ကမာရြတ္က သူတုိ႔ ဘႀကီး ေဒၚႀကီးမ်ားက သူတုိ႔Aတြက္ ခဏခဏ 
ေငြေခ်းေပးေနရ၍ “ဘယ္လုိ ဆရာဝန္ေတြလဲ မသိပါဘူးဟယ္၊ သူမ်ားတကာ ဆရာဝန္ေတြဆုိ 
တုိက္နဲ႔ ကားသစ္နဲ႔” ဟု ေျပာသည္ကုိ ၾကားခ့ဲရသည္။ 
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“မေကာင္းတ့ဲ AေျခAေနကုိ သည္းခံၾကကြာ၊ ဒါကုိ သည္းမခံႏိုင္လုိ႔ မဟုတ္တာ တစ္ခုခု 
ထလုပ္ရင္ မင္းတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ လမ္းလြဲသြားႏုိင္တယ္၊ ဆင္းရဲေပေစ၊ ေဒါသမျဖစ္နဲ႔၊ မင္းတုိ႔ 
Aလုပ္က ေဆးကုဖုိ႔” 
 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ထုိထက္ပုိ၍ မေျပာတတ္ေတာ့။ Aာ႐ုံေတြမ်ားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ 
ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနလ်က္ သည္းခံႏုိင္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ Eရာမသတိၱ လုိေပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူေနမႈစနစ္ 
တုိက္သစ္၊ ကားသစ္၊ AႂကြားAဝါ၊ ႏုိင္ငံျခားျပန္ AတုAပ၊ Aၿပိဳင္Aဆုိင္မ်ား Aၾကားတြင္ 
Aေနဆင္းရဲလာေသာAခါ သူတုိ႔၏ စိတ္ေကာင္း သေဘာေကာင္းကေလးမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကမည္ကုိ မ်ားစြာစုိးရိမ္မိသည္။ 
 
ဆင္းရဲေသာ AေျခAေနကုိ သည္းမခံႏုိင္ၾက၍ သုိ႔မဟုတ္ ေဒါသျဖစ္ၾက၍ တစ္ခုခု ထလုပ္ၾကလွ်င္ 
ဆရာဝန္ပညာ တတ္ထားသူတုိ႔မွာ Aျခားလူမ်ားထက္ ခရီးေရာက္သည္။ လမ္းမွားျဖင့္ 
ခရီးေရာက္သည္ကုိ AလုိမရိွAပ္။ “ေဆးခန္းဖြင့္လုိ႔ လူနာမလာရင္ ေဆးထုတ္ၿပီး 
ေရာင္းစားတာနဲ႔ပဲ တစ္ေထာင္ကုိးရာေတာ့ Aသာကေလး” ဟု ေျပာသံမ်ား ေနရာတကာတြင္ 
ၾကားေနရသည္။ ၾကာေသာ္ ဤAလုပ္မ်ိဳးကုိပင္ တရားဝင္ ပုံမွန္ထင္လာၾကေတာ့မည္။ ‘ဒါ 
လူတုိင္းလုပ္ေနၾကတ့ဲAလုပ္’ ဟူေသာ Aေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
လုပ္လာၾကေတာ့မည္။ လူတုိင္းလုပ္ေနၾကေသာ Aလုပ္ဆုိ႐ုံမွ်ျဖင့္ မေကာင္းေသာAလုပ္ကမေကာင္းေသာAလုပ္ကမေကာင္းေသာAလုပ္ကမေကာင္းေသာAလုပ္က    
ေကာင္းေသာAလုပ္ေကာင္းေသာAလုပ္ေကာင္းေသာAလုပ္ေကာင္းေသာAလုပ္ ျဖစ္မလာႏုိင္၊ မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈမွန္းသိလ်က္ AာရတီAာရတီAာရတီAာရတီ    ဝိရတီဝိရတီဝိရတီဝိရတီ 
မဂၤလာတရားAတုိင္း ေဝးစြာလည္းေရွာင္မွ၊ Aထူးသျဖင့္လည္း ေရွာင္ပါမွ။ ။ 
 
ဤAေၾကာင္းမ်ားကုိ စU္းစားေတြးေတာ ေနစU္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေAေဂ်က႐ုိနင္ ေရးေသာ 
“ယုဒသစ္ပင္” Aမည္ရိွ ဝတၳဳကုိ ဖတ္လုိက္မိသည္။ ထုိဝတၳဳတြင္ ငယ္စU္က မိဘေသဆုံးခ့ဲ၍ 
ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕င့ဲင့ဲ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ပညာသင္ခ့ဲရေသာ စိတ္ေကာင္း သေဘာေကာင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ 
လူေတာ္ကေလး တစ္ေယာက္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ႐ုိး႐ုိးသားသား Aလုပ္လုပ္ရန္ 
AစီAစU္ ရိွခ့ဲပါေသာ္လည္း စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ Uစၥာေၾကးေငြႏွင့္တကြ ေလာကီAာ႐ုံ 
ကာမဂုဏ္တုိ႔၏ ျဖားေယာင္းျခင္းကုိ ခံရေသာAခါ သစၥတရားပ်က္ယြင္းလ်က္ ေၾကကြဲဖြယ္ 
Aပ်က္Aစီးျဖင့္ Aဆုံးသတ္သြားရသည့္ Aေၾကာင္းကုိ က႐ုိနင္က သူ႔ကေလာင္စြမ္းျဖင့္ 
လက္ကခ်မရေAာင္ စြဲမက္စရာ ျခယ္မႈန္းထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤဝတၳဳကုိ လူ႔သေဘာ 
လူ႔စ႐ုိက္ ဖြဲ႔ဆုိပုံ၊ တင္ျပပုံမွAစ သေဘာက်လြန္း၍ ႏွစ္ေခါက္သုံးေခါက္ ျပန္ဖတ္ကာ 
သမီးတုိ႔ကုိလည္း ဖတ္ေစပါသည္။ ေငြေၾကး ရွာေဖြ Aားေကာင္းေသာ ဆရာဝန္ေတြျဖစ္ၾက၍ 
သူတုိ႔က ပုိ၍နားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။ 
 
ထုိဝတၳဳAတြက္ Aမွာစာေရးသူက- 
ေဒးဗစ္မုိေရး၏ ဘဝသည္ Aျခားႀကီး ျခားခ့ဲေလၿပီ။ ေဆးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားAျဖစ္ 
ကလုိက္ဒဆုိက္ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္၌ ေဆးစာAုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးခ့ဲရေသာ သူ႔ဘဝသည္ 
Aေတာ္Aတန္ ပ်ိဳရြယ္စU္မွာပင္ သူAနားယူၿပီးေနာက္ ေနေသာ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ 
A့ဲလပေတာင္တန္းေပၚမွ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ျပင္သစ္ ေရွးေဟာင္းပရိေဘာဂ AလွAပမ်ားျဖင့္ 
တခမ္းတနား တန္ဆာဆင္သည့္ Aိမ္ႀကီးေပၚက စည္းစိမ္က်က် သူ႔ဘဝႏွင့္ဆုိလွ်င္ Aလြန္ပင္ 
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Aလွမ္းကြာေလသည္။ မိန္းမမ်ားစြာက သူ႔Aားခ်စ္ႀကိဳက္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စိတ္ေAးခ်မ္းသာ 
ေနႏုိင္ဖုိ႔ရာ သူ႔ဘဝတြင္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ Aရာသည္ လစ္ဟင္းလ်က္ ရိွခ့ဲေလသည္။ 
 
သူသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ Aထီးက်န္ လူပ်ိဳလူရြယ္ဘဝမွေန၍ ထိပ္ဆုံးသုိ႔ Aျမန္ဆုံးနည္းျဖင့္ 
တက္လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔Aား Aတိတ္ဆီမွ Aသံတစ္သံက “သင့္ကုိယ္ပုိင္ 
Aစြမ္းAစမ်ားကုိ သင္Aဘယ္သုိ႔ Aသုံးျပဳခ့ဲသနည္း၊ ဤAစြမ္းAစမ်ားကုိ လူ႔ေဘာင္ 
Aက်ိဳးAတြက္ Aသုံးမျပဳသည့္Aတြက္ သင့္ထံမွ တန္ရာတန္ေၾကးကုိ ခန္႔ခြဲေတာင္းဆုိရမည္၊ 
ျပဳျပင္ရန္ ေနာက္က်ၿပီဟူ၍ ရိွသေလာ” ဟု ေမးလ်က္ရိွသည္။ 
 
ေဒါက္တာ က႐ုိနင္သည္ သူ၏AသိAျမင္ႏွင့္ ပင္ကုိထုိးထြင္းဉာဏ္၊ စာေရးကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ 
Aသုံးျပဳကာ လူတစ္ေယာက္၏ သေဘာသဘာဝ စ႐ုိက္ တစ္စတစ္စ ရင့္က်က္ ဖြဲ႔တည္လာပုံကုိ 
လည္းေကာင္း၊ Aမွတ္မထင္ ဆုံးျဖတ္မႈကေလးမ်ား၊ AေသးAဖြဲ ကိစၥကေလးမ်ား၌ မိမိကုိယ္မိမိ 
လွည့္စားမႈ Aေလ့Aက်င့္ ကေလးမ်ားက သူ႔Aား မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ေတြ႔ရမည့္ 
ကံၾကမၼာလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ေAာင္ တင္ေပးလုိက္ပုံကုိလည္းေကာင္း ဖတ္မိလွ်င္ 
လက္မွခ်၍ မရႏုိင္ေAာင္ ဆြဲငင္စြမ္းေသာ ဝတၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္… ဟု 
ေဖာ္ျပထားေလသည္။ 
 
ဤဝတၳဳမ်ိဳးကုိ ဖတ္႐ႈၾကရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မား၍ လူAမ်ားAတြက္ Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဤဝတၳဳမ်ိဳးကုိ ဖတ္႐ႈၾကရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မား၍ လူAမ်ားAတြက္ Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဤဝတၳဳမ်ိဳးကုိ ဖတ္႐ႈၾကရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မား၍ လူAမ်ားAတြက္ Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဤဝတၳဳမ်ိဳးကုိ ဖတ္႐ႈၾကရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မား၍ လူAမ်ားAတြက္ Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွၾကသူ ေက်ာင္းဆရာ၊ Aင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ စေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွၾကသူ ေက်ာင္းဆရာ၊ Aင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ စေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွၾကသူ ေက်ာင္းဆရာ၊ Aင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ စေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွၾကသူ ေက်ာင္းဆရာ၊ Aင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ စေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
လူငယ္လူရြယ္တုိ႔သည္ ေလာကီAာ႐ုံ ကာမလူငယ္လူရြယ္တုိ႔သည္ ေလာကီAာ႐ုံ ကာမလူငယ္လူရြယ္တုိ႔သည္ ေလာကီAာ႐ုံ ကာမလူငယ္လူရြယ္တုိ႔သည္ ေလာကီAာ႐ုံ ကာမဂုဏ္တုိ႔၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ တင္းတင္းမာမာ ဂုဏ္တုိ႔၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ တင္းတင္းမာမာ ဂုဏ္တုိ႔၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ တင္းတင္းမာမာ ဂုဏ္တုိ႔၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ တင္းတင္းမာမာ 
ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ရွားလ်က္ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ရွားလ်က္ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ရွားလ်က္ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ရွားလ်က္ လမ္းမွားကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိသျဖင့္ 
ဤစာဤစာဤစာဤစာAုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိလုိက္ပါသည္။Aုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိလုိက္ပါသည္။Aုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိလုိက္ပါသည္။Aုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိလုိက္ပါသည္။    

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ။     
ထင္လင္းထင္လင္းထင္လင္းထင္လင္း    

၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ၁၉၉၇ ဇန္နဝါရီ ဇန္နဝါရီ ဇန္နဝါရီ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ရက္။ရက္။ရက္။ရက္။ 
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JUDASJUDASJUDASJUDAS    TREE (Bot. Cercis Siliquastrum) a Eurasian, purple flowered, leguminous tree, TREE (Bot. Cercis Siliquastrum) a Eurasian, purple flowered, leguminous tree, TREE (Bot. Cercis Siliquastrum) a Eurasian, purple flowered, leguminous tree, TREE (Bot. Cercis Siliquastrum) a Eurasian, purple flowered, leguminous tree, 
supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.supposed to be the kind upon which Judas hanged himself.    
    
ခရစ္ေတာ္၏Aေပၚခရစ္ေတာ္၏Aေပၚခရစ္ေတာ္၏Aေပၚခရစ္ေတာ္၏Aေပၚ    သစၥာေဖာက္၍သစၥာေဖာက္၍သစၥာေဖာက္၍သစၥာေဖာက္၍    ခရစ္ေတာ္Aားခရစ္ေတာ္Aားခရစ္ေတာ္Aားခရစ္ေတာ္Aား    သူသတ္တုိ႔၏သူသတ္တုိ႔၏သူသတ္တုိ႔၏သူသတ္တုိ႔၏    လက္သုိ႔လက္သုိ႔လက္သုိ႔လက္သုိ႔    ေပးAပ္ခ့ဲသူ၊ေပးAပ္ခ့ဲသူ၊ေပးAပ္ခ့ဲသူ၊ေပးAပ္ခ့ဲသူ၊    
ခရစ္ေတာ္၏ခရစ္ေတာ္၏ခရစ္ေတာ္၏ခရစ္ေတာ္၏    တပည့္လူယုံတပည့္လူယုံတပည့္လူယုံတပည့္လူယုံ    ‘‘‘‘ယုဒယုဒယုဒယုဒ’ ’ ’ ’ သည္သည္သည္သည္    ေနာင္တႀကီးစြာရလ်က္ေနာင္တႀကီးစြာရလ်က္ေနာင္တႀကီးစြာရလ်က္ေနာင္တႀကီးစြာရလ်က္    ဤသစ္ပင္ထက္၌ဤသစ္ပင္ထက္၌ဤသစ္ပင္ထက္၌ဤသစ္ပင္ထက္၌    ႀကိဳးဆြဲခ်၍ႀကိဳးဆြဲခ်၍ႀကိဳးဆြဲခ်၍ႀကိဳးဆြဲခ်၍    
ေသသည္ဟုေသသည္ဟုေသသည္ဟုေသသည္ဟု    ခရစ္ဝင္၌ခရစ္ဝင္၌ခရစ္ဝင္၌ခရစ္ဝင္၌    လာသည္။လာသည္။လာသည္။လာသည္။    ဤသည္ကုိဤသည္ကုိဤသည္ကုိဤသည္ကုိ    Aစြဲျပဳ၍Aစြဲျပဳ၍Aစြဲျပဳ၍Aစြဲျပဳ၍    ဤသစ္ပင္မ်ိဳးကုိဤသစ္ပင္မ်ိဳးကုိဤသစ္ပင္မ်ိဳးကုိဤသစ္ပင္မ်ိဳးကုိ    ‘‘‘‘ဝိညာU္ဝိညာU္ဝိညာU္ဝိညာU္    
ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔၏ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔၏ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔၏ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔၏    သစ္ပင္သစ္ပင္သစ္ပင္သစ္ပင္’ ’ ’ ’ သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ‘‘‘‘ယုဒသစ္ပင္ယုဒသစ္ပင္ယုဒသစ္ပင္ယုဒသစ္ပင္’ ’ ’ ’ ဟုဟုဟုဟု    ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။    
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၁၁၁၁ 

ေဆာင္းႀကိဳရာသီ နံနက္ခင္းသည္ ေနသာလွသျဖင့္ မုိေရးသည္ သူ၏ျပတင္းAျပင္ဘက္ရိွ 
ျပဒါးတုိင္ကုိၾကည့္ကာ သူ၏ Aိပ္ခန္းႏွင့္ ဆက္လ်က္ရိွေသာ ေလသာေဆာင္၌ နံနက္စာစားမည္ဟု 
ဆုံးျဖတ္လုိက္၏။ ညU့္က သူႏွစ္ၿခိဳက္စြာ Aိပ္ေပ်ာ္ခ့ဲသည္။ Aိပ္မေပ်ာ္သည့္ေရာဂါ စြဲကပ္ဖူးသူAဖုိ႔ 
ေျခာက္နာရီမွ် Aိပ္ေပ်ာ္ခ့ဲသည္ဆုိလွ်င္ Aားတက္စရာပင္ျဖစ္၏။ သူ၏ ပုိးသား 
ညU့္ဝတ္Aကႌ်ရွည္ကုိ ေဖာက္ထြင္း ဝင္လ်က္ရိွေသာ ေနရာင္ျခည္ေၾကာင့္ သူသည္ 
ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရိွေန၏။ တပည့္ေက်ာ္ Aာထူ႐ုိကလည္း သူ၏နံနက္စာကုိ လုိေလးေသး 
မရိွေAာင္ ျပင္ထားသည္။ သူသည္ ေငြဓာတ္ဗူး၌ ထည့္ထားေသာ ေကာ္ဖီပူပူကုိ 
ငဲွ႔ထည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ မုန္႔Aေခြကေလးတစ္ခုကုိ ေတာင္ေပၚ ပ်ားရည္ျဖင့္ သုတ္လုိက္ယင္းမွ 
နယ္သစ္ ေျမသစ္ရွာေဖြသူသည္ နယ္သစ္ ေျမသစ္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရာ၌ ေက်နပ္မႈ Aျပည့္ျဖင့္ 
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လွည့္ပတ္ကာ ႐ႈစားလုိက္သက့ဲသုိ႔ သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မ်က္စိ 
ကစားလုိက္သည္။ တယ္လွပါလား၊ တစ္ဘက္မွာ Aမုိးနီ ေတာင္ေပၚAိမ္ကေလးေတြ 
ဟုိနားတစ္လုံး သည္နားတစ္လုံး ျပန္႔က်ဲေနၾကတ့ဲ ျမက္ခင္းျပင္ စိမ္းေတြ။ Aထက္မုိးျပာထဲ 
ထုိးဝင္ေနတ့ဲ ႐ုိက္ဇင္ဘတ္ ေတာင္ထြတ္။ က်န္တစ္ဘက္မွာေတာ့ Aက္ရွင္ဗ႐ုခ္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းရဲ႕ 
ေျပေျပေလ်ာေလ်ာ ကုန္းေစာင္းေတြေပၚက သစ္ေသာ့၊ မက္မန္း၊ ခ်ယ္ရီၿခံေတြ။ ေတာင္ဘက္ကုိ 
ၾကည့္လုိက္ယင္ ဟုိေဝးေဝးမွာ ႏွင္းေဆာင္းေတာင္ထြတ္ေတြနဲ႔ A့ဲလပေတာင္တန္း။ ေနာက္ 
သူ႔ပုိင္နက္ျဖစ္တ့ဲ ေတာင္ကလပ္ကေလးရဲ႕ ေAာက္ဘက္မွာ ရာသီUတု AေျခAေနAလုိက္ ခုပင္ 
လႈိင္းေလထန္ခ်င္ ထန္လုိက္၊ ေတာ္ၾကာ ျပန္႔ျပဴးၿငိမ္သက္ေနလုိက္နဲ႔ Aသြင္Aမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေျပာင္းတတ္တ့ဲ ခ်စ္စရာ့ ေရႊဆီးေရAုိင္။ ယခုမူ ဇာခ်ည္ပါးပါး လႊမ္းထားသက့ဲသုိ႔ေသာ 
ႏွင္းျမဴလႊာကုိ ျဖတ္လ်က္ ရြက္ေဖြးေဖြးႏွင့္ ေလွကေလးတစ္စင္းသည္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ေျပာရလွ်င္ 
ေငြငန္းျဖဴကေလး တစ္ေကာင္ပမာ တေရြ႕ေရြ႕ ၿငိမ္သက္စြာ တုိးသြားေနသည္။ 
 
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရွာေဖြခ့ဲရာမွ ေခတ္မီသူတုိ႔၏ AသုံးAေဆာင္ Aားလုံးရႏုိင္ရာ မဲလစဗတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ 
နီးနီးနားနား ဤမွ် ၿင္ိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ လွပေသာ ေနရာကေလးမ်ိဳးကုိ ေတြ႔ခ့ဲရျခင္းမွာလည္း 
ကံေကာင္းလွေပစြ။ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္သား နာမည္ေက်ာ္ ဗိသုကာဆရာတစ္ေယာက္ ေနရန္ 
ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည့္ ဤAိမ္မွာလည္း ဘာမွ လုိေလေသးမရိွေAာင္ သူ႔Aဖုိ႔ ျပည့္စုံလွသည္။ 
ေတာင့္တင္းခုိင္မာသည္။ Aတြင္း၌လည္း စည္းစိမ္က်က် ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ရိွေနေAာင္ 
စီမံထားသည္။ သူ၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားရန္ Aတြက္လည္း က်ယ္ဝန္းေသာ 
Eည့္ခန္းရွည္ရိွသည္။ Aေမရိကန္ျပည္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခ့ဲဖူးသူတစ္Uီး Aလုိက် 
Aုတ္ႂကြပ္ၾကမ္းခင္း မီးဖုိခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းကAစ ေခတ္မီေAာင္ စီမံထားသည္။ သူသည္ 
က်ေရာက္လာလတံၱ႔ေသာ ၾကမၼာဆုိးႀကီးကုိ မသိမျမင္ႏုိင္ရကား သူ႔ဘဝသူ Aေက်နပ္ႀကီး 
ေက်နပ္လ်က္ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကုိ မႈတ္ထုတ္လုိက္ေလ၏။ 
 
သူ႔Aဖုိ႔ ဤတစ္ေန႔တာAတြက္ မည္သုိ႔ Aခ်ိန္ျဖဳန္းပစ္ရပါA့ံနည္း။ Aဝတ္Aစားလဲယင္းက 
နည္းလမ္း Aမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သူ သုံးသပ္ၾကည့္ေနမိ၏။ မဒမ္ေAာ္လတီ႐ႈိဖာကုိ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ခ်ိန္းၿပီး 
Aမ်ိဳးသမီးႀကီးရဲ႕ ေခြးတစ္Aုပ္နဲ႔ တူဖိန္ေသာ္ဘက္ကုိ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရ ေကာင္းမလား။ ဒါလဲ 
မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒီAမ်ိဳးသမီးကုိ သူက ညေန ၅ နာရီမွာ ဂီတပြဲေတာ္ Eည့္ခံပြဲ ေခၚသြားရUီးမယ္။ 
Aင္း… Aတင္းေခၚလုိ႔ေတာ့ ေကာင္းမယ္မထင္ဘူး။ ကုိယ့္ေလွ ကုိယ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ Aုိင္ထဲမွာ 
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ငါးပတ္ဖမ္း ထြက္ေနၾကတ့ဲ တံငါေတြနဲ႔ လုိက္သြားရေကာင္းမလား။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူသည္ 
ႏွင္းေႏွာင္းပက္သျဖင့္ ပ်က္စီးမတတ္ျဖစ္ေနေသာ သူ႔ႏွင္းဆီခင္းကုိ Aလ်င္သြားၾကည့္မည္ဟု 
ဆုံးျဖတ္လုိက္၏။ 
 
သူသည္ ေAာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္း၍ Aမုိးမုိးထားေသာ ဝရန္တာရိွရာသုိ႔ ေလွ်ာက္လာခ့ဲ၏။ 
ဆုိဖာရွည္ႀကီး၏ ေဘးတြင္ စီ၍တင္ထားေသာ စာမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။ သူ၏ စာမ်ားတြင္ သူ႔Aား 
စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ Aေၾကာင္းAရာ တစ္စုံတစ္ရာ မပါေသာ္လည္း သူသည္ 
စာမ်ားကုိဖြင့္ရာတြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေန၏။ သူ႔မွာ Aဓိပၸာယ္မရိွ 
ေၾကာက္လန္႔သည့္စိတ္က ကပ္ေနသည္မွာ ဆန္းလွ၏။ 
 
မီးဖုိထဲတြင္ သူ႔ဘ႑ာစုိး Aာထူ႐ုိသည္ သီခ်င္းဆုိ၍ ေနေလသည္။ မုိေရးက ၿပံဳးမိ၏။ သူ၏ 
ဘ႑ာစုိးႀကီးမွာ ဇာတ္သဘင္ ဝါသနာႀကီးသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခုိင္းရေစရ ေကာင္းပါသည္။ 
သစၥာရိွသည္။ သူ႔မိန္းမ Aယ္လီနာမွာ စိတ္ေကာက္တတ္ေသာ္လည္း Aခ်က္Aျပဳတ္မွာကား 
A့ံစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ ေတာ္သူျဖစ္သည္။ မုိေရးမွာ ဤသုိ႔ေသာ တပည့္တပန္းမ်ိဳး 
ရသည့္တုိင္ပင္ ကံေကာင္းသည္ ဆုိရမည္။ ‘ကံေကာင္းတာ သက္သက္ပဲလား’ ဟု 
သူ႔ဘာသာေတြးယင္း ဝင့္ႂကြားစြာပင္ သူသည္ ျမက္ခင္းဘက္သုိ႔ ထြက္လာခ့ဲသည္။  
 

သည္ျမက္ခင္းကုိ တုိတုိကေလး ကတီၱပါေမြးထည့္ခင္းထားသက့ဲသုိ႔ ျဖတ္ထားသည္။ 
Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကြန္နက္တီကတ္ျပည္နယ္တြင္ ေနခ့ဲစU္ကဆုိလွ်င္ ေက်ာက္စရစ္ေျမ 
ျဖစ္ရသည့္Aထဲတြင္ ေပါက္ျမက္႐ုိင္းေတြက မႏုိင္ႏုိင္ေAာင္ ေပါက္သျဖင့္ ျမက္ခင္းဟူ၍ 
မည္မည္ရရမရိွခ့ဲ။ 
 
ျမက္ခင္းေဘးတြင္ကား လမ္းေလွ်ာက္ ပန္းပင္ လန္းလန္းလွလွကေလးမ်ား Aနားသတ္ထားသည့္ 
သမံတလင္းလမ္း၊ သည္လမ္းAတုိင္း ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေရကန္၊ ေရကန္ထဲက 
ၾကာဖက္ႀကီးမ်ားေAာက္တြင္ ေရႊေရာင္ငါးၾကင္းမ်ား ၿငိမ္သက္စြာ ခုိနားေနၾကသည္။ ထုိမွလြန္ေသာ္ 
ေက်ာက္ေဆာင္ျမင့္ Aထက္တြင္ ပန္းလိေမၼာ္ပင္ကေလးမ်ား၊ သၾကားပင္ ပုကေလးမ်ားAျပင္ 
AျခားAပင္ကေလးမ်ားစြာျဖင့္ လွပစြာ တန္ဆာဆင္ထားေသာ ဂ်ပန္Uယ်ာU္ ရိွသည္။ 
၎ေနာက္တြင္ ခြံမာသီးမ်ားAပါAဝင္ Aသီးမွည့္မ်ားျဖင့္ ႁပြတ္ေနေသာ သစ္သီးပင္ ဆယ့္ခုနစ္မ်ိဳး 
စုိက္ထားသည့္ သစ္သီးျခံ။ 
 
စင္စစ္ သူတကယ္Aျမတ္တႏုိး စုိက္ထားသည့္ Aပင္မွာကား ေနာက္ခံ႐ႈခင္းျဖစ္ေသာ ေရAုိင္၊ 
ေတာင္ႏွင့္ တိမ္တုိက္မ်ား၏ Aထက္သုိ႔ပင္ ထုိးတက္လ်က္ရိွေသာ ‘ယုဒပင္’ ဟု 
ခရစ္ဝင္၌လာေသာ စိန္ပန္းနီလာပင္ႀကီးတည္း။ ထုိAပင္ႀကီးသည္ ေႏြႀကိဳရာသီ၌ဆုိလွ်င္ 
ခရမ္းေရာင္ႏုႏု Aပြင့္မ်ားျဖင့္ လွပစြာေဝေနတတ္သည္။ သူ႔Eည့္သည္မ်ား Aားလုံးက 
ထုိAပင္ႀကီးကုိၾကည့္၍ ခ်ီးမြမ္းစကား ဆုိတတ္ၾကသည္။ Uယ်ာU္Eည့္ခံပြဲမ်ား 
လုပ္ေသာAခါမ်ိဳးတြင္ Aင္ဆုိင္ကလုိပီးဒီးယား ၿဗိတိန္နိကား စြယ္စုံက်မ္းထဲမွ ဖတ္ထားေၾကာင္း 
ထိမ္ဝွက္လ်က္ ဤသစ္ပင္ႀကီး၏Aေၾကာင္း သူဗဟုသုတႂကြယ္ဝပုံ Aမ်ိဳးသမီးEည့္သည္မ်ားAား 
ထုတ္ႂကြားရသည္ကုိ သူႏွလုံးေတြ႔သည္။ 
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“ဟုတ္က့ဲ၊ ဒီAပင္ရဲ႕ ႐ုကၡေဗဒ Aမည္ကေတာ့ ‘ဆာဆီဆီလီကြာစၾထမ္’ လုိ႔ ေခၚပါတယ္၊ 
Aေရွ႕တုိင္းမွာေတာ့ကာ Aရြက္ကုိ သုပ္စားၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္၊ Aင္း… ဒါကေတာ့ 
Aဓိပၸာယ္ေတာ့ သိပ္မရိွပါဘူး၊ လူAမ်ား သိၾကတ့ဲ ေရွးAယူAဆAတုိင္းေပါ့ဗ်ာ၊ 
ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ေက်ာ္ Aီတာလ်ံ Aာထူ႐ုိကေတာ့ Aင္မတန္ Aယူသည္းတာကလား၊ 
ဒီသစ္ပင္ကုိ ‘ဝိညာU္ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔ရဲ႕ သစ္ပင္’ လုိ႔ ဆုိသဗ်” 
 
ေလာေလာဆယ္တြင္ သူသည္ သခြားခင္းနားတြင္ သူ၏ Uယ်ာU္မွဴးAုိႀကီး ဝီလဟမ္ကုိ 
ေတြ႔လိုက္ရ၏။ ဝီလဟမ္သည္ Aလုပ္ကၽြမ္းက်င္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ျမင္းတပ္မွ 
တပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္က့ဲသုိ႔ ေခါင္းမာသည္။ သူသည္ ခါးစည္းေရွ႕ဖုံး Aဝတ္စိမ္းကုိ ဆြဲျဖန္႔ယင္း 
Uီးထုပ္ကုိခၽြတ္ကာ မုိေရးကုိ ဝတ္ေက်တမ္းေက် ႏႈတ္ဆက္သည္။ 
 
မုိေရးက ပါးနပ္ယU္ေက်းစြာပင္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွင္းဆီပင္ေတြကုိ သြားၾကည့္ၾကUီးစုိ႔လား” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား ႏွင္းဆီၿခံဘက္သုိ႔ လာခ့ဲၾက၏။ AဘုိးAုိသည္ ဤေနရာတြင္ 
ၾကည့္လုိက္တုိင္း ႏွင္းဆီပင္ပ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရ၍ မေက်မခ်မ္း ဆဲဆုိေရရြတ္ခ့ဲရသည္။ 
Aပင္သစ္မ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပန္စုိက္ရမည္ကုိ ယခုသူတုိ႔ ေရတြက္ၾကသည္။ ဝီလဟမ္ႀကီး 
ထြက္သြားလွ်င္ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီး၏ ကေလးငယ္ႏွစ္ေယာက္သည္ မတ္ေစာက္ေသာ 
ကုန္းတက္လမ္းAတုိင္း တက္လာၾကသည္။ သူတုိ႔၏ လက္ထဲတြင္ မုိေရးAတြက္ ပစၥည္းပုိ႔ေသာ 
Aေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ လက္မွတ္ထုိးယူရန္ စာAုပ္ႏွင့္Aတူပါလာ၍ ထုံးစံAတုိင္းပင္ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္စလုံး Aေမာတေကာျဖစ္ေAာင္ ေပ်ာ္ရႊင္လာၾကသည္။ ဆူဇီက 
စာAိတ္ဝါႀကီးကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား၍ ဟန္းက လက္မွတ္ထုိးရန္ စာAုပ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္လာသည္။ 
ကေလးမ်ားမွာ ေတာက္ပေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းၾကေပသည္။ မုိေရး၏Aက်င့္ကုိ 
သိထားၾကသျဖင့္ သူတုိ႔ရေနက် ဆုလာဘ္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ကာ သူတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကေလးမ်ားမွာ 
ဝင္းလက္၍ ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မုိေရးသည္ ဝုိင္Aရက္ေသတၱာ ႏွစ္လုံးပုိ႔လုိက္သည္ကုိ 
Aေၾကာင္းၾကားသည့္စာကုိ ေသခ်ာေAာင္ တစ္ခ်က္ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ 
မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းျဖင့္ ေခါင္းယမ္းျပလုိက္ယင္း… 
“မင္းတုိ႔က တယ္လိမၼာတ့ဲ ကေလးေတြကုိးကြ၊ မင္းတုိ႔ကုိေတာ့ ဒဏ္ေပးရလိမ့္မယ္” ဟု 
ဆုိလုိက္၏။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးက သူတုိ႔Aား သူ႔တုိ႔Aလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ဆီးေတာ္ပင္ဆီသုိ႔ ေခၚသြားေလရာ 
ကေလးမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တခစ္ခစ္ရယ္ေမာယင္း လုိက္သြားၾကေလသည္။ ဆီးေတာ္ပင္မွာ 
Aသီးမွည့္မ်ားျဖင့္ ဝင္းေန၏။ မုိေရးက Aကုိင္းတစ္ကုိင္းကုိ ဆြဲလႈပ္လုိက္ရာတြင္ Aသီးမ်ား 
တဖုတ္ဖုတ္ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ေႂကြက်ၿပီးေနာက္ လိမ့္သြားသည့္ ဆီးေတာ္သီးမ်ားကုိ 
လိုက္ေကာက္ၾကယင္း ကေလးမ်ား ေAာ္ဟစ္ ရယ္ျမဴးေနၾကေလသည္။ သူတုိ႔Aိတ္မ်ား ျပည့္မွပင္ 
ျပန္လႊတ္လုိက္၏။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ သူသည္ နာရီကုိ ၾကည့္လုိက္သည္။ ႏွင္းဆီပင္ေပါက္မ်ားကုိ 
သြားဝယ္ဖုိ႔ Aခ်ိန္က်ၿပီ။ 
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သူသည္ ကားဂုိေဒါင္ထဲမွ ဂ်က္ဂြါAမ်ိဳးAစား ၿပိဳင္ကားကုိ ေရြး၍ထုတ္ခ့ဲ၏။ Aသက္ 
ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္Aရြယ္ ေAးေAးလူလူ Aနားယူေနေသာ လူတစ္ေယာက္Aဖုိ႔ Aရိွန္ျဖင့္ 
ေမာင္းႏွင္ရေသာ ဤကားမ်ိဳးသည္ Aရြယ္ႏွင့္ မလုိက္လွဟု ထင္စရာျဖစ္သည္။ 
သူ၏Iေႁႏၵရေသာ Aျခားေသာကားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဟမ္းဘားAမ်ိဳးAစား စေတရွင္ဝက္ဂြန္ႏွင့္ 
ဆစ္လဗားကေလာက္ပုံစံ ႐ုိးလစ႐ြိဳက္တုိ႔ႏွင့္ စာေသာ္ သူ၏ ၿပိဳင္ကားသည္ သူႏွင့္ ပုိၿပီး 
မသင့္ေတာ္သေယာင္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ စိတ္ပ်ိဳကုိယ္ႏု ဆုိသက့ဲသုိ႔ Aရြယ္တင္သူ 
ျဖစ္၏။ သူ၏ခႏၶာကုိယ္မွာ သြယ္သြယ္လ်လ် Aခ်ိဳးAစားက်၍ သူ၏A ၿပံဳးမွာ တဘက္သားကုိ 
ဆြဲေဆာင္စြမ္းေသာ ထူးျခားႏွစ္လုိဖြယ္ရိွေသာ သဘာဝA ၿပံဳး၊ လူငယ့္A ၿပံဳး။ 
 
A စတြင္ ကားလမ္းသည္ စားက်က္ေတာကုိျဖတ္၍ သြားသည္။ လည္ပင္းမွ ခေလာက္ႀကီးေတြ 
တေဒါင္ေဒါင္ႏွင့္ ႏြားညိဳမတုိ႔သည္ တA ိA ိ တလႈပ္လႈပ္ ေရြ႕လ်ားျမက္စားေနၾကသည္။ 
A နိမ့္ဘက္က လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔သည္ ေကာက္ရိတ္လ်က္ ရိွၾကသည္။ 
သူသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ခင္မင္ၾကင္နာတတ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာမွလူမ်ားက 
သူ႔ကုိ ေကာင္းစြာ သိကၽြမ္းခင္မင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ A ခ်ိဳ႕က သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းကုိ ရပ္ဆုိင္း၍ 
မုိေရးA ား လွမ္း၍ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ သူကလည္း ဤေဒသရိွ တံပုိးခရာမ်ား 
ဆြဲဆြဲငင္ငင္မႈတ္၍ က်င္းပေလ့ရိွေသာ ေတာမဂၤလာေဆာင္မ်ား၊ ေရွး႐ုိးမပ်က္ 
စီတန္းလွည့္လည္ပြဲမ်ား၊ သူ၏ေမြးေန႔တြင္ လာေရာက္၍ တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည့္ ေက်းရြာ 
တီးဝုိင္းA ဖြဲ႔မ်ား A စရိွသည့္ ေတာရြာဓေလ့ ပြဲလမ္းသဘင္တုိ႔တြင္ သူ႔ကုုိယ္သူ 
လူခ်စ္လူခင္မ်ားေA ာင္ A ပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ထားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
 
ဤသုိ႔ျဖင့္ပင္ သူသည္ ၿမိဳ႕A စြန္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ လမ္းမ်ားသည္ တုိက္ခၽြတ္ 
ေဆးေၾကာထားသက့ဲသုိ႔ ေျပာင္စင္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ကတ္စိမ္းႏွင့္ A ိမ္ျဖဴကေလးမ်ား၏ 
ျပတင္းဝရိွ ပန္းစုိက္ေသတၱာကေလးမ်ားတြင္ ေႂကြပန္းပင္၊ ဖေယာင္းပန္းပင္ကေလးမ်ားျဖင့္ 
A ားလုံး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ သပ္ရပ္၍ ၾကည္လင္ရႊင္လန္းေနေသာ ဤA ရပ္တြင္ ဘယ္A ခါမွ 
A ေျခမပ်က္ေတာ့မည့္ဟန္၊ ထုိA ရပ္ရိွ လူမ်ားသည္လည္း ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ စိတ္၊ 
ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ စိတ္ထားတုိ႔ကုိ ထာဝရ လက္ကုိင္ထားၾကမည့္ဟန္ ထင္ရ၏။ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္Aခါတြင္ တေလာကလုံး၊ ႐ူးသြပ္ေနဘိသက့ဲသုိ႔ Aႏွစ္သာရ Aလွ်င္းမရိွေသာ 
႐ုိင္းစုိင္းေသာ လူတုိ႔မွေဝးရာ ဤေနရာမ်ိဳးသုိ႔ လာေရာက္Aေျခခ်မိသည္မွာ ေကာင္းေလစြ၊ 
မွန္ေလစြဟုလည္း ေAာက္ေမ့မိျပန္သည္။ 
 
Aေမရိကန္ကုမၸဏီမွ သူ၏ စီးပြားဖက္ျဖစ္ခ့ဲသူ ဟုိးလဘ႐ုကမူ ဤAဆုံးAျဖတ္ကုိ 
ကန္႔ကြက္ခ့ဲေသးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔မွာ ဤေနရာမ်ိဳးတြင္ ေနရသျဖင့္ ဇာတ္ျမဳပ္ေနရသည္ကား 
မဟုတ္။ ဂီတပညာရွင္ Aေက်ာ္Aေမာ္ ဝဂၢနာသည္ ဤေဒသသုိ႔လာ၍ ခနစ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ကာ ကမာၻေက်ာ္ရစ္မည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကုိ ေရးစပ္ခ့ဲဖူးသည္ 
မဟုတ္ေလာ။ ဝဂၢနာသည္ ရပ္ရြာမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔Aတြက္ တပ္ခ်ီေတးတစ္ပုဒ္ကုိပင္ 
ေရးစပ္ေပးခ့ဲေသးသည္ မဟုတ္ေလာ။ ဤAေတြးကုိ ေတြးမိရာတြင္ကား မုိေရးသည္ 
ၿပံဳးလုိက္မိေသး၏။ ကဗ်ာဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရွယ္လီႏွင့္ ဘုိင္ရြန္တုိ႔လည္း 
ဤAနီးAနားဝန္းက်င္တြင္ Aၾကာႀကီး လာေနသြားၾကဖူးေသးသည္ မဟုတ္ေလာ။ 
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ထုိမွတစ္ပါးလည္း ယခုပင္ မဲလစဗတ္ၿမိဳ႕တြင္ ခင္မင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ စာေပAႏုပညာရွင္ 
လူေကာင္းသူေကာင္းတစ္စုလည္း ရိွေနေပသည္။ သူတုိ႔Aထဲတြင္ မဒမ္ေAာ္လတီ႐ႈိဖာသည္လည္း 
AပါAဝင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
ယခု သူသည္ ႏွင္းဆီပ်ိဳးခင္းသုိ႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္၏။ သူသည္ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ႏွင္းဆီမ်ိဳးမ်ားကုိ 
သူကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ကာ ဝီလဟမ္ႀကီးAႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စာရင္းတြင္ ဇြတ္ 
ထည့္သြင္းေလသည္။ ေနာင္Aခါတြင္ သူ႔Aပင္ေတြ ေသကုန္ၾကၿပီးလွ်င္ AျခားAပင္ေတြ ရွင္သန္ 
ႀကီးထြားလာၾကမည္ကုိ သိလ်က္ျဖင့္ပင္ Aတင္းစာရင္းထည့္၍ ဝယ္ခုိင္းခ့ဲ၏။ ၿပီးေနာက္ 
Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ ေစာေသးသည္ႏွင့္ သူသည္ မဲလစဗတ္ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ဝင္လ်က္ Aျခားဝယ္စရာ 
ရိွသည္တုိ႔ကုိ ဝယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္၏။ 
 
ၿမိဳ႕မွာ လူရွင္းေနသျဖင့္ သာယာေန၏။ ပါးစပ္ ေဟာင္းေလာင္းျဖင့္ ဟုိေငးသည္ေငး 
ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနၾကေသာ တစ္ၿမိဳ႕သားမ်ားလည္း မရိွၾကေတာ့။ ေရAုိင္နံေဘး လမ္းမ်ားမွာလည္း 
လမ္းေလွ်ာက္သူ မရိွသေလာက္ ရွင္းေန၏။ ဤရာသီကုိ မုိေရးႀကိဳက္သည္။ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းက 
ႏွစ္ၫြန္႔ၿပိဳင္ စုလစ္ မြမ္းခၽြန္တုိ႔သည္။ ေရွးကထက္ပုိ၍ မုိးေကာင္းကင္ထဲသုိ႔ စူးဝင္ေနဟန္ရိွကာ 
မီးေမာင္းမ်ား ထုိးထားေလ့ မရိွေတာ့ေသာ ေရွးခံတပ္ေဟာင္းမ်ား တဝုိက္မွာလည္း ေဟာင္းAုိ 
ေမွာင္မႈိင္းသည့္ ပကတိAသြင္Aတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေနၾကသည္။ မုိေရးသည္ ကားကုိ ေသာ့ပင္မခတ္ဘဲ 
သူ႔Aႀကိဳက္ ဆုိဗရာနီစီးကရက္မ်ား ဝယ္ရန္ ေဆးလိပ္ဆုိင္ဆီသုိ႔ တစ္လွမ္းခ်င္း ေလွ်ာက္လာခ့ဲ၏။ 
ထုိ႔ေနာက္ နာမည္ေက်ာ္ ေမယာ ကိတ္မုန္႔တုိက္သုိ႔ ကူးခ့ဲၿပီးလွ်င္ Aေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ 
ကြန္နက္နီကတ္ျပည္နယ္ စတန္ဖုိ႔ၿမိဳ႕ရိွ ဟုိးလဘ႐ု၏ ကေလးမ်ားထံသုိ႔ ေခ်ာ့ကလက္ထုပ္ႀကီး 
တစ္ထုပ္ ဝယ္ပုိ႔လုိက္၏။ ဤၿမိဳ႕တြင္ ေဈးဝယ္ရသည္မွာ ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ 
ဘယ္ဆုိင္ဝင္လုိက္ ဝင္လုိက္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ Aၿပံဳးခ်ည့္ေတြ႔ရသည္။ 
 
သူ၏ မသိစိတ္က ႏႈိးေဆာ္သျဖင့္ သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ လ်ဴရွနာ ပန္းခ်ီဆုိင္ခန္းဆီသုိ႔ 
Uီးလွည့္ခ့ဲ၏။ စိတ္Aလုိသုိ႔ လုိက္ခ့ဲမိျပန္ၿပီေကာဟု ေတြးမိကာ စိတ္တြင္းမွ သူ႔ကုိယ္သူ 
ရယ္သြမ္းေသြးမိလ်က္ ေခတၱမွ် ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္း လုပ္လုိက္မိေသးေသာ္လည္း ဗီလား၏ 
ပတ္စတယ္ေခၚ ေျမျဖဴခဲေရာင္စုံ ပန္းခ်ီကားကေလးကုိ သတိရလုိက္မိသည္တြင္ သူသည္ 
ဆုိင္ခန္းထဲသုိ႔ ေရာက္လာခ့ဲေလသည္။ 
 
ပုပုဝဝႏွင့္ သပ္ရပ္ၿပံဳးရႊင္စြာ ေနတတ္ေသာ လူပါးလူနပ္ လ်ဴရွနာသည္ ေဘာင္းဘီရွည္Aစင္း 
နံနက္ခင္းဝတ္ ကုတ္Aကႌ်တုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္လ်က္ သူ၏႐ုံးခန္းတြင္ ရိွေနသည္။ သူက မုိေရးAား 
႐ုိေသေလးစားစြာပင္ တရင္းတႏီွး ေဖာ္ေရြစြာ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ၿပီးေနာက္ ရာသီUတုAေၾကာင္း 
စကားစပ္မိၾကသည္။ 
 
႐ုတ္တရက္ လ်ဴရွနာက ပုံဆြဲစကၠဴေပၚတြင္ ဆြဲထားသည့္ A႐ုပ္ကားခ်ပ္မ်ားကုိ ၫႊန္ျပရင္း 
“ဒါေတြလဲ Aေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်၊ ေဈးလဲ သက္သာတယ္၊ ကန္ဒင္စကီဟာ ေတာ္သေလာက္ 
မေက်ာ္ရွာတ့ဲ လူ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
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မုိေရးက ကန္ဒင္စကီကုိ စိတ္မဝင္စား။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ထုိကားမ်ားကုိ ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ 
ေစ့စပ္စြာ ၾကည့္ေနလုိက္မိ၏။ ထုိ႔ေနာက္ သူ႔Uီးထုပ္ကုိ ေကာက္ယူလုိက္ၿပီးတြင္မွ “ဒါနဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔ 
Aရင္တစ္ပတ္က ၾကည့္ခ့ဲတ့ဲ ဗီလားရဲ႕ ကားကေလး ရိွUီးမယ္ ထင္ပါ့ေနာ္” ဟု Aမွတ္တမ့ဲ 
ေမးလုိက္သည္။ “ရိွေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ” ဟု လ်ဴရွနာက Iေႁႏၵႀကီးျဖင့္ ေျပာ၏။ 
“Aေမရိကန္ တစ္ေယာက္က Aဲဒီကားကုိ သိပ္ႀကိဳက္ေနတယ္၊ ဖီလာဒလဲဖီးယားက Aႏုပညာ 
ျပတုိက္မွဴးေပါ့” ဟု ဆက္ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးစိတ္ထဲက ထိတ္လန္႔သြားေသာ္လည္း “ၿဖီးမေနစမ္းပါနဲ႔ဗ်ာ” ဟု ေလွာင္ေျပာင္လုိသည့္ 
သေဘာျဖင့္ ေခါင္းကုိ ယမ္းျပလုိက္ယင္း “ခင္ဗ်ားက မတန္တဆ ေဈးဆုိတုန္းပဲလားဗ်၊ 
တကယ္ေတာ့ ဒီကားဟာ ပတ္စတယ္ေလးပဲဗ်ာ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ပတ္စတယ္က ဗီလားႏုိင္တ့ဲနည္းကုိဗ်၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရင္ ယုံပါဗ်ာ၊ ဒီကား ဒီေဈးနဲ႔ရတာ 
တန္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ာ့ႏွယ္ တစ္ေန႔က လန္ဒန္မွာ Aလကား စထေရာ္ဗယ္ရီသီးကေလး 
ေလးငါးေျခာက္လုံးေလာက္ကုိ စုတ္ခ်က္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကေလး သုံးေလးခ်က္နဲ႔ ဆြဲထားတ့ဲ 
ရီႏြားရဲ႕ ကားေတာင္မွ ေပါင္ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ Aေရာင္းAဝယ္ ျဖစ္ေသးတာ၊ ဒီကားကေလးက 
တကယ့္Aဖုိးတန္ Aင္မတန္ရွားတ့ဲ ကားကေလး၊ ရတနာကေလးပဲ၊ Aခု ခင္ဗ်ား ဝယ္စုထားတ့ဲ 
ကားေတြထဲမွာ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဝင္မယ့္ဟာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္က ေဒၚလာ 
တစ္ေသာင္းကုိးေထာင္တည္းပဲ ေတာင္းပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဝယ္လုိက္ရင္။ Aတင္းေတာ့ 
မတုိက္တြန္းပါဘူးေနာ္၊ တကယ္က ဒီကားက ေရာင္းၿပီးသားလုိ ျဖစ္ေနတာပါ၊ ခင္ဗ်ား 
ဝယ္လုိက္ရင္ မမွားဘူးဗ်” 
 
ေဆးေရာင္ မသဲကြဲသည့္နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ထုိပတ္စတယ္ ပန္းခ်ီကားကေလးကုိ 
ပထမAႀကိမ္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ Aတူ ၾကည့္ၾကသည္။ ပန္းခ်ီကားကေလးမွာ တကယ္ပင္ 
ခ်စ္စရာေကာင္းလွ၍ သူ႔Aႀကိဳက္ Aေၾကာင္းAရာမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ဇာတ္မင္းသမီးႀကီး မဒမ္မီလုိႏွင့္ 
သူ၏သမီးကေလးတုိ႔ စကားစျမည္ ေျပာေနၾကသည့္ပုံ။ သူ၏လည္ပင္း၌ တင္းက်ပ္လာ၏။ 
ဤကားကေလးကုိ သူ႔Aိမ္မွာ ရိွၿပီးသား စစၥလီ၏ပန္းခ်ီကားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ ခ်ိတ္ရန္ 
သူAရဝယ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ေရာင္းေဈးကား ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္ေသာ္လည္း သူတတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သူ႔မွာ ေငြေၾကးျပည့္စုံပါသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဘာမွ Aႏွစ္သာရမရိွေသာ 
Aလုပ္မ်ိဳးႏွင့္ Aဆင္မေျပေသာ Aိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာမ်ားျဖင့္ က်င္လည္နပန္းလုံးခ့ဲရေသာ 
သူ႔Aဖုိ႔ သူလုိခ်င္သမွ်Aားလုံး မရယူသင့္ေပဘူးေလာ။ သူသည္ ခ်က္လက္မွတ္ကုိ 
ေရးေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ ပန္းခ်ီကားကုိ ခ်ိဳင္းတြင္ညႇပ္လ်က္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စြာျဖင့္ ထြက္ခြာ 
လာခ့ဲသည္။ ဤပန္းခ်ီကားကေလးကုိ ဖရီဒါဗြန္ေAာ္လတီ႐ႈိဖာသာ ျမင္ရလွ်င္ တA့ံတၾသ 
ခ်ီးမြမ္းေတာ့မည္ဟု သူထင္သည္။ 

************ 

 

ဖရီဒါကုိ သူ ၅ နာရီတြင္ ဖိတ္ထားသည္။ ထုိAခ်ိန္Aတိမွာပင္ ဖရီဒါေရာက္လာ၏။ 
ဤတစ္ေခါက္တြင္ သူစီးေနက် ေဒၚဖင္း ကားစုတ္ကေလးႏွင့္ မဟုတ္၊ ေျခက်င္ေလွ်ာက္လာသည္။ 
သူေနသည့္ ဆီးဗတ္ရဲတုိက္ေခၚ တန္းလ်ားရွည္ႀကီးပမာ Aိမ္Aုိႀကီးသည္ ေရAုိင္၏ 
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တစ္ဘက္ကမ္းတြင္ ရိွသည္။ Eည့္ခန္းထဲသုိ႔ ဖရီဒါ ဝင္လာလွ်င္ပင္ မုိေရးက ဖရီဒါ၏ 
လက္ႏွစ္ဘက္စလုံးကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ကုတုိ႔ျဖင့္ ေရAုိင္ကုိျဖတ္၍ သူ႔Aိမ္ကုန္းတက္လမ္း 
မတ္ေစာက္ေစာက္ႀကီးကုိ ေျခက်င္တက္လာ ေကာင္းေလာဟု Aျပစ္တင္သည္။ တကယ္ဆုိ 
Aာထူ႐ုိကုိ လႊတ္မေခၚခုိင္းရပါေလာ။ 
 
ဖရီဒါက ၿပံဳးလ်က္ “ပါတီကုိ သြားေတာ့လဲ ရွင့္ကားနဲ႔ပဲ သြားရမွာမုိ႔ ကၽြန္မကားကုိ ယူမလာတာပါ” 
ဟု ေျပာသည္။ သူသည္ Aဂၤလိပ္စကားကုိ ေရေရလည္လည္ ေျပာတတ္သည္။ Aခ်ိဳ႕ 
စကားလုံးမ်ားကုိ ခပ္ခၽြဲခၽြဲ ခပ္ဝဲဝဲေဖာ့၍ ေျပာသည္။ 
 
“ကဲ၊ Aခု ခင္ဗ်ား လက္ဖက္ရည္ေသာက္လုိက္Uီး၊ ေတာ္ၾကာ ေရသာသာဝုိင္က်ဲက်ဲကလြဲလုိ႔ 
ဘာမွရမွာ မဟုတ္ဘူး” 
“ရွင္က တယ္ႀကိဳျမင္တတ္တာကုိး” 
 
ဖရီဒါက သူ၏ လက္Aိတ္မ်ားကုိ ခၽြတ္ယင္း သိမ္ေမြ႔စြာ ထုိင္လုိက္သည္။ သူ၏ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ္လည္း သန္မာသည္။ လက္သည္းမ်ားကုိ 
ေျပာင္စင္ေနေAာင္ ပြတ္တုိက္ထားေသာ္လည္း Aေရာင္တင္မထားေခ်။ 
 
Aာထူ႐ုိက လက္ဖက္ရည္ပြဲျပင္၍ ဘီးတပ္စားပြဲျဖင့္ တြန္း၍ယူလာစU္တြင္ မုိေရးသည္ ဖရီဒါAား 
စူးစုိက္ၾကည့္ရင္း Aကဲခတ္ေနမိသည္။ ပ်ိဳရြယ္စU္ကမူကား မိန္းမလွတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမည္။ 
A႐ုိးAဆစ္ ေျပျပစ္သည္။ ယခု Aသက္ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္ ဝန္းက်င္၌ပင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ 
မွန္မွန္႐ွဴျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သူ၏ကုိယ္လုံး ကုိယ္ေပါက္ 
ေတာင့္တင္းလွပလ်က္ပင္ ရိွသည္ျဖစ္ရာ သူသည္ မိန္းမေခ်ာ မိန္းမလွတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
Aထူးျခားဆုံး လကၡဏာမွာ ညိဳဝါေရာင္တြင္ Aစိမ္းေႏွာသည့္ သူ၏မ်က္ဝန္းတြင္ 
Aနက္ေျပာက္ကေလးမ်ား ရိွျခင္းျဖစ္၏။ မုိေရးကAရဲစြန္႔၍ ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာခ့ဲဖူးစU္ ဖရီဒါက 
ၿပံဳးလ်က္ “ေၾကာင္မ်က္လုံးေတြေပါ့ရွင့္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မက မကုတ္တတ္ပါဘူး၊ ကုတ္ခဲသားပဲ 
ဆုိပါေတာ့ရွင္” ဟု ျပန္ေျပာခ့ဲေလသည္။ 
 
ဖရီဒါသည္ ေလာကဓံကုိ Aေတာ္ကေလး ႀကံဳခ့ဲရဟန္တူသည္ဟု မုိေရးသည္ က႐ုဏာျဖင့္ 
ေတြးေနမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖရီဒါက သူ႔Aေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔ေသာAခါကမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာမျပ။ 
သူ႔မွာ ေငြေၾကး Aလြန္က်ပ္တည္းလ်က္ Aဝတ္Aစားလည္း မ်ားမ်ားစားစား မရိွေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ 
ရိွသမွ်ကေလးမွာကား ပုံပန္းက်နေသာ Aထည္မ်ား၊ လက္ခ်ဳပ္ဖိနပ္မ်ားမွAစ Aေကာင္းစား 
ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾက၍ သူသည္ ဟန္က်ပန္က် ဝတ္ဆင္တတ္သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ 
AမူAရာAားလုံးတြင္ Aထက္တန္းစားလကၡဏာက ေပၚလြင္လ်က္ရိွ၏။ 
 
“ရွင့္ လက္ဖက္ရည္ကေတာ့ Aၿမဲတမ္းပဲ၊ သိပ္ေကာင္းတာပဲရွင္” 
“ရႊမ္းဆီးAုိင္က ေရက နည္းနည္းေလးေတာ့ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိလဲ Aဲဒီေရနဲ႔လုိက္ေAာင္ 
ျပဳျပင္ၿပီး Aစပ္ခုိင္းရတယ္” 
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“ဘာမဆုိ ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေAာင္ လုပ္ႏုိင္တာ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္” ဟု ေျပာလ်က္ 
Aေပၚသုိ႔ေမာ့ၾကည့္ယင္း တန္းလန္း တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျမင္၍ “O၊ ရွင္ ဒါကုိ ဝယ္လုိက္ၿပီကုိး” ဟု 
A့ံAားတသင့္ ဆုိလုိက္၏။ ဗီးလားပန္ခ်ီကားကေလးကုိ နံရံေပၚတြင္ ခ်ိတ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ 
ဖရိဒါသည္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာပင္ ထုိင္ရာမွထၿပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီကားကေလးရိွရာသုိ႔ သြားၾကည့္သည္။ 
“ပန္းခ်ီဆုိင္က ျပခန္းမွာထက္ ဒီမွာက ပုိၾကည့္ေကာင္းလုိက္တာေနာ္၊ ေခြးေျခကေလးေပၚက 
ကေလးကလဲ သိပ္ခ်စ္စရာ ေကာင္းတာပဲေနာ္”  ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ သူ႔ပတ္ပတ္လည္ရိွ ေရွး 
ဆယ့္ရွစ္ရာစုေခတ္က Aိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေဂၚဂန္၏ပန္းခ်ီကား၊ ေဒးဂါး၏ ကုိယ္လုံးတီး 
ပန္းခ်ီကား၊ Uႀထီလုိ၏ ပ်ိဳရြယ္စU္က လက္ရာမ်ားကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္လ်က္ ေန၏။ 
“ရွင့္Aခန္းကေလးကုိ ကၽြန္မသိပ္ခ်စ္တာပဲရွင္၊ AလွAပေတြၾကားထဲမွာ ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ ျမဳပ္ႏံွၿပီး 
ေနလုိ႔ရတာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္Aစြမ္းAစနဲ႔ ကုိယ္ ရထားတာေတြဆုိေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့” 
ဟုလည္း ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးက “ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ Aဲဒါေတြနဲ႔ ထုိက္တန္ပါရဲ႕လုိ႔ ေAာက္ေမ့တယ္၊ ကာလသားဘဝ ကၽြန္ေတာ္ 
စေကာ့တလန္မွာ ေနတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ Aင္မတန္ကုိ ဆင္းရဲခ့ဲပါတယ္” ဟု ေျပာေနယင္းမွ 
Aနည္းငယ္ စကား ထစ္ေငါ့သြားသည္။ ဆရာဝန္က သူ႔ကုိ Aတိတ္ကAေၾကာင္းမ်ားကုိ 
ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေတြးပါေလႏွင့္ဟု မွာထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ “ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားကေတာ့ 
စစ္ျဖစ္တ့ဲAထိ Aေတာ္…၊ Aေတာ္ကေလး ခမ္းခမ္းနားနား ေနခ့ဲရတယ္ မဟုတ္လား” ဟု 
မုိေရးက ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ “ဟုတ္က့ဲ၊ ဟုိတုန္းကေတာ့ ျပည့္စုံခ့ဲပါရဲ႕” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 
ဤစကားမ်ားကုိ သူ၏ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားမွ ထုတ္ေျပာလုိက္ပုံမွာ ခန္႔ထည္လွသည္။ 
သူသည္ AစU္Aဆက္ ႂကြယ္ဝခ့ဲေသာ ဂ်ဴးႏြယ္ မွဴးမတ္ငယ္ Aဆင့္ရိွသူ ေAာ္လတီ႐ႈိဖာ၏ 
ၾကင္ယာမုဆုိးမ ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူသည္ စစ္ျဖစ္စAခါတြင္ပင္ ေသနတ္ထိ၍ 
ေသဆုံးသည္။ ဖရီဒါသည္ သူ႔ေယာက္်ားႏွင့္ Aယူဝါဒခ်င္း မတူေသာ္လည္း ေနာက္သုံးႏွစ္ၾကာ 
စစ္Aခ်ဳပ္စခန္းတြင္ ေနခ့ဲရေလသည္။ လြတ္လာေသာAခါ သူ႔မွာ ဆီးဗတ္ရဲတုိက္မွ လြဲ၍ 
ဘာတစ္ခုမွမက်န္ေတာ့။ ဖရီဒါသည္ ထုိရဲတုိက္မွာပင္ သူ႔ဘဝကုိသူ သတိၱရိွစြာျဖင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ခ့ဲရေလသည္။ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားက သူ၏ က်ယ္ဝန္းေသာ ရဲတုိက္ႀကီးႏွင့္ 
ေပါင္းပင္မ်ားထလ်က္ရိွေသာ Uယ်ာU္သုိ႔ ေပ်ာ္ပြဲစားသေဘာ Aခေၾကးေငြေပး 
လာေနေလ့ရိွၾကသည္။ ဆီးဗတ္ကုိ Aေၾကာင္းျပဳ၍ Aလြန္စည္းလုံးေသာ မိတ္သဂၤဟ 
Aသုိင္းAဝုိင္းကေလး ျဖစ္ေပၚလာသည္။ “ဒီရဲတုိက္ႀကီးကုိ ဟုိေရွးေခတ္က Aိမ္ေထာင္ 
ပရိေဘာဂေတြ ျပန္ထည့္ထား၊ Uယ်ာU္ႀကီးကုိ ျပန္စုိက္ၿပီးေတာ့ နဂုိAတုိင္း ျဖစ္ေAာင္ 
လုပ္ထားရယင္ သိပ္ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းမွာပဲ” ဟု ဖရီဒါ တစ္ခါက ေျပာဖူးသည္။ သူ႔ကုိမ်ား 
စကားဆြယ္ေနသေလာဟု မုိေရးက ေတြးဖူးသည္။ ေနာက္ သူ႔ဘာသာ Aေတြးေခါင္ျခင္း 
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု မုိေရးဆက္ေတြးခ့ဲမိသည္။ 
 

႐ုတ္တရက္ပင္ မုိေရးက သူ၏နာရီကုိ ၾကည့္လုိက္သည္။ 
 
“ကဲ… Aဆင္သင့္ပဲဆုိယင္ သြားၾကမွ ထင္တယ္“ 
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သူတုိ႔သည္ ကားႀကီးျဖင့္ သြားၾကသည္။ သူ႔တြင္ရိွသမွ်Aနက္က Aေကာင္းဆုံး Aျပာေရာင္ဝတ္စုံ 
ဆင္ထားေသာ Aာထူ႐ုိက ေမာင္းသည္။ ကားေနာက္ခုံတြင္ ေဘးခ်င္းယွU္၍ ထုိင္လ်က္ 
Aလယ္က ကူရွင္လက္တင္ေပၚတြင္ လက္ေမာင္းခ်င္းထိလ်က္ မုိေရးမွာ စိတ္ကူးယU္ 
ရႊင္လန္းလ်က္ရိွ၏။ သူ၏ Aိမ္ေထာင္ေရးမွာ Aဖတ္ဆယ္မရေAာင္ ပ်က္ျပားခ့ဲရေသာ္လည္း 
Aလုပ္မွ Aနားယူလုိက္ကတည္းက သူ၏ စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာဝီလင္းစကီး၏ 
ခပ္ေနာက္ေနာက္ စကားAတုိင္း ‘ေနာက္တစ္ခ်ီတစ္ေမာင္း ထပ္စမ္းၾကည့္’ ဖုိ႔ AေလးAနက္ 
စU္းစားခ့ဲဖူးသည္။ ယခုAထိမူ သူ၏စိတ္ကူးမ်ားသည္ ငယ္ငယ္ႏုႏုကေလးမ်ား၌သာ 
က်က္စားခ့ဲသည္။ ဖရီဒါမွာ မႏုပ်ိဳေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ ဖရီဒါသည္ သန္မာဖ်တ္လတ္ေသာ 
မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ သူ႔မွာ မထင္မိေသာ ငယ္မူငယ္ေသြး မကုန္ေသးသူမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
Aျခားေသာ လူမႈကိစၥA ဝဝတြင္လည္း သူသည္ မယားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ေရာက္ၾကေသာ္ သူတုိ႔သည္ A မ်ားျပည္သူ႔ ပန္းUယ်ာU္မွ ေရပန္း ေရကန္ 
Aုတ္ေဘာင္ဝုိင္းကုိ ပတ္ေမာင္းကာ ပြဲေတာ္က်င္းပရာ Aႏုပညာခန္းမေဆာင္ေရွ႕တြင္ Aာထူ႐ုိက 
ကားကုိ ထုိးရပ္လုိက္၏။ “ဒီပြဲကုိ သံတမန္Aဖြဲ႔ထဲက ကၽြန္မမိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕လဲ ဘန္းက 
တက္လာၾကလိမ့္မယ္ ထင္တယ္၊ ရွင္ သူတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္မွာပဲ မဟုတ္လား” ဟု ဖရီဒါက ေျပာသည္။  
 
မုိေရးလည္း Aေတာ္ပင္ သေဘာက်သြားသည္။ သူက ဂုဏ္မက္တတ္ မဟုတ္၊ တကယ္ပင္ 
ဂုဏ္မမက္တတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလာကတြင္ ေတြ႔သင့္ သိသင့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
သိကၽြမ္းရမည္ကုိကား သူႏွစ္ၿခိဳက္ပါသည္။ “ဖရီဒါက တယ္ခ်စ္စရာ ေကာင္းတာပဲ” ဟု ရင္းႏီွးစြာ 
ေစာင္းင့ဲၾကည့္လုိက္ယင္း ေျပာသည္။ 
 
ခန္းမရွည္ႀကီးမွာ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္လ်က္ ဆူဆူညံညံ ရိွလွသည္။ ဤနယ္ရိွ ထင္ရွားသူ Aမ်ားစုႏွင့္ 
ပြဲေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ ပညာသည္မ်ား  ေရာက္ရိွေနၾက၏။ သူတုိ႔Aား Aမ်ိဳးAမည္ 
မထင္ရွားသည့္ ခပ္ေႏြးေႏြးေသာက္စရာတစ္မ်ိဳး လာေပးေသာAခါ ဖရီဒါက မုိေရးAား စပ္ၿဖဲၿဖဲ 
Aၾကည့္ျဖင့္ ေစြၾကည့္လုိက္ရာ မ်က္လုံးခ်င္း ဆုံမိၾကသည္။ “ရွင္ ေျပာတာ သိပ္ဟုတ္တာပဲ၊ 
ရွင္တုိက္တ့ဲ လက္ဖက္ရည္ကေလးကုိ ေသာက္ခ့ဲမိေပလုိ႔သာပဲ၊ ရွင္နဲ႔ လာခ့ဲရတာကုိလဲ 
ဝမ္းသာမိပါ့ရွင္” ဟု ေျပာခ်င္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ေနာက္ ဖရီဒါက မုိေရးကုိ 
သူ႔လက္တံေတာင္ျဖင့္ AသာAယာ ဖိတြန္းလ်က္ လူAုပ္ထဲမွ တုိးသြားကာ ဂ်ာမန္ႏွင့္ 
ၾသစႀတီးယား သံAမတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ သံAမတ္မ်ားက ဖရီဒါAား 
ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္ကုိ မုိေရးသတိျပဳမိ၏။ 
 
သူတုိ႔ ထုိေနရာမွ ထြက္ခ့ဲၾကသည္တြင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွ ေၾကးၾကယ္သီးတပ္ ဘေလဇာကုတ္ 
Aျပာ သမင္ေရာင္ ပြေရာင္းေရာင္း ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္ သားေရဖိနပ္ ခပ္ပြန္းပြန္းတုိ႔ျဖင့္ 
တန္ဆာဆင္ထားေသာ ၿဗိတိသွ်သားျဖစ္ျငား ေဟးလားဝါးလားေနတတ္သူ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ 
သြားတုတပ္လ်က္ Aရက္ခုိးလွ်ံေသာ မ်က္လုံးရိွသူတစ္ေယာက္က ဝမ္းသာAားရ ေAာ္ဟစ္ 
ႏႈတ္ဆက္သည္။ မုိေရးက ဝတ္ေက်တန္းေက် ျပန္၍ လက္ျပလုိက္သည္။ ဤေဒသမွ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ Aာဝဇၨန္း ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ခပ္စပ္စပ္ကေလး Aဖ်ားခတ္တုပ္တတ္သည့္ 
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လူမႈေရး ေဆာင္းပါးခန္းေရးလ်က္ လန္ဒန္ေန႔စU္ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ 
Aာခ်ီစတင့္ခ်္ကုိ သူမေတြ႔လုိေပ။ မုိေရးသည္ ခဏခဏ Aတုပ္ခံရဖူးသည္။  
 
ကံAားေလ်ာ္စြာပင္ သူႏွင့္ ဖရီဒါတုိ႔သည္ သူတုိ႔မိတ္ေဆြရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ထုိေဒသမွ 
တည္းခုိAိမ္ပုိင္ရွင္ မဒမ္လူဒင္ႏွင့္ သူ၏ခင္ပြန္းသည္ ခ်ဴနာသည္ကေလးတုိ႔ႏွင့္Aတူ 
ေတာင္တက္သမား သီခ်င္းAဟစ္ေကာင္းသည့္ ေဒါက္တာAယ္လပင္စတုခ္တုိ႔ စုေဝးရာ 
ျပတင္းက်ယ္ႀကီးနားသုိ႔ ေရာက္ေနၾကသည္။ သားေမြးတဘက္ကုိ ပခုံးေပၚ၌ ကပုိက႐ုိတင္လ်က္ 
႐ုိက်ိဳးခ်ိဳရႊင္စြာ ၿပံဳးျပတတ္သည့္ ‘ဂါလီ’ ဟု Aမ်ားသိေသာ ႐ုရွမင္းသမီး ဂါလီယာတင္ 
ပါရိွေနသည္။ ဂါလီသည္ နားပင္းေန၍ စကားေျပာခဲသည္။ စားဖုိ႔Aေရးဆုိလွ်င္ ေနရာတကာ 
ေရာက္သည္။ သူAၿမဲေဆာင္သည့္ Aက္ကြဲေနၿပီ ျဖစ္ေသာ သားေရလက္ေပြ႔Aိတ္ 
ေဖာင္းေဖာင္းႀကီးထဲသုိ႔လည္း စားစရာမ်ား ထည့္ယူသြားတတ္ေသးသည္။ ထုိEည့္ပရိတ္သတ္ 
Aာ႐ုံစူးစုိက္လ်က္ရိွသူမွာ လီယုိႏုိရာစပင္ဂလာ ဆုိသူ Aမ်ိဳးသမီးျဖစ္၍ ထုိေနရာသုိ႔ 
သူတုိ႔ခ်U္းကပ္လာသည္တြင္ ဖရီဒါက “ကဲ… ကၽြန္မတုိ႔ လီယုိႏုိရာ ေတာပစ္သြားတ့ဲ ဇာတ္လမ္းစုံကုိ 
ၾကားၾကရေတာ့မယ္” ဟု ေလသံAုပ္Aုပ္ျဖင့္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ 
 
လီယုိႏုိရာကား ဆြစ္ဇာလန္ျပည္တြင္ Aခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံျခား ဒိန္ခဲ ကုန္ကူးသေဌး 
ဟာမန္စခြတ္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နီးစပ္ေAာင္လုပ္၍ Aေၾကာင္းပါခ့ဲသူ၊ ဆံပင္ မ်က္လုံးညိဳရွင္ 
မိန္းမေခ်ာ၊ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေသာ Aမ်ိဳးသမီးငယ္ ျဖစ္၏။ သူသည္ ရႊင္ျမဴးဖြယ္ရာ 
Eည့္ခံပြဲမ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေလ့ရိွေသာ္လည္း မုိေရးကမူ သူ၏ ေတာင္စU္ေရမရ 
ေလွ်ာက္ေျပာသြားသည္တုိ႔ကုိ နားေထာင္ခဲလွသည္။ ယခုလည္း သူႏွင့္ သူ႔ခင္ပြန္းတုိ႔ 
မၾကာခင္ကမွ ျပန္ခ့ဲၾကသည့္ ခရီးAေၾကာင္းကုိ လီယုိႏုိရာက ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေျပာျပေနစU္ မုိေရး၏ 
စိတ္Aာ႐ုံသည္ တျခားသုိ႔ လြင့္ပါးေနသည္။ သုိ႔စU္ Aခ်ိဳ႕ေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ သူ၏နားထဲသုိ႔ 
တုိးဝင္လာၾကသျဖင့္ သူ႔မွာ ႐ုတ္တရက္ Aာ႐ုံေၾကာမ်ား တင္းလာေAာင္ ဂ႐ုစုိက္၍ 
နားစြင့္ေနမိေလသည္။ လီယုိႏုိရာက သူ႔ခင္ပြန္း ေတာပစ္ရန္Aတြက္ စခန္းငွားရမ္းေနခ့ဲေသာ 
စေကာ့တလန္ျပည္ ေတာင္ကုန္းေဒသ ေတာပုိင္းAေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေနသည္။ ပင္လယ္ဝ 
ျမစ္ဝေပါက္က်ယ္ဆီမွ ေတာင္ေပၚတက္ လမ္းAေၾကာင္းကုိ ေျပာသည္။ ေတာင္နံရံ 
ျမင့္ႀကီးမ်ားAၾကားမွ ပင္လယ္စပ္ ေရAုိင္ႀကီးထဲသုိ႔ တေဝါေဝါစီးဝင္ေသာ ျမစ္Aေၾကာင္းကုိ 
ေျပာသည္။ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေတာင္ျမင့္ႀကီးမ်ား ပိတ္ဖုံးကာရံထားဟန္ကုိ ေျပာသည္။ 
မုိေရးသည္ တစ္ကုိယ္လုံး တုန္လာသည္။ သူ၏ရင္သည္ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာသည္။ လီယုိႏုိရာ 
ေျပာျပသြားသည့္ Aမည္မ်ားကုိ ၾကားရေသာAခါ သူ႔မွာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား 
ရွက္ရြံ႕စိတ္မႊန္ရသည္။ 
 
“ကၽြန္မတုိ႔ သြားရတာက တကယ္စိတ္ကူးယU္ဆန္တ့ဲ  မီးရထားနဲ႔ရွင့္၊ လမ္းက တစ္လမ္းတည္း၊ 
တစ္ေန႔မွ ရထားကလဲ သုံးစင္းပဲရိွတယ္၊ ဘူတာ႐ုံကေလးကလဲ ခ်စ္စရာ” 
 
မုိေရးသည္ ဤဘူတာ႐ုံ၏ Aမည္ကုိ မၾကားဝ့ံ။ သုိ႔ေသာ္ သူၾကားျဖစ္ေAာင္ ၾကားရ၏။ 
သည္ဘူတာ၏ Aမည္ကား မလႊဲသာမေရွာင္သာ ေနာက္ဆုံး သူၾကားလုိက္ရေသာ နာမည္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏႈတ္မွ တစ္စုံတရာ ေရရြတ္လ်က္ ခြင့္ပန္ကာ လူရွင္းရာ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 20 

ေလသာေဆာင္ဘက္သုိ႔ ထြက္ခ့ဲမွ ေAးျမေသာ ေလေကာင္းေလသန္႔႐ွဴကာ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ 
သူ႔စိတ္ကုိ Aသင့္Aတင့္ ၿငိမ္ေAာင္ ထိန္း၍ရသည္။ တစ္ခဏၾကာလွ်င္ ဖရီဒါ သူ႔ေဘးသုိ႔ 
ေရာက္လာသည္။ “ရွင္ ေနလုိ႔မေကာင္းဘူး၊ ရွင့္မ်က္ႏွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္သြားတာ ကၽြန္မ 
ေတြ႔လုိက္တယ္” 
“ေAးဗ်ာ နည္းနည္းေတာ့ မူးေနာက္ေနာက္ ျဖစ္သြားတယ္” ဟု Aားထုတ္ၿပံဳးယင္း 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ကုိင္း… ဒီလုိဆုိ ျပန္ၾကမယ္” ဟု ဖရီဒါက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုိလုိက္၏။ 
 
ဖရီဒါက သူ႔ကုိ Aိမ္Aေရာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုိက္ပုိ႔ခ်င္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူက 
Aားနာသည္ထက္ တစ္ေယာက္တည္း ေနလုိလွျခင္းေၾကာင့္ ဆီးဗတ္ရဲတုိက္မွာပင္ ဖရီဒါ ေနရစ္ခ့ဲဖုိ႔ 
Aတန္တန္ ေျပာရေလသည္။ ဖရီဒါက စုိးရိမ္တႀကီးပင္ “ရွင္ ေနေကာင္းေAာင္ ဂ႐ုေတာ့ စုိက္ေနာ္၊ 
ကၽြန္မ မနက္က်ေတာ့ တယ္လီဖုန္း ဆက္လုိက္Uီးမယ္” ဟု မွာလုိက္သည္။ 
 
သူ႔Aိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာAခါ ေက်ာဆန္႔လ်က္ သူ႔ကုိယ္သူ တရားခ်ေနမိသည္။ 
သူႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ ထူေထာင္လာခ့ဲသျဖင့္ တည္ၿငိမ္ Aသားက်ေနေသာ ဘဝကုိ 
Aမွတ္မထင္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ၾကားခ့ဲရေသာ စကားကေလး တစ္လုံးတေလေၾကာင့္ 
မပ်က္ျပားေစသင့္။ သူ႔စိတ္ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ Aေတြးကုိ သူ၏မသိစိတ္ Aေမွာင္ထုထဲသုိ႔ 
တစ္ဖန္ျပန္ျမႇဳပ္ထည့္လုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမတတ္ႏုိင္။ 
 
ညေနစာ စားၿပီးေသာAခါ သူသည္ ဝရန္တာဘက္သုိ႔ ဖြင့္သည့္ ျပတင္းAနီး၌ ရပ္မိ၏။ 
မုန္တုိင္းက်ေတာ့မည္။ ခါတုိင္းဆုိလွ်င္ သူသည္ ဤAေျခAေနမ်ိဳး၌ ဘာလီယုိဓာတ္ျပားကုိဖြင့္၍ 
ပကတိ ျမဴးရႊင္တက္ႂကြေသာစိတ္ျဖင့္ သီခ်င္းကုိ နားေထာင္ယင္း မုန္တုိင္းထန္စU္ တေျပာင္ေျပာင္ 
တလင္းလင္း ျပပြဲခင္းေနၾကေသာ လွ်ပ္ႀကိဳးလွ်ပ္ႏြယ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ေနမိတတ္သည္။ ယခုမူ သူသည္ 
႐ုိက္ဇင္ဘတ္ ေတာင္ထြတ္Aထက္တြင္ တေရြ႕ေရြ႕ေမ်ာေနာကေသာ တိမ္စုိင္ႀကီးမ်ားကုိ 
မႈန္ေတၿငိမ္သက္စြာသာ ၾကည့္ေနမိသည္။ ေလသည္ ၿငိမ္လွ၏။ မုန္တုိင္းဆင္ဆဲ၊ 
Aလင္းေရာင္မ်ာလည္း သဘဝမက်။ ေနာက္ သက္ျပင္းခ်သက့ဲသုိ႔ ေလကေလးတစ္ခ်က္ 
ေဝ့လုိက္၍ ျပန္႔ျပဴးေသာ ကန္ေရျပင္တြင္ လႈိင္းရိပ္ကေလး ထသြားသည္။ တျဖည္းျဖည္း 
ေကာင္းကင္တစ္ျပင္လုံး ခဲသားက်ေAာင္ ေမွာင္လာကာ ႐ုတ္တရက္ ျပာလ့ဲလ့ဲ 
လွ်ပ္ႏြယ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္ျဖာခြဲ၍ လက္ကနဲ လင္းလာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးAႀကိမ္ 
မုိးႀကိဳးထစ္သည့္Aသံကုိ ၾကားလုိက္ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ၾကာပြတ္ ႐ုိက္လုိက္ဘိသက့ဲသုိ႔ 
ေဝ့ဝုိက္တုိက္ခတ္လုိက္ေသာ ေလတြင္ သစ္ပင္မ်ား ယိမ္းႏြဲ႔ၫြတ္ေပ်ာင္းကား သစ္ရြက္မ်ားတဖြဲဖြဲ 
ေႂကြက်သြားၾကသည္။ ကမ္းUီးကုတုိ႔ဆိပ္ကေလးသုိ႔ လႈိင္းမ်ားပုတ္ခတ္ကာ လွ်ပ္စီးမျပတ္ 
လက္သည္ႏွင့္Aတူ မျမင္ရေသာ ေတာင္ထြတ္မ်ားAၾကား ပ့ဲတင္ျမည္ေသာ မုိးၿခိမ္းသံကုိ 
ၾကားေနရေလသည္။ သည့္ေနာက္တြင္ Eရာမ မုိးေပါက္ႀကီးမ်ားက ေရွ႕ေျပးAျဖစ္ တစ္ေပါက္ခ်င္း 
က်လာၾကၿပီးလွ်င္ တျဖည္းျဖည္း သည္းထန္လာကာ တစ္မုိးလုံးေစာင္း၍ သြန္ခ်လုိက္သက့ဲသုိ႔ 
တေျဖာင္းေျဖာင္း ရြာခ်လုိက္ေလေတာ့သည္။ 
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မုိေရးသည္ Aေပၚထပ္သုိ႔တက္ကာ ဖီႏုိဘာဘီတုန္ ေဆးပုလင္းကုိ ရွာသည္။ ဤေဆးပုလင္း 
A သုံးမလုိေတာ့ၿပီဟုပင္ သူ A ထင္ေရာက္ခ့ဲသည္။ သူသည္ ေဆးျပား ေလးျပားကုိ 
ေသာက္လုိက္၏။ A ဝတ္A စားမ်ားကုိ ခၽြတ္လဲၿပီးေသာA ခါ သူ႔ကုိယ္သူ A ိပ္ရာေပၚသုိ႔ 
ပစ္လဲွလုိက္၏။ မုိးသည္ ဝရန္တာေပၚသုိ႔ တျဖင္းျဖင္း က်တုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သူ၏နားထဲ၌ ၾကားေနရသည္မွာမူ “ေမရီ…၊ ေမရီေဒါက္ဂလပ္…၊ ေမရီေဒါက္ဂလပ္” ဆုိသည့္ 
Aမည္သာျဖစ္လ်က္ ထုိAမည္က သူ႔Aား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ သူပ်ိဳရြယ္စU္က 
ဘဝႏွင့္ ကရိဂၢဒိုရန္ေတာင္ေပၚက မီးရထားဘူတာကေလးဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ သြားခ့ဲေလသည္။ 

************    
    

၂၂၂၂    
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ Aေဟာင္းကေလးသာ မပ်က္ခ့ဲပါက သူတုိ႔ ေတြ႔ဆုံႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းမရိွ။ 
သို႔ရာတြင္ ဖုန္ထူေသာ Eၿပီလတြင္း တစ္ခုေသာ စေနေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ကား မုိေရးသည္ 
ဒိုရန္ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ားသုိ႔ တစ္ပတ္လွည့္ရာမွ Aျပန္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ခ်ိန္းႀကိဳးျပတ္ၿပီးလွ်င္ 
သူ၏လက္ယာဘက္ဒူးကုိ ႐ုိက္ခတ္မိသြားသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္သည္ ဘီးေခ်ာ္ကာ 
ဟုိသည္ယိမ္း၍ ဆက္သြားေနရာမွ သူသည္ Aရိွန္သတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ေAာက္သုိ႔ဆင္းကာ 
သူ၏ေျခေထာက္ကုိ လွန္ေလွာၾကည့္သည္။ သူစုိးရိမ္သေလာက္ မဆုိးလွ။ ထုိ႔ေနာက္ 
ဍရင္ေကာက္ပင္မ်ား ဖုံးလႊမ္းထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားကုိ လွည့္ပတ္ 
ၾကည့္လုိက္ရာ တေဝါေဝါ စီးဆင္းေနေသာ ဒုိရန္ျမစ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ လြင္တီးေခါင္တြင္ 
ေရးေရးမွ်သာ ျမင္ေနရေသာ သူလာခ့ဲသည့္ လမ္းႏွင့္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ မီးရထား 
လမ္းကေလးကုိ လည္းေကာင္း ျမင္ရသည္။ ယခုတြင္ပင္ သူျဖတ္ေက်ာ္လာခ့ဲေသာ ကရိဂၢဒုိရန္ 
ၾကားဘူတာဟု တြင္သည့္ မီးရထားဘူတာငယ္၌ ပင္လွ်င္ လူရိပ္သူရိပ္ မျမင္ရေတာ့။ 
Aနီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Aာ့ဒဖီလန္ၿမိဳ႕သည္ ခုနစ္မုိင္ထက္မနည္း ေဝးလိမ့္မည္။ ၾကားဘူတာကုိပင္ 
သြားၾကည့္ရေတာ့မည္။ 
 
သူသည္ ေျခေထာ့နင္းျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ တြန္းကာ ေတာင္တက္လမ္းAတုိင္း 
လာခ့ဲသည္။ ဘူတာ႐ုံကေလးမွာ ထုံးျဖဴသုတ္ ေက်ာက္တုံးကေလးမ်ားျဖင့္ Aနားသတ္ႆ 
တန္ဆာဆင္ကာ ‘Aေနာက္ဘက္ ကုန္းျမင့္ေဒသသုိ႔’ ဟု ဝင့္ႂကြားစြာ ေရးထားသည့္ 
ဆုိင္းဘုတ္ေပၚတြင္ ခြါဝါႏြယ္မ်ား ဖြားရရားက်လ်က္ ဝင္းၿခံခ်ံဳတန္းမွ ေတာႏွင္းဆီပန္း 
ပြင့္ဖတ္ကေလးတုိ႔သည္လည္း ရထားလမ္းေပၚသုိ႔ ေႂကြက်လ်က္ရိွၾက၏။ ဘူတာ႐ုံတြင္ 
လူရိပ္လူေရာင္ Aလွ်င္းမေတြ႔မျမင္ရ။ ရထားေစာင့္သူတုိ႔ နားေနသည့္ Aခန္းကုိလည္း 
ေသာ့ခတ္ထားၿပီ။ မုိေရးလည္း လက္ေလွ်ာ့၍ ျပန္လွည့္ေတာ့မည္ Aျပဳတြင္ ‘စားေသာက္ခန္း’ ဟု 
စာတန္းထုိးထားသည့္ ျပဳပ္ထေနေသာ မွန္ျပတင္းေနာက္မွ လူရိပ္လုိလုိ ျမင္လုိက္သျဖင့္ 
တံခါးကုိဖြင့္၍ ဝင္ခ့ဲ၏။ 
 
ေျပာင္စင္ေAာင္ တုိက္ခၽြတ္ေဆးေၾကာထားသည့္ ၾကမ္းခင္း ပ်U္မ်ားေပၚတြင္ ေက်ာက္စားပြဲဝုိင္း 
ေလးလုံး ခင္းထားသည္။ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ ဝပ္ေနသည္။ နံရံမ်ားေပၚတြင္ 
ေဆးေရာင္စုံ စေကာတလန္ ေတာင္ကုန္းေဒသ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကားမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထား၍ 
Aခန္းတစ္ဘက္စြန္တြင္ ‘ေကာင္တာ’ တစ္ခုရိွသည္။ ေကာင္တာ၏ေနာက္တြင္ ဘေရာင္းႏွင့္ 
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ပုိလဆန္ ဂ်ံဳမႈန္႔ေၾကာ္ျငာ စာေရးထားသည့္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ ရိွသည္။ ထုိမွန္ေရွ႕တြင္ 
Aမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ေယာက္သည္ မုိေရးAား ေက်ာေပးလ်က္ မွန္ၾကည့္ယင္း 
Uီးထုပ္ေဆာင္းေန၏။ မွန္ထဲတြင္ ၿပိဳင္တူျမင္ၾက၍ သူတုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ 
စူးစုိက္ၾကည့္ေနမိၾကသည္။ 
 
“ဝင္တန္ကုိသြားမယ့္ ေနာက္ရထားတစ္စင္းက ဘယ္Aခ်ိန္လဲဗ်” ဟု မွန္ထဲက မိန္းကေလး၏ 
Aရိပ္ကုိၾကည့္ယင္း ေမးလုိက္သည္။ သူ၏Aသံက သူ စိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွသည္။ 
 
“ေနာက္ဆုံးရထားက ထြက္သြားၿပီရွင့္၊ နက္ျဖန္ တနဂၤေႏြေန႔Aထိကေတာ့ ဘာရထားမွ 
မရိွေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာကာ မိန္းမပ်ိဳက သူ႔ဘက္လွည့္၍ မ်က္ႏွာမူလုိက္သည္။ 
 
“ဘူတာ႐ုံက Aလုပ္သမားေကာ” 
“Aုိ… ဒူဂယ္Aိမ္ျပန္သြားတာ နာရီဝက္လုံးလုံးေတာင္ ေက်ာ္ၿပီေကာရွင္” 
 
မုိေရးသည္ ႐ုတ္တရက္ မုိက္ကနဲ ျဖစ္သြားကာ စားပြဲတစ္ခုကုိ လွမ္း၍မီွလုိက္ရသည္။ ဤသုိ႔ 
လႈပ္ရွားလုိက္သည္တြင္ သူ၏ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေျခေထာက္ကုိ ျမင္လုိက္ရေသာ မိန္းကေလးက “Aုိ… 
ရွင္ ခုိက္မိလာသကုိး၊ ကဲ ကဲ ထုိင္စမ္း၊ ၾကည့္ရေAာင္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက ကုလားထုိင္ တစ္လုံးတြင္ ထုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ကိစၥ မရိွပါဘူးေလ၊ ေမာ္ေတာ္ 
ဆုိင္ကယ္က…” ဟု ေျပာစU္ မိန္းကေလးက “ကၽြန္မလဲ ဒုိင္းကနဲေတာ့ ၾကားလုိက္တယ္ 
ေAာက္ေမ့မိသား၊ Aုိ… A ေတာ္ၿပဲသြားပါလား” ဟု ဆုိကာ ေရေႏြးႏွင့္ A ဝတ္စမ်ား ေျပးယူ၍ 
မဆုိင္းမတြပင္ ဒူးတုပ္လ်က္၊ ဒဏ္ရာကုိ ေရေႏြးျဖင့္ စင္ၾကယ္ေAာင္ ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ 
လက္သုတ္ပဝါ သန္႔သန္႔ကုိ Aႁမြာႁမႊာဆုတ္၍ သပ္ရပ္စြာ စည္းေပးလုိက္သည္။ ၿပီးေနာက္ 
မတ္ရပ္ထလုိက္သည္။ 
 
“ကဲ… ၿပီးၿပီ၊ ကၽြန္မမွာ Aပ္နဲ႔ Aပ္ခ်ည္သာ ရိွယင္ေတာ့ ရွင့္ေဘာင္းဘီ စုတ္သြားတာကုိ 
ဖာေပးႏုိင္မွာပဲ၊ Aခုေတာ့ လက္ဖက္ရည္ပူပူ တစ္ခြက္ေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ေပေတာ့” 
“ဟာ… ေနပါေစဗ်ာ၊ Aခုေလာက္နဲ႔ပဲ ခင္ဗ်ာ့ေက်းဇူးက ႀကီးလွပါၿပီ” 
 
သုိ႔ရာတြင္ မိန္းမပ်ိဳသည္ ေကာင္တာေပၚမွ လက္ဖက္ရည္ကရားျဖင့္ Aလုပ္မ်ားလ်က္ ရိွေနၿပီ။ 
လက္ဖက္ရည္ ပူပူခါးခါးတစ္ခြက္ကုိ ေသာက္လုိက္ရလွ်င္ သူ႔မွာ Aေတာ္လန္းဆန္းလာသည္။ 
မိန္းကေလးက ထုိင္လုိက္သည္တြင္ ေၾကာင္ကေလးသည္ မိန္းကေလး၏ ေပါင္ေပၚသုိ႔ 
ခုန္တက္ဝပ္ကာ မၾကာမီ တဂူးဂူးႏွင့္ ရိွေတာ့သည္။ မိန္းမပ်ိဳသည္ ေၾကာင္ကေလးကုိ ညင္သာစြာ 
ပြတ္သပ္ေပးေန၏။ 
 
“နက္ေက်ာ္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ မျပန္ၾကေသးလုိ႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့ရွင္၊ ႏွစ္Uီးပုိင္း ဒီေလာက္ 
ေစာေစာႀကီးမွာေတာ့ ဒီ ကရိဂၢဒိုရန္က လူAေတာ္နည္းတာကလား” 
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“တျခားAခ်ိန္ေတြမွာေရာ Aတူတူပဲ မဟုတ္လားဗ်” ဟု မုိေရးက ၿပံဳးစစျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မိန္းမပ်ိဳက Iေႁႏၵရရျဖင့္ “ဟင္Aင္း ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ငါးမွ်ားတ့ဲရာသီတုိ႔ ေတာပစ္တ့ဲရာသီတုိ႔ 
ဆုိယင္ ကၽြန္မတုိ႔ရြာကုိ Eည့္သည္ေတြ Aေတာ္လာၾကတာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မAေဖက ဒီဆုိင္ကုိ 
ဖြင့္ထားတာေပါ့၊ ကၽြန္မတုိ႔မုန္႔ဖုိက Aာ့ဒဖီလန္မွာေလ၊ ရွင္လုိက္ခ်င္ယင္ေတာ့ လမ္းႀကံဳတယ္၊ 
ကၽြန္မကုိ Aေဖလာေခၚလိမ့္မယ္၊ ေOာ္… ဒါနဲ႔ ရွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကေရာ သိပ္မ်ား 
ပ်က္ေနသလား” 
“သိပ္ပ်က္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာထားခ့ဲရလိမ့္မယ္၊ 
ဒီကေန ဝင္တန္ သြားတ့ဲ ရထားေပၚသာ တင္ေပးလုိက္ႏုိင္ယင္ေတာ့ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ၊ ဒီ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္က ကၽြန္ေတာ့္ဟာ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ သိလား၊ ေဆး႐ုံက 
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ဟာ” 
“တနလၤာေန႔က်ယင္ေတာ့ ဒူဂယ္က ဂါတ္တြဲေပၚ Aသာထုိးတင္ေပးလုိက္လုိ႔ ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
ရွင့္မိတ္ေဆြက ေဆး႐ုံမွာဆုိေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးဖို႔ လုိUီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
“လူနာ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ့္လုိပဲ ေဆးေက်ာင္းသား” 
“ေၾသာ္ ဒီလုိကုိး၊ ေစာေစာကသာ ကၽြန္မ သိထားယင္ ရွင့္Aနာကုိ ဒီေလာက္ေတာင္ ဇုိးဇုိးဇတ္ဇတ္ 
ပတ္တီးစည္းေပးမိမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု မိန္းကေလးက ရယ္ေမာလ်က္ ေျပာသည္။ 
 
သူရယ္လုိက္ပုံမွာ ရႊင္ျမဴးလွသျဖင့္ မုိေရးထံသို႔ ဓာတ္ကူးသြားသည္။ မိန္းကေလးမွာ နီညိဳေရာင္ 
ဆံပင္တြင္ ေရႊေရာင္ကေလးမ်ား လက္ေနသည္။ ညိဳေမွာင္ေသာ မ်က္လုံးရိွသည္။ ဤ႐ုပ္ရည္ 
လကၡဏာတုိ႔သာမက သူ၏ စာနာ လုိက္ေလ်ာတတ္ေသာ စိတ္သေဘာကေလးတုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကုိ 
ၾကည့္ရသည္မွာ ခင္မင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ မုိေရးက မိန္းကေလးသည္ သူ႔ထက္ ေလးႏွစ္ေလာက္ 
ငယ္မည္။ ဆယ့္ကုိးႏွစ္ခန္႔ ရိွလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ မိန္းမပ်ိဳတြင္ Aခ်ိဳးAဆစ္ က်နေျပျပစ္၍ 
ေတာင့္တင္းသန္မာေသာ ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္ကေလး ရိွသည္။ 
 
မိန္းကေလး၏ ေမတၱာက႐ုဏာစိတ္တုိ႔ျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ မုိေရးသည္ စိမ့္ထုံသြားသည္။ မုိေရးAဖုိ႔ 
ႀကံဳခဲေသာ ေဝဒနာမ်ိဳး ျဖစ္၏။ သူ႔ဒူးကAနာ နာသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ထက္သူ႔၌ 
တစ္စုံတည္းေသာ ဝတ္စုံ စုတ္ၿပဲသြား၍ ႏွေျမာရသည္ကုိ လည္းေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့သြားကာ 
မိန္းကေလးAား ၿပံဳးျပလုိက္သည္။ သူ၏Aၿပံဳးမွာ ပြင့္လင္း ညိႇိဳ႕ဓာတ္ပါေသာ Aၿပံဳးမ်ိဳးျဖစ္၍ သူ႔မွာ 
ရွားပါးက်ပ္တည္းခ့ဲသည့္ ႏွစ္မ်ားAတြင္းက ဤAၿပံဳးကုိပင္ မၾကာခဏ သုံးခ့ဲရသည္ မဟုတ္ေလာ။ 
သူ၏ မ်က္ႏွာ Aသြင္Aျပင္မွာ ေျပျပစ္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာေAာက္ပုိင္းက စိတ္ေပ်ာ့ဟန္ 
ရိွသည္ကုိ ဤAၿပံဳးက မဲတင္းေပးထားသည္။ သည္Aၿပံဳးက တစ္ဘက္သားတြင္ 
ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ကုိ ႏုိးၾကားေစ၍ သည္Aၿပံဳးသည္ပင္ စိတ္ျဖဴစင္ ႐ုိးသားဟန္ကုိ 
ထင္လင္းေစသည္။ 
 
သူက “ခင္းဗ်ား Aခုလုိ ၾကင္ၾကင္နာနာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ 
ေက်းဇူးတင္တယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ားလဲ သိမွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၾကၿပီေပါ့ေနာ္၊ 
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေဒးဗစ္ မုိေရးပါ” ဟု ဆုိကာ လက္ကမ္းေပးသည္။ 
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မိန္းကေလးက သူ႔လက္ကုိ ၿမဲၿမံစြာ ဖမ္းဆုပ္လုိက္၍ “ကၽြန္မကေတာ့ ေမရီ ေဒါက္ဂလပ္ပါ” ဟု 
ဆုိယင္း သူ႔ပါးေပၚတြင္ ပန္းႏုေရာင္ကေလးမ်ား သမ္းလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ “ရွင့္ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ ဒီAထဲ တြန္းသြင္းထားခ့ဲေလ၊ ကၽြန္မ နက္ေက်ာ္ကုိေခၚၿပီး 
ေသာ့ခတ္လုိက္ေတာ့မယ္၊ Aေဖ ေရာက္လာခ်ိန္က်ၿပီ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္၏။ 
 
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား Aျပင္ဘက္ ထြက္လာၾက၍ လမ္းေပၚကုိမွ မေရာက္တတ္ေသးမီ 
ေတာင္ကုန္းကေလးထိပ္တြင္ ျမင္းလွည္းကေလးတစ္စီး ေပၚလာသည္။ ေမရီ၏Aေဖမွာ 
ခပ္ပိန္ေသးေသးျဖစ္၍ Aသားျဖဴျဖဴႏွင့္ ရႊင္ပ်ေသာ မ်က္ႏွာရိွသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏လက္မ်ားမ်ာ 
ဂ်ံဳမႈန္႔မ်ား ထာဝစU္ ကပ္ေနသည္။ သူ႔နဖူးေပၚတြင္ ဆံပင္ဖုတ္ကေလး ေထာင္ေနကာ သူ၏ 
မ်က္လုံးညိဳကေလး Aစုံက ရႊန္းဝင့္ ေတာက္ပလ်က္ရိွရာ သူ႔ကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ 
ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္ပင္ တူေနေပသည္။ 
 
သူသည္ က်င့္သားရေနသည့္ စုတ္သပ္သံတုိ႔ျဖင့္ ျမင္းကုိ လွည့္ကာ ေမရီက ေျပာျပေနသည့္ 
Aျဖစ္Aပ်က္ကုိ နားေထာင္လ်က္က မုိေရးAား Aကဲခတ္သလုိ ၾကည့္ေနေလသည္။ ၿပီးမွ- 
“က်ဳပ္Aဖုိ႔ေတာ့ Aဲသလုိ စက္ကရိယာမ်ိဳးေတြ Aပုိပဲ၊ ေတာက္တုိမည္ရ ကိစၥကေလးေတြA တြက္ 
ေဟာဒီျမင္းကေလး ဆမ္မီ ပဲ၊ ေပါင့္မုန္႔ပုိ႔ဖုိ႔ လွည္းA တြက္ေတာ့ ကလုိက္ေဒးျမင္းႀကီးတစ္ေကာင္း 
ေတာင့္ေတာင့္ရိွတယ္၊ ေမာင့္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ A ာ့ဒဖီလန္က ညU့္ရွစ္နာရီထြက္တ့ဲ ရထားေပၚ 
တင္ေပးလုိက္ပါ့မယ္ေလ၊ Aခုေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ လုိက္ၿပီး စားUီးေသာက္Uီးေပါ့” ဟု ေျပာေလသည္။ 
“ဟာဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ဆက္ၿပီး ဒုကၡမေပးပါရေစနဲ႔ေတာ့” 
 
ေမရီက ၾကားျဖတ္၍ “မဟုတ္တာရွင္၊ က်န္တ့ဲကၽြန္မတုိ႔Aိမ္သားေတြနဲ႔ေရာ၊ ကၽြန္မနဲ႔ေစ့စပ္ထားတ့ဲ 
ေဝၚလတာနဲ႔ေရာ ေတြ႔ရေAာင္ေတာ့ လုိက္ခ့ဲUီးမွေပါ့၊ ရွင့္Aိမ္သားေတြက စိတ္မပူၾကဘူး 
ဆုိယင္ေပါ့ေလ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက ေခါင္းယမ္းျပယင္း “ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ေနပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ 
ငယ္ငယ္ကေလးကတည္းက မိဘႏွစ္ပါးစလုံး ဆုံးသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ 
ျဖစ္သလုိပဲ ေကာလိပ္ပညာ ဆုံးေAာင္ သင္ခ့ဲပါတယ္၊ ကံေကာင္းေထာက္မလုိ႔ 
ပညာသင္ဆုကေလး  တစ္ခုႏွစ္ခုလဲ ရခ့ဲပါတယ္” ဟု ေျပာျပလုိက္သည္။ 
 
ဤတြင္ ေမရီ၏Aေဖက ခ်ီးမြမ္းသည့္ေလသံျဖင့္ “Aံမယ္ တယ္ေတာ္တ့ဲ လူပါလားကြယ့္” ဟု 
ဆုိေလသည္။ 
 
ျမင္းလွည္းကေလးျဖင့္ တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ သူတုိ႔ထြက္လာခ့ဲၾကေသာAခါ ေမရီ၏Aေဖက 
ပုိမုိရင္းႏီွး ေဖာ္ေရြလာၿပီးလွ်င္ လမ္း၌ ျဖတ္လာခ့ဲေသာ ေနရာမ်ားAေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ကာျပကာျဖင့္ 
ေျပာလာသည္။ Aမ်ားAားျဖင့္ကား ၁၃၁၄ ခုႏွစ္ဆီက ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဘန္ေနာက္ဘန္းတုိက္ပြဲႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနရာေတြ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
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“Aေဖက စေကာ့တလန္သမုိင္း သိပ္ဖတ္တာ၊ ဘ႐ုရဲ႕Aေၾကာင္းနဲ႔ ေဝါေလ့ရဲ႕ Aေၾကာင္းဆုိရင္ 
သူ မေျပာႏုိင္တာ မရိွသေလာက္ပဲ” ဟု ေမရီက ေဖာ္ေကာင္လုပ္သည္။ 
 
သူတုိ႔ Aာ့ဒဖီလန္ဆီသုိ႔ ကုန္းAဆင္းတြင္ ျမင္းကေလး သက္သာေစရန္ ေဒါက္ဂလပ္က 
ဘရိတ္မ်ားကုိ Aုပ္၍ေမာင္းခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ 
ေခ်ာင္က်ေသာ လမ္းAသြယ္သြယ္ ၾကားမွ ျဖတ္ဝင္ခ့ဲၾက၍ ေရႊေရာင္ မိွန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
ဆုိင္းဘုတ္တပ္ ဆုိင္တစ္ခု၏ေရွ႕တြင္ ရပ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိဆုိင္းဘုတ္တြင္ ‘ဂ်ိမ္းေဒါက္ဂလပ္ 
ေပါင္မုန္႔ဖုိႏွင့္ မုန္႔မ်ိဳးစုံတုိက္’ ဟု ေရးထား၏။ ေAာက္တစ္ေၾကာင္းတြင္ စာလုံးခပ္ငယ္ငယ္ျဖင့္ 
‘မဂၤလာပြဲထုိင္မ်ားAတြက္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္သည္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ 
တစ္ေၾကာင္းတြင္ ပုိ၍ ေသးငယ္ေသာ စာလုံးမ်ားျဖင့္ ‘၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည္’ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးထားသည္။ 
 
ဆုိင္ကေလးမွာ ႀကီးပြား ထြန္းကားသည့္Aသြင္ သိပ္မရိွလွ။ မွန္ျပတင္းတြင္ Aဆင့္ဆင့္ 
ျမင့္တက္ေသာ လက္ထပ္ပြဲ ကိတ္မုန္႔ ပုံစံတစ္ခုႏွင့္ ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ဖန္Aုပ္ျဖင့္ 
ထည့္ထားေသာ သၾကား ဘီစကြတ္မုန္႔မ်ားကုိသာ ခင္းက်င္းျပသ၍ ထားေလသည္။ 
 
မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက “ဝီလီေရ” ဟု ေAာ္ဟစ္၍ ေခၚလုိက္သည္တြင္ လည္ပင္းမွ ေျခဖ်ားAထိ 
ေရွ႕ဖုံး Aဝတ္စည္းႏွင့္ သြက္လက္ေသာ သူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္ ဆုိင္ထဲမွ 
ေျပးထြက္လာသျဖင့္ “ေဟ့သား၊ Aေဖ့ကုိ ျမင္းကူျဖဳတ္ကြာ၊ ေမရီ၊ သမီးရဲ႕ လူနာကုိ 
Aိမ္ေပၚေခၚသြား၊ Aေဖ Aခုပဲ လာခ့ဲမယ္” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူတုိ႔သည္ ဆုိင္၏Aထက္ရိွ Aိမ္ခန္းသုိ႔ ဆုိင္ျပင္ဘက္က Aုတ္ေလွကားမွ တက္သြားၾကၿပီးလွ်င္ 
Aေမြးတုံးေနၿပီျဖစ္ေသာ Aနီေရာင္သကၠလတ္ၾကမ္းစ Aုပ္သည့္ Aိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ 
Aေရာင္တူ ဇာနားတပ္ခန္းဆီးမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ Eည့္ခန္းေဆာင္ထဲသုိ႔ 
ေရာက္ၾကသည္။ Aခန္း၏Aလယ္တြင္ကား ညေနစာAတြက္ လက္ဖက္ရည္ပြဲ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
မေဟာ္ဂနီစားပြဲ၊ မီးေရာင္တလက္လက္ ေတာက္လ်က္ရိွေသာ မီးလင္းဖုိ၏ေရွ႕တြင္ Aေမြးရွည္ 
သုိးေရေကာ္ေဇာတစ္ခ်ပ္ ျဖန္႔ခင္းထားသည္။ နက္ေက်ာ္သည္ ေမရီ၏လက္ထဲမွ 
လြတ္လွ်င္လြတ္ခ်င္း ထုိသုိးေမြးေရေပၚသုိ႔ တက္၍ဝပ္လုိက္ေလ၏။ 
 
ေမရီက “ထုိင္ၿပီး ရွင့္ေျခေထာက္ သက္သာေAာင္ ထားလုိက္Uီး၊ ကၽြန္မ ေAာက္မွာ 
လုပ္စရာရိွတာကေလးေတြ ေျပးလုပ္လုိက္Uီးမယ္၊ ဒီေန႔ ဆုိင္ကုိ ေျခာက္နာရီ ပိတ္မယ္” ဟု 
ေျပာသြားသည္။ 
 
ေမရီ ဆင္းသြားလွ်င္ မုိေရးသည္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးႏွင့္ မလင္းတလင္းရိွေသာ Aခန္းကုိ 
သတိထားမိယင္း ကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ဝင္ထုိင္လုိက္၏။ ‘သူ 
က်U္းက်U္းက်ပ္က်ပ္ Aထပ္ခုိးခန္းကေလးထဲမွာ စာAုပ္ေတြနဲ႔ တကုပ္ကုပ္ က်က္မွတ္မေနဘဲ 
ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေနရာ ေရာက္ေနရပါလိမ့္’ ဟု သူေတြးမိသည္။ ဤစေန တနဂၤေႏြတြင္ 
ထုိင္ရာမထတမ္း Aျပင္းAထန္ ႀကိဳးစားေတာ့မည္ စိတ္ကူးျဖင့္ မစမီ Uီးေႏွာက္ရွင္းရန္ 
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ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္ပတ္ လွည့္စီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာေမးပြဲကလည္း 
ငါးပတ္မွ်သာ လုိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ဤေနရာတြင္ Aခ်ိန္ျဖဳန္းေနရျခင္းမွာ မုိက္မဲရာက်ေနသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဤလူမ်ားကလည္း ေဖာ္ေရြလွသည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ျပင္ထားသည့္ 
စားစရာမ်ားကလည္း သြားရည္ယုိစရာ၊ သူ လူခ်င္းတူေAာင္ မစားခ့ဲရသည္မွာ 
သီတင္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီျဖစ္၏။ 
 
မၾကာမီ တံခါးပြင့္လာၿပီးလွ်င္ တုတ္တုတ္ခုိင္ခုိင္ Aမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္၊ Aျပာရင့္ေရာင္ဝတ္စုံ 
ေကာ္လာေထာင္ ျမင့္ျမင့္တုိ႔ျဖင့္ ဟန္ရပန္ရ ဝတ္ဆင္ထားေသာ Aသက္ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ 
ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ခန္႔ ရိွမည္ျဖစ္ေသာ ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္ လူရြယ္တစ္ေယာက္တုိ႔ႏွင့္Aတူ ေမရီသည္ 
လက္ဖက္ရည္ဗန္းတစ္ခုကုိ မ၍ ဝင္လာေလသည္။ 
 
“ကၽြန္မတုိ႔ထဲက ရွင္မေတြ႔ရေသးတ့ဲ လူေတြေလ” ဟု ဆုိကာ ေမရီက ရယ္ယင္း “ေဟာဒါက 
Aန္တီမီနီ” ဟု မိတ္ဆက္ေပးၿပီးမွ ရွက္ေသြးကေလးျဖာလ်က္ “ဒါက ကၽြန္မနဲ႔လက္ထပ္မယ့္ 
မစၥတာေဝၚလတာစေတာ့ဒတ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူေျပာေနစU္မွာပင္ သူ႔Aေဖႏွင့္ ဝီလီတုိ႔ ဝင္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက 
ဆုေတာင္းၿပီးေသာ္ သူတုိ႔Aားလုံး စားပြဲ၌ ဝုိင္းထုိင္လုိက္ၾက၏။ 
 
ေစာေစာက Aန္တီမီနီသည္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္တစ္ပြဲကုိ သူ႔Aတြက္ တ႐ုိတေသ Uီးစြာ 
ခ်ေပးထားခ့ဲၿပီး၍ ေမရီက လက္ဖက္ရည္ငဲွ႔ထည့္ေပးေနစU္ စေတာ့ဒတ္က မုိေရးAားစ၍ 
စကားေျပာသည္။ “ခင္ဗ်ား Aေတာ္ ဒုကၡေရာက္ခ့ဲတာဆုိ၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ လပ္စလမ္းမွာ 
ဆယ့္သုံးႏွစ္သားေလာက္က Aဲသလုိဟာမ်ိဳး ႀကံဳခ့ဲရဖူးပါတယ္၊ Aဲဒီေခတ္တုန္းကေတာ့ 
ဘုိင္စကယ္ေပါ့ခင္ဗ်ာ၊ ဘီးေပါက္သြားတာေပါ့၊ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဗယ္ဘက္တံေတာင္မွာ 
နည္းနည္းပြန္း႐ုံ ပ့ဲ႐ုံေလာက္ပါပဲ၊ တကယ္က Aေတာ္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးကုိ ျဖစ္ႏုိင္တာကလား၊ ေမရီေရ 
ဝန္မေလးယင္ သၾကားတစ္ခဲေလာက္ ထပ္ထည့္ကြယ္၊ ကုိယ္က လက္ဖက္ရည္ေသာက္ယင္ 
သၾကားခဲသုံးခဲမွ ႀကိဳက္တယ္ဆုိတာ သိသားနဲ႔”  
“ေၾသာ္၊ ၾကည့္စမ္း ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ေမ့သြားလုိ႔ေနာ္” 
 
စေတာ့ဒတ္မွာ သူ႔ကုိယ္သူေရာ ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုကပါ Aေတာ္AေရးပါသူAျဖစ္ 
သေဘာထားျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ Aန္တီမီနီက မုိေရးAား စေတာ့ဒတ္သည္ 
ၿမိဳ႕စာေရးႀကီး၏သားျဖစ္၍ ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ Aလုပ္Aကုိင္ ေကာင္းေကာင္းရထားသူ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမရီAဖုိ႔ Aရေတာ္ေၾကာင္း ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ေျပာျပသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ေဝၚလတာ၏ ကုိယ္ႏႈတ္AမူAရာသည္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုAေပၚ 
Aထက္ေလျဖင့္ သူ၏ဆက္ဆံပုံသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္လုိက္ေသာAခါ 
သူ၏လည္ပင္း ပိန္ကေလးမွ စလုတ္သည္ ငွက္ကုလားAုတ္ စလုတ္လႈပ္ရွားပုံႏွင့္ 
တူသြားပုံသည္လည္းေကာင္း မုိေရးAဖုိ႔ ရယ္ခ်င္စရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဤသုိ႔လွ်င္ 
Aူျမဴး၍လာသျဖင့္ မုိေရးကလည္း စေတာ့ဒတ္၏ ဘဝင္ျမင့္တတ္ပုံကုိ ခုတုံးျပဳ၍ စေတာ့ဒတ္Aား 
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ေရလုိက္ငါးလုိက္ ခပ္ပင့္ပင့္ေလး ေျပာဆုိဆက္ဆံယင္း မုိေရးသည္ သူ႔ဘာသာက်ိတ္၍ 
သေဘာက်ေနသည္။ သူ႔ကုိယ္သူလည္း တန္းတူရည္တူေနရာတြင္ ရိွသူျဖစ္ေၾကာင္း 
ေပၚလြင္ေAာင္ ေဆး႐ုံ၌ သူလုပ္ရေသာ Aလုပ္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားရာေကာင္းသည့္ Aပုိင္းမ်ားကုိ 
Aာစရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ေျပာျပေလသည္။ ေျပာက်ဳိးလည္း နပ္ပါသည္။ ေဝၚလတာသည္ တျဖည္းျဖည္း 
သူ႔ကုိA ထင္ႀကီးသည့္ A မူA ရာမ်ား ျပလာသည္။ စားေသာက္၍ ၿပီးၾကခ်ိန္တြင္ ေဝၚလတာသည္ 
သူ၏ေရႊနာရီကုိထုတ္ကာ ေဖ်ာက္ကနဲ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ မုိေရးA ား ခင္မင္ရင္းႏီွးစြာ 
သြားမ်ားေပၚေA ာင္ ၿပံဳးျပလုိက္သည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္က သြားစရာကေလးရိွေနလုိ႔ စကားဝုိင္းက ျမန္ျမန္ခြာရမွာ နာသဗ်ာ၊ ေမရီ႕ကုိ 
ကပြဲတစ္ခု လုိက္ပုိ႔ရUီးမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေျပာမယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားAဖုိ႔ လက္မွတ္မပါပဲနဲ႔ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ ဂါတ္တြဲထဲ ထည့္ယူသြားဖုိ႔ကေတာ့ Aေတာ္ နည္းလမ္းမက်တ့ဲ Aလုပ္ဗ်၊ 
‘နားလည္မႈ’ နဲ႔ လုပ္ရတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ၊ ဟဲ ဟဲ၊ Aဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု 
ဆုိကာ စားပြဲတစ္ဝုိက္ လွည့္ပတ္ၿပံဳးၾကည့္လုိက္ယင္း “က်ဳပ္တုိ႔မိတ္ေဆြႀကီး မုိေရးက 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္က ပ်က္သြားတ့ဲ Aပုိပစၥည္းကုိ ဝင္တန္မွာ ရွာဝယ္ခ့ဲ၊ ေနာက္စေနက် 
ဒီကုိတစ္ေခါက္လာ၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိျပင္ၿပီး စီးျပန္ေပါ့။ ဒါမွ က်ဳပ္တုိ႔လဲ သူ႔ကုိ 
ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေတြ႔ၾကရမွာေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ေမရီက မ်က္ႏွာရႊင္ပ်လာကာ “ေကာင္းလုိက္တ့ဲ  စိတ္ကူးရွင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ ဒါကုိ ေစာေစာက 
ဘာျဖစ္လုိ႔ မေတြးမိၾကလဲ” ဟု ဆုိသည္။ 
 
ေဝၚလတာက “ကၽြန္မတုိ႔တ့ဲလား ေမရီရယ္၊ က်ဳပ္Aထင္ေတာ့ က်ဳပ္ကသာ…” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဤတြင္ မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက “ေAးကြယ္၊ ေဝၚလတာရယ္ မင္းက တယ္ေတာ္တ့ဲလူကုိးကြယ့္၊ 
မင္းသာမရိွရင္ ဒို႔မွာ ဘာလုပ္ရမွန္းေတာင္ သိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု မ်က္လုံးတြင္ 
ေလွာင္ရိပ္သမ္းလ်က္ ဝင္ေျပာလုိက္ၿပီးလွ်င္ မုိေရးကုိပါ “လာျဖစ္ေAာင္လာခ့ဲ လူကေလးေရ႕၊ ဒုိ႔ 
မင့္ကုိေမွ်ာ္ေနမယ္” ဟု ဆုိလုိက္ေလသည္။ 
 
ေဝၚလတာႏွင့္ ေမရီတုိ႔ ထြက္သြားၾကလွ်င္ ေမရီက မုိေရးAား သမင္လည္ျပန္ၾကည့္ၿပံဳးလ်က္ 
“စေနေန႔က် ေတြ႔ၾကရUီးမွာပဲေနာ္၊ Aထူး ႏႈတ္မဆက္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသြားေလသည္။ 
 
မုိေရး ဘူတာ႐ုံသုိ႔သြားေသာAခါ သူစကားေျပာသည္ကုိ တစ္ေလွ်ာက္လုံး မ်က္လုံးAဝုိင္းသားျဖင့္ 
နားေထာင္ေနခ့ဲေသာ ဝီလီက သူပါလုိက္ခ့ဲမည္ဟု ဆုိကာ ဘူတာAထိ Aတင္းလုိက္ပုိ႔ေလသည္။ 

************    
    

၃၃၃၃    
မုိေရး၏ Aခန္းက်U္းကေလးသည္ သေဘၤာက်င္းAနီးရိွ Aခန္းငွားAိမ္ Aထက္ဆုံးAထပ္မွ 
တစ္ခန္း ျဖစ္ေလသည္။ Aဝတ္Aစား စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္တုိ႔သည္ 
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ေျမျဖဴမွတ္မ်ား စြန္းထင္းက်ိဳးပ့ဲေနေသာ သမံတလင္းေပၚတြင္ ေျပးလႊားကစားေနၾကသည္။ 
တဘက္ၿခံဳလ်က္ Uီးထုပ္ေဆာင္းထားၾကေသာ Aမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ရပ္လ်က္ Aတင္းAဖ်င္း 
ေျပာေနၾကသည္။ လမ္းတုိင္းတြင္ ဘီယာဆုိင္ႏွင့္ ကမ္းနားျမဴၾကားမွ လက္ယက္ေပၚေနေသာ 
Aေပါင္ဆုိင္Aထိမ္းAမွတ္ ေၾကးလုံးႀကီးသုံးလုံးတုိ႔ကား ရိွၾကသည္ခ်ည္းပင္။ သုိ႔ေသာ္ 
ထုိရပ္ကြက္သည္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ လည္းေကာင္း ေျခက်င္ခရီး 
နီးနီးေနရာတြင္ ရိွသည္။ ထုိ႔ထက္ ထုိေနရာသည္ ေဈးေပါသည္။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုAား မုိေရး ေျပာျပခ့ဲသည့္ သူ႔Aေၾကာင္းမွာ တစ္ဝက္တပ်က္သာမွန္သည္။ 
သူ႔Aသက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္သားAထိမွာမူ Aလုိလုိက္တတ္ေသာ လူလတ္တန္းစား မိဘႏွစ္ပါး၏ 
တစ္Uီးတည္းေသာ သားAျဖစ္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနခ့ဲရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Aာမခံ 
ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ သူ႔Aေဖသည္ Aူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည္။ မၾကာမီပင္ 
သူ႔Aေမလည္း ထုိေရာဂါျဖင့္ပင္ ေသဆုံးသည္။ တစ္လAတြင္းမွာပင္ ေဒးဗစ္မုိေရးမွာ 
မိဘမ့ဲကေလးျဖစ္ကာ မေကာင္းတတ္၍ ျငဴျငဴစူစူ လက္ခံေကၽြးေမြးရေသာ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ 
တစ္Uီးထံသုိ႔ ေရာက္ခ့ဲရ၏။ ဤသုိ႔လွ်င္ ေလးႏွစ္ၾကာ သူတစ္ပါးAား မီွခုိလ်က္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း 
ရင္နာစရာဘဝတြင္ က်င္လည္ခ့ဲရၿပီးေနာက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္သား A ရြယ္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ 
သူ႔A ေဖက A ေျမာ္A ျမင္ႀကီးစြာ  ထားခ့ဲေသာ သူ႔A တြက္ ပညာသင္ၾကားေရး A ာမခံ 
သက္တမ္းေစ့၍ A ာမခံေငြကုိ ထုတ္ယူရရိွခ့ဲသည္။ ထုိေငြသည္ သူ႔A တြက္ ေက်ာင္းလခမ်ား 
ေပးရန္ႏွင့္ မေသ႐ုံစားေနရန္မွ်သာ လုံေလာက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မုိေရး၏ ထူးျခားေသာ 
ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ AလားAလာကုိ သိျမင္၍ သူ႔Aား ၾကင္နာသနားေသာ ေက်ာင္းဆရာ 
တစ္ေယာက္က ကူညီေဖးမေပးသျဖင့္ သူသည္ ဝင္တန္တကၠသုိလ္တြင္ ေဆးပညာသင္ခြင့္ 
ရခ့ဲသည္။ 
 
ဤပညာသင္ၾကားေရး Aာမခံေငြ၏ ေက်းဇူးAေၾကာင္းကုိ တစ္ခါတစ္ရံ မုိေရးက သူ႔Aေၾကာင္း 
ေျပာျပရာမွ ေမ့ခ်န္ထားလုိက္သည္။ ဘဝတြင္ ထိပ္ဆုံးသုိ႔ေရာက္လုိေသာ သူ၏ သူမတူေသာ 
ဇြဲသတိၱေၾကာင့္သာ မၾကာခဏ သူ႔တြင္ Aက်U္းAက်ပ္ ေတြ႔ႀကံဳရ ေAာက္က်ေနာက္က် 
ႏုိင္ခ့ဲရေသာAခါတုိင္း သည္းခံေက်ာ္လႊားႏုိင္ခ့ဲရပုံကုိ တစ္ပါးသူတုိ႔Aား Aရိပ္Aႁမြက္ 
ေျပာျပရျခင္းက သူ႔Aတြက္ Aဆင္ေျပ Aက်ိဳးရိွေလသည္။ သူသည္ ရလာသမွ် Aခါေကာင္း 
Aခြင့္ေကာင္းတုိ႔ကုိ Aျပည့္Aဝ Aသုံးခ်တတ္သည္ျဖစ္၍ သူႏွင့္ ေက်ာင္းေနဘက္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ Aိမ္သုိ႔ လုိက္၍ စားရေသာက္ရ၊ ကပြဲလက္မွတ္ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္တုိ႔သာမက 
Aားရက္နားရက္တြင္ Aေပ်ာ္ခရီးထြက္ရန္Aတြက္ လက္မ်ားAထိ Aလကား ရတတ္သည္ 
ျဖစ္ေလရာ သူ၏ဘဝမွာ ေဖ်ာ္ေျဖစရာကေလးမ်ားလည္း ရိွခ့ဲၾကသည္။ 
 
ၾကည္လင္ေသာ မ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ခ်င္စရာ မရြံ႕မရဲ AမူAရာတုိ႔ရိွေသာ သူ႔ကုိ မည္သူ 
မႏွစ္သက္ဘဲ ေနခ်ိမ့္မည္နည္း။ သူက Aလြန္သေဘာျဖဴစြ။ Aမွန္ပင္လည္း သူသည္ သူေျပာသမွ် 
စကားတုိ႔ကုိ သူကုိယ္တုိင္ ျပန္ယုံၾကည္ေနေလသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ မၾကာမီလမ်ားAတြင္းက သူ႔မွာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ နည္းပါးခ့ဲသည္။ ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုႏွင့္ 
ေတြ႔ခ့ဲရၿပီးသည့္ေနာက္ သီတင္းပတ္ A တြင္း၌ကား ေန႔လယ္ဘက္ ေဆး႐ုံA လုပ္လုပ္၊ 
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ညU့္ဘက္စာက်က္ႏွင့္ Aခ်ိန္ကုန္ယင္း သူ႔မွာ စေနေန႔ကုိသာ တေမွ်ာ္တည္း ေမွ်ာ္ေနခ့ဲမိေလသည္။ 
စေနေန႔သုိ႔ေရာက္လွ်င္ ၁ နာရီထုိးရထားျဖင့္ လုိက္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ ၂ နာရီခြဲသာသာ 
တိမ္မ်ားAၾကားမွ ေနလုံးႀကီးခြဲထြက္လာစU္တြင္ ကရိဂၢဒိုရန္ ၾကားဘူတာကေလးသုိ႔ 
ရထားဆုိက္ခ့ဲေလသည္။ 
 
ဤတစ္ေခါက္တြင္ ခြါဝါႏြယ္ပန္းမ်ား ေတာႏွင္းဆီပန္းမ်ား တေဝေဝျဖင့္ ဘူတာ႐ုံကေလးမွာ 
ေတြ႔ေနက် ျမင္ေနက်လုိျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာေပၚတြင္ Aထုပ္Aပုိးမ်ားႏွင့္ လူရြယ္ႏွစ္ေယာက္သည္ 
သူ႔ေရွ႕က ရထားေပၚမွ ဆင္းသြားၾကၿပီးေနာက္ စားေသာက္ခန္းထဲသုိ႔ ဝင္သြားၾက၏။ ျပတင္းမွ 
ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ေမရီကသူတုိ႔Aတြက္ Aသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔မ်ား ထုပ္ေပးေနသည္ကုိ 
ျမင္ရသည္။ ထုိေနာက္တြင္ ေမရီသည္ တံခါးဝသုိ႔လာၿပီးလွ်င္ ၿပံဳးရႊင္စြာျဖင့္ “ေၾသာ္ ရွင္လာၿပီကုိး၊ 
ဒူးကAနာ သက္သာၿပီလား” ဟု ႏႈတ္ဆက္ကာ ဆုိင္းAတြင္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။ 
 
“ရွင္ ေန႔လယ္စာ စားရေသးမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မ Aသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔နဲ႔ ႏြားႏုိ႔ယူေပးမယ္” 
“ေနပေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ လီဗင္းဖုိ႔မွာ မတ္တတ္ဆုိင္က မုန္႔ဝယ္စားလာခ့ဲပါတယ္” 
 
ေမရီက A့ံၾသဟန္ျဖင့္ မ်က္ခုံးခ်ီ၍ “Aလုိေလးရွင္၊ ထူးဆန္းလွခ်ည့္လား၊ လီဗင္းဖုိ႔မွာ 
ဘယ္တုန္းကမွ မတ္တတ္ဆုိင္ မရိွခ့ဲတာခ်ည္းကုိ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာင္တာေပၚရိွ 
ဖန္Aုပ္ေဆာင္းထဲမွ Aသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ တစ္ပန္းကန္ယူလုိက္ကာ ႏြားႏုိ႔တစ္ဖန္ခြက္ကုိ 
Aျမႇဳပ္ထေAာင္ ငဲွ႔ထည့္ေပးလုိက္သည္။ 
 
“ဒီစေန တနဂၤေႏြေတာ့ ေနာက္ထပ္လူလာစရာ သိပ္မရိွေတာ့ဘူးရွင့္၊ ဒီစားေကာင္း 
ေသာက္ဖြယ္ေတြ Aလကား Aျဖစ္မခံႏုိင္ေပါင္၊ ရွင္မဆာေတာင္ ကၽြန္မကုိ Aားနာလုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ 
စားလုိက္ပါUီး” ဟု ဆုိကာ ရင္ထဲတြင္ တစ္လိပ္လိပ္တက္လာေသာ ရႊင္ျမဴးသည့္စိတ္ကုိ Aႏုိင္ႏုိင္ 
ထိန္းယင္း မုိေရးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ ဝင္၍ ထုိင္လုိက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ “ရွင့္ကုိ ေျပာစရာေတြ ရိွတယ္” ဟု ဆုိကာ “ေဝၚလတာကေတာ့ ရွင့္ကုိ သိပ္ကုိ 
သေဘာက်သြားၿပီရွင့္ သိရဲ႕လား၊ ရွင္ျပန္သြားကတည္းက ရွင့္Aေၾကာင္းခ်ည့္ တသသ 
ေျပာေနေတာ့တာပဲ” ဟု ေျပာျပယင္း မရယ္မိေAာင္ Aေတာ္ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရဟန္ 
တူေလသည္။ “ဒီေန႔ညU့္ ရွင့္ကုိ သူမေတြ႔ႏုိင္တာကုိပဲ Aေတာ္မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနတယ္၊ သူက 
Aစည္းAေဝး တက္စရာရိွေနတာကုိး၊ ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္ေတာ့ ထြက္လည္ၾကဖုိ႔ 
စီစU္ထားတယ္ေလ၊ ဒီကေန ကမ္းေျခ ေရလက္ၾကားေတြကုိ ပတ္ၿပီး သေဘၤာစီးသြားၾကမယ္၊ 
‘ဂယ္ယာေဆး’ မွာ ေန႔လယ္စာ စားၾကၿပီးမွ လွည့္ျပန္မယ္၊ Aေဖကေတာ့ ရွင္ ဒီညU့္ 
ကၽြန္မတုိ႔Aိမ္လုိက္ခ့ဲၿပီး ဝီလီနဲ႔Aတူ Aိပ္ဖို႔လုိ႔ ေျပာေနတယ္” 
 
ဤမွ် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခင္မင္တတ္သူမ်ားကုိ သူ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေခ်။ ေနာက္ေန႔တြင္ သူ႔မွာ 
Aျပင္သူနာမ်ား ခ်ိန္းထားျခင္းမရိွ၍ တစ္ရက္တစ္ေလမွ် ေန၍ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔Aေတြးျဖင့္ သူက 
“ေAးဗ်ာ လုိက္တာေပါ့၊ ကဲ Aခု ကၽြန္ေတာ့္ဆုိင္ကယ္ကုိ ျပင္လုိက္Uီးမယ္” ဟု ဆုိလုိက္ေလသည္။ 
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“ပစၥည္းေတြထားတ့ဲ Aခန္းထဲမွာရွင့္” 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္နာရီခန္႔မွာ မုိေရးသည္ သူယူလာခ့ဲေသာ ခ်ိန္းႀကိဳးAသစ္ကုိ တပ္ဆင္ယင္း 
Aခ်ိန္ကုန္ေလသည္။ ေမရီက Aနားတြင္ Aေဖာ္ရေAာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ခ်ိန္းႀကိဳး 
တပ္ၿပီးေသာA ခါ မုိေရးသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ A ျပင္သုိ႔ တြန္းလိွမ့္၍ ထုတ္ခ့ဲသည္။ 
“တစ္ပတ္ေလာက္ လုိက္စီးၾကည့္မလား” ဟု မုိေရးကေမးသည္တြင္ ေမရီက သူ႔A ား စိတ္ဒြိဟျဖင့္ 
ၾကည့္၏။ သူက “စိတ္ခ်ရပါတယ္၊ ေနာက္က ထုိင္ခုံေပၚထုိင္ၿပီး ၿမဲၿမဲကုိင္စီးလုိက္ခ့ဲ႐ုံပါ” ဟု 
A ာမခံသည္။ 
 
“ကၽြန္မက ေလးနာရီခြဲရထားကုိ ေစာင့္ရUီးမွာရွင့္၊ Aိပ္Aျပန္က်မွျဖစ္ျဖစ္ ရွင္နဲ႔လုိက္ျပန္တာေပါ့၊ 
ကၽြန္မ Aေဖ့ကုိ တယ္လီဖုန္း ဆက္ေျပာလုိက္မယ္၊ သူလာAႀကိဳရ သက္သာတာေပါ့” 
 
မုိေရး၏ စိတ္တုိ႔သည္ ထူးထူးျခားျခား ေပါ့ပါး၍ ေနေလသည္။ သူသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ 
စမ္းရန္ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ားဆီသုိ႔ Aျမန္ပတ္စီးခ့ဲသည္။ သူ ဘူတာသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေသာAခါ 
ေမရီလည္း Aိမ္ျပန္ရန္ Aဆင္သင့္ ျဖစ္ေန၏။ 
 
ယေန႔တြင္ နက္ေက်ာ္ ဘူတာ၌ ေနရစ္မည္ျဖစ္ရာ သူ႔Aတြက္ ႏြားႏုိ႔တစ္ပန္းကန္ကုိ ေမရီက 
ထည့္ေပးထားခ့ဲသည္။ 
 
ေမရီလည္း “ကၽြန္မက ဒီမွာထုိင္ရမွာေပါ့၊ ဟုတ္လား” ဟု ဆုိကာ ေနာက္ထုိင္ခုံတြင္ တင္ပါးလႊဲ 
ဝင္၍ထုိင္သည္။ 
 
“Aဲသလုိထုိင္လုိ႔ မရဘူးေလ၊ လိမ့္က်မွာေပါ့၊ ကားရားခြၿပီးထုိင္မွေပါ့” 
 
ေမရီက ခဏမွ် ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္းျဖစ္ေနၿပီးမွ သိမ္ေမြ႔စြာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မက်င္မလည္ပင္ 
ေျခတစ္ဘက္ကုိ ယမ္း၍ ေက်ာ္ခြကာ မ်က္ႏွာတြင္ ရွက္ေသြးမ်ားျဖန္းလ်က္ “ကၽြန္မက ဒါမ်ိဳး 
မစီးတတ္ေသးဘူးရွင္” ဟု ဆုိသည္။ 
 
မုိေရးက “ဟာ၊ ခင္ဗ်ားက Aဟုတ္ႀကီးပဲ” ဟု ဆုိကာ ဖင္ထုိင္ခုံေပၚသုိ႔ တက္ထုိင္ၿပီးလွ်င္ စက္ႏႈိး၍ 
ထြက္ခ့ဲသည္။ ပထမတြင္ ခပ္ေျဖးေျဖးသာႏွင္ၿပီးေနာက္ ေမရီAေတာ္ကေလး စိတ္ရဲလာၿပီ 
ထင္ရေသာAခါ Aရိွန္ကုိျမႇင့္လုိက္သည္။ သူတုိ႔၏ နားမ်ားကုိ ေလတဟူးဟူးတုိးလ်က္ 
ႏွစ္ေယာက္သား ခ်ံဳငယ္မ်ားသာရိွေသာ လြင္တီးေခါင္းကုန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခ့ဲၾက၏။ 
ေမရီ၏လက္ေမာင္းမ်ားက မုိးေရး၏ခါးကုိ ၿမဲၿမံစြာဖက္ထားလ်က္ မ်က္ႏွာကုိ ေဘးေစာင္းလွည့္ကာ 
မုိေရး၏ပခုံးကုိ မီွထားသည္။ မုိေရးက “ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ဟန္က်ရဲ႕လား” ဟု ေAာ္၍ေမးသည္။ 
 
ေမရီက “သိပ္နိပ္တာပဲ၊ ကၽြန္မတစ္သက္မွာ ဒါေလာက္ျမန္ျမန္ တစ္ခါမွ မစီးဖူးေသးဘူး” ျပန္၍ 
ေAာ္ေျပာလုိက္သည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္သည္ Aနည္းဆုံး တစ္နာရီလွ်င္ 
မုိင္သုံးဆယ္ႏႈန္းေလာက္ ေျပးလ်က္ရိွ၏။ 
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Aာ့ဒဖီလန္သုိ႔ ေရာက္၍ ဆုိင္ေရွ႕တြင္ ရပ္လုိက္ၾကေသာAခါတြင္ ေမရီ၏ ပါးျပင္တုိ႔မွာ 
Aေရာင္ေတာက္လ်က္ရိွကာ သူ၏ဆံပင္တုိ႔မွာလည္း ေလေဝွ႔ထားသျဖင့္ ဖြားရရားႀကဲကာ 
ေျပာင္လက္ေနၾကေပသည္။ ေမရီက မုိေရးAား ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ ရယ္ေမာယင္း ႐ုတ္တရက္ 
Aရိွန္မေျပႏုိင္ေသးပဲ မသိမသာ ယိမ္းလ်က္ရိွရာမွ “စီးလုိ႔ေကာင္းလုိက္တာရွင္၊ ကဲလာ 
Aေပၚတက္ၾကစုိ႔၊ ကၽြန္မလဲ Aဝတ္လဲ ေခါင္းၿဖီးလုိက္Uီးမယ္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက သူ႔Aားဆီးႀကိဳ ႏႈတ္ဆက္ပုံမွာ ေဖာ္ေရြစြာပင္ျဖစ္သည္။ ဝီလီက Aားပါးတရ 
ႏႈတ္ဆက္သည္။ Aေဒၚကမူ မသကၤာခ်င္သေယာင္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ခပ္စိမ္းစိမ္းရိွေသာ္လည္း 
ေနာက္တြင္ မုိေရးက Aေဒၚႀကီးမွာျဖစ္သည့္ Aသက္႐ွဴ၍မဝသည့္ ေရာဂါAေၾကာင္း ဂ႐ုတစုိက္ 
နားေထာင္ကာ ေဆးၫႊန္းေပးေသာ Aခါတြင္မူကား Aနည္းငယ္ စိတ္ၫြတ္ေျပာင္းလာသည္။ 
 
ထုိေန႔ညေနက တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပင္ Aခ်ိန္ကုန္သြားသည္။ မုိေရးသည္ မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးႏွင့္ 
က်ားထုိးကစားရာ သုံးပြဲဆက္တုိက္႐ႈံးသည္။ ေမရီသည္ မီးဖုိနားက ေခြးေျခတစ္ခုေပၚတြင္ ထုိင္ကာ 
သူ႔မဂၤလာေဆာင္တြင္ ဝတ္ဆင္ရန္ သတုိ႔သမီးဝတ္စုံကုိ ပန္းထုိးခ်ဳပ္လုပ္လ်က္ ရိွသည္။ 
လြန္ခ့ဲသည့္ နာရီAနည္းငယ္ကမွ မုိေရးႏွင့္Aတူ Aူျမဴးစြာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ စီးခ့ဲသည့္ 
မိန္းကေလးႏွင့္ လုံးဝမတူေတာ့ဘဲ ေမရီသည္ Aလြန္တည္ၿငိမ္ေသာ Iေႁႏၵျဖင့္ နာရီကုိ 
မၾကာမၾကာ ေမာ့ၾကည့္ကာ “Aခုေလာက္ဆုိ ေဝၚလတာတစ္ေယာက္ေတာ့ Aစည္းAေဝးမွာ 
ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “သူမိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ေတာ့ ရမွာပါပဲ၊ သူ႔မိန္႔ခြန္းကုိ 
သူAေသAခ်ာကုိ ေရးသြားတာ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “Aခုေလာက္ဆုိ ျပန္ဖုိ႔ဘူတာကုိ 
သြားေနၿပီနဲ႔ တူတယ္၊ သူ႔မွာ AေAးကာဖိနပ္ကုိ ထပ္စြပ္စီးခ့ဲဖုိ႔ သတိရေကာင္းပါရဲ႕၊ သူက 
ေျခေAးနည္းနည္းမွ မခံႏုိင္တ့ဲလူ”  ဟူ၍လည္းေကာင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေျပာေနေပသည္။ 
 
သူတုိ႔Aားလုံး ေစာေစာAိပ္ရာဝင္ၾကသည္။ ဝီလီ၏Aခန္းထဲတြင္ မုိေရးသည္ ဝီလီႏွင့္ 
ပထမAႀကိမ္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး စကားေျပာခြင့္ ရေလသည္။ ဝီလီက ေက်ာင္းတြင္ စာေတာ္သျဖင့္ 
ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္းAေၾကာင္း စာတစ္Aုပ္ ဆုရထားသည္။ မၾကာမီပင္ သူတုိ႔သည္ Aာဖရိက 
ေတာနက္ႀကီးမ်ားAေၾကာင္း စကားလက္ဆုံက်ကာ ညာဇာေရAုိင္ႀကီးကုိ ေတြ႔ရိွပုံAေၾကာင္း၊ 
ဗယ္ရီဗယ္ရီေခၚ ထုံနာစုိ ထုံနာေျခာက္ေရာဂါAေၾကာင္း၊ Aဆိပ္ျပင္းလွသည့္ Aာဖရိက 
တက္စတီေခၚ ယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳးAေၾကာင္း ေျပာလ်က္ ရွိၾကေလေတာ့သည္။ 
 
ေနာက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတိတိ Aခ်ိန္တြင္ ေဝၚလတာ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ မုိေရးAား 
မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း တစ္ေယာက္ပမာ ႏႈတ္ဆက္ကာ လြန္ခ့ဲသည့္ညေနက သူ၏စြမ္းေဆာင္ 
ေAာင္ျမင္မႈကုိ ေျပာမဆုံးရိွေလ၏။ သူစကားေျပာ၍ မဆုံးမီ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ လူတစ္စုက 
ခန္းမထဲမွ ထြက္သြားၾကသည္ကလြဲ၍ သူသည္ ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္သာသာခန္႔ 
Aလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ မိန္႔ခြန္းေပးႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပေလသည္။ 
 
လြန္ခ့ဲသည့္ေန႔က ပင္ပန္းခ့ဲ၍ ယေန႔ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ Aပန္းေျဖရမည္ျဖစ္ရာ ေဝၚလတာမွာ 
ဤAပန္းေျဖခရီးကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္သြားရန္ စိတ္ထက္သန္လ်က္ရိွ၏။ သူသည္ ဘာမဆုိ တခမ္းတနား 
လုပ္ေတာ့မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္မွာ သိသာပါသည္။ သေဘၤာစီးရန္ လက္မွတ္ဝယ္ရာတြင္ 
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ပထမတန္း လက္မွတ္မ်ားကုိ ခပ္ခန္႔ခန္႔ဝယ္သည္။ “သုံးေစာင္ခြဲေပးပါ၊ ေကာင္ကေလးက 
Aသက္မျပည့္ေသးဘူး” ဟုလည္း ေျပာသည္။ 
 
လက္မွတ္႐ုံစာေရးက ဝါရင့္ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ဝီလီAား လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
သူက ႏြမ္းဟုိက္သည့္ေလသံျဖင့္ “လူႀကီးလက္မွတ္ေလးေစာင္ ယူပါဗ်ာ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ဤတြင္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မဟုတ္ေသာ္လည္း Aေတာ္ကေလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းၾကခုံၾကရ၏။ 
ေနာက္ဆုံး၌ လက္မွတ္စာေရးက ဝီလီAား စစ္ေမးသည္တြင္ ဝီလီက သူ႔Aသက္Aမွန္ကုိ 
ေျပာျပလုိက္မွ တုိတုိျဖင့္ပင္ ၿပီးဆုံးသြားသည္။ ေဝၚလတာသည္ မေက်မခ်မ္းျဖင့္ပင္ လုိေသာေငြကုိ 
ေဆာင့္ႀကီးေAာင့္ႀကီးျဖင့္ ထုတ္ေပးလုိက္ရ၏။ 
 
ရဟတ္ဘီးျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေသာ ေခါင္းတုိင္နီႏွင့္ သေဘၤာကေလးသည္ ျမစ္ကုိစုန္ဆင္းလာကာ 
ဆိပ္ခံဆီသုိ႔ ကပ္လာသည္။ ေဝၚလတာလည္း သေဘၤာပ့ဲပုိင္းတြင္ ထုိင္ခုံေနရာယူလုိက္သည္။ 
သေဘၤာရဟတ္ဘီးသည္ တဘုတ္ဘုတ္ျဖင့္ ခုတ္စျပဳကာ ျမစ္ဝက်ယ္ကုိျဖတ္၍ ပင္လယ္ဝဆီသုိ႔ 
ထြက္ခ့ဲသည္။ ေရျပင္ေပၚတြင္ကား ေလသည္ လတ္ဆတ္လ်က္ရိွ၏။ 
 
ေမရီက သူ၏Uီးထုပ္ကုိ ေလလြင့္မသြားေAာင္ ဖိကုိင္ထားယင္းက “ဒီဘက္က ေလနည္းနည္း 
မထန္ဘူးလား ေမာင္ရယ္” ဟု Aရဲစြန္႔၍ ေျပာသည္။ 
 
ေဝၚလတာက တုိတုိေတာင္းေတာင္းပင္ “မထန္ပါဘူးကြာ၊ ဒီမွာ ေဒါက္တာမုိေရးကုိ ဒုိ႔ဆီက 
ၾကည့္စရာရိွတာေတြ ျပမလုိ႔ ဒီဘက္ကေနၾကည့္မွ Aားလုံးကုိ ထင္းကနဲ ျမင္ရတာ” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
လုိက္ပါလာၾကေသာ ခရီးသည္Aမ်ားစုမွာ ေလကြယ္ရာဘက္သုိ႔ ေရာက္ေနၾကသည္ျဖစ္၍ 
Aမွန္တကယ္ပင္ AတားAဆီးမရိွ ျမင္ေနရေသာ ႐ႈခင္းကား စေကာ့တလန္ျပည္ Aေနာက္ဘက္ 
ေတာင္ကုန္းေဒသ၌ Aလွဆုံးဟု ဆုိရေလာက္ေသာ ႐ႈခင္းျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဝၚလတာမွာ 
စကူရီၿမိဳ႕၏ ဓာတ္ေငြ႔ေလွာင္ကန္ Aသစ္Aေၾကာင္းကုိသာ ပုိမုိ စိတ္ဝင္စား၏။ “ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ 
ႏွစ္ေသာင္း သုိေလွာင္ႏုိင္တယ္၊ ဒါ တုိးတက္တာေပါ့ဗ်ာ၊ ကဲ…” ထုိ႔ျပင္ ဒုိရန္သေဘၤာဆိပ္ၿမိဳ႕ရိွ 
စည္ပင္သာယာ Aေဆာက္AAုံမ်ား Aေၾကာင္းေတြကုိသာ သူကေျပာျပေနသည္။ 
 
တတိတိျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ခ်မ္းသည္ထက္ ခ်မ္းလာၾကသည္။ ဝီလီမွာ Aသားမ်ားပင္ ျပာလာကာ 
သေဘၤာစက္ကုိ သြားၾကည့္Uီးမည္ဟု ေရရြတ္လ်က္ ထြက္ခြာသြားေလသည္။ ေဝၚလတာကမူကား 
စကူရီၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာAဖြဲ႔သုိ႔ ေရဆုိးထုတ္ စီမံကိန္းAသစ္တစ္ခု တင္ထားေၾကာင္း စသည္ 
စသည္တုိ႔ျဖင့္ နားေထာင္သူကုိမွ Aားမနာပဲ Aဆက္မျပတ္ ေျပာလာသည္။ မုိေရးလည္း 
သူေျပာေနသည္တုိ႔ကုိ သိပ္ဂ႐ုစုိက္ နားေထာင္မေနပဲ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ Aလုိက္သိစြာ 
တစ္လုံးႏွစ္လုံးစ ဝင္ဝင္ေထာက္ေနေသာ ေမရီကုိသာ စူးစုိက္ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ေမရီသည္ 
သူ႔လူေရွ႕တြင္ သူ႔နဂုိစ႐ုိက္ လုံးဝေျပာင္းသြားသည္။ သူ၏ ရႊင္ပ်လန္းဆန္းေသာ AမူAရာတုိ႔သည္ 
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ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။ ယခု ေမရီသည္ ႏႈတ္ဆိတ္လာသည္။ ႐ုိေသက်ိဳးႏြံလွသည္။ ‘သူ႔ခမ်ာ 
ဒီငနဲနဲ႔ရယင္ေတာ့ တကယ္စိတ္ငရဲ ခံရရွာမွာပဲ’ ဟု မုိေရးက ေတြးမိေလသည္။ 
 
သူတို႔၏ သေဘၤာကေလးသည္ ေနာက္ဆုံး ဂဲယားေဆးပင္လယ္ေAာ္ထဲသုိ႔ ေကြ႔၍ဝင္လာခ့ဲသည္။ 
ဝီလီAား ေႏြးေႏြးေထြးေထြးရိွေသာ စက္ခန္းထဲမွ ေခၚထုတ္ကာ ေရွ႕ဘက္၌ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဘက္ေတာင္ေစာင္းတြင္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားရိွသည့္ စည္စည္ကားကား Aပန္းေျဖရိပ္သာဆီသုိ႔ 
ဆင္းလာခ့ဲၾကသည္။ 
 
ေဝၚလတာက “ကဲ… ေန႔လယ္စာ သြားစားၾကရေAာင္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ေမရီက လမ္းတစ္ဘက္ရိွ Aေတာ္Aသင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရိွေသာ စားေသာက္ဆုိင္ကေလး 
တစ္ခုကုိ ၫႊြန္ျပကာ “လန္းရဲ႕ဆုိင္ကုိ သြားစားၾကရေAာင္ေလ၊ ကၽြန္မတုိ႔ Aေဖနဲ႔လာယင္ Aဲဒီမွာ 
Aၿမဲစားၾကတာပဲ” ဟု ေျပာ၏။ 
 
ေဝၚလာတာက “Aုိကြယ္၊ ေဒါက္တာမုိေရးကုိ လန္းရဲ႕ဆုိင္ေခၚသြားဖုိ႔ စိတ္ေတာင္ မကူးပါဘူး၊ 
‘ဂရန္း’ ကုိ သြားစားၾကမယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေမရီက “Aုိ ေဝၚလတာရယ္၊ AႂကြားAဝါေတြနဲ႔ Aလကား ေဈးႀကီးေနတ့ဲ ေနရာကုိ…” ဟု 
ဆုိကာရိွေသး၊ ေဝၚလတာက သူ႔Aားလက္ျပ၍ တားလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ဟုိမွာစားဖုိ႔ သီးသန္႔စားပြဲေတြ 
မွာထားၿပီးၿပီကြယ္” ဟု ေမရီကုိ ဟန္႔တားေျပာလုိက္၏။ 
 
သူတုိ႔၏ Uီးေခါင္းထက္တြင္ ခမ္းခမ္းနားနား စီးမုိးလ်က္ရိွေသာ ဂရန္းဟုိတယ္သုိ႔ 
ကုန္းတက္လမ္းAတုိင္း စတက္ၾကသည္။ လူသြားလမ္းကေလးမွာ ရွည္လ်ားမတ္ေစာက္၍ 
ေျမျပင္၌ ဂမုန္းပန္းAျပာကေလးမ်ား ပြင့္ဖုံးလ်က္ရိွေသာ ေတာAုပ္ကေလးကုိ ျဖတ္၍သြားရသည္။ 
ကားလမ္းAတုိင္း တက္သြားေသာ Aေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ Aဖုိးတန္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ 
သစ္ပင္မ်ားAၾကားမွ လွမ္းျမင္ေနရသည္။ ေဝၚလတာက ေရွ႕က မုဆုိးလမ္းျပလုိ 
တက္သြားသည္တြင္ ေမရီေမာပန္းေနသည္ကုိ မုိေရးက သတိျပဳမိ၏။ ေမရီနားမွ 
နားရပါေစေတာ့ဟု သေဘာထားကာ သူက ေျခလွမ္းတန္႔လုိက္၍ ဂမုန္းပန္းျပာကေလးမ်ားကုိ ခူး၍ 
ျမက္ပင္ကေလးမ်ားျဖင့္ စည္းကာ ေမရီAားေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူကၿပံဳးလ်က္ 
“မင့္Aဝတ္Aေရာင္နဲ႔ တစ္ေရာင္တည္းပဲ” ဟု ဆုိသည္။ 
 
Aဆုံးတြင္ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ကုန္းထိပ္သုိ႔ ေရာက္ခ့ဲၾက၍ ေဝၚလတာလည္း ေမာဟုိက္ 
Aသက္႐ွဴျပင္းလ်က္ကပင္ Eည့္သည္ Aေတာ္မ်ားမ်ား ထုိင္လ်က္ ရိွၾကၿပီျဖစ္ေသာ ဝရန္တာက်ယ္ 
ဘက္ဆီသုိ႔ သူ႔လူစုကုိ ေခၚခ့ဲသည္။ သူတုိ႔လူစု ဝင္လွ်င္ပင္ AထူးAဆန္း သဖြယ္ 
စုိက္ၾကည့္သူတုိ႔က ၾကည့္၍ တစ္ေယာက္က ရယ္ေမာလုိက္သည္။ ေဝၚလတာလည္း 
ဝရန္တာက်ယ္ဘက္မွဝင္သည့္ တံခါးကုိ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔၊ Aေတာ္ၾကာေAာင္ စမ္းတဝါးဝါး 
ေလွ်ာက္ရွာရၿပီးမွ Eရာမ စားေသာက္ခန္းႀကီးထဲသုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ 
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ဆယ့္ႏွစ္နာရီမွ်သာ ရိွေသး၍ Aေတာ္ပင္ ေစာေနသည္။ စားပြဲထုိးမ်ားလည္း Aခ်င္းခ်င္းစု၍ 
စကားေျပာေနၾကဆဲပင္ရိွ၏။ စားေသာက္ခန္းႀကီးထဲတြင္ Aျခားမည္သူမွ မရိွေသး။ 
စားပြဲထုိးခ်ဳပ္က မ်က္ခြံမပင့္ပဲ သူတုိ႔Aား တစ္ခ်က္မွ် လွမ္းၾကည့္ Aကဲခတ္လုိက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ 
ခန္းမႀကီး ေနာက္ဘက္ရိွ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္သုိ႔ ေခၚသြားမည္ျပဳသည္တြင္ ေဝၚလတာက- 
“ျပတင္းနားက စားပြဲတစ္ခုကုိ က်ဳပ္မွာထားတယ္၊ ေဟာဟုိစားပြဲ က်ဳပ္လုိခ်င္တယ္” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“Aဲဒီစားပြဲေတာ့ မရဘူးခင္ဗ်၊ ေမဂ်ာလင္းေဆးနဲ႔ သူ႔Eည့္သည္ေတြAတြက္ သီးသန္႔ထားတာ” 
“ဒါျဖင့္ Aဲဒီစားပြဲရဲ႕ ဟုိဘက္က စားပြဲဗ်ာ” 
“Aဲဒါက မစၥတာမင္ဇီးရဲ႕ စားပြဲခင္ဗ်၊ ဒါေပမယ့္ သူက တစ္နာရီဆယ့္ငါးမိနစ္ထက္ ေစာၿပီး 
လာခဲပါတယ္၊ AဲဒီAခ်ိန္ေလာက္ဆုိယင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔လဲ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆုိ စားလုိ႔ေသာက္လုိ႔ 
ၿပီးေလာက္ပါၿပီ” 
 
သုိ႔ျဖင့္ သူတုိ႔သည္ မစၥတာမင္ဇီး၏ စားပြဲတြင္ ထုိင္ၾကရ၏။ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္းကုိ 
ေဝၚလတာ၏ လက္သုိ႔ လွမ္းေပးလုိက္၏။ စာရင္းမွာ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည္။ 
 
ေဝၚလတာက သူ႔လူစုကုိ ဖတ္ျပလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ျပင္သစ္AစားAစာလုိ ေကာင္းတာမ်ိဳးေတာ့ 
မရိွဘူးဗ်၊ ၿပီးေတာ့ စားစရာကလဲ ငါးမည္ေတာင္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
သူတုိ႔Aတြက္ စားစရာမ်ားကုိ ခပ္သုတ္သုတ္ လာခ်ေပးသည္။ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေတာ့ မဟုတ္။ 
ဂရန္းဟုိတယ္၏ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ ေရွးUီးစြာ ဂ်ံဳမႈန္႔ႏွင့္ ေရမွတစ္ပါး ဘာမွ သိပ္ပါဟန္မရိွေသာ 
ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ ဝါတာတာ ဟင္းခ်ိဳရည္ လာခ်၏။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲ ေစးထန္းထန္းရိွေသာ 
ပန္းေရာင္င႐ုတ္ခ်U္တစ္မ်ိဳး ဆမ္းထားေသာ A႐ုိးေငါေငါ ငါးတစ္တုံး။ 
 
ဝီလီက ေလသံျဖင့္ “မမေရ၊ မလတ္ဘူးဗ်” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေမရီလည္း ပန္းကန္ကုိ ငုံ႔ၾကည့္ေနယင္းမွ “တိတ္တိတ္ေနကြယ္ ေမာင္ေလး” ဟု ခပ္Aုပ္Aုပ္ 
စကားဟန္႔လုိက္ရသည္။ သူ႔AမူAရာ၌ Aေပၚယံက တည္ၿငိမ္ဟန္ရိွသေလာက္ က်ိတ္၍ 
စိတ္ဆင္းရဲေနသည္ကုိ မုိေရးက Aကဲခတ္မိ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ပင္ ေနာက္တစ္မည္ကုိ ဆက္၍ 
စားၾကသည္။ ဆပ္ျပာက့ဲသုိ႔ ဖြယ္တယ္တယ္ရိွေသာ Aာလူး၊ သံဗူးထဲက ေဖာက္ထည့္ထားေသာ 
ပဲသီးစိမ္းတုိ႔ျဖင့္ ထည့္ေပးေသာ Aမွ်င္ၾကမ္းလွသည့္ သုိးသား၊ Aခ်ဳိရည္ႏွစ္ကလည္း ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲ 
ျဖဴတူတူ။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔စားပြဲတြင္ Aေသာ့ခ်ည့္ ႏွင္ေနေသာေၾကာင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ပင္ 
လာခ်ေသာဟင္းမည္မွာ ေပါင္မုန္႔ကင္ ပါးပါးေပၚတြင္ ထုတ္ထုိးစုိက္ထားေသာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ 
မာေတာင့္ေတာင့္ ငါးေသတၱာငါး။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ပုိက္ဆံရွင္းရန္ ေျပစာကုိယူလာေလသည္။ 
 
ထုိAခါတြင္ သူတုိ႔ကုိ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳသည့္သေဘာကုိ ေဝၚလတာပင္ ရိပ္စားမိေနၿပီျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ေျပစာစာရြက္ေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေနျပန္သည္။ ထုိAခုိက္တြင္ စားေသာက္ဆုိင္ခန္း 
Aရက္ေရာင္းသည့္ ဘာဘက္မွ ဆံပင္ႀကိဳးၾကားျဖဴလ်က္ က်င္စြယ္ကုိ သထား၍ ခပ္မိွန္မိွန္ 
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စေကာ့တလန္ျပည္ ‘ကင္းေစာင့္တပ္နက္’ Aကႌ် ဝတ္ဆင္ထားေသာ ရာသီUတုဒဏ္ေၾကာင့္ 
ရင့္ေရာ္ေနေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ Aရပ္ျမင့္ျမင့္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္လာေန၏။ 
သူ႔ေနာက္ကလည္း သကၠလတ္ေရာင္ေျပး ဝတ္စုံမ်ားဆင္ထားသည့္ လူရြယ္သုံးေယာက္ပါလာ၏။ 
သုံးေယာက္စလုံး Aရက္ကုိ Aေတာ္မူးေAာင္ ေသာက္လာၾကမွန္း မုိေရး ဂ႐ုျပဳမိ၏။ သူတုိ႔သည္ 
ထုိေန႔က ဂယ္ယာျမစ္ထဲတြင္ ငါးမွ်ားခ့ဲၾကပုံကုိ ဆူဆူညံညံေျပာလ်က္က မုိေရးတုိ႔ 
စားပြဲႏွင့္ကပ္လ်က္ စားပြဲတြင္ ဝင္ထုိင္ၾကေလသည္။ လူငယ္သုံးေယာက္Aနက္ တစ္ေယာက္မွာ 
ဆံပင္ေရႊေရာင္၊ ႏႈတ္ခမ္းတြဲတြဲျဖင့္ လူေပၚေၾကာ့ ျဖစ္ဟန္တူ၏။ သူသည္ ထုိင္ကတည္းက 
ေမရီAား မ်က္စိက်လ်က္ရိွ၏။ ကုလားထုိင္ေနာက္မီွတြင္ ခပ္ေလ်ာေလ်ာမီွထုိင္ကာ ေမရီAား 
ငမ္းေနရာမွ သူတုိ႔Aား ဖိတ္ေခၚလာသူAား တစ္ေတာင္ျဖင့္တြက္ကာ “Uီးေလး ဟုိမွာေတြ႔လား၊ 
စေကာ့ေရေဆးငါးကေလး၊ Aဟီး” ဟု ဆုိလုိက္၏။  
 
လင္းေဆးက “ကဲ၊ ေမာင္ရင္ ဟင္းခ်ိဳေသာက္စမ္းကြယ္” ဟု ဆုိသည္။ 
 
“ဟာ၊ ခင္ဗ်ာ့ဟင္းခ်ိဳ ထားလုိက္စမ္းပါ၊ Aမ်ိဳးသမီးကေလးကုိ က်ဳပ္တုိ႔စားပြဲ သြားေခၚရေAာင္ဗ်ာ၊ 
ကေလးမ ဟုိမွာ သူ႔စေကာ့Uီးေလးႀကီးနဲ႔ သိပ္ေပ်ာ္ပုံမရဘူး” 
 
သူ႔Aေဖာ္တစ္ေယာက္က စပ္ၿဖဲၿဖဲျဖင့္ “မင္းမရပါဘူး ဟဲရစ္ရာ” ဟု ေလွာင္ေျပာင္သလုိ 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
ဟဲရစ္လည္း သူ႔ကုလားထုိင္ကုိ ေနာက္သုိ႔တြန္း၍ ထလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ဘာေလာင္းမလဲ က္ုိယ့္လူ” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ေဝၚလတာမွာ မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံး မည္းပုပ္လ်က္ တစ္ဘက္သုိ႔ လႊကဲာ “ဂ႐ုမစုိက္နဲ႔၊ သူ႔ကုိ 
ဆြဲထားၾကမွာပဲ” ဟု ခပ္Aုပ္Aုပ္ ေAာင့္သက္သက္Aသံျဖင့္ ေျပာသည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္ ဟဲရစ္သည္ ေရွ႕သုိ႔တုိးလာလ်က္ ရိွ၏။ သူသည္ ဟန္ႏွင့္ပန္ႏွင့္ AေလးAျမတ္ျပဳသလုိ 
ခါးကုိကုိင္းၫႊတ္လုိက္၍ ေမရီ၏လက္ကုိ ဆြဲကုိင္ကာ “က်ဳပ္ခ်စ္တ့ဲ ႏွမကေလးရယ္ ေမာင္ႀကီးတုိ႔ရဲ႕ 
စားပြဲဘက္ကုိ ေရႊ႕ခ့ဲပါလားကြယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။  
 
ေမရီေနာက္သုိ႔ ယုိ႔သြားသည္ကုိ မုိေရးက ျမင္လုိက္၏။ ေမရီ၏ မ်က္ႏွာမွာ ေသြးမရိွေတာ့။ 
ေဝၚလတာAား AကူAညီေတာင္းဟန္ လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ဝီလီကလည္း 
ထိတ္လန္႔လ်က္ကပင္ စိတ္ဆုိးေနသည့္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ေဝၚလတာAား လွမ္းၾကည့္သည္။ 
 
ေဝၚလတာက “ဒီမယ္ခင္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား စကားေျပာေနသူဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဇနီးေလာင္း ျဖစ္တယ္ 
ဆုိတာကုိ သိပါရဲ႕လား၊ ခင္ဗ်ားရပ္တမ္းက မရပ္ယင္ က်ဳပ္ဒီဆုိင္က မန္ေနဂ်ာကုိ ေခၚၿပီး 
တုိင္တန္းရပါလိမ့္မယ္” ဟု Aထစ္ထစ္ Aေငါ့ေငါ့ ေျပာေလသည္။ 
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“Aုိဗ်ာ Uီးေလးကလဲ Aသာ တိတ္တိတ္ေနစမ္းပါ၊ ခင္ဗ်ားကုိ ေခၚေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လာကြယ့္ 
ႏွမေလး၊ လာ” ဟဲရစ္သည္ ေမရီ၏လက္ကုိကုိင္လ်က္ ဆြဲထူဖို႔ Aားစုိက္ေနျပန္၏။ 
 
ေမရီလည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕စြာပင္ သူ႔Aသံတိမ္ကေလးျဖင့္ “တစ္ဆိတ္ရွင္ သြားပါေတာ့” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ထုိAခ်ိန္တြင္ လင္းေဆးသည္ ဟဲရစ္၏လက္ေမာင္းကုိ ဆြဲေခၚလ်က္ ရိွသည္။ ဟဲရစ္လည္း 
ေမရီ၏လက္ကုိ လႊတ္ကာ ဆတ္ကနဲ ပခုံးခ်ီလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ေAးေလ၊ က်ဳပ္ႏွမေလးကုိ 
ေခၚလုိ႔မရလဲ ေဟာဒီAမွတ္တရ ပစၥည္းကေလးပဲ  ယူရမွာေပါ့” ဟု ဆုိလ်က္ ေမရီ၏ 
ပန္းစည္းကေလးကုိ ေကာက္ကုိင္ကာ ဟန္ႏွင့္ပန္ႏွင့္ နမ္းလုိက္၏။ ၿပီးလွ်င္ ဒယီးဒယုိင္ျဖင့္ 
သူ႔ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားေလသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ Aားလုံး ေၾကာင္စီစီျဖင့္ တိတ္ဆိတ္သြားၾကသည္။ သူ႔စားပြဲသူ ျပန္ေရာက္ေသာAခါ 
လင္းေဆးက ေဝၚလတာA ား မ့ဲၿပံဳးကေလးၿပံဳး၍ ၾကည့္လ်က္ရိွေလသည္။ ေဝၚလတာမွာ 
သနားစရာေကာင္းေလာက္ေA ာင္ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လ်က္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ စားပြဲေပၚသုိ႔ 
ပစ္ခ်ကာ စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိး ထုိင္ရာမွထလုိက္သည္။ 
 
“လာ ေမရီ၊ ဒုိ႔သြားၾကမယ္” 
 
မုိေရးလည္း ထုိင္ရာမွထလုိက္၏ သူ႔ပင္ကုိသေဘာတြင္ သူရဲေကာင္းလုပ္တတ္သည့္ ဉာU္မရိွ။ 
သုိ႔ရာတြင္ သူလည္း စိတ္ဆုိးလ်က္ရိွ၏။ Aထူးသျဖင့္ သူ႔Aဖုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေန႔ကေလးတစ္ေန႔ 
Aေဟာသိကံ ျဖစ္သြားရသည္ကုိ ေဒါသျဖစ္မိျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။ သူသည္ ႐ုတ္တရက္ 
စိတ္လုိက္မာန္ပါ တစ္ဘက္စြားပြဲဆီသုိ႔ ေရာက္သြားကာ ဟဲရစ္၏A နီး၌ ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “မင္းကုိ 
ဟင္းခ်ိဳေသာက္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား၊ ကဲ… ေသာက္လုိက္” ဟု ဆုိကာ ကုပ္မွႏိွမ္၍ 
ဟဲရစ္၏မ်က္ႏွာကုိ ဟင္းခ်ိဳပန္းကန္ထဲသုိ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကေလး တြန္းႏွစ္လုိက္သည္။ ဟဲရစ္လည္း 
မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံး ဟင္းရည္မ်ား စီးက်လ်က္ A သက္႐ွဴရန္ ေခါင္းကုိေမာ့လုိက္၏။ 
Aျခားလူမ်ားကလည္း ၾကက္ေသေသလ်က္ရိွစU္ ဟဲရစ္လည္း လက္သုတ္ပဝါကုိ စမ္းတဝါးဝါး 
ရွာေဖြလ်က္ရိွ၏။ မုိေရးလည္း ပန္းစည္းကုိေကာက္၍ ေမရီA ား လွမ္းေပးလုိက္ၿပီးလွ်င္ 
ရင္တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လ်က္ တစ္မိနစ္ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိက္၏။ လင္းေဆးက ၿပံဳးၾကည့္ေနသည္မွ 
တစ္ပါး A ျခားဘယ္သူမွ ဘာမွမလႈပ္ၾကသျဖင့္ မုိေရးလည္း လွည့္ထြက္ကာ A ျပင္ဘက္သုိ႔ 
ေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ သူ႔A ေဖာ္မ်ားဆီသုိ႔ လုိက္သြားေလသည္။ A ျပင္သုိ႔ေရာက္လွ်င္ ဝီလီက 
သူ႔လက္ကုိ A ားပါးတရ ဖမ္းဆြဲလုိက္ကာ “ေကာင္းလုိက္တာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားလုပ္လုိက္တာ 
သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ ခင္ဗ်ားကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ကုိ သေဘာက်သြားၿပီ” ဟု ဆုိေလသည္။ 
 
သူတုိ႔ ေတာလမ္းကေလးA တုိင္း ဆင္းလာခ့ဲၾကေသာA ခါတြင္ ေဝၚလတာက “ခင္ဗ်ား ဝင္ပါဖုိ႔ 
မလုိပါဘူးဗ်ာ၊ ဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္ ဆုိင္ရာ Aာဏာပုိင္ေတြကုိ တုိင္ရမယ္၊ လင္းေဆးဟာ 
သူ႔Aမဲလုိက္ ငါးမွ်ားလုိင္စင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ လန္ဒန္က ေAာက္တန္းAက်ဆုံး ေတေလဂ်ပုိးေတြကုိ 
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ငွားတာ၊ ခုကိစၥဟာ လူသိရွင္ၾကား Aသေရပ်က္ေAာင္ လုပ္တာ၊ ဒီကိစၥ Aားလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
Aေဖ့ဆီ တင္ျပလုိက္မယ္” ဟု ေျပာလာသည္။ 
 
ဝီလီက “Aဲလုိဆုိ သူကဘာလုပ္မလဲ၊ ဒီလူေတြကုိ မီးမေပးဘူးဆုိၿပီး ျဖတ္ပစ္မလား” ဟု 
ဝင္ေထာက္သည္။ 
 
သူတုိ႔၏ Aျပန္ခရီးမွာ စိတ္ႏွလုံး မသာမယာျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္လွသည္။ 
မုိးဖြဲကေလးမ်ားလည္း က်လာသျဖင့္ ပထမတန္း Aခန္းထဲသုိ႔ ဝင္ထုိင္ခ့ဲၾကသည္။ Aာ့ဒဖီလန္သုိ႔ 
ျပန္ေရာက္ၾကေသာAခါ ေဝၚလတာက ခြင့္လႊတ္သည့္ AမူAရာျဖင့္ ေမရီAား 
လက္ကမ္းေပးလုိက္ကာ မုန္႔ဆုိင္မ်က္ႏွာစာသုိ႔ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ မုိေရးက သူ၏ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေပၚသုိ႔တက္၍ စက္ႏႈိးေသာAခါ ေဝၚလတာက မ်က္ႏွာမသာမယာျဖင့္ 
လက္ကမ္းေပးကာ “ကဲ၊ သြားေပUီးေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္တစ္ခါ ေတြ႔ၾကေတာ့မယ္ 
မထင္ဘူး” ဟု ႏႈတ္ဆက္သည္။ 
 
ဝီလီကမူ “မၾကာခင္ လာခ့ဲUီးဗ်ာ၊ လာျဖစ္ေAာင္ လာခ့ဲပါUီး” ဟု ဝင္ေျပာေလသည္။ 
 
ဟုိတယ္မွ ထြက္ခ့ဲၾကကတည္းက ပထမAႀကိမ္ သူ႔Aား လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ေမရီမွာ 
ရင္ခုန္လ်က္ မ်က္လုံးမ်ားမွာလည္း မ်က္ရည္ဝုိင္းလ်က္ ရိွၾကသည္။ သူ႔ႏႈတ္က ဘာမွ 
ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း ေမရီ၏ စူးစုိက္ေသာ Aၾကည့္တြင္ သူ႔ရင္ထဲတြင္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ 
ေျပာခ်င္သည့္စိတ္က ျပင္းထန္လ်က္ရိွဟန္ ေပၚေနေပသည္။ ထုိ႔Aျပင္ ေမရီသည္ သူခူးေပးေသာ 
ဂမုန္းပန္းစည္းျပာကေလးကုိ သူ၏ရင္၌ ထုိးစုိက္ ဆင္ျမန္းထားသည္ကုိလည္း ျမင္ခ့ဲရေလသည္။ 

************    
    

၄၄၄၄    
ေနာက္ သီတင္းပတ္ထဲတြင္ မုိေရးAား ကံေကာင္းတစ္ခ်က္ ေထာက္မသည္။ သူ႔Aား 
ပါေမာကၡဒရမ္မြန္၏ သူနာေဆာင္မ်ားတြင္ Aလုပ္သင္ ဆရာဝန္Aျဖစ္ တစ္လခန္႔Aပ္ျခင္း 
ခံရသည္။ ဤAလုပ္ကုိ ရလုိက္ျခင္းသည္ သူ႔Aား သူ၏ Aခန္းစုတ္ကေလးမွ ထြက္ခြာ၍ 
စာေမးပြဲႀကီး ေျဖခ်ိန္Aထိ ေဆး႐ုံတြင္ပင္ ေနႏုိင္ေAာင္ Aေၾကာင္းကံ ဖန္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
မုိေရးက သူနာတစ္ေယာက္Aား စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည္ကုိ နားေထာင္ယင္းမွ “မင္း 
ႀကီးပြားUီးမယ္ လူကေလး၊ မင္း ေဆး႐ုံသူနာကုိ ေမးပုံျမန္းပုံဟာ ငါေတြ႔ဖူးသမွ် 
ဘယ္ေဆးေက်ာင္းသားနဲ႔မွ မတူေAာင္ကုိ ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႔တာပဲ” ဟု ပါးနပ္စြာ မွတ္ခ်က္ 
ခ်ခ့ဲသူမွာလည္း ပါေမာကၡဒရမ္မြန္ပင္ ျဖစ္၏။ ဒရမ္မြန္သည္ ေဆးဝါးကုသမႈ ဘာသာရပ္တြင္ 
စာေမးပြဲ စစ္သူမ်ားAဖြ႔မွဲာ တစ္ေယာက္AပါAဝင္ ျဖစ္သျဖင့္ မုိေရးကလည္း Aခ်ိန္မေရြး 
Aလုပ္ကုိ သဲသဲမဲမဲ ဖိလုပ္ကာ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရိွေနေAာင္ ႀကိဳးစားAားထုတ္လ်က္ 
ရိွသည္။ ဤသုိ႔ လုံ႔လစုိက္ထုတ္ရျခင္းတြင္ မုိေရးက့ဲသို႔ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြလ်က္ရိွသူ 
လူငယ္တစ္ေယာက္Aဖုိ႔ ပင္ပန္းလွသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ Aလုပ္၌ Aခ်ိန္ျပည့္ 
ရိွေနျခင္းကုိကား စိတ္ထဲတြင္ ကသိကေAာက္ ျဖစ္ရလ်က္ရိွသည္။ သူသည္ Aာ့ဒဖီလန္သို႔ 
လစ္သြားရန္ Aခ်ိန္Aား မရႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
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ထုိေန႔က ေမရီႏွင့္ ခြဲခြာလာခ့ဲရသည့္ Aခုိက္ကတည္းမွစ၍ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာခ်င္ေဇာျဖင့္ 
Aလုပ္တြင္ Aာ႐ုံAျပည့္ စုိက္လ်က္ရိွေသာ သူ၏စိတ္တြင္ ထူးဆန္းေသာ Aာ႐ုံမ်ားဝင္ေရာက္ 
တြင္က်ယ္လ်က္ ရိွၾကသည္။ ေမရီ၏ မ့ဲေနေသာ မ်က္ႏွာကေလးသည္ သူ႔မ်က္လုံးထဲက မထြက္၊ 
Aမွန္Aားျဖင့္ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း မထြက္ေစခ်င္ေAာင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ Aဆုိးဆုံး 
ျဖစ္ေခ်သည္။ သူနာေဆာင္ထဲ၌ လည္းေကာင္း၊ စမ္းသပ္ခန္းထဲ၌ လည္းေကာင္း 
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ ေမရီႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵက သူ႔Aား ဖမ္းစားတတ္ေလသည္။ 
 
သူသည္ ေဒါက္ဂလပ္မိသားစုထံမွ သတင္းစကား တစ္စုံတစ္ရာ ၾကားရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားခ့ဲေသာ္လည္း ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာမွ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာ ရိွလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း 
AာဖရိကAေၾကာင္း စာAုပ္မ်ား ထပ္မံရွာေဖြ ဖတ္႐ႈေနေၾကာင္းႏွင့္ ဘယ္ေသာAခါ 
Aလည္လာUီးမည္နည္း ေမး၍ ေAာက္ေမ့ေၾကာင္း စာတစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းပါ ဝီလီ၏ထံမွ 
ပုိ႔စကတ္ကေလးတစ္ေစာင္သာ ေရာက္လာေလသည္။ 
 
ညေနပုိင္း၌ သူနာမ်ားကုိ လွည့္ၾကည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူသည္ A ာ့ဒဖီလန္သုိ႔ 
တယ္လီဖုန္း ေကာက္ဆက္လုိက္၏။ တစီစီျမည္ေနေသာ တယ္လီဖုန္းထဲမွ A န္တီမီနီ၏ ထူးသံကုိ 
ၾကားလုိက္ရသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္ပါ၊ ေဒးဗစ္မုိေရးပါ၊ ေနထုိင္ေကာင္းရဲ႕လားလုိ႔ ဖုန္းဆက္ၾကည့္တာပါ” 
“A င္း၊ ေနေကာင္းၾကပါတယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
 
A န္တီမီနီ၏ A သံမွာ ေA းစက္စက္ ျဖစ္ေန၍ A ံ့A ားသင့္သြား ရေသးေသာ္လည္း သူသည္ 
ဇြတ္ပင္ဆက္ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဝီလီရိွလား၊ သူ ပုိ႔စကတ္ ပုိ႔လုိက္တာ ရတ့ဲA ေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္လုိ႔ပါ” 
“ဝီလီ စာက်က္ေနတယ္၊ သြားေႏွာင့္ယွက္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး” 
“ဒါျဖင့္ ေမရီေကာ” 
“ေမရီ သူ႔ရည္းစားနဲ႔ A ျပင္ထြက္သြားတယ္” 
“ကၽြန္ေတာ္က ႏႈတ္ဆက္လုိက္ေၾကာင္း ေျပာေပးပါလား A န္တီ” ဟု သူက ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ပင္ 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ေျပာမေပးႏုိင္ပါဘူး၊ ဒီမွာ မစၥတာ မုိေရး၊ တုိ႔မိသားစုထဲကုိ မင္းA တင္းဝင္ၿပီး ႐ႈပ္႐ႈပ္ရွက္ရွက္ 
မလုပ္ယင္ A ားလုံးA တြက္ A ေကာင္းဆုံးပဲ” 
 
တစ္ဘက္မွ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာခြက္သည္ ေဂ်ာက္ကနဲ က်သြားသည္။ မုိေရးလည္း 
႐ုတ္တရက္ ပါး႐ုိက္ခံလုိက္ရသူပမာ ေၾကာင္A မ္းA မ္းျဖင့္ပင္ တယ္လီဖုန္းေျပာခြက္ကုိ 
ျဖည္းညင္းစြာ ျပန္ခ်လုိက္၏။ ‘တုိ႔မိသားစုထဲကုိဝင္ၿပီး ႐ႈပ္႐ႈပ္ရွက္ရွက္ မလုပ္ပါနဲ႔ ဆုိပါလား၊ 
သည္လုိ A ေျပာA ဆုိမ်ိဳး ခံရေA ာင္ သူဘာမ်ား လုပ္ခ့ဲမိပါလိမ့္’။ ယခုက့ဲသုိ႔ 
ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ႀကီး လုပ္လုိက္သည့္ ကိစၥထဲတြင္ ေမရီပါ ပါလိမ့္မည္ဟု သူမယုံၾကည္။ 
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သုိ႔ျဖင့္ သူသည္ ေဆးစာေရးေသာ စာရြက္တစ္ရြက္ကုိ ဆြဲယူကာ ေမရီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ 
AခါAခြင့္မ်ား မႀကံဳဘူးလားဟု ေမးသည့္ စာတုိကေလး တစ္ေစာင္ကုိ ေရး၍ ထည့္လုိက္သည္။ 
ေမရီ႕ထံမွ ျပန္စာကုိ ရင္တမမျဖင့္ ေစာင့္ေနခ့ဲရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရာက္လာေလသည္။ 
 
သူ႔စာမွာ ဘာမွ AေထြAထူး ရင္းႏီွးမႈမပါ၊ မီးရထား Aခ်ိန္စာရင္းကုိ ဖတ္ေနရသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သူ ၉ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သူ႔Aေဒၚႏွင့္Aတူ ေဈးဝယ္ရန္ ဝင္တန္သုိ႔ 
လာစရာရိွသည္။ ကာလီဒိုနီယန္ မီးရထားဘူတာ နာရီႀကီးေAာက္က ၆ နာရီေလာက္ 
ေစာင့္ေနလွ်င္ ေတြ႔ႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သူက ၆ နာရီခြဲ ရထားျဖင့္ Aိမ္သုိ႔ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္ဆုိ၏။ 
က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ စာေတြ Aလြန္Aမင္းက်က္ကာ ပင္ပန္း မေနေပဘူးဟု 
ယုံၾကည္ေၾကာင္းမွ်သာ ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သူ ေမရီကုိ ေတြ႔ရမည္။ သူ႔Aဖုိ႔ ဤမွ်ေတာ့ 
Aျမတ္ထြက္ပါေသးသည္။ 
 
ခ်ိန္းထားသည့္ေန႔တြင္ မုိေရးသည္ Aျခား Aလုပ္သင္ ဆရာဝန္ကေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
သူ႔Aတြက္ ႏွစ္နာရီမွ် ကုုိယ္စားဝင္လုပ္ေပးရန္ စီစU္ခ့ဲသည္။ ဒရမ္မြန္သည္ ညေနပုိင္းတြင္ 
ဘယ္ေတာ့မွ ၈ နာရီထက္ေစာ၍ မလာတတ္၊ ကံေကာင္းလွ်င္ သူAမီ ျပန္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ၆ နာရီ 
မတုိင္မီ Aေတာ္ၾကာကပင္ သူသည္ ကာလီဒိုနီယန္ ဘူတာမွ နာရီႀကီးေAာက္သုိ႔ ေရာက္လာခ့ဲ၏။ 
ႏွစ္ပရိေစၧဒ ၾကာျမင့္ခ့ဲ၍ က်ပ္ခုိးစြဲေနေသာ မွန္ခုံးႀကီး၏ေAာက္တြင္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ 
ရထားတြဲမ်ား ရိွရာသုိ႔ တဖြဲဖြဲ ေလွ်ာက္သြားလ်က္ ရိွၾကသည္။ ထုိေနရာကား ေရေႏြးေငြ႔နံ႔၊ ျမဴနံ႔၊ 
ကန္႔မီးခုိးနံ႔တုိ႔ျဖင့္ မႊန္လ်က္ ထြက္ဆဲ မီးရထားမ်ားမွ စူးရွေသာ Uၾသသံမ်ားျဖင့္ ညံေနေလသည္။ 
မုိေရးသည္ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိး လူAုပ္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း Aထုပ္Aပုိးမ်ားကုိ 
တေပြ႔တပုိက္သယ္လ်က္ ေမရီသူ႔ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္လာေနသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရေသာAခါတြင္ 
သူ၏ရင္သည္ တဒိန္းဒိန္းခုန္ေလသည္။ ေမရီသည္ သားေမြးလည္စည္းႏွင့္ Aညိဳရင့္ေရာင္ 
ဝတ္စုံကုိဆင္ကာ Uီးထုပ္ညိဳကေလးကုိ ေဆာင္းထားသည္။ ေမရီAား Aျပင္ထြက္သည့္Aခါ 
ဆင္ျမန္းေသာ Aဝတ္Aစားမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသာေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ 
တစ္ေသြးတစ္ေမြး ထူးျခားေန၏။ 
 
မုိေရးက Aထုပ္Aပုိးမ်ားကုိ လက္ေျပာင္းသယ္ရန္ ေမရီ၏ လက္Aိတ္စြပ္ လက္ေခ်ာင္း 
ကေလးမ်ားမွ ႀကိဳးမ်ားကုိ ေျဖယင္းရ “ေမရီ” ဟု လႈိက္လဲွစြာ ေခၚလုိက္သည္။ ေမရီက 
ခပ္ယ့ဲယ့ဲကေလး ၿပံဳးျပသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သည့္ Aရိပ္လကၡဏာေလးမ်ား 
ေပၚလ်က္ရိွၾကသည္။ “Aန္တီမီနီကေတာ့ ခါတုိင္းလုိပဲ Aျပင္ထြက္မိယင္ Aစြမ္းကုန္ 
ႀကဲလုိက္တာပဲ” ဟု ခပ္ေAးေAး ေလသံျဖင့္ေျပာရန္ Aားထုတ္၍ “Aခုလဲ မိတ္ေဆြ 
တစ္ေယာက္Aိမ္ ဝင္ရစ္တယ္ေလ၊ မဟုတ္ယင္ ကၽြန္မ ဘယ္ ဒီလုိ လစ္လာလုိ႔ရမလဲ” ဟု 
ေျပာရွာသည္။ 
 
“နာရီဝက္ထက္ ပုိေနလုိ႔ မရဘူးလား ေမရီရယ္” 
 
ေမရီက ေခါင္းကုိယမ္းျပယင္း “Aိမ္ကလူေတြက ဘူတာကုိ လာႀကိဳေနၾကမွာရွင့္” ဟု ေျပာသည္။ 
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ေမရီက Aားတက္သေရာ မရိွလွသည့္ေလသံျဖင့္ ေျပာေန၍ သူ႔စိတ္ Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ရ၏။ 
“ကဲ ဒါျဖင့္လဲ ဒီမွာရပ္မေနၾကပါနဲ႔ေလ၊ A ျပင္ထြက္ၿပီး လမ္းေလးဘာေလး ေလွ်ာက္ၾကရေA ာင္”  
 
လမ္းထဲတြင္ ျမဴေဝ့စျပဳၿပီျဖစ္၍ လမ္းမီးတုိင္မ်ားသည္ မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ကာ လမ္းသြားလမ္းလာ ကား 
ရထားတုိ႔၏ A သံဗလံတုိ႔သည္လည္း တုိး၍ သြားၾကသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား တစ္ကမာၻလုံးတြင္ 
သူတုိ႔ခ်ည္းသာ ရိွၾကသက့ဲသုိ႔ ေလွ်ာက္လာခ့ဲၾကသည္တြင္ မုိေရးသည္ ေမရီႏွင့္ လက္ခ်င္း 
မခ်ိတ္မတြဲရဲေA ာင္ ျဖစ္ေန၏။ သူတုိ႔ေျပာၾကသည့္ စကားမွာလည္း မေလးနက္ A သက္မပါ။ 
“စာA ေတာ္ က်က္ၿပီးၿပီလား” ဟု ေမရီကေမးလွ်င္ “ဆုိပါေတာ့ေလ၊ ေမရီေကာ ေနေကာင္းရဲ႕လား” 
ဟု မုိေရးက ျပန္ေမးသည္။ 
 
ေမရီက ခဏမွ် ဆုိင္းေနၿပီးေနာက္မွ ေျပာ၏။ “သူAေတာ္ စိတ္ခုေနေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
Aခုေတာ့ စိတ္ေျပသြားပါၿပီ၊ သူက လက္ထပ္ဖုိ႔ကုိ ရက္သတ္မွတ္ခ်င္ၿပီ၊ ကၽြန္မက နည္းနည္း 
ေစာင့္ၾကပါUီးစုိ႔လုိ႔ ေျပာတယ္၊ Aခုေတာ့လဲ ဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ စီစU္ၿပီးၿပီေလ” 
 
ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ဆုိပါလား…။ ရက္သတၱ သုံးပတ္တည္းသာ လုိေတာ့သည္။ “ေမရီကေရာ 
ေက်နပ္က့ဲလား” ဟု မုိေရးက ေမးသည္။ 
 
ေမရီက လက္ေတြ႔က်က် ႐ုိး႐ုိးစU္းစားတတ္သူ တစ္ေယာက္၏ ေလသံ၊ သူ႔Aား 
နားသြင္းထားဟန္ရိွေသာ စကားလုံးတုိ႔ျဖင့္ ျပန္ေျဖသည္။ “Aင္း၊ ေဝၚလတာဟာ လူေကာင္း 
တစ္ေယာက္ပါ၊ လင္ေကာင္းသားေကာင္း တစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္လာမွာပါပဲ၊ ၿပီးေတာ့…” ဟု ဆုိကာ 
တစ္ခဏမွ် ထစ္ေငါ့သြားၿပီးမွ ဆက္ေျပာသည္။ “သူက Aေပါင္းAသင္း ေကာင္းေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ 
Aလုပ္မွာလဲ Aေထာက္Aကူ ရမွာပဲ၊ Aေဖ့Aလုပ္ကလဲ သိပ္မေကာင္းခ့ဲတာ 
ဒီသုံးေလးႏွစ္ေလာက္ ရိွၿပီ” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
ေျပာယင္းဆုိယင္း မုိးေပါက္ႀကီးမ်ား တစ္ေပါက္ခ်င္း က်လာၾကရာမွ သဲသဲမဲမဲ ရြာခ်လုိက္သည္။ 
သူတုိ႔သည္ တံခါးပိတ္ထားေသာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္၏ Aဝင္လမ္းကူးဆီသုိ႔ မုိးဝင္ခုိလုိက္ၾက၏။ 
 
“ေမရီ႕ဘဝ ခ်မ္းေျမ့သာယာပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္ကြယ္” 
“ရွင့္ကုိလဲ ကၽြန္မက ဒီAတုိင္းပဲ ဆုေတာင္းပါတယ္ ေဒးဗစ္ရယ္” 
 
ဆုိင္Aဝင္ေပါက္ လမ္းကူးကေလးမွာ ေမွာင္ေန၏။ မုိေရးသည္ ေမရီကုိ မျမင္ရ။ သုိ႔ေသာ္ 
သူ႔Aနားတြင္ ေမရီရိွေနမွန္းကုိကား သူAတပ္သိသည္။ ေမရီ Aသက္႐ွဴသံ ျမန္ေနသည္ကုိ 
ၾကားရသည္တြင္ သူ႔မွာလည္း Aလြန္Aမင္း AားAင္ ဆုတ္ယုတ္သြားသလုိ ျဖစ္လာ၏။ 
Aာေခါင္လည္း ေျခာက္ေသြ႔သြားသည္။ ေမရီက ေလသံသ့ဲသ့ဲျဖင့္ “ကၽြန္မ ရထားလြတ္သြားလုိ႔ 
မျဖစ္ဘူး” ဟု ဆုိသည္။ 
 
သူတုိ႔ မီးရထားဘူတာဆီသုိ႔ ျပန္ေျပးလာၾကၿပီးလွ်င္ မုိေရးက ေမရီ႕Aတြက္ ရထားတြဲေပၚတြင္ 
ထုိင္ခုံရွာေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူက ရထားတြဲ Aျပင္ဘက္ ေျခနင္းခုံေပၚက ရပ္ေန၏။ ေမရီက 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 41 

ရထားျပတင္းဖြင့္၍ Aျပင္သုိ႔ ကုိယ္ကုိ ကုိင္းထြက္လုိက္၏။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ 
ျဖစ္ေနသည္။ မုိးေရထဲ ျပးလာရ၍ ေမရီ၏ ပါးေပၚမွ မုိးေရစက္တုိ႔သည္ သူ႔Aကႌ် 
လည္ပတ္သားေမြးေပၚသုိ႔ စီးက်လ်က္ ရိွၾကသည္။ သူ႔မ်က္လုံးမ်ားမွာ ျပဴးက်ယ္လ်က္ 
ညိဳ႕ညိဳ႕မႈိင္းေနၾကသည္။ မီးရထားထြက္ရန္ Aခ်က္ေပးေသာ Uၾသသံ စူးစူးရွရွ ေပၚလာသည္တြင္ 
ေမရီသည္ သူ၏ မ်က္နက္ဝန္းက်ယ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မုိေရးAား စုိက္ၾကည့္ကာ “ခြဲၾကUီးစုိ႔ ေဒးဗစ္ရယ္ 
ေနာ္” ဟု ႏႈတ္ဆက္သည္။ သူ႔Aသံမွာ တုန္ေန၏။ 
 
“သြားေပေတာ့ ေမရီေရ” ဟု ႏႈတ္ဆက္ယင္း သူ႔မွာ ရင္ထဲက မခံသာေAာင္ နာက်င္လာသည္။ 
ေမရီသည္ တစ္သက္ သူ႔ဆီက AၿပီးAပုိင္ ထြက္ခြာသြားေတာ့မွာပါလား၊ ေနာက္ ဘယ္ေတာ့မွ 
ေတြ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါလား။ 
 
ရထား တေရြ႕ေရြ႕ လိမ့္၍ ထြက္စျပဳေသာAခါ ႏွစ္ေယာက္စလုံးပင္ Aတြင္းစိတ္သဘာဝက 
လႈံ႔ေဆာ္လုိက္သည့္Aလား တစ္Uီးရိွရာသုိ႔တစ္Uီး ၫႊတ္လုိက္မိၾကၿပီးလွ်င္ တစ္Uီးကုိတစ္Uီး 
Aငမ္းမရ တAားဖက္ကာ စိတ္ရိွလက္ရိွ နမ္းလုိက္ မိၾကေလသည္။ ရထားသည္ 
တေရြ႕ေရြ႕လိမ့္ရာမွ Aရိွန္ရစ ျပဳလာသည္။ မုိေရးလည္း ဘူတာစႀကႍAဆုံးသုိ႔ေရာက္မွ 
ခုန္ဆင္းကာ ဒယိမ္းဒယုိင္ျဖင့္ လဲမက်ေAာင္ မနည္းဟန္၍ ရပ္လုိက္ရသည္။ ေမရီလည္း 
ျပတင္းေပါက္မွ ေခါင္းထြက္လ်က္ ၾကည့္ယင္း မီးရထားႀကီး ဆြဲေဆာင္ရာ လုိဏ္ေခါင္း 
Aေမွာင္ထုထဲသုိ႔ ပါသြားေလသည္။ မုိေရး၏ ပါးျပင္မ်ားေပၚတြင္ကား မ်က္ရည္တုိ႔သည္ 
တသြင္သြင္ စီးက်လ်က္ ရိွၾကေလသည္။ 
 
Aလြန္ ေဝးလံေသာAရပ္မွ တစ္စုံတစ္ခုက သတိေဖာ္ေပးလုိက္သက့ဲသုိ႔ ယေန႔သူ႔ဆရာႀကီးသည္ 
ခါးဆစ္႐ုိးခြဲစိတ္မႈတစ္ခုAတြက္ ၈ နာရီတြင္ ေရာက္လာမည္ကုိ သူ သတိရလုိက္သျဖင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔ 
ဒေရာေသာပါး ျပန္ေျပးခ့ဲရသည္။ ညU့္ ၁၀ နာရီထုိးမွပင္ သူ၏Aခန္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္ကာ 
သူ႔ရင္ထဲက ေဝဒနာကုိ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ခံစားႏုိင္ေတာ့သည္။ 
 
သူ ခ်စ္မိၿပီ။ ေမရီ၏ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ Aနမ္းကုိ တသသ ေAာက္ေမ့ယင္း ေမရီကလည္း 
သူ႔ကုိခ်စ္သည္ ဆုိသည္ကုိ သူသိသည္။ ဤAျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳရလိမ့္မည္ဟု သူ တစ္ခါမွ 
မေတြးေတာခ့ဲမိ။ သူသည္ သူ၏Aလုပ္Aကုိင္ တုိးတက္ႀကီးပြားမႈႏွင့္ သူ႔ကုိယ္သူ ဆင္းရဲတြင္းမွ 
Aလြတ္႐ုန္း၍ ေAာင္ျမင္ထြန္းကားေသာ ဘဝသုိ႔ေရာက္ေAာင္သာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား Aာ႐ုံစုိက္ 
ႀကိဳးစားလာခ့ဲသည္။ သူ႔ဘဝသူ သာယာေAာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေမရီႏွင့္Aတူ စြမ္းေဆာင္၍ 
မရေပးဘူးေလာဟု သူ႔ကုိယ္သူ စစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္မိသည္။ ေမရီသည္ ဆင္းရဲသမီး 
ဆင္းရဲသားမ်ိဳး၌ ျဖစ္ေသာ္လည္း မယားေကာင္း တစ္ေယာက္၏ Aရည္Aေသြး 
Aျပည့္Aဝရိွသည္။ ဤမိန္းကေလးမ်ိဳးကုိ ေဝၚလတာလုိလူမ်ိဳး၏ လက္တြင္ Aဆုံးမခံႏုိင္။ ယခုပင္ 
ေမရီထံ သူ စာေရးမည္။ 
 
စာေရးရန္ စားပြဲေပၚမွ စာရြက္ကုိ လွမ္းယူလုိက္ကာမွပင္ Aေရးေပၚသုံး တယ္လီဖုန္းက 
ျမည္ျပန္သည္။ စိတ္ထဲတြင္ Aေႏွာင့္Aယွက္ျဖစ္ကာ တစ္စုံတစ္ရာကုိ မေက်မခ်မ္း 
ေရရြတ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ တယ္လီဖုန္းကုိ ေကာက္ယူလုိက္ရ၏။ 
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“ေဒးဗစ္ေရ” 
 
သူ ႐ုတ္တရက္ Aသက္႐ွဴမွားမတတ္ ျဖစ္သြားၿပီးမွ “ဟာ ေမရီ၊ တကယ္ပဲ မင္း ဟုတ္က့ဲလားကြယ္” 
ဟု ဆုိလုိက္မိေလသည္။ 
 
“Aိမ္ကလူေတြ Aိပ္ကုန္မွ ကၽြန္မ ဆုိင္ခန္းထဲကုိ ဆင္းလာၿပီးေတာ့ ေျပာတာ၊ မေျပာပဲကုိ 
မေနႏုိင္ဘူး သိလား၊ Aခ်စ္ဆုံး ေဒးဗစ္ေရ၊ ကုိယ္ေပ်ာ္လုိက္တာကြယ္” 
“Aုိ ေမရီေလးရယ္၊ ကုိယ္လဲ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္ယင္း ညU့္ဝတ္Aကႌ် 
ေရွ႕ထုိးဖိနပ္တုိ႔ျဖင့္ ေမွာင္ေနေသာ ဆုိင္ခန္းထဲတြင္ တယ္လီဖုန္း ေျပာေနမည့္ ေမရီ၏ ခ်စ္စဖြယ္ 
႐ုပ္Aသြင္ကုိ AေျပးAလႊား စိတ္ကူးျဖင့္ ထင္ျမင္ၾကည့္ေနမိေလသည္။ 
 
“ဟုိ ကရိဂၢဒုိရန္ဘူတာက မွန္ထဲမွာ ေမာင့္ကုိ ျမင္လုိက္လုိက္ခ်င္း ေမရီသိတယ္၊ ေမာင္က ေမရီ႕ကုိ 
စိတ္မဝင္စားဘူး ထင္လုိ႔ Aေတာ္ကေလးကုိ ေဆြးခ့ဲရေသးတယ္ သိလား” 
“ဒါေပမယ့္ကြယ္ ကုိယ္မင့္ကုိ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆုိတာ မင္း သိပါတယ္ေမရီရယ္၊ ကုိယ္မင့္ကုိ 
A႐ူးAမူး ခ်စ္ေနၿပီ” 
 
တယ္လီဖုန္းထဲမွ ေမရီ ရွည္လ်ားညင္သာစြာ ပင့္သက္႐ႈိက္လုိက္သည့္ Aသံကုိ ၾကားရသည္။ 
 
“ေမာင္ေရ၊ ေမရီေလ ေဝၚလတာကုိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မထပ္ဘူးဆုိတာ ေမာင့္ကုိ ေျပာခ်င္လုိ႔ 
သိလား၊ ဘယ္တုန္းကမွလဲ စိတ္မပါခ့ဲပါဘူး၊ Aိမ္ကလူေတြ စီမံတာမုိ႔ A သာၿငိမ္ေနခ့ဲရတာ၊ 
ၿပီးေတာ့… ေမာင္ကလဲ ေမရီ႕ကုိ လုိခ်င္ပုံမရဘူး ထင္ေနခ့ဲတာ၊ A ခုေတာ့ ေမရီ သူ႔ကုိ 
ေျပာလုိက္ေတာ့မယ္” 
“ကုိယ္ပါ လုိက္ခ့ဲမယ္ ေမရီ၊ ကုိယ္ ဆရာႀကီးဆီ ခြင့္ေတာင္းလုိက္Uီးမယ္” 
“ဟင့္Aင္း၊ ေမာင္မလုိက္နဲ႔၊ စာေမးပြဲႀကီးနဲ႔ဟာ၊ Aဲဒါက Aေရးႀကီးတာ၊ စာေမးပြဲၿပီးရင္ေတာ့ 
ေမရီ႕ဆီ တစ္ခါတည္း ေျပးလာခ့ဲေနာ္၊ ေမာင့္ကုိ ေမရီ ေစာင့္ေနမွာ၊ ကဲ… ေမာင္ေရ Aိပ္ေတာ့ေနာ္၊ 
ဂြတ္ႏုိက္” 
 
သူ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာခြက္ကုိ ျပန္ခ်ခ့ဲၿပီးေနာက္ ကေလာင္တံကုိဆြဲယူကာ စိတ္ပါလက္ပါ 
စာတစ္ေစာင္ ေကာက္ေရးေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Aိပ္မက္တစ္ဝက္ ႏုိးတစ္ဝက္ျဖင့္ပင္ ကုိယ္ကုိ 
Aိပ္ရာေပၚသုိ႔ ပစ္လဲွခ်လုိက္မိေလ၏။ 
 
ေနာက္ေန႔ နံနက္လင္းေသာ္ သူသည္ စာေမးပြဲႀကီးAတြက္ ဆထက္ထမ္းပုိး တုိး၍ 
ႀကိဳးစားက်က္ေလသည္။ စာေမးပြဲရက္သုိ႔ ေရာက္လာေသာAခါ သူသည္ သူ႔ကုိယ္သူ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာပင္ ေမာင္းတင္လ်က္ Aယ္လဒန္ေဟာ ခန္းမႀကီးထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲေလသည္။ 
Uီးစြာေျဖရမည့္ ေမးခြန္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးလုိက္သည္တြင္ Aလ်င္Aျမန္ တစ္ေခါက္ 
ဖတ္ၾကည့္လုိက္ၿပီးေသာA ခါ A ားလုံးကုိ သူေျဖႏုိင္မည္ဟု ေတြ႔ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 
တစ္ခဏကေလးမွ ေခါင္းမေဖာ္ဘဲ Aေျဖမ်ားကုိ တစ္ရြက္ၿပီးတစ္ရြက္ ဒလေဟာ သြန္၍ 
ေရးခ်ေလေတာ့သည္။ 
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ထုိ႔ေနာက္ ေဆး႐ုံလက္ေတြ႔ စစ္ေဆးမႈစေလသည္။ ေဆးဝါးကုသမႈ စစ္ေဆးရာတြင္ သူသည္ 
ေရာဂါလကၡဏာကုိ ခ်က္ခ်င္းရွာေဖြေတြ႔ရိွသည္။ Aဆုတ္ႁပြန္ေျမႇးေရာင္သည္၊ ထုိမွဆက္၍ 
Uီးေႏွာက္ျပည္တည္သည္။ စာေမးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ႏႈတ္ေမးခြန္းမ်ား ေျဖရသည္။ 
စာစစ္Aဖြဲ႔တြင္ ျပင္ပစာစစ္ ပါးဗစ္၊ ဆုိးလွသည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ မီးယပ္ႏွင့္ သားဖြားဆုိင္ရာ 
ပါေမာကၡ မာဒုိ မကၠလုိက္ရ္ွတုိ႔ႏွင့္Aတူ သူ႔ဆရာႀကီး ဒရမ္မြန္ ထုိင္ေန၏။ ဒရမ္မြန္က သူ႔Aား 
ခင္မင္ရင္းႏီွးစြာ Uီးေခါင္းတစ္ခ်က္ ဆတ္၍ျပလုိက္ၿပီးလွ်င္ Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားဘက္သုိ႔လွည့္ကာ “သူေပါ့၊ 
က်ဳပ္ေျပာတ့ဲ ေဆး႐ုံသူနာကုိ ေမးပုံစမ္းပုံ Aင္မတန္ ယU္ေက်းတ့ဲသူငယ္” ဟု ေျပာျပလုိက္သည္။ 
 
ပါးဗစ္က မုိေရး ေရးေျဖထားေသာ လူမမာAေျခAေန စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
လွန္ေလွာဖတ္႐ႈၾကည့္ေနရာမွ “ဒါတင္ ဘယ္ကမလဲဗ်” ဟု ေျပာျပန္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးAား ေမးစရာရိွသည္တုိ႔ကုိ ေမးၾကသည္။ မုိေရးကလည္း ေမးခြန္းတုိင္းကုိပင္ 
႐ုိေသေလးစားစြာ Aာသြက္လွ်ာသြက္ျဖင့္ သူတတ္သမွ် Aေကာင္းဆုံး ေျဖဆုိႏုိင္သည္။ 
ေဆာလ်င္စြာပင္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း ၿပီးဆုံး၍ ပါးဗစ္ကၿပံဳးလ်က္ျဖင့္ “မင့္ကုိ ဆက္ေမးဖုိ႔ 
မလုိေတာ့ပါဘူး ထင္ပါရဲ႕ကြယ္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ မုိေရးထြက္သြားေသာAခါတြင္မွ 
“ေကာင္ေကာင္းေလးပဲ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မကၠလုိက္ရ္ွကမူ “ေတာ္လဲေတာ္ပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ Aေတာ္လဲ A ၿဖီးသန္တ့ဲA ေကာင္” ဟု 
ဆုိလုိက္၏။ 
 
က်န္ႏွစ္ေယာက္က ရယ္ၾကသည္။ ဤဆရာA ိုႀကီး၏ စကားကုိ မည္သူမွ A ေလးA နက္ 
မထားၾကေခ်။ 
 
စေနေန႔နံနက္တြင္ ေA ာင္စာရင္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ မုိေရးသည္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းနားသုိ႔ 
မသြားဝ့ံဝ့ံ သြားဝ့ံဝ့ံျဖင့္ ခ်U္းကပ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏Aမည္ကုိ Aျခားႏွစ္ေယာက္၏ 
Aမည္မ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ ထိပ္ဆုံးတြင္ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ သူ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေAာင္သည္၊ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aငတ္Aျပတ္ Aဆင္းရဲခံကာ ႀကိဳးစား Aားထုတ္ယူခ့ဲရသည့္ ဤAက်ိဳးAျမတ္ 
ေAာင္ျမင္မႈမွာ ယုံၾကည္ႏုိင္စရာပင္ မရိွ၊ မၾကာမီပင္ ဤေAာင္ျမင္မႈAရသာကုိ ေမရီႏွင့္Aတူ 
ေဝမွ်ခံစားရေတာ့မည္ ဟူေသာAသိက ေAာင္ျမင္မႈကုိ ပုိမုိႀကီးမားေစသည္။ သုိ႔ျဖင့္ သူသည္ 
စာပုိ႔တုိက္သုိ႔ တန္းသြားကာ ‘ယေန႔ညေန ငါးနာရီခြဲရထားျဖင့္ Aာ့ဒဖီလန္သုိ႔ ေရာက္မည္’ ဟူေသာ 
ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ ႐ုိက္လုိက္ေလသည္။ 
 
ေမရီက မီးရထားဘူတာ၌ ဆီးႀကိဳေနသည္။ သူ႔မ်က္လုံးမ်ားမွာ Aေရာင္ေတာက္လ်က္ ေမရီသည္ 
ႏြမ္းလ်ဟန္ရိွေသာ္လည္း ခါတုိင္းထက္ပင္ လွေနသည္။ သူသည္ မုိေရးရိွရာသုိ႔ တုိးလာကာ 
စႀကႍေပၚရိွ Aျခားလူမ်ားကုိ ဂ႐ုမထားဘဲ သူ၏ မ်က္ႏွာကေလးကုိ ေမာ့လ်က္ 
သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားကုိ ကမ္းလင့္လုိက္သည္။ ေမရီ၏ Aိမ္သုိ႔Aသြားတြင္လည္း မုိေရးကေမရီ၏ 
လက္ကုိဆြဲလ်က္ ဘာစကားတစ္ခြန္းမွလည္း ေရေရလည္လည္ မေျပာမိၾက။ ေမရီ၏စိတ္ထဲတြင္ 
AေရးAႀကီးဆုံး ျဖစ္ေနေသာ ေမးခြန္းကုိ မေမးရဲေAာင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ မုိေရးက 
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Aကဲခတ္မိသည္။ သူကလည္း သူ၏ ေAာင္ျမင္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္းမေျပာလုိက္ေသးဘဲ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း A ခ်ိန္ဆြဲၿပီးမွ ေျပာျပမည္ဟု ႀကံစည္ ထားခ့ဲေသာ္လည္း “ကုိယ္ေAာင္တယ္ 
ေမရီ၊ ထိပ္ဆုံးက ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေAာင္တယ္” ဟု ႏိွမ့္ခ်ေသာေလသံျဖင့္သာ ေျပာလုိက္မိေလသည္။ 
 
ေမရီက မုိေရးႏွင့္တြဲကုိင္ထားေသာ သူ႔လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကုိ ႐ုတ္တရက္ ပုိတင္းေAာင္ 
ညႇစ္လုိက္၏။ ၿပီးမွ “ေမာင္၊ ေမာင္ေAာင္မယ္ဆုိတာ Aသိသားပဲ၊ ဒါေပမယ့္ Aုိ… ေမရီေလ 
Aရမ္းကုိ ေပ်ာ္တာပဲ၊ Aခုဆုိ ေမာင္နဲ႔လက္တြဲၿပီး ဘာမဆုိ ရင္ဆုိင္ရဲၿပီေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
“ဒီမွာ ေမရီ႕Aဖုိ႔ AေနရAထုိင္ရ က်ပ္ေနမွာေပါ့ေနာ္”  
 
ေမရီက ၾကားရသူ သက္သာေစဖုိ႔ ေမတၱာဓာတ္ Aျပည့္ျဖင့္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ကာ “Aင္း… 
လြယ္လွတယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ ေမရီ ေဝၚလတာကုိ သြားေျပာေတာ့ Aစမွာ ေမရီက 
ေနာက္ေနတယ္လုိ႔ သူကထင္တာ၊ သူ႔ကုိ ျငင္းပယ္မယ့္ မိန္းမမ်ိဳး မရိွဘူးလုိ႔ ထင္ေနတ့ဲသူကလား 
ေမာင္ရဲ႕၊ ေမရီ တကယ္ေျပာေနမွန္း သိေတာ့မွ သူစိတ္ဆုိးေတာ့တာေပါ့၊ Aဲဒီေနာက္ 
သူ႔မိဘေတြက Aေဖ့ဆီကုိ လာေတြ႔ၾကတယ္ေလ၊ ေမရီ႕ကုိလဲ Aမ်ိဳးမ်ိဳး သမုတ္ၾကေတာ့တာေပါ့” 
ဟု ေျပာကာ ရြဲ႕ၿပံဳးကေလး ၿပံဳးျပသည္။ 
 
“ေမရီ ဒါေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတုန္းမွာ ကုုိယ္ကလဲ Aနားမွာမရိွတာ ေတြးမိယင္ 
စိတ္မေကာင္းဘူးကြယ္၊ Aိမ္ကလူေတြကေကာ ေမရီ႕ဘက္က လုိက္မေျပာၾကဘူးလား” 
“ဝီလီတစ္ေယာက္ကလြဲလုိ႔ ေမရီလုပ္တာကုိ တစ္ျခားလူေတြကေတာ့ တယ္ၿပီး မႀကိဳက္ၾကဘူးေပါ့၊ 
ထားပါေတာ့ေလ၊ ကဲ Aခု Aိမ္ေရာက္လာၾကၿပီပဲ၊ Aေဖနဲ႔ ဝင္ေတြ႔လုိက္ၾကUီးစုိ႔” 
 
ေမရီက မုိေရးAား မုန္႔ဖုိထဲသုိ႔ ေခၚသြားသည္။ မုန္႔ဖုိမွာ Aမုိးနိမ့္၍ ေမွာင္ေန႐ုံမက မုန္႔ဖုိမ်ားမွ 
မီးရိွန္ေၾကာင့္ ပူAုိက္လွ၏။ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္လက္စမ်ားမွ Aနံ႔တသင္းသင္းထြက္လ်က္ ရိွ၏။ 
ေဒါက္ဂလပ္သည္ သူ၏ဖုိမင္ ေဒၚနယ္လဆန္ႏွင့္Aတူ Aေပၚပုိင္း ညိဳ႕ညိဳ႕ႏွစ္လုံးတြဲ 
စေကာ့ခ်္ေပါင္မုန္႔မ်ား AစီAရီ တင္ထား၍ ေလးလံေနေသာ ဗန္းမ်ားကုိ စင္ေပၚသုိ႔ မ 
တင္လ်က္ရိွသည္။ မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးကား ဂ်ံဳမႈန႔္ေပက်ံေသာ ေရွ႕ဖုံး ခါးစည္းAဝတ္ႏွင့္ 
ရြက္ဖ်င္ဖိနပ္ျဖဴ Aေဟာင္းတုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည္။ သူသည္ မုိေရးဝင္လာသည္ကုိ 
ျမင္ေသာ္လည္း Aလုပ္ကုိ ၿပီးေAာင္လုပ္၍ ခါးစည္းေရွ႕ဖုံးAဝတ္ကုိ ခၽြတ္ခြာလုိက္ၿပီးမွ မုိေရးထံသုိ႔ 
တုိးလာသည္။ ေမရီက မုိေရး စာေမးပြဲကုိဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေAာင္ခ့ဲေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ 
ေၾကျငာလုိက္၏။ 
 
“ေOာ… မင္းAခု ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီေပါ့၊ ေAး၊ တစ္မ်ိဳးဟန္က်တာေပါ့ကြာ” 
 
သူက Uီးေဆာင္ကာ ဝီလီသင္ခန္းစာမ်ားလုပ္လ်က္၊ Aန္တီမီနီက ျပတင္းေပါက္နားတြင္ထုိင္လ်က္ 
ဇာထုိးေနရာ Aိမ္ေပၚထပ္ Eည့္ခန္းထဲသုိ႔ သြားၾကသည္။ ဝီလီက သူ႔Aား ေဖာ္ေရြေသာAၿပံဳးျဖင့္ 
ႏႈတ္ဆက္ေသာ္လည္း Aန္တီမီနီကမူ ေမာ္၍မွမၾကည့္ေခ်။ 
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မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက “ထုိင္ကြာ၊ ထုိင္” ဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ ေဒးဗစ္မုိေရးလည္း စားပြဲAနီးမွ ေနာက္မီွ 
မတ္မတ္ကုလားထုိင္ တစ္လုံးကုိဆြဲ၍ ထုိင္လုိက္သည္။ ေမရီကလည္း သူ႔ေဘးက 
ထုိင္လုိက္ေလသည္။ 
 
A န္တီမီနီက သူ၏ထုိးလက္စ ဇာထုိးA ပ္မ်ားကုိ ခ်ည္လုံးတြင္ထုိးစုိက္၍ သိမ္းလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ဝီလီ 
A ျပင္ထြက္” ဟု ႏွင္လုိက္သည္။ 
 
ဝီလီထြက္သြားေသာA ခါ မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက “ကဲ ေဒးဗစ္ ဒီကိစၥ ဒို႔A ဖုိ႔ A ေတာ္ကေလး 
A ထိနာရတ့ဲကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မင္းနားလည္ေစခ်င္တယ္” ဟု စေျပာလုိက္သည္။ 
 
A န္တီမီနီကလည္း မေက်မခ်မ္းႏုိင္သည့္ A မူA ရာျဖင့္ “လူတုိင္းကုိ A ထိနာတ့ဲကိစၥ တစ္ၿမိဳ႕လုံး 
က့ဲရဲ႕လုိက္ၾကတာ မုိးမႊန္ေနတာပဲ” ဟု ဝင္ေထာက္သည္။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္က ဆက္လက္၍ “ေA း… ငါ့သမီးက ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ သူနဲ႔ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ 
A င္မတန္ လူသူ A ေလးစားခံရတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ ကတိေပးၿပီး ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးမွ 
ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ လူစိမ္းသက္သက္ တစ္ေယာက္A တြက္နဲ႔ သူ႔စကားသူ 
ဖ်က္လုိက္ရတယ္လုိ႔ကြယ္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ဖ်က္ဖုိ႔A ေၾကာင္း လုံေလာက္ေA ာင္ ရိွပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ေမရီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ 
တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္ေနၾကပါတယ္” 
 
A န္တီမီနီက “ခ်စ္ခင္ေနၾကသတ့ဲ ေတာ္၊ A င္း… မင္း ဟုိ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပ်က္နဲ႔ 
ေရာက္မလာခင္က၊ ေမရီနဲ႔ ခ်စ္ခင္ေနတာက ေဝၚလတာနဲ႔ပါကြယ့္” ဟုဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက စားပြဲ၏ေA ာက္မွ ေမရီ၏လက္က သူ႔လက္A ားလာ၍ ဆုပ္ကုိင္လုိက္သည္ကုိ 
ေတြ႔ထိခံစားယင္းမွ “ေမရီက ေဝၚလတာကုိ ဘယ္တုန္းကမွ မခ်စ္ခင္ခ့ဲပါဘူး၊ ေမရီဟာ 
ေဝၚလတာနဲ႔သာရရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ေဝၚလတာဟာ လူႂကြားလူဝါ၊ 
သူ႔ကုိယ္သူသာ A ထင္ၿပီးတတ္ၿပီး လူတစ္ဘက္သားသေဘာကုိ မသိသား ဆုိးဝါးႏုိင္တ့ဲေကာင္” 
ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ဤတြင္ ေဒါက္ဂလပ္က ႐ုတ္တရက္ ျပတ္သားစြာပင္ “ေတာ္ၾကေတာ့ေဟ့၊ ေဝၚလတာဟာ 
သူ႔ဟာနဲ႔သူ တျခားလူေတြနဲ႔ မတူတာကေလးေတြေတာ့ ရိွမွာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ သူဟာ စိတ္ခ်ရတယ္ 
ဆုိတာေတာ့ ဒုိ႔က သိၿပီးသား” ဟု ျဖတ္ေျပာသည္။ 
 
ေမရီက “ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မကေတာ့ သူ႔ကုိ ဘယ္တုန္းကမွ မႀကိဳက္ခ့ဲပါဘူး” ဟု 
ဝင္ေထာက္လုိက္၏။ 
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ဤတြင္ Aန္တီမီနီက “ဒါျဖင့္ Aစက ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ မေျပာရလဲဟ့ဲ၊ ဟင္ ေခြးမရဲ႕၊ Aခုေတာ့ 
နင့္ေၾကာင့္ စေတာ့ဒတ္ တစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ဒုိ႔နဲ႔မသင့္ေAာင္ လုပ္ေပးလုိက္ေတာ့ နင့္Aေဖ ဘယ္Aေျခ 
ေရာက္သြားတယ္ဆုိတာ နင္Aသိပဲ” ဟု ႀကိမ္းေမာင္းကာ မုိေရးဘက္သုိ႔လွည့္၍ ကုိယ္ကုိကုိင္းကာ 
“ဒုိ႔Aဖုိ႔ကေတာ့ မလြယ္ဘူးေဟ့၊ Aလုပ္႐ုံ Uပေဒသစ္ေတြနဲ႔Aညီ မုန္႔ဖုိကုိ ျပင္ဆင္ရမွာေတြ 
ထားလုိက္Uီး၊ သမဝါယမေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မုန္႔ဖုတ္စက္ႀကီးေတြကုိ ၿပိဳင္ရမွာနဲ႔ ငါ့ခဲA ိုႀကီးမွာ 
က်န္းမာေရးကလဲ ခုတေလာ မေကာင္းရွာတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ A ေတာ့ကုိ ခဲခဲယU္းယU္း 
႐ုန္းကန္ေနရရွာတာ၊ ၿပီးေတာ့ ေဝၚလတာရဲ႕ A ေဖက ကတိျပဳထားတာက…” ဟု 
ဆက္ေျပာေနေလသည္။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္က သူ႔လက္ကုိ ေျမႇာက္လုိက္၍ တားလုိက္ကာ “ကဲ… ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ မီနီရယ္၊ 
ငါဟာ AခုထိေAာင္ ကုိယ့္Aစြမ္းနဲ႔ ကုိယ္ျဖစ္ေAာင္ ေနႏုိင္ခ့ဲေသးတာပဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
Aေစာင့္Aေရွာက္နဲ႔ ေနာက္လဲ ဆက္ၿပီး AဲဒီAတုိင္း ေနသြားမွာပါပဲ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း သူ၏ ငယ္မူငယ္ေသြးျဖင့္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရိွလွေသာ သူ၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ 
စာနာစိတ္Aျပည့္ ႐ုိးသားရိပ္ျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ္  Uီးေလးတုိ႔ကုိ Aေတာ္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေAာင္ 
နာက်ည္းစရာျဖစ္ေAာင္ လုပ္မိတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တကယ္ပဲ 
ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သားမက္ေတာ္ရတ့ဲAတြက္ Uီးေလးတုိ႔မွာ ေနာင္တ 
မျဖစ္ေစရပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ Aလုပ္္တစ္ခုရေAာင္ ရွာပါ့မယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 
မၾကာခင္မွာပဲ ဝင္ေငြေကာင္းတ့ဲ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ 
ေမရီနဲ႔Aတူ ေနခ်င္တ့ဲဆႏၵပဲ ရိွပါတယ္” ဟု သူ၏ မရြံ႕မရဲ ခ်စ္ခင္ဖြယ္Aၿပံဳးျဖင့္ ေျပာသည္။ 
 
မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးလည္း သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းမညိတ္ဘဲ မေနႏုိင္ေတာ့ပဲ “ေကာင္းပါေပ့ကြယ္ 
ေဒးဗစ္ရယ္၊ ငါကလဲ ေဟာဒီက သမီးေမရီလုိပါပဲ၊ မင့္ကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခင္ပါတယ္၊ ေAး… 
ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းတ့ဲ သေဘာမ်ိဳးကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါတယ္၊ လက္ထပ္ဖုိ႔ကုိေတာ့ လူေျပာသူေျပာ 
မခံရေAာင္ Aခ်ိန္ကေလး နည္းနည္းေတာ့ ဆြဲတန္သေလာက္ ဆြဲထားရလိမ့္မယ္၊ 
Aလုပ္ရေAာင္ ရွာကြယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒုိ႔ၾကည့္ စီစU္ၾကတာေပါ့၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ မီနီ” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
Aန္တီမီနီပင္လွ်င္ Aနည္းငယ္ လုိက္ေလ်ာလာကာ “ေAးေလ၊ ၿပီးၿပီးသားကိစၥ ေျပာေနလုိ႔လဲ 
Aပုိပါပဲ၊ သူတုိ႔Aေပၚ သိပ္တင္းေနလုိ႔လဲ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္တြင္ ေမရီလည္း 
ဝမ္းသာAားရ ေျပးဖက္နမ္းယင္း မ်က္ႏွာတြင္ ရွက္ေသြးျဖန္းကာ “Aုိ… ဝမ္းသာလုိက္တာ 
Aေဖတုိ႔ Aန္တီမီနီတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ” ဟု ဆုိကာ တစ္ဆက္တည္း “ဒါနဲ႔Aန္တီရယ္၊ 
ေဒးဗစ္က ဘာမွမစားခ့ဲရေသးဘူး” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ဤတြင္ Aန္တီမီနီက မုိေရးAား ျဖတ္ကနဲ မ်က္ေစာင္းထုိးၾကည့္လုိက္ယင္း “ဒါျဖင့္ ဘီစကစ္နဲ႔ 
ဒိန္ခဲ သြားယူေခ်၊ Aသစ္ဖုတ္ထားတ့ဲAထဲက ခ်ယ္ရီကိတ္လဲယူခ့ဲ၊ သူ Aဲဒါကုိ ႀကိဳက္မွန္း 
ငါသိပါတယ္ေA၊ Aယင္တစ္ခါ လာတုန္းက ေျခာက္ခုေတာင္ စားသြားတာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
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“ဒါထက္ တစ္ခုထပ္ေတာင္းပန္ပါရေစ Aေဖရယ္၊ ေဒးဗစ္ကုိ ဒီညU့္ Aိမ္မွာ ေနခြင့္ျပဳပါေနာ္ Aေဖ၊ 
သူ႔ကုိ သမီး သိပ္ေတြ႔ရခဲတာ” 
“ေAး၊ ေAး၊ ဒီတစ္ညU့္ေတာ့ ေနေပါ့ကြယ္ နက္ျဖန္ဆုိယင္ သူလဲ Aလုပ္ရွာဖုိ႔Aတြက္ ျပန္ရမယ္ 
မဟုတ္လား၊ ညU့္ဘက္ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ခ်င္ၾကယင္ေတာ့ ဝီလီပါေပေစေပါ့”  
 
မုိေရးစားေသာက္ၿပီးေသာA ခါ ေမရီသည္ A ျပင္ထြက္ရန္ ကြတ္A ကႌ်ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္းတုိ႔ကုိ 
ဝတ္ဆင္လုိက္သည္။ သူ႔A ျပဳA မူတုိင္းသည္ မုိေရးA ဖုိ႔ ခ်စ္စဖြယ္မိန္းမဆန္ဆန္ ကႏြဲ႔ကလ်ျဖင့္ 
တမူထူးျခားကာ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာခ်ည္း ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သူတုိ႔ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ A ေမွာင္ထဲတြင္ 
ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ခ့ဲၾကေသာA ခါ သူတို႔၏ေဘးက ဝီလီ 
ပါလာေလသည္။ ဝီလီက စကားမ်ားလွသည္။ မုိေရးကလည္း ဝီကီကုိ ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ျဖင့္ 
႐ႈပ္သည္ မဆုိရက္။ ႏွစ္ေယာက္တည္း လြတ္လပ္စြာေနလုိစိတ္ မုိေရးႏွင့္ထပ္တူ 
ျပင္းထန္လ်က္ရိွေသာ ေမရီက ျဖတ္ထုိးဉာဏ္သာသည္။ သူတုိ႔ ေလညင္းခံလမ္းAဆုံးသုိ႔ 
Aေရာက္တြင္ ေမရီက “ေမာင္ေလးေရ၊ နက္ျဖန္ေဒၚေလးဖုိ႔ သၾကားလုံးၾကားကေလးေတြဝယ္ဖုိ႔ 
ေမ့လာလုိ႔ မက္ကဲလားဆုိင္ကုိ ေျပးဝယ္လုိက္ပါUီးကြယ္၊ ေရာ့ ဒီမွာ သုံးပဲနိတစ္ေစ့၊ ေဒၚေလးဖုိ႔ 
တစ္မူးဖုိးဝယ္ခ့ဲ၊ မင္းလဲ ေခ်ာ့ကလက္တစ္တုံးဝယ္စားခ့ဲ” ဟု ေခ်ာ့လႊတ္လုိက္သည္။ 
 
ဝီလီ Aေျပးကေလး ထြက္သြားေသာAခါ သူတုိ႔လည္း သစ္သားေလွ႐ုံတြင္း ဝင္၍ခုိလုိက္ၾကသည္။ 
သစ္တဲေထာင့္ ေခ်ာင္ေကာင္းရာတြင္ ထုိင္မိၾကေသာAခါ သူတုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္ တင္းက်ပ္စြာ ဖက္လုိက္ၾက၏။ ျမစ္Aတြင္းမွ ဒီတက္သည့္ လႈိင္းပုတ္သံသည္ 
သူတုိ႔၏ရင္ခုန္သံၾကားတြင္ ျမဳပ္ေပ်ာက္သြားေလသည္။ ႐ုိးသား၍ Aျပစ္ကင္းစင္သူ ေမရီ၏ 
စိတ္ေရာကုိယ္ပါ Aားပါးတရ Aနမ္းကေလးသည္ မုိေရးAဖုိ႔ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲလွေသာ 
Aေတြ႔ေပတည္း။ 
 
ေမရီက မုိေရးႏွင့္ ပါးခ်င္းAပ္ထားယင္းမွ “Aုိ… ေမာင္ရယ္၊ ေမရီျဖင့္ ေပ်ာ္လုိက္တာ 
ေပ်ာ္လြန္းလုိ႔မ်ား ေသသြားမလား မသိဘူး၊ ေမာင့္ကုိ ခ်စ္ရတာကေတာ့ ေမရီ႕ရင္ 
ပြင့္ထြက္မတတ္ပါပဲ” ဟု ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ဆုိလုိက္သည္။ 

************    
    

၅၅၅၅    
မုိေရးသည္ Aလုပ္ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေလေတာ့သည္။ ေဆး႐ုံတြင္ A ၿမဲတမ္းဆရာဝန္ ႏွစ္ေနရာ 
ရိွသည္။ သူက လုိခ်င္သပဆုိလွ်င္ပင္ ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ လခမွာ နည္းလြန္းလွသည္။ 
ေက်းလက္ဆရာဝန္ လက္ေထာက္A လုပ္မ်ားလည္း ရိွၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤရြာ႐ုိးေလွ်ာက္၍ 
ကုေနၾကေသာ Aလြတ္ဆရာဝန္မ်ားက ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ဘြဲ႔ရသူမ်ားကုိ မလုိခ်င္။ ဘာႏွင့္စားရစားရ 
ေက်နပ္ႏုိင္သူ၊ Aၾကမ္းခံႏုိင္ သန္မာေတာင့္တင္းသူ လူငယ္ကေလးမ်ားကုိသာ 
လုိခ်င္တတ္ၾကသည္။ မုိေရးက ထုိ႔ထက္ ေကာင္းေသာAလုပ္မ်ိဳးကုိ ရွာရမည္။ ေဆးပညာ 
စာေစာင္မ်ားတြင္ ပါတတ္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ပုိက္စိပ္တုိက္၍ရွာသည္။ သတင္းစာတုိ႔တြင္လည္း 
ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ သဲသဲမဲမဲ ရွာေဖြၾကည့္သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ‘ဂလင္ဘန္း ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ 
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Aၿမဲတမ္းဆရာဝန္၊ လခ တစ္ႏွစ္ စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀၊ ေနAိမ္ရမည္’ ဆုိေသာ မထင္မရွား 
ေၾကာ္ျငာကေလးတစ္ခုကုိ ‘ဝင္တန္ဟယ္ရယ္’ သတင္းစာတြင္ သြားေတြ႔သည္။ 
 
သူသည္ ပင့္သက္ရွည္ႀကီး ႐ိႈက္၍ ခ်လုိက္မိသည္။ ထုိေဆး႐ုံကုိ သူသိသည္။ ခုတင္ 
ေျခာက္ဆယ္ထက္ မပုိေသာ ေဆး႐ုံငယ္ကေလးမွ်သာ၊ ဗဟုိ႐ုံးခန္းရိွသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္း ရိွသည္။ 
သူနာျပဳ Aေဆာင္ရိွသည္။ လခေကာင္းသည္။ ေနAိမ္ရမည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းရိွ၍ သုေတသန 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏုိင္သည္။ တစ္ကယ့္ Aဖုိးတန္ ေနရာေကာင္းကေလး၊ ဤေနရာမ်ိဳး 
Aတြက္ဆုိလွ်င္ လုိခ်င္သူကလည္း မ်ားမည္ျဖစ္၍ Aႀကိတ္Aနယ္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္။ 
 
Aလုပ္ရွာေဖြေရးတြင္ စံထားေလာက္ေသာ နည္းပရိယာယ္သုံး၍ Aကြက္က်က် သူ 
ႀကိဳးပမ္းေလသည္။ သူ၏ဆရာ ပါေမာကၡမ်ားထံမွ ေထာက္ခံစာမ်ားကုိ ရယူသည္။ ပါေမာကၡ 
ဒရမ္မြန္ထံမွမူ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရး Aရာရိွထံသုိ႔ မိတ္ဆက္စာတစ္ေစာင္ ရယူခ့ဲသည္။ သူႏွင့္ 
ေက်ာင္းတက္ဘက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ ဖခင္မွတစ္ဆင့္ Aလုပ္ေရြးခ်ယ္ေရး Aဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ 
Aမည္စာရင္းကုိ ေတာင္းယူရခ့ဲသည္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ Aရာရိွႏွင့္ သြားေတြ႔သည္။ 
Aခ်ိဳ႕Aိမ္မ်ားတြင္ Aဖြဲ႔ဝင္ လူႀကီးမ်ား၏ ဇနီးမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆုံခ့ဲရ၍ လိမၼာပါးနပ္စြာ မရြံ႕မရဲ 
ဟန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ထုိAမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား၏ မိခင္ေမတၱာစိတ္ကုိ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး 
ပစၥည္းပုိ႔သည့္ ကားႀကီးတစ္စီးမွ ကားသမားကုိ ေတာင္းပန္စီး၍ ဂလင္ဘန္းေဆး႐ုံ ဝန္းက်င္သုိ႔ 
ေရာက္ခ့ဲၿပီးလွ်င္ Aနားယူေတာ့မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ခ့ဲသည္။ စည္းကမ္းႀကီးလွေသာ 
သူနာျပဳAုပ္ Aမ်ိဳးသမီး ပုတုတ္တုတ္ႀကီးကုိလည္း လုံးလုံးလ်ားလ်ား သူ႔ဘက္သားျဖစ္ေAာင္ 
ျပဳႏုိင္ခ့ဲရၿပီးလွ်င္ သူ႔Aား လက္ဖက္ရည္ပင္ ေခၚတုိက္ေစလုိက္ႏုိင္ေသးသည္။ သူက 
ေက်ာင္းေနစU္က ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနခ့ဲရပုံ၊ ေမရီႏွင့္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေတြ႔ခ့ဲရပုံတုိ႔မွAစ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ 
ဘြဲ႔ရခ့ဲပုံတုိ႔ကုိ ႐ုိး႐ုိးသားသား နားေထာင္ခ်င္စဖြယ္ ေျပာျပသည္။ Aမ်ိဳးသမီးႀကီးက 
က႐ုဏာAျပည့္ျဖင့္ နားေထာင္သည္။ 
 
Aမ်ိဳးသမီးႀကီးက “Aေမ ၾကည့္လုိက္ပါ့မယ္ကြယ္၊ ဒီေခါင္းမာတ့ဲ ေကာ္မတီလူႀကီးေတြကုိ 
ႏုိင္တ့ဲလူဆုိ Aေမတစ္ေယာက္ ရိွတာပါကြယ္” ဟု ကတိေပးစကား ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ Aဖြဲ႔Aစည္းAေဝးတြင္ Aားလုံးကပင္ မုိေရးAား တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း 
သေဘာတူ Aလုပ္ခန္႔Aပ္လုိက္ၾကသည္။ 
 
မုိေရးလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ တကၠသုိလ္ စာAုပ္ဆုိင္သုိ႔ သြားကာ သူ၏ ေက်ာင္းသုံးစာAုပ္ 
Aားလုံးႏွင့္ မုိက္က႐ုိစကုပ္ မွန္ဘီလူးကုိပါ ေရာင္းခ်လုိက္သည္။ ဂလင္ဘန္းေဆး႐ုံ 
ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ ဇုိက္စ Aမ်ိဳးAစား မွန္ဘီလူး ကိရိယာတစ္ခု သူ ျမင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္၏။ ဤသုိ႔ 
ေရာင္းခ်၍ Aိတ္ထဲတြင္ ေငြAေတာ္ကေလး ေတာင့္လာလွ်င္ သူတစ္ခါတစ္ခါ မဝင္ခ်င့္ဝင္ခ်င့္ျဖင့္ 
ေဖာက္သည္လုပ္ကာ ဝင္ခ့ဲရဖူးေသာ Aေပါင္ဆုိင္ထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲ၏။ စိန္ကုိ သူနားမလည္သျဖင့္ 
ေရႊပါးပါးျဖင့္ ကြင္းထားေသာ ျမကြပ္ ေရႊလက္စြပ္ကေလးတစ္ကြင္းကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ 
သားေရနီAုပ္ေသာ ဗူးလွလွကေလး၏ Aတြင္းဘက္၌ ကတီၱပါခံလ်က္ ထည့္ထားေသာ 
လက္စြပ္ကေလးမွာ Aလြန္တရာ လွပသည္။ ေက်ာက္မ်က္Aစစ္လည္း ျဖစ္သည္။ 
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ဤလက္စြပ္ကေလးကုိ Aိတ္ထဲတြင္ထည့္ကာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးကုိ ငွား၍ 
ကရိဂၢဒုိရန္ဘက္သုိ႔ လာခ့ဲသည္တြင္ မြန္းမတည့္မီ ေရာက္ေလ၏။ 
 
ဘူတာ႐ုံ စားေသာက္ခန္းကေလးထဲသုိ႔ ဝင္သြားကာ ေမရီ၏ခါးကုိ ဖက္လုိက္၍ “ေမရီေရ 
ဆုိင္သိမ္းေတာ့ကြာ၊ ခုပဲ သိမ္းကြာ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“Aုိ… ေမာင္ရယ္၊ ရထားႏွစ္စင္းေတာင္ က်န္ေသးတယ္“  
“ထားလုိက္စမ္းပါကြာ မင့္ရထား၊ Aခုေမရီ ကုိနဲ႔လုိက္ခ့ဲ၊ စားစရာေလး ဘာေလးလဲ ဆုိင္သိမ္းယင္း 
Aိတ္ထဲ ထည့္ခ့ဲေပါ့”  
 
ေမရီက သူ႔စကားကုိ မယုံတစ္ဝက္ ယုံတစ္ဝက္ျဖင့္ ၿပံဳးေယာင္သမ္းကာ မုိေရးAား 
စုိက္ၾကည့္ေနသည္။ 
 
ေနာက္ဆုံး ေမရီက ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ကာ “ေAးေလ၊ ဒီတစ္ခါကေလးေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေျမာက္ပုိင္း 
ၿဗိတိသွ် မီးရထားကုမၸဏီရဲ႕ AစီးAပြားျဖစ္ျဖစ္ Aေဖ့ AစီးAပြားျဖစ္ျဖစ္ မပ်က္တန္ေကာင္းပါဘူး” 
ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
ေနာက္ဆယ္မိနစ္ခန္႔Aၾကာတြင္ သူတုိ႔သည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ထြက္ခ့ဲၾကၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ 
ဂလင္ဘန္း လမ္းေပၚ တစ္မုိင္၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ Aေရာက္၌ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ 
ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ဒီကေနၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရေAာင္ ေမရီေရ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေမရီကလည္း က်ိဳးႏြံစြာပင္ ေဆး႐ုံဝင္းတားမ်ား ခတ္ထားသည့္ ေနရာဆီသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ 
လုိက္ခ့ဲသည္။ ေဆး႐ုံဝင္းထဲ၌ ေနေရာင္လင္းလ်က္ရိွသည္။ Aကႌ်နီႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ 
Aထိန္းသည္မ်ားႏွင့္Aတူ ျမက္ခင္းျပန္႔ေဘးမွ ခံရွည္ကေလးေပၚတြင္ ထုိင္လ်က္ရိွၾကသည္။ 
“သိပ္ခ်စ္စရာေကာင္းတ့ဲ ေနရာကေလးဟယ္” ဟု ေမရီက တA့ံတၾသ ဆုိေလသည္။ 
 
“တကယ္လား ေမရီ၊ ကဲ… ဒါျဖင့္ နားေထာင္ေနာ္” ဟု ဆုိကာ ပင့္သက္တစ္ခ်က္ ေလးေလးပင္ပင္ 
႐ႈိက္လုိက္ၿပီးမွ “Aဲဒါ ဂလင္ဘန္းေဆး႐ုံ၊ ေဟာဟုိဘက္က ေနာက္ဘက္မွာ Uယ်ာU္နဲ႔ဟာက 
ဒီေဆး႐ုံရဲ႕ ေဆး႐ုံAုပ္ ဆရာဝန္ရဲ႕ Aိမ္” ဟု ေျပာျပသည္။  
 
“လွလုိက္တ့ဲ Aိမ္ကေလး… ေမာင္ရယ္၊ AဲဒီAိမ္က တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေမာင္သိလုိ႔လား” 
 
မုိေရးက Aသက္႐ွဴျမန္လာကာ “Aဲဒီေဆး႐ုံAုပ္ဆုိတာက Aဲဒီေဆး႐ုံတစ္ခုလုံးကုိ Aုပ္ခ်ဳပ္ရတ့ဲ 
လူပဲ၊ သူ႔လခက တစ္ႏွစ္ကုိ ေပါင္ငါးရာAျပင္ Uယ်ာU္က ထြက္သမွ်ေတြရယ္၊ Aိမ္ရယ္ 
Aလကားရမယ္၊ AဲဒီAိမ္မွာ သူ႔သားမယားနဲ႔ တရားဝင္ ေနခြင့္ရိွတယ္ ေမရီ၊ 
Aဲဒီေဆး႐ုံAုပ္ေနရာကုိ ဇႏၷဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔ကစၿပီး လူသစ္တစ္ေယာက္ ခန္႔လုိက္တယ္၊ Aဲဒါ… 
Aဲဒါ… မင္းေရွ႕မွာ Aခုရိွေနတ့ဲ လူပဲေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
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Aျပန္ခရီးတြင္ သူခပ္ျဖည္းျဖည္း ႏွင္ကာ သြား႐ုိးသြားစU္လမ္းမွ ေဝးေဝးဖဲလ်က္ လုိမြန္Aုိင္ 
ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခကုိ ပတ္၍ ေကြ႔ၿပီးလွ်င္ ေတာစပ္ေတာင္ကုန္းကေလးမ်ားAတုိင္း 
လာခ့ဲသည္။ ဤလမ္းသည္ စေကာ့တလန္ျပည္ Aေနာက္ပုိင္းတြင္ Aလွပဆုံးဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ 
လမ္းမ်ားAနက္ တစ္လမ္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေမရီသည္ ဘာကုိမွမျမင္ ေရAုိင္ေပၚတြင္ 
မုိးလ်က္ရိွေသာ လုိမြန္ေတာင္ထြတ္ကုိပင္ မျမင္၊ သူ႔မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္ ယစ္လ်က္ 
ရင္တြင္းႏွလုံးတြင္းမွ မုိေရးAား ခ်စ္ခင္Aားကုိးစြာျဖင့္ မုိေရး၏ခါးကုိ ခပ္တင္းတင္း ဖက္ကာ မ်က္စိ 
မွိတ္လုိက္လာခ့ဲသည္။ 
 
လုိမြန္Aုိင္စပ္မွ ေတာင္႐ုိးလမ္းေပၚသုိ႔ တက္ကာ ေတာင္ကုန္းခ်ံဳဖုတ္ ေတာတစ္ေလွ်ာက္ 
ပင့္ကူAိမ္ပမာ ျဖာလ်က္ရိွေသာ သုိးေက်ာင္းလမ္းမ်ားAနက္ တစ္ခုသုိ႔ဝင္ကာ ေတာAုပ္ 
ခ်ံဳငယ္ကေလးမ်ား၊ ဍရင္ေကာက္ပင္မ်ား ထူးထပ္စြာ ေပါက္လ်က္ရိွၾကေသာ ျမစ္ကမ္းဆီသုိ႔ 
Aေရာက္တြင္ ရပ္လုိက္၏။  ထုိေနရာမွ ဆီးၾကည့္ေသာ္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းသည္ 
ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ ပန္းေကာ္ေဇာမ်ား ဖုံးAုပ္လ်က္ ေAာက္ဘက္သုိ႔ တျပန္႔ႀကီး 
ဆင္းသြားသည္။ 
 
“သိပ္လွတ့ဲ ေနရာပဲေနာ္… ေမာင္” 
“လွလြန္းလုိ႔ ေမာင္ေတာ့ ဆာေတာင္လာၿပီ” ဟု စလုိက္သည္။ ေမရီက “ေမရီေတာ့ လွလြန္းလုိ႔ 
စားဖုိ႔ေတာင္ ေမ့ေနတယ္” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 
 
သူတုိ႔ တစ္ေနရာတြင္ ထုိင္ၾကၿပီးေနာက္ စားစရာမ်ားကုိ ခ်ခင္းၿပီးေသာAခါတြင္းကား မုိေရးက 
ေမရီAား Aသားညႇပ္ မုန္႔မ်ား၊ ၾကက္Uျပဳတ္ႏွင့္ ခရမ္းခ်U္သီး စသည္တုိ႔ကုိ Aစားခုိင္း၏။ ေမရီက 
စားစရာမ်ားကုိ စားယင္း ဝါးယင္းက “ဟုိAိမ္ကေလးက လွလုိက္တာ ေမာင္ရယ္ေနာ္၊ 
ၾကည့္ေနပါကြယ္ AဲဒီAိမ္ကေလးမွာ ေမာင့္ကုိ ဘယ္လုိ ျပဳစုမယ္ဆုိတာ ေမာင္ေနာက္ေတာ့ 
ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“Aိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ဝယ္ထည့္ရUီးမယ္ကြယ့္၊ ေနာက္ေလးလေလာက္မွာ တျခားဆရာဝန္ 
တစ္ေယာက္Aစား AပုိAလုပ္ကေလး ဘာေလး ယူလုပ္လုိက္ယင္ စၿပီး ထူေထာင္ဖုိ႔ ေငြကေလး 
ဘာေလး ရမွာေပါ့” 
“ေမာင္ကေတာ့ေလ၊ ဘာမဆုိ ျမင္ထားတာခ်ည့္ပဲ” 
“ေနAုံးကြယ့္၊ Aခုေတာင္ ေမာင္ေမ့ေတာ့မလုိ႔” ဟု ဆုိကာ Aိတ္ထဲသုိ႔ လက္ႏႈိက္၍ တစ္စုံတစ္ခု 
ထုတ္ယူလုိက္ၿပီးလွ်င္ ေမရီAားေပးယင္း “ကဲ… ေရာ့ ကေလးမ၊ မေပးမိဘဲ ေမ့ထားလုိက္တာနဲ႔ 
စာယင္ ေနာက္က်တာက ေတာ္ေသးတာေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ေမရီသည္ ဗူးနီနီကေလးကုိ ဖြင့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ပကတိ မလႈပ္မရွားဘဲ သူ႔လုိပင္ ႐ုိး႐ုိးစင္းစင္း 
ရွင္းရွင္းကေလး လွေသာ လက္စြပ္ကေလးကုိ စုိက္ၾကည့္ေနေလသည္။ သူသည္ လက္စြပ္ကေလး 
လွသည္ကုိလည္း မခ်ီးမြမ္း၊ ေပးသူAားလည္း ေက်းဇူးတင္စကား မဆုိ၊ မုိေရးကုိသာ 
ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ မုိေရးAဖုိ႔ တစ္သက္လုံး သတိရေနေစမည့္ တုန္ယင္ေသာAသံျဖင့္ 
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ႏွစ္ကုိယ္ၾကား “ေမာင္ ဝတ္ေပးပါ” ဟု ဆုိလုိက္ၿပီးမွ သက္ျပင္းကေလး မွ်U္းမွ်U္းခ်ကာ 
သူ၏လက္႐ုံးကုိ မုိေရးဘက္သုိ႔ ဆန္႔တန္း၍ ေပးလုိက္ေလသည္။ 
 
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား ေန႔လယ္ Aပူရိွန္ေAာက္ရိွ ႏူးည့ံAိစက္ေသာ ဍရင္ေကာက္ပင္ 
ကေလးမ်ားေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေနၾကသည္။ ေတာပန္းကေလးမ်ား Aၾကားတြင္ 
ပ်ားပိတုန္းတုိ႔သည္ တဝီဝီ ဝဲပ်ံလ်က္ရိွသည္ကုိ သ့ဲသ့ဲမွ်ၾကားေနရ၏။ မုိးေစြငွက္ကေလး 
တစ္ေကာင္သည္ ေတးခ်င္းဆုိလ်က္ မုိးျပာထက္သုိ႔ ပ်ံတက္ဆဲ၊ ေတာပန္း႐ုိင္းႏွင့္ 
သစ္ခြ႐ုိင္းကေလးတုိ႔၏ ရနံ႔သည္ ေလထဲတြင္ သင္းပ်ံ႕ဆဲ၊ မုိေရး၏ ရင္ခြင္ထဲ၌ ရိွေနေသာ 
ေမရီသည္လည္း တဖ်ပ္ဖ်ပ္တုန္လ်က္၊ မုိေရး၏ ရင္ခုန္သံသည္လည္း သူ႔နားဆီသုိ႔ 
တဒိန္းဒိန္းတက္လ်က္ ရိွေလေတာ့သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး လႈပ္ရွားလာၾကၿပီးလွ်င္ စားစရာ ခင္းထားသည္တုိ႔ကုိ 
သိမ္းဆည္း၍ ျပန္ခ့ဲၾကသည္။ မုိေရးသည္ ေနာင္တစိတ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ကုိ ခပ္ျဖည္းျဖည္း 
စီးထြက္လာခ့ဲသည္။ Aခြင့္Aေရးရလွ်င္ရခ်င္း AရAမိဆြဲ၍ ေပ်ာက္လုိက္မိျခင္းမွာ ေစာလြန္းမ်ား 
ေနေလၿပီေလာ။ ေမရီသည္ ငယ္လွေသးသည္။ Aျပစ္ကင္းစင္လွသည္။ သူ႔ရင္ထဲ ၾကင္နာစိတ္တုိ႔ 
ျပည့္လွ်မ္းသြားရ၏။ သူ႔စိတ္ကုိသူ ထိန္းထား လုိက္သင့္သည္ မဟုတ္ေလာ။ 
 
ေမရီကမူ မုိေရးကုိ ဖိဖိကေလးမီွလ်က္ နားနားသုိ႔ကပ္၍ တုိးတုိးညင္သာ ရယ္ေမာ၍ပင္ “Aခုဆုိ 
ေမရီ႕တစ္ကုိယ္လုံး ေမာင့္ကုိပုံA ပ္ၿပီးၿပီေနာ္…” ဟု ဆုိသည္။ သူ႔မွာကား ဘာတစ္ခုကုိမွ 
ေနာင္တရေနဟန္ ႏွေျမာတသ ဝမ္းနည္းေနဟန္ မရိွ။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ A ျပည့္ျဖင့္ 
ခါတုိင္းထက္ပင္ပုိ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖ်တ္လတ္လ်က္ ရိွသည္။ မုိေရးက ေနာက္သုိ႔ 
ကုိယ္တစ္ေစာင္းလွည့္၍ ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ေမရီ၏ မ်က္လုံးမ်ားမွာ ၾကည္လင္စုိရႊမ္းလ်က္ 
ရိွေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရ၏။ ေမရီ ဤမွ်ရႊင္လန္းေနသည္ကုိ သူတစ္ခါမွ မေတြ႔ခ့ဲဖူးေခ်။ 
 
သူတုိ႔ A ာ့ဒဖီလန္A ထက္မွ ေတာင္ကုန္ထိပ္သုိ႔A ေရာက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ မုုိးသည္းထန္စြာ 
ရြာခ်လုိက္သည္။ မုိေရးလည္း ေတာင္ေစာင္းA တုိင္း A ရိွန္ျဖင့္ လိွမ့္၍ဆင္းခ့ဲသျဖင့္ 
A ခ်ိန္မလင့္မီပင္ မုန္႔ဆုိင္ကေလးသုိ႔ ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔မွာကား ရႊဲရႊစုိဲလ်က္ 
ရိွၾကေလၿပီ။ ေမရီက မုိေရးA ား သူ႔A ေဖ၏ A ဝတ္A စားတစ္စုံ လဲလွယ္ ဝတ္ထားရန္ A တန္တန္ 
ေျပာေသာ္လည္း မုိေရးက ႐ုတ္တရက္ လက္မခံပဲ မီးဖုိနားတြင္ ေနလုိက္လွ်င္ မၾကာခင္ 
ေျခာက္သြားပါလိမ့္မည္ဟုသာ ဆုိသည္။ ျငင္းမရလွသည့္ A ဆုံးတြင္မွ မုိေရးလည္း ေမရီ႕A လုိ 
တစ္ဝက္လုိက္ကာ မုန္႔ဖုတ္သမား၏ ဇင္စA ေပၚA ကႌ်ေဟာင္းကုိ ဝတ္ရေလေတာ့၏။ 
 
မၾကာမတင္ က်န္A ိမ္သူA ိမ္သားမ်ား ေရာက္လာၾကၿပီးလွ်င္ ညေနစာစားပြဲတြင္ ထုိင္မိၾကသည္။ 
လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္မ်ား တစ္ေယာက္တစ္လက္ ကမ္းေပးေနစU္ မုိေရးမွာ Aေတာ္ပင္ 
AေနရAထုိင္ရ ခက္လ်က္ရိွ၏။ ေတာထဲတြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မုိးမျမင္ ေလမျမင္ 
ေပ်ာ္ခ့ဲၾကသည့္Aျဖစ္၏ Aရိပ္Aေရာင္မ်ား Aျပစ္ရိွသည့္ Aရိပ္လကၡဏာမ်ားသည္ ေမရီ၌ 
လည္းေကာင္း၊ သူ႔၌ လည္းေကာင္း ျမင္သာ၍မ်ား ေနေလသေလာဟု သူ႔ကုိယ္သူပင္ 
ျပန္ေမးေနမိသည္။ ေမရီ၏ ပါးျပင္တုိ႔သည္ ေသြးေရာင္လွ်မ္းလ်က္ သူ၏မ်က္ႏွာမွာလည္း 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 52 

ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ေနမွန္း သူသိေန၏။ Aန္တီမီနီ၏ မ်က္လုံးမ်ားကလည္း မသကၤာေသာ 
Aၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္လ်က္ရိွၾကသည္။ ေမရီ၏ Aေဖကလည္း Aခါတုိင္းက့ဲသုိ႔မဟုတ္၊ 
ႏႈတ္ဆိတ္ႏုိင္လွသည္။ 
 
ဤသုိ႔ တင္းမာလ်က္ရိွေသာ AေျခAေနကုိ ေမရီက မုိေရးAလုပ္ရသည့္Aေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ေျပျပစ္သြားေစသည္။ ေရွးUီးစြာ သူ႔လက္က လက္စြပ္ကေလးကုိ 
ေဝွ႔ယမ္းျပလုိက္သည္။ (Aန္တီမီနီက “ေငြA ေျပေပးၿပီး ဝယ္ခ့ဲတာ ျဖစ္တန္ေကာင္းပါရဲ႕” ဟု 
ဆုိလုိက္ေသးသည္မွ တစ္ပါး) လက္စြပ္ကေလး လွေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ ေနာက္မွ ေမရီက 
ဂလင္ဘန္းေဆး႐ုံA ေၾကာင္း ရႊန္ရႊန္းေဝေA ာင္ ေျပာျပသည္။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္ ေက်နပ္သြားသည္။ “တစ္ႏွစ္ေပါင္ ငါးရာနဲ႔ A ိမ္လဲရမယ္၊ Uယ်ာU္ကေလးပါ 
ပါမယ္ဆုိေတာ့ ငါ့ေကာင္၊ တကယ့္ကုိ ဟန္က်တာေပါ့ကြ” ဟုလည္း ဆုိသည္။ 
 
ဤတြင္မွ Aေဒၚလုပ္သူက ႏႈတ္ခမ္းကုိေစ့ကာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေသာေလျဖင့္- 
“ဒီAေၾကာင္းၾကားၾကယင္ စေတာ့ဒတ္Aိမ္က လူေတြAဖုိ႔ေတာ့ Aနာေပၚ တုတ္က် ျဖစ္ၾကမွာပဲ” 
ဟုဆုိသည္။ 
 
“တိတ္စမ္း မီနီ” ဟု မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက ဟန္႔တားလုိက္ကာ မုိေရးထံသုိ႔ လက္ကမ္းေပးလ်က္ 
“မင္းေတာ္တယ္ ေဒးဗစ္၊ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္၊ မင့္Aေပၚမွာ ငါသံသယျဖစ္ခ့ဲသမွ်လဲ Aခု ရွင္းသြားၿပီ၊ 
မင္းလူေတာ္ပဲ၊ မင္းကုိ သမက္ေတာ္ရမွာ ငါဂုဏ္ယူတယ္ကြာ၊ Aခုဟာ ဂုဏ္ျပဳရမယ့္ဟာပဲ၊ ကဲ 
ေမရီ၊ သမီးေရ၊ ေနာက္ေဖးခန္းထဲက Aေဖသိမ္းထားတ့ဲ ဂလင္းလီဗက္ဝစ္စကီပုလင္း သြားယူစမ္း” 
ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ပုလင္းေရာက္လာေသာAခါ ႏွစ္ရွည္လမ်ား သုိမီွးထားေသာAရက္ကုိ သင့္တင့္မွ်တေAာင္ 
သၾကားရည္ ေရွာက္ရည္ ေရေႏြးတုိ႔ျဖင့္ ေရာစပ္၍ တစ္UီးစီAား ဖန္ခြက္မ်ားတြင္ ထည့္ေပးသည္။ 
Aရက္ျပင္းက ပူပူေႏြးေႏြး ေထြးေထြးပုိက္ပုိက္ ရိွလွေသာ္လည္း မုိေရးAဖုိ႔ကား ေနာက္က်ၿပီ 
ျဖစ္ေလသည္။ သူ၏ ရွပ္Aကႌ်Aစုိသည္ သူ၏ရင္ဘတ္တြင္ ကပ္ေနခ့ဲသျဖင့္ သူ၏ေခါင္းမွာ 
ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူကာ ေျခတုိ႔မွာ ေAးစက္၍ ေနၾကေလသည္။ Aိမ္သားမ်ားက သူ႔Aား 
ညU့္Aိပ္ေနရန္ ဝုိင္း၍ တုိက္တြန္းၾကသျဖင့္ သူစိတ္သက္သာရာ ရသြား၏။ သုိ႔ေသာ္ 
သူAိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ကား သူ႔မွာ တခုိက္ခုိက္တုန္လ်က္ရိွသည္။ သူA ေA းမိၿပီျဖစ္၏။ 
 
တစ္ညလုံး မုိေရး A ဖ်ားတက္၍ A ိပ္ရာထဲတြင္ တလူးလူး တလြန္႔လြန္႔ ႏုိးတစ္ဝက္ 
ေပ်ာ္တစ္ဝက္ျဖင့္ နံနက္လင္းခါနီးတြင္ A ိပ္ရာမွ ႏုိးလာေသာA ခါ သူ႔ေရာဂါကုိ သူသိၿပီ၊ 
A ဆုတ္ႁပြန္ေျမႇးေရာင္ေရာဂါ A ေျခA ေနကုိ ခပ္ဆုိးဆုိး၊ A သက္႐ွဴလုိက္တုိင္း နာက်ေန၍ 
ရင္A ုပ္ဆီမွ တဂြီးဂြီး A သံမ်ား ၾကားေနရသည္။ 
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မနက္ ၇ နာရီတြင္ ေမရီAိပ္သည့္Aခန္းႏွင့္ သူ႔Aခန္းျခားထားသည့္ နံရံကုိ သူေခါက္လုိက္သည္။ 
မ်ားမၾကာမီ ေမရီဝင္လာသည္။ ေမရီက ထိတ္လန္႔တၾကား “Aုိ… ဘုရား၊ ေမာင္ဖ်ားေနပါလား” ဟု 
ဆုိကာ “ညU့္ကလဲ တစ္ညလုံးလုိလုိပဲ ေမာင္ေတာ့ AေAးမိၿပီလုိ႔ ပူေနမိတာ” ဟုေျပာသည္။ 
 
“ဒါေလာက္ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ ဒါေပမယ့္ Aိပ္ရာထဲမွာ Aေတာ္ကေလးၾကာေAာင္ 
ေနရUီးမယ္ဆုိေတာ့ Aိမ္မွာကရိကထမ်ားေနမွာ စုိးတယ္၊ ေဆး႐ုံကုိဖုန္းဆက္ ေခၚခုိင္းပါ” 
 
“Aုိ… မဟုတ္တာပဲ” ဟု ဆုိကာ မုိေရး၏လက္ကုိ ကုိင္ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ 
ပူက်က္ေနသျဖင့္ ရင္ထဲတြင္ ဒိတ္ကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ “ေမာင္ ဒီမွာပဲေနရမယ္၊ ေမရီျပဳစုမယ္၊ 
တကတည္း ေမာင့္ကုိ တျခားဘယ္သူကမ်ား ျပဳစုရUီးမွာမုိ႔လဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ခ်က္ခ်င္းပင္ သူကလည္း ေမရီ၏AျပဳAစုကုိ ခံခ်င္လုိက္မိ၏။ “ေမရီတုိ႔မွာ သိပ္ဒုကၡမပုိဘူး 
ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္ကလဲ ဒီမွာပဲ ေနခ်င္တာေပါ့ကြယ္” ဟုဆုိကာ ေဆးစာႏွစ္ရြက္ေရးေပးၿပီးလွ်င္ 
“ကုိယ့္မွာလုိတာက ဒီေဆးရယ္၊ ၿပီးေတာ့ မင္းရယ္ပါပဲကြယ္” ဟု Aားတင္းၿပံဳးယင္း 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူျပင္းစြာ Aဖ်ားတက္လ်က္ျဖင့္ ေခ်ာင္းတဟက္ဟက္ဆုိးကာ ဆယ္ရက္ခန္႔ Aိပ္ရာထဲတြင္ 
လဲေနသည္။ ေမရီကလည္း Aန္တီမီနီ၏ AကူAညီျဖင့္ ကုိယ္ဖိရင္ဖိ ျပဳစုသည္။ ကုိယ္ကုိ 
မုန္ညင္းဆီ လိမ္းေပးသည္။ စြပ္ျပဳတ္က်ိဳတုိက္သည္။ ႏြားကေလး ေျခေထာက္ေပါင္း ဂ်ယ္လီကုိ 
ဇြန္းျဖင့္ခြံ႔ေကၽြးသည္။ ေရေႏြးAုိး တည္ၿပီးယင္းတည္၍ ေမရီက သူ႔ကုိ သန္းေခါင္သန္းလြဲ 
ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုသည္။ တစ္Aိမ္လုံးမွာ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ကုန္ၾကရ၏။ စားေကာင္းျခင္း 
မစားၾကရ၊ Aိပ္ေကာင္းျခင္း မAိပ္ၾကရ၊ ဆုိင္မွာလည္း Aေရာင္းAဝယ္ပ်က္ရ၏။ ရက္သတၱ 
ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာ၍ မုိေရး ျပတင္းေပါက္နားတြင္ ကုလားထုိင္ျဖင့္ ထုိင္ေနေသာAခါ သူက 
ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုAား ဒုကၡေပးမိသည့္Aတြက္ ေတာင္းပန္စကားေျပာသည္။ 
 
မုန္႔ဖုတ္သမားႀကီးက “ထပ္ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့ ေဒးဗစ္၊ မင္းက ဒုိ႔Aိမ္သား တစ္ေယာက္လုိ 
ျဖစ္ေနၿပီဟာပဲ” ဟုၿပံဳးလ်က္ ျဖတ္ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
သူ႔Aေဖထြက္သြားမွ ေမရီက မုိေရး၏ ကုလားထုိင္ေဘးတြင္ ဒူးေထာက္ထုိင္ကာ မုိေရး၏ 
ဒူးတစ္ဘက္ကုိ က်စ္က်စ္ပါေAာင္ ဆုပ္ကုိင္ယင္း “ေမာင္က Aားနာစကား မေျပာပါနဲ႔ကြယ္၊ ေမာင္ 
ေနေကာင္းလာေAာင္ ေမရီက မျပဳစုႏုိင္ခ့ဲဘူးသာဆုိယင္ ေမရီ ဘယ္လုိေနမလဲလုိ႔” ဟု 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးလည္း မ်က္ရည္မ်ားပင္ စိမ့္လာသည္။ သူ႔မွာ Aားနည္းလ်က္ပင္ ရိွေသးသည္။ 
 
“ေမရီရယ္… မင္းကေတာ့  ကုိယ့္Aဖုိ႔ တကယ့္မယားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာပါပဲ” 
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ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ ဝင္တန္သုိ႔သြား၍ ၾကားျဖတ္ဆရာဝန္ Aလုပ္Aကုိင္ကေလးမ်ား 
စုံစမ္းႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ေနေကာင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိေလသည္။ 
 
သူ၏နံေစာင္းတြင္ နာက်င္သည့္ ေဝဒနာကေလး က်န္ေနေသးသည့္Aတြက္ သူစိတ္မေျဖာင့္၊ 
သုိ႔ေသာ္ သည္Aေၾကာင္း သူဘာမွ ထုတ္မေျပာေခ်။ သူရထားေပၚေရာက္လွ်င္ 
ပါေမာကၡဒရမ္မြန္Aား ျပသ၍ သူ၏ရင္Aုပ္ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေစUီးမွ သင့္မည္ဟု 
စU္းစားမိသည္။ 
 
သူ A ာ့ဒဖီလန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာA ခါ A ေတာ္မုိးခ်ဳပ္ေနၿပီ ျဖစ္၏။ ေမရီသည္ A ိမ္ေပၚထပ္က 
A ခန္းထဲတြင္ သူ႔A ေဖ သူ႔A ေဒၚတုိ႔ႏွင့္A တူ ရိွေနသည္။ မုိေရး၏မ်က္ႏွာကုိ ျမင္လုိက္လွ်င္ပင္ 
ဘာမွေနရာမက်ခ့ဲေၾကာင္းကုိ သိလုိက္၏။ “မဟန္ဘူးဟုတ္လား ေမာင္” ဟုလည္းေမးလုိက္၏။ 
 
ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့၊ ေဆး႐ုံသုိ႔ သူ သြားျပခ့ဲသည့္A ေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဝန္A ဆုံးA ျဖတ္ကုိ 
ေျပာျပလုိက္ရေတာ့သည္။ သူသည္ ၾကမ္းျပင္ကုိသာ စုိက္ၾကည့္ေနမိ၏။ 
 
“ပါေမာကၡဒရမ္မြန္က ကုိယ့္ရင္A ုပ္ကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ၾကည့္တယ္၊ ကုိယ့္ဗယ္ဘက္A ဆုတ္ထဲမွာ 
ေရဝင္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္၊ ခုေတာ့ ျဖစ္ခါစပဲ ရိွေသးတယ္၊ မျပန္႔ေသးဘူး” ဟု ဆုိကာ 
ေပါ့ေပါ့ဆဆ ထားလွ်င္ A ဆုတ္နာျဖစ္မည္ဟု ဒရမ္မြန္က A ထပ္ထပ္ သတိေပးလုိက္သည့္ 
A ေၾကာင္းကုိကား မေျပာဘဲ ထားလုိက္ၿပီးလွ်င္ “Aခုေလာေလာဆယ္ ခဏလစ္လပ္ေနတ့ဲ 
ေနရာမွာ ဝင္လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိတယ္” ဟုသာ ေျပာလုိက္၏။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္က “Aဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္မလဲ” ဟုေမးသည္။  
 
“ပါေမာကၡဒရမ္မြန္ကေတာ့ ပင္လယ္ခရီး သြားဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္၊ သေဘၤာဆရာဝန္ 
လုပ္ရမွာေပါ့၊ သူကေတာ့ ကင္နတ္ သေဘၤာကုမၸဏီကုိ Aတင္း တယ္လီဖုန္း ဆက္ေပးတယ္” 
 
ေမရီက “မသြားနဲ႔ ေမာင္ရယ္၊ ေမာင့္ကုိ ဒီမွာပဲ က်န္းမာလာေAာင္ ေမရီတုိ႔ ျပဳစုပါ့မယ္” 
ဟုဝင္ေထာက္သည္။ 
 
မုိေရးက စိတ္ပ်က္A ားငယ္စြာ ေမရီA ား စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ေမရီတုိ႔ကုိ ေနာက္ထပ္ 
ႏွစ္လေလာက္ ဆက္ၿပီး ဒုကၡေပးရUီးမွာလားကြယ္ ေမရီရယ္၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ဆုိသည္။ 
 
ေဒါက္ဂလပ္ကလည္း “မင့္ကုိ ဒုိ႔ဒီမွာတင္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျပဳစုထားႏုိင္ပါတယ္ကြယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ မင့္ေရာဂါနဲ႔ ေဆာင္းကလဲ ဝင္ေတာ့မွာဆုိေတာ့ ျဖစ္ပါ့မလားဆုိတာပဲ ပူတယ္၊ 
ဟုတ္တယ္၊ မျဖစ္ပါဘူးကြယ္၊ မင့္ပါေမာကၡ Aႀကံဉာဏ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္၊ မင့္Aတြက္ 
သူက Aလုပ္ရွာေပးသလား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
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မုိေရးက ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္၏။ “ဟုတ္က့ဲ၊ ကာလကတၱားကုိ AသြားAျပန္ သီတင္း 
ခုနစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာမယ့္ ပင္ဒါရီဆုိတ့ဲ သေဘၤာတစ္စင္းရိွတယ္၊ ေနာက္Aပတ္ ဒီကထြက္မယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ မသြားခ်င္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ လခကေကာင္းတယ္၊ တစ္လေပါင္ကုိးဆယ္ဆုိေတာ့ 
ေမရီေရ၊ ကုိယ္တုိ႔ Aိမ္ကေလးAတြက္ Aိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ဝယ္ဖုိ႔ေတာ့ ရမွာပဲဆုိေတာ့…” 
 
တစ္ညU့္လုံး ထုိကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၾကကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ AဆုံးAျဖတ္တစ္ခု ခ်မွတ္လုိက္ၾက၏။ 
ေဒါက္ဂလပ္၏ ‘လူမွာ က်န္းမာေရးဟာ AေရးAႀကီးဆုံး’ ဟူေသာ ႐ုိး႐ုိးစင္းစင္း 
Aေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေမရီကလည္း သေဘာတူညီလုိက္ရေလသည္။ 

************    
    

၆၆၆၆    
ေနာက္တစ္ပတ္ Aဂၤါေန႔တြင္မူ ျမဴခဲႀကီးမ်ား တေဝ့ေဝ့ရစ္၍ ပိတ္လ်က္ရိွရာ ဂရင္းေနာ့ခ္ျမစ္ဝ၌ 
ဆုိက္ကပ္ထားေသာ ပင္ဒါရီသေဘၤာေပၚသုိ႔ မုိေရးAတက္တြင္ ေမရီက လုိက္ပုိ႔ေလသည္။ 
မုိေရးမွာ ေကာင္းစြာမက်န္းမာေသး၊ ထုိ႔Aျပင္ ခြဲခြာသြားရမည့္ Aေရးေၾကာင့္လည္း 
ႏွစ္ေယာက္စလုံး ရင္ေလးလ်က္ ရိွၾက၏။ ေမရီက သတိၱေကာင္းလွသည္။ Uီးထုပ္ကုိ 
ေလAေဝွ႔ခံႏုိင္ေAာင္Aုပ္၍ ေဆာင္းကာ မုိးကာAကႌ်ကုိ လည္ပင္းAထိ Aသီးတပ္၍ 
ဝတ္ထားရာမွ ရႊင္ပ်သည့္မ်က္ႏွာေပးကုိ ဇြတ္ေဆာင္၍ ထားသည္။ ဆိပ္ခံတံတားေပၚတြင္ 
ေလသည္ တဟူးဟူး တုိက္ခတ္လ်က္ ရိွေသာ္လည္း မုိေရး၏ သားေရေသတၱာေဟာင္း 
လက္ကုိင္ကြင္းကုိ ေမရီက မုိေရးႏွင့္ လက္ခ်င္းပူး၍ ဝင္ကူဆြဲကာ တံတားထိပ္Aထိ ဇြတ္Aတင္း 
လုိက္လာခ့ဲသည္။ မုိေရးAား သေဘၤာသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားမည့္ ရိကၡာေထာက္ 
သေဘၤာငယ္ကေလး ဒီေရစီးတြင္ Uီးေမာ့ပ့ဲေထာင္လ်က္ ေစာင့္ေနစU္ သူတုိ႔ တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္ Aူလိႈက္သည္းလႈိက္ တင္းက်ပ္စြာ ဖက္လုိက္ၾကသည္။ မုိေရးတုိ႔သည္ 
မ်က္ရည္တုိ႔Aလား ေမရီ၏ ေAးစက္ေနေသာ ပါးျပင္တြင္ စီးက်ေနၾကသည္။ မုိေရးမွာ 
ရင္တြင္းတြင္ မခ်ိ၊ ႐ုတ္တရက္ ခြဲခြာမသြားခ်င္သည့္စိတ္က ႏိွပ္စက္လာသျဖင့္ “ေမရီရယ္၊ 
ကုိယ္ေတာ့ ေသကာမွေသ၊ သြားေတာင္ မသြားခ်င္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“သြားသာသြားပါေမာင္ရယ္၊ ေမာင့္Aတြက္ေရာ ေမရီAတြက္ပါ ေကာင္းဖုိ႔ပဲဟာ၊ ေမရီ ေမာင့္ဆီကုိ 
စာေရးမယ္၊ ေမာင္ေရာက္မယ့္ရက္ကုိ နာရီတုိင္း မိနစ္တုိင္း လက္ခ်ိဳးေရတြက္ေနမယ္” ဟု ဆုိကာ 
လူခ်င္းခြဲ၍ သူ၏ Aတြင္းAိတ္ထဲမွ Aထုပ္ငယ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ယူလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ေမရီ႕ကုိ ေမာင္ 
သတိရေနေAာင္လုိ႔” ဟုေျပာ၍ မုိေရး၏လက္ထဲသုိ႔ ထည့္လုိက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ ေမရီလည္း 
ခ်ာကနဲလွည့္၍ ဆိပ္ခံတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္တက္ေျပးသြားရွာေလသည္။ 
 
လႈိင္းမိ၍ နိမ့္ေခ်ျမင့္ေခ်ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေနေသာ ရိကၡာေထာက္ သေဘၤာကေလးေပၚတြင္ 
ထုိAထုပ္ကေလးကုိ သူေျဖ၍ ၾကည့္လုိက္သည္။ ေမရီ႕Aား သူ႔Aေမကေပးခ့ဲသည့္ 
ေရႊေလာ့ကက္ဆြဲျပားကေလး၊ Aထဲတြင္ ေမရီ၏ ဓာတ္ပုံကေလးက တစ္ဘက္၊ ယခင္သူတုိ႔ 
ဂဲယာေဆးဘက္သုိ႔ သြားၾကစU္က မုိေရး ခူးေပးခ့ဲေသာ ပန္းျပာပြင့္ကေလးတစ္ပြင့္က တစ္ဘက္ 
ထည့္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။ 
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လႈပ္ယိမ္းလ်က္ရိွေသာ ႀကိဳးေလွကားျဖင့္ တက္ခ့ဲ၍ ပင္ဒါရီသေဘၤာႀကီးေပၚသုိ႔ ေရာက္ေသာAခါ 
သူ႔မွာ Aခ်ိန္မီ႐ုံသာရိွ၏။ သူေရာက္ၿပီး၍ သေဘၤာမာလိန္မႉးထံ သတင္းပုိ႔ၿပီးသည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ပင္ သေဘၤာႀကီးသည္ ျမစ္ဝက်U္းတေလွ်ာက္ တေရြ႕ေရြ႕ သတိျဖင့္ ထြက္ခြာစ 
ျပဳေလေတာ့သည္။ သူသည္ ကုန္းပတ္ေပၚမွေန၍ ေမရီရိွရာကမ္းဘက္ဆီသုိ႔ ျမဴတင္းတိမ္ကုိ 
ထြင္းေဖာက္ျမင္လုႏုိး Aားစုိက္၍ၾကည့္သည္။ သူ႔ရင္ထဲတြင္ကား ခ်စ္စိတ္လြမ္းစိတ္တုိ႔ျဖင့္ 
ေလးလံလ်က္ရိွ၏။ သေဘၤာမွ ျမဴပိတ္Aခ်က္ေပး Uၾသသံ ေလးေလးတြဲ႔တြဲ႔ႀကီးသည္ သူ႔Aဖုိ႔ 
AမဂၤလာAသံ ျဖစ္ေလသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ျမဴပိတ္ဖုံးသြားေသာAခါတြင္မွ သူသည္ 
ေAာက္ထပ္သုိ႔ဆင္းကာ သူ႔Aခန္းကုိ ရွာရေလေတာ့သည္။ 
 
သူ႔Aခန္းမွာ လုံၿခံဳေႏြးေထြးသည္။ သူနာစစ္ေဆးခန္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္းတုိ႔မွာ သူ႔Aခန္းႏွင့္ 
သေဘၤာAလယ္ Aူေၾကာင္းလမ္း တစ္ဘက္စီတြင္ ရိွၾက၍ ေဆးႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာ 
စုံလင္မ်ားျပားလွသည္။ သူ႔တြင္ပါလာသမွ် ေမရီကုိယ္တုိင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ မီးပူတုိက္ေပးလုိက္ေသာ 
Aဝတ္Aစားကေလး Aခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘၤာကုမၸဏီကေပးေသာ ဝတ္စုံႏွစ္စုံတုိ႔ကုိ ေသတၱာမွထုတ္၍ 
ေနထားတက် ထားသုိၿပီးေသာAခါတြင္ သူသည္ ေျခပစ္လက္ပစ္ ႏြမ္းဟုိက္သြားေလ၏။ 
 
သူ၏ ပထမUီးဆုံး Aလုပ္ျဖစ္ေသာ Aိႏၵိယတုိင္းရင္း သေဘၤာသားတုိ႔ကုိ ေဆးစစ္ရသည့္ 
Aလုပ္ကုိပင္ သူ႔မွာ Aႏုိင္ႏုိင္ၿပီးေAာင္ လုပ္ရ႐ုံမက ညU့္တုိင္လွ်င္ ေခ်ာင္းက ႏိွပ္စက္ေသးသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ‘ကုိဒင္း’ ေသာက္၍ေသာက္၍ Aိပ္ခ့ဲရေလရာ ဘစၥေကးပင္လယ္ေAာ္ဘက္သုိ႔ 
ေရာက္မွ Aေတာ္Aတန္ သက္သာရာ ရခ့ဲေလသည္။ 
 
ထမင္းစားခန္းတြင္ Aရာရိွတုိင္းသည္ စားပြဲထိပ္တြင္ ေနရာယူရသည္။ မုိေရး၏စားပြဲတြင္ 
ခြဲတမ္းက်ေသာ ခရီးသည္ ငါးေယာက္ရိွၾက၍ Aားလုံး လူႀကီးေတြခ်ည့္ ျဖစ္ၾကရာ ပ်င္းစရာ 
ေကာင္းလွ၏။ Aာသံျပည္သုိ႔ျပန္ေသာ စေကာ့တလန္လူမ်ိဳး လက္ဖက္ခင္းပုိင္ရွင္ ႏွစ္ေယာက္၊ 
ကြန္ပူၿမိဳ႕မွ ခ်ည္စက္မန္ေနဂ်ာ ဟိႏၵဴတစ္ေယာက္၊ Aိႏၵိယႏုိင္ငံ ပဋိညာU္ခံ ဝန္ထမ္းAရာရိွ 
Aုိင္စီAက္(စ္) တစ္ေယာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာထား ခပ္တင္းတင္း သူ႔ဇနီးတုိ႔။ ထမင္းစားစားပြဲတြင္ 
စကားစျမည္ ေျပာရသည္မွာ မလြယ္။ AေနရAထုိင္ရ က်ပ္တည္းလွေပသည္။ 
 
ဂ်ီဘေရာ္တာ ေရလက္ၾကားကုိျဖတ္၍ မာေဆးၿမိဳ႕သုိ႔ Uီးတည္ခုတ္ေမာင္းလ်က္ ရိွေသာAခါ 
ေကာင္းကင္ေရာ ေရျပင္တုိ႔ပါ ျပာလြင္ေနၾကေလသည္။ မုိေရး၏ Aလုပ္တာဝန္တစ္ပုိင္းမွာ 
ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ Aားကစားပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေAာင္ စည္း႐ုံးေပးဖုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း AုိနီးAမည္ရိွ 
သေဘာေကာင္းေသာ Aုိင္းရစ္လူမ်ိဳး သေဘၤာ၏ ပထမAရာရိွက မုိေရးAား Aႀကံေပးသည္။ 
Aစတြင္ သူသည္ Aနည္းငယ္ ရွက္ရြံ႕ရြံ႕ျဖစ္ေနခ့ဲေသာ္လည္း သူ၏ရာထူးေၾကာင့္ AစစAရာရာ 
လြယ္ကူသြားသည္။ သေဘၤာဆရာဝန္ဆုိသည္မွာ သူက AကူAညီ လုိက္ေတာင္းေနရသည္ 
မဟုတ္။ သူ႔ဆီသုိ႔သာ Aမ်ားတကာက AကူAညီလာေတာင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ မာေဆးသုိ႔ 
ေရာက္ေသာAခါ ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ ယွU္ၿပိဳင္ကစားၾကမည့္ Aားကစားသမားမ်ား၏ စာရင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္၍ၿပီးႏွင့္ၿပီ။ မုိေရးလည္း လူAမ်ားက သူ႔Aား “သေဘာေကာင္းတ့ဲ တုိ႔ဆရာဝန္ကေလး” ဟု 
Aခ်င္းခ်င္း ရည္ၫႊန္း ေျပာဆုိေနၾကသည္ကုိ နားစြန္နားဖ်ား ၾကားလာရေလသည္။ 
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မာေဆးတြင္ ေမရီ႕ထံမွ စာရွည္ႀကီးတစ္ေစာင္ ရေလသည္။ သူသည္ စာကုိ Aာ႐ုံAျပည့္စုိက္၍ 
ဖတ္သည္တြင္ ေမရီက သူဘယ္သုိ႔ ေနပုံထုိင္ပုံ စသည္တုိ႔ကုိ Aေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
႐ုိး႐ုိးစင္းစင္း စာျဖစ္၍ စာတေလွ်ာက္လုံးတြင္ မုိေရး၏ က်န္းမာေရးAတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္ 
Aေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေရးထားသည္။ လြမ္းရပါလား ေမရီေလးရယ္…။ ေမရီ႕ထံသုိ႔ သူ 
ျပန္စာေရးထည့္လုိက္၍ စာထုပ္ႀကီးထြက္သည့္ေန႔တြင္ သေဘၤာေပၚသုိ႔ ခရီးသည္Aသစ္ 
သုံးေယာက္ တက္လာၾကသည္။ သူတုိ႔မွာ မစၥတာA ာႏုိးဟုိးလဘ႐ု ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္ 
သူတုိ႔၏သမီးကေလး ေဒါရစ္ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
 
ဟုိးလဘ႐ုကား A သက္ေျခာက္ဆယ္ခန္႔ တုတ္တုတ္ခုိင္ခုိင္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ 
ေမာတတ္သည္။ မ်က္ႏွာတြင္ A စက္A ေျပာက္မ်ားႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ႀကိဳးၾကား ျဖဴလ်က္ 
မ်က္ေထာင့္နီနီႏွင့္ ပါးရည္နပ္ရည္ရိွ၍ ေဖာ္ေရြေသာA သြင္ကုိ ေဆာင္သည္။ သူ၏ဇနီးမွာ 
ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာA မူA ရာ သာမန္႐ုပ္A ဆင္းမ်ိဳးရိွေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ 
A ဆင္တန္ဆာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားစြာကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ေခတ္ေပၚ A ဝတ္A စားမ်ားႏွင့္ 
A နက္ခံ ၾကယ္ပြင့္စီ Uီးထုပ္ငယ္ကုိ ေဆာင္းထားသည္။ ဤAဆင္တန္ဆာမ်ားကုိ 
ဝတ္ဆင္ထားရသျဖင့္ သူ႔Aဖုိ႔ ဝန္ေလးေနဘိသက့ဲသုိ႔  ရိွသည္။ မုိေရးက သူ႔Aား စားAုိးစားခြက္ 
ရိကၡာAျပည့္Aစုံရိွေသာ မီးဖုိခန္းထဲတြင္ Aေပၚ႐ုံဂါဝန္ပြႀကီးဝတ္လ်က္ Aလုပ္မ်ားေနမည့္ဟန္ကုိ 
ေတြးျမင္ၾကည့္မိသည္။ သမီးကေလးမွာ ႏွစ္ဆယ္ မေက်ာ္ေသးဟု ထင္ရသည္။ Aရပ္ခပ္ျမင့္ျမင့္ 
AသားAေရ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ ဆံပင္နက္ေမွာင္ေမွာင္ မ်က္လုံးသင္ပုန္းေက်ာက္Aလား 
မီးခုိးေရာင္ရိွ၍ စားေသာက္စU္တြင္ မႈန္ေတေတလုပ္၍ မ်က္လႊာခ်ထားသည္။ 
 
ဟုိးလဘ႐ုကမူ ထုိသုိ႔မဟုတ္။ သူက ထမင္းစားဝုိင္း စုိျပည္လာေAာင္ စကားစသည္။ စားပြဲထုိး 
တမီးလ္ကုလားကေလးပင္ သူ ရႊတ္ေနာက္သျဖင့္ ၿပံဳးၿဖဲၿဖဲ ျဖစ္လာေလသည္။ သူက သူ၏ 
သားသည္ ကာလကတၱားတြင္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ သမီး ေဒါရစ္ကမူ 
ဗလက္ပူးၿမိဳ႕ ပ႐ုိက္ဗိတ္ေက်ာင္းမွ ယခုမွ ထြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေျပာျပေနသျဖင့္ သမီးက 
စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိး မ်က္ေစာင္းထုိးလုိက္သည္။ 
 
“Aေဖေနာ္၊ ကုိယ့္Aေၾကာင္းကုိယ္ ေတာ္ေတာ္ေျပာ” 
 
Aေဖႀကီးက သေဘာေကာင္းစြာ ရယ္ေနေသာ္လည္း Aေမကမူ “ဟ့ဲ၊ သမီးေလးရယ္” ဟု 
Aျပစ္တင္သလုိ ညင္သာစြာ ဆုိသည္။ ၿပီးလွ်င္ စားပြဲ၌ ထုိင္ေနၾကသူမ်ားAား 
လွည့္ၾကည့္လုိက္ယင္း “သမီးကေလးက ေကာင္းေကာင္း ေနေကာင္းေသးတာ မဟုတ္ဘူးရွင့္၊ 
ညU့္က ရထားစီးလာရတာကလဲ ပင္ပန္းေနလုိ႔” ဟု စကားဖာလုိက္ရေလသည္။ 
 
ထုိေန႔မြန္းလြဲပုိင္းက မုိေရးသည္ Aားကစားပြဲ ၿပိဳင္ပြဲစU္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ဖတ္ေနေသာ 
ဟုိလဘ႐ုကုိ ေတြ႔ေလသည္။ 
 
“လူတုိင္းလုိလုိ သူ႔Aတြဲနဲ႔ သူ႔ပြဲနဲ႔ ျပည့္ေနၿပီထင္တယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သမီးကေလးကလဲ 
ကစားဆုိ ဝါသနာပါတာ၊ သူက Aခုလုပ္မယ့္ Aားကစားမ်ိဳး Aားလုံးလုိလုိမွာပဲ 
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လက္ေကာင္းဆရာရဲ႕၊ သူ႔Aတြက္ Aတြဲကေလး ဘာေလး ရွာေပးပါလားဆရာ၊ ဆရာနဲ႔ယင္လဲ 
တစ္တြဲဝင္ပါလား” 
 
မုိေရးက တစ္ခဏမွ် ဆုိင္ေနၿပီးမွ “ဟုတ္က့ဲ ကစားခြင့္ရိွမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ 
ကစားခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္… ကၽြန္ေတာ္ ပထမAရာရိွကုိ ေမးလုိက္ပါUီးမယ္” ဟု 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
“လုပ္စမ္းပါကြယ္၊ ေက်းဇူးပါပဲ” 
 
မုိေရးသည္ ဤကိစၥတြင္ စိတ္မပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ Aုိနီးက “ကစားႏုိင္ပါတယ္ဆရာ၊ ကစားပါ၊ ဆရာ့ 
Aလုပ္Aေနနဲ႔ Aမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔လဲ ခင္မင္ေAာင္ ေနရမွာ” ဟု ေျပာကာ သူ႔မ်က္လုံးျပာမ်ားက 
Aေရာင္ေတာက္လာလ်က္ “ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ၊ ခင္ဗ်ာ့Aဖုိ႔ ဟန္က်ခ်င္ေတာင္ က်လာUီးမွာ၊ 
ငနဲႀကီးက ေငြသီးေနတာဆရာရဲ႕၊ ဟုိးလဘ႐ု ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ဗ်၊ ေဆးၿမီးတုိ 
ေဆးခဲေလးေတြ ေရာင္းစားၿပီး ခ်မ္းသာလာတာ” ဟု ဆက္ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးက “ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မဝင္စားပါဘူးဗ်ာ” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ပင္ ျပန္ေျပာလုိက္၏။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ သူသည္ ပခုံးခ်ီလုိက္လ်က္ ဟုိးလဘ႐ု၏သမီးကေလးႏွင့္ သူ႔Aမည္ကုိ ႏွစ္ေယာက္တြဲ 
ကစားပြဲမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ေAာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းခ့ဲေလ၏။ 
 
ရာသီUတုသည္ သာယာဆဲ၊ ေကာင္းကင္သည္ ၾကည္လင္ေတာက္ပဆဲ။ ညေန ေနဝင္ခ်ိန္တုိ႔တြင္ 
ခရမ္းေရာင္ျခယ္လ်က္ ညU့္ဘက္တြင္လည္း ကမၺလာနက္တြင္ ေငြမႈန္ႀကဲထားသက့ဲသုိ႔ 
ၾကယ္စုံလက္ဆဲ၊ ပင္ဒါရီ သေဘၤာႀကီးသည္လည္း ေရယက္ပန္းတေဖြးေဖြးျဖင့္ ဆက္လက္ 
ခုတ္ေမာင္းဆဲ၊ ဤပင္လယ္ႀကီးသည္ကား ယာဆန္ႏွင့္ ယူလီဆီတုိ႔ သေဘၤာလႊင့္ခ့ဲၾကသည့္ 
ပင္လယ္ႀကီးတည္း။ သေဘၤာ၏ လက္ယာဘက္ဆီတြင္ ဆာဒီးနီးယားကၽြန္း၊ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ 
ေဝွ႔၍တုိက္ခတ္လာေသာ ေလျပည္ႏွင့္Aတူ ကၽြန္း၏ေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔တုိ႔ 
ပါလာတတ္သည္။ 
 
ဤရနံ႔သင္းေသာေလကုိ Aားပါးတရ ႐ွဴ႐ႈိက္ယင္းက မုိေရးသည္ သူ၏Aဆုတ္ေရာဂါ 
ေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီကုိ သိလုိက္၏။ သူ၏AသားAေရတုိ႔မွာ ေနေလာင္၍ ညိဳေန၏။ သူ႔မွာ 
ယခင္Aခါမ်ားက ဤမွ် ေနထုိင္ေကာင္းခ့ဲဖူးသည္ဟူ၍ မရိွ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တကုပ္ကုပ္ 
ႀကိဳးစားခ့ဲရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ယခုလက္ရိွ AေျခAေနမ်ိဳးသည္ ေကာင္းလြန္းလွ၍ ဟုတ္မ်ားမွ 
ဟုတ္ပါ့မလားဟု ထင္မိရသည္။ မနက္ ၇ နာရီတြင္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာ 
သစ္သီးမ်ားပါသည့္ နံနက္စာ လာပုိ႔ေသာ သူ႔စားပြဲထုိးက သူ႔Aားလာ၍ ႏႈိးသည္။ Aဝတ္Aစား 
မလဲမီ ေရကူးကန္ထဲသုိ႔ ဆင္း၍ ကူးလုိက္ေသးသည္။ နံနက္စာ စားၿပီးလွ်င္ကား  သူ႔တာဝန္Aရ 
ေနထုိင္မေကာင္းသူမ်ားကုိ တစ္ပတ္လွည့္၍ ၾကည့္ရသည္။ ၁၀ နာရီခြဲမွ မြန္းတည့္ခ်ိန္Aထိ 
ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ ရိွသည္။ ေန႔လယ္စာ စားၿပီးေသာA ခါတြင္ကား ၅ နာရီတြင္ သာမန္ခြဲစိတ္ခန္း 
Aလုပ္မ်ိဳး ရိွသည္မွတစ္ပါး ဘာမွလုပ္စရာမရိွေတာ့။ ထုိAခ်ိန္Aတြင္း သူသည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ 
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ခင္မင္ေAာင္ ေနဖုိ႔Aလုပ္သာ ရိွေတာ့သည္။ ညေန ၇ နာရီခြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္ သေဘၤာAခန္းမ်ား 
Aလယ္စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ညU့္စာလာစားၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေသာ ေမာင္းသံကုိၾကားရသည္။ 
ဤAသံကုိ လူတုိင္းက ေတာင့္တႀကိဳဆုိၾကသည္။ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ တဝႀကီး 
စားၾကရသည္။ Aေရွ႕တုိင္းရင္းသားဟင္းလ်ာတုိ႔မွာ ႏႈတ္ၿမိန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
တနလၤာေန႔တြင္ Aားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားစသျဖင့္ မုိေရးလည္း ေဆးခန္းကုိ ေစာေစာပိတ္ကာ 
AားကစားAထပ္သုိ႔ တက္၍ ႏွစ္ေယာက္တြဲ တင္းနစ္႐ုိက္ပြဲ ပထမAသုတ္တြင္ 
ဝင္ကစားရသည္။  သူ႔Aတြဲသည္ Aျဖဴေရာင္ AားကစားAဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္လ်က္ 
ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ Aမ်ိဳးသမီးမွာ ကုိယ္လုံးကုိယ္ေပါက္ လွသည္။ ခါး တင္ ရင္ Aဆစ္Aခ်ိဳး 
က်နသည္။ မုိေရးက သူေနာက္က်၍ မိန္းကေလး ေစာင့္ေနရသည္ကုိ ေတာင္းပန္စကား 
ေျပာေသာ္လည္း မိန္းကေလးက သူ႔ကုိ ေစာင္းင့ဲၾကည့္႐ုံသာ ၾကည့္လုိက္သည။ 
 
မၾကာမီ သူတုိ႔၏ၿပိဳင္ဘက္ ဟိန္းဒရစ္ ဒတ္ခ်္ဇနီးေမာင္ႏံွAတြဲ ေရာက္လာၾကၿပီးေနာက္ ပြဲစသည္။ 
Aစတြင္ ေဒါရစ္သည္ ဂ႐ုတစုိက္ မကစားသျဖင့္ လက္မမွန္ေပ။ မုိေရးသည္ ယခင္က တစ္ခါမွ 
မကစားဖူးေသာ္လည္း မ်က္စိလ်က္သျဖင့္ ေဒါရစ္၏ Aမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ဖာေထးႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
နဂုိစိတ္ေကာင္းရိွသူပီပီ Aမွားမ်ားကုိ ခပ္ေပါ့ေပါ့ထားကာ Aမွားဟု မထင္ရေAာင္ ထိန္းေပးသည္။ 
ဤတြင္ ေဒါရစ္လည္း လက္စြမ္းျပ၍ ကစားလာေတာ့သည္။ ေႏွးေကြးေလးလံေသာ 
ဟိန္းဒရစ္Aတြဲမွာ သူတုိ႔ႏွင့္ မယွU္သာ၊ သူတို႔က ေျခာက္ပြဲႏွစ္ပြဲျဖင့္ Aႏုိင္ရလုိက္၏။ 
 
မုိေရးက “မင္း Aားကစားဘက္မွာ သိပ္ေတာ္တယ္လုိ႔ မင္းAေဖက ေျပာတယ္” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
လူတစ္Uီးကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ခဲလွေသာ ေဒါရစ္က မုိေရး၏ မ်က္ႏွာကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ 
“႐ုိက္နည္းကေလး နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ သင္ယူထားတာကုိးရွင့္၊ ကဲ… ကၽြန္မကုိ 
ေသာက္စရာကေလး တစ္ခုခု ဝယ္မတုိက္ေတာ့ဘူးလား” ဟု ဆုိေလသည္။ 
 
စားပြဲထုိးက သံပရာရည္ ဖန္ခြက္ႀကီးႏွစ္ခြက္ လာခ်ေပးေသာAခါ ေဒါရစ္သည္ 
ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ မီွခ်လုိက္၍ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ခပ္ေမွးေမွးထားကာ သံပရာရည္ကုိ 
ၾကဴ႐ုိးျဖင့္ တမွ်U္းမွ်U္း စုပ္၍ ေသာက္ေနေလသည္။ ကစားထား၍ သူ႔Aသားျဖဴျဖဴတြင္ 
ေသြးေရာင္မ်ား လွ်မ္းလ်က္ရိွသည္။ မိန္းကေလးမွာ ခ်စ္စရာကေလး ျဖစ္ပါလ်က္ 
ဘယ္Aတြက္ေၾကာင့္မ်ား ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါလိမ့္ဟု မုိေရးသည္ Aနည္းငယ္ မေက်မခ်မ္း 
ေတြးၾကည့္ေနမိ၏။ ထုိစU္ မိန္းကေလးသည္ ျဗဳန္းကနဲ စကားေျပာေလသည္။ 
 
“ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္လုိက္တာေကာင္းတယ္၊ Aဲဒီဒတ္ခ်္ လင္မယား Aခ်စ္သည္းေနတာ ၾကည့္ၿပီး 
ခ်U္လြန္းလုိ႔ Aျပတ္ႏိွမ္ခ်င္ေနတာ၊ ကၽြန္မေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲAားလုံးကုိပဲ ႏုိင္ခ်င္တယ္၊ ခရီးသည္ေတြကုိ 
Aျမင္ကတ္လုိ႔၊ ဘယ္လုိလူေတြလဲ မသိပါဘူး၊ Aားလုံးကုိ မုန္းတယ္၊ ရွင္ေကာ မမုန္းဘူးလားဟင္” 
“မမုန္းပါဘူး၊ ဘာမုန္းစရာရိွလဲ” 
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“ဟုတ္ပါ့မလားရွင္၊ Aားလုံး မုန္းစရာခ်ည္းပဲ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီသေဘၤာႀကီးကလဲ စုတ္ျပတ္ေနတာပဲ၊ 
ဒီခရီးစုတ္ကုိ ကၽြန္မက လုိက္လာခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး၊ Aေမတုိ႔ Aေဖတုိ႔က Aတင္းဆြဲေခၚလုိ႔ 
လုိက္ခ့ဲရတာ၊ ကၽြန္မAခန္းကလဲ Aေကာင္းဆုံး Aခန္းတစ္ခန္းလုိ႔ ဆုိတာပဲ၊ ရွင္ ျမင္ေစ့ခ်င္တယ္၊ 
ေခြးသိပ္တ့ဲAခန္း က်ေနတာပဲ” 
 
Aမ်ိဳးသမီးသည္ သူ၏ ရွည္လ်ား သြယ္ေျဖာင့္ေသာ ေျခေထာက္မ်ားကုိ ႐ုတ္တရက္ 
ဆန္႔ထုတ္ယင္း ရယ္လုိက္ကာ “ရွင္းရွင္းေျပာရယင္ ရွင္တစ္ေယာက္ပဲ ေရးေတးေတးရိွတယ္၊ 
ရွင့္ကုိ ကၽြန္မ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခင္မိတယ္ဆုိတာ ရွင္မရိပ္မိဘူးလား၊ ရွင္နဲ႔ကၽြန္မနဲ႔ တြဲကစားရေAာင္ 
Aေဖ့ကုိ Aေျပာခုိင္းရတယ္၊ Aေဖက ဒီလုိေတာ့ မဆုိးပါဘူး” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
ေနာက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေဒါရစ္ႏွင့္ ဆရာဝန္ကေလးတုိ႔ Aတြဲသည္ ‘ရွပ္ပစ္’ ႏွစ္ပြဲ ႏွင့္ 
သားေရကြင္းပစ္တစ္ပြဲ Aႏုိင္ ကစားခ့ဲေသးသည္။ မုိေရးလည္း ကစားရသည္မွာ 
စိတ္ေပ်ာ္လက္ေပ်ာ္ ရိွသည္။ တစ္ဘက္သတ္ မုန္းတတ္ ခ်စ္တတ္၍ ႂကြပ္ဆတ္ဆတ္ျဖစ္ေနေသာ 
ဤမိန္းကေလးမ်ိဳးကုိ ယခင္က မုိေရး မေတြ႔ခ့ဲဖူးေခ်။ သူႏွင့္ေနရသည္မွာ ရႊင္ျမဴးစရာ ျဖစ္ေနသည္။ 
‘သူ႔ကုိေတာ့ ခင္ပါသည္’ ဆုိသည္ကုိ ေက်နပ္မိသည္။ မိဘႏွစ္ပါးကလည္း ဤAေျပာရ  Aဆုိရ 
ခက္ေသာ သမီးကေလးAေပၚတြင္ Aလြန္Aမင္း Aလုိလုိက္ႏုိင္၊ ခ်စ္ႏုိင္သည္မွာလည္း 
ထင္ရွားသည္။ ကစားၾကရာတြင္ သုံးပြဲဆက္တုိက္ ႏုိင္ရသည္ကုိ သေဘာက်လ်က္ ရိွၾက၏။ 
 
“ဆရာရယ္၊ ဆရာနဲ႔က်မွပဲ ကၽြန္မတုိ႔သမီးကေလးကုိ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ျပန္ျမင္ရေတာ့တယ္” ဟု 
Aေမလုပ္သူက ေက်းဇူးစကား ဆုိေလသည္။ 
 
သူ ေAာက္ထပ္ရိွ ေဆးခန္းသုိ႔ ဆင္းခ့ဲ၍ မိနစ္Aနည္းငယ္ Aၾကာတြင္ ရႊင္ျမဴးေဖာ္ေရြစြာ 
ႏႈတ္လွ်ာသြက္လ်က္ျဖင့္ ဟုိးလဘ႐ု ဝင္လာေလသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဆရာ၊ ဗုိက္နာသလုိလုိ ရိွလုိ႔ ဘစၥမတ္ကေလး နည္းနည္း 
ေသာက္ခ်င္လုိ႔ပါ၊ ဘယ္မွာ ထားလဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ ယူေသာက္မယ္” 
 
မုိေရးက ဘစၥမတ္ ပုလင္းထားရာကုိ ၫႊန္ျပလုိက္သည္။ သူ႔မွာ Aရက္ေသာက္လြန္း၍ 
Aသည္းကၽြမ္းသည့္ ေရာဂါလကၡဏာ ထင္ရွားရိွေၾကာင္း သတိေပးရ ေကာင္းမလားဟု မုိေရးက 
စU္းစားေနမိသည္။ Aဘုိးႀကီးမွာ Aရက္ခန္းထဲက ခြာသည္ဟူ၍မရိွ။ 
 
“ဟုတ္တယ္ဗ်၊ ဒီေဆးပဲ” ဟု ေဆးမႈန္႔ျဖဴမ်ားကုိ မ်ိဳလုိက္ယင္း ဟုိလဘ႐ုက ဆုိလုိက္ၿပီးမွ 
“ေဟာဒီမွာ ဆရာ့Aတြက္ ေဆးဖုိးဝါးခ” ဟု ေျပာကာ ေငြထုတ္ေပးသည္။ 
 
“ဟာဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေလာက္ေတာင္ ဘယ္ယူလုိ႔ျဖစ္မလဲ”  
 
ဟုိးလဘ႐ုက သူ၏ပါးနပ္ေသာ မ်က္လုံးကေလးမ်ားျဖင့္ မုိေရးAား စုိက္ၾကည့္လုိက္ကာ 
“ဒီမွာဆရာ၊ ေဟာဒီ မသမာတ့ဲ ေလာကႀကီးAေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိလာခ့ဲတ့ဲ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 61 

လူတစ္ေယာက္ေပးတ့ဲ Aႀကံဉာဏ္ကုိ လက္ခံစမ္းပါ၊ Aခြင့္ေကာင္းနဲ႔ ႀကံဳလာယင္ မျငင္းေလနဲ႔” 
ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူသည္ ဆရာဝန္၏လက္ထဲသုိ႔ ငါးေပါင္တန္ ေငြစကၠဴတစ္ရြက္ကုိ 
ထုိးထည့္ေပးလုိက္၏။ 
 
သူထြက္သြားေသာAခါ မုိေရးလည္း တစ္ကုိယ္တည္း က်ိတ္ၿပံဳးလ်က္သားျဖင့္ “Aင္း… ၿပိဳင္ပြဲေတြ 
Aားလုံး ႏုိင္ေAာင္ လုပ္ရေတာ့မွာပဲ” ဟု ေတြးလုိက္မိေလသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ဤၿပိဳင္ပြဲကိစၥကား A ေပၚယံကိစၥမွ်သာ ျဖစ္၏။ A မွန္မွာ သူသည္ ထုိမိန္းကေလးA ား 
A တြင္းစိတ္ကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စူးစမ္းၾကည့္စရာ ေကာင္းသူ တစ္ေယာက္A ျဖစ္ 
စိတ္ဝင္စားေနမိၿပီ ျဖစ္၏။ မိန္းကေလးမွာ တစ္ခါတစ္ရံ A ရြယ္ႏွင့္မလုိက္ေA ာင္ 
ရင့္က်က္ေနတတ္၍ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ကေလးဆန္လြန္း ေနတတ္သည္။ ကေန႔ပင္ မႈန္ေတ 
ႏႈတ္ဆိတ္၍ ေနတတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေန႔တြင္မူ ရႊင္ျမဴး သြက္လက္စြာ စကားႂကြယ္ 
ေနတတ္ျပန္သည္။ လူေတြက သူ႔ကုိ ဘယ္သုိ႔ထင္ထင္ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ ေနတတ္သည္ကုိကား 
သူA မွန္ပင္ ခ်ီးမြမ္းမိသည္။ ဤသုိ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ‘စည္းA ျပင္ကလူ’ ျဖစ္ေနရသည္ကုိလည္း 
ႏွစ္သက္ေနဟန္ လကၡဏာရိွသည္။ သူတစ္ပါးAား က့ဲရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္ရာတြင္ သူမတူေAာင္ 
စြမ္းသူျဖစ္၍ သူႏွင့္သင့္ျမတ္ေAာင္ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးလာသူမ်ားကုိလည္း မခံသာေAာင္ ခပ္႐ုိင္း႐ုိင္း 
ဆက္ဆံတတ္သည္။ ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ မုိေရးသည္ ဤမိန္းကေလးAတြက္ စိတ္မေကာင္းသလုိ 
ျဖစ္မိေလသည္။ 
 
ဤA ျခင္းA ရာတုိ႔သည္ A ားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ပုိမုိထက္ျမက္ လာေစသည္။ 
တကယ္က A ၿပိဳင္A ဆုိင္လည္း သိပ္ရိွလွသည္ မဟုတ္ပါ။ တကယ္A ႀကိတ္A နယ္ 
ၿပိဳင္ဆုိင္ရမည္မွာ ကဒူရ္ၿမိဳ႕ရိွ သူတုိ႔၏ ေကာ္ဖီခင္းေလးရိွရာသုိ႔ ကေလးငယ္ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ 
A တူျပန္လာၾကေသာ ကင္ဒါစလီ ဇနီးေမာင္ႏံွA တြဲသာ ျဖစ္၏။ ပင္ဒါရီသေဘၤာႀကီး 
ဆူးAက္တူးေျမာင္းသုိ႔ ခ်U္းကပ္လာခ်ိန္တြင္ မုိေရးႏွင့္သူ႔Aတြဲသည္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ သုံးပြဲစလုံးသုိ႔ 
တက္လာၾကၿပီ ျဖစ္၍ ကင္ဒါစလီဇနီးေမာင္ႏံွ A တြဲသည္လည္း ထုိနည္းတူ တက္လာၾကသည္။ 
 
ပုိဆက္ၿမိဳ႕သုိ႔ မဆုိက္ကပ္မီ တစ္ညေနတြင္ မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ 
ပက္လက္ကုလားထုိင္ တစ္လုံးထက္ လဲေလ်ာင္းေနရာမွ ဆရာဝန္A ား သူ႔A နီးရိွ ကုလားထုိင္ 
A လြတ္တစ္လုံးဆီသုိ႔ လက္ျပ၍ ေခၚလုိက္သည္။ A ဘြားႀကီးက ေလေA းျဖင့္ ေမးသျဖင့္ 
မုိေရးကလည္း သူငယ္စU္က ႐ုန္းခ့ဲကန္ခ့ဲရပုံကုိ ေျပာျပတန္သည္တုိ႔ကုိ ေျပာျပထားသည္ ျဖစ္ရာ 
Aဘြားႀကီးက သူႏွင့္Aျဖစ္တူ၍ ကုိယ္ခ်င္းစာနာကာ မုိေရးကုိ သေဘာက်ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ယခု 
သူက မုိေရးAား သူတုိ႔ႏွင့္Aတူ ပုိ႔ဆက္ၿမိဳ႕သုိ႔တက္၍ လည္ပတ္ရန္ ေျပာေလသည္။ 
 
မုိေရးက ေခါင္းကုိယမ္းလ်က္ “Aားႀကီးကုိ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ ေဒၚေဒၚရယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေဆးစာေရးစရာေတြ တစ္ပုံႀကီး ရိွေနတယ္၊ သေဘၤာသားေတြထဲက တစ္ေယာက္လဲ 
ဖ်ားေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
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မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက “ေAးကြယ္၊ ေဒၚေဒၚ့သမီးကေလးကေတာ့ Aေတာ့္ကုိ စိတ္ပ်က္သြားမွာပဲ” 
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ရင္းႏီွးသည့္ ေလသံျဖင့္ သူ႔သမီးကေလး Aေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေနျပန္ေလသည္။ 
သမီးကေလး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း စိတ္ထိခုိက္လြယ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ခါ ျမဴးထူး 
ဖ်တ္လတ္စြာ ေနတတ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါ စိတ္ပ်က္Aားငယ္ ေနတတ္ေၾကာင္း၊ 
သူေရာ သူ႔ေယာက္်ား မစၥတာဟုိးလဘ႐ုပါ သမီးကေလး Aေပၚ၌ မုိေရးက 
စိတ္ဝင္စားေသာေၾကာင့္ သမီးကေလး၏ စိတ္AေျခAေန ေကာင္းမြန္လာသည္ကုိ တကယ္ပင္ 
ေက်းဇူးတင္လ်က္ ရိွၾကရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 
 
မုိေရးကလည္း သနားသြားသည္။ ႐ုိး႐ုိးေAးေAးကေလး ေနတတ္ေသာ ဤ 
Aမ်ိဳးသမီးႀကီးAားလည္း သူခင္မင္သည္။ ယခု Aမ်ိဳးသမီးႀကီးက သူ၏လက္ကုိ မိခင္စိတ္ျဖင့္ 
ဆုပ္ကုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “Aေမတုိ႔ Aားလုံးက ဆရာဝန္ကေလးကုိ ခင္ေနၾကၿပီဆုိတာ 
ေျပာေနဖုိ႔ေတာင္ မလုိပါဘူး သားရယ္” ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။ 

************    
    

၇၇၇၇    
ေနာက္ေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ပင္ဒါရီသေဘၤာသည္ ပုိ႔ဆက္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆုိက္ကပ္ေလသည္။ 
မြန္းတည့္ခ်ိန္တုိင္ေသာ္ ကမ္းေပၚ တက္လည္ၾကမည့္ ခရီးသည္Aားလုံးသည္ သေဘၤာေပၚမွ 
ဆင္းသြားၾကေလၿပီ။ ဟုိးလဘ႐ု မိသားစုက ေလွကားမွ Aဆင္းတြင္ မုိေရးAား လက္ျပ 
ႏႈတ္ဆက္သြားၾကသည္။ သေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚမွ စီးျမင္ေနရေသာ ပုိ႔ဆက္ၿမိဳ႕သည္ 
ဆင္းၾကည့္ခ်င္စရာ ျဖစ္၏။ Aျပဴေရာင္ Aဝါေရာင္ တုိက္တာေနAိမ္မ်ားကုိ ေနရိွန္ေၾကာင့္ 
ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္ေနေသာ မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းျပန္႔ ေနာက္ခံတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ေတာက္ပေသာ 
Aုတ္ႂကြပ္မုိးႏွင့္ ေလသာေဆာင္တုိ႔သည္ ေနေရာင္ထဲတြင္ ၿပိဳးၿပိဳးေျပာင္ေျပာင္ ရိွၾကသည္။ 
တံခြန္တုိင္သဖြယ္ ႏွစ္စင္းၿပိဳင္ ဗလီေမွ်ာ္စင္ကေလးတုိ႔သည္ စည္ကားေသာ လမ္းက်U္းကေလးမ်ား 
Aထက္ မုိးတက္ေနၾကသည္။ မုိေရးသည္ သေဘၤာေပၚတြင္ ခ်န္မေနမျဖစ္၍ ေနခ့ဲရသည့္Aတြက္ 
စိတ္မေကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မတတ္သာ၊ သူ႔မွာAလုပ္မ်ားစြာ ရိွေနသည္။ က်န္းမာေရးဘက္မွ 
စစ္ေဆးသူAရာရိွမ်ားျဖင့္ မAားႏုိင္၊ ေလးေမာင္းတီးၿပီးမွပင္ သူခဏတစ္ျဖဳတ္ Aားေလသည္။ 
 
သေဘၤာေပၚမွ ပုိ႔ရန္စာမ်ား လက္ခံဌာန ပိတ္ခ်ိန္မွာ နာရီဝက္မွ်သာ လုိေတာ့သျဖင့္ သူသည္ 
ေမရီ႕ထံသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ကုိ AေျပးAလႊား Aၿပီးသတ္၍ ထည့္လုိက္ရ၏။ ဤAတြက္ ညေန ၆ 
နာရီAဝင္ စာထုပ္ႀကီး ေရာက္လာေသာAခါ ေမရီ႕ထံမွ စာသုံးေစာင္ႏွင့္ ဝီလ့ီထံမွ စာတစ္ေစာင္ 
ပါလာသျဖင့္ သူ႔စိတ္တြင္ မလုံမလဲ ျဖစ္မိေလသည္။ စာမ်ားကုိ AေျပးAလႊား 
မဖတ္လုိေသာေၾကာင့္ Aားလပ္မွ ေAးေAးေဆးေဆး ဇိမ္ျဖင့္ ဖတ္ေတာ့မည္ဟု 
ေAာက္ေမ့ထားလုိက္သည္။ သူ႔မွာ ေဆးပစၥည္း ေတာင္းစာရင္း ျပဳလုပ္၍ သေဘၤာဘ႑ာစုိးထံ 
ပုိ႔ရန္ရိွေသးသည္။ ဤတြင္မွ သူ႔Aား ဟုိးလဘ႐ု မိသားစုက ညU့္စာ မစားမီ တစ္ခြက္တစ္ဖလား 
ေသာက္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ထား၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းသုိ႔ သြားရန္ ရိွသည္ကုိ သတိရလုိက္၏။ 
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ကုန္းပတ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ ေလွ်ာက္လာရာတြင္ မုိေရးသည္ တူရကီ 
Uီးထုပ္ကေလးမ်ားကုိ ေဆာင္းထားေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ ပုိ႔ဆက္ေဈးမ်ားမွ သူတုိ႔ 
ဝယ္လာၾကေသာ တူရကီမုန္႔၊ ခ်ိဳခ်U္ဗူးမ်ား၊ Aီဂ်စ္စီးကရက္မ်ား၊ စဖင့္ေခၚ Aီဂ်စ္မႏုႆီဟ 
႐ုပ္တုကေလးမ်ား၊ ေၾကးပစၥည္းA မ်ိဳးမ်ိဳး မ်ားႏွင့္A တူ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရေလသည္။ 
 
ခ်ိန္းဆုိထားသည့္ Aခန္းတြင္းသုိ႔ ဆင္နားရြက္ မွန္တံခါးေလးကုိ တြန္း၍ ဝင္လုိက္ေသာAခါ 
ဟုိးလဘ႐ုမိသားစု Aထုပ္Aပုိးမ်ားစြာ ပတ္လည္ဝုိင္းလ်က္ ေရာက္ႏွင့္ေနၾကၿပီကုိ ေတြ႔ရ၏။ 
ဟုိးလဘ႐ုက တက္ႂကြရႊင္ျမဴးစြာ ေသာက္စရာမ်ား မွာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ 
ေဈးေလွ်ာက္ဝယ္ၾကသည့္ Aေၾကာင္းကုိ ရႊင္လန္းAားရ ေျပာဆုိၾကသည္။ တစ္ကယ္ ဝယ္၍ 
ျခမ္း၍ ေကာင္းေသာ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးတစ္ဆုိင္ကုိ သူတုိ႔ ေတြ႔လာခ့ဲၾကသည္။ 
 
“မိတ္ေဆြေတြAတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ Aမ်ားႀကီးပဲ ဝယ္ခ့ဲတယ္ဆရာေရ႕၊ ဆရာ့ကုိလည္း 
မေမ့ၾကပါဘူး” ဟု Aေမ လုပ္သူကေျပာကာ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏီွးစြာၿပံဳးလ်က္ Aထုပ္ငယ္တစ္ခုကုိ 
မုိေရးAား လွမ္းေပးလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း မ်က္ႏွာ နီျမန္းကာ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းျဖင့္ Aထုပ္ကုိ လွမ္းယူလုိက္သည္။ ေဒါရစ္က 
ရယ္သည္။ သူ႔မ်က္လုံးမ်ားမွာ ေတာက္ပလ်က္ရိွၾက၏။ ေဒါရစ္သည္ တစ္ခါမွ ဤသုိ႔ 
သြက္သြက္လက္လက္ မရိွခ့ဲဖူးေခ်။ 
 
ဟုိးလဘ႐ုက “ကဲပါဆရာ၊ ဖြင့္ၾကည့္စမ္းပါ၊ ဆရာ့ကုိ မကုိက္ပါဘူး” ဟု တုိက္တြန္းသည္။ 
 
သူ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္တြင္ တစ္စခ်င္း လက္ျဖင့္လုပ္ေသာ 
ေရႊလက္ပတ္ႀကိဳးႏွင့္ နီေရႊေရာင္ လက္ပတ္နာရီ၊ Aဖုိးမ်ားစြာမွပင္ ထုိက္တန္ေပမည္။ မုိေရးလည္း 
တစ္ခြန္းမွ မေျပာတတ္ေတာ့။ 
 
Aတန္ၾကာမွ “Aုိ… Uီးတုိ႔ ေဒၚေဒၚတုိ႔ဟာ တကယ့္ကုိ ေစတနာ ေမတၱာေတြနဲ႔ 
ရက္ေရာၾကပါကလား၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း နာရီလုိေနတာနဲ႔ Aေတာ္ပဲ” ဟု Aထစ္ထစ္ Aေငါ့ေငါ့ 
ေက်းဇူးတင္စကား ဆုိလုိက္ရေလသည္။ 
 
ဟုိးလဘ႐ုက “ထားစမ္းပါ ငါ့လူရာ၊ ေဟာဒီက သမီးက ေမာင့္မွာ နာရီပတ္တာမျမင္လုိ႔တ့ဲ၊ Aဲဒါ 
ေမာင့္Aတြက္ဆုိၿပီး သူ ေရြးတ့ဲ လက္ေဆာင္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးက ေဒါရစ္Aား လွမ္းၾကည့္လုိက္ေသာAခါ ေဒါရစ္သည္ သူ႔Aား Aေရာတဝင္ျဖင့္ 
စိန္ေခၚေနသည့္Aလား ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ သူက “ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ 
လုပ္ေျပာမေနပါနဲ႔၊ ေဖေဖ ေAးေAးေနေနာ္၊ မေနယင္ေတာ့လား၊ Aေဖ ပုိ႔ဆက္မွာတုန္းက 
ဗုိက္ေပၚ ခ်က္ေပၚ ကေခ်သည္မေတြAေၾကာင္း ေမးတာေတြ ေျပာျပလုိက္မယ္” ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္၏။ ဟုိးလဘ႐ုက ရယ္ေမာယင္း ထုိင္ရာမွထကာ “ကဲလာ၊ ညU့္စာသြားစားၾကစုိ႔” 
ဟု ဆုိလုိက္ေလသည္။ 
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ေဆးလိပ္ခန္းထဲတြင္ စခ့ဲေသာ Aေရာတဝင္ ရင္းႏီွးခင္မင္မႈသည္ ညU့္စာ စားရာတြင္လည္း 
Aရိွန္မေျပေသးဘဲ ရိွၿမဲရိွကာ တစ္ဖြဲ႔လုံးတြင္ ေဒါရစ္မွာ Aသြက္လက္ဆုံး ျဖစ္ေနေလသည္။ 
ခါတုိင္းဆုိလွ်င္ မိဘမ်ားAေပၚတြင္ စိတ္ေကာက္လုိက္၊ ႏႈတ္ခမ္းစူလုိက္၊ ေAာင့္Aည္းသည္းခံ 
လုိက္ေလ်ာလုိက္ျဖင့္ ဆက္ဆံခ့ဲေသာ ေဒါရစ္သည္ ယခုမူ ေနာက္လုိက္ေျပာင္လုိက္ 
က်ီစားလုိက္ျဖင့္ ရိွသည္။ Aထူးသျဖင့္ Aေဖႀကီးကုိ စသည္။ Aေဖႀကီးကလည္း ထုိနည္းတူ 
ျပန္စသည္။ 
 
ထုိAခ်ိန္မွာပင္ သေဘၤာႀကီး၏စက္မ်ား တဝုန္းဝုန္းခုတ္သံ ၾကားရကာ ဆိပ္ကမ္းမွ ခြာေလသည္။ 
တူးေျမာင္းAတြင္း ျဖည္းညင္းစြာ ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရိွစU္တြင္ သေဘၤာႀကီး၏ Aေပၚ ကုန္းပတ္သုိ႔ 
တက္ၾက၍ ေကာ္ဖီေသာက္ယင္း သဲကႏၲာရ၏ ေနဝင္ခင္းကုိ ၾကည့္ၾကသည္။ ဝုိင္းစက္ေသာ 
ေနလုံးနီနီႀကီး Aေျပာက်ယ္ေသာ သဲျပင္ထဲသုိ႔ ငုပ္လွ်ိဳးသြားသည္တြင္ ေလးဘက္ေလးတန္ 
ျဖာလင္းေနေသာ ေနေရာင္ျခည္ႂကြင္းကုိ ေနာက္ခံျပဳလ်က္ စြန္ပလြံပင္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္းကုိ 
ျမင္ရသည္။ ယင္းတုိ႔ႏွင့္Aတူ သဲကႏၲာရAတြင္း လွည့္လည္သြားလာေနသူ Aာရပ္တုိ႔၏ 
ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားႏွင့္ ေႏွးေကြးစြာ တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းေနေသာ ကုလားAုတ္တန္းကုိလည္း 
ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္မၾကာမီ မဲနယ္ျပာေရာင္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ လကေလး ေပၚလာကာ 
ညU့္နက္ေလ လေရာင္ပုိလင္းေလ ျဖစ္လာသည္။ သူတုိ႔၏ ေAာက္ထပ္ Eည့္ခန္းတြင္ 
တီးဝုိင္းAဖြဲ႔သည္ ကာလေပၚ ကႀကိဳးမ်ိဳးစုံကုိ ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာစြာ တီးလ်က္ ရိွ၏။ ေဒါရစ္၏ 
မူမမွန္ေသာ Aသက္႐ွဴသံကုိ မုိေရး ၾကားရ၏။ ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ 
ယွက္၍ ေခါင္းေနာက္တြင္ထားကာ လဲေလ်ာင္းေနရာက သက္ေသာင့္သက္သာရိွသည့္ 
AေနAထားကုိ မရႏုိင္သက့ဲသုိ႔ တလႈပ္လႈပ္ တရြရြ ျဖစ္ေန၏။ 
 
မုိေရးက “မီွAုံးတစ္ခု ယူေပးမယ္ေလ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ကိစၥ မရိွပါဘူး၊ ဒီညU့္ စိတ္နည္းနည္း လႈပ္ရွားေနလုိ႔ပါ” 
“ဘယ္သူ မလႈပ္ရွားပဲ ေနပါ့မလဲ၊ Aေရွ႕တုိင္းဘက္ ေရာက္လာၿပီပဲ၊ ေကာင္းကင္ႀကီးကုိလဲ 
ၾကည့္လုိက္စမ္းပါUီး” “ၿပီးေတာ့ ဂီတသံကုိလဲ နားေထာင္ပါUီး” ဟု ဆုိကာ ‘Aသက္႐ွဴမ်ားေတာင္ 
မွားေလာက္ပါရဲ႕’ ဆုိသည့္ သီခ်င္းသြားကုိ ညည္းေနလုိက္ၿပီးမွ- 
“ဒီAတုိင္းသာ ဆက္သြားေနယင္ ကၽြန္မေတာ့ ေပါက္ကြဲေတာ့မယ္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက ရယ္လုိက္ကာ “ေနပါUီးေလ၊ ကုိယ့္Aတြက္ နာရီ လွလွကေလး ေရြးေပးတ့ဲAတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ စကားေလးေတာ့ ေျပာလုိက္ပါရေစUီး” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ကၽြန္မက ကုိယ့္Aႀကိဳက္ ကုိယ္သိတယ္၊ ကၽြန္မ Aဲဒီနာရီကုိ ႀကိဳက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္း 
ေျပာရယင္ ရွင္ကုိလဲ ကၽြန္မ ခင္တယ္၊ စိတ္မ်ား တုိသြားပလား” 
“မတုိပါဘူးဗ်ာ၊ သေဘာက်ပါတယ္၊ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္” 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္မိနစ္ခန္႔ စကားမေျပာဘဲ ေနၾကၿပီးေနာက္ ေဒါရစ္က စ၍ ေျပာျပန္သည္။ 
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“ရွင္ ဒီAေပၚ တက္လာတာ ရွင့္စိတ္ထဲ ဘာမွ မျဖစ္ဘူးလား၊ တစ္ခါတေလ တစ္ကုိယ္လုံး 
႐ုိး႐ုိးရြရြနဲ႔ ဖ်တ္လတ္တက္ႂကြၿပီး Aေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ဖူးဘူးလားဟင္၊ တကယ့္ကုိ 
ထူးတ့ဲ ခံစားရတာမ်ိဳးပဲ၊ Aဲသလုိ ျဖစ္လာတယ္ဆုိယင္ေလ ကၽြန္မေတာ့ ဘာလုပ္ရ လုပ္ရပဲ၊ ဒီညU့္ 
ကၽြန္မ Aဲသလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ ရွင္ စိတ္ဝင္စားယင္ေပါ့ေလ” ဟု ဆုိကာ ကုိယ္ကုိမတ္မတ္ 
ထုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ရွင္ မကခ်င္ဘူးလား၊ လာေလ၊ တစ္ခ်ီေလာက္ ကလုိက္ၾကရေAာင္” ဟု 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ျဖစ္မယ္ မထင္ပါဘူး၊ ကုိယ္ မကတတ္ဘူး” 
“Aမယ္၊ ေတာ္စမ္းပါ၊ ကၽြန္မကုိ ရွင္ၿဖီးေနတာ” 
 
မုိေရးက ေဒါရစ္ A့ံၾသေနသည္ကုိ ၿပံဳး၍ ၾကည့္ယင္း “မဟုတ္ပါဘူး၊ တကယ္ပါ၊ ကုိယ္က 
ေကာလိပ္မွာတုန္းက စာခ်ည့္ သိပ္ႀကိဳးစားလာခ့ဲရေတာ့ Aဲသလုိေတြ သင္ဖုိ႔ Aခ်ိန္ပုိ မရိွခ့ဲဘူး” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ကဲ… ဒါျဖင့္ Aခု ရွင္ သင္ေပါ့၊ ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္း သင္ေပးတတ္ပါတယ္” 
“ဟာ မလုပ္ပါနဲ႔၊ မင္း ေျခေထာက္ေတြ တက္နင္းမိေနပါUီးမယ္” 
“ရွင့္ ဘယ္သူ ျမင္မွာမုိ႔လဲ၊ Aဘုိးႀကီးကလဲ ‘ဘား’ မွာ၊ Aေမကလဲ တစ္ေရး A ိပ္ေနၿပီပဲ” ဟု 
ဆုိကာ ထုိင္ရာမွ ထ၍ လက္ကမ္း၍ေပးယင္း “ကဲ… လာပါရွင္” ဟု ေခၚေတာ့သည္။  
 
မုိေရးလည္း ထုိင္ရာမွ ထကာ မရဲတရဲပင္ ေဒါရစ္၏ ခါးကုိ လွမ္းဖက္လုိက္ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ 
ႏွစ္ေယာက္သားစ၍ ကၾကသည္။ ေဒါရစ္က “ဒါကုိ ေဖာက္စထေရာ့လုိ႔ ေခၚတယ္၊ စည္းခ်က္နဲ႔သာ 
လွမ္း၊ ေျခလွမ္းစိပ္စိပ္၊ ကဲ… လွည့္၊ ဆြဲၿပီး ေဝွ႔ယမ္းယူ၊ တင္းတင္း ဖက္ပါရွင့္၊ ကၽြန္မ A ႐ုိး 
က်ိဳးမသြားပါဘူး၊ A ဲ A ဲ ဟုတ္ၿပီ၊ က တယ္ဆုိတာ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ဘက္ညီရတ့ဲ ဟာမ်ိဳး” 
 
ေဒါရစ္က A လြန္ A ကေကာင္းသူျဖစ္၍ ဆြဲတုိင္းပါလာေလရာ သူႏွင့္ ကရသည္မွာ A ံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းေလာက္ေA ာင္ လြယ္ကူသည္။ ကႀကိဳးတစ္ပုဒ္ဆုံး၍ တီးဝုိင္းရပ္လုိက္ေသာA ခါ ေဒါရစ္က 
ေခါင္းတစ္ခ်က္ဆတ္ကာ “ကဲ… ကၽြန္မ မေျပာဘူးလား” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
“ကလုိ႔ ေကာင္းလုိက္တာ တကယ္ဘဲ၊ A စက ဒီေလာက္လြယ္မွန္း မသိပါဘူး၊ မင္းကလဲ A က 
တကယ္ က်င္လည္တာကုိး” 
“ကၽြန္မ တကယ္ စြဲခ့ဲတ့ဲဟာကုိး ရွင့္၊ ေက်ာင္းေနာက္ဆုံး ႏွစ္မွာတုန္းက ကၽြန္မ စေနေန႔ 
ညU့္ဆုိယင္ သူငယ္ခ်င္း ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ လစ္ထြက္ၿပီး AနီးAနားက ကပြဲခန္းမေတြ 
သြားကတာပဲ၊ ကၽြန္မတုိ႔က တကယ့္Aက ဝါရင့္ႀကီးေတြ ဟန္ေဆာင္ၿပီး Aတြဲငွားေတြ 
ဘာေတြဝင္က၊ သိပ္ေပ်ာ္တာေပါ့ရွင္၊ တကယ္ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ညU့္ေတာ့ ႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္နဲ႔ 
ရန္ျဖစ္ၾကေရာရွင့္” 
“မင္း ေက်ာင္းက ထြက္ခ့ဲရတာ ဒါေၾကာင့္လား” 
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႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေဒါရစ္သည္ နာက်ည္းသြားသက့ဲသုိ႔ ေခါင္းကုိ ဆတ္ကနဲ 
ေမာ္ၾကည့္လုိက္၏။ 
 
“ဒါေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ Aတြင္းေရးကုိ ေမးတာပဲ၊ ကၽြန္မ မႀကိဳက္ဘူး၊ ကဲ… ကၽြန္မ စီးကရက္နဲ႔ 
မီးျခစ္သြားယူေပးစမ္းပါ၊ ကုလားထုိင္ေတြေဘးက ကၽြန္မ Aိတ္ထဲမွာ ရိွေလရဲ႕” 
 
မုိေရးက ေရႊမီးျခစ္ကေလးကုိ ျခစ္ေပးစU္ ေဒါရစ္က ေရွ႕သုိ႔ ငုံ႔လ်က္ မီးညႇိသည္။ 
 
“ရွင္ စီးကရက္ မေသာက္ဘူးေနာ္” 
 
မုိေရးက ေခါင္းယမ္းျပသည္။ 
 
“ရွင္ ၿခိဳးၿခံေနခ့ဲရတ့ဲ ဟာေတြကလဲ မ်ားလုိက္တာ” 
“တစ္ေန႔ကုိ Aဲဒါေတြ Aားလုံး ကုိယ္လုပ္မယ္” 
“လုပ္မယ္ဆုိယင္လဲ သိပ္ရက္ဆြဲမေနနဲ႔ရွင့္၊ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ခ်င္တာရိွယင္ မဆုိင္းမတြ 
လုပ္ခ်လုိက္တာပဲ” 
 
တီးဝုိင္းက ကႀကိဳးတစ္ဖန္ စျပန္ေသာAခါ ေဒါရစ္သည္ ေသာက္လက္စ စီးကရက္ကုိ 
သေဘၤာကုန္းပတ္ လက္ရန္းေက်ာ္၍ ပစ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ မုိေရး၏ဘက္သုိ႔ လွည့္လုိက္၏။ 
 
“ကဲ… လာ၊ ကမယ္၊ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္စမ္းပါရွင္၊ ကၽြန္မကုိ ဘလက္ပူး ကမ္းနားလမ္းကေတြ႔လုိ႔ 
ေခၚလာတ့ဲ ေကာင္မေလးလုိ သေဘာထားလုိက္စမ္းပါ” 
“Aမေလး၊ မလုပ္ပါနဲ႔ Aမိရယ္၊ ကုိယ္က ဒါမ်ိဳး လုံးဝမလုပ္တတ္ပါဘူး” 
“ဒါေၾကာင့္ ရွင္က သူေတာ္ေကာင္းေလး ျဖစ္ေနတာကုိး” ဟု မပြင့္တပြင့္ဆုိကာ မုိေရးဘက္သုိ႔ 
တုိးကပ္သြားယင္း “ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စမ္းေတာ့ ၾကည့္Uီးေပါ့့ရွင့္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ကႀကိဳးတစ္ခ်ီၿပီးတစ္ခ်ီ သူ သိသိသာသာ တုိးတက္လာၿပီကုိ သူ သိ၏။ Aေတြ႔Aႀကံဳသစ္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္မသင့္ တစ္ဘက္က ခ်ိန္ဆရေသးသျဖင့္ Aလြန္Aကၽြံ မလုပ္မိရန္ 
သတိထားရသည္။ ႏွစ္ေယာက္တြဲ ကၾကယင္းမွ ေဒါရစ္၏ Aေမရိွရာသုိ႔ သူတုိ႔ 
ခ်U္းကပ္သြားၾကသည္တြင္ မုိေရးက “ေက်းဇူးAမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ ေဒါရစ္ရယ္၊ တကယ့္ကုိ 
ေပ်ာ္စရာႀကီးပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္…” ဟု ဆုိကာ သူ၏ နာရီAသစ္ကုိ ေျမႇာက္၍ၾကည့္လုိက္ကာ 
“ခုေလာက္ဆုိ ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့၊ ဂြတ္ႏုိက္ေနာ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“Aေစာႀကီး ရိွပါေသးတယ္၊ Aခုမွ ေပ်ာ္မယ္လုိ႔ စခါရိွေသး” 
“ေတာ္ၾကစုိ႔ကြယ္၊ ကုိယ္ ေAာက္ဆင္းရUီးမယ္” 
 
ေဒါရစ္၏ ျပာလ့ဲေသာ မ်က္လုံးAစုံမွာ စိတ္ဆုိးျခင္း၊ Aလိုမျပည့္ျခင္း Aရိပ္Aေရာင္မ်ား 
သမ္းလာသည္။ 
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“ရွင္ ေတာ္ေတာ္ ည့ံတ့ဲလူပဲ၊ လကေလးက သာသာနဲ႔၊ ေပ်ာ္မယ္ႀကံခါမွ Aလကား ျဖစ္ကုန္တာပဲ” 
 
မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက တစ္ေရးတေမာ ငုိက္မ်U္းရာမွ ႏုိးလာကာ သူ႔သမီးႏွင့္ မုိေရးတုိ႔Aား 
Aလိုလုိက္ Aလုိက္သိစြာ ၾကည့္ေနရာမွ သူတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ထလာသည္။ 
 
“A ိပ္ခ်ိန္က်ပါၿပီ သမီးရယ္၊ တစ္ေန႔လုံးလဲ ပင္ပန္းခ့ဲတယ္ မဟုတ္လား” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက “ကၽြန္ေတာ့္A ဖုိ႔ေတာ့ ေဒၚေဒၚတုိ႔ေၾကာင့္ တကယ့္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေန႔တစ္ေန႔ပါခင္ဗ်ာ” 
ဟု ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည္။ 
 
ေဒါရစ္က ထြက္သြားယင္း မုိေရး၏ နားနားသုိ႔ ကပ္ကာ “ရွင္ ကၽြန္မကုိ ဒီလုိ စိတ္ပ်က္ေA ာင္ 
လုပ္တာ သိၾကေရာေပါ့၊ ၾကည့္ေန” ဟု ႏႈတ္ခမ္းေစ့လ်က္ ေျပာသြားသည္။ 
 
ေဒါရစ္က သူ႔ကုိ စသြားသည္ဟုပင္ မုိေရးက ထင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ‘ဒဇီေရး’ သီခ်င္းA ပိတ္ 
တီးလုံးသံမ်ား သူ႔နားတြင္ လွ်ံလ်က္ ေA ာက္ထပ္ရိွ သူ႔A ခန္းသုိ႔ ဆင္းကာ ဓာတ္မီးကုိ 
ဖြင့္လုိက္သည္တြင္ သူ႔A ား ဆီးႀကိဳA ျပစ္တင္လုိက္သက့ဲသုိ႔ ရိွေသာ A ိမ္မွ စာမ်ားကုိ သူ၏ 
A ဝတ္ဗီ႐ုိငယ္ေပၚတြင္ ေတြ႔လုိက္ရေလသည္။ 
 
သူ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ႏုိင္ရက္ပုံကုိ A ံ့ၾသထိတ္လန္႔လ်က္ပင္ A ိပ္စင္ေပၚသုိ႔ တက္၍ 
လဲေလ်ာင္းကာ စာမ်ားကုိ ဖတ္ေလေတာ့သည္။ ေမရီ၏ စာမွာ ေျခာက္ရြက္လုံးလုံးရိွ၍ ေမရီ၏ 
လက္ေရးလွလွ ဝုိင္းဝုိင္းကေလးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ မာေဆးမွ ထည့္လုိက္ေသာ 
သူ႔စာကုိရသည္။ သူေနေကာင္းလာသည္ဆုိ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရေၾကာင္း ေရးထားသည္။ သူ႔ကုိ 
A ႀကီးA က်ယ္ လြမ္းရသည္မွA ပ ေမရီမွာ က်န္းမာသည္။ ျပကၡဒိန္တြင္ ကုန္လြန္သြားေသာ 
ရက္မ်ားကုိ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ မွတ္ေနရသည္။ သူတုိ႔ေနဖုိ႔ A ိမ္A တြက္ ခန္းဆီးစမ်ား 
ဝယ္ထားသည္။ ဂရန္႔A ိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂဆုိင္တြင္ တစ္ပတ္ရစ္ Eည့္ခန္းကုလားထုိင္စုံ တစ္စုံကုိ 
ေဈးခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ရမည့္ AလားAလာရိွသည္။ ဆုိင္ရွင္က ခ်န္ထားလုိက္ပါမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ 
စိတ္မေကာင္းစရာမွာ သူ႔Aေဖသည္ ယခုတေလာ ေနမေကာင္းလွ၍ ေမရီက မုန္႔ဖုိထဲတြင္ 
ေဒၚနယ္ဆန္းကုိ ဆင္းကူေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စာAဆုံးတြင္ ‘ေမာင္ပုိင္တ့ဲ ေမရီ’ ဟု 
လက္မွတ္ထုိးထားသည္။ 
 
စာဖတ္၍ၿပီးေသာA ခါ မုိေရး၏ရင္ထဲတြင္ နာက်င္လ်က္ရိွသည္။ သူ႔စာထဲမွာ စိတ္ပူပန္ေသာက 
ျဖစ္ေနရဟန္၊ ေၾကကြဲဝမ္းနည္း ေနရဟန္ A ရိပ္A ေရာင္ေတြကုိ A ကဲခတ္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဝီလီ၏စာကုိ ဖတ္လုိက္သည္။ “ခင္ဗ်ားသြားကတည္းက A ိမ္မွာ A ေျခA ေန 
သိပ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ၊ A ေဖလဲ ႏွလုံးေရာဂါ ထေနျပန္တယ္၊ A ဲဒါ တစ္ေန႔မွာ လူတစ္ေယာက္ 
သူ႔လာေတြ႔သြားၿပီးတ့ဲေနာက္ ျဖစ္တာပဲ။ A န္တီမီနီက ‘စေတာ့ဒတ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ခ်က္ကေတာ့ 
ဒို႔ကုိထိပကြယ့္” လုိ႔ေျပာေနသံ ၾကားရတယ္။ 
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စာကုိ သူခ်ထားလုိက္သည္။ Aိမ္မွာ ေမရီဒုကၡေရာက္ေနၿပီ။ သူက ယခုလက္ရိွ ေတြ႔ေနရေသာ 
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ၌ ယစ္မူးေနသည္ကုိ ေတြးမိေသာAခါ ေမရီAား ခ်စ္သည့္စိတ္၊ လြမ္းသည့္စိတ္၊ 
တမ္းတသည့္စိတ္တုိ႔၊ ေနာင္တရသည့္ စိတ္တုိ႔ျဖင့္ သူ၏ႏွလုံးသားသည္ Aရည္ေပ်ာ္မတတ္ 
ျဖစ္ရေလသည္။ သူ ခရီးထြက္မလာခ့ဲမိက ေကာင္းေလစြဟု ေတာင့္တမိသည္။ သူသာ 
Aိမ္မွာရိွေနပါက ေမရီဒုကၡေရာက္ေနသည့္Aခါ သူက Aနားကေန၍ ယုယုယယ 
မႏွစ္သိမ့္ရပါေလာ။ 
 
သူ တယ္လီဖုန္းကုိ ေကာက္ကုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ဝုိင္ယာလက္ခန္းသုိ႔ ေရဒီယုိ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ 
႐ုိက္ေပးရန္ ေျပာလုိက္၏။ 
 
“စိတ္ပူမေနနဲ႔၊ ကုိျပန္လာတ့ဲAခါ Aားလုံး Aဆင္ေျပသြားမယ္။ Aခ်စ္မ်ားစြာနဲ႔… ေဒးဗစ္” 
 
သမုဒၵရာကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍လာေသာ သူ႔ထံမွ ေၾကးနန္းစာကေလးကုိ ဖတ္ရလွ်င္ ေမရီ 
ဝမ္းသာAားရ ရိွရွာမည္။ ရင္ခုန္ရ ရွာမည္။ စိတ္လည္း သက္သာရာရမည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ သုံးရက္လုံးလုံး မခံမရပ္ႏုိင္ေAာင္ Aပူရိွန္ျပင္းသည္။ ပင္လယ္နီတြင္ ေနရိွန္သည္ 
ပင္ဒါရီသေဘၤာႀကီးေပၚသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ထုိးက်ကာ ေA ဒင္ၿမိဳ႕၏ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားမွာလည္း 
A ပူပုိင္းေဒသ၏ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ညိဳဝါေရာင္ျဖစ္ေA ာင္ ဖုတ္ကင္ထားသည့္ပမာ A ႁမြာႁမြာ 
A က္ေၾကာင္းထင္လ်က္ ရိွေတာ့သည္။ ေဒါရစ္သည္ ဆူးA က္တူးေျမာင္းကုိ Aဝင္ညU့္က 
တြဲကခ့ဲၿပီးကတည္းက ကုန္းပတ္ေပၚသုိ႔ ေပၚမလာေတာ့၊ မစၥတာဟုိးလဘ႐ုက မုိေရးAား 
ေျပာျပခ်က္Aရဆုိလွ်င္ Aနည္းငယ္ ေနမေကာင္း၍ ဟုသာသိရသည္။ မုိေရးက 
သတင္းေမးလုိက္ေၾကာင္း စကားလက္ေဆာင္သာ ပါးလုိက္၏။ 
 
ရာသီUတု Aေျပာင္းAလဲတြင္ ဆရာဝန္Aလြန္ Aလုပ္မ်ားရေလသည္။ ထုံးစံAတုိင္း ေနေလာင္၊ 
ယားယံ၊ မိတ္ေပါက္ ေဝဒနာရွင္ တစ္ၿပံဳႀကီးAျပင္ Aေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားေနရေသာ 
ေဝဒနာရွင္Aခ်ိဳ႕လည္း ပါၾကေလသည္။ မုိေရးသည္ ဝမ္းကုိက္ေရာဂါျဖစ္မည္ဟု ထင္ရေသာ 
နာမက်န္းသူ ကင္ဒါစလီ ကေလးငယ္ႏွစ္ေယာက္Aတြက္ Aထူးပင္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိ၏။ 
မစၥက္ကင္ဒါစလီမွာ ႐ူးမတတ္ ေသာကမီးေတာက္လ်က္ ရိွရွာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေလးဆယ့္ရွစ္နာရီမွ် မျပတ္မလပ္ေAာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေသာAခါတြင္ တတိယေန႔ဘက္ 
Aကူး A႐ုဏ္တက္လုလုတြင္ သိသိသာသာ AေျခAေန ေကာင္းလာသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။ 
ဤတြင္မွ သူလည္း စိတ္သက္သာရာရကာ မ်က္လုံးမ်ားနီလ်က္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကုိ 
သတိျပဳမိသည္။ သူ႔မွာ Aဝတ္Aစားပင္ ကပုိက႐ုိျဖစ္ကာ ေတာင့္ေနေသာခါးကုိ စန္႔၍ ျပဒါးတုိင္းမွ 
Aပူခ်ိန္ကုိ ၾကည့္လုိက္သည္။ မစၥက္ကင္ဒါစလီA ားလည္း ပခုံးကုိဖက္လ်က္ “ဒီကေလးေတြ 
မၾကာခင္ မီးပြင့္ေA ာင္ ထေဆာ့ၾကေတာ့မယ္” ဟု ႏွစ္သိမ့္လုိက္ရသည္။ 
 
မစၥက္ကင္ဒါစလီမွာ ယခုမွ ဟီးခ်ငုိႏုိင္ေလသည္။ “A မေလး ဆရာရယ္၊ ဆရာ့ေစတနာကေတာ့ 
တကယ့္ကုိ A ံ့မခန္းပါပဲ၊ ကၽြန္မ ဆရာ့ေက်းဇူး ဘယ္လုိဆပ္လုိ႔ ကုန္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ” ဟု 
ဆုိႏုိင္ရွာေလသည္။ 
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“ကဲကဲ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ယင္ တစ္ေရးတေမာ သြားAိပ္ၿပီး Aနားယူလုိက္Uီး၊ Aားကစား 
ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ဗုိလ္လုပြဲတက္ႏုိင္ေAာင္ ခင္ဗ်ားAားျပည့္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္ 
မဟုတ္လား” 
 
မစၥက္ကင္ဒါစလီလည္း မ်က္ရည္သုတ္ကာ ႀကိဳးစား၍ ၿပံဳးယင္း “ဟုတ္က့ဲဆရာ၊ ကၽြန္မလဲ 
Aဲဒီဗုိလ္လုပြဲမွာ ရမယ့္ဆု လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္စုံကေလးေတာ့ Aိမ္မွာထားဖုိ႔ Aလုိခ်င္သား” 
ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရး Aထြက္တြင္ မစၥက္ကင္ဒါစလီက Aခန္းတံခါးဝAထိ လုိက္ပုိ႔၍ မုိေရးကုိ 
စူးစုိက္ၾကည့္ေနယင္း ေခတၱမွ် ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေနၿပီးမွ “ကၽြန္မတုိ႔ လင္မယားကေတာ့ 
ဆရာ့ကုိ Aေတာ္ပဲ ခင္မင္ေလးစားပါတယ္ ဆရာ၊ ဆရာေလ ဟုိ… ဟုိ ေကာင္မေလးနဲ႔မ်ား 
ၿငိစြန္းေနၿပီလားလုိ႔ ေAာက္ေမ့ေနၾကတာ” ဟု ေမးသလုိဆုိသည္။ 
 
မုိေရးက “ဟာ… ဘယ္ကလာ ၿငိရစြန္းရမွာလဲ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ မစၥက္ကင္ဒါစလီက မုိေရး၏ 
လက္ကုိဆြဲကုိင္ ဖ်စ္ညႇစ္လုိက္၍ “ဝမ္းသာပါတယ္ ဆရာ၊ ေကာင္မေလးက ေခ်ာေခ်ာ 
လွလွကေလး၊ ဆရာ့ကုိလဲ ႀကိဳက္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာရဲ႕၊ Aဲဒီကေလးမက 
ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ရယ္၊ ကၽြန္မေယာက္်ားကေတာ့ ေကာင္မေလးက စိတ္မမွန္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာပဲ၊ 
ကဲ ဆရာရယ္၊ ကၽြန္မေျပာမိတာ ဘယ္လုိမွ မေAာက္ေမ့နဲ႔ေနာ္ ဆရာ” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
မုိေရး စိတ္ထဲတြင္ Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္ရကာ မႀကိဳက္ခ်င္သလုိ ျဖစ္ရေသာ္လည္း “ကိစၥမရိွပါဘူး” 
ဟု ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
စိတ္ထဲတြင္ မသက္မသာျဖင့္ပင္ သူ႔Aခန္း သူျပန္လာကာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ ေရခ်ိဳးၿပီးေနာက္ 
တာဝန္Aရ သူနာမ်ားရိွရာ Aခန္းမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလသည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ 
ေဒါရစ္ကုိ လူေတြသိပ္မႀကိဳက္ၾကေၾကာင္း သူသိသည္။ ေဒါရစ္ကလည္း ႐ုိင္းပ်စြာ 
ဆက္ဆံတတ္႐ုံမက Aဖုိးမ်ားစြာ ထုိက္တန္ေသာ သူ႔Aဝတ္Aစားမ်ားေၾကာင့္ မိန္းမပုိင္းက 
မနာလုိမႈမ်ားလည္း ရိွမည္။ ထုိမွတစ္ပါးလည္း သူတုိ႔Aတြဲက Aားကစားပြဲမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္တည္း 
ႏုိင္ေနသည္ကုိ Aေၾကာင္းျပဳ၍လည္း Aမနာပ ေျပာၾကခင္းျဖစ္မည္။ ေနာက္ကုိ ေလွ်ာ့ကစားမွ 
ေကာင္းမယ္၊ ဒါထက္ မစၥက္ကင္ဒါစလီက ဘာဆုိင္လုိ႔ သူ႔ကိစၥထဲမွာ ဝင္ၿပီးေတာ့ 
စြက္ဖက္ရသတုန္း၊ ၿပီးေတာ့ မစၥက္ကင္ဒါစလီရဲ႕ Aမနာပစကားကုိ သူမႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္။ ဤသုိ႔လွ်င္ 
သူ႔Aား ေဒါရစ္ႏွင့္ ခြာၿပဲေAာင္ ေျပာလုိက္သည့္ စကားတုိ႔သည္ ေဒါရစ္ႏွင့္ နီးစပ္ေAာင္ 
တြန္းပုိ႔ေနသက့ဲသုိ႔ ရိွေလသည္။ 
 
တကယ္တမ္း ဝန္ခံရယင္ ေဒါရစ္ဟာ သူမ်ားနဲ႔မတူ ထူးျခားပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ဒီထူးျခားခ်က္ေၾကာင့္ပဲ 
သူမ်ားထက္ ေဒါရစ္ကဆုိးတယ္လုိ႔ ဆုိရေတာ့မလား။ သူ႔မွာ ေကာင္းကြက္ကေလး တစ္ခုခုေတာ့ 
ရိွကုိရိွတယ္။ 
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ေနာက္ေန႔ Aပူရိွန္ ေလ်ာ့လာေသာAခါ ေဒါရစ္သည္ ကုန္းပတ္ေပၚသုိ႔ တက္လာသည္။ 
ေဒါရစ္သည္ Aမုိးႏွင့္ ပက္လက္ကုလားထုိင္ တစ္လုံးေပၚတြင္ ဆံပင္ကုိ ပုိးလည္စည္း 
ပဝါတစ္ထည္ျဖင့္ စည္းလ်က္ ဒူးေပၚတြင္ ကက္ရွမီယာ ေစာင္ပါးပါး တစ္ထည္Aုပ္ကာ 
မ်က္ကြင္းမ်ားညိဳလ်က္ မိန္းေမာေနဟန္ျဖင့္ လဲေလ်ာင္းမိွန္းေနစU္ မုိေရးက သူ႔Aားေတြ႔သည္။ 
ေဒါရစ္က ေနရာမွမေရြ႕ပဲ မုိေရးဘက္သုိ႔ မ်က္ေတာင္ကုိ ပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္လုပ္၍ 
ၾကည့္လုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက ေဒါရစ္နံေဘးမွ ကုလားထုိင္တြင္ ဝင္ထုိင္ယင္း “ဘယ့္ႏွယ္ ေနေကာင္းလာပလား 
Aစ္မႀကီး၊ Aခုမွ တကယ္ သာယာလာတယ္ေနာ္” ဟု ႏႈတ္ဆက္သည္။ 
 
သူတုိ႔သည္ Aိႏၵိယသမုဒၵရာထဲသုိ႔ ေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္၏။ မုတ္သုန္ေလသည္ သေဘၤာ၏ 
ရြက္ႀကိဳးမ်ားကုိ တရႊီးရႊီး တုိက္ခတ္လ်က္ရိွသည္။ ေဝလငါးငယ္ကေလး တစ္Aုပ္သည္ 
သေဘၤာပတ္လည္တြင္ ေရပန္းမ်ားမႈတ္ကာ လုိက္လာသည္။ 
 
ေဒါရစ္က မုိေရး စလုိက္သည္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ပဲ ကုလားထုိင္ေနာက္မီွမွာ ေခါင္းAုံခုလ်က္ 
ဘိန္းမူးေနသလုိ ရီေဝေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ စုိက္ၾကည့္ေနရာမွ “ရွင္တယ္ေတာ္တယ္ေပါ့” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ေဒါရစ္ရယ္” 
“ရွင္ ကၽြန္မကုိ စိတ္ဆုိးေAာင္လုပ္ထားတာ၊ ကၽြန္မက စိတ္မေက်ေသးဘူး သိလား၊ ကၽြန္မ 
မရိွတုန္း ရွင္ဘယ္သူနဲ႔ တြဲ က ေနလဲ” 
“ဘယ္သူနဲ႔မွ မက ပါဘူးကြယ္၊ ကုိယ့္ရဲ႕ စပယ္ရွယ္ ဆရာမကေလးကုိပဲ ေစာင့္ေနတာေပါ့” 
 
ေဒါရစ္က ခပ္ယ့ဲယ့ဲကေလး ၿပံဳးလုိက္ယင္း “ရွင္ ကၽြန္မကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ လာမၾကည့္လဲ၊ Aုိ… 
ထားပါေတာ့ေလ၊ ကၽြန္မက ခုလုိခံေနရတ့ဲ Aခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူ႔ကုိမွလဲ မေတြ႔ခ်င္ပါဘူး၊ ခဏခဏ 
ျဖစ္တတ္တာေတာ့လဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တယ္ေတာ့ မသက္သာလွဘူး၊ ေခါင္းကုိက္တာ 
ေပ်ာက္သြားေတာင္မွ စိတ္ဓာတ္က သိပ္ကုိက် က်န္ရစ္တာ၊ Aဲသလုိ ျဖစ္လာၿပီဆုိယင္ 
ဒီေလာကႀကီးဟာ ဘာAသုံးက်လဲ၊ ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ၊ ဆက္ေနလုိ႔ေကာ ဘာထူးAုံးမွာလဲလုိ႔ 
ေတြးေတြး ေနမိတတ္တယ္၊ ကၽြန္မဟာ တစ္ျခားမိန္းကေလးေတြလုိ မဟုတ္ပဲ စိတ္ကူးပဲ 
ယU္ေနတတ္တ့ဲ မိန္းမဆုိးကေလးပဲလုိ႔ ထင္လာမိတယ္ရွင့္” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
မုိေရးက စိတ္႐ႈပ္ေထြးစြာပင္ ေဒါရစ္Aား စုိက္ၾကည့္ေနမိသည္။ သူဘာေတြ 
ေလွ်ာက္ေျပာေနပါလိမ့္။ 
 
ေဒါရစ္က “ရွင္… ကၽြန္မကုိ မလြမ္းဘူးလား၊ ေAးေလ လြမ္းမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ရွင္က သိပ္ၿပီး 
မိတ္ေဆြAဖြဲ႔ ေကာင္းတာပဲ၊ ကၽြန္မမွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းရယ္လုိ႔ 
မရိွဘူး၊ ရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔ကလြဲလုိ႔ ဘယ္သူနဲ႔မွလဲ တည့္ေAာင္ေပါင္းလုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ဆုိကာ 
ခဏမွ် ရပ္ထားၿပီးမွ- 
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“ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ Aရမ္း ‘က်’ ေနတာ ရွင္မသိဘူးလား” ဟု ေလသံႏိွမ့္၍ ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးစိတ္တြင္ ထိခုိက္သြားသည္။ စိတ္ႀကီးလည္း ဝင္သြားသည္။ ေဒါရစ္ စိတ္ဓာတ္ 
က်ေနသည္ကုိလည္း ရင္နင့္ေAာင္ သနားသြားသည္။ “Aုိကြယ္… ေဒါရစ္ကလဲ စိတ္ကုိေလွ်ာ့ 
မေပးစမ္းပါနဲ႔” ဟု ဆုိကာ လက္ကုိဖမ္းဆုပ္ထားလုိက္၍ “မင့္ကုိ မလြမ္းပဲ ေနပါ့မလား” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေဒါရစ္က မုိေရးAား စုိက္ၾကည့္ေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးက သူ၏လက္ကုိ ျပန္႐ုပ္မည္Aျပဳတြင္ 
ေဒါရစ္ကလႊတ္မေပးပဲ ကက္ရွမီးယား ေစာင္ေAာက္သုိ႔ ဆြဲယူလုိက္၏။ 
 
မုိေရးလည္း ရွက္ကုိးရွက္ကန္း ျဖစ္သြားရာမွ Aသံကုိထိန္း၍ “ေဟး… ေဒါရစ္၊ သေဘၤာဆရာဝန္ကုိ 
ဒီလုိ မလုပ္ရဘူးေလ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ျမင္သြားယင္ ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္မလဲ” ဟု ရယ္ရႊန္း 
ဖတ္ရႊန္း ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဆရာဝန္က ေဆးကုေပးေနတာလုိ႔ ေျပာလုိက္ေပါ့၊ ကၽြန္မကုိ နည္းနည္းေတာ့လဲ ေခ်ာ့Uီးမွေပါ့” ဟု 
ေျပာ၍ ရယ္ရယ္ေမာေမာပင္ မုိေရး၏လက္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္၏။ 
 
“ဒီလုိ Aတတ္မဆန္းစမ္းပါနဲ႔ မိန္းကေလးရယ္၊ မင္းက သိပ္လွေတာ့ မေတာ္တ့ဲလူနဲ႔ ေတြ႔သြားမွာ 
စုိးရတယ္ကြယ္” 
“Aခု ကၽြန္မ ဆရာနဲ႔ ေတြ႔ေနၿပီပဲ” ဟု ေျပာကာ ခ်စ္ရိပ္သမ္းေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ မုိေရးAား 
စုိက္ၾကည့္ေနေလသည္။ 
 
မုိေရးက စကားကုိ တမင္လီွးလႊပဲစ္လုိက္ကာ “ကဲ ကဲ၊ ေနာက္မေနနဲ႔ေတာ့၊ Aတည္ေျပာမယ္၊ 
ေဒါရစ္လဲ သိပ္ေနမေကာင္းေတာ့ A ားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြက ဒို႔ ထြက္လုိက္ရ ေကာင္းမလားလုိ႔ 
စU္းစားေနတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဘာ၊ ႏုိင္မွာေသခ်ာမွ ဖ်က္ရမယ္ဟုတ္လား၊ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္စုံေတြ၊ ေႂကြပန္းကန္စုံေတြကုိ 
မလုိခ်င္ပါဘူး၊ ကၽြန္မက ဒီလူေတြကုိ Aေၾကာင္းျပလုိက္ခ်င္လုိ႔ပါ၊ သူမ်ားေတြထက္ 
ဟုိကင္ဒါစလီဟာမကုိ ပုိျပခ်င္တာ” 
 
မုိေရးလည္း စိတ္မပါ့တပါျဖင့္ပင္ ေဒါရစ္Aား ႏွစ္သိမ့္ရေတာ့၏။ “ေAးေလ… မင္းသေဘာေပါ့” 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္Aၾကာတြင္ ဗုိလ္လုပြဲမ်ား ကစားၾကေလရာ မုိေရး ႀကိဳေတြးထားသည့္ 
Aတုိင္းပင္ သူတုိ႔Aတြဲက သုံးပြဲစလုံးတြင္ ႏုိင္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၾသဘာေပးၾကသည့္ 
လက္ခုပ္သံမ်ားမွာ ဝတ္ေက်တမ္းေက်မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ျမဴးေနေသာ ေဒါရစ္သည္ 
လည္းေကာင္း၊ သူ၏ Aေဖႏွင့္Aေမတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း သတိမျပဳမိၾကေခ်။ 
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မုိေရး ကစားကြင္းထဲမွ ထြက္လာေသာAခါ ဟုိးလဘ႐ုက သူ႔လက္ေမာင္းကုိဆြဲကာ 
ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းထဲသုိ႔ ေခၚသြားသည္။ လူရွင္းေသာ ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ ကုလားထုိင္ 
ႏွစ္လုံး၌ ထုိင္မိၾကေသာAခါ “ဆရာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားစျမည္ ေျပာၾကရေAာင္” ဟု ဆုိသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ “ဆရာ နည္းနည္းပါးပါး ေသာက္ပါUီးလား၊ မေသာက္ဘူးလား၊ ဒါျဖင့္လဲ သံပရာရည္ေပါ့၊ 
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ စေကာ့ခ်္နဲ႔ဆုိဒါ ‘ခၽြတ္တား’ တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္မယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
ေသာက္စရာမ်ား ေရာက္လာေသာAခါ ဟုိလဘ႐ုက ဖန္ခြက္ကုိ ေျမႇာက္၍ ေျပာသည္။ 
 
“ဆရာကုိ ျမင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ဘဝကုိ သြားသတိရလုိ႔ပါ၊ က်ဳပ္က Aႀကံက 
ခပ္ႀကီးႀကီး၊ ေဆးစပ္သမားလက္ေထာက္ Aလုပ္နဲ႔ မတတ္တတတ္ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ ေဆးစာေတြ 
စပ္ေပးရတ့ဲAလုပ္ေပါ့၊ Aဲဒီ ေဆးကုစားေနတ့ဲ ဆရာဝန္ေတြဆုိတာ ဘာမွနည္းလည္တာ 
မဟုတ္ဘူး၊ Aက္ဆစ္နဲ႔ Aယ္လကာလီေတာင္ ခြဲသိတာမဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္ ခဏခဏ သူတုိ႔ဆီ 
ဖုန္းဆက္ၿပီး ‘ဆရာေပးတ့ဲ ဗုိက္နာေပ်ာက္ ေဆးစာထဲမွာ ဆုိဒါဗုိင္ကပ္နဲ႔ ဟုိက္ဒ႐ုိ 
ခေလာရစ္Aက္ဆစ္ ေရာေပးထားတယ္ဆရာ၊ Aဲဒါကုိ စပ္ေပးလုိက္ရယင္ေတာ့ ေဆးပုလင္းေတာ့ 
Aစိတ္စိတ္ Aႁမႊာႁမႊာ ကြဲေတာ့မွာပဲ’ လုိ႔ ေျပာယူရတယ္၊ ဒီလုိနဲ႔ က်ဳပ္ ေငြကေလး နည္းနည္းပါးပါး 
စုမိေတာ့ ဆုိင္ကေလးတစ္ဆုိင္တည္၊ ကုိယ့္ေဆး ကုိယ္ေဖာ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခ့ဲတယ္၊ ‘ဟုိးလဘ႐ု 
ေခါင္းကုိက္ေပ်ာက္ေဆးမႈန္႔’ တုိ႔၊ ေတေဆးတုိ႔၊ AေၾကာAျခင္ Aကုိက္Aခဲေပ်ာက္ 
လီနီမင္လိမ္းေဆးတုိ႔ေပါ့၊ Aံမယ္ Aဲဒီလိမ္းေဆးက က်ဳပ္မွာ Aရင္းတစ္ပုလင္း သုံးျပားေလာက္ပဲ 
က်တယ္၊ ေရာင္ေတာ့ ေျခာက္ျပား၊ ေကာင္းလဲ Aရမ္းေကာင္းတ့ဲ ေဆးဗ်ာ၊ 
ရပ္ဂဘီေဘာလုံးသမားေတြဆုိ Aားလုံး Aဲဒီေဆးပဲ သုံးတယ္” 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဟုိးလဘ႐ုက ဆက္လက္၍ ယခုAခါ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းတြင္ AႀကီးAက်ယ္ဆုံး 
ဓာတုေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားAနက္ ဟုိးလဘ႐ု ေဆးဝါးလုပ္ငန္းလည္း ပါေၾကာင္း၊ 
သုိ႔ရာတြင္ Aျမတ္ေငြ Aစုလုိက္ Aပုံလုိက္ ရသည္မွာ သူ၏လုပ္ငန္းျဖစ္ Aိမ္သုံးေဆးမ်ားမွ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ 
 
“Aထင္ေတာ့ မေသးနဲ႔ေနာ္ ဆရာ၊ ပထမတန္းစား ေဆးေတြခ်ည္းပဲ၊ Aေရွ႕ဘက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ 
ဆက္သြယ္ၿပီး Aားႀကီးေရာင္းေကာင္းတာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ Aခု က်ဳပ္သား ဘာတီ ကာလကတၱားမွာ 
႐ုံးေတြသြားဖြင့္ရတာေပါ့၊ ဒါတင္ ဘယ္ကUီးမလဲ” ဟု ဆုိကာ Aရက္တစ္က်ိဳက္ေမာ့၍ 
ေသာက္လုိက္ၿပီးလွ်င္ မုိေရးကုိယ္ကုိ သူ႔လက္ညႇိဳးျဖင့္ေထာက္လုိက္ကာ “ကာလကတၱားမွာ 
Aေျခက်ၿပီးယင္ ဘာတီကုိ Aေမရီးကားလႊတ္ၿပီး Aလုပ္႐ုံဖြင့္ခုိင္းရမယ္၊ Aဲဒီမွာ တကယ္ 
Aထက္တန္းက်က် ေဆးေတြထုတ္မယ္၊ ဗီတာမင္တုိ႔၊ ခုေခတ္ေပၚ Aိပ္ေပ်ာ္ေဆးတုိ႔ ကုိင္မယ္၊ 
က်ဳပ္ေျပာယင္ ယုံပါေလ၊ က်ဳပ္တုိ႔ AႀကီးAက်ယ္ ပြUီးမွာပါ” ဟု ဆက္ေျပာသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ေဆးျပင္းလိပ္တစ္လိပ္ကုိ မီးညႇိဖြာကာ သူ၏Aေရာင္လက္ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ 
မုိေရးAား စူးစုိက္ၾကည့္ယင္းမွ “Aဲဒါေတြကေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ AလားAလာေတြေပါ့ 
ကုိယ့္ဆရာကေလးေရ႕၊ ကဲ… ေမာင့္AလားAလာေတြကေကာ ဘယ္လုိမ်ား ရိွထားလဲ” ဟု 
ေမးေလသည္။ 
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မုိေရးလည္း မသိမသာ မ်က္ႏွာနီလ်က္ “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဒီကျပန္ယင္ ေဆး႐ုံAလုပ္တစ္ခု 
Aဆင္သင့္ရိွတယ္၊ သုေတသနလဲ လုပ္ရမယ္၊ တစ္ႏွစ္ကုိ ေပါင္ငါးရာ ရမယ္” ဟု 
ေျပာျပလုိက္သည္။ 
 
“ေAးေလ… ဒါက လခစားAလုပ္ပဲ၊ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီမွာ ဆရာ့လုိလူကုိ 
Aရေတာ္ရဲ႕ ဆုိတာကလြဲလုိ႔ ဆရာ့Aလုပ္က သူလုိငါလုိ Aလုပ္မ်ိဳးပဲ၊ က်ဳပ္ေမးတာက ဆရာ့ 
AလားAလာကုိ ေမးတာ” 
“ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲပဲ တုိးတက္မႈကုိေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာပါပဲ” 
“ေဆး႐ုံငယ္ကေလးကေန ေဆး႐ုံႀကီးႀကီး တက္လုပ္ရဖုိ႔လား၊ ေဆး႐ုံAလုပ္ဆုိတာ ဝင္မိယင္ 
AဲဒီAထဲမွာပဲ တစ္သက္လုံး ဇာတ္ျမႇဳပ္သြားေတာ့တာမ်ိဳးပဲ၊ ဆရာ့လုိ Aသက္ကလဲ ငယ္၊ 
ဉာဏ္ပညာကလဲ ရိွ၊ Uပဓိ႐ုပ္ကလဲ ေကာင္းတ့ဲ လူငယ္တစ္ေယာက္Aဖုိ႔ ဘဝ႐ႈံးသလုိ ျဖစ္ေနမွာေပါ့” 
 
မုိေရးက ခပ္တင္းတင္းပင္ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Aဲသလုိ သေဘာမထားဘူး” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 
 
“ေAး… က်ဳပ္ကေတာ့ Aဲသလုိပဲ သေဘာထားတယ္၊ က်ဳပ္ေရာ က်ဳပ္ဇနီးကပါ  ဆရာ့ကုိ 
သိပ္ထင္မထားယင္ ဒါကုိ ေျပာမိမယ္ မထင္ပါဘူး၊ ဒီမွာ ဆရာ” ဟု ဆုိကာ ေဆးျပင္းလိပ္မွျပာကုိ 
ေႁခြခ်လုိက္ၿပီးလွ်င္ “က်ဳပ္ကလဲ သြယ္ဝုိက္ၿပီး ေျပာတတ္တ့ဲလူ မဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္တုိ႔Aခု 
Aေမရီးကားမွာ ဖြင့္မယ့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွာ ဆရာ့လုိ ေဆးပညာရွင္တစ္ေယာက္ဟာ က်ဳပ္တုိ႔Aဖုိ႔ 
Aလြန္Aသုံးတည့္တယ္၊ ဆရာလဲ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ တကုပ္ကုပ္နဲ႔ ေဆးစပ္Aသစ္ေတြ 
ရွာၿပီးေဖာ္နုိင္မယ္၊ က်ဳပ္တုိ႔Aဖြဲ႔ထဲမွာလဲ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ ပါယင္ ပုိေကာင္းမယ္” ဟု 
ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏နီေၾကာင္ေၾကာင္ မ်က္လုံးကေလးမ်ားျဖင့္ မုိေရးAား ခင္မင္စြာ 
စူးစုိက္ၾကည့္ကာ “Aခု စစခ်င္းတစ္ႏွစ္ကုိ ေပါင္တစ္ေထာင့္ငါးရာ ေပးမယ္၊ ႏွစ္စU္ 
တုိးေပးသြားမယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဆရာ့Aဖုိ႔ Aစုစပ္ဝင္ဖုိ႔တုိ႔ ဘာတုိ႔ျဖစ္လာမယ္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးလည္း မွင္တက္မိသလုိျဖစ္ကာ ဟုိးလဘ႐ု၏ Aၾကည့္မွ ေရွာင္လႊဲေနလုိက္သည္။ ဟုိးလဘ႐ု 
ဘာေၾကာင့္ ဤမွ် ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးေနသည္ဆုိသည္မွာ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသက့ဲသုိ႔ 
ထင္ရွားပါသည္။ ဟုိးလဘ႐ု စိတ္ဆုိးမသြားေAာင္ မိသားစု တစ္စုလုံးႏွင့္လည္း 
မိတ္မပ်က္ရေလေAာင္ မည္က့ဲသုိ႔ Aလိမၼာျဖင့္ ျငင္းပယ္ရမည္ကုိ သူစU္းစားေနရ၏။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ “Aခုလုိ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တာ Aင္မတန္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 
မစၥတာဟုိးလဘ႐ု၊ ကၽြန္ေတာ့္Aေနနဲ႔ သိပ္ၿပီး ဂုဏ္တက္မိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
ေဆး႐ုံကAလုပ္ကုိ လက္ခံၿပီးျဖစ္ေနေတာ့ စကားဖ်က္သလုိ ျဖစ္ေနမွာကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
မလုိလားပါဘူး” ဟု ျပန္ေျပာလုိက္ရ၏။  
 
ဟုိးလဘ႐ုကား ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ “ဆရာမလာရင္ သူတုိ႔ တျခားလူ ရွာမွာေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
သူ႔မွာ လက္ထပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသူ ရိွပါသည္ဟု ေျပာလုိက္႐ုံျဖင့္ ဟုိးလဘ႐ု၏ 
စကားတစ္ခါတည္း ပိတ္သြားမည္ဆုိသည္ကုိ မုိေရးသိသည္။ သုိ႔ေသာ္  သူဆုတ္ဆုိင္းေနသည္။ 
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ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံး သူက ဘာမွ ေျပာရလုပ္ရသည္ မဟုတ္ပါဘဲႏွင့္ သူ႔Aား Aေႏွာင္Aဖြဲ႔ 
ကင္းရွင္းသည့္ လူရြယ္တစ္ေယာက္ဟု ထင္မွတ္မွားလာခ့ဲၾကသည္။ ယခုမွ သူက Aေၾကာင္းစုံ 
ဖြင့္ေျပာျပလုိက္ပါက Aလြန္ပင္ ခြက်ေနေရာ့မည္။ ထုိ႔ထက္ပင္ ပုိဆုိးမည္ကား သူက 
ေမရီ႕Aေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာျပရမည္ကုိ ရွက္ရြံ႕ေနခ့ဲသည္ဟု ထင္ၾကေပေရာ့မည္။ ရက္မ်ား 
မၾကာမီတြင္ ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔ မိသားစု သူႏွင့္ ခြဲသြားၾကေတာ့မည္။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း 
ျပန္ေတြ႔ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္။ Aျပန္ခရီးတြင္ကား သူ႔Aေၾကာင္းကုိ Aမ်ားထင္ရွား 
သိထားၾကႏွင့္ေAာင္ ျပဳဖုိ႔ သူ သတိထားရမည္။ ယခု Aခုိက္Aတန္႔မွာမူ သူ ယတိျပတ္ 
Aေျဖမေပးဘဲ Aခ်ိန္ဆြဲထားလုိက္Uီးမည္ ေAာက္ေမ့ကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခုလုိဂ႐ုတစုိက္ ရိွတာကုိ 
သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္Aဖုိ႔ စU္းေတာ့ စU္းစားရUီးမွာပါပဲ” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဟုိးလဘ႐ုက “စU္းစားUီးေလကြာ” ဟု ဆုိကာ Aားေပးသလုိ ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္၍ - 
“ဒီမွာ… က်ဳပ္ေျပာမယ္၊ Aခြင့္ေကာင္းေလးမ်ားေတြ႔ယင္ မျငင္းေလနဲ႔ ယူသာယူလုိက္” ဟု 
ဆုိလုိက္ေလသည္။ 
 
မုိေရးလည္း သူ၏Aခန္းသုိ႔ ဆင္းခ့ဲသည္။ သူတစ္ေယာက္တည္း ေနခ်င္သည္၊ ဟုိးလဘ႐ု 
လက္ကမ္းလွာသည့္ Aခြင့္ထူး Aခြင့္ေကာင္းကုိ လက္ခံသင့္မခံသင့္ စU္းစားရန္မဟုတ္၊ သူ႔မွာ 
လက္ခံလုိသည့္စိတ္ စုိးစU္းမွ မရိွ။ သုိ႔ေသာ္ ဤကိစၥ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ျဖစ္လာရသည္ကုိ 
Aေသးစိတ္ ျပန္စU္းစားၾကည့္ခ်င္၍ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ေဒါရစ္က Aေရးပါသည့္Aပုိင္းတြင္ 
ရိွရမည္မလြဲဟု သူေတြးသည္။ မုိေရး သူ႔ကုိယ္သူ မွန္ထဲတြင္ၾကည့္၍ မသက္မသာ ရယ္မိသည္။ 
ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ ႀကံဳႀကိဳက္ခ့ဲရေသာ Aခုိက္Aတန္႔ ကေလးမ်ားႏွင့္ AျခားAျဖစ္Aပ်က္ 
ကေလးမ်ားသည္ သူ၏သတိထဲသုိ႔ AေျပးAလႊား ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ Uစၥာဓန ႂကြယ္ဝေသာ 
မိန္းကေလးငယ္ငယ္ ေခ်ာေခ်ာကေလးတစ္ေယာက္က သူ႔ကုိ A႐ူးAမူး ႀကိဳက္ေနသည္ဆုိသည့္ 
Aျဖစ္မွာ စိတ္ႀကီးဝင္စရာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔Aေတြးကုိ သူရပ္ကာ နာရီကုိၾကည့္လုိက္၏။ ၅ 
နာရီထုိးဖုိ႔ ငါးမိနစ္သာ လုိေတာ့သည္။ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္ခ်ိန္။ AေျပးAလႊား သြားရမည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သူမထြက္ခြာမီ Aိပ္ရာေဘးရိွ ေဆးေသတၱာဆီသုိ႔သြား၍ ေမရီေပးလုိက္ေသာ ေလာ့ကက္ 
ဆြဲျပားကေလးကုိ ထုတ္ယူလုိက္၏။ ဆြဲျပားကေလးထဲ၌ ထည့္ထားေသာ ဓာတ္ပုံကေလးထဲမွ 
ေမရီ၏ ခ်ိဳရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာကေလးကုိ စုိက္ၾကည့္ယင္း သူ႔တြင္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္မ်ား 
တဖြားဖြားေပၚလာကာ သူ႔Aား လႊမ္းမုိး၍သြားသျဖင့္ “ကုိယ့္Aခ်စ္ဆုံးကေလးကုိ ကုိယ္ဘယ့္ႏွယ္ 
စြန္႔ပစ္ႏုိင္ပါ့မလဲကြယ္” ဟု ခပ္တုိးတုိးကေလး ေရရြတ္မိေလ၏။ 
 
ထုိေန႔ညU့္ သေဘၤာမာလိန္မွဴး၏ ညU့္စာစားပြဲတြင္ ပန္းစကၠဴေရာင္စုံႀကိဳးမ်ား၊ စကၠဴခရာမ်ား၊ 
မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဆူဆူညံညံရိွလွေပသည္။ မုိေရးသည္ ေဒါရစ္Aား သူႏွင့္ 
စုံတြဲခုန္၍ လူျမင္သူျမင္ ႂကြားျပခြင့္မွ် မေပးေတာ့ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ Aုိနီးက Aားကစားၿပိဳင္ပြဲ 
ဗုိလ္ဆြဲသူမ်ားကုိ ေၾကျငာေသာAခါ မုိေရးက မရဲတရဲထကာ “သေဘၤာက Aရာရိွ 
တစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ဘယ္ပြဲမွာမွ ကၽြန္ေတာ္ပါဝင္ ယွU္ၿပိဳင္ခြင့္ မရိွဘူးဆုိတာကုိ Aစကတည္းက 
ကၽြန္ေတာ္ေရာ မစၥတာဟုိးလဘ႐ုပါ ေကာင္းစြာ နားလည္ထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
Aေပ်ာ္သေဘာ ပါဝင္ယွU္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္တ့ဲAတြက္ ကံAားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္လာတ့ဲAခါက်ေတာ့လဲ 
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဆုေတြကုိ လက္မခံၾကဖုိ႔ သေဘာတူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီဆုေတြကုိ ယခု 
ဒုတိယရသူမ်ားကုိသာ ခ်ီးျမႇင့္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေၾကျငာလုိက္ေလသည္။ 
 
Aတန္ၾကာ မစဲႏုိင္ေAာင္ ၾသဘာလက္ခုပ္သံႀကီး တခဲနက္ ေပၚထြက္လာသည္။ ဟုိးလဘ႐ု 
ဇနီးေမာင္ႏံွမွာလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကရသည္။ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္စုံကေလး 
လုိခ်င္ေနေသာ မစၥက္ကင္ဒါစလီလည္း Aၿပံဳးမ်က္ႏွာျဖင့္ သူ႔ဆုသူ တက္ယူသည္။ 
သေဘၤာမာလိန္မႉးကလည္း မုိေရးAျပဳAမူကုိ သေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေဒါရစ္ 
တစ္ေယာက္ကမူ မၾကည္ျဖဴပဲ ရိွေလသည္။ 
 
“ရွင္ ဘာစိတ္႐ူးေပါက္ၿပီး Aဲသလုိ လုပ္ပစ္လုိက္ရတာလဲဟင္” 
“တစ္ခါတေလ Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ေAာင္ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားတာကုိမ်ား မင္းႀကိဳက္မလားလုိ႔ပါ” 
“ႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္ Aားႀကီး၊ လူေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ေAာ္ဟစ္ ဆဲေစခ်င္ေနတာ” 
 
ထုိေန႔ညU့္က ေဒါရစ္ႏွင့္ႏွစ္ခ်ီ တြဲကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာေရးစရာေတြ ရိွသည္ဟူေသာ 
Aေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သူ႔Aခန္းသုိ႔ သူ ဆင္းခ့ဲ၏။ 
 
ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ မုိေရးသည္ ေဒါရစ္ထုိင္ေနက် ကုန္းပတ္ဘက္ကုိ ေရွာင္ကြင္း၍ ေနခ့ဲသည္။ 
မေတာ္တဆ ေတြ႔ၾကရလွ်င္ သူ႔မွာ Aလုပ္ပုိ လုပ္ေနရ၍ မAားေၾကာင္း ရယ္ရယ္ဟားဟား၊ 
ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ ေျပာခ့ဲသည္။ ေဒါရစ္က မည္သုိ႔ထင္ေနသည္ကုိ သူမသိ။ သူ႔Aေဖႏွင့္ Aေမတုိ႔က 
ခါတုိင္းထက္ သိသာထင္ရွားစြာ ဂ႐ုစုိက္၍ လာၾကေသာ္လည္း ေဒါရစ္ကမူ သူ႔Aား 
ေလွာင္ေျပာင္သည့္ Aၾကည့္ျဖင့္ မ်က္လုံးကေလးမ်ားကုိ ေမွး၍ ေမွး၍ၾကည့္သည့္ 
Aက်င့္ကေလးတစ္ခု ရလာေလသည္။ 
 
AေနရAထုိင္ရ Aေတာ္ကေလး က်U္းက်ဳတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆယ္ရက္ခန္႔Aၾကာတြင္ 
ပင္ဒါရီသေဘၤာႀကီးသည္ ကာလကတၱားဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ခ်U္းကပ္၍လာခ့ဲေလသည္။ သူတုိ႔ 
ဟူဂလီျမစ္ဝသုိ႔ Aေရာက္တြင္ မုိေရးလည္း ကုန္းပတ္ေပၚသုိ႔ တက္ခ့ဲ၏။ ခရီးသည္တစ္စုသည္ 
ျမစ္ကမ္းဘက္သုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ရိွၾက၏။ ရႊံ႕ၫြန္ထူေျပာေသာ ကမ္းပါးေပၚမွ 
Aုန္းပင္သစ္ပင္မ်ားတြင္ Aပူပုိင္းေဒသေပ်ာ္ ငွက္မ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရ၏။ တုိင္းရင္းသား 
Aခ်ိဳ႕သည္ ရႊံ႕ႏွစ္ေရဝါဝါတြင္ ဒူးျမဳပ္ေAာင္ဆင္းကာ ကြန္ပစ္ေနၾကသည္။ ႏွစ္စင္းတြဲ 
ရြက္ေလွကေလးမ်ားသည္ ျမစ္ထဲတြင္ ေဝ့ကာဝုိက္ကာ ေရယက္ပန္းမ်ား ထေAာင္ 
သေဘၤာႀကီးေဘးမွ ျဖတ္သန္းေက်ာ္သြားလ်က္ ရိွၾကသည္။ သေဘၤာႀကီးမွာ ျမစ္Aဝင္ 
ေရေၾကာင္းျပ ပုိင္းေလာ့ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနရ၍ မေရြ႕လ်ားသေလာက္ပင္။ ၾကည့္ေနၾကသူမ်ားတြင္ 
ဟုိးလဘ႐ု မိသားစုလည္း ပါသည္။ လူေတြAမ်ားႀကီးထဲတြင္ကား ကိစၥမရိွတန္ရာဟု ယူဆလ်က္ 
မုိေရးလည္း သူတုိ႔Aား သြား၍ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ 
 
မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက စိတ္လႈပ္ရွားစြာပင္ သူ၏လက္ေမာင္းကုိ ဆြဲကုိင္လုိက္ကာ- 
“ေရေၾကာင္းျပနဲ႔Aတူ သားႀကီးဘာတီ သေဘၤာေပၚ တက္လာလိမ့္မလားလုိ႔  ေစာင့္ေနၾကတယ္” 
ဟု ေျပာသည္။ 
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သူေျပာေနစU္မွာပင္ ကမ္းေျခဘက္မွ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလး တစ္စင္းထြက္လာကာ 
သေဘၤာႀကီး၏ေဘးသုိ႔ လာကပ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေပၚမွ လူတစ္ေယာက္က လက္ကုိေဝွ႔ယမ္း 
ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ “သားႀကီးမွ သားႀကီးဘာတီ 
Aစစ္ေပါ့၊ သူကေတာ့ ႀကံဖန္လုိက္ျဖစ္ေAာင္ လုိက္လာတာပဲေလ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
မိနစ္Aနည္းငယ္Aတြင္းမွာပင္ ထုိလူသည္ ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ သုံးေယာက္စလုံးကုိ ဖက္လဲတကင္း 
ႏႈတ္ဆက္လ်က္ရိွေလသည္။ သူကား ဝတုတ္တုတ္ မ်က္ႏွာနီနီျဖင့္ ေပ်ာ္တတ္ေသာ 
လူေခ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ဝတ္စုံကုိ ဝတ္ဆင္ထားလ်က္ ေဖာ့Uီးထုပ္ကုိ 
ခပ္ေစာင္းေစာင္း ေဆာင္းထားသည္။ ႏွစ္ေရာင္စပ္ သားေရေပ်ာ့ ႐ွဴးဖိနပ္ကုိစီးကာ 
Aေရာင္ေတာက္ေတာက္ ေၾကာင္ေၾကာင္က်ားက်ား လည္စည္းကုိ ဆင္ထားသည္။ သူ၏ 
ခင္မင္မႈAျပည့္ပါေသာ မ်က္လုံးျပာAစုံသည္ Aနည္းငယ္ျပဴး၍ ထြက္ေနသေယာင္ေယာင္ရိွလ်က္ 
ဖန္ေရာင္လက္လက္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသည္တြင္ လည္ပင္းႀကီးသေယာင္ေယာင္ 
ရိွေသာ္လည္း သေဘာေကာင္းဟန္ရိွသည္ဟု မုိေရးထင္မိသည္။ သူႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာ 
ရသည္မွာလည္း ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ရိွလွသည္။ မည္သူမဆုိ ဘာတီႏွင့္ တစ္နာရီ ႏွစ္နာရီ 
သိကၽြမ္းရၿပီးလွ်င္ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းပမာ ျဖစ္သြားမည္ဟု မုိေရးက ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလ၏။ 
 
ေန႔လယ္စာ စားၾကရာတြင္လည္း ဘာတီက မုိေရးAား ပခုံးကုိ ညီရင္းAစ္ကုိပမာ 
ခင္မင္စြာဖက္လ်က္ သူ၏ ေAာင္ျမင္ေသာAသံျဖင့္ “ဆရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာစရာ Aေကာင္းဆုံးေပါ့ ဆရာရယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ေAးေAးေဆးေဆး 
စကားေျပာၾကေသးတာေပါ့” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
သေဘၤာႀကီးက ျမစ္ကုိဆန္တက္၍ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရြ႕လ်က္ရိွရာ သူတုိ႔Aခ်င္းခ်င္း 
သိကၽြမ္းခင္မင္ခ်ိန္ မ်ားစြာရသည္။ ဘာတီသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပင္ Aခ်ိန္မေရြး 
Aေသာက္Aစားျဖင့္ ေနတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းရိွ၍ 
မိသားစု သံေယာဇU္ ႀကီးမားသူဟု သိလာရ၏။ ထုိ႔Aျပင္လည္း စီးပြားေရးလာဘ္ျမင္သူ 
တစ္Uီးျဖစ္သည္မွာလည္း ထင္ရွားလာသည္။ 
 
ပင္ဒါရီသေဘၤာသည္ ကၽြန္းသစ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ ရာဘာမ်ား တင္ရန္ ကာလကတၱား 
ဆိပ္ကမ္း၌ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ဆုိက္ကပ္ထားUီးမည္ ျဖစ္သည္။ ဟုိးလဘ႐ုမိသားစု စီးသြားမည့္ 
ခ႐ုိက္စလာ ကားႀကီးသည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေစာင့္ေနသည္။ သူတုိ႔ AေျပးAလႊား 
ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီးေနာက္ ဆင္းသြားၾကေသာ္လည္း ေနာက္ေတြ႔Uီးမည့္Aေၾကာင္း မည္သူကမွ 
ေျပာမသြားၾကေခ်။ 
 
မုိေရးမွာ သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသက့ဲသုိ႔ စိတ္လက္ေပါ့ပါး၍ မသြားဘဲ Aလုိမျပည့္သေယာင္ 
ျဖစ္ရသည့္Aတြက္ A့ံAားပင္သင့္မိေလ၏။ တကယ္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔ ယခုက့ဲသုိ႔ 
ထြက္သြားၾကသျဖင့္ သူ႔မွာ စိတ္ကစားစရာ ဘာမွမရိွေတာ့ဘဲ စိတ္ေAးခ်မ္းသာ 
ရိွသင့္ၿပီမဟုတ္ပါေလာ။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုမွ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ မုိေရးမွာ ေဖာ္မျပတတ္ေသာ 
စိတ္Aားငယ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳရေလေတာ့သည္။ သေဘၤာမာလိန္မွဴးသည္ ကုန္းေပၚက 
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Aိမ္သုိ႔သြားေနၿပီ။ Aုိနီးလည္း ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ 
Aလြန္စကားနည္းေသာ ေဝလနယ္သား ဒုတိယAရာရိွ ဂ်ံဳးတစ္ေယာက္သာ က်န္ရစ္သည္။ 
လူသူကင္းမ့ဲမတတ္ ေျခာက္ေသြ႔သြားေသာ သေဘၤာႀကီးေပၚတြင္ ဝန္ခ်ီစက္ႀကီးမ်ား၊ ရစ္ဘီးမ်ား၏ 
ဆူဆူညံညံ Aသံတုိ႔Aျပင္ Aိႏၵိယတုိင္းရင္းသား ကုန္တင္ကုန္ခ် Aလုပ္သမားမ်ား 
ေAာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ စကားေျပာသံ တုိ႔ျဖင့္သာ ျပည့္လွ်ံေနသည္။ ေခၽြးတစ္လုံးလုံးျဖင့္ 
Aုိက္စပ္ပူေလာင္ရသည့္Aထဲတြင္ ျခင္တုိ႔သည္ သူ႔Aခန္းထဲသုိ႔ တဝီဝီျမည္၍ ဝင္လာၾကျပန္သည္။ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ရန္Aတြက္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကြီႏုိင္ ဆယ့္ငါးဂရိန္ ေသာက္ေနရ၍လည္း 
Aင္Aားနည္းကာ စိတ္ဓာတ္ပုိမုိ က်ဆင္းလ်က္ ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာသူခုိးေထာင္း ဆုိသက့ဲသုိ႔ပင္ 
ခါတုိင္းဝင္ေနက ် စာပုိ႔သေဘၤာမွာ သပိတ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျပန္သည္။ စေကာ့တလန္မွ 
စာမ်ားကုိမဖတ္ရေသာAခါ သူ႔ကုိ Aားလုံးက ပစ္ပယ္ထားဘိသက့ဲသုိ႔ ခံစားမိကာ ပုိမုိ၍ 
စိတ္Aားငယ္ရေလသည္။ 
 
‘ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔ဆီက ဘာသတင္းမွ မၾကားရတာ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္’ Aစတြင္ သူ႔စိတ္ထဲ၌ 
ကသိကေAာက္ျဖစ္လ်က္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တမ္းတစိတ္ေစာလ်က္ သူ႔ကုိယ္သူ ဤသုိ႔လွ်င္ 
ထပ္ကာထပ္ကာ ေမးေနမိသည္။ သူတုိ႔တေတြ သူတုိ႔၏ Aထက္တန္းစားဟုိတယ္ႀကီး၌ တည္းခုိ 
ေနထုိင္ၾကမည့္ပုံ၊ ေန႔ရိွသေရြ႕ ေပ်ာ္စရာ ရႊင္စရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနၾကမည့္ပုံ၊ သူတုိ႔တြင္ 
မိတ္ေဆြသစ္မ်ား ဝုိင္းဝုိင္းလည္ ေနၾကမည့္ပုံတုိ႔ကုိ စိတ္ကူးျဖင့္ ထင္ျမင္၍ ၾကည့္ေနမိေလသည္။ 
သူ႔မွာ စိတ္Aားငယ္တုိင္း ‘သူ႔Aား စြန္႔ပစ္လုိက္ၾကၿပီ၊ သူငယ္စU္က ေနခ့ဲရသည့္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာေသာ 
ဘဝမ်ိဳးသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားၿပီ’ ဟု ေတြးေတာ ဝမ္းနည္းေနမိေလသည္။ 
 
ထုိမွတစ္ပါးလည္း ဟုိးလဘ႐ုမိသားစုမွာ တကယ့္ ခင္မင္တြယ္တာစရာ မိသားစုျဖစ္သည္ဟု 
ထင္လာသည္။ ေဖာ္ေရြလွ၊ ရက္ေရာလွ၊ ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကုိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝပါေပ့။ 
ဒါကုိေတာ့လည္း သူ ထည့္စU္းစားဖုိ႔ မေမ့။ သူက Aဘုိးႀကီး၏ AမAစကုိ လက္မခံႏုိင္ဘူး 
ဆုိပါUီးေတာ့၊ ဒီAခြင့္Aေရးမ်ိဳးက တစ္သက္မွာ တစ္ခါႀကံဳရတတ္တ့ဲ Aခြင့္Aေရးမ်ိဳး၊ ၿပီးေတာ့ 
ေဒါရစ္၊ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေကာက္တတ္တ့ဲ ဉာU္ကေလးကုိက  စြဲမက္စရာ၊ သူနဲ႔Aတူရိွေနရ႐ုံက 
စိတ္လႈပ္ရွားစရာ။ 
 
Aသက္႐ွဴက်ပ္ေလာက္ေAာင္ ပူပူAုိက္Aုိက္ ညU့္မ်ားတြင္ မုိေရးသည္ Aိပ္စင္ေပၚ၌ 
ဘယ္ျပန္ညာျပန္ လူးလိွမ့္ေတြးယင္းမွ ေဒါရစ္က သူ႔Aား ႏႈတ္မွ မဟေသာ္လည္း မ်က္လုံးခ်င္း 
စကားေျပာသည့္ပုံကုိ ျမင္ေယာင္ေနမိျပန္သည္။ ထုိAခါတြင္ သူ႔မွာ ပူျပင္းေသာဆႏၵက 
ဒီတက္သလုိ တက္လာသည္။ ေဒါရစ္က ေရလာေျမာင္းေပး AမူAရာျပပါလ်က္ 
သူျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းမွာ မုိက္မဲမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု ေတြးမိျပန္၏ ဤသုိ႔ သူ႔ကုိယ္သူ 
Aျပစ္တင္လုိက္မိေသာAခါတြင္ သူ႔မွာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္လ်က္ ေခါင္းAုံးတြင္ မ်က္ႏွာဝွက္၍ 
ထားမိျပန္ေလသည္။ 
 
ထုိသီတင္းပတ္Aကုန္ တစ္ခုေသာ ဖုန္ထူထူ ေခၽြးရႊဲရႊဲ ပူAုိက္Aုိက္ ညေနခင္းတြင္ မုိေရးလည္း 
စိတ္ပ်က္ညႇိဳးငယ္စြာ ကုန္းပတ္လက္ရန္းကုိမီွလ်က္ ကမ္းဘက္သုိ႔ ေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနစU္ ကမ္းေပၚမွ 
သေဘၤာႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွU္လ်က္ေနရာသုိ႔ ခ႐ုိက္စလာကားႀကီး ထုိးရပ္လာသည္ကုိ 
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ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ေနာက္ထုိင္ခုံေပၚတြင္ ေဆးလိပ္ႀကီး တစ္လိပ္ကုိ လက္ၾကားညႇပ္၍ 
ေဖာ့Uီးထုပ္ကုိ ခပ္ေစာင္းေစာင္း ေဆာင္းလ်က္ Aစြင့္သားမီွ၍ ထုိင္ေနသူမွာ ဘာတီပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ဘာတီက “ပင္ဒါရီသေဘၤာေပၚက ဆရာဝန္ မဟုတ္လားဗ်ိဳ႕…” ဟု 
လွမ္းေခၚလုိက္ကာ- 
“ဆရာေရ Aဝတ္Aစားေတြ ယူခ့ဲပါ၊ Aခု ဆရာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လုိက္ခ့ဲရမယ္” ဟု 
ေAာ္ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
မုိေရး ရင္ခုန္သြားမိသည္။ စိတ္သက္သာရာရမႈ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကာ သူ၏ Aခန္းဆီသုိ႔ 
ေျပးဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ငါးမိနစ္Aတြင္းတြင္ သူသည္ သူ၏Aဝတ္Aစား ေသတၱာႏွင့္Aတူ 
ကားထဲသုိ႔ ေရာက္ခ့ဲေလသည္။ ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ သူတုိ႔Aသြားတြင္ ဘာတီက သူတုိ႔ကုန္႐ုံ 
ငွားရမ္းျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aထစ္Aေငါ့ကေလး ရိွေန၍ မုိေရးAား လာေခၚရန္ 
ေႏွာင့္ေႏွးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ထုိကိစၥရွင္းသြားၿပီျဖစ္၍ စိတ္ေAးခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး 
လည္ႏုိင္ပတ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာျပလာေလသည္။ 
 
“ေျခခင္းလက္ခင္းသာလုိ႔ သြားတတ္လာတတ္ၿပီ ဆုိေတာ့လဲ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးက ေပ်ာ္စရာ 
Aေကာင္းသားဗ်” ဟု ဘာတီက ေျပာယင္း  
 
“ဒီမွာ Aဂၤလိပ္ကျပား သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ရိွတယ္ဗ်” ဟု ျဖတ္ေျပာကာ သူ႔လက္ကုိ 
သူနမ္း၍ ေဝွ႔ယမ္းလုိက္သည္။ ၿပီးမွ 
 
“ေAးေလ၊ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ႏွမ ေဒါရစ္ေလာက္ပဲ စိတ္ဝင္စားေနတ့ဲ သူပဲေလ” ဟု 
ဆက္ေျပာသည္။ 
 
စည္ကားေသာ ေခ်ာင္ရင္ဂီ လမ္းက်ယ္ႀကီးAတုိင္း ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ဝင္ကာ က်ယ္ျပန္ေသာ မုိင္ဒါကြင္း 
ေဘးမွျဖတ္၍ Aေရွ႕ေျမာက္ဟုိတယ္၏ ဆင္ဝင္ျမင့္ႀကီးေAာက္တြင္ ကားရပ္လုိက္၏။ 
ဟုိတယ္Aမႈထမ္းမ်ားက သူတုိ႔ကုိ Uီးၫႊတ္၍ ခရီးUီးႀကိဳဆုိကာ ေက်ာက္ဆစ္တုိင္လုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာၾကက္ ေလရဟတ္မ်ား တဝီဝီလည္ေနသည့္ ခန္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ေခၚလာခ့ဲၾကၿပီးလွ်င္ 
ေလွကားAတုိင္း တက္ခ့ဲၾက၍ ေAးျမေသာ ေက်ာက္ျပားခင္း Aခန္းတစ္ခန္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ 
ဘာတီက ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္တြင္ လူစုံေတြ႔ၾကမည္ဟုမွာကာ မုိေရးAား ထားခ့ဲ၍ ထြက္သြားမွ 
မုိေရးလည္း Aခန္းကုိ လွည့္ပတ္ၾကည့္လုိက္မိ၏။ Aခန္းမွာ သားနားလွသည္။ သံစကာႏွင့္ 
ယင္းလိပ္တပ္ ျပတင္းတံခါးႏွစ္ထပ္Aျပင္ Aိပ္ရာတြင္ ျခင္ေထာင္Aသစ္ ေထာင္ထားသည္။ 
မွန္တင္ခုံေပၚတြင္ ႏွင္းဆီပန္းAုိး တစ္လုံး တင္ထားသည္။ တစ္ဘက္တြင္ ျဖဴေဖြး 
ေျပာင္လက္ေနေသာ ေရခ်ိဳးခန္းရိွ၏။ သေဘၤာေပၚက သူ၏ ေလွာင္ေလွာင္ပိတ္ပိတ္ Aခန္းႏွင့္ကား 
ကြာျခားလွပါဘိျခင္။ သူ၏ Aဝတ္Aစားကေလးမ်ားကုိ ထုတ္၍ ေရမုိးခ်ိဳးၿပီး၍ ေခါင္းၿဖီးလ်က္ရိွစU္ 
Aခန္းတံခါး ပြင့္လာၿပီးလွ်င္ ေဒါရစ္ဝင္လာသည္။ 
 
ေဒါရစ္က “ဟဲလုိ…” ဟု တုိတုိေတာင္းေတာင္း ႏႈတ္ဆက္၏။ 
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“ေဒါရစ္ပါလား၊ ေနေကာင္းတယ္ေနာ္” 
“Aသက္႐ွဴေနတုန္းပဲ၊ ရွင္ စိတ္ဝင္စားေသးသလား” 
 
သူတုိ႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စကားမေျပာပဲ စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္ၾကသည္။ မုိေရးက 
ေဒါရစ္Aား ခပ္ငမ္းငမ္း၊ ေဒါရစ္ကမူ ဘာAမူAရာမွ မျပ၊ ခပ္တန္းတန္း။ ေဒါရစ္က 
ေခါင္းေလာင္းပန္း Aေရာင္ႏုႏု Aစျဖင့္ခ်ဳပ္ေသာ ကုိယ္လုံးေဖာ္ ဂါဝန္ရွည္ကုိ ဝတ္ဆင္ထားလ်က္ 
ႏႈတ္ခမ္းဆုိးေဆးႏွင့္ Aေရာင္လုိက္ဖက္သည္။ ဆံပင္ကုိ ျပဳျပင္ၿပီးစျဖစ္သည္။ ေဒါရစ္သည္ 
သေဘၤာေပၚမွာထက္ ပုိ၍လွပ ေခတ္ဆန္စြဲမက္စရာျဖစ္ေAာင္ ျပျပင္ျခယ္သထားသည္။ သည္သုိ႔ 
ဆုိျပန္ကား Aျမင့္တြင္ ပြင့္သည့္ ပန္းက့ဲသုိ႔ ပါတကား။ သူ႔ရနံ႔ကလည္း တပ်ံ႕ပ်ံ႕သင္းလ်က္ 
မုိေရးထံသုိ႔ ေဝ့လာေလသည္။ 
 
“တယ္လွေနပါလား ေဒါရစ္ရယ္” ဟု မုိေရးက AသံAက္Aက္ျဖင့္ ခပ္တုိးတုိးဆုိသည္။ 
 
ေဒါရစ္က ေAးစက္စက္ပင္ “ရွင္ ကၽြန္မကုိ ေတြ႔ရေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ဝမ္းသာတယ္ေပါ့၊ 
ဟုတ္လား” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“နည္းနည္းပါးပါး ဘယ္ကမလဲ၊ သေဘၤာေပၚမွာ ေနရစ္ခ့ဲရတာ စိတ္ကုိ သိပ္ညစ္တာပဲ” 
“ထင္မိသားပဲ၊ ရွင့္ကုိ တမင္ ညႇU္းထားခ်င္လုိ႔” 
 
မုိေရးက ေၾကာင္Aမ္းAမ္းၾကည့္ယင္း “ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ားလဲကြယ္…” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ကၽြန္မက ဒီလုိပဲ၊ တစ္ခါတစ္ခါ ရက္စက္တတ္တယ္ရွင့္” 
“ရက္ပဲ ရက္စက္ႏုိင္ပါ့ သူငယ္မရယ္” ဟု မုိေရးက ေရွးကက့ဲသုိ႔ Aေနာက္Aေျပာင္ ေလသံျဖင့္ 
ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး ျပန္ျဖစ္ေစရန္ Aားထုတ္ယင္း ဆုိလုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ဆက္ဆံေရးသည္ 
သေဘၤာေပၚမွာ ရိွၾကစU္ကက့ဲသုိ႔ မဟုတ္၊ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြားသည္။ ကမ္းေပၚမွာမူ သူသည္ 
ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တ့ဲ ႏွင္းဆီခုိင္ သေဘၤာဆရာဝန္ မဟုတ္ေတာ့။ တစ္ပတ္ႏြမ္းAဝတ္Aစားမ်ား 
ဆင္ထားသည့္ သာမန္လူရြယ္တစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္ ေဒါရစ္က ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ဟန္ တူသည္။ “ရွင့္Aခန္းကုိ ရွင္ႀကိဳက္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊ 
ႏွင္းဆီပန္းေတြက ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ ထုိးထားတာ၊ ကၽြန္မAခန္းက ဒီစႀကႍရဲ႕ ဟုိဘက္က” ဟု 
ဆုိကာ လွစ္ကနဲ မုိေရးAား လွမ္းၾကည့္လုိက္၍ “ဘာမဆုိ ရွင္လုိတာရိွယင္ေပါ့” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေဒါရစ္ထြက္သြားေသာAခါ မုိေရးသည္ ပိတ္သြားေသာ တံခါးကုိ ေငးစုိက္ၾကည့္ယင္း 
က်န္ရစ္ေလ၏။ 
 
ေAာက္ထပ္ရိွ ေက်ာက္ျဖဴျပားခင္း Eည့္ခန္းက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ မုိေရးAား မစၥတာႏွင့္ 
မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔က သားAရင္းပမာ ဆီးႀကိဳ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ေန႔လယ္စာကုိ 
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Uယ်ာU္ဘက္သုိ႔ မုိး၍ ျမင္ေနရေသာ ျပတင္းAနီးတြင္ Aျဖဴေရာင္ ဝတ္စုံတြင္ စလြယ္Aနီမ်ား 
ေပါင္းထုပ္နီမ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား AေစAပါး ေလးေယာက္က သူတုိ႔၏ 
ကုလားထုိင္မ်ား ေနာက္တြင္ ရပ္လ်က္ေစာင့္စU္ စားၾကသည္။ 
 
ေန႔လယ္တြင္ တစ္ေရးတစ္ေမာ A ိပ္စက္ၾကၿပီးေသာA ခါ ဂ်ိန္းဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ သြားၾကသည္။ 
သူတုိ႔ကားသည္ လူA မ်ား တုိးေဝွ႔သြားလာေနေသာ ေဈးမ်ားကုိ ျဖတ္၍ေမာင္းရသည္။ 
ပန္းကုံးမ်ားျဖင့္ A ထြတ္A ျမတ္ျပဳထားေသာ ႏြားတုိ႔သည္ ေဈးဆုိင္မ်ားA ၾကား 
ေလွ်ာက္သြားေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ၾကရ၏။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စူးစူးရွရွ 
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ စကားေျပာၾကသံမ်ား A ၾကားမွပင္ ခပ္ေဝးေဝးရိွ ဘုရားေက်ာင္းဆီမွ 
ေၾကးစည္သံ ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားကုိ ၾကားေနရေလသည္။ 
 
ေလထဲ၌လည္း မူးေနာက္ ရီေဝေလာက္ေA ာင္ပင္ A ေမႊးနံ႔တစ္မ်ိဳးက လႈိင္ထုံ၍ေနေလသည္။ 
 
မုိေရးလည္း စိတ္ေရာလူေရာ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းကာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စြန္႔စားခန္း ဝင္ေနသူက့ဲသုိ႔ 
A ထင္ေရာက္ေနမိေလ၏။  
 
တည္ၿငိမ္စြာ စူးစုိက္ၾကည့္လ်က္ရိွေသာ ႐ုပ္တုဆင္းတုမ်ားရိွရာ A ေမႊးတုိင္ခုိးမ်ားျဖင့္ 
မႈန္မႈိင္းရီေဝလ်က္ရိွေသာ ဘုရားေက်ာင္းA တြင္းသုိ႔ ဖိနပ္မ်ားခၽြတ္၍ ဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေရႊနန္းေတာ္သုံး ပန္းတိမ္ဆရာႀကီး၏ A ႏုစိတ္လက္ရာ ေရႊထည္ေငြထည္ဆန္းမ်ားကုိလည္း 
ေလွ်ာက္ၾကည့္ၾကသည္။ မဂၤလာကန္ေတာ္တြင္ ေမြးထားေသာ ေရႊငါးၾကင္းႀကီးမ်ားကုိလည္း 
A စာေကၽြးခ့ဲၾကသည္။ A ျပန္လမ္းတြင္ ေဒါရစ္ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ယွU္၍ ထုိင္လာေသာ မုိေရးက 
“သိပ္ကုိေပ်ာ္တာပဲ ဒါရစ္ရယ္၊ ေနာက္ၿပီး မင္းနဲ႔Aတူတူ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရတာဆုိေတာ့လဲ…” ဟု 
ေက်းဇူးတင္ေဇာျဖင့္ ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
“ကၽြန္မ ပါလုိ႔ ပုိထူးတယ္ဆုိတာ ရွင္ Aခု ဝန္ခံၿပီေပါ့” 
“ထူးသမွ သိပ္ကုိထူး” ဟု စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေျပာလုိက္ၿပီးမွ “မင္းက ေAးစက္စက္ ႏုိင္လွတာ 
တစ္ခုပဲ၊ မင္းAတြက္ေတာ့ ကုိယ့္ေၾကာင့္ သိပ္မထူးဘူးေပါ့ေလ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ေၾသာ… မထူးဘူး ဟုတ္လား” ဟု ေျပာေျပာဆုိဆုိ မုိေရး၏လက္ကုိဆြဲယူကာ လက္ညႇိဳးထိပ္ကုိ 
ေပါက္လုမတတ္ ခပ္နာနာကေလး ကုိက္ထည့္လုိက္၍ “ကဲ… ကၽြန္မကုိ ေAးစက္စက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ 
ေျပာUီး…” ဟု ဆုိလုိက္ေလသည္။ 
 
သူတုိ႔ ျမင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ေလာင္းၾကသည္။ ႏုိင္ၾကသည္။ Aခ်ိန္သည္ ကုန္လြယ္လွ၏။ ျမစ္ကမ္းနဖူး 
ေရခ်ိဳးဆိပ္ထိပ္ရိွ Aိႏၵိယတုိင္းရင္းသားတုိ႔ မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ Aုတ္ခုံမ်ားတြင္ Aေလာင္းမ်ား 
ေလာင္ကၽြမ္းေနၾကသည္ကုိလည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကည့္ခ့ဲၾကသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းမွသြား၍ 
ၾကည့္စရာရိွသည္တုိ႔ကုိလည္း ၾကည့္ၾက၏။ ေငြရိွလွ်င္ ဘယ္Aရာမ်ိဳးမဆုိ ၿပီးေျမာက္သည္။ 
ဘာတီ၏ ပုိက္ဆံAိတ္ထဲမွ ရာတန္စကၠဴတုိ႔သည္ ထြက္ၿပီးယင္း ထြက္ယင္း ကုန္ႏုိင္သည္ပင္ မရိွ။ 
စစ္စစ္ စီစီ ျခစ္ျခစ္ျခဳတ္ျခဳတ္ လုပ္မေနရသည္မွာ ေကာင္းေလစြ။ မုိေရးလည္း ဘာမွ 
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စU္းစားမေနေတာ့ပဲ ပစၥဳပၸန္၌သာ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ပင္ဒါရီသေဘၤာႀကီး ထြက္ရက္သည္ကား နီးသည္ထက္နီး၍ လာခ့ဲ၏။ ေနာက္Aဂၤါတြင္ 
ထြက္ခြာေတာ့မည္ဟု ေၾကျငာလုိက္ေသာAခါတြင္ကား မုိေရး၏ရင္မွာ ဗေလာင္ဆန္၍ 
ပူပန္ရေလေတာ့သည္။ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေတာင့္တခ့ဲသမွ် Aရာတုိ႔သည္ သူ၏ 
လက္တစ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ေနၾက၏။ သူက လက္သင့္ခံဖုိ႔သာ က်န္ေတာ့၏။ ဟုိးလဘ႐ု 
Aလုပ္Aတြက္ လက္ကမ္းထားသည္ကုိ မ႐ုပ္သိမ္းေသး။ သူ စကားAျပန္ကုိ ေစာင့္လ်က္ပင္ 
ရိွေသးသည္။ 
 
ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဘာတီသည္ မုိေရးAား ဟုိတယ္ Eည့္ခန္းတြင္ ေတြ႔သျဖင့္ 
ေဘးကဝင္၍ ထုိင္လုိက္ကာ “ေဒးဗစ္ေရ၊ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ေပးစရာရိွတယ္၊ ပင္ဒါရီAျပန္မွာ 
ခင္ဗ်ာ့ ေနရာမွာ လူစားဝင္ၿပီး လုိက္သြားခ်င္တ့ဲ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ကလပ္မွာ ေတြ႔လာခ့ဲတယ္။ 
သူက ခြင့္ယူၿပီး Aိမ္ျပန္မယ့္ လူဆုိေတာ့ ဒီAခြင့္Aေရးကုိ Aမိဖမ္းေတာ့တာေပါ့” ဟု 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးလည္း ႐ုတ္တရက္ နက်ယ္ Aတုပ္ခံလုိက္ရသက့ဲသုိ႔ ဆတ္ကနဲ ကုိယ္ကုိမတ္၍ 
ထုိင္လုိက္မိသည္။ ဘာတီက ဤကိစၥ ၿပီးျပတ္သြားၿပီဟု ယူဆထားေၾကာင္းကုိ သိရသည္တြင္ 
သူ႔ျပႆနာကုိ ယတိျပတ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိန္း ဆုိက္လာသည္။ ယခုမူ သူ႔ရင္ထဲတြင္ 
ေလးေနခ့ဲသည့္ ကိစၥကုိ ဖြင့္ေျပာရေတာ့မည္။ သူ႔တြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ Aက်ပ္Aတည္း 
AေျခAေနမ်ိဳးကုိ ဘာတီက့ဲသုိ႔ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ကုိမွ ဖြင့္မေျပာလွ်င္ မည္သူ႔Aား 
ေျပာရမည္နည္း။ သုိ႔ျဖင့္ပင္ မုိေရးလည္း  
 
“ဒီ… ဒီမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ာ့Aေဖေပးတ့ဲ Aလုပ္ကုိ သိပ္လက္ခံခ်င္တယ္။ ဒါ… ဒါေပမယ့္…” ဟု 
ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ ဆုိရာမွ စကားျပတ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေျပာလည္း ၿပီးမည့္ကိစၥ မဟုတ္၍- 
“ရြာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေစာင့္ေနတ့ဲ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ရိွေနတယ္” ဟု ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
 
ဘာတီက သူ႔Aား ခဏမွ် စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္ၿပီးမွ တဟားဟားျဖင့္ Aေတာမသတ္ 
ရယ္ေလေတာ့သည္။  
 
“Aံမယ္ေလးဟ့ဲ ေသလုိက္ပါေတာ့ ငါ့ႏွယ္… ေဒးဗစ္ရယ္၊ Uေရာပတစ္တုိက္လုံးမွာ က်ဳပ္ကုိ 
ေစာင့္ေနၾကတ့ဲ ေကာင္မေလးေတြ တစ္ပုံႀကီးေပါ့ဗ်…” 
“ဒါေပမယ့္ ဘာတီ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ ကတိေပးထားတယ္ဗ်” 
 
ဘာတီက ရယ္လုိက္ျပန္သည္။ “ခင္ဗ်ားဟာ Aသက္Aရြယ္နဲ႔ မလုိက္ေAာင္ ႏုေသးတာပဲ၊ 
ေလာကAေၾကာင္းလဲ ဘာမွ မသိေသးပါပဲလား၊ က်ဳပ္တုိ႔ Aားလုံးက ခင္ဗ်ာ့ကုိ 
ခင္မင္ေနၾကရတာဟာ ဒီAေၾကာင္းလဲ ပါတာေပါ့၊ ဒီမယ္ ခင္ဗ်ားက ေကာင္မေလးေတြ Aေၾကာင္း 
က်ဳပ္သိသလုိ မသိေသးလုိ႔၊ ေဆြးၿပီး ေသသြားမယ္မ်ား ထင္သလား၊ ေဝးပါေသးတယ္၊ 
ခင္ဗ်ာ့ေကာင္မေလးလဲ ေျခာက္လAတြင္း ခင္ဗ်ာ့Aေၾကာင္း Aားလုံး ေမ့သြားမယ္ဆုိတာ 
ငါးေပါင္ေၾကးေတာင္ ေလာင္းလုိက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ခင္ဗ်ား စိတ္ကူးမလြဲပါနဲ႔ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တုိ႔ 
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Aားလုံးကေတာ့ ခင္ဗ်ားမွ ေဒါရစ္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တ့ဲ လူ၊ ခင္ဗ်ားကမွ သူ႔ကုိ ထိန္းႏုိင္မယ့္လူပဲလုိ႔ 
ျမင္ထားတယ္” ဟု ေျပာကာ တစ္ခဏမွ် ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေနၿပီးမွ  
 
“မၾကာခဏ ဆုိသလုိ သူ႔မွာ… သူ႔မွာ စိတ္ ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္တတ္တာေလးရိွေတာ့ 
သူ႔စိတ္ကုိ ၿငိမ္ေAာင္ ထိန္းဖုိ႔ နည္းနည္းလုိတယ္ေလ၊ ၿပီးေတာ့လဲ၊ ကဲဗ်ာ… ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာၾကပါစုိ႔၊ 
ကုိယ့္လူလဲ က်ဳပ္တုိ႔မိသားစုနဲ႔ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနမွပဲ၊ ခုAေျခက်မွ 
ေနာက္ဆုတ္မယ္ဆုိယင္ ရက္စက္ရာ က်ေတာ့မွာေပါ့၊ ဒီေတာ့ ‘Aခါေတာ္ေပးတာက’ ကုိ 
စလုိက္ၾကပါစုိ႔ေတာ့လားဗ်ာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ထုိေန႔ညU့္က တစ္ညလုံး မုိေရး ေကာင္းစြာAိပ္မေပ်ာ္ေတာ့ေခ်။ ေနာက္တစ္ရက္ မနက္ 
ႏုိးလာေတာ့လည္း သူ႔ျပႆနာမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖင့္ စိတ္Aုိက္ဆဲပင္ ရိွသည္။ သုိ႔ျဖင့္ 
Aကယ္၍ သူAျပန္ခရီးကုိ ျပန္မလုိက္ႏုိင္ဟု ဆုိပါက မည္သုိ႔ရိွမည္ကုိ သေဘၤာမာလိန္မႉး 
ေတာရင့္ႏွင့္ သြား၍ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ မာလိန္မွဴး၏ Aႀကံဉာဏ္ကုိ သူမုခ် 
ယူသင့္ေပသည္။ 
 
ျမင္ေနက်ျဖစ္ေသာ ခုိင္ခုိင္ခ့ံခ့ံ ပင္ဒါရီ သေဘၤာႀကီးကုိ ျမင္လုိက္ရလွ်င္ သူ႔စိတ္ Aနည္းငယ္ 
သက္သာရာ ရသြားသည္။ သေဘၤာေပၚသုိ႔ ေရာက္သည္ဆုိလွ်င္ပင္ သူ႔စိတ္ သူမႏုိင္ေသာ သူ႔Aဖုိ႔ 
Aစစ Aရာရာ စိတ္ခ်ရၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔Aား သေဘၤာပစၥည္းထိန္း လက္ေထာက္က 
သေဘၤာေပၚတြင္ မစၥတာAုိနီးေရာ မာလိန္မွဴးပါ မရိွၾကေၾကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနမွ 
ျပန္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ သူ႔Aတြက္ စာႏွစ္ေစာင္ ေရာက္ေနသည္။ 
တစ္ေစာင္မွာ ဝီလီထံမွျဖစ္၍ က်န္တစ္ေစာင္မွာ ခပ္ထူထူပြပြ စာAိတ္ျဖင့္ ေမရီ႕ထံမွ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္တြင္ သူ႔ရင္ထဲ၌ Aသည္းႏွလုံးကုိ ဆြဲ၍Aညႇစ္ခံလုိက္ရသက့ဲသုိ႔ နာက်င္သြားသည္။ 
ဤစာမ်ားကုိ ေနာက္မွဖတ္ေတာ့မည္ဟု ေAာက္ေမ့ကာ သေဘၤာေပၚမွ ျပန္Aဆင္းတြင္ 
သူ၏Aကႌ် Aတြင္းAိတ္ထဲသုိ႔ ထုိးထည့္ထားလုိက္ေလသည္။ 
 
ထုိေန႔က တစ္ေန႔လုံး သူ႔ကုိယ္သူ စာဖတ္ျဖစ္ေAာင္ တုိက္တြန္း၍ မရ၊ စာထဲမွ ခ်စ္ေၾကာင္း 
လြမ္းေၾကာင္းတုိ႔က သူ႔Aား Aျပစ္တင္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္၍ သူ ရင္မဆုိင္ဝ့ံေAာင္ 
ရိွေလသည္။ ဤသုိ႔သူက စာပါAေၾကာင္းမ်ားကုိ ေၾကာက္လန္႔၍ ေနေသာေၾကာင့္ပင္ 
ဤစာမ်ားသည္ သူ႔ဘဝတြင္ ဤမွ် Aေရးတႀကီး ဆုံးျဖတ္စရာ ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေနရသည့္ 
Aခါမ်ိဳးတြင္မွ ေရာက္လာရေကာင္းလားဟု မေက်မနပ္ ျဖစ္ရေလာက္ေAာင္ပင္ ၿငိဳျငင္သည့္ 
စိတ္က သူ႔တြင္ Aထင္Aရွား ေပၚလာေလသည္။ ထုိစာမ်ားကပင္လွ်င္ ဟုိးလဘ႐ု မိသားစုက 
ပုံေပးမည့္ Aခြင့္Aေရးမ်ားဆီသုိ႔ သူ႔စိတ္ကုိ လည္သြားေစေလ၏။ 
 
ေငြႏွင့္ကာမဂုဏ္ ႏွစ္ခုတြဲAာ႐ုံ၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ သူ႔ေကာင္းက်ိဳးAတြက္ ခုိင္လုံေသာ ဆင္ေျခကုိ 
ရွာေတြးၾကည့္ေနမိ၏။ သူ႔မွာ ငယ္စU္ကပင္ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး ဆုံးခ့ဲရ၍ ဘြဲ႔ကုိရေAာင္လည္း 
လူတုိင္းထက္ လြန္ကဲေသာ ဇြဲလုံ႔လ စုိက္ထုတ္ခ့ဲရသည္။ ယခုေလာက္မွ်ဆုိလွ်င္ 
ထုိက္ထုိက္တန္တန္ Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ခံစားရသင့္ေနၿပီ၊ ရလင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
Aက်ိဳးေက်းဇူးကုိ စြန္႔လႊတ္ပစ္လုိက္ရမည္ေလာ။ ေမရီႏွင့္သူ ျဖစ္ခ့ဲရသည့္ ကိစၥမွာ သူက 
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ဘဝAေတြ႔Aႀကံဳ နည္းပါးမႈ စိတ္ကူယU္စရာ AေျခAေနမ်ားက ဖန္တီးလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္သာ 
သူ႔စိတ္ သူမထိန္းႏုိင္ပဲ ဤမွ် Aေဆာတလ်င္ ျဖစ္သြားရသည္။ ေမရီသည္လည္း 
ဤAေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ မုိးမျမင္ေလမျမင္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ေမရီ စိတ္မခ်မ္းသာေAာင္ကား 
သူမလုပ္ခ်င္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔ကုိယ္သူAတြက္လည္း တစ္နည္းနည္း သာယာေAာင္ 
လုပ္Uီးမွျဖစ္မည္။ ေမရီA ား ယခု သူ သစၥာေဖာက္ခ့ဲရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ 
ေမရီ႕A တြက္ သူ႔A ျပစ္ေက်ေA ာင္ တစ္နည္းနည္း လုပ္ႏုိင္စြမ္းပါလိမ့္မည္။ A ဘယ္နည္း 
ဟူ၍ကား သူ မေျပာတတ္ေသး။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ ေတြးမိသျဖင့္ကား စိတ္သက္သာရာရ၏။ 
 
မုိေရးလည္း မတင္မက်ျဖင့္ပင္ စေနေန႔ညU့္ ညU့္စာစားပြဲႏွင့္ ကပြဲတြင္ ဟုိးလဘ႐ု 
မိသားစုႏွင့္ေတြ႔ရန္ ဆင္းခ့ဲေလသည္။ ေA ာက္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ ေဒါရစ္A ား သူ႔တြင္ 
တစ္ခ်ီတစ္ခ်ီ ျဖစ္တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြလြန္းေနသည့္ A ေျခA ေနမ်ိဳး၌ ရိွေနျပန္သည္ကုိ 
ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ေဒါရစ္သည္ တန္ဖုိးမ်ားလွသည့္ ပါးပါးလႊာလႊာ လည္ဟုိက္နိမ့္နိမ့္ 
A ျဖဴေရာင္တြင္ စလင္းပုတီးေစ့မ်ားျဖင့္ ျခယ္စီထားေသာ ဂါဝန္ကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည္။ 
သူ႔Aလွဂုဏ္ မ်ားစြာတုိးေစသည္ ဆုိသည္ကုိလည္း သူသိသည္။ 
 
ညU့္စာ စားပြဲကလည္း စားစရာ ေသာက္စရာ စုံလင္သေလာက္ Aရသာထူးလွေပသည္။ 
Aစားပိတ္ ေကာ့ညက္ဗရန္ဒီ ငဲွ႔ထည့္ေပးသည့္ Aခ်ိန္တြင္ မုိေရးသည္ သူ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ 
စင္စစ္ မုိက္မဲမႈသာ ျဖစ္ပါတကားဟု ထင္ျမင္၍ လာေလသည္။ ယခုAခါ သူသည္ ေလာကတြင္ 
ဘာAပူAပင္မွ မရိွသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ကပြဲခန္းမတြင္ သစ္ခြပန္းAုိးမ်ား ခင္းထားေသာ 
သူတုိ႔၏ စားပြဲေဘး၌ ရွမ္ပိန္ပုလင္း Aဆင္သင့္ရိွေနသည္။ ပုလင္းေဖာ့ဆုိ႔ကုိ ေဖာင္းကနဲဖြင့္ၿပီးလွ်င္ 
တစ္ခြက္စီ ေသာက္လုိက္ၾက၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဘာတီက သူ႔နာရီကုိသူ ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္- 
“Aမေလး… ကၽြန္ေတာ္ သြားမွဗ်ိဳ႕၊ မဟုတ္ယင္ ကၽြန္ေတာ့္ ေခြးေကာင္မေလး တစ္ျခား 
တစ္ေကာင္နဲ႔ တြဲေနေတာ့မယ္၊ ကဲ… ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနရစ္ၾကေနာ္ သြားမယ္” ဟု ဆုိကာ 
ထြက္ခြာသြားေလသည္။ 
 
“ဒီလူ သူ႔ကျပားမကေလးဆီ သြားမွာပဲ” ဟု မုိေရးက ေတြးၾကည့္သည္။ ကႀကိဳးတီးလုံးကုိ 
တီးဝုိင္းက စတီးေသာA ခါ ေဒါရစ္ႏွင့္မုိေရးတုိ႔တြဲကာ ပြဲတုိင္းဝင္၍ ကၾကသည္။ မစၥတာႏွင့္ 
မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔က ေဘးကထုိင္ကာ ေက်နပ္ၿပံဳး တစ္ၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ၾကည့္ေနၾက၏။ ကႀကိဳး 
တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ မုိေရးက ေဒါရစ္A ား ဖက္လုိက္တုိင္း ေဒါရစ္က သူ႔A နီးသုိ႔ ကပ္သထက္ 
တုိး၍ကပ္သြားသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ ရင္ခ်င္းA ပ္ကာ ကေနၾကယင္း သူ၏ 
ရင္A ခုန္သည္ စည္းခ်က္ႏွင့္ တစ္သားတည္း က်သြားေA ာင္ ေရြ႕လ်ာလႈပ္ရွားလ်က္ ရိွေတာ့သည္။ 
A စတြင္ မုိေရးက စကားစျမည္ ေျပာရန္ A ားထုတ္ေသာ္လည္း ေဒါရစ္က သူ႔A ား “A သာေနစမ္း” 
ဟု ဆုိကာ ဟန္႔တားလုိက္သည္။ မုိေရးA ား စိန္းစိန္းၾကည့္ေနေသာ ေဒါရစ္၏ ေတာက္ေျပာင္ 
မြတ္သိပ္ေသာ မ်က္လုံးဝုိင္းႀကီးမ်ားက ဘာေျပာေနၾကသည္ ဆုိသည္ကုိ နားမလည္ႏုိင္စရာမရိွ။ 
တစ္ခ်က္တြင္မူ ေဒါရစ္သည္ သူ႔A ေဖႏွင့္ A ေမရိွရာဆီသုိ႔ စိတ္မရွည္သလုိ မ်က္ေစာင္း 
လွမ္းထုိးလုိက္ကာ “သူတုိ႔ကလဲေနာ္၊ သြားၾကေရာေပါ့” ဟု တုိးတုိးေရရြတ္လုိက္သည္။ 
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သူတုိ႔ကလည္း ၾကာၾကာမေနၾကပါ။ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ မစၥက္ဟုိးလဘ႐ုက သူ႔ေယာက္်ားႀကီးAား 
ပခုံးကုိတုိ႔ေခၚကာ Aိပ္ရာဝင္ရန္ တက္သြားၾကေတာ့သည္။ 
 
ေနာက္ ကႀကိဳးတစ္ပုိဒ္တြင္ မီးမ်ားကုိ မိွန္ေပးသည္။ ေဒါရစ္က မသိမသာ တုန္ယင္ေနေသာ 
Aသံျဖင့္ “လာ Aျပင္တစ္လွည့္ ထြက္ၾကရေAာင္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
Uယ်ာU္ထဲတြင္ ေႏြးေထြး ၿငိမ္သက္လ်က္ ရိွသည္။ ေဒါရစ္သည္ မုိေရးAား ေမာ္ၾကည့္လ်က္ျဖင့္ 
ပင္လုံးေခ်ာ သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ မီွေနလုိက္သည္။ မုိေရးလည္း တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္ ေဒါရစ္၏ 
ေခါင္းေနာက္သုိ႔ လက္ေမာင္းလွ်ိဳကာ နမ္းလုိက္၏။ ပုိမုိတင္းက်ပ္ေAာင္ ဖက္လုိက္သည္တြင္ 
သူ႔Aကႌ်လက္က ၾကယ္သီးႏွင့္ ေဒါရစ္၏ လည္၌ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ပုလဲပုတီးႀကိဳး ၿငိတြယ္ကာ 
ခ်ိတ္က ျပဳတ္ထြက္လာသျဖင့္ ပုလဲလုံးကေလးမ်ားသည္ ေဒါရစ္၏ လည္ဟုိက္Aကႌ် Aတြင္းသုိ႔ 
က်ဆင္းသြားၾကသည္။ 
 
ေဒါရစ္က ခပ္Aုပ္Aုပ္ ခပ္ဆန္းဆန္း ရယ္သံကေလးေပး၍ “ကဲ… ရွင့္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ ရွင္ 
AားလုံးရေAာင္ ရွာေပးရမယ္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ မုိေရး ရင္တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လ်က္ တစ္ေခါင္းလုံး 
ခ်ာခ်ာလည္သြားသည္။ ေနာက္ သူAားလုံးကုိ ေမ့သြားသည္။ ေဒါရစ္က လ်င္ျမန္စြာ 
႐ုန္းထြက္လုိက္၍ “ဟင္းဟင္း… ဒီမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ရွင့္Aခန္းထဲမွာမွ၊ ငါးမိနစ္Aတြင္း” ဟု ေျပာကာ 
ေျပးသြားသည္။ 
 
ေဒါရစ္ Aခန္းတံခါးကုိဖြင့္ ဝင္လာေသာAခါ ေမွာင္ေနေသာ Aခန္းထဲသုိ႔ လေရာင္ တစ္ေျမႇာင္း 
ထုိးဝင္လာသည္။ ေဒါရစ္ တံခါးျပန္ပိတ္ကာ ျခင္ေထာင္ရင္ခြဲကုိ လက္ျဖင့္ဖယ္၍ ဝင္လုိက္သည္။ 
ေဒါရစ္သည္ မုိေရးႏွင့္Aတူ နံနက္လင္းေရာင္ပ်ိဳ႕Aထိ ေနေလသည္။ 
 
ထုိေန႔ နံနက္မွာပင္ မုိေရးႏွင့္ ေဒါရစ္တုိ႔က လက္ထပ္ၾကမည္ဟု ေဒါရစ္၏ မိဘမ်ားAား 
ေျပာလုိက္ၾကသည္။ Aဘုိးႀကီး Aဘြားႀကီးတုိ႔မွာ ဝမ္းသာAည္လဲျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ လက္ခံ 
သေဘာတူၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ မုိေရးလည္း Uီးေႏွာက္ရွင္းရန္Aတြက္ တစ္ေယာက္တည္း 
လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခ့ဲ၏။ သူ႔မွာ Aတန္ငယ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လ်က္ ရိွ၏။ ေဒါရစ္မွာ တကယ့္A့ံဖြယ္ 
မိန္းကေလးျဖစ္ေလသည္။ ေနာင္ေရးAတြက္ Aားလုံး စိတ္ခ်ရေသာ Aလုပ္လည္း ရမည္။ 
ေဟာင္းရား ျမစ္ကူးတံတားကုိ သူျဖတ္ေက်ာ္စU္ တံတားလက္ရန္းAုတ္႐ုိးကုိမီွ၍ ကုိယ္ကုိကုိင္းကာ 
သူ၏Aိတ္ထဲက မဖြင့္ရေသးေသာ စာႏွစ္ေစာင္ကုိ ဂဂၤါျမစ္ျမတ္၏ ေနာက္က်ိညစ္က်ဳေသာ 
ေရထဲသုိ႔ ပစ္ခ်လုိက္ေလသတည္း။ 

************    
    

၈၈၈၈    
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ A႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ေစာေလသည္။ A႐ုဏ္တက္၏ မ်က္စိ 
က်ိန္းေလာက္ေAာင္ ေတာက္ပေသာ Aလင္းေရာင္ႏွင့္ ႏြားခေလာက္သံတုိ႔က သူ႔Aား 
ႏႈိးလုိက္သည္။ ဖီႏုိဘာဘီတုန္ Aိပ္ေဆးသည္ မနက္ ၃ နာရီAထိ Aစြမ္းမျပခ့ဲ။ 
ႏုိးေနသည့္Aခ်ိန္မ်ားတြင္ သူသည္ သူ႔ဘဝတာAတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် Aေရးပါေသာ 
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လႏွင့္ခ်ီကာၾကာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျပန္ျမင္၍ ေနေလသည္။ ယခုမူ 
သူ၏နားထင္ဆီတြင္ တဒိန္းဒိန္းကုိက္ခဲလ်က္ AေျခAေနကုိ ရင္ဆုိင္လုိက္၏။ သူတစ္ခုခုကုိ 
ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရေတာ့မည္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ သူ၏ 
စိတ္ေဝဒနာကု ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲစU္က ေဒါက္တာဝီလင္းစကီးက 
ပက္လက္ဆုိဖာရွည္ ေနာက္မီွေပၚသုိ႔ လက္တစ္ဘက္တင္ကာ Aားေပးၿပံဳးျဖင့္ သူ႔Aားငုံ႔ၾကည့္ယင္း 
ဤသုိ႔ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ခင္ဗ်ာ့မွာ Aဲဒီ လိပ္ျပာမသန္႔တ့ဲကိစၥကုိ တစ္ခါတည္း ဖ်က္ပစ္လုိက္ဖုိ႔ဆုိရင္ တစ္ေန႔ေတာ့ ခင္ဗ်ား 
Aဲဒီကုိ ျပန္သြားရမွာပဲ၊ ခင္ဗ်ားမိတ္ေဆြမွာ AေျခAေန မလွဘူးဆုိယင္ Aားလုံး ရွင္းလင္း 
ေျပလည္သြားေAာင္၊ သူကလဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲဆုိယင္ ခင္ဗ်ား သူ႔ကုိ 
လက္ထပ္ယူလုိက္႐ုံပဲ” 
“သူကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ Aိမ္ေထာင္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ” ဟု သူက ေျပာခ့ဲေသးသည္။ 
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔မွာ သံသယ တစ္စုံတရာမရိွ။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစကာ သူျပန္သြားမည္။ 
ဤသုိ႔ ဆုံးျဖတ္မိလွ်င္ပင္ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ လူေခၚေခါင္းေလာင္းကေလးကုိ ႏိွပ္၍ 
Aာထူ႐ုိကုိေခၚကာ စေကာ့တလန္ျပည္ ပရက္စဝစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ထြက္ခြာမည့္ 
ေလယာU္ျဖင့္ လုိက္ရန္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ Aဝယ္ခုိင္းလုိက္သည္။ 
 
နံနက္စာစားၿပီးေသာAခါ တယ္လီဖုန္းျမည္သည္။ သူေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္Aတုိင္းပင္ ဖရီဒါ့ထံမွ 
ျဖစ္၏။ “ရွင္ သက္သာရဲ႕လား၊ ကၽြန္မ စုိးရိမ္လြန္းလုိ႔ပါရွင္၊ ျမန္ျမန္ေျပာစမ္းပါ” ဟု ေမးသည္။ 
 
ညU့္က Aိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္သည့္ Aျဖစ္Aတြက္ Aားေပးစကား ကေလးတစ္ခြန္းတေလ 
ၾကားလုိလွေသာ္လည္း ယခုAခ်ိန္၌ မသင့္ေၾကာင္း သူသိသည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ဟာ၊ သိသိသာသာ 
ေနေကာင္းလာပါတယ္” ဟုသာေျပာလုိက္၏။ 
 
“ဝမ္းသာလုိက္တာ မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ဒီေန႔ မနက္ေကာ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ၾကUီးမလား” 
“ေလွ်ာက္ေတာ့ ေလွ်ာက္ခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ဆုိကာ သူ႔တြင္ Aဂၤလန္ရိွ Aလုပ္ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ 
သူ၏ Aဂၤလိပ္ေရွ႕ေနက ေၾကးနန္း႐ုိက္ေခၚ၍ ခရီးသြားရန္ ရိွေနေၾကာင္း သူႀကိဳတင္ 
Aကြက္ဆင္ထားသည့္Aတုိင္း ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
တစ္ဘက္မွ ၿငိမ္သက္သြားသျဖင့္ ဖရီဒါ စိတ္Aလုိမျပည့္ဘဲ ျဖစ္သြားမွန္း Aားေလ်ာ့သြားမွန္း 
သူသိလုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဖရီဒါသည္ Iေႁႏၵျပန္ဆည္လုိက္ေလသည္။ “ေAးေပါ့ေလ၊ 
ရွင္သြားမွျဖစ္မွာေပါ့၊ တကယ္စီးပြားေရး Aလုပ္ကိစၥေတြမ်ားတ့ဲ လူပဲကုိး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ 
‘ေဘဒင္’ ကုိ ထြက္မသြားခင္ ေရာက္ေAာင္ ျမန္ျမန္ေတာ့ ျပန္လာခ့ဲေနာ္၊ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ 
သိပ္လြမ္းေနမယ္ဆုိတာ ရွင္ သိပါတယ္” 
 
Aာထူ႐ုိက သူ႔Aား ဇူးရစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ကားေမာင္း၍ ပုိ႔သည္။ ဇူးရစ္တြင္ ဒီစီ ၇ ေလယာU္တစ္စီးေပၚသုိ႔ 
တက္သည္။ ေလယာU္ပ်ံ ေကာင္းကင္ျပာထဲသုိ႔ ထုိးတက္သြားလွ်င္ပင္ သူ႔ကုိ ထူးထူးျခားျခား 
ရႊင္ျမဴးစိတ္ လႊမ္းမုိးသြားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ၾကာမွ ေမြးရပ္ေျမသုိ႔တစ္ေခါက္ 
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ျပန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၾကာေAာင္ သူမျပန္ဘဲ ေနခ့ဲမိပါလိမ့္’၊ 
မၾကာခဏပင္ သူ၏Aေပၚသုိ႔ တိမ္မည္းညိဳမ်ား ဖုံးAုပ္သက့ဲသုိ႔ Aုပ္၍ Aုပ္၍က်ေရာက္လာကာ 
သူ႔A ား ႏိွပ္စက္တတ္ေသာ ေနာင္တ ဝဋ္ေႂကြးမွ A ၿပီးA ပုိင္ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ 
ထုိေနရာမွတစ္ပါး A ျခား၌ မေတြ႔ႏုိင္။ သူသည္ ဘာသာေရး၌ ကုိင္း႐ႈိင္းသူတစ္ေယာက္ 
မဟုတ္ခ့ဲေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စကားတစ္လုံးက သူ၏Uီးေႏွာက္ထဲသုိ႔ ဝင္လာသည္။ 
‘ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္း… ကယ္ႏုတ္ေတာ္မူျခင္း’။ ဤစကားလုံးကုိ သူ Aထပ္ထပ္ 
ရြတ္ဆုိေနမိသည္။ Aားတက္ဖြယ္ Aျပည့္ပါသည့္ စကားေပတကား။ 
 
ေလယာU္ပ်ံ ပရက္စဝစ္သုိ႔ဆင္းၿပီး၍ သူ႔ဇာတိရပ္မွ လူမ်ား စကားေျပာၾကသည့္ လွ်ာလိပ္သံ 
ဝဲသံမ်ားကုိ ၾကားလုိက္ရေသာAခါ သူ႔မွာ ရင္ခုန္ရ၊ စိတ္လႈပ္ရွားရသည္ျဖစ္၍ ေတာင္ၾကား 
ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေလကုိ တစ္ဝႀကီး ႐ႈိက္၍ ႐ွဴလုိက္မိသည္။ ေမာ္ေတာ္ဘတ္ျဖင့္ ေလဆိပ္မွ 
ထြက္ခ့ဲရာတြင္လည္း လယ္ကြင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ခ့ဲရသျဖင့္ ေမွာင္စျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ 
ႏွင္းခုိး႐ုိက္ေနေသာ ျပတင္းကုိ လက္ျဖင့္ပြတ္ကာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ယင္း လုိက္ပါလာသည္။ 
ဝင္တန္သုိ႔ေရာက္လွ်င္ ဆင္ထရယ္ဟုိတယ္၌ Aခန္းတစ္ခန္းငွား၍ ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ Aသားညႇပ္မုန္႔မ်ား 
မွာယူစားေသာက္ကာ ေတာက္ေလွ်ာက္ Aိပ္ရာဝင္ေလ၏။ 
 
ေနာက္တစ္ရက္နံနက္တြင္ ဟုိတယ္ေAာက္ထပ္ရိွ စားေသာက္ခန္းသုိ႔ ဆင္း၍ နံနက္စာစားသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာAတြင္း ပထမAႀကိမ္ မလုိင္ေဖာေဖာ စေကာ့တလန္ ဂ်ံဳျပဳတ္စစ္စစ္၏ Aရသာကုိ 
လွ်ာေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ ဖင္နယ္ဟက္ေခါက္ ငါးက်ပ္တင္ေျခာက္ စစ္စစ္ကုိလည္း 
စားလုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နာရီျပန္ ၁ ခ်က္တြင္ ကားAငယ္ကေလးတစ္စီး လာပုိ႔ရန္ 
မွာလုိက္သည္။ ႏွစ္နာရီခန္႔ Aခ်ိန္ပုိေနသျဖင့္ သူငယ္စU္က က်က္စားခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
Aလြမ္းေျပ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။ ဝင္တန္ၿမိဳ႕မွာ ေရွးကAတုိင္းပင္ မီးခုိးေရာင္မႈိင္းမႈိင္း၊ 
ခ်မ္းေAးလ်က္ က်ပ္ခုိးAလႊာလုိက္တင္လ်က္ပင္၊ သိပ္Aေျပာင္းAလြဲမရိွ။ ဓာတ္ရထားတစ္စီးကုိ 
တက္စီးကာ တကၠသုိလ္ဘက္သုိ႔လည္း ေရာက္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ စႀကႍမ်ားတြင္ 
ေလွ်ာက္သြားယင္းမွ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းမ်ားကုိ ေAာက္ေမ့ယင္း ရင္နာလာသျဖင့္ ခပ္သုတ္သုတ္ 
ျပန္ထြက္ခ့ဲရသည္။ Aထြက္ဝတြင္ သူ၏မုိက္က႐ုိစကုပ္ မွန္ဘီလူး ကိရိယာကေလးကုိ ေရာင္း၍ 
ရသည့္ေငြျဖင့္ ေမရီ႕Aတြက္ ျမလက္စြပ္ကေလး ဝယ္ခ့ဲသည့္ဆုိင္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာခ့ဲရသည္။ 
သူ႔မ်က္လုံးမ်ားတြင္ မ်က္ရည္မ်ား စိမ့္လာသည္။ ယခုသူ ေမရီ႕ကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ 
ေဖာေဖာသီသီ ေပးႏုိင္သည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ထုိျမလက္စြပ္ကေလးမွာ 
မေလာက္ေလး မေလာက္စား လက္ေဆာင္မြဲကေလးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိေနရာမွ သိပ္မေဝးလွေသာ သေဘၤာဆိပ္ဘက္သုိ႔ ဆင္းသြားရာတြင္ သူေနခ့ဲေသာ 
ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ တည္းခုိခန္း တန္းလ်ားAိမ္ကေလးကုိ  ေတြ႔ရေသးသည္။ Aထက္သုိ႔ 
ေမာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ျပတင္းေပါက္ က်U္းကေလး၏ ေနာက္တြင္ သူပ်ိဳရြယ္စU္က 
ေက်ာင္းစာAုပ္ေတြၾကား တကုပ္ကုပ္ ႀကိဳးစားေနေသာ သူ႔ကုိယ္သူ ျပန္၍ ျမင္ေယာင္မိသည္။ 
သူ႔ကုိယ္သူ ဆရာဝန္ႀကီး ဘဝမ်ိဳးAတြက္ Aရည္Aခ်င္း ျပည့္မီေAာင္ သူမည္မွ် ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစား 
Aားထုတ္ခ့ဲရသနည္း။ ‘ကဲ… Aခုေတာ့ သူ႔တစ္သက္မွာ ဘာေတြမ်ား လုပ္ခ့ဲသလဲ၊ သူ 
ဒီတန္းလ်ားကေလး Aထပ္ခုိးက ခြာခ့ဲကတည္းက သူ လုပ္ခ့ဲသမွ်တုိ႔မွာ ဘာမွAရာမေရာက္၊ 
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Aေဟာသိကံ ျဖစ္ခ့ဲရပါလား၊ သူမွားခ့ဲၿပီ’ ဟူေသာAသိတရားက သူ႔Aားလႊမ္းမုိးလာသည္တြင္ 
သူAႀကီးAက်ယ္ ေနာင္တရကာ ရင္ထဲ၌ နာက်င္သြားေလသည္။ 
 
သူစည္းစိမ္ရွင္ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ လူAမ်ား ၾကည္ညိဳေလးစား Aားထားျခင္း ခံရေသာ 
ဆရာဝန္Aျဖစ္ျဖင့္ကား မဟုတ္၊ လူAမ်ားAေပၚတြင္ Aခြန္ေကာက္သက့ဲသုိ႔ Aျမတ္Aစြန္းႀကီးစြာ 
တင္၍ ေရာင္ခ်ေသာ လူသုံးမ်ားသည့္ ေဆးလုံးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ Aျဖစ္ျဖင့္သာ။ Aုိ… 
ဒီလုိလဲ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ တကယ္ဆုိေတာ့ သူေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ Aကုိက္Aခဲ 
ေပ်ာက္ေဆးလုိ တခ်ိဳ႕ေဆးေတြဆုိယင္ တကယ္ တန္ဖုိးရိွတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္လဲ သူေရြးခ်ယ္ 
ခ်မွတ္ခ့ဲတ့ဲ AစီAစU္Aတုိင္း မြန္ျမတ္လွတ့ဲ Aသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္ႀကီးနဲ႔ စာယင္ေတာ့ သူ 
လုပ္ခ့ဲသမွ်တုိ႔ဟာ ကပ်က္ကေခ်ာ္ႏုိင္လွခ်ည့္၊ သူဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ခ့ဲမိပါလိမ့္၊ 
Aဆုိးဆုံးကေတာ့ သူဘာေၾကာင့္ ေဒါရစ္ဟုိးလဘ႐ုလုိ မိန္းမမ်ိဳးနဲ႔မွ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း 
လက္ထပ္ခ့ဲမိပါလိမ့္။ 
 
သူ႔ကံၾကမၼာကုိ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ဖန္တီးမည့္ ဤသေဘၤာခရီးတြင္ ေဒါရစ္ကုိ ေတြ႔ရကတည္းက 
ဤမိန္းကေလး၌ စိတၱဇေဝဒနာသည္တုိ႔၏ လကၡဏာမ်ား ရိွေနေၾကာင္းကုိ သူAတပ္ရိပ္စားမိဖုိ႔ 
ေကာင္းသည္။ ဤမိန္းကေလး၏ AေသြးAသား မက္လုံးတုိ႔သည္ ေနာင္တြင္ ၿငီးေငြ႔ရြံမုန္းစရာ 
ျဖစ္လာမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ မတည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္သေဘာသည္လည္း ၾကာလွ်င္ 
သည္းမခံသာေAာင္ ျဖစ္လာမည္ကုိ လည္းေကာင္း သူသိခ့ဲဖုိ႔ေကာင္းသည္။ သူ႔Aေတြးတုိ႔သည္ 
ကြန္နက္တီကတ္ျပည္နယ္ စတန္ဖုိ႔ရိွ Aလုပ္ဌာနသစ္ႏွင့္နီးနီး ဂရင္းနစ္တြင္ ေဒါရစ္၏Aေဖ 
ဝယ္ေပးေသာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ Aိမ္ကေလးဆီသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားသည္။ ေဒါရစ္သည္ 
ဤAိမ္ကေလးကုိ ေျခာက္လမွ်ကား ႏွစ္သက္ေနပါေသးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဤAိမ္ကေလးကုိပင္ 
သူမုန္းသြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ AနီးAနားရိွ ေဒယာရင္Aိမ္ ဝယ္ျပန္ပါလည္း မထူးျပန္။ မုိေရးက 
ေနာက္တစ္ေနရာ မေရႊ႕ခ်င္ေတာ့ဟု ျငင္းေသာAခါ ေဒါရစ္သည္ ပန္းပုသင္တန္း 
တက္မည္ဟုဆုိကာ နယူးေယာက္သုိ႔ ေန႔စU္သြားသည္။ ထုိပညာကုိ မည္မည္ရရလည္း မတတ္ခ့ဲ။ 
ေနာက္ မသကၤာဖြယ္ရာ Aေပါင္းAသင္းမ်ားႏွင့္ သူ႔Aားလွည့္စားေနသည္ဟု မုိေရးက 
သံသယျဖစ္လာသည္။ မုိေရးက ျပစ္တင္ကန္႔ကြက္ေသာAခါ Aျပန္Aလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိကာ 
ခြန္းႀကီးခြန္းငယ္ ျဖစ္ၾကရကာ ေဒါရစ္က စိတ္ႀကီး၍ တက္လုိက္ခ်က္လုိက္ ျဖစ္သည္။ 
မုိေရးAားလည္း တကယ္မုန္းသြားဟန္ တူေလသည္။ 
 
လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကလည္း Aရိွန္ေကာင္းေနဆဲ၊ ေဒါရစ္ႏွင့္ ကြာလုိက္မည္ဆုိလွ်င္ 
ဟုိးလဘ႐ုတုိ႔ႏွင့္လည္း ခြာၿပဲၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ သူေAာင့္Aည္း သည္းခံခ့ဲရသည္။ ေဒါရစ္က 
Aၾကမ္းပတမ္း တက္လုိက္ စိတ္မၾကည္လင္ပဲ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္ေနလုိက္ျဖင့္ပင္ 
တျဖည္းျဖည္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းကာ စိတၱဇေဝဒနာသည္Aျဖစ္သုိ႔ ေရာက္သြားခ့ဲသည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ကား စိတၱဇေဝဒနာကု ဆရာဝန္ ဝီလင္းစကီးက မုိေရး၏ ပခုံးေပၚသုိ႔ လက္တင္ကာ 
“သူ႔စိတ္ေတြ ကစU့္ကလ်ား ျဖစ္ေနၿပီ၊ ေဆး႐ုံ တင္ထားရလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာလုိက္ရသည့္ Aေျခသုိ႔ 
ေရာက္ခ့ဲေလသည္။ 
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ထုိမွေနာက္တြင္ မုိေရးမွာ ဇနီးAား စိတၱဇေဆး႐ုံတြင္ တင္ထားရသူAျဖစ္ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္မွ် 
ေနခ့ဲရၿပီးေနာက္ ဇနီးက ေဆး႐ုံတြင္ ႏ်ဴမုိးနီးယားျဖင့္ ေသဆုံးသြားေသာAခါတြင္မွ 
ေဖာ္ေျပာျခင္းငွာ မေကာင္းေသာ္လည္း စိတ္လက္ ေပါ့ပါးသြားခ့ဲရေလေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ 
စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ AေျခAေနမ်ိဳးတြင္ ေနလာခ့ဲရသူAဖုိ႔ ဘာတီႏွင့္ Aတူတြဲလ်က္ 
Aလုပ္ထဲ၌သာ နစ္ျမဳပ္ေနေAာင္ လုပ္ခ့ဲသည္မွာ A့ံၾသစရာ မဟုတ္။ ဘာတီက 
စိတ္ေကာင္းရိွသည္၊ စာနာတတ္သည္၊ ခင္မင္ ေဖာ္ေရြတတ္သည္ျဖစ္၍ မစၥတာဟုိးလဘ႐ု 
ေသဆုံးေသာAခါ မုိေရးAား Aေမရိကန္ကုမၸဏီ၏ Aစုဝင္တစ္UီးAျဖစ္ Aခြင့္Aေရး 
ေပးထားခ့ဲသည္။ 
 
ထုိမွတစ္ပါး သူ႔မွာဘဝတြင္ နာက်ည္းလြန္းစရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခ့ဲရသူ ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ဤက့ဲသုိ႔ 
ေခတ္ပ်က္ႀကီးမွာပင္ သူ႔ကုိ ဂုဏ္သိကၡာရိွသူAျဖစ္ Aမ်ားတကာ ေလးစားဂ႐ုျပဳလာေAာင္ 
Aႏုပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာလုိက္စားျခင္း၊ ၾကည့္ေပ်ာ္ ႐ႈေပ်ာ္ Uပဓိ႐ုပ္မ်ိဳးရိွေAာင္ ျပဳျပင္ထားျခင္း 
စသည့္ မိမိကုိယ္က်ိဳးAတြက္သာ သူလုံးပန္းခ့ဲျခင္းမွာ သူ႔Aဖုိ႔ ျပဳသင့္သည္သာ မဟုတ္ပါေလာ။ 
Aမွန္ပင္ သူ႔မွာ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ေနထုိင္ခ့ဲျခင္းAတြက္ လုံေလာက္ေသာAေၾကာင္း ရိွခ့ဲသည္။ 
သုိ႔တုိင္ေAာင္ သူယခု ဟုိတယ္သုိ႔ Aျပန္လမ္းတြင္ ေတြးလာခ့ဲသည့္ Aေတြးတုိ႔သည္ 
ရင္နာစရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
 
ကားေရာက္လာေသာAခါ သူသည္ ျမစ္ဝက်U္း၏ေAာက္ဘက္သုိ႔ သြားေသာ လမ္းမႀကီးAတုိင္း 
ေမာင္း၍ ထြက္လာခ့ဲသည္။ ဤလမ္းကား သူ ေမရီ႕ထံသုိ႔ သြားေနက်လမ္းတည္း။ 
သေဘၤာက်င္းဆီမွ မွန္မွန္ထြက္ေပၚလာသည့္ တတက္တက္ သံတူထုသံ၊ ကုတုိ႔သေဘၤာ၏ 
Aခ်က္ေပးသံ၊ ထြက္ခြာစပ်ံက် ကုန္တင္သေဘၤာမွ ဆြဲဆြဲငင္ငင္ မႈတ္လုိက္သည့္ ကြဲရွရွUၾသသံ၊ 
ေနေရာင္တြင္ တဖ်တ္ဖ်တ္လက္ေနသည့္ ေရျပင္၊ Aေဝး၌ျမင္ေနရေသာ ညိဳ႕ညိဳ႕မႈိင္းမႈိင္း 
ေတာင္ထြတ္မ်ား။ ဤAရာAားလုံးက တစ္သက္တြင္တစ္ေယာက္ သူတကယ္ ခ်စ္ခ့ဲရသည့္ 
မိန္းမ႐ုပ္သြင္ကုိ သူ႔Aား ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လ်က္ ရိွေစေလရာ သူ႔စိတ္ေဝဒနာကုိ 
Aႏုိင္ႏုိင္ထိန္းကာ သူ႔ကားကုိ ခပ္ျဖည္းျဖည္းသာ ေမာင္းႏွင္ခ့ဲ၏။ 
 
သူ Aာ့ဒဖီလန္သုိ႔ ဝင္ခ့ဲေသာAခါ သူ၏ရင္Aုံသည္ သေဘၤာက်င္းမွ သံတူထုသံပမာ 
ခုန္လ်က္ရိွေလသည္။ ၿမိဳ႕ကေလးမွာ Aေျပာင္းAလဲမရိွ၊ ပင္လယ္လႈိင္းတစြက္စြက္ ၿငိမ္သက္စြာ 
႐ုိက္ခတ္ေနသည့္ ကမ္းနားလမ္း၊ ဘင္ခရာတီးဝုိင္း သံတဲ၊ ဆိပ္ခံတံတားငယ္ႏွင့္ 
ကမ္းေျခတဝုိက္ဆီမွ ခပ္မႈိင္းမႈိင္း Aိမ္တန္းမ်ား။ ဤသည္တုိ႔မွာ ေရွးကAတုိင္းပင္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တစ္ေနရာ၌ သူ႔မ်က္စိမ်ား မႈန္ဝါးသြားသျဖင့္ ကားကုိရပ္လုိက္ရ၏။ ၾကည့္စမ္း… ဝီလ့ီကုိ 
သၾကားလုံး Aဝယ္လႊတ္လုိက္ၿပီးေတာ့ ေမရီ႕ကုိ သူေပြ႔ဖက္ နမ္းခ့ဲတ့ဲ ေမွာင္ရိပ္က 
တဲကေလးပါကလား။  
 
စိတ္ထဲက ဗေလာင္ဆန္လ်က္ျဖင့္ပင္ သူသည္ကားကုိ လမ္းေဘး၌ ရပ္ထားခ့ဲၿပီးလွ်င္ သြားေနက် 
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားAတုိင္း ေဒါက္ဂလပ္၏ မုန္႔ဆုိင္ဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္ဝင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထုိေနရာ၌ “ၿမိဳ႕ႏွင့္နယ္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း” ဟူေသာ နီယြန္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ 
ေတာက္ပေသာဆုိင္ခန္း Aဆင္Aျပင္တုိ႔က သူ႔Aားဆီးႀကိဳ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ 
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ဆုိင္တြင္း၌ကား ေကာင္တာ၏ Aတြင္းဘက္တြင္ ေကာ္လာႏွင့္ လက္ဖ်ားတုိ႔တြင္ 
Aျဖဴကြပ္ထားသည့္ ခရမ္းႏုေရာင္Aဝတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကလက္တက္တက္ 
AမူAရာျဖင့္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ ရပ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ သူက ဆုိင္တြင္း 
ဝင္သြားၿပီးလွ်င္ “တဆိတ္ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခါတုန္းက ဒီAနီးAနားမွာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ပုိင္တ့ဲ 
မိသားစုကုိ ေတြ႔ခ်င္လုိ႔ လုိက္ရွာေနပါတယ္၊ မိသားစုနာမည္က ေဒါက္ဂလပ္ပါ” ဟု 
စုံစမ္းလုိက္သည္။ 
 
မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တစ္ေယာက္ေသာသူက “မစၥတာေဒၚနယ္ဆန္ႀကီးမ်ား သိမလား မေျပာတတ္ဘူးရွင္၊ သူက 
ဒီဝင္းေစာင့္တ့ဲ Aဘုိးႀကီး၊ ဒီမွာေနလာတာ ၾကာလွၿပီေလ၊ Aဲဒီ ရွင့္ဗယ္ဘက္က ဝင္းတံခါးAတုိင္း 
ဝင္သြား၊ သူ႔Aိမ္ကေလးကုိ ေတြ႔လိမ့္မယ္” ဟု ၫႊန္လုိက္သည္။ 
 
တစ္ခါက ေဒါက္ဂလပ္Aိမ္ဝင္း၊ ယခု Aေတာ္က်ယ္ဝန္းေAာင္ ခ်ဲ႕ထား၍ လက္ဝဲဘက္တြင္ 
မုန္႔ဖုတ္သည့္စက္႐ုံ၊ လက္ယာဘက္၌ ျမင္းေဇာင္းကုိ လူေနAိမ္ လုပ္ထားသည့္ 
Aေဆာက္AAုံငယ္ ရိွသည္။ လူေခၚ ေခါင္းေလာင္းကေလးကုိ တီးလုိက္ေသာAခါ 
တံခါးပြင့္လာၿပီးလွ်င္ Aယ္လပတ္ကား ခါးစည္းေရွ႕ဖုံး Aဝတ္နက္၊ Aိပ္ခန္းစီး ဖိနပ္၊ 
ေငြကုိင္းမ်က္မွန္ႏွင့္ ကက္Uီးထုပ္ကုိ ေရွ႕ေနာက္ေျပာင္းျပန္ လွည့္ေဆာင္းထားေသာ 
Aသက္ခုနစ္ဆယ္Aရြယ္ ခါးကုန္းကုန္း AဘုိးAုိတစ္ေယာက္ ထြက္လာ၏။ မုိေရးက 
ေမးလုိက္သည္တြင္ သူက “ဂ်ိမ္းေဒါက္ဂလပ္၊ ဟုတ္လား… သိသေပါ့ကြယ္၊ က်ဳပ္က 
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သူ႔ဖုိမင္ လုပ္လာခ့ဲတ့ဲလူပဲ၊ ဝင္ခ့ဲေလ” ဟု ေျဖယင္း ဖိတ္ေခၚသည္။ 
 
မုိေရး Aထဲသုိ႔ဝင္၍ လုိက္သြားေသာAခါ AဘုိးAုိ တစ္ေယာက္တည္းေနသည့္ မီးလင္းဖုိ၌ 
မီးကေလး မလင္းတလင္း ေတာက္ေနသည့္ မသပ္မရပ္ မီးဖုိေခ်ာင္ခန္း က်U္းကေလးထဲသုိ႔ 
ေရာက္သည္။ ေဒၚနယ္ဆန္က မုိေရးAား ကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ ထုိင္ရန္ ၫႊန္ျပလုိက္ၿပီးလွ်င္ 
သူလည္း ေျခတရြတ္ဆြဲေလွ်ာက္သြားကာ သူထုိင္ေနက်ေထာင့္တြင္ ဝင္ထုိင္သည္။ ၿပီးမွ 
“ေမာင္ရင္က ေဒါက္ဂလပ္ မိသားစုရဲ႕ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ ဟုတ္လား” ဟု သတိျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဟုိး… ေရွးကတည္းကပါ” ဟု မုိေရးက ေျဖသည္။ 
 
“ေၾသာ္… Aင္း၊ ဂ်ိမ္းခမ်ာကေတာ့ ဆုံးတာၾကာပါၿပီ သူ႔ခယ္မ မီနီလဲ ဆုံးရွာၿပီ၊ ဂ်ိမ္းလဲ လုပ္ငန္းက 
ပ်က္ေတာ့ ေႂကြးတင္ ကၽြန္ျဖစ္ Aေတာ္Aက် နာရွာသကြယ္၊ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာ ေသြး႐ုိးသား႐ုိး 
မဟုတ္ဘူးလုိ႔လဲ ေျပာၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကလဲ သူ႔AစီးAပြားကုိ ၿဖိဳခြဲဖုိ႔ စေတာ့ဒတ္မိသားစုက ၿမိဳ႕နဲ႔ 
တုိက္ေပးၿပီး လုပ္တာလုိ႔ ေျပာၾကတယ္၊ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားAပ်က္မွာ ဂ်ိမ္းခမ်ာလဲ Aရွက္ရ၊ 
စိတ္ညစ္ၿပီး ေသရွာေတာ့တာပါပဲ၊ Aခု ဒီလုိဝင္းႀကီးတုိက္ႀကီးနဲ႔ တစ္ခမ္းတနား လုပ္ေပမယ့္ 
မုန္႔ကေတာ့ Aလကားဟာေတြေပါ့ကြယ္၊ Aဘက ဒီကုမၸဏီနဲ႔ မတည့္လုိ႔ ေျပာတာေတာ့ 
မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ က်ဳပ္ကုိ ဒီAလုပ္ေတာင္ ေပးထားေသးတာပဲ” 
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မုိေရးက စိတ္Aားထက္သန္စြာျဖင့္ “သူ႔မွာ သမီးကေလးတစ္ေယာက္ေကာ ရိွတယ္ မဟုတ္လား” 
ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ေAးကြယ့္၊ ေမရီေလ၊ သူကလဲ သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူပဲကြယ္၊ သူ ခပ္ငယ္ငယ္က တစ္ရပ္တေက်းကလာတ့ဲ 
ပ်ံက် လူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ ႀကိဳက္ၾကၿပီး Aဲဒီလူငယ္က ပစ္ေျပးေတာ့ သူ႔ခမ်ာမွာလဲ 
ရင္ကြဲပက္လက္ျဖစ္ က်န္ရစ္ၿပီး Aၾကာႀကီး ေဆြးေနရစ္ရွာတယ္၊ သူ႔စိတ္ကေလး Aေတာ္ 
ၿငိမ္လာေတာ့ ဘာသာေရးဘက္ သိပ္လုိက္စားလာၿပီး ဘုရားနဲ႔တရားနဲ႔ေနတယ္၊ ေနာက္ 
Aသစ္ေရာက္လာတ့ဲ လူငယ္ဓမၼဆရာကေလး Aားခက္တ့ဲ၊ သူ႔နာမည္က၊ Aင္း တကယ့္ 
လူေတာ္လူေကာင္းကြယ့္၊ Aဲဒီဆရာကေလးနဲ႔ ကံေကာင္းေထာက္မလုိ႔ ေမရီ A ိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး 
ကေလးတစ္ေယာက္ ရတယ္” 
 
မုိေရးလည္း ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ထုိင္လ်က္မွ ‘ေၾသာ္… သူ 
A ိမ္ေထာင္ျပဳသြားတယ္၊ ဒီလုိဆုိ ေမ့ၿပီေပါ့၊ ပုိၿပီး ရင္နာစရာကေတာ့ ေနာက္လူနဲ႔ ကေလး 
တစ္ေယာက္ေတာင္ ရသတ့ဲ’ ဟု သူ႔ကုိယ္သူ တရားခ်ကာ A သံကုိၿငိမ္ေA ာင္ထိန္း၍ “ဒါျဖင့္ 
သူA ခုဒီမွာ သူ႔ေယာက္်ားနဲ႔A တူ ရိွတယ္ေပါ့” ဟု ဆုိ႔နစ္ေသာA သံျဖင့္ ေမးလုိက္သည္။ 
 
“မရိွေတာ့ဘူး၊ တုပ္ေကြးေရာဂါႀကီး က်တုန္းက သူ႔ေယာက္်ား ဆုံးသြားရွာတယ္၊ သူ႔ခမ်ာ 
A စကတည္းက ေကာင္းေကာင္းမာတယ္လုိ႔ကုိ မရိွရွာပါဘူး၊ သူ႔ေယာက္်ားဆုံးေတာ့ 
ေမရီနဲ႔ကေလးလဲ A ာ့ဒဖီလန္က ေျပာင္းသြားၾကေတာ့တာပဲ” 
 
မုိေရး စိတ္A နည္းငယ္ သက္သာရာရသလုိ ျဖစ္သြားသည္။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ လင္ 
ေသဆုံးရသည္မွာ A ျဖစ္ဆုိးသည္ မွန္ပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔ေယာက္်ားမွာ A စကတည္းက 
ေကာင္းစြာ မက်န္းမာခ့ဲသူ ဆုိရကား ေမရီက သူ႔ကုိခ်စ္၍ ယူသည္မဟုတ္ပဲ သနား၍လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးမိသည္။ 
 
“ေမရီနဲ႔ သူ႔သမီးကေလးက ဘယ္ေျပာင္းသြားၾကတာလဲ”  
“လုိသီယန္ဘက္က ရြာကေလးပဲ၊ မာ့ကင့္ခ်္လုိ႔ ေခၚၾကတယ္၊ သမီးကေလးက သူနာျပဳသင္တန္း 
တက္ခ်င္လုိ႔ဆုိလား၊ ဒါနဲ႔ A ီဒင္ဗာရာA နားက A ဲဒီရြာကေလးကုိ ေရႊ႕သြားၾကတာ၊ 
သည့္ေနာက္ေတာ့ျဖင့္ ဘာျဖစ္သြားၾကသလဲဆုိတာ က်ဳပ္လဲ မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး” 
 
မုိေရးက ထုိင္ရာမွထယင္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာကာ ေဒၚနယ္ဆန္၏ လက္ထဲသုိ႔ ေငြစကၠဴ 
တစ္ရြက္ ထုိးထည့္ေပးထားခ့ဲသည္။ A ဘုိးႀကီးလည္း သူ၏ Eည့္သည္Aား မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္သည္ကုိ သိႏုိင္ရန္ Aားထုတ္၍ ၾကည့္ယင္း “က်ဳပ္မ်က္စိေတြကလဲ ေရွးကလုိ 
မေကာင္းေတာ့ဘူးကြယ့္” ဟု ဆုိကာ တံခါးဆီသုိ႔ Aသြား၌ “ေမာင္ရင့္ကုိ က်ဳ ပ္ျမင္ဖူးသလုိလုိေတာ့ 
Aရိွသားကြယ့္၊ က်ဳပ္သိတ့ဲ Aထဲကလား” ဟု ဆက္ေမးသည္။ 
 
“ေမရီေဒါက္ကလပ္နဲ႔ သူ႔သမီး ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လာတ့ဲ လူလုိ႔သာ မွတ္ထားပါေလ” 
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သူ ကားဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္၍ ျပန္ခ့ဲယင္း သူေမွ်ာ္လင့္၍ လာခ့ဲသည္တုိ႔မွာ Aဘယ္မွ် မေရရာေၾကာင္း 
သတိျပဳမိသည္။ သူက ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ ၾကာၿပီးသည့္တုိင္ေAာင္ ေမရီမွာ ေရွးကက့ဲသုိ႔ပင္ 
သူ႔Aား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ စြဲမက္ေနရွာ လိမ့္Uီးမည္ဟုပင္ ေမွ်ာ္လင့္လာခ့ဲမိသည္။ မာ့ကင့္ခ်္၌ 
သူေတြ႔ရမည့္ ေမရီသည္ Aလုပ္မျပတ္လုပ္ရလြန္း၍ ၾကမ္းေထာ္ေနေသာ လက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပင္ပန္းဆင္းရဲသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကင္နာရိပ္သမ္းေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္တတ္သူ၊ 
သူ႔ဘဝခရီးလမ္း ၾကမ္းတမ္းခ့ဲေသာ္လည္း ဤAတြက္ေၾကာင့္ပင္ စာနာစိတ္ပုိကာ မုိေရးကုိ 
လုိလုိခ်င္ခ်င္ ခြင့္လႊတ္ကာ သူ႔ AယုAယကေလးမ်ား၌ သာယာUီးမည့္ လူလတ္ပုိင္းAရြယ္ 
မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ Aျဖစ္၌သာ ရိွေပလိမ့္မည္။ 
 
မုိေရးလည္း ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ ထြက္ခ့ဲသည္။ ေကာင္းကင္တြင္ တိမ္စုိင္မ်ား 
ခုန္ပ်ံေရြ႕လ်ားေAာင္ ေလတျဖဴးျဖဴး တုိက္ခတ္လ်က္ရိွေသာ္လည္း သူ Aီဒင္ဗာရာသုိ႔ 
ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေနပြင့္လာကာ ေနေရာင္ျခည္တန္းမ်ားသည္ တိမ္တုိက္ကုိ ထြင္းေဖာက္၍ ရဲတုိက္ 
သူရဲခုိမ်ားမွတစ္ဆင့္ မင္းသားႀကီးလမ္းမွ ပန္းUယ်ာU္ထဲသုိ႔ ျဖာက်လာၾက၏။ Aေရွ႕ဘက္ 
လမ္းေပၚသုိ႔ ကားေမာင္း၍ တက္ခ့ဲယင္းမွ Aတိန္နမိတ္ေကာင္းပင္ဟု သူေတြးလာခ့ဲ၏။ 
ဤေနရာတြင္ A နီးA နားၿမိဳ႕တြင္း စုေဝးပြဲတစ္ခုသုိ႔ သြားၾကသည့္ မိန္းကေလး ဘင္ခရာA ဖြဲ႔တစ္ခု 
လမ္းျဖတ္ကူးရန္A တြက္ ကားမ်ားကုိ မိနစ္A နည္းငယ္ၾကာ ရပ္ေပးထားရသည္။ စေကာ့တလန္ 
A မ်ိဳးသမီးငယ္ကေလးမ်ား ဂါဝန္တုိကေလးမ်ား တရႊမ္းရႊမ္းျဖင့္ စစ္ခ်ီသီခ်င္းမ်ား တီးမႈတ္ကာ 
ခ်ီတက္သြားၾကသည္ကုိ ျမင္ရေသာA ခါ မုိေရးမွာ ဝမ္းသာရႊင္လန္းရသည္။ တီးဝုိင္းA ဖြဲ႔ထဲမွ 
A ေခ်ာဆုံးA လွဆုံး ျဖစ္လာမည့္ သူငယ္မကေလးA ခ်ိဳ႕ကုိ ေရြးျမင္ကာ စေကာ့တလန္ျပည္၏ 
သယံဇာတပစၥည္းကေလးေတြ ပါတကားဟု တစ္ကုိယ္တည္း ၿပံဳးယင္း စိတ္တြင္းမွ ေျပာမိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ကကားမ်ားက ဟြန္းတီးမွ သူသတိရကာ ဆက္လက္၍ ေမာင္းထြက္ခ့ဲၿပီးလွ်င္ 
ေဂါ့စဖုိ႔ ပင္လယ္ေကြ႔ ကမ္းနားလမ္းဆီသုိ႔ ခ်ိဳးဝင္ခ့ဲသည္။ ပင္လယ္ျပင္သည္ ေနေရာင္တြင္ 
တဖိတ္ဖိတ္လက္လ်က္၊ ကမ္းပါးသဲပုံ ဝါဝါမ်ား၏ ထိပ္ဆီမွ ျမက္ေျခာက္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ဒုိက္ပုံ 
A နံ႔သင္းသင္းကေလးတုိ႔ကုိ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလေA းကေလးကလည္း တုိက္ခတ္လ်က္၊ 
ပင္လယ္စင္ေရာ္တုိ႔ကလည္း ေဖာင္မယ္ေခၚလ်က္ ဝဲပ်ံလ်က္၊ ေလထဲ၌ပါလာေသာ 
ပင္လယ္ေရမႈန္မ်ားမွ ဆားငန္ A ရသာကေလးမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ထိရလ်က္။ 
 
စခန္းသင့္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ မာ့ကင့္ခ်္ရြာႏွင့္ ငါးမုိင္ခန္႔ေဝးေသာ ေဒါလေဟဗင္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
ေမာင္းလာခ့ဲသည္။ ထုိၿမိဳ႕တြင္ မရိန္းဟုိတယ္၌ A ခန္းငွား၍ ေရမုိးခ်ိဳးၿပီးေသာ္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳေလေတာ့သည္။ ကုန္းတြင္းဘက္သုိ႔ A နည္းငယ္မွ် ေမာင္းမိေသာA ခါ မာ့ကင့္ခ်္ ရြာကေလးသုိ႔ 
ေရာက္ခ့ဲၿပီးလွ်င္ လူသူကင္းမ့ဲေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ရြာလယ္လမ္းမA တုိင္း ကားကုိ 
ျဖည္းျဖည္း ေမာင္းခ့ဲသည္။ လမ္းတစ္ဘက္တခ်က္၌ ပန္းႏြယ္မ်ား တက္ေနေသာ ထုံးျဖဴသုတ္ 
တစ္ထပ္A ိမ္ကေလးမ်ား ရိွၾကသည္။ လူသူတစ္ေယာက္တစ္ေလမွ မေတြ႔ရ၊ သုိးထိန္းေခြးေမြးရွည္ 
တစ္ေကာင္သာ လမ္းေဘးတြင္ ဝပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ စာတုိက္ႏွင့္တြလဲ်က္ 
ကုန္စုံဆုိင္ကေလး တစ္ဆုိင္၊ ထုိမွA လြန္တြင္ ပန္းပဲဖုိ၊ မွန္စိမ္းတံခါးႏွင့္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္၊ 
ထုိဆုိင္A ေပၚထပ္၌ ‘A မ်ိဳးသမီး ဝတ္စုံဆုိင္’ ဆုိင္းဘုတ္ခ်ိတ္လ်က္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ 
‘လူမႈဝန္ထမ္းဌာန’ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ ေဆးေပးခန္းကေလးႏွင့္ တူသည့္ A ခန္းတစ္ခု၊ ေရွ႕ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေလးေထာင့္ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ ဘုရားဝတ္ေက်ာင္း တစ္ေဆာင္၊ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 92 

ထုိဘုရားဝတ္ေက်ာင္းႏွင့္ တြဲလ်က္၌ မီးခုိးေရာင္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္ထားသည့္ 
ဓမၼဆရာ၏ Aိမ္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ မုိေရးလည္း ကားကုိရပ္ကာ ထုိAိမ္၏ တံခါးမွ 
လူေခၚေခါင္းေလာင္းကုိ ႏိွပ္လုိက္သည္။ 
 
ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ AသားAေရႏွင့္ လူလုံးခပ္ေသးေသး ဓမၼဆရာကုိယ္တုိင္ တံခါးကုိ လာဖြင့္သည္။ 
သူသည္ လည္ပင္းဖြာေနေသာ ဓမၼဝတ္စုံနက္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ ဝတ္ဆင္ထားသျဖင့္ 
စိတ္ပ်က္ဖြယ္Aသြင္ကုိ ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ သူ႔လက္ထဲတြင္လည္း ကေလာင္တံတစ္ေခ်ာင္း 
ကုိင္လ်က္သားရိွသျဖင့္ သူေဟာမည့္ ေဒသနာမ်ားကုိ ေရးသားလ်က္ရိွသျဖင့္ ထလာရသည္ဟု 
သိႏုိင္ေပသည္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲခင္ဗ်ာ” ဟု ေမးလုိက္၏။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္ Aားခတ္ဆုိတ့ဲ နာမည္နဲ႔ Aမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါ” 
“ေၾသာ္… ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Aင္မတန္ေတာ္တ့ဲ ခ႐ုိင္သူနာျပဳ ဆရာမကေလးကုိ ေျပာတာထင္တယ္၊ 
သူက က်န္းမာေရးဌာနရဲ႕ Aေပၚထပ္မွာေနတယ္၊ Aလုပ္Aေတာ္ မ်ားရွာပါတယ္၊ Aိမ္မွာ 
မေတြ႔ယင္ ငါးနာရီေနာက္ပုိင္းေတာ့ ေဆးေပးခန္းမွာ သူ႔ကုိ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္” 
“ဆရာေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခ်င္ေနတ့ဲ မိတ္ေဆြရဲ႕သမီး ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ သူ႔Aေမကေကာ သူနဲ႔ပဲ 
ေနသလား” 
“သူ႔Aေမ၊ ဟုတ္လား” ဟု ဆုိကာ ဓမၼဆရာ Aနည္းငယ္ ဆုတ္ဆုိင္းသြားၿပီးမွ “ေAးဗ်ာ… 
ေျပာရမွာေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး၊ သူ႔Aေမဆုံးတာ ကုိးလရိွၿပီ၊ ဒီဘုရားဝတ္ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာပဲ 
ျမႇဳပ္ခ့ဲပါတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဤစကားမ်ားႏွင့္Aတူ ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းမွ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံတုိ႔သည္ AမဂၤလာAခါ 
တီးသက့ဲသုိ႔ ဆူညံAက္ကြဲစြာ ျမည္ဟည္းလ်က္ ေပၚထြက္လာၾကေလသည္။ သူ၏ 
ရွာပုံေတာ္ခရီးသည္ ဤတြင္ ၿပီးဆုံးၿပီ၊ ျပတ္ၿပီ။ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ မုိက္ကနဲျဖစ္သြားသျဖင့္ 
ေဘးရိွတံခါးတုိင္ကုိ လွမ္း၍မီွလုိက္ရသည္။ ဓမၼဆရာက “မိတ္ေဆြရယ္ Aထဲကုိ ဝင္ထုိင္ပါUီး” ဟု 
ဆုိကာ Aတြင္းခန္းရိွ ကုလားထုိင္တစ္လုံးဆီသုိ႔ ေခၚသြားလ်က္ “Aင္း… စိတ္ကုိ Aင္မတန္ 
ထိခုိက္သြားသကုိး” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လုိ႔ Aမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္လာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သိပ္ခင္တ့ဲ 
မိတ္ေဆြပါ”  
“ဟုတ္က့ဲ၊ တကယ့္ Aမ်ိဳးေကာင္းသမီးႀကီးပါပဲ၊ ပူပန္ေသာက ျဖစ္မေနပါနဲ႔ေတာ့ေလ၊ 
ေကာင္းကင္ဘုံက် ျပန္ေတြ႔ၾကရမွာေပါ့” 
 
မုိေရးက ေကာင္းကင္ဘုံ ဆုိသည္ကုိ သိပ္ယုံၾကည္သည္ မဟုတ္ေခ်။ ေမရီကား ေသေလၿပီ။ သူက 
သစၥာမ့ဲခ့ဲသည္ဆုိသည့္ Aသိကုိ ေသရာသုိ႔ ေဆာင္သြားၿပီ။ ယခုကား သူ မည္သုိ႔မွ 
ခ်စ္ေႂကြးေျပေAာင္ ဆပ္ခြင့္ မရႏုိင္ေတာ့။ သူျပဳခ့ဲသည့္ Aျပစ္၏ ႀကီးေလးေသာ ဝန္ထုပ္ႀကီးကုိ 
သူပင္ဆက္လက္၍ သယ္ပုိးသြားရေတာ့မည္။ မုိေရးက စိတ္ပ်က္Aားေလ်ာ့ ေဆြးျမည့္စြာ 
ေျဖမဆည္ႏုိင္ရိွစU္ ဓမၼဆရာက သြားေလသူ၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးလ်က္ 
ရိွေလသည္။ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 93 

“သူ႔သမီးကေလးကလဲ ဘာသာတရား တယ္ကုိင္း႐ႈိင္းတ့ဲ မိန္းကေလးပါပဲ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားလဲ 
ျမင့္ျမတ္ပါတယ္၊ ကဲ… ခင္ဗ်ား နည္းနည္း ေနသာထုိင္သာ ရိွၿပီဆုိယင္ ခင္ဗ်ာ့မိတ္ေဆြရဲ႕ ေျမပုံကုိ 
သြားၾကည့္မလား၊ က်ဳပ္လုိက္ျပမယ္ေလ” 
 
ဘုရားဝတ္ေက်ာင္း ေနာက္ဘက္ရိွ သခ ႋ်ဳင္းထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲၾကေသာAခါ သာမန္ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္ကေလး တစ္တုိင္ျဖင့္ မွတ္သားထားသည့္ ေမရီ၏ ေျမပုံကေလးကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ဓမၼဆရာက “ခင္ဗ်ားလဲ က်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ တစ္ဂုိဏ္းတည္းလုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္၊ Aသလုိဆုိယင္ 
တနဂၤေႏြေန႔က်ေတာ့ ေဒသနာေတာ္ေတြကုိ လာနာလွည့္ပါUီးေလ၊ ေဝဒနာမွန္သမွ်ဟာ 
ဘုရားသခင့္ စကားေတာ္မ်ားကုိ ၾကားနာ႐ုံနဲ႔ ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာပါလိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္နာမည္က 
ေဖာ္သာရင္ေဂး၊ မက္သယူး ေဖာ္သာရင္ေဂးပါ၊ လုိတာရိွယင္ေျပာပါ” ဟု ဆုိကာ Uီးၫႊတ္လ်က္ 
Aလုိက္သိစြာ AသာAယာ ထြက္ခြာသြားေလသည္။ 
 
မုိေရးလည္း ျမက္ပင္မ်ား ဖုံးAုပ္ေနေသာ ရွည္လ်ားလ်ား မုိ႔ေမာက္ေမာက္ ေျမပုံကေလးကုိ ငုံ၍ 
စုိက္ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ဤေျမပုံကေလးထဲ၌ ငယ္စU္က သူေပြ႔ပုိက္ယုယခ့ဲသည့္ ေမရီ၏ 
ခႏၶာကုိယ္ကေလး ရိွသည္။ ေရွးယခင္ သူႏွင့္ေဆး႐ုံသြားၾကည့္ၾကၿပီးေနာက္ ေတာလမ္းက 
ျပန္ခ့ဲၾကေသာေန႔က ေမရီ။ လန္းဆန္းၾကည္လင္၍ မည္းနက္ေသာ မ်က္လုံးဝုိင္းႀကီးမ်ား၊ 
နီညိဳေရာင္ဝင္းေနသည့္ ဆံပင္မ်ားႏွင့္ ေမရီ။ ထုိ ေမရီ၏ ႐ုပ္Aသြင္ကုိ သူ႔Aာ႐ုံထဲတြင္ ထင္ျမင္၍ 
ၾကည့္ေနမိေလသည္။ သူ စိတ္ကုိ မတင္းႏုိင္ေတာ့သည့္Aဆုံးတြင္ ေျမပုံထိပ္မွ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္ကေလးကုိ မီွ၍ငုံ႔ကာ မ်က္လုံးမ်ားကုိ မိွတ္ထားလုိက္ရေလ၏။ 
 
ေက်ာက္စရစ္လမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လာသည့္ ေျခသံကုိ ၾကားလုိက္ရမွ သူAိပ္ရာက 
ႏုိးလာသူပမာ ေခါင္းကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ရာ သူ႔မွာ ႐ုတ္တရက္ လဲက်သြားမတတ္ 
A့ံAားသင့္ရေလသည္။ ေမရီေဒါက္ဂလပ္သည္ ပန္းျဖဴပြင့္ကေလးမ်ားျဖင့္ ပန္းခုိင္တစ္ခုိင္ကုိ 
လက္တြင္ကုိင္လ်က္ သူ႔ေရွ႕တြင္ ရပ္ေနသည္။ ယခုကေလးတြင္ပင္ သူ႔Aာ႐ုံထဲ၌ ထင္ျမင္တမ္းတ 
ေနမိေသာ ေမရီ၏႐ုပ္သြင္Aတုိင္း တသေဝမတိမ္းသည့္ ေမရီျဖစ္၏။ သူ ေAာ္ဟစ္လုိက္ရန္ 
Aားထုတ္ၾကည့္ေသာ္လည္း Aသံက ထြက္မလာ။ ေနာက္မွ ေခါင္းထဲတြင္ ေဝေဝဝါးဝါးျဖင့္ပင္ 
ဤသူငယ္မကား ေမရီ၏ သမီးဆုိသူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သတိရေလေတာ့သည္။ 
 
မိန္းကေလးက မုိေရးထံသုိ႔ ေလွ်ာက္လာကာ စုိးရိမ္သည့္ AမူAရာျဖင့္ “ကၽြန္မလာလုိ႔ 
လန္႔သြားတယ္ေနာ္” ဟု ဆုိရွာသည္။ 
 
“ဟုတ္… ဟုတ္ တယ္၊ လုံးလုံး မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ႐ုတ္တရက္ဆိုေတာ့…” 
“Aခုပဲ လမ္းမွာ ကၽြန္မတုိ႔ဓမၼဆရာနဲ႔ ေတြ႔ခ့ဲတယ္၊ ရွင္က ကၽြန္မေမေမရဲ႕ မိတ္ေဆြကုိး” 
“မင္းတုိ႔ မိသားစုAားလုံးရဲ႕ မိတ္ေဆြပါကြယ္၊ က်ဳပ္မွာ Aုိးမ့ဲAိမ္မ့ဲ ဆင္းဆင္းရဲရဲ 
ေက်ာင္းသားဘဝက က်ဳပ္Aေပၚမွာ Aင္မတန္ ေကာင္းခ့ဲတ့ဲ လူေတြပါ” 
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မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ သနားၾကင္နာသည့္ AမူAရာကေလးမ်ား ေပၚလြင္ေနၾကသည္။ 
သူ႔Aေမ၏ ေျမပုံတြင္ ပူေဆြးေသာက ျဖစ္ေနသည္ကုိ ျမင္ရကတည္းက မုိေရးAေပၚတြင္ 
ၾကင္နာသနားစိတ္မ်ားက ဝင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။  
 
“ဒီလုိဆုိယင္ ရွင္ ကၽြန္မAဘုိး ဂ်ိမ္းေဒါက္ဂလပ္ကုိလဲ သိမွာေပါ့” 
“တကယ့္ ခင္မင္စရာ လူေပါ့ကြယ္” 
 
မိန္းကေလးက ပုိမုိရင္းႏီွးလာသည့္ ေလသံျဖင့္ “ဒါျဖင့္ Aန္ကယ္ဝီလီကုိေကာ…” ဟု 
ဆက္ေမးသည္။ 
 
“ဝီလီနဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ Aခင္ဆုံး သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ေပါ့ကြယ္” ဟု ဆုိကာ ႐ုတ္တရက္ 
ဝီလီႏွင့္ခင္မင္သည္ကုိ ပုိမုိထင္ရွားေစသည့္ Aျဖစ္ေပၚေAာင္ ေျပာျပဖုိ႔ စိတ္ကူးရသျဖင့္ 
“ဝီလီနဲ႔က်ဳပ္ တစ္Aိပ္ရာတည္း Aိပ္ေနက်၊ ညU့္ညU့္ဆုိ မုိးခ်ဳပ္သန္းေခါင္ မၿပီးႏုိင္A ဆုံး 
စကားေျပာေဖာ္ေပါ့၊ ဝီလီဟာ တကယ္ ေတာ္တ့ဲကေလးကြယ့္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဟုတ္တယ္၊ ဒါကုိေတာ့ ကၽြန္မ ယုံပါတယ္” 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္ခဏမွ် တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ မုိေရးမွာ သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ ကံၾကမၼာ 
Aခုိက္Aလွည့္တြင္ ဘဝင္မက်ႏုိင္ေသးေAာင္ ရိွေလသည္။ ေမရီ ေသဆုံးသြားသည့္Aတြက္ 
ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ရေသာ္လည္း သူ႔ေနာင္တေႂကြးကုိ Aေမ့Aစား သမီးကေလးကုိပင္ 
ေပးဆပ္ရေတာ့မည္ဟု ေAာက္ေမ့မိသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ သူ၏ရွာပုံေတာ္လမ္း 
ဤတြင္မဆုံးေသးဟု ဆုိရေပမည္။ 
 
“ကုိယ္တုိင္ပဲ မိတ္ဆက္ပါရေစေတာ့ကြယ္၊ က်ဳပ္နာမည္က ေဒးဗစ္မုိေရးတ့ဲ” 
 
မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာAမူAရာ တစ္စုံတရာ မေျပာင္း။ မုိေရးကမ္းေပးလုိက္သည့္ လက္ကုိ 
လွမ္းယူလုိက္မွ မုိေရးမွာ ရင္တမမ ရိွရာမွ စိတ္ေAးသြားကာ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ေတာ့သည္။ 
သူ႔Aေၾကာင္း မိန္းကေလး ဘာမွမသိေပ။ သူ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား သံသယ ျဖစ္ခ့ဲမိပါလိမ့္။ ေမရီသည္ 
သူ႔သမီးAား မည္သုိ႔မွ ဖြင့္ေျပာခ့ဲမည္မဟုတ္။ ဤလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ သူ၏ေၾကကြဲသြားေသာ 
Aသည္းႏွလုံးၾကားတြင္ ထာဝစU္သုိမီွး၍ ထားလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ 
 
မိန္းကေလးက မရဲတရဲပင္ “ကၽြန္မနာမည္က ေကသီAားခတ္ပါ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက သူ၏တစ္ဘက္သားAား သိမ္းသြင္းႏုိင္ေသာ A ၿပံဳးျဖင့္ ၿပံဳးျပကာ “ဒီလုိဆုိ မိသားစုရဲ႕ 
မိတ္ေဆြေဟာင္း တစ္ေယာက္A ေနနဲ႔ ‘ေကသီ’ လုိ႔ပဲ ေခၚပါရေစေတာ့ကြယ္” ဟု ဆုိလုိက္ေလ၏။ 
 
မိန္းကေလးက လက္ဝါးကပ္တုိင္ေရွ႕တြင္ သူယူလာေသာ ပန္းခုိင္ကေလးတင္ေနစU္ မုိေရးက 
ၾကည့္ေနသည္။ မိန္းကေလးမွာ ေခါင္းေဆာင္းမပါ။ Aျပာႏုေရာင္ သူနာျပဳဝတ္စုံေပၚတြင္ 
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Aျပာရင္ေရာင္ Aေပၚဝတ္ ကုတ္Aကႌ် ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ ထပ္ဝတ္ထားသည္။ ဖိနပ္ 
တစ္ဘက္မွာလည္း ေပါက္၍ ဖာထားသည္။ ဤသုိ႔ ႏြမ္းပါးေခၽြတာရသည့္ လကၡဏာ 
ကေလးမ်ားကုိ ျမင္လုိက္ရေသာAခါ သူသနားသြားသည္။ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္က 
လႈံ႔ေဆာ္သျဖင့္ ‘ငါ Aကုန္ေျပာင္းလဲပစ္မယ္’ ဟု သူ႔ကုိယ္သူ ေျပာေနမိေလသည္။ မွန္ပါသည္။ 
သူ႔ကံၾကမၼာက ဖန္တီးေပးလုိက္သျဖင့္ သူ႔Aတြက္ Aမ်က္ေျဖခြင့္သည္ ဤတြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ 
ဆုိက္ေရာက္၍ လာခ့ဲပါၿပီ။ 
 
မိန္းကေလးက မတ္မတ္ ျပန္ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ကဲ… ရွင့္၊ Aားလုံး ေသေသသပ္သပ္ ျဖစ္သြားၿပီ” 
ဟု Aၿပံဳးျဖင့္ေျပာယင္းမွ တစ္ဖန္ မရြံ႕မရဲ ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္းေနၿပီးေနာက္ “ကဲ… ကၽြန္မနဲ႔ 
Aိမ္ကုိလုိက္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ကေလး တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ပါUီးလား” ဟု 
ဖိတ္ေခၚလုိက္ေလသည္။ 
 
ေဆးေပးခန္း၏ Aေပၚထပ္ရိွ ေကသီ၏ Aခန္းတြင္ ေကသီက မီးဖိုခန္းကေလးထဲသုိ႔ 
ဝင္သြားေသာAခါ မုိေရးလည္း တစ္ေယာက္တည္း ထုိင္လ်က္ Aခန္းတြင္းAႏံွ႔ ေစာင္းင့ဲ 
ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ၾကမ္းျပင္ကုိ ေျပာင္ေAာင္ တုိက္ထားေသာ္လည္း Aခင္းမရိွ။ 
ပရိေဘာဂလည္း နည္းပါးလွ၏။ စားပြဲငယ္တစ္လုံးႏွင့္ ကုလားထုိင္Aၾကမ္း သုံးေလးလုံးမွ် 
ရိွၾကသည္။ နံရံျဖဴျဖဴတုိ႔တြင္ကား ဘာသာေရး စာေစာင္တစ္ခုမွ ျဖတ္ယူ၍ ေဘာင္သြင္း 
ခ်ိတ္ထားေသာ ပန္းခ်ီေက်ာ္ လီယယ္၏လက္ရာ ‘ခရစ္ေတာ္ Aသြင္ေျပာင္းျခင္း’ 
ပုံကားတစ္ခ်ပ္သာ ရိွသည္။ စာAုပ္စင္ေပၚတြင္ Aမ်ားAားျဖင့္ သူနာျပဳစုနည္း စာAုပ္မ်ားႏွင့္ 
သမၼာက်မ္းစာတစ္Aုပ္ AပါAဝင္ စာAုပ္Aနည္းငယ္ ရိွၾကသည္။ မီးလင္းဖုိ နဖူးစည္းေပၚတြင္ 
ေတာမညႇိဳးလုံးပန္းကေလးမ်ား ထုိးထားသည့္ ပန္းစုိက္Aုိးတစ္လုံး ရိွ၏။ Aခန္းကေလးမွာ 
သန္႔ရွင္းသည္၊ Aသင့္Aတင့္ ေတာက္ေျပာင္သည္ဟု ဆုိရေစUီးေတာ့ ေငြေၾကး 
မေခ်ာင္လည္သည့္ လကၡဏာမ်ားက ေပၚလြင္လ်က္ပင္ရိွၾကသည္။ ထုိစU္ ေကသီ ယူလာေသာ 
လက္ဖက္ရည္ဗန္းထဲတြင္ကာ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ တစ္ပန္းကန္သာ ပါလာသည္။ မုိေရး 
႐ုတ္တရက္ တက္ႂကြလာေသာ စိတ္ျဖင့္ ‘ကေလးမ ဆင္းရဲေလေလ သူက ပုိၿပီး မစႏုိင္ေလေလပဲ’ 
ဟု ေAာက္ေမ့ေနမိေလ၏။ 
 
ေကသီက လက္ဖက္ရည္ ငဲွ႔ထည့္ေပးယင္း “ရွင္လာမယ္ဆုိတာ သိထားယင္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ 
လုပ္မထားရပါလားရွင္” ဟု ေျပာကာ “ကဲ ရွင္၊ ရွင့္Aေၾကာင္း ေျပာျပပါUီး” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
“က်ဳပ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံျခား ေရာက္ေနတာ၊ Aေမရီးကားမွာ Aေနမ်ားတယ္” 
“ေၾသာ္… ကၽြန္မကေတာ့ Aာဖရီးကားလုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္ေနတာ၊ Aဲဒီမွာ Aန္ကယ္ဝီလီ 
ရိွေနတယ္ေလ၊ သူက Aန္ဂုိလာေျမာက္ဘက္ နယ္စပ္က ကြီးဗူးမွာ” 
 
မုိေရးက စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ ဝီလီကား သူ႔ကုိ မုခ် သိမည္။ Aခ်ိန္မသင့္မီ ႐ုတ္တရက္ 
ေတြ႔ဆုံလုိက္ရပါမွ မဖြယ္မရာ ျပႆနာေတြ တက္လာႏုိင္သည္။ 
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“ဝီလီကေတာ့ ခ်ာတိတ္ကတည္းကကုိ Aာဖရီးကားဆုိ A႐ူးAမူးပဲ” ဟု ေျပာၿပီးမွ “ဒါေပမယ့္ကြယ္ 
Aန္ဂုိလာဆုိေတာ့ နည္းနည္းမ်ား ေခါင္မေနဘူးလား” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ေခါင္တာေရာ ဘာေရာAကုန္ေပါ့ရွင္၊ Aန္ကယ္ ဝီလီလဲ ႏွစ္Aေတာ္ကေလး ၾကာေAာင္ 
ဒုကၡသုကၡေတြ ႀကံဳခ့ဲရေသးတာေပါ့” 
 
‘ဝီလီ ဘာကိစၥ A ာဖရီးကား ေရာက္ေနပါလိမ့္၊ သတၱဳတြင္း စိန္တြင္းမ်ား တူးေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 
A င္ဂ်င္နီယာ A လုပ္နဲ႔မ်ားလား’ ဟု ေတြးေနမိေသာ္လည္း သူ မေမးေတာ့။ “ကဲ… မင့္ 
Aလုပ္Aေၾကာင္းလဲ ေျပာျပပါUီး” ဟုသာ ေမးလုိက္ေလသည္။ 
 
ေကသီက မေျပာပေလာက္သည့္A ေၾကာင္း ေျပာရမည္ကုိ ရွက္စႏုိးA မူA ရာ ျပလုိက္ၿပီးမွ “ခ႐ုိင္ 
သူနာျပဳ A လုပ္႐ုိး႐ုိးပါပဲ၊ တစ္A ိမ္တက္ တစ္A ိမ္ဆင္း A ိမ္သားေတြ ေနေကာင္း မေကာင္း 
လုိက္ၾကည့္ရတ့ဲ A လုပ္မ်ိဳးေပါ့၊ ေတာပုိင္းကုိေတာ့ တစ္ခါတေလ ဘုိင္စကယ္နဲ႔ တစ္ခါတေလ 
ေျခက်င္ေလွ်ာက္၊ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးဌာန ေဆးေပးခန္းမွာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေတြ မီးမဖြားခင္နဲ႔ 
မီးဖြားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ A လုပ္တုိ႔၊ ကေလးေဆးကုခန္း A လုပ္တုိ႔ေပါ့၊ ေဒၚလေဟဗင္ 
ေဆး႐ုံမွာလဲ တစ္လွည့္ ဝင္ေပးရေသးတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
“ဟ့ဲ ဒီလုိဆုိ မင့္A လုပ္ေတြကလဲ မ်ားလြန္းလွေခ်လားကြယ္” 
 
ေကသီက ရႊင္ပ်စြာပင္ “A လုပ္မ်ားတာ ေကာင္းတာေပါ့ရွင္၊ ကၽြန္မမွာ ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲပုိင္း 
နားရပါတယ္၊ တစ္ႏွစ္ကုိ သုံးပတ္ A ားလပ္ခြင့္ ရပါတယ္” ဟု ျပန္ေျပာသည္။  
 
“ဒီလုိဆုိ မင့္A လုပ္ကုိ မင္း ႏွစ္သက္တယ္ေပါ့” 
 
ေကသီက ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္၍ “ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မမွာ ဒီထက္ေကာင္းတာ တစ္ခုေတာ့ 
ႀကံစည္ထားေသးတယ္” ဟု ေျပာျပန္သည္။ 
 
မုိေရးမွာ သူ႔ A ေတြးႏွင့္သူ စိတ္ပူပန္သြားသျဖင့္ “A ိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ ေျပာတာလား” ဟု ေမးလုိက္၏။ 
 
ေကသီက ရယ္လုိက္ယင္း “A မယ္ေလး မဟုတ္ရပါဘူးရွင္၊ ဒီA နီးA နား တစ္ဝုိက္မွာေတာ့ 
စေနေန႔ညU့္ ကပြဲသြားဖုိ႔ေလာက္က လြဲလုိ႔ ဘာမွ မစU္းစားတတ္တ့ဲ လယ္ထဲက 
ေကာင္ကေလးေတြက လြဲလုိ႔ ကၽြန္မ လက္ထပ္ဖုိ႔လူ ဘယ္ရိွမွာလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ဒီAလုပ္ကုိ 
တစ္သက္လုံး လုပ္သြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားေတာ့ ဘယ္သူ႔Aတြက္နဲ႔မွ ကၽြန္မAလုပ္ကုိ 
မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ပါဘူးရွင္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
မုိေရး၏ စိတ္ႀကိဳက္Aတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာ မရိွေသာ္လည္း ေကာင္းျမတ္ေသာ 
Aလုပ္မ်ိဳးတြင္ သံေယာဇU္တြယ္လ်က္ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေနသြားသည့္ ဘဝ၊ ေကသ့ီကုိ သူ 
Aေမြစား AေမြခံAျဖစ္ ေမြးစားလုိက္ရမလား၊ ေကသ့ီAတြက္ဆုိ သူ လုပ္မေပးႏုိင္တာ 
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ဘာရိွသလဲ။ ေသာက္ၿပီးသြားေသာ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းေနသည့္ 
ေကသီAား မုိေရးက Aကဲခတ္ေနမိသည္။ စင္စစ္ ေကသီသည္ သူ႔Aေမႏွင့္ တေထရာတည္း 
တူသည္ကား မဟုတ္။ မ်က္ႏွာAမူAရာတြင္ ကြဲလြဲသည္။ ေကသီက ပုိ၍ Iေႁႏၵႀကီးဟန္ရိွကာ 
ႏႈတ္ခမ္းလည္း ပုိျပည့္သည္။ ေကြးၫႊတ္သည္။ A လြန္ ၿပံဳးခဲသည္။ ၿပံဳးမည့္ၿပံဳးျပန္လည္း 
မုိေရးျမင္ဖူးသမွ်တြင္ A လွဆုံး A ၿပံဳးဟု ဆုိႏုိင္ေလာက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မုိေရးသေဘာႏွင့္ 
A ေတြ႔ဆုံးမွာ ေကသီ၏ သနားစဖြယ္ ငယ္မူငယ္ေသြးပင္ ျဖစ္သည္။ ေမရီသည္ 
သန္မာက်စ္လ်စ္ေသာ မိန္းကေလးျဖစ္သည္။ ေကသီက ေသးေသးသြယ္သြယ္ျဖင့္ 
ႏုနယ္ပ်ိဳမ်စ္သည္ျဖစ္ရာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားကုိ လႈံ႔ေဆာ္ 
ေပးေနသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ သြားေလသူA ား က့ဲရဲ႕ႏိွမ့္ခ်လုိ၍ကား မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ေကသီက 
သူ႔A ေမထက္ ပုိမုိေလးနက္တည္ၿငိမ္၍ ပုိမုိသိမ္ေမြ႔ေသာ ႏွလုံးသား ရိွသည္ဟု သူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မိေလသည္။ 
 
ေကသီ၏ ေဆးေပးခန္းက ၅ နာရီတြင္ စသည္ဆုိသည္ကုိ သတိရသျဖင့္ နာရီကုိၾကည့္ယင္း 
ထုိင္ရာမွထကာ “ေကသီေရ၊ က်ဳပ္လဲ ေတာ္ေတာ့ကုိ ၾကာသြားၿပီကြယ္၊ မင့္လူနာေတြက မင္းကုိ 
ေစာင့္ေနၾကေရာ့မယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
“နည္းနည္းပါးပါး ေစာင့္ရတာကုိ ၿငိဳျငင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
“ကဲ… ဒါျဖင့္ Aခု ေတြ႔ရတာဟာ ေနာက္ေတြ႔ရUီးမယ့္ Aႀကိမ္ေတြ Aမ်ားႀကီးထဲက ပထမ 
ေတြ႔ရတ့ဲ Aႀကိမ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆုိတာ ေျပာပါရေစကြယ္၊ မင္းတုိ႔ မိသားစု 
က်ဳပ္Aေပၚ ေကာင္းခ့ဲသမွ် က်ဳပ္ Aမ်ားႀကီး ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရUီးမယ္ကြယ့္” 
 
သူ ဟုိတယ္သုိ႔ ကားေမာင္း၍ ျပန္ခ့ဲသည္တြင္ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာျဖစ္၍ လာခ့ဲရသည္။ 
သူ႔ကုိေတြ႔လွ်င္ ေဒါသျဖင့္Aျပစ္တင္A့ံေသာ Aသက္Aရြယ္ႀကီးရင့္ေနသူ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ 
မေတြ႔ရဘဲ သူ႔AကူAညီ လိုAပ္ေနေသာ Aလုပ္ပင္ပန္းသည့္  ဆင္းရဲသမီး မိန္းကေလးကုိ 
ေတြ႔ခ့ဲရသည္။ Aေမကုိ AဆုံးA႐ႈံးခံလုိက္ရ၍ သူ ရင္ဆုိ႔ေAာင္ နာက်င္ခ့ဲရေသာ္လည္း 
Aေမ့ကုိယ္စား သူႏွင့္သာရလွ်င္ သူ႔သမီးျဖစ္ရမည့္ ခ်စ္စရာသမီး Aလိမၼာေလးကုိ ရခ့ဲသည္။ 
ထာဝရAရွင္၏ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူျခင္းကား ဆန္းျပားနက္နဲ၍ နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါဘိျခင္း။ 

************    
    
ထုိေန႔ညေနတြင္ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္သုိ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္ကာ Aာထူ႐ုိAား သူ႔Aတြက္ 
ေနာက္ထပ္ Aဝတ္Aစားမ်ားကုိ ေလယာU္ပ်ံျဖင့္ တင္ပုိ႔ေပးရန္ ေျပာလုိက္သည္။ တယ္လီဖုန္းတြင္ 
Aာထူ႐ုက AားလုံးAဆင္ေျပေၾကာင္း မဒမ္ေAာ္လတီ႐ႈိဖာ ႏွစ္ခါ တယ္လီဖုန္းဆက္ေၾကာင္း 
သတင္းေပးသည္။ 
 
ေနာက္ေန႔တြင္ မုိေရး တယ္လီဖုန္း ထပ္ဆက္ျပန္သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ Aီဒင္ဗာရာ 
ပန္းဆုိင္သုိ႔ျဖစ္၏။ မ်ားမၾကာမီပင္ A႐ုိးရွည္ ႏွင္းပန္းမ်ားျဖင့္ တခမ္းတနား ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ပန္းေခြႀကီးတစ္ေခြ လာပုိ႔သည္။ ထုိပန္းေခြႀကီးကုိ သူ မာ့ကင့္ခ်္သခ ႋ်ဳင္းသုိ႔ ယူသြားကာ ေမရီ၏ 
ေျမပုံ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေAာက္တြင္ တ႐ုိတေသခ်လုိက္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ေသာ 
ေနာက္ေန႔တြင္ကား သူသည္ မာ့ကင့္ခ်္ ဘုရာဝတ္ေက်ာင္းသုိ႔ တရားနာရန္ သြားေလသည္။ 
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သူ ဘုရားဝတ္ေက်ာင္း မတက္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခ့ဲၿပီ။ Aေမရိကန္တြင္ 
ေနစU္ကဆုိလွ်င္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ ဘာတီႏွင့္Aတူ ေဂါက္သီး႐ုိက္သည့္Aခါ ႐ုိက္၍ 
သူ႔ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ သြားသည့္Aခါ သြားေနေလ့ရိွသည္။ ယခုသုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ 
ကုမၸဏီAတြက္ Aျမတ္ေငြ Aေျမာက္Aျမား ရရိွေစသည့္ ေရေမႊးတစ္မ်ိဳး ေဖာ္နည္းကုိ 
သူေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ဆီက တစ္ခုေသာ ေသာၾကာေန႔တြင္ သူ႔ဇနီးေဒါရစ္Aား 
ဝီလင္းစကီး၏ စိတၱဇေဆး႐ုံသုိ႔ တင္ထားခ့ဲရၿပီးေနာက္ သူသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္း ပၪၥမရိပ္သာ 
လမ္းက်ယ္ႀကီးရိွ စိန္ေတာမတ္ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းႀကီးထဲသုိ႔ Aသာလွ်ိဳ၍ ဝင္ခ့ဲသည္။ သူကုိယ္တုိင္ 
စိတၱဇေဝဒနာသည္ ျဖစ္လုနီးပါး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနခုိက္ ျဖစ္သျဖင့္ AားကုိးAားထား ရလုိရျငား 
ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ေနာက္ခုံတန္းမ်ား၌ ႐ုိေသစြာ ဝပ္စင္းလ်က္ 
ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ ပလႅင္ဆီသုိ႔ စိတ္မလုံမလဲျဖင့္ ေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ခ့ဲရသည္။ မ်က္ရည္ 
တစ္ေပါက္ႏွစ္ေပါက္ က်ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ Aက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စုံတရာမွ သူ႔တြင္ မထင္ပဲ သူ 
ျပန္ထြက္လာခ့ဲရသည္။ 
 
ယခု သူ႔စိတ္AေျခAေနက ပုိမုိ ခ်မ္းေျမ့သာယာပါသည္။ Aက္ကြဲေနေသာ ေခါင္းေလာင္းသံျဖင့္ 
ဆင့္ေခၚလုိက္ေသာေၾကာင့္ ဟုိနားတစ္ေယာက္ သည္နားတစ္ေယာက္ က်ိဳးတုိးက်ဲတဲ 
ထြက္လာၾကေသာ ဝတ္ျပဳပရိသတ္တုိ႔ Aားကုိးတႀကီးျဖင့္ Uီးတည္ သြားေနၾကသည့္ 
ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းကေလးဆီသုိ႔ မုိေရးလည္း ခ်U္းကပ္လာခ့ဲ၏။ Aတြင္းသုိ႔ သူဝင္ခ့ဲသည္တြင္ 
ေကသီက သူ႔Aားမွတ္မိ၍ တစ္ခ်က္မွ် လွမ္းၾကည့္ၿပီးမွ ျပန္ငုံ႔သြားသျဖင့္ သူ ေက်နပ္သြားသည္။ 
Aဖြင့္ဓမၼသီခ်င္း ဆုိစU္ႏွင့္ ဆုိၿပီးခ်ိန္တုိ႔၌ လည္းေကာင္၊ ဓမၼဆရာ ေဖာ္သာရင္ေဂး၏ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ 
ေဒသနာေတာ္ ေဟာေနစU္၌ လည္းေကာင္း မုိေရးသည္ ေက်းရြာမွ ကေလးမ်ားႏွင့္Aတူ 
ထုိင္ေနသည့္ ေကသီAား Aကဲခတ္ ၾကည့္ေနမိသည္။ Aလြန္ေဆာ့ေသာ ကေလးမ်ားကုိ 
ေကသီႏုိင္ေAာင္ ထိန္းႏုိင္ပုံ၊ စိတ္ရွည္ပုံတုိ႔ကုိ မ်ားစြာသေဘာက် ေနမိေလသည္။ ေကသီ၏ 
မ်က္ႏွာတေစာင္းကုိ ျမင္ရသည္မွာ ေရွးAီတာလ်ံ ပန္းပုဆရာတုိ႔၏ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာက့ဲသုိ႔ 
တိရိျပတ္သားလွေပသည္။ 
 
ဝတ္ေက်ာင္း၏ Aျပင္ဘက္တြင္ မုိေရးလည္း ေကသီAား ေစာင့္ေနေလသည္။ ပုပုတုတ္တုတ္ 
Aသားနီစပ္စပ္ မ်က္ႏွာဝုိင္းဝုိင္း စူးရွေသာ မ်က္လုံးျပာျပာ မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂးႏွင့္A တူ 
ေကသီထြက္လာသည္။ မိတ္ဆက္ေပးၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ မစၥတာေဖာ္သာရင္ေဂး 
ေရာက္လာသည္။ မုိေရးက “တကယ္မြန္ျမတ္တ့ဲ တရားေတာ္ပါပဲဆရာ၊ ေဒသနာကုိ နာယင္းက 
ကၽြန္ေတာ္ A ယင္ နယူးေယာက္က စိန္႔ေတာမတ္ ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းထဲမွာ ႀကံဳခ့ဲရတ့ဲ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ခံစားရပုံမ်ိဳးကုိ သတိရမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေဖာ္သာရင္ေဂး A လြန္သေဘာက်သြားကာ မ်က္ႏွာမ်ားပင္ နီျမန္းလာသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာက ဝတ္ေက်ာင္းကုိလာၿပီး တရားနာတာ ေက်းဇူး တင္လွပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေလာင္းခမ်ာမလဲ ျပင္ပက ဝတ္ျပဳသူ မ်ားမ်ားလာေA ာင္ မႏႈိးေဆာ္ႏုိင္ 
ရွာေတာ့ဘူးခင္ဗ်၊ ေခါင္းေလာင္းခ်ိတ္တ့ဲ ထုပ္တန္းက မႏွစ္ကေဆြးၿပီး ျပဳတ္က်လုိ႔ 
ေခါင္းေလာင္းလဲ A က္၊ ေက်းရြာကလဲ ဆင္းရဲေတာ့ ဒီေခါင္းေလာင္း ျပန္သြန္းဖုိ႔A တြက္ 
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ေပါင္ရွစ္ဆယ္ဆုိတ့ဲ ေငြကုိလဲ ဘယ္ကလာ တတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မလဲ” ဟု သူက လမ္းေလွ်ာက္ယင္း 
ေျပာျပသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္ခဏမွ် ေၾကာင္Aမ္းAမ္းျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္သြားသည္။ ၿပီးမွ မုိေရးက 
ခ်ိဳသာစြာပင္ “ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သုံးေယာက္စလုံးကုိ ဒီကေန႔ ညေနစာ စားဖုိ႔ 
ဖိတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ လာႏုိင္ၾကတယ္ မဟုတ္လား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
ေဖာ္သာရင္ေဂးက “ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ ခင္ဗ်ာ” ဟု ေျပာကာ သူ႔ဇနီးAား တစ္ခ်က္ 
လွမ္းၾကည့္လုိက္၍ “ဘယ့္ႏွယ္လဲေဟ့၊ Aိမ္က Aသားေၾကာ္ နက္ျဖန္Aတြက္ ထားလုိက္ေပါ့၊ 
ၿပီးေတာ့ ကေန႔Aဖုိ႔ ပန္းကန္ Aေဆးရလဲ သက္သာတာေပါ့” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ကၽြန္မAဖုိ႔ေတာ့ Aႀကိဳက္ေပါ့ရွင္၊ Aိမ္ကလူကေတာ့ တရားေဟာရယင္ စားေသာက္ 
ေကာင္းသတ့ဲ၊ ကၽြန္မမွာေတာ့ ခ်က္ရျပဳတ္ရတာနဲ႔ပဲ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ ကုန္တာပဲ” 
 
ေကသီလည္း သေဘာက်ပုံ ရသည္။ မုိေရးလည္း သူတုိ႔Aားလုံးကုိ ကားထဲတြင္ ေနရာခ်ေပးကာ 
မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂးက ေရွ႕ခန္းတြင္ သူ႔ေဘးက ထုိင္လ်က္ ကားကုိေမာင္းထြက္ခ့ဲသည္။ 
ေဖာ္သာရင္ေဂး ဇနီးေမာင္ႏံွကုိ ခင္ေAာင္ မင္ေAာင္ သူ႔ဘက္ပါေAာင္ လုပ္ရမည္ကုိ သူ 
Aစကပင္ သိထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ 
 
ဟုိတယ္ စားေသာက္ခန္းတြင္ သူတုိ႔ မီးလင္းဖုိနားရိွ စားပြဲတစ္လုံးရသည္။ AစားAစာမ်ားမွာ 
႐ုိး႐ုိးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စေကာ့ဟင္းခ်ိဳ၊ သုိးမုိးခုိသား၊ 
Aလူးျပဳတ္၊ ပဲျပဳတ္၊ ရွယ္ရီဝုိင္Aနံကေလးျဖင့္ ထုံလ်က္ ျပည္တြင္းျဖစ္ မလုိင္ျမႇဳပ္Aုပ္ထားသည့္ 
Aခ်ိဳမုန္႔၊ စေကာတလန္ျဖစ္ ဒန္းေလာ့ဒိန္ခဲႏွင့္ စေကာတလန္ မုန္႔ျပားပူပူတုိ႔ ျဖစ္ၾက၏။ 
ေဖာ္သာရင္ေဂး ဇနီးေမာင္ႏံွတုိ႔ ၿမိန္ရွက္စြာ စားေသာက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မုိေရး 
စိတ္Aေက်နပ္ဆုံးမွာ Aာဟာရဓာတ္ပါေသာ ထုိAစားAစာမ်ားကုိ စားလုိက္၍ ေကသီ၏ 
ပါးျပင္ကေလးမ်ား စုိျပည္လာၾကကာ သူ႔မ်က္လုံးမ်ား ေတာက္ေျပာင္လာၾက၍ သူ႔A ၿပံဳးပုိမုိ 
ေဖာ္ေရြလာျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ‘ေကာင္မေလးဟာ စိတ္A စာခ်ည္း သက္သက္ 
မက္တ့ဲဟာမ်ိဳးေလး မဟုတ္လုိ႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕’ ဟု မုိေရး ေတြးလုိက္မိသည္။ 
 
ထုိA ေတာA တြင္း သူက A ေမရိကန္A ေၾကာင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ ရႊမ္းဆီးေရA ိုင္ 
A ထက္၌ရိွေသာ သူ႔A ိမ္A ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေျပာျပကာ သူ႔Eည့္သည္မ်ားကုိ ေဖ်ာ္ေျဖလ်က္ 
ရိွေလသည္။ 
 
မစၥက္ေဖာ္သာရင္းေဂးက “ၾကားရတ့ဲAတုိင္း ဆုိယင္ သိပ္ကုိလွတ့ဲ ေနရာကေလးပဲေနာ္၊ 
သည္လုိလွတ့ဲ ေနရာမ်ိဳးမွာ ေနရတာ ရွင္သိပ္ကံေကာင္းတ့ဲလူပဲ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ကံေကာင္းတယ္ဆုိလဲ ဟုတ္ရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္တည္း ပ်င္းလွတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ 
မုဆုိးဖုိျဖစ္ရတာ ႏွစ္A ေတာ္ၾကာၿပီဗ်” 
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“ေၾသာ္… ျဖစ္မွျဖစ္ရေလရွင္၊ ကေလးေတြ ဘာေတြေကာ မရိွဘူးလား” 
“တစ္ေယာက္မွ မရိွဘူးခင္ဗ်၊ ကၽြန္ေတာ့္Aိမ္ေထာင္ေရးက တယ္ေတာ့ Aဆင္ေျပလွတာ 
မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်ာ” 
 
လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္၍ ခပ္ခ်ိဳခ်ိဳ ေျပာလုိက္ရဟန္တူေသာ ဤစိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ စကားမ်ားေၾကာင့္ 
႐ုတ္တရက္ ၿငိမ္သက္သြားၾကသျဖင့္ မုိေရးကတဖန္ “ဒါေတြက ၿပီးခ့ဲပါၿပီေလ၊ Aခု ကၽြန္ေတာ္ 
ကုိယ့္ေမြးရပ္ေျမကုိ ျပန္ေရာက္ၿပီး AခုလုိAေဖာ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရျပန္ေတာ့လဲ ကၽြန္ေတာ္ 
ေပ်ာ္ပါတယ္” ဟု ျပန္၍ Aားေပးလုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူက ၿပံဳးျပကာ “ကဲ… 
ေကာ္ဖီေသာက္ရေAာင္ Eည့္ခန္းဘက္ သြားၾကစုိ႔လား” ဟု ဖိတ္ေခၚလုိက္ေလ၏။ 
 
ဓမၼဆရာက စိတ္မေကာင္းစြာပင္ သူ႔နာရီကုိၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ေကသီက သုံးနာရီမွာ 
တနဂၤေႏြသင္တန္း ရိွေသးတယ္၊ Aခု ႏွစ္နာရီခြဲၿပီးေနၿပီ” ဟု သတိေပးသလုိ ဆုိလုိက္၏။ 
 
မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂးက “Aလုိေလးေတာ္၊ Aခ်ိန္မ်ားကလဲ ကုန္လြယ္လုိက္တာ၊ ကဲ ေကသီေရ 
လာ ဒို႔ Aျပင္ခဏထြက္ၾကရေAာင္” ဟု ေခၚကာ ႏွစ္ေယာက္သား ထြက္သြားၾကသည္။ 
 
ဓမၼဆရာႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ေသာAခါ မုိေရးက သူ၏ Aိတ္တြင္းမွ ခ်က္လက္မွတ္ 
စာAုပ္နွင့္ ေဖာင္တိန္ကုိ ထုတ္ယူလုိက္သည္။ တစ္ခဏAတြင္းမွာပင္ သူသည္ ခ်က္လက္မွတ္ 
တစ္ေစာင္ကုိ ေဖာ္သာရင္ေဂး၏ လက္သုိ႔ေပးယင္း “ဆရာ့ဝတ္ေက်ာင္း ပရိသတ္ကုိ 
ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ႏႈိးေဆာ္ဖုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ့္ဒါနကုိ ခြင့္ျပဳပါ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေဖာ္သာရင္ေဂးလည္း ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေငးစုိက္ၾကည့္ယင္းမွ “လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ၊ ဒီဒါနဟာ 
သာမန္ ေစတနာထက္ လြန္ကဲ မြန္ျမတ္လွပါတယ္၊ တကယ့္ တကယ္ Eရာမေစတနာပါပဲ” ဟု 
Aထစ္ထစ္ Aေငါ့ေငါ့ ဆုိလုိက္ရသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္လဲ လွဴရတာ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္လုိ႔လဲ လွဴတာပါ” ဟု ေျပာကာ 
ႏႈတ္ခမ္းကုိ လက္ညႇိဳးျဖင့္ ပိတ္ျပလုိက္ၿပီးလွ်င္ “တဆိတ္ခင္ဗ်ာ၊ သူတို႔တေတြ မသိပါေစနဲ႔” ဟု 
ပိတ္ပင္လုိက္သည္။ 
 
သူေျပာေနစU္မွာပင္ Aမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ျပန္ေရာက္လာၾက၍ မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂးက 
သူ႔ေယာက္်ားကုိ ၾကည့္ကာ “Aလုိ မက္သယူး၊ ရွင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ” ဟု Aထိတ္တလန္႔ 
ေမးလုိက္၏။ 
 
ဓမၼဆရာက တံေတြးမ်ိဳလုိက္ၿပီးလွ်င္ “က်ဳပ္ေတာ့ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ၊ ေျပာလုိက္ရေတာ့မွာပဲ၊ 
ေဟာဒီက မစၥတာမုိေရးက က်ဳပ္ကုိ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ျပန္သြန္းဖုိ႔Aတြက္ ေပါင္ရွစ္ဆယ္ Aခုပဲ 
က်ဳပ္ကုိ ေပးလုိက္တယ္ ရွင္မေရ႕” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
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မစၥက္ေဖာသာရင္ေဂး၏ မ်က္ႏွာ နဂုိကနီနီတြင္ ပုိ၍ နီလာကာ “ကဲ ရွင္၊ ကၽြန္မေတာ့ A့ံေရာ” ဟု 
ဆုိရင္း မုိေရး၏လက္ကုိ သူ႔လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ ဆြဲယူလုိက္ၿပီးလွ်င္ “Aဲဒီ 
ေခါင္းေလာင္းကြဲႀကီးေၾကာင့္ ကၽြန္မေယာက္်ားမွာ စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္ရတာလဲ 
႐ူးမတတ္ပါပဲရွင္၊ ရွင့္ကုိ ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆုံးပါဘူး၊ ကဲ ၾကည့္ေလ၊ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိေတြ႔လုိ႔ 
ငါးမိနစ္မၾကာခင္ ရွင္ဟာ တကယ့္လူေကာင္း တစ္ေယာက္ပဲဆုိတာ Aကဲခတ္မိပါသရွင္” ဟု 
Aားတက္သေရာ ေျပာေနေလသည္။ 
 
သူက တကယ္စိတ္ထဲ၌ ရိွသည့္Aတုိင္း လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ေျပာေနသည္တြင္ မုိေရးမွာ မေနတတ္ 
မထုိင္တတ္ ျဖစ္ကာ “ဟာ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး” ဟု 
ရွက္ကုိးရွက္ကန္း ဆုိရေလ၏။ 
 
မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ Aျပန္တြင္ကား ေကသီက မုိေရး၏ေဘးက ထုိင္လုိက္လာခ့ဲသည္။ လမ္း၌ ေကသီက 
ဘာစကားမွမေျပာခ့ဲ၊ သုိ႔ေသာ္ မုိေရး ျပန္မည္ဟု ႏႈတ္ဆက္ေသာAခါတြင္ကား ေကသီ 
ေျပာလုိက္သည့္ ႏႈတ္ဆက္စကား၊ ေက်းဇူးတင္စကားတုိ႔မွာ မရြံ႕မရဲ သုတ္သီးသုတ္ပ်ာပင္ 
ျဖစ္ေစကာမူ Aူလႈိက္သည္းလႈိက္ ရိွလွသည္မွာ ယုံမွားစရာ မရိွေခ်။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ရက္Aတန္ၾကာတြင္မူ မုိေရးသည္ မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ သြားခ်င္သည့္ စိတ္တုိ႔ကုိ 
ဇြတ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ ထားရေလသည္။ သူ၏ ေစတနာကုိ Aထင္Aျမင္ မလြဲမွားေစရန္ သတိထားဖုိ႔ 
လုိသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၏ Aက်ိဳးတရားမ်ားကုိ ဆင္ျခင္မိသည္ကလည္း 
တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔သုိ႔ ေရာက္မွပင္ သူ ေကသီထံသုိ႔ စာတုိကေလး 
တစ္ေစာင္ ပုိ႔လုိက္ေလသည္။ 
 
ေကသီ…၊ နက္ျဖန္ Aီဒင္ဗာရာကုိ ေဈးဝယ္သြားဖုိ႔ ရိွတယ္။ လုိက္ခ့ဲမလား။ မလုိက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ 
Aေၾကာင္းမျပန္ယင္ ၂ နာရီမွာ မင္းကုိလာေခၚမယ္။ 
 
ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံသည့္စာ ျပန္လာသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေနာက္ေန႔ ညေနတြင္ မုိေရးလည္း 
ေဆးေပးခန္းသုိ႔ ေမာင္းခ့ဲသည္။ ေကသီသည္ Aကႌ်Aျဖဴ၊ ကုိယ္တုိင္ ခ်ဳပ္ထားဟန္ရိွေသာ ဇင္စ 
စကတ္ႏွင့္ ကုတ္Aကႌ်ခပ္ပြပြ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းကုိ ဝတ္ဆင္ကာ ေဆးခန္း၏ Aျပင္ဘက္တြင္ 
ထြက္ေစာင့္ေနသည္။ သူ႔Aဝတ္Aစားမ်ားမွာ သူႏွင့္မလုိက္၊ သုိ႔ေသာ္ မုိေရးက 
သေဘာက်ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္မွသာ သူလုိခ်င္ေသာ Aခြင့္Aေရး ေပၚမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
ကားေပၚတြင္ ေကသီ သူ႔ေဘးက ပါလာျပန္သည္ကုိလည္း မုိေရးႏွစ္ၿခိဳက္မိသည္။ ေကသီကလည္း 
သူႏွင့္ ေတြ႔ရသည္ကုိ ဝမ္းသာ႐ုံမက စိတ္လက္ေပါ့ပါး ရႊင္ပ်ေနဟန္လည္း ရိွသည္။ 
ယခင္ေန႔မ်ားကေလာက္ သူ႔ကုိ မစိမ္းေတာ့သည္ကုိ သတိထားမိသည္။ 
 
“ဘတ္စ္နဲ႔ သြားရတာထက္ ခုလုိ သြားရတာက ပုိေကာင္းတယ္၊ လြယ္လဲလြယ္ကူတယ္၊ ကၽြန္မက 
Aီဒင္ဗာရာကုိ သြားစရာ ကိစၥကေလးတစ္ခု ရိွတာနဲ႔Aေတာ္ပဲ၊ AာဖရီးကားAလယ္ပုိင္း 
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သာသနာျပဳAဖြဲ႔ကုိ သြားဖုိ႔ရိွတယ္” ဟု ေျပာယင္း မုိေရးက စိတ္ဝင္စားဟန္ တစ္စုံတရာမျပ၍ 
“Aန္ကယ္ဝီလီက ဟုိမွာ သာသနာျပဳေနတာေလ၊ မသိဘူးလား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“မသိဘူးကြယ္၊ က်ဳပ္လဲ ဒါကုိ သိပ္မေတြးမိဘူး” ဟု ေျပာလုိက္ရာမွ ေတာက္ပေသာ 
မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ သူငယ္ဘဝက ဝီလီ၏႐ုပ္Aသြင္ကုိ ထင္ျမင္ ေAာက္ေမ့လုိက္သည္။ ၿပီးမွ 
“ဝီလီကေတာ့ Aဲသလုိလုပ္မယ့္လူမ်ိဳးပါပဲ၊ ဒီလုိဆုိေတာ့ သူ႔Aတြက္ က်ဳပ္ဂုဏ္ယူပါတယ္ကြယ္” 
ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ကၽြန္မက ဒီကေနၿပီး Aဖြဲ႔ကတစ္ဆင့္ ပစၥည္းကေလးေတြ ပုိ႔ပုိ႔ေနရတယ္ေလ၊ ကၽြန္မလဲ 
တတ္ႏုိင္တာကေလး လုပ္ေနရတာ၊ ကၽြန္မမွာ ေဆြမ်ိဳးဆုိလုိ႔ သူတစ္ေယာက္ပဲ ရိွေတာ့တာ” 
 
ဤတြင္မွ ေကသီAဘယ္ေၾကာင့္ ေဈးေပါေပါAိမ္ခန္းႏွင့္ Aဝတ္Aစားမ်ားကုိ သုံးေနရသည္ကုိ 
ရိပ္စားမိသည္။ ေကသ့ီAတြက္ သူလုပ္ေပးႏုိင္သမွ် Aေၾကာင္းေတြကုိ တစ္ခါတည္း ေျပာလုိက္ရန္ 
႐ုတ္တရက္ စိတ္ကူး ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း စိတ္ထဲကထင့္သျဖင့္ မေျပာျဖစ္။ ယခု Aခ်ိန္ကား 
ေျပာျပဖုိ႔ Aခ်ိန္မဟုတ္ေသး။ သုိ႔ျဖင့္ ေကသီက ၫႊန္သည့္Aတိုင္း ေမာင္းခ့ဲရာတြင္ Aာဖရိက 
Aလယ္ပုိင္း သာသာနာျပဳAဖြဲ႔ ေၾကးဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ မီးခုိးေရာင္ေက်ာက္တုိက္ Aေဆာက္AAုံ 
ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ခ့ဲ၏။ ေကသီက ထုိAေဆာက္AAုံထဲသုိ႔ သြက္လက္စြာ ဝင္သြားၿပီးေနာက္ 
မ်ားမၾကာမီပင္ ျပန္ထြက္လာသည္။ 
 
မုိေရးက “ကဲ… ေကသီ၊ ဒီေန႔Aဖုိ႔ ေကသီလဲ ကုသုိလ္ရတ့ဲAလုပ္ကုိ လုပ္ၿပီးၿပီ၊ Aာဖရီးကား 
Aလယ္ပုိင္းကုိ ေမ့ထားၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္က်ိဳးAတြက္ စU္းစားၾကUီးစုိ႔” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ကားကုိ တစ္ေနရာ၌ ရပ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ မုိေရးက ေကသီ၏လက္ေမာင္းကုိ ေဖးေဖးမမဆြဲ၍ 
မင္းသားႀကီးလမ္းထဲသုိ႔ ေခၚလာခ့ဲသည္။ ေနေရာင္လင္းေနေသာ ပန္းUယ်ာU္တုိ႔၌ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား 
ပြင့္ဆဲ၊ သစ္ပင္မ်ားကုိ ေလညင္းေဝွ႔ဆဲ၊ Aထက္သုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ လင္းေနေသာ 
ေကာင္းကင္ေနာက္ခံတြင္ ရဲတုိက္ႀကီးကုိ ပုံမပ်က္ လီွး၍တင္ထားသက့ဲသုိ႔ တိတိရိရိ 
ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ 
 
ေကသီက “Uေရာပတုိက္မွာ ဒီလမ္းဟာ Aလွဆုံးလမ္းလုိ႔ ေျပာၾကတယ္” ဟုဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဆုိင္လွလွေတြနဲ႔လဲ ျပည့္ေနတာေပါ့” 
 
ေကသီက Iေႁႏၵျဖင့္ ေခါင္းညိတ္၍ ျပလုိက္ၿပီးလွ်င္ “Aင္းေလ… ဒါေပမယ့္ ေဈးေတြကလဲ 
ေၾကာက္ခမန္း လန္႔ခမန္းခ်ည့္ပဲ” ဟု ေျပာလုိက္၏။  
 
မုိေရးက ေကသီ၏လက္ေမာင္းကုိ ခပ္တင္းတင္းကေလး ဆုပ္ကုိင္လုိက္၍ ရယ္ယင္း “ေကသီ… 
ေကသီ၊ မင္းေၾကာင့္ ငါေတာ့ ဒုကၡပဲ၊ က်ဳပ္Aေၾကာင္းကုိ မသိေသးလုိ႔၊ က်ဳပ္က 
ေငြေၾကးသုံးစြဲေနရတာကုိ တကယ္ေပ်ာ္တ့ဲလူဆုိတာ မင္းသိလာပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
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ေကသီလည္း စိတ္ထဲကမတင္မက်ျဖင့္ပင္ ၿပံဳး႐ုံသာၿပံဳးျပလုိက္ၿပီးမွ “ေAးေလ… သုံးေပမယ့္ 
Aလဟႆ မျဖစ္ယင္ ေကာင္းတာေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“တျခားလူေတြAတြက္  သုံးတ့ဲေငြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ Aလဟႆ မျဖစ္ပါဘူးကြယ္” 
“ဟုတ္တယ္၊ Aဲဒါေတာ့  သိပ္မွန္တယ္၊ ေခါင္းေလာင္းႀကီးAတြက္ မစၥတာေဖာ္သာရင္ေဂးကုိ 
ေငြလွဴလုိက္တာကေတာ့ Aေကာင္းဆုံးAလုပ္ပါပဲ” 
“မစၥက္ေဖာ္ Aတြက္လဲ ေမ့ထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူးေနာ္၊ သူ႔ခမ်ာ ဘာမွမရိွရွာဘူး၊ တစ္သက္လုံးကလဲ 
ဘာမွရိွဟန္ မတူဘူး၊ သူ႔Aတြက္ တစ္ခုခု ၾကည့္ၾကရေAာင္၊ ဒါေပမယ့္ Aလ်င္ဆုံး…” ဟု ဆုိကာ 
မုန္႔ခ်ိဳခ်U္ဆုိင္တစ္ခု၏ေရွ႕၌ ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “က်ဳပ္ မိတ္ေဆြကေလးႏွစ္ေယာက္ဆီကုိ Aီဒင္ဗရာ 
သၾကားလုံးကေလးေတြ ပုိ႔လုိက္ခ်င္ေသးတယ္” ဟု ဆုိသည္။ 
 
ဆုိင္ထဲသုိ႔ေရာက္လွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ သၾကားလုံးတစ္ထုပ္ကုိ ရႊမ္းဆီးAုိင္ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီး၏ 
ကေလးႏွစ္ေယာက္ထံသုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္ မွာထားလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ AနီးAနားရိွ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သုိ႔ 
ဝင္ကာ မိေက်ာင္းကြက္ သားေရAနက္ လက္ကုိင္Aိတ္ ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္လုံးကုိ 
ဓမၼဆရာကေတာ္Aတြက္ ဝယ္ယူလုိက္၏။  
 
ေကသီက လက္ကုိင္Aိတ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းသည့္မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ကာ သားေရကုိပြတ္သပ္ယင္း 
“လွလုိက္တာ၊ သူတကယ္ လုိခ်င္ေနတ့ဲဟာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ကဲ… Aခုမွ တကယ့္Aေရးႀကီးတ့ဲ ဝယ္စရာရိွတာေတြ သြားဝယ္ၾကစုိ႔” ဟု ေျပာကာ 
ဆက္ေလွ်ာက္ခ့ဲယင္း “ေကသ့ီAတြက္ ကုတ္Aကႌ်တစ္ထည္ရယ္၊ တျခားလုိေနတ့ဲ 
ပစၥည္းကေလးေတြရယ္ ဝယ္ေပးမလုိ႔ေနာ္၊ ေကသီဘာမွ မေျပာရဘူး၊ က်ဳပ္ဟာ မိသားစုရဲ႕ 
မိတ္ေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္မုိ႔ က်ဳပ္ကုိ Uီးေလးတစ္ေယာက္လုိ သေဘာထားရမယ္၊ မင့္လုိ 
မိန္းမလွကေလးတစ္ေယာက္ကကြယ္၊ မင့္မွာ လုိေနတာကေလးေတြကုိေတာ့ ဝယ္မသုံးရက္ 
မစြဲရက္နဲ႔ ရိွသမွ်ကေလး Aန္ဂုိလာကုိခ်ည့္ ပုိ႔ပုိ႔ေနတာ က်ဳပ္မၾကည့္ႏုိင္ဘူး” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
ေကသီ၏ မ်က္ႏွာAနည္းငယ္ နီသြားၿပီးလွ်င္ မ်က္လႊာကုိ ခ်လုိက္ကာ “ကၽြန္မ Aဝတ္Aစားကုိ 
ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူးရွင္၊ ေAးေလ… တယ္ မစုိက္ပါဘူးဆုိပါေတာ့” ဟု ေျပာလုိက္သည့္Aတြက္ မုိေရး 
စိတ္ထင့္သြားေသာ္လည္း ေကသီက မျငင္းႏုိင္ေတာ့ပဲ ၿပံဳးလုိက္ကာ “ကၽြန္မ ဟန္ေဆာင္ 
မေနေတာ့ပါဘူးေလ၊ ကၽြန္မလဲ တျခားမိန္းကေလးေတြလုိပဲ လွေတာ့ လွခ်င္တာပါပဲ” ဟု 
ေျပာလုိက္မွ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ 
 
သူတုိ႔သည္ Aထက္တန္းက်က် ဆုိင္ႀကီးတစ္ဆုိင္ထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲၾကၿပီးလွ်င္ ေကသီက ေနာက္မွေန၍ 
တီးတုိးကန္႔ကြက္ေနသည္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ရွက္တလင္ သုိးေမြးထည္Aေကာင္းစား 
ကုတ္Aကႌ်တစ္ထည္၊ ဖိနပ္Aသစ္တစ္ရံ၊ ပုိးလည္စည္း ပဝါႏွင့္ Aစိမ္းပုပ္ေရာင္ဝတ္စုံတုိ႔ကုိ 
ဝယ္သည္။ သူက ဝယ္ေပးခ်င္သည္မွာ ထုိ႔ထက္ Aတုိင္းAဆမရိွ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ္လည္း 
မေပးဝ့ံေသး၊ မသင့္ေသး။ ေကသီက Aဝတ္Aစားသစ္မ်ားကုိ ဝတ္ၾကည့္ရန္ 
Aတြင္းခန္းသုိ႔ဝင္သြားစU္ သူက ခမ္းနားေသာ Eည့္ခန္းမွ ဆုိဖာႀကီးတစ္ခုေပၚတြင္ထုိင္ကာ 
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စီးကရက္တစ္လိပ္ကုိ မီးညႇိ၍ဖြာေနသည္။ မ်ားမၾကာမီ ေကသီထြက္လာကာ မ်က္လႊာခ်လ်က္ 
သူ႔ေရွ႕တြင္ရပ္လုိက္သည္။ မုိေရး သူ႔မ်က္လုံးကုိပင္ သူမယုံႏုိင္ေAာင္ A့ံၾသဖြယ္ရာ 
ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေကသီသည္ Aလြန္တရာပင္ လွပေနေလသည္။ 
 
မုိေရးက ဤဝတ္စုံAသစ္ႏွင့္ ကုတ္Aကႌ် Aသစ္တုိ႔ကုိပင္ ဝတ္ခ့ဲရန္တုိက္တြန္းသည္။ Aျပင္သုိ႔ 
ထြက္လာၾကေသာAခါ ေကသီမွာ Aဝတ္သစ္Aစားသစ္မ်ားျဖင့္ ရႊင္ပ်၍ ေနသည္ကုိ သူ 
ျမင္ေနရသည္။ 
 
“မစၥတာမုိေရးရယ္… ရွင္ဟာ Aင္မတန္ရက္ေရာတ့ဲ သူတစ္ေယာက္ပဲ၊ ကၽြန္မကုိ ဝယ္ေပးရလုိ႔ 
ရွင္ေတာ့ မြဲမသြားပါဘူးေနာ္” 
 
မုိေရးက ေခါင္းယမ္းျပလုိက္ကာ “က်ဳပ္မွာ မင္းတုိ႔ မိသားစုကုိ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္စရာေတြ 
ရိွပါတယ္ဆုိမွပဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္ မင္းကခ်ည့္ ျပန္ေက်းဇူးတင္ေနရတာလဲကြယ္” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ကၽြန္မတစ္သက္ Aဲဒီစကားကုိ သေဘာAက်ဆုံးပါပဲရွင္” 
“ကဲ… ဒါျဖင့္၊ က်ဳပ္ကုိ တစ္လွည့္ျပန္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳခ်င္ယင္ ‘မစၥတာမုိေရး’ ဆုိတ့ဲ နာမည္ႀကီးက 
ေထာင့္လွပါတယ္၊ ‘Uီးေလး’ လုိ႔ယင္လဲ ေခၚပါလား” 
“ဟုတ္က့ဲ၊ ေခၚပါ့မယ္” ဟု ေကသီက မရဲတရဲေျပာသည္။  
 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးက ခပ္ေAးေAးပင္ “Aမယ္… ငါးနာရီေတာင္ ထုိးၿပီးပါပေကာ၊ 
လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ပဲ၊ ကဲ… ေကသီ၊ ဘယ္ဆုိင္ကုိ သြားရယင္ ေကာင္းမလဲ” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက ဆုိင္တစ္ဆုိင္၏နာမည္ကုိ ေျပာလုိက္သည္။ မ်ားမၾကာမီ သူတုိ႔သည္ ထုိဆုိင္Aတြင္း 
Uယ်ာU္ဘက္သုိ႔ လွမ္းျမင္ေနရေသာ ျပတင္းAနီးမွ Aခန္းထဲသုိ႔ ေရာက္ခ့ဲၾက၏။ 
စေကာ့တလန္ျပည္ရိွ ဆုိင္မ်ားတြင္ ထားေလ့ရိွသည့္Aတုိင္း စားပြဲေပၚတြင္ မုန္႔မ်ိဳးစုံကုိ 
တည္ခင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကုိ ေကသ့ီထံ လွမ္းေပးလုိက္၍ “ဘာစားရယင္ 
ေကာင္းမလဲ” ဟုေမးလုိက္သည္။ 
 
ေကသီကၿပံဳးလ်က္ “စေကာ့တလန္ျပည္က ‘ညေနစာလက္ဖက္ရည္’ ဆုိတာ မွတ္မိေသးတယ္ 
မဟုတ္လား၊ သားငါးပါတ့ဲ လက္ဖက္ရည္ပြဲေလ” ဟု ျပန္ေမးလုိက္၏။ 
 
“မွတ္မိတာေပါ့ကြယ္၊ Aာ့ဒဖီလန္က မင္းတုိ႔ရဲ႕ Aေမ့Aိမ္မွာ Aေကာင္းဆုံး ညေနစာ 
လက္ဖက္ရည္ပြဲေတြ စားခ့ဲဖူးတာေပါ့” 
“ဒီမွာ A႐ုိးထြင္ထားတ့ဲ ငါးေၾကာ္နဲ႔ ပါစေလ ေဆာ့ရိွတယ္၊ ၾကားရလုိ႔ေတာ့ သိပ္Aထင္ႀကီးစရာ 
မရိွဘူးေလ၊ ဒါေပမယ့္ သိပ္ႏူးည့ံတယ္” 
“ေဈးသိပ္ႀကီးသလားကြယ့္” 
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ေကသီက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ကေလး ရယ္လုိက္သည္။ သူရယ္ပုံမွာ ရႊင္ျမဴးလွသျဖင့္ 
Aနီးရိွစားပြဲတြင္ ထုိင္ေနၾကေသာ မ်က္ႏွာထား ခပ္တင္းတင္းျဖင့္ Aီဒင္ဗာရာၿမိဳ႕ႀကီးသားတုိ႔ပင္ 
ေရာေယာင္၍ ၿပံဳးမိၾကေလ၏။ 
 
“ႏွစ္သ်ီလင္ခြဲႀကီးမ်ားေတာင္ က်မွာ၊ ဒီကေန႔ Uီးေလး သူေဌးသုံးတာ Aေတာ္မ်ားသြားၿပီ၊ 
ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္မက ေကၽြးရမွျဖစ္မယ္” 
 
ငါးေၾကာ္မွာ Aရသာရိွလွသည္။ ေပါင္မုန္႔ကင္ကုိလည္း ေထာပတ္ပူပူ သုတ္ထားသည္။ 
လက္ဖက္ရည္ကလည္း က်က်ျပင္းျပင္းႏွင့္ ပူပူ။ 
 
ေကသီက ဝတ္ေကာင္းစားလွျဖင့္ Aလွဆုံးျဖစ္ကာ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ ေနေသာေၾကာင့္ 
သူႏွင့္Aတူ ရိွေနရသည္မွာ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။ မုိေရးလည္း ေကသီသည္ 
ေကသ့ီAတြက္ သူေဆာင္ၾကU္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသမွ် Aားလုံးႏွင့္ ထုိက္တန္သည္၊ 
သူ႔Aတြက္ ဂုဏ္တက္ဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာေနမိေလ၏။ 
 
ေကသီက “Aခုလုိ ေပ်ာ္စရာေန႔တစ္ေန႔ကုိ Aဆုံးသတ္လုိက္ရမွာေတာ့ ႏွေျမာစရာပဲရွင္၊ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္မ ဒီညU့္ခုနစ္နာရီ သူနာျပဳAင္ဂရမ္ တာဝန္Aၿပီး ဆက္ယူရUီးမွာမုိ႔ ျပန္ရမယ္” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရး Aလုိမျပည့္သည့္ ေလသံျဖင့္ “မသြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူးလား၊ က်ဳပ္က ပြဲကေလး ဘာေလး 
ဆက္ၾကည့္ၾကမလားလုိ႔ ေAာက္ေမ့ထားတာ၊ ပြဲေတာ့ ၾကည့္ခ်င္ရဲ႕ မဟုတ္လား” 
“မစၥတာမုိေရး၊ Aဲ… Aဲ… Uီးေလးကေတာ့ A့ံၾသသြားမလား မသိဘူး၊ ကၽြန္မ ပြဲကုိ တစ္ခါမွ 
မၾကည့္ဖူးပါဘူး၊ ေမေမကလဲ ကၽြန္မ ပြဲသြားတာကုိ မႀကိဳက္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ Aလုပ္ကလဲ 
သိပ္ကုိမ်ားေတာ့ကာ…” 
 
ဤေခတ္ထဲတြင္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာတုိ႔ႏွင့္ လုံးဝ မႏီွးေႏွာမိဘဲ Aျပစ္ကင္းစင္ 
ေနေသးသူမ်ားကုိ ေတြ႔ရေသးသည္မွာ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ ေကာင္းေလစြ။ 
 
“ကဲ… ကဲ၊ ဒါျဖင့္လဲ Aိမ္ကုိပဲ ျပန္ပုိ႔ပါ့မယ္ကြယ္” 
 
တျဖည္းျဖည္း ညU့္ေမွာင္ရိပ္သမ္းလာ၍ မီးမ်ား ထြန္းစျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမစ္ဝက်U္းခ်ိဳင့္ထဲမွ 
ၿမိဳ႕ကေလးမ်ားကုိ ျဖတ္ေမာင္းလာယင္း ေနာင္တြင္ ဘာေတြလုပ္စရာရိွသည္ကုိ ေတြး၍ 
လာခ့ဲေလသည္။ လုပ္စရာေတြကား မ်ားစြာရိွသည္။ ေကသီမွာ ပင္ကုိခ်ိဳရႊင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ 
႐ုပ္Aဆင္းျဖင့္ ဉာဏ္ရႊင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း Aသြန္Aသင္မရိွ၊ ဂီတ၊ Aႏုပညာ၊ စာေပႏွင့္ 
ဘာသႏၲရဆုိင္ရာ ဗဟုသုတဟူ၍ ဘာမွမရိွေသး။ သူ႔ကုိ တကၠသုိလ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုသုိ႔ 
တက္ေစရUီးမည္။ ဆြစ္ဇာလန္မွ ေလာဆန္းတကၠသုိလ္ဆုိလွ်င္ ေကာင္မည္ေလာ၊ ဤသုိ႔ 
သြန္သင္ပဲျပင္မႈမ်ိဳးAျပင္ လူယU္ေက်းတုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေနထုိင္မိလွ်င္ လူေတာမတုိးသည့္ ေကသီ၏ 
Aခ်ိဳးမက်ေသာ AေျပာAဆုိ AေနAထုိင္ကေလးAခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ကြယ္ ေျပျပစ္သြားမည္။ 
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သုိ႔ရာတြင္ ေလာေလာဆယ္ Aေရးတႀကီး လုိAပ္ေနသည္မွာကား သူ႔ကုိယခုAလုပ္မွ 
ထုတ္ယူဖုိ႔ျဖစ္သည္။ သူကလည္း ထြက္ရန္စိတ္ကူးေနေၾကာင္း စကားရိပ္သမ္းထားသည္။ 
ထုိစိတ္ကူးကုိ Aားေပးသည့္သေဘာျဖင့္ သူက “ေကသီAလုပ္နဲ႔ လွည့္သြားရာကုိ Uီးေလးကုိ 
တစ္ေန႔ ေခၚသြားလုိ႔ ရမလားမသိဘူး” ဟု ေျပာလုိက္၏။  
 
“ရတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ နက္ျဖန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးAရာရိွကုိ ေတြ႔ဖုိ႔ 
ရိွေနေသးတယ္၊ သန္ဘက္ခါလုိက္ခ်င္ယင္ေတာ့ ရတယ္” ဟု ဆုိသည္။ က်န္းမာေရးAရာရိွႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံရန္ကိစၥမွာ သူ A လုပ္က ႏုတ္ထြက္ရန္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ကုိးကား ေျပာမျပေခ်။ 
 
“ေကာင္းၿပီေလ… မနက္ကုိးနာရီ ေကသ့ီကုိ လာေခၚမယ္” 

************    
    

၉၉၉၉    
ေနာက္ေန႔နံနက္ မုိေရးA တြက္ ခပ္ေစာေစာ လက္ဖက္ရည္ပုိ႔ လာေသာA ခါ မွန္ျပတင္းတြင္ 
မုိးစက္ကေလးမ်ား ပက္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ သူA ိပ္ရာမွ မထခ်င္ေသး၍ 
သတင္းစာလာပုိ႔ရန္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မွာလုိက္၏။ သတင္းစာ လာပုိ႔ေသာA ခါ A ာထူ႐ုိက 
ပုိ႔ေပးလုိက္ေသာ စာမ်ားလည္း ပါလာၾကသည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ 
ကက္တေလာက္တစ္ခုႏွင့္ ေဘဒင္ေဘဒင္မွ ေရးလုိက္ေသာ ဖရီဒါစာတစ္ေစာင္။ ထုိစာကုိ သူဖြင့္၍ 
ဖတ္လုိက္သည္။ 
 
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြႀကီး 
မိတ္ေဆြႀကီး A ိမ္ျပန္ မေရာက္ေသးဘူးဆုိတာ ရႊမ္းဆီးကုိ လွမ္းေမးလုိ႔ သိရပါတယ္။ 
မိတ္ေဆြႀကီးဆီက ဘာသတင္းမွ မၾကားရတ့ဲA တြက္ တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္သလားလုိ႔ စုိးရိမ္ရပါတယ္။ 
ေနထုိင္မေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနသလား။ ကၽြန္မဆီကုိလဲ စာေရးျဖစ္ေA ာင္ ေရးေစခ်င္ပါတယ္။ 
ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ကိစၥေတြကုိ ကၽြန္မ တျခားဟာေတြထက္ ပုိၿပီး စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒီမွာ 
ရာသီUတု သာယာပါတယ္၊ ကၽြန္မလဲ ဒီၿမိဳ႕မွာေနရလုိ႔ ပုိေနေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မမွာ 
Aေဖာ္မရိွတ့ဲAတြက္ ပ်င္းတာက တစ္ေန႔တျခား ပုိသိသာလာပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ ထ၊ 
ေသာက္စရာရိွတာ ေသာက္၊ ေတာင္ေပၚတက္ လမ္းေလွ်ာက္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီAိမ္ကေလးကုိ ျပန္လာ၊ 
ေန႔လယ္စာကုိ Aိမ္ေရွ႕က သစ္ပင္ရိပ္ဆင္းစား။ ညေနပုိင္းေတာ့ Uယ်ာU္ထဲ ဆင္းထုိင္၊ 
တီးဝုိင္းနဲ႔ေတာ့ သိပ္မနီးေAာင္ ေရြးထုိင္ရတယ္။ ကၽြန္မ ဒီကုိေရာက္ၿပီးမွ စထေရာ့စကုိ 
ဆယ့္ေလးႀကိမ္ ျပန္တီးၿပီးၿပီ၊ ညေနေတာ့ ကာဆီႏုိတုိ႔ ဘာတုိ႔ မသြားရဲပါဘူး။ Aခု ကၽြန္မ 
‘Aန္နာကရနီနာ’ ကုိ ျပန္ဖတ္ေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ Aိပ္ရာဝင္တာပါပဲ။ 
 
Aဲဒါက ကၽြန္မရဲ႕ တစ္ေန႔တာပဲေပါ့။ ႐ုိး႐ုိးကေလးေပမယ့္ နည္းနည္း စိတ္ညစ္စရာ 
မေကာင္းဘူးလားရွင္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္မမွာ ရွင့္ကုိ ေAာက္ေမ့တ့ဲAတြက္ စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ 
ေဘဇယ္က လူတစ္ေယာက္ကလဲ ဆီးဘတ္ Aိမ္ကုိဝယ္ဖုိ႔ လာေျပာေနျပန္ေတာ့ 
ရွင့္Aႀကံဉာဏ္ကုိလဲ Aမ်ားႀကီး လုိပါတယ္။ ရွင္လဲ Aင္မတန္ သေဘာက်ၿပီး ကၽြန္မလဲ Aင္မတန္ 
ႏွစ္သက္တ့ဲ ဒီAိမ္ကုိ ကၽြန္မ မေရာင္းခ်င္ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ AေျခAေနက Aက်ပ္တည္းဆုံး 
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ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ရွင္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျပန္လာမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ သိပါရေစUီးရွင္၊ ကၽြန္မ 
ရွင့္Aေပၚ ကၽြန္မသေဘာထားကုိ ေဖာ္ျပမိတ့ဲAတြက္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။ 
 
မုိေရးလည္း စာကုိခ်ထားလုိက္၏။ သူ႔Aား Aလြန္ခ်စ္ခင္ေသာ Aထက္တန္းစား Aမ်ိဳးသမီးႀကီး 
တစ္ေယာက္က ေရးလုိက္သည့္ ဖတ္ေကာင္းလွေသာ စာ ျဖစ္ပါသည္ဟု သူ႔ကုိယ္သူ 
ေျပာမိေသာ္လည္း မေန႔က Aေတြ႔Aႀကံဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပမည္၊ ထုိစာကုိ သူသိပ္ စိတ္မဝင္စားေခ်။ 
 
ထုိေန႔က တစ္ေန႔လုံး ပ်င္းစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ မုိးရြာသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္လည္း 
ရြာဆဲပင္။ သုိ႔ေသာ္ စုိစြတ္ေသာ ခ်ံဳတန္းကေလးမ်ားAၾကားမွ ကားေမာင္း၍ မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ 
Aသြားတြင္ သူ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္Aျပည့္ျဖင့္ ရႊင္လန္းလ်က္ ရိွေလသည္။ သူေရာက္ေသာAခါ 
ေကသီမွာ မနက္ပုိင္း ေဆးခန္းတာဝန္ ၿပီးေနၿပီျဖစ္၍ သူ၏ေဆးA ိတ္ မည္းကေလးကုိ 
ဆြဲကာ  ကားထဲသုိ႔ဝင္၍ မုိေရး၏ေဘးမွ ထုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ဖင္ဒန္သုိ႔ ပုိ႔ေပးရန္ ေျပာလုိက္သည္။ 
“A ုတ္ဖုိပတ္လည္မွာ တည္ထားတ့ဲ ဆင္းရဲသား ရြာကေလးေလ” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
“မုိးရြာေနတုန္း ကေန႔ ဘုိင္စကယ္မစီးရတာ ေတာ္ေသးတာေပါ့ေနာ္” 
“ကၽြန္မ ဘုိင္စကယ္စီးရတာကုိလဲ ပင္ပန္းတယ္ မထင္ပါဘူး၊ မုိးကုိလဲ ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူးရွင္” 
 
ေကသီ ေျပာလုိက္ပုံမွာ ေလသံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန၍ မုိေရးA နည္းငယ္ A ံ့A ားသင့္သေယာင္ 
ျဖစ္သြားသည္။ ကားေမာင္းသြားယင္းမွ ေကသ့ီမွာ A ီဒင္ဗာရာတြင္ သူတုိ႔ လည္ပတ္ၾကေသာေန႔က 
ရႊင္ပ်တက္ႂကြသည့္ A မူA ရာမ်ိဳး မရိွေတာ့ဟု ေတြးမိသည္။ 
 
“ေကသီ ပင္ပန္းေနတယ္ ထင္တယ္၊ A လုပ္ေတြ သိပ္လုပ္တာကုိး”  
 
ေကသီက မုိေရးဘက္သုိ႔ မလွည့္ဘဲ “ကၽြန္မ A လုပ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတာကုိ ေပ်ာ္ပါတယ္၊ 
A ေရးႀကီးတ့ဲ လူနာေတြလဲ A ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါတယ္” ဟု ေျပာလုိက္ရာ သူ႔ေလသံမွာ 
ခပ္ဆန္းဆန္း ခပ္တန္းတန္းျဖစ္ေန၍ မုိေရးက “ေကသီ ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ က်ဳပ္ စိတ္ဆုိးစရာမ်ား 
လုပ္မိလုိ႔လား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
ဤတြင္ ေကသီ A နည္းငယ္ မ်က္ႏွာနီျမန္းလာကာ “မဟုတ္ပါဘူး၊ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မ နည္းနည္း 
ေနမေကာင္းလုိ႔ပါ” ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ 
 
သူေျဖလုိက္သည္မွာ A ျပည့္A စုံ ရွင္းလင္း ေျပာျပျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း A မွန္ကား 
ျဖစ္ေပသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ တစ္ေန႔က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျဖင့္ သုံးလုိက္စြဲလုိက္၊ A ဝတ္သစ္ 
A စားသစ္မ်ားျဖင့္ သူ႔ကုိယ္သူ A ရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ျဖစ္ကာ မာနကေလးမ်ား တက္လုိက္ 
ျဖစ္ခ့ဲပုံတုိ႔ကုိ ျပန္ေတြးမိကာ မေန႔ကမူ တဏွာေလာဘေနာက္ လုိက္မိပါပေကာ၊ Aျပစ္ 
က်ဴးလြန္မိပါပေကာဟု ေနာင္တရမိပုံကုိ ေကသီက Aဘယ္ပုံ ျပန္ေျပာတတ္ပါမည္နည္း။ 
ကုိယ့္ခႏၶာကုိယ္ A ေရးမစုိက္ႏွင့္၊ ကုိယ့္A ဝတ္ကုိယ္ ဂ႐ုမထားႏွင့္ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ ေမ့ေလၿပီေလာ။ 
သူ နာခံယုံၾကည္ခ့ဲရသည့္ A ဆုံးA မ A ေနA ထုိင္မ်ိဳးႏွင့္ ကင္းကြာသြားသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ 
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မစၥတာမုိေရး၊  Uီးေလး၏ Aျပစ္ဟူ၍လည္း မဆုိသာ။ သူက ေစတနာ ေမတၱာAျပည့္ျဖင့္ 
ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္လုိဖြယ္AမူAရာလည္း ရိွသည္။ သူေပးသည္ကုိ 
ျငင္းလုိက္ပါက ႐ုိင္းရာက်ေတာ့မည္။ သုိ႔တုိင္ေAာင္ ေကသီ၏ Aတြင္းစိတ္က ‘ျငင္းလုိက္ဖုိ႔ 
ေကာင္းတယ္’ ဟု ေျပာလ်က္ရိွေလသည္။  
 
ေကသီသြားရမည့္ ပထမတဲကေလးAနီးသုိ႔ ေရာက္ေသာAခါ မ်က္ႏွာထားကုိ စိတ္တင္း၍ 
ျပင္လုိက္သည္။ မုိေရးဘက္သုိ႔လွည့္၍လည္း သူႏွင့္Aတူ တဲထဲသုိ႔ လုိက္ၾကည့္လုိစိတ္ ရိွမရိွ 
ေမးလုိက္၏။ 
 
မုိေရးက Aားလုံးကုိ ၾကည့္ခ်င္ေၾကာင္း ျပန္ေျဖသည္။ 
 
တဲကေလးAတြင္း၌ ေကာက္သီးေႁခြစက္ ၾကားသုိ႔ ေျခတစ္ဘက္ညပ္သြားေသာ လယ္လုပ္သား 
တစ္ေယာက္၏ မိသားစုေနသည္။ ေမွာင္ေနေသာ မီးဖုိခန္းထဲက ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္ရိွ 
Aိပ္ရာေပၚတြင္ သူနာရိွသည္။ သူ႔Aိပ္ရာေဘးတြင္ Aဝတ္Aစားစုတ္ႏုတ္လ်က္ စိတ္ပ်က္ 
Aားငယ္ေနေသာ သူ႔ဇနီးႏွင့္ ေရမခ်ိဳး မုိးမခ်ိဳး ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ကေလးသုံးေယာက္Aနက္ 
တစ္ေယာက္က ေပါင္မုန္႔ယုိသုတ္တစ္ခ်ပ္ကုိ ပါးစပ္တြင္ ကုိက္လ်က္ ၾကမ္းေပၚတြင္ 
ေလးဘက္သြားလ်က္၊ မေဆးရေသးေသာ Aုိးခြက္Aေပတုိ႔ကား လက္ေဆးေႂကြAင္တုံထဲတြင္ 
ပုံလ်က္၊ ဆီေပေနေသာ ပန္းကန္တုိ႔ကုိလည္း သတင္းစာစကၠဴေဟာင္းတစ္ရြက္ ခင္းထားေသာ 
စားပြဲေပၚ တင္ပစ္ထားလ်က္၊ မုိေရးAဖုိ႔ ဝင္ရဲစရာမရိွေသာ ဤ႐ႈပ္ေပြေနေသာ ေနရာမ်ိဳးသုိ႔ 
ေကသီက ဟန္မပ်က္ ေလွ်ာက္ဝင္သြားသည္။ Aျပန္Aလွန္ ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီးေနာက္ Aိပ္ရာေပၚမွ 
သူနာဆီသုိ႔ လွည့္ကာ “ဒီကေန႔ ကုိဂၽြန္ႀကီး ဘယ္လုိေနလဲ” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
ေကသ့ီကုိ ျမင္လုိက္လွ်င္ပင္ သူနာ၏ မ်က္ႏွာမွာ ၾကည္လင္လာကာ “မဆုိးပါဘူး ဆရာမရယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ လမ္းမွ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါUီးမလား ပူတာတစ္ခုပါပဲ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“Aုိ… မဟုတ္တာ၊ တစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ဆုိ ရွင္ထၿပီး ေလွ်ာက္သြားေနေတာ့မွာပါ၊ မွန္းစမ္း” 
ဟု ဆုိကာ ေဆးAိတ္ဖြင့္ယင္း “ဒီက ကၽြန္မမိတ္ေဆြႀကီးက ရွင္တုိ႔ကုိ ႏႈတ္ဆက္ရေAာင္ 
လိုက္လာတာေလ” ဟု ေလေAးျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဒဏ္ရာမွာ Aေတာ္ျပင္းထန္သည္။ ေကသီ၏ ပခုံးေပၚမွ မုိးၾကည့္လုိက္ေသာAခါ 
ေပါင္တြင္းေၾကာႏွင့္ သီသီကေလး လြတ္သည္ကုိ မုိေရးျမင္ရ၏။ ေသြးစမ္းျခင္း၊ 
Aဖ်ားတုိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ Aနာကုိ ဖန္ေရေဆး၍ ပတ္တီးျပန္စည္းေပးေနသည္ကုိ 
မုိေရးက ၾကည့္ေနသည္။ “ဂၽြန္ ဘယ္ေလာက္ ကံေကာင္းတယ္ဆုိတာ သူ႔ဟာသူ မသိဘူး၊ စက္ႀကီး 
တစ္လက္မေလာက္သာ Aတြင္းဘက္ ေရာက္လုိက္ယင္ သူ႔ေျခေထာက္က ေသြးေၾကာႀကီး 
Aျပတ္ပဲ” ဟု ဆုိကာ သူတတ္သည့္ပညာကုိ ႐ုိး႐ုိးသားသား ျပလုိဟန္ျဖင့္ မုိေရးဘက္သုိ႔ လွည့္၍ 
“ဖီမုိရယ္ေသြးေၾကာႀကီးလုိ႔ ေခၚတ့ဲဟာေပါ့” ဟု ေျပာလ္ုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက မၿပံဳးမိေAာင္ ထိန္းထားလုိက္၏။ 
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ေကသီက “ကဲ… ကုိဂၽြန္ႀကီးAဖုိ႔ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ” ဟု ဆုိကာ မတ္တတ္ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ 
“ရွင့္Aမ်ိဳးသမီးကုိ တစ္လက္တစ္ဘက္ ကူလုိက္ၾကUီးစုိ႔၊ လာေဟ့ ဂ်ီနီ၊ စားပြဲေပၚကပန္းကန္ေတြ 
ရွင္းလုိက္၊ ဒုိ႔က ကေလးေတြကုိ ၾကည့္လုပ္မယ္” ဟု ဆုိကာ ကေလးမ်ားကုိ ေရခ်ိဳးေပး 
Aဝတ္လဲေပးသည္။ Aခန္းထဲတြင္ တံျမက္လွည္းကာ ရွင္းလင္းသပ္ရပ္ေAာင္ လုပ္ေပးသည္။ 
ဂ်ီနီက ေဆးေၾကာေပးေသာ ပန္းကန္မ်ားကုိ ေရသုတ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ႔ေဆးAိတ္ကုိဆြဲကာ 
တဲထဲမွ ထြက္လာခ့ဲသည္။ 
 
ကားထဲ၌ ျပန္၍ ထုိင္မိၾကေသာAခါ မုိေရးက “ေကသီလုပ္တာ တယ္ေကာင္းတယ္ကြယ္၊ သူတုိ႔ကုိ 
Aားသစ္Aင္သစ္ ေလာင္းေပးလုိက္သလုိပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ေၾသာ္… သူတုိ႔ခမ်ာမ်ား Aဲသလုိ Aားေပးမႈမ်ိဳး လုိေနရွာၾကတာကုိ ဘုရားသခင္က 
သိေတာ္မူတယ္”  
 
မုိးကလည္း စိတ္ညစ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ ရြာသည္။ 
 
ဤေဒသတြင္ လမ္းက်U္းလမ္းေျမႇာင္မ်ားမွာ ရြံ႕ေစးေၾကာင္းခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ရြာထဲက 
တဲတန္းကေလးမ်ားမွာလည္း ရႊဲရႊစုိဲေAာင္ မုိးယုိလ်က္ရိွၾကသည္။ မည္မွ်ပင္ AေျခAေန 
ဆုိးေစကာမူ ေကသီကား စိတ္ပ်က္ဟန္ မတူ။ သူ႔ သူနာျပဳေဆးAိတ္ကုိ သူဆြဲ၍ ရႊံ႕ထဲေရထဲတြင္ 
တစြက္စြက္သြားကာ စုိရႊဲေနေသာ မီးဖုိေခ်ာင္မ်ား၊ Aထပ္ခုိးမ်ားသုိ႔ ဝင္ခ့ဲသည္။ ေဆးပညာဝန္ထမ္း 
တစ္Uီးထက္ကဲေသာ ေကသီ၏ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ရိွမႈ၊ စာနာမႈ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ မုိေရး 
နားမလည္ႏုိင္ေAာင္ ရိွေလသည္။ ထုိေန႔က တစ္ေန႔လုံး ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ား ငုိေနေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းသူကေလးတစ္ေယာက္ လက္ေမာင္းကုိ 
ေရေႏြးပူေလာင္ထား၍ ေဆးထည့္စည္းထားေသာ ပတ္တီးစႏွင့္ ကပ္ေနေသာ ဒဏ္ရာကုိ 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ခြာ၍ ေဆးထည့္ေပးခ့ဲသည္။ Aုတ္ဖုတ္သမားတစ္ေယာက္၏ 
ပန္းနာစြဲသျဖင့္ Aိပ္ရာထဲတြင္ တစ္ပုိင္းထူကာ ပင္ပန္းစြာ Aသက္႐ွဴေနရေသာ ဇနီးAားလည္း 
ၾကည့္႐ႈျပဳစုခ့ဲသည္။ နားညည္းစရာ ေဝဒနာစုံျဖင့္ ညည္းတတ္သည့္ လူAုိမ်ားကုိလည္း 
ၾကည့္ရသည္။ AဘုိးAုိတစ္ေယာက္ကုိမူ ေရပါ ခ်ိဳးေပးရ၍ Aိပ္ရာခင္းမ်ား လဲလွယ္ေပးခ့ဲရသည္။ 
ဤသည္တုိ႔Aျပင္ သူ႔သေဘာျဖင့္သူ တာဝန္ယူလုပ္ေသာ Aိမ္ခန္းရွင္းျခင္း၊ ပန္းကန္ကူေဆးျခင္း၊ 
ႏြားႏုိ႔ေႏႊြးေပးျခင္း၊ ဟင္းခ်ိဳေႏႊးေပးျခင္း စသည့္ Aလုပ္မ်ားလည္းရိွသည္။ ဤAလုပ္မ်ားကုိ 
ဤAေျခAေနမ်ိဳးတြင္သာ (မုိေရးက့ဲသုိ႔လူမ်ိဳး) လုပ္ရမည္ဆုိပါက စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းကာ 
ေရာဂါပင္ စြဲေလာက္ေပသည္။ 
 
တဲတန္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္တဲဝင္ထြက္ သြားလ်က္ရိွစU္ AနီးAနား တဲတံခါးဝမွ မိန္းမတစ္ေယာက္ 
ထြက္၍ သူ႔Aားေခၚသည္။ သူ႔သားAငယ္ဆုံး Aန္းဂတ္မွာ AဖုAပိမ့္ကေလးေတြ ေပါက္ေန၍ 
ဆရာမကေလး လာၾကည့္ေပးပါရန္ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ သူငယ္မွာ Aဖ်ားတက္လ်က္ မသက္မသာ 
ျဖစ္ေနသည္။ ကုလားထုိင္ ႏွစ္လုံးကုိ ထိပ္တုိက္ဆက္၍ ပက္လက္ သိပ္ထားေသာ 
ၿခံဳေစာင္တစ္ထည္ Aုပ္ထားသည္။ ေကသီက ၿခံဳေစာင္ကုိ လွန္၍ Aကႌ်ရင္ဘတ္ၾကယ္သီး 
ျဖဳတ္ၾကည့္သည္။ AဖုAပိမ့္ကေလးေတြကုိ ျမင္လွ်င္ Aေမလုပ္သူAား တစ္ဘက္လွည့္ျဖင့္ 
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မီးဖုိဘက္သုိ႔ လႊတ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ေလသံခပ္Aုပ္Aုပ္ျဖင့္ မုိေရးAား “ေကာင္ေလး သနားပါတယ္၊ ဒါ 
ေက်ာက္ႀကီးေပါက္တာ၊ ဘာရစ္ဘက္မွာ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးAရာရိွကုိ 
Aေၾကာင္းၾကားရမယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း ခဏမွ် ဆုိင္းေနၿပီးမွ ေနာက္ရႊတ္ဟန္ျဖင့္ ဆရာဝန္ေလသံမ်ိဳးကုိ Aသာတုကာ 
“ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ၾကည့္ပါUီး ဆရာမရဲ႕” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ေကသီက A့ံAားသင့္ကာျဖင့္ သူ႔ကုိ စုိက္ၾကည့္လုိက္၍ “ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ” ဟု ေမးလုိက္၏။ 
 
“ေကသီ စိတ္ပူဖုိ႔ မလုိဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာပါ၊ Aဖုကေလးေတြ ျပန္႔ပုံကုိ ၾကည့္ေပါ့၊ ဗဟုိတစ္ခုကုိ 
လွည့္ၿပီးေပါက္တယ္၊ လက္ေျခ မ်က္ႏွာတုိ႔မွာ လုံးဝမရိွဘူး၊ ခ်ိဳင့္တ့ဲလကၡဏာလဲ မရိွဘူး၊ 
Aနာထြက္ပုံ၊ ပြားပုံ ရင့္ပုံ၊ Aဆင့္ဆင့္မွာ ရိွၾကတယ္၊ ေက်ာက္ႀကီးမွာက Aနာေတြဟာ 
တစ္ၿပိဳင္တည္းေပါက္တယ္၊ Aခုဟာက ေရေက်ာက္ပဲ၊ ကေလးကုိ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနေAာင္ထားဖို႔၊ 
ယားယင္ ေဘကင္ဆုိဒါပဲ သုံးဖုိ႔ ကေလးAေမကုိ ေျပာပါ” 
 
ေကသီ၏ မ်က္ႏွာမွာ A့ံၾသၿပီးယင္း A့ံၾသယင္း AမူAရာျဖင့္ပင္ ေနာက္ဆုံး၌ ပါးစပ္ 
Aေဟာင္းသားျဖင့္ မုိေရးAား ေငးစုိက္ၾကည့္ကာ “ဟုတ္ရဲ႕လားရွင္” ဟုသာ ဆုိမိေလသည္။ 
 
ေကသီ၏မ်က္လုံးမ်ားမွ သံသယကုိ Aကဲခတ္မိေသာ မုိေရးက “ေသခ်ာပါတယ္ကြယ့္၊ စိတ္ခ်ပါ၊ 
ေAး… ဟုတ္တယ္၊ က်ဳပ္ဟာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ပဲ၊ သိပ္ A့ံၾသသြားသလား” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“A့ံပါရဲ႕ရွင္၊ ကၽြန္မကုိ Aစက ဘာျဖစ္လုိ႔ မေျပာလဲ” 
“ေAးကြယ္… ဒီလုိကြယ့္၊ က်ဳပ္က က်က်နန ေဆးမကုဖူးဘူး၊ ေျပာရယင္ေတာ့ Aရွည္ႀကီးပါပဲ 
ေကသီရယ္၊ ေကသီကုိလဲ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၊ လူနာေတြ လွည့္ၾကည့္တာေတြ ၿပီးယင္ 
မင္းနားေထာင္မလား” 
 
ေကသီက စိတ္ထဲက မတင္မက်ျဖင့္ပင္ ေခါင္းညိတ္၍ ျပလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Aန္းဂတ္Aေမ 
ျပန္လာေသာAခါ မုိေရးေျပာသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားAတုိင္း ေပးကာ သူတုိ႔ ထြက္လာခ့ဲၾကသည္။ 
ေနာက္နာရီဝက္ခန္႔ Aၾကာတြင္ ထုိေန႔Aတြက္ ေကသီ သူနာမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္စရာ 
Aလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ သူႏွင့္Aတူ မုိေရးလည္း ဟုိတယ္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေမာင္း၍ ျပန္ခ့ဲေလ၏။ 
ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ေကသ့ီAား သူ႔Aခန္းသုိ႔ ေခၚသြားသည္။ မီးလင္းဖုိတြင္ 
ေရေမ်ာထင္းမီးသည္ တရဲရဲေတာက္လ်က္ရီွသည္။ မုိေရးက လူေခၚ ေခါင္းေလာင္းကုိ 
ႏိွပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ Aသားျပဳတ္ဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ မွာလုိက္သည္။ ေကသီမီးလႈံ၍ 
ေႏြးလာၿပီးမွ စားေသာက္ၿပီး၍ လန္းဆန္းလာမွ သူ၏ ကုလားထုိင္ကုိ ေကသ့ီကုလားထုိင္Aနီးသုိ႔ 
ေရႊ႕ထုိင္လုိက္သည္။ 
 
ေကသီက “ကဲ… Uီးေလး ဘာျဖစ္လုိ႔ ေဆးမကုတာလဲ ဆုိတာ ေျပာျပစမ္းပါUီး” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
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သူက မသိမသာ ပခုံးခ်ီလုိက္ကာ “ဆင္းရဲတ့ဲ ေဆးေက်ာင္းသား၊ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ဘြဲ႔ရတယ္၊ ႐ုတ္တရက္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုရဲ႕ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ Aင္မတန္ ရေတာင့္ရခဲ Aလုပ္ရတယ္၊ 
Aျဖစ္ကေတာ့ Aဲဒီလုိ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပမယ့္ ရွင္ ႏွေျမာစရာႀကီး၊ တကယ့္ကုိ Aတုိင္းမသိ ႏွေျမာစရာႀကီးပဲ” 
“သိပၸံပညာAလုပ္ လုပ္တာပဲကြယ္” ဟု သူက Aေၾကာင္းျပသည္။ သူ၏ေဆးလုံးႏွင့္ ေရေမႊးမ်ား 
ထုတ္လုပ္ရျခင္း Aေၾကာင္းကုိ ၾကားေကာင္းေAာင္ စကားလုံးမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ ေျပာျပသည္။ 
 
“ဟုတ္ပါတယ္ေလ၊ တခ်ိဳ႕လူေတြAဖုိ႔ေတာ့ Aေရးမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ရွင္ Uီးေလးလုိ 
လူတစ္ေယာက္Aဖုိ႔ ဒီလုိ Uပဓိ႐ုပ္မ်ိဳးနဲ႔…” ေကသီAနည္းငယ္ ရွက္ေသြးျဖန္းသြားေသာ္လည္း 
စိတ္ကုိ ျပန္တင္း၍ “ Uီးေလးမွာရိွတ့ဲ Aရည္Aခ်င္းမ်ိဳးနဲ႔မ်ား ဒုကၡေဝဒနာ ခံစားေနၾကရတ့ဲ 
လူေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ တကယ့္ ဆရာဝန္ရဲ႕ Aခြင့္Aေရးမ်ိဳးကုိ လက္လႊတ္လုိက္ရသလားရွင္” ဟု 
ဆက္ေျပာကာ “ဆရာဝန္Aလုပ္ကုိ ျပန္လုပ္ဖုိ႔မ်ား တစ္ခါမွ စိတ္မကူးမိဘူးလား” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဒီAသက္Aရြယ္ႀကီးက်မွကြယ္” ဟု ဆုိလုိက္ၿပီးမွ သူ႔Aား သိပ္A သက္ႀကီးသြားၿပီဟု 
မထင္ေစလုိေသာေၾကာင့္ သူ႔A သက္ကုိ ယုတိၱရိွေA ာင္ ေလ်ာ့ေပါ့ကာ “ေလးဆယ္ေက်ာ္ 
ငါးဆယ္တြင္း ေရာက္ၿပီကြယ့္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပမယ့္ Uီးေလးဟာ က်န္းမာတယ္၊ Aရြယ္ေကာင္းတုန္းပဲ၊ ငယ္မူငယ္ေသြးလဲ ရိွပါေသးတယ္၊ 
ကုိယ့္ရဲ႕ တကယ့္Aလုပ္ကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပန္မလုပ္လဲရွင္” 
 
ေကသီက သူ႔Aား Aရြယ္တင္ေသးေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္ကုိ သေဘာက်ကာ သူ ၿပံဳးလုိက္ပုံမွာ 
ႏွစ္လုိဖြယ္ရာျဖစ္လွသျဖင့္ ေကသီပါ ေရာေယာင္၍ ၿပံဳးလုိက္ရသည္။ ငယ္ရြယ္တက္ႂကြသည့္ 
Aရြယ္ရွင္၊ မီးလင္းဖုိမွ Aလင္းေရာင္မ်ား ဟပ္ေနေသာ ေကသီ၏ မ်က္ႏွာကေလးမွာ 
ခ်စ္စရာေကာင္းလွသည္။ မုိေရးတြင္ ေကသီAား ဖခင္စိတ္ဟု ေခၚရမတတ္ျဖစ္ေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္လုိစိတ္ ၾကင္နာစိတ္မ်ားက လႊမ္းမုိး၍ လာၾကေလသည္။ 
 
“လူ႔ဘဝဟာ ဒီလုိပဲျဖစ္ရမယ္ဆုိတာက ကၽြန္မရဲ႕ ခံယူခ်က္ပဲ၊ လူေတြကုိ ကူညီေနရမယ္၊ 
လူျဖစ္လာရတာ ဒီAတြက္ပဲ၊ တစ္Uီးကုိတစ္Uီး ကူညီဖုိ႔၊ ကၽြန္မက ဒီလုိယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ 
ႀကီးျပင္းလာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကၽြန္မ သူနာျပဳသင္တန္း တက္ခ့ဲတာပါ” 
 
ေကသီ၏ ေလာကီAာ႐ုံ ကင္းလွေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ မုိေရးကုိ မသိမသာ 
စိတ္Aားေလ်ာ့ေစလ်က္ ရိွသည္။ မုိေရးက “ေကသီ… မင္းကေတာ့ တကယ္ေတာ္တ့ဲ 
သူနာျပဳဆရာမကေလးပါပဲ” ဟု တစ္ထစ္ခ်ဆုိလုိက္ၿပီးမွ “မင္းလုပ္ကုိင္ေနပုံေတြေၾကာင့္ မင့္ကုိ 
ေလးစားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆုိယင္ေတာ့ မင့္မွာ ဒီAလုပ္မ်ိဳးAတြက္ 
လုိAပ္တ့ဲ Aားရိွတယ္လုိ႔ မထင္လွဘူး၊ မင္းရဲ႕ Aရည္Aေသြးေတြကုိ ဒီထက္ပုိမုိ ထိေရာက္တ့ဲ 
Aက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ထြန္းေAာင္ Aသုံးခ်ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ က်ဳပ္ေတာ့ထင္တယ္၊ က်ဳပ္ မင့္ကုိ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 112 

မေျပာေသးဘဲ ခ်န္ထားတာရိွတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ခ်န္ထားရလဲဆုိေတာ့ မင္း က်ဳပ္ကုိ 
AရိွAျမင္Aတုိင္း ခင္မင္ေစခ်င္လုိ႔ပဲ” ဟု ဆုိကာ ၿပံဳးျပလုိက္ယင္း “က်ဳပ္ကုိ ဒီAတုိင္းပဲ 
ခင္မင္တယ္လုိ႔လဲ က်ဳပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ဟုတ္ရဲ႕လား” ဟု ေမးလုိက္၏။  
 
“ခင္ပါတယ္၊ သိပ္ခင္ပါတယ္” ဟု ေကသီက ထက္သန္စြာ ေျဖလုိက္သည္။ 
 
“ေက်းဇူးတင္ပါ့ ေကသီရယ္၊ ဒီေတာ့ က်ဳပ္ဟာ Aေတာ္ေလး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတယ္ဆုိတာကုိ 
ေျပာျပႏုိင္ၿပီေပါ့၊ တကယ္ဆုိေတာ့ က်ဳပ္ဟာ က်ိက်ိတက္ကုိ ခ်မ္းသာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
ဒီလုိခ်မ္းသာတာကုိ Aခုေကသ့ီAတြက္ Aက်ိဳးျပဳႏုိင္မွာမုိ႔ ဝမ္းသာရသလုိ ဘယ္တုန္းကမွ 
ဝမ္းမသာခ့ဲဖူးဘူး၊ ေနUီးေလ…” ဟု ဆုိကာ လက္ျပ၍ တားထားလုိက္ၿပီးမွ “က်ဳပ္ဆုံးေAာင္ 
ေျပာပါရေစUီး ေကသီ၊ က်ဳပ္ဟာ တစ္ကုိယ္တည္း ၿငီးေငြ႔ေနရတ့ဲလူပါ၊ Aိမ္ေထာင္ေရးကလဲ၊ 
Aင္း… စိတ္ မခ်မ္းသာစရာ ပ်က္စီးခ့ဲရတယ္၊ က်ဳပ္ဇနီးဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတၱဇေဆး႐ုံမွာ 
ေနရၿပီး Aဲဒီမွာပဲ ေသသြားတယ္၊ က်ဳပ္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး Aလုပ္ကုိဖိလုပ္ၿပီး Aခုေတာ့ 
က်ဳပ္Aနားယူေနတယ္၊ က်ဳပ္Aေနနဲ႔ Uစၥာပစၥည္း လုိတာထက္ပုိၿပီးရိွတယ္၊ ဒီေတာ့ 
က်ဳပ္ေျပာခ့ဲသလုိပဲ မင္းတုိ႔ရဲ႕မိသားစုကုိ ေပးဆပ္စရာ ေက်းဇူးေႂကြးေတြ Aမ်ားႀကီးရိွတယ္၊ 
ဒါေတြျပန္ေျပာေနရယင္ ငယ္ငယ္က က်ဳပ္ဘဝ ႏုံခ်ာခ့ဲတာေတြ သတိရရမွာစုိးလုိ႔ မေမးပါနဲ႔ေတာ့၊ 
Aဲဒီေက်းဇူးေႂကြးေတြကုိ က်ဳပ္ျပန္ဆပ္ရမွ ျဖစ္မယ္၊ ဘယ္လုိဆပ္မလဲဆုိ ေကသ့ီကုိ 
ဒီပတ္ဝန္းက်င္ထဲက ဆြဲထုတ္ၿပီး ေကသီနဲ႔ ထုိက္တန္တ့ဲဟာေတြ Aားလုံး ရေAာင္ 
ေဆာင္ၾကU္းၿပီး ေပးခ်င္တယ္” ဟု တစ္ဆက္တည္း ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီလည္း စိတ္ထဲက မၿငိမ္မသက္ျဖင့္ပင္ တစ္ခဏမွ် တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ၿပီးမွ “ေက်းဇူး 
Aမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ရွင္၊ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး” ဟု မ်က္လႊာခ်၍ ေျပာလုိက္၏။  
 
“မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ ဟုတ္လား… ဘာေၾကာင့္လဲကြယ္” 
“ေနာက္လကုန္ယင္ ကၽြန္မ Aန္ဂုိလာကုိ သြားေတာ့မယ္၊ သာသနာျပဳAဖြဲ႔မွာ Uီးေလးဝီလီနဲ႔ 
Aလုပ္လုပ္ဖုိ႔” 
 
မုိေရးက Aထိတ္တလန္႔ေလသံျဖင့္ “ဟာ… မဟုတ္တာ” ဟု က်ယ္ေလာင္စြာ 
ဆုိလုိက္မိေလသည္။ 
 
ေကသီက ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ မုိေရးႏွင့္ Aၾကည့္ခ်င္းဆုံမိၾကသည္။ 
 
“ေနာက္လ ခုနစ္ရက္ေန႔မွာ Uီးေလးဝီလီ ကၽြန္မကုိေခၚဖုိ႔ ေရာက္လာမယ္၊ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔မွာ 
ေလယာU္ပ်ံနဲ႔ သြားၾကရမွာ၊ မေန႔က ကၽြန္မAလုပ္ထြက္ဖုိ႔ Aေၾကာင္းၾကားစာ တင္လုိက္ၿပီ” 
 
ရက္သတၱ ငါးပတ္ၾကာလွ်င္ ေကသီ သြားေတာ့မွာပါတကားဟု သူ AေျပးAလႊား 
တြက္ခ်က္ၾကည့္လုိက္သည္။။ သူ႔Aဖုိ႔ ကမာၻပ်က္သည့္Aလား ဆုိးဝါးလွသည့္ သတင္း၊ ‘ဒါကုိသူ 
လက္မခံႏုိင္၊ သူ႔ဘဝတစ္ခုလုံး ပုံေAာၿပီး ေကသီေကာင္းစားေရးကုိ Uီးတည္လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ 
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Aားခဲထားၿပီးမွေတာ့ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲသြားၿပီး သူ႔ကုိယ္သူ စေတးပစ္လုိက္မယ့္ Aဓိပၸာယ္မရိွ 
မဖြယ္မရာ ဒီလုိ ေကသ့ီစိတ္ဆႏၵမ်ိဳးေၾကာင့္ေတာ့ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မပ်က္စေကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ Aခု 
ေကသီကုိ ဆန္႔က်င္ကြန္႔ကြက္လုိက္လုိ႔ Aခန္႔မသင့္ယင္ သူနဲ႔ကြဲကြာသြားရမယ့္ Aႏၲရာယ္က 
ရိွေနတယ္’ ဟု သူေတြးမိသည္။ သူ စကားစ၍ ေျပာလုိက္ေသာAခါတြင္ စိတ္မေကာင္းသည့္ 
ေလသံမ်ိဳး ပါသေလာက္ပါ၍ တည္ၿငိမ္သည္။ 
 
“က်ဳပ္ျဖစ္ခ်င္သလုိေတာ့ မျဖစ္ရဘူးေပါ့ ေကသီ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီAလုပ္ဟာ ေကသီဘယ္ေလာက္ 
Aသည္းစြဲ စိတ္ပါတ့ဲAလုပ္လဲ ဆုိတာကုိ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္ေလ၊ ေနာက္စာပုိ႔တစ္ပတ္မွာ 
ဝီလီလဲ သူ႔သာသနာျပဳAဖြဲ႔ဖုိ႔ Aလွဴေငြေတြ ရပါလိမ့္မယ္” 
 
ေကသီက မ်က္လုံးမ်ားတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ျပည့္လ်က္ “Uီးေလးကုိ ဘယ္လုိ 
ေက်းဇူးတင္ရမွန္းေတာင္ မသိဘူး” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဒါက Aစပဲရိွပါေသးတယ္ ေကသီ၊ ေကသ့ီAတြက္ က်ဳပ္ လုပ္ေပးခ်င္တာေတြ Aမ်ားႀကီးပါ” ဟု 
ဆုိကာ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္၍ စU္းစားေနလုိက္ၿပီးမွ “ေကသီက မၾကာခင္ သြားေတာ့မွာဆုိေတာ့ 
က်န္ေသးတ့ဲ Aခ်ိန္ကေလးေတြထဲက နည္းနည္း က်ဳပ္ကုိ ေပးေစခ်င္ပါတယ္၊ ဒါ့Aျပင္လဲ 
Aပူပုိင္းေဒသက ေတာႀကီးထဲမွာ Aလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရမွာဆုိေတာ့ ေကသ့ီAဖုိ႔ ေကသီလဲ 
ရက္Aားကေလးဘာေလး ႀကိဳယူထားသင့္တယ္ ထင္တယ္၊ က်ဳပ္Aိမ္မွာလုိက္ၿပီး Aနားယူဖုိ႔လဲ 
Aႀကံေပးခ်င္တယ္၊ ဝီလီလာေတာ့လဲ Aဲဒီကုိလုိက္လုိ႔ရတာပဲ၊ Aဲသလုိဆုိယင္ ကမာၻေပၚမွာ 
Aေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ျခင္းေပါ့ကြယ္” 
 
Aစတြင္ သံသယကေလးမ်ား… ေနာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း ၿပံဳးလာသည္။ ဝီလီကုိ 
သူထည့္ေျပာလုိက္မိျခင္းကား တကယ့္ခ်က္ေကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေကသီက 
“ေတာင္ေပၚေလကုိ ႐ွဴရရင္ ကြီးဗူးက ျပန္လာတ့ဲ UီးေလးဝီလီAဖုိ႔ေတာ့ ေကာင္းေပါ့” ဟု 
စU္းစU္းစားစား ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဒီလုိဆုိ လုိက္မယ္ေပါ့၊ ဟုတ္လား” 
 
ေကသီက ပင့္သက္ရွည္ႀကီးကုိ ႐ႈိက္လုိက္ကာ “ဒီAပတ္ကုန္ေAာင္ေတာ့ စU္းစားပါရေစUီးေနာ္၊ 
ဒီAပတ္ကုန္ေAာင္ ေဆး႐ုံမွာ တာဝန္ခ်ိန္ ရိွေနေသးတယ္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးAဖုိ႔ ခြင့္ျပဳ႐ုံမွတစ္ပါး ဘာမွမတတ္ႏုိင္။ ေကသီAား မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ ကားျဖင့္ျပန္ပုိ႔ၿပီးလွ်င္ 
ႏႈတ္ဆက္စကား Aနည္းငယ္မွ်ကုိသာ ေျပာခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကားကုိ ျဖည္းျဖည္းေမာင္း၍ 
ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္ခ့ဲသည္။ ေကသီက့ဲသုိ႔ ခ်စ္စရာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ သူ႔ကုိယ္သူ 
ေတာတြင္းသားေတြၾကား ဇာတ္ျမႇဳပ္လုိက္မည္ ဆုိသည္မွာ Aေတာ္မဖြယ္ရာသည့္ ကိစၥ။ 
စီးကရက္တစ္လိပ္ကုိ မီးညႇိ၍ Aားရပါးရ ဖြာ႐ႈိက္လုိက္စU္ မုိေရး၏ ဓာတ္မီးျခစ္ခတ္ေသာ 
လက္တုိ႔သည္ ေသာကျဖင့္ တုန္ယင္လ်က္ ရိွၾကေလသည္။ 
 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 114 

သူ လြယ္လြယ္ျဖင့္ကား A႐ႈံးေပးလ်က္ ျပန္မသြားခ်င္၊ ေကသီကေလးAေပၚတြင္ သူ Aလြန္တရာ 
ခ်စ္ခင္၍ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေကသီ၏လက္ရိွ ဆႏၵစြဲကုိခၽြတ္ဖုိ႔ Aေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကား 
ေကသီAတြက္ သူက ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ လူခ်မ္းသာဘဝကုိ ေခၚျပဖို႔ျဖစ္သည္။ ေကသီAား 
Uေရာပတုိက္သုိ႔ ေခၚသြားၿပီးလွ်င္ ပဲရစ္၊ ေရာမ၊ ဗီယင္နာ စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ 
ခမ္းနားေသာAလွကုိ ျပလုိက္ႏုိင္မည္သာ ဆုိပါက Aဘယ္မွ် ေကာင္းေလမည္နည္း။ သုိ႔ေသာ္ 
သူ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကုိ ေကသီက လက္ခံလိမ့္မည္ဟု မည္သုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါA့ံ။ သူ ကားကုိ 
ေနာက္ျပန္လွည့္၍ မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ ျပန္ကာ ဓမၼဆရာ၏Aိမ္သုိ႔ ေမာင္းခ့ဲသည္။ ဓမၼဆရာကုိကား 
ေတြ႔လုိစိတ္မရိွ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာကေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း Aိမ္ေဘးက 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ခင္းထဲတြင္ ေတြ႔လုိက္ရေသာAခါ သူ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ 
ဆရာကေတာ္သည္ ေယာက္်ားေဆာင္း Uီးထုပ္စုတ္ႀကီးတစ္လုံးကုိ ေဆာင္းလ်က္ 
မုိးကာAကႌ်ေဟာင္းတစ္ထည္ကုိ ဝတ္ကာ ဘြတ္ဖိနပ္ရွည္ႀကီးကုိ စီးထားသည္။ 
 
မုိေရး ဝင္လာသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ သူက ၿပံဳးျပလုိက္ကာ “ပက္က်ိေတြ သတ္ေနရတယ္ရွင္၊ မုိးရြာၿပီး 
ကၽြန္မရဲ႕ ပန္းေဂၚဖီေတြ တက္စားပစ္ၾကလုိ႔၊ Aိမ္ထဲကုိဝင္ပါUီးေလ” ဟု ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္သည္။ 
 
“ဝန္မေလးယင္ ဒီမွာပဲ စကားေျပာပါရေစလား” 
 
သုိ႔ျဖင့္ မုိေရးAား ၿခံထဲမွ တဲကေလးတစ္လုံးဆီသုိ႔ ေခၚသြားကာ ခုံရွည္ကေလးတစ္လုံးတြင္ 
ဝင္ထုိင္၍ မုိေရးAား သူ႔ေဘးတစ္ေနရာတြင္ ဝင္ထုိင္ရန္ ၫႊန္ျပလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ “ရွင့္ကုိ 
ေကသီက ေျပာလုိက္ၿပီေပါ့၊ ရွင္ကလဲ သေဘာမတူဘူးေပါ့၊ ဟုတ္တယ္၊ ရွင္တစ္ေယာက္တည္း 
မဟုတ္ဘူး၊ သူလုပ္ပုံက တကယ္ႏွေျမာဖုိ႔ေကာင္းတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ဒီေနရာေတြက ဘယ္လုိAခါမ်ိဳးမွ သြားေနဖုိ႔ မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ၊ Aခုလုိ Aာဖရီးကားမွာ 
AေျခAေန မၿငိမ္မသက္နဲ႔ဆုိေတာ့…၊ ဒါနဲ႔ သူကဘာျဖစ္လုိ႔ သြားခ်င္ရတာတ့ဲလဲ၊ 
သူ႔Uီးေလးေတာ္က ေခၚလုိ႔မ်ားလား” 
“Aင္းေပါ့ေလ၊ တစ္နည္းAားျဖင့္ေတာ့ သူ႔UီးေလးAတြက္ သြားတာပဲေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ 
သူ႔သေဘာနဲ႔သူလဲ ပါပါတယ္၊ ကေလးမက Aေတာ္ေကာင္းရွာတယ္၊ ေကာင္းဆုိ တကယ္ေကာင္း” 
ဟု ဆရာကေတာ္က ခံစားမႈAျပည့္ျဖင့္ ေျပာသည္။ ဘုရားတရားၾကည္ညိဳလုိ႔ ေကာင္းတာမ်ိဳး 
မဟုတ္ဘူး၊ သိတတ္ျမင္တတ္ ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကေလးနဲ႔ ကုိယ္ေနတတ္တယ္၊ သူ႔Aေမကလဲ 
သူ႔ကုိ တကယ့္စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ဆုံးမသြန္သင္ၿပီး Aုပ္ထိန္းခ့ဲတ့ဲၾကားက ႀကီးျပင္းခ့ဲရတာမုိ႔လဲ 
တစ္ေၾကာင္းေပါ့ေလ၊ ဝီလီ Aန္ဂုိလာကုိ ထြက္သြားကတည္းက သူ႔မွာ ဝီလီကုိ ကူညီဖုိ႔ စိတ္က 
တစ္ေန႔တျခား စြဲၿမဲလာခ့ဲဟန္ တူပါတယ္၊ AကူAညီ Aလုိဆုံးေနရာကုိ သြားကူညီဖုိ႔ဆုိတာက 
သူ႔ဘဝရဲ႕ Aဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ” 
“ဒါေပမယ့္ သူ႔စိတ္ကူးဟာ လုံးဝလက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ မAပ္စပ္ဘူးဆုိတာ ဝီလီကေတာ့ သိရမွာေပါ့” 
“ဝီလီကေတာ့ရွင္ ဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာ တကယ္တန္း ေနေနတ့ဲ လူမွမဟုတ္ပဲ” 
“ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာပဲ ေနပါတယ္ေလ၊ ေကသ့ီကုိလဲ 
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ပါတယ္၊ သူ႔မွာလုိတာေတြ ရသင့္ရထုိက္တာေတြ Aားလုံးကုိ ေပးခ်င္ပါတယ္” 
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ဓမၼဆရာကေတာ္က သူ႔Aား နားမလည္သက့ဲသုိ႔ ၾကည့္ေနေသာ္လည္း သူ႔တြင္ က႐ုဏာ 
မ်က္လုံးမ်ားကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ မုိေရးလည္း သူ႔ေစတနာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပသည့္ Aေနျဖင့္ 
သူ႔ရင္ထဲ၌ ရိွေနသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္လုိက္ရန္ လုိၿပီဟု ေတြးမိသည္။ သုိ႔ျဖင့္ သူ႔Aေပၚတြင္ 
Aထင္Aျမင္ေသးေစမည့္ Aေၾကာင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ္၍ သူ မာ့ကင့္ခ်္သုိ႔ 
ဘာေၾကာင့္ေရာက္လာရသည္တုိ႔ကုိ ဒေရာေသာပါး Aားလုံး ေျပာျပေလသည္။ “ဒီေတာ့ 
Aတိတ္က ဆုံး႐ႈံးခ့ဲတာေတြကုိ A စားထုိးၿပီး A တုိးနဲ႔ေလ်ာ္ဖုိ႔ A ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
ေကာင္းေကာင္းႀကီး ရိွပါတယ္” ဟု ဆုိကာ “ကၽြန္ေတာ္သာ A ဲဒီ ကံဆုိးမုိးေမွာင္ သေဘၤာခရီး 
မထြက္ျဖစ္ခ့ဲယင္ ေကသီဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမီးကေလး ျဖစ္ရမွာပါ” ဟု ဆက္ေျပာယင္း သူ႔A သံမွာ 
နစ္သြားသည္။ 
 
မုိေရးက မ်က္လႊာခ်၍ ေျပာေနရာမွ ဆရာကေတာ္A ား ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေသာA ခါ 
ဆရာကေတာ္က က႐ုဏာျဖင့္ ၿပံဳးလ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရ၏။ “ကၽြန္မလဲ ေတြးေတာ့ 
Aေတြးမိသားပါပဲ၊ တစ္ခါက ေကသ့ီAေမက ဓာတ္ပုံ Aယ္လဘမ္စာAုပ္ေဟာင္းႀကီး 
တစ္Aုပ္ျပယင္း AဲဒီAထဲမွာ ညႇပ္ၿပီးသိမ္းထားတ့ဲ ပန္းေျခာက္ကေလးတစ္ခက္ ေတြ႔လုိ႔ ကၽြန္မက 
ရယ္စရာေျပာေတာ့ သူက သူ႔မွာ လက္မထပ္ခင္က သိပ္ခ်စ္ခ့ဲတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ ရိွသလုိလုိ 
ေျပာဖူးတယ္” 
 
မုိေရး မ်က္ႏွာတစ္ခ်က္ ပ်က္သြားေသာ္လည္း လ်င္ျမန္စြာ Iေႁႏၵဆည္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ကၽြန္ေတာ္ 
ေကသီနဲ႔ ဝီလီတုိ႔ကုိ ဆြစ္ဇာလန္လုိက္ခ့ဲၾကဖုိ႔ ေခၚထားပါတယ္၊ သူတုိ႔ကုိ ေခၚလုိ႔ရမယ္ဆုိရင္ 
ေရလည္ေAာင္ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္၊ ဆရာကေတာ္က သူ႔ကုိ နည္းနည္းကူၿပီး ေျပာေပးပါလား” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲရွင္၊ Aဲဒီက ရာသီUတု မတရားဆုိးတာနဲ႔ဆုိယင္ Aခါလည္ေလာက္ဆုိ 
ေကသီကေလးေတာ့ ခ်ံဳးက်သြားမွာပဲဆုိၿပီး ကၽြန္မေလ ေကသီ ဒီေျခလွမ္းကုိ မလွမ္းျဖစ္ေAာင္ 
Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာပါေစလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ၊ ဆုေတာင္းေနတာ၊ 
မရေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး လက္ေလွ်ာ့ထားလုိက္မွ ရွင္က ေကသီရဲ႕ ဒုတိယAေဖလုိ ေရာက္လာရတယ္၊ 
ရွင္ဘာေၾကာင့္ ေရာက္လာရတယ္ဆုိတာလဲ ကၽြန္မAဖို႔ေတာ့ ရွင္းပါတယ္” ဟု ဆုိကာ 
သူ၏ၾကမ္းတမ္းေနေသာ လက္ျဖင့္ မုိေရး၏လက္ေပၚသုိ႔ လာAုပ္ထားလုိက္လ်က္ “လူတုိင္းလုိလုိ 
ငယ္တုန္းကေတာ့ Aမႈမ့ဲAမွတ္မ့ဲ AမွားAယြင္းေတြ လုပ္ခ့ဲမိၾကတာပါပဲ၊ ရွင့္ကုိ 
ေတာ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ၿပီး ေစတနာသဒၶါတရား ရိွတ့ဲလူလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္ေလ၊ ေကသ့ီကုိ 
ဒီဘဝမ်ိဳးက ဆြဲတင္ လူရာဝင္ေAာင္ လုပ္ေပးၿပီး Aခ်ဳပ္ကေတာ့ လူေကာင္းသူေကာင္း 
တစ္ေယာက္နဲ႔ Aိမ္တစ္ေဆာင္ မီးတေျပာင္ ေနႏုိင္ေAာင္ Aိမ္ေထာင္ခ်ေပးလုိက္ႏုိင္မယ္ 
ဆုိယင္ေတာ့ ရွင္ျပဳခ့ဲတ့ဲ Aျပစ္Aားလုံး ေက်တ့ဲ ဟုိဘက္ေတာင္ လြန္သြားပါလိမ့္မယ္ေလ၊ 
ကၽြန္မAဖုိ႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူတယ္ ဆုိတာကုိ ယုံပါတယ္ရွင္၊ 
ကၽြန္မတတ္ႏုိင္သမွ် ရွင့္ကုိ ကူညီပါ့မယ္” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
ဓမၼဆရာ၏Aိမ္မွ ျပန္ခ့ဲေသာAခါ မုိေရး၏ မ်က္လုံးတုိ႔မွာ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ စုိစြတ္လ်က္ 
ရိွၾကေလသည္။ သူ႔ရင္ထဲတြင္ ေလးေနခ့ဲသည္တုိ႔ကုိ ဖြင့္ေျပာခ့ဲရ၍ စိတ္ထဲ၌လည္း ရွင္းသြားကာ 
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Aမ်ိဳးသမီးႀကီး၏ ကတိစကားေၾကာင့္ ေကသီ၏Aေျဖကုိ ေစာင့္ရန္ Aားရိွသြားျပန္သည္။ 
သုိ႔တုိင္ေAာင္ ေန႔ရက္မ်ား ကုန္လြန္လာခ့ဲသည္ႏွင့္Aမွ် မတင္မက် AေျခAေနက သူ႔Aား 
ညႇU္းဆဲလ်က္ ရိွေလသည္။ ပင္လယ္က လႈိင္းထန္လ်က္၊ ကမ္းပါးႀကီးမ်ားဆီသုိ႔ ေရျမႇဳပ္ႏွင့္သဲမ်ား 
တဝုန္းဝုန္း႐ုိက္ခတ္ကာ ရာသီUတုက ခ်မ္းေA းလာၿပီျဖစ္ရာ သူ႔မွာတေစာင့္တည္း 
ေစာင့္ဆုိင္းေနရစU္ Aားတက္စရာဟူ၍ ဘာမွမရိွ။ ေဆာင္းဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ Eည္သည္မ်ား 
ျပန္ၾကၿပီျဖစ္ရာ သူတည္းခုိေနသည့္ ဟုိတယ္မွာပင္လွ်င္ လူနည္းလာေလသည္။ 
 
စေနေန႔တြင္ သူသည္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ သေဘာျဖင့္ ေတာပုိင္းသုိ႔ ထြက္လာခ့ဲသည္။ သူသည္ 
ကားေမာင္းသြားယင္း မ်က္စိလည္ကာ ခရီးလြန္လာခ့ဲၿပီးမွ ႐ုတ္တရက္ သူေတြ႔ဖူး ျမင္ဖူးသည့္ 
ေရေျမ႐ႈခင္း တစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္လာခ့ဲသည္။ သူသည္ Aာ႐ုံစူးစုိက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
လွည့္ၾကည့္လုိက္မိ၏။ တကယ္ သူေရာက္လာေသာေနရာမွာ သူႏွင့္ေမရီ ဂလင္ဘန္း 
ေဆး႐ုံၾကည့္ၿပီး A ျပန္ ပင္လယ္လက္ၾကားဘက္မွ ေတာကုိျဖတ္၍ တက္လာေသာ 
လူသူကင္းရွင္းသည့္လမ္းရိွ ေမရီက သူ႔A ား တစ္ကုိယ္လုံးပုံ၍ A ပ္ႏွင္းခ့ဲသည့္ေနရာ 
ျဖစ္ေလသည္။ ‘ျမတ္စြာဘုရား၊ ဒီA တုိင္းပဲ ရိွေနပါေသးလား၊ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ 
ျဖစ္ခ့ဲရသလုိပါပဲလား’ ဟု ေတြးေနမိသည္။ သူက ဤေနရာ၌ မတ္တတ္ရပ္ေနယင္း 
ရင္တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လ်က္ရိွစU္တြင္ Aတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္ျပသက့ဲသုိ႔ တေရးေရး 
ျပန္၍ေပၚလာၾကေလေတာ့သည္။ ေနေရာင္ျခည္၊ ျမဴးထူးေသာ ရယ္ရႊင္သံ၊ ပ်ားပိတုန္းတုိ႔ 
ဝတ္ရည္သယ္သံ၊ ထုိ႔ျပင္ ခ႐ုစုတ္ငွက္ကေလးမ်ား ေကာင္းကင္ယံတြင္ ဘာသာဘာဝ 
ေမာင္မယ္ေခၚထူး ေပ်ာ္ျမဴးထဲပ်ံေနၾကသည့္ Aသံႏွင့္ ျမင္ကြင္း၊ ေနာက္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား 
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ တြယ္ဖက္လ်က္ ရမၼက္၏Aလုိသုိ႔ ရင္တဖုိဖုိျဖင့္ လုိက္၍ 
ေပ်ာ္ခ့ဲၾကသည့္ တစ္ဒဂၤAခ်ိန္ ကေလးမ်ား…၊ Aားလုံးကုိ သူျပန္၍ ထင္ျမင္မိသည္တြင္ 
တကယ္ထိေတြ႔ခံစား ေနရသက့ဲသုိ႔ A ာ႐ုံၿငိလာသျဖင့္ သူ႔တစ္ကုိယ္လုံး သိမ့္သိမ့္ခါလ်က္ 
မ်က္ႏွာကုိပင္ လက္ဝါးျဖင့္A ုပ္၍ ထားလုိက္မိေလသည္။ 
 
သူ၏ရင္ခြင္ထဲက မိန္းကေလးကား လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သူဆုံး႐ႈံးခ့ဲရသည့္ 
ခ်စ္သူေဟာင္းမဟုတ္။ A တိတ္ကျဖစ္ရပ္ကုိ ေA ာက္ေမ့ကာ A ာ႐ုံ၌ လာၿငိေသာေၾကာင့္ 
တကယ္ျပန္၍ တစ္ဖန္ စိတ္ကစားလုိက္မိသည္ကား A ေမႏွင့္မဟုတ္၊ သမီးႏွင့္သာျဖစ္ေနသည္။ 
သူ၏ ရင္ခြင္၌ တင္းက်ပ္စြာ ဖက္ထားမိသူ၊ ႏႈတ္ခမ္းပူပူေႏြးေႏြးေလးကုိ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ 
ဖိစုပ္မိသူမွာ ေကသီျဖစ္ေနေလသည္။ သူသည္ ထုိေနရာ၌ ဆက္မေနရဲေတာ့ေA ာင္ပင္ 
ရွက္လာသျဖင့္ ထူပူလာကာ ကားကုိ ခပ္ျမန္ျမန္ေမာင္း၍ ထြက္လာခ့ဲရေလ၏။ 
 
သူ သံေယာဇU္တြယ္မိၿပီ။ ေကသီAား သူ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္သူ၊ သမီးကေလး 
တစ္ေယာက္ပမာ သေဘာထားသူဟု ထင္မွတ္ခ့ဲမိျခင္းမွာ စင္စစ္ သူ႔ကုိယ္သူ 
လွည့္စားေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ေကသီAား သူစ၍ ေတြ႔သည့္Aခ်ိန္ကတည္းကပင္ 
သူ႔ရင္ထဲက Aခ်စ္၊ တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကုိယ္ တစ္ႀကိမ္သာ တကယ္ခ်စ္ခ့ဲဖူးေသာ Aခ်စ္သည္ 
ဤငယ္ရြယ္လန္းဆန္းသူ လွပ၍ Aသက္ထင္ရွားရိွသူ သမီးကေလးေကသီ၏ထံသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းသြားခ့ဲၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ေရွ႕တည့္တည့္ကုိသာ စုိက္ၾကည့္လ်က္ ကားကုိ 
ေမာင္းေနမွန္းမသိ ေမာင္းခ့ဲယင္း သူရင္ထဲမွ ဒီေရက့ဲသုိ႔ တရိပ္ရိပ္တက္လာေသာ 
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Aခ်စ္Aခင္စိတ္တုိ႔ကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးရန္ ႀကိဳးစား၍လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔မွာ 
လိပ္ျပာမသန္႔စရာ ဘာAေၾကာင္းမ်ား ရိွသနည္းဟု သူ႔ကုိယ္သူ ေျပာလာသည္။ သူ႔၌ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ စိတ္မွာ လူသာမန္တုိ႔၏ ႐ုိးသားေသာ စိတ္မ်ိဳးပင္။ လူသာမန္က့ဲသုိ႔ ခ်စ္မိ 
ခင္မိသည့္Aတြက္ သူ႔Aားမည္သူက Aျပစ္တင္ႏုိင္မည္နည္း။ ဤသုိ႔ေတြးမိလွ်င္ သူ႔မွာ 
ရင္တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေAာင္ ေပ်ာ္ရႊင္လာျပန္ကာ သူ႔Aနာဂတ္သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေရာင္စုံလက္၍ 
လာျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤAခ်စ္Aခင္စိတ္ကပင္ သူ႔Aား ငယ္မူျပန္ေAာင္ လုပ္ေပးလုိက္သျဖင့္ 
သူယခုပင္လွ်င္ ငယ္စိတ္ငယ္ေသြးႂကြလ်က္ ရိွၿပီမဟုတ္ပါေလာ။ 
 
ေနာက္ထပ္ ဆုိင္းဖုိ႔မလုိ။ Aခ်ိန္မတုိင္မီ သူ႔သေဘာထားကုိ ဖြင့္ေျပာလုိက္မိမည္ကုိ စုိးရသျဖင့္ 
သတိေတာ့ ထားရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပင္ တယ္လီဖုန္းဆက္မည္။ သူဟုိတယ္သုိ႔ 
ကားကုိ Aျမန္ေမာင္း၍ ျပန္ကာ တယ္လီဖုန္းရိွရာသုိ႔ Aသြားတြင္ ဟုိတယ္Aလုပ္သမား 
တစ္ေယာက္က သူ႔Aား လက္ျပ၍ “ဆရာ့A တြက္ စာတစ္ေစာင္ရိွတယ္၊ မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂး 
ယူလာတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူသည္ စာA ိတ္ကုိယူ၍ သူ႔A ခန္းရိွရာA ေပၚထပ္သုိ႔ ခပ္သုတ္သုတ္တက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ စာA ိတ္ကုိ 
ဆုတ္ၿဖဲဖြင့္လုိက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ တုန္ယင္ေသာလက္မ်ားျဖင့္ စာရြက္ေခါက္ကုိ ဆြဲထုတ္လုိက္၏။ 
 
Uီးေလး 
မေန႔က မြန္းလြဲပုိင္းမွာ ေကသီ မစၥက္ေဖာ္သာရင္ေဂးနဲ႔ Aၾကာႀကီး စကားေျပာခ့ဲပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ သူနာျပဳခ်ဳပ္ကုိေျပာၿပီး လာမယ့္ တနလၤာေန႔က Aစျပဳမယ့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ခြင့္ယူဖုိ႔ 
စီစU္လုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Uီးေလးနဲ႔Aတူ လုိက္ႏုိင္ၿပီေပါ့။ Uီးေလးဝီလီဆီကုိလဲ ကၽြန္မတုိ႔ဆီ 
ဆြစ္ဇာလန္ကုိ လုိက္လာဖုိ႔ Uီးေလးက ဖိတ္ေခၚတ့ဲAေၾကာင္း စာေရးလုိက္ပါၿပီ။ ေကသီေတာ့ 
Uီးေလးနဲ႔လုိက္ရမွာကုိ ေပ်ာ္ေနပါတယ္။ 

ေကသီ 
 
မုိေရးမွာ ဝမ္းသာလြန္းသျဖင့္ စာရြက္စကေလးကုိ နမ္းၿပီးေနာက္ Aေခါက္ေခါက္ ျပန္၍ 
ဖတ္ေနမိေလသည္။ ေOာ္… သူ ဝီလ့ီဆီကုိ စာေရးလုိက္ၿပီကုိး၊ ေၾကးနန္းဆုိယင္ ပုိေကာင္းမယ္၊ 
နက္ျဖန္ သူ ေၾကးနန္း႐ုိက္လုိက္မယ္၊ Aားလုံး ရွင္းလင္းသြားေAာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရယင္ 
Aေတာ္ ရွည္ရွည္႐ုိက္ရလိမ့္မယ္၊ ဒါမွသာ ေနာက္သူတုိ႔ ေတြ႔ၾကတ့ဲAခါ ေျပျပစ္သြားမွာ။ 

************    
    

၁၀၁၀၁၀၁၀    
ကာရဗယ္ ေလယာU္သည္ ညU့္ေကာင္းကင္Aျမင့္ေပ ႏွစ္ေသာင္မွ ဗီယင္နာေလဆိပ္သုိ႔ 
တျဖည္းျဖည္း ေစာင္း၍ဆင္းခ့ဲသည္။ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ကား မုိေရး၏ A ႏွစ္သက္ဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္၍ 
ေကသီAားလည္း Uေရာပေျမေပၚ ေျခခ်လည္ပတ္ရသည့္ Aရသာကုိ ျမည္းစမ္းဖူးေစခ်င္ေနသည္။ 
သူက ေကသ့ီဘက္သုိ႔ လွည့္၍ “ေရာက္ေတာ့မယ္၊ ေကသီလဲ ပင္ပန္းေရာ့မယ္” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
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ေလယာU္၏ ပထမတန္းAခန္း၌ ေကသီ၏ေဘးမွထုိင္ကာ ေလယာU္မစီးဖူးေသး၍ AထူးAဆန္း 
ျဖစ္ေနေသာ ေကသီA ား တၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေဖးမယင္း လာခ့ဲရသည္မွာ သူ႔A ဖုိ႔ 
ရေတာင့္ရခဲ ေပ်ာ္စရာမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ေကသီကမူ ဘာမွ သိပ္မေျပာ၊ သူက 
တိတ္ဆိတ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း A နည္းငယ္ မေနတတ္ မထုိင္တတ္သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္၍ 
ေနေလသည္။ 
 
မုိေရးက “ေကသီေလး ေပ်ာ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္ကြယ္၊ မာ့ကင့္ခ်္မွာတုန္းက ရႊံ႕ထဲေရထဲ 
တစြက္စြက္ သြားခ့ဲလာခ့ဲရတာေတြ ေမ့ထားၿပီး တစ္ခါတေလ စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ေနလုိက္ေပါ့” 
ဟု ဆုိရာ ရယ္ရယ္ေမာေမာျဖင့္ “ဒုိ႔ေတြ စိတ္ေA းခ်မ္းသာ လူပီပီေနၾကUီးစုိ႔” ဟု ေျပာသည္။ 
 
ေကသီက ၿပံဳးလ်က္ “ကၽြန္မက လူပီပီေနလြန္းလုိ႔ ခက္ေနတာ” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 
 
ထုိAခုိက္ “ေက်းဇူးျပဳ၍ နားဆင္ပါရွင္၊ ကၽြန္မတုိ႔ Aခု ဗီယင္နာေလဆိပ္ကုိ ေလယာU္ 
ဆင္းပါေတာ့မယ္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စီးကရက္မီးမ်ား Aားလုံးၿငိမ္းၿပီး ထုိင္ခုံခါးပတ္မ်ား 
ပတ္ထားၾကပါရွင္” ဟူေသာ ေလယာU္မယ္၏ ေၾကျငာသံေပၚလာသည္။ 
 
ေကသီက ေလယာU္တစ္ခါမွ မစီးဖူးေသး၍ မကၽြမ္းက်င္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခါးပတ္ပတ္ပုံကုိ မုိေရးက 
ေကသ့ီလက္ကုိကုိင္၍ ျပသေပးရသည္။ သူ႔မွာ ဤက့ဲသုိ႔ လုပ္ကုိင္ေပးေနရသည္ကုိပင္ 
ေပ်ာ္ရႊင္၍ေနသည္။ ခဏၾကာလွ်င္ ေလယာU္ေစာင္းေကြ႔၍ Aဆင္း ေလယာU္ကြင္းမွ မီးတန္းမ်ား 
ေစာင္းတက္လာၿပီးေသာ္ ေလယာU္ဘီး ေျပးလမ္းႏွင့္ထိသည့္ Aသံၾကားရသည္။ မၾကာမီ 
ေလယာU္သည္ ေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လိမ့္ကာ Aေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးရာ သစ္သား 
Aေဆာက္AAုံဆီသုိ႔ ဘီးလိမ့္သြားလ်က္ရိွ၏။ ထုိ႔ေနာက္ သူတို႔သည္ ေလဆိပ္သုိ႔ 
ကားဝင္သည့္လမ္းမဘက္သုိ႔ ထြက္လာၾကသည္။ ေၾကးနန္းျဖင့္ သူAမိန္႔ေပးထားသည့္Aတုိင္း 
Aာထူ႐ုိသည္ သူတုိ႔Aား ႐ုိးလစရြိဳက္ကားႀကီးျဖင့္ လာေစာင့္ကာ ၿပံဳးရႊင္႐ုိေသစြာ Uီးၫြတ္၍ 
ႏႈတ္ဆက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔သည္ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ဆီသုိ႔ ညင္သာစြာ 
ေမာင္းႏွင္သြားၾကေလသည္။ မုိေရးလည္း လမ္းမမ်ားေပၚမွ ရယ္သံေမာသံမ်ား၊ ကေဖးေခၚ 
စားေသာက္ဆုိင္မ်ားဆီမွ ကႀကိဳးတီးလုံးသံမ်ားျဖင့္ စည္စည္ကားကား ေနရာသုိ႔ 
ျပန္ေရာက္လာရသည္မွာ ေကာင္းေလစြတကားဟု ေAာက္ေမ့၍ လာခ့ဲသည္။ သူတုိ႔၏ 
ကားႀကီးသည္ မႀကီးက်ယ္လွေသာ္လည္း စည္းစိမ္ခံစရာေပါမ်ားလွေသာ ‘ပရင့္ဇAမ္ဗေဇဒါ’ 
ဟုိတယ္၏ေရွ႕တြင္ ရပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔Aား ဟုိတယ္Aမႈထမ္းမ်ားက Aခန္းခ်င္း 
ယွU္လ်က္ရိွေသာ မိသားစုေနေလာက္ေသာ Aခန္းက်ယ္မ်ားဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကေလ၏။ 
 
မုိေရးက “ကဲ… ေကသီလဲ ပင္ပန္းၿပီ၊ Uီးေလးလဲ Aိပ္ေတာ့မယ္၊ ေကသ့ီဆီကုိ Aသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ 
Aပုိ႔ခုိင္းလုိက္မယ္၊ စားၿပီးယင္ တစ္ခါတည္း Aိပ္ရာဝင္ေပေတာ့၊ မနက္စာ စားေတာ့မွ ေတြ႔ၾကစုိ႔” 
ဟု ေျပာလုိက္သည္။ ေကသီ၏ မ်က္လုံးမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ သူလုပ္သမွ်သည္ 
ေကသ့ီAႀကိဳက္ခ်ည့္ ျဖစ္သည္ဟု သိႏုိင္၏။ 
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ေနာက္ေန႔မနက္ ၉ နာရီတြင္ နံနက္စာ လာပုိ႔ေသာAခါ မုိေရးက ေကသီ၏Aိပ္ခန္းတံခါးကုိ 
AသာAယာ ပုတ္လုိက္၏။ ေကသီမွာ Aိပ္ရာမွႏုိးႏွင့္၍ Aဝတ္Aစားလဲၿပီးျဖစ္၍ ဇာထုိးယင္း 
ေစာင့္ေနၿပီျဖစ္ေလသည္။ နံနက္စာစားပြဲ၌ Aတူထုိင္ၾကသည္။ ေကာ္ဖီကေလးက ေမႊးႀကိဳင္ 
Aရသာရိွလွသည္။ ပန္းကန္ျဖဴျဖဴထဲသုိ႔ ငဲွ႔ထည့္လုိက္ေသာAခါ Aျမႇဳပ္မ်ား ထလာၾကသည္။ 
ေထာပတ္မွာ မလုိင္ႏွစ္ေရာင္ ေပါက္ေနသည္။ မုန္႔Aလိမ္ကေလးမ်ားမွာ ႂကြပ္ရြ ေမႊးေနၾကသည္။ 
မုိေရးက “ဒါကုိ ေရွးက Eကရာဇ္မင္းေတြ စားတ့ဲ ပြဲေတာ္စာလုိ႔ ေခၚၾကတယ္” ဟု ေျပာျပ၏။ 
နံနက္စာစားၿပီးၾကေသာAခါ “ကဲ… ဒီေန႔Aဖုိ႔ ေလွ်ာက္လည္ၾကည့္ၾကရေAာင္၊ Aဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ 
မဟုတ္လား” ဟု ေမးသည္။ 
 
“ကၽြန္မလဲ လည္ၾကည့္ခ်င္ေနတာပါပဲ၊ ကၽြန္မတုိ႔ ကားနဲ႔သြားဖုိ႔ လုိမလား” 
 
ေကသီက ဤ႐ုိးလစ႐ြိဳက္ ကားႀကီးျဖင့္ သြားရသည္ကုိ မရြံ႕မရဲျဖစ္ေနသည္ကုိ မုိေရးကသိလုိက္၏။ 
‘ေၾသာ္… ေကသီဟာ တကယ့္ကုိ ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသးတ့ဲ ကေလးေပပဲ…’  
 
“ဒီေန႔ေတာ့ ကားနဲ႔ပဲ သြားၾကရUီးမယ္၊ သြားရမယ့္ေနရာက နည္းနည္းေဝးလုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခါေတာ့မွ 
လမ္းေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့” 
 
မၾကာမီ သူတုိ႔ ကာလင္ဘတ္ေတာင္ဆီသုိ႔ ေမာင္းထြက္သြားၾကေလ၏။ ျမက္ခင္းAုပ္သည့္ 
ဗီယင္နာေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ထင္း႐ႉးေတာမ်ားကုိ ေကြ႔ပတ္၍ ေမာင္းရေသာ ေတာင္တက္လမ္းမွာ 
စိမ္းလန္းရႊန္းလက္၍ ေနေလသည္။ ေတာင္ထြတ္သုိ႔ ေရာက္၍ ကားေပၚမွ ဆင္းခ့ဲၾကေသာAခါတြင္ 
သူတုိ႔ စီးမုိးျမင္ေနေသာ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၏ ၾကည္လင္ေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္ကား Aသက္႐ွဴပင္ 
မွားေလာက္ေပသည္။ Aေပၚမွစီး၍ ေAာက္ဘက္ Aေဝးႀကီးတြင္ ျမင္ေနရေသာ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၏ 
ဗဲလဗီဒီးယား နန္းေတာ္၊ စိန္႔စတီဖင္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းႀကီး၊ ဘုရင့္စံAိမ္ေတာ္၊ ေAာ္ပရာ 
ျပဇာတ္႐ုံႏွင့္ ေကသီAား ေန႔လယ္စာစားရန္ ေခၚသြားဖုိ႔ စိတ္ကူးထားေသာ နာမည္ေက်ာ္ 
‘ဆက္ခ်ား’ Aေဆာက္AAုံ စသည့္ထင္ရွားေသာ Aမွတ္Aသားမ်ားကုိ မုိေရးက ၫႊန္ျပသည္။ 
 
“သိပ္ခမ္းနားတ့ဲ ေနရာပဲလားဟင္” 
“Uေရာပတုိက္မွာ Aေကာင္းဆုံး တစ္ဆုိင္ေပါ့ကြယ္” 
 
ေကသီက လမ္းတစ္ဘက္မွ စားေသာက္ဆုိင္ကေလးတစ္ခုသုိ႔ ၫႊန္ျပလုိက္ယင္း “ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမွာပဲ 
တစ္ခုခုစားလုိ႔ မရဘူးလား၊ တကယ့္ ဆုိင္ကုပ္ကုပ္ကေလးပဲေနာ္၊ ဒီေတာင္ေပၚမွာဆုိေတာ့ 
႐ႈခင္းက သိပ္ကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက သူ႔ကုိၿပံဳးၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ေတာင္ေပၚ ေလေAးကေလး ပက္ဖ်န္းထားေသာ 
ပါးျပင္ကေလးမ်ားမွာ ဝင္းလက္လာၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ၿပံဳးလိုက္လွ်င္ မုိေရးမွာ ဘာမဆုိ 
လုိက္ေလ်ာရေတာ့သည္။ ယခုလည္း သူ႔စိတ္ထဲက ေကာင္းမွာမဟုတ္သည္ကုိ သိလ်က္ျဖင့္ပင္ 
ဆုိင္ထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲရသည္။ ထင္သည့္Aတုိင္းပင္ စားပြဲကေလးက ေခြးေျခေပၚ တင္ထားသည့္ 
ခေနာ္နီ ခေနာ္နဲ႔ ပ်U္ျပား၊ ဇြန္း ခက္ရင္း ဓားတုိ႔ကလည္း Aေပါစား၊ ထုိ႔ျပင္ စားစရာကလည္း 
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ေနရာတကာမွာ လူတကာစားသည့္ ဓားလီွးAသားေၾကာ္၊ ေသာက္စရာကလည္း 
တစ္ျခားAရာမ်ား ရွားလြန္းေနသေလာ မသိ၊ ပန္းသီးရည္။ မလုိက္ျဖစ္လုိက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း၊ 
သုိ႔တုိင္ေAာင္ ေကသီကား ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္စားသည္။ သည္ေတာ့ သူကလည္း 
သေဘာေကာင္းစြာပင္ လုိက္ေလ်ာရေတာ့သည္။ ထုိမွ ေနာက္တြင္ သူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ မာရီယာထရီးဇား၏ ဆယ့္ရွစ္ရာစုေခတ္ ေႏြရာသီ စံနန္းေတာ္ႏွင့္ Uယ်ာU္မ်ားသုိ႔ 
သြားၾကည့္ၾကသည္။ ဤေနရာကေလးAား မာရီယာ၏ Aခ်စ္ဇာတ္လမ္းကုိ သူက စိတ္ကူးျဖင့္ 
လြမ္း၍ ခင္တြယ္ေနမိသည္။ ထုိမွတစ္ပါးလည္း သူက ‘နတ္လမ္းၫႊန္’ လုပ္ရသည္ကုိ 
ႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ Aဆန္းတၾကယ္ Aေျပာက္Aမြမ္း Aဆင္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ Aေဆာင္ေဆာင္ 
Aခန္းခန္းကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကယင္း ေရွးဘုရင္မ်ား ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ခ့ဲၾကစU္က 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မုိေရးက ေျပာျပလာသည္။ 
 
Aခ်ိန္သည္ Aမွတ္မ့ဲ ကုန္လြန္သြားသည္။ သူတုိ႔ စံနန္းေတာ္ထဲမွ ေက်ာက္လုံးခင္း Aဝင္ 
မ်က္ႏွာစာသုိ႔ ျပန္ထြက္လာၾကေသာAခါ ညေန ၆ နာရီ ထုိးလုေနၿပီကုိ ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ 
A့ံAားသင့္ၾကရေလသည္။ 
 
မုိေရးက “ဟာကြယ္၊ ေျပာေကာင္းေကာင္း ေလွ်ာက္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေကသ့ီကုိ ႏိွပ္စက္သလုိ 
ျဖစ္ေနၿပီ၊ ၾကည့္စမ္း… လက္ဖက္ရည္ခ်ိန္ေတာင္ လြန္သြားပါပေကာ” ဟု ဆုိသည္။ 
 
ေကသီက “လက္ဖက္ရည္ မေျပာနဲ႔၊ ကၽြန္မ ဒီAေတြ႔Aႀကံဳကုိ ဘာေၾကာင့္နဲ႔မွ Aလြတ္မခံႏုိင္ဘူး” 
ဟု ျပန္ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကသီက စU္းစU္းစားစားျဖင့္ ဆက္လက္၍ “Aဲဒီေခတ္က 
Aခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြက သူတုိ႔Aတြက္ သူတုိ႔ေကာင္းေAာင္ သူတုိ႔လုပ္ၾကတာေတြကေတာ့ 
ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ လူသာမန္ေတြရဲ႕ ဘဝကေကာ ဘယ္လုိေနလဲ မသိဘူး” ဟု ေမးလိုက္သည္။ 
 
“ဘယ္သိပ္ေကာင္းမလဲကြယ္၊ ဗီယင္နာမွာ မိသားစု သုံးေသာင္းထက္မနည္းဟာ တစ္Aိမ္ေထာင္ 
တစ္ခန္းနဲ႔ ေနၾကရတယ္လုိ႔ Aဆုိရိွတာပဲ၊ Aခန္းက်ယ္ယင္ Aလယ္က Aဝတ္လွန္းႀကိဳး ျခားၿပီး 
မိသားစုႏွစ္စု ခြဲေနၾကရသတ့ဲ” 
 
ကားျဖင့္ သူတုိ႔ ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္ခ့ဲၾကရာတြင္ ေကသီက “Aခုေတာင္ ဆင္းရဲတာေတြေတာ့ 
ေတြ႔ေနရေသးတာပဲ၊ လမ္းေပၚမွာ ကေလးေတြ ဖိနပ္မပါ ဘာမပါနဲ႔ ေတာင္းစားေနၾကတယ္ေလ” 
ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေလသည္။ 
 
“ဗီယင္နာမွာ ဘယ္Aခါမဆုိ သူေတာင္းစားကေတာ့ ရိွမွာပဲကြယ့္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးဟာ 
ရယ္သံေမာသံ သီခ်င္းသံေတြ ညံေနတ့ဲ ခ်စ္သူတုိ႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ပဲ၊ သူတုိ႔ေပ်ာ္ၾကပါတယ္” 
“ဟုတ္ပါ့မလား မသိဘူး၊ မနက္က ကၽြန္မAခန္းလာရွင္းတ့ဲ Aန္နာဆုိတ့ဲ မိန္းမနဲ႔ 
စကားေျပာခ့ဲရတယ္၊ သူက Aဂ္လိပ္စကား ေျပာတတ္တယ္၊ သူက ကေလး ေလးေယာက္နဲ႔ 
မုဆုိးမတ့ဲ၊ သူ႔မွာ သူ႔မိသားစု Aသက္ရွင္ေနဖုိ႔ကုိပဲ မနည္း႐ုန္းကန္ရဆုိပဲ” 
“သည္လုိပဲ သနားေAာင္ ႀကံဖန္ ေျပာၾကတာမ်ိဳးထဲကပဲ ထင္ပါရဲ႕ကြယ္” 
“မဟုတ္ဘူး Uီးေလး၊ Aဲဒီမိန္းမက Aရြယ္ရိွေသးတ့ဲ မိန္းမေကာင္း တစ္ေယာက္ပဲ” 
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“ဒါျဖင့္ မင့္မုန္႔ဖုိးထဲက သူတုိ႔ကုိ Aနည္းAက်U္း ေပးလုိက္ရမွာေပါ့” 
“Aင္း… ေပးလုိက္တာေပါ့” 
 
ေလဆိပ္မွ ထြက္ခ့ဲA ၿပီးတြင္ မုိေရးက သူ႔A ား A ေသးသုံးA တြက္ A ဂၤလိပ္ေငြ ေပါင္ 
ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၾသစႀတီးယားေငြ သွ်ီလင္တစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႔ လက္ထဲသုိ႔ 
ထည့္ေပးထားသည္။ 
 
“ဘယ္ေလာက္မ်ား ေပးလုိက္ရလဲကြယ့္” 
 
ေကသီက မုိေရးA ား ခပ္ရြံ႕ရြံ႕ ေမာ္ၾကည့္လုိက္ကာ “A ားလုံး” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက A ားရပါးရ ရယ္လုိက္ကာ “တယ္ A လွဴရဲတ့ဲ မိန္းကေလးပါလား၊ ရိွသမွ်စည္းစိမ္A ကုန္ 
တစ္ခ်ီတည္းနဲ႔ လွဴပစ္လုိက္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ဒီေငြကုိ သူ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း A သုံးခ်မွာပါပဲ” 
“ေA းပါေလ၊ မင္းသေဘာက်ယင္ က်ဳပ္လဲ သေဘာက်ပါတယ္၊ ေဟာဒီ ဗီယင္နာမွာကေတာ့ 
ဘယ္သူမဆုိ နည္းနည္းစီေတာ့ ႐ူးႏွမ္းႏွမ္းျဖစ္ၾကရမွာပါပဲ၊ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးကုိ က်ဳပ္ခ်စ္ပါတယ္၊ ေကသီက 
A ခုမွ ေရာက္ခါစပဲ ရိွေသးတယ္၊ ၾကည့္စရာေတြကုိ တဝႀကီးၾကည့္ထား” ဟု ေျပာယင္း 
သူတုိ႔သည္ A လုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားေနရန္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ A ေဆာက္A A ံုျမင့္ႀကီး 
A နားမွ ျဖတ္ေမာင္းသြားခ့ဲၾကသည္။ “ဒီၿမိဳ႕ႀကီးလဲ တစ္ျခားလွလွပပ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြလုိပါပဲ 
တယ္မၾကာေတာ့ဘူး ပ်က္စီးရေတာ့မွာပဲ၊ မင့္ညာဘက္က မဟားတရားႀကီးကုိလဲ ၾကည့္လုိက္ပါUီး၊ 
ဒီ Aဆင္တန္ဆာ ဘာမွမရိွတ့ဲ သံနဲ႔Aဂၤေတ Aေဆာက္AAုံႀကီးထဲမွာ ေခြးAိပ္တ့ဲ 
Aိမ္ေလးေတြလုိ Aခန္းငယ္ကေလးေတြ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးရိွတယ္ ေကသီ၊ Aဲဒီေနရာမွာ နဂုိက 
Aင္မတန္လွလွပပ ေဆာက္ထားတ့ဲ ေရွးက်တ့ဲ Aေဆာက္AAုံတစ္ခုရိွခ့ဲတယ္” ဟု မုိေရးက 
ေျပာလာသည္။ 
 
“ဒါေပမယ့္ Uီးေလး၊ AဲဒီAထဲမွာ ေနေနၾကတ့ဲ လူေတြလဲ သူတုိ႔မွာ မုိးလုံေလလုံ 
ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ ကုိယ့္Aိမ္ကုိယ့္ရာရယ္လုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနစရာေတာ့ ရေနၾကတာေပါ့” 
 
မုိေရးလည္း ၿပံဳးမ့ဲမ့ဲျဖင့္ “ကမာၻႏွင့္Aဝန္း AလွAပေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနၾကတာေတြကုိ 
မႀကိဳက္တာကြယ့္၊ ပ်င္းစရာဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္ေတြ၊ စက္႐ုံAလုပ္႐ုံေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြေနတ့ဲ 
Aကုန္လုံးဆင္တူ Aေဆာက္AAုံႀကီးေတြ EကAမ်ားႀကီးက်ယ္တ့ဲ ေျမေပၚမွာ မႈိေပါက္သလုိ 
ေပါက္ေနၾကတယ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္မွာေတာင္မွ Aလွပဆုံး ကန္ေစာင္းေတြမွာ လူေနရပ္ကြက္ေတြ 
က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ ျပည့္ညပ္ေနၿပီေလ၊ ဘုရားသခင္ေစာင္မလုိ႔ က်ဳပ္ေနတ့ဲAနားမွာေတာ့ 
မေရာက္လာေသးဘူး” ဟု ဆုိကာ၊ “ကဲ… ေကသီလဲ နားေထာင္ရတာ နားညည္းေရာ့မယ္၊ 
ျပန္ေရာက္ယင္ တစ္နာရီေလာက္နား၊ ၿပီးေတာ့ ညေနစာ သြားစားၾကမယ္” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္၏။ 
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ေကသီ ဆက္ခ်ားသုိ႔သြား၍ စားရေသာက္ရမည္ကုိ ရွက္ရြံ႕ေနေၾကာင္း မုိေရးရိပ္မိေသာ္လည္း 
ေကသ့ီကုိ သူ႔Aက်ိဳးAတြက္ ေရာက္ဖူးေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ပင္ ေခၚသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေရာက္သြားသည့္ Aခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံႀကီး၏ မ်က္ႏွာစာရိွ မွန္ကာ 
Aေဆာင္က်ယ္Aတြင္း၌ လူမ်ား ျပည့္ညပ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကသီ စားရဲေသာက္ရဲ ရိွေစရန္ 
Aခန္းငယ္ကေလးတစ္ခုAတြင္း၌ ႀကိဳတင္၍ သီးသန္႔စားပြဲမွာထားသည္။ ေရွးUီးစြာ စားစရာႏွင့္ 
ဒညဳျမစ္ဝွမ္းမွလာေသာ ဝုိင္တုိ႔ကုိ မွာလုိက္သည္။ ဝုိင္မ်ားငဲွ႔ၿပီးေသာA ခါ မုိေရးက သူ႔ဖန္ခြက္ကုိ 
ေျမႇာက္လုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက “ဒို႔A တြက္ပဲကြယ္” ဟု ဆုိလုိက္စU္ ေကသီက ဆုတ္ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေန၍ 
“လူပီပီေနမယ္လုိ႔ ေျပာထားတာ မေမ့နဲ႔ေနာ္၊ ေကသ့ီကုိ က်U္းေျမာင္းတ့ဲ စေကာ့တလန္က 
ဘဝကေလးထဲက ဆြဲတင္ခ်င္တယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက Aနည္းငယ္ တုန္ယင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း က်ိဳးႏြံစြာပင္ သူ႔လက္ထဲက တုိင္ရွည္ 
ဖန္ခြက္ကေလးကုိ ေျမႇာက္ကာ Aထဲမွ ေမႊးေမႊးသင္းသင္း ပယင္းေရာင္Aရည္ကုိ 
ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ေတ့၍ စုပ္လုိက္ေလသည္။ စႏၵယားသမားတစ္ေယာက္က ဂီတပညာရွင္ 
Aေက်ာ္Aေမာ္ စထေရာ့စ္၏ ကႀကိဳးတီးကြက္တစ္ပုဒ္ကုိ တီးသည္။ မုိေရးလည္း 
ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသာ ေကသီ၏ ပါးျပင္တြင္ ေသြးေရာင္ျဖန္လုိက္ ဆုတ္လုိက္ျဖင့္ 
Aေရာင္ေျပာင္းလ်က္ ရိွသည္ကုိ စုိက္ၾကည့္ေနမိသည္။ တကယ့္ ခ်စ္စရာ့ သူငယ္မေလး 
ပါကလား…။ ဤAေတြးႏွင့္Aတူ သူ႔တြင္ ရိွရင္းစြဲ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းတုိ႔ တဖြားဖြား 
ေပၚလာၾကသည္။ Aခ်ိဳစားသည့္ Aခ်ိန္တြင္မူ ေကသီမွာလည္း ေနသာထုိင္သာ ရိွသြားကာ 
ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်ျဖစ္လာသည္။ 
 
သူတုိ႔စားေသာက္ၿပီးၾက၍ ျပန္ထြက္လာၾကေသာAခါ ေတြ႔ေနက်Aတုိင္း မီးျခစ္ေရာင္းသူမ်ား၊ 
စကၠဴပန္းေရာင္းသူမ်ား၊ ဟန္ေဆာင္သူႏွင့္ တကယ္ မစြမ္းမသန္သူမ်ား၊ ေလသံတ႐ွဴး႐ွဴးျဖင့္ 
Aေကာ္ဒီယန္ႀကီးကုိ ဆြဲေနသူ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ Aဝတ္ဆင္ထားေသာ AဘုိးAုိမ်ားကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ မုိေရးလည္း လက္တျဖန္႔ျဖန္႔ျပဳေနၾကေသာ ထုိသူတုိ႔ကုိ သြားမွသြားေစေရာ့ 
သေဘာထားကာ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးပစ္လုိက္သည္။ ဤသုိ႔ ေပးရကမ္းရသည့္Aတြက္ 
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ Aက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ရလုိက္သည္။ မလွမ္းမကမ္းရိွ သူတုိ႔၏ ဟုိတယ္သုိ႔ 
လမ္းေလွ်ာက္၍ ျပန္ခ့ဲၾကရာတြင္ ေကသီက မုိေရး၏ လက္ေမာင္းကုိဆြဲကာ Aနီးသုိ႔တုိးလာ၍ 
“Uီးေလးေပးတာ သိပ္ဝမ္းသာတာပဲ၊ Aဲသလုိသာ မေပးယင္ ကၽြန္မတုိ႔ Aဖုိးတန္ AစားAစာ 
ေကာင္းေတြ စားလာခ့ဲမိတာကုိ သိပ္ရွက္မိမွာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ Uီးေလးကေတာ့ ဒီလုိပါပဲေလ၊ 
ဘယ္ေတာ့မဆုိ ရက္ရက္ေရာေရာ ၾကင္နာတတ္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲတတ္တာပါပဲ၊ ကၽြန္မAဖုိ႔လဲ 
Uီးေလးေၾကာင့္ တကယ့္ ေပ်ာ္စရာေန႔တစ္ေန႔ပဲ၊ လြန္ခ့ဲတ့ဲ သုံးေလးရက္ကမွ ဂ်ီနီတုိ႔ 
မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ ပန္းကန္ေဆးေနတာကုိ ေတြးၾကည့္မိယင္ Aခုဟာ Aိပ္မက္မက္ေနရသလုိပဲ” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီ စိတ္ေပ်ာ္ျမဴးေနသည္ကုိ ျမင္ရသည္မွာ ဝမ္းသားလွသည္။ ေမရီAားလည္း သူ ဤသုိ႔ပင္ 
စိတ္လက္ေပါ့ပါး ရႊင္လန္းလာေAာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွခ့ဲပုံကုိ သတိရမိသည္။ ေကာင္းေသာ 



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 123 

AလားAလာ၏ နိမိတ္ပင္။ သူတုိ႔ ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္လြယ္လွသည္ဟု မုိေရးထင္မိသည္။ 
ေကသီက သူ႔Aခန္းထဲသုိ႔ မဝင္မီ မုိေရးဘက္သုိ႔လွည့္၍ ႏႈတ္ဆက္ယင္း ေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ေျပာစမ္းေကသီ၊ ဒီကေန႔ ေတြ႔ခ့ဲႀကံဳခ့ဲရတာေတြထဲမွာ ဘယ္ဟာကုိ Aႀကိဳက္ဆုံးလဲ” 
 
ေကသီက သူ႔ေခါင္းကုိ တစ္ဘက္သုိ႔ေစာင္းင့ဲကာ မုိေရးAား မၾကည့္ဘဲ “Uီးေလးနဲ႔Aတူ 
လည္ရတာကုိေပါ့” ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ Aခန္းထဲသုိ႔ ဝင္သြားေလေတာ့သည္။ 
 
လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္Aတြက္ ရာသီUတုက ေကာင္းၿမဲေကာင္းလ်က္ရိွသည္။ မုိေရးသည္ 
ေကသီAား ျပတုိက္မ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ စပိန္ျမင္းစီးေက်ာင္းမွ ျမင္းျဖဴမ်ားကုိ လွည့္လည္ 
ျပသခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကသီ၏ Aခန္းရွင္းေပးေသာ Aန္နာ၏ ကေလးမ်ားကုိ 
သြားၾကည့္ၾကသည္။ ကေလးမ်ား Aေႏြးထည္ Aသစ္ကုိယ္စီ ဝတ္လ်က္ တန္းစီ၍ ျပလုိက္သည္။ 
သြားၾကည့္ခ့ဲသမွ် ဤတစ္ေနရာသုိ႔ သြားၾကည့္ခ့ဲရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ Aေကာင္းဆုံးဟု 
ဆုိရေပမည္။ မုိေရးAဖုိ႔ ဤရက္မ်ားသည္ သူ႔ဘဝတြင္ Aေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး။ ေကသီေၾကာင့္ သူ႔ဘဝမွာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွင့္ သာယာဖြယ္ရာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ သူ၏စိတ္မွာလည္း ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ 
လန္းဆန္းလာခ့ဲသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတရံ ေကသီသည္ သူ႔Aား ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ စိတ္မေကာင္းေAာင္လည္း 
လုပ္တတ္သည္။ သူ႔မွာ စိတ္မသန္႔ဟန္ ေပၚလြင္ေနသည့္Aခါမ်ိဳးလည္း ရိွတတ္သည္။ တစ္ခါတရံ 
ေကသီသည္ စကားမေျပာဘဲ သူ႔Aေတြးႏွင့္သူ ေငးေနတတ္သည္လည္း ရိွသည္။ သူကား 
A့ံဖြယ္ရာပင္ သူ႔ပင္ကုိယ္စိတ္ကုိ မေျပာင္းလဲသူ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါေသာ္ ေကသီက ေရႊေငြရတနာ 
ဆုိင္တစ္ဆုိင္၌ ႐ုိး႐ုိးကေလးႏွင့္ယU္ေသာ ျမလည္ဆြဲကေလးကုိ “လွလုိက္တာ၊ ဒါေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးဟာ 
ကၽြန္မနဲ႔ေတာ့ မဆုိင္ပါဘူး” ဟု Aမွတ္မထင္ ေျပာသျဖင့္ မုိေရးက ဝယ္ေပးသည္ကုိ လက္မခံ၊ 
Aမ်ိဳးမ်ိဳး ေခ်ာ့ေမာ့ ေျပာေသာ္လည္း ျငင္းဆန္၍သာ ေနေလသည္။ 
 
ဤတြင္ မုိေရးလည္း ေကသ့ီAဖုိ႔ သူ၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတုိ႔သည္ ဘာမွAရာမေရာက္ပါတကားဟု 
ေAာင့္သက္သက္ျဖင့္ပင္ သေဘာေပါက္ လာရေတာ့သည္။ ေကသီမွာ ႐ုိးလစရြိဳက္ကားႀကီးကုိ 
စီးရ၍လည္း သူမသာယာ၊ ခမ္းနားေသာ ဟုိတယ္၌ ေနရ၍လည္း သူမၾကည္ႏူး၊ Aဆန္းတၾကယ္ 
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ စားရ၍လည္း သူ႔မွာ မထူးျခား။ သုိ႔ေသာ္ မုိေရးစိတ္ေျဖစရာ 
တစ္ခုကား ရိွပါသည္။ ေကသီက ဤAရာေတြကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဟုဆုိလွ်င္ သူ႔ကုိခင္မင္သည္မွာ 
လူကုိခင္မင္ျခင္း ဟူ၍သာ ယူဆႏုိင္သည္။ ယခုရက္Aနည္းငယ္Aတြင္း သူ႔Aဖုိ႔ Aေတာ္ပင္ 
ခရီးေရာက္ခ့ဲသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေမတၱာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈျဖင့္ ပုိမုိ 
ရင္းႏီွးလာၾကသည္။ သူ႔Aား ေတြ႔ျမင္လုိက္ရသည့္Aခ်ိန္၌ ေကသီ၏မ်က္လုံးကေလးမ်ား 
႐ုတ္တရက္ ၾကည္လင္လာျခင္း၊ မ်က္ႏွာကေလး ရႊင္လန္းလာျခင္း စသည့္လကၡဏာတုိ႔တြင္ 
Aကဲခတ္၍ သိႏုိင္ေလသည္။ ရွက္တတ္ ရြံ႕တတ္ေသာ္လည္း ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရိွလွေသာ 
ဤမိန္းကေလးသည္ Aခ်စ္Aခင္၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ရင့္က်က္လာသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ရျခင္းသည္ မုိေရး၏ တစ္သက္တာတြင္ ႏွစ္လုိဖြယ္Aရိွဆုံး Aေတြ႔Aႀကံဳပင္ 
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ျဖစ္ေလသည္။ စေနေန႔သုိ႔ေရာက္လွ်င္ မုိေရးက သူတုိ႔ ဗီယင္နာမွခြာ၍ ႐ုိး႐ုိးေAးေAးကေလး 
ျဖစ္ေသာ ရႊမ္းဆီးသုိ႔သြားၾကရန္ Aႀကံေပးသည္။ ရႊမ္းဆီးကုိ ေကသီ ပုိမုိ သေဘာက်လိမ့္မည္ကုိ 
သူသိသည္။ 
 
“Aေကာင္းဆုံးေပါ့ Uီးေလးရယ္” ဟု ေကသီကေျပာသည္။ 
 
မုိေရးက “ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ညU့္ေတာ့ ေAာ္ပရာဇာတ္႐ုံမွာ Aထူးပြဲေတာ္ ရိွေနတယ္၊ လိပ္ျပာမယ္ 
ဇာတ္ကြယ့္၊ တီေဗာ္လဒီ သီခ်င္းဆုိမယ္၊ လက္မွတ္ဝယ္တာ ကံေကာင္းလုိ႔သာ ရခ့ဲတာ၊ လုိက္မယ္ 
မဟုတ္လား” ဟု ေမးသည္။ ေကသီက လုိက္မည္ဆုိ၍ သူတို႔Eည့္ခန္းမွာပင္ ညေနစာ 
ေစာေစာစားလုိက္ၾက၏။ စားၿပီးၾကေသာAခါ မုိေရးက “စိတ္ေတာ့႐ႈပ္စရာပဲ သီလရွင္ကေလးေရ႕၊ 
ဒါေပမယ့္ ဒီပြဲကုိသြားယင္ ပြဲထုိင္ Aဝတ္ေတြကုိေတာ့ Aျပည့္Aစုံ ဝတ္သြားရမယ္၊ 
ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ မင္းAဝတ္တုိင္းကုိ က်ဳပ္သိထားလို႔ မေနာေကာင္း မင့္Aန္နာကုိ 
မင္းနဲ႔ေတာ္တာ Aသင့္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ ခုိင္းလုိက္တယ္” ဟု ေျပာကာ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္စိတ္ျဖင့္ 
ေကသီ၏ပခုံးကုိဖက္လ်က္ မ်က္ႏွာနားေရာက္ေAာင္ ငုံ႔ကာ “Uီးေလးကုိ Aားနာလုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ 
ဝတ္ခ့ဲေနာ္” ဟု Aခ်ိဳသာဆုံးAသံျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း Aဝတ္Aစားကုိ ဇိမ္ျဖင့္ ေAးေAးေဆးေဆး လဲေနေလသည္။ သူ႔ကုိယ္သူ မွန္ထဲတြင္ 
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္သည္။ AေပၚAကႌ် ေနာက္ၿမီးရွည္ႏွင့္ လည္စည္းAျဖဴ ဆင္ထားလုိက္လွ်င္ 
သူ၏ ႐ုပ္သြင္မွာ Aေတာ္ပင္ ၾကည့္ေကာင္းၿမဲျဖစ္သည္။ ယခုညU့္လည္း သူ Eည့္ခန္းဘက္သုိ႔ 
ထြက္ခ့ဲသည့္Aခါတြင္ သူ၏႐ုပ္သြင္မွာ တကယ္ပင္ေခ်ာ၍ ငယ္႐ုပ္ေပၚေနမွန္းကုိ သူသိသည္။ 
 
မ်ားမၾကာမီ တံခါးပြင့္လာၿပီးေနာက္ သူေရြးဝယ္ေပးထားေသာ Aစိမ္းေရာင္ဝတ္စုံကုိ 
ဝတ္ဆင္လ်က္ ေကသီ ထြက္လာသည္။ ထုိဝတ္စုံႏွင့္Aတူ ယွU္၍ ခ်ထားေပးခ့ဲေသာ 
ျမလည္ဆြဲကေလးကုိပါ ဝတ္ဆင္၍လာသျဖင့္ ဝမ္းသာရျပန္သည္။ မ်က္လႊာခ်လ်က္ 
ရွက္ေသြးကေလးမ်ားျဖန္းကာ ေကသီက သူ႔ေရွ႕တြင္ ရပ္လွာေသာAခါ မုိေရးမွာ ပင့္သက္မ်ားပင္ 
႐ႈိက္မိေလသည္။ 
 
“ေကသီရယ္၊ မင္းကေတာ့ ေျပာမျပတတ္ေAာင္ကုိ လွတယ္ကြယ္” ဟု မုိေရးကဆုိလုိက္သည္။ 
 
“Aဝတ္Aစားက Aလွဆုံးဝတ္လာလုိ႔…” ဟု ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ ေျပာလုိက္ၿပီးမွ “ၿပီးေတာ့လဲ 
Uီးေလးက ဒီလည္ဆြဲကုိ ဝယ္ေပးထားေသးတာ၊ Aန္နာကေျပာတယ္၊ ဒါ တြင္းထြက္ ျမ Aစစ္တ့ဲ” 
ဟု ဆက္ေျပာသည္။ 
 
“Aကႌ်နဲ႔ လုိက္ေAာင္လုိ႔ေလ၊ ပုတီးေစ့ Aစိမ္းကေလးေတြပါကြယ္၊ ေကသ့ီကုိယ္ရံေတာ္Aျဖစ္ 
လုိက္မယ့္လူက ဒါေတြနဲ႔လုိက္ေAာင္ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ ရိွေကာင္းပါရဲ႕လုိ႔ ေAာက္ေမ့တာပဲ”  
 
ေကသီက မုိေရးAား လွမ္းၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဘက္သုိ႔ လွည့္သြားကာ- 
“Uီးေလးလုိ လူေတာ့ ရိွမယ္ေတာင္မထင္ပါဘူး” ဟု ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
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“ကဲ… ေကသီေလးေရ၊ သြားၾကစုိ႔” 
 
မိနစ္Aနည္းငယ္Aတြင္း သူတုိ႔သည္ တဖိတ္ဖိတ္လက္လ်က္ရိွေသာ ေAာ္ပရာဇာတ္႐ုံႀကီးသုိ႔ 
ေရာက္ခ့ဲၾကၿပီးေနာက္ ႐ုံေစာင့္မ်ားက မုိေရးႀကိဳတင္လက္မွတ္ ဝယ္ယူထားေသာ သီးသန္႔ခန္းသုိ႔ 
ပုိ႔ေပးၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ကန္႔လန္႔ကာနီမ်ားကာလ်က္ သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ 
ေနရေသာ ေနရာတြင္ ေကသီ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ေနႏုိင္သည္ကုိ မုိေရး သတိထားမိသည္။ 
ေတာက္ပေသာ ျမင္ကြင္းကုိ စိတ္ဝင္တစား စိတ္Aာ႐ုံ လႈပ္ရွားမႈAျပည့္ျဖင့္ ေငးၾကည့္ေနသည္။ 
မုိေရးကမူ ကပ္လ်က္ေနာက္ခံ၌ ထုိင္ကာ ေကသီ၏ပခုံးေပၚမွေက်ာ္၍ ပြဲၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ 
ၾကည့္လ်က္ ရိွေလ၏။ 
 
“တီေဗာ္လဒီက Aီတာလ်ံလုိ သီခ်င္းဆုိမွာမုိ႔ ဒီဇာတ္လမ္းကုိ ေကသီ သိရေAာင္ 
ေျပာျပထားUီးမယ္၊ ဒါက ဂ်ပန္ျပည္မွာ ျဖစ္တ့ဲဇာတ္လမ္း၊ Aေမရီးကားေရတပ္က Aရာရိွ 
ပင္ကာတန္ဆုိတ့ဲ လူက ေAာင္သြယ္ကတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ျပည္က ခ်ိဳခ်ိဳစံဆုိတ့ဲ မိန္းကေလးနဲ႔ 
လက္ထပ္ဖုိ႔စီစU္တယ္” ဟု Aစခ်ီကာ ဇာတ္လမ္းကုိေျပာျပ၍ Aဆုံးေလာက္တြင္ ဇာတ္ဆရာ 
စင္ေပၚသုိ႔တက္လာ၍ တီးလုိက္ၾကေသာ ၾသဘာလက္ခုပ္သံမ်ားကုိ ၾကားလုိက္ရေလသည္။ 
ကန္႔လန္႔ကာႀကီး တင္လုိက္ေသာAခါမွစ၍ မုိေရးလည္း ဇာတ္ကုိစိတ္ဝင္စားစြာ ၾကည့္ေနေသာ 
ေကသီ၏ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ မ်က္ႏွာကေလးေပၚ၌ လင္းလာလုိက္ Aုံ႔သြားလုိက္ရိွေနေသာ 
Aသြင္Aျပင္AမူAရာတုိ႔ကုိ Aကဲခတ္၍ ေနမိေလသည္။ ေကသီသည္ ျပဇာတ္ထဲက 
ခ်ိဳခ်ိဳစံ၏ကံၾကမၼာကုိ ႀကိဳသိထားသည္ျဖစ္၍ တစိမ့္စိမ့္က႐ုဏာ သက္ေနသည္ကုိလည္း 
ေတြ႔ရသည္။ ပထမတစ္ခန္းၿပီး၍ ကန္႔လန္႔ကာႀကီး က်လာေသာA ခါ ေကသီက “တကယ့္ကုိ 
မုန္းစရာေကာင္းတ့ဲလူပဲ” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေလသည္။ 
 
မုိေရးက “ဘာမွA ႏွစ္သာရမရိွတ့ဲ တစ္ကုိယ္ေကာင္းသမား၊ ဇိမ္သမားလုိ႔ ဆုိရမလားကြယ္” ဟု 
လုိက္ေလ်ာေျပာလုိက္၏။ ေကသီက “ကုိယ့္A တြက္သာကုိယ္ ၾကည့္တတ္ၿပီး သူမ်ားA တြက္ 
ဘယ္ေတာ့မွ မစU္းစားတတ္တ့ဲလူမ်ိဳးဟာ ကၽြန္မAဖုိ႔ေတာ့ လူထဲမွာAဆုိးဆုံးပဲ” ဟု ဆုိသည္။ 
 
ဒုတိယA ခန္း ၿပီးခါနီးခန္႔တြင္ မီးမ်ားမိွန္ကာ ခ်ိဳခ်ိဳစံ မွန္A ိမ္ထြန္း၍ A ိမ္တံခါးဝတြင္ ညU့္စU္ 
ေမွ်ာ္ေနက်A တုိင္း သစၥာမ့ဲေသာသူ႔A ခ်စ္ကုိ ေစာင့္သည့္A ခန္းကုိ ျပလ်က္ရိွစU္ ဇာတ္စင္ေပၚမွ 
ေၾကကြဲဖြယ္ရာ လြမ္းေတးသံ ေပၚလာသျဖင့္ ေကသီ၏ပါးျပင္၌ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာသည္ကုိ 
မုိေရးျမင္ရသည္။ သုိ႔ျဖင့္ သူကေရွ႕သုိ႔ကုိင္း၍ “ၾကည့္ရတာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ေနယင္ 
ျပန္ၾကမယ္ေလ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ေကသီက “ဟင့္A င္း မျပန္ပါဘူး၊ စိတ္ညစ္စရာေပမယ့္ ၾကည့္လုိ႔သိပ္ေကာင္းတ့ဲ A ခန္းပဲ၊ 
မိန္းကေလးခမ်ာ သနားပါတယ္ေနာ္၊ လူေတြဟာ တကယ္ပဲ လူမဆန္ေA ာင္ 
ရက္စက္တတ္ၾကတာပဲေနာ္” ဟု ဆုိ႔နင့္စြာေျပာယင္း A သံတိတ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔စိတ္ကုိ 
သူတင္း၍ Iေႁႏၵဆည္လုိက္သည္။ 
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တတိယAခန္းျပေနစU္ ရင္နာဖြယ္သနားဖြယ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ Aဆုံးသတ္တြင္ 
ခ်ိဳခ်ိဳစံ မိမိကုိယ္မိမိသတ္၍ ေသသြားသည္Aထိ ေကသီ သူ႔စိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္၍ထားခ့ဲသည္။ 
ကန္႔လန္႔ကာ က်လာသည့္Aခ်ိန္တြင္ ေကသီငုိမေနေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ သူ Aလြမ္းနာကုိ ဆက္လက္ 
မခံႏုိင္ေတာ့သည့္Aလား ေခါင္းကုိငုံ႔ထားေလသည္။ Aျပန္ ကားထဲတြင္ ေကသီက “ကၽြန္မ 
ဒီညU့္ကုိေတာ့ တစ္သက္ ေမ့ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မစိတ္ကုိ သိပ္… သိပ္ကုိ ထိခုိက္တာပဲ၊ 
Aေကာင္းဆုံးAပုိင္းကေတာ့ Uီးေလးနဲ႔Aတူ ၾကည့္ရတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
ႏႈတ္ဆိတ္ညင္သာစြာပင္ မုိေရးက ေကသီ၏ လက္ကေလးကုိ ဆြဲကုိင္ထားလုိက္သည္။ 
ထုိသုိ႔ကုိင္ထားလုိက္ေသာ ေကသီ၏လက္ကုိ သူတုိ႔ ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး၍ 
ဓာတ္ေလွကားျဖင့္ သူတုိ႔ေနေသာAထပ္သုိ႔ တက္ၾကသည္Aထိ မလႊတ္ေတာ့။ သူတုိ႔၏ 
Eည့္ခန္းတံခါးကုိ မုိေရးကဖြင့္၍ ေကသီAားေခၚသြားစU္ မုိေရးကုိင္ထားေသာ ေကသီ၏ 
လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားတြင္ တဆတ္ဆတ္ ေသြးတုိးလ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသက့ဲသုိ႔ပင္ 
မုိေရး၏ရင္သည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ခုန္လ်က္ရိွေလသည္။ မုိေရးက “ေကသီ စိတ္ 
ေယာက္ယက္ခတ္ေနတုန္းပဲ ရိွေသးတယ္၊ ေကသီ တစ္ေယာက္တည္း လႊတ္လုိက္ရမွာေတာင္ 
စိတ္မခ်ဘူး” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
Aုပ္ေဆာင္းႏွင့္ မီးတစ္လုံးသာထြန္းထား၍ Aခန္းတြင္း၌ ခပ္မိွန္မိွန္သာ လင္းလ်က္ရိွ၏။ သူတုိ႔ 
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ရပ္ေနၾကသည့္ေနရာတြင္ ေမွာင္ရိပ္က်ေနသည္။ 
မုိေရးက “ဘာလုပ္ေပးရမလဲ ေကသီ၊ မင္းဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္ေနလုိ႔လဲ” ဟု ေမးသည္။ 
 
“မေျပာတတ္ဘူး၊ ကၽြန္မ… ကၽြန္မရင္ထဲမွာ ဟာတာတာႀကီး၊ ကၽြန္မ တစ္ခါမွဒီလုိ မျဖစ္ဖူးဘူး၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ စိတ္လဲညစ္တယ္၊ ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္တယ္” 
“Uီးေလးရိွေနသားပဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္ မင္းရင္ထဲက ဟာရမွာလဲ ေကသီရယ္” 
“သိတယ္၊ Aုိ… သိပါတယ္၊ ျပဇာတ္ထဲက လူယုတ္မာကုိ ျမင္ရကတည္းက Uီးေလးနဲ႔ 
ဘယ္ေလာက္ ကြာျခားတယ္ဆုိတာ ေတြးမိတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ Aဲဒါေၾကာင့္ ခက္တာပဲ” ဟု 
ေျပာယင္း Aသံတိမ္သြားကာ မ်က္ရည္မ်ားက စီးက်လာၾက ျပန္ေလသည္။ 
 
မုိေရးက ေကသီ၏ေမးကုိ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပင့္ကာ မ်က္ရည္ျဖင့္စုိေသာ မ်က္ႏွာကေလးကုိ 
ေမာ့ယူလုိက္သည္။  
 
“ေကသီေလးရယ္၊ မင္းကုိ Uီးေလး ခ်စ္ေနၿပီ၊ ေကသီလဲ Uီးေလးကုိ ခ်စ္တယ္လုိ႔ထင္တယ္” ဟု 
ေျပာကာ မ်က္ရည္စုိရႊလဲ်က္ပင္ရိွေသာ ေကသ့ီႏႈတ္ခမ္းAား နမ္းစုပ္လုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တစ္ခဏတြင္ ေကသီသည္ သူ႔ကုိဖက္ထားေသာ မုိေရး၏ရင္Aုံကုိ ပါးျဖင့္Aပ္လ်က္ငုိယင္း 
“Uီးေလးရယ္… ေကသီကလဲ Uီးေလးကုိ သိပ္ခ်စ္တာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္…” ဟု ဆုိကာ 
မုိေရးလက္ေမာင္းမ်ားၾကားမွ ႐ုန္းထြက္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “မျဖစ္ပါဘူး Uီးေလးရယ္” ဟု ငုိ႐ႈိက္ကာ 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ မျဖစ္ရမွာလဲ ေကသီ၊ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ၾကၿပီဟာပဲ” 
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“တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မုိင္သုံးေထာင္ေလာက္ ကြာေဝးေနရက္က ခ်စ္လုိ႔ရပါ့မလား 
Uီးေလးရယ္၊ ရင္ကြဲရ႐ုံေပါ့၊ Aခုပဲ ကၽြန္မရင္ေတာ့ကြဲရပါၿပီ” 
“မသြားပဲနဲ႔ေနေပါ့ ေကသီရယ္” 
“မျဖစ္ဘူး Uီးေလး၊ ကၽြန္မကုိ ဟုိမွာ လုိေနတယ္၊ Uီးေလးဝီလီကလဲ ေမွ်ာ္ေနမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ 
ေမေမ့ကုိ သြားပါ့မယ္လုိ႔ ကတိေပးထားခ့ဲတာ၊ ေမေမ့ကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ  ကတိမဖ်က္ဘူး၊ 
ဘယ္ေတာ့မွ မဖ်က္ဘူး” 
 
မုိေရးလည္း Aထိတ္တလန္႔ျဖစ္ကာ “ေကသီ မသြားရဘူး” ဟု ဆုိယင္း ေကသီ၏ 
လက္ေကာက္ဝတ္ကုိ ဖမ္းဆုပ္လုိက္၍ “ေကသီ၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မင္း မသြားရဘူး” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဘုရားသခင္ Aလုိေတာ္ေၾကာင့္ကုိ သြားရမွာ၊ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး Aက်ိဳးAတြက္ကုိ 
သြားရမွာပါရွင္” 
 
ေကသီက သူ႔လက္ကုိ သူ႐ုန္း၍ ထြက္ကာ Aခန္းထဲသုိ႔ ဝင္သြားသည္တြင္ မုိေရးလည္း 
စိတ္ထဲတြင္ ဗေလာင္ဆန္၍ က်န္ရစ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ပူေႏြးေသာ Aနမ္းကေလး၏ Aရိွန္ျဖင့္ 
ေကသီက သူ႔ကုိ ခ်စ္သည္ကုိ သိလုိက္ရေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ ဝမ္းသာမႈက ကဲလာသည္။ 
သည္ခ်စ္လမ္းခရီးက AတားAဆီး Aခက္Aခဲေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ပင္ 
ျဖစ္ေစ ေကသ့ီကုိ သူ ရေAာင္ယူမည္။ 

************    
    

၁၁၁၁၁၁၁၁    
ဆြစ္ဇာလန္သုိ႔ သူတုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏွင္းက်ေနၿပီကုိ ေတြ႔ရသည္။ ကုိးရပ္နယ္ခြင္ ျပာလ့ဲေသာ 
ေကာင္းကင္ေAာက္တြင္ ျဖဴလြေတာက္ပေသာ ခပ္ပါးပါးၿခံဳလႊာႏွင္း…။ 
 
ရႊမ္းဆီးသုိ႔ေရာက္၍ တစ္ပတ္နီးပါး ၾကာသည့္တုိင္ေAာင္ မုိေရးသည္ ေကသီကုိ Aလုိလုိက္ကာ 
ႏွစ္Uီးသားဆက္ဆံၾကရာတြင္ ကုိယ္ႏႈတ္AမူAရာကုိ တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္စည္း ထိန္းသိမ္း၍ 
ေနခ့ဲၾကရသည္။ ေAးျမလတ္ဆတ္ေသာ ညေနခင္းမ်ားတြင္ မုိေရးက ေကသီAား 
A့ဲလပေတာင္ေျခ ႏွင္းေဖြးေဖြးကမူ ကုန္းတန္းသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေခၚသြားသည္။ ညU့္ဘက္တြင္ 
စာၾကည့္ခန္းထဲက မီးလင္းဖုိ Aနီးတြင္ ေကသီ နားေထာင္ရန္ ဟိန္ဒယ္၊ မုိးဇတ္၊ ဘားစသည့္ 
ဂီတပညာရွင္တုိ႔၏ ဂီတသံဓာတ္ျပားမ်ားကုိ မုိေရးက ဖြင့္ျပသည္။ သူ ျပန္ေရာက္လာသည္ကုိ 
မည္သူမွ မသိၾကေသး၍ Eည္သည္လည္း မ႐ႈပ္ေသး။ သည္ဘဝမ်ိဳး၌ ေနရထုိင္ရသည္မွာ 
သာမန္Aားျဖင့္ သာယာ ခ်မ္းေျမ့ပါေပ့တကား။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္Uီးသား စပ္ၾကားဆက္ဆံမႈ 
တင္းမာေနသျဖင့္ သူ႔မွာ စိတ္ကမေျဖာင့္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္သုံးရက္ၾကာ၍ ဝီလီေရာက္လာလွ်င္ 
ေကသီက သြားရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သူ ဆုံး႐ႈံးရမည္၊ စိတ္ပ်က္Aားငယ္ရမည္ ဆုိသည့္Aေတြးျဖင့္ 
တႏုပ္ႏုပ္ ခံစားေနရသည့္ စိတ္ေဝဒနာကလည္း သူ႔ကုိ ႏိွပ္စက္လ်က္ ရိွေလသည္။ 
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ေကသီကလည္း မည္သုိ႔မွ ေဖ်ာင္းဖ်၍ မရသည္တြင္ မုိေရးမွာ ရင္နာ႐ုံသာမက 
မႀကံစည္တတ္ေAာင္ စိတ္ေတြေဝ၍ ေနခ့ဲေလသည္။ ေကသီက သူ႔ကုိ မခ်စ္သက့ဲသုိ႔ 
လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ကား မဟုတ္။ ေကသီမွာလည္း ေသြးႏွင့္သားႏွင့္၊ သူ႔လက္ကုိ မေတာ္တဆ 
ထိမိကုိင္မိလွ်င္ သူ႔မွာလည္း တုန္ခါရသည္သာ။ သူ႔စိတ္ထင္ လူAလစ္တြင္ သူသည္ မုိေရးAား 
တမ္းတေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ေငးစုိက္ၾကည့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရတတ္သည္။ 
 
တစ္ေန႔နံနက္တြင္ မုိေရးသည္ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီး၏ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟန္႔ႏွင့္ဆူဇီတုိ႔ကုိ 
ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။ သူတုိ႔Aား ေကသီႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ေပးၿပီးလွ်င္ ခ်ယ္ရီကိတ္ႏွင့္ လိေမၼာ္ေဖ်ာ္ရည္မ်ား 
တုိက္ေကၽြးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ေလးေယာက္သား ေလႏွင့္ပါလာၿပီးလွ်င္ စိန္ပန္းနီလာပင္ႀကီး၏ 
ပင္လုံးတုတ္တုတ္ႀကီးတြင္ တင္၍ က်န္ရစ္ေသာ ႏွင္းပြင့္မ်ားျဖင့္ ႏွင္းလူ႐ုပ္ႀကီး 
လုပ္ကစားၾကသည္။ ေႏြခါက ကေလးမ်ားစီးရန္ သူ ဆင္ေပးထားခ့ဲေသာ ဒန္းႀကိဳးမ်ားကုိ 
ပင္လုံးတြင္ ျပန္၍ခ်ည္ထားကာ ႏွင္းပြင့္မ်ားကုိ က်ံဳးယူၾကသည္။ မ်က္လုံးကေလးမ်ား 
Aေရာင္လက္လ်က္ ေAာ္လုိက္ဟစ္လုိက္ျဖင့္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္လုိက္ၾကသည့္ျဖစ္ျခင္း။ 
 
မုိေရးက ႐ုတ္တရက္ ေလသံခပ္မာမာျဖင့္ “ဒီလုိ ကေလးေတြမ်ိဳး မလုိခ်င္ဘူးလား ေကသီ” ဟု 
ေမးလုိက္သည္တြင္ ေကသီမွာ ႐ုတ္တရက္ Aသားထိ၍ နာက်င္သြားသက့ဲသုိ႔ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ 
ျဖစ္သြားခ့ဲသည္။ 
 
ေကသီ Aဘယ္ေၾကာင့္ သူေပးစြမ္းသည့္ ေမတၱာ၊ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ၊ စည္းစိမ္Uစၥာႏွင့္ 
AေျခAေနတုိ႔ကုိ ျငင္းဆန္ေနရပါသနည္း။ ထုိေန႔ ညေနက လမ္းေလွ်ာက္ၾကယင္း မုိေရးက 
“ေနပါUီး ေကသီရယ္၊ Aနာေဟာင္းကုိ ျပန္ေတာ့ မဆြခ်င္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေကသီရဲ႕ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ ပုိနားလည္ရယင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္၊ ေကသီ က်ဳပ္ကုိ 
စြန္႔သြားေတာ့မယ့္ဟာ ေကသီ ထားခ့ဲတ့ဲ ကတိတစ္ခုေၾကာင့္လား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ကတိေၾကာင့္လဲ တစ္ေၾကာင္းေပါ့၊ တကယ္က ကၽြန္မတုိ႔မွာ ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတ့ဲ 
တာဝန္တစ္ခုAေနနဲ႔ လုပ္ရတာပါ၊ Aခု ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ေခတ္ကာလဆုိးႀကီးမွာ ေနေနၾကရတယ္၊ ဒီ 
လူ႔ေလာကႀကီးဟာ Aတြင္းက လႈိက္စားၿပီး ပ်က္စီးသြားေတာ့မယ္၊ ထာဝရ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
ေဝးရာကုိ ေမ်ာပါေနတယ္၊ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ကုိယ္တတ္ႏုိင္တာ ကုိယ္မလုပ္ၾကယင္ 
ဒီေဘးဆုိးႀကီးက မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကဘူး၊ Aန္ကယ္ဝီလီ ေျပာသလုိ ေမတၱာတရားဟာ 
Aမုန္းထက္ စြမ္းAားႀကီးမားတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေAာင္ ျပရမယ္၊ သတိၱရယ္၊ ၿခိဳးၿခံစိတ္ရယ္နဲ႔ 
လွဴဒါန္းေပးကမ္းတာတုိ႔ရယ္ ဆုိတာေတြဟာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ စိတ္ရယ္၊ 
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ စိတ္ရယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ရယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေAာင္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိလဲ 
ျပၾကရမယ္” 
 
မုိေရးAဖုိ႔ သူသည္ Aသက္ထက္ဆုံး ဤကမာၻေလာကႀကီးထဲတြင္ သူေနခ်င္သည့္Aခ်ိဳးျဖင့္ 
ေနသြားႏုိင္မည္ဆုိသည့္ Aေတြးမ်ိဳးမွလြဲ၍ ဤကမာၻေလာကႀကီး၏ AေျခAေနကုိ 
ေတြးမေနAားခ့ဲေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ေကသီ၏ ႐ုိး႐ုိးသားသား စိတ္Aားထက္သန္မႈကုိကား သူ 
တကယ္ပင္ ေလးစားမိသည္။  
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“ေၾသာ္… မင္းက တာဝန္သိစိတ္၊ ဝန္ထမ္းစိတ္တုိ႔ကုိ Aေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္တ့ဲ 
ဘဝမ်ိဳးမွာေနဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္တယ္ေပါ့” 
“ၿငိဳၿငိဳျငင္ျငင္…၊ ဟုတ္တယ္၊ Aဲသလုိ ဘဝမ်ိဳးကရတ့ဲ ဆုလာဘ္မ်ိဳးကုိ Uီးေလးမသိဘူးေနာ္” 
“ကုိယ္က်ိဳးကုိယ့္စီးပြား စြန္႔ထားရတ့ဲ ဘဝမ်ိဳးပဲ” 
“လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာယင္ ဒီလုိပဲ ေနရမွာေပါ့၊ Uီးေလးဝီလီလာေတာ့ ၾကည့္၊ သူဟာ ကမာၻေပၚမွာ 
Aေပ်ာ္ဆုံး လူတစ္ေယာက္ပါ” 
 
မုိေရးကား နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ လူမေႏွာသည့္ ေတာႀကီး ေခါင္ေခါင္မွာေန၍ တကယ္ 
ေပ်ာ္ႏုိင္ပါ့မေလာ…၊ သူ႔စိတ္တုိ႔သည္ ေခ်ာက္ခ်ား၍ လာေလသည္။ 
 
ေကသီက ဆက္လက္၍ “ေပ်ာ္႐ုံတင္ဘယ္ကUီးမလဲ Uီးေလးရယ္၊ ေရာင့္ရဲစိတ္တုိ႔၊ လူ႔ဘဝမွာ 
ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရပဟ့ဲ ဆုိတာေတြလဲ ရိွေသးတယ္၊ Aေပ်ာ္ေနာက္ကုိခ်ည့္ တေကာက္ေကာက္ 
လိုက္ေနယင္ ဒါေတြကုိ ဘယ္မွာရႏုိင္ပါ့မလဲ၊ Aုိ… ကၽြန္မ ဒါေတြကုိ ရွင္းလင္းေAာင္ေတာ့ 
မေျပာျပတတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္…” ဟု ဆုိကာ “Uီးေလးဟာ ဆရာဝန္Aလုပ္ကုိသာ လုပ္ခ့ဲယင္ 
Uီးေလး သိပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္မေျပာတာ Aမွားပါယင္ ခြင့္လႊတ္ပါ Uီးေလး၊ ဆရာဝန္Aလုပ္သာ 
လုပ္ခ့ဲယင္ Aခု Uီးေလးဘဝထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိၿပီး ေပ်ာ္တ့ဲဘဝမ်ိဳး ေရာက္ခ့ဲမွာပါပဲ” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီေျပာလုိက္သည့္ စကားမ်ားမွာ ၾကားရလြန္း၍ ႐ုိးေနသည့္ စကားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
ဤစကားမ်ားတြင္ Aမွန္တရားပါသည္ဟု ဆုိရ႐ုံမွ်သာ မဟုတ္ေခ်။ ဤေလာက၏ 
သာယာမႈမ်ားေနာက္ တေကာက္ေကာက္ ပါခ့ဲေသာ သူ႔ဘဝတြင္ သူ႔Aား မတ္တတ္က လဲလုခမန္း 
စိတ္ပင္ပန္းေစခ့ဲေသာ ႏွလုံးပူပန္မႈ၊ ၿငီးေငြ႔စိတ္ကုန္ခန္းမႈ၊ ေနာင္တရမႈ ဆုိသည္တုိ႔ကလြဲ၍ 
ဘာမ်ားေတြ႔ခ့ဲရသနည္း။ ႐ုတ္တရက္ သူ႔ကုိယ္သူ သနားသည့္စိတ္မ်ား ဝင္လာကာ 
“က်ဳပ္Aၿမဲတမ္းပဲ ေကာင္းတာကုိ လုပ္ခ်င္ခ့ဲပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ AေျခAေနေတြက 
က်ဳပ္Aေနနဲ႔ မတြန္းလွန္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္ကုိ ဆြဲေဆာင္Aားႀကီးခ့ဲတယ္၊ လူငယ္တစ္ေယာက္ 
Aေနနဲ႔ Aပ်က္Aစီးနဲ႔ ႀကံဳရမယ့္ Aိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေထာင္ဖမ္းတာကုိ ခံခ့ဲရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aေမရီးကားမယ္ ဆီဆုံႏြားလုိ မူးခ်ာပတ္ခ်ာဘဝနဲ႔ ႀကံဳခ့ဲရတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
ေကသီက “ဒါေပမယ့္ Uီးေလးဟာ တကယ့္လူေကာင္းပါ” ဟု စိတ္Aားထက္သန္စြာ 
ေျပာလုိက္ၿပီးမွ “Aဲသလုိ Uီးေလးဟာ လူေကာင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ Uီးေလးကုိယ္တုိင္ 
ထင္ရွားေAာင္ျပဖုိ႔ရာ Aခြင့္ေကာင္းပဲ လုိေနတာပါ၊ UီးေလးAေနနဲ႔ တကယ္ျမင့္ျမတ္တ့ဲ 
Aလုပ္ေတြကုိ လုပ္ဖုိ႔Aခ်ိန္ရိွပါေသးတယ္” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးမွာ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းေန၍ ဘာမွ ျပန္မေျပာလုိက္ႏုိင္။ သုိ႔ေသာ္ ေကသီေျပာစကား 
မွန္သည္ကုိကား သူ သိသည္။ ျမင့္ျမတ္သည့္ Aလုပ္မ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းပကားသည္ 
သူ႔မွာ Aမွန္ပင္ ရိွေသးသည္။ သူ႔Aား ဝီလင္းစကီးက “ခင္ဗ်ား ဟုိျပန္ေရာက္ယင္ 
Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခုခုရွာၿပီး လုပ္ျဖစ္ေAာင္ လုပ္စမ္းပါဗ်ာ၊ တျခားလူေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္တာမ်ိဳးေပါ့၊ ခင္ဗ်ားကုိယ္က်ိဳးကုိ ေမ့ၿပီးထားႏုိင္မယ့္ Aလုပ္မ်ိဳးေပါ့” ဟု ေနာက္ဆုံး 
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မွာလုိက္သည့္ စကားမ်ားကုိ ေျပး၍ သတိရလုိက္မိသည္။ ထုိစကားကုိ သူ Aဘယ္ေၾကာင့္ 
ေမ့ေနမိပါလိမ့္။ ေကသီက ေျပာမွပင္ သူ သတိရေတာ့သည္။ 
 
ငုံ႔၍ ေလွ်ာက္လာရာမွ သူ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ ယခင္တစ္ေခါက္က သူတုိ႔ ခဏဝင္နား၍ 
ေကာ္ဖီေသာက္ခ့ဲၾကေသာ ေတာင္ေပၚတဲကေလးAနီးသုိ႔ ေရာက္ခ့ဲၿပီကုိ ေတြ႔ရေလသည္။ 
ယခုလည္း Aကႌ်Aစင္းျဖင့္ ဂါဝန္ကုိ ဒူးထိေAာင္ မတင္၍ ခါးတြင္ ညႇပ္ထားေသာ 
ေတာသူမႀကီးက သူတုိ႔ကုိ ဆီးႀကိဳေနႏွင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ျခည္ ထုိးက်ေနေသာ္လည္း 
ေAးျမေနေသာ သစ္သားၾကမ္းျပင္တြင္ ထုိင္ၾကသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္Aၾကား 
ေတြးစရာAေရးတႀကီး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေနၿပီကုိ ႏွစ္ေယာက္စလုံးပင္ သိေနၾကသည္။ 
 
မုိေရးက “ေကသီ… လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ တကယ့္Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခု 
ရိွသင့္တယ္ဆုိတာကုိ Uီးေလးဝန္ခံပါတယ္၊ UီးေလးAေနနဲ႔ ေကသ့ီAတြက္ Uီးေလးမွာ 
ရိွတာAားလုံး ပုံေပးဖုိ႔ဟာ Aဲဒီ လုပ္ငန္းပဲလုိ႔ ထင္ခ့ဲတယ္၊ Aခုေတာ့ Uီးေလးလုပ္ဖုိ႔ လုိAပ္ေနတ့ဲ 
Aလုပ္ေတြက ဒီထက္မက မ်ားလာမွကုိး” ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ ေကသီမွာ ႏႈတ္ခမ္းကေလးမ်ား 
တရြရြလႈပ္လ်က္ “ဘာေတြလဲ Uီးေလးရယ္” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ေကသီ မေတြးမိဘူးလား၊ ဒါကုိ ျမင္လာေAာင္ ေကသီပဲ လုပ္ေပးတာပဲ၊ ဒါထက္ ေကသီ၊ ေကသီ 
Uီးေလးကုိ တကယ္ပဲ လုိေနသလားကြယ္” 
“သိပ္ကုိ လုိတာေပါ့ Uီးေလးရယ္၊ Uီးေလးကုိ ေကသီနဲ႔Aတူ လုိက္ခ့ဲေစခ်င္ေနတာ” 
 
လက္စသတ္ေတာ့ ဒီလုိကုိး…။ မုိေရးလည္း စိတ္ထဲက တုန္လႈပ္လ်က္ ေကသီကုိ မမိွတ္မသုန္ 
ၾကည့္ေနမိသည္။ စိတ္က်U္းက်ပ္လွတ့ဲ လြန္ခ့ဲတ့ဲ တစ္ခ်ိန္လုံး ဒီစကားကုိ ၾကားရေလမလားလုိ႔ 
သူရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ေနခ့ဲရပါလား…။ ယခုမွ ဤAျဖစ္ကုိ သူ သိလုိက္ရေလသည္။ 
 
“ဆရာဝန္ေတြ သိပ္ကုိလုိပါတယ္ Uီးေလးရယ္…၊ Aန္ကယ္ဝီလီက ေဆး႐ုံကေလးတစ္ခုေဆာက္ဖုိ႔ 
စီစU္ေနတယ္ေလ၊ ဟုိမွာ Uီးေလးနဲ႔ တန္တ့ဲ ေတာ္တ့ဲAလုပ္ ေတြ႔မွာပါ၊ Uီးေလးလဲ စိတ္ထဲက 
Aသည္းထဲက ဒီAခြင့္Aေရးမ်ိဳးကုိပဲ ရွာေနတာပါ၊ ၿပီးေတာ့ Uီးေလးနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔Aတူတူ 
Aလုပ္လုပ္ၾကရမွာေပါ့” 
“ေကသီနဲ႔ Aတူေနဖုိ႔ဆုိယင္ Uီးေလးညာလက္႐ုံးကုိ ျဖတ္ေပးဆုိ ေပးမယ္၊ ဒါ… ဒါေပမယ့္ 
ေကသီရယ္၊ Uီးေလး ေဆးပညာဘြဲ႔ယူခ့ဲတာက ၾကာလွၿပီကြယ္” 
“Uီးေလး စာျပန္ၾကည့္လုိက္ယင္ ခဏေလးနဲ႔ ရပါတယ္၊ Uီးေလးက ဉာဏ္သိပ္ေကာင္းတာပဲဟာ” 
“ဒါေပမယ့္ တျခား Aခက္Aခဲေတြလဲ ရိွေသးတယ္” ဟု ဆုိကာ ေဈးကုိင္လုိက္ခ်င္သည့္ 
စိတ္ဆႏၵကလည္း မဆံ့ရင္ကန္ ဝင္လာျပန္သျဖင့္ “ေငြေၾကးကိစၥေတြ၊ ဒီကတာဝန္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့လဲ 
ေကသီသိတ့ဲAတုိင္းပဲ Uီးေလးက ေကသ့ီလုိ႔ ဘာသာတရား ကုိင္း႐ႈိင္းတ့ဲသူ မဟုတ္ေတာ့ 
ဒီကိစၥေတြမွာ ေကသီယုံၾကည္သလုိ ယုံၾကည္ပုံမ်ိဳး မရိွႏုိင္ေပဘူး” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“Uီးေလး Aခုလုပ္မယ္ဆုိတ့ဲ Aလုပ္မ်ိဳးဟာ Aေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားေပါ့၊ လုပ္သြားယင္းနဲ႔ 
‘ေက်းဇူးေတာ္’ ဆုိတာကုိ Uီးေလး သိလာပါလိမ့္မယ္၊ Aုိ… ဒါေတြက ေျပာလုိ႔ျဖစ္တ့ဲကိစၥေတြ 
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မဟုတ္ပါဘူး၊ ရင္ထဲမွာပဲ ခံစားၿပီး သိရတာမ်ိဳး၊ Uီးေလးလဲ လုိက္လာခ့ဲယင္ Aဲသလုိသိရမွာပါပဲ” 
သူတုိ႔ လက္ခ်င္း ဆက္မိသြားၾကၿပီ။ ေကသီ၏ ဝိညာU္သည္လည္း မုိေရးထံသုိ႔ စိမ့္ဝင္ 
ကူးေျပာင္းသြားသည္သုိ႔ ရိွေလသည္။ 
 
သူတုိ႔၏ Aိမ္Aျပန္လမ္း ေတာင္႐ုိးကေလးေပၚတြင္ကား မုိေရးကလည္း သူ႔Aေတြးျဖင့္သူ 
ေလွ်ာက္လာသျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္စြာပင္ လာခ့ဲၾကသည္။ ရာသီUတု သတင္းေၾကျငာခ်က္ကလည္း 
ႏွင္းက်မည္ဟုဆုိသည္။ ေကာင္းကင္ပတ္လည္ မႈန္မႈိင္းလ်က္ ေAးစက္ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ 
ေနလုံးနီနီႀကီးသည္ ေတာင္မ်ား၏ေနာက္သုိ႔ Aလ်င္Aျမန္ ဆင္းကြယ္လ်က္ရိွသည္။ သူတုိ႔ 
ေျမျပန္႔ဆီသုိ႔ ခပ္သုတ္သုတ္ ဆင္းလာၾကကာ ရႊမ္းဆီးဘက္သုိ႔သြားေသာ လမ္းကေလးႏွင့္ 
ကန္႔လန္႔ျဖတ္ လမ္းမႀကီးကုိ ျဖတ္ၾကမည္Aျပဳတြင္ Aမ္ဂ်ီ ကားနီကေလးတစ္စီးသည္ ကၽြီးကနဲ 
ဘရိတ္ဖမ္း၍ ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ကားေပၚမွ “ဟဲလုိ…၊ ဟဲလုိ…” ဟု ဝမ္းသာAယ္လဲ 
ႏႈတ္ဆက္လုိက္သံျဖင့္ “ကုိယ့္လူနဲ႔ တူပါတယ္လုိ႔ ေAာက္ေမ့ေနတာ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္ကုိ 
ၾကားလုိက္ၾကရသည္။ 
 
မုိေရးလည္း သူ႔Aေတြးျဖင့္သူ ေလွ်ာက္လာရာမွ ႐ုတ္တရက္လန္႔၍ ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ 
Aာခ်ီစတင့္ခ်္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ Aာခ်ီက သြားမ်ားေပၚေAာင္ ၿပံဳးလ်က္ လက္ကမ္း 
ေပးလုိက္သည္ကုိ မုိေရးလည္း ဟန္လုပ္၍ ယU္ေက်းေဖာ္ေရြစြာ ဆြဲ၍ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ရသည္။ 
 
“သူက ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီး၊ မစၥAာ့ခက္ပါ၊ သူ႔Uီးေလးက Aာဖရီးကားမွာ 
သာသနာျပဳဆရာေလ၊ ဒီကုိလာၿပီး ဆုံၾကမယ္” 
“ဟာ စိတ္ဝင္စားစရာပဲဗ်ိဳ႕၊ ေတြ႔ခ်င္ပါသဗ်ာ၊ ဒီက မစၥAာ့ခတ္က မုိေရးAိမ္မွာပဲ တည္းသလား”  
“ဟုတ္က့ဲ၊ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ ကၽြန္မ Aာဖရီးကားကုိ သြားရပါမယ္” 
“ေၾသာ္၊ ခင္ဗ်ားလဲ ဒီသာသနာျပဳ ဝုိင္းေတာ္သား၊ Aဲ Aဲ… AဲဒီAဖြဲ႔ထဲကပဲလား” 
 
ေကသီက ၿပံဳးတစ္ဝက္ျဖင့္ပင္ “ကၽြန္မက သူနာျပဳဆရာမပါ၊ ကြီဗူးမွာ ကၽြန္မUီးေလးက 
ေဆး႐ုံေဆာက္ေတာ့ ဝုိင္းကူဖုိ႔လုိ႔ သြားရမွာပါ” ဟု ျပန္ေျပာလုိက္သျဖင့္ မုိေရး၏စိတ္ထဲတြင္ 
Aေတာ္ပင္ Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္သြားေလသည္။ 
 
စတင့္ခ်္ကၿပံဳးလ်က္ “ေကာင္းပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေလာက္ Aႏၲရာယ္မ်ားတ့ဲ ေနရာက လူတကာ 
ထြက္ေျပးေနၾကတုန္း ခင္ဗ်ားက Aဲဒီကုိသြားမယ္ဆုိေတာ့ ဒီကိစၥ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက သိသင့္တ့ဲ 
ကိစၥပဲဗ်ိဳ႕၊ ကဲ… သြားလုိက္Uီးမယ္၊ က်ဳပ္ေတာ့ ဖ်ားးေနၿပီ၊ ပက္စတာလုိဇီသြားၿပီး ကေလးေတြ 
မ်က္လွည့္ပြဲျပနဲ႔၊ ကဲ သြားမယ္ေနာ္၊ မစၥAာ့ခတ္၊ တာ့တာ၊ ကုိယ့္လူ ခင္ဗ်ားျပန္ေရာက္လာတာ 
ဝမ္းသာသဗ်ာ” ဟု ႏႈတ္ဆက္ယင္း ထြက္သြားသည္။ 
 
ေကသီက “ကေလးေတြကုိ သြားေဖ်ာ္ေျဖေပးတယ္ ဆုိေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္၊ သူဟာ 
လူေကာင္းေပါ့” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
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မုိေရးက “သူက ဒါမ်ိဳးေတြပဲ Aၿမဲလုိက္လုပ္ေနတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ဗ႐ုတ္ပဲ” ဟု 
ေျပာလုိက္ၿပီးလွ်င္ စိတ္ထဲကလည္း ‘ဒုကၡပါပဲ’ ဟု ညည္းမိသည္။ ေကသီႏွင့္Aတူ 
သူျပန္ေရာက္လာသည့္ သတင္းသည္ နာရီဝက္Aတြင္း တစ္နယ္လုံး ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေတာ့မည္။ 
 
မွန္ပါသည္။ သူတုိ႔ Aိမ္ျပန္ေရာက္မဆုိက္ပင္ တယ္လီဖုန္းက ျမည္ေတာ့သည္။ သူ႔စိတ္ထဲက 
နိမိတ္ဖတ္သလုိ ထင္ခ့ဲမိသည့္Aတုိင္း ဖရီဒါ၏Aသံကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။ 
 
“မိတ္ေဆြႀကီး Aိမ္ျပန္ေရာက္လာၿပီကုိး၊ သိပ္ဝမ္းသာပါတယ္၊ ျပန္ေရာက္ေနတာကုိ Aခုမွပဲ 
ၾကားရေတာ့တယ္၊ ကၽြန္မကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ Aသိမေပးလဲရွင္၊ ကၽြန္မကျဖင့္ ရွင့္ကုိ 
ေAာက္ေမ့လုိက္ရတာ၊ ရွင္ေရာ ရွင့္Eည့္သည္ေတာ္ကေလးေရာ ကၽြန္မဆီကုိ တစ္ခုခု 
လာေသာက္လွည့္ၾကပါUီးရွင့္” 
 
ဖရီဒါ ယခုက့ဲသုိ႔ က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ဖုန္းဆက္လုိက္သည္ကုိ မုိေရးစိတ္ထဲ၌ မေက်မနပ္ 
ျဖစ္ရသည္မွာ A့ံၾသစရာပင္ ေကာင္းေနသည္။ ဖရီဒါေျပာလုိက္သည့္ စကားမ်ားကုိသာမက 
ေျပာဟန္ႏွင့္ ေလသံတုိ႔ကုိပါ သေဘာမက်၊ သုိ႔ျဖင့္ သူက “လာခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ 
ခရီးထြက္ေနတ့ဲAတြင္းက ပစ္ထားခ့ဲရတ့ဲ ဟာကေလးေတြ ၾကည့္ရွင္းေနရေတာ့ လုပ္စရာေတြက 
သိပ္မ်ားေနလုိ႔ပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကုိ လာမည့္ တျခားEည့္သည္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာတ့ဲAခါ 
ခင္ဗ်ားဒီကုိလာၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးနဲ႔ ေတြ႔ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆုိကာ 
စကားစကုိ တုိတုိျဖင့္ျဖတ္လုိက္သည္။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ သူသည္ Aခ်ိန္လု၍ 
ေနရသည္ဟု ထင္မိသည္။ 
 
ေကသီ သူ႔Aခန္းသုိ႔ တက္သြားၿပီးေနာက္ ညေနစာ စားခ်ိန္Aထိ ဆင္းမလာေတာ့ေခ်။ 
ဆင္းလာေသာAခါတြင္ မုိေရးသေဘာက်ေစရန္ Aစိမ္းေရာင္ဝတ္စုံကုိ ဝတ္ဆင္လာခ့ဲသည္။ 
မုိေရးဘဝင္ခုိက္ရျပန္ၿပီ။ သူ႔Aဖုိ႔မူ တစ္မုိးေAာက္ တစ္ေယာက္ပင္။ ထုိေန႔က တစ္ညေနခင္းလုံးမွာ 
သူ႔ဘဝကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးမည့္ AဆုံးAျဖတ္ကုိ ခ်မွတ္ရန္ Aေတြးမ်ားျဖင့္သာ 
Aခ်ိန္ကုန္ခ့ဲေလသည္။ 
 
ေကသီ ေစာေစာAိပ္ရာဝင္သြားေသာAခါ မုိေရးလည္း Aေပၚထပ္ ေကသ့ီAခန္းဆီမွ သ့ဲသ့ဲမွ် 
ၾကားေနရေသာ ေျခသံကေလးတုိ႔ကုိ နားစြင့္ေထာင္ယင္း မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသြားသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ျပတင္းႀကီးသုံးေပါက္Aနက္ တစ္ေပါက္ကုိဖြင့္ကာ ညU့္Aေမွာင္ထဲသုိ႔ စုိက္၍ 
ၾကည့္လုိက္သည္။ ညေနေစာင္းကပင္လွ်င္ ႏွင္းသည္ တဖြဲဖြဲက်လ်က္ရိွကာ ေရAုိင္ 
Aေမွာင္ထုထဲတြင္ စမ္းတဝါးဝါးသြားလ်က္ရိွေသာ ေရယက္သေဘၤာတစ္စင္း၏ Uၾသသံႏွင့္ 
ေျမာက္ေလေဝွ႔သံ သ့ဲသ့ဲတုိ႔မွတစ္ပါး ဘာမွမၾကားရ၊ ညU့္သည္ တိတ္ဆိတ္၍ေနေလသည္။ 
ေတာင္ေပၚဆီမွ ေဝ့ဝုိက္၍ ေလေပြAျဖစ္ တုိက္ခတ္ဆင္းလာတတ္ေသာ ေျမာက္ေလAေၾကာင္း 
သူ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ ငါးမိနစ္ခန္႔Aတြင္းတြင္ Aိမ္ပတ္လည္၌ တဝူးဝူးျမည္လ်က္ 
ျပတင္းတံခါးရြက္မ်ားကုိ တကၽြိကၽြိေနေAာင္ တုိးေဝွ႔၍ Aိမ္မုိးAုတ္ႂကြပ္မ်ား ကြာထြက္လုမတတ္ 
တုိက္ခတ္လာသည္။ ေလသည္ ပုိမုိေAးလာကာ ေဝ့ေဝ့လည္ လြင့္ပါးေနေသာ 
ႏွင္းပြင့္ကေလးမ်ားကုိ ႂကြပ္သြားေAာင္ ခဲေစလ်က္ရိွသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တေျဖာင္းေျဖာင္း 
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ေႂကြက်လာေသာ ႏွင္းသီးမ်ား၊ ေလေဝွ႔ရာသုိ႔ Aဆုပ္လုိက္ပါလာေသာ ႏွင္းပြင့္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကာ 
ပုိမုိဆူညံစြာ က်လာသည္။ သစ္ပင္တုိ႔သည္လည္း ေလထဲတြင္ စည္းမက် ဝါးမက် ယိမ္းက၍ 
ေနၾကေလေတာ့သည္။ 
 
သူ ျပတင္းကုိ ျပန္ပိတ္ကာ ေကသီ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီေလာ 
မသိဟု ေတြးေနသည္။ ေကသီတစ္ေယာက္တည္း ညU့္၏ ဝုန္းဝုန္းဒုိင္းဒိုင္း Aသံမ်ားကုိ 
မ်က္လုံးAဝုိင္းသားျဖင့္ နားေထာင္ယင္း Aိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနမည္ကုိ ေတြးမိ သနားမိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သူသြား၍မျဖစ္၊ သူ႔စိတ္ကုိ ၿငိမ္ေစရန္ စာA ုပ္စင္မွ A တၳဳပၸတိၱ စာA ုပ္A သစ္တစ္A ုပ္ကုိ 
ဆြဲယူကာ ကုလားထုိင္တစ္လုံး၌ ပစ္ထုိင္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူစာဖတ္၍ မရ။ သူ ထၿပီးေနာက္ 
Uီးေခါင္းငုံ႔လ်က္ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ တုံ႔ကနဲ ရပ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ 
သူ႔ျပႆနာ Aစစ္ကုိ ရင္ဆုိင္လုိက္သည္။ 
 
သူ႔ေမြးရပ္ေျမသုိ႔ သူျပန္သြားခ့ဲသည္မွာ သူ႔ဘဝAမွားကုိ Aဖတ္ဆယ္ရန္ Aပူတျပင္း 
လုိAပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေကသီက ထုိသုိ႔ျပင္ႏုိင္ရန္ Aခြင့္Aေရးကုိ ေပးေန႐ုံမက 
မြန္ျမတ္လွေသာ သူ႔Aခ်စ္ သူ႔ေမတၱာကုိပါ တစ္ပါတည္း ေပးထားသည္။ သူမည္သုိ႔ 
ျငင္းႏုိင္မည္နည္း။ ေကသ့ီကုိ ဆုံး႐ႈံးရမည္သာဆုိလွ်င္ သူ႔ဘဝ ေနခ်င္စရာ ေကာင္းေတာ့မည္ 
မဟုတ္။ ႏုပ်ိဳစU္က က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ AမွားAယြင္းမွ သူ ဤသင္ခန္းစာ ရခ့ဲၿပီ 
မဟုတ္ပါေလာ။ ယခု သူ ေကသီႏွင့္Aတူ ကြီဗူးသုိ႔ လုိက္သြား၍ သူ႔Aဖုိ႔ ကံၾကမၼာက 
ဖန္တီးေပးထားေသာ Aလုပ္ကုိလုပ္ရန္ သူ႔ကုိယ္သူ ပုံAပ္လုိက္ေတာ့မည္။ ေကသီက 
ျပဳျပင္ေပးမည့္ လူသစ္စိတ္သစ္ဘဝကုိ သူတကယ္ပင္ လုိခ်င္ပါသည္။ ရေAာင္လည္း သူယူမည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ သူ ႏႈတ္မွ Aသံထြက္၍ “ငါသြားမယ္၊ ဒီတစ္နည္းပဲ ရိွတယ္” ဟု ဆုိလုိက္မိေလသည္။ 
 
ဤစကားမ်ားကုိ သူ႔ႏႈတ္မွထုတ္၍ ဆုိလုိက္ၿပီးေသာAခါ သူ႔မွာ ပခုံးေပၚက ဝန္ထုပ္ႀကီးတစ္ခု 
က်သြားသက့ဲသုိ႔ ေပါ့ပါးသြားသည္ဟု ထင္ရေလသည္။ စိတ္ကေျပာင္းလွ်င္ ႐ုပ္ပါေျပာင္းမတတ္ 
ရိွပါတကား၊ ေကသီက ‘ေက်းဇူးေတာ္’ Aေၾကာင္းေျပာခ့ဲသည္။ ယခုပင္လွ်င္ သူသည္ 
‘ေက်းဇူးေတာ္’ ဆုိသည္ကုိ သူ႔AေသြးAသားထဲသုိ႔ စိမ့္ဝင္လာသက့ဲသုိ႔ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ 
Aထက္သုိ႔ ေမာ့ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ Aလင္းေရာင္တစ္ခု ျဖာထြက္လာသက့ဲသုိ႔ ထင္လုိက္ရ၍ 
သူ႔ကုိယ္သူလည္း ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ တစပ္တည္း ျဖစ္သြားသက့ဲသုိ႔ ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ေနာက္ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္းပင္ သူ စိတ္ေရာကုိယ္ေရာ ေပါ့ပါးသြားသည္။ ျပဳဖြယ္ကိစၥၿပီးၿပီ။ 
Aာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္သည့္လမ္းကုိ သူ ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီ။ ဘယ္ေလာက္လြယ္သလဲ၊ ကဲ… 
သစၥာတရားကုိ လက္ခံၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သစၥာတရားAတြက္ ေပးလွဴလုိက္ၿပီးယင္ 
Aားလုံးၿပီးတာပဲ၊ ဘာေၾကာင့္မ်ား Aခုခ်ိန္ထိ သူဆုိင္းင့ံေနခ့ဲမိပါလိမ့္၊ ေကသီခမ်ာ မတင္မက်နဲ႔ 
ရင္မၿပီး ေသာကနဲ႔ ေစာင့္ေနရွာေရာ့မယ္၊ သူ႔ကုိ ေနာက္ထပ္ နာရီAမ်ားႀကီး စုိးရိမ္ေသာက 
ျဖစ္မေနရေလေAာင္ ခုပဲ ေျပာလုိက္ႏုိင္ယင္ ေကာင္းမယ္။ 
 
သူသည္ Aေပၚထပ္ရိွ သူ၏ Aိပ္ခန္းသုိ႔ တက္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ Aဝတ္Aစားမ်ားကုိ ခၽြတ္ကာ 
ညU့္ဝတ္Aကႌ်ရွည္ကုိ ဝတ္လ်က္ Aိပ္ရာစြန္းတြင္ ထုိင္ေနမိသည္။ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
သတင္းေကာင္းကုိ ၾကာၾကာ ဆုိင္းမထားခ်င္ေပ။ ‘ေကသီ Aိပ္မ်ား ေပ်ာ္ေနၿပီလား၊ 
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မAိပ္ေသးဘူးဆုိယင္ ခုပဲ သတင္းေကာင္းကုိ သြားေျပာလုိက္ယင္ ခရစ္ယာန္ေကာင္း 
တစ္ေယာက္ပီပီ ညႇာတာရာေရာက္မယ္’ ဟု ေတြးမိကာ ရင္ထဲက တဒိန္းဒိန္းခုန္လ်က္ 
ေျခဖ်ားေထာက္၍ ေကသီ၏ A ခန္းဆီသုိ႔ လာခ့ဲၿပီးလွ်င္ တံခါးကုိ A သာA ယာတြန္းယင္း “ေကသီ 
ေရ” ဟု ေလသံA ုပ္A ုပ္ျဖင့္ ေခၚလုိက္၏။ 
 
ေမွာင္ထဲမွ လႈပ္ရွားသံ ၾကားလုိက္ရၿပီးေနာက္ ႐ုတ္တရက္ လန္႔သြားသည့္ေလသံျဖင့္ ေကသီက 
ခပ္တုိးတုိး ျပန္ထူးလုိက္သည့္A သံကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။ 
 
“ေကသီေရ၊ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေကသီ A ိပ္မေပ်ာ္ေသးေပဘူးလုိ႔ ေA ာက္ေမ့တယ္၊ A ေရးႀကီးတ့ဲ 
စကားတစ္ခြန္း ေျပာစရာရိွလုိ႔ကြယ္” ဟု ဆုိကာ ေကသီ၏ A ိပ္ရာေဘးသုိ႔ သြား၍ 
ဒူးေထာက္လုိက္သည္။ A လင္းေရာင္ပ်ပ်ကေလးတြင္ ေကသီ၏ေခါင္းကုိ ေခါင္းA ံုးေပၚ၌ 
ခပ္ေရးေရးမွ် ေတြ႔ရ၍ ဗလာျဖစ္ေနေသာ လက္ေမာင္းတစ္ဘက္က A ိပ္ရာခင္းေပၚတြင္ 
တင္လ်က္ျမင္ရသည္။ မုိေရးက ေကသီ၏လက္ကုိ A သာA ယာတုိ႔လုိက္၍ “ေကသီေလး ေရ… 
Uီးေလး ေကသီနဲ႔Aတူ လုိက္ခ့ဲမယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ ေလသံတုိးတုိးျဖင့္ “Uီးေလးရယ္…” ဟု ဆုိလုိက္သံ ၾကားရသည္။ 
ေကသီ Aေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္သြားသည္ကုိ မုိေရးသိလုိက္၏။ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ကၽြန္မ Aခု 
ဒီမွာလဲွေနယင္းပဲ ဒီစကား ၾကားခ်င္လြန္းလုိ႔ ေတာင့္တေနမိပါေသးတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ေကသီ Aိပ္မေပ်ာ္ပဲ ေစာင့္ေနရမွာ စုိးလုိ႔ လာေျပာတာေလ၊ Uီးေလး ဒီမွာခဏေနၿပီး 
စကားေျပာမယ္ေနာ္” 
“ေနပါ၊ Uီးေလး၊ ေကသီမီးဖြင့္လုိက္ရမလား” 
“မဖြင့္ပါနဲ႔ကြယ္၊ ေကသ့ီကုိ ျမင္ေနရသားပဲ” 
 
ေကသီက သက္ျပင္းခ်လုိက္ၿပီးမွ “ေပ်ာ္လုိက္တာ Uီးေလးရယ္၊ Aခုပဲ ေကသီ ဘာေတြေတြးေနလဲ၊ 
ဘာေတြစိတ္ကူးယU္ေနလဲသိလား၊ Uီးေလးနဲ႔ ေကသီတုိ႔ Aတူတူ ကြီဗူးကုိ ေရာက္ေနၿပီး Aဲဒီက 
သာသနာျပဳ ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းမွာ Uီးေလးဝီလီက ေကသီတုိ႔ကုိ လက္ထပ္ေပးတယ္လုိ႔ 
စိတ္ကူးၾကည့္ေနတယ္ေလ” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
“ဒီလုိျဖစ္ရမွာေပါ့ ေကသီေလးရယ္” မုိေရးလည္း ရင္မ်ားဖုိကာ ေကသီ၏ လက္ေမာင္းကေလးကုိ 
ပြတ္သပ္၍ ေနမိေလ၏။ Aျပင္ဘက္၌ကား မုိးသီးမုိးေပါက္တုိ႔သည္ ျပတင္းေပါက္မ်ားေပၚသုိ႔ 
တေျဖာင္းေျဖာင္း ႐ုိက္ခတ္လ်က္ရိွၾက၏။ ထုိ႔ေနာက္ လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္ကာ မုိးထစ္ခ်ဳန္းသံ 
ေပၚလာသည္။ မုိေရး Aနည္းငယ္ တုန္သြားသည္။ 
 
“Uီးေလး ခ်မ္းေနၿပီ၊ ေစာင္တစ္ထည္ ယူၿခံဳထားပါလား” 
“ဟုတ္တယ္၊ ေAးလုိက္တာ” ဟု ဆုိကာ လည္ေခ်ာင္း၌ တစ္ဆုိ႔လာေသာ္လည္း သူ 
တည္ၿငိမ္စြာပင္ “ေကသ့ီAိပ္ရာဖုံးကုိ မွ်ၿခံဳမယ္ေလ” ဟု ေျပာလုိက္ၿပီး၍ တစ္ခဏAၾကာတြင္ 
ေကသီ၏ေဘးသုိ႔ ေရာက္သြားကာ မ်က္ႏွာခ်င္း ထိလုမတတ္ ျဖစ္သြားသည္။ Aစတြင္ 
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ေကသီသည္ တစ္ကုိယ္လုံးေတာင့္တင္းလ်က္ ၿငိမ္သက္ေနေလရာ Aသက္မွ ႐ွဴေသး၏ေလာဟု 
ေAာက္ေမ့မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မွ ေကသီ တစ္ကုိယ္လုံး တဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရေလ၏။ မုိေရးက လ်င္ျမန္စြာပင္ “ေကသီေလးရယ္၊ ေကသ့ီကုိ စိတ္ဆင္းရဲေAာင္လုပ္ဖုိ႔ 
မရည္ရြယ္ပါဘူးကြယ္၊ ဒီကမာၻမွာ ေကသ့ီထက္ ေလးစားစရာ ျမတ္ႏုိးစရာရယ္လုိ႔ မရိွပါဘူး” ဟု 
ေကသီစိတ္ခ်ေAာင္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီ သက္သာရာ ရသြားသက့ဲသုိ႔ သူ၏ ေတာင့္ထားေသာကုိယ္မွာ တျဖည္းျဖည္း 
ေလ်ာ့လုိက္လာသည္။ မုိေရးသည္လည္း ေရတံေလွ်ာက္ထဲတြင္ တေဝါေဝါစီးဆင္းလ်က္ရိွသည္။ 
ေတာင္မ်ားဆီမွ မုိးထစ္ခ်ဳန္းသံ တဒိန္းဒိန္း ပ့ဲတင္ထပ္ ျမည္ဟည္းလ်က္ရိွသည္။ မုိေရးသည္ 
ေကသီ၏ ဆံပင္ကေလးမ်ားကုိ နမ္းလုိက္မိသည္။ 
 
“မေတာ္ပါဘူး Uီးေလးရယ္၊ မေတာ္တာကုိေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔စုိ႔ Uီးေလးရယ္၊ ဒါAျပစ္ပဲ၊ 
ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူလိမ့္မယ္” 
“ေကသီေလးရယ္… ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး မေတာ္တာ ျဖစ္ရမွာလဲ၊ ေကသီ Uီးေလးကုိ သိပ္ကုိ 
မခ်စ္ဘူးလား” 
“Aုိး… ခ်စ္ပါတယ္ Uီးေလးရယ္၊ ခ်စ္သမွ ရင္ထဲကနာေAာင္ကုိ ခ်စ္ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒါ… ဒါ… 
ေတာ္ၾကာ ေနာင္တရစရာ…” 
 
မုိေရးက “မေတာ္တာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ေကသီရယ္၊ ဝီလီက ဒုိ႔ကုိ လက္ထပ္ေပးေတာ့မွာပဲ၊ ရက္ပုိင္း 
နာရီပုိင္းေလာက္ လုိေတာ့တာပဲ” ဟု ႏႈတ္က တဖြဖြေျပာလ်က္ ေကသီ၏ကုိယ္လုံးကုိ 
သိမ္းက်ံဳးေပြ႔ဖက္ လုိက္ေလ၏။ 

************    
    

၁၂၁၂၁၂၁၂    
ဇူးရစ္ ေလဆိပ္ရိွ Aေကာက္ခြန္တဲ၏ Aျပင္ဘက္တြင္ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ယင္း 
မုိေရးမွာ ဘဝ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ Aသိသစ္ Aျမင္သစ္တုိ႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရိွေလသည္။ 
ဝီလီေရာက္လာရန္ မိနစ္ပုိင္းေလာက္သာ လုိေတာ့သည္။ သူ စိတ္မၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္ေနသည္ကုိကား ဝန္ခံရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေကသီကုိ မလုိက္ခ့ဲရန္ ေဖ်ာင္းဖ်၍ ထားခ့ဲရသည္။ 
ေကသီမွာ ယခုတုိင္ သူ႔စိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေAာင္ မထိန္းႏုိင္ေသး၊ သူထြက္ မလာခင္ကေလးတြင္ပင္ 
ေကသီ၏ Aခန္းတြင္း သူလွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ ေကသီသည္ ေနာင္တသံေဝဂျဖင့္ ဒူးေထာက္လ်က္ 
ဘုရားရိွခုိး၍ ဆုေတာင္းေနသည္ကုိ ျမင္ခ့ဲရသျဖင့္ သူ စိတ္ပူပန္ခ့ဲရေသးသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ 
စိတ္ႏွလုံး သိမ္ေမြ႔သူတုိ႔၏ ေနာင္တသံေဝဂစိတ္ကုိ သူေလးစားေသာ္လည္း ဤေနာင္တ 
စိတ္သည္လည္း Aခ်ိန္တန္လွ်င္ ေပ်ာက္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း 
လိပ္ျပာမသန္႔ႏုိင္ေAာင္ ရိွခ့ဲေသာ္လည္း သူသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာက သူျဖစ္ခ်င္ေနခ့ဲေသာ 
လူ႔ေလာကကုိ Aက်ိဳးျပဳရန္ တာဝန္ယူထားသူ တစ္ေယာက္၊ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းခံရသူ 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ဟူေသာAသိျဖင့္ မဲတင္းေပးထားရသည္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ 
ေဆးစာAုပ္မ်ားကုိလည္း မွာထားၿပီ။ Aပူပုိင္းေဒသသုံး ပစၥည္းမ်ားAတြက္လည္း စုံစမ္း 
ေမးျမန္းထားၿပီ။ ယခင္က သူ႔ဘဝေဟာင္း Aႏွစ္သာရ ကင္းမ့ဲခ့ဲပုံကုိ ျပန္ေတြးၾကည့္၍ ယခုမွ 
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သူရွက္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ႀကံဳလာရေတာ့မည့္ Aနာဂတ္ Aေတြးမ်ားျဖင့္ သူ၏ 
ရွက္စိတ္ကုိ ေျဖပစ္လုိက္သည္။ 
 
လူAန္ဒါမွ ေလယာU္ပ်ံ ဆုိက္လာၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ား ဆင္းလာၾကၿပီ။ လူတန္း၏ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ရွပ္Aကႌ်ေကာ္လာလည္ပင္း ၾကယ္သီးျဖဳတ္ထားလ်က္ ကာကီဝတ္စုံ ခပ္ပါးပါးႏွင့္ 
ေလယာU္Aိတ္တစ္လုံးကုိ ဆြဲလာသည့္ Aရပ္ရွည္ရွည္ ပိန္ေျခာက္ေျခာက္ လူတစ္ေယာက္ 
ေလွ်ာက္လာသည္။ သူ၏ ေနေလာင္ထားေသာ ဆံပင္တုိ႔မွာ သူ၏ နဖူးေရ ပါးေရတြန္႔လ်က္ 
နားထင္မ်ား ခ်ိဳင့္ခြက္ေနေသာ မ်က္ႏွာမွ Aသားေရာင္ ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ တစ္ေသြးတည္း 
ျဖစ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ၏ ခ်ိဳင့္ခြက္ေနေသာ မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ မ်က္လုံးမ်ားကား 
ႏုပ်ိဳစုိရႊမ္းလ်က္ Aထူးပင္ ေတာက္ပလ်က္ ရိွၾကေပသည္။ သူကား ဝီလီပင္ျဖစ္သည္ဟု 
မုိေရးသိလုိက္၏။ 
 
သူတုိ႔ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ၾကၿပီးေနာက္ ဝီလီကၿပံဳးကာ “ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
မွတ္မိတယ္ေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ ခင္ဗ်ားကုိ မွတ္မိတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သျဖင့္ မုိေရးလည္း 
စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္။ 
 
“မင္းနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရတာ သိပ္ဝမ္းသာတယ္ကြယ္၊ ေကသီကေတာ့ Aိမ္ကေနၿပီး မင့္ကုိ ေမွ်ာ္ေနလွၿပီ၊ 
ဒီက မင့္ပစၥည္းထုတ္ ယူၿပီးယင္ Aိမ္ကုိ တန္းသြားၾကမယ္” 
“ပစၥည္းက ဒါပဲေလ” ဟုဆုိကာ သူ၏ ေလယာU္Aိတ္ကုိ ျပလုိက္၍ “ရွပ္Aကႌ်တခ်ိဳ႕နဲ႔ 
ေရာင္စုံဆလုိက္ေတြပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္က သိပ္ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ဘူးဗ်” ဟု ေျပာသည္။ 
 
ကားဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားၾကယင္း မုိေရးက “ဝီလီေရ… ကုိယ္ မင့္ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ 
ရွင္းျပခ်င္တယ္၊ မင္း ကုိယ့္ကုိေတာ့ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေကာင္းပါရဲ႕၊ စိတ္ေတာ့ မခ်မ္းသာစရာပဲကြာ၊ 
ဒါေပမယ့္ ဇာတ္ေပါင္းခန္းကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ ျဖစ္ပုံကေတာ့…” ဟု စ၍ 
ေျပာလုိက္လွ်င္ ဝီလီက “ရွင္းျပမေနပါနဲ႔ေတာ့ဗ်ာ၊ ဒါေတြAားလုံး ၿပီးၿပီပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
လူသားေတြဟာ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ေဗြမယူသင့္ၾကပါဘူးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ာ့ ေၾကးနန္းေရာ 
ေကသ့ီဆီကစာေရာ ကၽြန္ေတာ္ရပါတယ္” 
 
Aလြန္တရာ ေက်းဇူးတင္သည့္ စိတ္က မုိေရးAား လႊမ္းမုိးသြားသည္။ ဝီလီAား 
ၾကည့္လုိက္ေသာAခါ A႐ုိးေပၚAေရတင္ေနေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ Aေၾကာဆြဲ၍ ဆတ္ကနဲ 
ေခါင္းAေမာ့လုိက္တြင္ ျမင္လုိက္ရေသာ လည္ပင္းေပၚက ကန္႔လန္႔ျဖတ္ Aမာရြတ္ႀကီးတုိ႔ကုိ 
ေတြ႔လုိက္ရ၏။ မုိေရး ၾကည့္ေနသည္ကုိ ဝီလီကျမင္သြားကာ “ကၽြန္ေတာ္Aလွဆင္ထားတ့ဲ 
Aစင္းႀကီးကုိ ခင္ဗ်ား ျမင္သြားမွကုိး၊ ကၽြန္ေတာ့္Aေကာင္ တစ္ေကာင္က လက္Uီးတုန္းကဆုိ 
တကယ္ လံွပစ္ေတာ္တ့ဲေကာင္ဗ်၊ Aခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေထာက္ ဓမၼဆရာ ျဖစ္ေနၿပီေလ” 
ဟုေျပာျပသည္။ 
 
မုိေရးလည္း သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဝီလီAား မဆုိင္းမတြပင္ ေျပာျပလုိက္ခ်င္လြန္း၍ 
Aူယားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကသီက သူေျပာပါရေစဆုိ၍ Aသာခ်ိဳထားလုိက္ရသည္။ 
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မၾကာမီ သူတုိ႔ထြက္လာခ့ဲၾကကာ စေတရွင္ဝက္ဂြန္ကားထဲတြင္ ဝီလီ ခုိက္ခုိက္တုန္ေနသည္ကုိ 
ျမင္၍ မုိေရးက Aေႏြးဓာတ္ေပးခလုတ္ကုိ Aဆုံးထိ လွည့္ေပးလုိက္သည္။ ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ 
Aေၾကာဆြဲျခင္း၊ တခုိက္ခုိက္ တုန္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝီလီကုိၾကည့္ရသည္မွာ Aမ်ားႏွင့္မတူ 
မုိေရးAဖုိ႔ တစ္မ်ိဳးပင္ ထူးဆန္းလြန္းေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဝီလီႏွင့္ပတ္သက္၍ 
Aတပ္ေျပာႏုိင္သည္ကား သူသည္ တကယ့္လူပင္ျဖစ္သည္။  
 
ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္သုံးရက္ဆုိ A ီဒင္ဗာရာကုိ ေရာက္ရမွာ၊ A ဖြဲ႔A တြက္ ကိစၥကေလးေတြနဲ႔ 
ေဟာေျပာဖုိ႔ ကိစၥကေလးေတြနဲ႔မုိ႔ ေကသီလဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိကူညီဖုိ႔ သူ႔ပစၥည္းကေလးေတြ 
ထုပ္ပုိးသိမ္းဆည္းဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔A တူလုိက္မွျဖစ္မွာ” 
 
မုိေရးက A ထိတ္တလန္႔ ေလသံျဖင့္ “ဟာ၊ မင္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္လုံး ဒါေလာက္ႀကီး ျမန္ျမန္ 
သြားရမွာလား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“A ားလုံး A ေလာတႀကီး ခ်ည့္ပါပဲဗ်ာ၊ လန္ဒန္A ထိ တစ္လမ္းလုံး ေဟာေျပာၿပီး 
A လုပ္လုပ္သြားၾကရမွာ၊ ၿပီးေတာ့ A ခုကေနၿပီး ႏွစ္ပတ္A ၾကာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွာ ကြီဗူးကုိ 
ေလယာU္ပ်ံနဲ႔ သြားၾကရမွာ” 
 
မုိေရးက “ျဖစ္မွျဖစ္ရေလကြယ္၊ ဒုိ႔ထင္ထားတာထက္ေတာင္ ျမန္ျမန္သြားၾကရမွာကုိး၊ ကုိယ္က ဒီမွာ 
မင္းAတြက္ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္ေသးတာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ သူ ရႊမ္းဆီးမွAထြက္တြင္ 
ေခါင္းေမာ့လည္ေမာ့ျဖင့္ ေAာင္လံတလူလူ လႊင့္ထူ၍ ထြက္ခ်င္သည္။ ယခု ထုိစိတ္ကူးက 
A ေကာင္A ထည္ေပၚစ ျပဳေနၿပီ၊ သူက ႏႈတ္ဆက္ပြဲတစ္ခုလုပ္၍ ဝီလီA ားလည္း ပြဲထုတ္ေပးမည္။ 
ထုိပြဲတြင္ သူက သူ႔A ႀကံA စည္ကုိ ပရိသတ္A လယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကျငာမည္။ ဝီလီက 
တရားေဟာမည္။ 
 
“ဝီလီ ဒီမွာရိွေနတုန္း  ေဟာေျပာစရာရိွတာ ကုိယ့္A ိမ္မွာ ေဟာေျပာပါလား၊ တကယ္ လုံးလုံးခဲခဲ 
A က်ိဳးရိွမယ္ဆုိတာကုိ A ာမခံႏုိင္ပါတယ္” 
 
ဝီလီက တစ္ခဏမွ် စU္းစားေနလုိက္ၿပီးေနာက္ သေဘာတူလုိက္၏။ မုိေရးက တစ္ခဏမွ် 
လွည့္ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ဝီလီက Aားနာပါးနာျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ဒါက 
တက္ေနက် Aဖ်ားပါ၊ နည္းနည္းပါ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက ထုိင္ခုံတေလွ်ာက္ Aသာစမ္း၍ ဝီလီ၏ A႐ုိးေငါေငါ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ 
ကုိင္ၾကည့္လုိက္သည္။ ေျခာက္ေသြ႔လ်က္ ပူေနၾကသည္။ “ျဖစ္ရေလ ငါ့လူရယ္၊ မင္းAဖ်ား 
ေတာ္ေတာ္တက္ေနပါလား၊ Aိမ္ေရာက္ယင္ ခ်က္ခ်င္းAိပ္ရာဝင္မွပဲ” 
 
ဝီလီက ၿပံဳးလုိက္၍ “Aဖ်ားတက္တုိင္းသာ Aိပ္ရာထဲ လဲွေနရယင္ ထေတာင္ ထႏုိင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူးဗ်” ဟု ျပန္ေျပာသည္။ 
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မုိေရးက “ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ၊ ငွက္ဖ်ားလား” ဟု ေမး၏။  
 
“ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့ Aမ်ိဳးကုိ စုံေနတာပဲဗ်ိဳ႕၊ Aမီးဘားတုိ႔ ကုိကုိင္တုိ႔ 
ႀထိဳင္ဖႏုိဇုမ္းတုိ႔ ဘာတုိ႔ညာတုိ႔၊ ဘာေတြမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး” 
“ႀထိဳင္ဖႏုိဇုမ္းေတာ့ မဟုတ္တန္ရာပါဘူးေနာ္” 
“ဟုတ္ပါသဗ်၊ A ိပ္ငုိက္ၿပီးတက္တ့ဲ A ဖ်ားေရာဂါတစ္လွည့္ ျဖစ္လုိက္ေသးသေကာ” 
“ေဆးဆုိင္ကုိဝင္ၿပီး ဝီလ့ီဖုိ႔ ကြီႏုိင္ ဝယ္ခ့ဲUီးမွပဲ” 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ကြီႏုိင္ဆုိတာမ်ား စားရလြန္းAားႀကီးလုိ႔ ေဆးက 
မတုိးေတာ့ဘူးဗ်၊ Aထဲက ပုိးေတြ သူတုိ႔Aခ်င္းခ်င္း ျပန္တုိက္ၾကေပေစေတာ့လုိ႔ 
ပစ္ထားလုိက္တယ္၊ ပုိးAမ်ိဳးမတူယင္ Aခ်င္းခ်င္း Aျပဳတ္တုိက္တတ္ၾကတာပဲ” 
 
မုိေရး၏ စိတ္ထဲ၌ ဒီလူဟာ တကယ့္Aာဇာနည္၊ ဒါမွမဟုတ္ယင္ သူေတာ္စင္ပဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ယင္လဲ 
ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ပဲ ဟု ေAာက္ေမ့၍ ေနမိေလ၏။ 
 
သူတုိ႔ ေတာင္ေပၚသုိ႔ လွည့္တက္ခ့ဲၾကၿပီးေနာက္ ရႊမ္းဆီးA ိမ္သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ A ိမ္ေရွ႕တြင္ 
ကားရပ္လုိက္သည္ႏွင့္ ေကသီေျပးထြက္လာကာ သူ႔Uီးေလးကုိ ဆီးႀကိဳလုိက္သည္။ 
မုိေရးကၿပံဳးလ်က္ “ဝီလီကုိ သူ႔Aခန္းလုိက္ပုိ႔လုိက္ပါကြယ္၊ မင့္မွာလဲ သူ႔ကုိ ေျပာျပစရာေတြ 
Aမ်ားႀကီး ရိွမွာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္ဆင္းမလာ၊ မုိေရး စိတ္ပူစ ျပဳလာသည့္Aခ်ိန္တြင္မွ 
တံခါးပြင့္လာၿပီးလွ်င္ ေကသီေပၚလာသည္။ ေကသီသည္ မုိေရး၏ရင္ခြင္သုိ႔ ေျပးဝင္ကာ “Aားလုံး 
ရွင္းလင္းေျပာျပလုိက္ၿပီ၊ Uီးေလးဝီလီလဲ Uီးေလးနဲ႔ စကားေျပာရေAာင္ ဆင္းလာလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္မ 
ဖယ္ေနမယ္၊ Uီးေလးကုိ သူခင္ပုံရပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့… Aုိ… Uီးေလးရယ္ ေကသီ 
သိပ္ဝမ္းသာတာပဲ” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
မုိေရးလည္း စိတ္ထဲ၌ Aနည္းငယ္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္လ်က္ ေစာင့္ေနမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝီလီ 
ဆင္းလာေသာAခါ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ စုိးရြံ႕စရာ လကၡဏာ စုိးစU္းမွမရိွပဲ သည္းခံစိတ္၊ ၾကင္နာစိတ္တုိ႔ 
ေရာေထြးေသာ လကၡဏာမ်ားသာ ေပၚလြင္ေနၾကေပသည္။ သူက “ေကသီက ေျပာၿပီးပါၿပီ၊ 
သူကလဲ ခင္ဗ်ားကုိ လုိခ်င္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ လုိခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား 
တကယ္ပဲလုိက္ခ်င္တာေကာ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ဘာမွဆက္မလုပ္ရေသးခင္ ဒါကုိ ခင္ဗ်ား 
ေသေသခ်ာခ်ာ စU္းစားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ေနာ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဝမ္းပန္းတသာ ခ်ီးက်ဴးစကားမ်ားျဖင့္ပင္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု 
ထင္ထားခ့ဲေသာ မုိေရးလည္း ဝီလီAား ေၾကာင္၍ ၾကည့္ေနမိေလသည္။ “လုိက္ခ်င္ပါတယ္ကြယ္” 
ဟု ဆုိကာ မ်က္လႊာကုိခ်လ်က္ “ေAးေလ၊ ကုိယ့္ကုိ စိတ္မခ်စရာ Aေၾကာင္းကလဲ ရိွေနတာကုိး” 
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
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ဝီလီက “ဟာ၊ ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ာ့ဘဝ ခင္ဗ်ာ့ AေနAထုိင္မ်ိဳ းကုိ 
သိပ္တြယ္တာေနတာမုိ႔ ဒီဘဝကုိ စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာမုိ႔ပါ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ကုိယ့္ဘဝေဟာင္းဟာ ကုိယ့္A ဖုိ႔ မသတီစရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ေကသီကုိ မေတြ႔ခင္ကတည္းက 
ကုိယ့္ဘဝ A ႏွစ္သာရမရိွတာ A ဖုိးမတန္တာကုိ ေတြးမိၿပီသားပါ၊ A ခု ကုိယ္ ဘဝသစ္ 
ထူေထာင္ဖုိ႔၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတ့ဲ ဘဝကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားၿပီးၿပီ” 
 
“ေပ်ာ္စရာေကာင္းတ့ဲ ဘဝ” ဟု ဝီလီက သံေယာင္လုိက္၍ဆုိကာ ထုိစကား၏ A တိမ္A နက္ကုိ 
ခ်ိန္ဆၾကည့္ေနဟန္ တူသည္။ A တန္ၾကာမွ “ခင္ဗ်ားေတြးေနတာက ခင္ဗ်ာ့A တြက္ခ်ည့္ 
မဟုတ္လား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ A လုပ္ထဲမွာက A ဲသလုိဘဝမ်ိဳး မရိွပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔လုိက္ခ့ဲယင္ 
ေပ်ာ္စရာမေကာင္းတ့ဲ A လုပ္ေတြ A မ်ားႀကီးလုပ္ရမွာ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
မုိေရးက နာက်ည္းသြားသည့္ ေလသံျဖင့္ “ကုိယ္ ဒါကုိ ေတြးမိပါတယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ 
ေကသီနဲ႔A တူတြဲၿပီး ဝီလီကလဲကူညီမယ္ဆုိယင္ က္ုိယ့္တာဝန္ေက်ပြန္ၿပီ A က်ိဳးျဖစ္ထြန္းေA ာင္ 
လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဝီလီက မုိေရးA ား စူးစုိက္ၾကည့္ေနလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူက ၿပံဳးလုိက္ကာ လက္ကုိ 
ကမ္းေပးလ်က္ “ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီလုိပဲျဖစ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္၊ A ဲသလုိဆုိယင္ ခင္ဗ်ား 
ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပုိၿပီး A က်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးပါလိမ့္မယ္၊ ခင္ဗ်ာ့လုိ ပင္ကုိA စြမ္းA စ 
ရိွတ့ဲလူဟာ လူသားA ခ်င္းခ်င္း A က်ိဳးျပဳတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေစာက္ခ်ၿပီး လုပ္ေနရမယ့္သူမ်ိဳးပါ၊ 
မဟုတ္ယင္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြက သူ႔ကုိ မ်ိဳပစ္လုိက္မွာပဲ၊ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ာ့A တြက္ေရာ 
ကၽြန္ေတာ့္A တြက္ပါ ခင္ဗ်ာ့A ဆုံးA ျဖတ္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိပါတယ္ဗ်ာ၊ ကဲ… A ခု 
ခင္ဗ်ာ့A ကူA ညီဟာ ကၽြန္ေတာ့္A ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖုိးမ်ားတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ 
ေျပာေတာ့မယ္၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ေကသီ၊ တစ္ေယာက္က ဆရာဝန္၊ တစ္ေယာက္က သူနာျပဳ၊ 
လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံး A တူတူ လက္တြဲ A လုပ္လုပ္ၾကလုိ႔…၊ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ဆီက 
တုိက္႐ုိက္ မစေတာ္ မူလုိက္တ့ဲ ဆုလာဘ္ႀကီးပါပဲ” ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
မုိေရးသည္ သူ၏ႏႈတ္ဆက္ပြဲကုိ သူထြက္သြားၿပီးေနာက္ ကာလ A ေတာ္ၾကာသည္A ထိ 
မဲလစဗတ္တြင္ မွတ္မိေနေလာက္ေA ာင္ လုပ္မည္ဟု ပုိင္းျဖတ္ထားသည္။ ယခု သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား 
A ားလုံးေရာက္ေနၾကၿပီ။ Eည့္ခန္းႀကီးထဲတြင္ စိတ္ေစာမႈကုိယ္စီျဖင့္ ထုိင္လ်က္ရိွၾကၿပီ။ 
Eည့္ခန္းတစ္ဘက္ထိပ္မွ ႏွစ္ရြက္ပိတ္တံခါးမ်ားကုိ ကြယ္လ်က္ ပိတ္ကားျဖဴျဖဴတစ္ခု 
ျဖန္႔ခ်ထားသည္။ Aျခားတစ္ဘက္ထိပ္ရိွ စားပြဲတစ္လုံးေပၚတြင္ ႐ုပ္ေသျပစက္တစ္လုံး 
တင္ထားရိွသည္။ 
 
ေရွးUီးစြာ လီယုိႏုိရာစခြတ္ႏွင့္ ေဒါက္တာAယ္လပင္စတုခ္တုိ႔ ေရာက္လာၾကၿပီးေနာက္တြင္ ဂါလီ 
(႐ုရွမင္းသမီး) ႏွင့္ Aာခ်ီစတင့္ခ်္၊ ထုိ႔ေနာက္ မဒမ္လူဒင္တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏံွ၊ ေနာက္ဆုံး 
ဖရီဒါေAာ္လတီ႐ႈီဖာ။ လူစုံေသာAခါ Aဆန္းတစ္ခုခု ေတြ႔ရေတာ့မည္ဟူေသာ စိတ္ေစာမႈAျပင္ 
သူ တည္ခင္းျပဳစုေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္ပိန္တန္ခုိးေၾကာင့္ Eည့္ပရိသတ္လည္း 
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သြက္လက္ရႊင္လန္းလာသည္။ မုိေရး၏ စိတ္ထဲတြင္ သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဖရီဒါသိေနႏွင့္ၿပီဟု 
ထူးထူးဆန္းဆန္း ယုံၾကည္ေနမိေသာ္လည္း သေဘာက်ေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖရီဒါသည္ 
ေကသီAား ခင္မင္စြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံေနသျဖင့္ သူ႔စိတ္Aလုိမက်ျဖစ္ဟန္ Aရိပ္Aေယာင္ 
တစ္စုံတရာ မေတြ႔ရေခ်။ 
 
မုိေရးAား Aထူး ႏွစ္ၿခိဳက္ေစသည့္ Aရာကား သူ႔Aိမ္၌ တည္းခုိေနသည့္ Eည့္သည္ 
ႏွစ္ေယာက္စလုံး၏ ေAာင္ျမင္တြင္က်ယ္မႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေကသီAား လူေတြက ဝုိင္း၍ 
ဂ႐ုစုိက္ေနၾကသည္။ ဝီလီAားလည္း Aစတြင္ ခပ္တန္းတန္း ခပ္Aမ္းAမ္း 
ဆက္ဆံခ့ဲၾကေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီပင္ သူ႔ပတ္လည္၌ စိတ္ဝင္စားသူေတြ ဝုိင္းAုံလ်က္ 
ရိွေတာ့သည္။ မုိေရးမွာကား ယခုထက္ေပ်ာ္ရႊင္ရသည့္ Aခါမ်ိဳးမရိွခ့ဲေခ်။ သုံးေယာက္သား 
လုပ္ဖြယ္ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကယင္း Aလြန္ရင္းႏီွးခုိင္ၿမဲေသာ Aက်ိဳးတူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား 
Aျဖစ္ ေနခ့ဲရသည့္ လြန္ခ့ဲေသာ ဤေနာက္ဆုံး သုံးရက္တာကေလးသည္ သူ႔Aဖုိ႔ ေက်နပ္ဖြယ္ 
Aေကာင္းဆုံးကာလ။ ေကသီက သူ႔ကုိ ခ်စ္သည္ဆုိသည္ကုိ သိရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္သည္ ဝီလီကပါ 
ရိွေနသျဖင့္ ပုိ၍ထက္သန္လာသည္။ ဝီလီႏွင့္Aတူ ရိွေနရသျဖင့္လည္း သူလုပ္ရမည့္ 
လုပ္ငန္း၏တန္ဖုိးကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ေနရသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဝီလီသည္ လူ႔ေလာကတစ္ရပ္လုံးကုိ 
ခ်စ္ခင္သည္ဟူ၍လည္း သိလာရေလသည္။ 
 
Eည့္သည္မ်ားAား ဝီလီက ေဟာေျပာရန္ Aခ်ိန္က်လာေသာAခါ မုိေရးက စားပြဲကုိ လက္ျဖင့္ 
AသာAယာ ေခါက္လုိက္ကာ “Aားလုံး မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတ့ဲ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ 
Aမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားAပ္တ့ဲ မိတ္ေဆြႀကီး ရယ္ဗရင္ဝီလီ 
ေဒါက္ဂလပ္က မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားပါလိမ့္မယ္၊ သူေျပာၿပီးတ့ဲAခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ကလဲ 
စကားAနည္းငယ္ ေျပာပါUီးမယ္” ဟု ေၾကျငာလုိက္သည္။ 
 
ဝီလီက ကလန္ကလားႏုိင္လွေသာ သူ႔ကုိယ္ကုိ ဆန္႔၍ မတ္တတ္ရပ္လုိက္သည္။ ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္ 
ပုံပန္းမက်သေယာင္ ရိွေသာ္လည္း သူ၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ကား သိမ္ေမြ႔နက္႐ႈိင္းေသာ 
Aၿပံဳးရိွသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aခု ဘုရားသခင္ရဲ႕ Aေစာင္Aမနဲ႔ ဟုိ Aာဖရီးကား Aလယ္ပုိင္းက 
Aင္မတန္ေခါင္တ့ဲ ေနရာကေလးတစ္ခုမွာ ခရစ္ယာန္ Aသုိက္Aဝန္းကေလးတစ္စု 
ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ လူႀကီးမင္းမ်ား စိတ္ဝင္စားေကာင္း ဝင္စားၾကပါလိမ့္မယ္၊ 
လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္က ဆုိေတာ့ သိပ္မလြယ္လွပါဘူး၊ မီလုိပုိၿမိဳ႕မွာရိွတ့ဲ 
Aသင္းေတာ္ဌာနခ်ဳပ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေပးႏုိင္တာက ဒန္နီယယ္လုိ႔ နာမည္ေပးထားတ့ဲ 
တုိင္းရင္းသား ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ လူေတာ္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ Aန္ဂုိလာနဲ႔ 
ကြန္ဂုိAၾကားမွာရိွတ့ဲ Aင္မတန္ေခါင္ေသးတ့ဲ ကြီးဗူးဆုိတ့ဲAရပ္ကုိ သြားၾကပါတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔Aတူ ကၽြဲႏြားတိရစာၦန္ေတြကုိလဲ ယူသြားခ်င္ေတာ့ ေဟာဒီခရီးမ်ိဳးကုိ ႏြားလွည္းနဲ႔ပဲ 
သြားခ့ဲၾကရပါတယ္“ 
 
ဤသုိ႔ေျပာၿပီးမွ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္း ထူထပ္၍ မတ္ေစာက္ေသာ 
ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးမ်ား၊ ေAာက္ေျခတြင္ ဖ႐ုိဖရဲက်ကာ ပိတ္ဆုိ႔ေနေသာ ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ား 
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ရိွေသာ ေခ်ာင္းေျခာက္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတစ္ခု၏ ကားခ်ပ္မ်ားကုိ တစ္ခ်ပ္ၿပီးတစ္ခ်ပ္ ႐ုပ္ေသထုိး၍ 
ျပလုိက္သည္။ 
 
Aာခ်ီက “ဒါေလာက္ ခရီးၾကမ္းတ့ဲ ေနရာမ်ိဳးကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ကုိယ့္လူတုိ႔ျဖတ္ေက်ာ္ 
သြားၾကသလဲဗ်ာ” ဟု ေထာက္ေမးလုိက္သည္။ 
 
ဝီလီက ၿပံဳးလ်က္ “လူေတာ့ နည္းနည္း ႀကံဳက်သြားတာေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္နာရီကုိ ပ်မ္းမွ် 
ကုိက္ငါးဆယ္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ခရီးေပါက္ပါတယ္၊ ဒီေနာက္မွာတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
Aိမ္ေျမႇာင္က ေပ်ာက္သြားျပန္ေတာ့ မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီး ‘ကဇာ’ သဲကႏၲာရႀကီးထဲ 
ေရာက္သြားခ့ဲပါတယ္၊ AဲဒီAခါမွာ ေနကပူ၊ သဲမုန္တုိင္းေတြက ထသနဲ႔ ပါလာတ့ဲ ေရကေလးကလဲ 
ကုန္ပါေလေရာဗ်ား၊ Aဲဒီမွာ Aာဖရီးကား ေတာတြင္းသား သုံးေယာက္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး 
သဲေခ်ာင္းကေလးထဲက လက္ယက္ စိမ့္တြင္းကေလး တစ္တြင္းဆီ ေခၚျပမွ ႏုံးႏွစ္ေရကေလး 
ေသာက္ရေပလုိ႔သာေပါ့၊ မဟုတ္ယင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ Aဲဒီေနရာမွာ Aသက္ဆက္ရွင္ဖုိ႔လမ္း 
မရိွေတာ့ဘူး၊ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ့္ ဓမၼဆရာလဲ ဝမ္းကုိက္ေရာဂါနဲ႔ လဲပါေလေရာဗ်ာ၊ 
ႏြားသုံးေကာင္ကလဲေသ၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ ငွက္ဖ်ားမိ၊ သုိ႔ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံး ဒီလုိနဲ႔ပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ‘Aဘာတူး’ တုိင္းရင္းသားAုပ္စုရဲ႕ AႀကီးAကဲေနတ့ဲ ေဟာဒီ 
ကြီးဗူးဆုိတ့ဲေနရာကုိ ေရာက္ၾကပါေရာ” ဟု ေျပာ၍ Aၿပီးတြင္ ရြံ႕ေစးျဖင့္ ေဆာက္ထားေသာ 
တဲခၽြန္ခၽြန္ကေလးမ်ား၏ ပုံကုိ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ထုိးျပလုိက္ေလသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ့္ဟာနဲ႔ကုိယ္ ဝမ္းသာ ေက်နပ္ေနၾကတုန္းမွာ ျဗဳန္းဆုိ ရင္ဝ 
ဆီးကန္လုိက္သလုိ ႀကံဳရတာကေတာ့ Aဘာတူး AႀကီးAကဲလုပ္သူ ‘ေရွာဆ’ က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရြာထဲဝင္ခြင့္မေပးဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းပါပဲ၊ သူ႔ပုံကေတာ့ Aဲ… Aဲဒါ သူပဲ၊ 
ဓာတ္ပုံA႐ုိက္ခံဖုိ႔Aတြက္ Aားလုံးဝတ္ဆင္ ျခယ္သထားလုိက္တာ ျမင္တ့ဲAတုိင္းပဲ၊ 
ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကုိ ဇြတ္Aတင္း မေျပာသင့္ဘူးဆုိတာကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔လဲ သေဘာတူမွာပါပဲ၊ ဒါနဲ႔ပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရြာရဲ႕Aထက္က ေတာင္ေပၚစမ္း ေရတံခြန္ကေလးနဲ႔ ‘ဘာတူလာ’ ဆုိတ့ဲ 
Aပင္ကေလးေတြ Aုပ္Aုပ္ရိွရာမွာ တဲထုိးၿပီး ေနၾကရပါေတာ့တယ္၊ AဲဒီAခ်ိန္မွာ 
စားနပ္ရိကၡာကလဲ ျပတ္လပ္လာေတာ့ ရိွတ့ဲျမင္းစာ ဂ်ံဳကုိပဲ က်ိဳၿပီး ေသာက္ေနၾကရတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စေကာ့ခ်္ Aစာဟာ Aာဟာရျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္း 
Aသက္ဆက္ေပးခ့ဲတာ သူပါပဲ” 
 
Aာခ်ီက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ‘စေကာ့ခ်္’ ဆုိယင္ ‘Aေရ’ ကုိပဲ ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဝီလီက ပရိသတ္ႏွင့္ ေရာေႏွာရယ္ေမာလ်က္ “ဒီလုိနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဟင္းရြက္ခင္းကေလး 
ဘာေလးစလုပ္၊ ေရသြယ္တ့ဲ ေျမာင္းေတြတူးၾကပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ႏံွစားေျပာင္းတုိ႔၊ Aာလူးတုိ႔၊ 
ျမက္တုိ႔ကAစ Aကုန္စုိက္ၾက ပ်ိဳးၾကရတယ္၊ က်န္တ့ဲ ႏြားကေလးေတြကလဲ 
ထြားက်ိဳင္းလာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တ့ဲ Eည့္သည္ေတြ 
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ဆုိလုိ႔ကေတာ့ ျခေသၤ့တုိ႔၊ က်ားသစ္တုိ႔၊ တစ္ခါတေလ ႀက့ံတစ္ေကာင္စ ႏွစ္ေကာင္စတုိ႔ေလာက္ပဲ 
ရိွပါတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသြားသည္။ 
 
လီယုိႏုိရာက “ရွင္တုိ႔ Aဲဒီ Aေကာင္ေတြကုိ ပစ္ၾကသလား” ဟု ေထာက္ေမးလုိက္သည္။ သူက 
ဝီလီ၏ ထူးျခားေသာ ႐ုပ္Aသြင္၊ Aေၾကာဆြဲပုံႏွင့္ A့ံဘနန္း ခ်ိဳရႊင္လွေသာ မ်က္ႏွာထားတုိ႔ကုိ 
ၾကည့္၍ သေဘာက်ေနသည္။ သူကား ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ေတာေကာင္မ်ားရိွသည္ဆုိလွ်င္ 
သူ႔ေယာက္်ားကုိ Aာဖရီးကားသုိ႔ Aမဲပစ္ေခၚသြား၍ သာသနာျပဳAဖြဲ႔ ဝင္တည္းရလွ်င္ 
ေကာင္းမည္ဟု ေရႊဉာဏ္ေတာ္စူးေရာက္မိဟန္ တူေပသည္။ 
 
ဝီလီက “မပစ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေသနတ္ဆုိတာကလဲ ဘယ္ေတာ့ကမွ မရိွခ့ဲပါဘူး၊ 
သူတုိ႔လာယင္ ခဲနဲ႔ေကာက္ေပါက္ၿပီး ေခ်ာက္လႊတ္ၾကရတာပါပဲ၊ ပုိဆုိးတာကေတာ့ မုိးတြင္းAခါမွာ 
တၿဂိဳးၿဂိဳးတၿဂိမ့္ၿဂိမ့္နဲ႔ Aဆက္မျပတ္ မုိးသက္ေလျပင္းေတြက်ၿပီး ျခေတြက 
မႏုိင္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္ကုိ တက္တက္လာၾကေတာ့တာပဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ စိတ္ဓာတ္ 
Aက်ႀကီးက်ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ Aဖ ထာဝရဘုရားသခင္က 
Aလုိေတာ္မရိွေတာ့သလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ေတာင္ ထင္မိလာရပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ မျဖစ္ေခ်ဘူးဆုိၿပီး 
လက္ေလွ်ာ့ရေတာ့မယ့္ AေျခAေနမ်ိဳးAေရာက္မွာ တစ္ေန႔ေတာ့ AႀကီးAကဲ ေရွာဆဟာ 
႐ုတ္တရက္ ေနာက္က သူ႔လက္႐ုံး လွံကုိင္စစ္သူႀကီးေတြ တစ္တန္းႀကီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနတ့ဲဆီကုိ 
ေရာက္ခ်လာပါေလေရာဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ ဒီတစ္ခါျဖင့္ ဒို႔ေတာ့ ကိစၥေခ်ာၿပီလုိ႔ 
ေAာက္ေမ့လုိက္မိတယ္။ 
 
ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ မဟုတ္ရွာဘူး။ သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ Aဘာတူး တုိင္းရင္းသားေတြ မိတ္ေဆြဖြဲ႔တ့ဲ 
Aထိမ္းAမွတ္ျဖစ္တ့ဲ ေသြးနဲ႔ႏြားႏုိ႔ေရာထားတ့ဲ Aေဖ်ာ္တစ္မ်ိဳးကုိ လာတုိက္တာကုိး၊ ဒါနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္လဲ သူတုိ႔ယူလာတ့ဲ Aဲဒီ Aန္ခ်င္စရာ Aေဖ်ာ္ရည္ကုိ ေသာက္ၿပီး Aခ်င္းခ်င္း 
မိတ္ဆက္မိသြားၾကတယ္၊ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သစ္သီးဝလံစုိက္ပ်ိဳးဖု႔ိ ႀကိဳးစားေနၾကတာကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲၾကတာကုိး၊ Aခု သူတုိ႔ရဲ႕ ေျခာက္ေသြ႔ေနတ့ဲ ေျမေပၚမွာ သစ္ပင္သီးႏံွ 
ဘယ္လုိစုိက္ရမလဲဆုိတာ သူတုိ႔ကုိ သင္ျပေပးေစခ်င္သတ့ဲ။ 
 
ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျမႀကီးေတြကုိ ထြန္ယက္ေပးၾကရပါတယ္၊ သူတုိ႔ကလဲတစ္လွည့္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေနလွန္းAုတ္ခ်ပ္ေတြနဲ႔ ဘုရားဝတ္တတ္ေက်ာင္းကေလး တစ္ေဆာင္ 
ေဆာက္ရာမွာ ခုိင္းဖုိ႔Aတြက္ သူတုိ႔လူေတြေပးပါတယ္၊ Aမ်ားAားျဖင့္ကေတာ့ မိန္းမေတြပါပဲ၊ 
သူတုိ႔ဆီမွာက ပင္ပန္းတ့ဲ Aလုပ္ဆုိယင္ မိန္းမေတြပဲ လုပ္ၾကရပါတယ္၊ ဝတ္တက္ 
ေက်ာင္းကေလးကေတာ့ Aဲဒါပါပဲ” ဟု ဆုိကာ ဆလုိက္ကားခ်ပ္တစ္ခု ထုိး၍ 
ျပလုိက္သည္တြင္  တံခါးႏွင့္ျပတင္းမ်ား၌ ဂုန္နီAိတ္ခန္းဆီးမ်ားဆြဲလ်က္ ထန္းလက္မုိး 
တဲကေလးတစ္လုံး၏ ပုံသည္ ပိတ္ကားေပၚ၌ ေပၚလာေလသည္။ “Aဲဒီ Aထဲမွာပဲ 
ကၽြန္ေတာ္ဝတ္ျပဳဝတ္တက္ Aလုပ္စလုပ္ခ့ဲပါတယ္၊ ကၽြဲစခန္း ႏြားစခန္းေတြကုိလဲ သြားၿပီး 
လူေတြကုိ ခရစ္ယာန္ သေဘာတရားေတြ ေဟာရပါတယ္၊ ကေလးေတြကုိလဲ သင္ျပေပးပါတယ္၊ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားေတာ္မ်ားက သူတုိ႔ရဲ႕ တိတိၳAယူ ကုိးကြယ္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေတာ့မွာပဲလုိ႔ 
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စုိးရိမ္တ့ဲ လူေတြက လႈံ႔ေဆာ္လုိ႔ ထႂကြဆူပူၾကမယ့္ Aႏၲရာယ္ကလဲ Aၿမဲရိွေနတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ဆုိယင္ ေဟာဒီပုဂၢိဳလ္နဲ႔ Aေတာ္ကေလး ပဋိပကၡျဖစ္ခ့ဲၾကရပါတယ္” 
 
ဆလုိက္ထုိးျပသည့္ပုံကုိ ၾကည့္၍ လီယုိႏုိရာက “Aမေလးရွင္၊ တကယ့္ေၾကာက္စရာ့ 
Aဘုိးႀကီးပါလား” ဟု Aထိတ္တလန္႔ ဆုိလုိက္၏။ 
 
“Aဲဒါ ပေယာဂဆရာ နတ္ဆရာေပါ့၊ မုိးရြာေAာင္ လုပ္တတ္တယ္ဆုိတ့ဲ လူ၊ မုိးေခါင္ၿပီဆုိယင္ 
မုိးရြာေAာင္လုပ္ဖုိ႔ သူ႔ တာဝန္တ့ဲ၊ သူ႔ဘာသာသူ မန္းလုိ႔မႈတ္လုိ႔ မရယင္ သူက 
AခုAသစ္ေရာက္လာတ့ဲ ဘာသာတရားကုိ Aျပစ္လွည့္ခ်တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္လုိ႔ 
တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ မုိးကမရြာပဲ Aၾကာႀကီးေနေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aဖုိ႔ 
AေျခAေနက ဆုိးလာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ Aဲသည္တုန္းကေလာက္ ဘယ္တုန္းကမွ 
မုိးရြာပါေစလုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆုမေတာင္းခ့ဲဖူးပါဘူးဗ်ား” 
 
လီယုိႏိုရာက စိတ္ကူးေရလ်U္ေၾကာတြင္ ေမ်ာေနသံျဖင့္ “Aဲ… ဒါနဲ႔ မုိးေတြ ရြာခ်လုိက္ေရာ” ဟု 
ဝင္ေထာက္လုိက္သည္။ 
 
“မရြာပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ တစ္စက္ကေလးမွ မက်ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
ေတာင္ေပၚက စမ္းေရတံခြန္ကေလးနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ေျမေAာက္က ေရေၾကာဟာ 
ေတာင္ေစာင္းကုန္းဆင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ရိွရမယ္လုိ႔ ေတြးၾကည့္မိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာ 
Aဲဒီ ေျမေAာက္ ေရေၾကာရွာတ့ဲAလုပ္ကုိ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ‘မန္ဂနာ’ 
ဆုိတ့ဲ သစ္ပင္က Aကုိင္းတစ္ကုိင္းကုိ ျဖတ္၊ ဘုရားသခင္ကုိလဲ ‘ဘုရာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကုိ 
ေခါင္းနဲ႔ကုိယ္ Aုိးစားမကြဲေစခ်င္တာျဖင့္ ကူညီေဖးမေတာ္မူပါ’ လုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ရြာဆီကုိ 
ေလွ်ာက္သြားခ့ဲပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္သြားေတာ့ သူတုိ႔တစ္ရြာလုံး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ဝုိင္းၾကည့္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊ သူတုိ႔ AႀကီးAကဲရဲ႕ တဲAျပင္ဘက္ စေရာက္ေတာ့ 
သစ္ကုိင္းတစ္ခ်က္ ဆတ္ကနဲ လႈပ္တယ္၊ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ Aဲဒီေနရာမွာ တူးၾကလုိ႔ 
ခုိင္းလုိက္တယ္၊ ေပႏွစ္ဆယ္ေလာက္ တူးမိတယ္ဆုိယင္ပဲ ရြာ႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္ ေျမေAာက္ 
ေရေၾကာေပါက္ၿပီး ရြယ္လယ္ေခါင္မွာကုိ တခါတည္း ေရေတြ ပန္းထြက္လာတာပဲဗ်ိဳ႕၊ ဟာ 
ဘာေျပာေကာင္းမလဲ ေပ်ာ္လုိက္ၾကတာ ပြက္ပြက္ညံသြားတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ တစ္ခါထဲ 
ဒူးေထာက္ခ်လုိက္ၿပီး ဆာလံက်မ္း ဆယ့္ေလးကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၨ်ာယ္ေနတာနဲ႔ ဘယ္လုိဘယ္လုိ 
ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆုိတာေတာင္ ေျပာမျပႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ခရစ္ယာန္Aယူကုိ 
ေျပာင္းယူၾကတ့ဲ လူေတြ ရိွလာေတာ့တာပဲ” 
 
ခပ္တုိးတုိး ခ်ီးက်ဴးလုိက္ၾကသည့္ Aသံမ်ား ေပၚလာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဝီလီက ဆက္လက္၍ 
လူ႐ုိင္းAုပ္စုတစ္ခု Aေမွာင္ထုထဲမွေန၍ Aလင္းဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထြက္လာခ့ဲပုံကုိ 
ေျပာျပသည္။ Aခက္Aခဲ AတားAဆီးမ်ားကား ရိွၾကသည္သာ။ သူ မူလ ေဆာက္ထားေသာ 
ဘုရားဝတ္တက္ေက်ာင္းကေလး မီး႐ႈံ႕ခံရသည္။ ခရစ္ယာန္Aယူသုိ႔ ေျပာင္းလာသူ သုံးUီး 
Aသတ္ခံၾကရသည္။ ေနာက္ သူ႔Aသက္ကုိ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံစည္ျခင္း ခံရသည္။ 
ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈ၊ ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားႏွင့္ Aေနၾကာကာ ႐ုိးေနၾကသူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ 
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ျဗဳန္းစားႀကီး ေျပာင္းပစ္ရန္မွာ Aလြန္တရာ ခက္ခဲေသာ ကိစၥျဖစ္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ 
AထူးAာ႐ုံစုိက္ကာ စာသင္ေက်ာင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တြင္ မိဘမ့ဲကေလးမ်ား 
ေဂဟာကုိလည္းေကာင္း တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ ထုိAေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာယင္း ဒန္နီယယ္၏ 
ပတ္လည္တြင္ စုေနၾကေသာ သနားစဖြယ္ ကေလးမ်ား၏ပုံကုိ ဆလုိက္ထုိး၍ ျပလုိက္သည္။ 
 
လီယုိႏုိရာက “သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ မ်က္လုံးကေလးေတြက သိပ္ကုိ သနားစရာ ေကာင္းတာပဲေနာ္” 
ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ 
 
“သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ မ်က္လုံးကေလးေတြ သနားစရာေကာင္းဆုိ မ်က္ခမ္းစပ္ေနရွာၾကတာကုိးဗ်၊ 
ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ား ျမင္ရတ့ဲA တုိင္း တခ်ိဳ႕ မ်က္ႏွာကေလးေတြေပၚမွာ ေက်ာက္ေပါက္မာ 
ကေလးေတြနဲ႔၊ ငွက္ဖ်ားဆုိတာကေတာ့ ဒီေဒသမွာ မျပတ္တ့ဲ ေရာဂါ၊ A ိပ္ငုိက္ေရာဂါတုိ႔၊ 
A နာႀကီးေရာဂါတုိ႔ေတာင္ A ဲသလုိပဲ ရိွေနတာပဲ” 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဝီလီက ဆက္လက္၍ ယခု A ေရးႀကီးဆုံး လုိA ပ္ေနသည္မွာ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာကာ ၿပံဳးေယာင္ေယာင္မ်က္ႏွာျဖင့္ မုိေရးဘက္သုိ႔ လွည့္ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ေဆး႐ုံလည္း 
မၾကာမီ ရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
သူ႔ဝတ္တက္ေက်ာင္းတြင္ A သင္းသား သုံးရာေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊ ဓမၼဆရာ ေလးေယာက္ရိွေၾကာင္း၊ 
နယ္စခန္းခြဲလည္း A ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွေနေၾကာင္း၊ A နီးA နားရိွ ‘ကာေဆ’ နယ္မွ 
ဗယ္လဂ်ီယံလူမ်ိဳးတုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီးျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ A ေရးA ခင္းမ်ားA တြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ ေနရသည္ကုိမူ A ထူးေျပာဖုိ႔ မလုိေၾကာင္း၊ သူ၏ နယ္စခန္းခြဲႏွစ္ခုက 
ထုိေဒသတြင္ရိွေန၍ သူ A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ A ျမန္ျပန္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ 
ေျပာျပသြားသည္။ 
 
သူ A ဆုံးသတ္လုိက္ေသာA ခါ ၾသဘာလက္ခုပ္မ်ား တီးၾကသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးက စကားေျပာရန္ မတ္တတ္ရပ္လုိက္သည္။ “A ခုလုိ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ 
A ေၾကာင္းA ရာမ်ားကုိ ေျပာျပသြားတ့ဲA တြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြႀကီးကုိ A ားလုံးကပဲ 
လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ ေက်းဇူးတင္ၾကရမယ္ ထင္ပါတယ္၊ သူဟာ ရဲစြမ္းသတိၱရိွၿပီး 
တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ ဖယ္ရွားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေA ာင္ျမင္ခ့ဲသူ ျဖစ္ပါတယ္၊ လူသားတုိ႔ကုိ 
A က်ိဳးျပဳတ့ဲ လုပ္ငန္းမွာ သူ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ေA ာင္ျမင္မႈဟာ ေမာ္ကြန္းထုိးေလာက္ပါေပတယ္၊ ဒါနဲ႔ 
ႀကံဳႀကိဳက္လုိ႔ ေျပာရပါUီးမယ္၊ မိတ္ေဆြမ်ားလဲ Aဲဒီ လုပ္ငန္းေတြကုိ သေဘာက်လုိ႔ 
ပုိမုိထိေရာက္တ့ဲ ေထာက္ခံAားေပးမႈမ်ိဳး ျပဳခ်င္ၾကတယ္ဆုိယင္ Aဝင္ခန္းထဲမွာ 
Aလွဴခံလင္ဗန္းကေလးတစ္ခု ထားထားပါတယ္” ဟု ဆုိကာ “ကဲ Aခု ေနာက္ဆက္တြဲAေနနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၊ မိတ္ေဆြမ်ားA ေနနဲ႔ A ံ့ၾသခ်င္ 
A ံ့ၾသသြားေစမယ့္ A ဆုံးA ျဖတ္တစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခ်မွတ္ထားပါတယ္၊ မိတ္ေဆြမ်ား 
နားလည္ႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ခပ္ျမန္ျမန္ ဆက္ေျပာသည္။ ပရိသတ္သည္ 
လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြား၏။ 
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“ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ Aခုခ်က္ခ်င္း စိတ္ကူးရၿပီး ခ်လုိက္တ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ 
ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာ ေနရတာ ေပ်ာ္ေသာ္လဲ ကၽြန္ေတာ္ တတ္ထားတ့ဲ ေဆးပညာကုိ Aသုံးခ်ႏုိင္ၿပီး 
ပုိမုိAသုံးဝင္မယ့္ ဘဝမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးခ်င္ေနတ့ဲ စိတ္ဆႏၵက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ Aၿမဲတေစ 
လႈံ႔ေဆာ္ေနခ့ဲပါတယ္၊ လြန္ခ့ဲတ့ဲ လကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမကုိ တစ္ေခါက္ျပန္သြားၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္ ပ်ိဳရြယ္စU္က သိခ့ဲကၽြမ္းခ့ဲတ့ဲ ခင္မင္ခ့ဲတ့ဲ မိသားစု Aဆက္Aႏြယ္မ်ားကုိ ရွာၿပီး 
ဆက္သြယ္ခ့ဲပါတယ္၊ Aခု မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ Aတူရိွေနတ့ဲ ဝီလီတုိ႔ ေကသီတုိ႔ဟာ Aဲဒီ မိသားစုက 
ျဖစ္ပါတယ္၊ ဟုိတုန္းက သူငယ္Aရြယ္ပဲရိွေသးတ့ဲ ဝီလီဟာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္လုိ႔ ငယ္ရြယ္သူပီပီ စိတ္ထက္သန္မႈကုိ ျပခ့ဲတ့ဲAတြက္ ကၽြန္ေတာ္လဲ 
စိတ္လႈပ္ရွားခ့ဲရတတ္ပါတယ္၊ Aခုတစ္ခါ သံသရာ တစ္ပတ္လည္ၿပီး…” ဟု ဆုိကာ 
မည္သုိ႔ဆက္ေျပာရမွန္း မသိေAာင္ စိတ္ထိခုိက္ဟန္ျဖင့္ ေခတၱရပ္နားလုိက္ၿပီးမွ 
“မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား… ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္သစ္ေလာင္းလာရပုံ Aေၾကာင္းကုိ ၿငီးေငြ႔စရာ 
ျပန္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဝီလီတုိ႔နဲ႔Aတူ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ဆရာဝန္Aျဖစ္နဲ႔ 
လုိက္သြားမယ္ ဆုိတာေလာက္ပဲ ေျပာပါရေစ” ဟု ေျပာ၍ ေကသီထံသုိ႔ ေလွ်ာက္သြားကာ 
ပခုံးေပၚသုိ႔ လက္တင္လ်က္ “ေဟာဒီက ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တ့ဲေကသီကလဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဇနီးAျဖစ္နဲ႔ 
လုိက္ဖုိ႔ပဲ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
Aားလုံး တိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွ ႐ုတ္တရက္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္လာကာ မုိေရးAား ခ်ီးက်ဴးသူက 
ခ်ီးက်ဴးလ်က္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေကသီ၏ Aနီးတြင္ ဝုိင္းဝုိင္းလည္လ်က္ ရိွၾကေလေတာ့သည္။ 
 
စတင့္ခ်္က “ကဲ… သတုိ႔သမီးနဲ႔ သတုိ႔သားတုိ႔Aတြက္ ဆုေတာင္းၾကစုိ႔” ဟု 
ေAာ္ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
 
မုိေရးလည္း ဖရီဒါတစ္ေယာက္ စိတ္ေကာက္သြားေလမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ Aမ်က္ေဒါသ 
ထြက္ေလမည္ေလာဟု စုိးရိမ္ေနခ့ဲေသာ္လည္း ဖရီဒါ၏ AမူAရာမွာ မည္သုိ႔မွ Aျပစ္ဆုိစရာမရိွ။ 
စိတ္မေကာင္းသည့္ Aသြင္ကုိ ေဆာင္ေသာ္လည္း မုိေရးAား Aၿပံဳးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးသည္။ ေကသီကုိမူ 
ပါးကေလးကုိ နမ္းလုိက္သည္။ Eည္သည္Aားလုံး ျပန္သြားၾကေသာAခါ ဖရီဒါသည္ Aဝင္ဝတြင္ 
ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာသည္။ 
 
“မိတ္ေဆြႀကီးရယ္… ရွင္ ေပ်ာ္ရႊင္သလုိ ကၽြန္မလဲ ေပ်ာ္ပါတယ္၊ မိန္းကေလးက တယ္ခ်စ္စရာ 
ေကာင္းတာပဲ၊ ဒါေတြAျပင္ မြန္ျမတ္လွတ့ဲ ဒီလုပ္ငန္းAသစ္နဲ႔၊ ေနာက္ၿပီး ေကာင္းကင္ဘုံေရာ…” 
“ဖရီဒါရယ္… Aင္မတန္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
“ကဲ… Aခု Aခ်ိန္ဟာ မိတ္ေဆြစစ္တုိ႔ရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ျပဖုိ႔ရာ Aခ်ိန္ပါပဲ၊ ရွင့္ Aိမ္မ်ိဳးနဲ႔ ဒါေလာက္ 
Aခ်ိန္နည္းနည္းကေလးနဲ႔ ပစၥည္းေတြ သိမ္းဖုိ႔ဆည္းဖုိ႔ဆုိတာ Aင္မတန္ခက္ပါလိမ့္မယ္၊ ရွင့္မွာ 
AကူAညီလုိမွာပါ၊ ဒီAကူAညီကုိ ကၽြန္မေပးႏုိင္ပါတယ္၊ နက္ျဖန္ပဲ သူ႔ Uီးေလးေတာ္ႀကီးဝီလီနဲ႔ 
လုိက္သြားရမယ္လုိ႔ ရွင့္ကေလးမေလးက ကၽြန္မကုိ ေျပာထားတယ္၊ သန္ဘက္ခါေလာက္ 
လာခ့ဲရမလား” 
“ေAးဗ်ာ… ခင္ဗ်ား ေတြးမိေပလုိ႔ပဲ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ တကယ္လည္း သူ႔လုပ္ဖြယ္ကိစၥေတြ 
မ်ားျပား ႐ႈပ္ေထြးလွသည္ျဖစ္၍ စိတ္ထဲ၌ ပူပန္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ၊ 
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ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကုိ ေမွ်ာ္ေနမယ္” ဟု ေျပာလုိက္၏။ ဖရီဒါလည္း Aၿပံဳးျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္၍ တံခါးမွ 
ထြက္သြားေလ၏။ 
 
မုိေရးလည္း ေကသီႏွင့္ ဝီလီတုိ႔ ရိွရာသုိ႔ Aေဆာတလ်င္ ျပန္ဝင္လာခ့ဲသည္။ Aဝင္ဝမွ 
Aလွဴခံသည့္ လင္ဗန္းကေလးကုိလည္း ယူလာခ့ဲ၍ “ကဲ… ေAာင္ျမင္ရဲ႕လားေဟ့” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ 
 
ေကသီက ေပ်ာ္ရႊင္စြာပင္ “Aားလုံး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပဲ” ဟု ေျဖသည္။ 
 
ဝီလီမွာ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေနဟန္ ေပၚေန၏။ သူက “သူတုိ႔Aားလုံး က႐ုဏာထားရွာၾကပါတယ္ဗ်ာ” 
ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးက “ကဲေလ၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား က႐ုဏာထားသြားၾကလဲ ၾကည့္ၾကရေAာင္” ဟု ေျပာသည္။ 
သူ စိတ္ဓာတ္AႀကီးAက်ယ္ တက္ႂကြ ရႊင္ပ်လ်က္ရိွသည္။ Aလွဴခံေငြလင္ဗန္းကေလးကုိ 
ေကသီAား လွမ္းေပးလုိက္သည္။ လင္ဗန္းထဲတြင္ကား ဖရန္႔ေငြ ငါးဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ 
ေငြစကၠဴမ်ား Aပုံလုိက္ႏွင့္ ဒဂၤါးျပားေလးတစ္ျပား၊ ႏွစ္ဖရန္႔တန္ ဒဂၤါးတစ္ျပား။ 
 
မုိေရးက “ဒါကေတာ့ ဂါလီကေလးဆီကလုိ႔ ေျပာရဲတယ္” ဟု ေျပာ၍ ရယ္လုိက္သည္။ 
 
ဝီလီက “ဒါဆုိ Aေတာ္မ်ားတာေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ေကသီက လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ သေဘာတူလုိက္သည္။ “ဒါေပါ့၊ ဟုတ္တာေပါ့၊ ကၽြန္မ သူ႔ကုိ 
Aခင္ဆုံးပဲ၊ Aလုိ… ဟုိေAာက္က စကၠဴစကေလးက ဘာမ်ားပါလိမ့္” 
“ျမတ္စြာဘုရား၊ ေကသီေရ ၾကည့္ပါUီးကြယ္၊ ေတာ္ၾကာ တစ္ေယာက္ေယာက္က 
ခ်က္လက္မွတ္လိမ္ႀကီးနဲ႔ ဝင္ေနာက္သြားတယ္ ျဖစ္ေနပါUီးမယ္” 
 
ေကသီ ယူၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္ A့ံAားသင့္လြန္း၍ ႏႈတ္ဆြံ႔ေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ဝီလ့ီထံသုိ႔ လွမ္းေပးလုိက္ၿပီးလွ်င္ မုိေရးAား လည္ပင္းကုိဖက္၍ 
နမ္းလုိက္ေလ၏။ 

************    
    

၁၃၁၃၁၃၁၃    
ေနာက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္း မုိေရး ဇူးရစ္ေလဆိပ္မွ Aျပန္တြင္ ေကသီႏွင့္ ဝီလီတုိ႔ ထြက္ခြာ 
သြားၾကသည့္Aတြက္ သူ႔မွာ စိတ္Aားငယ္လ်က္ ရိွေသာ္လည္း သူ႔စိတ္မွာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး 
ျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ဆယ့္တစ္ရက္ၾကာလွ်င္ သူသည္ ေကသီတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းမိေတာ့မည္။ 
Aိပ္ျပန္ေရာက္၍ ‘Aပူပုိင္းေဒသ ေဆးဂ်ာနယ္’ တစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္လ်က္ရိွစU္ ဖရီဒါ၏ 
ေဒၚဖင္းကားကေလး ဝင္လာသံကုိ ၾကားလုိက္ရသျဖင့္ A့ံAားသင့္သြားကာ Aိမ္ေရွ႕သုိ႔ထြက္၍ 
ေတြ႔လုိက္သည္။ 
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“ကၽြန္မ သိပ္ေစာလြန္းေနၿပီလား” ဟု ေမးသည္။ ဖရီဒါသည္ တကယ္Aလုပ္လုပ္ရန္ လာသူက့ဲသုိ႔ 
မီးခုိးေရာင္ ဂါဝန္ႏွင့္ တက္တင္းထုိး ဆြယ္တာAကႌ် ဝတ္လာသည္။ “ရွင္ ဟမ္းဘားကားနဲ႔ 
ျဖတ္သြားတာ ျမင္လုိက္လုိ႔ မြန္းလြဲပုိင္း Aခ်ိန္ Aလဟႆ မျဖစ္ရေAာင္ လာခ့ဲတာေလ” ဟု 
ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးက ဝမ္းသာAားရပင္ “ဟုတ္တယ္ဗ်ာ” ဟု ဆုိကာ စာၾကည့္ခန္းထဲသုိ႔ ေခၚသြား၍ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာေစာ စႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ကဲ ေျပာ၊ ရွင္ဘာေတြ ဘယ္လုိလုပ္ဖုိ႔ စီစU္ထားလဲ” 
“Aိမ္ကုိ ေရာင္းမယ္၊ မေရာင္းရေသးခင္ေတာ့ Aာထူ႐ုိနဲ႔ Aယ္လီနာတုိ႔ ဒီမွာ ေစာင့္ေရွာက္ယင္း 
ဆက္ေနၾကပေစUီးေပါ့၊ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႔ ေငြထည္ေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ေနက 
သင့္သလုိၾကည့္ စီမံ ထုခြဲေပးရေAာင္ ဘဏ္မွာAပ္ထားခ့ဲမယ္၊ Aိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ 
စာAုပ္ေတြကေတာ့ ဒီမွာ ခဏ ထားရUီးမွာပဲ” 
 
ဖရီဒါက လွလွပပခ်ဳပ္၍ ညီညာစြာ စီတင္ထားေသာ စာAုပ္စင္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္ယင္း 
“စာAုပ္ေတြက လွကလွသနဲ႔ရွင္၊ ဒါေတြကုိ လူမေနတ့ဲ Aိမ္ထဲမွာ ထားပစ္ခ့ဲယင္ 
မႈိတက္ကုန္မွာေပါ့၊ တစ္A ုပ္စီ တစ္A ုပ္စီကုိ စကၠဴကေလးနဲ႔ပတ္ၿပီး ထုပ္ထားမွရမွာ၊ ဒါက ကၽြန္မ 
လုပ္ေပးႏုိင္တ့ဲ A လုပ္မ်ိဳးပါ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက “A ာထူ႐ုိ ေရ” ဟု ေခၚလုိက္၏။ 
 
ဖရီဒါက ၿပံဳးလ်က္ ထလုိက္၍ “မေခၚပါနဲ႔ရွင္၊ သူ႔ခမ်ာ ရွင္သြားမယ့္ကိစၥ စိတ္ခ်မ္းသာရွာတာ 
မဟုတ္ဘူး၊ A ပုိA လုပ္ခုိင္းဖုိ႔ မေတာ္ပါဘူး၊ ရွင္လုပ္စရာရိွတာသာ သြားလုပ္၊ ဒါကုိ 
ကၽြန္မတာဝန္ထား” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ မုိေရး တံခါးရိွရာသုိ႔ ထြက္A သြား “မစၥတာစတင့္ခ်္က 
ရွင့္ႏႈတ္ဆက္ပြဲA ေၾကာင္း သူတုိ႔ သတင္းစာထဲမွာ ေဆာင္းပါး ေရးထားတယ္၊ A ဲဒီA ထဲမွာ ဟုိက 
တုိင္းရင္းသားA ုပ္စု A ေရးA ခင္းေတြ ဒါေလာက္ျဖစ္ေနတာေတာင္ A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ 
လုိက္သြားမယ္ဆုိတ့ဲ ရွင့္သတိၱကုိ A ေတာ္ခ်ီးက်ဴး ထားလုိက္ပါလား” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးမွာ သေဘာက်လြန္း၍ မ်က္ႏွာမွာ A ေရာင္လက္လာသည္။ သူက “A ာခ်ီဆုိတ့ဲ 
A ေကာင္ဟာ လူ႐ႈပ္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္ေကာင္းကေလးေတာ့ ရိွရွာပါတယ္” ဟု ေျပာလုိက္ၿပီးမွ “ဒါနဲ႔ 
A ဲဒီက တုိင္းရင္းသား A ေရးA ခင္းေတြဆုိတာက ဘာေတြတ့ဲလဲ” ဟု ေမးလိုက္၏။ 
 
“Aဓိက႐ုဏ္းတုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိတာမ်ိဳး ေနမွာေပါ့၊ ကဲ… ထုပ္ဖုိ႔ စကၠဴက ဘယ္သြားရွာရမလဲ” 
 
မုိေရးက Aယ္လီနာ့ထံသုိ႔ လႊတ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စကၠဴႏွင့္ ကေလာင္ကုိကုိင္လ်က္ 
A ိမ္A ႏံွ႔ရိွေသာ သူ၏ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကုိ စာရင္း လုိက္ေကာက္ေလသည္။ 
တန္ဖုိးႀကီးလွေသာ ဤA ေသးA ဖြဲ ပစၥည္းကေလးမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္၍ ထားခ့ဲရန္မွာ ႏွေျမာမိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏စိတ္ဓာတ္မွာကား မတက္ႂကြစဖူး တက္ႂကြလ်က္ ရိွေပသည္။ A ာခ်ီစတင့္ခ်္ 
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ေရးသားခ်က္မွာ မွန္သည္။ သူသည္ Aက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစစ္စစ္ကုိ လုပ္ေတာ့မည္။ ညေန ၅ နာရီတြင္ 
မုိေရးAား စားေသာက္ခန္းထဲ၌ ေရွးေဟာင္း Aယ္လီဇဗက္ေခတ္က စားစရာတင္သည့္ 
စားပြဲလွလွကေလးကုိ ေငးၾကည့္ယင္း စU္းစားေနသည္ကုိ ဖရီဒါ ေတြ႔ရေလသည္။ 
 
“လက္ဖက္ရည္ခ်ိန္ ေရာက္ၿပီရွင့္၊ ကမာၻ႔A လုပ္သမားေတြဆုိတာ A ပန္းေျဖစားဖုိ႔လဲ လုိေသးတာပဲ၊ 
ကၽြန္မလဲ မုန္႔ကေလးေတြလုပ္ၿပီး ယူလာခ့ဲတယ္” ဟု ဖရီဒါက ေျပာလုိက္၏။ 
 
လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ခ်င္ေနသည္ႏွင့္ A ဆင္သင့္ျဖစ္သြားသည္။ “ေကာင္းလုိက္တ့ဲ 
မုန္႔ကေလးေတြဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကုိ A ဲသလုိ A ိမ္တြင္းမႈ A လုပ္ေတြ လုပ္တတ္လိမ့္မယ္လုိ႔ 
ဘယ္ေတာ့ကမွ မေတြးခ့ဲမိဘူး” ဟု မုိေရးက ခ်ီးမြမ္းစကား ေျပာသည္။ 
 
“လုိေတာ့လဲ တတ္ေAာင္ သင္ထားရတာေပါ့ရွင္၊ ယူပါUီး ေနာက္တစ္ခု၊ ရွင္ ဟုိေရာက္သြားယင္ 
ဘယ္ေလာက္ ည့ံဖ်င္းတ့ဲ AစားAစာေတြ စားေနရမလဲ မသိဘူး” 
 
ဖရီဒါ၏ မ်က္လုံးမ်ားက A ခန္းထဲသုိ႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္ ‘မဒမ္မီလုိ သားA မိ’ ပုံ 
ခ်စ္စရာ ပတ္စတယ္ပန္းခ်ီကား ကေလးေပၚတြင္ တန္႔၍ A ာ႐ုံစုိက္မိသြားသည္။ 
 
“ရွင္ ကၽြန္မကုိ ဗီလားရဲ႕ ပန္းခ်ီကားကေလး ျပတ့ဲ ညေနကုိ မွတ္မိေသးရဲ႕လား၊ ကၽြန္မျဖင့္ ဒါကုိ 
မေန႔တစ္ေန႔ကပဲလုိ႔ ထင္မိပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ဒီA ေတာA တြင္း ျဖစ္ခ့ဲတာေတြကေတာ့ 
A မ်ားႀကီးပဲေနာ္၊ ဒီ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ေနာက္ဆုံးA ခ်ိန္A ထိ ထားမယ္လုိ႔ ကၽြန္မကုိ 
ကတိေပးပါလားရွင္၊ ရွင္ပဲကၽြန္မကုိ ခဏခဏ ေျပာခ့ဲတာ၊ ဒီပန္းခ်ီကားေတြ မရိွယင္ 
မေနတတ္ဘူးဆုိ” ဟု ေျပာကာ ေခတၱမွ် ဆုိင္းေနလုိက္ၿပီးမွ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ေတြးမိဟန္ျဖင့္ “ရွင္ 
ဒီAိမ္ကုိ မေရာင္းလုိ႔ မျဖစ္ဘူးလားရွင္၊ မေရာင္းပဲထားယင္ ရွင္ ဟုိမွာသြားၿပီး Aပူပုိင္းေဒသက 
ေရာဂါဘယ တစ္ခုခုျဖစ္လုိ႔ ရာသီUတုေကာင္းတ့ဲ ေနရာမွာ Aနားယူရမယ္ဆုိယင္ 
ဒီAိမ္တစ္လုံးေတာ့ ရိွေနUီးမွာေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
သူ႔စိတ္ကူး မဆုိးလွ၊ သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ေခ်။ ေလွနံႏွစ္ခြနင္းေသာ Aလုပ္မ်ိဳးကား Aႏၲရာယ္မ်ားသည္။ 
 
“ေတာ္ၿပီဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကလုပ္ယင္ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ပဲ လုပ္ခ်င္တယ္” 
“ဟုတ္ပါတယ္ရွင္၊ ရွင္ေျပာတာ မွန္ပါတယ္၊ ကၽြန္မက Aခုလုိ ေတာက္တီးေတာက္တ့ဲ 
Aႀကံဉာဏ္ကေလး ေပးမိတာ မွားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရွင္ ဟုိေရာက္သြားတ့ဲေနာက္ ကၽြန္မေတာ့ 
တစ္ခဏကေလးမွ စိတ္ေAးေAးထားလုိ႔ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဖရီဒါရယ္၊ သာသနာျပဳAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စခန္းမွာေတာ့ ဒါေလာက္ဆုိးမွာ မဟုတ္ပါဘူး” 
“မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ရွင္ကေတာ့ Aင္မတန္ စိတ္ခုိင္ရဲရင့္တ့ဲသူမုိ႔ ကၽြန္မAတြက္ စိတ္သက္သာရာ 
ရေAာင္ေတာ့ ဟန္လုပ္ၿပီး ေျပာမေနပါနဲ႔၊ မေန႔ညU့္ကမ်ား ရွင့္မွာ တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္သြားယင္ဆုိတာ 
ေတြးမိတာနဲ႔ ကၽြန္မမွာ Aိပ္လုိ႔ေတာင္ မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး” 
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မုိေရးက စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္ျဖစ္သြား၍ “ေတာ္စမ္းပါ ဖရီဒါ၊ မႀကီးက်ယ္ ႀကီးက်ယ္ေAာင္ 
လုပ္ေျပာမေနစမ္းပါနဲ႔” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
“ကြန္ဂုိမွာျဖစ္ေနတ့ဲ AေရးAခင္းေတြက မႀကီးက်ယ္ ႀကီးက်ယ္ေAာင္ လုပ္တာတ့ဲလားရွင္၊ ရွင္ 
ေကာင္းေကာင္း သိၿပီးသားဟာေတြ ကၽြန္မ ေရွာက္ေျပာေနယင္ မလိမၼာရာ က်ေတာ့မယ္၊ ကဲ 
ရွင္…” ဟု ဆုိကာ ထုိင္ရာမွထလုိက္လ်က္ “Aလုပ္လုပ္မယ္၊ Aလုပ္လုပ္မယ္၊ ဘာမွ 
မစU္းစားမိေAာင္ Aလုပ္လုပ္ေနတာ ေကာင္းတယ္၊ Aဲဟုိ စင္ျမင့္ေတြေပၚမွာ ကၽြန္မ မမီတ့ဲ 
စာAုပ္ေတြရိွတယ္၊ Aဲဒါေတြ ရွင္က ကူခ်ေပးပါလား” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
 
မုိေရးစိတ္ထဲတြင္ ဘဝင္မက်တက်ျဖင့္ပင္ ဖရီဒါႏွင့္Aတူ စာၾကည့္ခန္းထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲသည္။ 
ကတည္းမွ၊ သူလုပ္မယ့္Aလုပ္ ဘယ္စခန္းဆုိက္မွန္း သူမသိဘဲ ရိွေတာ့သလုိလုိ…။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေျခေထာက္ခၽြန္းခၽြန္းႏွင့္ ေခြေျခကေလးတစ္ခုေပၚသုိ႔ တက္၍ စာAုပ္ထူႀကီးမ်ားကုိ ဖရီဒါ့ထံသုိ႔ 
ခ်ေပးသည္။ Aထက္ဆုံး စင္ေပၚ၌ သုံးAုပ္မွ်သာ က်န္သည္တြင္ ေဘးသုိ႔ Aနည္းငယ္ ေစာင္း၍ 
ခါးဆန္႔လ်က္ သုံးAုပ္စလုံးကုိ လွမ္းဆြဲလုိက္သည္။ စာAုပ္မ်ားကုိ မ,ယူရန္ 
A ားစုိက္လုိက္သည္တြင္ သူ႔ကုိယ္သူ မဟန္ႏုိင္ပဲ ယိမ္းယုိင္သြားၿပီးလွ်င္ စာA ုပ္မ်ားကုိ ေခါင္းေပၚ၌ 
ေျမႇာက္၍ ကုိင္ထားလ်က္ကပင္ ေနာက္သုိ႔ ေျခတစ္လွမ္း လ်င္ျမန္စြာ ဆုတ္လုိက္၍ ၾကမ္းျပင္သုိ႔ 
A ရိွန္ျဖင့္ မတ္တတ္က်လာသည္။ 
 
“ေတာ္ပါေသးရဲ႕ရွင္၊ ရွင္ က်င္လည္ေပလုိ႔သာေပါ့” 
“ဟုတ္ဗ်ား၊ ဒါေပမယ့္ ခါးဆစ္လြဲသြားသလား မသိဘူး” သူက ႏႈတ္ခမ္းတင္းတင္းေစ့လ်က္ 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ခဏ ထုိင္နားလုိက္Uီးရွင့္” 
 
မုိေရးလည္း သတိထား၍ ေခြးေျခေပၚတြင္ထုိင္ကာ ဖရီဒါ စာAုပ္မ်ား ထုပ္ပုိးေနသည္ကုိ 
ၾကည့္ေနသည္။ ထုပ္ပုိးၿပီးေသာA ခါ ဖရီဒါက “သက္သာသြားပလား” ဟု ေမးသည္။ 
 
“လုံးဝသက္သာသြားေသးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူး၊ 
ေကာင္းသြားမွာပါ” 
“ဒီေန႔ညU့္ Aက္စပရင္ေသာက္ၿပီး Aာထူ႐ုိကုိ လီနမင္ Aလိမ္းခုိင္းလုိက္ေပါ့၊ ကၽြန္မ မျပန္ပဲ 
ေနေသးလုိ႔ရယင္ ေကာင္းမွာရွင္၊ ဒါေပမယ့္ ျပန္Uီးမွ၊ ေန ေန ရွင္မထနဲ႔၊ နက္ျဖန္က် ဆယ္နာရီ 
ဟုတ္လား” 
 
မုိေရးက ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္၍ ဖရီဒါထြက္သြားမွ သူ႔ခါးကုိသူ လက္ညႇိဳးျဖင့္ ထုိး၍ ေတာက္၍ 
စမ္းၾကည့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘာမွခၽြတ္ယြင္းဟန္ကုိ မေတြ႔ရမွ ထုိင္ရာမွ ထကာ ကုိင္းကုိင္း 
ကုိင္းကုိင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္သြားကာ ေစာေစာက Aလုပ္ကုိ ဆက္လုပ္သည္။ စာရင္းလုပ္၍ၿပီးလွ်င္ 
သူ၏ေရွ႕ေန စတုိင္ဂါႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ရက္ခ်ိန္းေတာင္းမည္ စိတ္ကူးကာ တယ္လီဖုန္းဆီသုိ႔သြားသည္။ 
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သူ တယ္လီဖုန္းဆီမွ ခ်ာကနဲ လွည့္၍ ထြက္ခ့ဲသည္တြင္ ခါးထဲ၌ မ်က္ကနဲ နာက်င္သျဖင့္ 
တြန္႔သြားသည္။ ေစာေစာက တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္သည့္ စိတ္မ်ားမရိွေတာ့၊ ေကသ့ီကုိလည္း 
တမ္းတလုိက္မိသည္။ ဖရီဒါသာ Aလ်င္စလုိ ျပန္မသြားရလွ်င္လည္း ေတာ္Uီးမည္။ ညေနစာကုိ 
တစ္ေယာက္တည္း မစားခ်င္။ Aာထူ႐ုိAား စာၾကည့္ခန္းထဲသုိ႔ စားစရာယူလာခ့ဲရန္ 
ေျပာခ့ဲၿပီးေနာက္ ဘီဘီစီ သတင္းေၾကျငာခ်က္ကုိ နားေထာင္ရန္ ေရဒီယုိကုိဖြင့္လုိက္သည္။ သူ 
ေနာက္က်သြားၿပီ။ “ဤတြင္ သတင္းမ်ားကုိ ေၾကျငာလုိ႔ ၿပီးပါၿပီ” ဟူေသာ ေၾကျငာခ်က္ကုိသာ 
ၾကားလုိက္ရေတာ့၏။ 
 
ေနာက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတိတိတြင္ ဖရီဒါAား Aာထူ႐ုိက မုိေရးရိွရာ Eည့္ခန္းထဲသုိ႔ 
ပုိ႔ေပးလုိက္သည္။ မုိေရးသည္ မွန္ဗီ႐ုိကေလးတစ္ခု၏ ေရွ႕တြင္ထုိင္ကာ သူ၏ 
ေႂကြပန္းAုိးလွႀကီးကုိ ေငးစုိက္၍ ၾကည့္ေနသည္။ သူက “ပစၥည္းပစၥယ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိတာ လူကုိ 
တယ္ႏိွပ္စက္တာပဲ၊ ဒါေတြAားလုံး ထုပ္ပုိးရUီးမယ္၊ ဒါကုိ ဝယ္ခ့ဲတုန္းကေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲ၊ 
ေနာက္ဆုံးမွာ ဒါေတြေၾကာင့္ စိတ္Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ နည္းနည္းမွ မေတြးခ့ဲမိဘူး” 
ဟု ေျပာလုိက္သည္။  
 
“ကၽြန္မ ထုပ္ေပးပါ့မယ္၊ ဒါထက္ ရွင့္ခါးေကာ ဘယ့္ႏွယ္ေနေသးလဲ” 
“Aေၾကာထုံးခ်င္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္၊ က်ဳပ္ ညာဘက္ေျခ နည္းနည္းဆြဲေနတယ္” 
“ဒါျဖင့္ ေပါ့မေနပါနဲ႔ရွင္၊ ျမန္ျမန္စစ္ေဆးၾကည့္လုိက္ပါUီး” 
“သိပ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး၊ တစ္ရက္ေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္လုိက္Uီးမယ္” ဟု 
ေျပာကာ လွည့္ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ဖရီဒါက Aလြန္စုိးရိမ္ပူပန္သည့္ မ်က္ႏွာျဖင့္ သူAား 
ေငးစုိက္ၾကည့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရ၍ ထိတ္ကနဲျဖစ္ကာ “ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဖရီဒါ” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက ႀကိဳးစား၍ ၿပံဳးလုိက္ယင္း “ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး၊ ကၽြန္မ ရွင့္ခါးက ဒဏ္ရာAေၾကာင္း 
ေတြးေနလုိ႔ပါ၊ ဒီညေန လီယုိႏုိရာရဲ႕ Eည့္ခံပြဲကုိေတာ့ ရွင္ သြားႏုိင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႕” ဟု 
ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ဘာEည့္ခံပြဲလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွမသိရပါလား” 
“ေနစမ္းပါUီး ရွင့္ကုိလဲဖိတ္မွာေပါ့၊ ကၽြန္မတုိ႔Aားလုံး သြားၾကမွာပဲဟာ၊ ရွင့္ကုိ မွားၿပီး 
ခ်န္ထားခ့ဲမိတာ ေနမွာပါ၊ ကၽြန္မနဲ႔လုိက္ခ့ဲမယ္ မဟုတ္လား” 
 
မုိေရး သူ႔ႏႈတ္ခမ္းသူကုိက္၍ သူ႔ကုိမဖိတ္ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခ့ဲသည္ကုိ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနသည္။ 
ယခုကပင္ သူ႔ကုိ လူေတြက စာရင္းဖ်က္လုိက္ၾကၿပီ၊ သုိ႔ျဖင့္ သူက “ကၽြန္ေတာ္ မAားပါဘူးဗ်ာ” ဟု 
ျပန္ေျပာလုိက္ေလ၏။ 
 
“ရွင္နဲ႔ပတ္သက္တာAားလုံး ဒီAရပ္မွာ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ ဆုိတာေတာ့ ကၽြန္မသိပါတယ္၊ 
စိတ္ဝင္စားစရာ လူေတြAမ်ားႀကီးနဲ႔ ေနေနက ် ေနရာက ရွင္သြားရမယ့္ဆီမွာက 
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သုံးေယာက္တည္းဆုိေတာ့ လူေတာ့ နည္းသြားတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ရွင္ ဟုိမွာ သိပ္ေပ်ာ္မွာပါပဲ၊ ကဲ 
ကၽြန္မ စာAုပ္ေတြၿပီးေAာင္ ထုပ္လုိက္Uီးမယ္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္က်မွ ေႂကြထည္ေတြလုပ္မယ္” 
 
‘ဖရီဒါ ဘယ္လုိျဖစ္ပါလိမ့္’ ဟု မုိေရးက ေတြးလုိက္မိသည္။ မေန႔ကမူ သူသည္ 
သြက္လက္ရႊင္လန္းလွသည္။ ယေန႔ သူ႔ မ်က္လုံးဝါဝါမ်ားမွာ ညႇိဳးငယ္မႈိင္ေတြလ်က္ ရိွၾကသည္။ 
ေန႔လယ္စာ စားၾကရာတြင္ မုိေရးက ဖရီဒါ ရႊင္လန္းလာေAာင္ Aားထုတ္သည့္Aေနျဖင့္ “ဘာမွလဲ 
မစားပါလား၊ ေဟာဒီ Aရြက္သုပ္ကေလး နည္းနည္း ထည့္ေပးရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 
Aသားလိပ္ကေလးတစ္ခု ထပ္ယူလုိက္ပါUီး” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ေတာ္ၿပီရွင့္၊ ကၽြန္မ ဒီေန႔ သိပ္မဆာလုိ႔ပါ” 
“ဒီလုိဆုိ ဝရန္တာဘက္ထြက္ထုိင္ယင္း နားၾကတာေပါ့၊ ေနကေလးကလဲ သာလုိက္တာ ဝင္းလုိ႔” 
 
ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ Aျပင္သုိ႔ထြက္ကာ မုိးေကာင္းကင္ေနာက္ခံျဖင့္ A့ဲလပေတာင္ထိပ္တန္းဘက္သုိ႔ 
မ်က္ႏွာမူလ်က္ ထုိင္ၾကသည္။ 
 
“ဒီေနရာကေန ၾကည့္ရတာ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္မွာေတာ့ Aလွဆုံး ႐ႈခင္းပါပဲရွင္၊ ရွင္ ဒါကုိ 
ႏွစ္ရက္သုံးရက္ပဲ ျမင္ရေတာ့မယ္” 
 
မုိေရးက ဖရီဒါAား ႏွစ္သိမ့္ရန္ စိတ္ကူးျဖင့္ “ဖရီဒါရယ္၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကူညီတာကုိ 
ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ သေဘာမထားပါဘူးလုိ႔ဆုိယင္ ခင္ဗ်ား နားလည္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာ 
ကၽြန္ေတာ့္Aဖုိ႔ Aၿမဲပဲ Aခင္မင္ဆုံး Aေလးစားဆုံးသူ ျဖစ္ပါတယ္၊ Aၿမဲပါပဲ၊ Aမွတ္တရ 
ပစၥည္းကေလးAျဖစ္ တစ္ခုခုေတာ့ ေရြးခ်ယ္ ယူေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ရွင္ကေတာ့ ေစတနာနဲ႔ေပးတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မAဖုိ႔ေတာ့ Aမွတ္တရပစၥည္းဆုိတာ 
လြမ္းစရာကုိ သတိေဖာ္ေပး႐ုံ ရိွမွာပါပဲ” 
“ဒါေပမယ့္ ဖရီဒါ၊ တစ္ခုခုေတာ့ ယူပါ” 
“ဒါျဖင့္လဲ ရွင့္ စာေရးစားပြဲေပၚက ဓာတ္ပုံကေလးပဲ ေပးခ့ဲ” 
“ခင္ဗ်ားနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ႐ုိက္ဇင္ဗတ္ေတာင္ေပၚမွာ ႐ုိက္ထားတ့ဲပုံလား” 
“ဒါပဲေပါ့၊ ကၽြန္မ Aဲဒီပုံကုိ Aမွတ္တရ သိမ္းထားမယ္” 
 
မုိေရးက ေနာက္ရႊတ္ဟန္ျဖင့္ ၿပံဳးလုိက္ကာ “ခင္ဗ်ားကလဲဗ်ာ၊ နာေရးေၾကာ္ျငာ 
ဖတ္ေနတာက်ေနတာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဒါ မဆန္းပါဘူးရွင္၊ ကၽြန္မ ရွင့္Aတြက္ ဘယ္ေလာက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသလဲဆုိတာ 
မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ ေဟာဒါကုိ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ မျပေတာ့ဘူးလုိ႔ ေနတာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ပဲ 
ရွင္လဲ ဒီAေၾကာင္း သိေတာ့မွာမုိ႔သာ” ဟု ဆုိကာ သူ႔လက္ေပြ႔Aိတ္ကုိ ဖြင့္၍ 
သတင္းစာတစ္ေစာင္မွ ျဖတ္ပုိင္းတစ္ခုကုိ မုိေရးAား လွမ္းေပးလုိက္သည္။ ေခါင္းစီးက… 
‘ကြန္ဂုိလူသတ္ပြဲ လူငါးရာေသရ’ ဟု ဆုိသည္။ 
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မုိေရးလည္း သတင္းကုိ Aလ်င္Aျမန္ ဖတ္လုိက္သည္။ ယမန္ေန႔ညU့္က ကာေဆနယ္တြင္ 
တုိင္းရင္းသားခ်င္း စစ္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားရာ ဗလူဗတ္ေသြးခ်င္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ဘက္ဂုိဏ္းဝင္ 
တုိခ်ီလိန္းရြာကုိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ရြာလုံးကုိ မီး႐ႈိ႕ 
ဖ်က္ဆီးသြားေၾကာင္း၊ လူေပါင္းငါးရာခန္႔ Aသက္ဆုံး႐ႈံးၾကရေၾကာင္း။ 
 
မုိေရးမွာ လုံးဝမတုန္လႈပ္ေခ်။ မတုန္လႈပ္သည့္Aျပင္ ပုိမုိ၍ပင္ စိတ္ဓာတ္မာေက်ာ 
ႀက့ံခုိင္လာသည္။ သူက ေAးစက္စက္ေလသံျဖင့္ “ဖရီဒါ၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မသြားျဖစ္ေAာင္ 
ေသြးေဆာင္ဖုိ႔ Aားထုတ္ေနတာ ႏွစ္ရက္ရိွၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေကသီကုိ ဘယ္ေလာက္ 
ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ား နားလည္မယ္မထင္ဘူး၊ ဟုိမွာ AေျခAေနေတြ 
ဆုိးေနတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေကသီသြားရာဆုိယင္ 
ကမာၻေျမAဆုံးAထိလဲ လုိက္မွာပဲဗ်” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက သက္ျပင္းခ်လုိက္၍ “Aသက္ႀကီးတ့ဲလူမ်ား မိန္းမငယ္ငယ္ကေလးကုိ စြဲမိၿပီဆုိယင္ 
ဒီလုိခ်ည္းပဲေနာ္၊ ၿပီးေတာ့ ဇာတ္သိမ္းခန္းဟာ ဘယ္ေတာ့မဆုိ Aလြမ္းန႔ဲခ်ည္းပါပဲ၊ ၿပီးေတာ့… ရွင္ 
ရွင္…” ဟု ဆုိကာ တစ္ဘက္သုိ႔လွည့္၍ မ်က္ႏွာကုိ လက္တစ္ဘက္ျဖင့္ Aုပ္ထားလုိက္သည္။ 
 
ေဒါသျဖင့္ တုံ႔ျပန္လုိက္ေတာ့မည္ဟု စကားလုံးမ်ား ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔ေရာက္ၿပီးမွ ဖရီဒါ၏ေသာကကုိ 
ေထာက္ထားေသာAားျဖင့္ ခ်ဳပ္တည္းလုိက္ရ၏။ ဖရီဒါသည္ ေခါင္းကုိ တစ္ဘက္သုိ႔ 
လွည့္လ်က္ပင္ ထုိင္ေနရာမွထသည္။ “မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ရွင့္Aတြက္ ကၽြန္မ ဒီေန႔ဘာမွ 
လုပ္မေပးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး၊ နက္ျဖန္မွပဲ လာခ့ဲပါမယ္” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
“ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ” ဟု ခပ္တုိးတုိး ေရရြတ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ဖရီဒါAား ကားဆီAထိ 
လုိက္ပုိ႔သည္။ ဖရီဒါ၏ ေဒၚဖင္း ကားကေလးAသံ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္Aထိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတင္းစာျဖတ္ပုိင္းကေလးကုိ တစ္ေခါက္ ျပန္ဖတ္ကာ 
Aစိတ္စိတ္ Aႁမြာႁမြာ ဆုတ္ျဖဲပစ္ကာ ေျခတစ္ဘက္ေတာ့နင္းျဖင့္ Aိမ္ခန္းထဲသုိ႔ ဝင္ခ့ဲေလ၏။ 
 
ယေန႔နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ေကသီႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္ရန္ ခ်ိန္းထားသည္။ ေကသီက 
ေဖာ္သာရင္ေဂးတုိ႔Aိမ္မွာ တည္းသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ရက္Aတြင္း ႀကံဳခ့ဲရသည့္ 
ကိစၥဝိစၥမ်ားAၿပီးတြင္ မုိေရးမွာ ဤAခ်ိန္ကုိ Aလြန္Aမင္း ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွေပသည္။ 
 
သူ တယ္လီဖုန္းေခၚလုိက္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ေကသီကုိယ္တုိင္ တစ္ဘက္မွ ထူးသျဖင့္ သူ 
ဝမ္းသာသြားသည္။ ဒါေပါ့ေလ၊ ေကသီကေတာ့ တယ္လီဖုန္းနားမွာ ထုိင္ေစာင့္ေနမွာေပါ့။ 
 
“ေကသီေလးေရ… ေနလုိ႔ေကာင္းရဲ႕ မဟုတ္လား” 
“ေကာင္းတယ္၊ Aလုပ္ကေတာ့ Aရမ္းကုိမ်ားတာပဲ၊ သိပ္ကံေကာင္းလုိ႔ ကၽြန္မကုိေတြ႔တာ၊ Aခုပဲ 
ေဟာေျပာဖုိ႔Aတြက္ Aီဒင္ဗာကုိ Aေျပးသြားၾကေတာ့မယ္လုိ႔” 
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မုိေရး Aနည္းငယ္ ေAးစက္စက္ ျဖစ္သြားကာ “ဘာေတြမ်ား လုပ္ေနရလုိ႔လဲကြယ္” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“သြားဖုိ႔Aတြက္ ျပင္ဆင္ေနရတာေပါ့၊ Uီးေလးလဲ ဒီလုိပဲေနမွာေပါ့၊ ကၽြန္မေတာ့ 
သိပ္ကုိေပ်ာ္ေနတာပဲ၊ စာေရးဖုိ႔ Aခ်ိန္ကေလး နည္းနည္းရမွ ကၽြန္မတုိ႔ လန္ဒန္မွာ ဆုံၾကတ့ဲAခါ 
ဘယ္ကုိလာေတြ႔ရမယ္ဆုိတ့ဲ Aေသးစိတ္ကေလးေတြ ေရးပုိ႔လုိက္မယ္ေနာ္” 
“ဒုိ႔ကေတာ့ စာေမွ်ာ္ေနရတာ ေကသီရယ္” 
“မၾကာခင္ပဲ ျပန္ေတြ႔ၾကရေတာ့မွာပဲလုိ႔ ေတြးမိလုိ႔ မေရးျဖစ္တာပါ၊ Uီးေလးဝီလ့ီAတြက္လဲ 
စိတ္ပူေနရလုိ႔၊ သူကလဲ ဖ်ားၿပီး Aပူရိွန္ႀကီးေနလုိ႔” 
 
မုိေရးက ဝတ္ေက်တမ္းေက် ေလသံျဖင့္ “ေၾသာ္၊ ေAးကြယ္၊ စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ သူ႔Aတြက္ 
ဆုေတာင္းလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါ” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
“Uီးေလးရယ္ ဘယ္လုိျဖစ္ေနတာလဲ၊ စိတ္ဆုိးလုိ႔လား” 
“မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာတစ္ေယာက္တည္း ပ်င္းလြန္းလုိ႔၊ ဒီမွာမနည္း ႀကံဖန္ 
ေနေနရတယ္၊ ခါးလဲ နည္းနည္း ခုိက္မိသြားတယ္၊ ေကသ့ီဆီက သတင္းၾကားရလိမ့္မယ္လုိ႔ 
ေတာင့္တေနတာ၊ ေAာက္ေမ့တယ္ဆုိတာကေလး တစ္ခြန္းပဲျဖစ္ျဖစ္…” 
“ေAာက္ေမ့တာေပါ့ Uီးေလးရယ္၊ တစ္ခ်ိန္လုံး ေAာက္ေမ့ေနရတာေပါ့” ဟု ေျပာယင္း 
Aသံကတိမ္သြား၍ ပီပီသသ မၾကားလုိက္ရ၊ “Aလုပ္ကလဲ သိပ္မ်ား၊ Uီးေလးဝီလီကလဲ ဖ်ား”  
“ဝီလီ ဖ်ားေနယင္ သူ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔ ထြက္ႏုိင္ပါ့မလား” 
“သူကေတာ့ ကပ္နဲ႔ထမ္းၿပီး ေလယာU္ပ်ံေပၚ တင္ေတာင္သြားမွာပါပဲ” 
 
မုိေရးလည္း စိတ္ခ်U္ေပါက္လ်က္ ‘ဒီAေျခAေနမ်ိဳးႀကီးနဲ႔ သြားလုိ႔ေကာ ဘာAက်ိဳးရိွႏုိင္မွာတ့ဲလဲ’ 
ဟု ေAာက္ေမ့လုိက္မိေသာ္လည္း စင္စစ္တြင္ ဝီလီကုိလည္း သူခ်စ္သျဖင့္ သူ 
စိတ္ေပါက္မိသည္ကုိ ေနာင္တရလုိက္သည္။ 
 
“ကာေဆမွာ တုိက္ခုိက္ေနၾကၿပီ ဆုိတ့ဲသတင္းကုိေတာ့ ဖတ္ရၿပီေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
“ဟုတ္က့ဲ၊ ဖတ္ရပါတယ္၊ ဒီကိစၥဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆုိးယင္လဲ ဆုိးလိမ့္မယ္၊ ဒီလုိျဖစ္မယ္ 
ဆုိတာလဲ သိထားသားပဲေလ၊ ကဲ Uီးေလးေရ၊ ေကသီ သြားရေတာ့မယ္၊ Uီးေလး ဝီလီေခၚေနၿပီ” 
“ေနပါUီး… ေကသီ” 
“ကားမမီလုိက္ပဲေနမယ္၊ သြားမယ္ေနာ္ သြားၿပီ” 
 
ေကသီထြက္သြားေလၿပီ။ မုိေရးလည္း သူ႔Aား ဂ႐ုမထားပါတကား ဟု ထင္ကာ စိတ္ထဲတြင္ 
ကသိကေAာက္ျဖစ္၍ က်န္ရစ္သည္။ ဝီလီကုိခ်ည္း A ေလးA နက္ထားၿပီး သူ႔ကုိေတာ့ 
ခပ္ေပါ့ေပါ့ပၚ။ A ို… သည္လုိလဲ မဟုတ္ေသးဘူး။ မုိေရး သူ၏ေသးသိမ္ေသာ မနာလုိစိတ္ကုိ 
ဖယ္ရွားပစ္လုိက္သည္။ ေကသီ သူ႔ကုိခ်စ္ပါတယ္၊ ကေလးမခမ်ာ A လုပ္ေတြပုံေပးၿပီး ဖိခုိင္းတာ 
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ခံေနရရွာတာပဲျဖစ္မယ္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဆုိသည့္ Aထင္Aျမင္ကုိကား 
ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရ။ 
 
ညU့္Aိပ္ရာAဝင္ သူAိပ္ေဆးေသာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ Aိပ္ေဆးေၾကာင့္ သူ 
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ Aိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ Aိပ္မက္ထဲတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း Aဓိပၸာယ္မရိွသည္တုိ႔ကုိ ျမင္မက္ေလသည္။ 
 
သူက ေက်ာက္ေဆာင္ျမင့္ မည္းမည္းႀကီး၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တဲစခန္းသုံး ေခါက္ကုတင္ကေလး 
တစ္လုံးေပၚ၌ လဲေလ်ာင္းေနသည္။ မခံႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ပူေသာ ေလထဲတြင္ ပုိးမႊားမ်ား 
တဝီဝီျမည္လ်က္ ပ်ံဝဲေနၾကသည္။ ေမွာင္မည္းေနေသာ္လည္း မလွမ္းမကမ္း၌ ရပ္ေနေသာ 
ဝီလီ၏Aရိပ္ျမင့္ မည္းမည္းႀကီးကုိ လွမ္းျမင္ေနရသည္။ သူက လွမ္းေခၚရန္ Aားထုတ္ၾကည့္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ Aသံကား ထြက္မလာ။ ႐ုတ္တရက္ Eရာမျခေသၤ့ႀကီး သုံးေကာင္သည္ သူ႔ဆီသုိ႔ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ သြားမ်ားကုိၿဖဲလ်က္ လာေနၾကသည္ကုိ Aထိတ္တလန္႔ ျမင္လုိက္ရ၍ သူ႔မွာ 
Aေၾကာေသသူပမာ မလႈပ္ႏုိင္ေAာင္ ျဖစ္သြားသည္။ ဤတိရစာၦန္ႀကီးမ်ား၏ေနာက္က လံွတံကုိင္ 
တုိင္းရင္းသား လူမည္းမ်ား တန္းစီ၍ လုိက္လာၾကသည္ကုိ Aေမွာင္ထဲမွာပင္ ျမင္ေနရျပန္သည္။ 
သူထြက္ေျပးရန္ Aားထုတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထမရ။ ထုိ႔ေနာက္ ဝီလီက ရယ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ 
ေက်ာက္ခဲလုံးကေလးမ်ား ကုန္းေကာက္လုိက္ကာ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားကုိ လွမ္းေပါက္လုိက္၏။ 
ျခေသၤ့ႀကီးမ်ား ရပ္တန္႔သြားၾကၿပီးမွ တစ္ဖန္ တရၾကမ္းေျပးလာၾကျပန္သည္။ ဝီလီက 
“ထာဝရဘုရားသခင္ကား ငါတုိ႔၏ သုိးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူေပ၏” ဟု ဆုိလုိက္၍ “Aလွဴေငြကုိ 
ေနာက္မွေကာက္ပါမည္” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ ဤတြင္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားသည္ ေခြးကေလးမ်ား 
ရိွခုိးသက့ဲသုိ႔ ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထုိင္လုိက္ၾကသည္။ ထုိAခါ တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ေျခကုိ 
Aခ်ိန္မွတ္သက့ဲသုိ႔ ေဆာင့္၍ေဆာင့္၍ခ်ရင္း လက္ခုပ္ကုိလည္း ခ်က္ညီညီတီးကာ 
“ခရစ္ယာန္စစ္သည္ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္မည္” ဆုိသည့္ သီခ်င္းကုိ AသံေAာႀကီးမ်ားျဖင့္ 
သံၿပိဳင္ေAာ္ဟစ္ သီဆုိလုိက္ၾကသည္။ 
 
မုိေရးလည္း ရယ္ရန္Aားထုတ္ယင္း ေAာ္ဟစ္လုိက္မိၿပီးေနာက္ Aိပ္ရာမွႏုိးလာေလသည္။ 
 
သူ၏ Aိပ္ခန္းAတြင္းတြင္ပင္ သူရိွေနေသးမွန္း သိလာေသာAခါ ဤAိပ္မက္ဆန္းကုိ 
လဲေလ်ာင္းယင္း စိတ္မသက္မသာျဖင့္ ျပန္ေတြးေနမိသည္။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ မခံခ်ိမခံသာ 
Aျဖစ္မိဆုံးမွာ သူ၏AျပဳAမူပင္ ျဖစ္သည္။ သူ ဒါေလာက္ပဲ စိတ္ေပ်ာ့ည့ံသလား၊ ဒါေလာက္ 
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မေပ်ာ့ည့ံပါဘူး။ Aိပ္ရာထဲတြင္ ဟုိလူးသည္လိွမ့္ျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာမွ 
တစ္ဖန္ Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ 
 
ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ မုိေရး၏ခါးက ပုိနာလာသည္။ စိတ္မၿငိမ္မသက္ျဖင့္ပင္ ဖရီဒါAလာကုိ 
ေစာင့္ယင္း သူ၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ Aထပ္ထပ္ ျပန္စစ္ၾကည့္ေနသည္။ Aားလုံး ေနရာတက္ရိွၿပီ။ 
ထုပ္ပုိးျခင္းကုိ Aၿပီးသတ္ရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ နာရီၾကည့္လုိက္သည္။ ၁၀ 
နာရီေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္၏။ ဖရီဒါ ဘာေၾကာင့္မ်ား မလာပါလိမ့္၊ တယ္လီဖုန္းဆက္ေတာ့မည္ ျပဳမွ 
Aိမ္ေရွ႕ကားဝင္လမ္းဆီမွ ဖရီဒါ၏ ေျခသံမ်ား ၾကားလုိက္ရသည္တြင္ Aလြန္Aမင္း 
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စိတ္သက္သာရာရသြားသည္။ တံခါးကုိ သူကုိယ္တုိင္ သြားဖြင့္ေပးလုိက္၍ “ကားနဲ႔ မလာပဲကုိး၊ 
ဘာေၾကာင့္ ေနာက္က်ေနပါလိမ့္မလဲလုိ႔ ေAာက္ေမ့ေနတာ၊ လာေလ Aထဲကုိ” ဟု 
ေခၚလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ မဝင္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
မုိေရးက ဖရီဒါ၏ မ်က္ႏွာထားကုိၾကည့္၍ “ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ” ဟု တA့ံတၾသေမးလုိက္သည္။ 
 
“မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ ကူညီခ်င္တ့ဲစိတ္ ရိွေပမယ့္ ကၽြန္မ မကူညီေတာ့ဘူး၊ ေတြ႔လဲ 
မေတြ႔ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ၊ Aခုလဲ မဝင္ေတာ့ပါဘူး၊ ေနာက္လဲ မလာေတာ့ပါဘူး” 
“ေနပါUီး ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္က ေႂကြAုိးႀကီးကုိ ထုပ္ဖုိ႔ပုိးဖုိ႔ ခင္ဗ်ာ့ကုိ Aားကုိးထားတာ” 
“ေႂကြAုိးႀကီး၊ Aင္း…” ဟု ဖရီဒါက သေရာ္ေလျဖင့္ သံေယာင္လုိက္ကာဆုိ၏။ “ေႂကြAုိးႀကီးက 
ဘာAေရးလဲရွင့္၊ ရွင္ဒါကုိ ေနာက္ျမင္ရေတာ့မွာမွ မဟုတ္ပဲ၊ ရွင့္ကုိ ကူညီရတာ ကၽြန္မမွာ 
ရင္နာလြန္းလုိ႔ ရွင့္စကားAတုိင္းပဲ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ပဲ ေကာင္းတယ္၊ ရွင့္ 
Aေပါင္းAသင္းေတြကလဲ Aားလုံးပဲ ရွင့္Aတြက္ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကတာ၊ Aားလုံး 
တစ္စိတ္တည္း တစ္သေဘာတည္းပဲ”  
 
မုိေရးက “ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္ ပူေနၾကတယ္ ဆုိတာကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု 
ေျပာလုိက္ရေသာ္လည္း သူ႔Aေၾကာင္း ေျပာေနၾကသည္ဆုိသည္ကုိမူ စိတ္ထဲက 
ေAာင့္သက္သက္ျဖင့္ ခံျပင္းလ်က္ရိွသည္။ 
 
“လီယုိႏုိရာရဲ႕ Eည့္ခံပြဲမွာ ရွင့္Aေၾကာင္း ေျပာေနၾကတယ္၊ တစ္သက္လုံး ကုန္းA လုပ္လုပ္ၿပီး 
ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝလာၿပီးမွ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြလဲရိွရဲ႕၊ လွလွပပA ိမ္လဲ ရိွရဲ႕သားနဲ႔ 
ေကာက္ကာငင္ကာ ရလာတ့ဲ စိတ္ကူးတစ္ခုေၾကာင့္ A ဲဒါေတြA ားလုံးကုိ လႊင့္ပစ္လုိက္တ့ဲ လူပဲတ့ဲ” 
 
ဖရီဒါ၏ေလသံကုိ မခံခ်င္၍ “ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ေနလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္ဗ်” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ေၾသာ၊ သိတယ္လား၊ မေန႔က ရွင့္ဝီလီတုိ႔ေနရာနားဆီက ကလိန္ဒဆုိတ့ဲရြာမွာ တုိင္းရင္းသား 
သူပုန္ေတြက ဗယ္လဂ်ီယံ သာသနာျပဳA ဖြဲ႔ကုိ ဝင္ၿပီး A ထဲမွာရိွတ့ဲ လူေတြကုိ လက္ေတြကုိ 
A လ်င္ျဖတ္၊ ေနာက္ေတာ့ A ကုန္သတ္သြားၾကသတ့ဲရွင့္၊ A င္မတန္လွ A င္မတန္ႏူးည့ံတ့ဲ 
ရွင့္လက္ကေလးေတြမ်ား A ျဖတ္ခံရမယ္ဆုိယင္ ကၽြန္မတုိ႔တစ္ေတြကေတာ့ ရွင့္A တြက္ 
ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ၾကရမွာပဲဆုိတာ ရွင္A ံ့ၾသမလားရွင္၊ ကဲ” 
 
မုိေရး စိတ္ထဲက ကသိကေA ာက္ျဖစ္ကာ ေဒါသလည္း ထြက္လာသည္။ သုိ႔ျဖင့္သူက “ေတာ္ဗ်ာ၊ 
ခင္ဗ်ားဘယ္လုိမွ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စိတ္ပ်က္ေA ာင္ လုပ္လုိ႔ မရဘူး” ဟု သံျပတ္ျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဒီလုိဆုိလဲ ႂကြေပါ့ရွင္၊ ရွင္ကေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ A စုိးရတ့ဲလူမွ မဟုတ္ေတာ့တာပဲ” 
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“ေက်းဇူးတင္ပါ့ဗ်ား…” 
 
သူတုိ႔ႏွစ္Uီးသား ရန္ျဖစ္ေနၾကရသည္ဆုိေသာ Aသိသည္ မုိေရးAား AႀကီးAက်ယ္ စိတ္ေသာက 
ျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။ ဖရီဒါက မ်က္လုံးကေလးမ်ားကုိ ေမွး၍ ေလွာင္ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ျပန္ကာ 
“ရွင္က ရွင္လုပ္တာကုိ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး တစ္ခုရိွလုိ႔ လုိ႔ဆုိတယ္၊ တကယ္က ဘာမွ မရိွပါဘူး၊ 
ဒါေတြAားလုံးစာ ရွင့္တဏွာရာဂကုိ ထႂကြေAာင္လုပ္ေနတ့ဲ ေကာင္မကေလးတစ္ေကာင္နဲ႔ 
Aိပ္ဖုိ႔လုပ္ေနတာပါပဲ၊ ဒီေကာင္မကေလးက ရွင့္ကုိ ဘာမ်ားေပးႏုိင္မယ္ထင္လုိ႔လဲ၊ ရွင့္ကုိမ်ား 
A႐ူးAမူး ျပန္ခ်စ္လိမ့္မယ္ ထင္လုိ႔လား၊ ေဝးလုိက္တာရွင္၊ သူ႔မွာ A႐ူးAမူးခ်စ္တယ္ ဆုိတ့ဲစိတ္မ်ိဳး 
ရိွမွမရိွပဲ၊ သူက သူ႔UီးေလးဝီလီAလုပ္မွာ တမ္းတမ္းစြဲ ေနတာ၊ ရွင္ဟာ သူ႔Aဖုိ႔ Aေဖႀကီးေနရာက 
ေနရမွာပါ၊ ၿပီးေတာ့ ရွင္ဟာ ရွင့္ထက္ Aဆမတန္သာလြန္းတ့ဲ သူနဲ႔ ၿပိဳင္ရမွာ၊ 
ရွင့္ေကာင္မကေလးက ရွင္နဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်စ္ႏုိင္မွာတ့ဲလား” ဟု ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးလည္း ႏႈတ္ခမ္းမ်ားAထိ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လ်က္ “ကဲဗ်ာ၊ တဆိတ္ေလာက္ သြားပါေတာ့” 
ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
ဖရီဒါက ႐ွဴး႐ွဴးရွားရွားျဖစ္လာကာ “ဟုတ္က့ဲ၊ ကၽြန္မ သြားေတာ့မွာပါ၊ Aက်ိဳးသင့္ Aေၾကာင္းသင့္ 
ေျပာတာကုိ လက္ခံႏုိင္Uီးမယ့္စိတ္ ရွင့္မွာ ျပန္ေပၚလာတ့ဲAခါ က်ယင္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ 
ရွင့္မိတ္ေဆြပါပဲ” ဟု ေျပာလုိက္၏။ 
 
ဖရီဒါ၏ ေျခသံမ်ား ကားဝင္လမ္းေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္Aထိပင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ 
Aိမ္ထဲသုိ႔ ျပန္ဝင္ကာ တံခါးကုိ ဒိုင္းကနဲ ေဆာင့္ပိတ္လုိက္သည္။ သူ႔မွာ Aျပင္းAထန္ 
ေဒါသျဖစ္ရၿပီ၊ နာက်ည္းရၿပီ၊ Aေစာ္ကား ခံလုိက္ရၿပီ။ 
 
ကံဆုိးခ်င္ရကား ေလးလံေသာ တံခါးႀကီးကုိ ေဆာင့္၍ ပိတ္လုိက္ရာတြင္ သူ႔ခါးက ပုိနာလာ၍ 
ေျခတစ္ဘက္က လမ္းေလွ်ာက္ေသာAခါ ပုိ၍ ေထာ့နင္းေထာ့နင္း ျဖစ္လာသည္။ ဇူးရစ္သုိ႔ 
ရထားျဖင့္သြား၍ သူ႔မိတ္ေဆြႀကီး ေဒါက္တာမူလာထံ ျပသမည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္၏။ 
Aာထူ႐ုိလည္း သူ႔ဆရာ၏ AျပဳAမူကုိ နားမလည္ႏုိင္ဘဲ မဲလစဗတ္ မီးရထားဘူတာသုိ႔ ၁၁ နာရီ 
၄၅ မိနစ္ Aျမန္ရထားAမီ ကားေမာင္း၍ ပုိ႔လုိက္ရသည္။ ရထားထဲသုိ႔ေရာက္၍ ျပတင္းေပါက္နားမွ 
ထုိင္ခုံတစ္ခုံတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ထုိင္မိေသာAခါ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္ေဂဇက္ 
သတင္းစာကုိဖြင့္၍ ဖတ္လုိက္သည္။ ေရွ႕မ်က္ႏွာတြင္ ကလိန္ဒ သာသနာျပဳစခန္း၌ ကလိန္ဒ သာသနာျပဳစခန္း၌ ကလိန္ဒ သာသနာျပဳစခန္း၌ ကလိန္ဒ သာသနာျပဳစခန္း၌ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ Aစုလုိက္သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ Aစုလုိက္သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ Aစုလုိက္သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ Aစုလုိက္သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ဟူေသာ ေခါင္းစီးစာလုံးမ်ားကုိ 
ေတြ႔လုိက္ရေလသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ သူAေသးစိတ္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္လုိက္သည္။ သာသနာျပဳစခန္းသုိ႔ 
ေျပးဝင္ခုိေAာင္းၾကေသာ လူတစ္ရာေက်ာ္တုိ႔Aား လူမဆန္ေAာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ 
ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္သြားၾကသည္။ သာသနာျပဳ Aဖြဲ႔ဝင္တုိ႔Aား ေရွးUီးစြာ လက္ေျခတုိ႔ကုိ 
ျဖတ္ပစ္ၿပီးမွ Uီးေခါင္းမ်ားကုိျဖတ္၍ သတ္ပစ္ၾကသည္။ 
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ေစာေစာက တုိခ်ီလိန္း သတ္ျဖတ္မႈႀကီး ေနာက္တြင္ ထက္ၾကပ္ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေသာ ယခု 
သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကား တုိင္းရင္းသားAုပ္စုစစ္ပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္ကုိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ 
မရိွၿပီ။ ဤသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ စU္းစားထင္ျမင္ ၾကည့္မိေသာAခါ သူ႔မွာ ႏွလုံးနာလာသည္။ 
တကယ္ဆုိေသာ္ သူသည္ သူ၏ Aာဇာနည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႀကီးကုိ ခ်မွတ္လုိက္စU္က 
က်ေရာက္လာA့ံေသာ Aႏၲရာယ္Aားလုံးကုိ ေတြးေတာခ်ိန္ဆ၍ ၾကည့္ခ့ဲမိသည္မဟုတ္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ ေကသ့ီကုိခ်စ္သည္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ 
 
ဇူးရစ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္ ေဒါက္တာမူလာကုိေတြ႔၍ သူ႔၌ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာလကၡဏာမ်ားကုိ 
Aေသးစိတ္ ေျပာျပသည္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ခါးဆစ္လြဲသြားတယ္လုိ႔ကုိ ထင္တာပဲဗ်ာ” ဟု 
ေျပာသည္။ 
 
လူလုံးလူဖန္ ခပ္ေသးေသးႏွင့္ ေပ်ာ္တတ္ေသာ ေဒါက္တာမူလာက သူ႔Aားလ်င္ျမန္စြာ ၾကည့္႐ႈ 
စစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ “႐ုိး႐ုိး Aေၾကာနည္းနည္း တင္သြားတာပါ၊ Aိမ္က် ခင္ဗ်ာ့တပည့္ လီနီမင္ 
Aလိမ္းခုိင္း” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပမယ့္ ေျခတစ္ဘက္ ဆြဲေနတာဟာ စုိးရိမ္စရာပဲ မဟုတ္လားဗ်” 
“စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ၊ ခင္ဗ်ားခါးAတြက္ Aပူကုိ ခင္ဗ်ား ေျခေထာက္ေပၚ ခင္ဗ်ားလႊဲခ်ေနတာ၊ 
ဒါကေလးေလာက္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ရလဲဆုိတာေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး၊ ခင္ဗ်ာ့မွာ 
တျခားAေရးတႀကီး စိတ္ပူပန္ ေသာကျဖစ္စရာရယ္လုိ႔ မရိွဘူး မဟုတ္လား” 
 
မုိေရးက ဤေမးခြန္းကုိ တမင္မေျဖပဲထားလုိက္သည္။ 
 
“ဒီလုိဆုိ ေက်ာ႐ုိးကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ၾကည့္စရာ လုိတယ္လုိ႔ မထင္ဘူးေပါ့” 
“Aမေလးေလ၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆီမွာ ႐ုိး႐ုိး Aေၾကာတင္တာေလာက္နဲ႔ ဓာတ္မွန္႐ုိက္မၾကည့္ၾကပါဘူးဗ်ာ” 
 
ဆရာဝန္႔ဆီက ျပန္လာခ့ဲေသာAခါ မုိေရး၏ခါးနာမွာ ပုိဆုိးလာသည္။ ေျခတစ္ဘက္ 
ေထာ့နင္းျဖစ္သည္ကုိ မျဖစ္ေAာင္ Aားထုတ္ကာမွ ပုိ၍ပင္ တရြတ္ဆြဲလာရသည္။ 
ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေပးလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ေAာက္ေမ့ကာ ဇူးရစ္ဆီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူ႔ဘဝ ခရီးUီးတည္ခ်က္သည္ Aေၾကာင္းယုတိၱ ကင္းမ့ဲသည္ဟု 
ထင္လာသည္။ မနက္က ဖရီဒါ သူ႔Aား ပက္ပက္စက္စက္ ေျပာသြားသည့္ စကားမ်ားမွာ 
သည္းခံႏုိင္စရာ လုံးဝမရိွ။ သုိ႔စင္လ်က္ သူက ခြင့္လႊတ္စရာေတြကုိ ေတြးေနမိသည္။ ဖရီဒါ 
သူ႔ကုိခ်စ္ေနေသာေၾကာင့္ ေကသီAားလည္း မနာလုိ၊ သူ႔ေနာက္ေရးကုိလည္း ပူပန္၍ 
ေျပာျခင္းျဖစ္မည္။ 
 
Aိမ္Aျပန္ ရထားေပၚတြင္ သူ မနက္က ဖတ္ခ့ဲေသာ သတင္းကုိ ညေနသတင္းစာက 
ထပ္မံAတည္ျပဳၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ထုိေဒသတြင္ ေက်ာက္ႀကီးေရာဂါႏွင့္ Aက်ိတ္ 
ပလိပ္ကပ္ေရာဂါတုိ႔လည္း ျဖစ္ပြားပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ ရိွၾကသည္ဟုလည္း ပါလာေလသည္။ 
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သူ Aိမ္ျပန္ေရာက္ေသာAခါ Aဂၤလန္ျပည္တြင္း၌ ခရီးသြားေနမည္ျဖစ္ေသာ ေကသ့ီထံမွ 
တယ္လီဖုန္း သတင္းေရာက္ေနမည္ ထင္ခ့ဲေသာ္လည္း ဘာမွေရာက္မေနေခ်။ စာကေလး 
တစ္ေစာင္တေလပင္ မေရာက္။ သူကား ေကသ့ီAတြက္ Aားလုံးကုိ စြန္႔ပစ္ထားခ့ဲရသည္။ 
ေကသ့ီထံမွ ေထာက္ကူ Aားေပးသည့္ စကားကေလးမ်ားေလာက္ကား ၾကားရသင့္သည္။ 
သူကဤသုိ႔ တAုံေႏြးေႏြး ေတြးလ်က္ရိွစU္ တယ္လီဖုန္းေခါင္းေလာင္းက ျမည္လုိက္ရာ 
Aလ်င္Aျမန္ေျပး၍ ေကာက္ကုိင္လုိက္သည္။ သူ႔Aလုိလုိ သူ႔စိတ္က သိေနဘိသည့္Aလား 
ေကသ့ီထံမွ ျဖစ္သည္ဟု သူAတပ္သိသက့ဲသုိ႔ ထင္ေနသည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္ ေကသီမဟုတ္ပါ။ မ်ဴးနစ္က ျပန္မလာႏုိင္ေသး၍ မူလခ်ိန္းဆုိခ်က္ကုိ တနလၤာေန႔Aထိ 
ေရႊ႕ဆုိင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ သူ႔ေရွ႕ေန စတုိက္ဂါ၏ AသံေAာေAာႀကီးကုိသာ 
ၾကားလုိက္ရသျဖင့္ သူ႔မွာ AႀကီးAက်ယ္ စိတ္ေမာသြားသည္။ ရက္Aနည္းငယ္ေရႊ႕႐ုံမွ်ျဖင့္ကား 
ကိစၥမရိွတန္ရာဟု မုိေရးေတြးမိသည္။ သူ႔A ဖုိ႔ စU္းစားရန္ A ခ်ိန္လည္း ပုိရမည္ဟု 
ေA ာက္ေမ့မိသည္တြင္ စိတ္သက္သာရာ ရသြားသေယာင္ေယာင္ ရိွသည္ကုိ 
သတိထားလုိက္မိေလ၏။ 

************    
    

၁၄၁၄၁၄၁၄    
သီတင္းတစ္ပတ္ ကုန္လြန္ခ့ဲၿပီ။ ယေန႔ တနဂၤေႏြေန႔၊ သဲသဲမဲမဲ မစည္းေAာင္ရြာသည့္ မုိးေၾကာင့္ 
ႏွင္းပြင္းမ်ားမွ ဗြက္ေပါက္ကာ AႀကီးAက်ယ္ စိတ္ညစ္စရာ ေကာင္းေသာေန႔။ မုိေရးသည္ 
ျပတင္းေပါက္မွ လွည့္ဝင္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ေကသ့ီထံမွာလာေသာ တစ္ေစာင္တည္းေသာ စာကုိ ထုတ္၍ 
ဖတ္ျပန္သည္။ ဤစာကုိ သူဖတ္သည္မွာ Aႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ပင္ ရိွေရာ့မည္။ 
 
ခ်စ္ေသာUီးေလး  
Uီးေလးရဲ႕ Aသံကုိ တယ္လီဖုန္းက ၾကားရတာ သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာပဲ။ စာေရးဖုိ႔Aခ်ိန္ေတာင္ 
Aခုမွပဲ ရေတာ့တယ္။ ေကသီေျပာထားတ့ဲAတုိင္း Uီးေလးဝီလီကလဲ Aေတာ့ကုိ ဖ်ားေနတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေလယာU္လက္မွတ္ေတြကေတာ့ သုံးေစာင္စလုံး ယူထားၿပီးၿပီ။ ေန႔ရက္Aခ်ိန္ Aားလုံး 
သတ္မွတ္ၿပီးၿပီ။ ေလယာU္ခရီးစU္Aမွတ္ ေA Aက္ဖ္ ၄၃၂၉။ ေလယာU္ပ်ံက ၂၁ ရက္  Aဂၤါေန႔ 
ညU့္ ၁၁ နာရီမွာ ထြက္မယ္။ Aခ်ိန္မီေရာက္ေAာင္ သတိေပးထားလုိ႔ ေျပာတယ္။ သူကေတာ့ 
သိပ္ကုိ သြားခ်င္ေနၿပီ။ ကြီဗူးမွာ AေျခAေနေတြက ဆုိးသည္ထက္ ဆုိးလာေတာ့ ကာေဆနယ္က 
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ စခန္းခြဲေတြကုိ ကယ္ဖုိ႔ဆုိယင္ ကၽြန္မတုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေရာက္မွ ျဖစ္မယ္။ ေကသီေတာ့ 
ဟုိေရာက္ၿပီး Uီးေလးနဲ႔Aတူ Aလုပ္ လုပ္ရမွာကုိ ေတြးၿပီး သိပ္ကုိေပ်ာ္ေနတယ္ Uီးေလးေရ။ 
ေကသီေျပာခ်င္တာေတြ Aကုန္ေျပာဖုိ႔ကေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကသ့ီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ 
UီးေလးAေပၚမွာပဲ ရိွတယ္ဆုိတာရယ္ ေကသီဟာ မၾကာခင္ Uီးေလးရဲ႕ ဇနီးမယား 
Aလိမၼာကေလး စစ္စစ္ ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ဆုိတာရယ္ Uီးေလးသိပါတယ္ေနာ္။  

ေကသီ 
 
သတိရလုိက္တာ၊ ေA ာက္ေမ့လွၿပီ၊ Uီးေလးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲကုိ ျပန္ေရာက္ခ်င္လွၿပီ ဆုိတာမ်ိဳးေတာင္ 
မေရးႏုိင္ဘူးလား၊ ‘ခ်စ္ေသာ’ ဆုိတ့ဲ စကားကေလးတစ္လုံးထက္ ပုိၿပီး ထိေရာက္တ့ဲ စကားလုံးမ်ိဳး 
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သုံးဖုိ႔  မရိွေတာ့ဘူးတ့ဲလား၊ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိ ခံစားေနရတယ္၊ လူေကာ ေနေကာင္းရဲ႕လား 
ဆုိတာမ်ိဳးကုိေတာင္ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒ မစုံစမ္း…။ 
 
သူတစ္ေယာက္တည္း ေနေနရသည့္Aျဖစ္က သူ႔Aားပစ္ထားသည္ ဆုိသည့္Aေတြးကုိ 
Aားျဖည့္ေပးသက့ဲသုိ႔ ရိွေနသည္။ သူ႔မွာ မိတ္ေဆြေတြကုိလည္း ႏႈတ္ဆက္ၿပီးၿပီ။ သူ႔ဆီကုိ 
ဘယ္သူမွ မလာၾကေတာ့။ သူက ဖရီဒါကုိ ေတြ႔ရေလႏုိး ေရAုိင္ေဘးလမ္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ယင္း 
ဆုတ္ဆုိင္းဆုတ္ဆုိင္းလုပ္၍ ကုိယ္ေရာင္ျပပါေသာ္လည္း ထုိသီတင္းတစ္ပတ္လုံး ဖရီဒါAား 
Aရိပ္Aေယာင္မွ်ပင္ မျမင္ခ့ဲရ။ သူ႔မွာ ဖရီဒါ့ကုိ Aလြန္ေတြ႔ခ်င္ေနသည္။ ဖရီဒါႏွင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ 
စိတ္ဝမ္းကြဲသြားရျခင္းကုိ သူ စိတ္မေကာင္း။ ဤသုိ႔ မေျပမလည္ႀကီးျဖင့္ သူ ထြက္ခြာမသြားခ်င္၊ 
သူကပင္ ဖရီဒါ့ထံသုိ႔ သြားသင့္သည္။ 
 
သူစိတ္ေျပာင္းမသြားခင္ မုိးကာAကႌ်ကုိ ကသုတ္ကရက္ ေကာက္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ေျခတစ္ဘက္ 
ေထာ့နင္းျဖင့္ပင္ ထြက္လာခ့ဲသည္။ ေရAုိင္ကုိ ကုတုိ႔ျဖင့္ ျဖတ္ကူးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေျခတစ္ဘက္ဆြဲေနသူAဖုိ႔ မတ္ေစာက္ ေကြ႔ေကာက္ေသာ ေတာင္ေစာင္းလမ္းမွ တက္ရသည္မွာ 
ခက္ခဲလွသည္။ Aေပၚသုိ႔ေရာက္လွ်င္ သူ႔မွာ မႏုိင္ဝန္႐ုန္းခ့ဲရေသာ ျမင္းက့ဲသုိ႔ ဒူးမ်ားတုန္ေနသည္။ 
‘ဘုရား… ဘုရား၊ ငါ့Aေျခဟာ ဒီေလာက္ပဲ ယုိင္ေနၿပီလား’ ဟု စိတ္တြင္းမွ ညည္းညဴမိ၏။ 
 
ဖရီဒါ၏ ဆီးဗတ္ရဲတုိက္သည္ သူ႔Aေပၚ၌ မုိးေနသည္။ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ေမွ်ာ္စင္ကတုံး 
တစ္ခုစီျဖင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာAသြင္ကုိ ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ဆယ့္ခုနစ္ရာစု ဆြစ္ဇာလန္ပုံစံ 
ရဲတုိက္ႀကိးကုိ လိပ္သဲေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္ထားသည္။ ဖရီဒါ၏ Eည့္ခန္းဘက္သုိ႔ 
လွမ္းျမင္ေနရေသာ ျပတင္းတံခါးႀကီးမ်ား၏ Aျပင္ဘက္ရိွ ဝရန္တာႀကီးေပၚသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ သူ 
ေမာေနသည္။ ဖရီဒါသည္ ေရွးပုံစံ ေႂကြAုပ္ႂကြပ္မ်ား စီထားသည့္ မီးလင္းဖုိေဘးက 
ဆုိဖာတစ္ခုေပၚတြင္ ထုိင္ကာ ဇာထုိးေနသည္။ Aုပ္ေဆာင္းAုပ္ထားသည့္ ဓာတ္မီးေရာင္သည္ 
Aခန္းက်ယ္ ျမင့္ျမင့္ႀကီးထဲတြင္ ေနရာႏံွ႔ေAာင္ Aလင္းေရာင္ မေပးႏုိင္ေခ်။ မုိေရးက မွန္တံခါးကုိ 
AသာAယာ ပုတ္လုိက္ေသာAခါ ဖရီဒါက ေခါင္းေမာ့ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ထုိင္ရာမွထလာကာ 
တံခါးကုိဖြင့္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပတ္သားတည္ၿငိမ္ေသာ Aသံျဖင့္ “ေၾသာ္… ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ 
မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ရွင့္ၾကည့္ရတာ Aေတာ္ ေနမေကာင္းေနပုံတယ္၊ ကဲ ကဲ လာ… ကၽြန္မတြဲမယ္” 
ဟုဆုိကာ လက္ေမာင္းကုိတြဲလ်က္ ဆုိဖာဆီသုိ႔ ေခၚလာခ့ဲၿပီးမွ “Aဲဒီမွာထုိင္ၿပီး နားUီး” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ေက်းဇူးပဲဗ်ာ” ဟု ေမာဟုိက္စြာ ဆုိလုိက္ၿပီးလွ်င္ “ကၽြန္ေတာ္လဲ ေကာင္းေကာင္းကုိ 
ေနလုိ႔မေကာင္းဘူးဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ခါးနာသြားတာ ခင္ဗ်ားလဲ မွတ္မိပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ကန္ေဘးမွာ ရွင္ တုံ႔ေႏွးတုံ႔ေႏွးနဲ႔ ႀကိဳးစား လမ္းေလွ်ာက္ေနတာ ကၽြန္မသုံးခါ ျမင္လုိက္ပါတယ္၊ 
ကၽြန္မေတာင္ ‘ေတာ္ၾကာ သူငါ့ဆီလာမွာပဲ’ လုိ႔ေတာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေျပာေနမိေသးတယ္” ဟု 
ေျပာသည္။ သူေျပာပုံမွာ Aႏုိင္ရသူ၏ Aထက္စီးေလသံမ်ိဳးျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေစာင့္ေရွာက္လုိသည့္ 
ေစတနာျဖင့္ တည္ၿငိမ္စြာ ေျပာသည့္သေဘာသာ ရိွေလသည္။ 
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“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မသင့္မတင့္ ျဖစ္ခ့ဲၾကတာကေလးကုိ မေျပမလည္နဲ႔ ထားခ့ဲၿပီး 
ထြက္မသြားႏုိင္လုိ႔ လာခ့ဲတာပဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ ကၽြန္ေတာ္ သန္ဘက္ခါ သြားေတာ့မယ္” 
 
ဖရီဒါက ဆုိဖါေပၚတြင္ မုိေရး၏ေဘးမွ ဝင္ထုိင္လုိက္၍ မုိေရး၏လက္တစ္ဘက္ကုိ ကုိင္ကာ 
မ်က္ႏွာကုိ စုိက္ၾကည့္လ်က္ “ျဖစ္ရေလ မိတ္ေဆြႀကီးရယ္၊ ရွင့္စိတ္ေတြဟာ မမွန္ေတာ့ဘူး၊ Aခု 
ရွင့္ကုိယ္ရွင္ ဒုကၡေပးေတာ့မယ့္ Aခ်ိန္Aခါမွာ ရွင့္Aေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး ရွင့္စိတ္ကုိ 
နားလည္တ့ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္က ဝင္ကယ္ရေတာ့မွာပဲ၊ ရွင္ Aဲသလုိ AေျခAေနဆုိးမ်ိဳးကုိ 
ေရာက္ရတာဟာ လူေပါင္းမွားလုိ႔ပါ၊ ရွင္က ဂုဏ္သိကၡာရိွတ့ဲ လူတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔ ဒါေလာက္ 
မမာမက်န္း ျဖစ္ေနတာေတာင္ ရွင္ေျပာထားတ့ဲAတုိင္း ရွင္လုပ္ေတာ့မွာပဲ၊ ရွင့္Aဖုိ႔ ေသေဘးက 
မလြတ္ဘူးဆုိတာ သိရက္နဲ႔လဲ လုပ္ေတာ့မွာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက “Aခုလုိ ေျခတစ္ဘက္ မသန္ရက္ႀကီးနဲ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လဲ စိတ္ထဲက 
ထင့္တင့္တင့္ပါပဲ ဆုိတာေတာ့ ဝန္ခံပါတယ္၊ စီစU္ထားတ့ဲAတုိင္း Aခုတစ္ခါတည္း 
လုိက္မွလုိက္ႏုိင္ပါ့မလား၊ ေနာက္မွပဲ လုိက္သြားရ ေကာင္းမလားဆုိတာလဲ စU္းစားေနမိတယ္” ဟု 
ေျပာ၏။ 
 
“ရွင္ ဘာမွ သံသယျဖစ္မေနနဲ႔ေတာ့၊ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ သြားခြင့္ေပးဖုိ႔ လုံးဝ မရည္ရြယ္ဘူး” 
 
မုိေရးက ႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔သြားကာ “ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က Aျပတ္ေျပာၿပီးသား ျဖစ္ေနၿပီ” 
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက ဆုံးမပ့ဲျပင္လုိသည့္ဟန္ျဖင့္ လက္ညႇိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ေထာင္ကာ “ရွင္ ေတာင္ေပၚမွာ 
လမ္းသြားယင္း လမ္းမွားကုိ လုိက္ခ့ဲမိၿပီဆုိတာ သိရယင္ ဒီလမ္းAတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ၿပီး 
ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲကုိ Aက်ခံသလား၊ ဘယ္ခံမလဲ၊ သိတ့ဲလူကုိ လမ္းမွန္ေမးၿပီး ျပန္လွည့္ရမွာပါပဲ” 
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဟာဗ်ာ၊ ဒီလုိေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ ေကသီတုိ႔ ဝီလီတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘယ္လုိထင္ၾကမလဲ၊ ဒီက 
လူေတြကေကာ ႏႈတ္ဆက္ပြဲေတြဘာေတြလုပ္၊ မိန္႔ခြန္းစကားေတြ ဘာေတြေျပာ၊ သတင္းစာ 
ထဲမွာေတာင္ လူသိရွင္ၾကား ပါလာၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဒီနယ္ေျမမွာ ဆက္ျမင္ေနၾကUီးမယ္ဆုိယင္ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ လူရယ္စရာေကာင္ႀကီး ျဖစ္ေနမွာေပါ့” 
“ဒီနယ္ေျမမွာ ရွင့္ကုိ ဆက္ျမင္မေနၾကရပါဘူးေလ၊ တစ္ေနရာရာကုိ ကၽြန္မနဲ႔Aတူ ခရီးရွည္ 
ထြက္သြားလုိက္႐ုံေပါ့” ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္ မုိေရးမွာ သိသိသာသာ မ်က္ႏွာပ်က္သြားေသာ္လည္း 
ဖရီဒါကမူ ေလသံမွန္မွန္ျဖင့္ ဟန္မပ်က္ပင္ “Uီးဆုံး ကၽြန္မတုိ႔ မြန္တီကတနီကုိ 
သြားၿပီး  ရွင့္ခါးနာAတြက္ ေရပူစမ္းမွာ ေရခ်ိဳးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ စတယ္လာ ပုိလာရစ္သေဘၤာနဲ႔ 
ပင္လယ္ခရီးတစ္ပတ္ ထြက္လယ္မယ္၊ ဒီက ေတာက္တီးေတာက္တ့ဲ ကိစၥေတြကုိ လူေတြ 
ေမ့ေလာက္ၿပီဆုိတ့ဲ ေႏြUီးေပါက္ေလာက္က်မွ ဒီကုိ ျပန္လာၾကမယ္” ဟု ဆက္ေျပာသြားသည္။ 
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မုိေရးသည္ မွင္တက္မိသူပမာ ဖရီဒါAား ေငးစုိက္ၾကည့္ေန လုိက္မိေသာ္လည္း ဖရီဒါဆံပင္ကုိ 
Aသစ္ျပဳျပင္ထား၍ သူလာမည္ကုိ ႀကိဳသိထားဟန္ ဝတ္ေကာင္းစားလွျဖင့္ ျဖစ္ေနသည္ကုိကား 
သတိျပဳမိေလသည္။ 
 
ဖရီဒါသည္ မိန္းမတစ္ေယာက္Aေနျဖင့္ ကုိယ္လုံးကုိယ္ေပါက္ ေၾကာ့ရွင္း၍ Aေဝးမွၾကည့္လွ်င္ 
လွပဆဲ ရိွေသးသည္။ Aနီးကပ္ ၾကည့္လွ်င္မူ သူ၏ မ်က္လုံးမ်ားေAာက္၌ AေရးAစင္းမ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း၊ လည္ပင္းတြင္ Aိတြဲက်ေနေသာ Aေရျပားတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း 
ေတြ႔ျမင္ေနရေလသည္။ ေကသီ၏ ေသးသြယ္ႏုနယ္၍ ပ်ိဳမ်စ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ 
ခ်ိဳရႊင္ေသာAၿပံဳးတုိ႔ႏွင့္ဆုိလွ်င္ ဖရီဒါ၏ ႐ုပ္Aသြင္သည္ ယွU္ကာမွ်မရ၊ သုိ႔တုိင္ေAာင္ ယခု 
သူႀကံဳေနရေသာ စိတ္ပ်က္စရာ AေျခAေနမ်ိဳးတြင္ကား ဖရီဒါသည္လည္း ေျပးပုန္းခုိဝင္ရာ 
ဆိပ္ကမ္းသာ မဟုတ္ပါေလာ။ သူက စကားေျပာေတာ့မည္ဟု ဟန္ျပင္စU္တြင္ ဖရီဒါက 
UီးေAာင္ဝင္၍ ခပ္ေနာ့ေနာ့ ရယ္သြမ္းေသြးကာ “ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္မပဲ ရွင့္Aတြက္ 
ေန႔ေန႔ညU့္ညU့္ တကယ္မယားေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမယ့္သူေပါ့ရွင္၊ ၿပီးေတာ့လဲ 
ရွင္နဲ႔ကၽြန္မ ဒီဆီးဗတ္Aိမ္ႀကီးကုိ Aသစ္ျပန္ မြမ္းမံျပဳျပင္ၾကရယင္ ဘယ္ေလာက္ 
ေပ်ာ္လုိက္ၾကမလဲရွင္” ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။  
 
မုိေရးက မပြင့္တပြင့္ ကန္႔ကြက္လုိဟန္ျဖင့္ “ခင္ဗ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ကုိ ခင္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမ့ဲ…” 
ဟု ဆုိသည္။ 
 
“မဒါေပမ့ဲ ေနနဲ႔ေတာ့၊ ကၽြန္မကလဲ ရွင့္ကုိ သိပ္ကုိခင္တာပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ Aျပတ္ပဲ 
ေျပာလုိက္မယ္၊ ရွင္ ဟုိသြားၿပီး ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ ဖ်က္ဆီးမယ့္Aလုပ္ကုိ ကၽြန္မ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ 
ခြင့္မျပဳဘူးရွင္ ကဲ…” 
 
မုိေရးမွာ ဆန္႔က်င္Aား Aလ်င္းမရိွ၊ Aႏုိင္က်င့္ ခံလုိက္ရကာ မႈိင္းမိသူပမာ ရိွေသာ္လည္း 
သူ႔စိတ္တြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သက္သာရာရကာ ခ်မ္းေျမ့လာသည္ဟုလည္း ထင္လုိက္မိေလ၏။ 
ဖရီဒါ၏ Aႀကံဉာဏ္ကား သင့္ျမတ္လွေပသည္။ သေဘာက်စရာ ျဖစ္သည္။ ယခုAခါ 
သူကုိယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ေတြးေၾကာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ Aေမွာင္စုိးေသာ သူ၏ Aနာဂတ္ႏွင့္ကား 
ကြာျခားဘိျခင္း။ ဖရီဒါ၏ Aႀကံဉာဏ္ကုိ လက္ခံလုိက္လွ်င္ ခရီးပန္းလာသူAဖုိ႔ 
ေရေႏြးေႏြးကေလးထဲ ဆင္းစိမ္လုိက္ရသက့ဲသုိ႔ ရိွမည္။ သူ မ်က္လုံးမ်ားကုိ မိွတ္၍ စိတ္ကုိ 
Aသာေလ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ေျပာမျပတတ္ေAာင္ပင္ သက္သာရာရသြားသည္။ 
 
“Aမေလး ဖရီဒါရယ္၊ ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ နားလည္တ့ဲ မိန္းမရယ္လုိ႔ ရိွတယ္၊ 
ဖရီဒါ့ကုိ Aားလုံး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၊ Aစကစၿပီး ေျပာျပခ်င္တယ္” ဟု Aစခ်ီကာ သူ၏ 
ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ Aက်ယ္တဝင့္ စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာျပေလသည္။ 
 
ေနာက္တစ္နာရီခန္႔ Aၾကာတြင္ ေAာင္ပြဲရ ဖရီဒါ၏ ေဒၚဖင္ကားကေလးသည္ မုိေရးAား 
တစ္ေဆာင္လ်က္ သူ၏ Aိမ္ႀကီးသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးရေလသည္။ ကားကေလး၏Aတြင္း Aေမွာင္ထဲတြင္ 
ဖရီဒါက မုိေရး၏ပါးကုိ လက္ဝါးျဖင့္ AသာAယာ ပြတ္လုိက္ကာ “ကဲ… သြားေတာ့မယ္ 
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ခ်စ္ေဆြႀကီးေရ႕၊ နက္ျဖန္ ကၽြန္မ ရွင့္ဆီ ေစာေစာလာခ့ဲမယ္၊ ကုိးနာရီမထုိးခင္ ကၽြန္မတုိ႔ ‘ေဘဆယ္’ 
ကုိ သြားၾကရမွာ” ဟု ေျပာေလသည္။ 
 
သူတုိ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ထပ္ၾကရန္ မုိေရးက သေဘာတူခ့ဲၿပီးျဖစ္၏။ နံနက္တြင္ သူတုိ႔ ေဘဆယ္သုိ႔ 
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပင္ သြားကာ လက္ထပ္ရန္ လုိAပ္သည့္ AစီAစU္မ်ားကုိ လုပ္မည္။ 
သုံးရက္ခန္႔ၾကာမည္။ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ မုိေရး၏Aိမ္သုိ႔ ျပန္လာကာ တစ္ညU့္Aိပ္မွ်သာ 
ေနၿပီးလွ်င္ Aပန္းေျဖခရီး ထြက္ၾကမည္။ မုိေရးမွာ ေထြရာေလးပါး ပုိမေတြးAား။ 
စိတ္သက္ရာရကာ သူ႔ Aိမ္ထဲသုိ႔ ခလုတ္Aတုိက္တုိက္ျဖင့္ ဝင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ သူ႔Aသံကုိ 
မူမွန္ေAာင္ႀကိဳးစားထိန္းလ်က္ Aာထူ႐ုိAားေခၚ၍ သူ AၿပီးAပုိင္ သြားမည္မဟုတ္။ 
လAနည္းငယ္သာ ၾကာမည္ဟု ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
 
ေနာက္သုံးရက္Aၾကာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနဆည္းဆာAခ်ိန္၌ ဟမ္းဘားကားႀကီးသည္ နန္းလုံးႀကိဳင္ 
ပင္တန္းကေလးႏွင့္ ကားဝင္လမ္းAတုိင္း ေကြ႔၍ တက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ မုိေရး၏ Aိမ္ႀကီးေရွ႕တြင္ 
ရပ္လုိက္သည္။ 
 
“ကဲ… ဖရီဒါေရ၊ ေရာက္ၿပီ” 
 
ေျပာေနဖုိ႔ လုိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေထာင္းAားရAၿပံဳးျဖင့္ ေျပာလုိက္၏။ သူတုိ႔၏ လက္ထပ္ပြဲကုိ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျပဳလုပ္ ေAာင္ျမင္ခ့ဲသည့္Aတြက္ သူ႔မွာ ရႊင္လန္းလ်က္ရိွသည္။ 
စီစU္ထားသည့္Aတုိင္း Aားလုံး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္သြားသည္။ သူက ဖရီဒါAား 
ကားေပၚမွဆင္းရန္ လက္ကမ္း၍ ေပးလုိက္စU္ Aိမ္တံခါးမ်ား ပြင့္လာလ်က္ Aာထူ႐ုိက 
Aဝတ္ေသတၱာမ်ားခ်ရန္ Aၿပံဳးျဖင့္ ေပၚလာသည္။ 
 
“Aားလုံး ေAးေAးေဆးေဆးပဲလား Aာထူ႐ုိ” ဟု မုိေရးက ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ေAးေAးေဆးေဆးပါပဲ၊ Eည့္ခန္းမလဲ Aားလုံး ေသေသသပ္သပ္ ျပန္ခင္းက်င္းထားပါၿပီ ဆရာ” 
 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးက Aနည္းငယ္ဆုိင္းေနၿပီးမွ “စာတုိ႔၊ ဘာတုိ႔၊ တယ္လီဖုန္းတုိ႔ မလာဘူးေနာ္” ဟု 
ေမးသည္။ 
 
“ဘာမွ မလာပါဘူး ဆရာ” 
 
မုိေရးလည္း စိတ္သက္သာရာရသြားသည္ကုိ ဟန္မလုပ္ႏုိင္ပဲ သက္ျပင္းခ်လုိက္မိသည္။ သူ႔ 
စိတ္ထဲတြင္ ေနာက္ဆုံးAခ်ိန္တြင္ ကပ္လ်က္ တယ္လီဖုန္းဆက္သည္ ဆုိသည့္ သတင္းမ်ိဳး 
ၾကားရေလမည္ေလာဟု စုိးရိမ္ေနမိခ့ဲသည္။ ယခု သူတုိ႔Aက်ိဳးAေၾကာင္း တစ္ခြန္းမွ 
ေမးမေနၾကေတာ့ပဲ၊ ဖရီဒါေျပာသက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔၏ သာသနာျပဳစခန္းသုိ႔ သြားကာ သူတုိ႔၏ 
ဘဝတစ္သက္တာ Aလုပ္ကုိ ေစာက္ခ် လုပ္ေနၾကေပေရာ့မည္။ Aလုပ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ 
Aခက္AခဲAႏၲရာယ္မ်ားတြင္ Aာ႐ုံAျပည့္ စုိက္လ်က္ သူ႔ဘဝသူ ဤလုပ္ငန္းသုိ႔ 
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ေပးလွဴၿပီးျဖစ္ေသာ ေကသီကေလးသည္ မၾကာမတင္ပင္ Aားလုံးကုိ ေမ့သြားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 
ႏွစ္Uီးႏွစ္ဝAက်ိဳးAတြက္ သူ႔Aမွားကုိ Aခ်ိန္မေႏွာင္းမီ သူျမင္ကာ ျပဳျပင္လုိက္ျခင္းမွာ 
Aေျမာ္Aျမင္ရိွေလစြ။ 
 
မုိေရးက ဖရီဒါ၏ေနာက္မွ Eည့္ခန္းထဲသုိ႔ ဝင္လုိက္သြားယင္း “Aာထူ႐ုိေရ၊ လက္ဖက္ရည္ ယူခ့ဲေဟ့” 
ဟု Aမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ မွန္ပါသည္။ Aားလုံး ယခင္ကAတုိင္းပင္ ေနထားတက ် ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 
သူ၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားသည္ ေရွးကထက္ပုိ၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ စုိျပည္ေနၾကသည္။ ၾကည့္ပါUီး၊ သူ႔မွာ 
ဒါေတြနဲ႔ကင္းလုိ႔ ေနႏုိင္မတ့ဲလား။ သူ႔ေငြထည္ေတြကလည္း ဝင္းေနၾကသည္။ 
ေႂကြထည္မ်ားကလည္း လက္ေနၾကေလသည္။ 
 
မုိေရးက ရင္းႏီွးေသာ Aၿပံဳးျဖင့္ ဖရီဒါAား “Aားလုံး ပိပိရိရိစီမံၿပီး Aတူတူ 
Aိပ္ျပန္ေရာက္လာရတာ မခ်မ္းေျမ့ဘူးလား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပါ့ရွင္၊ ေနာက္ကုိလဲ ဘာမဆုိ ကၽြန္မ က်က်နန စီမံသြားတာေတြ ရွင္ ေတြ႔ရUီးမွာေပါ့” 
 
မုိေရးက ခ်ီးမြမ္းလုိက္ေတာ့မည္Aလုပ္တြင္ ဘီးတပ္စားပြဲကေလးျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ရန္ 
ပစၥည္းAစုံAလင္ တင္၍တြန္းကာ Aာထူ႐ုိဝင္လာသည္။ လင္ဗန္းကေလးေပၚတြင္ စာမ်ား 
ပါလာၾက၏။ 
 
ဖရီဒါက “စာေတြကလဲ မ်ားလွခ်ည့္လား၊ ရွင္ကေတာ့ Aင္မတန္ Aေရးပါတ့ဲ လူပဲ” ဟု 
ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးက စာမ်ားကုိ AေျပးAလႊား ေလွ်ာက္ၾကည့္ယင္း ပခုံးခ်ီကာ “Aလုပ္ကိစၥေတြပဲ မ်ားပါတယ္” 
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ေစာင္ကား Aလုပ္ကိစၥမဟုတ္။ ေကသီ၏ ဝုိင္းစက္ေသာ 
လက္ေရးညီညီကေလးမ်ားကုိ ျမင္လုိက္သည္တြင္ သူ တြန္႔သြားသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းေပၚတြင္ 
႐ုိက္ထားသည့္ စာတုိက္တံဆိပ္ကရက္စြဲကုိ ၾကည့္လုိက္ရမွ သူ စိတ္ေAးသြားသည္။ စာကုိ 
ေကသီတုိ႔ ခရီးမထြက္ခြာမီ ေလးရက္က ထည့္လုိက္သည္။ ရႊမ္းဆီးစာတုိက္က ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
လက္ခံရရိွသည္။ သူတုိ႔ ေဘဆယ္သုိ႔ ထြက္သြားၾကသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေသးရဲ႕၊ 
ဒီစာထဲမွာေတာ့ Aျပစ္တင္စကား ဝမ္းနည္းစကား ဘာမွ ပါႏုိင္Uီးမွာ မဟုတ္ေသး။ လက္ဖက္ရည္ 
ငဲွ႔ေနေသာ ဖရီဒါAား မရဲတရဲ တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လုိက္၍ စာကုိ ေဘးကAိတ္ထဲသုိ႔ 
Aသာေလွ်ာထည့္လုိက္၏။ သူ တစ္ေယာက္တည္းရိွမွ ဖတ္ေတာ့မည္။ 
 
ဖရီဒါက လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္ကုိ မုိေရးAား လွမ္းေပးယင္း “Aလုပ္Aေၾကာင္းေျပာလုိ႔ 
ေျပာရUီးမယ္၊ ရွင့္Aလုပ္ကိစၥေတြAေၾကာင္း ကၽြန္မကုိ ေျပာထားUီး၊ ကၽြန္မလဲ ဒါေတြကုိ 
ေကာင္းေကာင္း လုပ္တတ္ပါတယ္၊ Uပမာ AခုAခါ ဂ်ာမန္ေဆးေတြ Aေရာင္းသြက္ေနတယ္” ဟု 
ေျပာလုိက္သည္။ 
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မုိေရးက ေရွ႕သုိ႔ကုန္း၍ ကိတ္မုန္႔တစ္လုံးလီွးယင္းက Aလုိက္သင့္ပင္ “ဟုတ္တယ္၊ Aဲဒါေတြ 
က်ဳပ္တုိ႔မွာလဲ Aေတာ္မ်ားမ်ား ရိွထားပါတယ္၊ ဖရီဒါကေတာ့ Aေတာ့ကုိ AကူAညီရမွာပဲ၊ ကဲ… 
ေဟာဒါကေလး ျမည္းၾကည့္စမ္းပါUီး၊ ဒါက Aယ္လီနာရဲ႕ စပယ္ရွယ္ လက္ရာေလ” ဟု ေျပာကာ 
ဖရီဒါက ခ်ယ္ရီကိတ္မုန္႔ Aနည္းငယ္လီွး၍ ျမည္းသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီးမွ “ေကာင္းတယ္ 
မဟုတ္လား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ေကာင္းေAာင္ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္၊ Aေမႊးနံ႔ေတြ မ်ားလြန္းၿပီး 
သစ္သီးနည္းေနတယ္၊ ေနာက္ေတာ့မွ သူ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္း သင္ေပးရမယ္” ဟု ဖရီဒါက 
ျပန္ေျပာသည္။ 
 
“Aယ္လီနာကုိ သင္ယင္ေတာ့ Aကင္းပါးမွေနာ္” 
“ေၾသာ္ရွင္၊ ကၽြန္မ ရယ္ရယ္လုိက္ခ်င္ေသးေတာ့၊ ကၽြန္မမွာ Aေတြ႔Aႀကံဳ မရိွတာက်ေနတာပဲ၊ 
ရွင္ကေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ ေကာင္းေကာင္းလဲ မစားရပဲနဲ႔ Aခုိးခ်ည့္ခံေနရတာ ေသခ်ာပါတယ္၊ ရွင့္ 
Aယ္လီနာက ေထာပတ္တုိ႔၊ ၾကက္Uတုိ႔ ခုိးခုိးထုတ္တ့ဲAျပင္ သူ႔မွာတျခား Aဆက္Aသြယ္ေတြ 
ရိွUီးမွာပါ၊ ရွင့္ Aာထူ႐ုိကလဲ Aဲဒီ Aီတာလ်ံေတြကုိ ကၽြန္မ မသိယင္ခက္မယ္၊ ေရွ႕တြင္ေတာ့ 
ၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ ေနာက္ကြယ္ေတာ့ ခုိးခ်င္တုိင္း ခုိးေနတာပဲ” 
 
မုိေရး၏ စိတ္ထဲတြင္ တစ္ခဏမွ် ထင့္ကနဲ ျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဖရီဒါက သူ၏ လက္ကုိ ပြတ္သပ္၍ 
စိတ္ေAးေAာင္ ၿပံဳးျပလုိက္ေသာAခါ ထုိသံသယကေလးမ်ား လြင့္သြားၾက၏။ 
လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖရီဒါကုိင္တြယ္ သုံးစြဲပုံကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ 
က်က္သေရရိွလွသည္။ ဖရီဒါႏွင့္Aတူ ဆီးဗတ္ရဲတုိက္ႀကီးကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရမည္ကုိလည္း 
ေတြးေတာ ဝမ္းသာေနမိသည္။ သူ႔Aိမ္ႀကီးမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနစရာေကာင္းသည္ 
မွန္ေသာ္လည္း သူ၏ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆုိလွ်င္ မဆ့ံခ်င္ေတာ့။ ဤသည္တုိ႔ကုိ ေတြးေနသည့္ 
တုိင္ေAာင္ သူ႔မွာ ယခု လက္ဖက္ရည္ တစ္က်ိဳက္ခ်င္းေသာက္ဆဲ ခဏ၌ပင္လွ်င္ လူAန္ဒါဆီသုိ႔ 
ယခုပင္လွ်င္ ပ်ံသန္းဆဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည့္ ေလယာU္ပ်ံကုိ သတိမရဘဲ မေနႏုိင္၍ စိတ္ထဲတြင္ 
စႏုိးစေနာင့္ ျဖစ္ရလ်က္ရိွသည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆုိ ယခုေလာက္ဆုိလွ်င္ ေကသီတစ္ေယာက္ 
ရင္AနာရဆုံးAခ်ိန္ကုိ လြန္ေျမာက္ေလာက္ပါၿပီ။ ေကသီ Aရြယ္ငယ္ေပေသးသည္။ ေနာင္ေသာ္ 
စိတ္ေျပသြားပါလိမ့္မည္။ 
 
လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၿပီးၾက၍ ဖရီဒါ Aေပၚထပ္သုိ႔ တက္သြားေသာAခါ မုိေရးလည္း 
ေကသီ၏စာကုိ သတိရသည္။ ဤစာကုိသူ ဖတ္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ေကသီေနာက္ဆုံး ေရးသည့္ 
စာကေလးAျဖစ္လည္း တသသ သတိရစရာ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ ေကသီ၏ ေမတၱာကုိ 
ေထာက္ထားေသာAားျဖင့္ ဤမွ်ကား သူ႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္။ သူ စိတ္ကုိတင္း၍ စာကုိ 
ဖြင့္လုိက္၏။ ထုိခဏ၌ပင္ Aိမ္ေရွ႕တံခါးမွ လူေခၚေခါင္းေလာင္း ျမည္သံကုိ သတိထားလုိက္မိ၏။ 
သူ Aိမ္မွာ မရိွဘူးဟု ေျပာလုိက္ရန္ Aာထူ႐ုိAား မွာထားဖုိ႔ သင့္သည္။ ယခုမူ ေနာက္က်သြားၿပီ။ 
Aာထူ႐ုိက တံခါးကုိ ဖြင့္၍ပင္ ေနေလၿပီ။ 
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သူ ထုိင္ရာမွထ၍ ျပတင္းမွ ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္။ Aိမ္ေရွ႕၌ကား ကားမရိွ၍ ေဈးသည္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္မည္ ေAာက္ေမ့မိ၏။  သူ နားစြင့္၍ ေထာင္လုိက္သည္တြင္ Aာထူ႐ုိက 
ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ “ဒီမွာ ခဏေစာင့္ပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ သြားၾကည့္လုိက္ပါUီးမယ္” ဟု 
ေျပာေနသံၾကားရသည္။ 
 
“မလုိပါဘူး၊ ကၽြန္မလာမွာ သိေနသားပဲ” ဟု ေျပာသံၾကားလုိက္ရ၏။ မုိေရး၏ ရင္ထဲတြင္ 
ဆုပ္ဆြဲလုိက္သက့ဲသုိ႔ နာက်င္သြားသည္။ ‘မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး’ ဟုလည္း သူ႔ကုိယ္သူ ေမးမိသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ Aိမ္Uီးခန္းဘက္ဆီမွ ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ ေလွ်ာက္လာေသာ ေျခသံမ်ားကုိ 
ၾကားလုိက္ရၿပီးေနာက္ သူ႔ေရွ႕သုိ႔ ေကသီ ေရာက္လာသည္။ ေကသီက သူ႔ နာမည္ကုိေခၚကာ 
ေျပးဖက္လုိက္၍ သူ႔ရင္ခြင္ထဲတြင္ ေခါင္းမီွထားလုိက္ေလ၏။ 
 
မုိေရး၏ မ်က္ႏွာမွာ ေသြးတစ္စက္မွ မရိွေတာ့။ Aိပ္မက္ဆုိး မက္ေနရသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ 
ဒါဘယ္နည္းနဲ႔မွ တကယ္မဟုတ္ႏုိင္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မုိေရးလည္း “ေကသီ… ဘာ… 
ဘယ္လုိေၾကာင့္ ဒီ… ဒီကုိ ေရာက္လာရလဲ” ဟု Aေမာတေကာ ေမးလုိက္ရသည္။ 
 
“Uီးေလးဆီကုိ လာတာေပါ့၊ Aခုမွ Uီးေလးကုိ ပုိၿပီး Aားကုိးဖုိ႔…” ဟု ေျပာကာ မုိေရး၏ 
ရင္Aံုကုိမီွလ်က္ပင္ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ကာ “ေကသီထည့္လုိက္တ့ဲစာ မရဘူးလားဟင္”  ဟု 
ေမးသည္။ 
 
“ဟင့္Aင္း… ေၾသာ္… Aင္း… ဒါ ဒါေပမယ့္ Uီးေလးက ခရီးသြားေနလုိ႔” 
“ဒါျဖင့္ Uီးေလး မသိေသးဘူးေပါ့၊ Aမေလး… Uီးေလးရယ္၊ သိပ္ကုိ Aျဖစ္ဆုိးပါတယ္၊ 
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕လူ Aားလုံးလုိလုိပဲ ေသၾကရတယ္၊ Aန္ကယ္ဝီလီ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ 
Aပင္ပန္း Aဆင္းရဲခံၿပီး လုပ္လာခ့ဲရတ့ဲ Aလုပ္၊ Aားလုံးပ်က္စီးတာပဲ” ဟု ေျပာယင္း 
သူ႔ပါးျပင္ေပၚသုိ႔ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လာၾကသည္။ “ၾကည့္ခြင့္ေပးၾကယင္ ၾကည့္ရေAာင္ဆုိၿပီး 
Aန္ကယ္ဝီလီေတာ့ သြားေလရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ သူက ေကသ့ီကုိေတာ့ လုိက္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး၊ သူလဲ 
ရင္က်ိဳးတာပဲ၊ သူေတာ့ လက္ေလွ်ာ့ေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ၊ ေကသ့ီAတြက္ေတာ့ ဟုိမွာဘာမွ 
လုပ္စရာ မရိွေတာ့ဘူး၊ ေကသ့ီAဖုိ႔က Uီးေလးပဲ ရိွေတာ့တယ္၊ Uီးေလးရိွေနေသးတ့ဲAတြက္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရတယ္၊ Uီးေလးသာ မရိွယင္ ေကသီေတာ့ ႐ူးမလား မသိဘူး” ဟု 
ဆက္ေျပာသည္။ 
 
မုိေရး၏ နဖူးတြင္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစိတ္ေၾကာင့္ ေခၽြးေAးမ်ား သီး၍ ထြက္လာၾကကာ 
သူ႔ရင္ထဲတြင္လည္း ပရမ္းပတာခုန္လ်က္ သူ႔ကုိယ္ကုိ Aနည္းငယ္လြန္႔၍ ခြာလုိက္ၿပီးလွ်င္ 
စကားေျပာရန္ Aားထုတ္သည္။ “ေၾကာက္စရာပါလား ေကသီရယ္၊ Aျဖစ္ဆုိးလွခ်ည့္လား၊ 
Uီးေလးသာ သိခ့ဲယင္…”  
 
“ေကသီကေတာ့ Uီးေလးကုိ လန္ဒန္ေလဆိပ္မွာ မေတြ႔ရေတာ့ ေကသ့ီစာကုိ ရလုိ႔ပဲလုိ႔ 
ေသခ်ာေပါက္ ထင္တာ” 
“ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ျဖစ္ပုံက… ခက္တယ္ကြယ္၊ Uီးေလးကလဲ ခရီးလြန္ေနတာကုိး” 
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ေကသီသည္ မုိေရး၏ မ်က္ႏွာကုိ ခပ္ေတြေတြ ၾကည့္ေနသည္။ သူ၏ ႀကံဳလီွႏြမ္းလ်ေသာ 
မ်က္ႏွာကေလးေပၚတြင္ စုိးရိမ္သည့္Aသြင္ ေပၚလာလ်က္ “Uီးေလး၊ ဘာမ်ားျဖစ္လုိ႔လဲ Uီးေလးရယ္” 
ဟု Aထိတ္တလန္႔ ေမးလုိက္သည္။ 
 
“ဘာ… ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး… ကံဆုိးလုိက္ေလကြယ္၊ မသိပဲကုိး” 
 
ေကသီ၏ မ်က္ႏွာေပၚမွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ Aရိပ္Aေယာင္မွန္သမွ် ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ 
တကယ္ပင္ ထိတ္လန္႔ေသာ AမူAရာျဖင့္ ကုိယ္ကုိယုိ႔လုိက္ကာ “Uီးေလး… Uီးေလးရယ္၊ 
ေကသ့ီကုိ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာပါေတာ့” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း ‘ဘုရား ဘုရား၊ ဒီAတုိင္းေနလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ ငါ ေျပာျပလုိက္မွ ျဖစ္မယ္’ ဟု 
ေတြးမိ၍ သူ႔ကုိယ္သူ Aားေပးယင္း စိတ္ကုိတင္းကာ “ေကသီေလးရယ္…” ဟု Aစပ်ိဳးလုိက္သည္။ 
 
သုိ႔ေသာ္ မေျပာလွ်င္ သတ္မည္ဆုိေသာ္မွ သူ႔ႏႈတ္က ေျပာမထြက္။ တစ္ခဏမွ် ထိတ္လန္႔ဖြယ္ 
တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ သူ႔Aာခံတြင္းမွာလည္း ေစးလ်က္ ‘ေၾသာ္… ငါ ေစာင့္သာေနလုိက္မိယင္ 
သူနဲ႔ ငါ့စိတ္ႀကိဳက္Aတုိင္း ဒီမွာပဲ Aတူေပါင္းၾကရမွာပဲ’ ဟူေသာ Aေတြးမ်ိဳးကုိလည္း မေတြးပဲ 
မေနႏုိင္။ ရင္ထဲတြင္ နာက်င္ပင္ပန္းလွသည္။ ေကသီ၏ ထိတ္လန္႔ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားကုိ 
မၾကည့္ဝ့ံဘဲ မ်က္စိလႊလဲ်က္ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ရပ္လ်က္ရိွစU္မွာပင္ တံခါးပြင့္လာၿပီးလွ်င္ 
ဖရီဒါဝင္လာသည္။ ျမင္လုိက္သည္ႏွင့္ AေျခAေနကုိ ခ်က္ခ်င္းနားလည္သြားသည္။ သုိ႔ျဖင့္ သူ 
ေရွ႕သုိ႔တုိးလာ၍ “Aုိ… ေကသီေရာက္ေနပါလား” ဟု ဆုိကာ ပါးကုိနမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ မုိေရးAား လက္ယမ္းျပကာ Aခန္းထဲမွ ႏွင္လုိက္သည္။ 
 
မုိေရးလည္း ခလုတ္Aတုိက္တုိက္ျဖင့္ Aခန္းထဲမွ Aႏုိင္ႏုိင္ထြက္သြားသည္။ ေကသီ၏ မ်က္ႏွာမွာ 
ျဖဴေဖြးလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိတ္လန္႔ျခင္း A့ံၾသျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မ်က္ရည္မ်ားကား 
ခန္းလ်က္ရိွသည္။ 
 
“Uီးေလး ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဟင္၊ ေနမေကာင္းဘူးလား” 
“နည္းနည္းေနမေကာင္းလုိ႔၊ စိတ္လဲ ထိခုိက္သြားတာကုိး၊ ဒါထားပါUီးေလ၊ ကဲ… ဒုိ႔ စကားနည္းနည္း 
ေျပာၾကေသးတာေပါ့ကြယ္” ဟု ဆုိကာ ေကသီAား ႏွစ္ေယာက္ထုိင္ ဆုိဖာတစ္ခုဆီသုိ႔ ဖရီဒါက 
ေခၚေဆာင္သြားသည္။ 
 
“ကဲ… ေကသီ ဒီကုိ ဘယ္လုိေရာက္လာလဲဆုိတာ Aရင္ေျပာပါUီး” 
“ေလယာU္ပ်ံနဲ႔ ဇူးရစ္ကုိလာတယ္၊ ဇူးရစ္က မဲလစဗတ္ကုိ ရထားနဲ႔၊ ရႊမ္းဆီးကုိေတာ့ 
ကုတုိ႔သေဘၤာနဲ႔” 
“ခဏနားUီးမလား၊ Aေမာေျပတစ္ခုခု ေသာက္ပါUီးလား” 
“ေတာ္ၿပီ၊ မစားေတာ့ပါဘူး၊ ေတာ္ၿပီ၊ ကၽြန္မ၊ UီးေလးAေၾကာင္းကုိပဲ သိခ်င္တယ္” 
“ေA းေလ၊ ေျပာမွာေပါ့၊ ဒီကိစၥမွာ သူက A ခရာကုိး၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔A ေၾကာင္းေျပာယင္ ရွင္းရွင္းပဲ 
ေျပာရလိမ့္မယ္၊ ေျပာရမွာ ရင္နာစရာေပမယ့္ ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာကုိေတာ့ ေျပာျပရမွာပဲ” ဟု ဆုိကာ 
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ေကသီ၏လက္ကုိ ဆြဲကုိင္လုိက္ၿပီးလွ်င္ “ေကသီေလးရယ္၊ မင္းခ်စ္တ့ဲUီးေလးဟာ Aင္မတန္ 
ေကာင္းတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ပါ၊ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း Aၿမဲရိွတ့ဲသူပါ၊ ဒါေပမယ့္ကြယ္ 
ခက္တာက၊ သူ႔မွာ ဒီေစတနာေကာင္းေတြAတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလာက္ေAာင္ စိတ္ဓာတ္က 
မခုိင္မာရွာဘူးကြယ့္၊ ကဲ… သူ မင္းတုိ႔ မိသားစုကုိ ျပန္လာၿပီးရွာတာဟာ တကယ္တမ္း 
ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္လုိ႔ မင္း တစ္ခါမွ ေတြးမၾကည့္မိဘူးလား ေကသီေလးရယ္၊ မင္းကေတာ့ 
မင္းတုိ႔မိသားစုက သူ႔Aေပၚမွာ ေကာင္းခ့ဲတ့ဲေက်းဇူးေတြကုိ ျပန္ဆပ္ဖုိ႔လုိ႔ပဲ ထင္ေနခ့ဲတာပဲ၊ 
Aမွန္က ဒီလုိမဟုတ္ဘူး၊ ဒီAေၾကာင္းကုိ ေျပာျပရတာ ရင္နာရသလုိပဲ၊ နားေထာင္ရသူAဖုိ႔လဲ 
ရင္နာရမွာပါပဲ၊ တကယ္က မင့္Uီးေလးဟာ လူပ်ိဳဘဝတုန္းက မင့္Aေမနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ခ့ဲၾကတယ္၊ 
လက္ထပ္ဖုိ႔လဲ ကတိေပးၿပီးေတာ့ သူဟာ သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔တာနဲ႔ မင္းတုိ႔Aေမကုိ 
ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ထားခ့ဲတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ 
 
ေကသီမွာ မ်က္လုံးမ်ားဝုိင္းေနေAာင္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားလ်က္ ရင္ထဲက နာနာျဖင့္ ပင့္သက္တစ္ခ်က္ 
႐ႈိက္လုိက္ၿပီးလ်င္ “မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါ ရွင္လုပ္ႀကံေျပာတာ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက “ဒုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး လုပ္ႀကံေျပာရမွာလဲကြယ့္၊ ဒါကုိေဒးဗစ္ကုိယ္တုိင္က ေျပာျပလုိ႔ 
ၾကားရတာ၊ ဟုတ္ပါတယ္ကြယ့္၊ ေဒးဗစ္ဟာ သူ႔မွာAျပစ္ရိွယင္ ငုိႀကီးခ်က္မနဲ႔ ဖြင့္ဟဝန္ခံၿပီး 
ဒီAျပစ္ကုိ ေဆးေလွ်ာ္ပစ္တတ္တ့ဲလူမ်ိဳး၊ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ သူ႔စိတ္ေျပေAာင္ လုပ္လုိ႔လဲ ရတယ္” ဟု 
ေျပာျပန္သည္။ 
 
“ရွင္ေျပာတာေတြကုိ ကၽြန္မ နားမေထာင္ခ်င္ဘူး၊ နားမေထာင္ဘူး” 
“နားမေထာင္ခ်င္ေပမယ့္ ေထာင္မွျဖစ္မယ္ ေကသီေလးရယ္၊ Aခုေျပာေနရတာဟာ 
မင့္ဖုိ႔ေျပာေနရတာကြယ့္၊ ဒီလုိနဲ႔ပဲ ေဒးဗစ္ဟာ သူ႔Aမွားကုိ ျပဳျပင္ရေAာင္ဆုိတ့ဲ စိတ္ေကာင္း 
ေစတနာေကာင္းေတြAျပည့္နဲ႔ ရြာကုိ ျပန္လာခ့ဲတယ္။ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ မင့္Aေမကလဲ 
မရိွေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ တစ္ခါ မင့္ဘက္ကုိလွည့္ၿပီး Aာ႐ုံျပဳလာေတာ့တာေပါ့၊ Aစမွာေတာ့ 
စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ သူက 
ေစတနာေတြပုိၿပီး တကယ္ ျမင့္ျမတ္တ့ဲစိတ္ထားနဲ႔ မင့္Aတြက္ ပုိေကာင္းတာျဖစ္ရေAာင္ မင့္ကုိ 
လက္ထပ္မယ္ဆုိတ့ဲ ကတိလဲေပးတယ္၊ မင္းနဲ႔Aတူလုိက္ၿပီးေတာ့ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ 
လုပ္မယ္လုိ႔ဆုိၿပီး AေျခAေနက တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာေတာ့ မင့္Aေမနဲ႔တုန္းက ျဖစ္ၾကသလုိ မင္းနဲ႔လဲ 
လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ျဖစ္ၾကျပန္ေရာ ဆုိပါေတာ့ကြယ္” 
 
ေကသီက ေဆာက္တည္ရာမရ၊ သူ႔နားႏွစ္ဘက္ကုိ လက္ျဖင့္ပိတ္ထားလုိက္ကာ “ေတာ္ေတာ့၊ 
စက္ဆုတ္စရာေကာင္းလုိက္တာ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ဒါေပါ့ကြယ္ ဘယ္ၾကားဝ့ံစရာရိွမလဲ၊ ပထမ Aေမနဲ႔ျဖစ္၊ ေနာက္ သမီးကုိ တစ္ခါဆက္ႀကံ၊ 
ျဖစ္သမွ်Aားလုံး ေစတနာေကာင္း ေစတနာမွန္နဲ႔ခ်ည္းေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လူဆုိး 
သက္သက္ရယ္ေတာ့ မဟုတ္ရွာပါဘူး၊ ကုိယ့္ဖုိ႔သာကုိယ္ ၾကည့္တတ္ၿပီး စိတ္ေပ်ာ့ည့ံတ့ဲလူမုိ႔…” ဟု 
ေျပာယင္း ထုိင္ရာမွထရန္ ဟန္ျပင္လုိက္ေသာ ေကသီ၏လက္ေမာင္းကုိ ဖမ္းဆြဲထားကာ 
“ေနပါUီးကြယ့္၊ ထြက္မေျပးပါနဲ႔Uီး” ဟု ဆုိလ်က္ “ဒုိ႔က မင့္Aတြက္ေကာင္းဖုိ႔ ေျပာျပေနတာပါ၊ မင္း 
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ေဒးဗစ္နဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္ယင္ ေျခာက္လAတြင္း သူမင့္ကုိ ၿငီးေငြ႔သြားမွာပါ၊ ေနာက္ဆုံး မင့္မွာသာ 
ရင္ကြဲရစ္ရမွာပါ၊ သူ႔ကုိေတာ့ ဘာသာေရးဘက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာဝန္Aျဖစ္ Aလုပ္ျပန္လုပ္ဖုိ႔ပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ မင္း ဘယ္လုိဆြယ္လုိ႔မွ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ မင့္ရဲ႕ Aိမ္ေထာင္ဟာ ပ်က္စီးရမယ့္ဟာပါ” ဟု 
ဆက္ေျပာေလသည္။ 
 
ေကသီလည္း မလႈပ္မယွက္ထုိင္လ်က္၊ သူ႔မ်က္ႏွာမွာလည္း Aရည္ေပ်ာ္က်သြားသည့္Aလား 
AမူAရာ မထင္မရွား ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္၍ ေနေလသည္။ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ နာက်င္လ်က္ သူ၏ 
မသန္႔ရွင္းေတာ့ေသာ Aျဖစ္ကုိေတြးကာ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ သူ ထြက္ေျပးခ်င္သည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ သူ႔မွာ ခြန္Aားမရိွေတာ့၊ သူ႔ကုိယ္သူ ရြံရွာသည့္ စိတ္တုိ႔ျဖင့္ AားAင္ကုန္ခန္းလ်က္သာ 
ရိွေတာ့သည္။ 
 
“ဒီေတာ့ ရွင္းမေနဘူးလား၊ ဒီေဒးဗစ္လုိလူမ်ိဳးAဖုိ႔ မယားAျဖစ္နဲ႔ ေကသ့ီလုိ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔တ့ဲ 
ခ်စ္စရာ မိန္းမလွေလးမ်ိဳးနဲ႔ မျဖစ္ဘူး၊ သူ႔ကုိ ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္းႏုိင္ေလာက္ေAာင္ 
စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာတ့ဲ မိန္းမမ်ိဳးနဲ႔မွပဲ ျဖစ္မယ္” 
 
႐ုတ္တရက္ ျပဴးက်ယ္သြားေသာ ေကသ့ီမ်က္လုံးမ်ားမွာ သူ၏မ်က္ႏွာျဖဴျဖဴကေလးဝယ္ 
တြင္းနက္ႀကီးမ်ားပမာ ေဟာက္ပက္ေနၾကကာ “ရွင္ပဲေပါ့” ဟု လႊတ္ကနဲ ဆုိလုိက္သည္။ 
 
“ေAး… ဒုိ႔ ဒီကေန႔ပဲ ေဘဆယ္မွာ လက္ထပ္ခ့ဲၾကတယ္”  
 
ရင္ထဲကနာသျဖင့္ ႐ႈံ႕သြားေသာ နဖူးေၾကာမ်ားေၾကာင့္ ေကသီ၏မ်က္ႏွာမွာ ရြဲ႕ေနသက့ဲသုိ႔ 
ရိွေလသည္။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ေပၚလာေသာ Aေတြးမ်ားႏွင့္ သူ႔မွာ မေထြးႏုိင္ မမ်ိဳႏုိင္ျဖစ္ရသည္။ 
Aေမ့ေျမပုံAနားမွာ စ,ေတြ႔ခ့ဲရတုန္းက ခ်စ္စရာ ေလးနက္တ့ဲAၿပံဳး…၊ Aီဒင္ဗာရာမွာ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်နဲ႔ 
လည္ၾကတ့ဲေန႔က ရက္ရက္ေရာေရာ ၾကင္ၾကင္နာနာ သူ႔ျပဳစုပုံေတြ…၊ ေနာက္ေတာ့ ဗီယင္နာၿမိဳ႕…၊ 
သူ႔မ်က္လုံးထဲမွာ ဝဲလည္လွည့္ေနၾကတ့ဲ မီးေရာင္စုံေတြ…၊ ေနာက္ေတာ့ Aသံဗလံေတြ၊ 
ဂီတသံေတြ၊ Aေမရိကန္ စစ္ဗုိလ္ပင္ကာတန္၊ ေနာက္ေတာ့ Uီးေလး၊ Uီးေလးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ 
ကြာျခားတယ္ဆုိတာ…၊ ေနာက္ေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္၊ Uီးေလးလဲ လုိက္ခ့ဲမယ္၊ သာသနာျပဳAဖြဲ႔ 
စခန္းက ဘုရားဝတ္ေက်ာင္းကေလး၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ႏွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္…၊ ၿပီးေတာ့… 
သူ႔Aေမ…။ ေကသီ မေဆာက္တည္ႏုိင္ေတာ့။ သူ႔မွာ ဤေနရာမွ ထြက္ေျပးဖုိ႔ Aာ႐ုံတစ္ခုသာ 
ရိွေတာ့သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ခုန္၍ထလုိက္၏။ 
 
သုိ႔ေသာ္ ဖရီဒါက သူ႔ေရွ႕က ပိတ္၍ ဆီးထားသည္။ “ေနUီး ေကသီ၊ စU္းစားလုပ္ပါ၊ ယုံစမ္းပါ 
ေကသီေလးရယ္၊ ဒို႔က ေကသ့ီကုိ ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ပါ၊ ေကသ့ီAတြက္ ဒို႔လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြ 
Aမ်ားႀကီးရိွပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ကၽြန္မ သြားပါရေစ၊ ကၽြန္မ ဒီက ထြက္သြားခ်င္တာပဲရိွတယ္”  
“ေကသီရယ္၊ ဟုိတယ္ထိေAာင္ ကားနဲ႔ လုိက္ပုိ႔ေပးမွာေပါ့” 
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“ေတာ္ၿပီ ေတာ္ၿပီ၊ ကုတုိ႔နဲ႔ပဲသြားမယ္၊ ကၽြန္မ Aိမ္ျပန္ခ်င္တာ တစ္ခုပဲ ရိွေတာ့တယ္” ဟု ေျပာကာ 
ဂနာမၿငိမ္ႏုိင္ပဲ လွည့္ပတ္၍ ၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္ တံခါးဆီသုိ႔ ေျပး၍ ျဖန္းကနဲတြန္းဖြင့္ကာ 
Aျပင္ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးေလေတာ့၏။ 
 
“ေကသီ၊ ေနUီးေလ” ဟု ဖရီဒါက ေAာ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကသီမွာ ျမက္ခင္းကုိျဖတ္၍ 
ရြာဆီသုိ႔သြားသည့္ မတ္ေစာက္ေသာ လူသြားလမ္းAတုိင္း Aေမွာင္ထဲသုိ႔ ဆင္းေျပးယင္း 
ေလွကားထစ္ ခလုပ္ကန္သင္း တြင္းက်င္းမျမင္ ေမွာင္ထဲတြင္ ဒူးေထာက္လဲ၍ လဲက်လည္း 
လဲရာက ျပန္ထေျပးယင္းျဖင့္ Aေမွာင္ထုထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္၍ သြားေလေတာ့သည္။ 
Aေမွာင္ထဲမွ ခ်ံဳႏြယ္ သစ္ကုိင္းတုိ႔ကလည္း တုိးေဝွ႔ေျပးလာေသာ ေကသ့ီကုိ 
လူ႔တစ္ေလာကလံးနည္းတူပင္ မညႇာမတာ နာက်င္ေAာင္ ႐ုိက္ခတ္လုိက္ၾကသည္။ ေကသီမွာ 
သူ႔စိတ္ကုိလည္း Aစုိးမရ။ ဘာျဖစ္ေန၍ ျဖစ္ေနမွန္း မသိ၊ စိတ္ႏွလုံးေၾကကြဲဖြယ္ရာ 
Aိပ္မက္ဆုိးတြင္ ဗလုံးဗေထြး လႈပ္ရွားသြားလာေနရသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ သူျဖစ္ေျပးလာခ့ဲေသာ 
မႈန္ဝါးဝါး ကမာၻေလာကႀကီးထဲတြင္ ေမ်ာက်ေပ်ာက္ဆုံး၍ က်န္ရစ္ၿပီ။ ေကသ့ီဘဝ ဆုံးၿပီ။ 
 
ဖရီဒါလည္း သူ႔ေနာက္သုိ႔ မလိုက္ႏုိင္။ တံခါးေပါက္မွရပ္ကာ စိတ္ေသာကျဖစ္လ်က္ 
ႏႈတ္ဆိတ္စြာပင္ Aလဲလဲ Aကြဲကြဲျဖင့္ ဒယိမ္းဒယုိင္ ထြက္ေျပးသြားေသာ သဏၭာန္ကေလး 
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ညU့္၏Aေမွာင္ထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္Aထိ မ်က္ျခည္မျပတ္ 
ၾကည့္ေနလုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေခါင္းကုိ ယမ္းလုိက္ၿပီးလွ်င္ တံခါးကုိပိတ္ကာ A ိမ္ထဲသုိ႔ 
ျပန္ဝင္ယင္း A ေပၚထပ္သုိ႔ လွမ္းေခၚလုိက္၏။ မုိေရးလည္း သူ၏ျဖဴဖပ္ျဖဴေယာ္မ်က္ႏွာတြင္ 
မ်က္လုံးမ်ား၌ မ်က္ရည္မ်ား ဝဲလ်က္ တုန္တုန္ခုိက္ခုိက္ျဖင့္ပင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်င္း ဆင္း၍ 
လာေလသည္။ 
 
“A ားလုံး ေျပလည္သြားပါၿပီ၊ သူလဲ ထြက္သြားၿပီ” ဟု ဖရီဒါက ေျပာသည္။ 
 
“ဒါထက္၊ ဘယ္ကုိတ့ဲလဲ၊ ဘယ္ကုိသြားမွာတ့ဲလဲ” ဟု ေမးလိုက္သည္။ မုိေရး၏A သံမွာ 
တုန္ေနေလသည္။ 
 
“ကၽြန္မက ကားနဲ႔လုိက္ပုိ႔မယ္ ေျပာပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူက သူလာခ့ဲတ့ဲA တုိင္းပဲ ကုတုိ႔နဲ႔ 
ျပန္မယ္တ့ဲ၊ A ိပ္ျပန္ခ်င္တာကလြဲလုိ႔ ဘာမွမရိွေတာ့ဘူး” 
 
မုိေရးက A ထစ္ထစ္A ေငါ့ေငါ့ျဖင့္ “ဒါ၊ ဒါေပမယ့္ ဖရီဒါ၊ သူ႔မွာ A လုပ္ကလဲ ထြက္ၿပီးၿပီ၊ 
ဝီလ့ီဆီကုိလဲ လုိက္လုိ႔မရဘူး၊ သူ႔A ိမ္က ဘယ္မွာတ့ဲလဲ” ဟု ေမးသည္။ 
 
“ရွင္ေမးတ့ဲေမးခြန္း ရွင္ပဲေျဖေတာ့” 
 
ခဏမွ် ၿငိမ္သက္သြားသည္။ 
 
“ေကသီ Aေတာ္စိတ္ထိခုိက္သြားသလား” 
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“ဒါေပါ့” 
“ဖရီဒါက ဘာေျပာလုိက္လဲ” 
“ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ Aကုန္လုံးေပါ့၊ သူ႔Aဖုိ႔လဲ ေကာင္း၊ ကၽြန္မတုိ႔Aဖုိ႔လဲ ေကာင္းမုိ႔ ေျပာရတာပဲရွင္၊ 
ရင္ဘတ္ဆီးကန္မွ ျဖစ္မယ့္ဟာဆုိေတာ့ ကၽြန္မလဲ AဲဒီAတုိင္းပဲ လုပ္လုိက္ရတာေပါ့” 
 
မုိေရးက လက္ႏွစ္ဘက္ကုိပစ္၍ ေျမႇာက္လုိက္ကာ “ဖရီဒါရယ္၊ က်ဳပ္AႀကီးAက်ယ္ 
စိတ္ဆင္းရဲရၿပီေပါ့၊ ကုတုိ႔မမီလုိက္ယင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊ ဒီညA ဖုိ႔ ဒါေနာက္ဆုံးကုတုိ႔၊ 
က်ဳပ္လုိက္သြားမွပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက “ဒီလုိဆုိလဲ လုိက္ေပါ့ရွင္” ဟု စိတ္ေပါက္ေပါက္ျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ 
သူငယ္Aိမ္က်U္းက်U္းႏွင့္ ဖရီဒါ၏မ်က္လုံးဝါမ်ားကုိ ျမင္လုိက္သည္တြင္ မုိေရးလည္း 
မ်က္ႏွာနီရဲလာၿပီးေနာက္ ညႇိဳးက်သြားသည္။  
 
“မျဖစ္ေသးပါဘူးေလ၊ မင္းေျပာတာမွန္ပါတယ္၊ လုိက္သြားလုိ႔ဘယ္သင့္မလဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက မုိေရးပခုံးေပၚသုိ႔ ၿမဲၿမံစြာ လက္တင္လုိက္ကာ “စိတ္တင္းထားစမ္းပါ၊ ေယာက္်ားပဲ၊ 
ေကသီဟာ ငယ္ပါေသးတယ္၊ သူ႔Aေမလုိပဲ သူလဲေနာက္ေတာ့ စိတ္ေျပသြားမွာပါ၊ ၿပီးတ့ဲAခါ 
ရွင္လဲေငြတတ္ႏုိင္သားပဲဟာ၊ ရွင့္Aျပစ္ေက်ေAာင္ သူ႔ကုိ ပုံေပးလုိက္လုိ႔ရတာပဲ” ဟု ဆုိသည္။ 
 
မုိေရးမ်က္ႏွာ Aနည္းငယ္ ရႊင္လာကာ “ေAး… ဟုတ္သားပဲ၊ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ Aဲဒါကုိေတာ့ 
က်ဳပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္၊ ေပးမယ္၊ သူ႔ဘဝတစ္သက္တာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရေAာင္ လုပ္ေပးမယ္” 
ဟု ေျပာကာ ခဏမွ် ဆုတ္ဆုိင္းေနၿပီးမွ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ေလသံျဖင့္ “ဒါေပမယ့္ ဖရီဒါရယ္၊ 
ဒီညU့္ေတာ့ က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္း မေနခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဖရီဒါက ျငင္းလုိက္ေတာ့မည္က့ဲသုိ႔ရိွၿပီးမွ ေလွ်ာ့လုိက္ကာ “ေကာင္းၿပီေလ၊ ဒါျဖင့္ ကဲ 
Aေပၚတက္Aိပ္ႏွင့္၊ ရွင္လဲ ပင္ပန္းၿပီ၊ လက္ဖက္ရည္ဗန္း Aပုိ႔ခုိင္းလုိက္မယ္၊ ၿပီးမွ 
ကၽြန္မလာခ့ဲမယ္” ဟု ဆုိလုိက္၏။ 
 
မုိေရးလည္း စိတ္ပ်က္Aားငယ္စြာ ဖရီဒါAားၾကည့္လ်က္ “မင့္ကုိ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ 
ဖရီဒါ” ဟု ဆုိလုိက္သည္။ 
 
မုိေရးတက္သြားေသာAခါ ဖရီဒါလည္း ဝရန္တာက်ယ္ဘက္သုိ႔ထြက္ကာ ေရAုိင္ဘက္သုိ႔ 
ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္သည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ကုတုိ႔သေဘၤာ တစ္စင္း မဲလဘတ္ၿမိဳ႕ဆီသုိ႔ Uီးတည္၍ 
ခုတ္ေမာင္းလ်က္ရိွ၏။ ေကသီ သေဘၤာမီ႐ုံကေလးရိွမည္။ မီးေရာင္ကေလး ဝါဝါထြန္းထားေသာ 
ဆိပ္ခံတံတားကေလးဆီသုိ႔ ၾကည့္လုိက္ျပန္သည္၊ ဘယ္သူမွမရိွေတာ့။ 

************    
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၁၅၁၅၁၅၁၅    
တလူးလူး တလိွမ့္လိွမ့္ျဖင့္ Aိပ္ရာမွ တစ္ကုိယ္လုံးနာက်င္လ်က္ ႏုိးလာေသာAခါ မုိေရးသည္ 
ေတြ႔ေနက် မဟုတ္ေသာ Aေမွာင္ထုထဲတြင္ ‘သူဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္’ ဟု မသဲမကြဲ ေတြးေတာေနမိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႐ုတ္တရက္ပင္ 
သူ၏ရွက္စဖြယ္ ေAာက္က်ိဳ႕ ႏိွမ့္ခ်ရေသာAျဖစ္ကုိ သတိရလာသည္။ 
 
သူ႔တြင္ ေယာက္်ားပီသေသာ စြမ္းပကားမ်ား ကင္းကြာေနခ့ဲျခင္း၊ ဖရီဒါ၏ သန္မာေသာ 
လက္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ ေထြးေပြ႔ယုယနွစ္သိမ့္မႈကုိ မခံရျခင္းတုိ႔မွာ Aျဖစ္ဆုိးလွသည္။ 
“ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး နားဖုိ႔လုိေနတာပဲ၊ ရွင္ ဟုိဘက္ခန္း သြားAိပ္ယင္ မေကာင္းဘူးလား” 
ဟု ဖရီဒါက ဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ ဤEည့္သည္Aိပ္သည့္ Aခန္းပုိကေလးထဲတြင္ သူ႔Aိမ္မွာ 
သူ Eည့္သည္ျပန္ျဖစ္ရေတာ့သည့္ႏွယ္ ေရာက္ေနရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သူ ဤက့ဲသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ 
တစ္ခါက သူပုိင္ဆုိင္ခ့ဲ၍ ယခုတဖန္ျပန္၍ မရႏုိင္ေတာ့ေAာင္ ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီျဖစ္ေသာ 
ေသးေသးသြယ္သြယ္ ကုိယ္ကာယႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသးသူ ေကသီAား ႐ုတ္တရက္ ျပန္ေတြ႔ရရာတြင္ 
စိတ္ကုိ AႀကီးAက်ယ္ ထိခုိက္သြားေသာေၾကာင့္ေပေလာ။ 
 
“ေကသီေလးရယ္” ဟု သူ ညည္းတြားလုိက္မိသည္။ သူမွားၿပီ။ စိတ္Aားငယ္ခုိက္ 
ယုယၾကင္နာမႈကုိ ေတာင့္တယင္း ဖရီဒါႏွင့္ လက္ထပ္မိသည္မွာ သူမွားသည္။ ဖရီဒါက သူ႔ကုိမွ်ား၍ 
Aမိဖမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သူကလည္း မွ်ားခ်ိတ္ကုိ မ်ိဳလုိက္မိသည္။ ယခု ဖရီဒါက မွ်ားတံကုိ 
သုတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ သူ႔မွာ ေရထဲကငါး ကုန္းေပၚသုိ႔ေရာက္သက့ဲသုိ႔ ေဟာဟဲခတ္ကာ 
Aေမာဆုိ႔ေနရၿပီ။ ဖရီဒါကလည္း က်င္လည္လွေပသည္။ AကူAညီေပးမလုိ စကားခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ 
စလာသည္။ ေနာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း သူ႔စိတ္တြင္ ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္လာေAာင္ လုပ္ျပန္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ သူက ေၾကာက္ပါသည္ဆုိသည့္ စစ္မ်က္ႏွာကေန၍ ရင္ဆုိင္ ထုိးစစ္ဆင္ျပန္သည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ သူကAမိန္႔ေပးခုိင္းေစသည့္ ေနရာကုိ ယူလုိက္၏။ မုိေရးလည္း 
စိတ္မသက္မသာျဖင့္ပင္ ဖရီဒါ၏Aစြမ္းကုိ ဝန္ခံရေလေတာ့သည္။ 
 
ေကသ့ီAေပၚတြင္ သူသစၥာပ်က္ယြင္းခ့ဲသည္ကုိ ျပန္ေတြးမိေသာAခါ သူ႔မ်က္လုံးမ်ားတြင္ 
မ်က္ရည္ပူမ်ား ျပည့္လာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူက တမင္ သစၥာပ်က္ခ်င္၍ ဖ်က္ရသည္ကား 
မဟုတ္၊ တစ္ခ်က္ကေလး Aယူတိမ္းပါး လမ္းမွားသုိ႔ လုိက္ခ့ဲမိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ 
လုိက္ခ့ဲမိျခင္းAတြက္ သူ႔မွာ ဒဏ္ခတ္ျခင္းလည္း ခံခ့ဲရၿပီ။ ယခုသူ ဤAျပစ္ ေက်ေAာင္ 
ေပးေလ်ာ္ရမည္။ မွန္ပါသည္။ ေပးေလ်ာ္ဆုိသည့္ စကားမွာ Aခ်က္Aခ်ာစကား။ သူႏွင့္ေကသီ 
Aဆက္Aသြယ္ မျပတ္ရေAာင္ Aစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ေကသ့ီAတြက္ သူ႔မွာ 
တာဝန္ရိွလ်က္ပင္။ ေကသီမွာ သူ႔Aေစာင့္Aေရွာက္ႏွင့္ မကင္းေသး။ သူ႔မွာ ေကသီမရိွလွ်င္ 
မျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ေကသ့ီမွာလည္း သူမရိွလွ်င္ မျဖစ္။ Aလုံးစုံကုိရွင္းလင္း၍ ေနာင္တႀကီးစြာရေၾကာင္း 
စာတစ္ေစာင္ကုိ Aေဆာတလ်င္ ေရးလုိက္ဖုိ႔လုိAပ္သည္။ ေကသ့ီကုိ သူမည္သုိ႔ 
ေထာက္ပ့ံထားမည္ ဆုိေသာ Aၾကမ္းဖ်င္း AစီAစU္သာမက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာ Aျဖစ္ေတြကုိ 
က႐ုဏာစိတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္၍ ရေလာက္ေသာAခ်ိန္တြင္ သူ ေကသီႏွင့္ 
ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကုိပါ ထည့္ေရးရမည္။ ထုိစာထဲတြင္ သူ႔ရင္ကုိ 
ဖြင့္ျပလုိက္မည္။ ဤတြင္သူ႔Aဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ကေလး ေရးေရးမွ် ေပၚလာသည္…။ 
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စိတ္ေလွ်ာ့ပစ္လုိက္ဖုိ႔ လုံးဝမလုိ၊ သူ႔မွာရိွတ့ဲေငြေၾကးနဲ႔ တတ္ႏုိင္တ့ဲနည္းေတြ Aမ်ားႀကီးရိွတာပဲ၊ 
သူ႔ကုိယ္သူ Aေႏွာင္Aဖြဲ႔ကလြတ္ေAာင္ ဖရီဒါနဲ႔လဲ AေျပAလည္ ကြာရွင္းပစ္လုိက္မယ္၊ 
ခ်စ္တ့ဲေကသီကေလးက သူ႔Aေပၚ ခြင့္လႊတ္တန္ေကာင္းပါရဲ႕…။ 
 
သူ Aိပ္ရာထဲမွထ၍ ဓာတ္မီးကုိ ဖြင့္လုိက္သည္။ ညU့္ဝတ္Aကႌ်ကုိ ကတုန္ကယင္ဝတ္ယင္း 
သူ၏လက္မွနာရီကုိ ၾကည့္လုိက္သည္။ ၁၂ နာရီထုိးရန္ မိနစ္ ၂၀ သာ လိုေတာ့သည္။ သူ 
တစ္နာရီထက္ပုိ၍ Aိပ္ရေသးမည္ မဟုတ္။ ေလွကားထိပ္Aထိ စမ္း၍သြားယင္း Aစက 
သူ႔Aိပ္ခန္း ယခု ဖရီဒါAခန္းထဲမွ မသာယာလွစြာေသာ ေဟာက္သံမ်ားကုိ မွန္မွန္ႀကီး ၾကားေနရ၍ 
သူတစ္ခ်က္မွ် တြန္႔သြားေသးသည္။ ေAာက္ထပ္ စာၾကည့္ခန္းထဲသုိ႔ေရာက္လွ်င္ 
ျပတင္းေပါက္နားရိွ စာေရးစားပြဲတြင္ ထုိင္ကာ မီးတုိင္ကုိ ဖြင့္လုိက္ၿပီးေနာက္ Aံဆြဲထဲမွ 
စာေရးစကၠဴကုိ ထုတ္ယူလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ထဲ၌ ကေလာင္တံကုိ ကုိင္လ်က္ 
Aျပင္ဘက္Aေမွာင္ထုထဲသုိ႔ ေငးစုိက္ၾကည့္ေနမိသည္။ “ကုိယ့္Aခ်စ္ဆုံး ေကသီ” လုိ႔ပဲ 
ေရးရမလား၊ “ခ်စ္တ့ဲ ေကသီ” လုိ႔ပဲ ေရးလုိက္ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုိး႐ုိးကေလးနဲ႔ Aဓိပၸာယ္ပါပါ 
“ေကသီေရ” လုိ႔ပဲ ေရးလုိက္ရမလား…။ 
 
ဤသုိ႔ စိတ္ကူးAာ႐ုံျဖင့္ရိွစU္တြင္ ညU့္Aေမွာင္ထုကုိ ထြင္းေဖာက္၍လာေသာ ခပ္ေဝးေဝးမွ 
Aေရာင္လက္လက္ကေလးတစ္ခုကုိ သတိျပဳမိသည္။ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ေရာင္ျခည္ကား 
မဟုတ္၊ ကန္ေရျပင္တြင္ ေတာမီးပမာ ေရာင္ျပန္ဟပ္လ်က္ တAိAိလႈပ္ကာ 
တဖ်တ္ဖ်တ္လက္ေနေသာ Aလင္းေရာင္သာ ျဖစ္သည္။ ဘာမ်ားပါလိမ့္။ သူ႔စိတ္မွာ Aလြန္တရာ 
လႈပ္ရွား ပင္ပန္းလြန္းလ်က္ ရိွသည္ျဖစ္၍ ဤAေရာင္ လက္လက္ကေလးကုိပင္ စိတ္က 
မသကၤာျဖစ္ကာ ရင္တုန္မိသည္။ သူသည္ ဝရန္တာက်ယ္ဘက္သုိ႔ ထြက္ကာ 
Aေရာင္မ်ားလာရာဆီသုိ႔ စူးစမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိသည္။ မီးေရာင္မ်ားမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ 
နီးလွသျဖင့္ သူ႔မွာ စိတ္မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔တြင္ ႐ုတ္တရက္ 
Aသိဉာဏ္တစ္ခုဝင္လာ၍ စိတ္သက္သာရာ ရသြားကာ တစ္ကုိယ္တည္း ၿပံဳးမိေသး၏။ 
ဤမီးေရာင္မ်ားသည္ တံငါေလွ ေလးငါးေျခာက္စင္း ဓာတ္ျပန္ဆီ မီးတုတ္မ်ား ထြန္းညႇိ၍ 
ငါးဖမ္းထြက္ၾကရာမွ Aေရာင္မ်ားပင္။ ငါးပတ္မ်ား တက္ေနၾကဟန္ တူေပသည္။ 
 
သူ ျပန္လွည့္ဝင္ေတာ့မည္Aျပဳတြင္ ႐ုတ္တရက္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ သတိရလုိက္ျပန္၏။ ေနစမ္းပါUီး၊ 
ေဆာင္းရာသီမွာ ငါးပတ္ မတက္ပါဘူး…။ ထုိ႔ေနာက္ ဆိပ္ခံတံတားေပၚတြင္ လူေတြစု႐ုံး စု႐ုံး 
လုပ္ေနၾကသည္ကုိ တAံ့တၾသ ျမင္ရသည္။ ဒီAခ်ိန္ႀကီးမွာမ်ား…။ သူခဏမွ် ေတြေဝေနၿပီးမွ 
တစ္စုံတစ္ခုက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လုိက္သက့ဲသုိ႔ Aိမ္ထဲသုိ႔ေျပးဝင္ကာ သူ႔မွန္ေျပာင္းကုိ 
ယူလာခ့ဲသည္။ ဝန္ရန္တာက်ယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေရAုိင္ဆီသုိ႔လွည့္၍ ခ်ိန္ၾကည့္လုိက္၏။ 
မီးေရာင္ကေလးမ်ားသည္ ဆိပ္ခံတံတားေပၚတြင္ စုေဝးေနၾကသည္။ ေနာက္တြင္ တစ္ခုခ်င္း 
ၿငိမ္းသြားၾကသည္။ သူသည္ မွန္ေျပာင္းကုိ ခ်လုိက္သည္။ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ ကြဲမတတ္ 
ကုိက္ခဲေနလ်က္ ရင္ထဲ၌လည္း တလွပ္လွပ္ တုန္ေနသည္။ သူ Aိမ္ထဲသုိ႔ဝင္မွျဖစ္မည္။ 
စာေရးစရာလည္း ရိွေသးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔Aိမ္ဆီသုိ႔ လာေနၾကေသာ ေျခသံမ်ားကုိ 
ၾကားလုိက္ရ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနလုိက္၏။ သူ႔Aိမ္ကုန္းတက္ လူသြားလမ္းကေလးAတုိင္း 
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လူႏွစ္ေယာက္ တက္လာၾကသည္။ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာပုလိပ္ဌာနမွ ဟာဆတ္။ 
စိတ္မခ်မ္းသာစရာ တစ္ခုခုမ်ားေလလားဟု သူ႔စိတ္ထဲတြင္ ထင့္ကနဲ ျဖစ္သြားသည္။  
 
ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးက ေရွ႕ေဆာင္၍ မုိေရးAား ႏႈတ္ဆက္လုိက္ၿပီးေနာက္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေAာက္မွာ ဒုကၡနဲ႔ႀကံဳရလုိ႔ဗ်ာ၊ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္…” ဟု စေျပာလုိက္လွ်င္ မုိေရးမွာ 
Aသက္ပင္ မ႐ွဴမိဘဲ “မဟုတ္ဘူး… မဟုတ္ဘူး…” ဟု ဆုိလုိက္မိသည္။ 
 
“ဟုတ္တယ္ဆရာႀကီးရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aခုပဲ သူ႔Aေလာင္း ေတြ႔ပါတယ္၊ ညU့္ကုတုိ႔ 
ထြက္သြားၿပီးေတာ့ ေရထဲက ငါးပြက္လုိက္သလုိ ဗြမ္းကနဲ A သံၾကားလုိက္မိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လဲ 
ဘယ္လုိမွ မေတြးမိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆိပ္ခံဘက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ပတ္ လွည့္ၾကည့္ေတာ့ 
လက္ကုိင္A ိတ္ကေလးတစ္လုံး က်ေနတာေတြ႔တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေရထဲမွာလဲ မိန္းမေဆာင္း 
Uီးထုပ္ကေလးတစ္လုံး ေမ်ာေနတာ ေတြ႔ရျပန္တယ္၊ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ ပုလိပ္ကုိ 
သြားAေၾကာင္းၾကားတာ ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး သြားေျပာလုိက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေလွေတြကုိ ထုတ္ၿပီး 
ပုိက္နဲ႔ဆြဲတာ ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ မိန္းကေလးကုိ ေတြ႔ရတယ္၊ ေသေနရွာၿပီေပါ့” ဟု 
ေျပာကာ Aားနာပါးနာ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေခတၱမွ် ဆုိင္းေနလုိက္ၿပီးမွ “ဒီကေလးမဟာ 
ဆရာႀကီးရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေနမလားလုိ႔ စုိးရိမ္မိလုိ႔၊ ဒီေန႔ညေန ငါးနာရီ ကုတုိ႔နဲ႔ပါလာတ့ဲ 
Aဂၤလိပ္မကေလးေလ” ဟု ဆက္ေျပာလုိက္သည္။ 
 
“ဘုရား ဘုရား၊ Aုိ… မျဖစ္ႏုိင္တာ” ဟု သူက ငုိေတာ့မတတ္ ေAာ္လုိက္မိ၏။ ၿပီးမွ “ဒါေပမယ့္ 
ညေနက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ လာတာေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ ေကသီAာ့ခတ္တ့ဲ၊ မိတ္ေဆြ 
တစ္ေယာက္ပဲ၊ က်ဳပ္နဲ႔ Aင္မတန္ခင္တ့ဲ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီး၊ ဒီကေန ကုတုိ႔Aမီ 
Aေျပးျပန္သြားတာ” ဟု ေျပာလုိက္၏။  
 
“Aုိး… ဟုတ္လား” ဟု ဆတ္က ဆုိလုိက္သည္။ “သူ ေမွာင္ထဲမွာ ေျပးသြားတာကုိး၊ ဒီလုိဆုိ ဒါဟာ 
မေတာ္တဆ ျဖစ္တာပဲ” 
 
မုိေရးလည္း သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ တလွည့္စီၾကည့္ယင္း သူ႔မွာ Aျပစ္လြတ္ေနသည္ကုိ 
သတိထားလုိက္မိကာ ဤဆုိးရြားေသာ Aျဖစ္မွ Aလြန္႐ုန္းေရးAတြက္ တစ္ေခါင္းလုံး ရီေဝစြာျဖင့္ 
နည္းလမ္းရွာေနမိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူက “ဒီလုိပဲ ျဖစ္မွာပါပဲ၊ သူက Aိမ္ျပန္ယင္း 
ႀကံဳလုိ႔ဝင္ႏႈတ္ဆက္တာ၊ က်ဳပ္က ကားနဲ႔ျပန္ပုိ႔မယ္လုိ႔ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူက ကုတုိ႔သေဘၤာနဲ႔ပဲ 
သြားမယ္ဆုိလုိ႔၊ ေျခေခ်ာ္ၿပီး လဲက်သြားတာ ေနမွာေပါ့၊ Aခုေတာ့…” ဟု ေျပာလုိက္ၿပီးလွ်င္ 
သူ႔မ်က္ႏွာကုိ လက္ျဖင့္ Aုပ္ထားလုိက္သည္။ 
 
ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးက “ဆရာႀကီးAဖုိ႔ စိတ္မေကာင္းစရာႀကီးပဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Aေနနဲ႔ 
ဆရာႀကီးကုိ ဒုကၡမေပးခ်င္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဟာဆတ္က သူ႔Aစီရင္ခံစာAတြက္ Aေလာင္းကုိ 
လုိက္ၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူဘယ္ဝါဆုိတာ ေျပာေပးေစခ်င္ပါသတ့ဲ” ဟု ေျပာသည္။ 
 
“ဟုတ္တာေပါ့ေလ၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကဲ ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ခ့ဲပါ့မယ္” 
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သူ Aိမ္ထဲသုိ႔ျပန္ဝင္၍ ကုတ္Aကႌ်ကုိဝတ္ ႏွင္းေတာစီး ဖိနပ္တစ္ရံကုိ စီးခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
လာေခၚသူမ်ားႏွင့္Aတူ တိတ္ဆိတ္စုိးရြံ႕စြာ လုိက္ပါ၍ လာခ့ဲေလ၏။ 
 
ဆိပ္ခံတံတားေပၚတြင္ လူတစ္စုသည္ ခရီးသည္မ်ား ကုတုိ႔သေဘၤာေစာင့္ရာ သစ္သားတဲ၏ 
Aျပင္ဘက္၌ တိတ္ဆိတ္စြာ ရပ္ေနၾကသည္။ မုိေရးတုိ႔ သုံးေယာက္သား မီးတစ္လုံး 
Aေပၚကထြန္းလ်က္ ထင္း႐ႉးသား စားပြဲရွည္တစ္ခုေပၚတြင္ တင္ထားေသာ Aေလာင္းရိွရာ 
တဲAတြင္းသုိ႔ ဝင္လာခ့ဲၾကသည္။ မိန္းကေလးAား တံငါသည္တစ္ေယာက္၏ AေပၚAကႌ်ျဖင့္ 
Aုပ္ထားသည္ကုိ ပုလိပ္Aရာရိွက ဆြဲခြာလုိက္၏။ ပထမတြင္ မုိေရးသည္ တည့္တည့္ 
မၾကည့္ဝ့ံသျဖင့္ သူ႔ဘက္က စားပြဲစြန္းကုိသာ စုိက္ၾကည့္ေနမိရာ ခြာပြန္းေနေသာ ဖိနပ္ညိဳကေလး 
တစ္ဘက္ကုိသာ ျမင္ရ၍ စားပြဲစြန္းမွ ေရတစက္စက္ ေလးေလးမွန္မွန္ စီးက်ေနသံကုိသာ 
ၾကားရ၏။ တဲတစ္ခုလုံး ေရနံဆီမီးခုိးနံ႔ ေသာက္ၿပီးသား စီးကရက္န႔ံတုိ႔ျဖင့္ လႈိင္ေန၏။ 
မုိေရးမ်က္ႏွာလႊဲ၍ ၾကည့္လုိက္သည္တြင္ ၾကမ္းေပၚ၌ ထူထူထဲထဲ ေဆးလိပ္ျပာခြက္ ျဖဴျဖဴကုိ 
ျမင္ရသည္။ ျပာခြက္သည္ စီးကရက္တုိမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန၏။ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးက သူ႔Aား 
Aေလာင္းကုိၾကည့္ရန္ ေျပာေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ လူေတြက တစ္မ်ိဳးတမည္ 
ထင္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း သတိေပးသည္။ မုိေရးလည္းစိတ္ကုိ ဇြတ္တင္း၍ ေခါင္းကုိေမာ့ကာ 
မ်က္ႏွာကုိ တည့္တည့္မၾကည့္ဝ့ံေသးဘဲ ကြက္၍သာ ၾကည့္လုိက္သည္။ 
 
ပကတိ ၿငိမ္သက္လ်က္ရိွေသာ ႏုႏုငယ္ငယ္ မိန္းကေလး၏ သဏၭာန္မွာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ 
ေကာင္းလွသည္။ သူ႔ကုိဤမွ် ငယ္ရြယ္လိမ့္မည္ဟု Aလွ်င္းပင္ မထင္ခ့ဲမိ။ ငယ္ရြယ္ 
လွပါေသးကလား။ သူ၏ ေသးေသးသြယ္သြယ္ ခႏၶာကုိယ္ကေလးေပၚတြင္ Aဝတ္စုိမ်ားက 
ကပ္ေနသည္။ ေျခAိတ္တစ္ဘက္မွာ ေလွ်ာက်လ်က္ ေျခက်င္းဝတ္ဆီတြင္ တြန္႔လိပ္၍ေနသည္။ 
Aေပၚက Aကႌ်တြင္ ၾကယ္သီးတစ္လုံး ျပဳတ္ေနသည္။ လက္တစ္ဘက္က လက္ဝါးျပင္ကုိ 
ပက္လက္ျဖန္႔လ်က္ စားပြဲစြန္းဘက္သုိ႔ ဆန္႔တန္းလ်က္ရိွသည္။ 
 
မၾကည့္ပဲ ေန၍လည္း ၿပီးမည္ မဟုတ္သျဖင့္ သူ႔စိတ္ကုိသူ ဇြတ္တင္း၍ မ်က္ႏွာကုိ 
ၾကည့္လုိက္ရသည္။ ၾကည့္လုိက္မိျပန္ရာလည္း သူ႔မွာ မ်က္ႏွာလႊဲ၍မရ။ မီးေရာင္ဘက္သုိ႔ 
ေမာ့ေနေသာ သူ႔မ်က္ႏွာကေလးမွာ ေသြးမရိွေတာ့၍ Aစိမ္းေရာင္ သမ္းေနသည္။ ေရစုိေနေသာ 
ဆံပင္မ်ားက နဖူးစပ္မွ လန္လ်က္ လည္ပင္းျဖဴျဖဴကေလး Aပါးတြင္ Aစုလုိက္ Aေထြးလုိက္ 
က်လ်က္ရိွၾကသည္။ Aက်ည္းတန္လွေသာ ေသ႐ုပ္တြင္ မမွတ္မိႏုိင္ေလာက္ေAာင္ပင္ 
Aသြင္ေျပာင္းသြားသည့္ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ထူးထူးျခားျခားပင္ ဘဝင္မခ်မ္းေျမ့စရာ ပေဟဠိ 
ဆန္ေနသည္။ သိရန္Aခက္ဆုံး၊ သူသည္းမခံႏုိင္ဆုံးမွာ ဘာAမူAရာမွ မျပဘဲ သူ႔Aား 
တည့္တည့္စုိက္၍ ၾကည့္ေနဟန္ျဖင့္ ပြင့္လ်က္ရိွေသာ မ်က္လုံးမ်ားပင္တည္း။ Aတုိင္းမသိ 
နက္႐ႈိင္းေသာ ဤမ်က္လုံးမ်ားတြင္ သစၥာတရားက လွစ္ကနဲ ဖြင့္ျပလုိက္သည့္Aလား မုိေရးသည္ 
သူ႔ဇာတိကုိ သူ႔ကုိယ္သူ မထိန္သာမဝွက္သာ ပကတိAတုိင္း ႐ုတ္တရက္ သိျမင္လုိက္ရေလ၏။ 
 
“ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား၊ Aဂၤလိပ္မကေလးပဲ မဟုတ္လား” ဟု ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးက က႐ုဏာ 
မကင္းသည့္ ေလသံျဖင့္ ခပ္တုိးတုိးေမးသည္။  



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  --  nnggwweezziinnyyaaww        ppddff  --  lluucckkyy8822 175 

မုိေရးက လွည့္ၾကည့္လုိက္၏။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aေလ့Aက်င့္ ျဖစ္လာခ့ဲသျဖင့္ Iေႁႏၵမပ်က္ပင္ 
“ေAးဗ်ာ သိပ္ကုိ စိတ္မခ်မ္းသာစရာဘဲ၊ ျဗဳန္းစားႀကီး ျဖစ္သြားရတာကုိး၊ Aင္း… မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ရတာပဲ ေနမွာပါပဲ၊ ဖိနပ္ကုိ ေတြ႔တယ္မဟုတ္လား၊ ခြာကပြန္းၿပီး ေခ်ာေနတာကုိး၊ 
ဆိပ္ခံေပၚမွာဆုိေတာ့ ေစာင္းေတြကလဲ ေခ်ာေနတာ၊ သူ ေဝဒနာ သိပ္မခံရပဲ ေသသြားတာသာ 
ျဖစ္ပါေစေတာ့လုိ႔ ေAာက္ေမ့ရတာပဲ” ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 
ဆတ္က က႐ုဏာသံျဖင့္ “ဟာ မခံရပါဘူး၊ ေရက ဒါေလာက္ေAးေနတာ ျမန္ျမန္ေသမွာပါပဲ” ဟု 
ဝင္ေျပာလုိက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏ မွတ္စုစာAုပ္ကုိ ထုတ္ယူလုိက္ေလသည္။ 
 
မုိေရးက “သူ႔ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ကုိ သိခ်င္မွာေပါ့” ဟု ဆုိကာ တည္ၿငိမ္စြာပင္ Aမည္၊ Aသက္၊ 
လူမ်ိဳး စသည္တုိ႔ကုိ ေျပာျပေနသည္ကုိ ဆတ္က သူ၏ ခဲတံတုိကေလးျဖင့္ လုိက္၍ 
ေရးမွတ္ေလသည္။ 
 
Aားလုံး ၿပီးစီးေသာAခါ ဆိပ္ကမ္းAုပ္ႀကီးက က႐ုဏာသက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မုိေရး၏ 
လက္ေမာင္းကုိ ရင္းႏီွးစြာ ဆုပ္ကုိင္လ်က္ “ဆရာႀကီး ေနေကာင္းပုံမရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္Aိမ္လုိက္ၿပီ 
ေကာ္ဖီကေလး တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္လုိက္ပါလား” ဟု ေျပာသည္။ 
 
မုိေရးက ယU္ေက်းစြာပင္ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ မေသာက္ေတာ့ပါဘူး” ဟု 
ေျပာလုိက္ၿပီးမွ ဆတ္ဘက္သုိ႔လွည့္ကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မလုိေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္” ဟု 
ေမးလုိက္သည္။ 
 
“Aခုေတာ့ မလုိေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ေသမႈေသခင္း စစ္ရာမွာေတာ့ လုိပါလိမ့္Uီးမယ္၊ ဒါက 
လုပ္႐ုိးလုပ္စU္ ကိစၥပါ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ မွတ္တမ္း႐ုံးA တြက္ တရားဝင္ျဖစ္ေA ာင္ လုိA ပ္လုိ႔ပါ” 
 
မုိေရးက တိမ္ဝင္သြားေသာ A သံျဖင့္ “ေၾသာ္ ေၾသာ္” ဟု ဆုိလုိက္ၿပီးမွ “ဒါထက္ 
သၿဂ ႋဳဟ္စရိတ္A ားလုံး ကုန္က်ခံဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခြင့္ျပဳၾကရလိမ့္မယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ 
နားလည္ၾကပါရဲ႕ေနာ္” ဟု ေျပာကာ ႏွစ္ေယာက္စလုံးA ား လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္၍ ထြက္ခ့ဲေလ၏။  
 
သူ ျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာက္ခ့ဲေသာ္လည္း ကုန္းတက္လမ္းတြင္ A သက္႐ွဴ၍ မရေA ာင္ မြန္းက်ပ္ 
ေမာဟုိက္ေနသည္။ လွည့္စားရန္ A ားထုတ္မႈမွာ A ခ်ည္းႏီွးျဖစ္သျဖင့္ ေခၽြးျပန္လ်က္ရိွသည္။ သူ 
လုပ္ေနက်A တုိင္း လူျမင္သူျမင္ A ထင္ႀကီးေA ာင္ ဟန္လုပ္ျပခ့ဲရျခင္းသာျဖစ္မွန္း သူ သိသည္။ 
ယခု သူ A မွန္ကုိ သိၿပီ။ သူ႔ကုိယ္သူ A ေၾကာင္း A မွန္A တုိင္း သိခ့ဲရၿပီ။ မၾကာမီပင္ သူတုိ႔A ားလုံး 
သိၾကေတာ့မည္။ ၾကည့္စမ္း A မွန္တရားဟာ A ားလုံးေပၚလာေတာ့မယ္၊ A ားလုံး A ားလုံး၊ 
ဝီလီလာတုန္းက လုပ္ခ့ဲတ့ဲEည့္ခံပြဲ၊ ေကသ့ီကုိ သူ ယူေတာ့မယ္လုိ႔ ရဲရဲေတာက္ ေၾကျငာခ့ဲပုံ၊ ခုေတာ့ 
သူက ဒီမွာပဲ ရိွေနတုန္း၊ ဖရီဒါနဲ႔ လက္ထပ္ထားလုိ႔၊ ေကသီကေတာ့ ေသရွာၿပီ၊ ဘုရား ဘုရား၊ 
သူ႔ကုိ လူေတြက ဘယ္လုိထင္ၾကမလဲ၊ Aတင္းAဖ်င္း ေျပာၾကေတာ့မယ္၊ Aမနာပစကား 
ဆုိၾကမယ္၊ မုန္းတီးၾကေတာ့မယ္၊ သူ ဘယ္ေျပးလုိ႔မွ မလြတ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ မလြတ္၊ Aသာ 
လွ်ိထြက္သြားၿပီးေတာ့ လြယ္လြယ္ေမ့ပစ္လုိ႔လဲ မရ၊ ေသမႈေသခင္းစစ္တ့ဲAထိ ေနရUီးမယ္၊ 
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AားလုံးေပၚေAာင္ ေနရUီးမယ္၊ Aဲဒီေနာက္ သူ႔ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ Aလြတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ သူ႔ကုိ 
တတိတိနဲ႔ ျပားျပားဝပ္သြားေAာင္ လုပ္မယ့္ဖရီဒါနဲ႔ မုန္းတီးရြံရွာရက္ကနဲ႔ AတူတူတြဲေနရUီးမယ္၊ 
ဒါေတြကုိ သူ ခံမယ့္သာခံရမယ္၊ တကယ္က ေကသ့ီကုိ သူရဖုိ႔၊ Aခုေတာင္ ေကသီကေလး 
Aသက္ရွင္ၿပီး သူ႔ရင္ခြင္ထဲမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး Aခ်စ္Aခင္ေတြနဲ႔ ရိွေနႏုိင္ရက္သားနဲ႔၊ သူ႔ကုိက 
မဟုတ္ခ့ဲလုိ႔…။ 
 
ယူက်ံဳးမရ တမ္းတပူေဆြးသည့္ ေသာကလႈိင္း တစ္ခ်က္Aတက္တြင္ Aံႀကိတ္လ်က္ 
ဝင္းတားလက္ရန္းကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားလုိက္ရသည္။ ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ ကုန္စင္ကုိ မမ်ိဳႏုိင္မေထြးႏုိင္ပဲ 
Aိပ္မက္ဆုိး ျမင္မက္ေနရသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ သူ႔ေစတနာကေတာ့ ေကာင္းခ့ဲတာခ်ည္းပင္၊ 
လုပ္သင့္တာကုိ လုပ္မဟ့ဲလုိ႔ Aားထုတ္ခ့ဲတာခ်ည္းပင္၊ သူ Aစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခ့ဲပါရဲ႕၊ သူ႔မွာ 
ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ကုိပင္ နာက်င္ေAာင္ လုပ္ရက္တ့ဲ သဘာဝမရိွ၊ ေမာင္ခါခ်U္မာန္ႀကီးလုိ႔ 
ေတာင္ႀကီးကုိၿဖိဳမယ္ႀကံ ခါးကမသန္ဆုိသလုိ ျဖစ္ရတာ၊ သူ႔ကုိ Aျပစ္မဆုိသင့္ၿပီ၊ သူ တမင္ 
သစၥာပ်က္တာမဟုတ္၊ တစ္ခ်က္ကေလး စိတ္ယိမ္းၿပီး… Aုိ… ေတာ္ၿပီ၊ ဒါကုိ သူ႔ကုိယ္သူ 
ေျပာခ့ဲၿပီးၿပီ၊ Aလကားပဲ…၊ ေသသူ႔ မ်က္လုံးေတြကုိ သူ စုိက္ၾကည့္လုိက္မိတုန္း တစ္ခဏက 
လက္ကနဲေပၚလာတ့ဲ Aသိဉာဏ္မွာ သူ႔ကုိယ္သူ ဇြတ္ပုံသြင္းထားတ့ဲ သူ႔႐ုပ္လုံးဟာ Aစိတ္စိတ္ 
Aႁမႊာႁမႊာ ကြဲပ်က္ခ့ဲၿပီ။ ဘာမွ မက်န္ေတာ့၊ ဘာဆုိ ဘာမွ မရိွေတာ့…၊ ေကသ့ီကုိ သူ 
ဖ်က္ဆီးလုိက္တာဟာ သူ႔ကုိယ္သူပါ ဖ်က္ဆီးလုိက္တာနဲ႔ Aတူတူပဲ…။ 
 
သူ၏ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ AတုAေယာင္ဘဝကုိ သူကုိယ္တုိင္ ထုိးထြင္း သိျမင္လုိက္ရသည့္ 
Aလင္းေရာင္မွာ A့ံၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ ၾကည္လင္လွေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္ 
ျဖစ္ေလသည္…။ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲရသမွ် Aားလုံးဟာ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈခ်ည္း၊ သူ႔Aတြက္ 
သူAက်ိဳးရိွမယ္ ထင္တ့ဲလမ္းကုိ လုိက္ခ့ဲတတ္တ့ဲ သူ႔ဉာU္ေၾကာင့္ခ်ည္း၊ သူ တာဝန္ကုိေရာ၊ 
ဒုကၡကုိေရာ၊ စိတ္မခ်မ္းသာစရာကုိပါ တိမ္းေရွာင္တတ္တ့ဲ ေနရာမွာ ပင္ဉာဏ္ထက္ျမက္တ့ဲလူေတာ့ 
ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ခ်စ္စရာ့Aၿပံဳးရွင္၊ ယU္ေက်းသိမ္ေမြ႔ၿပီး 
Aႏုပညာ ျမတ္ႏုိးတတ္တ့ဲ သူတစ္ေယာက္လုိ႔ လူေတြက သူ႔ကုိ Aဲဒီလုိ ခ်ီးက်ဴးစကား 
ေျပာၾကတာကုိ မၾကာခဏ ၾကားခ့ဲရတယ္ မဟုတ္လား၊ Aခု ဒါေတြ မရိွေတာ့၊ 
နာမည္သတင္းေကာင္းတုိ႔၊ AေျခAေနေကာင္းတုိ႔၊ လြတ္လပ္တာတုိ႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာတုိ႔၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ယုံၾကည္Aားကုိးတာတုိ႔၊ ဒါေတြAားလုံး ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး…။ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သူ၏ Uီးေႏွာက္ထဲသုိ႔ ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ သူ၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ သက္သာရာ 
ရေစေတာ့မတတ္ ေထာက္ပ့ံေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားတစ္ခု ဝင္ေရာက္၍ လာခ့ဲသည္။ သူသည္ 
Uီးေခါင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ညိတ္လုိက္၏…။ Aင္း… ေလးဘက္ေလးတန္ နံရံနဲ႔ Aပိတ္ခံလုိက္ရၿပီ၊ 
သူ႔Aတြက္ ထြက္ေပါက္ဆုိသမွ်ကုိ Aေသပိတ္ခံလုိက္ရၿပီေကာ…။ 
 
ကုန္းထိပ္သုိ႔ Aေရာက္တြင္ သူသည္ ေမာပန္းႏြမ္းလ်စြာ ရပ္နားလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔မွာ 
ထူးထူးျခားျခားပင္ ခါတုိင္းထက္ပုိ၍ ဆင္ျခင္တုံတရား ျပည့္ဝေနသည္…။ လွလုိက္တ့ဲ ႐ႈခင္း၊ 
ခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တ့ဲ ညU့္…။ လကေလးသည္ တိမ္တုိက္မ်ားAၾကားမွ တေရြ႕ေရြ႕ခ်င္း 
လြတ္ထြက္၍လာခ့ဲၿပီ။ ေရAုိင္ႀကီးဆီတြင္ ျမဴလႊာပါးပါး ႂကြလာသည္။ ညU့္တြင္ ခုတ္ေမာင္းသည့္ 
စက္ေလွတစ္စင္း၏ စက္သံသ့ဲသ့ဲကုိ Aေဝးတြင္ ၾကားေနရသည္။ မုိေရး၏ Aေတြးတုိ႔သည္ 
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ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ ရိွေလသည္…။ ေျပာခ်င္တာ ေျပာၾကပါေစ၊ စိတ္ဝင္စားစရာ Aျပည့္ရိွတ့ဲ ဘဝကုိ 
သူေနခ့ဲရၿပီ…။  သစ္သီးၿခံဆီမွ ဇီးကြက္တစ္ေကာင္ ျမည္သံကုိ ၾကားလုိက္ရ၏။ ျမက္ခင္းကုိ 
ျဖတ္ကာ ေမွာင္ရိပ္ရိွရာသုိ႔ ေျပးဝင္သြားေသာ ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ကုိ လွမ္းျမင္လုိက္ရသည္။ 
သူ႔Aပင္ကေလးမ်ားကုိ တုိးလွန္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဝီလဟမ္ႀကီးက သည္ျဖဴကုိ ျမင္လွ်င္ 
ဆဲေရးေပလိမ့္မည္ ဟု ေတြးမိကာ သူတစ္ကုိယ္တည္း ၿပံဳးမေယာင္ ျဖစ္သြားမိသည္။ ေနာက္ 
သူေရာက္ေနသည့္ ေနရာကုိ ႐ုတ္တရက္ သတိျပဳလုိက္မိသည္။ 
 
“ဆာဆီ ဆီလီကြာစၾထမ္” ဟု သူ တုိးတုိးဆုိလုိက္၏။  
 
“Aင္း ယုဒ သစ္ပင္ပဲ၊ Aေရွ႕တုိင္းမွာေတာ့ Aရြက္ကုိ သုပ္စားၾကတယ္” 
 
မွန္ပါသည္။ ေႏြUီးရာသီ ေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ ခရမ္းႏုေရာင္ ေခါင္းေလာင္းပုံ ပန္းပြင့္ကေလးေတြ 
တြဲရရြဲပြင့္သည့္ ခ်စ္စရာ သစ္ပင္၊ သူသည္ ႐ုတ္တရက္ သစ္ပင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္သည္။ 
ႀကိဳးရွည္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆင္ထားေသာ ဒန္းကေလးသည္ ေလျပည္ထဲတြင္ တAိAိညင္သာစြာ 
လႊလဲ်က္ရိွသည္။ ယိမ္းႏြဲ႔ လႈပ္ရွားေနပုံကေလးသည္ ညႇိဳ႕ဓာတ္ပါေန၏။ သူသည္ 
ဤဒန္းကေလးကုိပင္ မက္မက္ေမာေမာ ၾကည့္ေနမိသည္။ သူ၏ မ်က္လုံးမ်ားကုိ လဝန္း၏ 
မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္တုိက္လ်က္ တAိAိယိမ္းေနေသာ ဒန္းႀကိဳးမ်ားဆီမွ ခြာ၍မရ။ ဒန္းႀကိဳးခ်ည္သည့္ 
သံကြင္းမ်ားက ခ်က္မွန္မွန္ ျမည္ေနသည့္Aသံက သူ၏ Aေတြးမွ်င္တစ္ခုကုိ စည္းလုိက္၍ 
ေပးေနသက့ဲသုိ႔ ရိွသည္။ ဒိ႒ဓမၼေလာကသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးလွ်င္ Aရိပ္Aေယာင္ 
ေလာကသည္ သူ၏ မ်က္လုံးမ်ားတြင္ ထင္ထင္လင္းလင္း ေပၚလာသည္။ သူသည္ ထူးထူးျခားျခား 
စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ပင္ Aရာရာတုိင္းကုိ နားလည္စ ျပဳလာသည္။ 
ဤထူးျခားေသာ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈသည္ သူ႔တစ္သက္တာတြင္ တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးသည့္ 
ထူးကဲဆန္းၾကယ္ A့ံဖြယ္သရဲ Aေတြ႔Aႀကံဳေပတည္း။ ယခုမူ သူသည္ သူ႔ကုိယ္သူ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုခုကုိ ေျပာျပေနသက့ဲသုိ႔ သူ႔စိတ္ထဲမွ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ စကားေျပာလ်က္ 
ရိွေလသည္။ သူ ေျပာေနသည္တုိ႔မွာကား…၊ Aသစ္ျပဳျပင္ရာ ကပ္ကာလ၊ Aျပစ္မွကင္းလြတ္၊ 
ေနာက္ဆုံး Aယူခံ႐ုံးမွ Aျပစ္Aားလုံး ေျဖလႊတ္၊ သူ၏ စံျပဘဝ ျပန္လည္ရရိွ…။ 
 
သူသည္ တစ္ကုိယ္တည္းၿပံဳးကာ ထုိေနရာတြင္ Aၾကာႀကီးရပ္လ်က္ သူက သက္ေသထြက္ရန္ 
Aခ်ိန္မက်မီမွာပင္ သူ၏လြတ္ေျမာက္မႈ ေAာင္ပြဲသဘင္Aရသာကုိ ႀကိဳတင္ခံစားလ်က္ 
ရိွေလသည္။ 

************    
 
ေနာက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ထုိးၿပီးစတြင္ သခင္မAသစ္က ၫႊန္ၾကားသည့္Aတုိင္း Aာထူ႐ုိသည္ 
Eည့္သည္သိပ္သည့္ Aိပ္ခန္းပုိဘက္သုိ႔ သြားကာ တံခါးကုိ ေခါက္လုိက္ၿပီးေနာက္ မုိေရး၏ 
နံနက္စာဗန္းကုိ ကုိင္ကာ ဝင္ခ့ဲေလသည္။ သူ Aလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ 
ျဖစ္ေနသျဖင့္ Aာထူ႐ုိမွာ စိတ္မခ်မ္းသာေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ဆရာAား မဂၤလာနံနက္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ Aသံေပးခ့ဲၿပီးမွ နံနက္စာ ဗန္းကုိ ျပတင္းေပါက္ Aနီးရိွ ဘဲUပုံစားပြဲငယ္ေပၚ၌ 
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တင္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုိးခန္းဆီးမ်ားကုိ ေဘးသုိ႔ဆြဲကာ ျပတင္းတံခါးရြက္မ်ားကုိ 
ဖြင့္လုိက္သည္။ 
 
နံနက္ခင္းသည္ ေAးစက္စုိထုိင္းကာ ျမဴမ်ား ပိတ္ဆုိင္းလ်က္ ရိွသျဖင့္ ျပတင္းကုိ 
ျပန္ပိတ္လုိက္ေတာ့မည္ Aျပဳတြင္ ႐ုတ္တရက္ ကုိယ္ကုိဆန္႔၍ ရပ္လုိက္မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ျမဴမ်ားAၾကားတြင္ မသဲမကြဲ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ Aရာကုိ Aားစုိက္၍ ၾကည့္ေနလုိက္မိသည္။ 
တျဖည္းျဖည္း လည္ျပန္လွည့္၍ ၾကည့္လုိက္သည္။ Aိပ္ရာထဲတြင္ မည္သူမွ မရိွ။ 
ပင့္သက္တစ္ခ်က္႐ႈိက္ကာ ခ်ာကနဲ ျပန္လွည့္ၾကည့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားစြာ ေနာက္သုိ႔ 
ေျခတစ္လွမ္း Aဆုတ္တြင္ ဝင္တုိက္မိရာမွ လက္ဖက္ရည္ဗန္းလည္း က်ကြဲေလ၏။ 
ေရAုိင္ဘက္ဆီမွ ေလျပည္တစ္ခ်က္ Aေဝွ႔လုိက္တြင္ ရီေဝပိတ္ဆုိင္းေသာ ျမဴခဲမ်ား 
လြင့္ပါသြားၾကကာ ပါး၍က်ဲ၍ သြားၾကသည္။ ဤတြင္မွ သူသည္ သစ္ပင္မွ တြလဲဲဆြဲလ်က္ 
က်ေနသည့္Aရာကုိ သဲကြဲစြာ ျမင္လုိက္ရေလသည္…။ 
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