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ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္- ၄၀၁၆၄၁၁၂၁၁
မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္- ၄၀၁၅၃၉၁၂၁၁
အုပ္ေရရ ၅၀၀
တန္ဖုိး- ၃၅၀၀ က်ပ္
မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္- ေဖသစ္တည္
အတြင္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ဒီဇုိင္း- k. thuya
အတြင္းဖလင္- ေအဇက္
ထုတ္ေဝသူ- ဦးသန္းစုိးေထြး (စုိးဇင္စာေပ)
ာေပ)
အတြင္းပံုႏွိပ္သူ- ထြန္းေတာက္ၾကယ္ေအာ့ဖ္ဆက္
အဖုံးပံုႏွိပ္သူ- KYAWZAY
စာအုပ္ခ်ဳပ္- ဂုဏ္မာန္

ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ
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ေဒါက္တာ စုိးလြင္
၁၃၂၂ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္တြင္ ဖြားျမင္ခ့ဲ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕ (၃)လမ္းေန
ေန ဦးက်င္ေမာင္၊ ေဒၚခင္ဝင္းတုိ႔၏ ဒုတိယသား။ ျဖဴး အ၊
ထ၊ က(၁)တြင္ ဆယ္တန္းအထိ ပညာသင္ခ့။ဲ ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ္ ေရထြက္ပစၥည္းအတတ္ပညာ ဒီပလုိမာ သင္တန္းတက္ခ့။ဲ
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိပညာသင္။
၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ M.B.B.S(MDY)ဘြ
ဲ ခဲ့။
M.B.B.S(MDY)ဘြ႔ရ

၁၉၈၇ ခုႏွစမွ
္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၃ႏွစ္တာ တပ္မေတာ္တြင္

ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းေဆးမွဴး ဗိုလအဆင့
္အဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။
ေဆးတကၠသုိလ္ (၁)ရန္ကုန္မွ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ (သားဖြားမီးယပ္ပညာ)
ညာ) M.Med.Sc(O&G) ဘြဲ႔ကို ၁၉၉၃ခု
၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္
ရရွိခဲ့။
အဂၤလန္သို႔ ပညာေတာ္သင္သာြ းခြင့္ရခဲ့ၿပီး M.R.C.O.G(UK)
M.R.C.O.G(UK) ဘြဲ႔ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရရွိ။ အလုပ္သင္ဆရာဝန္
ဘဝတြင္ ဝါသနာအေလ်ာက္ စာမ်ားစတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ၾကာမွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
သုခခ်မ္းသာ မဂၢဇင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ေသာ 'မုိက္ကယ္ရယ္၊ ေသာ္တာေဆြရယ္၊ လူနာတစ္ေယာက္ရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရယ္'
ဝတၳဳတုိႏွင့္ စာေပေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခ့။ဲ
ပထမဆံုး ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ 'ဆရာဝန္စစ္စစ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္ ေဆးေလာက ဇာတ္ခံုေပၚက အေတြ႔အႀကံဳမ်ား'
မ်ား'
စာအုပ္ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆု ရရွိခဲ့။
တတိယဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ လူနာျဖစ္သာြ းေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးေလာက ဇာတ္ခံုေပၚမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား စာအုပ္ျဖင့္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ သုတစြယ္စံုစာေပဆု ရရွိခ့။ဲ
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Good Health Journal၊
Journal၊ Health Care Journal၊
Journal၊ Health Digest Journal၊
Journal၊ အာယုဒီဃဂ်ာနယ္၊ Fashion Image
Magazine၊
Magazine၊ Eternal Light Magazine မ်ားတြင္ အပတ္စဥ္ လစဥ္ ေဆးပညာအေျခခံေသာ ဝတၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ား
မွန္မွန္ေရးသားလွ်က္ရွိ။ ယခုအခ်ိန္အထိ လံုးခ်င္းစာအုပ္ (၁၈)
၁၈)အုပ္တိတိ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္။
ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)ရန္ကုန္၊ သားဖြားမီးယပ္ ပညာဌာနတြင္
သားဖြားမီးယပ္

အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး

တြဖ
ဲ က္ပါေမာကၡအျဖစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း

အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္

ဝါသနာ

ထက္သန္ရာ စာေပမ်ားေရးသားျပဳစုလွ်က္ရွိ။
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မာတိကာ
ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္း
၁။ ကိုကိုေနာ္...
... ဟင့္အင္း... ဟင့္အင္း
၂။ မပူဆာေတာ့လည္း... သူ႔ခမ်ာ...
မ်ာ... သနားစရာ
၃။ ဘူးရင္ဘူး မဘူးရင္ဒူး
၄။ ဗုိလ္ေအာင္ရင္ ႐ုပ္
ပရ
္ ွင္ထက
ဲ ၾကက္ဖႀကီး
၅။ အိစက္ညက္ေညာတဲ့ ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္
၆။ ခ်စ္ဗိမာန္ေလး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ
၇။ အခ်စ္ဖတ္စာ၏ ကႀကီး၊ ခေခြး၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး
၈။ အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔ ပထမဆံုးေလွကားထစ္
၉။ စမ္းေရစီးသံအလား ေမာင့္ခ်စ္စကား
၁၀။ စာလိပ္ဖို႔ အီးက်ဴလုိတယ္
၁၁။ အေဝးကြင္းမွာ လန္းၿပီး အိမ္ကြင္းမွာ ႏြမ္းေသာ ပန္းတစ္ပြင့္
၁၂။ ျပန္ဆက္ဖို႔ ဟန္ျပင္သည့္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္
၁၃။ ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္
၁၄။ သံေယာဇဥ္ဆုိတာရယ္ ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့
၁၅။ ကႀကီး ခေခြးတန္းမွသည္ ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသုိ႔
၁၆။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားက စည္းကေလး
၁၇။ ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္
...
ပးပါေနာ္...
၁၈။ အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္
၁၉။ အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏ အထြတ္အထိပ္
၂၀။ ရင္သပ္႐ႈေမာ အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖယ
ြ ္
၂၁။ တုိက္ပြဲအထပ္ထပ္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစ
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၂၂။ မုန္တုိင္းတစ္ခု၏ အစ
၂၃။ ျပႆနာရဲ႕အေျဖက အနီးဆံုးမွာ
၂၄။ ေခါင္းၿမီးၿခံဳ လံုေအာင္ပုန္း
၂၅။ ေ႐ႊတံခါးႀကီးဖြင့္ပါဦး
၂၆။ စာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲ ဆရာဝန္
၂၇။ မျမင္ဝံ့တာလည္း ေဆးဆရာ...
ေဆးဆရာ... မၾကားဝ့ံတာလည္း ေဆးဆရာ
၂၈။ ခ်စ္သူကိုကို ေမႊးဖုိ႔ရာ ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား
၂၉။ မွန္မွန္ေျဖေနာ္ ဒါ...
. .. အခ်စ္လား
၃၀။ ဒိန္းတလိန္းနတ္ဆုိတာ ဘယ္သူပါလိမ့္
၃၁။ ဒိန္းတလိန္းေရ လြတ္ေအာင္ေျပး...
ျပး... မိလို႔ကေတာ့ အေသပဲ
၃၂။ ဒိန္းတလိန္းေရ ေက်းဇူးအထူး
၃၃။ မ်က္လံုးမွိတ္လို႔ လက္မေထာင္ အတုိးခ်လို႔ ခ်စ္ရေအာင္
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ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္း
သုိ႔မဟုတ္
အမွာစာ
''ကလင္
. .. ကလင္...''
...''
''ကလင္...
တယ္လီဖုန္းသံက အေတြးကမာၻေလးထဲ လြင့္ေျမာေနေသာ
ျမာေနေသာ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္ေလ၏။ သူ႔လက္ေရး
စာလံုးေလးမ်ားႏွင့္
သူ႔ကိုယ္သူပင္

ေခါင္းစဥ္ေလးေတြ

စီရရီ

နားမလည္ႏိုင္ေအာင္

တပ္ထားေသာ

စာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကို

ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိသည့္

ေမးခြန္းေတြ

တစိမ့္စိမ့္

တစ္သီႀကီး

ေငးေမာၾကည့္ရင္း

ထုတ္ေနမိေသာအျဖစ္က

ထူးဆန္
ဆန္းလြန္းေနပါ၏။
ယခုစာအုပ္က ယခင္...
. .. သူေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္ေပါင္း (၁၈)
၁၈) အုပ္ႏွင့္ လားလားမွ်မတူ။ တမူကျဲြ ပား
ထူးျခားလြန္းေနသည့္

စာအုပ္တစ္အုပ္

ျဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္နာမည္ကိုလည္း

ၾကည့္ပါဦး...

အဘယ္မွ်ေလာက္

ပေဟဠိဆန္လွပါသနည္း။ ၾကည့္စမ္းပါ...
ပါ... စာအုပ္နာမည္က ေခၚရမွာ လွ်ာေတြ
ာေတြလိပ္ခ်င္စရာ 'ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ'္ တဲ့ေလ...
လ...
ၾကားသည့္သူတုိင္းက ဘယ့္ႏွယ္ဟာႀကီးလဲ၊ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊ ဘာအေၾကာင္း ေရးထားတာလဲ၊ က်န္းမာေရးပညာေပး
စာအုပ္လား၊

ဝတၳဳလား၊

ေဆာင္းပါးလား...
ပါးလား...

ဘာတုန္း

ညာတုန္းစသည္ျဖင့္

အေမးစကားေတြႏွင့္

ပ-ပေဟဠိ

အေျဖညႇိခ်င္စရာေတြ မ်ားလြန္းလွပါ၏။
သူ႔စာအုပ္ကေလးကို သူ ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ အထပ္ထပ္အခါခါ လွန္ၾကည့္မိ၏။ စာအုပ္ကေလးသာ လူဆုိလွ်င္ေတာ့
ရွက္ရွာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ အခန္း(၁)၏ ေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး... 'ကိုကိုေနာ္...
. .. ဟင့္အင္း... ဟင့္အင္း' တဲ့။
'ဘူးရင္ဘူး မဘူးရင္ဒူး' ဆုိတာလည္း ပါသည္။ 'ဗိုလ္ေအာင္ဒင္႐ုပရွ
္ရင
ွ ္ထဲက ၾကက္ဖႀကီး' ဆုိတာကလည္း မဆီမဆုိင္
ပါေနေသး၏။ 'အိစက္ညက္ေညာတဲ့ ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္' ဆုိတာလဲပါ၏။ 'အခ်စ္ဖတ္စာ၏ ကႀကီး၊ ခေခြး၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး'
ေလး'
တဲ့၊ 'ခ်စ္သူကိုကိုေမႊးဖုိ႔ရာ ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား'
လား' ဆုိတာလည္းပါရဲ႕၊ 'ဒိန္းတလိန္းေရ လြတ္ေအာင္ေျပး မိလုိ႔ကေတာ့ အေသပ'
အေသပ'ဲ
ဟူသည့္ ရန္ေတြ႔သံလည္းပါ၏...
ပါ၏...။
...။ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ေခါင္းစဥ္ေတြက ဘာကိုဆုိလိုခ်င္ေနပါသနည္း။ စိတ္ဝင္စားဖို႔
ေကာင္းမေနဘူးလား...
လား...။
... ။
သူေရးထားခဲ့သည့္

စာအုပ္ကေလးက

ဘာအေၾကာင္းေတြနည္း။

ၿပီးေတာ့

ဘာစာအုပ္ဟု

ေခၚႏုိင္ပါသနည္း။

ဝတၳဳရွည္လား၊ ေဆာင္းပါးလား၊ ရသစာေပလား၊ သုတစာေပလား၊
စာေပလား၊ က်န္းမာေရးပညာေပးသက္သက္လား...
ား... ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း
ကိုယ္တိုင္လည္း

ဘာမွန္းညာမွန္း

ေသေသခ်ာခ်ာ

ေရေရရာရာ

မေျပာတတ္ေသာ

စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ျဖင့္

စာဖတ္သူတို႔ဖတ္႐ႈဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။
ခ်က္ခ်င္ပင္
သူ၏ပထမဆံုးစာအုပ္

ဖန္ခါးေျမေဆးတကၠသုိလ္က
'ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္...'
. ..'
...

ဆရာႀကီး
ကိုဖတ္ၿပီး

ပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ေအး

(ENT)ကိ
(ENT)ကို

သူေျပာခဲ့ေသာစကားေတြကို

သတိရမိ၏။

ၾကားေယာင္လာမိ၏။

''ဆရာ့
ြ ္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးေမးခဲ့တယ္။ ဒီစာကဘာလဲ၊ ဘယ္စာေပအမ်ဳိးအစားမွာ ပါတာလဲ၊
''ဆရာ့စာအုပ္က ကၽန
ဝတၳဳလား၊ ေဆာင္းပါးလား၊ ေဆးပညာေပးလား၊ အတၳဳပတၱိလား။ ေျဖရခက္
ေျဖရခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပါပဲ'''' ဟူ၍ အံ့ၾသတႀကီး
မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့၏။ ယခုစာအုပ္ကိုေရာ ဆရာဖတ္ရလွ်င္ မည္သုိ႔မွတ္ခ်က္ခ်ေလမည္နည္း... သိခ်င္လွပါ၏။
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ယခုလည္း

ထုိသုိ႔

ေတြးရင္းေမးရင္း

အေတြးကမာၻထဲ

လြင့္ေျမာေနခုိက္မွာပင္

တယ္လီဖုန္း

ျမည္သံ

ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္။ ဘယ္သူပါလိမ...
့္. ..
''ဟဲ
ုိ. ..
''ဟဲလ...

ကိုလတ္လား...
ား...

ကိုေထြးပါ...
ပါ...''
... ''

သူ႔စာအုပ္မ်ားကို

ဒုိင္ခံထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္ေသာ

စိုးဇင္စာေပမွ

ညီအငယ္ဆံုးေလး သန္းစုိးေထြး၏အသံပင္...
. ..
''ကိ
''ကိုလတ္ေရ...
ရ...

ဒီစာအုပ္ကို

အျမန္ဆံုး

ထုတ္ေတာ့မယ္...
. ..

စာဖတ္ပရိသတ္ေတြက

ဖတ္ခ်င္လန
ြ ္းလို႔

တေမးထဲေမးေနၾကၿပီ...
. .. ဘယ္ေန႔ထက
ြ ္မွာလဲတ့။ဲ အဲ့ဒါ ကိုလတ္ အမွာစာေလး အျမန္ဆံုးေရးေပးပါဦး'' တဲ့။
ၾကည့္စမ္းပါ...
. .. စာဖတ္ပရိသတ္ေတြက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီဆုိပါလား။ သူ႔ဆီတက်ီက်ီႏွင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ
အသံေတြကို

ခ်က္ခ်င္းၾကားေယာင္လာမိ၏။

သူ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြေလ

''ဆရာရယ္
''ဆရာရယ္

ဆရာ့ရဲ႕

စာေလးေတြက

ဝတၳဳတုိေလးေတြဆုိေတာ့ ဖတ္ရတာ အားမရဘူ
အားမရဘူး။ အားရပါးရ ဖတ္ခ်င္လုိ႔ ဝတၳဳရွည္ေရးေပးပါ'''' တဲ့။
ဗုေဒါၶ ဘုရားေရ...
ားေရ...

'ဝတၳဳရွည္ေရးရမယ္ ဟုတ္လား၊ မေရးတတ္ဘူး' ဟူ၍ပင္ သူ႔မွာ အမွန္အတုိင္း ဝန္ခံရင္း

ဘုရားအႀကိမ္ႀကိမ္ တခဲ့ရပါ၏။ ဟုိးငယ္႐ယ
ြ ္စဥ္ စာ႐ူးေပ႐ူးဘဝ၊ တစ္ေန႔စာေရးဆရာျဖစ္ရမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြ
မက္ခဲ့တာ အဲ့သလုိ ရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြ ေရးသည့္စာေရးဆရာစစ္စစ္ျဖစ္ဖို႔ပင္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အျဖစ္က ဘာႏွင့္တူသနည္း...
'ခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလိ႔ု ေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ့္ႀကံ ခါးကမသန္...'
...' ဆုိတာ သူ႔အျဖစ္ကို တည့္တည့္ႀကီးေရးထားသည့္စကားပင္။
...
တကယ္တမ္း
ခင္ေဆြဦးတုိ႔လို၊
စာဖတ္သူေတြ

ဂ်ဴး၊

သူေရးခ်င္လန
ြ ္းသည့္
မုိးမိုး(အင္းလ်ား)
လ်ား)၊

စာေပက...
စာေပက...

မစႏၵာတုိ႔လို

ေတြ႔ျမင္ၾကသည့္အတုိင္းပါပဲ...
. ..

သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးအားက်လွေသာ

ရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြေလ...
လ...

သူေန႔စဥ္လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္း

တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္တို႔လို

တကယ္တမ္းေရးျဖစ္ေနသည္က

ေတ႔ြရျမင္ရခံစားရသည့္

ဆရာဝန္ႏွင့္

လူနာေတြအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ တပည့္ေတြအေၾကာင္း၊ စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္ ခပ္သြက္သြက္ ခပ္တုိတုိေလးေတြ
တုိ႔ထိေရးျခစ္ထားေသာ

ေဆးေလာက၊

ေက်ာင္းဆရာေလာကဇာတ္ခံုေပၚက ဘဝအေတြ႔အႀကံဳ

ဇာတ္လမ္းအဖံုဖံုေတြပဲ

ျဖစ္ပါ၏။
သူ႔ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲ ေရာက္လာသမွ် သူခံစားရသမွ် သူေရးတတ္သလုိ ေရးလိက္
ုကသ
္ ည့္စာေတြ...
. .. စာေတြ
အဲဒီစာေတြသည္ ေမွ်ာ္မွန္းအားက်လန
ြ ္းစြာ ေရးခ်င္လွသည့္ 'ရသစာေပ'
ရသစာေပ' ေတြႏွင့္ အဘယ္မွ် အလွမ္းကြာေဝးသြားပါၿပီနည္း။
စာေတြေရးရင္းေရးရင္း သူေသခ်ာေပါက္ 'သိ' သြားသည့္ အခ်က္ကေတာ့ သူသည္ 'ဝတၳဳေရးနည္း စာေရးနည္း' ကို
တတ္ကိုမတတ္ျခင္းပင္တည္း။

စာေပေဝဖန္ေရးဆရာ
ရးဆရာ

ေက်ာ္ေစာမင္း၏

မွတ္ခ်က္ကို

ၾကည့္ပါဦး...။
... ။

'ဆရာ့စာေတြ

ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရင္ စာေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းေတြ လံုးဝမတတ္ဘဲ ေရးေနတာကို သတိထားမိတယ္။ ဆရာ့စိတ္ထဲရွိသမွ်ကို
ဆရာေရးခ်င္သလုိ ေရးခ်ပစ္လုိက္တာဟာ ဆရာ့စတုိင္လ္လို႔ေတာင္ ေျပာရမယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဆရာဟာ ရင္ထက
ဲ
ခံစားခ်က္ေတြကို အမ်ားျပည္သူကို ေျပာျပခ်င္လြန္းလို႔ ေရးခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်ေရးေနတဲ့ စာေရးဆရာလို႔
ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္' ဟူသတည္း။
မွန္ပါသည္။ သူကေတာ့ ဝတၳဳရွည္ဆုိသည္ကိုလည္း မေရးတတ္၊ ဘယ္လုိေရးရမွန္းလည္း မသိ...
. .. စကားေျပာခန္းေတြ
ဘယ္လုိထည့္ရမည္နည္း။ ဇာတ္ကို ဘယ္လုိပ်ဳိးရမည္၊ ဘယ္လုိအထြတ္တင္ရမည္၊ ဘယ္လုိေျဖရမည္...
... ဘာဆုိဘာမွ မသိ။
ယခု သူေရးလိုက္သည့္ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ ကေရာ အဘယ္သုိ႔ေသာ စာမ်ဳိးနည္း။
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Good Health ဂ်ာနယ္ထဲ၌ သူသည္ ပင္တုိင္က႑ေလးတစ္ခုကို အပတ္စဥ္ ေရးေနခဲ့သည္မွာ အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။
သူ႔က႑ေခါင္းစဥ္က
လူနာတုိ႔အေၾကာင္း

ေဆးေလာက ဇာတ္ခံုေပၚက လူနာမ်ဳိ
နာမ်ဳိးစံုဇာတ္လမ္းအဖံုဖံု
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း

ခပ္ျမန္ျမန္ေလး

တဲ့...။
...။ သူေန႔စဥ္
...

ေရးျခစ္ထားသည့္

ခဲျခစ္

ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္

ပန္းခ်ီကားေလးေတြႏွင့္

သ႑ာန္တူေနမည္လားမသိ။
ယခုလည္း

သူႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ

လူနာမေလးတစ္ဦးဆီက

ဖုန္းသံကေလးတစ္ခု

အေၾကာင္းကို

အၾကမ္းေရးျခစ္
ေရးျခစ္လုိက္၏။ ေခါင္းစဥ္က 'ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ'္ တဲ့။ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွင့္ ၿပီးရမည့္ လူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
ေရးရင္းေရးရင္း

တစ္ပတ္ႏွင့္မၿပီး၊

ႏွစ္ပတ္

သံုးပတ္

ေလးပတ္ႏွင့္လည္း

မၿပီးဘဲ

တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္

မေမွ်ာ္လင့္၊

မထင္မွတ္ပါဘဲ ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္ စာစုရွည္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့၏။ ၾကည့္စမ္း... ေနာက္ဆံုးၿပီးသြားေတာ့ စုစုေပါင္း (၃၃)
၃၃)
ပတ္တိတိ။ သူေရးခ်င္ရာရာ ေရးသမွ်အား ပရိသတ္ကလည္း မပ်င္းမရိ ေစာင့္ဖတ္ၾက၏။
ေရးရင္း

ေရးရင္း...

အႀကီးအက်ယ္

အခက္အခဲ

အက်ပ္အတည္းေတြေတြ႔ရၿပီး

ဆက္မေရးႏုိင္ေတာ့ဘဲ

ရပ္ရပ္သြားသည္ကေရာ ဘယ္ႏွစ္ခါပါလိမ့္။ ထုိအခါမ်ားတြင္ သူ႔အား အတင္းအက်ပ္ အပူကပ္ကာ စာမူေတာင္းေနက်
အယ္ဒီတာမေလး ဇြန္ခုိင္ဦးက ဂ်ီက်ပါေလေတာ့၏။ ဆရာေရ ပရိသတ္ေတြက ဖုန္းေတြ တဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၿပီး ေမးေနၾကၿပ...
ီ...
ဒီတစ္ပတ္ ဆရာဘာလို႔ မေရးရတာလဲ။ ဆရာ့စာဘာလုိ႔ မပါတာလဲ၊ ဆရာေနမေကာင္းလုိ႔လား...
ား... နဲ႔။ မပ်က္မကြက္
ေရးေပးပါဆရာတဲ့။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္ ေတြ႔ေနပါသနည္း။ ေခါင္းစဥ္ကိုပဲ ၾကည့္ပါဘိ...
. ..
ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ တဲ့။ ေဟာဒီေလာကႀကီးတြင္ ကိစၥႀကီးတစ္ခုရွိ၏။ ႏြားသိုးမွန္လွ်င္ ခ်ဳိခ်က္ႏွင့္ မကင္းသကဲ့သုိ႔ လူမွန္လွ်င္
ဤကိစၥႏွင့္

မကင္းႏိုင္။

ကုန္ကုန္ေျပာလုိက္မည္...
. ..

ဤကိစၥသာမရွလွ
ိလ်ွ င္

'လူ'

ဆုိသည့္အရာပင္

ျဖစ္မလာႏိုင္။

ဤကိစၥမရွိေတာ့ပါက ကမာၻေပၚတြင္ လူသားဆုိသည့္ ငတိေတြ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ရဲရဲႀကီး ေျပာႏုိင္သည့္ ကိစၥ။
ထုိကိစၥက လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဟူေသာကိစၥပင္...။
. ..။ ဟိုးကမာၻဦးအစ အာဒံႏွင့္ဧဝ ထုိလူသားႏွစ္ေယာက္ မစားေကာင္းသည့္
...
အသီးကုိ စားမိျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ထုိကိစၥႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး လူသားမ်ဳိးဆက္ကို အစပ်ဳိးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါလား။
လူသားဟူ၍ ျဖစ္လာလွ်င္ အခ်ိန္တန္ အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊
လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပာြ းျခင္း စသည္တို႔သည္ လူသားတုင္
ိငး္ ေသခ်ာေပါက္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ သဘာဝတရားႀကီးပဲ
မဟုတ္ပါလား။
ဤမ်ဳိးဆက္ပာြ းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ အေနာက္တိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ပညာေပးမႈမ်ားက
စံုစံုလင္လင္၊ ေက်ာင္းေတြမွာပင္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ျပႆနာအခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း ဘာဆုိဘာမွ
ာမွ
လူသိမခံ ဖံုးဖိႀကိတ္မွိတ္ မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလုိ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္ ေဆးပညာရွင္ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္မို႔
လိုအပ္သလုိ ျပသတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးကာ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ ကုသမႈခံယူႏုိင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္
ဤလိင္ကိစၥႏွင့္

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔
ပတ္သက္သည့္

ဖြင့္မေျပာအပ္ေသာအရာ၊

ေနထုိင္ႀကီးျပင္းရာ

ကိစၥမ်ားသည္

ရွက္စရာ၊

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊

အမိႏုိင္ငံတြင္ေတာ့

႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ

ေၾကာက္စရာ၊ ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ ယုတ္ညံ့သည့္အရာ၊

စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာဟူ၍

သတ္မွတ္ထားၾကသည္

မဟုတ္ပါလား။
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မသိနားမလည္
ားမလည္မႈေတြေရာ၊

လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍

အသိမွား၊

အျမင္မွားေနသည္ေရာ

အေၾကာင္းရင္းခံကာ

က်ားမေမာင္ႏွံတုိ႔တြင ျပႆနာေတြ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားျပားလွမည္နည္း။ ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာ မည္သူ႔ထံသာြ းေရာက္၍
အကူအညီေတာင္းခံရဲ၊

ေဆြးေႏြးရဲပါသနည္း။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ကၽြမ္းက်င္စြာ

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ

ေဆးပညာရွင္
ငေ
္ တြေရာ ရွိပါၿပီတ့လ
ဲ ား။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးသည့္ အုိဂ်ီဆရာဝန္တစ္ဦးမို႔ သူ႔လူနာမ်ားက သူ႔အား
ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဝံ့မရဲတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးကာ အကူအညီေတာင္းခံၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
ႀကံဳေတြ႔လာရ၏။

သူ႔ဆီမဝ့မရဲ
ံမရဲလာေရာက္

ေဆြးေႏြးၾကေသာ

အျဖစ္ကေလးေတြက

ေရျပင္ထက္တြင္ေပၚေနေသာ

ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ထိပ္ဖ်ားေလးမွ်သာ ျဖစ္၏။ ရွက္၍တစ္မ်ဳိး၊ ေၾကာက္၍တစ္ဖံု၊ ႀကိတ္မွိတ္မ်ဳိသိပ္ခံစားေနရေသာ စံုတမ
ဲြ ်ားမွာ
ေရထဲျမဳပ္ေနေသာ

ေရခဲေတာင္ႀကီးပမာ

မ်ားလွဘိျဖစ္ျခင္း။

ထုိကိစၥအား

စာေရးဆရာပီပီ

ေရးသားၿပီ
ေရးသားၿပီး

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအား ေဝမွ်အသိပညာေပးခ်င္စိတ္ေတြ တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းမွ အစတည္ကာ ဤစာစုေလးကို
ေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။
သုိ႔ေသာ္ ေရးေနဆဲမွာပင္ အခက္အခဲေတြက မ်ားပါဘိျခင္း၊ အယ္ဒီတာမေလး ဇြန္ခုိင္ဦးကလည္း 'ဆရာေရ...
ဆရာေရ...
နည္းနည္းသတိထားၿပီး ေရးေပးပါေနာ္' ဟူ၍ မၾကာခဏသတိေတြေပး၏။ ဆင္ဆာကလည္း ခဏခဏထိ၏။ မေဟသီျဖစ္သူ
မေ႐ႊသက္၏

'ဒယ္ဒယ္ႀကီးေနာ္

ေရးတာေတြ

တယ္ၾကမ္းပါလား၊

ေတာ္ၾကာ

မိဘေတြက

သားသမီးေတြကို

ဒီဆရာေရးတာမဖတ္နလ
႔ဲ ုိ႔ တားၾကဆီးၾကနဲ႔ နာမည္ပ်က္မွာ မေၾကာက္ဘူးလား'
လား' ဟူ၍ မၾကာခဏ သတိေပးျခင္းကိုလည္း
ခံခဲ့ရပါ၏။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ အႀကီးအက်ယ္ အခက္ႀကံဳရပါ၏...
ရပါ၏... ေဆးပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔
သိသင့္သိထုိက္သည္ဟု
ညစ္ညမ္းေနမည္လား။

ယူဆၿပီး

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

႐ုိင္းပ်ေနမည္လား။

ရွင္းျပေရးသားမႈေတြက

အျပာဆန္သြားမည္လား။

သာမန္႐ုိး႐ုိးျပည္သူေတြ

ပန္းႏုေရာင္သမ္းေသာ

ဖတ္မိလွ်င္

ဇာခန္းဆီးေနာက္
ြ ္မွ
ေနာက္ကယ

အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တဲြ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပသရသည္မွာ ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးေသာ
အခ်စ္ကိစၥတုိ႔ကို

ႏွလံုးသားႏွင့္ရင္းၿပီး

ေရးလိုက္သည္ႏွင့္

အခ်စ္ရသက

ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ၏။

အေပၚယံေလာက္ပဲ

ေရးရမည္လား။ အေသးစိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ေရးရမည္လား...
ား... ေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ျဖစ္မွာလည္း ေၾကာက္၊ ေလးလြန္းသြားမွာလည္း
ေၾကာက္...
. .. ကေလာင္ကို ကိုင္ရင္း ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ရသည့္အႀကိမ္ေတြ မည္မွ်မ်ားခဲ့ၿပီနည္း။
ထုိသုိ႔

ခက္ခက္ခဲခဲ

တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္

ႀကိဳးစားပမ္းစား

စာဖတ္သူ
သ၏
ူ

ေရွ႕ေမွာက္သို႔

စြန္႔စြန္႔စားစား

ေရးသားထားခဲ့ေသာ

ေရာက္ရွိေနေခ်ၿပီ။

အခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္း

ဤစာစုကိုဖတ္႐ႈၿပီး

စာဖတ္သူတို႔

ဇာတ္ဆန္း
မည္သုိ႔မည္ပံု

ခံစားၾကရမည္နည္း။ မည္သုိ႔မွတ္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။ မည္သုိ႔ေဝဖန္ၾကမည္နည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္
ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိမည္မွာ အမွန္ပင္။
ဤသိလွ
ု႔လ်ွ င္ အမွာစာေလးကို အဆံုးသတ္ခ်ိန္မွာပင္ 'ကလင္...
... ကလင္' တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္...
... ဇာတ္လုိက္မေလး
ေဖြးေဖြးဆီမွ ဖုန္းသံက အခ်ိန္ကိုက္ ေပၚထြက္လာေလ၏။
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''ဆရာေရ
''ဆရာေရ...
ဆရာေရ...
ဆီးစစ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့

သမီးနဲ႔

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပဲ
သားသားေလးပဲလား၊

ကိုေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕

မီးမီးေလးလား

မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာပဲ

ေနာက္မဂၤလာတစ္ခုကလဲ

အခုမနက္

ေပါ့စတစ္ျပေနၿပီမို႔

ဆရာနဲ႔လာေတြ႔ခ်င္လို႔ပါဆရာ...''
ါဆရာ...''
ကိုင္း...

အဘယ္မွ်ေလာက္ေအာင္

မဂၤလာရွိေသာ

စကားသံေလးပါလဲ...
...

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာပင္ ဤအမွာစာေလးအား 'မဂၤလာရွိရ'ွိ အဆံုးသတ္လုိက္ပါ၏...
ါ၏...။
... ။

စာဖတ္သူတို႔၏ ေဝဖန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို
ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္
ေစာင့္ႀကိဳေနမည္...
့...

ေဒါက္တာ စိုးလြင္
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁)
ကိုကိုေနာ္... ဟင့္အင္း... ဟင့္အင္း

''ဆရာရယ္
... ဒုကၡပါပဲ...
... သမီးရဲ႕ျပႆနာအခက္အခဲကို ေျပာလည္းေျပာျပခ်င္တယ္...
. .. ဒါေပမယ့္ ဘယ္ကစၿပီး
''ဆရာရယ္...
ဘယ္လုိေျပာရမယ္ဆုိတာ

သမီးမသိဘူး...

ခက္လိုက္တာ

ဆရာရယ္။

စိတ္ထဲမွာလည္း

မြန္းၾကပ္ေနတယ္...
...

ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေျပာလုိ႔မျဖစ္ဘူး... အဲဒီမွာပဲ ဆရာ့မ်က္ႏွာကို ခ်က္ခ်င္းေျပးၿပီးျမင္မိတာပဲဆရာ...
ရာ... ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းကို
မရရေအာင္ စံုစမ္းၿပီး ဆက္မိတာပါ။ ဆရာ့အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားခဲ့မယ္ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ''
ါဆရာ''
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ေဖြးေဖြး အမည္ရေသာ နာမည္ႏွင့္ လုိက္ေအာင္လည္း ခ်စ္စဖြယ္ လွပျဖဴေဖြးေသာ သူ႔ 'လူနာ'
ာ' မိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ဆီမွ အားကိုးတႀကီး ရင္ဖြင့္လာေသာ တယ္လီဖုန္းသံပဲ ျဖစ္ပါသည္။
''ဆရာ
''ဆရာ...
ဆရာ... သမီးနာမည္ ေဖြးေဖြးပါ...
ပါ... ဆရာကေတာ့
ဆရာကေတာ့ သမီးကို မွတ္မိခ်င္မွမွတ္မိမွာ... လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးလေလာက္က ဆရာပဲ
သမီးကိုဗိုက္ခြဲၿပီး ကေလးေမြးေပးခဲ့တာေလ။ သမီးရဲ႕ဖုန္းကို လက္ခံစကားေျပာဖုိ႔ ဆရာအခ်ိန္မွ ေပးႏုိင္ရဲ႕လားဆရာ...
လားဆရာ...
သမီးေလ ဆရာ့ဆီ ဖုန္းဆက္ဖို႔လုပ္ေနတာ ဘယ္ႏွခါရွိၿပီမွန္းေတာင္ မေရတြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆရာ..
္...
ဆရာ...
.. . ဖုန္းကိုကုိင္လုိက...
ဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကိုႏွိပ္ရင္း
ပထမတစ္ခ်က္က...
အလဟႆ

တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ရင္

ဆရာ့လုိ

အလုပ္အင္မတန္မ်ားတဲ့

ကုန္ဆံုးသြားမွာ

အုိ...
. ..

ေတာ္ပါၿပီဆုိၿပီး

ဖုန္းကို

ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးရွိလွတဲ့

စုိးရိမ္ပပန္
ူပန္မိတာေၾကာင့္ပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့

ျပန္ခ်လုိက္န...
႔ဲ. ..

အခ်ိန္ေတြ

သမီးရင္ထဲက

သမီးေၾကာင့္
စကားေတြကို

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း 'စ' ၿပီးေျပာရမယ္ဆုိတာ သမီးမသိလုိ႔ပါ''
ါ''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

စာေရးစားပြဲတြင္

တစ္ေယာက္တည္း

ထုိင္ရင္း

ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကို

ႀကိဳးစားပမ္းစားေရးေနစဥ္မွာပင္ တယ္လီဖုန္းသံက ႐ုတ္တရက္ ျမည္ဟီးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ကို ဝန္ခံရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့
သူေတာ္ေတာ့္ကို

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္

ျဖစ္သာြ းမိပါ၏။

စာေရးဆရာတစ္ဦးအတြက္

သူ႔ရင္ထဲက

ခံစားခ်က္မ်ားကို

ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚ စာလံုးေလးေတြ စီရရီ ေရးသားေနျခင္းေလာက္ အရသာရွိသည့္ 'ပီတ'ိ
အေပ်ာ္မ်ဳိး

ဘယ္မွာမ်ား

သူ႔စာလံုးေလးမ်ားကို

ရွိပါဦးမည္နည္း...

သူ႔အတြက္ကေတာ့

သူ၏ႏွလံုးေသြးစက္ကေလးမ်ားသဖြယ္

အေႏွာင့္အယွက္ကိုမွ်

လက္မခံလို။

စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး...

စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည္။
သူ႔အိမ္သူ

ေရးလုိက္ရေသာ

ထုိအခ်ိန္တြင္

မည္သည့္

သက္ထားမေ႐ႊသက္တစ္ေယာက္

မ်က္ႏွာ

အညႇိဳးႀကီးညႇိဳးကာ စိတ္ေတြေကာက္ စာေရးျခင္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ညဴစူတာ...
...
ာ... မေ႐ႊသက္၏အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီ...
သူ႔ခမ်ာ တစ္ေန႔လံုး တစ္ေယာက္တည္း အိမ္မွာေနရသည္။ ညဥ့္ေတာ္ေတာ္နက္မွ သူ႔ခင္ပြန္းက အိမ္ျပန္လာမည္။ သူ႔ရင္ထက
ဲ
ေျပာစရာစကားေတြ
စာေရးစားပြဲကို

အမ်ားႀကီးကို

တန္းထိုင္ကာ

ပင္ေကာင္းေကာင္းမလုိက...
္. ..

ရင္ဖြင့္ဖုိ႔

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကို

တကုန္းကုန္းႏွင့္

ဘာေတြေျပာမွန္း

ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္

စာေတြခ်ည္းဖိေရးေနေသာ
ေကာင္းေကာင္းမၾကား...
မၾကား...

ေမာခဲ့ရ၏။

အိမ္ျပန္လာၿပီး

မေ႐ႊသက္ေျပာသမွ်ကို

''အင္
''အင္း''

တျခားကမာၻထဲ

ေရာက္ေနတတ္ေသာ

ေအးေအးေဆးေဆး

ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကို

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကိုမွ ေဒါသမထြက္လွ်င္ မည္သူ႔ကို ေဒါသထြက္ရဦးမည္နည္း။
အခုပဲၾကည့္ေလ

ေဆး႐ံုက

သူ႔႐ံုးခန္းေလးထဲတြင္

တံခါးပိတ္ၿပီး

ဖန္တီးေရးသားေနခ်ိန္ ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ သူ႔လူနာမေလးဆီက ဖုန္းဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။
ခက္သည္က

သူသည္

စာေရးဆရာသက္သက္မဟုတ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ

လူနာေတြကို

ေဆးကုေပးရသည့္

ဆရာဝန္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ေဆးေက်ာင္းသားေတြကို စာသင္ေပးရေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္း
ျဖစ္၏။ ေျပာခ်င္သည္က လူတစ္ကိုယ္ဘဝသံုးမ်ဳိး က်င္လည္ေနရသူမုိ႔ သူ႔အခ်ိန္ေတြကို စာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲ ပံု၍ အပ္၍
မရႏုိင္...
. .. သူ႔လူနာေတြ သူ႔တပည့္ေတြအတြက္ပါ အခ်ိန္ေတြကို ခြဲေဝေပးရေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
အခုလည္းၾကည့္ေလ

သူ႔လူနာမေလး

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းကေလးက

အားကိုးတႀကီး

ဖုန္းဆက္ေနေခ်ၿပီ။

'ေဆာရီးေနာ္...
. .. ဆရာမအားလိ...
ု႔. .. ေနာက္မွပျဲ ပန္ဆက္လိုက'္ ဟုေျပာလွ်င္လည္း ရသည္။ သု႔ိေသာ္...
. .. သူ႔ပင္ကို စိတ္ရင္းက
ထုိသို႔မလုပ္ႏုိင္ မလုပ္ရက္ပါ။ လူနာတစ္ဦးက အားကိုးတႀကီး ဖုန္းဆက္လာသည္ကို မည္သို႔ေသာ အသည္းႏွလံုးႏွင့္
ထိုသို႔လုပ္ရက္ပါမည္နည္း.. ေဆးပညာကို သူသင္ၾကားထားသည္က ဘာအတြက္မုိ႔လ...
ဲ. .. လူနာေတြကို ေဆးကုေပးဖိ...
ု႔...
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လူနာေတြ၏ ခံစားေနရေသာ

ေဝဒနာေတြကို

သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖု...
ိ႔. ..

လူနာတုိ႔၏ညႇိဳးႏြမ္းေနေသာ စိတ္ႏွလံုးကို

႐ႊင္ၿပံဳးလာေအာင္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။
''သမီ
''သမီးေလး ေဖြးေဖြး... ဆရာအလုပ္အားခ်ိန္မွ သမီးဖုန္းဆက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိပ္ေနတဲ့ညႀကီးသန္းေခါင္က်မွပဲ
ဆက္ရေတာ့မွာ... ဒါေၾကာင့္ကိစၥမရွိဘူးေနာ္...
. .. ဘာမွစိတ္ထဲမထားနဲ...
႔. .. သမီးရဲ႕စကားသံကုိ နားေထာင္ရတာ သမီးမွာ
စိတ္ညစ္စရာ စိတ္႐ႈပ္စရာ ျပႆနာတစ္ခုခု ရွိေနပံုပဲ။ အဲသလုိ စိတ္ညစ္၊ စိတ္႐ႈပ္စရာ ျပႆနာရွိလာရင္ သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကို
နားလည္မယ္...
့. .. စာနာတတ္တ...
့ဲ. .. ၿပီးေတာ့ အဲဒီျပႆနာကို ဘယ္လုိေျဖရွင္းရရင္ ေကာင္းမယ္ဆုိတာ ဝုိင္
ငး္ စဥ္းစားေပးၿပီး
အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္း

ေပးႏုိင္တ့ဲ

သူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာ

ရင္ဖြင့္ရတယ္သမီးရဲ႕။

သမီးရဲ႕မိဘေတြကိုေရာ

သမီးဖြင့္ေျပာျပၿပီးၿပီလား''
ား''
''သမီ
''သမီးကို ခုလုိ ဖုန္းလက္ခံေျပာေပးတာ...
ျပာေပးတာ...
သြားဆက္မိၿပီး

ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ဆရာ...
ရာ... သမီးက ဆရာ မအားလပ္ခ်ိန္မွာ

ဆရာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားမွာကို

စိတ္အရမ္းပူမိတယ္။

ဆရာ့ကို သမီးစၿပီး

ေတြ႔ရ၊

ျမင္ရ၊

စကားေျပာရတဲ့အခ်ိန္မွာ သမီးေလ ေဖေဖ့ကို သိပ္သတိရလြမ္းမိတာပဲ။ ဆရာ့ရဲ႕ မ်က္လံုးအၾကည့္ေတြ၊ အၿပံဳးေတြ၊ ၿပီးေတာ့
ဆရာ့ရဲ႕

စကားသံေတြ

ဆရာ့ရဲ႕မ်က္လံုးေတြဟာ

အားလံုးဟာ
အေဖ့ကိုျပန္ၿပီး

ေမတၱာက႐ုဏာအျပည့္န...
ဲ႔...
ျမင္ေနရသလုိပါပဲ။

ေဖေဖနဲ႔သိပ္တူတာပဲဆရာ။

သမီးေဖေဖက

ဒီေလာကမွာ

အထူးသျဖင့္

မရွိေတာ့ဘူး။

သမီးကို

ေယာက္်ားေပးစားၿပီးတာနဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ် ထားခဲ့ၿပီး ထြက္သြားခဲ့ၿပီ ဆရာရယ္''''
''ဟု
တာေတြ ရင္ဖြင့္...
. ..
''ဟုတ္လား သမီးေဖြးေဖြး၊ ဒါဆုိရင္ ဆရာ့ကို သမီးရဲ႕ေဖေဖလုိ သေဘာထားၿပီး ရင္ဖြင့္ခ်င္တာေတြ
အႀကံဉာဏ္ေတာင္းစရာေတြ ေတာင္းႏုိင္ပါတယ္ကြယ...
္. .. ဒါနဲ႔ သမီးေမေမေတာ့ ရွိေသးတယ္မဟုတ္လား''
ား''
တခဏမွ် ေဖြးေဖြးအသံကေလး တိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွ...
. .. ''ေမေမက
. .. ဒါေပမယ့္ ေမေမက
''ေမေမက ရွိေတာ့ရွိေသးတယ္...
ေဖေဖနဲ႔မတူဘူးဆရာ...
ဆရာ... ငယ္ငယ္ကတည္းက ေမေမက သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ နားမလည္
နားမလည္တတ္ဘူး။ ထစ္ခနဲရွိရင္ ဆူဖုိ႔ပူဖုိ႔
အျပစ္တင္ဖုိ႔ပ...
ဲ. .. ဒါေၾကာင့္ ေမေမ့ကိုဆုိရင္ ဘာဆုိဘာမွ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြ မလုပ္မိေတာ့ဘူးဆရာ။ ေမေမက
သမီးကိုခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမီးကို နားမလည္ဘူး... ဆူပူအျပစ္တင္ ႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ဳိးပဲ လုပ္တာမ်ားေတာ့ သမီးလည္း
ေမေမ့ကို ေၾကာက္တာက ပိုမ်ားသြားတယ္။ ေဖေဖ့လုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရင္ထဲက ရွိတဲ့စကားေတြကုိေတာ့ မေျပာမိေတာ့ဘူးေပါ့'''' ဟု
ခပ္ဆုိင္းဆုိင္းေလး စကားျပန္ေလ၏။
''ေအးကြ
္... ဆရာနားလည္ပါတယ္။ သမီးေလး
''ေအးကြယ...

ဘာေတြ ခံစားရတယ္ဆုိတာေတြ ဆရာ့ကို ဘာဆုိဘာမွ

ႁခြင္းခ်န္မထားဘဲ ရင္ထဲရွိရွိသမွ် ပြင့္ပြငလင္
့္လင္းလင္း ေျပာျပေနာ္။ အမွန္အတုိင္းသိရမွ ဆရာလည္း သမီးနဲ႔အတူ ဝုိင္းစဥ္းစားၿပီး
အေကာင္းဆံုး ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာ အႀကံေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္လား...''
ား...''
''ဟု
ဲ့. ..
''ဟုတ္က...

ဝမ္းသာလုိက္တာ

ဆရာရယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း

ဆရာ့ဆီ

အားကိုးတႀကီးနဲ႔

ဖုန္းဆက္ၿပီး

အကူအညီေတာင္းမိတာ ျဖစ္မွာ။ သမီးက ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းက ဆရာ့ကို ကိုယ့္မိဘလုိပဲ စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီး
ယံုၾကည္အားထားေနမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ တိတိက်က် မသိဘူးေပါ့။ ဒီလိုပါ ဆရာ...
ဆရာ... သမီးအခုျဖစ္တ့ျဲ ပႆနာက''
ပႆနာက''
ဤေနရာတြင္ စကားသံက ေခတၱရပ္တန္႔သာြ း၏...
း၏... အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြား၏။ ကိစၥမရွိ သူ႔အတြက္ ဤျပႆနာက ေျပာျပဖုိ႔
ခက္ခဲလြန္းေနသည္လား...
့္. .. စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေလး...
ား... ဘာမ်ားပါလိမ...
လး... သူေစာင့္ေနပါ၏။
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''ေဆာရီ
''ေဆာရီးေနာ္ဆရာ...
ရာ...
ႏွေျမာလိုက္တာဆရာ။

ဆရာရဲ႕

သမီး႐ုတ္တရက္

အဖုိးတန္တဲ့အခ်ိန္ေတြ
ေျပာဖို႔

သမီးေၾကာင့္

စကားရွာရတာ

အလဟႆ

ခက္ေနလို႔ပါ။

သမီးတို႔

ကုန္ဆံုးသြားမွာကို
အိမ္
မေ
္ ထာင္ေရးနဲ႔

ပတ္သက္ေနလုိ႔ပါဆရာ။ သမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကို ေဖေဖက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕ သားနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေပးစားခဲ့တာပါ။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္

သမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကို

သမီးက

မဂၤလာေဆာင္တဲ့ေန႔က်မွ

ျမင္ဖူး၊

ေတြ႔ဖူးတာပါဆရာ...
တာပါဆရာ...။
...။
ကေလးမရခင္အထိေတာ့
ရၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့

သမီးတို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုဆရာခြဲၿပီး ေမြးေပးခဲ့တ့ဲ သမီးေလးကို

သမီးရဲ႕စိတ္ေတြက

စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆရာ။

အၿမဲတမ္း

သမီးေလးဆီမွာပဲ

ကေလးငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့

ရွိေတာ့တယ္။

ကေလးရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြက

အိမ္ေထာင္ေရးကို
မ်ားလြန္းတာ၊

လံုးဝ
သမီး

သိပ္ပင္ပန္းေနတာေတြ
ေနတာေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး သမီးက အၿမဲျငင္းပယ္ခ့ဲတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးက တစ္လ- ႏွစ္လ- သံုးလနဲ႔
နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ ကေလးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ျငင္းဖုိ႔က တျဖည္းျဖည္း ခက္လာတယ္။ အမ်ဳိးသားကလည္း သမီးကို
သိပ္ခ်စ္

သိပ္ဂ႐ုစိုက္၊

သိပ္ကို

အေရးေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့

သမီးကိုသူက

သိပ္ၿပီးခ်စ္ခ်င္တယ္...
...

အဲဒီမွာ

ျပႆနာတက္ေတာ့တာပဲ ဆရာ။ သမီးက ခ်စ္ဖုိ႔ကိုလံုးဝ စာမလိပ္ေတာ့တာပါပဲ။ သမီး ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ထမ
ဲ ွာ
အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေတြ႔ေနပါၿပီ...''
. ..''
ထုိစဥ္မွာပင္...
. .. ဖုန္းက မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္သည္မသိ တဂစ္ဂစ္ တဂီးဂီးျမည္ကာ ႐ုတ္တရက္ ျပဳတ္က်သြားေလေတာ့၏။
''ဟဲ
ုိ. .. ဟဲလ...''
ုိ. ..''
''ဟဲလ...
စကားသံက ျပတ္သာြ းေလၿပီတည္း။ ကိုင္း ဘယ့္ႏွယ့္ရွိစ... အျဖစ္က ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတုန္း ေကာင္းခန္းေရာက္မ...
ွ. ..
႐ုတ္တရက္ မီးပ်က္သာြ းသည္ႏွင့္ တူမေနဘူးလား...
လား...
''ဟဲ
ုိ. .. ဟဲလ...''
ုိ. ..''
''ဟဲလ...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂)
မပူွဆာေတာ့လည္း သူ႔ခမ်ာသနားစရာ

''ဟဲ
ုိ. ..''
''ဟဲလ.ို .. ဟဲလ...''
ခုနတုန္းက သူ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္...
. ..

တကုပ္ကုပ္

ေရးေနေသာ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းကုိ အေမ့ႀကီး

ေမ့သြားေလၿပီ။ ယခု သူ႔ဆီ အားကုိးတႀကီး ဖုန္းဆက္ေနရွာေသာ ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ မိန္းကေလး၏ ဇာတ္လမ္းက သူ႔အား
ဆတ္တငံ့ငံ့ျဖစ္ေအာင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆြဲေဆာင္ေနၿပီတည္း။
စာဖတ္သပဲ
ူပစ
ဲ ဥ္းစားၾကည့္ပါဦး...
အလိမၼာသမီးေလးတစ္ဦးသည္
မိဘတုိ႔အလိုက်

သူမ၏

ေခါင္းညိတ္ကာ

လွပေသာ...
ေသာ...
ဘဝတြင္

လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ

ေခ်ာေမြ႔ေသာ...
သာ...

မိဘစကား

တစ္ခါတစ္ေခါက္ေလးမွ်ပင္
ဆင္ႏႊဲခဲ့၏။

ေျမဝယ္မက်

နားေထာင္ေသာ...
သာ...

မျမင္ဘူးေသာ

အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္

လက္ထပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္မွ

သတုိ႔သားေလာင္
ားေလာင္းကို

ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးေလေတာ့သည္။ မိမိတစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသာ...
ေသာ... စကားပင္မေျပာဖူးေသာ...
ေသာ... မိမိႏွင့္ေဆြမ်ဳိးလည္း မေတာ္စပ္ပါေသာ
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ေယာက္်ားသားတစ္ဦးႏွင့္

တစ္သက္တာ

ဘဝတစ္ခုလံုး

တစ္အိမ္ထဲေန၍...
န၍...

တစ္အိပ္ရာထဲ

အတူအိပ္ရေတာ့မည္တ့။ဲ
လိမၼာေသာ

သမီးေလးသည္

လိမၼာေသာ
ေသာ

သံသယရွိစရာမျမင္။

ဇနီးေကာင္းေလးပီသစြာ

အခ်ိန္ကာလတစ္ခု

လြန္ေျမာက္လာေသာအခါဝယ္

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္

အပ္ႏွံခ့၏
ဲ ။

ဇနီးေကာင္း

ဇနီးျမတ္ေလးပဲ

အိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကို
သူမသည္

သူကပင္...
. ..

ျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ

သူထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့၏။

ေန႔ေစ့လေစ့၌

စုိးစဥ္းမွ်
ဤသို႔ျဖင့္

ထုိကုိယ္ဝန္ကို

ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးခ်ယ္ကာ

ကုိယ္တုိင္

ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခဲ့၏။ ယခု...
. .. ကေလးေလးက ေလးလေက်ာ္...
... ငါးလအတြင္း ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၿပီ။
ဤကေလး
ကေလးေဝယ်ာဝစၥ
. ..
ကေလးေဝယ်ာဝစၥ...

ကိုယ္ဝန္မရွိခင္က
ပင္ပန္းမႈ

သူမတုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာ

အစုစုတုိ႔ေၾကာင့္

သူ႔အမ်ဳိးသားကို

ျပႆနာမရွိေသး။

ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္

ညညအနားအကပ္မခံသည္မွာ

ၾကာခဲ့ေလၿပီ။

ကေလးငယ္တုန္းကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဟုတ္ေနသည္မ...
ုိ႔. .. အုိေကမွာ စုိျပည္သည္။ ယခုေတာ့ ကေလးက ေလးလ
ငါးလထဲ ဝင္ေရာက္လာၿပီမို႔ မည္သုိ႔အေၾကာင္းျပၿပီး ျငင္းပယ္ရေတာ့မည္နည္း။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ တယ္လီဖုန္းက ႐ုတ္တရက္
ျပဳတ္က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တကယ့္ေကာင္းခန္းမွာ မီးပ်က္သာြ းေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း ဆတ္တငံ့ငံ့ ျဖစ္ေနရသည့္ႏွယ...။
္. ..။ ထုိ႔ေၾကာင့္
...
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက ေဖြးေဖြး၏ ဖုန္းကိုျပန္ေခၚ၏။ ေဖြးေဖြး၏ဖုန္းက လုိင္းမအား...
မအား... ၾကည့္ရသည္မွာ ေဖြးေဖြးကလည္း
သူ႔ကိုေခၚ...
ခၚ... သူကလည္း ေဖြးေဖြးကိုေခၚႏွင့္ ဖုန္းလုိင္းေတြ ႐ႈပ္ေနျခင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။
''တီ
ီ. .. တီတ...''
ီ. ..''
''တီတ...
ေဟာ...
ေဟာ... ရပါၿပီဗ်ား။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို ေခၚလုိရသြားမွန္းေတာ့ သူေသခ်ာမသိ။ ေဖြးေဖြး၏စကားသံကို
ျပန္ၾကားရေလသည္။
''ဆရာ
''ဆရာ...
ဆရာ... ဆရာ...
ဆရာ... နားေထာင္ေနရဲ႕လားဟင္''''
''နားေထာင္
''နားေထာင္ေနပါတယ္ သမီးေဖြးေဖြး... သမီးရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲရွိရွိသမွ်ကို ေျပာျပေနာ္သမီး... ဒါမွ ဆရာက
အေျခအေနမွန္ကို ေသခ်ာသိၿပီး ဒီျပႆနာကို ဝုိင္းစဥ္းစားေပးႏုိင္မွာေပါ့...''
. ..''
''ဟု
''ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ။ ဆရာ့ကိုက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ မသိဘူး။ သမီး ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေျပာမျပရဲတဲ့ စကားေတြေတာင္
ဆရာ့ကိုက်ေတာ့ ယံုၾကည္မႈအျပည့္န႔ဲ ေျပာရဲေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဆရာ။ သမီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္ အံ့ၾသမိတယ္။
ဒီလိုပါဆရာ...
. ..။
ါဆရာ... သမီးအခုျဖစ္ေနတဲ့အျဖစ္က... တကယ့္ကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႀကီးလို ခံစားေနရတယ္...။
...
သမီးကေလ...
ကေလ... ဘုမသိ ဘမသိန႔ဲ အိမ္ေထာင္သာျပဳခဲ့ရတာ...
တာ... ဘာဆုိဘာမွလည္း အေတြ
အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတရယ္လို႔
မရွိဘူးဆရာ။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဘဝမွာ မိန္းကေလးျဖစ္လာရတာလည္း ကံဆုိးတယ္လုိ႔ ဆုိရမလားမသိဘူး။ သမီးေမေမက
သိပ္ေရွး႐ိုးဆန္လြန္းတယ္။ သမီးဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသုိလ္ တက္ခ်င္လုိက္တာ တစ္ပိုင္းကိုေသေနတာပဲ ဆရာရယ္။
အခုလည္း ဘုမသိ ဘမသိန႔ဲ အိမ္ေထာင္က်သြားခဲတယ္
့တယ္။ ဘာမွန္းညာမွန္း နားမလည္ဘဲ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးၿပီးသြားၿပီ။
အဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့မွ
စိတ္မဝင္စားတာပဲ။

ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ျပန္ၿပီး
တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ျမင္လုိက္ရပါေတာ့တယ္
သမီးဟာ

ဆရာ။

အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ

သမီးက
အပ်ဳိႀကီးပဲ

အိမ္ေထာင္ေရးကို
လုပ္ရင္လုပ္

လံုးဝကို

ဒါမွမဟုတ...
္...
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မယ္သလရွ
ီလရွင္ဝတ္ဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ ဆရာ။ ဒါေပမယ့္ အခုကုိယ့္စိတ္ကိုယ္သိေတာ့ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီပဲ
ဆရာရယ္။ အပ်ဳိႀကီးလည္း လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒီမိသားစုနဲ႔ ကေလးေလးကို ပစ္ၿပီး သမီးဘယ့္ႏွယ္လုပ္ မယ္သီလရွင္ဝတ္လို႔
ရေတာ့မွာလဲ''''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ ဆုိ႔နင့္ဝမ္းနည္းကာ ေနာင္တရေနသည့္ အသံကေလးတုန္ုတုန္ယင္ယင္ျဖင့္ ေျပာေနေသာ
ေဖြးေဖြး၏ စကားသံေလးကို

နားေထာင္ရင္း သနားက႐ုဏာ သက္မိပါေတာ့၏။ လူတစ္ဦး၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္က အဘယ္နည္း... သူျမတ္ႏိုးရာ၊ တမ္းတရာ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာဘဝကေရာ အဘယ္နည္း... လူတုိ႔သည္ ထုိအရာတုိ႔ကို
ႀကိဳတင္၍

သိႏင္
ုိငပ
္ ါရဲ႕လား။

အေျခအေန

အခ်ိန္အခါအလုိက္

ဘဝဇာတ္ခံုေပၚတြင္

မိမိတို႔က်ရာ

ဇာတ္႐ုပ္အတုိင္း

အလွည့္က်ေတာ့ မႏြ႔ၾဲ ကစတမ္း ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကရစၿမဲပင္။ အခါမ်ားစြာတို႔တြင္ အခ်ိန္အေတာ္ေႏွာင္းခါမွ ထုိဘဝသည္
မိမိတကယ္တမ္း

ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားသည့္

ဘဝမဟုတ္မွန္း

မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္

မိမိ၏စိတ္ရင္းႏွင့္

ႏွလံုးသားႏွင့္

မကိုက္ညီေတာ့မွန္း သိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။ ထုိအခါတြင္ အဘယ္ကဲ့သို႔မ်ား ထုိအျဖစ္မ်ဳိးကို
ရင္ဆုိင္ၾကရပါအံ့နည္း။ ဘဝဟူသည္ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊ ဘဝသည္ ခဲတံဆုိလွ်င္ ခဲတံ၏ ေနာက္ဘက္တြင္ပါေသာ
ခဲဖ်က္ကေလးႏွင့္ မိမိေရးၿပီးသားေပမင့္ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည့္အခါတုိင္း အသာဖ်က္ကာ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပန္ေရးႏိုင္သည္
မဟုတ္လား။

ခုေတာ့

ဘဝဆိုသည္က

ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္

ခဲတံမဟုတ္ေလေတာ့

လက္ခံရေတာ့မွာပဲ

ျဖစ္ပါသည္။

မိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္

သူအေတြးကမာၻထဲ

ဖ်က္ပစ္၍လည္းမရဘဲ...
...

ေခတၱလြင့္ေမ်ာသြားသည္
းသည္

ထင္၏...

ေဖြးေဖြး၏စကားေလးက သူ႔အေတြးကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါသည္။
''ဆရာ
''ဆရာ
သမီးအတြက္

သမီးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကို
သိပ္ကိုခက္ခတ
ဲ ့ဲ

သမီးေလးသဲ
ေလးသဲသဲပါပဲ။

သမီးေလးကို

လံုးဝစိတ္မပါဘူး...

ေနာက္ဆံငင္စရာေတြက
သိပ္ခ်စ္တယ္ဆရာ။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေဝးရာကို

ႏွစ္ခုရွိတယ္ဆရာ။

ဒီသမီးေလးသဲသဲက

ေျပးခ်င္တယ္...
. ..

တစ္ခုက
သမီးရဲ႕ဘဝပဲ။

ဒါေပမယ့္

ဆရာေမြးေပးလိုက္တ့ဲ
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့

ကိုေက်ာ္စြာကို သမီးသိပ္အားနာမိတာပါ။ ကိုေက်ာ္စြာဆုိတာ သမီးရဲ႕ အမ်ဳိးသားပါ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သမီးဟာ
သိပ္ကိုကံေကာင္းတဲ့

မိန္းမတစ္ေယာက္လို႔

ေျပာႏုိင္ပါတယ္ဆရာ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့

မိဘေတြ
ဘေတြက

စီစဥ္ေပးစားထားၾကတာဆုိေပမယ့္ ကိုေက်ာ္စာြ က သမီးကို သိပ္ခ်စ္တယ္။ သိပ္ကိုဂ႐ုစိုက္တယ္။ မ်က္စိေအာက္ကေတာင္
အေပ်ာက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဘာဆုိဘာမွ လိုေလးေသးမရွိရေအာင္ ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာလည္း မိသားစုအတြက္
လံုးဝမလစ္ဟင္းရသလိ...
ု... သမီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ သူဘာမဆုိ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး
သူက

သမီးၾကားဖူးေနတဲ့

တျခားေယာက္်ားေတြလိုလည္း

အရက္ေသာက္တာ၊

ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊

ကာရာအုိေကဆုိင္သာြ းတာ၊ ေလာင္းကစားလုပ္တာ...
ာ... ဘာဆုိဘာမွမရွိဘဲ အိမ္ကိုပဲ ခင္တြယ္တဲ့ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္
ျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ။

ဘာဆုိဘာမွကို

ဆက္ဆံမိတာ သမီးဘက္က

အျပစ္ဆု
ဆိလ
ု ို႔

မွားမ်ားေနၿပီလား။

ရွာမေတြ႔ႏုိင္ေလာက္ေအာင္

ေကာင္းတဲ့သူ႔အေပၚ

ငါသိပ္လြန္ေနၿပီလားရယ္လုိ႔လည္း

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

သမီးအခုလုိ
ျပန္ဆန္းစစ္ၿပီး

အျပစ္တင္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ္...
့. .. ညည...
ညည... သူ သမီးအနားကို ကပ္လာမွာ သိပ္စုိးရိမ္မိတာပဲ။ သမီးရဲ႕စိတ္က ႏွလံုးသားထဲက
ဘယ္လုိမွကို လက္မခံႏိုင္ေလေတာ့ သူပူဆာလာတုိင္း သမီးလည္း အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုျပၿပီး ျငင္းမိတယ္။ ေနာက္ဆံုး သမီးက
ျငင္းလြန္းေတာ့ ကိုေက်ာ္စာြ ရယ္ သနားပါတယ္ဆရာရယ္ သမီးကို ဒီလုိေျပာရွာတယ္။ 'ေဖြးေဖြး စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲက
အစ္ကို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ လက္ခံႏိုင္တ့ေ
ဲ န႔အထိ
အထိ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေစာင့္ပါ့မယ္' တဲ့။ တစ္ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ ဆရာ...
ဆရာ... သူေလ
သမီးနဲ႔ တစ္အိပ္ရာထဲ အတူအိပ္ေပမယ့္ လံုးဝမပူဆာေတာ့ဘူး... အဲသလိုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနႀကီးမွာ သမီးစိတ္ထဲ
ေဝခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။

ဘာလုပ္လုိ႔

လုပ္ရမွန္းလဲ

မသိဘူးဆရာ...
ဆရာ...

သူ႔ကိုလည္း

သနားတာအမွန္ပဲ။

ဒါေပမယ္
ဒါေပမယ့္
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သမီးရဲ႕စိတ္ထဲကလည္း ဒီကိစၥကို ဘယ္လုိမွ လက္သင့္ခံလုိ႔ မရေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ့ကို သမီးရင္ဖြင့္မိတာပါ။
ဆရာ့ကို အားကိုးယံုၾကည္လန
ြ ္းလုိ႔ တိုင္ပင္မိတာပါဆရာ သမီးကို ကူညီပါဦးေနာ္...''
. ..''
ေဖြးေဖြး၏ အသံကေလးက ဆုိ႔နင့္စာြ ႏွင့္ တိမ္ဝင္သြားေလ၏။ သူ႔ခမ်ာ အားကိုးတႀကီးႏွင့္ သူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကို
ရင္ဖြင့္ေနေခ်ၿပီ။ ကိုင္း... ဘယ္လုိအႀကံေပးရမလဲ...
. .. ဒီျပႆနာကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေျဖရွင္းေပးရမလဲ...
... စဥ္းစားစမ္း...
စဥ္းစားလိုက္စမ္း ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေရ...
ေရ...။
... ။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၃)
ဘူးရင္ဘူး မဘူးရင္ဒူး

'ဆရာဝန္' ဆုိသည့္ လူသားတစ္ေယာက္၏ တာဝန္က အဘယ္နည္း။ ေရာဂါ ေတြကို ႏွိမ္နင္းဖု...
ိ႔. .. 'လူ
'လူနာ'
ာ' ေတြကို
ေဆးကုေပးဖုိ႔

သက္သက္ပလ
ဲ ား။

ခြစ
ဲ ိတ္ဖယ္ရွား၍ရေသာ

ေရာဂါေတြကို

ဓားျဖင့္ခ...
ြဲ...

ေရာဂါပိုးမႊားေတြကို

ပုိးသတ္ေဆးေတြေပးၿပီးသတ္...
... ေသြးတုိး... ဆီးခ်ဳိဆုိလွ်င္ ေဆးေတြေပးၿပီးကု...
. .. အဲ့သေလာက္ လြယ္
ယက
္ ူရွင္းလင္းပါသလား...
ပါသလား...
'လူနာ'
ာ'

ဟူသည္မွာ

ခံစားခ်က္ရွိေသာ

လူသားတစ္ဦးမုိ႔

သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကိုေရာ

အေလးအနက္

စဥ္းစားေပးဖို႔

မလုိအပ္ေပဘူးလား။ သူတို႔ဆရာဝန္ေတြသည္ ေရာဂါသက္သက္ကိုပဲ ရွာေဖြ၍ ကုသေနၾကသည္လား...
ား... ေရာဂါဆုိသည္လည္း
ေဆးစာအုပ္ေတြထဲက

သူတို႔ေတြ

သင္ၾကားက်က္မွတ္ခဲ့ရသည့္

စာအုပ္ထဲမွာမပါသည့္

သမား႐ုိးက်လည္း

မဟုတ္ေသာ

သမား႐ိုးက်

အေကာင္အထည္

ေရာဂါေတြခ်ည္းပဲ

ရွိသည္တ့လ
ဲ ား...
ား...

မျမင္ရေသာ္လည္း

လူနာတကယ့္ကို

ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာေတြက်ေတာ့ေရာ မည္သည့္ေဆးေတြေပးၿပီး ကုမည္နည္း။ သူတို႔ဆရာဝန္ေတြသည္ လူနာေတြ
ခံစားရသည့္

ခံစားခ်က္ေတြကိုေရာ

အေလးေပးၿပီ
အေလးေပးၿပီး

အခ်ိန္ေပး၍

နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား။

ထုိသုိ႔

နားေထာင္ဖုိ႔ေရာ
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အခ်ိန္ေပးႏုိင္ၾကပါရဲ႕လား...
လား...
ႏွလံုးသားထဲ

ၿပီးေတာ့

ကိန္းေအာင္းေနသည့္

လူနာေတြကေရာ

ဆရာဝန္တုိ႔အား

တကယ့္ခံစားခ်က္မ်ားကို

သူတု႔ိတကယ္ခံစားေနရသည့္

ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္ရေလာက္ေအာင္

သူတို႔ရင္ထဲ

ယံုၾကည္အားကိုး

ခ်စ္
ခ်စ္ခင္ၾကပါရဲ႕လား။ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာသည္ ေဈးသည္ႏွင့္ ေဈးဝယ္ကဲ့သုိ႔ ဆရာဝန္ကေဆးေပး၊ လူနာက ပိုက္ဆံေပးဟူသည့္
အေပၚယံအကာသက္သက္ ဆက္ဆံေရးေတြခ်ည္းပဲလား...
ဲ ွလံုးသားထဲ
ား... လားေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ ရင္ထႏ
ဦးေႏွာက္ထဲ ေျပးလႊားေနေလသည္။
ယခုလည္း

ၾကည့္ပါဦး...

ေဖြးေဖြ
ေဖြးဆိုသည့္

မိန္းမေခ်ာေလး

သူ႔အား

အားကိုးတႀကီးႏွင့္

တုိင္ပင္ရင္ဖြင့္လာေသာအရာသည္ ေရာဂါတစ္ခုပလ
ဲ ား။ သူသင္ၾကားခဲ့ရသည့္ ေဆးစာအုပ္ေတြထဲမွာ အတိအက်ပါရဲ႕လား။
တကယ္တမ္းေတာ့ သူက သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ သူ႔ထံသို႔ ေရာက္လာၾကေသာ လူနာေတြထဲတြင္ ႐ုိး႐ုိးသားသားျဖင့္ သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မဆုိင္ေသာ
အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္

လူအမ်ားကို

အံ့ၾသတႀကီး

သူေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

သူက

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ

စာေရးဆရာ

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပလ
ဲ ား မသိ။ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြထဲက သူေရးသည့္ စာေလးမ်ားကိုဖတ္ၿပီး
သူ႔အား လူမျမင္ဖူ
ဖးူ ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ခင္မင္ရင္းႏွီးေနသည့္ လူနာမ်ားလည္းရွိသည္။ စမ္းသပ္ခန္းထဲ ဝင္လာကတည္းက
သူ႔အားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္ မိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ ႏႈတ္ဆက္သည့္လူနာေတြ ေတြ႔ဖူးသည္။ ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့မ...
ွ...
တခါမွအျပင္တြင္ ေတြ႔ဖူးသည္မဟုတ္ဘဲ စာအုပ္ထဲမွာ ရင္းႏွီးေနသည္
ေနသည့္လူမ်ား။
ယခု

ေဖြးေဖြး၏

ခံစားခ်က္ေဝဒနာေလးေတြကို

သူခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး

ၾကည့္ေနမိပါသည္။

ျပႆနာတစ္ခုကို

ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဒိုင္းခနဲ Action ယူရသည့္ျပႆနာေတြလည္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (ဥပမာဥပမာ- လူနာက Shock
ရေနသည့္

အေရးေပၚအေျခအေန)
အေရးေပၚအေျခအေန)

မ်ားေသာအားျဖင့္

ျပႆနာ

၏တကယ့္ဇာတ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကို

တိတိက်က်

သိရေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ Observe ျပႆနာအစစ္အမွန္ကို တိတိက်က် သိၿပီးၿပီဆုိကာမွ ေျဖရွင္းနည္းေတြ
အမ်ားႀကီးထဲကမွ ျပႆနာႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အကိုက္ညီဆံုး (အေကာင္းဆံုး) ေျဖရွင္းနည္းကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္
န္
Think ၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ Action လာသည္။ ထုိျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကို OTA Approach
ဟုေခၚပါသည္။
ယခုျဖစ္ေနသည့္

အမွားက

ျပႆနာကို

တိတိက်က်

သိရေအာင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္

Observe

ရယ္

ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္ Think ရယ္ကို ေသခ်ာမလုပ္ရေသးဘဲ Action
Action က ေရွ႕ဆံုးက လာေနျခင္းပါပဲ။
ယခု

သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္

ေဖြးေဖြးတုိ႔

ဇနီးေမာင္ႏွံ၏

ျပႆနာကို

သူစဥ္းစားသံုးသပ္ေနမိ၏။

ေဖြးေဖြးက

လင္ႏွင့္မယား အတူေနသည့္ ကိစၥကို လံုးဝစိတ္မပါ၊ အတူမေနခ်င္၊ ေရွာင္ခ်င္၏။ သူေရွာင္၍လြတ္မည္တဲ့လား။ မည္မွ်ၾကာၾကာ
ေရွာင္ႏိုင္မည္နည္း... ထုိသ႔ို ေရွာင္ေနလွ်င္ေရာ မည္သုိ႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမည္နည္း။
ေနာက္ၿပီး သူမသိေသးသည့္ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးသည္။ ေဖြးေဖြးက အတူမေနခ်င္ဘဲ ေရွာင္ေနခ်င္သည့္
ျပႆနာ

ေနာက္ကယ
ြ ္တြင္

တကယ့္အေၾကာင္းရင္းက

ခ်စ္တင္းေႏွာၾကသည့္ကိစက
ၥ
တကယ္တမ္းက်ေတာ့

အဘယ္နည္း...။
... ။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

လင္ႏွင့္မယား

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ...

အတူေနသည့္

ၾကင္နာယုယမႈ...
... နီးကပ္စာြ

ယွဥ္တြဲေနထုိင္မ...
ႈ... သာယာေက်နပ္မ...
ႈ. .. ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မ...
ႈ. .. တုိ႔၏ သေကၤတပဲ မဟုတ္ပါလား။ ေဖြးေဖြးအတူမေနခ်င္ရသည့္
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အေၾကာင္းရင္းကို သိဖုိ႔လိုပါသည္။ ၾကင္နာမႈအစား နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလွ်င္လည္း ၾကာလာလွ်င္ ဤကိစၥကို ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍
ေဝးေဝးက ေရွာင္ခ်င္လာမည္မွာ နားလည္၍ ႏုိင္ပါသည္။
''သမီ
''သမီးေဖြးေဖြး...
သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုလည္း
ဆရာလည္းဝိုင္းၿပီး

သမီးနဲ႔ကိုေက်ာ္စာြ တုိ႔ရဲ႕

အခုျဖစ္ေနတဲ့

ဆရာနားလည္ပါတယ္။

ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေနာ္။

ဒီကိစၥကို

ျပႆနာမီးပြားေလးကို

ဘယ္လုိေျပလည္ေအာင္

အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ

လင္နဲ႔မယား

ဆရာနားလည္ပါတယ္။
လုပ္ရင္ေကာင္
ကာင္းမလဲဆုိတာ

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာၾကတဲ့ကိစၥဟာ

သားသမီးရတနာရဖို႔ ခ်ည္းသက္သက္ မကဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ ျပည့္ဝဖု...
ိ႔... လင္နဲ႔မယား ပိုၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္န႔ဲ
သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြ

ၿငိတယ
ြ ္ၾကဖုိ႔

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာဖုိ႔

အေရးပါတဲ့ကိစၥတစ္ခုဆုိရင္လည္း

မမွားဘူးေပါ့ကာြ ...

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမွ်င္ေတြကို ပိုၿပီးခုိင္ၿမဲသြားေအာင္ ကပ္ေပးတဲ့ ေကာ္ လုိ႔လည္း ဆုိႏိုင္တာပဲ...
. .. ဒီကိစၥမွာ
အဆင္မေျပျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အက္ေၾကာင္းေတြစၿပီး ထင္လာတတ္တယ္သမီးရဲ႕... ဆက္ၿပီးျဖစ္လာႏုိင္တ့ဲ
ကိစၥေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္လား...
ား... သမီးရဲ႕ေယာက္်ား ကိုေက်ာ္စြာဟာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီလိုလူမ်ဳိးရတာ
သမီးကံေကာင္းတယ္ေနာ္။ သမီးကိုလည္း ခ်စ္...
. .. ဂ႐ုလည္းစိုက...
္. .. စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္လည္း ထားတဲ့အျပင္ အရက္၊
ေဆးလိပ္မေသာက္...
. ..

ေလာင္းကစားမလုပ...
္. .. ကာရာအု
ကာရာအုိေကဆုိင္မသြားဘဲ သမီးနားမွာပဲ ေနတတ္တယ္။ သမီးနဲ႔အတူ

ေနခ်င္လုိ႔လည္း ပူဆာတယ္...
. .. ေနာက္ဆံုးသမီးက လံုးဝလက္မခံေတာ့လည္း ဇြတ္အတင္း ေရွ႕မတုိးဘဲ သမီးဆႏၵရွိလာတဲ့
တစ္ေန႔အထိ ေစာင့္ပါမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္သဘာထားႀကီးတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရေနၿပီပ...
ဲ. ..
..
သမီးဘက္က

မလုိက္ေလ်ာဘဲ

ေရရွည္ႀကီး

ဒီအတုိင္းပစ္ထားလုိက္ရင္

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ထမ
ဲ ွာ

သမီးက

သူ႔ကိုမခ်စ္ဘူး... ဂ႐ုမစိုက္ဘူး... မလုိက္ေလ်ာဘူးလုိ႔ ထင္မွတ္ယံုၾကည္လာၿပီး ဝမ္းနည္းအားငယ္လာႏိုင္တယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ
ယံုၾကည္မႈလည္း က်ဆင္းသြားႏုိင္တယ္...
. .. ေနာက္တစ္ခု စိတ္ပစရာေကာင္
ူစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္က သမီးနဲ႔အတူ ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကို
မေပ်ာ္ေတာ့မွာ...

အိမ္မွာ

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔

စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့မွာကိုပဲျဖစ္တယ္။

အိမ္ကိုျပန္မလာခ်င္ေတာ့မွာ

အဲသလုိမ်ဳိး

စုိးရိမ္ရတယ္။

အိမ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့တ့ဲ

အိမ္ကိုျပန္မလာခ်င္ဘဲ

သူ႔ကို

ေယာက္်ား
ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ

အေျခအေနေတြေပးႏု
ပးႏုိင္မယ့္ တျခားေနရာတစ္ေနရာရာ...
နရာရာ... ၿပီးေတာ့ သမီးသူ႔ကိုမေပးႏုိင္တဲ့ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ဳိး... သူ႔ဆႏၵကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ မိန္းကေလးမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႔သြားမွာကို သမီးစိတ္မပူဘူးလား။ သမီးေယာက္်ားက အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
လူေကာင္းပါပဲ...
. ..

ဒါေပမယ့္

ဒီလုိပံုစံႀကီးနဲ႔

ေရရွည္မွာ

ဆက္ၿပီး

ေကာင္းႏိုင္ပါ့မလားကြယ္။

ေယာက္်ားဆုိတ့ဲ

က်ားသတၱဝါဆုိတာမ်ဳိးက ေျပာလုိ႔ရတာမဟုတ္ဘူး သမီးရ။ က်ား ဆုိတဲ့အတုိင္းပဲ သတ္သတ္လြတ္စားတဲ့ အမ်ဳိးထဲက
မဟုတ္ဘူး။
စိတ္ပူရတယ္

ဘုရားအေလာင္းလည္းမဟုတ...
္...
သမီးေရ။

ရယ္စရာေျပာတဲ
စရာေျပာတဲ့

ဘုန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ဆုိေတာ့
စကားေပမယ့္

ေတာ္ေတာ့္ကို

ေရရွည္မွာ

စိတ္ထားေျပာင္းသြားမွာကို

မွန္ကန္တဲ့စကားတစ္ခြန္း

ရွိေသးတယ္။

အဲဒီစကားကေတာ့...
. .. ေယာက္်ားမွန္ရင္ ႏွစ္မ်ဳိးဘဲရွိတယ္။ 'ဘူးရင္ဘူး... မဘူးရင္ေတာ့ဒူး' ပဲတဲ့။ ကိုင္း ဒီေတာ့ သမီး
ဘယ္လုိဆက္လုပ္မလဲကယ
ြ ္။ မေတာ္တဆ မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္း သူက အိမ္မွာ သမီးက မေပးႏုိငတဲ
္တ့ဲ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ဳိးကို
အျပင္မွာ သြားရွာမိခ့ရ
ဲ င္...
. .. အငယ္အေႏွာင္းထားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲႏုိင္တယ္။ အဲသလုိမဟုတ္ရင္ေတာင္
ဒီလုိမ်ဳိး အေပ်ာ္အေဖာ္ေတြန႔ဲ ေနမိရင္ HIV လုိမ်ဳိး လိင္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးေတြလည္း ကူးစက္လာႏိုင္တ့ဲ
အႏၲရာယ္
ာယ္ရွိတယ္ သမီးေရ။ ေနာက္ဆံုး အဲဒီလုိမ်ဳိး စိတ္ပူစရာေတြ ျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္ေတာင္ သမီးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ အတူေနႏုိင္ပါ့မလားကြာ။ သူ႔မွာလည္း သမီးက သူ႔ကို မခ်စ္ဘူး။ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး၊ မလုိက္ေလ်ာဘူးဆုိၿပီး
စိတ္ထိခုိက္စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္...
... သမီးကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာရာရပါ့မလား...
လား... လင္နဲ႔မယားဆုိတာ တစ္ေယာက္က
မ်က္ႏွာညိဳရင္၊

စိတ္မခ်မ္းသာရင္...
. ..

စကားေတြအရဆုိရင္

သမီးခမ်ာ

ေနာက္တစ္ေယာက္လည္း

တစ္ဖက္က

စိတ္ခ်မ္းသာမွာ

သူ႔ကိုသနားလည္းသနား...
သနား...

မဟုတ္ဘူး။

အားလည္းနာ...
နာ...

သမီးအခုေျပာတဲ့

လုိက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ့္
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လက္မခံႏိုင္န...
ဲ႔. ..

com
စိတ္ဒကၡ
ုကေ
ၡ တြေရာက္ၿပီး

မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူးမဟုတ္လား။

ေနာက္ၿပီး

သမီးမွာ

သဲသဲဆုိတ့ဲ

သံေယာဇဥ္

ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကလည္း တုိးလာၿပီ။ ဒီသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးကို သမီးဘယ္လုိမွ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး ေျပးလို႔မွမရတာ။ ဒီေတာ့
သမီး

ဒီျပႆနာကို

အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းဖို႔

လိုတယ္။

ဒီအတုိင္းႀကီး

ဆက္ေနေနလိ႔ု

မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိတာ

သမီးလက္ခံတယ္ဟုတ...
္... သမီးတုိ႔ ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ဆရာလည္း အစြမ္းကုန္ ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေလ...
လ... ဒါဆုိရင္
ရမလား''
ရမလား''
စကားရွည္ႀကီး ေျပာလုိက္ရ၍ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း ေတာ္ေတာ္ေမာသြား၏။ တစ္ဖက္က ေဖြးေဖြးဆီက စကားသံက
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ထြက္မလာ။
''ဟဲ
ုိ. .. ဟဲလိ
လု...''
ိ. ..''
''ဟဲလ...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၄)
ဗိုလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲက ၾကက္ဖႀကီး

''ဟဲ
ို. .. ဟဲလ...
ို. .. ဟဲလ...
ုိ. .. ဆရာေျပာတာ ၾကားလား...
္. ..
''ဟဲလ...
ၾကားလား... ေဖြးေဖြးဆရာေျပာတာၾကားရဲ႕လား''
လား'' ဖုန္းကေျပာလုိက...
လြတ္သြားလုိက္ႏွင့္မ...
ုိ႔. .. ဖုန္းေျပာရင္း ဟုိေျပးဒီေျပး လုပ္ေန၏။ ခုနစ္အိမ္ၾကား ရွစ္အိမ္ၾကား...
ကား... လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္
ေအာ္ေနရင္း...

ဖုန္းကျပဳတ္က်သြားလိုက...
္. ..

ျပန္ဆက္လုိက...
္. ..

မဆုိးဘူးေနာ္...
. ..

လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္ခါေျပာရသည္မွာ

က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သကဲ့သိ႔ု ေခၽြးကေလးပင္ စုိ႔လာေလ၏။ တစ္ခုပါပဲ...
... ေဖြးေဖြးႏွင့္ သူေျပာေနသည့္စကားေတြက...
သူမ်ားလင္မယား...
မယား... ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔၏ ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္က အတြင္းေရးေတြမ...
ို႔... ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာဖို႔ကလည္း
မယား
မသင့္ေလ်ာ္သည္မ...
ုိ႔. .. ေဖြးေဖြးကို သူ႔႐ံုးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ခ်ိန္းဆိုရပါေတာ့သည္။ ဤကိစၥမ်ဳိးက ေသခ်ာအခ်ိန္ေပး၍
ေဆြးေႏြးေမးျမန္း အေျဖရွာကာ...
ကာ... စိတ္ရွည္လက္ရွည္ စကားေျပာရမည္
စကားေျပာရမည့္ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္သည္မို႔ လူနာေတြ မ်ားစြာတန္းစီေနေသာ
ေဆးခန္းတြင္ ခ်ိန္းဆုိရန္ မသင့္ေလ်ာ္။
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ဖုန္းခ်လုိက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဝတၳဳဆက္ေရး၍ မရေတာ့ၿပီ။ သူ႔စိတ္က ကိုေက်ာ္စာြ ႏွင့္
ေဖြးေဖြးတုိ႔၏ အခ်စ္ျပႆနာေလးထဲသို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဝင္ေရာက္သြားပါေတာ့
းပါေတာ့သည္။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လုိက္လွ်င္
အလြန္ထူးလွေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လံုးဝကို မဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုရွိပါ၏။ ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမတစ္ဦး
ဘာဆုိဘာမွ ေသြးမေတာ္သားမစပ္ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယခင္က တစ္ခါတစ္ေခါက္မွပင္ မေတြ႔ဖူးမျမင္ဖူး... (ဥပမာ
(ဥပမာဥပမာကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ ေဖြးေဖြးတုိ႔က့သ
ဲ ုိ႔ မဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔မွ စေတြ႔ဖူးသည္လည္းရွိသည္) ဆန္႔က်င္ဘက္ လူသားႏွစ္ဦးတုိ႔
တစ္သက္တာထာဝရ ဘဝႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာ...
ာ...

တစ္အိမ္ထ...
ဲ. ..

တစ္ခန္းထဲ...
. ..

တစ္ခုတင္...
. .. တစ္အိမ္ရာထဲ

ပူးကပ္၍

အိပ္ရာဝင္ၾကရသည့္ကိစၥ။ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဘိ...
. .. ဤႏွစ္ဦးသားကိ
ဲ ပ္ေနေအာင္
သားကို ဤသုိ႔အနီးစပ္ဆံုး လူသားႏွစ္ဦးအျဖစ္ တြက
မည္သည့္အရာေတြက ဖန္တီးထားပါသနည္း။ ကဗ်ာဆန္ဆန္ စိတ္ကူးလွလွႏွင့္ ႏွစ္လႊာေပါင္းလွ်င္ တစ္႐က
ြ ္ျဖစ္ရသည့္
စြယ္ေတာ္႐ြက္ကေလးေတြဟု ေျပာမည္လား၊ ရယ္စရာ ဟာသစိတ္ႏွင့္ ႏွစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမွ တစ္ခုျဖစ္ရသည့္ အီၾကာေကြးႏွင့္
ႏႈိင္
ငး္ ယွဥ္ရမည္လား...
ား...။
... ။
ဤႏွစ္ဦးၾကားတြင္ တျခားမည္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာမွ မရွိႏုိင္သည့္ ထူးျခားေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ
သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာ...
သာ... ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ရွိ၏။ ထုိအရာကေတာ့ က်ားႏွင့္မ
ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္း... သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းပင္တည္း။ လင္ႏွင့္မယား...
ယား... အနီးကပ္ဆံုး တစ္သားတည္းျဖစ္သာြ းေအာင္
ပူးကပ္ေစေသာအရာသည္

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္

လိင္ဆက္ဆံမႈတို႔ကို အခ်ဳိးညီညီ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ သာမန္မ်က္စိႏွင့္

မေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေသာ အရာဆုိလွ်င္ မွားသည္ဟု အသင္ထင္ပါသလား။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့ က်ားႏွင့္မ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ကို ေပါက္ဖြားေစဖု...
ိ႔. .. သားသမီးမ်ား
ေမြးဖြားေပးဖိ...
ု႔. .. မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပာြ းေပးဖို႔ဟု ေျပာလွ်င္လည္းရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးေမြးဖုိ႔ သက္သက္ခ်ည္းေတာ့လည္း
မဟုတ္ပါေခ်။ လင္ႏွင့္မယားၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊ ယုယမႈ၊ ႏွစ္
စသ
္ ိမ့္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို
ဖလွယ္ဖုိ႔၊ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ တစ္စထက္တစ္စ ပုိတုိး၍ ရစ္ေႏွာင္တြယ္ဖုိ႔ ဤအရာသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္ဟု
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း ယံုၾကည္မိပါသည္။ သိ႔ုေသာ္...
. .. မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံတုိင္း... ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္း၌
သာယာေက်နပ္
သာယာေက်နပ္မႈ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈတုိ႔ အျပည့္အဝ ခံစားရရွိၾကပါရဲ႕လား...
လား... ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍
အမွန္အတုိင္းသိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔

ခက္ခလ
ဲ ွသည္။

သူဖတ္ဖူးသည့္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္

ေတြ႔ရွိခ်က္အရဆုိလွ်င္ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္ ပထမဆံုး ဖုိမဆက္ဆံ
ဆေ
ံ ရးတြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

သုေတသန

၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔က

ထုိအေတြ႔အႀကံဳကို လံုးဝႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရွိဟု ဆုိၾကသည္။
ကိုင္း... ဘယ့္ႏွယ္ရွိစ။ ျမန္မာစကားပံုမ်ားတြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာ စကားပံုတစ္ခုရွိ၏။ 'ငါးပိဖုတ္တာ ဆရာမျပ...
ဆရာမျပ...
နည္းမက်' တဲ့။ မွန္ပါသည္။ မည္သည့္အရာမဆုိ စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္
က်င္တတ္ေျမာက္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းက
ေကာင္းစြာ

သင္ၾကားျပသေပးဖုိ႔

ဝုိင္းဝုိင္းေရးတတ္ဖုိ႔

'ကႀကီး'

အေရးအႀကီးဆံုး။
'ခေခြ
'ခေခြး'

ယခုလက္ႏွင့္စာေရးသည့္ကိစၥကိုပဲ

စသည့္အကၡရာေလးမ်ားကို

ၾကည့္ပါဦး...

မွန္မွန္ကန္ကန္

ဝလံုးေလးေတြ

လွလွပပေရးတတ္ဖုိ႔

သူငယ္တန္းမွာကတည္းက ဆရာ ဆရာမက မိမိတုိ႔၏ လက္ကိုကုိင္၍ ဒီလုိဒီလုိေရးရတယ္ဟု ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္
အေရးသင္ခဲ့ရသည္

မဟုတ္ပါလား။ ကႀကီး

ခေခြး သင္ေပးသည့္

ငယ္ဆရာကို

'ကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာ'
ရာ' ဟူ၍ပင္

ေခၚၾကသည္ေလ။
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ၾကည့္ပါဦး... ထုိသုိ႔ ေသခ်ာအထပ္ထပ္ အခါခါ ေလ့က်င့္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြထမ
ဲ ွာ ဝလံုးကို
ဝုိင္းေနေအာင္ ေရးတတ္သည့္သူ ဘယ္ႏွဦးပါသနည္း။ လက္ေရးေတြက ပဲပင္ေပါက္ေတြ ေလတုိက္၍ လြင့္ေနသလုိလို၊
ေၾကာင္ကုတ္ထားသလုိလို၊ ေခြးစားခြက္ထဲ ၾကက္တက္၍ ယက္ထားသလုိလ...
ို. .. ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား...
ါလား...
သူတုိ႔ ဆရာဝန္ေတြလက္ေရးက အားလံုးထဲတြင္ ရာဇဝင္ စာတင္ရေလာက္ေအာင္ အဆုိး႐ြားဆံုး မဟုတ္လား။
ဤသုိ႔ ဝလံုး၊ ကႀကီး၊ ခေခြးေရးသည္ကိုပင္ ဆရာေကာင္းႏွင့္ စနစ္တက်သင္ဖုိ႔ လုိအပ္သ္ဆုိသည့္ စကားမွန္ပါလွ်င္...
. ..
က်ားႏွင့္မ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာၾကသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ ပညာ ကိုေရာ မည္သည့္ဆရာက မည္သည့္ေက်ာင္း၌
မည္သုိ႔မည္ပံု စနစ္တက် သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသနည္း။
အထူးသျဖင့္

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔

တတ္ေျမာက္ၾကပါသနည္း။
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဖုိမသဘာဝကိစၥမ်ားကို

ဤ

ဖုိမဆက္ဆံေရးပညာ

ဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းက

ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ အျပစ္ရွိသည့္အရာ၊

ကို

အစဥ္အလာအရ

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာဟူ၍

မည္သုိ႔သင္ယူ
ဘာသာေရး

သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

မိဘေတြက သားသမီးတို႔အား ဆရာက တပည့္တို႔အား စနစ္တက် သင္ၾကားေပးဖုိ႔ေဝးစြ၊ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္
လံုးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခဲ့ၾကသည့္ မေျပာေကာင္း မဆုိေကာင္းသည့္ အရာ၊ မသိသင့္သည့္အရာ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာ
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဤအေၾကာင္
ဤအေၾကာင္းေျပာသူ၊ စိတ္ဝင္စားသူ၊ ေဆြးေႏြးလုိသူဆုိလွ်င္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားသည့္လူ၊
အျပစ္ရွိသည့္လူ

ဟူ၍

တစ္ဖက္စန
ြ ္းေရာက္

သတ္မွတ္ထားၾကသည္

မဟုတ္လား။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း

ငယ္ငယ္က

အျဖစ္ကေလးတစ္ခုကိုပင္ ျမင္ေယာင္ေနမိ၏။ အဲ့သည္တုန္းက သူက ေမေမ့ဗုိက္ထဲက သူ႔ညီေလး ကိုယ္ဝန္ကို ၾကည္
ၾကည့္ၿပီး
စပ္စုလုိစိတ္ႏွင့္ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခဲ့၏။ ေမေမ သားသားဘယ္လုိ လူျဖစ္လာသလဲ...
. .. ေမေမ့ဗုိက္ထဲ ဘယ္လုိေရာက္လာသလဲ...
...
ၿပီးေတာ့

ေမေမ့ဗိုက္ထက
ဲ

ေျဖသည့္အေျဖက

ဘယ္လုိထက
ြ ္လာသလဲ

သားသားကုိ

သိၾကားမင္းႀကီးက

ဟူ၍ပင္။

ေတာ္ေတာ္ႏွင့္

ဖန္ဆင္းၿပီး

မေျဖႏုိင္။

အၾကာႀကီးစဥ္းစားၿပီးမွ

ေမေမ့ဗုိက္ထဲထည့္ေပးလုိက္တာ

ဗုိက္ထမ
ဲ ွာ

တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီး ကိုးလေရာက္ေတာ့ ဗိုက္နာၿပီး ခ်က္မွာ အေပါက္ေလးျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေပါက္က တျဖည္းျဖည္း
က်ယ္လာၿပီး ခ်က္ေပါက္ထက
ဲ
သားသားက ဒုိင္ဗင္ထုိးၿပီး ထြက္လာတာဟူသတည္း။ ထုိအေျဖစကားကို သူ႔တစ္သက္
မေမ့ႏုိင္ေအာင္ အစြဲႀကီးစြထင္
ဲထင္၊ အဟုတ္ႀကီးလည္း မွတ္ထင္ခဲ့ရပါသည္။
ယခုျပႆနာကိုပဲ ၾကည့္ပါဦး။ ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ မိန္းကေလးက သူ႔အား ရွားရွားပါးပါး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပ၍
ဤသို႔ေသာ ျပႆနာရွိေနမွန္း သူသိခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္၏။ ဤကိစၥကို ရွက္စရာ၊ ေၾကာက္စရာ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာဟူ၍
စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သတ္မွ
မတ
ွ ္ထားေသာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း၌ ဤသို႔ေသာ ျပႆနာေတြ လူမသိ၊ သူမသိ မည္မွ်ပင္အေျမာက္အျမား
ရွိပါမည္နည္း။ သူယခု ေတြ႔ရွိလုိက္သည့္ ျပႆနာက Tip of the Iceberg ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာ
ထိပ္ဖ်ားပုိင္းေလးမွ်သာ၊ တကယ့္ေရခဲေတာင္ႀကီးက ေရေအာက္ထဲတြင္ ျမဳပ္ေန၏။ အေပၚက
အေပၚက သာမန္မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္၍
မျမင္ႏုိင္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းဟူသည္ ပိတ္ဆုိ႔ေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လင္ႏွင့္မယားၾကား
နရီစည္းဝါး မွန္ကန္ကိုက္ညီဖုိ႔ လုိအပ္၏။ သာမန္ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခု ေတြ႔ထိျခင္း သက္သက္မဟုတ္။ စိတ္ဓာတ္ခ်င္း ႏွလံုးသားခ်င္း
ခံစားခ်က္ခ်င္
ခ်င္း အရာအားလံုး ေတ႔ထ
ြ ိဆက္သယ
ြ ္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေသာ ပီတိသုခတို႔ႏွင့္
ၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြရရွိဖုိ႔က
အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊

တစ္ဦးအလုိကို

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပင္

တစ္ဦးက

အလိုက္တသိ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

လုိက္ေလ်ာတတ္ဖုိ႔

ပြင့္လင္းမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊
စသည္စသည္တုိ႔လည္း

လုိအပ္လွပါသည္။

typing & pdf - lucky82
25

mmcybermedia.

com

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္
အေပါင္းအသင္းေတြသာမက

ျပႆနာတစ္ခုေတြ႔တုိင္း
ဆရာသမားေတြပါမက်န္

သူတစ္ေယာက္တည္းသာမက
ေတြ႔ျမင္သည့္လူတုိင္းႏွင့္

သူ႔မိတ္ေဆြ

သူငယ္ခ်င္း

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး

အႀကံဉာဏ္

ရယူေလ့ရွိပါသည္။ ယခုလည္း ဤျပႆနာကိ
ဤျပႆနာကို သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အႀကံေကာင္း
ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းခံရပါေတာ့သည္။
တစ္ေယာက္ေျပာ၏။ ''ဟာ
''ဟာ...
ဟာ... ဒါကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ ညံ့တာကြ၊ ရွင္းေနတာပဲ သူ႔မွာ ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး
ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးေတြ လုိအပ္တယ္...
. .. ဒီကိုယ္ေတာ္ သင္တန္းတက္
တက္ရလိမ့္မယ္က''ြ'' တဲ့။
ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့...
. .. ''ဟာ
. .. ဘာမွအေရးမႀကီးတဲ့ကိစၥကို
''ဟာ ဒီကိစၥမွာ မင္းသမီးက အလကား အမူပိုေနတာပါ...
သခြတ္ပင္က မီးတက်ီက်ီ လုပ္ေနေသးတယ္။ မိန္းမဆုိတာ...
ာ... ဒီကိစၥမွာ စိတ္ပါတယ္ မပါဘူး မရွိရဘူး... သူ႔ရဲ႕တာဝန္က
သူ႔ရဲ႕ကာမပိုင္ လင္ေယာက္်ား လုိအပ္လာတဲ့ အခ်ိန္
နမ
္ ွာ သေဘာရွိကေလာဟိဆုိၿပီး အလုိလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ဖိ႔ုပ...
ဲ. ..
ဒီကိစၥဟာ မယားဝတၱရားထဲမွာ တစ္ပါးပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္မေက်ပြန္ဘူးလို႔ ေျပာရမယ္''''
ဟူ၍ဆုိေလ၏။
ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့...
. .. ဤသို႔ ခပ္ရွင္းရွင္းခပ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာျပ၏။ ''ေဟ့
ုလေ
္ အာင္ဒင္
''ေဟ့ မင္းတို႔ ဗိလ္
႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထမ
ဲ ွာ ကိုယ့္လက္ခုပ္ထဲ ေရာက္ေနေပမယ့္ မျမဝင္းရဲ႕ အခ်စ္ကို ဓားျပတုိက္ၿပီး
မယူခ်င္တဲ့ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ကို သူ႔တပည့္ သုခ က မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္ ေျပာတဲ့စကားေလ။ ဆရာရယ္...
. .. ဆရာနဲ႔
လူခ်င္းေတာင္ လဲလုိက္ခ်င္တယ္...
. .. ေနာက္ေဖးက ၾကက္ဖႀကီးရဲ႕ ထံုးကုိ ႏွလံုးမူပါလားဗ်ာ။ ဒီၾကက္ဖႀကီးဟာ ၾကက္မေတြကို
ေအာက္က်ဳိ႕ၿပီး ခ်စ္ပါႀကိဳက္ပါလုိ႔ ေျပာေနတာ ေတြ႔ဖူးလို႔လား...
ား... သူအလုိရွိတာနဲ႔ 'ကေတာ့' လုိက္တာပဲ မဟုတ္လား...
ား...
အခုလည္း ဒီကိစၥမွာ ကိုယ္ေတာ္က ဘာမွေခ်ာ့ေန၊ ေမာ့ေန၊ ေစာင့္ေနစရာမလုိဘူး။ ဒီေမာင္လည္း ၾကက္ဖႀကီးလိုပဲ
က်င့္သံုးလုိက္႐ံုပ''ဲ'' တဲ့။
ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကံေပးစကားကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး...
''ဆရာရယ္
... ဒီေကာင္မေလးကကို လုိပါတယ္။ လင္နဲ႔မယား ဒီေလာက္ေတာင္ ရင္းႏွီးေနၿပီပဲဟာ...
''ဆရာရယ္...
ာ... သမီးရည္းစား
ဘဝမွာ

အခ်စ္ကုန...
္. ..

လင္မယားဘဝမွာ

အရွက္ကုန္ဆုိသလုိေပါ...
့. ..

အခ်င္းခ်င္း

ကိုယ့္ခံစားခ်က္

လုိလားခ်က္ကို

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပၿပီး ညႇိႏႈိင္းယူေပါ့။ ဒီလုိပြင့္လင္းမႈရွိရင္ ဒီျပႆနာက ေျပလည္သြားမွာပါ''
ပါ'' တဲ့။
ကိုင္း...

စာဖတ္သူတုိ႔ေရာ...
ရာ... ဤျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔မည္ပံု

ေျဖရွင္းရမည္ဆုိသည့္ နည္းလမ္းကို

ဝုိင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦးေနာ္
. ..။
ေနာ္...။
...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၅)
အိစက္ညက္ေညာတ့ဲ ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္

''ခ်စ္
''ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ''္'' သည့္ျပႆနာကေေတာ့

ျဖစ္ေတာ့သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္
အဓိပၸာယ္က

အဘယ္နည္း...

အမ်ဳိးသမီး...

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကို

သုိ႔မဟုတ...
္. ..

ေကာင္းေကာင္းႀကီး

အလုပ္ေပးလိုက္ၿပီ

ဇနီးမယား...
္... အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ဘဝ
မယား... သို႔မဟုတ...

သူမ၏တာဝန္ဝတၱရားေတြကေရာ အဘယ္နည္း။

သဂၤဇာဆရာေတာ္၏

မယားဝတၱရား

ငါးပါးတည္းဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးက သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားသို႔ ေရာက္လာေလ၏...
ာေလ၏...။
... ။
''အိ
္. ..
''အိမ္တြင္းမႈလုပ...

သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ...
သခ်ာ...

မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္...
...

ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ...
...

ပ်င္းရိမမူ. ..

ဝတ္ငါးဆူ...
. ..

အိမ္သူက်င့္အပ္စြာ'' တဲ့။
မယားတစ္ေယာက္၏ဝတၱရားေတြထက
ဲ

ကာမပိုင္လင္ေယာက္်ား၏

ဆႏၵအလုိကို

ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္

ဝတၱရားေရာပါသည္တ့။ဲ မည္သုိ႔ရွိေစ...
စ... လင္ႏွင့္မယား...
ယား... ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔ အၾကားတြင္ေတာ့ ဤကိစၥက မပါလွ်င္မၿပီး...
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အေရးႀကီးလွသည္သာတည္း...
သမီးေလးတစ္ေယာက္ရခဲ့ၿပီး

ယခုပၾဲ ကည့္ေလ...
ယခု

သမီးေလး

သူ႔လူနာမေလး

ေဖြးေဖြးတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္

အသက္ငါးလေလာက္အ႐ြယ္တြင္

အိမ္ေထာင္က်ၿပီး

သူတို႔၏ခန္းဆီးေနာက္ကယ
ြ ္မွ

အခ်စ္ျပႆနာတစ္ခု ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုျပႆနာတြင္ ေဖြးေဖြးက တူႏွစ္ကိုယ္ ခ်စ္ၾကဖို႔ကိစၥမွာ လံုးဝစာမလိ
ဝစာမလိပ္ စိတ္မလာ...
လာ... ေယာက္်ားႏွင့္ ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍
ေဝးေဝးေရွာင္ကာ

ေနခ်င္သည္။

ေက်ာ္စာြ ဆုိေသာ

ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက်ေတာ့လည္း

သနားစရာ။ သူ႔ခမ်ာ

ဇနီးသည္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြး... ယခု ကေလးငါးလအ႐ြယ္ေရာက္သည္ထိ ဇနီးမယားအနီးသိ...
ု႔. .. ကပ္ခြင့္မရရွာေသးသည္မုိ႔
သူ႔ခမ်ာ ကပ္ခ်င္ရွာေပလိမမည္
့္မည္ မဟုတ္ပါလား။
ထုိအေၾကာင္းေလးကို

စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္

သူ႔နားထဲသို႔

နာမည္ေက်ာ္

ေခတ္ေဟာင္းေတးတစ္ပုဒ္တြင္ပါေသာ

ေတးစာသားေလးတစ္ပုိဒ္က ညက္ညက္ေညာေညာ သာယာၿငိမ့္ေညာင္းစြာ ဝင္ေရာက္လာေလသည္...။
. ..။
...
''အိ
''အိစက္ညက္ေညာတဲ့
ဘယ္ေလာက္လွပသည့္

ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္...
. ..

စာသားေလးပါလ...။
ဲ. ..။
...

ခ်စ္တလင္းေပၚမယ္...
. ..
ဘယ္ေလာက္ေတာင္

ခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကတူေမာင္မယ္''''

တဲ့...
. ..

ဇနီးေမာင္ႏွံ

သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေကာင္းသည့္

ေမာင္မယ္စံုတြဲ၏ ခ်စ္ကိစၥပါလဲ...။
...။
...
သုိ႔ေသာ္...
. ..

အခါခပ္သိမ္း

ဤကဲ့သုိ႔

သာယာေပ်ာ္႐ႊင္

အဆင္ေျပေနသည္ဟု

သင္ထင္လွ်င္ေတာ့

အမွားႀကီးမွားလိမ့္မည္သာတည္း။ အခ်ဳိ႕ေသာ သနားစာနာခ်င္
သနားစာနာခ်င္စဖြယ္ အိမ္ရွင္မတုိ႔၏ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေဘးက
ၾကည့္သူေတြအတြက္

ရယ္ခ်င္စရာ

(တကယ္တမ္းက်ေတာ့

သူတို႔အတြက္

စိတ္ညစ္စရာ)
ရာ)အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားက

သူ႔အာ႐ံုထဲ အစီအရီ ဝင္လာၾကေလသည္။
သူတို႔ရပ္ကြက္ထက
ဲ

အဘုိးႀကီး

အဘြားႀကီး

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအေၾကာင္း

ၾကားဖူး၏။

အဘုိးႀကီးက

ညအိပ္ရာဝင္ၾကဖို႔ေခၚလွ်င္ အဘြားႀကီးက အခ်ိန္ကိုက္ ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ တရားမွတ...
္... ပုတီးစိပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳၿပ...
ီ...
(တုိက္ဆုိင္သည္လား တမင္လားမသိ) သူမ၏ အဓိဌာန္ပုတီးက အနည္းဆံုး ၂ နာရီ ၃ နာရီေလာက္ ၾကာျမင့္သည္မုိ႔
မေစာင့္ႏုိင္ေသာ ကိုေ႐ႊေခ်ာတစ္ေယာက္...
. .. တေခါေခါႏွင့္ ေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္း အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သတည္းေပါ့။
ေနာက္စံုတြဲတစ္တက
ဲြ ်ေတာ့
သူမကေတာ့

ဘုရားစင္ေရွ႕မသြား။

ပိုစိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္း၏။
သူမ၏

ဤအဘြားႀကီးကေတာ့

ေခၽြးခံအက်ႌအိတ္ကပ္ထဲ

ပိုက္ဆံတစ္ထပ္ကို

ပို၍ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။
အၿမဲလိပ္၍

ထည့္ထား၏။

အဘိုးႀကီးက သူ႔အနီးသို႔ ကပ္ၿပီးကဲဖုိ႔ ႀကံ႐ယ
ြ ္သည္ႏွင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး သူ႔ေခၽြးခံအက်ႌအိတ္ကပ္ထဲက ပိုက္ဆံအလိပ္လုိက္ကို
အျမန္ဆံုး ကမ္းေပးလုိက္ကာ...
ာ... ''ကိ
''ကိုင္း... ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာေရ...
ခ်ာေရ... ေဟာဒီပိုက္ဆံယူၿပီး... သြားခ်င္တဲ့ ကာရာအုိေကဆုိင္
အႏွိပ္ခန္း ႀကိဳက္ရာေနရာကို အျမန္ဆံုး ဂိုးေပေတာ့၊ လံုးဝအျပစ္
ဝအျပစ္မယူ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ခြင့္လႊတ္ပါ၏''
ါ၏'' ဆုိၿပီး အဘုိးႀကီးကို
ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲ ခုန္ခ်ခုိင္းလုိက္ေတာ့သတဲ့။ ကိုင္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးလဲ။
ေနာက္စံုတြဲ တစ္တက
ဲြ ်ေတာ့ ပိုလိ႔ုပင္ ရယ္စရာ ေကာင္းေသးသည္။ အဘုိးႀကီးက ရပ္ေဝးတြင္ တစ္ေယာက္တည္း
အလုပ္သြားလုပ္သည္။ တစ္လမွာေတာ့ တစ္ခါေလာက္ အိမ္ျပန္လာခြင့္ရသူ။ ဇနီးသည္ အဘြားႀကီးက အဘုိးႀကီးမရွိလွ်င္ေတာ့
သူမတုိ႔အိပ္ခန္းမွာ တစ္ေယာက္တည္းအိပ္သည္။ အဘုိးႀကီးျပန္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ အဲ့သည္ညမွာ သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္၏
အပ်ဳိခန္းထဲ သမီးႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္ သြားပုန္း၍ အိပ္ေတာ့သတဲ့။ ကိုင္း သင္သာ အဲဒီ
ဒအ
ီ ဘုိးႀကီးေနရာတြင္ဆုိပါက
ဤျပႆနာကို မည္သုိ႔မည္ပံု ေျဖရွင္းမည္နည္း။ စဥ္းစားေတြးေတာ အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
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ဤအျဖစ္ေလးေတြက သူၾကားဖူးခဲ့သမွ်ေသာ ရွားရွားပါးပါး ၾကားေတာင့္ၾကားခဲ အျဖစ္ကေလးမ်ားသာ။ လူမသိ
သူမသိ ျပႆနာေတြမ်ဳိးစံု တက္ေနၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ မည္မွ်ရွလု
ိလိက
ု ္မည္နည္း။ ဤလိင္ကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍
လြတ္လပ္ပြင့္လင္း

ရဲတင္းလွေသာ

အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့

ဤျပႆနာမ်ဳိးကို

လူသိမခံ၊

ဖံုးဖိႀကိတ္မွိတ္

မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလုိ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽမ
ြ ္းက်င္သည့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ျပသတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍
မွန္ကန္ထိ
ထေ
ိ ရာက္စြာ ေဆးကုသႏုိင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ေရာ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ ဘာသာေရး အဆံုးအမမ်ားေၾကာင့္ေရာ
အစဥ္အလာ

႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရေရာ

ေၾကာက္စရာ၊

ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊

စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အရာဟူ၍

ဤလိင္ကိစၥႏွင့္

ယုတ္ညသည္
ံ့သည့္အရာ၊

ပတ္သက္သည့္

ကိစၥမ်ားဟူသည္

ဖြင့္မေျပာအပ္သည့္အရာ၊

သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည့္

ေနရာမ်ဳိးတြင္

ရွက္စရာ၊

လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊

ဤသု႔ိေသာ

ျပႆနာမ်ားႏွင့္

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကလွ်င္ မည္သုိ႔မည္ပံု ကုသေျဖရွင္းၾကပါမည္နည္း။ စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။
သူမ်ားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ဤကိစၥကို ကၽြမ္းက်င္သည့္

ေဆးပညာရွင္ဟူ၍ေရာ သီးသန္႔ရွိပါရဲ႕လား။ တကယ္တမ္း

ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာ မည္သုိ႔ေသာ ဆရာဝန္မ်ဳိးထံ သြားေရာက္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကရမည္ကို မည္သူမွ် ေသခ်ာမသိ။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္ ေတြးေတာစဥ္းစားရင္း ဤသို႔ေသာ
လိင္
ငျ္ ပႆနာမ်ား ျဖစ္ပာြ းလာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေနမိေလသည္။ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ အတိတ္မွ
တျဖည္းျဖည္း စုေဆာင္းလာေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိသလုိ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း ရွိ၏။
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက စခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳေတြကလည္း အေရးႀကီးလွပါ၏။ မိဘေတြ၊
ေဆြမ်ဳိးေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြက... အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ လူသားတို႔၏ သဘာဝ
လိင္ကိစၥ၊

မ်ဳိးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊

ရာသီလာျခင္း၊

အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊

လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို လူႀကီးသူမတို႔က ကေလးတုိ႔အား မည္သို႔မည္ပံု သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကပါသနည္း။
အခ်ဳိ႕မိဘေတြက
ယုတ္ညံ့တယ္...
...

ရာသီေသြးဆင္းတယ္ဆုိတာ

အညစ္အေၾကးေတြ
ညစ္ညမ္းသည့္

သိပ္ေရွး႐ိုးဆန္၏...

ဆင္းရတဲ့ကိစ...
ၥ. ..

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ
မိန္းမေတြကို

မသန္႔ရွင္း...

တဏွာကိစၥေတြ...
. ..

ဘုရားသခင္က

ေခြးထီးေလာက္မွ

ဒဏ္ခတ္တာ...
ာ...

ေသြးပုပ္ေတြဆင္းရတဲ့

စက္ဆုပ္စရာ...
ရာ...။
... ။ လိင္ကိစၥေတြဆုိတာ အင္မတန္

အလြန္႐ြံရွာစက္ဆုပ္စရာေကာင္းသည္ဟူ၍

မျမတ္ဘူး။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ယုတ္ညံ့သည့္
ထပ္တလဲလဲ

သင္ၾကားေပးမည္ဆုိပါက ထုိမိန္းကေလး ႀကီးျပင္းလာ၍ အိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရသည္
သည့္အခါ...
ခါ... ေယာက္်ားႏွင့္အတူေနရသည့္
လိင္ကိစၥကို သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖယ
ြ ္ရာကိစၥဟူ၍ ထင္မွတ္ႏုိင္ပါဦးမည္တဲ့လား...
ား... စဥ္းစားစရာ...
စားစရာ...။
... ။
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုယ္ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး... အက်င့္စ႐ုိက...
္. .. စိတ္ေနစိတ္ထား...
ား... စသည္တုိ႔ကလည္း
သူမ၏

အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတုိ႔တြင္

ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။

ႀကီးစြာေသာ

လႊမ္းမုိးမႈေတြ

ခ်စ္သူရည္းစားထားသည့္ကိစ...
ၥ...

လိင္ကိစ...
ၥ. ..

ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤကိစၥကို

အိမ္ေထာင္ေရးစသည္တုိ႔သည္

သူမမည္သုိ႔မည္ပံု
သူမ၏ဘဝတြင္

မည္သုိ႔မည္ပံုအေရးပါသနည္း... သူမ၏အေတြ႔အႀကံဳေတြကေရာ သူမ၏စိတ္ထားကို မည္သို႔မည္ပံု အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ရွိပါသနည္း...။
... ။
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သူမ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာ

သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြ...
...

ငယ္စဥ္က

သူမႀကံဳခဲ့ရသည့္

ခ်စ္သူရည္းစား

ေယာက္်ားသားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္...
. .. လုပ္ရပ္...
. .. သေဘာထားေတြကလည္း သူမ၏စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ဳိ႕က လိင္ကိစၥကို ထမင္းစားေရေသာက္...
... အေပ်ာ္သေဘာသက္သက္...
. .. စိတ္ဆႏၵ၏ အလုိေနာက္သို႔သာလိုက္ၿပီး
လြန္လြန္ကဲကဲ ခံစားခ်င္တတ္ၾကသည္...။
...။ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ဤလိင္ကိစၥဟူသည္ ညစ္ညမ္းသည့္အရာ...
...
...
ရာ... မေတြးအပ္...
မႀကံအပ္...
. .. မေပ်ာ္ပါးအပ္သည့္အရာ...
ရာ... ဟူ၍ စက္ဆုပ္စဖြယ္ ယံုၾကည္မွတ္ယူထားတတ္ၾက၏...
က၏... မိန္းမေကာင္းဟူသည္
ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ေနရမည္...
. .. ဖုိမကိစၥဟူသည္ ညစ္ေထးလွ၏... ဤကိစၥမ်ဳိးကို စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိလွ်င္ အျပစ္ႀကီးတစ္ခုကို
က်ဴးလြန္ေနမိၿပီဟု မွတ္ထင္၏။
ကိုင္း... အသင္စာဖတ္သ...
ူ. .. အသင္ကေရာ မည္သို႔ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ ေလာကဟူသည္ သင့္အေတြး...
သင့္အႀကံ သင့္စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတုိင္းသာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၆)
ခ်စ္ဗိမာန္ေလး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ

ေလာကတြင္ လူမွန္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ၾကရ၏။ မိမိကုိယ္တုိင္က စိတ္ဝင္တစားႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္စာြ လုပ္ရေသာ
အလုပ္ေတြလည္း

ရွိမည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

မိမိအေနႏွင့္

မည္သို႔မွ်လည္း

စိတ္မဝင္စား...
ား...။
... ။

လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္...
...

ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ဖို႔မေကာင္းဘဲ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အလုပ္ေတြႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါ၏။ မိမိကိုယ္တုိင္
စိတ္ပါလက္ပါ ေပ်ာ္႐ႊင္စာြ လုပ္ရသည့္ အလုပ္ေတြကိုခ်ည္း ေ႐ြးခ်ယ္၍ လုပ္ႏုိင္လွ်င္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန...
္. .. သို႔ေသာ္
မိမိကစိတ္မပါ...
. .. မလုပ္လွ်င္လည္းမျဖစ္...
. .. လုပ္ရလွ်င္လည္း အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ညစ္ညဴးရမည့္
ပါ... လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္...
အလုပ္တစ္ခုကို

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ေကာ...
ကာ...

မည္သို႔ရွိမည္နည္း...

ျငင္းပယ္၍ကလည္း

မလြယ္ကူ။

ေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားဖို႔ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။
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ေဒါက္တာၿငိ
တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ အေတြးနယ္ေလးထဲ လြင့္ေမ်ာ၍ ေနေလသည္။ သူ႔စိတ္ထဲ၊ သူ႔အေတြးထဲတြင္
ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတုိ႔

ဇနီးေမာင္ႏွံ၏

ေဖြးေဖြး၏အျဖစ္က

သူေတြးေနသည့္အတုိင္းပင္

ခုနက

အခ်စ္ျပႆနာေလးတစ္ခုက

ကြက္တိျဖစ္ေနေလသည္။

မယားျဖစ္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားက

သူမ၏

ကေလာဟိဟူ၍

ပံုအပ္ေပးရမည္ဆုိသည္က

တစ္ကိုယ္လံုး

လူးလာေခါက္တံု႔

ကာမပိုင္လင္ေယာက္်ား

ေျပးလႊားလွ်က္ရွိ၏။

လင္ရယ္မယားရယ္

အလုိရွိလာလွ်င္

ျဖစ္လာလွ်င္

မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ကို

အားလံုးလက္ခံသိရွိၾကသည့္

အမွန္တရား...
ရား...

သေဘာရွိ
သုိ႔မဟုတ္

သဘာဝ၏နိယာမတစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။
ယခုေဖြးေဖြး၏ ျပႆနာက ထုိသုိ႔ေသာ ခ်စ္
ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာရသည့္ကိစၥကို လံုးဝလံုးဝ စိတ္မလာ စာမလိပ္ျခင္းပင္တည္း။
စိပ္ပုတီးႏွင့္

ရိပ္ႀကီးခုိကာ

ေလာကီလူ႔ေဘာင္ကို

စြန္႔ခြာဖုိ႔ကလည္း

သူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာ

ရင္ေသြးရတနာေလး၏

သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကို ရွင္ခန္းမည္သူ ျဖတ္ႏုိင္ပါ့ဆုိသည့္ သမုဒယသံေယာဇဥ္ေတြက တင္းက်ပ္စြာ ရစ္ေႏွာင္တယ
ြ ္ေနၿပီ
မဟုတ္လား။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ ဆရာဝန္ေတြ၏တာဝန္သည္ လူနာခံစားေနရေသာ ေရာဂါအတိအက်ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္

ေဆးကုသေပးဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါေဝဒနာေတြ

ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္း

အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးဆံုး အဓိကေသာ့ခ်က္
်က္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
'အနာသိ...
. .. ေဆးရွ'ိ ဟူူေသာ စကားေလးက အထင္အရွား မဟုတ္ပါလား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမဆံုး... အနာသိေအာင္
အရင္ဆံုးႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ၏။

မည္သို႔ေသာ

အေၾကာင္းရင္းခံေတြေၾကာင့္

ဤျပႆနာမ်ဳိးေတြ

ျဖစ္ရသနည္းဟု

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း ေတြးေတာေနမိေလသည္။
ဤသို႔ေသာ

ခ်စ္
ခ်စ္မႈေရးရာ

လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ...

ကိစၥမ်ားတြင္

မိမိ၏ခင္ပန
ြ ္းသည္အေပၚ

ဇနီးမယား

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ကို

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္

အေရးအႀကီးဆံုးရွိရမည့္
အႂကြင္းမဲ့

ပံုအပ္လုိေသာ

စိတ္ဆႏၵရွိဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဇနီးသည္အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ စိတ္သေဘာခ်င္း မတုိက္ဆုိင္လွ်င္...
... သို႔မဟုတ္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးထားလွ်င္

ကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီး

ေဒါသမီးအုိးေပါက္ကဲြေနခ်ိန္မ်ားတြင္

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ

မတြန္႔မတုိ

သို႔မဟုတ္

ရက္ရက္ေရာေရာ

လင္ေယာက္်ားအေပၚမေက်မနပ္
တစ္ကိုယ္လံုး

ပံုအပ္လုိသည့္

စိတ္ဆႏၵေတြ ရွိႏိုင္ပါမည္တ့လ
ဲ ား စဥ္းစားစရာ။
ယခုအေျခအေနတြင္ သံုးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္...
. .. ေဖြးေဖြးအေနျဖင့္ ကိုေက်ာ္စြာအေပၚတြင္ စိတ္သေဘာခ်င္း
မတုိက္ဆုိင္တာ၊ ကေတာက္ကဆျဖစ္တာ၊ ရန္ျဖစ္တာေတြ ဘာဆုိဘာမွ် မရွိ။ ကိုေက်ာ္စြာက သေဘာေကာင္း မေနာေကာင္း
သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ယုယ အလုိလုိက္အႀကိဳက္ေဆာင္၊ လင္ေယာက္်ားတုိ႔၏ တာဝန္
ူ...
တာဝန္ဝတၱရားေတြ အားလံုး ေက်ပြန္ျပည့္စံုသည့္သ...
အရက္လည္းမေသာက္၊ ဖဲလည္းမ႐ိုက္၊ မိန္းမလည္း မလုိက္စား ယခုကိစၥတြင္ပင္ သူမအား အျပစ္မတင္ မၿငိဳျငင္ဘဲ
ေဖြးေဖြးစိတ္ဆႏၵအတုိင္း
ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္

လုိလိုလားလား

အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ

ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္

သေဘာတူသည့္အခ်ိန္အထိ

စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္မည့္သူ။

ကိုေက်ာ္စြာအား ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာခြင့္ မေပးႏုိင္ရပါသနည္း...

စဥ္းစားစရာ။
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ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ထပ္၍ စဥ္းစားၾကည့္ေနမိျပန္သည္။
ပထမဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္

အခ်က္ကေတာ့

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာသည္ကိ
့ကစ
ိ ၥတြင္

ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္

ေက်နပ္ႏွစ္သက္စာြ

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ မျပည့္စံု၍မ်ားလား။
ကိုင္း... ဒါဆုိလွ်င္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း... ပထမဆံုး လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ လံုၿခံဳေသာ
စိတ္ခ်ရေသာ

စိတ္ေနဝန္းက်င္ရွိဖုိ႔ပျဲ ဖစ္ပါသည္။

စိတ္
တေ
္ အးလက္ေအး

စိတ္ခ်မ္းသာ

လက္ခ်မ္းသာ

အပူအပန္မရွိ

စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္မရွ...
ိ. .. ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ဖုိ႔ ေနရာအေနအထားကလည္း အေရးႀကီးပါ၏။ သူ ဆရာဝန္ဘဝတြင္ သူငယ္ခ်င္းစံုတဲြ၏
ခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ ဖူးပါ၏။ ထုိသူငယ္ခ်င္းသည္ သံုးႏွစ္သံုးမုိး မင္းကုသထံုး ႏွလံုးမူၿပီး က်ားကုတ္က်ားခဲ
ပိုးပန္းၿပီးမွ ေက်ာင္းဆရာမ အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္၏ အခ်စ္ပန္းကို လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့၏။ မဂၤလာဦးညမွာ
သူတို႔မဂၤလာေဆာင္သည့္

ဟုိတယ္မွ

အခန္းလက္ဖြဲ႔၍

အုိေကမွာ

စိုျပည္၏...။
... ။

ငပလီသို႔

၂

ပတ္တိတိ

ဟန္းနီးမြန္းထြက္ေတာ့လည္း အဆင္ေျပ၏။ ရန္ကန္
ုနသ
္ ုိ႔ျပန္ေရာက္၍ သတုိ႔သမီး မိဘေတြ၏အိမ္မွာ အတူေနၾကေတာ့မွဘဲ
လံုးဝႀကီးကို ျပႆနာတက္ေလေတာ့သည္။ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ အခန္းထဲသို႔ဝင္ရမွာ ေၾကာက္ေသာ ေရာဂါဆုိးႀကီးတစ္ခု
ေက်ာင္းဆရာမတြင္

ကပ္ၿငိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ညဘက္ေရာက္တုိင္းမွာ

သူမမွာေက်ာင္းမွယူလာေသာ

အိမ္စာေတြ

တစ္ထပ္ႀကီးကို မၿပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ အမွတ္ျခစ္ေလေတာ့၏။ သူငယ္ခ်င္းခမ်ာ အိပ္ရာဝင္ခ်င္လြန္း၍ မည္သို႔ပင္ ေခ်ာင္းဟန္႔၊
ေလွ်ာက္ျပန္သံေပးေစကာမူ မထေရးခ်မထ။ ေနာက္ဆံုး ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ၿပီး အားေလွ်ာ့လုိက္ကာ
အိပ္ေမာက် တေခါေခါ ေဟာက္ေနေတာ့မွ ဆရာမက အိပ္ရာထဲဝင္ေလ၏။
မနက္မုိးလင္းလွ်င္လည္း
ဆြမ္းေတြထခ်က္၊

အုန္းေမာင္းေခါက္သံ

ဘုရားေတြထ,ရွိခုိးေလေတာ့၏။

တစ္လေလာက္ၾကာသည္။

ေနာက္ဆံုးက်မွ

ၾကားသည္ႏွင့္

ဆရာမတစ္ေယာက္

သူငယ္ခ်င္းခမ်ာ

သူႏွင့္လာတုိင္ပင္ေတာ့

ျမင္သာျမင္ရ

သူကိုယ္တုိင္

အိပ္ရာမွ

လူးလဲထၿပီး

မၾကင္ရျဖစ္ရသည္မွာ

သူတို႔လင္မယားေနသည္အိ
့အမ
ိ ္သို႔

လုိက္သြားၾကည့္ရ၏။ အဲသည္ေတာ့မွ အေျခအေနကို သူေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထံုးစံ
မီးျခစ္ဘူးသာသာ အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ တစ္မိသားစုလုံး လူေတြအမ်ားႀကီး ေနၾကရသည္။ သူတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏အိပ္ခန္းႏွင့္
ေယာကၡမႀကီးေတြ အိပ္သည့္အိပ္ခန္းက အလယ္တြင္ သံုးထပ္သားပါးပါးေလးႏွင့္သာ ျခားထားသည္။ ဟုိဘက္ခန္း ဒီဘက္ခန္း
လႈပ္ရွားသမွ်၊ ေျပာသမွ် စကားသံေတြ၊ အျခားအသံဗလံေတြ အကုန္လံုး အတုိင္းသား ၾကားေနရသည္ပဲ။ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ေသာ
ေနရာမ်ဳိးတြင္ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးလွေသာ ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကဖု႔ိ
မည္မွ်ပင္ အခက္အခဲေတြ႔လိုက္မည္ကို သူ ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသူငယ္ခ်င္းကို ထုိအိမ္မွ အျမန္ဆံုးခြထ
ဲ က
ြ ္ဖို႔
အႀကံေပးရ၏။ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္တုိက္ခန္းေလး ငွားရမ္းၿပီးသည့္အခါမွပင္ ျပႆနာအားလံုး ေျပလည္သြားပါေတာ့သည္။
ယခု

ေဖြးေဖြးတုိ႔ လင္မယားတြင္ေရာ ဤကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ ေနရာထုိင္ခင္း ျပႆနာေတာ့ ရွိမည္မထင္။ ဒါဆုိရင္

ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းေတြက ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။ သူဆက္၍ စဥ္းစားေနမိေလသည္။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၇)
အခ်စ္ဖတ္စာ၏ ကႀကီး၊ ခေခြး၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး

ေၾသာ္...
. .. ေဖြးေဖြ
ေဖြး... ေဖြးေဖြး... ''အစက
''အစက ဒီလုိျဖစ္မယ္မွန္းသိခဲ့ရင္ ေယာက္်ားမယူပါဘူး ဆရာရယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကိုလည္း
နားမလည္ပါဘူး။ ေစာေစာစီးစီး မယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီး တရားရိပ္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး နားခုိရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္''''
ဟူေသာ ေဖြးေဖြးေျပာသည့္ စကားသံေလးတစ္ခုက ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ အေတြးအာ႐ံုထဲ လြင့္ပ်ံ၍လာေလသည္။ 'အစက'
အစက'
ဒီလုိ ျဖစ္မယ္မွန္း... သူမသိခ...
့ဲ. .. ဒါမ်ဳိးေတြကိုလည္း သူနားမလည္ခဲ့ဟု သနားစဖြယ္ ေျပာခဲ့ေသာ ေဖြးေဖြး... ေဖြးေဖြးလုိ
အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ရွိေနမည္နည္း။ ေလာကတြင္ သင္စရာမလုိဘဲ၊ ေလ့လာစရာလည္းမလုိဘဲ သူ႔အလုိလုိ
တတ္ေျမာက္ႏု
ႏိင
ု ္သည့္

အရာေတြရွိပါသလား...
ါသလား...

ရွိသည္ဆုိလွ်င္

ထုိအထဲတြင္

ဤကိစ...
ၥ...

အိမ္ေထာင္သားေမြး...

သံဝါသျပဳျခင္းဟူသည္ေကာ ပါဝင္ပါသလား။
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ဥပမာၾကည့္ၾကစိ...
ု႔...

ကေလးတစ္ေယာက္ကို

ထမင္းစားဖို႔

သင္ေပးစရာလုိပါသလား။

လြယ္လယ
ြ ္ေလး

ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့...
. .. ဘာလိုရမွာလဲ။ ထမင္းစားတာမ်ား လက္ႏင္
ွင့ထ
္ မင္းကိုေကာက္ၿပီး ပါးစပ္ထဲထည့္လိုက...
္... သြားေတြက
သူ႔ဘာသာဝါးၿပီး

မ်ဳိခ်လုိက္႐ံုပ...
ဲ. ..

ဒါကို

ဘယ္သူက ဘယ္လုိသင္ေပးရမွာလဲဟူ၍

ထင္မွတ္စရာပင္...
. ..

တကယ္တမ္း

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ လူသားေတြ ျဖစ္ေနေလေတာ့ ထမင္းစားသည့္ကိစၥကပင္ ပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။
မိဘေတြ၊

သူတို႔ငယ္ငယ္က

ဆရာသမားေတြက

အစားအေသာက္စားပံုစားနည္းကို

စနစ္တက်

ေသေသခ်ာခ်ာ

သင္ၾကားေပးခဲ့ပံုကို ၾကည့္စမ္းပါ...
. .. ထမင္းမစားခင္ လက္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးရမည္။ ထမင္းကို ညာလက္ႏွင့္ စားမည္။
ဘယ္လက္ႏွင့္မစားရ။ ဘယ္ဘက္က

အီးကုန္းသည့္လက္။

ထမင္းကို

နယ္လွ်င္

လက္ဝါးႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္

မနယ္ရ။

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြႏွင့္ပဲ နယ္ရမည္။ ပါးစပ္ထဲ ထမင္းလုတ္ကို အေနေတာ္ထည့္ရမည္။ ပလုတ္ပေလာင္း မစားရ။
ေၾကညက္ေအာင္ ေသခ်ာဝါးစားရမည္။ ဇြန္းသံ၊ ပန္းကန္သံ မၾကားေစရ...
မၾကားေစရ...။
... ။ ဟင္းခပ္လွ်င္ ဇြန္းကို ဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္သာ
ကိုင္ရမည္။ ဟင္းရည္ေသာက္လွ်င္ ပလပ္ပလပ္ မျမည္ေစရ။ စားပြဲေပၚ ထမင္းတစ္ေစ့မွ မဖိတ္ေစရ...
. .. စသည္ျဖင့္
စရ... စသည္...
အေနာက္ႏုိင္ငံ သြားခါနီးေတာ့ သူတို႔၏အစားအေသာက္ ဓေလ့ထံုးစံကို သင္ၾကားရေသးသည္။ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းသာမက ဓားကို
မည္သို႔သံုးရမည္နည္း။
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္

ဘယ္မွာထားရမည္နည္း။
ေျပာရမည္ဆု
ဆိပ
ု ါက

ဘယ္လက္ႏွင့္

ထမင္းစားျခင္းဟူေသာ

ကိုင္ရမည္လား။

ညာလက္ႏွင့္

အလုပ္ကေလးပင္

ကိုင္ရမည္လား။

ႀကီးမားေသာ

အႏုပညာဂုဏ္

ေျမာက္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
ကိုင္း...

ထမင္းစားသည့္

ခ်စ္ရည္တူမွ်ၾကျခင္း...

ကိစၥကေလးပင္လွ်င္

သုိ႔မဟုတ္

ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္း

ဤကိစၥကိုေရာ

ဤမွ်ေလာက္
ကိစၥဆုိပါလွ်င္

သင္ၾကားျပသေပးမွ

ပညာသားပါေနသည္ဆုိပါက
မည္မွ်

စနစ္တက်

'က်ားႏွင့္မ'

ပညာသားပါလိမ္
မ့မ
္ ည္ဟု
တတ္ေျမာက္မည့္

အသင္

ပညာတစ္ရပ္ဟု

အသင္ထင္ပါသလား။
ျပႆနာက ဤကိစၥမ်ဳိးကို သင္ၾကားေပးအပ္သည့္ ကိစၥဟူ၍ မည္သူကမွ် လက္မခံမယံုၾကည္...
. .. သင္ျပေပးဖို႔
ေနေနသာသာ ဤအေၾကာင္းေျပာဖို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္ ယုတ္ညံ့ေသာ၊
သာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ အရာဟူ၍သာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ၊
အစဥ္အလာေတြအရ

အားလုံးက

တညီတၫြတ္တည္း

လက္ခံထားၾကသည္

မဟုတ္ပါလား။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

တုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပာြ းေရးပညာရပ္ Sex Education ကို ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းက
အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းေတြမွာကတည္းက
တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျမႇင့္၍
မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္

သင္ၾကား

သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းေတြထဲတြင္

ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရွိၾကသည္...။
. ..။
...

လိင္အဂၤါေတြအေၾကာင္း၊

လိင္ဆက္ဆံျခင္း

ပညာသားပါပါ

မသိမသာ...
သာ...

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္

က်ားႏွင့္မတို႔၏

အတတ္ပညာေတြအေၾကာင္း၊

လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏

ေနာက္ကြယ္ကကပ္၍ လုိကပါလာေသာ
္ပါလာေသာ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရွိႏိုင္ျခင္း... လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပာြ းတတ္ေသာ
ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း
ကာကြယ္ရမည့္ပံု၊

ဤမလုိလားသည့္
ျဖစ္လာလွ်င္

ကိုယ္ဝန္ကို မည္သုိ႔မည္ပံု ကူးစက္တတ္ပံု၊ မကူးစက္ေအာင္

မည္သို႔မည္ပံု

ကုသရမည့္ပံု

စသည္စသည္တို႔

အားလံုးအား

မည္သုိ႔မည္ပံု
စနစ္
စနစ္တက်

သင္ၾကားနားလည္ေစျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာေလာ ညစ္ညမ္းေသာအရာေလာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဘိ။
ယခုပဲၾကည့္ေလ

ေဖြးေဖြးႏွင့္

ကိုေက်ာ္စြာတုိ႔

ဇနီးေမာင္ႏွံအၾကားတြင္

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

အဆင္မေျပေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရွိေနေလၿပီ။ အဲဒါေလးမ်ား ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဟု အလြယ္
ယေ
္ လးေတြး၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ရမည့္
ကိစၥလား...
ား...

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

ႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေသာ

အေသးအဖြ႔ေ
ဲ လးပါ။

ဆံုး႐ႈံးမႈေတြကို

ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးဟု

သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္

ထင္မွတ္ရသည့္

မဟုတ္ပါလား။

ကိစၥေလးေတြက

ရာဇဝင္တြင္

ျမင္းခြာ၌
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သံတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္ေနသည္ကို ဂ႐ုမစိုက္မိဘဲ ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕မိေသာ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလံုး ဆံုး႐ႈံးရသည့္
ဥပမာတစ္ရပ္ ရွိသည္မဟုတ္ပါလား။
ဤကိစၥတြင္လည္း

စဥ္းစားၾကည့္။

ဤကိစၥမေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းကို

ေသေသခ်ာခ်ာ

မေျဖရွင္းႏုိင္ပါလွ်င္

သူတုိ႔လင္မယား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ သံသယမီးပြားေတြ၊ မေက်မနပ္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္မႈေတြ၊ လင္စိတ္သားစိတ္
ကုန္ဆံုးျခင္းေတြမွသည္

အငယ္အေႏွာင္းထားျခင္း၊

အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း

စသည့္

ႀကီးမားသည့္

ျပႆနာေတြအထိ

ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါလား။
ယခုပဲၾကည့္ေလ...
လ... ယခုျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ၏ အဓိကတရားခံအစစ္သည္ လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ 'ကိုေက်ာ္စာြ '
ပင္ျဖစ္သည္ဟ၍
ူ

အျပစ္ပံုခ်ၾကသည့္

တရားသူႀကီးေတြရွိေနသည္

မဟုတ္ပါလား။

ဤျဖစ္ရပ္၌

ကိုေက်ာ္စာြ ၏

ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကို သံသယျဖစ္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း အသိဆံုးပင္။
ကိုင္း...
ညံ့ပါသနည္း။

မည္သို႔ေသာ

ကၽမ
ြ ္းက်င္မႈမ်ဳိးကို

စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔လား။

မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္

ဆုိလုိပါသနည္း။

ေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာ

ခ်စ္ပဝ
ဲြ င္ရမည္မွာ

ကိုေက်ာ္စြာညံ့သည္ဆုိလွ်င္ေကာ

အိမ္ေထာင္ရွင္မ

လံုးဝစာမလိပ္သည့္ကိစၥ၌

မည္သို႔မည္ပံု

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္

အေရးပါေသာ

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ

'လံုေလာက္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမရွိျခင္း' ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟူ၍ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲ အခုိင္အမာ
ဆုိထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
သို႔ဆုိလွ်င္...
...

ပထမဦးစြာ

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းဟူေသာ

အႏုပညာဆန္လွေသာ

ပညာရပ္၌

ပါဝင္သည့္

အဆင့္ေလးဆင့္အေၾကာင္း ဗဟုသုတအျဖစ္ သိထားသင့္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းပညာ၌ က်ားေရာ
က်ားေရာ မပါ
လူသားတစ္ဦး၏

စိတ္ဆႏၵတြင္

အေျခခံအဆင့္ကေတာ့

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္

စိတ္ဆႏၵႏုိးႂကြေသာအဆင့္

ေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာ

(Excitement)

ပဲျဖစ္သည္။

အဆင့္ေတြရွိပါ၏။
ဤအဆင့္သည္

ပထမဆံုး

ပညာရပ္တစ္ခု၌

အေျခခံအက်ဆံုး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပထမအဆင့္မပါဘဲ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ တက္ရန္
ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။
ဥပမာဆုိရမည္ဆုိပါလွ်င္

ဘြ႔ရ
ဲ ပညာတတ္

တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က

'ဝ'

ဝလံုးေလး

ဝုိင္းဝုိင္းေရးတတ္ဖုိ႔က ကႀကီး၊ ခေခြး စသည့္ အေျခခံေတြကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ရသည့္ သူငယ္တန္းက စရမည္
မဟုတ္ပါလား။

ကႀကီး၊

ခေခြး

မတတ္ဘဲ

အထက္တန္းသို႔

မည္သ႔မ
ို ည္ပံုလွမ္းတက္ရပါမည္နည္း။

ထုိ႔အတူပင္

သခ်ၤာပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ပထမဆံုး ၁- ၂- ၃- ၄ စသည့္ကိန္းဂဏန္းေတြ...
. .. အေျခခံအေပါင္း၊ အႏုတ္၊ အေျမႇာက္၊
အစား၊ အလီေပါင္းေတြ ရဖုိ႔က စရမည္ မဟုတ္ပါလား။
ထုိ ဥပမာကဲ့သို႔ပင္

က်ားႏွင့္မ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းဟူသည့္

အႏုပညာတစ္ရပ္
ရပ္၌လည္း စိတ္ဆႏၵႏုိးႂကြလာျခင္း

(Excitement) အဆင့္ဟူသည္ ကႀကီး ခေခြး ၁- ၂- ၃- ၄ ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအက်ဆံုး လုိအပ္ခ်က္ပင္တည္း။
ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟူသည္ စိတ္ဆႏၵမပါဘဲလုပ္၍ မည္သို႔မွ် လွလွပပ အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ႏွင့္ ၿပီးႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ဳိး
မဟုတ္ပါေခ်။

စိတ္ဆႏၵတြင္

အမ်ဳိးသားကလည္း

ခ်စ္လုိျခင္းဆႏၵေတြ

ျပင္းျပင္းျပျပ

ရွိပါမွ...
. ..

အမ်ဳိးသမီးကလည္း

အခ်စ္ခံလုိစိတ္ေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနပါမွ အဆင္ေျပေျပႏွင့္ အုိေကမွာ စိုျပည္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၈)
အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သုိ႔ ပထမဆံုး ေလွကားထစ္

'အခ်စ္' ဆုိတာ အဘယ္ကသု
့ဲသိ႔ေ
ု သာ အရာနည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကေလာင္တံကို ညာလက္က
ကိုင္ေဆာင္ကာ

ဘယ္လက္က

စားပြဲေပၚမွာ

ေမးကေလးကို

ေထာက္၍

ငိုင္ေတြေငးေမာေနမိေလ၏။

သူ႔ေရွ႕တြင္

စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလး ရွိ၏။ စာ႐ြက္ျဖဴေလးေပၚ ေငးစိုက္ၾကည့္ရင္း... 'ခ်စ္
'ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ'္ ဟုအမည္ရေသာ ဝတၳဳဟု
ေခၚရမည္
ေခၚရမည္လား...
ား... ေဆာင္းပါးလား...
ပါးလား... ဇာတ္လမ္းေလး တစ္ပုဒ္လား...
ား... က်န္းမာေရး ပညာေပးလား...
ပညာေပးလား... ေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦး
ေျပာခဲ့သလို သုတမ်ားမ်ား ရသနည္းနည္း ေဆးေဆာင္းပါးလား...
ပါးလား... ဘာမွန္းညာမွန္းေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ မသိေသာ
စာေလးတစ္ပုဒ္၏ အမွတ(္ ၈)ကို မည္သို႔မည္ပံု ေရးရမည္နည္းဟူ၍ မသိႏုိင္ေအာင္ ရွိပါေပ၏။ ''ႏွ
''ႏွစ္ပတ္ရွိၿပီ ဆရာ့စာမပါတာမို႔
ပရိသတ္က ေမးလွၿပီ...
. .. ဆရာဘာလုိ႔ စာဆက္မေရးတာလဲတ...
ဲ့. .. ဆရာရဲ႕ 'ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ'္ ဆုိတဲ့ အခန္းဆက္ ဝတၳဳေလးကို
ေစာင့္ဖတ္ေနတဲ့

ပရိသတ္က

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီ''''

ဟူေသာ

အယ္ဒီတာမေလး

'ဇြန္'

၏အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးက

သူ႔ကို

လႈပ္ႏႈိးလုိက္သလုပင္
ိပင္။
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မွန္ပါသည္။ ဘာလုိလိုႏွင့္ သူစာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ပတ္တိတိ ရွိသြားခဲ့ၿပီပဲ။ စာတစ္ေၾကာင္းေရးလိုက...
္. ..
မွားသြားမည္စုိးရိမ္၍... ျပန္ၿဖဲပစ္လုိက...
္... ေနာက္တစ္ေၾကာင္းေရးလိုက...
္. .. စာ႐ြက္ကိုလံုးေျခ၍ လႊင့္ပစ္လုိက္ႏွင့္ သူ႔အခန္းထဲ
စာ႐ြက္စုတ္အလံုးေလးေတြ ျပန္
ျပန္႔က်ဲ၍ေနေလၿပီ။ သူ႔အျဖစ္က ဘာႏွင့္တူသနည္း။
ကိုယ့္ဘာသာ လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့ ဘယ္...
... ညာ...
. ..
ညာ... ေျခလွမ္းေလးမွန္မွန္ႏွင့္ အုိေကမွာ စိုျပည္ေနသေလာက္...
ေျခလွမ္းမမွားေစနဲ...
႔. .. ဘယ္တစ္လွမ္းလွမ္းၿပီးမွ ညာတစ္လွမ္းကိုလွမ္း... ေသခ်ာလွမ္းေနာ္...
. .. 'ဘယ္
'ဘယ္' 'ညာ
'ညာ'
ညာ' 'ဘယ္
'ဘယ္' 'ညာ
'ညာ'
ညာ' ဟူ၍
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ ျပင္ဆင္ေပးေတာ့မွ ေျခလွမ္းမွားမည္ကို စုိးရိမ္၍ လမ္းေလွ်ာက္မရေတာ့ေသာ
ပံုစံႏွင့္ပင္ တူေနၿပီတည္း။
''ဆရာေရ
''ဆရာေရ...
ဆရာေရ... ဆရာ့စာေလးေတြကို နည္းနည္းသတိထားၿပီး ေရးေပးပါေနာ္'''' ဟူ၍ အယ္ဒီတာမေလး 'ဇြန္' က လွမ္း၍
သတိေပးကတည္းက သူစာဆက္ေရးဖုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ ခက္ခဲသြားျခင္
းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴကို ေရွ႕မွာခ်၍ ထုိင္ငိုင္လုိက္၊
ေရးလိုက္၊ ဖ်က္လုိက္၊ ၿဖဲလုိက္ႏွင့္ စာလံုးေလးေတြက ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္သိ႔ု ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ လံုးခ်င္း (အလံုးေလးေတြ
အျဖစ္) ျခင္းထဲေရာက္သာြ းေလေတာ့၏။
အခ်စ္ဆုိတာ တေစၧလုိပတ
ဲ ့၊ဲ ေျပာတဲ့သူမ်ားသေလာက္ တကယ္လက္ေတြ႔
ေျပာသံၾကားဖူးပါ၏။

အခ်စ္သည္

ဘယ္လုိေသာအရာနည္း...

ခ်စ္ျခင္းဟူသည္

ျမင္ဖူးတဲ့သူ သိပ္ရွားသတဲ...
့. ..
အႏုပညာဟူ၍လည္း

ဟု

သူၾကားဖူး၏။

ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ေရာ မည္သို႔မည္ပံု ရွိသနည္း။ အႏုပညာတစ္ခု၌ အလွအပရွိ၏။ အလွတရားကိုေရာ မည္သို႔မည္ပံု
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါသနည္း။
ပူေလာင္ေသာအလွ...
. ..

ေအးျမေသာအလွ...
...

ျပင္းျပေသာအလွ...
. ..

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာအလွ

'အလွတရား'
ရား'

ဟူသည္မွာလည္း အမ်ဳိးေပါင္းစံ...
ု... အခ်စ္၌ အရသာရွိသတဲ့လား...
ား... ရွိသည္ဆုိလွ်င္ေရာ မည္သုိ႔ေသာ 'ရသ'
ရသ' နည္း။
ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္၊ ေအးေအးျမျမကမွ အရသာရွိသတဲ့လား...
ား... ဒါဆုိလွ်င္ စပ္စပ္ရွားရွား ခ်ဥ္ခ်ဥ္စူးစူး ေရွာက္သီးသုပ္ ကဲ့သို႔ တ႐ွဴး႐ွဴး
တရွဲရွဲကိုမွ

ႀကိဳက္တတ္သည့္သူဆုိလွ်င္ေရာ

ဒါမွမဟုတ္

ခါးခါးလန္လန္

အာမီရမ္ကိုမွ

ႀကိဳက္တတ္သူ၏

လွ်ာကို

မည္သုိ႔ဆုိခ်င္ပါသနည္း။
ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာတြင္ေရာ ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္ သံစဥ္ခ်ဳိျမေတးသြားေလးကမွ အႏုပညာေျမာက္သည္လား၊ ဝုန္းခနဲ
ဒိုင္
ငး္ ခနဲ...
... ဆူညံေပါက္ကတ
ဲြ ့ဲ ေပါ့ပ္ ျမဴးစစ္ကေရာ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ျမည္တြန္ေတာက္တီးသည့္ပမာ အတြလ
ဲ ုိက္
အႁပြတ္လုိက္ ဗလစ္ဗလစ္ ေျပာသည့္ ဟစ္ပ္ေဟာ့ေတးသြားကေရာ အႏုပညာ မဟုတ္ဘူးလား။
ကိုင္း... ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း အခုဘာေတြ ေရးေနပါသနည္း။ အမွားပါမည္စုိး၍ ေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္း ဘာေတြေရး၍
ေရးမိမွန္းမသိေတာ့ၿပီ။ အခ်စ္သည္ ႏူးညံ့၏... သိမ္ေမြ႔၏... လွပ၏...
၏... ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္း၏။ အခ်စ္၏ စာမ်က္ႏွာကေလးေတြကို
ဖြင့္လွစ္လုိက္ေသာအခါ ဇာခန္းဆီးေနာက္ကယ
ြ ္က အခ်စ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာမ်ားက မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္
ဆုိသကဲ့သို႔ ကပ္လွ်က္လုိက္ပါလာေလ၏။
ထုိကစၥ
ိစမ
ၥ ်ားကေရာ ႐ႊံ႕ၫြန္က့သ
ဲ ုိ႔ ဗြက္ပုပ္ကဲ့သို႔ ညစ္ညမ္းသည့္ တဏွာကိစၥေတြတဲ့လား...
ား... အဲသည္အေၾကာင္းေတြကို
ဤသို႔လိုက္ကာခ် ဖံုးကြယ္ထားျခင္းသည္ မည္သုိ႔ေသာ အက်ဳိးရလာဒ္ကို ေပးပါသနည္း။ ခုပဲၾကည့္ေလ...
လ... ေဖြးေဖြးဆုိသည့္
မိန္းကေလးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စာြ ဆုိသည့္ ေယာက္်ားေလး...
့္မယား' 'ဇနီ
ားေလး... 'လင္
'လင္ႏွငမယား'
မယား
'ဇနီးႏွင့္လင္သား'
ား' အၾကား မသိနားမလည္ျခင္း၊
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာဆိုေဆြးေႏြး

တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ

မရွိျခင္း...

တစ္ဦး၏ဆႏၵကို

တစ္ဦးက
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နားလည္သေဘာေပါက္မႈ

မရွိျခင္း...

မွသည္

အျခားအျခားေသာ

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး...

အလကားပါကြာဟု ေျပာ၍လည္းရႏုိင္သလုိ၊ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲ၊ သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ ျဖစ္သြားႏုိင္ေအာင္ အေရးႀကီးေသာ
ျပႆနာဟုလည္း ေျပာ၍ရသည့္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုႏွင့္ လူေတြ မသိႏုိင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုက သူ႔ရင္မွာ ပိုက္မိေနေခ်ၿပီ။ သူကလည္း
ထုိျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္ကို တူးဆြရင္း... ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ၏ အနက္႐င္
ႈိငး္ ဆံုး၊ အသိမ္ေမြ႔ဆံုး၊ အမွားမခံႏုိင္ဆံုး အပိုင္းသို႔
ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သူကလည္း

သူ...
. ..

သူက

ဟုိငယ္စဥ္ကတည္းက

စိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္ျခင္း

အလွအပ

အႏုအ႐ြ

အဖိအေဖာ့ကေလးေတြကိုသာ ဝါသနာပါ ဖတ္႐ႈခံစားခဲ့သည့္ စာ႐ူးေပ႐ူး... ႀကီးလာေတာ့လည္း အႏုပညာ၏ ႏုိးထမႈေၾကာင္
ၾကာင့္
အႏုအ႐ြ လွလွပပ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကိုသာ ေရးသားသီကံုး ဖြဲ႔ႏြဲ႔ခ်င္သူတစ္ေယာက္...
. .. ယခုေတာ့ သူ႔အတတ္ႏွင့္သူ
စူးၿပီး သူေရးဖြဲ႔ရန္ မကၽမ
ြ ္းက်င္သည့္ ေမွာ္႐ံုေတာအုပ္ထဲ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီေကာ။
ကိုင္း... ေျခလွမ္းမွားမွာေၾကာက္လုိ႔ လမ္းမေလွ်ာက္လွ်င္ျဖင့္ ေရွ႕ခရီ
ခရီးကို ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။
ေလွ်ာက္လုိက္စမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရဟု အားေပးၿပီး သူလွမ္းေသာ လမ္းလြဲကို ဆက္ေလွ်ာက္လုိက္ပါေတာ့သည္။ မေတာ္တဆ
ေျခလွမ္းမွားသြားလွ်င္

ျပင္ဆင္ေပးပါရန္

ေမတၱာရပ္ခံရင္း...

ေဖြးေဖြးတုိ႔

ခ်စ္ျခင္းျပႆနာ၏

အရင္းအျမစ္ကို

ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကပါစုလား။
ိ႔လား။
သူေျပာခဲ့ဖူးသလုိ

ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္

သူ႔အလုိလုိ

တတ္ေျမာက္လာရမည့္အရာလား။

စနစ္တက်

ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ေရာ လိုသလားဟူသည့္ ေမးခြန္းကေလးကိုပဲ ျပန္ေကာက္ရပါေတာ့မည္။ သူ႔အလုိေလ်ာက္ ကၽမ
ြ ္းက်င္စာြ
တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာဆုိတာမွန္လွ်င္ေတာ့
ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္။ ခုေတာ့

သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

ခုေတာ့ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါေခ်။ ယခု

ေဖြးေဖြးတုိ႔

မည္သည့္ျပႆနာ
ပႆနာ

အခက္အခဲမွလည္း

ဇနီးေမာင္ႏွံ၏အျဖစ္ကေလးက ေရထဲတြင္

ေပါေလာေမ်ာေနေသာ ေရခဲတံုးႀကီး၏ ေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာ ထိပ္ဖ်ားကေလး Tip of the Iceberg ျဖစ္ပါ၏။
ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ အပိုင္းကမွ တကယ့္ကို ဧရာမႀ
ဧရာမႀကီးမားေသာ ထုႀကီးထည္ႀကီး ျဖစ္ပါ၏။
ယခုလည္း ၾကည့္ေလ ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာေျမာက္ဖုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေပးအယူမွ်မွ် ၾကည္ႏူး႐ႊင္ပ် ပီတိေတြ ျဖာေနဖုိ႔
ပထမဆံုး လုိအပ္ေသာ အဆင့္မွာပင္ ျပႆနာက အႀကီးအက်ယ္ တက္ေနၿပီပဲ။ ထုိအဆင့္ကေတာ့ စိတ္ဆႏၵႏုိးႂကြေသာ
အဆင့္ Excitement ဟူေသာ အေျခခံ
အေျခခံအက်ဆံုး ပထမဆံုးေလွကားထစ္တစ္ထစ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
Climax ဟူေသာ အခ်စ္ေတာင္ထိပ္ သို႔မဟုတ္ 'ခ်စ္ျခင္း၏အထြတ္အထိပ'္ သို႔ေရာက္ဖို႔ ေတာင္တက္ခရီးတစ္ခုတြင္
ပထမဆံုးေတာင္ေျခက
'ခရီးမုိင္တစ္ေထာင္

ေလွကားထစ္ကေလးမွာပင္

သြားမည့္သအတြ
ူအတြက္ ပထမဆံုး

ျပႆနာက

အႀကီးအက်ယ္တက္ေနၿပီပဲ။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ေျခလွမ္းက

အေရးအႀကီးဆံုး'

စကားပံုေလးရွိပါသည္။

ဟူသည္

'အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ' ဟူသည့္ စကားေလးကလည္း အထင္အရွားမဟုတ္ပါလား။
ဤပထမေျခလွမ္းေလး ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ျဖစ္သြားလွ်င္ထုိေနာက္က လုိက္လာမည့္ ေျခလွမ္းေတြကလည္း သူ႔အလုိလို
အိုေကမွာ စုိျပည္မွာပဲ ျဖစ္ပါသည္
ါသည္။ ကိုင္း ထုိေျခလွမ္းေလးမွန္ကန္ဖုိ႔ အဘယ္သို႔ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသနည္း။
အရသာရွိသည့္

ဟင္းတစ္ခက
ြ ္

ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္

ပထမဆံုး

လုိအပ္သည့္

ပစၥည္းအမယ္စံုလင္ဖုိ႔

အေရးအႀကီးဆံုးမဟုတ္လား။ တစ္ခုခု လုိအပ္သာြ းလွ်င္ ဟင္းအရသာ ပ်က္စီးသြားမည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ပင္။ 'ခ်စ္
ခ်စ္ဗိမာန္ေလး
လံုလံုၿခံဳၿခံဳ' ဟူေသာ...
သာ... ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေနာက္အေရးႀကီးသည့္
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လိုအပ္ခ်က္ေတြက အဘယ္နည္း။ ၾကည့္စမ္း မေရးမေရးႏွင့္ အားတင္း၍ ေရးရင္း အရွိန္ကေလး ရစျပဳလာခါမွ စာမ်က္ႏွာက
ျပည့္သြားပါေလေရာ။ ေနာက္တစ္ပတ္က်မွ
်မွ ဆက္ဖတ္ဖို႔ ပရိသတ္ႀကီးအား အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္လုိက္ရပါ၏။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၉)
စမ္းေရစီးသံအလား ေမာင့္ခ်စ္စကား

'ခ်စ္လုိက္ရတာ

ေဖြးရယ္...
. ..

ေဖြးကို

ေမာင့္ရင္ခြင္ထဲမွာပဲ

အၿမဲထာဝရ

ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္တယ္။

ေဖြးနဲ႔ေဝးၿပီး

တစ္ရက္ေလးေတာင္ ေမာင္မေနႏိုင္ပါဘူးကြယ္
ယ...
.္ .. ေဖြးကိုခ်စ္ရတာဟာ ေမာင့္ဘဝမွာ ဘယ္လုိအရာနဲ႔မွ ႏႈိင္းလို႔မမီႏုိင္တ့ဲ
ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေတြန႔ဲ အတိၿပီးေနတယ္...
... ေဖြးက ေမာင့္ကုိ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ေတာင္
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္လြန္းတာလဲဟင္...
. ..

ေဖြးက

ဘာေၾကာင့္

ဒီေလာက္လွၿပီး

ခ်စ္စရာေကာင္းေနရတာလဲ
ေနရတာလဲ။

ေဖြးကိုခ်စ္ရတဲ့

ခံစားခ်က္ဟာ ေကာင္းလြန္းလို႔ ေဟာဒီကမာၻႀကီးမွာ ေဖြးကလြဲရင္ တျခားမိန္းမေတြအားလံုးက ဖြဲနဲ႔ဇကြဲ ...
... ဒါေၾကာင့္ေလ...
လ...
ေမာင္က

ေဖြးကိုျဖစ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ရင္

အစဥ္အၿမဲ

ရင္ခြင္ထဲထားၿပီး

တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္...
. ..

မနားတမ္းခ်စ္ေနခ်င္တာ

အာခံတြင္းထဲေတာင္ ငံုထားလိရရင္
ု႔ရရင္ ငံုထားလုိက္ခ်င္ပါရဲ႕... ေဖြးေရာ ေမာင့္ကိုခ်စ္ရဲ႕လားဟင္...
. .. ေဖြးမခ်စ္ေတာ့တ့ေ
ဲ န႔ဟာ
ေမာင့္ရဲ႕ကမာၻႀကီး

ပ်က္စီးသြားတဲ့ေန႔ပျဲ ဖစ္မွာ...

ေမာင္အေၾကာက္ဆံုးက

ေဖြးမခ်စ္ေတာ့မွာ...

ၿပီးေတာ့
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ေဖြးကိုခ်စ္ခြင့္မရေတာ့မွာ... ေဖြးက ေမာင့္ကို ခ်စ္ခြင့္မေပးေတာ့မွာကိုပါပဲ...
... ေဖြးေမာင့္ကို သနားရင္ ခ်စ္ရင္...
. .. ခ်စ္ခြင့္ေလး
ထာဝရေပးပါေနာ္...'
...'
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

လုိင္းေျပာင္းသြားၿပီး...

အႏုအ႐ြအလွအပ

အၾကင္နာအယုအယေလးမ်ားႏွင့္

သင္းထံုေမႊးပ်ံ႕လွေသာ ႏွလံုးသားအျမဳေတ အခ်စ္ဝတၳဳေလးေတြ စၿပီး ေရးေနၿပီဟု စာဖတ္သူ မွတ္ထင္ေနေရာ့မလား။
ကိုေက်ာ္စြ
စာြ ေရ...
ေရ... ကိုေက်ာ္စာြ ရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလး ေဖြးေဖြးကို ယခုကဲ့သို႔ေသာ ႏူးညံ့လွပသည့္ ခ်စ္ခြန္းတံု႔လွည့္ စကားေလးေတြ
ကယုကယင္ ဘယ္ႏွခါေလာက္မ်ား ေျပာခဲ့ဖူးပါသလဲဟု ေမးခ်င္မိပါသည္။
ပထမဆံုး

ခ်စ္ဗိမာန္ေလး

လံုလံုၿခံဳၿခံဳဟူေသာ

စကားႏွင့္အညီ

အခ်စ္ေနရာထုိင္ခင္းေလးက

လံုလံုၿခံဳၿခံဳ...
. ..

သာသာယာယာ...
္. .. အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါသည္။
သာသာယာယာ... တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ...
ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးလွေသာ

ေနရာ

တစ္ခုရွိေသး၏။

ထုိအရာကေတာ့

စိတ္ေနဝန္းက်င္

ပဲျဖစ္ပါသည္။

ေျပာၾကေၾကးဆုိလွ်င္ ယခုက့သ
ဲ ို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာၾကျခင္းဆုိသည့္ ကိစၥတင္မက ေလာကတြင္ မည္သည့္အလုပ္ကိုပဲ
လုပ္လုပ...
္... အေရးအႀကီးဆံုး ပဓာနအက်ဆံုးက စိတ္အားထက္သန္ဖို႔၊ စိတ္ပါဝင္စားဖုိ႔၊ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖုိ႔ပဲ မဟုတ္ပါလား...
ါလား...
စိတ္မပါလွ်င္ စိတ္မဝင္စား၊ မိမိစိတ္မဝင္စားေသာ ကိစၥတစ္ခုတြင္ မည္သုိ႔မွ် စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔၊ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖုိ႔
မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။
လူတုိ႔၏ စ႐ုိက္သဘာဝက ထူးျခားလွသည္ပ...
ဲ. .. မိမိစိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကိစၥဆုိလွ်င္ ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့...
. .. ေန႔မအိပ...
္. ..
ညမအိပ္စတမ္း ေမာ၍ေမာမွန္းမသိ၊ ပင္ပန္းသည္ဆုိတာမရွ...
ိ... အားသြန္ခြန္စိုက္မည္သူကမွ် ခုိင္းစရာမလုိဘဲ အတင္းကာေရာ
လုပ္ေလ့ရွိတတ္သည္။ မိမိစိတ္ထက
ဲ မပါ...
. .. ဖီလင္မလာေသာ
မလာေသာ ကိစၥမ်ဳိးဆုိလွ်င္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္လုပ္ဖုိ႔ေဝးလာေဝး...
ဝးလာေဝး...
သူမ်ားဘယ္ေလာက္ခုိင္းခုိင္း...

ဘယ္ေလာက္ပဲ

တုိက္တြန္းတုိက္တြန္း

ေပတီးေပကပ္ႏွင့္

ေရသာခုိအေခ်ာင္လုိက...
္...

တတ္ႏုိင္သမွ် ခုိကပ္ကာ မလုပ္ဘဲေနမည္မွာ မုခ်ပင္။
ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ...
သာ...
သက္သက္ဆုိလွ်င္
ဆက္ဆံၾကရျခင္းႏွင့္
ႏွလံုးသားခ်င္း

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး

ဘာဆုိဘာမွ
ဘာမ်ား

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာၾကရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္

အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေတာ့မဟုတ္။

ထူးျခားပါေတာ့မည္နည္း။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထံုမႊမ္းစြာႏွင့္

ယုယစြာ...

အခေၾကးေငြေပး၍

ခႏၶာကိုယ္ခ်င္းထိေတြ႔ဖို႔
ျမတ္ႏုိးစြာ...

ကိုယ္ခႏၶာခ်င္း

ထိေတြ႔လႈပ္ရွားဖို႔
ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္

သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ စိတ္ထား

ၾကင္နာစြာ

သာယာမႈအေပါင္းခေညာင္းေသာ

ခံစားခ်က္မ်ဳိးစံုပါ ေပါင္းစံုေနသည့္ ေလးနက္ထူးျခားလွစြာေသာ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး
သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးသည္ ဤေမာင္မယ္စံုတဲြ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွလြ
လဲ၍
ြ အျခားမည္သူႏွင့္မွ် ရႏုိင္သည့္အရာမ်ဳိး မဟုတ္ပါေခ်။
ထုိသုိ႔ေသာ ခ်စ္ျခင္းဖလွယ္ရသည့္ အခ်စ္ခရီး ကိုေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္

စိတ္ၾကည္ႏူးသာယာမႈ

တက္ႂကြမႈႏွင့္

ျပည့္စံုဖုိ႔ဆုိလွ်င္...
... ေမာင္ႏွံအစံု၏ စိတ္အာ႐ံုသည္ ႏွစ္ဦးသားရင္ခြင္ခ်င္းအပ္...
. .. ပါးခ်င္းကပ္...
. .. တစ္ထပ္တည္း အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ၊
စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊

တက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာ

ခံစားမႈေတြ

လုိအပ္လွ၏။

ထုိသုိ႔

စိတ္လႈပ္ရွားႏုိးႂကြလာဖုိ႔

လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။
ထိုအရာမ်ားထဲက ပထမလိုအပ္ခ်က္က 'စကၡဳ' အျမင္အာ႐ံုခံစားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ အျမင္အာ႐ံုတြင္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလွ ကို ျမင္တတ္၊ ခ်စ္တတ္ဖုိ႔က အေရးပါလွပါ၏။ ကိုယ့္ခ်စ္သူသာ ကိုယ့္ေငြလမင္း၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူသာ
ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆံုးဟု ခ်စ္စခင္စ ၾကင္နာစက ကိုယ္ထင္လွ်င္ ခုတင္ေ႐ႊနန္း ျဖစ္ခဲ့သည္ခ်ည္း။ မိမိခ်စ္သူ၏ အျမင္တြင္
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လွပတင့္တယ္ေနဖုိ႔

အျခယ္အသေလးေတြ

လွပေသာ

သန္႔ရွင္းေသာ၊

လုိအပ္လွပါ၏။

ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေတြ႔မႈ

စသည့္

စြဲမက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ

ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ

လင္ႏွင့္မယား

အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ား၏

အျပင္အဆင္၊

အဝတ္အစား၊

မေျပလည္မႈ၊

အခ်စ္ေပါ့မႈ၊

မူလအရင္းခံ

အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္

အမ်ဳိးသမီးက ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေမြးၿပီးသည္ႏွ
ႏင
ွ ့္ အိမ္မႈကိစ...
ၥ. .. ကေလးေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္ ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္
မအားမလပ္သည္ေရာ...
ရာ...

မနားရသည္ေရာ...
ရာ...

အလွအပျပင္ဆင္ဖုိ႔ကိုေရာ...
ရာ...

မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္

စိတ္ကလည္း

ထုိအရာမ်ားတြင္သာ

အလွအပေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကိုေရာ

ရွိေတာ့ၿပီး...

ဘာဆိုဘာမွ

မိမိကိုယ္ကို

ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ဘ...
ဲ...

ပစ္စလက္ခတ္ ေနမိထုိင္မိ ဝတ္မိစားမိတတ္ျခင္းက မိမိ၏အလွအပေတြ ယိုယြင္းပ်က္စီး ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။
ေလာကသဘာဝကို ေလွာင္ေျပာင္ထားေသာ ကာတြန္း ကြက္ကေလးမ်ားကိုပင္ သူျမင္ေယာင္မိေတာ့၏။ ခ်စ္စ... ၾကင္စ...
ညားခါစမွာေတာ့ ကမာၻေပၚတြင္ မိမိ၏မိန္းမက အလွဆံုး... ကေလးတစ္ေယာက္...
. .. ႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ကား
ကမာၻေပၚေလာကႀကီး၌ မိမိ၏မိန္းမကလြလ
ဲ ွ်င္ အျခားမိန္းမေတြမွန္သမွ် လွေနသည္ခ်ည္းဆုိသည့္ ေယာက္်ားတုိ႔အေၾကာင္း
ကာတြန္းကြက္ကေလးမ်ားက ထိမိလန
ြ ္းလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးၾကည္ျဖဴ ခ်စ္ရည္တူဖို႔ဆုိလွ်င္ မိမိ၏ကိုယ္ကာယ
အလွအပကိုေရာ.
ရာ... အဆင္အျပင္ စိတ္ထားႏွလံုးသား လွပဖုိ႔ကိုပါ အၿမဲတေစ သ ေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါသည္။
ဒါတင္ 'က' ပါဦးမည္လား။ ဒုတိယအာ႐ံုကေတာ့ 'ဂႏၶာ႐ံ'ု ဟုေခၚေသာ ေမႊးပ်ံ႕သင္းထံုသည့္ အန႔ံအာ႐ံု ပဲျဖစ္ပါသည္။
မ်က္လံုးေလးကို ေမွးမွိတ္၍ စကၠန္႔ပုိင္းေလးမွ်ပဲ စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ပါဘိ...
. .. ခ်စ္သႏွ
ူႏစ
ွ ္ဦး ပါးခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္...
...
အနီးကပ္ဆံုး

ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကသည့္

အခါမ်ဳိးတြင္

ေမႊးထံုႀကိဳင္သင္းသည့္

ကုိယ္သင္းရနံ႔ေလးကို

လုိလား

တပ္မက္ၾကမည္လား...
ား...။
... ။
ေခၽြးေတြ သံေတြ ေၾကး(
ြ ္
း(ဂ်ီး)ေတြ လက္ေလးသစ္ႏွင့္ ေရမခ်ဳိး... ေၾကး(
ေၾကး(ဂ်ီး)မတြန္း... ခ်ဳိင္းပတ္ေစာ္နံ ၾကက္သန
င႐ုတ္
တသ
္ ီးနံ႔တုိ႔ႏွင့္ နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနပါလွ်င္ တူႏွစ္ကိုယ္ ခ်စ္ခရီးက သာယာၾကည္ႏူးမႈေတြႏွင့္ ခေညာင္းႏုိင္ပါဦးမည္တ့လ
ဲ ား။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ခ်စ္ပဝ
ဲြ င္ေတာ့မည္ဆုိပါလွ်င္ မိမိကိုယ္မိမိ သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္ေအာင္၊ ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္
လွလွပပ ေမႊးေမႊးပ်ံ႕ပ်ံ႕ သင္းရနံ႔ကေလးရွိဖုိ႔ လုိအပ္လွပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအာ႐ံုတစ္ခုကေတာ့

'ေသာတအာ႐ံ'ု

တည္းဟူေသာ

အၾကားအာ႐ံုျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ...
ေသာ...

သာယာေသာ...
သာယာေသာ... ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ညင္သာသည့္ ေတးဂီတသံေလးေတြက ႏွလံုးသားေတြကို ႏူးညံ့ညင္သာေစ၏။
ႏွလံုးသားထဲက အခ်စ္နတ္သမီးေလးကို လႈပ္ႏႈိးႏုိင္ေအာင္လည္း ညင္ညင္သာသာေလး လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြ ေပးႏုိင္စမ
ြ ္းရွိပါသည္။
မိမိခ်စ္သူ၏ ေသာတအာ႐ံုထတ
ဲ ြင္ မိမိ၏ ျမတ္ႏုိးေဖာ္ ျမတ္ႏုိးဖက္ ခ်စ္ၾကင္နာဖက္၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ စီးဆင္းက်လာေသာ
သိပ္ခ်စ္တာပဲ အခ်စ္ရယ္ ဟူသည့္ စမ္းေရစီးသံသဖြယ္ ယုယျမတ္ႏုိးၾကင္နာေႏြးေထြးစြာေသာ ခ်စ္စကား...
ကား... ႀကိဳက္စကား
ေလာက္ သာယာလြန္းသည့္ ဂီတသံရွိပါဦးမည္တ့လ
ဲ ား...
ား...။
... ။
မွန္ပါသည္။

ခ်စ္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကဖို႔ဆုိရာတြင္

စိတ္၏ၾကည္ႏူးသာယာတက္ႂကြမႈရွိဖုိ႔

မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွပါ၏။ ထုိသုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ တက္ႂကြမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လွပသည့္ အဆင္အျပင္ ႐ုပ္
ပဆ
္ င္း႐ူပကာ၊
ေမႊးပ်ံ႕သင္းထံုေသာ

အနံ႔အသက္...
. ..

ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာ

ေတးဂီတသံတုိ႔က

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏

'ကာမဆႏၵ'

ကို

လႈပ္ရွားတက္ႂကြေစႏုိင္သည္မွာလည္း မွန္လွ၏။
ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏

ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာမွာ

အလွပဆံုး

အတက္ႂကြဆံုး

စီးေမ်ာလႈပ္ရွားႏုိင္ဖ...
ုိ႔...

ဆုိသည္ကား

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုယစြာ ၾကင္နာစြာ ျမတ္ႏုိးစြာ ေထြးေပြ႔ခ်စ္ခင္လုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ကေတာ့ မည္သို႔လွလွ၊
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မည္သုိ႔ပင္ေမႊးေမႊး ေတးဂီတက အဘယ္မွ်ပင္ သာယာပါေစ...
သာယာပါေစ... တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၾကင္နာယုယစြာ ခ်စ္စကားမဆုိပါက
ဆားမပါေသာဟင္း ကဲ့သုိ႔ ေပါ့တီးေပါ့႐ႊတ္ႀကီး ဟာတာတာႀကီး ျဖစ္ေနမည္မွ
မာွ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲတည္း။ သို႔ျဖစ္ပါ၍
တူယွဥ္တြဲ၍

ေ႐ႊလက္တက
ဲြ ာ ခ်စ္ပဝ
ဲြ င္လိုပါလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေလးေတြကို ကရားေရလႊတ္

တတြတ္တြတ္ စမ္းေရစီးသံတစ္လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာေနဖုိ႔ လုိအပ္လွပါသည္။
ဒါေၾကာင့္လည္း

ကိုေက်ာ္စာြ ေရ...
ေရ...

ေဖြးေဖြးကို

ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်

ခ်စ္ၾကင္နာေၾကာင္း...

ေဖြးေဖြးကလြဲ

ဖြဲႏွင့္ဇကြဲဆုိသည့္အေၾကာင္း ေဖြးေဖြးကို ခ်စ္ရတာေလာက္ ေကာင္းတာ ကမာၻေပၚမွာ မရွိေၾကာင္း... အၿမဲတမ္းထာဝရ
တစ္ခ်စ္တည္း ခ်စ္သာြ းခ်င္လွေၾကာင္းေတြကိုမ်ား ေျပာမွေျပာမိရဲ႕လားဟု...
... ေမးခ်င္လွျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္...။
. ..။
...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၀)
စာလိပ္ဖို႔ အီးက်ဴလိုတယ္

ဤေလာကဘဒၵကမာၻႀကီးထဲ

မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ

လူသားတို႔၏

အလိုခ်င္ဆံုး

အေတာင့္တဆံုးအရာသည္

အဘယ္နည္း...။
... ။ တခ်ဳိ႕က စည္းစိမ္ဥစၥာ ပိုက္ဆံေတြျပည့္စံုဖို႔ဟု ေျဖမည္၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရာထူးၾသဇာ...
ၾသဇာ... ပါဝါရွိဖုိ႔ဟု
ေျဖၾကလိမ့္မည္။

မည္သ႔ပ
ို ဲေျဖေျဖ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္...
...

အရာအားလံုး၏

ခုနကေျပာေသာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့

စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ...
. ..

ေအာင္ျမင္မႈ၊

ရာထူးၾသဇာေတြ

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

ဘာေၾကာင့္

ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။
လုိခ်င္ရသနည္း။

ထုိအရာေတြရလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾက၍ပဲ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။
ါလား။
ကိုင္း... ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဤသို႔ေပ်ာ္႐ႊင္ဖ...
ုိ႔. .. ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ေရာ လူသားတစ္ေယာက္အတြက္ မည္သည့္အရာက
အေရးႀကီးပါသနည္း။ ဟုိး... ယခင္တုန္းကေတာ့ လူတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို အုိင္ၾကဴ IQIQIntelligence Quotient ျမင့္မားမႈႏွင့္ အဓိကတုိင္းတာေလ့ရွိသည္။ ယခုအခါေတာ့ 'IQ' ထက္ ပိုမိုအေရးပါအရာေရာက္ေသာ
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အရည္အေသြးတစ္ခုက 'IQ' ၏ေနရာတြင္ အစားထုိးဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။ တျခားဟုတ္ပါရဲ႕လား EQEQ-Emotional Quotient
စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပဲ ျဖစ္ပါသည္။
မည္မွ်ပင္ 'IQ'
့... 'EQ' မျမင့္မားလွ်င္ ထုိက္သင့္ေသာ ေအာင္
IQ' ေတြျမင့္ျမင္...
ေအာင္ျမင္မႈ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို မည္သို႔မွ် မရႏုိင္ပါေခ်။
စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း

'ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ'္

အေၾကာင္းေရးေနသည့္

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္...
. ..

ဘယ္ကဘယ္လို စိတ္႐ူးေပါက္ၿပီး အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာေနရာမွ ေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီး အုိင္က်ဴေတြ အီးက်ဴေတြအေၾကာင္း
ေရာက္သြားပါလိမ့္ဟု မ်က္
မ်က္စိလည္သာြ းၿပီ ထင္ပါသည္။
ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ ေဖြးေဖြးတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး၏ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ေသာ ျပႆနာအေၾကာင္း၊ ဤျပႆနာကို
မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည့္အေၾကာင္း

အျခားအျခားေသာ

မည္သို႔ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ

ခ်စ္သူေမာင္ႏွံတုိ႔လည္း

ျပဳလုပ္သင့္သည့္အေၾကာင္းေတြကို

ဤျပႆနာမ်ဳိး

မီးခုိးႂကြက္ေလ်ာက္

မျဖစ္ရေလေအာင္

စဥ္းစားေတြးေတာရင္းက

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏အေတြးထဲ အီးက်ဴဆုိသည့္ စကားလံုးေလးက မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ မေန႔ကပဲ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကို စာသင္ရင္း လူသားတစ္ေယာက္၏
ေအာင္ျမင္မႈ
မအ
ႈ တြက္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေသာ အီးက်ဴအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ရာမွ သူ႔အေတြးထဲ ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ ေဖြးေဖြးတုိ႔
ျပႆနာတြင္ အီးက်ဴက အေရးပါလွပါလားဟူသည့္ ခံစားခ်က္ေလး ဝင္ေရာက္လာခဲ့၏။
စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။

ခ်စ္သူဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္

ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွ
ေႏွာၿပီး

ခ်စ္ဗိမာန္လွလွေလး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔ အီးက်ဴက မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လွပါသည္။
ပထမဆံုး

စာဖတ္သူ

သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္

(ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မို႔

'အီးက်ဴ'
က်ဴ'

ဆရာလုပ္သည့္အက်င့္

အေၾကာင္း

ပါေနသည္ကို

အနည္းငယ္

ရွင္းျပပါရေစ။

သည္းခံခြင့္လႊတ္ေစခ်င္သည္)

အီးက်ဴဆုိသည္ကို စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟု ေခၚၾကသည္။ မိမိ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို သိရွိနားလည္
အျခားသူမ်ား၏

စိတ္ခံစားခ်က္ကိုလည္း

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖို႔

သိရွိနားလည္ၿပီး

၎ခံစားခ်က္ကို

လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြႏုိင္ေသာ

မိမိေရာ၊

စြမ္းရည္ပဲ

တျခားသူတုိ႔အၾကား

ျဖစ္ပါသည္...။
. ..။
...

ကဗ်ာဆန္ဆန္

ေျပာရမည္ဆုိပါက မိမိႏွင့္ တျခားသူတုိ႔၏ ႏွလံုးသားခံစားခ်က္မ်ားကို ဦးေႏွာက္ႏွင့္ နားလည္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါသည္။
စဥ္းစားၾကည့္ပါေလ...
ါေလ...
ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖို႔သည္

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏

ခ်စ္ဗိမာန္ေလးထဲ

တစ္ဦး၏စိတ္ခံစားခ်က္ကို

တစ္ဦးက

ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာ၌
သိရွိနားလည္ဖို႔

အတူစီးေမ်ာရင္း

ႏွလံုးသားခ်င္း

ေပါင္းစပ္ၿပီး

အခ်စ္အာ႐ံုေတြ ထက္ျမက္ႏုိးၾကားလာေအာင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏႈိးဆြေပးႏုိင္ဖို႔ မလုိအပ္ေပဘူးလား။
'အီးက်ဴ'
ိုမမ
ိ ိ နားလည္ျခင္းပဲ မဟုတ္လား။
က်ဴ' ျပည့္ဖုိ႔ ပထမလိုအပ္ခ်က္ကိုပဲ ၾကည့္ပါဦး။ 'Self awareness' မိမိကိုယ္ကမိ
ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးကိုပဲ ၾကည့္ေလ။ ကုိေက်ာ္စြာက အိမ္ေထာင္ဦးစီး... လင္ေယာက္်ား၊ ေဖြးေဖြးက ၾကင္သူသက္ထား
ဇနီးမယား

လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏

ခ်စ္လက္ေဆာင္

အျဖစ္ေပးအပ္ၿပီး

တာဝန္ကအဘယ္နည္း။

အိမ္ေထာင္
ထာင္သာယာ

ဇနီးမယားျဖစ္သူအား

ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္

သူ႔မွာ

အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ

အျပည့္အဝတာဝန္ရွိပါသည္။

လင္ေယာက္်ားအေနျဖင္...
့... ပိုက္ဆံရွာေပးႏုိင္႐ံု၊ ထမင္းဝေအာင္ ေကၽြးႏိုင္႐ံု၊ လွလွပပ ဝတ္ႏုိင္ေအာင္ စီးပြားရွာေပး႐ံုႏွင့္
တာဝန္ေက်ၿပီဟု ေျပာႏိုင္ပါမည္တ့လ
ဲ ား။ ထုိ႔အတူ ေဖြးေဖြးဟူသည့္ ဇနီးမယားေလး၏ တာဝန္ကေရာ ကေလးေမြ
ကေလးေမြး႐ံု၊
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ထမင္းခ်က္ေကၽြး႐ံု၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ေပး႐ံုႏွင့္ လံုေလာက္ၿပီဟုထင္လွ်င္ မွားလိမ့္မည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ လုိအပ္ခ်က္ကို
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကို ျဖည့္စမ
ြ ္းေပးရမည့္တာဝန္လည္း မရွိပါဘူးလား။ လင္မယားေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုး မိမိတို႔၏ ကိုယ္စီကိုယ္စီ
ရွိသင့္ေသာ အေနအထားႏွင့္ တာဝန္ကို နားလည္ျခင္းသည္ အီးက်ဴႏွင့္ ျပည့္ဝျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။
နံပါတ္ႏွစ္ 'Self Regulation' မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လမ္းၫႊန္ႏိုင္ျခင္းကလည္း ကိုေက်ာ္စာြ ႏွင့္
ေဖြးေဖြးတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ အေရးမပါေပဘူးလား။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ျခင္းဟူသည္မွ
မာွ မိမိ၏ခံစားခ်က္ေတြကို
ဦးေႏွာက္ႏွင့္

သိျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္...
. ..

လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္၊

လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔

မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကေတာ့

ေပ်ာ္႐ႊင္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ...

မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္ဆုိသည္ကို

မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့

ကြဲကြဲျပားျပား

တိတိက်က်၊

သိနားလည္ၿပီး လုပ္သင့္တာကို လုပ္၊ မလုပ္သင့္တာကို မလုပ္ဖုိ႔ မိမိကိုယ္ကို လမ္းမွန္ၫႊန္ျပႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမွာၾကည့...
္. ..
ကိုေက်ာ္စြာမွာလည္း

အားနည္းခ်က္ေတြရွိသည္။

ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲျဖစ္ေအာင္

ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရာ၌

ဇနီးမယားေလးကို
လုိအပ္ေသာ

အိမ္ေထာင္ေရးသုခေပးစြမ္းၿပီး

ကၽြမ္းက်င္မႈ
မႈ

အရည္အေသြးေတြ

မိမိမွလဲြ၍

ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔

လုိအပ္ေနေသးသည္ဟု တခ်ဳိ႕ကစြပ္စၾဲြ ကသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေဖြးေဖြးကလည္း ဘာထူးလဲ။ ဇနီးမယားတစ္ေယာက္၏
လုပ္သင့္ေသာ

အလုပ္ႏွင့္

မလုပ္သင့္ေသာ

အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးက အတိအလင္း

အလုပ္ကို

ခြဲျခားနားမလည္ျခင္းတည္းဟူေသာ

စြဲခ်က္တင္
တင္ထားပါသည္။

ဇနီးမယားျဖစ္လာလွ်င္

ျပစ္ခ်က္ႀကီးရွိသည္ဟု

ဤသို႔ေရွာင္လႏ
ဲြ ိုင္ခြင့္မရွိပါဟု

ထုိသူက ဆို၏။ ကိုင္း စာဖတ္သူကေရာ အဘယ္သို႔ ထင္ပါသနည္း။
နံပါတ္သံုး
ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး
တက္ႂကြလာေအာင္

လုိအပ္ခ်က္အရည္အေသြး
ႏွစ္ကိုယ္တူ

'Motivation'
Motivation'

စိတတူ
္တက
ူ ိုယ္မွ်

လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္သည့္

စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္

ေခၚလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္အေၾကာင္း

ခ်စ္ရည္လူးႏုိင္ၾကဖို႔ဆုိသည္မွာ

စြမ္းရည္

လုိအပ္လွသည္မဟုတ္ပါလား။

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္

လူက

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
လူကိုစိတ္က

စဥ္းစားၾကပါစိ...။
ု႔. ..။
...
စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကား

ဦးေဆာင္တာဆုိေတာ့

ေနာက္ကလိုက္ပါေတာ့မည္တဲ့လား။

ဇနီးေမာင္
ေမာင္ႏွံ

ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းဖုိ႔ဆုိသည္မွာ ပို၍ပင္ စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြဖုိ႔ လိုေသးသည္။ စိတ္မပါဘဲ မည္သို႔ အလုပ္ျဖစ္ပါမည္နည္း။
ယခုကိစၥကို ရွင္းရွင္းေလး ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ကိုေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ ေဖြးေဖြးကို ဤကိစၥတြင္ စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္
စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္ မလံႈ႕ေဆာ္ မႏႈိးဆြႏိုင္သည့္ကိစၥက လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္းထင္းႀကီး
ေပၚလြင္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
နံပါတ္ေလး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ 'Empathy' ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္ျခင္းကေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
ျပႆနာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ဖက္သားဘက္က မည္သို႔ရွိမည္၊ မည္သို႔ခံစားရမည္ကို
ကုိယ္ခ်င္းမစာနာတတ္ဘဲ

မိမိအတြက္သာ

မိမိၾကည့္တတ္သည့္

တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္ထားေၾကာင့္

ျဖစ္ေနတတ္ပါ၏။

ဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔၏ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥတြင္ အဆင္မေျပမႈတို႔၌ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ မိမိအတြက္သာမိမိ ၾကည့္တတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ
စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြက
သာယာၾကည္ႏူး

ျပႆနာျဖစ္ရျခင္
ျခင္း၏

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းခံ

ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ေအာင္

ေဆာင္႐ြက္မိတတ္ျခင္းပင္။

ထုိအခါမ်ဳိး၌

မစြမ္းေဆာင္ဘဲ

ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
မိမိတစ္ကိုယ္တည္း

ဤခ်စ္ခန္းဖြင့္ၾကျခင္းသည္

သေဘာက

ၿပီးဆံုးဖုိ႔သာ

နာက်င္မႈေတြ၊

ႏွစ္ဦးစလံုး
ေက်နပ္ဖို႔သာ

စိတ္ညစ္စရာႀကီးေတြ၊

ၿငီးေငြ
ေငြ႔စရာႀကီးေတြပါလား ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိး ဇနီးမယားတြင္ စြဲထင္သြားတတ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ဖက္သားပါ
ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ဖုိ႔ ကိုေက်ာ္စြာ သတိျပဳရလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

typing & pdf - lucky82
47

mmcybermedia.

com

ေနာက္ဆံုးအရည္အေသြးကေတာ့ 'Social Skill'
Skill' ေခၚ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးပဲ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆုိ
တစ္ဦးနားလည္စြာ

မိမိႏွင့္

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူႏွင့္

စာနာေထာက္ထားတတ္၊

သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ
တြယ္တာသြားတတ္ၾကသည္

တစ္စထက္တစ္စ
မဟုတ္ပါလား။

အလုိလုိက္

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္

တစ္ဦးသေဘာ

အႀကိဳက္ေဆာင္တတ္ျခင္းအားျဖင့္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

ရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ၿပီး

မခြႏိ
ဲႏုင
ိ ္မခြာရက္

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္

ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြ

အထပ္ထပ္

ခင္မင္
ရစ္ပတ္

ေႏွာင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအၾကား တစ္ဦးအလုိကို တစ္ဦးက လုိက္ေလ်ာဖုိ႔၊ ၾကည္ျဖဴဖုိ႔၊ သည္းခံဖုိ႔၊ စိတ္ရွည္ဖုိ႔
စသည့္အရာတု႔သ
ိ ည္ ဘာဆုိဘာမွ စကားထဲတြင္ေတာင္ ထည့္ေျပာရန္လုိမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါၿပီ။ ကိုင္း... ကိုေက်ာ္စာြ ႏွင့္
ေဖြးေဖြးတုိ႔ႏွစ္ဦး၏

ျပႆနာကို

ေျပလည္ေစဖုိ႔

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးတြင္

အီးက်ဴဆုိသည့္

စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ

ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေတြ တုိးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္လသည္
ွသည္ဟု ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း ယံုၾကည္မိပါ၏။
တျခားေရာ ဘာေတြ လုိပါေသးသနည္း။ ဆက္စဥ္းစားၾကဦးစု...။
ိ႔. ..။
...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၁)
အေဝးကြင္းမွာ 'လန္း' ၿပီး အိမ္ကြင္းမွာ 'ႏြမ္း' ေသာ ပန္းတစ္ပြင့္

'ကိုေက်ာ္စာြ ... ကိုေက်ာ္စာြ '
ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ဇနီးေခ်ာအလွေလးကို

အရင္ကလုိေရာ

ခ်စ္ေသးရဲ႕လား...
လား...

ေဖြးေဖြး

အမုိက္အမဲေလးရဲ႕

တံု႔ျပန္မႈကိုေရာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္န႔ဲ ေစာင့္ေနေသးရဲ႕လား...
လား... ေဖြးေဖြးရွိေနရာ မိမိရဲ႕ အိမ္ေဂဟာေလးကိုေရာ အခ်ိန္မွန္မွန္
ျပန္ေသးရဲ႕လား။
'ဘုရား...
ား... ဘုရား'
ား'
'အခ်စ္ဆုိတာ...
ဲ စ္ပန
ဲြ ႔မ
ဲ ်ား တူေနသလား...'
ာ... ေဘာလံုးပြတ
နသလား...'
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က်ားမွ
က်ားမွက်ား

ေယာက္်ားဘသားတို႔အတြက္

မည္မွ်မွန္ကန္သနည္း...

ေလွကားသံုးထစ္ဆင္းလွ်င္

ေယာက္်ားတုိ႔၏အခ်စ္သည္

လူပ်ဳိျပန္ျဖစ္သည္ဆုိသည့္

ေလွကားသံုးထစ္ေခ်ာ္က်ၿပီး

အိမ္ကြင္း

မွသည္

စကားက

အေဝးကြင္းသို႔

ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသာြ းတတ္ပါသလား...
နေ
္ ပါက္ေျပးလႊားတတ္ပါသလား။
ါသလား... ကိုင္း အခ်စ္သည္ ေဘာလံုးကစားသကဲ့သို႔ ခုန္
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္

ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတုိ႔၏

ဘဝေရွ႕ေရး

အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္

ေတြးရင္းေတြးရင္း စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေလးေတြႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆူေဝလာေခ်ၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း... လင္းပါဦးအံ...
့...
မပူပန္ဘဲရွိပါမည္တဲ့လား...
ား... စာဖတ္
စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရ...
ေရ... ယေန႔ သူ႔ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့ေသာ ေ႐ႊဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏
အျဖစ္က

သူ႔အား

ကိုေက်ာ္စာြ ႏွင့္ေဖြးေဖြးတုိ႔

ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္

အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံစံုကေလးေတြ

ျမည္ဟည္း႐ုိက္ခတ္လုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သာြ း၍ပါ။
''ဆရာရယ္
... ကၽြန္ေတာ္က ဆရာ့ရဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ပါ.ါ... နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကေန ဆရာ့ဆီမေရာက္ေရာက္ေအာင္
''ဆရာရယ္...
စံုစမ္းၿပီး မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ရွာခဲ့တာပါ...
. .. ဆရာ့ရဲ႕ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ကို အပတ္စဥ္ေစာင့္ၿပီး ဖတ္ေနရင္း ဆရာနဲ႔ေတြ႔မွ
ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ကူးေပါက္လာလု...
ိ႔. .. ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အျဖစ္ကေလးကို ေျပာျပရင္း... အကူအညီလည္း ေတာင္းခ်င္
ခ်င္လုိ႔ပါ...
ါ...
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အမွားေလးတစ္ခုကိုလည္း ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးရင္း ဒီအမွားကို ဘယ္လုိျပင္ရမယ္...
. .. ဆုိတာကို ဆရာ့ဆီက
အႀကံဉာဏ္ေလးလည္း လိုခ်င္လုိ႔ပါ''
ါ''
သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ ေဆးခန္းေရွ႕က ဗုိက္ဖံုးအက်ႌေလးေတြ အေရာင္မ်ဳိးစံုႏွင့္
ဗုက္
ိကမ
္ ပူတပူ

တခ်ဳိ႕ဗုိက္က

စိတ္ပူပန္စရာ

ခပ္စူစူ...
...

ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္

တခ်ဳိ႕က

မီးေတာင္ႀကီး

ေကာ့ပက္ပက္...
...

ယေန႔ေပါက္မွာလား

ဗုိက္အ႐ြယ္အစားမ်ဳိးစံ...
ု. ..

နက္ျဖန္ေပါက္ကဲြေတာ့မလား...
လား...

စံုလင္လွေသာ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

မိခင္ေတြရဲ႕ၾကားထဲ ေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္တည္း ငူတူတ...
ူ. .. ေၾကာင္တက္တက္ ထုိင္ေနခဲ့၏... နာမည္ေခၚလုိက္ေတာ့...
. ..
သူပင္လွ်င္ အံ့ၾသတႀကီးႏွင့္ မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ပင့္၊ မ်က္ေမွာင္တစ္ခ်က္တြန္႔သြားရေလၿပီ။
''ကိ
''ကိုေမာင္လံုး တုိကင္နံပါတ္ ၂၀ ကိုေမာင္လံုးရွိပါသလား''
ါသလား''
'ဟဲ့ဟ...
ဲ့. ..

သမီးထက္ထက္

နင့္ဟာ

ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊

ဟိုဘက္ခန္းက

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီး

ပါေမာကၡ

ဦးျမသိ
. .. ေသခ်ာေမးဦးေနာ္' ဟုပင္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း...
ျမသိန္းဟန္ဆီလာတ့ဲ ေဘာသမား အခန္းမွားၿပီး ဝင္လာတာျဖစ္ေနဦးမယ္...
မယံုသကၤာစိတ္ႏွင့္ လွမ္းသတိေပးရေသး၏။
''ဟု
''ဟုတ္တယ္ဆရာ...
ရာ... သမီးလည္း မွားေနမွာစိုးလုိ႔

ေသခ်ာေမးၿပီးပါၿပီ။

ဆရာ့ဆီကို ေသခ်ာလာျပတာတဲ့

ဟုိး

ရွမ္းျပည္ကေတာင္ ဆင္းလာတာဆုိပ''ဲ''
ဟုတ္၏...

ဟုတ္သမွ...
. ..

မိန္းမသားေတြၾကားထဲက

ဟုတ...
္. ..

ဟုတ...
္. ..

ေယာက္်ားလူနာစစ္စစ္...
. ..

ဟုတ...
္...

ဟူ၍ပင္

ျမည္ေနေသး၏။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

သားဖြားမီးယပ္လူနာ

သူ႔အျဖစ္သူ

ျပန္ၾကည့္ရင္း

ရယ္ခ်င္သလုိလုိ ငိုခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္သာြ းမိေလ၏။
သားဖြားမီးယပ္အထူးကု ဆရာဝန္ဘဝႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေညာင္းလာေသာအခါတြင္ သူ႔လူနာမွန္သမွ်သည္
မိန္းမေတြခ်ည္းျဖစ္၏ဟူေသာ အစြဲအလန္းႀကီးတစ္ရပ္ ခုိတြယ္လာေတာ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔ေဆးခန္းထဲ မိန္းမမပါဘဲ
ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္တည္း ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ သူ အူတီးအူေၾကာင္ ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။
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ကိုေမာင္လံုး ကိုေမာင္လံုး၊ နာမည္န႔လ
ဲ ိုက္ေအာင္ လံုးလည္းလံုးႏုိင္တဲ့ ကိုေမာင္လံုးပါတကား။
သူ႔ေျပာစကားကို ႐ႈစားၾကည့္ပါဘိ။
သူေကာင့္သားက ဝင္လာလာခ်င္း သူ႔ကိုတစ္လွည့္ သူ႔ေဘးက ကူညီေပးေနေသာ သူနာျပဳအကူေလး ထက္ထက္ကို
တစ္လွည့္၊

မ်က္လံုးေလးေပကလတ္

ေႁမြေႁမြခ်င္းေျချမင္ဆုိသည့္စကားက
စိတ္ထဲအေတြးထဲ

ေပကလတ္ႏွင့္
ဤေနရာတြင္

ဘာရွိသနည္းဆုိသည္ကို

ၾကည့္ေနေလ၏။
နေလ၏။ စကားစဖုိ႔
မွန္ကန္လြန္ပါ၏။

႐ုတ္တရက္ ခက္ခဲေနသည့္ပံုစံမ်ဳိး

ကိုေမာင္လံုးဆိုသည့္

အမူအရာေလးၾကည့္လုိက္႐ံုႏွင့္

စကားတစ္ခြန္းမွ

သူေကာင့္သား၏
ေျပာစရာမလုိေအာင္

အလုိက္သိသိႏွင...
့္...
'သမီး

ထက္ထက္ေရ

ဆရာ့ကို

ေကာ္ဖီခါးခါး

တစ္ခြက္ေလာက္

လုပ္ေပးပါဦး'

ဟု

ပညာသားပါပါႏွင့္

သူၾကည့္ကြက္ၾကည့္ကက
ြ ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပဳအကူေလးကို အျပင္သို႔ ႏွင္လႊတ္ရပါ၏။
''ဆရာရယ္
''ဆရာရယ္

နားနဲ႔မနာ

ဖဝါးနဲ႔နာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ

အေဝးကြင္းက်ေတာ့

လန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီး

အိမ္ကြင္းမွာေတာ့ လံုးဝမလန္းဘဲ ႏြမ္းေနတဲ့ ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ကူညီပါဦးဆရာ''
ဆရာ''
ဗုေဒၶါ ဘုရားေရ။ ေသခ်ာၿပီ ဒီကိုေမာင္လံုးဆုိသည့္သူသည္ ေဘာသမားစင္စစ္ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ရမည္။ စကားထဲက
ဇာတိျပ

ဆုိ႐ိုးအတုိင္း

သူ႔စကားထဲတြင္

အေဝးကြင္းေတြ

အိမ္ကြင္းေတြ

ပါေနသည္မဟုတ္ပါလား။

သူခ်က္
ခ်က္ခ်င္းပင္

သူ႔အသည္းစြဲ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္၏ ကာတြန္းကြက္ေလးတစ္ကြက္ကို မ်က္စိထဲ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္လုိက္ရ၏။
'အိမ္ကြင္း' ဟုေရးထားေသာ အကြက္ကေလး၌ ပန္းပြင့္ကေလးက ညႇိဳးေရာ္ၿပီး ေခါင္းငိုက္စိုက္က်ေန၏။ 'အေဝးကြင္း'
ဟုေရးထားေသာ အကြက္ေလးထဲ၌မူ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္က မုိးထက္သို႔ လန္းလန္းစြင့္စြင့္ ေထာင္မတ္ေနသည့္ပံု။
ကိုင္း ထုိကာတြန္းကြက္ကေလးထဲကအတုိင္း အျပင္ေလာကတြင္ တကယ္တမ္းျဖစ္ေနပါေရာလား။
''ကိ
''ကိုေမာင္လံုးေရ

ဆရာ့ကို

ကိုယ့္အစ္ကိုတစ္ေယာက္လိုပဲ

သေဘာထားၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကို

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္
တကယ့္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ သိရမွ ဆရာက
ကူညီလုိ႔ရမွာ မဟုတ္လား''
ား''
''ဟု
''ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ၊
လံုးဝမွားယြင္းေနၿပီဆုိတာ

ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ေတြကို
ေသခ်ာေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္

ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာလည္း

တစ္ခုခုကေတာ့
မသိေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဆရာ့ဆီ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစံုစမ္းၿပီး ေရာက္လာခဲ့တာပါ''''
ကိုေမာင္လံုး၏ အသြင္သ႑ာန္ကို ၾကည့္ရသည္က တစ္စံုတစ္ရာ အမွားအယြင္းလုပ္ထားသည့္ပံုစံမ်ဳိး မလံုမလဲ
ျဖစ္ေနပံုရပါ၏။ သူဘာေတြမ်ား မဟုတ္မဟပ္ေတြ လုပ္ထားခဲပါသနည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကိုေမာင္
မာင္လံုး၏
စကားအဆက္ကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ မ်က္လံုးလက္လက္ေတြႏွင့္ ျပဴးျပဴးႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေခ်ၿပီ။
''ဒီ
''ဒီလုိပါဆရာရယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ လူႀကီးခ်င္းေပးစားလုိ႔ ယူခဲ့ၾကတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ
ႏွစ္ေယာက္သား
အိမ္ေထာင္ေရးဟာ

ခ်စ္သူရည္းစားသက္တမ္း

သံုးႏွစ္ၾကာၿပီ
ကာၿပီးမွ

ပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ

သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္ခ်စ္ၿပီး

အုိေကခဲ့ပါတယ္။

ယူခဲ့ၾကတာပါ။

တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့အခါ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
သားေလး
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ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ကေလးေလးကို ထိခုိက္မိမွာစိုးလို႔ဆုိၿပီး သူက အတူေပးမအိပ္ေတာ့ဘူးဆရာ။ ဒါလည္း
ကိစၥမရွိပါဘူး... ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကေလးခ်စ္တဲ့သူဆုိေတာ့ သူ႔သေဘာအတုိင္းပဲ ေမာင္ႏွမလုိေနတယ္...
. .. ဆုိးတာက
ကေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္း သူက ဟုိအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ အတူေပးမေနဘူး ဆရာရယ္...
... အေစာပုိင္းကေတာ့
ကၽြန္ေတာ္လည္း လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ကေလးကငိ...
ု. .. ႏုိ႔တုိက္ရ အိပ္ေရးပ်က္...
. .. ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတာဆုိေတာ့ သူ႔မွာ
သားေလးဆီပဲ စိတ္ကေရာက္ေနေတာ့ လင္စိတ္သားစိတ္ေတြ ဘယ္ေပၚပါဦးမလဲ။ ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္...
... သူက ကေလး
ေလးလငါးလေရာက္တ့အ
ဲ ထိလည္း ေပးမေနဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္ အတင္းပူဆာေတာ့ ေပးေတာ့ေနတယ္...
. .. ဒါေပမယ့္
အရင္တုန္းကလုိ

အေသေကာင္ႀကီးလိပဲ
ုပဲ

မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္။

ဘာဆုိဘာမွ

တံု႔ျပန္မႈလည္း

မရွိေတာ့ဘူး။

ဘာစိတ္ခံစားခ်က္မွလည္း ရွိပံုမရေတာ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အတူေနတုိင္း နာတယ္...
. .. က်င္တယ္...
. .. ေအာင့္တယ္ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို
ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္

အတင္းေလာေတာ့တာပဲဆရာ...
ရာ...

ကၽြန္ေတာ့္မွာ

သူန႔ဲအတူေနရတာ ဟုိးအရင္တုန္းကလို သာယာမႈ၊

ေပ်ာ္႐ႊငမႈ
္မေ
ႈ တြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ေနာက္ကက်ားလိုက္လုိ႔ ေျပးေနရသလိုမ်ဳိး အေလာတႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ ျဖစ္လာတာေတြ
တစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ...
္... ႏွစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ...။
္. ..။
...
ေနာက္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္...
...
တျခားဘာဆုိဘာမွလည္း

ဘုရားေပးေပး၊

အျပစ္မရွပါဘူ
ိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

က်မ္းေပးေပးပါ
သူက

သူ႔ကို

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔ယူခ့တ
ဲ ာ။

တျဖည္းျဖည္း

သူ႔မွာ

ကၽြန္ေတာ့္အေပၚဆက္ဆံပံုေတြ...
...

သူ႔ကိုယ္သူျပင္ဆင္မႈေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲလာတယ္။
သူ႔ကိုယ္သူလည္း
အလွျပင္တာေတြ၊

အပ်ဳိတုန္းကလို

အိမ္ေထာင္က်ခါစကလို

ဘာေတြလည္းမရွိေတာ့ဘူး။

ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္

ေခါင္းေတာင္ေကာင္းေကာင္း

ၿဖီးၿဖီးလိမ္းလိမ္းမေနေတာ့ဘူး။

မၿဖီးေတာ့ဘူးဆရာရယ္...
...

ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး

သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္း မေနေတာ့ဘဲ သူ႔ပံုစံက ပစ္စလက္ခတ္ႀကီးေနေတာ့ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသလုိႀကီး
ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္...
. ..
အစားေတြလည္း

ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ဘာေတြလည္းမရွိ။ အိမ္အလုပ္ပင္ပန္းတာ အေၾကာင္းျပၿပီး

ေသာင္းက်န္းေတာ့

တေန႔တျခား

ဝ,ဝလာၿပီး

ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးလည္း

ျဖစ္လာတယ္။

ဒါတင္ဘယ္ကပါဦးမလဲဆရာရယ္...
. .. အဆုိးဆံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဆက္ဆံပံုေတြက အရင္တုန္းကလို ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ
ႏူးႏူးညံ့ညံ့ ၾကင္ၾကင္နာနာ မရွိေတာ့ဘူး... အရင္တုန္းကလို 'ေမာင္ေရ'
ရ' 'ခ်စ္
'ခ်စ္ေရ'
ရ' နဲ႔ ကယုကယင္ ႏုႏု႐ြ႐ြေလးေတြလည္း
မေခၚေဝၚမသံုးစြဲေတာ့ဘဲ 'အိမ္ကလူႀကီး' 'ကေလးတု
'ကေလးတုိ႔အေဖ'
ေဖ' ဆုိၿပီး အသံျပတ္ႀကီးနဲ႔ ေျပာတယ္။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း က်ဳပ္က...
က်ဳပ္ကနဲ႔ ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေျပာတယ္။ အဆုိးဆံုးကေတာ့ အရင္ကလုိ ယုယုယယ မရွိ႐ံုသာမကေတာ့ဘဲ ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္ေတြ၊
ပူညံပူညံေတြ အရမ္းလုပလာတာပဲ
္လာတာပဲ ျဖစ္တယ္ဆရာ...
ရာ... ဘာဆုိဘာမွ မဟုတ္တဲ့ အေသးအမႊားေလးကအစ သည္းမခံေတာ့ဘဲ
ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ...
. .. ေျပာရရင္ေတာ့ သူက ဒီလုိေတြလုပ္ေလ ေျပာေလ...
ေျပာေလ... ေနေလ...
ေနေလ...
ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိတ္ထက
ဲ ကသိကေအာက္န႔ဲ ဘာရယ္လုိ႔ တိတိက်က်လည္း မေဖာ္ျပႏုိင္ဘဲ မေပ်ာ္မ႐ႊင္ ျဖစ္လာရေတာ့
လာရေတာ့တာပါပဲ
ဆရာ...
ဆရာ...။
... ။
အိမ္မွာမေပ်ာ္၊

အိမ္ကိုျပန္ရမွာလည္း အရင္ကလို စိတ္မပါေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ ကေယာက္ကယက္

ျဖစ္လာတယ္...
. .. တစ္ေန႔က်ေတာ့ အလုပ္ကအျပန္ အိမ္ကုိျပန္ရမွာလည္း စိတ္ညစ္ေတာ့...
. .. ကၽြန္ေတာ္ ေျခဦးတည့္ရာ
ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။ အဲဒီမွာပဲ ကၽန
ြ ္ေတာ့္ဘဝကို ေဇာက္ထု
ထိးု ေမွာက္ခံုျဖစ္ေအာင္ ႀကီးမားလွတဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခု
ျဖစ္ေစေတာ့မယ့္ ဆန္းၾကယ္တ့ဲ ကံၾကမၼာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါေတာ့တယ္ ဆရာ''
ဆရာ''
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ကိုေမာင္လံုး၏စကားသည္ ထုိေနရာတြင္ တံု႔ခနဲ ရပ္တန္႔သြားေလ၏။ သူ႔မ်က္ဝန္းထဲတြင...
္. .. အမ်ဳိးအမည္ချဲြ ခားႏုိင္ရန္
ခဲယဥ္းလွေသာ အရိပ္အေယာင္ေတြ မ်ဳိးစံု
ဆန္းျပားသည့္ကံၾကမၼာဟု
သူလြမ္းေနသလား...
ေနသလား...

ယွက္သန္းေန၏။ ထုိေန႔က ၾကမၼာဆုိး၊ ၾကမၼာ႐ုိင္းဟု

ဆုိရမည္လား...
ား...

ေနာင္တရေနသလား...
ရေနသလား...

မသိသည့္ကိစၥတစ္ခုထံ
ထုိအျဖစ္ကဘာလဲ...။
...။
...

သူ႔စိတ္အေတြးေတြ

ေျပာရမည္လား...
ား...

ေျပးလႊားေနၿပီထင္သည္။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္

သိခ်င္စိတ္ေတြ

တသိမသိ
့္သမ
ိ ့္ယိုဖိတ္ကာ အႀကီးအက်ယ္ မ႐ုိးမ႐ြ ျဖစ္ေနေလၿပ...။
ီ. ..။
...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၂)
ျပန္ဆက္ဖုိ႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္

''ဘု
. .. ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကို အရင္တုန္းကလည္း ခ်စ္လို႔
''ဘုရားေပးေပး က်မ္းေပးေပးပါဆရာရယ္...
မရမက

ပုိးပန္းၿပီးရေအာင္ယူခ့တ
ဲ ယ္။

ခ်စ္ေနတုန္းပဲ...
. ..

အခုလည္း

လက္ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း

မခ်စ္ဘူးလားဆုိေတာ့

ခ်စ္ခဲ့တယ္။

လံုးဝမဟုတ္ဘူး။

ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးေတာ့လည္း

တစ္သက္လံုးဆက္ၿပီး

ခ်စ္သာြ းဦးမွာပဲဆုိတာ

က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့ သက္ေသထြက္ဝံ့ပါတယ္ဆရာ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာရယ္...
. .. ကၽြန္ေတာ္က အိမ္မွာေနရတာ
ေနရတာ ဟုိအရင္ကေလာက္
မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္တာပါပဲဆရာ၊ မခ်စ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူခ်စ္တာကိုျပတဲ့ပံုစံက လံုးဝဥႆံု
ေျပာင္းလဲသြားတာပဲ

ျဖစ္မွာပါ။

ေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။

အဲ့သလုိ

သူေျပာင္းလဲသြားေတာ့

ဟုိးအရင္တုန္းကလုိ

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔

ငါ့ဇနီးေခ်ာေလးေတာ့

အလုပ္ၿပီးရင္

ငါ့ကိုေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔

အိမ္ျပန္ရမွာကို

ေမာေနေလာက္ၿပီ...
...

ေရေအးေအးေလးတစ္ခက
ြ ္န႔ဲ သနပ္ခါးဘဲၾကားေလးနဲ႔၊ စံပယ္ပန္းကံုးေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးနဲ႔ လွလွေလး ဆီးႀကိဳေနမယ့္
ခ်စ္သူဆီ

အေျပးျပန္ၿပီး

ေရေအးေအးေလးကို

တစ္က်ဳိက္ေသာက္လုိက...
္. ..

သနပ္ခါးနံ႔သင္းေနတဲ့

ပါးေလးကိုေရာ
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စံပယ္ပန္းကံုးေလးကိုေရာ
အိမ္ကိုေရာက္တာနဲ႔
အိမ္ကမိန္းမနဲ႔

ေမႊးၾကဴလုိက္န႔ဲ

ေပ်ာ္စရာေကာင္းလုိက္တာ...
ာ...

နည္းနည္းေလးေနာက္က်တာေလးကိုလည္း

ကေလးကို

ရွိတယ္မွ

ေအာက္ေမ့ေသးရဲ႕လား'
လား'

အခုေတာ့

'ေတာ္က
နဲ႔

အဲ့သလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။
သေဝထုိးေနလဲ၊

ဘယ္ကိုေလွ်ာက္ၿပီး

ဆီးၿပီးဆူေတာ့တာပဲ။

ေနာက္ၿပီး...

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔ စကားေျပာျပန္ၿပီ...
... ၾကည့္ရင္လည္း ၾကည့္ျပန္ၿပီ...
. .. ဘယ္သူနဲ႔ေနတာထုိင္တာ မဟုတ္ဘူး... ႐ႈပ္မယ္ေတာ့
မႀကံနဲ႔ဆုိၿပီး

မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊

ဘယ္လု
လိပ
ု ဲေနေန

ဘာပဲလုပ္လုပ္

တစ္ခ်ိန္လံုး

မယံုသကၤာျဖစ္၊

အျပစ္ရွာေနေတာ့တာပဲ

အျပစ္လိုက္ရွာၿပီး

တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို

ဆရာ။

ေနာက္ၿပီး

ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ။

ဘယ္လုိပဲေနေပးေပး စိတ္တုိင္းက်တယ္လို႔လည္း မရွိေတာ့ဘူး''
ကိုင္း...

စာဖတ္သူတုိ႔ေရ...
ရ...

စာဖတ္သူတုိ႔ေရာ

ဆက္ၿပီးသည္းခံႏိုင္ေသးရဲ႕လား။

ကိုေမာင္လံုးဆုိသည့္

ေဘာသမားတစ္ေယာက္ ေရ႐ြတ္ေနေသာ စကားေတြသည္ ေကာင္းခန္းကိုေရာက္ခါနီးမွ ေကြ႔ကာဝုိက္ကာႏွင့္ ေနာက္သို႔
တစ္ပတ္ျပန္၍ လည္ေနေလၿပီ။ သူ႔စကားေတြကို ေျခရာခံၾကည့္လုိက္လွ်င္ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အတြက္
အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ အိမ္မွာေပ်ာ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။
အခုလည္းၾကည့္

ကိုေမာင္လံုးႀကီးတစ္ေယာက္

သက္သာေအာင္

မုိးႀကိဳးပစ္ရာ

အေလွ်ာက္ေကာင္းေနသည္လား...
ား...

မ်ဳိးစံုေပးေနသည္လား...
ား...

သူအိမ္ျပင္ထက
ြ ္၍

ထန္းလက္ႏွင့္ကာ

သူ႔အျပစ္ကို

ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္...
. ..

ဟူ၍ပဲေျပာရမည္လား...
ား...

ဖံုးကြယ္ခ်င္၍မ်ား

အိမ္တြင္

အေထာင္း

ဆင္ျခင္ဆင္လက္ေတြ

မေပ်ာ္႐ႊင္၍ျဖစ္ေၾကာင္း

ထပ္ခါတလဲလဲ

ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးကို အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ျပန္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စိတ္မရွည္ေတာ့ၿပီ။

အစျပန္ေရာက္သာြ းေအာင္

ေကာင္းခန္းေလးကို

အရစ္ရွည္ေနသည့္

ခပ္ျမန္ျမန္ေလး

ကိုေမာင္လံုးကို

နားေထာင္ခ်င္လွၿပီ

လုိရင္းေရာက္ေအာင္

ေျပာဖုိ႔

ေလာရပါေတာ့သည္။
''ဟု
. ..
''ဟုတ္ပါၿပီ...

ကိုေမာင္လံုးရာ...
ရာ...

ခင္ဗ်ားအိမ္မွာ

မေပ်ာ္တာ

ဒီေလာက္ဆုိ

ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေနပါၿပီ...
. ..

ခင္ဗ်ားခုနတုန္းက ေျပာလက္စေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားေနရင္းနဲ႔ ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ ဆန္းက်ယ္တဲ့ကံၾကမၼာက ဘာလဲ။
ခင္ဗ်ားဘဝကို ေဇာက္
ေဇာက္ထုိးမုိးေမွ်ာ္ျဖစ္ေစတဲ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာကေရာ ဘာလဲ။ အဲဒါေလးကို ဆရာ့ကို ေျပာျပစမ္းပါဦး''
''ဟု
. .. ဆရာ့ကို အဲဒီအေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ခ်င္လြန္းလို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ လာခဲ့ရတာပါ။
''ဟုတ္ကဲ့ဆရာ...
ရာ... ေျပာပါ့မယ္...
မေျပာမွာေတာ့ လံုးဝမပူပါနဲ႔။ ဒီလုိပါဆရာ...
တိ႔ၿု မိဳ႕မွာ ငယ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝတုန္းက
ါဆရာ... ဒီလုိပါ...
ါ... ကၽြန္ေတာ္တု
ကၽြန္ေတာ္အ႐ူးအမူးစြလ
ဲ မ္းၿပီး

ခ်စ္ခ့ရ
ဲ တဲ့

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦး

သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္

ရွိခ့ဖ
ဲ ူးတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘဝမွာ ပထမဆံုးရင္ခုန္လႈပ္ရွားခဲ့ရတဲ့ အခ်စ္ဦးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ...
့. .. သူ႔အေၾကာင္းေလး စဥ္းစားလုက္
ိက႐
္ ံုန႔၊ဲ
သူ႔အသံေလးၾကားလိုက္႐ံုန႔၊ဲ သူ႔မ်က္ႏွာေလး ျမင္ရ႐ံုနဲ႔ ရင္ေတြခုန္ ႏွလံုးေတြတုန္ရတဲ့အထိ ခံစားခ်က္ေတြ ျပင္းထန္ခ့တ
ဲ ာ။
ဒါေပမယ့္ ဆရာရယ္...
. .. ကၽြန္ေတာ္က ငယ္ကလည္းငယ္...
. .. ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္ သူ႔ကိုစာေပးဖုိ႔ စဥ္းစားေပမယ့္
သူ႔အနားေရာက္တာနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္လည္း

ေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ၿပီး

သူ႔ရဲ႕စာသင္ခံုေလးထဲ

အရိပ္အျခည္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ...
နတာ...

လွည္
ည့ျ္ ပန္ျပန္လာခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေတြခ်ည္း

ေက်ာင္းကိုအေစာႀကီးသြား...
း...

သူကစာေလးကိုေတြ...
႔... ဖတ္ၿပီး

ႀကံဳခဲ့ရတယ္။

လူအလစ္မွာ

တစ္ရက္ေတာ့

စာေလးတစ္ေစာင္ထည့္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆံုေတာ့ သူ႔မ်က္လံုးထဲမွာ

ထူးျခားတဲ
ျခားတဲ့ အရိပ္အေယာင္ေလးေတြေတြ႔လုိက္ရတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီမ်က္လံုးအၾကည့္ေလးကို ဒီတစ္သက္မေမ့ဘူး။
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ အသည္းႏွလံုးထဲမွာ အဲဒီမ်က္လံုးအၾကည့္ေလးဟာ ပံုႏွိပ္ထားသလုိပဲ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ျမင္ေယာင္ေနတဲ့
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အထိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္သိပ္ကို ကံဆုိးတာပဲဆရာရယ္။ အဲဒီကိစၥေလးေတြျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕ကိုဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတၱိေမြးၿပီး
တစ္လွမ္းဆက္တုိးေတာ့မယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တ့အ
ဲ ခါက်ေတာ့မွ အုိ...
. .. ေမ့လုိ႔ဆရာ...
ရာ... သူ႔နာမည္က ေဝ တဲ့။ ေဝ တစ္ေယာက္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ကေန...
႕ကေန...

ကၽန
ြ ္ေတာ္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲကေန

သူ႔မိဘေတြေျပာင္းေ႐ႊ႕တဲ့ေနာက္ကို

ေပ်ာက္ျခင္းမလွ

လုိက္သာြ းတယ္ဆုိတာ

သိလုိက္ရတယ္။

ေပ်ာက္ဆံုးသြားေတာ့တာပါပဲ။

ဘယ္ေရာက္လုိ႔

ေရာက္မွန္းလည္း

မသိေတာ့ဘူးေပါ့ဆရာ။
ငယ္ငယ္လူပ်ဳိေပါက္ခါစအ႐ြယ္

အသည္းႏွလံုးႏုႏုေလးမွာ

ခတ္ႏွိပ္ျခင္းခံလုိက္ရတဲ့

အခ်စ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္က

ေသရာပါပဲဆရာေရ...
ုပဲ တမ္းတမ္းတတနဲ႔ စြဲလမ္းခဲ့ရတာ ႐ူးမတတ္ေတာင္
ရာေရ... သူ႔ဆီက မ်က္လံုးခ်င္းစကားေျပာခဲ့တာေလးကိပဲ
ခံစားလုိက္ရတယ္ဆရာ...
ဲ ေတြ႔ေတာ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီဆရာ။ အဲ့ဒီညေနေစာင္းမွာေတာ့...
. ..
ရာ... ဒါနဲ႔ပဲ သူန႔မ
ကၽြန္ေတာ္လည္း အလုပ္ကအျပန္ အိမ္ကိုလည္း ျပန္ခ်င္စိတ္မရွိတာနဲ႔ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သာြ းေနခဲတယ္
့တယ္။
အလုပ္မသြားခင္

မနက္ခင္းတုန္းကလည္း

မိန္းမနဲ႔ကေတာက္ကဆတ္

ျဖစ္ခ့ဲရေသးတယ္။

ဘာမဟုတ္တ့ဲ

အေသးအဖြဲ႔ကိစၥေလးကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။ အလုပ္ထဲက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္န႔လ
ဲ ည္း
မဟုတ္လည္းမဟုတ္ဘဲ

စြပ္စပ
ြ ္စစ
ဲြ ဲြ

မသကၤာတဲ့စကားေတြ

ကၽြန္ေတာ္ကလည္
ကလည္း

ေျပာတယ္။

အရင္ကေတာ့

သည္းညည္းခံပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းၾကာလာေတာ့ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘူး။ နားလည္းၿငီး စိတ္ကလည္း ညစ္နဲ႔မို႔ သူ႔ကိုမေအာ္စဖူး
ျပန္ေအာ္ပစ္လုိက္တယ္။

ဒါနဲ႔ပဲ

ညေနခင္းအလုပ္ကအျပန္မွာ
ေလွ်ာက္လိမ့္ရင္း...

အလုပ္သြားခါနီး

တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား၊

အိမ္ကိုျပန္ခ်င္စိတ္ကလည္းမရွ...
ိ...

ပန္းၿခံဘက္ကို

စိတ္ကလည္း

ေရာက္သြားေတာ့တယ္။

ရန္ျဖစ္ခ့တ
ဲ ာဆုိေတာ့

ေထြေထြနဲ႔

တစ္ေယာက္တည္း

ပန္းၿခံထဲေလွ်ာက္သြားရင္း

ပန္းၿခံရဲ႕ဟုိးေထာင့္

ျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္းက ခံုတန္းလ်ားေလးမွာ တစ္ေယာက္တည္းထုိင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔လုိက္ရတယ္။
ထူးဆန္းတယ္ဆရာေရ။
ရာေရ။ တကယ့္ကို ထူးဆန္းေပတာပဲ။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးကို ေနာက္ဘက္က ခပ္လွမ္းလွမ္းက ေတြ႔လိုက္ရတာ
သူ႔ရဲ႕ေဘးတုိက္ မ်က္ႏွာေလးကိုလည္း ေတြ႔ရေရာ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာေတာ့တာပါပဲ။ ဘုရား ဘုရား အဲသလုိ
ရင္မခုန္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ
ကာခဲ့ၿပီလဲ ဆရာ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အခု ဇနီးသည္ေဆြေဆြကို ခ်စ္သာခ်စ္ခဲ့တာ အဲ့သလုိမ်ဳိး
ရင္မခုန္ခဲ့ပါဘူး။
အဲသလုိ

ရင္ေတြခုန္လန
ြ ္းလို႔

လွည့္လာခဲ့တယ္။

အဲဒီမွာ

အံ့အားသင့္ေနခ်ိန္မွာပဲ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား

အဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာေလးက

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ဘက္ကို

အၾကည့္ခ်င္းဆံုသြားခဲ့တာေပါ့။

အဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာ

တဒဂၤေလးဆုိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ့မွကုိ ေမ့ေပ်ာက္လုိ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆရာ။
သူကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ေတြ႔ေရာ မ်က္လံုးေလးေတြ ဝုိင္းစက္သြားသလုိပဲ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔လုိက္ မ်က္လံုးေလးေတြ
ဝုိင္းစက္သြားသလုိပဲ။

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔လုိက္ရလု႔ိ

တအံ့တၾသျဖစ္သြားတဲ့ပံု၊

ၿပီးေတာ့

ခ်က္ခ်င္
်င္းပဲ

ဝမ္းသာအားရနဲ႔

လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကီး ၿပံဳးေပ်ာ္ဝင္းပသြားတဲ့ သူမ်က္ႏွာေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာ ဆရာရယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္
ခုနက ရင္ေတြဒီေလာက္ခုန္သာြ းတယ္ဆုိတာ တအံ့တၾသႀကီးကို သိလုိက္ရတယ္။ ႏွလံုးသားကသိတာကိုး... ဆရာရဲ႕။
အဲ့ဒီမွာပဲ ေဝ နဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာလာခဲ့ၿပီးေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ဆံုစည္းခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီညေနက
စကားလက္ဆံု

ေျပာလုိ႔မကုန္ေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာ...
ရာ...

သူ႔ဘဝ

ကိုယ့္ဘဝ

အျပန္အလွန္ေတြ

ေမးၾက၊

ေျပာၾက၊

စကားေတြလုၿပီး ေျပာလုိက္ၾကနဲ႔၊ ေပ်ာ္လုိက္တာဆရာရယ္...
... သူ႔မ်က္ႏွာေလးကို ေငးၾကည့္၊ သူ႔စကားေလးၾကားလိ
ကားေလးၾကားလိုက္တာ
ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္ၿပီး

ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိသြားသလုိပဲ။

ရင္ခုန္လႈပ္ရွားၿပီး

လူပ်ဳိေပါက္ကေလးလုိ

ျပန္ၿပီးခံစားေနရတယ္ ၾကည့္စမ္းပါဆရာ...
ပါဆရာ... ငယ္ငယ္တုန္းက သူ႔ဆီက တံု႔ျပန္စကား ျပန္ၾကားရလုဆဲဆဲ အခ်ိန္ေလးက်မွကပ္ၿပီး
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကြဲကြာသြားခဲ့ၾကတာ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ခ်င္စရာေကာင္းလဲဆရာ။ ဘဝရဲ႕ကံဇာတ္ဆရာက
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာ
ဝမ္းနည္းရမွာလား၊

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ကြဲကြာေစခဲ့ၿပီး

မရွိေတာ့တ့အ
ဲ ခ်ိန္က်ေတာ့မွ
ဝမ္းသာရမွာလား၊

ရင္ခုန္ေနတာပဲသိေတာ့တယ္

အခုက်ေတာ့မွ

ေနာက္အက်ႀကီးက်ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္လည္း

ဆရာ။ သူန႔စ
ဲ ကားေတြ

ကြဲကြဲျပားျပား

မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္၊

ဘာဆုိဘာမွ

ျပန္လည္ဆံုစည္းခြင့္ကို

ေပးခဲ့တယ္။

မသိႏုိင္ေလာက္ေအာင္

တဝႀကီးေျပာရတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ကံဆုိးရွာတဲ့

ေဝခြမ
ဲ ရ

သူ႔ဘဝကုိလည္း

သနားက႐ုဏာသက္စရာ ျမင္ရၾကားရေတာ့တယ္ ဆရာရယ္။ သူက သူ႔မိဘေတြနဲ႔အတူ နယ္တစ္နယ္ကို ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။
အဲဒီနယ္မွာပဲ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ မိဘေတြက သူတို႔မိတ္ေဆြရဲ႕သား သေဘၤာသားတစ္ေယာက္န႔ဲ
အတင္းလက္ထပ္ေပးစားခဲ့တယ္။
သူ႔အေမေရာ၊

သူ႔ကို

တစ္ဦးတည္းေသာ

တစ္ေယာက္ရတယ္။

လက္ထပ္ေပးၿပီး

ေမာင္ကေလးေရာ

သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ
႐ုတ္တရက္

ကံဆိုးမသြားေလရာ မုိးလုိက္လို႔႐ြာဆုိသလုိပ...
ဲ. ..

ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္လုိ႔

ဆံုးပါးသြားခဲ့တယ္။

သူ႔အေဖေရာ၊

သူလည္း

သမီးေလး

သူ႔ေယာက္်ားသေဘၤာသားကလည္း

ႏုိင္ငံျခားက

ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ဆံုးပါးသြားခဲ့ျပန္တယ္ဆရာ။ ဒါနဲ႔ပဲ အခု
ငယ္ငယ္က မိဘေတြန႔ဲ ေနခဲ့တ့ဲ ၿမိဳ႕ကေလးကို ျပန္ေရာက္လာၿပီး အိမ္ဆုိင္ကေလးဖြင့္ၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္ အတူေနဖုိ႔
ေျပာင္းလာခဲ့တာတဲ့ ဆရာ။ အခုပ်င္းပ်င္းရွိတာနဲ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီပန္းၿခံေလးထဲကို
လာထုိင္ၿပီး ငယ္ငယ္က သူငယ္ခ်င္းေတြအေၾကာင္
ေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုသတိရေနတာတဲ့ ဆရာရယ္။ အဲ့သလုိ
သတိရေနတုန္းမွာပဲ

တုိက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္

ျပန္ၿပီးဆံုစည္းခဲ့ၾကတယ္။

ကိုင္းဆရာေရ...
ဆရာေရ...

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ အရင္တုန္းက ျပတ္သာြ းခဲ့ဖူးတဲ့ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ၿငိ
ၿငိခ့တ
ဲ ယ္ဆုိပါေတာ့
အဲဒါပထမဆံုးျပန္ေတြ႔တ့ေ
ဲ န႔...''
. ..''
...
ထုိစဥ္မွာပဲ
ေကာ္ဖီခြက္ေလးကိုင္၍

အခန္းတံခါးေခါက္သံ

တေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္အတူ

အခန္းထဲသို႔ျပန္ဝင္လာေခ်၏။

ေရာ...
ေရာ...

သူနာျပဳအကူမေလး
အေရးေကာင္းတုန္း

ထက္ထက္တစ္ေယာက္
ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျပန္ၿပီေကာ

ဇာတ္လမ္းေလးက အခုမွ အစပ်ဳိး႐ံုေလးမွာ ဆတ္တငံ့ငံ့ႏွင့္ ရပ္သြားရေလၿပီတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၃)
ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္

''ကိ
''ကိုင္း ဒီလုိလုပ္ၾကစုိ႔လား ကိုေမာင္လံုး... ကုိေမာင္လံုးနဲ႔ဆရာက စကားေတြကို
အခ်ိန္ယူၿပီးေျပာမွ

လိပ္ပတ္လည္မွာ။

အခုေဆးခန္းမွာ

ဖုတ္ပူမီးတုိက္ေျပာဖုိ႔က

ေအးေအးေဆးေဆး

သိပ္
ပအ
္ ဆင္မေျပလွဘူးေလ။

ေနာက္မွာေစာင့္ေနတဲ့ လူနာေတြကလည္း အမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဒီလုိလုပ္ေလ...
လ... ဆရာ့ကို
ခဏေစာင့္ပါလား။ ဒီလူနာေတြၾကည့္ၿပီးရင္ ဆရာတုိ႔ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္သြားၿပီး တစ္ခုခုစားရင္း ေအးေအးေဆးေဆး
စကားေျပာၾကရေအာင္လား...
ား...''
... ''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကုိင္ေဆာင္လွ်က္
ဝင္ေရာက္လာေသာ

ထက္ထက္ေၾကာင့္

အႀကံတစ္ခုရလုိက္ေလ၏။

မွန္ပါသည္။

အေရးေကာင္းတုန္း
ေဆးခန္းထဲတြင္

ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆုိသကဲ့သုိ႔
ေနာက္မွာေစာင့္ေနေသာ

ဆတ္တငံ့ငံ့
လူနာမ်ားေရွ႕၌

ျဖစ္သာြ းရာက
သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦး
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အၾကာႀကီးေလပစ္ေန၍ မသင့္ပါေခ်။ ၿပီးေတာ့ ကိုေမာင္လံုး ယခုေျပာျပေနေသာ ျပႆနာကို ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္
စိတ္ဝင္စားနားေထာင္ကာ ေျဖရွင္းေပးလိုလွသကဲ့သုိ႔ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ ေနာက္ဘဝတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦး၏
စိတ္ထားႏွလံုးသားထဲတြင္လည္း
ျပင္းျပင္းျပျပႀကီး

ယခု

သိခ်င္စိတ္ေတြ

ကိုေမာင္လံုး၏

ႏွလံုးသားႏွင့္ရင္း၍ရလာေသာ

တဖြားဖြားေပၚေပါက္ေနေခ်ၿပီတည္း...။
...။

အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကို

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း

ယခုေဆးခန္းထဲ

အေလာသံုးဆယ္ႀကီးေျပာမည့္အစား ေဆးခန္းၿပီးမွ ထုိဇာတ္လမ္းေလး၏အဆက္ကို ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ဝင္တစား
နားေထာင္ခ်င္လွေသာေၾ
သာေၾကာင့္ ဤသို႔ဤပံု စီစဥ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကိုေမာင္လံုးအား
ခပ္သြက္သြက္ကေလး

ေဆးခန္းအျပင္တြင္

ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းခုိင္းကာ

ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးၿပီးသည္ႏွင့္

က်န္ရွိေနေသးေသာ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္

လူနာေတြအား

ကိုေမာင္လံုးတုိ႔ႏွစ္ဦးသား

တိတ္ဆိတ္ေသာ၊ ေအးေဆးေသာ
ေအးေဆးေသာ ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးတစ္ခု၌ ျပတ္သြားေသာ ဇာတ္လမ္းေလးကို ဆက္ရပါေတာ့သည္။
''ကိ
''ကိုေမာင္လံုးေရ ဒီေကာ္ဖီေမႊးေမႊးေလးေသာက္ရင္း ခုနက ေကာင္းခန္းေလးကို ဆက္ပါဦးဗ်ာ။ ငယ္ငယ္တုန္းက
မျပတ္ခ်င္ဘဲ ျပတ္သာြ းခဲ့ဖူးတ့ဲ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္ေခ်ာင္း ျပန္ဆံုတဲ့ညေနေလးအေၾကာင္း''
''ဟု
ဲ့ပါဆရာရယ္...
. .. ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာေလ
''ဟုတ္ကပါဆရာရယ္
ေလ ေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ဆံုရတဲ့ေန႔ေလးကို တကယ္မေမ့ႏုိင္ပါဘူး''
ကိုေမာင္လံုး၏မ်က္လံုးေတြသည္ ရီေဝေဝ ျဖစ္ေနေလ၏။ ေကာ္ဖီပူပူေလးကို တစ္ခ်က္မႈတ္ေသာက္လိုက္ရင္း...
သူ႔စိတ္အစဥ္သည္ ဟိုးအတိတ္သို႔ ေျပးလႊားေနပံုရေလ၏။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္
ယာက္ သူ႔ကို ေငးၾကည့္ေနမိပါ၏။
ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးကလည္း
သူႏွစ္သက္လွေသာ

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္

စုိင္းထီးဆုိင္၏

တိတ္ဆိတ္ေန၏။

အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးျဖစ္၏။

တုိးတိုးေလးဖြင့္ထားေသာ

တုိက္ဆုိင္ပါဘိျခင္း...

သီခ်င္းသံေလးက

သီခ်င္းေလး၏

အမည္က

အခ်စ္ဆုိတဲ့အရသာ ဟူ၏။
'နင္ဟာ အေတာင္ပါတဲ့ငွကပါ...
္ပါ... ငါက လြင့္ပါးတဲ့ေရာ္႐ြက္ဝါ အဆင္ေျပ...
. ..
ပါ
ျပ... ေလလာတုန္းအခုိက္မွာ' ၾကည့္စမ္းပါဘိ...
ေလလာတုန္းအခ်ိန္တြင္

ဆံုစည္းခဲ့ၾကေသာ

ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္

ေရာ္႐ြက္ဝါေလးတုိ႔၏

ရင္ခုန္သံေလးေတြကို

သူၾကားေနရသလုိပါ။
''ဆရာရယ္
...
''ဆရာရယ္...

ကၽန
ြ ္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား

ငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ဘူးဆရာ...
ဆရာ...

စကားေတြေျပာလုိ႔ကို

ငယ္ငယ္တုန္းကလုိပ...
ဲ. ..

မဝဘူး။

စံပယ္တင္မွဲ႔ကေလးနဲ႔

သူ႔မ်က္ႏွာေလးကလည္း

ခ်စ္စရာေကာင္းေနတယ္။

အဲဒီ

ညေနခင္းကေလးက ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ကုန္ဆံုးသြားမွန္းကို မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ ဆရာရယ္။ မုိးခ်ဳပ္လာၿပီမုိ႔ ျပန္ရေတာ့မယ္
ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ
'ကၽြန္ေတာ္ေလ...
လ...

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျခလွမ္းေတြ
ဟာ...
ဟာ...

ဒုကၡပ...
ဲ. ..

ေႏွးေနလုိက္တာဆရာ။

ဒီေလာက္စကားေတြ

သူနဲ႔ခြဲခြာၿပီး

ပန္းၿခံေထာင့္ေလးေရာက္ေတာ့မွ

အမ်ားႀကီးေျပာခဲ့ရက္သားနဲ႔

သူေနတဲ့ေနရာေလးကိုလည္း

မေမးမိလုိက္မိဘူး။ သူန႔ေ
ဲ နာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ့ေတြ႔ရမလဲဆုိတာလည္း မခ်ိန္းခဲ့မိဘူး' ဆုိတာ သတိရလုိက္မိတယ္ေလ...
အဲဒီအခ်ိန္

အျမန္ျပန္ေျပးေတာ့

ေဝ့ကို

ျပန္သြားေလေရာ့သလား မသိဘူးေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ကလည္း
မသိေလေတာ့

ေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီး...

ေသးေသးေလးမဟုတ္ေတာ့

ေတာ္ေတာ္န႔က
ဲ ို

ၿမိဳ႕အႏွံ႔လုိက္ရွာလုိက...
္. ..

အရိပ္အေယာင္ေတာင္

ေမာရင္...
. ..

မေတြ႔ႏုိင္ဘူးေပါ့။
ဟုိတစ္ေန႔က

ၿပီးေတာ့

မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆရာ။

ကၽြန္ေတာ့္မွာ
သူက

ကၽြန္ေတာ္ေလ
ေတြ႔ခ့ဲရတဲ့

ေဝေဝ့ကို

ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ရေတာ့တယ္...
...

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွာ

ညေနခင္းဆိုရင္

ကမ္းနားက

သူတကၠစီငွားၿပီးေတာ့ပဲ
ေရာက္ေနမွန္းလည္း

တစ္ေနရာမွာ

ပန္းၿခံေလးထဲ

ေတြ႔လိမ့္ႏိုးနဲ႔

လာထုိင္ေနလုိက္န...
႔ဲ. ..
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တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔...
. .. အခ်န္
ိနေ
္ တြ ကုန္ဆံုးလာေတာ့တယ္ ဆရာရယ္...
. .. ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း ေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလဆုိသလုိ
ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ သူ႔ကို ဘဝမွာ အၾကာႀကီးခြဲခြာၿပီးေတာ့မွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့တစ္ခဏေလးမွာပဲ
သူဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္

ေရာက္ေနမွန္းမသိ

ကၽြန္ေတာ္ကစိတ္ကူးယဥ္တတ္တယ္။
ႀကိဳက္တတ္တယ္။

ေတြ႔ခ်င္လုိက္တာလည္း

ငယ္ငယ္ကတည္းက

ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြက

သြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။

အရင္ကလို

ျဖစ္လာသလု
လာသလုိပဲဆရာ။ ဆရာရယ္

စိတ္ကူးယဥ္သမားဆုိေတာ့

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ယူတုန္းကေတာ့

ကေလးတစ္ေယာက္ရၿပီးသြားတဲ့

စကားေျပာတာလည္း

႐ူးမတတ္ေတာင္

အခါက်ေတာ့

မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။

အႏုအ႐ြအလွအပေလးေတြကို

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း

ပူညံပူညံန႔ဲ

ယဥ္ယဥ္စစနဲ႔

ဝဝလံုးလံုးႀကီျဖစ္လာတယ္။

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ

ခ်ဳိခ်ဳိသာသာ

စကားေျပာလုိက္ရင္ ပိႆာေလးနဲ႔ေဘးကိုပစ္လုိက္တဲ့အတုိင္းပဲ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရင္ကလုိ
ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ ယုယုယယ ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစုေပးတာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ကေလးဗာဟီရေတြန႔ဲ
အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲ ႐ႈပ္ေထြး။ ၿပီးေတာ့ သူကအိမ္မွာ သူ႔ဝါသနာအရ စက္ခ်ဳပ္၊ အက်ႌခ်ဳပ္တဲ့အလုပ္ကလည္း လုပ္ေသးေလေတာ့
ဂ်င္ေျခလည္ၿပီး မအားေတာ့ဘူးဆရာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပဲ ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစုတာသာ မရွိေတာ့တာ...
ာ...
ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိက္တာေတာ့ လြန္ပါေရာ။
မ်ဳိးစံုအျပစ္ရွာၿပီး

ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပါပဲ။

ဒီလုိမ်ဳိး

အိမ္မွာ

အဆင္မေျပျဖစ္လာရတဲ့အထဲမွာ

လင္မယားခ်င္းအတူေနရတဲ့ Sex ကိစၥမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း... သာယာမႈေတြ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ဆိတ္သုန္းလာသလုိပဲ
ခံစားရတယ္ဆရာ။

အဲဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာမွ

ငယ္ခ်စ္ဦး

ေဝနဲ႔

ျပန္ဆံုလုိက္ရတာဆုိေတာ့

ကၽန
ြ ္ေတာ့္စိတ္ေတြ

ေဖာက္ျပန္ခ်င္သလုိလို ျဖစ္လာသလားမသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေဝေဝနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္စိတ္ေတြခ်ည္း တစ္ေန႔တစ္ေန႔ကို
ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လုိရွာရွာ

သူဘယ္ေရာက္လုိ႔ေရာက္ေနမွ
. ..
နမွန္းမသိ...

တစ္ေန႔မွာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ကားေမာင္းလာရင္း ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေဘးကအိမ္ေတြကို ေငးရင္းရွာရင္း ျဖည္းျဖည္းေမာင္းလာခ်ိန္မွာ ဝုန္းခနဲ...
. ..
အသံၾကားလိုက္ရေတာ့မွ အလန္႔တၾကား ရပ္လုိက္မိတယ္ဆရာ။ ဟာ...
ဟာ... ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ နားရင္းပါးရင္းေတြပါ ထူပူသာြ းေအာင္
ထိတ္လန႔္သြားမိတယ္။

ၾကည့္လုိက္ေတာ့

ကေလးစက္ဘီးေလးတစ္စီးက

လဲေနတယ္။

ငါးႏွစ္၊

ေျခာက္ႏွစ္အ႐ြယ္

ကေလးေလးကလည္း... အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ လဲက်ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကားေပၚက အျမန္ဆင္းၿပီး ကေလးေလးကို
အျမန္ေပြ႔ခ်ီၿပီး

အတင္းလႈပ္ႏႈိး

စစ္ေဆးရေတာ့တာေပါ့ဆရာ။

လူေတြကလည္း

ဝုိင္းလာေတာ့တာေပါ့။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ

ကေလးေလးက သတိျပန္ရလာတယ္။ မ်က္လံုးေလး ကလယ္ကလယ္နဲ႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ဆရာရယ္...
. .. နည္းနည္းပါးပါးေလး
ဒူးပြန္းသြားတာကလြဲရင္ ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကေလးကို ကားေပၚေခၚတင္ၿပီး သူ႔အိမ္ကို
လုိက္ပုိ႔ရေတာ့တာေပါ့။

ၾကည့္စမ္း...

ဆရာ။

႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထဲမွာသာ

ဒီလုိေတြျမင္ရ၊

ဖတ္ရရင္

ဇာတ္နာေအာင္

တမင္ဖန္တီးထားတာပဲလုိ႔ ထင္မိမွာ။ အခုေတာ့ ကေလးရဲ႕အိမ္ကိုလည္းေရာက္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးေတြ ဇီးကြက္လုိ
ျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ...
. .. ေဝေဝရယ္ေလ...
လ... ဒီေလာက္ဆုိ ဆရာသိေလာက္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္အရွာႀကီးရွာေနတဲ့ ေဝေဝ...
ေဝေဝ...
အပုန္းႀကီးပုန္းေနတဲ့ ေဝေဝေပါ
ေဝေဝေပါ့။ ကေလးရဲ႕အေမက ေဝေဝ...
ေဝေဝ... ကေလးေလးက 'ဇင္ေမာင္ေမာင္' လုိ႔ နာမည္ေပးထားတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ဝမ္းသာလုိက္တာဆရာရယ္။

မေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္း...
ျဖစ္သြ
သာြ းခဲ့ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္

ဒူးပြန္း႐ံုေလာက္နဲ႔

ေဝေဝခမ်ာ ရင္က်ဳိးရရွာမွာ။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕။
ၿပီးသြားတာ။

ကံသီေပလုိ႔ေပါ့။
မေတာ္တဆ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ဇင္ေမာင္ေမာင္ေလး

ေသသြားခဲ့ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္...
. ..

ဝမ္းသာသလုိ

ျဖစ္ေနေပမယ့္

ဒုကၡိတ

အမူအရာေတြ

ပ်က္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ဟိုတစ္ေန႔ကလိုမဟုတ္ဘဲ ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဝမ္းသာအားရ...
သာအားရ...
ေဝနဲ႔ျပန္ေတြ႔ၾက၊ ဆံုၾက စကားေတြေျပာၾကဖုိ႔ ေျပာေပမယ့္ ေဝေဝက
ေဝေဝက လက္မခံဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အိမ္ေထာင္ရွိတာ၊
ကေလးရွိတာ သူ႔ကို ေျပာျပလုိက္ၿပီးသားမုိ႔ သူက အႏၲရာယ္ေတြကို ႀကိဳျမင္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္တာျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆရာေရ။
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အရွာႀကီးရွာေနတဲ့

ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီ
ႀကီးျဖစ္
ျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့

ငယ္ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမေလး

အူတီးအူေၾကာင္

ေဝေဝကုိ

ျဖစ္ရေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးျပန္ေတြ႔ပါလွ်က္န႔ဲ

တကယ္တမ္းက်ေတာ့...
...

သူ႔ဘက္က

ေဝေဝမွန္တယ္ဆရာ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ ခပ္စိမ္းစိမ္းေလး ေနလုိက္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဆရာရယ္။ ဒါေပမယ္...''
့...''
...
ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ စကားကို ထုိေနရာတြင္တိခနဲရပ္ကာ ေကာ္ဖီခြက္ကို ေငးစိုက္ၾကည့္ေနေလ၏။ ဒါေပမယ္၏
့
ေနာက္ဆက္တြဲက

ဘာေတြနည္း။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ကိုေမာင္လံုး၏ေဝရီေနေသာ

မ်က္လံုးအစံုရဲ႕

ေနာက္ကြယ္က ခံစားခ်က္ကေလးေတြကို မွန္းေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့သတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၄)
သံေယာဇဥ္ဆုိတာရယ္ ေညာင္ပင္ေလးလုိေပါ့

'သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကို ရွင္
ငခ
္ န္းဘယ္သူျဖတ္ႏုိင္ပါ့...
. .. ပူတတ္သူတစ္သက္လြမ္းေရာ့လုိ႔ လက္ကမ္းကာ
ေဝဒနာမမွ်ခ်င္လည္း...

ဘဝေႏြအႏုသယေတာမွာ...

သမုဒယအေမာေတြ

တစ္ဇာတ္သိမ္းေအာင္

(ခုေတာ့ေလ)
လ)

ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္'
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ကိုေမာင္လံုး၏

စကားမ်ားကို

နားဆင္ခံစားရင္း

သူ႔ရင္ထဲ

အလုိအေလ်ာက္
ေလ်ာက္

ဝင္ေရာက္လာေသာ...
ာေသာ... ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)၏ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို တီးတိုးေရ႐ြတ္မိေလ၏။ ေလာကတြင္
အမွ်င္တန္းေနေသာ

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းအား

ျဖတ္ရမည္ဆုိသည္ကို သိဖုိ႔က အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလ

ဆုိသကဲ့သုိ႔

မည္သို႔မည္ပံုျဖတ္ရမည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

ျဖတ္သင့္သည့္အခ်န္
ိနတ
္ ြင္ တိတိပပ

မျဖတ္လုိက္ႏုိင္ပါက

ၾကာေလခက္ေလျဖစ္တတ္ပါ၏။

ငယ္စဥ္

သူတို႔ငယ္ငယ္က

သူတုိ႔၏

ဆရာက
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ေက်ာင္းနံရံေထာင့္တြင္ ေပါက္ေနေသာ ေညာင္ပင္ႏုႏုေသးေသးေလးကို လက္ႏွင့္အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္ ဆြႏ
ဲ ုတ္ေနရင္းက
ေျပာခဲ့ဖူးသည့္စကားေလးကို သူဖ်တ္ခနဲ သတိရမိေလ၏။
''ကေလးတိ
''ကေလးတို႔ေရ

မေကာင္းတဲ့အက်င့္တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊

မျဖစ္သင့္မခ်စ္သင့္တဲ့

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္

ေဟာဒီေညာင္ပင္ေလးနဲ႔ သဘာဝခ်င္း သိပ္တူတာ။ ခုပဲၾကည့္ေလ...
လ... ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးဆုိေတာ့ အျမစ္ကေနၿပီး
တစ္ၿပံဳလံုး

ကၽြတ္ထက
ြ ္သာြ းေအာင္

ႏုတ္ပစ္လုိက္ရင္

ကိစၥျပတ္သြားၿပီ
းၿပီ။

ေညာင္ပင္ေလးေသးေသးေလးပါ ကိစၥမရွိ၊ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆိုၿပီး

ဒီလုိမႏုတ္ဘဲ

ပစ္ထားလုိက္မိရင္

အမႈမ့ဲ

အမွတ္မ့ဲ

ကိုယ္ကသတိမထားမိပါပဲ

တစ္စထက္တစ္စ ႀကီးထြားရွင္သန္လာမယ္...
... အပင္ကႀကီးထြားျမင့္တက္လာ႐ံုမက...
က... ေညာင္ျမစ္ကလည္း အုတ္နံရံေတြကို
အတင္းအဓၶမထုိးေဖာက္ၿပီး
အုတ္နံရံႀကီး

ေနရာယူသာြ းၿပီ။

ဒီလုိနဲ႔ပဲ

ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားမွာပဲျဖစ္တယ္...
...

ေလာင္းကစားလုပ္တာဆုိရင္လည္း

စစခ်င္း

အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်

ဒီေညာင္ျမစ္ရဲ႕ထုိးေဖာက္မႈေၾကာင့္

မေကာင္းတဲ့အက်င့္တစ္ခုခု

ဥပမာဥပမာ-

အျမစ္မတြယ္ခင္မွာကတည္းက

ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊

ႏုတ္ပစ္ရမယ္...
. ..

မျဖစ္သင့္တ့ဲ

သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးဆုိရင္လည္း ေသးေသးမွ်င္မွ်င္ေလး စတြယ္ကတည္းက အျမန္ဆံုး ျဖတ္မွ၊ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ ဒီေႏွာင္ႀကိဳးက
ခုိင္သထက္ခုိင္၊ ၿမဲသထက္ၿမဲလာၿပီး ျဖတ္လို႔မရတဲ့အဆံုး ကိုယ့္အသည္းႏွလံုးထဲ ထုိးေဖာက္အျမစ္တြယ္ၿပီး အသည္းႏွလံုးေတြ
ကြဲေၾကရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတတ္တယ္
တယ္ ကေလးတုိ႔ေရ''
ရ''
ကိုင္း...

ငယ္ငယ္တုန္းက ဆရာေျပာျပခဲ့ဖူးသည့္

ဒႆနေလးက မည္မွ်မွန္ကန္လုိက္ပါသနည္း။ ခုပၾဲ ကည့...
္. ..

ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ ျဖတ္သင့္ျဖတ္ထုိက္ေသာ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကို မျဖတ္ရက္ဘဲ မုိက္မုိက္မဲမဲ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏိုး
ရင္မွာပိုက္ေထြးမိျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ စာမ်က္ႏွာမ်ားကေတာ့...
...
''ဆရာရယ္
... ေဝေဝ့ကို မထင္မွတ္ဘဲ ျပန္ဆံုလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း
''ဆရာရယ္...
အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔

အက္ေၾကာင္းထေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႔

အိမ္ေထာင္ေရးကလည္း
ေျပာရမယ္ဆိုရင္

အဆင္ေျပေနမယ္...
...

ကၽန
ြ ္ေတာ္အိမ္မွာေပ်ာ္ေနရင္

ညေနခင္းအလုပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္လည္း

တုိက္ဆုိင္သြားတာကလည္း

ဆုိး႐ြားတဲ့ကံၾကမၼာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေဆြေဆြကလည္း
ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးေတြ

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ျဖစ္လာႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔

အိမ္ကိုလံုးဝမျပန္ခ်င္ဘူး...။
... ။

ဂ႐ုစိုက္တယ္။

ထင္ျမင္မိတယ္ဆရာ။

ဘယ္ကိုသေဝထုိးရမယ္ဆုိတာကိုပဲ

ေျခလွမ္းရွာၿပီး

ေျခဦးတည့္ရာ ေဂၚလီေလးလုိ ေလွ်ာက္လိမ့္ခ်င္လာတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိန္းမနဲ႔ကေလးနဲ႔ ရွိေနပါလားဆုိတာကိုလည္း
သတိေမ့ေမ့သြားၿပီး လူပ်ဳိလူလတ
ြ ္တစ္ေယာက္လုိ ထင္ရာျမင္ရာေတြ လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ တစ္စထက္တစ္စ ခုိဝင္လာတယ္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

စကၠဴစြန္ေလးလုိပဲ

ေလထဲလြင့္ေမ်ာပ်
မ်ာပ်ံဝဲေနသလို

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကမာၻေလးထဲ
ညေနတုိင္း၊

ညေနတုိင္း

ပထမတစ္
ပထမတစ္ရက္၊

တတိယရက္ကိုလည္းေရာက္ေရာ
ဒီရပ္ကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ
ေအာက္မွာ

ျပန္ေရာက္လာခဲ့တာပါပဲဆရာ။

ဇင္ေမာင္ေမာင္ေလး

ႏွစ္ရက္မွာေတာ့

ခံစားေနရခ်ိန္မွာ

ကၽြန္ေတာ့္ကို

အေၾကာင္းျပၿပီး

သူက

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္

အလိမၼာနည္းနဲ႔

ႏွင္ေတာ့တာပါပဲ။

ႏွစ္ေယာက္ထဲေနရတဲ့

မ်က္ႏွာငယ္ငယ္န႔ေ
ဲ နရတာမု...
ိ႔. ..

ကၽြန္ေတာ္ေဝေဝ့အိမ္ကို

ဒူးနည္းနည္းၿပဲသြားတဲ့ဒဏ္ရာကို

အုိေကပါပဲ။

မုဆုိးမသားအမိပါ။

ကိုေမာင္လာလည္တာကို

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္

ေဝေဝက

သိသာြ းတဲ့ေန႔ကစၿပီး
သြားလည္ခ့တ
ဲ ယ္။

စကားျပန္ေျပာဧည့္ခံပါတယ္။
ကိုေမာင္...
...

ဒီေတာ့

ဝမ္းသာေပမယ့္

ေဝတုိ႔သားအမိက

သံသယမ်ကလံ
္လုးံ ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕
ခဏခဏလာလည္တာေတာ့

မသင့္ေတာ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ အားနာနာ၊ မ်က္ႏွာပူပူန႔ဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္တဲ့ ဆရာရယ္။
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ေဝေဝက

အဲသလုိေျပာလုိက္ၿပီး

ေနာက္တစ္ေန႔ကစလို႔

ကၽြန္ေတာ္လည္း

ေဝေဝတုိ႔အိမ္ကို

သြားမလည္
းမလည္ရဲေတာ့ဘူးဆရာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွာ ေဝေဝက...
ေဝေဝက... အၿမဲေနရာယူထားသလုိပဲ
ျဖစ္ေနတယ္။ ဒုကၡပါပဲဆရာရယ္...
. .. အိမ္ကေဆြေဆြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ဆုိၿပီးယူခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေဆြေဆြက
ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔၊ ျမတ္ႏိုးလို႔ယူထားခဲ့တ့ဲ ေဆြေဆြနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ ေနာက္လူတစ္ေယာက္လို ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ခ်စ္စရာလည္း
မေကာင္းေတာ့ဘူး။ သူရွိေနတဲ့ေနရာ အိမ္ကလည္း ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဲသလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ ငယ္ငယ္တုန္းက
ခ်စ္ခဲ့ဖူးတဲ့ေဝေဝကို တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ လာျပန္ဆံုေတြ႔ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲက ညႇိဳးႏြမ္းသြားတဲ့ အခ်စ္ပန္းေလးျပန္
ေလးျပန္ၿပီး
လန္းဆန္းလာသလုိပဲ

ခံစားရပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္လို႔လုပ္ရမွန္းလည္း

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲမွာ

ေဝေဝေျပာတဲ့စကားေတြကို

မသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။

လံုးဝသေဘာတူလက္ခံပါတယ္။

ေဝေဝဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္န႔မ
ဲ ေတြ႔ဘဲ ေရွာင္ေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း သူမေျပာေပမယ္
ေျပာေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕

ဇာတ္လမ္းေလးဟာ မစခင္ကတည္းက အဆံုးသတ္ပစ္ဖုိ႔

ေကာင္းတယ္ဆုိတ့အ
ဲ ေၾကာင္း...

ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔လည္း မသင့္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း... မျဖစ္သင့္၊ မဆက္သင့္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးကို အေစာႀကီးကတည္းက ရပ္ပစ္ရမယ္လို႔
ဦးေႏွာက္ကသိေပမယ့္

ႏွလံုးသားကေတာ့

လက္မခံဘူးဆရာ။

အလုပ္ကျပန္တုိင္း အိမ္ကိုေရာက္မသြားဘဲ သူ႔အလုိလုိကို

ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္မိလဲဆုိေတာ့

ေျခလွမ္းေတြက ဟုိးတစ္ေန႔တုန္းက

ညေနခင္း

ေဝေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ပန္းၿခံေလးထဲက ခံုတန္းလ်ားေလးဆီကိုပဲ ေရာက္ေရာက္သြားမိတယ္ဆရာ။
ညေနညေနတုိင္း

ကၽြန္ေတာ္

အဲဒီခံုတန္းလ်ားမွာ

သြားသြားထုိင္ၿပီး

ေငးငိုင္ေတြမႈိင္ေနမိေတာ့တယ္ဆရာ...
ရာ...။
... ။

စိတ္ေတြကလည္း ဘယ္ေရာက္လုိ႔ ဘယ္ေပါက္မွန္းေတာင္ မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ အဲဒီလုိန...
ဲ႔. .. ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။
ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္

ညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာ

ခံုတန္းလ်ားေလးမွာ

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္ကေနၿပီး

ႏွစ္ဖက္ကေနၿပီး

ထုိင္ၿပီးငိုင္ေနတုန္း

လာပိတ္လိုက္တာကို

အထိအေတြရယ္
႔ရယ္...
...

ခံစားလုိက္ရတယ္။

စပယ္ပန္းရနံ႔ေလးနဲ႔

ခါတုိင္းလုိပဲ

အုိး...

ဆင္ဆင္တူတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း

မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ကို

လက္ႏုႏုေလး

အဲဒီလက္ႏုႏုကေလးရဲ႕

ေႏြးေထြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့

ကိုယ္သင္းရနံ႔ေလးရယ္က

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ထက
ဲ ို

တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခုန္ေစတယ္...
... ရင္ထမ
ဲ ွာ တသိမ့္သိမ့္ ခံစားရေစတယ္။ အဲဒီလက္ကေလးႏွစ္ဖက္က ဘယ္သူ႔လက္လဲဆုိတာ
ေျပာဖုိ႔လိုမယ္ မထင္ဘူးေနာ္ဆရာ။ 'ကိုေမာင္...
. .. ေဝလည္း ဒီေန႔ေတာ့ ဘယ္လုိမွစိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့တာမုိ႔ ကုိ႔အနားကို
ေရာက္လာခဲ့ေတာ့တာပါပဲ
တာပါပဲ။
ဟိုးအေဝးကပဲ

ခါတုိင္းေဝလည္း

ဒီေနရာေလးကို

ကိုေမာင္တစ္ေယာက္တည္းထုိင္ေနတာကို

ျပန္ထြက္ထြက္သြားရတာ
အင္အားမရွိေတာ့ဘူး

ဘယ္ႏွခါေလာက္ရွိၿပီလဲ

ကိုေမာင္။

မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔

လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး

ကိုေမာင္ရယ္...
...

ဦးေႏွာက္ထဲကေတာ့

ဘယ္လုိမွ

သူ႔အလုိလုိ

ေရာက္ေရာက္လာတယ္။

ကိုေမာင္မသိေအာင္

ဒီေန႔ေတာ့

ျပန္ထြက္သြားဖု႔ိ

မလာသင့္ဘူးဆုိတာ

တိတ္တိတ္ေလး
ဘယ္လုိမွကို

သိရွိလက္ခံထားေပမယ့္

ႏွလံုးသားထဲက ခံစားခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္လုိမွ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့တာမုိ႔ ဒီေန႔ေတာ့ ကိုေမာင့္အနားကို ေရာက္လာခဲ့ရၿပီ
ကိုေမာင္ရယ္'
အဲဒီေန႔က...

ေဝေဝေျပာခဲ့တ့စ
ဲ ကားေလးကိ
ကားေလးကို

တစ္သက္မေမ့ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္...
...

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိစကားကိုမွ ေျပာစရာမလိုေလာက္ေအာင္ ႏွလံုးသားခ်င္း သိနားလည္သာြ းခဲ့ၿပီဆရာ''
ရာ''
ဟုေျပာၿပီး ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ ရီေဝေသာ မ်က္လံုးအစံုႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးကို ေငးၾကည့္ေနေလ၏။ သူတို႔ဇာတ္လမ္း
မည္သုိ႔ဆက္မည္နည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ သူတုိ႔ငယ္ငယ္က ဆရာေျပာခဲ့ဖူးသည့္ ေညာင္ပင္ကေလး
စိမ္းႏုႏု ပံုျပင္ေလးကို အေျပးကေလး ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၅)
ကႀကီး ခေခြးတန္းမွသည္ ခ်စ္တကၠသိုလ္ဆီသုိ႔

ေလာကတြင္ တစ္စံုတစ္ရာေသာအလုပ္သည္ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္၊ မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္ပါဟု ဦးေႏွာက္ထက
ဲ
ေလးေလးနက္နက္ႀကီးသိ၏။
ခဲဆြဲထားသကဲ့သို႔

ထုိ႔ေၾကာင့္

ေလးလံလန
ြ ္းေနေခ်၏။

သြားေတာ့မည္...
. ..
သုိ႔ပါေသာ္လည္း

လုပ္ေတာ့မည္ဟု
ႏွလံုးသား၏

ေျခလွမ္းျပင္ၿပီးမွ

ေျခလွမ္းတို႔သည္

ခံစားမႈစြမ္းအားသည္

ဦးေႏွာက္အသိကို

အႏုိင္ယူသြားေလေသာအခါ မည္သို႔ရွိေလမည္နည္း။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကိုေမာင္လံုး၏ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရေသာ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲေသာ
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲ

ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္
သူေတြ႔ခ့ေ
ဲ သာ

ေရာက္ေနပံုကို

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည့္

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ပမာၾကည့္ရင္း
အာဂေယာက္်ားဘသား

မေန႔တစ္ေန႔က

တစ္ေယာက္၏ပံုစံကို

ျမင္ေယာင္မိေလ၏။ သူက အိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦး... သူေနသည့္အိမ္က အႀကီးႀကီး... ထုိအိမ္ႀကီးတစ္လံုးထဲ၌ စုစုေပါင္းမိန္းမ
၃၉ေယာက္
၃၉ေယာက္ကို

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းယူထားၿပီး

သူႏွင့္ဇနီးမယား

၃၉

ဦးႏွင့္အတူ

မသတ္မပုတ္၊

အတူေပါင္းသင္းေနထုိင္သည္တဲ့။
စကားမမ်ား၊

ရန္မျဖစ္ဘဲ

အခန္းက်ယ္ႀကီးတစ္
တစ္ခုတည္းတြင္

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

အတူတကြ

ေနထုိင္
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ေပါင္းသင္းႏိုင္စြမ္းသည့္

ထုိအာဂေယာက္်ားသားသည္

လူလြန္မသားတစ္ဦး

ဧကန္မုခ်ျဖစ္မည္မွာ

ေျမႀကီးလက္ခတ္

မလြဲတည္း... ထုိ႔ျပင္ ထုိလူ၏နားသည္ဧကန္ မကန္း၊ မပင္းေသးၿပီလားဟု
လားဟု သူသံသယပြားမိ၏။ မိန္းမတစ္ေယာက္၏
ပါးစပ္တစ္ေပါက္သည္
သည္ပင္ နားေတြကို ပူထူေနရေလာက္ေအာင္ ဆူညံနားၿငီးေစသည္မွာ အားလံုးအသိ။ ထုိပါးစပ္ေပါက္
၃၉ေပါက္
၃၉ေပါက္ႏွင့္ တစ္ခန္းတည္းအတူေနႏိုင္သည့္ ထုိသူ၏နားအၾကားအာ႐ံုေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ သူတုိ႔
ေယာက္်ားသားေတြအားလံ
ားလံုး ထုိေယာက္်ားဘသားထံတြင္ သင္တန္းသြားတက္ခြင့္ရလွ်င္ အဘယ္မွ် ေကာင္းလိုက္မည္နည္း
ဟူ၍ပင္ စဥ္းစားမိေလ၏။
အခုပဲၾကည့္ပါဦး... ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ အိမ္က ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးမယားေလး ေဆြေဆြ၏အေၾကာင္းမရွိ
အေၾကာင္းရွာ၍ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ တပူပူတဆူဆူႏွင့္ နားၿငီးေအာင္၊

နားမခံသာေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ထက
ဲ

ေျပးေပါက္ရွာကာ လမ္းေပၚတြင္ လိမ့္ရင္း ငယ္ငယ္တုန္းက တြယ္ခဲ့ဖူးေသာ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္ႏွင့္ မရည္႐ယ
ြ ္ပါဘဲ
ၿငိတြယ္မိေနေလၿပီ။

ေညာင္ပင္ေသးေသးေလး

တစ္ပင္အျမစ္က

မၿမဲၿမံမီအခ်ိန္မွာ

အျမန္ဆံုး

ရက္ရက္စက္စက္

ျပတ္ျပတ္သားသား ဆြႏု
ဲႏတ
ု ္သကဲ့သုိ႔ ႏုတ္ယူပစ္ရမည္ကို ဦးေႏွာက္က သိသိႀကီးႏွင့္ ႏွလံုးသားအလုိဆႏၵ၏ ေသြးေဆာင္
ေခၚငင္ရာေနာက္ကို သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္သြားၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲ ျဖစ္ေနၿပီေကာ။
''ကိ
. .. စိတ္ဝင္စားစရာလည္း
''ကိုင္း ကိုေမာင္လံုးေရ ဆက္ပါဦး ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးက ပုိပုိၿပီး နက္႐ႈိင္းလာၿပီေနာ္...
ပိုေကာင္းလာၿပီ...
. .. ဒီေနရာမွာ ဆတ္တင့ံငံ့ျဖစ္ေအာင္ ရပ္မထားနဲ႔ေနာ္...''
...'' ဟုသူက တုိက္တြန္းလုိက္ေတာ့...
. .. အိပ္မက္က
...
လန္႔ႏိုးလာသူပမာ

ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္

အေတြးကမာၻေလးထဲကေန

တကယ့္ျပင္ပ

ေလာကသို႔

ျပန္လည္

ခံုတန္းလ်ားေလးမွာပဲ

ထုိင္ၿပီး

ေရာက္ရွိလာေလ၏။
''ပထမဆံ
''ပထမဆံုးေန႔မွာေတာ့
စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။

သူကလည္း

ခံစားခ်က္ေတြေျပာနဲ...
႔. ..
တစ္ေယာက္

ကၽြန္ေတာ္တ႔ႏ
ုိ ွစ္ေယာက္
သူ႔ရင္ထဲက

သူန႔စ
ဲ ကားေျပာရတာ

ၾကည့ၿပီ
္ၿပီး

အဲဒီပန္းၿခံေလးရဲ႕

ရွိတာေတြေျပာ...
ျပာ...

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ဖုိ႔

စကားလက္ဆံုေျပာလုိ႔

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း

ေကာင္းလိုက္တာ

မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ရင္ထက
ဲ

ဆရာရယ္။

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ

ဟုိးအႏွစ္ႏွစ္အလလ

ကြက
ဲ ာြ ေနၾကတဲ့

အခ်ိန္ေလးေတြကို အတုိးခ်ၿပီး စကားေတြတဝႀကီး ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ။
အဲဒီပန္းၿခံေလးထဲ
ခြဲခဲ့ၾကတယ္။

ညအေမွာင္က

ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေတာ့မွ

အံ့ၾသစရာေကာင္
သစရာေကာင္းလုိက္တာဆရာ။

သူနဲ႔ခြဲခြာၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ

လမ္းေထာင့္ေလးကို

ေရာက္တာနဲ႔

မခြဲခ်င္မခြာရက္န႔ဲ
သူ႔ကို

တမ္းတ

သတိရမိေတာ့တာပါပဲ။ ထပ္ၿပီးေတြ႔ခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ေတြ တဖြားဖြားျဖစ္လာတယ္။ သူ႔မ်က္ႏွာေလးကို ျမင္ခ်င္တယ္။ သူ႔အသံေလးကို
ၾကားခ်င္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူ႔လက္ကေလးကိုေတာင္ ကုိင္ခြင့္မရေသးပါဘူးဆရာ။ ဒါေပမယ္
ြ ္ေတာ့္ရင္ေတြ
ဒါေပမယ့္ ကၽန
ခုန္ေနလုိက္တာ။

အဲဒီေန႔ေလးကစၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕

သူ႔ကိုမေတြ႔ရရင္

မေနႏုိင္ဘူးဆရာ။

စြလ
ဲ မ္းလုိက္တာ

စကားေတြ

တဝႀကီးေျပာၾကတယ္
ေျပာၾကတယ္။

ေတြ႔ၾကဆံုၾကတယ္။

အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးစခဲ့တယ္။

အရမ္းပါပဲ။

ညေနတုိင္း

တစ္ေယာက္နဲ႔

ေန႔စဥ္

ေန႔တုိင္း

အဲဒီပန္းၿခံရဲ႕ခံုတန္းလ်ားေလးမွာ

တစ္ေယာက္

ခႏၶာကိုယ္ခ်င္းေတာင္

မထိေတြ႔ရေသးခင္မွာကို သူ႔ကိုစလ
ဲြ မ္းရတာ။
ဒီလုိနဲ႔

စကားေတြေျပာၾကရင္းကေန

အဲဒီပန္းၿခံထဲ

ဆက္ၿပီးေတြ႔ဖုိ႔

မသင့္ေတာ္တဲ့

အေနအထားနဲ႔

ႀကံဳလာခဲ့ရတယ္ဆရာ...
ရာ... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္ေသးေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းအဆင့္ထက္ေတာ့
နည္းနည္းေလးေက်ာ္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးဆုိေတာ့...
. .. ပန္းၿခံထဲက ခံုတန္းလ်ားေလးေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္တည္း ထုိင္ေနၾကတာကို
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သူမ်ားေတြေတြ႔သြားမွာ
ျပႆနာေတြ

စိတ္ပူလာရတယ္။

တက္လာႏိုင္တယ္

ဒီအတုိင္းဆက္ေတြ႔ေနရင္...
...
ဒါနဲပဲ
႔ပဲ

မဟုတ္လားဆရာ။

တစ္ေယာက္စကား၊

တစ္ေယာက္နားပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး

တစ္ပတ္ေလာက္စကားေတြေျပာၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ေနရာေျပာင္းဖို႔ စၿပီးစဥ္းစားၾကပါတယ္။ ပထမဆံုး သူနဲ႔တုိင္ပင္တယ္...
... ဒီအတုိင္း ပန္းၿခံထဲက ခံုတန္းလ်ားမွာ
ထိုင္ေနတာထက္စာရင္

ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔

သူ႔ကိုတင္ေခၚသြားၿပီး

လူရွင္းတဲ့ေနရာမွာ

ကားေပၚမွာပဲ

စကားေျပာၾကရင္
စကားေျပာၾကရင္

မေကာင္းဘူးလားလို႔ေလ။ လူရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ကားေပၚမွာပဲ စကားေျပာၾကရင္ မေကာင္းဘူးလားလို႔ေလ။ သူကလည္း
သေဘာတူတယ္ဆရာ။
သူ႔ကိုေခၚတင္သြားၿပီး

ဒါနဲ႔ပဲ

ေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီး

ၿမိဳ ႕ျပင္ဘက္နားက

စကားေတြေျပာျဖစ္ၾကတယ္ဆရာ...
ရာ...

လူသူရွင္းတဲ့

ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမ...
မ...

ဆဲြေဆာင္ကပ္ၿငိ္ေစတတ္တယ္ဆုိတ့စ
ဲ ကားက
လက္ဆံုေျပာမကုန္ၾကဘူး...

ပန္းၿခံေထာင့္နားမွာ

ဒီလုိန႔ပ
ဲ ဲ

သူကေစာင့္တယ္။

ေတာစပ္တစ္ေနရာေလးမွ
နရာေလးမွာရပ္ၿပီး
မတူညီတဲ့ဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာ

သိပ္မွန္တာပဲဆရာ။

ပထမေတာ့

သတိမထားမိ
မထားမိလုိက္ပါဘဲနဲ႔

ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔

ကားထဲမွာပဲ

သံလုိက္ဓာတ္လုိပဲ
ႏွစ္ေယာက္သား

တစ္ရက္က်ေတာ့

ထုိင္ရင္း

အျပန္အလွန္

စကားေလးေတြပဲ

စကားေျပာေနရင္းကေန

သူ႔ရဲ႕လက္ကေလးကို မသိမသာ ကိုင္မိသာြ းတယ္
းတယ္။ 'ေဝ့ လက္ကေလးက ႏူးညံ့လုိက္တာေနာ္' လို႔ေျပာၿပီး လက္ကေလးကို
အသာပြတ္ၾကည့္မိတယ္...
. .. ၾကည့္စမ္းဆရာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလုိက္ပံုမ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာအေတြ႔အႀကံဳမွ မရွိတ့ဲ
လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္
ဝင္စေလးလည္းမဟုတ...
္. ..

ကေလးတစ္ေယာက္အေဖ၊

မယားလက္ရွိ၊

အေတြ႔အႀကံဳေတြ

မ်ားျပားလွၿပီျဖစ္တ့ဲ

ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္န႔ဲ ေဝေဝရဲ႕ လက္ကေလးကို ကုိင္လုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခံစားရတဲ့ အေတြ႔အထိအာ႐ံုဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရင္ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ခုန္ေစပါေတာ့တယ္ဆရာ။ သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္လုိပဲလားေတာ့ မသိဘူး။
လံုးဝမ႐ုန္းဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ဆင့္ထပ္တက္မိေတာ့တာေပါ့။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ပထမတစ္ရက္တည္းမွာပဲ
ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္တက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္တာ။ ေနာက္ ၃-၄ ရက္ေလာက္ေနေတာ့
လက္ကေလးကို ကိုင္ရာက အဲဒီလက္ကေလးကို နမ္း႐ႈိက္တဲ့အဆင့္ကို တက္လာတယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး
သူ႔ကိုယ္လံုးေလးကို

ေပြ႔ဖက္ၿပီး

ရင္ခြင္ထမ
ဲ ွာထားရင္း

စကားေျပာတဲ့အဆင့္ေရာက္လာတယ္။

ၾကည့္စမ္းေနာ္

ဆရာ။

သိပ္ကိုအံ့ၾသစရာေကာင္းတာပဲ။ ခ်စ္သူခ်င္းအေတြ႔အထိမွာ တျဖည္းျဖည္း အဆင့္တက္လာတဲ့ ကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းတုန္းကလိုပဲ။ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ ၿပီးရင္ တတိယတန္းဆုိၿပီး တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း တက္သာြ းတာနဲ႔
သိပ္တူတယ္ဆရာ။

အတန္းတက္သာြ းၿပီးၿပီဆုိရင္

စတုတၳတန္းတက္ၿပီးရင္
နမ္းရာကေန

တတိယတန္းေတြကို

လက္ေမာင္းေလး၊

အဲဒီကေန

ေနာက္တစ္ေန႔

ျပန္ဆင္းစရာမလုိတဲ့
နဖူးေလး၊

အဲဒီတက္သြားတဲ့

အတန္းေလာက္ကေတာ့

သေဘာေပါ့ေနာ္ဆရာ။ ဒီလနဲ
ိုန႔ပ
ဲ ဲ

ၿပီးေတာ့

ပါးကေလး၊

ၿပီးေတာ့

လက္ကေလးကို

ႏႈတ္ခမ္းေလးေပါ့ဆရာ။

ဒီလိုနဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္လာလိုက္တာ အနမ္းေလးေတြ ဖလွယ္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာပဲ
တစ္ရက္က်ေတာ့ ေဝေဝက ခ်ိန္းထားတဲ့ေနရာကိုလည္း ေရာက္မလာဘူး။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ပူပန္ၿပီး သူ႔အိမ္ကို
လုိက္သြားၾကည့္ေတာ့ အိမ္က ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ ေဘးအိမ္ကို

ေမးၾကည့္ေတာ့ ခရီးထြက္သြားတဲ့ ပံုစံေျပာတယ္။

ဘယ္ကိုသြားတယ္။ ဘယ္ေတာ့ျပန္လာမယ္ဆုိတာလည္း မေျပာသြားဘူးတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ေလ...
လ... ေဝေဝနဲ႔ခြဲခြာရတဲ့ ၁၀ရက္
၁၀ရက္တာ
ကာလေလာက္ဟာ

ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္မကေအာင္

ၾကာတယ္လုိ႔

စိတ္ထဲမွတ္ထင္ရတဲ့ထိ

အေနရခက္လုိက္တာ။

ဖ်ပ္ဖ်ပ္ကို လူးေနေတာ့တာပဲ။ ညေနညေန သူန႔ေ
ဲ တြ႔ေနက်အခ်ိန္ေလးေရာက္ရင္ ဘယ္လိုမွ မေနႏုိင္ဘူး။ ပထမဆံုး ေဝေဝနဲ႔
ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ေနရာေလးျဖစ္တ့ဲ ပန္းၿခံရဲ႕ခံုတန္းလ်ားေလးဆီကိုပဲ သူ႔အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။
တစ္ရက္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ထုိင္ေနတုန္း မုိးေပါက္ေလးေတြ က်လာတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ပန္းၿခံထက
ဲ ထြက္ၿပီး
ကားဆီကို ခပ္သြက္သက
ြ ္ေလးလာခဲ့တယ္...
. .. ဆရာရယ္ ကားနားကိ
ကားနားကိုလည္း ေရာက္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ပန္းေလး ေဝေဝကို
ကားေဘးနားက

မုိးေပါက္ေတြၾကားမွာ

ရပ္ေနတာ

ေတြ႔လိုက္ရေတာ့

ထခုန္မိေတာ့မတတ္ကို

ေပ်ာ္လုိက္တာဆရာ။
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ဝမ္းသာသြားလိုက္တာ အရမ္းပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ မုိးေတြ ညိဳေနရာက လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္လိုက္ၿပီး
မုိးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခု
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ခြင္ထဲ

ဂ်ိမ္းခနဲျမည္ဟည္းသြားခဲ့တယ္။
ေျပးဝင္လုိက္တယ္ဆရာ။

ေဝေဝကလည္း
ၿပီးေတာ့

ေဝေဝ့ကို

႐ုတ္တရက္လန္႔ဖ်တ္ၿပီး
ကားေပၚတင္ၿပီး

အနီးေရာက္လာတဲ့

ေတြ႔ေနက်ေနရာေလးကို

ေမာင္းထြက္ခဲ့တယ္။ ရင္ေတြခုန္လုိက္တာ ဆရာရယ္။ အဲဒီေန႔ေလာက္ ဘဝမွာ ရင္ခုနတာမရွ
္တာမရွိဘူး''
ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္

သူႏွင့္စကားေျပာရင္း

မုိးေတြ႐ြာေသာ

လွ်ပ္စီးေတြလက္ေသာ

မုိးႀကိဳးေတြပစ္ေသာ

ေန႔ကေလးကို ျပန္ေရာက္သာြ းၿပီထင္ပါသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာက ဝင္းပေန၏။ သူ တံေတြးကို တစ္ခ်က္မ်ဳိခ်လိုက္၏ 'ဂလု' ...။
...။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၆)
ေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္
ပဖ
္ ်ားက စည္းကေလး

စည္းေလးတစ္ခု
ေနာက္ဆံုးတားထားသည့္

တားထားသည္။

ထုိစည္းေလးသည္

စည္းေလးဆုိပါေတာ့

ဘဝတစ္ခုလံုး

ထုိစည္းေလးကို

မည္သို႔ေသာ

ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခံုျဖစ္မသြားဖို႔
အေၾကာင္းေၾကာင့္ပျဲ ဖစ္ျဖစ္

ေက်ာ္ကိုမေက်ာ္ရဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိစည္းကို ေက်ာ္လုိက္ၿပီဆိုသည္ႏင့
ွင့္ ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေတာ့မည္။ ထုိသူသည္
စည္းနားကို ကပ္သည္ထက္ ကပ္လာသည္...
. .. ဘုရားေရ...
ားေရ... ထုိစည္းကို သူေက်ာ္ျဖတ္သြားေတာ့မွာလား။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏

အေတြးထဲ

'ရာမ'
ရာမ'

ဇာတ္ထဲက

သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏

႐ုပ္ပံုလႊာေလးက

ဖ်တ္ခနဲလင္းလက္လာေလ၏။ သီတာေဒဝီ လိုခ်င္သည္ဟု ပူဆာလြန္း၍ ေ႐ႊသမင္ကို လုိက္ဖုိ႔အသြား စိတ္မခ်ႏုိင္လန
ြ ္းသည့္
လကၡဏာမင္းသားက စည္းသံုးတန္တားခဲ့၍ ထုိစည္းဝိုင္းအတြင္းမွ မထြက္ရန္၊ မေက်ာ္ရန္ အတန္တန္မွာၾကားထားခဲ့သည္။
ဒႆဂီရိက

ရေသ့သူေတာ္စင္ဟန္ေဆာင္၍

လုိက္သြားမိေသာ

သီတာေဒဝီ

ဆြမ္းခံႂကြၿပီး

မင္းသမီးေလးခမ်ာ

ဒႆဂီရိ၏

စည္းကိုေက်ာ္ဖုိ႔
လက္ထဲ

ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေနာက္သို႔

က်ေရာက္သြားေလ၏။

ၾကည့္စမ္းပါဘိ၊

ထိုစည္းကေလးကို မေက်ာ္လန
ြ ္မိဖုိ႔ သတိအတန္တန္ ေပးပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ေက်ာ္လြန္မိပါသနည္း။
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ယခုလည္းၾကည့္ေလ...
လ... ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ မုိးေတြသည္းသည္း႐ြာ၊ ေလျပင္းေတြတုိက္၊ မုိးႀကိဳးေတြပစ္ေသာ
ေန႔တစ္
တစ္ေန႔၌ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေနရာေလးတစ္ခုတြင္ ကားတစ္စီးထက္၌ ခ်စ္သူ ေဝေဝႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း
ဆံုေတြ႔ေနေခ်ၿပီ။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့...
. .. ကိုေမာင္လံုးသည္ လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္။ ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ အိ္မ္ေထာင္ရွင္
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။

ၿပီးေတာ့

သူ႔ဇနီးႏွင့္သားအားလည္
ားအားလည္း

ရင္ထဲက

ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ

ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလွပါ၏။

ထုိမွ်မကေသး သူသည္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုသာ လက္ခံႏွစ္သက္ေသာ သူ႔ဘဝတြင္ ေဆြေဆြမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္
မိန္းကေလး တစ္ဦးတေလႏွင့္မွ်... အေပ်ာ္အပါးေတြ လိုက္စားခဲ့ျခင္းလည္း မရွိ၊ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ

ေနခဲ့ျခင္းလည္း မရွိ၊

႐ုိး႐ုိးေအးေအးႏွင္
င့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေနထုိင္ခ့ေ
ဲ သာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။
ယခု ထုိသူတစ္ေယာက္...
... သူ႔ဘဝတစ္ခုလံုး ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခံုျဖစ္သြားေတာ့မည့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ပာြ းလုလု၊
ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၏ထိပ္ဖ်ား စည္း ကေလး တားထားေသာေနရာသို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီေကာ။ ထုိစည္းေလးကို
ေက်ာ္လု
လိက
ု ္သည္ႏွင့္ ထုိေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသို႔ ကားခနဲ က်သြားေတာ့မွာ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း လွမ္းျမင္ေနမိေလၿပီ။
'ကိုေမာင္လံုး...

ဆက္ေျပာေလ...
ျပာေလ...

တံေတြးေတြခ်ည္း

မ်ဳိခ်မေနနဲ႔ဦးဗ်ဳိ႕...

ေကာင္းခန္းေရာက္မွ

ဒီလုိျဖတ္မထားေၾကးေလ'
ထားေၾကးေလ' ဟု ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက စိတ္မရွည္စြာ အစေဖာ္ေပးလိ
ပးလိုက္ေတာ့သည္။
ဟင္းခနဲ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးကို အသာခ်ရင္း ''ဟု
. .. အဲဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ ဘယ္လုိမွ
''ဟုတ္ပါတယ္ဆရာရယ္...
ေမ့လုိ႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္
သူ႔အလုိလုိ

ဝင္လာတုိင္း...

အေရးပါလွတ့ဲ
စဥ္းစားမိတုိင္း

ေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ...။
...။ အဲဒီေန႔ေလးအေၾကာင္း
...
ရင္ထဲမွာ

ေတြးလို႔မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္

မေတြးခ်င္ေပမယ့္

႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့

ေခါင္းထဲ

ဆန္႔က်င္ဘက္

ခံစားမႈေတြကို အျပင္းအထန္ခံစားရတယ္ဆရာ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ အဲဒီေန႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရာဇဝင္ထက
ဲ
ဖဲ့ညႇပ္ၿပီး
ဆြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္လုိ႔ရရင္ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ခ်င္မိတယ္။ အဲဒီေန႔က ကၽြံဝင္သြားခဲ့တဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္လည္း အခုလို
ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ

စိတ္ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေနၿပီး

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတာ
အဲဒီစည္းေလးကို
သိပ္ေကာင္းမွာပဲလုိ႔

အဲဒီေန႔ကသာ

မဟုတ္လား။

မေက်ာ္လုိက္မိရင္
တစ္ခါတေလ

ဆရာ့ဆီ

အကူအညီ

အႀကံဉာဏ္ေတာင္းရတဲ့

အဲဒီေနရာေလးကို

ဘယ္ေလာက္ေတာင္

မသြားခဲ့မိရင္...
. ..

ေကာင္းလုိက္မလဲ။

စဥ္းစားေတြးေနမိတယ္ဆရာ။

ဒါေပမယ့္

ဘဝကို

အျဖစ္ဆုိးမ်ဳိးနဲ႔

သြားခဲ့ေပမယ့္လည္း

အစကေန

ျပန္ၿပီးစလို႔ရရင္

တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း

အဲဒီေန႔က

မရည္႐ြယ္ဘဲ မႀကံစည္ဘဲ သူ႔အလုိလုိ ေက်ာ္နင္းသြားခဲ့တဲ့ စည္းေလးဟာ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရလြန္းတာ...
တာ... သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရတာ...
တာ...
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္

ဆရာရယ္...
...

အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ

အခ်စ္တစ္ခုရဲ႕

တုႏႈိင္းျပမရႏိုင္တဲ့

အရသာ

ဟာ

ဒီလိုပါလားဆုိတာကို ျမည္းစမ္းႏုိင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ေန႔တစ္ေန႔လို႔ ေျပာရမယ္ဆရာ။
ဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ေလ...
လ...
အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ
ေျပာရမယ္ဆုိရင္

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔

လံုးဝေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲတာ
့တာ

လပိုင္းေလာက္ေလးပဲ

ၾကာေနၿပီ။

နည္းနည္းပါးပါး

ကၽြန္ေတာ္ဟာ

ဟုိးအရင္

အိမ္ကေဆြေဆြန႔လ
ဲ ည္း

အိမ္ေထာင္ဦးကာလ

အဆင္ေျပခဲ့တယ္လုိ႔

တစ္ခဏေလး

ေျပာရမလားမသိဘူး။

အဲဒီ

လပိုင္းေလာက္ေလးမွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သုတ္လႊတ္တာ သိပ္ျမန္ဆန္တတ္တဲ့ အက်င့္ဆုိးႀကီးရွိေနတာေၾကာင့္
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ရဲ
့ရ႕ဲ အျဖစ္ေလး ေျပာျပေတာ့ေတာင္ သူတို႔ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို စၾကေနာက္ၾကေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြဆုိရင္လည္း အရမ္းရွက္ေၾကာက္တတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေဆြမ်ဳိး မိဘေမာင္ႏွမေတြအားလံုးက စိပ္ပုတီးနဲ႔
ဘာသာေရးကုိပဲ

ယံုၾကည္သက္ဝင္လန
ြ ္းၿပီး

ငယ္စဥ္ကတည္းက

အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြဟာ

ယုတ္ညံ့တယ္...
...
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နိမ့္က်တယ္စသည္ျဖင့္

႐ုိက္သြင္းထားေလေတာ့

လံုးဝမေကာင္းခဲ့ဘူးဆရာ...
ဆရာ...။
...။

လင္မယားအတူေနၾကတဲ့အခါမွာ

အေသေကာင္ႀကီးလုိ

တံု႔ျပန္မႈက

ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေနတတ္တယ္။

သာယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာ

အတူေနတဲ့အခါမွာလည္း

သာယာၾကည္ႏူး ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္တာေတြစတဲ့ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊ တံု႔ျပန္မႈေတြကို လံုးဝျပေလ့မရွိဘူး။ ဒီကိစၥမွာ သူ႔အေနနဲ႔
လံုးဝပဲမသာယာတာလား...
သာယာတာလား... သာယာရဲ႕သားနဲ႔ ျပလုိက္မိရင္ သူ႔ကိုယ္သူေရာ၊ သူမ်ားကေရာ အထင္ေသး အျမင္ေသးျဖစ္မလား၊
ပညာနိမ့္တယ္လို႔

ထင္မလားဆုိၿပီးေတာ့ပဲ

အရွက္ႀကီးႀကီးနဲ႔

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆုိတာ

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့

ေဝခြလိ
ဲလု႔မ
ိ ရဘူးဆရာ။ အဲဒီမွာမွ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလြန္ေျမာက္ၿပီး ကုိယ္ဝန္ရွိသြားတဲ့အခ်ိန...
္... ကေလးေမြးခ်ိန္ မီးတြင္းခ်ိန္စသျဖင့္
သားေလးကိုယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္ကစၿပီး လံုးဝေတာင္ အတူေနခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း သားေလးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာလုိ႔
ကၽြန္ေတာ္ ပူဆာလြန္းမက ပူဆာေတာ့မွ ဆယ္ခါမွ
ခါမွတစ္ခါေလာက္ ရံဖန္ရံခါ ရွားရွားပါးပါးေလး...
းပါးပါးေလး... အတူေနခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္း
သူက

ဟုိးအရင္ကထက္ေတာင္မွ

ပိုၿပီးဆုိးသြားေသးတယ္။

သူ႔ရဲ႕စိတ္က

သားေလးဆီမွာပဲ

လံုးဝေရာက္သာြ းၿပီး

ဒီအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ ေယာက္်ားနဲ႔အတူေနတဲ့ Sex ကိစၥကို လံုးဝစိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး... သူ႔ကိုယ္သူလည္း လွပေအာင္
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ဘာဆုိဘာမွ မႀကိဳးစားေတာ့ဘဲ ပစ္စလက္ခတ္ကို ေနေတာ့တာပဲဆရာေရ...
ရာေရ... အၿမဲတမ္းခ်ဳိင္းေခၽးြ ေတြန႔ဲ
ဟင္းနဲ႔၊

ဖုန္နဲ႔ေတြန႔ဲ

ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတာပဲ...
. ..

ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကလည္း

တစ္ေန႔တျခား

ဝဝဖီးဖီးႀကီး

ျဖစ္လာတယ္။

စကားေျပာရတာလည္း နားဝင္မခ်ဳိေတာ့ဘူး။
ေနာက္ၿပီ
ၿပီးအတူေနတဲ့အခါက်ရင္လည္း

ျမန္ျမန္

ျမန္ျမန္ဆုိၿပီးေတာ့

အတင္းျမန္ျမန္ၿပီးခုိင္းတယ္။

အဲဒီက်ေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္မွာ အရင္ကျဖစ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ေရာဂါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ဘက္ေရာဂါဆုိးႀကီးတစ္ခု ထပ္ၿပီးရေတာ့တာပါပဲဆရာ။
အဲ့ဒါကေတာ့ သုတ္မလႊတ္ႏုိင္တာ၊ မၿပီးေတာ့တဲ့ ေရာဂါဆုိးႀကီးေပါ့ဆရာ။ စဥ္းစားတာၾကည့္ အရင္တုန္းက ျဖစ္တာက
သုတ္လႊတ္ျမန္လြန္းတဲ့ေရာဂါ အခုျဖစ္တာက လံုးဝ သုတ္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေပါ့။
အဲဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦး ေဝေဝနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္ဆံုေတြ႔ၿပီး ခ်စ္သူႏွစ္ဦး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး
နီးကပ္ၿငိတြယ္လာလုိက္တာ.
ာ. ..

အရင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလုိ

တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတက္လာလုိက္တာ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ခ်စ္သူခ်င္းေတြ႔ထိမႈက

ေနာက္ဆံုးမိုးေတြေမွာင္၊

မုိးႀကိဳးေတြပစ္၊

ကႀကီး

ခေခြးကေန

လွ်ပ္ေတြလက္တ့ေ
ဲ န႔ကေတာ့

တကၠသုိလ္က ဘြဲ႔ရသြားတဲ့ေန႔လို႔ေတာင္ ေျပာရမလားမသိ
ေျပာရမလားမသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။ ခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားဆုိတာ အတူတူမထားရဘူး။
'အုိးခ်င္းထား အုိးခ်င္းထိ ႀကိဳးခ်င္းထား ႀကိဳးခ်င္းၿငိ' ဆုိတဲ့ ေရွးလူႀကီးေတြ ဆုိဆံုးမစကားေတြ ထားခဲ့တာ အလကား
မဟုတ္ပါလား။ အေတြ႔ကိုမခံႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဒါပါလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္မ်က္ဝါးထင္ထင္ ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့တာပဲဆရာ။
အဲဒီေန႔က သူမနဲ႔မေတြ႔ရတာ ခြဲေနရတာ ၁၀ရက္
၁၀ရက္ေတာင္ ၾကာခဲ့ၿပီဆုိေတာ့ ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတဲ့အခ်ိန္ ၿပီးေတာ့
သူကလည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္န႔သ
ဲ ူ ႏွစ္ဦးသား ဒီလုိမ်ဳိးခ်ိန္းေတြ႔ရင္း ေတြ႔ရင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ထိန္းမႏုိင္
သိမ္းမရေတာ့ဘဲ သဒၵါေတြလန
ြ ္ရာက တဏွာေတြကၽြံေတာ့မယ့္ အျဖစ္မ်ဳိးကို ႀကိဳတင္တြကဆ
္
ေတြးေတာမိၿပီး ကၽန
ြ ္ေတာ္န႔ဲ
ေဝးတဲ့ေနရာကို ေျပးတာတဲ့ဆရာေရ...
ရာေရ...။
... ။
'ကိုေမာင္ရယ္ ေဝေလ ကိုေမာင္န႔ခ
ဲ ဲြခာြ ၿပီး ေနၾကည့္ေတာ့မွ တစ္ေန႔ေလးမေတြ႔ရတာ တစ္ကမာၻေလာက္ေတာင္
ၾကာပါလားလို႔

ေနမထိ၊

ထုိင္မထိ

ႏွလံုးသားေရာဟာ
သားေရာဟာ ကိုေမာင့္ဆီမွာပဲ
သိသိႀကီးနဲ႔

ဘယ္လုိမွ

ျဖစ္ရတယ္။

ၿပီးေတာ့

ဘယ္ေလာက္ပဲလူက

တြယ္ကပ္က်န္ရစ္ခဲ့တယ္ရွင္ေရ...
ရ...

ေရွ႕ကိုတုိးလို႔

မျဖစ္ေတာ့ဘူးရယ္လို႔

ကုိေမာင့္မွာ

ေျပးႏုိင္ေပမယ့္
သားနဲ႔မယားနဲ႔

စိတ္ႏွလံုးတံုးတံုးခ်ၿပီး

ေဝ့ရဲ႕စိတ္ေရာ
အိမ္ေထာင္ရွိမွန္း

ေျပးခဲ့ၿပီးေတာ့မွ

ေနာက္ဆံုး

၁၀ရက္
၁၀ရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာ ဘယ္လုိမွကို ဆက္ၿပီးေတာင့္ခံမထားႏု
ထားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ႏွလံုးသားရဲ႕အလုိဆႏၵကို ဘယ္လုိမွလည္း
မလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။

အဲဒါနဲ႔

ေနာက္ဆံုးေတာ့

ကိုေမာင္ရွိရာ

ေနရာေဟာင္းေလးကို

ကိုေမာင့္ရဲ႕ျပင္းထန္တ့ဲ
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ဆြဲငင္အားေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ရင္း ေနာက္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ပဲ သူ႔အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္လာရေတာ့တာပါပဲ ကိုေမာင္ရယ္...
...
မသိေတာ့ဘူးကြယ...
္. .. ေဝလည္း တကယ္မသိေတာ့ဘူး။ ေဝ့ကိုယ္ေဝ ဘာေတြလုပ္လုိ႔ လုပ္မိလဲဆုိတာကိုေတာင္ ဘယ္လုိမွကို
နားမလည္

သိလည္းမသိခ်င္ေတာ့ဘူး။

ေဝ့စိတ္ထဲမွာ

တစ္ခုပ...
ဲ. ..

ေဝ့ႏွလံုးသားထဲမွာလည္း

တစ္ခုပ...
ဲ. ..

အဲဒါကေတာ့

ကိုေမာင့္ကိုခ်စ္တယ္။ ကိုေမာင္န႔ခ
ဲ ၿဲြ ပီး ဘယ္လုိမွ မေနႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိတာပဲ ကိုေမာင္ေရ'
ရ' တဲ့ဆရာရယ္။ ေဝေဝရယ္ေလ...
လ...
ကားအျပင္မွာ မုိးစက္မုိးေပါက္ေတြ တေျဗာင္းေျဗာင္းက် မုိးေတြ ေမွာင္လုိ႔ ဘာဆုိဘာမွ မျမင္ရလို႔ အေမွာင္ေတြဖံုးေနတဲ့
ကားေလးထဲမွာ တစ္ခါမွ သူမလုပ္ဖူးတဲ့အလုပ္တစ္ခုကို သူကစၿပီး လုပ္ေတာ့တယ္ဆရာ...
ရာ... အဲဒါကေတာ့ ခါတုိင္းဆုိရင္
ကၽြန္
နေ
္ တာ္က သူ႔ကို
ကၽြန္ေတာ့္ကိုနမ္းတာ...
တာ...

ေပြ႔ဖက္ၿပီး

နမ္းေနၾက၊ သူက ႐ုန္းရင္းကန္ရင္း တြန္းဖယ္ေနက်၊ အဲဒီေန႔ကေတာ့

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ႏွလံုးသားေတြ

စိတ္ထားေတြ

ပူထူၿပီး

ရင္ေတြခုန္

ႏွလံုးေတြတုန...
္. ..

သူကစၿပီး
ဘာဆုိဘာမွ

မျမင္ႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ စိတ္ေတြ အရမ္းလႈပ္ရွားမိေတာ့တယ္
တယ္ ဆရာ...''
ရာ...''
ဘုရား...
ား... ဘုရား...
ား... မေက်ာ္နင္းသင့္သည့္ စည္းကေလးေပၚ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သား ၿပိဳင္တူေရာက္ေနပါေရာလား။
'ကိုေမာင္လံုးေရ ဒီမွာရပ္ေတာ့ေလ ေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္ေတာ့ေလ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲက်ေတာ့မွာ ခင္ဗ်ားသိရဲ႕လား'
လား'
ဟု ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ထဲ အေတြးထဲက အျပင္းအထန္ ဟန္႔တားေနမိ
ားေနမိေတာ့သတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၇)
ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္

အခ်စ္ဆုိတာ

အဘယ္က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ

အရာနည္း...

စကားေလးတစ္ခြန္း

သူၾကားဖူးပါ၏။

အခ်စ္ဆုိတာ

တေစၧႏွင့္တူသတဲ...
့. .. တေစၲဆုိသည့္ငတိကိုလည္း လူေျပာသူေျပာ မ်ားလြန္းသေလာက္ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔က်က်
ျမင္ေတြ႔ရဖူးသူ ရွားလွသတဲ၊့ ထုိ႔အတူပ...
ဲ. .. အခ်စ္ဆုိသည့္အရာသည္လည္း ေလာကလူသားေတြၾကား ေရပန္းစားလွသေလာက္
တကယ့္ 'အခ်စ္စစ္' ဆုိသည္ကို ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသည့္သူ ရွားလွဘိျခင္းဆုိပါလား။
ယခုလည္းၾကည့္ပါဘိ...
...

ကိုေမာင္လံုးႏွင့္

ေဆြေဆြ...
...

ေဝေဝတုိ႔၏

သံုးပြင့္ဆိုင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္က

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္
ခ်မ္း၏ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ကျပလွ်က္ရွိေခ်သည္။ ဇာတ္လမ္းထဲ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္
သ႐ုပ္ေဆာင္ရသည့္

ကိုေမာင္လံုးေတာ့မသိ...
. ..

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏

အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးထဲ

စီးေမ်ာပါဝင္ၿပီး

ရင္ခုန္လႈိက္ေမာရေခ်ၿပီ။
ကိုေမာင္လံုးသည္ ဇနီးႏွင့္သား အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊ အတြယ္
ယအ
္ တာေတြႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ထားျခင္း ခံရေသာ
အိမ္ေထာင္ဦးစီး လင္ေယာက္်ားတစ္ဦး၊ သားကေလး၏ဖခင္တစ္ဦး... သူ႔ေျခလွမ္းတိုင္း၊ ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္ အေႏွာင္အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္
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ေစာင့္စည္းရမည့္တာဝန္ေတြ၊ ဝတၱရားေတြႏွင...
့္. .. ေလာကမွာ အုိင္ေတြ႔တုိင္း ေျခေဆးတတ္ေသာ ေယာက္်ားေတြ အမ်ားႀကီ
အမ်ားႀကီး...
ၿပီးေတာ့ ေယာက္်ားေကာင္း မိန္းမတစ္ေထာင္ဆုိသည့္ စကားလည္းရွိ၏... ဒီထက္မက 'ငါးေၾကာ္ေတြ႔လို႔မွ မႏႈိက္ေၾကာင္မုိက'္
ဆုိသည့္ စကားလံုးေလးကေရာ...
ေလးကေရာ... အဘယ္သုိ႔ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ သူ႔ေရွ႕တြင္ ထုိင္ရင္း ရီေဝေသာ၊ နားလည္ရခက္ေသာ မ်က္ဝန္းမ်ားႏွ
မ်ားႏွင့္ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္
မွန္းေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမွန္းမသိ...
... ေတြေဝေငးငိုင္ေနေသာ ကိုေမာင္လံုးကို အသာေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။
ယခုၾကည့္စမ္းပါဦး... ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ တကယ့္ကို အခ်စ္တကၠသုိလ္၏ အဆံုးစြန္ဆံုး ဘြ႔လ
ဲ က္မွတ္ကို
ရလုနီးနီးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့

သူ႔ေရွ႕တြင္
င္

စည္းေလးတစ္ေၾကာင္း

တားထား၏။ ထိုစည္းကေလးကို

ေက်ာ္နင္းလုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ အသည္းေအးခနဲ...
... ထိတ္ခနဲ...
. .. ဆက္၍ပင္ မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္

ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

သူ႔ေရွ႕က

အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကို

တိတ္တိတ္ေလး

ေငးေမာ၍ ၾကည့္ေနမိေလသည္။ ၾကည့္စမ္းပါဘိ...
. .. အဘယ္မွ်ေလာက္ လွပေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ပါလ...
ဲ...
ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ရစ္တယ
ြ ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကိ
ဲ ို႔
းေလးကို သူတုိ႔ေတြ အဘယ္က့သ
ရင္ဆုိင္ၾကမည္နည္း။

တစ္ခုပဲေျပာစရာရွိသည္။

၎အခ်က္ကေတာ့

အခ်ိန္ကာလဆုိသည့္

မည္သို႔မွ်

ျပန္လည္

ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ မရသည့္ကိစၥပါပဲ။ အခ်ိန္ကာလဆုိသည့္ နာရီလက္တံကို ေရွ႕သို႔ ၅ႏွစ္-၆ႏွစ္ေလာက္ ျပန္ေျပာင္းၿပီး
ေရႊ႕၍ရလွ်င္ အဘယ္မွ်ေကာင္းလုိက္မည္နည္းဟု ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္ ေဘးမွုထို္င္ကာ
စိတ္ထဲတြင္ မခ်ိတင္ကဲ ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။
ဖူးစာဆုိသည့္အရာ

ဆန္းၾကယ္လွပါတကား...
ါတကား...

ငယ္စဥ္တုန္းက

ဟိုလုိလုိဒီလုိလုိနဲ႔

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးေတြ

ေႏွာင္ဖြဲ႔မည္မွ မႀကံရေသးခင္မွာပင္ သူတုိ႔ကို ကံၾကမၼာဆုိသည့္အရာက...
ရာက... ရွင္ကြဲခြဲပစ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိသို႔ခဲြခာြ ပစ္လုိက္ၿပီ
ဆုိလွ်င္လည္း ဤတစ္သက္တာ ထာဝရ အၿပီးအပိုင္ ခြဲခြာပစ္လုိကလွ
္လ်ွ င္လည္း အေကာင္းသား။
အခုေတာ့

ကံၾကမၼာဆုိသည့္

ဇာတ္ဆရာကို

ေက်းဇူးတင္ရမည္လား...
ား...

စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ရမည္လား...
ား...

ခြဲျခားဖို႔ခက္လွသည့္ ဆံုစည္းမႈမ်ဳိးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခဲ့ေပၿပီ။ ခ်စ္လုဆဲဆဲ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ခြဲခြာၿပီးခါမွ...
. .. ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ၾကာေညာင္းၿပီးသကာလမွာ မေမွ
မေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ဘဲ ျပန္လည္ဆံုစည္းမိလာေစခဲ့သည္။
အဲသည္အခ်ိန္က်ေတာ့ အလာေကာင္းေပမယ့္ အခါေႏွာင္းခဲ့ၿပီဟူ၍ပဲ ေျပာရမည္လား။ ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္
အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္ ဇနီးႏွင့္သားႏွင...
့္. .. ေစာင့္စည္းရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားေတြႏွင့္ ၿပီးေတာ့ ကိုေမာင္လံုး၏ စိတ္ဓာတ္ကလည္း
တျခားေယာက္
တျခားေယာက္်ားေတြႏွင့္မတူ၊ အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္ ထူးျခားဆန္းျပားေနသည္မွာ အမွန္ပါပဲ။
အခု...
. .. ကိုေမာင္လံုးေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာေလးေတြ တျခားေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္ဆုိပါက မည္သုိ႔မည္ပံု
ဆက္လက္ျပဳမူပါအံ့နည္း။

ကိုေမာင္လံုးကေရာ

ဘာေတြမ်ား

ထပ္မံ

လႈပ္ရွားလိမ့္ဦးမည္နည္း။

ရင္တခုန္ခန္
ုန္

အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖုိ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ၾကည့္ေနရသည့္အလား ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္
ရန္ခုန္လႈပ္ရွားေနမိေလသည္။
ငါးေၾကာ္ႀကီးကေတာ့

အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင...
့္...

ေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕စြာ

ကလူက်ီစယ္

အကဲစမ္းေနေခ်ၿပီ။

ကိုေမာင္လံုးက ေၾကာင္မုိက္လား ေၾကာင္လိမၼာေလးလား...
ေလးလား... မည္သို႔ေသာ ေၾကာင္ကေလးပါလိမ့္။
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ၾကည့္စမ္း...

ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့

တကယ့္ကို

အေကာင္းဆံုး

ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုး

အထြတ္အထိပ္သုိ႔

ေရာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ လူသူရွင္းလင္းလွေသာ ေတာစပ္တစ္ေနရာ...
္... ေလေတြကတုိက...
္...
နရာ... မုိးေတြကေမွာင္မုိက...
ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး

မုိးစက္မုိးေပါက္ေတြႏွင...
့္. ..

ဆလြန္းကားေလးထဲမွာ

ကိုေမာင္လံုးရယ္...
...

(တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ေဝေဝက

ေတြ႔ခ်င္လြန္းလွေသာ

စိတ္ေဇာအဟုန္ကို

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး

ေဝေဝရယ္

မေတြ႔ရဲေတာ့၍

အေမွာင္ဖံုးလို႔ေပါ့...
...

ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္း...

ေတြ႔ခ်င္လွ်က္ႏွင့္

ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းသက္သက္)

မည္သုိ႔မွ်

မွန္အလံုပိတ္ထားေသာ

အခုလို

ေတြ႔ခြင့္မရဘဲ

ခ်စ္သူ၏မ်က္ႏွာေလးကို

မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုးတြင္မွ

ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ေသာ

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ အလြန္႔အလြန္ နီးကပ္ေသာ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ ေပါင္းစပ္လုနီးအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေခ်ၿပီ။
ႏွစ္ဦးသား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီး ေပြ႔ဖက္ထားရာက ေဝေဝက သူ႔အား ခ်စ္စကားတံု႔တင္ ကယုကယင္ေလးေတြ
ေျပာသည့္ပံုက

ေဘးမွနားေထာင္ရသည့္

ပရိသတ္သည္ပင္လွ်င္

သူတုိ႔ႏွင့္အတူလုိက္ၿပီး

ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရေတာ့မတတ္

ႏွလံုးေတြက တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနၿပီ။ ရင္ေတြကေတာ့ တဒိန္းဒိန္းႏွင့္ေပါ...
့. .. 'ကိုေမာင္ရယ္...
... ေဝေလ ဘာဆုိဘာမွ
ာမွ
မသိေတာ့ဘူး။ သိလည္း မသိခ်င္၊ စဥ္းလည္းမစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ေဝသိတာတစ္ခုတည္းရယ္၊ အဲဒါကေတာ့
ကိုေမာင့္ကို ခ်စ္တယ္။ ကိုေမာင့္ကို ခ်စ္လန
ြ ္းလို႔ ကိုေမာင့္ကိုခြဲၿပီး ဘယ္လုိမွ မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကိုေမာင့္အနားမွာပဲ
ေနခ်င္ေတာ့တယ္။ ေဝ့ကို ဒီထက္ပိုၿပီး တင္းတင္းေလးဖက္ထားပါလား ကိုေမာင္' တဲ့။ ေဝေဝ့ႏႈတ္က တတြတ္တတ
ြ ္
ေျပာေနသည့္

စကားေတြေလ။ ဒီထက္ပိုၿပီး

စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းသည့္

အဆဲြေဆာင္ႏုိင္ဆံုး

ဇာတ္ကြက္ေလးကေတာ့

ေဝေဝတစ္ေယာက္ တစ္ခါမွ သူမလုပ္ဖူးတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို သူကစၿပီး လုပ္ေတာ့တာပဲဆုိသည့္ ဇာတ္ကြက္ပင္။
ဘုရား

ဘုရား.
ား. ..

ဘာေတြမ်ား

လုပ္လိုက္ပါလိမ့္။

ကိုေမာင္လံုးကေတာ့

အႀကီးအက်ယ္

ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ဆုိသည္ကို ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း ေဘးက နားေထာင္ရင္းႏွင့္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆုိသည္ကို
ႀကိဳတင္မွန္းဆျမင္ေယာင္ေနေခ်ၿပီ။
''ဒီ
. .. ကၽြန္ေတာ္တု
တိ႔ု ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ ကားေလးေပၚမွာ
''ဒီလုိပါဆရာ။ ဆရာ့ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့အတုိင္းပါပဲ...
ေတြ႔ၾကရင္း

ပထမလက္ကေလးကိုကိုင္၊

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔

ေမွ်ာ့ေသြးတုိးစမ္းသလုိ

လက္ဖ်ားေလးကေန

လက္ေကာက္ဝတ္၊

လက္ေမာင္းေလး...
ေလး...

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားတဲ့အေၾကာင္းေလ၊

စသျဖင့္

ပထမ လက္ကေလးကိုနမ္း၊

အဲဒီကေန လက္ေမာင္းေလးကို အဲဒီကမွ လည္ပင္းကေလးကိ
. .. ႏႈတ္ခမ္းကေလးကို
ကေလးကို၊ အဲ့ဒီကမွ ပါးကေလးကို၊ ေနာက္ဆံုးက်မွ...
နမ္းမိသြားတာ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲ စ ခဲ့၊ ကိုင္ခဲ့၊ နမ္း႐ႈိက္ခတာခ်ည္
ဲ့တာခ်ည္းပဲ ဆရာရယ္။ တကယ့္ကို
မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။

ခုနတုန္းက

စကားေတြေျပာရင္း

ေဝေဝရယ္ေလ...
လ...

တစ္ကိုယ္လံုး

တုန္ယင္လာၿပီး

ကၽြန္ေတာ္လည္
့လည္ပင္းကိုဖက္...
. .. ကၽြန္ေတာ့္ကို သူကစၿပီး နမ္းေတာ့တာပဲဆရာ။ သူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ကလည္း ကိုေမာင့္ကိုခ်စ္တယ္...
...
ကိုေမာင့္ကိုခ်စ္တယ္ဆုိၿပီး တတြတ္တတ
ြ ္န႔ဲ ေရ႐ြတ္ေနေတာ့တယ္။
ဆရာရယ္...
...

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊

ႏွလံုးသားထဲ

ဘယ္လုိခံစားရမယ္ဆိုတာ

ဆရာပဲ

စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး...

ကၽြန္ေတာ့္ႏွလံုးေသြ
ြ ္ဆူသာြ းၿပီလား မသိဘူးဆရာ။ ရင္ေတြခုန္လုိက္တာလည္း မေျပာနဲ...
႔. .. ကၽြန္ေတာ္ကလည္း
ေသြးေတြ ပြက္ပက
ဘယ္ရလိမ့္မလဲ...
... သူကပဲ ကၽြန္ေတာ့္အနားကို တုိးလာတာလား...
လာတာလား... ကၽြန္ေတာ္ကပဲ သူ႔အနားကို တုိးသြားတာလား မသိဘူး။
တကယ့္ကို

ၾကားေလးေသြးရင္ေတာင္

ႏွစ္ကိုယ့္တစ္ကိုယ္

ပူးကပ္ၿပီး

အေတြ႔အထိကလည္း...

ေဝးလိမ့္မယ္လုိ႔

ဖက္ထားမိတယ္။

ႏူးညံ့ရင္ခုန္ခ်င္စရာ

ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္

သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္

သူ႔ပါးေလးေတြ၊

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာရယ္။

ဆရာရယ္...
. ..

သူ႔နဖူးေလးေတြရဲ႕
ကၽြန္ေတာ္ဟာ
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ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။ ရဟႏၲာလည္း မဟုတ...
္. .. ေယာက္်ားစစ္စစ္တစ္
တစ္ေယာက္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာရယ္ အိမ္မွာလည္း
အဆင္မေျပေလေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ဘာကိုမွန္း ေရေရရာရာမသိတဲ့ အရာတစ္ခုကို ျပင္းျပင္းျပျပ
ေတာင့္တေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေဝေဝဆုိတဲ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခဲ့ရတဲ့ ခ်စ္သူန႔ဲ အခုလုိ
ထူးထူးဆန္းဆန္း ျပန္လည္ဆံုစည္းေတြ႔ခ့ရ
ဲ တယ္။ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ ေတြ႔ရင္း... ေတြ႔ရင္း... အခုေတာ့ တကယ့္ကို အျမင့္ဆံုး...
အဆံုးစြန္ဆံုး အခ်စ္ကမာၻေလးလို႔ ေျပာရမလား။ အခ်စ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းလို႔ ေျပာရမလား။ အဲဒီေနရာမ်ဳိးကို ေရာက္ေနတာ
ဆရာရ။

ရက္ရက္စက္စက္

ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိးတုိ႔ရဲ႕

ေျပာၾကေၾကးဆုိရင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕

ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ဳိးလို႔ေတာင္

ေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ

ေျပာရေလမလားဆရာရယ္...။
...။
...

အဲဒီအခ်ိန္

ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္န႔ဲ
တဒဂၤေလးမွာေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ...
... အသိတရားေတြ...
. .. ပညာဉာဏ္ေတြ...
... စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏို္င္စြမ္းေတြ...
. .. အရာအားလံုး
ဘာဆုိဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ လံုးဝကို ဘာဆုိဘာမွ စဥ္းစားခ်င္စိတ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လံုးထဲမွာလည္း လံုးဝကို
အမုိက္ေမွာင္ေတြ ဖံုးလႊမ္းၿပီး ခ်စ္သူေဝေဝရဲ႕ မ်က္လံုးေလးထဲကိုပဲ စူးစိုက္ၾကည့္မိတယ္။ သူ႔မ်က္လံုးေလးေတြကလည္း
ျပဴးျပဴးေလးနဲ႔

ဝုိင္းဝုင္
ိငး္ လည္ေနသလုိလ...
ုိ. ..

အၾကည့္ခ်င္းလည္းဆံ...
ု. ..
ခံစားသိရွိေနတယ္ဆရာ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ရင္ေတြလည္းခုန...
္...
ကၽန
ြ ္ေတာ္ဘာဆုိဘာမွ

သူ႔ရင္ေတြ

စူးစိုက္ၾကည့္ေနတယ္။
တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာကို

မျမင္ေတာ့ဘဲ

ေရွ႕ကို

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး

တကယ့္ကို

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ကေန

တစ္လွမ္းတိုးဖို႔

သူ႔အလုိလ...
ို...
..

ႀကိဳးစားျဖစ္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ ထူးဆန္းလိုက္တာ...
ာ... ဒီလုိေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးရင္း သူျငင္းဆန္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ထားေပမယ့္
သူက လံုးဝမျငင္းဆန္တ့အ
ဲ ျပင္ သူရဲ႕တံု႔ျပန္မႈေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရင္ကို ပိုလို႔ေတာင္ ခုန္ေစတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
ကၽြန္ေတာ္ စကားတစ္ခန
ြ ္းေျပာမိသာြ းတယ္ဆရာ။ 'ေဝ့ကို အဆံုးစြန္ထိ ခ်စ္ခ်င္တယ္...
. .. ေမာင့္ကိုခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္' တဲ့။
ဘုရားေရ...
ားေရ... ကၽြန္ေတာ္ ဘာေတြေျပာမိပါလိမ''့္''
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၈)
အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္

ရင္ေတြခုန္လုိက္တာ ဆရာရယ္...
... အဲဒီအခ်ိန္ အခုိက္အတန္႔ေလးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလံုးေတြ ခုန္
နလ
္ ိုက္တာမ်ား...
ာမ်ား...
ရင္ဘတ္ထဲကေန
ကၽြန္ေတာ္က
ကၽြန္ေတာ့္လုိဘဲ

ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အျပင္ဖက္ကို

ဖုတ္ခနဲျပဳတ္က်သြားမွာေတာင္

ႏွစ္ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ပူးကပ္ေနေအာင္ကို
တဆတ္ဆတ္

ကၽြန္ေတာ္စုိးရိမ္မိေတာ့တယ္။

ရင္ခ်င္းအပ္ပါးခ်င္းကပ္ထားၾကတာဆုိေတာ့

ခုန္ေနတယ္ဆုိတာ

ကၽြန္
နေ
္ တာ္

ေဝေဝနဲ႔

သူ႔ရဲ႕ရင္ေတြလည္း

ခံစားသိရွိေနတယ္ဆရာ။

သူ႔ရဲ႕ႏူးညံ့တ့ဲ

ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကလည္း တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။ ဟုိးအရင္က ကၽြန္ေတာ္က သူမရဲ႕ျပင္းျပတဲ့ တံု႔ျပန္မႈေတြဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြကို ပုိလို႔ေတာင္ တုိးေစေတာ့တာေပါ့ဆရာ...
ရာ...။
... ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကားေလးထဲမွာ ေမွာင္အတိ က်ေနသလုိပဲဆရာ။ မုိးႀကီးက မည္းေမွာင္လို႔၊ တိမ္းမည္းေတြကလည္း
အံု႔ဆုိင္းလို႔၊ ေလေတြတေဝါေဝါတုိက္ေနလို႔ သစ္႐က
ြ ္ေတြကလည္း ေလတုိးသံ တရွဲရွဲနဲ႔ အဲဒီေတာစပ္ကေလးမွာ လူသူကလည္း
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ရွင္းလုိက္တာမွ...
. .. ေဟာဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာ လူသားဆိုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိေတာ့တယ္လုိ႔ေတာင္
ထင္မွတ္ရတဲ့ အခ်ိန္ကေလးေပါ့ဆရာ။
ဆရာ့ကို ကၽြန္ေတာ္ ခုနကေျပာခဲ့တ့ဲ အတုိင္းပါပဲဆရာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အိမ္မွာက အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အခ်ိန္၊ ရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္း ဟုတ္တုိင္းမွန္ရာ မရွက္တမ္းဝန္ခံရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ
လံုးဝကို ေယာက္်ားမပီ
ဲ ခ်ိန္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေယာက္်ားအားေတြဟာ အိမ္မွာဘယ္ကဘယ္လုိေတြ
ားမပီသေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာႏိုင္တ့အ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားသလဲဆုိတာကိုေတာ့ တိတိက်က်မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ ေဆြေဆြန႔ဲ
ကၽြန္ေတာ္ဟာ လင္မယားခ်င္း အတူတူေနလို႔ မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာၿပီဆရာ။ ကၽြန္
နေ
္ တာ့္အေနနဲ႔ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မို႔
ကုိယ့္ဇနီးသည္နဲ႔ အတူေနဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ သူမဘက္က တံု႔ျပန္မႈက လံုးဝမရွိတာလည္း ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ဖာသာ

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကပါသလုိလိုနဲ႔

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ

မလန္းေတာ့ဘဲ

ေဆြေဆြ႔အနားကပ္သြားၿပီး

ညႇိဳးညႇိဳးသြားေတာ့တယ္

အတူေနဖုိ႔

ဆရာရယ္။

ႀကိဳးစားတဲ့အခါတုိင္း

သူ႔ၾကည့္ရတာ

ကၽြန္ေတာ္

အဲသလုိျဖစ္လာေပမယ့္လည္း ဘာလိုမွ စိတ္လႈပ္ရွားတဲ့ပံုစံမ်ဳိး မျဖစ္ဘဲ ဒီအတုိင္းပဲ ဘာသိဘာသာ အတူတူမေနရရင္
ပိုလို႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္ဆုိတ့ဲ ပံုစံမ်ဳိးႀကီးနဲ႔ ေအးတိေအးစက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာဆုိဘာမွ ခံစားခ်က္ေတြ
မရွိေတာ့တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးႀကီးေတြ လုပ္ေနေလေတာ့ ပိုလို႔ေတာင္ ဆုိးလာတယ္ဆရာရယ္။
ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ ေမ့ေနလုိ႔၊ အဲဒီေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အရွက္အေၾကာက္
ႀကီးလြန္းမႈ၊ ဒီလင္မယားခ်င္းခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာတဲ့ ကိစၥကို ရွက္႐ြံ႕ၿပီး စက္ဆုပ္စရာ ႐ြံစရာလုိ႔ ထင္မွတ္ယံုၾကည္မႈေတြလည္း
ပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လံုးခ်င္းအိမ္န႔ဲ ၿခံဝင္းႀကီးထဲ သီးသန္႔ႀကီး က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ေနႏုိင္တာမွ မဟုတ္တာ။
အခန္းဆယ္ခန္းေလာက္ ဆက္ထားတဲ့ တုိက္တန္းလ်ားႀကီးထဲက တုိက္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ ေနရတာကိုး။ အခန္းတစ္ခန္းနဲ႔
တစ္ခန္းၾကားမွာ နံရံကေတာ့ ျခားထားပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ နံရံက ပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးပဲ ဆရာရဲ႕။ ၿပီးေတာ့ ၾကမ္းခင္းက
သစ္သားေခ်ာင္းႀကီးေတြကုိ
နင္းေလွ်ာက္လုိက္ရင္ေတာင္

စီခင္းထားတဲ့
ဟုိဘက္ဒီဘက္

သစ္သားၾကမ္းခင္း၊
အခန္းေတြအထိ

တစ္ဖက္အိမ္ခန္းက

လႈပ္ရွားသြားသလုိပဲ။

ေျခလွမ္းခပ္ျပင္းျပင္း

စဥ္းစားၾကည့
စားၾကည့္ေပေတာ့

ဆရာ...
ဆရာ...

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လင္မယား ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာေတာ့မယ္ဆုိရင္ ေဆြေဆြ႔စိတ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ အသံဗလံေတြကို
တစ္ဖက္အခန္းနီးခ်င္းေတြ ၾကားသိသာြ းမွာကို အရမ္းအရမ္းကို စုိးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လင္မယားခ်င္း
အတူေနၾကတဲ့အခါက်ရင္လည္း
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္

လႈပ္ရွားမႈတုိင္းကို

သတိအၿမဲေပးေနတတ္တယ္...
. ..

ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔
ၿပီးေတာ့

အသံလံုးဝမထြက္ေအာင္

အဓိကကေတာ့

သူ႔ရဲ႕စိတ္က

သတိထားဖုိ႔ပဲ

ဒီလုိလင္မယားခ်င္း

ခ်စ္တင္းေႏွာတာဟာ ယုတ္ညံ့တ့ဲ တဏွာကိစၥေတြပဲ ျဖစ္သတဲ့ဆရာရယ္...
. .. ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ ေမ့ေနတာ
တစ္ခု
ခရ
ု ွိေသးတယ္ ဆရာ။ ေဆြေဆြက ဘာသာေရးကိုလည္း အရမ္းကိုင္း႐ႈိင္းတာ၊ သူ႔ကေလးေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အိမ္ထက
ဲ
ေဝယ်ာဝစၥေတြနဲ႔
တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္

ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္

အလုပ္ေတြလုပ္၊

လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။

အဲဒီေတာ့

လုပ္ၿပီးရင္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

တရားစာအုပ္ေလးဖတ္၊
လင္မယားခ်င္း

ပုတီးေလးတစ္ကံုးနဲ႔

ခ်စ္တင္
တင္းႏွီးေႏွာၾကတ့က
ဲ ိစၥဟာ

သူမရဲ႕အျမင္မွာ အင္မတန္ ယုတ္ညံ့တယ္။ ညစ္ညမ္းတယ္။ တဏွာသက္သက္ျဖစ္တယ္။ တကယ့္အခ်စ္စစ္ေမတၱာမွန္
မဟုတ္ဘူးဘာဘူးနဲ႔ မၾကာခဏ ကၽန
ြ ္ေတာ့္ကို ျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြ
တဖြားဖြားေပၚလာလုိ႔ သူ႔အနားကို ကပ္သာြ းရင္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴမရွိဘဲ ဒီလုိလာလုပ္တာဟာ ယုတ္ညံ့တဲ့ပံုစံမ်ဳိး အမူအရာေတြ
ျပေနတတ္တယ္။ ၾကာေတာ့ ဆရာရယ္...
... ကၽြန္ေတာ္လည္း လူသားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပဲ မဟုတ္လား။ သစ္ငုတ္ေတာင္
ႏွဲ႔ပါမ်ားရင္ လႈပ္တတ္ေသးတာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြလည္း ၾကာလာေလ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္လာေလပဲဆရာ။
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ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္လည္း

ငါဟာ

ဟုတ္ေရာဟုတ္ေသးရဲ႕လား။

ဘာေကာင္လဲ။

ယုတ္ညံ့တဲ့

တဏွာမ်ားတဲ့

ေအာက္တန္းက်တဲ့လူလား၊ ဘာလားနဲ႔ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လာေတာ့တယ္။ အဲဒါေတြအားလံုးရဲ႕ ရလာဒ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ
အိမ္မွာ

ေဆြေဆြဆုိတ့ဇ
ဲ နီးနဲ႔

ခ်စ္တင္းေႏွာလို႔

မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္

ပန္းေသပန္းညႇိဳး

ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ငယ္ခ်စ္ဦး ေဝေဝနဲ႔အခုလို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ အခုလည္း
ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္...
. ..

အိမ္မွာတုန္းက

ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ

မလန္းဆန္းတဲ့

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ အခု

ေဝေဝနဲ႔ေတြ႔တ့ဲ

အခ်ိန္က်ေတာ့ လန္းခ်က္က ကမ္းကုန္ပါေလေရာ ဆရာ။
အခုလည္းၾကည့္ပါဦး... ကၽြန္ေတာ့္မွာ အိမ္မွာေကာင္းေကာင္း မရခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြကို ခ်စ္သူေဝေဝနဲ႔မွ
ရေတာ့မယ့္ပံုစံမ်ဳိး၊
မသိေတာ့ဘူး။

အေျခအေနမ်ဳိးကို

ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ဆတဲ
ုိတ့ဲ

စိတ္႐ုိင္းေတြခ်ည္း

ေရာက္ေနၿပီ။

အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကေတာ့

ဆက္တုိက္ဆက္တုိက္

လူမုိက္အားေပးလုပ္ေနတယ္ဆရာ...
ရာ...

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကလည္း
လံုးဝလံုးဝမရွိေတာ့ဘဲ

ဝင္လာေတာ့တယ္။

ညေနခင္းေပမယ့္

ဘယ္ကဘယ္လုိေတြျဖစ္တယ္
ေရွ႕ကုိ

ဆက္ဆက္ၿပီးတုိးခ်င္တ့ဲ

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကလည္း

မုိးေတြေမွာင္မဲေနေတာ့

ခပ္လွမ္းလွမ္းကိုေတာင္

အရမ္းကို
ဘာဆုိဘာမွ

မျမင္
မျမင္ရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ အနီးအနားမွာလည္း တျခားဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မရွိ။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္႐ိုင္းေတြ လႈိင္းတံပိုးႀကီးေတြလို
ထႂကြေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာ
လက္ကေလးေတြကလည္း

ကၽန
ြ ္ေတာ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့
ပိုလို႔ေတာင္

ကၽြန္ေတာ့္ကို

တင္းၾကပ္လာသလုိပဲ

ဆရာ။

ဖက္တြယ္ထားတဲ့

ေရနစ္တဲ့သူကို

ဝါးကူၿပီး

ေဝေဝ့ရဲ႕

ထုိးတယ္ဆိုတာ

ဒါမ်ဳိးပဲလားေတာ့ မသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သန္းေခါင္ထက္ေတာ့ ညဥ့္မနက္ေတာ့ဘူး... ေယာက္်ားဘသား
က်ားဆုိမွက်ားဆုိၿပီး
ရဲရဲဝံ့ဝ့ံႀကီးကို

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ရဲ႕ေယာက္်ားစြမ္းအားေတြကို

ဆံုးျဖတ္
ျဖတ္ပစ္လုိက္ေတာ့တယ္။

ဆက္တုိက္ဆက္တုိက္

ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။

ျပျဖစ္ေအာင္

ျပလုိက္ေတာ့မယ္လုိ႔ပဲ

မုိက္မုိက္ကမ္းကမ္း

ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္

ေရွ႕ကိုပဲ

တုိးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့

စိတ္႐ိုင္းေတြခ်ည္း

ပါးစပ္ကလည္း

ေဝ့ကုိခ်စ္တယ္...
. ..

ေဝ့ကိုခ်စ္တယ္...
. ..

ေဝ့ကိုခ်စ္တာ

တစ္ခုပဲသိေတာ့တယ္။ တျခားဘာဆုိဘာမွ မသိေတာ့ဘူး။ ေမာင့္ကိုခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့ ေဝရယ္...
. .. ေနာ္...
. .. ေနာ္...
. .. ဆုိတ့ဲ
စကားကိုခ်ည္းပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ မေမာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာေနမိေတာ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ တျခားဘာဆုိဘာမွ မျမင္ေတာ့ဘူး... သိလည္းမသိေတာ့ဘူး... သိလည္းမသိခ်င္ ျမင္လည္းမျမင္ခ်င္
ေတြးလည္းမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူး... ကၽန
ြ ္ေတာ္သိတာကလည္း တစ္ခုတည္း... ကၽြန္ေတာ္လပ္
ုပခ
္ ်င္တာကလည္း တစ္ခုတည္း...
အဲဒါကေတာ့

ေဝေဝ့ကိုခ်စ္ဖုိ႔

အဆံုးစြန္ဆံုး

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကိုျပဖု...
ိ႔...

အဲဒီအခ်ိန္မွာ

မုိးနတ္မင္းႀကီးကပဲ

ဖန္တီးလိုက္တာလား...
့တ့ဲ အျဖစ္တစ္ခု ဝုန္းခနဲ...
. .. ဒိုင္းခနဲျဖစ္လာတယ္။
ာလား... ဘာလားေတာ့ မသိဘူး... လံုးဝ မေမွ်ာ္လင္တဲ
အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္
. ..။
ေဒါင္းဖ်က္ ဆုိသလုိပါပဲ ဆရာ...
ဆရာ... အဲဒါကေတာ့...။
...
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၁၉)
အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏ အထြတ္အထိပ္

ယခုအျဖစ္ကေလးက

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္

သို႔မဟုတ္

ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဆုိပါလွ်င္

ဤအခန္းေလး၊

ဤအခ်ိန္ကာလေလးက ဇာတ္လမ္း၏ တကယ့္အထြတ္အထိပ္ 'Climax'
Climax ' ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ ဤစိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္စရာေကာင္းလွေသာ ဇာတ္လမ္းေလးထဲ သူကိုယ္တုိင္ သတိမမူမိပါပဲလွ်က္
မသိမသာ ေမ်ာပါသာြ းခဲ့၏။ ကိုေမာင္လံုး၏အျဖစ္က ေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္က ေနာက္ဆံုးစည္းကေလးသုိ႔ ေရာက္ေနၿပီ။
ထုိစည္းကေလးကို ျဖတ္ေက်ာ္လုိက္သည္ႏွင့္ အသူတရာမက နက္႐ႈိင္းလွစြာေသာ ေခ်ာက္ႀကီးထဲ က်သြားေတာ့မည္။
'ဘုရား...
ား...

ဘုရား...
ား...

ကိုေမာင္လံုးေရ...
ေရ...

ခင္ဗ်ားအျဖစ္က

ရင္လည္းခုန္ခ်င္စရာ၊

ရင္လည္းတုန္ခ်င္စရာ...
ရာ...

ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ကလည္းခက္...
... ေရွ႕ဆက္တုိးဖုိ႔ကလည္း...'
... '
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ မည္သည့္စကားတစ္ခြန္းကိုမွ် မဆုိေတာ့ဘ...
ဲ. .. ရင္ထဲက ဘုရား တ,ရင္း ကိုေမာင္လံုးကိုသာ
ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္

ေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္...။
...။
...

ဇာတ္လမ္း၏

တကယ့္အထြတ္အထိပ္ကို

ေရာက္ေတာ့မည္

မဟုတ္ပါလား။ သူသည္အသက္ကိုပင္ ႐ွဴမိရဲ႕လား။ အသက္႐ွဴဖုိ႔ေတာင္ ေမ့သြားသည္ဟုဆုိလွ်င္ လြန္လြန္းေနမည္လား။
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''ကၽြ
''ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဝေဝ့ကိုခ်စ္တာ အဆံုးစြန္ထိ ခ်စ္ခ်င္တာကလြဲလို႔ တျခားဘာဆုိဘာမွ
မရွိေတာ့ဘူး။

ေရွ႕ကို

ပူးကပ္ေနၿပီး

ဆက္တုိးဖုိ႔ကိုပဲ

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ

မ်က္လံုးေလးေမွးစင္းေနၿပီ၊

ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန...
္. ..

သူ႔ရင္ေတြ

ေဝေဝကလည္း

တဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာလည္း

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲ

ရင္ခ်င္းအပ္ထားတာဆုိေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ခံစားလုိ႔ရေနတယ္။ မုိးေတြကလည္း သည္းသည္း႐ြာ... ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကလည္း အေမွာင္ေတြ ယွက္သန္းလာ...
လာ...
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဝင္းခနဲ လက္ခနဲ လွ်ပ္စီးေတြ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လင္းလက္သြားတယ္။ တစ္ခဏေလးအတြင္းမွာပဲ တဂ်ိန္းဂ်ိန္းနဲ႔
မုိးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုကို ၾကားလုိက္ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တစ္ခဏမွာပဲ...
. .. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကားေလးရပ္ထားတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးထက္က
သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကားရဲ႕ ေရွ႕နားကို ဝုန္းခနဲ က်ဳိးက်လာတယ္ဆရာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽန
ြ ္ေတာ့္ရင္ထက
ဲ
ဒိန္းခနဲျဖစ္သြားၿပီး ကားရဲ႕ေရွ႕မွန္
နေ
္ လးကတစ္ဆင့္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းထဲမွာ ေဆြေဆြရယ္ေလ...
လ...
သားေလးဖုိးတာ

ငယ္ငယ္ေလးကို

ခါးေနာက္က

အဝတ္အိတ္ေလးထဲ

ခ်ီထားၿပီး

ေဈးေရာင္းေနတဲ့ပံုေလးကို

ရိပ္ခနဲ

လွမ္းျမင္လုိက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခေလးရကာစ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္တာနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ေက်ာက္
ေက်ာက္တူးဖုိ႔ စြန္႔စားၿပီး
ဖားကန္႔ဘက္လုိက္သာြ းခဲ့ခ်ိန္မွာ
ဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏုိင္ဘဲ
ေဆြေဆြတစ္ေယာက္

ငွက္ဖ်ားမိၿပီး

အိပ္ရာထဲမွာလဲ...
. ..
သားေလးကို

ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။
အားျပတ္သြားခဲ့တာ

ေက်ာမွာ

အဝတ္န႔လ
ဲ ြယ္ပိုးၿပီး

ကံေကာင္းလို႔

မေသတယ္ဆရာ။

လူမမာႀကီးလံုးလံုးျဖစ္သြားခဲ့တာ
ေဈးေရာင္းလုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္ကို

အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ရွာေဖြးေကၽြးေမြး

ေဆးကုေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီပံုေလးကို ဖ်တ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရခ်ိန္မွာ... ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ဘယ္လုိႀကီးျဖစ္သြားမွန္း တိတိက်က်
မေျပာႏိုင္တဲ့ ခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိး သူ႔အလုိလို ျဖစ္လာေတာ့တယ္ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္ေလ...
လ... ေဆြေဆြရယ္၊ သားေလးဖုိးတာရယ္ကို
မ်က္စိထဲ

လွမ္းျမင္လုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ

အဲဒီတုန္းက

ကၽြန္ေတာ္ေနမေကာင္းျဖစ္...
. ..

စီးပြားလည္း

မရွာႏုိင...
္...

လူမမာႀကီးလံုးလံုးျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ကၽန
ြ ္ေတာ့္ကိုလည္း တစ္ဖက္ျပဳစုရင္း ကေလးတစ္ဖက္နဲ႔ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ေဈးေရာင္းခဲ့ၿပီး
႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ ေဆြေဆြရဲ႕အျဖစ္
. .. အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွာ
အျဖစ္ကို ေတြးမိၿပီး သနားမိတယ္။ ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္...
လြန္ဆြဲပြဲႀကီး

အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲေရာက္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ

တစ္ဖက္က

ငယ္ခ်စ္ဦး

ေဝေဝ...
ေဝေဝ...

ဇနီးေဆြေဆြနဲ႔
ၿပီးေတာ့

သားေလးဖုိးတာ...
တာ...

တစ္ဖက္ကေတာ့

အခက္ခဲဆံုးကေတာ့
ကေတာ့

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ႏြားသိုးႀကိဳးျပတ္ဆုိတ့ဲ စကား႐ိုင္း႐ုိင္းနဲ႔ပဲ ခုိင္းႏႈိင္းရမလား မသိေတာ့ဘူးဆရာ...
...
ဆရာ... ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္မွ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္...
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လံုးဝကို ေနာက္မဆုတ္ခ်င္...
... ဆုတ္လုိ႔လည္း မရေတာ့တဲ့ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ လိင္စိတ္လုိ႔ ေျပာရမလား...
ေျပာရမလား...
ေရွ႕ကိခ်ည္
ုခ်ည္းမ်က္စိမွိတ္ၿပီး

ဆက္တုိးခ်င္တ့ဲ

စိတ္႐ုိင္းက

ကၽြန္ေတာ့္ကို

လံုးဝေရွ႕ကိုခ်ည္းပဲ

ဆြဲေခၚသြားေနတယ္ဆရာ။

ကၽြန္ေတာ္အဲဒီစိတ္ရဲ႕ေခၚရာေနာက္ကို လိုက္ခ်င္ေနၿပီ...
. .. အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မသိစိတ္ထဲက တစ္စံုတစ္ေယာက္ကပဲ
အမိန္႔ေပးလိုက္တာလား...
ာလား...

ကိုယ္တုိင္ပဲ

တမင္ရည္႐ြ
႐ယ
ြ ္ၿပီး

လုပ္မိသြားတာလား

ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာလည္း

အခုခ်ိန္ထိ

ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ ခြျဲ ခားလို႔မရေသးတဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့တယ္ဆရာေရ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့
အားခနဲ နာက်င္စြာနဲ႔ စူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံန႔အ
ဲ တူ ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲက ေသြးေတြေသြးေတြ စီးက်လာေတာ့တ့ဲ အျဖစ္ပါပဲ။
ဘယ္ကဘယ္လုိျဖစ္ၿပီး

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာကို

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ကိုက္မိသြားသလဲဆုိတာေတာ့

မသိေတာ့ဘူးဆရာ...
ဆရာ...

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ...
. .. ကၽန
ြ ္ေတာ္ရဲ႕မုန္ယိုသလိုပဲ ကမူး႐ွဴးထုိးနဲ႔ ေရွ႕ကို တုိးခ်င္လြန္းေနတဲ့ စိတ္ေတြလည္း ဘယ္ကဘယ္လုိ
ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္သာြ းလဲမသိဘူး... ေဝေဝလည္း အလန္႔တၾကားနဲ႔ အိပ္ရာထဲက ႐ုတ္တရက္ ႏုိးထလာတဲ့
လူတစ္ေယာက္လုိပ...
ဲ. .. ေမာင္...
. .. ေမာင္...
. .. ဘယ္လုိျဖစ္သြားတာလဲ...
... ေမာင့္ပါးစပ္ထဲမွာ ေသြးေတြ...
... ေသြးေတြန႔ဲ ပ်ာပ်ာသလဲ
ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲေပါ့။

ပါးစပ္ထက
ဲ

ေသြးေတြေသြးေတြ

ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္

ထြက္လာခဲ့တယ္ဆုိေတာ့

ဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ ဆရာရယ္...
... အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဟုိစိတ္၊ ဒီစိတ္ေတြ ရွိႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ အဲဒီမွာပဲ
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လက္ကိုင္ပဝါနဲ႔ဆ...
ုိ႔...

သြားနဲ႔ေသခ်ာကိုက္ဖိထားလိုက္ေတာ့မွ

ေသြးက

နည္းနည္းတိတ္သာြ းေတာ့တယ္။

ေဝေဝ့မွာလည္း ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ
တာေပါ...။
့. ..။
...
အဲဒီအခ်ိန္မွာ

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ဗေလာင္ဆူေနတာပဲ

ဆရာရယ္...
. ..

တစ္ဖက္က

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္

ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ အခုေလာက္ ကိုယ့္ခ်စ္ဦးသူန႔ဲ ဘယ္သူမွမျမင္ႏုိင္ မသိႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုမွာ အဆံုးစြန္ထိ ခ်စ္ခြင...
့္...
အခြင့္အေရးေလးကို

ရပါလွ်က္န...
႔ဲ. ..

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႀကီးမွာ

ကိုး႐ုိ႕ကားရားနဲ႔

ဟုိမေရာက္

ဒီမေရာက္

ဇာတ္သိမ္းလုိက္ရတဲ့အျဖစ္ကို မေက်မနပ္ႀကီး ျဖစ္ေနသလုိလ...
ုိ. .. ငါးေၾကာ္ေတြ႔႐ံုမက ပါးစပ္ထဲ ေရာက္ေနပါလွ်က္သားနဲ႔
မဝါးမစားလိုက္ရတဲ့ ေၾကာင္မုိက္လုိ႔လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေနာင္တရမိသလုိလ...
ုိ. .. တစ္ဖက္ကၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့လည္း
ၾကည့စမ္
္စမ္း...

ကံသီေပလု...
ိ႔. ..

က်သြားေတာ့မယ့္ဆဲဆမ
ဲ ွာ

ငါ့ရဲ႕စိတ္မုိက္စိတ္႐ုိင္းေတြကို
ခုလို

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အတြက္ေရာ၊

ဇက္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး

သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြက
ေဆြေဆြန႔ဲ

သားေလးအတြက္ေရာ၊

အသူတရာနက္တဲ့

ေခ်ာက္ႀကီးထဲ

သတိေပးတားျမစ္ေပတယ္ဆုိၿပီး
ေဝေဝအတြက္ပါ

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

အားလံုးအားလံုးအတြက္

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးေနမိတယ္ဆရာ''
ရာ''
အဲ့သည္မွာပဲ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ သူ႔ဘာသာသူပင္ သတိမထားမိပါပဲလွ်က္ ကိုေမာင္လံုး၏ လက္အစံုကို
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလး ဆုပ္ကိုင္လႈပ္ယမ္းရင္း...
''တကယ္
''တကယ့္အာဂေယာက္်ားပဲ

ကိုေမာင္လံုးရာ။

ခင္ဗ်ားကို

ဒီျဖစ္ရပ္
ရပ္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္

တကယ့္ကို

႐ုိေသေလးစားမိပါတယ္။ ကိုေမာင္လံုးဟာ ေလာကမွာ အခက္ခဲဆံုး စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္လုိက္တာပဲျဖစ္တယ္။
ခင္ဗ်ားအစား ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ စကားေလးတစ္ခြန္း ၾကားဖူးတယ္။ ျပင္ပက ရန္သူေတြန႔ဲ
တုိက္ခုိက္ၿပီး

စစ္ပြဲေပါင္းတစ္ရာ

ေအာင္ႏုိင္တာထက္

မိမိရဲ႕စိတ္ကိုမိမိ

ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ

အဆေပါင္းမ်ားစြာ

မေနတတ္မထုိင္တတ္ႏွင့္

အုိးတုိးအမ္းတမ္း

ျမတ္တယ္တ''ဲ့''
သူ႔အူလုိက္သည္းလုိက္

ခ်ီးက်ဴးစကားေၾကာင့္

ကိုေမာင္လံုးခမ်ာ

ျဖစ္ေနပံုရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔အသြင္မွာ သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္
်က္အေပၚ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ သူ႔မ်က္ဝန္းေတြက
ေတာက္ပ လင္းလက္ေနေလ၏။
''ဟု
''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ့ဆီက ဒီစကားၾကားရတာ ေက်းဇူးတင္လုိက္တာဆရာရယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း

ဒီအျဖစ္ေလးကို

ျပန္ေျပာင္းေတြးမိတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လြန္းလုိ႔ ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ေလမ်ဳိးနဲ႔ 'ကၽြႏု္ပ္၏ ေက်ာကို
ကၽြႏု္ပ္ဘာသာ

ျပန္၍သပ္လုိက္ခ်င္စိတ္ေတြ

တဖြားဖြား

ျဖစ္ေပၚလာသတည္း'

လုိ႔ေတာင္

တစ္ေယာက္တည္း

ေရ႐ြတ္မိပါေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေလ အခုဆုိ ခ်စ္ဦးသူ ေဝေဝ့ကိုလည္း သူ႔အက်ဳိးကို တကယ္လုိလားတဲ့ ေမတၱာစစ္နဲ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း
တစ္ေယာက္လုိပဲ

၅၂၈

ေမတၱာနဲ႔

ခ်စ္သြ
သာြ းေတာ့မယ္လုိ႔

ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ။

အိမ္ရွင္မျဖစ္တ့ဲ

ေဆြေဆြန႔ဲ

သားေလးဖုိးတာတုိ႔အတြက္လည္း အိမ္ေထာင္ရွင္ ေယာက္်ားေကာင္း၊ အေဖေကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားပါေတာ့မယ္ဆရာ။
ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္ေလ အမွန္အတုိင္းေျပာရဝန္ခံရရင္ ေဝေဝ့ကိုခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြက လံုးဝေပ်ာက္မသြားဘူးဗ်ာ။
အိမ္မွာလည္း ဇနီးသည္န႔ဲ ခ်စ္ဖုိ႔ကိစၥက လံုးဝစာမလိပ္ဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ေဝေဝ့ဆီပဲ သြားခ်င္တယ္။ ေဝေဝ့ကို
ျမင္ခ်င္တယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္

ဆရာရယ္

ေဝေဝ့

အေၾကာင္းေလးေတြးလိုက္႐ံုနဲ႔

ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြ

တဖြားဖြား
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ေပၚလာတတ္တယ္။ ရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္း ေျပာရရင္
ေျပာရရင္ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ့္ပန္းက အိမ္ကြင္းမွာ မလန္းဘဲ အေဝးကြင္းက်ေတာ့
စိတ္ထဲေတြးလုိက္႐ံုမွ်နဲ႔ လန္းလန္းေနတတ္တယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဓိကျပႆနာပါပဲ ဆရာရယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတဲ့

ခံစားခ်က္ေတြကို

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့

ဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီ

ရင္ဖြင့္ရင္း

ကၽြန္ေတာ္အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခ်င္လို႔ အခုလို ဆရာ့ဆီ မေရာက္ေရာက္ေအာင္
လာေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽန
ြ ္ေတာ့္ကို ကူညီပါဦးဆရာ''
ဆရာ''
ကိုင္း... စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရာ အသင္သည္သာ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေနရာတြင္ဆုိလွ်င္ ကိုေမာင္လံုး၏ျပႆနာကို
မည္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္းေပးပါမည္နည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကိုေမာင္လံုးအား အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီဖုိ႔ စဥ္းစားခန္း
ဝင္ေနမိေလၿပီတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၀)
ရင္သပ္႐ႈေမာ အံ့ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္

''ကိ
''ကိုေမာင္လံုး... ကိုေမာင္လံုး... အာဂကိုေမာင္လံုး... ခင္ဗ်ားဟာ ရွာမွရွားတဲ့ ေယာက္်ားဘသားပါပဲဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ ငယ္ေပမယ့္ တကယ့္ကို ႐ုိေသေလးစားထုိက္တဲ့သူပါပဲ။ တကယ္ေျပာတာပါ...
ျပာတာပါ...
ကိုေမာင္လံုးရဲ႕ အခုႀကံဳႀကိဳက္လုိက္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ပါပဲရယ္လ...
ုိ႔. .. ကၽြန္ေတာ္က
ေျပာျပရင္ေတာင္ လူအမ်ားစုုက ယံုၾကည္ၾကပါ့မလား...
ု႔...
လား... ေလာကမွာ ဒီလုိေယာက္်ားမ်ဳိး တကယ္ေရာရွိႏိုင္ပါ့မလားလိ...
ရင္သပ္႐ႈေမာ တအံ့တၾသနဲ႔ ေမးၾကမွာ ေသခ်ာတယ္ ကိုေမာင္လံုးေရ''
ေရ''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္

သူ႔စိတ္ထဲ

အသည္းႏွလံုးထဲက

လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ

ထြက္ေပၚလာေသာ

စကားမ်ားကိုေျပာေနရင္
ျပာေနရင္း ဤအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေနမိေလသည္။ ၿပီးေတာ့ ဤျပႆနာကုိ မည္သို႔မည္ပံု
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမည္နည္းဆုိသည့္
ကိုေမာင္လုံး၏

ျဖစ္ရပ္မွန္

အခ်က္ကိုလည္း

တစ္ၿပိဳင္တည္း

ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္က

စဥ္းစားေတြးေတာမိေလ၏။

သူ႔အား

ေဟာ...
ေဟာ...

ၾကည့္စမ္း...

ဟုိးေတာင္ကုန္းေတာင္
ေတာင္တန္း

ေတာအုပ္
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စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းေတြဆီသုိ႔

ရင္ခုန္လႈိက္ေမာဖြယ္

အံ့အားသင့္ဖြယ...
္...

ဘာေတြမ်ား

ဆက္ျဖစ္လာေလမလဲဟူ၍

ေတြးတထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ဖမ္းစားေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္ပဲ။
ကိုေမာင္လံုးႏွင့္ ေဆြေဆြ၊ ေဝေဝတုိ႔ ဇာတ္လမ္းေလးထဲ လြင့္ေမ်ာလုိက္ပါသြားရာက ခ်က္ခ်င္းပင္ သူ႔လူနာမေလး
ေဖြးေဖြးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စာြ တုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတဲြ၏ ခ်စ္ျပႆနာေလးကို သတိရမိလုိက္ေလသည္။ ၾကည့္စမ္းပါဘိ...
. .. ကိုေမာင္လံုး၏
ျပႆနာက အိမ္ကြင္းမွာ ႏြမ္းေနၿပီး အေဝးကြင္းမွာဘဲ
ခ်စ္တတ္ေသာ

ႏွလံုးသားႏွင့္

လန္းဆန္းခ်င္လြန္းေနသည့္

စြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလွေသာ

ေ႐ႊပန္းေလးတစ္ပြင့္၏ ခ်စ္ကိစၥ။

ရမၼက္တုိ႔၏ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔

မသိမသာႏွင့္

ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လုိက္သာြ းမိရာမွ...
. .. ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲ ေဇာက္ထုိးက်လုဆဲဆဲ ေရာက္သည္အထိ ခရီးေတြကၽြံ
ေျခလွမ္းေတြမ်ားခဲ့ မွားခဲ့သည့္ ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားက ႏႈိးေဆာ္
...
ေဆာ္တားဆီးမႈ...
သူကိုယ္တုိင္၏ ေယာက္်ားပီသေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားျပည့္ဝေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတုိ႔ျဖင့္ အႏုိင္ယူသြားႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းက သူ႔အား
ရင္သပ္႐ႈေမာ အားက်ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ကိုေမာင္လံုးတို႔၏ ျဖစ္ရပ္ကေလးမွ သင္ခန္းစာေတြယူတတ္လွ်င္
ေျမာက္ျမားစြာရခဲ့ၿပီ။

လင္ႏွင့္မယား

ဇနီးေမာင္ႏံွစံုတြဲမ်ားတြင္

အိမ္ေထာင္ကေလး

စုိစုိျပည္ျပည္၊

သာသာယာယာ၊

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ သီရိေဂဟာေလးျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြလုိအပ္ပါသနည္း။ ႏွစ္ေယာက္သားခ်စ္သည္၊ ခ်စ္သည္ဟူ၍
စိတ္ထဲႏွလံုးသားထဲ ရွိေန႐ံုမွ်ႏွင့္ ၿပီးၿပီလား။
ား။ ေယာက္်ားကလည္း စီးပြားရွာရသမွ် မိန္းမထံပိုက္ဆံေတြ အပ္လုိက္႐ံုမွ်ႏွင့္
အိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသၿပီး တာဝန္ေက်ၿပီဟု ေျပာ၍ရၿပီတဲ့လား။
မိန္းမကေရာ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ...
သခ်ာ... ဟူေသာ စကားကဲ့သို႔ ထမင္းဟင္းခ်က္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတုိက္၊
ထမင္းခ်က္ေကၽြးႏုိင္႐ံုမွ်ႏွင္
င့္

သူတုိ႔အိမ္ေထာင္ေလး

သာယာစုိျပည္ေနၿပီဟု

ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း

တကယ့္

ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္က တျခားသူေတြ မျမင္ႏိုင္ မေတြ႔ႏိုင္သည့္ ျပႆနာေတြကေရာ ဤသီရိေဂဟာေလး တည္ေထာင္ေရးမွာ
မည္သည့္အခန္းက႑က ပါဝင္ေနပါသနည္း။ ထုိက႑ကေရာ ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ် အေရးႀကီးပါသနည္းဟူ၍ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း
စဥ္းစားမိေလသည္။
ယခုပဲၾကည့္ေလ...
လ... ကိုေမာင္လံုး၊ ေဆြေဆြႏွင့္ သားေလးဖုိးတာဟူေသာ သာယာခ်မ္းေျမ့ေနသည္ဟု ထင္ရသည့္
မိသားစုကေလးထဲသို႔ ေဝေဝတည္းဟူေသာ မိန္းမလွေလးတစ္ဦးက...
. .. မဟုတ္ပါဘူး...
က... ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါ (အုိ...
ကိုေမာင္လံုးက

သြားေရာက္ဆီးႀကိဳ

သီရိေဂဟာေလးတစ္ခု

ေခၚငင္လာတာပါ)

နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီး

သူတ႔ုိ

ဝင္ေရာက္လာသကဲ့သို႔

အႏွစ္ႏွစ္အလလ
အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ

တည္ေဆာက္ထားခဲ့ရေသာ
ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္

အေျခအေနမ်ဳိးအထိပင္ ေရာက္လုနီးနီး ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္ မဟုတ္ပါလား။ ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ ခ်ဳပ္တည္းရန္ ခက္ခလ
ဲ ွစာြ ေသာ
ေယာက္်ားဘသားတစ္ဦ
ဥးီ ၏
ဆန္းၾကယ္လွသည့္

အထြတ္အထိပ္

နည္းလမ္းႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္

ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ

လိင္စိတ္႐ို္င္းအား

တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း

ေယာက္်ား

အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာေသာ
အေထာင္အေသာင္းတြင္

တစ္ေယာက္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းလွေသာ ယံုႏုိင္ခဲေသာ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။
ေယာက္်ားအေယာက္
ားအေယာက္တစ္ရာလွ်င္ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသို႔ ေနာင္ခါလာ
ေနာင္ခါေဈး ေနာက္က်မွ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေလ့ေစ၊ အခုေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကို အားပါးတရ ခုန္ခ်ၾကလိမ့္မည္ဆုိသည္ကား
ေျမႀကီးလက္ခတ္

မလြႏ
ဲ ိုင္ပါေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္
ယာက္

ကိုေမာင္လံုး၏ေအာင္ပဲြအား

လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကီး ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး ထုိစိတ္ဓာတ္အား ေလးစားအားက်ခဲ့မိျခင္းပင္...
. .. ကိုင္း... ယခု...
. .. သူစဥ္းစားမိသာြ းေသာ
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သူ႔လူနာမေလး ေဖြးေဖြးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စာြ တုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကေရာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ကံၾကမၼာေတြ ဖန္ေနၾကၿပီနည္း။
စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီ
ႀကီးလည္း ကိုေမာင္လံုးတုိ႔ ေဝေဝတုိ႔ ဇာတ္လမ္းေလး မထင္မွတ္ဘဲ ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္
ေဖြးေဖြးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စာြ တုိ႔၏ ခ်စ္ျပႆနာေလးကို ေမ့ေတ့ေတ့ပင္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီႏွင့္ တူပါသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး၏

သီရိေဂဟာေလးကေရာ

ဘာမ်ားထူးပါသနည္း...

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းမခ်ာေလးက
မခ်ာေလးက

သူ႔အား

လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ အလုိလိုက္သူ ကိုေက်ာ္စာြ ဆုိသည့္ သူတစ္ခါမွ်ပင္ မျမင္ဘူးသူ သူစိမ္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္
မိဘေတြက

လက္ထပ္ေပးခဲ့သည္။

သားေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားသည္ႏွင့္

ေဖြးေဖြးစိတ္ထဲ

ခ်စ္ရမွာ

လံုးဝလံုးဝ

စာမလိပ္သည့္ ေရာဂါဆုိးႀကီး ကပ္ၿငိလာခဲ့သည္။ သူ႔ေယာက္်ား သူ႔အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ပင္ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြ ေအးစက္
ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ မိန္းမဘဝကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္း ျဖစ္ရေတာ့မတတ္ လံုးဝလံုးဝကို ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာျခင္းကိစၥကို
သူ႔စိတ္ကေရာ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာကေရာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းႏွင့္မွ် လက္သင့္မခံလို။ သနားစရာ၊ က႐ုဏာသက္စရာေကာင္းသည္က
သူ႔ေယာက္်ား

ကိုေက်ာ္စာြ ပါပဲ...
. ..

ဟူေသာစိတ္ထား

သူ႔ဇနီးေခ်ာေလးကို

စုိးစဥ္းမွ်ပင္မရွိရွာ...

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္...
...

တကယ္ေတာ့

ငါေယာက္်ားပဲ

သူ၏ဆႏၵမပါဘဲ
'ကာမပိုင'္

ငါ့အလုိ

ဒင္းနာခံရမည္

လင္ေယာက္်ားဆုိကတည္းက

ဇနီးမယားဟူသည္ သူ႔စိတ္ထပ
ဲ ါပါ၊ မပါပါ အေရးမႀကီးဘဲ ေယာက္်ားအလု
ားအလုိရွိလာလွ်င္ သူ႔အလုိက် လုိက္ေလ်ာရမည္ဟူ၍
ႏိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္ ကိုေက်ာ္စာြ တြင္ မရွိပါေခ်။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေဖြးေဖြးအား သူ၏စိတ္ထဲ ခ်စ္ရမွာ စာလိပ္လာသည္အထိ ေစာင့္ပါမည္ဟု သူကဆုိသည္။ ကိုင္း...
ေဖြးေဖြးကေရာ မည္သို႔ေသာအခ်ိန္တြင္မွ သူ႔အလုိလို စာလိပလာပါမည္
္လာပါမည္နည္း။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိေရာ ကိုေက်ာ္စာြ က
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ မေဖာက္မျပားဘဲ သည္းခံေအာင့္အည္း၍ ေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္ပါမည္ဟု မည္သူက အာမခံပါမည္နည္း။
ေယာက္်ားဆိုသည့္ က်ားသတၱဝါဆုိသည္ ဘူးလွ်င္ဘူး မဘူးလွ်င္ ဒူး ဆုိသည့္ စကားႏွယ...
္. .. လိင္စိတ္ေတြ
ျပင္းထန္တတ္ၾကၿမဲ။ ကိုေက်ာ္စာြ ကေတာ့ ဂန္ဒူးမဟုတ္တာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ သူ႔လိင္စိတ္ေတြကို ယခုအတိုင္း
မည္၍မည္မွ်

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါမည္နည္း။

ယခုေခတ္ကာလႀကီးကလည္း

လွခ်င္ပခ်င္...
. ..

႐ြခ်င္...
. ..

ကဲခ်င္...
...

ဆတ္ဆလူးထခ်င္ၾကသည့္ ဆတ္ဆတ္ႀကဲမေလးေတြက တစ္ပုံတစ္ပင္...
. .. စပြန္ဆာသာေပး...
ုကု႔အ
ိ လုိက်
ာသာေပး... က်န္တာက ကိကိ
သေဘာရွိကေလာဟိ ဆုိသည့္ အေခ်ာအလွ ထိပ္ေခါင္ေလးေတြကလည္း မုိးေပၚကၾကယ္ပြင့္ေတြလုိ ေရတြက္မကုန္ႏိုင...
္...
ဒါေတြႏွင့္

ေဝးေဝးေရွာင္ႏုိင္သည္ပဲ

ထားဦး...

ယခု

ကိုေမာင္လံုးကဲ့သုိ႔

သူငယ္ငယ္က...

အီစီကလီ...
. ..

ဟိုဟိုဒီဒီ

ဇာတ္လမ္းေလးေတြ အရွင္သခင္္မေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ်ား ယခုေန ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္မေတာ္တဆ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္
ဆံုေတြ႔လုိက္မည္ဆုိလွ်င္ မစြမ္းရင္းကလည္းရွိ ကန္စြန္းခင္းကလည္း ၿငိသည့္အျဖစ္မ်ဳိး မႀကံဳဘူးဟု မည္သူေျပာႏိုင္မည္နည္း...
အကယ္၍မ်ား ထုိသို႔ႀကံဳဆံုပါခဲ့မူ ကိုေက်ာ္စာြ ကေရာ ကိုေမာင္လံုးကဲ့သို႔ ကိုယ့္လွ်ာကိုယ္ကက္
ိုကျ္ ဖတ္ၿပီး ရမၼက္ႏံႀြ ကီးထဲမွ
လြတ္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ပါသလား။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္

သူ႔လူနာမေလး

ေဖြးေဖြး၏

ခ်စ္စဖြယ္၊

သနားစဖြယ္

မ်က္ႏွာငယ္ေလးကို

ျမင္ေယာင္မိလုိက္ေလ၏။ ေဖြးေဖြးေရ...
သလဲဟု
ေရ... မင္းကေရာ မင္းရဲ႕ခ်စ္လင္ ကိုေက်ာ္စြာကို ဘယ္လုိထင္သလဲ ဘယ္လုိျမင္သလဲ
သူ႔အေတြးကမာၻထဲက ေဖြးေဖြးကို တိုးတိုးေလး ေမးလုိက္ေလသတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၁)
တုိက္ပြဲအထပ္ထပ္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးခါမွ

အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏

ရင္သပ္႐ႈေမာအံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖယ
ြ ္

အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ဖုိ႔

ေတာ္႐ံုေယာက္်ားတစ္ဦး

ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအလုိသုိ႔

လုပ္ႏိုင္ခဲေသာ

အာဂအလုပ္ႀကီးတစ္ခုကို

လုပ္ႏိုင္စြမ္းခဲ့သည့္ အခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီး ကိုေမာင္လံုးကို ၿပံဳးၿပံဳးေလး ၾကည့္မိေလ၏။ ေလာကႀကီးတြင္ မိမိ၏စိတ္ထဲ
အသည္းထဲ၊ ႏွလံုးသားထဲ ငမ္းငမ္းတက္ မလုပ္ရမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စြဲလမ္းခ်စ္
ခ်စ္ခင္လြန္းလွသည့္ 'စိတ္ဆင္႐ုိင္း' အား
ဤကား မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္ေသာ အရာပါလားဟူသည့္ အသိဉာဏ္ပညာ ဆင္ျခင္တံုတရားတည္းဟူေသာ 'ခၽြန္း' ႏွင့္
အခ်ိန္မီ အုပ္မုိးတားဆီးႏိုင္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔တြင္ ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။
ျပင္ပရန္သူေထာင္ေသာင္းႏွင့္
စစ္ခင္းရသည့္စစ္ပြဲက

ေလာကတြင္

စစ္ခင္းရသည္
ရသည္ထက္
အခက္ခဲဆံုး။

ထုိသုိ႔

မိမိကိုယ္ထဲက
အခက္ခဲဆံုး

'တဏွာစိတ္႐ုိင္း'
တုိက္ပြဲႀကီးကို

ႏွင့္

ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္

ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ

ေရွ႕တန္းျပန္ ေအာင္ပဲြရ သူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ႀကီးက သူ႔အား ဘာမ်ားမွတ္ထင္ယူဆေလသည္မသိ...
... ဟိုးအေဝးႀ
အေဝးႀကီးမွ
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မေရာက္ေရာက္ေအာင္

လာေတြ႔ကာ

အားကိုးတႀကီး

ရင္ဖြင့္ရင္း...

သူ႔ျပႆနာကို

ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔

ေတာင္းဆုိေနေလၿပီတည္း။
ထုိသုိ႔စဥ္းစားမိသည္ႏွင့္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ေခါင္းနပမ္းႀကီးကာ...
ကာ... ၾကက္သီးေမြညင္းေတြပင္ ထျဖန္းျဖန္း
ထသြားမိေလသည္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ကိုေမာင္လံုးေနရာတြင္

ရွိေနပါလွ်င္

ဘာဆက္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္

ေမးခြန္းေလးကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ေမးမိေတာ့...
. .. ဘုရား...
ား... ဘုရား...
ား... ေမးခြန္းကို မေျဖရဲေလာက္ေအာင္ပင္ သူ႔စိတ္ထဲ
မေသခ်ာ

မေရရာ

ျဖစ္ရေၾကာင္း

စစ္သည္တစ္ေယာက္၏
အမွန္အတုိင္း

ရွက္ရွက္ႏွင့္ပင္

ပင္ကိုအစြမ္းသတၱိကို

သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေသနတ္က်ည္ဆန္က

တကယ့္စစ္ေျမျပင္မွာ

ပါးစပ္က

ပိုစမ
ြ ္းသေယာက္

ဝန္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

စက္ေသနတ္ႏွင့္

ထင္ရၿမဲ

တကယ္တမ္းေျပာၾကေၾကးဆုိလွ်င္

ရန္သူႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔

ပစ္ၾကေၾကးဆုိလွ်င္ေတာ့

မဟုတ္ပါလား။ ယခုလည္းၾကည့္ပါဦ
ါဦး၊

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔မွသာ
အာက်ယ္သည့္

သူ၏

သူေဘးက နားေထာင္ရင္း

သူရဲေကာင္းပမာ ေလးစားအားက်ရသည့္ ကိုေမာင္လံုးက သူ႔အား ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ တကူးတက မရမက
ရွာေဖြကာ ေတာင္းခံလာေခ်ၿပီ...
... သူဘာမ်ား အႀကံေပးရမည္နည္း။
''ဒီ
''ဒီေန႔

ကိုေမာင္လံုးနဲ႔ေတြ႔ရတာ

ကၽန
ြ ္ေတာ့္ဘဝမွာ

ေတာ္ေတာ့္ကို

အက်ဳးိရွိသြားတယ္။

ေလးစားအားက်
ေလးစားအားက်စရာ

အတုယူခ်င္စရာေတြလည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီး ရလိုက္တယ္။ ကိုေမာင္လံုးက ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးပါဦးလို႔သာ
ပါးစပ္ကေျပာေနတာ...
ေျပာေနတာ... တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပႆနာဟာ ကိုေမာင္လံုးကိုယ္တုိင္ ေျဖရွင္းၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီအတုိင္းေလးသာ
ဆက္ၿပီးေနသြားဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာပါ။ အခု ျဖစ္ပာြ းသြ
းသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေလးကို ေသခ်ာစိစစ္ ေလ့လာၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္
ကိုေမာင္လံုးဟာ လူသားတစ္ေယာက္ပီပီ အမွားေလးေတြ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြ ရွိေနမယ္ဆုိတာ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီျဖစ္ရပ္ေလးကေန ကိုေမာင္လံုးအေနနဲ႔ သင္ခန္းစာေလးေတြ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးေလးေတြ ဆုိရင္လည္း ယူတတ္
တတ္ရင္
အမ်ားႀကီး ရခဲ့တာအမွန္ပါပဲ။
ပထမဆံုး အခ်က္အေနနဲ႔ ကိုေမာင္လံုးရဲ႕ လိင္စိတ္လုိ႔ ေခၚရမယ့္ ေယာက္်ားအားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ဆုိရင္လည္း
အရင္က

ဇနီးသည္ျဖစ္တ့ေ
ဲ ဆြေဆြန႔ဲ

ပန္းေသပန္းညႇိဳး

ျဖစ္ေနၿပီလို႔

အဆင္မေျပျဖစ္ရာက

ထင္ၿပီး

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္

စိတ္ညစ္စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ရာက

ေဝေဝဆုိတဲ့

ေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူး။
ခ်စ္ဦးသူနဲ႔

ေတြ႔တ့ဲအခါ

ညႇိဳးေနတယ္လုိ႔ထင္တ့ဲ ပန္းေလးဟာ တကယ္ညႇိဳးေနတာ မဟုတ္မွန္း လက္ေတြ႔သိသြားခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။ အိမ္ကြင္းမွာ
မလန္းဘဲ

အေဝးကြင္းမွာ

လန္းတဲ့ပန္းလို႔ေတာင္

ရယ္စရာေျပာခဲ့ေသးတာပဲ။

ဘယ္ကြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္

လန္းေနၿပီဆတာ
ုိတာ

သိလုိက္ရတာကိုက ဝမ္းသာစရာပဲ။ လန္းေနတာသိရၿပီဆုိရင္ အိမ္ကြင္းမွာျပန္ၿပီး လန္းလာေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းလမ္းေတြ
အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ဗ်ာ။

အဲ့ဒီအတြက္

ဘာမွမပူနဲ႔၊

ကၽြန္ေတာ္

ေကာင္းေကာင္း

ကူညီႏိုင္ပါတယ္...
...

အနာသိရင္

ေဆးရွိတယ္မဟုတ္လား။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘဝမွာ အဖုိးမျဖတ္ႏင္
ိုငေ
္ လာက္ေအာင္ အက်ဳိးရွိသြားတာတစ္ခုက ကိုေမာင္လံုး ငယ္ငယ္က
တစ္ခဏေလးဆံုေတြ႔ခ့ရ
ဲ ၿပီး ခ်စ္ခြင့္ပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးကာမွ ကိုေမာင္လံုးရဲ႕ ဘဝထဲက ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းခဲ့တ့ဲ
စိတ္ကူးထဲက

ငယ္ခ်စ္ဦးေဝေဝနဲ႔

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ျပန္လည္ဆံုစည္းလုိက္ရတယ္။

ကိုယ္ကခ်စ္ေနတာကိုလည္း

သူ႔ကို

ေျပာခြငရ႐ံ
့္ရ႐ံုသာမက သူ႔ဆီက တံု႔ျပန္ေမတၱာကိုလည္း ရခဲ့ၿပီပဲ။ ခ်စ္ဦးသူဆီက အခ်စ္ကို ျပန္ရလိုက္တာဟာ ဘဝမွာ
ေက်နပ္ခ်င္စရာ အေကာင္းဆံုးလိုအင္ဆႏၵတစ္ခု ျပည့္စံုသြားခဲ့ၿပီလုိ႔ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုေမာင္လံုးပဲ
ခုနက

ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ

မဟုတ္လား။

ခ်စ္ဦးသူေဝေဝကိုလည္း

သူ႔အက်ဳိးကို

တကယ္လုိလားတဲ့

ေမတၱာစစ္န႔ဲ
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မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လုိပဲ ၅၂၈ ေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါၿပီဆုိ သာဓုပါဗ်ာ။ သာဓု သာဓု...
...
ဒါဟာ အင္မတန္ကို ေလးစားအတုယူထုိက္တ့၊ဲ ဘာဆုိဘာမွ မေမွ်ာ္ကိုးေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ Platonic Love ပဲျဖစ္တယ္လို႔
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္အခါေတြ၊ ေနရာေဒသေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ဘာဆုိဘာမွမပါဘဲ ႐ုိး႐ိုးေလး ခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူေတြရဲ႕
အခ်စ္မ်ဳိးပဲေပါ့။ တစ္ခုပဲ ကိုေမာင္လံုး သတိထားရမွာက ေနာက္ဆုိရင္ ေဝေဝနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္း
မေတြ႔မိေအာင္

သတိထားဖုိ႔ပျဲ ဖစ္တယ္။

အခ်စ္ဆုိတာကလည္း

ခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားလိုပဲ

စိတ္ကယ
ြ ္ရာေတြမွာ

အတူထားတာၾကာသြားရင္

အရည္ေပ်ာ္သြားတတ္လန
ြ ္းလို႔ပါ။ ဒါက ကိုေမာင္လံုးရဲ႕သိကၡာ သမာဓိေတြကို အထင္ေသးလို႔ မဟုတ္ပါဘူး... ျဖစ္တတ္တ့ဲ
သဘာဝေလးတစ္ခုမုိ႔

ဆုိတာရယ္

စိတ္ထဲေတြးလိုက္႐ံုန႔တ
ဲ င္ကို

ေဝေဝနဲ႔ပတ္သက္လာရင္

ကိုေမာင္လံုးကလည္း

ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြက

တဖြားဖြားေပၚလာၿပီး

ပန္းက

လူခ်င္းမေတြ႔ရဘဲ

အလန္းလြန္ေနတတ္တယ္လို႔

ေျပာထားတယ္မဟုတ္လား။ ဒီေလာက္လန္းေနတဲ့ပန္းနဲ႔ ေဝေဝ့ကို ဒီလုိဆိတ္ကြယ္ရာမွာ ထပ္ခါထပ္ခါ သြားထပ္ေတြ႔မိရင္
တစ္ေကြ႔မဟုတ္တစ္ေကြ႔မွာ

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ေပါက္ကြဲထြက္သြားႏုိင္တဲ့

အႏၲရာယ္ရွိတယ္။

ဒီလိုကစၥ
ိစမ
ၥ ်ဳိးဆုိတာ

ပထမဆံုးတစ္ခါမွာပဲ အခက္ခဲဆံုး... တစ္ခါၿပီးသြားၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္ပဲ မထူးေတာ့ပါဘူးဆုိၿပီး
မထူးဇာတ္ခင္းတတ္ၾကလြန္းလို႔
ခပ္ေဝးေဝးကေန

ကိုေမာင္လံုးေရ။

ခ်စ္ခင္စာြ နဲ႔ပဲ

ဒါေၾကာင့္

ေဝေဝ့ကိုေတာ့

တကယ့္မိတ္ေဆြ

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမယ္ဆုိရင္

သူငယ္ခ်င္းလိုပဲ

လံုေလာက္ၿပီလို႔

အတုိင္းအတာ

အကန္႔အသတ္တစ္ခုကိုေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ သဒၵါလြန္ရင္ တဏွာကၽြံတတ္တယ္ဆိုတ့ဲ
စကားေလးလုိ ျဖစ္သာြ းမွာစိုးလို႔ပါ။
ေနာက္ဆံုး ကိုေမာင္လံုးကို ခ်ီးက်ဴးခ်င္တာက အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥမွာ ေနာက္ဆံုး... ဆံုးျဖတ္
ျဖတ္ခ်က္ခ်ခါနီးမွာ ျဖစ္သာြ းခဲ့တ့ဲ
ကိုေမာင္လံုးရဲ႕ စိတ္ထားသေဘာထားပဲ
ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္

ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုေမာင္လံုးဘဝမွာ ကံဆုိးၿပီး နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေနတဲ့၊

လူမမာႀကီးလံုးလံုး

ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ခင္ဗ်ားကိုပစ္ခြာမသြားဘဲ

အနားကမခြာဘဲ

သားေလးကိုေက်ာပိုးၿပီး ပင္ပန္
ပန္းႀကီးစြာ ေဈးေရာင္းၿပီး ႐ုန္းကန္ခဲ့တဲ့ တစ္ဖက္က လူမမာႀကီးကို ေန႔မအိပ္ ညမနား ျပဳစုေပးခဲ့တ့ဲ
ဘဝရဲ႕တကယ့္ခရီးေဖာ္ ေဆြေဆြကို တကယ့္အက်ပ္တည္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္ အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး မွားလုဆဲဆဲ
ေခ်ာက္ႀကီးထဲက်လုဆဲဆဲ အခ်ိန္ကေလးမွာ ကိုယ့္လွ်ာကိုယ္ကိုက္ျဖတ္ၿပီး အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ စိတ္ထားကိုေတာ့
အေလးစားဆံုး၊ သေဘာအက်ဆံုးပါပဲဗ်ာ။ ဘဝရဲ႕တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ခရီးေဖာ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို ကိုယ့္ဘဝမွာ အနိမ့္က်
အႏြမ္းပါးဆံုး

အခ်ိန္မွာမွ

အမွန္ကန္ဆံုး

သိႏုိင္တာ

မဟုတ္လား။

ကိုယ္က

ေကာင္းစားခ်မ္းသာေနခ်
သာေနခ်ိန္မွာေတာ့

တကယ့္အေဖာ္စစ္ကို သိႏုိင္ဖို႔မလြယ္ဘူး မဟုတ္လား။ ကိုယ့္ကို ခ်စ္တာလား။ ကိုယ့္ရဲ႕စိန္ေ႐ႊေငြေတြကို ခ်စ္တာလားဆုိတာ
ခြဲျခားလို႔မွ

မရတတ္တာ...
ာ...။
... ။

ဘာစိန္ေ႐ႊေငြမွ

မရွိဘဲ

စုတ္ျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ကိုယ့္နားက

တဖဝါးမွ

မခြာဘဲ

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တ့ဲ ေဆြေဆြ႔လုိ ဇနီးမ်ဳိးကို ကိုေမာင္လံုး ဒီဘဝမွ
ဝမွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ၿပီး ေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ဘူးလို႔
ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုေမာင္လံုးေရ...
ေရ... ေနာက္ဆံုးခင္ဗ်ားမ်က္စိထဲမွာ သားေလးဖုိးတာကိုပါ ျမင္လုိက္တာ
သိပ္ကိုေကာင္းတဲ့ ျမင္ကြင္းပါပဲ။ ဒီသားေလးရဲ႕ဘဝမွာ ခင္ဗ်ားဟာ သူရဲ႕ေဖေဖ စံျပပုဂၢိဳလ္လမ္းျပၾကယ္ ျဖစ္ရမယ္
ရမယ္။ ဖြဟ့ဲ
လြဲပါေစ ဖယ္ပါေစ မေတာ္တဆ ကိုေမာင္လံုးတုိ႔ အိမ္ေထာင္က ၿပိဳကြဲသြားၿပီး လင္မယားကြဲဟယ္ ကြာဟယ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္
ၾကားထဲက

ေျမစာပင္ျဖစ္ရမွာက

သားေလးဖုိးတာပဲ

မဟုတ္လား။

ကိုင္း

ကိုေမာင္လံုးေရ...
ေရ...

ခုေလာက္ဆုိ

ေရွ႕ေလွ်ာက္ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာ ကိုေမာင္လံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီး သိျမင္သြားၿပီ မဟုတ္လား''
ား''
အဲသည္အခ်ိန္မွာပဲ ကိုေမာင္လံုးတစ္ေယာက္ သူထုိင္ေနရာမွ ဆက္ခနဲထကာ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္အစံုကို
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္

ဆုပ္ကိုင္ယမ္းခါရင္း...

''ေက်းဇူ
. ..
''ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာရယ္...

အခုလို

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတဲ့
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ခံစားခ်က္ကို အားပါးတရ ရင္ဖြင့္တာကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အႀကံေပးတဲ့အျပင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာကိုပါ
အႀကံေကာင္း

ဉာဏ္ေကာင္းေပးတဲ့

ဆရာရဲ႕ေက်းဇူးကိုလည္း

မေမ့ပါဘူး။

ေနာက္ဆ...
ုိ. ..

ဆရာ့ကို

ကၽြန္ေတာ့္

အစ္ကိုႀကီးတစ္ေယာက္လုိ သေဘာထားၿပီး တုိင္ပင္ခြင့္ျပဳပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္'''' ဟု လႈိကလႈ
္လိက
ႈ ္လွဲလွဲ ေျပာေပေတာ့၏။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ သူ႔အား ႏႈတ္ဆက္၍ မၾကာခင္ ေဆြေဆြတုိ႔ မိသားစုေလးရွိရာသုိ႔ ဦးတည္ထက
ြ ္ခာြ သြားသည့္
ကိုေမာင္လံုးကို

ေငးၾကည့္ရင္း

ၾကည္ႏူးပီတိကို

ခံစားမိေလသည္။

ထုိစဥ္မွာပင္

သူ႔လက္ကိုင္ဖုန္းသုိ႔

တတီတီႏွင့္

ဖုန္းေခၚသံတစ္ခု ျမည္လာခဲ့ေလ၏။
ြ ္ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့...
. .. အလု...
ိ. .. ေဖြးေဖြးဆီကပါလား။
လ၏။ ဒုိင္ခက
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၂)
မုန္တုိင္းတစ္ခု၏ အစ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ တတီတီျမည္လာေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း၏ ဒုိင္ခြက္ကို လွမ္းၾကည့္မိေတာ့...
... သူ႔ရင္ထဲ ထိတ္ခနဲ
ျဖစ္သြားေလေတာ့၏။ ၿပီးေတာ့ သူ႔လက္က လက္ပတ္နာရီ ဒိုင္ခြက္အဝိုင္းေလးေပၚက ကိန္းဂဏန္းကို ျမင္လုိက္ရေသာအခါ
သူ႔မ်က္လံုးအစံုဟာ ျပဴးထြက္သာြ းျပန္၏။ အလု...
ိ... ကိုေမာင္လံုး၏ ရင္ဖြင့္စကားေတြကို ဤေကာ္ဖီဆုိင္ေလး၌ စိမ္ေျပနေျပ
သူနားေထာင္ေနခဲ့သည္မွာ ညဥ့္ပင္အေတာ္နက္ေနပါေရာလား။ ဘုရား...
ား... ဘုရား ညႀကီးမင္းႀကီး ၁၁နာရီ
၁၁နာရီေက်ာ္ေနၿပီဆုိမွ
ေဖြးေဖြးဆီက ဖုန္းဝင္လာပါလား။ ဒီေကာင္မေလး ဘယ္လုိျပႆနာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လုိ႔ပါလိမ့္
ၾကည့္စမ္းပါ...
. .. အဘယ္မွ်ေလာက္ တုိက္ဆုိင္လုိက္ပါသနည္း... ခုနေလးကမွ ကိုေမာင္လံုးႏွင့္ေဝေဝ၊ ေဆြေဆြတုိ႔၏
ခ်စ္ျပႆနာေလးအေၾကာင္း နားေထာင္ေနရင္း သူ႔စိတ္ထဲ ေဖြးေဖြ
ေဖြးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စြာတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအေၾကာင္း အလုိအေလ်ာက္
ေတြးေတာၿပီး ပူပန္ေနမိေသးသည္...
. .. ဟုတ္သည္ေလ စိတ္မပူပဲ ရွိပါ့မလား...
လား... ကိုေမာင္လံုးႏွင့္ ေဆြေဆြတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္
ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတုိ႔ လင္မယားမွာ တူညီၾကသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကို မီးေမာင္းထုိး၍ ေ႐ြးထုတ္ျပပါဆုိလွ်င္
ဇနီးႏွစ္ေယာက္စလံုး ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ သည့္ကိစၥကိုပဲ တန္းခနဲ လက္ညႇိဳးထုိးျပရပါလိမ့္မည္။ ေဆြေဆြေရာ ေဖြးေဖြးေရာက...
ေရာက...
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ဖဲေမြ႔ရာမွာ ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းၾကဖို႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းမွ စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ျခင္းပင္။ ေယာက္်ားဆုိသည့္ က်ား ကေတာ့
စကၠဴက်ား႐ုပ္ေလးမဟုတ...
္. .. ကိုးေတာင္က်ား စစ္စစ္မွန္ပါက သက္သက္လြတ္စားသည့္ က်ား ေလာကမွာ ရွိပါမည္လား။
..
ဥပုသ္ေစာင့္သည့္

က်ားဆုိတာေရာ

ၾကားဖူးပါရဲ႕လား။

'ဘူးရင္ဘူး...

မဘူးရင္ဒူး'

သူသံုးႏႈန္းခဲ့သည့္

ဟူ၍ပင္

စကားကေလးရွိသည္ေလ။
ယခုပဲၾကည့္ပါဦး။
ဇနီးေခ်ာေလး (ယခုေတာ့

ကိုေမာင္လံုးဆုိသည့္

ေယာက္်ားဘသားပင္လွ်င္

သူခ်စ္၍ယူထားခဲ
ထားခဲ့သည့္

ေဆြေဆြဆုိသည့္

ဝဝလံုးလံုးေလးျဖစ္သြားၿပီ) အေကာင္လုိက္ႀကီး ငုတ္တုတ္ရွိေနသည့္ၾကားထဲက ေဝေဝဆိုသည့္

ငယ္ခ်စ္ဦးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အီစီကလီမက...
. .. သမီးရည္းစားမက လင္မယားမက်ဆိုသည့္ အေနအထားသို႔
က... အုိ...
ေရာက္သည့္တုိင္

ေျခပုန္းခုတ္ခ့သ
ဲ ည္

ကိုေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္

မဟုတ္ပါလား...
ါလား...

ကိုေမာင္လံုးကဲ့သို႔

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း

ကိုေမာင္လံုးတို႔အေၾကာင္း

အီစီကလီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္

မေတာ္တဆ

နားေထာင္ရင္း
ႀကံဳခဲ့ဆံုခ့လ
ဲ ွ်င္

ေဖြးေဖြးတုိ႔သားအမိခမ်ာ ဒုကၡသုကၡေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ႏွင့္ ဘြားဘြားႀကီး ေတြ႔ေတာ့မည္ဟု သူ႔စိတ္ထဲပူပန္ေနခဲ့သည္ေလ။
ယခုလို

ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္

ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တဲ့လား။

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ေဖြးေဖြးအေၾကာင္း

ငတိမေလးဆီက

သူအသိဆံုး၊

ဖုန္းဝင္လာခဲ့သည့္ကိစၥက

ဟိုတစ္ေလာေလးတုန္းက

သူ႔ဆီ

ေပါ့ေသးေသး
ဖုန္းဆက္လွ်င္

မေလးမစားေႏွာင့္ယွက္သလုိ ျဖစ္ေနမည္လား စသျဖင့္ ေတြးေတာပူပန္ၿပီး ဖုန္းကိင္
ုငလ
္ ုိက္ခ်လိုက္ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနခဲ့ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
ထုိ႔ေၾကာင့္

သူလည္း

ဟူသည့္စကားေလးကို

စိတ္ထက
ဲ

စလွ်င္စခ်င္းမွာပင္

စႏုိးစေနာင့္ႏွင့္
ေဖြးေဖြး၏

ခ်က္ခ်င္း

ဖုန္းကိုကိုင္လုိက္မိ၏။

တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္

'ဟလု...
ိ...

ဟလု'ိ

ဘာလုပ္လို႔လုပ္ရမွန္
နး္ မသိေတာ့သည့္

အားငယ္စုိးထိတ္သံေလးက သူ႔နားထဲသုိ႔ စူးခနဲ ဝင္ေရာက္လာေလသည္။
''ဆရာ
''ဆရာ ဆရာ သမီးကို ကယ္ပါဦး... ဟုိတစ္ေန႔က ဆရာစိတ္ပူသလုိမ်ား ျဖစ္လာၿပီလား မသိဘူးဆရာ။ အဲဒါ
သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။ စိတ္ညစ္လုိက္တာဆရာရယ္''''
''ဟဲ
''ဟဲ့ ဟဲ့ သမီးေလးေဖြးေဖြး... စိတ္ကို ေအးေအးထားၿပီး ျဖည္
ျဖည္းျဖည္းေျပာေလ ကိုေက်ာ္စြာမ်ား ဘာေတြမဟုတ္မဟတ္
ျဖစ္လာလို႔လဲ ဆရာခုနေလးတင္ သမီးန႔ကိ
ဲကုေ
ိ က်ာ္စြာအေၾကာင္း စဥ္းစားမိၿပီး ပူပန္ေနမိေသးတယ္။ ဆရာ့ကို ေျပာပါဦး...
ဘာေတြျဖစ္လုိ႔လဲဆုိတာ''
ာ''
အဲ့သည္ေတာ့မွ ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ ငိုခ်င္လွ်က္ လက္တုိ႔ျဖစ္သြားသည္လားမသိ...
. .. စကားသံအစား ေဖြးေဖြး၏
တ႐ႈပ္႐ႈပ္ ငို႐ႈိက္သံကိုပဲ သူၾကားလိုက္ပါ၏။ အုိ ဒီေကာင္မေလးႏွယ္ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္မ်ား ဘာဆုိဘာမွ မေျပာဘဲ
ငိုေႂကြးေနရပါသနည္း။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ပူပန္စိတ္ေတြ ဆူေဝလာေလၿပီ။
''ဟဲ
လိင
ု ိုေနလို႔ ျဖစ္ပါ့မလား''
''ဟဲ့ သမီးေလး ေဖြးေဖြး ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကို ဆရာ့ကို ေျပာျပဦးေလ။ ဒီလု
လား'' ဟူ၍
တုိက္တုိက္တြန္းတြန္းေလး ေျပာခိုင္းရပါ၏။
''ဆရာ့
''ဆရာ့ကို ခုလုိ ညႀကီးမင္းႀကီး ဖုန္းဆက္တာ ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ။ သမီး မေလးမစားလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး...။
... ။
တကယ့္ကို ဘာလုပ္လုိ႔ လုပ္ရမွန္းမသိေအာင္ ႀကံဳလာလုိ႔ပါ။ ဒီညေလ ကိုေက်ာ္စြာ အိမ္ကို ေတာ္ေတာ္ႀကီးေနာက္
ေနာက္က်မွ
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ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ခါတို္င္းဆုိရင္ အိမ္ကို ညေနပိုင္းေစာေစာ ျပန္ေရာက္ေနက် ဒီညေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္တယ္မသိပါဘူး...
ကိုေက်ာ္စြာရယ္ မေသာက္စဖူး အရက္ေတြမူးေအာင္ ေသာက္လာတယ္။
သမီးေလ ကိုေက်ာ္စာြ ဒီလုိ

ေသာက္တာ တစ္ခါမွ

မေတြ႔မႀကံဳခဲ့ဖူးပါဘူး။

ကိုေက်ာ္စြာရယ္ေလ အိမ္ထက
ဲ ို

သိုင္းကြက္နင္းၿပီး ဝင္လာတယ္။ သမီးကိုလည္း ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ ရွိတယ္လုိ႔ေတာင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ သမီးက သူ႔အနားကို
ကပ္သြားေတာ့ စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီး ၾကည့္ေနတယ္။ သူ႔မ်က္လံုး႐ုိင္း႐ုိင္းႀကီးေတြက ေၾကာက္စရာႀကီး... ဘာဆုိဘာမွလည္း
စကားမေျပာဘဲ အိပ္ခန္းထဲတန္းၿပီး ယိုင္ထိုးယိင္
ု္ငထ
္ ိုးနဲ႔ ဝင္သြားတယ္။ သမီးက သူလဲက်သြားမွာစိုးလို႔ ဝင္တတ
ဲြ ာကိုေတာင္
သမီးလက္ကို

ဖယ္ပစ္လုိက္တယ္။

ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိေအာင္

အိပ္ရာထဲေရာက္တာနဲ႔

အူေၾကာင္ေၾကာင္

ျဖစ္သြားၿပီး

ေျခပစ္လက္ပစ္
ေဘးကေန

အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။

ရပ္ၾကည့္ေနရတာေပါ့။

သမီးလည္း

အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း

သူ႔ပါးစပ္ကေန
ကေန ဇင္ဇင္...
. .. ဇင္ဇင္ ကိုယ့္အနားကို လာပါဦးကြာ လုိ႔ေျပာေနတာကို သမီးနားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားလိုက္ရတယ္ဆရာ။
အခုေတာ့ သူအိပ္ေမာက်သြားပါၿပီဆရာ။ သမီးကေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အိပ္ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ။ စိတ္ထဲမွာ ဗေလာင္ဆူၿပီး
ပူပန္ေနမိတယ္။ ဘာလို႔ သူခုလုိ မေသာက္စဖူး အရက္ေတြမူး႐ူးေနေအာင္
ေနေအာင္ ေသာက္လာရတာလဲ။ ၿပီးေတာ့ သမီးကို ဘာလုိ႔
ခုလုိ စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီး ၾကည့္ရတာလဲ။ ၿပီးေတာ့ မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႔ သူ႔ပါးစပ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ ဇင္ဇင္ဆုိတဲ့နာမည္ကေရာ...
ေရာ...
ဘာလဲ။ ဘာလို႔ ဘာလုပ္ဖုိ႔ ဇင္ဇင္ဆုိတ့ဲ ေကာင္မေလးကို သူ႔အနားလာဖုိ႔ တတြတ္တြတ္နဲ႔ ေခၚေနရတာလဲ...
. .. ဆရာရယ္။
သမီးေတာ့
ေတာ့ ခုလို ဒုကၡသုကၡေတြန႔ဲ ပူပန္စိတ္ေတြ ဝင္လာတာနဲ႔ ေခါင္းထဲမွာ ဆရာ့ကိုပဲ ေျပးျမင္မိတယ္။ ဆရာ့ကို သမီးက
ေဖေဖလုိ

သေဘာထားၿပီး

စာေတြေရးေနလားမသိ...
...

ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုးမိတာဆုိေတာ့

အားမနာႏုိင္ဘဲ

ဖုန္းဆက္မိတာပါ

အခုလုိ

ဆရာရယ္။

ညႀကီးမင္းႀကီး

သမီးကို

ဆရာအိပ္ေနမွန္းမသိ

ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။

သမီးရင္ထမ
ဲ ွာ

ဘယ္လုိႀကီးျဖစ္ေနမွန္း မသိပါဘူး။ ဘာကိုမွန္းမသိေပမယ့္ စိတ္ထဲက ပူေနမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူဒီလုိေျပာင္းလဲသာြ းတာလဲ။
ဒါသမီးေၾကာင့္လား။

သမီးရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား။

သမီးအခု

ဘာလုပ္ရမလဲဆရာရယ္...
. ..

သမီးကို

ကူညီပါဦး...

သမီးတို႔အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲသာြ းမွာေၾကာက္တယ္''''
ေျပာရင္းေျပာရင္း...

ေဖြးေဖြး၏အသံေလးက

တျဖည္းျဖည္း

တိမ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။

စကားသံအစား

ငို႐ႈိက္သံ သဲ့သဲ့ကေလးကိုသာ သူၾကားေနရေလ၏။ ဘုရား...
ား... ဘုရား...
ား... သူစိတ္ပူသလုိ တကယ္တမ္းျဖစ္လာၿပီလား...
ား...
ကိုေမာင္လံုးေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သူထပ္ေတြ႔ေနၿပီလား...
လား... 'ကိ
လား
'ကိုင္း... ၿငိမ္းခ်မ္းေရ...
ေရ... မင္းဘာလုပ္မလဲ' ဟု သူ႔ကိုယ္သူ
ျပန္ေမးခြန္းထုတ္မိေလၿပီ။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၃)
ျပႆနာရဲ႕အေျဖက အနီးဆံုးမွာ

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ ငတိမေလးေတာ့ တ႐ႈပ္႐ႈပ္ ငုိေႂကြးေနေခ်ၿပီ။ သူပူမည္ဆုိလွ်င္လည္း ပူပန္ေသာကေရာက္ခ်င္စရာ
စရာ
အေျခအေနကို

ေရာက္ေနၿပီ

လႈပ္ခါၿပိဳကြဲေစႏုိင္ေလာက္သည့္

မဟုတ္ပါလား။

ေဖြးေဖြးတုိ႔၏

နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီးတစ္ခုက

သီရိေဂဟာေလး

တစ္စစီ

အစပ်ဳိးေနၿပီ

အစိတ္အစိတ္အႁမႊာႁမႊာ
အိမ္ေထာင္ဦးစီး

မဟုတ္ပါလား။

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ အိမ္မွာ မေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ၊ ညဥ့္နက္မွာမွ အိမ္ကိုျပန္လာမည္. .. ယမကာနံ႔ေလးကလည္း တသင္းသင္းႏွင့္၊
ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္တြင္ သြား၍ အေပ်ာ္ၾကဴးေသာက္စားေနေခ်သနည္း။ အိမ္ထဲ သုိင္းကြက္နင္း၍ ဝင္ေရာက္လာမည္...
. ..
ၿပီးေတာ့ အိပ္ရာထဲ ယုိင္ထုိးယုိင္ထိုး ဝင္သာြ းမည္။ ၿပီးေတာ့ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သကဲ့သုိ႔ တေခါေခါႏွင့္ အက်ႌလံုခ်ည္ပင္
မလဲႏုိင္ေတာ့ဘဲ

အိပ္ေမာက်သာြ းမည္...
. ..

လုပ္လို႔လုပ္ေနမွန္းမသိေတာ့သည့္

ၿပီးေတာ့

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ေဘးက

မ်က္စိသူငယ္၊

နားသူငယ္ေလးႏွင့္

ခ်စ္စရာဇနီးအလွေလးေရွ႕တြင္

'ဇင္ဇင္...
...

ဘာဆုိဘာေတြ

ဇင္ဇင္ကိုယ့္အနားကို

လာပါဦးကြာ' ဟု အိပ္မက္ေယာင္သလို ေယာင္ယမ္းၿပီး တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည္။ ကိုင္း... ဒါမည္သည့္အဓိပၸာယ္ကို
ေဆာင္ပါသနည္း။

ယခုအျဖစ္မ်ဳိး

သူတုိ႔၏

သီရိေဂဟာေလးထဲ

ယခင္က

တစ္ခါဆုိ

တစ္ခါေလးမွ်ပင္

မႀကံဳစဖူး...

ထူးထူးျခားျခား...
ျခားျခား... ဆန္းဆန္းျပားျပားႀကီးကို ဘီလူးဆုိင္းတီးသကဲ့သုိ႔ ႀကံဳလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ အျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳလည္း
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မႀကံဳဖူး၊ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ထင္မွတ္မထားသည့္ ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ ငတိမေလး ထိတ္လန္႔တၾကား ေျခမကိုင္မိ
လက္မကိုင္မိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္က အဆန္းမဟုတ္ပါေခ်။
ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္သည္
ဆန္႔က်င္ေနၿပီတည္း။
ညဥ့္နက္နက္ႀကီး

ေဖြးေဖြးေျပာျပခဲ့ဖူးေသာ

အရင္တုန္းက

ဘယ္တုန္းကမွ

ခ်ီပိုးေခ်ာ့ျမႇဴ...ေဖြ
... ေဖြးေဖြးကိုလည္း
ေသာက္လာ႐ံုမွ်မက

ကိုေက်ာ္စြာဟူသည္

ေလွ်ာက္လည္ေလ့မရွိ။

ၾကင္ၾကင္နာနာ

အသိအမွတ္မျပဳ...
ျပဳ...

ေဖြးေဖြးကိုေတာ့

မ်က္လံုး႐ုိင္းႀကီးေတြႏွင့္

အရက္ေသာက္ဖုိ႔မေျပာႏွင့္
အိမ္ကို

ယုယုယယ

သမီးေလးသဲ
ဲ ိုလည္း
ေလးသဲသက

ကိုေက်ာ္စြာ၏စ႐ုိက္သဘာဝႏွင့္

အခုေတာ့

ေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပိုးဖို႔ေနေနသာသာ

ၾကင္ၾကင္နာနာ

စကားဆုိဖုိ႔

စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးၾကည့္ကာ

အနံ႔ကိုပင္

အေစာႀကီးျပန္ေရာက္လာ၍
လာ၍

ဆက္ဆံတတ္သ...
ူ. ..

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး
မခံတတ္သူ။

သမီးေလးသဲသက
ဲ ုိ

အရက္ေတြမူး႐ူးေအာင္

ဖုတ္ေလာသည့္ငါးပိ

ေဝလာေဝး...
ေဝလာေဝး...

ရွိသည္ဟုပင္

အနားကပ္သြားသည့္

အတြဲပင္မခံဘဲ

အိပ္ခန္းထဲ

အခ်ိန္မွာပင္

ယိုင္ထုိးယုင္
ိငထ
္ ုိးႏွင့္

တန္းဝင္သြားသည္ဆုိသည့္အျဖစ္က ဘာဆုိဘာမွ အေလးထားစရာမလုိဘဲ ကိစၥမရွိပါဘူးကြာဟု အလြယ္ေလး ေျပာလို႔ရသည့္
အျဖစ္မွ ဟုတ္ပါေလစ။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ ဖုန္းထဲမွ သူၾကားေနရသည့္ ေဖြးေဖြး၏ငို႐ႈိက္သံသဲ့သဲ့ေလးကို နားေထာင္ရင္း နားေထာင္ရင္း
ဤျပႆနာကို ဤအတုိင္း လက္လြ
လတ
ြ ္စပယ္ ပစ္ထား၍မရေတာ့ၿပီ။
ေဖြးေဖြးက

သူ႔အား

သေဘာထားလုိက္ေလေတာ့သည္။
ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ေျခာက္လေလာက္တုန္းက
လူနာမေလးတစ္ေယာက္သာ

တေလးတစား

သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း...

တကယ္တမ္းက်ေတာ့
ႏွစ္ပိုင္းက

သူကိုယ္တုိင္

သူ႔အား

ဗုိက္ခြဲကာ

ျဖစ္ပါသည္။

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ဖခင္တစ္ဦးကဲ့သို႔

သူ႔ကိုယ္သူ

သူေဆးကုေပးဖူးသည့္

တိတိက်က်

သူမ၏ကိုယ္ဝန္ကို

လာအပ္ႏွ
ႏံျွ ပသခဲ့ၿပီး

သဲသဲအမည္ရေသာ

သမီးေခ်ာေလးကို

ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ငါးလ

ေမြးဖြားေပးခဲ့ဖူးေသာ

လူနာမေလးတစ္ဦးသည္

မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်

ပတ္သက္သင့္ပါသနည္း။ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာမေလးတုိ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ...
. .. တြယ္မိတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးတုိ႔သည္ေရာ
မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပဲရွိရမည္ဟု စည္းတားသတ္မွတ္ထားလွ်က္ ရွိပါသလား။
တစ္စံုတစ္ရာ

စည္းျခားထားခ်က္ကေတာ့

ျပတ္ျပတ္သားသား

ရွိရေပလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္

ဆရာဝန္တုိ႔

လုိက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍... တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီး ခ်ဳပ္ထိန္းတားဆီးရမည့္
အခ်က္ကေတာ့ ဆရာဝန္ႏွင့္လူနာ ဆက္ဆံေရးသည္

ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ ၅၂၈ ေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲ

ျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ...
. ..

ဆန္းဆန္းျပားျပား၊ ထူးထူးျခားျခား ကာထားေသာ စည္းေတြကို ေက်ာ္လႊား၍ ၁၅၀၀ အဆင့္သို႔ တက္မသြားမိေစရ။
ဆန္းျပားေသာ
မလုပထု
္ထိက
ု ္ေသာ

ခ်စ္ျခင္
ခင္းေတြဝင္လာလွ်င္ေတာ့
ညစ္ေထးယုတ္မာေသာ

ဒါသည္

ဆရာဝန္တုိ႔၏

အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းျဖစ္၍

က်င့္ဝတ္ကို

ထုိသူသည္

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း

လံုးဝမလုပ္သင့္

ဆရာဝန္စစ္စစ္အျဖစ္မွ

ဈာန္ေလွ်ာ

အဆင့္နိမ့္က်သြားၿပီျဖစ္၍ ဆရာဝန္ဆုိသည့္ အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္ မထုိက္တန္ေတာ့ၿပီ။
ယခု ေဒါက္တာၿငိ
တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ေဖြးေဖြးတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးကေရာ...
ရးကေရာ... သူလံုးဝ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံသည္။ ဘာဆုိဘာမွ
အေရာင္အေသြးေတြ

စြန္းထင္းမေနသည့္

အျဖဴေရာင္သက္သက္

စံပယ္ပန္းေလးကဲ့သို႔

ေမႊးပ်ံ႕သည့္

၅၂၈

ေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖြးေဖြးကလည္း သူ႔အား ဖခင္တစ္ဦးပမာ ခ်စ္ခင္အားကိုးသည္။ သူကလည္း ေဖြးေဖြးအား
သူ႔သမီးေလးတစ္ေယာက္ပမာ သေဘာထားကာ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးေလး သာသာယာယာႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖယ
ြ ္ရာ
သီရိေဂဟာေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးမွာ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ပါဝင္ကူညီဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါ၏။
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ယခုေဖြးေဖြးတုိ႔ကိစၥ၌ ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ အိမတြ
္တင
ြ ္းေရးကိစၥ၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ...
္. ..
သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရး

သာယာေပ်ာ္႐ႊင္

စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔

ႀကိဳးစားကူညီေပးျခင္းသည္လည္း

ဆရာဝန္တစ္ဦး၏

တာဝန္ပဲျဖစ္သည္ဟု သူကခံယူ၍ျဖစ္ပါသည္။
က်န္းမာေရးဆုိသည္မွာ ကိုယ္က်န္းမာ႐ံု၊ ေရာဂါမရွိ႐ံုသာမက စိတ္လည္း ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ပါမွ တကယ္ျပည့္စံုသည္
ဟူ၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကေလးေမြးေပး႐ံ...
ု. .. သုံးသင့္သည့္ သားဆက္ျခားနည္းကို လမ္းၫႊန္ေပး႐ုံမွ်သာမက ေဖြးေဖြးတုိ႔၏
အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါ ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ ဆရာဝန္တစ္ဦး လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ ကိစၥကို ေဆာင္႐က
ြ ္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္
သည္ဟု သူယံုၾကည္မိပါ၏။
''သမီ
''သမီးေဖြးေဖြး...

စိတ္ကို

ေအးေအးထား...
ေအးေအးထား...

မငိုနဲ႔တိတ္ေတာ့ေနာ္...
. ..

မ်က္ရည္ေတြသုတ္ပစ္လုိက္။

ၿပီးေတာ့

ဘာဆုိဘာမွလည္း အေလာတႀကီး စိတ္လုိက္မာန္ပါ မတံု႔ျပန္ပါနဲ...
႔. .. ကိုေက်ာ္စြာ ဒီေန႔လုပ္ခဲ့တာေတြ အားလံုးကို ဘာဆုိဘာမွ
သြားၿပီး ပူညံပူညံလည္း မလုပ္န႔။ဲ စပ္စပ္စုစု ေမးလားျမန္းလားလည္း မလုပ္နဲ႔။ သမီးကို ဆရာ ဟုိတစ္ေန႔က ေျပာခဲ့သားပဲ...။
. ..။
...
ဒီကိစၥမွာ

ဒီအတုိင္းသာဆက္ၿပီး

သြားခဲ့ရင္

ကိုေက်ာ္စြာအတြက္

အခုဒီေန႔လုိျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာ

အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆုိသလုိ

ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ကိုျဖစ္လာေတာ့မယ့္ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ကိုေက်ာ္စြာကို ဘာဆုိဘာမွ သြားၿပီး
အျပစ္လည္းမတင္န...
ဲ႔. .. သူ႔ေနရာမွာ တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္...
. .. ဥပမာ ဆရာဆုိရင္လည္း ဒီလုိပဲျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။
သမီးစိတ္လည္း

အရမ္းမပူန႔။ဲ

ျပႆနာတစ္ခုရွိလာၿပီဆုိရင္

အဲဒီျပႆနာကို

ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္း

ေသခ်ာေပါက္

ရွိကိုရွိတယ္။ သမီးဟာ ဒီျပႆနာကိ
ပႆနာကို သမီးကိုယ္တုိင္ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ သမီးဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ ဒီျပႆနာကို
ေျဖရွင္းမလဲဆုိတာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သမီးတို႔ ဒီျပႆနာေတြ အားလံုးေျပလည္ၿပီး မိသားစုေလး
ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ သီရိေဂဟာေလး တည္ေဆာက္ႏိုငဖု
္ဖိ႔ဆ
ု ုိတာဟာ သမီးေလးရဲ႕ လက္ထမ
ဲ ွာပဲ
လံုးလံုးလ်ားလ်ားႀကီး ရွိေနၿပီ။ ကဲ သမီးေလး အဲဒီနည္းကို သိၿပီလား...
ား... မသိေသးရင္ သိေအာင္၊ မေတြ႔ေသးရင္ ေတြ႔ေအာင္
သမီးလုိက္ရွာရမယ္။ အဲဒီနည္းကလည္း တျခားအေဝးႀကီးမွာ မဟုတ္ဘူး... သမီးနဲ႔အနီးဆံုးေနရာမွာ ရွိေနတယ္...
. .. အဲဒါကို
သမီးက ေတြ႔ေအာင္လုိက္ရွာရမွာ''
သူ႔စကားမ်ားကို တိတ္ဆိတ္စာြ နားေထာင္ေနပံုရေသာ ေဖြးေဖြးဆီက ''ဆရာ
''ဆရာ...
ဆရာ... ဒီျပႆနာကို သမီးက ေျဖရွင္းရမယ္။
အဲဒီနည္းကို သမီးကပဲ ရွာရမယ္...
. .. ၿပီးေတာ့ အဲဒီနည္းကလည္း သမီးနဲ႔ အနီးဆံုးမွာရွိတယ္ ဟုတ္လားဆရာ...''
ားဆရာ...'' ဟူေသာ
အံ့အားသင့္သည့္ အသံကေလးကို သူၾကားလုိကရသတည္
္ရသတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၄)
ေခါင္းၿမီးၿခံဳ လံုေအာင္ပုန္း

''ေဖြ
''ေဖြးေဖြး... ေဖြးေဖြး''
သနားက႐ုဏာသက္စဖြယ...
္. .. ႐ုိးသားျဖဴစင္သည့္ စိတ္ထားႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မေလး ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ သူတုိ႔၏
အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွ
ရိလ
ွ ာေခ်ၿပီ။ မေျဖရွင္း၍ေရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့လ
ဲ ား။
ယခင္ကေတာ့ သူ႔ သေဘာအတုိင္းေနခ်င္သလုိ ေန၍ရေသးသည္။ လင္ေယာက္်ားကို အနားသုိ႔အကပ္မခံလ...
ုိ. ..
မခံခ်င္...
. .. အပ်ဳိစင္မေလးပမာ အထိမခံ ေ႐ႊပန္းကန္ ေလးလုပ္ခ်င္သည္။ ကိုေက်ာ္စြာဆုိသည့္ ပါးစပ္ထဲ လက္ထည့္၍မွ
မကိုက္တတ္ပါဆုိသည္...
့. .. လူ႐ိုးလူေအး ေမာင္ေရခဲ ေလးတစ္ေယာက္ အခုေတာ့လည္း တစ္ခါမွပင္ လွ်ာေပၚမတင္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္
..
ယမကာတန္ခုိးႏွင့္ ေရခဲဘဝမွ မီးခဲေလးဘဝသို႔ အရွင္လတ္လတ္ႀကီး ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားေပါေရာ့လား။
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ဘယ္ကဘယ္လုိ

အေမွာင့္ပေယာဂ

မာရ္နတ္ဆုိးေတြမ်ား

ပူးကပ္ဝင္ေရာက္

ေႏွာင့္ယွက္ေနရပါသနည္း...

ဟုိးယခင္ကတည္းက ဤသုိ႔ဤပံုျဖစ္ေနၾက မထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ ကိစၥဆုိလွ်င္ေတာ့...
. .. ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ ယခုက့သ
ဲ ို႔
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါေခ်။
ယခုေတာ့...
... တစ္ခါဆုိ တစ္ခါမွ်ပင္ မႀကံဳဖူး၊ မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရသည့္ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယရာ
္ရာ
ေကာင္းလွသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆက္တဂ
ဲြ ယက္က ေဖြးေဖြး၏ ျဖဴစင္ေသာ အသည္းႏွလံုးကို လႈိင္းထက်န္ရစ္ေစေလ၏။
ငို႐ႈိက္သံေလးတ႐ႈပ္႐ႈပ္ႏွင့္

ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိ

ေယာင္ခ်ာခ်ာ

ျဖစ္ေနသည့္

ေဖြးေဖြးအား

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္...
. .. သမီးေလးပမာ က႐ုဏာသက္စြာႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေခ်ာ့ေမာ့ရပါ၏။
''သမီ
. .. ဆရာ့ေဆး႐ံုကို လာခဲ့ေလ...
''သမီး ေဖြးေဖြး မနက္ျဖန္...
လ... သမီးတစ္ေယာက္တည္းပဲလာ...
ာ... ကိုေက်ာ္စာြ ကို မေခၚခဲ့န႔။ဲ
အခု

ဒီညျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥကိုလည္း

မနက္မုိးလင္းလာရင္

အစမေဖာ္ပဲ

ဘာဆုိဘာမွ

မျဖစ္ခဲ့သလုိေလး

ခါတိုင္းလုိပဲ

ေအေအးေဆးေဆးေနေနာ္။ သြားၿပီးဝုန္းဒိုင္းႀကဲ
... ၾကမ္းရမ္းဖို႔ လံုးဝမစဥ္းစားနဲ...
႔... မီးကိုမီးနဲ႔ ျပန္ၿပီးၿငႇိမ္းရင္ ပိုဆုိးသြားမွာေပါ့။
ႀကဲ...
မီးကိုေရနဲ႔

ၿငႇိမ္းသတ္ပစ္ရမယ္

သမီးနဲ႔အနီးဆံုးေနရာမွာပဲ

သမီးေရ။

ရွိတာမုိ႔

ဒီျပႆနာရဲ႕

သမီးရယ္၊

ဆရာရယ္...
. ..

အေျဖက

တျခားေဝးေဝးႀကီး

တုိင္တုိင္ပင္ပင္ေလးနဲ႔

လိုက္ရွာစရာမလုိပါဘူး။

ညႇႏႈ
ိႏိင
ႈ ္းၿပီး

ေျဖရွင္းၾကရေအာင္...
...

ဒီလုိလုပ္မယ္ေလ...
လ... ဒီညေတာ့ သမီးစိတ္ကို ေအးေအးထားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး အိပ္ပစ္လုိက္။ မနက္ ၁၀
နာရီေလာက္က်မွ

ဆရာ့႐ံုးခန္းကိုလာခဲ...
့. ..

ဆရာတို႔

ေအးေအးေဆးေဆးေလး

စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔

ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို

ရွာၾကတာေပါ...''
့. ..''
...
''ဟု
. .. ဆရာ့ကို အေဖတစ္ေယာက္လိုပဲ အားကိုးပါတယ္။ သမီးကို
''ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ...
ါဆရာ... သမီးဆရာ့စကား နားေထာင္ပါ့မယ္...
ကူညီပါဦးေနာ္...''
. ..''
...

ဟူ၍

ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္

သနားစဖြယ္

တုိးတိုးေလး

ေျပာရွာေလ၏။

အဲ့သည္ေတာ့မွပဲ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဟူးခနဲ သက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကို ေလးေလးႀကီး ခ်မိ
ခ်မိေလေတာ့၏။
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္အတုိင္း ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ငတိမေလး ေရာက္လာေလ၏။ ေဖြးေဖြးဆုိသည့္
နာမည္ေလးႏွင့္

လုိက္ဖက္ညီၫတ
ြ ္စာြ

စကားေလးကဲ့သို႔

အသားအေရေလးက

ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးခါမွ

ပို၍ပင္

ျဖဴျဖဴစင္စင္...
. ..
ျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳး

တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆုိသည့္
ခါးေသးရင္ခ်ီ

ပဒုမၼနီဆုိသည့္ႏွယ္

အလွေသြးႂကြယ္ေနပါ၏။ အၿပံဳးကေလးက ကေလးငယ္ေလးသဖြယ္ အျပစ္ကင္းစင္၏... သုိ႔ေသာ္
အိပ္မရသည့္

သ႑ာန္မ်ဳိး

မ်က္တြင္းေလးေတြ

ဝဝကစ္ကစ္

ဖ်စ္ညႇစ္ခ်စ္ခ်င္စရာေကာင္းလွသည္
သည့္

ေခ်ာင္က်ေန၏။

သူခ်ီပိုးသယ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္

ေျခာက္လအ႐ြယ္

သမီးေလးကလည္း

ညကေတာ္ေတာ္န႔ဲ
သဲသဲအမည္ရသည့္

ေခ်ာေမာလွပလြန္းေနပါ၏။

သဲသဲေလးအား အတူပါလာသည့္ ကေလးထိန္းေကာင္မေလးလက္သို႔ အပ္ႏွံၿပီး ေဖြးေဖြးကို သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ဦးအား
အနီးတြင္ ေခၚေဆာင္ထားရွိၿပီး လုိအပ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေမးျမန္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို
လုပရပါေလ၏။
္ရပါေလ၏။
ယခု ေဖြးေဖြးတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာက...
ျပႆနာက... ပရိသတ္အားလံုးသိေတာ္မူၾကသည့္အတုိင္း ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ျခင္း
ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဒင္းကေလး

ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆုိလွ်င္

ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ္ရသည့္

ပထမဆံုးျပႆနာကို

အေၾကာင္းရင္းက

ဘက္ေပါင္းစံုမွ

ၾကည့္၍

အဘယ္နည္း...
သဲလြနစမ်ား
္စမ်ား

ျပႆနာတစ္ခုကို

ရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာ

၎သဲလြန္စမ်ားကို ဆက္စပ္ေတြးေတာၿပီး တရားခံ ဇာစ္ျမစ္ကို မရရေအာင္ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းဖုိ႔ လိုပါသည္။
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အေရးႀကီးဆံုးက ေရာဂါအစစ္မွန္ကို သိဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါ၏။ အနာသိက ေဆးရွိ၏ ဆုိသည့္စကားအတုိင္း ေရာဂါအမွန္ကို
သိၿပီဆုိပါက ေဆးကုရသည္မွာ မခက္ခဲေတာ့ပါေခ်။ ေရာဂါအမွန္ကိုရေအာင္ မရွာေဖြပဲ ရမ္းသမ္း၍မွန္းဆၿပီး အေျမာက္ႀကီးႏွင့္
ပစ္မည္ဆုိပါက ရန္သူအစစ္အမွန္ကို ထိမထိ မေသခ်ာေသာ္လည္း ေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္က ဘာဆုိဘာမွ အျပစ္မရွိေသာ
မဆုိင္သူေတြေတာ့

မေကာင္းသူထိပ္

ေကာင္းသူထိပ္

တည့္တည့္ႀကီး ရွင္းရွင္းႀကီးေတြ႔ရပါမူ...
. ..

ထိခုိက္ပ်က္စီးၾကေတာ့မွာ

လက္ညႇိဳးေလးကိုအသာေကြးညႇစ္ကာ

အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္းခလုတ္ကေလးကို

ပစ္မွတ္ကို
ျဖဳတ္လုိက္ဖုိ႔ပဲ

လိုပါေတာ့မည္။
ပထမဆံုး...

မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္

တရားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

ေခါင္းထဲမွာ

ယခုကဲ့သုိ႔

ခ်စ္ရမွာ

စီရရီထားရွိဖ႔လ
ို ိုပါသည္။

စာမလိပ္ရျခင္း၏

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

၎ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေရာဂါတရားခံေတြကို

တန္းစီ၍

ရပ္ခုိင္းထားၿပီး တရားခံစစ္စစ္ကို ေခါင္းေခါက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ၏။
ပထမဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တရားခံက လိင္အဂၤါမ်ား မဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း ပဲျဖစ္ပါ၏။ ကေလးဘဝတြင္ ရွိခဲ့ေသာ လိင္အဂၤါမ်ားသည္
အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၍ အပ်ဳိျဖစ္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထြက္ေပၚလာေသာ 'မ' ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္
ထြားထြားဝင့္ဝင့္ ကားကားစြင့္စြင့္ႀကီး ပြင့္လန္းႀကီးထြားလာေတာ့၏။ ၾကည့္ပါဘိ...
... ယခင္က မဲမဲသဲသ...
ဲ. .. ပိန္ပိန္ေညာင္ေညာင္
ဝါးျခမ္းျပားေလးဘဝက
အျပင္ပန္းျမင္ရေသာ

ခါးေနရာခါး၊

တင္ေနရာတင္၊

မိန္းမသားတစ္ဦး၏

မိန္းမကိုယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္း

ရင္ေနရာရင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးလွပလာသည္
ပလာသည္က

အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

(ေယာနိလမ္းေၾကာင္း)

အတြင္းထဲမွာ

သဘာဝ။

႐ုတ္တရက္

သားအိမ္စသည္တုိ႔သည္လည္း

ဒါေတြက
မျမင္ရေသာ

အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္

အပ်ဳိေပါက္သည္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကစၿမဲ...
... တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းက ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ လံုးဝအေပါက္မပါလာျခင္း၊
ပါပါေသာ္လည္း ကေလးဘဝကကဲ့သုိ႔ ေသးေကြးက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနျခင္း၊ 'Hymen'
ဲ န
ြ ္းကာ
Hymen' ဟူသည့္အပ်ဳိေျမႇးက ထူထလ
ပိတ္ဆုိ႔ေနသကဲ့သိ႔ုျဖစ္ေနျခင္း

စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း

လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါ

နာက်င္မႈကို

ခံစားရျခင္း၊

မေအာင္မျမင္
့...
ျမင္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္း လံုးဝ သာယာမႈမရွိဘဲ ဆုိး႐ြားေသာ မႏွစ္ၿမိဳ႕စဖြယ္ ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင္...
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ၍ လိင္ဆက္ဆံရမည္ကို အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ အစုိးရိမ္ႀကီး စိုးရိမ္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္၏။
တစ္ခါက

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းထံသုိ႔

စံုတြဲေလးတစ္တြဲ

ေရာက္လာ၏။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သာသာ

ညားခါစဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးပဲျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္ေလးက မ်က္ႏွာေလး ႐ႈံ႕မဲ့မႈိင္ေတြေန၏...
န၏... တစ္စံုတစ္ရာကို အႀကီးအက်ယ္
အလုိမက်ျဖစ္ေနသည့္

ပံုစံမ်ဳိး...

ေကာင္မေလးကို

ေသခ်ာေမးျမန္းစမ္းသပ္ၾကည့္ေတာ့မွ

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး

ၾကည့္ေတာ့လည္း

ခ်စ္တင္းေႏွာရာတြင္

႐ႈိးတုိးရွန္႔တန္႔၊

ရွက္ကိုးရွက္ကန္း၊

မေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္း...

မဂၤလာဦးညမွစကာ

အတူေနဖုိ႔ ႀကိဳးစားလုိက္တုိင္း မိန္းကေလးမွာ ျပင္းျပေသာ နာက်င္မႈကိုသာ ခံစားရၿပီး မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္း
မရွိသည္မုိ႔ ေနာက္တစ္ေန႔ေတြမွစၿပီး လံုးဝအနားကပ္၍ မရေတာ့ျခင္း၊ လက္မခံေတာ့ျခင္းဟူသည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။
ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ မိန္းကေလး၏ ေမြးလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းထိပ္တြင္ ရွိေနေသာ 'Hymen'
Hymen'
ဟူသည့္

အပ်ဳိေျမႇးကေလးသည္

အေပါက္ေသးေသးေလးသာရွိၿပီး

ရာသီလာႏိုင္႐ံု
လံုးဝနီးပါး

သက္သက္

ပိတ္
တဆ
္ ုိ႔ေနသည္ကို

ကေလး

လက္သန္းလံုးေလာက္သာ

ေတြ႔လုိက္ရ၏။

ၿပီးေတာ့

ရွိေသာ

အပ်ဳိေျမႇးကလည္း

ပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးမဟုတ္ဘဲ ထူထူထထ
ဲ ႀဲ ကီး ျဖစ္ေနသည္မုိ႔ မဂၤလာဦးညတြင္ ထုိက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ အေပါက္ကေလးထဲသို႔
ခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္အခါ အႀကီးအက်ယ္ နာက်င္မႈေဝဒနာကို ခံစားရၿပီး ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေတြ ရကုန္ျခင္းျဖစ္
ျဖစ္ပါသည္။
ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ အျပင္းအထန္ နာက်င္မႈေဝဒနာကို ခံစားရၿပီဆုိမွေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ဤကေလးမေလး ခ်စ္ရမွာ
စာလိပ္ႏိုင္ပါဦးမလားဆုိသည္ကို

ေျပးၾကည့္စရာမလုိဘဲ

ေတြးဆၾကည့္႐ံုနဲ႔

သိႏိုင္ပါသည္။

ထုိေကာင္မေလး၏
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ထူထဲပိတ္ဆုိ႔ေနေသာ အပ်ဳိေျမႇးကို ခြစ
ဲ ိတ္ခန္းတြင္ ေမ့ေဆးေပးၿပီး ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွ လမ္းေၾကာင္းရွင္းကာ အုိေကမွာ
စိုျပည္သြားခဲ့သည္။
ယခု ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ မိန္းမေခ်ာေလးတြင္ေတာ့ ဤလိင္အဂၤါမ်ားတြင္ မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္း
ဘာဘာညာညာေတြ
ေအာင္ျမင္စြာ

မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။

ကေလးတစ္ေယာက္လည္း

ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္

မဟုတ္ပါလား။

ရၿပီးသား၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

မဂၤလာဦးအေစာပိ
အေစာပိုင္းကာလေတြမွာလည္း
တရားခံက

ဒါမျဖစ္ႏိုင...
္...

ဒါဆုိလွ်င္

ေနာက္တရားခံတစ္ဦးဟာ မည္သူနည္း။
ကမာၻကုန္က်ယ္သေ႐ြ႕ မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ရွာရေတာ့မည္။ 'ေခါင္းၿမီးၿခံဳ လံုေအာင္ပုန္း ေမာင္ဖုန္းလုိက္လုိ႔ရွာ' ဆုိသည့္
စကားေလးလုိေပါ့။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၅)
ေ႐ႊတံခါးႀကီး ဖြင့္ပါဦး

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လွပေခ်ာေမြ႔ေသာ မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္ အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ား
ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ္ရပါသနည္းဟူေသာ

ဆရာဝန္ဆုိသည္မွာ

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

ပေဟဠိအေျဖညႇိဖုိ႔

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ရဲစံုေထာက္တစ္ဦးႏွင့္

အသြင္သ႑ာန္တူေနပါ၏။

ႀကိဳးစားေနေခ်
းစားေနေခ်ၿပီ။
လူသတ္မႈတစ္ခုကိုပဲ

ဥပမာၾကည့္ပါဦး... လူတစ္ေယာက္ေသေန၏...
သေန၏... ထုိသူကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ေသာ လူသတ္တရားခံက မည္သူနည္း။
ေသသူႏွင့္ ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူအမ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းရမည္။ ေသသူ၏ခႏၶ
၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ရွိေသာ ဒဏ္ရာ
လက္ေဗြရာ

အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ

မသကၤာစရာ

လက္နက္၊

ေျခရာလက္ရာစသည့္

သဲလြန္စမ်ားကို

ေစ့ေစ့စပ္စပ္

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္။ ေမးျမန္းစမ္းသပ္႐ံုမွ်ႏွင့္ မၿပီးႏုိင္ေသးဘဲ လက္ေဗြရာမ်ား၊ ေသြးနမူနာမ်ား စသည္တုိ႔ကို လုိအပ္သလုိ
ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ပို႔၍ စစ္ေဆးဖု
ဆးဖုိ႔လည္း လုိအပ္တတ္သည္။
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ထုိသို႔ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး၏ အေျဖတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္စု႐ံုးၿပီးေတာ့မွ မသကၤာသူမ်ားထဲမွ
တရားခံျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျဖစ္ႏို္င္ဆံုး လူသတ္တရားခံကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္က ရဲစံုေထာက္မ်ား၏ လုပ္ငန္းသဘာဝမ်ားပဲ
မဟုတ္လား။
ဆရာဝန္ေတြေရာ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔
ထပ္တူညီလွ်က္

ရွိပါသည္။

အခုပၾဲ ကည့္။

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ကိစၥမွာ

ရဲစံုေထာက္ေတြႏွင့္

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ပထမဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည့္

ဘာမ်ားထူးသနည္း။

ငတိမေလး

မသကၤာစရာ

ခ်စ္ရမွာ

လုပ္ငန္းသဘာဝက

စာမလိပ္သည့္

တရားခံေရာဂါမ်ားကို

တရားခံအစစ္ကို

စနစ္တက်

စာရင္းခ်၍

တစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကို ပိုက္စိပ္တုိက္ကာ လုိက္လံရွာေဖြ စူးစမ္းရျခင္းသည္ စံုေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ တူလွပါေခ်၏။
ဒုတိယျဖစ္ႏုိင္ေျခ

တရားခံကိုလည္း

သူသတိႀကီးႀကီးထား၍

ရွာေဖြစူးစမ္းရပါသည္။

၎တရားခံကေတာ့

လိင္အဂၤါမ်ား၌ ေရာဂါတစ္စံုတစ္ရာရျခင္း ပဲျဖစ္ပါသည္။ က်ားႏွင့္မ ခ်စ္
ခ်စ္ၾကသည္ဆုိရာတြင္ လိင္အဂၤါ၌ ေရာဂါတစ္ခုခု
စြဲကပ္ေနပါလွ်င္ သာယာၾကည္ႏူးမႈအစား နာက်င္မႈမ်ားကိုသာ ခံစားရေစမည္မွာ မလြဲပါတည္း... မ်ဳိးပြားလိင္အဂၤါမ်ားတြင္
ျဖစ္တတ္ေသာ

ေရာဂါမ်ားထဲတြင္

အေပးတတ္ဆံုး

ခ်စ္ရမွာ

အျဖစ္
အျဖစ္အမ်ားဆံုး

ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္သားမ်ား

စာမလိပ္ေစသည့္

ေရာဂါကေတာ့

အက်ဳံ႕လြန္ျခင္း

နာက်င္မႈႏွင့္

လိင္ဆက္ဆံရခက္ခဲျခင္း

'Vaginismus'
Vaginismus'

ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဟုေဆးပညာက

သဘာဝအားျဖင့္

ျပႆနာကို
ေခၚေဝၚေသာ

ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္

စအုိဝ

ပတ္ပတ္လည္တို႔တြင္ ဝုိင္းပတ္ထားေသာ ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားရွိၾက၏။ ၎တုိ႔သည္ လုိအပ္လာေသာအခါတြင္ လုိသလုိ
စိတ္တန္ခုိးႏွင့္

က်ဳံ႕၍ေလွ်ာ့၍ရသည့္

အိမ္သာမအား၍ပဲျဖစ္ျဖစ္

အစြမ္းသတၱိမ်ားရွိၾကသည္။

ဝမ္းသြားဖို႔အေျခအေနက

မေပးလာခဲ့လွ်င္

ဥပမာ
အီအီးေတြ

ဝမ္းသြားခ်င္လန
ြ ္းေသာ္လည္း
ထြက္က်မသြားေအာင္

စအုိဝကို

အျပင္းအထန္က်ဳံ႕၍ ဖ်စ္ညႇစ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါ၏။
ဤႂကြက္သားမွ
ားမွ်င္မ်ား၏ တရားလြန္က်ဳံ႕ထားျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလံုး ပိတ္ဆုိ႔သြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး
က်ားႏွင့္မ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာဖုိ႔ အခက္ခဲဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ေၾကာက္႐ံ႕ြ စိတ္ႏွင့္
ခုခံကာကြယ္မႈေပးသည့္အေနႏွင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြကသားမ်ားကိ
္သားမ်ားကို အတင္းက်ဳံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္ဆုိး႐ြားလြန္းသည့္
အေျခအေနတြင္ဆုိလွ်င္

ေပါင္၏အတြင္းဘက္ႂကြက္သားေတြပါ

အႀကီးအက်ယ္

က်ဳံ႕ဝင္သြားၾကကာ

ေပါင္ႏွစ္ခုစလံုး

တင္းတင္းႀကီး ေစ့ေနသည့္ အေသပိတ္ထားေသာ တံခါးကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား၏။
ထုိျပႆနာကို ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ သားဖြ
သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားပင္ မၾကာမၾကာ ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ပါ၏။
အထူးသျဖင့္

အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကို

လက္ထည့္၍ စမ္းသပ္သည့္အခါ

လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖုိ႔ ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္

ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ

ေပါင္ႏွစ္လံုးကို တင္းတင္းေစ့၍ ႂကြက္သားေတြအားလံုးကို တရားလြန္က်ဳ႕ထားပါက
ံ႕ထားပါက

မည္သိ႔ုမွ် စမ္း၍မရေအာင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးဟုပင္ ေျပာရမည္လားမသိ။ ယခုမွ အိမ္ေထာင္က်သည့္ အပ်ဳိစင္ေလးမ်ားတြင္
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကေလးေမြးၿပီးသည့္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရတတ္သည္။ ကေလးေမြးလိုက္႐ံုႏွင့္ ေပ်ာက္သာြ းၿပီဟု
ေျပာ၍မရေပ။
ေျပာ၍မရေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို လံုးဝအာ႐ံုခံစား၍ မရေအာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးသည့္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္
ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အခ်စ္ေဇာေတြ မႊန္တက္ေနတတ္သည့္ စိတ္ပါလက္ပါ ျဖစ္ေနပါလွ်က္ႏွင့္လည္း ထူးထူးဆန္းဆန္း
ႀကံဳရတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္

နာက်င္မႈကို

ခံစားရေစသည္
ားရေစသည့္

ေရာဂါတစ္စံုတစ္ရာရွိလွ်င္
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ဤပံုစံမ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမ်ားစုကေတာ့ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္ မည္သည့္ေရာဂါမွ် ရွာ၍မေတြ႔ႏုိင္ဘဲ
သူ႔အလုိလုိ ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။
စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္
ဆုိးႏြ႔တ
ဲ တ္လြန္းသည့္

ႀကီးမားလြန္းသူေတြ၊
မိန္းကေလးမ်ားတြင္

ငယ္စဥ္ကတည္းက
ပို၍ေတြ႔ရတတ္သည္။

မိဘကအလုိလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာ
ျပင္ပ

႐ုပ္ဆင္းသြင္ျပင္က

ထင္သလုိ

ဆြဲေဆာင္ႏုိင္လန
ြ ္းသည့္

မိန္းမေခ်ာေလးရထားေသာ္လည္း ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတတ္ေသာ ကိုကိုကာလသားမ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ
ျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရ၍ျဖစ္ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ လင္ေယာက္်ားက ႏူးႏူးညံ့ညံ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ တရားလြန္
အလုိလိုက္တတ္သူတို႔ ျဖစ္တတ္၏။
ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထင္မွား အျမင္မွားမ်ားကိုသာ ငယ္စဥ္ကတည္းက သိရွိနားလည္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား...
်ား...
လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

အသိပညာ

အားနည္းလွသူမ်ား...
်ား...

စစခ်င္း

ေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္မႈမ်ားႏွင့္သာ ႀကံဳဆံုခ့ရ
ဲ ဖူးသူမ်ား၊ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝ...
ေလးဘဝ...
လိင္အၾကမ္းဖက္မ...
ႈ. ..

မဖြယ္မရာျပဳမႈတုိ႔ကို

ခံစားရဖူးသူမ်ားတြင္

အေတြ႔အႀကံဳတြင္

အပ်ဳိေပါက္ဘဝတြင္

ဤေရာဂါမ်ဳိး

နာက်င္မႈမ်ား၊
်ား၊

ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်ၿပီး

ပို၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထုိသူမ်ား၏

အတြင္းစိတ္ဓာတ္ခံထတ
ဲ ြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေၾကာက္႐ြ
႐ံ႕ြ စက္ဆုပ္မုန္းတီးေနတတ္ၿပီး ကာကြယ္တားဆီးေသာ သေဘာႏွင့္
ႂကြက္သားမ်ားကို အတင္းအဓမၼ က်ဳံ႕မိသာြ းျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့ ဟစ္စ္တီးရီးယားဟုေခၚေသာ မိမိအား သူတစ္ပါးက ဂ႐ုစိုက္ေစလုိေသာ
သေဘာႏွင့္ မိမိ၏ႂကြက္သားမ်ားကို အတင္းက်ဳံ႕ကာ တြန္႔လိမလႈ
္လပ
ႈ ္ရွားျခင္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္၏။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့...
. ..
က်ားႏွင့္မ ခ်စ္ျခင္း၏

ေနာက္ကယ
ြ ္မွကပ္၍

လုိက္ပါလာမည္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီး

ဗုိက္ႀကီးမွာ

ကေလးေမြးရမွာကို

အတြင္းစိတ္ထဲက ေၾကာက္႐ံ႕ြ ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း ဤသုိ႔ဤပံု ႀကံဳရတတ္ပါသည္။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ သူ႔ေရွ႕တြင္ရွိေနေသာ လွပေခ်ာေမာသည့္ အိမ္ေထာင္မျပဳလုိဘ...
ဲ. .. မယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီး
ဘဝကို တစ္ဦးတည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကုန္ဆံုးလိုသည့္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းကို ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ပါျခင္းမရွိသည့္ သနားစဖြယ္
ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းကေလးတြင္

ယခုက့သ
ဲ ို႔ေသာ

ေရာဂါမ်ား

ကပ္ၿငိေနမည္လားဟူေသာ

သံသယမ်က္လံုးႏွင့္

ၾကည့္ေနမိၿပီတည္း...။
... ။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၆)
စာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တဲ့ ဆရာဝန္

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္

သူ႔ေရွ႕က

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းမေခ်ာေလးကို

သံသယမ်က္လံုးႏွင့္ၾကည့္ရင္း

သူ႔ကိုယ္သူျပန္၍ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနမိေလၿပီ။ ဒီေကာင္
ကာင္မေလးမွာ သူတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံၾကား ႀကီးမားေသာ ျပႆနာေတြကို
မီးေမႊးခဲ့သည့္

မည္သုိ႔ေသာ

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြမ်ား

ပန္းအလွေလးတြင္

ရွိေနပါသနည္း။

တစ္စံုတစ္ရာ

ဤမွ်လွပေခ်ာေမာ၍

မွားယြင္းေနသည္ကေတာ့

ယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြ

ေသခ်ာပါသည္။

တစ္ခုပ...
ဲ. ..

မွားယြင္းေနသည့္ေနရာက အဘယ္နည္း... သူမ၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတစ္ေနရာက သာမန္မ်က္စိႏွင့္ ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္၍
မရႏုိင္သည့္

ေနရာတစ္ေနရာမွာလား...
လား...

အာထရာေဆာင္းစက္ေတြႏွင့္လည္း

သုိ႔တည္းမဟုတ...
္. ..

စမ္းသပ္၍မရႏုိင္သည့္

မ်က္စိႏွင့္လည္းမျမင္ႏုိင...
္. ..

လက္ေတြ...
႔...

သူမ၏ႏွလံုးသားရပ္ဝန္းတစ္ေနရာတြင္

ဆုပါလွ
ိပါလွ်င္ေကာ။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ သူ၏ဦးေခါင္းကို အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ေပးေနေလၿပီ။
သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္ေလးတြင္ သူကိုယ္တုိင္ပင္ သတိမထားမိပါပဲ အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ လင္းလက္လာ၏။ သူ႔အျဖစ္က
ဘာႏွင့္တူေနပါသနည္း။

ေဆးတကၠသုိလ္

ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားေလး

ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း

ဆရာဝန္
ဆရာဝန္ျဖစ္ဖုိ႔
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မွတ္ေက်ာက္စာေမးပြတ
ဲ ြင္

လူနာေရွ႕၌

ပါေမာကၡဆရာဝန္မႀကီး၏

ေျဖရခက္ေသာ

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

ရင္ဆုိင္ကာ

ေခၽြးတဒီးဒီးက်ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ေလးကို ျပန္ေျပာင္းသတိရမိေလ၏။
အဲ့သည္တုန္းက သူေမးျမန္းစမ္းသပ္ခ့ရ
ဲ ေသာ လူနာ၏အဓိကခံစားရသည့္ ေဝဒနာက 'နာက်င္ျခင္း' ျဖစ္ပါသည္။
ရာသီလာလွ
လာလွ်င္ နာက်င္ကိုက္ခဲသည္။ သည့္ထက္ဆုိးသည္က... သူမ၏ ေယာက္်ားကို အနားအကပ္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္
ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာရာတြင္ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒင္းကို အနားအကပ္မခံ၍လည္း မျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းက
ရွိေနျပန္သည္။

အဲ့သည္ကိစၥကေတာ့

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရပါမည္နည္း။

အူဝဲေလးတစ္ေယာက္ကို

လင္မယားအတူမေနဘဲ

အသည္းအသန္လိုခ်င္ေနျခင္းပဲ

ကေလးရဖုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တဲ့လား။

ျဖစ္ပါ၏။

ကိုင္း...

အတူေနျပန္ေတာ့လည္း

အသည္းခုိက္ေအာင္ နာက်င္၊ မေနျပန္လွ်င္လည္း ကေလးရဖုိ႔မလြယ္၊ အဲ့သည္ျပႆနာကို ေက်ာင္းသားေလး ၿငိမ္းခ်မ္း
ေျဖဆုိရေတာ့မည္ဆုိေတာ့ ေခၽးြ တဒီးဒီးက်ေအာင္ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္႐ႈပ္ေစခဲ့ၿပီေပါ့။
အဲသည္တုန္းက...
ဲြ ို ပုိင္ပိုင္ႀကီး
က... ထုိေမးခြန္းေတြကို ေျဖႏုိင္မွ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီး M.B.B.S တည္းဟူေသာ ဆရာဝန္ဘ႔က
ဆြတ္ခူးရမည္ဆုိေတာ့ ဦးေႏွာက္ေတြပူသာြ းေအာင္ မရမက ဖ်စ္ညႇစ္စဥ္းစားၿပီး (ဟုတ္တာေတြေရာ၊ မဟုတ္တာေတြေရာ)
ရာ)
ႀကိဳးစားပန္းစားေျဖဆုိကာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေအာင္ပန္းကို ဆင္ျမန္းႏုိင္ခဲ့ေလ၏။
ယခုလည္းၾကည့္ေလ...
လ...

သူ႔ေရွ႕တြင္

လူနာတစ္ေယာက္ရွိေန၏။

ျပစ္မ်ဳိးမွဲ႔မထင္ေအာင္

လွပေခ်ာေမြ႔သည့္

ဇနီးေခ်ာေလးတစ္ဦးက လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္သည့္ ျပႆနာႏွင့္ သူ႔အားအားကိုးတႀကီး ေရာက္ရွိအကူအညီ
ေတာင္
... အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္မ်ား ဒီေကာင္မေလးက ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ရပါသနည္း...
ေတာင္းခံေနေခ်ၿပီ...
သူအႀကီးအက်ယ္ စဥ္းစားခန္းထုတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
အလုိ

ဘုရား...
ား...

ဘုရား...
ား...

ဒါစာေမးပြဲေျဖေနတာမ်ားလား။ သူ႔စိတ္ထဲ

ထိတ္ခနဲျဖစ္သြားေလ၏။ ဟုတ္ပါရဲ႕...

ဘဝဆုိသည္မွာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း စာေမးပြဲေတြ ေျဖေနရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဟုိးငယ္စဥ္က ေျဖခဲ့ေသာ
စာေမးပြဲေတြတြင္ေတာ့

လူနာႏွင့္သူ႔ကို

သူစာေမးပြဲေအာင္မေအာင္ကို
စာစစ္
စာစစ္သူဆရာက

ေဘးကေစာင့္ၾကည့္

စာစစ္သူဆရာက

အဘယ္သူနည္း။

အမွတ္ေပးေနေသာ

ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘယ္ေနရာကမ်ား

ကိုင္း...

သူတုိ႔ကို

'စာစစ္သူဆရာ'
ရာ'

တကယ့္

ေစာင့္ၾကည့္

ရွိေန၏။

ဘဝစာေမးပြတ
ဲ ြင္ေရာ...
ရာ...
အမွတ္ေပးေနသနည္း...

စာေမးပြဲအေအာင္အ႐ႈံးကုိေရာ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ေအာင္စာရင္းကပ္မည္နည္း။
ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးကို စာေမးပြဲစစ္ေနသည့္ စာစစ္သူေတြက သူေဆးကုေနသည့္ လူနာမ်ား...
ာမ်ား... သူတုိ႔ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာ မိသားစုအသု
အသုိင္းအဝုိင္း... ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သိပ္ကို လက္ေတြ႔က်သည့္
စာေမးပြဲေတြပဲျဖစ္ပါသည္။
ဆင္သြားသလုိ

တိတ္တိတ္ကေလး

ရွင္းရွင္းထင္းထင္းႀကီး

စာခုိးခ်၍လည္းမရ...
မရ...

သူ႔စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းက

လယ္ျပင္တြင္

စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို

မည္သို႔ျဖန္႔ခ်ိ

ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါ၏။

ေၾကညာပါသနည္းဆုိတာေတာ့ အားလံုးသိၾကသည့္ စကားပံုေလးတစ္ခုကဲ့သို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစကားပံုကေတာ့ 'ပန္းသတင္း
ေလညင္းေဆာင္...
. .. လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္' ဟူသတည္း။
ယခုလည္းၾကည့္၊

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ႀကိဳးစားပမ္းစားစာေမးပြဲ

ေျဖဆုိေနေခ်ၿပီ။

ခ်က္ခ်င္းပင္

သူခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္ ခြစ
ဲ ိတ္ဆရာဝန္ ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦး စာေမးပြဲေတြ အထပ္ထပ္ေအာင္...
... Royal College, United
Kingdom

မွ

ဘြ႔ထ
ဲ ူးဂုဏ္ထူးႀကီးေတြ

အၿမီးအရွည္ႀကီးေတြ

ရၿပီးခါမွ

တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝစာေမးပြတ
ဲ စ္ခုတြင္
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တလိမ့္ေခါက္ေကြး စာေမးပြက
ဲ ်သြားခဲ့ပံုကို လွမ္းျမင္ေယာင္မိေလ၏။
လ၏။ မာယာပရိယာယ္မ်ားျပားလွေသာ စာအုပ္ႀကီးထဲကႏွင့္
လံုးဝလံုးဝကြဲျပား ျခားနားေနသည့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ဳိးစံ...
ု... ၿပီးေတာ့...
. .. ေဘးက မွန္ေျပာင္းႏွင့္ၾကည့္၍ အမွတ္ေတြေပးေနေသာ
စာနယ္ဇင္းမ်ား၊
စာေမးပြ
စာေမးပြဲနည္း။

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး...
အဲဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ

ဘယ္ေလာက္ေတာင္

ေၾကာက္စဖြယ္ေကာင္းၿပီး

သူဖတ္႐ႈၾကားသိခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက

အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္

ဆရာဝန္ကေလးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းက

သူ႔ေခါင္းထဲဝင္ေရာက္လာေလ၏။ ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕က ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတြင္ ၿမိဳ႕လူထုအား ေစတနာထား ႀကိဳးစားပမ္းစား
စြမ္းစြမ္းတမံ

ေဆးကုသေပးေနေသာ

ဆရာဝန္ေလးတစ္ဦးရွိ၏။

၎ဆရာဝန္ေလး၏

ေန႔မအား

ညမအား

ႀကံဳရာက်ရာတာဝန္ကို မညည္းမညဴစတမ္း ထမ္း႐ြက္တတ္ေသာ ေစတနာတုိ႔ေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားလွ၏။ တစ္ေန႔တြင္ေတာ့
ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်ကာ မုန္တုိင္းႀကီးတစ္ခု သူ႔ဘဝထဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေလ၏။
ထုိေန႔က
အခ်င္းကိုခြာေသာ

ေမြးလူနာတစ္ေယာက္အား
အခ်ိန္တြင္စ၏။

ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည္မုိ႔

အေရးေပၚဗိုက္ခြဲေမြးရ၏...
ရ၏...

မေမွ်ာ္လင့္၊

မထင္မွတ္ပါဘဲ

၎ကိုခာြ လုိက္သည္ႏွင့္

ျပႆနာက

အခ်င္းသည္

ေသြးေတြဒလေဟာ

ကေလးကိုေမြးထုတ္
တၿ္ ပီး

သားအိမ္အတြင္းသားထဲတြင္

ထြက္လာ၏။

ေသြးထြက္သည္က

ျမန္လြန္းမ်ားလြန္းသည္မုိ႔ ေဆး႐ံုတြင္ အလြယ္တကူရေသာ ေသြးပုလင္းႏွင့္ မလံုေလာက္။ ထပ္၍... ေသြးကိုရွာေနစဥ္မွာပင္
(ေသြးအေရာက္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရင္း) ေမြးလူနာက ခြဲစိတ္ခုတင္ထက္မွာပင္ ေသမင္းေခၚရာေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္
လိုက္သြားေလေတာ့၏။
ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္

ဘဝစာေမးပြမ
ဲ ွာ

တလိမ့္ေခါက္ေကြး

က်ၿပီေကာ။

ဤတုိက္ပြဲတြင္

ေသမင္းက

သူ႔အား

ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္ အႏုိင္ယူသာြ းေလၿပီ။ အဲ့သည္မွာပင္ လူေသေစမႈျဖင့္ ရဲက ဆရာဝန္ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ေလ၏။ ကိုင္း...
ဘယ့္ႏွယ္ရွိစ။

ေဆးကုသည့္

ဆရာဝန္သည္

ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္

လူသတ္တရားခံအျဖစ္သို႔

ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသာြ းခဲ့ၿပီေကာ။
အဲ့သည္မွာပင္ ဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီမွ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္၏။ ဤကိစၥသည္ ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသတ္မႈမဟုတ္။
ေဆးကုသရင္း မေတာ္တဆ ခၽတ
ြ ္ေခ်ာ္မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေဆးေကာင္စီမွသာလွ်င္ ဤအမႈကို
စစ္ေဆးရမည္ဟုဆုိကာ ဆရာဝန္အား အခ်ဳပ္တြင္းမွ ထုတ္၍ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို အေသးစိတ္စိစစ္၏။ ဆရာဝန္ ဘာေတြမ်ား
မွားယြင္းသနည္း။
သားအိမ္ႀကီးကို

လူနာကို

ခြစ
ဲ ိတ္ရင္း

အျမန္ဆုံး

ေသြးသြန္ခ်ိန္၌

ခြစ
ဲ ိတ္ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့လွ်င္

ေသြးကိုေစာင့္မေနဘဲ
လူနာ၏အသက္ကို

ထုိသို႔လုပ္သင့္သည္ကို အခ်ိန္မီမလုပ္ႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းေၾကာင့္ လူနာမွာမေသသင့္ဘဲ

ေသြးေတြဒလေဟာထြက္ေနေသာ

အခ်ိန္မီ

ကယ္တင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ေသခဲ့ရသည္ဟု ဆရာဝန္
ဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီက

ဆံုးျဖတ္၏။ အဲ့သည္မွာပင္ ထုိဆရာဝန္အား ဆရာဝန္ဆက္လက္လုပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္ကို
သိမ္း၍ အလုပ္မွရပ္စလ
ဲ ုိက္ေလ၏။
ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ အမွားေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ဘဝတစ္ခုလံုး ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခံု ျဖစ္သြားခဲ့ေလၿပီ။ ခြစ
ဲ ိတ္ဓားႏွင့္
နားၾကပ္ကိ
ကုပ
ိ စ္ခ်၊

သူတတ္ေျမာက္သည့္

ေဆးပညာျဖင့္

ေဆးကုသခြင့္မရွိေတာ့ၿပီ။

ထုိသူေတာ့

တံျမက္စည္းလွည္း၍

အသက္ေမြးရမည္လား...
ား... လမ္းေဘးတြင္ ေဈးေရာင္းစားရမည္လား...
ား... ႀကိဳက္ရာေ႐ြးေပေတာ့။
အဲ့သည္မွာပင္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွစာြ ပင္ ကယ္တင္ရွင္ေမခလာက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပၚလာ၏။ ထိုၿမိဳ႕ေလး၏
ျပည္
ု. ..
ျပည္သူလူထ...
အသက္မ်ားကို

ၿပီးေတာ့

စာနယ္ဇင္းေတြက

ကယ္တင္ကုသေပးခဲ့ဖူးေသာ

ဤသို႔ေသာ

သူတုိ႔ၿမိဳ႕ကေလးမွ

ေက်းဇူးကိုေထာက္ထား၍

ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ

ဤဆရာဝန္အား

လူနာမ်ား၏

အလုပ္မွမထုတ္ရန္၊
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ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္မွ

မရပ္စဲရန္

ဆံုး႐ႈံးသြားကာ
ျပည္သူလူထု၏

ဝုိင္းဝန္းအေရးဆုိ

ဘဝပ်က္သာြ းၿပီဟု

စိတ္ႏွလံုး

တုိက္တြန္းၾကေလေတာ့၏။
တံုးတံုးခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ

ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္

သူခ်စ္ေသာ

ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့...
. ..

ဆရာဝန္သည္

ဆရာဝန္ဘဝကို

ဆရာဝန္ဘဝ

သူ႔အားခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ

ျပန္ရခဲ့၏။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္

လွပခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေလလဲ။
ထုိဇာတ္လမ္းေလးကိ
ေလးကို

ေတြးမိခ်ိန္တြင္ေတာ့

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏

ႏွလံုးသားထဲ

ေအးခနဲ

ခံစားလုိက္ရ၏။

ေလာကႀကီးဟာ ထင္သေလာက္ မဆုိးေသးပါဘူးေနာ္။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္စာေမးပြဲေျဖျခင္းသည္ လူနာကို
ေဆးကုျခင္းပဲ

လူနာေဆးကုရင္း

မဟုတ္ပါလား။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

စိတ္ေတြ

စာေမးပြဲက်မည္ကို

ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာ

ေၾကာက္႐ြံ႕
အေတြးေတြ

စုိးရိမ္ေနမိေသာ...
သာ...
ဟုိေရာက္သည္ေရာက္

ျဖစ္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။
ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕... ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သူတတ္ေျမာက္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ပညာက ေဆးကုျခင္းတစ္ခုသာမုိ႔ ဆရာဝန္လုပ္ခြင့္ မရေတာ့မည္အျဖစ္
့အျဖစ္ကို စုိးရိမ္ပူပန္လြန္းစြာႏွင့္ စိတ္ေတြ ကေယာက္ကယက္
ျဖစ္သြားသည္ကို စာဖတ္သူက ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏုိင္ပါမည္တဲ့လား။
အဲ့သည္မွာပဲ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ အိပ္မက္မွ လန္႔ႏုိးလာသည့္သူပမာ သူ႔ေရွ႕က ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

လူနာမေလးထံ စိတ္ျပန္လည္လာေလသည္။ ဟုတ္ပါရဲ႕ ငါဘာေတြ ေလွ်ာက္ေတြးေနပါလိမ...
့္. .. ႐ူးေနၿပီလား...
ား... သူ႔အား
ဤမွ်ေလာက္

ခ်စ္ခင္အားကိုးေသာ

ေဖြးေဖြးဆိုသည့္

လူနာမေလးက

သူ႔အားဘာအေၾကာင္
ားဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွ

တရားဆြဲဆုိဖုိ႔

မရွိပါဘဲလွ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ေတြကေယာက္ကယက္ ျဖစ္ရပါသနည္း။
''ဆရာေနမေကာင္
္မက္မွ လွန္႔ႏႈိးလုိက္ပါ၏။
''ဆရာေနမေကာင္းဘူးလား...
လား...''
... '' ေဖြးေဖြး၏အသံေလးက သူ႔အားအိပမက္
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၇)
မျမင္ဝ့ံတာလည္း ေဆးဆရာ... မၾကားဝံ့တာလည္း ေဆးဆရာ

'ဆရာေနမေကာင္းဘူးလား'
လား' တဲ့။ သူ႔အသြင္က ေနမေကာင္းသည့္ လူမမာတစ္ဦး၏ အသြင္ေပါက္ေနၿပီႏွင့္ တူပါသည္။
သူ႔လူနာမေလးေဖြးေဖြးက သူ႔အား က႐ုဏာသံေလးႏွင့္

ေမးခြန္းတစ္ခု

ေမးေနေခ်ၿပီ
ေမးေနေခ်ၿပီ။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

အေတြးကမာၻေလးထဲ လြင့္ေမ်ာေနရာမွ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ လက္ေတြ႔ကမာၻထဲ ျပန္ေရာက္လာ၏။ သူ႔အား အိပ္မက္ကမာၻေလးထဲမွ
လႈပ္ႏႈိးလုိက္ေသာ ေမးခြန္းေလးကို ၾကားလိုက္ေတာ့ သူရယ္ခ်င္သလုိလုိ ခံစားလိုက္ရ၏။ ဒါလူနာက ဆရာဝန္ကို ေမးရမည့္
ေမးခြန္းလား။
႐ုတ္ခ်ည္
်ည္းပင္ မႏၲေလးမွာ ေဆးေက်ာင္းတက္ခဲ့တုန္းက ႀကံဳခဲ့ရေသာ သူ႔ဆရာ၏ စကားသံကို သတိရမိေလ၏။
အဲ့ဒီတုန္းက ေဆးေက်ာင္းသားေလး ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းတုန္ၿပီး အဖ်ားေတြႀကီးေနသည္မုိ႔ သူတို႔ဆရာ သမားေတာ္ႀကီး၏
ေဆးခန္းတြင္

ဆရာဝန္ျပရန္

သူတို႔ေစာင့္ေနေသာ

ေစာင့္ေနခ်ိန...
္. ..

ဆရာသမားေတာ္ႀကီးက

ေဆးခန္းထဲမွာ

လူနာေတြမ်ားစြာ

ေဆးခန္းထဲ(အေႏြးထည္ေလးဝတ္၍)

မ်ဳိးစံုစြာ...

အဲသည္အခ်ိန္မွာ

ဝင္လာ၏...
ာ၏...

သူ႔ေဘးက

လူနာအေဒၚႀကီးတစ္ဦးက ဆရာ့အား 'ဆရာေနမေကာင္းဘူးလား'
လား' ဟုတအံ့တၾသေမးေလ၏။
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ဆရာက မည္သုိ႔ျပန္ေျဖသည္ ထင္ပါသနည္း။ ''ေအာင္
''ေအာင္မာ ဒါခင္ဗ်ားေမးရမယ့္ ေမးခြန္းလား...
လား... က်ဳပ္
က်ဳပ္ေမးရမယ့္
ေမးခြန္းလား...
လား...''
... ''

တဲ့...
. ..

ထုိအေျဖစကားၾကားရေတာ့

ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားက

သူသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္စာြ

ၿပံဳးရယ္မိေနေသးသည္ကို မွတ္မိေနပါသည္။
ဆရာဝန္ဆုိသည္မွာ

မည္သုိ႔ေသာ

လူစားမ်ဳိးနည္း။

ဆရာဝန္ဆုိသည္မွာလည္း

ေသြးနဲ႔ကိုယ္

သားနဲ႔ကိုယ...
္. ..

သာမန္လူသားစစ္စစ္ပမ
ဲ ဟုတလား။
္လား။ ဆရာဝန္ဆုိသည္မွာ မည္သည့္အသားႏွင့္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ထုလုပ္ထားပါသနည္း။ ဆရာဝန္
ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္

အခ်ိန္ေတြ...
...

စိတ္ဆင္းရဲေဒါသထြက...
္...

စိတ္ႏွင့္

လူႏွင့္မကပ္သည့္

အခ်ိန္ေတြ၊

ေခ်ာ္သည့္အခ်ိန္ေတြရွိမည္...
. .. မွန္တာေတြရွိသလုိ မွားတာေတြလည္း ရွိမည္ဆုိသည္မွာ လူ႔သဘာဝပဲ မဟုတ္ပါလား။
ယခုတေလာ

စိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာ

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

အမွန္ပင္၊

ေဆးေလာကထဲ

ယခုေနာက္ပိုင္း ဝီခနဲ၊ ညံခနဲ ၾကားေနရေသာ သံသယမုန္တုိင္းေတြၾကားမွာ သူ႔စိတ္ေတြ မႈန္မႈိင္းေနပါသည္။ ဆရာဝန္ထက
ဲ
ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူခ်စ္ေသာ ေဆးေလာက...
ေဆးေလာက... ဆရာဝန္အလုပ္ေတြအားလံုး က်န္းက်န္းမာမာ ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းႏွင့္
သာသာယာယာ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ခ်င္လွသည္က သူ႔ဆႏၵ။
ဆရာဝန္ေတြကို လူနာေတြက မယံုၾကည္ အားမကိုးေတာ့မွာ သူစုိးရိမ္သည္။ သူတုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းကလို ႀကီးလာရင္
ဆရာဝန္လုပ္မယ္ဟူသည့္

ရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္၊

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊

အားက်စိတ္ေတြ

ယေန႔

လူငယ္ေလးေတြမွာ

ေပ်ာက္ဆံုးသြားမွာကိုလည္း သူပူပန္ပါသည္။ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တုိက္လာေသာ ထုိသံသယမုန္တုိင္းႀကီးကို တားဆီးဖို႔ သူ႔မွာ
အင္အားမရွ
ားမရွိ။

သို႔ေသာ္

အသံုးခ်ခ်င္လွပါသည္။

သူ႔တြင္ကိုင္စထ
ဲြ ားေသာ
မိုးႀကိဳးပစ္ရာမွ
ာမွာ

ကေလာင္တံကိုေတာ့

ကာမိေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ကေလးပမာ

ထန္းလက္ကေလးျဖစ္သြားမွာေတာ့

စုိးရိမ္သည္။

အက်ဳိးရွိရွိ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈလမ
ဲြ ွားရာမွ ျဖစ္လာေသာ သံသယမီးပြားေလးေတြကိုေတာ့ သူစိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းႏွင့္
ကိုင္စြဲထားသည့္ ကေလာင္ေရေအးေအးေလးႏွင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္
ါသည္။
သူ႔အလုပ္က လူေတြကို ကူညီရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားအား
ေဆးကုေပးမည္။
ႏွလံုးသားလည္း

ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္
လွပေသာ

စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္
သီကံုးမည္...။
. ..။
...

ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကို

ဆရာဝန္ေကာင္းေလးေတြ

ကေလာင္ကို

ဒါသည္ပင္

သူ႔တပည့္

ကိုင္စက
ဲြ ာ

ျဖစ္ေအာင္

သူ႔ရင္ထဲ

ကိုယ္တကယ္လုပ္သင့္ေသာ၊

ေရေလာင္းေပါင္းသင္

ႏွလံုးသားထဲက

တတ္ႏိုင္ေသာ

ပညာလည္း

ျပည့္ဝ

ျပဳစုေပးမည္။

ေပါက္ဖြားလာေသာ စာလံုးေလးေတြ

အလုပ္မဟုတ္လားဟု

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ျပန္လည္အားေပးၿပီး သူ႔စိတ္ေတြကို မႈန္မႈိင္းေစသည့္ သံသယမုန္တုိင္းေတြကို ေမာင္းႏွင္ထုတ္ပစ္ရပါေတာ့သည္။
ယခု

သူ႔ေရွ႕က

ၿပံဳးျပလုိက္ပါ၏။

သူ႔အားေနမေကာင္းဘူးလား

ဆရာဝန္ဆုိသည္မွာ

အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေတာ့

ဆရာဟု

သူ႔ကိုအားကိုးတႀကီး

ေပးကိုေပးရမည္။

မိမိရင္ထဲက

ေမးေနေသာ

လာေရာက္ျပသ
ရွိေနႏိုင္ေသာ

ေဖြးေဖြးကို

ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီး

အကူအညီေတာင္းေသာ

လူနာတုိ႔အား

သံသယေတြ၊

ေသာကေတြ၊

ေဒါသ၊

အမုန္းေတြကိုေတာ့ လူနာကို လံုးဝမေပးမိေစဖို႔ သတိႀကီးႀကီး ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဝဒနာ
ခံစားေနရရွာသည့္ သနားစရာ လူနာတုိ႔အား အားျပည့္လန္းဆန္းေစဖုိ႔ အၿပံဳးေဆးကိုသာ ေပးသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။
ၿပီးေတာ့

ေခါင္းကိုလည္း

ေအးေအးေလးထားရမည္
ေအးေအးေလးထားရမည္။

မိမိတတ္သည့္

ေဆးပညာကို

မိမိရင္ထက
ဲ

စိတ္ရင္းေစတနာမ်ားႏွင့္ ထံုမမ
ြ ္း၍ အေကာင္းဆံုးေဆးကုေပးဖုိ႔ကသာ အဓိကပဲျဖစ္ရမည္။
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ယခု...
. .. သူ႔လူနာမေလး ေဖြးေဖြးတုိ႔လင္မယားၾကား ျဖစ္ေနေသာ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္သည့္ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔
သူႀကိဳးစားပမ္းစား အေျဖရွာေနေလၿပီ။ ခ်စ္ရမွ
ရမွာ စာမလိပ္ရျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းေတြက ေျမာက္ျမားလွစာြ ...
ပထမဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္က
ေက်နပ္မႈေတြအစား

ခ်စ္ရမွာေၾကာက္ျခင္း...

နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလာလွ်င္

ရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆုိလွ်င္

မည္သူက

ခ်စ္ျခင္းက

ခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မည္နည္း...

သာယာမႈ၊

ဒါေၾကာင့္

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊

နာက်င္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သူရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေပၚယံ

မိန္းမကိုယ္

ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္၍

ေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝက

ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကို

နာက်င္တာေတြျဖစ္ႏုိင္သည္။

ရွာေဖြရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

ေမြးလမ္းေၾကာင္းေတြ

မည္သည့္ေရာဂါေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘဲ

ေမြးလမ္းေၾကာင္းက သဲကႏၲာရပမာ ေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္လည္း နာက်င္တတ္ပါသည္။ မိန္းမကိုယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းနံရံတြင္
အခၽြဲအရည္ၾကည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ဂလင္းေတြရွိသည္။ ခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔ စိတ္ဆႏၵေတြ တက္ႂကြလာၿပီဆုိသည္ႏွင့္
ထုိနံရံရွိ

ဂလင္းမ်ားက

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္

အလုပ္လုပ္ၿပီး

ခၽြက
ဲ ်ိက်ိအရည္ၾကည္မ်ားကို

ေခ်ာေမြ႔ညင္သာေစရန္၊

နာက်င္မႈမရွိေစရန္

စိမ့္ထက္
ြကေ
္ စပါသည္။

ေခ်ာဆီသဖြယ္

၎အရည္ၾကည္မ်ားက

ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၏။

အကယ္၍

အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူက စိတ္မပါလွ်င္၊ စိတ္တက္ႂကြမႈမရွိလွ်င္ ၎အက်ိအခၽြဲမ်ား လံုးဝမထြက္။ ထုိအခါ ခ်စ္တင္းေႏွာသည့္အခါ
ေခ်ာဆီမရွိသျဖင့္

ပြတ္တုိက္မႈမ်ားသည္
်ားသည္

ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာ

ပြန္းပဲ့ေစတတ္၏။

ထုိဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္

ၾကင္နာႏွစ္သိမ့္မႈအစား နာက်င္မႈကိုသာ ခံစားရပါလွ်င္ ထုိမိန္းမသားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခ်စ္တင္းေႏွ
ေႏွာဖုိ႔ စိတ္ဝင္တစား
ရွိပါဦးမည္တဲ့လား...
ား... စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။
နာက်င္မႈတြင္ အေပၚယံနာက်င္မႈေတြ ရွိႏုိင္သလုိ ေမြးလမ္းေၾကာင္
ေၾကာင္း၏ ဟုိးအတြင္းထဲက နာက်င္တတ္သည္လည္း
ရွိပါ၏။ အဓိကအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔လိုသည္။ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားထဲသို႔ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား
ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရၿပီး
သားအိမ္အတြင္းသားဟူသည့္
ရာသီလာလွ်င္သာမက

ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြေၾကာင့္
သားအိမ္ေဘး၊

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ပါ

အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။

သားဥအိမ္စသည္တို႔တြင္
နာက်င္ေစသည္။

ရာသီေသြးမ်ား

သားအိမ္ထဲက

အသားလံုးေတြ

ေနရာလြမ
ဲ ွား

စုေဝးျခင္းကလည္း
သားဥအိမ္ထက
ဲ

အဖုအက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္း နာက်င္ေစတတ္သည္။ ဝမ္းဗုိက္ထဲ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္ ယခင္က ခြဲစိတ္ကသဖူ
ုသဖူးလွ်င္
၎ခြဲစိတ္သည့္ ေနရာမ်ား၌ အမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သားအိမ္၊ သားဥအိမ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေကာ္ေတြႏွင့္ ပူးကပ္လုိက္သလုိ
လႈပ္ရွား၍မရဘဲ

အေတာင့္လုိက္ႀကီး

ျဖစ္သာြ းလွ်င္လည္း

လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါ

နာက်င္မႈကို

ခံစားရေစႏိုင္သည္။

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ အေခ်ာအလွေလးက အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ား ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ရပါသနည္း...။
... ။
''ကိ
''ကိုင္း... သမီးေဖြးေဖြး... အခုဆရာေမးမယ့္ ေမးခြန္းေလးေတြကို သမီးရင္ထဲက ခံစားရတဲ့အတုိင္း အမွန္ဆံုး
အေျဖေပးေနာ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေလး ေျဖေပးပါမွ ဆရာက သမီးတို႔ရဲ႕ ျပႆနာအေျဖမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီး
ထိထိေရာက္ေရာက္
ရာက္ ကူညီေပးႏုိင္မွာ... ရွက္လည္းမရွက္နဲ႔၊ ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္န''ဲ႔'' ဟု သူေျပာေတာ့ ေဖြးေဖြးက
မ်က္လံုးကေလး အဝုိင္းသားႏွင့္ ျပဴးျပဴးေလး သူ႔ကို စုိက္ၾကည့္ေနသည္။ 'မျမင္ဝ့ံ ေဆးဆရာ၊ မၾကားဝ့ံတရားသူႀကီး' ဟူေသာ
စကားေလးၾကားဖူးပါသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဆရာဝန္ဟူသည္မွာ တျခားသူ
တျခားသူေတြအတြက္ မျမင္ဝ့ံ၊ မၾကားဝ့ံတာေတြ
မွန္သမွ်

ျမင္ရၾကားရေသာသူ

ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေရာ...
ရာ...

ဘာေတြျမင္ရ၊

ၾကားရဦးမည္နည္း...

ေဖြးေဖြးကေတာ့

မ်က္လံုးျပဴးေနတာ ေသခ်ာသည္။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၈)
ခ်စ္သူကိုကို ေမႊးဖို႔ရာ ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား

ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ရသနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္း၏အေျဖကို ရွာႏုိင္ဖုိ႔က
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအဖုိ႔

အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာ၏

အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းကိုသလွ
ိလ်ွ င္

ေဆးကုသရသည္မွာ လြယ္လယ
ြ ္ေလးျဖစ္သာြ းလိမ့္မည္။ အဲ့သည္ေတာ့ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်စ္လုိေသာ
စိတ္ဆႏၵ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသနည္းဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ခ်စ္လုိေသာဆႏၵကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ ေဟာ္မုန္းမွာ Testosterone ေခၚက်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါ၏။
အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ေလာက္
လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔

ပမာဏမမ်ားေသာ္လည္း

မရွိမျဖစ္

ေက်ာက္ကပ္၏အထက္ရွိ

လုိအပ္လွပါသည္။

ဂလင္းေလးမွ

သားဥအိမ္ကိုခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေသာအခါ၊

ညီတူမွ်တူ

၎ေဟာ္မုန္းပမာဏ
၎ေဟာ္မုန္းသည္
ထုတ္လုပ္ေပး၏။

ကင္ဆာေဆးမ်ားေပး၍

အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္
သားဥအိမ္ႏွင့္

၎ေဟာ္မုန္းမ်ား

အခ်စ္
အခ်စ္စိတ္ကို

အင္ဒရီနယ္ဂလင္းေခၚ
ထုတ္လုပ္မႈနည္းသြားေသာ

ကုသၿပီးေသာအခါမ်ားတြ
ေသာအခါမ်ားတြင္

ခ်စ္လုိစိတ္

ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္သည္။
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ေဟာ္မုန္းမ်ားပံုမမွန္ျဖစ္တတ္ေသာ

အခါမ်ားျဖစ္သည့္

ရာသီမလာမီ

စိတ္တင္းက်ပ္

႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္မ်ား၊

ကေလးေမြးၿပီးခါစ မီးတြင္းခ်ိန္မ်ား၊ ေသြးဆံုးၿပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ဤသို႔ဤပံု ဆႏၵေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္ပါသည္။
ခႏၶာကိုယ္တြင...
္. .. ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါေတြကို ရွာေဖြရသည္ကမွ လြယ္ကူႏုိင္ေသးသည္။ ပို၍ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးကာ
နားလည္ရခက္သည္ကေတာ့ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္ ရမၼက္စိတ္က
မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသနည္း။ အမ်ဳိးသမီး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဤရမၼ
ဤရမၼက္စိတ္၏ အခန္းက႑က
တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္

မတူေရးခ်

မတူႏိုင္ေပ။

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔

ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကိုခ်ည္း

ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကရသည့္အခါတြင္

အခါခပ္သိမ္း

လက္ေတြ႔တြင္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝကို

အဆင္မေျပႏုိင္။

ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္

ဤအခ်စ္ျပႆနာမ်ားကို

ေဇာင္းေပးကာ တစ္ဖက္သတ္စဥ္းစားေန၍

မည္သို႔ရင္ဆုိင္လႈပ္ရွား

စိတ္ေနသေဘာထားရွိသနည္း။

၎သေဘာထားေတြက မည္သည့္အရာေတြအေပၚ အဓိကေဇာင္းေပး၍ တန္ဖုိးထား ဦးစားေပးပါသနည္း။ ဤအခ်က္မ်ားကိုပါ
အၿမဲတေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏

လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ

ဘဝကို

သ႐ုပ္ခြဲ၍

ေလ့လာၾကည့ပါဘိ
္ပါဘိ။

အံ့ၾသဖြယ္ရာ

ထူးျခားဆန္းျပားေသာ အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဘဝမ်ဳိးစံုအဖံုဖံုတို႔ ေရာင္စံုေရာယွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ... အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ ဆရာဝန္၊
ေရွ႕ေန၊

ေက်ာင္းဆရာမ၊
ဆရာမ၊

ေတာင္လုိပံုေနသည့္ၾကား
အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္

စီးပြားေရးပညာရွင္၊
ေျပးလႊား

ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာစသည္ျဖင့္

လႈပ္ရွားေနရသည္မ်ဳိးရွိမည္။

အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္သို႔

အလြန္မ်ားေသာ

ထုိအမ်ဳိးသမီးသည္ပင္လွ်င္

ဘဝသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲသြားျပန္၏။

အလုပ္ေတြ
အလုပ္ခြင္မွ

အိမ္ေထာင္စုတစ္စု
စလ
ု ံုး၏

စားေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရး၊ ထုိင္ေရး၊ တုိလီမုိလီကိစၥအဝဝေတြႏွင့္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အလုပ္႐ႈပ္မည္နည္း။ စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိအမ်ဳိးသမီးသည္ ကေလးကို ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေနေသာ သားသည္မိခင္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။
ကေလးကလည္း ႏုိ႔စုိ႔ေနသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္တည္
တည္းမကႏုိင္ေသးဘဲ ပုစုခ႐ုေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ ရွိေနႏုိင္၏။ ဒါတင္ပလ
ဲ ား...
ား...
ထုိကေလးတုိ႔ေမေမသည္

အိမ္ေထာင္စုထဲ၌

ထုိဘုိးဘုိးဘြားဘြားတုိ႔အား

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္

မိခင္အုိ

ဖခင္အုိေတြ

ဂ႐ုစုိက္ရေသာ

အသက္ရိွထင္ရွား

သမီးလိမၼာေလးေရာ

ရွိေနေသးသည္ဆုိပါက

မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။

ဒါတင္

ကပါဦ
ဥးီ မည္တဲ့လား။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက ထုိမွ်ႏွင့္ပင္ သူတုိ႔၏ဘဝကို ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။ ဟုိးအေဝးက
မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းထိေအာင္
စသျဖင္...
့. ..

ဘဝကို႐က
ြ ္လႊင့္၍ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

မအားမလပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္
ဆန္းျပားလွသည့္

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြ
မ်ားတြင္လည္း

လႈပ္ရွားေနတတ္ေသးသည္ပ...
ဲ. ..
ဘဝဆုိေသာ

(အမ်ဳိးသမီးေရးရာ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း)

ကိုင္း...

မိတ္ေဆြေတြ၊

အသုိင္းအဝိုင္းေတြ

ထုိသုိ႔ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏

အေရာင္စံုအေသြးစံု၊

လိပ္ျပာကြက္ေလးထဲတြင္

လင္ေယာက္်ားအေပၚထားသည့္

ခ်စ္ရမၼက္က

မည္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားပါဝင္ေနမည္နည္
နည္း... သူမကေရာ ထုိကိစၥကို မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် အေရးတႀကီ
အေရးတႀကီး ေနရာေပးမည္နည္း...
ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဘိ။
ခ်စ္သူႏွင့္ စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းကေတာ့ ခ်စ္သူကသာ သူမ၏ကမာၻတစ္ခု၊ ခ်စ္သူမ်က္ႏွာသည္သာ သူမ၏ဘဝတစ္ခုလံုး...
က်န္သည့္ကိစၥေတြအားလံုး
ေသခ်ာသည္။

ဖြႏ
ဲ ွင့္ဆန္ကဲြ၊

တျခားကိစၥေတြက

ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကေတာ့

ဤမွ်ေလာက္

ခ်စ္ရမၼက္က

သူမ၏စိတ္ထားႏွလံုးသားထဲမွာ

ေရွ႕တန္းက

ေနရာယူထားမွာ

မရွိႏုိင္။

တျဖည္းျဖည္း

အခ်ိန္ေတြၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ခုနက တျခား ဘဝ...
ဘဝ... ဘဝ ေတြ၏အစိတ္အပိုင္းလက္တံေတြက ခ်စ္သူ၏ေနရာထဲကို
လုယူထုိးေဖာက္ကာ

နယ္ခ်ဲ႕လာေခ်ၿပီ။

မိခင္တစ္ဦး၊

အိမ္ရွငမတစ္
္မတစ္ဦး၏ဘဝက

႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလြန္းလွသည္မ...
ုိ႔...
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ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် (ယခင္ကေတာ့ ခ်စ္သူကိုက)ို အခုေတာ့ အိမ္ကဘူဒါးႀကီးအတြက္ အခ်ိန္ေပးမႈေတြ၊ ဦးစားေပးမႈေတြ
ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္

ထုိသူ႔အတြက္

ခ်စ္ရမၼက္ေတြက

တျဖည္းျဖည္း

မွိန္ေဖ်ာ့

ေပ်ာက္ကြယ္သာြ းႏုိင္သည္က

သဘာဝပဲမဟုတ္ပါလား။
ါလား။
ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာႀကံဳဆံုလာရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု
အခ်ိန္ကို ခြဲေဝသံုးစြဲသနည္း Time Table of Life ကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။
ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္

မိသားစုႏွင့္အတူေနခ်ိန္က

မည္မွ်နည္း...

အလုပ္ခြင္

(ျပင္ပေရာ...
ေရာ...

အိမ္တြင္းမႈ

အလုပ္မ်ားေရာ)
်ားေရာ) တြင္ အခ်ိန္ေတြ မည္မွ် ကုန္ဆံုးေနသနည္း။ မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊ တျခားမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္
လူမႈေရးကိစၥေတြတြင္ ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္က မည္မွ်... သူမတစ္ဦးတည္း သူမဝါသနာပါရာကို လုပ္သည့္အခ်ိန္က မည္မွ်...
ေနာက္ဆံုးသူမ၏
မ၏

အိမ္ကလူႀကီးအတြက္

ေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။
ခ်န္ထားသလဲ...
. ..

ေပးသည့္အခ်ိန္က

ေဖြးေဖြးေရ...
ေရ...

သဲသဲဆုိသည့္

ရာႏႈန္းမည္မွ်ရွိသနည္း။

မင္းရဲ႕အခ်ိန္ေတြထဲက
သမီးေလးကိုခ်ည္း

ဒါကမွ

ဘယ္ေလာက္ကိုမ်ား

ေပးေတာ့မည္လား...
ား...

တကယ့္ခ်စ္သူအတြက္
ကိုေက်ာ္စာြ ႀကီးအတြက္
တျခားဘယ္ကိစၥေတြကို

ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသလဲ...
. .. ေျပာပါဦးဟု ေဖြးေဖြးကို ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ရပါေတာ့မည္။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၂၉)
မွန္မွန္ေျဖေနာ္ ဒါ... အခ်စ္လား

ေဖြးေဖြးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ခ်စ္ျပႆနာ ပုစၧာေလးတစ္ပုဒ္အား ပေဟဠိအေျဖညႇိရန္ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ တစ္ဆင္ၿပီ
့ၿပီးတစ္ဆင့္

စနစ္တက် စံုစမ္းရပါေတာ့သည္။

ထံုးစံအတုိင္း

ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္

လူနာတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေလတုိင္း လူနာ၏ ေရာဂါရာဇဝင္ကို စနစ္တက် တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းရသည္။ ေမး႐ံုႏွင့္လည္း
မၿပီးေသး လုိအပ္သလုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါသည္။ ဒါတင္မကေသး...
ရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍
ကေသး... ၎ေမးျမန္းစမ္းသပ္ရာမွ
လုိလွ်င္လုိသလုိ ေသြးစစ္...
. .. အာထရာေဆာင္း႐ုိက္ စသျဖင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း လုပ္ရ၏။
သူတို႔ႏွစ္ဦးမည္သို႔မည္ပံု ခေရေစ့တြင္းက် ေမးၾကျမန္းၾက...
ၾက... စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကသည့္ အေသးစိတ္မ်ားကိုေတာ့
က်မ္းေလးမည္စုိး၍ မေဖာ္ျပေတာ့ၿပီ။ ေနာက္ဆု
ဆံးု အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး ျပႆနာအရင္းခံျဖစ္ေသာ
တရားခံစစ္စစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရပါ၏။
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ထုိသုိ႔ တရားခံစစ္စစ္ကို ေတြ႔ၿပီဆုိလွ်င္ ၎ကိုေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲက သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး

ေျဖရွင္းနည္းကို

အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္

စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။

ထုိသုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေဆးနည္း

မွန္ကန္ၿပီဆုိလွ်င္ တစ္နည္းဆုိလွ်င္ အနာႏွင့္ေဆး တည့္ၿပီဆုိလွ်င္ ျပႆနာေျပလည္ၿပီေပါ့။
ယခုလည္းၾကည့...
္. .. ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ မိန္းမေခ်ာေလး၏ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ရသည့္ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
သူရွာေဖြၾကည့္ေတာ့ သူမတြင္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သို႔ေသာ ေရာဂါမွ ကပ္ၿငိစြဲကပ္ေနျခင္း မရွိ။
ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ သူမ၏ျပႆနာအရင္းခံမွာ သူမ၏ခႏၶာကိုယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆုိင္ေခ်။
တကယ့္ျပႆနာအရင္းခံက

သူမ၏စိတ္ထဲ၊

ႏွလံုးသားထဲတြင္

ရွိပါ၏။

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းကေလးက
ကေလးက

ေရွး႐ုိးဆန္လွသည့္ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖာြ းလာသည္။ ေဖြးေဖြး၏ေမေမကလည္း သူမ၏ခံစားခ်က္ေတြကို သိပ္နားမလည္တတ္၊
ထစ္ခနဲရွိလွ်င္

ဆူဖို႔ပူဖုိ႔

ႀကိမ္းေမာင္းဖုိ႔သာ

တာစူတတ္ေသာ

ေမေမ့ကို

ငယ္စဥ္ကတည္းက

သိပ္မရင္းႏွီး...

ေၾကာက္ရသည္ကသာ မ်ားသည္မုိ႔ ေမေမ့ဆုိလွ်င္ ဘာဆုိဘာမွ တိုငတု
္တိင
ု ္ပင္ပင္ ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြးမရွိ။
ေဖေဖကမွ သူမအား နားလည္တတ္ေသးသည္...
. .. ပိုမုိ၍လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေန၍ရသည္။ သုိ႔ေသာ္...
. ..
သူမ၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုး

သူမဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္၌

တကၠသိုလ္တက္ခ်င္သည္က

တစ္ပိုင္းေသေနေလေလာက္ေအာင္

စိတ္အားထက္သန္မွန္း သိသိႀကီးႏွင္
င့္ တကၠသုိလ္ေပးမတက္ဘဲ အိမ္တြင္းပုန္းကုလားမေလးပမာ အိမ္ထဲမွာပဲ ဝွက္ထားခဲ့ၾက၏။
ရည္းစားသနာထားဖို႔ ေဝလာေဝး၊ အိမ္ထမ
ဲ ွ အိမ္ျပင္သို႔ပင္ ထြက္ခြင့္ရဖို႔ လြယ္သည္မဟုတ္။
တကယ္တမ္းက်ေတာ့
ဗဟုသုတရယ္လ႔ို

လံုးဝမရွိ။

ဤေဖြးေဖြးဆုိသည့္
ဘာဆုိဘာမွလည္း

မိန္းကေလးက
မသိနတၳိ။

မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္...
. ..

က်န္းမာေရး

အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္ကို

လံုးဝစိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ဳိႀကီးလုပ္ခ်င္သူ၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ သီလရွင္လုပ္ၿပီး ဘဝကိုအေဖာ္မရွာပဲ
ေအးေအးေဆးေဆး ျဖတ္သန္းရွင္သန္သာြ းလုိသူ။
ထုိသို႔ေသာ

မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္

ကံေကာင္းတာလား၊

ကံဆုိးတာလားမသိ

သူမဘဝတြင္

တခါမွ်ပင္

မ်က္ႏွာေလးကိုေတာင္ မျမင္ဘူးခဲ့သည့္ သူစိမ္းတစ္ရံ ေယာက္်ားသားတစ္ဦးကို မိဘစကား မဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းတည္းဟူေသာ
သမီးအလိမၼာေလး တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိဘတုိ႔အလုိက် လက္ထပ္ခဲ့ရ၏။
ကိုင္း...

အခ်စ္ဆုိသည္မွာ

အေရးပါအရာေရာက္ပါသနည္း။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏

သူမကေရာ

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္

ကိုေက်ာ္စြာဆုိသည့္

မည္သည့္အခန္းက႑မွ

သူမ၏လင္ေယာက္်ားအား

မည္သို႔မည္ပံု
မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်

ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါသနည္း။
ကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟု
ဂ႐ုစုိက္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းပင္တည္း။

ေျပာရမည့္အခ်က္ကေတာ့

ဘာဆုိဘာမွ

ကိုေက်ာ္စြာက

လုိေလေသးမရွိေအာင္

ေဖြးေဖြးအား

ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္

အေပ်ာက္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္၏။ တျခားေယာက္်ားေလးေတြလုိလည္း

အလြန္တရာ

မ်က္စိေအာက္ကပင္

ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္း ဘာဆုိဘာမွ်မရွိ။

အရက္မေသာက္၊ ဖဲမ႐ုိက္၊ ကာရာအုိေကဆုိင္သို႔ပင္မသြား၊ အေပ်ာ္အပါး၊ ေလာင္းကစားေတြဆုိလွ်င္လည္း ေဝလာေဝး။
ေဝလာေဝး။
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ျပႆနာက သမီးေလးသဲသက
ဲ ို ကိုယ္ဝန္ရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ သဲသဲေလးထံတြင္ပင္ သူမ၏စိတ္ေရာ၊
ကိုယ္ခႏၶာေရာ

အာ႐ံုေျခာက္ပါးစလံုး

စုပံုေရာက္ရွိေနေတာ့ၿပီ။

ကိုေက်ာ္စြာကို

အနားအကပ္မခံလုိေတာ့ၿပီ။

အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကို သူမလံုးဝစိတ္မပါေတာ့။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ
ေျပာရလွ်င္ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ေတာ့ျခင္းပင္တည္း။
ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုျပ၍ ကိုေက်ာ္စြာအား အနားကပ္မခံ၊ ၾကာလာေတာ့ ကိုေက်ာ္စြာက ရိပ္မိသာြ း၏။
ေဖြးေဖြးစိတ္ထဲ

ႏွလံုးသားထဲက

မပူဆာေတာ့ပါဘူးတဲ့။

ႏွစ္ႏွစ္ကာကာလက္ခံသည္အထိ

ျငင္းတုန္းကျငင္းခဲ့ၿပီး...

ေနာက္ဆံုး

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္

ကိုေက်ာ္စြာက

ေစာင့္ေနပါေတာ့မည္၊

လံုးဝမပူဆာေတာ့ဘဲ

ေနာက္သို႔

အသာဆုတ္သြားေတာ့မွ သူမစိတ္ထဲ ေဝခြမ
ဲ ရေအာင္ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ၿပီမုိ႔ သူမ ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအား ရင္ဖြင့္အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့၏။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကပင္ ကိုေက်ာ္စာြ ဘက္က

ေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာသည္ပဲ

ေျပာေျပာ...
ေျပာေျပာ...

ကိုယ့္က်ားက်ားခ်င္း ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ယက္သည္ပဲေျပာေျပာ ေဖြးေဖြးအား တစ္ထစ္ေလွ်ာ့၍ လုိက္ေလ်ာေပးဖို႔ အေရးႀကီးသည့္
အေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့၏။

သူသံုးခဲ့သည့္

စကားေလးက

႐ုိင္းသြားလွ်င္လည္း

ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္၏။

က်ားသတၱဝါသည္

မ်ားေသာအားျဖင့္ 'ဘူးရင္ဘူး... မဘူးရင္ဒူး' ဟူေသာ စိတ္ထားရွိေၾကာင္းပင္။
ေဖြးေဖြးမေပးႏုိင္ေသာ

ဒီကိုေက်ာ္စြာဆုိသည့္

လုိက္ေလွ်ာမႈမ်ဳိးကို

ငတိေလးက

တျခားမွ

သြားရွာလွ်င္

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မည္နည္း။ ကိုင္း... အဲ့သလုိ တကယ္တမ္းျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ေကာ မည္သူနစ္နာမည္နည္း။ ကိုင္း... အခုပဲ
ၾကည့္ေလ။
ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

ငတိမေလးရင္ထဲသို႔

ဒိန္းတလိန္းနတ္

ဝင္ပူးၿပီထင္သည္။

သူ႔ထံ

အူယားဖားယား

ေျပးလာေလာက္ေအာင္ မည္သို႔ေသာ အျဖစ္က လႈံ႕ေဆာ္ေပးလုိက္သနည္း။ ညႀကီးမင္းႀကီး အရက္ေတြမေသာက္စဖူး
ေသာက္ၿပီး

အမူးႀကီးမူးကာ

သိုင္းကြက္နင္းၿပီး

ျပန္လာေသာ

ကိုေက်ာ္စြ
စာြ ...

သူ႔ႏႈတ္ကလည္း

'ဇင္ဇင္...
. ..

ဇင္ဇင္

ကိုယ့္နားကိုလာပါဦးကြာ' ဟု တတြတ္တတ
ြ ္ ေရ႐ြတ္လုိ႔တဲ့။
ကုိင္း ဘယ့္ႏွယ္ရွိစ... ထုိအျဖစ္ကို ႀကံဳခဲ့ၿပီးကတည္းက ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ ငတိမေလး စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္...
. .. ေနမထိ
ထုိင္မထိ...
... ထုိင္ရမလုိ ထရမလုိႏွင့္ နတ္ပူးသလုိ တုန္ယင္လာခဲ့ျခင္းက အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
ထုိကိစၥ ေသးေသးေလးက အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား...
ြ ္ခါေအာင္
်ား... ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ ငတိမေလး၏ ႏွလံုးသားအား
သားအား သြက္သက
လႈပ္ယမ္းသြားေစပါသနည္း။
ဧကႏၲ...
. .. ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ ကိုေက်ာ္စြာကို ခ်စ္မ်ားခ်စ္ေနၿပီလား။ 'ဟိတ...
္. .. ေဖြးေဖြး... မွန္မွန္ေျဖေနာ္' ဟု
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္
ခ်မ္းက ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ထုတ္လုိက္ေတာ့ ေဖြးေဖြး၏ပါးျပင္ထကတြင္ နီခနဲ ရဲသြားေအာင္ ရွက္ေသြးေလးေတြ
ယွက္သန္းသြားသည္ကို ျမင္လုိက္ရေလသည္။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၃၀)
ဒိန္းတလိန္းနတ္ဆုိတာ ဘယ္သူပါလိမ့္

''ဟိ
္. .. သမီးေဖြးေဖြး... ဆရာေမးတာကို မွန္မွန္ေျဖေနာ္...
. .. သမီးရဲ႕စိတ္ သမီးရဲ႕ႏွလံုးသားကို သမီးေသခ်ာ
''ဟိတ...
ျပန္ေမးၾကည့္စမ္း။ သမီး ကိုေက်ာ္စာြ ကို မခ်စ္ဖူးလား...
လား... ခ်စ္သလားဆိုတာကိုေလ''
လ''
ကိုင္း... ၾကည့္စမ္း... ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ အဘယ္သို႔ေသာ ဆရာဝန္အမ်ဳိးအစားပါနည္း။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္
လူနာအားေမးရမည့္ ေမးခြန္းထဲတြင္ ဤသုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြေရာ ပါသလား။ ၿပီးေတာ့ ေဆးကုသည့္ကိစၥႏွင့္ ယခု
သူေမးသည့္

ေမးခြန္းက

ဘယ္ပံုဘယ္နည္းႏွင့္မ်ား

ပတ္သက္ေနပါသနည္း...

စသည္စသည္ျဖင့္

စာဖတ္သူကေတာ့

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကို ေမးခ်င္ေနေလာက္ၿပီ။
မွန္ပါသည္။

ေရာဂါတစ္ခုကို ကုသရသည့္

ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္

မည္သို႔ေသာ ေမးခြန္းေတြကို ေမးရမည္...
. ..

မည္သိ႔ုေသာ ေဆးေတြကို ေပးရမည္ဆုိသည္က ပံုေသကားခ်ပ္ သတ္မွတ္ထား၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ အထူးသျဖင့္ ယခု
ေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာ လူနာမိန္းကေလး၏ ေရာဂါကို မည္သည့္ေဆးေတြေပး၍ မည္သို႔မည္ပံု ကုသရမည္နည္း။ တကယ့္ကို
ေခါင္းခဲစရာ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္း။
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ယခုပဲၾကည့္ေလ...
လ...

ေဖြးေဖြး၏

ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ္ေသာ

ျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကို

သူေမးခြန္းမ်ဳိးစံုေမးၿပီး

ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ အာထရာေဆာင္းတီဗီ႐ုိက္၊ ေသြးစစ္စသည္ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံု နည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။
ေနာက္ဆံုးရလာသည့္ အေျဖက သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား စသည္ျဖင့္ အျပင္ပန္းမွျမင္ရ၊ လက္ေတြ႔လည္း
စမ္း၍ရသည့္ ေနရာေတြအားလံုးတြင္ မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ မည္သုိ႔ေရာဂါမွ် မေတြ႔ရ။ အေကာင္းပကတိ၊ မည္သည့္ေရာဂါမွ်
ရွာမေတြ႔ဘဲ မည္သည့္ေဆးကို သြား၍ေပးရမည္နည္း... အုိ ဒါမွ တကယ့္ျပႆနာပဲ မဟုတ္ပါလား။
ေဆးကုသည္ဆုိရာ၌ ေဆးေတြေပး...
ပး... ေဆးေတြထုိးၿပီး ခြဲစိတ္ဓားကို ကိုင္ဆဲြခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွသာ ေဆးကုသည္ဟု
ေခၚႏုိင္ပါသလား။ ဤအရာမ်ားထက္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ ဤအရာမ်ားမပါေသာ ေဆးကုနည္းေရာ မရွိေတာ့ဘူးလား။
အထူးသျဖင့္

ယခုေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာ

ခႏၶာကိုယ္တြင္

မည္သည့္ျပႆနာမွ်

မရွိပါဘဲ

သူမစိတ္ထဲ၊

ႏွလံုးသားထဲ

သူမ၏အနီ
၏အနီးကပ္ဆံုးေနရာတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေနသူအား မည္သည့္ေဆးကို ေပးရပါမည္နည္း။
ထုိလူနာမ်ဳိးအား ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း မည္သို႔မည္ပံု ေဆးကုပါမည္နည္း။ အဲ့သည္မွာပဲ ခုနက ေျပာခဲ့သည့္ ေမးခြန္းေတြ
သူ႔ပါးစပ္ထဲက ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သူ႔ေမးခြန္းေလးကို

ၾကားလိုက္ေတာ့

ေဖြးေဖြးက

႐ုတတရက္
္တရက္ဘာဆုိဘာမွ

မေျပာႏုိင္ေသးဘဲ

ရွက္ေသြးေတြ

ျဖာေနေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္း မသိေသာ ပံုစံႏွင့္ သူမ၏လက္သည္းေလးေတြကို အသာငံု႔၍ စူးစူးစိုက္စိုက္
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက

ၾကည့္ေန၏။

ေစာင့္ဆုိင္းေနေလ၏။
ေနေလ၏။

မွန္သည္...
...

သူမအား

ၿပံဳးၿပံဳးေလး

ဤသို႔ေသာ

ေငးၾကည့္ရင္း

ေမးခြန္းမ်ဳိး၏အေျဖအား

သူမ၏အေျဖအား

အတင္းအဓမၼ

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မတတ္

အေလာတႀကီးေမး၍ မည္သုိ႔မွ် အေျဖမွန္ကိုမရႏုိင္။ အေရးအႀကီးဆံုးက စိတ္ရွည္လက္ရွည္ စိတ္ေအးလက္ေအးထား၍
မီးစင္ၾကည့္ကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
သူေစာင့္ရက်ဳိး

နပ္ပါ၏...
ါ၏... မပြင့္တစ္ပြင့္ေလးၿပံဳးလွ်က္

သူမႏႈ
မႏႈတ္က စကားေလးေတြက

စမ္းေရစီးသည့္အလား

ႏူးညံ့ညင္သာစြာ ထြက္ေပၚလာေလသည္။
''အမွ
. .. သမီးေလ မေန႔ကအထိ အခ်စ္ဆုိတာ ဘာဆုိဘာမွ မသိခဲ့ပါဘူး။ သမီးဘဝမွာ
''အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ဆရာရယ္...
ခ်စ္သူရည္းစားဆုိတာ
မိသားစု
သားစုထဲမွာ

မူးလို႔ေတာင္

ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါတယ္။

႐ွဴစရာမရွိခဲ့ပါဘူး။
ရည္းစားထားဖို႔

ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက

မေျပာနဲ႔

ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွတ့ဲ

တစ္ခါမွေတာင္

ရင္းရင္းႏွီးႏွီး

စကားမေျပာခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့လည္း သမီးက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူႀကီး ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ မိဘေတြက
မိန္းကေလးမို႔ တကၠသိုလ္ဆက္တက္စရာ မလုိပါဘူး။ အိမ္ရွင္မပဲ လုပရမယ္
္ရမယ္ဆုိၿပီး အိမ္တြင္းပုန္းကုလားမလုိပဲ ေနခဲ့ရတယ္။
သမီးေလး

တကယ္တမ္းက်ေတာ့

တကၠသိုလ္ကို

အရမ္းတက္ခ်င္တာ၊

စာေပကိုဝါသနာပါေတာ့

တကၠသုိလ္န႔ဆ
ဲ ုိင္တ့ဲ

ဝတၳဳေတြဖတ္ရတုိင္း တိတ္တိတ္ကေလး က်ိတ္ၿပီး ငိုခဲ့ရပါတယ္ဆရာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သမီးအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ပါဘူး...
တစ္ေယာက္တည္းေနခ်င္
ေနခ်င္တယ္။

ျဖစ္ႏုိင္ရင္

သီလရွင္ေတာင္

ဝတ္ခ်င္တာ။

မိဘေတြကိုလည္း

သမီးရဲ႕ဆႏၵကို

ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေဖက သေဘာမတူဘူး။ ၿပီးေတာ့ သမီးအေဖေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။ သူမ်က္စိမမွိတ္ခင္မွာ
သမီးကို

သူစိတ္ခ်တဲ့သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕သားနဲ႔

ေပးစားခဲ့ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး

သမီးကိုနားခ်တယ္။

သမီးကို

တစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့ရမွာ အေဖက စိတ္မခ်ဘူးတဲ့ဆရာ။ ဒါနဲ႔ပဲ အေဖ့စကားကို နားေထာင္ၿပီး ေခါင္းညိတ္လိုက္ရတယ္။
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ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဆရာရယ္ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန မဂၤလာေဆာင္တဲ့ေန႔က်မွပဲ ကိုေက်ာ္စြာရဲ႕မ်က္ႏွာကို ေတြ႔ဖူးတာပါ။ ကဲ
သမီးက သူ႔ကိုခ်စ္လား၊ မခ်စ္လားဆိုတာ ဘယ္လု
လိလ
ု ုပ္ၿပီးသိႏိုင္မွာလဲ။ မိဘေတြအလုိက် ေခါင္းညိတ္ခဲ့ရတာ မဟုတ္လား။
ဒါေပမယ့္ သမီးအျဖစ္က အဆုိးထဲက အေကာင္းလုိ႔ ေျပာရမလားမသိဘူး။ ကိုေက်ာ္စြာက သမီးကို အရမ္းဂ႐ုစိုက္ၿပီး
အလုိလုိက္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာဆုိဘာမွ လုိေလေသးမရွိေအာင္ကို သူကထားခဲ့တယ္။
သူန႔ဲေပးစားၿပီး သိပ္မၾကာဘူး အေဖလဲဆံုးသြားတယ္။ သမီးလည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းကိုပဲ သဲသဲေလးကို
ကိုယ္ဝန္ရသြားေတာ့တာပဲဆရာ။ တကယ္တမ္း ေသခ်ာမစဥ္းစားခဲ့ဖူးဘူး။ ၿပီးေတာ့ အမွန္အတုိင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္လည္း
အိမ္ေထာင္ေရးသုခဆုိတာ ဘာဆုိဘာမွန္းေတာင္ မသိခဲ့ဖူးဘူးလိ႔ု ေျပာရလိမ့္မယ္ဆရာ။ ဘာမွန္းညာမွန္း ေသခ်ာမသိလိုက္ပဲ
သဲသဲေလးကို ကိုယ္ဝန္ရသြားခဲ့တာကိုး။ ကိုယ္ဝန္ရၿပီးေတာ့လည္း တစ္ခါမွ အတူမေနျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကေလးကို ထိခုိက္သာြ းမွာ
သမီးက စိုးရိမ္တာကိုး။ သူကလည္း သမီးရဲ႕ဆႏၵကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သဲသဲကိုေမြး... ေမြးၿပီးတစ္လ၊ ႏွစ္လ၊
သံုးလ၊ ေလးလနဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့ သူကျပန္ၿပီး ပူဆာတယ္။ သမီးကလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ခြင့္မျပဳဘူး။
ဒီကိစၥႀကီးကို

သမီးစိတ္ထက
ဲ

အခ်ိန္ေတြၾကာလာတဲ့အခါ

ဘာျဖစ္လို႔လဲမသိဘူး။

ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပရမွန္းလည္း

မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူး

ဆရာရယ္။

မသိေတာ့ဘူး။

ဒါေပမယ့္

ကိုေက်ာ္စြာကလည္း

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
တစ္စထက္တစ္စ

ပိုၿပီးရိပ္မိလာတယ္ထင္တယ္။ သမီးဆႏၵမပါရင္ သူခ်စ္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။ မပူဆာေတာ့ဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာလာတယ္။
သမီးသူ႔ကိုခ်စ္လာတဲ့၊

ၾကည္ၾကည္သာသာခြင့္ျပဳတဲ့

အခ်ိန္အထိ

ေစာင့္မယ္လုိ႔လည္း

ကတိေပးတယ္။

အဲဒီလုိန႔ဲ

ၾကာလာေတာ့လည္း သမီးစိတ္ထမ
ဲ ွာ တစ္မ်ဳိးႀကီးခံစားလာရတယ္။ ဘယ္လုိလဲဆုိတာေတာ့ တိတိက်က် မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။
ဒါနဲ႔ပဲ

သမီးေလးကို

ေမြးေပးခဲ့တ့ဲ

သမီးအေနနဲ႔

ဖခင္လုိပဲ

ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကိုးတဲ့

ဆရာ့ကို

ရင္ဖြင့္အကူအညီေတာင္းခဲ့မိတာပါ။ ဒါေပမယ္...
့... ကိုေက်ာ္စြာအိမ္ကို အရက္မူးၿပီး ျပန္လာတဲ့ညက အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့
သမီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီး ႐ိုက္ခတ္လုိက္တဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီးလိုပဲလို႔ ေျပာရမလား မသိဘူး။
သူက အရက္မူးမူးနဲ႔

ဇင္ဇင္၊

ဇင္ဇင္ဆုိတ့ဲ

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕

နာမည္ကို

တတြတ္တြတ္

ေရ႐ြတ္ေနတာ

ၾကားလိုက္ရခ်ိန္မွာ သမီးဘဝမွာ တစ္ခါမွ
ါမွ မခံစားဘူးေသးတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ ဒီဇင္ဇင္ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးက
ဘယ္သူလဲ၊

သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားက

တဖြဖြေရ႐ြတ္ရေလာက္ေအာင္

သူက

ကိုေက်ာ္စြာနဲ႔

ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ

ပတ္သက္ေနသလဲ။ ကိုေက်ာ္စာြ က သမီးကို အရင္လုိ မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား။ အသစ္ေတြ႔သြားတာလား။ ဒီဇင္ဇင္ဆုိတ့ဲ
သမီးမျမင္ဖူ
ဖးူ တဲ့

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို

မနာလိုဝန္တုိတာလား

သဝန္ေၾကာင္တာလား၊

သမီးရင္ထႏ
ဲ ွလံုးသားထဲ

တစ္မ်ဳိးႀကီးပဲ ခံစားေနရတယ္ဆရာ။ ဒိန္းတလိန္းနတ္ ဝင္ပူးေနတယ္ဆုိတာ ဒါမ်ဳိးလား။ သမီးလည္း တစ္ခါမွမခံစားဘူးေတာ့
မသိဘူး။ အဲဒါ သမီးဘာျဖစ္တာလဲ...
. .. ဆရာကေရာ ဘယ္လုိ ထင္ျမင္ယူဆလဲဆုိတာ ေျပာျပပါဦ
ပပါဦး''
ဗုေဒၶါ ကိုယ့္ဘက္ျမားဦးလွည့္လာပါေရာလား။ ဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးတယ္ဆုိတာ ဘာပါလိမ...
့္... ဒုကၡေတာ့ ေရာက္ၿပီ...။
. ..။
...

typing & pdf - lucky82
119

mmcybermedia.

com

ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၃၁)
ဒိန္းတလိန္းေရ လြတ္ေအာင္ေျပး မိလုိ႔ကေတာ့ အေသပဲ

ဒိန္းတလိန္းနတ္ ဟုအမည္ရွိေသာ နတ္ ကိုၾကားဖူးပါသလား။ သူကမည္သူနည္း...။
... ။ ထုိနတ္သားေလးဝင္
ားေလးဝင္ပူးလွ်င္
လူတစ္ေယာက္သည္

မည္သုိ႔မည္ပံု

ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသနည္း။

ဤေလာက

ကမာၻႀကီးထဲတြင္

ျမင္ေတြ႔ရေသာ

လူသာတစ္ဦးအား သူ႔အားေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ ပံုစံအတုိင္းပဲ အျခားလူေတြကေရာ သူ႔ကိုယ္သူေရာ တစ္သတ္မတ္တည္း
ပံုေသသတ္မွတ္ထား၍ ရပါသလား။ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လုိက္ရေသာအခါတြင္
သူ႔ကိုယ္သူပင္

သတိမျပဳမိႏိုင္ေသာ

မယံုႏုိင္စရာ

မထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ

ေနာက္ထပ္လူသားတစ္ဦးအျဖစ္

ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ကိုေရာ သင့္ဘဝတြင္ ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသလား။
လူတစ္ေယာက္တြင္

စိတ္ႏွစ္စိတ္

ရွိေနသည္ကိုေရာ

သတိျပဳမိဖူးပါသလား။
ပါသလား။

အျပင္ပန္းတြင္

အလြယ္တကူ

ျမင္ေတြ႔ခံစားေနရေသာ စိတ္ကတစ္စိတ္ ဤလူ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲ တစ္ေနရာရာတြင္ အၿမဲတေစ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းခိုငုပ္လွ်ဳိးေနေသာ
စိတ္ကေနာက္တစ္စိတ္၊ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္...
. .. ထုိသုိ႔ပုန္းေအာင္းေနေသာ စိတ္ကေလးကိုေတာ့ တစ္ခါတရံ သူပုန္းေနရာမွ
တဒဂၤေလး ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္မွ

၎ကိုလည္း

မိမိကသတိထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ေလးႏွင့္
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တုိက္ဆုိင္သြားမည္ဆုိပါမွ ဖ်တ္ခနဲ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အဲသည္အခါက်မွ...
. .. လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းေနေသာ စိတ္သူခုိး
ေလးအား အမိဖမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္

သူ႔ေရွ႕က

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

သူ႔ကိုယ္သူ

ဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးေနသလားဟု

ေဝခြဲမရျဖစ္ေနသည့္ ငတိမေလးကို ၾကည့္ေနရင္း သူငယ္စဥ္ကေလးဘဝက ႀကံဳခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို
ျပန္ေျပာင္း ျမင္ေယာင္မိေလသည္။ ျပန္စဥ္းစားမိတုိင္း သူ႔ေျခသလံုးေတြ၊ ေပါင္ေတြ၊ တင္ပါးေတြက စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းအရသာကို
အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ခံစားေနရသလုိပင္။ ၿပီးေတာ့ သူအမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားထားရာ သံေသတၱာေလးထဲ အျမတ္တႏိုး
သိမ္းဆည္းထားသည့္

ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ

လက္ႏွစ္ဖက္စလံုး

မပါေတာ့သည့္

ဘုိမ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကိုလည္း

ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ရသြားမိပါ၏။
ထုိဘုိမ႐ုပ္ကေလးက သူ႔အန္တီတစ္ေယာက္

သူ႔အား

ေမြးေန႔အမွတ္တရ

လက္ေဆာင္အျဖစ္

ေပးထားေသာ

အ႐ုပ္ကေလးပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဘဝတြင္ အ႐ုပ္ကေလးေတြက ဒီလုိပဲ ဟိုကရလုိက္ ဒီကရလုိက္ႏွင့္ တစ္စထက္တစ္စ
မ်ားလာခဲ့၏။ ကေလးေတြ၏ ထံုးစံအတုိင္း
႐ုိးသြားသလုိလုိ

အ႐ုပ္သစ္ေလးရခ်ိန္မွာေတာ့ ထိုအသစ္ကေလးႏွင့္ေဆာ့...
. ..

ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္

အ႐ုပ္သစ္ကေလးမ်ားႏွင့္

ေပ်ာ္ေမြ႔ေနခ်ိန္၊

ျဖစ္သြားသလုလိ
ိလုႏ
ိ ွင့္
ထုိဘုိမ႐ုပ္ကေလးက

သိပ္မေဆာ့ျဖစ္ေတာ့ခ်ိန...
္. ..
သူ႔အခန္းကေလး၏

ၾကာလာေတာ့
ထပ္ရလာေသာ

ေထာင့္ေလးနားက

ကစားစရာ

အ႐ုပ္အစုတ္မ်ားၾကားထဲ ပုန္းေအာင္း ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ေနေခ်ၿပီ။ မည္မွ်ပင္ ၾကာသြားသည္မသိ...
. .. သူကေတာ့ ထုိအ႐ုပ္ကေလး
သူ႔တြင္ ရွိမွန္းပင္ မမွတ္မိေတာ့ၿပီ။
တစ္ေန႔တြင္ေတာ့
ေရာက္လာခဲ့ေလ၏။

သူတို႔ၿမိဳ႕ေလးသို႔

ေမာင္ႏွမကေလးငယ္ေတြ

ကစားနည္းေတြကလည္း

မ်ဳိးစံုႏွင့္

မႏၲေလးမွ

သူ႔ဝမ္းကြဲ

အခ်င္းခ်င္း

မပ်င္းႏိုင္ေအာင္ပင္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမိသားစု

ေဆာ့ကစားလုိက္ၾကသည္မွာ

မၾကာမီ

ျပန္ရမည့္ရက္သုိ႔ပင္

အလည္အပတ္

ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါဘိျခင္း။

ေရာက္လာခဲ့၏။

အဲ့သည္မွာ

ျပႆနာတစ္ခု အစျပဳလာခဲ့၏။ သူ႔ညီမဝမ္းကြဲေလးျဖဴျဖဴဆုိသည့္ ငတိမေလးက မည္သုိ႔မည္ပံု စိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိ...
...
သူတုိ႔အခန္းေထာင့္က ကစားစရာ အစုတ္ပလုတ္ေတြ ထည့္ထားေသာ ျခင္းေတာင္းႀကီးထဲက လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္
ကစားစရာ ဘုိမ႐ုပ္
ပက
္ ေလး တစ္႐ုပ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားေလ၏...
းေလ၏... အဲသည္အ႐ုပ္ကေလးက အေတာ့္ကုိ ေဟာင္းႏြမ္းေနပါၿပီ။
သူလည္း

ကစားဖို႔ေနေနသာသာ

ထုိအ႐ုပ္ကေလးကို

တေပြ႔ေပြ႔

ထုိအ႐ုပ္ကေလး

ရွိမွန္းပင္

တပိုက္ပိုက္လုပ္ေနကတည္းက

သတိမရေတာ့သည့္အခ်ိန္
သူ႔စိတ္ထဲ

ျဖဴျဖဴဆုိသည့္

အမ်ဳိးအမည္မသိေသာ

ငနဲမေလး

ခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိး

ဘယ္ကဘယ္လို ဝင္ေရာက္လာမွန္းမသိ။
ဒီေကာင္မေလး တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္ လက္က မခ်စတမ္းကိုင္ေနတဲ့ အ႐ုပ္ကေလးအား ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း... သူ႔စိတ္ေတြ
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာ၏။ ပူပန္စိတ္ေတြလည္း

တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေလ၏။ ဘုရားဘုရား...
ား...

ဒီေကာင္မေလး

ဒီအ႐ုပ္ကို ဘာလုပမလု
္မလုိ႔ပါလိမ...
့္... အဲ့သည္မွာပဲ သူအလြန္႔အလြန္ စိတ္ပူေနသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။ ဒါကေတာ့
ျဖဴျဖဴဆုိသည့္

အစုတ္ပလုပ္မေလးက ထုိအ႐ုပ္ကေလးအား ေပြ႔ပိုက္ယုယစြာျဖင့္

ကိုင္ထားရင္း အခန္းထဲဝင္လာေသာ

သူ႔ေမေမႏွင့္ ျဖဴျဖဴ႕ေမေမ ညီအစ္မႏွစ္ဦး ေရွ႕သို႔ေရာက္သြား၏။ မၾကာမီ မႏၲေလးသု႔ျိ ပန္ဖုိ႔ ပစၥည္းေတြပင္ သိမ္းဆည္းၿပီးၿပီ။
မိဘခ်င္းေတြပင္ ႏႈတ္ဆက္စကားေတြ ဆုိေနၾကၿပီ။ အဲ့သည္အခ်ိန္မွာပဲ ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ ငတိမေလးက အ႐ုပ္ကေလးကို
ရင္မွာပိုက္၍

သူမ၏အန္တ(ီ သူ႔ေမေမ)
မေမ)ထံမွာ

''တီ
''တီတီ

သမီးကို

ဒီဘုိမအ႐ုပ္ကေလး

ေပးေနာ္''''

ဟုေတာင္းလုိက္၏။
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သူ႔ေမေမကလည္း ''အု
. .. သမီးႀကိဳက္ရင္ ယူယ...
ူ... ဒီမွာအ႐ုပ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ'''' ဆုိၿပီး သေဘာမေနာေကာင္းစြာ
''အုိ...
အ႐ုပ္ကေလးကို ေပးလိုက္ေလေတာ့၏။
အဲ့သည္အခ်ိန္မွာ

မည္သူမွ်

ေပၚေပါက္လာေလ၏။

အဲ့ဒါကေတာ့

ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ

မည္သုိ႔မည္ပံု

မေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေပါက္စကေလး

အံ့ၾသစဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျဖစ္က
ဟုိးအခန္းေထာင့္ေလးကေန

စိတ္႐ူးေပါက္သြားသည္မသိ။

႐ုတ္တရက္

႐ုတ္ျခည္း

ေပေစာင္းေပေစာင္းႏွင့္

တစ္ဟုန္ထုိးေျပးထြက္လာၿပီး

ဟုိေကာင္မေလးလက္ထက
ဲ
ဘုိမ႐ုပ္ကေလးကို အတင္းအဓမၼ ျပန္လုေလေတာ့၏။ ႏႈတ္ကလည္း ''မေပးဘူ
''မေပးဘူး၊ ဒီအ႐ုပ္ကေလး
မေပးဘူး... လုိခ်င္ရင္ တျခားႀကိဳက္တ့အ
ဲ ႐ုပ္ကယူ
ုိယပ
ူ ါ...
ါ... ဒီအ႐ုပ္ေလးကိုေတာ့ မေပးဘူး၊ မယူရဘူး'' ဟူ၍ အ႐ူးတစ္ေယာက္လုိ
တတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္း

လက္ကအတင္းဆြ...
ဲ. ..

ဟုိျဖဴျဖဴဆုိသည့္

ငတိစုတ္မေလးကလည္း

ေခသူမဟုတ္၊

အတင္းေအာ္ဟစ္ငိုယုိၿပီး အတင္းျပန္လု၊ အဲ့သည္မွာပဲ လူႀကီးေတြလည္း ႐ုတ္တရက္ေၾကာင္ၿပီး ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိ
ျဖစ္ကန္
ုန၏
္ ။

ကေလးႏွစ္ေယာက္အသားကုန္

အ႐ုပ္လုၾကသည့္ပြဲ၌

ေနာက္ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္ထဲသုိ႔

ဘုိမ႐ုပ္ကေလး

ျဖဳတ္ခနဲပါလာေတာ့၏။ ဟုိငတိမေလး၏ လက္ထဲတြင္ေတာ့ အ႐ုပ္မွ တစ္ဖက္တည္းက်န္ေနေသာ လက္ကေလးတစ္ဖက္
ကိုင္လွ်က္သားေလးႏွင့္ ေၾကာင္ေၾကာင္ေလး က်န္ရစ္ခဲ့၏။ ေျခေထာက္ကေလးေဆာင့္ရင္း ေအာ္ဟစ္ငိ
ငုယ
ိ ိုလုိက္သည္မွာလည္း
ကမာၻပ်က္ေတာ့မည့္အလားပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းဆုိသည့္ ငနဲေလးကေတာ့ သူ႔ရင္ခြင္ထဲ ထုိဘုိမ႐ုပ္ကေလးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္
ပိုက္ကာ တစ္ခ်ဳိးတည္း လစ္ေလေတာ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ဧည့္သည္ေတြျပန္သြား္သည့္အခ်ိန္အထိ သူတို႔အိမ္အေနာက္ဘက္က
သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ သြား၍ပုန္းေနေလ၏။
ေနေလ၏။
ကိုင္း ပရိသတ္ႀကီးေရ...
ေရ... ၿငိမ္းခ်မ္းဆုိေသာ ငတိကေလး၏ ကံၾကမၼာမည္သို႔ဖန္လာမည္နည္းဆုိသည္ကို ေဗဒင္သာြ း၍
ေမးရန္ပင္ လုိမည္မထင္ေတာ့ပါေပ။ ဧည့္သည္ေတြအားလံုး ျပန္သြားၿပီးသည္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ အိမ္သို႔မျပန္ရ...
ဲ. ..
အသာကေလး

ပုန္းေအာင္းေနဆဲ။

သူ႔ေမေမ၏

ေဒါသကို

သူအသိဆံုးမဟုတ္လား။

ခုနတုန္းက

ဘာေၾကာင့္

ဤမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသနည္း။ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္ေမးေတာ့ မည္သုိ႔ေျဖရမွန္းပင္မသိ။ ခုနတုန္းက
ဧည့္သည္ကေလးမေလးလက္ထက
ဲ

အ႐ုပ္ကေလးကို

ဟုတ္ပါရဲ႕လား...
လား...။
... ။ အသင္မည္သို႔ထင္ပါသနည္
ါသနည္း။

အတင္းလုယူၿပီး

ေျပးေသာငတိေလးသည္

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေလးသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းအစစ္မွ

ေမေမ့လက္ထက
ဲ တုတ္ကို

ေလာကမွာ အေၾကာက္ဆံုး... သူ႔ကို႐ုိက္တုိင္း ေမေမက ေမးေလ့ရွိေသာ စကားေလးရွိသည္။ 'ေမေမ့ကိုေၾကာက္တာလား၊
တုတ္ကို ေၾကာက္တာလား'
ာလား' တဲ့။ ကေလးေလးတစ္ေယာက္၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသားထဲက ထြက္လာေသာစကားက
'ေမေမ့လက္ထဲက တုတ္ကို ေၾကာက္တာပါ'
ာပါ' ဟူ၍ တၿဗဲၿဗဲငိုေႂကြးေနသည့္ၾကားက မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ ေျဖခဲ့ရေသာ
အမွန္စကားမ်ားကို သူသတိရမိေသးသည္။
သည္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ေသာ ေမေမ့တုတ္ကို အာခံကာ မုိက္မုိက္မဲမဲရဲဝံ့စြာ ဧည္သည္ကေလးမေလး၏ လက္မွ
အ႐ုပ္စုတ္ကေလးကို လုယူႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္မွာ မည္သူ႔လက္ခ်က္နည္း။ သူ႔ပင္ကို စိတ္ရင္းႏွင့္ဆုိလွ်င္ ထုိမွ်မုိက္မဲေသာအလုပ္မ်ဳိးကို
သူလုပ္ပါမည္တဲ့လား...
ား... အဲသည္ေလာက္ေတာ့ သူမမိုက္ဘူးဟု ထင္ပါသည္။
အဲသည္ေန႔ကေလာက္ သူ႔ေမေမ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္သည္ကို သူတစ္ခါမွ်ပင္ မျမင္ဖူးဟူ၍ ဆုိရေလာက္ေအာင္ပင္
စဥ္းစားသာၾကည့...
္. .. ၿငိမ္းခ်မ္းဆုိေသာ လူဆုိးေလးလု
ေလးလုပ္လုိက္သည့္အလုပ္က

ေမေမ့အား ဧည့္သည္မ်ားအားလံုးေရွ႕တြင္

အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ၊ ဘာဆုိဘာမွ တန္ဖုိးမရွိသည့္ လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္
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ဘုိမ႐ုပ္အစုတ္ကေလးအတြက္ႏွင့္ သူ႔ေမေမအဘယ္မွ်ေလာက္

ဧည့္သည္ေတြေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာပူကာ ရွက္ကိုးရွက္ကန္း

ျဖစ္
ျဖစ္လုိက္မည္နည္း။
အဲသည္အတြက္ ေမေမကစိတ္ရွည္လက္ရွည္ပင္ ႀကိမ္လံုးတစ္လံုး ေရွ႕တြင္ခ်၍ ထုိင္ေစာင့္ေနခဲ့၏။ လူဆိုးေလး
ၿငိမ္းခ်မ္းအား

သူအပင္ပန္းခံ၍

လုိက္ရွာရန္

မလုိပါေခ်။

ထံုးစံအတုိင္းပါပဲ...
. ..

ဝမ္းဗုိက္ထဲက

တဂြီဂြီႏွင့္

မုိးတြင္းက

အံုးအြမ္ဖားမ်ားကဲ့သုိ႔ အသံစံုျမည္ဟည္းလာေသာအခါတြင္ကား ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ လက္ႏွစ္ဖက္ျပဳတ္ ဘုိမ႐ုပ္ကေလးအား
ရင္ဝယ္ပိုက္ရင္း

အိမ္အနီးသို႔

ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းဆုိသည့္

ငတိေလး၏ မ်က္ရည္ေတြ၊

ႏွပ္ေခ်းေတြ

မေယာင္မလည္

ခ်ဥ္းကပ္လာေတာ့၏။

ဘယ္ေလာက္ေျမေပၚခသြားသည္မသိ။

အဲသည္ေန႔က

သူ႔အသံဆုိးႀကီးက

တစ္ရပ္ကြက္လံုး နားကို ပိတ္ထားခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ညစ္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္ နားဆင္ရမည္။ သူ႔ေပါင္မွာ၊ ေျခသလံုးမွာ
အ႐ႈိးရာႀကီးေတြ

အစင္းလုိက္၊

အစင္းလုိက္

မုန္တီဟင္းကဲ့သို႔

ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီးေပၚေနမည္ကို

ပရိသတ္ႀကီး

မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
ကိုင္း...

စာဖတ္သူတ႔ေ
ုိ ရ...
ရ...

ထုိအခ်ိန္က

ၿငိမ္းခ်မ္းေလး၏

အတြင္းစိတ္ကေလးထဲ

ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍

ဝင္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ ႏႈိးဆြေပးလိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အမည္ကို ယခုေလာက္ဆုိ သိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။ ထုိသူ၏အမည္ကား...
ား...
'ဒိန္းတလိန္း' ဟုေခၚပါသတည္း။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လုိက္တုိင္း သူ႔စိတ္ထဲ အသည္းထဲက အဲ့ဒီငတိကို
စိတ္နာသည္။ ဒင္းလုပ္၍ သူေကာင္းေကာင္းႀကီး နာနာအတီးခံရတာမဟုတ္လား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဲဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားမိတုိင္း
ဒိန္းတလိန္းေရ...
ေရ... မင္းကိုမိလို႔ကေတာ့ အေသပဲ။ ေျပးႏုိင္မွလြတ္မယ္ဟူ၍ပင္ ႀကံဳးဝါးမိေလေတာ့သတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၃၂)
ဒိန္းတလိန္းေရ ေက်းဇူးအထူး

''သမီ
''သမီးေဖြးေဖြး...
ဆရာကေတာ့
အနက္႐ႈိင္းဆံုး

အဲဒီ

ေနရာတစ္ခုမွ

အခုသမီးရဲ႕အျဖစ္ကိုျမင္ေတာ့
ဇာတ္လမ္းေလးဟာလည္း

ဒိန္းတလိန္းဆုိတဲ့

နတ္သားေလးကို

ငုတ္လွ်ဳိးပုန္းကြယ္ေနတဲ့
ဆရာ့သူငယ္ခ်င္းစံုတြဲကို

႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထက
ဲ လိုပ...
ဲ...

ေက်းဇူးအထူးတင္မိတယ္...။
...။
...

အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာကို
ခ်က္ခ်င္းပဲ

သူက

သတိရလိုက္မိတယ္။

စိတ္ကူးယဥ္သိပ္ဆန္တယ္။

သမီးႏွလံုးသားရဲ႕

တူးေဖာ္ေပးလိုက္လို႔ပ...
ဲ. ..
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕

သူငယ္ခ်င္းက

ဆရာနဲ႔အတူတူ

ေဆး(
ြ ္မိသာြ းလဲ
ေဆး(မန္း)မွာ၊ ရန္ကုန္ေဆး(
ဆး(၁)က အတန္းတူ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္ကဘယ္လုိ စာခ်င္းဆက္သယ
မသိဘူး။

စာေတြ

အျပန္အလွန္ေရးရင္းကေန

ခ်စ္သူရည္းစားေတြ

ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။

တစ္ရက္က်ေတာ့

ရန္ကုန္ကို

ဒီေကာင္ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ ခ်ိန္းေတာ့ ဆရာတုိ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလိုက္ႀကီး မီးရထားဘူတာ႐ံုအထိ လုိက္ပို႔ခဲ့ၾကတာ မေမ့ႏုိင္စရာပဲ။
သူ႔ခ်စ္သူကို ပထမဆံုးေတြ႔ရမွာ။ ခ်ိန္းတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္မေလးက အက်ႌက အဝါေရာင္
အဝါေရာင္၊ ပန္းအနီေလးတစ္ပြင့္ ပန္ထားမွာတဲ့။
ကိုင္း ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ ေကာင္းသလဲ။ အဲ့သလုိ အခ်စ္ခရီးကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ေလး အလွပဆံုး
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စတင္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ ဘယ္ကဘယ္လုိေတြ ျပႆနာေတြ တက္တယ္မသိဘူး။ ဆရာဝန္လည္းျဖစ္ေရာ
ႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားၾကတယ္။ ဒီဇာတ္
ဇာတ္လမ္းက ဒီမွာတင္တစ္ခန္းရပ္ၿပီလုိ႔ ျပည္ဖံုးကားခ်လုိက္ၿပီေပါ့။ ဒီလုိနဲ႔ တစ္ေယာက္တကြစ
ဲ ီ
ျဖစ္သြားၾကတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကလည္း သူ႔အိမ္က ေပးစားတဲ့ ဆန္စက္သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ဖုိ႔ ျမန္းေနၿပီ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဒီေကာင္က ရန္ကုန္ကို တက္လာခဲ့ခ်ိန္မွာ အရင္က သူ႔ခ်စ္သူ
သေ
ူ ဟာင္းကလည္း သူေဌးသားတစ္ေယာက္န႔ဲ
ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေတာ့မယ့္ သတင္းကိုလည္း ၾကားလိုက္ေရာ ဆရာ့ဆီအေျပးအလႊား ေရာက္လာခဲ့တယ္။ အရင္ကေတာ့
ဒီဇာတ္လမ္းကို ဤဘဝဤမွ်သာဆုိၿပီး ရပ္လုိက္ၿပီလုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားတဲ့ငနဲ၊ အခုသူ႔ခ်စ္သူေဟာင္း သူတစ္ပါးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲ
တစ္ျခမ္းေလာက္

ေရာက္လု
လန
ု ီးပါးျဖစ္ေနၿပီလို႔လည္း

စားလို႔မဝင္ျဖစ္ၿပီး

ဒိန္းတလိန္းနတ္

ၾကားလိုက္ရေရာ...
ေရာ...

ဝင္ပူးေတာ့တာပဲ။

အဲဒီငတိ

ထုိင္လုိ႔မရ၊

ထလုိ႔မရ...
ရ...

အ႐ူးတစ္ပိုင္းျဖစ္ပံုမ်ား

အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္

ရယ္ခ်င္စရာလည္းေကာင္း၊

စိတ္ညစ္စရာလည္းေကာင္း... ဒီလုိမ်ဳိးကိစၥေတြန႔ဲ ဆရာက ငယ္ငယ္ကတည္းက အက်ဳိးေပးတယ္
ေပးတယ္လို႔မ်ား ေျပာရမလားမသိဘူး။
ေနာက္ဆံုးဆရာ့ဆီ ငနဲသားေရာက္လာၿပီး တဂ်ီဂ်ီနဲ႔ အပူကပ္ေတာ့တာပဲ။ ဒီကြဲကြာေနတဲ့ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲ
ေအာင္သြယ္လုပ္ေပးရေတာ့တယ္။
ေရာက္မွန္းမသိဘူး

အခုသမီးေဖြးေဖြးျဖစ္သလုိပဲေပါ့။

ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ

အစကေတာ့

အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲ

အခ်စ္

ဆုိတာ

ပါသြားမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔

ဘယ္ေရာက္လုိ႔
ႀကံဳလုိက္ရေရာ

အဲဒီပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ အခ်စ္ဟာ ဘြားခနဲ ကိုယ္က သတိေတာင္မထားမိဘဲ သူ႔အလုိလုိ ေပၚလာေတာ့တာျဖစ္တယ္။
အဲ့ဒီသူငယ္ခ်င္း

လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္

မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက

ဆရာဟာ

သူတုိ႔ရဲ႕

ျမားနတ္ေမာင္

နတ္သားေလးတစ္ပါးအလား ေက်းဇူးေတြတင္လုိက္ၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ရယ္စရာေကာင္းတဲ့အျဖစ္ကေတာ့ အခု
ဒီငနဲလင္မယား သူတို႔ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးခ်စ္ရည္လူးခဲ့ၾကတုန္းကေတာ့ ျမားနတ္ေမာင္ကို တစ္ခါမွ ေကာင္းေကာင္းသတိမရဘဲ
အိမ္ေထာင္သက္ေတြ

ၾကာလာတဲ့အခါ

သူတို႔ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးၾကတဲ့အခါတုိင္း

အဲ့ဒါမင္
ဒါမင္းေၾကာင့္ဆိုၿပီး

ျမားနတ္ေမာင္ကို

ေဆာ္ပေလာ္တီးခ်င္သတဲ့ သမီးေရ။
ကိုင္း အခုအျဖစ္လည္း သမီးေဖြးေဖြးရဲ႕အျဖစ္ကို ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒီအတုိင္းတစ္ထပ္တည္းပဲ။ သမီးကို
ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ သမီးရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြမွာ ဘာေရာဂါမွလည္း မရွိဘူး။ ဘာျပႆနာမွ
ဘာျပႆနာမွလည္း မရွိဘူး။
ဒါေၾကာင့္

ဘာေဆးမွလည္း

ေသာက္စရာမလုိဘူး။

အခု

သမီးတို႔

လင္မယားမွာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ကိစၥေတြအားလံုးကို

ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးလို႔ပဲ သေဘာထားလုိက္ေတာ့ေနာ္။ ကိုေက်ာ္စြာ ဟိုေန႔ညက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ၊ သူ႔ပါးစပ္က မူးမူးနဲ႔ေျပာခဲ့တ့ဲ
ဇင္ဇင္ဆုိတဲ့ မိန္းကေလးကိုလည္း ဘာဆုိဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ စိတ္ထားလိုက္ၿပီး အခုလက္ရွိ သမီးစိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့
အတုိင္းေလးပဲ အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္ ေနလုိက္ေတာ့ေနာ္...
... အစစအရာရာ အားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သာြ းလိမ့္မယ္လုိ႔
ဆရာတထစ္ခ် ေျပာရဲပါတယ္။ ဘာဆုိဘာမွလည္း စိတ္မပူနဲ႔ေတာ့ ဒီအတုိင္းေလး ေနလုိက္ေတာ့''''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏
ေငးစိုက္ၾကည့္ေနေလ၏။

စကားအဆံုးတြင္

သူ႔စိတ္ထဲ

ေဖြးေဖြးက

အံ့ၾသတႀကီးျဖစ္ေနပံုပင္

သူ႔အားမ်က္လံုးေလးျပဴး၍
သူ႔ပါးစပ္က

အံ့အားသင့္သည့္အသြင္ႏွင့္

ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း

သူ႔အသြင္သ႑ာန္ေတြက ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း သူမအား ေဆးကုၿပီးေၾကာင္းကို မယံုႏုိင္ေအာင္

သူ႔မ်က္လံုးေတြ၊

ျဖစ္ေနသည့္အသြင္က

ထင္းထင္းႀကီး ေပၚေနေလ၏...
ေပၚေနေလ၏...။
... ။ ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါ၏...
ါ၏... ေရာဂါတစ္ခုခု၊ ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆရာဝန္ဆီေရာက္တုိင္း
ဆရာဝန္က ေရာဂါကို နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ရွာမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆးတုိက္လွ်င္တုိက္၊ ေဆးထိုးလွ်င္ထုိး၊ ခြဲစိတ္ၿပီးကုလွ်င္ကု၊
ေဆးနည္းတစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့

ကုသမႈေပးရစၿမမ
ဲ ဟုတ္လား။

အခုေတာ့

ၾကည့္ပါဦး...

သူမ၏ေရာဂါျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအား အားကိုးတႀကီး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ကုသမႈကို ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္ႀကိဳေနခဲ့သူ ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

typing & pdf - lucky82
125

mmcybermedia.

com

မိန္းကေလးခမ်ာ...
ကေလးခမ်ာ...

ယခုေတာ့

သူခ်စ္ခင္အားကိုးေလးစားၾကည္ညိဳေသာ
ေသာ

ဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီမွ

ေဆးတစ္ျပား၊

ေဆးတစ္လံုးမွလည္း မစားရ၊ မထုိးရ၊ မခြစ
ဲ ိတ္ရေသးပါပဲႏွင့္ ကုသမႈက ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ဆုိေနခ်ၿပီ။
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္

မိန္းကေလးအား ၿပံဳးၿပံဳးေလး ၾကည့္ေနေလ၏။ ေဖြးေဖြး၏ႏႈတ္ခမ္း

ဖူးဖူးေလးေတြက တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္
ဖစ္ေန၏။ သူမ တစ္ခုခုကို ေျပာခ်င္ေနပံုရသည္။
''သမီ
''သမီး ဘာေျပာခ်င္လုိ႔လဲ ေျပာေလ''
ေျပာေလ''
''ဆရာ
''ဆရာ သမီးတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္လုိ႔ပါ''
ါ''
သူမတစ္ခုခုကို ေသခ်ာေပါက္ႀကီး ေမးခ်င္ေနၿပီ။ ထုိစဥ္မွာပင္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ဖုန္းတစ္ခ်က္ ဝင္လာေလ၏။
''ဆရာေရ
''ဆရာေရ

ခြဲခန္းထဲက

ဆက္ေနတာပါ...
. ..

အခ်င္းေရွ႕ေရာက္
႕ေရာက္ေနတဲ့

ေမြးလူနာတစ္ေယာက္ကို

အေရးေပၚ

ခြဲစိတ္ေမြးေနရင္း ေသြးေတြဒလေဟာ ထြက္ေနလုိ႔ လူနာက Shock ရေနၿပီဆရာ''
ရာ''
ဘုရား

ဘုရား...
ား...

သားဖြားမီးယပ္ခြဲစိတ္ကု

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္

ထုိင္ေနရာမွ

ယခုကဲ့သို႔ေသာ

ဝုန္းခနဲ

ျဖစ္ရပ္သည္

ခုန္၍

ထလုိက္မိ၏။

သားသမင္၏ရနံ႔ကို

သူလုိ

ရလုိက္ေသာ

ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ သူ႔အာ႐ံုေတြအားလံုးကို အထက္သန္ဆံုး လႈပ္ႏႈိးလိုက္သလုိပါပဲ။
''လာၿပီ
. .. လာၿပီ...
... အခုခ်က္ခ်င္း ဆရာလာၿပီ...
. .. သမီးေဖြးေဖြးေရ...
. ..
''လာၿပီ...
ေရ... ခြဲခန္းက အေရးေပၚေခၚလို႔ ဆရာေတာ့ ေျပးၿပီ...
သမီးဆရာ့ကိုခြင့္ျပဳဦးေနာ္...
... ေနာက္မွ ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ''့''
ေျပာေျပာေျပးေျပးပါပ...
ဲ. .. သူ႔အားပါးစပ္ေလး အေဟာင္းသားႏွင့္ ေငးေမာၾကည့္ရင္း က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေဖြးေဖြး...
ဘာေတြမ်ား ေမးခ်င္မွာပါလိမ...
့္... ဟုေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ သိခ်င္စိတ္ေတြ ေစာေနမိေတာ့သတည္း။
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ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ(္ ၃၃)
မ်က္လံုးမွိတ္လို႔ လက္မေထာင္ အတုိးခ်လို႔ ခ်စ္ရေအာင္

''ဆရာေရ...
ဆရာေရ... ဆရာ...
ဆရာ... ဆရာရွိပါသလား'
ါသလား''
ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္

မၾကာမီသူဝင္ရေတာ့မည့္

လက္ခ်ာအတြက္

ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာပင္ သူ႔႐ံုးခန္းတံခါးကို တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္၍ အေမာတေကာ ေခၚသံကို ၾကားလုိက္ရေလသည္။ ဟာ...
ဟာ...
ဘယ္သူပါလိမ...
့္. .. အေရးေကာင္
အေရးေကာင္းတုန္း ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆုိတာ ဒါပဲျဖစ္မွာ။ ၾကည့္စမ္းပါ သူ႔အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ေနသည့္
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္က

စိတ္ဝင္စားဖို႔

မည္မွ်ေကာင္းပါသနည္း။

သူျပင္ဆင္ေနသည္မွာ

ေနာက္ဆံုးႏွစ္

ေဆးေက်ာင္းသားေတြကို သင္ရမည့္ သားဖြားမီးယပ္ဘာသာရပ္မွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေၾကာင္းဟုထင္လွ်င္ မွားသြားလိမ့္မည္။
ဤေရာဂါေဝဒနာေတြအေၾကာင္းက တစ္ေရးႏုိးထၿပီး သင္လည္းရေလာက္ေအာင္ သူ႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ႀကီး
ရွိၿပီးသား။ ယခု သူျပင္ဆင္ေနသည္မွာ ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္စာေရး၍ ေမးထားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု။
ေက်ာင္းစာေတြ ေဆးစာေတြႏွင့္ လားလားမွ်မဆုိင။္ လံုးဝမပတ္သက္။ ေဆးေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာေတြ
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ပတ္သက္ပါသနည္း။

သူကေတာ့

ထုိက႑ေလးကို

'အေမးကမာၻထဲက

ေတြးစရာက႑'
စရာက႑'

ဟု

ျဖစ္ေစခ်င္သည္။

ေဆးပညာေတြကိုခ်ည္း

အမည္ေပးထားသည္။ ေမးခ်င္ရာေမး သူကေျဖမည္။
သူကေတာ့

သူ႔တပည့္ေလးမ်ားကို

တစ္ဖက္ကမ္းခတ္
ခတ္ေအာင္

ဆရာဝန္ေကာင္းေတြ

တတ္ေျမာက္႐ံုမွ်ႏွင့္

ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္ၿပီဟု

သူမယံုၾကည္ပါ။

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္ ေဆးပညာအျပင္ သူ၏စိတ္ေနစိတ္ထား...
ား... သေဘာထားႏွင့္ ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ေတြကလည္း
ထပ္တူထပ္မွ် အေရးႀကီးသည္ဟု သူကခံယူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ႔စာသင္ခ်ိန္
နေ
္ တြတုိင္းမွာ
အခ်ိန္ကိုႏွစ္ပိုင္းပိုင္း၍

ေဆးပညာေတြကိုသာမက...
ာမက...

လူငယ္တုိ႔၏စိတ္ထား

သေဘာထားခံစားခ်က္

ႏွလံုးသားမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ႏွလံုးသားအာဟာရမ်ားကိုပါ သူကအၿမဲ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။
ယခုလည္းၾကည္...
့. .. ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္က သူ႔အား စာေလးတစ္ေစာင္ေရး၍ ရင္ဖြင့္ထားသည္
ားသည္က...
စိတ္ဝင္စားစရာအတိ...
. .. သူမဘဝတြင္ အေဖတစ္ခု သမီးတစ္ခ...
ု. .. မိခင္က သူမငယ္စဥ္ကတည္းက ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။
ယခုေဆးတကၠသုိလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ...
္. .. မၾကာခင္ၿပီးဆံုး၍ ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့မည္။ သူမ၏ရည္မွန္းခ်က္က ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္
အသက္

(၄၀)
၄၀)ေလာက္ထိ

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း

အလုပ္လုပ္ၿပီး

ကုန္ဆံုးလိုသည္။

သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္
အိမ္ေထာင္မျပဳလိုဘဲ
သမီးေလးအား

သို႔ေသာ္

တစ္ကိုယ္တည္း

အ႐ုိးထုတ္လုိသူ။

ေဟာဒီကမာၻႀကီးထဲ

လက္တြင္

သူမအား

ဥတစ္လံုး

မယ္သီလရွင္ဝတ္၍

အားလံုးစီစဥ္ၿပီးသားဆုိပဲ။
ေဖေဖကေတာ့

အပ္ႏွံထားလိုသည္တဲ့။

ခ်န္မထားခဲ့လ...
ို...

သမီးအား

ကိုင္း...

သူက

သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာ

တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘဝႏွင့္

သေဘာတူညီမဂၤလာေဆာင္ေပးၿပီး

စိတ္ခ်လက္ခ်

ဘဝကို

သူ႔မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း၏သားျဖစ္သူ

မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးဖို႔

အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္

သူငယ္ခ်င္း၏သားျဖစ္သူႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မည္သူ
့သတ
ူ စ္ဦး၏

ဘုရားသမီ
ားသမီးေတာ္

သူမ၏အေဖကေတာ့

ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း

သူမရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္

သူ၏အခ်စ္ဆံုး

သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ကာ

သူ႔ကိုယ္စား

ဤေဆးေက်ာင္းသူေလး

ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။ မိဘစကား နားေထာင္ရမည္လား။ ပယ္ရွားရမည္လား။ သူမျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္တို႔က
တစ္ထပ္တည္းက်ပါရဲ႕လား။

တစ္ခုလုိခ်င္

တစ္ခုကို

စြန္႔လႊတ္ရမည္လား။

မည္သည္ကို

စြန္႔လႊတရမည္
္ရမည္နည္း။

ကိုင္း

ထုိေမးခြန္းေလးကိုေျဖရင္း ဘဝခရီးေဖာ္ လိုပါသလား။ လုိအပ္လွ်င္ ထုိခရီးေဖာ္အား မည္သို႔မည္ပံု ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသနည္း
ဆုိသည္ကို

ေဆြးေႏြးဖို႔

သူစိတ္ေရာကိုယ္ပါ

တံခါးေခါက္သံက

တေဒါက္ေဒါက္

ကိုေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတုိ႔

ဇနီးေမာင္ႏွံကို

ႏွစ္ျမႇဳပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ

ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္။
ထုိအေၾကာင္းအရာကိ
အရာကို
သတိရလုိက္မိေသးသည္။

စဥ္းစားေနဆဲမွာပင္

ၾကည့္စမ္း...

အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္ အ႐ုိးထုတ္လုိေသာ
မလြန္ဆန္ႏုိင္ဘဲ

အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္၊

အျဖစ္က

သူ႔စိတ္ထဲ

ဘယ္ေလာက္ေတာင္တူလုိက္သလဲေနာ္။

ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္
ကေလးေမြး၊

ခ်စ္ရမွာ

စာမလိပ္ေသာ

မယ္သီလရွင္ဝတ္ခ်င္ေသာ

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့
အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္

အေဖ့ဆႏၵကို

ႀကံဳရရွာသည့္အျဖစ္။

ထုိအေၾကာင္းေလးကို သူသတိရမိေတာ့ ေဖြးေဖြးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေတြမ်ား ေရာက္ေနပါလိမ့္။ ဘာလုိလိုႏွင့္
ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ ငတိမေလး သူ႔ေရွ႕က ၾကက္ေပ်ာက္ငွ
ငက
ွ ္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္မွာ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္လနီးနီးပင္
ရွိေနပါေရာလား။ သူတုိ႔ရဲ႕ျပႆနာေတြေရာ ေျပလည္သြားၿပီလား။ ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနပါလိမ့္ဟု ေတြးေနမိေသးသည္။
''ဟိတ္ လာၿပီ လာၿပီ ဆရာလာၿပီ'' ဟုေျပာေျပာေျပးေျပးပါပ...
ဲ. .. စားပြဲမွ အသာထ၍ တံခါးကိုဖြင့္ေတာ့...
. ..
''အလုိ ေဖြးေဖြ
ေဖြးပါလား'
ပါလား''
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ေငြလမင္းေလးတစ္စင္း သူ႔အခန္းေရွ႕သို႔ ေရာက္ေနသည့္အသြင္ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ၾကည္လင္႐ႊင္ပ်ေနေသာ
ေဖြးေဖြးကို ႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျမင္လုိက္ရ၏။
''ၾကည့္စမ္း...

သမီးေပ်ာက္ခ်က္သား

ေကာင္းေနလုိက္တာ။

အခုဘယ္ကဘယ္လုိ

သရဲလာေျခာက္ရတာလဲ။

သမီးတစ္ေယာက္တည္းလား'
လား'' ဟု တအံ့တၾသႏႈတ္ဆက္ရေလသည္။
''ဆရာ့ကို အံ့ၾသဝမ္းသာသြားေအာင္ တမင္တကာ အခုမွလာတာ ဆရာရ။ ကိုေက်ာ္စြာနဲ႔အတူလာတာ ဆရာေရ။
သမီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။

သူက

ေဆး႐ံုထိပ္မွာ

သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔

မေမွ်ာ္လင့္ဘတ
ဲ ုိးေနလုိ႔

စကားေျပာရင္း က်န္ရစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ သမီးကေတာ့ ဆရာနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းေနၿပီမ႔ုိ သူ႔ကို စကားေျပာၿ
စကားေျပာၿပီးမွ ေနာက္က ဆရာ့အခန္းကို
လုိက္လာခဲ့ဖို႔ မွာၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ထြက္လာခဲ့တာ'
ာ''
''လာလာ သမီးေဖြးေဖြးလာ၊ သမီးကို ဆရာေမးခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ''
''သမီးလည္း

ဘာထူးလဲ၊

ဆရာ့ကို

ေျပာျပခ်င္တာေတြ

အမ်ားႀကီးရယ္ေပါ့...
. ..

သမီးေလ

ဘဝမွာ

ဆရာနဲ႔

ဆံုေတြ႔ခြင့္ရတာ နည္းနည္
နည္းေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္။ အေစာႀကီးကတည္းက ဆံုေတြ႔ခြင့္ရလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္
ေကာင္းလိုက္မလဲေနာ္။
ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီး

အရင္တုန္းက

စိတ္ညစ္ခဲ့ရတဲ့

အိမ္လည္းျပန္ေရာက္ေရာ သမီးဟာ

ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္ဆရာ။

အခ်ိန္ေတြကိုေတာင္

ျပန္ၿပီးႏွေျမာေနာင္တရမိေသးတယ္။

ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လုိပဲ နတ္ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်လုိကသလု
္သလုိ

သမီးပဲစိတ္ထင္လို႔လား...
ား...

တကယ္ပဲျဖစ္တာလားေတာ့

မသိဘူး။

ကိုေက်ာ္စာြ ကလည္း

အရင္တုန္းက သမီးသိခ့တ
ဲ ့ဲ ကိုေက်ာ္စာြ နဲ႔ လံုးဝမတူေတာ့ဘဲ ေနာက္လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲသာြ းသလုိပဲဆရာ။
သမီးကို

ဆက္ဆံတ့ပ
ဲ ံုစံေတြ

အားလံုး

သိသိသာသာႀကီး

ေျပာင္းလဲသြ
သာြ းခဲ့တယ္။

သမီးတို႔

ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္

ႏွစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခရီးရွည္ႀကီး ထြက္ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုေက်ာ္စြာရဲ႕ညီေလးတစ္ေယာက္ သံတမ
ဲြ ွာ
မဂၤလာေဆာင္တယ္။

အဲ့ဒီကို

သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ရယ္

သမီးရယ္၊
အဲ့ဒီ
ဒက
ီ ို

ကိုေက်ာ္စြာရယ္၊

လုိက္သြားခဲ့ၾကတယ္။

သမီးေလးသဲသဲရယ္၊

မဂၤလာေဆာင္က

သဲသက
ဲ ိုထိန္းဖုိ႔

တစ္ရက္တည္းပါ။

ဒါေပမယ့္

ကိုေက်ာ္စြာက ငပလီမွာ ဘန္ဂလိုေလးတစ္ခု ငွားထားၿပီး တစ္လေလာက္ ေအးေအးေဆးေဆးကို ေနပစ္လုိက္တယ္။
သမီးတုိ႔ေတြ

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းက

ဒါပထမဆံုး

ခရီးထြက္ဖူးတာပဲ

ဆရာရယ္။

ေျပာရမယ္ဆုိရင္

သမီးတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္
က္ ဟန္းနီးမြန္းခရီးလို႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ ဆရာရယ္...
. .. ဆရာက
သမီးရဲ႕စိတ္ကို
အဲ့ဒီစိတ္ေလး
ကိုေက်ာ္စြာပဲ...
. ..

ဘယ္လုိမ်ားေျပာင္းလဲေပးလိုက္တာလဲ
ေျပာင္းလဲသာြ းတာနဲ႔
သူသမီးကို

သမီးေသခ်ာမသိေပမယ့္

ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့

အရာအားလံုး အုိေကမွာ စိုျပည္သြားတယ္လို႔ပဲ

ဆက္ဆံပံုဆက္ဆံနည္းေတြ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာရမလား...
ာရမလား...

ေျပာရရင္

အမွန္ပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက

ခ်စ္ပံုခ်စ္နည္းေတြကလည္း

ဟုိးအရင္တုန္းကလို မဟုတ္ေတာ့တာ အမွန္ပဲ သမီးကေတာင္ သူ႔ကိုေျပာရေသးတယ္။ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ မုန္႔ေကၽြးသလုိပလ
ဲ ုိ႔
စားလိမေကာင္
ု႔မေကာင္းတဲ့ မုန္႔က်ေတာ့ ေနာက္တစ္ခါထပ္ၿပီး စားခ်င္စိတ္မ်ဳိး ဘယ္ေပၚပါေတာ့မလဲ။ အခုလိုမ်ဳိး စားလို႔အရသာရွိတ့ဲ
မေ
မုန္႔မ်ဳိးကိုသာ

အေစာႀကီးကတည္းက

ေကၽးြ ခဲ့ရင္

အခုလို

ျပႆနာမ်ဳိးေတာင္

အစကတည္းက

ျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘဲ

အစစအရာရာ အဆင္ေျပမွာပဲလုိ႔ေလ'
လ''
ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးေလးႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္လန္းဆန္းစြာ... သူ႔ရင္ထႏွ
ဲႏလ
ွ ံုးသားထဲက စကားေလးမ်ားကို ေျပာေနေသာ
ေဖြးေဖြး၏ မ်က္ႏွာေလးကို

ၿပံဳးၿပံဳးေလးေငးၾကည့္ေနရင္း

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ရင္ထဲ

ေျပာမျပႏိုင္ေအာင္

ၾကည္ႏူးပီတိ

ျဖာေနေလေတာ့သည္။ ၾကည့္စမ္းပါဘိ...
. .. ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ၾကည္ႏူးပီတိဟူသည္ ဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သူ႔ေရွ႕ေမွာက္က
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သမီးေလးေဖြ
ဲ သာ ႏွစ္လေက်ာ္တုန္းကႏွင့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္...
. .. ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာ လံုးဝကြျဲ ပား
ေလးေဖြးေဖြးသည္ လြန္ခ့ေ
ျခားနားသြားေခ်ၿပီ။ ယခုေတာ့ ခ်စ္ရမွာ စာမလိပ္ေသာ ေဖြးေဖြးမဟုတ္ေတာ့ပဲ အခ်စ္ပန္းကေလးေတြ လန္းလန္းစြင့္စြင့္
ေမႊးပ်ံ႕ကာလွခ်င္တုိင္းလွေနေသာ ေဖြးေဖြးျဖစ္ေနၿပီပဲ။
ထုိစဥ္မွာပင္ တံခါးဝမွာ အရိပ္တစ္ခု ထင္လာ၏။ သူ႔ေရွ႕က ထုိင္ရင္းစကားေျပာေနေသာ ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ 'ေဟာ...
ေဟာ...
ကိုကိုလာၿပီ'

ဟူေသာစကားသံ

႐ႊင္႐ႊင္ေလးႏွင့္အတူ

သမင္မေလးအလား

ဖ်တ္ခနဲ

အခန္းဝသုိ႔

ေရာက္သာြ းကာ

သူ႔ကိုကို၏လက္ကို ဆြဲ၍ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီသို႔ ေခၚေဆာင္လာေခ်၏။
''လာ...
ို. .. ကိုကို႔ကို ေဖြးေျပာေျပာေနတဲ့ ေဖြးရဲ႕ဆရာေဖေဖ...
. ..
လာ... လာ..
လာ...
... ကိုက...
ဆရာေဖေဖ... ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆုိတာ အခုဆရာပဲ...
ဆရာေရ...
. .. အခုမွပဲ ေဖြးေဖြးဆႏၵျပည့္ေတာ့တယ္''
ဆရာေရ... ဒါသမီးရဲ႕ကိုကို ကိုေက်ာ္စာြ ေလ...
ေလ... ဆရာနဲ႔ေတြ႔ေပးခ်င္ေနတာ ၾကာလွၿပီ...
သူ႔႐ံုးခန္းေလးထဲ အၿပံဳးပန္းေလးေတြ ေဝေဝစီေနၿပီတည္း။ ငပလီမွ ဝယ္လာေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္
သူ႔အားလက္စံုမုိးကာ ရွိခုိးကန္ေတာ့ေနေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ၾကည့္ရင္း ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္
မ်က္ရည္ေတြပင္ ရစ္ဝုိင္းလာမိေလ၏။ ၾကည့္စမ္း... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လုိက္ဖက္တင့္တယ္လွတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံေလလဲ...။
. ..။
...
''ဆရာေရ...
. .. ဆရာ့ေက်းဇူးေတြကို ဒီတစ္သက္မေမ့ပါဘူး'' ဟုခ်စ္စဖြယ္အၿပံဳးေလးႏွင့္
ဆရာေရ... သမီးတို႔ကို ျပန္ခြင့္ျပဳပါေနာ္...
ႏႈတ္ဆက္ရင္း အခန္းထဲမွအထြက...
္. .. ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ကိုေက်ာ္စြာတို႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုမိၾကေလ၏။ ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက
မ်က္လံုးေလးတစ္ဖက္ မွိတ္ျပလုိက္ခ်ိန္မွာပဲ ကိုေက်ာ္စြာက ညာဘက္လက္မေလးကို ေထာင္ျပလုိက္သည့္ ျမင္ကြင္းကိုေတာ့
ေရွ႕မွ သမင္မေလးပမာ ေကာ့ေကာ့ေလး ထြက္သာြ းေသာ ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္...
. .. လြဲေခ်ာ္သြားေခ်ၿပီတည္း။
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