


 

  




 

 

 
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္ 

၅၀၁၁၁၃၁၀၁၀ 
 

မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ 
 ၅၀၁၂၈၀၁၁၁၀ 

 
ပထမအႀကိမ္ 

၂၀၁၁ ခု၊မတ္လ 
 

အုပ္ေရ  
၅၀၀ 

 
တန္ဖုိး  

၁၅၀၀ က်ပ္ 
 

မ်က္ႏွာဖုံး ဒီဇိုင္း  
ပန္းခ်ီေဇာ္ေမာင္ 

 
အတြင္းဖလင္ 
Colour King 

 
ထုတ္ေဝသူ 

ေဒၚခင္မ်ိဳးျမတ္၊ နန္းေဒဝီစာေပ၊ အမွတ္ ၂၁၅၊ 
ရွမ္းလမ္း၊    စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

 
 

မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အတြင္းပုံႏိွပ္သူ 
ေဒၚခင္လွ( စာေပေလာက) 

၁၇၃၊ ၃၃ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

 
 



 

မာတိကာ 

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း ...................................................................................... 4 
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စာေပ ကေလာင္အမည္          - က်ားေပါက္ 
အမည္အရင္း                      - ဟန္ထူးလြင္ 
အလုပ္အကုိင္                      - သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာဝန္၊ ေတးေရး ၊ ေတးဆုိ 
ေမြးသကၠရာဇ္                      - ေမ ၂၀၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ေသာၾကာေန႔ 
မိဘအမည္                         - ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ေဒၚမြန္မြန္ေက်ာ္ 
အႏုပညာေလာကသုိ႔ 
စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္     - ၁၉၉၇ တြင္ Drum အတီးသမား ဘဝမွ စခဲ့၊ လက္ရွိ                   
                                          Big Bag Band တြင ္ေရး၊ ဆို၊ တီး 
စာေပေလာကသုိ႔  
စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္     - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္( နာဂစ္အၿပီး) 
ပထမဦးဆုံး ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္  
စာစုအမည္                          - ပစ္မွတ္ အျပင္ဘက္မွ စကားလုံးမ်ား  
ထုတ္ေဝသူ                          - ဆုျပည့္စံုထြန္း စာေပ 

လက္ရွိတြင ္(Wellness / သရဖူ / Idea) စသည့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါေရးသား။  
ဇနီး ဇုံဇံု၊ သမီး အမရာထူးလြင ္ (ခ) Emerald တုိ႔ႏွင့္ အတူ ပါရမီ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင ္

ေနထုိင္လ်က္ရိွ။ 
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ေၾကာင္စာ 

သရဖူန႔ဲ Wellness က စာေတြ စုၿပီး ျပန္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ သံစံုထြက္ေနတယ္။ အသံေတြက 
နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္၊ တခ်ိဳ႕က ေၾကာင္ေတာင္ ျဖစ္လိုက္ေပါ့။ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ စႏၵရားခလုတ္ေတြေပၚက 
ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားလုိ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္မိတယ္။ ဒိုေရမီဖာ နားမလည္တာ ေၾကာင္အျပစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဲဒီေၾကာင္ကို သင္တုိ႔ဆီ လႊတ္လုိက္ပါတယ္။ 
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[၁] 

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရိုးရုိးသားသားပဲ ေတြးၾကည့္ပါမည္။  

လူေတြ ဘာေၾကာင့္ စာေရးၾကသနည္း။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ေျပာစရာရိွတာေတြ 
ေျပာဖို႔ဟု အေျဖထြက္လာမည္ ထင္ပါသည္။ (စာနဲ႔ေရး ေျပာရ တာက ပိုထိေရာက္ တြင္က်ယ္သျဖင့္ 
ထိုနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) သုိ႔ေသာ္ ထမင္းစား ေရေသာက္ ကိစၥေလာက္ 
ေျပာဖို႔ႏွင့္ေတာ့ စာေရးရန္ အားထုတ ္ၾကလိမ့္မည္ မထင္။ 

သာမန္ထက္ ပိုကေဲသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ိဳး ေျပာဖို႔ရန္  ရိွၾကသည့္အတြက္ သာ စာေရးၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လူတုိ႔တြင္ လူ႔ေလာက လူ႔ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒါမနႆ၊ ေသာမနသ၊ 
ေစတနာ ေဝဒနာတုိ႔ကို အမ်ားလည္း မွ်ေဝ ခံစားလုိစိတ္ ရိွၾကသည္။ သူတုိ႔၏ သုံးသပ္႐ႈျမင္ခ်က္ အခ်ိဳ႕သည္ 
အမ်ားႏွင့ ္ သဟဇာတ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ အစဥ္အလာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ 
သို႔ေသာ္ က့ဲရ႕ဲခံရျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္းမ်ားကို အမႈထားဟန္မတူဘဲ ႏွလုံးေသြးအစစ္ကုိ ေဖာက္ထုတ္ျပရန ္
ဝန္မေလးတတ္ေပ။ က်ားေပါက္သည္ ထုိအထဲမ ွတစ္ေယာက္ပင ္ျဖစ္ေလသည္။ 

[၂] 

 လူငယ္ေတြ စာေရးၾကသည္။ စာေပေလာက နယ္ပယ္ထဲမ ွ လူငယ္မ်ား မဟုတ္ဘ ဲ
တျခားနယ္ပယ္မွ လူငယ္မ်ားလည္း စာေရးၾကသည္။ ပန္းခ်ီေလာကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းဆု၊ သည္ေမာ္ႏိုင္၊ 
ဂီတေလာကမွ အရိုး၊ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ ဂစ္တာ ႏိုင္ေဇာ္၊ ယခု က်ားေပါက္။ ရုပ္ရွင္ေလာကမွ ညိဳမင္းလြင္၊ 
ေမာင္မ်ိဳးမင္း၊ ေနတုိး။ ဘာျဖစ္သလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စာေရးခ်င္သူ မွန္သမွ်ကုိ လက္ခံႀကိဳဆုိသည္။ 
ဤအႏုပညာ ရပ္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္ ထိစပ္ေနသည္။ သီျခား ကင္းလြတ္ေနသည့္ အရာမ်ား 
မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကဗ်ာဆရာေတြလည္း တခ်ိဳ႕ ရုပ္ရွင္႐ိုက္ၾကသည္။ ခ်ိဳတူးေဇာ္၊ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး။ 
တခ်ိဳ႕ ပန္းခ်ီေရးၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ သီခ်င္းေရးၾကသည္။ 

နာမည္ႀကီးခ်င္လုိ႔၊ ဖက္ရွင္ထြင္ခ်င္လုိ႔၊ တစ္မုိးလုံး ေဖ်ာက္ဆိပ ္ ျဖစ္ခ်င္လုိ႔ ဟူေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရးသူေတြႏွင့္ အေသြးအသားထဲက ပါလုိ႔ ေရးသူေတြ မတူ။ အလြယ္တကူႏွင့္ 
ခြဲျခားရႏုိင္သည္။ သူ႔စာကို အကဲခတ္ရံုႏွင့္ စာေပ၌ ဘယ္ေလာက္ အထိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္း စိမ့္ဝင္ေနသူ၊ 
ဘယ္ေလာက္ ဇရိွသူ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ တာသြားမည့္သူဟု အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္သည္။ 

 စုေဝး ေပးပို႕ထားေသာ သူ႔စာ(ဝတၱဳတုိ) ေတြဖတ္ၿပီး က်ားေပါက္ကား ငတ္၍ ေရးေသာသူ၊ ျမတ္၍ 
ေရးေသာသူ မဟုတ္ဘဲ တတ္၍ ေရးေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္ သည္။ သမာၻႏုေသာ္လည္း ပညာမႏု။ 
အေပ်ာ္တမ္းလက္ မဟုတ္ဘဲ တန္းမီကမ္းမီ လက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူ႔ဝတၱဳမ်ားကို ဖတ္ၿပီးပါက 
ကြ်န္ေတာ့္အဆုိ မလြန္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ ၾကပါလိမ့္မည္။ 



 

‘Isotope မ်ား’ ဝတၱဳကုိ ဖတ္၍ သူသည္ ေမာ္ဒန္ကို ေက်ာ္ကာ၊ ပိုစ့္ေမာ္ဒန္ထဲ ေျခခ်ေနေၾကာင္း 
အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ (တျခားၿဂိဳဟမွ္ ဟု ဆိုေသာ္ လူမဟုတ္၊ တိရစာၦန ္မဟုတ္ အစိုင္အခဲ အရည္အေငြ႔လည္း 
မဟုတ္ေသာ ျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခန္းျဖစ္သည္) ထုိဝတၳဳတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားပင္။  

ဘာသာစကား Medium သည္ ျပည့္စံုျခင္းမရိွ ဟူေသာ အယူအဆကို ေတ႔ြရ သည္။ ယင္းမွာ 
ပုိစ့္ေမာ္ဒန္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္တြင္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ Jean Baudril lard 
သေဘာထားျဖစ္သည့္ အမွန္တရားဟူ၍ မရွိ။ ေလာက တြင ္ဟုတ္သေယာင္ ထင္ေနရသည့္ အရာမ်ားသာ 
လႊမ္းမုိးေနသည္ ဆုိေသာ (Regime of simulacrum) အျမင္ကုိလည္း ေတြ႔ရေလသည္။ စကားလုံးမ်ားက 
အသိဥာဏ္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္ ဆိုေသာ ဒႆနကိုလည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ 

 သူ႔ဝတၳဳမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမႈဘဝ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖ ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ 
လူငယ္တစ္ဦး၏ အေတြးအျမင္ ထင္ဟပ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ‘GG သည္ ေျပးသည္ အေဝးကို’ ႏွင့္ 
‘လူနာအမွတ္ သုည’ ဝတၳဳတုိ႔တြင္ ထုိသေဘာကို ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ GG သည္ ကေလးဘဝမွ 
ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္ အထိ ေခတ္လူ၏ ဘဝမွတ္တမ္း ျဖစ္ပ်က္မႈ စဥ္းစားဖြယ္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ တင္ျပထားသည့္ 
အတြက္ ဝတၳဳမွာ အသက္ဝင္ေနသည္။  

သူသည္ ေမာ္ဒန္ ဝတၳဳမ်ားသာမက စတုိင္ယာေခၚ သေရာ္ဟန္ဘက္ ႏႊယ္ေသာ ဝတၳဳမ်ား 
ေရးသည္၌လည္း လက္ေစာင္းထက္သူ ျဖစ္သည္။ (ကြ်န္ေတာ္ လည္း ဝတၳဳေရးရန္ မ်ားစြာ စိတ္အား 
ထက္သန္သူ ျဖစ္သည္။) 

 သူ၏ စတုိင္ယာပုံစံ ဝတၳဳမ်ားကု ိ (၁) တစ္ခန္းရပ္ ငရဲျပဇာတ္ (၂) ၎တုိ႔ကုိ ျမင္ၾကား 
ဖတ္ေတြ႕ၿပီးေနာက္ (၃) ခုိေတြ မပ်ံၾကေတာ့ဘူး စသည္တုိ႔တြင ္ ထိထိမိမိ ဖတ္႐ႈ ၾကည့္ႏိုင္ ေလသည္။ 
သူသည္ ဘာမွမဟုတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ကေလးမ်ား ကုိပင္ စာဖတ္သူ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ရိွလာေအာင္ 
ေရးဖြဲ႔တတ္သ ူျဖစ္သည္။  

ဥပမာ Photographic Memory တြင ္ ႐ႈပါ။ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္ ေျပာခ်င္တာကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖတ္သ ူသိေအာင္ ေျပာ (ေရး) ႏိုင္သူကိုပင္ စာေရး ေကာင္းသူဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သူသည္ တစ္ဖက္ကလည္း သီခ်င္း ေရးဖြဲ႔သူ ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်က္က စာေရးရာတြင ္ အေထာက္အပံ့ျပဳပုံ 
ရပါသည္။ 

[၃] 

 ၁၉၉၀ တစ္ဝိုက္ ျမန္မာစာေပ ေလာက၌ ေမာ္ဒန္ဝတၳဳမ်ားသည္ စာေပ အမ်ိဳးအစားသစ္ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ စတင္ ေနရာရလာ ခ့ဲသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ၁၉၈၀ တစ္ဝိုက္က 
ကြ်န္ေတာ္တို႔(ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ျမင့္သန္း၊ ေနမ်ိဳး စသည္ျဖင့္) စတင္ လမ္းေဖာက္ခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု။  

ထိုလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင ္ဆက္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား အျဖစ္ မင္းခုိက္ စိုးစန္၊ တာရာမင္းေဝ 
စသူတုိ႔ ထင္ရွားေအာင္ျမင္ လာၾကသည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မႈ ျမန္မာေမာ္ဒန္ ကဗ်ာဆရာ 
အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚ လာေသာ္လည္း ေမာ္ဒန္ဝတၳဳတိုေရးသူ လူသစ္ဟူ၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ 
မရိွသေလာက္ ရွားပါးလွသည္။ 



 

ဘာေၾကာင့္လဲ။ သုံးသပ္ အေျဖရွာ ၾကည့္သင့္သည္။ ျမန္မာေမာ္ဒန္ ဝတၳဳ မ်ားကို လက္ခံဖတ္႐ႈသူ 
မရိွ၍လား၊ မဟုတ္၊ ကြ်န္တာ္ေတာ္တို႔၏ ဝတၳဳတုိ ေပါင္းခ်ဳပ္မ်ား ေရာင္းေနရျခင္းဟာ ပရိတ္သတ္ အတုိင္း 
အတာ တစ္ခုအထိ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေနသည္။ လူငယ္ေတြက ဖန္တီးရ ခက္ခသဲည့္အတြက္ ေနာက္ဆုတ္ 
သြားၾက သလား။ မျဖစ္ႏိုင္။ 

 အႏုပညာသမား အစစ္အတြက္ ဖန္တီးမႈ အခက္အခ ဲ ဆိုသည္မွာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည့္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ အဆင့္ရွိေသာ၊ လက္ရာေကာင္း ေမာ္ဒန္ 
ဝတၳဳတုိမ်ား ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း ရိွသည့္ လူငယ္ မီးချဲပာဖုံးေလးေတြ ရွိေနသည္။ ဒီေလာက္ေတာ့ ဇြဲရွိရိွႏွင့္ 
အားထုတ္ဖုိ႔ လိုေသး သည္။ 

 ျမင္သာေသာ အခ်က္မွာ ေမာ္ဒန ္ ဝတၳဳတုိမ်ားကို အသားေပး ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွေသာ 
(ယခင္ေခတ္မ်ားက က့ဲသုိ႔ ဟန္သစ္၊ သရဖူ) မဂၢဇင္းမ်ား မရိွေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွ ိ ထုတ္ေဝ 
ေနေသာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေမာ္ဒန ္ ဝတၳဳတိုမ်ားမွာ ေနရာေကာင္း မရႏုိင္ၾက။ နာမည္ရၿပီးသား ကေလာင္ 
ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ သစၥာနီ၊ ေနမ်ိဳး၊ မင္းခိုက္စိုးစန္) တုိ႔၏ ဝတၳဳတုိမ်ား ေလာက္ကုိသာ 
ေဖာ္ျပေပးေလ့ ရိွၾကသည္။ 

ဤလုိ အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ေမာ္ဒန္အမ်ိဳးအစား ဝတၳဳတိုမ်ားကို အစဥ္တစုိက္ ေရးဖြဲ႔လာသည့္ 
က်ားေပါက္ကုိ ေတြ႕ရသည္မွာ ႀကိဳဆုိဖြယ္ရာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဝတၳဳတုိမ်ားကုိ 
ကြ်န္ေတာ္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင့္ ဤမုဒိတာ ပြားေသာစာကို ေရးလုိက္ရေသာ္လည္း စာဖတ္သူတုိင္း 
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရမည္ဟု အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ေမာ္ဒန္ဝတၳဳ ဆုိသည္မွာ အကန္႔ 
အသတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မည္သုိ႔ဆိုေစ၊ ေမာ္ဒန္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ( သို႔မဟုတ္) အေရးအသား အသစ္၊ တင္ျပပံု 
အသစ္ႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဘဝအျမင္ကို စိတ္ဝင္စားေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္မူ ႏွစ္ၿခိဳက္စဖြယ္ 
ဝတၳဳမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စကားဦး သန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။ 

အားလုံးကို ေလးစားလ်က္ 
သစၥာနီ 

၇၊၇၊၂၀၁၀။ 
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‘မစၥတာ ဂယ္ဗင္၊ တုိကင္နံပါတ္ ၁၈၊ ေဒါက္တာအုိင္းဇက္ခ္နဲ႔ ေတြ႔ႏုိင္ပါၿပီ’ 

မ်က္ႏွာၾကက္ေထာင့္ရိွ စပီကာ ေသးေသးမွ နာ့စ္မ၏ လူနာေခၚသံ ခပ္စူးစူး ထြက္လာေလသည္။ 
သို႔ေသာ္ သူ တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူက ဂယ္ဗင္ မဟုတ္၍ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေဘးမွ 
အဘုိးအုိ တစ္ဦးသာ တုတ္ေကာက္ အားကိုးျဖင့ ္တုန္တုန္ယင္ယင္ ထထြက္ သြားေလသည္။ ဂယ္ဗင္ဆိုတာ 
၄င္းပုဂၢိဳလ္ပ ဲ ျဖစ္မွာေပါ့။ သူ႔မွာေတာ့ တုံကင္ နံပါတ္မရွိ။ သူ ေဆးခန္း လာျပျခင္းလည္း မဟုတ္။ သူ၏ 
ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ ေဒါက္တာ ေနသန္က သူ႔အား ခ်ိန္းထား၍ 
ဤေနရာသုိ႔ သူ ေရာက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ နံနက္ ၈ နာရီ ခြဲကတည္းက ေစာင့္ေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္၍ ယခု ၁၁ 
နာရီပင္ ထိုးေတာ့မည္။ ေဒါက္တာေနသန္နဲ႔ ၉ နာရီတြင ္ ေတြ႔ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ္လည္း ယခုထ ိ
ေနသန္၏ အရိပ္ကို ဝိုးတုိးဝါးတားမွ်ပင္ မေတြ႔ရ။ ကိစၥမရိွ။ အခ်ိန္ေစာင့္ရတာ ဤသုိ႔ေသာ အခမ့ဲ 
သက္ႀကီးပင္စင္ ေဆးရုံမ်ားအတြက ္စာဖြဲ႔စရာ ကိစၥမဟုတ္။ 

အခ်ိန္ ဆုိတာဟာလည္း သူ႔လုိ အသက္အရြယ္ေတြ အတြက္ေတာ့ မီးညိွ ထားေသာ စီးကရက္ 
လုိပါပ။ဲ ေသာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေသာက္သည္ ျဖစ္ေစ သူ႔ဟာသူ ေလာင္ကြ်မ္းသြား ၾကတာခ်ည္းပင္။ 
ေသေရးရွင္ေရး အားကုိးလို႔ရေသာ ယခုလုိ ပရိဟိတ ေဆးရုံေတြ ရိွတာကပင္ သူ႔လုိ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ 
ကံေကာင္းျခင္း တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

စားပြဲေပၚရိွ ႏွစ္ရက္ ေနာက္က်ေနေသာ သတင္းစာကို အလြတ္ရမတတ္ ေရွ႕မွေနာက္မ ွ
ျပန္ဖတ္ရင္း သူ အိပ္ငုိက္စ ျပဳလာသည္။ ထုိစဥ္တြက္ပင္ ယူနီေဖာင္း အစိမ္းေရာင္ဝမ္းဆက္ ဝတ္ထားေသာ 
နာ့စ္မေလး တစ္ေယာက္ သူ႔ေရွ႕ေရာက္လာၿပီး ‘မစၥတာ ဝႈိက္ ထင္ပါရဲ႕ရွင္၊ ေဒါက္တာေနသန္က ဦးေလးကို 
ေစာင့္ေနပါၿပီ၊ အခန္း နံပါတ္ A3 ကို သြားလုိက္ပါေနာ္’ ဟု ဆိုေလသည္။  

‘ေက်းဇူးပဲ သမီးေရ’ ဟု ေျပာကာ သူ A3 ရွိရာ ေဆးရုံတြင္း စၾကံ ၤလမ္းၾကား ေလးထဲ 
ေလွ်ာက္လာလုိက္သည္။ ယခုမွပင္ ေဒါက္တာေနသန္က သူ႔ကို ဘာေၾကာင့္ ေတြ႔ခ်င္မွန္း ေတြးလာမိသည္။ 
ေဆးစစ္ခ်က္ အေျဖေတြကု ိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ၿပီး ေပးေလ့မရိွ။ ျပင္ပ လူနာဌာနတြင္သာ ေစာင့္ထုတ္၍ 
ဆရာဝန္ လႊစဲာပါလွ်င္ ယင္း လႊစဲာထဲမ ွအထူးကုႏွင့္ သြားေရာက္ ျပသရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

 ယခုေတာ့ ထုိသို႔မဟုတ္။ သူ အနည္းငယ္ စိတ္လႈပ္ရွားလာသည္။ ထိန္းထား သည့္ၾကားမ ွ
ေခ်ာင္းအလြန ္ ဆုိးခ်င္လာ၍ ပါးစပ္ကို လက္ကိုင္ပုဝါႏွင့္ အုပ္ကာ သူ အနည္းငယ္ က်ယ္ေလာင္စြာ 
ေခ်ာင္းဆုိးပစ္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ႔လက္ကိုင္ပုဝါကို သူ ျပန္ၾကည့္လုိက္သည္။ ထုံးစံအတုိင္း 
ေသြးစေလးမ်ား လက္ကိုင္ပုဝါ အျဖဴေရာင္ ညစ္ညစ္ေပၚမွာ ထင္းလ်က္။ ဤ ေသြးထြက္ေအာင္ 
ေခ်ာင္းဆုိးေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ပင္ သူ႔ကို ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ခန္႔က စ၍ သူေခ်ာင္းဆုိးလွ်င္ ေသြးစေလးမ်ား ပါပါ လာတတ္သည္။ 
ေဆးၿမီးတုိျဖင့္ ကုလုိက္ သက္သာသြားလုိက္ႏွင့္ သူ ေပါ့ေလ်ာ့ ေနခ့ဲသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၄ လမွ စ၍ 
သူ႔အေျခအေန ဆိုးလာသည္။ ရင္ဘတ္ထတဲြင ္ အခ်ိန္ျပည့္ မြန္းက်ပ္ေနသည္။ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္က်၍ 
အအိပ္၊ အစား မမွန္ေတာ့။ မၾကာခဏ အေမာေဖာက္ ေဖာက္လာတတ္သည္။ ရင္ဘတ္ထဲမွာ အၿမမဲြန္းက်ပ္ 
ေနသည္။ ညဘက္ အသံ က်ယ္ေလာင္စြာ ေခ်ာင္းဆုိးလြန္း၍ သူေနသည့္ လူအုိရံုတြင္ သူ႔မူလ 



 

အခန္းေဖာ္အစား နားထုိင္းႀကီး ‘ဘင္’ ႏွင့္ အစားထုိး လုိက္ရသည္အထိ ျဖစ္လာၿပီ။ ထုိအခါမွပင္ သူလည္း 
ဤပရဟိတ ေဆးရုံသုိ႔ ေရာက္လာ ရေတာ့သည္။  

သူ႔ကို အထူးေဆးစစ္ခ်က္မ်ား လုပ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း ေဒါက္တာေနသန္ ေျပာစဥ္ က ေဒါက္တာ၏ 
မ်က္လုံးထတဲြင ္တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ပူပန္ေနေသာ အရိပ္ အေယာင္မ်ား သူ ဖ်တ္ခနဲ ေတြ႔လုိက္ေသာ္လည္း 
သူ အနည္းငယ္မွ်ပင ္ ေတြးေၾကာက္ ျခင္း မရိွခဲ့။ ယခုေတာ့ သူအေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွား ေနသည္။ A3 
အခန္းတံခါးကို သူ ညင္သာစြာ ေခါက္လုိက္၏။ ‘ဝင္ခ့ဲပါ’ အထဲမ ွ ေဒါက္တာေနသန္ ရ႕ဲ အသံ။ တံခါး 
လက္ကုိင္ဘုသည္ ေရခဲႏွင့ ္ထုဆစ္ထားသလုိ ထူးထူးျခားျခား ေအးစက္လုိ႔ ေနေလသည္။ 

‘ေမာနင္း ေဒါက္တာ’ သူ အသံကို ေဖာ့၍ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ အားထည့္ၿပီး ေျပာလွ်င္ 
ေခ်ာင္းဆုိးမွာလည္း စိုးရေသးသည္။ ဆရာဝန္ေရွ႕တြင္ ေရာဂါ သက္သာ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ဆရာဝန္အား အနည္းငယ္ စိတ္ခ်မ္းသာရာ ရသြားေစ ခ်င္သည္မွာ သူ႔ပင္ကို အက်င့္ပင္ ျဖစ္၏။ ေနသန္က 
သူ႔ကို ဘာမွ ျပန္မေျပာေသးဘဲ အတန္ငယ္ၾကာေအာင္ အားရပါးရ ၿပံဳးျပေနေသးသည္။ ထုိအၿပံဳးသည္ 
အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ တစ္ေယာက္အတြက္ အတန္ပင္ ရင့္က်က္ပုံ ေပါက္၏။ ‘ေမာနင္း 
မစၥတာဝႈိက္ရယ္၊ စိတ္မရိွပါနဲ႔၊ ကြ် န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေနာက္က်သြားတယ္၊ ကဲ ထုိင္လိုက္ပါဦးဗ်ာ’ ဟု 
ခ်ိဳသာစြာ ဆိုေလသည္။ ၿပီးမွ ‘မစၥတာဝိႈက္ ဘာစားၿပီးၿပီလ၊ဲ အၾကာႀကီး ေစာင့္လုိက္ရလုိ႔ 
ဆာေနေလာက္ၿပီေပါ့၊ ေရာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ေန႔လည္စာဘူး၊ ၾကက္သား ဆင္းဒဝွစ္ခ်္ေလး စားလုိက္ပါဦး၊ ဒီမွာ 
ေကာ္ဖီလည္း ရွိတယ္၊ ေရာ့ ေရာ့ စားလုိက္ပါ’။ 

 သူ ဟန္မေဆာင္ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ မနက္တည္းက သူစားခ့ဲေသာ ဆင့္ ၅၀ တန္ ေဂၚဖီထုပ္ 
စြပ္ျပဳတ္သည္ သူ႔အစာအိမ္ထဲတြင္ အေငြ႔မွ်ပင္ မက်န္ေတာ့။ ‘ေက်းဇူး တင္လုိက္တာ ေဒါက္တာရယ္၊ က်ဳပ္ 
တကယ့္ကို ဆာလွၿပ’ီ ဟု ေျပာေျပာဆိုဆုိ ဆင္းဒဝွစ္ခ်္ကို သူ လွမ္းယူ ကိုက္ခ်လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ေဒါက္တာေလးသည္ ရီေဝေသာ အနည္းငယ္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ မ်က္လုံးျဖင့္ သူ႔ကို စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ 
မစၥတာဝႈိက္ အားနာသြားသည္။ ဝါးလက္စ ေပါင္မုန္႔ကို မ်ိဳခ်လိုက္ၿပီး ‘က်ဳပ္ ေဆးစစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေဒါက္တာ ေျပာစရာရိွတယ္ ဆိုတာေလး ’ သူ စကား မဆုံးခင္ ေနသန္က လက္ကာျပလုိက္သည္။ 
‘ကြ်န္ေတာ္ ဒီကို အလာေနာက္က်ေနတာ မစၥတာ ဝိႈက္ရ႕ဲ ေဆးစစ္ခ်က္ အေျဖေတြကို သုံးေလးခါ ျပန္ check 
လုပ္ေနလုိ႔ပ၊ဲ အသားစ အေျဖေရာ၊ တျခား result ေတြေရာေပါ့၊ အဲဒါ … ’ ေနသန္ စကား ခဏ 
ျပတ္သြားသည္။ သက္ျပင္းကို တစ္ခ်က္ မႈတ္ထုတ္၊ မ်က္လႊာ စုံခ်လုိက္ၿပီးမွ ‘မစၥတာ ဝိႈက္၊ ခင္ဗ်ားမွာ 
အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေနၿပီဗ်ာ’ ဟု ခပ္ျမန္ျမန္ႀကီး ေျပာခ် လုိက္ေလေတာ့သည္။ 

‘ေရာဂါရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကိုေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ အစာအိမ္ တစ္ျခမ္းကိုပါ … ’ 
စကားေတြ ဆက္တိုက္ ေျပာေနေသာ ေဒါက္တာ ေနသန္သည္ သူႏွင့္ အေဝးႀကီးကို ေရြ႕သြားသလုိ သူ 
ခံစားလုိက္ရသည္။ စကားလုံးေတြလည္း မသကဲြဲေတာ့။ ေသျခင္းတရားသည္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းကို 
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ ေျခစုံ ေဆာင့္နင္း၍ သူ႔ဆီ လာေနၿပီေကာ။ ျမင္ျမင္သမွ် တစ္ခါမွ ဒီေလာက္ ယိမ္းထုိး 
မေနဖူးခဲ့။ သူ အားကို ဇြတ္တင္း၍ လိုရင္းကုိပင္ ေမးလုိက္သည္။ ‘ဘယ္ႏွလ က်ဳပ္ အသက္ရွင္ဦးမလဲ 
သိရမလား ေဒါက္တာ’  



 

‘အနည္းဆုံး ေလးလကေန အမ်ားဆုံး ရွစ္လဗ်၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားအသက္ကုိ 
ရသေလာက္ ဆြဲဆန္႔ဦးမွာပါ၊ ဓါတ္ကင္တ့ဲနည္းတုိ႔၊ ေဆးသြင္းတဲ့နည္းတုိ႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့၊ ခင္ဗ်ား 
ကံေကာင္းမွာပါဗ်ာ၊ စိတ္ဓါတ္မက်နဲ႔၊ ဟုတ္ၿပီလား’  

ကံေကာင္းမွာပါ ဟူေသာ စကားေၾကာင့ ္ သူ အနည္းငယ္ ၿပံဳးလုိက္သည္။ ဒီတစ္ပတ္အတြက္ 
ပထဆုံး သူ႔ကိုယ္သူ ကံေကာင္းသည္ဟု ထင္ရစရာ အခ်က္မွာ ေဒါက္တာတုိက္ေသာ ေကာ္ဖီသည္ 
အေတာ္ပင္ ခ်ိဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက အခ်ိဳ အရသာကို အင္မတန္မ ွႀကိဳက္။ 

 ‘က်ဳပ္တစ္ခါမွ ေဆးလိပ ္ေဆးတံ မေသာက္မိဘူးဗ်၊ ဘယ့္ႏွယ့္ျဖစ္တယ္ မသိဘူး’ ဟု မခ်င့္မရဲ 
စကားတစ္ခြန္း ဝမ္းနည္းသံ စြက္လ်က္ ဝႈိက္ဆီမွ ထြက္က်လာသည္။ ‘ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွာ 
ႏွစ္ရွည္လုပ္လာတ့ဲ ဒဏ္ေတြေပါ့ဗ်ာ’ ဟုသာ ေဒါက္တာေနသန္၏ ဝိုးတဝါးအေျဖကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။ 
အကယ္စင္စစ ္ ကင္ဆာဆိုသည့္ စာအုပ္ထဲမ ွ အခ်ိဳ႕ေသာ စာရြက္လြတ္မ်ားကို ဘာသာမျပန္ႏုိင္ 
ေသးျခင္းသည္ ေဆးပညာ၏ ဘယ္လုိထုိးထုိး ေရွာင္မလြတ္ေသာ အ႐ႈိက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သဘာဝတရားႏွင့္ 
ေဆးသိပၸံပညာတုိ႔၏ ဖကဲစားပြဲတြင္ သဘာဝသည္ ကင္ဆာဟု ေခၚေသာ ဝွက္ဖဲမ်ားကို ျဖန္းခနဲ ျဖန္းခနဲ 
ျမည္ေအာင္ ပစ္ပစ္ခ်၍ မၾကာခဏ ရန္စ ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းၾကာခဲ ့ ၿပီးၿပီပဲ။ မစၥတာဝႈိက္သည္ 
ေဒါက္တာေနသန္၏ လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ရင္း အလြန္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အထပ္ထပ္ေျပာကာ 
ႏႈတ္ဆက္အၿပံဳးပင္ ၿပံဳးလုိက္၍ အခန္းထဲမ ွ ေလးကန္စြာ ထြက္သြားေလသည္။ ေနသန္သည္ ေရွ႕၌ရွိေသာ 
ေျပာင္တလင္းခါေနသည့္ ေကာ္ဖီခြက္ကို လက္ျဖင့္ အဓိပၸာယ္မဲ့ လွည့္ကာ ေနေတာ့သည္။  

ေဆးရုံအျပင္ေရာက္ေတာ့ တံခါးဝအေရာက္တြင္ မစၥတာဝိႈက္ ေျခလွမ္းမ်ား ေႏွးေနသည္။ 
ဒူးလည္း တုန္ေနသည္။ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ေတာ့ သူစိတ္ျငိမ္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ျမက္ခင္းေရွ႕က 
အုတ္ေဘာင္တြင္ သူထုိင္ခ်လုိက္သည္။ ရုပ္ရွင္ကား ၿပီးခါနီးမွ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ျပေနသလုိ သူ႔ဘဝ 
ဖလင္ကြက္မ်ားသည္ ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခန ဲသူ႔အျမင္လႊာေပၚမွ ျဖတ္ေျပးေနၾကသည္။ သူ႔ဘဝတြင္ ဒက္ဒရြိဳက္ၿမိဳ႕၏ 
က်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေနေသာ မြန္းတည့္ေနသည္ သူ႔အတြက္ တစ္ခါမ ွဒီေန႔ေလာက္ မေအးခ်မ္းခ့ဲဖူးေခ်။  

သူ႔အမည္ရင္းမ ွ ဝႈိက္မဟုတ္။ ထုိမွ်မက သူ႔အသားအေရာင္သည္ သူ႔နာမည္ႏွင့္လည္း လုံးဝ 
မအပ္စပ္ေသာ အမည္းေရာင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သူ႔ကို သူ႔အေဖက ဂ်င္းန္ဝီလီယမ္ မားကပ္စ္ဟု 
အမည္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ မူလတန္း တက္ကတည္းက သူ၏ အလယ္နာမည္ ဝီလီယမ္၏ 
အတုိေကာက္ ‘W’ ကို ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ‘White’ လားဟု ႐ြဲ႕၍ ေလွာင္ေျပာင္ ေခၚေဝၚရာမွ 
သူ႔နာမည္ေျပာင္မွာ ဝိႈက္ ျဖစ္လာရသည္။ သူ အလယ္တန္း အၿပီးတြင္ သူ႔မိဘမ်ားဆုံး၍ အလုပ္လုပ္ရန္ 
ေက်ာင္းမွ ထြက္လိုက္သည္။ ေငြေၾကး မျပည့္စုံေသာ၊ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ လူမည္း တစ္ေယာက္အတြက္ 
အေမရိကတုိက္တြင္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရန္မွ အပ အျခားေရြးစရာ မရွိ။ သူ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း တစ္ခုတြင္ 
အလုပ ္ စဝင္သည္။ အိမ္ေျခမ့ဲ ဂ်စ္ပစီမ တစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္မထပ္ပဲ အတန္ၾကာ အတူေနျဖစ္သည္။ 
ေျခာက္ႏွစ္တာ ေနခ့ဲၿပီးမ ွ သူမတြင ္ ဝိႈက္၏ ကိုယ္ဝန္ လြယ္ထားရေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာၿပီး ဝိႈက္ေပ်ာ္မဆုံး 
ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္ ထိုဂ်စ္ပစီမသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘ ဲ ဝႈိက္ထံမွ ထြက္ေျပးသြားသည္။ သူ အတန္ၾကာ 
ပူေဆြးေသာက ေရာက္ၿပီး အေတာ္ပင္ ေပေပေတေတ ေနပစ္လုိက္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ 
ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ ႏွစ္အနည္းငယ္ ထပ္အလုပ္လုပ္ကာ သူ အလုပ္မွ ထြက္ခ့ဲ သည္။ ဒက္ထ႐ြိဳက္ရိွ 
မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင ္ ေက်ာင္းေစာင့္အလုပ္ ဝင္လုပ္ရင္း ထုိေက်ာင္းမွာပင္ သူေနသည္။ သူ 



 

အသက္ႀကီးလာေတာ့ သက္ျပည့္ပင္စင္ ေလွ်ာက္ၿပီး အစိုးရ သက္ႀကီးေဂဟာတစ္ခုကုိ ေရာက္သြားခဲ့သည္။  
သူန႔ဲ သက္တူရြယ္တူ ဘဝတူမ်ားျဖင့ ္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။ သူက သေဘာေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ 
အေပါင္းအသင္းလည္း ဆန္႔သည္။ ပင္စင္လခ ထုတ္ရက္ဆို အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ သူ မေသာက္စား။ 
သူ႔အတြက ္ တစ္ခုတည္းေသာ လခထုတ္ရက္ အပန္းေျဖနည္းမွာ ေခြးတံဆိပ္ ေခ်ာကလက္ျပား ႏွစ္ျပား 
ဝယ္စားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူ ေခ်ာင္းစဆုိးေတာ့ ေခ်ာကလက္စားလုိ႔ဟု ထင္လုိက္ေသးသည္။ အခုေတာ့ 
နည္းနညး္ သက္သာရာ ရသည္က ေခ်ာကလက္တြင္ ဘာအျပစ္မွ မရိွ။ 

အတန္ငယ္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ျဖစ္ၿပီဟု သေဘာပုိက္၍ သူ မတ္တပ္ ထရပ္လိုက္သည္။ 
ဘဝဆုိတာ ဒါပလဲားဆုိလွ်င္ ဒါပါပဟုဲသာ ျပန္ေျဖစရာရိွ၏။ သူ႔ဘဝ သည္ အတန္ငယ္ ဆုိးရြားခဲ့သည္ဟု သူ 
ခံယူထားေသာ္လည္း ဤသုိ႔လွ်င္ မိမိ ေသရမည့္ရက္ အပိုင္းအျခားကိုပင္ ခပ္ေရးေရး 
လွမ္းျမင္လုိက္ရသည္အထိ ဆုိးရြားလိမ့္မည္ ဟုေတာ့ သူ မထင္ထား။ ‘ေယ႐ႈက သင့္ကို ခ်စ္သည္’ ဟူေသာ 
စာတန္းပါ တီရွပ္ႏွင့္ ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္ သူ႔ေရွ႕က ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားသည္။ သူ ေခါင္းတစ္ခ်က္ 
ညိွတ္လိုက္ၿပီး ေဂဟာသုိ႔ ျပန္ရန္ လမ္းစေလွ်ာက္လုိက္သည္။ 

ေဂဟာ အနီးရိွ လမ္းေထာင့္ စတုိးဆုိင္နား အေရာက္တြင္ လမ္းတစ္ဝက္မွ ေရပုံးကို တုတ္ျဖင့္ 
ေခါက္သံေလးမ်ားက သူ၏ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေႏွးသြားေစျပန္သည္။ 
စတုိးဆုိင္ေရွ႕တြင္ လူမည္းခ်ာတိတ္ေလး တစ္ေယာက္က ေမွာက္ထားေသာ ေရပုံးအလြတ္ကို ဒရမ္စတစ္ 
ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စည္းခ်က္က်က် တီးေနၿပီး သူ႔ေဘးတြင ္ ေနာက္ကပၸလီေလး တစ္ေယာက္က 
စည္းခ်က္အတုိင္း သီခ်င္းကို လက္တန္း ရြတ္ဆိုေနသည္။ သူတုိ႔ထံသုိ႔ ဝႈိက္ လမ္းကူး၍ သြားလုိက္သည္။ 
သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္စိတ္က နညး္နညး္၊ ေဂဟာ မျပန္ခ်င္စိတ္က မ်ားမ်ား ျဖစ္၏။ သူ႔ကို သတင္း 
ဝုိင္းေမးၾကမည့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သူရင္မဆုိင္ခ်င္ေသး။ လမ္းေဘး စေတခ်္႕႐ႈိးေလးကိုသာ အာရုံစိုက္ဖို႔ 
သူႀကိဳးစားသည္။ ၾကည့္ရင္းမွပင္ သူ စတုိးဆုိင္ထမွဲ ဘားတန္းေပၚရိွ ေခြးတံဆိပ ္ ေခ်ာကလက္မ်ားကို 
လွမ္းျမင္လိုက္သည္။ ဒီေန႔ လခထုတ္ရက္ မဟုတ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔တြင္ ယခင္ကတည္းက 
ျခစ္ျခဳတ္စုေဆာင္းထားေသာ ေငြအနည္းငယ္ ရွိ၍ ၎ေငြမ်ားသည္ ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ သူ 
ေခြ်တာသုံး၍ ရႏုိင္သည္။ သူက တစ္ႏွစ္ပင္ ျပည့္ေအာင္ အသက္မရွင္ႏုိင္ေတာ့သည္ျဖစ္၍ ေငြပုိ၍ပင္ 
ေနေသးသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဟ ု သူ႔ကိုယ္သူ အားေပး၍ ေခ်ာကလက္ဝယ္ရန္ ဆိုင္ထဲသို႔ 
ဝင္လုိက္သည္။ 

ေခ်ာကလက္ ေကာင္တာနား မေရာက္ခင္ ေဘးရိွတစ္ခုခုကုိ လက္လြတ္စပယ္ 
သတိျပဳမိလုိက္သည္။ ေဒါင္လုိက္ အျပာေရာင္ ေသတၱာအရွည္ႀကီး တစ္လုံး။ ယခင္ကမူ 
ေရခဲေသတၱႀကီးထင္၍ အမွတ္တမ့ဲပင္ သူ ေနခ့ဲမိသည္။ အမွန္ေတာ့ ၎အရာႀကီးသည္ 
စီးကရက္ေရာင္းသည့္ စက္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ သူ ေသခ်ာ စုိက္ၾကည့္လိုက္သည္။ မွန္ပံုးထဲတြင္ အမ်ိဳးစံ ု
ေရာင္စုံ စီးကရက္ဘူးမ်ား။ ကိုယ္ဝယ္လုိသည့္ တံဆိပ္၏ ေအာက္ရွိ ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး ပိုက္ဆံကို စက္ထ ဲ
ထည့္ေပးလုိက္ရုံသာ။ လူ၏ စိတ္သည္ စကၠန္႔ပိုင္းေလး အတြင္းတြင ္ ပိုင္းျခားဆုံးျဖတ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိပါသလား။ ရန္သူႏွင့္ ထိပ္တုိက္ မေတ႔ြဖူးပဲႏွင့္ သူ တုိက္ပြဲ မက်ခ်င္။ 

ေစ်းအေပါဆုံး စီးကရက္ဘူး တံဆိပ္ေအာက္ရွိ ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ၿပီး ေငြ အေၾကြ 
ဆယ့္ေျခာက္ေစ့ကို စက္ထဲ ပစ္သြင္းလိုက္သည္။ တဂ်ီဂ်ီအသံမ်ား စက္ထဲမ ွ ေခတၱဆူညံသြားၿပီး အႏီွ 



 

ေဆးလိပ္ဘူးသည္ သူ႔ေရွ႕မွ အံကေလးထသိုဲ႔ ညင္သာစြာ က်လာေလသည္။ ဒါကိုပင္ သူ အထူးအဆန္း 
ၾကည့္၍ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လုိ ျမဴးထူး လာေတာ့သည္။ ဒါ့အေျပင္ ေငြရွင္းေကာင္တာမွ 
ကေလးမေလးက သူ႔အား ယမ္းမီးျခစ္တစ္လုံး လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ေသးသည္။ သူ ဆုိင္အျပင္သုိ႔ 
အေျပးတစ္ပုိင္း ထြက္လာလုိက္သည္။ စီးကရက္ကို မာန္ပါပါ ခလုိဲက္သည္။ ယမ္းမီးျခစ္က 
ခ်က္ခ်င္းမေတာက္။ သုံး ေလးခါမွ မီးစြဲသြားၿပီး သူ မီးညိွလုိက္သည္။ ပါးစပ္ထဲ လိွမ့္ဝင္လာေသာ သူ႔ဘဝ၏ 
ပထမဆုံး စီးကရက္ မီးခိုးလုံးမ်ားကို အားရပါးရ လည္ေခ်ာင္းထဲ ႐ႈိက္သြင္းပစ္လုိက္၏။  

‘ဘုရား ဘုရား’ ဗလုံးဗေထြး သတိ တရားတစ္ခု ေဆာင့္တက္လာ၏။ 

ရုတ္တရက္ ရင္ဘတ္ထဲ၌ ဆြဲညွစ္ထားသလုိ စူးကနဲ ထုိးေအာင့္လာၿပီး သူ႔မ်က္လုံးတစ္ခ်က္ 
ျပာသြားကာ အလြန္ပင္ က်ယ္ေလာင္ေသာ ေခ်ာင္းဆုိးသံႀကီး ထြက္လာသည္။ သူ လက္ကိုင္ပဝါ ထုတ္ဖို႔ 
မမီလုိက္၊ ေသြးစမ်ား ပလက္ေဖာင္းေပၚသုိ႔ ဖိတ္စဥ္ကုန္ၿပီ။ မီးခိုး သီးသြား၍ သူ၏ မ်က္ရည္ေတြေရာ 
ႏွပ္ေတြပါ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အလုအယက္ ေနရာယူၿပီးၾကၿပီ။ သူ ဒူးေထာက္ ထုိင္ခ်လုိက္ရသည္။ 
လမ္းေဘးတီးဝုိင္းေလးသည္ ေခတၱမွ်ရပ္သြားၿပီး ဘာမွ မျဖစ္သလုိပင္ ဆက္လက္ အသံထြက္ေန၏။ 
အသက္ကုိ မွန္မွန္႐ႈဳသြင္းရင္းမွ တစ္စုံတစ္ရာကို နက္နက္နနဲဲေတြး၍ မစၥတာဝႈက္ိ၏ မ်က္ႏွာတြင္ 
အၿပံဳးအသစ္ တစ္ခု ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပၚလာပါသည္။ ကလ့ဲစား ေခ်တတ္သူမ်ား ၿပံဳးေလ့ရိွေသာ အၿပံဳးႏွင့္ 
ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ အၿပံဳးကို မစၥတာဝႈိက္ ဘာေၾကာင့္ ၿပံဳးရပါသနညး္ဟု အေမး ရွိလာပါမူ ‘သူကိုယ္တုိင္’၊ 
‘သူ၏အဆုတ္’ ႏွင့္ ‘ဘုရားသခင္’ ထံ၌သာ အေျဖရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရေပေတာ့သည္။ 
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ကမာၻေပၚရိွ တုိက္ႀကီးမ်ား အားလုံး၏ အမည္မ်ားသည္ အစႏွင့္အဆုံး အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား 
တူညီေနသည္ကို သင္သတိထားမိ ပါသလား။ ( ဥပမာ - Europe, Asia, America)။ ဘတ္စ္ကားမ်ား တစ္စီး 
ၿပီး တစ္စီး ဆိုက္ေရာက္/  ထြက္သြား ေသာ္ျငား ခင္ခင္ၿပံဳး ဘာေၾကာင့္ လုိက္မသြား ရတာလဲ။ ေမးခြန္း တုိင္း 
အတြက္ အေျဖ ရိွရန္ လုိအပ္ပါသလား။ မလုိအပ္ဘူးဟု ထင္သူမ်ား ဤေမးခြန္းကို ေျဖစရာ မလုိ။ ဒါေပမယ့္ 
စကားမစပ္ ငါးရွဥ့္တြင္ ႏွလုံး ႏွစ္လုံး ရိွပါသည္။ ႏွလုံး (Heart) ႏွစ္ခု (Two) ဟုေျပာလွ်င္လည္း ရပါသည္။ 
‘Two Hearts’။ ဖဝုိဲင္းမွ ခင္ခင္ၿပံဳးအေမ ထထြက္သြားသည္။  

မေန႔က မိုးရြာသလား မေသခ်ာပါ။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ငါးရွဥ့္မ်ား အေထြးလိုက္ ဆင္းလာၾကသည္။ 
ခင္ခင္ၿပံဳးသည္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ ရပ္ေနဆဲ။ သူမ ဘာကုိ ေစာင့္ေနတာလဲ။ အိမ္ျပန္မလုိ႔လား၊ ဒါ သူမရ႕ဲ 
အိမ္ျပန္ခ်ိန္လား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္သူရ႕ဲ အိမ္ျပန္ခ်ိန္လဲ။ အိမ္ျပန္သူမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ျပန္စရာ အိမ္ေတာ့ 
ရွိရပါမည္။ ‘တစ္အိမ္ လုိေနတယ္’ ခင္ခင္ၿပံဳးအေမ ျပန္ဝင္ထိုင္လိုက္သည္။ ‘ဆြဲ ဆရာေရ’ ငါးရွဥ့္မ်ား 
ဘတ္စ္ကားေပၚ အေထြးလုိက ္ ျပန္တက္ သြားၾကျပန္သည္။ ပန္းကန္ျပားေပၚမွ ဖတဲစ္ခ်ပ္ကုိ ခင္ခင္ၿပံဳးအေမ 
ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။ အရင္တစ္ေခါက္က သူမ ဤသုိ႔ပင္ ဖခဲ်ပ္မ်ားဆြဲထုတ္ၿပီး အိမ္ဂရန္ကုိ ေပးလုိက္ရသည္။ 
သူမ၏ တုိက္ႀကီးသည္ ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚတြင ္မရွိေသာ္လည္း ယခု ဖဲခ်ပ္ေဝေနသူထံတြင္ ရိွ၏။ ‘Two Hearts’။ 
ဖေဲဝေနသူ၏ ပါးေစာင္ထဲတြင္ ဝါးလက္စ ငါးရွဥ့္က်ပ္တိုက္ေၾကာ္မ်ား ရိွသည္။ လည္ေခ်ာင္းထ ဲ နင္လာ၍ 
ဘီယာတစ္ခြက္ ေကာက္ေမာ့လုိက္ေသး၏။ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ေသာ ဘီယာမ်ား သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္မွ စီးက်လာ 
သည္။ သူ႔အကႌ် ေကာ္လံမ်ား စိုရႊသဲြား၏။  

ဗြက္အုိင္ထ ဲအရွိန္ျဖင့္ ထိုးရပ္ေသာ ဘတ္စ္ကားေၾကာင့္ ခင္ခင္ၿပံဳး၏ တစ္ကိုယ္လုံး ဗြက္ေရမ်ား 
စိုရႊေဲနေလသည္။ မေန႔က မိုးရြာေသာေၾကာင့္ဟု ေဘးမွ လူတခ်ိဳ႕က ေျပာပါသည္။ ခင္ခင္ၿပံဳး၏ အကႌ်တြင္ 
ေကာ္လံမရိွ။ အနီေရာင္ အသည္းပံ ုနံပါတ္ ၂ ဖခဲ်ပ ္ဒီဇုိင္းမ်ားသာ ရွိသည္။ ‘သမီးနဲ႔ ဒီအကႌ် သိပ္လုိက္တာပဲ’ 
အကႌ်ဝယ္ေပးစဥ္က သူ႔အေမ ဒီအတုိင္း ေျပာခ့ဲသည္။ ယခု ေရစုိသြားသျဖင့္ အသည္းပံုမွ အနီေရာင္ေဆးမ်ား 
ကြ်တ္ကာ စီးက်လာၾက၏။ ခင္ခင္ၿပံဳး၏ အေမ နဖူးေပၚမွ ေဇာေခြ် းမ်ား စီးက်လာသည္။ နဖူးမွတစ္ဆင့္ 
မ်က္ခံုးေပၚရိွ အုိင္းရွဒုိဲး အနီေရာင္မ်ားအား ေပ်ာ္ဝင္တုိက္စားသြားကာ ပါးေပၚတြင္ အနီေရာင္ စီးေၾကာင္းမ်ား 
အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေနရာယူသြားသည္။ သူမ၏ ေရွ႕၌ ဒုိင္လူဝႀကီး ရိွသည္။ ဒုိင္ လူဝႀကီး၏ ေနာက္တြင ္အေရာင္ 
ကြ်တ္ေနေသာ ကမာၻ႔ေျမပုံတစ္ခ်ပ ္ရွိသည္။ ကမာၻ႔ေျမပံ၏ု ေနာက္တြင ္တံခါးတစ္ခ်ပ္ ရွိသည္။ ထုိ တံခါးခ်ပ္၏ 
ေနာက္တြင္ အုတ္ၿခံစည္းရုိး ခပ္ျမင့္ျမင့္ တစ္ခုရွိ၍ ၿခံစည္းရိုးႏွင့္ ကပ္လ်က္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ထဲတြင ္ခင္ခင္ၿပံဳး 
ရပ္လ်က္ရိွကာ ခင္ခင္ၿပံဳးထံတြင္ အံႀကိတ္၍ တင္းတင္းေစ့ထားေသာ နႈတ္ခမ္းတစ္စုံ ရွိေလသည္။ 

ကမာၻေပၚရိွ တုိက္ႀကီးမ်ား အားလုံး၏ အမည္မ်ားသည္ အစႏွင့္ အဆုံး အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား 
တူညီေနသည္ကို လက္တို႔ၿပီး ေျပာျပလုိက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က မယုံ၍ စာလုံးေပါင္း ရြတ္ဆိုၾကည့္၊ ခ်ေရး 
ၾကည့္ႏွင့္ အာရုံဝင္စား သြားလုိက္ၾကတာ ခင္ခင္ၿပံဳးတစ္ေယာက္ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္ကေန ဘယ္အခ်ိန္က 
ေပ်ာက္သြားမွန္း သတိ မထားမိလုိက္ၾကဘူး မဟုတ္လား။  
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ရူးသြပ္ျခင္းဆုိတာ ရာသီ ကုန္သြားတယ္ မရိွဘူး ဒါမွမဟုတ္ ရာသီကုန ္ သြားတယ္။ မရိွဘူး။ 
အေအးမိ သူမ်ား ပရုိကုိးလ္ ေသာက္ပါက အဝါေရာင္ ေျပာင္းသြားျခင္းကို သတင္းစာထတဲြင ္ သင္ 
မဖတ္လိုက္ရေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္က အာမခံႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္လ်က္ ရွိရာ အဝါေရာင္ မ်က္စိ ေနာက္စရာဟု 
ယုံၾကည္သူ အမ်ားစုမွာ ရုပ္ရွင္ ၾကည့္သူမ်ား ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ 

‘ကြ်ႏု္ပ္တြင္ ေနၾကာပန္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္မေလး ရိွပါသည္’ ဤ စာေၾကာင္းကို ဖတ္၍ 
အင္မတန္ ရိုးစင္း မႈိတက္ေနသည္ဟု ထင္ကာ တစ္မ်ိဳးေျပာင္း၍ ေရးၾကည့္ပါမည္။ ‘စကား တိုးတုိးေျပာပါ’၊ 
စာၾကည့္တုိက္ထဲတြင ္ ေနၾကာပန္းမ်ား ပြင့္ေနသည္။ ‘တုိတုိႏွင့္ လုိရင္းေျပာပါ’ တယ္လီဖုန္းဆုိင္မွ မိန္းမႀကီး 
ေနၾကာေစ့ ကုိက္ေနသည္။ လာပါၿပီ တုိတုိႏွင့္ လုိရင္း ‘ကြ်ႏု္ပ္တြင္ ေနၾကာေစ့ရွိသည္’ ၿပီးေတာ့ 
‘ေကာင္မေလးလည္း ရိွသည္’။ 

 ‘လက္ထမွဲာ ဘာရိွလဲ’ ညာဘက္လက္ကို ဆုပ္၍ ေကာင္မေလးက ကြ်ႏု္ပ္ကို ေမးသည္။ 
‘ေနၾကာေစ့ေပါ့’ ဟု ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္မပါစြာ ေျဖလုိက္သည္။ ေကာင္မေလး၏ သြားမ်ားတြင ္ေနၾကာေစ့ ဖတ္မ်ား 
ကပ္ေနသည္။ အေျဖမွန္သြားသျဖင့္ စိတ္ေကာက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ဝွက္မယ္ဟု ေျပာကာ 
ကြ်ႏု္ပ္အား မ်က္စိ မွိတ္ခုိင္းပါသည္။ ‘ကဲ ဒီတစ္ခါ ဘာရိွလဲ’ 

‘ေရာင္စုံခတံဲ’ ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ေျဖလုိက္ေသာ အခါ  ‘မွားသြားၿပ’ီ ဟူ၍ သူမ ေပ်ာ္ရႊင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
ရရန္ ဦးေႏွာက္ ရိွဖို႔ မလုိပါ။ အနည္းဆုံး ေနၾကာေစ့ တစ္ေစ့ ရွိရန္သာ လိုပါသည္။ ထိုေနၾကာေစ့ကို 
ကိုက္လိုက္ေသာ္ အထဲမွာ ဘာမွမရွိ။ ကြ်ႏု္ပ္ အေအးမိ သြားသည္။  

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေနၾကာပန္း အေၾကာင္း အိပ္မက္ မက္ပါသည္။ အိပ္မက္ထဲတြင ္ ကြ်ႏု္ပ္အိမ္ေရွ႕၌ 
ေနၾကာပင္ တစ္ပင္ ေပါက္ေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိဘဲ ထုိအဝါေရာင္ ေနၾကာပင္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္ 
မုန္းလာပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆြဲႏုတ္ရန္ စတင္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ ‘အျမစ္က ျပဳတ္မွ ေအးမယ္’ ကြ်ႏု္ပ္အားကုန္ 
ဆြဲႏုတ္ေသာ္လည္း ေနၾကာပင္သည္ ႂကြသာ ႂကြလာ၍ အျမစ္ကြ်တ္ မထြက္လာေပ။ အိမ္မက္ထတဲြင္ပင္ 
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကုန္းသြားမွ ေနၾကာပင္လည္း အျမစ္မ ွ ကြ်တ္၍ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ပက္လက္လန္ေလသည္။ 
တစ္ေတာက္၊ တစ္ေတာက္၊ တစ္ေတာက္၊ ေတာက္ေတာက္။ အလုိ ေနၾကာပင္ရဲ႕ အျမစ္မွာ 
နာရီေတြနဲ႔ပါလား။ နာရီေတြ၊ နာရီေတြ၊ စားပြဲတင္နာရီ၊ တုိင္ကပ္နာရီ၊ နာရီ၊ နာရီ။ 

 ‘ေနၾကာပင္ကို နာရီန႔ဲ စိုက္တယ္’  

‘ေနၾကာပင္ကို နာရီနဲ႔ စုိက္တယ္’ 

ထုိသုိ႔ ေရရြတ္ရင္း ကြ်ႏု္ပ္ ႏုိးလာပါသည္။ လန္႔ႏိုးျခင္းမဟုတ္။ ရိုးရုိးတန္းတန္း ပုံမွန္ႏုိးလာျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အိပ္ယာခင္းမွာ အဝါေရာင္ ျဖစ္သည္။ 

 ‘လက္ထမွဲာ ဘာရိွလဲ’ ညာလက္ကို ဆုပ္ထားေသာ ေကာင္မေလးက ေမးပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ 
ေကာင္မေလးေတာ့ျဖင္ ့ မဟုတ္ေတာ့။ ဒါေပမယ့္ သူနဲ႔လည္း သူငယ္ခ်င္းေတြပါပ။ဲ ‘လက္ထမွဲာ ဘာရိွလဲလုိ႔’ 



 

သူမ စိတ္မရွည္ေတာ့။ ကြ်ႏု္ပ္ ဘာေျဖရမွန္း မသိပါ။ ေကာင္မေလး၏ သြားတြင ္ ေရာင္စံု ခတံဲဖတ္မ်ား 
ကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ အဝါေရာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ အာမခံႏုိင္ပါသည္။ 
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(၁) 

ဘိလပ္လုိေတာ့ Eye ဆုိရင္ ၿပီးၿပီ။ ဒီမွာေတာ့ မၿပီး။ မ်က္စိ၊ မ်က္လုံး၊ မ်က္ဝန္း၊ ဒီေလာက္မွ 
ၿပီးသည္။ (ဒါေတာင္ က်န္ရင္ က်န္ဦးမည္) 

(၂) 

‘ေခြးေတြ ေၾကာင္ေတြဟာ one dimendion ပဲ ျမင္ၾကတယ္။ တစ္ဖက္ျမင္ေပါ့ကြာ၊ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ 
ျမင္ျမင္သမွ်ဟာ ျပားျပားႀကီးေပါ့’ ဟု တိေမြး/ကု တက္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာဖူးပါသည္။ ‘ဒါျဖင့္ 
လူေတြကေရာ’ ကြ်န္ေတာ္ အတြန္႔တက္ၾကည့္ရာ ‘လူေတြလည္း အျပားႀကီးပ ဲ ျမင္တာပဲကြာ၊ ဒါေပမယ့္ 
မျမင္ရတ့ဲ dimension ကို 3D ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ႏုိင္တ့ဲ သတိၱ လူမ်က္လုံးမွာ ရွိတယ္’ ဟု လူေမြးကု 
(တစ္နည္းအားျဖင့္) ေဆးတကၠသုိလ္မွ ေနာက္ထပ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ရွင္းျပပါသည္။ ( သူ႔တြင္ 
မ်က္မွန္ထူထူ တစ္လက္ ရွိသည္) သူတုိ႔ စကားမ်ား မွန္၊ မမွန္ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။  

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိႏွစ္ေယာက္လုံး စာေမးပြဲ တစ္ဗံုးဗုံးက်၍  အခုထိ ေက်ာင္းမၿပီး 
ၾကေသးေခ်။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျပာသြားေသာ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ား မွား သြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ထပ္ မေမးျဖစ္။ ကိုယ့္ဘာသာ အတည္ျပဳ ထားလုိက္သည္။ ေခြးေတြဟာ ျမင္သမွ် 
အျပားႀကီးတဲ့။ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသလဲ။ ‘သိပ္ျမင္လြန္း၊ သိလြန္းရင္ မေကာင္းဘူး’ ဟု 
တစ္ေယာက္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕၌ ညည္းတြားျပပါလွ်င ္ ‘ေလွ်ာ့ျမင္ေပါ့ဗ်ာ၊ ေခြးမ်ားလုိေပါ့’ ဟု 
ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ထဲမွ က်ိတ္ေျပာမိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အစီရင္ခံ အပ္ပါသည္။ 

(၃) 

လမ္းေပၚ ေမာင္းေနေသာ ကားတစ္စီး၏ လည္ေနေသာ ဘီးေအာက္ ခ်ိဳင့္ခြက္မွ လြင့္စဥ္လာေသာ 
ေက်ာက္ခေဲၾကာင့္ လမ္းေဘး၌ ထိုင္ေနေသာ လူတစ္ဦး မ်က္လံုး တစ္လုံး အလုံးလုိက္ ထြက္က်သြားျခင္း။ 
သတင္း အစုံအလင္မွာ . . . ။ 

(၄) 

‘မ်က္လုံး ျပဴးသည္’ ဟု ေျပာလွ်င္ မႀကိဳက္ၾက။ ‘မ်က္လံဳးေလးက ဝိုင္းဝုိင္းနက္နက္ကေလး’ ဟု 
ေျပာလွ်င္ သေဘာေခြ႔ၾက၏။ 

ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမတြင္ ‘မ်က္လုံး ဝုိင္းဝုိင္းနက္နက္’ ႏွစ္လုံး ရိွပါသည္။ 

(၅) 

မ်က္လုံးမ်ား ဖြင့္လုိ႔ ၾကည့္ပါ။ မ်က္လုံးမ်ား ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ ေရွ႕ၾကည့္ ေနာက္ၾကည့ ္
ေအာက္ၾကည့္ 



 

        (မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ ဆဌကမာၻ ၉၆) 

(၆) 

ကြ်န္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ ယခုတုိင္ ေပတံပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ မ်ဥ္းသားလွ်င္ 
အျမ ဲ ေစာင္းေလ့ ရွိပါသည္။ ဆရာမက ဆူလွ်င ္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း တည့္တယ္ မတည့္ဘူးဆုိတာ စာအုပ္ရ႕ဲ 
ေဘာင္နဲ႔ ယွဥ္မွေျပာလုိ႔ရတာပဲ။ စာအုပ္မရိွရင္ ဒါ အတည့္ပဲ ဟု ျပန္ေျပာလုိေသာ္လည္း မေျပာရဲခဲ့ပါ။  

အမ်ားစုက အဲဒါ မွန္ဘီလူး ေစာင္းတာဟု ေျပာပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတုိ႔က ဘယ္ေလာက္ 
ေစာင္းတယ္ေျပာေျပာ ကြ်န္တာ္က ဒါအတည့္ပ ဲ ျမင္တာကုိး။ မိဘမ်ားကမူ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အင္ဂ်င္နီယာ 
ျဖစ္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဖူးပါသည္။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္း 
အတည့္မဆြဲတတ္ရုံ မွ်မက သခ်ာၤလည္း အင္မတန္ ခ်ာပါသည္။ ( ငယ္စဥ္က ပန္းသီးႏွင့္ ေမးေသာ ပုစာၦကို 
စာကေလးႏွင့ ္ေျပာင္းေမးလွ်င ္ဂဏန္းတူေသာ္ျငား ကြ်န္ေတာ္ မတြက္တတ္ေတာ့ေခ်)။ 

တစ္ခါတစ္ရံ ငါကပဲ အမွန္ျမင္ၿပီး သူတုိ႔ မွားေနတာမ်ားလား၊ ကမာၻႀကီးကလည္း ၂၃ ဒီဂရီ 
ေစာင္းေနတာပဲ။ ကမာၻသာ မ်က္လုံးႀကီးဆုိရင္ ဒီေကာင္ႀကီး ဆြဲသမွ်လည္း တေစာင္းႀကီး ျဖစ္ေနမွာပ။ဲ ေၾသာ္ 
ငါဟာ ကမာၻႀကီးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ျမင္ႏုိင္တ့ဲ သူပါလား ဟု ရူးေၾကာင္ေၾကာင ္ အေတြးမ်ား အုံနဲ႔ က်င္းန႔ဲ 
ဝင္လာခ့ဲဖူးပါသည္။ ( ဘုရား ဘုရား ဘဝင္မ်ား ျမင့္ၿပီဆိုမွျဖင့္ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ပါကလား) 

အထက္ပါ အေတြးမ်ိဳး ရၿပီးေနာက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး သတ္ပစ္ေသာ ဟစ္တလာကို 
ကြ်န္ေတာ္ အျပစ္ မျမင္ရက္ေတာ့ပါ။ 

(၇) 
အခ်စ္ရည္ရႊမ္းတဲ့ မ်က္ဝန္းလ့ဲျပာျပာ( အဆိုေတာ္ေပါင္းစုံ) မ်က္ျဖဴဆုိက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ 

(၈) 
‘မ်က္ဝန္း’ သည္ ကဗ်ာဆန္၏။ 

မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္စိသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကဗ်ာမဆန္။ ( အလ့ဲ ကာရန္ ကုိက္သားပဲ) မယုံလွ်င္ 
ကာရာအုိေကဆုိင္သုိ႔ သြား။ ထုိ႔ေနာက္ Lလြန္းဝါ၏ အခ်စ္မ်က္ဝန္း သီခ်င္းမွ စာသား ‘မင္းရဲ႕ မင္းရဲ႕ 
အခ်စ္မ်က္ဝန္း’ ေနရာတြင္ ‘အခ်စ္ မ်က္စ’ိ ( သို႔မဟုတ္) ‘အခ်စ္ မ်က္လုံး’ ဟု ပီပီသသ ေအာ္ဟစ္ 
သီဆုိလိုက္ပါ။ 

မရယ္ဘ ဲတင္းထားႏုိင္သူ လံုမပ်ိဳအား ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ေပးသနားလုိက္ပါ။ အသင္ မိတ္ေဆြ။ 

(၉) 

မ်က္စိ အလုံးလုိက္ ထြက္က်သြားျခင္း၊ သတင္း အစုံအလင္မွာ . . . ။ 
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ဘယ့္ႏွယ္ ျဖစ္တာပါလိမ့္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထမွဲာ အထူးသျဖင့္ လမ္းမေတာ္မွာေပါ့။ ခိုေတြ 
အျပားလုိက္၊ အျပားလုိက္ ေသေနၾကပါပေကာ။ အင္း ကားနဲ႔တက္ႀကိတ္သြားေတာ့မွလည္း သူ႔ခမ်ာ 
ျပားၿပီေပါ့။ အူေတြ ဘာေတြလည္း ထြက္လုိ႔၊ ေသြးတရဲရနဲဲ႔ လမ္းမေပၚမွာ။ ခုိျဖစ္ၿပီးမွ ကားႀကိတ္ခံရတ့ဲ အျဖစ္။ 
ေတာ္ေတာ္ ဆုိးဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေကာင္လည္း မဟုတ္၊ ႏွစ္ေကာင္လည္း မဟုတ္၊ က်ဳပ္ ခုေလးတင္ 
ေတြ႔ခဲ့တာကို ေလးငါး ေျခာက္ေကာင္ မကဘူးဗ်။ 

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္ အခ်က္က်က် ေကာက္ႏုတ္လုိက္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၅ ခ်က္ ရတယ္ဗ်။ 

အမွတ္စဥ္(၁) ခိုမ်ား မိမိ၏ ဗီဇမ်ိဳးရိုး သဘာဝ(ဝါ) မိမိ၏ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္းအားကို သတိ 
မခ်ပ္ၾကျခင္း (သုိ႔မဟုတ)္ 

အမွတ္စဥ္(၂) ခုိမ်ား Generation အလုိက္ ဥာဏ္ရည္ နိမ့္လာျခင္း၊ ဥာဏ္ နည္းလာျခင္း၊ 
အပ်င္းႀကီးလာျခင္း ( သုိ႔မဟုတ္) 

အမွတ္စဥ္(၃) တစ္စံုတစ္ရာကို စိတ္အပ်က္ႀကီး ပ်က္၍ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဦးရာခိုစနစ္ျဖင့္ 
(Mass Suicide) ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျဖင္း ( သုိ႔တည္းမဟုတ္) 

အမွတ္စဥ္(၄) မည္သည့္ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္မ ွ မိမိကိုယ္ခႏၶာ မပ်က္စီးႏုိင္ဟု 
စိတ္ႀကီးဝင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 

အမွတ္စဥ္(၅) ခိုမ်ား ေသလွ်င ္ နိဗၺာန္သုိ႔ မုခ် ေရာက္မည္ဟု information မွားယြင္းစြာ ရရိွ၊ 
လက္ခံထားျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

အမွတ္စဥ္- အမွတ္စဥ္ ၃ ႏွင့္ ၅ ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရိွ ( အထူး ေလ့လာခ်က္ လုိအပ္) 

က်ဳပ္က ခိုေတြကုိ ခ်စ္လွတယ္ေတာ ့မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္မ်က္စိေရွ႕ တိရစာၦန္ေလးေတြ 
ေသၾက ေၾကၾကဆိုေတာ့လည္း မၾကည့္ရက္ဘူး ဆိုပါေတာ့။ ဒါန႔ဲပ ဲက်ဳပ္န႔ဲ နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေခၚၿပီး 
တုိင္ပင္ၾကည့္ေတာ့ အားလုံးကလည္း စိတ္ဝင္စားၾကသဗ်ား။ ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ 
အသင္းေလးတစ္ခ ု ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾကတယ္။ အဓိကက ခိုေတါကုိ ကယ္ဆယ္မွာ ဆုိေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း 
လုပ္စရာေလးေတြ က်ယ္လာရင္ အားလုံး အက်ဳံးဝင္ေအာင္ တိရစာၦန ္ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရး 
အသင္း(Animal Salvation and Security) ေပါ့ဗ်ာ။ အမႈေဆာင္က တိရစာၦန ္ဆရာဝန္ ကိုသိန္းေဖ ၿပီးေတာ့ 
အသင္းဝင္ ငါးေယာက္ေလာက္ ရတယ္ဗ်။ ရပ္ကြက္ထဲက ခ်ာတိတ္ေလးေတြေလဗ်ာ။ သူတုိ႔လည္း 
ငယ္သာငယ္တာ၊ ဒီလုိ ပတ္ဝန္းက်င ္ အေရးက်ေတာ့ စိတ္ပါဝင္စား ရွိၾကသား၊ က်ဳပ္ေတာ့ အခု 
လူငယ္ေတြကို အားရတယ္ဗ်ာ။ 

က်ဳပ္တို႔ အသင္းေလးရဲ႕ ပထမဆုံး အစည္းအေဝးေလးကိုေတာ့ က်ဳပ္အိမ္ေဘး အဖီေလးထဲမွာပဲ 
လုပ္ၾကတယ္။ က်ဳပ္က ခုနက က်ဳပ္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၅ ခ်က္ကို White Board ေပၚမွာ 



 

ေရးထားေတာ့ အားလုံးက ဖတ္ၿပီး ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ဗ်။ ဒီလုိပဲ ျဖစ္ရမယ္ေလဗ်ာ။ အေျခခံက်တ့ဲ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သိမွ ကိုယ္ေတြ ဘာဆက္လုပ္မလဲ သိၾကေတာ့မေပါ့ဗ်။ ဒီလုိန႔။ဲ 

က်ဳပ္။ ။ ကဲ အသင္းဝင္အားလုံးလည္း ျပႆနာကို အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ သိၿပီးေရာေပါ့၊ ဒီေတာ့ 
ဒီေန႔ က်ဳပ္တို႔က ဘာဆက္လုပ္မယ္ ဆုိတာကိုရယ္၊ ဘယ္သူ ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတာကုိရယ္ တာဝန္ခြဲၾကဖို႔ပဲ၊ 
ဆုိေတာ့ကာ . .  .ကဲ ဆရာဝန္ႀကီး ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ သေဘာရတုံး ကုိသိန္းေဖရ႕ဲ။ 

ေဖ။ ။ ပထမဆုံး က်ဳပ္စဥ္းစား ရသေလာက္ေတာ့ ဒီလိုရိွတယ္ဗ်၊ အေျဖ ေရေရရာရာ 
မေတြ႔ခင္မွာ၊ ဟုတ္လား ခုိေတြေသဆုံးေနတာကို ေလာေလာဆယ္ ေခတၱရပ္တန္႔သြားေအာင္၊ ဟုတ္လား၊ 
က်ဳပ္တုိ႔က တတ္ႏိုင္သေလာက္ တားဆီးသင့္တယ္ ထင္တယ္။ 

က်ဳပ္ ေတာ္ေတာ္ ဝမ္းသာမိတယ္ဗ်။ သူေျပာတာ သိပ ္ပါစပက္တစ္ ျဖစ္တာပဲဗ်။ သိပ္မွန္တာေပါ့။ 
အသိဥာဏ္နည္းတဲ့ ခိုေတြကုိ စၿပီး ကယ္တင္ဖို႔က က်ဳပ္တု႔ိ လူေတြကပဲ ေလာေလာဆယ္ ဆင္ျခင္ရမွာပ။ဲ 
ခိုအုပ္ထဲကုိ အလ်င္စလုိ ကားကို ေဝါခနဲ ေမာင္းသြားတာကုိ စၿပီး သတိထားခုိင္းရမယ္။ 

က်ဳပ္။ ။ ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ၊ ကုိသိန္းေဖရယ္၊ ဒီေတာ့ လတ္တေလာ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ေလး 
ဖြဲ႔ထားလုိက္မယ္ဗ်ာ။ 

လူငယ္မ်ား။ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တာဝန္ ထားပါဗ်ာ။ 

လူငယ္  ၁။  ။ ကြ်န္ေတာ္က ခုိစည္ကားရာ အရပ္ေတြမွာ ‘ခုိရွိသည္ ေျဖးေျဖး’ 
ဆုိင္းဘုတ္ေတြ လုိက္ေထာင္မယ္။ 

က်ဳပ္။ ။ ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ရင ္ စည္ပင္ကုိေတာ့ ခြင့္ေတာင္းဖုိ႔ 
လိုမယ္။ 

လူငယ္ ၂။  ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တခ်ိဳ႕ ခိုဦးေရ လိုတာထက္ ပိုေနတ့ဲ ေနရာေတြကို 
သြားမယ္၊ ခိုေတြ သိပ္ထူထပ္ေတာ့ ပ်ံရသန္းရ ခက္ၿပီး ကားလာရင္ ေရွာင္ဖုိ႔ခက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲေလ၊ 
ဒီေတာ့ ရွိသင့္တဲ့ အေရအတြက္ထက္ ပုိေနတ့ဲ ခုိေတြကို လိုက္ဖမ္းၿပီး ခိုဦးေရ က်ဲပါးတ့ဲ ေနရာေတြမွာ ျပန္ 
ေနရာခ်ေပး ရမယ္ဗ်ာ။ 

က်ဳပ္။ ။ ေမာင္ရင့္အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ မလြယ္တဲ့ ကိစၥပဲ၊ ခုိေတြ လုိက္ဖမ္းရမယ္ 
ဆုိေတာ့ကာ။ 

လူငယ္ ၂။  ။ ကိစၥ မရိွပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အရင္ကလည္း စာကေလးေတြ လုိက္ဖမ္းၿပီး 
ဘုရားေစာင္းတနး္က ဆုိင္ေတြမွာ လုိက္သြင္းတ့ဲအလုပ္ လုပ္ဖူးပါတယ္။ စာကေလးနဲ႔ ခို သိပ္အကြာႀကီးမ ွ
မဟုတ္တာ၊ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 



 

ေဖ။ ။ လုိအပ္တဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ဖုိ႔ ခုိ အရွင္ ႏွစ္ေကာင္၊ အေသ ႏွစ္ေကာင္စီ 
ေလာက္ ရွာခဲ့စမ္းကြယ္၊ ဟုတ္လား၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔စားတ့ဲ အစာကိုလည္း အိတ္စ္ပီးရီးမန္႔ လုပ္ရေအာင္ 
ခုိစာေရာင္းတ့ဲ ဆိုင္က ဆင္ပယ္ နည္းနည္းေတာင္းခဲ့။ 

က်ဳပ္။ ။ ခိုစာကို ခင္ဗ်ားက ဘာ ဆုိင္လုိ႔ စမ္းသပ္မွာတုန္း၊ လင္းစမ္းပါဦး ဆရာဝန္ႀကီးရ႕ဲ။ 
ေဖ။ ။ ဆိုင္ၿပီလားဗ်ာ၊ ခိုေတြ IQ နိမ့္လာတာ သူတို႔စားတဲ ့အစာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး 

ဆိုင္တယ္ဗ်၊ ဟုတ္လား၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳး ကိုယ္ျပန္ လက္ထပ္ၿပီး ေမြးလာတ့ဲ Generation ကလည္း IQ 
နိမ့္တတ္တယ္ ဟုတ္လား။ 

က်ဳပ္။ ။ (အင္း ခုိသားဆက္ျခားေရးပါ စဥ္းစားရမယ့္ ပုံပ)ဲ ဒီေတာ့ ကိုသိန္းေဖက ဘယ္မွာ 
လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ မွာတုန္း။ 

ေဖ။ ။ ဓါတ္ခြဲခန္းမႈး ေမာင္ျမင့္န႔ဲ တုိင္ပင္ရမွာပဗဲ်၊ လုိအပ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားက တိရစာၦန္ 
ကြ်မ္းက်င္သူေတြကိုပါ ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးသင့္ ေဆြးေႏြးရမယ္၊ ဟုတ္လား(ထုိသုိ႔ ဆိုကာ က်ဳပ္၏ အိမ္တံခါး 
ေအာက္ေျခကုိ ကြမ္းတံေတြး ပစ္ခန ဲေထြးလိုက္၏) 

က်ဳပ္။ ။ ေကာင္းပါေလ့ဗ်ာ၊ ဒါေတြ က်ဳပ္တုိ႔ ဆက္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္မွာပါ၊ အင္း ကမာၻန႔ခဲ်ီတ့ ဲ
ျပႆနာမ်ိဳ းကိုဗ် ေနာ္။ 

လူငယ္ ၃။ ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လူထု ကြင္းဆင္း ပညာေပးလုပ္သင့္တယ္ ထင္တယ္၊ ခုိေတြကို 
စာနာဖုိ႔၊ ခိုေတြ စုေဝးတ့ဲ အရပ္ေတြမွာ ခိုေတာထဲ ကားကို အျမန္ႀကီး မေမာင္းဖုိ႔၊ လမ္းမေပၚကို ခုိစာေတြ 
မႀကဲဖို႔ ေဟာေျပာ ပညာေပးရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ကားႀကိတ္ခံရေတာ့မယ္ ခိုေတြကုိ အသက္စြန္႔ 
ကာကြယ္ေရး လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ခိုစာ မေကြ် းရ ဇုန္ေတြလည္း သတ္မွတ္သင့္ သတ္မွတ္ရမယ္။ 

က်ဳပ္။ ။ အေျမာ္အျမင္ ရွိတ့ဲ အေတြးအေခၚပ။ဲ 
ေဖ။ ။ ဒီအတုိင္း ဆုိမွျဖင့္ ခိုေသဆုံး ပ်က္စီးမႈ နည္းသထက္ နည္းျပီေပါ့ဗ်ာ၊ ဟုတ္လား။ 
လူငယ္မ်ား။ ။ က ဲအခုပ ဲလူစုခြဲ လႈပ္ရွားၾကစုိ႔။ 
ဒီလုိနဲ႔ပ ဲ ခ်ာတိတ္ေတြ စိတ္အားထက္သန္တ့ဲ မ်က္ႏွာေလးေတြနဲ႔ အလွ်ိဳ အလွ်ိဳ 

ထြက္သြားၾကေရာဗ်။ က်ဳပ္န႔ဲ ကိုသိန္းေဖပဲ က်န္ခဲ့ေရာ။ 
ေဖ။ ။ ခင္ဗ်ားကို အေရးႀကီးတာ ေျပာရဦးမယ္။ က်ဳပ္တို႔အသင္း မတည္ 

ရန္ပံုေငြအတြက္ေတာ့ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္ဗ်၊ ဟုတ္လား။ 
က်ဳပ္။ ။ ဒါမ်ား ကိုသိန္းေဖရယ္၊ ခုိစာေရာင္းတ့ဲ ဆိုင္ေတြကေန အလႈခံလုိက္ရုံေပါ့ဗ်၊ 

က်ဳပ္တို႔က ခုိေတြကို ကာကြယ္ေနတာေလဗ်ာ၊ ခိုေတြဟာ သူတုိ႔ စီးပြားေရးပဲ မဟုတ္ဘူးလားဗ်၊ ခုိေတြ ရွိမွ 
ခိုစာ ေရာင္းေကာင္းေတာ့မေပါ့ဗ်။ 

ေဖ။ ။ (ၿပံဳးလုိက္ၿပီး) အဟား ဟား ဟုတ္ေပ့ဗ်ာ။ 
က်ဳပ္။ ။ ကဲ လာဗ်ာ၊ ေျပာေနလုိ႔ မၿပီးဘူး၊ အခုပ ဲရန္ပုံေငြ လုိက္ေကာက္ ၾကစုိ႔ရ႕ဲ။ 
ေျပာေျပာဆိုဆို က်ဳပ္နဲ႔ ကိုသိန္းေဖလည္း ထီးကိုယ္စီဆြဲၿပီး အိမ္က 
ထြက္ခ့ဲၾကတယ္။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းဆိုေတာ့လည္း အခ်ိန္ဆြဲလုိ႔ အက်ိဳးမရွိဘူး မဟုတ္လားဗ်ာ။ 

•••••••••••••••• 



 

Photograpic Memory ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ဓာတ္ပံုရုိက္လုိက္သလုိ စြဲၿမသဲြားတ့ဲ မွတ္ဥာဏ္ကို 
ေခၚတာပါ။ ဥပမာ - စာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ၿပီးရင္ ( အဓိပၸာယ္ နားလည္ျခင္း မလည္ျခင္းနဲ႔ မဆုိင္ပါ) ခ်က္ခ်င္း 
ျပန္ခ် ေရးႏုိင္တာမ်ိဳးေပါ့။ အင္မတန္ မွတ္မိလြယ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက 
ဒီအေၾကာင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဓါတ္ပုံေလးေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္း သတိရစရာ အေၾကာင္းေလးေတြ၊ 
မွတ္မိတာေလးေတြကုိ ျပန္ေဖာက္သည္ ခ်ခ်င္တာပါ။ လူရိွန္ေအာင္ ဒီလုိ ေခါင္းစဥ္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ 
တပ္ထားတာေတာ့ မလိမ့္တပတ္ လုပ္တယ္ပ ဲသေဘာထားလုိက္ေပါ့ဗ်ာ ေနာ့္။ 

စကားမစပ္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ခံရမွာကို အင္မတန္ ပ်င္းသူပါ။ ရင္းႏီွးတဲ့ စာနယ္ဇင္း 
ဆရာသမားေတြေတာင္ အ့ဲဒီကိစၥအတြက္ ကြ် န္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္ၾကတယ္လို႔ ၾကားတာပဲ။ 
ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရမယ္ဆုိ ပတ္ေျပးတတ္တ့ဲ အက်င့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရိွပါတယ္။ ကင္မရာေရွ႕မွာ ပ ဲ ေပးၿပီး 
ေလွ်ာက္ပတ္ေျပးတာကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေရွာင္တတ္တာကို ေျပာတာပါ။ ကိုယ္တုိင္႐ိုက္တာကုိ 
မေျပာနဲ႔ သူမ်ားကို ဓာတ္ပ႐ုိက္ရမွာလည္း ပ်င္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုတေလာ ကြ်န္ေတာ္ ကင္မရာ 
တကားကားနဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ ေလွ်ာက႐ိုက္ေနပါတယ္။ ခရီးသြားရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ Recording ရွိရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ 
ယုတ္စြအဆုံး သီခ်ငး္တိုက္ရင္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္နဲ႔ဗ်။ က ဲမထူးဆန္းဘူးလား။  

အေၾကာင္းရင္းက ဒီလုိပါ။ 

ၿပီးခဲ့တ့ဲ တစ္လေလာက္က ကြ်န္ေတာ့္ ဂစ္တာပစၥည္း တစ္ခု လိုလုိ႔ အေဖတုိ႔အိမ္က 
ကြ်န္ေတာ္ေနခ့ဲတ့ဲ အခန္းထဲမွာမ်ား ရွိမလားဆုိၿပီး အေဖ့အိမ္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအတုိင္းလည္း ရံဖန္ရံခါ 
ေရာက္ေနက်ပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အခန္းထဲေတာ ့တကူးတကႀကီး မေရာက္ျဖစ္ပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ေတာ့ အေဖတုိ႔လည္း အျပင္သြားေနတာနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္း ေအးေအးေဆးေဆး 
ကုိယ့္လူပ်ိဳဘဝက အခန္းေလးထဲမွာ ဟိုေလွ်ာက္ၾကည့္ ဒီေလွ်ာက္ၾကည့္နဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနလုိက္ပါတယ္။ 
အဲဒီမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ကြ်န္ေတာ့္အခန္းနံရံမွာ ကပ္ထားတ့ဲ ဓါတ္ပံုေလးေတြကို သြားေတ႔ြပါတယ္။ 
တကၠသိုလ္က သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ခရီးသြားထားတ့ဲ ပံုေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားေရာက္သြားတ့ဲ ေကာင္ေတြရ႕ဲ 
ပံုေတြ၊ ကြ်န္ေတာ့္ တီးဝ္ုိငးက ဝိုင္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ ပုံေတြ အစံုပါပဲ။ 

တခ်ိဳ ႕ပံုေတြက ကြာက်သြားၿပီး နံရံမွာ အျဖဴကြက္ႀကီး က်န္လုိ႔။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဆးေတြပ်က္လုိ႔၊ 
တခ်ိ ႔ဳလည္း တစ္ျခမ္းၿပလဲို႔ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရွားရွားပါးပါး ဓာတ္ပုံသုံးပံုက 
အေကာင္းအတုိင္း က်န္ေနပါတယ္။ 

ပထမ တစ္ပုံက မိုးထက္ရ႕ဲ ပထမဆုံးနဲ႔ ေနာက္ဆုံး အေခြအတြက္ ဓာတ္ပံုရုိက္တုန္းက 
အမွတ္တရ group လုိက္ ႐ုိက္ထားတ့ဲ ပုံပါ။ ပုံထမွဲာ ကြ်န္ေတာ္ရယ္၊ ဆင္ေပါက္ရယ္၊ မုိးထက္ ၿပီးေတာ့ 
ဝဏၰခြာနီးနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ရျဲမင့္သူေတာင ္ ပါလိုက္ေသး။ အဲဒီဓာတ္ပံု ႐ုိက္တာ မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္နားက 
ေဟာ္တယ္တစ္ခုရ႕ဲ ေရကူးကန္ထဲမွာေပါ့။ ဓာတ္ပုံက သိပ္မထူးျခားေပမယ့္ ဓာတ္ပုံေအာက္က နံရံမွာ 
ေရးထားတဲ ့ လက္ေရးစာေလးက ထူးျခားပါတယ္။ (ရျဲမင့္သူပဲ ေရးသြားတာ ျဖစ္မယ္၊ လက္ေရးက 
ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္) ‘Life style of rich and famous’ တဲ့။ သူေဌးႀကီးေတြ၊ နာမည္ႀကီးေတြ ေနတ့ဲ 
စတုိင္လ္ ေပါ့။ ရယ္ရတာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီဓာတ္ပုံထဲမွာပါတ့ဲ (ဝဏၰကလြဲလုိ႔) ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူမ ွ



 

မသိေသးပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ ၿပံဳးစရာေလးပါ။ ပိုက္ဆံ ၅၀၀ ေလာက္ကို သုံးေယာက္ 
ခြဲသုံးရတာတို႔၊ ေၾကးအုိး စားခ်င္လုိ႔ ဓာတ္ဆီ ထုတ္ေရာင္းရတာတို႔၊ Spy Wine ၂ လံုးေသာက္ၿပီး ေဘစင္ႀကီး 
ျပည့္သြားေအာင္ အန္တာတို႔ (မိုးထက္ေပါ့) အဲဒီ အခ်ိန္ေတြ အားလုံး ဒီဓါတ္ပံုေလးက ကြ်န္ေတာ့္ကို 
စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ျပန္ေျပာသြားပါတယ္။ 

ေနာက္ ဓာတ္ပုံ တစ္ပံုက ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းက သူငယ္ခ်င္းေတြ (၉ေယာက္ေလာက္ ရိွမယ္ 
ထင္တယ္) တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာထဲက ခါကာဘုိရာဇီ ပုံစံတူ ေတာင္အတုေလးေပၚမွာ တက္ၿပီး 
ရိုက္ထားတ့ဲ ပံုပါ။ မိုးထဲ ေရထမွဲာေပါ့။ အျမင္အားျဖင့္ ဘာမွ မထူးေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အဲဒီေန႔ 
ကလည္း မွတ္မွတ္ရရပါပ။ဲ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ ရိွသမွ် Energy အကုန္သုံးတ့ဲ ေန႔လုိ႔ေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ 
အဲဒီေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔အုပ္စု ထံုးစံအတုိင္း အတန္းလစ္ၿပီး သံလ်င္ ေရလယ္ဘုရားကို ကားသုံးစီးအျပည့္ 
တစ္ၿပံဳႀကီး တင္ၿပီး သြားၾကပါတယ္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ထလဲည္း ေရာက္ေရာ အားလုံး စိတ္တူကိုယ္တူပ ဲထန္းရည္ 
ေတြ ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ ဝင္ဝယ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားေရာက္ေတာ့ ေလွစီးတဲ့ေကာင္က စီး၊ ကားရပ္ၿပီး ကားေပၚမွာ 
ထန္းရည္ ေသာက္တဲ့ေကာင္က ေသာက္နဲ႔ေပါ့။ ဘုရားက အျပန္ လမ္းေဘး ကြင္းျပင္ႀကီးမွာ ဆင္းၿပီး 
လက္က်န္ ထန္းရည္ေတြ ဆက္ေသာ္ကမိကာမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းႀကီး ျဖစ္ေနလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းတစ္ပါး 
ႀကိမ္လုံးနဲ႔ ထြက္ႀကိမ္းမွပ ဲထန္းရည္ကိစၥ တစ္ခန္းရပ္ပါတယ္။ 

ဒါနဲ႔ မၿပီးေသးဘူးဗ်။ သံလ်င္ တံတား ေက်ာ္လာေတာ့ ဘယ္ေကာင္က ဇာတ္လမ္းစတယ္မသိ၊ 
တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ ဝင္မယ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ။ အဲဒီမွာ ကားပတ္ေမာင္းရင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ရဲ႕ Dental King 
(ပထမႏွစ္တုန္းကေတာ့ King ေပါ့ဗ်ာ၊ ေနာက္ေတာ့ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေဘာ္ဒီထြားလာၿပီး ဝက္ကင္း 
ျဖစ္ကေရာ) သူ႔ရ႕ဲကားႀကီး ဗြက္နစ္ပါေရာ။ အဲဒီမွာ ကားဆင္းတြန္းၾကရင္း မုိးလည္းရြာေနေတာ့ မထူးဇာတ္ 
ခင္းၿပီး မုိးေရ ခ်ိဳးၾကတယ္ဗ်။ တခ်ိဳ႕ေကာင္ေတြဆို ေဘာလုံးေတာင္ ဆင္းကန္လုိက္ေသး။ ၿပီးမွ ထန္းရည္ 
မူးမူးနဲ႔ အကႌ်ေတြခြ် တ္ၿပီးး ခါကာဘုိရာဇ ီပိစိေလးေပၚတက္၊ အစြမ္းကုန္ ပိုစ့္ေတြေပးၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကတယ္ 
ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲဒီကအျပန္ ပဲခူးကလပ္မွာ ဘီယာ ဝင္ေသာက္ေသးတယ္။ ဝက္ကင္းက ေတာ္ေတာ္ 
မူးေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ ေက်ာက္စိမ္း လက္စြပ္ႀကီး ခြ်တ္ၿပီး ‘ပိုက္ဆံမေလာက္ရင္ ဒါထားခ့ဲမယ္’ လုပ္ေနလုိ႔ 
မနည္းေတာင္းျပန္ၿပီး ျပန္ဝတ္ေပးထားရတယ္။ 

ပခူဲးကလပ္က အျပန ္ကြ်န္ေတာ့္အေဖ ၿခံထဲက ေရကူးကန္မွာ တစ္ၿပံဳတစ္မႀကီး ေရဆင္းကူးၾက၊ 
ဝါတာပုိလုိ ေဆာ့ၾက၊ ေအာ္ၾက ဟစ္ၾကနဲ႔ ညေတာ္ေတာ္မိုးခ်ဳပ္မွ အားလုံး ေမာၿပီး ပက္လက္လန္ေနၾကတယ္။ 
ဒါေတာင္ ကျမင္းေၾကာ လက္က်န္ တခ်ိဳ႕က ကလပ္တက္မယ္ဆိုၿပီး လစ္သြားေလရဲ႕။ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္ 
ပါ့ဗ်ာ။ ဒီ ဓာတ္ပုံေလး ၾကည့္ၿပီး အခုေန ဒါမ်ိဳး ျပန္ကဲမလား ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားမယ္။ အသက္ 
ကေလးလည္း ရလာၿပီ ဆုိေတာ့ေလ။ 

ကဲ ေနာက္ဆုံးတစ္ပုံ။ ဒီဓာတ္ပံုက နည္းနည္း ဟိတ္ႀကီး ဟန္ႀကီး န႔ဲ ေျပာရရင္ Final Destination 
ဆန္ဆန္ရယ္ဗ်။ Final Destination လုိေတာ့ ေၾကာက္ဖို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရယ္ရသား။ ဒီပံုက 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 4th year trip ထြက္စဥ္ အခါသမယမွာ ႐ိုက္ထားတာဗ်။ ေနရာကေတာ့ ေခ်ာင္းသာ 
ကမ္းေျခပါ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတ ူ ရန္ကင္း ( ဒီေကာင္က ရန္ကင္းမွာ ေနလုိ႔)၊ ျပဴးစိန္၊ တြတ္တြတ္၊ ၾကက္ရုိး၊ 
သီဟနဲ႔ သိန္းခိုင္၊ အားလုံး ေက်ာင္းက ေကာင္ခ်ည္းပ။ဲ ေရထဲမွာ ဓာတ္ပံု႐ုိက္မယ္ဆုိၿပီး ဓာတ္ပံုဆရာ 
ေခၚ႐ုိက္တုန္း လႈိုင္းပုတ္တာနဲ႔ ႀကံဳလို႔ အားလုံး ဖ႐ုိဖရ ဲ ျဖစ္သြားတ့ဲ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ပံုေလးပါ။ အဲဒီမွာ ေရထဲ 



 

ေခါင္း တစ္ဝက္ ျမဳပ္သြားတဲ ့ရန္ကင္း၊ ဒူးေထာင္သြားတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္၊ ၿပီးေတာ့ သီဟ၊ ၿပီး သိန္းခုိင္၊ ျပဴးစိန္၊ 
တြတ္တြတ္၊ မတ္တပ္ႀကီး က်န္ခဲ့တာက ၾကက္ရုိး၊ အားလုံး ေရမ်က္ႏွာျပင္ကေန ငယ္စဥ္ႀကီးလုိက္ 
စီထားသလုိေပါ့။ ဆန္းတာက အဲဒီ ငယ္စဥ္ႀကီးလုိက္ အစီအစဥ္အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မိန္းမ တန္းစ ီ
ရကုန္ၾကတာပါပ။ဲ ႏွာတစ္ဖ်ား သာသူ ရန္ကင္းက ကြ်န္ေတာ့္ထက္ တစ္ရက္ေစာၿပီး မိန္းမယူသြားတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မိန္းမရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သီဟ၊ သိန္းခုိင္၊ ျပဴးစိန္ အားလုံး အစဥ္လုိက္ ‘အုိ’ ၾက။ 
တြတ္တြတ္က သူ႔ရည္းစားနဲ႔ ေစ့စပ္။ မားမားမတ္မတ္ ၾကက္ရုိးကေတာ့ အခုထိ သိပ္မထူးျခား။ သူ႔ကုိ 
ေနာက္ဆုံးမွ အုိမယ့္ေကာင္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က စေတာ့ ဝက္ကင္းက မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔ဆုိ သူက ဓာတ္ပံု 
ထဲမွာေတာင္ မပါရွာပကိုဲး။ ဘယ္ပါမလဲ။ သူဟာ ဟာဝါဟီရွပ္ႀကီး တကားကားနဲ႔ ေက်ာက္ေဆာင္ ေတြေပၚမွာ 
ဓာတ္ပုံ ရိုက္ေနတာေလ။ 

အဲဒါပါပဗဲ်ာ။ အသက္ေတြႀကီးလာတာကုိ တားမရေတာ့ ငယ္ငယ္တုန္းက ဓာတ္ပံုေလး 
ေတြၾကည့္ၿပီး အမွတ္ရၾက၊ ျပံဳးၾက၊ ရယ္ၾက၊ ဝမ္းနည္းၾကနဲ႔ေပါ့။ ဓာတ္ပံုဆုိတာ အေကာင္းဆုံး အသံတိတ္ 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သမား တစ္ေယာက္ပါပ။ဲ ဒီလုိနဲ႔ပ ဲ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီထက္ အသက္ႀကီးလာရင္ အမွတ္ 
ရဖုိ႔။ ရယ္ဖို႔၊ ၿပံဳးဖို႔၊ ဝမ္းနည္းဖုိ႔ ဓာတ္ပံုေတြ လုိက္လိုက္႐ုိက္ေနေရာ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြ 
ေပၚလာတာလည္း တစ္မ်ိဳး ေကာင္းတာပ၊ဲ ဖလင္ မကုန္ဘူးေပါ့။ 

Photo ဆိုတာ ေနေရာင္ (သုိ႔မဟုတ)္ အလင္းေရာင္နဲ႔၊ Graph ကေတာ့ ပန္းခ်ီ၊ ရုပ္ပံုေပါ့ဗ်ာ။ 
ကဗ်ာဆန္ဆန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေတာ့ ‘အလင္းေရာင္နဲ႔ ဆြဲတဲ့ ပန္းခ်ီ’ ေပါ့။ 

ကဲ နာမည္ေလးက မလွဘူးလားဗ်ာ။ 

(UDM က သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အမွတ္တရ မင္းတုိ႔ရဲ႕ မိက်ား) 
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ဂ်ီဂ်ီ႕ကိုေတြ႔လား။ ေဟာဟုိ စာသင္ခန္းရ႕ဲ ေနာက္ဆံုးမွာေလ။ အဲဒါ ဂ်ီဂ်ီေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီဟာ အၿမတဲမ္း 
မႈန္ကုပ္ကုပ္ မ်က္ႏွာေပးနဲ႔ပါ။ စိတ္႐ႈပ္ စိတ္အုိက္ေနတ့ဲ မ်က္ႏွာမ်ိဳးေလ။ အဲဒါ ၇ ႏွစ္သား ဂ်ီဂ်ီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ေဖာ္ေရြပါတယ္။ သူ႔မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ 
မႈန္ကုပ္ကုပ္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ သူ႔ထုံးစံပ။ဲ မသိရင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို စိတ္ေကာက္ အလုိမက် 
ျဖစ္ေန သလားေတာင္ ထင္ရတယ္။ သူ စိတ္ေကာက္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူ႔အတြက္ ေဝရခြဲရ လြယ္ကူတာဆုိလုိ႔ သူ႔အေမ အိမ္က ထည့္ေပးလုိက္တ့ဲ ႏွစ္ခ်ပ္ပူး ေပါင္မုန္႔ ေထာပတ္ 
သုတ္ပ။ဲ ခြဲခ်င္ ေဝခ်င္ရင္ ႏွစ္ျခမ္းခြာ လုိက္႐ံုပေဲလ။ အလယ္မွာ ေထာပတ္ နဲ႔ သၾကားနဲ႔ေပါ့။ သိပ္အရသာ 
ရွိတာပဲ။ ဂ်ီဂ်ီေဝခြဲလုိ႔ မရတာက အဲဒီ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ကို ဘာျဖစ္လုိ႔ ေန႔တိုင္း စားေနရတာလဲ 
ဆုိတာပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕မွာ မုန္႔ဖိုး မရိွပါ။ အျပင္ အစားအစာေတြ ဝယ္စားမွာစုိးလုိ႔ သူ႔အိမ္က မုန္႔ဖိုး မေပးဘူးတဲ့။ 
မိဘ ဆိုေတာ့လည္း စိတ္ပူတာ အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီဟာလည္း သူမ်ားေတြလုိ ဆီးထုပ္ေတြ၊ 
ေနၾကာေစ့ေတြ၊ ေျမပေဲလွာ္ေတြ သိပ္စားခ်င္တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဂ်ီဂ်ီ ဘာလုပ္သလဲ။ ေပါင္မုန္႔ ေထာပတ္သုတ ္
အစုတ္ပလုတ္ကို ဆီးယုိနဲ႔ လစဲားတယ္။ အိမ္ကထည့္ေပးတ့ဲ ႏြားႏုိ႔ကို ေက်ာက္ေက်ာရည္နဲ႔ လဲေသာက္ 
တယ္။ ဒါ ဂ်ီဂ်ီ႕ရ႕ဲ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေျဖရွင္းနည္းေတြေပါ့။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း ဆီးထုပ္နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ 
ကို လဲစားရလုိ႔ သိပ္ သေဘာက်တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီ ဥာဏ္မမီတာေတြက ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီးပါပ။ဲ 

အတန္းထဲမွာ ဂ်ီဂ်ီဟာ ခဏခဏ ရုိက္ခံထိတယ္။ စကားမ်ားလုိ႔တ့ဲ။ ဟုတ္ေတာ့လည္း 
ဟုတ္တယ္။ ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္ စကားမ်ားတယ္။ သူ႔မွာ သိခ်င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပ။ဲ အထူးသျဖင့္ 
ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ မွတ္စုစာအုပ္ထဲ ျပန္ကူးေရးေနရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ‘ကြ်ႏု္ပ္၏ 
အေၾကာင္း’ စာစီစာကုံး ေရးရင္း အတန္းသားအားလုံးရ႕ဲ မိဘေတြ နာမည္က ဦးျမ နဲ႔ ေဒၚလွ ျဖစ္ေနရတာလဲ။ 
ပထဝီဝင ္ လတီၱတြဒ္၊ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ မ်ဥ္းေတြကို ဘာေၾကာင့္ အလြတ္က်က္ေနရတာလဲ စသည္ျဖင့္ 
အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဖတ္စာအုပ္ထဲက စာေတြကု ိ မွတ္စုထဲ ျပန္ေရးခုိင္းတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ဂ်ီဂ်ီဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စကားေတြ ေျပာေနေတာ့တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အရိုက္ခံရေရာ။ သူတုိ႔ ဆရာမဟာ 
ႀကိမ္လုံးကို ႏွစ္လုံး ပူးၿပီး သားေရကြင္းနဲ႔ ေပါင္းခ်ည္ထားတယ္။ တစ္ခါတေလဆို ႀကိမ္လုံးေတြ အမ်ားႀကီး 
ဝယ္၊ အတန္းထမွဲာကို ထိုင္ၿပီး အက်အန ေရြးတယ္။ စိတ္တုိင္းက်တ့ဲ အလုံးရၿပီ ဆုိမွ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ 
လွလွပပေလး သားေရပင္နဲ႔ စည္းေနေတာ့တာ။ ေတာလုိက္ ထြက္မယ့္ မုဆိုး ဓားေသြးတာ က်ေနတာပ။ဲ 
ႀကိမ္လုံးစာ မိၿပီ ဆိုကာမွျဖင့္ ဂ်ီဂ်ီ ေျခသလုံးဟာ ေသြးေတာင္ စုိ႔တယ္။ ဂ်ီဂ်ီဟာ စာမညံ့ပါဘူး။ စာေတြ 
မေရးလည္း ဖတ္စာအုပ္ထဲကေန သူ က်က္လုိ႔ရတာပဲ။ စာေမးပြဲမွာလည္း အဆင့္ ေကာင္းေကာင္း ရတယ္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ စာေမးပြဲ ေကာင္းေကာင္းေအာင္ဖို႔က အဓိက မဟုတ္လား။ ေနာက္ၿပီး 
အတန္းထဲမွာ စကားေျပာမိတာဟာ ေျခသလုံး ေသြးထြက္ေအာင္ ႐ိုက္ရေလာက္တဲ့အထိ အျပစ္ႀကီးသလား။ 
ဂ်ီဂ်ီ ဆရာမကို သိပ္ေမးၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ‘နားမလည္ရင္ ေမး’ ဆုိလုိ႔ ေမးမိရင္ေတာင္ ‘ငါ 
သင္တုန္းက နားမေထာင္ထားဘူးလား’ ဆုိၿပီး ေခါင္းေခါက္တ့ဲ ဆရာမႀကီးကို ‘သားကို ဒီေလာက္အထိ 
ရိုက္စရာ လုိအပ္လို႔လား’ လို႔ ဂ်ီဂ်ီ ဘယ္လုိ ေမးမလဲေနာ္။ ဒါ ဂ်ီဂ်ီ ဥာဏ္မမီတ့ဲ ေက်ာင္းက ကိစၥေပါ့။ 

အိမ္မွာလည္း ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္ အဆင္ေျပႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ အေမဟာ သူ႔ကိုတစ္ခ်ိန္လံုး 
စာပဲ ထိုင္လုပ္ခိုင္းတယ္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရင္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မနားရဘူး။ အဆုိးဆုံးက က်က္ထားတ့ဲ 
စာေတြကု ိ သူ႔အေမဆီမွာ အလြတ္ ျပန္ျပန္ ဆုိရတာပဲ။ ဂ်ီဂ်ီဟာ စာက်က္ၿပီးရင္ ဘယ္ေတာ့မွ လြယ္လြယ ္



 

မေမ့တတ္ဘူး။ အဲဒါ သူ႔ဘာသာသူ ယုံတယ္။ ခ်ေရးဆုိ အကုန္ျပန္ခ် ေရးႏုိင္တယ္။ စာေမးပြဲမွာလည္း ခ်ေရး 
ရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဘာလုိ႔ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး စာျပန္ေနမွာလ။ဲ စာျပန္ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ေဆာ့ပစ္မွာေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ႕ 
အေမကေတာ့ သူစာက်က္ၿပီးသားဆုိတာကို မယုံလို႔ ျပန္ဆိုခုိင္းရတာ ဆုိၿပီး ဆင္ေျခေပးတာပဲ။ က ဲတကယ္ 
မက်က္ထားဘူးဆိုလည္း ဘာျဖစ္ေသးလဲ။ စာေမးပြဲက်ရင္ ဂ်ီဂ်ီပ ဲ အရွက္ကြဲမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ 
ျပႆနာပဲ မဟုတ္လား။ ဂ်ီဂ်ီ အတန္းထဲမွာ အဆင့္နိမ့္ေတာ့ေရာ အေမတုိ႔က ဂ်ီဂ်ီ႕ကို 
မခ်စ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ထမင္း မခြ႕ံေကြ် းေတာ့ဘူးလား။ မၿမတဲမ္းႀကီးလဲ အဆင့္ေကာင္းေကာင္း မလုိခ်င္ 
ပါဘူး။ အဆင့္ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း စာေမးပြဲေအာင္ရင္ ေနာက္တစ္တန္းတက္ရမွာပ ဲမဟုတ္ဘူး 
လား။ အဆင့္ တစ္ ရေတာ့ေရာ ေရႊေရာင္ သံဆြဲျပားႀကီးနဲ႔ စာအုပ္တစ္ဒါဇင္ အထုပ္ႀကီးပ ဲရတာမဟုတ္လား။ 
အဲဒီ စာအုပ္ထုပ္ႀကီးကိုလည္း ဂ်ီဂ်ီ အတန္းထဲမွာ စကားမ်ားလုိ႔ ဆုိၿပီး ဂ်ီဂ်ီ႕အေဖပဲ နံရံကို ပစ္ေပါက္ 
ဆုတ္ၿဖခဲဲ့တာပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ဂ်ီဂ်ီအလုိခ်င္ဆုံး ဆုက အ႐ုပ္ေတြပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီဟာ သိပ္အေဆာ့ မက္သူပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ေဆာရတဲ့အခ်ိန္ ဂ်ီဂ်ီမွာ သိပ္ရွားတယ္။ ဘာလို႔ ဂ်ီဂ်ီကုိယ္တုိင္ေတာင္ မလုိခ်င္တ့ဲ ‘စာအေတာ္ဆုံး 
ေက်ာင္းသား’ ဘဝကို ဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြက ငမ္းငမ္းတက္ မက္ေမာေနရတာလဲ။ မိဘခ်င္း ဂုဏ္ၿပိဳင္ ဂုဏ္ရွိ 
ခ်င္တာလား။ စာမွ မေတာ္ရင္ ဂ်ီဂ်ီ႕ဘဝမွာ အာမခံခ်က္ မရိွေတာ့ဘူးလား။ အဲဒီ အာမခံခ်က္ကိုေရာ 
ဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြက ဂ်ီဂ်ီ႕ကို မေပးႏုိင္ဘူးလား။ ဂ်ီဂ်ီ႕ဘဝကို ဂ်ီဂ်ီဘာသာ တာဝန္ယူႏိုင္ မယူႏိုင္ 
ဂ်ီဂ်ီဘယ္သိဦးမလဲ။ ဂ်ီဂ်ီ ေခါင္းဟာ တျဖည္းျဖည္း ေလးလာတယ္။ အရြယ္နဲ႔ ေသာက မမွ်ေတာ့ဘူး။ 
ၾကာေတာ့လည္း စဥ္းစား စရာေတြနဲ႔ အသားက်သြားတာပ။ဲ ေလးလာတ့ဲ ေခါင္းကိုထမ္းပုိးဖို႔ ဂ်ီဂ်ီ႕ အရပ္ႀကီး 
လည္း တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာတယ္ေလ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ရ႕ဲ လူပ်ိဳဘဝဟာ စိမ္းစုိ ရရဲင့္စြာနဲ႔ပ ဲ ကေလးဘဝ ပန္းအုိး 
ေဟာင္းေလးထဲက ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ ထြက္လာခ့ဲတာေပါ့။ အခု ဂ်ီဂ်ီဟာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ပါ။ 

လူပ်ိဳေပါက္ ဂ်ီဂ်ီဟာ အိပ္မက္ေတြ အင္နဲ႔ အားနဲ႔ မက္ေတာ့တာေပါ့။ သူ ခံယူ ထားတာက 
လူငယ္ဆုိတာ ေခတ္ရ႕ဲအိပ္မက္ပ။ဲ လူငယ္ေတြရ႕ဲ အိပ္မက္ဟာလည္း ေခတ္န႔ဲအၿပိဳင္ ျမစ္လုိ 
စီးဆင္းေနရမယ္ေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီရ႕ဲ ေခတ္ဟာ ေရစီးေၾကာင္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လႈိင္းၾကမ္းတဲ့ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ 
ဂ်ီဂ်ီဟာ အဲဒီျမစ္ထဲ စီးဝင္ဖုိ႔ လႈိင္း တဝုန္းဝုန္း ထခဲ့တာေပါ့။ သုိ႔ေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ျမစ္ဟာ သဲေသာင္ေတြ၊ 
ကြ်န္းေတြ အေတြ႔မ်ားလာတယ္။ ဒီေတာ့ ေရစီးလည္းပ ဲ ေႏွးလာရၿပီေပါ့။ အဓိက ေသာင္ထြန္းေနတာ 
ကေတာ့ သူ႔အေဖပါပဲ။ ဂ်ီဂ်ီ႕အေဖဟာ ေရွးရုိးဆန္တယ္။ ေဒါသႀကီးတယ္။ ေခတ္ကို သိဖို႔ ျငင္းဆန္တယ္။ 
ဂ်ီဂ်ီ႕ကိုလည္း သူ႔လုိပဲ အစဥ္သင့္ ေဖာက္ၿပီးသား လမ္းေတြေပၚမွာပဲ ေအးေအးလူလူ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေစခ်င္တယ္။ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ အေဖဟာ ‘အရစဲြန္႔ ႀကိဳးစားျခင္း’ ႏွင့္ ‘မိုက္႐ူးရဆဲန္ျခင္း’ ကိုအခုထိ စာလုံးေပါင္း 
မသဲကြဲဘူး။ ဂ်ီဂ်ီကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားရတာကုိမွ ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ေကာင္းကင္ဟာ အကန္႔ 
အသတ္ ရွိတယ္။ ဂ်ီဂ်ီပ်ံခ်င္တုိင္း ပ်ံလို႔ မရဘူး။ ၾကာေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပင္းဂြင္းငွက္လုိ႔ 
ထင္လာတယ္ေလ။ ငွက္ေတာ့ ငွက္ပ။ဲ မပ်ံတတ္ဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ တက္ခ်င္တ့ဲ  တကၠသုိလ္ကုိ ေရြးခြင့္ မရလုိက္ဘူး။ 
ဂ်ီဂ်ီ တက္လုိက္ရတ့ဲ တကၠသုိလ္ကလည္း အေကာင္းဆုံးထကဲ တစ္ခုပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီ႕အတြက္ေတာ့ 
ငယ္ငယ္က အေမထည့္ေပးတဲ ့ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္နဲ႔ ဘာမွ မကြာဘူး။ ပုိ ဆုိးတာက ဒီတစ္ေခါက္မွာ 
လဲစားလုိ႔ မရေတာ့တာပ။ဲ ငယ္ငယ္တုန္းက ျပႆနာေတြဟာ ဂ်ီဂ်ီ႕အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္မ်က္ႏွာ 
ကာတြန္းေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တကယ့္ ျပႆနာဆုိတာ အခုမွ ေခ်ာင္ထဲက သူရေဲျခာက္သလုိ ဘြားခနဲ 
ထြက္လာတာကိုး။ ဂ်ီဂ်ီ လန္႔သြားတယ္။ ဂ်ီဂ်ီ႕အတြက္ တကၠသုိလ္နဲ႔ အတူတူ တစ္တြဲတည္း ပါလာတ့ဲ 
ေသာကကေတာ့ မိဘခ်င္း သေဘာတူထားၿပီးသား သတုိ႔သမီးေလာင္ ဆုိတာႀကီးပါပ။ဲ သူမက တကၠသုိလ္ကုိ 
ဂ်ီဂ်ီ႕ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေစာၿပီး ေရာက္ႏွင့္ေနသူပါ။ ဂ်ီဂ်ီစိတ္ဓာတ္ဟာ ေျမႀကီးထဲက တီေကာင္တစ္ေကာင္နဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သြားတယ္။ အခ်စ္ဆုိတာ ရယ္ဒီမိတ္အစားအစာလုိမ်ား သေဘာထားကုန္ၾကၿပီလား။ ေပါက္ 



 

ေပါက္ဆန္လို အပူနည္းနည္း ေပးလုိက္ရံုနဲ႔ တေဖာက္ေဖာက္ ပြင္လာတာမ်ိဳ းမ်ားလား။ ဂ်ီဂ်ီကေတာ့ ဒီလုိ 
မယုံၾကည္ပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕မွာ ရည္းစား ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ ထုိရည္းစား ႏွစ္ေယာက္လုံးကိုလည္း 
ဂ်ီဂ်ီမိဘမ်ားက သေဘာမတူႏိင္ုဟု ဆိုကာ ဂ်ီဂ်ီ႕အား အျဖတ္ခုိင္းခ့ဲပါတယ္။ ထုိေသာအခါလည္း ဂ်ီဂ်ီက 
အတုိက္အခံမရိွ ျဖတ္ေပးခ့ဲပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္က တကယ္ မခ်စ္ခဲ့ျခင္းလား။ ဒါမွမဟုတ္ အေမတုိ႔ႏွင့္ 
ဘယ္ေတာ့မ ွ အႏိုင္ရေအာင္ အျငင္းမပြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလား။ သိပ ္ မေသခ်ာခဲ့ပါ။ သိပ္လည္း မခံစားရခ့ဲဟု 
ထင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ မိမ ိ အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုေတာ့ မိမိဘာသာ ေရြးခြင့္ရလိမ့္မည္ဟု တိတ္တဆိတ ္
စိတ္ကူးေဖာင္ေလး ထုိးထားခဲ့တယ္။ ယခ ုထုိေဖာင္ေလးဟာ လူႀကီးခ်င္း သေဘာတူထားေသာ ေရတံခြန္ႀကီး 
ထဲသို႔ အရွိန္ျပင္းစြာ က်ဆုံးသြားပါၿပီ။ အစပင္ ရွာမရေတာ့။ ထုိ သူမကို သူမခ်စ္ပါ။ မခ်စ္ခ်င္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ 
ခ်စ္သင့္သည္ ဆိုတာလည္း မသိပါ။ ဘယ္လိ ု ခ်စ္ရမည္ ဆိုတာလည္း ဂ်ီဂ်ီ မသိပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ေမးခြန္းေတြကို 
ဘယ္သူမွ မေျဖခ့ဲၾကတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ေျဖမယ့္သူ မရိွေတာ့ ေမးခြန္းဆုိတာလညး္ အူလည္လည္ 
ရွက္ကိုးရွက္ကန္းႀကီး ျဖစ္လုိ႔ေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ သိပါၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီအတြက္အလုပ္သင့္ဆုံးက ဆုပ္ကိုင္ထားသမွ်ကုိ 
လႊတ္ခ်လုိက္ဖုိ႔ပါပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီ ႀကိဳးစားရမွာက မႀကိဳးစားဖုိ႔ပါပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီ႕ စာမ်က္ႏွာတုိင္းဟာ ကြက္လပ္မရွိ။ သူတုိ႔ 
ေရးမွတ္ထားႏွင့္ ၿပီးၾကၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ဗလာစာအုပ ္တစ္အုပ္ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ထုိအစား ေရာင္စံုျခယ္ 
စာအုပ္တစ္အုပ္သာ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ သူဘာေရာင္ ျခယ္ျခယ္ ေခြးပုံ၊ ေၾကာင္ပံု၊ ေနလုံးႀကီးပံု စသည္ျဖင့္ 
ေဘာင္ခတ္ထားၿပီးသား ရုပ္ပံုမ်ားသာ ျဖစ္လာရမည္ မဟုတ္ပါလား။ မလွဘူးလား ဆုိရင္ေတာ့ လွတာေပါ့။ 
ေဘာင္ခတ္ေပးထားေတာ့လည္း ပုိသပ္ရပ္တာေပါ့။ ‘အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ 
အေကာင္းဆုံး အရာမ်ား’ ကို ဂ်ီဂ်ီလက္ခံဖို႔ သူ႔လက္ကို ျဖန္႔လုိက္ပါတယ္။ ပံုစံမေပၚေတာ့ေသာ အနာဂတ္ 
ေယာင္ေယာင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေယာင္ေယာင္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ေျပာင္စင္ေအာင္ ခါခ်လုိက္ၿပီးေနာက္ သူ႔လက္ထဲ 
သို႔ ေရႊေရာင္ေဘာလ္ပန္ တစ္ေခ်ာင္း ေရာက္လာ၏။ လက္္ထပ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ဂ်ီဂ်ီ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ပါၿပီ။ 
‘ေပးစားျခင္း’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ မေတာ္တဆ ေပၚလာတာမွ ဟုတ္ရ႕ဲလား။ 

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဂ်ီဂ်ီဟာ အေတာ္ ေပါ့ပါးလာပုံပဲ။ သူ႔မ်က္ႏွာဟာ အၿမ ဲ ၿပံဳးေစ့ေစ့န႔ဲ။ သူ႔မွ ဘာမွ 
ပူစရာ မရိွေတာ့ဘူးေလ။ စိတ္ပူစရာေတြ မရိွေတာ့မွာကိုေတာင္ စိတ္ပူေနရမယ့္ ဘဝမ်ိဳ းကုိ ဂ်ီဂ်ီ ရၿပီၿပီေလ။ 
သူ႔မိဘ ေပးတဲ့အိမ္မွာေနတယ္။ သူ႔မိဘ ေပးတဲ့အလုပ္မွာ ဝင္လုုပ္တယ္။ ေန႔တုိင္းဟာ အတူတူပဲ။ ဘာမွ 
ေျပာင္းလဲမႈ မရိွ၊ ဘာမွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မရိွ။ အိမ္ေထာင္ေရး ဆုိတာလည္း ဘာမွအခက္အခဲ မရွိေတာ့ 
သာယာတာေပါ့။ ဂ်ီဂ်ီ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ဂ်ီဂ်ီဟာ တုိက္ဆုိင္ တူညီတာ ဆိုလို႔ေတာ့ တစ္စက္ေလးမွ ရွိတယ္ 
မထင္နဲ႔။ ဂ်ီဂ်ီဟာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို လက္ထပ္ထားတာပါပဲ။ တစ္ထပ္တည္း က်ေနသလုိလိုနဲ႔ ဘယ္ညာ 
တစ္သက္လုံး လြဲေနတာေလ။  ဥပမာ သူ မလုပ္တာေတြဟာ သူမ လုပ္တာေတြေပါ့။ သူ မႀကိဳက္တာဟာ 
သူမ ႀကိဳက္တ့ဲ အရာေတြေပါ။ သူ မမုန္းတာဟာ သူမ မုန္းတီးတာေတြပေဲပါ့။ 

ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ လင္မယားဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ကေတာက္ကဆတ္ မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ 
ဘာလုိ႔လဆိုဲေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ဘယ္အရာကိုမွ ျပႆနာလုိ႔ မယူဆခ့ဲေတာ့လုိ႔ပ။ဲ သူ႔ မိန္းမ 
ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာေျပာေျပာ ဂ်ီဂ်ီက ၾကည့္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေမးတယ္။ ဦး ဂ်ီဂ်ီႀကီးက 
သူ႔မိန္းမကို သိပ္ခ်စ္တာပဲ ေနာ္တ့ဲ။ အဲဒီအခါမ်ိဳး က်ရင္ေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ သူ နားမလည္တ ဲ ့ဘာသာစကား 
တစ္ခုန ဲ ႔အေမးခံရသလုိ ေၾကာင္အမ္းအမ္းနဲ႔ ေမးတ့ဲသူကုိ ျပန္ၾကည့္ေနခ့ဲတာ ပါပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီကို ေမးတ့ဲ လူေတြ 
ဆိုတာလည္း တျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ီဂ်ီရ႕ဲ သားနဲ႔ သမီးတို႔ရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္းေလးေတြေပါ့။ သူ႔ကို ဦးဂ်ီဂ်ီတ့ဲ။ 
ဟုတ္တာေပါ့ သူ႔အသက္ပ ဲ ၅၀ ကို ေတာ္ေတာ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ သူ႔မိဘေတြ ဆုံးသြားတဲ ့ အသက္အပုိင္းအျခား 
ေရာက္ဖို႔ကလည္း သိပ္မလုိေတာ့ဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ႕မိဘေတြ ဆုံးသြားေတာ့ ဂ်ီဂ်ီ အင္မတန္ ထူးျခားတ့ဲ ခံစားခ်က္ကို 



 

ဖ်တ္ခနဲ ရခ့ဲတယ္။ လွ်ပ္စစ္ ကုလားထုိင္မွာ ထုိင္ေနရတုန္း မီးပ်က္သြားတာနဲ႔ ႀကံဳရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ 
ခံစားခ်က္မ်ိဳးပ။ဲ အရာအားလုံး အေမွာင္ခ်ထားႏွင့္ၿပီး လွ်ပ္စီးလက္သလုိ ဖ်က္ခနဲ အလင္း ပြင့္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း 
ျပန္အေမွာင္က်။ သူ႔ လက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဖုန္မႈန္႔ တစ္မႈန္ တေလမ်ား က်န္ဦးမလားလုိ႔ ဂ်ီဂ်ီ 
လက္ျဖန္႔ၾကည့္တယ္။ အေရျပားေတြ တြန္႔ေနတာေတာ့ အထင္အရွားပဲ။ ၿပီးမွ တာဝန္ေက် သူငိုလုိက္တယ္။ 
အ႐ႈံးေပးၿပီး လက္ေျမွာက္ထားရတာ သိပ္ၾကာခဲ့ၿပီေလ။ အခု သူ႔ လက္အံ ေသသြားၿပီ။ ဂ်ီဂ်ီ႕သားနဲ႔ 
သမီးကလည္း လိမၼာၾကပါတယ္။ မိဘ စကား နားေထာင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ အေမစကား ေပါ့။ 
ဂ်ီဂ်ီကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆို  ဆုံုးမတာ မရိွသေလာက္ ပါပ။ဲ ဂ်ီဂ်ီ႕ကေလးေတြ ငယ္ငယ္တုန္းက 
စာက်က္ၿပီးရင္ သူတို႔ အေမဆီမွာ စာလာလာ ျပန္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳး က်ရင္ေတာ့ ဂ်ီဂ်ီဟာ 
ညဥ့္ႀကီးသန္းေခါင္ပ ဲ ျဖစ္ျဖစ ္ ၿခံထမွဲာ ျမက္ရိတ္စက္ တစ္လုံးနဲ႔ ျမက္ေတြ ရိတ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ ဒါမ ွ
မဟုတ္ရင္လည္း ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ဝင္ၿပီး မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရင္ ရိတ္ေနတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ေနာက္ပုိင္း 
ႏွစ္ေတြမွာ ဂ်ီဂ်ီမုတ္ဆိတ္ ရိတ္တိုင္း မွန္ထကဲ သူ႔အရိပ္က ‘ေသြးေၾကာင္တ့ဲ ဂ်ီဂ်ီ’ လုိ႔ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ 
လွမ္းေခၚေနတာ ခက္တယ္။ 

အဲဒါနဲ႔ပ ဲ ဂ်ီဂ်ီဟာ မုတ္ဆိတ္ ထူလပ်စ္နဲ႔ ျဖစ္လာတယ္။ ကေလးေတြကေတာ့ သူ႔ကို 
ဆံပင္ေျပာင္းျပန ္ ေပါက္ေနၿပီဆိုၿပီး ေနာက္ၾကတယ္။ သူ႔မွာ ဆံပင္ရယ္လုိ႔ သိပ္ွ မရိွေတာ့တာကုိး။ ၿပီးေတာ့ 
ဂ်ီဂ်ီဟာ ေႏွးလာတယ္။ ဂ်ီဂ်ီဟာ ေလးလာတယ္။ ဂ်ီဂ်ီ အမႈိက္မ်ိဳးစံု ပိတ္ေလွာင္က်ပ္ခဲၿပီး မစီးႏိုင္ေတာ့တ့ဲ( 
ဒါမွမဟုတ္) စီးဆင္းစရာ မလုိေတာ့တ့ဲ ေျမာင္းအိုႀကီး ျဖစ္လာရေတာ့ တာပါပဲ။ သူ အႀကီးအက်ယ္ 
ေနမေကာင္း ျဖစ္ရာက အေျခအေန ဆုိးလာၿပီး တစ္ကိုယ္လုံး ‘အ’ သြားတယ္။ အခု ဂ်ီဂ်ီ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ 
ဘုန္းႀကီး ငါးပါးေရွ႕မွာေပါ့။ သူ႔မိန္းမကေတာ့ မ်က္မွန ္ အနက္ႀကီးတပ္လုိ႔ သူမရဲ႕ မ်က္လုံးေတြကို 
ဖြက္ထားေလရ႕ဲ။ သူတုိ႔အားလုံး ဂ်ီဂ်ီအတြက္ အမွ်ေဝၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဂ်ီရဲ႕ ဝိညာဥ္ဟာ သူတုိ႔နဲ႔ အတ ူ
မရိွတာကို သူတို႔ မသိၾကဘူး။ ဂ်ီဂ်ီ ဘယ္မွာလဲ။ 

ဂ်ီဂ်ီ ေသဆုံးလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဂ်ီဂ်ီ႕ ဝိညာဥ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ကေန ဝရုန္းသုန္းကား 
တြန္းတုိက္ထြက္လာၿပီး တစ္ဟုန္ထုိး ေျပးေတာ့တာပါပဲ။ ဘယ္တုန္းကတည္းက ႀကံစည္ထားသလဲေတာ့ 
မသိပါ။ ဂ်ီဂ်ီ႕ကုိ ေတြ႕လား။ သူ ေျပးေနတယ္ေလ။ ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ မရပ္မနား စိတ္ပါစြာနဲ႔ေပါ့။ သိပ္လြတ္လပ္ 
တာပဲ။ သူ႔အတြက္ေတာ့ ျဖတ္သန္းမိသမွ် ဘဝႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ သံေယာဇဥ္မွန္သမွ် မ်ိဳ းတံုးရာ ေနရာ။ 

သူ ေျပးေနတယ္။ သူ ေျပးေနတယ္။ ေျပးတာ သိပ္မျမန္ေတာ့ ေအးလာတယ္။ 
ေအးခ်မ္းလုိက္တာ။ 

ဘယ္သူမွ မေျပးခုိင္းဘဲ ဘာေၾကာင့္ ေျပးေနလဲေတာ့ ဘယ္သူမ ွအတိအက် မသိပါ။ ‘သူ႔မိဘေတြ 
သူ႔ကို ျမင္သြားမွာ စုိးလို႔မ်ားလား’ ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိမူကား သူ႔ဝိညာဥ္ ေခတၱရပ္နား အေမာေျဖေနခ်ိန္တြင္ 
ေမးၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ သူ ေျပးပါေစဦးေလ။ 
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ျမန္လြန္း၍ ဘာမွကို မျမင္ရပါ။ 

 သူ သြားေနစဥ္ ေဘးမွ အရာအားလုံး ရိပ္ခန ဲ ရိပ္ခနဲ သူ႔ေနာက္တြင ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ 
သူ သြားေနသည္ ဟုသာ ေျပာသည္၊ အမွန္စင္စစ္ သူ သြားေနျခင္း မဟုတ္။ သူ လုိက္ပါလာေသာ 
ယာဥ္ငယ္ကေလးကသာ သြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အႏီွ ယာဥ္ငယ္ကေလးသည္ ကေလးကစားကြင္းမွ 
တုိက္ကား အရြယ္သာ ရွိသည္။ ဘာဘီးမ ွမပါ။ ဘာ စက္ပစၥည္း၏ ပေယာဂမွ မပါဘဲ အတင္းႀကီး တဟုန္ထုိး 
ေျပးေနေလေတာ့သည္။ ျမန္တာေတာ့ အေတာ္ပင္ ျမန္ေလသည္။ ျမန္လြန္း၍ ဘာမွကို မျမင္ရပါ။ 

ထုိ ယာဥ္ငယ္ေလးထဲတြင ္ သူတစ္ေယာက္တည္းေတာ ့မဟုတ္။ အျခား လူတစ္ေယာက္လည္း 
ပါေလသည္။ ထုိလူသည္ ငရဲသားဟု ေျပာပါသည္။ ပုံစံမွာမူ လည္ေခါင္းတုံးႏွင့္ ပုဆုိးႏွင့္ ျဖစ္၏။ သူ ဖတ္ဖူး 
ၾကားဖူးေသာ ငရသဲားမ်ားႏွင့ ္ မတူ။ ဤငရဲသားသည္ Ricky-Martin ႏွင့္ တူေလ၏။ ငရသဲားႏွင့္ 
လုံးဝမတူေသာ္ျငား ညာေနျခင္းေတာ့မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူလဲက် ေသဆုံးသြားၿပီး 
ခဏခ်င္းမွာပင္  ၎ငရသဲားက လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး သူ႔ကို ယာဥ္ေပၚ တက္ခုိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုမွပင္ သူ ဘာေၾကာင့ ္ ေသသြားမွန္း ေမးဖုိ႔ သတိရေလသည္။ အသက္ရွင္စဥ္ သူ 
ေနာက္ဆုံးသတိရသည္မွာ အမကဲင္က်ပ္တုိက္ရန္ င႐ုတ္သီးေထာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

‘ဒီမွာ ကိုကုိ ငရဲ’ သူ တြန္႔ဆုတ ္တြန္႔ဆုတ္ျဖင့္ ေခၚလုိက္သည္။ ‘ဗ်ာ ဗ်ာ့’ ဟု ၿပံဳးၿပံဳးပင္ ထူးေလ၏။ 
အလြန ္သေဘာေကာင္းဟန္ ေပၚေလသည္။ သူ အားတက္သြားၿပီး 

‘က်ဳပ္ ဘယ္လုိ ေရွာသြားတာတုန္း’ 

‘အာ၊ အဲ ဒီလုိေလဗ်ာ၊ ဟိုဒင္း ေသေသခ်င္း အသက္ထြက္သြားတယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ အဟီး’ 

အလြန္ပင္ ရွင္းလင္းသည့္ အေျဖပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ထပ္ေမးလည္း ဘာမွထူးမည္ မဟုတ္မည့္ 
အတူတူ အျခား အေၾကာင္းအရာ ေျပာင္း၍ စပ္စုၾကည့္ရန္ သူဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ 

‘က်ဳပ္က အခု ယမမင္းနဲ႔ ေတြ႔ရမွာလား’ 

‘ဒါေပါ့၊ ေတြ႔ရမွာေပါ့’ 

‘ၿပီးေတာ့ေရာ’ 

‘ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားကို စစ္တာ ေဆးတာ ခဏလုပ္မွာေပါ့၊ ၿပီးမွ နတ္ျပည္လား၊ ငရျဲပည္လား၊ ၿပိတၱာ၊ 
သရဲ၊ တိရစာၦန္ တစ္ေနရာရာ ခင္ဗ်ားကို ပို႔မွာေပါ့’ 

‘စစ္တာ ေဆးတာေတြက ဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒီေလာက္ လူေတြ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေသေနတာ 
ဘယ္လိုၿပီးေအာင္ စစ္သလဲ၊ အခ်ိန္ေလာက္သလား’ 

‘ငရဲျပည္မွာ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ဆိုတာ အၾကာႀကီးဗ်၊ ေလာက္တာေပါ့’ 



 

‘ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုေရာ ဘယ္လုိ စစ္သလဲ’ 

‘ႏိုင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ ငရဲမင္းေတြက စစ္တာေပါ့ဗ်၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ ျမန္မာေတြပ ဲမ်ားပါတယ္’ 

အမယ္ ဘယ္ဆုိးလုိ႔တုန္း၊ ဒါေပါ့ေလ၊ စကားျပန္ေတြနဲ႔ ဘာေတြန႔ဲက်ေတာ့လည္း ဘယ္လြယ္ 
ပါ့မလဲ။ စကားျပန္ ေစာင့္ရတာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆို အခ်ိန္ၾကာမွာေပါ့။ ေသၿပီးသား လူခမ်ာ၊ အခုပ ဲ ေသလာရတာ 
ပင္ပန္းမွာေပါ့။ မယုံရင္ ေသၾကည့္ပါလား။ သူ ေမးခ်င္တာေတြ ေမးၿပီးမ ွ သူ႔ကိုယ္သူ မိတ္ဆက္ဖို႔ သတိရ 
သြားသည္။ 

‘စကားမစပ္ဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္ အရိုးပါ’ 

ကိုငရကဲ ျပန္လည္ ၿပံဳးျပၿပီး ‘ကြ်န္ေတာ္ သိပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားက နာမည္ႀကီးပဲ ဟာကို’ 

ဘဝင္ ျမင့္ရမလုိ ဘာလုိလုိ ျဖစ္သြားေလသည္။  

‘ခင္ဗ်ား စာေတြ ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္ဖူးတယ္။ သီခ်င္း ေရးေတာ့လည္း ေကာင္းတာပဲဗ်၊ ဘယ့္ႏွယ္ 
ေသပစ္လိုက္ရတာတုန္း’ 

သူကပင္ ေမးခြန္း ထုတ္ေလ၏။ 

‘ေသေသခ်င္း အသက္ထြက္သြားတယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ’ 

သူ႔ စကားႏွင့္ပင္ သူ႔ျပန္ႏွပ္ရေလေတာ့သည္။ ၿမိန္ေပစြ။ 

ငရဲျပည္သည္ အေတာ္ပင ္ ခမ္းနားေလသည္။ မီးလည္း ျပတ္ပံုမရ၊ လင္းထိန္လ်က္။ ပုိ၍ 
ထူးျခားသည္မွာ ငရဲျပည္သည္ အဲယားကြန္းႏွင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သူ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ေနသည့္ မ်က္ႏွာကို 
ျမင္ေသာ္ ငရဲသားက မ်က္ႏွာကို႐ႈံ႕လ်က္ ‘Global Warming ေလဗ်ာ၊ ပူတယ္ မခံႏုိင္ဘူး’ ဟု ေျပာသည္။ သူ 
စပ္စုခ်င္လာျပန္သည္။ 

‘ငရဲက်တ့ဲ လူေတြ ဘယ္မွာ ထားလဲဟင္’ 

‘သူတုိ႔က သပ္သပ္ဗ်၊ အဲလိ ု အဲယားကြန္းေတြ ဘာေတြနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ေနာက္ေတာ့ 
သိရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ေတာ္ေတာ္ အေမးအျမန္း ထူတ့ဲလူ ဟင္း’ 

ကိုငရဲ နည္းနည္း စိတ္႐ႈပ္သြားပုံ ရသည္။ သူလည္း ဆက္မေမးေတာ့ဘဲ ေနာက္မွ 
အသာတၾကည္ပင္ လုိက္သြားလုိက္သည္။ စစ္ေဆးေရး စခန္းကို ေရာက္ေပၿပီ။ သူ႔အလွည့္ေရာက္ဖုိ႔ 
အေတာ္ပင္ ေစာင့္ရသည္။ ေရွ႕တြင္ အစစ္အေဆး ခံေနသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္တေလ အသိမ်ား 
ေတြ႕မလား ၾကည့္ေသာ္လည္း သူ႔မ်က္မွန္ မပါလာေသာေၾကာင့္ ဘာမွ သကဲြဲစြာ သိပ္မျမင္ရေခ်။ 

‘အရိုး’ ယမမင္းဆုိသူ၏ ထည္ဝါေသာ အသံႏွင့္အတူ သူလည္း ယမမင္းေရွ႕သို႔ ေရာက္သည္။ 
ယခုမွပင ္ ယမမင္းကို သူ အနီးကပ္ ေတြ႔ေတာ့သည္။ ယမမင္းသည္ ကုတ္အကႌ်ႏွင့္ နက္ကတုိင္ႏွင့္ 



 

စမတ္က်စြာ ဆုံလည္ကုလားထုိင္ေပၚ၌ ထုိင္ေနေလသည္။ သူ႔ေဘးတြင ္ငရဲသားတစ္ေယာက္က ကြန္ျပဴတာ 
ကိုင္လ်က္ အလုပ္႐ႈပ္ေန၏ 

‘အရိုးဆုိတာ မင္းေနာ္’ 

‘ဟုတ္ပါတယ္’ 

‘ေဆးမ်ိဳးစံ ုေရာင္းတယ္ေနာ္၊ အင္းစိန္က မဟုတ္လား’ 

တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနေလၿပီ၏ 

‘မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်၊ ကြ်န္ေတာ္က ေတးေရး၊ ေတးဆို၊ စာေရးဆရာ၊ ပ႐ုိဂရမ္မာ အရုိး၊ 
ေက်ာက္ေျမာင္းမွာ ေနတယ္’ 

ယမမင္းက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လုိက္ၿပီး ေဘးက ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ငရဲသားအား 

‘သူေျပာတာ ဟုတ္သလား’ 

ငရဲသားက ၿပံဳးတံု႔တုံ႔ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကို ျပလုိက္ၿပီး ‘ဟုတ္တယ္ဆရာ၊ ဒီမွာေလ သူ႔ file၊ ဒီရုပ္ပ ဲ
ဥစၥာ၊ မ်က္မွန္ မပါတာပဲ ကြာတယ္’ 

ယမမင္း ဆက္ကနဲ ခုန္ထလုိက္ၿပီး ‘နင့္ဘုိးေအ ဟုတ္ပါတယ္လား၊ ဒါဆုိ လူမွားေခၚမိတာေပါ့၊ 
ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္လြန္းလုိ႔ နင္တို႔ကို ကြန္ျပဴတာ ဝယ္ေပးထားပါတယ္ဆုိမွ၊ တယ္ . . . ငါေလ လုပ္လိုက္ရ’ 

ငရဲသားက စပ္ၿဖီးၿဖီးးပင္ ‘ဗုိင္းရပ္စ္ ကိုက္တယ္ထင္တယ္ ဆရာ၊ ဆရာ ခ်က္တင္လုပ္တာ 
မ်ားသြားလုိ႔ ေနမွာေပါ့’ ဟု အေၾကာက္အလန္႔မရိွ ေျဖေလသည္။ ယမမင္းက ‘ငါက ဂ်ီေမလ္းပ ဲသုံးတာပါကြာ၊ 
နင္တို႔ အေကာင္ေတြသာ ဟိုဝက္ဘ္ဆုိက္ ၾကည့္လုိက္၊ ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ ၾကည့္လိုက္နဲ႔၊ ေအာင္မယ္ 
ဒီမင္းသမီးေလးက ဗုိက္ႀကီးသြားၿပီ ဆုိပါလား’ ‘ဟုတ္ပါ ဆရာေရ ဟုတ္ပါ’ ေျပာရင္း ဆိုရင္း ယမမင္းတုိ႔ 
ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ တုိးတုိး တုိးတုိးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနား ကပ္သြားၾကသည္။ ထုိမွသာ သူလည္း 
သတိရသြားၿပီး 

‘ေဟ့ေဟ့ က်ဳပ္လည္း သတိရၾကပါဦးဗ်၊ ဘာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ’ 

ယမမင္းက နဖူးမွ ေခြ် းကို တစ္သွ်ဴးေပပါျဖင့္ သုတ္လုိက္ၿပီး ‘ေဆာရီး ငါ့ညီရာ၊ အစ္ကိုတုိ႔ 
လူမွားေခၚမိတာ၊ ဒီလုိပ ဲလူေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္ဆရေတာ့ေလ’ 

‘ဘာဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာ္ေတာ္ ပစ္စလက္ခတ္ လုပ္တာပဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ လူမွားေခၚရတယ္လုိ႔၊ 
အခု ဘယ္လုိ လုပ္မွာတုန္း’ သူ ေဒါသ ထြက္ေခ်ၿပီ။ 

‘ကိုယ္ မငး္ကို လူ႔ျပည္ ျပန္ပို႔ပါ့မယ္ကြာ၊ အခု ေရာက္တုန္း ေရာက္ခိုက္ ငရဲျပည္ တစ္ပတ္ၾကည့္ 
သြား သြား’ 



 

‘ဘာမွ မၾကည့္ဘူး၊ တစ္စကၠန္႔မွလည္း မေနေတာ့ဘူး၊ ခု ခ်က္ခ်င္း ျပန္ပို႔၊ ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ 
႐ႈပ္ေနရတ့ဲ ၾကားထဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔က တစ္ေမွာင့္’ 

ယမမင္းက 

‘ေအးေအး ပုိ႔ဆိုလည္း ပုိ႔ပါ့မယ္ကြာ၊ မင္းဟာလည္း ေဒါႀကီးပ၊ဲ ကဲ ကဲ ေမာင္စိုးေအးေရ၊ 
ဒီညီေလးကို အဆင္ေျပေအာင္ ၾကည့္လုပ္ေပးလုိက္ပါကြာ၊ ၿပီးရင ္အင္းစိန္က အရိုးကိုလည္း ပါေအာင္ေခၚခ့ဲ၊ 
ထပ္မွား မလာနဲ႔ဦး’ ဟု ေလာကြတ္ ျပဳေလသည္။ သူ ေဒါသထြက္ေသာ္လည္း စိတ္ထဲ နည္းနည္းေတာ့ 
ေပါ့သြားသည္။ ငါ မေသေသးဘူး ဟူေသာ အသိသည္ အလြန္ခ်ိဳေလသည္။ 

ယာဥ္ေပၚတြင္ ျပန္ပါသြားစဥ္ သူ ငရသဲားကို တစ္ခုခု ထပ္ေမးခ်င္လာျပန္သည္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ 
ကိုကိုငရဟုဲ ေခၚစရာမလုိေတာ့ဘူး၊ သူ႔နာမည္ကုိ သိသြားၿပီေလ၊ ‘ကိုစိုးေအး၊ က်ဳပ္က အခု လူ႔ျပည္ကို 
ဘယ္လု ိျပန္ဝင္ရမွာတုန္း’ 

‘လြယ္လြယ္ေလးပ၊ဲ ခႏၶာကိုယ္ထကိုဲ ခင္ဗ်ား ခုန္ခ်လုိက္ေပါ့ဗ်ာ၊ အသည္း တေအးေအးနဲ႔ ေဟး 
ေဟး’ 

‘ခႏၶာကိုယ္ ခႏၶာကိုယ္၊ ဟုိက္ သြားၿပ’ီ 

‘ဘာ သြားတာတုံုးဗ်’ 

‘ခင္ဗ်ား ေျပာတုနး္က ငရဲျပည္မွာ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ အၾကာႀကီးဆုိ အခု လူ႔ျပည္မွာ 
ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ရွိၿပီလဲ’ 

စိုးေအးက နာရီ တစ္ခ်က္ ၾကည့္လိုက္ၿပီး ‘အင္း ခင္ဗ်ား ေသၿပီးတ့ဲ အခ်ိန္ကေန ဆိုရင္ 
ညဦးပိုင္းေလာက္ေတာင္ ရိွၿပီေပါ၊ ဘာလုိ႔လဲ အေလာင္းက ၃ ရက္ ထားမွာ မဟုတ္လား၊ မီပါတယ္ဗ်’ 

‘ကိုယ္က်ဳိးေတာ့ နည္းၿပီ၊ က်ဳပ္က က်ဳပ္ေသရင္ ခ်က္ခ်င္း သၿဂၤဳ ိဟ္ဖို႔ မွာထားတာဗ်၊ အခုေလာက္ဆုိ 
သြားပါၿပီဗ်ာ’ 

ေမာင္စုိးေအးက ‘ေစာေစာစီးစီး ေျပာေရာေပါ့ဗ်ာ ’ ဟုသာ ေလေျပထုိးသည္။ 

‘အခုလုိ မွားမွန္း မသိလုိ႔ေပါ့ဗ်၊ ေမာင္းပါဗ်၊ ျမန္ျမန္ မီလုိမီျငား’ 

‘က်ဳပ္ ေမာင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ Autopilot System ဗ်၊ တက္ကႏုိေလာ္ဂ်ီေပါ့ဗ်ာ’ 

သူ ေသသာ ေသလုိက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။ 

အခ်ိန္ႏွင့္ အသုဘသည္ လူမွားေခၚခံရေသာ ဝိညာဥ္ကို မေစာင့္။ သူ လူ႔ျပည္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ 
သူ႔အေလာင္းမွာ မီးသၿဂိ ၤဳဟ္ျပီး ျပာပင္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ သူ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆိုးေလ၏။ 



 

‘ကဲ အခု ဘာလုပ္ၾကမလဲ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ၊ ေျပာ ေျပာ’ 

ေမာင္စုိးေအးက 

‘ဟိုေလ ဟိုဟာ၊ ေၾသာ္ သိၿပီ၊ ခင္ဗ်ားက ပရိုဂရမ္မာ ဆိုေတာ့ ဒီလုိလုပ္ပါလား၊ က်ဳပ္တို႔ 
ငရဲျပည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ ္ျပန္ေလွ်ာက္ပါလား၊ ခင္ဗ်ားကို ဦးစားေပးပါ့မယ္’ 

‘ေအး ေကာငး္တယ္၊ မင္းတုိ႔ ငရဲျပည္ကို လုိက္လာၿပီး အားလုံးကို ႂကြပ္ႂကြပ္ျမည္ေအာင္ 
ဝါးစားပစ္မယ္၊ အို ၾကပါတယ္၊ မင္းကို စဝါးမယ္၊ ေဟ့ေကာင္ မေျပးနဲ႔ ရပ္စမ္း၊ ေဟ့ေကာင္ စိုးေအး’ 

ေမာင္စုိးေအးသည္ ယာဥ္ပ်ံထားေသာ ေနရာသုိ႔ ပုဆုိးေလး မကာ မကာ ေျပးေတာ့ေလသည္။ 
ျမန္လြန္း၍ ဘာမွ မျမင္ရေတာ့ ပါတကား။ 
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အျမင္က႑ 

ေဆးမင္ေၾကာင္ ဆုိင္ထဲသုိ႔ လူ႔ဘီလူးႀကီး တစ္ေကာင္ ဝင္လာသည္။ ပံုစံက 
ဆူမိုနပန္းသမားႀကီးႏွင့္ တူေလသည္။ ဆုိင္ထဲဝင္ၿပီး ခပ္တည္တည္ပင ္ ေဆးမင္ထိုးခံသည့္ ခုတင္ေပၚ 
ေမွာက္လ်က္ အိပ္လုိက္သည္။ မ်က္ႏွာထားခပ္တင္းတင္းႏွင့္ပင္ သူ႔ေက်ာကုန္း ေျပာင္ႀကီးကို လက္မျဖင့္ 
ညႊန္းလုိက္သည္။ ‘ဒီမွာ အျပည့္သာထုိး’ ဆုိသည့္ သေဘာ။ မင္ေၾကာင္ဆရာ မ်က္ေမွာင္တစ္ခ်က္ 
ၾကဳတ္လုိက္သည္။ 

ဒီ . . ဒီ . . ဒီ. . ေဆးမင္ေၾကာင္ ထုိးသည့္ စက္သံ၊ တီ. . တီ. .တိြတြ ိ . . . မင္ေၾကာင္ဆရာ၏ 
လက္ကုိင္ဖုန္း လာသံ။ ‘ဟလုိဲ’ မင္ေၾကာင္အထုိးမပ်က္၊ အားေနသည့္ လက္ျဖင့္ ဖုန္းေကာက္ 
ကိုင္လိုက္သည္။ ‘အုိး ရက္စ္’ မ်က္ႏွာ ဝင္းပသြားၿပီး ဖုန္းထဲမွ ညႊန္ႀကားသမွ်ကို လုိက္ေရးသည္။ သြားၿပီ။ လူ႔ 
ဘီလူးႀကီး ေက်ာကုန္းမွာ ဖုန္းနံပါတ္ႀကီး။ 

မင္ေၾကာင္ထုိးသည့္ စက္ျဖင့ ္ ေရးထားလုိက္မိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႀကီး။ ဘယ္လုိ လုပ္မတုန္း။ 
ဘယ္လိုမွ မလုပ္နဲ႔။ ဒါ တီဗြီေၾကာ္ျငာပါ။ အာမခံ ကုမၸဏီေၾကာ္ျငာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ ကုမၸဏီ 
ေၾကာ္ျငာတာထက္ ဟာသ Art က အမ်ားႀကီး အေရးပါပါသည္။ အတူ ထုိင္ၾကည့္ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ေဘာ္ေဘာ္တစ္သုိက္ ရယ္လုိက္ၾကပါသည္။ ‘ငါ့ ကုမၸဏီက ထုတ္တ့ဲပစၥည္း’ ဆုိတဲ့အစြဲ မေတြ႔ရပါ။ ‘ငါ 
ထုတ္တဲ့ေကာ္ဖီ မႀကိဳက္ရင္ ေရေသာက္’ ဆိုတာမ်ိဳးႏွင့္ေတာ့ အေတာ္ကြဲလြဲသည္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆိုရင ္ဒါမ်ိဳးေတြေတာင္ ေတြ႔ရမလား မသိ။  

‘ဒီဆုိင္မွာ မစားရင္ ေခ်စား’ 

‘ဒီ အကၤ် ီမဝတ္ဘူးဆုိ ေသလုိက္’ 

‘ဒီတံဆိပ္ မႀကိဳက္ရင ္မင္းညီမ ငါ့ေပး’ 

တစ္ခါတရံ ကိုယ့္သားေလာက္ ရိွတဲ့ေကာင္ေလးက တီဗြီမွ ကိုယ့္ကုိ ေခါင္းသုံးဖုိ႔ ေျပာတာပင္ 
ခံရေပေသးသည္။ ဝဋ္ရွိသေရြ႕ေပါ့ ငါ့လူတုိ႔ရယ္။ 

အဖတ္က႑ 

မႈခင္းဌာနမွ ေခြးေလး ေသဆုံးသြားပါသည္ (အေနာက္ႏိုင္ငံ တစ္ခုတြင္သာ)။ သူသည္ ဘိန္းျဖဴ 
စစ္ဆင္ေရးအတြက ္ ကိုကင္းမႈန္႔မ်ား မၾကာခဏ ရွဴ႐ႈိက္ရာမွ ႏွာေခါင္းတြင္း ကင္ဆာေရာဂါ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 
သူ႔ကို အေရးတယူ ေဆးကုေပးၾကသည္။ ေသသြားေသာ္ မႈခင္းဌာန ဝင္းထမွဲာပင္ အခမ္းအနားျဖင့္ 
သၿဂိဳလ္ၾက၏။ (ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ပက္ကိုယ္ေတာ္ကို လြမ္းမိပါသည္) 

ဆုိမာလီ ဓားျပမ်ားႏွင့ ္  ဆက္စပ္၍ ဆုိမာလီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴးရာ ‘ကမာၻ 
ေထာက္ပ့ံတာ မလုံေလာက္လုိ႔ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ရတာ၊ ပိုက္ဆံမရိွရင္၊ ငတ္ရင္ လူဆုိတာ ရရာနည္းနဲ႔ ရွာရမွာပ၊ဲ 
ဓားျပေတြကုိ အေရးယူျခင္းဟာ မွန္ကန္တ့ဲ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ဘူး’ ဟု ရန္ေတြ႔ရွာပါသည္။ 



 

အင္မတန္ စုတ္ပဲ့သည့္ အေတြးအေခၚဟု ထင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူ႔ဘက္က ၾကည့္ရင ္ အင္မတန္ 
မွန္ပါသည္။ ဓားျပေတြလည္း သူ႔ႏုိင္ငံသား မဟုတ္လား။ ဓားျပတိုက္ရံု မကလုိ႔ တစ္ကမာၻလုံး 
ပတ္သိမ္းဦးေတာ့ ၎တုိ႔ကို သူက ကာကြယ္ေပးရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဓားျပဒဏ္ ခံလုိက္ရေသာ 
သေဘာၤသားမ်ားမွာသာ ဝဋ္ရွိသေရြ႕ေပါ့။ 

အေတြ႔က႑ 

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆုိင္ေသာ စာေပအခမ္းအနားတစ္ခု၌ ျဖစ္ပါသည္။ ရီေကာ္ဒါ 
တစ္လုံးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အင္တာဗ်ဴးဖုိ႔ ေရာက္လာ၏။ အမွန္အတုိင္း ေျပာရလွ်င္ ဘာမွ 
မေျဖခ်င္ပါ။ သူမ်ားေတြ အလုပ္ရွဳပ္ေနတာၾကည့္ရင္းနဲ႔ အားနာလုိ႔ ေခ်ာင္မွာ ကပ္ေနခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဝဋ္ရွိသေရြ႕ေပါ့။ 

ေမး - အေခြ မထြက္တာ ၾကာၿပီေနာ္ 

ေျဖ - မၾကာပါဘူး၊ Telepunk ထြက္ထားတာ တစ္လပ ဲရွိေသးတယ္။ 

ေမး - အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ဘာရိွလ။ဲ 

ေျဖ - ဘာမွ မရိွပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္။ 

ေမး - လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈေတြေရာ။ 

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ့္သမီး ေနမေကာင္းလို႔ အလုပ ္႐ႈပ္ေနတာနဲ႔ ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ပါဘူး။ 

ေမး - ( ခ်က္ခ်င္းပင္) ဒါဆို ဖခင္တစ္ေယာက္ရ႕ဲ ေမတၱာအေၾကာင္း . . . ။ 

ေျဖ - . . . . . . . . . . .  

  ရန္ကုန္တြင္ ကြ် ႏ္ုပ္ အေတြ႔ခ်င္ဆုံးမွာ ‘ေစတနာ’ ႏွင့္  ‘ဟာသ’  ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစစ္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ 
လုိပါသည္။ 

လူ အစစ္ေတြဆီက အတုေတြ ထြက္ထြက္ က်ေနတာ ေသဖို႔သာ ေကာင္းေတာ့သည္။ 
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Valentine’s Day ဆိုလို႔ တစ္ခု သြားသတိရတယ္။ လြန္ခ့ဲေသာ ကုိးႏွစ္ေလာက္က 
ကန္ေဘာင္ေပၚမွာေပါ့။ ေအာင္မယ္၊ အထင္ႀကီးသြားပလား။ မႀကီးပါနဲ႔။ ေဂၚမစြံေသာ ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ 
ေဘာ္ဒါအထီးမ်ားနဲ႔ ကန္ေဘာင္ေပၚကို စြန္လႊတ္ဖုိ႔ ေရာက္ေနတာပါ။ 

Valentine’s Day ႀကီး စြန္လႊတ္ ေနတယ္ဆုိေတာ့ ေသခ်ာတာေပါ့ဗ်ာ။ တျခား ဘာမွ လုပ္စရာ 
မရ္ိွလုိ႔ေပါ့။ 

အဲဒီေန႔က လူေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားသားဗ်။ အတြဲေတြ၊ အတြဲေတြ ဆုိတာ ႁပြတ္လုိ႔။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း သူတုိ႔ကို ေရွာင္ရင္း ေရွာင္ရင္း IBC နားကိုေတာင္ ေရာက္လာပါေရာ။ အဲဒီမွာ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကန္ေဘာင္ ေရစပ္က စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ ေမ်ာလာတာကို ေတြ႔လုိက္တယ္။ စပ္စုတတ္တ့ဲ 
တစ္ေကာင္က ခပ္ျမန္ျမန္ပ ဲ ေရစပ္ဆင္းၿပီး စာအုပ္ကို ဆယ္လိုက္ပါေရာ။ ၿပီးေတာ့ ေရစုိေနတ့ဲ စာအုပ္ကို 
ဝိုင္းၿပီး မီးနဲ႔ အပူေပးၾက၊ တစ္ရြက္ခ်င္း ဆြဲခြာ ၾကည့္ၾကနဲ႔ ေတာ္ေတာ္လုပ္စရာ ရသြားတယ္။ နာရီဝက္ေလာက္ 
ရွိမွ စာအုပ္ကို ဖတ္လုိ႔ ရတယ္ဗ်။ 

စာအုပ္က ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္ေလးက ျဖတ္လုိ႔ ေကာင္မေလးက 
သူ႔ခံစားခ်က္ေတြ ေရးၿပီး ေပးတဲ ့ သေဘာပါပဲ။ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ နည္းနည္းပါးပါး ၿပံဳးရတာက လြဲရင္ 
စိတ္ဝင္စားစရာ သိပ္မေကာင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ပ်င္းလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးပိတ္ 
ေရးထားတဲ ့ စာပိုဒ္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာစကားမွ မေျပာႏုိင္ေအာင ္ ျဖစ္သြား ရတာပါပဲ။ သူမ 
ေရးထားတာက ‘ကြ်န္မေၾကာင့္ သိပ္စိတ္ဆင္းရ ဲ ရတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီစာအုပ္ကို ေမာင္န႔ဲ ကြ်န္မ စေတြ႔တဲ့ 
အင္းလ်ားကန္ထဲကိုသာ လႊင့္ပစ္လုိက္ပါေမာင္’ တ့ဲ။ 

တခ်ိဳ ႕ ေယာက္်ားေတြ ရည္းစားရဲ႕ ေျပာစကားကို ေျမဝယ္မက် နားေထာင္ပံုမ်ိဳးမုိ႔ အခုလည္း 
ၾကည့္ေလ ‘အင္းလ်ား ကန္ထဲသာ ပစ္ခ်လုိက္ပါေတာ့’ လည္းဆိုေရာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာင္ 
ဆယ္ယူခ့ဲရတာကိုးဗ်။ 

အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက Valentine’s Day ဆုိတာ ေခတ္မစားပါဘူး။ 
ေခတ္မစားဆုိ ကြ်န္ေတာ္ဟာ Valentine’s Day ကို လံုးလုံး မသိခဲ့တာဗ်။ ကိုးတန္းေလာက္ ေရာက္မွ 
ေက်ာင္းမွာ ကဗ်ာစာအုပ ္ ထုတ္တဲ့ေကာင္ေတြ စာအုပ္ လာေရာင္းရင္း ဒီေန႔ကို သိခဲ့တာ။ စစခ်င္း 
ေျဖာင့္ေအာင္ေတာင္ မေခၚတတ္ပါဘူး။ ‘ဘာလတုိင္းေဒး’ ျဖစ္လုိက္ ‘ေဘာ္လတုိင္း’ ျဖစ္လုိက္၊ တခ်ိဳ႕ဆုိ 
‘ဘာလင္တံတုိင္း’ ေန႔ေတြ ဘာေတြ ျဖစ္လုိျဖစ္ေပါ့။ အခုမ်ားေတာ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ဆင္ႏႊေဲနၾကၿပီ 
ေပါ့ေလ။ အကၤ် ီဆင္တူဝတ္လုိ႔၊ အရုပ္ေလးေတြ ပုိက္တ့ဲသူက ပိုက္လုိ႔၊ ပန္းစည္းေတြ ပို႔တဲ့လူက ပုိ႔လုိ႔။ 
Valentine’s အမွတ္တရ ပစၥည္းေရာင္းတ့ဲ ဆုိင္ေတြ၊ ပန္းျခင္း ပို႔တဲ့ service ေတြဆုိ ေတာ္ေတာ္ 
အလုပ္ျဖစ္ဆုိပ။ဲ ဒီၾကားထဲ Stage Show ေတြကလည္း မ်ားမွမ်ား။ အခု သရဖူက စာမူေတာင္းတာေတာင္ 
‘ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္၊ ဗယ္လင္တုိင္း ေဒးအတြက္’ ဆိုၿပီး ေတာင္းတာဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ့္ 
ကိုယ္ပုိင္ဇာတ္လမ္းေလးမ်ား တစ္ပုဒ္တေလ ထြက္လာမလားလို႔ ေသြးတုိးစမ္းတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဗ်။ 
ဒီလုိေတာ့ လြယ္လြယ္ ဘယ္ရမလည္း။ အားလုံးလည္း ၿပံဳးၿဖေဲနမယ့္ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေရာႀကိတ္တ့ဲအေနနဲ႔ 
ရယ္စရာ အတုိအစေလးေတြပ ဲခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ေဖာက္သည္ခ် ရမယ္ဗ်။ 



 

ဒီလုိဗ်။ တစ္ခုေသာ Valentine’s Day မေရာက္ခင္ တစ္ရက္ေပါ့ဗ်ာ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေကာင္က 
သူ႔ရ႕ဲ မၾကာခင္ ခ်ိတ္ေတာ့မယ္ ေကာင္မေလးကို Valentine’s Day မနက္ အေစာႀကီးမွာ 
ပန္းစည္းေပးခ်င္တယ္ လုပ္ေရာဗ်ား။ တစ္ခါမွလည္း မလုပ္ဖူးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိ ကပ္ၿပီး ‘လုပ္ပါ 
သယ္ရင္းရာ’ ဘာညာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း စာစုက်က္မယ္ ဆိုရင္သာ ဖင္ေရႊ႕၊ ေခါင္းေရႊ႕ဗ်။ 
ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ေဘေလဆပ္ ဆိုၿပီး ဖုန္းတစ္ခ်က္ ဆက္တာနဲ႔ တစ္ၿပံဳႀကီး စုမိရက္သားေပါ့။ ဒါနဲ႔ပ ဲ
ကြ်န္ေတာ္က အေဖ့ကားကို ခပ္တည္တည္နဲ႔ ‘မ’ လာ၊ က်န္တဲ့ ေကာင္ေတြကလည္း ကုလသမဂၢ အႀကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္လုိလုိ ဂိုက္ေတြဖမ္းၿပီး ဆရာလုပ္ဖုိ႔ လာၾကေရာ။ ၿပီးေတာ့ မရိွစု ရိွစု ပုိက္ဆံေလးေတြနဲ႔ ေျမနီကုန္း 
ေစ်းမွာ ပန္းေတြဝယ္ၾကေပါ့။ Floral service ေတြ ဘာေတြေတာ့ ဘယ္ကပ္ႏုိင္မလဲ။ ကိုယ့္ ဘာသာပဲ 
ႏွင္းဆီပန္းေတြ အရြက္ေႁခြတဲ ့ေကာင္ကေႁခြ၊ ေရေဆးတ့ဲ ေကာင္ကေဆး၊ ႂကြပ္ႂကြပ္ႀကိဳးနဲ႔ စည္း၊ 
ပါကင္ေပပါန႔ဲ ပတ္၊ ကဲ ၿပီးေရာတ့ဲ။ တစ္ေကာင္က အႀကံေပးလုိက္ေသးတယ္။ ‘ပန္းေတြ ညအိပ္ 
ထားမယ္ဆုိရင္ ေရစိမ္ထားမွကြ၊ ဒါမွ မနက္ ေရာက္ရင္ လန္းမွာ’၊ ဒါနဲ႔ပ ဲ ေရခ်ိဳ းခန္းထဲက ဒန္အုိး 
အဝိုင္းေလးထဲမွာ ေရျဖည့္ၿပီး ပန္းစည္းကိုစြပ္ထားလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ စတာပဲ။ အဲဒီ ဒန္အုိးေလးက အိမ္ရွင္ 
သူငယ္ခ်င္းရ႕ဲ အေမ ( အန္တီက သိပ္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး) ညေရး ညတာ သုံးတဲ့ အုိး ( တစ္နည္း) 
ရွဳရွဳးအုိးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အဲဒါ ဘယ္သိမွာတုန္း။ ေရက်င္းၿပီး ခပ္လြယ္လြယ္ပဲ ပန္းစည္းကို 
ထုိးထားလုိက္တာေပါ့။ 

ဒါတင္ ဘယ္ကမလ။ဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အုပ္စုက လူစံုၿပီဆို ဇာတ္လမ္း စၾကၿပီေလ။ မနက္ျဖန္ 
ပန္းေပးပါမယ္ ဆုိတ့ဲ သေကာင့္သားကို မသိရင္ပ ဲ ဘက္ခ်လာႏုိက္လိုလုိ ဘာလုိလုိ ေျမွာက္ပင့္ေျပာၿပီး 
တုိက္ခိုင္းေရာ။ ဒီေကာင္ ကတည္း သြားႀကီး ၿဖီးၿပီး ‘ငါ့ သယ္ရင္းေတြ ေက်းဇူးရိွတယ္’ တဖြဖြေျပာ။ 
သေဘာေတြ ေကာင္း၊ ပုလင္းေတြ ေထာင္လို႔ေပ့ါ။ စကားမစပ္ အ့ဲဒီညက မီးက ျပတ္ေသးတယ္။ 
ေသာက္ထားတ့ဲ တစ္ေကာင္ၿပီး တစ္ေကာင္ အိမ္သာသြား (အိမ္သာက ေရခ်ိဳးခန္းထမွဲာပ ဲ ) မျမင္စမ္းန႔ဲ 
ေရအိမ္ ေႂကြခြက္ထဲ အေပါ့သြား၊ ခုနက ပန္းစည္း ဒန္အုိးက ေႂကြခြက္ေဘးမွာ ကပ္ရက္ဗ်။ ဆုိေတာ့ကာ 
သေဘာေပါက္ၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ပန္းစည္းရ႕ဲ ဘဝေလးကို ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ေစာေစာ ဒီေကာင္ 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ႏႈိးပါတယ္။ ‘ထ ထ ပန္းသြားေပးမယ္ ေပါ့’ ေဝလီ ေဝလင္းႀကီး ကြ်န္ေတာ္လည္း မထႏုိင္ဘူး။ 
ဒါန႔ဲပ ဲ ကားေမာင္းတတ္တဲ ့ ေနာက္တစ္ေကာင္ကိုပ ဲ ကားေသာ့ ေပးလိုက္တယ္။ အခန္းထဲ စုပံု က်ိဳးေနတ့ဲ 
ေကာင္ေတြကလည္း အားလုံး တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ‘ဂြတ္လက္ခ္ သယ္ရင္း .  .  .’ ဘာ ညာ နဲ႔ 
ႏႈတ္ဆက္အားေပး လုိက္ၾကတာ ဆူလုိ႔။ ၿပီးေတာ့ အားလုံး ျပန္အိပ္သြား ၾကတာေပါ့။ 

အားလုံး ႏုိးေတာ့ ေနေတာင္ အေတာ္ျမင့္ေနၿပီ။ ဒါန႔ဲ ကိုယ့္ေကာင္ ျပန္ေရာက္ေလာက္ၿပီ ဆုိျပီး 
ရွာေတာ့ ဘဲက ဝရန္တာမွာ ေဆာင့္ေဆာင့္ႀကီး ထိုင္လုိ႔။ ေဆးေပါ့လိပ္ႀကီး ဖြာလုိ႔။ မ်က္နွာႀကီး နီၿပီး 
မ်က္ရည္ေတြ ဝလုိဲ႔။ ႏွပ္ေတြလည္း ထြက္လုိ႔။ ကြ်န္ေတာ္က ဒါကို အလိုက္မသိစြာ ‘ဘယ္လုိလဲ ေခြးေကာင္၊ 
ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ခ်စ္ရည္လူး ခဲ့တယ္ေပါ့’ လုိ႔ ေျပာမိေတာ့မွပ ဲေဒါသေတြ အလိပ္လုိက္ ထြက္က်လာၿပီး ‘မင္း 
ဘုိးေအ ခ်စ္ရည္လူးရမွာလား၊ × + * + ဆုိၿပီး သူ႔မ်က္ႏွာက ဒဏ္ရာေတြ ျပ လည္းျပ၊ ဆဲ လည္းဆဲ နဲ႔’ 
ကြ်န္ေတာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ အေျဖမေတြ႔ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အားလုံး အဆင္ေျပတယ္ 
ထင္ထားတာကိုး။ အဲဒီမွာပ ဲ ကားလိုက္ေမာင္းပို႔တဲ ့ ေကာင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို အခန္းထေဲခၚၿပီး ဒီလုိ 
ရွင္းျပတယ္။ 



 

‘ၿခံ ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ေကာင္မေလးက ေစာင့္ေနေသားကြ၊ ဒီေကာင္လည္း ေျမာက္ႂကြ 
ေျမာက္ႂကြနဲ႔ ဆင္းသြားတာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ႐ႈံးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ပန္းစည္းလည္း ေပးေရာ ေကာင္မေလးက 
ခ်က္ခ်င္းႀကီးကို ယူၿပီး တဝႀကီး နမ္းပစ္လုိက္ေရာကြာ’ 

‘အဲဒီေတာ့’ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံးလည္း သိခ်င္ေဇာနဲ႔ ေမးတ့ဲ အသံပါ။ 

‘ဘာေျပာေကာင္းမလဲကြာ၊ ခ်ဥ္ ခန၊ဲ စူးခနဲ႔၊ ေႏြးခနဲ’ ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ျဖန္းခနေဲပါ့။ ဒီေကာင့္ကုိ 
ပန္းစည္းနဲ႔ ႐ိုက္၊ ပါးကို ကုတ္ဆြဲ၊ တံေတာင္ဆစ္ နဲ႔ ေထာင္း၊ ဆလိုဲက္တာလည္း ရစရာကို မရိွေတာ့ဘူး၊ ငါတုိ႔ 
ပန္းစည္းကို ဟိုေကာင့္ မားသား ဘာညာအိုးထဲမွာ စိမ္မိတာကြ’။ 

ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ ဘဝမွာ အခ်ိန္အၾကာဆုံး ရယ္မိတာ အဲဒီ ေန႔ပါပ။ဲ ကိုယ့္ေကာင္ကုိ 
သနားရ ေကာင္းမွန္းလည္း မသိေတာ့ပါဘူး။ ခဏ ေနေတာ့ ဒီေကာင္လည္း ရွက္ရွက္နဲ႔ အခန္းထဲ ဝင္လာၿပီး 
ေရာရယ္ ပါေတာ့တယ္။ ဟုတ္တာေပါ ့မ်က္ႏွာမွာ လက္သည္းရာႀကီး ထင္းလုိ႔။ 

အခုေတာ့ ကိုယ့္ေကာင္လည္း အိမ္ေထာင္ေတြ ဘာေတြန႔ဲပါ။ ( ဟိုေကာင္မေလး နဲ႔ေတာ့ 
မဟုတ္ပါဘူး) ဓာတ္သိထကဲ ေကာင္ေတြ ဒီစာကို ဖတ္ၿပီး ဘယ္သူလဲလို႔ မေမးပါနဲ႔။ မိတ္ပ်က္မွာ စုိးလို႔ပါ။ 
ႀကံဳလုိ႔ ဒီေကာင့္ကုိ ေမးၾကည့္ဖူးပါတယ္။ ကားထဲ ပန္းစည္းယူသြားေတာ့ မင္း အနံ႔ မရဘူးလား လုိ႔။ 
ဒီေကာင္က ‘နည္းနည္းေတာ့ သံသယ ျဖစ္တယ္ကြ။ ဒါေပမယ့္ မင္းကားဘီးကို ေခြးေသးပန္း ထားတယ္ 
ထင္တာကြ၊ လူကလည္း မႊန္ေနတာေလ၊ ငါ့ အျပစ္ပါကြာ’ လုိ႔ ရယ္က်ဲက်ဲ နဲ႔ ေျဖပါတယ္။ ၿပီးရင္လည္း 
တစ္ခုခုကို သတိရသြားပံုနဲ႔ အသံႀကီး တိတ္လို႔ ‘ကြ်တ္ . . . ကြ်တ္ . . . ကြ်တ္’။ 

ကဲ Valentine’s Day မွာ ပန္းေပးပါမယ္ ဆုိတဲ့ ေရာင္းရင္းတုိ႔ ေရ။ ဒါမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ဂရုစုိက္ၾကေပါ့ဗ်။ 
နံနံေစာ္ေစာ္ႀကီး ဆုိေတာ့ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ။ 

ေၾသာ္ ဒါန႔။ဲ ေဖေဖာ္ဝါရ ီ လမွာ Valentine’s Day တစ္ခုထည္း ကြက္ျမင္ေနရင္ 
ဘယ္တရားပါ့မလဲေနာ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ တျခား သတိရ ေနရမယ့္ ရက္ကေလးေတြလည္း ရွိဦးမွာေပါ့။ ဘာပဲ 
ေျပာေျပာ အေပ်ာ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေပါ့။ 
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ေဒါက္တာလူးဝစ္၏ စိတ္ေရာဂါ အတုိင္ပင္ခံ ႐ံုးခန္းေလးသည္ စားပြဲတင္ အခ်ိန္မွတ္ 
ကိရိယာေလး၏ ‘ခ်စ္ေခ်ာက္ ခ်စ္ေခ်ာက္’ ေခ်ာ့သိပ္သံႏွင့္အတူ အိပ္ငုိက္လ်က္ ရွိသည္။ ဖုိင္တြဲမ်ား ေဘးရိွ 
Laptop ပင္လွ်င္ screen saver mode ျဖင့ ္ တစ္ခန္းလံုးကို မသိက်ိဳးကြ်န ္ ျပဳထားလ်က္။ 
ေဒါက္တာလူးဝစ္သည္ လူနာ ရာဇဝင္ ဖိုင္တစ္ခုကို မ်က္ေမွာင ္ ၾကဳတ္ စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ၎ဖုိင္သည္ 
ေဒါက္တာ၏ေ႐ွ႕ ႏွစ္ကုိက္ေလာက္ အကြာရွိ ဆိုဖာေပၚတြင ္ ကုပ္ကုပ္ကေလး ထိုင္ေနေသာ 
ခ်ာတိတ္တစ္ေယာက္အား ကုိယ္စား ျပဳေလသည္။ 

ခ်ာတိတ္သည္ ဆံပင္ အေတာ္ပင္ ရွည္ေလ၏။ မ်က္တြင္းက်က်၊ ပိန္ကပ္ကပ္ မုတ္ဆိတ္ေမြး 
ငုတ္စိႏွင့္ ဘာကိုမွ် စိတ္မဝင္စားေသာ မ်က္ႏွာေပးမ်ိဳးႏွင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဒီရံုးခန္းထဲသို႔ သူ႔မိခင္က 
လာပို႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ခ်ာတိတ္၏မိခင္သည္လည္း လူးဝစ္စ္၏ လူနာမ်ားစြာထမွဲ 
တစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤခ်ာတိတ္အေၾကာင္း သူ ေကာင္းေကာင္း မဟုတ္ေတာင္ 
အေတာ္အတန္ သိၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ နာမည္က မက္သ႐ူး။ အဆင္မေျပေသာ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားခ့သူဲ၊ 
ဘြဲ႔ရခါနီးမွ ေက်ာင္းက ႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ၊ လူေတြနွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ နည္းသထက္ နည္းလာသူ၊ 
အစားအေသာက္ပါ ပ်က္လာၿပီး တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေငးေမာစဥ္းစားျခင္းျဖင့သ္ာ အခ်ိန္ကုန္ေနေလသူ စသည္ 
စသည္ျဖင့ ္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားတြင ္ေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္မုိ႔ သိပ္ ထူးထူးျခားျခား 
မဟုတ္လွ။ ဒါေပမယ့္ က်န္ တစ္ခ်က္ျဖင့္ ထူးလုိ႔ ေနေပသည္။ 

လူးဝစ္စ္။ သားရဲ႕ အခန္းထဲမွာ ဗလာစာအုပ္ အလြတ္ေတြ၊ ဗြီဒီယုိ တိပ္အလြတ္ေတြနဲ႔ ဘာ data မွ မပါတ့ဲ 
hard disk ေတြ အျပည့္ပဲလို႔ သားရဲ႕ အေမက ဆရာ့ကို ေျပာပါေရာလား။ 

မက္သ္။ ‘….’ 

လူးဝစ္စ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လုိ႔ ဆရာ့ကို မေျပာျပခ်င္ဘူးလား။ 

မက္သက္။ (ရယ္က်ဲက်ဲျဖင့္) ေျပာဆုိလည္း ေျပာရတာေပ့ါဗ်ာ၊ ဆရာ တီဗြီ ၾကည့္ဖူးမွာေပါ့ေနာ္။ 

လူးဝစ္စ္။ ဘယ့္ႏွယ္ ေျပာလုိက္ပါလိမ့္ကြယ္၊ သိပ္ၾကည့္တာေပါ့။ 

မက္သ္။ ၾကည့္ေတာ့ ဆရာ ဘာေတြ႔ရလဲ။ 

လူးဝစ္စ္။ ဗဟုသုတေတြ ရတာေပါ့ကြယ့္၊ ေမးမ်ား ေမးေနရေသးတယ္ကြယ္။ 

မက္သ္။ ေကာငး္ပါရဲ႕ဗ်ာ၊ ဒါဆုိ ဆရာ စာအုပ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြလည္း ဖတ္မွာေပါ့၊ ဟုတ္ၿပီ 
ဆရာရတဲ့ ဗဟုသုတေတြဟာ အမွန္ေတြခ်ည္းပါလုိ႔ ဆရာ အာမခံႏုိင္လား။ ဥပမာ ဆရာရယ္ ၿပီးခဲ့တဲ ့
ငါးရက္ေလာက္က ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ မုန္တုိင္းတစ္ခု သတင္းမွားေပးလုိ႔ ငါးဖမ္းေလွေတြ 
ေပ်ာက္ကုန္တာ အစေတာင္ မေတြ႔ေပါင္ ဆရာရယ္။ အဲဒါ ဘယ္သူ႔အျပစ္ေျပာမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘာ channel မွ မလြႊင့္တ့ဲ တီဗီြအလြတ္ကို ၾကည့္တယ္။ ဗလာစာအုပ္ေတြကို ဖတ္တယ္။ 
Tape အလြတ္ေတြ ဖြင့္ထားတယ္။ ရွ ဲရဲွ ျမည္သံက လြဲလုိ႔ လူကို ဘာဒုကၡမေပးဘူး ခင္ဗ်။ 



 

လူးဝစ္စ္။ အင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေနနဲ႔ လွည့္ျမင္ ၾကည့္ရင္ေကာကြယ္။ 

မက္သ္။ အလကားပါဗ်ာ၊ အားလုံး တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခ ု ေရာင္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကတာ ခ်ည္းပါပ။ဲ 
အစားအေသာက္၊ လူသုံးကုန္နဲ႔ လိင္ကုန္ေတြေပါ့။ လူေတြအတြက္ တကယ္ မလုိအပ္လည္း ဒါမွမရိွရင္ 
ေသေတာ့မယ့္အတုိင္း ေၾကာ္ျငာေနတာပဗဲ်။ ေရာင္းစားေနတာပဲ။ 

လူးဝစ္စ္။ သားရ႕ဲ အေတြးကိုေတာ့ ႀကိဳက္ၿပီ။ ဆိုေတာ့ သားက media ကုိ အယုံအၾကည္ မရိွတ့ဲ 
သေဘာလား။ နည္းနည္း ရွင္းပါဦး။ 

မက္သ္။ ဘာယုံစရာ ရွိလုိ႔လဲဗ်။ တီဗြီေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ တစ္ခုခု ပုံႏွိပ္၊ 
ထုတ္လႊင့္လိုက္တိုင္း အမွန္ ျဖစ္ကေရာလား။ သတင္း ဆိုတာလည္း တရားဝင္ အတင္းေျပာတာပဗဲ်။ 
ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢလိက ယုံၾကည္မႈေတြကုိ ျပည္သူေတြက ဝယ္ယူေနရတာပ။ဲ ဟင္း ဟင္း (ရယ္လ်က္) 
အားေတာ့ နာတယ္ ဆရာ။ ကြ်န္ေတာ္က Media မွာတင္ မကဘူး။ ဘာဆို ဘာကုိမွ အယုံအၾကည္ 
မရိွေတာ့တာ။ (ေျပာရင္းႏွင့္ ငိုသံပါလာ) 

လူးဝစ္စ္။ ဘုရားေရ . . မင္းဘာကုိမွ မယုံၾကည္ဘူး ဆုိေတာ့ …။ 

မက္သ္။ ( စကားျဖတ္ေျပာလုိက္ျခင္း) ဟုတ္ပ ဆရာ၊ လူ႔ေဘာင္ အဖြ႔အဲစည္းတစ္ခုလုံးကို ကြ်န္ေတာ္ 
မယုံၾကည္ဘူး လံုးဝပဲ။ 

ခ်ာတိတ္က လုံးဝပဟုဲ ေျပာရာတြင ္မ်က္ႏွာရိွ ၾကြက္သားအားလုံးကို အစြမ္းကုန္ ရွဳံ႕ထား၏။ 

လူးဝစ္စ္။ သားရဲ႕ မိဘကိုေရာ မယုံဘူးလား။ သားကို သူတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိတာပဲ။ 

မက္သ္။ ဟုိးဆရာ၊ အခုကို ဆရာ ကြ်န္ေတာ့္ကို တစ္ခုခု ယုံၾကည္ခိုင္း၊ ဝယ္ခို္င္းေနၿပီ။ မိဘကို စုံလုံးကန္း 
ယုံၾကည္ရမယ္ဆုိတာ တစ္စိကေလးမွ အဓိပၸာယ္ မရိွဘူးဗ်။ မိဘေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ေမြးခဲ့၊ 
ေကြ် းခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးရိွတယ္ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ထက္ အသက္ႀကီးလုိ႔ ေလာကအေၾကာင္း ပိုသိတယ္။ 
ေလးစားရမယ္။ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘက သားသမီးကို လုံးဝ ဒုကၡမေပး၊ စိတ္မဆင္းရဲ ေစပါဘူးလုိ႔ ဆရာ 
အာမခံေတာ့မလုိ႔လား။ 

ေဒါက္တာ နည္းနည္း စိတ္ က်ဥ္းက်ပ္ သြားသည္။ ခ်ာတိတ္ စကားလမ္းေၾကာင္း ဘယ္ကို 
သြားေနသလဲ သူရိပ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ သူဘာမွ ေျပာခြင့ ္ျပန္မရေသးခင္ ခ်ာတိတ္က ဆက္ေျပာျပန္သည္။  

မက္သ္။ တစ္ကမာၻလုံးမွာ မိဘ ကုိယ္တုိင္ သတ္လုိ႔ ေသသြားတ့ဲ ကေလးေတြ ပုံလုိ႔ ဆရာ။ အေဖ အရင္းက 
သမီးကို အဓမၼ က်င့္တာေတြ၊ ကြ်န္အျဖစ္ ေရာင္းစားခ့ဲတာေတြ၊ မတရား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္တာေတြ၊ 
ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ေအာင္ ရိုက္ႏွက္ တာေတြ စုံလို႔၊ စံုလုိ႔။ ဒါ သားသမီးအတြက္ ေမတၱာေတြလား။ 
ကြ်န္ေတာ့္ အေဖကိုပ ဲ ၾကည့္။ မိန္းမေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္တယ္။ သား သမီးေတြေရွ႕မွာ 
ကိုယ့္မယားကို ရိုက္တယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း ဆဲတယ္။ အေမလည္း ဘာထူးလဲ။ အားလုံး 
ကိုယ့္အတၱေတြခ်ည္း ေရွ႕တန္းတင္ထားၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဘက္က ေတြးေတာ့လည္း ေၾသာ္ 



 

ငါ့မိဘက ငါ့ကို အခုခ်ိန္ထိ မသတ္ေသး၊ မုဒိမ္း မက်င့္ေသးပါလားလုိ႔ပ ဲ ေက်းဇူးတင္ရတာေပါ့ ဆရာရယ္၊ 
ဘယ္ေလာက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းၿပီး လံုျခံဳလိုက္သလဗဲ်ာ၊ ဟားဟား။ 

ေဒါက္တာ လူးဝစ္စ္သည္ ခ်ာတိတ္ အေၾကာင္းကို နည္းနည္း သေဘာေပါက္စ ျပဳလာၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ခ်ာတိတ္သည္ ခုိကုိးရာ မဲ့ေသာ အားကုိးစရာ မရိွေသာ စိတ္အခံအားနည္း ေရာဂါကို ခံစားေနရပုံ 
ေပၚသည္။ သူ႔လုိ လူနာမ်ိဳးအတြက္ ခုိင္လုံေသာ အားကုိးစရာ တစ္ခုခု အႀကီးအက်ယ္ လုိအပ္ေပသည္။ 
ေလာေလာဆယ္ စကား လမ္းေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာင္းလို၍  

လူးဝစ္စ္။ သား ေက်ာင္းက ရုတ္တရက္ ထြက္လုိက္တာကေရာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလဲ။ 

မက္သ္။ မယုံၾကည္မႈေတြထဲက တစ္ခ ု ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတြရယ္။ 
အဲ စာေမးပြဲေတြရယ္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္က ဆရာေတြကု ိ အယုံအၾကည္ မရိွသလုိ ဆရာေတြကလည္း 
ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္မွာ ယုံၾကည္လို႔လဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ စာက်က္ထားပါတယ္ ဆုိတာကို 
သံသယရိွလုိ႔ စာေမးပြဲေတြ ရွိလာတာပ၊ဲ အဲ စာေမးပြဲ ဆိုတာကလည္း ဘယ္မွာ မွ်တလုိ႔လဲ။ ဥပမာ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းရဲ႕ အပုဒ္ ၁၀၀ မွာ ၉၀ ဖတ္ထားတယ္၊ သိထားတယ္ 
ဆုိပါေတာ့။ ဒါ သူ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ထားတာပ။ဲ ဒါေပမ့ဲ သင္ရိုးထဲက က်န္တ့ဲ ၁၀ ပုဒ္ကိုပ ဲစာေမးပြဲမွာ 
စစ္ခဲ့ရင္ သူ က်ၿပီ။ ဒီေတာ့ စာေမးပြဲဆုိတာ စာက်က္ျခင္း၊ မက်က္ျခင္းထက္ ကံကိုပါ စစ္တ့ဲသေဘာ 
ျဖစ္မေနဘူးလား။ အမွန္ေတာ့ ဘာစာေမးပြဲမ ွ စစ္ေနစရာ မလုိဘူးဗ်။ သင္စရာရိွတာ သင္ၿပီး ေလာကထဲ 
လႊတ္ေပးလုိက္။ တကယ္ မတတ္ထားတ့ဲ ေကာင္က သူ႕စရိတ္နဲ႔ သူ သြားမွာပ။ဲ ဘြဲ႔ရၿပီး ဘာမွ မည္မည္ရရ 
မရိွတဲ့ လူ႔အႏၶေတြမွ ပုံလုိ႔။ ကဲ ဆရာလည္း သိပၸံဘြ႔ဲ တစ္ခုမက ရထားတာပဲ။ ဆရာ့ဘြဲ႔နဲ႔ တန္တ့ဲ 
အသိပညာေတြ ဆရာ့မွာ အျပည့္ရိွပါတယ္လုိ႔ ဆရာ ထင္သလား။ ေျပာရဲသလား။ 

လူးဝစ္စ္။ (မ်က္ေမွာင္ကုတ္လိုက္၍) သား ဆရာ့ကုိလည္း အယုံအၾကည္ မရိွဘူးဆိုတာ ဆရာ 
ရိပ္စားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပၸံ ပညာရပ္ဆုိတာမ်ိဳးက အင္မတန္. .  .။ 

မက္သ္။ ဟီး ဟီး ဆရာရယ္၊ သိပၸံပညာသမိုင္းမွာ အမွားကင္းတယ္ဆုိတာ ဘယ္မွာ ရိွလို႔လဲ။ ဒီ သိပၸံပညာရွင္ 
ေတြပဲ အက္တမ္ထက္ ေသးတာ မရိွေတာ့ပါဘူးလုိ႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့တာပ။ဲ အခု ပရုိတြန္ေရာ၊ 
ႏ်ဴထရြန္ေတြေရာ၊ စူပါစထရင္းေတြေရာ အပုံလိုက္ ထြက္လာျပန္ပါေရာလား။ အဆုိျပဳခ်က္ တစ္ခုဟာ 
ေနာက္အဆုိျပဳခ်က ္ တစ္ခုကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ေစာင့္ေနရတာပါပဲ ဆရာရယ္၊ အဲဒါ ဆရာလည္း 
သိပါတယ္၊ မျငင္းလိုက္ပါနဲ႔။ 

ေဒါက္တာ့ စားပြဲေပၚမွ အခ်ိန္မွတ္ ကိရိယာေလးသည္(ခ်စ္ ေခ်ာက္) မွ ကလင္ ကလင္ ဟု 
ေျပာင္းျမည္လာေလသည္။ အခ်ိန္ ေစ့ၿပီ။ ေဒါက္တာ လူးဝစ္သည္ အားတင္း ၿပံဳးလိုက္ၿပီး  

‘သားအတြက ္ အက်ိဳးရွိလာမယ့္ ေသာက္ေဆးေတြ ဆရာ ေရးေပးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ 
အပြိဳင့္မန္႔တစ္ခုလည္း ဆရာ ေပးလိုက္ပါ့မယ္၊ ဒီ အေတာ အတြင္းမွာ သား နားေထာင္သင့္တ့ဲ စီဒီေလးေတြပါ 
ဆရာ ညႊန္လုိက္မယ္’ 



 

မက္သ္။ ေက်းဇူးပါပဲ ဆရာ။ ဆရာဟာ ေဒါက္တာေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြ 
မလုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ အသိဆုံးပါ။ 

ေျပာေျပာဆုိဆို ခ်ာတိတ္က ေဒၚလာ ၅၀ တန တစ္ရြက္ ေဒါက္တာ၏ စားပြဲေပၚသုိ႔ အသာအယာ 
ခ်ထားလိုက္ေလသည္။ ေဒါက္တာက ‘ဒါက ဘာလုပ္ဖို႔တုနး္ သားရဲ႕ ’ ဟု ေမးသည္တြင္  

မက္သ္။ က်ည္ဆန္ဖုိးပါဆရာ။ 

လူးဝစ္စ္။ ဘာ . . က်ည္ဆန္၊ ဘာအတြက္လ။ဲ 

ခ်ာတိတ္သည္ ရုတ္တရက္ သူ႕ ေဘာင္းဘ ီ ေနာက္ထဲမွာ ပစၥတိုတစ္လက္ကုိ ထုတ္လိုက္ၿပီး 
အေဖ့ ေသနတ္ကု ိကြ်န္ေတာ္ ငွားလာလုိ႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ က်န္ဆန္ေတြက သူ ျဖည့္ထားတာေလ။ 

လူးဝစ္စ္က ဆတ္ကနဲ လက္ကာျပလုိက္ၿပီး  ‘သား ျပႆနာတုိင္းမွာ အေျဖရွိတယ္ သား ဒီလုိ 
မလုပ္ ’ သူ ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား ေျပာေနစဥ္မွာပင ္ ခ်ာတိတ္က လက္ကာျပၿပီး ‘ဆရာ့ကို ကြ်န္ေတာ္ 
မပစ္ရပဲါဘူး ဆရာရယ္၊ လူတစ္ေယာက္ကို ဇီဝိန္ေခြ် ႏိုင္တ့ဲ ပါဝါလည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ မရိွပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္ပိုင္ဆုိင္တာဆုိလို႔ ကိုယ့္အသက္ကုိယ္ ျပန္ႏုတ္ခြင့္ပ ဲရွိတာပါ။ ဒီအခြင့္ အေရးကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 
အျပည့္ အသုံးခ်မယ္ဆရာ’ 

ခ်ာတိတ္က ရႈိက္ႀကီးတငင္ ေအာ္ငုိသံႀကီးျဖင့္ ‘က်ည္ဆန္ဖိုးေလးပဲ အေဖ့ကို ေပးေပးပါ။ ဒါပ ဲ
တတ္ႏိုင္လုိ႔ပါ’ ဟု ေျပာေျပာဆုိုဆုိ ေသနတ္ေမာင္းကုိ ျဖဳတ္ခ်လုိက္ေတာ့သည္။  

‘ဒုိင္း’ 

‘ေဟး အခု ရပ္လိုက္’ ေဒါက္တာ လူးဝစ္စ္ ေအာ္သံသည္ ေသနတ္ယမ္း ေပါက္ကြဲသံကို 
ဖံုးလႊမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ သူ တစ္သက္လုံး သင္ထားသမွ် စာမ်ားထတဲြင ္ ‘ေသနတ္သံကို ေက်ာ္လြန္ 
ဖံုးလႊမ္းေအာင္ ေအာ္နည္း’ မသင္ခ့ဲရေခ်။ သု႔ိမဟုတ္ ထုိေန႔က သူ ေက်ာင္းပ်က္မိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

နပ္စ္မမ်ား အခန္းထဲ ဝင္လာၾကသည္။ 

ရကဲား ဥၾသဆြဲသ ံခပ္အုပ္အုပ္ ၾကားရသည္။ 

ေသြးမ်ား ေပစြန္းေသာ ေဒၚလာ ၅၀ တန္ကို အဘယ္ ကုန္သည္သည္ လက္ခံပါအ့ံနည္း။ 

Melinda M.Shodgrass ၏ Circuit Breaker ဝတၳဳမ ွChapte 7 အား မွီျငမ္းပါသည္။ 
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ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စကားဆက္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဟု ဆုိရာေတြင ကြ်န္ေတာ္သာ 
လူသားတစ္ဦးျဖစ္၍ က်န္တစ္ဦးမွာ ဘာမွ မဟုတ္ေခ်။ နည္းနည္း ရွင္းျပပါဦးမည္။  

သူသည္ လူမဟုတ္၊ တိရစာၦန္မဟုတ္၊ ပစၥည္းမဟုတ္၊ အစိုင္အခမဲဟုတ္၊ အရည္မဟုတ္၊ 
အေငြ႔မဟုတ္ ဘာဆိုဘာမွ မဟုတ္။ သူသည္ အျခားကမာၻကပင္ ျဖစ္သည္။ ‘ဒါျဖင့္ ၿဂိဳလ္သားေပါ့’ ဟု 
ေမးလာႏုိင္ပါသည္။ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ အျခားေသာ ျဂိဳလ္တစ္ခုမွ ျဖစ္တည္ျခင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ သူႏွင့္ 
ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္းျဖင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံေနသည္ကို အေတာ္ ေျပာရခက္ပါသည္။ သူ 
ထုတ္လႊတ္လုိက္သည့္ အဓိပၸာယ္တစ္စုံတရာ ပါရွိေသာ မီဒီယာ တစ္ခုအား ကြ်န္ေတာ္က 
ဖမ္းယူနားလည္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပပါသည္။ အိပ္မက္ မက္ေနတာလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

သူ။ ‘အဲဒါပ ဲ လူေရ၊ မင္းအခ ု ငါ့ကို နာမည္ တပ္ဖုိ႔ေတာင္ ခက္ေနၿပီ မဟုတ္လား၊ မင္းတို႔ ကမာၻမွာ မရွိတ့ဲ 
အရာဝတၳဳ တစ္ခုကုိ မငး္တို႔ ဘယ္လုိ ကင္ပြန္းတပ္မွာတုန္း၊ မင္းတို႔ လူေတြဟာ အသိဥာဏ္တုိ႔၊ 
ဘာသာစကားတုိ႔နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ့္ကုိယ ္ေဘာင္ခတ္ ထားၿပီးသားပါကြာ’ 

ကြ်န္ေတာ္။ ဘယ္လုိ ေဘာင္ခတ္ထားတာတုံးဗ်။ 

သူ။ ဥပမာကြာ အဓိပၸာယ္ မရွိဆုံး စကားလုံးတစ္ခု ေျပာၾကည့္လုိက္၊ ‘ဗ်ဂၤစ်’ တို႔ Jhibquigh တုိ႔ေပါ့၊ 
ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီ စကားလုံးေတြကို မင္းတုိ႔ သိၿပီးသား အသံေတြ၊ သရေတြန႔ဲပ ဲလုပ္ယူရတာ မဟုတလား၊ 
ဘယ္မွာလဲ အသစ္။ သိမႈ နယ္ပယ္ေတြကုိ ေက်ာ္ၿပီး မင္းတို႔ ဘာမွ မလုပ္တတ္ပါဘူး။ 

ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ဆင္းရ ဲသြားပါသည္။ ဟုတ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိတ္မိေနၾကၿပီ။ သူက ဆက္၍ 
‘မင္းတို႔ လူေတြဟာ အစကတည္းက မိမိကိုယ္ကုိယ္ ဗဟုိျပဳဝါဒကုိပဲ လုိက္နာက်င့္သုံးၾကတာကုိး။ 
ဒုိင္ႏုိေဆာေတြ၊ ဆင္ႀကီးေတြ သိပ္ႀကီးတယ္၊ သိပ္ျမင့္တယ္ ေျပာမယ္၊ ကဲ ဘာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာတာလဲ။ 
လူန႔ဲပကဲြ သူတုိ႔က မင္းတို႔ထက္ ႀကီးေနတာကုိး။ ပုရြက္ဆိတ္ကေလးတြ ေသးလိုက္တာ ေျပာမယ္။ ဘာလို႔လ ဲ
မင္းတို႔ထက္ ေသးတာကုိးကြ’ 

သူေျပာပုံက ‘ယင္မလုံရင္ ျပင္ေပါ့ကြာ’ ဟု ေျပာေသာ ႐ုကၡစုိးႏွင့္ပင္ ခပ္ဆင္ဆင္။ 

သူ ။ ‘ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္၊ ၿဂိဳလ္သား ႐ုပ္ရွင္ေတြ ႐ိုက္ရင္လည္း ၿဂိဳလ္သားခမ်ာ လူလုိပ ဲမ်က္စိန႔ဲ နားရြက္နဲ႔ 
႐ုပ္ကလည္း ဆုိးေသး၊ အံမယ္ English လုိေတာ့ ေျပာခုိင္းလိုက္ေသး’ 

ကြ်န္ေတာ္။ ‘လူပံုစံ မဟုတ္တာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္ဗ်ာ၊ မန္းအင္ ဘလက္ထဲမွာဆိုရင္ အင္းဆက္ 
ေတြလုိ ႐ိုက္ထားတာပ။ဲ’ 

သူ။ ‘ေအး၊ အ့ဲဒါ ေျပာတာေပါ့၊ ကမာၻေပၚက သက္ရိွ သက္မဲ့ေတြရ႕ဲ ပံုစံ၊ ပုံသ႑ာန္ေတြကလြဲလုိ႔ မင္းတို႔ 
တျခား စဥ္းစားမတတ္ဘူး မဟုတ္လား၊ မင္းတုိ႔ လူမ်က္လံုးေတြက အားလုံးကုိ မျမင္ရပါဘူးကြာ’ 



 

မင္းတို႔ရ႕ဲ နားေတြကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ပ ဲ ၾကားရတာပါ၊ မင္းတို႔ မျမင္ရတ့ဲ၊ မၾကားႏုိင္တဲ့ 
လႈိင္းအလ်ားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ ့ ျဖစ္တည္မႈေတြ ရိွႏိုင္တယ္ဆိုတာ နည္းနည္းပါးပါးေတာင္ 
ထည့္မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား၊ ဥပမာ ငါ့လုိေပါ့ကြာ၊ အခုေတာ့ မင္းတို႔မွာ အပင္ပန္းခံၿပီး ၿဂိဳလ္တုေတြ 
လႊတ္၊ ဘယ္ၿဂိဳလ္မွာျဖင့္ သက္ရိွ မရိွပါဘူးတုိ႔ ေရမရိွပါဘူးတုိ႔ ေလွ်ာက္ေျပာ၊ မင္းတို႔ မျမင္ရတုိင္း 
မရိွေရာလားကြာ။ ၿပီးေတာ့ အသက္မရိွျခင္း ရိွျခင္းဆုိတာ မင္းတို႔ လူေတြ အတြက္ပ ဲအေရးႀကီးေနတာပါကြာ၊ 
စၾကဝဠာႀကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ လူတစ္ေယာက္ ေသတာ၊ ရွင္တာေလာက္က ဘာမ်ား အေရးပါ 
အရာေရာက္ေနလုိ႔လဲ။ 

သူ စကားေျပာ ခဏ ရပ္သြားသည္။ ေမာသြားလုိ႔လား။ လုပ္ၿပန္ၿပီ။ ‘ေမာျခင္း’ သည္ 
လူ႔ေဘာင္အတြက္ စကားလုံး တစ္လုံးမွ်သာ။ ဘာမွ အသစ္မဟုတ္။ အသက္ရွဴ က်ပ္လိုက္တာေနာ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းသည္ အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနေသာ ဖုန္စုပ္စက္ တစ္လံုးက့ဲသုိ႔ ေလးလံ 
ညစ္ေထြးလာသည္။ သူ စကားဆက္သည္။ ‘မဟာ လူသားဝါဒကို ခဏေလာက္ ေခါက္ထား 
ၾကည့္လုိက္ပါကြာ၊ ဥပမာ မင္းဗိုက္ထမဲွာ ေရာဂါပုိးမႊားေတြ၊ ေသြးျဖဴ ေသြးနီဥေတြ၊ ကပ္ပါးေကာင္ေတြ 
ရွိေနတယ္ကြ၊ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔က မင္းကို မသိဘူးကြ၊ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ မင္းဆုိတ့ဲေကာင္ ရွိေနမွန္း သူတုိ႔ 
မသိဘူးကြ၊ မင္းရ႕ဲ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးဟာ သူတုိ႔အတြက္ စၾကာဝဠာႀကီး ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့ကြာ၊ ဆဲလ္တစ္ခုရ႕ဲ 
သက္တမ္းဟာ တုိတယ္၊ ျမန္တယ္ ဒါေပမ့ဲ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ျဖင့္ သူ႔ဘဝဟာ တိုလြန္းတယ္လို႔ မထင္ေပါင္ 
ကြာ၊ ဒီ အခ်ိန္တုိေလးကပဲ သူ႔ဘဝအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွီတာေတြ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့မွာပါပ၊ဲ မင္းတုိ႔ စဥ္းစားၾကည္ 
သူတုိ႔နဲ႔မင္းတုိ႔လူေတြနဲ႔ သိပ္မကြာပါဘူး။ စကားမစပ္ တစ္ခါတေလ မင္းတို႔ လူေတြက တိရစာၦန္ေတြကို 
သတ္ၾကတယ္ကြာ၊ တခ်ိဳ႕ကဆုိ ဝဋ္ခြ်တ္ေပးတယ္ေတာင္ ေျပာလုိက္ေသး၊ မင္း ဘုိးေအႀကီးမုိ႔လုိ႔ 
ဝဋ္ခြ် တ္ေပးတယ္ ထင္ရတာလား၊ မင္းတို႔က ဘာလို႔ အတပ္ေျပာႏုိင္ရတာလဲ’ 

သူ ေဒါသ ထြက္ေနပါသလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူ႔တြင္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔မသိေသာ ခံစားမႈ အသစ္သာ 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ အုိ မရိွႏိုင္ပါ။ ခံစားမႈ ဆုိသည့္အရာမွာ လူေတြ အတြက္သာ။ 
ကြ်န္ေတာ္။ စၾကာဝဠာႀကီးဟာ အေကာင္ႀကီး တစ္ေကာင္မ်ားလားဗ်၊ ခင္ဗ်ားေျပာတ့ဲ အတုိင္းဆုိ 
ကမာၻႀကီးက ဆလ္ဲေလးတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိတ္အပုိင္းေလး တစ္ခုေပါ့။ 
သူ။ စၾကာဝဠာႀကီးဟာ ဘာႀကီးလဲဆုိေတာ့ ငါမင္းကို ေျပာခ်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ လုံးဝ အသစ္ျဖစ္ေသာ တည္ရွိမႈ 
အတြက္ မင္းတို႔ လူေတြမွာ အဓိပၸာယ္ ျပန္စရာ စကားလုံး မရိွပါဘူး။ ႏြားဆုိတာကို မငး္ မျမင္ဖူးေသးသေရြ႕ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က ႏြားလုိ႔ေျပာရင္ မင္း ဘာကို ျမင္ေယာင္မွာလ။ဲ 

ကြ်န္ေတာ္။ ‘ေျပာၾကည့္ပါ၊ အနည္းဆံုးေတာ့ က်ဳပ္ ၾကားဖူးတာေပါ့ဗ်ာ’ 
သူ႔ထံမွ ရွည္လ်ားေသာ ( သုိ႔မဟုတ္) တုိလြန္းေသာ၊ တုံ႔ျပန္မႈဟု ထင္ရေသာ၊ အဓိပၸာယ္ တစ္ခု 

ထုတ္လႊင့္လုိက္သည္ဟု အတပ္ေျပာႏုိင္ေသာ(အရာ) တစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္ လက္ခံရရိွလုိက္ပါသည္။ (အရာ) 
ဟု မေျပာမခ်င္း ေသခ်ာသည့္ တစ္ခုခုကို ကြ်န္ေတာ္ ညႊန္းဆုိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ 
သူ႔ထံမွ ဘာမွ ထပ္မၾကားရေတာ့။ 

မသိလြန္း၍ ေသသြားသူကို စၾကာဝဠာႀကီးက သနားလိမ့္မည္လား။ သနားျခင္း ဆိုသည္မွာ 
ကမာၻတြင္ ဘယ္တုန္းကမွ မရိွခဲ့ေသာ အရာသည္ ‘အသစ္ တီထြင္ျခင္း’ ပင္ ျဖစ္သည္။ 
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ေဘာလုံးပြဲ အေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္လ္ုိကေတာ့ အေၾကာင္းသိေတြ ဟားေနမွာေပါ့။ ဘာလုိ႔ဆုိ 
ကြ်န္ေတာ္က ေဘာလုံးနဲ႔ မဟားတရား အလွမ္းေဝးတ့ဲေကာင္မုိ႔ ပါပဲ။ အသင္းေတြ မသိ၊ ႏုိင္ငံေတြ မသိ၊ 
ကစားသမားေတြ မသိ၊ ေဘာလုံးပြဲ စည္းကမ္းေတြေတာင္ အကုန္လုံးေစ့ မသိ၊ ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳကန္ခ်င္တာက 
အခုစာဟာ ေဘာလုံးနဲ႔ပက္သတ္ၿပီး Professional Review လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာ ပညာခန္းမ ွ ပါမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာလုံးဆုိ နကန္းတစ္လုံးမွ မသိတ့ဲ ကြ်န္ေတာ့္လုိေကာင္ရ႕ဲ ေခါင္းကို ကန္႔လန္႔ႀကီး 
ဝင္ေဆာင့္သြားတ့ဲ World Cup အေၾကာင္း မွ်သာပါပဲ။ မူႀကိဳကေလး ဆြဲတဲ့တံတား စီမံကိန္းလုိ 
ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ေဆာရီးပါဗ်။ 

အရင္ဆုံး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေလး ၾကားျဖတ္ ေျပာလုိက္ဦးမယ္။ Dream Boat က 
ကုိေမာင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ဆန္းထြဋ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ World cup final မေရာက္ခင ္ တစ္ရက္အလုိမွာ 
အဲဒီ ႏွစ္ေယာက္လုံး ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ဖလား ပိတ္ပြဲနဲ႔ Final အတူတူ ၾကည့္မယ္။ 
လူစံုမယ္။ Free Drink လာညာ။ အ့ဲဒါ လာခ့ဲဖို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေခၚေရာဗ်ာ။ သူတုိ႔ 
သိပ္အဆြယ္ေကာင္းတာရယ္၊ အေပါင္း အသင္းေတြ အသံရယ္၊ Free drinks ရယ္ ေပါင္းလိုက္ေတာ့World 
Cup ကုိ ဘယ္ပြဲမ ွ ၾကည့္မထားတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္ဟာ လာမယ္ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္သြားေရာ။ ဒါေတာင္ Final မွာ 
ဘယ္အသင္းနဲ႔ ဘယ္အင္း ေတြ႔မွာလဲ ေမးမိလို႔ ဆရာဆန္းထြဋ္ရဲ႕ အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္းေသာ 
စကားေလးမ်ား အဖ်ားခတ္ ခံလုိက္ရ ပါေသးတယ္။ တတ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

ဒါနဲ႔ပ ဲ ခ်ိန္းထားတ့ဲ ေနရာကို ညဥ့္သန္းေခါင္ႀကီး သြားရေရာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမွာ စေတြ႔တာပ။ဲ 
အားလုံးက အာေပါင္အာရင္းသန္သန္နဲ႔ ‘ဘယ္ကစား သမားက ဘယ္လုိ’ အသံေတြ စီလုိ႔ေပါ့။ မုိးဆမ္းပန္းရ႕ဲ 
World cup ႏႈတ္ဆက္ပြဲဟာ အလြန ္ ေႏြးေထြးၿပီး ေပ်ာ္စရာႀကီး ျဖစ္လို႔၊ ‘ဘယ္အသင္း အားေပးမွာလ’ဲ 
အေမးခံရေတာ့ တစ္ဖက္ဖက္မွာ ေနမွာ ဒီပြဲမ်ိဳးက ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ေဟာ္လန္လို႔ပ ဲ
ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဘာမ ွ သိလို႔ရယ္ မဟုတ္ဘူး။ နယ္သာလန္၊ ေဟာ္လန္ဆုိတာထက္ 
ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တာ အမ္(မ)စတာဒမ္ ၿမိဳ႕ပဗဲ်။ ဆုိေတာ့ အမ္(မ)စတာဒန္ ရိွတဲ့ ေဟာ္လန္ကုိ ခပ္တည္တည္နဲ႔ 
ေကာက္ေရြးလုိက္တယ္ေပါ့။ ကုိေက်ာ္စုိး(မင္းခိုက္စိုးစန္) လည္း ေဟာ္လန္ပ။ဲ ဒါေပမဲ့ စိတ္အထင္ 
စပိန္ဘက္က ဝိတ္ပိုမ်ား ေနသလုိပဲ။ လာသမွ် လူထက္ဝက္ ေက်ာ္ေလာက္ကစပိန္မွ စပိန္။ ပုိဆုိးတာက 
ကြ်န္ေတာ့္ မိန္းမကပါ စပိန္တဲ့ဗ်ာ။ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ အႀကိဳက္ခ်င္း တူလုိက္ပံုမ်ား။ 

ေဘာပြဲ တိုက္ရုိက္မလႊင့္ခင္ ရတ့ဲ အခ်ိန္ေလးမွာ Dream Boat က လူေလးေယာက္ ဝင္ထားတ့ဲ 
ေရဘဝဲ တစ္ေကာင္( ဟဲဗီးႀကီး) စင္ေပၚေခၚတင္ၿပီး စပိန္နဲ႔ နယ္သာလန္ လြန္ဆြဲခိုင္းျပန္တယ္။ ဗဟုသုတအုိး 
ကြ်န္ေတာ္လည္း ေရဘဝေဲလး Paul အေၾကာင္း အဲဒီေတာ့မွ ၾကားဖူးပါေတာ့တယ္။ World Cup က 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ပထမဆုံး ဝင္ေဆာင့္တ့ဲ လႈိင္းဟာ အ့ဲဒ့ီ ေရဘဝဲပါပ။ဲ ေနာက္တစ္ခါ ကမာၻ႔ဖလား 
ေရာက္တဲ့အထိ Paul အသက္ ရွင္ေသးရင္ ၿပိဳင္ပြဲဟာ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုပါ 
ဆက္ကပ္႐ံုလိုလို ႐ံုခပ္ႀကီးႀကီးထမွဲာ ေရကန္တစ္ခုထား၊ ႏွစ္ဖက္အသင္း နာမည္ ထုိးထားတဲ ့ အစာခြက္ 
ႏွစ္ခြက္ထား၊ ဘယ္ခြက္ကုိ Paul ေရြးသလ။ဲ အဲဒ့ီ အသင္းႏိုင္။ မေက်နပ္ရင္ ေရကန္ သုံးကန္ထား၊ Best of 
three ေရြး။ ဘယ္ေလာက္ သက္သာလဗဲ်ာ။ ကစားသမားေတြ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ကန္ေနစရာ 



 

မလုိေတာ့ဘူးေပါ့။  တစ္ခုပ ဲ နာမည္ေ၇းထားတ့ဲ အစာခြက္ ႏွစ္ခြက္မွာ တစ္ခြက္က ဘာအစာမွ 
ထည့္မထားရင္ေရာ Paul ဘာလုပ္မလဲ။ ဘာပဲ ေျပာေျပာပါ။ တစ္ကမာၻလုံး ယုံၾကတယ္ဆုိေတာ့လည္း 
ေကာင္းသားေပါ့။ ပြဲမစခင္ တခ်ိဳ႕တေလကို ဘာေၾကာင့္ ဘာအသင္းကု ိ ၾကိဳက္လဲလုိက္ေမးေတာ့ ‘စပိန္ 
ခ်န္ပီယံျဖစ္မွ ရည္းစားက အေျဖေပးမွာ ဒါေၾကာင့္ စပိန္ပဲ’ ဆုိတဲ့ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟာလည္း 
အမွတ္တရပါပဲ။ 

ပြဲစတာနဲ႔ ကြ် န္ေတာ္ဟာ တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ မၾကည့္ဖူးတ့ဲ ကမာၻ႔ဖလားကို ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္သလို 
အငမ္းမရ ၾကည့္ေတာ့တာပါပဲ။ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေဟာလန္ကို ေအာ္ဟစ္ အားေပးခ်င္ေပမယ့္ ေဘးမွာ 
ရွိသမွ်(ကိုယ့္မိန္းမက အစေပါ့) စပိန ္ ပရိတ္သတ္ေတြဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကုိေက်ာ္စုိးမွာ ဒုိင္လွ်ိဳေလး 
ၾကိတ္ပုန္း အားေပးေဖာ္ ရတာပါ့။ ေဟာ္လန္က တစ္ခုခု လုပ္လိုက္ၿပီဆုိရင္ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ျပံဳးေနၾကရုံပါ။ ပြဲစဥ္ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ ေဘးက ကြ် န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းခမ်ာ ကြ်န္ေတာ့္ ေမးခြန္းေတြခ်ည္း လိွမ့္ေျဖေနရတာပါပဲ။ 
‘အဝါကတ္ ဘာလုိ႔ ျပတာလဲ၊ ေထာင့္ကန္ေဘာ ဘာလို႔ ကန္ရသလ၊ဲ လူကြ် ံေဘာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ’ ( ဘုရားစူး 
ကြ်န္ေတာ္ အ့ဲဒ့ီ အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ ဘာမွန္း မသိခဲ့ပါ၊ စပီကာႀကီးကလည္း ကုိယ့္ေဘးမွာဆုိေတာ့ 
ယင္ေကာင္ဝီဝီ ျမည္သလုိ Noise သံႀကီးကလည္း ဆက္တုိက္ထြက္ေန။ ဘာလဲေမးေတာ့ ‘ဘူဘူဇီလာ’ ဆိုပဲ။ 
က်ယ္ပဗ်ာ။ ကြင္းထကဲ လူေတြ ဘယ္လုိ ေနၾကတယ္ မသိ။ ဒုိင္ကလည္း ျပလိုက္ရတ့ဲ အဝါကတ္။ 
ေဘာလုံးသမားေတြကလည္း သရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းပဗ်ာ။ နည္းနည္းထိရင္ကို လူးလိွမ့္ေနေတာ့တာ။ 
ဒုတိယပိုင္းလည္း ၿပီးေရာ ေဟာလန္၊ ေဟာ္လန္ ေအာ္ဟစ္ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕က သေရက်ေနတာကို 
ထခုန္ေနလုိက္တာဗ်ာ။ မသိရင္ ေဟာ္လန္ ႏုိင္သြားတ့ဲ အတုိင္းပ။ဲ  

ဒီလုိနဲ႔ပ ဲ ေဟာ္လန္ ရံွဳးေရာ ဆုိပါေတာ့။ တစ္ေယာက္ ထြက္ရကတည္းက စိတ္ေလွ်ာ့ၿပီးသားပါ။ 
ဂိုးသြင္းပုံေတြ တစ္ခုမွ မမွတ္မိပါဘူး။ ပြဲၾကည့္စင္က ဟာခနဲ ဟင္ခနဲ ႏွစ္ဖက္ ပရိသတ္ေတြ၊ 
လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းေနတ့ဲ နည္းျပေတြ၊ ငုိေနတ့ဲ ေဟာ္လန္ ကစားသမားေတြ၊ ေပ်ာ္ေနတ့ဲ ခ်န္ပီယံ 
စပိန္ေတြ၊ ဘူဘူဇီလာေတြ၊ ဒုိင္ကုိ ဘုၾကည့္ၾကည့္ေနတဲ့ ဂ်စ္ကန္ကန္ မ်က္ႏွာေတြ၊ မ်က္ႏွာေတြ၊ အသံေတြ၊ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြ။ 

ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ေဘာလုံးပြဲဟာ သဘာဝ ျပဇာတ္တစ္ခု။ သ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ားစြာျဖင့္ 
စည္စည္ကားကား။ ဇာတ္သိမ္းကေတာ့ အၿမတဲမ္း တစ္ခုတည္း။ လူတစ္ခ ု ယာယီေအာင္ျမင္၊ လူတစ္ခ ု
ယာယီက်ရံွဳး၊ မုနး္တဲ့ အသင္းဟာ ဗီလိန္ေပါ့။ ႀကိဳက္တဲ့ အသင္းဟာ မင္းသား(ဇာတ္လုိက္ေပါ့)။ မေက်နပ္ရင္ 
အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ဆလုိဲ႔ ရသည္။ ‘ေရႊဘေရ ေျပးေျပး၊ ကုိေရႊဘ သတိထား ေနာက္မွာ ေနာက္မွာ 
ခ်ထည့္လုိက္ေလကြာ ခြီးတ့ဲမွာပဲ’ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ရုပ္ရွင္၊ ျမင္သမွ် အျဖဴနဲ႔အမည္း။ ေဘာလုံးကြင္းမေတာ့ 
အေရာင္ေတြ စံုပါသည္။ 

နံနက္ ေလးနာရီ ထုိးပါေတာ့မည္။ ကားေမာင္းရင္း ေဘးက ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမ၏ စကားသံကို 
မၾကားတစ္ခ်က္ ၾကားတစ္ခ်က္။ နားထဲမွာ ဘူဘူဇီလာ အသံေတြ က်န္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
‘င့ါသမီး ေအာ္ငိုရင္ သိပ္အသံက်ယ္တာပဲ၊ သူ႔ကို ဘူဘူဇီလာလုိ႔ ေခၚရေအာင္’ သူ႔စကားကို ကြ်န္ေတာ္ 
ျဖတ္ေျပာလုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိန္းမက သေဘာတူသည္။ စပိန္ႏိုင္မွ ရည္းစား၏ အေျဖကို ရမည့္ 
ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္း အေတြးတစ္ခ်က္ ဝင္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေပ်ာ္သြားပါသည္။ သူက စပိန္ေတြထက္ေတာင္ 
ေပ်ာ္ေနလိမ့္မည္။ 



 

အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကုိက္ခေဲနသည့္ မ်က္လုံးမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ အိပ္မက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ တရြတ္တုိက္ 
ဆြဲေခၚသြားသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အိပ္မက္ထဲတြင္ ေဟာ္လန္ အသင္းသားမ်ား ‘ေရဘဝဲ ဆာရိွမိ’ စားေနၾက၏။ 
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တစ္ခါက ပါေမာကၡႀကီး တစ္ေယာက္သည္ တကၠသုိလ္သုိ႔ သြားရန္ ပန္းျခံတစ္ခု အတြင္းမ ွ
ျဖတ္ေလွ်ာက္လာေလသည္။ ပန္းျခံထဲရွိ ထုိင္ခံုတစ္ခုေပၚတြင္ အဘုိးႀကီးတစ္ဦး ဂ်ာနယ္ကို 
ေျပာင္းျပန္ဖတ္ေနသည္ကို ပါေမာကၡႀကီးေတြ႔သြားရာမွာ သတိေပးခ်င္သြားသျဖင့္ ‘ဘႀကီး၊ ဘႀကီး သတင္းစာ 
ေျပာင္းျပန္ႀကီး ဖတ္ေနတယ္ဗ်’ ဟု အနားကပ္ ေျပာလုိက္ေလသည္။ 

အဘုိးႀကီးကတစ္ခ်က္ ေမာ္ၾကည့္လုိက္ၿပီး ‘ငါက ဂ်ာနယ္ကို အတည့္ ဖတ္ရမယ္ေပါ့’ ဟူ၍ တုံးတိ 
ျပတ္ျပတ္ ေမးေလ၏။ ပါေမာကၡႀကီးကလည္း အဘုိးႀကီး၏ မထင္မွတ္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ 
ဘာျပန္ေျပာရမည္ မသိ ျဖစ္သြားစဥ္တြင္ပင္ အဘုိးႀကီးက ႐ုတ္တရက္ ထိုင္ခံတန္းလ်ားေပၚတြင္ ဦးေခါင္းျဖင့္ 
စိုက္လ်က္ ( လက္အကူ အညီ မပါဘဲ) ေစာက္ထုိးေနၿပီး ဂ်ာနယ္ကိုမူ အတည့္ ျပန္ကုိင္လုိက္ကာ ‘ဒီလုိဆုိ 
ရၿပီလား’ ဟု ေမးေမးေျပာေျပာ လုပ္လိုက္ေလသည္။ ပါေမာကၡႀကီးမွာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ျခင္း ႀကီးစြာျဖင့္ 
လက္ကာ ျပလုိက္ၿပီး 
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ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုး ေျပာခ်င္တာေတာ ခင္ဗ်ားဟာ အင္မတန္ စပ္စပ္ စုစ ုႏိုင္တဲ့ သူပဗဲ်။ ေဇာက္ထိုး 
ေရးထားတာမုိလို႔  ကုိယ္နမဲဆိုင္ဘူး ဆိုၿပီး ေက်ာ္ဖတ္ မသြားႏုိင္ဘူး။ ေဇာက္ထိုးဆိုလည္း ေဇာက္ထိုး 
ဖတ္လိုက္ျပန္တာပ ဲမဟုတ္လား။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ခင္ဗ်ား အခု ဘယ္မွာလဲဗ်။ အိမ္မွာလား၊ 
လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘတ္စ္ ကားေပၚမွာလား။ အိမ္မွာဆုိ္ သိပ္အေရးမၾကီးဘူး။ 
လူၾကားသူၾကားဆုိ ျပႆနာ တက္ၿပီ။ ခင္ဗ်ား အနီးအနားက ခင္ဗ်ားလိုပ စပ္စပ္စုစု ရွိတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ဆို 
ခင္ဗ်ားကုိ စာအုပ ္ေျပာင္းျပန္ႀကီး ဖတ္ေနပဟဲ့ ဆိုၿပီး ႀကိတ္ရယ္ေနၾကေတာ့မွာပဲ။ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို 
လုပ္မွာလည္း။ တေလာကလံုး အမွား။ ခင္ဗ်ားက အမွန္။ ခင္ဗ်ားက သူတိုကုိ ထရွင္းျပလိုက္ပါလား။  

‘စာအုပ ္တစ္အုပ္ရဲ႕ အတြင္းသား ဘာသာေဗဒ ဗဟုသုတကုိ ဦးေႏွာက္က တိုက္ရိုက္ 
ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္မႈႏႈန္း အနိမ့္အျမင့္ဟာ ၎စာအုပ္ရ႕ဲ အျပင္သား အေပၚယံ မ်က္ႏွာဖံုးတည့္ျခင္း၊ 
မတည့္ျခင္းနဲ႔ လံုးဝ တုိက္ရိုက္ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိ’ လို႔ ခင္ဗ်ား ထေကာလုိက္ေလ။ လုပ္ေလ။ ကိုယ္ 
မွန္ေနၿပီပဟဲာ။ ဟိုးထား၊ ဟိုးထား၊ ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကုိ က်ပ္ေနတာပါဗ်။ သြားမလုပ္ပါနဲ႔။ သူတို႔က 
ခင္ဗ်ားကုိ စာအုပ္ ေျပာင္းျပန္ၾကီး ဖတ္ေနတယ္ ဆိုကလည္းက တစ္မ်ိဳးထင္ရင္ ထင္ေနၾကၿပီးသား 
ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္ေနာ္။ ဒါကုိမွ ခင္ဗ်ားက ထပ္ၿပီး ဝူးဝူးဝါးဝါး သြားလုပ္ရင ္ဘာဆက္ျဖစ္လာမလဲ 
ဘယ္သူမွ အာမ မခံႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားကလည္း ခင္ဗ်ားပ။ဲ စာအုပ္ကုိ အခု အတည့္ဖတ္လိုက္၊ အခု 
ေဇာက္ထိုးဖတ္လိုက္။ သိပ္ အေျပာင္းအလ ဲမ်ားတဲ့သူ။ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ 
ေခါင္းစားဆိုတာ ခင္ဗ်ားလုိ လူမ်ိဳးပဗဲ်။ 

စိတ္ . . ေလ . . တယ္ . . .  . .  တကယ္။ 



 

တူညီမွ်တျခင္း၏ အျခားတစ္ဖက္မွာရိွေသာ အရာမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ဝင္စားပါသည္။ 
ဤစာေၾကာင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္ပါက ကြ်ႏု္ပ္အား လာ မေမးေစလုိပါ။ ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ဝင္စားေသာ 
အရာမ်ားအေၾကာင္းကို နားမလည္ သူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ေျဖရွင္းရန္ ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္မဝင္စား ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ကြ် ႏ္ုပ္သည္ စိတ္မဝင္စားပါက မိမိအား ေႁမြလုိက္ခံရလွ်င္ပင္ ေဆးကု လိမ့္မည္ မဟုတ္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္ လားရာ အရပ္ အသီးသီးမ ွမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အေနအထားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ 
အရာ ဝတၱဳႏွစ္ခု၏ အဟုတ္၊ အီနားရွားႏွင့ ္ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ အရွိန္၊ အေရြ႕စြမ္းအား၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ 
လစ္လပ္မႈကို တုိင္းတာတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ရူပေဗဒ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ သခ်ာၤ ကိန္းဂဏန္းမ်ားလုိအပ္ျခင္း၊ 
မလုိအပ္ျခင္းကို တိက်စြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ လုံေလာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အခ်ိန္မီ 
ရွာမေတြ႔ျခင္းသည္ ေသေလာက္သည့္ အထိ အေရးပါေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသလား။ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ လမ္းမႀကီး၏ ဘယ္ဘက္ ယာဥ္ေၾကာဆီ ျဖတ္ထြက္လာစဥ္က 
သူ၏ အတြက္အခ်က္ကို သူ စိတ္တုိင္းက် ခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းတစ္ဝက္တြင္မူ သူ႔ကားက စက္ရပ္သြားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ ေသသည္။ ရူပေဗဒဆရာ ကိုရူပ။ ေသၿပီ။ စာေတြ႔ခ်ည္း မရပါ။ ပရက္တီကယ္ မ်ားမ်ား လုပ္ဟု 
ထိပ္ေျပာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ကြ်ႏုပ္္အား ေျပာပါသည္။ သူမ၏ နဖူးကို ျခင္ကိုက္ေနသည္။ 

ဥာဏ္ပညာ ႀကီးရင့္သူႀကီးဟု ကြ်ႏု္ပ္သတ္မွတ္ထားေသာ လူတစ္ဦးမွ ကြ်ႏု္ပ္အား တစ္သက္ 
မေမ့စရာ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစကားကို ကြ်ႏု္ပ္ မမွတ္မိေတာ့ ‘သူ တစ္ခုခု 
ေျပာဖူးသည္’ ဆုိရာမွ အပ ကြ်ႏု္ပ္ ဘာမွ စဥ္းစားမရ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာ ႀကီးရင့္သူႀကီးဟု 
ကြ်ႏု္ပ္သတ္မွတ္ထားေသာ လူတစ္ဦးမွ ကြ် ႏ္ုပ္ ေမ့သြားေသာ တစ္သက္ မေမ့စရာ စကားတစ္ခြန္းကုိ 
ေျပာဖူးသည္’  ဟုသာ ဆိုႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

အခါ အားေလ်ာ္စြာ ေနာင္တြင ္ျပန္မွတ္မိပါက ေရးသား ထုတ္ေဝပါမည္ဟု က်ိန္ဆုိပါသည္။ 

ၿဂိဳလ္ပတ္လမ္းမ်ား ဘဲဥပုံျဖစ္ရျခင္းမွာ Gravity ေၾကာင့္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘ ဲ ခုံးေသာ 
စၾကာဝဠာေၾကာင့္ဟု အိုင္းစတုိင္းတုိ႔ အုပ္စုမွ အသံ ထြက္လာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကမူ ေဘာ့ဘ္မာေလးေၾကာင့္ဟု 
ေျပာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေက်ာင္းမွ ထြက္လုိက္ရသည္။ ကိုရူပလို အေသထြက္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ကိုရူပ၏ 
စၾကာဝဠာသည္ ခုံးပါေသး၏ေလာ။ သူ႔ မ်က္မွန္ကေတာ့ အေတာ္ပင္ ခုံးထြက္ ေနေလ၏။ 

ကားမွန္ကြဲစမ်ား ၾကားမွ ကိုရူပ၏ မ်က္မွန္ကို ေဘာ့ဘ္မာေလး ေကာက္ရ သြားသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ေရွ႕ဆက္ဖို႔ မာေလး တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ဘယ္လုိ ေရ႕ွဆက္ မွာလဲ။ ထုိစကားမ်ိဳ းကို ေယရႈလည္း ေျပာသည္။ 
ကိုဖီအာနန္လည္း ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အင္မတန္ လူေျပာမ်ားၿပီး အင္မတန္ 
ေမ့ေပ်ာက္လြယ္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ေမ့သြားၿပီျဖစ္ေသာ ဟိုလူႀကီး ေျပာသြားသည့္ မေမ့ႏိုင္စရာ 
စကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ပရက္တီကယ္ မ်ားမ်ား လုပ္ရမည္။ 

ဤစာကို ေဘာလိဝုဒ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ဝယ္ယူခဲ့ပါလွ်င္ အထက္က 
ကြက္လပ္သည္ ကုလားက ‘က’ ရန္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝ မက်ေသာ္လည္း လူႀကိဳက္ အင္မတန္ မ်ား၏။ 
Originality အေၾကာင္းကို အိမ္သာထဲမွာ အထင္းသား ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အိမ္သာထဲတြင္ေတာ့ အားလုံး 



 

မိေမြးတုိင္းပဲ မဟုတ္လား။ သုိ႔ေသာ္ လူတုိ႔သည္ Originality ကုိ အရွက္မရိွဟု ထင္၍ ဖုံးသည္၊ အုပ္သည္၊ 
ထပ္ျဖင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ ကုလားမ်ား ‘က’ ၾကသည္။ ၎တုိ႔အား ကယ္တင္ဖုိ႔ လုိေနသည္။ 

‘ကယ္တင္ရွင္မ်ား အသင္း’ ဟူေသာ အသင္းတစ္ခ ုကြ်ႏု္ပ္ထူေထာင္ ခဲ့ဖူးသည္။ ကယ္တင္မည္။ 
ေလာကရ႕ဲ ကိစၥ၊ ဝိစၥ၊ အရွဳပ္အရွင္းေတြ အားလုံးအတြက္၊ ဒုကၡနဲ႔ ေသာကေတြ အားလုံးအတြက္ 
‘ကယ္တင္ရွင္မ်ား အသင္း’ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလကားေတာ့ မရ။ ပိုက္ဆံ နည္းနည္းေတာ့ ေပးရမည္။ 
ပိုက္ဆံရွိမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္လည္း နည္းနည္းပါးပါး ျပန္ ကယ္တင္ႏုိင္မွာေပါ။ စူပါမင္းတုိ႔၊ 
စပုိက္ဒါမင္းတုိ႔ေတာင္ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး အလုပ္ထြက္လုပ ္ရေသးတာ။ ကြ်ႏု္ပ္က ဘာမို႔လုိ႔လဲ။ သို႔ေသာ္ လူေတြက 
ခက္သည္။ အကယ္တင္ မခံခ်င္ၾက။ ကိုယ့္ဘာသာ ျဖစ္သလုိႀကီး ကယ္တင္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳး မက်လွ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီမွာ ကယ္တင္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနသည္။ ၿပီးစလြယ္ မဟုတ္။ ေသသပ္ လွပရမည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းရမည္။ အေကာင္းစား ကယ္တင္ျခင္းမ်ားကို လူေတြ မခံစားတတ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီ 
ဘယ္သူမွ မဆက္သြယ္။ အလုပ္ မျဖစ္။ ကြ်ႏု္ပ္ ရွက္ရွက္ႏွင့္ အသင္းနာမည္ ေျပာင္းလိုက္သည္။ 

‘ကယ္တင္ခ်င္သူမ်ား အသင္း’ ဟူ၍။ 
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‘…’ ဟု ေျပာ၍ စိုင္းမင္းအား ပါးပိတ္ရုိက္လုိက္ ေလသည္။ စုိင္းမင္းလည္း ပူထူကာ 
ေဒါသထြက္ထြက္ႏွင့္ တံတား ေဘာင္ေပၚမွ ေရကန္ထသုိဲ႔ စြတ္တရြတ္ ခုန္ဆင္းသြားေတာ့သည္။ သီတာ 
လွမ္းဆြဲေသာ္လည္း အခ်ည္းႏီွးသာ။ အတၱ ကုိယ္စီျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ခ်စ္ျခင္း အတုသည္ 
အဘယ္မွာ ၾကာရွည္ တည္ၿမပဲါအ့ံနည္း။ 

ဤတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဝတၱဳ ၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြ် ႏ္ုပ္လည္း ေျခဆန္႔ လက္ဆန္႔ ျပဳရန္ မတ္တတ္ 
ထအရပ္ ‘ဘယ္လဲဗ်’ ဟူေသာ အသံျဖင့္ စိုင္းမင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေစ့ထားေသာ အိမ္ေရွ႕ တံခါးေပါက္မွ 
ေရမ်ား စုိရႊလဲ်က္ ဝင္လာေလသည္။ 

‘မင္း မေသဘူးေပါ့’ ဟု ကြ်ႏု္ပ္ တည္ၿငိမ္စြာ ေမးလုိက္၏။ သေကာင့္သားက ကြ်ႏု္ပ္၏ ကြန္ပ်ဴတာ 
ေရွ႕ကခုံေပၚတြင ္ ခပ္တည္တည္ ဝင္ထုိင္ကာ ‘ေသေစ့ခ်င္လည္း ေရထဲက် ေသၿပီလုိ႔ ဝတၳဳထဲ 
ထည့္ေရးေလဗ်ာ၊ ဘယ့္ႏွယ္’ ဟု မခ်ိဳမခ်ဥ္ မ်က္ႏွာျဖင့္ ျပန္ပက္ေခ်၏။ ထိုမွ ဆက္၍ ‘ခင္ဗ်ား 
ကြန္ျပဴတာကလည္း ဗားရွင္း နိမ့္လွေခ်လား၊ အသစ္ဝယ္ေတာ့’ ဟု အမိန္႔ရိွျပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္က 
‘အသစ္ေပၚတုိင္း ငါက လိုက္ေျပာင္း ေနရမွာလားဟ၊ ဒါလည္း သုံးလို႔ ျဖစ္တာပဲ’ 
စိုင္းမင္း(ရယ္လ်က္)။ ။ ‘သေဘာပါဗ်ာ၊ ကဲ ဒဏ္ေၾကေဆးေလး ဘာေလးေပး၊ ၿပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္ 
အဝတ္လဲဖို႔ေလးလည္း လုပ္ဦး၊ နမုိးနီးယား ျဖစ္ေတာ့မယ္’ 
ကြ်ႏု္ပ္။ ။ ‘ဟိုဘက္ အခန္းေထာင့္မွာ မီးပူတုိက္ၿပီးသား အဝတ္ေတြ ပံုထားတယ္၊ သြားဝတ္ေခ်၊ ေၾကာင္ 
အိမ္ေပၚမွာက ဒဏ္ေၾကေဆးနဲ႔ ပါရာစီတေမာလ္’ 

ကြ်ႏု္ပ္ စကားပင္ မဆုံးေသးခင္ ငခြ်တ္သည္ ဟိုဘက္ခန္းသို႔ ေျပးေလ၏။ ထို႔ေနာက္ 
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္သံ ၾကားရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိုးစက္မ်ား ေခါင္မိုးေပၚက်သံ ၾကားရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္သံ ရပ္သြားသည္။  

ကြ်ႏု္ပ္လည္း အိမ္ေရွ႕ၿခံကြက္လပ္သို႔ ျပင္ပေလ ရွဴရန္ ထြက္လုိက္သည္။ 

အိမ္ေရွ႕တံခါး ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ေရတံေလွ်ာက္မွ ေရမ်ား ေဝါခနဲ ကြ်ႏု္ပ္ေခါင္းမွ ၿပိဳ၍ 
က်ဆင္းလာေလရာ ကြ်ႏု္ပ္ပါ တစ္ကိုယ္လုံး ေရရႊရဲျခင္း အျဖစ္သို႔ ဆုိက္ေလသည္။ ‘မုိးကလည္း မစႏုိဲင္ဘူး’ 
ကြ်ႏု္ပ္ တစ္ကုိယ္စာ ေတြး၍ အိမ္ထ ဲ ျပန္ဝင္ရန ္ အလုပ္ တံခါးေပါက္မ ွ သီတာ လုိက္ထြက္လာၿပီး ‘ေမာင္ 
ေရစုိႀကီးနဲ႔ အၾကာႀကီး မေနနဲ႔၊ အိမ္ထဝဲင္ေတာ့၊ အထဲမွာ ေကာ္ဖီလည္း ေဖ်ာ္ထားတယ္’ ဟု ခ်ိဳသာစြာ ဆုိ၏။ 
သုိ႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္မ်ား အလိပ္လုိက္ တုိလာၿပီးလွ်င္ သီတာ၏ ပါးအား ကြ်ႏု္ပ္၏ 
ညာလက္ဝါးျဖင့ ္အားရပါးရ လႊကဲာ ရုိက္ပစ္လိုက္ေတာ့သည္။ သိပ္ကို ျမန္ဆန္လြန္းသည္။ 

သီတာလည္း ႐တ္ုတရက္ ေၾကာင္ သြားၿပီးမ ွ ငိုဖုိ႔ သတိရကာ အိမ္ထဲျပန္လွည့္ဝင္လုိက္ၿပီး 
တံခါးကို ေဆာင့္ပိတ္လုိက္၏။ တံခါးေဘာင္တြင ္ သံနဲ႔ရုိက္ ထားသည့္ စုိင္းမင္းဟု ထြင္းထားေသာ စတီးလ္း 
ပလိတ္ ျပားေလး ခြ်င္ကနဲ ျပဳတ္က်သြား၏။ 

တံခါးေရွ႕တြင ္ဘယ္သူမ ွမရွိ။  
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