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“ေဟ့ကေလးမ ၾကည့္စမ္း၊ ၀ါဆို၀ါေခါင္ ေတာင္သမန္ရဲ႕အလွ။ ေရျပည့္လွ်ံစ တေမွ်ာ္တေခၚ၊ 

အင္းေရ ျပင္ႀကီးက စိမ္းလို႔၊ ၾကည္လို႔၊ ေအးလို႔။ လထြက္ခါနီးဆိုေတာ့ အင္းေရျပင္မွာေပၚမွာ မလင္း 

တလင္း။ ေလစိမ္းေတြကလည္း ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း တိုက္ေနလိုက္တာ။”

“ဒီမွာကေလးမ၊ ေလစိမ္းဆိုတာ ဒီလို ေလမ်ိဳးကို ေခၚတာရယ္။”

“ညည္း သိရဲ႕လား။ ေအး... ၿပီးေတာ့ နားေထာင္ၾကည့္စမ္း။ အင္းလိႈင္းလံုးေတြ တို႔ေလွ်ာက္ေနတဲ့ 

တံတားေအာက္ေျခကို လာၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ေနတဲ့အသံ။”

“၀ုန္းခနဲ ၀ုန္းခနဲ။”

“ဘယ္ေလာက္ ယစ္မူးစရာေကာင္းတဲ့ အ႐ိုင္း ဂီတသံလဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္ေနာ္။”

“ကေလးမေရ ညည္းတို႔ ရန္ကုန္မွာ ဒီလိုအရသာမ်ိဳး ဘယ္ခံစားရမလဲေအ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ 

မခံစားရပါဘူး။ ေအး ဒါေၾကာင့္ ညည္းတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေတာင္သမန္ လထြက္ခ်ိန္အလွကို ခံစားရ 

ေအာင္လို႔ ငါရယ္၊ ေဟာဒီက ဆရာေတာ္ ကိုပညာရယ္၊ ညည္း ေလးေလးႀကီးရယ္ တို႔က တမင္တ 

ကာ အခ်ိန္ေ႐ြးၿပီး ေခၚလာခဲ့တာ။”

“ေဟာ ၾကည့္။ ဟိုမွာ လထြက္ေတာ့မယ္။ အေ႐ွ႕ဘက္ေကာင္းကင္ နီ၀ါေရာင္ မလင္းတလင္းကေန 

တျဖည္းျဖည္း ၀ါ၀ါၿပီး လင္းလာၿပီ။”

“ဘယ္ႏွယ့္လဲ မလွဘူးလား။ အ၀ါေရာင္ကေလး လင္းလင္းလာတာကို ၾကည့္ရင္း၊ ၾကည့္ရင္း 

ၾကည့္ရင္း။ ေဟာ လ၀န္းရဲ႕ အစြန္းေလး ရိပ္ခနဲ အင္းေရျပင္အစပ္မွာ ေပၚလာတာဟာ ကဗ်ာမဆန္ 

လိုက္ဘူးလားေအ ဟင္။”

“႐ႊန္းျမျမလေရာင္ဆိုတာ ဒါကို ေခၚတာရယ္။ မၿပံဳးနဲ႔ ကေလးမဟုတ္တယ္ရယ္။ ဒါ ႐ႊန္းျမျမလေရာင္။ 

ၾကည့္စမ္း အင္းေရျပင္ႀကီးတခုလံုး လေရာင္နဲ႔ တလက္လက္ေတာက္လို႔။ ေဟာဟိုက လွမ္းျမင္ေန 

ရတဲ့ လေရာင္ ေအာက္က ေစတီျဖဴျဖဴေလးဟာ ေဟာဒီ ဦးပိန္တံတားႀကီး အဆံုးမွာ႐ွိတဲ့ ေတာင္သ 

မန္႐ြာေလးရဲ႕ ႐ြာဦးေစတီေလး ေပါ့။”

“ၿပီးေတာ့ ေဟ့ကေလးမ ဟိုမွာေရာ ၾကည့္လိုက္စမ္းပါဦး။ အင္းလိႈင္းေခါင္းျဖဴေတြ ႐ိုက္ခတ္ဦးညြတ္ 

႐ွိခိုး ပူေဇာ္ေနတဲ့ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဇနကာဘိ၀ံသရဲ႕ အမွတ္တရအထိမ္းအမွတ္ ဗိမာန္ 

ေတာ္ေလ။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ ညည္းတို႔ငါတို႔လို စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ အတုယူ 

စံထားေလာက္တဲ့ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ စာေရးဆရာႀကီးလည္း ျဖစ္တာရယ္။ ဟုတ္တယ္၊ 

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားျပဳစုတဲ့ က်မ္းစာအုပ္ေတြဟာ နည္းတာမွတ္လုိ႔။”

“အင္း...၊ ကေလးမ ညည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စာဘယ္လိုေရးတာေရာ ညည္း သိရဲ႕လား။ 

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ စာေရးရင္ အင္းေရျပင္ကို မ်က္ႏွာမူေနတဲ့ ေက်ာင္းစၾကၤန္မွာ စာပြဲခံုျမင့္နဲ႔ 

မတ္တတ္ေရးတာ။ အင္းေရျပင္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္၊ စာေရးလိုက္ ေနမွာေပါ့။ တို႔ စာေရးဆရာ 

ေတြမွာ အက်င့္ေလးေတြ တမ်ိဳးစီေလ။ စာပြဲခံုျမင့္နဲ႔ ေရးတတ္တဲ့သူ၊ စားပြဲခံုနိမ့္နဲ႔ ေရးတတ္တဲ့သူ။ 

ကဲ စာေရးဆရာမႀကီး ညည္းေကာ ဘယ္လိုေရးလဲ။ အင္း လူတကိုယ္ အက်င့္တစ္မ်ိဳးစီရယ္ေနာ္။”

“ဒါေပမယ့္ တို႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႔ ေရးပံုေရးနည္းခ်င္း သြားတူေနတဲ့ စာေရးဆရာတေယာက္ 

႐ွိတယ္။ ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ ကေလးမ ညည္းသိမွာပါ။ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး အားနက္စ္ 

ဟဲမင္းေ၀း။ သိတယ္ေနာ္။ ေအး၊ စာေရးဆရာႀကီး ဟဲမင္းေ၀းကလည္း ပင္လယ္ျပင္ေပၚက သူပိုင္ 

သေဘၤာရဲ႕ ဟိုးအေပၚဆံုးထပ္ရဲ႕ အျမင့္မွာ ပင္လယ္ျပင္ကို ၾကည့္ၿပီး မတ္တတ္ရပ္ေရးတာရယ္။ 

ထူးျခားတဲ့တိုက္ဆိုင္မႈေလးေနာ္ ကေလးမ။”
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“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ေတာင္သမန္လထြက္ခ်ိန္ဟာ ညည္းကို ဖမ္းစားထားၿပီ မဟုတ္လား။ ခံစားစမ္း။ 

ညည္းတို႔ ေမာင္ႏွမ အျပည့္အ၀ ခံစားစမ္း။ အဲ၊ ေဟ့ ကေလးမ တို႔တေတြ ေတာင္သမန္ လထြက္ခ်ိန္ 

ကို မခံစားတတ္ခင္ အရင္ခံစားေနတဲ့သူ၊ ခုလည္း ညတိုင္းခံစားေနတဲ့သူ တေယာက္႐ွိတယ္ေအ့။ 

သိလား။ ဘယ္သူမွတ္လဲ။ ေဟာ ေဟာဒီက ဆရာေတာ္ ကိုပညာ။ အင္မတန္ ႏွလံုးသားႏူးညံ့ 

သိမ္ေမြ႔ေတာ္မူတဲ့ ကိုပညာ (အမရပူရ) ဆိုတဲ့ စာေရးဆရာႀကီးေပါ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဆရာေတာ္။”

“ဒီမယ္ေအ့ ကေလးမရဲ႕။ ကိုပညာဆရာေတာ္ကို ငါ သိပ္ခ်စ္တယ္။ ညီအစ္ကိုရင္းလိုကို ခ်စ္တာ။ 

သူကလည္း စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ။ အို.... ၊ အႏုပညာသမားဆို အားလံုးကို ခ်စ္ေနတာပဲေနာ္။ 

ေတာင္သမန္အေျခက ေတာင္ေလးလံုးေက်ာင္းတိုက္ဆိုတာ အႏုပညာသမားတို႔ရဲ႕ ၀ိဟာရေလး 

ရယ္။ ေနာ္ ကေလးမ။ ညည္းတို႔လည္း ဆရာေတာ္ကို ခ်စ္တာပဲ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ဟား 

ဟုတ္တာေပါ့။ ဆရာေတာ္က ညည္း အစ္ကိုေတာ္ပဲ။ ဒီမယ္ကေလးမ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ႏွမအငယ္ဆံုး 

ေလးက ညည္းနဲ႔ အ႐ြယ္ခ်င္းမတိမ္းမယိမ္းရယ္။ ဆရာေတာ္က သူ႔ႏွမေလး ႐ုတ္တရက္ 

ဆံုးရွာေတာ့ သိပ္စိတ္ထိခိုက္႐ွာတာ။ အဲဒါ ညည္းနဲ႔ သိကၽြမ္းခင္မင္ေတာ့ ၀မ္းသာအားရ 

ေျပာရွာတယ္။ က်ဳပ္ႏွမေလး အစားျပန္ရသလိုပဲတဲ့ဗ်ာ။ ညည္းက စာေရးဆရာဆိုေတာ့ သူ႔မွာ 

သံေယာဇဥ္ေတြကို ပိုႀကီးလို႔။ သူ႔ႏွမအငယ္ဆံုး စာေရးဆရာမေလးေပါ့။”

“ဟား ဟား ဘာတဲ့၊ ညည္းေယာက္်ားကေတာ့ ဘုန္းႀကီးေယာက္ဖတဲ့။ ဟုတ္လား ဆရာေတာ္။ ဟား 

ဟား ၿပံဳးၿပီး ေက်နပ္ေနတယ္ ဟုတ္လား။ အင္း ေပ်ာ္တယ္ေနာ္။ ေဟ့ ကေလးမ ညည္းတို႔လည္း 

ေပ်ာ္တယ္ေနာ္။ ဆရာေတာ္ တပည့္ေတာ္တို႔ ေဟာဒီ တံတားအဆံုးအထိ ေလွ်ာက္ၾကမယ္ေနာ္။ 

လေရာင္ေအာက္မွာ စကားေတြ ေျပာၿပီးေတာ့။ ေဟ့ ကေလးမ ညည္းေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္မဟုတ္လား 

ဟင္။ ေအး မေလွ်ာက္ႏိုင္လည္း ညည္းေမာင္ေတာ္ ထမ္းခိုင္း ေအ။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကေလးမ။ 

ထမ္းခိုင္းရဲပါ့မလား။ ဟင္၊ ဟုတ္လား။ ထမ္းခိုင္းရဲသလား။ ေၾသာ.္... ၊ ညည္းကလည္း ငါ့ကို 

ေနာက္ေနျပန္ၿပီေအ။ ကေလးမ၊ ဒီမွာကေလးမ၊ ဦးေျပာမယ္။ ေဟာ ညည္းရယ္ျပန္ၿပီ။”

“ဘာလဲ။ ေၾသာ.္.. ညည္းက ကေလးမဆိုတာကို ရယ္ေနတာကိုး။ မရယ္နဲ႔ ညည္း။ နားေထာင္ 

ကေလးမ။ ငါ မိန္းကေလးတိုင္းကို ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ အဲ ငါ အင္မတန္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ၿပီး ေသြးရင္း 

သားရင္း၊ တူမရင္း၊ ညီမရင္းလို မိန္းကေလးမ်ိဳးကိုမွ ငါ ေခၚတာ။ ၾကားလား ကေလးမ။”

“ညည္းကို တို႔က ကိုယ့္တူမေလးလို၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္လို၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းလို သေဘာထားၿပီး 

ငါတို႔က သိပ္ခ်စ္တာ။ ေအး ဒါေပမယ့္ ညည္း စိတ္ေကာက္ခ်င္ေကာက္။ ေဟာဒီလူ ညည္းေမာင္ 

ေတာ္ကိုေတာ့ ငါက ညည္းထက္ ပိုခ်စ္တယ္ဗ် သိလား။ ေဟ့လူ ဒီမယ္ က်ဳပ္က ကိန္းႀကီးခန္းႀကီး 

ႏိုင္တဲ့သူဆို သိပ္စိတ္ပ်က္တာဗ် သိလား။ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္က သိပ္ခင္တာ။”

“ဒါေပမယ့္ ေဟ့လူ က်ဳပ္တခုေတာ့ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ား ၾကင္ယာေတာ္ႀကီးေတာ့ မျဖစ္ေစနဲ႔ေနာ္။ 

ဘုရင္မရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ႀကီး ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစနဲ႔ ကိုယ့္လူ။ က်ဳပ္က ခင္လို႔ေျပာတာ။ ၿပီးေတာ့ 

ေဟ့လူ ဒီေကာင္မေလးကို ခင္ဗ်ား အလိုမလိုက္နဲ႔ေနာ္။ ေဘးကေန ေကာင္းေကာင္းထိန္းေပး 

ၾကားလား။ ကေလးမက စတက္ဘြန္းေလးဗ်။ ေခါင္းမာတယ္။ မွန္တယ္ထင္ရင္ ၾကက္ေခါင္းဆိတ္ 

မခံတကတဲ။ ဟဲ ဟဲ သူ႔ကုိက်ဳပ္တုိ႔က သူ႔ကြယ္ရာမွာ နာမည္ေပးထားတယ္ဗ်။ တုိက္ၾကက္မတ့ဲ။ အ႐ြယ္

ေရာက္ၿပီး ခြပ္လက္ခြပ္ေသြးစံုေနတဲ့ တိုက္ၾကက္မေလးေတြကိုခင္ဗ်ား ျမင္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား။”

“ေခါင္းကေလးေမာ့ေမာ့၊ ရင္အုပ္ကေလးတခ်ီခ်ီ၊ မ်က္လံုးကေလးေတြက နီရဲၿပီး ေတာင္ပံတဖ်န္း 

ဖ်န္း ခတ္လို႔ သူ တိုက္ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္၊ ဖ်တ္လတ္တက္ႂကြေနတဲ့ တိုက္ၾကက္မကေလး 

ေတြ ေလ။ ေဟ့ ကေလးမ ညည္း အဲဒီနာမည္ကို သေဘာက်ရဲ႕လား။ တကယ္ပါေအ ကေလးမ 

ေဟာဒီလူကို ငါ တကယ္ခင္တာ။ ညည္း လင္ေကာင္းသားေကာင္း ရတယ္ေနာ၊ ကေလးမ သိလား။ 

ညည္းက မရယ္ပါနဲ႔ေအ့။ ဘာလဲ ညည္းနဲ႔ ညည္းေလးေလးႀကီးနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ငါ့ကို 

ရယ္ေနၾကတာေပါ့ ဟုတ္လား။ ဒီမွာ ကေလးမ ငါ့ကို မူးေနတယ္လို႔ ညည္း ထင္မေနနဲ႔ေနာ္။ 

ငါေသာက္တာ နည္းနည္းေလး။ ႏွစ္ပိုင့္ထဲရယ္။ ညည္းေလးေလးႀကီး သိတယ္။ အလကား၊ 

ညည္းေလးေလး ကဗ်ာဆရာႀကီးက တခါမွ လွ်ာေပၚမွာ အရက္ကို တစက္ေတာင္ တင္ဖူးတာ 

မဟုတ္ဘူး။ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း ဒီမွာ ေယာက်္ားဆိုတာ ေယာက်္ားအလုပ္ အစံုလုပ္တတ္ရတယ္ကြ။ 

ဒါမွ ေယာက်္ားပီသတာ။ ေယာက်္ားပီသျခင္းဆိုတာ....။”

“ေအးပါကြာ ေအးပါကြာ။ မင္း ေယာက္်ားပီသေတာ္ မူပါတယ္ကြာ။ မင္းမိန္႔ခြန္းကို မင္းဘာသာ 

ဆက္ေႁခြေတာ္မူပါ။ ကဲ ကေလးမေရ နားေထာင္လိုက္။ ၾကင္ယာေတာ္ႀကီးေရ လာေဟ့ 

သီခ်င္းဆိုရေအာင”္

“လုပ္လိုက္ေလ။ ဘာလဲ ဟိုဟာေလးလား။ မမေလးကိုေနာ္ဗ်ာ ေမာင္ကခိုးမယ္လို႔”

“ဟုတ္ပါ့ေမာင္ရာ ဟုတ္ပါ့။ လာၿပီလူေလးေရ”
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“..... မမေလးကိုေနာ္ဗ်ာ... ေမာင္ကခိုးမယ္လို႔... လူဆိုးေတြနဲ႔ ေမာင္တိုင္ပင.္.. ၿမိဳ႕အ၀င္... 

ေညာင္ပင္ႀကီးမွာ .... ျမင္းကိုယ္စီျပင္။ လထြက္ကေလးရယ္တဲ.့... ျမင္းေပၚတင.္.. လ၀င္ရင္ မန္း 

ေတာင္ေရာက္ ေအာင.္.. လေလး ၀င္ရင္ေနာ္ဗ်ာ မန္းေတာင္ေရာက္ေအာင.္.. ျမင္းေငါက္လို႔ႏွင”္

“ေကာင္းတယ္ေဟ့ ေကာင္းတယ”္

“ေၾသာ္ ဆရာေတာ္ကလည္း သေဘာက်၊ ေကာင္းတယ္တဲ့။ အင္း “လထြက္ကေလးရယ္တဲ့ 

ျမင္းေပၚတင္၊ လထြက္ကေလးရယ္တဲ့ ျမင္းေပၚတင္” ဘယ္ေလာက္ လိုက္ဖက္ လွပတဲ့ စကားေလး 

လဲ။ ဟင္ကေလးမ ညည္းေရာ သေဘာ မက်ဘူးလား။ ဒီမွာ ဆရာေတာ္၊ တပည့္ေတာ္လည္း မမ 

ေလး တေယာက္ေလာက္ကို ေဟာဒီလို လထြက္ကေလးမွာ ျမင္းေပၚတင္ၿပီး ခိုးေျပးၾကည့္ခ်င္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္မွာ မမေလး မ႐ွိဘူးဘုရား။ တေယာက္ဆို တေယာက္မွ မ႐ွိဘူးဘုရား။ 

ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို မသနားေတာ့ဘူး လားဟင္။”

“အိုး မ႐ွိေတာ့ ဘာျဖစ္တံုး။ အသက္ႀကီးၿပီ ဆံပင္ျဖဴၿပီ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ကဗ်ာပဲေရး”

“ရက္စက္လိုက္တာ ဆရာေတာ္ဘုရားရယ္။ သြားပါၿပီ၊ သြားပါၿပီ။ တပည့္ေတာ္ အသက္ႀကီးတာ 

မဟုတ္ဘူးဘုရား သိရဲ႕လား။ အသက္နဲ႔ မမွ်ေအာင္ ရင့္ေရာ္ျခင္း ဒဏ္ကို ခံရတာ။ ဒဏ္ရာ 

ဒဏ္ခ်က္ေတြရဲ႕ ႐ိုက္ပုတ္ ထုေထာင္းမႈေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ ဒီလို ျဖစ္ရတာ။ တပည့္ေတာ္ 

အသက္မႀကီးေသးဘူး။ ကေလးမ ညည္း ေလးေလး အသက္မႀကီးေသးပါဘူးေအ့။”

“ဟုတ္တယ္ေဟ့ တိုက္ၾကက္မ။ ငါ့သူငယ္ခ်င္း အသက္မႀကီးေသးဘူး။ အသက္မႀကီးေသးေပါင္ 

ေမာင္ ရယ္ ထန္း႐ြက္ပုတီးေလး ဆြဲဖို႔ ေ႐ႊစာရံကို အေရာက္သြားမယ္”

“... ေဟ့ ... အေဖာ္ေတြ ... ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး... ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ရယ.္... လိုက္ခဲ့ေတာ့ အကုန္လံုး 

ဖုန္ေတြ မြန္ရင္ကြယ.္... လက္ကိုင္ပု၀ါ.. ေခါင္းစည္းေလးနဲ့ တမ်ိဳးလွလို႔ ခန္႔ညားတယ.္....”

“အသက္မႀကီးေသးေပါင္ ေမာင္ရယ္၊ ဘာတဲ့၊ ေဟ့လူ က်ဳပ္ဆိုခ်င္တယ္။ အင္း ထန္း႐ြက္ပုတီးေလး 

ဆြဲဖို႔၊ ထန္း႐ြက္ပုတီးေလးဆြဲဖို႔၊ သိတ္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ထန္း႐ြက္ပုတီးေလးေတြ၊ ကေလးမ ညည္း 

ငယ္ငယ္တုန္းက ဆြဲဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ ေရာင္စံုေလးေတြေလ။ အဲဒါေလးေတြဆြဲဖို႔ တို႔တူ၀ရီးတ 

ေတြ၊ ေဟ့လူ ဘာ၊ ေ႐ႊစာရံကို အေရာက္သြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္ေသးလားဟ။ ေဟ့ လူေတြရ 

လုပ္ပါဦး၊ ဆိုစမ္းပါဦး။”

“အို လာစမ္းကြာ။ ကဲ အစ္ကိုေရ ပြဲေတာင္းေနၿပီ။ ေဟ့ လံုမငယ္ ေဖာ္တသင္း ေရခ်ိဳး ေရခပ္ 

ဆင္းၾကတယ္။ ကၽြဲနဖားေတာင္ေအာက္ ဒုဌ၀တီရစ္ေခြပတ္လည္ ေဟ့ ဟိုမွာကြ ကၽြဲနဖားေတာင္က 

လေရာင္ေအာက္မွာ”

“ၾကည့္စမ္း ဘယ္ေလာက္လွသလဲ။ ကေလးမ ၾကည့္ ဟိုမွာ။ ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဆရာေတာ္၊ အဲဒီ 

ကၽြဲနဖားေတာင္ကို ဒုဌ၀တီျမစ္ႀကီးက ရစ္ေခြပတ္လည္ စီးဆင္းေနသတဲ့။ သိတ္ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္း။ 

ပီးေတာ့ ဘာတဲ့ လုပ္ပါဟ ဆိုစမ္းပါဦး။”

“ဟင္း စကားလံုးမလွ လိုက္တာေနာ္။ ေဟ့ေကာင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ နားေထာင္ကြာ။ ဘာသာမျပန္နဲ႔။ ကဲ 

အေတာေလး လုပ္စမ္းပါဦး ကိုကိုရယ္။ xxx ဒုဌ၀တီရစ္ေခြပတ္လည္ xxx အင္းxx ျမစ္ကမ္းသာ၀ယ္ 

႐ႊင္လန္းျဖာတယ္ အဲဒီအတက္ ေစ်းနား၀ယ္ ထန္း႐ြက္ပုတီေလး xx ေဆးအလွ xxx ေရာင္စံုျခယ္ 

xxx အိမ္အျပန္ လက္ေဆာင္ေပးပါရေစxxx ကေလးႏွမရယ္တဲ့ အျမတ္တႏိုး ဆင္မယ္ xx 

ေမာင္ရယ္ ကၽြန္မ အသက္ငယ္ေသးတယ”္

“ေအး ဟုတ္တယ္။ ဆရာေတာ္ရယ္၊ တပည့္ေတာ္ အသက္ငယ္ေသးတယ္။ ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ တက္ႂကြ 

တဲ့ ကဗ်ာမ်ားစြာကို စပ္ဦးမယ္။ ဟား ဟား စပ္မယ္ေနာ္ ဆရာေတာ္။ ေပ်ာ္တယ္ေနာ္ ဆရာေတာ္။ 

ေဟ့ ကေလးမ ေပ်ာ္တယ္မဟုတ္လား။ ေအး ေပ်ာ္တယ္ ဟုတ္ၿပီ။ ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားေရာ ေပ်ာ္တယ္ 

ေနာ္။ သူငယ္ခ်င္း မင္းေရာ ေပ်ာ္တယ္ေနာ္။ ေအး ငါ့ သူငယ္ခ်င္းႀကီးက အျမဲတမ္း ေပ်ာ္ေနတာဟ 

ကေလးမရ။ အဲဗားေဂ်ာ္လီ နဲဗားေဆာရီး။”

“ေဟ့ ကေလးမ ညည္းတခု စဥ္းစားစမ္း။ တို႔ ဒီလထြက္ ညေလးဟာ ေပ်ာ္စရာ၊ ၾကည္ႏူးစရာ၊ 

ခ်မ္းေျမ့စရာ ေကာင္းသလို၊ လြမ္းစရာလည္း ေကာင္းမေနဘူးလားဟင္။ ေကာင္းတယ္ေနာ ညည္း 

တို႔ေတာ့ မသိဘူး။ ငါေတာ့ ခံစားေနရတယ္။ တကယ္ ခံစားေနရတယ္။”

“ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားဆိုတာ လူတိုင္းမွာမ႐ွိဘူးေနာ။ အင္း အႏုပညာသမားကို နားလည္ႏိုင္တဲ့ 

ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္ဆိုတာလည္း သိပ္ကို႐ွားတယ္ ကေလးမေရ။ ကဗ်ာကို နားလည္ႏိုင္တဲ့၊ ကဗ်ာကို 
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နားလည္ႏိုင္တဲ့၊ ကဗ်ာကို ခ်စ္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္မ်ိဳးေလးဟာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးေလးပါလိမ့္ 

ဆိုတာ ငါသိပ္သိခ်င္တာပဲ။ ေဟ့ ကေလးမ စြန္႔ပယ္ျခင္းရဲ႕ဒဏ္၊ အထီးက်န္မႈရဲ႕ဒဏ္၊ ျငင္းပယ္ျခင္း 

ရဲ႕ဒဏ္ အဲဒါေတြရဲ႕ ခါးသီးမႈဒဏ္ကို ညည္းခံစားဖူးသလား ဟင္။ သိပ္ နာၾကည္း ေၾကကြဲဖို႔ ေကာင္း 

တာရယ္။ ကေလးမ၊ တကယ္ ညည္း ၾကားဖူးမွာပါ။ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဗန္ဂိုး။”

“ကေန႔ ဗန္ဂိုးရဲ႕ပန္းခ်ီကား တကားကို ပိုင္တဲ့လူဟာ သန္းႂကြယ္သူေဌးလို႔ ေျပာခံရတဲ့အခ်ိန္။ ေအး 

ဗန္ဂိုး သက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိစဥ္တုန္းကေတာ့ ဗန္ဂိုးဟာ ပန္းခ်ီကားကေလး တကားကိုေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ 

ေရာင္းခဲ့ရၿပီး ဆင္းဆင္းရဲရဲ ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ လူေတြရဲ႕ စြန္႔ပယ္မႈ၊ ျငင္းပယ္မႈဒဏ္ေတြကို 

အမ်ားႀကီး ခံခဲ့ရ႐ွာတာ။ ဘယ္ေလာက္မ်ားခံခဲ့ရသတုန္းဆိုရင္ ဗန္ဂိုးရဲ႕ေမတၱာကို မိန္းမပ်က္ကေလး 

ကေတာင္မွ မတံု႔ျပန္ႏိုင္႐ံုမက ဖိုးတာအိုႀကီးရယ္ ႐ွင့္ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ နား႐ြက္ႀကီးေတြကို 

ျဖတ္ေတာက္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးပါလားလုိ႔ ေနာက္ေျပာင္ေျပာလိုက္တာကို အထီးက်န္မႈဒဏ္ 

မခံႏိုင္လြန္းတဲ့ ဗန္ဂိုးဟာ အဟုတ္ႀကီးမွတ္ၿပီး ခ်စ္သူမိန္းမပ်က္ ေလးဆီ သူ႔နား႐ြက္ကို ျဖတ္ၿပီး 

ပို႔ခဲ့႐ွာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရင္နင့္စရာေကာင္းလဲဟင္ ကေလးမ။ ညည္းခံစားလို႔ ရမွာပါ။”

“ကေလးမေရ ေဟာဒီက လေရာင္နဲ႔ တလက္လက္ေတာက္ပေနတဲ့ အင္းေရျပင္ႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး 

သတိရေသးေတာ့တယ္။ ဗန္ဂိုးေလာက္မဟုတ္ေပမယ့္ ေဟာဒီလို ေရျပင္ႀကီးကို ၾကည့္ရင္း 

အထီးက်န္မႈဒဏ္ကို ဆယ္ႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ား ငါ ခံစားရဖူးတယ္ေအ့ သိလား။ ၿပီးေတာ့ စြန္႔ပယ္မႈရဲ႕ 

ဒဏ္၊ ျငင္းပယ္မႈရဲ႕ဒဏ္၊ ကေလးမေရ အဲဒီဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြမ်ားစြာထဲမွာ မိန္းကေလးေယာက္ 

ရဲ႕ ျငင္းပယ္မႈဒဏ္ကိုလည္း ငါအလူးအလဲ ခံစားဖူးတယ္ေနာ။ ညည္းမရယ္နဲ႔။ အလူးအလဲ 

ဆိုလို႔လည္း ညည္း ငါ့ကို အထင္မေသးနဲ႔ဦး။ ငါအလူးအလဲျဖစ္ေလာက္ေအာင္လည္း ငါ့အျဖစ္က 

ထူးျခားတယ္ရယ္။ ကေလးမ ညည္း ၀တၳဳျဖစ္ေလာက္တယ္ေနာ။ တကယ္ ေျပာတာရယ္။”

“ငါးဆယ့္ခုႏွစ္၊ ငါးဆယ္႐ွစ္။ ေရဇလာ ေ႐ႊၾကာ ေ၀ဆာ ေမႊးသပ။ ေ႐ႊညာေက်းက မန္းတကၠသိုလ္ကို 

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သားႀကီးတေယာက္ အေနနဲ႔ ငါ စေရာက္တဲ့ ႏွစ္ေပါ့ေအ။ ေနဦး ကေလးမ 

ငါးဆယ္ခုႏွစ္ႏွစ္ဟာ ညည္းေမြးတဲ့ႏွစ္ေနာ္။ အင္းကေလးမေရ ေနာင္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္၊ ဆယ္ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ ႐ွိမွ ညည္းေတြ႔ရမယ့္ မန္းတကၠသိုလ္ဟာ အဲဒီတုန္းကတည္းက သိပ္ကို လွတာ။ တမာ စိမ္း၀ါ၀ါ၊ 

လယ္ကြင္း စိမ္း၀ါ၀ါ၊ နီလြင္တဲ့ ေရအလ်ဥ္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနတဲ့ ေရနီေျမာင္း ညည္းလည္း 

သိပါတယ္။”

“တခ်ိဳ႔က မန္းတကၠသိုလ္ဟာ ေျခာက္ေသြ႔သတဲ့။ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့အလွကို သူတို႔ မခံစားတတ္လို႔ပါ။ 

ငါ့အဖို႔ကေတာ့ ႐ွမ္း႐ိုးမေတာင္ရိပ္ျပာျပာေအာက္က မန္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ 

အလွေတြဟာ အင္မတန္ ဖမ္းစားတာပဲ။ အင္မတန္ ရင္ခုန္ေစတာပဲ။ ငါ ကဗ်ာေတြ အမ်ားႀကီး 

ေရးျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ ေအ။”

“အဲဒီလိုပဲ မန္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ တမာပြင့္၀ါ၀ါေလးေတြလိုပဲ ႏြဲ႔တဲ့၊ လွတဲ့၊ ရင္ခုန္စရာေကာင္းတဲ့ 

ေကာင္မေလးတေယာက္ကို ငါ သြားေတြ႔တယ္ေအ့ ကေလးမ သိလား။ အင္း အသားေလး 

ညိဳစိမ့္စိမ့္ဆိုေတာ့ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ အလွလို႔လဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာႏိုင္တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ 

ေျခာက္ေသြ႔တဲ့အလွဟာ အင္မတန္ ရင္ခုန္ေစတာလား။ သူ႔နာမည္က ႏွင္းတဲ့။ မခင္ႏွင္းတဲ့။ သူက 

ေန႔ေက်ာင္းသူ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ထဲကေန တက္တာ။ မွတ္မွတ္ရရ သူတို႔အိမ္ေ႐ွ႔မွာ ဗာဒံပင္ပုပု ၀ိုင္း၀ိုင္း 

ေလးႏွစ္ပင္ ႐ွိတယ္။”

“ငါက အေဆာင္ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ ညေန၊ ညေနဘက္က်ရင္ စက္ဘီးတစီးနဲ႔ သူတို႔အိမ္ေ႐ွ႔ကို သြား 

သြားၿပီး ၾကည့္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ငါ့ကို စက္ဘီးနဲ႔ ေ႐ွ႔ကတင္နင္း။ ငါက 

နဂါးေဆးလိပ္ေလး တဖြာဖြာနဲ႔။ သူတို႔ အိမ္နားေရာက္တာနဲ႔ သူ႔ကို မျမင္ရေသးဘူး။ ဗါဒံပင္ေလးႏွစ္ 

ပင္ျမင္တာနဲ႔ ရင္ေတြခုန္ၿပီး ကတုန္ကရင္ျဖစ္လာတာပ။ဲ နဂါးေဆးေပါ့လိပ္ကို ခဲၿပီး တအားဖြာပစ္မိ 

ေတာ့တာပဲ။ အဲဒီမွာ ငါ့ကို စက္ဘီးတင္နင္းရတဲ့ ငါ့သူငယ္ခ်င္းက ဘယ္လို စ,သလဲဆိုေတာ့ 

ေဟ့ေကာင္ လက္စသတ္ေတာ့ မင္း ဟိုကဗ်ာက စက္ဘီးကို ျမင္းမွတ္၊ နဂါးေဆးေပါ့လိပ္ကို 

ဓားမွတ္ၿပီး စပ္တာကိုးကြတဲ့။ ဒီိလိုေအ့ ကေလးမရဲ႕။ ငါစပ္ထားတဲ့ ကဗ်ာေလး တပုဒ္႐ွိတယ္။ 

ေ႐ွးယခင္က မႏၱေလးနန္းၿမိဳ႕ေတာ္သူေလးကို ေနာက္ပိုးသြားတဲ့ လုလင္ပ်ိဳဟာ ျမင္းႀကီး စီးၿပီး 

လက္ထဲမွာလည္း ဓားတ၀င့္၀င့္နဲ႔ ေနမွာေပါ့လို႔ဆိုၿပီး စပ္ထားတဲ့ ကဗ်ာက ႐ွိတာကိုး။ ေၾသာ္ 

လြမ္းမိပါတယ္ေအ။ အဲဒီသူငယ္ခ်င္း ဆံုးသြား႐ွာၿပီ။ ကဗ်ာစပ္လည္း ေတာ္တယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ 

ကလည္း သိပ္ျပင္းထန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း။”

“ကဲ ထားပါေလ။ ကေလးမ ငါ့ဇာတ္လမ္းေလးကို ျပန္ဆက္ၾကစို႔။ ငါက မခင္ႏွင္းကိုလိုက္သာ ၾကည့္ 

ၿပီးေတာ့သာ သေဘာက်ေနတာ။ တႏွစ္သာေက်ာ္ေရာ စကားလည္း တခါမွ လိုက္မေျပာဖူးဘူး။ 

စာလည္းတေစာင္မွ မေပးဖူးဘူးရယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ ငါ့ကို သိတာေပါ့။ ငါ သူ႔ကို သေဘာက် 

ေနမိတယ္။ ခ်စ္ေနမိတယ္။ ငါသူ႔ကို သေဘာက်ေနမိတယ္၊ ခ်စ္ေနမိတယ္။ သူ႔ေနာက္လိုက္ၾကည့္ 

ေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သူသိတာေပါ့။ ”
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“ဘာတဲ့ မိန္းကေလးတို႔ရဲ႕ အလိုလုိ သိစိတ္နဲ႔ေပါ့ေအ။ ညည္း နားလည္တယ္ မဟုတ္လား။”

“ငါက သူ႔ကို စာမေပးခ်င္ဘူးေအ့ ကေလးမ သိလား။ ကဗ်ာေပးခ်င္တာ။ ရည္းစားစာ မေပးခ်င္ဘူး။ 

ကဗ်ာစာအုပ္ ေပးခ်င္တာ။ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ကို ကဗ်ာေတြကေနတဆင့္ သူ နားလည္ေစခ်င္တာ။ ငါ 

အစိုးရိမ္ အပူပန္ဆံုးက သူ ကဗ်ာကို ခ်စ္တတ္ရဲ႕လား၊ ကဗ်ာကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ စိတ္ကေလး ႐ွိရဲ႕လား 

ဆိုတာကိုပဲ။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ခ်စ္သူဟာ ကဗ်ာကို ခ်စ္မွ။ ကဗ်ာကို ျမတ္ႏိုးမွ ကဗ်ာဆရာကို 

နားလည္မွာရယ္။ ဒါ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ကေလးမ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။ ေအး 

ဒီေတာ့ကာ သူ႔ကို ငါ ရည္းစားစာမေပးဘူး။ ရည္းစားစကား လိုက္မေျပာဘူး။”

“ဒီလိုနဲ႔ ေထာင့္ကိုးရာနဲ႔ ေျခာက္ဆယ္ ခုႏွစ္မွာ ( ညည္း သံုးႏွစ္သမီးေပါ့ေနာ)္ ငါ့ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး 

ကဗ်ာစာအုပ္ေလးထုတ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကဗ်ာေလးေတြကို တစုတစည္းတည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ 

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရတဲ့ စာအုပ္ေလးေပါ့ေအ။ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ၿပီးရင္း ၾကည့္။ 

ၾကည့္လို႔ကို မ၀ဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ညည္းခံစားဖူးမွာေပါ့ေနာ္။ ညည္း ပထမဆံုးလံုးခ်င္း ၀တၳဳေလး 

တုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီ အရသာက တမ်ိဳးရယ္၊ ေနာ ကေလးမ။ ခံစားဖူးမွ သိတာ 

ရယ္။ အင္း အဲဒီတင္ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို ၾကည့္ၿပီး ငါ ဘာအၾကံေပါက္လာသလဲ ဆိုေတာ့၊ ဟာ 

ဟုတ္ၿပီ၊ ငါ စာအုပ္ကို သူ႔ သြားေပးမယ္။ မခင္ႏွင္းလက္ထဲ ငါ့လက္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေပးမယ္။”

“စာအုပ္ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာမွာ ခ်စ္တဲ့မခင္ႏွင္းသို႔ ဆိုတာေလးပဲ ေရးထည့္လိုက္ၿပီး ငါ့လက္မွတ္ 

ထိုးလိုက္မယ္ေပါ့။ တကယ္ပဲ သိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ေအ ကေလးမသိလား။ တကတဲ ဘာေျပာ 

ေကာင္းမလဲ။ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြထဲက အသပ္ရပ္ဆံုး၊ အျပန္႔ျပဴးဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ရတဲ့ 

စာအုပ္ေလးကို ေသခ်ာေ႐ြး၊ စာလံုးအက်အေပါက္ေတြ ပါမွာစိုးလို႔ တညလံုးပဲ လိုက္စစ္ေဆးၾကည့္ 

ရေသးတယ္။ စိတ္တိုင္းက်ၿပီ ဆိုေတာ့မွ စာေရး၊ ဆိုင္းထိုးၿပီး မခင္ႏွင္းေက်ာင္းအျပန္မွာ ငါလိုက္ 

ေပးတယ္။ ေပးတဲ့ေနရာက ဘယ္ေနရာလဲ သိလား ကေလးမ။ တို႔ ေက်ာင္း၀င္းထဲက ၿမိဳ႕ထဲေျပးတဲ့ 

ဘတ္စ္ကားဂိတ္ ကုကၠိဳပင္ႀကီးေအာက္က ထိုင္ခံုေလးမွာ။ စက္ဘီးျပင္ဆိုင္ေလးလည္း ႐ွိတယ္။ 

သိတယ္မဟုတ္လား။ ေအး သိပါတယ္။ အဲဒီေနရာေလးဟာ မန္းတကၠသိုလ္က ခ်စ္သူေပါင္း 

ေျမာက္ျမားစြာရဲ႕ ဇာတ္လမ္းအစနဲ႔ အဆံုးမ်ားစြာတို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေနရာေလးပဲ ေအ။ ဘယ့္ႏွယ့္လဲ 

ညည္းတို႔ေရာ အဲဒီေနရာေလးမွာ အမွတ္တရေလးေတြ ႐ွိေသးလား။ ဟား ဟား သိပ္႐ွိတာေပါ့ ဟုတ္ 

လား။ ႐ွိရမွာေပါ့ ကေလးမရယ္ ႐ွိရမွာေပါ့။”

“ေအး ေနဦး ေျပာဦးမယ္။ အဲဒီေန႔က မခင္ႏွင္း၀တ္ထားတာ အျပာေရာင္ေအ့ ကေလးမ။ ငါ 

ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိတယ္။ အျပာႏုႏုေလး။ မ်က္စိေအးတဲ့အေရာင္။ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့ 

အေရာင္ေလးေပါ့။ အေဖာ္တေယာက္လည္း သူနဲ႔ ပါတယ္။ သူတို႔က စက္ဘီးျပင္ဆိုင္ေလးနားက 

ထိုင္ခံုေလးမွာ ထိုင္ၿပီး ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ငါ အဲဒီေန႔က ဘယ္သူ႔မွ အေဖာ္မေခၚဘူး။ 

ငါတေယာက္တည္း ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကိုင္ၿပီး သူ႔နားကပ္သြားေတာ့ မခင္ႏွင္းက မ်က္လံုးေလးေတြ 

ျပဴးၿပီး ငါ့ကို လွမ္းၾကည့္တယ္။ ငါလည္း စိတ္သာတင္းထား ရတာ။ တကယ္ေတာ့ သူ႔နားကို 

အဲေလာက္နီးနီး တခါမွ မေနဖူးဘူးရယ္။”

“ဒီမွာ မခင္ႏွင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ပထမဆံုး ကဗ်ာစာအုပ္ေလးဆိုၿပီး ငါ သူ႔ကို လွမ္းေပးလိုက္ 

တယ္။ ႐ွင္ တဲ့။ သူ႔မ်က္ႏွာတျပင္လံုး ႐ွက္ေသြးျဖန္းသြားလိုက္ပံုမ်ား ေအ သနားစရာ၊ အားနာစရာ 

ေတာင္ ေကာင္းေသးေတာ့။ အင္း ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းတယ္ေအ့ သိလား။”

“ကေလးမ သူကေလ ႐ွက္ေသြးျဖန္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာေလးနဲ႔ပဲ ငါ့ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို ယူတယ္ 

သိလား။ ၿပီးေတာ့ စာအုပ္ေလးကို ၾကည့္တယ္။ ဟာ ငါ၀မ္းသာလိုက္ပံုမ်ားေအ ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးၿပီး 

သူ႔နားကေန ငါ ျပန္လွည့္လာခဲ့တယ္။ ဟင့္အင္း ငါ ဘာအပိုေတြမွ မေျပာခ့ဲေတာ့ဘူး။ ေျပာစရာမလို 

ေတာ့ဘူးလို႔ ငါထင္တယ္ေလ။ ေသခ်ာပါတယ္ သူကေလးဟာ မုခ် ကဗ်ာကို ခ်စ္တတ္၊ ျမတ္ႏိုး 

တတ္တဲ့ မိန္းကေလးပါပဲလို႔ ငါ စြဲမွတ္လိုက္ေတာ့ တယ္။ အဲဒီည ငါ ကဗ်ာေတြ အမ်ားႀကီး ေရးပစ္ 

လိုက္မိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္လို႔လဲ ဘယ္မဆံုးေပါ့ေအ။”

“ဒါေပမယ့္ ကေလးမေရ မုန္တိုင္းမလာခင္ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေလေျပေလညႇင္း၊ ေလႏုေအးကေလး 

တိုက္ခတ္ခ်ိန္က အင္မတန္ တိုေတာင္းေပတာပဲ။ ငါ ေက်ာင္းက ထြက္ရတယ္။ ငါခ်စ္တဲ့ အမိ 

တကၠသိုလ္က ငါ့ကို စြန္ပစ္လိုက္ၿပီ။ စြန္႔ပယ္လိုက္ၿပီ။ ငါ့ကို စြဲလန္းဖမ္းစားတဲ့၊ ငါ့ကို ရင္ခုန္ေစတဲ့ 

႐ွမ္း႐ိုးမျပာျပာ၊ လယ္ကြင္း စိမ္း၀ါ၀ါ၊ တမာစိမ္း၀ါ၀ါ၊ ေရနီေျမာင္း၊ ၿပီးေတာ့ မခင္ႏွင္း။ သူတို႔ အားလံုး 

ကို ငါ ႏႈတ္ကေလးတခ်က္ေတာင္ မဆက္ခဲ့ရဘူး။ ကေလးမေရ အဲဒီကစၿပီး တကိုယ္ေတာ္ခရီးၾကမ္း 

ကို စတင္ရေတာ့တာပဲေပါ့။ ငါ့လြယ္အိတ္ထဲမွာ အ၀တ္အစားတစံုရယ္၊ ငါ့ကဗ်ာစာအုပ္ေလးရယ္၊ 

အေမ့ရဲ႕ ပင္နီအက်ႌအေဟာင္းေလးရယ္၊ ဒါပဲပါတယ္။ ဒီလြယ္အိတ္ေလး တလံုးလြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပပတ္ 

၀န္းက်င္၊ ပညာတတ္ အသိုက္အ၀န္း၊ တကၠသိုလ္အသိုက္အ၀န္း၊ ကဗ်ာအသိုက္အ၀န္း၊ စာအသိုက္ 

အ၀န္းေတြနဲ႔ စြန္႔ခြါၿပီး အထီးက်န္မႈ ေ၀ဒနာကို ခံစားၿပီးေနရတာ နည္းတဲ့ႏွစ္ေတြလား ကေလးမ 

ရယ္။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္တယ္ရယ္။ ဟိုးအထက္ျမစ္ညာ ေ၀းလံသီေခါင္လွတဲ့ တံငါ႐ြာေလးတ႐ြာမွာ
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တံငါသည္တပိုင္းဘ၀နဲ႔ ငါ ေနခဲ့ရတယ္။ ကေလးမ ဘာလဲ ညည္းအံ့ၾသသြားလား။ အင္း ေဟာဒီလို 

ေရျပင္ႀကီးေပၚမွာ ေလွကေလးတစင္းနဲ႔ ငါက်င္လည္ခဲ့ဖူးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေဟ့ ကေလးမေရ၊ 

အဲဒီတုန္းက ကဗ်ာဆရာဟာ လေရာင္ကို မုန္းတယ္ေအ့၊ သိရဲ႕လား။ ေဟာဒီလို ေရျပင္မွာ 

လေရာင္ျဖာေနရင္ တံငါကဗ်ာဆရာ သိပ္ကိုမုန္း။ ခုခ်ိန္မွာ တို႔တေတြကသာ လေရာင္နဲ႔ ေရျပင္ရဲ႕ 

အရသာကို တ႐ိႈက္မက္မက္ ခံစားေနၾကတာ။ တံငါ႐ြာက လူေတြကေတာ့ စိတ္ပ်က္ေနၾက႐ွာ 

ေရာ့မယ္။ ကေလးမ ညည္း သိရဲ႕လား။ လသာညဟာ ငါးမရတဲ့ ညေလ။ လေရာင္ျဖာရင္ ငါးေတြက 

မလာဘူးရယ္။ လေရာင္လန္႔ႏိုး၊ ငါးမတိုးလို႔၊ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး၊ သူ ျငင္ၿငိဳကာ၊ လကိုေမာ့ၾကည့္၊ 

က်ိန္ဆဲမိ။ ကဗ်ာဆရာ၊ တံငါ႐ြာတြင္၊ ကာလညည့္နက္၊ ၀မ္းစာခက္ေတာ့၊ ပိုက္ကြက္တေဖာင္၊ 

ေလွဦးေထာင္နဲ႔၊ လေရာင္မုန္းသူျဖစ္ေနေပါ့တဲ့။ ငါ ကဗ်ာေလး စပ္ခဲ့တယ္။ ညမွာ မီးခြက္ကေလး 

တခြက္နဲ႔ ငါ ကဗ်ာေရးတယ္။ ေန႔မွာ တံငါအလုပ္ကို ၀ိုင္းကူ လုပ္ေပးေပါ့။ အဲဒီမွာ ကေလးမ နား 

ေထာင္၊ သူတို႔ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ငါ ဘာေတြ သိလာရသလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ 

ေနပံု၊ ထိုင္ပံု၊ ေျပာပံု ဆိုပံုစ႐ိုက္ေတြ၊ လူေနမႈဘ၀ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ စကားလံုး၊ ေ၀ါဟာရ၊ 

သံုးပံုသံုးနည္းေတြ။ အဲဒါေတြဟာ သိပ္ကို အဖိုးတန္တာရယ္။ လူ႔အလႊာတခုအေၾကာင္းကို 

ေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအလႊာထဲကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း တိုး၀င္ဆင္းသက္ႏိုင္ေလ ေကာင္းေလ 

ပဲေနာ္ ကေလးမ။ ညည္း ၀တၳဳဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ပီျပင္မယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ သဘာ၀က်မယ္။ အဲဒါ 

ညည္းအတြက္ စကားလက္ေဆာင္ေပါ့ေနာ္။ ငါ့ အေၾကာင္းကို ဆက္ၾကဦးစို႔ ဆိုရင္....။”

“အဲဒီ တံငါ႐ြာေလးမွာ အထီးက်န္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရခ်ိန္မွာ ငါ မခင္ႏွင္းကို သိပ္သတိရတယ္။ 

အေမ့ကိုလည္း သိပ္လြမ္းတယ္။ အေမ့ကိုလြမ္းရင္ ငါ့ ေခါင္းအံုးေအာက္က အေမ့ပင္နီအက်ႌေဟာင္း 

ေလးကို အလြမ္းေျပ နမ္း႐ိႈက္ရတယ္။ မခင္ႏွင္းကို သတိရရင္ေတာ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို 

ထုတ္ထုတ္ၿပီး ၾကည့္ရတယ္။ ေၾသာ္ သူ အခုအခ်ိန္ဆိုရင္ ငါ့ကဗ်ာေလးေတြကို ဖတ္ၾကည့္ၿပီး 

ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္သြားတဲ့ ကဗ်ာဆရာကို ေဒါကေလးမ်ား ပြေနမလား။ ဒါမွမဟုတ္ 

ပူပင္ေသာကမ်ား ပြါးေနမလားေပါ့။”

“ကေလးမေလးေရ ကိုယ္လိုရာ ကိုယ္ဆြဲၿပီး ၾကည္ႏူးတဲ့အခါ ၾကည္ႏူးရေပမယ့္ ေသခ်ာစဥ္းစားမိျပန္ 

ေတာ့လည္း ၀မ္းနည္းရျပန္ေရာ သိလား။ ငါ နဲ႔ ကြဲကြာေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလဟာ သိပ္ကို ၾကာခဲ့ၿပီ 

ေလ။ ခုခ်ိန္ဆို သူက ေက်ာင္းၿပီးသြားလို႔ ၾကင္သူသက္ထားေတြ႔ခဲ့ရင္ ကေလးေတြ ဘာေတြေတာင္ 

ႀကီးေလာက္ေရာေပါ့ဆိုတဲ့ အေတြးကို ေတြးမိျပန္ေတာ့ ၀မ္းနည္းတယ္ေအ့ သိလား။ ဒါေပမယ့္ ငါ 

သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ရမွာေပါ့လို႔။ ငါ့အျပစ္ပဲ။ သူ႔အျပစ္မွ မဟုတ္တာေလလို႔ စိတ္ကို ေျဖေတြးေပမယ့္ 

ဘာတဲ့ ေဟ့လူ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆိုက္ကိုမွာေခၚတဲ့ မသိစိတ္၊ အဲ မသိစိတ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးတယ္။ 

သူ ကေလးဟာ ခုခ်ိန္ထိ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးတအုပ္နဲ႔ ငါျပန္လာမယ့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေန႐ွာေရာ့ေလ 

သလား။ အင္း ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေထာင္ရက္သားမ်ား က်ေနခဲ့လို႔ ႐ွိလွ်င္လည္း ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို 

ထုတ္ၿပီး သူ႔ကေလးေတြကိုမ်ား ဖတ္ျပေနေလမလား။ ကဗ်ာစာအုပ္ကေလး ကို ခဏခဏ ထုတ္ 

ၾကည့္တတ္တဲ့ သူ႔ကို သူ႔အိမ္သားကမ်ား မနာလို၀န္တိုေဒါသနဲ႔ ဆူပူတာ ခံေနရေလမလား။ 

တျမည့္ျမည့္နဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကေလးမေရ ဒီဒဏ္ေလာက္ကိုေတာ့ ငါ ခံႏိုင္ရမွာေပါ့။ ကဗ်ာနဲ႔ 

ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ဆို ငါ အားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုး အေျခအေနေတြအတြက္ 

ငါ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျပင္ထားပါတယ္။”

“ၿပီးေတာ့ ေဟ့ ကေလးမ ငါ ေျပာျပရဦမယ္။ အထီးက်န္မႈေ၀ဒနာကို ႀကိတ္မွိတ္ခံစာရင္း 

တံငါ႐ြာေလး မွာ ငါ ၀မ္းနည္းပက္လက္ ခံစားခဲ့ရတာေလး ႐ွိေသးတယ္။ အဲဒီမွာတုန္းက 

တလတခါေလာက္ ငါက တံငါ႐ြာေလးနဲ႔ အနီးဆံုးၿမိဳ႕ကေလးကို သြားသြားၿပီး ဖတ္ခ်င္တဲ့ 

စာအုပ္ေလးေတြ ၀ယ္တယ္။ စာအုပ္ဆိုင္ေတြက ငါ့ကို မသိၾကပါဘူး။ ေခါင္းေပါင္ႀကီးနဲ႔၊ 

ပုဆိုးတိုတိုနဲ႔၊ ေနေလာင္ထားတဲ့ အသားအေရ မြဲၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ တံငါသည္ႀကီးဟာ စာဖတ္ပါလား၊ 

အဂၤလိပ္စာ တတ္ပါလားဆိုတဲ့ အံ့ၾသမႈ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ အထူးအဆန္း ၾကည့္ခံရတာပဲ ႐ွိတယ္။ 

အဲဒီမွာ တေန႔ ငါၿမိဳ႕ေပၚကို စာအုပ္၀ယ္ဖို႔အသြား ညဦးပိုင္းေလးေပါ့။ တို႔႐ြာနဲ႔ ၿမိဳ႕ကေလးနဲ႔က 

အနီးဆံုးဆိုတာေတာင္ ေန႔ခ်င္းျပန္လို႔ မရဘူး။ တညအိပ္ရတယ္။ အဲ အဲဒီညပိုင္းေလးမွာ 

ၿမိဳ႕ေပၚကလူေတြ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား၊ စည္စည္ကားကား သြားလာေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ 

ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ပြဲ႐ွိတယ္တဲ့။ ပြဲ....။ ပြဲက ျမန္မာျပည္တျပည္လံုး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟိုးဟိုးေက်ာ္ 

နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဇာတ္ပြဲ။ ေရလမ္းပဲ႐ွိတဲ့ ဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ အင္မတန္ လာခဲတဲ့ပြဲ။ ၾကည့္ရခဲတဲ့ ပြဲကိုး။”

“ငါ ပြဲၾကည့္ေလ့ ၾကည့္ထ မ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တံငါ႐ြာေလးမွာ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ 

သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ အဆိုအက ဆိုတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြနဲ႔ ေ၀းေနခဲ့ရေတာ့ ငါ အဲဒီညမွာ ပြဲသြားၾကည့္တယ္။ 

ငါသြားေတာ့ ပြဲထြက္ေနပါၿပီ။ လူေတြရဲ႕ ဟိုး ေနာက္ဆံုးကေန ငါ ကုပ္ကုပ္ေလး၀င္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ 

ေတာ့ ဇာတ္က ေအာ္ပရာကေနတယ္။ ဘာေအာ္ပရာလဲသိလားကေလးမ။ ငါ့ရဲ႕ ကဗ်ာတပုဒ္ကို 

ေအာ္ပရာအျဖစ္ တင္ဆက္ျပေန တာေလ။ ငါ့ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲက ဇာတ္ေကာင္ေလးေတြ ဇာတ္ခံုေပၚ 

မွာ သက္၀င္လႈပ္႐ွားေနတာကို ၾကည့္ၿပီး ငါ့မယ္ ပီတိျဖစ္လိုက္ရတာေလ။ ပရိသတ္ေတြ သေဘာက် 

ေနတာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း ရင္ထဲမွာ တလွပ္လွပ္ေနေအာင္ ခံစားရတယ္။ ေအာ္ပရာၿပီးေတာ့ 

ငါ့နာမည္ကို ေၾကညာသံ ၾကားရတယ္။ ငါ့ ကဗ်ာကို ေက်ညာသံ ၾကားရတယ္။ ပရိသတ္ေတြ ခ်ီးမြမ္း
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သံကို ၾကားရတယ္။ ပြဲခင္းရဲ႕ ဟိုးေနာက္ဆံုးမွာ ေခါင္းေပါင္းႀကီး ေပါင္းၿပီး ေျပာင္းဖူးဖက္ ေဆးလိပ္ 

ႀကီးနဲ႔ ထိုင္ေနတဲ့ တံငါသည္ႀကီးတေယာက္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ သတိမျပဳမိၾကပါဘူး။”

“ငါေလ ငါ့မိတ္ေဆြ ေအာ္ပရာျပဇာတ္ နာမည္ေက်ာ္ ဒါ႐ိုက္တာႀကီးကိုလည္း သြားေတြ႔ ႏႈတ္ဆက္ 

ခ်င္ လိုက္တာ။ စကားေတြ ေျပာခ်င္လိုက္တာ။ ငါ့ကဗ်ာရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္ေတြကိုလည္း သြားၿပီး 

ခ်ီးမြမ္းေက်းဇူး တင္စကား ေျပာခ်င္လိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ ငါ လုပ္လို႔မရဘူးေလ ေအ ကေလးမရဲ႕။ 

၀မ္းနည္းပက္လက္နဲ႔ပဲ တံငါ႐ြာေလးကို ငါ ျပန္ခဲ့ရတယ္။ ကေလးမေရ ဒီအထီးက်န္ဘ၀ကေန 

အေမ႐ွိရာ၊ မခင္ႏွင္း႐ွိရာ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ႐ွိရာ၊ စာေတြ ကဗ်ာေတြ႐ွိရာ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္ 

ေရာက္ေတာ့ ညည္း တကၠသိုလ္ေရာက္လို႔ ရည္းစားေတြ ဘာေတြေတာင္ ထားခ်င္ထားေနေတာ့ 

မယ္ဟုတ္လား။”

“ငါဟာေလ ေတာသားတံငါသည္ႀကီး ၿမိဳ႕တက္လာသလိုပဲ။ သိလား ကေလးမ။ အရာရာဟာ 

ငါ့အတြက္ အထူးအဆန္းေတြျဖစ္ၿပီး လူေတြကို ငါေၾကာက္ေနသလိုပဲ။ အဲဒီေတာ့ ငါ ဘာျဖစ္သလဲ 

ဆိုေတာ့ လူေတြကို ငါ ေ႐ွာင္တယ္။ ဒီေတာ့ ငါ့မွာ လူေတာထဲမတိုးသလို၊ လူရာမ၀င္သလို၊ လူမႈေရး 

နားမလည္တဲ့ လူ႔အျပင္ဘက္က လူလို႔ သတ္မွတ္ခံရတယ္။ ဒါ ငါ့ အျပစ္လားေအ့ ကေလးမ ဟင္။”

“ကေလးမေရ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကေန ငါ မခင္ႏွင္းသတင္းကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ သူ အိမ္ေထာင္က် 

ေန ၿပီတဲ့။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ မသိစိတ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ ရင္ထဲမွာေတာ့ 

ဟာကနဲ ျဖစ္တာေပါ့ ေအ။ ဒါေပမယ့္ ေတြးၿပီးသားပဲ။ သူ႔အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ငါ့ အျပစ္နဲ႔ငါ 

ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ၊ မဟုတ္ဘူးလား။”

“ေဟ့ ကေလးမ ေနဦး။ ညည္း ငါ့ကို ေမးခြန္းေတြထုတ္ဖို႔ ပါးစပ္ျပင္ မေနနဲ႔ဦး။ ငါ့ဇာတ္လမ္းက မၿပီး 

ေသးပါဘူး။ ညည္း နားေထာင္ပါဦး။”

“တေန႔၊ ငါ ျပန္ေရာက္ၿပီးမွ လူေတြ သူေတြထဲကို ပထမဆံုးသြားတဲ့ေန႔။ စစ္ကိုင္းေတာင္၊ 

အႏု႐ုဒၶါေခ်ာင္က စာသမား၊ ကဗ်ာသမားေတြ ဆံုၾကတဲ့ ကထိန္ပြဲကို ငါသြားခဲ့တယ္။ သြားေတာ့ 

အဲဒီမွာ သစ္ပင္ရိပ္ကေလး တရိပ္ေအာက္မွာ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စကား၀ိုင္းဖြဲ႔ေနၾကတုန္း 

လူငယ္ေလးတေယာက္ ငါ့ေဘးနားကို ျဖတ္ဆို ေရာက္လာတယ္။ ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးပါ 

တယ္တဲ့။ ဆရာ့ကဗ်ာေတြကို အင္မတန္ႀကိဳက္တဲ့သူပါတဲ့။ သူ႔နာမည္ေလးလည္း ေျပာတယ္။ ငါက 

ခင္ခင္မင္မင္ ႏႈတ္ဆက္စကား ျပန္ေျပာတာေပါ့ေလ။ လူငယ္ေလးက ေခါင္းကေလး တညိတ္ညိတ္ 

နားေထာင္ေနရာက ႐ုတ္တရက္ သူ႔လြယ္အိတ္ထဲက စာအုပ္ေလးတအုပ္ ထုတ္လိုက္ၿပီး 

ငါ့ကိုျပတယ္။ ဆရာ ဒီစာအုပ္ကေလးကို မွတ္မိသလား ဆရာတဲ့။ ငါ့ရဲ႕ ပထမဆံုးကဗ်ာစာအုပ္ေလး 

ကို ငါ မမွတ္မိဘဲ ႐ွိပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ေလးက စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးေလးကို လွန္ၿပီး 

ပထမစာမ်က္ႏွာေလး ကိုလည္း ဒီမွာ ၾကည့္ပါဦးဆရာလို႔လည္း ျပလိုက္ေရာ ကေလးမေရ 

ငါ့တကိုယ္လံုး တုန္သြားတယ္။ ငါ့ လက္ေရးနဲ႔ ေရးခဲ့တဲ့ ခ်စ္ရတဲ့ မခင္ႏွင္း ဆိုတဲ့ မႈန္၀ါး၀ါး 

စာေၾကာင္းေလးက ငါ့ကို ေလွာင္ေျပာင္ေနသလိုပဲ။”

“သူငယ္ေလးကို ၿပံဳးၾကည့္ေနရင္း ဒီသူငယ္ေလးက မခင္ႏွင္းနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ေတာ္စပ္ပါလိမ့္မလဲ။ ငါ 

႐ွိရာအရပ္ကို ဒီသူငယ္ေလးနဲ႔ ဒီစာအုပ္ေလးကို အေရာက္ပို႔လိုက္ ႐ွာတာလားဆိုတဲ့ မေတြးသာ 

အေတြးေတြနဲ႔ ငါ ရင္တခုလံုး ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ။ ဒီစာအုပ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ့္အေဖဆီက 

ရတာဆရာဆိုတဲ့ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့စကား ကိုလည္း ငါ ၾကားလိုက္ရေရာဟာ သိပ္လန္႔သြားတာပဲ။ ငါ 

ဘယ္လို ထင္လိုက္တယ္မွတ္လဲ ကေလးမ။ မခင္ႏွင္းတေယာက္ လူ႔ေလာကႀကီးမွာ မ႐ွိ႐ွာေတာ့ 

ဘူး။ ဒီသူငယ္ေလးဟာ မဟုတ္မွလြဲေရာ ဆိုၿပီး ငါ သိပ္တုန္လႈပ္သြားတယ္။”

“ဒါေပမယ့္ ကေလးမေရ ငါ ထင္သမွ် အားလံုး လြဲခဲ့ရပါတယ္။ သူငယ္ေလးက တုန္လႈပ္ေနတဲ့ ငါ့ကို 

ဘာထပ္ေျပာလိုက္တယ္ ထင္သလဲ။ ဆရာ ကၽြန္ေတာ့္အေဖက အရင္တုန္းက မႏၱေလးတကၠသိုလ္ 

ဘတ္စ္ကားဂိတ္နားက စက္ဘီးျပင္သမားႀကီးပါ ဆရာတဲ့။ ကေလးမေရ စကားေတြ တတြတ္တြတ္ 

ဆက္ေျပာ ေနတဲ့ သူငယ္ေလးကို ငါ ဘာမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အင္း ကေလးမ ညည္း ႐ွင္းသြား 

ေအာင္ ငါေျပာရမယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က မန္းတကၠသိုလ္ ဘတ္စ္ကား 

ဂိတ္အနီးမွာ စက္ဘီးျပင္သမားႀကီး တေယာက္႐ွိတယ္။ တေန႔မွာ သူ႔ စက္ဘီးျပင္ဆိုင္နားက 

ထိုင္ခံုကေလးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ မိန္းကေလး တေယာက္ကို ေက်ာင္းသားေလးတေယာက္ 

က မ၀ံ့မရဲနဲ႔ စာအုပ္ေလးတအုပ္ေပးတာကို သူ ျမင္လိုက္ရတယ္။ ေက်ာင္းသားေလးက ကသုတ္ 

ကရက္နဲ႔ ျပန္ထြက္သြားတာကိုလည္း သူ ၾကည့္ေနမိတယ္တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ၿမိဳ႕ထဲသြားမယ့္ 

ဘတ္စ္ကားက ထိုးဆိုက္လာတယ္။ စာအုပ္ေလးကို ကိုင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလးဆီက 

ဘာေတြမွန္းလည္း မသိဘူးဆိုတဲ့ ေလွာင္သံေလးနဲ႔အတူ စာအုပ္ကေလးက စက္ဘီးျပင္သမား 

ႀကီးေရွ႕ ေျမႀကီးေပၚကို ဘုတ္ခနဲ က်လာတယ္။ မိန္းကေလးက စာအုပ္ေလးကို လႊင့္ပစ္ခဲ့ၿပီး 

သူ႔အေဖာ္လက္ဆြဲလို႔ ဘတ္စ္ကားေပၚကို အေျပးေလးတက္သြားခဲ့ၿပီ။ အဲဒီအခါမွာ စက္ဘီးျပင္ 

သမားႀကီးက သူမသိတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးကို သနားတဲ့စိတ္နဲ႔ စာအုပ္ေလးကို ေကာက္ယူၿပီး သိမ္း
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ထားလိုက္တယ္။ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးမွန္း သိေပမယ့္ သူက ၀ါသနာမပါေတာ့ ဖတ္လည္း မၾကည့္ျဖစ္ 

ဘူး။ လွန္လည္း မၾကည့္မိဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ သိမ္းထားခဲ့သတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူ႔သားေလး အ႐ြယ္ေရာက္ 

လာတဲ့အခါမွာ ကဗ်ာ၀ါသနာပါၿပီး ကဗ်ာဆရာျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ သူ႔သားေလးကို အဲဒီ စာအုပ္ေလး 

ထုတ္ေပးသတဲ့။ အဲဒီအခါမွာ သူ႔သားေလးက ၀မ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး ဟိုတခ်ိန္က သူသနားခဲ့ဖူးတဲ့ 

ေက်ာင္းသားေလးဟာ အခု သူ႔သားေလး သိပ္ၾကည္ညိဳ ေလးစားတဲ့ ကဗ်ာဆရာ ႀကီးျဖစ္ေနတာ 

ကိုေတြ႔ရသတဲ့။ ကဲ ကေလးမေရ မိန္းကေလးတေယာက္ရဲ႕ ျငင္းပယ္မႈဒဏ္ကို အလူး အလဲ ခံစားဖူး 

ပါတယ္လို႔ ငါ ဆိုေလာက္ပါတယ္ေနာ္။ ဟင္ ဆရာေတာ္ ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ တပည့္ေတာ္ သူ႔အေပၚ 

ကဗ်ာကို ခ်စ္သူ၊ ကဗ်ာသမားကို ခ်စ္သူ သစၥာ႐ွင္အျဖစ္နဲ႔ အထင္ႀကီး၊ ေလးစား၊ ျမတ္ႏႈိး တြယ္တာခဲ့ 

တာဟာ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔၊ ေက်ာက္သားေက်ာက္ဆိုင္မွာ အျမစ္တြယ္ေနသလို ခိုင္မာေန ခဲ့ရတာရယ္။ 

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေတာင္ စြဲျမဲခိုင္မာသမွ်ေတြ တခဏအတြင္း ေၾကမြေပ်ာက္ 

လြင့္ခဲ့ရတာဟာ ဘယ္ေလာက္ခံစားရတယ္မွတ္လဲ။ ဆရာေတာ္ မခ်ိၿပံဳးၿပံဳးရင္း တပည့္ေတာ္ တခြန္း 

ပဲဆိုႏိုင္တယ္။ ေၾသာ္ သူက ကဗ်ာ မုန္းသူကိုးလို႔။”

“ေဟ့ ကေလးမ ညည္း ကိုယ္ခ်င္းစာလို႔ ရပါတယ္ေနာ္။ ဘာ ဘာရယ္ကေလးမ။ ေလးေလးေတာ္ 

ေတာ္ ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ရမွာေပါ့ ဟုတ္လား။ ဟား ဟား ဒီေလာက္ မဟုတ္ပါဘူးေအ။ ညည္း 

ငါ့ကို အထင္မေသးပါနဲ႔။ တက္ႂကြျပတ္သားတဲ့ စကားလံုးကာရန္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကဗ်ာေလး 

ေတြက ကဗ်ာဆရာကို အျမဲတမ္း အသက္႐ွင္ေစပါတယ္။ ကေလးမေရ ကဗ်ာမုန္းသူ၊ စာမုန္းသူေတြ 

နားမလည္လို႔ပါ။ မင္းတုန္းဘုရင္ရဲ႕ ရာဇ၀င္ဆိုတာ ဦးပုညရဲ႕ ကဗ်ာတပုဒ္၊ စာတပုဒ္ ေနာက္ကြယ္မွာ 

ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ရတာပါ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ေနာ္ ဆရာေတာ္။ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း 

ဟုတ္တယ္မဟုတ္လားကြ။ ဘာရယ္ ဆရာေတာ္ ေလသိပ္ၾကမ္းလာၿပီ။ အင္း ဟုတ္တယ္၊ 

ေလသိပ္ၾကမ္းလာၿပီ။ ေၾသာ္ တံငါေတြ မုန္းတဲ့ လေရာင္ကေတာ့ လွလိုက္ပါတဲ့အမ်ိဳး။ ကေလးမ 

ညည္း ခ်မ္းေနၿပီထင္တယ္၊ ဟုတ္လား။”

“ကဲ ျပန္ၾကတာေပါ့ေအ။ ေဟ့ ကေလးမေရ ဟိုးအေရွ႕ဆီကို လွမ္းၾကည့္လိုက္စမ္း။ အဲဒီမွာ မႏၱေလး 

႐ွိတယ္။ အင္း အဲဒီမႏၱေလးရဲ႕ တေနရာမွာ ကဗ်ာဆရာခ်စ္တဲ့ ကဗ်ာမုန္းသူတေယာက္ ႐ွိတယ္။ 

ဟုတ္တယ္၊ ကဗ်ာဆရာ မေမ့ႏိုင္ေသးတဲ့ ကဗ်ာမုန္းသူတေယာက္႐ွိတယ္။”

ႏုႏုရည္အင္း၀

{ေ႐ႊအျမဳေတမဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၂၃၆၊ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။}

အိပ္ရာက ႏိုးႏိုးခ်င္း မ်က္လံုးႏွစ္လံုးကို ဖ်တ္ခနဲ ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္မႏွာေခါင္းထဲကို ေဂၚသဇင္ပန္း 

န႔ံ တိုး၀င္လာတယ္။ လတ္ဆတ္သင့္ပ်႔ံတဲ့အန႔ံ။ ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့ေစတဲ့ အန႔ံ။ အိပ္ရာထဲကေန 

ကၽြန္မလူးလဲထၿပီး ေခါင္းရင္းျပတင္းေပါက္ကို ဖြင့္လိုက္တယ္။

အိ.ု... ၾကည့္စမ္း ေဂၚသဇင္ေတြ အမ်ားႀကီးပြင့္ေနၿပီ။ ႏွင္းရည္ေသာက္ထားတဲ့ ေဂၚသဇင္ေတြ 

အဆုပ္လိုက္၊ အခဲလိုက္ မန္က်ည္းပင္မွာ ႏြယ္တက္ၿပီး ပြင့္ေနလိုက္ၾကတာ။ သိပ္လွတာပဲ။ 

ေဂၚသဇင္ကို ကၽြန္မႀကိဳက္တယ္။ ေခြထိုးၿပီး တေခါင္းလံုး ဖံုးေနေအာင္ ကၽြန္မကပန္တာ။ သူမ်ားေတြ 

ပန္သလို ယဥ္႐ံုေလး တခက္ႏွစ္ခက္ မပန္တတ္ပါဘူး။

“ဘယ္လိုပဲပန္ပန္ ေအးသစ္နဲ႔ ေဂၚသဇင္ေတြကို ၾကည့္ရတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္စိတ္ ခ်မ္းသာတာပ”ဲ 

တဲ့။ ရင္ထဲမွာ တသိမ့္သိမ့္ လႈပ္႐ွားရင္း ကၽြန္မ သူ႔ကို သတိရလာမိတယ္။ ပါ၀ါမ်က္မွန္ ေအာက္က 

မ်က္လံုးမိႈင္းမိႈင္းေတြ။ လံုခ်ည္အစိမ္း၊ အက်ႌအျဖဴ၊ တိုက္ပံုမီးခိုးေရာင္နဲ႔ သူ႔ဟန္ပန္။

ေအးသစ္ကို ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆရာရယ္။ ဆရာတို႔ ပညာတတ္ေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ စကားတတ္ 

တာပဲေနာ္။ သူတပါးေက်နပ္ေအာင္ သိပ္ေျပာတတ္တာပဲ။
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တကယ္ေတာ့ ဆရာပဲေျပာတာ မဟုတ္လား။ “ဘာလို႔ အမ်ားႀကီး ပန္တာလဲဟင္၊ တခက္ႏွစ္ခက္ 

ယဥ္႐ံုေလးပန္ပါလား” ဆိုတဲ့စကားေလ။

ေအးသစ္တို႔က ပညာမတတ္တဲ့ ေစ်းသည္ေတာ္ေရ႕။ စကားအလွတန္ဆာ မဆင္တတ္ဘူး။

“ဟင့္အင္း.... ကၽြန္မက တေခါင္းလံုးဖံုးေနေအာင္ ပန္ရမွ ေက်နပ္တာ” လို႔ ေျပာေတာ့ “ဘယ္လိုပဲ 

ပန္ပန္ ေအးသစ္နဲ႔ ေဂၚသဇင္ေတြကို ၾကည့္ရတာ ကၽြန္ေတာ္သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာ တာပ”ဲ တဲ့ေလ။ 

ဆရာ့ကို စကားႏိုင္လုဖို႔ မလြယ္ပါလား ဆရာရယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ့ကို ျငင္းပယ္ဖို႔လဲ ကၽြန္မမွာ 

မလြယ္ လွပါလား။

“ဦးေဏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားမိရင္ေတာ့ ကၽြန္မ မညာပါဘူး၊ ဆရာ့ကို ကၽြန္မ သိပ္ျငင္းခ်င္ တာပဲ။ ဆရာတို႔ 

က သားအမိႏွစ္ေယာက္တည္းေပမယ့္ ဘာစီးပြါးေရးမွ မ႐ွိဘူး။ ဆရာ့လခ ကေလးနဲ႔ သားအမိႏွစ္ 

ေယာက္ ႐ုန္းကန္ေနရတာ။ မူလတန္းျပဆရာတေယာက္ရဲ႕ လခဟာ ဘယ္ေလာက္ဆို တာကိုလဲ 

ကၽြန္မသိတာေပါ့ ဆရာ။ ကၽြန္မက ေတာၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ေစ်းထဲမွာ အထည္ဆိုင္တဆိုင္နဲ႔ လူလူသူသူ 

ဆိုေပမယ့္ ဒီဆိုင္က ကၽြန္မတေယာက္ထဲ ပိုင္တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ မိဘနဲ႔ ညီအကိုေမာင္ႏွမပိုင္ေလ။ 

ဆရာ့ကိုယူရင္ ေစ်းေရာင္းတတ္တာ တခုတည္းနဲ႔ ဆရာ့ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ရမွာ။ ဆရာက ကၽြန္မကို 

ဘယ္အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပး ႏိုင္ပါ့မလဲေနာ္။”

“ဒါေပမယ့္ဆရာ၊ ႏွလံုးသားနဲ႔ စဥ္းစားမိရင္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ ဆရာ့ကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ ဟိုဒင္း 

ခ်စ္တဲ့ အဆင့္အထိေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး၊ သိပ္ေတာ့ သနားေနမိတယ္ ဆရာ။ ၿပီးေတာ့ 

ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဆက္ဆံတတ္တဲ့ ဆရာ့ကို ခင္လဲခင္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေျပာရရင္ ဆယ္တန္းအဆင့္ကေန မတက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မဟာ စာေပးစာယူ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလဲျဖစ္၊ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္လဲျဖစ္တဲ့ ဆရာ့ကို အထင္ႀကီးတယ္ 

ဆရာ။ တကယ္ေျပာတာ။ ကၽြန္မကို ၀ိုင္းပိုးေနၾကတဲ့ ဆိုင္နားနီးခ်င္း ဆန္သည္ လူပ်ိဳႀကီးတ္ို႔၊ 

ေ႐ႊဆိုင္က မုဆိုးဖိုႀကီးတို႔ထက္၊ ဆရာ့ကို ကၽြန္မအထင္ႀကီးတယ္။ မနက္တိုင္း ကၽြန္မဆိုင္ေရွ႕ကေန 

သားအမိႏွစ္ေယာက္စာ ေစ်းအိတ္ေလးနဲ႔ ျဖတ္သြားတတ္တဲ့ ဆရာ့ကို ကၽြန္မ သနားေနမိ 

တတ္တယ္။ ႏြမ္းေနတဲ့ ဆရာ့တိုက္ပံုရယ္၊ ေကာ္လံအနားေတြ ဖြါစျပဳေနတဲ့ ဆရာ့အက်ႌရယ္ကို 

ကၽြန္မအမွတ္ထားမိၿပီး၊ ကၽြန္မအထည္ဆိုင္က တိုက္ပံုစ ေရာင္စံုနဲ႔၊ အျဖဴစမ်ိဳးစံုကို စိတ္ကူးနဲ႔ ကၽြန္မ 

ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ဖူးတယ္ ဆရာ။”

ခက္ပါတယ္ ဆရာရယ္ေနာ္။ ကၽြန္မ သက္ျပင္း႐ိႈက္လိုက္မိတယ္။

“ဟဲ.့.. ခုမွ သတိရတယ္၊ ေအးသစ္ကို သြားၾကည့္လိုက္ၾကစမ္းပါ၊ ေနမွေကာင္းရဲလား လို႔၊ 

ညကေတာ့ အဖ်ားမ႐ွိေတာ့ပါဘူး ဟဲ့... ညည္းက ဘာလဲ၊ ေၾသာ.္. အာလူးေကာင္းတယ္၊ ဒီမယ္ 

က်ဳပ္က ၾကက္သြန္ခ်ိန္ေနတယ္၊ ဟိုေကာင္မေလး မိေထြး.... ဟိုမယ္ ဆားတပိႆာဖိုး ပိုက္ဆံ 

ယူလိုက္စမ္း....”

အိမ္ျပင္ဘက္ ကုန္စံုဆိုင္က အေမ့အလုပ္႐ႈပ္သံနဲ႔အတူ ညီမေလး မိေထြးရဲ႕ “မမေအးသစ္ဆီ 

သြားၾကည့္ဆိုလို႔လဲ သြားရေသးတယ္ ခါထဲမွပဲ” ဆိုတဲ့ စူေေအာင့္သံကို ကၽြန္မ ၾကားရတယ္။

“ကၽြန္မ ႏိုးပီ အေမေရ႔..... ဖ်ားလဲ မဖ်ားေတာ့ဘူး၊ ဆာပဲဆာတယ”္

ကၽြန္မက အခန္းျပင္ဘက္ အေမ့ဆီလွမ္းေအာ္ရင္း... ထြက္လာခဲ့တယ္။ ေခါင္းအံုးေဘး က 

လက္ပတ္နာရီကေလးကို လွမ္းၾကည့္ခဲ့ေတာ့ ေဆာင္းနာရီက ကိုးနာရီေတာင္ ေက်ာ္ေနၿပီ။ ကၽြန္မ 

ျပတင္းေပါက္နားမွာ အၾကာႀကီး ရပ္ခဲ့တာပဲ။ သံုးရက္ ဖ်ားထားတဲ့ အ႐ွိန္နဲ႔ ဗိုက္ထဲမွာလဲ 

တုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္စျပဳၿပီ။

“မိေထြး... နင့္အမကို ဆန္ျပဳတ္သြားခတ္ေပးလိုက္ဦး၊ ထားခဲ့ အဲဒီခ်ိန္လက္စကို၊ ေၾကာင္အိမ္ထဲက 

ငါးေၾကာ္ေလးလဲ ယူေပးလိုက္၊ ဘာလဲ မဆလာလား၊ ႐ွိတယ္ေလ၊ ဟိုမွာ မျမင္ဘူးလား၊ အတြဲလိုက္ 

ေပါမွေပါ”

“ရတယ္မိေထြး မလာနဲ႔ ငါ့ဘာသာ ခပ္ေသာက္ႏိုင္တယ”္

ကၽြန္မ မ်က္ႏွာသစ္ေနတုန္း အလုပ္႐ႈပ္ေနတဲ့အေမက စီမံခန္႔ခြဲေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္ က အျမဲ 

အလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္တဲ့အိမ္။ ဒီေန႔က ဥပုသ္ေန႔ဆိုေတာ့ ကုန္စံုဆိုင္က အလုပ္ပို႐ႈပ္ ေနတယ္။ 

အရင္ဥပုသ္ေတြဆို ကၽြန္မေရာ၊ မိေထြးေရာ၊ အေမေရာ တခ်က္မွ မနားရဘူး။ အေဖနဲ႔ 

ေမာင္ေလးကေတာ့ ဒီလိုအခ်ိန္ အားမကုိးရပါဘူး။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ထိုင္လုိ႔ေကာင္းတုန္း။

“မေန႔တုန္းက ေစ်းမွာ ဟိုေက်ာင္းဆရာ နင့္လာေမးေသးတယ္၊ ေနေကာင္းၿပီလားတဲ”့
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မိေထြးက ကၽြန္မကို ဆန္ျပဳတ္ခပ္ေပးရင္း တိုးတိုးေျပာတယ္။ ကၽြန္မေစ်းမထြက္ႏိုင္တဲ့ သံုးရက္လံုး 

သူလာေမး႐ွာတယ္ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ကၽြန္မရင္ေတြ လႈပ္႐ွားေနမိတယ္။ မိေထြးမရိပ္မိ ေအာင္ 

ဆန္ျပဳတ္ကို တဇြန္းၿပီးတဇြန္း ခပ္ေသာက္ေနမိတယ္။

“ေဟာ အခိ်န္မွန္ မခင္လွသမီးလာၿပီ၊ ဆြမ္းေတာ္ေတြေတာင္ သြားၿပီ၊ သူက ခုမွ ထမင္းခ်က္မွာ၊ ဟ့ဲ 

ဆန္ဘယ္ႏွစ္လံုးလဲေျပာ”

“တလံုး”

အေမရဲ႕ “ဘာဟဲ”့ ဆိုတဲ့ အသံနဲ႔အတူ၊ ကၽြန္မေရာ မိေထြးပါ ဆိုင္ေရွ႕က ပုဆိုးစုပ္ကေလး ကိုင္ရင္း 

ရပ္ေနတဲ့ မခင္လွ သမီးေလးကို ၾကည့္မိၾကတယ္။

“ဟဲ.့... လူက ငါးေယာက္၊ ဆန္က တလံုး နင္တို႔ဘယ္လိုခ်က္စားၾကမွာလ”ဲ

အေမက ဆန္တလံုးခ်ိန္ထည့္ေပးရင္း မသိသားဆိုး၀ါး ေျပာေနတာကို မိေထြးက “ကၽြပ”္ ခနဲ 

စုတ္သပ္ၿပီး “အေမကလဲေနာ္ လူငါးေယာက္နဲ႔ ဆန္တလံုးဆိုကတည္းက ဘာလုပ္စားမယ္ ဆိုတာ 

မသိဘူးလား၊ မခင္လွတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုး အလုပ္မ႐ွိေတာ့တာကိုလဲ သိလ်က္သားနဲ႔” လို႔ 

ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ မခင္လွသမီးေလး ေနာက္ကို လိုက္ေငးေနမိတ့ဲ ကၽြန္မဘက္လွည့္လာၿပီး

“နင္.့.... အဲဒီဆရာကလဲဟယ္ စိတ္ညစ္ဖို႔ ေကာင္းတာ၊ ဘယ္ေတာ့ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္ လိုက္၊ 

ဒီပုဆိုးနဲ႔ ဒီတိုက္ပံုခ်ည့္ပ”ဲ

႐ႈံ႔မဲ့ေနတဲ့ မိေထြးမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရင္း ကၽြန္မရင္ထဲမွာ က်ဥ္ခနဲ ျဖစ္သြားမိတယ္။ အျမဲတမ္း 

ညိႇဳးညိႇဳးႏြမ္းႏြမ္း ႏိုင္လွတဲ့ ဆရာ့ကို ကၽြန္မ ျမင္ေယာင္လာတယ္။ လူငါးေယာက္နဲ႔ ဆန္တလံုးတဲ့။ 

ဆရာတေယာက္ေကာ ဟင္။ ဆရာ့လခေလးနဲ႔......

“ဟဲ.့... ေအးသစ္ ညည္းေနေကာင္းလို႔ သြားႏိုင္ရင္၊ အ၀င္းတို႔ အေမ အသုဘေလး သြားပို႔လိုက္ဦး၊ 

သြားႏိုင္မလား၊ မနက္က ညည္းအိပ္ေနတုန္း အ၀င္းတေခါက္လာေသးတယ္”

ဟုတ္ပါရဲ႕ ခုမွပဲ အမွတ္ရေတာ့တယ္။ ကၽြန္မက ကဗ်ာကရာ ထရပ္မိတယ္။

“ကၽြန္မ သြားႏိုင္တယ္အေမ၊ ခုပဲ သြားမွ၊ မသြားလို႔ ဘယ္ေကာင္းမလ”ဲ

အ၀င္းနဲ႔ ကၽြန္မက ၀လံုးတန္းကတည္းကသူငယ္ခ်င္း၊ ခုထိလဲ ေစ်းထဲမွာ ေစ်းတူတူ ေရာင္းရင္း 

ခင္ၾကတုန္း။ အ၀င္းအေမက နာတာ႐ွည္ျဖစ္ေန႐ွာတာ။ ကၽြန္မ စဖ်ားတဲ့ေန႔က ဆံုးတာ။ 

အ၀တ္အစား အျမန္လဲၿပီး စက္ဘီးေလး ဆြဲထြက္ေတာ့ အေမက ပူပန္ျပန္တယ္။

“ညည္း စက္ဘီးနင္းႏိုင္ပါ့မလား၊ မိေထြးလိုက္ပို႔ခိုင္းရမလား”

“ရတယ္အေမ... ကၽြန္မနင္းႏိုင္တယ”္ ဆိုၿပီး၊ ကၽြန္မထြက္ခဲ့တယ္။ အမွန္က ကၽြန္မ ဒိထက္ပိုၿပီး 

အေစာႀကီး ေရာက္ရမွာ။ ဒါေပမယ့္ အ၀င္းက ကၽြန္မထက္ပိုၿပီး သြက္ပါတယ္။ လုပ္လဲလုပ္ႏိုင္တယ္။ 

သူတို႔မွာ ေဆြအုပ္မ်ိဳးအုပ္လဲ ေတာင့္ပါတယ္ေလ။ အ၀င္းတို႔ အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ လူေတြေတာင္ 

ေတာ္ေတာ္ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အသုဘခ်မယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ ေစာပါေသးတယ္။ တခ်က္တီးမွ 

ခ်မွာဆိုေတာ့ ခုမွ ဆယ့္ႏွစ္နာရီေတာင္ မထိုးေသးဘူး။

“ဟဲ.့.. ေအးသစ္ နင္ ေနေကာင္းသြားၿပီလား”

စက္ဘီးတစီးနဲ႔ အိမ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ အ၀င္းနဲ႔ ကၽြန္မ အိမ္ေပါက္၀မွာ ဆံုတယ္။ စက္ဘီးစီးလာ 

ရလို႔ နည္းနည္းေမာေနတဲ့ ကၽြန္မ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ွဴလိုက္ရင္း....

“နင.္.မနက္က လာေသးတယ္ဆုိ၊ ငါအိပ္ရာထ ေနာက္က်သြားလို႔ဟယ.္.. နင္ခုဘယ္ သြားမလို႔လ”ဲ

“အေမ့အတြက္ ေျမေနရာသြားၾကည့္မလို႔၊ ဘယ္နားမွာလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ဟာ နင္လိုက္ခဲ့မလား...”

“နင္တေယာက္ထည္းလား”

“ဟင့္အင္း... ငါ့ေမာင္ေလးလဲ လိုက္မယ္၊ လာပါ၊ လိုက္ခဲ့ပါ၊ ဒီမွာ ဘာမွ လုပ္စရာလဲ မ႐ွိပါဘူး”

ကၽြန္မ ေခါင္းညိတ္လိုက္တယ္။ အစကမလိုက္ဘဲေနမလို႔ဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘာလုိ႔ရယ္မသိ၊ ကၽြန္မစိတ္
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ျဖတ္ခနဲ အမွတ္ရလာတာက ဆရာေနတာ ၿမိဳ႕ျပင္ရပ္ကြက္မွာ။ သခ်ႋဳင္းနားက ရပ္ကြက္မွာေလ။ 

ဘာလဲ။ သံုးရက္မေတြ႔ရလို႔ သူ႔ကို ကၽြန္မေတြ႔ခ်င္လို႔လား။ မသိပါဘူး။ သူနဲ႔ကၽြန္မက ဘာဆိုင္တာ 

မွတ္လို႔ေနာ.္....။

အ၀င္းရယ္၊ ကၽြန္မရယ္၊ အ၀င္းေမာင္ေလးက ေရွ႕ဆံုးက ၿမိဳျပင္ဘက္သခ်ႋဳင္းဆီကို ကၽြန္မတို႔ 

စက္ဘီးနင္းခဲ့ၾကတယ္။ ေဟာ.. ေရွ႕နားမွာ ဆရာတို႔ေနတဲ့ ရပ္ကြက္။ ကၽြန္မ ရင္ထဲလိႈက္ခနဲ 

ခုန္သြားတယ္။ ခက္တာက ဆရာတို႔အိမ္ကို ကၽြန္မ မသိဘူး။ အ၀င္းလဲ ဘယ္သိပါ့မလဲေနာ္။ 

ဆရာတို႔ ရပ္ကြက္ကလြန္ရင္ပဲ သခ်ႋဳင္းအ၀င္အ၀ကို လွမ္းျမင္ေနရၿပီ။ သခ်ႋဳင္းအ၀င္အ၀မွာ 

ကေလးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား စု႐ုံးေနၾကတယ္။

“ေအးသစ္ေရ... မမႀကီး ကမ္းမယ့္ဆပ္ျပာကေတာ့ မလြယ္ေၾကာဘဲ၊ ဟိုမွာ သတင္းၾကားနဲ႔ 

လာေစာင့္ေနၾကတာေတြေလ”

အ၀င္း ေမးေငါ့ျပတဲ့ မည္းညစ္ညစ္ ညိႇဳးႏြမ္းႏြမ္း ကေလးေတြနဲ႔ မိန္းမတခ်ိဳ႔ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မရင္ထဲ 

မေကာင္းဘူး။ အ၀င္းတို႔ မမႀကီး၊ သူ႔အေမအတြက္ ကုသိုလ္အျဖစ္ ကမ္းမယ့္ ဆပ္ျပာေတြကို သူတို႔ 

ႏွစ္ခါ သံုးခါျပန္ ၀င္ယူၾကမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေရာင္းစားမယ္၊ ေရာင္းစားလို႔ ရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ သူတို႔ 

ဆန္၀ယ္ၾကလိမ့္မယ္။ အရင္တုန္းကထက္လဲ လူေတြပိုမ်ားလာသလိုပဲ။

ကၽြန္မတို႔ သခ်ႋဳင္းထဲ ၀င္ခဲ့ၾကေတာ့ သခ်ႋဳင္းထဲက ဟိုေနရာ ဒီေနရာေတြမွာ ေျမျမႇဳပ္ဖို႔ ေနရာ 

လာၾကည့္တဲ့ သူေတြနဲ႔ သုဘရာဇာေတြကို ျမင္ရတယ္။ အ၀င္းေမာင္ေလးက “ဟိုမွာ ငါေျပာထား 

ခဲ့တဲ့ သုဘရာဇာႀကီး” လို႔ လက္ညႇိဳးထိုးျပရင္း ကၽြန္မတို႔ကို ေခၚသြားတယ္။

“ဦးႀကီး... ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေမ ေျမေနရာ ၾကည့္ခ်င္လို႔ ဘယ္နားမွာလ”ဲ သုဘရာဇာဦးႀကီးက ကၽြန္မ 

တို႔ေတြကို ခပ္ေအးေအး ၾကည့္တယ္။

“နာမည္ေျပာေလကြာ.. ဒီေန႔ မိန္းမႏွစ္ေယာက္႐ွိတာကြ”

အ၀င္းဆီက “ေဒၚသိန္းခင”္ ဆိုတဲ့ အသံ တိုးတိုးေလး ထြက္လာတယ္။

“ေအာ.္... ေဒၚသိန္းခင္လား၊ ေဟာဟိုနားမွာ လာေလ လိုက္ျပမယ္၊ က်င္းေတာင္ တူးၿပီးလုေနၿပ”ီ

အ၀င္းေမာင္ေလးက အိတ္ေထာင္ထဲ လက္ႏိႈက္ၿပီး....

“ဦးႀကီးကို က်င္းတူးခ မေပးရေသးဘူး၊ ေရာ့ဦးႀကီး ေျပာထားတာ ငါးဆယ္ေနာ”္

“ေအးပါ”

သုဘရာဇာႀကီးက ေငြငါးဆယ္ကို မမႈသလို လက္ထဲကိုင္လာတယ္။ နည္းနည္း ေလွ်ာက္မိတာနဲ႔ 

တူးထားတဲ့ ေျမစာပံုတပံုကို လွမ္းျမင္ရတယ္။ သုဘရာဇာႀကီးက ေမးေငါ့ရင္း

“အဲဒါပဲကြ” တဲ့။ ေနရာေလးက ေကာင္းပါတယ္။ ကုန္းျမင့္ျမင့္ေလးေပၚမွာ။

“က်င္းကို သြားၾကည့္ဦးမလား၊ လာေလ က်င္းက ၿပီးေလာက္ပါၿပ”ီ

“ငါ့ေကာင္ေတြကို ပိုက္ဆံေပးရအုန္းမယ္ကြ”

အ၀င္းက က်င္းကို မၾကည့္ခ်င္တာနဲ႔ ေျမစာပံုနားမွာပဲ ကၽြန္မတို႔ ရပ္ၾကတယ္။ သုဘရာဇာႀကီးက 

ေပါက္တူးႏွစ္လက္ကိုင္ၿပီး က်င္းထိပ္မွာ ရပ္ေနတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ဆီ သြားတယ္။ လက္ထဲကိုင္ 

ထားတဲ့ ပိုက္ဆံငါးဆယ္ထဲက ႏွစ္ဆယ္ကို သူ႔အိတ္ထဲထည့္တယ္။ ဟိုလူႏွစ္ေယာက္ ကို 

တေယာက္တဆယ္စီေပးရင္း က်င္းထဲကိုလဲ ဆယ္တန္တ႐ြက္ လွမ္းခ်ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်င္းထဲ 

လက္လွမ္းေပးရင္း သူ႔အသံက်ယ္က်ယ္ႀကီးနဲ႔ တဟားဟား ရယ္ေနေသးတယ္။ သုဘရာဇာႀကီးရဲ႕ 

လက္ကို ခိုတြယ္ၿပီး က်င္းေပၚကို လူတေယာက္တက္ လာတယ္။ အို... ဘုရားေရ ကၽြန္မတို႔ကို 

ေက်ာေပးၿပီး စကားေျပာေနတဲ့ အဲဒီလူဟာ ေျမႀကီးေတြ ေပက်ံေနတဲ့ အေရာင္လြင့္လြင့္ ပုဆိုးစိမ္း၊ 

ကုပ္ဖြာေနတဲ့ အက်ႌအျဖဴ။ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မရင္ေတြ တထိတ္ထိတ္ ခုန္လာတယ္။ 

အားကိုးရာတခုလို အ၀င္းလက္ကို ကၽြန္မ တုန္တုန္ယင္ယင္ လွမ္းဆုပ္လိုက္တုန္း မွာပဲ သ.ူ... သူ 

အဲဒီလူက ကၽြန္မတို႔ဘက္ကို လွည့္ၾကည့္လုိက္တယ္။

“ဆရာ”
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အိ.ု... ဒီခဏကို ကၽြန္မ ဘယ္လိုလုပ္ ေမ့ႏိုင္ပါေတာ့မလဲ၊ ေခၽြးေတြနဲ႔ ေျမႀကီးေတြ၊ ႐ွက္ျခင္းနဲ႔ 

နာက်ည္းျခင္းေတြ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ေပက်ံေနတဲ့ မ်က္ႏွာ။ ေျမႀကီးေတြ စြန္းထင္းေနတဲ့ ပုဆိုးစိမ္း 

ႏြမ္းနဲ႔ အကႌ်ျဖဴႏြမ္း။ ၿပီးေတာ့ ေပါက္တူးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေျမျဖဴကိုင္ေနက် 

သူ႔လက္ေခ်ာင္းေတြ။ သူေတြ႔ခ်င္ေနတဲ့ ကၽြန္မကို ေတြ႔လိုက္လို႔ ဖ်တ္ခနဲ ၀င္းလက္သြားတဲ့ ပါ၀ါ 

မ်က္မွန္ေအာက္က မ်က္လံုးမိႈင္းမိႈင္းေတြကို ျမင္လိုက္ရတာက ခဏေလး ရယ္။ ေခါင္းကို အျမန္ 

ငံု႔ခ်ရင္းသူထြက္သြားခဲ့ၿပီ ဆရာရယ.္...။

ကၽြန္မ ႏွလံုးသားေတြ ေပါက္ထြက္လုမတတ္ ခုန္ေနပါတယ္ဆရာ။

ကၽြန္မေလ ဆရာ့ကို ခ်စ္တယ္ဆရာ။ သိပ္ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မေလ ကၽြန္မ သိပ္၀မ္းနည္း 

တယ္ ဆရာ၊ သိပ္ငိုခ်င္တယ္။ ကၽြန္မ ငိုပါရေစေနာ္။

ႏုႏုရည္ (အင္း၀)။

ေပဖူးလႊာမဂၢဇင္း၊ ၁၉၉၀ ႏို၀င္ဘာ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ ႏွစ္၊ ၁၉၉၀ ႏို၀င္ဘာလ ေပဖူးလႊာမဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ စာဖတ္ ပရိသတ္ ဖတ္ခြင့္ 

မရခဲ့တဲ့ ၀တၳဳေလးေပါ့။

ညေန သံုးနာရီမွ ထိုးမယ္မၾကံေသးဘူး......၊ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ဂဏာမ ၿငိမ္ 

ျဖစ္စျပဳၿပီ။

အိမ္ေရွ႕ထြက္လိုက္၊ ေနာက္ေဖးဝင္လိုက္၊ အိမ္အထက္ဆင့္ခါးပန္းကို ေခါင္းအံုးေငးေမာ ေနတဲ့ 

အေမ့ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္လုပ္ရင္း၊ ဖိုးတ႐ုပ္ မ်က္လံုးေတြက ပန္းကန္စင္ေပၚ ေမွာက္ ထားတဲ့ 

ေႂကြရည္သုပ္ဇလံုေလး ဆီ ခဏ ခဏ ဝဲေနတယ္။ သူ႔ထက္ ပိုၿပီးအကင္းပါးတဲ့ မိငယ္ကလဲ ဖိုးတ႐ုပ္ 

အိမ္ေရွ႕ထြက.္....ထြက္ခ်င္း၊ ေနာက္ေဖးဝင.္.....ဝင္ခ်င္း။ ၿပီးေတာ့ ဖိုးတ႐ုပ္ တရစ္ဝဲဝဲၾကည့္ေနတဲ့ 

ပန္းကန္စင္ေပၚက ေႂကြရည္သုတ္ ဇလံုေလးကို သူလဲဘဲ မ်က္ျခည္မျပတ္။ တခါတခါ ဖိုးတ႐ုပ္ 

လွမ္းၾကည့္ရင္း မ်က္ေစာင္းခဲၿပီး သတိေပးလိုက္ေသး တယ္။

"အဲဒါငါ့ ဇလံုေနာ.္..... ဒါဘ.ဲ..." လို႔။

ဖိုးတ႐ုပ္ အိမ္ေရွ႕တေခါက္ ထြက္ျပန္တယ္။ လမ္းထိပ္က ထြက္လာေနတဲ့ မီးခိုးေငြ႔ေငြ႔ ေလးေတြကို 

လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ႏွာေခါင္းေလးကို ႐ႈံ႔ၿပီး အနံ႔ခံ ၾကည့္မိတယ္။ တ႐ုပ္နံနံပင္ အနံ႔၊ ၾကက္သြန္ 

မိတ္နံ႔၊ ငံျပာရည္နံ႔ သင္းပ်ံ႔တဲ့ ဆံျပဳတ္ေမႊးေမႊးရဲ႕ အနံ႔အသက္ေတြမ်ား ပါလာေလမလား။ ဖိုးတ႐ုပ္ 

ဗိုက္ဆာလွၿပီ။ မနက္ထဲက မံု႔ပ်ားသလက္ငါးမူးတန္ အျဖဴအနီ ႏွစ္ယွက္ပဲ႐ွိတဲ့ ဖိုးတ႐ုပ္ဗိုက္ထဲမွာ
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မီးရထားတြဲႀကီးေတြ တဂ်ဳတ္ဂ်ဳတ္ ေအာ္ဟစ္ခုတ္ ေမာင္းေနၾကၿပီ။

အိမ္ေနာက္ေဖး ေနာက္တေခါက္ ျပန္ဝင္လာတဲ့ ဖိုးတ႐ုပ္ကို သူ႔အေမက မ်က္စိေနာက္ လာသလို 

လွမ္းၾကည့္ လိုက္တုန္းမွာပ.ဲ....

"ဖိုးတ႐ုပ္ေရ...... မိငယ္ေရ....... သြားစို႔ေဟ.့..."

အိမ္ေရွ႕က ေအာ္ေခၚသံေတြ၊ ဇလံုတီးသံ၊ ဂ်ိဳင္႔ေခါက္သံေတြကို ၾကားလိုက္တာနဲ႔ ဖိုးတ႐ုပ္က 

ေလကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္ျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ပန္းကန္စင္ေပၚက ေႂကြဇလံုကို ေျပးယူတယ္။ ဘယ္ရမလဲ။ 

မိငယ္ကလဲ အားက်မခံ ေႂကြဇလံုကို ဇြတ္ဆြဲလုတယ္။

"ေပး...... မယူရဘူး......၊ ဒီဇလံ.ု...... ငါယူမွာ"

"ေပးဘူး...... ဒါ....... ငါ့ဇလံ"ု

"ဟုတ္ဘူး......၊ ဟိုမွာ...... ကိုတ႐ုပ္ ဇလံုက ဒန္ဇလံ"ု

မိငယ္က ေႂကြဇလံုကို မလႊတ္ဘဲ ဆြဲထားရင္း ပန္းကန္စင္ေပၚကို ေမးေငါ့ျပတယ္။ စင္ေပၚမွာ 

ဒန္ဇလံုရယ္၊ ခ်ိဳင့္တခုရယ္ က်န္ေနေသးတယ္။ စင္တခုလံုးမွာ ဇလံုႏွစ္လံုးရယ္၊ ခ်ိဳင့္ တခုရယ္၊ 

ဇြန္းသံုးေခ်ာင္းရယ္ပဲ ႐ွိတယ္။ (တျခား ထမင္းပန္းကန္ျပားေတြနဲ႔ ဟင္းပန္းကန္ေတြ ကို ထမင္းခ်က္ 

မစားႏိုင္တဲ့ေန႔ကစၿပီး အေမသိမ္းလိုက္ၿပီ။) ဆန္ျပဳတ္ ေသာက္ဖို႔ထားတာ။ သံုး ေယာက္တြက္။ 

အေဖ့အတြက္ေတာ့မပါဘူး။ အေဖအိမ္ျပန္ မလာတာ႐ွစ္ရက္၊ ဆယ္ရက္ ေလာက္ေတာင္ ႐ွိေနၿပီ။ 

ဟင္း မိငယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္မစုတ္က အလည္ေလး။ လာေသး တယ္။ ဒန္ဇလံုက ဆန္ျပဳတ္ထည့္ 

ကိုင္ရင္ တအားႀကီးပူတာကို။ ဘာလို႔ ယူရမွာလဲ။ ေႂကြ ဇလံုကမွ မပူတာ။

"ဖိုးတ႐ုပ.္.... ေဟ့.....၊ သြားမယ္ေဟး"

အိမ္ေရွ႕ကေကာင္ေတြကို “လာၿပီေဟး” လို႔ျပန္ေအာ္ရင္း ဖိုးတ႐ုပ္ မိငယ္လက္ထဲက ေႂကြဇလံုကို 

ေဆာင့္ဆြဲယူပစ္လိုက္ျပီး အိမ္ေရွ႕ တအားေျပးထြက္ခဲ့တယ္။ မိငယ္ အာေခါင္ျခစ္ ျပီး 

ေအာ္ငိုတဲ့အသံက ျဗဲကနဲထြက္လာတယ္။

"ဟဲ.့........ ဟဲ့ေကာင္ေလး...... လာခဲဲ့စမ္း၊ နင္ေတာ့၊ ဖိုးတ႐ုပ.္..... ေနအံုး၊ ညီမေလးကို 

ေပးလိုက္စမ္း..... ဇလံုကိ.ု.....၊ ဟဲ.့....ဖိုးတ႐ုပ.္...."

အေမေခၚတဲ့ အသံက ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ဇလံုတီးသံ၊ ဂ်ိဳင့္ေခါက္သံေတြၾကားမွာ ေပ်ာက္သြား တယ္။ 

ဖိုးတ႐ုပ္တို႔၊ ဇလံုေတြ၊ ခ်ိဳင့္ေတြတီးရင္း၊ ေခါက္ရင္း လမ္းထိပ္ကို တအားေျပးၾကတယ္။ 

ေျပးရင္းလႊားရင္း ဖိုးတ႐ုပ္သူငယ္ခ်င္း သူ႔လိုပဲ ႏွစ္တန္းေက်ာင္းသား အေမႊးအမွင္ေလးေတြ 

႐ွည္႐ွည္နဲ႔ မ်က္ႏွာက ဝက္ဝံေလးနဲ႔တူလို႔ “ဘဲယား” လို႔ေခၚတဲ့ ေက်ာ္မင္းဦးက သူ႔ဇလံုကို 

တေဒါင္ေဒါင္တီးၿပီး

"ဆန္ျပဳတ.္..... ဆန္ျပဳတ္၊ ဆုတ္ျပန.္..... ဆုတ္ျပန"္ လို႔ေအာ္တယ္။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ က်န္တဲ့ 

အေကာင္ေတြက

"ဆုတ္ျပန္၊ ဆုတ္ျပန.္..... ဆန္ျပဳတ္၊ ဆန္ ျပဳတ"္ လို႔ျပန္ေအာ္တယ္။

"ဆန္ျပဳတ္ ဆန္ျပဳတ္၊ ေသာက္လို႔ ေကာင္းတယ"္ လို႔ ေအာ္တဲ့ေကာင္က ေအာ္ တယ္။ 

ဘာေတြမွန္းလဲ မသိဘူး။ ေအာ္ရတာ ေပ်ာ္တာပဲ သိတယ္။ ထမင္းမစားရတဲ့ ဖိုးတ႐ုပ္ တို႔တေတြ 

ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ရေတာ့မယ္ေလ။ ဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ႀကီး နဲ႔ ေတြ႔ရေတာ့မယ္။

ဒီပြဲေတာ္ႀကီးကို ဘယ္လူႀကီးေတြ စလိုက္ တယ္ေတာ့မသိဘူး။ စ, လိုက္တဲ့ လူႀကီးေတြ 

အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ။ ဒီဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ႀကီး ေပၚလာတာ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ေမာင္ႏွမ အေဖ 

နဲ႔အေမရင္ခြင္ထဲကို ေၾကာက္လန္႔တၾကား တိုးဝင္နားပိတ္ၿပီး အိပ္ရတဲ့ညၿပီးတဲ့ ေနာက္ေလးငါး 

ရက္အၾကာမွာပဲ။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔အေဖ အိမ္ကထြက္ သြားတာ ေဟာဒီဆန္ျပဳတ္ပြဲ ေတာ္ႀကီးနဲ႔ အမွ်ပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ အေဖ့ကို တခါတေလပဲ သတိရတယ္။ ေပ်ာ္ေနရတာကိုး။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ေက်ာင္းပိတ္က 

တည္းက ဘာပြဲလမ္းမွမ႐ွိေတာ့ ဒီလို ခေလးေတြ တစုတေဝးစုၿပီး မေပ်ာ္ရတာ ၾကာၿပီ။

"ေဟ့ေရာင္ေတြ.... ဒီေန႔ ဆန္ျပဳတ္ေနရာ သံုးခုေတာင္ ႐ွိတယ္ကြ"
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"ေဟး...... ေပ်ာ္တယ္ေဟ...."

ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ထဲက အလည္ဆံုး၊ အႀကီးဆံုး ေကာင္.....”ဘဲယားေက်ာ္မင္းဦး” သတင္းေပးသံ ေၾကာင့္ 

အားလံုး ခုန္ေပါက္ေအာ္ဟစ္ၾကတယ္။ ေပ်ာ္စရာႀကီး.....။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ ဆန္ျပဳတ္ တိုက္ပြဲေတြ 

မ်ားလာၿပီ။ ဟိုလမ္းေထာင့္၊ သည္လမ္း ေထာင့္၊ ဟိုအိမ္၊ သည္အိမ္။ သူေဌးေတြ ေန႔တိုင္း၊ ေန႔တိုင္း 

တိုက္ႏိုင္ပါေစ။ သည့္ထက္ပို ေဌးပါေစဗ်ာ.....။

"ေဟ.့....ျမန္ျမန္ေနရာဦးေဟ့၊ လူေတြ အမ်ားႀကီးကြ"

ဟာ ဟုတ္သားဘဲ။ ဆန္ျပဳတ္တိုက္တဲ့ ေဆးလိပ္ခံုအိမ္ေရွ႕မွာ ခြက္ေတြ၊ ပလံုးေတြနဲ႔ ခေလးေတြ 

ေရာ၊ လူႀကီးေတြေရာ အမ်ားႀကီး ေရာက္ေနၾကတယ္။ ဆန္ျပဳတ္အိုး.....၊ မိုးျဗဲဒယ္ ႀကီးေတြက 

အေငြ႔တလူလူ၊ အနံ႔ေတြ တေမႊး ေမႊးနဲ႔။ လူႀကီးေတြက ေမႊၾက၊ ျမည္းၾကတုန္း။ ဆန္ျပဳတ္ကျဖင့္ 

မေဝေသးဘူး။ လူေတြကေတာ့ အျပင္မွာ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၿပီ။ မိန္းမေယာက်္ား တခ်ိဳ႔က 

ဒန္အိုးအလြတ္နဲ႔၊ ခ်ိဳင့္ပလံုး အႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ သိပ္ေလာဘႀကီးတာပဲ။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ကေလးေတြက 

ေတာ့ သံဇလံု၊ ေႂကြဇလံု၊ ဒန္ဇလံုေလးေတြကိုယ္စီနဲ႔။ ခ်ိဳင့္ပလံုး အေသးေလးေတြကိုယ္စီနဲ႔။ 

သူတို႔လူႀကီးေတြက ေလာဘသာႀကီးတာ၊ ႐ွက္ေတာ့ ႐ွက္တတ္ တယ္။ ကုပ္ကုပ.္.... ကုပ္ကုပ္နဲ႔၊ 

သစ္ပင္ကြယ္၊ ဓါတ္တိုင္ကြယ္ေလးေတြနားမွာ မေယာင္မလည္ ရပ္ေနၾကတာ။ ေကာင္းတယ္၊ ဒါမွ 

တန္းစီခိုင္းရင္ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ခေလးေတြ ေရွ႕ကအရင္ေရာက္မွာ။

"ေဟ.့.... ဘဲယား၊ ေနာက္တခုက ဘယ္ေနရာမွာလဲကြ...... ေဝးလား"

"ေဝးဘူးကြ၊ ဟို အထက္တက္လိုက္႐ံုဘဲ။ ဓမၼာ႐ံုကြ။ မႏွစ္က ငါတို႔ ဘုရားပြဲသြားတဲ့ ဆီ ေလကြာ"

"ဒီႏွစ္က်...... ဘုရားပြဲလဲမျဖစ္ဘူး"

"ဘယ္ျဖစ္မလဲကြ......"

ဘဲယားနဲ႔ ဖိုးတ႐ုပ္ စကားေျပာေနတုန္း ေဆးလိပ္ခံုထဲက လူႀကီးတေယာက္ ဇြန္း အႀကီးႀကီးနဲ႔ 

ထြက္လာၿပီး

"ကဲ.... ကဲ..... တန္းစီၾကဗ်ိဳ႔....တန္းစီၾက၊ ခ်ိဳင့္ေလးေတြ၊ ဇလံုေလးေတြ အဆင္သင့္ ျပင္ထားမယ"္

ေဆးလိပ္ခံုေရွ႕က ဆန္ျပဳတ္ေစာင့္သူမ်ား လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား ဝ႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔၊ အလုအ ယက္ 

တန္းဝင္စီၾကတယ္။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ခေလးေတြက အကဲဆံုးေပါ့။ ေရွ႕ေရာက္ဖို႔ အတင္းတိုး ရတာ 

ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။ တအားတိုးတာေတာင္ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔အုပ္စု ေရွ႕မေရာက္ဘူး။ အလယ္နားပဲ 

ရတယ္။ အေရးထဲ ေရွ႕က ေကာင္မေလးတေယာက္က အားႀကီးအဆဲၾကမ္းတာ ပဲ။ လက္ထဲမွာ 

ဇလံုႏွစ္လံုးနဲ႔။ သူ႔ကို ေနာက္က တြန္းရင္ ဇလံုနဲ႔ ခုတ္မယ္တဲ့။

"ဖိုးတ႐ုပ.္...... ဟိုမွာ......၊ မင္းအေမနဲ႔ မိငယ္ လာၿပီကြ၊ ေခၚလိုက"္

ဘဲယားက ဖိုးတ႐ုပ္ကို လွမ္းျပတယ္။ မိငယ္က ႏႈတ္ခမ္းစူစူနဲ႔......။ ဒန္ဇလံုေလးကိုင္ လို႔။ 

အေမကေတာ့ ခ်ိဳင့္ဆင့္ တဆင့္နဲ႔၊ ႐ွက္႐ြံ႐ြ႔ံ႔ပံု။

"အေမ...... အေမ.... ဒီကို......လာ"

ဒါေပမယ့္ အေမနဲ႔မိငယ.္.... ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ၾကားထဲဝင္ေတာ့ ဓါတ္႐ွင္႐ံုက်ေနတာပဲ၊ ေနာက္က 

ဝိုင္းေအာ္ၾကတယ္။

"ေဟ.့..... ေဟ.့..... ၾကားျဖတ္မဝင္နဲ႔ကြ ေနာက္ မွာသြားတန္းေဟ"့

ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ အုပ္စု ေနာက္ကိုလွည့္ၿပီး လက္သီးဆုပ္ျပ၊ အံႀကိတ္ျပၾကတယ္။ အေမက ေတာ့ 

႐ွက္႐ြံ႐ြ႔ံံ႔နဲ႔ အျပင္ဘက္ထြက္ရပ္ၿပီး သူ႔လို ရပ္ေနတဲ့ မိန္းမတေယာက္ကို

"ဆန္တျပည္ ႏွစ္ဆယ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္လြန္းလို႔သာ.....၊ ႐ွက္စရာႀကီး ႐ွင္..... ခေလးေတြ 

ၾကားထဲမွာ"တဲ့။ ဟိုမိန္းမႀကီးက ေခါင္းခပ္ငံု႔ငုံ႔နဲ႔လက္ထဲကေတာ့ ခ်ိဳင့္ကုိပြတ္သပ္ေနရင္း တုိးတိုးေလး

"သူေတာင္းစားေတြ က်ေနတာပ"ဲ တဲ့။
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"ျဖည္းျဖည္းဗ်ိဳ႕..... ျဖည္းျဖည္း...... ၊ အားလံုး ရမယ္။ မပူနဲ႔...... ေဟာဒီမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိေသးတယ္

........ ။ ကဲ....... လာၿပီ ေနာက္တဇြန္း...."

ဆန္ျပဳတ္ထည့္ေပးတဲ့ လူႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာမွာ ေခြၽးေတြကို သီးေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူက 

တဟားဟားနဲ႔ ေပ်ာ္ေနတယ္။ ေဆးလိပ္ခံုေဘး တိုက္ေပၚကေနၾကည့္ေနတဲ့ ဆန္ျပဳတ္ပိုင္႐ွင္ 

အေဒၚႀကီးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကလဲ ျပံဳးျပံဳး၊ ျပံဳးျပံဳးနဲ႔။ ဖိုးတ႐ုပ္ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ သူတို႔ေရာ 

ဒီဆန္ျပဳတ္ေတြ ေသာက္သလားမသိဘူးေနာ္။

"ေဟ့ေကာင္ ဖိုးတ႐ုပ္ ေငးမေနနဲ႔၊ ျမန္ ျမန္ခ"ံ

ဖိုးတ႐ုပ္ေနာက္က ဘိုျဖဴဆိုတဲ့ေကာင္က ဇလံုနဲ႔တြန္းထိုးၿပီး သတိေပးတယ္။ ဟုတ္သားပဲ..... ။ 

ဖိုးတ႐ုပ္ေရွ႕ကဘဲယား။ ဘဲယားၿပီးေတာ့ ဖိုးတ႐ုပ္။

ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနတဲ့ ဆန္ျပဳတ္ ဇလံုေလးေတြကိုယ္စီနဲ႔ ပလက္ေဖာင္း 

ေဘး မန္းက်ည္းပင္ရိပ္ေအာက္မွာ တဖူးဖူးမႈတ္ၿပီး ဇလံုေစာင္း ေမာ့ေသာက္ လိုက္က်တယ္။ လွ်ာပူ 

ပူ အာပူပူနဲ႔ ဆန္ျပဳတ္ကလဲ ခ်ိဳမွ ခ်ိဳပ။ဲ

"ျမန္ျမန္ေသာက္ေဟ့ ၊ ေတာ္ၾကာ ဓမၼာ႐ံု မမီပဲေနမယ"္

"ေအးေဟ.့..... ေသာက္ၾကေဟ"့

တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေလာေဆာ္ၿပီး ေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ ဓမၼာ႐ံုဆီ ဇလံုေလးေတြကိုင္ 

ၿပီးေျပးၾကတယ္။ အိုး ဓမၼာ႐ံုမွာလဲ နည္းတဲ့ လူေတြမႈတ္ဘူး။ ဓမၼာ႐ံုက ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြ 

ပိုက္ဆံစုၿပီး တိုက္တာတဲ့။ ေဘာႀကီးမွာ အလွဴ႐ွင္စာရင္းေတြ ေရးထားတယ္။ တန္းစီ ေ႐ြ႔႐ွား 

ရာေနာက္ တေျဖးေျဖးလိုက္ရင္း စာဖတ္တတ္ခါ စ ဖုိးတ႐ုပ္.... ေဘာႀကီးေပၚကစာေတြကို ဖတ္ 

တယ္။ ဦးေအာင္ခင-္ေဒၚျမျမ..... ငါးက်ပ္။ ေဒၚခင္ခင္တင့္ သံုးက်ပ္။ ဖိုးတ႐ုပ္လိုပဲ ႏွစ္တန္း 

ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ဘဲယားတို႔၊ ဘိုျဖဴတို႔ လဲ လိုက္ဖတ္ၾကတယ္။

"ေဟ့ေရာင.္.... ဟိုေအာက္က စာလံုးႀကီး နဲ႔ေရးထားတာ ဖတ္ရေအာင.္.... ဘာတဲ့ကြ"

"သံုးရက္ႏွင့္အျပတ္ထိုင္မည"္

"ဟားဟားဟား၊  စာလဲမဖတ္တတ္ပဲ နဲ႔ေဟ"့

ဘဲယားဖတ္တာမွားေတာ့ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔၊ ဘိုျဖဴတို႔နဲ႔ တျခားေကာင္ေတြက ဝိုင္းေျပာင္ၾကတယ္။ 

ဘဲယားက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၿပီး

"ဘာမွားလို႔လဲကြ........ ကဲ"

"မွားတာေပါ့ကြ၊ မင္းက ေက်ာင္းမ လိုက္ရတာနဲ႔ စာေတြ ေမ့သြားပလား"

"ငါဖတ္ျပမယ.္.... ၾကည့္၊ သံုးရက္ႏွင့္ အျပတ္တိုက္မည္၊ ျပစ္ရဲရင္ ျပစ္ ၾကည့္၊ ေရေရာ ပစ္လိုက္မည္၊

ပံု ဆန္ျပဳတ္ တဲ"့

"ဟားဟားဟား၊ ရီရတယ္ေဟ့" ဖိုးတ႐ုပ္တို႔အုပ္စု စာဖတ္ၿပီးတအားသေဘာက် ဝိုင္းရီၾကတယ္။

“ဘဲယား...... ေနာက္တေနရာ သြားဦးမွာ လားကြ...... ဘယ္နားမွာလ”ဲ

ဓမၼာ႐ံုက ဆန္ျပဳတ္တဇလံုစီကို ေမာ့ ေသာက္ၾကၿပီး...... ေရွ႕ဆက္ဖို႔ တာစူၾကေတာ့၊ ဘဲယားက 

လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔

"နီးနီးေလးပဲ။ လာ ငါသိတယ္၊ ေန႔လည္က ငါ့ေလးေလးနဲ႔ လိုက္သြားရင္း အိုးႀကီးေတြတည္ေနတာ 

ငါျမင္ခဲ့တယ"္

ဘဲယားေခါင္းေဆာင္တဲ့ေနာက္ကုိ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔အုပ္စု ေျပး႐ူးေျပး႐ူးနဲ႔ လိုက္ၾကတယ္။ ဗိုက္ေခ်ာင္ 

ေအာင္ဆိုၿပီး ခုန္ေပါက္ၾကရင္း ဇလံုေတြ၊ ဂ်ိဳင့္ေတြကို တီးလိုက္ၾကေသးတယ္။ ဆန္ျပဳတ္က ဗိုက္ 

ျပည့္လြယ္သလို၊ ေခ်ာင္လြယ္ သလားလဲမေမးနဲ႔။ ခဏေလးဆို ျပန္ျပန္ဆာ တယ္။ ညေနမွာ 

ဘယ္ေလာက္ေသာက္သြား သြား၊ ညက်ရင္ ဗိုက္က ျပန္ဆာလာတာပဲ။ ထမင္းလိုလဲမဟုတ္ဖူး။
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"ေဟ့ ဟိုတိုက္ႀကီးမွာ ျမင္လား၊ မကုန္ေသးဘူး..... ။ လာ  တန္းဝင္စီမယ"္

ဖိုးတ႐ုပ္တို႔တေတြ ေခြၽးသံတ႐ႊဲ႐ႊဲနဲ႔ အေမာတေကာ တန္းဝင္စီလိုက္ၾကတယ္။ ဟာ  အိုးႀကီးေတြက 

ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေတာ္ေတာ္ ေဌးတဲ့အိမ္နဲ႔တူတယ္။ အသားဖတ္ေတြလဲ ဆန္ျပဳတ္ထဲမွာ အမ်ား 

ႀကီးျမင္ရတယ္။ ဒီဇလံုကိုေတာ့ အိမ္ထိ သယ္သြားၿပီး ည ဆာမွေသာက္ ရင္ေကာင္းမယ္။ 

ဆန္ျပဳတ္အိုးႀကီးေတြထဲကို ဖိုးတ႐ုပ္ အာသာငန္းငန္းနဲ႔ ၾကည့္ေနတုန္း ဘိုျဖဴက လက္လာတို႔တယ္။

"ဖိုးတ႐ုပ္ . ဟိုမယ္ ငါတို႔အတန္းထဲက ေကာင္မေလး"

ဖုိးတ႐ုပ္နဲ႔ဘဲယား ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ တို႔အတန္းထဲမွာ မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့ ေကာင္မေလးက 

ဆန္ျပဳတ္တန္းစီတိုးသူမ်ားရဲ႕ ဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို ေဘးကေနလာေရာက္ ၾကည့္တဲ့ ပြဲေတာ္ 

ၾကည့္ပရိသတ္ထဲမွာ။ သူ႔ အေဖလား။ ေလးေလးလားရဲ႕ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွာ အိုက္စကရင္ 

တပ်ပ္ပ်ပ္စားရင္းထိုင္လို႔။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ကို မခ်ိဳမခ်ဥ္ၾကည့္လို႔။ ဒါ တင္မကေသးဘူး သူက 

လက္ၫႇိဳးေလးကို ေကြး လို႔ ကေရာ္ကေရာ္လုပ္ရင္း ဖိုးတ႐ုပ္ဆီကို

"ေဟ့ ေဟ့ ႐ွက္ပါတယ္၊ သူေတာင္းစား ေတြက်ေနတာပဲ ႐ွက္ပါတယ္"

ေအာင္မာ ဘုတ္အီးမကကြာ ဟင္း။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ႐ွက္သြားတယ္။ ႐ွက္ေဒါသ ျဖစ္ျဖစ္ နဲ႔ 

လူႀကီးမျမင္ေအာင္ ဘုတ္အီးမကို ဘဲယားက လက္သီးဆုပ္ျပရင္း ေရွ႕ကို တေ႐ြ႔ေ႐ြ႔တိုးေနရတုန္း 

အေမ့ေဘးက ဟိုမိန္းမေျပာတဲ့ သူေတာင္းစားေတြက်ေနတာပဲ စကားကို သတိရတဲ့ ဖိုးတ႐ုပ္က 

စိတ္တင္းသံေလးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို မလံုမလဲ

"ငါတို႔မွ ဆုေတာင္းစားေတြမွ မဟုတ္တာေနာ့ကြာ"

"ေအးေလ ငါတို႔မွ မဟုတ္တာ . . အလကား "

ဘဲယားက ေရွ႕ကိုဖိတိုးတယ္။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔လည္း ေနာက္ကလိုက္တိုးတယ္။ ေဟာ အလွည့္ 

ေရာက္ျပီ။ ဖိုးတ႐ုပ္တို႔ ဇလံုေလးေတြ ထိုးခံ လိုက္ၾကတယ္။ ကေရာ္  ကေရာ္ ႐ွက္ပါတယ္ ေဟ့။ 

ဘုတ္အီးမဘက္ကို ဘယ္သူမွ လွည့္မ ၾကည့္ၾကဘူး။ ေဟ ေဟ့  ႐ွက္ပါတယ္။ ဖိုးတ႐ုပ္ တို႔ေရွ႕မွာ 

ဆန္ျပဳတ္အိုးႀကီးက အနံ႔ေတြ တေထာင္းေထာင္း  ။

ႏုႏုရည(္အင္းဝ)

သာရမဂၢဇင္း။ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ အာဏာသိမ္းၿပီးခါစ... ဗမာတျပည္လံုး ၿမိဳ႕႐ြာအႏွ႔ံမွာ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္း 

ေလးတခုကို ခံစားေရးဖြဲ႔ပါတယ္။
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ကၽြန္မညီမေလး “သီ” နဲ႔ ကိုရဲလင္း (Alfred)တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဒီတေခါက္ အေမရိကားက အျပန္မွာ 

ကၽြန္မတို႔အိမ္အတြက္ ဖုန္းေျဖစက္ (Answering Machine) ေလး၀ယ္လာတယ္။ ျမန္မာစကားကို 

မႊတ္ေနတဲ့ ကိုရဲလင္းက “ဒါ ဆရာမတို႔အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေမာေနေအာင္ လိုက္မ႐ွာရေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္” တဲ့။ သူေျပာတာ တကယ္ကို မွန္ပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ 

တည္း႐ွိတဲ့ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာ ႏွစ္ေယာက္လံုးထြက္သြားရင္ လူကိုယ္တိုင္ပဲ လာလာ၊ ဖုန္းပဲဆက္ 

ဆက္၊ လက္ခံၿပီး ေျဖမယ့္သူရယ္လို႔ ဘယ္သူမွ မ႐ွိေတာ့ဘူးေလ။

တခါတေလက် ဖုန္းဆက္ၿပီးလာမယ့္ သူေတြကလည္း ဖုန္းျမည္ၿပီး ကိုင္မယ့္သူမ႐ွိ တာကိုပဲ 

ပ်က္ေနတယ္ထင္ပါရဲ႕ ဆိုၿပီးလာ၊ ဒီေရာက္ေတာ့ မေတြ႔၊ ေမးရမယ့္သူကလည္း မ႐ွိနဲ႔ အင္မတန္ 

အားနာစရာေကာင္းတာ။ ကၽြန္မမိတ္ေဆြႀကီး ေ႐ႊပုပၸါးဆို အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ခံရလြန္းလို႔ “

မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆရာမ၊ ေဘာလ္ပင္နဲ႔ စာအုပ္ကေလးတအုပ္ ဆရာမတို႔ တံခါး၀မွာ ခ်ိတ္မွ 

ျဖစ္ေတာ့မယ”္ လို႔ အၾကံေပးဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီနည္းလမ္းကလည္း သိပ္အဆင္ ေျပမယ္ 

မထင္လို႔ အဲဒီအၾကံ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူး။

ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္က စိတ္ကူးေပါက္တဲ့အခ်ိန္ ထြက္ခ်င္ရာ ထြက္သြား၊ 

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြက ဖုန္းဆက္ မေတြ႔၊ သြားတတ္တဲ့ေနရာေတြ လိုက္႐ွာၾက မေတြ႔၊ 

စိတ္ညစ္ၾက၊ စိတ္တိုၾက၊ ေမတၱာပို႔ၾကနဲ႔ပဲ.... ဒီလိုနဲ႔ပဲေပါ့။

ကၽြန္မ ေ၀းရပ္ေျမျခားမွာတုန္းက ဖုန္းေျဖစက္ေလးေတြ ႐ံုးတိုင္းေစ့၊ အိမ္တိုင္းေစ့ တပ္ထားတာေတြ႔ 

ေတာ့ အိမ္ဖို႔ စိတ္ကူးမိေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ ဘယ္အိမ္မွာ၊ ဘယ္႐ံုးမွာမွ သိပ္တပ္ 

ေလ့မ႐ွိဘူးဆိုတာ သြားသတိရတယ္။ တယ္လီဖံုးဆိုတာလည္း အိမ္ေပါက္ေစ့မ႐ွိ။ ႐ွိတဲ့အိမ္ေတြမွာ 

လည္း တယ္လီဖံုးကိုင္ဖို႔ လူအားတေယာက္က အျမဲ႐ွိေနတတ္တာေလ။ ကိုယ္တေယာက္တည္း 

ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ျဖစ္ေနဦးမယ္။ ေတာ္ပါၿပီေလဆိုၿပီး မ၀ယ္ခဲ့တာ။ တကယ္တမ္းက် (စီးပြါး 

ေရး၊ ႀကီးပြါးေရးကိစၥ ဟုတ္လည္းမဟုတ္၊ ႐ႈပ္လည္းမ႐ႈပ္ေပမယ္)့ အေပါင္းအသင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကိစၥမ်ား 

ေျမာင္လွတဲ့၊ အိမ္မွာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ကပ္ေလ့မ႐ွိတဲ့ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာကမွ အဲဒီစက္ဟာ 

တကယ္လိုအပ္တာ။ ခုေတာ့ ဟန္က်သြားၿပီ။ “သ”ီ တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက သူတို႔လက္ေဆာင္ကေလးကို 

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးၿပီး သံုးစြဲပံု နည္းနာနိသွ်ေတြကို သင္ၾကားေပးသြားၿပီး 

ေနာက္တေန႔မွာ ပဲ ကၽြန္မတို႔ စတင္အသံုးျပဳပါေတာ့တယ္။

ေနာက္တေန႔ အျပင္ထြက္ခါနီးမွာ စက္ကေလးကို ပလပ္ထိုး၊ အသံသြင္းခလုတ္ဖြင့္ၿပီး၊ စက္ကို 

နည္းနည္းပါးပါး ျမင္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးထားတဲ့ ကၽြန္မက ဆရာႀကီးလုပ္ၿပီး “ဟဲလို၊ ေျခာက္၊ ေျခာက္၊ ခြန္၊ 

သံုး၊ ေလး၊ သံုး” လို႔ ေျပာထည့္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အသံ ျပန္နားေထာင္ၿပီး မီးနီေလး ျငိမ္သြားၿပီ 

ဆိုေတာ့မွ “ရၿပီ၊ သြားစို႔” ဆိုေတာ့ ကၽြန္မခင္ပြန္းက “ဟာ.. ဒီေလာက္နဲ႔ ရပါ့မလား” တဲ့။ “ရတာေပါ့၊ 

ဒီလိုပဲသြင္းရတာ၊ ဟိုမွာ ဒီလိုပဲဖုန္းနံပါတ္ပဲ ေျပာထားတာပ”ဲ ဆိုၿပီး “ဟိုမွာ”နဲ႔ ကၽြန္မကိုင္ ေပါက္ 

လိုက္ေတာ့ ကၽြန္မခင္ပြန္းခမ်ာလည္း“ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္လည္းၿပီးတာပ”ဲဆိုၿပီးၿငိမ္သြား ႐ွာတာေပါ့။

အဲဒီေန႔ တေန႔လံုး စက္အားကိုးနဲ႔ သြားခ်င္ရာေတြ သြားၿပီး အိမ္ျပန္လာေတာ့ မီးနီေလးကိုလည္း 

ၾကည့္လိုက္ေရာ မီးနီကေလးက နဂိုအေနအထားအတိုင္း ရဲရဲေလးပဲ ၿငိမ္လို႔။ တေယာက္ေယာက္က 

စက္ထဲစကားေျပာထည့္ထားရင္ မီးနီေလးက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္နဲ႔ အခ်က္ျပမွာေလ၊ ခုေတာ့ 

ၿငိမ္လို႔။ ဘယ္လိုသေဘာလဲ။ 

ကၽြန္မတို႔ သြားေနတုန္း တစံုတေယာက္ေသာသူမွ မဆက္ဘူးဆိုတာ ကေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္။ ဘယ္လို 

မွ မဟုတ္ႏိုင္။ ဒါဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အေျဖကို ကၽြန္မ စဥ္းစားေနတုန္းမွာပဲ 

ဖုန္းသံ ျမည္လာပါတယ္။ ကၽြန္မေကာက္ကိုင္ၿပီး “ဟဲလိ”ု လုပ္လိုက္ ေတာ့ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ အပ်ိဳႀကီးရဲ႕ အသံ။

“ငါပါဟဲ့ မယ္ႏုရဲ႕”

“ေအးပါ၊ ဘာလဲ ေျပာေလ”
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“ေနစမ္းပါဦး၊ ေန႔လည္တုန္းက နင္ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဖုန္းနံပါတ္ေျပာၿပီး ဖုန္းကို 

ခ်ပစ္ရတာလ”ဲ

“ေဟာေတာ”့

“ဘာေဟာေတာ့လဲ။ အေရးႀကီးတာ ေျပာမလို႔ပါဆိုမွ ေနာက္စရာ မဟုတ္ဘူးဟဲ့။ ငါေလ 

တကယ္စိတ္တိုတယ္။ သံုးခါေတာင္လုပ္တယ္၊ နင.္... ဟင္း...”

“အမယ္ေလး... ေသေတာ့မွာပဲ၊ အဲဒါလူမဟုတ္ဘူးဟဲ့။ စက္၊ စက္။ Answering Machine ဟဲ့။ နင္ 

ေျပာခ်င္တာေတြ အဲဒီထဲ ေျပာထားခဲ့လို႔ ရတယ္ေလ။ ဒါေလးေတာင္မွ နင္မသိဘူးလား။ ငါတေန 

ကုန္ အျပင္သြားေနတာ”

“ဟင.္. ဟုတ္လား၊ ငါဘယ္လိုလုပ္ သိမလဲဟဲ့။ နင္ပဲ မွတ္တာေပါ့။ စက္ဆိုလည္း စက္မွန္းသိေအာင္ 

ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျပာေဟ့၊ တို႔က ေတာသူေတြ”

ဟုတ္လိုက္ေလ၊ ဒီတခါေတာ့ အပ်ိဳႀကီးမွန္သြားျပန္ပါၿပီ။ စက္အေတြ႔အႀကံဳ လံုး၀မ႐ွိတဲ့ သူတ 

ေယာက္ဟာ ဒီလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မဘာျဖစ္လို႔ ဘ၀ ေမ့ရတာလဲ။ ေ၀းေျမ ရပ္ျခားမွာ 

အေဆာင္ကေန သူငယ္ခ်င္းဆီ ဖုန္းဆက္ေတာ့ ဖုန္းသံသံုးခ်က္ ျမည္အၿပီးမွာ “ဟဲလို သစ္စ္အစ္စ္ 

ၾကည္ၾကည”္ အစခ်ီၿပီး စက္သံေပၚလာတာကို မသိဘဲ ၀မ္းသာအားရနဲ႔ “ေဟ.့.. မၾကည္၊ မႏုေလ၊ 

မႏ”ု နဲ႔လုပ္ေနတာ၊ ဟိုဘက္ကမရပ္ဘဲ ဆက္ေျပာေနေတာ့မွ နည္းနည္း ရိပ္မိသြားၿပီး ၿငိမ္နား 

ေထာင္ၾကည့္ရတာ၊ အဲဒါက်မွ “ေၾသာ.္.. စက္ဆိုတာ ဒါကိုး”ဆိုၿပီး ဥာဏ္အလင္းပြင့္သြားတာ။ ေနာင္ 

စက္မ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႔ထိဆက္ဆံၿပီးေတာ့မွ စက္နဲ႔လူကို ခ်က္ခ်င္းကြဲႏိုင္သြားတာေလ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ၏ 

မ်ားစြာေသာ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ကၽြန္မကဲ့သို႔ ဥာဏ္အလင္းပြင့္ေစရန္ စက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္ 

သြင္းေျပာၾကားမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခင္ပြန္းသည္အားတင္ျပလိုက္ခါ႐ွိေသး။ တခါ 

တည္း ေအာင္ႏိုင္သူတို႔ မ်က္ႏွာနဲ႔ “က်ဳပ္ မေျပာဘူးလား၊ ဒါ “ဟို” မဟုတ္ဘူး။ “ဒ.ီ. ဒ”ီ ျမန္မာျပည.္.. 

ေနာ္ ဖုန္းနံပါတ္ေလး ေျပာ႐ံုပဲမရဘူးဗ်”နဲ႔ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မိန္႔ၾကား ေတာ့တာပဲ။

အံမယ္၊ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ “ကိုယ္အသံသြင္းမယ”္ ဆိုၿပီး၊ ဘယ္လိုေျပာထည့္လိုက္ သလဲ သိလား။ 

“ဟဲလိ.ု. ေျခာက္၊ ေျခာက္၊ ခြန္၊ သံုး၊ ေလး၊ သံုး၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္တိုးနဲ႔ ေဒၚႏုႏုရည္အင္း၀ အိမ္ကပါ 

ခ်င္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး အျပင္သြားပါတယ္။ ဒါစက္ပါခင္ဗ်ာ၊ မွာစရာ႐ွိရင္ စက္ထဲမွာ”

အဲဒီေနရာလည္းေရာက္ေရာ ကၽြန္မက မေအာင့္ႏိုင္ဘဲ ရယ္ခ်လိုက္ေရာ။

“ေဟာဗ်ာ.... ဒီမွာ အသံသြင္းေနတယ္ ဘာျဖစ္တာလ”ဲ

“ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ “ဒါစက္ပါခင္ဗ်ာ” ဆိုတာႀကီးကို ရယ္ခ်င္လုိ႔၊ မွာစရာ႐ွိရင္ စက္ထဲမွာ မွာခဲ့ပါ ဆိုရင္ 

သိပါၿပီ။ က်ဳပ္တို႔လူေတြ ဒီေလာက္ မတံုးပါဘူး”

အဲဒါက်မွ “ေအး ေအး” ဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုး အေခ်ာသပ္ ဘယ္လိုသြင္းလိုက္လဲ ဆိုေတာ့ “ဟဲလိ.ု.. 

ေျခာက္၊ ေျခာက္၊ ခြန္၊ သံုး၊ ေလး၊ သံုး၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္တိုးနဲ႔ ေဒၚႏုႏုရည္အင္း၀ အိမ္ကပါခင္ဗ်ာ၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး အျပင္သြားပါတယ္။ မွာစရာ႐ွိရင္ စက္ထဲမွာ မွာထားခဲ့လို႔ရပါတယ္။ 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ” တဲ့။ မဆိုးပါဘူး၊ 

အိုေကဆိုၿပီး အဲဒီေန႔က ကၽြန္မတို႔ အျပင္ထြက္ၿပီး၊ ျပန္လာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ စက္ကေလးမွာ မီးနီ 

ကေလးက မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္နဲ႔ အခ်က္ေတြျပလို႔။ ၾကည့္စမ္း ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြေတြ 

စက္မွန္းသိသြားၿပီ။ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ မီးနီကေလး ဟာ စက္ထဲမွာ မွာထားတာေတြ႐ွိေၾကာင္း 

အသိေပးေနတာေလ။ ဘယ္သူေတြ ဘာေတြ မွာထားပါ လိမ့္။ ကဲ.. လာခဲ့စမ္းဆိုၿပီး နားေထာင္ 

တဲ့ခလုပ္ကို ကၽြန္မ ဖြင့္ခ်လိုက္တယ္။

ပထမဆံုး ေပၚလာတဲ့ အသံက ကၽြန္မနဲ႔ စိမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ မ၀ံ့မရဲ အသံေလး။ “....မွာ 

က်င္းပပါမယ္ဆရာ၊ အဲဒါ ဆရာ တက္ျဖစ္ေအာင္တက္ပါတဲ့။ ဒါပါပဲ” တဲ့။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ 

တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ ၾကည့္လိုက္ၾကတယ္။

“အသံက ျပတ္ေနတယ္။ အဲဒါ ဘယ္သူလဲ”

“ကိုယ့္ဌာနက တေယာက္ေယာက္ ျဖစ္မယ္၊ ေကာင္းေရာ။ ဘယ္ႏွစ္နာရီ၊ ဘယ္မွာဆိုတာ 

အကုန္ျပတ္ေနတယ္။ ေအး ကိုယ္သိၿပီ။ စက္ထဲက တီ..တီ..တီ.. ဆိုတဲ့ အခ်က္ေပးသံ အဆံုးကို 

မေစာင့္ဘူး၊ ေျပာခ်လိုက္တာ”



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
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“ဟုတ္တာေပါ့ ျပသနာပ”ဲ

စက္ထဲမွာ “မွာစရာ႐ွိရင္မွာပါ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ”္ ဆိုၿပီး စကားဆံုးရင္ တီ..တ.ီ.တီ ဆိုတဲ့ 

အခ်က္ေပးသံေလး ေပၚလာေလ့႐ွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး “တီ” ဆိုတဲ့ အသံ႐ွည္ေလးဟာ 

စၿပီးအသံသြင္းဖို႔ စၿပီးစကားေျပာဖို႔ အခ်က္ေပးတဲ့ အသံပဲ။ အဲဒီ အခ်က္ေပးသံ အဆံုးကို မေစာင့္ပဲ 

သြင္းလိုက္ရင္ ေရွ႕က အသံေတြ အကုန္ျပတ္ကုန္တာေပါ့။ ေနာက္ထပ္သြင္းထားတဲ့ (Message) 

သံုးခုကို ကၽြန္မနားေထာင္ရေတာ့လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ေရွ႕က အသံေတြ အကုန္ျပတ္ၿပီး 

တေယာက္ကက် “ဒါပဲေနာ”္ တဲ့။ ေနာက္တေယာက္က် “ဖုန္းျပန္ဆက္ပါ” တဲ့။ ေနာက္တေယာက္ 

က် “လာခဲ့ပါေနာ.္. ဒါပဲ” တဲ့။ ဘယ္သူ႔အသံလဲ ဆိုတာ ဖမ္းလို႔မရဘူး။ ျပသနာပဲ။

“ကဲ... ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ”

“အင္း..ေနဦး”

ေနာက္တေန႔ အျပင္ထြက္မယ္လုပ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္သလဲဆိုေတာ့ “စက္ထဲမွာ 

မွာစရာ႐ွိတာ မွာထားခဲ့လို႔ရပါတယ”္ ဆိုတဲ့ စကားေနာက္မွာ “မွာမယ္ဆိုရင္ အခ်က္ေပးသံေလး 

နားေထာင္ၿပီး အခ်က္ေပးသံေလးဆံုးေတာ့မွ မွာပါေနာ”္ ဆိုတဲ့ ၀ါက်႐ွည္တေၾကာင္းကို ထပ္မံျဖည့္ 

စြက္ပစ္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေပါ့။ အိုေက... ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး 

ဟုတ္သြားၿပီ။ စက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ဆို႐ွင္းျပျပီး ၿပီ။ စက္ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳပါ ဆိုတာကို 

လည္း ေမတၱာရပ္ခံၿပီးၿပီ။ ဘာမ်ားအဆင္မေျပစရာ ႐ွိေသးလို႔လဲ။ အဆင္ကို ေျပရမယ္ဆိုၿပီး 

ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ေယာက္ အျပင္ေလာကကုိ တေခါက္ ထပ္မံထြက္ခဲ့ၾကျပန္တယ္။
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ဒီတခါမွာေတာ့ ကၽြန္မေတြးထင္ထားတဲ့အတိုင္းပါဘ။ဲ မီးနီကေလး မွိတ္တုတ္နဲ႔ စက္ကေလးထဲက 

ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ အသံေတြဟာ အျပတ္အေတာက္မ႐ွိ အဆင္ေတာ့ ေျပပါရဲ႕။ ကဲ.... ကၽြန္မ 

စက္ကေလး တေန႔တာ ဖမ္းယူရ႐ွိထားတဲ့ အသံေတြကို နားဆင္ၾကည့္စမ္းပါဦး။
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“အ.ဲ. ဟဲဟ.ဲ..ဟဲဟဲ (အေၾကာင္းမဲ့ ႐ွက္စႏိုး ရယ္ေမာလိုက္ေသာအသ)ံ အ.ဲ. ခင္ေမာင္ျမင့္ 

ဆက္တယ္၊ ခင္ေမာင္ျမင္.့.. ဟိုဟာေလ စာတမ္းဖတ္ပြဲကိစၥေျပာမလို႔။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာခ်င္တာ။ 

အ.ဲ. ဘယ္လိုေျပာရမလဲ မသိဘူး။ ဟဲ...ဟဲ.. ကိုတိုးနဲ႔ မႏု အခုဆက္တာ ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဒါပဲေနာ္ 

ေက်းဇူးပ”ဲ

(သူကေတာ့ ကၽြန္မတိုရဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြ လက္ေထာက္ညႊန္မွဴးအဆင့္႐ွိတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ 

ဆိုသူ ျဖစ္ပါတယ)္

“ဟဲလိ.ု.. အ.ဲ.ဟဲလိ.ု..အဟင္း (လည္ေခ်ာင္း႐ွင္း၍အားယူသ)ံ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး႐ွင္၊ ႐ွင့္ကို ကၽြန္မ 

မသိပါဘူး၊ ကၽြန္မကိုလည္း သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟို... ကၽြန္မ ဖံုးမွားဆက္မိတာပါ။ ဒါေပမယ္.့... 

ဒီလို အသံမ်ိဳး တခါမွ မၾကားဖူးလို႔ အသံသြင္းၾကည့္တာပါ။ ေနာက္လည္း ဆက္ပါဦးမယ္႐ွင”္

(နာမည္ကိုပါ မွားေခၚသြားတဲ့ အမည္မသိ၊ လူခ်င္းလည္းမသိ၊ ထူးဆန္းေသာ မိန္းမတေယာက)္
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“ခစ္ခစ္ ခစ္ခစ.္..” (ကေလးရယ္သံမ်ား)

“ေျပာေလ” (ႀကီးေကာင္၀င္စ ခ်ာတိတ္အသ)ံ

“အိ.ု... ေျပာခ်င္ပါဘူး” (စြာတာတာခ်ာတိတ္မအသ)ံ

“ဒီမွာ... ဒီမွာ၊ ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ား ဘီအီးဒီေအာင္သိုက္မ်ား မွတ္ေနလား၊ အသံကိုက “ပ”ဲ ခ်ည့္ဘ”ဲ 

(ဒီအသံပိုင္႐ွင္မ်ားကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္း ေလယဥ္မွဴးႀကီးရဲ႕ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာေလးမ်ားနဲ႔ သူကေလးတုိ႔ရဲ႕ မိခင္ငယ္ေလး ျဖစ္ပါတယ)္
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“ဟဲလိ.ု... အမယ္ေလး.. စက္ႀကီးက ေခ်လိုက္တာ အစ္မရယ္၊ ေတာ္ၿပီ၊ မေျပာေတာ့ဘူး.. ဘိုင”္



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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(ဒါက ကၽြန္မရဲ႕ “ေဂးလ”္ သမီးေတြထဲက ႏႈတ္ခမ္းတလန္ပန္းတလန္ လုပ္တတ္တဲ့ သမီးတေယာက္ 

ျဖစ္လိမ့္မယ)္
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“ဟဲလိ.ု..ဆရာ၊ အဲ.. သမီးတို႔ပါ၊ ဟို သမီးတို႔ ေအာင္စာရင္းေတြ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ 

ထြက္မွာလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ပါ။ ေဟ့.. ဒါ ငါ စက္နဲ႔စကားေျပာေနတာ သိလား။ စက္နဲ႔။ (အနား႐ွိ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ား လွည့္ေျပာသ)ံ မယံုရင္ေန၊ တကယ္ကို စက္၊ လာနားေထာင္ၾကည္”့

“ဟဲလိ.ု. ဟဲလို၊ ဟင္ စက္ကလည္း ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး”

“ခုနကေျပာတယ္၊ ငါၾကားပါတယ္ဆိုေနမွ၊ ေပး...ေပး..၊ ေတာ္ၿပီ၊ ဟဲလို ဒါပါပဲဆရာ၊ သမီးတို႔ 

ဖုန္းျပန္ဆက္ပါမယ”္ (သူကေလးေတြကေတာ့ ကၽြန္မခင္ပြန္းရဲ႕ တပည့္ေလးေတြ “ဘြဲ႔လြန္ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသ”ူ မ်ားျဖစ္ပါတယ)္
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“ေအး... စက္၊ စက္ဟုတ္လား၊ အဲဒီစက္ႀကီးပ်က္၊ ေအးေရာ” 

(ဒီအသံပိုင္႐ွင္ကို ရင္းႏွီးပံုရေပမယ့္ ဒီေန႔ထိ ကၽြန္မတို႔ ေဖာ္လို႔ မရေသးပါဘူး)

“ဟဲလိ.ု.. အ.ဲ.. နက္ျဖန္မနက္ ကိုးနာရီကေန ဆယ့္တနာရီ (Top Star) ကို၊ ကိုသက္ႏြယ္ဖိတ္တာ 

လာခဲ့ဖို႔ မွာခဲ့တယ္လို႔ ေသခ်ာေလး၊ ေျပာေပးပါဗ်ာ ေနာ္၊ အေရးႀကီးလို႔ပါ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ” 

(“ေဟာေတာ”့ ဆိုၿပီး ကၽြန္မ သေဘာက်စြာရယ္မိသူကကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အစ္ကိုႀကီး နာမည္ေက်ာ္ 

ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္ပါတယ)္
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“ဟဲလိ.ု... အ.ဲ... တိုးေလး၊ ငါပါကြာ၊ မင္းသူငယ္ခ်င္းေလ၊ သိတယ္မဟုတ္လား၊ ဟင္... ဘာမွလဲ 

ျပန္မေျပာဘူး၊ အင္း စက္တပ္တာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စကားေျပာရတာ အရသာ 

မ႐ွိဘူးကြေနာ္၊ အဲ... သူငယ္ခ်င္းေရ..၊ ေျပာရဦးမယ္၊ ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ ကုန္စင္ဆို သလိုေပါ့ကြာ။ 

ဟိုေန႔က အင္း... မွတ္မွတ္ရရ လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ဇန္န၀ါရီလ ေလးရက္ေန႔မွာေဟ့ ျဖစ္တာ။ 

တကယ္ေတာ့ ငါမမွားဘူး သူငယ္ခ်င္း။ အဒဲီေန႔မနက္က ထင္ေတာ့ထင္သား၊ မ်က္ခံုးကလည္း လႈပ္ 

တုတ္တုတ္ကြ။ ငါေျပာတယ္ မိန္းမကို၊ မိန္းမေရ ငါ ဒီေန႔...”

(မွာၾကားရန္ Message တခုကို စကၠန္႔ ၃၀ အခ်ိန္ကိုက္ထားတဲ့အတြက္ စက္က ျဖတ္ေတာက္ 

လိုက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မခင္ပြန္း ငယ္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဖြဲ႔ႏြဲ႔မႈဟာ တ၀က္တျပက္နဲ႔ (သူဘာျဖစ္တယ္ 

ဆိုတာ မသိလိုက္ရဘ)ဲ ျပတ္ေတာက္သြားေတာ့တယ္။ သူကေတာ့ သူ႔ထံုးစံအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရယ္ကုန္စင္ကို ဘယ္အခ်ိန္ထိ ဆက္ၿပီး ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေလတယ္မသိ။)
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အသံေတြ အားလံုးကို နားေထာင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာငယ္ ကေလး 

ေတြနဲ႔ တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ ၾကည့္လိုက္မိၾကတယ္။ သက္ျပင္းတခ်က္ကိုလည္း ကၽြန္မ 

႐ိႈက္လိုက္မိတဲ့ခဏမွာဘဲ ဖုန္းသံက ျမည္လာျပန္တယ္။

“ဟဲလို ”

“ဟဲ.့.. စက္လား၊ လူလား...”

ဟိုက္၊ ကၽြန္မရဲ႕ အခ်စ္ဆံုး ငယ္သူငယ္ခ်င္း၊ အရာ႐ွိႀကီးကေတာ္ရဲ႕ အသံ၊ စက္လား လူလားတဲ့။

“လူပါဟယ္၊ လူပါ၊ စက္မဟုတ္ပါဘူး”

ကၽြန္မေျဖသံကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေတာင္ ကၽြန္မ သနားေနမိတယ္။

“မသိဘူးေဟ့၊ ေမးရေသးတာ၊ ငါ့အေၾကာင္းညည္းသိသားပဲ၊ စက္နဲ႔ ေျပာဖုိ႔ မဆိုထားနဲ႔ တယ္လီဖုန္း 

ခြက္ႀကီး နားနားကပ္ၿပီးေျပာရတဲ့ အလုပ္ကို ငါအင္မတန္ စိတ္ပ်က္တာ၊ ဟဲ့  ေနဦး ငါေျပာဦးမယ”္



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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“ေအး.. ေအး.. ေျပာ ”

ခါတိုင္း ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ေတြ႔ရင္ ဘယ္သူမွ ၀င္လို႔မရေအာင္ စကား ေျပာတတ္ၾက 

ေပမယ့္ ဒီတခါမွာေတာ့ ကၽြန္မတေယာက္ ဟီးဟီး ဟားဟား လည္းမလုပ္ႏိုင္၊ သူေျပာတာေတြကိုပဲ 

အင္း လိုက္ရင္းနဲ႔ ဖုန္းေျဖစက္ကေလးကိုပဲ မမွိတ္မသုန္ၾကည့္လို႔။ သင္းကေလးကို ဆက္ထားသင့္ 

မထားသင့္ ကၽြန္မေတြးေနမိပါၿပီ။
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“ဟဲလိ”ု

“ဟဲလို အဲ ဆရာမလား၊ လူကိုယ္တုိင္ပဲလား၊ ကၽြန္ေတာ္ပါ၊ မိုးထိုက္ပါ”

“ေအး... ကိုမိုးထိုက္ေျပာ၊ လူကိုယ္တိုင္ပါပဲ ေမာင္ရာ...ေျပာပါ”

“ဟာ... ဆရာမႏွယ္၊ ဟိုေန႔က ကၽြန္ေတာ္ဆက္တယ္၊ စက္မွန္းသိပါဘူးဆိုဗ်ာ၊ ဆရာမ 

အသံကလည္းတိုးတိုး၊ ျမန္လည္း ျမန္ေနတယ္ဗ်ာ။ သိုင္းကယူလို႔လည္း ၾကားလိုက္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘိုလိုေျပာေနတယ္ထင္လို႔.. ဟဲလိ.ု. အိုင္အမ္ မိုးထိုက္၊ အိုင္၀မ့္တူ စပိခ္ ၀သ္စ္ယူနဲ႔ 

လုပ္ေနတာဗ်ိဳ႕။ ေနာက.္.. ဆရာမအသံက ၿငိမ္သြားၿပီး တီတီ ဆိုတာေတြ ေပၚလာေတာ့မွ ဟိုက္... 

စက္ဆိုတာ ဒါနဲ႔ တူရဲ႕ေပါ့။ ကိုယ္လည္း တခါမွ သံုးဖူးသံုးစ မ႐ွိေတာ့ အဲဒီဟာထဲလဲ ဘယ္ႏွယ့္ဟာ၊ 

ဘာညာရယ္လို႔ ထည့္ခဲ့ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ”

“ေၾသာ.္..ေအး၊ အဲဒီေန႔က လွည္းတန္းဘက္ ခဏေလးထြက္သြားတာကြ၊ သြားခါနီး ငါ ကဗ်ာကယာ 

သြင္းသြားလို႔နဲ႔ တူတယ”္

“မသိဘူးေလဗ်ာ၊ အဲဒါ ေနဦးဗ်၊ ညဘက္က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တခါ ထပ္ဆက္ျပန္ေရာ။ ေအာင္မယ္ 

အဲဒီအခါက်ေတာ့လည္း ခင္ဗ်ားေယာက္်ား အသံႀကီးနဲ႔ လုပ္ျပန္ေရာဗ်ိဳ႕”

အညာသား၊ နာမည္ေက်ာ္ ဓာတုေဗဒ က်ဴ႐ွင္ဆရာနဲ႔ စကားေျပာၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္မခမ်ာ 

ရယ္ရေတာ့မလို၊ ငိုရေတာ့မလို။

ဘယ္လိုလဲ စက္ကေလးေရ၊ သနားစရာ စက္ကေလးကို ကၽြန္မ အသာတို႔ထိလိုက္ တုန္းမွာဘဲ 

ဖုန္းသံက ျမည္လာျပန္ပါၿပီ။

“ဟဲလိ”ု

“ဟဲလိ.ု.. ႏုႏုလား၊ ေ႐ႊေအးပါ”

“ဟယ.္..ေ႐ႊေအး..သူငယ္ခ်င္း၊ ငါသတိရေနတာ ဘယ္လိုလဲ....”

(႐ုတ္တရက္ ေ႐ႊေအး႐ိႈက္သံကို ကၽြန္မ ၾကားလိုက္ရပါတယ)္

“ဟဲ.့.. ေ႐ႊေအး၊ ဘာျဖစ္ျပန္ပလဲ ငါ့ကို ေျပာစမ္း”

၀မ္းနည္းဓါတ္ခံ အလြန္႐ွိတဲ့ မေ႐ႊေအးက ဆက္ပဲ႐ိႈက္ေနတယ္။ ျပႆနာပဲ။ ကၽြန္မ ဒီသူငယ္ခ်င္းက 

ငယ္ငယ္ကတည္းက ဆင္းရဲ႐ွာၿပီး၊ ႐ိုး႐ိုးအအ၊ အရာရာမွာ အားငယ္ေၾကာက္ တတ္၊ ျပႆနာမွန္ကို 

မ်က္ရည္နဲ႔ဘဲ အေလွ်ာ့ေပး ေျဖ႐ွင္းတတ္တဲ့သူ။ သူအားအကိုးဆံုးက ကၽြန္မ။ ခုလည္း 

ဘာျဖစ္ျပန္ၿပီလဲ မသိပါဘူး။

“ေ႐ႊေအး၊ နင့္ကိုငါေျပာထားတယ္ မဟုတ္လား၊ မ်က္ရည္ေနာက္မွက်၊ ျပႆနာကို အရင္ေျပာရ 

မယ္လို႔ေလ”

“ငါ...ငါ... ၀မ္းနည္းလို႔ပါ”

“ေအး.. ဘာျဖစ္လို႔ ၀မ္းနည္းတာလဲလို႔”

“ငါ... ဟိုတေန႔က နင္တို႔အိမ္ကို ဖုန္းဆက္တာ၊ နင့္ေယာက်္ားက ငါ့ကို အဖက္လုပ္ စကားမေျပာဘူး 

သိလား”

“ဘာရယ.္...”

“ငါက ဒီဘက္ကေန ေျပာေနပါတယ္။ ဆရာ၊ ကၽြန္မ ႏုႏုသူငယ္ခ်င္း ေ႐ႊေအးပါလို႔၊ သူက ဖုန္းနံပါတ္
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နင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္နာမည္ေတြေျပာတယ္။ အသံကလည္း တမ်ိဳးႀကီး၊ ငါ့ကို အရင္က ေျပာတဲ့ အသံ 

မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ငါဘယ္လိုေျပာေျပာ သူေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာၿပီး ဖုန္းခ်ပစ္လိုက္တယ္။ ငါ ၀မ္းနည္း 

လိုက္တာ... ငါ...”

“ေနဦး.... ေ႐ႊေအး ငါေျပာမယ”္

“(႐ိႈက္လ်က)္ ငါက နင့္ကို ခဏခဏ အကူအညီေတာင္းရတာ ခဏခဏ ဒုကၡေပးရေတာ့ သူက 

ငါ့ကို၊ ငါေနာက.္.. နင့္ကို ဒုကၡမေပးေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ဖုန္းမဆက္ေတာ့ပါဘူး”

“ေ႐ႊေအး....၊ ေ႐ႊေအး”

ကၽြန္မ ဘယ္လိုပဲ ေခၚေပမယ့္ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းဟာ “ဂြပ္” ခနဲျမည္တဲ့ဖုန္းခ်သံနဲ႔ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ 

ဆက္ခဲ့သြားပါၿပီ။ သက္ျပင္းတခ်က္ကို ခ်လိုက္႐ံုကလြဲလို႔ ကၽြန္မ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ဦးမွာလဲ။ စက္ 

ကေလးေရ၊ မင္းကိုငါ ျဖဳတ္ပစ္တာပဲ ေကာင္းမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဖုန္းေျဖစက္ကေလး ေဘးနာမွာ ေထာင္ 

ထားတဲ့ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ေလးထဲက လွည္းယဥ္ကေလးနဲ႔ ျမန္မာသမီးပ်ိဳေလးက ျပံဳးျပံဳး 

ေလးကၽြန္မကို ၾကည့္ေနတယ္။ အလိ.ု.. ကၽြန္မ စက္ကေလးကို ျဖဳတ္ဖို႔ စိတ္ကူးတဲ့ေန႔ဟာ ဇန္န၀ါရီ 

(၁)ရက္၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲကို ခ်င္းနင္း ၀င္ေရာက္တဲ့ ေန႔ပါလား ။။

ႏုႏုရည္ (အင္း၀)

ကလ်ာမဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၁၉၄။

ဖိုးေအႀကီးေရ.. ဖိုးေအႀကီး။ ေၾသာ.္. ဒီအဖိုးႀကီးကလဲ၊ နားေလးပေလးနဲ႔ ေခၚမၾကား ေအာ္မၾကား။ 

ေအ.. ဖိုးေအႀကီး.. ျမန္ျမန္လာစမ္းပါ၊ ျမန္ ျမန္၊ ျမန္ ျမန္၊ တကတည္းေတာ္ ေခၚလိုက္ရတာ၊ 

ဘာလုပ္ေနတာလဲ၊ အိမ္ေရွ႕မွာ။ ဟင္း.. ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚမွာ တေရးႏွပ္ေနတာ 

မဟုတ္လား။ အလကား အဖိုးႀကီး၊ ဒီမွာ.. ကိုယ့္ေျမးေလးအတြက္ေတာ့ လာၿပီး ကူျပဳ လုပ္မယ္ 

ကိုင္မယ္မ႐ွိဘူး။ ေတာ္ဟာေလ.. က်ဳပ္ေလာက္ကို ေျမးေလးကို မခ်စ္ဘူး၊ က်ဳပ္သိတယ္။ ဘာ... 

ခ်စ္ပါတယ္ကြာလဲ။ ခ်စ္ရင္လာ၊ ေရာ့ ဒီမွာ.. အုန္းသီး၊ ဒီမွာ အုန္းျခစ္၊ အုန္းႏို႔ညႇစ္ေပး.. က်ဳပ္ကိ.ု။ 

ေျမးေလးအတြက္ အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာ ႀကိဳရေအာင္။ ဘာသက္ျပင္းခ်တာလဲ၊ ဘာ.. မ်က္ႏွာႀကီး 

မဲ့သြားတာလဲ။ ဟင့္အင္း မေျပာနဲ႔..၊ မေျပာနဲ႔။ ေတာ့္ပါးစပ္ႀကီး ဟမလာနဲ႔။ မေန႔က က်ဳပ္ 

ႏြာႏို႔ထမင္းေတြ သြန္ပစ္ရတာကို ေတာ္ေျပာမလို႔ မဟုတ္လား။ မေျပာရဘူး၊ မေျပာရဘူး၊ က်ဳပ္.. 

က်ဳပ္ ေအာ္ငိုပစ္လိုက္မွာေနာ္၊ ေအာ္ငိုပစ္လိုက္မွာ။

အ.ဲ..အ.ဲ. ဒီလိုမွေပါ့၊ ဖိုးေအႀကီးရယ္။ လိမၼာစမ္းပါ။ က်ဳပ္အလိုကို လိုက္စမ္းပါ။ က်ဳပ္ေျပာတာကို 

နားေထာင္စမ္းပါ။ ကဲ.. လုပ.္.လုပ္။ အုန္းသီး ျမန္ျမန္ေလးျခစ္။ ဟ.ီ.ဟိ၊ ေတာ့္ေျမးေလးက 

အုန္းႏို႔ေက်ာက္ေက်ာမ်ားဆို အငမ္းမရ ႀကိဳက္တဲ့ဟာေလး။ ေက်ာက္ေက်ာ တဗန္းမ်ားဆို အငမ္းမရ 

ႀကိဳက္တဲ့ဟာေလး။ ေက်ာက္ေက်ာတဗန္းမ်ား သူနဲ႔တင္ တ၀က္ကုန္ရေစရဲ႕။ ေတာ္နဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔က 

ေတာ့ က်န္တာေပါ့ေနာ္။ ဆြမ္းေတာ္ ပန္းေတာ္ေလးလည္း တင္ေပါ့။
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အင္း.. ေနဦး၊ ေတာ္အုန္းႏို႔ ညႇစ္ေနတုန္း က်ဳပ္၀က္သားလံုးေၾကာ္ေလး အရင္ေႏႊးလိုက္ ဦးမယ္။ 

ေတာ့္ေျမးက ေက်ာက္ေက်ာမစားခင္ ထမင္းအရင္ ေလြးခ်င္ ေလြးမွာ။ ထမင္းမစားလည္း ၀က္သား 

လံုးေၾကာ္ကို ဒီအတိုင္း တစြပ္စြပ္ ႏိႈက္စားေနတတ္တာ။ ၀က္သားႀကိဳက္ေလး။ က်ဳပ္နမ္းတိုင္း 

သူ႔ပါးစပ္က အျမဲ ၀က္သားနံ႔တသင္းသင္းနဲ႔။ အဟင္း.. က်ဳပ္ကလည္း က်ဳပ္ေျမးႀကိဳက္တတ္မွန္း 

သိလို႔ ေၾကာင္အိမ္ထဲ ၀က္သားလံုးေၾကာ္ပန္းကန္ မျပတ္ေစရပါ ဘူးေတာ္။ က်ဳပ္အိမ္ဆိုင္ကေလး 

တည္တာေတာင္ စီးပြါးေရးထက္ က်ဳပ္ေျမးစားခ်င္တဲ့ သြားရည္စာ စားႏိုင္ေအာင္လို႔ တည္တာ 

သိၿပီလား။ အရာအားလံုးဟာ က်ဳပ္ေျမးအတြက္၊ က်ဳပ္ခ်စ္တဲ့ ေျမးေလး ဖိုးသဲ (ေခၚ) ရန္ေက်ာ္ဦး 

အတြက္။

ဖိုးေအႀကီးေရ... တကယ္ေတာ့ ေျမးေလး ဖိုးသဲဟာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ေျမးဆိုလည္း ေျမး၊ သားဆိုလည္း 

သားပါပဲေနာ္။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ေမြးကတည္းက က်ဳပ္ရင္ခြင္ထဲေရာက္ ခဲ့တာ။ က်ဳပ္တိုက္ 

တဲ့ ႏို႔ဘူးတလွည့္၊ ႏို႔မထြက္တဲ့ က်ဳပ္ႏို႔ပိန္ကို စို႔ရင္း ႀကီးျပင္းခဲ့တာ။ သိပ္ကို သနားစရာေကာင္းတဲ့ 

ေျမးကေလးပါေနာ.္. ဖိုးေအႀကီး။ ေမြးေမြးခ်င္း မေအက ပစ္ၿပီး ေသမင္း ေခၚရာေနာက္ 

ေကာက္ေကာက္ပါရေတာ့။ အိ.ု. ဖိုးေအႀကီးရယ္ က်ဳပ္ကို မေငါက္ပါနဲ႔ေတာ္၊ ေတာ္ မေျပာေစခ်င္ 

မေျပာပါဘူး။ သမီး အမိုက္မအေၾကာင္း က်ဳပ္လည္း မေျပာခ်င္ပါဘူး။ သူမိုက္တာကိုးေတာ့။ မိဘ 

မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ဟာကို ယူၿပီး မိဘရင္ကြဲေအာင္ စံုကန္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး... ေအးေလ.. ဖိုးေအႀကီး 

အုန္းႏို႔ရမလား၊ ၀က္သားလံုးေၾကာ္အိုး ခ်လိုက္ေတာ့မေနာ္။ ေဟ..ေဟ.. ေကာင္းလိုက္တာ၊ 

၀က္သားလံုးေလးေတြ နီရဲၿပီး ေမႊးႂကြပ္ေနတာပဲ။ က်ဳပ္သားအႀကိဳက္။ က်ဳပ္သားဖိုးသဲအႀကိဳက္။ 

ဘယ္ေလာက္မ်ား ႀကိတ္လိုက္မလဲ မသိဘူး။ ေအး.. ဒါေပမယ့္ မႀကိဳတ္ခင္မွာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း 

ဘြားဘြားနဲ႔ ဘိုးဘိုးကို သံုးခါစီ ေမႊးရဦးမယ္ေနာ္။ သံုးခါ။

ဖိုးေအႀကီးရယ္။ က်ဳပ္ကို မ်က္လံုးျပဴးႀကီးနဲ႔ မၾကည့္ပါနဲ႔။ က်ဳပ္ဘာေျပာလို႔လဲ။ က်ဳပ္ဘာလုပ္လို႔လဲ။ 

ၾကည္.့.. သက္ျပင္းႀကီးက ခ်ရျပန္ၿပီ။ ခက္တာပ.ဲ.. ေတာ္ဟာေလ။ ဖိုးသဲတို႔ ဖိုးေအဟာေလ။ ေတာ္ 

အဲလို မ်က္လံုးႀကီးျပဴးတာ ဘာနဲ႔တူလဲသိလား။ ဟို.. ဟို.. မေကာင္းဆိုး၀ါးနဲ႔ တူတယ္ေတာ့္ 

သိရဲ႕လား။

ကဲပါေတာ.္.. က်ဳပ္ဆီကို ေၾကာင္အိမ္ထဲက သၾကားပုလင္း လွမ္းလိုက္စမ္းပါဦး။ အင္း သၾကား 

မ်ားမ်ားေလး ထည့္မွ။ သားေလးက ခ်ိဳမွ ႀကိဳက္တာ။ ပုလင္းဖြင့္ၿပီး သၾကားကို ေကာ္စားတာ။ ပုလင္း 

ပိတ္ကို ေသခ်ာမပိတ္ေတာ့ ပု႐ြက္ဆိပ္ေတြက တက္ေရာ။ ေတာ့္ေျမးလုပ္ တာေလ... ေတာ့္ေျမး။ 

ဟင.္.. ဖိုးေအႀကီး ပုလင္းပိတ္လည္း က်ပ္လို႔၊ ပုလင္းထဲလည္း သၾကားသိပ္ မေလ်ာ့ဘူး။ ေတာ့္ေျမး

.. သၾကားမစားျပန္ဘူးထင္တယ္ ဖိုးေအႀကီးေရ။ ေၾသာ.္... က်ဳပ္သိၿပီ၊ က်ဳပ္သိၿပီ။ ေခြးကေလး.. 

က်ဳပ္ဆိုင္က သၾကားလံုးေတြခ်ည္း ယူစားေနတာ ျဖစ္ရမယ္၊ သိလား ဖိုးေအႀကီး။ အင္း.. 

ေခ်ာင္းဆိုးမွာေတာ့ စိုးရတယ္၊ သြားနာမွာလည္း စိုးရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ စားပါေစေတာ.္. 

သူႀကိဳက္တာ စားပါေစ။ သူစားေနတာ ၾကည့္ေနရရင္ က်ဳပ္စိတ္ခ်မ္းသာ ေနတာပဲ။ ေတာ္လည္း 

က်ဳပ္လိုပဲ မဟုတ္လားဟင္။ ဖိုးေအႀကီး သားေလးဖိုးသဲကို ခ်စ္တယ္ မဟုတ္လားဟင္၊ ဖိုးေအႀကီး 

ခ်စ္တယ္မဟုတ္လား... ေျပာေလ ေျပာ။ အို က်ဳပ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး သားေလးကို သိပ္ခ်စ္ၾကပါ 

တယ္ေနာ္။ သြားေလသူ သူ႔မေအနဲ႔ ေနာက္မိန္းမ ယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူ႔ဖေအတို႔ေတာင္မွ 

က်ဳပ္တို႔ေလာက္ သားေလးကုိ မခ်စ္ႏိုင္ပါဘူး... ေနာ့ ဖိုးေအႀကီးရယ္။

ဟင္း.. ဟင္း.. ဖိုးေအႀကီးေရ မွတ္မိေသးလား။ သားေလး ငါးလမွာ ေတာ္ပုခက္၀ယ္ၿပီး 

ျပန္လာတာေလ။ ခုလို မိုးတြင္းႀကီးပဲေနာ္။ မိုးေတြ တေ၀ါေ၀ါ ႐ြာေနတဲ့ထဲမွာ ေတာ္ အသားပုခက္ႀကီး 

ထမ္းၿပီး ၀င္လာတာေလ။ ႏွစ္လမ္းေက်ာ္ လက္သမားအိမ္ကေန ကိုယ္တိုင္ ထမ္းယူလာတာ။ 

ေျမးကိုထည့္ၿပီး လႊဲသိပ္ခ်င္ေဇာနဲ႔... အိမ္ထဲအ၀င္ ေျခေခ်ာ္ၿပီး ဟီ ဟီ.. မိုးေရထဲမွာ ေတာ္ 

ပစ္လဲတာေလ။ အမယ္ေလး.. ေျမးေဇာ.. ေျမးေဇာ။ သူ႔မယ္ မနာႏိုင္ဘူး။ ႐ႊံ႔ေတြေပသြားတဲ့ ပုခက္ကို 

ေသခ်ာေဆး၊ အ၀တ္နဲ႔ေျခာက္ေအာင္ ပြတ္တိုက္ၿပီး၊ ပုခက္ဆင္တာ။ ၿပီးေတာ့ မိုးေရစိုႀကီးနဲ႔ 

ပုခက္ထဲကေျမးကို အၾကာႀကီးရပ္ၾကည့္၊ ေက်နပ္ေန လိုက္တာ။ ေနာက္ေန႔က် ေဆးေသာက္ရ 

တာပဲ မဟုတ္လား။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ေလ... ဖိုးေအႀကီး၊ သားေလးအခါလည္ေက်ာ.္.. အပူႀကီးၿပီး တက္သြား 

တုန္းကေလ၊ မွတ္မိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါကေတာ့ က်ဳပ.္. က်ဳပ္၊ ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ သားေလး 

ဖ်ားေနတာကို ေတာ္နဲ႔ထားခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ဆိုင္အတြက္ ေရာင္းစရာကုန္လို႔ က်ဳပ္ေစ်းသြား ၀ယ္ေနတုန္း 

ေလ။ သားေလးက အပူႀကီးၿပီး တက္တာ။ က်ဳပ္က ေစ်းျခင္းေတာင္းႀကီး ႐ြက္ၿပီး ဘတ္စ္ကားေပၚက 

အဆင္း။ လမ္းထိပ္မွာ.. လမ္းထိပ္မွာ။ ဟိုးတေလာက ဆံုး႐ွာတဲ့ မခင္လွေလ၊ အေဒၚေရ. အေဒၚ့ေျမး 

တက္ေနလို႔ ဆိုတဲ့အသံလည္း ၾကားလိုက္ေရာ၊ က်ဳပ္ဘာကိုမွ မျမင္ေတာ့ဘူး။ ေစ်းေတာင္း ႐ြက္ႀကီး 

နဲ႔ အိမ္ကိုေျပးတာ၊ ေမွာက္လ်က္လဲၿပီး ဒူးႀကီးကြဲ သြားတာ၊ ေသြးေတြ႐ႊဲလို႔။ ဒါေပမယ့္ နာရ 

ေကာင္းမွန္း မသိေပါင္ေတာ္။ ေစ်းျခင္းေတာင္း ေမွာက္တာလည္း ေကာက္ရေကာင္းမွန္းမသိဘူး။ 

သားေလးဆီကို က်ဳပ္အေရာက္ ေျပးခ်လာတာပဲ။
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အဲ  ေနဦး ဖိုးေအႀကီး၊ ဟိုေန႔ကိုေကာ၊ ေတာ္မွတ္မိတယ္ မဟုတ္လား၊ သားေလးက စကား၀ူးတူး၀ါး 

တား ေျပာတတ္ခါစ၊ “ဖြား” လို႔ စေခၚတဲ့ေန႔ေလ။ အမယ္ေလး က်ဳပ္တို႔ႏွစ္ ေယာက္ ၾကည္ႏူးလိုက္ 

ၾကတာ၊ နားေထာင္လို႔ မ၀ ႏိုင္ပါဘူးေတာ.္... ေနာ္၊ က်ဳပ္ေလ.. ၀မ္းသာလံုးဆို႔ၿပီး၊ အိပ္လို႔ေတာင္ 

မေပ်ာ္ဘူး။ သိလား။ အမယ.္.. ေတာ့္ကို “ဖိုး” လို႔ ေခၚတတ္ သြားတဲ့ ေန႔ကလည္း ေတာ္ေပ်ာ္ၿပီး၊ ည 

အိပ္မေပ်ာ္ဘူး မဟုတ္လား။ ဖိုးေအႀကီးရယ္... က်ဳပ္ေျမးေလးက ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက 

သနားစရာ၊ ခ်စ္စရာပါေတာ္။ က်ဳပ္ေျမးေလး ဟာေလ... က်ဳပ္ေျမးေလးဟာ အျပစ္ကင္းပါတယ္ 

ေတာ္၊ အျပစ္ကင္း... ဟင့္၊ ဘာလဲဟင္ ဘာလဲ၊ ဖိုးေအႀကီး။ အို ဟုတ္ပါ့ေတာ္၊ ေက်ာက္ေက်ာအိုး 

ႀကီး ပြက္ပြက္ဆူေနတာကို၊ က်ဳပ္ေမ့ေနတာ။ အင္း.. ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ေတာ္ေျပာတာ။ ပ်က္ 

သြားေလး.. သားေလး မစားလိုက္ရဘဲ ေနလိမ့္မယ္၊ ဟုတ္တယ.္.. သားေလး မစားလိုက္ရပဲ 

ေနလိမ့္မယ္။ စိတ္ခ် ဖိုးေအႀကီးေရ႕၊ မပ်က္ေစရဘူး။ မပ်က္ေစရဘူး။ ေဟာ.. ဒီမွာၾကည့္ ရၿပီ။ 

ေဟာဒီ လင္ပန္းေလး ထဲ ေလာင္းထည့္။ အေအးခံတာ ခဏေလးေစာင့္၊ ခဏေလးပဲေစာင့္။ အင္း.. 

စပြဲေပၚမွာ တခါတည္း တင္ထားလိုက္မယ္။ ေက်ာက္ေက်ာဗန္း မ, ရေအာင္၊ အ၀တ္စုတ္ လွမ္းစမ္း 

ပါဦး၊ ဖိုးေအႀကီးရဲ႕။

ကဲ....ေရာ့၊ ေဟာဒီမွာ ေက်ာက္ေက်ာဗန္း။ ေဟာဒီမွာ ၀က္သားလံုးေၾကာ္ပန္းကန္။ ထမင္းကေတာ့ 

စားမယ္ဆိုမွ ခူးေပးလိုက္႐ံုပဲ။ ကဲ.. အားလံုး အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါၿပီေတာ္။ အားလံုးအဆင္သင့္။ အဲ... 

ေနဦး၊ ေနဦး ေက်ာက္ေက်ာစားဖို႔ သူ႔ခက္ရင္းေလး ခ်ထားလိုက္ ဦးမွ။ ဟင္... ဖိုးေအႀကီး၊ 

က်ဳပ္ေျမးေလး ခက္ရင္းေလး သံေခ်းေတြ တက္လို႔။ သူ ခက္ရင္းနဲ႔ မစားတာ ၾကာၿပီလားဟင္။ 

ဖိုးေအႀကီး၊ က်ဳပ.္. က်ဳပ္က..ကေလးကို ေက်ာက္ေက်ာ လုပ္မေကၽြးမိတာ ၾကာၿပီထင္ပါရဲ႕ 

ဖိုးေအႀကီးရယ္၊ ေနာ္။ ဟုတ္လားဟင္၊ ဖိုးေအႀကီး၊ ဟုတ္လား။

ဟင.္.. ဘာရယ္၊ ဖိုးေအႀကီး၊ ကေလးျပန္လာရင္ ေျပာေနလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္ထမီ လဲထားဖို႔လား၊ 

ေခါင္းက ဆံပင္ေတြလည္း ႐ႈပ္ပြေနလား။ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ကေလးေလးကေလ သူ႔အဘြား 

ကို သိပ္လွေစခ်င္တာေနာ္။ သနပ္ခါးတုံုး မႏိုင္႔တႏိုင္နဲ႔ ေသြးၿပီး က်ဳပ္ကို လာလိမ္းေပးရတာနဲ႔။ 

ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးခိုင္းရတာနဲ႔။ မ်က္ခံုးေမြး ဆြဲခိုင္းရတာနဲ႔။ မီးဖိုထဲ က်ဳပ္အလုပ္႐ႈပ္ေနတုန္း ေျပးလာၿပီး 

က်ဳပ္ပါးအိုးမဲ ေပေနတာကို သုတ္ေပးရတာနဲ႔။ အို ဖိုးေအႀကီးရယ.္.. က်ဳပ္ေျမး အေမာေျပေလးရဲ႕ 

အလိုက် ေနမွာေပါ့။ က.ဲ. ေတာ္ ဒီမွာ စားပြဲကို ေစာင့္ေန၊ ေၾကာင္လာမယ္ေနာ္ သိလား။

ဖိုးေအႀကီးေရ.. ဖိုးေအႀကီး၊ က်ဳပ္ ဇင္းမယ္လံုခ်ည္ အစိမ္းေလး မေတြ႔ပါလား။ ဘယ္ေသတၱာထဲ 

ျမင္မိတုန္း။ က်ဳပ္ ေဟာဒီေသတၱာ ေအာက္ဆံုးမွာ... ေသခ်ာထားတာေတာ့။ မွန္း... ဒီ စကၠဴအိတ္က 

ဘာလဲ။ ေၾသာ.္.. ေတြ႔ၿပ.ီ. ဖိုးေအႀကီးေရ႕ ေတြ႔ၿပီ။ ဟင.္.. က်ဳပ္ထမီၾကားထဲက ဘာလဲ။ ၾကည့္စမ္း... 

ၾကည့္စမ္း၊ ေတာ္ေတာ္ ဥာဏ္သြားတဲ့ အဖိုးႀကီး၊ ဟင္ က်ဳပ္ေျမးဓါတ္ပံုေတြကို ဒီထဲမွာ 

လာဖြက္ထားတယ္။ က်ဳပ္မွာျဖင့္ ေပ်ာက္လို႔ လိုက္႐ွာေနတာ။ ေတာ္က ဘယ္အခ်ိန္ကမ်ား 

က်ဳပ္ေခါင္းအံုးေအာက္ကေန ခိုးသြားရ တာတုန္း။ ေတာ္တေယာက္ထဲ ၾကည့္ခ်င္တာေပါ့ေလ... 

ေတာ္က.. ဘယ္ရမလဲ။

ဟီ ဟိ ဒီမွာၾကည့္စမ္း ဖိုးေအႀကီး။ ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တဲ့ သားေလးရယ္။ ဒီပံုက ေျခာက္လသား 

မွာ ႐ိုက္ထားတာ။ ၀တုတ္ျပဲေလး။ ေဟာဒီပံုက အခါလည္ ေက်ာ္ၿပီ။ ဒါက သံုးႏွစ္သား၊ ဖိုးေအႀကီး 

ၾကည့္ပါဦး၊ ဒီအက်ႌနဲ႔ ေဘာင္းဘီ၀တ္စံုေလးကို၊ ဒီ၀တ္စံုေလး ၀တ္ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္ေလ၊ ဟိုေခြး 

တိရစာၦန္ ေရာက္လာတာ မွတ္မိလား။ ေတာ့္သမက္ေလ ေတာ့္သမက္။ ေမြးကတည္းက ေပ်ာက္ 

သြားတဲ့ အေကာင္က ခုမွ သူ႔ကေလးတဲ့၊ သူ႔သားတဲ့၊ ျပန္ေခၚဖို႔ လာတာတဲ့။ က်ဳပ္တို႔က မေပးဘူး 

ဆိုေတာ့ ခဏေလး ခ်ီဦးမယ္ဆိုၿပီး သူေခၚလာတဲ့ ကားေပၚတင္ၿပီး ေမာင္းေျပးတာေလ။ မိုက္႐ိုင္းတဲ့ 

ေကာင္။ အို  သားေလးငိုသံ၊ က်ဳပ္နားထဲ က မထြက္ပါဘူး။ က်ဳပ္ဆီကို လက္ကေလး လွမ္းလွမ္း 

ၿပီးေတာ့ေလ။ ေတာ္နဲ႔ က်ဳပ္နဲ႔ ကားေနာက္ကို အတင္း ေျပးလိုက္ၾကတာေလ။ မမီေတာ့မွ အဖိုးႀကီးနဲ႔ 

အဖြားႀကီး လမ္းမေပၚ ငိုက်န္ေနခဲ့ေရာ။

အဲဒီတုန္းကတခါ က်ဳပ္အူေတြ အသည္းေတြကို ႏႈတ္ယူသြားသလို ခံစားခဲ့ရတယ္ေနာ္။ ေျမးေလးကို 

ျပန္မရခင္ ႏွစ္ညလံုးလံုး ရင္ဘတ္ႀကီး စည္းၿပီး က်ဳပ္ေလ အ႐ူးမႀကီးလိုပဲေနာ.္. ဟီဟီ။ ေျမးေလး 

လြမ္းဖ်ားဖ်ားၿပီ သင္းကို ဘယ္လိုမွ မခင္ေတာ့မွ ဟိုေကာင္ ေတာ့္သမက္ ျပန္လာပို႔တာေလ။ 

မွတ္မိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဟင္။ အိမ္ ေရွ႕က အသံေလး စၾကားရတာေလ။ “ဘြား” ေရတဲ့။ “ဘိုးဘိုး” 

တဲ့။ တခါတည္း ဘြားေအ ရင္ခြင္ထဲမွာ မ်က္ႏွာေလး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လန္းလန္းလာလိုက္တာ။ 

ေဟာဒီ ဓါတ္ပံုထဲက အ႐ြယ္မွာေပါ့။

အိ.ု.. ဖိုးေအႀကီး၊ ဘာလို႔ ဆြဲလုရတာလဲ၊ ဓါတ္ပံုေတြကို။ က်ဳပ္ၾကည့္ေနတယ္ေလ။ ေပးစမ္း 

ေတာ့္လက္ထဲက ဓါတ္ပံုေတြ။ ေပးေလ၊ ေပးေနာ္၊ မေပးရင္ က်ဳပ္ဓါးနဲ႔ ခုတ္မွာ။ ေပး... ေပး။ အို 

ၾကည့္စမ္း၊ ဒီပံုက သားေလး ေျခာက္တန္းေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ ႐ိုက္ထားတာ။ တကယ့္ လူပ်ိဳႀကီး 

က်ေနတာပဲေတာ္။ ေဖါင္တိန္ႀကီးကို အိတ္မွာ ခ်ိတ္လို႔။ လြယ္အိတ္ အႀကီးႀကီးကိုလည္း လြယ္ထား 

လြယ္ထားလိုက္ေသး။ ဒီပန္းပြါးေတြနဲ႔ လြယ္အိတ္အစိမ္းကို လိုခ်င္လွခ်ည္ရဲ႕ ဆိုလို႔ က်ဳပ္မွာေလ ...
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၀ယ္ေပးရတာ၊ ဒီလြယ္အိတ္ေပါ.့.. ဒီလြယ္အိတ.္.. ဒီလြယ္အိတ္။

ေတာ.္. ေတာ္ မဟုတ္လားဟင္၊ အဖိုးႀကီး။ က်ဳပ္ဆီကို ႐ႊ႔ံေတြ၊ သဲေတြ၊ ေသြးေတြ ေစးကပ္ ေပေက်ံ 

ေနတဲ့ လြယ္အိတ္ကို ယူေျပးလာတာေလ။ အဲဒီလြယ္အိတ္က က်ဳပ္အူေတြ.. အသည္းေတြကို 

ႏႈတ္ယူလိုက္တာ၊ ႏႈတ္ယူလိုက္တာေလ။

သားေလးေရ။ သား၊ အဘြားရဲ႕ ေျမးေလးေရ၊ လူ႔ေလာကမွာ မ႐ွိေတာ့ဘူးတဲ့လား။ အို ဖယ္ပါ 

ဖိုးေအႀကီးရဲ႕၊ က်ဳပ္ ေအာ္ပါရေစ။ က်ဳပ္တို႔ ေျမးအဖြားဟာ ႏွစ္ညပဲ ခြဲခဲ့ဖူးတာ.. ေတာ္သိပါတယ္ 

ဖိုးေအႀကီးရဲ႕။

ဘာ... ဘာ ေျပာတယ္၊ ဖိုးေအႀကီး ေျမးေလးက မေသဘူး၊ ေက်ာင္းက ျပန္လာေတာ့ မယ္၊ 

ဟုတ္လား၊ တကယ္ေနာ.္.. တကယ္၊ အို ဟုတ္တာေပါ့၊ သားေလးေက်ာင္းကအျပန္ စားဖို႔ ဒီမွာေတြ

... က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ထားၿပီးေတာ့၊ ဟင္း..ဟင္း.. ေမ့တတ္လိုက္တဲ့က်ဳပ္၊ က်ဳပ္တို႔ ေျမးေလး 

မေသဘူးေနာ္။ ဖိုးေအႀကီး၊ ေက်ာင္းသြားေနတာေနာ.္.. ဖိုးေအႀကီး။ ဖြ.. ဖြ.. ေက်ာင္းကအျပန္မွာ 

ဘာကားမွလဲ တိုက္မသြားဘူးေနာ္။ ဟင့္အင္း... တိုက္မသြားပါဘူး။ ေသခ်ာပါတယ္။ က်ဳပ္မွ 

မျမင္ရတာ။ ဒါ က်ဳပ္ေျမး ဘာမွ မျဖစ္လို႔ေပါ့ ဖိုးေအႀကီးရဲ႕။

ေဟာ... မိုးေတြေတာင္ ေမွာင္လာပါပေကာလား၊ ဖိုးေအႀကီးေရ၊ ေတာ့္ရဲ႕ ထီးေကာက္ႀကီး 

ျမန္ျမန္ယူခဲ့။ ေျမးေလးကို သြားႀကိဳရေအာင္။ ကေလးျပန္လာေတာ့မယ္။ လာေလ...ေဟာေတာ.္. 

ၾကည့္စမ္း၊ က်က္သေရမ႐ွိတဲ့ ဒီမ်က္ရည္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔ က်ေနတာတုန္းလို႔။ လာစမ္းပါ.. 

ျမန္ျမန္၊ သားေလးက ျပန္လာေတာ့မယ.္.. ဖိုးေအႀကီးရဲ႕။

ႏုႏုရည္ အင္း၀။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ (၁)

ဒီေန႔ဆိုရင္ ဂ်ဴမံုတို႔၊ ခ်န္ဂင္တို႔၊ အြန္ေစာ တို႔ရဲ႕ ေ႐ွး ဂ်ိဳေဆာင္ နယ္ေျမ၊ “ကုန” လို႔ သူတို႔ 

အတိုေကာက္ ေခၚတဲ့ (KNUA)၊ ကိုးရီးယား အႏုပညာတကၠသိုလ္ကို ေရာက္တာ၊ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ 

တဲ့ ေန႔ေပါ့။ အခု အခန္းထဲက breakfast စားတဲ့ ေနရာကေန လွမ္းၾကည့္ လိုက္ရင္၊ လက္တကမ္း 

မွာ စိမ္းျမေနတဲ့ သစ္ပင္အုပ္ေတြကို လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကမွ စၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ 

တကၠသိုလ္တဲ့။ အရာရာမွာ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ နံမည္အႀကီးဆံုး အႏုပညာတကၠသိုလ္တ့ဲ။ 

ဒီေလာက္အခ်ိန္ေလး အတြင္းမွာ တကၠသိုလ္ဟာ စိမ္းျမေနတဲ့ ေတာအုပ္ ထဲမွာ၊ ေတာအုပ္ထဲမွာ။ 

ရင္ထဲမွာ နာက်င္ရျပန္ၿပီ။ စိန္ရတုေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတို႔ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္က စိမ္းျမတဲ့ 

ကံ့ေကာ္ေတာ ကေတာ့ မ႐ွိေတာ့ဖူးေနာ္ ။ ေမ(၃)ရက္ မနက္ခင္းကို မစဥ္းစားပါရေစနဲ႔။ 

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေလခၽြန္သံ၊ တခါမွ မျမင္ဖူးခဲ့တဲ့ တုန္လႈပ္ဖြယ္ သစ္ပင္ေတြရဲ႕ ယိမ္းႏြဲ႔မႈ။ 

ဘယ္ေတာ့မွ မၾကားခ်င္ေတာ့တဲ့ သြပ္ျပားခ်င္း ႐ိုက္ခတ္သံ၊ လူမ်ားစြာရဲ႕ အထိတ္တလန္႔ 

ေအာ္ဟစ္သံ၊ ကေလးေတြရဲ႕ သနားစဖြယ္ ငိုေႂကြးသံ။ နာက်င္စရာေတြ မ်ားစြာ ၊ မ်ားစြာ ၊ မ်ားစြာ ။

ကၽြန္မ ေနထိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားရဲ႕ အခန္းေလးက နဲနဲ ေလ၀င္သက္သာတဲ့ မီးဖိုခန္း 

ေလးထဲမွာ၊ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္၊ ည ဆယ့္ႏွစ္နာရီကေန၊ ေနာက္ေန႔ ဆယ္ႏွစ္နာရီထိ “ပ”ု ေနခဲ့ရ 

တာ။ အေမွာင္ထုႀကီးထဲမွာ၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေလး တလက္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ရင္းေပါ့။

မနက္လင္းအားႀကီးမွာ ေၾကာက္စရာ အသံႀကီး တသံနဲ႔အတူ၊ ကၽြန္မတို႔ အေဆာက္အဦႀကီး 

ၿပိဳက်ၿပီလို႔ ထင္လိုက္တာ။ “တိုက္ၿပိဳၿပ”ီလို႔ ကၽြန္မ ေအာ္လိုက္မိတယ္။ ကၽြန္မ ခင္ပြန္းက “သတိထား
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မေၾကာက္နဲ႔” တဲ့။ ၿပီးေတာ့ လင္းေရာင္ ပ်ပ်မွာ အရိပ္မဲႀကီးတခု ကၽြန္မတို႔ကို ဖံုးလႊမ္းသြားသလိုပဲ။

ကၽြန္မတို႔ အေဆာက္အဦးရဲ႕ အမိုးႀကီး အခ်ပ္လိုက္ ကြာက်လာတာ။ ႀကီးမားလွတဲ့ အဲဒီ အမိုးႀကီးက 

ေက်ာင္းဆရာေတြရဲ႕ ကားစုတ္ကေလးေတြေပၚကို ႐ိုက္ခတ္ ဖံုးအုပ္ လုိက္ေတာ့တာ။

အမိုးမ႐ွိေတာ့တ့ဲ အေပၚဆုံးထပ္က အခန္းေတြထဲကုိ မိုးေတြ ေလေတြ၊ ဒလေဟာ ၀င္လာခ့ဲတာေပါ့။ 

အသက္လုၿပီး ေအာက္ထပ္အခန္းေတြကုိ ဆင္းေျပးၾကရတ့ဲ ပါေမာကၡေတြ၊ ကထိကေတြ၊ မိသားစုေတြ။

၁၁” x ၄၅” အက်ယ္အ၀န္း႐ွိတဲ့ အခန္း႐ွည္ေမ်ာေမ်ာေလးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ 

မ်ားရဲ႕ ေလးထပ္တိုက္အေဆာက္အဦး နီနီေတြကို တခုေသာ စာေပေဟာ ေျပာပြဲကအျပန္ အကိုႀကီး 

ကိုသုေမာင္က အထုပ္ဆြဲ လိုက္ပို႔ရင္း “ဒါတကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားရိပ္သာလား.... ေရခဲ တိုက္ေတြနဲ႔တူ 

တယ”္ လို႔ ေနာက္ေျပာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ရယ္ေမာရင္း၊ ႏႈတ္လွန္ထိုးရင္းက ၀မ္းနည္း နာက်င္ခဲ့ဖူးတယ္။

ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့လို႔ရမွာမဟုတ္တဲ့ ဒီအိပ္မက္ဆိုး မုန္တိုင္းႀကီးနဲ႔အတူ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ ေတြ၊ 

စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသူေတြ၊ လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုတာကို အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ 

ေအာင္ မ်က္ကြယ္ျပဳႏိုင္သူေတြ၊ ႐ွိသမွ်ေလးကို ခြဲေ၀ေကၽြးၿပီး ႐ိုင္းပင္းကူညီၾကသူ ေတြကို ကၽြန္မ 

ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

နာဂစ္ကေျပာျပတဲ့ ရင္နာစရာ ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ တေထာင့္တညကို ဘယ္လို မ်ား ေရးရက္ပါ့ 

မလဲ။ နားေတာင္မွ မေထာင္ရဲခဲ့ဘူး။ တြံေတး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ေဒးဒရဲ သြားလမ္းမႀကီး၀ဲယာက 

လူတန္း႐ွည္ႀကီးေတြ၊ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာေတြ၊ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳးေတြ၊ ဒုကၡသည္ခ်င္းအတူတူ၊ 

႐ွိသမွ်ေလးထဲက ခြဲေ၀ေကၽြးႏိုင္တာ၊ မ႐ွိတဲ့ ၾကားထဲက လွဴဒါန္းရဲတာလည္း ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳးေတြပါ။ 

ကၽြန္မတို႔ ရင္ထဲမွာ ႐ွိေနႏိုင္ေသးတဲ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ ကေလးဟာ ျမန္မာဆိုတာ ႐ွိေနေသးသေရြ႔၊ 

႐ွိေနႏိုင္ပါရေစ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားရပါေစနဲ႔။ ေရနစ္သူေတြကို ၀ါးကူထိုးခဲ့တဲ့ 

နာဂစ္ေရ၊ တို႔ တိုင္းျပည္ေလးကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာပါနဲ႔ေတာ့ေနာ္ ။

ေနာက္ဆံတငင္ငင္နဲ႔ ထြက္လာရတဲ့ ဒီခရီးဟာ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မကို ဖိတ္တဲ့ရက္ ထက္ 

ဆယ္ရက္ေက်ာ္ ေနာက္က်ေနခဲ့ပါၿပီ။ e-mail ဘယ္ေတာ့မွ မသံုးတဲ့ ကၽြန္မ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း 

ကိုးရီးယားကဗ်ာဆရာဟာ သိပ္ စိတ္ပူေန႐ွာပါၿပီ။ အႏုပညာသမားတို႔ရဲ႕ အမူအက်င့္ အားလံုး႐ွိတဲ့ 

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ နံမည္အႀကီးဆံုး ဒီအႏုပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ (President) ပါ။ 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးေပါ့ေလ ။ အ့ံၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား။ “မင္း ဒီလိုေနရာမွာ ႐ွိေနတာ ငါဘယ္လိုမွ 

စဥ္းစားလို႔ မရဘူး” လို႔ ကၽြန္မက ေျပာေတာ့ သူလည္း ဘယ္လုပ္ခ်င္ပါ့မလဲတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အႏုပညာ 

တကၠသိုလ္ရဲ႕ (Prisedent) ဟာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာ႐ွင္တေယာက္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုၿပီး 

သမတက တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို ခံရတာတဲ့ေလ။ "မင္းသိသားပဲ၊ ငါ ကဗ်ာပဲ ေရးခ်င္တာ၊ တာ၀န္ 

ေတြနဲ႔ မေနခ်င္ပါဘူး၊ ငါရတဲ့ လစာ၀မ္ သိန္းသံုးရာေက်ာ္ မမက္ဖူး" တဲ့။

ကၽြန္မနဲ႔ သူနဲ႔က ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ IWPI, U.S မွာ၊ အိုင္အို၀ါ IOWA တကၠသိုလ္မွာ ေပါ့။ အဲဒီမွာ 

ဆံုၾကၿပီး ရင္းႏွီးခင္မင္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ျပဇာတ္ဆရာေတြ 

ဆယ့္ခြန္ႏွစ္ယာက္မွာ ထံုးစံအတိုင္း တူရာ၊ တူရာ တြဲၾကေတာ့ ကၽြန္မရယ္၊ အမ်ိဳးသမီးသတင္းစာ 

ဆရာမ ဗီယက္နမ္မေလးရယ္၊ ကိုးရီးယား ကဗ်ာဆရာရယ္၊ အိႏၵိယ ျပဇာတ္ဆရာရယ္ တြဲမိၾကၿပီး၊ 

ေမာင္ႏွမေတြလို ျဖစ္သြားၾကေတာ့တာ။ 

အိုင္အို၀ါက (Hawkeye) အေဆာင္မွာ မေထာ္မႏွမ္းေတြ ျဖစ္ေနက်။ ကၽြန္မနဲ႔ ဗီယက္နမ္မေလး 

ဗိုသီဟိုတို႔ ကို ကိုးရီးယားသူငယ္ခ်င္း ဟြမ္ (Hwong) က အျမဲအကူအညီ ေပးခဲ့တာ။ ေတာကတက္ 

လာတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ (911) ရဲ႕ ဖံုးနံပါတ္ကို မွားႏွိပ္လို႔ ရဲေရာက္လာတာလည္း ႐ွိတယ္။ 

အခန္းထဲမွာ အာ႐ွဟင္းေတြ ခ်က္မိလို႔ Smoke Alarm ထျမည္ တာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္။

တကယ္ေတာ့ e-mail ဆိုတာကို ဘယ္လိုဟာလဲ ဆိုတာ ကၽြန္မနဲ႔ “ဟို” ကို သင္ေပးခဲ့သူဟာ KNUA 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အထင္ေတာ့ မႀကီးလိုက္ပါနဲ႔။ အိုင္အို၀ါ တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ 

အေပၚထပ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ကိုးရီးယားတေယာက္ကို သြားေခၚလာၿပီး 

သင္ေပးခဲ့တာပါ။ သူကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ၊ e-mail လိပ္စာ ႐ွိေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မသံုး။ အိုင္အို၀ါ 

တကၠသိုလ္တခြင္မွာ သူ၀ါသနာပါတဲ့ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ ကင္မရာႀကီးတလြယ္လြယ္နဲ႔ 

ေလွ်ာက္သြားေနတာ။ ကၽြန္မနဲ႔ “ဟို” က ဓာတ္ပံုေမာ္ဒယ္ေတြေပါ့။ လြမ္းစရာပါ။ ဒါေတြဟာ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ႐ွစ္ႏွစ္ကေပါ့ေလ၊ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ဒီလို ျပန္ဆံုၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း 

တခါမွ မေတြးခဲ့မိပါဘူး။

ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း စီစဥ္ထားတဲ့ ကၽြန္မအခန္းဟာ (KNUA) ရဲ႕ အေဆာင္ ေျမညီထပ္မွာ ပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္
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အခန္းကို ေတြ႔တာနဲ႔ ကၽြန္မ သိပ္အံ့ၾသသြားမိတာပဲ။ အခန္းက အက်ယ္ႀကီး၊ ကၽြန္မစိတ္ထင္ 

ေပအစိတ္ပတ္လည္ေလာက္ ႐ွိမယ္။ အခန္းထဲမွာ မီးဖိုေခ်ာင္ေလးလည္း ပါတယ္။ အိုးခြက္ပန္းကန္ 

အျပည့္အစုံ၊ လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအိုး၊ မိုက္က႐ိုေ၀့ဖ္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ႏွစ္လံုးတြဲ ဂက္စ္မီးဖို၊ တကယ့္ကို 

လိုေလေသးမ႐ွိတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ေလးပဲ။ ကြန္ျပဴတာ၊ တယ္လီဖံုး၊ တီဗြီ၊ ဒီဗြီဒီစက္၊ အဲယားကြန္း၊ 

ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ သီးသန္႔အခန္းေလးနဲ႔ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္လည္း ႐ွိတယ္။ စတိုခန္းေလးေတာင္ 

ပါလိုက္ေသးတယ္။ အဲဒီထဲေလးမွာ ေစာင္အပို၊ ေခါင္းအံုးအပိုေတြနဲ႔ ဖံုစုတ္စက္ကေလး ႐ွိတယ္။ 

အခန္းထဲစီးဖို႔ ဖိနပ္ႏွစ္ရံေတာင္ အဆင္သင့္ ႐ွိၿပီးသား။ ေဆာင္းတြင္းအတြက္ အေႏြးဓာတ္ေပးတဲ့ 

Heater လည္း ႐ွိတယ္။ စက္မႈထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံမို႔လား မေျပာတတ္ပါဖူး ။

ကၽြန္မသြားခဲ့ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အစီအစဥ္ေတြမွာ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ အခန္းေတြထဲမွာ ဒီေလာက္ေကာင္း 

တာမ်ိဳး မေတြ႔ခဲ့ဖူးဘူး။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္မမို႔လို႔ စီစသ္ေပးတာ မဟုတ္ဖူး။ တကၠသိုလ္ 

အေဆာင္ရဲ႕ ေျမညီထပ္မွာ ဒီလိုအခန္းမ်ိဳး ခြန္ႏွစ္ခန္းခန္႔ ႐ွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ 

အႏုပညာ႐ွင္၊ အႏုပညာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပညာ႐ွင္ေတြ အတြက္ သီးသန္႔ အထူးခန္းတဲ့။

အေဆာင္အေပၚထပ္က အခန္းေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြရဲ႕ 

ေလးေယာက္ခန္းေလးေတြ ႐ွိတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အေဆာင္လခ၊ တလ ေဒၚလာ (၁၅၀) ေပးေနရ 

တယ္။ ဒါေတာင္မွ ေနခ်င္တဲ့သူတိုင္း ေနလို႔ မရဖူး၊ စာေမးပြဲရမွတ္ (၉၀) ေက်ာ္တဲ့ သူမွ ေနခြင့္ရတာ 

တဲ့။ အေဆာင္မွာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ စက္ထဲကေန ေကာ္ဖီတို႔၊ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္တို႔ကို 

၀ယ္လို႔ရတယ္။ ခ်က္စားခ်င္ရင္လည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ဘံုမီးဖိုခန္း ႐ွိတယ္။ 

ဘံုအ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ေတြလည္း ႐ွိတာေပါ့။ အားလံုးဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပမဲ့ စည္းကမ္းေတာ့ 

႐ွိတယ္။ အေဆာင္အ၀င္အထြက္ တံခါးကို လက္ေဗြနဲ႔ ဖြင့္မွ ၀င္လို႔ရတယ္။ ညႏွစ္နာရီဆို တံခါးကို 

လံုး၀မဖြင့္ေပးေတာ့ဖူး။ အေဆာင္႐ုံးခန္းနဲ႔ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အေစာင့္လည္း ႐ွိတယ္။

အေဆာင္႐ံုးခန္းေရွ႔မွာ တကၠသိုလ္ရဲ႕ လႈပ္႐ွားမႈ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ အပတ္စဥ္ထုတ္၊ လစဥ္ထုတ္ 

ေတြကို ေတြ႔ေတာ့ ကၽြန္မေကာက္ၾကည့္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ႐ုပ္ၾကည့္႐ံုပဲ၊ အားလံုးဟာ ကိုးရီးယား 

စာေတြနဲ႔ေလ ။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဒီ (KNUA) “ကုန” မွာလည္း အႏုပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုး ကို 

ကိုးရီးယားလိုပဲ သင္တယ္။ ဒီတကၠသိုလကို္ တက္ခ်င္ရင္ ၀င္ခြင့္ရလို႔ ေရာက္လာရင္ေတာင္ 

ကိုးရီးယားစကားကို ေျခာက္လ အျပင္းအထန္ သင္ရတယ္။ ၿပီးရင္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို ကိုးရီးယားလို 

ေျဖရသတဲ့။ အဲဒီ စာေမးပြဲေအာင္မွ ဆက္တက္ခြင့္ ရတာတဲ့၊ က်ရင္ေတာ့ ျပန္ေပေတာ့ေပါ့။ 

အဲဒီတခုကေတာ့ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ မသိပါဖူး၊ ဂ်ပန္လည္း အဲဒီလိုပဲေလ၊ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို 

ျပန္႔ပြါးေအာင္ ျမႇင့္တင္ၾကတဲ့ သေဘာေပါ့။ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကလို႔လည္း ျမႇင့္တင္ၾကတာပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို 

တျခား ႏိုင္ငံတကာက အထင္ႀကီးၿပီကိုး။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္ၾကၿပီ၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ 

အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကၿပီ၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ Training ဆင္းခ်င္ၾကၿပီ ဆိုမွေတာ့ လုပ္လို႔ ရၿပီေလ။ 

တို႔ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ သင္ေပးႏိုင္မယ္ေပါ့။

ကၽြန္မတို႔ အစီအစဥ္မွာေတာင္မွ ကိုးရီးယားဘာသာစကား အေပ်ာ္ထမ္းသင္ၾကားေရး ပါေသးတယ္။ 

သူငယ္ခ်င္းကိုေတာင္ ေျပာရေသးတယ္။ “အညာေဆး႐ိုး” တို႔၊ “ဂန္ဆန္းမီသာ” တို႔၊ “မီဟာနယ”္ 

တို႔ေလာက္ေတာ့ ငါရတယ္လို႔။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ဘာသာစကားဟာ အေကာင္းဆံုး၊ 

အထိေရာက္ဆံုးေသာ စည္း႐ံုးေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ကိုးရီးယား႐ုပ္႐ွင္ ေတြက တဆင့္ 

ႏိုင္ငံတကာကို ေရာက္ၿပီးသားပါ။ ကၽြန္မတို႔ဆီမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကစၿပီး လူငယ္လူ႐ြယ္ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကိုးရီးယား႐ုပ္႐ွင္ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြေၾကာင့္ ကိုးရီးယားစကားကို 

အေတာ္အသင့္ နားလည္ေနၾကတာပဲ။ ကိုးရီးယားမင္းသား မင္းသမီးေတြ ကို အ႐ူးအမူး ျဖစ္ေနတဲ့ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ အမ်ားႀကီး၊ လူႀကီးပိုင္းေတြလည္း ဇာတ္လမ္းေတြ ကို အ႐ူးအမူး 

ျဖစ္ၾကတာပဲ။ တကယ္လည္း သူတို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မ ၀န္ခံရမွာပါ။ ႐ုပ္႐ွင္ crazy 

ကၽြန္မတေယာက္ ဘယ္တုန္႔ကမွ ေခါင္းထဲ မ႐ွိခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုးရီးယား႐ုပ္႐ွင္ဆိုတာကုိ စၿပီး 

ၾကည့္မိတဲ့အခါ အ့ံအားသင့္ခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီပဲေလ။ အားက် 

အတုယူစရာေတြပါပဲ။ ဒီမွာ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႔ လာတက္ေနတဲ့ ညီမငယ္ မီမီေလးက ေမး႐ွာတယ္။ 

ကၽြန္မကို ပါတီတခုမွာ ကိုးရီးယားပါေမာကၡ ဆရာမႀကီးတေယာက္က ေျပာတယ္။ (၁၉၅၈-၅၉) 

ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ကိုးရီးယားေတြက ျမန္မာျပည္ကို Traning လာဆင္းရတာတဲ့။ ဟုတ္လား ဟင္ 

မမ လို႔ ေမး႐ွာတယ္။ ကၽြန္မ မသိႏိုင္ဖူးေလ၊ ကၽြန္မ တႏွစ္သမီးအ႐ြယ္က၊ လြန္ေလၿပီး ေသာ 

ကာလက အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုး။

ကၽြန္မရဲ႕ သက္ျပင္းခ်သံကုိ အိပ္ရာေဘးမွာ ေထာင္ထားတ့ဲ ဓာတ္ပုံေလးထဲက ေျမးအဖုိးႏွစ္ေယာက္ 

ၾကားသြားတယ္ ထင္ပါရ႕ဲ။ ျပံဳးစပ္စပ္နဲ႔ ေျမးကေလးက ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း အဖြားတ့ဲ။ ေျမးကေလးေရ  

တီးမစ္ထုပ္ေတြ ေမ့လာခဲ့လုိ႔ အဖြားသိပ္မႀကိဳက္တ့ဲ ေကာ္ဖီကုိ အင္တာနက္က ျမန္မာသီခ်င္းသံ ေလးနဲ႔ 

ေမွ်ာခ်ေနရတယ္။ မနက္တုိင္ ေသာက္ေနက် အဖုိးေဖ်ာ္တ့ဲ အိမ္လက္ဘက္ရည္ကုိ လြမ္းလိုက္တာ။



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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“အေဖာ္မပါဘဲနဲ႔ကြယ္ ပင္လယ္ျဖတ္ ကမၻာကိုပတ္ကာ သြားတတ္သူရယ”္ တဲ့။ ခ်စ္တဲ့သူ အျမဲဆို 

တတ္တဲ့ သီခ်င္းေလးေပါ့။ ဟုတ္ပါရဲ႕ေလ၊ ကၽြန္မက ခဏခဏ ခြဲခါြ သြားတတ္သူကို။ ဘယ္ေနရာ 

သြားသြား၊ တပါတ္ေနရင္ အိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့ ကၽြန္မအေၾကာင္း ကို သိတဲ့ သူက မွာေတာ့ မွာလိုက္႐ွာ 

ပါတယ္။ “you are not child” တဲ့။ ကေလးမဆန္ပါနဲ႔တဲ့။ ကေလးမဟုတ္ဖူးတဲ့။ ခက္တာပဲ။ 

ကၽြန္မက မေန႔ကေတာင္ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း(our president) ကို ေစ်းဆစ္ၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ကဗ်ာဆရာက 

နားလည္စြာ တဟားဟား ရယ္ေပမယ္.့. မရဖူးတဲ့။ ကၽြန္မ ေျခာက္လႀကီးေတာင္ ဒီမွာေနရမွာ။

ေျမးကေလးေရ.... ၾကည့္ေနရင္းက မိုး႐ြာလာျပန္ၿပီ။

ကၽြန္မ ဒီကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း သိတာနဲ႔ ေျပးလာ႐ွာတဲ့၊ ေမြးစားသား “ေဘာေက်ာ္ကေလး” က 

မေန႔ညက ကၽြန္မဓါတ္ပံုေတြကို e-mail ကေန ပို႔ေပး႐ွာတာ သီခ်င္းေလးတပုဒ္ပါ၊ ပါလာတယ္ေလ။ 

အာဇာနည္ရဲ႕ သီခ်င္းေလးက၊ ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဒီသီခ်င္းေလးကို ကၽြန္မ မၾကားခဲ့ဖူးပါလား။

" သူစိမ္းေတြၾကားမွာ  လႈပ္႐ွားရင္းပဲသာ  ဒို႔ႏွစ္ဦး ရည္မွန္းတာ  ေမွ်ာ္လင့္ဆဲပါ"

"..ျပန္ဆံုႏိုင္မဲ.့. ေန႔ရက္ေလးေတြ မေရာက္ေသးခင.္.."

"..လြမ္းရက္ေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔... ျဖတ္ေက်ာ္မွာ..." တဲ့။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ (၂)

“ခူႏြာ (KNUA)” ရဲ႕ ညေနခင္းဟာ ဒီလိုက်ေတာ့လည္း မိုးေလ၀သကင္း႐ွင္းၿပီး သာေတာင့္သာယာ 

႐ွိေနျပန္ေရာ။ မေန႔က တေန႔လံုး မိုးေတြအံု႔မဲၿပီး ႐ြာေနခဲ့တာ။ ဒီေန႔က်ေတာ့ အံု႔ျပက္ျပက္ကေလးနဲ႔၊ 

ညေနက်ေတာ့ ေနေရာင္ေတြ ၀င္းပလာေရာ။ ဒီအခိ်န္ ဟာ ကိုးရီးယား ေႏြရာသီခ်ိန္ေပါ့။ သူတို႔မွာ 

ရာသီေလးမ်ိဳး ႐ွိတယ္တဲ့။ ေႏြဦးရယ္၊ ေႏြရာသီရယ္၊ ေဆာင္းဦးရယ္၊ ေဆာင္းရာသီရယ္ (Spring, 

Summer, Autum, Winter) ေပါ့။ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ေမက ေႏြဦး၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္က ေႏြရာသီ။ 

စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာက ေဆာင္းဦး၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီက 

ေဆာင္းရာသီေပါ့။ အေနာက္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီနဲ႔ အတူတူပဲေပါ့ေလ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကၽြန္မ 

အႀကိဳက္ဆံုး ရာသီဟာ Fall ေခၚတဲ့ ေဆာင္းဦးရာသီပဲ။ သစ္႐ြက္ကေလးေတြ ေႂကြခါနီး အေရာင္ 

ေျပာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ တေတာလံုး၊ တေတာင္လံုး သစ္႐ြက္ေရာင္စံုနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းၿပီး ၾကည့္လို႔ကို 

မ၀ႏိုင္ေအာင္ပဲ။ ဒီမွာလည္း ေအာက္တိုဘာက်ရင္ အဲလိုပဲ သစ္႐ြက္ကေလးေတြ အေရာင္ေျပာင္း 

သတဲ့။ ေတာအုပ္ကေလးထဲက KNUA လည္း အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ သိပ္လွမယ္ ထင္တယ္ ။

သူတို႔ ေႏြရာသီမွာ ၾသဂုတ္လဟာ အပူဆံုးလလို႔ ေျပာေပမဲ့ အခု ဇြန္လမွာထဲက သူတို႔ေတြကို 

ၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္ပူေနၾကၿပီ။ အခုလို ေနကေလးသာတာနဲ႔ အပါးဆံုး၊ အေပါ့ဆံုး၊ အတိုဆံုး 

၀တ္စံုေတြနဲ႔ အျပင္ကို ထြက္လာၾကေတာ့တာပဲ။ လက္ထဲမွာလည္း ေရပုလင္းေတြ၊ ေရခဲေခ်ာင္းေတြ 

ကိုယ္စီနဲ႔။ တကယ္ေတာ.့... သူတို႔မွာက သိပ္ေအးတဲ့ အခ်ိန္ပဲ မ်ားတာကိုး။ ေျခာက္လေလာက္က 

အျပင္ထြက္ရင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထူေပ့၊ ေႏြးေပ့ဆိုတဲ့ အ၀တ္ေတြနဲ႔ ၾကပ္စည္းသလို ထုပ္ပိုးထားၾက 

ရတာတဲ့ေလ။

သူတို႔က ပူေနေပမဲ့ ျမန္မာျပည္က ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္း႐ံုပဲ။ ညေနခင္း 

ေလကေလးက ေအးစိမ့္စိမ့္ေလးနဲ႔ ႐ွပ္အက်ႌလက္႐ွည္ေလး ၀တ္ထားတာေတာင္ ေခၽြးမထြက္ဖူး။ 

ညက်ရင္လည္း အခန္းထဲမွာ အဲယားကြန္းဖြင့္ဖို႔ ေ၀းလို႔ ကၽြန္မမွာ ေစာင္ျခံဳရေသး တယ္။ 

သူတို႔ကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔မွာ လွ်ပ္စစ္က ေပါေပါနဲ႔ အဲယားကြန္းေတြ သိပ္ဖြင့္ၾကတာပဲ။ “ထိုင္း” လိုပဲ၊ 

ထိုင္းမွာလည္း ဘယ္ေနရာသြားသြား၊ အဲယားကြန္းေတြကို ေအးစိမ့္ေနေအာင္ ဖြင့္ထားၾကတာ၊ 

အဲယားကြန္း ခန္းထဲကေန အျပင္ထြက္တာနဲ႔ ဖ်န္းကနဲ ပူသြားတာႀကီးကိ.ု. ကၽြန္မ လံုး၀မႀကိဳက္ဖူး။ 

ခ်င္းမိုင္မွာ အဲဒီ ေအးလိုက္၊ ပူလိုက္ေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းေတြနာၿပီး တအားဖ်ားဖူး ၿပီးကတည္းက 

အဲယားကြန္းကို ကၽြန္မ သိပ္ေႀကာက္သြားတာ။

ကၽြန္မတို႔ “ခူႏြာ” ရဲ႕ ေက်ာင္းေနာက္ေပါက္ကို ထြက္တဲ့ ျဖတ္လမ္းကေလးဟာ ကၽြန္မ အခန္းေဘး 

မွာဆိုေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားကို မွန္ခ်ပ္ႀကီးေတြေနာက္ကေန အျမဲျမင္ေနရတတ္တယ္။ ခန္းဆီး 

ေတြ ဖြင့္ၿပီး ကၽြန္မ မနက္စာ စားတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔အျမဲလက္ျပ ႏႈတ္ဆက္ေနက်ေပါ့။ 

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြေရာ၊ အျပင္လူေတြေရာ၊ မ်က္ႏွာေနကာတဲ့ ဦးထုပ္တျခမ္းေလးေတြ 

ကိုယ္စီနဲ႔။ အသက္ႀကီးတဲ့ အုပ္စု၊ အသက္ငယ္တ့ဲအုပ္စု၊ အားလံုးဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး 

နဲ႔၊ ေအာ္  ကံေကာင္းသူေတြ.. ေပ်ာ္ပါေစေလ။

ကၽြန္မတို႔ေတာင္သူတို႔ကိုအားကၿ်ပီး၊ မိုးမ႐ြာတဲ့ညေနတိုင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကတယ္။ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္က ကၽြန္မနဲ႔ တခန္းေက်ာ္က နီေပါသူ ပန္းခ်ီဆရာမေလး “အယ္ရီနာ” နဲ႔။ 
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ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အယ္ရီနာက သူ႔ရဲ႕ ငါးႏွစ္သားေလးကို အရမ္းလြမ္းတဲ့ အေၾကာင္းကို 

တတြတ္တြတ္ေျပာရင္း အေမးအျမန္းကလည္း ထူေသးတယ္။ ကိုးရီးယားရဲ႕ ေခတ္မီတိုးတက္မႈ 

အေငြ႔အသက္ေတြကို အားက်ခံစားရင္းက သက္ျပင္းက ခ်ၿပီ ။ ၿပီးတာနဲ႔

"ႏုႏု .. ၾကည့္ပါအုန္း၊ မီးေတြက ထိန္လင္းေနတာပဲ၊ ေရာင္စံု မီးေတြနဲ႔ .. ပန္းခ်ီကားလိုပဲ၊ နီေပါမွာ 

ေလ.. တပါတ္ကို သံုးရက္ပဲ မီးလာတာ.." တို႔။

"ေျမေအာက္ရထားက သိပ္ျမန္တာပဲေနာ္၊ သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ နီေပါမွာ မ႐ွိဖူး.." တို႔ေတြကို ေျပာၿပီး 

ရင္၊ ကၽြန္မကို ေမးေရာ။ ကၽြန္မက ႐ူးသလို၊ ေပါသလို လုပ္ေနရင္၊ မေက်မနပ္နဲ႔ ကၽြန္မမ်က္ႏွာကို 

ေသခ်ာလိုက္ၾကည့္ရင္း၊ ရယ္ေမာတတ္တယ္။ သူကခ်ည္းပဲ ေမးလြန္းလို႔ တခါဟာေတာ့ ကၽြန္မက 

သူတို႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) အေၾကာင္း ေမးလိုက္မိတယ္။

"အယ္ရီနာ.. မင္း Passport သက္တမ္း ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ထိ ႐ွိလ.ဲ. "

"2018 ထိေလ၊ ငါ.. ကိုးရီးယားလာခါနီးမွ သက္တမ္းတိုးလာတာ.."

"ဘာ... 2018.. ဟုတ္လား..."

"ဟုတ္တယ္ေလ၊ ငါတို႔ သက္တမ္းက (၁၀) ႏွစ္ေလ..."

"ဟုတ္လို႔လား"

သူက ဆက္ၿပီး ကုလားသံ၀ဲ၀နဲဲ႔..

" Passport " ကေတာ့ ဘဲရီး အီးခ်ီး၊ တရက္ထဲနဲ႔ ရတယ္တဲ့။ ကၽြန္မက "ငါမယံုဖူး" လို႔ ေျပာေတာ့ 

လမ္းမႀကီးမွာ သ႔ူအိတ္ထဲက သူ႔ Passport ကို ဇြတ္အတင္း လိုက္ျပတတ္ေသးတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းေနာက္ေပါက္က ထြက္ၿပီး ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ေလွ်ာက္လိုက္ရင္၊ လမ္းမႀကီးရဲ႕ 

တဖက္ျခမ္းမွာ လွည္းတန္းေစ်းလို ေစ်းကေလးတေစ်း ႐ွိတယ္။ ေစ်းကေလးေပမဲ့ လိုတာအကုန္ 

ရႏိုင္တဲ့ ေစ်းကေလး၊ ေက်ာင္းသားေစ်းကေလးေပါ့ေလ။ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္နားက ေက်ာင္းသား 

ေစ်းလိုေပါ့။ ခ်င္းမိုင္က ခ်စ္စရာ ေက်ာင္းသားေစ်းကေလးကို လြမ္းမိေသးေတာ့တယ္။ ခ်င္းမိုင္ 

ေက်ာင္းသားေစ်းကေလးမွာ အစစအရာရာ ေစ်းခ်ိဳတယ္။ ထူးျခားတာ တခုက ေက်ာင္းသား 

ေက်ာင္းသူေတြက ပိုက္ဆံျပတ္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္၀ယ္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္မွာ႐ွိတဲ့ အ၀တ္အစား၊ 

အသံုးအေဆာင္ေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေက်ာင္းသားေစ်းမွာ ခ်ေရာင္းတတ္ၾကတယ္။ ေနာက္ၾက 

ေျပာင္ၾက တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔ ေပ်ာ္စရာႀကီး။ ညေနေစာင္းမွ ေစ်းကေလးက စည္ၿပီး ည ဆယ့္တစ္နာရီ 

ေလာက္မွ သိမ္းတတ္တယ္။ အခု ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းေနာက္က ေစ်းကလည္း အဲလိုပဲ။ “ဆန္၀ဲကုတ္ 

(Sangwolgok)” ရပ္ကြက္ ေစ်းကေလးရဲ႕ နံမည္ကို နီေပါသူ အယ္ရီနာက နာမည္ေပးတယ္။ “Win 

Market ၀င္းမားကက”္ တဲ့။ ဘာျပဳလည္းဆိုေတာ့ ဒီေက်ာင္းမွာ တဦးတည္းေသာ ျမန္မာေက်ာင္း 

သား ျဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ဒုၫႊန္မွဴး ဦးၫြန္႔၀င္းက ေခၚသြားခဲ့ၿပီး၊ ကိုးရီးယားစကား 

ေပါက္တဲ့ ဦးၫြန္႔၀င္းက သူ႔ေဖာက္သည္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အကုန္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ တဲ့အျပင္၊ သူ႔စကား 

လူမသိ၊ လူ႔စကားသူမသိ ျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔ကို အျမဲလိုလို ေစ်းလိုက္ ၀ယ္ေပးရတာကိုး။ 

ကိုၫြန္႔၀င္းနဲ႔က ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွာ အရင္ကတည္းက ကၽြန္မနဲ႔ ဆံုဖူး သိဖူးၾကေတာ့ 

ဒီမွာေတြ႔တဲ့အခါ သူလည္း ၀မ္းသာ၊ ကိုယ္လည္း ၀မ္းသာေပါ့။ မႏၱေလးယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္က 

ပန္းခ်ီတြဲဖက္ပါေမာကၡ ဦးျမတ္ထြန္းေအာင္လည္း ဒီမွာ ႐ွိတယ္။

တကယ္ပါပဲ။ ေစ်းမွာလည္း သူတို႔ စကားမွ သူတို႔ စကား။ ၀မ္းေသာင္ဇင္ (one thousand)၊ 

တူးေသာင္ဇင္ (two thousand) ေလာက္ကို မရဘူး။ ထိုင္းေတြလိုပဲ။ ၀မ္း၊ တူး၊ သရီး၊ ဖိုး ကို 

အဂၤလိပ္လို မသိတာ။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ၀မ္းတူးသရီးဖိုး နဲ႔ ၀မ္းေသာင္ဇင္၊ တူးေသာင္ 

ဇင္ေလာက္က ေစ်းသူေစ်းသားလည္း ရတယ္။

ေစ်းကေလး အစပ္နားကို ေရာက္တာနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သည္ေတြရဲ႕ "ခၽြန္းႏြန္၊ ခၽြန္းႏြန္၊ အီ 

ခၽြန္းႏြန.္.." ဆိုတဲ့ အသံေတြက ဆူညံေနတာပဲ။ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ မံုလာထုပ္၊ ခရမ္းသီး၊ မုန္ညင္း၊ 

မိႈအမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲဒါေတြကို ပလပ္စတစ္နဲ႔ ပက္ကင္ေလးေတြ ထုပ္ၿပီးသားကို ကိုးရီးယားေငြ 

၀မ္တေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္ဆိုၿပီး ေအာ္ေရာင္းေနၾကတာ။ သူတို႔ ၀မ္ တေထာင့္ 

ေျခာက္ဆယ္က အေမရိကန္တေဒၚလာေပါ့။ သူတို႔ ေအာ္တဲ့ “ခၽြန္းႏြန”္ ဆိုတာ တေထာင္၊ “အီခၽြန္း 

ႏြန”္ ဆိုတာ ႏွစ္ေထာင္ေပါ့။ ၀မ္တေထာင္ဖိုးကေတာ့ အေပါဆံုးေပါ့။ ခရမ္းသီး သံုးလံုးကို ၀မ္တ 

ေထာင္၊ မံုလာထုပ္ တထုပ္ ႏွစ္ေထာင္၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္၊ ခရမ္းသီး ငါးဆယ္သား၊ ေျခာက္ဆယ္ 

သားေလာက္ကို ႏွစ္ေထာင္၊ မိႈကေတာ့ မဆိုးဖူး၊ ငါးရာတန္ မိႈအစည္းကေလးေတြ ႐ွိတယ္။ ကၽြန္မ 

သေဘာက်တာကေတာ့ လမ္းေဘး ေစ်းကေလးေပမဲ့ သားငါးဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြဟာ သိပ္
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လတ္ဆတ္ၿပီး သန္႔႐ွင္းေနတာပဲ။ အသားေတြကို မွန္ေသတၱာေလးေတြထဲမွာ ထည့္ေရာင္းေပမဲ့ 

ငါးေတြက ဒီအတိုင္းပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ဆီလိုပဲ ခင္းေရာင္းတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ယင္တေကာင္မွ မေတြ႔ရဖူး။ 

ငါးဆိုင္ေတြမွာ ျခင္ေဆးေခြေလးေတြ ထြန္းထားတာေတာ့ ေတြ႔ရတယ္။ ၾကက္တေကာင္ 

ခပ္လတ္လတ္ အ႐ြယ္ ၀မ္သံုးေထာင့္ငါးရာ၊ ၀က္သားကလည္း အစိတ္သားေလာက္ကို ၀မ္သံုး 

ေထာင္ဖိုး ၀ယ္လို႔ရတယ္။ အမဲသားက သူတို႔ ဆီမွာ ေစ်းႀကီးတယ္။ သူတို႔ဆီမွာလည္း အမဲသား 

ရေပမဲ့ အေမရိကားက ၀င္တဲ့ အမဲသားလည္း ႐ွိေတာ့ ေစ်းက ႀကီးတယ္။ ခုခ်ိန္ထိကို အေမရိကားက 

၀င္တဲ့ အမဲသားေၾကာင့္ ႏြား႐ူးေရာဂါျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကားက အမဲသားကို အ၀င္မခံဖို႔ 

ဆႏၵျပေနၾကတာ .. မၿပီးၾကေသးဖူး။ ဆန္လည္း ေစ်းသိပ္ႀကီးတာပဲ။ အည့ံဆံုးဆန္ ႏွစ္ကီလို (ဆန္ 

တျပည)္ ေလာက္ကို ၀မ္းငါးေထာင္ ေပးရတယ္။ ဆန္နဲ႔ ထမင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သူတို႔က (၁၉၅၀) 

ခုႏွစ္၀န္းက်င္က၊ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ဖူးေတာ့၊ ငတ္ခဲ့ဖူးေတာ့၊ သိပ္တန္ဖိုး ထားၾကသတဲ့။ ဟင္းကို သြန္ပစ္ 

ခ်င္ပစ္၊ ထမင္းကို သြန္ပစ္တာ၊ ခ်န္ထားတာ ျမင္ရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံႏိုင္ ေအာင္ စိတ္ဆိုး 

တာတဲ့ေလ။

ေစ်းကေလးရဲ႕ ထိပ္မွာ စူပါမားကက္လို ဆိုင္ႀကီးႀကီး (Discount Store) “ေလွ်ာ့ေစ်းဆိုင”္ 

ဆိုတာလည္း ႐ွိေသးတယ္။ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္ေပါ့။ စားေသာက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူသုံုးကုန္ပစၥည္း၊ 

အလွကုန္ပစၥည္း၊ လူ႔အသံုးအေဆာင္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အားလံုး႐ွိတဲ့ ဆိုင္ေပါ့။ ထူးျခားတာက ပစၥည္း 

အားလံုးဟာ ေစ်းခ်ိဳေနတယ္။ တျခားဆိုင္ေတြထက္ (၀မ္ ငါးရာနဲ႔ တေထာင္ၾကားေလာက)္ ေစ်းႏႈန္း 

က သက္သာေနတယ္ေလ။

ကၽြန္မကေတာ့ တလအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္မခ်စ္တဲ့ လွည္းတန္းေစ်းနဲ႔တူတဲ့၊ ခ်င္းမိုင္ ေက်ာင္သား 

ေစ်းနဲ႔လည္း တူတဲ့၊ “ဆန္၀ဲကုတ”္ ေစ်းကေလးကို သံေယာဇဥ္ တြယ္မိပါၿပီ။ “အီေကာ ေအာ္မာ႐ို”   

“ဒါ ဘယ္ေလာက္လဲဟင”္ ဆိုတာကိုလည္း အလြတ္က်က္ၿပီး ေစ်း၀ယ္တတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အမယ္ 

မ်ားမ်ား ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုၫြန္႔၀င္းကို ေခၚရတာပဲ။ အြန္ေစာတို႔၊ ခ်ိဳ၀မ္တို႔၊ ခ်န္ဂင္တို႔လိုေတာ့ 

မလွ႐ွာတဲ့ ေစ်းသည္မေလးေတြက ေက်ာင္းသားေတြဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ေစ်းေတြ အျမဲေလွ်ာ့ေပးၾက 

႐ွာတယ္။ ကိုၫြန္႔၀င္းကို ေက်ာင္းသားမွန္းသိေနတဲ့၊ ေစ်းသည္အဖြားႀကီးတေယာက္ဆုိရင္ 

ဆီပုလင္း ၀မ္ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာတန္ကို ၀မ္တေထာင္ပဲ ယူတတ္တယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴတေထာင္ဖိုး 

၀ယ္ရင္၊ ဂ်င္းေတြပါ အဆစ္ထည့္ေပးလိုက္ ေသးတာ၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ႀကိတ္မွာထားေသး 

တယ္။ သူ႔ဆိုင္မွာ သူ႔ေယာက်္ားနဲ႔ သူ႔ေယာင္းမ ႐ွိေနရင္ ေစ်းလာမ၀ယ္နဲ႔၊ သူေလွ်ာ့ေပးလို႔ ရမွာ 

မဟုတ္ဖူးတဲ့ေလ။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ “အိုမား” ပါ။

ကိုရီးယားရဲ႕ နံမည္ေက်ာ္ ကင္ခ်ီ (Kimchi) နံ႔ေတြ သင္းေနတဲ့ ေစ်းကေလးဟာ ည 

ခုႏွစ္နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ မစည္ႏိုင္႐ွာဖူး။ ပူလြန္းလို႔ ေစ်း၀ယ္ေတြ မထြက္ၾကေသးတာတဲ့ေလ။ သူတို႔ 

ေႏြရာသီက ည (၈)နာရီထိလည္း ေနမ၀င္ေသးဖူးကိုး။ လမ္းေဘးေစ်းကေလးေပမဲ့ မီးေတြကလည္း 

ထိန္လင္းေနလိုက္တာမ်ား ေန႔က်လို႔။ မီးေရာင္ေတြေအာက္မွာ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ ကင္ခ်ီေတြဟာ 

စားခ်င့္စဖြယ္။ သူတို႔က ကင္ခ်ီကို မုန္ညင္းကိုတင္မဟုတ္ဖူး၊ င႐ုပ္သီးစိမ္း ကင္ခ်ီ၊ မုတ္လာဥကင္ခ်ီ၊ 

မိႈကင္ခ်ီ၊ အမ်ားႀကီးပဲ။ ခ်ဥ္ဖတ္ထည့္လို႔ရသမွ် ဟင္သီးဟင္႐ြက္ အကုန္ထည့္တာပဲ။ ကၽြန္မက 

သိပ္ႀကိဳက္လွတယ္ မဟုတ္ပါဖူး။ င႐ုပ္သီးအစပ္ မစားႏိုင္ေတာ့ သူတို႔ ကင္ခ်ီေတြမွာက င႐ုပ္သီးမႈန္႔ 

ေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ သိပ္မစားႏိုင္ဖူး။ အိုး.. သူတို႔ကေတာ့ ႀကိဳက္သလားမေမးနဲ႔။ ကင္ခ်ီမပါရင္ ထမင္း 

မစားႏိုင္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ငပိခ်က္တို႔၊ ငပိေထာင္းတို႔၊ ငါးပိရည္တို႔ လိုပဲေလ။ “သံုးလေလာက္ဆို 

အန္တီႏု အရမ္းစာခ်င္လာမွာ” ဆိုၿပီး သမီး “မ်ိဳးမ်ိဳး” (မ်ိဳးသႏၱာထြန္း) ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ ငပိေထာင္း 

နဲ႔ ငါးရံ႕ေျခာက္ဖုတ္က သံုးလထိ မခံႏိုင္႐ွာပါဖူး။ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ကၽြန္မက တအားလြမ္းၿပီး 

စားခ်င္ေနၿပီ။ အသားမပါရင္ ထမင္းစားလို႔မရတဲ့ သူက မႏၱေလးက တူမေလး “သမီးေ႐ႊစင”္ ရဲ႕ 

ပဲပုပ္ေၾကာ္၊ ပဲေရပြေၾကာ္တို႔နဲ႔ “ေဗဒါေ႐ႊၾကာ” ရဲ႕ လက္ဘက္သုပ္၊ ဂ်င္းသုပ္ေလးနဲ႔ထမင္းျဖဴ 

ေလးနဲ႔တင္ကို အရမ္းကို ေကာင္းလုိ႔။

ကိုးရီးယားအစားအစာကို ရန္ကုန္မွာကတည္းက ကိုးရီးယား စားေသာက္ဆိုင္မွာ စားခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

ပဲေခါက္ဆြဲတို႔၊ ထမင္းသုပ္တို႔၊ ၀က္သားကင္၊ အမဲကင္တို႔ကို ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ညမွာစားရင္ 

မနက္က် အျမဲ ဗိုက္မေကာင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီမွာက်ေတာ့ ကၽြန္မေရာက္ခါစ ေက်ာင္းနားက 

ဆိုင္ကေလးမွာ နီေပါသူ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ငါးကင္ရယ္၊ သူတို႔ ေႏြရာသီမွာ စားတဲ့ ေရခဲေတြနဲ႔ “ေခါက္ဆြဲ 

ေအး” ဆိုတာႀကီးကို စားမိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္လို မနက္ထိေတာင္ မေနဖူး၊ ႏွစ္နာရီ အတြင္းမွာ       

(ကန္ေတာ့ပါရဲ႕) ၀မ္းေလွ်ာေတာ့တာပဲ။ ဒါေတာင္ ကၽြန္မက (မ႐ိုေသ့စကား) အင္မတန္ ၀မ္းခိုင္တဲ့ 

အမ်ိဳးအစား။ အိပ္ရာႏိုးတာနဲ႔ သူ႔ကို ေခ်ာ့ေနရတာကိုက အလုပ္တခုေလ။ အဲဒီတႀကိမ္ တင္ 

မဟုတ္ဖူး။ ေနာက္ ကိုးရီးယားစာ စားတဲ့အခါတိုင္း ျဖစ္ေနေတာ့ သိပ္မစားရဲေတာ့ဖူးေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မခ်စ္သူငယ္ခ်င္း ကဗ်ာဆရာ (our prisedent) က စပါယ္႐ွယ္ တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ 

ကိုးရီးယား႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္မွာက်ေတာ့ မဆုိးဖူး။ ကၽြန္မ ဘာမွ မျဖစ္ဖူး။ ဆိုးလ္ (Seoul) ၿမိဳ႕မွာ 

အေကာင္းဆံုး ႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္တဲ့။ တကယ္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ကင္ခ်ီေတာင္မွ တျခား 

ကင္ခ်ီနဲ႔မတူဖူး။ စားလို႔ ေကာင္းေနတယ္။ သူတို႔ ႐ိုးရာ အစားအေသာက္မွာ ဆန္ျပဳတ္ပါတယ္။ 

ထမင္းျဖဴပါတယ္။ ေကာက္ၫႇင္းငခ်ိတ္လို စီးတီးတီးထမင္းနီ (ေရ သ႔ိုမဟုတ္ ဟင္းခ်ိဳနဲ႔ေဖ်ာ္ေသာက္



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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ေရၫႇိထမင္းလိပ္၊ ကင္ခ်ီမ်ိဳးစံု၊ ပင္လယ္စာ သီး႐ြက္စံုဟင္းခ်ိဳ၊ ၀က္သားျပဳတ္၊ အမဲသားလႊာျပဳတ္၊ 

ၾကက္ဥရယ္၊ အသားရယ္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ရယ္ေရာၿပီး အယွက္ေက်ာ္ထားတဲ့ ႐ိုးရာဟင္းတမ်ိဳး၊ 

တို႔ဟူးကို ခ်က္ထားတာလည္း ပါတယ္။

ကၽြန္မ မႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ ဆန္ျပဳတ္ပဲ။ ေပါ့႐ႊတ္ၿပီး ဆန္လံုးႀကီးေတြလည္း မေက်ပဲ ဘာအရသာမွ 

မ႐ွိဖူး။ ၾကက္ဥအယွက္ေၾကာ္လိုဟာနဲ႔ ေရၫႇိထမင္းလိပ(္ဂင္ဘတ)္ကို ႀကိဳက္တယ္။ ပင္လယ္စာ 

ဟင္းခ်ိဳ ႀကိဳက္တယ္။ ၀က္သားျပဳတ္နဲ႔ အမဲလႊာျပဳတ္က အရသာ႐ွိေပမဲ့ အကင္ေလာက္မ 

ေကာင္းဖူးလို႔ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနတုန္း ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းက ကင္ခ်ီတဖတ္ကို ယူ၊ ၿပီးေတာ့ 

၀က္သားျပဳတ္တဖတ္ကို ထည့္လိပ္ၿပီး သူတို႔႐ိုးရာစတီးတူေလးနဲ႔ “ဒီလိုစားရတယ္ ငါ့ႏွမရဲ႕” ဆိုၿပီး 

ကၽြန္မကို ေပးတယ္။ ေကာင္းသားပဲ။ “ဒီလိုကိုး” လို႔ ကၽြန္မက ေျပာၿပီး အမဲသားျပဳတ္နဲ႔ ကင္ခ်ီကို 

ေနာက္တလိပ္စားေတာ့ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္သူႀကီးဟာ တဟားဟားနဲ႔ 

သေဘာက် ႐ွာတယ္။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္သူႀကီးဟာ ေန႔လည္စာ တည္ခင္းဧည့္ခံပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ 

က ဖိတ္ၾကားထားေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားနဲ႔ ဖိတ္ၾကားသူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေခၽြေတာ့လည္း 

သူတို႔ ဘာသာ စကားနဲ႔ပဲ။ သူရဲ႕ ပီေအ က အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ရတယ္။ အိုင္အို၀ါက IWP 

မွာတုန္းကလည္း အဲလိုပဲေလ။ presentation လုပ္တာေရာ၊ ေမးခြန္းေျဖ တာေရာ ဘာသာျပန္နဲ႔ပဲ 

လုပ္တာပဲ။

သူက သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ကၽြန္မနဲ႔ ေတြခဲ့တဲ့ အိုင္အို၀ါက(IWP) အေၾကာင္း ကိုထည့္ေျပာ တယ္။ 

ဟိုမွာေပါ.့.. အျမဲအတူတူတြဲခဲ့တဲ့ အာ႐ွလူမ်ိဳး ေလးေယာက္ေပါ့။ ကိုးရီးယားရယ္၊ ျမန္မာရယ္၊ 

အိႏၵိယရယ္၊ ဗီယက္နမ္ရယ္ေပါ့။ သူတို႔ နာမည္ေတြက ဆိုၿပီး ကၽြန္မကို ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ဗီယက္နမ္သတင္းစာဆရာမ မွာက်လည္း အဟုတ္၊ “ေဟာငH္ao” ဆိုတဲ့ တလံုးကို ခပ္ထစ္ထစ္ 

ေျပာေတာ့ ကၽြန္မက “ဗိုသီေဟာင္ Vothihao” လို႔ ေထာက္ေပးလိုက္ ေတာ့ “ဗိုသီေဟာင”္ ပါ့။ 

ၿပီးေတာ့ အိႏၵိယညီအကိုတေယာက္ကေတာ့ ဆိုၿပီး တန္႔သြားတယ္။ “ေနပါအုန္း... သူ႔နာမည္က” 

ကို ဆိုၿပီး “အင.္..” ဆိုၿပီး ခဏရပ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို လွမ္းၾကည့္ၿပီး “ငါ့ႏွမေရ.. 

နာမည္ဘယ္သ.ူ.” တဲ့။ “ေအာ္ဒါလား” ဆိုၿပီး ကၽြန္မက ေထာက္ေပးလိုက္တယ္လို႔မ်ား ထင္ပါသ 

လား။ ကၽြန္မလံုး၀သတိမရေတာ့ပါဖူး။ အံ့ၾသစရာ၊ ခုန သူစေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မေခါင္းထဲမွာ 

နာမည္ေတြ အားလံုး႐ွိေနခဲ့တာ။ ျပႆနာပဲ။ ကၽြန္မမွာ “ေဆာရီးပဲ၊ ငါဘာျဖစ္လို႔ ေမ့သြားတာလည္း 

မသိဖူး” လို႔ ေရ႐ြတ္႐ံုမွတပါး ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဖူး။ “အ.ဲ..အိႏၵိယ ညီအကိုတေယာက္ေပါ”့ 

ဆိုတာနဲ႔ပဲ ကဗ်ာဆရာဟာ မိန္႔ခြန္းကို လက္စသပ္ရ႐ွာေတာ့တယ္။

ထမင္းသာ ဆက္စားေနရေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး မေက်နပ္ၾကဖူး။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ 

မေျပာၾကေပမဲ့ ထမင္းကို ဆက္စားလို႔ မရဖူး။ ကၽြန္မစိတ္ထဲမယ္ “ငါေတာ့ ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ 

ေမာင္ရဲ႕ကိုျပားေတာ့ ျဖစ္ၿပ”ီ လို႔။ ဆရာ့ကို ရန္ကုန္မႏၱေလး အျမန္ရထားေပၚမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ 

ဆယ္ေက်ာ္က ကၽြန္မ ရယ္ေမာခဲ့တာေလ။

စာေပေဟာေျပပြဲ သြားၾကရင္း မႏၱေလးသြား ရထားေပၚမွာ ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ နဲ႔ ဆံုေတာ့ 

စကား၀ိုင္းဖြဲ႔ၾကရင္း ဆရာက “တံတားဦးမွာ တို႔သူငယ္ခ်င္း ႐ွိတယ္၊ တေယာဆရာေလး.. မႏု 

သိမလား၊ ေနပါအုန္းက.. သူ႔နာမည္က..” ဆိုၿပီး ဇာတ္လမ္းက စေတာ့တာပဲ၊ နံမည္ကို ဘယ္လိုမွ 

ေဖာ္မရ၊ ကၽြန္မကလည္း “တေယာဆရာေတြေတာ့ ႐ွိတယ္ ဆရာရဲ႕၊ နံမည္မသိေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ 

မလ”ဲ ဆိုၿပီး ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ။ ဆရာ့ ခမ်ာစကားကို ဆက္ၿပီး မေျပာႏိုင္ေတာ့ဖူး၊ “ေနပါအုန္း.. 

ဒီနာမည္ကြာ” နဲ႔ သူ႔ထိုင္ခံုကို ျပန္သာ သြားေရာ၊ နံမည္က ေဖာ္လို႔မရဖူး။

ကၽြန္မတို႔လည္း ညနက္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားတာေပါ့။ မနက္ေလးနာရီေလာက္ အိပ္လို႔ ေကာင္းေန 

တုန္း... ဆရာလင္းယုန္ရယ္ေလ.. “မႏ.ု. မႏု ထစမ္းပါအုန္း၊ ထစမ္းပါအုန္း.." တဲ့။ ကၽြန္မမွာ 

လန္႔ႏိုးၿပီး “ဘာလဲဆရာ.. ဘာျဖစ္လို႔လ”ဲ ဆိုေတာ.့. “သိၿပ.ီ.သိၿပ.ီ. ကိုျပား.. ကိုျပား..” တဲ့ေလ။ 

အားရ၀မ္းသာႀကီး ေအာ္ေျပာပစ္လိုက္ေတာ့၊ တညလံုး မအိပ္ပဲ စဥ္းစားေနတာတဲ့၊ ခုမွ စအိပ္ရမွာ 

ဆိုၿပီး စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာနဲ႔ သူ႔ ထိုင္ခံုကို ျပန္သြားတာကို ၾကည့္ရင္း.. ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ ဆရာရယ္လို႔ 

ရယ္ေမာခဲ့ ဖူးတာေလ။ အခု တကယ္ “ကိုျပား” ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ဆရာ့ကို ကၽြန္မ ကိုယ္ခ်င္းစာ 

ႏိုင္ပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီ အိႏၵိယျပဇာတ္ဆရာ၊ အဂၤလိပ္စာပေရာဖက္ဆာရဲ႕ နာမည္ကို။ ေဟာဒီ 

ပါးစပ္ဖ်ားေလးတင္ပါ။ အိ.ု... ဘယ္လိုမွကို မမွတ္မိေတာ့တာ။

ကဗ်ာဆရာပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ၾကည့္ေတာ့လည္း ေဘးက လူနဲ႔ စကားသာ ေျပာေနရတယ္၊ ပံုမွန္ 

မဟုတ္ဖူး၊ ကၽြန္မလိုပဲ။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္မက ဘာရယ္မဟုတ္ဖူး၊ ေရခြက္ကို ေမာ့ေသာက္ လိုက္တဲ့ 

ခဏမွာ ကဗ်ာဆရာဟာ သူ႔အႀကိဳက္ စီးကရက္တလိပ္ကို ထုတ္ယူလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ၊ ႏွစ္ေယာက္ 

သား ၿပိဳင္တူ လက္ၫိႇဳးထိုးလို႔။
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"႐ွီဗာ..."

အသံအက်ယ္ႀကီးေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ေအာ္လိုက္ၾကတာ၊ ၿပီးေတာ့မွ တဟားဟား ရယ္ၾကရင္း “႐ွီဗာ၊ 

႐ွီဗာ” နဲ႔၊ ေဘးလူေတြကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကို ဘာျဖစ္ပါလိမ့္ေပါ့။ ဇရာေလ၊ 

ဇရာ၊ ဇရာ ေငြေရာင္ဆံပင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းက (၁၉၅၂) ခုေမြး၊ ကၽြန္မက (၁၉၅၇) ခုေမြး။ 

ကၽြန္မတို႔ အသက္ေတြ မငယ္ၾကေတာ့ဖူးေလ။

(၁၁ ဇူလိုင္ ၂၀၀၈၊ ခူႏြာကိုေရာက္တာ တလျပည့္ေန႔)

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ (၃)

ဆိုး(လ္)ၿမိဳ႕ရဲ႕ နံနက္ခင္းဟာ မနက္လင္းအားႀကီး ေလးနာရီမွာ စတင္ပါတယ္။ မနက္ ငါးနာရီဆို 

မိုးထိန္ထိန္လင္းေနပါၿပီ။ ခုခ်ိန္ မနက္ေျခာက္နာရီဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ သန္းေခါင္ေက်ာ္ မနက္ 

သံုးနာရီခြဲ။ ခ်စ္တ့ဲသူေတြအားလံုး အိပ္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ေျမးကေလးလည္း သူ႔ရဲ႕ 

ပိုးတီေကာင္ဖက္လံုးကေလးကို လူႀကီးေလးလိုခြၿပီး အိပ္ေန႐ွာတုန္းေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေျမးကေလး 

ရဲ႕ အဖြားဟာ “ဆန္၀ဲကုတ”္ ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံုမွာ၊ အေဖာ္မပါပဲ ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ 

ေျမးကေလးရဲ႕ အဖိုးကေတာ့၊ သိပ္ကိုစိုးရိမ္သြားလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ပဲ သြားခဲ့၊ 

သြားခဲ့၊ (Subway) ေခၚ (Tube) ေခၚ (Metro) ေခၚ ေျမေအာက္ရထားကို တေယာက္ထဲ 

မစီးတတ္ဖူး။ မစီးရဲဖူး ဆိုတာကို သိေနတဲ့ျပင္ ေငးမိေငးရာ၊ ေတြးမိေတြးရာ ေတြးၿပီး၊ လမ္းလည္း 

မမွတ္မိတတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိတာကိုး။

ကၽြန္မကလည္း တကယ္ ကၽြန္မပါပဲ၊ ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေျမေအာက္ရထားလမ္း ေၾကာင္း ေတြနဲ႔ 

စိတ္႐ႈပ္မခံခ်င္တာလဲ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွီခိုေနရမယ့္ သူေတြကလဲ၊ ဘယ္မွပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္သင့္ 

႐ွိေနတတ္တယ္ေလ။ အဂၤလန္မွာတုန္းကလည္း၊ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း ေဒၚနီတာနဲ႔ ေဒၚၾကည္၊ သူတို႔ 

မပါရင္လည္း တျခားႏိုင္ငံက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔။ အေမရိကားမွာတုန္း ကလည္း နယူးေယာက္နဲ႔ 

၀ါ႐ွင္တန္မွာ ၀င္နီတို႔၊ အန္တီလံုးတို႔နဲ႔။ တခုလည္း ႐ွိတယ္၊ အဲဒီ ေျမေအာက္ရထား ႐ွိတဲ့ေနရာမွာ 

ကၽြန္မမွ အၾကာႀကီး မေနရတာကိုး။

အဂၤလန္မွာ ကၽြန္မ အၾကာႀကီး ေနရတဲ့ ေနရာက ေျမေအာက္ရထားမ႐ွိတဲ့၊ စက္ဘီးေလးတစင္း႐ွိ 

ရင္ ကိစၥၿပီးတဲ့ ခ်စ္စရာ ေအာက္စဖိုဒ့္ (Oxford) ၿမိဳ႕ကေလးမွာေလ။ အေမရိကားမွာလည္း အဲလိုပဲ။ 

(IWP) ႐ွိရာ အိုင္အို၀ါၿမိဳ႕ကေလးမွာ ေျမေအာက္ရထားမွ မ႐ွိတာ။ အင္း.. ေနာက္တခုကလည္း 

လန္ဒန္ေျမေအာက္ရထားရဲ႕ အသံဟာ အိမ္လြမ္းဒဏ္ရာ ရေနတဲ့ ကၽြန္မကို ဘာျဖစ္လို႔လဲမသိဖူး 

ပိုၿပီး မအီမသာ ျဖစ္ေစခဲ့ဖူးတယ္။ ေသခ်ာစဥ္းစား ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေျမေအာက္ရထားဆိုတာကို စိုး႐ြ႔ံ 

ေ႐ွာင္လႊဲခ်င္ေနတာထဲမွာ “ေျမပံု” ေၾကာက္တဲ့ ေရာဂါလည္းပါတယ္။ ေျမပံု ၾကည့္တတ္၊ ဖတ္တတ္မွ 

ေျမေအာက္ရထားဆိုတာ သြားလို႔ရတာ ကိုး။

ကၽြန္မမွတ္မိတာ၊ ေျမပံုဆိုတာကို ျမန္မာျပည္ေျမပံု ဆိုတာကို စၿပီး ျမင္ဖူးတာ သံုးတန္းမွာေပါ့။ 

ေျမပံုဆြဲတာကို စၿပီး သင္ရတာ.... ။ စာ႐ြက္ေပၚမွာ ဆရာသင္တဲ့ ေလးေထာင့္အကြက္ခ်၊ မ်ဥ္းဆြဲၿပီး 

ဆြဲရတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ေျမပံုရဲ႕ ေခါင္းပိုင္းကို တူေအာင္၊ သပ္ရပ္ေအာင္ မဆြဲတတ္လို႔၊ စာ႐ြက္ 

ထိပ္ပိုင္းဟာ ခဲဖ်က္အရာေတြနဲ႔ မဲညစ္ေနခဲ့ဖူးတယ္။ ဆြဲရအလြန္ခက္တဲ့ ေခါင္းပိုင္းဆိုတာ ကလြဲရင္ 

“ေျမပံ”ု ပညာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခား ကၽြန္မ ဘာမ်ားသိဖူးခဲ့သလဲ။ အင္း... မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ 

႐ွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြေလာက္ ကိုပဲ ေျမပံုေပၚမွာ ျမင္ခဲ့ဖူးတယ္။ မီးရထားလမ္း၊ 

ကားလမ္း၊ ေျမနီလမ္း၊ ေလဆိပ္ဆိုတာေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မရင္းႏွီးခဲ့ဖူးဘူး.... ။ “ပထ၀”ီ ဘာသာရပ္ 

ကို ႐ွစ္တန္းထိ ဆက္သင္ခဲ့ရေပမယ့္ ေျမပံုအတတ္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ 

ေရာ ဘာမွ သိပ္မသိခဲ့ဖူး။ ႐ွစ္တန္းထိပဲ ပထ၀ီသင္ဖူးတဲ့ ကၽြန္မကထားပါေတာ့၊ “ပထ၀”ီ အဓိကနဲ႔ 

ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ ကၽြန္မညီမေလး “သ”ီ ဟာ ေျမပံုလံုး၀ မၾကည့္တတ္၊ မဖတ္တတ္တဲ့အတြက္ 

သူ႔ခင္ပြန္း “ဆရာရ”ဲ က အံ့ၾသရယ္ေမာလို႔မဆံုး။ “ပထ၀ီနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးတယ”္ ၊ “ပထ၀ီနဲ႔ဘြဲ႔ရတယ”္ နဲ႔ 

ေနာက္ေျပာင္လို႔ မဆံုး။ ဟုတ္တယ္ေလ။ သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေျမပံုတခုနဲ႔ 

ေရာက္ေအာင္သြားတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကိုး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၊ ေဟာင္ေကာင္မွာတုန္းကလည္း ရယ္ရေသးေတာ့တယ္။ အာ႐ွစာေပဆုေပးပြဲ ကၽြန္မ 

သြားတက္ရတုန္းက ဆရာရဲနဲ႔ သီလည္း ဂ်ပန္ကေန လာၾကတယ္ေလ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ က 

ကၽြန္မရဲ႕ ဘာသာျပန္ဆရာေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ကၽြန္မရဲ႕ “ျပံဳး၍လည္း ” ကို ထုတ္ေ၀မယ့္ 

နယူးေယာက္က ဟိုက္ပါနီ႐ြန္စာအုပ္တိုက္ရဲ႕ ကိုယ္စားလည္ ျဖစ္တာကိုး။ အဲဒီမွာ ေဟာင္ေကာင္ 

ေရေအာက္ရထားကို စီးၿပီး ေဟာင္ေကာင္ ဟိုဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္း ျဖတ္ၾကမယ္ဆိုေတာ့ 

ကၽြန္မနဲ႔သီ ေတာသူႏွစ္ေယာက္ဟာ ရင္တခုန္ခုန္နဲ႔။ ဘယ္လိုမ်ားလိမ့္ ဆိုတဲ့ အေတြးကိုယ္စီနဲ႔။ 

ေရေအာက္ရထားနဲ႔ ျမစ္ကို ကူးဆဲ။ ကၽြန္မ ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းကို “သီ” က သူ႔ခင္ပြန္း “ဆရာရ”ဲ ကို 
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ေမးခ်လိုက္တာ။ “ဆရာရဲ... ေရေအာက္ရထားဆိုၿပီး ေရေတြလည္း ကၽြန္မ မျမင္ရပါလား” တဲ့။ 

ဆရာရဲ ေျဖတယ္ေလ။ “ေရကိုျမင္ရင္ မင္းေသပါၿပီတဲ.့..” ။ က.ဲ.. ၾကည့္ပါအုန္း၊ ကၽြန္မတို႔မွာ အဲဒီလို 

ဗဟုသုတ မ႐ွိ႐ွာတာပါ။

Subway (ေခၚ) ေျမေအာက္ရထား tube ရဲ႕ ေျမပံု ကင္းေျခမ်ားေတြကို ျမင္တာနဲ႔ ေခါင္း႐ႈပ္ေ႐ွာင္ 

ေျပးခ်င္တဲ့ ကၽြန္မတေယာက္ “ဂ်ဴမံ”ု တို႔ တိုင္းျပည္မွာေတာ့ တည့္တည့္ႀကီး ေတြ႔ပါၿပီ။ ဘယ္လိုမွ 

ေ႐ွာင္ေျပးလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ မွီခိုရမယ့္သူေတြကေတာ့ ဒီမွာလည္း ႐ွိ႐ွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေနရာတကာ ကၽြန္မ မီွခိုလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ၿပီ။ မနက္ ကိုးနာရီကေန ညေန ေျခာက္နာရီထိ တကယ္ 

အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ သူေတြကို ကၽြန္မဒုကၡ မေပးရက္ေတာ့ၿပီ။ ကိုးရီးယားစာ၊ အဂၤလိပ္စာ ႏွစ္ျဖာပါတဲ့ 

ေျမပံုအႀကီးႀကီးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္၊ ရထား လိုင္းေျပာင္းျခင္း၊ exit ဂိတ္ကို ထြက္ျခင္း၊ ရထား 

လက္မွတ္ထဲကို စက္ျဖင့္ ၀ယ္ၿပီး... ပိုက္ဆံထည့္ျခင္း..စတဲ့ ေျမေအာက္ရထားစီးျခင္းရဲ႕ အဌာရသ 

ေတြကို မွီခိုသူမ်ားနဲ႔ သြားရင္း၊ ဘူတာအျပင္ကို မထြက္လို႔ကေတာ့၊ ေျမေအာက္ရထား ဘူတာစဥ္၊ 

စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ ႀကိဳက္သေလာက္စီး၊ “၀မ္ ၉၀၀” ပဲ ေပးရတဲ့ ခရီးမ်ားစြာကို ႀကိဳက္သေလာက္ 

မွားရင္းနဲ႔ “လက္ေတြ႔ေျမပံုပညာ” ကို အသက္ ငါးဆယ္က်မွ ကၽြန္မသင္ပါၿပီ။

ဒီေန႔ဟာ ကၽြန္မတေယာက္ထဲ အေ၀းဆံုးခရီးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ ကြင္းဆင္းမဲ့ 

ေန႔ေပါ့။ ကၽြန္မ ေမြးစားသား “ေဘာေက်ာ”္ကေလးနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ထမင္းစားဖိတ္ ထား 

တဲ့အတြက္ သူတို႔ေနတဲ့ “ဆုန္၀တ”ီ ၿမိဳ႕ကေလးကို ကၽြန္မ သြားမွာ။ ကၽြန္မေနတဲ့နားကေန အနီးဆံုး 

ဘူတာျဖစ္တဲ့ “ဆန္၀ဲကုတ”္ ဘူတာကေန “ယူဂၽြန္ဘ”ူ (uijeongbu) ဘူတာအထိ ဆယ့္ႏွစ္ဘူတာ 

ကၽြန္မ စီးရမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ “ယူဂၽြန္ဘ”ူ ကေန “ဆုန္၀တ”ီ ကို ဘတ္စ္ကား မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ 

စီးရမယ္။ ယူဂၽြန္ဘူ ဘူတာမွာ ေဘာ္ေက်ာ္ကေလးဟာ ေစာင့္ေနမွာ ဆိုေပမယ့္၊ ဆယ့္ႏွစ္ဘူတာ 

ၾကားမွာ ရထားေျပာင္းရဦးမွာေလ။

ကၽြန္မက ျဖစ္တယ္၊ ႀကိဳးစားၾကည့္မယ္ ဆိုလို႔သာ၊ ကၽြန္မအေၾကာင္းသိတဲ့ ေဘာေက်ာ္က စိတ္မခ် 

ဖူး။ မေန႔ညကကို gtalk နဲ႔ အနီးကပ္သင္တန္း ပို႔ခ်႐ွာေသးတာ။ ရထား ေျပာင္းစီးျခင္း ဘာသာရပ္ကို 

ေလ။ကၽြန္မခမ်ာ ေသခ်ာ နာယူ႐ွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာေက်ာ္တို႔ လုပ္လိုက္ပံု ၾကည့္အုန္း။

“ဆရာမ.. သိၿပီေနာ္၊ ဆရာမတို႔ဆီက စစီးတဲ့ လိုင္းက နံပါတ္ (၆) လိုင္း၊ ဆရာမ ႏွစ္ဘူတာ စီးၿပီးရင္ 

“ခရမ္းလိုင္း” ကို ခ်ိန္းရမယ.္..”

“ဘာ.. ခရမ္းလိုင္း.. ဟုတ္လား”

ကၽြန္မက လန္႔သြားၿပီေလ။ ကၽြန္မသိတာ ေလ့လာထားတာက ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ေျမေအာက္ရထားလိုင္း    

(၈) လိုင္း႐ွိတယ္။ နံပါတ္ (၆) လိုင္းနဲ႔ ကၽြန္မစီးလာၿပီး၊ ႏွစ္ဘူတာေျမာက္မွာ နံပါတ္ (၁) လိုင္းကို 

ေျပာင္းရမယ္ဆိုတာ သိထားတာကိုး။

“ဟဲ.့. ေဘာေက်ာ.္.. (၁) လိုင္းမဟုတ္လား၊ ဘာ “ခရမ္းလိုင္း” လဲ... ဒုကၡပဲ...”

“ဟုတ္တယ္ေလ ဆရာမ၊ (၁) လိုင္းပဲေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျမပံုေပၚက အေရာင္ေတြနဲ႔ ေခၚတာ၊    

(၁) လိုင္းက ခရမ္းေရာင္ေလ...”

ေအာ.္. ျဖစ္ရမယ္၊ ေဘာေက်ာ္တို႔ကေတာ့၊ သူက တဟဲဟဲ ရယ္လို႔။

“ေဘာေက်ာ္ေရ.. ခရမ္းသံုးခြဖက္ေတာ့ ေရာက္မသြားေလာက္ဖူးေနာ္” လို႔ ကၽြန္မေနာက္ေတာ့ 

ကေလးတေယာက္လို ရယ္ေမာလို႔ မဆံုး။ တကယ္ေတာ.့.. ဒီကေလး ေတြေတာင္ ကေလးမဟုတ္ 

ေတာ့ၿပီ။ အသက္ သံုးဆယ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ က ကၽြန္မတို႔ အိမ္မွာ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔ 

၀င္ထြက္သြားလာ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါး ခဲ့ၾကတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ၊ ေမြးစားသား 

သမီးေတြထဲမွာ ေျခာက္ေပနီးပါး အရပ္ႀကီးေတြနဲ႔၊ အသားညိဳညိဳေမွာင္ေမွာင္၊ ထြားထြားက်ိဳင္းက်ိဳင္း 

ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မတို႔က။ ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ (ဘီလူးညီေနာင္ကို အစြဲျပဳၿပီး) “ေဘာေက်ာ”္ နဲ႔ “

ေဘာေသာ” ဆိုၿပီး နံမည္ေပးခဲ့ၾကတာ။ သူတို႔မိဘမ်ားက ျပည့္စံုၾကေပမယ့္ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္စ 

လုံးက အလုပ္သိပ္လုပ္ခ်င္ၾကတ့ဲ ကေလးေတြ။ ဒါေပမယ့္ မတူတာတခုက အငယ္ေကာင္ “ေဘာေက်ာ္

” က ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ စြန္႔စားသြားလာ၊ စီးပြါး႐ွာခ်င္သူ။ အႀကီးေကာင္ႀကီးက ကိုယ့္ႏိုင္ငံကေန 

တဖ၀ါးမွ မခြါခ်င္တဲ့သူ။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ ဆႏၵေလးေတြအတိုင္း ေနႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ 

ေလ။ ၾကင္ယာေတြလည္း စံုခဲ့ၾကၿပီ။

ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ ေတြးလို႔ ေငးေကာင္းေနတုန္း ျဖတ္ဆို ၀ိုင္း၀ိုင္းရဲ႕ သီခ်င္းသံ ေပၚလာေတာ့ 

လန္႔သြားေသးတယ္။ ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံုက ဖြင့္လိုက္တာ မဟုတ္ပါဖူး။ ကၽြန္မအိတ္ထဲက 

မိုဘိုင္းဖံုးက ထေအာ္တာပါ။ ဖုန္းကို ဖြင့္ရင္း ထံုးစံအတိုင္း ေတာင္ေျပးရမလို၊ ေျမာက္ေျပးရမလို 

ျဖစ္သြားေသးတယ္ေလ။ ၿပီးမွ တေယာက္ထဲ ႐ွက္မိတယ္။

“ဟဲလိ.ု..”
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“ဟဲလိ.ု. ဆရာမ.. ဘယ္ေရာက္ေနၿပီလ”ဲ

“ေအာင္မာ.. အခ.ု.”ခရမ္းလိုင္း” ေပၚ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ေဘာေက်ာ္ရဲ႕၊ ေအာင္ျမင္စြာ ရထားေျပာင္းၿပီး 

ပါၿပီ ”

“ဟုတ္ၿပီဆရာမ.. ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ခ်ၿပီ၊ “ယူဂၽြန္ဘ”ူ က် ဆရာမ ဆင္းလိုက္႐ံုပဲ.. 

ကၽြန္ေတာ္႐ွိေနမယ္၊ အခ.ု. ကၽြန္ေတာ္ “ဆုန္၀တ”ီ က ထြက္လာေနၿပ.ီ..”

“ေအး..ေအး၊ ဟုတ္ၿပီ၊ စိတ္မပူနဲ႔၊ ဒါပဲေနာ.္..”

ခရမ္းလိုင္းေပၚမွာ ေျမေအာက္ရထားဟာ ေျမေပၚေရာက္သြားၿပီး ေျမေပၚရထားအျဖစ္နဲ႔ ဆက္လက္ 

ေမာင္းႏွင္ ထြက္ခြါေနပါၿပီ။ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကို ျဖစ္သန္းစီးဆင္းေနတဲ့ “ဟန”္ျမစ္ တံတားေပၚကို ျဖတ္ 

ေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တေယာသံစံုတီး၀ိုင္း “ပေလး” တဲ့ ဂီတသံက ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ 

ေျမေအာက္ရထားထဲမွာ အဲယားကြန္းကို ေအးစိမ့္ေနေအာင္ ဖြင့္ထားတတ္ သလို တေယာသံစံု 

ဂီတသံကေလးကိုလည္း ဖြင့္ထားတတ္တယ္။

ခုလိုေလး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ လမ္းမွားမွာ ဘူတာမွားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာ မလိုတဲ့ 

အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သံစံုတေယာသံဟာ အင္မတန္ ခံစားယစ္မူးဖို႔ ေကာင္းေပမယ့္ တေယာက္ထဲ လမ္းမွား၊ 

ဘူတာမွားေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးက်ရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ဂီတသံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ 

ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ေျမေအာက္ရထားတေယာသံဟာ ေနာက္ခံေတးဂီတပဲ။

ရထားမွန္ျပဴတင္းကေန “ဟန”္ ျမစ္နေဘးက ထိုင္ခံုေလးေတြကို လွမ္းျမင္ရေတာ့ ကိုးရီးယား 

႐ုပ္႐ွင္ေတြရဲ႕ ဇာတ္၀င္ခန္းေတြကို ျမင္ေယာင္မိတယ္။ ဒီ “ဟန”္ ျမစ္ကမ္းနေဘးက ထိုင္ခံုကေလး 

ေတြေပၚမွာ ခ်စ္စကား ဆိုၾက၊ ခြဲခြါစကားဆိုၾက၊ ၀မ္းနည္းၾက၊ ေဒါသျဖစ္ၾက၊ ေပါက္ကြဲၾကတာေလ ။

“ရထားစီး ခရီးသည္မ်ား႐ွင္၊ မၾကာခင္ ေရာက္႐ွိမယ့္ ဘူတာကေတာ့ “ခ်န္ဒံု” ဘူတာျဖစ္ပါတယ္။ “

ခ်န္ဒံု” ဘူတာကေန လိုင္းနံပါတ္ (၄)ကို ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္”

ေျမေအာက္ရထားမွာေတာ့ ကိုးရီးယားလိုေရာ၊ အဂၤလိပ္လိုေရာ ေၾကျငာေပးလို႔  ေတာ္ေသးတာေပ့ါ။ 

ကၽြန္မေျမပံုကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့၊ “ခ်န္ဒံု” ဘူတာၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ငါးဘူတာစီးၿပီးမွ ကၽြန္မဆင္း 

ရမယ့္ ေနရာကို ေရာက္မွာ၊ ေအးေအးေဆးေဆးပဲလို႔ ေတြးေနဆဲမွာပဲ ခ်န္ဒံုဘူတာကို ရထား၀င္လာ 

ခဲ့ပါတယ္။ တြဲထဲမွာ႐ွိတဲ့ ခရီးသည္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ထရပ္လိုက္ၾကေတာ့၊ ေအာ.္... ဒီမွာဆင္း 

မယ့္လူ၊ ရထားေျပာင္းမယ့္လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတာပဲလို႔ ထင္ေနဆဲ၊ ရထားတံခါးဖြင့္တာနဲ႔.... 

ဆင္းသြားလိုက္ၾကတာ၊ တြဲေပၚမွာကၽြန္မတေယာက္ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ရထားစပီကာက ကိုးရီးယား 

စကားသံကလည္း မရပ္မနားထြက္ေနေတာ့ ကၽြန္မနဲနဲေတာ့ ထိတ္ကနဲ ျဖစ္သြားၿပီ။ ခ်က္ခ်င္းဆို 

သလို ကၽြန္မရဲ႕တေယာသံ ေနာက္ခံဂီတကလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါၿပ.ီ... ။ ကၽြန္မအိတ္ထဲက 

တယ္လီဖံုးေလးကို အားကိုးတႀကီး စမ္းသပ္လိုက္တုန္းမွာပဲ ကၽြန္မတို႔ တြဲေပၚက ဆင္းသြားတဲ့ 

ကိုးရီးယားအဖိုးႀကီးတေယာက္ဟာ ျဖတ္ဆို တြဲေပၚ ျပန္တက္လာၿပီး၊ ကၽြန္မကို လက္ဟန္ ေျခဟန္ 

ေတြနဲ႔ ျပ႐ွာေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္မကို ဆင္းခိုင္းတာ။ ဒီရထားက ဆက္မထြက္ေတာ့ဖူး၊ ဂိတ္ဆံုးၿပီ 

ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳး သူကေျပာ႐ွာတာ။

ကၽြန္မမွာ ဆင္းရတာေပါ့။ ေအာ.္... ဒီလိုလည္း ႐ွိတာကိုးဆိုၿပီး.. ေဘာေက်ာ္ကို ဖံုးဆက္ဖို႔ 

ျပင္ေပမယ့္ ကိုးရီးယားအဖိုးႀကီးက ေတာ္႐ွာပါတယ္။ ကၽြန္မဆက္စီးရမယ့္ ခရမ္းလိုင္းကေနာက္ 

ရထားတစင္းဆီကို အေရာက္ပို႔ေပး႐ွာပါတယ္။ (ဂမ္ဆမ္မီသာ ဟာရာဘူးဂ်)ီ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

အဖိုးေရေပါ့။

အဲဒီအဖိုးဟာ ရထားေပၚမွာ သူတို႔ အသက္ႀကီးသူမ်ား သီးသန္႔ထိုင္ဖို႔ ထားေပးတဲ့ ခံုမွာ ထိုင္ေနရင္း 

ကေန ခဏခဏ ေျမပံုထုတ္ၾကည့္ေနတဲ့ ကၽြန္မကိုလွမ္း၊ လွမ္းၾကည့္ေနတာ ကၽြန္မသတိထား 

မိတယ္။

ယူဂၽြန္ဘူတာမွာ အရပ္ႀကီး မားမား၊ မားမားနဲ႔၊ အေ၀းကပင္ ျမင္ႏိုင္တဲ့ “ေမာင္ေဘာေက်ာ”္ နဲ႔ 

ေတြ႔ေတာ့မွ ကၽြန္မမွာ ရီႏိုင္ေတာ့တာ။

“အဲဒီလိုပဲ ဆရာမရဲ႕၊ ျဖစ္တတ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ရထားေတြက အဲလိုပဲ ဂိတ္ဆံုးတတ္တယ္။ သူတို႔ 

ဘယ္မွာ ဂိတ္ဆံုးတယ္ဆိုတာ ရထားေခါင္းမွာ ေရးထားတယ္ေလ၊ အခု ဆရာမ စီးလာတဲ့ ရထားဆို 

“ခ်န္ဒံု” လို႔ ေရးထားလိမ့္မယ.္..”

“ေအးေလ၊ ဒါေပမယ့္ ဖတ္မွ မဖတ္တတ္တာ၊ ကိုးရီးယားစာဆိုလို႔ “၀လံုး” ေတြကလြဲရင္ ဘာမ,ွ 

မွမသိတာ..” ေဘာေက်ာ္ကေတာ့ သူ႔ထံုးစံအတိုင္း ကေလးတေယာက္လို တဟဲဟဲရယ္လို႔။
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“ဆရာမ၊ ရထားေပၚမွ ေစ်းမ၀ယ္ခဲ့ဘူးလား..”

“ဟင့္အင္း.. ဒီတခါေတြ႔တာက သိပ္စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းဖူးကြ၊ ေက်ာအယား ေဖ်ာက္တဲ့          

“ေက်ာကုတ္တ”ံ၊ “ဆမ္ခၽြန္းႏြန”္ တဲ့၊ သံုးေထာင္မတန္ဖူး။ ဒို႔ဆီမွာလည္း႐ွိတယ္၊ ဟိုတခါေတြ႔တဲ့ 

လက္အိတ္မ်ိဳးလိုဟာဆို မဆိုးဖူးကြာ၊ လက္ေမာင္းရင္းထိ စြပ္လို႔ရတဲ့ ရာဘာ လက္အိတ္အေပ်ာ့ 

ေလ...”

“ေအာ.္. အဲဒါ ေဆာင္းတြင္းမွာ ဆိုင္ကယ္ေတြ ဘာေတြစီးရင္ စြပ္ၾကတာေလ..”

“ေအာ.္. ဘာျဖစ္ျဖစ္ ရထားေပၚမွာ သူတို႔ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြက စိတ္၀င္စားစရာ 

ေလးေတြခ်ည့္ပဲ၊ ေဘာေက်ာ္ေရ.. ေစ်းေရာင္းတဲ့ သူကိုလည္း ၾကည့္အုန္းဟဲ့၊ ဟန္းဖံုးခါးခ်ိတ္ လို႔၊     

“ႏိုက”္ တံဆိပ္ ေ၀ါ့ကင္း႐ွဴးနဲ႔၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔၊ စပို႔႐ွပ္ အေကာင္းစားနဲ႔”

“အင္းေလ....”

ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ေယာက္ စကားတေျပာေျပာနဲ႔ ခ်စ္စရာ “ဆုန္၀တ”ီ ၿမိဳ႕ကေလးကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ 

ေဘာေက်ာ္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျမန္မာမ်ား၊ ေပ်ာ္စံရာဆုန္၀တီၿမိဳ႕ကေလးဟာ ေတာင္ေတြ ပတ္ 

လည္၀ိုင္းရံလို႔၊ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ စိမ္းျမသန္႔႐ွင္းလို႔၊ ေအးခ်မ္းတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးပါ။ ဒီၿမိဳ႕ကေလးတ၀ိုက္မွာ 

စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္ေလ။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာအလုပ္ သမားေတြနဲ႔ အတူ 

ဘဂၤလာေဒ့႐္ွ၊ နီေပါ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း စတဲ့ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အလုပ္သမားေတြ 

လည္း ဒီမွာ႐ွိၾက႐ွာတာေပါ့။

“ဆရာမေရ... အခ.ု. ဒီက လွမ္းျမင္ေနရတဲ.့.. ဟိုးေတာင္ေတြေပၚကို ၾကည့္လိုက္ပါအုန္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ 

တပါတ္ကပဲ၊ အဲဒီေတာင္ေတြေပၚမွာ၊ ေသေျပး႐ွင္ေျပး ေျပးခဲ့ရတာ၊ Immegration က စက္႐ံုထဲ 

၀င္ဖမ္းလို႔ေလ၊ ဆရာမရယ္၊ ႐ုပ္႐ွင္ထဲကလိုပဲ သိလား၊ အဲဒီေန႔ကလည္း ျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ၊ စက္႐ံုတံခါးမ 

ႀကီးက အရင္ဆို ပိတ္ထားတာ၊ အဲဒီေန႔က ဖြင့္ထားမိေတာ့၊ သူတို႔ကား ေ၀ါကနဲ၀င္ခ်လာတဲ့ 

အခ်ိန္မွာ၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး၊ တကယ္တမ္းက် အဖမ္းအဆီး ႐ွိတယ္ဆိုရင္ တျခားစက္႐ံု 

ေတြမွာ၀င္ေနၿပီ ဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေတြနဲ႔ လွမ္းေျပာၾကတာေလ၊ ၿဗဳန္းဆို ေ႐ွာင္တခင္ 

၀င္တဲ့ဟာမ်ိဳးက် ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔က ေန႔လည္စာ ထမင္းစားမလို႔ လုပ္ေန 

တုန္း... ၊ ကားကလည္း ေ၀ါကနဲ ၀င္ခ်လာေရာ၊ မွန္ျပတင္းကေလးကေန ျမင္တာနဲ႔ အခန္းတံခါးကို 

ေသာ့ပိတ္ၿပီး၊ ေနာက္ေဖးျပဴတင္းေပါက္က ခုန္ခ်ေျပးၾကတာ၊ သူတို႔ကလည္း လိုက္တာပဲ၊ ဆရာမ 

ရယ.္. ေျပးစရာကလည္း ေတာင္ေပၚပဲ႐ွိေတာ့ အဲဒီေတာင္ေပၚက ေတာအုပ္ေတြထဲမွာ ေျပးရတာ 

ေပါ့။ ဟာ.. ေဇာနဲ႔သာ ေျပးရတာ ဆရာမ ေရ.. ၊ တကယ္ေျပးေတာ့၊ ၾကာၾကာ ဘယ္ေျပးႏိုင္မလဲ၊ 

အေမာဆို႔လာတာေပါ့၊ ေတာအုပ္ႀကီး က အ႐ွည္ႀကီး၊ ေတာင္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ဥစၥာ၊ 

တအားေမာလာေတာ့ ဘယ္လိုမွ မတတ္ ႏိုင္ဘူး.. ျခံဳပုတ္ေတြထဲမွာ ပစ္လွဲၿပီး ပုန္းပဲေနရေတာ့တာ။ 

သူတို႔က လူေတြက အမ်ားႀကီး တေတာင္လံုး တေတာလံုးကို ျဖန္႔ၿပီးမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လိုက္တာ။

ဆရာမရယ.္.. Immegration ႏွစ္ေယာက္ကေလ၊ က်ေနာ္နဲ႔ လက္တကမ္းအကြာမွာ၊ ေျဖးေျဖးခ်င္း 

လာေနတာ၊ က်ေနာ္၀ပ္ေနတဲ့ ျခံဳပုတ္ကလည္း ခပ္ပါးပါးရယ္၊ က်ေနာ္က ထၿပီးေျပး လို႔လည္း 

မျဖစ္ေတာ့ဘူး.. ၊ တကယ္ေျပးလည္း မေျပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး... သူတို႔နဲ႔ တျဖည္းျဖည္းနီး လာေလ၊ 

လူက တအားတုန္လႈပ္ေလ၊ သူတို႔ကို ျမင္ေနရတာကိုး၊ က်ေနာ္ေလ.. ေနာက္ဆံုးေတာ့ မ်က္စိကို 

စံုမွိတ္ထားလိုက္ေတာ့တာပ.ဲ...”

ေဘာေက်ာ္ကေလးရဲ႕ စကားကုိ နားေထာင္ရင္းနဲ႔ အသက္ကိုေတာင္မွ ကၽြန္မ မ႐ွဴရဲခဲ့ပါဖူး ။

“သူတို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေက်ာ္သြားၾကတယ္ဆရာမ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက မေျပးႏိုင္ေတာ့တဲ့ ႏွစ္ေယာက္ 

မိသြားတယ္၊ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့ ေတာအုပ္အစပ္က သံဆူးႀကိဳးေတြေပၚက ေက်ာ္ခ်တာ ေပါင္ေတြ 

ေျခသလံုးေတြမွာ ဒဏ္ရာေတြရစရာ မ႐ွိဖူး၊ က်ေနာ့္ ေျခေထာက္ေတြလည္း အဲလိုပ.ဲ. ဖိနပ္မပါပဲ 

ေျပးရေတာ့ ” ေတာ္ပါေတာ့ကေလးရယ္ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ နားမေထာင္ပါရေစနဲ႔ေတာ့။

ယံုတမ္းပံုျပင္၊ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္တဲ့ ေဘာေက်ာ္ကေလးလို ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ကို ထမင္း 

လက္ဆံု စားၾကရင္း ေဘာေက်ာ္ကေလးရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ကၽြန္မကို ေျပာျပခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီတနဂၤေႏြထမင္း၀ိုင္းအတြက္ စေနတညလံုး “ကိုေအးခ်ိဳ” စီစဥ္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတို႔ 

ျမန္မာထမင္းဟင္းေတြကိုလည္း ၾကည့္ပါအုန္း။ ၀က္သားႏွပ္ေပါင္း၊ ငါးရံ႔မံုလာဥခ်ဥ္ရည္၊ 

ၾကက္သဲၾကက္ျမစ္ဟင္း၊ ပုဇြန္ဟင္း၊ ခရမ္းသီးႏွပ္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္၊ ပဲျပားသုပ္၊ ငါးပိတို႔စရာအစံု (

ဒညင္းသီးျပဳတ္ေတာင္ပါေသးတယ္)။ ေယာင္ေနာက္ဆံထံုးပါလာတဲ့ “ထိုင္းမေလး” ရဲ႕ “တုမ့္ရမ”္ 

ထိုင္းဟင္းေတာင္ ပါလိုက္ေသးတယ္။ ဒီထမင္း၀ိုင္းကို ကၽြန္မဘယ္လိုလုပ္ ေမ့ႏိုင္မွာလဲ။ ရန္ကုန္မွာ 

ကၽြန္မအိမ္ကို မဂၢဇင္းဓါတ္ပံုဆရာအေနနဲ႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ “ကိုသန္းဦး” က ကၽြန္မအိမ္မွာ သူစားခဲ့ဖူး 

တဲ့ ကၽြန္မလက္ရာ “၀က္သားမွ်စ္ခ်ဥ”္ ကို တဖြဖြ ေျပာလို႔မဆံုး။ 



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္

73 74

သူအမွတ္တရေပး႐ွာတဲ့ ကိုးရီးယားျဖစ္စာအုပ္ေလးေတြနဲ႔ ေဘာလ္ပင္ေလးေတြ။ အခု ဒီစာကို 

အဲဒီစာ႐ြက္၊ ေဘာ္ပင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မေရးေနတာပါ။

မိဘေတြကို လုပ္ေကၽြးေန႐ွာတဲ့ လူပ်ိဳႀကီး “ဦး၀င္းႏိုင”္ ကေတာ့ သိပ္လွတဲ့ ကိုးရီးယား မိတ္ အကႌ် 

ကေလးကို ကၽြန္မအတြက္တဲ့။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က (၁၉၈၆)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲမွာ 

စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတေယာက္အေနနဲ႔ နားေထာင္ခဲ့ဖူးတဲ့၊ ကိုေဌး၀င္းကေတာ့ 

အဲဒီတုန္းက စာေပေဟာေျပာပြဲကို စားျမံဳ႔ျပန္လို႔မဆံုး။ လြမ္းစရာပါ။ ကၽြန္မရယ္၊ မ႐ွိ႐ွာေတာ့တဲ့ 

အကိုႀကီး “ဆရာၿငိမ္းေက်ာ”္ ရယ္၊ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း) ရယ္ေပါ့။ စက္မႈတကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းဆင္း ဆရာေမာင္ဂြစာ(ပုတီးကုန္း)က

"ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သလဆဲိုရင္၊ ေျခာက္ႏွစ္ေနရ မွာကို၊ ႐ွစ္ႏွစ္ 

ေတာင္ ေနပစ္လိုက္မိပါတယ္၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ့္ေလာက္မခ်စ္ဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ"္ 

လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခါ “ေဟး”ကနဲ ေအာ္လိုက္ၾကတဲ့၊ ခန္းလံုးျပည့္လွ်ံ၊ ေက်ာင္းသားထုႀကီး 

ရဲ႕အသံကို ခုထိ ၾကားေယာင္ေနေသးတယ္။

အဲဒီေန႔က ကၽြန္မအတြက္ အမွတ္တရ ေရးေပးလိုက္ၾကတာေလးေတြကိုလည္း ၾကည့္ပါ အုန္း။

ကို၀င္းႏိုင-္ ရာသက္ပန္ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

ကိုေအးခ်ိဳ- ၂၀/ ၇/ ၂၀၀၈ ေန႔မွာ အမွတ္တရ ႐ွိခဲ့ၿပီ။

ကိုသိန္းဦး- အမ.. က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး၊ စာအမ်ားႀကီး ဆက္ေရးႏိုင္ပါေစ။

ကိုေဌး၀င္း- အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ဆံုခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာမကို ျပန္ေတြ႔ရတဲ့အတြက္၊ အမ်ားႀကီး 

၀မ္းသာမိပါတယ္။

ကိုသာစိုး- ဆရာမ၊ စာေပခရီးမွာ ၾကာ႐ွည္စြာ ဆက္လက္႐ွင္သန္ႏိုင္ပါေစ။

ကိုေက်ာ္မိုး- ဆရာမကို အရမ္းသတိရတဲ့။

ကိုျမင့္ေဇာ-္ ဆရာမ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။

ကိုေအာင္ေဇာ္ျမင္-့ ယေန႔မွစ၍ ႏွစ,္ ရာေက်ာ္တိုင္ အသက္႐ွည္ပါေစ။

ကိုေ၀ယ-ံ ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ပါေစ။

ကိုတင္ေအာင္၀င္း- ဆရာမ ၀တၳဳေတြအမ်ားႀကီး ေရးႏိုင္ေတြးႏိုင္ပါေစ။

ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း- ၂၀/ ၇/ ၂၀၀၈ ေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ 

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ၊ ဆရာမတေယာက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ပါေစ။

ကိုမ်ိဳးေဇာ-္ ဆရာမ.. ဒီထက္ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားပါေစ။

ကိုသန္းထိုက္ေအာင-္ 20-7-08 အမွတ္တရ ထမင္းလက္ဆံုစားရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ကိုႏိုင္လင္း(၁)- အဖန္တလဲလဲ ေသရျခင္းဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစ။

ကိုႏိုင္လင္း(၂)- ဆရာမ ဒီထက္ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားၿပီး သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ပါေစ။

May Joi- It was nice seeing Myanmar people get along with other nationality. Hope it 

will be a tradition keep up the good work.

Phorn- မဂၤလာပါ၊ ထမင္းအတူစားရတဲ့အတြက္၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးတေယာက္အေနနဲ႔ ၀မ္းသာပါတယ္၊ 

ကံေကာင္းပါေစ။

Ms. Kim (Korean)- အရာအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ၿပီး၊ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံႏိုင္ပါေစ၊ 

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ႐ွင့္။

Kim Gi Nar( Myanmar-Korean)- ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္႐ွင့္ ။

(သမီးေလး)

ကိုသန္းေဇာ-္ သုခခ်မ္းသာအေပါင္း ျပည့္စံုပါေစေသာ္။

စာ႐ြက္ကေလးေတြကို အျပန္လမ္း၊ ရထားေပၚမွာ ဖတ္လို႔ မ၀ႏိုင္ခဲ့ဖူး။ ကိုယ့္လူမ်ိ္ဳးကို၊ 

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို၊ ခ်စ္ခင္တြယ္တာတတ္လြန္းတဲ့ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ။ ယဥ္ေက်းၿပီး၊ 

အားနာတတ္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳးေတြ။ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္မို႔ ကိုယ္ခ်ဥ္သလား၊ ထင္မိေလသလား မသိ၊ 

တျခားႏိုင္ငံေတြက အလုပ္လာလုပ္သူမ်ားနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳးနဲ႔ သိသိသာသာႀကီး ကြာေနတဲ့အခ်က္ 

က အျပဳအမူ၊ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေနျခင္းပဲ။ ေအာ္  မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ပညာတတ္ေတြကိုးေလး။

“ေဘာေက်ာ္ကေလး” ကိုလည္း ကၽြန္မမယ္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရပါေသးတယ္။ သူ႔ lap top 

ကြန္ျပဴတာေလးကို ကၽြမ္းက်င္စြာသံုးရင္း၊ သူ႔၀ါသနာ၊ ကင္မရာ၊ ကြန္ျပဴတာ အေၾကာင္း ႐ွင္းျပေနတဲ့ 

ဒီကေလးကို ပညာတပိုင္းတစနဲ႔ သူေ၀းရပ္ေျမျခား ထြက္မသြားခင္၊ ကၽြန္မက မွာခဲ့ဖူးတယ္။             

“ေဘာေက်ာ္ေရ.. ၀ါသနာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ တထပ္တည္း မက်ပဲ လုပ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မိ်ဳးမွာ ကိုယ့္၀ါသနာ 

ကို ေမ့မထားလိုက္နဲ႔ေနာ္။ ရသမွ် အခ်ိန္ေလးေတြ ထဲကေနၿပီး ၀ါသနာပါတာကို ရေအာင္လုပ္ပါ။ 
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ပညာတခုခုကိုလည္း ရေအာင္သင္ပါ” လို႔ေလ ။ ကၽြန္မစကားကို နားေထာင္႐ွာတဲ့ ဒီကေလးကို 

ကၽြန္မတကယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

“ေနာက္ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေတာ့မယ္ ဆရာမရယ္၊ လြမ္းလွၿပ”ီ... တဲ့။

အိ.ု... ဒါလည္း၊ ေ၀းရပ္ေျမျခားက ကၽြန္မတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ တညီတၫြတ္တည္း တူညီတဲ့ အခ်က္ပါ။

႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည့္စံုေပမယ့္ သူစိမ္းေတြၾကားမွာ၊ ဘယ္သူေပ်ာ္ႏိုင္မွာလဲ၊ 

ကိုယ့္အိမ္ကိုပဲ လြမ္းၿပီး ျပန္ခ်င္ေနၾကတာပါ။

အဲဒီအထဲမွာ... အခုဆိုရင္ သံုးလထဲကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္တဲ.့.. ကၽြန္မ တေယာက္လည္း 

ပါ..ပါတယ္။

လြမ္းရက္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရတာ တကယ့္ကို ခက္ခဲပင္ပန္းလွခ်ည္ရဲ႕။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ (၄) {ပထမပိုင္း}

ေျမးကေလးေရ.... သူစိမ္းေတြၾကားမွာ၊ သံုးလေက်ာ္လာေတာ့၊ အဖြားတေယာက္ နဲနဲေတာ့ စိတ္ 

ေဖာက္ခ်င္လာၿပီ ။

အခန္းထဲမွာ အင္တာနက္က အ႐ိုင္း၊ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္၊ ေဒၚရီသန္႔တို႔ရဲ႕ စည္ေတာ္ႀကီး သီခ်င္းေခြတို႔၊ 

ၿမိဳ႕မႏွစ္ပတ္လည္တို႔ကို အက်ယ္ႀကီးဖြင့္ၿပီး ၊ တေယာက္ထဲ လိုက္ေအာ္ ဆိုတာေတြ လုပ္ကုန္ၿပီ။ 

ဂ်ဴမံုတို႔၊ အြန္ေစာတို႔ရဲ႕ ေႏြရာသီကလည္း သူတို႔ေျပာတဲ့ အပူဆံုးလဆိုတဲ့အတိုင္း၊ အေတာ္ေလး 

ေတာ့ ပူလာသား။ သူတို႔ပူနည္းက ေခၽြးမထြက္ပဲ၊ ေျခာက္ေျခာက္ႀကီး (မီးဖိုနားရပ္ေနရသလိုမ်ိဳး) 

ပူတာပဲ။ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဘူး။

“.. ဂါ၊ နာ၊ ခါ၊ လာ၊ မာ၊ ဘာ၊ ဆာ

.... အာ၊ ဂ်ာ၊ ခ်၊ ခ၊ ထ၊ ဖ၊ ဟ”

ကၽြန္မေအာ္ေနတာကို နားေထာင္ၿပီး လြမ္းစိတ္ေၾကာင့္ စိတ္ကေရာက္ကယက္ ျဖစ္သြားတာလား၊ 

ကိုးရီးယား ေႏြအပူဒဏ္ေၾကာင့္ ဦးေဏွာက္ေခ်ာင္သြားေလသလားလုိ႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔အုန္းေနာ္။ 

ကိုးရီးယားဘာသာစကား သင္ယူေနရတဲ့ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေလး ႏုႏုရည္အင္း၀ ရဲ႕ ေလ့က်င့္ 

မႈပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ဗ်ည္း (၁၄)လံုးကို ကၽြန္မေအာ္ေနတာပါ။

တေယာက္ကို ေဒၚလာ (၁၄၀၀)၊ ကိုးရီးယား၀မ္ (၁၅) သိန္း က်သင့္တဲ့ သင္တန္းေၾကးနဲ႔ (Hankuk 

Forigen Language Studies) ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ နံမည္အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ 

တကၠသိုလ္မွာ၊ (၁၀) ပတ္တိတိ ကိုးရီးယားဘာသာစကား အေပ်ာ္တမ္းသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ 

စတင္ေနၿပီေလ။

ကၽြန္မတို႔ (KNUA) အေဆာင္ကေန ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ 

စာသင္ခန္းကို ေရာက္တယ္။ မနက္ (၉)နာရီမွာ စသင္ရၿပီး၊ ေန႔ခင္း (၁)နာရီမွာ ၿပီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ 

(၀မ္းသြားဖို႔ ေခ်ာ့ျမဴရတဲ)့ ကိုယ့္ဒုကၡနဲ႔ကိုယ္၊ ေစာေစာေလး ထရတယ္။ “ခူႏြာ (KNUA)” ရဲ႕ စိမ္းျမတဲ့ 

ေတာအုပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္း အင္တာနက္က ေဒၚရီသန္႔တို႔၊ ေဒၚခ်ိဳၿပံဳးတို႔၊ ကိုသုေမာင္တို႔နဲ႔ အတူတူ 

စိမ္ေျပနေျပ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ေလ့တဲ့ မနက္စာခ်ိန္ေလးကို ႏွေျမာလွပါတယ္။ ခုဆို ကၽြန္မမွာ 

တီးမစ္ထုပ္ေတြလည္း ႐ွိေနၿပီေလ။ Lipton Tea နဲ႔ ႏို႔ဆီဗူးလည္း ႐ွိေနၿပီေလ။ ျမန္မာျပည္က 

တီးမစ္ထုတ္ေတြကို သမီးမ်ိဳးမ်ိဳး (မ်ိဳးသႏၱာထြန္း)က ကိုးရီးယား လူႀကံဳ႐ွာၿပီးေတာ့ကို တကူးတကန္႔ 

ထည့္ေပးလိုက္႐ွာတာ။ Lipton Tea နဲ႔ ႏို႔ဆီကိုေတာ့ ဒီက စာဖတ္ပရိသတ္ကေလးေတြ ထိုင္းဆိုင္ 

ကေန႐ွာၿပီး ၀ယ္လာေပးၾက႐ွာတာ၊ သိပ္အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းတာပဲ၊ Lipton Ton ကို မနည္းလိုက္႐ွာရ 

တာေလ။ စူပါမားကက္ အႀကီးႀကီးေတြမွာေတာင္ မ႐ွိဘူး။ သူတို႔က ကၽြန္မတို႔လို အဂၤလိပ္ Tea 

ေပါ့ေလ၊ လက္ဘက္ရည္ခ်ိဳ ေသာက္ေလ့မ႐ွိၾကဖူး။ လက္ဘက္ရည္ၾကမ္း (Green Tea) ပဲ ေသာက္ 

ၾကတာကိုး။ ဘယ္ဆိုင္ မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Green Tea လက္ဘက္ေျခာက္ထုပ္ေလးေတြနဲ႔ သူတို႔ ေကာ္ဖီ 

မစ္ထုပ္ေတြခ်ည့္ပဲ ။ လက္ဘက္ရည္ငတ္ေနတဲ့ ကၽြန္မမွာ စိတ္ကိုပ်က္ကေရာ ဆိုတဲ့အထဲကပဲ။

လက္ဘက္ရည္ထုပ္ေတြ ရလာေတာ့လည္း ၾကည့္အုန္း၊ ေတာ္ေတာ္ ေခၽြေခၽြတာတာ မ႐ွိတဲ့ ကၽြန္မ၊ 

တီးမစ္တထုပ္ကို ေရေႏြးမတ္ခြက္အျပည့္နဲ႔ေဖ်ာ္ၿပီး Lipton Tea တထုပ္ကို စိမ္၊ ႏို႔ဆီဇြန္းေသးေသး 

ေလးနဲ႔ တဇြန္းထည့္ေဖ်ာ္ၿပီး ေသာက္တယ္ေလ။ ေအာ.္.. အဲဒါမွလည္း ခ်ိဳေပါ့က်ေလး ျဖစ္တာကိုး။ 

ဒါေပမဲ့ ခ်စ္တဲ့သူရဲ႕ေမတၱာပါတဲ့ အိမ္လက္ဘက္ရည္ေလးနဲ႔ေတာ့မတူႏိုင္ပါဖူး၊ စိတ္ထဲမယ.္... တခုခု 

လိုေနသလိုပါပဲ။



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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Lipton တီးမစ္ေလးကို အရသာခံေသာက္ၿပီးတာနဲ႔ ကၽြန္မ စာထိုင္ေရးေတာ့တာ ေန႔လည္ေလာက္ 

အထိေပါ့။ “ခူႏြာ” ရဲ႕ အႏုပညာသင္တန္းေတြကို သြားၾကည့္တာတို႔၊ တျခားကိစၥေတြတို႔က ေန႔ခင္း 

ပိုင္းေတြမွ သြားေလ့သြားထ႐ွိတာကိုး။ ကိုယ့္ဟာေလးနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္အစီအစဥ္ကေလးနဲ႔ကိုယ္ 

ဟုတ္ေနတာ၊ ကိုးရီးယားစာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္က အခ်ိန္ေတြကို ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ပစ္ေတာ့တာ ။

ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသစရာ။ စာသင္ခန္းဟာ ကၽြန္မအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေန တယ္၊ ေပ်ာ္စရာ 

ေကာင္းေနတယ္။

ဘာသာစကားတခုကို လူႀကီးဦးေဏွာက္နဲ႔ သင္ဖူးတာဟာ ဒါပထမဆံုးေပါ့။ အေပ်ာ္ထမ္းဆိုေပမဲ့ 

ဘာသာစကားတခုကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာမလည္းဆိုတ့ဲ စိတ္၀င္စား မႈေလး႐ွိေနရင္ 

ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ကၽြန္မ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးကေတာ့ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ 

အခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းၿပီးသားပါ။ “ပ်င္းတဲ့ေန႔ မသြားနဲ႔.. စိတ္ညစ္မခံနဲ႔” တဲ့ေလ။ ကၽြန္မက စိတ္မညစ္ 

ပဲ ေပ်ာ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ သူက အ့ံၾသလို႔။ သေဘာေတြလဲ က်လို႔ ေပါ့ေလ။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မေပ်ာ္တယ္ဆိုတာ၊ ကိုယ့္အတြက္ (ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္ အတြက)္ 

မခက္လို႔ပါ။ သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ Grammar က အတူတူပဲေလ။ "ကၽြန္မ ထမင္း စားတယ"္ ပဲ။ 

အဂၤလိပ္ဆို "ကၽြန္မ စားတယ္ ထမင္း" ကိုး။ သူတို႔စာလံုးေတြ ၾကည့္ၿပီး ေရးရမွာ သိပ္ခက္မယ္ထင္ 

တာလည္း ထင္သေလာက္ မခက္လွဘူး။

သူတို႔မွာ “ကိုယ္ပိုင္စာ” “ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား” ဆိုတာကို ၁၅ ရာစု၊ (၁၄၄၆) ခုႏွစ္က်မွ ဘုရင္ “

ဆဲဂ်ဳန္း” (King Sejong) နဲ႔ ပညာ႐ွိတသိုက္က တီထြင္လို႔ ႐ွိလာတာ။ အရင္က ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္ 

တ႐ုတ္ဘာသာစကားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာပဲ ေနခဲ့ရတာေပါ့။ ခုခ်ိန္ထိလည္း တခ်ိဳ႕စကားလံုး 

ေတြဟာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာပဲ ႐ွိေသးတယ္တဲ့။ ဆဲဂ်ဳန္းဘုရင္နဲ႔ 

ပညာ႐ွိတသိုက္ တီထြင္ထားတဲ့ သူတို႔ စာမွာ ဗ်ည္း consonents က (၁၄) လံုး၊ သရ vowels က 

ဆယ္လံုး (၁၀) ပဲ ႐ွိတယ္။ ႏွစ္ဆင့္ဗ်ည္း double consonents (၅လံုး) နဲ႔ စကားဆက္ combined 

vowels (၁၁) လံုး ႐ွိတယ္။ ဒါပဲ။

ကၽြန္မတို႔အတြက္ လြယ္တယ္ဆိုတာက သူတို႔အကၡရာက ကိုယ့္ေလာက္ မမ်ားတဲ့ျပင္ အသံက 

လည္း ကိုယ့္ေလာက္မစံုဘူး။ သူတို႔မွာ ႐ွိတဲ့ အသံေတြအကုန္လံုးဟာလည္း ကၽြန္မတို႔မွာ ႐ွိေန 

တာကိုး။ “ခ်” တို႔၊ “ဂ်” တို႔၊ “ပ” တို႔၊ “ဘ” တို႔ကို ကၽြန္မတို႔ ပီပီသသ ကြဲကြဲျပားျပား ႐ြတ္ႏိုင္တာ 

ၾကည့္ၿပီး၊ သူတို႔မွာအံ့ၾသလို႔။ ဒိျပင္လူေတြ မရဘူးေလ။ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ အကၡရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

တူတဲ့ နိေပါလ္ေတာင္ အသံက်ေတာ့ မရဘူး။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းမေလး နီေပါသူ ပန္းခ်ီဆရာမ “

အယ္ရီနာ” ဟာ တခ်ိန္လံုး၊ “အညာေ႐ွး႐ိုး” ပဲ၊ ဘယ္လိုမွ “ေဆး႐ိုး” လုပ္လို႔မရဖူး။ “ရ” နဲ႔ “ဆ”၊ “ရ

” သံနဲ႔ “ဆ” သံကို တလြဲစီထြက္တာကိုး။

အသံစံုၿပီး နားေထာင္ရင္လည္း ကြဲကြဲျပားျပား အသံ႐ွိတဲ့ ကိုယ့္ဘာသာစကားေလးကို ပိုလို႔ 

ခ်စ္မိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တန္ဘိုးထားမိတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာ၊ “က၊ ကာ၊ ကား..” ဆိုတဲ့ ကြဲကြဲ ျပားျပား 

အသံ႐ွိေပမဲ့၊ သူတို႔မွာ “ေကာ” နဲ႔ “ကား” သံ ႏွစ္ခုပဲ ႐ွိတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ 

႐ွင္သန္ထက္ျမက္ရမွာပဲ။

သူတို႔မွာ “ဇ” သံ၊ “Z (ဇက)္” သံ လံုး၀မ႐ွိေတာ့ “ဇက”္ သံကို “ဂ်” သံပဲ ထြက္တယ္ေလ၊ “ဇစ္” ဆို 

“ဂ်စ”္ ပဲ။ “ဇာ” ဆို “ဂ်ာ” ပဲဆိုေတာ.့... ၊ ဆရာမက “ဂၽြတ”္ ဆို၊ ေက်ာင္းသားေတြက “ဇြတ”္။ 

ေပ်ာ္စရာပါ။

ဆရာမေလးက ငယ္႐ွာပါေသးတယ္။ “လင္ေဟးဂ်င္ ( Lin Hye Jin)” တဲ့၊ “အင္ ဆန္ဆိန(ိ

ဆရာမအင)္” လို႔ ေခၚရတယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး အသင္အျပလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား 

သားကို သင္ရတာဆိုေတာ့ ရီစရာေလးေတြ၊ ဟာသေလးေတြ၊ အိုက္တင္ေလးေတြနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္၊ ျဖစ္ေအာင္ သင္႐ွာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားစိတ္ညစ္ၿပီး မလာေတာ့မွာကို သူတို႔ခမ်ာ 

သိပ္ေၾကာက္ရ႐ွာတာကိုး။ ကိုယ္သင္တဲ့ စာသင္ခန္းမွာ ေက်ာင္းသား ႐ွိျခင္း၊ မ႐ွိျခင္း၊ ကိုယ့္ကို 

ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္း ေပၚမွာ အလုပ္တည္ျမဲျခင္း၊ မျမဲျခင္းက မူတည္ေနတာကိုး။ ေၾကာက္တာ 

ေပါ့။ လစာကလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရတာကိုးေလ။ နံမည္ႀကီးပါေမာကၡတေယာက္ဟာ 

တဘာသာသင္ရင္ ၀မ္ သိန္း(၈၀) ရတာတဲ့။

ကၽြန္မတို႔အခန္းမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဆယ္ေယာက္႐ွိတယ္။ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ 

မြန္ဂိုးလီးယား၊ က်ဴးဘား၊ ေျခာက္ႏိုင္ငံကေပါ့။ အသက္ေတြက ဆယ့္႐ွစ္ႏွစ္ကစၿပီး ငါးဆယ္ေက်ာ္ 

ထိေလ။ အီရန္က “အားလ”ီ ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးက စာသင္ခန္းကို တပါတ္ေနာက္က်ၿပီးမွ 

ေရာက္လာတာ။ အရပ္က အ႐ွည္ႀကီး၊ ေျခာက္ေပေလာက္႐ွိမယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ကလည္း အႀကီးႀကီး၊ 



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
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မ်က္ႏွာေလးကေတာ့ ႏုႏုေလးေပမဲ့ ဘယ္သူကမွ သူ႔ကို ဆယ့္႐ွစ္ႏွစ္လို႔ မထင္ဖူး။ အဲေလာက္ငယ္ 

မယ္လို႔ မထင္ဖူးေလ။ သူက.. ဘြတ္ေတြ၊ ႐ႊတ္ေတြ၊ ကုတ္ေတြ အျပည့္အစံုနဲ႔ ႐ိႈးစမိုးကလည္း 

ထုတ္ထားတာဆိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဆယ့္႐ွစ္ႏွစ္လို႔ မထင္ဖူး။ အနည္းဆံုး အသက္အစိတ္၊ 

အမ်ားဆံုး သံုးဆယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာလို႔ ၀ိုင္းေျပာၾကေတာ့ “အိုး.... ေဂ့ါ” ဆိုၿပီး အားလီေလးဟာ 

သူ႔နဖူးသူ ႐ိုက္လို႔မဆံုး၊ သူက အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားေလး၊ ဒီ ကိုးရီးယားမွာ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ 

အတြက္ လာေလ့လာတာတဲ့။ ကိုးရီးယားဘာသာစကားနဲ႔ပဲ သင္တာမ်ားတဲ့ ဒီေနရာမွာ အရင္ဆံုး 

ကိုးရီးယားဘာသာစကားကို စမ္းသပ္သင္ၾကည့္တာတဲ့ေလ၊ “မာရ”ီ ဆိုတဲ့ အီရန္မေလးလည္း 

႐ွိေသးတယ္။ သူေလးက (၂၂) ႏွစ္၊ ကိုးရီးယားမွာေနတဲ့ အမဆီ လာလည္ရင္း စေကာလား႐ွစ္နဲ႔ 

ေက်ာင္းရဖို႔အတြက္၊ ႀကိဳးစားေန႐ွာတာ။ အီရန္ေတြက အသားအေရ၊ မ်က္လံုး၊ မ်က္ခံုး သိပ္ကို 

လွၾကတာပဲကိုး။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေလယူေလသိမ္းက ဆြဲေဆာင္မႈ ႐ွိတယ္။ ခၽြဲခၽြဲေလး။ ဆရာမ       

“အင”္ က သူတို႔ ေလယူေလသိမ္းကို “very sexy” တဲ့။ ကိုးရီးယားအသံထြက္ေတြကို သူတို႔ ေလယူ 

ေလသိမ္းနဲ႔ ေျပာတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ေတြဟာ အကုန္ေျပာင္းကုန္ေရာတဲ့ေလ။ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။

“အားလ”ီ ေလးကို အျမဲတမ္း ေက်ာင္းပို႔၊ ေက်ာင္းႀကိဳလာလုပ္တဲ.့. ကိုးရီးယား သူငယ္ခ်င္းေလး 

တေယာက္႐ွိတယ္။ “အားလ”ီ ကို သိပ္ဂ႐ုစိုက္တာပဲ။ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ ဓါတ္ေလွ ကားေစာင့္ရင္း 

အျမဲဆံုေနက်ေပါ့။ သူနဲ႔ အျပန္အလွန္ “အညာေဆး႐ိုး” ၾကရင္းကေန၊ တေန႔မွာေတာ့ သူက 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အဆိုအက နည္းျပဆရာျဖစ္သြားေရာ။

အဲဒီေန႔က အတန္းထဲမွာ ဆရာမက ကေလးကဗ်ာေလးတပုဒ္ကို သင္တယ္ေလ။ “၀က္၀ံမိသားစု 

သံုးေကာင”္ သီခ်င္းေလးေလ။ ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ ကေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိတဲ့ သီခ်င္းေလး 

ေပါ့။ ကိုးရီးယားနံမည္ေက်ာ္ဇာတ္ကား၊ ျမန္မာလို “ခ်စ္စံအိမ”္ လို႔ ထင္တယ္။ နံမည္ႀကီး ကိုးရီးယား 

မင္းသား “ရိန္း (Rain)” နဲ႔ နံမည္ႀကီး မင္းသမီး “အြန္ေစာ” တို႔ရဲ႕ ကားေပါ့။ အဲဒီထဲမွာ အြန္ေစာေလး 

က အဲဒီကေလးကဗ်ာေလးနဲ႔ ကတဲ့ အကြက္ေလးပါတယ္။ အရပ္ကေလးပုပုနဲ႔ သူကတာ အရမ္းခ်စ္ 

ဖို႔ေကာင္းတာပဲ။ ကၽြန္မသိေနတာလဲ အိမ္နီးနားခ်င္း ကေလးေတြေၾကာင့္ေပါ့။ သူတို႔ေလးေတြက 

အဲဒီဇာတ္ကားအေခြကို အပိုင္၀ယ္ထားၿပီး အဲဒီ အြန္ေစာ ကတဲ့၊ ဆိုတဲ့ ေနရာေလးကို ထပ္တလဲလဲ 

ဖြင့္ၾကည့္ၾကတာ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကဗ်ာေလးကို ေအာ္ဆိုေနၾကတာေလ။

“ဂံုဆယ္ မာရီဂါ ဟန္ဂ်ီဘဲ အစ္ေဆာ အာပါးဂံု အိုမား ဂံု... အယ္ဂီဂံ”ု တဲ့။ အတန္းထဲမွာ ဆရာမက 

ဆိုျပေတာ့ ကၽြန္မက အကေလးပါ ပါတယ္ ကျပပါလားလို႔ေျပာေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔၊ ႐ွက္လို႔ပါတဲ့၊ သူ 

ေကာင္းေကာင္းကတတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ဆိုၿပီး ေတာင္းပန္တယ္။ အဲဒါ ဓါတ္ေလွကားမွာ “အားလီ

” သူငယ္ခ်င္း ကိုးရီးယားေလးနဲ႔ ေတြ႔ေရာ၊ ကၽြန္မတို႔က အဲဒီကဗ်ာေလးကို ႐ြတ္လို႔ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ 

႐ြတ္လိုက္တာ၊ အဲဒီကေလးက ဓါတ္ေလွကားေရွ႕မွာ က်က်နန ကျပပါေလေရာ။ ကၽြန္မတို႔ကိုလည္း 

ဒီလိုဆို၊ ဒီလိုက ဆိုၿပီး သင္ေပးေတာ့တာ။ တကယ္ေတာ့ ဒီကေလးကဗ်ာ သီခ်င္းေလးဟာ 

ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးတိုင္း သိတဲ့ ကဗ်ာသီခ်င္းေလးေပါ့။ သူတို႔ ကေလးဘ၀မွာ ဆိုခဲ့၊ ကခဲ့ရတဲ့ သီခ်င္း 

ေလးကိုး။ ခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာငယ္ငယ္ကဆိုခဲ့ၾကတ့ဲ ကေလးကဗ်ာေလးေတြ 

႐ွိေပမယ့္ ဒီလို အကေလးနဲ႔ပါ တြထဲားတဲ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ကဗ်ာသီခ်င္းမ်ိဳးေလး မ႐ွိဖူးေလ။

ကၽြန္မရဲ႕ ေနာက္ထပ္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကေတာ့ “အန္းဒ”ီ ဆိုတဲ့ က်ဴးဘားေလး၊ အသက္က (

၂၁) ႏွစ္၊ ခ်စ္စရာ သနားစရာေလး။ သူတို႔ႏိုင္ငံသံုး “စပိန”္ ဘာသာစကားပဲ ေျပာတတ္တာဆိုေတာ့ 

တျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔၊ စကားေျပာဖို႔က ျပႆနာေပါ့။ အဂၤလိပ္လိုလည္း တလံုးႏွစ္လံုး 

ကေလးပဲ သိ႐ွာတယ္။ ကိုးရီးယားလိုလည္း (ကၽြန္မတို႔အားလံုး) အရင္ဆံုး စေျပာတတ္တဲ့ “မိုးလား 

ယို”၊ “မသိဖူး” ဆိုတာပဲ ေျပာတတ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုး အင္တာေန႐ွင္နယ္ဘာသာစကား၊ လက္ဟန္ 

ေျခဟန္ပဲေပါ့။

ဒီကေလးကလည္း ကိုးရီးယားမွာ တႏွစ္ဗီဇာ သက္တမ္းနဲ႔ ကိုးရီးယားစာသင္ရင္း ေက်ာင္းတက္ဖို႔ 

ေက်ာင္း႐ွာမွာ။ ေက်ာင္း႐ွာတယ္ဆိုတာ၊ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ ရဲ႕ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ 

ေတြကို လိုက္ေျဖရတာေပါ့။ တကၠသိုလ္အမ်ားစုက ကိုးရီးယားလိုသင္တာ ဆိုေတာ့ ကိုးရီးယားစာ 

ကို အရင္သင္ရတာေပါ့။

ကၽြန္မက အန္းဒီကို “ငါ မင္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ကပ္စထ႐ိုကို သိတယ္ အန္းဒ”ီ လို႔ေျပာေတာ့ 

သူ႔မ်က္ႏွာေလးက ႐ႈံ႔မဲ့မဲ့ေလး။ ကၽြန္မက ရယ္ေမာရင္း “မင္း ကပ္စထ႐ိုကို ႀကိဳက္လား” လို႔ 

ေမးေတာ့ “မိုးလားယိ”ု တဲ့။ မသိဖူးတဲ့။ လူလည္ေလး။ ၿပီးေတာ့ လူေနာက္လူေျပာင္ေလး၊ ကၽြန္မက 

အေပါက္၀ကို လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး “ဟိုမွာ ကပ္စထ႐ို လာေနၿပ”ီ လို႔ ေနာက္လိုက္တာနဲ႔ ပ်ာရိပ်ာယာ 

ခံုေအာက္၀င္ပုန္းတတ္တယ္။ ခံုေအာက္မွာ “ပ”ု ေနရင္းကလည္း အားလံုးကို ႏႈတ္ခမ္းေပၚလက္တင္ 

ရင္း “တ႐ွဴး႐ွဴး” နဲ႔ လုပ္တတ္ေသးတယ္။

“ေခ်ေဂြဗားရားလာေနၿပ”ီ လို႔ေအာ္ရင္ေတာ့ ဖ်တ္ဆို သတိဆြဲၿပီး အေလးျပဳတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ 

လက္မေထာင္ရင္း “ဂ်ိဳအာ႐ိ”ု တဲ့။ ကိုးရီးယားလို သိပ္ေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာတာေလ။
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ၿပီးေတာ့ ဆရာမ “အင”္ က စကားလံုး အသစ္တလံုး၊ သင္ခဏ္းစာ အသစ္တခု တက္ၿပီ ဆိုရင္ 

သူ႔အတြက္ နဲနဲ႐ႈပ္သြားတာနဲ႔ ေခါင္းေလးခါၿပီး... “ဘာလို႔ အဲလို ျဖစ္ရတာလ”ဲ လို႔ ဆရာမကို 

ေမးတတ္တယ္။ ဆရာမကလည္း ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ အျမဲေျဖတယ္။ “အဲဒါ ငါလည္းမသိဘူး၊ 

စာတီထြင္တဲ့ ဆဲဂ်ဳန္း ဘုရင္ကို သြားေမးပါ” တဲ့။ အဲဒါ ေနာက္က်ေတာ့ သူနားမလည္ေတာ့ဖူးဆုိရင္ 

“အိုး ဆဲဂ်ဳန္း” လို႔ ေခါင္းရမ္းၿပီး ေအာ္ေတာ့တာပဲ။ ဟာသ႐ွိတဲ့ အန္းဒီက စာသင္ေနရင္းကလည္း 

ေဘးနားက ကၽြန္မကို ကပ္ၿပီးေတာ့လည္း ေမးတတ္တယ္။ “ဆဲဂ်ဳန္း ဘာေၾကာင့္ အဲလို 

လုပ္ရတာလ”ဲ တဲ့။ ကၽြန္မက “စာတီထြင္တုန္းက ဆဲဂ်ဳန္းနဲ႔ ပညာ႐ွိတသိုက္ဟာ ဆိုဂ်ဴးေသာက္ၿပီး 

တီထြင္တာ” လို႔ ေျပာေတာ့ သူ႔မွာ ခံုေအာက္မ်က္ႏွာ ၀င္ၿပီး တခစ္ခစ္နဲ႔ အူတက္လို႔ မဆံုးေတာ့ဖူး။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ (၄) {ဒုတိယပိုင္း}

ေနာက္စာသင္ဖက္ႏွစ္ေယာက္က မြန္ဂိုက အကဆရာမ ႏွစ္ေယာက္ ။ တေယာက္က အသက္အ 

စိတ္၊ တေယာက္က နဲနဲႀကီး႐ွာၿပီ။ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္တဲ့။ ႏွစ္ေယာက္လံုးက အဂၤလိပ္လို မေျပာႏိုင္႐ွာ 

ေတာ့ ျပႆနာေပါ့။ အငယ္မေလးက နဲနဲေလး ရတယ္။ “ဂ်ာဂါ” ဆိုတဲ့ အႀကီးမႀကီးက လံုးလံုးမရ႐ွာ 

ဖူး။ သူက သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ နံမည္ႀကီး မင္းသမီးႀကီးေပါ့။ သူတို႔ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွာ အကဆရာမ 

ေပါ့။ သနားဖို႔ေကာင္းတာက ကိုးရီးယားစာကို သူ႔ခမ်ာ ဘယ္လိုမွ မလိုက္ႏိုင္႐ွာဖူး။ လက္တခါခါနဲ႔ 

ေခါင္းကို ထိုးျပၿပီး သူဘာမွ မသိဖူးတဲ့။ သူတို႔ မြန္ဂိုေတြ ကၽြမ္းက်င္တာက ႐ု႐ွားဘာသာစကားတဲ့။ 

႐ု႐ွားလိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္တယ္။ မြန္ဂိုေတြလည္း ကိုးရီးယားကို အလံုးအရင္းနဲ႔ 

၀င္ေနၾကတာေပါ့။ ပညာသင္ဖို႔ ေရာက္လာၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိသလို စားေသာက္ဆိုင္ 

ေတြမွာလည္း မြန္ဂိုမေလးေတြ အမ်ားႀကီးပဲတဲ့။

မြန္ဂိုမင္းသမီးႀကီး “ဂ်ာဂါ” ကို ကၽြန္မ တကယ့္ကို ေက်းဇူးတင္ရတာ႐ွိတယ္။ ကၽြန္မ ဒီကို ေရာက္ၿပီး 

တလေလာက္မွာ လမ္းေလွ်ာက္တာေတြ မ်ားလို႔လား ဘာလား မသိပါဖူး။ အခန္႔မသင့္ျဖစ္ၿပီး 

အခန္းထဲမွာပဲ ကၽြန္မညာဘက္ ေျခဖမိုးထဲက မ်က္ကနဲျဖစ္သြားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လို႔ကို မရေတာ့ဖူး 

ျဖစ္သြားေသးတယ္။ တကယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္မအစဥ္အလာက ဘယ္ေနရာရာ ေရာက္ေရာက္၊ ေခ်ာ္ 

လဲတတ္တဲ့ အစဥ္အလာ႐ွိတယ္။ အ႐ိုးအေၾကာ စပါယ္႐ွယ္လစ္ “ေဒါက္တာပင္ဒိုရာေအာင္ႀကီး” 

ဟာ ကၽြန္မရဲ႕အားထားရာေပါ့။ ေဒါက္တာပင္ဒိုရာ မ႐ွိတဲ့ ဒီေနရာမွာ ေခ်ာ္မလဲေအာင္ ကိုယ့္ဟာ 

ကိုယ္ သတိထားေနရင္းက ျဖစ္သြားတာေလ။ အဲဒါ တကၠသိုလ္ေဆး႐ံုကို သြားဖို႔ျပင္ေနတုန္း 

မြန္ဂိုမင္းသမီးက ကၽြန္မဆီေရာက္လာတာ။ သူကလည္း ကၽြန္မတို႔ (KNUA) အစီအစဥ္နဲ႔ 

ေရာက္ေနတဲ့သူေလ။ သူက ကၽြန္မကို လိမ္းေဆးအဆီ ႐ွိလားတဲ့။ မ႐ွိလည္း ဟင္းခ်က္တဲ့ 

ဆီဆိုလည္း ရတယ္တဲ့။ ကၽြန္မက လင္ဇီးလိမ္းေဆး အဆီ႐ွိတယ္လို႔ သူ႔ကိုျပေတာ့ “ေပး” ဆိုၿပီး 

တခါထဲ ကၽြန္မအိပ္ရာေဘးမွာ ဒူးေလးေထာက္ၿပီး ကၽြန္မ ေျခဖမိုးတ၀ုိက္ကို ႏွိပ္ေတာ့တာ။ တကယ့္ 

ကို ညင္သာၿပီးကၽြမ္းက်င္တာပဲ။ သူက လက္ဟန္ေျခဟန္ေတြနဲ႔ ေျပာျပ႐ွာတယ္။ သူတို႔က,တဲ့သူ 

ေတြဟာ ခဏခဏ အေၾကာတင္ တတ္တယ္တဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ ဒီပညာကို သင္ထားတာေပါ့ေလ။ 

ဘာမွမစိုးရိမ္နဲ႔၊ ေဆး႐ံုလည္း မသြားနဲ႔၊ ေဆး႐ံုသြားရင္ ကိုးရီးယားထံုးစံ အပ္ေတြနဲ႔ စိုက္လိမ့္မယ္တဲ့။ 

သူ သံုးရက္ႏွိပ္ၿပီးရင္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္မကို၊ မနက္တိုင္း သံုးရက္တိတိ 

လာႏွိပ္ေပး႐ွာတာ၊ အ့ံၾသစရာ၊ ႏွစ္ရက္ေျမာက္မွာ ကၽြန္မ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သြားတယ္ေလ။ 

သူငယ္ခ်င္း “ဂ်ာဂါ” ကို တကယ္ကို ေက်းဇူးတင္ရ တာေပါ့။

ေနာက္ႏွစ္ေယာက္ေသာ သူငယ္ခ်င္းက “မန္ဂ်ဴ” ဆိုတဲ့ နီေပါမေလးနဲ႔ “ဂ်ဴဒ”ီ ဆိုတဲ့ အိႏိၵယသူ 

ကုလားမေလး။ အသက္ကေလးေတြက ႏွစ္ဆယ္တႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္။ “ဂ်ဴဒ”ီ ေလးက 

အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ေပမဲ့ အိႏိၵယထံုးစံအတိုင္း သားတေယာက္အေမ ျဖစ္ေနၿပီ။ သူ႔ေယာက်္ား 

ေလးက ၾသစေတလ်မွာ။ သားငယ္ေလး တႏွစ္သားကို အေဖအေမဆီမွာ ထားခဲ့ၿပီး သူ႔ကုမၸဏီက 

တက္ခိုင္းတဲ့ ကိုးရီးယားဘာသာစကား ဆယ္ပတ္သင္တန္းကို လာတက္ရ႐ွာတာ။

နိေပါမေလး “မန္ဂ်ဴ” ကေတာ့ ေက်ာင္းတက္ဖို႔လာတာ။ ထံုးစံအတိုင္း ကိုးရီးယားစာ သင္ၿပီး 

ေက်ာင္း႐ွာရမွာေပါ့။ သူကေလးက ကိုးရီးယားစာကို အျပင္းအထန္လုပ္ရမွာဆိုေတာ့ ဒီတတန္းထဲ 

တင္မဟုတ္ပဲ တျခားအတန္းေတြကိုပါ တေနကုန္ လိုက္တက္ေနရ႐ွာတာ။ ကၽြန္မတို႔ အတန္းထဲမွာ 

ေတာ့ မန္ဂ်ဴဟာ အေတာ္ဆံုးေပါ့။ မသိတာ႐ွိရင္၊ သူ႔ကို အားလံုးေမး ၾကရတာပဲ။ သူရယ္၊ ကုလားမ 

ေလးဂ်ဴဒီရယ္၊ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း နီေပါပန္းခ်ီဆရာမ အယ္ရီနာရယ္ သံုးေယာက္က ဟိႏၵဴစတန္နီ 

စကားနဲ႔ ေျပာလို႔ရၾကေတာ.့.. အိုး... အတန္းထဲမွာ တကယ္ ကုလားသိုက္က်ား၀င္ကိုက္ပဲ။

“ဆရာမအင”္ က သူတို႔ေၾကာင့္ပဲအတန္းထဲမွာ ကိုးရီးယားစကားကလြဲရင္ တျခားမည္သည့္ဘာသာ
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စကားကိုမွ် မေျပာရ၊ ေျပာတဲ့သူ တခါေျပာရင္ ၀မ္ ၅၀၀ ေပးရမယ္၊ အဲဒီပိုက္ဆံနဲ႔ ဒီသင္တန္းၿပီးရင္ 

ပီဇာပါတီလုပ္မယ္ဆိုၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရေတာ့တာ။

အဲဒီ စည္းကမ္းသတ္မွတ္တဲ့ေန႔မွာပဲ အီရန္သားေလး အားလီက ၀မ္တေသာင္းတန္ကို 

ရန္ပံုေငြပံုးေလးထဲ ခ်က္ခ်င္းထည့္တယ္ေလ။ သူက မျဖစ္ဖူးတဲ့၊ သူစာနားမလည္တာကို 

အီရန္မေလး “မာရ”ီ ကို ေမးမွ ျဖစ္မွာတဲ့။ သူဘာမွ နားမလည္ဖူးတဲ့။ တကယ္လည္းတကယ္၊ 

အဲဒီကေလးဟာ အတန္းထဲမွာ ဘာမွလည္း လိုက္မေရး၊ လိုက္မမွတ္ေတာ့ဖူး၊ ထိုင္နားေထာင္ေန 

တာပဲ။ ၿပီးရင္ တခိခိရယ္ေရာ။ သူ႔ေၾကာင့္လည္း ဆရာမ”အင”္ မ်က္လံုးျပဴးရၿပီး တတန္းလံုး 

တဟားဟားရယ္ရတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္။ “လွတယ”္ ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယားစကားကို “အားလ”ီ 

တလြဲသံုးလိုက္ပံုက “အရသာ႐ွိတယ”္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ေလ။ ဆရာမ”အင”္ က နံမည္ေက်ာ္မင္းသမီး 

“ေဆာင္းေဟဂိ”ု (ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အြန္ေစာ) ပံုကို ျပၿပီး “အားလ”ီ ကို စကားလံုး သံုးခိုင္းတာ.. 

အားလီသံုးျပလိုက္တယ္ေလ။ "ေဆာင္းေဟဂိုဟာ အရသာသိပ္႐ွိတယ္" တဲ့။

ကၽြန္မလည္း ဆရာမ “အင”္ ကို မ်က္လံုးျပဴးေအာင္ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ တခုေသာ စာသင္ခ်ိန္ အစမွာ 

ဆရာမေလးက မ်က္ႏွာေလးညိႇဳးညိႇဳးနဲ႔။ မေန႔ညကပဲ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္သူဟာ မီဂ(ုအေမရိကား) ကို 

ျပန္သြားၿပီတဲ့။ အဲဒါေၾကာင္.့. သူ အခု ဘာျဖစ္ေနသလဲ လို႔ class ကို 

အသံုးခ်ေမးခြန္းေမးေတာ့တာပဲ။ လူႀကီးဦးေဏွာက္နဲ႔ စကားလံုးေတြကို မွတ္တတ္တဲ့ ကၽြန္မက 

ျဖတ္ခနဲ ေျဖခ်လိုက္တယ္။ “ဆရာမအင္ ေခ့ဖုမီတာ ျဖစ္ေနတယ”္ လို႔ေလ။ ဆရာမအင္ 

၀မ္းနည္းေနတယ္ေပါ့။ ဆရာမအင္မွာ မ်က္လံုးျပဴးသြားၿပီး “ဘာ... ေခ့ဖုမီတာ” ဆိုၿပီး “ႏိုးႏိုး 

အာနိယို ေဆ့ဖုမိတာ” လို႔ ကဗ်ာကရာ ျပင္ေပးရင္းက တဟားဟားရယ္ေရာ။ ၿပီးေတာ့မွ "

ဂမ္ဆမ္းမီသာ၊ ေက်းဇူးပဲ ႏုႏု၊ ငါ့ခ်စ္သူေၾကာင့္ ေဆ့ဖုမီတာ ျဖစ္ေနတာ မင္းေၾကာင့္ ခုမွ ငါ 

ေခ့ဖုမီတာ ျဖစ္သြားေတာ့တယ.္." တဲ့။ “ေဆ့ဖုမီတာ” က ၀မ္းနည္းတာ၊ “ေခ့ဖုမီတာ” က 

ေပ်ာ္႐ႊင္တာေလ။

ကၽြန္မတို႔ အတန္းေလးဟာ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ေတာ့ “ေခ့ဖုမီတာ” ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ မန္ဂ်ဴေလးနဲ႔ 

ဂ်ဴဒီေလးကလည္း တခ်ိန္လံုး ကၽြန္မကို ကုလားသီခ်င္း လိုက္သင္လား သင္ရဲ႕။ တခါသား ကၽြန္မက 

ေနာက္ၿပီး သူတို႔အ႐ြယ္ေတြ မသိႏိုင္ေတာ့ဖူး ထင္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ ငယ္ငယ္က ကုလားသီခ်င္း “

႐ူးပြတ္ေတနား၊ မာစတားနား” ကို ဆိုျပလိုက္မိတာ၊ အံ့ၾသစရာ သူတို႔က သိေနၿပီး၊ ခုခ်ိန္ထိ 

ေခတ္စားေနဆ.ဲ. သီခ်င္းတဲ့။ တခ်ိန္လံုး ကၽြန္မကို သင္ေပးေနေတာ့တာပဲ။ class ခဏနားတဲ့အခ်ိန္ 

ဆို အိႏိၵယသူ ဂ်ဴဒီက အက, ေလးေတာင္ ပါလိုက္ေသးတယ္။ ခ်စ္စရာေလးေတြပါ။

ခ်စ္စရာ ေပ်ာ္တတ္ေသာ ဂ်ဴဒီေလးဟာ အံ့ၾသစရာ.... မ်က္ရည္က်တတ္ေသာ၊ အႏုပညာကို 

ခံစားတတ္ေသာ ကေလးလည္း ျဖစ္လို႔ ေနပါေသးတယ္။ ကိုးရီးယားစာသင္ၾကား ေရးမွာ 

နားေထာင္တတ္ဖို႔၊ နားလည္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႐ုပ္႐ွင္ျပၿပီး သင္တာပါတယ္။ ကိုးရီးယားလို စကားေျပာ၊ 

စာတန္းလည္း ထိုးေပးထားတာေပါ့။

ကၽြန္မတို႔ကို ျပတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ကားေလးက “The way home” တဲ့။ ကိုးရီးယားလို “ဂ်ီေဘ့ယိ”ု ျမန္မာလို 

“အိမ္အျပန”္ ေပါ့ေလ။ ေျမးအဖြား ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းေလးကုိ ႐ိုက္ျပထားတာ။ သူတို႔ဆီမွာ 

ဆုေတြ အမ်ားႀကီး ရတဲ့ကားေပါ့။ ဇာတ္ကားထဲက အသက္ (၇၇)ႏွစ္ အ႐ြယ္ 

ဇာတ္ေဆာင္အဖြားႀကီးက ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ မဟုတ္ဖူး။ အျပင္က တကယ့္အစိမ္း သက္သက္ကို 

ထည့္ၿပီး ႐ိုက္ထားတာ။ ႐ိုက္ရတာ သိပ္ကို ခက္မွာပါပဲ။ ဒီကားေလးကို ကၽြန္မက ျမန္မာျပည္မွာ 

ကတဲက ၾကည့္ၿပီးေနၿပီေလ။ စာသင္ခန္းမွာ ၾကည့္တာသံုးႀကိမ္ ေျမာက္လို႔ ေျပာတဲ့အခါ ဆရာမ”

အင”္ က အံ့ၾသလို႔။ ျမန္မာျပည္မွာ ႐ွား႐ွားပါးပါး ဇာတ္ကား ေလးေတြ ရလာရင္ လက္တို႔ 

လဲလွယ္ၾကည့္ၾကတဲ့ ႐ုပ္႐ွင္႐ူးအဖြဲ႔မွာ ကၽြန္မလည္း အဖြဲ႔၀င္တေယာက္ေပါ့။ ဆရာသုခမိန္လိႈင္ဟာ 

ဥကၠဌေတာင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထိုက္တဲ့ သူေလ။

႐ွား႐ွားပါးပါး၊ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတကား ၾကည့္ရတဲ့ အရသာဟာ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္ပါဖူး။ 

၀တၳဳေကာင္းေလးတပုဒ္ ဖတ္ရတ့ဲ အရသာနဲ႔လည္း ဆင္ဆင္တူပါတယ္။

ကိုးရီးယားဇာတ္ကားအားလံုးကို ကၽြန္မ မႀကိဳက္ပါဖူး။ အထူးသျဖင့္ Series လို႔ ေခၚတဲ့ Soap Opera 

အမ်ိဳးအစား၊ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို မႀကိဳက္ဖူး။ soap opera ထံုးစံအတိုင္း၊ ဇာတ္ကို ဆြဲဆန္႔ရတဲ့ 

အခါမွာ လွလွပပ၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ ဆြဲမဆန္႔တတ္ရင္၊ “ဆြဲဆန္႔ထားတဲ့ အရာႀကီး” ကို ျမင္ေနရေရာ။ 

အရသာက ဘယ္လိုမွ မ႐ွိေတာ့ဖူး။ ကိုးရီးယား႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကား ကို ပိုႀကိဳက္တယ္။

ျမန္မာျပည္မွာတုန္းက ဘယ္လိုမွ အရသာမ႐ွိတဲ့ ခိုးကူးေခြေတြကို မၾကည့္ခ်င္တာနဲ႔ မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ 

နံမည္ေက်ာ္ ဒါ႐ိုက္တာ ရင္ (ဂ်န္ေဒါင္၀န)္ နဲ႔ ထယ္ေဆာက္ တို႔ရဲ႕ နံမည္ႀကီး ကိုးရီးယားစစ္ကားကို 

ဒီက်မွ ကၽြန္မၾကည့္ရတယ္။ “Taegukgi” ဆိုတ့ဲ ၁၉၅၀က ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲကားေပါ့။
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ကၽြန္မၾကည့္ရတဲ့ ေနရာက အဲဒီ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ “ဒယ္ဂ”ု ၿမိဳ႕ရဲ႕ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ကုိ ေလ့လာဖို႔ 

အသြား၊ ကားေပၚမွ အဲဒီ႐ုပ္႐ွင္ကို ျပတာ။ ကာလေဒသ ေနာက္ခံကပဲ တိုက္ဆိုင္ေနလို႔လား မသိပါ 

ဖူး။ ေကာင္းလိုက္တဲ့႐ုပ္႐ွင္။

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္ပြဲအတြက္ လူငယ္ေတြကို အတင္းအဓမၼ စစ္တပ္ထဲ ၀င္ဖို႔ ဆြဲေခၚတဲ့ 

အထဲမွာ ညီငယ္ေလးက ပါသြားေတာ့၊ အကိုလုပ္သူက လိုက္ေခၚရင္း... သူပါ . လိုက္သြားရၿပီး၊ 

စစ္ပြဲထဲ ေရာက္သြားၾကရတဲ့ ဇာတ္ေပါ့။ စစ္ပြဲေတြကို ႐ိုက္တာလည္း သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ ကင္မရာ 

ေတြေရာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြေရာ၊ စစ္ပြဲထဲကို ကိုယ္ပါေရာက္သြား ေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္တမ္းဆို 

ကၽြန္မက “စစ္ကား” ဆို သိပ္မုန္းတာ၊ သိပ္ေကာင္းလြန္းတဲ့ ကားက်မွ ၾကည့္တာ။ ဒီဇာတ္ကားကို 

က်ေတာ့ သေဘာက်လိုက္တာ။ စိတ္ထဲမွာလည္း ျဖစ္မိတယ္၊ ေအာ္ သူတို႔ စစ္ကားလည္း 

ေကာင္းေကာင္း ႐ိုက္တတ္သြားၿပီလို႔။

အဲဒီကားထဲမွာ ကၽြန္မ သိပ္ကို ခံစားရတဲ့ အကြက္ေလး တကြက္ ႐ွိတယ္။ ကၽြန္မကို ရက္ေပါင္း 

ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ စိတ္ထိခိုက္ေစခဲ့တဲ့ အခန္းေလးေပါ့။ စစ္ထဲပါသြားတဲ့ အကို လုပ္သူမွာ 

မေအမုဆိုးမ မိသားစုနဲ႔အတူတူ က်န္ခဲ့တဲ့ ငယ္ငယ္ကတည္းက အတူေနလာခဲ့ သူေလး ႐ွိတယ္။ 

အဲဒီ မိန္းကေလးကပဲ ညီအကိုႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မိသားစုကို စစ္အတြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးခဲ့ 

႐ွာတာေပါ့။ ေတာင္ကိုးရီးယားတပ္ေတြက ေအာင္ပြဲခံၿပီး၊ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ ျပန္လာတဲ့အခါမွာ 

အဲဒီမိန္းကေလးဟာ စစ္အတြင္းမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားတပ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး 

ခဲ့မႈနဲ႔ အဖမ္းခံေနရ႐ွာၿပီ။ အကိုလုပ္သူက ေဒါသနဲ႔ လိုက္သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္ကိုးရီးယား 

စစ္တပ္က မရဖူး၊ သစၥာေဖာက္ေတြကို လႊတ္မေပးႏိုင္ဖူးတဲ့။ စစ္အတြင္း တိုက္ပြဲေတြမွာ အေသခံ 

တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့၊ သူရဲေကာင္းဘြဲ႔ တံဆိပ္ရ အကိုလုပ္သူက မိန္းကေလးကို၊ “ဒါ ငါ့မိသားစု၀င္ကြ” 

လို႔ေျပာၿပီး ဆြဲေခၚတဲ့အခ်ိန္မွာ မိန္းကေလးက ေျပာ႐ွာတယ္။ “ငါလက္မွတ္ထိုးတာ မွန္ပါတယ္ဟယ္

....တဲ့၊ ဒါေပမဲ့ ငါ ငတ္လြန္းလို႔ ထိုးလိုက္မိတာပါ၊ အဲဒီလက္မွတ္ထိုးရင္ တို႔မိသားစုအတြက္ စားစရာ 

ေပးမယ္ ဆိုလို႔ပါ... “ တဲ့။ အကိုလုပ္သူက မခ်ိတင္ကဲနဲ႔ မိန္းကေလးကို ဆြဲအထြက္၊ ေနာက္ကေန 

ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခ်လိုက္တာ၊ ေနာက္ေက်ာတည့္တည့္မွန္ၿပီး လဲက်သြား႐ွာတဲ့ မိန္းကေလးက 

ခ်စ္တဲ့သူရဲ႕ ရင္ခြင္မွာ ေနာက္ဆံုး စကားေလးတခြန္းကို ေျပာၿပီး ဆံုးပါးသြားခဲ့႐ွာတာ။

“ငါနင့္ကို ဘယ္ေလာက္လြမ္းခဲ့ရတယ္ဆိုတာ နင္သိမွာ မဟုတ္ပါဖူး....” တဲ့။ မ်က္ရည္မပါပဲ သူေျပာ 

သြားတဲ့ စကားေလးတခြန္းဟာ ကၽြန္မကို မ်က္ရည္တေပါက္ေပါက္ က်ေစခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ 

သူေျပာတဲ့ စကားေလးဟာ အဂၤလိပ္လို စာတမ္းေလးပါ။ သူေျပာတဲ့ ကိုးရီးယားစကားကို ကၽြန္မ 

နားမလည္ပါဖူး ။

ကၽြန္မတို႔ စာသင္ခန္းမွာ ၾကည့္ရတဲ့ ေျမးအဖြားဇာတ္ကားေလးကလည္း၊ ဇာတ္ကေလးက ပါးပါး 

ေလးရယ္။ ေ၀းလံသီေခါင္လွတဲ့ ႐ြာကေလးမွာ တေယာက္ထဲ ေနရ႐ွာတဲ့ အဖြားအိုဆီကို ဆိုးလ္ 

ၿမိဳ႕ႀကီးမွာေနတဲ့၊ သမီးလုပ္သူက သူ အဆင္မေျပတဲ့ အခိုက္ အတန္႔ေလးမွာ သူ႔ရဲ႕ ခုႏွစ္ႏွစ္႐ြယ္ 

သားေလးကို ခဏလာပို႔ထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေပါ့။

ေျမးနဲ႔အဖြားက တခါမွ မေတြ႔ဖူးၾကဖူး။ အဖြားက စကားလည္းမေျပာတတ္၊ စာလည္းေကာင္း 

ေကာင္းမတတ္႐ွာဖူး။ ေျမးကလည္း ေျမးဆိုးကေလး။ ခါးကုန္းကုန္းႀကီးနဲ႔ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ေနရ႐ွာ 

တဲ့ အဖြားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုး။ အဖြားကအားလံုးခြင့္လႊတ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၿမိဳ႕ကအေမက ျပန္လာ 

ေခၚခါနီးမွ ေျမးကေလးကသံေယာဇဥ္တြယ္သြားၿပီး စိတ္ထိခိုက္စြာခြဲခြါၾကတာေလးကုိ ႐ုိက္ျပထားတာ။

ကၽြန္မ ဒီဇာတ္ကားေလးကို ၾကည့္တဲ့အခါတိုင္း ၿမိဳ႕ကို ျပန္ရခါနီးမွာ၊ ေျမးကေလးက မျမင္မစမ္းနဲ႔ 

အပ္ေပါက္ထိုးရ႐ွာတဲ့ အဖြားအတြက္အပ္ေပါက္ထိုးၿပီးသား ခ်ည္အ႐ွည္ႀကီးေတြနဲ႔ အပ္ေတြကို အပ္ 

ခ်ဳ ပ္ခံုကေလးမွာ အမ်ားႀကီးထိုးေပးထားခဲ့တ့ဲ အခန္းေလးကုိေရာက္ရင္ ဘယ္လုိမွထိန္းမရပ ဲမ်က္ရည္

က ေ၀စျမဲေပါ့။ ကၽြန္မခ်စ္တဲ့အဖြားကို ဟိုစဥ္ငယ္ဘ၀တုန္း က အျမဲ အပ္ေပါက္ထိုးေပးရတာေလ။

ကၽြန္မတို႔ ၾကည့္ေနၾကတုန္း အဲဒီအခန္းေလးလည္းေရာက္ေရာ။ ေမွာင္ေနတဲ့အခန္းထဲ မွာ ႐ႈိက္ႀကီး 

တငင္ ငိုခ်လိုက္တဲ့ အသံက အက်ယ္ႀကီး ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမ “အင”္ လည္း လန္႔ျဖတ္သြား 

ၿပီး မီးကိုဖြင့္လိုက္ေတာ့ အိႏိၵယသူေလး ဂ်ဴဒီရယ္ေလ။ ကၽြန္မက“ဂ်ဴဒီ” လို႔ ေခၚလိုက္ေတာ့ မ်က္ရည္ 

ေ၀ေနတဲ့ ကၽြန္မဆီ သူေျပးလာၿပီး “ႏုႏ.ု. ႏုႏ”ု ဆိုၿပီး ဖက္ၿပီး ငိုတာ၊ ငိုတာ၊ မနဲေခ်ာ့ရတယ္။

ခံစားတာခ်င္း၊ ခံစားတတ္တာခ်င္း မတူၾကပံုမ်ား၊ အီရန္သားေလး “အားလ”ီ နဲ႔ အီရန္မေလး “မာရီ”

တို႔ကေတာ့ တခိခိနဲ႔။ ဂ်ဴဒီေလး ဘာေၾကာင့္ အဲလို ျဖစ္တာလဲတဲ့။ မာရီက သူ႔အေနနဲ႔ အဲဒီ ႐ုပ္႐ွင္ထဲ 

က ေျမးဆိုးေကာင္ေလးကို အျပင္ဖက္ေခၚထုတ္ၿပီး ခပ္စပ္စပ္ေလး ႐ုိက္ပစ္ခ်င္တာပဲ ႐ွိတယ္တဲ့။

နိေပါသူ “မန္ဂ်ဴ” ေလး ဆရာမ”အင”္ ကို ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ good question ပါ။ ဒါေလာက္ 

အသက္ႀကီးၿပီး ဆင္းဆင္းရဲရဲပင္ပင္ပန္းပန္းေနရ႐ွာတဲ့ အဖြားအိုတေယာက္ထဲ ပစ္ထားတာ ဘာ
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ေၾကာင့္လဲတဲ့။ ဆရာမ“အင”္ခမ်ာ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့အေျဖကို မေပးႏိုင္႐ွာဘူး။ “ေတာ႐ြာမွာ 

ေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ၊ ဆိုလ္း ၿမိဳ႕ႀကီးမွာပဲ ေနခ်င္ၾကတယ္တဲ့၊ အဲလိုနဲ႔ ၿမိဳ႕ကို တက္လာၾကၿပီး 

အဖိုးအို အဖြားအိုေတြကို ေတာ႐ြာေတြမွာ အဲလိုပဲ ထားပစ္ခဲ့ၾကတယ.္..” တဲ့ေလ။

ဒီဇာတ္ကားေလးဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဒီေန႔ လူေနမႈဘ၀အစစ္ကို ထင္ဟပ္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ စိတ္မေကာင္း 

စရာပါ။ ကၽြန္မတို႔ အာ႐ွရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ယဥ္ေက်းမႈဟာ ဒီလိုမွ မဟုတ္တာပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေျပာင္းလဲ 

သြားရေတာ့မွာလား။

က်ဴးဘားကေလး ေမာင္အန္းဒီက မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ မ်က္ရည္သုတ္စရာ တစ္သွ်ဴးစကၠဴေလးေတြ 

ကို ကၽြန္မနဲ႔ ဂ်ဴဒီကိုေပးရင္း သူ႔စတိုင္အတိုင္း ေခါင္းေလးတရမ္းရမ္းနဲ႔ “grandma” “grandma” တဲ့။

႐ုပ္႐ွင္ျပၿပီးေတာ့ ဆရာမ”အင”္ က စာဆက္သင္ေတာ့ နဲနဲခက္တဲ့ သင္ခန္းစာအသစ္ကို စသင္ 

တယ္ေလ။ ထံုးစံအတိုင္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးသြားတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေမာင္အန္းဒီက ကၽြန္မကို လွမ္းၾကည့္ 

တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မနားကို ျဖတ္ကနဲ ကပ္ၿပီး “ႏုႏု ဆဲဂ်ဳန္း ဘုရင္က ႐ူးေနတာ” တဲ့ေလ။ ကၽြန္မ 

သာ ရယ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းထားရတာ၊ သူက ခပ္တည္တည္နဲ႔၊ လက္ညိႇဳးကို ေကာက္ၿပီး 

နားထင္ကို ေထာက္ျပထားလို႔။ ဆရာမစာသင္တာကို စိတ္၀င္စား ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ ခ်စ္စရာ 

ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးေလး။

ဒီ သူစိမ္းကေလးေတြနဲ႔ေတာ့ တခါတေလ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေပမဲ့၊ အခန္းထဲမွာ တေယာက္ထဲ 

ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္က ေဖာက္ခ်င္လာတတ္တယ.္. ေျမးကေလးေရ။

ေဟာၾကားလား... ေဒၚရီသန္႔ကေလ

"ဘယ္၀ယ္ဆီ တမ္းတကာ မွန္းဆကာ လြမ္းရပါ့မည္... ငွက္အသြင္ ေတာင္ပံျဖန္႔ခ်.ီ..." တဲ.့... 

ေျမးကေလးရဲ႕။

ဘာတဲ.့. ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ခင္စိုးဦးေလးကလ.ဲ.. 

"ကၽြန္မတို႔.. ေ႐ႊျပည္ႀကီး.. ကြာေ၀းသလိ.ု. ကြာေ၀းသလိ"ု တဲ့။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ{၅- ဇာတ္သိမ္း}

အိ.ု... အသင္ေလာက။ ယခု ကၽြန္မကား ကၽြန္မ၏ မနက္လက္ဘက္ရည္ခ်ိန္ေလးကို 

ျပန္လည္ရ႐ွိေပၿပီ။

အသင္ေလာက၊ ကၽြန္မ၏ ကိုးရီးယားစာသူငယ္တန္းေက်ာင္းသူဘ၀ ၿပီးဆံုးသြားေလၿပီ။ အေဟာ 

သုခံ ခ်မ္းသာစြ။ လာၾကေလာ့ ေဒၚရီသန္႔တို႔၊ ေဒၚခ်ိဳၿပံဳးတို႔၊ ကိုသုေမာင္တို႔၊ စိန္ေမာင္ကိုႀကီးတို႔၊ 

စိန္မြတ္တားတို႔၊ ဦးအံ့ႀကီးတို႔ေရ.. စိမ္းျမတဲ့ ေတာအုပ္ကေလးကို ၾကည့္ရင္း လက္ဘက္ရည္တူတူ 

ေသာက္ၾကရေအာင္ လာၾကေလာ့။

မၾကာမတင္မွာလည္း ကၽြန္မသည္ အိမ္လက္ဘက္ရည္ေလးကို ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔အတူ ေသာက္ရေပ 

ေတာ့မည္။ ကၽြန္မ အိမ္ျပန္ရေတာ့မွာေလ။

သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ကၽြန္မေနခဲ့႐ွာတာ ငါးလေက်ာ္ႀကီးမ်ားေတာင္ ႐ွိခဲ့ၿပီေလ။ ႏို၀င္ဘာ သံုးဆယ္ 

ရက္ေန႔ဆိ.ု... ကၽြန္မ အိမ္ျပန္ရေတာ့မွာ။

ေနာက္တလေနရင္ေပါ့၊ တလဆိုတာ ခဏေလးပါ၊ ခဏေလးပဲ ေစာင့္ရေတာ့မွာပါ.. လို႔ အားတင္း 

စကား ဆိုတတ္တဲ့ ခ်စ္တဲ့သူ ေျပာသလိုပါပဲေပါ့။ ခုဆိုရင္ ဂ်ဴမံုတို႔ ေ႐ွးဂ်ိဳေဆာင္နယ္ေျမက လည္း 

ေအးစိမ့္စ ျပဳလာေနၿပီ။

စိမ္းျမတဲ့ သစ္႐ြက္ေတြက အေရာင္ေျပာင္းစ ျပဳၿပီ။ မၾကာခင္မွာ ေဆာင္းဦး႐ြက္ေႂကြ ေလးေတြကို 

ျမင္ရေတာ့မယ္။ ၿပီးေတာ့မွ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း သစ္ပင္ေတြဘဝနဲ႔ အင္မတန္ ေအးလွတဲ့ ေဆာင္းရာသီ 

ကို ျဖတ္သန္းရ႐ွာေတာ့မယ္။
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သူတို႔ ေဆာင္းရာသီမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေအးသလဲဆိုရင္ ဆိုလ္းၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းစီး ဆင္းေနတဲ့ 

ဟန္ျမစ္ဟာ ေရခဲသတဲ့။ ဟန္ျမစ္ေရခဲျပင္ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္သြားလုိ႔ ရသတဲ့။ အဆိုး၀ါးဆံုးက      

“ေရခဲေလ” ပဲတဲ့။ ေရခဲလို ေအးစိမ့္ေနတဲ့ ေလတိုက္ထဲမွာ လႈပ္႐ွားသြားလာ ရတာဟာ အဆိုး၀ါး 

ဆံုးပဲတဲ့။ အိမ္ထဲမွာလဲ အပူေငြ႔လႊတ္မထားရင္၊ Heater မ႐ွိရင္ ဘယ္လိုမွ ေနလို႔မရ၊ အိပ္လို႔ 

မရေအာင္ ေအးတာေပါ့။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ေရခဲေလကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အဂၤလန္ေႏြရာသီမွာ ကၽြန္မခံစား 

ဖူးခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္မ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႔က ဒီ ေအာက္တိုဘာလ ေအးစိမ့္စိမ့္ကေလးကို အင္မတန္ႀကိဳက္ၾကတယ္။ သူတို႔အတြက္ 

မပူမေအး၊ အေနေတာ္ေလးနဲ႔၊ အဲယားကြန္းမလို၊ ဟီတာ Heater မလို။ ပိုက္ဆံလဲ ေခၽြတာလို႔ 

ရတာကိုး။ အဲယားကြန္းခ၊ ဟီတာခက ေစ်းသိပ္ႀကီးတယ္ေလ။ သူတို႔အတြက္ ေအးစိမ့္စိမ့္ကေလး 

ေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကေလးကို ေအးစိမ့္ပါတယ္။ အျပင္ထြက္ရင္ ဂြမ္းကပ္ 

ဆြယ္တာထူထူနဲ႔ ေျခအိတ္စြပ္၊ ေျခနင္းစီးထြက္တဲ့ ကၽြန္မကို အကႌ်လက္႐ွည္ အပါးေလးေတြနဲ႔ 

သူတို႔က အထူးအဆန္း ၾကည့္ၾကတယ္။ ေစ်းေတြ၊ စူပါမားကက္ေတြ၊ ေမာလ္ Mall ေတြမွာလည္း 

ျဖတ္ဆို ေႏြရာသီသံုး ပစၥည္းေတြ အကုန္ေပ်ာက္ကုန္ၿပီ။ ေဆာင္းရာသီသံုးပစၥည္းေတြ အကုန္ 

ေရာက္လာေတာ့တာပဲ။

ေႏြအ၀တ္အစားေတြ၊ ဖိနပ္ေတြ၊ ဘယ္မွာမွ ႐ွာလို႔ မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ အေႏြးထည္ေတြ၊ လည္ပင္းစီ 

စကပ္ပု၀ါနဲ႔။ ဖိနပ္ေတြကလည္း အားလံုး ထိပ္အလံုေတြနဲ႔ ေ၀ါ့ကင္း႐ွဴးေတြခ်ည့္ပဲ။ ၿပီးေတာ့ 

သူတို႔ဆီမွာ ေစ်း၀ယ္ရတာ ထူးဆန္းတာ တခုက ေတြ႔ရင္၀ယ္ထား၊ ေစ်းမမ်ားဆိုသလိုပဲ။ ပစၥည္း 

တခုကို ေတြ႔လို႔ ႀကိဳက္ရင္ ၀ယ္ပစ္လိုက္ေပေတာ့။ မဟုတ္လို႔ ကေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ စဥ္းစားအံုး 

မယ္ေလဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ ေနာက္တခါမွာ မ႐ွိေတာ့ ဘူးသာ၊ မွတ္ေပေတာ့။ ခ်ီတံုခ်တံု 

လုပ္တတ္တဲ့ ကၽြန္မ ခဏခဏ ႀကံဳဖူးၿပီ။

ၿပီးေတာ့ ေစ်းထဲက ေစ်း၀ယ္နဲ႔ ေစ်းသည္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ခဏခဏ နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ရဖူးၿပီ။ 

ေစ်း၀ယ္တဲ့သူက ပစၥည္းတခုကို အၾကာႀကီးေ႐ြးေနရင္ သူတို႔ စိတ္မ႐ွည္ေတာ့ဘူး။ စိတ္တိုေနတဲ့ 

အမူအရာ၊ သည္းမခံေတာ့ဘူးဆိုတ့ဲအမူအရာကို ခပ္႐ိုင္း႐ုိင္းပဲျပတတ္တယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ မေရာင္းေတာ့

ဘူး ဆိုတာမ်ိဳးလည္း လုပ္တတ္တယ္။ သူတို႔ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကိုေရာ၊ ႏိုင္ငံျခား သားကိုေရာပဲ။

“ေျမာင္ဒံ”ု လို႔ေခၚတဲ့ နံမည္ေက်ာ္ ေစ်းအႀကီးႀကီးထဲမွာ ေမာင္ငယ္ ဦးျမတ္ထြန္းေအာင္ (မႏၱေလး 

ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္၊ ပန္းခ်ီတြဲဖက္ပါေမာကၡ) ေတြ႔ခဲ့တာဆို၊ အ႐ုပ္ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္႐ွင္ေယာက္်ား 

က ေစ်း၀ယ္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ (သူတို႔လူမ်ိဳးပ)ဲ ကို သူ႔ဆိုင္က ေျမႀကီး ေပၚေပါက္ၾကည့္ရတဲ့ 

ပလပ္စတစ္ေပ်ာ့ ေဘာလံုးအ႐ုပ္ေလးကို မေျပာမဆို ေျမႀကီးေပၚ ေပါက္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အမႈနဲ႔ “ပါး” 

ကို ဖ်န္းကနဲ ႐ိုက္ထည့္လိုက္သတဲ့။

ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြ (sub way) ေပၚမွာ တေယာသံစံုေနာက္ခံေတးဂီတနဲ႔လည္း ရန္ျဖစ္၊ နပန္းလံုး 

တတ္ၾကတယ္။ အစိုးရ အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း ဖိနပ္ခၽြတ္ၿပီး ဖိနပ္နဲ႔ ထေပါက္ၾက တာမ်ိဳးလည္း 

႐ွိတယ္။

ဘယ္လိုလဲ မသိပါဖူး။ တခုေတာ့လည္း ကၽြန္မေတြးမိပါတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း အာ႐ွတိုက္ သား 

ေတြပီပီ၊ ေသြးပူ၊ ေသြးဆူလြယ္၊ စိတ္လႈပ္႐ွားလြယ္္ၾကတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဒီက       

“ေ႐ႊျမန္မာေတြ၊ (ေ႐ႊ)ေတြ”ရဲ႕အေခၚ “ကႀကီးသား”တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဖူး။ တခ်ိဳ႕ေသာ “ကႀကီး 

သား” ေတြက်ေတာ့လည္း သူတို႔ခင္မိရင္ ဇြတ္ကိုခင္ေနေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းနားက “

ဆန္၀ဲကုတ”္ ေစ်းကေလးထဲမွာတင္ကို ေစ်းေလး အလည္တန္းက ကိုးရီးယားမိတ္ဖိနပ္ေတြ 

ေရာင္းတဲ့ “ကႀကီးသား” ဆို ကၽြန္မတို႔ကို “ဖတ္စ္ကပ္ခ်င္းဂ”ု တဲ့၊ “ပထမတန္းစာသူငယ္ခ်င္း” ေပါ့ 

ေလ။ “ခ်င္းဂ”ု ဆိုတာ ကိုးရီးယားလို “သူငယ္ခ်င္း” ကို ေျပာတာ။ ကၽြန္မတို႔ သူ႔ဆိုင္ေရွ႕က ျဖတ္သြား 

တာနဲ႔ “ေဟး” ဆိုၿပီး ၀မ္းသာအားရေအာ္ႏႈတ္ဆက္ေတာ့တာပဲ။ သူ႔ဆီက ဖိနပ္၀ယ္ရင္လည္း ေစ်းအ 

ျမဲေလွ်ာ့ေပးတယ္။ ကုန္စံုဆိုင္က “အိုမား(အေမ)” တေယာက္နဲ႔ “အိုနီး(အမ)” တေယာက္လည္း 

အဲလိုပဲ။ သေဘာေကာင္းၿပီးအျမကဲူညီတယ္။ ေစ်းလည္းအျမဲ ေလွ်ာ့ေပးတယ္။ အဲဒီေစ်းေလး 

ထဲမွာပဲ နဲနဲေလး ပစၥည္းေ႐ြးတာ ၾကာတာနဲ႔ “႐ွဴး႐ွဴး” “႐ွဴး႐ွဴး” ျဖစ္ၿပီး စိတ္တိုေမာင္းထုတ္တတ္တဲ့ 

သူေတြလည္း ႐ွိတယ္။

ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးတိုင္းဟာ “ဂၽြန္ေစာ”တို႔၊ “အြန္ေစာ”တို႔၊ “ဂ်ဴမံ”ုတို႔၊ “ဒါ႐ိုက္တာရင”္တို႔ “ခ်န္ဂင”္တို႔ 

လိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ႐ုပ္႐ွင္ထဲက ဘ၀ေတြနဲ႔ အျပင္ေလာက က ဘ၀ေတြဟာ ထပ္တူထပ္မွ် 

ဘယ္လိုတူႏိုင္ပါ့မလဲ။ သူတို႔ မင္းသား မင္းသမီးေလးေတြ ေတာင္မွ သူတို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ 

ဘ၀နဲ႔ အျပင္ဘ၀ေတြက တူႏုိင္႐ွာၾကတာမွ မဟုတ္တာ။

အခု ဒီ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွာတင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသသြား႐ွာတဲ့ နံမည္ႀကီး မင္းသမီးေလး 

တေယာက္႐ွိတယ္ေလ။ “Choi”တဲ့။ ကၽြန္မတို႔ဆီက ကိုးရီးယား႐ုပ္႐ွင္ပရိသတ္ေတြ ေကာင္းေကာင္း 

သိတဲ့ မင္းသမီးေလးတေယာက္ေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလတုန္းကလ ဲမင္းသားတေယာက္ အဲလို
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ပဲ။ (suicide) ပဲ။ ကိုးရီးယားမင္းသား မင္းသမီးေတြၾကားမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသတဲ့ suicide 

ဟာ ဖက္႐ွင္တခုလို ျဖစ္ေနတာဟာလဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔ စာရင္းမွာ ကၽြန္မဖတ္ 

ၾကည့္တာ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားေတြရဲ႕ (suicide) ဟာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ပိုင္းကေန စလိုက္တာ ၁၉၉၀ 

ေလာက္ကစၿပီး ဒီႏွစ္ထိ ႏွစ္တုိင္း၊ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔သံုးေယာက္ၾကာမွာ ျဖစ္ေနတာပဲ။

ကၽြန္မထင္ေတာ့ ဘာသာေရးအဆံုးအမ မ႐ွိတာလည္း ပါမယ္ထင္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 

ကိုးရီးယားလူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘယ္ဘာသာကိုမွမကိုးကြယ္တဲ့၊ ဘာသာမ႐ွိတဲ့ “ဘာသာ 

မဲ”့ ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီေလ။

ဘာသာ႐ွိတဲ့ လူနည္းစု ကိုးကြယ္ၾကတာက ခရစ္ယန္ဘာသာေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္က သိပ္နည္း 

တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဟာယနပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ေထရ၀ါဒ ကိုးကြယ္သူ ႐ွားတယ္။ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တ၀ိုက္မွာ 

ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ႐ွိတယ္။ ျမန္မာျပည္က 

တကူးတက ပင့္ၿပီးကိုးကြယ္ထားတဲ့ ဥာဏ္ေတာ္၊ ေတာ္ေတာ္ျမင့္တဲ့ ႐ုပ္ပြါးေတာ္ တဆူလည္း 

႐ွိတယ္။ ကိုးရီးယားမွာ ေတာင္ေတြ အလြန္ေပါေပမယ့္ ေစတီပုထိုးကေတာ့ အလြန္႐ွားတာကိုး။

အံ့ၾသစရာေကာင္းၿပီး ထူးျခားတာတခုကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို “ျမန္မာ” လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ 

ခ်က္ခ်င္းသိၿပီး “ျမန္မာ” အေၾကာင္းကိုပါ သိေနတဲ့ “ကႀကီးသား ကႀကီးသ”ူ ေတြဟာ အေျခခံ 

လူတန္းစားေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။

ကိုးရီးယားရဲ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ ပူဆန္ (Pusan) ကို ( cultural field trip ) သြားရတုန္းက ပုဆန္ရဲ႕ 

ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ မီးျပတိုက္က သန္႔႐ွင္းေရး အလုပ္သမႀကီး “ခၽြဲစုအီ” က ကၽြန္မကို “ျမန္မာ” မွန္း 

သိတာနဲ႔၊ အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္တဲ့ ကိုးရီးယားမေလးကေန တဆင့္ တန္းေျပာတာ၊ “နာဂစ္” 

အေၾကာင္းကိုေလ။ “နာဂစ”္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို သူ တီဗီြမွာၾကည့္ 

ရတယ္တဲ့။ သူအမ်ားႀကီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္တယ္တဲ့။ ခုေကာ ဘယ္လိုေနေသးလဲလို႔ ေမး႐ွာတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို၊ စာေရးဆရာမွန္းလည္း သိသြားေရာ (women right) ကို သူသိသလို 

ေျပာျပခဲ့ေသးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဇာတိၿမိဳ႕ (ပူဆန္ မလာခင္ ကၽြန္မတို႔ တည၀င္အိပ္ခဲ့ရတဲ့ၿမိဳ႕) “ေဂ်ာင္ဂ်ဴး 

(Gyeongju)” ၿမိဳ႕က ကိုးရီးယားအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ကြာ႐ွင္းခြင့္ မ႐ွိဘူးတဲ့။ 

အဲဒါေၾကာင့္ သူဟာ ပူဆန္သားကုိ လက္ထပ္ၿပီး၊ ပူဆန္ကို လိုက္လာခ့ဲတာတဲ့။

ေနာက.္. ပူဆန္ ဟိုတယ္က လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္း အလုပ္သမားႀကီးတေယာက္။ ဓါတ္ေလွကားထဲမွာ   

“ျမန္မာ” မွန္းသိတာနဲ႔ “နာဂစ”္အေၾကာင္းေရာ၊ သူျမင္ဖူးတဲ့ တီဗီြသတင္းေတြထဲက ျမန္မာ 

အေၾကာင္းေတြကိုေရာ ေမးေတာ့တာပဲ။ ၿပီးေတာ့၊ ကၽြန္မတို႔ ေစ်းသြား၀ယ္ ရာ လမ္းကေလးေဘးက 

စားေသာက္ဆိုင္ ေသးေသးေလးမွာ အျမဲေခၽြးတလံုးလံုးနဲ႔ ေၾကာ္ေလွာ္ေနတဲ့ “ကႀကီးသ”ူ 

ႀကီးတေယာက္၊ ျမန္မာဆိုတာနဲ႔ သူသိထားတဲ့ ျမန္မာနံမည္တခုကို ခ်က္ျခင္းေျပာလိုက္တာ 

အံ့ၾသသြားတာပဲ။ ကၽြန္မနဲ႔ ေတြ႔ရတဲ့ ပညာတတ္ လူတန္းစားေတြထဲက “နာဂစ”္ အေၾကာင္း 

တခုတ္တရ ေမးသူ တေယာက္မွ မ႐ွိပါဘူး။ “ျမန္မာ” ဆိုတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းမသိဘဲ “ျမန္မာ ျမန္မာ” 

ဆိုၿပီး မ်က္ေတာင္ ပုတ္ကလပ္ ပုတ္ကလပ္ လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ မ်ားတယ္။ ေအာ.္.. ကိုယ့္စိတ္ထဲ 

မွာတင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဆိုေတာ့ ေမ့ၾကၿပီေပါ့။ တကယ္ေတာ့ မေမ့စေကာင္းပါဖူးကြယ္။ ၁၉၅၀ 

ခုႏွစ္မ်ားဆီတုန္းက.. အစာေရစာ ျပတ္လပ္ေနတဲ့ မင္းတို႔ အဖိုးအဖြားေတြအတြက္ တို႔ျမန္မာျပည္က 

ဆန္တန္ခ်ိန္မ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ဖူးပါတယ္လို႔။ ၁၉၇၃ မွာလည္း ကိုးရီးယားသမတ ပတ္ခ်ံဳဟီးရဲ႕      

“ပတ္ခ်ဳံဟီးဖလား” ကို အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဘာ့လံုးအသင္းဟာ ျမန္မာေဘာ့လံုးသင္း ပါလို႔။

အင္း... ကၽြန္မလည္း ေ႐ႊေရာင္ရက္ေတြကို တမ္းတတတ္တဲ.့. “တို႔ငယ္ငယ္တုန္းကေပါ”့ ဆိုတဲ့ “

အဖြားႀကီးေလသ”ံ မ်ိဳးေပါက္ေနၿပီလားမသိ။ မၾကာခင္ ကၽြန္မေျမး စကားေျပာတတ္ ရင္ “အဖြားတို႔ 

ငယ္ငယ္တုန္းကေပါ”့ ဆိုတဲ့ စကားကို ကၽြန္မမေျပာခင္ ႀကိဳေျပာၿပီး ေနာက္ေျပာင္ခံရေတာ့မွာ 

အေသအခ်ာေပါ့။

ကၽြန္မ ဒီမွာေနရတဲ့ အေတာအတြင္းအမွာ၊ သူတို႔ လိုက္ပို႔ေပးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့လာေရးခရီး 

ေခၚမွာေပါ့။ (cultural field trip) ေတြကိုေတာ့ အႀကိဳကပ္ဆံုးပဲ။ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံထဲက သြားသင့္တဲ့ 

ၿမိဳ႕ေတြကို ႏွစ္ညအိပ္၊ သံုးညအိပ္ ေလွ်ာက္သြားၾကည့္တာေပါ့။ အဲဒီမွာ ကၽြန္မ စိတ္၀င္စားတဲ့ 

တခုက ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ နယ္စပ္ေဘာ္ဒါ၊ စစ္မဲ့ဇံု ( Demiliterized zone 

DMZ) လို႔ သူတို႔ေခၚတဲ့၊ လြမ္းစရာ၊ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ေနရာေလးပဲ။

လူမ်ိဳးလည္း အတူတူ၊ ဘာသာစကားလည္းတခုတည္း၊ ဒါေပမယ့္ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး၊ 

ရန္သူႀကီးေတြလို အေသအေၾက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ခုခ်ိန္ထိလည္း အညႇိဳးအေတး၊ အမုန္းေတြနဲ႔ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းလို႔ မရေသးဘူးေလ။ အေဖနဲ႔သား၊ အေမနဲ႔သမီး၊ အစ္ကိုနဲ႔ ႏွမ၊ ဘယ္ေတာ့မွ 

ျပန္မေတြ႔ရေတာ့တဲ့ ေၾကကြဲဖြယ္ဇာတ္လမ္းေတြဟာ အမ်ားႀကီး ႐ွိမွာေပါ့။ အဲဒီ စစ္မဲ့ဇံု ေဘာ္ဒါမွာ 

တန္းစီခ်ထားတဲ့ မွန္ေျပာင္းေလးေတြ ႐ွိတဲ့ေနရာကို သူတို ႔က “အမ်ိဳးၾကည့္တဲ့ေနရာ” ” တဲ့။ အဲဒီ 
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မွန္ေျပာင္းေလးေတြကေန ကိုယ့္ေဆြကိုယ့္မ်ိဳးကို အလြမ္းေျပ လာၾကည့္ၾကသတဲ့။ ရာသီဥတု 

ေကာင္းရင္ ဟိုဖက္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က လယ္ကြင္းေတြ ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကို 

ဒီတိုင္း လွမ္းျမင္ရတာကိုး။ ကၽြန္မတို႔ သြားတဲ့ေန႔ကေတာ့ မိုးေတြက သဲသဲမဲမဲ ႐ြာေနေလေတာ့ 

လွမ္းၾကည့္လို႔ ဘာမွ မျမင္ရဘူး။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္မတို႔ (၆၁) ႏွစ္ ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ေပါ့။ 

မိုး႐ြာႀကီးထဲမွာ မ်က္ႏွာေသႀကီးေတြနဲ႔ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ရပ္ေနတဲ့ စစ္သား အေစာင့္ေတြကို 

ကၽြန္မတို႔ကို လိုက္ပို႔တဲ့ တာ၀န္႐ွိတဲ့သူေတြက “ေက်းဇူးျပဳၿပီး ၿပံဳးမျပပါနဲ႔၊ စကားလွမ္းမေျပာပါနဲ႔....” 

တဲ့။ ေၾကာက္ေနရပါလား။ ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီနယ္စပ္ ေဘာ္ဒါတ၀ိုက္ကို စစ္မဲ့ဇံုလို႔ 

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ မသြားရတဲ့ေနရာေတြ ႐ွိတယ္တဲ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပါတ္ကပဲ 

မသြားရတဲ့ ေနရာကို သြားမိတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယား အမ်ိဳးသမီးႀကီးတေယာက္ကို ဟိုဖက္ ေျမာက္ 

ကိုးရီးယားတပ္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခ်လိုက္လို႔ ေသ႐ွာပါေရာ့လား။ ကၽြန္မတို႔မွာ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားနဲ႔ 

တလက္မမွ မခြါရဲပါဘူး။

အဲဒီ စစ္မဲ့ဇံုမွာ ဒီဖက္ ေတာင္ကိုးရီးယားက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈတရပ္ အေနနဲ႔ 

လုပ္စားေနတာ တခုကေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားမ်ားအတြက္ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္ဖြယ္ပါဘဲ။ ၁၉၇၈ မွာ 

ေျမာက္ကိုးရီးယားက ဒီဖက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ထိ ဥမင္လိႈင္ေခါင္းတူးၿပီး တိုက္ခိုက္မဲ့အၾကံ 

အစည္ကို ေတာင္က သိသြားတာေလ။ ဥမင္ လိႈင္ေခါင္းက သံုးခုေတာင္တူးတာ။ ေတာင္ကိုးရီးယား 

ထဲကို ေတာ္ေတာ္ေရာက္ေနၿပီ။ လယ္သမားတေယာက္နဲ႔ တကၠစီသမားတေယာက္က သတိထားမိ 

ရာက ေပၚသြားတာ။ အဲဒီ လိႈင္ေခါင္းေတြကို ထေရာ္လီေတြ၊ ကားေလးေတြနဲ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ 

ေတြကို ျပၿပီးေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယားက လုပ္စားေတာ့တာကိုး။ အိုး ကၽြန္မျဖင့္ ေအးစိမ့္ေနတဲ့ အဲဒီ 

လိႈင္ေခါင္း႐ွည္ ေတြကို ျဖတ္ရင္း ေျမာက္ကိုးရီးယားမ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ မေျပႏိုင္တဲ့ 

အညႇိဳးအေတး၊ အမုန္းေတြက ေပးတဲ့ အားအင္ေတြနဲ႔ ဒီဥမင္ေတြကို တူးႏိုင္ခဲ့တာ ထင္ပါရဲ႕။

စစ္မဲ့ဇံု (DMZ) နယ္ျခားေျမရဲ႕ ေနာက္ထပ္ လြမ္းေမာေၾကကြဲစရာေနရာေလးက “ဒိုရာဆန္ဘူတာ႐ံ”ု 

(Dorasan station) ကေလးနဲ႔ မီးရထားေလးပါ။ ဒီရထားေလးဟာ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံက 

ကြဲကြာေနသူမ်ား ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကမဲ့ေန႔ကို ေစာင့္ေနရတာ (၅၂) ႏွစ္ေတာင္ ႐ွိပါၿပီတဲ့။ ဒီဖက္ 

ဟိုဖက္ ကြဲကြာေနသူမ်ားကို တင္ေဆာင္လို႔ ဟိုဖက္ဒီဖက္ လြန္းထိုးေျပးခ်င္လြန္းလို႔ ေစာင့္ေန႐ွာပါ 

တယ္တဲ့ေလ။ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကလာတဲ့မီးရထားလမ္းဟာ ဒ“ီဒိုရာဆန”္ဘူတာကေလးမွာ ခရီးဆံုးပါတယ္။

ေနာက္ ကၽြန္မ သေဘာက်တဲ့ ေနရာေလးတခုက (DMZ) နဲ႔ တေန႔ထဲ သြားခဲ့တဲ့ “ေဟရီ (Heyri)” 

ဆိုတဲ့ အႏုပညာ႐ြာေလး (Art village) ေပါ့။ ဆိုးလ္ ကေန (၉) မိုင္ေက်ာ္ပဲ ေ၀းတယ္။ ေဟရီ 

အႏုပညာ႐ြာေလးက အႏုပညာသမားေတြခ်ည္း သီးသန္႔ေနထိုင္ၾကတ့ဲ ႐ြာေလး ေလ။ စာေရးဆရာ၊ 

ကဗ်ာဆရာ၊ အဆိုေတာ္၊ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား၊ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီး၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ပန္းခ်ီ 

ဆရာ၊ ဒီဇိုင္းဆရာ၊ အတီးအမႈတ္ဆရာ၊ အက မင္းသား မင္းသမီး စတဲ့ စတဲ့ အႏုပညာ သမားေတြ 

စုၿပီးေနထိုင္ၾကသတဲ့။ ေနထိုင္သူေပါင္း သံုးရာေက်ာ္၊ ေလးရာနီးပါး ႐ွိသတဲ့။ ဒီေနရာမွာ တေယာက္ 

က စေနရင္း သေဘာက်ၾကၿပီး လိုက္ေနၾကရင္းနဲ႔ မ်ားမ်ားလာတာလို႔ေျပာတယ္။ ခုဆိုရင္ ဒီေနရာက 

ေစ်းလည္း သိပ္ႀကီးသြားၿပီ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ စိတ္၀င္စားတ့ဲ ေနရာလည္း ျဖစ္သြားၿပီတဲ့။

အိမ္ေတြက ေတာင္ကုန္းေလးေတြေပၚမွာေရာ၊ ခ်ိဳင့္ေတြထဲမွာေရာ၊ ေတာင္ၾကားမွာ ခပ္ေစာင္းေစာင္း 

ကန္႔လန္႔ျဖတ္တင္ထားတာေရာ၊ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာ၊ ၀ိုင္းတိုင္းတိုင္း၊ ေမွ်ာင္းေမွ်ာင္းကေလးေတြမ်ိဳး 

လည္းပါရဲ႕။ အိမ္ပံုစံေတြကေတာ့အမ်ိဳးစံုပါပဲ။ စိတ္ထင္ရာေတြ လုပ္ထားၾကတာေလ။ တကယ္ေတာ့ 

ကၽြန္မတို႔လို လူစားမ်ိဳးေတြရဲ႕ “အ႐ူး႐ြာ” ေပါ့။

အဲဒီ “ေဟရ”ီ ဆိုတဲ့ နံမည္ကေတာ့ ကိုးရီးယား႐ိုးရာသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ “The Sound of Heri” ကေန 

ယူထားတာတဲ့။ အဲဒီမွာ စာအုပ္ဆိုင္ေတြလည္း ႐ွိတယ္။ (ထုတ္ေ၀သူေတြလည္း ေနတာကိုး)။ 

ပန္းခ်ီျပခန္းေတြလည္း႐ွိတယ္။ အတီးအမႈတ္ဂီတဆရာေတြ အိမ္က်ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ တူရိယာ 

ပစၥည္းေတြနဲ႔ဆင္ယင္ထားလိုက္တာ။ ၾကည့္လို႔ရတယ္လို႔ ေရးထားလို႔ ၀င္မသြားလိုက္နဲ႔၊ တေယာက္ 

ကို ၀မ္ ငါးေထာင္ ႐ွင္းရၿပီးသာမွတ္။ အဲလိုပဲ ပန္းခ်ီျပခန္းလည္း ၾကည့္ခ်င္ရင္ ပိုက္ဆံေပးရတယ္။ 

က်န္တဲ့ အိမ္ေတြလည္း အဲလိုပဲ၊ ဘာမွ အလကားၾကည့္လို႔ မရဘူး။ စာအုပ္ဆိုင္တခုပဲ အလကား 

၀င္ၾကည့္လို႔ ရတယ္။ စာအုပ္ႀကိဳက္ရင္၀ယ္ေပါ့။ စားေသာက္ဆိုင္ေလး တြဲဖြင့္ထားတယ္။ စားခ်င္ရင္ 

၀ယ္စားေပါ့။ “ေဟရ”ီ ဟာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္စိတ္၀င္စားတဲ့ ေနရာတေနရာ ျဖစ္ေနၿပီေလ။          

“ေဟရီ႐ြာ” ကေလးရဲ႕ ေတာင္ေစာင္းတခု ေပၚကေန ကာလာေရာင္စံု႐ြာေလးကို စီးမိုးၾကည့္ရင္း 

ကၽြန္မ စိတ္ကူးယဥ္မိတယ္။ ဒို႔တေတြလည္း ေျမက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ႐ွိတဲ့ေနရာေလး၊ 

တေနရာမွာ ဒို႔လူေတြ ဒီလိုမ်ိဳးေလး စုေနၾကရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔။

ကၽြန္မ စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္။

ကၽြန္မအိမ္ပံုစံကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပိသုကာ (ဆရာေ႐ႊ)ကို အဆန္းတကာ့ အဆန္းဆံုး ထြင္ခိုင္းၿပီး 

ေဆာက္မယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ဘယ္သူေတြနဲ႔ အိမ္နီးနာခ်င္း ေနရင္ေကာင္းမလဲ။



ႏုႏုရည္-အင္း၀ (သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ႏွင့္ အျခားစုစည္းမႈ)
မားဆိုး (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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အင္း.... ကၽြန္မကို ေျမာက္ဒဂံုပစၥႏၱရာဇ္အရပ္မွာ အိမ္နီးနာခ်င္းေနဖို႔ ဆြယ္တရားေဟာ ဖူးတဲ့ ကၽြန္မ 

အကိုႀကီး ဆရာေမာင္ေက်ာက္မဲ (ဒါ႐ိုက္တာၾကည္စိုးထြန္း) (အဲေလ.. ေမာင္ေက်ာက္ခဲ ပါ။ 

အသားအေရက မ်က္လံုးထဲ အရင္ေပၚလာလို႔ပါ...) ဆိုရင္ေရာ... မျဖစ္ဖူး...မျဖစ္ဖူး။ ဒင္းက 

အညာစာက အင္မတန္ငတ္ပါဘိသနဲ႔၊ ေကၽြးရတာက ကိစၥမ႐ွိဘူး၊ ေမာင္ေက်ာက္မဲနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ 

ေအာင္ ျဖဴေဖြးသေဘာေကာင္းတဲ့ ကၽြန္မအစ္မ မဂြမ္းပံုေလးက ေျပာဖူးတယ္။ ေမာင္ေက်ာက္မဲ 

ဗိုက္ႀကီး အင္မတန္ စူထြက္လာလို႔ ၀ိတ္ေလွ်ာ့တာ၊ ညေနစာမစားဘူး။ အသုပ္ကေလးပဲ 

စားမယ္ဆိုလို႔ သုတ္ေပးရတာ၊ “ဇလံ”ု အႀကီးႀကီးနဲ႔ အျပည့္အေမာက္တဲ့။ မျဖစ္ဖူး။ မျဖစ္ဖူး။

ေမာင္ဂြစာ(ပုတီးကုန္း) က်ေတာ့လည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် “ႏွလံုး” (ႏွလံုးသားမဟုတ)္ ေ၀ါဟာရေတြ၊ 

နားညီးေအာင္ လာေျပာေနမွာ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ေခြးေတြ ရန္ကလည္း ႐ွိေသးတယ္။ ဆရာေမာင္ဘိုခ်စ္ 

(ခ်စ္ဦးညိဳ) က်ေတာ့လည္း ေယာင္းမ “မယ္ျမင့္ႀကီး” က ေစတနာေကာင္းၿပီး၊ အခ်က္အျပဳတ္ 

ေကာင္းေတာ့ (ကိုယ္စာေရးေနတဲ့အခ်ိန္၊ အိုးေပ်ာက္ခြက္ေပ်ာက္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ) အ႐ွည္ကို 

ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး စဥ္းစားမိေပမဲ့ ညေနတိုင္း ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေရးဟာ ဘယ္လိုမွ စိတ္ေအးႏိုင္စရာ 

မ႐ွိဘူး။ အက၊ အဆို၊ အငို ၿမိဳင္ဆိုင္စြာနဲ႔ စတိတ္႐ိႈး၊ ေအာ္ပရာ၊ ျပဇာတ္၊ ႏွစ္ပါး၊ ေနာက္ပိုင္း 

စံုေနေအာင္ (သမီးေယာက္ဖႏွစ္ေယာက)္ မိုးအလင္းခင္းပစ္မွာ.. ေတာ္၊ ေတာ္၊ မျဖစ္ဖူး။

ကိုယ့္ကို ခ်စ္ခင္ၿပီး ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္ ေစတနာေကာင္းၿပီး အခ်က္အျပဳတ္ ေကာင္းတဲ့ 

မတင္တင္ရီေလး(ဦးေသြးဆိုသူ၏ဇနီးေလး) ကိုလည္း ေခါင္းထဲေရာက္လာေပမယ့္၊ ကဗ်ာဆရာ 

ေမာင္ေသြးသစ္ ဆိုသူသည္လည္း နဲနဲေလးမွ ရီေ၀လာပလားဆို “ညီမေလး.. ငါေျပာမယ”္ ဆိုၿပီး 

ဘာမွလည္း မေျပာပဲ အလကားေနရင္း မ်က္ႏွာႀကီးက အရင္ “မဲ့” လာၿပီး မ်က္ရည္ေတြ၊ ေတြေတြ 

ေတြေတြ စီးက်လာတဲ့ ဒဏ္၊ တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္လာၿပီး ဘာမွန္းမသိ ႐ိႈက္ငို၊ ႏွပ္ေတြ တ႐ႊီး႐ႊီး 

ညႇစ္တဲ့ဒဏ္ကို ဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ပါဘူး။ မျဖစ္ဘူး..မျဖစ္ဘူး။

အင္း ကိုသုေမာင္တို႔၊ ကိုမင္းလူတို႔ ဆိုရင္ေရာ၊ မေအးဘံုတို႔၊ မစန္းစန္းေအာင္တို႔က ကၽြန္မနဲ႔ 

ခ်စ္ခင္တဲ့သူေတြ၊ ကိုမင္းလူရဲ႕ မစန္းစန္းေအာင္ဆို ကၽြန္မနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ေဆြမ်ိဳး ေလ။ ဒါေပမယ့္ 

မျဖစ္ႏိုင္။ ဒင္းတို႔ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္လံုးဟာ အိမ္နီးခ်င္း လႈပ္သမွ်ကို၊ ၀တၳဳ လုပ္စားတတ္ 

တဲ့လူေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ေတာင္ေက်ာင္းဘုန္းႀကီး ေမာင္မင္းလူတေယာက္၊ မစန္းစန္းေအာင္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲ 

ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္မွာ ေရခပ္၊ ထင္းခြဲ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ၾကမ္းတိုက္၊ ျခင္႐ိုက္၊ ေခြးေမာင္း၊ ေစ်း၀ယ္၊ 

ထမင္းခ်က္၊ ဇက္ေၾကာဆြဲ စတဲ့ စတဲ့ ေတာက္တိုမယ္ရေတြ လုပ္ေနရတာကို ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းဆို 

ေတာ့ မၾကည့္ရက္ပါဘူး။

သူတို႔ အကိုႀကီး ဟိုပိန္တာ႐ိုး လူႀကီး (ခ်စ္ခင္တဲ့ မခ်ိဳရီေလးအတြက္ စဥ္းစားမိတိုင္း ရင္ထုမနာ 

ျဖစ္ရတဲ)့ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္၀ဏၰ ဆိုတဲ့သူေတာ့ ( အခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္မနဲ႔ မေခၚတဲ့အတြက)္ 

လံုး၀ကို မစဥ္းစားဘူး။

ေနအုန္း၊ အိမ္နီးနာခ်င္းအျဖစ္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟာ ဘာမွဇယား မ႐ႈပ္တဲ့၊ ကၽြန္မအကုိ လူပ်ိဳႀကီး ေ႐ႊ 

(ေ႐ႊကို၀င္းၿငိမ္း) ဆိုဘယ္ႏွယ္လဲ။ စာမူခေတြ ဘာေတြ ႀကိဳထုတ္လို႔ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒင္းက 

စာနယ္ဇင္းေခါင္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ မိတ္ေဆြေတြလည္း ေပါမ်ားေတာ့ စားစရာ၊ ေသာက္စရာ၊ 

လက္ေဆာင္ပဏၰာေတြလည္း ေပါမ်ားတယ္။ ဒင္းတေယာက္ထဲဆို အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနတာ။ 

ကိုယ္သြားစား႐ံုပဲ။ မေကာင္းဖူးလား။ ဟင့္အင္း မေကာင္းေသးဘူး၊ မျဖစ္ဘူး၊ ဒင္းရဲ႕ လက္သံုး 

စကားႀကီး ႐ွိတယ္ေလ။ "ဒီမယ္ ငါ့ႏွမ၊ စာမူမပါရင္ တိုက္ကိုမလာနဲ႔" ဆိုတဲ့ စကားႀကီးေလ။ “စာမူ 

မပါရင္ အိမ္ကိုမလာနဲ႔.. ငါ့ႏွမေရ” လို႔ ေျပာမဲ့လူမ်ိဳးႀကီးနဲ႔လည္း ေနလို႔မျဖစ္ႏိုင္။

သူနဲ႔တြဲရက္ စဥ္းစားမိတဲ့ ဇမၺဴတလူ (ေ႐ႊေမာင္ေဇာ)္ (ဆိုက္ကားတစီးနဲ႔ တၿမိဳ႕လံုး လွည့္တဲ့ 

ဇမၺဴတလူ (ေ႐ႊဦးဥာဏ္လိႈင)္ ရဲ႕ သားခ်စ္ကေလး) က်ေတာ့လည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခင္တဲ့ 

ကေလး၊ ကိုယ့္စာအုပ္ေတြကိုလည္း ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေပး႐ွာတဲ့ ကေလးေပမယ့္.. ဒင္းကေလးက 

လည္း “ထုတ္ေ၀သူ is ထုတ္ေ၀သူကေလး”။ (ဒီကိုမထြက္ခင္ ဒင္းမွာတဲ့ စကား က “အမ ကိုးရီးယား 

မွာ လံုးခ်င္းတအုပ္ ပီးေအာင္ေရးခဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္မွာ” တဲ)့ ဆိုေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္းဆိုလို႔ကေတာ့ 

ကၽြန္မ ဘယ္ေလာက္မ်ား နားညီးရမလဲ။ ေတာ္ေသးၿပီ။

အင္း... ေရးေတးေတး႐ွိတာကေတာ့ “ေ႐ႊ”ရဲ႕ ညီေလးေတြ၊ ကိုဆန္နီၿငိမ္းတို႔၊ ကိုမ်ိဳးျမင့္ၿငိမ္း 

တို႔ေတြပဲ။ ကၽြန္မ၀တၳဳ မ်က္ႏွာဖံုးအတြက္ ကိုဆန္နီကို အခ်ိန္မေ႐ြးအပူကပ္လို႔ ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ 

သူ႔ခ်စ္ဇနီးကေလး “ေအမ”ီေလးက စစ္ကိုင္းသူပီပီ ကၽြန္မႀကိဳက္တဲ့ အညာစာေတြ အကုန္ခ်က္ 

တတ္တယ္။ မဆိုးဖူးေနာ္။ ဒါေတာင္ ဆရာမ်ိဳးျမင့္ၿငိမ္းကို (ေပဖူးလႊာ သံေယာဇဥ္ ဘယ္ေလာက္ႀကီး 

ေပမယ္)့ စဥ္းစားရမဲ့ထဲမွာ ပါတယ္။ ကၽြန္မ ေနရပဲါ့မလား။

အိုေတာ္ၿပီ၊ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ လူႀကီးေတြနဲ႔ နီးနီးေနတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ဆရာပါ၊ ဆရာတာ၊ 

ေမဦး၊ မမ၀င္း၊ ကၽြန္မဦးေလးကဗ်ာဆရာႀကီးေတြ၊ ဆရာႏိုး (ဆရာႏိုးကေတာ့ သူ႔ကို ဇာတ္လိုက္
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လုပ္မွာစုိးလုိ႔ ကၽြန္မနားမွာေနခ်င္မယ္မထင)္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူႀကီးေတြနားမွာ ေနတာပဲ ေကာင္းမယ္။

အင္း.... ကၽြန္မ ျမင္ေယာင္ေသးေတာ့တယ္။

႐ြာလမ္းမေပၚမွ ကဗ်ာကို ေအာ္ဟစ္႐ြတ္ေနမယ့္သူေတြ။ “ဘယ္သူေျပာလဲ တေတာလံုးေႂကြ” 

ေတြေလ။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ရန္ျဖစ္သံေတြ။ ရီေ၀သီဆို ကခုန္သံေတြ။ အိုး.. ကိုယ့္လူေတြကေတာ့ 

လူဂုဏ္တန္ေတြခ်ည့္ပဲ။

ေျပာရင္းဆိုရင္းနဲ႔ ကိုယ့္လူ၊ လူဂုဏ္တန္ေတြကို ကၽြန္မ လြမ္းလိုက္တာ။

လြမ္းေအာင္လည္း ကၽြန္မကို ႐ြာစားေက်ာ္ စိန္ေမာင္ကိုႀကီးနဲ႔ ကိုအံ့ႀကီးတို႔ရဲ႕ နံမည္ေက်ာ္ “ၿမိဳင္ေဟ 

မ၀န”္ ၿမိဳင္ထႏွစ္ပါးသြားက ေဖးကူေနတယ္ေလ။

“လြမ္းစရာ့ ၿမိဳင္ကုန္းေဗြ တခိုင္လံုးေ႐ႊ” တဲ့။

တခိုင္လံုးေ႐ႊ၊ ဟုတ္တာေပါ့။ ၾကည့္ပါအုံး.. တကယ့္ကို တခိုင္လံုးေ႐ႊ။ ကၽြန္မေရွ႕က ခူႏြာ ေတာအုပ္ 

ကေလးေလ။ ကၽြန္မေရာက္စတုန္းက အစိမ္းေရာင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မကိုႀကိဳဆိုခဲ့တဲ့ စိမ္းျမျမ ေတာအုပ္ 

ကေလးက လြမ္းစရာ အ၀ါေရာင္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မကို ႏႈတ္ဆက္ေနပါေပါ့လား။

“သင္း၍ေပ်ာ္က်ဴးေ၀.. ညႇင္းေလ့ေဆာ္ဦးေႏြ သင္း၍ သင္း၍ ေပ်ာ္က်ဴးေ၀၊ ေႏြဦးဆန္း.. သမို႔”

လြမ္းဖြယ့္ ဦးအံ့ႀကီးရဲ႕အသံ။ ျမန္မာဆန္လွတဲ့ အသံ၊ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈ ႐ွိတဲ့အသံ။ ထပ္တလဲလဲ 

နားေထာင္လို႔ မ၀တဲ့အသံ။

အိုး ႐ြာစားစိန္ေမာင္ကိုႀကီးရဲ႕ လက္သံကေရာ၊ ေကာင္းလိုက္တာ၊ တ၀ိုင္းလံုးကလည္း ၿမိဳင္ေနတာပဲ၊ 

“ခၽြင”္ ဆိုတဲ့ စည္းသံေလးကလည္း လြင္ေနတာပဲ၊ ၀ါးလက္ခုပ္သံေလးကလည္း ခ်ိဳေနတာပဲ။ 

ဆိုင္းေနာက္ထႀကီး ေျပာသလို “ပါရမီ့႐ွင္” ႏွစ္ဦးေတြ႔တဲ့ ပြဲေပကိုး။

ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက၊ ဂါ၀န္၀တ္အ႐ြယ္တုန္းက၊ ဘာမွန္းညာမွန္း မသိပဲ၊ ဒီၿမိဳင္ေဟမ၀န္ 

ၿမိဳင္ထကို မပီကလာ ပီကလာဆိုၿပီး ကတန္းခုန္တန္း ကစားခဲ့ဖူးတယ္။ သီခ်င္းထဲက “ေတာင္၀ဏၰ 

ေဗြတခြင္မွာ ေမာင္လွေဖ ျမင္႐ံုနဲ႔ေမာ” ဆိုတာကို “ေမာင္လွေဖ ျမင္႐ုပ္ႀကီးနဲ႔” လို႔ပဲ ကၽြန္မက 

ဆိုတယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ကၽြန္မအဖိုးရဲ႕ ကူးတို႔ဆိပ္က ရထား(ျမင္းလွည္း) ေမာင္းတဲ့ 

ကိုလွေဖႀကီးကို ေျပာတယ္လို႔ ထင္ေနတာ။ အဲဒီေခတ္အခါက အင္မတန္ေခတ္စားၿပီး လူတိုင္းပါးစပ္ 

ဖ်ား ေရာက္ခဲ့တဲ့ သီခ်င္းမို႔၊ ကေလးေတြ ပါးစပ္ထဲအထိ ေရာက္သြားတာေပါ့။

နဲနဲႀကီးလာေတာ့ ဒီသီခ်င္းကို ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ရဲ႕ “သူငယ္ခ်င္းလို႔ပဲဆက္၍ေခၚ မည္ခိုင္” 

၀တၳဳထဲက “ႀကိဳင္ လိႈင္ ခိုင္လံုးရယ္၊ ၿမိဳင္လံုးရယ”္ ဆိုတာနဲ႔ ထပ္ၿပီး သိတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ခံစားဖူးတာက ကိုအံ့ႀကီးသီခ်င္းေတြကို ကၽြန္မ အ႐ူးအမူး စြဲလန္းသြားတဲ့ အခ်ိန္။ ကၽြန္မ အႀကိဳက္ 

ဆံုး၊ အႏွစ္သက္ဆံုးနဲ႔ အစြဲလန္းဆံုး သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္က “ၿမိဳင္ေဟမ၀န”္ ၿမိဳင္ထနဲ႔ ဆရာႀကီးဦးဘသိန္း 

(မႏၱေလး)ရဲ႕ “စိမ့္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး” ျပည္ေတာ္ျပန္ ႏွစ္ပါးသြားေပါ့။

ေ၀းေျမရပ္ျခား ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မို႔ေလလား၊ မေျပာတတ္ပါဘူး၊ နားေထာင္ရ တာ ပိုလို႔ အရသာ 

႐ွိေနသလိုပဲ။ လြမ္းစရာလည္း ပိုေတာင္ေကာင္းေနသလိုပဲ။ အခုဒီမွာ ကၽြန္မတေယာက္ ဘယ္လိုျဖစ္ 

ေနလဲ မသိ။ မနက္စာစားလည္း ဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္။ ညစာစားလဲ... ဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္နဲ႔။ စာေရးေတာ့လဲ 

ဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္နဲ႔။ အငိုဆရာေတြရဲ႕ ႏွမပီသစြာ မ်က္ရည္ကလဲက်ရေသးတာ။ ကၽြန္မ႐ူးေလာက္ 

ေအာင္လည္း သီခ်င္းက ေကာင္းေပတာကိုး။ အဆိုက ေကာင္းေပတာကိုး။

“စိမ့္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး” ထဲက ဆရာႀကီးဦးဘသိန္းရဲ႕ စကားလံုး အႏု၊ အႏြဲ႔၊ အလွေလးေတြ ကိုလဲ 

ၾကည့္စမ္းပါအုန္း။

“ ဖိုးေ႐ႊေခါင္ ငွက္ငယ္ကရယ.္.. မေလးကို ျမည္ကာေခ်ာ့တယ.္..ရီကာေခ်ာ့တယ္ ရီပါေတာ့ကြယ္၊ 

ျမည္ကာေခ်ာ့တယ္ေလး...” တဲ့။

ျပည္ေတာ္ျပန္လမ္း ခရီးၾကမ္းမွာ၊ ပင္ပန္း႐ွာတဲ့ ခ်စ္သူမင္းသမီးေလးကို မင္းသားေလးက ေခ်ာ့တဲ့ 

အေခ်ာ့ေလး ေလ။ စကားလံုးေလးေတြ ထပ္ထားတာမ်ား ဘယ္ေလာက္လွလဲ။ ၾကင္နာ ညႇာတာ 

တတ္တဲ့ ေယာက္်ားေကာင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္ကိုလည္း ၾကည္ႏူးစရာ ျမင္ရတယ္။ မေလးရယ္၊ မင္းမ်က္ႏွာ 

ေလး ညႇိဳးေနလို႔၊ ေ႐ႊဖိုးေခါင္ငွက္ကေလးက၊ ၿပံဳးကာရီကာနဲ႔ ေအာ္ျမည္လို႔ ေခ်ာ့ေန႐ွာတာ... ရီလိုက္ 

ပါေတာ့ကြယ္တဲ့။
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“ေဟာဒီ ကုန္းအတက္ကေလးက ေခ်ာ္မယ.္. ေမာင္ပုခံုးကို မွီတြဲလိုက္ပါ့ကြယ”္ ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ေလး 

ကိုမ်ား ၾကည့္ပါအုန္း။ “ေခ်ာ္မယ”္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးေလးကို လူတိုင္း သံုးႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဖူး။

“တလွမ္းမကြာတယ္၊ ဘယ္ဆီ ျမန္းပါေစေတာ့ရယ္၊ နန္းညာႏြယ္ တြယ္မီွကာ လုိက္႐ွာေလတ့ဲမယ္”တ့ဲ။

“ကႏၱာမဆံုးမီမွာကြယ.္.. တလမ္းလံုး သီကရ.ီ.. မဒီပန္း႐ွာေရာ့မယ”္ တဲ့။

“႐ွာ”ဆိုတ့ဲစကားေထာက္လွလွေလးကို မႏၱေလးသားဆရာႀကီးက သံုးသြားတာေလးမ်ား လွလုိက္တာ။

ကၽြန္မႀကိဳက္သေလာက္သာ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကို နားမေထာင္ဘူး ေသးရင္၊ 

နားေထာင္ၿပီးေတာ့လဲ မခံစားရဖူးဆုိရင္ အဲဒီသူဟာ ျမန္မာမဟုတ္ဖူး။

“ၿမိဳင္ေဟမ၀န”္ ကို တစိမ့္စိမ့္နားေထာင္ရင္းနဲ႔ ၿမိဳင္ေဟမ၀န္စပါယ္႐ွယ္လစ္ ဆရာႏိုး (ဆရာ 

ေမာင္သာႏိုး) ရဲ႕ အသံ၀ါႀကီးကိုလဲ လြမ္းပါ့ ဆရာႏိုးရယ္။ အိုး.. ၿပီးေတာ့ ခုမွ သိတယ္။ ကိုအံ့ႀကီး 

ဆိုေပါက္ေတြကိ.ု. ဆရာႏိုးက အပီရတာပဲ။ “ေႏြဦးဆန္း... သမို႔” “ဆန္း” ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ 

လည္ေခ်ာင္သံေလးနဲ႔ “ဆန္း” လိုက္တာကအစ အပီပါပဲလား။

ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ေတြေအာက္မွာ အသံကုန္ ဟစ္ေအာ္တတ္တဲ့ ဆရာႏိုးရဲ႕ “ၿမိဳင္ေဟမ၀န္” သံကို 

နားမေထာင္ရတာ ၾကာၿပီ။

ကၽြန္မ ျပန္လာရင္ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္ တေနရာကို ကၽြန္မတို႔သြားၿပီး ေအာ္ၾကရေအာင္ ဆရာႏိုးေရ။

ဒါေပမယ့္ မမခင္ေလးႏြယ္ေရ။ ကၽြန္မတို႔မွာ ဆရာႏိုးေအာ္ရင္ လိုက္ေအာ္မဲ့ အဖြဲ႔က နည္းသြားၿပီ 

ေနာ္။ လက္ခုပ္သံေတြက သိပ္ၿမိဳင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

“ေမာင္မင္းတို႔ေရ” လို႔ တိုင္လိုက္တဲ့ေနရာေရာက္ရင္ “ဘုရား” ဆိုတဲ့ အသံကုန္ ေအာ္လိုက္မယ့္ 

အသံေတြက အားေပ်ာ့ေနေတာ့မွာ။

လက္ခုပ္တီးေနရာက စိတ္ပါလာရင္ ခါးေထာက္ၿပီး ကဗ်ာလြတ္ထ “က” တတ္သူ တေယာက္လဲ 

ပါမွာမဟုတ္ေတာ့။

ၿပံဳးခ်ိဳျမျမနဲ႔ လပ္ခုပ္တီးရင္း ျပာလဲ့လဲ့အသံနဲ႔ လိုက္ေအာ္ ေပ်ာ္႐ႊင္တတ္႐ွာသူ တဦးဟာလည္း ကၽြန္မ 

တို႔နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဟိ.ု.. အေ၀းႀကီးကို ထြက္သြားခဲ့ၿပီ။

 “ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ

 ငါအလြမ္းဆံုး ရိပ္ၿမံဳ

 ေ႐ႊတိဂံုေစတီ႐ွိရာ

 ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္႐ြာသို႔

 ဘယ္ခါက်မွ ျပန္ႏိုင္ပါ့

 ေလယဥ္ဘယ္ေတာ့မွ ဆိုက္ႏိုင္ပါ့

 သည္မွာ မဂၤလာဒံု

 သည္မွာ ေ႐ႊတိဂံု လို႔

 အာ႐ံုညႊတ္တမ္း

 စိတ္ကပဲ မွန္းလိုက္ရ

 အိမ္ျပန္လမ္းစ... မႈန္ပ်ပ်....” တဲ့။

ကၽြန္မ စိတ္ထိခိုက္လွတဲ့ ဒီကဗ်ာအပိုင္းအစေလးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္တနဂၤေႏြ စာအုပ္ဂုဏ္ၿပဳပြဲမွာ 

ကၽြန္မ ႐ြတ္ျပမိေတာ့၊ မ်က္ရည္သုတ္႐ွာတဲ့.. ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ။

အိမ္ျပန္ခ်င္ေနၾက႐ွာတဲ့ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳးေတြ။

ကၽြန္မမွာ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ နီးေပမဲ့ ဒီမွာ ကၽြန္မကို တုပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြ ကလဲ 

အမ်ားႀကီးရယ္။

ညေနေစာင္းလို႔ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္တာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ စိမ္းလာ 

ၾကတဲ့ GTalk ရဲ႕ သံေယာဇဥ္ မီးစိမ္းေလးေတြ။

“ဆရာမ ေနေကာင္းပါရဲ႕လားခင္ဗ်ာ၊ ရာသီဥတု ေအးလာလို႔ ေႏြးေႏြးေထြေထြ ၀တ္ၿပီးေနပါခင္ဗ်ာ.. 

လုိတာ႐ိွရင္လဲ အားမနာပဲ မွာေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ရာသီအကူးအေျပာင္းမွာ ဖ်ားနာတတ္တ့ဲ အတြက္ 

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါခင္ဗ်ာ..”
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“ဆရာမ ဒိေန႔ ေက်ာင္းမသြားရဖူးလား၊ မီးစိမ္းေနတာ ျမင္လို႔၊ ေနမွ ေကာင္းရဲ႕လားလို႔၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

အေၾကာင္းၾကားေစခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..”

“ဆရာမေရ.. ခုတေလာ အဖမ္းအဆီးေတြ ၾကမ္းေနတယ္၊ အသြားအလာခက္ေနလို႔ တနဂၤေႏြ 

ဆရာမဆီ လာလို႔ မရေတာ့ဘူး၊ စိတ္မပူပါနဲ႔ ဆရာမ”

“ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ဇာတာပါတယ္ ထင္ပါရဲ႕ ဆရာမရယ္၊ ဆယ့္ေလးႏွစ္႐ွိၿပီ၊ ခုထိေတာ့ အဖမ္းမခံရ 

ေသးဘူး ဆရာမရဲ႕...”

“ဆရာမ.. ကိုးရီးယားမွာ ျမင္းခြါ႐ြက္နဲ႔ နံနံပင္ကို ခြဲလို႔ရရဲ႕လား၊ ဆရာမ ဒီလို ခရီးေတြေလွ်ာက္သြား 

ေနတာကို အဖိုး(ဘိုးေက်ာက္ႀကီး)မ်ားသိရင္ သိပ္၀မ္းသာမွာပဲေနာ္၊ သမီးက ငယ္ငယ္ေလးက 

တည္းက ဆရာမရဲ႕ စာဖတ္ပရိသတ္ပါ၊ စကၤာပူကပါ၊ သမီး ဆရာမကို မအိပ္ခင္ စကၤာပူပံုျပင္ေတြ 

ေျပာျပမယ္ေနာ.္.”

“ဆရာမေရ.. ဟိုတခါ.. ေဘာေက်ာ္ေမြးေန႔မွာ မုန္႔ဟင္းခါး တူတူစားတဲ့ “ကိုဘိုးသာ” တေယာက္ 

ေျပးရင္လႊားရင္း ႏွလံုးေသြးရပ္ၿပီး ဆံုးသြား႐ွာၿပ.ီ. ဆရာမရယ”္

“ဆရာမက ႂကြက္နီ က်ေတာ့ သတိရ၊ မိုးေဇာ္က်ေတာ့ သတိရ က်ေနာ့္က်ေတာ့ေမ့၊ ခ်င္းမိုင္က.. 

ႂကြက္ျဖဴေလ၊ ခုေတာ့ ခ်င္းမိုင္ကို ေမ့ၿပီေပါ့....”

ကၽြန္မမွာ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ေမတၱာေတြနဲ႔လည္း ေႏြးေထြးလွပါရဲ႕။ စိတ္ထိခိုက္စရာက်ေတာ့လည္း 

စိတ္ထိခိုက္ပါရဲ႕။

ညဖက္ေရာက္လို႔ တေယာက္ေယာက္ရဲ႕ မီးစိမ္းေလး တက္မလာရင.္. ရင္ပူရၿပီ။ ကေလးေတြ 

ပါသြားၿပီလား။ ဘာမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္ဆိုၿပီး ဖံုးဆက္ခ်င္ၿပီ။

မီးစိမ္းေလးေတြနဲ႔အတူ တင္ထားတတ္တဲ့ သူတို႔ေျပာခ်င္တာ၊ သတင္းေပးခ်င္တာ၊ ေ၀မွ်ခ်င္တာ၊ 

ခံစားရတာေလးေတြကို ဖတ္ရတာကလဲ တခါတရံ စိတ္၀င္စားစရာ၊ တခါတရံ ၿပံဳးစရာ၊ တခါတရံ 

က်ေတာ့လည္း မ်က္ရည္၀ဲခ်င္စရာပါ။

“ကိုဘိုးသာ” ေလး ဆံုးတဲ့ေန႔က သူတို႔တင္ထားတဲ့ စာေလးေတြေလ။

“စေနေန႔တိုင္း သတိရေနတယ္ ဘိုးသာရာ” တဲ့။

“ငါတို႔အားလံုး စိတ္မေကာင္းၾကပါဖူးကြာ.. ဘိုးသာရာ၊ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ” တဲ့။

ဒီက သံေယာဇဥ္တင္မကပါဖူး။ ဟိုး  ကမၻာအေနာက္ျခမ္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း 

အကိုႀကီး ေမာင္မာယာ တေယာက္ကလဲ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ ေျပာတတ္တာ။

“ျမန္မာျပည္က ထညက္ခဲကို လြမ္းတယ္ဗ်ာ... မစားရတာ ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားၿပီလဲ ေတာင္ 

မေျပတတ္ေတာ့ဘူး....”

“.... သူနဲ႔ ငရံ႕ အူနဲ႔ မစားရတ့ဲ သက္တမ္း၊ အတူတူေလာက္႐ွိမွာ ”

“ဒီေန႔ တခုသတိရတယ္၊ “၀ေရာင္းခ်ဥ”္၊ မစားရတာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္သြားၿပီ..”

“ “၀ေရာင္းခ်ဥ”္ ဆိုတာ သိလား၊ ေမာ္လၿမိဳင္က။ ေဒါင္းေျခေရာပ”ဲ

“အညာက ႏြားႏို႔ခဲ၊ ကၽြဲႏို႔ခဲ ကိုလဲ လြမ္းတယ.္...”

“စားခ်င္တာေတြ၊ သြားခ်င္တာေတြ၊ က်န္းမာတုန္း၊ စားႏိုင္တုန္း၊ သြားႏိုင္တုန္း၊ ျပန္ႏိုင္ရင္ ေကာင္း 

မွာေနာ္၊ ကပ္ေပၚတင္ၿပီး ပက္လက္ျပန္သြားရလို႔ ဘာလုပ္ရမွာလ.ဲ..”

“ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ပါဖူး ”

ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏုိင္ပါဘူးတဲ့။ မေျပာပါနဲ႔။ အဲလုိ မေျပာၾကပါနဲ႔။ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ဆုိတာ ေရာက္လာမွာ ပါ။ 

ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးနဲ႔ ၾကည္ႏူးစရာအေကာင္းဆုံး အိမ္ျပန္ခ်ိန္ဟာ တေန႔ေန႔မွာေရာက္ကုိလာမွာပါ ။။

ႏုႏုရည္(အင္း၀)
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ဆရာမ ရဲ့  ရွားရွားပါးပါး ကဗ်ာေလးပါ။

ကၽြန္ေတာ့္သခင္က....

ဓါတ္႐ွင္သိပ္ႀကိဳက္ပါတယ္၊

ၿမိဳ႕လည္ေခါင္က ႐ံုေတာ္မဂၤလာစီနီမာမွာ....

ကားလဲတိုင္း အျမဲၾကည့္တတ္တယ္။

သူၾကည့္တိုင္းလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိ.ု...

အျမဲပဲ ေခၚသြားတတ္ပါတယ္။

လက္မွတ္႐ံုမွာ....

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လက္မွတ္တေစာင္

ကၽြန္ေတာ့္ေလွာင္အိမ္ကေလး ကုိင္ထားတဲ့

(သခင့္အတြက)္ လက္မွတ္တေစာင္

လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ ၀ယ္ၿပီး....

တူတူၾကည့္ၾကတယ္။

ဓါတ္႐ွင္ျပရင.္..

သခင္က... သူသေဘာက်သမွ်...

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပ၊

ပထမေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ေပါ့။

အမယ.္..ေနာက္ေတာ့လည္း..ကၽြန္ေတာ္ပါ

သေဘာက်လာတတ္ၿပီဗ်ိဳ႕။

တကယ္ဗ်ာ.. မယံုမ႐ွိနဲ႔...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆရာတပည္.့.

စြဲၾကတာလည္း မေျပာနဲ႔။

တကယ္ေကာင္းတဲ့ ဓါတ္႐ွင္ေတြဗ်..

ဟိုဗ်ာ.. ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဆိုတဲ့ကား..

ခင္ဗ်ား ၾကည့္ဖူးမလား.. မသိဘူး 

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္၊ ဦးဘခ်စ္၊ မျမ၀င္းတို႔ေလ 

"မေၾကာက္ပါနဲ႔ ဦးဘခ်စ္ရဲ႕ မိုးေပၚေထာင္ပစ္လိုက္တာပါ"

"ၾကည့္စမ္း”ျမ”၊ “ျမ” နဲ႔ေသနတ္၊ ေသနတ္ကပိုအေရးႀကီးသတဲ.့.."

"ေလွနံေတာ့ ႏွစ္ဖက္မနင္းလိုက္ပါနဲ႔ မျမ၀င္းရယ္၊ နင္းခ်င္းနင္းရင.္...

က်ဳပ္ဖက္ ဖိနင္းလိုက္စမ္းပါ"

တကယ္စကားေျပာေကာင္းတဲ့ ခင္ေမာင္ရင္ပဲဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္သာ မျမ၀င္းဆိုရင္

တကယ္ပါ ဘာကမွ မစဥ္းစားပဲ

သူ႔ဖက္ဖိနင္းပစ္လိုက္မွာ... အေသအခ်ာေပါ့။

ၿပီးေတာ့ဗ်ာ... ဟိုကား တကား

ဘာတဲ.့. အ.ဲ.”ေခၽြးႏွင့္ ေသြးႏွင့္ ရင္းသည့္ေျမ”

ျမတ္ေလးရယ္ ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္းရယ္ ျမင့္ျမင့္ခင္ရယ္၊ ဦးေက်ာက္လံုးရယ္

အဲဒီထဲမွာ....

နယ္ခံဗိုလ္က်စိုးမိုးသူ “ၿမိဳ႕ခင္းသာေက်ာက္ခ”ဲ အျဖစ္နဲ႔...

သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဦးေက်ာက္လံုးႀကီးေလ၊

“ၿမိဳ႕ခင္းသာေက်ာက္ခ”ဲ က “ဦးေက်ာက္ခ”ဲကို မဲေပးပါတယ.္.."
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႐ႈတည္တည္နဲ႔ ဘယ္သူ႔မွ မ႐ွက္တဲ့မ်က္ႏွာ..

ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ သူ႔အစား ၾကားက ႐ွက္လာတယ္။

"ရန္ကုန္ဆိုတာ သြားသုတ္သုတ္၊ လာသုတ္သုတ္၊ စားသုတ္သုတ္

မဆာလည္းစား၊ ဆာလည္းစား၊ ႐ံုးမီေအာင္၊ ဘတ္စ္ကားမီေအာင္"

ျမက္ခေမာက္နဲ႔ လက္ေနာက္ပစ္ထားတဲ.့.

စကားေျပာမင္းသား ျမတ္ေလးကလည္း

နံမည္နဲ႔ လိုက္ပါေပရဲ႕ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳက္မွႀကိဳက္ပဲ။

အ.ဲ.. ၿပီးေတာ့ သိပ္ခိုက္တဲ့ ေနာက္တကားက....

ဟိုကားေလဗ်ာ...

ဒါ႐ိုက္တာေမာင္မိုးသူ႐ိုက္တာ..

“ေရပြက္ပမာ” ဆိုတဲ့ကား၊

ေဇာ္ခင္၊ ျမတ္ေလး၊ ေနစိုးတို႔ရ႕ဲ...

နံမည္ႀကီး ကား ေပါ့။

“သိန္းနက”္၊ “သိန္းနက္”၊ နာမည္၀ွက္နဲ႔လူဟာ

ဒီလူႀကီး “ဦးေအာင”္ လို႔... သိလိုက္ရတဲ့ တခဏ

"“သိန္းနက”္က “ဦးေအာင”္၊ “ဦးေအာင”္က “သိန္းနက္”

ဟုတ္လားကြ...ဟင"္

"သံုးေယာက္တေယာက္ ဒီပြဲၾကည့္မေကာင္းဖူး

ေကာင္မေလးကို လႊတ္လိုက"္

"ေဟ့ေကာင္ ျမဒင္ မင္းေသနတ္ကို မေ႐ွာင္ႏိုင္ေတာ့ဖူးလား

ေတာ္လွန္ေရးကာလ ေသြးေျမက် ငါေျဖႏိုင္ေသးရဲ႕ကြာ"

ဟာ... ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္လည္လာေအာင္ ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ။

ဒါေပမယ့္ဗ်ာ....

ဟို.. “မုန္း” ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားမွာ၊

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ႀကိဳက္တဲ့ ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္းက...

"ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲက ငွက္ဟာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲကိုပဲ

ျပန္သြားခ်င္တာပါပ"ဲ တဲ့ ။

အဲဒါကေတာ့ မဟုတ္ဖူး၊

ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူႏိုင္ဖူး၊

ေလွာင္ခ်ိဳင့္ကို ကၽြန္ေတာ္မုန္းတယ္၊

ငွက္ပဲျဖစ္ျဖစ.္..

လူပဲျဖစ္ျဖစ.္...

ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ ဘယ္သူေနခ်င္မွာလ.ဲ.

ဘယ့္ႏွယ္လ.ဲ...

ခင္ဗ်ားေရာ.. ကၽြန္ေတာ္နဲ႔... သေဘာခ်င္းတူရဲ႕လား။ ။

{မာယာႏွစ္လည္အတြက္ -၁၉၉၀ ေက်ာ္ ႏွစ္မ်ားဆီက (ကဗ်ာမေရးတတ္ပ)ဲ ေရးခ်င္ လြန္းလို႔ 

ေရးထားမိတဲ့ ကဗ်ာေလးကိ-ု ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။}
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