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ပံုႏွိပမ
္ တ
ွ တ
္ မ္း
စာမူခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္အမွတ ္
၅၀၀၁၀၀၀၁၀၇

မ်က္ႏွာဖံုးခြင့ျ္ ပဳခ်က္အမွတ ္

၅၀၀၂၉၉၀၃၀၇

ထုတေ
္ ဝသူ
ဥိးေအာင္ျမင့္ (အမွတ-္ ၇၊ သီတာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

အတြငး္ ႏွင့ ္ မ်က္ႏွာဖံုးပံုႏွိပ ္
ေအာင္ျမင္ပုႏ
ံ ွိပ္တိုက္
ဦးေအာင္ျမင့္ (အမွတ-္ ၁၆၊ သစ္ရာပင္လမ္း၊ သုဝဏၰ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

ျဖန္႔ခ်ိေရး
ေအာင္ျမင္စာေပ (အမွတ္-၁၊ ေအာင္ဘာေလလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

ပထမအႀကိမ္ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ)
အုပ္ေရ-၅၀၀
တန္ဖိုး-၂၀၀ က်ပ္
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အစီရင္ခစ
ံ ာ
ေသာၾကာစာေစာင္တြင္

ၾကားဖူးမွတ္ဖူးေသာ
အမ်ားစုမွာ

ေရးသားခ့ေသာ

ဟာသတိုကေလးမ်ားကို

ရယ္စရာကေလးမ်ားကို

ကၽြန္ေတာ္၏

စုစည္းတင္ဆက္ျခင္း

ဆင့္ပြားခံစားထားျခင္းမ်ဳိး

ပင္ကိုယ္စိတက
္ ူးမ်ားသာ

တခ်ဳိ႕ တေလ

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ပါႏိုင္တာကလြ၍

ေနာက္ဆက္တြအျဖစ္

သြားဘက္ဆင
ို ္ရာေဆးတကၠသလ
ို ္ မဂၢဇင္း၊ ဖတ္စရာဂ်ာနယ္၊ အေတြးသစ္ဂ်ာနယ္၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ႏွင့္
မုခမဂၢဇင္းတိ႔တ
ု ြင္

ပါဝင္ခ့ေသာ

ဝတဳအတိုအစကေလးမ်ားကိုလည္း

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သြက္သက
ြ ္လက္လက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဖတ္႐ႈႏႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

႐ႈႏိုေသေလးစားလ်က္
မင္းလူ
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ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္

ဘတ္စ္ကားေပၚ

တက္လာသည္။

လြတ္ေနေသာ

ႏွစ္ေယာက္တန္းထိုင္ခုမ
ံ ွာ ဝင္ထိုင္သည္။ ကားခေပးေသာအခါ စပယ္ယာက ႏွစ္ေယာက္စာ ယူလိုက္၏။
“ဘာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေယာက္စာ ယူရတာလ”
“ဗိုက္ထက ကေလးအတြက္ပါ ယူလိုကတ
္ ာေလ”
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးက ဘာမွ်ျပန္မေျပာဘ ေနလိုကသ
္ ည္။ ေနာက္မွတတ
္ ိုငတ
္ ြင္ ခရီးသည္ေတြ
ထပ္တက္လာသည္။
“အေခ်ာင္ႀကီးေနာ္.. အထမွာ ထိုင္စရာေနရာ ရွိေသးတယ္”

စပယ္ယာက ေအာ္ရင္း ကားထသိ႔ ု မ်က္စိကစားလိုကသ
္ ည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးသည္
ေဘးကလြတေ
္ နေသာ ထိုင္ခံုေနရာမွာ သူ႔ျခင္းေတာင္းကို တင္ထားတာ ျမင္လက
ို ္ရ၏။

“ဟိုအစ္မႀကီး.. ထိုင္ခံုေပၚ ဘာလိ႔ ု ျခင္းေတာင္းတင္ထားရတာလ”
ဟု လွမ္းေမးေသာအခါ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးက..
“ဗိုက္ထက ကေလးအတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာ ဦးထားတာေဟ့”
ဟု ျပန္ေျဖလိုက္၏။
*
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ေယာက်္ားျဖစ္သူ

အရက္မူးလြန္ၿပီး

သတိလစ္ေနသျဖင့္

မိန္းမမွာ

ပ်ာယာခတ္သည္။

တတ္သေလာက္မတ
ွ ္သေလာက္ ျပဳစု၍ မရေသာအခါ ဆရာဝန္ကို ဖုန္းဆက္ေခၚဖိ႔ ု သတိရ၏။ အေရးထမွာ
ဖုန္းနံပါတ္ ေမ့ေနသည္။ မွတ္စုစာအုပ္ထမွာလည္း မေတြ႔၊ လိပ္စာကတ္ေတြထမွာလည္း မရွိ၊ သူျဖစ္ေနပံုကို
ၾကည့္ၿပီး ေလးႏွစ္အရြယ္သားငယ္က “ဘာျဖစ္တာလ” ေမးသည္။

“ဆရာဝန္ဖုန္းနံပါတ္ ရွာမေတြ႔လို႔ သားရ႕”
ထိုအခါ သားငယ္က အႀကံေပးသည္။
“ဒါမ်ား ဘာခက္လ႔.ို . ဆရာဝန္ဆီ ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ ဘယ္ေလာက္လလိ႔ ု ေမးလိုက္ေပါ့”
အေမလုပသ
္ ူက စိတ္တသ
ို ြားၿပီး..
“ဖုန္းနံပါတ္ ရွာမေတြ႔ပါဘူးဆုိမွ ဘယ္လိလ
ု ုပ္ ဖုန္းဆက္လ႔ရ
ို မွာလ၊ ဒီေလာက္မွ နားမလည္ဘူးလား၊
သြားစမ္း.. အေပၚထပ္က မင္းဦးေလးဆီကို သြားေျပာ၊ ဆရာဝန္ဆီ ျမန္ျမန္သြားၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ဘယ္ေလာက္လ
ေမးခ့ပါလို႔”
*
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လမ္းေဘးတြင္ရပ္ထားေသာ

ကားတစ္စင္းဆီသ႔ ို

ယာဥ္ထိန္းရတစ္ဦး

ေရာက္လာၿပီး

ဒ႐ႈႏိုင္ဘာကို

ေျပာသည္။
“က.. ခင္ဗ်ားလိုင္စင္ ေပးပါ”
“ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာျဖစ္လ႔ဖ
ို မ္းတာလ ဆရာ”
“ယာဥ္မရပ္ရတ့ေနရာမွာ ရပ္ထားလိ႔”ု

“ဒါဆို ကၽြန္ေတာ့္ကားရ႕ေနာက္မွာ ကပ္ၿပီးရပ္ထားတ့ ကားကေကာ”
“အဒါ က်ဳပ္တို ယာဥ္ထန
ိ ္းရကားဗ်”
*
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မိန္းမေတြမေကာင္းေၾကာင္း
ထိုစာအုပ္မွာ

ပယ္ပယ္ႏွယ္ႏွယ္ေရးထားေသာ

အလြနေ
္ ရာင္းေကာင္း၏။

ေကာက္ၾကည့္ေသာအခါ

အံ့ၾသစရာ

စာအုပတ
္ စ္အုပ္

ဘယ္လိုပရိသတ္ေတြကမ်ား

ေတြ႔ရ၏။

တစ္ခနက္

ထြကလ
္ ာသည္။

ဖတ္ၾကသလဟု

ဝယ္ယူအားေပးၾကသူမ်ားမွာ

စစ္တမ္း
မိန္းမမ်ားပင္

ျဖစ္ေနလို႔ပါပ။

*
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ေဘာလံုးပြဝါသနာအိုး

တစ္ေယာက္သည္

႐ႈႏုပ္ျမင္သံၾကားမွ

တိုက္႐ႈႏိုက္ျပမည့္ပြကို

အားပါးတရ

ၾကည့္႐ႈႏအားေပးဖို႔ ေစာင့္စားေနသည္။ ေဘာလံုးပြ ျပခါနီးက်မွ ႐ႈႏုတ္တရက္ မီးျပတ္သြား၏။
“ေတာက္.. ေဘာလံုးပြ လာခါနီးမွ မီးက ပ်က္ရတယ္လ႔က
ို ြာ”
ေမွာင္ႀကီးမႀကီးထမွာ မေက်မနပ္ ေရရြတ္သံ ထြက္ေပၚလာ၏။ ထိုအခါ အေမျဖစ္သူ အဘြားအိုက
လွမ္းေျပာ၏။
“မီးမလာရင္လည္း ဖေယာင္းတိုငေ
္ လးထြန္းၿပီး ၾကည့္ေပါ့ကြယ္”

*
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ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု၏

အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္

တည္ရွိေသာ

သတင္းစာတိုက္ႀကီးတစ္ခု၏

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ အႀကံအိုက္ၿပီး ငိုင္ေတြေနသည္။ ခုတေလာ လူစိတ္ဝင္စားမည့္ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးမ်ား
မရရွိသျဖင့္

သတင္းစာေစာင္ေရ

က်ဆင္းၿပီး

အ႐ႈႏံးေပၚေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္၏။

ထိုစဥ္မွာပင္

ေရဒီယို

အေရးေပၚသတင္းတစ္ခု ေၾကျငာသံ ထြက္ေပၚလာသည္။

ထိုအခါ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ ထခုန္လက
ို ္ၿပီး..
“မနက္ျဖန္ထြက္မယ့္

ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္လိုက္၏။

သတင္းစာအတြက္

ထိုသတင္းမွာ

သတင္းထူးႀကီး

ရန္သူႏိုင္ငံမွ

ရၿပီက”ြ

ဟု

ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ

ဝမ္းသာအားရ

အဖ်က္စြမ္းအား

အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္တစ္စင္းသည္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဗဟိုခ်က္သ႔ ို
က်ေရာက္ေပါက္ကြေတာ့မည္ ဆိုေသာ သတင္းပင္ ျဖစ္ေလ၏။

*
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နယ္မွ ကားဝယ္ရန္ တက္လာသူတစ္ဦးအား ကားပြစားက ကားတစ္စင္းကိုျပၿပီး ဝယ္ဖ႔ ို ဆြယ္ေနသည္။

“ေဆးေဘာ္ဒီကေတာ့

ျမင္တ့အတိုင္း

အရမ္းသန္႔တယ္၊

ေအာက္ပင
ို ္းလည္း

ေတာင့္တယ္၊

အင္ဂ်င္ကလည္း ကိုင္ၿပီးကာစ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီကားက အရမ္းဆြတာဗ်”
ကားဝယ္မည့္သူက ျပန္ေမးသည္။
“ညာဘက္ကို ဆြတာလား၊ ဘယ္ဘက္ကို ဆြတာလား”

*
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“တီဗီၾကည့္ခ်င္တယ္ ေမေမ.. ဒီေန႔ ကာတြန္းကားျပမွာ”

ကေလးက ပူဆာသည္။ အေမက..
“မီးမွ မလာတာ၊ ဘယ္လလ
ို ုပ္ ၾကည့္မလ၊ ဒါေလးေတာင္ နားမလည္ဘူးလား”

ဟု ေငါက္လက
ို ္သည္။ ထိုအခါ အဘြားျဖစ္သူက..
“ဒါဆိုလည္း ကေလးေက်နပ္ေအာင္ ဗီဒီယိုျပလိုက္ပါလားကြယ”္
ဟု ဝင္ေျပာေလသည္။

*
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ျမန္မာ့နန္းစဥ္

ငေမာက္ပတၱျမားကို

လိမ္ညာလွည့ျ္ ဖားၿပီး

ခိုးယူသြားသူမာွ

အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ

ဘယ္ေလာက္ရွိသလ

စမ္းသပ္လိုသျဖင့္

ကာနယ္စေလဒင္ ျဖစ္၏။

တစ္ရက္တင
ြ ္

အေဖျဖစ္သူက

သားကို

ဗဟုသုတ

ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးသည္။
“ငေမာက္ပတၱျမားကို ခိုးယူသြားတာ ဘယ္သူလ”
သားက ခဏမွ် ေတြစဥ္းစားၿပီးေနာက္..

“ကာနယ္ဘင္လာဒင္ပါ အေဖ”
အေဖသည္ ေဒါပြသာြ းၿပီးေနာက္..
“ဘာကြ..

ဒါေလးေတာင္

မွန္ေအာင္မေျပာႏိုင္ဘူးလား၊

ေသေသခ်ာခ်ာ

မွတ္ထား၊

ငေမာက္ကို

ခိုးသြားတာ ကာနယ္အာလာဒင္က”ြ
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အရွိန္ႏွင့္ေမာင္းေနေသာ

ကားတစ္စင္းေနာက္သ႔ ို

ယာဥ္ထန
ိ ္းရကား

လိုက္လာသည္။

ထို႔ေနာက္

ေက်ာ္တက္ၿပီး လမ္းေဘးတြင္ရပ္ရန္ အခ်က္ျပသျဖင့္ ရပ္ေပးလိုကသ
္ ည္။ ယာဥ္ထိန္းရတစ္ဦး ဆင္းလာၿပီး..
“ခင္ဗ်ားကားကို သတ္မတ
ွ ္မိုင္ႏန္းထက္ ပိုေမာင္းတ့အတြက္ အေရးယူရမယ္”
“ကၽြန္ေတာ့္ကား သတ္မွတ္မင
ို ္ႏန္းထက္ ပိုေမာင္းတယ္ဆိုတာ ဆရာ ဘယ္လသ
ို က္ေသျပႏိုင္လ႔လ
ို ”
ဟု ယာဥ္ေမာင္းက ေစာဒကတက္ေသာအခါ ယာဥ္ထိန္းရက..

“ျပႏိုင္တာေပါ့.. က်ဳပ္တ႔ရ
ို ကားက မိုင္ႏန္းျပဒိုင္ခြက္ကို ၾကည့္ရင္ ေကာင္းေကာင္းသိႏိုင္တာပဗ်”

*
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႐ႈႏိုးသားေသာ

လူငယ္တစ္ေယာက္သည္

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို

ႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္မိသျဖင့္

လက္ထပ္ခင
ြ ့ျ္ ပဳရန္ သူ၏မိဘမ်ားကို ဖြင့ဟ
္ တိုင္ပင္သည္။ ထိုအခါ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။
“ေအးကြယ.္ . အေမတိ႔က
ု
ဂုဏ္လည္း မမက္ပါဘူး၊ ေငြလည္း မမက္ပါဘူး၊ ငါ့သားန႔ လက္ထပ္မယ့္
မိန္းကေလးက အေသာက္အစားန႔ ေလာင္းကစားကင္းရင္ ၿပီးတာပါပကြယ္”

*
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ေတာသူေဌး အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ ၿမိဳ႕ေပၚတက္လာသည္။ ဟိုတယ္တစ္ခုေရွ႕တြင.္ .

“အေကာင္းဆံုး ဘူေဖးညစာ တစ္ေယာက္ ၃၀၀၀ က်ပ္” ဟု ေရးထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကို ေတြ႔သည္။
စားဖူးတယ္ရွိေအာင္ ဝင္စားဦးမွပဟု ေတြးၿပီး ေငြသုးံ ေထာင္ေပး၍ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ဟိုတယ္ထ ဝင္သြားသည္။
ထို႔ေနာက္

သူမ်ားလုပ္သလို

လိုက္လုပ္ၿပီး

စားသည္။

ရြာသို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ

ထိုအေတြ႔အႀကံဳကို

ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာေလသည္။
“လက္စသတ္ေတာ့ ဘူေဖးဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးၿပီး စားရတ့ နိဗၺာန္ေဈးပကိုးကြ”

*
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“ေမာင္ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အခန္႔ညားဆံုး ေယာက်္ားပါပ”

“ခင္ဟာလည္း ကမာၻေပၚမွာ အလွပဆံုး မိန္းကေလးပါပကြယ”္
အာဒမ္ႏွင့္ ဧဝတိ႔ ု အျပန္အလွန္ ေျပာၾကေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ေလ၏။
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အေဖလုပသ
္ ူက သားျဖစ္သူကိ ု အရက္၏ ဆိုးက်ိဳးအျပစ္ေတြကို စီကာပတ္ကုးံ ရွင္းျပဆံုးမၿပီးေနာက္..

“က.

မင္းကို

ေမးမယ္၊

လူတစ္ေယာက္ဟာ

အရက္ကို

အလြန္အကၽြံေသာက္ၿပီးရင္

ဘယ္လိုျဖစ္တတ္သလ”
သားျဖစ္သူက ျပန္ေျဖသည္။
“မေန႔က ညတုန္းက အေဖျဖစ္သလို ေနမွာေပါ့”

*
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ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး သင္တန္းလာတက္ေနသည္။
အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အထာမက်ဘ ျဖစ္ေန၏။ အထူးသျဖင့္
“ေမာက္စ္” ကို ညင္ညင္သာသာ မကိုင္တတ္သျဖင့္ ေမာ္နီတာေပၚက လမ္းၫႊန္ျမႇားတန္းကေလးမွာ ပရမ္းပတာ
ေရြ႕လ်ားေနသည္။ သင္တန္းဆရာမက ေျပာသည္။

“လြယ္လြယ္ေလးပါ.. ေမာက္စ္ကို အစ္မႀကီးေယာက်္ားရ႕ ပါးျပင္ေလးလို သေဘာထားၾကည့္ပါလား”
ထိုအခါ အမ်ဳိးသမီးသည္ “ေမာက္စ”္ ကို လက္ဝါးႏွင့္ ျဖန္းခန တအား႐ႈႏိုက္ခ်လိက
ု ္ေလသည္။
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“ငါေတာ့ ေမာ္ဒယ္သင္တန္း တက္ေနတယ္”

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က သူငယ္ခ်င္းကို ေျပာသည္။
“ဘာလ.. ေၾကာ္ျငာသ႐ႈႏုပ္ေဆာင္ လုပ္ေတာ့မလိ႔လ
ု ား”

“မဟုတ္ပါဘူးဟယ္.. လက္ေဆာင္ရထားတ့ စိန္နားကပ္က ေသးေနလိ႔ပ
ု ါ”

*
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သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ဆံုၾကသည္။

တစ္ေယာက္က..
“မင္းန႔ငါ မေတြ႔တာေတာင္ လအေတာ္ၾကာသြားၿပီေနာ္”

“ေအးကြ.. မင္းမိန္းမ ေမြးၿပီးကတည္းကပ၊ ဒါန႔ မင္းရ႕သားေလး အေတာ္တတ္ေနၿပီလား”
“ေအး.. ကေလးက ေတာ္ေတာ္ဉာဏ္ေကာင္းတယ္ကြ၊ ခုမွ ေျခာက္လသားပ ရွိေသးတယ္၊ အေဖကို

ေကာင္းေကာင္းမွတ္မေ
ိ နၿပီ” ဟု ခပ္ႂကြားႂကြားေျပာသည္။
ထိုအခါ သူငယ္ခ်င္းက..
“ဟာ.. ဒါဆိုရင္ေတာ့ မင္းအိမ္ကို ငါလာလည္လ႔ ို မျဖစ္ဘူးထင္တယ္”
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ကစားကြင္းတစ္ခတ
ု ြင္

ျဖစ္၏။

ေၾကာက္စရာ

လန္႔စရာ

သည္းထိတ္ရင္ဖိုဖြယ္

အတိၿပီးသည္ဟု

နာမည္ႀကီးေနေသာ သရရထားကို လူမ်ား အလုအယက္ စီးနင္းၾကသည္။ တစ္ခါေတာ့ သရရထားသည္
ဝကၤပါထ ဝင္သြားၿပီး ျပန္ထြက္အလာမွာ စီးနင္းလိုက္ပါသြားသူမ်ား၏ မေက်မနပ္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုသံမ်ား
ထြက္ေပၚလာသည္။

“ဘာသရရထားလကြ.. ေၾကာက္စရာလည္း မေကာင္းဘူး၊ ေျခာက္လည္း မေျခာက္ဘူး၊ သရလည္း
တစ္ေကာင္မွ ထြက္မလာဘူး၊ ပိုက္ဆံျပန္ေပးကြ”

ကစားကြင္းတာဝန္ခံမ်ား

ဦးေႏွာက္ေျခာက္သြားၾကသည္။

စက္ကိရိယာ

ခၽြတ္ယြင္းမလည္းမရွိ၊

တျခား

ဘာျပႆနာမွလည္း မရွိ၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာပါလိမ့၊္ သရေတြ ဘာျဖစ္ကုနသ
္ လ။

ေနာက္ေတာ့မွ အေျဖကို ေတြ႔ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ သရရထား၏ ေရွ႕ဆံုးခံုတန္းတြင္ ဦးဇင္းတစ္ပါး

လိုက္ပါလာေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလ၏။
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မိခင္ျဖစ္သူသည္
သူ႔လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္

ကေလးငယ္ကို
ဖြဖြေလးဆိတ္၊

ေခ်ာ့ျမဴကစားေနသည္။
သူ႔လက္ဖမိုးေပၚလည္း

ကေလး၏

ကေလး၏

လက္ဖမိုးေလးေပၚ

လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားႏွင့္

ျပန္ဆိတ္ေစၿပီး..
“ပုဇြန္ဆီ ဆိတ္ဆိတ္၊ ေမာင္ရင္လာ တံခါးပိတ္၊ ဂ်ိတ္”
ကေလးငယ္က

သေဘာက်ၿပီး

တခစ္ခစ္ရယ္သည္။

ထိုကစားနည္းကို

ထပ္ကာထပ္ကာ

ကစားခိုင္းသည္။ အတန္ၾကာေသာအခါမွ တစ္ခ်က္ ေတြေဝသြားၿပီး မ်က္လံုးေလး ပုတ္ခတ္ပတ
ု ္ခတ္လုပ္ရင္း

ေမးလိုက္သည္။
“ပုဇြန္ဆီဆိုတာ ဘာလဟင္”

*
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ဆယ္လလ
ူ ာလက္ကိုင္ဖုန္း အေရာင္းဌာနသိ႔ ု ႐ႈႏုပ္ခပ္ဆိုးဆိုး လူတစ္ေယာက္ ေရာက္ရလ
ွိ ာၿပီး..

“က်ဳပ္ရ႕ေဘာ့စ္အတြက္ ဟန္းဖုန္းဆယ္လုးံ လိုခ်င္တယ္”
အေရာင္းတာဝန္ခက
ံ ..

“လူတစ္ေယာက္တည္းန႔ လက္ကိုငဖ
္ ုန္းဆယ္လုးံ ေတာင္ လိုအပ္တယ္ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားရ႕ေဘာ့စ္က
ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမို႔လို႔လ”

ဟု ေမးသည္။ ဝယ္သူက တိုတိုျပတ္ျပတ္ ျပန္ေျဖသည္။
“ဒႆဂီရိ ”

*
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ရန္ကုန္သ႔ ို

ဘုရားဖူးလာေသာ

ရြာကဘႀကီးကို

တူျဖစ္သူက

ၿမိဳ႕ေတာ္အႏွံ႔

လိုက္ပ႔သ
ို ည္။

ဖူးသင့္ဖူးထိုက္တာ ဖူး၊ ျပသင့္ျပထိုက္တာ ျပၿပီးေနာက္ ဘႀကီးက ႐ႈႏုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တူျဖစ္သူက ႐ႈႏုပ္ရွင္႐ႈႏုသ
ံ ို႔ ေခၚသြားသည္။ ၾကည့္ဖူးတယ္ရွိေအာင္ဆိုၿပီး အေပၚထပ္ (D/C) မွ ျပဖို႔
စီစဥ္သည္။

႐ႈႏုပ္ရွင္႐ႈႏုံ အေပၚထပ္ရွိ ထိုင္ခံုတန္းမ်ားမွာ အေပၚဆံုးမွ ေအာက္ဆုးံ သို႔ တစ္ဆင့္စီ နိမ့္ေလွ်ာသြားၿပီး
ဆင္းသြားသည့္ပံုစံ ျဖစ္၏။ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး ဘႀကီးက..

“ေဟ့ေကာင္.. မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူးကြာ၊ ျပန္ရေအာင္”
“ဘာျဖစ္လို႔လ ဘႀကီးရ႕.. လက္မွတ္ေတာင္ ဝယ္ၿပီးေနၿပီ” ဟု တူျဖစ္သူက ေျပာေတာ့..
“မင္းဟာက ႐ႈႏံုအို႐ႈႏုေ
ံ ဟာင္းႀကီးပကြ၊ ခိုင္မယ့္ပံု မေပၚဘူး၊ ၾကည့္ပါလား.. ၾကမ္းျပင္ႀကီးေတာင္ ေအာက္ကို
ေစာင္းက်ေနၿပီ၊ မေတာ္တဆ ၿပိဳက်ရင္ခက္မယ္၊ ငါ မေနရဘူး”
ဟု ဘႀကီးက ေျပာၿပီး ျပန္ဆင္းသြားေလ၏။
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ဘရာဇီးအသင္းႏွင့္

ဂူအမ္အသင္းတိ႔ ု

ေဘာလံုးကန္ၾကသည္။

ကမာၻ႔အဆင့္တစ္

အသင္းႏွင့္

ေအာက္ဆုးံ အသင္းတိ႔ ု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခစြမ္းခ်င္း ကြာလြန္းလွသည္။ ဘရာဇီးက တစ္ခ်ိန္လုးံ ကြင္းတစ္ဝက္
ဖိကစားေနသည္။ ပထမပိုင္းမွာပင္ ဆယ့္ရွစ္ဂိုး သြင္းၿပီးထားၿပီ။
ပထမပိုင္းၿပီးရန္

က်ံဳးကန္ထည့္လိုက္ရာ

မိနစ္အနည္းငယ္ အလိုမွာ ဂူအမ္ ေရွ႕တန္းသမားတစ္ေယာက္က ေဘာလံုးကို

ဂိုးသမား

လံုးဝမရွိေသာ

ဘရာဇီးဂိုးေပါက္ထသိ႔ ု

တန္းဝင္သြားေလသည္။

ဂူအမ္အသင္းသားမ်ား ခုန္ေပါက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ ဘရာဇီးဂိုးသမား ဒီဒါသည္ ကြင္းထသိ႔ ု
ေျပးဝင္လာသည္။ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ကာဖူးက ေဒါသတႀကီး ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းေလသည္။
“ေစာေစာက ဂိုးတိုင္ေရွ႕မွာ မေနဘ မင္း ဘယ္ေလွ်ာက္သြားေနသလ”

ထိုအခါ ဒီဒါက ျပန္ေျဖသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ပ်င္းလြန္းလို႔ ဘီယာဆုိင္ ခဏသြားထိုင္ေနတာပါ”
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အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္သည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္မွ တ႐ႈႏုတ္ေရဒီယိုတစ္လုးံ ဝယ္သည္။ သူက ေမးသည္။

“မင္း ေရဒီယိုက အရည္အေသြး ေကာင္းရ႕လား”
ဆိုင္ရွင္က..

“စိတ္ခ် အန္ကယ္.. ဝယ္ၿပီးရင္ တစ္သက္ သံုးေပေတာ့ပ”

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အဘိုးႀကီးသည္ ဆိုင္သ႔ ို ျပန္ေရာက္လာၿပီး..
“မင္းေျပာေတာ့ တစ္သက္သုးံ ေပေတာ့ဆ.ို . အခု ပ်က္သြားၿပီက”ြ
ဆိုင္ရွင္က..

“ဟုတ္တယ္ေလ.. ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက ပစၥည္းရ႕တစ္သက္ သံုးေပေတာ့လ႔ ို ေျပာတာ”
ထိုအခါ အဘိုးႀကီးက..

“ေတာ္ေသးတာေပါ့ကြာ..

ႏို႔မ႔ဆ
ို ို

ခုေလာက္ရွိ

ငါ

တမလြနက
္ ို

ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ”

ဟု

ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
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သားျဖစ္သူ၏

ပညာရည္တိုးတက္မမွတ္တမ္း

(ရီပို႔ကတ္)

ကို

ၾကည့္ၿပီး

အေမက

မေက်မနပ္

ဆူပူေနသည္။
“ၾကည့္စမ္း.. မင္းရ႕အဆင့္က ၿပီးခ့တ့လကထက္ အမ်ားႀကီး ေအာက္ကို ဆင္းသြားၿပီ၊ ၿပီးေတာ့
ပထဝီလည္း က်ေသးတယ္”
ထိုစကားကို ၾကားေသာအခါ အဘြားျဖစ္သက
ူ လွမ္းေျပာလိုက္၏။
“အုိ.. ညည္းကလေအ၊ ပထဝီက်ေပမယ့္ ေတေဇာတိ႔၊ု အာေပါတိ႔၊ု ဝါေယာတိ႔ ု ေအာင္တယ္ဆိုရင္လည္း
မဆိုးပါဘူး”

*
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သိပၸံပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေျပာေနၾကသည္။

“ကမာၻေပၚမွာ ပထမဆံုး လူသားပံုတူမ်ဳိးပြားတ့ နည္းပညာကို စတင္အသံုးျပဳခ့တာ ဘုရားသခင္ပဗ်၊
အာဒမ္ရ႕ နံ႐ႈႏိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ထုတ္ၿပီး ဖန္ဆင္းခ့တာ မဟုတ္လား”
“ဒါေပမ့ ရာႏန္းျပည့္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ အာဒမ္ရ႕ပံုတူ မျဖစ္ဘ ဧဝ ျဖစ္သြားတာပေလ”

*
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ျမဝတီ႐ႈႏုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသည္

ညပိုင္းထုတ္လႊင့မ
္

ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္

ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ကို

ေၾကညာရာ၌ ေကာင္းႏိုးရာရာ အကြက္ကေလးေတြကို ထုတ္ႏတ္ၿပီး နမူနာအျဖစ္ ႀကိဳတင္ျပသေလ့ရ၏
ွိ ။
ေသာၾကာေန႔တစ္ေန႔တြင္

ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္

ႀကိဳတင္အစီရင္ခံ

တင္ျပရာတြင္

ညခုနစ္နာရီမွာျပမည့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြ နမူနာပိုင္းကို အရင္ျပသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ညကိုးနာရီခြတြင္

တိုက္႐ႈႏိုကထ
္ ုတလ
္ ႊင့မ
္ ည္ျဖစ္ေသာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလံုးပြအတြက္ ကစားကြက္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏတ္တင္ျပၿပီး
ေၾကညာသည္။

ထိုအခါ မအူမလည္ လူတစ္ေယာက္က..
“ဟာ.. ဒီလူေတြ ေတာ္ေတာ္ၿပီးစလြယ္ လုပ္တာပ၊ ပြစဥ္အေဟာင္းႀကီးထကဟာေတြ ျပန္ျပေနတယ္၊
နက္ျဖန္ကန္မယ့္ပြထက ေကာင္းတ့အကြက္ကေလးေတြ နမူနာထုတ္ျပတာ မဟုတ္ဘးူ ”
ဟု ဆို၏။
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ကုန္စည္ျပပြတစ္ခု ျဖစ္၏။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတ႔ထ
ို ုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုကို သ႐ႈႏုပ္ျပၿပီး
ေၾကာ္ျငာေနၾကသည္။ ဒီအထမွာ လူစိတအ
္ ဝင္စားဆံုးကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္တစ္လုးံ ျဖစ္၏။
ကုမၸဏီတာဝန္ခံတစ္ဦးသည္ သူတ႔၏
ို မီးစက္အေၾကာင္းကို အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ရွင္းလင္းေျပာျပေနသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို ုမၸဏီက

ေနာက္ဆုးံ ထုတ္လုပ္လက
ို ္တ့ ဂ်င္နေရတာဟာဆိုရင္ ျမင္တ့အတိင
ု ္းပါပ၊

စက္သံကလည္း အလြန္ညက္ေညာပါတယ္၊ တုန္ခါမကလည္း မရွိသေလာက္ပ၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာဆက္တိုက္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ဗို႔အားအျပည့္ ဝပ္အားအျပည့္ ထြက္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့....”

ဝိုင္းအံုၾကည့္ေနသူေတြထမွ တစ္ေယာက္က ၾကားျဖတ္ေမးလိုက္သည္။
“ဒါန႔ ခင္ဗ်ားမီးစက္က ဘာေလာင္စာစြမ္းအင္ကို သံုးတာလ၊ ဒီဇယ္လား၊ ဓာတ္ဆီလား၊ ဂက္စ္လား”
ကုမၸဏီတာဝန္ခံက ဂုဏ္ယူဝံ့ႂကြားစြာ ၿပံဳးလိုက္ၿပီး..
“ကၽြန္ေတာ္တ႔ပ
ို စၥည္းရ႕ အဓိကအားသာခ်က္က အဒါပါပခင္ဗ်ာ၊ ဒီမီးစက္ကိုေမာင္းဖိ႔ ု ဓာတ္ဆလ
ီ ည္း
မလိုဘူး၊ ဒီဇယ္လည္း မလိုဘူး၊ တျခား ဘာေလာင္စာမွလည္း မလိုဘူး၊ ေဟာဒီ ပလပ္ေခါင္းေလးကို
ကိုယ့အ
္ ိမ္မွာရွိတ့ ပလပ္ေပါက္ထ ထိုးထည့္ၿပီး မီးခလုတ္ကို ဖြင့္လိုက္႐ႈႏုပ
ံ ါပ”
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လူရြယ္တစ္ေယာက္သည္
ႀကိဳးစားလုပ္ခ့ရသည္။
သတိ႔သ
ု မီးဝတ္စုခ
ံ ်ဳပ္ဖို႔

သူ႔ခ်စ္သူကို

ေငြေၾကးျပည့္စံုလာသျဖင့္
လိုက္ရ၊

လက္ထပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
မဂၤလာေဆာင္ဖ႔ ို

ဖိတ္စာ႐ႈႏိုက္ရ၊

အလုပက
္ ို

စီစဥ္ေတာ့လည္း

ဖိတ္စာေတြေဝရ၊

ပင္ပင္ပန္းပန္း
ခန္းမငွားဖို႔လုပ္ရ၊

ေတာ္ေတာ္အလုပ္႐ႈႏပ္သြားသည္။

မဂၤလာအခမ္းအနားက်ေတာ့လည္း တစ္စုတ
ံ စ္ခု အဆင္မေျပျဖစ္မွာကို ပူရ၊ ဧည့္သည္ေတြကိ ု ႏတ္ဆက္ရ၊
ဖတ္ဖတ္ေမာၿပီး က်န္ခ့သည္။ ထိုအခါ သူက ေအာက္ပါအတိုင္း ညည္းညဴလိုက္ေလသည္။
“ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ.. မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ၊ ေနာက္ေနာင္ဆို ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္ၿပီး
မဂၤလာမေဆာင္ေတာ့ပါဘူး”
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လူတစ္ေယာက္သည္

ကိစၥရွိသျဖင့္

သူ႔မိတ္ေဆြထံသ႔ ို

ဖုန္းဆက္သည္။

ဖုန္းထမွ

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ေျဖၾကားသံ ထြကလ
္ ာသည္။
“လူႀကီးမင္းေခၚဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း ဝယ္ယူထားျခင္း မရွိပါသျဖင့္ ဆက္သြယ၍
္
မရႏိုင္ပါရွင္”

*
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ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ

လာတက္ၾကေသာ

စုေဝးစကားေျပာေနၾကစဥ္
အလြန္ၾကည့္ေကာင္းေၾကာင္း၊
ႂကြားေနသည္။

က်န္သူမ်ားက

သင္တန္းတစ္ခုမွာ

သင္တန္းသူတစ္ေယာက္က
တစ္ရာမွာ

ျဖစ္၏။

သူတ႔ၿို မိဳ႕မွ

ကိုးဆယ့္ကိုးေယာက္ေလာက္က

သည္ေလာက္ႀကီးေတာ့လည္း

အားလပ္ခ်ိန္တြင္
မိန္းကေလးမ်ားမွာ

ေခ်ာေမာလွပၾကေၾကာင္း

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊

ယုတၱိမရွိေၾကာင္း

ေျပာၾကေသာ္လည္း သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ကေတာ့..
“သူေျပာတာ မွန္တယ္.. ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံတယ္”

ဟု ထေျပာသည္။
“မင္းက သူတ႔ၿို မိဳ႕ကို ေရာက္ဖူးလိ႔လ
ု ား”
ဝိုင္းေမးၾကေသာအခါ..
“ေရာက္ဖူးစရာေတာင္

မလိုပါဘူး..

သူ႔ကို

ျမင္လိုက္တာန႔

က်န္တ့

ကိုးဆယ့္ကိုးေယာက္က

လွမွာပဆိတ
ု ာ သိသာပါတယ္” ဟု ျပန္ေျပာလုိက္၏။
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ေတာရြာေလးတစ္ရြာရွိ ဗီဒီယို႐ႈႏုတ
ံ ြင္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြ လိုက္ဖ္႐ႈႏိးအေခြကို ျပသေနသည္။ စင္ျမင့္ေပၚ၌
သီဆိုတီးခတ္ေနၾကပံုကို ျမင္ရသည္။ ေရာင္စံုဆလိက
ု ္မ်ား၊ ဒစၥကိုမီးမ်ားႏွင့္ အဆန္းတၾကယ္ရွိလွ၏။ ထိ႔အ
ု ျပင္
စင္ျမင့္၏ ၾကမ္းျပင္မွာလည္း ျမဴမီးခိုးေတြ ေဝ့ဝေနပံု ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္က
ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

“ၾကည့္စမ္းပါဦး..

သူတ႔ၿို မိဳ႕မွာလည္း

ျခင္ေတြ

ေပါမ်ားလိုကတ
္ ာ၊

စတိတ္ခုေ
ံ ပၚမွာေတာင္

ဆႏြင္းမိင္းတိုက္ထားရတယ္”
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ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ ကြကြာေနၾကေသာ မိတ္ေဆြႏွစ္ေယာက္တ႔သ
ို ည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာမွာ
ျပန္ဆံုမိၾကသည္။

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္

သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း

ေမးျမန္းၾကၿပီးေနာက္

တစ္ေယာက္က..
“ခင္ဗ်ား စီးပြားေရးေကာင္းရ႕လား”
“အရင္လိုပေပါ့ဗ်ာ.. ရရစားစားေပါ့၊ ခင္ဗ်ားကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္ဆ”ို
“အရင္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပပါတယ္၊ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အလုပ္က ပါးလြန္းလိ႔ ု
စီးပြားပ်က္မတတ္ ျဖစ္ေနၿပီ”
“ခင္ဗ်ားအလုပ္က ဘာအလုပမ
္ ႔လ
ို ို႔လ”
“ေမာ္ေတာ္ကားဟြန္းေတြ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္တ့ အလုပ္ေပါ့ဗ်ာ”
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ဆယ္တန္း

(တကၠသိုလ္ဝင္တန္း)

စာေမးပြ

ေအာင္စာရင္းေတြ

ထြက္ၿပီးကာစအခ်ိန္

ျဖစ္၏။

အလွဴတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ား ဆံုမိၾကၿပီး မိမိတ႔၏
ို သားသမီးမ်ားအေၾကာင္း အသီးသီး ႂကြားဝါေနၾကသည္။
“ကၽြန္မသားက ေအာဒီေလ.. ေတာ့ပတ
္ င္းထပါဖိ႔ ု ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနၿပီ”
“ကၽြန္မသမီးကေတာ့

ငါးလံုးပါတယ္..

သူက

ေဆးေက်ာင္းကလြရင္

ဘယ္ဟာမွ

စိတ္မဝင္စားဘူးဆိုေတာ့ အေတာ္ပ ျဖစ္သြားတာေပါ့”
“အိမ္ကေကာင္က နည္းနည္းေပါ့ဆခ်င္လို႔ စိတ္ပူေနလိက
ု ္ရတာ.. ေအာင္စာရင္းထြက္လ႔ ို ဖိုးဒီဆိုတာ
ၾကားလိုက္ရမွပ ရင္ထက အလံုးႀကီး က်သြားေတာ့တယ္”

သူတ႔ထ
ို တြင္ ဂုဏ္ထူးတစ္ခုမွ မပါဘ ႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးသာေအာင္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အေမမွာ
မ်က္ႏွာငယ္ေနရသည္။ ေနာက္ဆုးံ ေတာ့ အားက်မခံ ႀကံဖန္ၿပီး ဂုဏ္ယူလိုက္ရေလေတာ့သည္။
“ကၽြန္မသားကေတာ့

ဂုဏ္ထူးတစ္ခုမွ

မပါေပမယ့္

ဘာသာတိုင္းမွာ

အမွတ္ေလးဆယ္

ေက်ာ္တာခ်ည္းပ”
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ဆရာဝန္က လူနာကို စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္..

“ခင္ဗ်ားအသည္းက

အားနည္းေနတယ္..

အသည္းအားေဆးေတြ

ေသာက္ရမယ္၊

ဒါန႔

ခင္ဗ်ား

အရက္ေသာက္တတ္သလား”
“ဟုတ္က”့
“မျဖတ္ႏိုင္ဘူးလား”

“႐ႈႏုတ္တရက္ေတာ့ ျဖတ္ဖ႔မ
ို လြယဘ
္ ူး ဆရာ”
“ေကာင္းၿပီ.. ဒါဆို ေလွ်ာ့ေသာက္ရမယ္၊ တစ္ေန႔ကို ႏွစ္ယူနစ္ထက္ ပိုမေသာက္ပါန႔”

ေနာက္တစ္လခန္႔ ၾကာေသာအခါ လူနာျဖစ္သူသည္ ေဆးခန္းသိ႔ ု ျပန္ေရာက္လာသည္။
“မသက္သာဘူး ဆရာ”
ဆရာဝန္က စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီး..
“ဟင္.. အသည္းက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ဆိုးလာေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္စ
့ ကား နားမေထာင္ဘူးထင္တယ္”

“ဆရာ့ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို

အတိအက်

လိုက္နာပါတယ္၊

ဆရာက

တစ္ေန႔

ႏွစ္ယူနစ္ထက္

ပိုမေသာက္ရဘူးဆိုလ႔ ို ဘီယာႏွစ္ဂ်ားပ ေသာက္တာပါ”
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိ႔ ု

ေတာမွတက္လာေသာ

လူႀကီးတစ္ေယာက္သည္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

အီလက္ထေရာနစ္

ဆိုင္တစ္ဆင
ို ္သ႔ ို ဝင္လာသည္။
စင္ေပၚမွာတင္ၿပီး ျပသထားေသာ ေရဒီယိုကက္ဆက္တစ္လုးံ ကို ယူၿပီး ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ အေသးစိတ္
စစ္ေဆးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေခါင္းခါၿပီး ျပန္ခ်ထားလိုက္သည္။ ေနာက္တစ္လုးံ ယူၾကည့္သည္။ ေစာေစာကလိုပ

အေသအခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး ေခါင္းခါျပန္သည္။ ဒီလိုန႔ ေရဒီယိုကက္ဆက္ေတြ တစ္လုံးၿပီးတစ္လုးံ ယူၾကည့္လိုက္၊
ေခါင္းခါလိုက္ လုပ္ေနသည္။ ထိုအခါ ဆိုင္မွ အေရာင္းဝန္ထမ္းက..

“ပစၥည္းအားလုံး

အမွန္အကန္ေတြခ်ည္းပါပ....

ကြတာအက္တာ

က်ိဳးတာပ့တာ

လံုးဝမရွိပါဘူး

ဘႀကီးရ႕”

ထိုအခါ လူႀကီးက..
“အက်ိဳးအပ့ရွိလားလိ႔ ု

စစ္ေဆးတာ

မဟုတ္ဘူးကြ၊

အိတ္စပိုင္ယာဒိတ္ကို

ရွာၾကည့့္ေနတာ၊

မင္းတို႔ၿမိဳ႕ကဆိုင္ေတြက ယံုရတာမဟုတ္ဘူး၊ သက္တမ္း ရက္လြန္ေနတ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလ”
ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။
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လူပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခါမွ မိန္းမယူခ်င္စိတ္ ေပါက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သူ႔ထက္ ငါးႏွစ္ေလာက္ငယ္ေသာ အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္ကို ႀကံစည္ေလသည္။ ဟိုကလည္း အပ်ဳိႀကီးပီပီ
ဇီဇာေၾကာင္သူ ျဖစ္၏။
တစ္ရက္မွာေတာ့ အပ်ဳိႀကီးအိမ္ကို သြားလည္သည္။ လူပ်ဳိႀကီးသည္ ကြမ္းစားတတ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စကားေျပာရင္း ကြမ္းတံေတြ တပ်စ္ပ်စ္ေထြးေန၏။ ဒါကိုျမင္ေတာ့ အပ်ဳိႀကီးက ႐ႈႏံ႕မ့လက
ို ္ၿပီး....
“ကၽြန္မကေတာ့

ကြမ္းစားတာကို

လံုးဝသေဘာမက်ဘူး၊

ၾကည့္ပါလား..

ကြမ္းသိပ္စားေတာ့

သြားေတြေတာင္ မည္းေနၿပီ”
လူပ်ဳိႀကီးသည္ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားၿပီးမွ....
“သြားေတြမည္းေပမယ့္ ဆံပင္ကေတာ့ ျဖဴပါတယ္ဗ်ာ”
ဟု ေျပာမိေျပာရာ ေျပာလိုက္ေလသည္။
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လူႀကီးေတြႏွင့္

စကားေျပာရာမွာ

ေစာဒကတက္ေလ့ရွိသည့္

ကေလးတစ္ေယာက္ရွိ၏။

ထိုအခါမ်ဳိးမ်ားတြင္ သူ႔အေဖက..
“မင္းက အေဖလား.. ငါက အေဖလား” ဟု ေဟာက္တတ္သည္။
အေမလုပသ
္ ူႏွင့္ စကားေျပာရာမွာ အထြန႔တ
္ က္မသ
ိ ျဖင့္..
“မင္းက အေမလား.. ငါက အေမလား” ဟု အေျပာခံရျပန္သည္။

အစ္ကိုျဖစ္သူန႔ က်ျပန္ေတာ့လည္း..
“မင္းက အစ္ကိုလား.. ငါက အစ္ကလ
ို ား” ဆိုၿပီး အႏိုင္က်င့္ခံရေသးသည္။

တစ္ရက္က်ေတာ့

ေက်ာင္းမွာ

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့ ္

ျငင္းၾကခုန္ၾကရာ

ထိုကေလးငယ္က

လူႀကီးေတြ၏ေလသံကို အတုယူၿပီး ေျပာလိက
ု ္သည္။
“မင္းက သူငယ္ခ်င္းလား.. ငါက သူငယ္ခ်င္းလား”
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ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ

လမ္းေလွ်ာက္ေနသူတစ္ဦး၏

ေဘးသိ႔ ု

ဆလြန္းကားအသစ္တစ္စင္း

ထိုးဆိုက္လာၿပီး..
“ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း”
ဟု ကားေပၚမွလူက လွမ္းေခၚသည္။ လမ္းေပၚမွလူက လွည့္ၾကည့္သည္။ ခဏၾကာမွ မွတ္မိသြားၿပီး..
“ဟာ.. ေဟ့ေကာင္ႀကီး၊ မင္းကို ျပန္ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာလိုက္တာကြာ”

ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ကားကို တစ္ခ်က္အကခတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ လမ္းေပၚမွလက
ူ ..
“မင္း ေတာ္ေတာ္ႀကီးပြားေနတယ္ ထင္တယ္”
ကားေပၚမွလက
ူ ..
“ဟုတ္တယ္က.ြ .

အစကေတာ့

ငါလည္း

ေတာ္ေတာ္႐ႈႏုန္းကန္ခ့ရတာ၊

ေနာက္ေတာ့မွ

အလုပ္အကိုင္တစ္ခု အဆင္ေျပသြားတာန႔ ခုလိုအေျခအေနထိ တိုးတက္လာတာပ”
“မင္းက ဘာအလုပ္န႔ အဆင္ေျပသြားတာလ”
“လက္ေဆာင္ျခင္းေတြ ဝယ္ေရာင္းလုပ္တာေလကြာ”
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အသက္ခုနစ္ဆယ္ခန္႔ရွိေသာ

အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္က

ဆယ္ႏွစ္သားအရြယ္

ေျမးေလးကို

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး ..
“ၾကည့္စမ္း.. ငါ့ေျမးက ထြားလာလိက
ု ္တာ၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာကိုပ အရပ္က ႏွစ္လက္မေလာက္
ပိုျမင့္လာတယ္”

ေျမးျဖစ္သူေကာင္ေလးက အတန္ၾကာေအာင္ ေတြ၍ စဥ္းစားေနၿပီးမွ ..
“အဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡပ”

“ဘာျဖစ္လို႔လကြ”
“သားရ႕အရပ္က ဒီႏန္းအတိုင္း ရွည္ရွည္လာရင္ ဘိုးဘိုးတို႔အရြယက
္ ို ေရာက္တ့အခါ မ်က္ႏွာၾကက္န႔

လြတ္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး”
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တအိမ္ကေလးတစ္အမ
ိ ္ အတြင္းမွ လူႀကီးတစ္ေယာက္၏ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသံကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ၾကားၾကရ၏။
“ဟင္း..

ပညာမတတ္ရင္

ေက်ာင္းထားေပးရတယ္၊

တဖုတ္ဖုတက
္ ်တယ္၊

မင္းက

ေအး..

ငါတုိ႔လို

ဆင္းရမွာစိုးလိ႔ ု

မႀကိဳးစားခ်င္ဘူး၊

တစ္ခါတည္း

မိဘက

ျခစ္ျခစ္ကုပက
္ ုပ္

မရွိမ့ရွိမ့ေလးန႔

လတ္လ်ားလတ္လ်ားလုပ္ေနလိ႔ ု

သတိေပးထားလိက
ု ္မယ္၊

ဒီတစ္ခါ

စာေမးပြ

စာေမးပြက်ရင္ေတာ့

ေက်ာင္းဆက္မထားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ဆိုက္ကားထြက္နင္းဖိ႔သ
ု ာ ျပင္ထားေပေတာ့”

ႏွစ္ထပ္တက
ို ္ႀကီးတစ္လုးံ အတြင္းမွ လူႀကီးတစ္ေယာက္၏ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသံကို ေအာက္ပါအတုိင္း

ၾကားၾကရ၏။
“ဟင္း..

မိဘက

ပညာတတ္ႀကီး

ျဖစ္ေစခ်င္လ႔ ို

အာမခံထူးရွယ္ဝိုင္းမွာ

ထားေပးတယ္၊

အေကာင္းဆံုးဂိုက္ကို ငွားေပးတယ္၊ မင္းပညာေရးအတြက္ ေငြေတြ ေသာက္ေသာက္လ အကုန္ခံခ့တာေတာင္
မင္းက မႀကိဳးစားဘူး၊ စာေမးပြ တဖုတ္ဖုတက
္ ်တယ္၊ ေအး.. ေျပာလိုကပ
္ ါေပရ႕၊ ဒီႏွစ္ စာေမးပြက်လိ႔က
ု ေတာ့
ေက်ာင္းဆက္တက္ဖ႔ ို မစဥ္းစားန႔၊ သေဘၤာလိုက္ဖ႔သ
ို ာ ျပင္ထားေပေတာ့”
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ကုမၸဏီဒါ႐ႈႏုိက္တာႀကီးတစ္ေယာက္သည္

ဌာနခြတာဝန္ခံမ်ားကို

႐ႈႏံုးခ်ဳပ္သို႔

ဆင့္ေခၚၿပီး

ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနသည္။
“မေန႔က ညေနပိုင္းတုန္းက မင္းတို႔႐ႈႏုးံ ခြေတြအားလံုးကို ငါ ဖုန္းဆက္တယ္၊ တစ္ေယာက္မွ မရွိၾကဘူး၊
မင္းတို႔ တာဝန္ခ်ိန္မွာ ဘယ္ေရာက္ေနၾကသလ”
ဌာနခြမွဴးတစ္ေယာက္က ယိ႔ယ
ု ို႔ကေလး ထရပ္ၿပီး..
“အေရးေပၚကိစၥေလးရွိလ႔ ို
ဆက္သယ
ြ ္ပါတယ္၊

အျပင္ခဏသြားတာပါ၊

အျပင္သြားတယ္ဆိုလ႔ ို

ေဘာ့စ္ရ႕

ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း

ေဘာ့စ္ရ႕႐ႈႏံုးခန္းကို

လက္ကိုင္ဖုန္းကို

ဆက္ေတာ့လည္း

ဖုန္းမကိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ”
ဒါ႐ႈႏိုက္တာႀကီးက စိတ္ဆိးု မာန္ဆိုး ျပန္ေျပာသည္။
“ေဘာလံုးပြထမွာ ဒီေလာက္ဆူညံေနတာ ဖုန္းျမည္သံကို ဘယ္ၾကားရပါ့မလကြ”
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လင္မယားႏွစ္ေယာက္

အႀကီးအက်ယ္

စကားမ်ား

ရန္ျဖစ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆုးံ ေတာ့

မိန္းမက

အိမ္ေပၚကဆင္းမယ္ဟု ေျပာၿပီး အဝတ္အစားေတြကို ခရီးေဆာင္အတ
ိ ္ထ ထည့္သည္။ မိန္းမတို႔ထုးံ စံအတိုင္း
အဝတ္အစားေကာင္းေကာင္း၊

အဆင္အေသြးဆန္းဆန္း၊

အေရာင္လလ
ွ ွေတြကို

ေရြးေနေသးသည္။

ဟိုဟာေလးလည္း ယူသြားခ်င္၊ ဒီဟာေလးလည္း ထည့္ခ်င္ ျဖစ္ေနသည္။ အဝတ္အစားေတြက မ်ားၿပီး အိတ္က
ေသးေနသည္။
ထိုအခါ ဘာမွမသိနားမလည္ရွာေသာ သံုးႏွစ္အရြယ္ သမီးေလးက..

“အိတ္က ေသးေသးေလး.. ေဖေဖ့အဝတ္အစားေတြန႔မွ အေတာ္ပေနမွာ”
ဟု ဝင္ေျပာလိုက္ေလသည္။
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“ကုန္ပစၥည္းေတြ

ေပါေပါမ်ားမ်ား

လိင္လိင္ထြက္ေနတအ
့ ခ်ိန္မွာ

ကိုယ့္ပစၥည္းကို

မေရာင္းဘ

ေလွာင္ထားလိက
ု ္၊ ရာသီကုန္လ႔ ို ရွားသြားၿပီဆိုမွ ျပန္ထုတ္၊ က်ိန္းေသျမတ္တယ္”
ဟု ေဘာဂေဗဒပညာရွငက
္
သူ႔ဆီ အႀကံဉာဏ္လာေတာင္းသူကို လက္ခ်ာ႐ႈႏိုကလ
္ ႊတ္လက
ို ္သည္။
ေနာက္ေျခာက္လေလာက္ ၾကာေသာအခါ ထိုသူ ျပန္ေရာက္လာၿပီး..
“ဆရာ့အႀကံဉာဏ္က အလုပ္မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ”
ဟု ဆိုသျဖင့္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္က..
“ဘာျဖစ္လို႔လ”

“ဆရာေျပာသလို ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေအာင္းထားၿပီး ရာသီကုန္မွ ျပန္ထတ
ု ္ေရာင္းတာပ၊ ဘယ္သူမွ
မဝယ္ၾကဘူး”

“ခင္ဗ်ားက ဘာပစၥည္းေတြ ေလွာင္ထားလိ႔လ
ု ”
“ျပကၡဒိန္ေတြပါ ဆရာရယ္”
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ဆရာက

အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း

ရွင္းျပၿပီးေနာက္

တပည့္တစ္ေယာက္ကို

မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းၿပီး ေမးလိက
ု ္သည္။
“အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္မွာ ထင္ရွားတ့ သမၼတႀကီးက ဘယ္သလ
ူ ”
“လင္ကြန္းပါ ဆရာ”
“ေအး.. ဒါဆိုရင္ လင္ကြန္းရ႕ မိန္းမနာမည္ကေကာ”

တပည့္က မေျဖႏိုင္သျဖင့္ ေဘးက ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေမးသည္။
“မင္းေကာ သိလား”
ဒုတိယတပည့္က မတ္တပ္ရပ္ လက္ပက
ို ္ၿပီး ေျဖသည္။
“လင္ကြန္းရ႕ မိန္းမနာမည္က မယားကြန္းပါ ဆရာ”
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ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ျငင္းခုန္ေနၾကသည္။ အစ္မက..

“နင္ ငါန႔ ၿပိဳင္မျငင္းန႔၊ ဒီမွာ.. ငါက နင့္ထက္အရင္ ထမင္းစားတာ သိရ႕လား”
ဟု အႏိုင္ႏွင့ပ
္ ိုင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရာ ေမာင္ငယ္က..

“ဒါေတာ့ အစ္မက ေက်ာင္းကေန အိမ္ကို ေစာေစာျပန္ေရာက္တာကိုး”
ဟု ျပန္လည္ေခ်ပလိက
ု ္သည္။
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လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး အျပင္ထြကလ
္ ာၿပီးကာမွ အိမ္ကေၾကာင္ကေလးကို အစာမေကၽြးခ့ရမွန္း
သတိရသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အိမ္ကို ဖုန္းလွမ္းဆက္သည္။ အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးက ဖုန္းလာကိုငသ
္ ည္။
“ေၾကာင္ကေလးကို အစာမေကၽြးရေသးဘူး.. အဒါ ထမင္းန႔ ပုဇြန္ေျခာက္မန္႔န႔ နယ္ေကၽြးလိုက.္ .
ၾကားလား”
အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးက ဘာမွျပန္မေျပာ။
“ဟ.့ . ၾကားလား”
ဘာသံမွ မၾကားရ။

“ဟ.့ . ေမးေနတယ္ေလ.. ၾကားလား” ဆိုေတာ့မွ
“ဟုတ္က.့ .ၾကားပါတယ္ ”
“ၾကားတယ္ဆို ေစာေစာက ဘာျဖစ္လ႔ ို ျပန္မေျပာတာလ”
“ကၽြန္မ ေခါင္းညိတ္ျပေနတာပဟာ”
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လူငယ္တစ္ေယာက္သည္

ကုမၸဏီတစ္ခုသ႔ ို အလုပလ
္ ာေလွ်ာက္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသူက

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏစစ္ေဆးသည္။ ေသြးအမ်ဳိးအစား ခြျခားစစ္ေဆးထားေသာ စာရြက္ကို ၾကည့္ၿပီး..
“ေသြးအမ်ဳိးအစားက ဘီေသြး မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဒါေပမ့ ဒီေသြးစစ္ခ်က္က လြန္ခ့တ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က စစ္ေဆးခ့တာ ျဖစ္ေနတယ္၊ အသစ္ထပ္စစ္ၿပီး
ယူလာခ့ပါ”
ဟု ဆိုသျဖင့္ လူငယ္မွာ အေတာ္အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားရေလသည္။

(မွတခ
္ ်က.္ ... လူတ႔တ
ို င
ြ ္ ေအ၊ ဘီ၊ ေအဘီႏွင့ ္ အို ဟူ၍ ေသြးအမ်ဳိးအစား ကြျပားမရွသ
ိ ည္။ လူတစ္ေယာက္သည္

ေမြးရာမွ ေသသည္အထိ ေသြးအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ိဳးတည္းသာရွၿိ ပီး ဘယ္ေသာအခါမွ ေျပာင္းလမမရွပ
ိ ါ။)
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ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းမွျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သူ႔အေမကို ေမးသည္။

“သားသူငယ္ခ်င္းေတြမွာ အဘိုးရွိၿပီး သားမွာေတာ့ ဘာလိ႔မ
ု ရွိတာလ”
“ရွိပါတယ္ သားရ႕.. သားအဘိုးက သားငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဆံုးသြားလို႔ပါ”

“ဟင္.. ဒါဆို သားကိုေမြးတ့အခ်ိန္မွာ အဘိုးရွိေသးတာေပါ့”
“ဟုတ္တာေပါ့”
“ဟာ.. ဒါဆို ဟုတ္ၿပီ၊ ေက်ာင္းမွာ သားကိုႏွိမ္တ့ေကာင္ေတြကို ျပန္ေျပာလိ႔ရ
ု ၿပီ”
“သူတို႔က ဘယ္လိုႏွိမ္လ႔လ
ို ”
“သားကို အဘိုးမေပၚဘ ေမြးတ့ေျမးလိ႔ ု ေျပာေနၾကတယ္ေလ”
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ဧည့္ခံပြတစ္ခုတြင္

လူစုမိေနခိုက္

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္က

ေနာက္ဆုးံ ေပၚ

ေခတ္မီေဆးပညာအေၾကာင္း ရွင္းျပေနသည္။
“အခုဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ခြစိတ္မေတြမွာ ဗိုက္ကို ခြေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ ေသာ့ေပါက္ခြစိတ္မ ဆိုတ့နည္းကို
သံုးေနၾကၿပီ၊ ဗိုက္ကို အေပါက္ေသးေသးေလးပ ေဖာက္ၿပီး အထကို ခြစိတ္ကိရယ
ိ ာ ေသးေသးေလးပ ထည့္ၿပီး

ကုသလိ႔ရ
ု ေနၿပီ၊ ဘယ္ေလာက္ သက္သာလြယ္ကသ
ူ လ”
ထိုအခါ မိန္းမတစ္ေယာက္က..
“ဟာ.. ဒါဆို ဟန္က်တာပ၊ ကၽြန္မ ဒီတစ္ခါ ကေလးေမြးရင္ အဒီနည္းန႔ ေမြးရမယ္”
ဟု အားတက္သေရာ ဝင္ေျပာလိုက္ေလသည္။
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မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးသို႔ ေတာမွတက္လာေသာ ဘႀကီးကို တူျဖစ္သူက ဘုရားစံုလိုက္ပ႔ရ
ို န္ စီစဥ္သည္။
သက္သက္သာသာ သြားလာႏိုင္ရန္ ကားတစ္စင္း ငွားသည္။ ဘႀကီးက ကားကိုၾကည့္ၿပီး..
“မင္းႏွယ္ကြာ.. ဘီးေပါက္လ႔ ို သြားဖာေနတ့ ကားကိုမွ ေရြးငွားရသလား၊ ဘီးျပန္တပ္မွာန႔ဆို အၾကာႀကီး
ေစာင့္ေနရမွာေပါ့”
ဟု အျပစ္တင္သည္။ ထိုကားမွာ သံုးဘီးကား ျဖစ္၏။
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ဆရာျဖစ္သူက

ကမာၻမွာ

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္း

သင္ၾကားၿပီးေနာက္ ေမးခြန္းထုတလ
္ ိုက္၏။
“အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ ပထမဆံုး သမၼတႀကီးနာမည္ကို ဘယ္သသ
ူ ိသလ”
ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ ခပ္သြက္သက
ြ ္ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က ထရပ္ၿပီး..
“ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ပါ ဆရာ”

“ေအး မွန္တယ္.. ဝါရွင္တန္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တက္တ့ သမၼတကေကာ ဘယ္သလ
ူ ”
တစ္ေယာက္မွ မေျဖႏိုင္ၾက။
“ဝါရွင္တန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူလ”
ဆရာက

ထပ္ေမးသည္။

ခဏၾကာမွ

ေနာက္ဆုံးတန္းေထာင့္မွာ

ထိုင္ေနေသာ

မန္ကုပ္ကုပ္

ေက်ာင္းသားေလးက ထရပ္ၿပီး ေျဖသည္။
“နယူးေယာက္”
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ေယာက်္ားျဖစ္သူ အလုပ္က ျပန္လာေသာအခါ မိန္းမက ဆီး၍ေျပာသည္။

“ဒီေန႔

အိမ္ကို

ဧည့္သည္

မိန္းမတစ္ေယာက္

လာတယ္၊

ရွင္က

အေရးတႀကီး

သံုးစရာရွိလ႔ ို

ေငြငါးေသာင္းေပးလိုက္ပါလိ႔ု မွာလိုကတ
္ ယ္တ”့
“ဟင္.. မင္းက ေပးလိုက္သလား”
“ဟာ.. ငါလည္း မေတာင္းခိုင္းပါဘူး၊ သြားၿပီ.. မင္းေတာ့ အလိမ္ခလ
ံ ိုက္ရၿပီ”

“သူက ယံုေလာက္ေအာင္ ေျပာတာကိုး”
“ဘယ္လိုေျပာလိ႔လ
ု ”
“သူက ရွင့္ရည္းစားေဟာင္းတ့”
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ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး အလုပ္အကိုငရ
္ ွာေနေသာ သားထံမွ ရြာရွိ အေဖထံသ႔ ို လူႀကံဳႏွင့္ စာတစ္ေစာင္
ေရာက္လာသည္။
“အေဖ.. ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ တီစီ အလုပ္ ရၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုးရတ့ လခထက အေဖ့ဆီ
ခြပို႔လိုက္ပါတယ္၊ ေနာက္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ေငြပ႔ေ
ို ပးပါ့မယ္”
အေဖလုပသ
္ ူမွာ အေတာ္ဝမ္းသာသြားသည္။ ၿပီးေတာ့ လူႀကံဳကို ေမးသည္။
“တီစီ ဆိုတာ ဘာအလုပလ
္ ကြ”
“လက္မွတ္စစ္ကို ေျပာတာပါ”

သားျဖစ္သူဆီက လစဥ္လိုလို ေငြေရာက္လာသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေျခာက္လေလာက္ၾကာေအာင္
ေငြမပို႔ဘေနသျဖင့္ စိတ္ပူစရာ ျဖစ္လာ၏။ တစ္ရက္မွာေတာ့ လူႀကံဳမွတစ္ဆင့္ စာတစ္ေစာင္ ေရာက္လာသည္။

“အေဖ.. ကၽြန္ေတာ္ တီဘီ ျဖစ္ေနလိ႔ ု ေငြသံုးေသာင္းေလာက္ ပို႔ေပးလိုက္ပါ”
စာကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ အေဖျဖစ္သူက..
“ေတာ္ေတာ္ အသံုးမက်တ့ေကာင္.. မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေနၿပီထင္တယ္၊ တီစီျဖစ္ေနတုန္းကေတာင္
အိမ္ကို ေငြပ႔ႏ
ို ိုင္ေသးတယ္၊ အခု ရာထူးတိုးၿပီး တီဘီျဖစ္ေတာ့မွ ငါ့ဆီကေတာင္ ေငြျပန္ေတာင္းရသလား”

ဟု ေဒါသတႀကီး ေျပာလိုက္သည္။
(မွတခ
္ ်က.္ . တီဘ-ီ အဆုတန
္ ာေရာဂါ)
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ဟစ္ေဟာ့ လူငယ္အဆိုေတာ္ေလးကို အင္တာဗ်ဴးလုပသ
္ ူက ေမးသည္။

“ေမာင္ေလးရ႕ ေနာက္ဆုးံ ထြက္တ့ သီခ်င္းေခြက အေျခအေန ဘယ္လိုရသ
ွိ လ”
“အေျခအေနကေတာ့

အဒါကိုသာ

ၾကည့္ေပေတာ့”

ဟု

သူ၏

စူပါဆလြန္းကားေလးကို

လက္ညိဳႇ းထိုးျပရင္း ျပန္ေျဖသည္။
“အမယ္.. တယ္ဟတ
ု ္ပါလား၊ သူမ်ားေတြမွာ ခိုးကူးသမားေတြ ေသာင္းက်န္းလို႔ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္
ကြေနတ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေလးက ကားေတာင္ ဝယ္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္ ထင္တယ္”
အဆိုေတာ္လူငယ္ေလးက ျပန္ေျပာသည္။

“ဒီကားက ဝယ္တာမဟုတဘ
္ ူးဗ်.. လလိုက္တာ၊ ကၽြန္ေတာ္ အရင္စီးတ့ကားက မာစီးဒီးဗ်”
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တုိင္းရင္းေဆးခန္းတစ္ခုသ႔ ို လူနာတစ္ေယာက္ လာျပသည္။ သမားေတာ္က ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈႏ
ေလ့လာၿပီးေနာက္..
“မစိုးရိမ္ပါန႔..

အပူလြနက
္ လိ႔ ု

ျဖစ္ရတာပါ၊

ေဟာဒီေသြးေဆးကို

မနက္တစ္ႀကိမ္

ညတစ္ႀကိမ္

ကြမ္းသီးတစ္ျခမ္းစာေလာက္ ေသာက္ေပးပါ”
ဟု မွာၾကားလိုက္သည္။

သံုးရက္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ လူနာသည္ တစ္ေခါက္ျပန္ေရာက္လာၿပီး..

“ဆရာႀကီးရ႕ေဆးေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ့္ေရာဂါ

ေတာ္ေတာ္

သက္သာသြားပါၿပီ၊

ဒါေပမ့

ေဆးတစ္ခါေသာက္တိုင္း ကြမ္းသီးတစ္ျခမ္းပါ ေရာမ်ိဳေနရတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ”

ထိုသူမွာ ရွက္တတ္သျဖင့္ ၎မွာ နားေလးသူျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့မ
္ ေျပာျဖစ္ခ့ေခ်။
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ဌာနတစ္ခသ
ု ႔ ို လူႀကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ထမ္းကို ေမးသည္။

“ဦးေလးတင္ထားတ့ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား က်ၿပီလား သိပါရေစ”
ဝန္ထမ္းက စာရင္းစာအုပ္ကို လွန္၍ ရွာေဖြၾကည့္ၿပီးေနာက္..

“မက်ေသးဘူး.. ေနာက္အပတ္ေလာက္မွ လာၾကည့္ပါ”
“ဦးေလး ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတာ အရက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေနၿပီ”
“ဟုတ္က.့ . အထက္ကို တင္ျပထားလိ႔ပ
ု ါ”
“ေၾသာ္.. ေၾသာ္.. ဒါန႔ အထက္႐ႈႏုးံ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေဝးသလားကြယ့”္
“အေပၚထပ္မွာပါ ခင္ဗ်ာ”

*

59

Typing – RAT

Proof & pdf – G!VER

&,farmjcif; tydkif;tprsm;

စက္႐ႈႏုပ
ံ ိုင္ရွင္ သူေဌးသည္ လာေနက်အခ်ိန္ မဟုတဘ
္
အလစ္အငိက
ု ္မွာ စက္႐ႈႏုတ
ံ ြင္းသို႔ ႐ႈႏုတ္တရက္
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ စကားဝိုင္းဖြ႔ေျပာသူေျပာ၊ ေဆးလိပ္ဖြာသူဖြာ၊ လမ္းသလားသူက
သလားရင္း သက္သာသလို

ေနေနၾကသည္။ သူေဌးဝင္လာတာ

ျမင္မွ

ျပဴးျပာျပာျဖစ္ၿပီး

တာဝန္က်ရာ

စက္ကိရိယာေတြဆီ သုတ္ေျခတင္ေျပး၍ ဟန္မပ်က္ အလုပလ
္ ုပ္ေနၾကသည္။

စက္႐ႈႏုသ
ံ ူေဌးက အေပါက္ဝမွာ ခါးေထာက္ရပ္လိုက္ၿပီး..
“ေတာ္ေတာ္

အေခ်ာင္ခိုခ်င္တ့ေကာင္ေတြ..

မင္းတိ႔က
ု

အခုမွ

အလုပ္လုပ္ခ်င္ေယာင္

ေဆာင္ေနၾကတာေပါ့.. ဟုတ္လား”
ဘယ္သူမွ တုတ္တုတ္မလပ္ရၾက၊ ခဏၾကာမွ လူငယ္အလုပ္သမားေလး တစ္ေယာက္က..
“ကၽြန္ေတာ္တ႔က
ို
အလုပလ
္ ုပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ရတာေပါ့.. သူေဌးကလည္း လခေပးခ်င္ေယာင္
ေဆာင္တာကိုး”
ဟု တံု႔ျပန္ေခ်ပလိုက္၏။
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သားသားနားနား ဝတ္စားထားေသာ လူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ ေဆး႐ႈႏံုဂိတ္ေပါက္ဝသိ႔ ု ေရာက္ရွိလာၿပီး..

“ေဟ့.. ဒီေန႔ ခြစိတ္ကုသတ့ လူနာကို ငါ သြားၾကည့္ခ်င္တယ္”
အေပါက္ေစာင့္ဝန္ထမ္းက..

“ဝမ္းနည္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ..

ဧည့္သည္ခ်ိန္

လြန္ေနပါၿပီ၊

ၿပီးေတာ့

လူနာကလည္း

ေန႔လယ္ကမွ

ခြစိတ္ကုသထားတာဆုိေတာ့ အထူးၾကပ္မတ္ခန္းထ ေရာက္ေနပါတယ္၊ အျပင္လူ ဝင္ခြင့္မရွိပါဘူး”

“ခက္တာပ.. ငါကလည္း အလုပ္မ်ားတယ္၊ အားတ့အခ်ိန္ေလး လာရတာ”
“စိတ္မရွိပါန႔ ခင္ဗ်ာ.. ေဆး႐ႈႏံုစည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ရတာပါ”

လူႀကီးက ေလသံေျပာင္းလိုက္ၿပီး..
“ငါက သူ႔အထက္အရာရွက
ိ .ြ . သိလား”
“ေၾသာ္.. ဟုတက
္ ့ ဟုတ္က.့ . ခဏေလးေစာင့္ပါေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ အခုပ ျပန္လာခ့ပါမယ္”
“မင္းက ဘယ္သာြ းမလိ႔လ
ု ”

“လူနာကို သြားေခၚလာခမ
့ ယ္ေလ”
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ဘတ္စ္ကား

တစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း

အၿပိဳင္ေမာင္းၿပီး

ခရီးသည္

လုတင္ေနေသာအခ်ိန္

ျဖစ္၏။

ဘတ္စ္ကားတစ္စင္းသည္ ေနာက္ကားကို အဆက္ျဖတ္ရန္ အျမန္ေမာင္းလာၿပီး မွတတ
္ ိုင္တစ္ခုမွာ ထိုးရပ္သည္။
စပယ္ယာက..
“က.. ခပ္သက
ြ ္သြကဆ
္ င္းပါ၊ ျမန္ျမန္လုပ္ၾကေနာ္”
ခရီးသည္မ်ားမွာ

အေျပးအလႊား

အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့

ခပ္ျဖည္းျဖည္းပင္

ဆင္းၾကရသည္။

သို႔ရာတြင္

ေနာက္ဆုးံ မွ

ေအးေအးေဆးေဆး

ဆင္းေနသည္။

စပယ္ယာက

စပယ္ယာကို

လွမ္းေအာ္ၿပီး

စိတ္မရွည္ေတာ့ဘ လွမ္းေငါ့လိုက္သည္။
“ေခတ္ေဟာင္းမင္းသားႀကီး ခင္ေမာင္ရင္ ဆင္းဦးမယ္တ့ ဆရာေရ”
အဘိုးႀကီးမွာ

ဂ႐ႈႏုမစိုက္ဟန္ျဖင့္

ဆင္းသြားၿပီး

ေအာက္ေရာက္မွ

ျပန္ႏွိပ္လိုက္သည္။
“ေဟ့ေကာင္.. ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဒီညျပန္မအိပ္ဘူးလိ႔ ု မင္းအေမ ျမျမဝင္းကို ေျပာလိက
ု .္ . ၾကားလား”
ဆိုၿပီး တဟားဟား ရယ္လက
ို ္ေလသည္။
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႐ႈႏုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျပသေသာ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြမ်ားတြင္ ကုမၸဏီအရာရွိမ်ားကို “ဒါ႐ႈႏိုက္တာရင္” ၊
“မန္ေနဂ်ာကင္” စသည္ျဖင့္ ရာထူးႏွင့ ္ မ်ဳိး႐ႈႏို းအမည္ကို တြေခၚေလ့ရွိသည္။ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုမွာ ဌာနမွဴးသည္
ေက်ာက္မ်ိဳးႏြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ေက်ာက္ဌာနမွဴး” ဟု ေခၚသည္။ ထိုမင္းသားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားသျဖင့္
႐ႈႏုပ္သံပရိသတ္ၾကားမွာ ေရပန္းစားလွသည္။

တစ္ရက္တင
ြ ္

အိမ္တစ္အမ
ိ ္၌

စာေရးဝန္ထမ္း

မိန္းကေလးမ်ား

ဆံုၾကရာ

ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေျပာရင္း “ေက်ာက္ဌာနမွဴး” ဆိုေသာ နာမည္က မၾကာခဏ ပါေနသည္။
ထိုအခါ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ နားေထာင္ေနေသာ ပင္စင္စား အဘိုးႀကီးက ဘုမသိ ဘမသိ ဝင္ေျပာသည္။
“ဟ.့ . နင္တ႔႐ႈႏ
ို ံုးက ဌာနမွဴးက ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရလိ႔ ု ဒီနာမည္ ေပးထားတာလား၊ ငါတို႔တုန္းကဆိရ
ု င္
ကိုယ္ကသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္လ႔က
ို ေတာ့ အေရးပိုင္ေတာင္ ေၾကာက္စရာမလိဘ
ု ူး”
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လူတစ္ေယာက္သည္ ေဆးလိပအ
္ လြန္ႀကိဳက္တတ္သည္။ အဆက္မျပတ္ေသာက္သျဖင့္ မၾကာခဏ
ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟတ
ြ ္ဆိုးၿပီး ခ်ဳခ်ာေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သူ႔မိန္းမက သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘ ရာဇသံေပးရသည္။
“ရွင္ ကၽြန္မကို ကြာမလား.. အဒီေဆးလိပ္ကို ျဖတ္မလား”
“မင္းကိုေတာ့ မကြာႏိုင္ဘူး.. ေဆးလိပ္ပ ဆက္ေသာက္ေတာ့မယ္”
ဟု

အူေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ၿပီး

လြတ္ေအာင္ေရွာင္သြားသည္။

ေနာက္ေတာ့

တစ္ဆင့္တက္ၿပီး

အရက္ကိုပါ အလြန္အကၽြံ ေသာက္လာ၏။ ၾကာေတာ့ ေျခေထာက္ေတြ ထံုက်ဥ္ကက
ို ္ခလာသျဖင့္ ဆရာဝန္
သြားျပသည္။ စမ္းသပ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဆရာဝန္က ေျပာသည္။
“ခင္ဗ်ား ေျခေထာက္ေသြးေၾကာေတြက က်ဥ္းေနၿပီ.. ၾကာရင္ ပိတ္ဆ႔ၿို ပီး ဒုကၡမ်ားေတာ့မယ္၊ ခင္ဗ်ားမွာ
ေရြးစရာ ႏွစ္လမ္းပ ရွိတယ္၊ ေဆးလိပ္န႔အရက္ကို ျဖတ္မလား၊ ေျခေထာက္ျဖတ္မလား.. ဒါပ ”
“တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ စဥ္းစားပါရေစ ဆရာ”
“ေကာင္းၿပီ”

တစ္ပတ္ၾကာေသာအခါ ထိုသူသည္ ေဆးခန္းသုိ႔ ကိုယ္တိုင္မလာဘ စာတိုကေလးတစ္ေစာင္သာ
ပို႔လိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ့ကို အဆက္ျဖတ္လိုက္ၿပီ”
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ဒႏၲသခ
ု

“သြားတစ္ေခ်ာင္းစိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ကန
ု ္က်ႏိုင္သလ ဆရာ”

ဟု လူနာက ေမးေသာအခါ ဆရာဝန္က ျပန္ေျဖသည္။
“ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ေသာင္းေလာက္ေတာ့ က်ႏိုင္ပါတယ္”
လူနာသည္ အံ့ၾသသြားသည္။ ၿပီးမွ ဝမ္းသာအားရေလသံျဖင့္..
“ဟာ.. ဟုတ္လား၊ ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထမွာ ေငြသုးံ သိန္းႏွစ္ေသာင္းတန္တ့ ပစၥည္းေတြ ရွိတယ္ဆတ
ို ာ
ခုမွပ သိရေတာ့တယ္ ဆရာေရ႕”
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သြားအထူးကုေဆးခန္းသိ႔ ု အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ဖုန္းလွမ္းဆက္ၿပီး ေျပာသည္။

“ကၽြန္မေယာက်္ား သြားအရမ္းကိုကေ
္ နလိ႔ ု သြားႏုတ္ခ်င္ပါတယ္၊ အဒါ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားခ်င္လို႔ပါ”
ေဆးခန္းတာဝန္ခံက..

“ဟုတ္က.့ . ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ အားလံုး အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ့မယ္”
“ဒါန႔ ရွင္တ႔ေ
ို ဆးခန္းက ေဈးႀကီးသလား”
“မႀကီးပါဘူးခင္ဗ်ာ..

ၿပီးေတာ့

အစ္မႀကီးတိ႔ ု

သိပ္ကံေကာင္းပါတယ္၊

ဒီေန႔

ေဆးခန္းဖြင့တ
္ ာ

သံုးႏွစ္ျပည့္တ့ အထိမ္းအမွတ္န႔ သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏန္း ေလွ်ာ့ယူပါမယ္”
“တကယ္ေျပာတာေနာ္.. ေနာက္ေတာ့မွ ပိုမေတာင္းန႔”
“စိတ္ခ်ပါခင္ဗ်ာ.. ဒါန႔ အစ္မႀကီးရ႕ နာမည္ေလး တစ္ဆိတ္ေလာက္ ေျပာပါဦး”

တစ္ဖက္မွေျဖသံကို

ၾကားရေသာအခါ

ေဆးခန္းတာဝန္ခံမွာ

“ဟိုက”္

ခန

ျဖစ္သြားရေလသည္။

ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားသူ အမ်ဳိးသမီးရ႕ နာမည္က “စုဠသုဘဒၵါ” တ့။
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သြားဘက္ဆင
ို ္ရာဆရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးသည္ အလုပ္အလြန္လုပသ
္ ူ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္လည္းမျပဳ၊
ေဂါက္သီးလည္းမ႐ႈႏိုက္၊ အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါး ဝါသနာမပါ၊ တျခား ဘာကိမ
ု ွလည္း စိတ္မဝင္စားဘ
အလုပ္ကသ
ို ာ

စြလမ္းေနသည္။

ေန႔ေန႔ညည

ေဆးခန္းထမွာသာ

အခ်ိန္ကုနသ
္ ည္။

သူ႔ဆံပင္မ်ားသည္

အလြန္ရွည္လ်ားေနၿပီး မ်က္ႏွာကို ဖံုးအုပ္လာသည္။ အလုပ္မာွ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာေတာ့မွပင္ ဆံပင္ညႇပ္ဖ႔ ို
သတိရလာေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

သူသည္

ဆံပင္ညႇပ္ဆင
ို ္သ႔ ို

သြားသည္။

ထိုင္ခုေ
ံ ပၚ

တက္ထိုင္ၿပီးေနာက္

အက်င့္ပါေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာမွီကို ေနာက္လွနခ
္ ်ဖို႔ ခလုတက
္ ို လိုက္ရွာေနသည္။ ထိုစဥ္မွာပင္ ဆံသဆရာက
ဆံပင္မ်ားကို ကတ္ေၾကးႏွင့္ ညႇပ္မည္ျပဳသည္။ ထိုအခိုက္ ဆရာဝန္ႀကီးက..
“ေဟ့ ေဟ့.. ထံုေဆးဖ်န္းဦးေလကြာ”
ဟု အလန္႔တၾကား ေအာ္လိုက္၏။
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ေတာသူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္သည္ သြားႏွင့္ခံတြင္း အထူးကုေဆးခန္းထ ဝင္လာၿပီး..

“က်ဳပ္ သြားစိုက္ခ်င္လ႔ဗ
ို ်ဳိ႕ ” ဟု ေျပာသည္။ ေဆးခန္းတာဝန္ခံက ပ်ဴငွာေသာ ေလသံျဖင့္..
“ဟုတ္က.့ .

ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္တ႔ဆ
ို ီမွာ

သြားတုမ်ဳိးစံု

လုပ္လ႔ရ
ို ပါတယ္၊

ေႂကြသြား၊

ပလတ္စတစ္၊ သတၱဳ၊ စတီးလ္၊ ၿပီးေတာ့....”
ေတာသူေဌးႀကီးက လက္ကာျပလိက
ု ္ၿပီးေနာက္..

“က်ဳပ္က ေရႊသြားစိုက္ခ်င္တာဗ်”
“ေရႊသြားဟုတ္လား.. ဟာ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တ႔ ို အသက္သာဆံုးန႔ အခုိင္ခံ့ဆုးံ

လုပ္ေပးပါ့မယ္”
“ေနဦး.

က်ဳပ္

တစ္ခုေမးဦးမယ္၊

ဆယ့္ငါးပရည္န႔

လုပ္မယ္ဆိုရင္

အေလ်ာ့တြက္လက္ခ

ဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလ”
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လူနာအမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးသည္

အေၾကာက္လြန္ၿပီး

ပါးစပ္ကို

ေစ့ထားသျဖင့္

သြားဆရာဝန္မွာ

အခက္ေတြ႔ေနရသည္။
“ပါးစပ္မဟျပဘန႔ အစ္မႀကီးရ႕ သြားေတြကို ဘယ္လိုလပ
ု ္ စစ္ေဆးလိ႔ရ
ု မွာလ၊ ဘာမွ မေၾကာက္ပါန႔၊
လံုးဝ မနာေစရပါဘူး”
ဟု ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆိုေသာလည္း မရဘ ပါးစပ္ကို အတင္းပိတထ
္ ား၏။ ဆရာဝန္သည္
လူနာအမ်ဳိးသမီးႀကီး ပါးစပ္ဟလာေအာင္ ဘယ္လလ
ို ုပ္ရပါ့မလ အႀကံအိုက္ေနရာမွ စိတ္ကူးတစ္ခု ရလာၿပီး..
“ဒါန႔ အစ္မႀကီးေရ.. ဒီေန႔ ထိပ္စီးဂဏန္း ဘာေကာင္းသလဗ်”
ဟု ႐ႈႏုတ္တရက္ ေမးလိုက္ေတာ့မွ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက..
“ငါး” ဟု ေရရြတလ
္ ိုကသ
္ ည္။ ဆရာဝန္လည္း သြားေတြကို စစ္ေဆးခြင့္ ရသြားေလသည္။
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ဆရာဝန္က လူနာ၏သြားကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးေနာက္..

“ခင္ဗ်ားရ႕သြားက အျမစ္ေတြပါ ပ်က္စီးေနၿပီ၊ နုတ္ပစ္မွ ရေတာ့မယ္”
“ဟုတ္က့.. ေကာင္းသလိုသာလုပ္ပါ ဆရာ”

“ဒါဆို ႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးနုတ္မွာလား.. ရွယ္ႏုတ္မွာလား”
လူနာက အံ့ၾသသြားၿပီး..
“ဟင္.. သြားႏုတ္တာေတာင္ ႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးေတြ ရွယ္ေတြ ရွိေသးလို႔လား ဆရာ”
“ရွိတာေပါ့ဗ်.. ရွယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထံုေဆးန႔ ႏုတ္ရမွာေလ”
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လူနာ၏သြားမ်ားသည္

ပိုးစားပ်က္စီးေန႐ႈႏံုမက

ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီး

အနာေတြျဖစ္ေန၏။

ထို႔ေၾကာင့္

ဆရာဝန္က..
“ခင္ဗ်ားေရာဂါက ေတာ္႐ႈႏံုန႔ မရဘူး၊ အန္တီဘိုငအ
္ ိုတစ္န႔ ကုမွ ျဖစ္မယ္”
“ဟင္.. ဒုကၡပ၊ ဆရာပ ျဖစ္ေအာင္ကုေပးလိ႔ ု မရဘူးလား၊ ဆရာ့အေဒၚဆီ ေျပာင္းၿပီး မကုပါရေစန႔ေတာ့”
ဟု လူနာက ေတာင္းပန္ေလသည္။

(အန္တဘ
ီ င
ို အ
္ တ
ို စ္- Antibiotic ပဋိဇဝ
ီ ေဆး)
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သြားဆရာဝန္တစ္ေယာက္သည္

သူ႔နာမည္ဆိုင္းဘုတ္

ခ်ိတ္ရန္အတြက္

သံ႐ႈႏိုက္ေနသည္။

မကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ ႐ႈႏိုက္ရင္း သံက ေကာက္သြားသည္။ သံကိုျပန္ႏုတ္ရာ ေအာက္ခံတိုင္က ပ်ဥ္းကတိုးသား
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုတ္လို႔မရဘ ျဖစ္ေန၏။ ထိုအခါ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနေသာ သူ႔မိန္းမက ေျပာသည္။
“သံေလးတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ ရေအာင္ မႏုတ္ႏိုင္ဘူးလား.. ဒါေၾကာင့္ ရွင့္ေဆးခန္း မေအာင္ျမင္တာေပါ့”

*

72

Typing – RAT

Proof & pdf – G!VER

&,farmjcif; tydkif;tprsm;

သြားအလြနက
္ ိုက္သျဖင့္

ေအာ္ဟစ္ညည္းညဴေနေသာ

လူနာတစ္ေယာက္သည္

ေဆးခန္းသိ႔ ု

ေရာက္ရွိလာ၏။ ဆရာဝန္က စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏၿပီး..
“ဘာမွမပူန႔.. ဆရာန႔ေတြ႔ရင္ ယူပစ္သလို ေပ်ာက္သြားေစရမယ္”
ဟု ေျပာၿပီး သြားကိုႏုတ္ေပးလိုကသ
္ ည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္..
“ဘယ္လိုလ.. သက္သာသြားၿပီ မဟုတလ
္ ား”

“ဟုတ္က့.. ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသြားပါၿပီ ဆရာ”
“ဒီလိုပ ျဖစ္ရမယ္ေလ.. ဒါေၾကာင့္ ဆရာန႔ေတြ႔ရင္ ယူပစ္လိုကသ
္ လို ျဖစ္ေစရမယ္လ႔ ို ေျပာတာေပါ့”
ဟု ဝံ့ႂကြားစြာ

ေျပာၿပီးေနာက္

က်သင့္ေငြေရးထားေသာ

ဘီလ္စာရြက္ကို

လွမး္ ေပးလိုက္သည္။

လူနာသည္ ဘီလ္စာရြက္ကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဟုတ္က.့ . ယူပစ္သလိုပါပ ဆရာရယ္”
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သြားဆရာဝန္က လူနာ၏သြားမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏၿပီးေနာက္..

“ခင္ဗ်ားရ႕ အံသြားမွာ ပိုးစားၿပီး အေခါင္းေပါက္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္”
လူနာက စိုးရိမ္ေသာေလသံျဖင့္..

“ဟုတ္လား.. အေခါင္းေပါက္က ေတာ္ေတာ္ႀကီးသလား ဆရာ”
“အင္း.. နည္းနည္းေတာ့ ႀကီးတယ္ဗ်”
“ဟာ.. ဒါဆို သြားဖာတ့ ကုန္က်စရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာေပါ့ေနာ္”
“မပူပါန႔ဗ်ာ..

ေဆးကုသစရိတ္

လံုေလာက္တအ
့ ျပင္

ခင္ဗ်ားအေနန႔

ဆုေငြ

ေဒၚလာသန္းန႔ခ်ီၿပီးေတာ့ေတာင္ ထပ္ရဦးမွာပါ”
“ဟင္.. ဘာျဖစ္လို႔လ ဆရာ”
“ဘာျဖစ္လို႔လဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားရ႕ သြားအေခါင္းေပါက္ထမွာ အိုစမာဘင္လာဒင္ ပုန္းေနတယ္ေလဗ်ာ”

၂၀၀၄ သြားဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ေဆးတကၠသလ
ို ္ ႏွစလ
္ ည္မဂၢဇင္း (ႏွစေ
္ လးဆယ္ျပည့္)

*
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ဦးဘ အျပင္မွ ျပန္လာသည္။ ခါတိုင္းလို ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်မရွိ။ သူ႔အခ်စ္ဆုးံ ေျမးကေလးက ေျပးၿပီး
ဆီးႀကိဳသည့္တိုင္ ဟိုအရင္ကလို ေပြ႔ခ်ီၿပီး ကလူက်ီစယ္ျခင္း မျပဳႏိုင္။ ဝယ္လာေနက်မုန႔ ္ ပါမလာသျဖင့္
ေျမးကေလးက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ေျခေဆာင့္တာေတာင္ ဂ႐ႈႏုမစိုက္ႏိုင္ဘ အိပ္ခန္းထ တန္းဝင္သြားသည္။
သူ႔မ်က္ႏွာက

နီရၿပီး

သုန္သုန္မန္မန္

ျဖစ္ေန၏။

တစ္ခုခု

အဆင္မေျပ

ျဖစ္လာသလား၊

ေနပမေကာင္းလိ႔လ
ု ားဟု သူ႔အဘြားႀကီးက စိုးရိမ္ၿပီး ေနာက္က လိုက္သြားသည္။
“ဘာျဖစ္လာလိ႔လ
ု ”
အဘြားႀကီး၏ အေမးကို ေခါင္းခါသည္။

“ေနမေကာင္းဘူးလား”
“ဘာမွမျဖစ္ဘူး”
“သံပရာရည္ ေသာက္မလား”
ေခါင္းခါသည္။
“ေကာ္ဖီ”
“မေသာက္ခ်င္ဘူး”
“တစ္ခုခု စား..”
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“အေမးအျမန္း ထူလိုကတ
္ ာကြာ”
ခပ္ေငါက္ေငါက္ေျပာၿပီးေနာက္ နားထင္ႏွစ္ဖက္ကို လက္မႏွင့္ ေထာက္လိက
ု ္သည္။
အဘြားႀကီးက..

“ေခါင္းမူးေနလို႔လား.. ေနဦး.. ဦးျမက ေသြးေဆးေပးမယ္ ဖုန္းဆက္ၿပီး..”
ဦးဘက လက္ဝါးကာျပၿပီး..

“သူ႔မ်က္ႏွာ မၾကည့္ခ်င္ဘူး”
ဟု ေျပာရင္း ပံုလက်သြားသည္။

ဦးဘကို

ေဆး႐ႈႏံုပို႔ၾက၏။

အခ်ိန္မီေရာက္သြားလိ႔ ု

ေတာ္ေသးသည္။

နည္းနည္းေနာက္က်လွ်င္

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ျပတ္သြားႏိုင္သည္။ ခုေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ဟု ဆရာဝန္က ေျပာသည္။

တိုက္တက
ို ္ဆိုငဆ
္ ိုင္ပင္
အျပင္ကျပန္အလာ

ဦးဘ၏သူငယ္ခ်င္း

ဘာေတြ

ဦးျမသည္လည္း

အလိုမက်ျဖစ္လာသလ

ေဆး႐ႈႏံုေပၚ

မသိ၊

ေရာက္ေနသည္။

ေဒါသေတြ

ျဖစ္ေနရာမွ

ရင္ဘတ္အရမ္းေအာင့္လာသျဖင့္ ေဆး႐ႈႏံုတင္လိုကရ
္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ အေျခအေနေကာင္းသြားပါၿပီဟု
ဦးျမ၏သမီးက ေျပာသည္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ဦးျမသည္လည္း ေဆး႐ႈႏံုပို႔ခါနီးမွာ..

“ဦးဘကို မေျပာန႔”
ဟု တားျမစ္ခ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္
စကားထိုင္ေျပာေနၾကရင္း

ဘာမ်ားျဖစ္ၾကတာလဟု

႐ႈႏုတ္တရက္

ေဒါသတႀကီး

စံုစမ္းၾကည့္သည္။

အျပန္အလွန္

ညေနက

ဓမၼာ႐ႈႏံုမွာ

ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုကုန္ၾကတာပဟု

ဓမၼာ႐ႈႏံုအေစာင့္ႀကီးက ေျပာသည္။
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“အံ့ပါရ႕ေတာ္..

ဒီအရြယ္ႀကီးေတြက်မွ

တရားေဆြးေႏြးေနရာက

ထၿပီး

ရန္ျဖစ္ၾကသတ့၊

လူၾကားလိ႔ေ
ု တာင္ မေကာင္းဘူး”
ဟု ဦးဘ၏ အဘြားႀကီးက ေရရြတ္သည္။

အမွန္မွာ အဂၤလိပ္ပရီးမီးယားရွစ္ အသင္းေတြထက မန္ယူႏွင့္ အာဆင္နယ္ ဘယ္သူပိုေကာင္းသလ
ျငင္းခုန္ရာမွ ျပႆနာတက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘုရားပန္းလေနေသာ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကသာ
သတိျပဳမိလိုကသ
္ ည္။

ဖတ္စရာဂ်ာနယ္
အမွတ-္ ၁ (၄-၁-၂၀၀၅)
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မိန္းမက အိမ္ခန္းထမွ လွမ္းေခၚေသာေၾကာင့္ လက္က်န္ေကာ္ဖီကို ဇိမ္ဆြၿပီး မေသာက္ႏိုင္ေတာ့ဘ
တစ္က်ိဳက္တည္း ေမာ့ခ်လိက
ု ္ရသည္။ သူေခၚလိ႔ ု ခ်က္ခ်င္းမေရာက္လွ်င္ မိန္းမက စိတ္ေကာက္တတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခပ္သြကသ
္ ြက္ကေလး သြားရသည္။
ေဘာ္လီခ်ိတ္

ကူခ်ိတ္ေပးဖိ႔ ု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥက အလြန္လြယ္ကသ
ူ ည္။

မိန္းမေတြ ကၽြမ္းက်င္အပ္ေသာ အလုပ္မ်ိဳး။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ မိန္းမက ခုတေလာ နည္းနည္းဝလာသည္။ ဒါကို
ဖံုးကြယ္ဖ႔အ
ို တြက္

ေဘာ္လီအက််ႌ

ခပ္က်ပ္က်ပ္ျဖင့္

စည္းေႏွာင္ဖ႔ို

ႀကိဳးစားသည္။

လက္ေနာက္ျပန္

အေနအထားႏွင့္ အတင္းဆြေစ့ရေသာေၾကာင့္ အားမပါဘ အခက္အချဖစ္ေလ့ရသ
ွိ ည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူက ဝင္ကူေပးရျခင္း ျဖစ္၏။ ဒီလိုအခါတိုင္းမွာ ေလ႐ႈႏူးသုနသ
္ ုန္ ဇာတ္ကားထက မင္းသမီး

စကားလက္၏ ေခၽြးခံအက််ႌကို ဆင္ျမန္းေပးရရွာေသာ အိမ္ေဖာ္ကပၸလီမႀကီးကို သတိရျမင္ေယာင္မိတတ္သည္။

သံုးေလးႀကိမ္ေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီ းေနာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္သည္။
“ကားအဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ လာေခၚေနာ္”
ဟု မိန္းမက ၫႊန္ၾကားသျဖင့္ ကားဂိုေဒါင္ဆီ ထြက္ခ့သည္။

ကားက ခုတေလာ မနက္ပိုင္း အႏိးရခက္တတ္သည္။ ဘက္ထရီမေကာင္းလိ႔လ
ု ား၊ ဒိုင္နမိုေမာ္တာ
အျပစ္လား၊ ပလပ္ေတြ မေကာင္းလိ႔လ
ု ား၊ အခ်ိန္ရလွ်င္ စက္ဆရာဆီ သြားျပရဦးမည္။
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ေလးငါးဆယ္ခ်က္ေလာက္ ေမႊ႔ၿပီးမွ စက္ႏိုးသည္။ ကားကို အိမ္ေရွ႕တံခါးေပါက္ တည့္တည့္မွာ ရပ္သည္။
မိန္းမက ဟြန္းတီးၿပီးေခၚတာကို မႀကိဳက္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ေႏြးေအာင္ စက္မသတ္ဘ ထားခ့ၿပီး မိန္းမကို

သြားေခၚရသည္။

ကားေပၚေရာက္ၿပီးကာမွ..
“ေဟာ.. ေရႊဆိုင္ကေဘာက္ခ်ာ ေမ့က်န္ခ့ၿပီ၊ ေမာင္ပ ေျပးယူလိုက္ပါဦး၊ မွန္တင္ခုအ
ံ ံဆြထမွာ ရွိတယ္”
ဟု ဆိုသျဖင့္ အိပ္ခန္းထ တစ္ေခါက္ေျပးရျပန္သည္။ ကားေပၚျပန္ေရာက္ေတာ့ မိန္းမက ဒက္ရ္ဘ
ွ ုတ္ကို
ပြတ္ၾကည့္ေနတာ ေတြ႔ရ၏။
“ဖုန္ေတြ ေပေနပါလား၊ ၿပီးေတာ့ အေရာင္ကလည္း မြေျခာက္ေျခာက္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ လယ္သာေပါ့လစ္ရ္န
ွ ႔
တိုက္လက
ို ္ပါဦး”
သူ ေခါင္းညိတ္ျပလိုကသ
္ ည္။

ေရႊဆိုင္ကို

အလ်င္ေမာင္းခိုင္းသည္။

အပ္ထားေသာအထည္ကို

ေရြးသည္။

ေငြရွစ္ေသာင္းခြ

ထပ္ေပးရမည္။ မိန္းမက တစ္ေထာင္တန္တစ္အုပ္ကို ပိုက္ဆံအိတထ
္ မွ ထုတ၍
္ သူ႔လက္ထထည့္ၿပီး..
“ေမာင္ပ ေရေပးလိုက္ပါ”
ဟု ဆိုသျဖင့္ ေငြေတြကို ေရတြက္ၿပီး ေပးလိက
ု ္သည္။ က်န္ေငြကို မိန္းမလက္ထ ျပန္ထည့္လိုကသ
္ ည္။
“ကားျပင္ဖို႔ ရွိတယ္ဆ.ို . ယူထားဦး၊ ၿပီးမွ ရွင္းမယ္”

ဟု မိန္းမက ေျပာသည္။

ေရႊဆိုင္ကၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးကို ေမာင္းပိ႔ရ
ု သည္။ ကားထမွာပင္ေစာင့္ၿပီး ေနခ့ခ်င္ေသာ္လည္း
“ပစၥည္းဝယ္စရာေတြ ရွိတယ္.. တစ္ေယာက္တည္း မသယ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုသျဖင့္ လိုကသ
္ ာြ းရသည္။
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အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဝင္ၿပီး အက််ႌေရြးသည္။ အသင့္ခ်ဳပ္ၿပီးသား အက််ႌေတြ ဝယ္သည္။ ဇာအစ တစ္စကို
အေရာင္ႀကိဳက္လ႔ဆ
ို ိုၿပီး ထပ္ဝယ္သည္။ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ တစ္ေခါက္သြားၿပီး အက််ႌထပ္အပ္ျပန္သည္။

“ဆိုင္ေနရာ မွတ္ထားဦးေနာ္.. ေမာင္ပ လာေရြးရမွာ”
ဟု သတိေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ စတိုးဆိုင္ေတြ ေလွ်ာက္ဝင္သည္။ တစ္ဆိုင္မွာ ေရေမႊးဝယ္သည္။
ေနာက္တစ္ဆိင
ု ္မွာ

လိုခ်င္ေသာ

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္

အမ်ဳိးအစား

မရသျဖင့္

ဆံပင္ေပါင္းတင္ေဆး

ေနာက္တစ္ဆိုင္က်မွ

ဝယ္သည္။

ဝယ္သည္။

မ်က္ႏွာသန္႔စင္ေဆးကေတာ့

ဖိနပ္ဆိုင္

ဝင္ေသးေသာ္လည္း

စိတ္ႀကိဳက္မေတြ႔သျဖင့္ မဝယ္ျဖစ္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အမ
ိ ္

လိုက္ပ႔ရ
ို သည္။

သူငယ္ခ်င္းကိုေခၚၿပီး

အလွျပင္ဆုိင္

သြားသည္။

တစ္နာရီေလာက္အၾကာမွာ ျပန္ထက
ြ ္လာသည္။ ဆံပင္နည္းနည္းတိလာတယ္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔အျမင္မွာေတာ့
ဘာမွမထူးျခားဘူး ထင္သည္။ သူငယ္ခ်င္းကို အေအးတိုက္ခ်င္ေသးတယ္ ဆုိသျဖင့္ ေရႊပုဇြန္သ႔ ို ေမာင္းပိ႔ရ
ု သည္။

အေအးဆိုင္က ျပန္အထြကမ
္ ွာ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခု ေပၚလာျပန္သည္။ အဆီက်ဗိုက္ခ်ပ္ေစတ့

စက္အသစ္ ေရာက္ေနတယ္ဟု သူငယ္ခ်င္းက သတင္းေပးသျဖင့္ ကိုယ္ကာယအလွျပင္ခန္းကို လိုက္ပ႔ရ
ို သည္။
ဤတြင္ မိန္းမ၏ ပထမပိုင္းခရီးစဥ္ ၿပီးသည္။

“ေမာင္ ဘာကိစၥသြားစရာရွိေသးလ”

ဟု ေမးသျဖင့္ ကားဝပ္ေရွာ့သာြ းဖို႔ စိတ္ကူးထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ေကာင္းသားပ..

ဝပ္ေရွာ့သြားရင္းန႔

သြားလိုက္ေလ၊

ေဆးဆိုင္ဝင္လိုကပ
္ ါ၊

ညေနငါးနာရီ

လာႀကိဳေနာ္၊

ေဖေဖတိ႔အ
ု ိမ္

သြားရေအာင္၊

ေဖေဖ့အတြက္

စူပရာဒင္း

တစ္ပုလင္း၊

ေမေမ့အတြက္

ဂမုန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ေသြးေဆး ဝယ္ခ့၊ ေၾသာ္.. တစ္လက္စတည္း ေငြေဆာင္မွာ႐ႈႏိုက္လာတ့ ဓာတ္ပုေ
ံ တြပါ
ဝင္ေရြးလိုက္ဦး”
သူ ေခါင္းညိတ္ၿပီး ကားထြက္မည္အလုပ္မာွ ..
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“ေနဦး.. ေနဦး၊ အခ်ိန္ရရင္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကိစၥလည္း ဝင္ၿပီးစံုစမ္းခ့ေနာ္”

မိန္းမမွာေသာကိစၥေတြ
ဓာတ္ဆထ
ီ ည့္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။

လုပ္ၿပီးေနာက္
သတိရသည္။

ဆီဆိုင္ဝန္ထမ္းက

ကားဝပ္ေရွာ့ဆသ
ီ ႔ ို

ဆီဆိုင္ေရာက္ေတာ့

တစ္ဖက္ျခမ္းက

ေမာင္းလာခ့ရင္း

ကံအားေလ်ာ္စြာ

ကားတစ္စီးကို

ဒီေန႔

ကားရွင္းေနတာ

ျဖည့္ေပးေနတုန္း

ဆီဖိုးေငြ

သြင္းထားလိုကသ
္ ည္။

ကားေမာင္းရတာ

အေတာ္ပင္ပန္းသြားၿပီ။

ဝပ္ေရွာ့မသြားခင္

လက္ဖက္ရည္တစ္ခက
ြ ္

ဝင္ေသာက္ရေကာင္းမလား စဥ္းစားေနစဥ္..
“အစ္ကို.. ဆီတိုင္ကအ
ီ ဖံုး ဖြင့္ေပးဦးေလ”
ဟု ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္းက သတိေပးသည္။
သူက..
“ဓာတ္ဆီကို တိုင္ကထ
ီ မထည့္န႔.. ေဟာဒီထသာ ေလာင္းထည့္လိုက္ပါေတာ့ကြာ”

ဟု ေျပာၿပီး ပါးစပ္ဟေပးလိုက္ေလ၏။

ဖတ္စရာဂ်ာနယ္
အမွတ-္ ၈ (၂၂-၂-၂၀၀၅)
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တစ္ေကာ္လဝ
ံ တဳ (၃)

ကိုလိုနီေခတ္က ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ အမိန႔ရ
္ အေပါင္ဆိုငဆ
္ ိုတာေတြ ရွိသည္။ တ႐ႈႏုတလ
္ ူမ်ဳိးေတြ လုပ္ၾက၏။
ထိုစဥ္က လက္ပတ္နာရီ၊ ပိုးလုံခ်ည္၊ သကၠလတ္တိုက္ပုက
ံ အစ ပစၥည္းမ်ဳိ းစံုကို လက္ခသ
ံ ည္။ စာေရးစာခ်ီေတြမွာ
လလယ္ရက္မွာ

ပစၥည္းေပါင္ၿပီး

လကုန္လ႔ ို

လခထုတ္ေတာ့

ျပန္ေရြးသည္။

တခ်ဳိ႕က

ရွိတာေပါင္ၿပီး

ျမင္းပြေလာင္းသည္။ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေကာင္ ထိုးသည္။ ႏိုင္လွ်င္ ျပန္ေရြးသည္။ ႐ႈႏံးလွ်င္ အဆံုးခံသည္။

တကၠသလ
ို ္ေက်ာင္းသားေတြေတာင္မွ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးလို႔ ဘိုင္ျပတ္သြားလွ်င္ အေပါင္ဆိုင္ ေျပးရသည္ဟု
ၾကားဖူးဖတ္ဖူးသည္။

ေရႊထည္ပစၥည္းဆိုလွ်င္ ေရႊစစ္ မစစ္ စမ္းတ့အေနန႔ မွတ္ေက်ာက္တိုက္ၾကည့္ၿပီးမွ လက္ခသ
ံ ည္။
အေပါင္ဆိုင္ေတြက မွတ္အတိက
ု ္ၾကမ္းသည္ဟု နာမည္ႀကီးသည္။ ေရႊအစအနေလးေတြ မွတ္ေက်ာက္မွာ
ပြန္းၿငိၿပီး

က်န္ခ့တတ္သည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

အေပါင္ဆိုင္

ပို႔ဖန္မ်ားလွ်င္

ကိုယ့ေ
္ ရႊက

အေလးခ်ိန္

ေလ်ာ့ေလ်ာ့လက
ို ္လာတတ္သတ့။
လူရႊင္ေတာ္ေတြကလည္း

“ငါ့လက္ပတ္နာရီကကြာ..

ဝယ္တုန္းကေတာ့

ငါးဆယ္ပါပ၊

ေပါင္လိုက္ေရြးလိက
ု ္န႔ အတိုးပါေပါင္းရင္ တစ္ရာ့ငါးဆယ္ေလာက္ တန္ေနၿပီ” ဟု ျပက္လံုးထုတ္တတ္ၾကသည္။
အေပါင္ဆိုင္ယဥ္ေက်းမသည္

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေရာက္ေတာ့
ပါသြားသည္။

ပုဂၢလိကေတြ

ႀကိတ္လုပ္တာေလာက္သာ

လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီး

ႏွစ္အတန္အၾကာအထိ

အေပါင္ဆိုင္လပ
ု ္ငန္းေတြလည္း
လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့။

ရွိေတာ့သည္။

ေနရွင္နယ္လိုကေ
္ ဇးရွင္း

အျပင္လူအေနျဖင့္

အေပါင္ဆိုင္ေနရာမွာ

ရပ္ကြကထ
္ မွာ

ႏိုင္ငံပုိင္

ရွိေနခ့ေသးသည္။

လုပ္တအ
့ ထမွာ
တိုးတိုးတိတ္တတ
ိ ္

အေသးစားေခ်းေငြဌာနဆုိတာ

ေပၚေပါက္လာသည္။
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ခုခ်ိန္မွာေတာ့

ပုဂၢလိက

ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ

ျပန္ေပၚလာသည္။

တရားဝင္

ခ်ိတ္ဆြရေသာ

ဆိုင္းဘုတ္အစိမ္းေရာင္က ခပ္ေသးေသးသာျဖစ္၏။ အမိန႔ရ
္ အေပါင္ဆိုင္လ႔ ို ေရးထားတ့ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးကေတာ့

ဟီးထေနတာပ။
မိဘလက္ငတ
ု ္လက္ရင္းမိ႔လ
ု ို႔ ထင္ပါရ႕။ ဒီလုပ္ငန္းကို “သူလ႔”ို ကသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာေတြကလည္း မိ႐ႈႏိုးဖလာ အစဥ္အလာအတိုင္း ဆက္ၿပီးအားေပးေနၾကတာေပါ့။
ခုကာလ အေပါင္ဆိုင္ေတြကေတာ့ ပစၥည္းကို ပို၍ စိစစ္ေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။ အဝတ္အထည္ေတြကို
လက္မခံခ်င္ၾကေတာ့။ ေရႊဆလ
ို ွ်င္ေတာင္ မ်က္ႏွာသိမွ၊ စိတ္ခ်ရမွ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊဆိုင္က ေဘာက္ခ်ာပါမွ
ယူသည္။ အေပါင္ဆုးံ လွ်င္ ျပန္ေရာင္းဖို႔ မ်က္ႏွာပန္းလွသာ ကက္ဆက္၊ ပန္ကာ၊ စက္ဘီး စသည္တ႔က
ို ိုသာ
လက္ခံေလ့ရွိ၏။
သူသြားေနက် အေပါင္ဆိုင္ဆိုလွ်င္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ စိစစ္ေသးသည္။ စတီးခ်ဳိင့္ဆို ေျပာင္လက္ေနမွ၊
ဇီးဘရားတို႔၊ ဆီးဂလ္တ႔၊ို ေရာ့ကက္တ႔လ
ို ို နာမည္ႀကီးတံဆိပ္မွ ႀကိဳက္သည္။ ကက္ဆက္တ႔၊ို ပန္ကာတုိ႔ဆိုလွ်င္

အသစ္နီးပါးလတ္မွ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္း မေကာင္း ဖြင့္ၿပီးစမ္းၾကည့္ေသးသည္။ ခလုတ္ေတြ ဘာေတြ
ျပဳတ္ေန၊ ပ်က္ေနလွ်င္ လက္မခံ။

သူ႔ကိုေတာ့ ရယ္ဂူလာ ကပ္စတန္မာ မို႔လ႔ဆ
ို ိုၿပီး အထူးအခြင့အ
္ ေရး ေပးတတ္သည္။

အေပါင္ဆိုင္ကိုေရာက္သြားေတာ့ သူ႔ေရွ႕မွာ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ ရွိသျဖင့္ ေစာင့္ေနလိုကသ
္ ည္။
ပထမမိန္းမက လွ်ပ္စစ္မီးပူတစ္လုးံ လာေပါင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီးပူရ႕ အေျခအေနက သိပ္မေကာင္းလွ။
အေတာ္ရြေနၿပီ။

ဝါယာႀကိဳးကလည္း

နဂို

အဝတ္စအုပ္ထားေသာႀကိဳး

မဟုတ္။

႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးဝါယာႀကိဳးကို

တပ္ထားသည္။ အပူေလာင္ၿပီး ေပါက္သြားလိ႔ ု တိပ္န႔ ပတ္ထားရေသးသည္။ ပလပ္ကလည္း ေအာ္ရီဂ်င္နယ္
မဟုတ္ေတာ့။
အေပါင္ဆိုင္မွ တာဝန္ခံအမ်ဳိးသမီးက မီးပူကို စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ လက္ကိုငက
္ အက္ကြေနတာပါ
ထပ္ေတြ႕႔သြားသျဖင့္..
“မရဘူး.. လက္မခံႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာလိုကသ
္ ည္။ ပထမမိန္းမက..

“ေကာင္းပါတယ္ အစ္မရ႕.. မယံုရင္ ပလပ္ထိုးၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ပါလား”
“မီးပ်က္ေနတယ္”
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“အေကာင္းႀကီးပါ.. ဒီကိုလာခါနီးေတာင္ ကေလးအႏွီးေတြ တိုက္ခ့ေသးတယ္၊ ကိုင္ၾကည့္ပါလား..
ခပ္ေႏြးေႏြးရွိေသးတယ္”
မီးပူကိုကိုင္ျပၿပီး ေစာဒကတက္ေသးသည္။ ဆိုင္တာဝန္ခက
ံ
ဂ႐ႈႏုမစိုက္ေတာ့ဘ ဒုတိယမိန္းမဘက္
လွည့္၍..
“အစ္မကေကာ.. ဘာလ”
ဒုတိယမိန္းမသည္ အေပါင္ပစၥည္းကို ဆာလာအိတ္ထမွ ထုတယ
္ ူၿပီး ေကာင္တာေပၚ တင္လိုကသ
္ ည္။

ေၾကးမီးပူႀကီး

ျဖစ္၏။

အေပၚအဖံုးကို

ဖြင့္ၿပီး

အထမွာ

မီးေသြးခထည့္တိုက္ရေသာ

ေၾကးမီးပူႀကီးပ။ ေပါင္ပန္းလွေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုက္ခၽြတ္လာခသ
့ ျဖင့္

ေခတ္ေဟာင္းက

ဝင္းလက္ေသာအေရာင္မွာ

ဆိုင္တာဝန္ခအ
ံ မ်ဳိးသမီး၏ မ်က္လုးံ ေတြကိုေတာင္ ဟပ္မိသာြ းသလား ထင္ရ၏။
ဆိုင္တာဝန္ခက
ံ ခ်က္ခ်င္းဆြယူလက
ို ္ၿပီး..

“ရတယ္အစ္မ.. ရတယ္”
ပထမမိန္းမက မေက်နပ္ေသာေလသံျဖင့္..
“ကၽြန္မရ႕ လွ်ပ္စစ္မီးပူက်ေတာ့ မရဘူးတ့.. အဒါႀကီးက်ေတာ့..”
ဒုတိယမိန္းမက ဆတ္ခန လွည့္ၾကည့္ၿပီး..
“ဒါက ေၾကးအစစ္၊ ပိႆာခ်ိန္ေဈးန႔ဆိုရင္ေတာင္ မနည္းဘူး တန္တယ္၊ ဘာမွတသ
္ လ”
ဟု အားက်မခံ ျပန္ေျပာသည္။
သူကေတာ့ ခပ္ေအးေအးပင္ ေစာင့္ေနလိုကသ
္ ည္။ သူေပါင္မယ့္ ပစၥည္းကေတာ့ ေဖာင္တိန္တစ္ေခ်ာင္း
ျဖစ္၏။

ေဖာင္တိန္ဆိုလ႔ ို

အထင္ေတာ့

မေသးလိုကန
္ ႔။

ပတ္ကားအမ်ဳိးအစား

ျဖစ္၏။

“နစ္”

က

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ကာရက္ ရွိသည္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သ႔အ
ူ က်ိဳးျပဳစာေပေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေရးခ့တ့ ေဖာင္တိန္ေနာ္၊
ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္ဘူး။

ဖတ္စရာဂ်ာနယ္
အမွတ-္ ၂၇ (၁၉-၇-၂၀၀၅)
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တစ္ေကာ္လဝ
ံ တဳ (၄)

ေဟာ္တယ္ေရွ႕တြင္ ျပည့္က်ပ္ေနသျဖင့္ သူတို႔၏ ကားစုတ္ကေလးမွာ “ကားေနရာမရ” ျဖစ္ေန၏။
ေဟာ္တယ္ဝန္ထမ္းကေလးက

ေဘးဘက္သ႔ ို

ဆက္ေမာင္းသြားရန္

လမ္းၫႊန္ျပေနသည္။

ေဟာ္တယ္၏

ေဘးကြက္လပ္မွာလည္း ကားေတြ အေတာ္မ်ားေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အစြန္ဆုးံ တစ္ေနရာမွာ သြားရပ္ရသည္။
ရပ္ထားေသာကားမ်ားမွာ ေမာ္ဒယ္အျမင့္ေတြသာ မ်ားသည္။ အားလံုးလိုလို ေျပာင္လက္ေတာက္ပေနၾက၏။
သူတ႔၏
ို
ေဆးေရာင္မွိန္မွိန္ မာဇဒါဘီေျခာက္ရာ ေလးဘီးကားေလးသည္ “ဟိုကား” ေတြၾကားမွာ
မ်က္လုးံ ကေလး

ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္

ျဖစ္ေနသလို

ထင္ရ၏။

ဒါေတာင္

စေနေန႔မို႔

အဆင္ေျပတာ၊

မနက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ “ဒ႐ႈႏိုင္းေဒး” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကားသံုးလို႔ ရမွမဟုတ္။
ဘာပျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ကားလည္း အိတ္တီစစ္ေမာ္ဒယ္လ္ပါပ။ ၿပီးေတာ့ မိုးၿခိမ္းသလို ေအာင္ျမင္ခန္႔ညားတ့

တံခါးပိတ္သံန႔

ေလမုန္တိုင္းလို

ျမည္ဟိန္းတ့

စက္သက
ံ ိုေတာ့

ဘယ္ကားမွ

ယွဥ္လ႔မ
ို ရဘူးဟု

ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူလိုက္၏။

ေဟာ္တယ္ မဂၤလာခန္းမထ ဝင္လိုကသ
္ ည္။ လက္ဖ႔လ
ြ က္ခံေသာ ေကာင္တာဆီသို႔ သြားသည္။
စားပြရွည္ႀကီးေပၚမွာ

ရွိႏွင့ေ
္ နေသာ

လက္ဖ႔ဘ
ြ ူးႀကီးမ်ားကို

ျမင္ရေသာအခါ

သူတ႔၏
ို

လက္ဖ႔ဘ
ြ ူးသည္

အေတာ္ေသးငယ္ေနေၾကာင္း သိသာသြား၏။
သူတ႔ေ
ို ရွ႕မွ လူတစ္ေယာက္က ေကာင္တာမွ မိန္းကေလးထံ စာအိတ္ပါးပါးတစ္အတ
ိ ္ လွမ္းေပးတာ
ျမင္ေတာ့မွ ကိုယ့ထ
္ က္ေသးတာ ရွိေသးတာပဆိုၿပီး နည္းနည္း အားတက္လာသည္။ လက္ဖ႔ဘ
ြ ူးကို လွမ္းေပး၊

လက္ေဆာင္ျပန္ကမ္းေသာ
လက္ဖ႔စ
ြ ာအိတ္ကို

ေသာ့ခ်ိတ္ကိုယူၿပီး

ေဖာက္ေနတာ

မသိမသာ

ထြကလ
္ ာသည္။

သူ႔မိန္းမကေတာ့

ေစာင့္ၾကည့္ေနသျဖင့္

ေစာေစာက

ေျခလွမ္းအနည္းငယ္
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ေနာက္က်က်န္ခသ
့ ည္။ ၿပီးမွ သူ႔ကို မီေအာင္လိုက္လာၿပီး “ခ်က္လက္မွတ္လား.. အက္ဖ္အီးစီလား မသိဘူး” ဟု
ခပ္တိုးတိုးေျပာသည္။
ခန္းမထမွာ ဧည့္ပရိသတ္အေတာ္မ်ားမ်ား

ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔လင္မယားမွာ

ေနာက္နားခပ္က်က် စားပြမွာပ ေနရာရသည္။ စားပြ၏ တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ခပ္႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးကုပ္ကုပ္ ျဖစ္ဟန္တူေသာ

မိသားတစ္စုသာ ထိုင္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားကို ၿပံဳးျပႏတ္ဆက္ၿပီး ဝင္ထိုင္လိုက္ၾကသည္။
နာမည္ေက်ာ္ ေခတ္ေပၚတီးဝိုင္းတစ္ခက
ု
ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေနသည္။ အဆုိေတာ္ေတြကို သိတာလည္းရွိ၊
မသိတာလည္းရွိ၊

အသက္အရြယ္ေထာက္လာၿပီ

ျဖစ္ေသာ

တစ္ခ်ိန္က

နာမည္ေက်ာ္အဆုိေတာ္

အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦး၏ အလွည့ေ
္ ရာက္လာသည္။ သူ အလြန္ႏွစ္သက္ခ့သူပ။ ခုခ်ိန္ထိ အသံက မက်ေသး။
နားေထာင္လ႔ေ
ို ကာင္းဆ၊ ႏုပ်ဳိလွပဆ။
“ေတာ္ေတာ္ အရြယတ
္ င္တယ္ေနာ္”
သူ ေရရြတ္လက
ို ္သည္။ သူ႔မိန္းမ၏ တံု႔ျပန္သံ မၾကားရသျဖင့္ လွည့္ၾကည့္သည္။ မိန္းမသည္ တီးဝိုင္းကို
စိတ္မဝင္စား၊ လက္ဖ႔ေ
ြ ကာင္တာဆီသ႔သ
ို ာ ေစာင္းင့ၾကည့္ေနသည္။
ေဟာ္တယ္ဝန္ထမ္း လူငယ္ႏွစ္ေယာက္သည္ လိင္းတြန္႔ ကတ္ထူပုးံ ႀကီးတစ္ခုကို တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စက
ီ
မၿပီး

သယ္လာၾကသည္။

တင္စရာေနရာ

မရွိေတာ့။

စားပြရွည္ႀကီးေပၚတြင္
ထို႔ေၾကာင့္

အျခားလက္ဖ႔ဘ
ြ ူးႀကီးေတြႏွင့္

ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်မည္

အျပဳတြင္

ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္

ေနာက္မွကပ္လိုက္လာေသာ

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္က တစ္စုတ
ံ စ္ခု ေျပာသျဖင့္ သည္အတိုင္း ဆက္ကိုင္
မထားရ၏။

စားပြခံုေလးတစ္ခုကို

လူတစ္ရပ္စာမကေသာ

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က

ေသတၱာရွည္ႀကီးတစ္လုးံ ကေတာ့

ယူလာေပးမွ

တင္လ႔ရ
ို သြားသည္။

ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးသား ျဖစ္၏။ ဆိုနီ၊ တိုရွီဘာ၊

ဆမ္ေဆာင္း စေသာ တံဆိပ္မ်ိဳးစံုတ႔သ
ို ည္ တန္ဖိုးခ်င္း ၿပိဳင္ေနၾကေလသည္။
အခမ္းအနားမွဴးက ဖိတ္ေခၚေသာအခါ သတိ႔သ
ု ား၊ သတို႔သမီးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား

တန္းစီပြထြကလ
္ ာသည္။ အခါေတာ္ေပးသီခ်င္းကို အဆိုေတာ္ႀကီးက ဆုိေပးသည္။ “ဖံုကတၱီပါမွာ စံုညီစြာ”
ထိုင္ၾကၿပီးေနာက္ မဂၤလာစကားေျပာျခင္း၊ ပန္းကံုးစြပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္

ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေသာ

မုန္႔မ်ားကို

စားၾကသည္။

ေဟာ္တယ္ဧည့္ခံပြမ်ားစြာ

တက္ေရာက္ဖူးပါလ်က္ အခ်ဳိးက်ေအာင္ တစ္ခါမွ မစပ္ႏိုင္ခ့ေသာ လက္ဖက္ရည္ကို ေဖ်ာ္ေသာက္သည္။
အျပင္မွာဆိုလွ်င္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ဘယ္တုန္းကမွ တြဖက္သုးံ ေဆာင္ေလ့ မရွိေသာ ေရခမုန႔က
္ ို စားသည္။
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အေပါက္ဝမွာ

အသင့္ေစာင့္ေနေသာ

သတိ႔သ
ု ား၊

သတို႔သမီးႏွင့္

ႏွစ္ဖက္မဘ
ိ မ်ားကို

ႏတ္ဆက္ၿပီး

ေဟာ္တယ္ထမွ ထြက္ခ့ၾကသည္။
“သူမ်ားသားသမီးေတြမ်ား မိဘအေပၚ သိတတ္လက
ို ္တာ၊ အိမ္က သမီးကေတာ့ ခုထိမလပ္ေသးဘူး၊
ျမန္ျမန္ေနရာခ်ေပးလိုက္မွ ထင္တယ္”
သူ႔ဟာသကို

တစ္ဦးတည္းေသာ

ပရိသတ္ျဖစ္သည့္

မိန္းမက

မရယ္တ့အျပင္

မဆီမဆုိင္

ေမးခြန္းတစ္ခုကို ျပန္ေမးသည္။
“ရွင္ ပင္စင္ယူဖ႔ ို ဘယ္ေလာက္လိုေသးလ”
ထိုစကားကေတာ့ ဟာသမဟုတ္။ သို႔ရာတြင္ သူက ရယ္လိုက္သည္။ ကားေသာ့မ်ားကို ရီမုႏွင့္

ဖြင့္ၾကသျဖင့္ ဖားလက္တက္ေအာ္သံလို တကြိကြိျမည္သံေတြ ၾကားရသည္။ သူတို႔၏ ေလးဘီးကားေလးသည္
စတတ္တာ ေလးငါးခ်က္ေမႊ႔႐ႈႏံုျဖင့္ စက္ႏိုးလာပါေစဟု ႀကိတ္ၿပီး ဆုေတာင္းေနမိသည္။

အစီအစဥ္ ၿပီး၏။

ဖတ္စရာဂ်ာနယ္
အမွတ-္ ၃၇ (၂၇-၉-၂၀၀၅)
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တစ္ေကာ္လဝ
ံ တဳ (ရွယ)္

ေရႊႏိုင္ငံမွာ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး တေပ်ာ္ႀကီး ထြက္လာသည္။ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူး
ရထားသံလမ္းေဘးမွာ ေပါက္ဖြားလာတ့ စူလာနဖာပင္ေတြ က်ေနတာပ။ စူလာနဖာလို အစြမ္းထက္သလား
ဆိုတာကေတာ့ သံုးခြက္တစ္ခြက္တင္ က်ဳိေသာက္ၾကည့္မွ သိလိမ့မ
္ ည္။
အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေပေလာကသားအခ်ဳိ႕က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကသည္။
တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ႀကိဳဆုိၾကသည္ဟု ဆိုၾက၏။ စာအုပဆ
္ ိင
ု ္ေတြက ခုလို အင္န႔အားန႔
ထြက္လာၾကတာကိေ
ု တာ့ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဆိုင္မွာ ထားစရာေနရာ မရွိတာက ျပႆနာပဟု ေျပာၾကသည္။

ေဟာ္ကာေခၚ

လက္ေပြ႔အေရာင္းသမားေတြကလည္း

ထြကသ
္ မွ်အားလံုးကို

ေပြ႔ဖို႔ဆိုတာကေတာ့

အာႏိုးမွပျဖစ္မယ္၊ ေရာင္းေကာင္းတာပ ေရြးယူရမွာပဟု ဆိုၾကသည္။ စာဖတ္ပရိသတ္ အမ်ားစုကေတာ့
အသံသိပ္မထြက္။ အစကတည္းက ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြ ေဈးတက္လ႔ ို သိပ္မွ မဝယ္ႏိုင္ၾကတာဘ မဟုတလ
္ ား။
အေရအတြက္ မ်ားလာေပမယ့္ အေရာင္းအားက တက္မလာေတာ့ ေဈးကြကက
္ ို ခြယူၾကဖိ႔သ
ု ာ ရွိသည္။
ေစာင္ေရကိလ
ု ည္း မွ်ယူၾကေပေတာ့ေပါ့။ အေရအတြက္မ်ားလာသျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုငေ
္ တြလည္း မ်ားလာသည္။
အတြန္းအတိက
ု ္ကေလးေတြလည္း

အထိုကအ
္ ေလ်ာက္

ရွိလာသည္။

ဒါကလည္း

ေဈးကြက္ေခတ္ရ႕သေဘာသဘာဝ တစ္ခုပ။ ဆက္လက္ရွငသ
္ န္ဖ႔ ို ၿပိဳင္ဆိုင္လပ္ရွားရမည္။ ဆက္မၿပိဳင္ႏိုင္လွ်င္

ေနရစ္ခ့ေပေတာ့။
ဒီေတာ့ ဘာေတြၿပိဳင္ၾကမလ။ ဂ်ာနယ္၏ အသက္သည္ သတင္းျဖစ္၏။ သတင္းဆိုရာမွာလည္း ထူးမွ၊
ဦးမွ၊ စိတ္ဝင္စားစရာလည္း ေကာင္းမွျဖစ္မည္။ စာဖတ္ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားတ့ အေၾကာင္းအရာ ဆိုတာကလည္း
တိတိက်က် ေျပာလိ႔မ
ု ရ။ တသမတ္တည္း ရွိေနတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။
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ေဘာလံုးဆို ေဘာလံုး။ မန္ယူ၊ ခ်ယ္လ္ဆီး၊ လီဗာပူး၊ ရီးယလ္၊ ေရာ္နယ္ဒင္ဟို၊ ရြန္နီ၊ လမ္းပတ္၊ ဂ်ရတ္၊
ေမာ္ရင္ညိဳ၊ ဖာဂူဆန္။ ဒါေတြခ်ည္း ဖတ္ေနရသျဖင့္ ၾကာေတာ့ ႐ႈႏိုးအီခ်င္လာသည္။
ကမာၻ႔ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ေဝလမင္းသမီး ဒိုင္ယာနာ ကြယ္လြနတ
္ ုန္းက
ထိုသတင္းေၾကာင့္

စာနယ္ဇင္းေတြ

ေရာင္းေကာင္းခ့ဖူးသည္။

သို႔ရာတြင္

ဒိုင္ယာနာဆိတ
ု ာက

ေကာင္းစားစဥ္ကလည္း

စာနယ္ဇင္းေတြ

တစ္ေယာက္တည္းရွိတာ၊ ခဏခဏ ေသလိ႔ရ
ု တာ မဟုတ္။
ဘင္လာဒင္တ႔၊ို

ဆက္ဒမ္ဟူစိနတ
္ ႔ ို

အေတာ္စားလိုက္ရေသးသည္။

စာနယ္ဇင္းေတြ

အေရာင္းထိုင္းေနလိ႔ဆ
ု ုိၿပီး

သူတို႔က

ကူညီတ့အေနန႔

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လပ္ရွားေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္။ ဆူနာမီဆိုတာကလည္း ကာလနဂါးလိုပ တစ္ႀကိမ္လာၿပီးရင္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ၿငိမ္ၿပီး

ႏွပ္ေနတတ္တ့

ေကာင္စားမ်ဳိးေလ။

လူသတ္မတို႔၊

ေဖာက္ထြင္းမတိ႔လ
ု ို

လူစိတ္ဝင္စားမမ်ားတ့ မခင္းသတင္းမ်ဳိး ဆိုတာက်ေတာ့လည္း မ်ားမ်ားေမွ်ာ္လင့္တာမ်ဳိး မလုပ္ေကာင္းဘူး
မဟုတ္လား။

ထိပ္တန္း
လူႀကိဳက္မ်ားတာ

႐ႈႏုပ္ရွင္မင္းသား၊
မွန္သည္။

လက္ထပ္ေနၾကတာ

မင္းသမီးေတြ၊

သို႔ရာတြင္

မဟုတ္။

ဒါေတာင္

အဆိုေတာ္ေတြရ႕

သူတ႔က
ို လည္း
တခ်ဳိ႕ က

မဂၤလာဧည္ခံပသတင္
ြ
းေတြ

တစ္ပတ္တစ္ခါ၊

ႏွစ္ေက်ာ့သုးံ ေက်ာ့ထပ္ၿပီး

တစ္လတစ္ခါ

ဆုိသလို

အိမ္ေထာင္ျပဳေပးၾကလို႔

ေက်းဇူးတင္ရေသးသည္။ ကိုရီးယားမင္းသမီးေတြ ဝင္ကယ္ေပလိ႔သ
ု ာ နည္းနည္းပါးပါး အသက္႐ႈႏွဴေခ်ာင္ရတာ။
ဒါလည္း ၾကာၾကာလုပ္စားလိ႔ ု မရႏိုင္။
ဒါဆို

ကေလာင္အင္အားခ်င္း

ၿပိဳင္မလား။

ခက္တာက

ပရိသတ္အေပၚ

ၾသဇာရွိေသာ

ထိပ္တန္းစာေရးဆရာႀကီးေတြက သိပ္မ်ားမ်ားစားစားရွိတာ မဟုတ္။ စာနယ္ဇင္းေတြက တစ္ၿပံဳႀကီး။ ဒီေတာ့

ဆရာႀကီးေတြဆီ

အလုအယက္

ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းေလွ်ာက္လႊာေတြ

ဝိုင္းအံုၾကေတာ့သည္။
က်ေနတာပ။

စာမူေတာင္းခံလႊာေတြဆိုတာ

ဆရာႀကီးေတြကလည္း

စာေပစိတ္ျဖင့္

တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ႀကိဳးစားေရးေပးၾကရွာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စာမူဆိုသည္မွာ မိတၱဴပြားၿပီး တစ္တက
ို က
္ ို
တစ္ေစာင္ ျဖန္႔ေဝလိ႔ရ
ု တာ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာမူေကာင္းေတြက ရွားပါးလာျပန္သည္။
က.. ဒီေတာ့ ဘာၿပိဳင္ၾကဦးမလ။ အျပင္အဆင္ခ်င္း ၿပိဳင္ရေအာင္။ စိန္လက
ို ္ေလ။ ဒီလိုန႔ စာနယ္ဇင္း

“ကြာလတီ” ၿပိဳင္ပြႀကီးကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သသ ဆင္ႏႊၾကေလေတာ့သည္။
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြကို ျပည္တြင္းျဖစ္ ဘားျဖဴစကၠဴႏွင့္ ႐ႈႏိုက္ေနရာမွ ေနာ္ေဝစကၠဴ ေျပာင္း႐ႈႏိုက္သည္။

ဒါႏွင့္မွ အားမရေသးဘ ဝူဖရီစကၠဴႏွင့္ ႐ႈႏိုက္ႏွိပ္လာၾကသည္။ ဂ်ာနယ္အဖံုးကို ဝူဖရီႏွင့္ ႐ႈႏိုက္ေနရာမွ အတ္ေပပါ
ေႂကြစကၠဴေခ်ာႏွင့္ ႐ႈႏိုက္သည္။ ထိုအခါ မဂၢဇင္းေတြကလည္း အဖံုးကို အတ္ေပပါႏွင့္ ႐ႈႏိုက္ေနရာမွ ကတ္ထူဖုးံ
ေျပာင္းတင္သည္။
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ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ႐ႈႏိုး႐ႈႏိုး အျဖဴအမည္းတင္မကဘ အေရာင္ေတြ ထည့္႐ႈႏိုက္လာသည္။ တစ္ေရာင္က
ႏွစ္ေရာင္၊ ႏွစ္ေရာင္က သံုးေရာင္၊ ေလးေရာင္အထိ ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ေတာ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္လုးံ

ေရာင္စု႐ႈႏ
ံ ိုက္တ့အထိ ၿပိဳင္ပြအရွိန္က ျမင့္လာ၏။
မဂၢဇင္းေတြကလည္း

တစ္ေစာင္လုးံ ကို

ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာေတြျဖစ္ေအာင္

ေရာင္စုဒ
ံ ီဇိုင္းေတြ

ဆင္လာၾကသည္။ စကၠဴအမ်ဳိးအစားကိုလည္း ေျခာက္ဆယ္၊ ရွစ္ဆယ္ဂရမ္ကေန တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ဂရမ္အထိ
သံုးလာၾကသည္။
မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္က ႏွစ္ပတ္လည္အထူးထုတ္တြင္ မဂၢဇင္းအမည္စာလံုးကို ေဟာ္လိုဂရမ္ ေရာင္ျပန္ျဖင့္
႐ႈႏိုက္လိုကသ
္ ည္။ ထိုအခါ ေနာက္တစ္ေစာင္က သရီးဒီဓာတ္ပုျံ ဖင့္ ထြက္လာသည္။ ႐ႈႏေထာင့္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္
ပံုရိပ္ႏွစ္မ်ိဳး ျမင္ရေသာ နည္းပညာကို သံုးလာသည္။ ေရာင္ေျပာင္းအဖံုးျဖင့္ တင္ဆက္တာလည္း ရွိသည္။ ေန႔မွာ

အေရာင္တစ္မ်ိဳး၊

ညက်ေတာ့

အေရာင္တစ္မ်ိဳး

ျဖစ္၏။

မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္က

အဖံုးကို

လွန္လိုကလ
္ ွ်င္

မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္၏

မ်က္ႏွာဖံုးမွာ

ခရစၥမတ္ကတ္ေတြလို သံစံုတီးလံုး ထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ထား၏။

ေနာက္ထပ္

တီထြငဆ
္ န္းသစ္ထားတာ

ရွိေသးသည္။

ေမာ္ဒယ္လ္မိန္းကေလးက ျမန္မာဆန္ဆန္ ႐ႈႏိုး႐ႈႏိုးေလး ဝတ္စားဆင္ယင္ထားသည္။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကေတာ့
အေစာင္တစ္ရာျပည့္ (ဆရာျပည့္မဟုတ)္ အထူးထုတ္ကို တစ္ေစာင္လုးံ ေႂကြစကၠဴေခ်ာ အသံုးျပဳထား႐ႈႏံုမွ်မက
စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ

ပါဝင္ေသာ

စာသားအားလံုးကို

ဖိတ္စာေတြမွာလို

ေရႊေရာင္ေဖာင္းႂကြ

(အင္ေဘာ့စ)္

စာလံုးမ်ားျဖင့္ ႐ႈႏိုက္ႏွိပ္ထားေလသည္။
ဒီလိုန႔ပ

စာနယ္ဇင္းကြာလတီၿပိဳင္ပြႀကီးမွာ

အရွိန္ျမင့္သထက္

ျမင့္လာသည္။။

မဂၢဇင္း၊

ဂ်ာနယ္

ေဈးႏန္းေတြကလည္း ႀကီးသထက္ ႀကီးလာသည္။ သို႔ရာတြင.္ ...
စာနယ္ဇင္းထုတေ
္ ဝသူေတြ

အေနျဖင့္

ႀကိဳတင္ညႇိႏိင္းတိုင္ပင္ထားျခင္း

မရွိပါဘလ်က္

သေဘာတူထားၾကေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ ရိွပါေသးသည္။ ဘာလဆိုေတာ့... ....

“စာမူခ အေပးၿပိဳင္ပြႀကီး” က်င္းပဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပသည္။

(ဝတဳလိ႔ ု ေျပာၿပီးသားေနာ္)
ဖတ္စရာဂ်ာနယ္
အမွတ-္ ၅၁ (၃-၁-၂၀၀၆)
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အသံထက
ြ က
္ ထ
ု ုးံ

သူ

(စာေရးဆရာ)

သည္

ညတိုင္းလိုလို

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္

ထိုင္ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။

သူ႔လိုပင္

ပံုမွန္လာထုိင္တတ္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြ႔တတ္သည္။ ႐ႈႏံုးပိတ္ရက္ဆလ
ို ွ်င္ ဝန္ထမ္းေတြပါ လာထိုင္တတ္သျဖင့္
လူပိုစုသ
ံ ည္။
ေျပာၾကတ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ မ်ဳိးစံုပါပ။ တစ္ခါတေလ ဦးတည္ခ်က္မရွိဘ ေထြရာေလးပါး
ျဖစ္တတ္သည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိအေတြ႔အႀကံဳ (သို႔မဟုတ)္ မိမိစိတ္ကူးတစ္ခက
ု ို
ေျပာျပရာမွ ထိုအေၾကာင္းကို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ လတ္တေလာ

ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းထူးေတြအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကသည္။
ခုေလာေလာဆယ္ မပါမျဖစ္တ့ ကိစၥကေတာ့ ငလ်င္အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္

ေတာင္အာရွ

အေရွ႕ျခမ္းတစ္ေလွ်ာက္

ငလ်င္ဒဏ္ထက္

လူသိန္းခ်ီၿပီး

ေနာက္ဆက္တြျဖစ္ေပၚခ့ေသာ

အသက္ဆုးံ ႐ႈႏံးခ့ၾကရေသာ
ဆူနာမီေရလိင္းဒဏ္ေၾကာင့္

ကပ္ဆိုးႀကီးျဖစ္၏။
ေသဆံုးရသူေတြက

ပိုၿပီးမ်ားျပားခ့သည္။
ဒီထမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လူအေသအေပ်ာက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ခ့၏။
ခုလိုျဖစ္ရတာကေတာ့ အျပင္းထန္ဆုးံ ငလ်င္ႀကီး၏ ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ ေဝးကြာေနျခင္း၊ ကမ္း႐ႈႏိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္

လူေနက်ပါးျခင္း၊

ေရတိမ္ပိုင္း

ျဖစ္ေနျခင္း၊

ဆူနာမီလိင္းႀကီး

အရွိန္ကို

ဟန္႔တားကာကြယ္ေပးေသာ

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား သဘာဝအတိင
ု ္း ရွိေနေသးျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ က သံုးသပ္ၾကသည္။
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“အဒီေန႔မနက္က ကၽြန္ေတာ္က အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြ ထိုင္စားေနတာ၊ မိုက္ခန မိုက္ခနျဖစ္သြားေတာ့
ေသြးတက္ၿပီလ႔ ို ထင္တာေပါ့” ဟု တစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္က..
“ကၽြန္ေတာ္လည္း

ဒီလိုပ..

ဟတ္အတက္ဝင္ၿပီလ႔ ို

ထင္ေနတာ၊

ေဘးကပစၥည္းေတြပါ

သြက္သက
ြ ္ခါေနတာ ေတြ႔ေတာ့မွ ငလ်င္လပ္မွန္း သိတာ”
“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း လူက ယိမ္းထိုးလာေတာ့ ေလျဖတ္ၿပီထင္ၿပီး လန္႔သြားတာပ”
“ဒီၾကားထမွာ

ေကာလဟာလေတြက

ျဖစ္လိုကေ
္ သးတယ္၊

ဘယ္အခ်ိန္

ဘယ္ႏွစ္နာရီမွာ

ငလ်င္ထပ္လပ္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေလ”
“ငလ်င္

ဘယ္ေတာ့လပ္မယ္ဆိုတာ

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္တာမွ

မဟုတ္တာ၊

ေခတ္အမီဆုးံ ၊

အဒီလသ
ို ာ

အတိုးတက္ဆုးံ

ရေၾကးဆိုရင္

ဟိုတစ္ခါ

ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာေတာင္

ဂ်ပန္မွာ

လပ္သြားတ့

ကိုေဘးငလ်င္ႀကီးကို ေရွာင္ႏိုင္ရမွာေပါ့.. မဟုတ္ဘူးလား” ဟု စာေရးဆရာက ဝင္ေျပာသည္။

“ဆူနာမီေရလိင္းကေတာ့ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္န႔ ခရီးအကြာအေဝးကို လိုက္လ႔ ို မိနစ္ပိုင္း၊ နာရီပိုင္းေလာက္
ႀကိဳတင္သိႏိုင္တယ္တ့၊ အဒီအခ်က္န႔ ေရာေထြးၿပီး ေတာင္ထင္ေျမာက္ထင္ ျဖစ္ကန
ု တ
္ ာလည္း ပါတယ္ဗ်”

“လူေတြကေတာ့ သူမ်ားေျပာရင္ ယံုၾကတာပ၊ အိမ္ေပၚမွာ မေနရလိ႔ဆ
ု ိုၿပီး လမ္းေပၚမွာ တစ္ခ်ိန္လုးံ
ဒုကၡခံၿပီး

ထြက္ထိုငေ
္ နတလ
့ ူေတြကို

ကၽြန္ေတာ္က

ငလ်င္လပ္မယ္ဆိုတာ

ဘယ္သူမွ

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္တာမဟုတ္ဘူးလိ႔ ု ေျပာေတာ့ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္က ဘာျပန္ေျပာသလ သိလား”
“ဘာတ့လ”
“ငလ်င္ ဘယ္ေတာ့လပ္မယ္ဆတ
ို ာ ႀကိဳတင္မေျပာႏိုင္သလို ေနာက္ထပ္ မလပ္ေတာ့ပါဘူးလိ႔လ
ု ည္း
ႀကိဳတင္ၿပီး အာမခံႏိုင္လို႔လားတ”့
စာေရးဆရာက ေခါင္းတစ္ခ်က္ဆတ္ၿပီး....
“အင္းေလ.. ေၾကာက္တယ္ဆိုတာကို အျပစ္လို႔ ေျပာဖိ႔က
ု ေတာ့ ခက္သားကလား၊ လူေတြမွာကလည္း
ဒီအသက္ကေလး တစ္ေခ်ာင္းပ ရွိၾကရွာတာကိုး”
ဟု ေျပာသည္။
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ထိုစဥ္ ဆရာဝန္ ေရာက္လာသည္။ ဆရာဝန္သည္ ပံုမွန္လာေနက် မဟုတ္။ ေဆး႐ႈႏံုတာဝန္ၿပီးလွ်င္
ေဆးခန္းကို တန္းေျပးရသူ ျဖစ္သည္။ ေဆး႐ႈႏံုနားရက္ရမွ ေဆးခန္းမသြားခင္ ဝင္လာတတ္သူျဖစ္၏။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္

အာ႐ႈႏံုေၾကာ

အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏

ေဆးခန္းမွာ

လက္ေထာက္အျဖစ္

ဝင္လုပ္ရင္း

ပညာဆည္းပူးေနသူလည္း ျဖစ္၏။

“ငလ်င္အေၾကာင္း ေျပာေနၾကတာမွ ဟုတ္ရ႕လား” ဟု ဆရာဝန္က ေမးသည္။
“ဒါပ ေျပာစရာရွိတာကိုး ဆရာရ႕”

“ေအးဗ်ာ.. ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒါပ ေျပာမလို႔ပါပ၊ ငလ်င္န႔ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတ့ လူနာတစ္ေယာက္
ေတြ႔ခ့ရတယ္ဗ်”

အားလံုးက စိတ္ဝင္စားသြားသည္။ ဆရာဝန္က ဆက္ေျပာ၏။
“ဦးေႏွာက္မွာ

ေနာက္တစ္ခါ

တစ္စုတ
ံ စ္ခုေၾကာင့္

ေခါင္းကို မေတာ္တဆ

ဒဏ္ရာရၿပီး

ထိခိုက္မိၿပီး

အတိတေ
္ မ့သြားတ့

လူနာတစ္ေယာက္ဟာ

ျပန္ေကာင္းသြားတယ္ ဆိတ
ု ာမ်ဳိး

႐ႈႏုပ္ရွင္ေတြထမွာ

ေတြ႔ဖူးတယ္ မဟုတလ
္ ား”

ေခါင္းညိတ္ၾကသည္။
“တကယ္ေတာ့

အဒါမ်ဳိး

ျဖစ္တတ္တယ္ဆိေ
ု ပမယ့္

႐ႈႏုပ္ရွင္ေတြ၊

ဝတဳေတြထမွာေလာက္ေတာ့

မလြယ္ပါဘူး၊ အေတာ္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခပါဗ်ာ၊ ဒါေပမ့ ေဆးခန္းမွာ ဒါမ်ဳိးဆန္ဆန္ ေတြ႔ခ့ရတယ္ဗ်”
“ဘယ္လိုမ်ဳိးလ ဆရာ”

“ခါးဆစ္႐ႈႏိုး

ထိခိုက္မိၿပီး

ေအာက္ပိုင္းမလပ္ရာွ းႏိုင္တ့

လူနာဗ်၊

အ႐ႈႏိုးအေနအထား

ပ်က္သြားလိ႔ ု

အာ႐ႈႏံုေၾကာမႀကီးကို ဖိမိၿပီး ျဖစ္တာ၊ ခြစိ္တ္ကုသဖိ႔လ
ု ည္း ရေကာင္း ရႏိုင္ေပမယ့္ တပ္အပ္ေကာင္းသြားမယ္လ႔ ို
မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဒါန႔ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးန႔ ကုေနရတာ”
ထိုလူနာက

ရွစ္ထပ္တက
ို ္ခန္းမွာ

ေနျခင္းျဖစ္၏။

ငလ်င္လည္းလပ္ေရာ

သူ႔ေရာဂါကိုေမ့ၿပီး

ေၾကာက္လန္႔တၾကား ႐ႈႏုန္းကန္ထြက္ေျပးရာက ေက်ာ႐ႈႏိုးအေနအထား ျပန္မွန္သြားၿပီး ေကာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္
ဆို၏။
“ခုဆိုရင္ လူေကာင္းပကတိလို လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ အမွီအတြယ္န႔ဆိုရင္ သြားလိ႔ရ
ု ေနၿပီ”
“တကယ္ကံေကာင္းတ့လပ
ူ ဆရာ.. ေနာ္”
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“ကံေကာင္းတယ္လ႔ ို မေျပာန႔ဦးဗ်.. ေျခေထာက္ ျပန္ေကာင္းသြားေပမယ့္ ငလ်င္လပ္တ့အခိ်န္မွာ
ရွစ္ထပ္တက
ို ္က

သြက္သက
ြ ္ခါေနေတာ့

ေသတာ့မွာပလိ႔ ု

အရမ္းထိတ္လန္႔ၿပီး

စကားမေျပာႏိုင္ေတာ့ဘ

ျဖစ္သြားတယ္”
“ဟာဗ်ာ.. ျဖစ္ပံုကလ”
“အရမ္းေၾကာက္စရာအျဖစ္န႔ ႀကံဳရတာတိ႔၊ု အလြန္တုနလ
္ ပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ ျမင္ကြငး္ ကို ျမင္ရတာတိ႔ ု
ျဖစ္တ့အခါ

အဒီလိုပ

ဆြ႔အ
ံ သြားတတ္တယ္၊

မ်ားေသာအားျဖင့္

ဒါမ်ဳိးဟာ

ယာယီပ

ျဖစ္တတ္တာပါ၊

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတ့အထိ ျပန္မေကာင္းဘ ျဖစ္ေနတတ္တယ္”
“အခု ဆရာေျပာတလ
့ ူကေကာ.. သူ႔ခမ်ာ သနားပါတယ္၊ ေျခေထာက္ျပန္ေကာင္းသြားၿပီးမွ ဆြံ႔အ
သြားရရွာတယ္”
“အခုေတာ့ ျပန္ေကာင္းသြားပါၿပီ.. စကားျပန္ေျပာႏိုင္ပါၿပီ”

“ဟုတ္လား.. ဆရာတိ႔ ု ဘယ္လိုကထ
ု ုးံ ကို သံုးလိုက္လ႔လ
ို ”
“ဘာကုထုးံ မွ မသံုးလိုက္ရဘူး.. သူ႔ဘာသာ ျပန္ေကာင္းသြားတာ”
“ဘယ္လိုလ ဆရာရ႕”
“ဒီလိုဗ်.... ႐ႈႏုပ္ျမင္သံၾကားက တိုက္႐ႈႏိုက္ျပတ့ တုိက္ဂါးဖလား ေဘာလံုးပြမွာ ျမန္မာအသင္း ကန္ေနပံုကို
ၾကည့္ရင္း အားမလုိအားမရျဖစ္ၿပီး ထေအာ္လိုက္ရာက အသံျပန္ထြကလ
္ ာတာပ”
ဆရာဝန္က နာရီကို ၾကည့္ၿပီး..
“ဟာ.. ေဆးခန္းသြားဖို႔အခ်ိန္ေတာင္ နီးေနၿပီ”
ဆိုၿပီး ထထြက္သြားသည္။ နားေထာင္ေနသူမ်ား ဆန္႔တငံ့ငံ့ ျဖစ္က်န္ခ့သည္။ တကယ္ပ ေျပာသလား၊
စိတ္ကူးတည့္ရာပ ေလွ်ာက္ေျပာသြားသလား ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္လာမွပ ေမးၾကည့္ရေတာ့မည္။
ဒီဆရာဝန္ကလည္း ခပ္ေနာက္ေနာက္ရယ္။

အေတြးသစ္ဂ်ာနယ္
၅/ ၂၁၉ (၁၇-၁-၂၀၀၅)
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ၾကည့္လပ
ု ္

ကုမၸဏီ႐ႈႏံုးခ်ဳပ္ရွိ

တယ္လဖ
ီ ုန္းမ်ားသည္

အၿမလိုလို

တစ္လုးံ မဟုတ္

တစ္လုးံ ကေတာ့

ျမည္ေနတတ္သည္ဟု အဆိုရွိ၏။ အလုပ္မ်ားလြန္းတယ္ ဆိုတာကို တင္စားတ့သေဘာ ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းေတြက အလြန္ေအာင္ျမင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနခြမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ား၊
ျပင္ပမွာ တာဝန္ျဖင့္ သြားလာေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားဆီက တယ္လဖ
ီ ုန္းဆက္သယ
ြ ္မေတြ အဆက္မျပတ္
ရွိေနသည္။
ပိုင္ရွင္သူေဌးလည္းျဖစ္၊ ဒီဂ်ီလည္းျဖစ္သူ ကိုယတ
္ ိုင္ပင္လွ်င္ မၾကာခဏဆိုသလို ဖုန္းေျပာေနရသည္။
သူမ်ားက ဆက္သယ
ြ ္လာတာေရာ၊ သူက လွမ္းဆက္သြယ္ရတာေရာ၊ ဒါေတာင္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး
မိန္းကေလးက ပါးရည္နပ္ရည္ ရွိေပလိ႔ပ
ု ။ တခ်ဳိ႕ ဖုန္းေခၚဆိုမေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနခြတာဝန္ခံဆီ လႊေပး၊

တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ “ဒီဂ်ီ အစည္းအေဝးခန္းထမွာပါရွင”္ ၊ “အေရးႀကီးတ့ကိစၥန႔ အျပင္ခဏ ထြက္သြားပါတယ္”၊
“ဟုတ္က.့ . ဒီေန႔ေတာ့ ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ အဆင္မေျပပါဘူး” စသည္ျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေပးလိ႔ ု ေတာ္ေတာ့သည္။ ဒီလိုမွ
မဟုတ္လ႔က
ို ေတာ့ ဖုန္းေျပာရတာန႔ပ နားရြက္က မီးထေတာက္ႏိုင္ေလာက္သည္။
သူ၏ သီးသန္႔လက္ကိုင္ဖုန္းက အသံျမည္လာသည္။ ဒီဖုန္းနံပါတ္ကို သိတသ
့ ူက သိပ္မ်ားမ်ားစားစား
မရွိ၊ စိတ္အခ်ရဆံုး၊ အရင္းႏွီးဆံုး၊ အေရးအပါဆံုး လူမ်ားကိုသာ ဒီဖုန္းနံပါတ္ ေပးထားသည္။ ဒီထမွာ
သူ႔မိန္းမေတာင္မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိ။
သူက ဖုန္းကိုဖြင့ၿ္ ပီး ထူးလိုကသ
္ ည္။ တစ္ဖက္မ.ွ .
“ကၽြန္ေတာ္ပါ ဒီဂ်ီ ”
သူ႔ပီေအမွ ဆက္ျခင္း ျဖစ္၏။
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“ေအး..ေျပာ”
“ပါမစ္ က်ခါနီးပါၿပီ .. လက္မွတ္ထိုးဖိ႔ပ
ု က်န္ပါေတာ့တယ္.... အဒါ..”
“ဟုတ္ၿပီ.. ၾကည့္လုပ္လိုက္ကာြ ”

ထိုစကားသည္
သူ႔ပီေအေကာင္ေလးမွာ

အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း
အသက္သုးံ ဆယ္သာ

ျဖစ္၏။

လုပ္ပိုင္ခြင့ေ
္ ပးလိုက္ျခင္းလည္း

ရွိေသးသည္။

လူပ်ဳိလူလြတ္၊

ျဖစ္၏။

အသက္ငယ္ေသာ္လည္း

ဝါရင့္တစ္ေယာက္လို အားကိုးရသည္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိသည္။ လာဘ္ျမင္သည္။ သစၥာရွိသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို
အခ်ဳိ႕ကိုေတာင္

မ်က္ႏွာလႊထားလို႔ရသည္။

မိမိကိုယ္စား

စိတ္ခ်လက္ခ်

ကိုယ္တိုငသ
္ ြားဖုိ႔လိုအပ္ေသာ
ေစလႊတလ
္ ႔ရ
ို သူ

ျဖစ္၏။

အေရးႀကီးကိစၥ
ဒါေၾကာင့္လည္း

လစာေကာင္းေကာင္းေပးၿပီး ထိန္းထားျခင္းျဖစ္၏။
ဒီဂ်ီ၏ သီးသန္႔႐ႈႏံုးခန္းအတြင္းသိ႔ ု ခြင့္မေတာင္းဘ ဝင္ခြင့ရ
္ သူ အနည္းငယ္ထမွာ ပီေအေကာင္ေလးလည္း
ပါသည္။ သူက ႏွစ္ေယာက္စလံုး၏ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္ေတြကို ေခၽြတာေသာအားျဖင့္ စကားအပိုေတြ
ေျပာေလ့မရွိ။
“အခြန္႐ႈႏံုးကိုသြားၿပီး အစစ္ေဆးခံစရာ ရွိပါတယ္”
“ေအး.. မင္းပ သြားလိက
ု ္ေလ”

“ဒီႏွစ္ ကုမၸဏီအျမတ္ေငြက သိသသ
ိ ာသာ တက္လာေတာ့ အျမတ္ခြန္ နည္းနည္းပိုေဆာင္ရပါလိမ့မ
္ ယ္”
“ေကာင္းၿပီေလ.. မင္း ၾကည့္လုပ္လိုက္ေပါ့”

ဒီဂ်ီ

တယ္လီဖုန္းေျပာေနသျဖင့္

ပီေအေကာင္ေလးက

ရပ္ေစာင့္ေနရသည္။

ဒီ ဂ်ီက

လက္ျပၿပီး

ထိုင္ခိင
ု ္းလိုက္သည္။ ဖုန္းေျပာတာ နည္းနည္းၾကာသည္။ ၿပီးမွ ေခါင္းဆတ္ျပၿပီး စကားေျပာခြင့္ ေပးလိုက္သည္။
ပီေအက..
“ကြန္တိန္နာေတြကိစၥမွာ ျပႆနာနည္းနည္း ရွိပါတယ္”

“ဘာျဖစ္လို႔လ”
“ကၽြန္ေတာ္တ႔ပ
ို စၥည္းေတြကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး၊ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက စည္းကမ္းန႔ မညီလို႔တ့၊

အားလံုးကို

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္

စစ္ေဆးမွာဆိုေတာ့

ပစၥည္းထုတ္ဖိ႔ ု

နည္းနည္း

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားႏိုင္ပါတယ္”
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“အဒီေတာ့..”
“အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ပစၥည္းမျပတ္ရေအာင္ ထိန္းၿပီး ျဖန္႔ရပါလိမ့္မယ္၊ ေဈးႏန္းကိုလည္း ျပင္သင့္ရင္
ျပင္ရပါလိမ့္မယ္”
“ဒါေတြြ မင္းပိုင္ပါတယ္.. ၾကည့္လုပ္လိုက္ေလ”
ဟု လုပ္ပိုင္ခြင့ ္ ေပးလိုက္သည္။
“မနက္ျဖန္လုပ္မယ့္

ညႇိႏိင္းအစည္းအေဝးက

အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး

တက္လာၾကပါလိမ့မ
္ ယ္၊

နည္းနည္းအေရးႀကီးပါတယ္၊
ကုန္ပစၥည္းသစ္အေၾကာင္းလည္း

ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ရမွာဆိုေတာ့ ဒီဂ်ီကိုယ္တိုင္ တက္သင့္ပါတယ္”
“မနက္ျဖန္ ငါ မအားဘူးကြ.. ငါ့သားက ေက်ာင္းမွာ ဆုတက္ယူရမွာ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ လွဴဖို႔လည္း
ရွိတယ္၊ မသြားလိ႔မ
ု ျဖစ္ဘူး၊ သူ႔ေမြးေန႔တုန္းကလည္း ငါ ခရီးထြက္ေနလိ႔ ု ဘာမွ လုပ္မေပးႏိုင္ခ့ဘူး၊ ဒီတစ္ခါ ငါ

ပ်က္ကြက္ရင္

မလြယဘ
္ ူး၊

ဒီေကာင္

စိတ္ေကာက္ၿပီး

ေသာင္းက်န္းေနရင္

ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ဖ႔ေ
ို ကာင္းတယ္ဆတ
ို ာ မင္းလည္း သိသားပ”

“ဒါေပမ့ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥတခ်ဳိ႕ ရွိေနေတာ့”
“ဒီအစည္းအေဝးကို မင္းသြားတက္တာဟာ ငါကိုယ္တိုင္တက္တာန႔ အတူတူပါပ၊ လိုအပ္ရင္ မင္းပ

ငါ့ကိုယ္စား အဆံုးအျဖတ္ေပးလိုက္ပါ၊ မင္းဟာ ငါ့ရ႕ကိုယ္ပြားပ”
ညေန ငါးနာရီခြၿပီ။ တစ္ေန႔လုးံ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေနရတာန႔ပ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ခ့သည္။ စိတ္ေရာလူပါ

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၿပီ။ ဒါေတာင္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို ပီေအေကာင္ေလးက ႀကိဳရွင္းထားေပလိ႔။ု
အပန္းေျပသြားေအာင္ အႏွိပ္ခံရ ေကာင္းမလား၊ ေရေႏြးေငြ႔န႔ တစ္ကိုယလ
္ ုးံ ေပါင္းတင္တ့ဆီကို
သြားရေကာင္းမလား၊ ရွန္ပိန္ေအးေအးေလးန႔ အေမာေျဖရေကာင္းမလား စဥ္းစားေနတုန္း ပီေအက..
“ဒီေန႔

အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးန႔

ခ်ိန္းထားပါတယ္၊

တိုကင္နံပါတ္

ထူးရွယ္တစ္ကို

ရေအာင္

ယူထားပါတယ္၊ အဒါ..”
ထိုအခ်ိန္တြင္

ဒီဂ်ီ၏

သီးသန္႔လက္ကိုင္ဖုန္းက

အသံျမည္လာသည္။

ဖုန္းကိုဖြင့္၍

နားေထာင္လက
ို ္ၿပီးေနာက္ သူ႔မ်က္ႏွာက ေစာေစာကလို ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပံု မဟုတ္ေတာ့ဘ ခ်က္ခ်င္း
ရႊင္ပ်လန္းဆန္းလာသည္။
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“ေအးကြယ.္ . ကိုႀကီးလည္း အလုပ္ေတြ သိပ္မ်ားေနလိ႔ ု မလာျဖစ္တာပါ၊ စိတ္မေကာက္ပါန႔ကြာ..
ဟိုတစ္ခါပူဆာတ့ အသည္းပံု စိန္ေလာ့ကက္ေလး ဝယ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ နက္ျဖန္၊ ဘာ.. အခုလာရမယ္ ဟုတ္လား၊

ဟိုကိစၥေလးေတြက..

အ

အ..

အေရးမႀကီးပါဘူး၊

ဟုတ္ပါၿပီ၊ နာရီဝက္အတြင္း အေရာက္လာခ့ပါမယ္၊

သူ႔စိတ္ခ်ည္းပ.. သိပ္ဆိုးတယ္၊ ဒါပေနာ္”

ဖုန္းပိတ္လိုကသ
္ ည္။ ပီေအေကာင္ေလးက..
“အဒါ ေဆးခန္းက ေျခာက္နာရီဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္ထြက္မ.ွ .”
“ငါမအားဘူး.. အေရးႀကီးတ့ကိစၥ သြားစရာရွတ
ိ ယ္၊ မင္းလည္း ၾကားသားပ”
“ဒါေပမ့ ဆရာဝန္ႀကီးက..”
“ေဆးခန္းကို မင္းပ သြားလိုက္ေတာ့”
“ဗ်ာ”
ဒီဂ်ီက ေကာင္ေလး စကားမဆက္ႏုိင္ခင္ ဆတ္ခနထၿပီး သန္႔စင္ခန္းထ ဝင္သြားသည္။ ခဏအၾကာမွာ
ျပန္ထြက္လာေတာ့ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္လို ႏုပ်ဳိသြက္လက္ေနသည္။ တစ္ကယ
ို လ
္ ံုးလည္း ေမႊးႀကိဳင္လို႔။
“ၾကည့္လုပ္လိုက္ကြာ”

ဟု

ေကာင္ေလး၏

ပခံုးကိုပုတ္၍

ခပ္သုတ္သတ
ု ္

ထြက္သြားသည္။

ပီေအေကာင္ေလးရ႕ အေတြးထမွာေတာ့....
တကယ္ဆိုရင္ အခုသာြ းရမယ့္ ေနရာကိသ
ု ာ မိမိအား သူ႔ကိုယ္ပြားအျဖစ္ ေစလႊတ္သင့္ပါသည္။
အထူးကုေဆးခန္းတြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ အီးစီဂ်ီဆြျခင္း၊ အစမ္းသပ္ခံျခင္း စသည္တို႔မွာ ကိုယ္စားဝင္၍
ေဆာင္ရြက္ေပးလိ႔ ု မရဘူး မဟုတလ
္ ား။

လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္
၁/၃ (၁၀-၁၁-၂၀၀၆)
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အလုပႀ္ ကီး အကိင
ု ႀ္ ကးီ

သားအငယ္ဆုးံ ေကာင္သည္ အိမ္ထသိ႔ ု ဝင္လာသည္။ ခါတိုင္းဆိုလွ်င္ အိမ္အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္
ႀကံဳသလို ဝင္ေဆာ့လာသျဖင့္ အဝတ္အစားေတြ တြန႔ေ
္ ၾကၿပီး ညစ္ပတ္ေပေရေနတတ္သည္။ ဒီေန႔ေတာ့
မနက္က ဝတ္သြားတအ
့ တိုင္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေန၏။ ဒါကိုက တစ္ေနရာတည္းမွာ
ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထိုင္ၿပီး ကစားခ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမလုပ္သက
ူ
စာရြက္စာတမ္းေတြန႔

အလုပ္႐ႈႏပ္ေနရာမွ လွမ္းေခၚၿပီး စစ္ေၾကာေရး ဝင္ေလသည္။
“ေနာက္က်လွခ်ည္လား.. ဘယ္သာြ းေနလ”
အငယ္ေကာင္က ျပန္မေျဖဘ ေပကပ္ကပ္ လုပ္ေနသျဖင့္..
“ဂိမ္းဆိုင္ဝင္ေနတာ မဟုတလ
္ ား”
ဆိုေတာ့မွ ေခါင္းညိတ္ျပသည္။

“ပိုက္ဆံေၾကး ကစားတာလား”
“မဟုတ္ပါဘူး အေမရာ.. စာကူးေပးေၾကးပါ”

ဒါဟာ ေလာင္းကစားထ အက်ံဳးဝင္ မဝင္ ႐ႈႏုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခက္ေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္.့ .
“နင္ေနာ္.. က်ပ္က်ပ္သတိထား”
ဟူ၍သာ ေငါက္လိုကရ
္ သည္။ အငယ္ေကာင္ ေခါင္းကုတ္ၿပီး ထြကသ
္ ြားသည္။ အိပ္ခန္းထ ဝင္သြားစဥ္..
“ဟ.့ . အဝတ္အစားေတြ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ လႊားထားေနာ္၊ လံုးေထြးၿပီး ပစ္မထားခ့န႔”
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ဟု အေမက လွမ္းေအာ္သည္။
ထိုစဥ္ သားႀကီးျဖစ္သူက..
“သိပ္မေအာ္ၾကန႔ေလ.. ဒီမွာ ဖုန္းေျပာေနတာ မေတြ႔ဘူးလား”

ဟု လွမ္းဟန္႔လိုကသ
္ ည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ လက္ဝါးႏွင့္အုပ္ထားေသာ ဖုန္းေျပာခြက္ကို ျပန္ဖင
ြ ့္ၿပီး..
“ခင္ဗ်ားေျပာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္.. ဒါဘီပြဆိုေတာ့ လယ္ဗယ္ေနတာ အေကာင္းဆံုးံ ပ”

ဟု ေျပာလိက
ု ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ သမီးအလတ္ျဖစ္သူ အလုပ္မွ ျပန္လာသည္။ ျခင္းေတာင္းကို စားပြေပၚခ်ရင္း..
“အေမ့အိပ္မက္ကလည္း အလကားပ”
ဟု ေျပာရင္း အခန္းထ ဝင္သြားသည္။
“အေရးထ သူကလည္း တစ္မ်ိဳး”

အေမလုပတ
္ ့သူက ေရရြတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေရွ႕မွာခ်ထားေသာ စာရြက္ကို ၾကည့္လိုက၊္ ဗလာစာအုပ္မွာ
ေရးျခစ္လိုက္၊ ေခါင္းကုတ္လက
ို ္ လုပ္ေန၏။

အငယ္ေကာင္သည္ အဝတ္အစားလၿပီး ျပန္ထြက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္ဦးခန္းထ

စြတ္ခန

ဝင္သြားသည္။ ခဏၾကာေတာ့ အိမ္ေပါက္ဝဆီ ေျပးသည္။
“ဟ.့ . ဒါက ဘယ္သြားဦးမလိ႔လ
ု ”
အေမက ေမးလိုက္ေတာ့..

“ဘိုးဘိုးက ေအာ္နာေပးလိုက္လ႔ ို မုန္႔သြားဝယ္စားမလိ႔”ု
ဟု ျပန္ေျဖေသာအခါ..
“မုန္႔စားမယ္ အေၾကာင္းျပၿပီး တီဗီဂိမ္းဆိုင္မွာ တေမ့တေမာ သြားကစားမလိ႔ ု မဟုတ္လား၊ ေအး..
ေတြ႔မယ္ ေတြ႔မယ္၊ နင့္အေဖ ဘိလိယက္ခုက
ံ ျပန္လာမွ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ေဆာ္ခိုင္းရမယ္”
ဟု အေမလုပ္သက
ူ မ်က္ေစာင္းခရင္း ေျပာလိုကသ
္ ည္။
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ႏွာေခါင္းႏွင့ ္ ေျခေထာက္

အိပ္ေရးမဝေသးမွန္း

သိသျဖင့္

ဦးေႏွာက္က

ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ

ႏွလံုးသားက

အခုန္ျမန္လာသည္။
“ေဟ့ေကာင္.. အေစာႀကီးရွိေသးတယ္ကြ၊ ခါတိုင္းဆို ရွစ္နာရီေလာက္မွ ထတာပ”

“ဒီေန႔ အေရးႀကီးတယ္.. ေစာေစာထမွ ျဖစ္မယ္”
“မင္းကေတာ့ ပိုလြန္းတယ္၊ ေစာေစာထရမယ္ ဆိုရင္လည္း ႏိးစက္သံ ျမည္မွာေပါ့က”ြ
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုးံ သားတို႔ ျငင္းခုန္ေနစဥ္မွာပင္ မသိစိတ္က “ႏိုးေတာ့” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။
ထိုအခါ မ်က္လုးံ သည္ ပြင့လ
္ ာရေလေတာ့၏။ အခ်ိန္မတန္ေသးဘ ဖြင့လ
္ ိုက္ရသျဖင့္ မ်က္လံုးက တစ္ခ်က္

ညည္းညဴလိုက္သည္။ က်ိန္းစပ္စပ္ျဖစ္ၿပီး ခဏမွ် ေဝဝါးေနသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ တစ္ကယ
ို ္လုးံ ႏိုးထလာေလ၏။
သြားတိုက္ေနစဥ္မွာ..
“မင္းက အညစ္ပတ္ဆုးံ မို႔ အရင္ဆုးံ ေဆးေၾကာေပးရတာကြ”
ဟု ႏွာေခါင္းက လွမ္းစသည္။ ထိုစဥ္မွာ မ်က္ႏွာသစ္လိုကသ
္ ျဖင့္ ႏွာေခါင္းသည္ လန္႔ၿပီး “ဟာ..

ေအးလိုက္တာကြာ” ဟု ေရရြတလ
္ ိုကသ
္ ည္။
“ေကာင္းတယ္.. သူမ်ားကို စခ်င္တ့ေကာင္”
ဟု ပါးစပ္ကေျပာရင္း ရယ္လိုက္၏။
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နံနက္စာစားတအ
့ ခါမွာလည္း လွ်ာႏွင့္သြားတိ႔ ု အခ်င္းမ်ားၾကသည္။
“ဝါးေတာ့ ငါက အပင္ပန္းခံၿပီး ဝါးရတယ္၊ မင္းက ဇိမ္န႔ေစာင့္ၿပီး အရသာခံတယ္၊ ဒါ တရားသလားကြ၊
ငပ်င္းရ႕”
ဟု သြားက မေက်မနပ္ေျပာေတာ့..
“အဒီလို မေျပာပါန႔ကြာ.. သြားၾကားညပ္တ့အခါ ငါလည္း ကူၿပီး ရွင္းေပးပါေသးတယ္၊ ဒီေန႔ေတာ့
တို႔သခင္

ဘာေတြေလာေနလ

မသိဘူး၊

အရသာ

ေကာင္းေကာင္းမခံစားရေသးခင္

အစာေတြကို

အျမန္တက္သုတ္႐ႈႏိုက္ၿပီး မ်ိဳခ်ေနေတာ့တာပ”
လွ်ာက တံု႔ျပန္သည္။
“ညက္ညက္ကေလး ဝါးၾကပါကြ.. ဒီမွာ အစာေခ်ရတာ မလြယဘ
္ ူး”
အေရးထမွာ အစာအိမက
္ လွမ္းၿပီး ျပႆနာရွာေနေသးသည္။
ထို႔ေနာက္ ခႏၶာကိုယက
္
အဝတ္အစားလသည္။ ခါတိုင္းေန႔ေတြလို ေတြ႔ကရာ ေကာက္ဝတ္တာမ်ဳိး
မဟုတ္ဘ တစ္ထည္ၿပီးတစ္ထည္ ေရြးေနသျဖင့္ ဦးေႏွာက္မွာ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္႐ႈႏပ္သြားရေသးသည္။
“က.. ေျခေထာက္ေရ၊ မင္းအလွည့္ ေရာက္ၿပီ”

ဆိုေသာ

တပ္လွန႔သ
္ ံ

ၾကားေသာအခါ

ေျခေထာက္က

စတင္လပ္ရေလေတာ့သည္။

လမ္းထိပ္

ကားမွတ္တိုငဆ
္ ီသ႔ ို ေလွ်ာက္ရျခင္းျဖစ္၏။ နည္းနည္းလွမ္းသျဖင့္ ေျခေထာက္က..
“တက္စီေလး ဘာေလး ငွားရင္ေကာင္းမယ္၊ ငါ သက္သာတာေပါ့”
ဦးေႏွာက္က..

“လုပ္မေနန႔.. ပိုက္ဆံသပ
ိ ္မရွိဘူး၊ ဒီေန႔ တျခားကုန္က်စရာေတြ ရွိေသးတယ္၊ အပိုေတြ မသံုးႏိုင္ဘူး”
ဟု ပယ္ခ်သည္။
“မင္းကေတာ့ အၿမတမ္း တြက္ခ်က္ေနတာပ”
“စကားမရွည္န႔၊ ေဟာ.. ဟိုမွာ ဘတ္စ္ကား ထြက္ေတာ့မယ္၊ ျမန္ျမန္ေျပးစမ္းကြာ၊ ေဟ့ေကာင္..
ဘာငိုင္ေနတာလ၊ ေျပးေလ”
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ေျခေထာက္မွာ အားကုန္ေျပးရသည္။ ဘတ္စက
္ ားက ထြက္စျပဳေနၿပီ။ အရွိန္ကိုထပ္တင္ၿပီး လိုက္ရ၏။
ဘတ္စ္ကားေနာက္ေပါက္က တန္းကို လက္က ဆုပ္ကိုင္မိၿပီး “ခုန္တက္လက
ို ္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေရ” ဟု

အခ်က္ေပးလိုက္ေသာအခါ
ေသြးမပူေသးသျဖင့္

ေျခေထာက္က

ဟန္ခ်က္

အခ်ိန္ကက
ို ္

နည္းနည္းေလး

လပ္ရွားသည္။
လြသြားသည္။

ဒါေတာင္

မနက္ေစာေစာမိ႔ု

ေနာက္ဘက္ေျခနင္းခံုေပၚမွာ

ေျခဖ်ားေလးေထာက္ၿပီး ကုပ္မိသာြ းလိ႔ ု ေတာ္ေသးသည္။ ေျခမကေတာ့ နည္းနည္းနာသြား၏။
ဘတ္စ္ကားက ႐ႈႏိုးရာမပ်က္ က်ပ္ၿမက်ပ္ေန၏။ တေညာင္းႀကီး မတ္တပ္ရပ္စီးရၿပီးမွ ဆင္းမယ့္မွတ္တိုင္
ေရာက္သည္။

ေအာက္ဆင္းၿပီးျပန္ေတာ့လည္း

မွတ္တိုင္မွာပ

ရပ္ၿပီး

ေတာ္ေတာ္ႀကီးၾကာေအာင္

ေစာင့္ရေသးသည္။
“ႂကြက
ြ ္သားေတြ ေတာင့္ေနၿပီကြာ.. ထိုင္စရာေနရာေလး ရွာပါလား”
ေျခေထာက္က

အႀကံျပဳေသာ္လည္း

မေအာင္ျမင္။

မ်က္လုးံ ေတြက

တစ္ေနရာကုိသာ

ေငးစိုက္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေန၏။ ေသြးခုန္ႏန္းအႀကိမ္ ေထာင့္ေလးရာ ေက်ာ္သြားၿပီးတ့ အခ်ိန္က်မွ ေရာက္လာသည္။

ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေရွ႕မွာ လာရပ္သည္။
“ေစာင့္ေနရတာ ၾကာၿပီလား”
ဟု ေမးလိုကေ
္ သာအသံကို နားရြက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾကားရသည္။
“ၾကာလွၿပီ.. စိတ္ေတာင္ မရွည္ေတာ့ဘူးလိ႔ ု ေျပာလိုကက
္ ြာ”
ေျခေထာက္ေတြက လွမ္းေအာ္ေသာ္လည္း အရာမထင္။ ႏွလံုးသား၏ အလိုအတိင
ု ္းသာ ပါးစပ္က
လိုက္ေျပာေပးရသည္။
“မၾကာေသးပါဘူး”
ေျခေထာက္က တစ္ခ်က္ေဆာင့္လိုက္ေသးသည္။
“ဣေျႏၵရရ ေနစမ္းပါကြ”

ဟု ဦးေႏွာက္က လွမ္းေဟာက္သည္။
“႐ႈႏုပ္ရွင္ခ်ိန္ေတာ့ မီပါေသးတယ္”
ေကာင္မေလးက ေျပာသည္။ ႐ႈႏုပ္ရွင္႐ႈႏုက
ံ နည္းနည္းလွမ္းသည္။ ေလွ်ာက္ျပန္ေပဦးေတာ့ ဒီေျခေထာက္၊
႐ႈႏုပ္ရွင္႐ႈႏုထ
ံ မွာ ထိုင္မိေတာ့မွ နားရေတာ့သည္။
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“႐ႈႏုပ္ရွင္က ေကာင္းရ႕႕လားကြ”
ဟု လွမ္းေမးၾကည့္ရာ မ်က္လုးံ က..
“႐ႈႏုပ္ရွင္ကို

ေကာင္းေကာင္းမခံစားရပါဘူးကြာ..

ေကာင္မေလးဘက္

လွည့လ
္ ွည့္ၾကည့္ေနရတာန႔ပ

ဘာေတြျပေနမွန္းေတာင္ သတိမထားမိဘူး”
ဒီၾကားထမွာ..
“ငါေတာ့ ေကာင္မေလးရ႕လက္ကို ဆုပ္ကိုငထ
္ ားမိၿပီေဟ့.. အရမ္းႏူးညံ့တာပ”
ဟု ညာလက္က ဝ့ံႂကြားေနေသးသည္။

႐ႈႏုပ္ရွင္ၿပီးလို႔

ထြက္လာေတာ့

စားေသာက္ဆင
ို ္မွာ

ဝင္ထိုင္ၿပီး

စားၾကေသာက္ၾကေသးသည္။

ဒီေနရာမွာလည္း လွ်ာႏွင့္သြားတိ႔ ု အခ်င္းမ်ားၾကျပန္၏။ သြားေတြက လွ်ာကို ကိုယ္မယ္တကက လုပ္ေနသည္။

“မင္းတို႔ေကာင္ေတြကကြာ.. တစ္ေန႔လံုးမွ ႏွစ္ခါသံုးခါေလာက္ အလုပ္လုပ္ရတာမ်ား၊ ငါ့လို တစ္ေနကုန္
ေလွ်ာက္ေနရရင္ ခက္မယ္”

ဟု ေျခေထာက္က ဝင္ၿပီး ဖ်န္ေျဖေပးရသည္။
စားေသာက္႐ႈႏုန
ံ ႔ မၿပီးေသး၊ ပန္းၿခံထကို သြားၾကေသးသည္။ အဝင္ဝနားတြင္ ခံုတန္းလ်ားေတြ ရွိပါလ်က္

ဟိုးအတြင္းထထိ ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ ထိုင္စရာေနရာ ေရြးေနတာက စိတ္မရွည္ခ်င္စရာပ။
အေရးထ ေရွ႕မွာ ေခြးေခ်းပံုႀကီး ရွိေနျပန္သည္။ “သတိထားကြ” ဟု လွမ္းေျပာေသာ္လည္း မရ၊
မ်က္လုးံ ေတြက ေကာင္မေလးမ်က္ႏွာကလြၿပီး ဘာမွမျမင္ေတာ့။ နီးလာၿပီ။ နီးလာၿပီ။ ဟာ.. သြားၿပီထင္တယ္။
ကံေကာင္းေထာက္မစြာပ ေခြးေခ်းပံုႏွင့္ တစ္လက္မေလာက္ ကပ္ၿပီး လြသြား၏။ ဒီေတာ့မွ ေျခေထာက္လည္း
ဘာမွအသံုးမဝင္ေသာ ေျခမ်က္စိမ်ားကို စံုမွိတ္ထားရာမွ ျပန္ဖင
ြ ့ၾ္ ကည့္ၿပီး..
“ဒီေန႔ ကံမေကာင္းပါလား”
ဟု ညည္းရွာသည္။
လူေတာ္ေတာ္ရွင္းေသာ

ေနရာမွာ

ထိုင္ၾကသည္။

ေျခေထာက္မွာ

ခုမွပ

နားရေတာ့သည္။

ခဏၾကာေတာ့..
“လက္ေမာင္းသားေလးေတြက အိအိေလးကြ”
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လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏

အသံသသ
့ ့

ၾကားရသည္။

သူ႔ဟာသူ

ဘာပျဖစ္ျဖစ္

အခ်ိန္ရသေလာက္

နားလိုက္ဦးမယ္ဟု ေတြးၿပီး ေျခမ်က္စိမ်ားကို ေမွးလုိက္စဥ္မွာပ..
ေျခဖမိုးက စစ္ခန နာသြားသည္။ ဟာ.. ပုရြက္ဆိတေ
္ တြ အမ်ားႀကီးပ။
“ပုရြက္ဆိတ္အုေ
ံ ပၚ ေျခခ်မိေနၿပီ.. ေနရာအျမန္ေရႊ႕”
ဟု

အေရးေပၚ

ဖုန္းလွမ္းဆက္ေတာ့လည္း

သတင္းပိ႔ေ
ု သာ္လည္း
ဆက္သြယ္မဧရိယာျပင္ပ

ဦးေႏွာက္ထံမွ
ေရာက္ရေ
ွိ နသတ့။

အေၾကာင္းျပန္ၾကားမမရွိ၊
ေၾကးနန္း႐ႈႏိုက္ၾကည့္ေသာအခါ

အာ႐ႈႏံုေၾကာေတြ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနသည္။ အီးေမးလ္ေခါက္ဖိ႔ ု ႀကိဳးစားသည္။ ေသြးအသြားအလာ
ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနလိ႔ ု လိုင္းျပဳတ္ျပဳတ္က်သြားသည္။

အမွန္ေတာ့

အာ႐ႈႏံုခံစားမေတြအားလံုး

ႏွာေခါင္းဆီသ႔ ို

စုၿပံဳေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္သာ

ျဖစ္၏။

မ်က္လုးံ ေတြေတာင္မွ ဖြင့္ထားပါလ်က္ ေၾကာင္ေတာင္ကန္းလို ျဖစ္ေနသည္။ ႏွာေခါင္းသည္ ေကာင္မေလး၏
ပါးျပင္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ဆင္း ယာဥ္တစ္စင္းလို ညင္သာစြာ
ထိကပ္မိေလသည္။ ၿပီးေတာ့ ႏူးညံ့ေသာ အထိအေတြ႔၊ သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ေတြၾကားမွာ သာယာမိန္းေမာေနသည္။
ေျခေထာက္ခမ်ာမွာေတာ့ ပုရြက္ဆတ
ိ ္တ႔၏
ို
တစစ္စစ္ ဝိုင္းအံုကိုက္ချခင္းကို ႀကိတမ
္ ွိတ္ခံေနရသည္
တစ္ေနကုန္ လမ္းေလွ်ာက္ခ့ရေသာေၾကာင့္ ႂကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္းနာက်င္ေနရရွာသည္။
ထိုအခါမွစ၍

“ေကာင္းေတာ့ႏွာေခါင္း

ေညာင္းေတာ့ေျခေထာက္”

ဟူေသာ

ဆို႐ႈႏိုးစကားတစ္ခု

ေပၚေပါက္လာခ့ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

မုခမဂၢဇင္း
(၂၀၀၇)
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