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Innocence or not (Short Story) 
 
မျဖဴတျဖဴ 

 
(၁) 

 
ခုေတလာ က�ၽ�� စိတ္ေ◌�တ ေ◌လးလံေ◌နသည္။ အထးူသျဖင္◌ ့သူ႕မ်က� ံ◌ု◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ဆံ◌သုည္◌အ့ခ်�ိ �ိ ုင္◌းေ◌ပါ။့ 

ထိမ်ုက္၀န္◌းမ်ားကို ေ◌မပ့စ�် င�ည္။ တတ္◌ႏ◌◌ိုင�မွ် ေ◌ရွာ�င�င္◌း�သားလိုက�် င�ည္။ သူ႕အၾကည္◌မ့်ားသည္ က�ၽ��ကု◌ ိ

ေကယာင္ေ◌ခ်ာက�်ား◌ျဖစ္ေ◌စသည္။ သူသည္ ယခုရက�ိုင္◌းအ�တင္◌း က�ၽ��၏ အာရံ◌ု၀င�ားမႈတိုင္◌းကို 

ဖမ္◌းဆုပ�ားသည္။ လူတစ္ဦး၏ ေမနာကို ပိုင�ို းႏ◌◌ိ�ုင�မ္◌းရိွေ◌သာ အၾကင�ူသည္ အဘေယ��်သာ တ��ို းသတၱ ိႏ◌ွင္◌ ့

◌ျပည္◌စံ့◌သုနည္◌း၊ မ��ဲသ့ု◌ေိ႔သာ ြစမ္◌းအားမ် ိ ဳး ပိငု �ိ ု င�ားသနည္◌းဟ ု တစ�ံ◌တုစ္ေ◌ယာက� မ်ား ေ◌မးလာလွ်င္ 

ေ◌က်နပ�ရာ ေအ◌ျဖကိ ုေ◌ပးႏ◌◌ိငု�မ္ိ◌မ့��ဟုတ�ါ။  

 
က�ၽ�� ရ��ႊန္◌းလိုေ◌သာ သူသည္ သာမ��ကာ ့ သာမ��က ္ ◌ႏ◌◌ံခု်ာေ◌သာသူသာ။ ထိ႔ုထက္ တိတကိ်က် 

ေ◌◌ျပာရလွ်င္ ေ◌ြခးတစ္ေ◌ကာင္။ ထပ�ံ ေအသးစိတ�ပီး ဂုဏ� င္◌ျပရပါက လူတကာက 

ေ◌အာ◌္ဟစ္ေ◌မာင္◌းထတု္ေ◌သာ၊ အင�ားၾကီး ေ◌ြခးအုပ�ု ၏ အျမဲဗိုလ� ်ျခင္◌းကု◌ ိ ခံေရသာ လမ္◌းေ◌ဘးမွ 

အႏ◌တု�ုတ္ ဂတု�ုတ္ ေ◌ြခး၀ဲစားတစ္ေ◌ကာင္။ အင�တန္ အသန္႔အျပန္႕ၾကိကဳ� ူ၊ ဇီဇာေ◌ၾကာင�တ� ူမိ႔ု ေ◌ြခး၀ဲစား 

ေမ◌ျပာႏ◌ွင္◌။့ မ��ည့◌္ အမ္ိေ◌ြမးတိရစၦာ��ိုမ ွမခ�င�ယ� တ္ေ◌သာ က�ၽ��က ေ◌အာက� န္◌းစား ေ◌ြခးတစ္ေ◌ကာင�ု◌ ိ

�စဲလန္◌းေ◌နပါသ��ု ဆိုလွ်င္ က�ၽ��၏ ပတ္၀န္◌းက်င�� ေအၾကာင္◌းသိသူမ်ားက ဟားတိုက္ 

ရယ္ေ◌မာၾေကလမလား။ ထးူဆန္◌းမႈတစ�ုဟုသာ ဆိုၾကပါစိ႔ု။ သူႏ◌င္ွ◌ ့ ဆက္◌ႏ◌ႊယ�ဲမ့ႈေ◌ၾကာင္◌ ့

◌ႏ◌ွစ္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာ အ�ုိး�စဲလာေ◌သာ က�ၽ��၏ ကန္႔သတ� ားမႈမ်ားမွာ ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ို႔ 

ေအၾကာင္◌း◌ျဖစ�ာေ◌တာသ့ည္။ 

 
ၾကာေ◌တာ ့ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ က�ၽ�� အုပ�ံ◌◌ုးသိမ္◌းတတ� ည္◌ ့ အ���ယ� င္ စိတ�်က�ရာ ထိကုန္႔သတ�်က� ို 

မိမိတစ္ဦးတည္◌း အျမင္◌ျဖင္◌ ့ စည္◌းတားဖို႔ရာ ဇာတ� မ္◌းစတင�ဲသ့ည္။ က�ၽ�� မတွ�ိေသလာက္  ထိေု◌န႔သည္ 

တစ�ု ေ◌သာ ေ◌◌ႏြ◌ရာသ၏ီ ေ◌မာွင�ပ် ိ ဳးသည္◌အ့ခ်န္ိ။ ေ◌က်ာင္◌းမ ွေ◌မာေ◌မာႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပ��ာၿပီး ညစာ စားေ◌နသည္◌ ့

တဒဂၤအ�တင္◌းမာွပင္ ◌ျဖစ�ါသည္။ ထိအုခ် ိ� ��င�� တိုက� ိုက� ို င�ိ ုင္ ထမင္◌းစားစား�ပဲႏ◌ွင္◌ ့ ကပ�်က��ိေ◌သာ 

◌ျပတင္◌းေ◌ပါက�� အိမ�ျ ပင�က� ို႔ ေ◌ငးမိ�သားသည္။ ေ◌ၾကာင�စ္ေ◌ကာင�ယ္ေ◌လ။ သူက စၿပီး က�ၽ��ကို 

အပိ�က� ု◌◌ိးေ◌�တ ေ◌ပးခဲ့သည္။ ထိေု◌ၾကာင�ည္ အုတ�ံရံမ ွ တစ�က� ိမ္၏ ေ◌ခါင�ို းေ◌ပၚသို႔ လွမ္◌းခု��ိ ုက�် ိ� ��င္ 

ကံဆု◌◌ိးရွာေ◌သာ သူ႕ေသႏၶသားက �ထက� ်လာသည္။ သည္◌မ့တိုင�ေီကတာ ့ ေ◌ၾကာင�ခမ်ာ ေ◌ြမးြဖားခ်�င�န္◌း၍ 

နာက်�င�ာ ေ◌အာ◌္◌ျမည္ေ◌နမလားဆိုတာ က�ၽ�� မသႏိ◌◌ိုင�ါ။ ကိုယ္◌အ့ာရံ◌◌ုႏ◌ွင္◌ ့ ကု◌ယိ�ို႔ 

သတိမထားမိတာလည္◌း ◌ျဖစ္◌ႏ◌ု◌ငိ�ါသည္။  

 
တစ�က္ေ◌ခါင�ို းေ◌ပၚသို႔ သူေ◌ရာက�်န္ိ◌ႏ◌ွင္◌ ့ သူ႕ရင္ေ◌�သးငယ ္ ◌ျပေင�လာကသို႔ ၀င္ေ◌ရာက�် �ိ � တထပ�ည္◌း 

က်သည္။ တစ�က� ိမ� တစ� ပ�ိမ�ို႔ ေ◌ခါင�ို းအြစန္◌းမ ွ ထိေု◌ၾကာင� သားေ◌လွ်ာသည္◌အ့ျဖစ�နစ�ိ ု ပိတ� ား◌ျပ�င�င္ 

ရႈ◌ျမင္ေ◌နရသလို �က�က� �က� င္◌း�ကင္◌းၾကီး ◌ျမင္ေ◌နရသည္။ ေ◌ၾကာင�ယ� ို႔ �ုပ�ံ◌ု◌းေမပေၚသးသည္◌ ့

အမိ၀မ္◌း�တင္◌းမ ွ က�ၽတ�ါစ အႏ◌◌ွသီတၱ၀ါေ◌သးေ◌သးေကလးကို သူ႕မိခင� ဘာသာဘာ၀ အတတ�ညာ◌ျဖင္◌ ့

သူ႕ဘာသာ ခ်က� ကိ ဳး◌ျဖတ�ပီး ေညနစာအျဖစ္ က်က်နန တစိမ္◌စိ့မ္◌ ့ �ပဲေ◌တာ◌္တ��ိုက� ည္◌ ့ ◌ျမ�င�င္◌းသည္ 

ထိေု◌န႔ကစၿပီး က�ၽ��ကို တမွ်င္◌းမွ်င္◌း ေ◌◌ျခာက�� န္ေ႔တာသ့ည္။ ထိစုဥ�ခါက စားၿပီးသား ညစာတို႔ပင္ 
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ပ် ိ ဳ႕အ��ုတ�စ�သ��ထ။ိ အ�စဲအလန္◌းၾကီးတတ္ေ◌သာ က�ၽ��အ�တက္ေ◌တာ့ ဧရာမ ��ံရွာစက� ုပ�ရာ 

◌ျပစ�ႈၾကီးႏ◌ွင္◌ ့ပက�င္◌းတိုးလိုက�သလို ရင�ု��ရာေ◌ကာင္◌းေ◌ေနတာသ့ည္။ ေ◌နာက�ိုင္◌း စာေ◌�တ ဖတ�င္◌း၊ အသ ိ

ဆရာ၀��ာ်းႏ◌ွင္◌လ့ည္◌း ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရင္◌း ေ◌ြခး�ူးေ◌ရာဂါႏ◌ွင္◌ ့ တိရိစၦာ���တဆင္◌ ့ ကူးစက� တ� ည္◌ ့

အျခားေ◌ရာဂါမ်ားေအၾကာင္◌း သလိာေရတာ ့တိရိစၦာ��ိုလွ်င္ ေ◌၀ရာမဏ ိေ◌၀းေ◌၀းေ◌ရွာင�ကဥ္ေ◌လာဆ့ိုသ���ာ 

မ��ူကမ ွ သတိေ◌ပးစရာမလိုေ◌အာင�ို အသိရိွေ◌ေနတာသ့ည္။ အဟိတ� ိရိစၦာန္◌ျဖစ္ေ◌သာ 

ေ◌ၾကာင�ု န္◌းတစ္ေ◌ကာင�ံ�တင္ စာနာ◌ျခင္◌းတရားကု◌ ိ�သားၿပီး ရွာေ◌ြဖမိသ��ိုက က�ၽ��၏ �လဲေ◌ခ်ာ◌္မႈပင္။ 

 
ဤသိုေ႔သာ ေ◌နာက�ံေအၾကာင္◌းတရားမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့က�ၽ��ကို အႏ◌ွ◌ ီေ◌ြခး၀ဲစားက လာၿပီး ပတ� က္ေ◌ခ်ၿပီ။ သူက 

က�ၽ��ဘ၀ထသဲု◌႔ိ ၀င�ာတာလား။ က�ၽ��က သူ႕ဘ၀ထဲသို႔ ၀�င�ားတာလား။ တပ�ပ္ေ◌◌ျပာႏ◌◌ိုင����ာေ◌တာ့ 

သူ႕ကိုလည္◌း က�ၽ�� ေ◌မတၱာထား၍ မရႏ◌◌ိငု�ါေ◌ခ်။ 

 
(၂) 

 
ေ◌သခ်ာေ◌စ့ငၾုကည္◌လ့ွ်င္ေ◌တာ ့ သူ႕ဘ၀ေအၾကာင္◌းက စိတ္၀င�ားစရာ ဇာတ� မ္◌းတစ�ု ဒ္ 

◌ျဖစ�်င္◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ုငိ�ည္။ သူက ေ◌ြခးခ်စ�ူ ေ◌တာ◌္ေ◌တာ◌္မ်ားမ်ား အျမတ� ႏ◌◌ို◌းထားတတ္ေ◌သာ 

တယ� ီယာေ◌ြခးမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ည္။ က�ၽ��တု◌႔ိ လမ္◌းထကဲု◌ ိ ေ◌ရာက� ာသည္◌ ့ အခ်ေိ��တ်ာ ့ သူ႕ရဲ႕ 

ေ◌ရႊထးီေ◌ဆာင္◌းေ◌န႔ရက္ေ◌�တပဲ ကု���� ��ားၿပီမိ႔ုလား မသ။ိ ေအရာင� ခ�ပ�ဲ�မဲ၊ ေအြမးင◌ံ◌ုးတိ၊ ပိ��်ခိ် ိႏ◌ွင္◌။့ 

သူ႕၀မ္◌းသ ူအႏ◌ု◌င္ိ◌ႏ◌◌ိုင္ေ◌က်ာင္◌းေ◌နရသည္◌ ့ေ◌ြခး၀ဲစားေကလးမွ်သာ။ ဘယ� ူကမ ွမခ်စ�်င္၊ မပိကု္ေ◌�ထးခ်င္။ 

စားြခက� ုရင္◌း ေ◌ြခးၾကီးေ◌�တက မာ��ၾီက၊ ကိုက�ဲလု◌ကိ� ကလို႔ သူ႕ခမ်ာ တဂိ��န္ိ၊ တအ�ိ�န္ိ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ေ◌တာင္◌းပ��ရွာသည္။  

 
က�ၽ�� ◌ႏ◌လွံ◌◌ုးသားထသဲု◌႔ိ ၀င�လာေ◌သးမီ ညကလည္◌း သူႏ◌င္ွ◌ ့ ေ◌ြခးတစ� ုပ�ိ ု႔ ထံ◌◌ုးစံအတိုင္◌း 

ရန္◌ျဖစ�ကသ��င္◌။့ တစ��ပ�က� ံ◌◌ုး ေ◌ြခးမာ��သီေံ◌�တႏ◌ွင္◌ ့ ဆူညေံ◌ေနတာသ့ည္။ ေ◌နာက� စ္ေ◌န႔ က�ၽ�� 

ရံ◌◌ုး�သားရန္ ေ◌အာက� ပ�ိ ု႔ ဆင္◌းလာခ် ိ� ��င္ ေ◌လွကားေ◌◌ျခရင္◌း၌ ေ◌ေြခြခေကလး လာၿပီး ခု◌လိံႈေ◌နရွာသည္◌ ့

သူ႕ကု◌ ိ သတိထားမိေ◌တာ့သည္။ သူ႕ ေ◌ပါင�င္◌းက ေ◌�သးေစ�သးေန�တ ေမ◌ျခာက္ေ◌သးသ��ို 

ဘယ�က္ေ◌◌ျေခခ်ာင္◌းေကလးကု◌ ိ ေ◌◌ျမွာက� ား၍ ◌ျမင္ေ◌နရသည္။ ရံ◌ု◌းခ်�ိ �မီ၍ ေ◌လွကားေတလွ်ာက္ 

ေဒရာေ◌သာပါး ေ◌◌ျပးဆင္◌းလာေ◌သာ က�ၽ��ကို သူ အလန္႔တၾကား ေ◌မာ့ၾကည◌့္သည္။ က�ၽ��တို႔ 

◌ႏ◌ွစ္ဦးသား ပထမဆ◌ံု◌း မ်က� ံ◌ု◌းခ်င္◌း စၿပီး ဆ◌ံုေ◌�တ႕ၾကၿပီ။ ထိအုခ်�ိ � သူ႕ခမ်ာ အရာရာကို 

ထတိ� န္ေ႔နသည္◌ပံ့◌၊ု အသနားခံေ◌နပံ◌။ု ၿပီးေ◌တာ ့ ဒဏ�ာကို ေ◌တာ◌္ေ◌တာ◌္ၾကီး ၾကိတ��ိတ�ံစားေ◌နရပံ◌။ု 

က�ၽ��ေကတာ ့အထက�ီးကပဲေ◌ပါ။့ “ေအကာင�ယ�ယ္ေ◌လးန႔ဲ ေ◌ြခးၾကီးေ◌�တကို �သားပီး တုတာ ခံရတာေ◌တာင္ 

နည္◌းေ◌သး” ဟုပင္ စိတ� ဲက ◌ျပစ္◌ျပစ္◌ႏ◌ွစ္◌ႏ◌စွ�ကီး ေ◌ကာင္◌းခ် ီးေ◌ပးလိုက္ေ◌သးသည္။ သူေကတာ ့

တအအီေီ◌အာ◌္လို႔၊ ေအၾကာင္◌းစံ◌ ု ရွင္◌း◌ျေပနေသယာင္။ က�ၽ��လည္◌း ရံ◌ု◌းခ်န္ိေ◌က်ာ◌္ေ◌နၿပီမို႔ သူ႕ကို 

ဂ�ုမထားႏ◌◌ိငု�ားပါ။ သာမ���်ံကာ အၾကည့◌္◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ႏ◌ႈတ� က�ဲေ့◌တာသ့ည္။ 

 
သု◌ေိ႔ပမယ္◌ ့ဘ၀ဘ၀က ေ◌ရစက�  အခုမ ွအက် ိ ဳးေ◌ပးၿပီလားမသ။ိ ေညန ရံ◌ု◌းဆင္◌းခ်န္ိ အမ္ိ◌ျပန္ေ◌တာလ့ည္◌း 

ေ◌လွကားရင္◌း�တင္ သူ႕ကို မတု��လႈပ္ ေ◌�တ႕�ျ ပ��ည္။ ေ◌�သးတစိုစိ၊ု ဖု��လူးလူးႏ◌ွင္◌ ့ ညစ္ေ◌ထးေ◌ေနသာ 

သူ႕ကို ၾကည္◌ၿ့ပီး က�ၽ��မာွ ေ◌အာ◌္ဂလီဆ��ိုက�တာ။ မလႈပ�ယွက� ကီး ေ◌�တ႕ျပန္ေ◌တာလ့ည္◌း 

“ေ◌သၿပီလားမသဘိူး” ဟု စိးုစဥ္◌းမွ် က�ုဏာသက�ိ�သားသလိုလို။ 
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 “ဒတီိုက�  လူေ◌�တကလည္◌း ခက�ါတယ္။ ေ◌ြခးေ◌သတစ္ေ◌ကာင�◌ံု◌း ဒအီတိုင္◌းပဲ ထားေ◌တာ့မာွလား။ 

လႊင္◌ပ့စ�ို႔ နည္◌းနည္◌းမွ စိတ�ကူးၾကဘူး ထင�ယ”္ တစ�က�တည္◌း တစ�ိ ုက� ံ◌◌ုးက ရိွရိွသမွ် 

အမ္ိေ◌ထာင�ုတိုင္◌းကု◌ ိအျပစ�င္ ေ◌စာလု◌ကိ္◌ျပ��ည္။ ခေဏေနတာ ့အခန္◌းတစ�န္◌းခန္◌းမ ွေ◌ရတင�ိုက� ည္ ထင္၏။ 

ေ◌ေရမာ◌္တာ လ�� ံ တဂ် ီးဂ် ီး �ုတ� ရက္ ထျမ��ု◌ကိ� ျ ဖင္◌ ့ ထိေု◌ြခး၀ဲစားေ◌လးခမ်ာ လန္႔ၿပီး 

ေ◌ခါင္◌းေ◌ထာင�ကည္◌မ့ွပဲ သူ ခဏမွိန္◌းေ◌နတာ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ရိပ�ိေ◌တာသ့ည္။ သူသည္ က�ၽ��ကို 

ၾကည္◌◌့ျပ��ည္။ သူ႕ဒဏ�ာမာွ သက� ာပံ◌ု ေမပေၚသး။ မလႈပ္◌ႏ◌◌ိုင္ မရွားႏ◌ု◌င္ိ◌ျဖင္◌ ့ တစ္ေ◌န႔စာ 

သူ႕၀မ္◌းေ◌ရးကု◌ ိ သူ ဘယ� ု◌ ိ ေ◌◌ျဖရွင္◌းေ◌နလည္◌း မသ။ိ ဆာရွာေ◌ရာမ့ည္ေ◌ပါ။့ က�ၽ��မာွေ◌တာ ့ သူ၏ 

ခပ�ိုး�ုိးအၾကည္◌ေ့◌လးကိုေ◌တာင္ ခံႏ◌ု◌�ိင�မ္◌းမရိွ။ ရပ�လွပ��ပ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေအပၚထပ�ိ ု႔သာ ေ◌◌ျပးတက� ာခဲ့သည္။ 

 
သူ႕ခမ်ာလည္◌း လံ◌◌ုျခံ◌ေဳ◌ဘးကင္◌းရာမွာသာ ေ◌နခ်င��ာေ◌ပမည္။ ေ◌လွကား၏ ဘယ�က� ျ ခမ္◌း�တင္ 

ေ◌ေရမာ◌္တာမ်ား ရိွသျဖင္◌ ့ ထိအုပိုင္◌းကု◌ ိ အျမဲေတစ ေ◌သာခ့တ� ားသည္။ သူလို ေအကာင�ယ္ေ◌လးကသာ 

သပံန္◌းတခါး သတံိုင္ေ◌�တ ၾကားက င◌ံ႔ုလွ် ိ ဳးၿပီး ၀င္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌ပမယ္◌ ့ အျခားေအကာင�ကီးေ◌�တ 

၀င�ု◌႔ိမျဖစ္◌ႏ◌◌ုငိ�ာမိ႔ု သူ႕အ�တက္ လံ◌◌ုျခံ◌သဳ��ု ဆိုႏ◌ု◌ငိ�ါသည္။ ဘယ� ခ်�ိ �ထ ိထိေု◌နရာ�တင္ သူ ေ◌နဦးမာွလဲ။ 

မနက္◌ျဖ��ိုင္◌း သူႏ◌င္ွ◌ ့ဆံ◌ေု◌�တေ႕နရဦးမွာလား။ ေအ�တးႏ◌င္ွ◌ေ့◌တာင္ စိတ္ေ◌မာရပါ၏။ 

 
(၃) 

 
ဒတုိေယန႔ ေ◌ရာက� ာ◌ျပ��ည္။ ေစေနန႔ ရံ◌◌ုးပိတ�က�ို႔ ေ◌အာက� ပ�ိ ု႔ ေအၾကာင္◌းအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးႏ◌ွင္◌ ့ဆင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ဆင္◌းေ◌လတိင္ု◌း သူ႕ကို ◌ျမင�ျ ပ��ည္။ သူသည္ ေမန႔ကထက္ သသိသိာသာ ပိၿုပီး ပိ��်�သားသည္။ 

ေအြမးေ◌�တလည္◌း က�ၽတ� ုန္ေ◌ပါ။့ တစ�် ိ ဳေ႕နရာမ်ားဆိုလွ်င္ အသား◌ျပင�ု◌ေိ◌တာင္ ◌ျမင္ေ◌နရၿပီ။ က�ၽ��ကို 

◌ျမင္ေ◌တာ ့ေ◌ဟာင�ေံမ◌ျပာႏ◌င္ွ◌ ့အသီတံစ�်က�င္ ေမပး။ သူ႕စိတ� ဲ�တင္ ရင္◌း◌ႏ◌ွ◌◌ီး�သားလု◌႔ိလား၊ သူ႕အ�တက္ 

အက် ိ ဳးမထးူဟု ထင�ု◌႔ိလား၊ အသ◌ံျပဳရ��င္ အားမရိွေ◌တာ၍့လား ေမ◌ျပာတတ္ေ◌ခ်။ ေ◌သခ်ာသ�� သူသည္ 

က�ၽ��၏ လႈပ��ားမႈတိုင္◌းကု◌ ိ စးူစိကု�ပီး ၾကည◌့္ေ◌နသည္။ က�ၽ��မာွ စိတ�လံ◌ု၍ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း 

◌ျပ���ည္◌ၾ့ကည္◌ေ့◌လတု◌င္ိ◌း သူ႕မ်က္၀န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ ဆ◌ံရုသ��ာခ်ည္◌း။ ခက္ေ◌တာ ့ ခက္ေ◌ခ်ၿပီ။ သူ 

က�ၽ��ေအပၚ မ��ု◌႔ိ မ��ံ◌ ု ေသဘာထားမ��ို အတိအက် မခန္႔မန္ွ◌းတတ္ေ◌သာ◌္လည္◌း က�ၽ��ေကတာ ့

သူ႕ကု◌ ိ မန္ု◌းလွပါၿပီ။ အႏ◌◌ွ ီ ေ◌ြခးနာေ◌လးကို က�ၽ�� ◌ျမ�င�င္◌းထမဲ ွ ◌ျမန္◌ျမန္ေ◌ပ်ာ�က� ားေ◌စခ်င��ၿပီ။ 

��ံရွာသည္◌ ့စိတ�  စာနာသနားရမည္◌စိ့တ� က ္�လ��ေဲ◌နသ��ိုး။ 

 
သ◌ံ◌ုးရက္ေ◌◌ျမာက္ေ◌န႔�တင္ ေ◌အာက� ပ�ိ ု႔ ဆင္◌းရန္ ကိစေၥပၚလာ◌ျပန္ေ◌တာ ့ သူေ◌နသည္◌ ့ ေ◌လွကား 

ဘယ�က္ေ◌ထာင္◌က့ို မၾကည္◌မိ့ရန္ စိတ� ို တင္◌းထားရသည္။ သိုေ႔သာ◌္ မရပါ။ သတိထားသည္◌ ့ၾကားကပင္ 

“ေ◌ြခးေ◌သၾကီးႏ◌ွင္◌ ့ပက�င္◌းတိုးေ◌လမလား” ဟု စးူစမ္◌းခ်င္ေ◌သာ စိတ္◌ျဖင္◌ ့သူ႕ဘ◌ံုဗိမၼာန္ေ◌လးဆသီို႔ 

အၾကည္◌က့ ေ◌၀့၀ုိက�ိ◌ျပ��ည္။ အသက�ပ��်င္◌းမွ်င္◌း ရဴွ၍ မိ◌ွန္◌းေ◌နရွာေ◌သာ သူ႕ကို ေ◌�တ႕ရသည္။ 

နဂိကုတည္◌းက ၾကံ◌လဳွီရွာေ◌သာ သူသည္ အခုေ◌တာ ့ ခ်ံ◌◌ဳးခ်ံ◌◌ဳးေက်နရွာေ◌ပၿပီ။ အထးူသျဖင္◌ ့

ေ◌◌ျေခခ်ာင္◌းအ�ုိးေ◌လးမ်ားပင္ ေ◌ငါ�ထက� ို႔။ က�ၽ��မာွ စိတ�င�န္◌း�ျ ပ��ါသည္။ 

 
က�ၽ��ကိုယ္ က�ၽ��လည္◌း အားမလို အားမ�ျ ဖစ�ိသည္။ ဤမွ် အၾကင�ာကင္◌းမဲ့သ ူ ◌ျဖစ�ကားဆိသုည္◌ ့

ေအ�တး◌ျဖင္◌ ့ ၾကိတ�ႏ◌◌ုင္ိ ခဲမရ အျပစ�င�ျ ပ��ည္။။ သု◌ေိ႔သာ◌္ ◌ျဖစ�င္◌ေ့◌သာတရားႏ◌ွင္◌ ့ တစ�ိ ုယ္ေ◌ကာင္◌း 

အတၱတု◌႔ိက �လ���ေဲ◌နၾကဆ။ဲ တိရိစၦာ��ာ်းကိ ု ��ံမန္ု◌းသည္◌ၾ့ကားကပင္ 

အထက� န္◌းေ◌ကာ်င္◌းသူဘ၀တုန္◌းက ◌ျမ��ာစကားေ◌◌ျပ�တင္ သပိၸံေ◌မာင္၀၏ “အာမိတ္” ကို 
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သင�ူရတုန္◌းေကတာင္ ေ◌ြခးေကလး အာမိတ� ို သနား�လန္◌းသျဖင္◌ ့ မ်က�����ႊ◌◌ဲျဖစ�ဲေ့ရသးသည္။ ငါဆိ ု ဘယ� ု◌ ိ

ၾကင�ာလိုက�ဟဲဟ့ူ၍ စိတ� ူးႏ◌င္ွ◌ ့ ေသဘာေ◌ကာင္◌းခဲ့သ���ာ နဖူးေ◌�တ႕ ဒးူေ◌�တ႕ၾကံ◌သဳည္◌အ့ခါ 

မ်က္◌ႏ◌◌ွာလည္◌း ပ်က္၊ အၾကည္◌လ့ည္◌း �လဲ၊ ◌ႏ◌ွ◌ာေ◌ခါင္◌းလည္◌း ရံႈမိ◌ျပန္ေ◌ေလတာသ့ည္။  

 
က�ၽ�� တရားမွ်တပါသလား။ က�ၽ��၏ အျပဳအမတူု◌႔ိ ဓမၼဓိဌာ��ပ်ါရဲ႕လား။ ြခင္◌လ့ႊတ ္နားလည္ေ◌ပးႏ◌ု◌ငိ�ရာ 

ေ◌ကာင္◌းပါရဲ႕လား။ မ��ု◌႔ိမ ွ မတွ� မ္◌းမတင�ိုက္ေ◌သာ၊ သာဓေု◌ခၚရန္ ေအၾကာင္◌းမရိွေ◌သာ 

မသကိ် ိ ဳးက�ၽ◌ံျပဳမႈ၊ ေ◌ရွာ�င�မဲႈအ�တက္ ေ◌◌ျဖသမ္ိ◌စ့ရာ ဆင္ေ◌◌ျခအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး ရွာၾကည္◌ပ့ါေ◌သးသည္။ သူ႕ကို 

အစာ၀ယ္ေ◌က�ၽးရန္ အစဦး၌ စိတ� ူးမိေ◌သးသည္။  

 
“မျဖစ္ေ◌သးပါဘူး။ လက�ံြပင္◌ခ့်�ိ �လည္◌း နးီလာၿပီ။ သူ႕ၾကည္◌ရ့တာ ေ◌ြခး�ူးကိုက�ံရတာလား၊ ဘာလားမသဘိ ဲ

�သားေ◌ရာေ◌နလု◌႔ိ၊ ေ◌နာက္ ေ◌�တ႕တိုင္◌း ပါးလ်က�ားလ်က� ာလုပ�ိ ု႔ ေ◌ရာဂါကူးလာရင္ ဘယ� ိုလုပ�လဲ”။ 

ဤေအၾကာင္◌း◌ျပခ်က္ တစ�ုတည္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ပ့င္ သူ႔ကို တတ� ားေသ��႕ ကူညရီ��ၾကံကု◌ ိ

လက� ႊတ� ိုက္ေ◌တာသ့ည္။ အသတိိရိစၦာန္ေ◌ဆးကု ဆရာ၀��ာ်းကိ ုပင္◌၍့ ◌ျပရန္ စဥ္◌းစား◌ျပန္၏။ ေ◌ၾကးရတတ္ 

ေ◌ြခးခ်စ�ူမ်ား၏ သည္◌းသည္◌းလႈပ�မွ်ကို အရိပ�ၾကည္◌ၾ့ကည္◌ ့ ေ◌ေနပးေရသာ သူတု◌႔ိကလည္◌း 

လမ္◌းေ◌ဘးေ◌ြခး၀ဲစားတစ္ေ◌ကာင��တက္ အခ်န္ိ၊ လံ◌ု႕လ ေမွ်ပးႏ◌◌ုငိ�ါမ့လား။ သည္ေ◌ြခးကု◌ ိ ပိကု�ပီး 

ေ◌ဆးခန္◌း�သားဖိုေ႔တာ ့ က�ၽ��အ�တက္ လံ◌ု◌းလံ◌ု◌းမျဖစ္◌ႏ◌◌ိုင္။ သ��ု◌◌ိႏ◌ွင္◌ပ့င္ အမာွး◌ျခစ�န္ ၾကိတဳင္ 

ၾကံစ��ပီးထားေ◌သာ ေအ◌ျဖလႊ◌ာကို မစစ� င�တည္◌းက အက်စာရင္◌း �သင္◌းလိုက�ိပါသည္။ 

 
ဟုတ�ါသည္။ က�ၽ��၏ ေ◌ခါင္◌းေ◌ရွာင�ႈသည္ မ��ု◌႔ိမွ ြခင္◌လ့ႊတ္◌ႏ◌◌ုငိ�ရာ ေမကာင္◌း။ ဒါကို က�ၽ�� 

ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌း ေသဘာေ◌ပါက� ည္။ အထးူသျဖင္◌ ့ က�ၽ��က လူမႈေ◌ရးေ◌ဆာ�င�က� ူ ၀��မ္◌းတစ္ဦး 

◌ျဖစ္ေ◌�ျခင္◌း ေအၾကာင္◌းတစ�ုတည္◌း◌ႏ◌ွင္◌ပ့င္ စိတ�ာတ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ လုပ�ပ္ ေ◌◌ျဖာင္◌ေ့◌◌ျဖာင္◌ၾ့ကီး 

ဆန္႔က်င္ေ◌နမႈကု◌ ိ ေ◌အာႏ့◌လွံ◌◌ုးနာစရာ ◌ျဖစ္ေ◌ေနတာသ့ည္။ သ��ိုႏ◌ွင္◌ ့ တစ္ေ◌န၀င္၍ 

တစ�ိုးခ်ပ္ဳ◌ျပန္ေ◌သာ◌္◌ျငားလည္◌း က�ၽ��၏ အတၱမီးၾကီးကား တညးီညးီ ေ◌တာက္ေ◌လာင္ေ◌နဆ။ဲ 

 
“ပကတိအမွ��ရားကို မ်�က� ယ္◌ျပဳၿပီး ဘာေ◌ၾကာင္◌မ့်ား ဒေီ◌လာက�  ိ ေ◌ခါင္◌းမာေ◌နရတာလဲ” 

ေ◌�တးရင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ပ့င္ အသက��ဴက်ပ�ာသည္။ ေ◌လးရက္ေ◌◌ျမာက္ေ◌န႔သို႔ ကူးၿပီ။ က�ၽ�� 

သူ႕အၾကည္◌ေ့◌�တကို ပိပိုၿုပီး ေ◌ၾကာက� ာသည္။ သူေ႕ရွေ႕ရာက�� ်င္ အလိုလု◌ ိသမိ�ယ�ိလာသည္။ အမ္ိ◌ျပ��မာွကို 

၀န္ေ◌လးေ◌နမိသည္။ ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ုငိ��င္် ထိေု◌လွကားဘက�� မ�သားခ်င္။ ေအပၚသို႔ တက�န္ အျခားေ◌လွကားတစ�ု  

မရိွသ�� က�ၽ��အဖို႔ သူမသွူ ေမ�တ႕ခ်င္ မျမင�်င�က်�  ဆ◌ံုရ��ကံ◌ရဳန္ အခါသင္◌ေ့◌စခဲ့သ��ဲ။ ယခုအခ်�ိ��ာ သူ႕ကု◌ ိ

မန္ု◌းေ◌သးသလားဆိုတာ က�ၽ��ကိုယ္ က�ၽ�� ဆန္◌းစစ�ိ◌ျပ��ည္။ ေအ◌ျဖက ေ◌ေ၀၀၀ါး၀ါး။  

 
(၄) 

 
“ဆရာမအ�တက� ဲ။့ အညာက လူေ◌�တ သနပ�ါးတံ◌◌ုး လက္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးလိုက� ာ” 

 
အပပိူုင္◌းေ◌ဒသ စီမံကိန္◌းမွ က�ၽ��ကို ခ်စ� င�ေကသာ ��ာသားမ်ားက အရာရိွတစ္ဦးႏ◌င္ွ◌ ့ လက္ေ◌ဆာင္ 

ပါးလိုက္◌ျခင္◌းပင္။ �ုိးသားေ◌သာ ေ◌တာသူေ◌တာင�ားမ်ား၏ စိတ�င္◌းကား ေ◌လးစားဖိုေ႔ကာင္◌းသည္။ 

အျဖဴထ��က� က္။ အညာေ◌ဒသနည္◌းတူ ဧရာ၀တီတိုင္◌းဘက�� ��ာမ်ားကလည္◌း လူၾကံ◌ရိွဳရင္ ရိွသလို 

က�ၽ��အ�တက္ ပြုစန္ေ◌◌ျခာက�်ား၊ ငါးေ◌◌ျခာက�်ား ထည္◌ေ့◌ပးေ◌နက်။  
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“က�ၽ�� လူမႈေ◌ရးလပ္ုေ◌နတာ၊ ဒါေ◌�တကို လက�ံလိုက�င္ အထ�င�စဲရာ◌ျဖစ�ယ္။ က�ၽ��တို႔ 

အ�ဖဲ႕အစည္◌းကလည္◌း ဒါမ် ိ ဳးေ◌�တကု◌ ိ လက�ခံဖို႔ ေ◌◌ျပာထားလို႔ပါ။ ၿပီးေ◌တာ ့ က�ၽ��က တစ္ေ◌ယာက� ဲ 

ေ◌ေနတာ့ အသ◌ံု◌းမလိုပါဘူး။ ေမပးပါန႔ဲ” ဘယ� ု◌ပဲိဆိုဆို၊ သူတု◌႔ိေကတာ့ .. “အမ်ားၾကီးမ ွမဟုတ� ာ ဆရာမရယ္။ 

တတ္◌ႏ◌◌ုငိ�ာေ◌လး ေ◌ပးတာကု◌ ိ လက�ခံရင္ စိေတ�ကာင္◌း◌ျဖစ�လိမ့◌္မယ္။ ဆရာမ အသ◌ံ◌ုးမလိုရင္ တျခား 

မိတ္ေ◌ေ�ဆ�တကို လက္ေ◌ဆာင္◌ျပန္ေ◌ပးေ◌ပါ”့ ဟု ဆိုကာ မယူမခ်င္◌း ြဇတ� တင္◌း ထည္◌ေ့◌ပးၾေကလသည္။ 

က်သင္◌ေ့◌ြင ရွင္◌းေ◌ပးလွ်င�ည္◌း လက�ခံ။ သည္ေ◌တာလ့ည္◌း က�ၽ��မာွ သူတု◌႔ိ��ာေ◌�တကို �သားေ◌လတိုင္◌း 

ဖတ�ရာ စာအုေပ�ဟာင္◌း၊ ဂ်ာနေယ� ဟာင္◌းေ◌လးေ◌�တ၊ ေကလးေ◌�တအ�တက္ စာေ◌ရးကိရိယာေ◌�တ၊ မန္ု႔၊ 

ေအအးဘူးေ◌�တ လက္ေ◌ဆာင္ ၀�ယ� ားေ◌လရိွ့သည္။ တစ္ဦးေ◌မတၱာ တစ္ဦးမွာ ထားရိွရင္◌း က�ၽ��တု◌႔ိ 

အ၀န္◌းအ၀ုိင္◌းေ◌လးမာွ ေ◌မတၱာ◌ျခံ◌၍ဳ လံ◌ေု◌ေနတာသ့ည္။ 

 
လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္ အခ်င္◌းခ်င္◌းကပင္ က�ၽ��ေအပၚ ��ာကလူမ်ားက သဒၶါပိုၾကပံ◌ုကို အားက်ၾကရသည္။ 

အင�တန္ ��ံရွာတတ� ��ိုေ◌သာ က�ၽ��၊ မိသားစထု�ဲတင�ည္◌း အလု◌လိိုက�ံရဆ◌ံု◌းမို႔ ◌ႏြ◌◌႕ဲဆိုးဆိုးတတ� ည္◌ ့

က�ၽ��က ��ာသားမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ ဆ◌ံလုွ်င္ေ◌တာ ့ ရင္◌က့်က္ေ◌သာ စိတ္◌ႏ◌လွံ◌ု◌း◌ျဖင္◌ ့ အျမဲ◌ျပဳမူဆက� ံခဲ့ပါသည္။ 

ခုခံအားက်ဆင္◌းေ◌သာ ေ◌ရာဂါေ◌၀ဒနာသ��်ားႏ◌ွင္◌လ့ည္◌း တရင္◌းတႏ◌◌ွ◌ီး၊ 

အနာၾကီးေ◌ရာဂါသ��်ားႏ◌ွင္◌လ့ည္◌း စကားလက� ံ◌ကု်၊ ထမင္◌းလက� ံ◌ ုစားလို႔။ စီမံကိန္◌း၏ ပံ့ပ◌ု◌ိးမႈမ်ားသည္ 

မရ���ယေ္◌သာ◌္◌ျငား လူမ် ိ ဳးေ◌ရး၊ ဘာသာေ◌ရး �ကဲ◌ျပားမႈအလု◌ကိ္ �ခဲ◌ျခားသည္◌ေ့သဘာမ် ိ ဳး 

သက္ေ◌ရာ�က� ားလွ်င္ အ�ဖဲ႕အစည္◌းအ�တင္◌း မ��ူ႕မ်က္◌ႏ◌◌ွာမွ ေမထာက� ဲ တင္◌ျပတတ� ူရယ�ါ။ အခုေ◌တာ့ 

သ��ု◌လိူက ေ◌ြခးတစ္ေ◌ကာင��တက္ လူမႈေ◌ရးက်င္◌၀့တ္ေ◌�တ ေ◌ဖာက္◌ျပ��ု��ပီတဲ။့ 

လူသားခ်င္◌းစာနာမႈေ◌�တကို လ်စ�်ရဴႈေ◌နၿပီတဲ။့ က�ၽ�� ရင�ဲ�တင္ အတၱႏ◌င္ွ◌ ့ ပရ ပဋပိကၡတို႔ 

◌ျပင္◌းထန္ေ◌နသည္။ ေ◌�တးရင္◌း ေ◌�တးရင္◌း ကူကယ�ာ မရိွေ◌တာသ့လု◌လို◌ ိြမန္◌းက်ပ�ာေ◌တာသ့ည္။ 

 
လူသားခ်င္◌းစာနာမႈဆိုသ���ာ လူသားအခ်င္◌းခ်င္◌းေအပၚ�တင္ ထားရိွရမည္◌ ့ ေ◌လာကပါလတရား အတိုင္◌း 

တုန္႔ျပန္ေ◌နထိုင္◌ျခင္◌းမ် ိ ဳးသာမကဘ ဲ လူသားဆ��ည္◌ ့ ေ◌မတၱာ၊ က�ုဏာတု◌႔ိျဖင္◌ ့ နမ္ိ◌ပ့ါးေ◌သာ 

ေအ◌ျခေအနရိွသူတိုင္◌း ထားရိွေ◌ပးသင္◌သ့��ို သသိလိ်က္◌ႏ◌ွင္◌ပ့င္ ထိေု◌န႔ကလည္◌း က�ၽ��၏ အတၱကို 

အလဲမထိးုႏ◌◌ိုင�ဲပ့ါေ◌ခ်။ တကယ္ေ◌တာ ့ ေ◌ြခးတစ္ေ◌ကာင�ု◌ ိ ေ◌ၾကာက္ေ◌န�ျ ခင္◌းထက္ က�ၽ��ကိုယ္ က�ၽ�� 

လိပ္◌ျပာမလံ◌◌ုျခင္◌းက ပိေု◌လသည္။ ထိေု႔ၾကာင္◌ပ့င္ �လေယ�ယာင္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ခက�ၿပီေ◌ကာ။ 

 
ထိေုညန အိမ�ိ ု႔ျပ��ာရာ လမ္◌းေတလွ်ာ�က� င္ ခံစားခ်က�် ိ ဳးစံ◌ု◌ျဖင္◌ ့ေ◌ယာက� က�တ္ေ◌နသည္။ မ�ွ�ာကို သစၥာဆိုရလွ်င္ 

သူ႕ကို ေမေသစခ်င္ေ◌သးပါ။ ထိနုည္◌းတူ ထပ�ပီးေ◌တာလ့ည္◌း မျမင္ေ◌�တ႕လိုေလွတာ။့ က�ၽ��ဘက�  

ေအရာတ၀င�ုပ����ာမ ူ မိမိစိတ� ို မိမိ ေ◌တာ◌္ေ◌တာ◌္ၾကီး ေ◌ဖ်ာင္◌းဖ်နားခ်ရဦးမည္။ သ��စ� အခ်�ိ�ူၿပီး က�ၽ��၏ 

အတၱကု◌ ိခ၀ါခ်လွ်င္ အခ်�ိ�ႏီ◌◌ိုင�ါဦးမ��ား။  

 
တိုက္ေ◌ပၚသို႔ မတက�ီ သူ႕ကို တစ�်က�� မ္◌းၾကည္◌မိ့ေ◌တာ ့ သူသည္ ေတစာင္◌းေအနအထား◌ျဖင္◌ ့

လွဲေ◌နရွာသည္။ အရင္ေ◌နေ႔�တကလို သူ႕မ်က္၀န္◌းမ်ားမတွဆင္◌ ့ က�ၽ��ကို စးူစမ္◌းေမေနတာ…့။ သူသည္ 

လွဲလ်က္ ေအနအထားမပွင္ တံခါးေ◌ပါက္ သတံိုင�ာ်းမတွဆင္◌ ့ လမ္◌းမဘက� ို႔ ခပ္ေ◌ငးေ◌ငးေ◌လး 

ၾကည္◌ေ့◌နသည္။ အရာရာကိ ုအရံႈးေ◌ပးလု◌ကိ� ည္◌◌့ႏ◌ွယ္။ က�ၽ��လည္◌း စိတ�င�န္◌းတၾကီး သက္◌ျပင္◌းခ်ရန္ 

အားယူမိ◌ျပ��ည္။ သိုေ႔သာ◌္ တကယ� မ္◌းေက်တာလ့ည္◌း သက္◌ျပင္◌းခ်လို႔ မ�ျ ပန္ေ◌ခ်။ တကယ္ေ◌တာ့ 
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က�ၽ��က သက္◌ျပင္◌းေခ်နသ��� မဟုတ� ဲကိုး။ အငိ�ုလယ္ေ◌ပမယ္◌ ့ အရိႈက�က� ��ဲ ့။ အခုေ◌တာ ့ က�ၽ��မာွ 

ရိႈက�ါရိႈက�ါႏ◌င္ွ◌ ့ကတု��ယင�ကီး◌ျဖစ�ပီး အငိခုက္ေ◌�ျခင္◌းသ��ာ။ 

 
(၅) 

 
သ��နက္ သူ႕ကို ေ◌�တ႕ရသည္◌ပံ့◌အုရ လံ◌ု◌း၀မဟန္ေ◌တာသ့���ာ ေ◌သခ်ာလိုေ႔နသည္။ မနက� ား၊ ညလားဟု 

ေ◌◌ျပာရမည္◌ေ့အ◌ျခေအန။ ေ◌ရပိကု� စ�ု မ ွ စိမ္◌ယ့ို�ထက� ာသည္◌ ့ ေ◌ရကို လွ်ာႏ◌င္ွ◌လ့်က္ေ◌နပံ◌ကုိုက 

အငမ္◌းမရသည္◌ ့ ပံ◌မ်ု ိ ဳးမရိွ။ ရိွသမွ် အားကု◌ ိ ဖ်စ��စ�ပီး အသ◌ံု◌း◌ျပဳေ◌နရသည္◌◌့ႏ◌ယွ္။ 

ေ◌မာဟိုက္ေ◌လးကန္ေ◌နသည္။  

 
ထိ◌ုျမ�င�င္◌းသည္ က�ၽ��၏ အာရံ◌ထု�ဲတင္ တစ္ေ◌နကုန္ တ၀ဲလ��ည္။ အစည္◌းေအ၀း တက္ေ◌နရင္◌းလည္◌း 

သူ႕မ်က္◌ႏ◌◌ွာ။ �ကန္◌ျပဴတာ ၾကည္◌ေ့◌နရင္◌းလည္◌း သူ႕ပံ◌ရိုပ္၊ လုပ�န္◌းအစီရင�စံာမ်ား 

ေ◌ရးရ��ကိ ဳးစားရာ�တင�ည္◌း သူ႕မ်က္၀န္◌းမ်ားကိုပင္ ◌ျပန္◌ျမင္ေ◌ယာင�ာသည္။ ၾကာေ◌တာ ့က�ၽ�� �ူးခ်င�ာသည္။ 

ဇာတ� ည္◌း နာလွၿပီ မဟုတ� ား။ တစ�ု ခု လုပ�� ◌ျဖစ္ေ◌တာ့မည္။ က�ၽ��ဘက�  ဘာတတ္◌ႏ◌◌ိငု�ာမ်ား ရိွဦးမ��ဲ။ 

“အခုေ◌ရာ သူ အသက��ိေ◌နပါဦးမလား” သူ ေမနေရတာ့မည္ သလိ်က္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ သူ႔သဏ²◌ာန္ေ◌လး ေတရးေ◌ရး 

◌ျမင္ေ◌ယာင�ကည္◌ရ့င္◌း ေ◌�တးမိ◌ျပန္ေ◌တာ ့ အသနားပိုေရလသည္။ သ��စ�ါေ◌တာ ့ လူပီသမႈတစ�ုအ�တက္ 

“သနားသင္◌သ့ည္၊ သနားလွ်င္ ေ◌ကာင္◌းမည္၊ သနားပါ၊ သနားရမည္” ဆို၍ မိမိကိုယ္ မိမိ အတင္◌းအက်ပ္ 

နားခ်�သ�တ� င္◌းေ◌�ျခင္◌းမ် ိ ဳး မဟုတ္ေ◌တာပ့ါေ◌ခ်။  

 
သ��ကားထ ဲ ကိုယ္◌ႏ◌င္ွ◌မ့ဆိုင�ည္◌ ့ ကိစၥတစ�ု အ�တက္ ေ◌ပါ�က� ဲေရသးသည္။ တရားမွ်တမႈကင္◌းြစာ 

အမ် ိ ဳးသမီးတစ္ဦး၏ သကိၡာႏ◌င္ွ◌ ့ မာနကို ထိပါးက်ဆင္◌းေ◌ေစသာ ေအၾကာင္◌းအရာတစ�ု အ�တက္ က�ၽ�� 

ခံ◌ျပင္◌းခဲ့ေရသးသည္။ 

 
“ေ◌ကာေင�လးဘက�  ဘာမ ွ အျပစ္ေ◌◌ျပာစရာ မရိွပါဘူး။ မိသားစတုစ�ုလံ◌◌ုး �ုိးလိုက� ကတာဟယ္။ တို႔အမိ�ဲ႔ 

သူတု◌႔ိက မ်က္◌ႏ◌ွ◌ာခ်င္◌းပဲဆု◌ေိ◌တာ ့ သတိာေ◌ပါ။့ �ုိး�လန္◌းေ◌တာလ့ည္◌း အျပစ္◌ျဖစ�ား မသပိါဘူး�ကာ။ 

◌ျပ���င္◌းက သာမ���ေဲ႕လး တစ�ု ေ◌လာက္ မလ��၀ယ္ သာမ��န္ိ◌းေကလးကို သူတု◌႔ိလို အသိုင္◌းအ၀ုိင္◌းက 

ဘေယ� ဘာတူႏ◌◌ိုင��ာလဲ” ရံ◌ု◌းက သူငယ�်င္◌းတစ္ဦး၏ စကားက က�ၽ��၏ မာနကို ေ�ဆပးသလု◌ပိင္။  

 
“သူတု◌႔ိဘက�  မၾကိကဳ�င္ မီးကို ေမလာင�င�တည္◌းက တားေ◌ပါ။့ ခုေ◌တာ့ တစ�က� ားမိန္◌းေကလးကို 

ခိုးယူေ◌ပါင္◌းသင္◌းၿပီးမ ွ သူတု◌႔ိသားန႔ဲ မတူလု◌႔ိ၊ မတ��ု◌႔ိ ေ◌လ်ာ◌္ေ◌ၾကးေ◌ပးၿပီး �ခဲတယ� ိုတာေ◌တာ့ 

သားသမီးခ်င္◌း ကိုယ�်င္◌းစာဖို႔ ေ◌ကာင္◌းပါတယ္။ သူတု◌႔ိသားလို ◌ႏ◌ု◌ငိ�ရံပ္◌ျခားက �ဘ႕ဲမ် ိ ဳးမရတာ၊ 

မိဘအသိုင္◌းအ၀ုိင္◌းခ်င္◌း မယွဥ္◌ႏ◌◌ိုင�ာ အျပစ�ား။ ေ◌◌ျပာေ◌တာ ့ က်ား၊ မ အခန္◌းက႑ညေီမွ်ရးကို လုပ�ယ္။ 

လူတန္◌းစားအျမင္ မရိွပါဘူး၊ ဘာဘူးန႔ဲ။ ကု◌ယိ္◌ေ့◌�ဆ ကိုယ္◌မ့် ိ ဳး ကိုယ္◌သ့ားသမီးအ�တေက� ်တာ ့

တယ� ိတတ� ကတာပဲ”  

 
ေ◌◌ျပာရင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ပင္ ေ◌ဒါသအရိွန္ေ◌ၾကာင္◌ ့ အသားေ◌�တ တဆတ�တ္ တု��ာသည္။ က�ၽ��တို႔ ရံ◌ု◌းက 

ဒါ�ုိက� ာတစ္ေ◌ယာက္၏ အျပဳအမပူါေ◌ပ။ သူ႕အ�တက္ေ◌တာ ့သားေ◌ဇာႏ◌ွင္◌ ့ဖခင�စ္ဦး၏ အာဏာကိ ုအျပည္◌အ့၀ 

အသ◌ံ◌ုးခ်လိကု္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ဒါကိုက က�ၽ��အ�တက္ ယုတၱမိတန္ေ◌န။ လူသားတစ္ဦး၏ အြခင္◌ေ့အရးကို 

ြစက�က္ေ◌◌ႏ◌◌ွာင္◌ယ့ွက္◌ျခင္◌း၊ �ခဲ◌ျခားမႈမ်ားကို သူကိုယ� ို င� �စဲကိုင�င္်◌သ့◌ံု◌းေ◌�ျခင္◌းဟုသာ ြစ�ပ�ဲလိုလွသည္။ 
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လူထၾုကားမာွ ေ◌◌ျပာေ◌နသည္◌ေ့အ◌ျပာႏ◌င္ွ◌ ့ သူ႕လုပ�က�  မညဟီ ု ရႈတ�်လိုသည္။ �ုတ� ရက္ ေ◌ြခးေကလးကို 

သတိရမိ�သား◌ျပ��ည္။ ပထုုဇဥ�����င္် ကိုယ� ် ိ ဳးကိစေၥတာ ့ ၾကည္◌သ့��ာခ်ည္◌း။ က�ၽ��သည္ ကိုယ္◌က့ိုယ� ို 

ကာ�ကယ�ေ��ၾကာင္◌း◌ျပခ်က�်ားကို တစ�ိ ုယ� ည္◌း အလ်င�ျ မန္ ရွာေ◌ေြဖနမိသည္။ 

 
“ဘာပဲ◌ျဖစ္◌ျဖစ္ နည္◌းနည္◌းေ◌တာ ့စာနာသင္◌တ့ာေ◌ပါ�့ကယ”္ 

 
(၆) 

 
သေ��တာ ့အရဲြစန္႔မွ◌ျဖစ္ေ◌ပလိမ္◌မ့ည္။ သည္◌ထ့က� ည္◌း မာ��တင္◌း◌ႏ◌ု◌င္ိေ◌တာ။့ ရံ◌ု◌းမ ွေ◌စာေ◌စာ◌ျပ��န္ 

◌ျပင� င�ည္။ ကိုယ� ိုင�လည္◌း ◌ျပင�စားေ◌သာက� ိုင�ာ်း�တင�ာ ေ◌န႔လယ�ာ၊ ညစာ သ◌ံ◌ုးေ◌ဆာင�တ� ူမို႔ 

သူ႕အ�တက� ည္◌း ၾကက� င�စ္◌ျခမ္◌း ၀�ယ� ားရ��တိ� ူးသည္။ ငါး ေ◌တာမ့ျဖစ္။ အ�ု◌◌ိးစးူမာွ စိးုရသည္။ ◌ျဖစ�်င္ေ◌တာ ့

လစာထတု�က�ု◌႔ိ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္ေ◌�တက အျပ�င�င္ တခခုု သူတု◌႔ိႏ◌ွင္◌အ့တူ စားေ◌သာက�ု◌႔ိ �ဆယ� ည္။ 

က�ၽ��ကလည္◌း ပါသည္။ ေအပါင္◌းအသင္◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ လမ္◌း�ခဲေ◌တာ ့ ခုနစ� င�ကယ္ အျမီးေ◌ထာင�ုၿပီ။ 

ရ�က� က� ဲ�တင္ မီးပ်ကေ္◌သာ◌္◌ျငား လျပည္◌ည့မိ႔ု သက��ိသက�ဲအ့ရာ၀တၳတဳု◌႔ိကု◌ ိ အျဖဴ၊ အမည္◌း သ�ဲကဲၿပီး 

�ုပ�ံ◌ု◌းေ◌ပေၚအာင္ေ◌တာ ့◌ျမင�သည္။ ဂဃနဏေအသးစိတ္ေ◌တာ ့မႈန္၀ါး၀ါး။  

 
အမိ�ားသို႔ နးီလာေ◌သာအခါ ရင�ု ��◌ံျမန�ျ ပ��ည္။ သူ ေမသပါေ◌စန႔ဲ။ က�ၽ��၏ ေ◌နာက� ံ◌ု◌း ေ◌စတနာႏ◌ွင္◌ ့

က�ုဏာကု◌ေိ◌တာ ့ ခံစားၾကည္◌စ့မ္◌းေ◌စခ်င�ည္။ က�ၽ��ကု◌ ိ သူ အႏ◌ု◌ငိ�ို င္◌းမ�သားေ◌စခ်င�ါ။ တစ�ည္◌း 

ကိုယ္◌ဘ့က� ိုယ္ေ◌လွ်ာက� ဲၿပီး အျပဳေသဘာေ◌ဆာင္၍◌ ့ ေ◌◌ျပာရလွ်င္ သူႏ◌င္ွ◌က့�ၽ�� ◌ျငမ္ိ◌းခ်မ္◌းေ◌ရးယူခ်င�ည္။ 

မဟုတ�� ်င္ ဗညားႏြ◌◌႕ဲလို နဖူးက အမာ��တ္◌ျမင�ု◌င္ိ◌း အခါခါေ◌သရပါလိမ္◌မ့ည္။  

 
ေ◌◌ျခြဖြဖနင္◌းေ◌လွ်ာက� ်က္ ေ◌လွကားေ◌◌ျခရင္◌းသို႔ ေ◌ရာက� ာပါၿပီ။ သပံန္◌းတံခါးေ◌သာေ့ခလာက� ို 

ြဖင္◌လ့ိုက္ေ◌တာ ့ တက�ၽကိ�ၽ◌ိျမ���ားသည္◌အ့သေံ◌ၾကာင္◌ ့ ဆတိ္◌ျငမ္ိ၀န္◌းက်င္ လႈပ��တ� ားသည္။ 

သိုေ႔သာ◌္ တံခါးႏ◌င္ွ◌က့ပ�် �က� င္ လွဲေ◌နသည္◌သ့ူက တုပ� ုပ��်မလႈပ္။  

 
က�ၽ�� ေ◌တာ◌္ေ◌တာ◌္ လန္႔�သားသည္။ အခါေ◌◌ႏ◌ွ◌ာင္◌းၿပီထင္◌။့ ေ◌ၾကာက္ေ◌ၾကာက� န္႔လန္႔ႏ◌င္ွ◌ပ့င္ 

သူ႕အနားသို႔ တိုးက�ပ�ားသည္။ ပကတိ◌ျငမိ�က� ်က္။ အီသတံစ�်က�င္ ေမပး။ ငိခု်င�လိုလို ရင� ဲ လိႈက�န ဲ လိႈက�န ဲ

ဆို႔တက� ာသည္။ ထိခုဏမွာပင္ က�ၽ�� ဘာလုပ�ိ ုက�ိမွန္◌းကု◌ယိ္◌က့ု◌ယိ� ု◌ ိသတိမထားလိုက�ိ။ လက�၀ါး◌ျပင��တဆင္◌ ့

ခံစားသရိွိေရသာ ခပ္ေ◌◌ႏြ◌◌းေ◌◌ႏြ◌◌းအထေိအ�တ႕ကု◌ ိ အသစိိတ္၀င�ေိ◌တာမ့သွာ သူ႕ကိုယ္ေ◌ပၚသို႔ က�ၽ�� 

လ�က�ေြဖလးအုပ�ားမိမန္ွ◌း သတိ◌ျပဳမိေ◌တာသ့ည္။  

 
◌ျမင္◌ခ့်ည္၊ နမ္ိ◌ခ့်ည္◌ႏ◌ွင္◌ ့ သူ႕ကု◌ယိ�ႏၶာေ◌လး မသိမသာတု��ါေ◌နသည္။ ေအမာေ◌ဖာက္ေ◌�ျခင္◌းမ် ိ ဳးမဟုတ� ဲ 

အသက� ို မွ်င္◌းၿပီးရဴွေ◌နရသည္◌◌့ႏ◌ယွ္။ သို႔တည္◌းမဟုတ ္ အသက��ဴႏ◌◌ိငု�ု ◌႔ိပင္ အင�ားမရိွေ◌တာတ့ာလည္◌း 

◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ုငိ�ည္။ သူႏ◌ွင္◌အ့ျပိင္ဳ က�ၽ��မာွလည္◌း အသက�င�ရဴွရဲ။ ေ◌အာက� ိုးသိုးအန႔ံနေံ◌နသည္◌ၾ့ကားက 

သူ႕အနား�တင္ မိနစ�ယ္ေ◌လာက�ာ က�ၽ�� ထိင္ုေ◌နမိသည္ မမတွ�ိေ◌တာ့ပါ။ အသ၀ိင�ာခ် ိ� ��င္ ၾ�ကပ��ကပ�ိတ� ဲမွ 

၀ယ� ာသည္◌ ့ ၾကက� င�စ္◌ျခမ္◌းကု◌ထိတု� ာ သူ႕အနားသို႔ တိုးေ◌ပးသည္။ ေ◌ရဘူးကိုြဖင္◌သ့ည္။ မသိမသာ 

အကဲခတ� ည္။ လွဲေ◌နရာက �ုတ� ရက္ ၀ုန္◌းကန ဲ လွမ္◌း�ဆဲလိုက��ာမ် ိ ဳးကိုလည္◌း ေ◌ၾကာေက�သးသည္။ ဆတ� န ဲ သ ူ

လႈ�ပ�ားတာ◌ျမင္ေ◌တာ ့၀မ္◌းသာရသည္။ ၾကက� င�ု◌ ိသူ နမ္◌းရႈပ�ိ ုက� ��ု ထင�ည္။ 
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မဟုတ�ါ။ ထိ ု ဆတ� နအဲခ်န္ိ၊ တစ�ကၠန္႔၏ ငါးပံ◌ပံု◌လုွ်င္ တစ�ံ◌ေုမွ်သာအခ်န္ိ �လ��ည္◌ႏ◌ွင္◌ ့ သူ ◌ျငမိ� �က� ားသည္။ 

သူသည္ အစားအစာကု◌ ိအန႕ံခံလိုက္◌ျခင္◌းမဟုတ္။ ေ◌နာက� ံ◌◌ုး�ထက� က� �တက္ �ုန္◌းက��ိုက္◌ျခင္◌းသာ◌ျဖစ�ည္။  

 
�သားၿပီ….။ ငိမု��င�ားေ◌သာ က�ၽ�� မငိႏု◌ု◌င္ိ။ ဆို႔နင္◌ေ့◌နသည္။ တခါတည္◌း ငိငု �် �သားသည္။ သန္◌းေ◌ခါင� ံ

သေံ◌ခ်ာင္◌းေ◌ခါက� ံႏ◌ွင္◌အ့တူ �ထက္ေ◌ပၚလာသည္◌ ့ ေ◌ြခးေ◌ဟာင�မ်ံားသည္ က�ၽ��ကို 

ေ◌လွာင္ေ◌◌ျပာင္ေ◌နေသယာင္။ က�ၽ��ကိုယ္ က�ၽ�� ဘယ� ု◌သိန္႔စင�မလဲ။ မနက္◌ျဖန္ 

အမ် ိ ဳးသမီးမ်ားေ◌န႔အ�တက္ အမ် ိ ဳးသမီးမ်ား အြခင္◌ေ့အရး◌ျမင္ွ◌တ့င္◌ျခင္◌းဆိုင�ာႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့

ေ◌ဟာေ◌◌ျပာ�ပဲသို႔ ၀တ္ေ◌ကာင္◌းစားလွ◌ျဖင္◌ ့ �သားရန္ ေ◌အာက� ပ�ိ ု႔ဆင္◌းခ် ိ� ��င္ 

သည္ေ◌ြခးေ◌ေသကာင�ု ပ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ရင�ု◌ငိ�မည္◌ေ့အရးကု◌ ိေ◌�တးၿပီး ေ◌ၾကာက� န္႔လပွါသည္။ 

 
********** 
 
 
Winter Nights I still remember (Essay) 

�လမ္◌းြပင္◌ထ့◌ံတုဲ ့�ပဲညမ်ား 

 

ၾကက္ေ◌�သးေ◌ရာင္ ကတၱပီါကားလိပ�ကီးရဲ႕ နဖူးစီးမာွ “ပ��ာ်ေ◌န၀င္◌းေ◌မာင္” ဇာတ� ိုတဲ ့

ေ◌ရႊေ◌ရာင�ာလံ◌ု◌းၾကီးကု◌ ိ စလိုက�ီးေအရာင္ေ◌ၾကာင္◌ ့ ထင�င��ားရွား ◌ျပတ္◌ျပတ� ားသားၾကီး 

◌ျမင္ေ◌နရတယ္။ ဒညီ ကျပအသ◌ံ◌ုးေ◌တာ◌္ခံမာွက ေ◌ခတ္ေ◌ပၚ ◌ျမ��ာေ◌တးသသံာန႔ဲ စတိတ�ိ◌◌ွ◌ဳး၊ ၿပီးရင္ 

“ေအြမလို အၾကံပိငု�တယ္” ေ◌အာ◌္ပရာန႔ဲ မင္◌းသခိၤရဲ႕ “မမင္◌း◌ျဖဴမွ���န္ေ◌◌ျပာ” ဇာတ� မ္◌း၊ ◌ႏ◌◌ိ႔ုၿပီး 

◌ႏ◌ွစ�ါးြခင�႔ဲ“ေ◌၀သႏ◌ရၱာ” ဇာတ္ေ◌တာ◌္ၾကီးတဲ။့ အစီအစဥ္ ေ◌ၾကျငာတဲသ့ူကလည္◌း “ေယန႔ည 

မိဘျပ��ူမ်ားကု◌ ိ ပ��ာ်ေ◌န၀င္◌းေ◌မာင္ ဇာတ� �ဖဲ႕က တ�တ�မ္◌းသမွ် အႏ◌ုပညာအားန႔ဲ အားပါးတရ 

ေ◌ဖ်ာ◌္ေ◌◌ျဖ�သားမာွပါ။ က�ၽန္ေ◌တာ◌္တို႔ အြစမ္◌းကုန ◌္ႀကိ ဳးစားထားသမွ်ကို အသံုးေ◌တာ◌္ခံရင္◌း 

ရင္◌ႏ◌စ္ွ◌ျခမ္◌း ◌ျဗန္◌း◌ျဗန္◌း �ကဲခ်�င�ပဲါေ◌စခင�။် ဒႏီ◌စ္ွ �ပဲရာသအီ�တက ္ အထးူတင�က� ားတဲ၊့ ဘ�ယ�ဲမာွမွ 

မကျပေရသးတဲ ့ဇာတ� မ္◌းဇာ�တ� က ္အသစ္ေ◌�တ ပါတဲေ့အၾကာင္◌း သတင္◌းေ◌ကာင္◌း ပါးလိုက�ါေရစ။ ဒေီ◌တာ ့

ဇာတ� မ္◌းအသစ္ေ◌�တကု◌ ိ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ထးူထးူ◌ျခား◌ျခား တ၀ၾကီး ခံစားၾကည္◌ရ့ႈခ်င�ူမ်ားကု◌ ိ

က�ၽန္ေ◌တာ◌္မ်ား ပ��ာ်ေ◌န၀င္◌းေ◌မာင��ဖဲ႕က ဖိတ�ႏ◌ကၱ ◌ျပဳလိုက�ါတယ္” တဲ။့ အသဲလိ ု

ေ◌ၾကျငာေ◌မာင္◌းခတ�ပီး ပရိသတ္ ေ◌ခၚပါတယ္။ 

  

�ပဲက လက�်တိ� န္◌းဘုရား�ပဲ။ မႏ◌ေၱ◌လး၊ တာရဲတန္◌းရ�ပ�က�ဲ႕ ေ◌တာင�ာ်းပိုင္◌းက်တဲ ့ လက�်တိ� န္◌းရ�ပ�က္ မာွ 

သဘင�ႏ◌ုပညာန႔ဲ အသကေ္◌ြမးသူေ◌�တက ေ◌ဟာတစ�ိမ္၊ ေ◌ဟာတစ�ိ မ�ိ ုသလို လက�� ိ ဳးထိးုမ�လဲပါဘူး။ 

ပ��ာ်ေ◌န၀င္◌းေ◌မာင�ိ ု႔ကလည္◌း  လက�်တိ� န္◌းထမဲွာပဲ ရံ◌◌ုးခန္◌းြဖင္◌ထ့ားတယ္ ဆိုေ◌ပမယ္◌ ့ ဒရီ�ပ�က� ား 

တစ�ိုင္◌း◌ျဖစ္ေ◌နပါၿပီ။ သူ႕ဘာသာ ဇာတ� မ္◌းအသစ�ိ ု႔ပဲ ဘယ� ု◌ေိ◌◌ျပာေ◌◌ျပာ၊ သစ�စ္ ေ◌ဟာင္◌းေ◌ဟာင္◌း 

�ပဲငတ� ဲသ့ူေ◌�တေကတာ့ ဇာတ�ံ◌ဆုကီို ေတ��ေ႕��႕။ အကဲဆ◌ံ◌ုးက အမိ��င�� ပ�က� ူ၊ 

ရ�ပ�က� ားေ◌ေ�တပါ။့  လက�်တိ� န္◌းန႔ဲ ခံ◌လုွီး၀င္◌း၊ ေ◌နာက္ န၀ရတ��ပ�က္ေ◌�တက ဒေီတၾကာမွာ အျပိင္ဳေ◌လ။ 

�ပဲစည္ေ◌အာင္ ကိုယ္◌လ့ူမ ွကု◌ယိ�ရံ◌ု◌း◌ႏ◌◌ိုင�င္ ေ◌နာက္ေ◌ကာက� ် က်��ဲရံ့◌ ုရိွေ◌တာတ့ာပဲ။ 
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လက�်တိ� န္◌းမွာေ◌နတဲ ့ဆိုင္◌းဆရာၾကီး ေ◌ရႊေ◌ဒါင္◌း◌ျမိငဳ� က�ၽ��တို႔ အဘိုး၀မ္◌း�ကဲေ◌တာ◌္ပါတယ္။ သူတို႔ 

မိသားစကု လူအင�ားလည္◌း ေ◌တာင္◌၊့ �ပဲလည္◌း ၀ါသနာပါဆိုေ◌တာ ့ �ပဲၾကည္◌ဖိ့ု႔ ဖ်ာႏ◌စွ�်ပ�ာ ၀ယ� ားၿပီးသား။ 

�ပဲၾကည္◌စ့င� အဂၤလိပ္ အကၡရာ “ယူ” (U) ပံ◌သု႑န္။ ေ◌ရွ႕တည္◌တ့ည္◌မ့ာွေ◌တာ ့ဇာတ�င�ကီးက ဟီးထလို႔။ 

လက္၀ဲ၊လက� ာန႔ဲ ေ◌နာက� န္◌းက �ပဲၾကည◌့္စင္ေ◌�တအျပင္ အလ�ယ� တ္ေ◌နတဲ ့ �ကက� ပ��ာလည္◌း 

စင�နမ္ိ◌ေ့◌လးရိွေ◌သးတယ္။ �ပဲၾကည◌့္စင္ အထက္ လူတစ�ပ္ေ◌က်ာ◌္ေ◌က်ာ◌္မာွ တစ္၊ ◌ႏ◌စ္ွ၊ သံ◌◌ုး၊ ေ◌လး စတဲ ့

ဂဏန္◌းကတ္◌ျပားေ◌�တကို ◌ႏ◌◌ိ�ုင� ��ကိ ဳးန႔ဲ အစဥ�ိ ုက ္ ခ် ိ�တ� ဲထားပါတယ္။ �ပဲဆိုတာ ဘာမန္ွ◌းမသေိ◌သးတဲ ့

က�ၽ��ကို ြဖားြဖားက“ဒါက �ပဲၾကည့◌္ဖို႔ စင္၀ယ� ားတဲသ့ူေ◌�တအ�တက္ ေ◌နရာသတ��တ� ားတာ” လို႔ 

ရွင္◌း◌ျေပတာ ့ ဒါဆု◌လိည္◌း ေ◌ရွ႕ဆ◌ံု◌းတန္◌းက ၀ယ္ေ◌ပးပါလို႔ ပဆူာရတယ္။ စင္ေ◌�တကလည္◌း 

ေ◌စ်းအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးကိုး။ ေ◌ရွ႕တန္◌း၊ ေ◌နာက� န္◌း ေ◌စ်း�ကာတာအျပင္၊ ပန္◌းေ◌ကာက�င�ိုတာလည္◌း ရိွေ◌သးတယ္။ 

အဒဲါက တကယ� ို႔မ်ား မင္◌းသားက ပန္◌းၾကဲလိုက�င္ လုေ◌ကာက� ိုေ႔ကာင္◌းမယ္◌ ့ေ◌နရာမ် ိ ဳးေ◌ပါ။့ 

ဖ်ာတစ�်ပ�ာကု◌ ိ အနမ္ိ◌ဆ့◌ံု◌း ၅၀၀ တဲ။့ ေ◌နရာက လူႏ◌စ္ွေ◌ယာက္ ဖင�ရံ်◌ရိွုတာ။ ေ◌◌ျေခထာက္ေ◌တာင္ 

ဆန္႔လို႔ရတာ မႈတ� ူး။ ၀ယ�်င�င္ ကိုယ္◌ဘ့ာသာ ပိကု� ံစထုားလို႔ ေ◌◌ျပာေ◌တာ ့ က�ၽန�ျ ဖင္◌ ့ အားင�ယ� ားတာပဲ။ 

မိသားစ ုေ◌◌ျခာက္ေ◌ယာက္၊ တစ�တ�ာအ�တက္ ေ◌စ်းဖိုးကု◌ ိ၁၀၀၀ ပဲ သံ◌◌ုးတဲေ့အၾကာင္◌း ေ◌ေမေမ◌ျပာ◌ျပလို႔ 

သထိားရတာကိုး။ တစ္ေ◌န႔စာ မန္ု႔ဖိုး ၃ က်ပ�ဲ႔ ဘယ္◌◌့ႏ◌ယွ္ စရုပါမ့လဲ။ ေ◌ရႊေ◌ဒါင္◌း◌ျမိငဳ�ိ ု႔ မိသားစ ု

�ပဲ၀ါသနာၾကီးလို႔သာပဲ ၾကည္◌ြ့ခင္◌ၾ့ကံ◌ ဳ ေ◌တာတ့ာ။ အြဖားကလည္◌း တစ�တည္◌းပါေ◌အလို႔ 

ေ◌◌ျပာထားပါတယ္။ ၀ယ� ားတဲ ့ ဖ်ာႏ◌စွ�်ပ��ာ ထိုင�ပီး ရႈစားၾကမယ္◌ ့ လူေ◌�တကိုလည္◌း ၾကည္◌လ့ိုက္ဦး။ 

က�ၽ��တို႔ ေ◌◌ျမးအြဖား သ◌ံ◌ုးေ◌ယာက� ျ ပင္၊ သူတို႔မိသားစကုလည္◌း ေ◌◌ျခာက္ေ◌ယာက္။ 

အားလံ◌ု◌းေ◌ပါင္◌း လူကိုးေ◌ယာက�ဲ႔တင္ မၿပီးဘူး။ ေ◌ရဗူးေ◌�တ၊ မန္ု႔ထပ္ုေ◌�တ၊ ◌ျခင္◌းေ◌တာင္◌းေ◌�တ၊ 

ေ◌စာင္ေ◌�တ တပံ◌တုပင�ါေ◌သးတယ္။ ေ◌ရႊေ◌ဒါင္◌း◌ျမိငဳ�႕ဲဇနးီ ြဖားြဖားရီက သပိ�နစ�်ပါတယ္။ ေ◌ဟာဒါက … 

စတိတ��ိ ဳးအၿပီး အစာေ◌◌ျပစားဖို႔ ကာဖီန႔ဲ မန္ု႔ၾ�ကပ္၊ ေ◌ဟာဒါက ေ◌အာ◌္ပရာအၿပီး တည္◌းဖို႔ လက�က္၊ 

ေ◌ဟာဒါက ◌ႏ◌စွ�ါး�သားကတုန္◌း အပိ�်င္ေ◌◌ျပစားဖို႔ အခ်ဥ္ေ◌ပါင္◌း။ အသဲလိုရယ္။ သူေ႕◌ျမး 

အပ် ိ ဳေ◌ပါက္ေ◌�တေက်တာ ့ မင္◌းသားကို �ဆတ�ု◌႔ိ ေ◌ေရမႊးပလုင္◌း၊ ◌ႏ◌စွ�ါးြခင��ာ ကမ္◌းမယ္◌ ့

ပန္◌းကံ◌ု◌းေ◌�တအျပင္ ညၾကီးမင္◌းၾကီးမာွ မိတ� ပ္၊ ◌ႏ◌ႈတ�မ္◌းနဗီူးေ◌�တကိုပါ သယ္ေ◌သးတာ။ က�ၽ��တို႔ 

ညအီစ�ႏ◌စ္ွေ◌ယာေက� တာ ့ ကု◌ယိ္◌ေ့◌စာင္ေ◌လးကို ကိုယ�ိုက� ို႔။ ေ◌ေမမ ၀တ္ေ◌ပးလိုက� ဲ ့ ယုန္ေ◌ြမး�ဆယ� ာ 

ဆင�ူနေဲ႔လ။ အ�ုေပ�လးေ◌�တန႔ဲ တူတယ� ို႔ ြဖားြဖားက ေ◌◌ျပာပါတယ္။ �ဆယ� ာက �ပဲလမ္◌းသဘင�ို ႔ 

အလွ၀တ� ာရယ္။ ေ◌အာက��ာ ေ◌နာက� ပ္ အက်ႌႏ◌စွ�ပ္ ၀တ� ားေ◌သးတယ္။ က�ၽ��တို႔က မိးုလင္◌းအထ ိအားေ◌ပးဖို႔ 

အားခဲထားၾကတဲ ့သူေ◌�တကိုး။ မႏ◌ေၱ◌လးေ◌ဆာင္◌းကို အ��ုဖို႔ ဒေီ◌လာက္၀တ� ားမ ွေ◌တာ◌္ရံ◌ကု်မာွ။ 

◌ႏ◌ွင္◌း◌ႏ◌ု◌ႏ◌ေု◌လးေ◌�တ ခပ�ါးပါးေက်ေနပမယ္◌ ့ တစ�်တီစ�် ီ ၀င္ေ◌ဆာ◌္တဲ ့ ေ◌ဆာင္◌းေ◌ေလအးေ◌ၾကာင္◌ ့

က�ၽ��တို႔ လက�်ားေ◌လးေ◌�တမာွ ေ◌အးက်င�ု◌႔ိ။ စကားေ◌◌ျပာလိုက� ိုင္◌း ပါးစပ� ေအြင႕�ထက� ာကိုၾကည္◌ၿ့ပီး 

ေ◌ပ်ာ◌္လို႔ “ေ◌ဟး…ေ◌ဟး” လို႔ ခဏခေဏအာ◌္တာပဲ။ �ပဲၾကည့◌္ေရတာမ့ွာမို႔ စိတ� ႈပ��ားတာလည္◌း ပါတယ္။ 

ြဖားြဖားေကတာ ့ ဒေီကလးမ အကဲကို မရဘူးတဲ။့ အခ်ပဳ�န္◌းဆရာေ◌ေဖ◌ျပာသလို ခ်မ္◌းပံ◌ကု ကမ္◌းကု��စ�ဲ ့ 

မႏ◌ေၱ◌လးေ◌ဆာင္◌းက �ပဲခင္◌းထမဲွာေက်တာ ့ ပီ◌ျပင္ေ◌အာင္ ေမမႊႏ◌◌ိင္ုေ◌တာဘ့ူး။ လူေ◌�တ.. လူေ◌ေ�တလ။ 

တိုးၾက၊ ၾကိတ� က၊ ေ◌အာ◌္ၾက၊ ဟစ�က၊ ဆၾဲက၊ ဆိုၾက။ ထ◌ံ◌ုးစံအတု◌င္ိ◌း က�ၽ��တု◌႔ိလိုပဲ 

ဖ်ာေ◌လးတစ�်ပ္ေ◌လာက္ ၀ယ�ပီး.. ရိွသမွ ်ေ◌�ဆမ် ိ ဳးအကုန္ေ◌ခၚလာတဲသ့ူခ်ည္◌းပဲ။ ဟိုေ◌ရာက္ေ◌တာ ့ေ◌နရာလုရင္◌း 

ရန္◌ျဖစ�ကတာေ◌ပါ။့ “ညည္◌းတိုေ႔အ.. ကိုယ္◌လ့ူန႔ဲကု◌ယိ္ ခ်င္◌ၿ့ပီး ၀ယ� ားတာမဟုတ� ူး။ တစ�လံ◌ု◌း 

ၾကည္◌ရ့မယ္◌ဟ့ာ။ ဘယ� ူက က်ပ�် ပ�ည္◌းတည္◌း ဒကုၡခံႏ◌◌ိငု��ာလဲ။” အသဲလို တ�စ�ဲ႕က ြစာလိုက�င္ 
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က်���ဖဲ႕ကလည္◌း ပက�န ဲ ြခန္◌းတုန္႔ျပ��ာပဲ။ “ ဒတီစ�ထကဲို ေ◌နရာေ◌လးတစ္ေ◌နရာအ�တက�ဲေ႕တာ ့စကားလုပ�ပီး 

ေ◌◌ျပာေမနပါနေဲ႔အ။ ခေဏန ဆေီ◌လး တစ�ုတ္ေ◌လာက္၊ ဆားေ◌လး တစ�ုပ္ေ◌လာက�ဲ႔ တသက� ံ◌◌ုး မရိွအတူ၊ 

ရိွအတူ ေ◌၀ေမွ်ပးခဲ့တာေက်တာ ့သတိမရဘူး။” အသဲလို ေ◌က်းဇူးေ◌ဖာ◌္လိုက္၊ စကားနာထိးုလိုက္၊ ေ◌စာင္◌းလိုက္၊ 

ေ◌◌ျမာင္◌းလိုက�ဲ႔ �ပဲမ�ထက�ခ်င္◌း �ပဲခင္◌းထဲမာွ က�ၽတ� �ၽတ� ံေ◌န ပါေ◌ရာလား။ အ�ဖဲ႕တု◌င္ိ◌း၊ အ�ဖဲ႕တိုင္◌း 

ဖ်ာနယ�ိမိတ္ သတ��တ္ေ◌ရးအ�တက္ စကားစစ�င္◌းေ◌နၾကတာခ်ည္◌းပဲ။ အခ် ိ ဳ႕မ်ားဆို ေ◌ရွ႕ကအ�ဖဲ႕နေဲ႔ရာ၊ 

ေ◌နာက�  အ�ဖဲ႕နေဲ႔ရာ၊ ေ◌ဘးကအ�ဖဲ႕နေဲ႔ရာ ပတ� ��ိုက�ပီး ဒိငု�ရံန္◌ျဖစ�ာ။ ဒိငု� ံ�ယု္ေ◌◌ျမက် ဴးေ◌က်ာ◌္တာ။ 

ေအရးထ ဲ “ေ◌ဆးလိပ�ား၊ �ကမ္◌းယာလား၊ အားလူးေ◌ၾကာ◌္လား။ ငါးမန္ုေ႕ၾကာ◌္လား။ အခ်ဥ္ေ◌ပါင္◌း၊ 

ေ◌နၾကာေ◌စလ့ ဲ ပါတာေ◌နာ◌္။ ဘာလု◌လိဲေ◌◌ျပာ” ဆိုတဲ ့ ေ◌စ်းသ�� ေတမာွင္◌။့ က်ပ�ိပ္ေ◌နတဲ ့ လူေ◌�တကို 

ေ◌က်ာ◌္ြခၿပီး ဟိုဘက္ ကူးလိုက္၊ ဒဘီက� ူးလိုက္။ သူ႕ထက� ိုးတာက ေ◌လပုပ� ုတ္ေ◌ဆးသည္။ ဒေီ◌လာက ္

◌ျပည္◌က့်ပ္ေ◌နရတဲ ့ လူအုပ�ဲမာွ သူက အလိုက� န္◌းဆိုးမသ ိ ေ◌လပပု� ုတ္ေ◌ဆး လာေ◌ရာင္◌းေ◌ေနတာ ့

သူေ႕ဆးစားၿပီး ခဏခဏ အးီဗံ◌◌ုးေ◌ပါ�က� ဲေ◌နရင္ ေ◌ဘးကလူေ◌�တခမ်ာ ေ◌ယာနေိ◌သာမနသကီာယ 

◌ႏ◌လွံ◌◌ုးပိကု�င္◌း ရႈေ◌ပးေ◌နရဦးမယ္။ စိတ�ိ��ပိါေ◌ပါ။့ နတေ္◌တာ◌္ ေ◌ဆာင္◌းညမွာ 

ေ◌ခ�ၽးေ◌�တရႊ◌ရဲႊ◌စိဲေု◌နတဲ ့ ကိုယ္◌အ့ျဖစ� ု◌ ိ ကု◌ယိ� ကည◌့္ၿပီး �ပဲ�ထက�ါေ◌တာလ့ို႔ 

ဆုေ◌တာင္◌းမိတာအခါခါ။     

အစီအစဥ္ေ◌ၾကျငာတဲသ့ူကလည္◌း ဒဇီာတ�ရိကံစကားကိုပဲ ထပ�ါတလဲလဲ ေ◌◌ျပာၿပီး လူေ◌ခၚလို႔ 

မၿပီးႏ◌◌ိုင္ေ◌တာ့ဘူး။ သူန႔ဲအၿပိင္ဳ �ပဲလံ◌ု◌ျခံ◌ေဳ◌ရး ေ◌ကာ◌္မတီကလည္◌း ေ◌လာ◌္စပီကာေကနတဆင္◌ ့

�ပဲခင္◌းထမဲွာ အရက္ေ◌သစာ ေ◌သာက�ားၿပီး ရန္◌ျဖစ�င္၊ မးူၿပီးရမ္◌းရင္ ဘယ� ု◌ ိအျပစ�ဏ�မ်တွ�ယ� ိုတဲေ့အၾကာင္◌း 

ဆယ�ိနစ္ တစ�ါ ရာဇသေံ◌ပးေ◌နပါေ◌တာတ့ယ္။ ဒၾီကားထ ဲ �ပဲခင္◌းထမဲာွ လူေ◌ပ်ာက� ု◌႔ိ၊ ဘာပစၥည္◌း၊ 

ညာပစၥည္◌းေ◌ကာက�လို႔ စတဲ ့ ေ◌အာ◌္သေံ◌ပးရင္ေ◌တာ ့ ရန္◌ျဖစ္ေ◌နတဲ ့ အုပ�ုေ◌�တဆကီ 

ခဏအသံစဲ�သားတတ�ါတယ္။ ၿပီးေ◌တာလ့ည္◌း ဆက�ပီးြပားၾကျပန္ေ◌ရာ။ ဆိုင္◌းအ�ဖဲ႕ရဲ႕ 

ဧည္◌ခ့တံီးလံ◌ု◌းကု◌ေိ◌တာင္ ဘယ� ူမ ွနားေ◌သာတ ဆေင�နၾကဘူး။ ကိုယ္◌ေ့◌ဇာန႔ဲ ကိုယ္ေ◌လ။ 

ေ◌မွ်ာ◌္ရင္◌းေ◌မာေ◌နတဲအ့ခ်�ိ ��ာ “ၾေ�ကရာက�် ီး◌ျမွင္◌ၾ့ကပါေ◌သာ ရပ္ေ◌၀းရပ�ီးမ ွ ေ◌ရႊ�ပဲလာ 

ပရိသေတ� ပါင္◌းတို႔ စိတၱသုခ၊ ကာယသုခ ◌ႏ◌ွစ္◌ျဖာေ◌သာသခုန႔ဲ ◌ျပည္◌စံ့◌ၾုကပါေ◌စ။ က�ၽန္ေ◌တာ◌္မ်ား 

ပ��ာ်ေ◌န၀င္◌းေ◌မာင္ ဇာတ� �ဖဲ႕ၾကီး ဟာ က�ၽန္ေ◌တာ◌္မ်ားရဲ႕ အႏ◌ုပညာြစမ္◌းအားကို အၾ�ကားပိုမထား၊ 

စကားဆိုမမ်ားပဲ ပရိသတ� �တက္ ထိကု� ု◌ကိ� ��န္ ေ◌ပးဆပ္ေ◌တာမ့ွာမို႔ အခုပဲ ရႈစားလိုက� ကေရအာင�င�ာ်း” ဆု◌တိဲ ့

အသအံဆ◌ံု◌းမွာ ကတၱပီါကားလိပ�ကီး ေတ��ေ႕��႕တ�က� ားၿပီး ဆိုင္◌းသ၊ံ ဒိးုသ ံ တညညံနံ႔ဲ 

�ပဲဦး�ထက�ေတ� တာ◌္အကကို ရႈစားလိုက�ပါေ◌တာတ့ယ္။ ဗလာဇာ�တ�ဲေ◌�တက ◌ႏ◌ွစ�ပဲ ကတာမိ႔ု ပထမညမာွ 

ကန္ေ◌တာ�့ပဲန႔ဲ စားေ◌တာ◌္တိုက�ပီး ကရလို႔ �ပဲဦး�ထက ္နေတ� တာ◌္အကတဲ။့ ေ◌နာက� ေက်တာ ့ကန္ေ◌တာ�့ပဲမပါဘ ဲ

အကခ်ည္◌းသက� က္ ကတဲ ့ ယိမ္◌းမိ႔ု �ပဲဦး�ထက� ပ် ိ ဳေ◌တာ◌္အကလို႔ ေ◌ခၚၾကပါတယ္။ နေတ� တာ◌္လည္◌း 

�ထက္ေ◌ရာ.. ေ◌စာေ◌စာက ဘတျပန္ က်ားတျပန္ စကားေ◌အာင�ထံေူ◌နသူေ◌�တမာွ ◌ျမန္◌ျမ��ာတ� မ္◌း◌ျဖတ�ပီး 

ကိုယ္◌ဒ့းူႏ◌စွ�ံ◌ု◌းကု◌ ိလက္◌ႏ◌ွစ�က�ဲ႔ အသာပိကု� ို႔ ဇာတ�ံ◌ေု◌ပၚမာွပဲ အာရံ◌၀ုင�ားလိုက� ေကတာတ့ယ္။ 

ဒလီု◌အိခ်�ိ �ိ ု က�ၽ��အြဖားအ�တက္ အ�ကက္ေ◌ကာင္◌းဆိုက�ပီ။ သူက အင�တ���ၾဲကိကဳ� ဲသ့ူ။ ေ◌◌ျပာလိုက�င္ 

ဇာတ�ကားေ◌လးန႔ဲ သိုင္◌း၀ုိင္◌းလိုက�မ။ွ ေ◌ရႊမန္◌းတင္ေ◌မာင္ေ◌◌ျပာသလု◌.ိ. အေမလးေ◌အ.. ငါဘ့၀က 

ဆူးၾကားက ဘူးခါးပါတို႔၊ မဂၤလာေ◌အာင္ေ◌မာင္◌းၾကီး ��တ� လိ.ု. အပဘူယ�ါေမအး.. အပဘူယ�ါေမအး ဆိုတာမ် ိ ဳး 
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ခဏခဏ ��တ� တ�ါတယ္။ က�ၽ�� မမက ေ◌◌ျမးဦးမု◌႔ိ သူ႕အသည္◌းေ◌က်ာ◌္ေ◌လ။ မမရဲ႕ သူငယ�်င္◌းဟာ 

သူ႕သူငယ�်င္◌း၊ မမရဲ႕ ရ��ူဟာ သူ႕ရ��ူ။ ေ◌က်ာင္◌းမွာ ေကလးခ်င္◌းရန္◌ျဖစ�င္ တဖက�ိဘက အသာေ◌နတယ္။ 

က�ၽ�� အြဖားကသာ ဆတ�တ� ကဲၿပီး သူေ႕◌ျမးအ�တက္ ၀�င�ာတာ။ သူ ရန္ေ◌ထာင�ာကလည္◌း တစ�် ိ ဳးပဲ။ “ငါေကလ 

ေ◌ဟာသလု◌ ိ ေ◌ဟာသလု◌ ိ တင္ေ◌မာင္◌ဇ့ာတ� ဲကလို ◌ျပန္ေ◌◌ျပာလိုက�် င�ာ”၊ “စိန္ေ◌အာင�င္◌း ေအ◌ျပာေ◌လး 

ၾကားခ်င္ေ◌သးလား… ကိုင္◌း….”၊ “ေ◌အာင�န္◌းၾက��ို အပိမုဆိုပဲ ေ◌◌ျပာရရင္” အသဲလို ဇာေတ� ◌ျပာန႔ဲ ခ်ၿီပီး 

ရန္◌ျဖစ္ေ◌တာ ့က်��ဲသ့ူေ◌�တက ဘာ◌ျပန္ေ◌◌ျပာရမွန္◌း မသဘိ ဲစိတ� ိုးရမယ္◌အ့စား ေသဘာက်ၿပီး ရယ� ကပါတယ္။ 

  

အခုလည္◌း ၾကည္◌။့ ဇာ�တ�င္◌က့တည္◌းက ဒဇီာတ� �ဖဲ႕ရဲ႕ သဘာန႔ဲပညာကိ ု မန္ွ◌းဖို႔ အပ် ိ ဳေ◌တာ◌္ ၁၂ ၾကိ ဳး 

ဘယ္ေ◌လာက္ ပိုင�လဲဆိုတာ အရင�ကည◌့္ရမယ� ဲ။့ အပ် ဳ ိေ◌တာ◌္ ၁၂ ၾကိ ဳးဆိုတာ ၀မ္◌းဗိုက္၊ခ်က� ို လႈပ�ပီး ကတဲအ့က၊ 

ေ◌က်ာ◌ျပင�ႈပ�ပီးကတဲ ့အက၊ သား◌ျမတ� ႈပ�ပီး ကတဲအ့က၊ ခါးလႈပ�ပီး ကတာ၊ ေ◌ပါင္၊ ေ◌◌ျခသလံ◌◌ုး ြဖင္◌က့တာ၊ 

မ်က�ိမ်က� ံ◌◌ုး လႈပ�ပီးကတာ… အို စံ◌ေု◌နတာပါပဲ။ လူမျမင� ပ�ဲ ့ လွ် ိ ဳ႕၀ွက� �တင္◌းသားကု◌ ိ လႈပ�ပီး ကတာေ◌တာင္ 

ပါလိုက္ေ◌သး။ အဒဲါ ဘယ္ေ◌နရာလဲဟင�ု◌႔ိ �သားေ◌မးမိေ◌တာ ့ေ◌ခါင္◌းေ◌ခါက�ံရပါတယ္။ ဒလီိုေအသးစိတ္ေ◌�တ 

◌ျမင�မာွမိ႔ုလားလို႔ စးူစမ္◌းၾကည္◌ေ့◌တာ ့ အြဖားက �ပဲၾကည္◌သ့က�င္◌လ့ာရင္ ေအြပး◌ျမင�◌ံနု႔ဲ 

အပင�လိိမ္◌မ့ယ� ု◌႔ိ ခပ�����ိန္႔ပါတယ္။ 

 စာအုပ�ဲမာွပဲ ဖတ�ူးေ◌တာတ့ဲ ့ဗံ◌ရွု��ာတ္၊ ေ◌◌ျမ၀ုိင္◌းဇာတ္၊ �ုိး◌ျပတ�င္◌းဇာတ္၊ လွည္◌းဇာတ္၊ လူဘိုင�ကုပ�ိ ု႔ဆို တာ 

က�ၽ�� သတိတ�အ��ယ��ာ စၿပီးၾကံ◌ဖဳူးတဲ ့ ေ◌ခတ� စ�ာတ� ဘင�႕ဲ ဒစၥကိုမီးေ◌ရာင္ေ◌အာက��ာ 

ေအြင႕ပ်ံ�သားခဲ့ၿပီေ◌လ။ �ပဲဦး�ထက�ေတ� တာ◌္အကၿပီးေ◌တာ ့ “သူ႕ကု◌မိ ွ ခ်စ�ေိ◌နပါၿပီ.. ေ◌�တေ႕န 

◌ျမင္ေ◌နၾကမို႔ ေ◌◌ျေဖဖ်ာက�ု◌႔ိလ ဲ မ�လယ္.. မ်က�ိထ ဲ တ၀ဲ၀ဲလ��ည္” လို႔ ဟ��ါပါ ညည္◌းရင္◌း 

�တံေ◌တးသန္ိ◌းတ��တိုင��႔ဲ လူ◌ျပက� စ္ေ◌ယာက္ �ထက� ာေ◌တာ ့ ပရိသတ�  သူ႕ကို လူရႊင္ေ◌တာ◌္ရယ� ို႔ 

မခံစားၾေကတာဘ့ ဲ �တံေ◌တးသန္ိ◌းတ��႔ဲ တူလွခ်��ဲ႕ဆု◌ၿိပီး တရႊ◌ရီႊ◌နီ႔ဲ လက္ေ◌ခါက�ႈတ�င္◌းေ◌တာင္ 

အားေ◌ပးလိုက� ေကသးတယ္။ အသဲလိုပဲ ခ်စ�ူနယ္ေ◌◌ျမသ��ာ ◌ျငမ္ိ◌းခ်မ္◌းရာနယ္ေ◌◌ျမတို႔၊ မတွ�ိရဲ႕လား 

အတူးေ◌ရ.. မတွ�ိပါတယ္ အသက္ေ◌ရ… ငယ� က�ၽမ္◌းတဲ ့ ငယ� �ၽမ္◌းေ◌�ဆတို႔ အလွည္◌ေ့က်တာ့ 

မႏြ◌◌႕ဲစတမ္◌းေ◌ဖ်ာ◌္ေ◌◌ျဖၿပီး�သားတဲေ့◌နာက��ာ ဖ��ဒီိင္ု◌း …  ဖ��ဒီိင္ု◌း ဆိုၿပီး လူတစ္ေ◌ယာက္ 

၀ုန္◌းဒိင္ု◌းၾကဲၿပီး စင္ေ◌ပၚတက� ာတဲအ့ခါ ေ◌အာက�  အိပ�ိုက္ေ◌နတဲ ့ သူေ◌�တမာွလည္◌း လန္႔ႏ◌◌ို◌းကု��ပီး 

တဒိင္ု◌းထဲ ဒိင္ု◌းၾကျပ��ါေ◌တာတ့ယ္။ ပန္◌းကံ◌◌ုးြစပ�ယ္◌သ့ူ၊ ေ◌ေရမႊး�ဆတ�် င�ဲသ့ူ၊ ဆုေ◌တာ◌္ေ◌ြင 

ခ်မယ္◌သ့ူေ◌�တလည္◌း ◌ႏ◌ု◌◌ိးၾကားကု��ပီ။ ဟဲ ့ ေ◌ကာေင��တ နင�ို႔ မကဲၾကနေဲ႔နာ◌္လိ႔ု ြဖားြဖားရီက 

သူေ႕◌ျမးေ◌�တကို ဟန္ေ႔တာ ့ “ေအမၾကီးကလ ဲ လုပ�ပီ။ ေအမၾကီးတုန္◌းကလဲ ဒလီု◌ပဲိေ◌နမာွပဲဟာ” လို႔ 

ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းေအဖာ◌္ခံေရတာမ့ ွ သူ႕ခမ်ာ လူၾကားထမဲာွ ဇာတ္ေ◌ၾကာင္◌း လွ��ရံမာွစိးုတာန႔ဲ 

ေ◌◌ျမးေ◌�တန႔ဲ တိုးတိုးတိတ� ိတ�ဲ ၾကိတ�ပီးရန္◌ျဖစ္ေ◌တာ့တယ္။ 

 “အသည္◌း◌ႏ◌လွံ◌ု◌းကု◌ ိ ပန္◌းသးီေ◌လးလို.. ေအအးခန္◌း ေ◌သတၱာထမဲာွ သမ္ိ◌းထားခ်င္” တဲ ့ ဆးီသးီေ◌ကာက္ 

မင္◌းသားတစ္ေ◌ယာက�ယ္၊ “စာအုပ�ဲမာွ သင�ဲ ့ မယ� ီတာ ခိုးတာ ဘယ� ူလဲ.. သူငယ�်င္◌း ငယ�ည္◌းစားက ေ◌မးတယ္.. 

ဒလီိုပါ ေ◌မာင္◌ခ့်စ�ဲ ့ ခ်စ�ူေ◌မရယ.္. ဒဂီႆရိ ဘလီူး ဘလီူးတဲ�့ကယ္” ဆိုတဲ ့ ေ◌အာ◌္ခ်င�ာေ◌အာ◌္ အဆိုေ◌ရွာ◌္ရယ္၊ 

“ေ◌ရာယ့ူလိုက္.. ေ◌ရာယ့ူလိုက္” လို႔ ကာလသားေ◌�တ အမ်ားဆ◌ံု◌း အားေ◌ပးခံရတဲ ့ တကု◌ယိ� ံ◌◌ုး တီကု◌ ိ

ဆားန႔ဲတို႔သလု◌ ိ �တန္႔လိမ�ပီးဆို�သားသူ ေ◌ပါင�ိ ုမ တစ္ေ◌ကာင�ယ္။ တစ္ေ◌ယာက� စ�် ိ ဳး မ�ုိးႏ◌◌ိုင္ေ◌အာင္ 
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အသ◌ံ◌ုးေ◌တာ◌္ခ�ံသားၾကတယ္။ သနားစရာ က�ၽ��အြဖားမာွေ◌တာ ့သူၾကားဖူးနား၀ရိွတဲ ့သဘင�ည္ ပညာရပ��ာ 

ဒအီပိုင္◌းမပါ၀င္ေ◌ေလတာ့ ဘာန႔ဲဘယ� ု◌ ိ အမတွ္ေ◌ပးအကဲ◌ျဖတ�မန္ွ◌းမသိ ေ◌ယာင�းီေ◌ယာင�ာ် ပါးစပ္ 

ေအဟာင္◌းသား ◌ျဖစ္ေ◌နရွာပါေ◌တာတ့ယ္။ အဆိုေ◌တာ◌္တစ္ေ◌ယာက�  “ အခ်စ�ာ မီးလား” လို႔ ေ◌အာ◌္လု◌ကိ��ပဲ 

သူ႕ခမ်ာ“ေ◌သခ်င္◌းဆိုးတဲေ့◌တာ◌္.. ဆိုစရာရွားသလား” လို႔ ေ◌ထာပနာ◌ျပဳဖို႔ သတိရရွာေ◌တာတ့ယ္။ အစီအစဥ္ 

ေ◌ၾကျငာတဲ ့ သူေ◌◌ျပာ�သားသလု◌ ိ အႏ◌ုပညာြစမ္◌းပကားေ◌�တကို အြစမ္◌းကုန္ ထတု္ေ◌ဖာ◌္◌ျပသ 

�သားတာလို႔ပဲ မေွတ�တာ့မာွေ◌ပါ။့ 

ေ◌အာ◌္ပရာၿပီးလို႔ သစၥာထားႏ◌ွစ�ါး�သား ကတဲအ့ခ်ေိ��တ်ာ ့ လူထက္၀က္ေ◌လာက္ ◌ျပ��ု��ပီ။ လူေ◌�တ 

က်ကဲုန္ေ◌တာ ့ က�ၽ��တို႔ ညမီႏ◌ွစ္ေ◌ယာက� ည္◌း ခ်မ္◌းခ်မ္◌းန႔ဲ ေ◌�ကးၾကၿပီ။ ေ◌ဆာင္◌းေ◌လၾကမ္◌းက 

အတားအဆးီမရိွ ေ◌မႊခ်င�ိ ုင္◌း ေ◌မႊၿပီေ◌လ။ အ�ုိးထဲစိမ္◌ေ့◌အာင္ ခ်မ္◌းေလွပမယ္◌ ့ ြဂမ္◌းေ◌စာင�ို ဖိ◌ျခံ◌ရဳင္◌း 

မင္◌းသမီးန႔ဲ မင္◌းသားရဲ႕ အညခဳရာ၊ အတီအတာန႔ဲ အျပိင္ဳ ခ်စ�ားေ◌�တပိ၊ု သစၥာေ◌�တထားတာကု◌ ိ

မ်က� ံ◌ု◌းမြပင္◌တ့ခ်က္ ြပင္◌တ့ခ်က္ ၾကားေကန အားေ◌ပး�ျ ပ��ါတယ္။ �ပဲေ◌စ်းခင္◌းမွာေ◌တာ့ 

ဆိုင္ေ◌�တလည္◌းပိတ္၊ လူေ◌◌ျခလည္◌း တိတ�ပီ။ က�ၽ�� အြဖားမာွသာ မင္◌းသားႏ◌ ု (မင္◌းသႏ◌/ု 

ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�င္◌းသား) ရဲ႕ အရ��ခ်င္◌းကု◌ ိ တဖက� တ္ စာေ◌မး�ပဲစစ�ုန္◌း။ တို႔တုန္◌းက ဘယ� ိုဘ၀ါ 

ဘယ� ာဆိုေ◌ပမယ္◌ ့က�ၽ��တို႔မာွ အားနာပါနာနေဲ႔တာင္ ေ◌ခါင္◌းမညတိ္ေ◌ပးႏ◌◌ိင္ုေ◌တာ။့ မင္◌းသားကလည္◌း 

သူ႕အမာခံပရိသတ� �တက ္ ဟဲတုန္◌း၊ ၾကဲတုန္◌း။ “ေ◌၀သႏ◌ရၱာ” ဇာတ္ေ◌တာ◌္ က,ေ◌တာ ့ မဒၵေီ◌ဒ၀ီက 

“ေ◌ရႊရင္ေ◌�သး ေကလးႏ◌ွစ္ေ◌ဖာ◌္ ေ◌ပ်ာက�ါလို႔၊ ေ◌ေြပနာက� ယ္ ပဆူာတုန္◌းကု◌လိ၊ အမုန္◌းေ◌တာ◌္ 

ပ◌ုစိကားငယ္◌ႏ◌ွင္◌၊့ မယ္◌န့ား သမိံႈႏ◌ကွ� ည္◌◌့ႏ◌ယွ္၊ ၾကားခက္◌ျပ��ပီ” လို႔ ငိေု◌တာ ့ က�ၽ��အြဖားမာွ ဒဇီာတ ္

ဘယ� ိုခ်ာတာ၊ ဘယ� ိုပညာရည�ျ ပည္◌တ့ာဆိုၿပီး ေ◌စာေ◌စာက ေ◌◌ျပာခဲ့တာ သူမဟုတ� လိုန႔ဲ မ်က������ဲ 

◌ျဖစ္ေ◌�ျပ��ါေ◌တာတ့ယ္။ “ဒေီ◌သနာက် ဗိုင္◌းတာေမလးကလဲ ဒေီ◌လာက္ေ◌တာင္ ငိရုသလားေ◌အ”့ လို႔ 

ငိသုပံါၾကီးန႔ဲ ေ◌◌ျပာရင္◌း၊ က�ၽ��တို႔ဘက� ု◌လိည္◌းလွည္◌ၿ့ပီး “ဖိနပ�ာမ ◌ႏ◌ွစ္ေ◌ကာင�လဲ အိပ�ိ ုက� ာ သိုးလို႔။ 

ဇာတ� ကည္◌ဖ့ု◌႔ိ ေ◌ခၚလာတာ။ အလဲိ ုအိပ�င္ ေ◌နာက� ယ္ေ◌တာမ့ ွေမခၚဘူးမတွ္” ဆိုၿပီး မဆမီဆိုင္ မာ��ိုက္ေ◌သး။ 

ဆိုတဲသ့ူက ဆို၊ ကတဲသ့ူက က၊ ငိတုဲသ့ူက ငိ၊ု အိပ�ဲသ့ူက အပ္ိ။ �ပဲညေကတာ ့ေလရာင္ေ◌အာက��ာ �လ�င�င္◌ျမိငဳ �ိ ု႔။ 

ေ◌သာ◌္တာေ◌အးလဲ့ 

 


