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ရသတစ္ခုခုေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ကဗ်ာစာေကာင္းတစ္ပုဒ္ ဖတရ္ႈခြင့္ရရန္ မလြယက္ေူၾကာင္း စာေပ၀ါသနာရွင္မ်ားသၾိကပါသည။္ 

ထို႔ထကပ္ုိ၍ ကဗ်ာစာေကာင္းအမ်ားႀကးီကို တၿပိဳင္တညး္ဖတရ္ႈခြင့္ရရန္ ပုိ၍ပင္မလြယက္ပူါ။ သို႔ေသာ္ မလြယက္ေူသာအရာကုိပင္ 

က ေ်နာ္တို႔လငူယမ္်ား စြန္႔စားလိုစိတျ္ဖင့္ ခကခ္ကခ္ဲခဲႀကိဳးပမ္းၾကည့္မိၾကပါသည။္ ယခုမဂၢဇင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ စာမူမ်ားကို 

အေကာင္းဆံုးဟယုဆူၿပီး  ေရြးခ်ယထ္ည့္သြင္းလုိကပ္ါသည။္ မဂၢဇင္းအျပင္အဆင္မွစ၍ အတတႏ္ိုင္ဆံုးမြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လညး္ 

လုိအပ္ခ်ကမ္်ားကေတာ့ ရွိေနဦးမညျ္ဖစ္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ “ပထမဆံုးအႀကမိ္ပဲေလ” ဟ၍ူလညး္ေကာင္း၊ “လနူညး္စုနဲ႔လပု္ၾကရတာပဲေလ” 

ဟ၍ူလညး္ေကာင္း ခြင့္လႊတန္ားလညေ္ပးေစလုိပါသည။္ ဟတုပ္ါသည။္ ယခု အထးူအြန္လိုင္းမဂၢဇင္းကို အယဒ္ီတာအဖြဲ႔၀င္ငါးဦးႏွင့္သာ 

ဖြဲ႔စညး္ၿပီး အစအဆံုးလပု္ကိုင္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်ကမ္်ားရွိလွ်င္ သကည္ာွစြာအျပစ္တင္ေစလုိပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္ရင္း.........။ 

            အယဒ္ီတာအဖြဲ႔

မွန္တင္ခံု 

• မေက န်ပ္ဘးူ ..လို႔ 
• ေျပာေနရုံနဲ႔ 
• ေက န်ပ္စရာ ေကာင္းလာမွာ မဟတုဘ္းူ။ 
• ကိုယ  ္..ကိုယတ္ိုင္က 
• ခ်ဳိမိုင္မိုင္ေလာက ္က,တတၿ္ပီး 
• ထိုင္ရာက, မထ 
• တစ္လကမ္, ေလာကသ္ာ 
• ျမင္ေနတာလား 
• စဥ္းစား။ 
• မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြးျမင္ရင္ 
• မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထ, ေလွ်ာက  ္
• လမ္းေဘးက  
• ပန္းေဆြးေတြကို ထားခဲ့။ 

 

 

 

• ည႕ံတ႔ဲသေူတြ 
• ည႕ံတဲ့ေနရာမွာ .. ေန 
• ေတာ္ခ်င္တဲ့ သေူတြ 
• ေတာ္မဲ့ေနရာကို ..သြား 
• ေရွ့ကို ေရာကတ္ဲ့အခါ 
• ေနာကမ္ွာ က န်္ခဲ့တဲ့ 
• မေက န်ပ္စရာေတြ .... 
• သ႔ူအလိုလို ေသသြားလမိ့္မယ။္ 
• မေက န်ပ္ဘးူ ..လို႔ 
• ေအာ္ေျပာေနရုံနဲ႔ 
• ေက န်ပ္စရာ ျဖစ္လာမွာမွ မဟတုဘ္။ဲ 
• ကိုယ ,္ ေတာ္ရင္ ... 
• ဘယအ္ရာမဆို ေက ာ်္ႏိုင္ရမယ။္ 
§  
§  
§ ဆရာေမာင္လမွဳိ်း(ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံ) ရဲ႕ကဗ်ာ
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Mysuboo Fan Club ႏွလံုးသားအပိ္မကက္ဗ်ာ 

          စာမ်ကႏ္ွာ 

Z လြတလ္ပ္ျခင္းနဲ႔ ခ်ညတ္ဲ့ႀကိဳး (သို႔မဟတု)္ မ်ကျ္ခယ  ္(ဆရုကဗ်ာ) ဖိုးခြား   6 

Z တိုကပ္ြဲ       ေတေလ   10 

Z တမိ္ .. . ..        ေသာတ   11 

Z ကၽြန္ေတာ္လား... ဘေလာ့ေနတယ  ္    Futurenation  12 

Z ျပဇာတ  ္       Balar Boy  15 

Z အလြမ္းခါးခါး      Irony   13 

Z ျမတႏ္ုိးျခင္း၊တြယတ္ာျခင္း၊ရိုေသျခင္းႏွင့္ရာဇ၀င္မ်ားရဲ႕သတိုးသမီး ေရႊယနု္   14 

 
Mysuboo Fan Club ဟာသ  

l ကိုရီးယားစကားေၾကာင့္ (ဆရု ဟာသ)    ဂ်စ္တးူ   15 

l စကၤာပူလမူဳိ်းေတြ ဘာေၾကာင့္ပီကယ  ္မစားသလ  ဲ   Cute Moon  16 

l ေမာင္စပ္စု      ေတေလ   17 

l ႏွလံုးေပးခ်စ္တဲ့ ေအာင္လင္း     ပင္ဂြင္း   48 

 
Mysuboo Fan Club ၀တၳဳတို/အကေ္ဆး 

P ကြကလ္ပ္......ျဖည့္ပါ (ဆရု၀တၳဳ)    ေမသစံဥ္   18 

P သရူူး၏ . . . . . သို႔ေသာ္မရူးပါ (ဆရု၀တၳဳ)   ယံုယံု   21 

P ေနာင္ . .. ေနာင္ 10ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက  ္    မီးပူ   26 

P ႏွင္းဆခီူးရင္း ဆးူမိတယ  ္     ေရႊယနု္   30 

P ကြ်န္မ၏မိခင္ႏွင့္ သမူ၏ခ်စ္တတျ္ခင္းမ်ားစြာ    Nge   36 

P ပန္းဘာသာ       ဘနု္းသန္႔ခန္႔  35 
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Mysuboo Fan Club ေဆာင္းပါး 

         စာမ်ကႏ္ွာ 
P အဆံုးသကမ္ေရာကခ္င္ (ဆရု ေဆာင္းပါး)   ေမသ  ဲ   40 
P ေမေမ ေမတာၱ      ေ၀ေ၀   42 

 
P ေတြးမိတာေလးေတြ (ဒႆန)     MoonSweet87  44 
P ကၽြန္ေတာ္သာ စုဘးူမွာ နာမညႀ္ကးီခဲ့ရင္ (သေရာ္စာ)  ေတေလ   45 

 

Mysuboo Fan Club သတင္း 

E Video News      စိုးမိုး   50 

E Mysuboo FanClub Foundation News   သရူႆ ၀ါ  50 
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လြတလ္ပ္ၿခင္းနဲ႕ခ်ညတ္႔ဲၾကိဳး (သို႔မဟတု )္ မ်ကၿ္ခယ  ္

၁ ။ ငါဟာ ၂၂ ႏွစ္လံုးလံုး မွတတ္ိုင္အၾကမိ္ၾကမိ္ မွားဆင္းမိတ႔ဲ      ဖိုးခြား 

     ခရီးသညတ္စ္ဦးပါ မ်ကၿ္ခယ .္.........။ 

    အမွန္တရားနဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းေမတာၱဟာ မင္းတစ္ေယာကတ္ညး္သာၿဖစ္တယဆ္ိုတာ 

    ဒီလို သမား႐ိုးက  ်သသံယေတြထ  ဲ

    မင္းဘယလ္ိုအင္အားမ်ဳိးနဲ႕ယံုၾကညမ္လ .ဲ.......။ 

    မင္းဟာ လြတလ္ပ္ၿခင္းကိုစိုးမိုးတ႔ဲ နတမ္ိမယ ္တစ္ပါးၿဖစ္တယဆ္ိုတာ 

    ငါကေတာ႔ အၾကမိ္ၾကမိ္ ယံုၾကညခ္ဲ႔ၿပီးၿပီ.........။ 

    ေသာကလ္ကစ္အေအးတစ္ခြက  ္ေရခဲအရညေ္ပ်ာ္လို႕ အရသာမပ်ကခ္င္ 

    မင္းလကလ္ြတစ္ပါယ  ္ပစ္ခ်သြားတ႔ဲ မ်ကေ္စာင္းတစ္ခုရခဲ႔တနု္းက ။ 

    မွတတ္ိုင္ေက ာ်္သြားတ႔ဲ ခရီးသညတ္စ္ေယာက ္အယူားဖားယား ေၿပးဆင္းတ႔ဲအၿဖစ္လို 

    မင္းငါ႔ကိုေလာွင္ရယသ္မႈနဲ႔ၿပံဳးခဲ႕တနု္းက ။ 

    အမွတတ္မဲ႔ဆံုတ႔ဲ မ်က၀္န္းႏွစ္စံုရဲ႕ စကနၠ္႔ပိုင္းအတြင္းမွာ 

    ၿမတႏ္ုိးၿခင္းေက ာ်ကတ္ုိင္ကို မင္းလြယလ္ြယက္ကူ  ူစိုကထ္ခူဲ႔စဥ္တနု္းက.....။ 

    တစ္သကမ္ွာ တစ္ေယာကမ္က ခ်စ္ခဲ႔ဖူးမွေတာ႔လညး္ 

    ငါမင္းကို ခ်စ္တယဆ္ိုတာ မင္းဘယလ္ို ယံုၾကညႏ္ုိင္ပါ႕မလ  ဲမ်ကၿ္ခယ  ္......။ 

    အတနၱဲ႕ေႏွာင္ဖြဲ႕တတတ္႔ဲ လေူတြရဲ႕ၾကားမွာ မင္းနဲ႕ငါဟာ 

    လြတလ္ပ္မႈေတြေၾကာင္႔ ေ၀းေနခဲ႔တယထ္င္ပါရဲ႕.......။ 

    က .ဲ......ဒီမွာ ဘရုားသခင္ဖန္တးီတ႔ဲဓါးတစ္လက ္ 

    မြန္းၾကပ္လြန္းတ႔ဲ ေႏွာင္ၾကိဳးေတြကို ၿဖတေ္တာကလ္ို႕ ဒို႕ႏွစ္ေယာက  ္

    လြတလ္ပ္ၿခင္းကိုသာလွ်င္ခ်ညေ္ႏွာင္ၾကမယ ္...။ 

    သသံယနဲ႕ရမၼကေ္တြ ၿဖတသ္ြားၿဖတလ္ာမ်ားလြန္းတ႔ဲ 

    လမ္းမေပၚကမ်ဥ္းက ာ်းတစ္ခုေပၚမွာ ငါတို႕ဘာလို႕မ်ား 

    အခ်ိန္အၾကာၾကးီရပ္ေနရမွာလ  ဲ

    ႐ိုးသားစြာေၿဖေပးပါ.........မ်ကၿ္ခယ။္ 

    ငါဟာမင္းရဲ႕အမွန္တရားၿဖစ္ခဲ႔သလားဆိုတာ 

    ငါတို႕ရဲ႕ဇူလိုင္ ၁၀ ရကက္မိုးေရစကေ္တြ 

    ဆကလ္ကလ္ို႕ေအးၿမေစခ်င္ပါတယ.္......။ 

    ငါ႔စိတက္ို ငါၿပန္ဖတဖ္ို႕အတြက  ္

    တစ္ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာေတြမွာ မင္းဟာ 

    မရွိမၿဖစ္ အဘဓိၶာန္ တစ္ခုပါ မ်ကၿ္ခယ .္.....။ 

    ေသေလာကေ္အာင္ မခ်စ္ခဲ႕ဘးူတ႔ဲငါဟာ 

    မင္းကိုခ်စ္ရင္းနဲ႕ပဲ ေသသြားလမိ္႔မယ  ္ထင္ပါရဲ႕ 

    မ်ကၿ္ခယေ္ရ........မင္းဟာငါ႔ရဲ႕ရာသတီုိင္းမွာ 

    မစဲတ႔ဲ မိုးၿဖဴေလးပါ။ 

    မိုးမညး္လိုေတာ႔ဘယသ္ညး္ထန္လမိ္႔မလ  ဲ
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    ဒီလိုနဲ႔ပဲ ငါဟာ မင္းရဲ႕အမွတတ္မဲ႔ မ်ားစြာထမဲွာ      

    နာတာရွညဖ္်ားနာရမယ႔္ အၿမဲတမ္းလနူာတစ္ဦးၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ.္.....။ 

    အေရာင္စံုၿခယသ္ၿပီးတ႔ဲ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ထမဲွာ  

    ငါဟာ မင္းကိုကိုယစ္ားၿပဳဖို႕အတြက ္

    ဘာေရာင္မွမၿခယတ္႔ဲ တစ္ေနရာစာခ်န္ခဲ႔ပါတယ.္..။ 

    ခ်စ္ရပါေသာ မ်ကၿ္ခယ .္..... 

    လိုအပ္သလို အသံုးၿပဳရန္အတြက  ္ 

    ခ်စ္ရပါေသာ မ်ကၿ္ခယ .္...... 

    မ်ကစ္ိေနာကလ္ွ်င္ လြင္႔ပစ္ရန္အတြက  ္ 

    ခ်စ္ရပါေသာ မ်ကၿ္ခယ .္...... 

    ေငြလိုလွ်င္ ေအာကေ္စ်းႏွင္႔ထတုေ္ရာင္းရန္အတြက  ္

    ခ်စ္ရပါေသာ မ်ကၿ္ခယ .္....... 

    ရယစ္ရာသေဘာႏွင္႔ ၾကည႔္႐ႈရန္အတြက  ္

    ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေပါ႔ကြယ.္..... 

    ဒီပန္းခ်ီကားကို မင္းစိတၾ္ကိဳကမ္ခ်ယမ္ႈန္းခဲ႔ေပမယ႔္ 

    ဒါဟာ ၿပတိုကထ္ၿဲပဖို႕မဟတုတ္ာေသခ်ာခဲ႔သလို 

    မင္းတစ္ေယာကတ္ညး္အတြကဆ္ိုတာလညး္ 

    ေသခ်ာခဲ႔ပါတယ  ္မ်ကၿ္ခယ .္....။ 

၂။ဘယေ္လာကထ္မိ်ားေ၀းေနၾကဦးမလ  ဲ

   ေဟာဒီတစ္ဖကက္မ္းနဲ႕ မင္းရဲ႕ဟိုတစ္ကမ္း 

   တို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းကိုသယေ္ဆာင္မယ႔္ 

   ေလေၿပေလညငွ္းေတြေတာ႔ရွိရမယ  ္( ငါတို႕ဘယေ္လာကပ္ဲေ၀း ေ၀း ) 

   တို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ႏူးညတံ႔ဲ အတေၱတြ ဖလယွရ္ေအာင္ 

   ေလတွစ္စင္းေလာကၿ္ဖစ္ၿဖစ္ရွိရမယ ္( ငါတို႕ဘယေ္လာကပ္ဲေ၀း ေ၀း ) 

   ဒါေပမယ႔္ငါတို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕စာတမ္းကို  

   အလြမ္းနဲ႕မေရးခဲ႕ၾကဘးူ 

   သသံယ နဲ႕မေရးခဲ႕ၾကဘးူ 

   မနာလိုစိတန္ဲ႕မေရးခဲ႕ၾကဘးူ 

   ရသ မစံုရင္ေနပေလ႔ေစ 

   ဒီစာတမ္းမွာ ...ခ်စ္ၿခင္းတရားတစ္ခုသာလွ်င္ရွိရမယ.္ ။ 

   ဒါကို မင္းလကခ္ံတယမ္ဟတုလ္ားမ်ကၿ္ခယ .္..။ 

   လိုတရ မၿဖစ္ႏိုင္တ႔ဲဘ၀မွာ 

   ငါက မင္းတစ္ေယာကတ္ညး္ကိုသာ လိုခ်င္ခဲ႕တာပါ။ 

   ဒါကို ေလာဘၾကးီတယလ္ို႕ ဆိုခ်င္လညး္ဆိုေပါ႕။ 

   ငါခ်စ္တ႔ဲကဗ်ာ ငါခ်စ္တ႔ဲ ဂီတ  

   ငါခ်စ္တ႔ဲ ဧရာ၀တ  ီငါခ်စ္တ႔ဲတမာပင္ 

   ငါခ်စ္တ႔ဲ သစၥာလမ္း ငါခ်စ္တ႔ဲ ေကာ္ဖီတစ္ခြက  ္
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   ၿပီးေတာ႔ ............ 

   ငါခ်စ္တ႔ဲ မ်ကၿ္ခယ  ္

   ငါစြဲေတြမ်ားလြန္းတ႔ဲ ငါ႕လို ပုထဇုဥ္ တစ္ေယာကဟ္ာ 

   မင္းတစ္ေယာက ္တညး္အတြကန္ဲ႕ 

   သသံရာ ကိုဆြဲဆန္႕ခဲ႕ပါတယ။္ 

၃။တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ေလကေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က ္နဲ႕  အသကရ္ွင္တယ  ္

   တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ေလကေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က ္ေၾကာင္႔ ေသဆံုးတယ  ္ 

   ငါဟာ ေသဆံုးရမယ႔္သလူား ရွင္သန္ရမယ႔္သလူား 

   ဒီေမးခြန္းအတြက  ္( ေက း်ဇူးၿပဳ၍ ပတ၀္န္းက င်္ပေယာဂ မပါဘ  ဲ) 

   မင္းတစ္ေယာကတ္ညး္သာ ဆံုးၿဖတေ္ပးပါမ်ကၿ္ခယ .္... 

   ငါ႔မွာလညး္ အမွားေတြမ်ားခဲ႕သလို 

   အမွန္ေတြလညး္မနညး္ခဲ႕ပါဘးူ ။ 

   မင္းလညး္ဆိုးမိုကခ္ဲ႔ဘးူသလို 

   သမူတေူအာင္လညး္ လမိၼာယဥ္ေက း်ခဲ႔ဘးူလမိ္႔မယ  ္

   မင္းနဲ႔ ငါႏွစ္ေယာကၾ္ကားက ခ်စ္ၿခင္းတရားဟာ  

   စင္းလံုးေခ်ာ လပွဖို႕ရာခိုင္ႏႈန္းနညး္ခဲ႔တာ 

   သဘာ၀က ပ်ါတယ ္မ်ကၿ္ခယ .္....။ 

   ႏွလံုးသားေရးရာ ေတြမွာ အၿပင္ပန္းလပွဖို႕ထက ္

   တာရွညခ္ံဖို႕ကို ပိုတန္ဖိုးထားသင္႔တယဆ္ိုတာ 

   မင္းေရာငါေရာ လကခ္ံၾကရလမိ္႔မယ.္...။ 

   မင္းမွာသေံယာဇဥ္ ၿဖစ္တတတ္႔ဲစိတလ္ညး္ရွိမယ .္ 

   စိတက္းူယဥ္ဆန္တ႔ဲစိတလ္ညး္ရွိမယ  ္.. 

   မာယာေတြနဲ႔လညွ႔္ဖ်ား မႈေတြရွိမယ .္.. 

   ၿဖဳေဖြးဆြတေ္နတ႔ဲ ႐ိုးသားမႈေတြရွိမယ .္... 

   လမိ္ညာမႈ နဲ႔ၿဖားေယာင္းမႈေတြလညး္ ရွိေကာင္းရွိမယ  ္

  ငါက မင္းရဲ႕တစ္ၿခားလေူတြလို 

   မ်ကႏ္ွာ ေဖာင္းေဖာင္းေလးတစ္ခုကိုသာလွ်င္ 

   ၿမတႏ္ိုးခဲ႕တာမွ မဟတုပ္ဲမ်ကၿ္ခယ .္...။ 

   မင္းနဲ႕ပတသ္ကသ္မွ် ေကာင္ေမြဆိုးေမြ အားလံုးကို 

   ငါဂုဏယ္၀ူမ္းေၿမာကစ္ြာနဲ႕ ၿမတႏ္ုိးတတခ္ဲ႔တာပါ ...။ 

  ေၿခရာၿခင္းတစ္ထပ္တညး္ သြားရေအာင္  

  ငါတို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕လမ္းေတြ မတညူခီဲ႔ေပမယ႔္ 

  အဒဲီလမ္းေတြကို လကတ္ြဲလို႕သြားၾကမယ.္..။ 

  ငါခ်စ္ခဲ႔တာ မင္းတစ္ေယာကတ္ညး္ မဟတုသ္လို 

  မင္းခ်စ္ခဲ႔တာလညး္ ငါတစ္ေယာကတ္ညး္မဟတု  ္

  ဒါေပမယ႔္ ငါတို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕အခ်စ္ဆံုးဟာ 

  လြတလ္ပ္မႈသာၿဖစ္တယ.္..။ 

  မင္းအတြက  ္၀မ္းနညး္စရာ... ငါ႔အတြကစ္ိတည္စ္စရာ... 
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  ထပ္တထူပ္မွ် မက ခ်ဲ႔ေပမယ႔္ 

   အားလံုးကို သခီ်င္းတစ္ပုဒ္နဲ႕ 

   အရညေ္ဖ်ာ္ပစ္ႏိုင္တ႔ဲ စြမ္းရည ္ငါတို႕မွာ ရွိၾကတယ .္.။ 

   မင္းကမာယာေတြနဲ႔ စကားၾကြယတ္ယ .္. 

   ငါက မင္းသားေခါင္းေဆာင္းၿပီးနားေထာင္တယ.္.။ 

   ဒါေပမယ႔္ ငါတို႕ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ ၿဖဴစင္တ႔ဲေကာကက္ စ်္မႈကို 

   ခ်စ္ၿခင္းတရားေတြနဲ႕ မေရာေထြးခဲ႔ဘးူ... 

   မင္းလမွ္းတ႔ဲ လကတ္စ္ဖက ္ငါကမ္းတ႔ဲလကတ္စ္ဖက  ္

   ေလာဘမဟတုေ္သာ ေမွ်ာ္လင္႔ၿခင္းေတြနဲ႕ 

   ငါတို႕ တစ္သကစ္ာေႏြးေထြးသြားရေအာင္ မ်ကၿ္ခယ .္...။ 

၄။ မင္းေရာကတ္တရ္ာရာ သြားတဲ့လမ္းေတြမွာ  

   ငါဟာဓါတမ္ီးတိုင္... 

   မင္းၿဖစ္သလို ေသာကတ္ဲ့ေကာ္ဖီတစ္ခြကမ္ွာ 

   ငါဟာ ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း... ဒီလိုပဲၿဖစ္ခ်င္ခဲ့တာပါမ်ကၿ္ခယ .္.။  

  စိတခ္်လကခ္်သာပြင့္လင္းပါ... 

  ငါတို ႏ့ွစ္ေယာကမ္ွာ ပါပါရာဇီေတြမရွိဘးူ 

  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ သ့ာ ေလလြင့္ပါ 

  ငါတို ႏ့ွစ္ေယာကက္ို ေဘာင္ခတထ္ားမယ့္ ေဆာင္ပုဒ္ေတြမရွိဘးူ 

  က .ဲ.ဒီမွာ မင္းၾကိဳကတ္ဲ့ rock သခီ်င္း 

  က .ဲ.ဒီမွာ မင္းမုန္းတဲ့ သစၥာမရွိတဲ့လေူတြ 

  လိုခ်င္တာ လကလ္မွ္းမွီတဲ့ဘ၀မွာ  

  ငါတို ေ့တြလိုအပ္သေလာကက္ိုသာ ရွဴရွိကလ္ို  ့အသကရ္ွင္ရေအာင္။ 

  ငိုတဲ့အခါ ငို.. ရယတ္ဲ့အခါရယ .္.... 

  မင္းတို အ့ေဆာင္ေရွ့က စိန္ပန္းအေၾကြေတြေလာက  ္

 ဘယအ္ရာကပိုလရွဦးမွာတဲ့လ.ဲ... 

 ဘာကို စိုးရိမ္ေနမွာလ ဲမ်ကၿ္ခယ .္... 

 က ယ်ၿ္ပန္ လ့ြန္းတဲ့ စၾက၀႒ာထမဲွာ 

 မင္းေရာငါေရာဟာ ေသးေသးေလးေတြပဲ... 

 တိုကေ္နခတေ္နတဲ့ေလနီၾကမ္းေတြက ငါတို အ့တြကဟ္တုခ္်င္မွဟတုမ္ွာေပါ့ 

 ၾကမ္းတမ္းခကထ္န္တဲ့  လႈိင္းလံုးၾကးီေတြက  

  ငါတို ႏ့ွစ္ေယာကအ္တြက  ္ဟတုခ္်င္မွဟတုမ္ွာေပါ့။ 

 မေသခ်ာၿခင္း စီးဆင္းတဲ့ၿမစ္မွာ  

 ငါတို ႏ့ွစ္ေယာကက္  ဘယအ္တကၱို ဆပု္ကိုင္ထားမွာလ.ဲ.. 

 လြင့္ေမ်ာပါမ်ကၿ္ခယ.္..  

 မင္းရဲ  ေ့ဘးမွာ ငါရွိမယ .္.. 

 ဟိုး ....အေ၀းခပ္ၿပၿပဆမီွာ... 

 ငါတို ရ့ဲ  ပ့င္လယဟ္ာေမွ်ာ္ေနေတာ့မယ .္....။......။    ဖိုးခြား 
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တိုကပ္ြဲ 
ၾကားလား.... 
ခရာမွုတသ္တံိုးတိုးသ .ဲသ .ဲ 
နိုင္းျမစ္ေပၚကလား 
ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းကလား 
သပိ္ေတာ.မသကဲြဲဘးူ။ 
ဒါကေတာ. 
ဒုတယိေျမာက  ္ကန္.လန္.ကာဖြင္. 
တိုကပ္ြဲျဖစ္တယ။္ 
လသူားတို.ရဲ. ရန္သ  ူ
မေကာင္းဆိုး၀ါး မိစၧာဆိုသေူတြ 
တစ္ေကာင္ျပီးတစ္ေကာင္ 
ငါ.ဆဦီးခိုက  ္
တိုကပ္ြဲအတြက ္ျပင္ဆင္ေနတယ။္ 
ေဒ၀ဒတ  ္နဲ. မာရ္နတ ္
သတူို.ကို ငါကဦးေဆာင္ 
သတူို.ရဲ.လာရာ 
နတဘ္ရုားေတြကို ျပန္လညတ္ည.္မတဖ္ုိ. 
ရဲရဲေတာက  ္
အာဇာနညျ္ဖစ္ခ်င္ၾကတယ။္ 
ငါနဲ. အတလူကတ္ြဲ 
ေသခ်င္းဆိုးမေလးကလညး္ 
မသမိသာ အသေိပးတယ.္ 
`သတူို. လာကနု္ၾကျပီ́  
ေျမၾကးီေအာကက္ အလ်ွဳုိလ်ွဳိေပၚလာတ.ဲ 
လသူားေတြရဲ. 
တပ္ေတာ္ဦးကို ေမ်ွာ္ၾကည .္လိုကရ္င္ 
နတဘ္ရုား အထမိ္းအမွတ ္အလေံတြ 

လြင္.လို.ပ်ံလို။ 
ျပန္.လို.လြင္.လို.။ 
သတူို. 
စိုးထတိမ္ဳွေတြနဲ. တိုကပ္ြဲ၀င္ၾကေတာ.မယ  ္
သတူို.မွာ ရဲစိတရ္ဲမာန္ 
မရွိဘးူ.....ကင္းမဲ. 
ပကတကိင္းမဲ.ေနတယ။္ 
ငါတို.ရဲ. 
ကိုယက္ိုကယု  ္ယံုၾကညစ္ိတအ္ရင္းခံနဲ. 
တုိကပ္ြဲ၀င္ၾကမယ .္ 
မေကာင္းဆိုး၀ါး မိစၧာအေပါငး္ 
အေပါင္းအသင္းတို. 
`တိုကပ္ြဲ၀င္ၾကေလာ.´ 
ငါတို.ရဲ. ဓါးခ်ကေ္အာကမ္ွာ 
အတံုးအရုံး 
အဒဲါ ...လသူားေတြ။ 
နတဘ္ရုားတုိ.ရဲ. ေနကဆ္ံုးဗ်ဴဟာ 
လသူားတို.ရဲ.ထံုး 
စကားလံုးျမွားခ်က ္
အဒဲီအတြကန္ဲ. ငါ.အသကထ္ြကေ္တာ.မယ။္ 
မေသခင္ေနာကဆ္ံုး 
ငါ ေျပာခ်င္တယ။္ 
ငါရဲ. စိတ၀္ိဥာဥ္ ဘယေ္သာအခါမွ 
နတဘ္ရုားေတြေအာက  ္
ဒူးမေထာကဘ္းူ။ 
နတဘ္ရုားေတြေအာက  ္
ဒူးမေထာကဘ္းူ။ 
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တမိ္ . .. ..  

ငါေလွ်ာကလ္ာတာ လမ္းလား လမ္းမႀကးီလား 
ငါရပ္ေနတာ ဓါတတ္ိုင္ေအာကလ္ား လမ္းမီးတိုင္ 
ေအာကလ္ား 
ရပ္လိုက  ္ေလွ်ာကလ္ိုကန္ဲ႕ ေလလို႕ လြင့္လို႕.. 
ငါ့ လညပ္င္းမွာ ငါ့ကုိယင္ါ ေသာ့ခတလ္ိုကတ္ယ…္ 
အရာရာကုိ ထနိ္းခ်ဳပ္ၾကည့္တတေ္အာင္ ေပါ့ 
ၿပီးေတာ့ ငါ့ကုိယင္ါ တစ္ဖန္… တင္စားလိုကတ္ယ  ္
“တမိ္”  
တြယရ္ာမဲ့ “တမိ္”… 
ဒီလုိနဲ႕ အဆတုထ္ကဲုိ ရွဴကိသ္ြင္းလိုက…္. 
ဒီလိုနဲ႕ အဆတုထ္ကဲုိ ငါ ရွဴကိသ္ြင္းလိုက…္. 
ၾကယေ္တြကုိ လကန္ဲ႕ေကာက…္ 
သစ္ပင္ေတြကုိ ငါေမာ့ၾကည့္…………. 
ငါဟာလြင့္ခဲ့တယ…္……………ငါဟာလြင့္ခဲ့ပါတယ…္… 
“ေဟ ”့……. 
အသနံကန္ကႀ္ကးီနဲ႕ေအာ္လိုကတ္ယ  ္
လမင္းက ငါ့ကုိ အလင္းနဲ႕ ပကတ္ယ  ္
ၾကယေ္တြက မ်ကေ္စာင္းတစ္ခ်ကထ္ိုးတယ…္……. 
ၿပီးေတာ့…. 
ငါမခူးရက  ္မနမ္းရကခ့္ဲတဲ့ 
ႏွင္းဆကီုိလညး္ ငါေျပာလိုကတ္ယ…္. 
ေမ့ပစ္လိုကပ္ါလို႕ 
အကနု္လံုးကုိ ႏွဳတဆ္ကၿ္ပီး 
ေကာ်ခိုင္းထြကခ့္ဲတယ ္
………………………… 
ငါ့တို႕ေကာ်ခိုင္းသြားၾကတယ  ္
ငါ့ကုိ ေကာ်ခိုင္းသြားၾကတယ  ္
မ်ကလ္ံုးထမဲွာ ျမင္ေနရတဲ့အရာအားလံုးက 
ငါ့အတြက  ္ၾကတေ္ျခခတေ္တြ 
လမင္း မ်ကႏ္ွာ ကလညး္ ျဖဴဖတျ္ဖဴေရာ္နဲ႕………. 
အပူမီးေတြ ၿငိမ္းေစဖို႕ အာေခါင္တစ္ဆံုး 
ကေလးတစ္ေယာက ္ရဲ႕ တပ္မကျ္ခင္းနဲ႕  
ေရတစ္ခြက…္..ေမာ့ေသာကလ္ိုကတ္ယ  ္
ေျပရဲ႕…………ေျပပါရဲ႕ 
မီးေတာက  ္မီးလွ်ံေတြ  
ငါ့ရင္ဘတထ္ကဲ ေမာင္းထတုပ္စ္ 
ထြကသ္ြားၾက ထြကသ္ြားၾက 

တရိပ္ရိပ္နဲ႕ လြင့္တကသ္ြားတဲ့ အပိ္မက  ္အၿပိဳ ……… 
အပိုင္းအစ ေတြ  
ဆကလ္က ္ဆတုေ္ခ် လိုကၾ္က နင္းေခ်ပစ္ၾက 
ဒီလိုနဲ႕  
ငါဟာ လြင့္ခဲ့တယ  ္ 
လြင့္ခဲ့ပါတယ…္ 
 
မိဳွတကေ္နတဲ့ အပိ္မကအ္ေသေတြကုိ  
တစ္စံုတစ္ေယာကက္ လာႏွဳိးစြ  
သ႕ူလကက္ုိ ဆြဲၿပီး ကမာၻေျမ အဆံုး………. 
လြင့္ပစ္လိုကတ္ယ  ္
ငါ့ကုိ လာမျပဳစားၾကနဲ႕ 
 
ဘယႏ္ွခါေျမာကမ္ွန္း မသတိဲ့….အႀကမိ္ေျမာက  ္
ႀကမိ္ဖန္မ်ားစြာ ငါ ဖြာရွဴိကလ္ိုကျ္ပန္တယ  ္
ပုိေဝးသြားေလ ပါပဲလား 
နကရ္ဴိွင္းတဲ့ ေခ်ာကက္မ္းပါး 
ငါ ခုန္ဆင္းပစ္လိုကတ္ယ ္
အက  ်မဆံုးေတာ့ပါလား 
ဝဋ္ေၾကြးေတြ ဒါဝဋ္ေၾကြးေတြေလ 
ခံလိုကဥ္ီးေတာ့………………… 
 
အျပံဳးေနာကက္ ဆးူတစ္ခ်က  ္ 
ႏွင္းဆ…ီ… 
ဒါ နင့္အဆပိ္ေတြလား  
………………………… 
မ်ကဝ္န္းေတြထမဲွာ ရွာၾကည့္လိုကေ္တာ့ 
အဆပိ္လးူ ပ်ားရည  ္တစ္စက…္………. 
မိထားတဲ့ အဆပိ္ကုိ ရင္ဘတထ္မဲွာ စိုကပ္ဳိ်းလို႕ 
ဆကေ္လွ်ာကမ္ယ့္ ေျခလမွ္းေတြ အတြက  ္
ငါ့ အပိ္မကေ္တြကုိ ဆြဲဆန္႕လိုကတ္ယ…္… 
ႏွင္းဆ  ီနင့္ရဲ႕ မ်ကေ္စာင္းတစ္ခ်ကက္ုိ 
ခပ္စိမ္းစိမ္းပဲ ျပန္ၾကည့္လိုကတ္ယ…္.. 
ငါဟာ……… 
တမိ္…………..  

တြယရ္ာမဲ့ေသာ “တမိ္”………….။aomw 
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ကိုးရီးယား စကားေၾကာင့္ ဂ်စ္တးူ 

ရံုးဆင္းတာနဲ႕ 

ဂ်စ္တးူနဲ႕ဂ်စ္မႈံ 
ညကီိုႏွစ္ေယာက ္အမိ္ကိုျပန္ 
လာ ခဲ႕သည။္ လညွး္တန္းလ ဲ
ေရာကေ္ရာ DVD အေရာင္း 
ဆိုင္ေရွ႕ အေရာကမ္ွာ ဂ်စ္တးူ 
နဲ႕ ဂ်စ္မႈံ ကိုးရီးယားကား ၀ယ  ္
ဖို႕အေခြေရြးေန လိုကတ္ယ။္ 
ဟိုကား က ၾကည႕္ျပီးသား၊ 
ဒီကားက မၾကည႕္ရေသးဘးူ 
စကားေတြေျပာေနရင္က 
ဂ်စ္မႈံက ဂ်စ္တးူကို ကိုးရီးူယား 
ေကာင္မေလးေတြ ေခၚသလို 
ေလး “အိုလပ္ါး … ဒါယမူယ ္… 
အိုလပ္ါး… ဒါလေဲကာင္းတာပဲ”  နဲ႕ တစ္ အိုလပ္ါး ထ ဲအိုလပ္ါး 
ေနတာေပါ႕။ တစ္ေယာကန္ဲ႕တစ္ေယာကေ္နာကေ္နရင္က ဒီ 
အိုလပ္ါး စကားလံုးေလးဟာ ဂ်စ္မႈံပါးစပ္မွာ ဆြဲေနခဲ႕တယ။္ 

ကားလမ္းလကဲးူေရာ ဂ်စ္မႈံက ေရွ႕ကေလွ်ာကေ္နတ႕ဲ 
ေကာင္မေလးနွစ္ေယာကက္ို ေ၀ဖန္ေရးလပု္ 
လိုကတ္ယ။္  

ဂ်စ္မံႈ ….. “အိုလပ္ါး …  

ေရွ႕ကေကာင္မေလးမိုကတ္ယ ္..” 

ဂ်စ္တးူ ….. “ ဘာမိုကလ္ို႕လကဲြာ … 

ဒီေလာကပ္ိန္တာကို ” 

ဂ်စ္မံႈ ….. “ဒါဆို …. အိုးပါး. …. အိုးပါး 

… အိုးပါး ေပါ႕ ဟးီဟးီ” 

            ဒါကို  ေကာင္မေလးက ၾကားေတာ႕ 

ေနာကတ္ ခ်ကလ္ညွ႕္ၾကည႕္လိုကတ္ယ။္ ဂ်စ္မံႈကေတာ႕ 

သတမိထားမိပဲ စကားပဲမ်ားေနတာေပါ႕။ ဂ်စ္တးူလ ဲ
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ေကာင္မေလး ေဒါသ မထြကခ္င္ ဂ်စ္မံႈကို တားေတာ႕တားတာ 

ပဲ ဒါေပမဲ႕ …  

ဂ်စ္မံႈ ….. “ အိုးပါး … အိုးပါ … ေဟး အိုးပါးေလး ဟား 

ဟား” ဒီမွာတင္  ေကာင္မေလးက  ေဒါကန္ျပီး လကထ္ကဲ  

ထးီနဲ႕လိုကရ္ုိကတ္ာေပါ႕။ ဂ်စ္တးူနဲ႕ဂ်စ္မံႈလ ဲ ဖေနာင္႕နဲ႕ 

တင္ပါးတစ္သားတညး္ကေ်အာင္ လညွး္တန္းေစ်းထေဲျပး 

တာာေပါ႕။  ေျပးရင္က ဦးေလးၾကးီ တစ္ေယာကက္ို ၀င္တိုက  ္

မိလိုကတ္ယ။္ ဂ်စ္မံႈလ  ဲ လမ္းေပၚ  ေလးဘကေ္ထာက  ္ လကဲ  ်

ေရွ႕က   ေစ်းကနု္၀ယေ္နတ႕ဲ အမၾကးီ  ေနာက  ္ တည႕္တည႕္ 

မ်ကႏ္ွာအအပ္ ညကီိုႏွစ္ေယာက ္သား လကအ္ပု္ခ်ီျပီး … 

“အၾကးီၾကးီ … အၾကးီၾကးီ း”  

“ဘာဟ႕ဲ ငါ႕ကိုဘာေျပာလိုကတ္ယ ”္ .. အမၾကးီရဲ႕ 

ေဒါသ   ေအာ္ဟစ္သၾံကားမွာ ႏွစ္ေယာကသ္ားမ်ကႏ္ွာ 

ငယေ္လးနဲ႕.. 

ဂ်စ္တးူ ….“အား အမကိုေျပာတာ မဟတုပ္ါဘးူ ခင္ဗ် 

… ဟိုဦးေလးကို လကအ္ပု္ခ်ီိျပီး ကန္ေတာ႕လို႕  ေျပာခ်င္လို႕ 

ေခၚလိုကတ္ာပါ ” 

ဂ်စ္မံႈ …. “ဟတုက္႕ဲ ကိုးရီးယားလို ဦးေလးၾကးီကို 

အၾကးီၾကးီလို႕ ေခၚလိုကတ္ာပါ” 

အမၾကးီ …”ဘာာ ဦးေလးကို အၾကးီၾကးီရမွာလ  ဲ

အာၾကးီခ်ိ ဟ႕ဲ အာၾကးီခ်ိ မသရိင္မေခၚနဲ႕ေပါ႕ ခုေတာ႕ 

တကယတ္ ဲ ေနာကက္ေန  ေလးဘကေ္ထာကျ္ပီး အၾကးီၾကးီ 

လာေအာ္ေနတယ”္ 

“ဟတုက္႕ဲခင္ဗ် ေနာကမ္ေခၚေတာ႕ပါဘးူ ခင္ဗ် “ 

“ခင္ဗ် .. ခင္ဗ်”  ေတြ  ေ၀ေနေအာင္ေတာင္းပန္ျပီး 

အၾကိုးထေဲျပးရပါေလးေရာဗ်ဳိ႕။ 

 ေအာ္ ကိုးရီးယားစကား ကိုးရီးယားစကား  ... 
ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡမ်ားပါလားေနာ္ .... ၿပီး 

ဂ်စ္မႈံ (ဂ်စ္တးူ)

စကၤာပူလမူဳိ်းေတြ ဘာေၾကာင့္ ပီကယမ္စားသလ  ဲ
စကၤာပူ ၀န္ၾကးီ။ ။ လေိမၼာ္သးီ အခြံေတြကို ဘာလပု္ျပစ္လ။ဲ 

ထိုင္းဘရုင္ ။ ။ ဘာမွ လပု္လုိ႔ မရဘးူ။ ဒီမွာ 

လႊတျ္ပစ္လိုကတ္ယ။္ 

စကာၤပူ ၀န္ၾကးီ။ ။ ဟာ.. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီီမွာဆို၊ စကရ္ုံေတြကို 

ပို႔ျပစ္ျပီး လေိမၼာ္သးီ ယို လပု္တယဗ္်။ 

ဒါနဲ႕ စကာၤပူ ၀န္ၾကးီလ ဲ

ပီကယမ္ွာလုိကပ္ါတယ .္စားျပီးသြားေတာ့ ပန္းကန္ ေပၚ 

ျပန္တင္လိုကျ္ပီး ေမးခြန္း ဆကေ္မးပါတယ။္ 

စကၤာပူ ၀န္ၾကးီ။ ။ ပီကယ  ္ကိုေရာ ဘရုင္ တို႔ ထုိုင္းႏုိင္ငံမွာ 

ဘာလပု္သလဗဲ်။ 

ထိုင္းဘရုင္ ။ ။ ဟာ.. ပီကယ  ္စား ျပီးသားကို လႊတပ္ဲ ျပစ္တယ။္ 

စကၤာပူ ၀န္ၾကးီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီီမွာဆို စားျပီးသား ပီကယက္ို 

စကရ္ုံေတြပို႔ျပီး Condom လပု္တယ၊္ ျပီးေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံကို  

တင္ပို႔ ေရာင္းခ်တယ။္ 

ဆကျ္ပီးေတာ့ ဘရုင္ကို ျပန္ေတာ့မယဆ္ိုျပီး 

ႏႈတဆ္ကလ္ိုကပ္ါတယ။္ 

ျပန္ခါနီးၾကမွ ဘရုင္ က ေမးခြန္းတစ္ခု ထေမးပါတယ။္ 

ထိုင္းဘရုင္။ ။ မင္းတို႔ Condom သံုးျပီးသြားရင္ေရာ 

ဘာလပု္ျပစ္သလ။ဲ 

စကၤာပူ ၀န္ၾကးီ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမလပု္ဘးူ 

လႊတျ္ပစ္တယ။္ 

ထိုင္းဘရုင္။ ။ ေအး၊ ငါတို႔ စီမွာေတာ့ Condom သံုးျပီးရင္ 

စကရ္ုံေတြကို 

ပို႔ျပီး စကၤာပူကို တင္သြင္း ေရာင္းခ်ဘို႔ ပီကယျ္ပန္လပု္တယက္ြ။ 

တနိ္ . . .. . 
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ေမာင္စပ္စု     ေတေလ

တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာတြႈင္ 
အလြန္စပ္စုေသာ သခိ်င္စိတ ္ ျပင္းေသာ ၈ႏွစ္ 
၉နွစ္အရြယခ္န္.ရွိ ကေလးငယ ္ တစ္ေယာက ္
ရွိေလသည။္ သသူည  ္ ကေလးပီပီ လၾူကးီမ်ား ၏ 
စကား၀ိုင္း မ်ားတြင္ လညး္ေကာင္း လစူုစု စုုစုု နွင္. 
ေတြ.လ်ွင္ေသာ္ လညး္ေကာင္း အျမဲတမ္းလိုလို 
စိတ၀္င္တစားသြားနားေထာင္ တကေ္လသည။္ ထိ္ုသို. 
သြားနားေထာင္တိုင္း လၾူကးီမ်ားက မင္းကကေလးပဲရွိေသးတာ၊ 
ဗဟသုတု လညး္မရွိပဲနဲ. သြားသြား ဟ  ု အျမဲေမာင္းထတု  ္
ခံရေလသည။္ တစ္ခါလညး္မဟတု  ္ နွစ္ခါလညး္မဟတု  ္
ေမာင္းထတုခ္ံရပါမ်ားလာေသာေၾကာင္. ခ်ာတတိလ္ညး္ 
ေတာ္ေတာ္ေလးေပါကက္ြဲျပီး ဗဟသုတုဆိုတာ 
ဘာလညး္ဆိုသညက္ို အလြန္သခိ်င္ေနေလသည။္ သ .ူကို 

ဗဟသု  ုတမရွိဘးူလို. ေျပာတာကိုး။  

          ေက ာ်င္းပိတရ္ကတ္စ္ရကတ္ြင္ 
သသူည ္ သ .ူအေဖ ၏ေလနွွင္.ငါး 
ဖမ္းထြကရ္န္လိုကသ္ြားခြင္.ရေလရာ 

သ .ူအေဖ အားေလေွပၚတကခ္ါနီးတြင္ 
သသူခိ်င္ေနေသာ ဗဟသုတု  

အေၾကာင္းကို ေမးလိုက  ္ေလသည။္ 

   `အေဖ ဗဟသုတု ဆိုတာဘာလညး္ဗ်́  

             `ေအး ၊မင္းကို ငါးဖမ္းျပီးရင္ေျပာျပမယက္ြာ́  ဟ  ု
ဆိုေသာေၾကာင္. ကေလးငယလ္ညး္  ေစာင္.ရေလေတာ. 
သည .္။ ထိုနွင္. ငါးဖမ္းျပီးအျပန္တြင္ အရမ္းသခိ်င္စိတျ္ပင္း 
ေနေသာေၾကာင္.  ေမးလိုကမ္ိျပန္ေလသည။္ ထိုအခါ ဖခင္က  
လညး္အတန္းပညာသပိ္မတကေ္သာေၾကာင္. ဗဟသုတုဆို 
သညက္ို မညသ္ို.ျပန္ေျဖရမွန္းမသ  ိ ျဖစ္ေနေလေသာေၾကာင္. 
အမိ္ေရာကရ္င္ေျပာျပမညဟ္  ု နွစ္သမိ္.လိုကျ္ပန္ေလသည.္။ 
သို.ႏွင္. သားအဖ 

နွစ္ေယာက  ္ လံဳးအမိ္ျပန္ေရာက၍္ သားျဖစ္သကူ ထပ္မံေမး 
ျပန္ေလသည။္ ဖခင္ကလညး္ ထမင္းစားျပီးရင္  ေျပာျပမည ္
ဟဆုိုက  ထပ္ခ်ိန္းျပန္ေလ သည .္။  

            ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက၍္ 
သားအဖနွစ္ေယာက ္ ထမင္းစားၾကေလရာ 
သားျဖစ္သကူ အေဖကိုေမးတာနွစ္ ခါရွိျပီ 
ခုထမိေျပာေသးဘးူ ။ 
ခုေတာ.ေျပာေလာကပ္ါျပီဟ  ု ဆိုကာေမး 
လုိကျ္ပန္ေလရာ ထိုမွ်အေမးထေူသာ 

သားအား အေဖက ေဒါသထြကထ္ြကန္ွင္. ေျဖလိုကပ္ုံက   

  `ေအး၊ မင္းသခိ်င္တ .ဲ ဗဟသုတု  ဆိုတာ ဒါပဲေဟ.၊ ဒါပဲကြ́ 
(ဘာနဲ.နွုိင္းေျပာလိုကတ္ယဆ္ိုတာေတာ. ရွင္းျပစရာမလိုဘးူ 
လို.ထင္တာပဲ၊အားလံ့ုးသၾိကမွာပါဲ) ဟေုျပာလိုကေ္လသည။္ 

  တစ္ရကရ္ြာထတဲြင္ အလွဳရွိေသာေၾကာင္. သားအဖ 
နွစ္ေယာကအ္တသူြားၾကေလသည။္ အလွုဳုထမင္း အလွဳဟင္း 
မွာ  ေကာငး္လြန္းေသာေၾကာင္. ဖခင္ျဖစ္သကူ  အားရပါးရစား 
ေလရာ  ေအာကစ္လြတေ္န သညက္ိုေတြ. သြားေသာ 
သားျဖစ္သုူက  ေအာ္ၾကးီဟစ္က ယ်န္ွင္. ဖခင္ကိုသတေိပး 
လိုကပ္ုံက . . . . . 

   ̀ အေဖ အေဖ ဗဟသုတု ၾကးီေပၚေနတယဗ္်́  
ဟုူသတညး္။။။။  

 ပံုျပင္ေလးကေတာ. ဒါပါပဲကြယ။္ ဒီပံုျပင္  ေလးကို 
ဖတျ္ပီး အမ်ဳိးသားထၾုကးီအေနနဲ. မိမိကို ဗဟသုတု  မရွိဘးူလို. 
ေျပာလာၾကရင္ ဗဟသုတုရွိေၾကာင္း ၾကြားလုိ.ရျပီေပါ.ဗ်ာ။ 
အမ်ဳိးသမီးထၾုကးီကလညး္ မိမိမွာ ဗဟသု  ု တမရွိဘးူဆိုျပီး 
အားမငယၾ္ကပါနဲ. အမိ္ေရာကရ္င္ အေမကိုျပန္ေမးၾကည .္ပါ.။ 
အမ်ဳိးသမီးထၾုကးီမွာလညး္ အေတြ.အၾကံဳ ရွိေၾကာင္းသရိ 
ပါလမိ္.မယ။္ ဗဟသုတုနဲ. အေတြ.အၾကံဳ  ဘယဟ္ာပိုအေရး 
ၾကးီတယဆ္ိိုတာ  ေခါင္းစားလိုကၾ္ကပါဦး။ အမ်ဳိးသားထၾုကးီေရ 
က ြ်န္ေတာ္တို.မွာ ဗဟသုတုရွိတယေ္နာ္။ 

………. ၿပီး ........ 

 

   ေတေလ
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ကြကလ္ပ္.....ျဖည႔္ပါ 
 

"အိုးေလးလႈပ္ပါေဟ႕......

..ေရအိုးေလးလႈပ္ပါေဟ႕..."  

"အိုးေလး သံုးရာေဟ႔.........စဥ္႕အိုးၾကးီ 

ငါးရာေဟ႕..." 

စိုင္းစိုင္း ရဲ႕ ေတာေဂၚလ ီသခီ်င္း 

ကို ဖ်ကဆ္ိုလာေသာ ဖိုးႏိုင္ရဲ႕ အသကံိုခပ္ 

လမွ္းလမွ္းကတညး္က ၾကားေနရသည္္။ 

ျခံေရွ႕အေရာကတ္ြင္ သခီ်င္းသရံပ္သြား 

သည။္ ဖိုးႏိုင္က  ျခံေရွ႕မွေနျပီး ကၽြန္ေတာ္ 

ကို ေအာ္ေခၚလိုကသ္ည။္ 

"ေဟး...ဖိုးလေရ...သြားၾကစို႔... 

ေနာကက္ ရ်င္ဘာမွမရဘေဲနဦးမယ.္..သြား

ရမွာက အေ၀းၾကးီရယ .္.." 

"ေအး...ခဏေလး...ထမင္းအိုးႏွပ္လိုကဥ္ီးမ

ယ .္..ခဏေလး..." 

ကၽြန္ေတာ္ ထမင္းအိုးကို ျမန္ျမန္ 

ငဲွ႕လိုကသ္ည။္ ထမင္းရညက္ိုဇလံုေလးထ  ဲ

ခံထားလိုကသ္ည။္ မနကစ္ာဆုိလို႔ ဒီ 

ထမင္းရညပ္ဲရွိသည။္ မေန႕ကဆို ေသာက  ္

စရာ ထမင္းရည ္ မေျပာႏွင္႔ ခ်ကစ္ရာ 

ဆန္ပင္ မရွိလို႕ေန႕လညစ္ာကို ဖီးၾကမ္းႏွစ္ 

လံုးစာႏွင္႕ျပီးလိုကရ္သည။္ မီးဖိုထမဲွ 

မီးက်ီးခဲနညး္နညး္ကို ဖုိေဘးကေျမၾကးီ 

ေပၚျဖန္႔လိုကျ္ပီး ထမင္းအိုးကို တင္လိုက ္

သည။္မီးခဲနညး္နညး္ကိုအိုးအဖံုးေပၚတင္

လိုကသ္ည။္ 

"အေမ...ကၽြန္ေတာ္သြားေတာ႔မယ။္ထမင္း

အိုးလညး္ကက်ျ္ပီ။ေရေႏြးအိုးတညခ္ဲ႕ 

တယ။္ ဒီည ဟိုရြာကအဘအမိ္မွာပဲ 

အပိ္ေတာ႔မယ"္  

 

ေမသဇံဥ္ 

ဒန္ခ်ဳိင္႕ေလးထ  ဲ ထမင္း 

ထည႕္ရင္း အမိ္ေနာက ္

ဘကတ္ြင္  ေျမၾသဇာစပ္ 

ေနေသာ အေမ႕ကို လမွ္း 

ေအာ္ေျပာလုိကသ္ည။္ 

ဒီေန႕ႏွင္းဆပီင္ေတြကို 

ေျမၾသဇာထည႕္ ရမည႕္ေန႕ျဖစ္ေတာ႕ 

အေမတို႕အလပု္ရႈပ္  ေနသည။္အေမသည ္

အလပု္လပု္ေနရင္း "ေအး..ေအး"လုိ႕ 

ႏွစ္ခြန္းတညး္ပဲ  ေျပာ လိုကသ္ည။္ 

ကၽြန္ေတာ္သည ္ အမိ္ေရွ႕တြင္ စိုကထ္ား 

ေသာႏွင္းဆခီင္းမ်ားေဘးမွ ေျမ လမ္းေလး 

အတိုင္း ဖိုးႏိုင္ဆေီျပးသြား လိုကသ္ည။္ 

                                               

***************** 

မေအးေအးသည  ္ ထြကသ္ြား 

ေသာ သ႕ူသားကိုၾကည႕္ရင္း သကျ္ပင္း 

ခ်မိသည။္ မွတမ္ွတရ္ရ သားငယေ္လး 

ေမြးတ႕ဲညက  တန္ေဆာင္မုန္းလျပည႕္ည 

ၾကးီ။ တမိ္ကင္းျပီး ေကာင္းကင္တြင္ ထနိ္ 

ထနိ္သာေနေသာလျပည႕္ညတြင္ေမြးေသာ

ေၾကာင္႕ ဖိုးလျပည႕္လို႕ သားအေဖ ကိုယ  ္

တိုင္က  နာမညေ္ပးခဲ႔သည။္ သ႕ူသား ဘ၀ 

ျပည႕္ျပည႕္၀၀နဲ႕ ထနိ္လင္းေစခ်င္သည႕္ 

ဆႏၵလညး္ပါမည။္ ဖိုးလေလး သည ္

အလြန္လမိၼာျပီး စာလညး္ေတာ္သည။္ ခု 

၄တန္းေရာကေ္နျပီ။အၾကးီႏွစ္ေကာင္က 

ေတာ႕ ၄တန္းပင္မေအာင္သည႕္အတြက ္

ေက ာ်င္းႏႈတလ္ိုကသ္ည။္ တစ္ေယာကက္ 

မႏၱေလး က လကဖ္ကရ္ညဆ္ိုင္တြင္ စား  

 

 

ပဲြထိုး။ တစ္ေယာကက္ ေတာ႕ မေအ 

ႏွင္႕ျခံအ 

လပု္ကရူန္အတေူနသည။္ 

"အေမ...ဖိုးလကို 

ေက ာ်င္းမထတုပ္ါနဲ႔ဗ်ာ။ 

သကူ 

ဥာဏလ္ညး္ေကာင္းတယ္

။ ေနာကျ္ပီးစကပ္စၥညး္ေတြ၊ဘာေတြလညး္ 

စိတ၀္င္စား တယ။္ ဟိုေန႕ ကေတာင္ 

ဦးေလးတိုးတို႕ ဆိုင္မွာ လကဖ္ကရ္ည ္

လာေသာကတ္႔ဲ ကြန္ပ်ဴတာ တကသၠိုလ ္

ေက ာ်င္းသားက သ႕ူမွာပါ လာတ႔ဲ 

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕စာဖတေ္နတာကို ေဘးက 

သြားၾကည႔္ေတာ႔ ဟိုကသ႕ူကိုျပ ေပးလို႔ 

အဒဲီေကာင္အရမ္းသေဘာက  ်ေနတာ။ 

ကြန္ပ်ဴတာက လကဆ္ြဲအတိထ္  ဲထည႔္လို႔ 

ရတယတ္႔ဲ။ စာအပု္ထထူတူစ္အပု္ 

ေလာကပ္ဲ ရွိတာတ႔ဲ အေမရ။ သ႕ူကိုအဒဲီ 

ပညာေတြ တတေ္စခ်င္တယ ္အေမရာ။ 

အဒဲါမွ သ  ူအရိပ္ထမဲွာ သကသ္ကသ္ာသာ 

အလပု္လပု္ ႏိုင္မွာ။ သ႕ူကိုေက ာ်င္းဆက ္

ထားပါေနာ္..." 

"ဟ႔ဲ...ငါကလညး္ ထားခ်င္တာေပါ႔ဟ႔ဲ။ 

နင္႔အေဖသာေဆးရံုမတကရ္ရင္ သ႕ူကို 

ေက ာ်င္းမထတုပ္ါဘးူ။ အခုဟာက 

ငွကဖ္်ား  ေဆးေတြက   ေစ်းကၾကးီနဲ႔... 

မႏၱေလးကို တစ္ေခါက ္ တစ္ေခါကသ္ြားရ 

ရင္လညး္ စရိတက္  မေသးဘးူ။  

စားဖို႕ေတာင္အႏိုင္ႏိုင္ကို..."  

မေအးေအးသည  ္ ထိုသို႔ေျပာရင္း 

အမိ္  ေနာကေ္ဖးအဖီ မီးဖိုေခ်ာင္ေလးထ ဲ

ငံု႕၀င္ သြားလိုကသ္ည။္ သမူ်ကရ္ည ္
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ေတြကို သားေတြကို မျမင္ေစ႔ခ်င္... 

သ႕ူေယာက္်ားက  ေရႊေတာသြားျပီး  ေငြရွာ 

ေတာ႔  ေငြရမလာဘ ဲ ငွကဖ္်ားသာပါလာ 

ခဲ႔သည။္ ဟိုေန႔က သားၾကးီဆကီို 

သြားေတာင္း ေတာ႔ သ႕ူဆိုင္ရွင္ဆေီတာင္း 

ၾကည႔္ျပီး ပို႔လိုကပ္ါ႔မယ  ္ ဆိုျပီး  ေရာက  ္

မလာေသး။ မဂၤလာေဆာင္တနု္းက 

ခ်ိတလ္ံုခ်ညေ္လးကို  ေရာင္းလိုကလ္ို႔သာ 

မေန႔ညေနက ဆန္၀ယႏ္ုိင္ျခင္းျဖစ္သည။္ 

အခုလကရ္ွိျခံေလးက သတူို႔အပိုင္မဟတု။္ 

သတူို႔က  

ႏွင္းဆစီုိကသ္ည႔္ အလပု္သမားမ်ားသာ။ 

လင္မယားႏွစ္ေယာကႏ္ွင္႔ အၾကးီႏွစ္ 

ေကာင္လံုး ပင္ပင္ပန္းပန္းလပု္သည႔္တိုင္ 

ေလာကင္ရံုေလး။ ခု ေယာက္်ားက ေဆးရံု 

တကရ္ေတာ႔ လျပည႔္ေလးကို  ေက ာ်င္း 

ထတုလ္ိုကရ္သည။္ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလေွသာ 

ဘ၀ကို စိတပ္်က  ္ အားငယမ္ိသည။္ 

လျပည႔္ေလးကို ပညာတတၾ္ကးီျဖစ္ေစခ်င္ 

ေသာ  ေယာက္်ားရဲ႕ ဆႏၵ၊ ကြန္ပ်ဴတာလို 

စကပ္စၥညး္အသစ္အဆန္းေတြကို ေလ႔လာ 

သင္ယခူ်င္ေသာ လျပည႔္ေလးရဲ႕ ဆႏၵ ၊ 

မိသားစုစား၀တေ္နေရး  ေျပလညေ္စခ်င္ 

ေသာ သ႔ူဆႏၵ ၊ အဒဲီဆႏၵေတြကို ဘယသ္ ူ

က ျဖည႔္ဆညး္ေပးႏိ္ုင္ပါ႔မလ။ဲ  

"အရွင္ေဂါတမျမတစ္ြာဘရုား နဲ႔ 

နတေ္ကာင္းနတျ္မတမ္်ား...တပည႔္ေတာ္မ

တို႔ရဲ႕လိုေနတ႔ဲကြကလ္ပ္မ်ားကို 

သနားေတာ္မူေသာအားျဖင္႔ 

ျဖည႔္ဆညး္လို႔ေပးေတာ္မူပါ ဘရုား..." 

မေအးေအးသည  ္ မ်ကရ္ညစ္ကလ္ကျ္ဖင္႔ 

အမိ္ေရွ႕ခန္းဘရုားစင္ေလးဘကသ္ို႔လညွ႔္

ကာ လကအ္ပု္ခ်ီရင္း ဆေုတာင္းလိုက ္

ေလသည။္ 

************* 

"ေဟ႔ေကာင္ဖိုးႏိုင္..မင္းဘာစားခဲ႔လ။ဲ 

ငါေတာ႔ ဘာမွ မစားခဲ႔ရေသးဘးူ" 

ျခံေရွ႕အေရာကတ္ြင္ကၽြန္ေတာ္သည ္ဖိုးႏုိင္ 

ကိုလမွ္းေမးလိုကသ္ည။္ 

"ငါလညး္ မစားခဲ႔ရေသးဘးူ။ ဒီမွာ ... 

လမ္းမွာ သြားရင္း စားၾကတာေပါ႔။" 

ဖိုးႏိုင္က လကထ္မဲွ ခပ္ေရာ္ေရာ္ ငွကေ္ပ်ာ 

သးီႏွစ္လံုးကို  ေျမွာကျ္ပလိုကသ္ည။္ 

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွစ္ေယာက ္လင္းေျမြေခ်ာင္း 

ေဘး  ေျမလမ္းေလးအတိုင္း  ေလွ်ာကလ္ာ 

ခဲ႔ၾကသည။္"ဟ႔ဲ...ေကာင္ေလးေတြ...မင္း

တို႔ဘယသ္ြားၾကမလို႔လ။ဲ   

ေတာင္ျပဳန္းလား 

ရြာထပိ္တြင္ ဖြင္႔ထားေသာ လကဖ္ကရ္ည ္

ဆိုင္မွ ဦးေလးတိုးက စကဘ္းီေလထိုးရင္း 

လမွ္းေမး လိုကသ္ည။္ "ဟတုက္႔ဲ 

ဦးေလးတိုး" ဖိုးႏိုင္ က  ေျဖလိုကသ္ည။္ 

"ဒါဆို ငါတို႔နဲ႔ လိုကခ္ဲ႔ပါလား။ တို႔ဆိုင္က 

ဒီေန႔သြားၾကမလို႔။ မနကျ္ဖန္ ခ်ဳိးေရေတာ္ 

သံုးမယ႔္ေန႕ဆို တိုးဖို႔မလြယဘ္းူကြ" ဖိုးႏိုင္ 

ႏွင္႔ ဖိုးလျပည႔္တို႔ ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ မ်ကႏ္ွာ 

ေလးမ်ား ၀င္းလကသ္ြားၾကသည။္ 

ဒီလိုဆိုရင္ မတရၱာကားစီးသြားရင္ကနု္မည႔္ 

ပိုကဆ္  ံသကသ္ာသြားျပီမဟတုလ္ား။ 

                                                               

***********+***** 

ေမ  ေျပာသလိုသာ လပု္မယဆ္ိုရင္ 

ကနု္မယ႔္ပိုကဆ္ကံာမိမယ႔္ အျပင္ ဖူးေလး 

ရဲ႕ future အတြကလ္ညး္ စိတမ္ခ်စရာ 

မရွိေတာ႔ဘးူ။မဟတုလ္ညး္ကိုကိုမႏၱေလး

အၾကာၾကးီသြားရတိုင္း တညး္ခိုစရိတ ္

အမ်ားၾကးီကနု္ေနတာ။ အမိ္ငွားေနရင္း 

စီးပြားေရး လပု္မယဆ္ိုရင္ အျမတေ္တာင္ 

ထြကဥ္ီးမယ။္ သမီးပညာေရးကို ႏိုင္ငံျခား 

ဆကျ္ပီးသင္ႏိုင္ဖို႔ ဒီလိုလပု္တယဆ္ိုတာကို 

ကိုကိုလညး္ သပိါတယ။္"  ေမရတနာ က 

သ႔ူခင္ပြန္း ကုိေက ာ်္ေက ာ်္ ကို ေတာင္းဆို 

ေနသည။္ 

"ေမ  ေျပာသလို မႏၱေလးမွာ အမိ္ 

(ဒါမွမဟတု )္တိုကခ္န္းငွား  ေနတာေတာ႔ 

ဟတုပ္ါျပီ။ ဖူးေလးကို ဘယသ္ကူ လိုက  ္

ေစာင္႔ေရွာကမ္ွာလ။ဲ ကိုကိုက အျမဲခရီး 

ထြကေ္နရတ႔ဲသဆူိုေတာ႔ သ႔ူကို အျမဲမ 

ၾကည႔္ႏိုင္ဘးူ။" ကိုေက ာ်္ေက ာ်္က  ျပန္ေျဖ 

လိုကသ္ည။္ 

"ဖူးေလးကို  ေမပဲေစာင္႔ေရွာကရ္မွာေပါ႔။ 

တျခားသေူတြနဲ႔ ပစ္မထားႏိုင္ပါဘးူ။ 

ေမတို႔မွာ ဒီသမီးေလးတစ္ေယာကပ္ဲ 

ရွိတာကို...  "  ေမရတနာသည  ္ ဒီကစိၥကို 

ေတာင္းဆိုေနသညမ္ွာ လခ်ီေနျပီ။ မမၾကးီ 

တို႔လို သားသမီးကို အရမ္းစိတပ္ူျပီး 

အရိပ္ၾကည႔္ေနသည႔္ သေူတြေတာင္ သ႔ူ 

သမီးမ်ားကို Singaporeႏိုင္ငံက  NTU 

တကသၠိုလက္ို  ေက ာ်င္းသြားတကခ္ုိင္း 

သည။္ မမၾကးီက ကိုယ႔္ကေလးေတြကို 

ႏိုင္ငံျခားမွာပညာ ဆကသ္င္ယေူစခ်င္ရင္ 

ငယင္ယက္တညး္က Trainingေကာင္း 

ေကာင္းေပးရမညတ္႔ဲ။ 

"ဒါဆို မိဘေတြကို ဘယသ္ျူပဳစုမွာလ။ဲ 

လၾူကးီေတြမွာ ေသြးတိုးေရာ၊ 

ႏွလံုးအားနညး္တာပါရွိတာ မႏၱေလး 

မွာေနလို႔ မျဖစ္ပါဘးူ။ ဟိုမွာက  သပိ္ပူတာ 

ေမလညး္သသိားနဲ႔" ကိုေက ာ်္ေက ာ်္ စိတ  ္

ရႈပ္လာသည။္ သ႔ူမိန္းမက တစ္ဦးတညး္ 

ေသာသမီးေလးဖူးမြန္ကို ILBC လိုေက ာ်င္း 

မ်ဳိးမွာထားျပီး 

ၾကးီလာတ႔ဲအခါ Singaporeတို႔ Australia 

တို႔ကို လႊတခ္်င္သည။္ ဒါေပမယ႔္ မိဘေတြ 

က န်္းမာေရးကရွိေသးသည။္ "ေတာ္ျပီ.. 

.ေမ... ဘာမွမေျပာနဲ႔ေတာ႔။ မနကျ္ဖန္ 
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ႏိုင္ငံျခားသားေတြကုိ မႏၱေလးဆင္းျပီး 

ေတြ႕ရမွာ။ လံုးေခ်ာ အထပု္ေတြ ရစရာ 

ရွိတာ သြားယရူ ဦးမယ။္" ကိုေက ာ်္ေက ာ်္ 

သည  ္ စကား အျမန္ျဖတျ္ပီး ထမင္း၀ိုင္းမွ 

ထထြက  ္သြားသည။္ 

      မနကစ္ာအျဖစ္ သအူရမ္းၾကိဳကေ္သာ 

အမဲလံုး  ေခါကဆ္ြဲအရညေ္ဖ်ာ္ကိုေတာင္ 

ျပီးေအာင္မစားဘ  ဲ ထြကသ္ြားေသာ 

သ႔ူခင္ပြန္းကိုၾကည႔္ျပီး  ေမရတနာ  ေတာ္ 

ေတာ္စိတည္စ္သြားသည။္ အမိ္ေထာင္ 

သက(္၇)ႏွစ္ေက ာ်္မွ ဒီသမီးေလးဖူးမြန္ကို 

ခကခ္ကခ္ဲခဲရရွိခဲ႔သည။္ ကိုယ၀္န္ႏွစ္ၾကမိ္ 

ပ်ကက္ ခ်ဲ႔ဖူးသျဖင္႔ တတယိေျမာက ္ကိုယ  ္

၀န္ရေတာ႔ အရင္ကလိုျဖစ္မွာ အလြန္ 

ထတိလ္န္႔ခဲ႔ရသည။္ မႏၱေလးမွ သားဖြား 

မီးယပ္အထးူကဆုရာ၀န္ၾကးီႏွင္႔  ျပသျပီး 

အနီးကပ္က န်္းမာေရး  ေစာင္႔ေရွာကမ္ႈ 

ရယရူန္ အတြက  ္မႏၱေလးမွာပင္ အေတာ္ 

ၾကာၾကာေနခဲ႔ရသည။္ သမီးေလးကို 

နာမညၾ္ကးီ ပုဂၢလကိေဆးရံုၾကးီတြင္ ခဲြစိတ  ္

ေမြးခဲ႔ရသည။္ အဒဲီေန႕က တန္ေဆာင္မုန္း 

လျပည႔္ေန႔ ျဖစ္သည။္ due date 

မတိုင္ခင္ရကအ္နညး္ငယေ္စာျပီး ဗိုကန္ာ 

သည႔္အတြက ္အဒဲီႏွစ္က မိသားစု ကထနိ္ 

ကိုေတာင္ မလိုကႏ္ုိင္။လျပည႔္ေန႔တြင္ 

ေမြးေသာ၊  ေမ႔ ဘ၀အတြက  ္ လမင္းၾကးီ 

လိုေအးခ်မ္းမႈေတြေပးႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ 

သမီးေလးကို "Full Moon" 

ျမန္မာလိုေတာ႔"ဖူးမြန္"လို႔  ေမရတနာ 

ကိုယတ္ိုင္ နာမည ္ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည။္ 

ဒီမိသားစုေလးအတြက  ္အသညး္ဖူးေလး 

ျဖစ္ေသာ ဖူးမြန္ေလး ေရွ႕ေရးအတြက  ္

ေႏွာင္႔ေႏွးေနသည႔္ သ႔ူခင္ပြန္းကို ဘယ  ္

လိုမွ နားမလညႏ္ုိင္ ေတာ႔။ဘယေ္လာက ္

ၾကာေအာင္ငိုင္ေန မိေနလမဲသ။ိ 

သမီးေလး ကေပါင္ကို လႈပ္ လိုကမ္ွ 

အေတြးေတြကို ရပ္လုိကႏ္ုိင္ေတာ႔ 

သည။္မ်ကစ္ိေမွးေမွး၊ မ်ကႏ္ွာ၀ိုင္း၀ိုင္း၊ 

အသားျဖဴျဖဴႏွင္႔ သမီး ေလး သည  ္ေမ႕ကို 

ခ်ဳိျပံဳးစြာ ရီျပေနသည။္ 

"သမီးေလး  ေက ာ်င္းကျပန္လာျပီလား။ 

ဒီေန႔ဘာေတြသင္လိုကလ္  ဲ ဖူးေလးရဲ႕" 

"ကဗ်ာေတြသင္ရတယေ္မေမ။ သမီးဆိုျပ 

မယေ္လ..." 

"အင္း...ဆိုျပပါဦး...ေမေမ႔ကို" 

"၁ .. ၂ .. စာကိုခ်စ္။ ၃..၄...မသတိာေမး။ 

၅..၆ ႏွစ္ခ်င္းေပါက .္..." 

                                                             

********+*** 

ႏွစ္စဥ္ရိုးရာမပ်က ္ ေတာင္ျပဳန္းကိုယေ္တာ္ 

ႏွစ္ပါးကို ထးီေရာကန္န္းေရာကအ္ရို 

အေသ  ေပးၾကသမူ်ား၊ ေပ်ာ္စရာရွာသမူ်ား၊ 

ေလ႔လာခ်င္သမူ်ား.. အခ်ဳိ႕ကဘရုားဖူး 

ယာဥ္ၾကးီမ်ားႏွင္႔...အခ်ဳိ႕ကေတာ႔ကိုယပ္ုိင္

ကားမ်ားႏွင္႔...အခ်ဳိ႕ကေတာ႔ ဆိုင္ကယ၊္ 

စကဘ္းီမ်ားႏွင္႔.... 

    မိုးကတု-္မတရၱာ-

မႏၱေလးကားလမ္းတေလွ်ာကတ္ြင္ လမူ်ား၊ 

ယာဥ္မ်ား၊ 

အလွဴခံမ်ား ရႈပ္ယကွခ္ပ္ေနသည။္ 

"၁..၂..၃...ပိုကဆ္ၾံကပဲါဗ်ဳိ႕..." 

"၁..၂..၃...ပိုကဆ္ၾံကပဲါဗ်ဳိ႕..." 

"၁..၂..၃...ပိုကဆ္ၾံကပဲါဗ်ဳိ႕..." 

ေတာင္ျပဳန္းပဲြသြားရာလမ္းေဘး၀ဲယာ 

တေလွ်ာကတ္ြင္ ကေလးေရာ၊ အခ်ဳိ႕ 

လၾူကးီ ေတြပါ 

ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည။္ ပူေနသည႔္ေနကို 

ေတာင္ မမႈႏိုင္ဘ  ဲ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္။ 

အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားဆိုသခီ်င္းမ်ားပင္ဆိုလို႔...

ကိုေက ာ်္ေက ာ်္သည ္ ကားကို သတထိား 

ေမာင္းရင္း အမိ္က  ထည႔္လာေသာ အႏုတ ္

မ်ားကို ကားျပတင္းေပါကမ္ွ ၾကခဲ်လိုက ္

သည။္  

"ဟာ..ဖိုးလ ..ေျပးေျပး 

ဟိုဖကေ္ျပးေကာကပ္ါဟ" 

လငူယအ္ခ်ဳိ႕ႏွင္႔ဖိုးလျပည႔္တို႔ႏွစ္ေယာက္

အလအုယကေ္ျပးေကာကၾ္ကသည။္ 

အခ်ဳိ႕ငါးဆယတ္န္၊ 

တစ္ရာတန္မ်ားသညေ္လထတဲြင္ 

ေ၀႔၀ဲလ က် .္...အခ်ဳိ႕ငါးဆယတ္န္၊ 

တစ္ရာတန္မ်ား က လမ္းေဘးတြင္ 

ျငိမ္သကလ္ က် .္........... 

 

                                                  

************* ၿပီး ****** 

ေလးစားစြာျဖင္႔ 
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  ယံုယံု 

က်ဳပ္ဘယသ္လူ .ဲ..က်ဳပ္မသဘိးူ။ 

က်ဳပ္ကိုဘယသ္ေူမြးတာလ .ဲ..က်ဳပ္စိတမ္၀င္စားဘ။ူ  ေန  န့ဲ  ည့အတြက  ္
ေခါင္းရႈပ္မခံဘးူ။ က်ဳပ္ႏုိးေနရင္ေန  ၊့က်ဳပ္အပိ္ေပ်ာ္ေနရင္ညဘ။ဲ  က်ဳပ္သတိာလား။ 
က်ဳပ္သတိာကေတာ့ က်ဳပ္ဒီရြာမွာေနတယ။္ သတူို  က့  က်ဳပ္ကိုသသိလို 
က်ဳပ္ကလညး္သတူို႔ အေႀကာင္းေကာင္းေကာင္းသတိယ။္ သတူို  က့က်ဳပ္ကို 
"အရူးသာေကာ" လို  ေ့ခၚ ႀကတယ။္ ဒါဘာနာမညလ္ညး္ က်ဳပ္မသပိါဘးူ။ သတူို႔ 
ေခၚတာမ်ားေတာ့ ဒါက်ဳပ္ကိုေခၚတာဘဆဲိုျပီး က်ဳပ္မွတထ္ားလိုကတ္ယ။္ 
စား၀တေ္နေရးအတြကလ္ညး္  ေရးႀကးီခြင္က ယ်ခ္ဲ်  မ့ေနပါဘးူ။ ဗိုကဆ္ာရင္ 
လိုကရ္ွာစားတာေပါ့ဗ်။  ေ၀းေ၀းလလံလံညး္ရွာစရာ မလိုပါဘးူ။ ရြာထကဲက်ဳပ္ကို  ေကၽြးတတေ္မြးတတတ္ဲ့ အမိ္ေလးေတြေရွ႕ 
မွာေယာင္လညေ္ယာင္လည ္ လပု္လိုကရ္င္ က်ဳပ္တစ္ခုခုေတာ့ရတာဘ။ဲ အလႉရွိတဲ့ေန  ဆ့ိုရင္  ေတာ့ က်ဳပ္ေကာ္တာဘ။ဲ 
တစ္ခါတစ္ေလက ရ်င္ေတာ့ ရြာဦးဘနု္းႀကးီေက ာ်င္းက အႀကြင္းအက န်္ေလးေတြ ေကၽြးတတပ္ါတယ။္ ဒါမွမဟတုလ္ညး္ ရြာျပင္သခ်ၤိဳင္းက 
ဦးပံသဆုမီွာသြားေတာင္းစားတာေပါ့ဗ်။ 

  ဦးပံသဆုေီရာကရ္င္ေတာ့ တစ္ခုမဟတုတ္စ္ခုစားရတတတ္ာဘဗဲ်။ ဘာမွမရွိရင္ေတာင္ ထန္းလ က်န္ဲ  ့့့ပဲေလာွ္ေတာ့ 
စားရတာဘ။ဲ ကေံကာင္းရင္ေတာ့ ထမင္းေတြဟင္းေတြစားရတယဗ္်။ သ  ူက့ိုက်ဳပ္ခင္တယဗ္်။ ဘာလို ဆ့ိုေတာ့ သကူက်ဳပ္ကိုေကၽြးတယ။္ 
က်ဳပ္နဲ  စ့ကားေျပာတယေ္လ။ ရြာထကဲလေူတြက က်ဳပ္ကိုစကားမေျပာႀကဘးူဗ်။  ေနာကျ္ပီးေအာ္လားေငါကလ္ားနဲ  ။့ က်ဳပ္ကလညး္ 
သတူို  က့ိုအဖကမ္လပု္ပါဘးူ။ မေျပာေနေပါ့...ေလကနု္ေတာင္သကသ္ာေသး....။  ေနာကဥ္ီးပံသကုက်ဳပ္နဲ   ့ တတူယဗ္်။ သ  ူ က့ိုလညး္ 
ရြာထကဲလေူတြက သပိ္စကားမေျပာခ်င္ႀကဘးူ။ ဦးပံသကုလညး္အဒဲါကို ဂရုမစိုကပ္ါဘးူ။ သကူေျပာတယဗ္်  "ေဟေ့ကာင္သာေကာ... 
သတူို က့ို ဂရုစိုကေ္နစရာမလိုဘးူကြ။ တစ္ေန ေ့န ေ့တာ့သတူို င့ါ က့ိုလာေတြ ရ့မွာဘကဲြ။ ငါကတကးူတကသြားေတြ ေ့န၊ စကားေျပာေန 
စရာမလိုဘးူကြ" အလဲိုေျပာတယဗ္်။ 

 သေူျပာတာလညး္ဟတုတ္ယဗ္်။ တစ္ခါတစ္ခါ လေူတြကသ  ူ ဆ့လီာေတြ  ရ့တယ။္ တစ္ေယာက၊္ ႏွစ္ေယာကမ္ဟတုဘ္းူဗ်။ 
လေူတြအမ်ားႀကးီလာေတြ  တ့ာ။ သတူို  က့ဦးပံသဆုဘီာကစိၥနဲ  လ့ာတာလမဲသေိပမဲ့ က်ဳပ္ကေတာ့စားစရာရွိလို  သ့ြားတာဗ်။ သတူို႔ 
လာရင္လညး္ အပိ္ေပ်ာ္ေနတဲ့လတူစ္ေယာကအ္ျမဲပါတယဗ္်။ ဦးပံသကု  အဒဲီလအူတြကေ္ျမႀကးီထမဲွာ အပိ္ရာ လပု္ေပးရတယ။္ 
ဒါမွမဟတုလ္ညး္ အဒဲီလကူိုမီးရႈိ  ရ့တယဗ္်။ က်ဳပ္ကသ ူ ဆ့မီွာသြားစားေနကဆ်ိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ က်ဳပ္ပါ၀ိုင္းကရူတယ။္ 
တြင္းတးူရတာကစိၥမရွိေပမဲ့ အဒဲီဟာႀကးီကိုမီးနဲ  ရ့ႈိ  ရ့င္ က်ဳပ္မကခူ်င္ဘးူဗ်။ ဘာလို  ဆ့ိုေတာ့ နံတယဗ္်။ အေတာ္နံတာ။ 
တစ္ႏွစ္တစ္ခါေရခ်ိဳးဖို  သ့တမိရတဲ့ က်ဳပ္ထကေ္တာင္ပိုနံေသးတယ။္ ေနာကျ္ပီးသကူကနု္းထလာတတတ္ယ  ္ ္္ဗ်။ ဦးပံသကုလဗဲ်ာ...သ  ူ  ့
ဟာသအူပိ္ပါေစလား....မီးနဲ  သ့ြားရႈိ  ေ့တာ့သ  ူ ခ့မ်ာပူလို  ထ့င္ပါတယဗ္်ာ။ အဒဲီလကူနု္းထလာရင္ေတာ့ ဦးပံသကု၀ါးခၽြန္နဲ႕ 
ထိုးျပီးျပန္အပိ္ခိုင္းတယဗ္်။ ဟိုလကူတစ္ခ်ကေ္တာင္မေအာ္ရဲဘးူ။ အဒဲါေတြေႀကာင့္က်ဳပ္က ဦးပံသကုို ေလးစားတာဗ်။ 

အ.ဲ..ေရမခ်ဳးိဘးူဆိုမွသတရိတယ။္ ရင္ေမရွိတနု္းကေတာ့ေရခဏခဏ ခ်ိဳးရတယ။္  ေရမခ်ဳးိရင္ ရင္ေမကမေခၚေတာ့ဘးူတဲ့ဗ်။ 
ေရမ်ားဗ်ာ အခုခ်ဳးိ၊  ေတာ္ႀကာညစ္ပတ၊္ တစ္ခါျပန္ခ်ဳးိနဲ  အ့လပု္ကိုရႈပ္ေနတာဘ။ဲ က်ဳပ္ကေတာ့ခပ္ရွင္းရွင္းဘ။ဲ မခ်ဳးိဘးူ။ 
ေႀသာ္......ရင္ေမလား...ဟတုသ္ားဘ .ဲ..ရင္ေမကိုခင္ဗ်ားတို  မ့သဘိးူေနာ္။ ရင္ေမတို  သ့ားအမိကေတာ့ဒီရြာမွာ အဆင္းရဲဆံုးဘ။ဲ 
ရင္ေမအေမ  ေဒၚဖြားဥကမနကဆ္ိုအေႀကာ္ေရာင္းတယ။္  ေန  ခ့င္းဆိုေရလညွး္တြန္းတယဗ္်။ တစ္ေန  ေ့တာ့  ေရလညွး္တြန္းရင္း 
ငုတဆ္းူတယ။္ ေဆးမကဘုထဲားေတာ့ ဆးူေပါကက္ေန အနာျဖစ္ေရာ၊ အေႀကာ္ေရာင္းေတာ့ ေညာွ္လညး္မိတယေ္လ။ အနာကရင္းလာျပီး 
မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္နာလာေတာ့မွ ျမိဳ  ေ့ဆးခန္းသြားတာဗ်။ အဒဲီမွာေျခေထာက ္ျဖတလ္ိုကရ္တယ။္ ေရလညွး္မတြန္းႏိုင္ေတာ့ဘးူေပါ့ဗ်ာ။ 
ရင္ေမကလညး္ငယေ္သးေတာ့ ဒီအလပု္ေတြမလပု္ႏိုင္ဘးူေပါ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ့နတက္ေတာ္ေဒၚခ်စ္က ရင္ေမကိုျမိဳ  မ့ွာအလပု္လပု္ဖို  ေ့ခၚသြား 
ေရာဗ်။ ျမိဳ  မ့ွာဆိုမပင္ပန္းဘးူဆိုဘ။ဲ ရင္ေမသြားေတာ့ က်ဳပ္မွာငိုလိုကရ္တာဗ်ာ။ ရြာထမဲွာ က်ဳပ္နဲ  စ့ကားေျပာတဲ့လဆူုိလို  သ့ဘူရဲိွတာ။ 
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က်ဳပ္ကိုလညး္ေကၽြးတတေ္ပးတတပ္ါတယ။္  ေဒၚဖြားဥကိုေတာ့ ရပ္ရြာကေစာင့္ေရွာကထ္ားတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္လညး္စားစရာေလး 
ဘာေလးရရင္သြားေပးပါတယ။္ 

အဒဲီနတက္ေတာ္ေဒၚခ်စ္ဆိုတဲ့မိန္းမႀကးီကိုေတာ့ က်ဳပ္ကမုန္းတယဗ္်။ သကူရင္ေမကိုေခၚသြားတာကိုး။  ေနာကျ္ပီးသကူ 
အရကေ္ရာင္းတယဗ္်။ သ  ူ ဆ့ိုင္မွာ အေႀကြးသြားမယနူဲ  ၊့သြားမဆနူဲ  ၊့ယလူိုကဆ္လူိုကတ္ာနဲ  "့ဟဲ့....ငါကိုင္လိုကမ္ွာေနာ္" ဆိုရင္ရြာထကဲ 
လဆူိုးသခူုိးမွန္သမွ် ေသးျဖန္းျဖန္းပါေအာင္ေႀကာကႀ္ကတာဗ်။ မေႀကာကဘ္ရဲိွမလားဗ်။ သကူအရွင္ႀကးီ၊ အရွင္ေလးရဲ့သမီးေတာ္ဆိုဘ။ဲ 
ဒါေႀကာင့္သ  ူ က့ိုစိတဆ္ိုးေဒါသထြကေ္အာင္လပု္ရင္ အရွင္ႀကးီ၊ အရွင္ေလးကႀကည့္မေနဘးူ ဆိုဘ။ဲ အရွင္ႀကးီ၊ အရွင္ေလးက 
ဘာေတြမွန္းေတာ့ က်ဳပ္မသပိါဘးူဗ်ာ။ အ.ဲ...က်ဳပ္သတိာကေတာ့ေဒၚခ်စ္ေယာကၤ်ား အရကသ္မားသာလဘွဗဲ်။ သကူ၀ကလ္ညး္ 
သတတ္ယဗ္်။ ခါးႀကားမွာ၀ကသ္တတ္ဲ့ဓားႀကးီကိုထိုးျပီး အရပ္တကာလညွ့္ေနတာ။ သ  ူ က့ိုေတာ့က်ဳပ္ကေႀကာကတ္ယဗ္်။  ေနာကျ္ပီး 
မူးမူးနဲ  ေ့ျပာေသးတယ။္ "သာလကွိုလာမခ်နဲ  မ့သာႀကြသြားမယ"္ ဆိုဘ။ဲ အဒဲါဟတုတ္ယဗ္်။ က်ဳပ္ကလကေ္တြ  .့..။ တစ္ခါတနု္းက 
ဦးပံသကုသတူို  အ့ရကဆ္ိုင္မွာအရက၀္ယခ္ုိင္းလို  က့်ဳပ္ကသြား၀ယ  ္ တယ။္ သာလႀွကးီက ပိုကဆ္ယံ၊ူ ပုလင္းကိုအရကျ္ဖည့္ျပီးေတာ့ 
က်ဳပ္ကိုျပန္မေပးဘ ဲ ဦးပံသပုုလင္းထကဲႏွစ္ငံုေလာက  ္ ေမာ့ေသာကလ္ိုကတ္ယ။္ ဒါမတရားတာဘဗဲ်။ က်ဳပ္ကဘယခ္ံမလ။ဲ 
ျပန္ေျပာတာေပါ့။  ေသာကခ္်င္ကိုယ့္အိုးထကဲ ကိုယခ္ပ္ေသာကပ္ါလား။ 
၀ယျ္ပီးသားပုလင္းထကဲဘာလို  ေ့သာကရ္တာလ။ဲ အလဲိုလေဲျပာလိုကေ္ရာဗ်ာ... 
သာလႀွကးီကသူ့ ခါးႀကားကဓားႀကးီွဆြဲျပီး က်ဳပ္လည ္ ကိုလွီးမလို  လပု္ေနလို   ့
အတင္းထြကေ္ျပးခဲ့ရတယ။္ အဒဲီထကဲက်ဳပ္မွတသ္ြားတာဗ်။ သာလျွမင္ရင္ 
အရက၀္င္မ၀ယေ္တာ့ဘးူ။ 

လေူတြကလညး္ဗ်ာ ဒီအရကဘ္ာေကာင္းလို  လ့။ဲ တစ္ခါတနု္းက 
ဦးပံသကုက်ဳပ္ကိုတိုကဖ္ူးတယဗ္်။  "ေဟေ့ကာင္သာေကာ..  ေယာကၤ်ားမွန္ရင္ 
အရကေ္တာ့ဗိုကထ္ေဲရာကဖ္ူးရတယ။္ေသာက.္..ေသာက "္ အလဲိုခိုင္းေတာ့ 
က်ဳပ္လညး္ တစ္ခါတညး္  ေမာ့ေသာက ္ လိုကတ္ာေပါ့ဗ်။ ဖြီး.....ခါးလိုက  ္
တာဗ်ာ .....မ်ဳခိ်လိုကေ္တာ့လညး္လညေ္ခ်ာင္းထမဲီးစနဲ  ထ့ုိးသလိုဘ။ဲ ပူလုိကတ္ာမေျပာပါနဲ  ေ့တာ့။ အဒဲီထကဲက်ဳပ္ကအရကမ္ေသာက ္
ေတာ့တာဗ်။ 

ရြာထမဲွာက်ဳပ္နဲ  ခ့င္တဲ့လတူစ္ေယာကရ္ိွေသးတယဗ္်။ သမူ်ားေတြကေတာ့ သ  ူ က့ိုဘႀကးီမႈံလို  ေ့ခၚႀကတယ။္ သ  ူ အ့လပု္က 
ဇာတသ္မေတြကိုအကသင္ေပးတယဆ္ိုဘ။ဲ အကသင္စရာမရွိရင္ေတာ့ တေယာေလးတစ္လကန္ဲ  သ့  ူ ဟ့ာသေူအးေအးေနတဲ့ လႀူကးီဗ်။ 
သကူသေဘာေကာင္းပံုရေတာ့ က်ဳပ္ကစားစရာမ်ားရမလားလို  သ့ြားေတာင္းတာကိုးဗ်။ အဒဲီေတာ့သကူေျပာတယဗ္် 
"ငါကမိန္းမကိုေႀကာကရ္တယသ္ာေကာရဲ့။ သမူသဘိထဲန္းလက်တ္စ္ခဲေတာင္ ယမူစားရဲဘးူ။" အဒဲီေတာ့က်ဳပ္ကေတာ္ေတာ္ 
စိတပ္်ကသ္ြားတာေပါ့။ "ဟားဟား.....စိတမ္ပ်ကပ္ါနဲ  သ့ာေကာရယ .္...မင္းကိုမုန္  အ့၀မေကၽြႏိုင္ေပမဲ့ အႏုပညာေတြေတာ့ 
အ၀ေကၽြးႏိုင္ပါတယက္ြ။" အႏုပညာကစားလို  ရ့တယဆ္ိုေတာ့ က်ဳပ္ကအားတကသ္ြားတာေပါ့ဗ်။ သကူဆကေ္ျပာတယ ္
"အႏုပညာဖန္တးီရွင္ေတြဟာ ရုပ္တတၳဳနဲ  စ့ံစားဖို  အ့တြကဖ္န္တးီခဲ့တာမဟတုဘ္းူ။ စိတ၀္တၳဳနဲ  ခ့ံစားဖို  အ့တြကဖ္န္တးီခဲ့တာ။ 
ဒါေႀကာင့္အႏုပညာကိုစားသံုးသေူတြဟာ ကိုယမ္ခ်မ္းသာဘးူ။ စိတက္ န်္းမာလာမယ။္ စိတခ္်မ္းသာလာလမိ့္မယ။္" 
အလဲိုေျပာျပီးသကူက်ဳပ္ကိုတေယာထုိးျပတာကိုးဗ်။ "နားေထာင္သာေကာ...ေသခ်ာနားေထာင္.. ဒါကအႏုပညာကို စားသံုးျခင္းဘ။ဲ 
မင္းစိတထ္မဲွာဒီတေယာသေံတြသာႀကးီစိုးေနရင္ေတာ့ မင္းမဆာေတာ့ပါဘးူကြာ။" အစကေတာ့က်ဳပ္စိတဆ္ိုး တာေပါ့ဗ်။ ဘယန္ဲ  ဗ့်ာ 
စားစရာေတာင္းပါတယဆ္ိုမွ...ဒီပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့တစ္အအီအီသႀံကးီကိုနားေထာင္ခိ္ုင္းေနတယ။္ ဒါေပမဲ့ဟန္က တ်ယဗ္ဳ် ိ ႕ .... က်ဳပ္ 
လညး္သြားစရာမရွိတာနဲ   ့ သေူျပာသလိုဘမဲ်ကလ္ံုးေလးအသာမွိတျ္ပီးနားေထာင္လိုကတ္ာ အပိ္ေပ်ာ္သြားတာဘဗဲဳ် ိ ။့ သကူက်ဳပ္ကို 
အႏုပညာေတြေကၽြးတယ။္ က်ဳပ္ကသ ူ အ့ႏုပညာေတြကိုစားသံုးတယ။္ ဒီလိုနဲ   ့ က်ဳပ္ဗိုကသ္ပိ္ဆာတဲ့ေန  တ့ိုင္း ဘႀကးီမႈံွွဆကီ 
အႏုပညာေတြစားရတာဘဗဲဳ် ိ။့ အခုေတာ့ဘႀကးီမႈံလညး္ဦးပံသေုနတဲ့ေနရာမွာ အပိ္ေပ်ာ္ေနပါျပီဗ်ာ။ သနားစရာပါ။ 

ဘႀကးီမႈံမိန္းမနာမညက္ေဒၚေငြခင္တဲ့။ သကူလယေ္လးနညး္နညး္အေမြရလိုကေ္တာ့ ရြာထမဲွာေအာ္က ယ်ေ္အာ္က ယ်န္ဲ ။့ သတူို  ့
မွာေအးမႈံဆိုတဲ့သမီးတစ္ေယာကရ္ိွတယ။္  ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့သားအမိဗ်။ က်ဳပ္သြားေတြက်ဳိးကနု္တာ သတူို  ေ့ႀကာင့္ေပါ့။ 
တစ္ခါကဗ်ာ...သတူို  အ့မိ္၀င္းထကဲ  သရကပ္င္ကသရကသ္းီေတြကို က်ဳပ္ကခူးစားမိတာေပါ့ဗ်.... ဒါလညး္ဘႀကးီမႈံက ေပးလို   ့ ပါဗ်ာ။ 
က်ဳပ္စားတာကိုသတူို ျ့မင္ေတာ့ ရုိကလ္ိုက၊္ ဆလဲိုကႀ္ကတာဗ်ာ။ သားအမိႏွစ္ေယာကက္သတူို  စ့ီးထားတ့ဲခံုဖိနပ္ေတြနဲ   ့ က်ဳပ္မ်ကႏ္ွာကို 
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ရိုကႀ္ကတာသြားေတြကၽြတက္နု္ပါေရာလား။ ႀကမ္းလညး္ႀကမ္းတဲ့ဟာႀကးီေတြ။ ဆလဲုိကဆ္ိုလိုကတ္ာလစဲုံလို့   ဘာတဲ့ 
"သေရေပၚအပိ္သေရနားစား...သမူ်ားအမိ္ေပၚလညး္တကေ္သး.. သရကသ္းီေတြလညး္မေျပာမဆိုနဲ႕အေခ်ာင္ ခိုးစားေသး.... 
နင္ေတာ္ေတာ္မ်ကႏ္ွာေျပာင္တိုကပ္ါလား...." ဆိုဘ။ဲ ရြာထမဲွာလညး္သတူို  အ့သေံတြႀကးီဘဗဲ်။ တစ္ေန  က့ို ဟင္းဘယႏ္ွစ္မ်ဳးိစားတာ။ 
သတူို ၀့တတ္ဲ့ပါတတိက္ဘယေ္လာကတ္န္တာ...။အဒဲါေတြေလွ်ာကႀ္ကြားျပီးေတာ့ဘႀကးီမႈံ ဖ်ားေတာ့သတူို က့လညွ့္ေတာင္မႀကည့္ဘးူဗ်။ 
ေဆးဆရာလညး္မပင့္။ အစားလညး္မေကၽြးနဲ ပ့စ္ထားတာဗ်။ အဘိုးႀကးီကႀကာလာေတာ့ မထႏိုင္၊ ေခ်းလးူေသးလးူနဲ သ့နားစရာေကာင္း 
လိုကတ္ာဗ်ာ။  ေနာကေ္တာ့သ  ူ တ့ေယာေလးပိုကျ္ပီး အပိ္ေပ်ာ္သြားေရာဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ ဘႀကးီမႈံအတြကဥ္ီးပံသနုဲ  ေ့တာင္က်ဳပ္ကကျူပီး 
ေျမႀကးီတးူေပးလုိကေ္သးတယ။္ 

သတူို  လ့ိုဘရဲြာကအေစးမကပ္တဲ့လင္မယားႏွစ္ေယာကရ္ိွေသးတယ။္ သတူို  က့ေငြတိုးေခ်းစားတယလ္ို  ေ့ျပာတာဘဗဲ်။ 
ဒါေႀကာင့္ခ်မ္းသာႀကတယတ္ဲ့။ က်ဳပ္ေတာ့မထင္ေပါင္ဗ်ာ။ ဘာလို  ဆ့ိုေတာ့တစ္ခါကက်ဳပ္ကဟိုဘကရ္ြာကအလႉကေန ထမင္းထပု္ေလး 
ဆြဲျပီးျပန္လာ၊ သတူို  အ့မိ္နားေရာကေ္တာ့က်ဳပ္ကထမင္းထပု္ေလးျဖညစ္ားတာေပါ့ဗ်။ အဒဲီမွာသတူို   ့လင္မယားကက်ဳပ္ကို ေရတစ္ခြက ္
တိုကျ္ပီး ထမင္းထပု္ထကဲဟင္းတံုးေတြကိုေရဖိုးဆိုျပီးယထူားလိုကႀ္ကေရာဗ်။ က်ဳပ္ဗ်ာစိတဆ္ိုးလိုကတ္ာမေျပာပါနဲ  ။့ ဒီထမင္းရဖို   ့
ဟိုဘကရ္ြာမွာ မနကထ္ကဲက်ဳပ္သြားေစာင့္ေနရတာဗ်။ ဒီႀကားထ ဲအႀကြင္းအက န်္ေလးေတြဘေဲပးလို က့်ဳပ္ကမူလဂ်ီတိုကျ္ပရေသးတယ။္ 
ဒီလိုအပင္ပန္းခံျပီးရလာတဲ့ ထမင္းထပု္းထကဲ အဖိုးတန္တဲ့ဟင္းတံုးကိုမွွ ယရူကႀ္ကတယ။္ အလကား....ဘာခ်မ္းသာတာလ။ဲ 
ခ်မ္းသာရင္စားစရာေပါမွာေပါ့ဗ်။ အခုေတာ့ က်ဳပ္ဆကီေတာင္ေ၀စုခြဲလိုကေ္သးတယ။္ ေတာ္ေတာ္မေကာင္းတဲ့ဟာေတြ။ 

ဒီေန  မ့နကဘ္ႀကးီမႈံတို  အ့မိ္နားကေအာ္သ၊ံ ဟစ္သ၊ံ ဆသဲေံတြနဲ  ဆ့ညူလံို  ဗ့်။ ဒါနဲ  က့်ဳပ္လညး္ဘာမ်ားျဖစ္လို  လ့ဆဲိုျပီး 
သြားစပ္စုတာေပါ့။ အမွန္ေတာ့အလႉမ်ားလပု္သလားလို  သ့ြားတာပါဗ်ာ။ အမိ္ေရွ  လ့ညး္ေရာကေ္ရာ  ေအးမႈံရဲ့ ၇အမိ္ႀကား၈အမိ္ႀကား 
ငိုသႀံကးီကိုႀကားရတာဘဗဲဳ် ိ ။့ ခပ္၀၀မိန္းမတစ္ေယာကက္ေအးမႈံရဲ့ဆပံင္ကိုဆြဲျပီး အမိ္တိုင္နဲ  ေ့ျပးေျပးေဆာင့္ေနတာဗ်။ ပါးစပ္ကလညး္ 
ေရပကမ္၀င္ေအာ္လိုကေ္သးတယ။္ "ငါ့ကိုဘာမွတေ္နသလဟဲင္..... ညညး္တို   ့ သားအမိကဒီရြာမွာဘရုာဒါကာမလပု္ျပီး ဟိုဘကရ္ြာက 
က်ဳပ္လင္ကိုေတာ့ေႀကာင္ေတာင္ႏႈိကတ္တတ္ယေ္ပါ့ေလ။  ေရႊလံုးတို   ့ ကေတာ့မုန္  က့ိုေတာ့ေ၀စားႏိုင္မယ။္ အခ်စ္ကိုေတာ့ေ၀မစား 
ႏိုင္ဘးူေဟ။့ ဒီေန  န့င္တို  င့ါ့အေႀကာင္းေကာင္းေကာင္း သေိစရမယေ္ဟ။့"  ေျပာပံုဆိုပံုကိုကေႀကာကစ္ရာႀကးီဗ်ာ။  ေဒၚေငြခင္ကိုလညး္ 
မိန္းမ၂ေယာကက္၀ိုင္းခ်ဳပ္ထားႀကတယ။္  ေဒၚေရႊလံုးေခၚလာတဲ့လေူတြထင္ပါရဲ့။ က်ဳပ္ကဘယသ္မူ်ားလာကမူလလဲို  ေ့မွ်ာ္ႀကည့္မိေသး။ 
ရြာသေူတြထရိင္မခံတဲ့ ကာလသားေခါင္း ကိုသေံခ်ာင္းေတာင္လာႀကည့္ျပီးျပန္လညွ့္ထြကသ္ြားတယ။္ သေူတာင္မကေူတာ့က်ဳပ္လညး္ 
ဘယက္ရူဲမလဗဲ်။ အင္း...ဒီေရႊလံုးဆိုတဲ့မိန္းမႀကးီကေဒၚေငြခင္တို  သ့ားအမိထကတ္န္ခိုးႀကးီပံုဘဗဲ်။ က်ဳပ္သြားကရူင္က်ဳပ္ကိုပါ 
၀ိုင္းေဆာ္မွာစိုးလို  ျ့ငိမ္ေနရတယ။္ ဒါေပမဲ့ေအးမႈံကိုေတာ့မႀကည့္ရကပ္ါဘးူဗ်ာ။ သေူျပာတဲ့ေႀကာင္ေတာင္ႏႈိကတ္ယဆ္ိုတဲ့ စကားကိုနား 
မလညေ္ပမဲ့ ဒီစကားမေကာင္းဘးူဆိုတာေတာ့သတိယဗ္်။ က်ဳပ္သရကသ္းီခိုးစားတနု္းက သ  ူ တ့ို  ရ့ုိကလ္ို  က့်ဳပ္သြားေတြကၽြတက္နု္ 
တာေလ.....တစ္ပတေ္တာင္ထမင္းမစားႏိုင္ဘးူ။ နာလိုကတ္ာဗ်ာ။ အခုလညး္ဟိုမိန္းမ ေအးမႈံကိုေဆာ္ေနတာေအးမႈံအသမံထြကတ္ာကို 
ေထာကရ္င္သလူညး္အေတာ္နာရွာမွာဘဗဲ်။ အနညး္ေလး ၃ ၄ ရကေ္တာ့ ထႏိုင္မွာမဟတုဘ္းူ။ သနားပါတယဗ္်ာ။ 

အခုတေလာရြာထမဲွာ အထးူအဆန္းေတြႀကားေနရတယဗ္ဳိ်  ။့  ျမိဳ  တ့ကေ္စ်း၀ယတ္ဲ့ ရြာကနု္စံုဆိုင္ကအပ်ဳႀိကးီေဒၚႏွင္းက 
တစ္ဆင့္သယလ္ာတဲ့စကားေတြပါဗ်ာ။  သကူေျပာတယဗ္်။ က်ဳပ္တို က့အခုကမၻာ့ရြာႀကးီမွာေနတာတဲ့ဗ်။  ဒါနဲ က့်ဳပ္ကအံ့ႀသ  လိုကေ္သး 
တယ။္ က်ဳပ္တို  ရ့ြာနာမညမ္်ားေျပာင္းလိုကတ္ာလားလို  ။့ မဟတုဘ္းူဗ်။ က်ဳပ္တို  ရ့ြာကအဒဲီကမၻာ့ရြာႀကးီထမဲွာရာက ္ ေနတယဆ္ိုဘ။ဲ 
ဘာေတြလေဲတာ့မသပိါဘးူဗ်ာ။တစ္ရြာလံုးပြကေ္လာရိုကေ္နတာဘ။ဲ အအဲ .ဲ..အဒဲီကမၻာ့ရြာဆိုတာကို သတူို့က  တစ္မ်ဳိးေခၚေသးတယဗ္်။ 
ဘာတဲ့....ဂလိုပါဘေဲလဆိုလား။ ဒါမ်ားဗ်ာ...က်ဳပ္တို  ရ့ြာနဲ  ဂ့လိုပါဘေဲလဆိုမွေတာ့ ဟိုလုိမဟတုလ္ို့  ေပါ့ဗ်။ ဘာဆန္းတာမွတလ္ို  ။့ 
အလကားအသံုးမကတ်ဲ့လေူတြ။ သမူ်ားေျပာတိုင္းေလွ်ာကယ္ံုေနႀကတယ။္ က်ဳပ္ကေတာ့ အဒဲီ "ဂလိုပါဘေဲလ"ဆိုတာကို 
စိတမ္၀င္စားပါဘးူဗ်ာ။ က်ဳပ္တို  ရ့ြာနဲ  တ့တူဆူိုမွေတာ့ ဟိုမွာလညး္စားဖို  ေ့သာကဖ္ုိ  ရ့ွာရေဇြရဦးမွာဘ။ဲ မထးူဘးူ....မထးူဘးူ။ 
အေဲနာကသ္တင္းတစ္ခုကိုေတာ့ က်ဳပ္ကစိတ၀္င္စားတယဗ္်။  ျမိဳ  ေ့ရာကေ္နတဲ့ရင္ေမျပန္လာျပီတဲ့ဗ်။  ေပ်ာ္လိုကတ္ာဗ်ာ ။ လမ္းမွာ 
အပ်ဳႀိကးီေဒၚႏွင္းကေျပာလိုကေ္သးတယဗ္်။ 

"သာေကာေရ....နင့္ရင္ေမေတာ့ဘ၀ပ်ကျ္ပီ။ သေူ႒းကအလိုမရွိေတာ့ ကန္ခ်လိုကျ္ပီေဟ။့""ဟာဗ်ာ...သကူ 
မေျပာမဆိုနဲ  ဘ့ာေႀကာင့္ကန္ခ်တာလဗဲ်။ ရင္ေမမွာေျခေထာက ္ ရွိသားဘ။ဲ သဟူာသဆူင္းမွာေပါ့။" က်ဳပ္ကအလဲိုေျပာလိုကေ္သးတယ။္ 
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"သာေကာရယ .္...နင့္ေျပာရတာဘာမွနားမလညပ္ါဘးူ။" 
 
    က်ဳပ္ကနားလညတ္ာေပါ့ဗ်။ အကန္ခံရမွေတာ့ အေတာ္နာရွာမွာဘလဲို  ေ့တြးျပီး 
ရင္ေမတို  အ့မိ္ကိုေျပးတာေပါ့ဗ်။ ဟိုေရာကေ္တာ့ရင္ေမကငိုေနတယဗ္်။ 
က်ဳပ္ကိုဘာမွမေျပာဘးူ။ သေူနမေကာင္းဘးူလို  ဘ့ေဲျပာတယ။္ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ေပ်ာ္ပါ 
တယဗ္်ာ။ သကူေနာကတ္စ္ခါျမိဳ က့ိုျပန္မသြားေတာ့ဘးူတဲ့။ 

ရင္ေမျပန္လာျပီးမႀကာမီမိုးေတြရြာလာေရာ။ မိုးတြင္းနဲ  ေ့ဆာင္းတြင္းဆိုဆရာေတာ္က သ  ူ ေ့က ာ်င္းမွာက်ဳပ္ကိုေခၚသပိ္ 
တတတ္ယ။္ အဒဲီေန  က့လညး္မိုးေတြအရမ္းရြာေနတယ။္ က်ဳပ္ကဦးပံသဆုသီြားေနတာနဲ  မ့ုိးခ်ဳပ္သြားေရာ။ က်ဳပ္လညး္ 
ဆရာေတာ္ေက ာ်င္းကိုမျပန္ရဲတာနဲ   ့ ရင္ေမတို  အ့ေႀကာ္တမဲွာ၀င္ေခြေနတာေပါ့။ မိုးရြာေတာ့ေရတစ္စိုစိုနဲ  အ့ပိ္လို  မ့ရပါဘးူဗ်ာ။ ဒါနဲ   ့
ဗိုကဆ္ာလာေရာ။ ဘာမ်ားရွိမလဆဲိုျပီး ဟိုေလွ်ာကႀ္ကည့္၊ ဒီေလွ်ာကႀ္ကည့္နဲ  သ့ေူ႒းဦးေက ာ်ကလ္ံုးတိ့ုအမိ္းနား  ေရာကေ္တာ့အမိ္ေရွ   ့
မွာလတူစ္စုကိုေတြ  တ့ယဗ္်။ သတူို  က့ိုက်ဳပ္သတိာေပါ့ဗ်။ အေရွ  ရ့ြာကဘရုားဒါကာဦးဘအနု္းတို   ့ အမိ္သားေတြဘ။ဲ သတူို   ့
လကထ္မဲွာလညး္အထပု္ေလးတစ္ထပု္။ အဒဲီအထပု္ကိုသေူ႒းအမိ္ေရွ  ခ့်ျပီး သတူို  က့ခပ္သတုသ္တု  ္ ေျပးထြကသ္ြားႀကတယ။္ သတူို   ့
သြားေတာ့က်ဳပ္လညး္ဘာမ်ားလဆဲိုျပီး သြားႀကည့္တာ.....အမေလး၊  ေသာကက္်ိဳးနညး္...... ကေလးေလးတစ္ေယာကဗ္်။ 
သကူအပိ္ေနတယ။္ က်ဳပ္ကသ ူ က့ိုဆြဲဆတိႀ္ကည့္လိုကတ္ယ။္ ဟတုတ္ယေ္လ.... အပိ္ေပ်ာ္လို   ့ မႏုိးရင္ဦးပံသဆုယီသူြားမလို  ေ့ပါ့ဗ်။ 
အမေလး...အဒဲီဟာေလးကေအာ္ငိုလိုကတ္ာဗ်ာ။ က်ဳပ္ထကေ္တာင္အသကံ ယ်ေ္သး။ ဒါနဲ့ က်ဳပ္လညး္လန္  ဖ့်န္  ျ့ပီးထြကေ္ျပးခဲ့တာေပါ့။ 
 
    ေတာ္ေတာ္ဇြဲေကာင္းတဲ့ဟာေလးဗ်ဳ ိ။့ မနကေ္တာ္ေတာ္လင္းလို က့်ဳပ္ေနာကတ္စ္ေခါကျ္ပန္သြားႀကည့္တာေတာင္ေအာ္ငို ေနတနု္းဘ။ဲ 
အသေံတာ့နညး္နညး္တိုးသြားတယဗ္်။ ဦးေက ာ်ကလ္ံုးတုိ  အ့မိ္ေရွ  မ့ွာလညး္လေူတြအမ်ားႀကးီဘဗဲ်။ ဦးေကာ်ကလ္ံုးတို  အ့မိ္ကေတာ့ 
တခံါးေတြပိတလ္ို  .့..ဘယလ္ိုျဖစ္တာပါလမိ့္...သေူ႒းကေတာ္ကမနကဆ္ိုအာရုဏဆ္ြမ္း ေလာင္းေနႀကဘ။ဲ ဒီေန မ့ွမထြကလ္ာဘးူဆိုေတာ့ 
ေနမေကာင္းလို  မ့်ားလား...။ခဏေနေတာ့ သေူ႒းႀကးီဦးေက ာ်ကလ္ံုး ထြကလ္ာတယ။္ 
ကေလးကိုအေ၀းကလမွ္းႀကည့္ျပီး"ဘယက္ရႈပ္ရႈပ္ယကွယ္ကွေ္တြက်ဳပ္အမိ္ေရွ  ေ့ရာကေ္နတာလေဲဟ .့.. သႀူကးီဆယီသူြားႀကစမ္းကြယ။္ 
စိတရ္ႈပ္လြန္းလို  ပ့ါ။" အလဲိုလေဲျပာျပီးေရာ လအူပု္ထကဲမိန္းမတစ္ေယာကက္ ကေလးကိုခ်ီျပီး သႀူကးီအမိ္ကိုခ်ီတကႀ္ကတာေပါ့။ 
က်ဳပ္လညး္ေရာေသာေပါေသာနဲ  လ့ိုကသ္ြားတာေပါ့ဗ်ာ။  
 
     ဟိုေရာကေ္တာ့သႀူကးီလေဲတာ္ေတာ္ေခါင္းရႈပ္သြားတယ။္ သတင္းႀကားလို  လ့ာႀကည့္တဲ့လေူတြလညး္မနညး္ဘးူဗ်ဳိ  ။့ 
သႀူကးီကဒီကေလးကိုေမြးစားခ်င္တဲ့လရူိွရင္ေျပာပါလို့  ေျပာတယ။္ ဘယသ္မူွအသထံြကမ္လာဘ။ူ။ ကေလးအင္မတန္ခ်စ္တဲ့ 
သႀူကးီကေတာကေတာင္"ဘယအ္မ်ဳိး၊ဘယဇ္ာတမိွန္းလမဲသဘိးူ။ သနားေပမဲ့ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းမကယေ္ကာင္းဆိုတာကလ ဲ ရွိေသးတယ  ္
မလား။" လို  ေ့ျပာျပီးအမိ္ေပၚတကသ္ြားတယဗ္်။ အဒဲီမွာသႀူကးီအမိ္ေရလာျဖည့္တဲ့ ရင္ေမက ကေလးကိုေမြးစားမယ ္ လို  ေ့ျပာျပီး 
ေမာင္မင္းႀကးီသားကိုအမိ္ေခၚသြားပါေရာဗ်ာ။ လေူတြကေတာ့ေျပာႀကတယ။္ "ရင္ေမတို  မ့်ားကိုယစ္ားဖို  ေ့တာင္ 
အႏိုင္ႏိုင္ဟာ.....သေူတာ္ေကာင္းလပု္ခ်င္ေသးတယ။္" သတူို  ဘ့ာေျပာေျပာရင္ေမကဂရုမစိုကပ္ါဘးူ။  ေပ်ာ္ေတာင္ေနေသး.... 
ရင္ေမေပ်ာ္ေတာ့က်ဳပ္လညး္ေပ်ာ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ရင္ေမကသ  ူက့ိုကေံကာင္းလို န့ာမယေ္ပးထားတယ။္ 

    အဒဲီေန  က့စျပီးက်ဳပ္ေလွ်ာကမ္လညျ္ဖစ္ေတာ့ဘးူဗ်။ ရင္ေမအလပု္သြားလပု္ရင္က်ဳပ္ကေဒၚဇြားဥနဲ   ့ ကေလးကထူနိ္းေပး ရတယ။္ 
ကေံကာင္းကလမိ္မာတယဗ္်။ သပိ္မငိုဘးူ။ သငူုိရင္လညး္က်ဳပ္ကရသမွ်သခီ်င္းေတြဆိုျပ၊ ကျပရင္တတိသ္ြားတာဘ။ဲ ဒါနဲ့က်ဳပ္လညး္သ ူ  ့
ကိုေတာ္ေတာ္ခင္လာတယဗ္်။ စားစရာေလးေတြရလညး္ကေံကာင္းအတြကဆ္ိုျပီး ယလူာေကၽြးရတယ။္ သူ့့့့့ကိုတစ္ရကမ္ေတြ   ့
ရမေနႏိုင္ဘးူဗ်။ အမံယ .္.ဒီေကာင္ကလညး္လလူညက္ိုးဗ်။ က်ဳပ္အသမံ်ားႀကားရင္ ေခါင္းေထာင္ျပီး က်ဳပ္လာရာလမ္းကိုႀကည့္လို  .့...... 
က်ဳပ္ကျပ၊ဆိုျပရင္မ်ား.....ပါးစပ္ႀကးီကိုျဖဲျပီးရယလ္ို  .့...ရင္ေမထကေ္တာင္က်ဳပ္ကို ခင္ေသးတယ။္ လေူတြကေတာ့ေျပာႀကတယဗ္်။ 
"သာေကာတို  မ့်ားရူးသာရူးတယ။္သားနဲ  မ့ယားနဲ  က့ိုးကြယ။္" သတူို   ့ ဘာေျပာေျပာက်ဳပ္ကေတာ့ေက န်ပ္တယဗ္ဳိ်  ။့ က်ဳပ္နဲ   ့
ကေံကာင္းအေႀကာင္းေျပာႀကတာကိုးဗ်။ ရင္ေမကေတာ့သပိ္မ်ကႏ္ွာ မေကာင္းဘးူဗ်။ တစ္ေန  က့ ေ်တာ့ရင္ေမကက်ဳပ္ကို 
ေျပာတယ။္"သာေကာရယ .္.နင္ငါတို  အ့မိ္သပိ္မလာပါနဲ  ။့ လေူတြက ငါတို့ကိုသမုတေ္နႀကတယ။္" အလဲိုေျပာေတာ့ 
က်ဳပ္၀မ္းနညး္တာေပါ့ဗ်ာ။ အခုဆိုကေံကာင္းကေလးဖကေ္ထာကသ္ြားေနျပီဗ်။ က်ဳပ္ေပါင္ေပၚမွာလညး္ထိုင္တတေ္နျပီ။ မိုးေတြ 
လညး္ျပန္ရြာေနျပီေလ... 
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       ရင္ေမက်ဳပ္ကိုေျပာတဲ့ေန  က့က်ဳပ္အရမ္း၀မ္းနညး္ျပီးဦးပံသကုိုသြားတိုင္သာေပါ့ဗ်ာ။ ဦးပံသကုေျပာတယဗ္် "သာေကာ 
ေရ.......လေူတြဟာကိုယမ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့အရာေတြအတြကက္ိုယ့္ရဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ ဘ၀ေတြနဲ  ၊့ လူုသားဆန္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ ကို 
အေပါင္းဆံုးခံလိုကႀ္ကတယ။္ တကယေ္တာ့လဆူိုတာ ဘာမွမရွိေလေကာင္းေလဘကဲြ။ မင္းတို  င့ါတို  လ့ိုေပါ့ကြာ။ ဒါေပမဲ့ မင္းကအခု 
သေံယာဇဥ္ေလးနညး္နညး္ခ်မ္းသာလာေတာ့ ဒုကၡျဖစ္ေတာ့တာဘကဲိုး။ အရူးကအရူးလိုေနစမ္းပါကြာ။" အဒဲီေန  က့ 
က်ဳပ္အပိ္မေပ်ာ္ဘးူဗ်ာ။ အပိ္ေပ်ာ္သြားျပီးျပန္မႏိုးလာရင္ကေံကာင္းကိုမျမင္ရမွာေႀကာကတ္ာကိုးဗ်။ ကယႀ္ကပါဦးဗ်ာ။ က်ဳပ္ရူးသြားျပီလား 
မသဘိးူ။ 

    အဒဲီေန  က့စျပီးက်ဳပ္ရင္ေမတို  အ့မိ္မေရာကျ္ဖစ္ေတာ့ဘးူဗ်။ ရင္ေမမရွိရင္ေတာ့ ကေံကာင္းကိုခိုးေတြ  တ့ာေပါ့ဗ်ာ။ 
ရင္ေမေတြ့ရင္က်ဳပ္ကိုဆတူယဗ္်။  ေနာကတ္စ္ေခါကမ္ုိးေတြျပန္ရြာလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကေံကာင္းကလမ္းေကာင္းေကာင္း 
ေလွ်ာကတ္တေ္နျပီဗ်။ က်ဳပ္သ  ူ က့ိုသြားေတြ  ရ့င္သကူအမိ္၀မွာလာလာႀကိဳတယ။္ စကားေတြလေဲျပာတတေ္နျပီဗ်။ 
က်ဳပ္နာမညလ္ညး္ေခၚတတေ္နျပီ။ "သာေကာ...သာေကာ" နဲ န့ားေထာင္လို ေ့ကာင္းလိုကတ္ာဗ်ာ။  

    ဒီေန  မ့ုိးေတြရြာလိုကတ္ာဗ်ာ။ အမွန္ေတာ့ညကတညး္ကရြာေနတာဗ်။ က်ဳပ္လညး္ညကတညး္ကမိုးစိုစိုနဲ  ရ့ြာကေနဒီဘကရ္ြာ 
ကိုထြကလ္ာတာ။ ဒီေန  ဒ့ီဘကရ္ြာမွာအလႉရွိတယေ္လဗ်ာ။ ကေံကာင္းက၀ကသ္ားႀကိဳကတ္ယဗ္်။ ဒါေႀကာင့္က်ဳပ္က၀ကသ္ား နဲ  ထ့မင္း 
ေကၽြးမဲ့အလႉမွာထမင္းထပု္လာယတူာေပါ့ဗ်။မရမွာစိုးလို  ည့ကတညး္ကလာေစာင့္ေနတာ။ အလႉလညး္သမိ္းေရာ က်ဳပ္လညး္ 
ထမင္းထပု္ေလးဆြဲျပီးရြာကိုေျပးလာတာေပါ့ဗ်ာ။ အေရးထမဲုိးကရြာေနလို ဗ့ြကေ္တြနဲ ခ့ရီးကမတြင္ဘးူျဖစ္ေနတယ။္ 

    ရြာထေဲရာကေ္တာ့က်ဳပ္ကကေံကာင္းဆေီျပးတာေပါ့ဗ်။ ကေံကာင္းကလညး္က်ဳပ္အသႀံကားေတာ့ အမိ္ထကဲေနေျပးထြက ္လာတယ။္ 
အဒဲီမွာသြားရယတ္စ္ျမွားျမွားနဲ  ေ့ခြးတစ္ေကာင္က  ရြာထကဲေနေျပးထြကလ္ာတယ။္ က်ဳပ္လညး္ေခြးဆိုေတာ့ ဂရုမစိုကပ္ါဘးူဗ်ာ။ ဒါနဲ   ့
သကူကေံကာင္းအသႀံကားျပီး ကေံကာင္းကိုလညး္ေတြ  ေ့ရာအမိ္၀င္းထ၀ဲင္ျပီး ကေံကာင္းကို၀င္ဆြဲ တာဗ်။ က်ဳပ္လညး္မ်ကလ္ံုး 
ေတြျပာသြားတယ။္ကေံကာင္းေျပးေျပးလို  ေ့အာ္ျပီး က်ဳပ္ကေခြးကိုလမွ္းဆြဲလိုကတ္ယ။္ က်ဳပ္ကိုသကူလမွ္းကိုကတ္ယဗ္်။ အမေလး... 
နာလိုကတ္ာဗ်ာ။  ေနာကေ္တာ့ေျပးေနတဲ့ကေံကာင္းေနာကက္ိုလိုကျ္ပန္ေရာ။ က်ဳပ္လညး္ႀကာႀကာမနာအားဘ ဲ ဒီတစ္ခါေတာ့အဒဲီေခြးကို 
လမွ္းဖကထ္ားတာပဲဗ်ဳိ  ။့ ခုနက်ဳပ္ကိုကိုကသ္လိုကေံကာင္းကို ကိုကရ္င္အေတာ္နာမွာဗ်။  ေခြးကသ  ူ က့ိုဖကထ္ားရမလားဆိုျပီး 
က်ဳပ္ကိုေဒါသတစ္ႀကးီကိုက.္... က်ဳပ္ကလညး္ေခြးကိုျပန္ကိုက  ္ .......လေူတြလတဲတုေ္တြဓားေတြနဲ  ေ့ရာကလ္ာျပီးေခြးကို 
လမွ္းထိုးခုတႀ္ကတယ။္ ဒါေပမဲ့က်ဳပ္ေခြးကိုမလႊတေ္ပးဘးူဗ်..... မေတာ္ကေံကာင္းကိုသြားျပန္ကိုကမ္ွျဖင့္ဒုကၡ...ေခြးနဲ  က့်ဳပ္နဲ  က့လံုး 
ေထြးေနေတာ့ လေူတြကေခြးကိုထုိုးခုတေ္နတာ  ေခြးလညး္ထ၊ိ က်ဳပ္လညး္ထေိပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့က်ဳပ္ေခြးကို 
ဖကထ္ားတာဘ .ဲ...အလႊတေ္ပးဘးူ.....တစ္ကိုယလ္ံုးလညး္ကိုကရ္ာ၊ ခုတရ္ာ၊  ျခစ္ရာေတြနဲ  န့ာလိုကတ္ာဗ်ာ။ တစ္ျဖညး္ျဖညး္နဲ  က့်ဳပ္ 
မ်ကစ္ိေတြေ၀၀ါးလာတယ။္ မ်ကစ္ိထမဲွာကေံကာင္းကက်ဳပ္ကို ဖကင္ုိလို  ဗ့်။  ေႀသာ္ခုမွသတရိတယ။္ ထမင္းထပု္ဘယေ္ရာက ္
သြားလမဲသဘိးူ။  ေတာက .္...နာလိုကတ္ာဗ်ာ.... ဒီေလာကအ္ပင္ပန္းခံျပီးယလူာတဲ့ထမင္းထပု္က ဟိုေခြးသခူုိးေႀကာင့္ ဘယေ္ရာက ္
သြားလမဲသဘိးူ။ ကေံကာင္းေတာ့မစားရ  ေတာ့ဘးူ။  ေနာကတ္စ္ေခါကေ္ပါ့ကေံကာင္းရယ။္   ေဟာ...ဟိုမွာရင္ေမ.... ရင္ေမလညး္ 
ငိုေနသလိုဘဗဲ်။ က်ဳပ္သတူို က့ိုသပိ္မျမင္ရေတာ့ဘးူဗ်။ မိုးေတြရြာေနလို ထ့င္ပါရဲ့။ မုိးကလညး္ရြာလိုကတ္ာဗ်ာ...........။  

 

♥.....NyD;......♥ 
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aemif aemif10 ESpfMumNyD;aemuf   မီးပူ 

အခန္း(၁) 

ေလယာဥ္ေပၚမွ အဆင္း ရန္ကနု္ေျမကို အေျခခ်လိုက  ္

သညႏ္ွင့္  ေအးျမေသာ  ေလက ႏွာေခါင္း၀ကို တိုးေ၀ွ႔ကာ 

က်ီစယသ္ြားသည။္ ၁၀ ႏွစ္……. ဟတုသ္ည။္ သအူမိေျမနွင့္ 

ေ၀းကြာခဲ့သညမ္ွာ ဆယႏ္ွစ္တုိင္တိုင္ ပင္ရိွေလျပီ။ သဟူိုမွာ 

ေနခ်ိန္တြင္ သ႔ူရညမ္ွန္းခ်ကျ္ပည့္ရန္အတြက ္ မအပိ္မေန 

ႀကိဳးစားခဲ့ရသည။္ ေနာကဆ္ံုးေတာ့ သလူိုခ်င္သည့္ ေဒါကတ္ာ 

ဘြဲ႔ျဖင့္ သခူ်စ္ျမတႏ္ုိးရာ ျဖစ္ေသာ အမိတုိင္းျပညသ္ို႔ ျပန္လာႏိုင္ 

ေပသည။္ 

 “မီးပူေရ ငါမင္းကိုလာႀကိဳတာကြ” 

အသႀံကားရာလညွ့္ႀကည့္လိုကရ္ာ စုဗူးအဖြဲ႔မွ သ၏ူ 

ခ်စ္လစွြာေသာ အစ္ကိုႀကးီ ကိုစိုးမိုး……. 

 “ဟာ အစ္ကို ကၽြန္ေတာ္အစ္ကိုတုိ႔ ပို႔လုိကတ္ဲ့စာ 

ရတယ။္ အဲ့ဒါေႀကာင့္ အမွီျပန္လာတာ။ အခုလို လာႀကိဳတဲ့ 

အတြက  ္ေက း်ဇူးတင္ပါတယ ္အစ္ကိုရာ”  

 “မလိုပါဘးူကြာ။ မင္းလို စုဗူးအဖြဲ႔ကို ဂုဏ ေ္ဆာင္ 

ေပးတဲ့ေကာင္ ကိုငါက ဒီေလာကေ္တာ့ လပု္ေပးရမွာေပါ့။ လာ 

အခုငါကားပါလာတယ။္ ကားထသဲြားရေအာင္။ ကားထေဲရာကမ္ွ 

မင္းသခိ်င္ရာကိုေမးေတာ့။ ဟတုျ္ပီလား။ လာလိုကခ့္ဲ။” 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္ေယာကလ္ညး္ စကားေျပာ၍  ေလွ်ာက  ္

လာရာ မႀကာမီ car parking သို႔ ေရာကသ္ြားေလသည။္ 

“ကမဲီးပူ….. ဒါငါတို႔ စုဗူး အဖြဲ႔ ပိုင္တဲ့ ကားဘ။ဲ အခုဆို 

ငါတို႔ စုဗူးဖန္ကလပ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ မသသိမူရိွ 

ျဖစ္ေနျပီကြ.က  ဲ က န်္တာ ငါကားေပၚေရာကမ္ွေျပာေတာ့မယ။္ 

တကေ္တာ့”  

 ကိုစိုးမိုးကားေပၚတကခ္ုိင္း၍ ကၽြႏု္ပ္လညး္ စုဗူးအပိုင္ 

ျဖစ္ေသာ  ေနာကဆ္ံုးေပၚ မာစီဒီးစ္ တခံါး 

အေပါကသ္ံုးဆယပ္ါေသာ ကားေပၚသို႔ တက၍္ ကိုစိုးမိုးေခၚရာ 

သို႔လိုကသ္ြားေလသည။္ 

  

“ဒီလိုကြ မီးပူ…… မင္းငါစာပို႔လိုကတ္ာ ရတယမ္လား။ 

နကျ္ဖန္ဆိုရင္ ငါတို႔ ဖန္ကလပ္ member အေယာက၁္ သန္း 

ျပည့္ပါတလီပု္မလို႔။ မင္းသြားျပီးေနာက ္ ငါတုိ႔ ဖန္ကလပ္ ကို 

လေူတြေတာ္ေတာ္စိတ၀္င္းစာလာတယ။္  ျပီးေတာ့ကြာ 

ဖန္ကလပ္နာမည ္ နဲ႔ စီးပြါးေရးလပု္တယ။္လပု္သမွ်ကလညး္ 

ေအာင္ျမင္တယ။္ အခုဆိုကြာ စာေပေလာကမွာေကာ စီးပြါးေရး 

ေလာက မွာပါ စုဗူးဆိုတဲ့နာမညက္ို မသသိမူ၇ိွျဖစ္ေနျပီကြ။ 

ျပီးေတာ့ စုဗူးနာမညန္ဲ႔ လပု္ထားတဲ့စီးပြါးေရးေတြကလညး္ 

အမ်ားႀကးီဘ။ဲ  ေယာက ာ်္းေလးသးီသန္႔၊ မိန္းကေလးသးီသန္႔ 

မာဆကက္ အခု၂၀ေလာက၇္ွိတယ။္ ဖြင့္ထားတဲ့ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ 

ပတသ္ကတ္ဲ့ ဆိုင္ေတြကလညး္ အခုဆို နညး္တာမဟတုဘ္းူ။ 

ေမွာ္ဘမီွာလ ဲ စုဗူးနာမညန္ဲ႔ဘ  ဲ ၅ဧကေလာကက္ ယ်တ္ဲ့  ျခံအ 

ကယ်ႀ္ကးီ တစ္ျခံ၀ယထ္ားတယ။္ နကျ္ဖန္က င်္းပမဲ့ ပါတလီညး္ 

အဲ့မွာက င်္းပမွာကြ။  ေနာကထ္ပ္ကြာ စီးပြါးေရး လပု္ငန္းေပါင္း 

၃၀၀ေက ာ်္ထမဲွာလ ဲရွယယ္ာေတြ၀ယထ္ားေသးတယ။္ ေနာကျ္ပီး 

ေျပာရင္ ကြာ မင္းယံုမွာမဟတုေ္တာ့ဘးူ။ စုဗူးနာမညန္ဲ႔ဘ  ဲ

ဟိုတယ ္၃ ခုေလာက ္ ပိုင္ေနျပီကြ ။ျပီးေတာ့ မင္းဟိုမွာ “စုဗူးမွာ 
ဘာေႀကာင့္ အသကဲြဲတဲ့သေူတြမ်ားတယ”္  ဆိုတဲ့စာတမ္းနဲ႔ 

ေဒါကတ္ာဘြဲ႔ ရတယႀ္ကားပါတယ။္ အဲ့ဒါ မင္းကို စုဗူးရဲ႕ 

ႀကံဳဖူးေပါင္ ဂုဏထ္းူေဆာင္ ဘြဲ႔ ေပးမလို႔ ကြ…….” 

  

“ေၾသာ္ ၁၀ ႏွစ္ထနဲဲ႔အဲ့ေလာက ္ ထတိိုးတကေ္အာင္ 

ေဆာင္ရြကႏ္ုိင္တဲ့ကိုလလူနိ္ကိုေလးစားပါတယဗ္်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ 

လညး္ ဟိုမွာသတင္းေတြႀကားပါတယ။္ ဆာမူရိုင္း၊ ဟန္းစတား၊ 
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ဇိးရိုးတုိ႔ ဦးစီးတဲ့ ထပု္ဆးီတိုး အဖြဲ႔ ကလညး္ ကမၻာေပၚမွာ 

ယဥွ္ႏုိင္တဲ့အသင္းမရိွဘးူတဲ့။  ေနာကျ္ပီး ကိုပင္ဂြင္း 

ေခါင္းေဆာင္တဲ့  ေဘာလံုးအသင္းက ကမၻာ့ဖလားမွာ ဒုတယိ 

ရခဲ့တာေကာ အကနု္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကားပါတယ။္  ကၽြန္ေတာ္ 

လညး္ ဟိုမွာ ကၽြန္ေတာ့္စာေတြနဲ႔ လံုးပန္းေနေပမဲ႔ စုဗူးအေႀကာင္း 

ကို မ်ကေ္ျခမျပတပ္ါဘးူ. အားလံုးကိုနားစြန္႔ေနပါတယအ္စ္ကို။ 

ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဘယေ္ခၚသြားမလို႔လ”ဲ 

“Traders  Hotel  ေလကြာ။ အဲ့ဒါ အခု စုဗူးက 

ေလလဆံြဲျပီး ငွားထားတယက္ြ။ မင္းကို အဲ့ဒီပို႔ေပးမယ။္ 

မင္းအခု  ခုရီးပန္းလာတယဆ္ိုေတာ့ ဒီညေအးေဆးနားလုိကေ္ပါ့။ 

နကျ္ဖန္ ပါတကီ မ်ွ မင္းအတြက  ္ ကားတစ္စီးပို႔ေပး 

လိုကမ္ယ။္ဟတုျ္ပီလား။” 

“ဟတုအ္စ္ကို ဒါဆိုလညး္ ကၽြန္ေတာ္နားလုိကေ္တာ့မယ။္ 

နကျ္ဖန္မွေတြ႔တာေပါ့။” 

ကၽြန္ေတာ္လညး္ ကိုစိုးမိုးကို ႏႈတဆ္ကက္ာ 

ကၽြန္ေတာ့အတြကေ္ပးထားေသာ အခန္းထသဲို႔ ၀င္ကာ 

နားလိုကေ္တာ့သည။္  

အခန္း(၂) 

 ေနာကတ္စ္ရကေ္ရာကေ္သာ္္ ကၽြႏု္ပ္လညး္ ကၽြႏ္္ုပ္ 

အတြကေ္ပးထားေသာ ကားကိုကိုယတ္ိုင္ေမာင္းကာ ပါတလီပု္ 

မညျ္ဖစ္ေသာ  ျခံရွိရာ  ေမွာ္ဘသီို႔  ေမာင္းထြကလ္ာခဲ့သည။္ 

ကၽြႏု္ပ္ေရာကေ္သာအခါ လမူ်ားလညး္ေတာ္ေတာ္စံုေန 

ျပီျဖစ္သည။္ အေပါက၀္မွာကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုဗူး၏ 

စက်ဴရတျီဖစ္ေသာ ဆာမူရုိင္းနွင့္ ငယင္ယက္တညး္က ဂ်ပန္ 

ေတြကို အားကက်ာ ဆာမူရုိင္းျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ  ေ၇ႊယံုတုိ႔မွာ 

၄င္းတုိ႔၏ သေံခ်းတကေ္နေသာ ကင္ဒိုဓါးမ်ားကိုင္ကာ လံုျခံဳေရး 

လညွ့္ေနသည။္ကၽြန္ေတာ္လညး္ သတူို႔ကို ႏႈတဆ္ကက္ာ 

ျခံထသဲို႔ဆကလ္ကေ္လွ်ာကလ္ာသည။္  ျခံထမဲွာကား 

ေသာကတ္တေ္သာ စုဗူးမန္ဘာမ်ားအတြက  ္ ဘားတစ္ခု 

ထားထားေပးသညက္ို  ေတြ႔ရေလသည။္ ကၽြန္ေတာ္လညး္ 

ေသာကမ္ညဟ္ေူသာ ရညရ္ြယခ္်ကျ္ဖင့္ ဘားရိွရာသို႔သြားရာ 

ကိုႀကးီေက ာ်္မွာ ဘားတြင္ထိုင္၍  ေသာကမ္ည့္သမူ်ားကို 

ထည့္ေပးကာ သကူိုယတ္ုိင္လညး္ ေမာ့ေနသညက္ုိေတြ႔ရသည။္ 

သ႔ူေဘးမွာကား ပင္ဂြင္းႏွင့္ သ၏ူ  ေဘာသမားမ်ား 

စကားေကာင္းေနႀကသည။္ ကၽြန္ေတာ္လညး္ တစ္ခြက  ္

ေသာကျ္ပီး သတူို႔ကိုႏႈတဆ္ကက္ာ ထြကခ့္ဲေလသည။္  

 “ေဟ  ့ မီးပူ……..” 

ကၽြန္ေတာ္လညး္ ကၽြန္ေတာ့္နာမညအ္ား  ေခၚသႀံကား၍ 

လညွ့္ႀကည့္လိုကရ္ာ  ေခါင္းေဆာင္ႀကးီ ကိုလနိ္နွင့္ မငယ။္ 

သ၏ူေနာကမ္ွာကား အက်ီႌ္ပြႀကးီျဖင့္ စုဗူး၏ အခ်စ္ေတာ္ ၀ါ၀ါ။ 

သ၏ူေနာကမ္ွာကား ၀ိုင္ႏွင့္ကိုစိုးမိုး။  

 “လာမင္းကိုေစာင့္ေနတာ မီးပူရ။ အစီအစဥ္က 

စေတာ့မွာ။ မင္းအတြက  ္ ဂုဏ ထ္းူေဆာင္ဘြဲ႔ကိုေတာ့ ေနာကဆ္ံုး 

မွေပါ့။အခုေတာ့ မင္းႀကိဳကတ္ဲ့ေနရာမွာ ၀င္ထုိင္ေနကြာ။ ငါတို႔ 

လညး္ လပု္စရာရိွတာလပု္လိုကဥ္ီးမယ။္”  

 ကၽြန္ေတာ္လညး္ ကိုလနိ္ႏွင့္ အပါအ၀င္ 

ေခါင္းေဆာင္ငါးေယာကက္ို ႏႈတဆ္ကက္ာ  ေခ်ာင္ႀကေသာ 

ေနရာတစ္ေနရာတြင္ေအးေအးလလူ  ူ ၀င္ေထာင္ေန အေဲလ  

၀င္ထိုင္ေနသည။္ ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္လုိ႔ျဖင့္ ဖင္ေတာင္မပူေသး 

ေဘးမွ ကၽြတက္ၽြတျ္ဖင့္ ဆညူေံနေသာ အသမံ်ား ႀကား၍ 

လညွ့္ႀကည့္လိုကရ္ာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြကႀ္ကည့္ကြကႀ္ကည့္လပု္ 

ကာေျပာခ်င္ရာ  ေျပာေနႀကေသာ  ေကာင္မေလး ၅ေယာက  ္

ေလာက…္.သတူို႔ကို ႀကည့္ရသညမ္ွာ  fresher  ေလးေတြနဲ႔ 

တသူည။္ သတူို႔ေျပာသမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္ႀကားရသမွ်  ျပန္လည  ္

ေျပာျပရေသာ္ 

“ေဟး……ေကာင္မ ဟိုမွာထိုင္ေနတာ စုဗူးရဲ႕နာမညေ္က ာ်္ မီးပူ 

မလား. ေခ်ာတယေ္နာ္ . ထင္ေတာင္မထင္ရဘးူ.” 

“ေအး….ေခ်ာတယဟ္   ေကာင္မ… ဒါနဲ႔ 

ငါႀကားတာေတာ့ သကူ US လား UK လား မသဘိးူေရာက ္

ေနတာဆို…သ႔ူကို စုဗူးမွာမေတြ႔တာေတာင္ႀကာျပီဟ” 
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“အငး္…..

ဟတုတ္ယ ္ ……. 

သမူေန႔ကမွ 

ျပန္ေရာကတ္ာဟ.. 

သဟူိုမွာေရာကေ္န

တနု္း “စုဗူးမွာ 
ဘာေႀကာင့္အသကဲြဲ
တဲ့သေူတြမ်ားတယ ”္

ဆိုတဲ့ စာတမ္းနဲ႔ ေဒါကတ္ာဘြဲ႔ရခဲ့တယလ္ို႔ ႀကားတယ…္. အခု 

ဒီကိုလာတာလညး္ စုဗူးက သ႔ူကို ဂုဏ ထ္းူေဆာင္ဘြဲ႔ေပးမလို႔ 

တဲ့ႀကားတယ။္ 

ဟတုလ္ား…. လာကိုမီးပူကို သြားမိတဆ္ကရ္ေအာင္ဟ. 

သကူေတာ္ေတာ္ေခ်ာတယ…္… မိတဆ္ကျ္ပီး နညး္နညး္ 

ဇာတလ္မ္းေလး ဘာေလး ထြင္ရေအာင္”  

   ကၽြန္ေတာ္လညး္ သတူို႔  ေျပာသညက္ို မႀကားခ်င္ 

ေယာင္ေဆာင္ကာ  ေယာက ာ်္းတုိ႔ အေိျႏၵ  ေရႊေပးလို႔ မရဆိုတဲ့ 

စကားအတုိင္း အထာနဲ႔ထုိင္လိုကသ္ည။္ ထုိင္လိ္ု႔ပင္ မျပီး 

ေသး……. 

 “ေဟး…. ငေပါမီးပူ……. နင္ေရာကေ္နတယ  ္ႀကားလုိ႔ 

ငါလိုကရ္ွာေနတာႀကာလျွပီ….ေကာင္စုတ  ္ အခုမွေတြ႔ေတာ့တယ ္

…. ငါကေသမ်ား ေသေနျပီလားလုိ႔….”   

ဟ၍ူ အယတုအၱနတမၱ်ားေျပာကာ ၀င္လာသကူ  

ကၽြန္ေတာ့္၏ ရန္သႀူကးီျဖစ္ေသာ ထုိင္းမွာ ပညာသြားသင္ကာ 

ျပန္ေရာကေ္နေသာ ဆင္ေအာ္ငိုတညး္……………. 

 ကၽြန္ေတာ္လညး္ သနူဲ႔ စကားေျပာလွ်င္  ေဘးမွ 

ေကာင္မေလးေတြ တမ်ဳိးထင္သြားမညဆ္ိုးသျဖင့္ ဆင္ေအာ္ငို 

နွင့္ေ၀းရာျဖစ္ေသာ တစ္ျခားေနရာသို႔. မသမိသာနွင့္ ထေျပးရ 

ေလသည…္… ေနာကဆ္ံုး အေပါက၀္ နားတြင္ရိွေသာ ခံုတစ္ခံု 

တြင္.. ေနရာရေလသည…္. ထိုင္ျပီး မႀကာ အခမ္းအနားက ၏။ 

ထံုစံအတိုင္း အခမ္းအနား  ေႀကျငာသအူေနျဖင့္ ၀ါ၀ါ 

ကေႀကျငာသည။္ အခမ္းအနား  ေႀကျငာျပီးေနာက ္ စုဗူးမွ 

တစ္ႏွစ္တာလံုး ၏ အရယရ္ဆံုး ပိုစ့္ကို  SBTV ျဖင့္ သရူႆ ၀ါ 

(ခ) အစီအစဥ္ေႀကျငာသ ူ၀ါ၀ါက ရသည။္ အေကာင္းဆံုးကဗ်ာ 

ဆကုိုကား အသအဲျမဲကြဲေနေသာ ကိုျဖိဳးႏြယရ္သည။္ 

တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက  ္ အေကာင္းဆံဳး၀တၳဳတို ဆကုိုကား 

rainmaker ကရသည။္ ဆရုသ ူ မ်ားကို  ေႀကျငာျပီးေသာ 

အခါ.၀ါ၀ါမွ စုဗူး၏ အေကာင္းဆံုး၀တ  ္ စားဆင္ယသူ  ူ က ာ်း/မ 

ႏွစ္ဦးကို ထပ္ျပီးေႀကျငာေလသည…္…. အေကာင္းဆံုး 

၀တစ္ားသ ူ က ာ်းဆ ုကိုကား မေတာ္ေသာ အက်ီႎကို၀တထ္ား 

သ  ူ၀ါ၀ါပင္ရရိွသြားေလသည…္….. အေကာင္းဆံုး ၀တစ္ားဆင္ 

ယင္သ  ူ အမ်ဳိးသမီး ဆကုိုကား ဘယသ္မူွ မထင္ထား  ေသာ 

ဘဥဲေခၚ zero က ရရိွသြားေလသည…္ ထို႔ျပင္ တကေ္ရာကလ္ာ 

သေူတြထမဲွ အလိုကဖ္ကဆ္ံုးအတြဲ ကို မဲစနစ္ျဖင့္ 

ေရြးခ်ယရ္ာ…. ကိုလလူနိ္ႏွင့္ မငယပ္င္ ရရိွသြားေလသည…္…. 

ထုိ႔ေနာက ္ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနႀကေသာ ကင္းႏွင့္ ကြင္းကို 

မေရႊးခင္ ယခင္ေႀကျငာထားေသာ လမူ်ားအားဆေုပးရန္ 

စင္ေပၚကိုေခၚေလသည…္.  

  

ကိုလလူနိ္လညး္ အားပါးတရ ဆယုရူန္ 

ေျပးတကရ္ာတြင္ ကိုယ့္ပုဆိုးကို တကန္င္းမိသျဖင့္ အားလံုးမွာ 

ဟာေတြ ဟင္ေတြ အာေမဋိတ ္ မ်ားျဖစ္ကနု္သည…္…. 

ေဘးမွာပါလာေသာ မငယက္ား မ်ကစ္ိမ်ကႏ္ွာပ်ကေ္န၏…္..  

ေတာ္ေသးသညက္ား….  ေဘာကန္ခ်ိန္ ၀တထ္ားေသာ 

ေဘာင္းဘတီို ပါသျဖင့္ ကိုလလူနိ္ အရွကမ္ကြဲျခင္းျဖစ္သည။္ 

ကိုလလူနိ္လညး္ ရွကရ္မ္းရမ္းကာ ပုဆိုးကို  ေကာကယ္ျူပီး 

ျပန္ေမာ့လုိကရ္ာ သ႔ူကို ငံု႔ႀကည့္ေနေသာ မငယမ္်ကႏ္ွာကို 

၀င္တုိကမ္ိသည…္..။ အားလံုးမွာ သတူို႔ ၏ အျဖစ္ကို ႀကည့္ကာ 

ငိုရမလား ရယရ္မလားျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေနာက ္ ကိုလနိ္လညး္ 

မငယက္ို တြဲကာ စင္ေပၚတကျ္ပီး ဆယုေူလသည…္….  

  

ထို႔ေနာကက္ား ကင္းႏွင့္ကြင္းေရြးရန္ တကေ္ရာက ္

လာေသာ မန္ဘာမ်ားကို စာရြကတ္စ္ ရြကစ္ီေ၀ေပးေလသည။္ 

ကၽြႏု္ပ္လညး္ တစ္ရြကရ္ရာ ကိုယေ္ပးခ်င္ေသာ သကူိုေပး၍ 

ေနရာမွေအးေဆးထုိင္ကာ ၀ါ၀ါေႀကျငာသညက္ို ေစာင့္ႀကည့္ေန 

သည။္ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုဆိုရင္ ကင္းနဲ႔ ကြင္းကို 

ေႀကျငာပါေတာ့မယ။္ ပထမဆံုး ကင္းက မဲအမ်ားဆံုးရတဲ့ 

ဟန္းစတားပါ။ ကြင္းကေတာ့ မမဆကပ္ုိင္ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီေန႔က 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လပု္ခဲ့တဲ့ ပါတထီမဲွာဆို  ေတာ္ေတာ္ထးူျခား 

ေနတယဗ္်။ မဲရတဲ့ ကင္းနဲ႔ ကြင္းက တစ္တြဲထ ဲ မဟတုပ္ါဘးူ. 
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ေနာကတ္စ္တြဲက န်္ပါေသးတယ။္  ေနာက  ္ တစ္တြဲက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔  ေခါင္းေဆာင္းပိုင္းက  ျဖစ္တဲ့ စိုးေဒ၀ဒတ  ္ ေခၚ 

ကိုစိုးမိုးနဲ႔ အပ်ဳိႀကးီ irony ဘျဲဖစ္ပါတယ.္ အခု 

၄ေယာကလ္ံုးဆယုရူန္ စင္ေပၚတကေ္ပးပါ။”  

 ဒီလိုျဖင့္  ေလးေယာကသ္ား စင္ေပၚေရာကသ္ြားျပီး 

ဆယုေူလသည။္ ထးူထးူဆန္းဆန္း ကိုစုိးမိုးနွင့္ မ irony ကို 

ဂုဏ ျ္ပဳသည ္ ထင္အံ့၊ သတူုိ႔ဆယုေူနခ်ိန္တြင္  projector  ျဖင့္ 

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္ေသာေန႔ ကရိုကထ္ားေသာ ႏွစ္ေယာကသ္ား 

ရယေ္နပံုကို ထုိးျပထားသည။္ 

သတူို႔ဆယုျူပီးေသာအခါ 

 “ဟတုက္ဲ့….ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္ဆို 

ပါတကီ  ျပီးပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ေခါကမ္ွာ အရင္နွစ္ကနဲ႔ မတတူဲ့ 

အစီအစဥ္တစ္ခုရိွပါတယ။္ ဒါကေတာ့ တစ္ျခားဟာ 

မဟတုပ္ါဘးူ….. UK မွာ ေဒါကတ္ာဘြဲ႔ ယျူပီး ျပန္ေရာကလ္ာတဲ့ 

မီးပူအား စုဗူးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကံဳဖူးေပါင္ ဂုဏ ထ္းူေဆာင္ဖြဲ႔ 

ခ်ီးျမွင့္မညျ္ဖစ္ပါသျဖင့္ ကိုမီးပူ စင္ေပၚႀကြေပးပါ။”  

 ကၽြန္ေတာ္လညး္ ၀ါ၀ါေခၚသျဖင့္ အေိျႏၵတစ္ခြဲသားႀကးီ 

ျဖင့္ စတိုင္က က် လ်မ္းေလွ်ာကက္ာ စင္ရိွရာသို႔ တစ္လမွ္းခ်င္း 

ေလ ာ်ကက္ာ သြားေနသည။္ စင္နာလညး္အေရာက  ္ ၊ 

စင္ေပၚအတက  ္ေလကွား တစ္၀ကဘ္ရဲွိေသး……. 

    

“၀ုန္း……..” 

ဘာျဖစ္သြားမွန္းမသ ိ ရုတတ္ရက  ္ တစ္ေလာကလံုး 

အေမွာင္က သ်ြားေလသည။္  

ေနာကရ္က  ္ မနကႏ္ုိးလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ အမိ္က  

ကၽြန္ေတာ္ အခန္းထ ဲ ေရာကေ္နသညက္ို ထးူဆန္းစြာ 

ေတြ႔ရသည။္ မေန႔က   ကၽြန္ေတာ္မီးပူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွေပးအပ္ေသာ 

ဂုဏ ထ္းူေဆာင္ဖြဲ႔ ယလူိုကရ္လား မယလူိုကရ္ဘးူလား မသ။ိ 

ကၽြန္ေတာ္လညး္ မရွင္းသျဖင့္ ဟိုကိုေတာင္ မျပန္ေတာ့ဘ  ဲ

စုဗူးကေတြ႔တဲ့သတူုိင္းကို 

ထိုအေႀကာင္းေျပာကာ  ေမးသည။္ 

ဘယသ္မူွ မသပိါတဲ့…… 

ႀကာေတာ့လညး္ စကား တစ္ခြန္း ထြကလ္ာသည။္ မီးပူ အရူး၊ 

အရူးမီးပူတဲ့……… က  ဲ လပု္ႀကပါဦးဗ်ာ။ သင္သာ ဒီစာကို 

ဖတမ္ိရင္ အဲ့ေန႔က  တကယ  ္ ျဖစ္ခဲ့လားဆို တာ  ေျပာျပပါ။ 

ထုိကတ္န္စြာေက း်ဇူးဆပ္ပါမည။္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ 

အခုဒီစာကိုေရးေနရင္းနဲ႔ပင္ ထုိကစိၥကို တတႏ္ုိင္သမွ်စံုစမ္း 

ေနပါသည။္  

 

“စုဗူးfun club member ၁၀၀ ျပည့္မွသည ္အဆေပါင္း 
ကေုဋကဋုာမက ႀကးီပြါးစညပ္င္ပါေစ” 
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ႏွင္းဆခီူးရင္း ဆးူမိတယ .္..ေရႊယနု္

  

အခန္း (၁) 

 

            "ငါတို႔လမ္းခြဲၾကရေအာင္ 

ႏြယ .္.." 

ခပ္တိုးတိုးေလး ေျပာလိုကတ္ဲ့ 

ေမာင့္စကားသေံတြက ကၽြန္မနားထကဲို 

ဓားတစ္စင္း ဝင္ေရာကလ္ာသလို၊ 

ကၽြန္မ ႏွလံုးသားထမဲွာ ဗံုးတစ္လံုး 

ေပါကက္ြဲသြားသလို၊ စူးရွနာက င်္စြာ 

ခံစားသြားေစလိုကတ္ာ...။ ကၽြန္မနား 

ကိုေတာင္ ကၽြန္မ မယံုႏိုင္ေအာင္ 

ပါပဲ...။ ဒီစကားလံုးေတြကို  ေမာင္ 

ေျပာလိုကတ္ာ ဟတုလ္ို႔လား...။ ကၽြန္မ 

မ်ားနားၾကားလြဲသြားတာလား..။ ကၽြန္မ 

နားမလညတ္ဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုကို 

ေျပာေနသလို  ေယာင္နနနဲ႔ပဲ  ေမာင့္ကို 

ျပန္ၾကည့္၊ စကားမေျပာတတသ္ ူ

တစ္ေယာကလ္ိုပဲ ကၽြန္မဆြံ႔အသြား 

ခဲ့တယ .္..။ 

  "ႏြယ .္.."  

"နင္... ငါ့ကို ေမ့လိုကပ္ါေတာ့..." 

        ဘာမွျပန္မေျပာႏိုင္ပဲ ၾကည့္ေငး 

ေနတဲ့ကၽြန္မကို  ေမာင္ထပ္ေျပာလိုက ္

တဲ့စကားတစ္ခြန္းက ကၽြန္မရင္တစ္ခု 

လံုးကိုဆြဲထတုသ္ြားသလိုပါပဲ..။ ဘာကို 

မွမခံစားလိုကႏ္ုိင္ေတာ့ဘးူ.။ လႈတခ္တ ္

ေနတဲ့ အင္းလ ာ်းကန္ေရ ျပင္ၾကးီလညး္ 

ျငိမ္သက .္..၊ ေၾကြက ေ်န တဲ့သစ္ရြကဝ္ါ 

ေလးေတြလညး္ျငိမ္သက .္၊ ဟိုးအေဝး 

က ပ်ံသန္းေနတဲ့ ငွက  ္ ကေလးေတြ 

လညး္  ျငိမ္သက .္၊ အရာရာ ဟာ 

ေမာင့္စကားသအံဆံုးမွာ ရုတတ္  ရက  ္

တတိဆ္တိျ္ငိမ္သကသ္ြားခဲ့ျပီ...။ 

"ငါ့ကို တစ္ခုခုျပန္ေျပာပါဦး ႏြယ .္.." 

ကၽြန္မက ဘာျပန္ေျပာရမွာလ  ဲ

ေမာင္...။ အရင္ကတညး္က  ေမာင္ 

ထားရာေန ေစရာသြားခဲ့တဲ့ မိန္းမပါ...။ 

အခုလို  ေမာင္ေျပာလာေတာ့ေရာ 

ကၽြန္မက ဘာျပန္ေျပာႏိုင္မွာတဲ့လ .ဲ..။ 

ကၽြန္မက  ေမာင့္ကို  ေဒါသျဖစ္ရမွာ 

လား...။ ဒါမွမဟတု  ္ မုန္းတးီပစ္လိုက ္

ရမွာလား...။ ကၽြန္မ ဘယလ္ပု္ရကပ္ါ့ 

မလ  ဲ ေမာင္ရယ .္..။ နဂိုကတညး္က 

မုန္းတးီပစ္ဖို႔ ခ်စ္ခဲ့တာမွ မဟတုပ္ဲ...။ 

ဒါေပမယ့္  ေမာင္တစ္ခုခုေျပာေစ 

ခ်င္တယဆ္ိုရင္လညး္ ေျပာပါ့မယ .္..။ 

"ေမာင္..." 

ထြကက္ လ်ာတဲ့ စကားသကံ 

ကၽြန္မရဲ႕အသမံွ ဟတုရ္ဲ႕လားလို႔ 

ေတာင္ သသံယဝင္မိတယ.္..။ 

"ေမာင္... ႏြယ့္ကို အေၾကာင္း 

ျပခ်ကတ္စ္ခုေလာက  ္ ေပးႏိုင္မလား...။ 

ေမာင့္ကို ႏြယမ္မုန္းပစ္ခ်င္ဘးူ..." 

ႏွစ္ခြန္း သံုးခြန္းေသာ စကား 

သအံဆံုးမွာ ကၽြန္မဟာ ခရီးေဝးေျပး 

ခဲ့ရတဲ့သတူစ္ေယာကလ္ုိပဲ အားအင္ 

ကနု္ခမ္းသြားခဲ့ျပီ...။  ေမာင္ ကၽြန္မကို 

ဘာမွထပ္မေျပာခိုင္းပါနဲ႔ေတာ့ေနာ္...။ 

စိတထ္ကဲပဲ ဆေုတာင္းေနမိတယ .္..။ 

ျပည့္ေတာ့လညး္  ျပည့္မယမ္ထင္ 

ခဲ့ပါဘးူ...။ 

"အေၾကာင္းျပခ်ကက္ေတာ့ 

နင္မေတာင္းခင္ကတညး္က ငါ့မွာ 

ေပးဖို႔ရွိေနျပီးသားပါ...။ ဒါေပမယ့္ နင္ 

ငါ့ကို မမုန္းပစ္လို႔ေတာ့မရဘးူ...။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဆဲိုေတာ့ နင္နဲ႔ငါနဲ႔ 

မုန္းတးီျပီး လမ္းခြဲလိုကၾ္ကျပီဆိုမွ 

အမိ္ခ်စ္နဲ႔ ငါ လကထ္ပ္လို႔ရမွာ...။ အခု 

ေနာကဆ္ံုးစာေမးပြဲ  ေျဖျပီးသြားရင္ 

ငါတို႔ႏွစ္ေယာကလ္ံုး  မႏၲေလးကိုျပန္ျပီး 

လကထ္ပ္ရမယ .္.." 

 

        အမိ္ခ်စ္နဲ႔ဆုိေတာ့လညး္ ကၽြန္မ 

ႏႈတဆ္တိေ္နရံုေပါ့ကြယ .္..။  ေမာင္တို႔ 

ကငယင္ယက္တညး္က သြားအတ ူ

လာအတစူားအတဆူိုေတာ့ သေံယာ 

ဇဥ္ေတြ ခိုင္ျမဲေနျပီေပါ့...။ ကၽြန္မ 

နဲ႔ေတာ့ ဘယယ္ဥွ္လို႔ရပါ့မလေဲလ...။ 

ေနာကျ္ပီး အမိ္ခ်စ္ကလညး္ ကၽြန္မ 

သငူယခ္်င္းပဲဟာ.။ ကၽြန္မေနာကဆ္တု ္

ေပးပါ့မယ ္ေမာင္...။ 

 "ဒီေတာ့ နင္ငါ့ကို 

ဆကျ္ပီးမပတသ္ကပ္ါနဲ႔ေတာ့ ႏြယ .္..။ 

ငါ့ကို  ေမ့လိုကပ္ါ... မုန္းလိုကပ္ါ...  

ေနာကလ္ညး္  ေမာင္လို႔ ဘယေ္တာ့မွ 

မေခၚပါနဲ႔..." 
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        ေမာင္ေျပာခ်င္တာေတြေျပာျပီး 

လညွ့္အထြက၊္ တစ္ခ်ကယ္ိုင္သြားတဲ့ 

ေမာင့္ကို ရုတတ္ရက  ္ကၽြန္မေအာ္ေခၚ 

မိေတာ့မလို႔။အသေံတြက  လညေ္ခ်ာင္း 

ထမဲွာပဲေပ်ာကက္ြယ…္….။  ေမာင့္ရဲ႕ 

စညး္ကမ္း  ေတြကို ကၽြန္မရဲ႕မသစိိတ ္

ကပါလိုကန္ာပါတယ…္……..ေမာင္...။ 

အသတံစ္ခ်ကမ္ွမထြကပ္ဲ  ေမာင္အရင္ 

လို  ေခါင္းျပန္ကိုကေ္နျပန္ျပီလားလို႔ 

ေမးတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕မ်ကလ္ံုးေတြကို ေမာင္ 

ဘာလို႔ လညွ့္ၾကည့္မသြားတာလ.ဲ..။ 

ေမာင့္ရဲ႕ေျခလမွ္းေတြ ယုိင္ေနတာကို 

ျမင္ရကန္ဲ႔ ကၽြန္မမွာ အရင္လိုေဖး 

ထခူြင့္လညး္ မရွိေတာ့ပါဘးူ...။ အဒဲါက 

ေမာင္ကၽြန္မကိုထားခဲ့တာထက ္ပိုျပီးနာ 

က င်္ေစတယ .္..။ 

        ေမာင္ထြကသ္ြားေတာ့မွပဲ အား 

တင္းထားသမွ်ေတြ  ျပိဳက ပ််ကစ္ီး...၊ 

ကၽြန္မမ်ကလ္ံုးေတြ ေဝဝါးသြားတယ .္.။ 

ကၽြန္မ ငိုခ်လိုကမ္ိျပီလို႔ မသခိင္မွာပဲ 

ပါးျပင္ေပၚစီးက လ်ာတဲ့ မ်ကရ္ညေ္တြ 

ကိုအရင္ဆံုး သတျိပဳမိလိုကတ္ယ .္..။ 

ကၽြန္မ ရႈိကၾ္ကးီတငင္ပဲ ငိုခ်လိုက  ္

ေတာ့မယ  ္ ေမာင္ရယ .္..။ ဒီတစ္ခါ 

ထနဲဲ႔ပဲ ကၽြန္မရဲ႕မ်ကရ္ညေ္တြ ခန္းသြား 

ေစခ်င္ျပီကြယ .္..။ 

 

 

------- ---x--

------- -x----

------ x-----

----- 

 

 

အခန္း (၂) 

 

        ဘာလိုလုိနဲ႔  ေမာင္နဲ႔ကၽြန္မေဝး 

ခဲ့ရတာ (၁၁)လနဲ႔ (၈) ရကရ္ိွျပီေနာ္...။ 

ဒီရကေ္တြအတြင္းမွာ ကၽြန္မဘယလ္ို 

အသကဆ္ကခ့္ဲရတယဆ္ိုတာ  ေမာင္ 

ကေတာ့  ေတြးၾကည့္မိမွာ မဟတုပ္ါ 

ဘးူ...။ေမာင့္ကို လြမ္းတဲ့အလြမ္းဟာ 

ေျမြဆပိ္လိုမ်ဳိး ကၽြန္မရဲ႕ခႏၶာကိုယထ္မဲွာ 

ဘယေ္လာကေ္တာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသလ ဲ

ဆိုတာလညး္ ေမာင္သမိွာမဟတုဘ္းူ..။ 

အဒဲ့ီ ေမာင့္ကိုလြမ္းတဲ့စိတရ္ယ၊္ ေမာင့္ 

ကိုဆကျ္ပီး မပတသ္ကရ္ဘးူဆိုတဲ့ 

ေမာင့္စညး္ကမ္းရယ ္ ခဏခဏလြန္ဆြဲ 

တိုင္း ကၽြန္မရင္ေတြ နာလျွပီကြယ .္..။ 

တခါတခါ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုျပီး ေမာင့္ကို 

သြားေတြ႔ဖို႔ စိတက္းူတဲ့စိတက္းူက 

လညး္ စိတက္းူဘဝမွာပဲေပ်ာကက္ြယ .္။ 

ေမာင့္ကိုခ်စ္တဲ့အခ်စ္က ကၽြန္မရဲ႕ဆႏၵ 

ေတြကို အျမဲပဲ အႏိုင္ရတယ.္..။ 

        ေမာင္ဘာျဖစ္လို႔ ကၽြန္မကို 

ထားသြားတာလ .ဲ..။ အဒဲ့ီအေျဖကို အခု 

ခ်ိန္ထ  ိ ကၽြန္မစဥ္းစားလို႔မရေသးဘးူ 

ကြယ .္..။ေမာင္ကၽြန္မကို မခ်စ္ေတာ့ဘးူ 

ဆိုတာကိုလညး္ ဘယလ္ိုမွ ယံုလို႔မရ 

ေသးဘးူ...။  

ကၽြန္မရဲ႕အေတြးေတြကလညး္ ကိုယ့္ 

ဘကက္ိုယယ္ကေ္နျပီထင္ပါရဲ႕။ 

ဟုိအရင္က ေမာင္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတြ၊ 

အၾကင္နာေတြ၊  ျမတႏ္ုိးမႈေတြက 

အတအုေယာင္ေတြပါလို႔ ကၽြန္မယံု 

ေအာင္  ေမာင္တစ္ခုခုနဲ႔ သကေ္သျပ 

ေပးပါလားဟင္...။ ဥပမာ... အမိ္ခ်စ္နဲ႔ 

ေမာင္နဲ႔ ကၽြန္မဆကီို အလညလ္ာတာ 

မ်ဳိး၊ ဒါမွမဟတု  ္ေစ့စပ္ပြဲဖိတစ္ာျဖစ္ျဖစ္၊ 

လကထ္ပ္ဖိတစ္ာျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မဆကီို 

ပို႔လိုကတ္ာမ်ဳိးေပါ့...။ တနညး္နညး္ 

နဲ႔ေတာ့ ေမာင္ကၽြန္မကို မခ်စ္ေတာ့ဘးူ 

ဆိုတာ ကၽြန္မယံုၾကညေ္အာင္ လပု္ေပး 

ဖို႔ေကာင္းတယ .္.။ အဒဲီအေျဖကို သရိဖို႔ 

ေမာင္တို႔ႏွစ္ေယာက ္ လကထ္ပ္လိုက ္

ၾကျပီလားဆုိတာကို စံုစမ္းဖို႔အထေိတာ့ 

ကၽြန္မမွာ အားအင္ေတြမရွိပါ 

ဘးူကြယ .္။ ကိုယ့္ႏွလံုးသားကိုကိုယ ္

ေဖာကထ္တု  ္ ပစ္ဖို႔အထေိတာ့လညး္ 

ကၽြန္မက ဘယသ္တၱိရွိပါ့မလ  ဲေမာင္..။ 

        ေမာင္မရွိတဲ့  ေန႔ရကေ္တြမွာ 

ဘယက္ိုမွ သြားခ်င္စိတမ္ရွိသလို 

ဘာကိုမွလညး္ လပု္ခ်င္စိတမ္ရွိဘးူ...။ 

အျပင္ကိုထြကမ္ိရင္  ေမာင္နဲ႔ေတြ႔မွာ 

ေၾကာကတ္ယ .္။ တစ္ခုခုကိုလပု္ ေနတဲ့ 

အခါမွာလညး္  ေမာင့္နဲ႔အတလူပု္ခဲ့ဖူး 

တာေတြကို သတရိသြားမွာ  ေၾကာက ္

တယ .္..။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွမလပု္ပဲ 

ေနတဲ့အခါမွာလညး္  ေမာင္ကၽြန္မကို 

ေခၚေနက  ် ငပ်င္းမေလးဆိုတဲ့အသကံို 

ျပန္ၾကားေယာင္ျပီး  ေမာင့္ကိုလြမ္း 

ရတာပါပဲကြယ .္..။ တကယေ္တာ့ 

ကၽြန္မရဲ႕ကမာၻမွာ  ေမာင္နဲ႔ေဝးတဲ့ေနရာ 

ဆိုတာမရွိပါဘးူ...။ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြး 

ေတြဟာလညး္  ေမာင္ပဲ...။ ကၽြန္မရဲ႕ 

အမိ္မကေ္တြဟာလညး္  ေမာင္ပဲ...။ 

ေနာကဆ္ံုး ကၽြန္မကိုယတ္ုိင္ကလညး္ 

ေမာင္ပါပဲကြယ .္..။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ပဲ ကၽြန္မ 

ေသဆံုးမသြားေသးတာေပါ့ ေမာင္ရယ။္ 

ကၽြန္မေသသြားတဲ့အခါမွာလ ဲ ကၽြန္မ 

ႏွလံုးသားထကဲေမာင္ပါ ကၽြန္မနဲ႔အတ ူ
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ေပ်ာကက္ြယသ္ြားမွာကို မလိုခ်င္ဘးူ..။ 

ကၽြန္မ မခံစားႏိုင္ဘးူ...။  

ေနာကျ္ပီး ဒီကမာၻေပၚမွာ 

ေမာင့္အတြက  ္ ေပးဆပ္မယ့္သ  ူ မရွိ 

ေတာ့မွာကိုလညး္ ကၽြန္မက မျဖစ္ေစ 

ခ်င္ဘးူကြယ .္..။ အခုအခ်ိန္ဆို  ေမာင့္ 

ဆပံင္ေတြ ရွညေ္နျပီလားဟင္...။ 

ဆပံင္ရွညလ္ာတိုင္း ခဏခဏ 

ညပွ္ဖို႔ေျပာတတတ္ဲ့ ကၽြန္မမရွိေတာ့ 

ေမာင့္ဆပံင္ေတြ ရွညေ္နေလာကေ္ရာ 

ေပါ့...။  ေမာင့္ဆပံင္ေတြဆိုမွ  ေမာင့္ 

လကသ္ညး္ေတြကိုေရာ ဘယသ္ညူပွ္ 

ေပးေနသလဟဲင္...။ ကၽြန္မေမာင့္ကို 

လကသ္ညး္ညပွ္မေပးရတာ ၾကာျပီ 

ေနာ္…။ အရင္ကဆို ကန္ေပါင္ေပၚက 

ထုိင္ခံုေလးမွာထုိင္ရင္း  ေမာင့္ပခံုးေလး 

ကိုမွီျပီး  ေမာင့္လကသ္ညး္ေတြကို 

ကၽြန္မကိုယတ္ုိင္ တယတုယညပွ္ေပး 

ေနက ေ်ပါ့...။ အမိ္ခ်စ္က  ေမာင့္ကို 

ကၽြန္မေလာက  ္ယယုႏိုင္ပါ့မလားဟင္.။ 

အို...ကၽြန္မအေတြးေတြက သငူယခ္်င္း 

အေပၚမွာ  ေစာ္ကားသလို  ျဖစ္ေနျပီ 

ထင္ပါရဲ႕။ ငါ  ေတာင္းပန္ပါတယ ္

အမိ္ခ်စ္ရယ.္။ စိတထ္ကဲ  တုိးတုိးေလး 

ေရရြတမ္ိတယ .္..။ 

 "ကလင္ ကလင္...  ကလင္ ကလင္..." 

အမိ္ေရွ႕ခန္းဆကီ 

ေခါင္းေလာင္း သကံ  ကၽြန္မကို 

လႈပ္ႏႈိးလိုကသ္လိုပါပဲ...။ အေတြး 

ကမာၻထကဲ ရုန္းထြကျ္ပီး တခံါးဖြင့္ေပး 

ဖို႔ ကၽြန္မထြကလ္ာခဲ့ပါတယ.္..။ 

 "ဟင္..." 

အမိ္ခ်စ္... အမိ္ခ်စ္ပါလား...။ 

ေမာင္နဲ႔ သနူဲ႔ လကထ္ပ္ပြဲအတြက ္

ကၽြန္မဆကီို ဖိတစ္ာလာပို႔တာမ်ား 

လား..။ ကၽြန္မ ဘယလ္ိုအားေတြနဲ႔ 

ရင္ဆိုင္ရမွာလကဲြယ .္..။ အသစိိတမ့္ဲ 

ေနတဲ့လတူစ္ေယာကလ္ို အမိ္ခ်စ္ကို 

ေငးၾကည့္ေနရင္း ကၽြန္မအေတြးေတြထ ဲ

ခုနက စကားလံုးေတြ ဝင္ေရာကလ္ာ 

ခဲ့တယ .္..။ 

 

            "ငါ နင့္ကို  ေတာင္းပန္ပါ 

တယဟ္ာ..." 

 "နင္ေတာင္းပန္စရာ မလိုပါဘးူဟာ...။ 

ငါကပဲ ေတာင္းပန္ရမွာပါ...။ ဘာျဖစ္လို႔ 

လဆဲိုေတာ့ နင္အခုလို ဝမ္းနညး္ပူေဆြး 

ေနရေအာင္ လပု္တဲ့တရားခံအျဖစ္ 

ငါ့ကိုယင္ါ စိတမ္လံုလို႔ပဲ..." 

"နင္... နင္ အခု... ငါ့ဆကီို 

လကထ္ပ္ဖိတစ္ာ လာပို႔တာလားဟင္.." 

ကၽြန္မရဲ႕ အသေံတြက 

ကၽြန္မကိုယတ္ိုင္ နားမလညႏ္ုိင္ 

ေလာကေ္အာင္ကို တနု္ရီေနခဲ့တယ .္..။ 

 "မဟတုဘ္းူ ႏြယ .္..။ 

နင္ထင္ေနတာေတြ အားလံုးမွားေနတဲ့ 

အေၾကာင္း ေျပာဖုိ႔ ငါလာခဲ့တာပဲ..." 

            "ဘယလ္ုိ... ဘာေျပာတယ ္

အမိ္ခ်စ္... နင္ဆိုလိုတာက နင္နဲ႔ ေမာင္ 

လကမ္ထပ္ျဖစ္ဖူးဆိုတဲ့ သေဘာလား."   

 

        အေလာတၾကးီ  ေမးလိုကတ္ဲ့ 

ကၽြန္မ ရဲ႕စကားသအံဆံုးမွာ မ်ကရ္ည ္

ဝဲေနတဲ့မ်ကလ္ံုးေတြနဲ႔ အမိ္ခ်စ္က 

ကၽြန္မ ကိုေငးၾကည့္ရင္း ေျဖတယ .္..။                                                  

 

            "ဟတုတ္ယ .္.. 

နင္ေျပာတာလညး္ မွန္သင့္သေလာက ္

မွန္တယ .္..  

ဒါေပမယ့္ တကယ့္အျဖစ္မွန္က 

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက ္ ဘယတ္နု္းကမွ 

လကထ္ပ္ဖို႔ မစဥ္းစားခဲ့တာပဲ..." 

            "ဟင္..." 

            "ငါနဲ႔ ကုိဖိုးခြားနဲ႔က 

ငယင္ယေ္လးကတညး္က 

ေမာင္ႏွမအရင္းေတြလို 

ေနလာခဲ့ၾကတာ...။ သကူ ငါ့ကို 

ညမီေလး အရင္းတစ္ေယာကလ္ို 

ခ်စ္တယ .္..။ ငါကလညး္ သ႔ူကို 

အစ္ကိုအရင္း တစ္ေယာကလ္ိုပဲ 

ခ်စ္တာပါ...။ ကုိဖိုးခြားရဲ႕ ခ်စ္သကူ 

နင္တစ္ေယာကထ္ပဲါပဲ ႏြယ .္.." 

 

        အမိ္ခ်စ္ရဲ႕အသကံ ကၽြန္မရဲ႕ 

စိတက္ို ခႏၶာကိုယထ္ကဲေန ဆြဲယ  ူ

လႊင့္ပစ္လိုကသ္လိုမ်ဳိး...၊ ကၽြန္မစိတ ္

ထမဲွာ တစ္ခုခု ေပါ့ပါးသြားသလို ခံစား 

လိုကရ္တယ .္..။ ဥပမာ  ေလကွား 

တစ္ထစ္ကို  ေက ာ်္နင္းမိသလိုမ်ဳိး 

ကၽြန္မရဲ႕စိတေ္တြ လြတလ္ပ္သြား 
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တယ .္..။ ဒါေပမယ့္ ခဏပါပဲ...။ 

ကၽြန္မရဲ႕စိတဟ္ာ အသဥိာဏ န္ဲ႔ 

ျပန္ကပ္ မိခ်ိန္မွာေတာ့ ေနာကက္ြယမ္ွာ 

တစ္ခုခုရွိေနေသးေၾကာင္း ကၽြန္မ ခံစား 

လို႔ရလာခဲ့တယ .္..။ 

 

            "ဒါဆို  ေမာင္က ငါ့ကို 

ဘာျဖစ္လို႔ထားခဲ့တာလ.ဲ.. 

နင္နဲ႔လကထ္ပ္ေတာ့မယလ္ို႔ 

ဘာျဖစ္လို႔ေျပာရတာလ.ဲ.." 

            "ေအး... အဒဲီကစိၥအတြကပ္ဲ 

ခုနက ငါနင့္ကို  ေတာင္းပန္ခဲ့တာပါ...။ 

အျဖစ္မွန္ေတြ အားလံုးသရိကန္ဲ႔ 

ဖံုးကြယထ္ားတဲ့အတြက ္ ငါ့ကိုခြင့္ 

လႊတပ္ါ ႏြယ .္..။ တကယေ္တာ့ 

ကိုဖိုးခြားက အနစ္နာခံခ်င္ခဲ့တာပါ...။ 

သ  ူအခုဘယမ္ွာလဆဲိုတာ နင္သလိား.။ 

သအူခု စကၤာပူမွာ သ႔ူေရာဂါအတြက ္

ေဆးသြားကေုနရတယ .္..။" 

            "ဟင္...  ...  ...  ေမာင္မွာ 

ဘာေရာဂါရွိလို႔လဟဲင္..." 

ကၽြန္မရဲ႕ ႏွလံုးသားတစ္ခုလံုး 

လညေ္ခ်ာင္းကို လာဆို႔ေနသလိုပဲ...။ 

ကၽြန္မရဲ႕ေသြးေတြလညး္ ပူပန္မႈ 

ေၾကာင့္ ဆပူြကက္နု္ျပီ...။ ဘရုား... 

ဘရုား... ေမာင္ ဘာမွမျဖစ္ပါေစနဲ႔...။ 

"ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီလိုအခ်ိန္ 

ေလာကက္ေပါ့... ကိုဖိုးခြားက  ေခါင္း 

ခဏခဏကိုကလ္ို႔ ေဆးခန္းသြား ျပရင္း 

သ႕ူဆမီွာ ဘရိမ္းက်ဴမာ (Brain 

Tumor) ရွိေနျပီဆိုတာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 

သလိိုကရ္တယ.္..။ သတိဲ့အခ်ိန္က 

လညး္ အေတာ္ေနာကက္ သ်ြားခဲ့ေတာ့ 

က်ဴမာဆလဲေ္တြဟာ ဦးေႏွာကထ္ကဲို 

ထိုးေဖာကဝ္င္ေရာကစ္ ျပဳေနခဲ့ျပီ...။" 

အိုး............  ေမာင္ရယ .္.. 

ေမာင္ရယ .္..။  ေမာင့္ဆမီွာမွ ဒီေရာဂါ 

က လာျဖစ္ရသတဲ့ကြယ .္..။  ေမာင့္အ 

စားကၽြန္မ  ေသေပးလို႔ရရင္ သပိ္ 

ေကာင္း မွာပဲေနာ္...။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိး 

ေတြထကစ္ာရင္ အမိ္ခ်စ္နဲ႔ေမာင္ 

လကထ္ပ္သြားတယဆ္ိုတာကိုပဲ ကၽြန္မ 

ပိုျပီးအလိုရွိပါတယေ္မာင္...။ အခုေတာ့ 

ကၽြန္မရဲ႕ လကက္ န်္အားအင္ေတြ 

တတတိျိပိဳ... ကၽြန္မရဲ႕ဘဝက အခုမွ 

တကယ  ္ ေသဆံုးသြားေတာ့မယ ္

ထင္ပါရဲ႕...။ 

 

       "ဦးေႏွာကက္ို ခြဲစိတရ္မွာဆိုေတာ့ 

ခြဲစိတမ္ႈကလညး္  ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ 

ေအာင္ျမင္မယတ္ဲ့...။ တကယလ္ို႔ 

ခြဲစိတမ္ႈေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္  ေတာင္အလြန္ 

ဆံုးႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္  ေလာကပ္ဲ အသက ္

ရွင္ခြင့္ရမယ .္..။ 

ဒီအတိုင္းထားလိုကရ္င္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ 

ထကပ္ုိျပီး အသကမ္ရွင္ႏိုင္ေတာ့ဘးူ 

တဲ့...။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက ္

ပိုျပီးအသကရ္ွင္ႏုိင္ေပမယ့္ ေသခ်င္ေသ 

သြားႏုိင္မယ့္ ခြဲစိတမ္ႈအစား နင့္အနား 

မွာ တစ္ႏွစ္ေလာကဆ္ကေ္နခြင့္ကိုပဲ 

ကိုဖိုးခြားက  ေရြးခ်ယခ့္ဲတယေ္လ...။ 

ဒီရကေ္တြမွာ တစ္ခ်္ိန္လံုး သကူ 

နင့္အနားမွာ ရွိေနခဲ့တာ...။  ေနမထြက  ္

ခင္ကေနျပီး မုိးဆံုးဆံုးခ်ဳပ္တဲ့အထ ိ

နင္တို႔တုိကခ္န္းနဲ႔ မ်ကႏ္ွာခ်င္းဆိုင္က 

အခန္းမွာပဲေနတယ.္..။  ျပီးေတာ့ 

နင့္လႈပ္ရွားမႈေတြအားလံုးကို ဗီြဒီယုိရုိက ္

ထားတယ .္..။ ညဘက  ္ လေူတြအား  

လံုးအပိ္တဲ့အခ်ိန္က မ်ွ အဒဲီအေခြေတြကို 

ဖြင့္ျပီး ငိုတယ .္.." 

 

        အမိ္ခ်စ္ကေျပာေနရင္းနဲ႔ပဲ 

ကၽြန္မပခံုးေပၚမွီခ်လိုကျ္ပီး ငိုတယ .္..။ 

အမိ္ခ်စ္ကိုမငိုပါနဲ႔ဟာလို႔  ေျပာခါနီးမွ 

ကၽြန္မရဲ႕ပါးျပင္ေတြလညး္ စိုရႊဲေနျပီမွန္း 

သေိတာ့တယ .္..။ 

ရႈိကသ္စံြကေ္နတဲ့အသနံဲ႔ပဲ အမိ္ခ်စ္က 

စကားကိုဆကတ္ယ .္..။ 

     

            "သကူ နင္သ႕ူကိုမုန္းျပီး 

ေမ့သြားေလာကမ္ယ  ္ ထင္ေနတာ...။ 

အခုေတာ့ သထူင္ထားသလိုလ ဲ

မျဖစ္ေတာ့ နင့္ကိုလညး္ သနား... 

ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ကိုလညး္ အားမရွိနဲ႔... 

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ နင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္လိုက  ္

ငိုလိုကန္ဲ႔ပဲ... အစားပ်က ္ အေသာက ္

ပ်ကျ္ဖစ္ျပီး  ေရာဂါက ပိုဆိုးလာတယ ္

ဟာ...။  ေနာကေ္တာ့ ဘယလ္ိုမွဆက ္

ထားလို႔မရေတာ့တာနဲ႔ မနညး္ေခ်ာ့ျပီး 

စကၤာပူကို ပို႔လိုကၾ္ကတယ .္..။ မသြား 

ခင္ေလးမွာပဲ ငါ့ကိုေခၚျပီး... နင့္ဆကီို 

သြားဖို႔  ေျပာတယ .္..။ သမူေျပာလညး္ 

ငါသြားေတာ့မယဆ္ိုတာ သသူပိုံပါပဲ...။ 

နင့္ကို သ႕ူအစား ခြင့္လႊတဖ္ုိ႔ေတာင္း 

ပန္ေပးပါတဲ့...။ သလူပု္တာေတြက 

အရမ္းမွားသြားျပီ ထင္တယတ္ဲ့...။ 

သကူ နင့္ကို မခံစားေစခ်င္လို႔ပါတဲ့...။ 

ေနာကျ္ပီး သေူသသြားတဲ့အခါ နင္ဘဝ 

ကိုနင္  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဆကျ္ပီးေန 

ပါ့မယလ္ို႔လ  ဲ ကတေိပးပါတဲ့...။ အဒဲါ 

ေတြက သ႕ူရဲ႕ေနာကဆ္ံုးဆႏၵေတြ 

ပဲတဲ့...။ နင့္အတြက  ္ သေူရးထားတဲ့ 
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ကဗ်ာတစ္ပုဒ္လညး္ ထည့္ေပးလိုက ္

တယ .္.." 

 ကၽြန္မက   ေမာင့္ကိုခြင့္မလႊတပ္ဲ 

ဘယေ္နလမိ့္မလ ဲ ေမာင္ရယ .္..။ 

အဒဲါကို  ေမာင္မသေိရာ့သလား...။ 

ေနာကျ္ပီး ဒီကစိၥက   ေမာင့္ကို 

ခြင့္မလႊတစ္ရာမွ မဟတုပ္ဲ...။ ေမာင္က 

ကၽြန္မအတြကပ္ဲ အားလံုးကိုစဥ္းစား 

ခဲ့တာကိုး...။ ကၽြန္မက  ေမာင့္ကို 

ဘယေ္လာကခ္်စ္သလဆဲုိတာကို 

လညး္  ေမာင္မသေိရာ့သလားကြယ .္..။ 

အခုေတာ့  ေမာင့္အနားမွာ ကၽြန္မ 

ေနခြင့္မရလိုကေ္တာ့ဘးူေပါ့...။ 

ေမာင္ရယ .္.. ကၽြန္မမရွိတဲ့အခါမွာ 

ေမာင္လညး္ ကၽြန္မလိုပဲ အရမ္းလြမ္း 

ေနရမွာပဲေနာ္...။  ေမာင့္ကို ကၽြန္မ 

သနားလိုကတ္ာ...။  ေဝဒနာကတစ္ 

ဖက  ္အလြမ္းကတစ္ဖကန္ဲ႔ ေမာင္ဘယ ္

ေလာကေ္တာင္ ေၾကကြဲေနလိုကမ္လ .ဲ။ 

အို...  ေတြးၾကည့္ရင္းေတာင္မွ  ေမာင့္ 

အစား ကၽြန္မရင္ေတြနာလိုကတ္ာ...။ 

ေမာင္ရယ .္.. ကၽြန္မကို ခြင့္လႊတပ္ါ 

ကြယ .္..။  ေမာင့္ကိုနားမလညခ့္ဲတဲ့ 

အတြက  ္ ကၽြန္မေမာင့္ကို မျပဳစုလိုက ္

ရေတာ့ဘးူ  ေမာင္ရယ .္..။ အခုေတာ့ 

ကၽြန္မမရွိတဲ့ေျမမွာ  ေမာင္တစ္ေယာက ္

တညး္ အားငယေ္နရွာေရာေပါ့ေနာ္...။ 

ဘာလို႔မ်ား ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ 

အခ်စ္ကို ကၾံကမၼာက မ်ကႏ္ွာသာမ 

ေပးခဲ့တာလဟဲင္...။ တကယဆ္ို ေမာင္ 

မရွိတဲ့ ဘဝမွာ ကၽြန္မလညး္ ဘယေ္န 

ႏိုင္ပါ့မလကဲြယ .္..။ အဒဲါကို  ေမာင္က 

ၾကိဳသေိနခဲ့တယေ္နာ္...။ ဒါ့ေၾကာင့္ 

ကၽြန္မဆကီ  ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဘဝ 

ကိုျဖတသ္န္းပါ့မယဆ္ိုတဲ့ ကတကိို 

ေတာင္းတာေပါ့...။ ေမာင္ျဖစ္ေစခ်င္တ 

အတိုင္းလညး္ ကၽြန္မက အျမဲတမ္းျဖစ္ 

ေစမယဆ္ုိတာလ  ဲ ေမာင္က ၾကိဳသေိန 

ခဲ့တာပါပဲ...။  ေမာင္က ကၽြန္မအတြက ္

အဖိုးမျဖတႏ္ုိင္တဲ့ ခ်စ္သ ူ

တစ္ေယာကပ္ါကြယ .္..။    ေမာင္က 

ကၽြန္မကို နားအလညႏ္ုိင္ဆံုး သတူစ္ 

ေယာကပ္ါပဲကြယ .္..။  

        ငိုရႈိကရ္င္းနဲ႔ပဲ ေမာင္ေပးလိုကတ္ဲ့ 

ကဗ်ာစာရြကက္ေလးကို ထတုျ္ဖန္႔ျပီး 

ဖတလ္ိုကမ္ိတယ .္..။ 

"ေနာကဆ္ံုးဝိညာဥ္"  
 
ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕ ပံုရိပ္ဟာ 
တစ္ေယာကရ္ဲ႕ သစ္ပင္အိုမွာ 
ေဝဆာလာတဲ့ေနာကတ္စ္ေယာကရ္ဲ႕ 
ရြကသ္စ္ႏုႏုေလး ျဖစ္တယ .္..♥ 
ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕ ဂီတဟာ 
တစ္ေယာကရ္ဲ႕ အမိ္မကက္ို ခိုလႈံတဲ့ 
ေနာကတ္စ္ေယာကရ္ဲ႕ 
ရယသ္လံြင္လြင္ေလး ျဖစ္တယ .္..♥ 
ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕ အလကၤာဟာ 
တစ္ေယာကရ္ဲ႕ ဦးေႏွာကန္ဲ႔ေရးခဲ့တဲ့ 
သမိုင္းကို  . .. .. . 
ေနာကတ္စ္ေယာကရ္ဲ႕ ႏွစ္လံုးသားနဲ႔ 
ျပန္လညဆ္န္းစစ္ျခင္း ျဖစ္တယ .္..။ 
ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕ ဥယ ာ်ဥ္ဟာ 
တစ္ေယာကက္ အမွတတ္မဲ့က်ဲခဲ့တဲ့ 
ပန္းမ်ဳိးေစ့ကို . .. . . 
ေနာကတ္စ္ေယာကရ္ဲ႕ ႏွလံုးေသြးနဲ႔ 
ေရေလာင္းေပါင္းသင္ျခင္း ျဖစ္တယ .္..။  
ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႔ ဝိညာဥ္ဟာ 
သမူရဲ႕ အဝါေရာင္ စကၠဴငွကက္ေလးနဲ႔ 
ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ 
စကၠဴငွကက္ေလးရဲ႕ 
ပံုမက  ်ပန္းမက  ်လပွမႈလညး္ 
ျဖစ္တယ .္.......♥������..♥ 
  

----------♥-----------♥----------♥-----

----- 

အခန္း (၃) 

"ငါတို႔ ျပန္ၾကရေအာင္ ႏြယ .္.." 

        ေမာင့္အရုိးျပာေတြကို 

ျမႈပ္ထားတဲ့  ေနရာကို  ေငးၾကည့္ရင္း 

ေတြေဝေနတဲ့ ကၽြန္မကို အမိ္ခ်စ္က 

လမွ္းေျပာတယ.္..။ ကၽြန္မ  ေမာင့္ကို 

တစ္ေယာကတ္ညး္ မထားခဲ့ႏိုင္ဘးူ 

ကြယ .္..။  ေမာင္အနားမွာ ကၽြန္မေန 

ခ်င္ေသးတယ .္..။ ေမာင့္ကို မေျပာျဖစ္ 

လိုကတ္ဲ့စကားေတြကို ဆကျ္ပီးေျပာေန 

ခ်င္ေသးတယ .္..။  ေမာင့္ကို မေစာင့္ 

ေရွာကလ္ိုကရ္တဲ့ ကၽြန္မကို ခြင့္လႊတဖ္ုိ႔ 

လညး္  ေတာင္းပန္ခ်င္ေနေသးတယ ္

ကြယ။္ ေမာင္ရယ .္ ကၽြန္မအသညး္ေတြ 

က်ိဳးေက က်နု္ျပီထင္ပါရဲ႕...။ ငိုရလြန္း 

လို႔လညး္ မ်ကရ္ညေ္တြခမ္းကနု္ျပီ 

ေမာင္...။  ေမာင့္ကို  ေပးခဲ့တဲ့ကတ  ိ

အတြကလ္ညး္ ကၽြန္မအသကရ္ွင္ဖို႔ 

အားအင္ေတြလိုတယ ္ေမာင္...။ ကၽြန္မ 

ဘာကိုမွ ရင္မဆိုင္ရဲေလာကေ္အာင္ကို 

ပင္ပန္းလြန္းေနျပီေမာင္ရယ .္..။ 

ဘယက္ိုသြားသြား ဘာကိုလပု္လပု္ 

ေမာင့္အရိပ္ေတြခ်ညး္ပဲ...။  ေမာင္နဲ႔ 

တတူဲ့သေူတြေတြ႔ေတာ့လညး္  ေမာင္နဲ႔ 

တလူိုကတ္ာဆိုျပီးလြမ္းရဦးမယ.္..။ 

ေမာင္နဲ႔မတတူဲ့သေူတြေတြ႔ေတာ့လညး္ 

ေၾသာ္...  ေမာင္က ဒီလိုမဟတုပ္ါလား 

ဆိုျပီး လြမ္းရဦးမယ.္..။ ကၽြန္မမွာ အား 

အင္ေတြလံုေလာကပ္ါ့မလားကြယ.္..။ 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမာင့္ဆႏၵအတိုင္း ကၽြန္မ 

ဘဝကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ၾကိဳးစားပါ့မယ .္..။ ကၽြန္မအနားမွာ 

ရွိတဲ့သေူတြကိုလညး္ တတႏ္ုိင္သ 

ေလာက  ္ ကညူေီဖးမမယ.္..။  ျပီးရင္ 

အဒဲီကသုိုလေ္တြကို ေမာင္ရပါေစဆိုျပီး 

အမွ်ေဝမယ.္..။  ေနာကဘ္ဝမွာ 

ေမာင္ခ်စ္တဲ့သနူဲ႔ပဲ  ေပါင္းရပါေစဆိုျပီး 

ဆေုတာင္းမယ.္..။ ဘဝဆကတ္ိုင္း 

အခုလိုအျဖစ္ဆုိးမ်ဳိးနဲ႔  ေမာင္ေဝး 

ပါေစေတာ့ကြယ .္..။ 
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         ေမာင္ေပးလိုကတ္ဲ့ စကၠဴငွက  ္

ရုပ္ေလးေတြနဲ႔ ကၽြန္မေခါကထ္ားတဲ့ 

စကၠဴငွကရ္ုပ္ေလးေတြကို ေမာင့္အတုဂ္ူ 

ေလးေပၚမွာ တင္ထားလိုကျ္ပီေနာ္...။ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အပိ္စကေ္နတဲ့  ေမာင့္ရဲ႕ 

အတုဂ္ူေလးရယ .္. ေဘးနားက လပွတဲ့ 

ပန္းပင္ေလးေတြရယ .္.. စကၠဴငွက  ္

ကေလးေတြရယက္ အခုအခ်ိန္မွာ 

အရမ္းကိုလပွေနတယ ္ ေမာင္...။ 

ဟတုပ္ါတယ .္.. ေမာင္ေျပာခဲ့တာအမွန္ 

ပါပဲ...။ ခ်စ္ျခင္းတရားရဲ႕  ေနာကဆ္ံုး 

ဝိညာဥ္ဟာ  ေမာင္ရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ 

စကၠဴငွကရ္ုပ္ေလးနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ အဝါ 

ေရာင္စကၠဴငွကရ္ုပ္ေလးတို႔ရဲ႕ အခ်ဳိး 

မက တ်ဲ့လပွမႈပဲ ျဖစ္တယက္ြယ .္..။ 

♥���� .ၿပီး ……………….♥ 

                 ေရႊယနု္ 

( ဝန္ခံခ်က။္        ။ ဒီဝတၱဳတုိေလးကိုေရးဖို႔ စိတက္းူရခဲ့တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တတယိႏွစ္မွာပဲ Brain Tumor နဲ႔ အသကဆ္ံုးသြားရွာတဲ့ 
ညငီယေ္လးတစ္ဦးကို သတရိသြားတာက စတင္ခဲ့တာပါ။ ညေီလး  ေကာင္းရာမြန္ရာေရာကပ္ါေစ...။  ေနာကျ္ပီး ဒီဝတၱဳထမဲွာပါတဲ့ 
ဇာတေ္ကာင္ေတြရဲ႕နာမညဟ္ာ သငူယခ္်င္းေတြရဲ႕ နာမညပ္ါ။ အဒဲီလို သံုးခြင့္ေပးတဲ့ သငူယခ္်င္းဖုိးခြားနဲ႔ မိုးမခႏြယတ္ို႔ ႏွစ္ေယာကက္ိုလညး္ 
ေကး်ဇူးတင္ပါတယ။္ ဖိုးခြားကို ေနာကထ္ပ္ေကး်ဇူးတင္ရမွာကေတာ့ သ႕ူရဲ႕ ကဗ်ာေလးကို ယျူပီးသံုးစြဲခြင့္ေပးထားလို႔ပါပဲ။ ထပ္ျပီး ေကး်ဇူးပါ 
ဖိုးခြားေရ...။ ) 

ပန္းဘာသာ   ဘနု္းသန္႔ခန္႔
 

၁။စာသင္ခန္း  

ျငိမ္ျငိမ္ေလးထိုင္ေနၾကသမူ်ားၾကားတြင္ တိုးတိုးတတိ  ္

တတိေ္လးကိုယထ္ိုင္ေနသည။္ မၾကားတတသ္ ူတို႕အတြက ္

အပ္က သ်ပံင္ၾကားလမိ့္မညမ္ဟတု။္သငူယခ္်င္းက 

ေျပာဖူးတယ .္....  ``တခါတခါ အားလုံးရိွေနေပမဲ့ 

ႏွစ္ေယာကတ္ညး္ သင္ၾကားေနတတတ္ယက္ြ́́တဲ့...။ 

             ၂။ဖတစ္ာ 

ပန္းပြင့္ေလးအေၾကာင္းကို သင္ပုန္းၾကးီဖတစ္ာလို 
ရြတျ္ပခ်င္ပါ၏။သို႕ေပမဲ့ ကိုယမ္ွာ ပုဒ္ရင္းစာအပု္ မရိွခဲ့။ 

ေ၀းလေံငးေမာ ကိုယ့္ႏႈတခ္မ္းတင္းတင္းက ဘယလ္ိုမွ ေျပာမ 
ျပတတဘ္းူ။တစ္ခုသာသသိည။္ ပန္းပြင့္ေလးသည ္၀တမ္ႈန္၊ 
၀တရ္ညရ္ညတ္ို႕ကို ငြားငြားစြင့္စြင့္ပန္ရင္း လလွြန္းေန၏။ 

           ၃။ ေကာ်င္းဆင္းခ်ိန္ 

တစ္ကိုယတ္ညး္ လမွ္းရ၍ ကိုယ့္ေျခလမွ္းတို႕ ေလလိုျမန္ေန၏။ 
သို႕ေသာ္ ပန္းရနံ႕ ေလးသာ တြဲခို၀န္းရီလိုကမ္ည ္ဆိုပါလွ်င္... 

ကိုယ  ္ျငိမ့္ျငိမ့္သာသာေလး လမွ္း၀ံ့ပါသည။္ 

       ၄။အမိ္စာ 

အျပန္လမ္းတြင္လညး္ စဥ္းစားအေျဖရွာလာခဲ့သည။္ 

စာၾကည့္စာပြဲတြင္လညး္ ေငးငူလင္းျဖာ ၾကည့္သည။္အပိ္ယာ 

ထကမ္ွာေတာင္ လြင့္ေမ်ာေတြးေတာမိ၏။ ေနာကဆ္ုံး လမင္း 

ၾကးီကို ေငးျပီး ဘာမွမေတြးေတာ့ဘသဲာ လြမ္းလိုကရ္သည။္ 

    ၅။၀တတ္ကဆ္ေုတာင္း 

ထုိသို႕ျဖင့္ပင္.... အႏၥေျခလမွ္းကို လမ္းျဖစ္ေအာင္ႏွင္ခဲ့ပါ၏။ 

ထုိသို႕ျဖင့္ပင္.... အေမွာင္ေဖာင္ေဖာင္ကို လမင္းျဖစ္ေအာင္ 

လင္းခဲ့ပါ၏။ 

ထုိသို႕ျဖင့္ပင္.... 

ႏွင္းေခါင္ေခါင္မွာ ေႏြလညေ္ရာကခ့္ဲပါ၏။ 

ဤ မွန္ေသာ သစၥာေၾကာင့္ 

အကၽြန္ဆိုသည့္ ပန္းဘာသာကို 

ၾကင္သနူားလညပ္ါေစသား......။ 

 

ဘနု္းသန္႔ခန္႔
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(၁) 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ 

သ မူ အသက  ္ (၁၈) ႏွစ္မျပည့္ေသးခင္မွာပင္ 

သငူယခ္်င္းမ်ား၏ အဆြယေ္ကာင္းမွူေၾကာင့္ ဘရုားမွ 

အျပန္တြင္ အလညလ္ြန္ျပီး အမိ္ျပန္ေနာကက္ လ်ာသည။္ 

သမူ၏ ဖခင္သည  ္ အလြန္အရုိကၾ္ကမ္းေသာသ ူ ျဖစ္သည။္ 

ညေန ၆ နာရီဆုိေသာအခ်ိန္သည ္ သမူဖခင္က သမူအား 

ခြင့္ျပဳေပးထားေသာအခ်ိန္ထက ္ မ်ားစြာေနာကက္ ေ်နျပီ 

ျဖစ္သည။္ သမူအျပစ္အတြက  ္ အေဖေပးမည့္ အျပစ္ဒဏက္ုိ 

သမူ မညသ္ုိ႕နညး္ႏွင့္မွ် ခံႏုိင္မညမ္ဟတုေ္ပ။ သမူ 

အမိ္သုိ႕မျပန္ရဲေတာ့။  

သမူတြင္ ခ်စ္သတူေယာကရ္ိွသည။္ သုိ႕ေသာ္ 

အခ်စ္ဦးေတာ့ မဟတုေ္ပ။ ထုိခ်စ္သႏူွင့္ သမူသည  ္

ကုိးကြယသ္ည့္ဘာသာမတေူပ။ အေဖသည ္ ထုိအေၾကာင္းကုိ 

ရိပ္မိစဥ္ကပင္ ဓါးၾကမိ္း ၾကမိ္းႏွင့္ျပီးျဖစ္သည။္ ယခုုလုိ 

အမိ္ျပန္ေနာကက္ မ်ည့္အျဖစ္မ်ဳိးတြင္ အေဖသည ္မညသ္ည့္စစ္ 

ေဆးေမးျမန္းျခင္းမွ်ပင္  ျပဳမညမ္ဟတုပ္ဲ သမူအား ရုိကႏ္ွက  ္

လမိ့္မည။္ မိဘဟသူည  ္ သားသမီးအား နာကင်္ေစလုိမွဴ 

မပါပဲႏွင့္ အသတိရားရေစရန္၊ လမိၼာယဥ္ေက း်မွူရွိေစရန္ 

ရုိကၾ္ကသညဟ္ ု သမူ ၾကားဖူးသည။္ သို႕ေသာ္ သမူဖခင္ 

ေပးသည့္ နာက င်္မွူကား အသႏဲွလုံးသုိ႕တုိင္ စီးဆင္းေစမညမ္ွန္း 

သမူသႏိွင့္ေနသည။္  

“ ဟာ… ငါ အမိ္မျပန္ရဲေတာ့ဘးူဟာ.. ငါ…ငါ 

…အေဖ့ကုိေၾကာကတ္ယ ္” 

“ ဒါဆုိ ဘယလ္ုိလပု္ၾကမလ ဲ” 

(၂) 

ေျပာရင္း စဥ္းစားရင္း သမူႏွင့္ သငူယခ္်င္းတစု၏ 

အမိ္အျပန္လမ္းတြင္ သမူခ်စ္သကူို သမူလမွ္းေတြ႕လုိကရ္ 

သည။္ သမူ ရင္ထ  ဲ စိတလ္ွဴပ္ရွားသြားသည။္ မညသ္ုိ႔ပင္ဆုိေစ 

ယခုလုိ  ေမွာင္ရီပ်ဳိးစအခ်ိန္တြင္ သမူ အားကုိးအယုံၾကညဆ္ံုး 

သည  ္သမူခ်စ္သပူင္ျဖစ္သည။္  

“ ေမာင္… ” 

“ ဟင္…အခ်စ္… ဒီအခ်ိန္ၾကးီ ဘယက္ျပန္လာတာလ”ဲ 

သမူ၏ခ်စ္သသူည ္သမူအားျမတႏ္ိုးစြာျဖင့္ “အခ်စ္” ဟေုခၚ 

တတေ္လသည။္ ထုိအခ်ိန္သည ္စာေရးဆရာ သေုမာင္၏ 

“အခ်စ္” ဆုိေသာ၀တၳဳ ေခတစ္ားေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ “အခ်စ္” 

ဆုိေသာ အေခၚအေ၀ၚသညလ္ညး္ ေရပန္းစားေနေသာအခိ်န္ 

ျဖစ္သည။္ 

သမူအက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ သလူညး္ စဥ္းစား 

ရခကေ္နသည။္ အမိ္ျပန္ဖုိ႕ အၾကမိ္ၾကမိ္ ေျပာေသာ္လညး္ သမူ 

ကေၾကာကအ္ား လန္႕အား ျငင္းဆန္သည။္  

 

“က…ဲ ဒါဆုိလညး္ အခ်စ္  ေမာင့္ကုိ ယုံတယဆ္ုိရင္ 

ေမာင့္ေနာကသ္ာ လုိကခ့္ဲေတာ့ေနာ္”  

သမူေခတေၲတာ့  ေတြေ၀ သြားသည။္ သုိ႕ေသာ္ သမူအေဖ၏ 

ေရေႏြးအုိးတညေ္သာ  ေဂါကတ္ျံဖစ္သာ ရုိကလ္ွ်င္ဟေူသာ 

လွ်ပ္တျပတအ္ေတြး တုိ႕သည ္ သမူ၏ေတြေ၀မွဴကုိ 

ရုိကခ္ဳိ်းျပစ္လုိကေ္လသည။္ 

(၃) 

သႏူွင့္ခုိးရာလုိကေ္ျပးေတာ့ သမူဖခင္ေရာ.. သမူ 

ဘၾကးီေရာ.. တအမိ္သားလံုး ပူေလာင္ပြကေ္လာရုိကက္နု္ 

ၾကသည။္ သမူဘၾကးီကလညး္ ဗုိလၾ္ကးီတဦးျဖစ္သညႏ္ွင့္အည  ီ
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တစ္ရပ္ကြကလ္ံုးကုိ ပုိကစ္ိတတ္ုိကရ္ွာၾကသည။္  သုိ႕ေသာ္ 

“အႏၲရယအ္ရွိဆံုးေနရာသည ္ အလံုျခံဳဆံုးျဖစ္သည”္ ဆုိသည့္ 

အတုိင္း အမိ္နီးနားခ်င္းျဖစ္ေသာ သမူခ်စ္သ၏ူ ေနအမိ္တြင္ပင္ 

ပုန္းေနခဲ့ရာ ရကသ္တပၲတ  ္ ၾကာျမင့္မွပင္ သမူတုိ႕ရွိသည့္ 

ေနရာအား သမူ၏ဖခင္က သရိိွသြားသည။္ သ႕ူဘကမ္ွ 

သမူအားျပန္အပ္ျပီး မိသား ဖသားပီပီ  ေတာင္းရမ္းေစ့စပ္ဖုိ႕ 

ေျပာသညက္ုိပင္ သမူမိဘေတြဘကမ္ွ လကမ္ခံခဲ့ၾကေပ။ 

သုိ႕ေသာ္ သမူသည  ္ သႏူွင့္နီးစပ္ရန္ အျမဲတေစ 

ၾကိဳးစားလွ်ကရ္ိွသည။္ သမူသညလ္ညး္ အပ်ဳိျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ 

ထေူထာင္ျပီးေသာ သမူဘ၀ကုိ သမူဘာသာ  ေလ်ွာကလ္မွ္း 

လုိသည။္ ေကာင္းလွ်င္လညး္ စံမည။္ ဆုိးလွ်င္လညး္ ခံမည။္ ဒါ 

သမူ၏ ဆံုးျဖတခ္်ကျ္ဖစ္သည။္ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ မိဘမ်ားအလစ္ 

တြင္သမူသည ္ သ႕ူခ်စ္သထူ ံ ေနာကတ္ၾကမိ္ထြကေ္ျပးခဲ့ 

ေလသည။္ သမူမိဘမ်ားကလညး္ သမူတုိ႕ ႏွစ္ေယာကအ္ား 

မညသ္ုိ႕မွ်ခြဲ၍ မရမည့္အတတူ  ူ သမူအားလစ္လွ်ဴရွူထား 

ခဲ့ၾကေလသည။္ 

(၄) 

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ 

သုိ႕ေသာ္ သမူထင္မွတထ္ားသလုိ ဘ၀ကမခ်ဳိျမိန္ 

ခဲ့ေပ။ ဘာသာမတသူည့္လမူဳိ်းမ်ားၾကား၌ သမူအတြက  ္

အသြင္မတသူညမ္်ားလညး္ရွိ၏။ အယအူဆမတသူညမ္်ား 

လညး္ရွိ၏။ စိတဆ္င္းရဲ ကိုယဆ္င္းရဲ ရွိရေသာ္လညး္ သမူ 

ခ်စ္သကူေတာ့ သမူအနားမွာ အားေပးျမဲပင္။ သသူည  ္သမူအား 

ေက ာ်င္းဆကထ္ားေပးသည။္ 

အထကတ္န္းစာေမးပြဲေျဖသည့္အခ်ိန္တြင္ သမူထ၌ံ ကုိယ၀္န္ 

ရွိေနေပျပီ။  သညလ္ိုႏွင့္ သမီးဦးေလးရလာေတာ့ သမူမိဘမ်ား 

ဘကမ္ွ သမူအား  ျပန္လညအ္သအိမွတျ္ပဳခဲ့ေလသည။္ 

သုိ႕ေသာ္ သမူ၏ စိတဆ္င္းရဲမွဴမ်ားကုိကား မညသ္႕ူကုိမ်ွ သမူ 

မွ်ေ၀မေပးခဲ့ေပ။ ညမီအရင္းမ်ားကုိပင္ ရင္မဖြင့္ခဲ့ေပ။ သမူ 

မိုကျ္ပစ္ပင္ မဟတုပ္ါလား။  

မညသ္ို႕မွ် မအပ္စပ္ေသာ သမူႏွင့္ သမူခင္ပြန္း၏ 

မိသားစုမ်ားအၾကားမွ ရုန္းထြကရ္န္ သမူစဥ္းစားမိေသာ 

အခ်ိန္တြင္ သမူ ဆရာအတတသ္င္အျဖစ္ နယျ္မိဳ႕ေလးတျမိဳ႕ 

သို႕တာ၀န္က ခ့်ဲေလသည။္ သမီးေလးလကက္ုိဆြဲ၍ သမူဘ၀ကုိ 

သမူရုန္းကန္ခဲ့ေလသည။္ ထုိစဥ္ သမူခင္ပြန္းကေတာ့ တခါတရံ 

လာေရာကေ္တြ႕ဆံုသညမ္ွလြဲ  ၍ သမူႏွင့္အတူ့ နယျ္မိဳ႕ေလး 

တျမိဳ႕တြင္ လုိကမ္ေနထုိင္ခဲ့ေပ။  

(၅) 

၁၉၈၄ ခုႏွစ္ 

မိသားစု၏  ေႏြးေထြးမွဴမရွိ၊ သမူမိဘမ်ား၏ 

အထင္အျမင္ေသးမွူမ်ားကုိ မခံႏုိင္ေသာ သမူ၏ခင္ပြန္းသည  ္

ပုိကဆ္ရံိွမွ ျဖစ္မည။္ သမူႏွင့္ သ၏ူ သမီးေလးကုိ လပူံုအလယ  ္

တြင္တင့္တင့္တယတ္ယထ္ားခ်င္သည။္ ထုိ႕အတြက  ္ သသူည  ္

ပုိကဆ္ရံလွ်င္ျပီးေရာဟ ု မညသ္ည့္အလပု္မ်ဳိးကုိ မဆုိ လပု္ဖုိ႕ 

ဆံုးျဖတထ္ားသည။္ ထုိစဥ္ သငူယခ္်င္းတေယာက၏္ အဆက  ္

အသြယျ္ဖင့္ ကယရ္ီအလပု္ကုိ သရူခဲ့သည။္ ပထမေတာ့ 

ဘာပစၥညး္မွန္း သ  ူ မသခိ့ဲ။ သသူရိျပီးသည့္ေနာကတ္ြင္လညး္ 

ထုိအရာအား မညသ္ုိ႕မွ်ျဖတမ္ရေအာင္ သစူြဲလမ္းသြားေလျပီ။ 

သုိ႕ေသာ္ သမူႏွင့္ သမီးေလးအေပၚတြင္ေတာ့ သ  ူ

တာ၀န္ေက လ်ုိသည။္ ထုိ႕ေၾကာင့္ သမူတာ၀န္က ရ်ာ ေဒသသုိ႕ 

အလညသ္ြားတုိင္း သမူသုံးဖုိ႕ သ  ူ ပုိကဆ္ေံတြအပ္ခဲ့သည။္ 

သမူသည ္ အလြန္ေစ့စပ္ေသာ မိန္းမတေယာကျ္ဖစ္သည။္ သ  ူ

ေပးေသာပုိကဆ္မံ်ားကုိလညး္ အစုအေဆာင္းေတာ္ေသာ 

မိန္းမျဖစ္သည။္ သို႕ေသာ္ သေူပးခဲ့ေသာ ပုိကဆ္မံ်ားသည ္

သ႕ူအတြကခ္်ညး္  ျဖစ္လုိ႕ေနခဲ့မွန္း သ  ူ ေနာင္တရမွ 

သခိ့ဲရေသာ္လညး္ ဘာမွ်မတတႏ္ိုင္ေတာ့ျပီ။  

 

 

 

 

 

 

www.mysuboo.com


 

www.mysuboo.com 

38 

38 

(၆) 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္မ်ားစြာ  ေနာကမ္ွာက န်္ခဲ့ေလျပီ။ သမူ သမီးေလး 

ပင္လွ်င္ အပ်ဳိေဖာ္၀င္ေနျပီ။ ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္း သမူဘ၀တြင္ 

သမူခင္ပြန္းထသံုိ႕  ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕ရသညက္လညး္ 

အၾကမိ္ၾကမိ္ရွိသည။္ သမူ မိခင္က  စိတဆ္ိုးလြန္းစြာျဖင့္ “ညညး္ 

ကြာသာ ကြာလာခဲ့… ညညး္ကုိ ငါတုိ႕  ေရႊေပၚျမတင္ 

ထားႏုိင္ပါေသးတယ”္ ဟ  ု မညသ္ုိ႔ပင္ ဂရုဏာေဒါေသာ 

ႏွင့္ေျပာသညျ္ဖစ္ေစ၊ သမူကေတာ့  ျပန္မသြားခဲ့ေပ။ 

အစထကဲပင္ “လင္ေကာင္းရင္ စံ၊ လင္ဆုိးရင္ ခံ” ဟ  ု

သမူဆံုးျဖတထ္ားျပီးသားပင္။ မညသ္ုိ႔ပင္ဆုိေစ သမူအတြက  ္

သသူည ္ ခင္ပြန္းပင္ျဖစ္သည။္ သ႕ူအတြကလ္ညး္ သမူရွိမွျဖစ္ 

မညဟ္  ု ယဆူထားသည။္ သမူ၏ သ႕ူအေပၚမျငိဳျငင္မွူမ်ားကုိ 

အရြယေ္ရာကလ္ာေသာ သမီးၾကးီကပင္  

“အေမရယ…္ မ်ကႏ္ွာငယလ္ုိကတ္ာ… အဒဲီ 

ေမာ္လျမိဳင္ေတာင္စြန္းအထေိတာင္ အေမ 

လုိကမ္ေနပါနဲ႕ေတာ့… ထားလုိကေ္တာ့..အေဖလြတေ္တာ့လညး္ 

ျပန္လာမွာပဲဟာ… သေူနတတပ္ါတယ”္ 

“ေအာ္.. ဘယဟ္တုပ္ါ့မလ ဲ သမီးရယ .္. ၊ သ  ူ ေထာင္ထမဲွာ 

အေနရ အစားရေခ်ာင္ေအာင္ေတာ့ အေမလပု္ေပးရမွာေပါ့၊ 

အေဖကုိ အဒဲီလုိ မေျပာပါနဲ႕ သမီးရယ…္ သားသမီးနဲ႕ 

မိဘဆုိတာ အျပန္အလနွ္ေရြးခ်ယပ္ိုင္ခြင့္မရွိပါဘးူ၊ အေဖဟာ 

အေဖပါပဲ သမီးရယ…္ သမီးတုိ႕ ဒီအရြယထ္ေိရာကေ္အာင္ 

ေကြ်းေမြးလာခဲ့တာ သ႕ူမွာလ ဲေကး်ဇူးေတြရွိပါတယ”္  

“ဘာေကး်ဇူးလ…ဲ သမီးတုိ႕ကုိ လပူံုအလယမ္ွာ 

မ်ကႏ္ွာငယေ္အာင္ထားတဲ့ ေက း်ဇူးလား” 

သမူ သကျ္ပင္းေမာၾကးီတခ်ကခ္်လုိကသ္ည။္  

“သ  ူဟုိမွာ ေနမေကာင္းဘးူ သမီးရယ”္ 

သမူ ဒီေလာကပ္ဲ  ေျပာႏုိင္ေတာ့သည။္ သမီးကုိ ဒီထကပ္ိုျပီး 

သမူ ငရဲမရေစခ်င္ေပ။  

(၇) 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 

ေနာကထ္ပ္ ႏွစ္အနဲငယအ္တြင္းမွာပင္ သမူခင္ပြန္း 

ေထာင္ထမဲွာပင္ ဆံုးပါးသြားခဲ့ေလသည။္ သ၏ူ 

ေနာကဆ္ံုးအခ်ိန္တြင္ သ၏ူမိသားစု၀င္ေတြ အနားမွာမရွိပဲ 

ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရျပီး  ေသဆံုးသြားသညမ္ွာ ၀ဋ္ေၾကြးတခု 

ေပပဲဟ  ုတရားေတာ္ႏွလုံးသြင္းျပီး သမူ ေျဖသမိ့္ႏုိင္ခဲ့ေလသည။္ 

သ  ူ ဆံုးေတာ့ သမူအသကက္  ၄၀။ အရြယေ္ကာင္း၊ 

အလေွကာင္းတနု္း အခ်ိန္ျဖစ္သညႏ္ွင့္အည ီ လပု္ေဖာ္ကုိင္ဖက ္

ဆရာမမ်ားကေရာ၊ ညအီမမ်ားကပါ သမူအား၀ုိင္း၀န္း 

တုိကတ္ြန္းၾကေသာ္လညး္ သမူ မစဥ္းစားခဲ့ေပ။ သမူအား 

စိတ၀္င္စားေသာ ေက ာ်င္းဆရာလပူဳိ်ၾကးီမ်ား၊ တခုလပ္ မုဆုိးဖုိ 

မ်ားစြာရွိေသာ္လညး္ အမိ္ေထာင္ထပ္ျပဳဖုိ႕ သမူ မညသ္ုိ႕မွ် 

စဥ္းစား၍ မရခဲ့ေပ။  

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိ္ေထာင္ေရး၏ ဒုကၡမ်ားကုိ 

ခါးစညး္ခံခဲ့ရေသာ သမူအဖို႕ ဒီအသကအ္ရြယေ္ရာကမ္ွေတာ့ 

ေနာကထ္ပ္ အပူမရွာခ်င္ေတာ့ေပ။ သမူရင္ထတဲြင္လညး္ သ၏ူ 

ပုံရိပ္မ်ားကုိ  ေဖ်ာကဖ္်ကျ္ပစ္၍ မရေသးေသာေၾကာင့္လညး္ 

ျဖစ္သည။္ သ၏ူ ၾကင္နာမွဴ၊ သ၏ူ နားလညမ္ဴွ၊ 

သ၏ူခြင့္လႊတတ္တမ္ူွမ်ားသည ္ သမူ၏ သ႕ူအေပၚစိတန္ာက င်္ 

မွဴမ်ားကုိ အလုိလုိ  ေျပေလ ာ့်ေစႏုိင္ခဲ့ေလသည။္ 

“လြမ္းစရာရွိလွ်င္ ၊ နာစရာနဲ႕ေျဖ…. မေကာင္းတာရွိလွ်င္ 

ေကာင္းတာနဲ႕ေျဖ” ဆုိေသာ လၾူကးီသမူမ်ား၏ 

ဆိုဆံုးမမွဴမ်ားကုိ ႏွလံုးသြင္းခဲ့၍လားေတာ့မသ၊ိ သမူ သ႕ူအေပၚ 

မညသ္ည့္အခ်ိန္တြင္မွ မေကာင္း မျမင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

နိဂုံး 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 

သေူသဆံုးျပီး ၂ ႏွစ္ေလာကအ္ၾကာတြင္ သမူသမီး 

ေလးအမိ္ေထာင္ျပဳသည။္ ႏွစ္မ်ားစြာလညး္  ျဖတသ္န္းခဲ့ၾက  

ျပီးေနာက  ္သမူေျမးဦးေလးပင္ ၅ ႏွစ္အရြယသ္ုိ႕ေရာကခ့္ဲေလျပီ။ 

“သားအခ်စ္၊  ေျမးအႏွစ္” ဆုိသည့္စကားကုိ သမူလကခ္ံ 
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ရေလျပီ။ သမူသမီးေလးကုိ သမူမိခင္ အျဖစ္သညး္တနု္းက 

“အေမတုိ႕က ကေလးကုိ သပိ္အလုိလုိကတ္ာပဲ” ဟ  ု သမူ 

အေမ့အားအျပစ္တင္ခဲ့ဖူးသည။္  

“အေမတုိ႕မ်ားေနာ္… သားသမီးအတြကဆ္ို ပုိကဆ္ကံုိ 

ကတုက္တုစ္ႏုိင္တယ။္ သ႕ူေျမးအတြကမ္်ားဆုိ မုန္႕ဘုိး 

တေထာင္ကနု္လ ဲ မႏွေျမာ၊ ႏွစ္ေထာင္ဆုိလ  ဲ မႏွေျမာတတ ္

ဘးူေနာ္.. ဒီအရြယေ္လးကုိ အေမ ၾကပ္ၾကပ္အလုိလုိက  ္

သလိား… ၾကာရင္ကန္းတတလ္မိ့္မယ  ္” 

သမီး၏ အျပစ္တင္စကားကုိ သမူ ျပန္မတုံ႕ျပန္ပါပဲႏွင့္ 

သမူမိခင္၏ ပုံရိပ္မ်ားကုိသာ မ်ကစ္ိထ  ဲ ျပန္ျမင္ေယာင္လွ်က  ္

ရွိသည။္ သမူကလ  ဲ သမူပါပဲေလ။ သမူသည  ္ ေျမးေလးအား 

အသေဲပါကမ္တတခ္်စ္သည။္ အျငိဳအျငင္မခံလုိေပ။ 

သာမာန္ထက ္ ပုိခ်စ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းလ ဲ ရွိ၏ ။ 

ေျမးေလးသည ္ ေအးေသာရာသဦတ၊ု  ေအးေသာအရသာကုိ 

လြန္လြန္ကကဲႏဲွစ္သက၏္။ မညသ္ုိ႕ပင္ ရာသဦတ  ု

ေအးေနေစကာမူ ယပ္ေတာင္ခပ္ေနတတသ္ည။္ အပိ္ေပ်ာ္ခါနီး 

ပင္ယပ္ေတာင္ကုိ လကက္မခ်၊ ဇိမ္ယတူတသ္ည။္ 

ပုန္းရညၾ္ကးီအလြန္ၾကိဳကသ္ည။္  ေဘာလုံးပြဲၾကိဳကသ္ည။္ 

သမူအားအလြန္ခင္တြယသ္ည။္  ေျမးေလး၏ ႏွစ္သက  ္

တတမ္ူွမ်ားသည ္ သမူ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ အလြန္တသူည။္ သသူည  ္

သမူစြန္႕လႊတႏ္ိုင္ေသာ၊ သမူျဖတႏ္ိုင္ေသာ အရာတခု 

ေၾကာင့္သာ သမူတုိ႕ မိသားစု  ေ၀းကြာမေနခဲ့ရဘးူဆုိလွ်င္ 

အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယေ္ကာင္းေသာ မိသားစုဘ၀တခုကုိ 

ထေူထာင္ႏုိင္ခဲ့ေပလမိ့္မည။္  ေျမးေလးသည ္ သမူ၏ ခင္ပြန္း 

လျူပန္၀င္စားသညဟ္  ု သမူယုံၾကညေ္နသည။္ ထုိအခ်ကက္ုိ 

သမူက သမီးအားေျပာျပေတာ့ သမူဟားတုိကခ္ံရသည။္  

“အေမကလ ဲ အစြဲအလမ္းၾကးီတတလ္ုိကတ္ာေနာ္.. ။ 

ဟတုခ္်င္လညး္ ဟတုမ္ယ၊္ မဟတုခ္်င္လညး္ မဟတုႏ္ိုင္ဘးူေပါ့ 

အေမရယ .္. သပိ္စိတထ္မဲထားပါနဲ႕” ဟ  ုျပန္ေျပာေလသည။္ 

သေူသဆံုးသြားစဥ္က အျခားေသာ  ေသဆံုးသ  ူ

မ်ားကဲ့သုိ႕ အရိပ္အေယာင္ေသာ္၄င္း၊ အပိ္မကေ္သာ္မွ်၄င္း 

မေပးခဲ့ဖူးပါေသာ္လညး္  ေျမးေလးသည ္ သမူ ခင္ပြန္းျဖစ္ 

ရမညဟ္  ုယံုၾကညေ္နဆပဲင္ျဖစ္သည။္  

ေျမးေလးသည ္ သတိတစ္ဥ္ကပင္ သမူႏွင့္ပင္ ည 

အပိ္ယာ၀င္တတသ္ည။္ သမူခင္ပြန္းရွိစဥ္တနု္းကလုိပင္ေျမး 

ေလးက သ႕ူအား  ေက ာ်ပြတေ္ပးေစလုိသည။္ ယပ္ခတေ္ပးရ 

သည။္သမူ မညမ္်ွပင္အပိ္ခ်င္ေနေန  ေျမးေလးအတြက  ္

ထုိအရာမ်ားကုိ လုိလုိလားလားလပု္ကုိင္ေပးလုိသည။္ 

တစ္ညေတာ့ …“ေျမးေလး….  ေျမးေလးက 

ကုိေအာင္ေဆြလားဟင္” ဟ  ု သမူခင္ပြန္းအမညတ္ပ္၍ သမူ 

ရုတတ္ရကေ္မးလုိကသ္ည။္  

“ဟတုတ္ယ”္ 

“ဟင္” ေျမးေလး၏ တမဟတုခ္်င္းျပန္ေျဖသအံဆံုးတြင္ သမူ 

အံ့ၾသ  သြားသည။္  “ဒါဆုိ… ကုိေအာင္ေဆြက ဖြားဖြားၾကးီကုိ 

ဘယလ္ုိေခၚလ ဲေျမးေလးသလိား” 

“သတိာေပါ့… အခ်စ္… လုိ႕ေခၚတယေ္လ” သမူ 

မွင္တကသ္ြားသည။္  

“သမီး… ညညး္ၾကားလား” ဟ  ုတဖကခ္န္းတြင္ရွိေသာ က မ်အား 

သမူလမွ္းေမးလုိကသ္ၾံကားသည။္  

“ၾကားတယ .္.အေမ” ဟ  ု က မ်ျပန္ေျဖလုိကေ္သာ္လညး္ 

သမူဘကမ္ွ မည့္သည့္စကားမွ် ထပ္မထြကလ္ာေတာ့ေပ… ။ 

က မ်ထင္သည…္..။ သမူ ငုိေနေလျပီ…..။ ဟတုသ္ည…္. ။ 

က မ်၏ အေမ ငုိေနေလျပီ …. ။ ================ 

။ ။ ။ ================ 

“အခ်စ္ဦး”ကုိ ဆယႏ္ွစ္တာ မေမ့ႏုိင္စဲျဖစ္ေသာ ကြ်န္မကုိ 

ေမာင္က   ေအာခ်အံ့ၾသခဲ့ဖူးေလသည။္ ထုိသုိ႕ဆုိလွ်င္ 

ေယာကၤ်ားတေယာကက္ုိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀  ေက ာ်္တုိင္ေအာင္ 

မေမ့ႏုိင္စဲျဖစ္ေသာ ကြ်န္မမိခင္၏ ခ်စ္တတျ္ခင္းမ်ားစြာ 

အေၾကာင္းကုိ ကြ်န္မ ေမာင့္အား ေျပာျပရေပလမိ့္မည။္ 

ၿပီး………………♠ 

ri,f 

၂၈.၈.၂၀၀၈ (မနက  ္၁း၀၃) 

မွတခ္်က။္ ။ ဤ ပုိ႕စ္သည ္၂၅.၉.၂၀၀၈ 

တြင္က ေ်ရာကမ္ည့္ က မ်၏ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက ္ေမြးေန႔ 

အမွတတ္ရ။
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"tqHk;owf ra&mufcif"    ေမသဲ
 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕  သတကၱမာၻေလာကႀကးီမွလအူမ်ဳိးမ်ဳိး တညရ္ိွေန 
ထုိင္ႀကတဲ့အတြက  ္"လအူမ်ဳိးမ်ဳိးစိတအ္ေထြေထြ"ဆိုတဲ့   စကား 
အတုိင္း လတူိုင္း လတူိုင္းရဲ႕ခံယခူ်က၊္ စိတက္းူစိတသ္န္း ၊ 
ရညမ္ွန္းခ်က  ္ ၊ရညရ္ြယခ္်က  ္ ၊လိုကန္ာေဆာင္ရြကမ္ႈ၊ ၾကိဳးစား 
အား ထတုမ္ႈ ၊စိတေ္နသေဘာထား၊ ကိုးကြယယ္ံုၾကညမ္ႈ ၊ 
ပတ၀္န္းက င်္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ေမြးဖြားၾကးီျပင္းပံု စသညအ္ားလံုး 
က အစစအရာရာကြာျခားေနၾကတယ ္.. 
ဒီလိုစိတေ္တြ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနတာေၾကာင့္ တစ္ေယာကန္ဲ႕ 
တစ္ေယာက ္ ၊အသင္းအဖြဲ႕အစညး္ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ဆကႏ္ြယ  ္
ပတသ္ကၾ္ကတဲ့ေနရာမွာ သေဘာတရား နားလညလ္ြဲမွားမွု 
ေတြ အထင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ျပီး မျဖစ္သင့္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး 
နဲ႕  အမုန္းတရားေေတြ အာဃာတေတြ အျမင္မၾကညလ္င္မႈ 
ေတြနဲ႕  ေနာကဆ္ံုး လမ္းခြဲၾကရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြထျိဖစ္ 
ေနႀကတယ…္. 
 
ကၽြန္မတို႔ေတြဟာ အသကရ္ွင္ေနသ၍  ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လအူမ်ဳိး 
မ်ဳိးနဲ႕ေပါင္းသင္းဆကဆ္ေံနရဦးမွာပါ .. ကၽြန္မတို႕အသကရ္ွင္ 
ေနသ၍ပတ၀္န္းက င်္နဲ႔ ကင္းကြာျပီးေနဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘးူ  
ဒါေၾကာင့္မို႔ လတူစ္ေယာကက္ို ခ်စ္သညျ္ဖစ္ေစ မုန္းသည ္
ျဖစ္ေစ မႏွစ္သကသ္ညျ္ဖစ္ေစ   အသကရ္ွင္ေနသ၍   ေျပာဆို 
ဆကဆ္ေံနရအံုးမွာပါပဲ .. ။ဘယလ္ိုပဲျဖစ္ျဖစ္  ေျပာဆိုဆကဆ္  ံ
ရမွာခ်င္္း အတတူ  ူ အဆင္ေျပေျပ  ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ 
ေတြ႔ၾက  ဆံုၾက လမ္းခြဲၾကတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါ….. 
 
လေူတြက   ေနာကဆ္ံုးမွာေတာ့ ဘယေ္လာကခ္်စ္ခ်စ္ 
ဘယေ္လာကမ္ုန္းမုန္း ဘယေ္လာကပ္ဲမခြဲခြာခ်င္ပါဘးူေျပာေျပာ 
တေန႔မွာေတာ့ မျဖစ္မေန ကြဲကြာျခင္းနဲ႕ပဲ အဆံုးသတၾ္ကမွာပါ 
..  မျဖစ္မေနကြဲကြာျခင္းဆိုတာကေတာ့ေသျခင္းတရားပါပဲ..။ 
တခ်ိန္ခ်ိန္မွာသလူညး္ေသလ ူ ကိုယလ္ညး္ေသလဆူိုတာ ကို 
သေိနႀက  ျပီပဲ .. ဘာအတြကန္ဲ႕ ကိုယက္  မာနေတြၾကးီ အမုန္း 
တရားေတြထားျပီး သမူ်ားတကာကို မေခၚႏိုင္မေျပာႏုိင္ေတြ 
ျဖစ္ေနရဦးမွာလ  ဲ.. 
 
ဒီလတူစ္ေယာကက္ိုမုန္းတဲ့အတြကက္ိုယ့္မွာ ဘာအက်ိဳးတရား 
ရွိသြားပါသလ  ဲ ..ကိုယ့္မွာ သ႕ူကို မုန္းျပီးေဒါသထြကရ္လို႕  
အခ်ိန္ကနု္ ၊လပူင္ပန္း၊ စိတပ္င္ပန္း၊ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ 
တာ၀န္ေတြလစ္ဟင္းရုံကလြဲျပီး ကိုယအ္တြက္္ဘာအက်ိဳးတရား 
ရရွိသြားပါသလ .ဲ. ကိုယပ္ဲ မေအးခ်မ္းႏိုင္ ပူေလာင္ေနမွေပါ့ .. 
 
 
 

 

သကူဘာျဖစ္မွာလ ဲ .. ကိုယသ္႔ူကို မုန္းေနတယဆ္ိုတာ 
သကူသေိတာင္သပိါ့မလား ..ဒီေတာ့ သ႔ူဘကက္ိုမစဥ္းစားပဲ 
ကိုယ့္အက်ိဳးဘကက္ေနပဲ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ .. 
 
ကိုယလ္ပု္ေနတာေတြဟာ သ႔ူကို ကုိယ့္ရဲအဖိုးတန္အခ်ိန္ 
ေတြေပးျပီး မုန္းေနရသလိုပါပဲ။ သအူတြက  ္ ကိုယရ္ဲ႕အဖိုးတန္ 
အခ်ိန္ေတြေပးရေလာကေ္အာင္ တန္ပါသလား .. 
အက်ိဳးလညး္မရွိတဲ့အျပင္ ကိုယအ္တြကပ္ါထခိုိကေ္နျပီး ဆိုရင္ 
ေတာ့အပင္ပန္းမခံပဲ သ႔ူကိုခြင့္လႊတၾ္ကည့္လိုကပ္ါလား .. 
ကိုယအ္တြက  ္နဲနဲေတာ့ေအးခ်မ္းသြားမွာအမွန္ပါ အကယ၍္ 
ခြင့္မလႊတႏ္ုိင္ဘးူဆိုရင္ေတာင္ သ႔ူကို ကိုယ့္စိတထ္မဲွာ 
ရွိတယလ္ို႕ သေဘာမထားပဲ ဥပကၡာသေဘာေလးထားၾကည့္ပါ 
..နဲနဲေတာ့ေအးခ်မ္းသြားမွာပါအမွန္ပါ။ 
 
အားလံုးဟာ ခြဲခြာျခင္းမွာေရာ အဆံုးသတမ္ွာပါ .. 
ကြဲကြာၾကရမယ့္ အတတူရူိွေနတဲ့ အခ်ိန္ကေလးအတြင္းမွာ 
ဘာလို႕ တစ္ေယာကက္ိုတစ္ေယာက ္ အမုန္းေတြ 
အာဃာတေတြ အတေၱတြ မာနေတြနဲ႕ အခ်င္းခ်င္းပူေလာင္ 
ေအာင္ တိုကခ္ုိကတ္ာေတြလပု္ေနၾကတာလ။ဲ တကယတ္မ္း 
အဒဲါဟာ အဓိပၸါယရ္ိွရဲ႕လား ........... 
 
လေူတြဟာတစ္ေယာကန္ဲ႕တစ္ေယာကတ္ိုကခ္ုိကတ္ဲ့ေနရာမွာ 
အရင္ဆံုးတိုကခ္ုိကမ္ိၾကတာကေတာ့ စကားလံုးေတြနဲ႕ပါပဲ .. 
လကူိုမုန္းေစတာလညး္ကိုယ့္ရဲ႕စကားတစ္ခြန္းပါပဲ .. ခ်စ္ေစတာ 
လညး္ အဒဲီစကားတစ္ခြန္းပါပဲ .. ဒီပါးစပ္ေပါကေ္လးတစ္ခုနဲ႔ပဲ 
လေူတြ  ေကာင္းစားသြားတာရွိသလို .. အမုန္းေတြပြား 
ရန္ျငိဳးေတြဖြဲ႕ရင္း သတၾ္ကျဖတၾ္ကတဲ့ အထျိဖစ္တာေတြလညး္ 
ၾကားဖူးသဖိူးၾကမွာပါ .. လတူစ္ေယာကရ္ဲ႕ စိတဓ္ါတအ္ဆင့္ 
အတန္းဟာ ဒီလတူစ္ေယာကေ္ျပာလိုကတ္ဲ့စကားေပၚမွာ 
သသိာ ႏိုင္ပါတယ .္ ကိုယေ္ျပာလိုကတ္ဲ့စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ 
ကိုယ့္အေပၚကို အထင္ၾကးီေလးစားခံရတတသ္လို .. 
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ကိုယ့္စကား ကိုၾကည့္ျပီး ကိုယ့္ကို အထင္ေသးစိတ၀္င္သြားတာ 
မ်ဳိးလညး္ျဖစ္တတပ္ါတယ  ္.. 
(သမူ်ားအထင္ၾကးီခံခ်င္တာနဲ႕ 
အထင္ၾကးီေစတဲ့စကားေတြကို 
လပု္ေျပာဖို႕မဟတုပ္ါဘးူ .. ၊ 
လပု္ေျပာတယဆ္ိုကတညး္ ကလညး္ 
အစစ္အမွန္မဟတုလ္ို႕ ကိုယေ္ျပာတဲ့ 
စကားက ကိုယ့္ရဲ႕ စိတဓ္ါတ  ္ အဆင့္ 
အတန္းကို သသိာေစတာေၾကာင့္ ထနိ္း 
ထနိ္းသမိ္းသမိ္းေျပာဖို႕ ကို ဆိုလိုတာပါ..) 
ငါကေတာ့ စကားကိုဒီလိုပဲေျပာတတတ္ယ ္
.. ငါ့စိတထ္ား ကေတာ့ေကာင္းပါတယ ္
..ဆိုတဲ့ လေူျဖာင့္ စိတတ္ို ဆိုတာ 
မ်ဳိးေတြကိုလညး္ ၾကားဖူး မွာပါ.....။ ခ်ဳိခ်ဳိ 
သာသာေျပာလညး္ ဒီစကားပါပဲ .. 
ဆဆဲိုေအာ္ဟစ္ေျပာလညး္ ဒီစကားပါပဲ .. 
စကားကေတာ့ ဒီစကားပါ ဒါေပမယ့္ အေျပာခံရသရူဲ႕ 
စိတထ္မဲွာေတာ့ နာခံခ်င္စိတ  ္ လကခ္ံခ်င္စိတက္ြာျခား 
သြားႏုိင္ပါတယ ္
 
လ႔ူအက င့်္ဆိုတာ ျပဳျပင္ယရူပါတယ။္ .. ဒီလိုျပဳျပင္ဖို႕ကလညး္ 
ကိုယ့္ရဲ႕အက င့်္ကဘယလ္ိုရွိတယဆ္ိုတာကို သဖိုိ႕လိုပါတယ ္ ..။ 
သျိပီးရင္လညး္ သရိုံနဲ႕ မျပီးပါဘးူ ..  ဘယအ္က င့်္ေတြ 
ကမေကာင္းဘးူလ  ဲ ဘယအ္က င့်္ေတြကေကာင္းလဆဲိုတာ 
ခြဲျခားတတရ္ပါမယ  ္ ..။  ေကာင္းတယ  ္ ဆိုးတယ ္ ခြဲျခားသျိပီး 
ရံုနဲ႕လညး္ အသံုးမ၀င္ေသးပါဘးူ .. ။  ေကာင္းတာကိုယျူပီး 
မေကာင္း တာကို စြန္႕ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားရပါအံုးမယ  ္ .. ။ မေကာင္း 
တာကို သရိကန္ဲ႕ ငါကအက င့်္ပါေနျပီ .. ေမြးကတညး္ကဒီလိုပဲ 
ေျပာဆိုေနထိုင္လာတာ .. ဆိုျပီးထားလိုကရ္င္ ကၽြန္မတို႔ဟာ 
ဘယေ္တာ့မွ စိတဓ္ါတအ္ဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့လ၊ူ ပါးစပ္စညး္ 
ကမ္းရွိတဲ့လ  ူတစ္ေယာကျ္ဖစ္လာနိုင္မွာမဟတုေ္တာ့ပါဘးူ.....။ 
 
ကၽြန္မရဲ႕  ၾကးီၾကးီေျပာတဲ့စကားေလးပါ .. အဆင့္အတန္း 
ဆိုတာ ခြဲစရာမလိုပါဘးူတဲ့ .. သ႕ူအလိုလိုကြဲျပီးသားပါတဲ့ ..။ 
ကၽြန္မငယစ္ဥ္ကသပိ္မသေိပမယ့္ အခု အရြယေ္ရာက ္
လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ နားလညလ္ာေနပါျပီ။ .. အားလံုးကို 
နားလညေ္နတာမ်ဳိးမဟတုပ္ါဘးူ ..ကၽြန္မအရြယန္ဲ႔ကၽြန္မ 
သသိင့္သေလာကသ္ေိနတာပါလို႕ ဆိုလိုခ်င္တာပါ ..အခုဆိုရင္ 
အလပု္ထမဲွာေရာ အျပင္မွာပါရွိတဲ့ အေပါင္းအသင္းေတြအားလံုး 
ေကာင္းသညျ္ဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသညျ္ဖစ္ေစ တည့္ေအာင္ 
ေပါင္းဖို႕ပဲ စဥ္းစားတတေ္နပါျပီး .. ။ သကူမေကာင္းလို႕ငါက 
ျပန္မေကာင္းနိုင္ဘးူဆိုတားမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္မၾကိဳးစားတယ ္
တစ္ခုေတာ့ကြာတာေပါ့ .. စိတထ္ားေကာင္းတဲ့သကူို စိတေ္ရာ 
ကိုယပ္ါႏွစ္ျပီး ကၽြန္မေပါင္းတယ ္ .. စိတထ္ားမေကာင္း 

သဆူိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ေနတယ ္ .. အလိုကအ္ထိုက  ္
ေပါင္းသင္းတယ ္.. 

 
ေနာကတ္စ္ခု ကၽြန္မယံုၾကညလ္ိုကတ္ာက 
ေစတနာေရာင္  ျပန္ဟပ္တယဆ္ိုတာပါပဲ ..။ 
ကိုယ့္ဘကက္သာ  ေစတနာနဲ႕ အစစ္အမွန္ 
ေပးရင္  ေတာင္းစရာမလိုဘးူ တကယက္ို 
ျပန္လာ ပါတယ  ္ ..။ မယံုရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ 
ႀကပါလား .. ကိုယ့္ေစတ နာမွန္ရင္ တကယ ္
ေအာင္ျမင္လာမွာပါ..။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ  ္ .. 
တစ္ခ်ဳိ႕ေပးတယ ္ျပန္မလာဘးူ ေျပာၾက တယ  ္
..ဒါက အခ်ိန္မေရာကေ္သးလို႕ပါလို႕ ေျပာခ်င္ 
ပါတယ  ္ .. အခ်ိန္တန္ေတာ့ျပန္လာမွာပါ။ .. 
အဒဲါကိုလညး္ အခ်ိန္ဘယ ္

ေလာကအ္တြင္းဆိုျပီး 
တိုင္းတာသတမ္ွတထ္ားလို႕မရပါဘးူ .. 

ကိုယ့္ေစတနာေပၚပဲ မူတညမ္ယ  ္ထင္ပါတယ။္ 
.. ကိုယ့္ဘကက္လညး္  ေပးကတညး္က   ျပန္လာမလားဆိုျပီး 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ မထား ထားတာေတာ့အေကာင္းဆံုးပါပဲ ..။ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနရတဲ့အတြက  ္ ပ်ကစ္ီးမွာ ဆံုးရံႈးမွာကို စိုးရိမ္ 
ပူပန္ရပါတယ  ္ .. မေအးခ်မ္းနိုင္ပါဘးူ .. ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ  ္
ေပးမယဆ္ံုးျဖတျ္ပီးရင္ အျပတေ္ပးလိုကပ္ါ ..ျပန္မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕ 
.. ကိုယမ္ေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ ျပန္လာမွာ 
ေသခ်ာပါတယ ္ .. ။ တကယေ္တာ့ ဒါကေလာက ကသတမ္ွတ  ္
ထားတဲ့  ေလာကနိယာမေလးတစ္ခုပါပဲ။  ေမတာၱစိတန္ဲ႔ၾကည့္ 
တတရ္င္ အရာရာ ေအးခ်မ္းပါတယ  ္..။ 
 
စိတထ္ားေကာင္းတဲ့လ ူ .. စိတထ္ားလတွဲ့လဟူာ မ်ကႏ္ွာေလးပါ 
လေွနတတတ္ယလ္ို႔ ၾကားဖူးမွာပါ ..။စိတက္ေလးဟာ 
တညျ္ငိမ္ေအးခ်မ္းေနတဲ့အတြက  ္မ်ကႏ္ွာေလးဟာလညး္ 
မလဘွးူဆိုရင္ေတာင္ တညတ္ညၾ္ကညၾ္ကည ္ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း 
ေလး  ျဖစ္ေနတတပ္ါတယ  ္ .. ။အလဲိုအလမွဳိ်းမွာ 
ပူေလာင္ျခင္းဆိုတဲ့ အတၱ မာနေတြ မပါပါဘးူ ..  ပကတ  ိ
တညျ္ငိမ္ေအးခ်မ္းလြန္းပါတယ ္ .. ။ကၽြန္မတို႔ေတြဟာ  ေန႔စဥ္ 
ကုိယ့္ကိုကိုယ  ္လေွအာင္ ျပဳျပင္ေနထိုင္ၾကပါတယ  ္..။ 
ျပင္လြန္းတဲ့အတြက  ္အေပၚယကံေတာ့လေွနပါျပီ ..က .ဲအတြင္း 
စိတက္ေရာ .. အျပင္မွာျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း တကယလ္ရွဲ႕လား 
ကိုယျ္မင္ေတြ႕ေနတဲ့အရာေတြကိုေရာ တကယလ္တွယလ္ို႕ 
ျမင္ရဲ႕လား .. ။ 
 
အရာရာကို ကိုယက္  ေမတာၱစိတန္ဲ႔ ၾကည့္တတရ္င္ ေလာကႀကးီ 
တခုလံုးဟာ သာယာလပွေနမွာပါ..။ အရာရာတိုင္းရဲ႕ 
အလတွရားဟာ ၾကည့္တဲ့လရူဲ႕အေကာင္းျမင္ေမတာၱစိတဆ္ိုတဲ့ 
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မ်ကစ္ိနဲ႕ပဲ ဆိုင္ပါတယ ္ .. ။ ကၽြန္မတို႕ေတြအားလံုးဟာ တစ္ေန႔ 
အဆံုးသတမ္ွာ ခြဲခြာရမယ့္ လေူတြခ်ညး္ပါပဲေလ...... 
အခုေတြ႕ေနတနု္း အခ်ိန္ခဏေလးမွာ ဘာလို႕ တစ္ေယာကန္ဲ႕ 
တစ္ေယာက ္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္မေနႏိုင္ရမွာလရဲွင္ .. ေနေရာ 
မေနသင့္ဘးူလား ......... 
 

ကၽြန္မတို႕ေတြ အားလံုး လတူိုင္းအေပၚ  ေမတာၱစိတက္ေလး 
ထားျပီး ဘ၀အဆံုးသတေ္လး လပွသာယာ  ေအးခ်မ္းသြား 
ေအာင္ အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစား ရွင္သန္သြားၾကပါစို႔လားရွင္ 
 

...... NyD; ..... 

aroJ

 

ေမေမ႕ေမတာၱ ေ၀ေ၀

  

က မ် အခုေျပာခ်င္တာက  ေမေမ႕ေမတာၱ ဆိုတ႕ဲ 

ေခါင္းစဥ္နဲ႕ အည  ီက မ် ရဲ႕ ေမေမ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္တာ ပါ။ 

က မ်တို႕မွာ ေမာင္နွမ ေလးေယာကရ္ိွပါတယ။္ အစ္ကိုက အၾကးီဆုံး၊ 

အစ္မနွစ္ေယာကျ္ပီးရင္ က မ် ကအငယဆ္ုံးပါ။ က မ်ေဖေဖက က မ် 

ကိုးလ သမီးအရြယေ္လာကက္တညး္က  ေမေမ႕ကိုထားျပီးအေ၀း 

ၾကးီကိုထြကသ္ြားခဲ႕တာေလ။ ဒါေပမယ့္ေမေမဟာ  ေလာကဓံကိုၾက႕ံ 

ၾက႕ံခံျပီး က မ်တို႕ေမာင္နွမေလးေယာကက္ို  ေကြ်းေမြးျပဳစုေစာင့္ 

ေရွာကခ္ဲ႕ ပါတယ။္  

က မ် သငူယတ္န္း အရြယေ္လာကက္  က မ်ေမေမ ဟာ 

က မ်တို႕ ရပ္ကြကေ္စ်းထမဲွာ လကသ္ပု္စုံ  ေရာင္းခဲ႕ဖူးပါတယ။္ 

က မ်မွတမ္ိေသးတယ။္ က မ်တို႕တိုကေ္ရွ႕မွာ ေမေမနာနတသ္းီစိတေ္ရာင္းတနု္းကလ ဲ နာနတသ္းီ အခြံခြာရ 

လြန္းအားၾကးီလုိ႕ေမေမ႕ရဲ႕လကဟ္ာဘာမွကိုင္လုိ႕မရေအာင္နာက င်္ခဲ႕ဖူးတယ။္ သရကသ္းီေတြျပန္ေရာင္းဖုိ႕၀ယတ္နု္းကလ ဲ ေမေမဟာ 

သရကသ္းီေရြးရင္းနဲ႕ သဗၻာန္ေပၚ ကေနျပဳတက္ ျ်ပီး  ေရနစ္ဖူးတယ။္  ေသကမံေရာကသ္ကမ္ေပ်ာကခ္ဲ႕တ႕ဲေမေမဟာ 

ပြန္းပဲ႕ရုံကလြဲျပီးဘာမွမျဖစ္ခဲ႕ဘးူ။အ႕ဲဒီေန႕တနု္းကေမေမဟာသ႕ူအျဖစ္အပ်ကက္ိုတဖဲြ႕တႏြဲ႕နဲ႕အမိ္ကလေူတြကိုျပန္ေျပာျပေနတ႕ဲပုံစံကို

က မ်ခုထမိွတမ္ိေနေသးတယ။္  က မ်ကငယေ္သးေတာ႕ ေမေမ႕ရဲ႕ နာက င်္မႈကို နွစ္သမိ္႕မေပးနုိင္ခဲ႕ဘးူေလ။ က မ်ေမေမက 

ရာသေီပၚသးီနွံေတြကို သ႕ူရာသအီလုိက  ္ေရာင္းခဲ႕ဖူးတယ။္ သ  ူမေရာင္းဖူးတ႕ဲသးီနွံဆိုတာ မရွိသေလာကပ္ဲ။ ဖရဲသးီေရာင္းတ႕ဲအခ်ိန္မွာ 

က မ်က ခုိင္းလုိ႕ရတ႕ဲအရြယျ္ဖစ္ေနျပီေလ။  ေမေမက က မ်ကို ဖရဲသးီေတြ ယင္မနားရေအာင္ ယင္္ေမာင္းတာ၀န္ကို  ေပးပါတယ။္ 

အ႕ဲဒီအခ်ိန္မွာ က မ် မလပု္ခ်င္ဆုံးအလပု္က  ယင္ေကာင္ေတြ  ေမာင္းတ႕ဲ အလပု္ပဲ။ လုံး၀ကို မလပု္ခ်င္ဘးူ။ ကေလးဆိုေတာ႕ 

ကစားခ်င္တ႕ဲစိတက္မ်ားေနတယေ္လ။  ေမေမေစ်းမေရာင္းရင္သပိ္ေကာင္းမွာပဲလုိ႕က မ်  ဆေုတာင္းဖူးတယ။္  ေစ်းမေရာင္းရင္ 

ထမင္းမစားရဘးူဆိုတာအဒဲီအခ်ိန္တနု္းက က မ်ကမသခိဲ႕ဘးူေလ။  ေမေမ႕ေမတာၱ ကို နားမလညခ္င္တနု္းက က မ်  ေမေမ႕ကို 

ကလန္ကဆန္ လပု္ခဲ႕ဖူးတယ။္ က မ် ဘယေ္လာကပ္ဲ ကလန္ကဆန္ လပု္လပု္  ေမေမဟာ က မ် ကို နားလညေ္ပးခဲ႕တယ။္ 

အမွန္အတိုင္းေျပာရမယဆ္ိုရင္ “ငါအုိသြားေသာအခါ” ဆိုတ႕ဲစာေၾကာင္းေလးေတြဖတရ္တ႕ဲအခ်ိန္က မ်ွ  ေမေမ႕ေမတာၱကို 

က မ်ပိုျပီးနားလညလ္ာခဲ႕တယ။္က မ် ကိုအျမင္မွန္ရေအာင္၊  ေမေမ႕ေမတာၱ ကိုနားလညသ္ြားေအာင္ အ႕ဲဒီ စာသားေလးေတြကို 

www.mysuboo.com မွာ တင္ေပးတ႕ဲ သငူယခ္်င္းေတြကို လေဲကး်ဇူးတင္ပါတယ။္ အ႕ဲဒီစာသားေလးေတြကို က မ် ျပန္လညျ္ပီး မွ်ေ၀ 

ပါရေစရွင္။  
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ေကး်ဇူးရွင္အားလုံးကို ဦးထပိ္ထားလက် ္

 

• အလကားရျပီး တန္ဖိုးအၾကးီဆုံးအရာ နွစ္ခုရွိတယ။္ အ႕ဲဒါ  
မိဘ  ေမတာၱ နဲ႕ အသကရ္ွင္ဖုိ႕အတြက ္ရႈရတ႕ဲေလဘ။ဲ 

• အစားထုိးမရတ႕ဲ ဆုံးရႈံးမႈနွစ္ခု ရွိတယ။္ အဒဲါ မိဘနဲ႕  
အခ်ိန္ပဲ။ 

 

“ငါအိုသြားေသာအခါ” 

• ငါအိုသြားတ႕ဲအခါ ငါဟာ အရင္က ငါမဟတုေ္တာ႕ဘးူ။ ငါ့ကိုနားလညေ္ပးပါ။ စိတရ္ွညရ္ွညထ္ား ဆကဆ္ေံပးပါ။ 
 

• ခ်ညန္ဲ႕နဲ႕လကေ္တြနဲ႕ ထမင္းဟင္းေတြ အကၤ်ီေပၚဖိတစ္င္သြားတ႕ဲအခါ အကၤ်ီ လုံခ်ည၊္ ဖုိသဖီတသ္ျီဖစ္ေနတ႕ဲအခါ 

အညစ္ေၾကးေတြ မထနိ္းသမိ္းနုိင္ေတာ႕တ႕ဲ ငါ့ကိုမရြံပါနဲ႕ ငယင္ယတ္နု္းက ငါသတုသ္င္ေပးခဲ႕တာေတြကို ေကး်ဇူးျပဳျပီး 

သတရိေပးပါ။ 
 

• အပ္ေၾကာင္းထပ္မကေျပာဖူးတ႕ဲစကားေတြျပန္ေျပာမိတ႕ဲအခါစကားမျဖတဘ္ေဲက း်ဇူးျပဳျပီး သးီခံနားေထာင္ေပးပါ။ 

ငယင္ယတ္နု္းက အပိ္ရာ၀င္တုိင္း တစ္ေထာင့္တစ္ညပုံျပင္ေတြ၊ ငါးရာ႕ငါးဆယန္ိပါတေ္တာ္ေတြ 

ဇာတၾ္ကးီဆယဘ္ြဲ႕ေတြစတ႕ဲပုံျပင္ေတြကို မရိုးေအာင္ ေျပာရင္း ငါေခ်ာ႕သပိ္ခဲ႕တာေတြကို သတရိေပးပါ။ 
 

• မလႈပ္ရွားနုိင္လုိ႕ ေရခ်ဳိးဖုိ႕အကအူညလီုိတ႕ဲအခါ မျငိဳျငင္ပါနဲ႕။ ငယင္ယတ္နု္းက  ေခ်ာ႕တစ္လညွ႕္ေျခာကတ္စ္လညွ႕္ 

ေရခ်ဳိးေပးခဲ႕ဖူးတ႕ဲ ပုံရိပ္ေလးကို ျမင္ေယာင္ေပးပါ။ 
 

• ေခတသ္စ္နညး္ပညာသစ္ေတြကို မသနိားမလညခ္ဲ႕ရင္ မေလာွင္ပါနဲ႕ ငယင္ယတ္နု္းက “ဘာေၾကာင့္ ဆိုတ႕ဲ” ေမးခြန္း 
တိုင္းကို စိတရ္ွညစ္ြာငါျပန္ေျဖခဲ႕တာေတြကို သတရိေပးပါ။ 

 
• စိတသ္ြားတုိင္းကိုယမ္ပါ ႏြမ္းလ ျ်ပီး လမ္းမေလွ်ာကန္ိုင္တ႕ဲအခါ ခြန္အားပါတ႕ဲ လကတ္စ္စုံနဲ႕ ငါ့ကိုကတူြဲေပးၾကပါ။ 

လမ္းေလွ်ာကသ္င္စ အရြယတ္နု္းက တစ္လမွ္းခ်င္း လမွ္းေလွ်ာကေ္လ႕က င့်္ေပးခဲ႕တာေတြကို သတရိေပးပါ။ 
 

• တစ္ေန႕ထကတ္စ္ေန႕ အုိစာသြားတ႕ဲငါ့ကို ၾကည႕္ျပီး၀မ္းမနညး္ပါနွင့္ နားလညေ္ပးပါ။ အားေပးပါ။ အရင္တနု္းက လ႕ူ 

ဘ၀တကလ္မ္းအတြက  ္ငါလမ္းညႊန္ခဲ႕သလုိ အခုအခ်ိန္မွာ ငါ့ဘ၀ေနာကဆ္ုံးအခ်ိန္အတြက  ္အေဖာ္ျပဳေပးပါ။ ခ်စ္ျခင္း   

ေမတာၱနဲ႕ ေအးျမမႈေတြကို ငါျပဳံးျပံဳးေလးလကခ္ံမွာပါ။ အ႕ဲဒီအျပဳံးေတြထမဲွာ မဆုံးတ႕ဲငါ့ေမတာၱေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ 

ခုခ်ိန္မွာေတာ႕ ေမေမ႕ေမတာၱကို က မ် ေကာင္းေကာင္းနားလညေ္နပါျပီ။ က မ် ရဲ႕ေမေမ ျဖတသ္န္းခဲ႕ရတ႕ဲ ဘ၀ က အရမ္းကို 

ၾကမ္းတမ္းလြန္းပါတယ။္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေမေမဟာ က မ်တုိ႕ေမာင္နွမေတြ အေပၚမွာ မိခင္တာ၀န္ ေက ျ်ပြန္တ႕ဲ မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက ္

ပါပဲ။  
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က မ်အတတန္ိုင္ဆုံး  ေမေမ႕ကို စိတခ္်မ္းသာေအာင္ထားတယ။္ က မ်ရဲ႕အမိ္ေထာင္ေရးကိုေတာင္မွ  ေမေမ႕ စိတတ္ိုင္းက  ်

ေရြးခ်ယခ္ဲ႕တယ။္  ေမေမ နဲ႕ အတမူေနရေတာ႕တ႕ဲ အခ်ိန္က  ် မွ မိခင္ေမတာၱကို က မ် ပိုျပီးနားလညလ္ာခဲ႕တယ။္  ေမေမ႕ကို 

အရင္ကထက ္ ပိုျပီးစိတခ္်မ္းသာေစခ်င္လာခဲ႕တယ။္ က မ်ရဲ႕ မိခင္ဟာ က မ်အတြကေ္တာ႕ စံျပ မိခင္တစ္ေယာကပ္ါပဲ။

 မိဘတုိင္းဟာသားသမီးအေပၚခ်စ္ၾကတာပါပဲ။ သားသမီးေကာင္းစားတာကို  ျမင္ခ်င္္ၾကတာ မိဘတုိင္းရဲ႕ေစတနာပါပဲ ဆိုတာ 

က မ် နားလညသ္လို က မ်ရဲ႕ သငူယခ္်င္း၊ မိတေ္ဆြေတြလနဲားလညန္ိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆေုတာင္းလုိကပ္ါတယ။္ …..ၿပီး........ 

(ကမ်ရဲ႕ခံစားခ်ကသ္ကသ္ကပ္ဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ေရးလုိကတ္႕ဲစာသားထမဲွာ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတၾ္ကပါရွင္။) 

a0a0
 
ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေတာမိတာေလးေတြကို ဒႆ နအျဖစ္ေရးသားထားတာပါ။ 
 
 
၁) ကၽြန္ုပ္သည ္သင္၏ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည။္ 
 
၂) စိတက္းူယဥ္သအူဖို႕ ရရိွလာမည့္အက်ိဳးရလဒ္မွာ အမိ္မကမ္်ားပင္ျဖစ္သည။္ 
 
၃) အခ်စ္သတလ္ို႕ မေသေစခ်င္။ 
 
၄) အေ၀းပ်ံမဲ့ငွကင္ယအ္ဖို႕ သကလ္ံုေကာင္းဖုိ႕အေရးႀကးီတယ။္ 
 
၅) ပတ၀္န္းက င်္၏ ဖ်ားေယာင္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလတဲကေ္သာ အရာတို႕တြင္ အခ်စ္သည ္
အလြယက္ဆူံုးႏွင့္   အလ င်္ျမန္ဆံုးျဖစ္သည။္ 
 
၆) လတူစ္ေယာကက္ို ဘယလ္ိုအခ်စ္မ်ဳိးႏွင့္ခ်စ္မိပါေစ.... ကိုယက္စခ်စ္မိၿပီဆိုကတညး္က ရံႈးနိမ့္ေနပါၿပီ။ 
 
၇) ဦးေႏွာကႏ္ွင့္ေရြးခ်ယ၍္ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခ်စ္ပါ။ 
 
၈) ခ်ဳိသာေသာစကားတို႕၌ မုသားတို႕ရာႏႈန္းျပည့္ပါ၀င္၏။ 
 
၉) ယံုေအာင္ေျပာ၍ ေျပာင္ေအာင္သမိ္းမည။္ 
 
၁၀) အမိ္မကေ္ကာင္းတိုင္း မင္းမျဖစ္ႏိုင္။ 
ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးမ်ားသာျဖစ္ပါသည။္ 

(moonsweet87) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပညေ္တာ္။ 
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ကၽြန္ေတာ္သာ စုဘးူမွာနာမညၾ္ကးီခဲ.ရင္ ေတေလ 

  ကၽြန္ေတာ္  ေမာင္ေတေလသည ္ စုဘးူတြင္ စာေရးရင္းေရးရင္း တျဖညး္ျဖညး္နွင္. နာမညၾ္ကးီလာေလသည။္ မသသိ  ူ

မရွိသေလာက ္ ကိုျဖစ္လာေလသည။္ စုဘးူမန္ဘာ ဆယေ္ယာကတ္ြင္ ကိုးေယာကေ္လာကက္  ေမာင္ေတေလအား သၾိကေလသည။္ 

ေမာင္ေတေလအား မသသိမူွာ ယေန.မွ မန္ဘာ၀င္သ  ူျဖစ္ပါလမိ္.မည။္ ထိုသမူွာလညး္ တစ္ပတေ္လာကၾ္ကာပါက ေမာင္ေတေလအား 

သသိြားတကၾ္ကေလသည။္ ေမာင္ေတေလကား အလြန္လၾူကိဳကမ္်ား ေရပန္းစားလ က်  ္ရွိေလသည။္  

သို.နွင္. တစ္ရကတ္ြင္ က ြ်န္ေတာ္လညး္ အၾကမိ္ ႏွစ္ဆယေ္ျမာက  ္ စုဘးူေတြ.ဆံုပြဲအား တကေ္ရာကခ္ီိ်းျမွင္.ေပးေလသည။္ 

ထိုေတြ.ဆံုပြဲတြင္ က ြ်န္ေတာ္မျမင္ဖူးေသာ လငူယတ္စ္ေယာကက္ လာ၍ မိတဆ္ကေ္လသည။္ ထိုလငူယန္ွင္. ကၽြန္ေတာ္စကား 

ေျပာျဖစ္ပံုက--------- 

 လငူယ ္                                    ̀အစ္ကို က ြ်န္ေတာ္ထိုင္မယေ္နာ္́ 

  ကၽြန္ေတာ္                                ̀ ထိုင္ေလကြာ၊ရပါတယ္́ 

 (စိတထ္မဲွ)                                `ထိုင္တာမ်ား ေျပာေနရေသးတယ၊္ မထိုင္ခ်င္မတတ္ပ္ရပ္ေနကြာ́ 

 လငူယ ္                              `ေတေလ ဆိုတာ အစ္ကိုနဲ.တတူယ  ္ဟတုပ္ါသလား ခင္ဗ်ား́ 

  ကၽြန္ေတာ္          `ေအာ၊ဟတုပ္ါတယ  ္အစ္ကိုပါပဲ ငါ.ညရီ́  

 (စိတထ္မဲွ)                           `ငါ.ေလာကန္ာမညၾ္ကးီတ .ဲေကာင္ကိုေတာင္ ခုမွ ျမင္ဖူးတယဆ္ိုေတာ. ဒီေကာင္  

ပိန္းတနိ္းတနိ္းနဲ. အေူၾကာင္ၾကားပဲ́  

 လငူယ ္        `ဟတု  ္အစ္ကို ေတြ.ရတာ၀မ္းသာပါတယ္́ 

  ကၽြန္ေတာ္         `ေအး ခုလိုေတြ.ရတာ ၀မ္းသာစရာပါပဲ́  

 (စိတထ္မဲွ)                   ` သကူ  ၀မ္းသာတယဆ္ိုပဲ ၊ငါမွာေတာ.မင္းရုပ္ၾကးီကို ျမင္ရတာ ေအာ္ဂလဆီန္လိုကတ္ာကြာ́ 

 လငူယ ္     `က ြ်န္ေတာ္က စုဘးူမွာ အရိပ္( အဒဲီနာမည  ္ စုဘးူမွာ မရွိပါဘးူေနာ္၊ ေတာ္ၾကာျငိမွာစိုးလို.ဟ  ဲဟ )ဲ 
ဆိုတ .ဲ နာမညပ္ါ́ 

  ကၽြန္ေတာ္        `ေအာ အရိပ္ဆိုတာလား ၊ေတြ.ဖူးသလိုေတာ.ရွိသားကြ́ 

 (စိတထ္မဲွ)         `အ  ဲအရိပ္တ .ဲ တစ္ခါမွလညး္မၾကားဖူးဘးူ ဘာေကာင္လညး္ဟ´ 

 လငူယ ္              `က ြ်န္ေတာ္ blog မွာနညး္နညး္ပါးပါးေတာ. ေရးပါတယ ္ခင္ဗ်ား ဖတဖ္ူးလားေတာ. မသဘိးူဗ်́  

  ကၽြန္ေတာ္        `ေအး၊ တစ္ခ်ဳိ.ေတာ. ဖတဖ္ူးပါတယ၊္ အေရးအသား  ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲကြ မင္းမဆိုးဘးူ 
ညရီ́  
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(စိတထ္မဲွ)         `နာမညေ္တာင္ ခုမွၾကားဖူးတာ သ .ူစာေတြငါက ဘယလ္ိုလပု္ ဖတဖ္ူးမွာတနု္း၊  ေကာင္းမွာလညး္ 
မဟတုပ္ါဘးူ ၊ၾကည .္ရတာ အာပလာေကာင္ပဲေနမွာ ´ 

လငူယ  ္         `အာမဟတုတ္ာ မေကာင္းပါဘးူ ကြ်န္ေတာ္ေရးတာေတြက ´ 

  ကၽြန္ေတာ္        `အာ မဟတုတ္ာ မင္းကလညး္ ကိုယက္ိုကို နွိမ္.ခ်ေနျပန္ပါျပီ ငါညေီရးတာေတြက  အစ္ကို 
တကယေ္ျပာတာ ေကာငး္ပါတယက္ြ́ 

 (စိတထ္မဲွ)         `ဟတုပ္ ကိုယမ္ေကာင္းတာေတာ. သသိားပဲ ဒီေကာင္ ´ 

 လငူယ ္        `အစ္ကိုတို. ေရးတာေတြကို မမွီပါဘးူဗ်ာ၊ မွီေအာင္မနညး္ၾကိဳးစားရဦးမွာပါ́ 

  ကၽြန္ေတာ္                                `အစ္ကိိုေရးတာေတြမေကာင္းပါဘးူ ညရီာ́ 

 (စိတထ္မဲွ)          `အမယ  ္ အမယ  ္ သ .ူအဆင့္.နဲ.မ်ား ငါကို မွီေအာင္ၾကိဳးစားဦးမယဆ္ိုပဲ မျဖစ္နိုင္တာေတြ 
လာေျပာေနတယ ္ဒီတစ္သက  ္ၾကိဳးစားေတာင္မွီမွာ မဟတုဘ္းူ ´    

 လငူယ ္              `အစ္ကို ေရးတာေတြ အရမ္းေကာင္းတာဗ် က ြ်န္ေတာ္ဆို အားက ေ်နရတာ́ 

  ကၽြန္ေတာ္        `မေကာင္းပါဘးူညရီာ အစ္ကိုက  အေပၚယပံါ တကယေ္ကာင္းတာက မငယတ္ို. ၀ါ၀ါတို.ကမွ 
တကယေ္ကာင္းတာကြ သတူို.ကမွ အနွစ္ေတြ́ 

 (စိတထ္မဲွ)       `အားကရ်မယေ္လ အားက ရ်မယ ္ ဟဟဲ  ဲ ဒီေကာင္  ျမင္တကသ္ားပဲ စုဘးူမွာ ငါ.ထကေ္တာ္တ .ဲ 
လတူစ္ေယာကမ္ွ ရွိတာမဟတုဘ္းူ၊  

 လငူယ ္           `အင္း မငယတ္ို. ၀ါ၀ါတို.ေရးတာေတြလညး္ေကာင္းတာပဲဗ်၊ တစ္မ်ဳိးေလးပဲ́  

 ကၽြန္ေတာ္         `ေကာင္းတာပဲဗ် မဟတုဘ္းူကြ ေကာင္းကိုေကာင္းတာ  ́

 (စိတထ္မဲွ)             `ဒီေကာင္ကြာ ဟိုက စကားလံုးဆန္းဆန္းေတြနဲ.  ေပါကတ္ကက္ရ  ေလ်ွာကေ္ရးတာကို 
မ်ားေကာင္းတယလ္ို. ေျပာရတယရ္ိွေသးကြာ ေစာကတ္လြဲေကာင္ ဒါေၾကာင္.လညး္ မတိုးတကတ္ာ 
တစ္မ်ဳိးေလး ေကာင္းတယပ္ဲရွိရေသး́ 

 လငူယ ္                             `အစ္ကို က အခ်စ္အေၾကာင္းေတြသပိ္မေရးဘးူေနာ္ မၾကိဳကလ္ို.လား́ 

 ကၽြန္ေတာ္        `အင္း မၾကိဳကလ္ို.ေတာ.မဟတုပ္ါဘးူကြာ မေရးတကလ္ုိ.ပါ  ေရးတကတ္ .ဲလေူတြေရးမွ 
ဖတလ္ို.ေကာင္းတာေလ ၾကည.္ပါလား ကိုၾကးီ၀ိုင္တုိ. ၀ါ၀ါတို.ေရးတာေတြဆို ဘယေ္လာက ္
ဖတလ္ို.ေကာင္းလညး္́ 

 (စိတထ္မဲွ)             `အခ်စ္အေၾကာင္းေရးတာမ်ားဘာခကတ္နု္း စာေရးတ .ဲေနရာမွာ အခ်စ္ အေၾကာင္းေလာက ္
လြယတ္ာဘာမွမရွိေတာ.ဘးူ၊ စာပညာ မရွိတ .ဲလေူတြပဲ အခ်စ္အေၾကာင္းေရးတာ အလကား 
ေကာင္ေတြ́ 

 လငူယ ္   `အစ္ကုိ္ေရးတ.ဲ ဟာသေတြဆို အရမ္းရယရ္တာပဲဗ် ´ 
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 ကၽြန္ေတာ္        ` ဟတုလ္ား စုဘးူမွာ ဟာသအေရးေကာင္းတ.ဲ လေူတြ အမ်ားၾကးီပါ အစ္ကိုက သတူို.လို 
အမ်ားၾကးီ မေရးနိုင္ေသးပါဘးူကြာ́ 

 (စိတထ္မဲွ)      `ငါလို အဆင္.အတန္းမွီတ .ဲ ဟာသေရးနိုင္တာ ငါမေတြ.ဖူးေသးဘးူ တကယေ္တာ. ငါက 
ဘကစ္ုံေတာ္တ .ဲ  ေကာင္ပဲကိုး ဒီေကာင္ျမင္တကသ္ားပဲ၊ အခ်ဳိ.က ဟာသတာ  ေျပာတာ 
ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ေတြက မ်ားတာ ၊ ငါလို.အဆင္.မမွီပါဘးူ။́ 

 လငူယ ္             `အစ္ကို အင္တာဗ်ဴးေတြလညး္ဖတရ္တယ။္ မိုကတ္ယဗ္်၊ ဘယလ္ုိရညရ္ြယခ္်ကန္ဲ. 
လုုပ္ျဖစ္တာလညး္ဟင္́  

 ကၽြန္ေတာ္        `အဒဲါက  စုဘးူမွာ လိုအပ္ေနတ.ဲ ကြကလ္ပ္ေလးကို  ျဖည.္ေပးရံုသကသ္ကပ္ါ လိုအပ္တယ ္
ထင္လို.ေလ ၊ စုဘးူမန္ဘာေတြၾကား ရင္နွီးမွဳပိုရေအာင္လို.ပါ ဒါေပမယ .္အစ္ိကုိ  ေမးတာေတြက 
မေကာင္းပါဘးူကြာ အျခားတစ္ေယာကေ္ယာကသ္ာလပု္ျဖစ္ရင္ အရမ္းဖတလ္ို.ေကာင္းမွကြ́ 

 စိတထ္မဲွ            `ဟ ဗ်ဴးတာ ငါကို လအူထင္ၾကးီေအာင္သကသ္က ္ ေလ်ွာကလ္ပု္ေနတာကြ ဘာမွမဟတုဘ္းူ။ 
လစူိတ၀္င္စားေအာင္ လပု္ေနတာ ျပီးေတာ. ငါမွမလပု္ရင္ ဒီတာ၀န္ကို ဘယသ္ကူ  ေကပ်ြန္ေအာင္ 
ထမ္းေဆာင္နိုင္မွာမို.လညး္ ´ 

 လငူယ ္               `အင္းစကားေျပာလို.လညး္  ေကာင္းတယဗ္်ာ အစ္ကို အေနွာင္.အယကွမ္်ား  ျဖစ္သြားေသး 
လားမသိ́ 

 ကၽြန္ေတာ္        `အာ မျဖစ္ပါဘးူကြာ မျဖစ္ပါဘးူကြ ဒီလို စိတ၀္င္တစား လာေျပာတာကိုိပဲ အစ္ကို ကေတာင္ 
ေက း်ဇူးတင္ရဦးမွာ ညရီ́  

 (စိတထ္မဲွ)             `ျဖစ္တာေပါ.ကြာ သပိ္ျဖစ္တာေပါ. မင္းနဲ.ေျပာေနရတာ အခိ်န္ပုတတ္ယ ္ ေကာင္မေလး 
တစ္ေယာကေ္ယာကန္ဲ. သြားေျပာေနရရင္ ရွယပ္ဲ ခုေတာ. လား ဟိုမွာသမူ်ားေတြ က ေၾကာင္ေနျပီ 
ငါသာ အလြတျ္ဖစ္ေနတာ မင္းေတာ္ေတာ္ရွုပ္တ .ဲေကာင္ပဲ ငါျဖတရ္ဳိကလ္ိုကရ္ မေကာင္းရွိေရာ.မယ  ္
ငါဖြန္ေၾကာင္မဲ. အခ်ိန္ေတြ အလဟသ ဆံုးရွံဳးတယ ္ ဒီေကာင္ကြာ သမူ်ကနိွာၾကးီ  ျမင္ေနရတာ 
က က်သ္ေရကို မရွိဘး́ူ 

 လငူယ ္           `က ြ်န္ေတာ္ ဟိုဘကသ္ြားမိတဆ္ကလ္ိုကဥ္ီးမယေ္နာ္ သြားလိုကပ္ါဦးမယခ္င္ဗ်ား́ 

 ကြ်န္ေတာ္                    `ေအးညသီြားေတာ့.မ႔ို.လား ေနာကေ္တြ.လညး္ေခၚေနာ္ကြ မင္းနဲ.စကားေျပာလို. ေကာင္းတယက္ြ́ 

 (စိတထ္မဲွ)                   `သြားသင့္ေနတာ ၾကာျပီကြ ဘာေကာင္မွန္းမသဘိးူ ၊ေနာကဘ္ယေ္တာ့မွ မေတြ႕ရပါေစနဲ႔လို႔ 
ဆေုတာင္းရမယ္́ 

            awav 
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ႏွလံုးေပးခ်စ္တဲ့ ေအာင္လင္း   ပင္ဂြင္း 
 

ကိုယ  ္မင္းကို အရမ္းခ်စ္တယ ္အ၀င္း။ မင္းလကထ္ကဲို 

ကိုယ့္ရဲ႕ႏွလံုးသားကိုထိုးအပ္ပါတယ၊္ 
မင္းရဲ႕ႏူးညံ့သမိ္ ေမြ႕တဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ 
ထပု္ပိုးျပီး  သမိ္းဆညး္ေပးပါလားကြာ။ 
 
အင္းလကခ္ံေပးရမွာေပါ့ 
  
တကယ…္ ဟားေပ်ာ္လိုကတ္ာကြာ 
  
ဟိုးဆရာ 
ကၽြန္မေျပာတာကိုဆံုးေအာင္နားေထာင္ပါဦးေလ။  ကၽြန္မဆိုလို
တာက ရွင့္ရဲ႕  internal body ထမဲွာရွိတဲ့  ႏွလုံးကို အခုကၽြန္မ 
ဘာပဲလပု္လပု္ အသံုးျပဳေနရတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ လကႏ္ွစ္ဘကန္ဲ႔ခံ 
ယေူပးပါမယ။္  ဟတုျ္ပီလား။ 
  
ဟာကြာ ဒါကိုယ့္ကို ေသေၾကာင္းၾကတံာေပါ့ေလ။ 
  
ထင္ခ်င္သလိုထင္ႏုိင္တယ။္  ဟိုေန႔ကလရဲွင္ ကၽြန္မကို 
ဘာေျပာသြားလ။ဲ  ကၽြန္မသာ အေျဖမေပးရင္ ကိုယ့္ဘာသာ 
ကိုယ  ္သတေ္သပါ့မယဆ္ို။  အသဲညေ္န႔က ရွင့္ကိုကၽြန္မလ ဲ
အေျဖမေပးမိပါဘးူ  ။  ဒါေပမယ့္ ရွင္အခုထ  ိအသကရ္ွင္ေန 
တနု္းပဲေနာ္။ 
  
မင္းကိုယ့္ကိုဒီေလာကေ္တာင္မုန္းလားကြာ 
  
ဟင့္အင္း  အမုန္းဆိုတာအခ်စ္ရွိမွျဖစ္တာပါ။  ကၽြန္မရင္ထမဲွာ 
အခ်စ္ မရွိသလို အမုန္းလညး္မရွိပါဘးူ။ ရွင္စကားရွင္မတညလ္ို႔ 
ေထာကျ္ပရံုေလး  ေထာကျ္ပတဲ့ဟာကို။ ရွင့္စကားရွင္တညဖ္ုိ႔ 
အရင္ၾကိဳးစားလိုကပ္ါဦး။  က  ဲကၽြန္မလညး္သြားေတာ့မယေ္နာ္။ 
ခြင့္ျပဳပါဦး။ 
  
ရကစ္ကလ္ိုကတ္ာကြာ မင္းမထမီ့ဲျမင္ျပဳေနတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်စ္ 
ေတြက   တဘ၀စာ ခိုင္ျမဲေနတာကို က္ိုယဘ္ယလ္ိုသကေ္သ  
ျပရမလကဲြာ။  မင္းေျပာတဲ့အတိုင္းတကယ  ္လပု္ေပးရမွာလား။ 
ကိုယင္ုိေနျပီကြာ  တကယက္ိုငုိေနတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လ ဲ
ဆိုေတာ့ မရွိနိင္ေတာ့တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ မနကျ္ဖန္အတြကေ္ပါ့။ 
ဟတုတ္ယ ္ကိုယဆ္ံုးျဖတလ္ိုကျ္ပီ။  တကယက္ို ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ဆံုျဖတ ္လိုကျ္ပီမနကျ္ဖန္ ကိုယအ္ခ်စ္ေတြရဲ႕ သေကၤတ 

အျဖစ္  မင္းလကထ္ကဲို  ႏွလံုးတစံု ေရာကလ္ာေစရမယ။္ 
  
ဘာရွင့္……………… 
မဟတုဘ္းူ  မဟတုဘ္းူ ……..ဒါတကယမ္ဟတုဘ္းူ 
  
အခုမွ ဘာမဟတုရ္မွာလဗဲ် ။  ခင္ဗ်ားလကထ္ကဲ 
ကိုင္ထားတာ  ေအာင္လင္း ဆကီ   ခင္ဗ်ားေတာင္းထားတဲ့ 
ႏွလံုးတစံုေလ ။  ဒီေသြးသရံဲရဲ နဲ႔ ႏွလံုးတစံုက  ခင္ဗ်ားကို 
ေပ်ာ္ေစမွာပါ။ ခင္ဗ်ားၾကးီ  လိုခ်င္တာ ရေနျပီပဲဗ်ာ 
ေအာ္ရယလ္ိုကစ္မ္းပါ ။  ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္နဲ႔၀မ္းနဲ 
ျပေနစရာ မလိုပါဘးူဗ်ာ။ 
  
မဟတုဘ္းူ  ကၽြန္မ အေဲလာကထ္  ိမရညရ္ြယခ့္ဲပါဘးူ ။  ေနာက  ္
ကို သလူိုကမ္ေႏွာကယ္ကွ ္ေအာင္  ပါးစပ္ထရဲိွတာေလး 
ေျပာခဲ့တာပါ ။ အခုေတာ့   ဟင့္ ဟင့္…………………… 
  
ၾသ……….. ေကာင္းတယ  ္၊ ေကာင္းတယ ္၊ ခင္ဗ်ားက 
ပါးစပ္ကေန ေပါ့ပ်ကပ္်ကစ္ကားေတြကို ေပါကလ္ႊတပ္ဲစား 
ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာလိုကတ္ယေ္ပါ့   ဟတုလ္ား ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 
ေပါ့ပ်ကပ္်က  ္စကားေတြက  ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ သငူယခ္်င္း 
ေအာင္လင္း အေပၚ ဘယေ္လာကထ္ခိုိကသ္ြားမလ ဲလို႔ 
မစဥ္းစားၾကည့္ဖူးဘးူမလား။  မင္းလို ရြကၾ္ကမ္းေရၾကိဳ 
ရုပ္ရညေ္လာကန္ဲ႔  ေအာကေ္ျခလြတေ္နတဲ့ မိန္းမကို 
ဘာမ်ကစ္ိနဲ႔မ်ား ၾကည့္သေဘာကလ်လဲို႕ 
စဥ္းစားလို႔ကိုမရဘးူ      

ထြီ…………….. 
  
ေတာ္ပါေတာ့ရွင္ ။  ဟင့္ ဟင့္…………….. 
အခုရွင္တို႔   ဒါကိုဘယက္   ဘယလ္ိုယလူာတာလ ဲ  ျပီးေတာ့အ
ခု  သ…ူ 
  
ေအာ္….သခိ်င္ေသးတယေ္ပါ့  ဟတုလ္ား ။ ေျပာျပရမွာေပါ့ 
ေသခ်ာနားေထာင္။ မေန႔ညေနက ေအာင္လင္း က်ဳပ္ဆ  ီ
ေရာကလ္ာျပီး “  အရမ္းစိတည္စ္တယက္ြာ၊  အရကသ္ြား 
ေသာကရ္ေအာင္ “ ေခၚလို႔  က်ဳပ္တို႔ အရကသ္ြားေသာကၾ္က 
တယ။္  ေသာကေ္လ  ့မရွိတဲ့သ႕ူကိုက်ဳပ္က  ေဟေ့ကာင္မင္းက 
အရူိုင္းတယေ္နာ္  အရမ္းမေသာကန္ဲ႔လို႔  တားေတာ့ မင္းေတာင္
း ထားတဲ့ ႏွလံုးသား ေပးဖို႔ အတြက  ္သမူူးေနမွ ျဖစ္မွာလို႔ေျပာျပီး 
ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ အခုလိုလာေပး ဖို႔အတြက  ္အစီအစဥ္ေျပာသြား 
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တယ။္ က်ဳပ္က သမူူးျပီးေလွ်ာကေ္ျပာတယ ္ မွတတ္ာ။  ဒီမနက  ္
သ႔ူအမိ္ ေရာကေ္တာ့……… 
  
ေတာ္ပါျပီရွင္ 
ဟင့္..   ကၽြန္မဆကျ္ပီး  နားေထာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့လို႔ပါ  ဟင့္ 
ဟးီ ဟင့္………အခုမွ ကၽြန္မရင္ထမဲွာ သ႔ူကိုခ်စ္ေနမိမွန္း 
ခံစားတတလ္ာပါျပီ။ဒါေပမယ့္ေနာင္တဆိုတာ ေနာင္မွ 
ေနာင္မွ  ဟင့္ဟင့္ ဟးီ...............  
 
 ေနပါဦးေတာ္ျပီဆိုေပ မယ့္လညး္ ေနာကဆ္ံုးတခု 
က န်္ေသးတယ။္  ေအာင္လင္းက မင္းအတြက  ္စာတစ္ 
ေစာင္ေပးထားတယ  ္ေရာ့…….. 
  
( ကၽြန္မရဲ႕ တနု္ယင္ေနတဲ့ လကေ္တြကို အႏုိင္ႏုိင္ ထနိ္း 
ျပီးစာကို ဖြင့္လိုကေ္သာအခါ  ) 
  
သို႔ 
          အ၀င္းေရ  မင္းကိုကိုယခ္်စ္ခဲ့တာ တခဏသာ မဟတုဘ္  ဲ
တဘ၀စာ ရညရ္ြယခ့္ဲတာပါ။ 
ဒါကိုမင္းက မယံုၾကညဘ္နဲဲ႔ 
မျဖစ္နိင္တာကိုေတာင္းခဲ့တယေ္နာ္။  ကိုယက္မင္းလိုတာမွန္သမွ် 
ျဖည့္ဆညး္ေပးလိုတဲ့သပူါ။ ဒါေၾကာင့္ 
မင္းအရမ္းလိုခ်င္ေနတဲ့  internal body ထကဲ  ႏွလံုးသား  ကို 
ကိုယ့္ကိုယထ္ကဲ……. 
                    
( ဟင့္အင္း…. ဟင့္အင္း အခုကၽြန္မလိုခ်င္တာရွင့္ကိုပါ ။ 
ရွင့္ကိုပါ…………) 
                                      မထတုရ္ဲလို႔  ေနာကေ္ဖးျခံက  
ေမြးထားတဲ့ ၀ကသ္ုိး ရဲ႕  internal body ထကဲ ႏွလံုးသားကို 
ထတုေ္ပးလိုကပ္ါတယ။္  ဗမာငံျပာရည ္ရယ  ္ဂ်င္းရယႏ္ွင့္ 
ခ်ကစ္ားပါက 
တကယေ္ကာင္းေၾကာင္းပါ  အၾကေံပးလိုကရ္ပါတယ။္  
                                                                             
ႏွလံုးေပး ခ်စ္တဲ့  ေအာင္လင္း 
  
ဟမ္….ေသခ်င္းဆိုး၊ ကာလနာ၊ ေျမြေပြးကိုက  ္
….@#$%^&*~…………………………….. 
ရွင္ လလူမိ္၊ ရွင့္ကိုရဲနဲ႔တိုင္မယ၊္  အခုတိုင္မယ ္
  
အာ….ေသပါျပီ   ေဟေ့အာင္လင္းေရ 
ပုန္းမေနနဲ႔ေတာ့  ထြကလ္ာဦးဟ။  ဒီမွာငါ့ကိုရဲတိုင္ေတာ့မယ  ္
  
အ၀င္း မလပု္နဲ႔ မွားမယ။္  ဒါကိုယတ္ို႔ ႏွစ္ေယာကရ္ဲ႕ ေကး်ဇူးရွင္ 

ဖူစာေရးနတေ္လ 
  
ေနပါဦး ကၽြန္မတို႕ႏွစ္ေယာကလ္ို႔ ေျပာရေအာင္ 
ရွင့္ကိုဘယတ္နု္းက အေျဖေပးရေသးလို႔လ ဲ
  
ခုနကေလးတင္ေျပာသြားတယေ္လ 
မင္းရင္ထမဲွာကိုယက္ိုခ်စ္မိေနပါျပီဆို။ 
ေျပာျပီးစလစ္နံပါတတ္စ္ပဲ။ 
ကိုယဟ္ိုနားကေခ်ာင္းျပီးနားေထာင္ေနတာ အကနု္ၾကားတယ။္ 
မလမိ္နဲ႔ ။ မညာနဲ႔ 
 
ဟတုလ္ို႔လား….. 
  
ဟတုတ္ယ ္ခုနေလးတင္ေျပာသြားတာ ေသခ်ာတယ  ္
မယံုရင္ကိုယ့္ကုိ ေမးၾကည့္ေလ။ 
  
ဟင္…. လပိ္ႀကးီ… ေသခ်ာရင္ေတာ့လကခ္ံလိုကမ္ယ  ္
ခ်စ္လြန္းလို႔ေတာ့ မဟတုဘ္းူေနာ္။ ေျပာျပီးသားျဖစ္သြားလို႔ 
 

 ေဟး 
  
သြား……..လဆူိုး သမူ်ားမ်ကရ္ညေ္တြ  အလကားျဖစ္ကနု္ျပီ 
  
ဒါဆိုရင္ ကိုယဘ္ာလပု္ေပးရမလ ဲ
  
မ်ကရ္ညေ္တြ အလကား မျဖစ္ေအာင္ တကယေ္သေပးေပါ့ 
  

ဘာ???????? 

  
  
 

                       yif*Gif;
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မၾကာမွီ လာေတာ့မည့္ TITANIC Two  
ဇတေ္ၾကာင္းကေတာ့ TITANIC ရဲ႕ထံုးစံ အတိုင္း ခပ္ဆန္းဆန္းေလးနဲ႔ 
ပြဲထတုထ္ားတာျဖစ္ပါတယ .္.။ ရိုးကးူသည့္ အဆင့္ကို စတင္လပု္ေဆာင္ေနပါၿပီလို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ သတင္းေကာင္းေလးေျပာလိုက  ္ ပါေရေစ.။ လယီိုနာဒို ဟာ  ေရခဲျပင္ထသဲို႔ 
နစ္ျမဳတၿ္ပီး  ေသသြားၿပီလို႔ ထင္ေကး်ေပးေနတဲ့သေူတြေတာ့ မွားသြားပါၿပီ 
ဒီဇတက္ားမွာက ေလလ့ာေရးစူးစမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေရခဲေတာင္ေပၚမွာ ရွာေဖြေရးေတြ 
လပု္ေနရင္း နဲ႔ လယီိုနာဒို ရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို  ေတြ႕ရွိၿပီး အသကျ္ပန္ရွင္လာရင္းနဲ႔ 
ဇတလ္မ္းေလးကို  ျပန္လည  ္ အသကသ္ြင္းထားတာ  ျဖစ္ပါတယ .္.။ မင္းသမီးကေရာ 

ဘယသ္  ူ ျဖစ္မလ .ဲ..။ မင္းသမီးက  ေလာေလာ ဆယမ္ွာ “ လင္ေဆးလိုဟန္ ” ႏွင့္ရိုကက္းူ မညလ္ို႔ သတင္းရေပမယ့္ 
မေသခ်ာေသးပါဘးူလို႔သရိပါတယ  ္..။ TITANIC TWO မွာ ဘယေ္လာက ္ေကာင္းတဲ့ ရိုကခ္်ကေ္တြ Animation ေတြပါမလ  ဲဆိုတာကိုေတာ့ 
ဇတက္ားရံုတင္ရင္ ၾကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။ 
 

pdk;rdk; 

 

 

 

 

 

 

 

 သတင္းက႑အတြက ္Mysuboo Fanclub ၏ ေနာကဆ္ံုးရစကရ္ပ္သတင္းမ်ားကို လပု္ႀကဖံန္တးီ၍ စီစဥ္တင္ဆကလ္ိုကရ္ပါ သည။္  

Mysuboo Fanclub Foundation 

 Mysuboo Fanclub ၏  ေရွ႕ဆကလ္ပု္ေဆာင္မည့္ လပု္ငန္းစဥ္မ်ား၊ Donation မ်ား  ေရရွညတ္ညတ္ံ့ ခိုင္ၿမဲေစရန္ရညရ္ြယၿ္ပီး 

ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအျဖစ္ စီးပြားေရးအရ  ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုတညေ္ထာင္ရန္ စုဘးူဖန္ကလပ္မွေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

ႀကိဳတင္စညး္ေ၀းပြဲတစ္ရပ္ကို ေရေအာကၾ္ကမ္းျပင္ရွိ ကမၻာေက ာ်္ Titanic သေဘာၤဦးပိုင္းတြင္ က င်္းပျပဳလပု္ခဲ့ေၾကာင္း သရိိွရပါသည။္  

            မညက္ဲ့သို႔ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခု တညေ္ထာင္ၾကမညန္ညး္ဟ ုဖန္ကလပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အႀကတိအ္နယ ္
ဒူးတိုကေ္ဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ေနာကဆ္ံုးတြင္ ဒဂံုတကသၠိုလ၀္င္းအတြင္း ေနရာယ၍ူ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု တညေ္ထာင္မညဟ္ေူသာ 
အလြန္သင့္ေလ ာ်္သည့္ဆံုးျဖတခ္်ကတ္စ္ခုကို ခ်မွတႏ္ုိင္ခဲ့ပါသည။္ ထိုဆံုးျဖတခ္်ကမ္ွာ အလြန္တရာအစီအစဥ္က န်၍ ဟာကြက၊္ 
ေထာကက္ြကမ္ရွိဘ  ဲေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမည့္ အလားအလာရွိေနေသာေၾကာင့္ ဖန္ကလပ္မန္ဘာမ်ား သရိိွသင့္သညဟ္ယုဆူကာ 
ေဖာ္ျပေပးလိုကရ္ပါသည။္  
            ယခုလကရ္ိွ ဖန္ကလပ္၏ ဘ႑ာေငြအားလံုးကို ပံုေအာ၍ ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲေလာင္းမည။္ 
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            ထုိမွႏိုင္ေသာ ပိုကဆ္အံားလံုးကို ထပ္မံ၍ ေအာင္ဘာေလသနိ္း (၃၀၀) ထ  ီထိုးမည။္ 
            ထို ထလီကမ္ွတမ္်ားအားလံုး ဆႀုကးီေပါကေ္သာအခါ ၄င္းဘ႑ာေငြအားလံုးကို ဆက၍္ သံုးလံုးတုိက ္ခ်ဲထထီိုးမည။္ 
            ထိုသံုးလံုးတိုကထ္ေီပါက၍္ လကရ္ိွဘ႑ာေငြထက ္အဆေပါင္းမ်ားစြာပြားမ်ားလာေသာအခါ ေဖာင္ေဒးရွင္းလပု္ငန္း စတင္ပါမည။္ 
(ထိုအခ်ိန္တြင္ မိုင္စုဘးူဖန္ကလပ္မွာ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ ခုျဖစ္ေနေလာကၿ္ပီျဖစ္၏) 
            ပထမဆံုး ဒဂံုတကသၠိုလပ္ရ၀ုဏအ္တြင္း အခ်ကအ္ခ်ာေနရာဟ ုေျပာ၍ရေသာ Physics ေဆာင္ကို 
ေဖာင္ေဒးရွင္းအတုျ္မစ္ေနရာအျဖစ္ ဦးတညထ္ားသည။္ 
            ထို Physics ေဆာင္တစ္ေဆာင္လံုးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုပါ ပုတျ္ပတေ္စ်းျဖင့္ အရင္၀ယယ္ပူါမည။္  
            ၿပီးေနာက  ္Physics ေဆာင္တစ္ဖကျ္ခမ္းရွိ ေျမကြကလ္ပ္တြင္ ကန္ႀကးီတစ္ကန္တးူေစ၍ မိန္းကေလး 
သးီသန္႔ေရကးူကန္ဖြင့္လစွ္မည။္ 
            Physics ေဆာင္ေခါင္မိုးတြင္မူ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ား တပ္ဆင္၍ ေရကးူကန္ဘကသ္ို႔ ခ်ိန္ေပးထား ကာ ေက ာ်င္းသားမ်ား 
တစ္ခါၾကည့္ ၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ သတမ္ွတေ္ပးထားမည။္  
            ထို႔ေနာက ္Physics ေဆာင္ တတယိလႊာတြင္ တကသၠို္လရ္ိွေက ာ်င္းသားမ်ား အေမာေျပေသာကသ္ံုး ႏုိင္ေစရန္ ရညရ္ြယ၍္ 
ဘယီာဘားတစ္ခုဖြင့္လစွ္ေပးထားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လခေပး၍ ဘယီာဘားတြင္ အလပု္ခန္႔ထားပါမည။္  
            ဒုတယိလႊာတြင္မူ ေက ာ်င္းသ၊ူ ေက ာ်င္းသားမ်ား ေက ာ်င္းတကရ္င္း တစ္ဖကတ္စ္လမ္းမွ ကိုယပ္ုိင္၀င္ေငြ ရရွိေစရန္ရညရ္ြယၿ္ပီး 
ဖဲ၀ိုင္းမ်ားေထာင္ေပးထားကာ ဆရာမမ်ားကိုယတ္ုိင္ ေက ာ်င္းရန္ပံုေငြရရွိရန္ အေကာက ္ေကာကခ္ုိင္းပါမည။္ 
            ပထမလႊာတြင္ တေနကနု္စာသင္၍ ေညာင္းညာကိုကခ္ဲေနေသာ ေက ာ်င္းသား၊ ေက ာ်င္းသမူ်ား အေညာင္းအညာေျပေစရန္ 
ေယာကၤ်ားေလးသးီသန႔္မာဆက၊္ မိန္းကေလးသးီသန္႔မာဆကဟ္၍ူ အႏွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လစွ္ေပးထားမည။္ 
            ေျမညထီပ္ရွိ၀င္ေပါကတ္ြင္မူ ေခတမ္ီတိုးတက၍္ လာေရာကလ္ညပ္တသ္မူ်ား တိုးပြားေစရန္ ပါေမာကၡႀကးီကိုယတ္ိုင္အား 
ကတေ္ၾကးတစ္လကျ္ဖင့္ Round လညွ့္ေစ၍ စကတမ္်ား ဒူးေခါင္းေက ာ်္ေအာင္ ၀တ ္သညက္ို ျမင္သညႏ္ွင့္ ကတေ္ၾကးႏွင့္ျဖတၿ္ပီး 
ဒဏေ္ငြပါတပ္မည။္ 
            ထိုအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေက ာ်င္းသားေကာ်င္းသမူ်ားလညး္ ေက ာ်င္းတြင္ ေပ်ာ္လာၾကမညျ္ဖစ္ၿပီး ဖန္ကလပ္၏ရန္ပံုေငြလညး္ 
ပိုမိုတိုးတကလ္ာမညျ္ဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖကအ္က်ိဳးရွိေစသည့္ လပု္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတမ္ွတက္ာ Physics 
ေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းဟအုမညတ္ပ္ျပီး လပု္ေဆာင္သြားမညျ္ဖစ္ပါသည။္  
            ေနာကပ္ုိင္းတြင္ လပု္ငန္းမ်ားတြင္က ယ်လ္ာေသာအခါ ဒဂံုတကသၠိုလေ္က ာ်င္း၀င္းအႏွံ႔ ဘလိယိကခ္ုံမ်ား၊ 
ေကတဗီီကာရာအိုေကခန္းမ်ား၊ Network Game ဆိုင္မ်ား၊ အင္တာနကက္ေဖးမ်ား ဖြင့္လစွ္သြားရန္အထပိါ ရညရ္ြယထ္ားပါသည။္  
            အထကပ္ါအခ်ကအ္လကမ္်ားသည ္မိုင္စုဘးူဖန္ကလပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက  ္ႀကိဳတင္ခ်မွတထ္ားေသာ 
အစီအစဥ္အေသးစိတမ္်ားျဖစ္ၿပီး စပြန္ဆာမ်ားစတင္လကခ္ံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနာကဆ္ံုးရ ဖန္ကလပ္စကရ္ပ္ သတင္းအျဖစ္ 
တင္ျပလုိကရ္ပါသည။္ 
 

            သရူႆ ၀ါ 

 

 

 

 

 

www.mysuboo.com


 

www.mysuboo.com 

52 

aus;Zl;wifv Tm 
 

Mysuboo FanClub &JU refbm 100jynfhtxdrf;trSwftjzpfxkwfa0onfh Magazine trSwf(1) tm;wwfEdkiforQ 
BudK;pm; wifqufvdkufygw,f. .. ။ 
Mysuboo FanClub Magazin အားစာမူမ်ားေပးပို႔ေပးၾကေသာ သငူယခ္်င္းမ်ားကိုလညး္ ေကး်ဇူးအထးူတင္ရွိပါတယ.္.။ 
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