အျပင္ကလူ - ၂

ေအးရဲ႕ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

အမွာစာ
“အျပင္ကလူ ၂၊ ေအးရဲ႕ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္” ကို ဖတ္ရသည့္ အခါ
ဇာတ္ေကာင္သံုးေကာင္တို႔ကို အျမင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ကိုႏွင္းႏြယ္ရဲ႕ နာမည္ကို စာဖတ္သူတို႔ သိလာရၿပီ။ သူသည္
ငယ္ရြယ္ဆဲ၊

ႏုနယ္ဆဲ၊

စိတ္ကူးယဥ္ဆဲ

ရွိေနသည္လို႔

ဆံုးျဖတ္မည္ထင္ပါသည္။ ႏုႏုသည္ မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး

သူ႕ဒ႑ာရီႏွင့္

ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္

ေနထုိင္ဆဲ၊

ေအးက

အေတြ႕အၾကံဳကို

ၾကီးရင့္လာခြင့္ရွိခဲ့သည္။
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လူ႕ဘဝမွာ

ခံစား

သုခ၊

ရသူအျဖစ္

ၾကည္ေအး

ေတာ့ဘဲ

အျပင္ကလူ

ဇာတ္ေကာင္သံုးေယာက္ကို

ပထမအျမင္နဲ႔မတူ

တစ္မ်ဳိးထူးျခားေျပာင္းလဲေနသည္ကိုျမင္၍

သင့္သူ၊

မၾကိဳက္သူ၊

၂

လက္မခံခ်င္သူလည္း

အံ့အား

ရွိေပလိမ့္မည္။

ထင္ရွားလာေသာ ၾတိဂံမွာ ဘယ္ေထာင့္သည္ အမွန္တရား ႏွင့္

နီးစပ္ပါသလဲလို႔လည္း

ေစ့ငုလာက

ေစ့ငုႏုိင္သည္။

(တစ္ဖန္

“အျပင္ကလူ-၃” ေပၚလာၿပီး ယခု ယံုၾကည္ထားေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား

ပ်က္ျပယ္ကာ

စိုးရိမ္ႏုိင္သည္)

လူအားလံုးလိုပင္

အားလံုးပစ္လိုက္ရမည္လားလို႔လည္း

သို႔ေသာ္

ေျပာင္းလဲတာ

ဇာတ္ေကာင္သံုးေယာက္သည္

ပတ္ဝန္းက်င္စိုးမုိးသည္ကို

အရင္းခံသဘာဝကေတာ့

မွန္ေသာ္လည္း

ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္

မတတ္ႏုိင္သည္ကို ျမင္ႏုိင္သည္ထင္ပါသည္။

ခံယူၿပီး

အတြင္းက

ေျပာင္းလဲျခင္းငွာ

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေနာင္ကာလမွာ အျမင္တစ္မ်ဳိးနဲ႔

ထပ္ျမင္ၿပီး

သူတို႔အားလံုး

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း
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သူတို႔ရဲ႕

ေျပာင္းလဲေနသလို
ေမြးကတည္းက

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ပါလာသည့္

ကိုယ္ပုိင္သတိၱကေတာ့

ေတြ႕လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာေရးသူအေနႏွင့္

ဒီဝတၳဳထဲမွ

အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္

စိတ္ကူးကို

ျဖစ္ေပၚလာသူမ်ား

ေျပာင္းလဲေနသည္ကို

ဝန္ခံခ်င္သည္မွာ

ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္

၂

ကၽြန္မ၏

ျဖစ္သည္ဆိုတာပင္။

မဆန္းလွပါ။

ကိုယ္ပိုင္

ေပါင္းစပ္လိုက္ရာမွ

ဘယ္သူ႕ကိုမွ

နစ္နာေစလိုျခင္း၊ ေျမာက္စားခ်ီးက်ဴးလိုျခင္း အရင္းမခံပါ။

သုိ႔ေသာ္ အႏုပညာတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးဖို႔ၾကိဳးပမ္းရာမွာ

ပန္းခ်ီဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊

ကသည္ျဖစ္ေစ၊

ပညာသည္သည္
ထင္ရစ္သည္ကို

ေရာင္ျခည္အျဖစ္

ပန္းပုထုသည္ျဖစ္ေစ၊

ဇာတ္ပြဲ

ဂီတျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊

စာေရးသည္ျဖစ္ေစ၊

ေခါင္းတြင္းဦးေႏွာက္မွ

လွပကြန္႔ျမဴးလာသည့္

သူ၌

ဘဝအေတြ႕အၾကံဳက

အမွတ္အသား

သြန္အန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္

ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသည္ ပါဝင္ေနထိုင္ေသာ သံုးပါးေသာေလာကမွ
အေတြ႕အၾကံဳတို႔သည္

သူ႕အႏုပညာရပ္မွ

အေကာင္အထည္

ေပၚေနမွာ အမွန္။ လူက လူ႔အေၾကာင္း ဖြဲ႕ႏြဲ႕ရာမွာ လူအမ်ားက
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

တို႔ဟာ

ဒီအထဲက

စံုစမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္

၂

ဇာတ္ေဆာင္ေတြပဲလားလို႔

စာေရးသူအဖို႔

စိတ္ၾကီးဝင္စရာပင္ျဖစ္သည္ ဆိုရမည္။

ေအာင္ျမင္သည္။

အျပင္ကလူ - ၁ ႏွင့္ ၂ ၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျခားခဲ့သည့္အတြက္
အထူးသျဖင့္

အခက္အခဲ

နည္းနည္းရင္ဆိုင္ရသည္။

ဇာတ္ေကာင္သံုးေယာက္ကို

ျမင္ေစခ်င္သည္မို႔

ပိုခက္သည္။

အျမင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္

အျပင္ကလူ

-

၂

ကို

သံုးေလးခါေရးၿပီး ေရးထားသမွ်အားလံုးကို စုေပါင္းၿပီး တစ္ဖန္

မလိုအပ္သည္ကို ဖယ္ထုတ္စြန္႔ပစ္ရျပန္ပါသည္။ စာဖတ္သူကို

႐ိုေသသည့္သေဘာျဖင့္

မျဖစ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးပံုျပင္လို

“အျပင္ကလူ - ၂၊ ေအးရဲ႕ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္” သည္

အနညး္ဆံုး ဖတ္ေနဆဲေတာ့ စာဖတ္သူကို ေျဖေဖ်ာ္ႏိုင္သားပဲဟု
ယံုၾကည္လွ်င္ ကၽြန္မ ေက်နပ္ပါသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဆင္ဆိုသည္မွာ

ဘာႏွင့္တူပါသလဲဆိုသည္ကို

ေျဖဖို႔

၂

စံုစမ္း

ၾကေသာ မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္လိုပင္ လူတုိင္းသည္

ကိုယ့္အသိဥာဏ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳကို

အားကုိးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားစြာရဲ႕ အေျဖကိုရွာၾကရသည္။

သူႏွင့္ ေအး အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္မွာ ေတြ႕ၾကၿပီ။

ေကာင္းစြာရိပ္မိသည္တစ္ခုမွာ သူ ကိုႏွင္းႏြယ္အဖို႔ လူ႕ဘဝရဲ႕

တစ္ခဏမွ်ျဖစ္ေစ အေရးၾကီးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ႏုႏုျဖစ္ၿပီး၊

ကၽြန္မ ေအးအဖို႔လည္း လူ႕ဘဝရဲ႕ အၿမဲလုိလုိ အေရးၾကီးေသာ
ေမးခြန္းတစ္ခုဟာ

ႏုႏုပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏုႏုသည္

သူ႕ရဲ႕

အတိတ္ျဖစ္သြားၿပီး သည္ဟာသည္ မဟာကြာျခားခ်က္ၾကီးပင္။

သူ ဒါကို ကၽြန္မကိုေျပာျပဖို႔ဆိုၿပီး ဆိုသည့္အတုိင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီ
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ျဖစ္ေလေတာ့ သူ ကံေကာင္းသည္မွာ အမွန္ပင္။ သူနဲ႔ ႏုႏုပံုျပင္

ၿပီးဆံုးေလၿပီ။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္မရဲ႕ ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္ဆဲ ႏုႏုပံုျပင္ႏွင့္

ဘယ္ေလာက္မ်ား

ကြာျခားႏုိင္ပါလိမ့္။

ၿပီးေတာ့

ကၽြန္မ

ႏုႏုပံုျပင္ကို နားလည္လက္ခံဖို႔ရာ ကၽြန္မကို အရင္နားေထာင္
ရလိမ့္မည္ထင္သည္။

မ်က္မျမင္ပုဏၰားမ်ားလိုပင္

သူ႕ရဲ႕

ဆင္သည္

ယပ္ေတာင္ႏွင့္တူဆဲ ကၽြန္မရဲ႕ဆင္က ၾကိဳးေခြနဲ႔တူေတာ့သည္။
သူက ဆင္ရဲ႕နားရြက္ကို စမ္းမိၿပီး ကၽြန္မက အၿမီးစမ္းမိသည္ကို

အျခားေသာ

မ်က္မျမင္ပုဏၰားမ်ားက

စမ္းမိသမွ်ကို

ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ဆင္ဟာ သစ္ပင္နဲ႔တူသည္၊ ဆင္ဟာ နံရံၾကီးနဲ႔
တူသည္

စသည္ျဖင့္ေပါ့၊

အျမင္မ်ားပါလိမ့္။

သို႔ေသာ

မွန္ကန္ေလသည္။
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ဘယ္ေလာက္

ပုဏၰားအားလံုးပင္

ပုဏၰား

၆

ျပက္ေခ်ာ္ေသာ

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္

ေယာက္လံုးရဲ႕

အျမင္ကို

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေပါင္းလိုက္လွ်င္

ဆင္တစ္ေကာင္၏

သစၥာ

၂

မွန္ကန္စြာ

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဒီေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္နဲ႔ ေအးတို႔ရဲ႕ ႏုႏုပံုျပင္ ၂
ခုကို

ေပါင္းလိုက္လွ်င္

ပံုျပင္အမွန္

ရွိပါသည္။

ဘဝသည္

ကိုႏွင္းႏြယ္အဆိုအရ

သူႏွင့္

အခ်စ္ျဖင့္စေသာ္လည္း

သံုးႏွစ္ခြဲသာခံသည္။

ထို

ေပၚလာဖို႔အေၾကာင္း

ႏုႏုတို႔ရဲ႕

လင္မယား

အသြင္မတူၾကသျဖင့္

တိုေတာင္းေသာကာလအတြင္း

မွာလည္း မေပ်ာ္ရႊင္ၾက၊ ဘဝမွာ သူတို႔ အလိုရွိၾကပံုခ်င္း မတူၾက။

ႏုက သာမန္မိန္းကေလး၊ သူက ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း တစ္ခုေနာက္ပဲ
ေကာက္ေကာက္လိုက္မည့္သူ၊ ႏုႏုက သူ႕လို အဆင္းရဲမခံႏုိင္၊
ကၽြန္ေတာ့္အျပစ္သက္သက္ပါပဲလို႔ သူက တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။

သူ ႏုႏုကို ခ်စ္တယ္တဲ့။ သူသည္ အခ်စ္အိပ္မက္

မက္တတ္သူ၊ စိတ္ကူးသိပ္ယဥ္သူဆိုတာ ကၽြန္မ အသိဆံုး၊ သူ
ႏုႏုကို ခုိးေျပးေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသး၊ သူ

တကယ္ခ်စ္ခဲ့သည္ ကၽြန္မ မထင္ပါ။
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ႏုႏုကို

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ႏုႏုကေတာ့

သူ႕ကို

တကယ္ခ်စ္ခဲ့သလား၊

၂

ႏုႏုကို

ကၽြန္မ ရင္းႏွီးစြာသိခဲ့ရသည္။ ႏုႏုကို ကၽြန္မ ပိုၿပီးသိခဲ့သည္မွာ
အမွန္။ ညီအစ္မႏွစ္ဝမ္းကြဲ။ အင္းလ်ားေဆာင္မွာ တစ္ခန္းထဲ

သံုးႏွစ္ေနခဲ့သူ။

ကၽြန္မအိမ္မွာ

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္

ထိုအေတာအတြင္း

ကၽြန္မ

အတူေနခဲ့ရသည္

မဟုတ္ေသာ္လည္း

အဂၤလန္မွာ

ေနခဲ့သျဖင့္

လာေနခဲ့သူ။

ဘင္တန္ေဆာင္မွာ၊

ႏုႏုတို႔

မခြဲခြာၾကေသး၊ ဆက္စပ္ေနဆဲ။

သားအမိနဲ႔

ႏုႏုႏွင့္

ၿပီးေတာ့

တကယ္

ကၽြန္မ

ကိုႏွင္းႏြယ္ မသိတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိသည္လို႔ ကၽြန္မ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ လက္ထပ္ပြဲမွာ သူေျပာသည့္ ပံုျပင္အရ

ႏုႏုသည္ ငယ္ရြယ္လွပေသာ လူ႕ဘဝမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ
ေနခ်င္တတ္ေသာ။

တျခားဘာမွ

စိတ္မဝင္စားတတ္ေသာ

သာမန္မိန္းကေလးမွ်သာျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ သိသည္မွာ ႏုႏုသည္

အမွန္က ကိုႏွင္းႏြယ္ထက္ ငါးႏွစ္ၾကီးၿပီး သူႏွင့္ လိုက္ေျပးေတာ့
ႏွစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္ေက်ာ္
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ရွိေလၿပီ။

လူလားေျမာက္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အရြယ္ေရာက္ခဲ့ေသာ

မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီ။

၂

ဒါကေတာ့

ကိုႏွင္းႏြယ္ မသိတာေတြ အမ်ားၾကီးထဲက ပထမဆံုး ဥပမာေပါ့။
သူ႕ကို

ႏုႏုက သူ႕ကိုခ်စ္သလား၊ ႏုႏု ဘာစိတ္ကူးေပါက္ၿပီး
ခ်စ္ပါတယ္ဆိုၿပီး

သူ႕ေနာက္လိုက္သည့္

အံ့ၾသလို႔မဆံုး၊
ႏုႏုကလည္း

ကိစၥကို

နားမလည္ႏုိင္လို႔

ဘယ္သူ႕ကိုမွ

အင္းလ်ားေဆာင္ကထြက္

ကၽြန္မတစ္သက္လံုး

မဆုံးသည္မွာ

ယခုထိပင္။

ဖြင့္ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္။

ႏုႏုကို

ကၽြန္မ ေကာင္းစြာသိခဲ့ေလၿပီ။ ကၽြန္မေျပာမည့္ ႏုႏုပံုျပင္သည္

ကိုႏွင္းႏြယ္ရဲ႕ ပံုျပင္နဲ႔ အမ်ားၾကီး ကြာျခားလိမ့္မည္။ ၾကားရသူတို႔
အလြန္အံ့အားသင့္လိမ့္မည္။

ကၽြန္မတို႔

ကိုႏွင္းႏြယ္ပဲ

မွားသလား၊

ႏွစ္ေယာက္လံုး

ကၽြန္မပဲ

နည္းနည္းစီေတာ့

ဟုသာ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းပါသည္။
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မွားသလား၊

မွန္ေကာင္းပါရဲ႕

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အင္းလ်ားလိပ္ဟုိတယ္က

လက္ထပ္ပြဲမွာ

သူႏွင့္

ေတြ႕ၾကၿပီး ခြဲခြာၾကသည့္အခါ သူေျပာခဲ့သည္မွာ…

၂

ကၽြန္မ

“ေအးနဲ႔ေတြ႕ရတာ ဝမ္းသာလိုက္တာ”
သူ႕ရဲ႕မ်က္လံုးမ်ား

သူ႕ရဲ႕ဆံပင္မ်ားလည္း

စူးရွေတာက္ေျပာင္ေနပါသည္။

ေျခာက္ေသြ႕စျပဳလာၿပီ။

သူ႕ရဲ႕

ေခါင္းမာေသာ ဆံပင္ေခြသည္ နဖူးေပၚက်လာျပန္သည္။ သူ႕ရဲ႕

အၿမဲျပံဳးေနတတ္ေသာ

မ်က္ႏွာသည္

ျပာႏွမ္းရာမွ

ေသြးေရာင္လွ်မ္းလာၿပီး ၾကည့္လို႔ေကာင္းလာပါသည္။
“ေအးနဲ႔

ေတြ႕ရတာ

ေျပာစရာေတြေတာ့ က်န္ေသးတယ္ ေအးရဲ႕”
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အနီေရာင္

ဝမ္းသာလုိက္တာ၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ျပန္ေတြ႕ၾကဦးမွာေပါ့”

ဟု

ေျပာလိုက္ပါသည္။

၂

ကၽြန္မက

ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ၾကီး ျပန္ေတြ႕မည္လို႔ေတာ့ မထင္ခဲ့ပါ။

ဟုတ္ပါသည္။ သူ အဆုတ္ထဲေရဝင္ၿပီး ဖ်ားႏုိင္တာ၊ ေဆး႐ံုကို
ေခၚခဲ့ဖို႔ေကာင္းတာ၊
သတိရေတာ့

သူ

ေနာက္က်ၿပီး

လ်င္ျမန္စြာ

သတိရခဲ့တာ

အမွန္၊

ထြက္ခြာသြားေလၿပီ။

သူ

ေစာင္းဦးဘသန္းတို႔ လူသိုက္ထဲဝင္သြားတာ ျမင္လိုက္ၿပီး သူ
ဘယ္မွာတည္းပါလိမ့္၊
ေနဦးမွာလဲ၊

သူ႕အိမ္က

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ

ကေလာမွာဆိုထင္ပါရဲ႕

ရန္ကုန္မွာ

စသျဖင့္

တစ္ဆက္တည္းေတြးခဲ့ၿပီး သူ႕ဘဝ သူေက်ာင္းလိမ့္မည္ဆိုကာ

အဆံုးသတ္ရသည္။
စိမ္းကားေဝးကြာစြာ

သူ႕ကုိ

ကၽြန္မ

စိတ္ဆိုးဆဲပင္၊

စကားေျပာခဲ့သည္။

သူနဲ႔

သူ႕ကို

ႏုႏုအေၾကာင္း

စိတ္ကူးယဥ္ယဥ္နဲ႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ခဲ့တာကို ျပံဳးၿပီးသာ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။

သူ႕စကား

သူယံုေနသမွ်

ေအးခ်မ္းပါေစေတာ့
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ဟုသာ

သူစိတ္ေအးခ်မ္းလိမ့္မည္။

စိတ္ထားခဲ့သည္။

သူက

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေျပာစရာေတြ

က်န္ေသးတယ္ဆုိတာကိုေတာ့

၂

နားမလည္လွ၊

သူ႕ႏုႏုရဲ႕ ပံုျပင္ ၿပီးသြားၿပီ၊ ဘာေျပာစရာ က်န္ပါေသးသလဲ။
ႏွစ္ရက္အတြင္း

ျပန္ေတြ႕ၾကသည္မွာ

ကၽြန္မရဲ႕

ေဆး႐ံုမွာ သူ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ လာတက္သည့္ည ျဖစ္၏။
ညတာဝန္က်ေသာ

လက္ေထာက္ဆရာဝန္က

ဖုန္းဆက္ပါသည္။

ကၽြန္မကို

“မမ မအိပ္ေသးပါဘူးေနာ္၊ လူနာက မမနဲ႔ခင္တယ္၊

ေဆြမ်ဳိးေတာ္တယ္ဆိုတယ္၊

ေခ်ာင္းဆိုးရင္

ေသြးပါ

ပါခဲ့တယ္ဆိုလို႔ မမကို မေခၚရင္ စိတ္ဆိုးမွာစိုးလို႔ ေခၚတာပါ၊

သူက

ေဒါက္တာေဒၚသင္းေအးနဲ႔

စကားေျပာခ်င္တယ္တဲ့၊

နည္နည္းသက္သာရင္ မိုးလင္းလင္းခ်င္းလည္း ဆင္းခ်င္တယ္တဲ့၊

ကၽြန္ေတာ္လည္း
ေခါင္းမာမာပဲ”

ဘာလုပ္ရမယ္မသိတာ

စသျဖင့္

အမွန္တဲ့၊

လူက

ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာေလသည္။

အဖ်ားေတာ့ က်သြားၿပီတဲ့၊ ေခ်ာင္းဆိုးလည္း ေသြးမပါေတာ့၊
ေဆး႐ံုမတက္ခင္
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အျပင္မွာ

ဆရာဝန္နဲ႔

ေဆးထုိးေနၿပီး

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေခ်ာင္းဆိုးရာမွ

ေသြးပါလာသျဖင့္

၂

ေဆး႐ံုတင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနစ္စဥ္က အဆုတ္ထဲ ေရဝင္ၿပီး ေရာင္လာတာျဖစ္သည္။

ပထမ ကၽြန္မ သတိရသည္မွာ ႏုႏုအိမ္မွာမရွိ၊ ႏုႏုတို႔

ေမာ္လၿမိဳင္ေရာက္ေနတာ

သံုးလေက်ာ္တာပင္၊

ႏုႏုသား

ေက်ာင္းမပိတ္ခင္ကတည္းက ႏုႏုရဲ႕ဖခင္ ဦးေလးၾကိဳင္ အိပ္ရာထဲ
ေနာက္ဆံုးလဲသည္မို႔

ျပန္ၾကရသည္။

သူတို႔

ေမာ္လၿမိဳင္မွာ

ဆက္ေနၾကဖို႔ရွိသည္ထင္သည္။ ႏုႏု အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ခ်င္မလား
မသိ၊

သူ႕သားကို

ရန္ကုန္မွာ

ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား

ထားဖို႔လည္း စိတ္ကူးသည္တဲ့။ သူ႕အေဖဘက္ ေမာင္ဝမ္းကြဲ

ကိုေလးကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ကားဝပ္ေရွာ့ဆုိင္ခြဲဖြင့္ၿပီး ႏုႏုရဲ႕
မိဘမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနခဲ့ၿပီ။

ႏုႏုကို

ကၽြန္မ လက္ထပ္ပြဲက ျပန္လာသည္။ တနဂၤေႏြေန႔က
ဖုန္းဆက္ၿပီး

ေျပာျပခဲ့ေသးသည္။

ကိုႏွင္းႏြယ္နဲ႔

ေတြ႕ခဲ့ရပံုကို

“ႏုႏု မဝိုင္းသမီး လက္ထပ္တာ သိတယ္မဟုတ္လား”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“သိတယ္ေလ၊

မဝိုင္းတုိ႔က

အရမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ေတာ့မယ္ဆိုတာ

၂

သိပ္ခ်မ္းသာေနေတာ့

ၾကားၿပီးသား၊

ေျပာပါဦး၊

ေျပာပါဦး မဝုိင္းက မဂၤလာေဆာင္မွာဝတ္ဖို႔ သက္သက္အေမရိက
က

စိန္ေတြမွာတယ္ဆို၊

လိႈင္ေနတာဆို၊

ယိုးဒယားက

မဂၤလာမေဆာင္ခင္

လူေတြဖိတ္ၿပီးေကၽြး၊

အရက္တုိက္တာ

ပိုက္ဆံအားတုိင္းျဖဳန္းေနတာ
မဟုတ္ပါဘူး”

သစ္ခြပန္းေတြ

တစ္လလံုး

အံ့ၾသပါရဲ႕၊

ညတိုင္း

အၾကီးအက်ယ္ဆို၊

မနာလိုလို႔ေျပာတာ

“လက္ထပ္ပြဲကို ကိုႏွင္းႏြယ္လာတယ္၊ ဘာမွေျပာင္း

မသြားဘူး၊

အရင္အတုိင္းပဲ၊

ေတြ႕ခဲ့ရေသးသလိုပဲ“

မေန႔တစ္ေန႔ကမွပဲ

ႏုႏုက တိတ္ဆိတ္သြားၿပီး “သူ ဘာကိစၥ ရန္ကုန္

လာတာလဲ၊ လက္ထပ္ပြဲလာခ်င္လို႔သက္သက္ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး”
“ေစာင္းဦးဘသန္းနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လို႔ဆိုလား၊ ၿပီးေတာ့…”
“ၿပီးေတာ့…”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ၿပီးေတာ့ ေအးကိုေတြ႕ၿပီး ႏုႏုနဲ႔သူ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ေတြ

ေျပာျပခ်င္တယ္ဆိုတယ္”

“အဟင္း…အဟင္း…သူ ဘာေတြေျပာသလဲ” ဟု ႏုႏုက

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကသံႏွင့္ ေမးသည္။

“အခု တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ အကုန္ေျပာလို႔မရဘူး၊ ႏုႏုနဲ႔

ေတြ႕ေတာ့မွ

တစ္ေနကုန္ထိုင္ေျပာမယ္၊

ရန္ကုန္ျပန္လာမလဲ၊

မသက္သာေသးဘူးလား၊

ၿပီးေတာ့

ဘယ္ေတာ့

ဦးေလးၾကိဳင္ေကာ

ပိုအေရးၾကီးတာက

သူ

ေရကူးကန္ထဲ ကေလးတစ္ေယာက္ နစ္ေနတာ ဆင္းဆယ္ရင္း

သူပါနစ္သြားတယ္၊
သူက

ေရလည္းမကူးတတ္ဘဲနဲ႔

စိတ္ကူးယဥ္သမား၊

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တတ္တာ”

ႏုသိတဲ့အတုိင္း
သူ႕စိတ္ကူးနဲ႔

“ေအး ပိုသိမွာေပါ့၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းၾကီးပဲ”
ကၽြန္မက ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ-
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“အဲဒါ

ႏု

ေနာက္ဆံုးၾကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔

၂

သူ

ဘယ္ေနတယ္ဆိုတာ စံုစမ္းၿပီး လိုက္သြားရင္ မေကာင္းဘူးလား၊

သူ ဖ်ားနာေနရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ”

ႏုႏုက အလြန္စိတ္ဆိုးသြားပါသည္။
“အံ့ၾသပါရဲ႕ ေအးရဲ႕၊ ေျပာမွေျပာတတ္တယ္၊ သူ႕ကို

ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဆယ္၊
တစ္ေယာက္

တစ္ခါမွ

ဘာေၾကာင့္လိုက္ၿပီး
အံ့ၾသပါရဲ႕၊

ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ေယာက္နဲ႔

သူ႕ကို

မဆက္ဆံ၊

မပတ္သက္ခဲ့ဘဲ

ဖ်ားမ်ားေနမလားလို႔

ဘယ္ေလာက္

မသိဘူးလား၊ အံ့ၾသပါရဲ႕”

ခုမွ

ပူပင္ရမွာလဲ၊

ေမတၱာတံုးေနၿပီဆိုတာ

ဟု ထပ္တလဲလဲ အံ့ၾသေနပါသည္။
ထင္တာ”

“မသိဘူးေလ၊ ေအးကေတာ့ ႏု သူ႕ကို ေစာင့္ေနတုန္းပဲ
“ေအး

မသိတာ

အမ်ားၾကီးပဲ၊

ၿပီးေတာ့

ဒီအရြယ္ၾကီးအထိ စိတ္ကူးယဥ္တုန္းပဲ” ဟု ႏုႏုက ဆိုပါသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအးေလ၊

ေအးက

ျမန္မာျပည္မွာ

၂

မရွိတာလည္း

အၾကာၾကီးကို၊ ေအးသိေအာင္ ေျပာရဦးမယ္၊ ႏု ေဖေဖ့ဘက္က

ေမာင္ဝမ္းကြဲ

ကိုေလးနဲ႔

လက္ထပ္ဖို႔

စီစဥ္ထားတာ

ၾကာၿပီ၊

ကိုေလးက ႏုကို ၾကိဳက္လိုက္တာ ႐ူးမတတ္ပဲ ဟဲဟဲ၊ သားသားကို

ေခ်ာ့ေနရလို႔

ခုေလာက္ၾကာေနတာ၊

ခု

သားသားက

ေက်နပ္သြားပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖက ထၿပီး အိပ္ရာထဲ လဲျပန္ေတာ့

တစ္ခါေရႊ႕ရျပန္ေရာ၊ ေမေမက ေျပာတယ္၊ သမီးအသက္ ခုမွ
သံုးဆယ္ျပည့္႐ံု

ရွိေသးတာ

ေစာင့္လက္စနဲ႔

ဆက္ေစာင့္လိုက္ပါဦးတဲ့၊ ေဖေဖကေတာ့ မေသခင္ အေျခအေန
က်သြားတာ

ျမင္ခ်င္တယ္တဲ့၊

လုပ္ျဖစ္ခ်င္လည္း လုပ္ျဖစ္မယ္”
အမွန္က

ႏုႏုသည္

ခပ္

ျမန္ျမန္

အက်ဥ္း႐ံုးၿပီး

အသက္လိမ္ေျပာထားသျဖင့္

ကၽြန္မထက္ တစ္ႏွစ္မွ် ငယ္ေနေသးသည္။ ႏုႏု ၃၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ၊
ဒါေပမဲ့

သူ႕မုသာဝါဒသည္

ျဖစ္ေလသည္။

ကၽြန္မႏွင့္မဆိုင္၊

“ႏုတို႔ ဥပေဒအရ ကြာရွင္းၿပီးၿပီလား”
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သူ႕တာဝန္သာ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ကြာရွင္းၿပီးၿပီ”
“သူ ေအးကိုမေျပာဘူး၊ ဘယ္တုန္းကလဲ”
“ေလးငါးႏွစ္ရွိၿပီ” ဟု ေျပာၿပီး “ေက်နပ္ၿပီလား” ဟု

ထပ္ဆက္လုိက္ပါသည္။
“ဘာျဖစ္လို႔

မေက်မနပ္

ေအးက

ျဖစ္ရမွာလဲ၊

ဘာဆိုင္သလဲ”

တယ္လီဖုန္းေပၚမွ
ရယ္ေမာလို႔

“ဘာျဖစ္လို႔

ေမးမိပါသည္။

ဟု

ႏုႏုနဲ႔

ေက်နပ္ရမွာလဲ၊

ကိုႏွင္းႏြယ္ကိစၥ

ကၽြန္မက

က်ယ္ေလာင္စြာ

မဆံုးႏုိင္သည္မို႔

ဒီေလာက္ရယ္လို႔

ဒါမွမဟုတ္

ကၽြန္မ

ေအးနဲ႔

ေျပာသည္ကို

ရယ္ေမာပါသည္။

ႏုႏုက

သူ

သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ

မၿပီးႏုိင္တာလဲ

ႏု”

ဟု

ႏုႏုက ဆက္လက္ရယ္ေမာေနေသးၿပီ။
“ေအးေလ

လာခဲ့မယ္၊
ၿပီးေတာ့

ေနာက္

စေနတနဂၤေႏြမွာ

ေလယာဥ္ပ်ံလက္မွတ္

ခုခ်က္ခ်င္းပဲ
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ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ၊

ရန္ကုန္

ဝယ္လို႔ရေကာင္းပါရဲ႕၊
ကိုေလးနဲ႔

ျမန္ျမန္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

လက္ထပ္လိုက္ေတာ့မယ္၊ ေဖေဖလည္း အေသေျဖာင့္ေအာင္၊

ဆန္စက္ကို

အားလံုး

သူ

အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေပးေနတာလည္း

ကိစၥရွင္းသြားမွာေပါ့၊

ေနခြင့္ရတာကေတာ့

ေဖေဖကလည္း

ေအးတို႔အိမ္မွာ

ဘယ္ေတာ့မွ

သူမွားပါတယ္ဆိုတာ

ၾကာၿပီ၊

လာၿပီး

ေက်းဇူးမေမ့ပါဘူး၊

ခဏခဏေျပာတာပဲ၊

သူ႕သမီး သူမ်ားအိမ္မွာ သြားေနရတာ သူ႕အျပစ္ပါပဲလို႔ဆိုတယ္၊
ေအးနဲ႔ ေတြ႕ေတာ့မွ ရွင္းစရာ၊ ေျပာစရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွင္းရ၊
ေျပာရဦးမယ္”

“ဘာေတြမ်ားလဲ ႏုရယ္” ဟု ကၽြန္မ ေမးျမန္းဆဲ“ေတြ႕ေတာ့

သိမွာေပါ့၊

ရယ္ေမာျပန္ပါေသးသည္။

ဟားဟား”

ဟု

ႏုႏုက

“ဘယ္အခ်ိန္ ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေရာက္မွာလဲ၊ ေအး

လာၾကိဳမယ္ေလ”

“မလုိပါဘူး” ဟု ႏုႏုက မာနၾကီးစြာ ေျပာပါသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“မသိဘူးလား၊

ကားဝပ္ေရွာ့ဆုိင္ခြဲေတြ
လာၾကိဳလိမ့္မယ္၊

ကိုေလးက

ဖြင့္ထားတာ၊

ႏုပစၥည္း

၂

ရန္ကုန္မွာလည္း

သူ႕ကားနဲ႔

ဒ႐ိုင္ဘာ

နည္းနည္းပါးပါးက်န္တာ

လာယူခ်င္လို႔၊ ေအးနဲ႔ ခဏေတြ႕ေတာ့ ေျပာစရာရွိတာေတြလည္း

ေျပာရေသးတာေပါ့”

“ႏုတို႔ တစ္ခါတည္း အၿပီးေျပာင္းၿပီေပါ့”
“ေအး

ေျပာင္းၿပီးသား”

မသိဘူးလား၊

“ေအးက

ပစၥည္းေတြ

အိမ္ေပၚမွာပဲေန၊

အကုန္နီးပါး

ေဆး႐ံုမွာခ်ည္းပဲလည္း

အခ်ိန္ကုန္ေတာ့ ေအာက္ထပ္မွာ ႏုႏု ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ
သိပ္မသိပါဘူး၊

မစပ္လည္း

စိတ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေအာင္လို႔ပါ”
“ေက်းဇူးပါပဲ

ရယ္ေမာလိုက္ေသးသည္။
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မစပ္စုခ်င္လို႔မို႔

ဆရာဝန္မၾကီးရယ္”

ဟု

ႏုႏု

ႏုႏုက

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ျပန္ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့”

တိတ္ဆိတ္စြာေျပာလွ်င္

ဟု

ႏုႏု

ျပန္ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့ဟု သေဘာတူပါသည္။

ရင္ဆိုင္ၿပီး

ႏုႏုႏွင့္ကၽြန္မ

က်က်နန

လက္ထပ္ပြဲမွာ

ဂ႐ုစိုက္တဲ့လူမဟုတ္၊

သူက

ခုမွသိရၿပီး

ေကာင္းေကာင္းအိပ္မေပ်ာ္ဘဲ

သူတို႔

ကိုႏွင္းႏြယ္က

ဥပေဒကိစၥေတြဘာေတြ

ကြာရွင္းတာထက္

စကားေျပာၿပီး

ဒီတစ္ခါ

သိရေသးတယ္၊

အေရးၾကီးတာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ႏုႏုႏွင့္

ထပ္ရယ္ေမာၿပီး

စကားေျပာၾကဖို႔ရွိသည္။

ဘာမွမေျပာခဲ့တာ

ေမ့သြားလို႔ပဲျဖစ္မွာပဲ၊

ကၽြန္မက

ကိုႏွင္းႏြယ္အေၾကာင္းကို

ကြာရွင္းၿပီးသားဆိုသည္ကိုလည္း

၂

သူ

ခြဲခြာတာက

တနဂၤေႏြတစ္ညလံုး

အိပ္မက္မ်ားျဖင့္

သိပ္
ပို

ကၽြန္မ

ေခ်ာက္ခ်ား

ေနသည္။ အိပ္မက္ထဲမွာ ကၽြန္မတို႔အားလံုး ငယ္ရြယ္ေသးၿပီး
အင္းလ်ားေဆာင္ကေန ေက်ာင္းတက္ၾကမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထိုပတ္ဝန္းက်င္ကို ကၽြန္မ ခဏခဏ အိပ္မက္ မက္တတ္လို႔
ကၽြန္မရဲ႕

အတြင္းစိတ္က
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ဝိုးတိုးဝိုးတား၊

တစ္ခါတစ္ရံ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ပီသထင္လင္းစြာ

ေပၚလာတတ္သည္။

အရိပ္အေရာင္ႏွင့္

၂

အေကာင္အထည္

ထုိည အိပ္မက္ထဲမွာ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ေတြ႕ၿပီး ကၽြန္မက

“ဘာျဖစ္လို႔ ႏုႏုနဲ႔ ကြာရွင္းတာ ေျပာမျပတာလဲ” လို႔ ေမးေနသည္။
“သူ သိပ္မိုက္တာပဲ” လို႔လည္း အျပစ္တင္ေနသည္။ “သူေရာ

ေအးပါ သိပ္အတာပဲ” လို႔လည္း ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနသည္။

ႏိုးလာလွ်င္ ကၽြန္မဖတ္ခဲ့ရေသာ ဖ႐ိုက္၏ အိပ္မက္

မ်ားကို ဘာသာျပန္ျခင္းစာအုပ္အရ ကၽြန္မ ညက အိပ္မက္ကို

ဘာသာျပန္ဖို႔ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း သိပ္မေသခ်ာပါ။
သူ

ၿပီးေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္ကို ေဆး႐ံုေခၚခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္၊

နမိုးနီးယားျဖစ္ရင္

ဂ႐ုမစိုက္လို႔

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊

အဖ်ားျပင္းၿပီး ေသသြားရင္

သူ႕ကိုယ္သူ

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊

သူေသသြားရင္ ေအး ေနာင္တရလို႔ ဆံုးႏုိင္မယ္မဟုတ္၊ သူ႕ကို

ေအး စိတ္ဆိုးတာ၊ ခြင့္မလႊတ္တာ၊ စိမ္းကား စကားေျပာတာသာ
သူသိၿပီး ေသဆံုးသြားရရင္ ေအးေတာ့ ႐ူးမွာပဲ၊ ေသခ်င္မွာပဲ။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

သူဖ်ားရင္

သည္ေလာက္

မိုက္မဲသူေတာ့

ေဆး႐ံုၾကီးေတာ့

သူ႕ဘဝကို

မဟုတ္ႏုိင္၊

၂

ေရာက္လာရမွာပဲ၊

ဆိုးဆိုးဝါးဝါး

အျဖစ္ခံေအာင္

ေဆး႐ံုေရာက္လာသည့္

သစ္စာရင္းမွာ သူ႕နာမည္ပါလာေလမလား။

လူနာ

တနလၤာေန႔မွာ သူ႕နာမည္မေတြ႕။
အဂၤေန႔ညမွ ေဆး႐ံုက ဖုန္းဆက္ေခၚေတာ့သည္။
မအိပ္ေသးပါဘူး”

“မမ

ဟု

ကၽြန္မက

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ကို ေျပာလိုက္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံုကို
ခ်က္ခ်င္းလာခဲ့သည္။

လူနာကို

ေျပာထားေစခ်င္သည္

ဆိုတာေတြ စီစဥ္ၿပီး ထုိည ေဆး႐ံုမွာ အိပ္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ဖို႔အတြက္
စီစဥ္ပါသည္။

ေၾကာင္မေလး

ပက္ပီကို

အစာသစ္စားဖို႔

ေရသစ္ေသာက္ဖို႔ ျဖည့္ရသည္။ ေရလဲရသည္။ ျခံေစာင့္ဒရဝမ္ကို
ရွင္းလင္းေျပာျပရသည္။

ထင္တယ္ဆိုတာ။
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မမ

မနက္ျဖန္ညမွ

ျပန္လာႏုိင္မယ္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မရင္ထဲ

တထိတ္ထိတ္ခုန္စြာ၊

၂

လက္ဖ်ားမ်ား

တုန္စြာ မထင္မမွတ္မိဘဲ ကားကို လ်င္ျမန္စြာေမာင္းခဲ့၊ ေဆး႐ံုသို႔
ေရာက္ခဲ့လွ်င္ေတာ့
ျမင္ရ၏။

သူေလွကားဝမွာ

လက္ေထာက္ဆရာဝန္က

ေစာင့္ေနပါသည္။

အိပ္ရာထဲ

ေလွကားမွ

လွဲမေနႏုိင္တာလဲ”

ၿပီးေတာ့

သူ႕ကို

လာၾကိဳေနသည္ကို

တေစ့တေစာင္းၾကည့္ၿပီး

အေျပးတက္ခဲ့ၿပီး

ဟု

“ဘာလို႔

ၾကိမ္းေမာင္းမိပါသည္။

လူနာအထူးကုခန္းမွ

ကၽြန္မ႐ံုးခန္းႏွင့္

ကပ္ေနေသာ အခန္းနံပါတ္တစ္သို႔ေရႊ႕ဖို႔ စီစဥ္ခ်င္သည္။
“စစၥတာ၊ စစၥတာ”

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ႏွင့္ စစၥတာတို႔ အလုပ္မ်ားဆဲ

ကၽြန္မ သူ႕ရဲ႕ လူနာမွတ္တမ္းကို ဖတ္ရ၏။ သူေဆး႐ံုမေရာက္ခင္

ရခ့ဲသည့္ေဆး၊

ေသြးတိုးပံုတို႔ကို
ဓာတ္မွန္ကမူ

အဖ်ားအပူခ်ိန္၊

ေလ့လာရ၏။

ေရာဂါပိုးသတ္ေဆး၊
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အဆုတ္ေရာင္၍

အိပ္ေဆးႏွင့္

အသက္ရွဴပံု၊
သူ

ႏွလံုးႏွင့္

အဖ်ားက်သြားၿပီ၊

ေရဝင္ဟန္ကိုျပဆဲ၊

ေခ်ာင္းဆိုးေဆးလည္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ေပးထားၾကေတာ့ သူ အမ်ားၾကီးသက္သာေနတာ သိရပါမည္။

ညေနက အစာလည္း နည္းနည္းဝင္ၿပီတဲ့။
နာရီဝက္မွ်

ၾကာသြားၿပီး

သူလည္း

အခန္းတစ္ထဲ

ေရာက္သင့္ၿပီထင္ကာ ကၽြန္မ ႐ံုးခန္းမွထြက္ခဲ့၏။ သူ႕အိပ္ရာ

ေဘးထုိင္မိလွ်င္ေတာ့ သူ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ကို သိရ၏။ သူ႕ရဲ႕
ေခါင္းမာေသာ

ဆံပင္ေခြသည္

ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေတာ့

သူ႕မွာ

နဖူးေပၚက်ေနၿမဲပင္။

ထိပ္ေဗြဆိုတာရွိၿပီး

နဖူးအထက္က ဆံပင္သည္ ေခြရစ္၍ ေပါက္သည္မို႔ ေနာက္ျပန္

ၿဖီးသပ္လို႔ မရႏုိင္တာ နားလည္ရသည္။ သူ႕ရဲ႕ ေျဖာင့္တန္းေသာ

ႏွာတံႏွင့္

သပ္ရပ္ေသာ

ႏႈတ္ခမ္းစံုမ်ားကို

ပိုမိုသတိျပဳမိကာ

“လူေခ်ာပဲ” ဟု ခပ္ျပံဳးျပံဳးေတြးပါသည္။ သူ အိပ္ေပ်ာ္ေနေတာ့
ကၽြန္မ သက္ေတာင့္သက္သာ စိတ္ထားႏုိင္ၿပီ၊ စိတ္ဆိုးျခင္းျဖင့္

စိမ္းကားေဝးကြာဟန္ ျပေနဖို႔မရွိပါ။

သူန႔ဲေအး ေကာလိပ္ကို တစ္ႏွစ္တည္း ေရာက္ခဲ့တာ၊

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

၁၅

ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေသးေတာ့

ေကာလိပ္

တက္ခြင့္ရဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရာမွာ ေက်ာင္းအုပ္႐ံုးခန္းထဲမွာေတြ႕ၿပီး
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

သိကြၽမ္းၾကတာ သတိရေနသည္။ သူနဲ႔ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္လံုး

ဂုဏ္ထူး

၂

ခုစီႏွင့္

မက္ထရစ္ေအာင္လာသူမ်ားျဖစ္ေတာ့

စာဖတ္ဝါသနာပါသူ၊

ဂီတဝါသနာပါသူမ်ားျဖစ္ေတာ့

စကားေျပာလို႔ ေကာင္းသည္။ သူက ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္ခ်င္သည္။

ကၽြန္မကလည္း

ဝါသနာပါသူ၊

ဒါေပမဲ့

ဆရာဝန္လိုင္း

လိုက္ရမည္လို႔ မိဘမရွိေသာ ကၽြန္မကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒၚၾကီးက

စီမံခဲ့ေလၿပီ။

သူက

မႏ

ၱေလးသားမို႔

အင္းဝေဆာင္မွာ

အခန္းရသည္။ ကၽြန္မက ရန္ကုန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ၆ မုိင္မွာ
ေနေလေတာ့

အင္းလ်ားေဆာင္မွာ

ေက်ာင္းအုပ္႐ံုးခန္းမွာ

လာလည္မယ္ေနာ္
ေျပာလိုက္သည္။

၂

ေအး”

ခါ၊

ဘယ္ေတာ့မွ

၃

လို႔

အခန္းေပးရျပန္သည္။

ခါေတြ႕ၿပီး
သူက

“ကၽြန္ေတာ္

ပိုင္စိုးပိုင္နင္း

မသင္းေအးလို႔

မေခၚခဲ့၊

အၿမဲတမ္း ေအးပဲ၊ ေအးက ကၽြန္မလို႔ မေျပာတတ္ဘဲ ေအးလို႔

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေခၚေနလို႔လားေတာ့ မသိ။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

သူက ဖ်တ္ခနဲ ႏုိးလာပါသည္။ ေအး ၿငိမ္သက္စြာ

ထိုင္ေနသည္ကိုျမင္ၿပီး
ေခါင္းအံုးမ်ား

ျပံဳးျပလိုက္ပါသည္။

ဆင့္ထားသည္ကို

သို႔ေသာ္

မွီၿမဲမွီေနရင္း

“ကၽြန္ေတာ္

အမ်ားၾကီး ေနေကာင္းသြားၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ေအးကို ေခၚေပးပါလို႔

ေျပာရတာ၊ စိတ္မဆိုးပါဘူးေနာ္” ဟု ေမးပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္

ျမန္ျမန္လည္း

ကေလာျပန္ခ်င္တယ္၊

ေအးနဲ႔ မေတြ႕ရဘဲ မျပန္ႏိုင္လို႔ ေအးကို ေခၚခုိင္းရတာ”
“ကိစၥမရွိပါဘူး”

ေျပာစျပဳပါသည္။
မသိဘူး၊

“ေအးကို

ဟု

ေစာင့္ေနရင္း

အိပ္ေဆးေပးထားေတာ့

ကၽြန္မက

ခပ္ျပတ္ျပတ္

ဘယ္လိုအိပ္ေပ်ာ္သြားမွန္း

တားလို႔မရဘူး၊

ေနလည္း

ေကာင္းေနလို႔ထင္ပါရဲ႕၊ အသက္ရွဴလည္း မက်ပ္ေတာ့ဘူး”
“ရင္ဘတ္မနာေတာ့ဘူးလား”
“မနာေတာ့ဘူး၊

မနက္ ဆင္းလို႔ရမလား”
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ေခ်ာင္းဆိုးလည္း

သက္သာေနၿပီ၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ရန္ကုန္မွာ ဆက္မေနခ်င္ဘူးလား”
“ဆက္ေနစရာ အေၾကာင္းမွမရွိတာ”
“ဓာတ္မွန္က

သိပ္မေကာင္းေသးဘူး”

ေျပာလုိက္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ တိတ္ဆိတ္ေနပါသည္။

ဟု

ကၽြန္မ

ကၽြန္မ အနည္းငယ္ ဝမ္းနည္းလာၿပီး ေလာကမွာ ငါ

တစ္ေယာက္တည္းဆိုသည့္အေတြးမ်ား ဝင္လာပါသည္။

“ေအး အိပ္ပ်က္ေနၿပီ” လို႔ သူက စကားစပါသည္။
“ကၽြန္မ

ေန႔ေရာညပါ

ေနတာပဲ”

သိပ္မအိပ္တတ္ပါဘူး၊

လုပ္ေနတာပဲ၊

“လူနာေတြကိစၥနဲ႔

ခုေတာ့ ေအးရဲ႕လူနာပဲ”
“ဒါေပါ့ရွင္”

လို႔

စာဖတ္၊

လုပ္စရာရွိတာပဲ

သီခ်င္းနားေထာင္

မအားဘူးေပါ့ေနာ္၊

ကၽြန္ေတာ္က

ကၽြန္မက

စကားမ်ားမ်ား

မေျပာခ်င္ဟန္ႏွင့္ ဆိုလိုက္ၿပီး သူ႕ကို ေအးက စိတ္ဆိုးေနလ်က္နဲ႔
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေသသြားမွ

သိမယ္မဟုတ္၊

ဘယ္ေလာက္ပူခဲ့တယ္ဆိုတာ
သိေအာင္လည္း

မေျပာႏုိင္၊

၂

သူဘယ္ေတာ့မွ
အင္အားမရွိ၊

သတိၱမရွိ၊ ဘာေၾကာင့္မ်ား လူ႕ဘဝဟာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနပါလိမ့္

ဟု သတိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္လည္း

ဒီည

ဘယ္လို

ဒီေဆး႐ံုမွာ

ေနရမယ္ဆိုတာ မစဥ္းစားတတ္ဘူး၊ အိပ္ေဆးေသာက္ၿပီးလည္း

ထပ္မအိပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊
အိမ္ျပန္ခ်င္ၿပီလား”

စာအုပ္လည္းပါမလာဘူး၊

ေအး

“မျပန္ေသးပါဘူး”
“ေအး ဒီမွာထိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာေနခ်င္မယ္

မဟုတ္ပါဘူး၊ တကယ္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္အားနာပါတယ္၊ ေအး

အိမ္ျပန္ေတာ့ေလ”
လို႔

ကၽြန္မသည္

သူကေျပာေနလွ်င္

စိတ္

ေခၚလိုက္ပါသည္။
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ထစ္ခနဲဆိုးၿပီး

သူ

ဒီလိုေျပာရက္တယ္ဟု

“ဒီမွာ

ကိုႏွင္းႏြယ္”

လို႔

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

သူက မ်က္လံုးမ်ား စူးရွေျပာင္လက္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို

ပိုက္၍ သူ႕ကိုယ္သူ ဖက္ေထြးလုိက္ကာ“ေအးရယ္

ဝမ္းသာလိုက္တာ၊

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္

ေခၚတာ ပထမဆံုးၾကားရတာ”

ကၽြန္မက ဘာမွမေျပာဘဲ ေနျပန္ေတာ့“တနဂၤေႏြေန႔က

တစ္ခ်ိန္လံုး

လက္ထပ္ပြဲမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူစိမ္းေတြလိုပဲ၊ ေအးက ရွင္နဲ႔ကၽြန္မနဲ႔ ေျပာသံ

စကားသံက

သိပ္စိတ္ဆိုးေနတာ

စိမ္းကားလိုက္တာ၊
သိေပမဲ့

စိတ္ဆိုးသင့္ေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဒီေလာက္

အၾကာၾကီးေတာ့ မဆိုးသင့္ပါဘူး ထင္တာပဲ၊ ေအးက ႏုႏုကို
ေတာ္ေတာ္ခ်စ္တာပဲ၊ ႏုႏုအတြက္ သိပ္နာတာပဲ”
ကၽြန္မက

ဘာမွမေျပာဘဲေနဆဲ

သူ

စေနတာပဲလို႔ ေတြးေနဆဲ…
“ဒါေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေအးကို

ရက္စက္တယ္၊
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ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္မကို

ထပ္ေျပာရဦးမယ္၊

႐ိုင္းစိုင္းတယ္

ထင္ခ်င္ထင္ပါ၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကၽြန္ေတာ္ ႏုႏုကို စိတ္လံုးဝ မဝင္စားေတာ့ဘူး သူ႕ကို ခဏေလးနဲ႔
စိတ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး

သူထြက္သြားေတာ့

တကယ္ေတာ့

တစ္ခါမွ

မလြမ္းခဲ့ မေဆြးခဲ့ သတိမရ၊ မတမ္းတႏုိင္ပါဘူး၊ တမ္းတစရာမွ
မရွိတာ၊

တကယ္ေတာ့

သူ႕ကို

ခ်စ္တယ္ဆုိတာေတာင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လွည့္စားတဲ့စိတ္ပဲ ထင္ပါတယ္၊ အမွားလုပ္ခဲ့ၿပီ

ဆိုတာ ဝန္မခံခ်င္လို႔ အမွန္ကို ျငင္းဆန္တဲ့စိတ္ပဲ ထင္ပါတယ္”
“ေၾသာ္…ဟုတ္လား”

ကၽြန္မ

စိတ္ဆိုးေနဆဲပင္။

“မဂၤလာေဆာင္မွာ

ေတြ႕တုန္းကေတာ့

“ဘယ္တုန္းက

အဲဒီလို

တစ္မ်ဳိးပါလား၊

ရွင္

ေမးလိုက္ပါသည္။

ႏိုးၾကားသိျမင္လိုက္ပါလိမ့္ရွင္”

ႏုႏုကို

ေက်နပ္ေအာင္

ဟု

အမ်ားၾကီး

လုပ္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား၊ အမ်ားၾကီး သည္းခံခဲ့တယ္မဟုတ္လား၊

စာေရးေတာင္ ဝင္လုပ္ေသးတယ္မဟုတ္လား၊ ဒီသားနဲ႔ ဒီမယားနဲ႔

တစ္သက္လံုး

စဲြစြဲၿမဲၿမဲ

မဟုတ္လား”
“အဲဒါေတြ

သူက

ေနေတာ့မယ္လို႔

အနည္းငယ္အံ့အားသင့္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခဲ့ရင္
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ကၽြန္ေတာ္

ၾကိဳးစားခဲ့တယ္
တံု႔ဆုိင္းေနၿပီး
လူေကာင္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

တစ္ေယာက္ ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလဲေအးရယ္၊ ႏုႏု ကၽြန္ေတာ့္ကို

ခ်စ္တယ္လည္းထင္ေတာ့ သူ႕အခ်စ္ကို ႐ိုေသထုိက္တယ္လည္း
ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူေတြဘယ္လို စြပ္စြဲၾကေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္သူ႕ကိုမွ

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကို

ဘယ္သူမွ

ပါဝင္

ရန္မျပဳခ်င္တာ

ကၽြန္ေတာ္

ၾကိဳက္သလို

ဒုကၡေရာက္ေစဖို႔

အရင္းခံအမွန္ပါ၊

ေနတဲ့အျဖစ္မွာ

မလုိလားအပ္ပါဘူး၊

ကၽြန္ေတာ္ဟာ အိမ္နဲ႔ရာနဲ႔ သားနဲ႔မယားနဲ႔ ေနထိုက္သူ မဟုတ္ဘူး

ထင္ပါတယ္၊

အျပစ္ပဲလို႔

အားလံုးဟာ

ထားပါလို႔

ကၽြန္ေတာ့္အမွားပဲ၊

ေျပာၿပီးၿပီမဟုတ္လား၊

ကၽြန္ေတာ့္

ဒါေပမဲ့

ေအး

သိေစခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္ ႏုႏုအေပၚ ေမတၱာလံုးလံုး မရွိႏုိင္တာ

ၾကာၿပီ၊

ႏွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ၊

လင္မယားဘဝနဲ႔

ကိုယ္ခႏၶာခ်င္းေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမခ်စ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး၊ မေနာခ်စ္
ဆိုတာလည္းမရွိခဲ့၊ သူနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ အဲဒီလုိပဲ ျပန္ေတြးတာပဲ”

ကၽြန္မတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္ေနၾကျပန္ပါသည္။ အျပင္မွ

သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ အလုပ္သင္ဆရာဝန္မ်ား တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္

ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားျခင္းက ကၽြန္မကို သတိရေစသည္။ သူႏွင့္

Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မသည္

ကိစၥမ်ား၊

လူနာႏွင့္

ေဆး႐ံုခန္း

ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး

နံပါတ္တစ္မွာ

မသင့္ေလ်ာ္ဘူးထင္ပါသည္။
သူက

ပင္ပန္းေနၿပီလား၊

ေခ်ာင္းအနည္းငယ္

၂

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

ၾကာရွည္ေျပာေနၾကဖို႔

ဆုိးေနျပန္သည္။

သူ

အဖ်ားေရာဂါ ထင္သေလာက္သက္သာတာ

မွန္ရဲ႕လားလို႔ ကၽြန္မ ပူပင္ၿပီး သူေသသြားရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ၊
ေအး ဒုကၡေရာက္မွာအမွန္ပဲလို႔ ေတြးျပန္သည္။
သူ

ဘာျဖစ္လို႔

ေမးခ်င္ၿပီး မေမးႏိုင္။
ေအးနဲ႔

ေအးကို

ဒါေတြေျပာေနတာလဲလုိ႔

“ေအး စိတ္မဆိုးပါနဲ႔၊ ဒါေပမဲ့ ေျပာပါရေစဦး၊ ႏုႏုဟာ
ညီအစ္မေတာ္တာ

ေအး

သူ႕အတြက္နာတာ

နားလည္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေအးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း
ေတာ္ပါတယ္၊
မရယ္ပါနဲ႔၊

သူငယ္ခ်င္းေတာ္တယ္လို႔

ေကာလိပ္မွာ

တန္ဖိုးမထားေတာ့ဘူးလား၊
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ကၽြန္ေတာ္တို႔

ထပ္ေျပာခ်င္တယ္၊
ခင္ခဲ့ၾကတာကို

အဲဒီသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ဟာ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

တစ္သက္လံုးၿမဲရမယ့္အျဖစ္ပါ၊

ကၽြန္ေတာ့္

ဘဝထဲမွာ

၂

ႏွစ္ႏွစ္

သံုးႏွစ္ေလာက္ ႏုႏုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိစၥမ်ားၿပီး ေနာက္ေတာ့လည္း

ေျပေပ်ာက္သြားတာဟာ ဒီေလာက္ပဲ အေရးၾကီးသလား၊ အဲဒီ
ခဏတစ္ျဖဳတ္

ကိစၥတစ္ရပ္အတြက္

ေအးရဲ႕

သူငယ္ခ်င္း

မိတ္ေဆြအျဖစ္ကို လက္လႊတ္ရမယ္လား၊ ေအးကို ကၽြန္ေတာ္

ဆံုး႐ႈံးရမယ္လား၊ အင္းလ်ားေဆာင္မွာ ႏုႏု ကၽြန္ေတာ့္ဘဝထဲ
မသိမသာ

ဝင္လာကတည္းက

စိမ္းကားခဲ့တယ္၊

ရွင္နဲ႔

ေအး

ကၽြန္မနဲ႔ပဲေျပာၿပီး

နာမည္ေတာင္ မေခၚႏုိင္ခဲ့တာ သတိထားခဲ့ရတယ္”
ကၽြန္မ

သူ႕ကိုသာၾကည့္ၿပီး

“ေအး

မၾကိဳက္လည္းေန၊

နားေထာင္ေနလိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကို
ကၽြန္ေတာ့္

သူေျပာသမွ်သာ
စိတ္တစ္သက္လံုး

ဆိုးခ်င္လည္းဆိုး၊ အမွန္ေျပာရရင္ ႏုႏုဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝထဲ

မဝင္သင့္ဘဲ

အဲဒီကတည္းက

ဝင္လာၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္ဒုကၡဟူသမွ်ဟာ

စတယ္ထင္တာပဲ၊

သူထြက္သြားေတာ့မွ

ၿငိမ္းခ်မ္းသြားတာပဲ၊ အနာက်က္ၿပီး အမာရြတ္ျဖစ္သြားတာပဲ”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“သူ ဘာျဖစ္လို႔ ဒါေတြေျပာေနလဲ” ကၽြန္မ ေနာက္ဆံုး

ေမးလာႏုိင္ပါၿပီ။
ေျပာသလို

“ညက တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္ဘူး၊ အဲဒါက ေအး
ႏိုးၾကားသိျမင္လိုက္ျခင္း

စတင္ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္

တစ္ခါမွ

အစပဲ”

ဟု

သူက

ေဆး႐ံုမတက္ဖူးေတာ့

ေသခါနီး လူနာေတြၾကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေသသြားရင္

ေသသြားႏုိင္တယ္
ေသမင္းနဲ႔

ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိၿပီေပါ့၊

ေတြးေနမိတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္

သိပ္ကို

ထိတ္လန္႔သြားတယ္၊ မနက္မိုးလင္းလာတာ၊ ေနထြက္လာတာ၊

ငွက္ကေလးေတြျမည္ၾကတာ၊

လူေတြ

ႏုိးလာတာ၊

ျမင္ရေတာ့ပါ့မလားလို႔ ေတြးတယ္၊ ေသသြားၿပီဆုိရင္ အားလံုး
ၿပီးဆံုးပ်က္ျပားသြားၿပီေပါ့၊
ၿငိမ္းခ်မ္းသြားျခင္းေပါ့၊
ေနခဲ့ပါလိမ့္၊

ေစ့ငုခ်င္လာတယ္”
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ဒီေတာ့

ဘယ္လို

ေက်နပ္စရာဘဝမွ

တစ္နည္းအားျဖင့္

ကိုယ့္ဘဝမွာ

ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

သူ႕မ်က္လံုးမ်ား ဝင္းပလာျပန္သည္။ သူ စိတ္အား

ထက္သန္လာသည္။

“တကယ္ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်င္ေသးေပမဲ့

ေသရမွာလည္း

မေၾကာက္လွပါဘူး၊

ေတြးမိတယ္

တစ္ခုပဲ

ဝမ္းနည္းစရာက ငါ စိတ္ရွိသေလာက္ ပန္းခ်ီခ်ပ္မ်ားမ်ား မဆြဲခဲ့
ရေသးဘူး၊

တကယ္

ေမာလာရင္

ေဝဒနာခံစားလာရရင္

ႏွစ္ခ်ပ္ေတာင္

မဆြဲရ၊

ျမန္ျမန္ၿပီးဆံုးသြားေအာင္

ကိုယ္တုိင္ၾကိဳက္တဲ့ကား၊

မစရေသးဘူးလို႔၊

ၿပီးေတာ့

ဆရာဝန္

ကူညီၾကပါလု႔ိ

တစ္ခ်ပ္

ေသခါနီး

ဆရာမတို႔ကို

ေတာင္းႏိုင္ပါ့မလား၊

အကူအညီေပးၾကပါ့မလားလို႔ ပူတယ္၊ ဒါလည္း သိပ္အေရးမၾကီး

ပါဘူး၊ ေဝဒနာ ခံစားရတာကို ေသခါနီး သိခ်င္မွ သိေတာ့မွာ၊

အေရးအၾကီးဆံုးကေတာ့ ေအးကို ေတြ႕ခ်င္တာပါပဲ”

ကၽြန္မ တိတ္ဆိတ္ၿမဲ တိတ္ဆိတ္ဆဲ၊ သူက. . .
“ေအး ယံုေစခ်င္တယ္၊ ေအး ယံုရဲ႕လား”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မသည္

ဆို႔နင္ေနသည္ကို

မ်ဳိခ်ၿပီး

ယံုပါတယ္” ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္။
“ေသမင္းနဲ႔

ရင္ဆိုင္ေတြ႕လိုက္ရတာ

၂

“ေအး

ကၽြန္ေတာ့္ကို

အသိအျမင္မွန္ေတြ ရလိုက္ေစတယ္လို႔ ေျပာရမလား၊ ကၽြန္ေတာ္

ဟန္ေဆာင္ေနတာေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လွည့္ျဖားေနတာေတြ၊
မာနထားမွန္းမသိ

ရွက္ေနတာေတြ၊

ထားေနတာေတြ၊

အဲဒါေတြအားလံုးဟာ

ျဖစ္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္
ေကာင္းတဲ့သူဟာ

အမွန္ကို
လံုးဝ

ဝန္ခံရမွာ

အသံုးမက်

ညံ့ဖ်င္းခဲ့တဲ့ဘဝကို သိေစခ်င္၊

ေအးတစ္ေယာက္ပဲလို႔

ေကာင္းေကာင္း ရခဲ့တာပါပဲ”

သိဖို႔

အလင္းေရာင္

“ဒါေပမဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ကမွ ကၽြန္မတို႔ ျပန္ေတြ႕တာပဲ”

ဟု ကၽြန္မက ေျပာလိုက္လွ်င္-

“ႏုႏုထြက္သြားၿပီး ေအးကို ေဆးေက်ာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္

လာေတြ႕ဖို႔ အခါတစ္ရာ ၾကိဳးစားတာ ေအး မသိဘူးလား၊ ေအး

လက္မခံခဲ့ဘူးထင္တာပဲ၊
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ကၽြန္ေတာ္

အၿမဲအံ့ၾသခဲ့တယ္၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ ေရွာင္ကြင္းေနပါလိမ့္၊

ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဒီေလာက္ဆိုးရတာလဲ၊ မသိႏုိင္၊ နားမလည္ႏုိင္၊
ေအး ဘာမွ ေျပာမျပ. . .”
“ေအး

အဂၤလန္သြားႏုိင္ဖို႔

ၾကိဳးစားေန၊

အလုပ္မ်ား

ေနတာပဲ၊ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာဖို႔ေတာင္ စိတ္မရွိ၊ မေသခ်ာေတာ့

ဘာကိုမွ

မတြယ္တာခ်င္ေတာ့ဘူး”

ဟု

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေျဖရွင္းသလို ေျပာသည္။

ကၽြန္မက

သူက ကိုယ္ကို ေရွ႕သိ႔ု ကိုင္းလိုက္ၿပီး ကၽြန္မနဲ႔ နီးစပ္စြာ

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထုိင္လိုက္ၿပီး“ဟုိးေရွးဘဝ

တကယ့္အစကအေၾကာင္းကို

စရရင္

မွတ္မိေသးလား၊ ၄၇ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ တစ္ေႏြမွာ ေအး
ရန္ကုန္က

ထြက္သြားလိုက္တာ

ေရႊဘံုသာလမ္းမွာ

ခါတိုင္းလို

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔

ဆူးေလဘုရားနဲ႔

မလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကို ႏုႏုနဲ႔ လုိက္သြားတာေလ၊ အဲဒီတုန္းက ႏုႏုဟာ

ေအးရဲ႕

ညီအစ္မသူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႔
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အေႏွာင့္အယွက္ေပးဖို႔

ဝင္လာတယ္ေတာင္

၂

ထင္မိတယ္၊

အဲဒီကတည္းက ေအးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို စၿပီး စြန္႔ခြာတယ္လို႔
ခံစားခဲ့ရတယ္”

ကၽြန္မသည္

ေခၚလိုက္ပါသည္။

မဖံုးကြယ္ႏုိင္ပါ။

ပိုမိုသြားၿပီ။

“ကိုႏွင္းႏြယ္”

ကၽြန္မအသံ

စိတ္ဆိုးျခင္းထက္

လို႔

ညင္သာစြာ

တုန္အက္သည္ကိုလည္း
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းက

“ကိုႏွင္းႏြယ္ ေအးဆီကို ဘာလို႔ စာမေရးသလဲ”
သည္ေမးခြန္းကိုေမးဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္ခဲသည္။
“ကုိႏွင္းႏြယ္

ေန႔တိုင္းေမွ်ာ္တယ္၊

ေအးဆီကို

စာမေရးဘူး၊

စာပို႔သမားလာေပမဲ့

တစ္ေႏြလံုး စာတစ္ေစာင္မွမရဘူး”
သူ

စာမေရးသည္ကို

ကၽြန္မ

သူ႕စာကို

စာပါမလာဘူး၊

နားမလည္ႏိုင္ခဲ့၊

ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ခဲ့၊ ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္မွာ စာပုိ႔သမားလာလွ်င္ ႏုႏုက

Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

အရင္ဦးေအာင္ ေျပးဆင္စံုစမ္းကာ “တစ္ေစာင္မွ မပါဘူး ေအးဖို႔”

ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာကာ ေခါင္းခါေနတတ္သည္။
ကၽြန္မ

ပူပင္ခဲ့သလဲ၊

ဘယ္ေလာက္

ဝမ္းနည္းခဲ့သလဲ၊

ရင္တြင္း

မေကာက္က်စ္ဘူးလို႔

ယံုၾကည္

ရွက္ေၾကာက္ခဲ့သလဲ၊

ဟန္ေဆာင္ခဲ့သလဲ၊
ခဲ့သလဲ။

ႏုႏုကို

ဘာမွ

မထိခုိက္လွသလို

သူက ကၽြန္မရဲ႕ပခံုးမ်ားကိုကိုင္ၿပီး လႈပ္ယမ္းၿပီး “ေအး .

. . ေအး . . . ကၽြန္ေတာ္ စာေတြေရးတာေပါ့ေအးရယ္၊

ေအးမရဘူးေပါ့၊ ေအး စာမျပန္တာပဲ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္၊ ေအး

ကၽြန္ေတာ့္ကို မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ပဲ ထင္ခဲ့တယ္”
ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး

အံ့အားသင့္ေနၾကသည္။

သည္လို

စကားမေျပာႏုိင္ေအာင္

သူတစ္ပါးစာမ်ားကို

ၾကားထဲက ျဖတ္ယူေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္အမႈဆိုသည္မွာ ေလာကမွာ

ရွိသည္လို႔ေတာင္

သူေရာကၽြန္မပါ

စိတ္မကူးခဲ့မိ၊

မထင္ေယာင္ခဲ့မိ၊ မစံုစမ္းခဲ့မိ။ ကိုႏွင္းႏြယ္နဲ႔ ကၽြန္မ ဒီေလာက္ပဲ
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အေလသလား၊

၂

ယံုလြယ္ေလသလား၊

႐ိုးေျဖာင့္လြန္းေလသလား။
“ႏုႏုပဲ” ဟု သူကေျပာေတာ့“ႏုႏုပဲ

ၾကားကဖ်က္ဆီးတာ”

ဟု

တိက်စြာေျပာလိုက္ပါသည္။
“ဒီေနရာမွာ

ေျပာလိုက္သည္ကို

ခဏရပ္ရေအာင္”

သူက

ေက်းဇူးတင္စြာ

ကၽြန္မက
ဟု

ပိုၿပီး
ကၽြန္မ

သေဘာတူ၍

ကၽြန္မတို႔သည္ ဆက္လက္ၿပီး ႏုႏု၏ ညံ့ဖ်င္းေသာအျပဳအမူကို
မေဆြးေႏြးႏိုင္၊

ရွက္ဖြယ္ရာလို႔ပင္

ေဒါသအမ်က္ျပင္းျပကာ

သူလိုငါလို

ကၽြန္မတို႔

ယူက်ဳံးမရ

ထင္သည္။

သို႔ေသာ္

နာၾကည္းတာကေတာ့

ခံစားရသည္မွာအမွန္။

ကၽြန္မ

ရဟႏာၱမဟုတ္၊ ဒါေပမဲ့ ႏုႏုလို ဝက္တိရစာၦန္ႏွင့္ ၿပိဳင္သတ္ရင္

မႏုိင္ႏုိင္ဘူး၊

ရႊံ႕ေပမွာပဲဟုေတြးၿပီး

မ်က္ေမွာင္မ်ားၾကဳတ္ကာ ေတြေဝေနသည္။
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သူကလည္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအး

အခုလို

ဖြင့္ေမးတာ

၂

ကၽြန္ေတာ္

သိပ္ဝမ္းသာတာပဲ” ဟုေတာ့ ခပ္ေအးေအးေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း ဖြင့္ေမးစရာတစ္ခုရွိတယ္”
“ေမးေပါ့”

လို႔

လာသည္။
ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္မက

အနည္းငယ္ထိတ္လန္႔

“ေမာ္လၿမိဳင္မသြားခင္ စေနေန႔တစ္ေန႔ ေအး လာခဲ့ပါ၊
အေရးတၾကီး

မွတ္မိေသးလား၊

ေျပာစရာတစ္ခုရွိတယ္လို႔စာေရးတာ

ကၽြန္ေတာ္

စမတ္အင္မူကာဒန္

စာအုပ္ဆိုင္နားက ေစာင့္ေနတာ တစ္ေနကုန္ပဲ၊ ေအး မလာဘူး”

“ေအး လာတာေပါ့” လို႔ဆိုၿပီး ကၽြန္မ ငိုခ်င္လာပါသည္။
“ေအး မလာပါဘူး”
“ေအး

ကားရပ္စရာေတာင္

လာတယ္၊

ေအးရွက္ေအာင္

မရွာတတ္၊

ကပ္လိုက္လာတယ္၊

မျမင္တတ္ေတာ့ဘူး၊

အမ်ဳိးစံုေျပာတယ္၊

အလကားညာေနတာလို႔
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ႏုႏုက

ယံုလာေအာင္

သူ

ႏုႏုက

ေအးကို

စိတ္ပ်က္စိတ္ညစ္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

လာေအာ္

တစ္ခ်ိန္လံုးေျပာေနတယ္၊

ငါးႏွစ္ေက်ာ္လည္းၾကီးေတာ့
အလည္းအေတာ့

ဒါနဲ႔

ေအးက

ႏုႏုက

ဘာမွမလုပ္တတ္ေတာ့ဘူး၊

ဆူးေလဘုရားကို

ထပ္တလဲလဲ

၂

ေအးထက္

ငယ္လည္းငယ္၊
ေအးမွားတာပဲ၊

ပတ္ေမာင္းေနတာ

ဘယ္ေလာက္ၾကာမွန္းမသိ၊ သူက အနားမွာ ကပ္ပါလာေတာ့

ဘာမွလည္း

ေျပာလို႔လုပ္လို႔

အင္းလ်ားေဆာင္ကို ျပန္ၾကတယ္”
ကၽြန္မ

မ်က္ရည္

ရမွာမဟုတ္ဘူး၊

ဝုိင္းလာသည္ကို

ထိန္းသိမ္း

ေနပါသည္။

ငါ

မေရြ႕မလ်ား

တည္ေနေသာ္လည္း ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္တုန္းကလို

ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္က

ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္

ဒါနဲ႔

မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာဟာ အသက္သံုးဆယ္အထိ

ငိုခ်င္တိုင္းငိုလို႔ မရေတာ့ဘူး။

သူကေတာ့ေျပာမည္၊

ပူစရာလား

ေအးရယ္”

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔သာ

လို႔။

“ေအးနဲ႔

ဆိုင္ပါတယ္”

တကယ္ေျပာသည္မွာကေတာ့. . .
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“ဘယ္သူ

ဘာေျပာမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိစၥဟာ
လို႔

သူ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ကၽြန္ေတာ့္အမွားကေတာ့ ေနာက္ ေအးနဲ႔ ေတြ႕ၾကတဲ့

အခါမွာ ေအး ဘာလို႔ မလာတာလဲလုိ႔ မေမးႏုိင္တာပဲ၊ ေအးက
အခုလို ေျဖရွင္းလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”
“ေအးကလည္း

သူမေမးဘူး၊

မေမးခ်င္လို႔၊

အေရးမၾကီးလို႔၊ ဂ႐ုမစိုက္လို႔ပဲလို႔ ထင္တယ္”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပ္ငယ္ရြယ္ ႏုံအခဲ့တယ္ ဆိုရမလား၊

စိတ္ကူးေနတာပဲရွိတယ္ ဆိုရမလား”
“ေအးတို႔

ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္၊

ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္ထဲ

ရွိေသးတယ္၊ ခုျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အေတြ႕အၾကံဳ
နည္းၿပီး စိတ္ကူးနဲ႔ပဲ မွားၿပီးရင္းမွားေနသလဲဆိုတာပဲ၊ အဲဒီေတာ့

မာရ္နတ္

ေျခထုိးလို႔

သိပ္လြယ္တာေပါ့”

ဟု

မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသးဘဲ ေျပာလိုက္လွ်င္ သူက“အေရးၾကီးတာက

အတိတ္မဟုတ္ဘူး၊

ေလာေလာဆယ္မွာ ဘာလုပ္ၾကမလဲ”
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ေဒါသထြက္ၿမဲ

အခု

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဒါေဆး႐ံု၊

စကားေတြ႕ကရာ

တစ္ခါက

သူႏွင့္ကြၽန္မတုိ႔

ေျပာမဆံုးႏုိင္ခဲ့သည့္

၂

အတူထုိင္၊

အင္းလ်ားကန္ေဘာင္

မွာမဟုတ္၊ ရြက္ႏုသစ္ ဆင္လုလုမွာ အရင္ဦးေအာင္ ပြင့္ၾကသည့္

ပန္းဝါဝါ

အခုိင္ေပါင္းတစ္ရာ

ခုိတြဲစီးကစားၾကသည့္

ငုပင္ေအာက္က ခံုတန္းလ်ားေပၚမွာမဟုတ္။

ကၽြန္မ ဘာလို႔မ်ား ဒါေဆး႐ံုလို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိေပး

ေနပါလိမ့္။

ဆရာဝန္ဘဝဟာ

လံႈစရာ

တစ္လမ္းပဲရယ္လို႔

ႏွစ္မ်ားစြာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ႏွစ္ခဲ့ေလလို႔လား၊ ေဆး႐ံု၏ နာျခင္း၊
အိုျခင္း၊

ေသျခင္း၊

အေရမထူႏုိင္တတ္ေသာ

ေဝဒနာ

ခံစားျခင္းတို႔ကပဲ

ကၽြန္မကို

သတိရွိျခင္းနဲ႔ပဲ

ကာကြယ္တတ္သည့္အတတ္ သင္ေပးခဲ့ေလသလား။

အသက္ သံုးဆယ္ဆိုတာ မအုိေသးပါဘူးလို႔ ကၽြန္မ

အားတက္လိုက္ပါသည္။

ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္လို႔

ဘယ္ေတာ့မွ

ကၽြန္မကို

ထင္ၾကေသးသည္။

မအိုေတာ့ဘူးလား”

ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္

ႏုႏုကပင္
လို႔

“ေအးေအး

ခ်ီးမြမ္းသလို၊

ေျခေၾကာက္သလို ေျပာခဲ့ေသးသည္။ အသက္ ေလးဆယ္မွာ
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

လူ႕ဘဝစတင္သည္ဆိုလွ်င္

ကၽြန္မ

၂

ထုိစတင္သည့္အမႈျပဳဖု႔ိ

ဆယ္ႏွစ္ေတာင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရဦးမည္။ ကၽြန္မ ျပံဳးခ်င္လာပါၿပီ။

သူ႕ကို

ၾကည့္ပါဦး၊

ဘယ္ေလာက္

ငယ္ရြယ္ဟန္ေပါက္သည့္

လူလတ္ရြယ္ ရွိေသးသူပါလဲ၊ လူ႕ျပည္မွာ ကၽြန္မတို႔ ေနာက္ထပ္
အႏွစ္သံုးေလးဆယ္

ဆက္ေနၾကရဦးမည္။

ေနခ်င္သလဲ။

ျပတင္းကိုေက်ာ္၍

ဝိုင္းရံထားသည့္

အထပ္ထပ္အုပ္ၿပီး

အဲဒါ

ၾကည့္လိုက္လွ်င္

ကုကၠိဳပင္မ်ားမွာ
ပုလဲႏွင့္

ပန္းႏုေရာင္

ေက်ာက္နီ

ဘယ္လို

ေဆး႐ံုၾကီးကို

အပြင့္မ်ား

ေရာေမႊထားသလို

လွေနၾကသည္ကို ျမင္ရပါသည္။ ဝတ္ဆံေလးေတြက အျဖဴပဲ၊

အပြင့္ေလးေတြကလည္း ေသးႏုပါဘိ။

“ေအး ေငးေနတာၾကာၿပီ” လို႔ သူက သတိေပးေတာ့
“ဟုတ္တယ္၊

ညေပါင္းမ်ားစြာ

ေအး

ေတြးေနတာ၊

ျဖတ္သန္းရဦးမယ္၊

ေန႔မွာ

မေသခင္

ဒုကၡသိပ္မမ်ားဘဲ ေနတတ္တယ္၊ ညမွာ မအိပ္တတ္ဘူး”
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ေအး

ၾကည္ေအး

ေအးျမ

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မရဲ႕

အိပ္မက္ေခ်ာက္ခ်ားတတ္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္လွပါၿပီ။

အိပ္မက္မ်ားစြာနဲ႔

၂

ညမ်ား

မနာက်င္ခ်င္၊

ေခါင္းအံုးမွာ မ်က္ရည္မစိုထုိင္းေစခ်င္၊ ဒါ ေဆး႐ံုေပမဲ့ သူ႕ကို
ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးရဦးမည္။

“ကိုႏွင္းႏြယ္ ေအးကိုခ်စ္သလား”
သူက

ခ်က္ခ်င္းပင္

ေအးရယ္” လို႔ တစ္ခြန္းပဲဆိုသည္။
ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး

သိခဲ့ၾကသည္ပဲ၊

ကၽြန္မတုိ႔သည္

လြယ္ကူစြာ

“ခ်စ္တာေပါ့

တုန္လႈပ္မသြားပါ၊

အတူ

ေကာင္းေသာသူငယ္ခ်င္း

ေကာင္းေသာအေဖာ္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ပခံုးခ်င္းမွီႏြဲ႕ၿပီး ထုိင္ၿပီး

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆံုလွ်င္

လက္တြဲၿပီး

လမ္းကူးခဲ့ၾကသည္။

ျပဳံးရယ္ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဲ။

ဘယ္လိုေနထုိင္ၾကမည္ဆိုတာ

တိုင္ပင္ၿမဲ။

သူက

လူ႕ဘဝမွာ
ဂိုဂင္လို

ပန္းခ်ီဆြဲမည္၊ ေအးက ဆရာဝန္လုပ္မည္၊ ဘာမွ အထူးအေထြ

မရွိ။
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ၾကည္ေအး

ေတာ့-

အျပင္ကလူ

၂

“ေအး ကၽြန္ေတာ့္ကိုခ်စ္သလား” လို႔ သူက ေမးျပန္
“သူ သိသားနဲ႔” ကၽြန္မ နည္းနည္းေတာ့ ရွက္သလိုပင္။
“ေသေသခ်ာခ်ာ

ၾကားရေအာင္

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းပီပီ” လို႔ သူက ရယ္ရႊင္လိုက္လွ်င္-

ေျပာပါဦး၊

“သူ႕ကို ခ်စ္တာေပါ့”
သူက

လက္လွမ္း၍

ၾကိဳယူၿပီး

ကၽြန္မႏွင့္အတူ

အိပ္ရာေပၚ ထိုင္ၾကပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္
နမ္းၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္

႐ုတ္ျခည္းပဲ

ကၽြန္မ

ငိုယိုလိုက္ခ်င္၏။

မိဘႏွစ္ပါးကို ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ဆံုးပါးခဲ့ရသျဖင့္ အားငယ္ၿမဲ

ရွိေသာ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးဘဝက ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ဳိး အျပည့္
လႊမ္းမိုးလာပါသည္။

မိဘက

စြန္႔ခြာခဲ့သည့္

အခ်စ္က

မကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့။

ကၽြန္မသည္

စြန္႔ခြာျခင္း ခံရမည္ကို အၿမဲေၾကာက္ရြံ႕ ေနလိမ့္မည္။ မိဘ၏
ကၽြန္မကို
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တစ္ေယာက္တည္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

က်န္ရစ္ေစခဲ့သည္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူ႕အခ်စ္ကေကာ ကယ္ဆယ္

ႏုိင္မည္လဲ၊ ၿမဲခိုင္ ႏိုင္မည္လဲ၊ ၾကာရွည္တည္တံ့ ႏုိင္မည္လဲ၊
ကၽြန္မကို တစ္ေယာက္တည္း မက်န္ရစ္ေစႏုိင္မည္လဲ၊ ဘယ္သူ

တာဝန္ခံႏုိင္မည္လဲ။

မိဘဆံုးသြားသည္ကို ဘယ္သူမွ အစားမထိုးႏုိင္သလို၊

ကၽြန္မခ်စ္သူ ကိုႏွင္းႏြယ္ကိုလည္း ဘယ္သူမွ အစားမထိုးႏိုင္ခဲ့။
အဂၤလန္မွာေနစဥ္က

ဂၽြန္ဂရစ္ဖစ္က

ေျပာခဲ့သည္မွာ

ကၽြန္မရဲ႕ဆရာ
ေအး

ပေရာ္ဖက္ဆာ

အင္မတန္ၾကိဳးစား

အားထုတ္ႏိုင္မွ ထိုအားငယ္ျခင္း၊ အခ်စ္၌ တကယ္မယံုဝ့ံျခင္း၊
အားမကိုးဝ့ံျခင္းတို႔

အားထုတ္ရမလဲဆိုေတာ့
ရွာေဖြရမတဲ့။

ေအး

ေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္မည္တဲ့၊

ဘယ္လို

စြန္႔စားျခင္းအျပည့္နဲ႔

စြန္႔စားခ်င္တာေပါ့၊

အခ်စ္ကို

အခ်စ္ကို
ရခ်င္တာေပါ့၊

သုိ႔ေသာ္ ကိုႏွင္းႏြယ္ကိုေတာင္မွ အားမကိုးရလွ်င္ ဘယ္သူ႕ကို

အားကိုးႏိုင္မည္လဲဆိုတဲ့ အေတြးႏွင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့။
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ၾကည္ေအး

ကၽြန္မကို

အျပင္ကလူ

၂

ကိုႏွင္းႏြယ္ လြတ္လပ္ေနသည္ဆိုတဲ့ အသိကလည္း
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

ကၽြန္မ

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အေႏွာင္ မရွိသူအျဖစ္ ထားရမည္။ တစ္ေန႔

ျပန္ေတြ႕ဖို႔ ကၽြန္မ အၿမဲေစာင့္စား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၿပီး ကံၾကမၼာကိုသာ
လမ္းျပသူလို႔ မွီခိုၿပီး ဘာမွ မလႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့။ ေခ်ာက္ခ်ားသည့္
တိရစာၦန္ကေလးမ်ား

ဘာမွ

မလုပ္တတ္ေတာ့ဘဲ

ၿငိမ္ဝပ္ေနသလို မလႈပ္မယွက္ ေသဟန္ေဆာင္သလို။
ခုေတာ့

ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ႏုိင္ေသာ

ကံၾကမၼာသည္

လမ္းထြင္ေလၿပီ။

ေျမမွာ

ဆန္းၾကယ္ၿပီး
သို႔ေသာ္

မတြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စိုးမိုးလာသည္တြင္ ကၽြန္မ
သူ႕ကို တြန္းပစ္ခဲ့ကာ လူနာအခန္း နံပါတ္တစ္မွ ခပ္သုတ္သုတ္

ထြက္လာၿပီး

႐ံုးခန္းသို႔

ဝင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္မ

တစ္ကိုယ္လံုး

တုန္ေနသည္။ ေအး ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘာလုပ္ရမလဲ ေမးရမယ့္သူ
မရွိ။ အို မဟုတ္ဘူး၊ သူ႕ကိုပဲ ေမးေပါ့၊ ကိုႏွင္းႏြယ္ကို ေမးေပါ့၊
သူတစ္ေယာက္ပဲ ယံုရမည့္သူ ရွိတာပဲ။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မသည္

ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ

က်သည္မဟုတ္၊

မ်က္ႏွာကို

လက္ျဖင့္အုပ္ၿပီး

ထုိင္မိသည္မသိ၊

ဘာမွမလုပ္တတ္ျခင္းသာ

၂

စားပြဲမွာ

မ်က္ရည္လည္း
ရွိသည္။

ပိတ္ထားခဲ့ေသာ တံခါးကို ျဖည္းျဖည္းညင္သာ ေခါက္သံၾကားမွ

ထိတ္ခနဲ ထမိပါသည္။ “ဝင္ခဲ့ပါ” ဟု ေျပာလိုက္ၿပီး အခန္းေထာင့္

ေၾကြလက္ေဆးခြက္

အထက္မွ

မွန္တြင္

ကိုယ့္မ်က္ႏွာကို

ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ မွန္ထဲမွာ ကၽြန္မရဲ႕အရိပ္သည္ မ်က္ရည္မ်ား
မရွိဘဲ ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္ ျဖစ္ေစ သတၱိေဆာင္၍
လိုအပ္သမွ်ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ဟန္ျပပါသည္။
တံခါးကို

ျဖည္းညင္းစြာဖြင့္၍

ဝင္လာသူမွာ

ထင္မိသည့္အတုိင္း ကိုႏွင္းႏြယ္ပဲ၊ သူပဲ။ “ထုိင္ပါ” ဟု ေျပာၿပီး

ကၽြန္မက

စၿပီးထိုင္ပါသည္။

ျပတင္းဘက္ကို

မ်က္ႏွာလွည့္ၿပီး

သူက

ထုိင္ေသာ္လည္း

စိတ္ဝင္စားျခင္း

မရွိဘဲ

ေကာင္းကင္၊ သစ္ပင္ လူသူတို႔ကို ေငးေမာေနပါသည္။ ကၽြန္မတို႔

အၾကာၾကီး တိတ္ဆိတ္ေနပါသည္။ သူ တံခါးကုိ အနည္းငယ္

ဟထားခဲ့သျဖင့္

Burmesebooks.wordpress.com

အထူးကုအခန္းမွ

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

လူနာညည္းသံ၊

ဆရာမမ်ား

စကားတိုးတိတ္

၂

ေျပာၾကသံ၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ႏွင့္ အလုပ္သင္ဆရာဝန္တို႔ ခပ္သုတ္သုတ္

ေလွ်ာက္သြားၾကသံကို

ၾကားရသည္။

ခန္းဆီးကာသျဖင့္

ဘာမွေတာ့ မျမင္ရပါ။ ဆရာဝန္မၾကီးရဲ႕ အခန္းကို ဘယ္သူမွ
တံခါးမေခါက္ဘဲ ဝင္လာဖို႔မရွိ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ပင္ အင္မတန္

လုိအပ္မွ

ေခၚၾကမည္။

အေရးၾကီးေသာ

ၿပီးေတာ့

လူနာ

သူျဖစ္သည္ဆိုတာ

ဦးႏွင္းႏြယ္သည္

အနည္းငယ္ေတာ့

ရိပ္မိၾကလိမ့္မည္။ မၾကာခင္ဘဲ အို ပန္းခ်ီဆရာ ႏွင္းႏြယ္လား

ဆိုၿပီး ေရွးေဟာင္းေနာက္ေၾကာင္းေတြ ေပၚလာပါလိမ့္ဦးမည္။

ေနာက္ဆံုး သူက “ကၽြန္ေတာ္ ကေလာျပန္ရမလား”

လို႔ ေမးပါသည္။

“ျပန္ခ်င္သလား” လို႔ ကၽြန္မက ျပန္ေမးလိုက္ေတာ့. . .
“မျပန္ခ်င္ဘူး”
ကၽြန္မ သတိရလာၿပီး “သူ ခု ဘယ္မွာတည္း ေနသလဲ”
“ဦးေရႊလိႈင္အိမ္မွာ”
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ၾကည္ေအး

ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ဒီလိုလုပ္ေလ၊ အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္မွာ ေျပာင္းေန၊

အခန္းတစ္ခန္း

ငွားခုိင္းလိုက္မယ္၊

ေအးမွာ

ကားအပို

တစ္စင္းရွိတာလည္း

ေနပါဦး၊

ဓာတ္မွန္ထပ္႐ိုက္ၿပီး

အဲဒီမွာ

ေနဦးေပါ့၊

ယူထားေပါ့၊

ေအး

ခြင့္တစ္ပတ္ ယူလိုက္မယ္၊ သူ ေဆး႐ံုမွာ ႏွစ္ရက္ေလာက္ေတာ့
အဆုတ္ထဲ

ေရကုန္သြားတာ

ေတြ႕မွ စိတ္ခ်ရမွာ၊ ၿပီးေတာ့ ေအးက ခြင့္ရဖို႔ စီစဥ္ရဦးမယ္၊
ေနာက္အပတ္ေလာက္မွရမွာ၊

ဟိုတယ္ကို

ေအး

ညေနတုိင္း

သူ

ေဆး႐ံုကဆင္းေတာ့

လာမွာေပါ့”

စသည္ျဖင့္

တစ္ထိုင္တည္း စီစဥ္သည္ကို သူက မ်က္လံုးမ်ား ဝင္းလာၿပီး

ေငးၾကည့္ေနသည္။
ဂိုဂင္လို

“ေအးမွာ

သိပ္တာဝန္မ်ားေနမွာပဲ၊

မဆင္းရဲေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ္လည္း

အင္းလ်ားလိပ္ဟိုတယ္ေတာ့

မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ဘယ္လိုဆက္ေနရမလဲ
မေျပာတတ္ဘူး”

ကၽြန္မက

“ေအး စီစဥ္သလို ေန႐ံုေပါ့၊ ဘာမ်ား ခက္ေနသလဲ” ဟု
ေျပာလိုက္ပါသည္။
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ကၽြန္မရဲ႕

ငယ္ငယ္ကလို

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ၾကီးစိုးေသာ ေလသံကို သူကလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ပံုရသည္။ ကၽြန္မ

ေၾကးေငြတတ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သူ မျငဴစူသူပါ။
“ေအး ေျခာက္မိုင္က အိမ္မွာပဲေပါ့”

“ဟုတ္တယ္ ေလးငါးခါ ေရာက္ဖူးတယ္မဟုတ္လား”
“ေလးငါးခါ

ဘယ္ကမလဲ၊

ကၽြန္ေတာ္

ရန္ကုန္ေရာက္တုိင္း၊ ေအးရဲ႕အိမ္ကို လာၾကည့္တာပဲ၊ ျခံတံခါးက

အၿမဲေသာ့ခတ္ထားေတာ့ အလြယ္တကူ ဝင္ခဲ့လုိ႔မရဘူး၊ တစ္ခါ
မာလီကုလား အဘိုးၾကီးနဲ႔ ေတြ႕တယ္၊ အရင္ အဘိုးၾကီးပဲေနာ္၊

သိပ္လည္း အိုမသြားဘူး၊ သူက မမ မရွိဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ ေအး

အေပၚထပ္မွာရွိတယ္

ထင္တာပဲ၊

ၿပီးေတာ့

ႏုႏုတို႔နဲ႔လည္း

မေတြ႕ခ်င္ဘူး၊ သူတို႔ ေမာ္လၿမိဳင္ ခဏခဏျပန္တာ၊ ကေလး
ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမွာ ထားမယ္ျပင္တာေတာ့ သိပါတယ္”
“ေဆးေကာလိပ္ကိုလာရင္

ေဆး႐ံုၾကီးလာလည္း ရတာပဲ”
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ရတာပဲ၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ဒါေပမဲ့

ေအးရယ္၊

မလိုလားေတာ့ဘူး၊
ေသလူလို

ေအး

နာမည္ေတာင္

ကၽြန္ေတာ့္ကို

သေဘာထားလိုက္ၿပီဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္

မၾကိဳးစားေတာ့ဘူး၊

အသိဆံုးေပါ့၊
အဲေလ

၂

လံုးဝ

မၾကားခ်င္ေတာ့ဘူး၊
လူတိုင္းသိတာပဲ၊

တစ္ခါႏွစ္ခါထက္ပိုၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္အျပစ္လံုးလံုးပဲ

ထားလိုက္ပါ၊ ေအး စိတ္နာေျပေတာ့မွ ေအးက စေခၚေတာ့မွ
ကၽြန္ေတာ္ ထူးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္ ဒါေပမဲ့…”
“ဘာ ဒါေပမဲ့လဲ. . .”
“မဝိုင္းသမီး လက္ထပ္ပြဲကို ေအး လာမယ္ဆုိတာ၊

စံုစမ္းထားလို႔

သိရေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

ရန္ကုန္ဆင္းလာတာပဲ၊

လူေတြၾကားမွာေတာ့ ေအး ကၽြန္ေတာ့္ကို မႏွင္ထုတ္ႏုိင္ဘူးလို႔

တြက္ခဲ့တာပဲ”

“ၿပီးေတာ့ ႏုႏုအေၾကာင္းပဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ေျပာေနတာပဲ”
“ႏုႏုကို မခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း တစ္ခ်ိန္လံုး ေျပာေနတာ

ေအး အသိပဲ၊ အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေလာက္
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ည့ံဖ်င္းႏုိင္၊

ဆိုးဝါးႏုိင္၊

တစ္ကိုယ္ေကာင္းလည္း
သိေစခ်င္တယ္၊

အားနည္းႏုိင္၊

ၾကံႏုိင္တဲ့

တစ္ခါ

အမွားလုပ္ႏုိင္၊

လူမ်ဳိးလည္းဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္ဟာ

ေအး

အနည္းဆံုး၊

႐ိုးေျဖာင့္တဲ့လူ၊

သူတစ္ပါး

သိေစခ်င္တယ္၊

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေအး

ဘယ္လိုထင္ျမင္တယ္၊

ဆိုတာဟာ

ဘဝမွာ

အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္

အႏၱရာယ္မရွိတဲ့သူ၊

နစ္နာေအာင္

၂

ရန္မျပဳတတ္သူ

ဘယ္လိုထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ
နားလည္ႏုိင္တယ္

ဆိုရင္ ေအး ယံုမွာလား”
ကၽြန္မ

ျပတင္းဘက္သို႔

မလုပ္တတ္တဲ့သူ၊

ဆုိတာကိုလည္း

ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေအာင္

မ်က္ႏွာျပဳၿပီး

အျပင္မွ

ေနေရာင္မွာ စိမ္းျမရႊန္းလက္ေနသည့္ သစ္ပင္၊ သစ္ရြက္မ်ားကို

ေငးေမာေနလိုက္ပါသည္။ သူ႕ရဲ႕ တိုးတိတ္ေသာ အသံသည္

နားထဲမွာ ပီသက်ယ္ေလာင္လ်က္ရွိသည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ အျပင္မွ

ေဆး႐ံုကိစၥႏွင့္

သဲ့သဲ့ၾကားရျပန္သည္။
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ပတ္သက္ေသာ
ကၽြန္မ

ထၿပီး

အသံဗလံတို႔ကို

တံခါးပိတ္လိုက္သည္။

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ႏွလံုးခုန္သံ

က်ယ္ေလာင္လာၿပီး

သူေတာင္

ထင္ရပါသည္။

၂

ၾကားေလမလား

“ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ညက တစ္ညလံုး အိပ္မေပ်ာ္ဘူး၊

ေဆး႐ံုမတက္ဖူးေတာ့

ရင္ဆိုင္ေတြ႕တာအမွန္ပဲ၊

ေသသြားႏုိင္တယ္

ေတြးေနတယ္၊

ေတြ႕ခ်င္တာက

လူနာေတြၾကားမွာ
ကၽြန္ေတာ္

ထင္ပါတယ္၊

ခုေနေသသြားရင္
ေအးပဲ၊

ေသျခင္းတရားနဲ႔

ေအးကို

မေသခင္

မေတြ႕ႏုိင္လို႔

ေသသြားရင္

တစ္ခ်ိန္လံုး
ေနာက္ဆံုး

မွာခဲ့ခ်င္တဲ့

စကားဟာလည္း ေအးဖို႔ပဲ၊ ေအးကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္
ခ်စ္တယ္၊

တစ္သက္လံုး

ေအး

ေျပာရပါ့မလဲလို႔၊

နားလည္ႏုိင္ရင္၊

တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ

ခ်စ္တယ္ဆိုတာ
မွာခဲ့ရပါ့မလဲလို႔

လက္ခံႏုိင္ရင္

ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္လိုနားလည္ေအာင္

ပူေနတာပါပဲ၊

ကၽြန္ေတာ္

ေအး

ဒါကို

ေသရမွာ

မေၾကာက္ေတာ့ဘူး၊ လူ႕ဘဝရဲ႕ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ရပ္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီလို႔

ထင္ပါတယ္၊

ေျပာဦးမွာလား”
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ကၽြန္ေတာ္

သိပ္စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သူလို႔

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကၽြန္မ တုိင္ကပ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၁၂ နာရီ

ထုိးလုၿပီဟု

သိရသည္။

ကၽြန္မ

ေန႔လယ္စာ

ေစာေစာ

ထြက္စားႏုိင္ၿပီ။ ညေနပိုင္းအတြက္ အလုပ္ခြင္ကို ျပန္ဝင္ႏုိင္မည့္

အင္အား မရွိေတာ့ပါ။ တစ္သက္လံုး ခြင့္မည္မည္ရရ မယူဘဲ

အလုပ္မွာ

ဘဝႏွစ္ခဲ့သည့္

ဆရာဝန္မၾကီးကို

တစ္ေန႔ဝက္မွ်

ျဖဳန္းခနဲ ခြင့္ယူထြက္သြားသည့္အတြက္ ဘယ္သူမွ် အျပစ္ယူမည္
မဟုတ္ပါ။

ကၽြန္မ

ေနာက္မွေနၿပီး

ျပတင္းေပါက္မွ

ခြာလာၿပီး

ဆံပင္ေခြရစ္ေသာ

သူ႕ကုလားထုိင္
သူ႕ေခါင္းကို

ေပြ႕ဖက္လိုက္လွ်င္ သူက ေခါင္းကိုေမာ့ၿပီး ကၽြန္မ ရင္ခြင္ထဲမွာ
မီွလိုက္ပါသည္။

ကၽြန္မက

ငံု႔ၿပီး

သူ႕ေကာက္လိမ္ေသာ

နဖူးေပၚက်ၿမဲ ဆံေခြကို ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ထိလိုက္လွ်င္ ကၽြန္မ၏
မ်က္ရည္ေပါက္မ်ားသည္

သူ႕မ်က္ႏွာေပၚက်ကာ

သူ႕မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသြားပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္ေလာက္မ်ား

လုပ္မိလို႔ပါလိမ့္” ဟု သူကဆိုေတာ့. . .
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အမွားေတြ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ေအးေကာ ဘယ္ေလာက္မ်ား မွားခဲ့ပါလိမ့္”
ကၽြန္မတို႔

အတူနမ္းၾကျပန္ပါသည္။

ကၽြန္မ

အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာ

ယခင္က

မေၾကာက္ရြံ႕ေတာ့ပါ။ ကၽြန္မတို႔ အင္းလ်ားလိတ္ဟုိတယ္ဘက္သို႔
ကားေမာင္းလာခဲ့ၾကေတာ့

ဘဝကို ျပန္ေရာက္သြားၾကသည္။ သူႏွင့္ကြၽန္မ အျပန္အလွန္

ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီ။

ကၽြန္မ

စိတ္ေပါ့ပါး

လန္းဆန္းလာသည္။

အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ရွင္းလင္းသြားေလၿပီ။ ဘာေၾကာင့္

ဆယ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္မွ်

အခ်ိန္ယူရပါသလဲ

ဆိုတာကေတာ့

အံ့ၾသစရာ၊ နားမလည္ႏိုင္စရာလို႔ ဆိုၾကမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေရာ

ကၽြန္မပါ တစ္မူျခားနားေသာလူမ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သူ႕ကိုေရာ
ကၽြန္မကိုပါ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ထိုတစ္စံုတစ္ရာ

ကို ကၽြန္မ နားလည္စျပဳလာသည္။ ထို တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ကၽြန္မ

အတူေမြးဖြားခဲ့သလားမသိ။

ကၽြန္မရဲ႕

အရည္အခ်င္းေကာင္းလား၊ ဆိုးသလား ဘယ္သူေျပာႏုိင္မလဲ၊

ထိုတစ္စံုတစ္ရာသည္

တိရစာၦန္ေလာကအတြင္း
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ကၽြန္မတို႔

အျမင့္ဆံုးသို႔

သတၱေလာက၊
ေရာက္လာတဲ့

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဦးေႏွာက္ၾကီးမား

ေျပာင္ေျမာက္တဲ့

၂

လူသတၱဝါတို႔

ေအာင္ျမင္ရရွိလာတဲ့ အစြမ္းကုန္ ထြန္းေတာက္ခဲ့ေသာ ရင့္က်က္
ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ပါးသူကို ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းမွ

ကင္းလြတ္လာေသာ အစြမ္းလို႔ ဆိုရမည္။ ဥပမာ ေလာကမွာ

သူသတ္သူႏွင့္၊

ထိုအစြမ္းေၾကာင့္

အသတ္ခံရသူ

ႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိသည္

ကၽြန္မသည္

အသတ္ခံရသူသာ

ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဆိုပါေတာ့

မသတ္တတ္ႏိုင္ဘဲ

ဒါလည္း

ထြန္းေတာက္ခဲ့ေသာ ရင့္မာျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

အစြမ္းကုန္

ကၽြန္မ ငယ္ငယ္က ဖတ္ရေသာ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဝတၳဳ

ေပါင္းခ်ဳပ္ထဲမွာ

သည္းခံသူ

ရေသ့ကို

စမ္းသပ္သည့္

ဘုရင့္

အမိန္႔အရ ရေသ့ကို ႏွားေခါင္းျဖတ္လုိက္၊ နားရြက္ျဖတ္လိုက္၊
လွ်ာျဖတ္လိုက္၊ မ်က္လံုးေဖာက္လိုက္ လုပ္ေတာ့ ရေသ့သည္

ေဒါသေမာဟႏွင့္

ေဝဒနာကို

ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ၿမဲ

ခ်ဳပ္တည္းဆဲ၊

သည္းခံတရားကိုပဲ ဆက္ေဟာသတဲ့။ ဘုရင္က လက္ေလွ်ာ့ၿပီး

“သင္ရေသ့ သင့္ရဲ႕ သည္းခံတရားနဲ႔ သင္ေနရစ္ေတာ့” ဆိုၿပီး

စြန္႔ခြာခဲ့သည္မွာ ေျမမ်ဳိခံရေလသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ထိုမွ်

သည္းခံႏုိင္ျခင္းကို

ကၽြန္မ

၂

နားလည္ဖို႔

တစ္သက္လံုး ၾကိဳးစားခဲ့၏။ ဘုရားရဟႏာၱ၏ သတိၱကို ကၽြန္မ

သာမန္လူက ဘယ္လို လံုးဝ နားလည္ႏိုင္မလဲ။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕က

ေျပာခဲ့သည့္ ကၽြန္မႏွင့္အတူ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ထင္ရေသာ ထို

တစ္စံုတစ္ရာသည္

ဘုရားရဟႏာၱ၏

သည္းခံျခင္း

သတိၱေအာက္ေျခအစလို႔ တင္စားႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။
ကၽြန္မကို

တစ္ေယာက္ေသာ

ရွိသည္လို႔ေတာ့

တာဝန္ၾကီးစြာ

ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္သူ၊
ႏုႏုျဖစ္လွ်င္

ကၽြန္မ

အသတ္ခံရသူကလည္း
တာဝန္

ေလ်ာ့ပါးသြား၏။

ရွိသည္အမွန္ေပါ့။

ႏုႏုကို

မတတ္ႏိုင္ေသးေသာ

ထိုႏုႏုမွာ

ယံုပါသည္။

အသတ္ခံဖို႔

အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ၊

စိစစ္ျပန္ေတာ့

လူသတ္သမားမွာ

သို႔ေသာ္

ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္

စက္ဆုပ္ျခင္း

ကၽြန္မ

ေဒါသ

တာဝန္ၾကီးစြာ

မရွိထိုက္ဘူးလား။

ပူေလာင္ျခင္းခဏ သက္သာသြား၏။
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မေကာင္းၾကံသူသည္

ေမာဟ

သည္လို

အနည္းငယ္

လံုးဝပယ္ေဖ်ာက္ဖို႔
မီးတို႔မွလည္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကိုႏွင္းႏြယ္က ကၽြန္မႏွင့္ သေဘာတူ ယံုၾကည္ပါသည္။

သူလည္း အသတ္ခံတတ္သူ တစ္ေယာက္ပင္တည္း။ သို႔ေသာ္

သူႏွင့္ ကၽြန္မသည္ သာမန္လူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေသးကာ ေဒါသ
ေမာဟႏွင့္ ဒုကၡေဝဒနာကို ႏိုင္နင္းေခ်ေဖ်ာက္ႏုိင္သည့္အတတ္

မရရွိေသးေလေတာ့ မေကာင္းမႈဆိုသည္မွာ မေကာင္းမႈသာျဖစ္၍

ထိုမသမာ ရန္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ ယုတ္ည့ံၿမဲ ယုတ္ညံ့ေနကာ

လက္ခံႏုိင္ေသာကိစၥ၊ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ေသာကိစၥ မဟုတ္လို႔ ကၽြန္မ

ေျပာခ်င္သည္။

“ႏုႏုအေၾကာင္း မေျပာၾကပါစို႔နဲ႔လား ေအးရယ္” လို႔

ကိုႏွင္းႏြယ္က

ေျပာ၏။

လူတစ္ေယာက္တည္းက

အားလံုး

ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူႏုိင္ပါတယ္”

“ျဖစ္ပ်က္သမွ်အတြက္

တာဝန္ယူႏိုင္တယ္ဆိုရင္

“ဟင့္အင္း” ဟု ကၽြန္မ ၿမဲၿမဲစြာ ဆိုသည္။ “ေျပာရမယ္၊

ေျပာရဦးမယ္၊

ဘယ္ေလာက္

စိတ္မခ်မ္းသာ

ျဖစ္ရပါေစ၊

ဘယ္ေလာက္ အရွက္ကြဲ သိမ္ဖ်င္းတဲ့ စကားလံုး သံုးရသည္

ျဖစ္ေစ၊ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ေတာ့ ေျပာရမယ္၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

မေျပာရရင္ ေအး ဘယ္ေတာ့မွ ရင္ေအးႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊

မက်က္ႏုိင္တဲ့ ဒဏ္ရာလို တစစ္စစ္ ကိုက္ေနမွာပါ၊ ေအးကို
ခြင့္လႊတ္ပါ”

ကၽြန္မရဲ႕ ရင္တြင္မက ေခါင္းတြင္း၊ ဦးေႏွာက္တြင္းကပါ

နာၾကည္းသည္ကို ေျဖဖို႔၊ ကုသဖို႔လို႔ ကၽြန္မ ဝန္ခံသည္။ ေအးကို

သည္းခံၿပီး

နားေထာင္ပါ၊

ေအးရဲ႕

ေဝဒနာန႔ဲ

ထိုေဝဒနာကို

ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ႏုႏုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ေသးသည္။ ဒီ ဒဏ္ရာကို

ႏွစ္မ်ားစြာပင္

တစ္ေန႔ေတာ့လည္း
သြားမွာပဲ၊

ဒါေပမဲ့

ၾကိဳးစားေခ်ေဖ်ာက္လို႔
တျဖည္းျဖည္း

ကံၾကမၼာက

မရခဲ့ဘူး၊

ေမ့ေပ်ာက္လြင့္ျပယ္

ေပးလိုက္ေတာ့

အခု

သူနဲ႔

ရင္ဆိုင္ၿပီး ေတြ႕တဲ့အခါ ရွင္းပစ္လိုက္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား၊

ဘာလို႔

ဆယ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္

ဆက္ေနသည့္

အခ်ိန္တြင္းမွာ

ထပ္ေစာင့္ေနမလဲ။
ျဖစ္ႏုိင္ရင္

လူ႕ဘဝမွာ

ဒဏ္ရာအနာမ်ား

ေကာင္းစြာက်က္ၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းျမ ေနခ်င္ပါတယ္။ ေအးဟာ

လူ႕ဘဝကို

တရားသျဖင့္

ခ်စ္ခင္သူ၊

ရႏုိင္သမွ်
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တြယ္တာသူ၊

လူ႕ဘဝကေပးတဲ့

ေကာင္းျမတ္တာ

မွန္သမွ်ကို

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဘယ္သူ႕ကိုမွ်

ရန္မျပဳရ၊

မတိုက္ခိုက္ရဘဲ

၂

ရယူပိုင္ဆိုင္

ခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူ႕ဘဝ ဒီတစ္ဘဝကိုသာ ယံုၾကည္ၿပီး

ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔

ေနခ်င္တဲ့

ေအးကို

ဘယ္သူ

အျပစ္တင္လည္း၊ မပူပင္ပါဘူး၊ ကိုႏွင္းႏြယ္က ေအးဘက္က

လူလား။

“ဟုတ္တယ္၊ ေအးဘက္ကလူ၊ ေအးသိသားပဲ”
ကၽြန္မရဲ႕ လူ႕ဘဝရဲ႕ သုခ၊ ဒုကၡေဝဒနာ မွန္သမွ်ကို

အံဝင္ခြင္က်

ဝင္ေရာက္နားလည္၊

အတူခံစားႏုိင္စြမ္းရွိသူ

တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္ပဲ၊ သူ႕ကို ျပန္လည္ရရွိရတာ

သိပ္ေက်နပ္စရာပဲ၊ တကယ္ေတာ့ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ၊ ဒီလို ကၽြန္မ

႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ
႐ိုေသသည္။

သူ႕ကို

ဘယ္သူ

ေျပာႏိုင္တာကို

ျပက္ရယ္ျပဳေစ

သူက

နားလည္

အ႐ိုအေသတန္ေစ၊

အရွက္ရေစေအာင္ ၾကံေစကာမူ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ကၽြန္မ အတူ

ယံုၾကည္ၾကေသာ
ကၽြန္မတို႔ကို

ပိုၿပီး

တရားအရပ္ရပ္တို႔သည္
သတၱရွိေစပါသည္။

အင္အားၾကီးလွၿပီး

ယခု

ကၽြန္မတို႔သည္

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ယံုသည္သာမက ခ်စ္သည္ဆိုတာပါ
Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ဖြင့္ဟဝန္ခံၿပီး ျဖစ္ေလရာ လူ႕ဘဝမွာ ေနထိုင္လို႔ ေကာင္းဖို႔သာ

ရွိေတာ့ေလသည္။

ကေလးဘဝက

ခံစားခဲ့ရသည့္

ေၾကာက္ရြံ႕လြယ္ျခင္းသည္

အားငယ္

ဝမ္းနည္းၿပီး

ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္

ျဖဳန္းခနဲ

ပ်ံေျပး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ကၽြန္မတို႔ မနက္ အေစာၾကီး

ထၿပီး ေနတက္လာတာ ၾကည့္ၾကသည္။ ငွက္ကေလးေတြ ႏိုးၾက၊

စကားေျပာၾက၊
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သီခ်င္းဆိုၾကတာ

နားေထာင္ၿပီး

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဆက္ရက္ကေလးတစ္ေကာင္

သစ္ပင္ထိပ္ေပၚ

၂

တက္နားၿပီး

က်က်နန သံေနသံထားႏွင့္ ကဗ်ာရြတ္သလို ဂီတျဖစ္ေစသည္ကို
အံ့ၾသရႊင္လန္းစြာ

ၾကည့္ၾက၊

ဆတ္ရက္ကေလး

သစ္ပင္ေအာက္က

ၿပီးေတာ့
လမ္းမွာ

ကားႏွင့္

စားစရာ

မလန္႔ေအာင္

ျဖတ္ၿပီး

ေရာက္ရာ

နားေထာင္ၾကသည္။

အသာကေလး

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကသည္။

တစ္လွည့္စီ

ဝယ္စားၾကသည္။

ေမာင္းၾကသည္။

ပဲခူးဘက္

ခဏခဏ

ေရာက္သည္။ ေျခာက္မိုင္အိမ္ဘက္ ျပန္ၾကသည္။ အိမ္မွာေတာ့

မအိပ္ၾက။

အိမ္ကိုသာ

သန္႔ရွင္းေအာင္

ကၽြန္မ

လုပ္ခ်င္ေသးသည္။ ႏုႏုရဲ႕ အရိပ္အေငြ႕ တစ္ေစ့မွ် မက်န္ေအာင္

သန္႔ရွင္းပစ္ခ်င္သည္။

တကယ္ေတာ့ ႏုႏု ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လာဖို႔မရွိေတာ့။

အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္သို႔ မသြားခင္ ကိုႏွင္းႏြယ္ကို ေဆး႐ံုမွာ

ထားခဲ့ၿပီး ကၽြန္မ အိမ္ျပန္ခဲ့ေသး၏။ ႏုႏုကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ေပါ့။ ရန္ကို
ရင္ဆိုင္ဖို႔ေပါ့။ ကၽြန္မ သူ႕ကို တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေခၚပါသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ဟဲလို.

ထူးေလသည္။

.

.

ေအး”

ကၽြန္မက

ဘာမွ

ဟု

ႏုႏုက

၂

ေပ့ါေပါ့ဆဆ

အစပ်ဳိးမေနေတာ့၊

“ေအး

ေမာ္လၿမိဳင္ လိုက္လာတဲ့ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ မွတ္မိလား” လို႔
ေမးပါသည္။

“ဆိုပါဦး”
“အဲဒီတုန္းက

ကိုႏွင္းႏြယ္

စာေတြေရးတာ

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္တယ္ မဟုတ္လား”

ျဖတ္ယူ

ကၽြန္မ ႏုႏုရဲ႕ မ်က္ႏွာ ဘယ္လို ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ

သိခ်င္ပါသည္။

မၾကည့္ရလည္း

ဒါေပမဲ့

ႏုႏုကို

ေနပါေစေတာ့။

ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္မဟုတ္ ကၽြန္မ မသိ။
“ေဒၚၾကီးလည္း

ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖသည္။
“လူ႕ဘဝမွာ

မေတြ႕ခ်င္ေတာ့တာမို႔

သူ႕မ်က္ႏွာ

ပါတာပဲ”

တစ္ခါေလာက္

ဟု

ဘာမွလည္း
ႏုႏုက

မလိမ္မေကာက္ဘဲ

မုသာဝါဒ မပါဘဲ၊ ဟုတ္မဟုတ္ တစ္လံုးတည္း ေျဖစမ္းပါ” ဟု
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မက

စက္ဆုပ္သံႏွင့္

တိတ္ဆိတ္ေနရာက

ၾကိဳးစားၿပီး

ေျပာလွ်င္

၂

ႏုႏုသည္

ရယ္ဟဟ

လုပ္ေသာ္လည္း

ဆက္လက္ၿပီး

ေမးေနလို႔

မေအာင္ျမင္ဘဲ ခပ္ညည္းညည္း အသံျဖင့္ “သိပ္စြဲတာေနာ္” ဟု
ေျပာေလသည္။

ကၽြန္မသည္

အက်ဳိးမရွိသည္ကို နားလည္လိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်

ေအးေဆးစြာ. . .
မေတာ္လို႔

“ႏုႏုကို တစ္သက္လံုး ျပန္မေတြ႕ပါရေစနဲ႔၊ လမ္းမွာ
ဆံုမိေတာင္

မမွတ္မိလိုက္ပါနဲ႔၊

ဘယ္ေတာ့မွ မွတ္မိမွာ၊ သိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး”
“ကိုႏွင္းႏြယ္နဲ႔

ျပန္ေတြ႕ၾကၿပီေပါ့”

ေအးက
ဟု

ႏုႏုကို
သူက

လည္ပတ္သူ ျဖစ္သည့္အတုိင္း ရိပ္မိ နားလည္လိုက္ပါသည္။
ကၽြန္မက အေတာ္ေပ်ာ္ရႊင္သြားၿပီး. . .

“အို. . . ျပန္ေတြ႕ၾကတာေပါ့၊ အိမ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ

မလာပါနဲ႔၊ ပစၥည္းက်န္သမွ် စုၿပီး ပို႔ေပးလိုက္မယ္ ဒါပဲ၊ ေၾသာ္. . .
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ၾကည္ေအး

ဒါထက္

အျပင္ကလူ

တစ္ခုမွတ္လိုက္ပါဦး၊

ဆိုတာရွိသည္၊

အၿမဲရွံးတယ္”
ပထမရဖို႔

ေကာင္းသူကို

ကၽြန္မ

တယ္လီဖုန္း

ေလာကမွာ

ေကာင္းျမတ္ျခင္း

ဘုရားမတတ္တယ္၊
ခ်လုိက္ၿပီး

ေက်ာင္းသူကေလးလို

ရယ္ေမာေနလိုက္ပါသည္။
မဆံုးႏုိင္ေတာ့ပါ။

စင္စစ္

၂

ရယ္ေမာၿပီး

မာရ္နတ္

အေျပးၿပိဳင္ရာမွ

အသံထြက္

ရယ္ေမာရင္း

ေနာက္ဆံုးရယ္သူမွာ

ကၽြန္မ

ျဖစ္ေလသည္။ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ႏွင့္
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ကၽြန္မ တကယ္စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေသာ၊ စင္စစ္

မဟုတ္ႏုိင္ေသာ၊ ႏုႏု အေၾကာင္းကို စိိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္လည္း
ေျပာရ

ရွင္းလင္း

သုတ္သင္ရသည္။

ေဆးေၾကာပစ္သလိုေပါ့၊

ကိုႏွင္းႏြယ္က

အနာ

ျပည္ေဖာက္ၿပီး

သည္းခံလိမ့္မယ္လို႔

ကၽြန္မ ယံုၾကည္ၿပီး အခ်ဳပ္အတည္း သိပ္မရွိဘဲ ႏုႏုအေၾကာင္းကို

ကၽြန္မရဲ႕ ႏုႏုပံုျပင္ကို ေျပာရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္မသည္
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ႐ိုေသျခင္းျဖင့္၊ ႐ိုးေျဖာင့္လိုျခင္းျဖင့္ အမွန္ကို

ရွာခ်င္ျခင္းျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် တရားမွ်တလိုျခင္း ျဖင့္သာ ႏုႏု
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ပံုျပင္ကို ေျပာခ်င္သည္။ ၿပီးေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္ကို ျပန္လည္ရရွိၿပီမို႔
ႏုႏုပံုျပင္သည္

သို႔ေသာ္လည္း

သိပ္ၿပီးေတာင္

ေျပာခဲ့သလို

အေရးမၾကီးေတာ့ပါ။

အနာျပည္ေဖာက္သလိုပဲ

သေဘာထားရလည္း ေကာင္းတာပဲ။ ၿပီးလွ်င္ ႏုႏုသည္ ခ်န္ရစ္

စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ၊ အဖိုး လံုးဝမရွိေသာ၊ သုညသာျဖစ္ေသာ အတိတ္

ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

ဒီနာမည္ကို

ကၽြန္မ

မဟုတ္ေတာ့။ ကၽြန္မ ကံေကာင္းလာသည္။
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ၾကားဖူးေတာ့မယ္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ႏုႏုပံုျပင္ကို စရလွ်င္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ကံၾကမၼာ ဖန္တီးလိုက္သည့္

အတုိင္း

ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္
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ေအးတို႔

ေကာလိပ္

ေရာက္လာၿပီး

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

သိကြၽမ္းၿပီး

သံုးေလးလ

ၾကာေတာ့

ႏုႏုသည္

အင္းလ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလာသည္။

၂

ဘင္တန္မွ

စစ္ၿပီး၍ ျပည္ေကာလိပ္ေက်ာင္း စဖြင့္သည့္အခ်ိန္ေပါ့။

စစ္အတြင္း

ပညာလစ္ဟင္းခဲ့သည့္

လူငယ္မ်ား

ရန္ကုန္ေကာလိပ္သို႔ ဝမ္းသာအားရ လာၾကသည္။ အသက္ၾကီး
အိမ္ေထာင္က်သြားသူမ်ားထဲမွပင္
ရွိၾကသည္။

သူတို႔သည္

ငယ္ရြယ္ေသာ

ထိုင္စာသင္ရသည္ကို
ေဆးေကာလိပ္လည္း

အင္ဂ်င္နီယာလုိင္း

ေက်ာင္းျပန္တက္ၾကသူမ်ား

ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္

သူမ်ားႏွင့္

နည္းနည္း
ျပန္ဖြင့္ၿပီး

အလြန္

ေအးတို႔လို

အလြန္

တစ္ခံုတန္းလ်ားတည္း
ရွက္ေနၾကသည္။
ဆရာဝန္လိုင္းႏွင့္

ေခတ္စားလာၾကသည္။

လူငယ္တို႔သည္ ၾကီးပြားခ်င္စိတ္၊ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ႏိုင္ငံျခားမွ
လူငယ္မ်ားကို

အားက်သည့္

ၿပိဳင္ဆိုင္ခ်င္သည့္စိတ္

ျမင့္လာၾကတာမ်ားသည္။ စစ္အေတြ႕အၾကံဳက လူငယ္အမ်ားကို

သိျမင္နားလည္ ၾကီးရင့္ေစသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္အတန္းကို မီဖို႔
ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

မိဘက

အရက္ေသာက္၊

ရွိသည္ေပါ့။

ပို႔သျဖင့္

ေကာလိပ္ေရာက္ၿပီး

မိန္းမလိုက္ၿပီး

၂

ဖဲ႐ိုက္၊

အခ်ိန္ျဖဳန္းၾကသူမ်ားလည္း

ေကာလိပ္ေရာက္ရင္

အထက္တန္းစား

ဆိုသည့္လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ကိုယ္ပါ အထက္တန္းစား ျဖစ္ဖို႔
လမ္းထြင္ႏုိင္သူလို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေရာက္လာၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏုႏုလို. . . ။

ႏုိင္ငံေရးရာမ်ား

ေျပာင္းလဲတာကို

မသိမီႏိုင္ဘဲ

အဂၤလိပ္ထံုးစံကို စံုမက္တုပၿပီး ဟန္ပန္ၾကီးခ်င္ၾကသူမ်ားလည္း

ရွိသည္။ သည္အသိုက္မွာ ျမန္မာစကား ေျပာရမွာ ရွက္သူမ်ား

ျဖစ္၏။

သူတို႔ေျပာေသာ

အဂၤလိပ္စကားမွာလည္း

သိပ္ပီသ

အထက္တန္းက်လွသည္လည္း မဟုတ္၊ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔ မသိ။
ေကာလိပ္လာသည္မွာ

အေနာက္တုိင္းဆန္တတ္ဖို႔၊

ကပြဲေကာင္းေကာင္း

အဆင္ေျပဖို႔လို႔လည္း တင္စားၾကသည္။
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သြားဖို႔၊

အိမ္ေထာင္ေရး

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဤတစ္သိုက္သည္

ဝါသနာပါၾကသူမ်ားလည္း

စာေပေရးရာ

ျဖစ္ျပန္ေတာ့

၂

အႏုပညာမွာ

တစ္မ်ဳိးေသာ

လူ႕အျပင္က လူမ်ားလို႔ နာမည္ ေပးထားၾကျပန္သည္။

ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ေအးတို႔ကေတာ့ ေအးခ်မ္း ၿငိမ္သက္

သူမ်ားျဖစ္ေလေတာ့

လူစုလူေဝး

အမ်ဳိးမ်ဳိး

ရွိသည့္အထဲ

ဘယ္ထဲမွ မပါခ်င္။ ႏွစ္ေယာက္သား လ်င္ျမန္စြာ ရင္းႏွီးသြားၿပီး
တတြဲတဲြ ရွိေနတာပဲ ေျပာစရာ ရွိေလသည္။ ကိုႏွင္းႏြယ္ေရာ

ကၽြန္မပါ ဂုဏ္ထူးႏွစ္ခုစီ ရၿပီး တျခား ဘာသာရပ္မ်ားမွာလည္း

အမွတ္မ်ားလွသည္။ အသက္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ မျပည့္ေသးဘဲ

ေကာလိပ္တက္ခြင့္

ရပါသည္။

ကၽြန္မက

ေဒၚၾကီး

စီမံ

တိုက္တြန္းခ်က္အရ ဆရာဝန္လိုင္း လိုက္ရပါသည္။ ေဒၚၾကီးက

LMP ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ေျပာင္းသြားခ်ိန္မွာ အမ္ဘီဘီအက္စ္

ျဖစ္ဖို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္လိုသည္။ ကၽြန္မ မိဘမ်ား ဆံုးပါးသည့္

အတြက္ အလုပ္က ထြက္ဖို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကၽြန္မကို ဆက္လက္
ေစာင့္ေရွာက္လာသည္။ ေဒၚၾကီး အလုိအရ ကၽြန္မ ဆရာဝန္

လုပ္ရမည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မသည္ သီခ်င္းဆို၊ ပီယာႏုိ
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

တီးခ်င္စိတ္သာ

ရွိေလသည္။

ေမြးခ်င္ရင္ေတာ့

ေတာင့္တဖူးသည္။

ဂီတပညာသည္
ဒါမွမဟုတ္

၂

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ

သူျဖစ္ရမွာပဲလို႔လည္း

ပန္းခ်ီဆရာ

လုပ္ခ်င္သည္။

ကၽြန္မ ကေလးဘဝတစ္ခုလံုး သူတစ္ပါး မသိေစဘဲ ခဲႏွင့္မင္နဲ႔

ပံုတူမ်ား ဆြဲခဲ့သည္မွာလည္း စိတ္ေက်နပ္စရာ ေကာင္းသားလို႔

ထင္ေလသည္။

သို႔ေသာ္

ေဒၚၾကီး

အလိုအရ

ေကာလိပ္မွာ

ပညာသင္ရမည္။ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္မွာ ပန္းခ်ီပညာ၊ သီခ်င္းဆို

ပညာ၊ တူရိယာ တီးမႈတ္ျခင္း ပညာ သင္ယူစရာ အခြင့္အေရး

မရွိ။

ကိုႏွင္းႏြယ္က ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္ခ်င္သူ ဆိုျပန္ေတာ့၊

စာအုပ္မ်ားသာ ဖတ္ခ်င္သူ ျဖစ္ျပန္ေတာ့ ထပ္ၿပီး စကားမ်ားစြာ

ေျပာလို႔ေကာင္းျပန္သည္။ ကဗ်ာ အတူရြတ္ၿပီး၊ သီခ်င္း အတူဆို၊
အတူ နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ကိုႏွင္းႏြယ္က ဂီတာ ေတာ္ေတာ္

တီးတတ္ျပန္ေတာ့ ပီယာႏို တီးသူ ေအးနဲ႔ အဆင္ေနျပန္မွာပဲ။
ေဒၚၾကီးက

ေယာက္်ား

အိမ္လာလည္ပါလို႔
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သူငယ္

႐ုတ္တရက္

အိမ္ေခၚလာတာ

မဖိတ္ဝံ့၊

ၿပီးေတာ့

မၾကိဳက္၊

ကၽြန္မ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

အင္းလ်ားေဆာင္မွာ ေနတာမ်ားၿပီး အိမ္ကို တစ္လတစ္ေခါက္မွ
မွန္မွန္ မျပန္တာမို႔ သူကလည္း အင္းဝေဆာင္သားမို႔ ညေန

ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္သာ ဧည့္ခန္းမွာ ေတြ႕ဆံုႏုိင္၊ အင္းလ်ားကန္သုိ႔

လမ္းေလွ်ာက္ သြားႏုိင္ၾကသည္။ ကၽြန္မ ကားႏွင့္ ေမာင္းလိုရာ

ေမာင္းသြားႏိုင္ေသးသည္။
ကၽြန္မအဖို႔

ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီမွာ

၂

ႏွစ္ေနၿပီး

ေဆးေက်ာင္းကို ေျပာင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းလ်ားမွာ ၇
ႏွစ္လံုးလံုး

ဆက္ေနဖို႔

ဓာတုေဗဒ

ယူလာသူမို႔

နီးသည္ကို။

ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား၊

အင္းဝေဆာင္နဲ႔

ေကာလိပ္မေရာက္ခင္ကတည္းက
ဘိုင္အို

တစ္ခုသာ

႐ူပေဗဒႏွင့္

က်က္မွတ္ရဖို႔

ရွိျပန္သည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျမန္မာစာမွာ ကၽြန္မ ဂုဏ္ထူးရေသာ

ပညာရပ္မ်ားပင္၊ ဒီေတာ့ ေဆးေက်ာင္း မေရာက္ခင္ ႏွစ္ႏွစ္မွာ

ရန္ကုန္ ယူနီဗာစီတီမွာ ကၽြန္မအဖို႔ တပင္တပန္း စာက်က္ရမည့္

ႏွစ္မ်ားမဟုတ္၊ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္မွ် ခပ္ေအးေအး

ေနၿပီး ဝတၳဳဖတ္၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနဖို႔

ပင္၊ သို႔ေသာ္ မိဘမဲ့သူမို႔လားမသိ၊ ရယ္ရႊင္ဟက္ပက္ မေနတတ္
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ၾကည္ေအး

ခဲ့ရာ

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မကို

သိပ္ၿပီးတည္တာပဲ၊

၂

ၿငိမ္တာပဲ၊

လူၾကီးကေလးလိုပဲ၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ သမီးကလည္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္
သမီးက်ေနတာပဲ

စသျဖင့္

ေဒၚၾကီးကလည္း

အပ်ဳိၾကီးဆိုေတာ့

ရည္းစားထားတာ
သြန္သင္နည္းျပ

မိတ္ေဆြဆို၍

အေျပာခံရတတ္သည္။

မလိုလားအပ္ေသာ

ဆံုးမခဲ့ေလရာ

ေက်ာင္းမွာသာ

အိမ္ေထာင္ျပဳတာ

ကၽြန္မသည္

ေတြ႕ဆံုႏုိင္ၿပီး

ကိစၥမ်ားလို႔

သူငယ္ခ်င္း

အိမ္လည္း

မလည္ရ၊ မလည္တတ္၊ ေဒၚၾကီးမပါဘဲ မသြားရ၊ မသြားတတ္၊
တစ္ေယာက္တည္း

ဆယ္တန္းေရာက္မွ
တစ္ေယာက္တည္း
သိပ္မၾကိဳက္

ေနေလ့ရွိခဲ့တာ

ကားေမာင္းခြင့္ရၿပီး

ထြက္ခြင့္ရေလသည္။

“လူေတြက

ကားေမာင္းထြက္တာကို

အိမ္ျပင္ကို

ေဒၚၾကီးက

သိပ္ေရွးဆန္ေသးတယ္၊

မေကာင္းၾကံသူက ၾကံႏိုင္တယ္”
ေအးကို

အမွန္ပင္။

ကဲ့ရဲ႕တာ

ေအး

ကိစၥမရွိဘူး၊

ကၽြန္မက မယံုႏုိင္ဘဲ “ေဒၚၾကီးကလည္း ဘယ္သူက
မေကာင္းၾကံခ်င္မွာလဲ၊
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ေအးမွာ

ရန္သူ

မရွိပါဘူး”

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ဆိုေတာ့ ေဒၚၾကီးက “ေအး မသိတာေတြ၊ ေလာကမွာ အမ်ားၾကီး
ရွိေသးတယ္” ဟု မၿပီးမျပတ္ ေျပာပါသည္။
ကၽြန္မ

မသိတာေတြ

အမ်ားၾကီး

ရွိေသးတာ

တကယ္ပါပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္မသည္ မယံုႏိုင္ေအာင္ အလွ

ႏံုလွပါေသးသည္။ ကၽြန္မဘဝမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ရန္သူဆိုတာ

ေပၚလာလိမ့္မယ္

ကိစၥမ်ားသည္

မထင္၊

ဘယ္ေတာ့မွ

ေလာကမွာ

မလိုအပ္သည့္

ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လည္း

မဟုတ္

လို႔သာ စိတ္ကူးရွိပါသည္။ ရန္သူသည္ သူငယ္ခ်င္းေယာင္ေဆာင္

ကာ ညီအစ္မေယာင္ေဆာင္ကာ အလြယ္တကူ မသိျမင္ႏုိင္ဘဲ

ကၽြန္မထံ ေရာက္ရွိဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း

ကၽြန္မသည္

ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး

အလြန္

ရန္ကုိ

အတတ္၊

ႏံုတတ္၊

မတြန္းလွန္တတ္၊

ယံုတတ္သူ

မခုခံတတ္႐ံုမက

ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ ၾကာၿပီးမွ ေၾသာ္ အဲဒီတုန္းက အဲဒီလို

မေကာင္းၾကံတာ ခံခဲ့ရပါကလား၊ အဲဒီရန္သူဟာ ေအးရဲ႕ ဘဝကို
လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းပစ္ခဲ့တာပါကလား၊ ရန္သူမွန္း နည္းနည္းမွ

မရိပ္မိခဲ့ပါကလားလို႔ သိျမင္ရင္နာ ေဒါသျဖစ္ရေတာ့သည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ညီအစ္မ ဆိုေသာ္လည္း သိပ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးသည္

မဟုတ္ေတာ့

ပထမေတာ့

ေလွ်ာ့ထားသျဖင့္

ခပ္စိမ္းစိမ္းပင္၊

ကၽြန္မထက္

တစ္ႏွစ္

ႏုႏုက

အသက္

ငယ္ေနေသးသည္။

ကၽြန္မကေတာ့ ယံုတတ္သူ၊ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ဆယ့္ေလးႏွစ္နဲ႔

ေကာလိပ္ေရာက္လာလိမ့္လို႔

လိမ္ေျပာၿပီး

ဝင္ရတာေပါ့”

အံ့ၾသေတာ့

လို႔

ႏုႏုက

ေျဖရွင္းပါသည္။

“အသက္
ကၽြန္မကို

မမေအး လို႔ ေခၚခိုင္းရင္ေတာ့ ႏုႏုသည္ စိတ္မလံုျဖစ္ကာ အို

ႏုနဲ႔ေအးေပါ့၊ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေပါ့လို႔ ေျပာသည္။ ကၽြန္မ

သူ႕ကို ကိုယ့္ထက္ ငယ္သူလို႔ သည္းခံခ်င္စိတ္ ထားခဲ့သည္။

သူက

ႏႈတ္ခ်ဳိခ်င္ရင္

သိပ္ခ်ဳိတတ္၊

စကားေျပာေကာင္း၊

သြက္လက္သူ၊ ေလာက လူမႈေရးရာ သိတတ္သူ၊ စာမဖတ္၊
ပန္းခ်ီမဆြဲေသာ္လည္း

သီခ်င္းေတာ့

ဆိုတတ္သူ၊

ကလည္း

ကတတ္သူ၊ လွလွပပ ဝတ္စား ျပင္ဆင္တတ္သူ၊ အင္းလ်ားမွာ

အသိမိတ္ေဆြ
တစ္ညေနလံုး

မ်ားစြာ
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ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ၿပီး

ေလွ်ာက္လည္

အခန္းတကာ

စကားမ်ားတတ္သူ၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

စာမက်က္ခ်င္ဘဲ အလြယ္ဆံုး ဘာသာရပ္ကို ယူသူ၊ ကၽြန္မႏွင့္

သိပ္တြဲဖက္မိဖို႔မရွိ။

မွတ္မိေသးသည္မွာ

အင္းလ်ား

ေရာက္ကတည္းက

ကၽြန္မ အိပ္လို႔မရ၊ ဘာေတြ ကိုက္မွန္းလည္း မသိ၊ သိပ္ယား

နာတာပဲလို႔ ေျပာမိေတာ့ ႏုႏုက လာၿပီး ကၽြန္မ ခုတင္ကို ၾကည့္ၿပီး

“ေၾသာ္. . . ျဖစ္မွျဖစ္ရတယ္၊ အိပ္ရာမခင္းခင္ ခုတင္ကို လွဲက်င္း
ဖုန္သုတ္ရတယ္ ေအးရဲ႕” လို႔ ဆုိပါသည္။ အင္းလ်ားေဆာင္မွာ
ေပးေသာ

ခုတင္မ်ားမွာ

လူးလြန္႔လွ်င္

တခ်ပ္ခ်ပ္

ဝါးၾကမ္းခင္းေလ့ရွိရာ

အိပ္ေပ်ာ္ရင္း

ျမည္တတ္ေသးသည္။

ႏုႏုက

တံျမက္စည္းတစ္ခု ရွာေဖြ ယူလာၿပီး ကၽြန္မ ခုတင္ကို ရွင္းလင္း
သုတ္သင္ေပးပါသည္။

ရွင္းသြားၿပီး

ထိုညမွစၿပီး

ကိုက္တတ္ေသာ

ပိုးေကာင္မ်ား

ကၽြန္မေကာင္းစြာ

ေက်းဇူးတင္စြာ

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း

ျဖစ္မည့္သူလို႔

အိပ္ရပါသည္။ ႏုႏုက သိပ္စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းသူ၊
ကၽြန္မကို

ကူညီခ်င္သူ၊

ယံုၾကည္လိုက္ပါသည္။ ႏုႏုက ခ်က္ျပဳတ္တတ္သူ၊ စားေကာင္း
ေသာက္ေကာင္း

ရွာေဖြတတ္သူ၊
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အိမ္သိမ္းတတ္သူလည္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ျဖစ္ေသးသည္။

ၾကမ္းျပင္ကို

ေပၚလစ္သုတ္ၿပီး

၂

ဖိနပ္မစီးရလို႔

တားျမစ္ပါသည္။ ကၽြန္မက ဂ႐ုမျပဳဘဲ ဖိနပ္မခၽြတ္ေတာ့ သူ
လက္ေလွ်ာ့သြားပါသည္။ ကၽြန္မ စကားမ်ားမ်ား မေျပာတတ္၊

စာဖတ္ေန႐ံုသာ ေနတတ္လွ်င္ ႏုႏု ပ်င္းလာၿပီး အခန္းလည္
ထြက္ေလ့ရွိသည္။
ညေန

ေျခာက္နာရီထိုးလွ်င္ေတာ့

အင္းလ်ားေဆာင္

ဧည့္ခန္းမွာ လူျပည့္ေနတတ္သည့္ အတြင္းမွာ ကၽြန္မ အပါအဝင္
ျဖစ္သည္။

ႏုႏုမွာလည္း

သူ႕ေမာ္လၿမိဳင္က

မိတ္ေဆြမ်ား

လာလည္ကို ဧည့္ခံလို႔မဆံုး၊ ကၽြန္မ မိတ္ေဆြကေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္
တစ္ေယာက္တည္းပင္။
ၿပီးေတာ့

ကိုႏွင္းႏြယ္သည္

ညေနတုိင္း

မွန္မွန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူ႕အေဆာင္မွ မိတ္ေဆြ

တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္

ေခၚလာတတ္သည္။

စကားဦးတည္တာ ဘာမွ အစီအစဥ္မရွိ

ေျပာတတ္ၾကသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္မႏွင့္သူ ႏွစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ကာ

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စာအုပ္လဲလွယ္ ဖတ္ထားသည္ကို
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ေဆြးေႏြးတတ္သည္။ သူက ခဲႏွင့္ဆြဲေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားစြာ ယူလာၿပီး

ျပတတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သူ႕အင္းဝေဆာင္မွ လူငယ္တို႔၏
ေခါင္းပံုမ်ား၊

ကူးယူလိုက္မွန္း

မ်က္ႏွာမ်ား

ျဖစ္သည္။

မသိေသာ

ကၽြန္မရဲ႕

ဘယ္တုန္းက

မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းပံု၊

ဆံပင္ရွည္ ေလလြင့္ဟန္၊ ေငးေမာေနဟန္၊ စာအုပ္ ငံု႔ဖတ္ေနဟန္

စသည္တို႔ကို ျပၿပီး ကၽြန္မ အံ့အားသင့္သည္ကို သူက သေဘာက်

ရယ္ေမာတတ္ေသးသည္။
ကၽြန္မက

“သူ သိပ္ေတာ္တာပဲ၊ ပန္းခ်ီဆရာ ျဖစ္မယ့္လူပဲ” လို႔
ခ်ီးက်ဴးလွ်င္

တတ္ပါသည္။

“ႏုိင္ငံျခား

သူ

ပြင့္လင္းစြာ

ေက်နပ္ဝမ္းသာ

ပန္းခ်ီေက်ာင္း

တစ္ခုမွာ

သြားတက္ခ်င္တယ္” လို႔လည္း ညည္းညဴတတ္သည္။
“သြားပါလား၊ သြားခ်င္ရင္”
“ပုိက္ဆံမတတ္ႏိုင္ဘူး”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ေအးက ပို႔ေပးမွာေပါ့” လို႔ ကၽြန္မက အတည္လိုလို

ေနာက္ေျပာင္သလို ေျပာလွ်င္ “ေအး ခ်မ္းသာမွန္း သိပါတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္လည္း သိပ္သြားခ်င္တာပဲ၊

ဒါေပမဲ့

အေဖကလည္း

ေနာက္မိန္းမနဲ႔ ကေလးငယ္ေလးေတြ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္

သူ႕ကို ဒုကၡေပးရမွာ သိပ္အားနာတာပဲ” ဆိုပါသည္။
“သူ႕ေမေမက ဘယ္မွာလဲ”
“ဆံုးသြားၿပီ၊

အေမမေသခင္

ကၽြန္ေတာ့္ကို

အေဖ

မသိေအာင္ ေပးခဲ့တဲ့ လက္ဝတ္လက္စားေတြ အေဖေတာင္းေတာ့

ေပးလိုက္တယ္၊

အေမ့နာမည္နဲ႔

ကၽြန္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ

ကေလာမွာ

မိန္းမယူရင္

ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး၊

အိမ္ကေလးတစ္လံုး

ရွိတာေတာ့

လက္ဖြဲ႕အျဖစ္ရမယ္ဆိုတယ္၊

မိန္းမ

ျမန္ျမန္ယူၿပီး အိမ္ရေတာ့ ေရာင္းၿပီး ပဲရစ္ကို သြားမွ ထင္ပါရဲ႕”

“မိန္းမကို ပစ္ထားခဲ့မယ္. . .” လို႔ ကၽြန္မ အံ့ၾသလွ်င္

သူက ျပံဳး႐ံုျပံဳးသည္။ အဲဒီကတည္းက ကၽြန္မ စိတ္ကူးထားသည္
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ၾကည္ေအး

မွာလည္း

အျပင္ကလူ

ေဆးေက်ာင္းၿပီးရင္

အလုပ္မဝင္ေသးဘဲ

တစ္ဝက္ေရာင္းၿပီး အဂၤလန္ စာသင္သြားဖို႔ပင္။

၂

ျခံေျမ

“ေအးလည္း ဒီလိုပဲ” ဟု သူ႕ကို ေျပာျပလိုက္ပါသည္။
“ေအးက

ေဆးေက်ာင္းၿပီးဖို႔ရာ

ခုနစ္ႏွစ္ေတာင္

လိုတာေနာ္၊ အၾကာၾကီးပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီဂရီရေအာင္

ေလးႏွစ္ေတာင္

ဘာလုပ္မွာလဲ”

ဒီမွာ

မေနခ်င္ေတာ့ဘူး၊

ဒီဂရီရေတာ့

ကၽြန္မတို႔ ဘာမွ မေျပာတတ္ဘဲ တိတ္ဆိတ္ေန၏။
“ကၽြန္ေတာ္ အခု အလုပ္ထြက္လုပ္ရင္ ေအာက္တန္း

စာေရးေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ၊ တစ္လ တစ္ရာေက်ာ္ ရတယ္ဆိုလား”
“ဘာကိစၥလဲ” လို႔ေမးေတာ့-

“မသိဘူးေလ၊ မိန္းမ လုပ္ေကၽြးရေအာင္ ထင္ပါရဲ႕”
ကၽြန္မတို႔ ရယ္ၾကသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ေအး ပဲရစ္ကို မသြားခ်င္ဘူးလား” လို႔ သူက ျပံဳးၿပီး

ေမးေတာ့-

“လန္ဒန္နဲ႔ နီးနီးေလးပဲ” လို႔သာ ကၽြန္မ ေျပာႏုိင္သည္။
“လမင္းနဲ႔

ေျခာက္ပဲနိ

ဆိုတဲ့ဝတၳဳ

ဖတ္ရတယ္

မဟုတ္လား၊ အဲဒါ ဂိုဂင္ရဲ႕ ဘဝကို တစ္မ်ဳိးျပန္ေရးထားတာေလ၊

အဲဒီလူဟာ

လက္ရွိဘဝကို

သူစံုမက္တဲ့
ပစ္ၿပီး

အလုပ္တစ္ခုကို

လုပ္ခ်င္တာနဲ႔

စြန္႔ထြက္သြားတာ၊

သိပ္အံ့ၾသဖို႔

ေကာင္းတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အဲဒီေလာက္ သတၱိမရွိပါဘူး”

“သူ႕အသက္ ဆယ့္ငါးေျခာက္ႏွစ္မွာ ဒီလို သတိၱမ်ဳိး

ဘယ္ရွိႏိုင္မလဲ”

ဟု

ကၽြန္မက

ေျပာလွ်င္

သူက

အလြန္

တည္ၾကည္စြာ မ်က္လံုးမ်ားေတာ့ စူးရွ ေျပာင္လက္လာၿပီး. . .

“အသက္က အေရးမၾကီးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါမွ

ဆယ့္ငါးႏွစ္ ရွိေသးတယ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ ရွိေသးတယ္လုိ႔ သတိ
မရတတ္ပါဘူး၊ အေမ ဆံုးသြားကတည္းက လူၾကီး ျဖစ္လာတယ္
ထင္တာပဲ၊

အေမက
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ကၽြန္ေတာ့္

လက္ေပၚမွာ

အသက္ရွဴရ

ၾကည္ေအး

ခက္ၿပီး

အျပင္ကလူ

ေမာေနတာ

အၾကာၾကီးပဲ၊

အေမ

၂

ကၽြန္ေတာ့္ကို

သိပ္ခ်စ္တာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ မိတဆိုးျဖစ္မွာ သိပ္ေၾကာက္တယ္တဲ့၊

မေသဘဲ ဆက္ေနရေအာင္လည္း မလုပ္တတ္ဘူးတဲ့၊ အေဖက

ေနာက္မိန္းမ ျမန္ျမန္ယူတတ္တဲ့ လူမ်ဳိးတဲ့၊ အေမနဲ႔ အေဖက

သိပ္မတည့္ဘူး၊

ေနတတ္ၾကတယ္။

စကားေတာင္
သား

အၾကာၾကီး

မဆင္းရဲေအာင္

မေျပာဘဲ

အေမက

လက္ဝတ္လက္စားေတြ ေပးခဲ့တယ္၊ အေဖ မသိေစနဲ႔တဲ့”
ကၽြန္မသည္

ကိုႏွင္းႏြယ္အတြက္

သူ႕

တိတ္ဆိတ္စြာ

ငိုခဲ့သည္။ မ်က္ရည္မ်ားကို ကၽြန္မ မသုတ္ဘဲ မ်က္ႏွာ တစ္ဖက္
လွည့္ထားလိုက္ပါသည္။ သူ သိသြားမွာ စိုးလွသည္။
“အေမ့

စိန္လက္ေကာက္

ေရာင္းၿပီး ပဲရစ္ သြားခ်င္ပါတယ္”

တစ္ရံေလာက္

ျပန္ရရင္

“ၿပီးေတာ့ ဂိုဂင္လို ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ ႐ူးသြပ္ ျဖစ္လည္း

ျဖစ္ေစ၊ ပန္းခ်ီေကာင္းေကာင္း ဆြဲမယ္ေပါ့”

သူက ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရယ္ေမာျခင္းျဖင့္Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ပန္းခ်ီေကာင္း

ဆြဲဖို႔ရာ

၂

ငတ္ျပတ္

႐ူးသြပ္မွ

ပီကာဆိုကို

ၾကည့္ပါဦး

မဟုတ္ပါဘူး ေအးရယ္၊ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလဲသလိုပဲ လူ႕ဘဝ

ပံုစံေတြလည္း

ေျပာင္းလဲေနမွာပဲ၊

ဘယ္ေလာက္ ခ်မ္းသာေနၿပီလဲ”

ကိုႏွင္းႏြယ္သည္ သူ႕အေဖရွိရာ မႏၱေလးသို႔ တက္သြား

တတ္သည္။ ေရွးျမန္မာ ပန္းခ်ီကားေတြ ရွာေဖြဖို႔တဲ့။ စစ္ကိုင္း၊

ပုဂံ

စသည္ကိုလည္း

ပုဇြန္ေတာင္မွ

သူ

သြားတတ္ျပန္သည္။

ပန္းခ်ီဆရာၾကီး

ပါသြားတတ္ျပန္သည္။

ဦးေရႊလႈိင္

ေက်ာင္းေရာက္ေသာ

ခရီးလွည့္ရာ

ကတည္းက သူ ေက်ာင္း မွန္မွန္ မတက္ျဖစ္ပါ။
ပါသည္။

ေအာက္

ပထမႏွစ္

“ေအးလူက ဘယ္လိုလဲ” ဟု ႏုႏုက ေမးျမန္းတတ္
“ဘာ ေအးလူလဲ” လို႔ ကၽြန္မက ေမးျပန္လွ်င္-
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ပန္းခ်ီဆရာ

မဂၢဇင္းေတြထဲ

ခဏခဏ

အေတာ္ လူသိမ်ားေနၿပီ”

ႏွင္းႏြယ္ေလ၊

ပါေနတာေလ၊

၂

သူ႕လက္ရာေတြ

ငယ္ငယ္ကေလးနဲ႔

“ေၾသာ္. . . ႏုႏုက ဒါေတြ စိတ္ဝင္စားသားပဲ” ဟု

ကၽြန္မ ေျပာမိလွ်င္-

“အင္းလ်ားတစ္ေဆာင္လံုး

ပန္းခ်ီဆရာ

ဆရာေတြ

ၾကီးပြားမယ့္သူ

ႏွင္းႏြယ္၊

ခဏခဏ

အေတာ္ၾကီးလာသား”

ေက်ာင္း

သိတာပဲ၊

ဘယ္ေတာ့မွ

အပြက္ခံရတဲ့သူ၊

မဟုတ္ဆိုတာ

ေအးရဲ႕လူက

မတက္လို႔

ဘယ္ေတာ့မွ

နာမည္ေတာ့

“ေအးရဲ႕ မိတ္ေဆြပါ”
ႏုႏုက ျပံဳးတစ္ဝက္၊ မဲ့တစ္ဝက္န႔ဲ “ေအးရဲ႕ မိတ္ေဆြက

တစ္ခါတစ္ခါ
လာေနတာ

ေပ်ာက္သြားေပမဲ့

ဘာေတြမ်ား
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လာတဲ့အခါ

ေျပာစရာ

ညေနတုိင္း

ရွာေတြ႕ႏုိင္ၾကပါလိမ့္၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ညေနတုိင္း သံုးေလးနာရီ ဆက္တိုက္ ဧည့္ခန္း တံခါးပိတ္ေတာင္

မျပန္ခ်င္ေသး သလိုပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ခင္တဲ့ မိတ္ေဆြေနာ္”

“ေတာ္ေတာ္ခင္ပါတယ္” လို႔သာ ကၽြန္မ ဝန္ခံလွ်င္
ဘူးေနာ္”

“ခ်စ္လိုက္တာ၊ ၾကိဳက္လိုက္တာလို႔ တစ္ခါမွ မေျပာၾက
ကၽြန္မ အေတာ္ စိတ္ဆိုးသြားပါသည္။ ကၽြန္မသည္

ငယ္ရြယ္႐ံုမက

ႏုႏုေျပာဆိုပံုကို

ေသးသိမ္သည္လည္း

ထင္ေလေတာ့ စိတ္မခ်ဳပ္တည္းခ်င္ဘဲ ေဒါသ
ထြက္လိုက္ပါသည္။
“ဒီမွာႏုႏု၊

သူနဲ႔

ေအးဟာ

ထြက္ခ်င္တိုင္း

အင္မတန္ေကာင္းတဲ့

မိတ္ေဆြေတြ၊ အဲဒါဟာ အေရးၾကီးဆံုးပဲ၊ သူ႕စိတ္ကူးေတြ၊ သူ

ေမွ်ာ္မွန္းတာေတြ၊ သူ ၾကိဳးစားတာေတြကို ေအး ႐ိုေသတယ္၊

ယံုၾကည္တယ္၊ အားေပးမယ္၊ သူ႕ကို ႏုႏုရဲ႕ တန္ဖိုးျဖတ္နည္းမ်ဳိးနဲ႔
ေအး တန္ဖိုး မျဖတ္ဘူး”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ႏုႏုက

နားမလည္ႏိုင္။

“ႏုႏုက

ဘယ္လို

၂

တန္ဖိုး

ျဖတ္လို႔လဲ၊ ေအးကေကာ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုနဲ႔ တန္ဖိုးတစ္မ်ဳိး
ျဖတ္ႏုိင္မွာလဲ၊

ေကာလိပ္ေရာက္လာတယ္

ေျပာပါဦး၊

ပညာၾကိဳးစားရမယ္၊

ခုၾကည့္ေလ
ဒီဂရီရရင္

ၾကီးပြားတဲ့ အလုပ္ကို ရွာရမယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္မလား၊

အရာရွိ လုပ္မလား၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ သားမယားကို ဘယ္လို

အေျခမ်ဳိးမွာ

ထားႏုိင္မလဲ၊

တန္ဖိုးျဖတ္နည္း

အဲဒါ

လူတုိင္း

တစ္ခုတည္းေသာနည္း

နားလည္တဲ့

မဟုတ္ဘူးလား၊

ေအးတို႔ရဲ႕ ပံုစံအတုိင္း စာသံေပသံနဲ႔ ေျပာရရင္. . .”
ကၽြန္မ

စိတ္တြင္းမွ

ေျပာသည္မွာေတာ့

ႏုႏုဟာ

သူကိုယ္တုိင္ေတာ့ ပညာသင္ခ်င္သူ မဟုတ္ဘူး၊ ေကာလိပ္ကို

အခြင့္အေရးေကာင္း

ရွာဖို႔

ေရာက္လာတာ၊

အရာရွိကေတာ္၊ သူေဌးကေတာ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ဖို႔ပဲ။
ကၽြန္မက

“ကိုႏွင္းႏြယ္ဟာ

သူ႕အၾကံက

ဘယ္ေတာ့မွ

အရာရွိ

ျဖစ္မယ့္လူ မဟုတ္ဘူး၊ ဘီေအ၊ ဘီအက္စ္စီ ေအာင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္
အလုပ္ လုပ္စားမယ့္လူလည္း မဟုတ္ဘူး၊ သူ႕မွာ စိတ္ကူးတစ္မ်ဳိး
Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ရွိတယ္၊ သိပ္ၾကီးမားတဲ့ အင္အားတစ္ရပ္ ရွိတယ္၊ အဲဒီ အင္အား
ဆြဲေဆာင္ရာကို သူ ဝမ္းသာအားရ လုိက္မွာပဲ၊ သူ ပန္းခ်ီပဲ

ဆြဲခ်င္တယ္”

“အဲဒါ

ေထာက္ခံပါသည္။

ေျပာတာေပါ့”
“သူ

ဟု

ႏုႏုက

ဘယ္ေတာ့မွ

အားရပါးရ

ခ်မ္းသာမယ့္သူ

မဟုတ္ဘူး၊ သူ႕ယူမယ့္ မိန္းမေတာ့ သနားလိုက္ပါေသးရဲ႕”

ကၽြန္မက ဘာမွမေျပာဘဲ ေနလိုက္လွ်င္ ႏုႏုက တစ္ဖန္

ဆက္ျပန္သည္။
“တုိ႔

ေကာလိပ္ေရာက္လာတာ

ႏွစ္ဝက္ေတာင္

ရွိေတာ့မယ္၊ အခ်ိန္ကလည္း အကုန္ျမန္လိုက္တာ၊ ပါတီေတာင္

စံုေအာင္ မတက္ရေသးဘူး၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အမ်ားၾကီး

ျဖစ္တယ္၊

ေအးက

ေဆးေက်ာင္းသြားမယ့္

သူငယ္ခ်င္းပဲ

ေတြ႕တာ၊ ႏုက ပါတီမ်ဳိးစံုမွာ လူမ်ဳိးစံု ေတြ႕ရတယ္၊ ဘယ္သူဟာ

ဘယ္သူ႕

သားသမီးျဖစ္ၿပီး
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ဘယ္လို

အေျခေရာက္ႏုိင္တယ္၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ၾကီးပြားႏုိင္တယ္ဆိုတာ

ဆိုပါေတာ့. . .”

ခုကတည္းက

သိႏုိင္တာပဲ၊

၂

ဥပမာ

ႏုႏုသည္ ကၽြန္မတို႔ ေလးဆယ့္ေျခာက္ခုနစ္ ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္

ဘယ္သူခ်မ္းသာ၍

ဘယ္သူရာၾကီး

တရားျပပါေလသည္။

မွတ္တမ္းစာအုပ္ႏွင့္

အျပည့္ေရးခ်၊

ရႏုိင္မည္ ဆိုတာေတြ ေစ့ေစ့ငုငု သိထားသမွ် ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္
အလြတ္က်က္

အထက္တန္းလႊာ
ျဖစ္မည္။

မွတ္သားထားသည္

ႏုႏုကို

လူစားမ်ဳိးသာ
ဆန္စက္

ထင္ရသည္။

ႏုႏုအဖုိ႔

ရန္ကုန္

စိတ္ဝင္စားစရာ

သူေဌးသမီးလို႔

စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္းလည္း ေျပာျပေပသည္။

လူငယ္မ်ား

“ၿပီးေတာ့ ေအး. . . ႏု ေစတနာ တကယ္ရွိလို႔

ေျပာတာ၊ ေအးကို ညႈိးငယ္တယ္လို႔ ဘယ္သူမွ မထင္ေစခ်င္ဘူး၊

ေအး ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ ေက်ာင္းလာေနတာ လူမ်ားကို ခဏခဏ

သတိေပးရတယ္၊ ေအးက ဝတ္ေကာင္းစားလွလည္း ရွိပါရက္နဲ႔

မဝတ္ဘူး၊

ဘာေၾကာင့္လဲ

စိန္ေရႊရတနာလည္း

ေဒၚၾကီးနဲ႔

ထားခဲ့တယ္ဆို၊ အနည္းဆံုး ပါတီသြားရင္ ဝတ္ဖို႔ေကာင္းတာေပါ့၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ၿပီးေတာ့ ပါတီလည္း သိပ္မသြားဘူး၊ ႏုေတာ့ ရွင္းရွင္းပဲ ပါတီမွာ

လူေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ၊ ကြန္ဗင့္နဲ႔ ဘရာသာစကူး
ေက်ာင္းထြက္ေတြနဲ႔ ကပြဲေတာင္ တက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ေဖေဖ
ၾကားသြားၿပီး

ေမာ္လၿမိဳင္

ဆူမွာစိုးလို႔သာ၊

ျပန္ေခၚမွာ၊

ေဖေဖက

ေဖေဖက

ျမန္မာဆန္ခ်င္ရင္

ေငးေမာၿပီး

ၾကည့္ေနလိုက္ဆဲ

သိပ္ဆန္တာ၊ ကပြဲတက္တာ မၾကိဳက္ဘူး”
ႏုႏုသည္

ကၽြန္မက

ဆက္လက္

ႏုႏုကို

စိတ္မထင္ရင္

စကားမ်ားေနသည္။

ႏုႏုသည္

အမွန္

အသက္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္လုၿပီဆိုတာ သိခဲ့ရၿပီ။ သူ႕အဖို႔
လူ႕ဘဝမွာ ေျခသြက္လက္သြက္ရွိမွ “ၾကီးပြား” ႏုိင္မည္ဆိုေတာ့

ေကာလိပ္မွစ၍
အလုပ္မလုပ္၊

ေျခသြက္ရေပေတာ့မည္။

အိမ္ေထာင္က်

ကေလးတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ေမြး၊

အိမ္ၾကီး

ျခံၾကီး ကားၾကီးႏွင့္ စိန္ေရႊနဲ႔ ပါတီပြဲ မ်ဳိးစံုႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး

သူ႕အဖို႔ ျပည့္စံုၿပီ ဆိုေသာဘဝကို သူရွာရမည္။ ခက္ခဲမည္လည္း

မဟုတ္ပါ။ ႏုႏုသည္ ကၽြန္မ မ်က္စိထဲ လွပသူ မဟုတ္ေသာ္လည္း
သူ႕ကိုယ္သူ

လွတယ္ထင္ျခင္းက
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သူ႕ကို

ရဲရင့္ေစသည္။

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အေထာက္အပံ့

ရင္သားမ်ား

ေပးလိမ့္မည္။

ရွိတာကလည္း

သူ႕မွာ

အေရးၾကီးၿပီး

၂

ေဖာင္းၾကြေသာ
ေယာက္်ားတို႔

စြဲမက္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တာ အမွန္ပဲ၊ အဖိုးတန္ ပံုက်ေသာ

ေဘာ္လီမွ ဝတ္ရမည္။ ႏုႏုသည္ သူ႕ရင္သားမ်ားအတြက္ အလြန္
မာန ျမင့္ေမာက္ေလသည္။ ႏုႏုအဖို႔ ဘာမွ ပူစရာမရွိ၊ မိဘ
အင္အားႏွင့္ပင္ “ေအာင္ျမင္” “ၾကီးပြား” ႏုိင္ပါသည္။
ဘယ္သူမွ

ႏုႏုကို

ေကာလိပ္က

ထြက္ၿပီး

ေယာက္်ားေနာက္ လိုက္ေျပးလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့။ အထူးသျဖင့္

ပန္းခ်ီဆရာ ႏွင္းႏြယ္လို လူ႕အျပင္ကလူမ်ဳိးႏွင့္ ထြက္ေျပးမယ္လို႔

မထင္ႏုိင္။ ေအးကုိ ႏုႏုပဲ အထပ္ထပ္ ေျပာခဲ့သည္။ သူဟာ

ဘယ္ေတာ့မွ

ၾကီးပြားမယ့္သူ

မဟုတ္ဘူး၊

ထမင္းေတာင္ ဝေအာင္ေကၽြးႏိုင္မယ့္သူ မဟုတ္ဘူး။

သားမယာကို

ေအးနဲ႔သူ တကယ္ ၾကိဳက္မေနၾကပါဘူးေနာ္ လို႔ေတာ့

ႏုႏု ခဏခဏ ေမးၿမဲပင္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေအးကလည္း

အင္မတန္ခင္တဲ့

ေခါင္းမာစြာပင္

သေဘာထားခ်င္းတူတဲ့

“ကိုႏွင္းႏြယ္ဟာ

မိတ္ေဆြပါ”

လို႔

ေအးကို

စူးရွ

ေျပာခဲ့သည္။ အမွန္ ေျပာခဲ့တယ္လည္း ထင္ပါသည္။
သတိရသည္မွာ

ေျပာင္လက္ေသာ

ကိုႏွင္းႏြယ္

မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္

၂

ၾကာရွည္ၾကည့္ေမာလွ်င္

သူ႕နဖူးေပၚ ဝဲက်ေလ့ရွိတဲ့ ဆံပင္ေခြကို စိတ္ဝင္စားလိုက္သည္။

သူဟာ ေတာ္ေတာ္ ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ လူပါပဲ။ ေပၚလြင္ ခၽြန္ျမတဲ့
ႏွာတံနဲ႔ ပိရိျပတ္သားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ မ်က္လံုးမ်ားနဲ႔

ပံုပန္းက်တဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ အရပ္လည္းရွည္၊ ပခံုးလည္းက်ယ္၊ ဟား…

ဟား လူေခ်ာပဲ၊ သူ ေအးကို ခ်စ္သလားလို႔ ကၽြန္မက စတင္
ေမးရမွာလားလို႔ ေတြးတတ္သည္။
“ေအး

ပဲရစ္

မသြားခ်င္ဘူးလား”

ဆိုတာကေတာ့

ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ ျပက္လံုးကေလးပင္။
အေျဖ။

“လန္ဒန္နဲ႔ အနီးကေလးပဲ” ဆိုတာကလည္း ေအးရဲ႕
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မႏွင့္

ကိုႏွင္းႏြယ္တို႔

ပိုမို

၂

ရင္းႏွီးလာၿပီး

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾက၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၾက၊ ကားေမာင္းထြက္ၾက

ရင္ေတာ့ ႏုုႏုသည္ ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္လာဟန္ ျပသည္။

“ႏုႏု ၾကားဝင္ျဖတ္တယ္ မထင္ပါနဲ႔ ေအးရယ္၊ ညီအစ္မ

သူငယ္ခ်င္းမို႔ ေကာင္းစားေစခ်င္၊ မဆင္းရဲေစခ်င္လို႔ ေျပာတာပါ၊
သူ႕ကိုယူရင္ ေအး ဒုကၡေရာက္မွာ”

“သူနဲ႔ေအးနဲ႔ ယူမယ္လို႔ ဘယ္သူက ေျပာလို႔လဲ”
“ေအးတို႔ ၾကိဳက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလား”
“ေအးတို႔

ခ်စ္ေနၾကသလားလို႔

တစ္ခါမွ

မေဆြးေႏြးဖူးဘူး” ဟု ကၽြန္မက ျပံဳးၿပီး ေျပာလိုက္ကာ ပိုၿပီး
ျပံဳးရယ္လိုက္သည္။

“ေအးကို ခ်စ္တယ္လို႔ မေျပာဘူးလား”
“ဟင့္အင္း”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ဒါျဖင့္

ထြက္ေနရတာလဲ”
ကၽြန္မသည္

ဘာလို႔

နာမည္ပ်က္ခံၿပီး

ႏုႏုကို

စိတ္ထား

၂

သူနဲ႔

ႏံုညံ့သူလည္း

ထင္လိုက္ကာ ဒီလို ထင္ရျခင္းအတြက္ ကိုယ္ပါ နိမ့္က်သြားသလို
ျဖစ္ကာ

စိတ္မခ်မ္းသာ

ျဖစ္မိသည္။

အင္မတန္

ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျဖဴစင္ ၾကည္လင္တဲ့ သူနဲ႔

ေအးတို႔ရဲ႕ တြယ္တာ ဆက္ဆံျခင္းကို ဘယ္လို စကားပံုစံမ်ဳိးျဖင့္

စြန္းထင္း ညစ္ေပေစပါလိမ့္။

“သူ တစ္ခါမွ ေအးကို မထိဖူးဘူးလား၊ မဖက္ဘူးလား၊

မနမ္းဘူးလား”

ကၽြန္မသည္ ေမးသမွ်ကုိ ေျဖရမည္လို႔သာ ထင္မိခဲ့ကာ

“ႏုႏုနဲ႔ ဘာဆုိင္လဲ” လို႔ ျပန္မေျပာတတ္ႏုိင္ဘဲ. . .
“ဟင့္အင္း” ဟုသာ ဆိုမိသည္။
“႐ုပ္ရွင္႐ံု

ထဲမွာေလ၊

ေမွာင္လည္းေမွာင္၊

မင္းသမီး မင္းသားေတြကလည္း. . .”
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႐ုပ္ရွင္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“သူ

ေအးရဲ႕

ႏုႏုက

သက္ျပင္းခ်လိုက္ၿပီး

ေနတတ္တယ္”

အားမကိုးရဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။
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ပခံုးကို

၂

ေခါင္းမွီၿပီးေတာ့ေတာ့
”သည္လူ

မယံုရဘူး၊

ၾကည္ေအး

ဒုတိယႏွစ္

အျပင္ကလူ

ကုန္ခါနီးမွာေတာ့

ႏုႏုပါ

၂

ဧည့္ခန္းတြင္းဆင္းၿပီး

ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ စကားဝိုင္းမွာ ဝင္လာပါသည္။ ႏုႏုက

အၿမဲတမ္း

သူ

ကၽြန္မကို

ဘယ္ေလာက္

ခ်စ္ခင္

ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မ ႏုႏုတစ္ဝက္ ျပန္မခင္ေၾကာင္း၊

ေစတနာကို နားမလည္တတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မကို ေကာင္းစား

ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မ ဆရာဝန္ သိပ္ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မ
ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္သူ႕အတြက္မွ အနစ္နာခံၿပီး ဆရာဝန္လုိင္းကို

ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မ ႏွလံုး ေအးစက္ေၾကာင္း၊

ကၽြန္မမွာ အခ်စ္ဆိုတာမွ ရွိပါရဲ႕လားဟု သံသယ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မသည္

မယားေကာင္း၊

မိခင္ေကာင္း

၂

ျဖစ္မည့္သူ

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္ေကာင္း ျဖစ္မည္မွာေတာ့ မွန္ေၾကာင္း၊

သိပ္ၿပီး အျမင့္မွန္းေၾကာင္း၊ မာရီက်ဴရီလို မိန္းမမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း

မဆံုးေအာင္ ေျပာတတ္သည္။

ကၽြန္မက ပထမေတာ့ ရယ္ေမာကာ ေနလိုက္ပါသည္။

ႏုႏုက ကိုႏွင္းႏြယ္ ေရွ႕မွာပင္ မ်က္ရည္ က်ေသးသည္။ ကၽြန္မ

သိပ္ရက္စက္သူတဲ့၊

ႏုႏု

စိုးမိုးခ်င္သမွ်

မခံလို႔တဲ့၊

သို႔ေသာ္

ကၽြန္မသည္ ႏုႏုႏွင့္ ၿပိဳင္ၿပီး စြပ္စြဲသမွ်ကို ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္ မရွိ၊

ျငင္းခံုခ်င္စိတ္ မရွိ၊ ႏုႏု ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြ ေျပာေနတာလဲ

နားမလည္။ ကိုႏွင္းႏြယ္ ႏုႏု ေျပာတာေတြ ယံုလိမ့္မည္လည္း
မထင္၊ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၿမဲ၊

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၿမဲ၊

စေကာ့ေစ်းသြားၿမဲ၊

ကိုႏွင္းႏြယ္ကို

မလိုလားတစ္ဝက္ႏွင့္

ကားေမာင္းျပန္ၿပီး

ဟက္ဟက္ပက္ပက္

ေဒၚၾကီးႏွင့္
မရွိ။

တစ္ခါတစ္ရံ

ေတြ႕ဆံုၾကၿမဲ။

ကၽြန္မ

အိမ္သို႔

ေဒၚၾကီး

လက္ခံပါသည္။

သိပ္

အိမ္ေထာင္က်မွာ၊

စာသင္ပ်က္မွာ၊ လူူ႕ဘဝမွာ မေအာင္ျမင္မွာ စိုးသည္။ စင္စစ္
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ကၽြန္မ

အျပင္ကလူ

ဆရာဝန္

ျဖစ္ခ်င္လွသည္

မဟုတ္ဘဲ

ေက်နပ္ဖို႔သာ ေက်ာင္းတက္ေနတာလည္း သိတာအမွန္။
“ေကာင္ေလးက

ဘယ္သူ႕သားလဲ”

“ေက်ာင္းလည္း

မွန္မွန္မတက္၊

က်ိတ္က်ိတ္ ေမးတတ္သည္။
ေနာက္ပဲ လိုက္ေနတယ္ဆို”

ဟု

၂

ေဒၚၾကီး
တိုးတိုး

ပန္းခ်ီဆရာေတြ

“ဒီေကာင္ေလးန႔ဲ သမီး အျပင္တြဲထြက္တယ္ဆို၊ ႐ုပ္ရွင္

ၾကည့္တယ္ဆို၊ ညေနတုိင္း လာေတြ႕တယ္ဆို”
“ႏုႏု တုိင္ထားၿပီေပါ့”
“ႏုႏုကို

စိတ္မဆိုးနဲ႔၊

သမီးအေပၚ

ေစတနာရွိလို႔

ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္လို႔ ေဒၚၾကီးကို ေျပာတာ၊ ႏုႏုေျပာတာ မွန္တယ္

သမီး၊

လူ႕

အသုိင္းအဝိုင္းမွာ

ေနရင္

လူ႕စည္းကမ္းကို

လိုက္နာရမယ္၊ အနည္းဆံုး ပညာၿပီးေအာင္သင္၊ အလုပ္လုပ္

ရမယ္၊ အိမ္ေထာင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္၊ ဒီေကာင္ေလးက
ဘာလုပ္စားမွာလဲ၊ သမီးကပဲ လုပ္ေကၽြးေနရမွာေပါ့”
Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ
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သမီးက

ဆရာဝန္

ျဖစ္မယ့္သူပဲ၊

၂

လူ

တစ္ေယာက္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေကၽြးႏိုင္တာေပါ့၊ ေမေမ
ေဖေဖတို႔ ထားခဲ့တဲ့ ပစၥည္းကလည္း နည္းတာမွ မဟုတ္” လို႔
ကၽြန္မက တဇြတ္ထိုး ေျပာၿပီး “ေဒၚၾကီး လက္ဝတ္လက္စား

ေတြေကာ ေအးကို မေပးခဲ့ခ်င္ေတာ့ဘူးလား ဟာဟ” လို႔ စ
လိုက္ပါသည္။

“ေအး

သည္ေလာက္

မိုက္မယ္မထင္ဘူး”

ေဒၚၾကီးက မ်က္ရည္ တစမ္းစမ္း ျဖစ္လာသည္။
“ေနပါဦး၊

ေအးက

စကားအျဖစ္သာ

တဲ့၊

ေဒၚၾကီးနဲ႔

ျငင္းေနတာပါ၊ ေအးက ခုမွ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့

ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ သူကလည္း ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ

ပန္းခ်ီဆရာ

ပီပီသသျဖစ္ၿပီး

ေနေတာ့မယ္မသိ၊

အိမ္နဲ႔ရာနဲ႔

တစ္သက္လံုး

အေျခက်က်

ခရီးသြားရင္လည္း

သြားေနမယ့္လူ၊ ဒါကေတာ့ သူ႕စိတ္ကူး၊ သူ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊
ဘယ္သူမွ ဝင္စြက္ခြင့္မရွိ၊ သူနဲ႔ေအးမွာလည္း ဘာမွ အစီအစဥ္
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အျပင္ကလူ
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မရွိ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ႏုႏုနဲ႔ ေဒၚၾကီးက ေအးနဲ႔သူ႕ကို ေပးစားၿပီး
ပူပင္ေနၾကတာလဲ”

ေဒၚၾကီးက

“သမီးရယ္

ဆိုပါသည္။

ကိုယ့္ဘဝေတာ့

ေဒၚၾကီးရဲ႕

သတိရသည္။

စိတ္သက္သာရာ

ကိုယ္မဖ်က္ဆီးပစ္ပါနဲ႔”

ထိုစကားကို

(ေဒၚၾကီး

ရသြားဟန္ျဖင့္

ဆံုးသြားၿပီ၊

ကၽြန္မ

ကၽြန္မ

လို႔

ခဏခဏ

အဂၤလန္မွ

ျပန္လာသည့္ႏွစ္မွာပဲ အိုမင္း ေသဆံုးခဲ့သည္) ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္

မဖ်က္ဆီးနဲ႔တဲ့၊ ဘယ္သူေတြက ေအးရဲ႕ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သလဲ
ဆိုတာေတာ့ ေဒၚၾကီးကို ျပန္ရွင္လာေစၿပီး ပီျပင္စြာ ျမင္ေစခ်င္

ပါသည္။ အျပန္အလွန္ ျငင္းခံုခ်င္ ပါေသးသည္။
ေျပာမည္။

ေဒၚၾကီးကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း မဆီမဆုိင္တဲ့ စကားကို
“ၾကည့္ေလ

ဘယ္ေလာက္လွတဲ့

ေအးလဲ၊

သိပ္

အၾကည့္ခံတဲ့ အလွ၊ အတြင္းက ဝင္းပ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အလွ၊
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လူနာကို

အျပင္ကလူ

ကုသျခင္းမွာ

တစ္ဘဝလံုး

ႏွစ္ၿပီးမွ

၂

ေစတနာျဖဴ

အတြင္းက ရလာတဲ့ အလွ၊ ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ဦးေလ ေအးမွာ

အိမ္ၾကီး ျခံၾကီးနဲ႔၊ ကားၾကီးနဲ႔၊ ထမင္းခ်က္သူနဲ႔၊ အိမ္သိမ္းသူနဲ႔၊
ျခံထဲမွာ ပန္းအမ်ဳိးတစ္ရာ ရာသီမပ်က္ ပြင့္လို႔ေမႊးလို႔၊ အေမနဲ႔
အေဒၚတို႔

ခ်န္ခဲ့တဲ့

အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ

စိန္ေရႊရတနာလည္း

ရွစ္ႏွစ္ေနၿပီး

ရလာတဲ့

အျပည့္၊

ဘြဲ႕ထူးႏွစ္ခုနဲ႔

ေဆး႐ံုၾကီးမွာ ဆရာဝန္ၾကီး ရာထူးနဲ႔ တပည့္တပန္း မ်ားစြာနဲ႔၊

ဘယ္လို

ပြဲအလယ္မွာျဖစ္ျဖစ္

ျပဳခ်င္ရင္ေတာင္

ၾကိဳက္ရာ

တင့္တယ္လို႔၊

ေရြးႏုိင္ေသးရဲ႕၊

သိတဲ့အတိုင္း ေဒၚၾကီးတို႔အမ်ဳိးက အပ်ဳိၾကီးမ်ဳိး”

အိမ္ေထာင္

ဒါေပမဲ့

သမီး

အခုေနသာ ေဒၚၾကီး အသက္ရွင္ေနၿပီး ကၽြန္မကလည္း

အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္ကာ

ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ

ၾကီးရင့္လွၿပီ

ျဖစ္ေသာ၊

မိန္းမတစ္ေယာက္အျဖစ္

ဘဝမွာ

မေၾကာက္လန္႔

မေခ်ာက္ခ်ား၊ မရွက္ရြံ႕ဘဲ ေျပာႏိုင္ေတာ့မည္မွာေတာ့ “ဒါေပမဲ့

ေအးရဲ႕ အခ်စ္ကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီ၊ ဘဝမွာ အၾကီးဆံုး ဆံုး႐ံႈးျခင္းပဲ”
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သူမ်ားမွာ
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ကၽြန္မရဲ႕ ဘဝကို အခ်စ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၾက
ေဒၚၾကီးႏွင့္

အထူးသျဖင့္

ႏုႏုတုိ႔ပဲလို႔

ကၽြန္မ

စြပ္စဲြသည္။ ကၽြန္မ ဘယ္ေလာက္ ႏုနယ္၊ ေသးငယ္၊ ည့ံဖ်င္း၊
ႏုံအ

ခဲ့ပါလိမ့္၊

အလွည့္စားခံလြယ္လိုက္ပါလိမ့္၊

မယံုႏုိင္စရာ

ျဖစ္ပါေပသည္မွာ ႏုႏုရဲ႕ လုပ္ၾကံျခင္းကို ကၽြန္မ မသိျမင္ခဲ့႐ံုမက

ဆယ္ႏွစ္

သိပ္မျဖစ္ခဲ့။

ဆယ့္ငါးႏွစ္

အတတ္ႏုိင္ဆံုး

ႏုႏုရဲ႕

ကုန္ဆံုးၿပီး

အတြင္းမွာလည္း

ကၽြန္မႏွင့္

ၾကိဳးစားထားေသာ
ေႏြ

ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ေခၚဖို႔

ေဒၚၾကီးကလည္း

သကၤာမကင္း

ကိုႏွင္းႏြယ္ကို
အစီအစဥ္မွာ

ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ

ျဖစ္ေလသည္။

တုိက္တြန္းသည္။

ဒါကို

ခြဲခြာပစ္ဖို႔

ဒုတိယႏွစ္
ကၽြန္မကို

မသိျမင္ခဲ့။

ႏွစ္ပတ္မွ်သာ

ေနဖို႔ျဖစ္သည္။ ထို ႏွစ္ပတ္ အတြင္းမွာ ကိုႏွင္းႏြယ္က ရခုိင္ဘုရား

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ

ေရွးပန္းခ်ီ

ပန္းပု

ပညာမ်ား

ရွာေဖြ

ဆည္းပူးမည္။ ကၽြန္မက ရန္ကုန္ ျပန္လာေတာ့ ေျခာက္မိုင္အိမ္မွာ

ျဖစ္ေစ၊ အင္းလ်ားေဆာင္မွာ ျဖစ္ေစ၊ သူက အင္းဝေဆာင္မွာပဲ

ျပန္ေရာက္ေနၿပီး ႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕ၿမဲ၊ ခင္ၿမဲ၊ စကားေျပာၾကၿမဲ၊
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စာအုပ္လည္း ဖတ္ၾကၿမဲ၊ ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ၾကၿမဲ ဆိုတာ လုပ္ရမည္။

ဂီတာနဲ႔ ပီယာႏုိေတာင္ အတူတြဲဖက္ တီးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဂီတအသစ္

ဖန္တီးဖို႔ သူနဲ႔အတူ စိတ္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္မ ဘာေၾကာင့္

ေမာ္လၿမိဳင္ကို

ႏုႏုသည္

ႏွစ္ပတ္လိုက္လည္ဖို႔

စိတ္ႏႈတ္အမူအရာ

ၾကမ္းတမ္းေသာ္လည္း

ကၽြန္မနဲ႔

သေဘာတူလိုက္ပါသလဲ။
အမ်ားအားျဖင့္

ခ်စ္ေသာ

ညီအစ္မ

သူငယ္ခ်င္းလို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ဆဲ၊ ကၽြန္မရဲ႕ မ်ားျပားလွေသာ

သို႔ေပမဲ့ ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း မသိမသာ ရွဲခြာခဲ့ၾကၿပီ

ကၽြန္မ

တစ္ေယာက္တည္း

က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ။

ႏုႏု

ကၽြန္မအေပၚ

အုပ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိုးတာကို သူငယ္ခ်င္းေပါင္းမ်ားက သည္းမခံခ်င္ၾက။

ကၽြန္မကလည္း

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာျပမွ

နားလည္မယ့္သူ

ဆုိေတာ့ သူတို႔ ဒီလို မစြက္ဖက္ခ်င္ၾက၊ မိဘမဲ့ခဲ့ေသာ၊ ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမ မရွိေသာ၊ အေဒၚ အပ်ဳိၾကီးႏွင့္သာ ေနထုိင္ၾကီးျပင္းခဲ့ၿပီး

အိမ္လည္ခြင့္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ခြင့္လည္း မရခဲ့ေသာ

ကၽြန္မသည္ ကိုယ့္ဘာသာ မသိဘဲ ႏုႏုကို တြယ္တာခဲ့သည္

ထင္သည္။ ႏုႏုႏွင့္ ကၽြန္မ ဓေလ့ခ်င္း လံုးဝမတူၾကေသာ္လည္း
Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ႏုႏုက ကၽြန္မရဲ႕ အင္းလ်ားေဆာင္က အခန္းက်ဥ္းကေလးတြင္းက

ဘဝကို

သက္ေတာင့္သက္သာ

ရွိေစခဲ့သည္။

ကၽြန္မ

ၾကိဳက္တတ္ေသာ အစားအစာမ်ား ရွာေဖြထားတတ္သည္။ ကၽြန္မ

လုိခ်င္တတ္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ား ဝယ္ျခမ္းေပးတတ္သည္။
ကၽြန္မအဖို႔

ဘဝမွာ

ပထမဆံုးအၾကိမ္

ရြယ္တူ

မိန္းကေလး

တစ္ေယာက္နဲ႔ အတူေနဖူးျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး ႏုႏုရဲ႕ လူမႈေရးရာ

နားလည္ပံုကို

ေတြ႕ၾကံဳ

သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျခင္းလည္း

အဆိုအရ

ကၽြန္မကို

စိတ္ဝင္စားၿပီး

ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ကို

အနည္းငယ္

ႏုႏုက

သူ႕

ႏွစ္ပတ္လိုက္လည္ဖို႔

ဦးေလးၾကိဳင္ႏွင့္ ေဒၚေဒၚတိုးတို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ဖို႔ျဖစ္သည္။
“ႏုတို႔

မင္းဂြတ္သီးပင္ေတြ

ျခံထဲမွာ

ဒူးရင္းသီးပင္၊

အျပည့္ပဲ၊

သရက္သီးပင္၊

သီးပင္ေအာက္မွာ

ထိုင္ၿပီး

အသီးခူးစားရတာေလာက္ အရသာရွိတာ ဘယ္မွာမွ မရွိဘူး” လို႔
သူက ေသြးေဆာင္ပါသည္။

“ၿပီးေတာ့ ေရတံခြန္ သြားၾကည့္ၾကမယ္၊ သထံုဘက္

သြားလည္မယ္၊

သိပ္မပူရင္
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က်ဳိက္ထီး႐ိုး

ဘုရားေတာင္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

တက္ႏုိင္ေသးတယ္၊

ေအးက

ဆိုတာ

သူကခ်ည္း

၂

ခရီးထြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆို၊

ၿပီးေတာ့လည္း ကိုႏွင္းႏြယ္ ေအးကို ဘယ္ေလာက္လြမ္းတယ္
သိရတာေပါ့၊

မႏၱေလးတို႔၊

စစ္ကိုင္းတို႔

ထြက္ထြက္သြားၿပီး ေအးက ေစာင့္ရတာ၊ ခု ေအးက ေမာ္လၿမိဳင္

လိုက္လာေတာ့ သူက ရန္ကုန္မွာ ေစာင့္ရမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား၊
ေအးလည္း ထြက္သြားတတ္တယ္ဆိုတာ ျပလိုက္ပါ”
ကၽြန္မသည္

သူတို႔ကေတာ့

အင္းလ်ား

တစ္ေဆာင္လံုးကလည္း ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ကၽြန္မကို ေစ့စပ္ခဲ့ၾကၿပီ၊
ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး

ခဲ့ပါသည္။

ထိမ္းျမားရပါမလဲဟု

ႏုႏုက

“ေအး

ေတြးေတာ

သူ႕ကို

ရယ္ေမာ

ေမာ္လၿမိဳင္လိပ္စာ

ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးေပးၿပီးၿပီလား” လို႔ ပူပင္လိုက္ေသး၏။
“သူ သိပါတယ္”
“သူစာေရးမယ္တ့ဲလား”
“ေရးမွာေပါ့၊

သူ

အထက္

တက္သြားတိုင္းလည္း

စာေရးတာပဲ၊ ႏုႏုကို ေပးဖတ္ခဲ့တာပဲ၊ သိသားနဲ႔”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“သူ ေအးကို ခင္ေတာ့ ခင္သားပဲ”
“ဒါ ဘာျဖစ္သလဲ”
“သူ

ေအးကို

တကယ္ခ်စ္ရင္

အိမ္ေထာင္ကိစၥ

ဒီလိုပဲ၊

ႏႈတ္ၾကမ္းတယ္

ဆိုရမည္လို႔သာ

ေဆြးေႏြးဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့၊ ေအးက အေပါစားမွ မဟုတ္တာ”
ႏုႏုက

ေတြးၿမဲေတြးတတ္ၿမဲ။

ေမာ္လၿမိဳင္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ သူ႕ထံမွ စာ

တစ္ေစာင္မွ မရ။ နားမလည္ႏုိင္၊ အံ့ၾသစရာ ထင္ေသာ္လည္း
ကၽြန္မသည္ ရင္တြင္းမွ ပူပင္သည္ကို ဖံုးအုပ္ၿပီး စိတ္မထိခိုက္ဟန္

ေဆာင္ေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ စာပို႔သမား လာသည္ကို ႏုႏုက အၿမဲ

ဆီးၾကိဳၿပီး စာမ်ား လက္ခံပါသည္။ “ေအးေရ ေဒၚၾကီးဆီက စာ

တစ္ေစာင္ပဲ ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာတတ္သည္။
“ဘယ္သူ႕ဆီကမွလည္း

ေျပာတတ္သည္။
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စာမလာပါလား”

ဟု

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအးကေတာ့

အင္းဝေဆာင္က

လိုက္ပါဦး၊

ေျပာေသးသည္။

စာစေရးဖို႔

ေကာင္ေတြက

စာေရာက္ရင္

မသင့္ဘူး

၂

ထင္တာပဲ၊

ေလွာင္ၾကမွာ၊

ထပ္ေစာင့္

ေရာက္လာမွာေပါ့”

လို႔

ဦးေလးၾကိဳင္နဲ႔ ေဒၚေဒၚကပါ ကၽြန္မကို ႏွစ္ပတ္ထက္

ၾကာၾကာေနဖို႔

တိုက္တြန္းၾကပါသည္။

သံုးလနီးပါးေတာင္

ေဒၚၾကီးကလည္း

ေရာက္တုန္း

“ေအး

ထားဝယ္လံုခ်ည္တို႔
ရက္တဲ့

ဆက္ေနပါဦးလား”

ေပ်ာ္သလိုေန၊

ကူးသြားပါလား၊

လို႔

ဝယ္ခဲ့ေနာ္”

ဆိုၾကသည္။

တနသၤာရီဘက္ကို

ရက္ၾကေသးလားမသိ၊

လံုခ်ည္ေတြ

ေလးငါးထည္ေလာက္

“ေက်ာင္းပိတ္တာက

ၿမိတ္လံုခ်ည္တို႔၊

က်စ္ပိုးအစစ္နဲ႔

ေဒၚၾကီးသိပ္ၾကိဳက္တာပဲ၊
စသျဖင့္

ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွာ ၾကာၾကာေနဖို႔ စီမံျပန္သည္။

ေအး

ကၽြန္မသည္ တစ္ပတ္ထက္ ပိုေနလိုက္ရင္း သူ႕ထံက

စာမလာသည္ကို ဝမ္းနည္းရင္း က်န္တစ္ပတ္ ထပ္ေနလိုက္ရင္း
စာမလာသည္ကို ထပ္ဝမ္းနည္းရင္း အေျခမပ်က္သာ ဟန္ေဆာင္
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေနခဲ့သည္။

ဘာမွလည္း

ငယ္ရြယ္

ႏုနယ္လွသူ၊

ေထြေထြရာရာ

စာမေရးလို႔ပဲဟုသာ တထစ္ခ်

ခံရသလို စိတ္ပင္ပန္းလာသည္။
“သူက

၂

မလည္ဝယ္လွသူအမွန္မို႔

မေတြးတတ္၊

စာမရတာ

ဆံုးျဖတ္ၿပီး သူက စြန္႔ပစ္ျခင္း

အဆက္ျဖတ္ခ်င္သလားမသိ”

တုိ႔မီး႐ႈိ႕မီး လုပ္တတ္သည္။

လို႔

ႏုႏုက

“ေအး စိတ္မေကာင္းမွာစိုးလို႔ မေျပာတာ၊ သူ မုဆိုးမ

ခပ္ၾကီးၾကီး

တစ္ေယာက္နဲ႔

သတင္းေပးျပန္သည္။

ၿငိေနတယ္

ေျပာၾကတယ္”

လို႔

“အဲဒီ မုဆိုးမနဲ႔ အိပ္ရာထဲေတာင္ မိတယ္ဆိုလား”
ကၽြန္မ

ကိုႏွင္းႏြယ္ကို

ခ်စ္ခဲ့ၿပီလို႔

ဝန္ခံမည့္အစား

သူ႕ကို မခ်စ္ခ်င္ပါဘူးလို႔ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံလုိက္လွ်င္ေတာ့ ႏုႏုရဲ႕

ထူးဆန္းေသာ အၾကည့္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ကၽြန္မ အကုန္လံုး

မေစ့ငုတတ္၊

သူ႕

စြန္႔ပစ္ျခင္းကို

ျပန္လည္စြန္႔ပစ္ျခင္းနဲ႔ပဲ

တံု႔ျပန္စရာ ရွိေတာ့သည္။ တျခားလည္း ဘာမွ လုပ္စရာမရွိ၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

တစ္ခုတည္း လုပ္စရာက်န္သည္မွာေတာ့ စာေပ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ

ဆိုသည့္ သူနဲ႔အတူ ကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကိုပါ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး
ေဆးေက်ာင္းမွာ

အဂၤလန္ကိုသြားမယ္၊

လာခဲ့ဦးမလား၊

ဘဝလံုးဝ

ပဲရစ္နဲ႔ေတာ့

ျမႇဳပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အနီးေလးပဲ၊

ျပန္ေတြ႕ၾကဦးမည္လား၊

သူပဲရစ္ကို

မေတြ႕ခ်င္၊

ကၽြန္မ

ရန္ကုန္ျပန္ဖို႔ လိုျပန္သည္။ စာအုပ္ေတြ ဝယ္ရဦးမယ္၊ စာေမးပြဲမွာ

ႏွစ္ႏွစ္စာေျဖရမွာမို႔ ၾကိဳးစားၿပီးက်က္ဖို႔လုိတယ္။ ပထမတစ္ႏွစ္လံုး

ျဖဳန္းတီးကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီး ငယ္ငယ္ကလို ပညာမွာ ေရႊတံဆိပ္ဆုရဖို႔

ဆိုတာေတြ ျပန္တပ္မက္ဦးမည္။
ကၽြန္မ

“ႏုႏု ကိုႏွင္းႏြယ္အေၾကာင္း မေျပာၾကစို႔နဲ႔လား” ဟု

ေျပာလိုက္လွ်င္

ႏုႏုရဲ႕

ထူးဆန္းေသာ

အၾကည့္ကို

ခံရျပန္သည္။ ႏုႏုက “ေအး သိပ္စိတ္မာတာပဲ” ဟုု ခ်ီးမြမ္းသလို

ေျပာေသးသည္။ ကၽြန္မရဲ႕ ရင္တြင္းကမီးကို သူ မျမင္သာသလား၊
ျမင္ၿပီး ေက်နပ္လာသလားမသိ။
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ၾကည္ေအး

ေဒၚၾကီးနဲ႔

အျပင္ကလူ

ရန္ကုန္အိမ္မွာ

ျပန္ေနသည္။

က်န္ေက်ာင္းပိတ္ရက္
ေဒၚၾကီးမွာလည္း

သုိ႔ေသာ္ အလြန္ၾကင္နာေသာအၾကည့္ရွိသည္။
ေက်ာင္းဖြင့္လွ်င္

မျပန္ေတာ့ဘဲ

အင္းဝေဆာင္ႏွင့္

ကၽြန္မသည္

ဘင္တန္ေဆာင္သို႔
မနီးလိုေတာ့။

၂

ႏွစ္လလံုး

ထူးဆန္းေသာ

အင္းလ်ားေဆာင္သို႔

ေျပာင္းေနလိုက္ပါသည္။

ႏုႏုက

အင္းလ်ားေဆာင္မွာ

က်န္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္မဆီ ခဏခဏ လာလည္သည္။ ႏုႏုႏွင့္ ကၽြန္မ

အျပင္ထြက္ျဖစ္သည္။

သြားၾကသည္။

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၾကသည္။

စာအုပ္ဆိုင္

စေကာ့ေစ်း

ကၽြန္မဝင္သည္ကို

ႏုႏုက

သည္းခံပါသည္။ သူက ကၽြန္မႏွင့္ ဆင္တူဝတ္ဖို႔ လံုခ်ည္အကၤ်ီ

ဝယ္သည္ကိုလည္း ကၽြန္မ သည္းခံရပါသည္။

မွတ္မိသည့္ တစ္ခါမွာေတာ့ ႏုႏုသည္ ကိုႏွင္းႏြယ္ထံမွ

စာတစ္ေစာင္

ယူလာသည္။

အင္းလ်ားေဆာင္ကို

သူလာလည္တတ္သည္ဆိုသည္။ ဘယ္သူ႕ဆီ လာလည္သလဲ
ကၽြန္မ မေမး၊ မသိခ်င္ “ေအးဖို႔ စာဆက္ဆက္ ေပးေပးပါဆိုလို႔
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ထပ္တလဲလဲ ကတိေတာင္းလို႔ ယူခဲ့ရတယ္” လို႔ ေျပာပါသည္။

သူ႕စာက ခပ္တိုတိုပဲ။
“ေအး . . .
ဒါေပမဲ့

ပထမေတာ့

လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး

(ေမးစရာေတြလည္း

စာအရွည္ၾကီး

ေမးခ်င္)

ေျပာစရာေတြ
လို႔

ေရးမလုိ႔ပဲ၊

ခုစေနေန႔

ေျပာခ်င္

(၁၉)

ရက္ေန႔မွာ စမတ္အင္မူကာဒန္ စာအုပ္ဆိုင္ကို လာခဲ့ပါလို႔
ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္၊
ညေန

ငါးနာရီ

အဲဒီနားမွာရွိမယ္၊

ကၽြန္ေတာ္

ဆုိင္ဖြင့္ခ်ိန္နဲ႔

မနက္ကိုးနာရီကေန
ဆိုင္ပိတ္ခ်ိန္အထိ

ဘယ္ေလာက္ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုတာ

သိေလာက္ေရာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို နည္းနည္းပါးပါးျဖစ္ျဖစ္

ခင္ေသးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”
ကၽြန္မသည္

မ်က္ရည္ေဝ့လာသည္ကို

ႏုႏု

မျမင္ေစခ်င္ဘဲ

အသံလည္း မတုန္ေစခ်င္ဘဲ အို သူက စေနေန႔မွာ စာအုပ္ဆုိင္မွာ

ေတြ႕ဖို႔ ခ်ိန္းတာပါလားဟု ရယ္ဟဟ ေျပာလုိက္ပါသည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ေအး သြားမလို႔လား”
“ဝန္မေလးပါဘူး သြားမွာေပါ့၊ ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့”

ဟု ကၽြန္မ ဆက္လက္ၿပီး ရယ္ဟဟနဲ႔ေျဖသည္။
“သြားသင့္တယ္ထင္လို႔လား”

“ေျပာစရာ၊ ေမးစရာေတြ ရွိတယ္ဆိုလား”
ႏုႏုက

စိတ္ေၾကာင့္ၾကလာၿပီး

“အဆက္ျဖတ္ၿပီးသား

ျပန္ဆက္ရင္ ဒုကၡေရာက္ဦးမွာ မစိုးဘူးလား” လို႔ ေမးသည္။
“ဘာဒုကၡေရာက္စရာလိုလို႔လဲ”
ဘူးလား၊

“ေအးဟာ

သူေခၚတုိင္းရတဲ့အျဖစ္

ျဖတ္ခ်င္ျဖတ္၊

ဆက္ခ်င္ဆက္၊

လုပ္လို႔ရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္မသြားဘူးလား”
ဒီလိုပဲ

စိတ္ဆိုးျခင္းထက္

ႏုႏုေျပာတာ

ႏုႏု

ေျပာတတ္သည္။

စက္ဆုပ္ျခင္း

မွန္သလားဆိုလည္း
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ေရာက္မသြား
လုပ္ခ်င္သလို

ကၽြန္မအဖို႔

ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။

ႏုႏုကို

သို႔ေသာ္

အၿမဲသံသယရွိၿပီး

ရွက္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ေၾကာက္ျခင္းၾကီးစြာ ျဖစ္တတ္သည္။ ႏုႏု ကၽြန္မကို ဘယ္လို

ၾကိဳးကိုင္ရမည္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိေလသည္။ ကၽြန္မက

ေတာ့ မရိပ္မိေသး။
ကၽြန္မ

ဆယ့္ကိုးရက္ေန႔မွာ ေခ်ာက္ခ်ားေသာ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္
အေစာၾကီး

မွတ္မိရသည္။
အိပ္မက္ထဲမွာ

ကၽြန္မ

ေရာက္ေနတတ္ၿပီး
ေတြ႕တတ္သည္။

ႏုိးလာကာ

ႏွစ္မ်ားစြာၾကာလည္း

အိပ္မက္

မေရာက္ဖူးေသာ

မေတြ႕ဖူးေသာ

ပီယာႏုိမွာထုိင္ၿပီး

အလြန္မက္တတ္သည္။

ေနရာမ်ားလည္း
လူမ်ားႏွင့္လည္း

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လံုး

ဆံုးေအာင္လည္း တီးတတ္သည္။ ဝတၳဳလည္း ဖတ္တတ္သလို
အိပ္မက္မ်ား ဆန္းၾကယ္လာရင္ေတာ့ ငွက္မ်ား၊ ေၾကာင္မ်ားနဲ႔

စကားေျပာလုိ႔ရသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည္။

သစ္ပင္မ်ား

အျမစ္ေတြႏုတ္ၿပီး

ေခ်ာက္ခ်ားေသာ

အိပ္မက္

အတြင္းမွာေတာ့ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသာ ေသဆံုးသြားသူမ်ားႏွင့္
တေစၦလို

လူမ်ားႏွင့္
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ေတြ႕ေနၿပီး

ကၽြန္မသည္

မိဘမ်ားကို

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

သူတို႔ထဲမွာ ရွာေနတတ္သည္။ ဘယ္ေတာ့မွမေတြ႕။ မိဘမ်ားရဲ႕

႐ုပ္ပံုလည္း မႈန္ရီေနသည္။

ဆယ့္ကိုးရက္ေန႔က ေခ်ာက္ခ်ားေသာ အိပ္မက္ထဲမွာ

ကိုႏွင္းႏြယ္ စိတ္ဆိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သူ ဘယ္ေတာ့မွ

စိတ္မဆိုးတတ္။ အင္မတန္ သိမ္ေမြ႕ေအးေဆးသူပင္။ သူက
“သည္ႏွင္းဆီဝါပင္ကို

ဘယ္သူခုတ္သလဲ”

ဟု

ထပ္တလဲလဲ

ေမးေနသည္။ ကၽြန္မ သူ႕ရဲ႕ ၾကိဳးပဲ့ေနေသာ ႏွင္းဆီဝါပင္ကို

ဝမ္းနည္းျခင္း အျပည့္ျဖင့္ ၾကည့္ရင္း အသံထြက္ ငို႐ႈိက္လိုက္ရာမွ
ႏုိးလာပါသည္။

သူန႔ဲေတြ႕ေတာ့

ႏွင္းဆီဝါပင္

အိပ္မက္အေၾကာင္း

သို႔ေသာ္

ဆယ့္ကိုးရက္ေန႔မွာ

ေျပာျပရမယ္။ သူက ရယ္မွာပဲ။
ထုိ

ႏွင္းဆီဝါပင္

အိပ္မက္အေၾကာင္း မေျပာရ၊ သူႏွင့္မေျပာရ။ ႏုႏု ကၽြန္မဆီ
ေစာေစာစီးစီး

ကပ္ေနကာ

ေရာက္လာၿပီး

ကၽြန္မကို

ၿမိဳ႕ထဲလိုက္လာပါသည္။
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ေတာက္တဲ့ကပ္

ကၽြန္မကားေပၚ

သူ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

တက္ထုိင္ႏွင့္ေတာ့ သူ႕ကို တြန္းခ်ပစ္ခဲ့ဖို႔ ကၽြန္မမွာ အင္အားမရွိ။

ကားေပၚမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး ကၽြန္မ စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ တဖြဖြ
ေျပာေနသည္။

“အံ့ၾသပါရဲ႕၊ နားကို မလည္ႏိုင္ပါဘူး၊ မိန္းမတန္ဖိုး

ျဖတ္လိုက္တာ၊

ပစ္ထားၿပီး

ဒီလူက

တစ္ခါတည္း

ဘာစိတ္ကူးေပါက္လို႔

ေအးကို

အၾကာၾကီး

ခ်ိန္းရျပန္တာလဲ၊

သူေတြ႕ခ်င္ရင္ ဘင္တန္ကို လာပါ့လား၊ မလာတတ္ဘူးလား၊

ဘင္တန္ေျပာင္းသြားတာ သူသိသားနဲ႔၊ ေအးလို မိန္းကေလးမ်ဳိး

မေတြ႕ဖူးေပါင္၊ ကိုယ့္ညီအစ္မ သူငယ္ခ်င္းမို႔ သိပ္မခံခ်င္တာပဲ၊

သိပ္ရင္နာတာပဲ၊ သူ႕မုဆိုးမက ကန္ခ်လိုက္ၿပီ ထင္ပါရဲ႕”
ဆူးေလဘုရားလမ္းက

စာအုပ္ဆုိင္

မေရာက္ခင္ဘဲ

ကၽြန္မသည္ လူ႕ဘဝကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းၾကီးမက ၿငီးေငြ႕လာခဲ့ေလၿပီ။
ကားေမွာက္ၿပီး

ေသသြားရင္

ေကာင္းမွာပဲလို႔ေတာင္

ေတြးမိေလသည္။ ႏုႏု တိုက္ခိုက္သံမ်ား ျပင္းထန္သည္ထက္

ျပင္းထန္လာျပန္သည္။

ကၽြန္မ

ကားရပ္စရာ

အလြယ္တကူ

ရွာမေတြ႕။ မ်က္လံုးမ်ား မ်က္ရည္ေဝ့ေနလို႔ ထင္ပါရဲ႕။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကိုႏွင္းႏြယ္နဲ႔ေတြ႕ေတာင္ ႏုႏုက ေဘးမွာကပ္ေနေတာ့

ဘာမွေျပာလို႔ လုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ သူကလည္း ဘာေၾကာင့္
ႏုႏု

ေခၚလာပါလိမ့္လို႔

အံ့ၾသဦးမယ္၊

ကၽြန္မလည္း

ဘာမွ

ရွင္းလင္းျပႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ ဘင္တန္ျပန္ဖို႔သာ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါသည္။

အတိုင္းမသိ

စိတ္ေမာပန္းၿပီး

ဆူးေလဘုရားကို

မသိ။

ၾကာလွ်င္

ဘာကိုမွ

ဘယ္ႏွခါပတ္ၿပီး

မတြယ္တာခ်င္ေတာ့၊

ေမာင္းေနမိခဲ့သည္လည္း

ပုလိပ္ဖမ္းေတာ့မည္။

ဒါထက္

ခုလို

ဆက္တုိးေနလွ်င္ ကၽြန္မသည္ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ျခင္းျဖင့္

မိုက္မွားေသာ စကားျဖစ္ေစ၊ အမႈျဖစ္ေစ ျပဳမိေတာ့မည္။ ကၽြန္မ
ကိုယ္ကို

မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည့္

အေရာက္မခံႏုိင္၊

အျဖစ္ကို

စိတ္တံုးတံုးခ်ၿပီး

ျပန္လွည့္ေမာင္းခဲ့လွ်င္ေတာ့

ႏုႏုသည္

သည္းမခံႏုိင္၊

ဘင္တန္ဘက္ကို

တိတ္ဆိတ္သြားကာ

သူ႕ကို အင္းလ်ားေဆာင္မွာ ခ်ေပးသည္ကိုလည္း ဘာမွတ္ခ်က္မွ

မျပဳ၊ ဘာစကားမွ မေျပာေတာ့ဘဲ ဆင္းေနရစ္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္

ေတြ႕ေသးသည္။
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သံုးေလးလ

ႏုႏု

အၾကာမွာ

ႏုႏုကို

တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္၊

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ

နားမလည္ႏုိင္ေသာ

၂

အျဖစ္၊

အင္းလ်ားေဆာင္သို႔ ကၽြန္မ လမ္းၾကံဳသည္ႏွင့္ ဝင္ခဲ့ရာမွာ ႏုႏုႏွင့္

ကိုႏွင္းႏြယ္တို႔

အေဆာင္ေရွ႕က

ျမက္ခင္းေပၚမွာထုိင္ၿပီး

စကားေျပာေနၾကသည္ကို

ေတြ႕ရပါသည္။

သူ႕ကိုယ္ကို

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္

ျမက္ခင္းေပၚမွာ

လူျမင္သူျမင္

အင္မတန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္တယ္ဆိုေသာ ႏုႏုသည္
ထုိင္ခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းသတင္းကို ပီျပင္ေသာ

ဝန္ခံမႈတည္း။ ကၽြန္မကေတာ့ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ႏုႏုကို အတူတကြ
ေတြ႕ရတာ

အံ့အားၾကီးသင့္လို႔မဆံုး။

ႏွစ္ေယာက္လံုးကလည္း

ကၽြန္မကို

သူတို႔

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲျမင္ေတာ့

ထိတ္လန္႔ဟန္ျဖင့္ စကားပီျပင္ မေျပာႏုိင္ၾကပါ။

“ဟလုိ . . . ႏုႏု . . . ကိုႏွင္းႏြယ္၊ ၾကံဳလို႔ဝင္လာတာပါ၊

ေနပါ ေနပါ၊ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ျပန္မယ္ေနာ္” လို႔သာ ကၽြန္မဆိုၿပီး
ကၽြန္မကားကို ခဏရပ္ရာမွ ျပန္ေမာင္းထြက္ခဲ့သည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ထို႔ေနာက္ လမ်ားစြာ မၾကာခင္ဘဲ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး

ကေလာဘက္သို႔

လက္ထပ္ၾကသည္လို႔ သတင္းၾကားပါသည္။

Burmesebooks.wordpress.com

တက္သြားၾကသည္။

ၾကည္ေအး

ႏုႏုႏွင့္

အျပင္ကလူ

သူတို႔

ဘယ္ေတာ့မွ

ဘယ္လိုဆက္စပ္မိသည္ဆိုတာ

နားလည္ႏုိင္မယ္မဟုတ္။

ေျပာင္းသြားသည့္အတြက္

ေဆြးေႏြးဟန္ေဆာင္ရာက

၂

ကၽြန္မ

ကၽြန္မ

ဘင္တန္သို႔

စတင္ေလသလား။

“ႏုကိုေလ

သူတို႔

ကၽြန္မအေၾကာင္း

လူေတြက ေျပာၾကတယ္၊ သိပ္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ကေလးဆန္တဲ့

အမူအရာရွိတတ္တယ္တဲ့” ႏုႏုက တစ္ခါ ေျပာဖူးရင္ ထိုမ်က္ႏွာ
အမူအရာကို တပ္ဆင္ျပဖူးပါမည္။ သူနဲ႔ေတြ႕တုိင္း ႏုႏု ထိုမ်က္ႏွာ
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အမူအရာကို

ခၽြတ္မရေအာင္

ခ်စ္တတ္ခင္တတ္၊

တပ္ဆင္ေလသလား၊

ႏွလံုးပူေႏြးတတ္ၿပီး

၂

ႏုႏုက

“ေအးစက္ေသာ၊

အခ်စ္ဆိုတာ မခံစားတတ္ေသာ” ကၽြန္မ၊ ထြက္ခြာသြားေသာ
ကၽြန္မကို

အေၾကာင္းျပဳၿပီး

လြမ္းစခန္းက

စတင္ေလသလား၊

ဒါမွမဟုတ္ ႏုႏုေျပာတတ္ေသာ လုပ္ၾကံပုံျပင္အရ တကယ္ေတာ့

ခ်မ္းသာလွေသာ

ႏုႏုရဲ႕

အေထာက္အပံ့ကို

ကၽြန္မ

ဘယ္လိုခံယူၿပီး ျပန္လည္ခင္မင္ျခင္းနဲ႔ေတာင္ မတံု႔ျပန္တတ္ဘူး

ဆိုတဲ့ မုသာဝါဒက စတင္ေလသလား။
ကၽြန္မက

ဘယ္ေတာ့မွ

မေျဖရွင္းတတ္၊

ကၽြန္မရဲ႕

မာနပဲဆိုပါ၊ ကၽြန္မရဲ႕အမွားပဲ၊ တကယ္ေတာ့လည္း ေသးႏုပ္

သိမ္ဖ်င္းျခင္းကို ကၽြန္မ ႏုိင္ေအာင္ ရင္ဆုိင္မတိုက္ခိုက္တတ္။

ကၽြန္မ ႐ံႈးနိမ့္မွာ အမွန္ပဲ။ ကၽြန္မ ၿပိဳင္ၿပီး မသိမ္ဖ်င္းႏုိင္ဘဲ။
ဥပမာ

မက်က္ၾကဘဲ

ႏုႏုႏွင့္ကၽြန္မ

ပထမႏွင့္

အင္တာစာေမးပြဲကို

ကၽြန္မကေအာင္ၿပီး
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အားတုိင္းလည္ပတ္၊

ဒုတိယႏွစ္

ကမန္းကတန္း
ႏုႏုက

စာသိပ္

ေပါင္းၿပီးေျဖရသည့္

စာက်က္ေျဖၾကသည့္အခါ

စာေမးပြဲက်ပါသည္။

ႏုႏုသည္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် စိတ္ဆိုးၿပီး ကၽြန္မကို စကားမေျပာပါ။ ႏုႏု
ဘယ္လို

ပင္တည္း။

မိန္းကေလးလဲဆိုတာ
ဒါကို

ကၽြန္မ

လူေတြသိေအာင္

စတင္သိလိုက္ျခင္း

ကၽြန္မ

ေၾကညာၿပီး

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်ီးက်ဴးရမည္လား၊ ကၽြန္မ မလုပ္ႏုိင္၊ ႏုႏု
စိတ္ထားပံုအတြက္
ကၽြန္မရဲ႕

ဝမ္းနည္းၿပီးပဲေနသည္။

ထဘီမ်ားကို

ႏုႏုက

အလဲလဲ

ေဒၚၾကီးပို႔ေသာ

ဝတ္တတ္သည္။

ေဒၚၾကီးထံက စိန္ေရႊ လက္ဝတ္လက္စားမ်ားေတာင္ ငွားဝတ္ၿပီး

ေမာ္လၿမိဳင္က ပို႔လိုက္သည္ ဆိုေသးသည္။ ကၽြန္မ ဘာလုပ္ႏုိင္

မည္လဲ။ ႏုႏု မသမာမႈ ျပဳေလ့ရွိသည္ကို ကၽြန္မ ရြံြ႕ရွာလာၿပီး
တစ္ေန႔ တတ္ႏိုင္သည့္အခါ ခင္မင္တြယ္တာျခင္းကို ျဖတ္တတ္

သည့္အခါ ကၽြန္မ ထြက္ခြားသြားရမည္လို႔ ၾကံစည္ၿပီးပဲ ေနသည္။
ခဲ့၊

ကၽြန္မ မထြက္ခြာႏုိင္ခင္ သူတို႔ ကၽြန္မကို ဘာမွ မေျပာ

ထြက္ေျပးၾကလွ်င္ေတာ့

ကိုႏွင္းႏြယ္ကို

ႏုႏု

ကၽြန္မသည္

မုဒိမ္းက်င့္ေသာေန႔လို႔

ဒိုင္ယာရီထဲမွာ

ေရးမွတ္ခဲ့ပါသည္။

သည္ေလာက္ ကိုႏွင္းႏြယ္ကို ကၽြန္မ ကာကြယ္ခဲ့သည္။ သူက

ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မွ မျပည့္တတ္ေသး။ ေအးလို ႏုံတဲ့ အတဲ့ ႐ိုးတဲ့သူ၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

အလွည့္စား ခံလြယ္တဲ့သူ၊ သူ ႏုႏု ေျပာသမွ်ကို ေအး တစ္ခါက

ယံုခဲ့သလို ယံုခဲ့တာ ျဖစ္မွာပဲ၊ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမလည္နဲ႔

လူငယ္တစ္ေယာက္

ေမွာက္မွားတဲ့အျဖစ္ေပါ့၊

မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

အခ်စ္

“သူတို႔ ထြက္ေျပးၾကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္လံုး မူးေနၾက

တာ ထင္ပါရဲ႕” ဟု အခန္းနီးခ်င္း မိန္းကေလးမ်ားက ကၽြန္မၾကား
ေအာင္ ေျပာၾကသည္။

“မိန္းမက ဟန္ပန္ေလသံသာ ၾကီးေနတာ၊ သိပ္ၿပီး

ေတာ့ေတာ့

“ဘယ္လိုလဲ

ေခတာမဟုတ္”

သူငယ္ခ်င္းရဲ႕

ေထာက္တတ္သည္။
“အို.

ပစ္ကနစ္ေတြ

သူ႕ေလာက္

မရွိဘူး”

.

.

ရွင္းပါဦး”

ပြဲကတာသြားၿပီး

လုိက္ေနတာ

အဖိုးတန္တာ
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လို႔

တစ္ေယာက္ကစလွ်င္
လုိ႔

တစ္ေယာက္က

လေရာင္ေအာက္က

မသိဘူးလား၊

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ပါးစပ္ကေတာ့

ထိန္းသိမ္းတာ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“စီနီယာမမ ျဖစ္လာကတည္းက အေတာ္ထထၾကြၾကြ

ျဖစ္လာတယ္”

“အျပင္က ေရႊမႈန္ႀကဲ”
“အထဲက ႏွစ္လသံုးလ”
“ဘာ ႏွစ္လသံုးလလဲ”
“ကေလးေလ”
“ဘယ္သူ႕ကေလးလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကေလးလဲ”
ရတာပဲ”

“ကာယကံရွင္မမသာ
မအာက်ယ္ဟု

သိလိမ့္မယ္လို႔

အမ်ားက

ေမွ်ာ္လင့္

နာမည္ေပးထားသည့္

ေထာင့္ခန္းမွ ေက်ာင္းသူသည္ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ဆက္အတင္း

ေျပာသည္ကို

ကၽြန္မ

သူတို႔ေျပာတာဟုတ္ရင္
တစ္ေယာက္ရဲ႕

မၾကားခ်င္သည္ႏွင့္

ကိုႏွင္းႏြယ္ရဲ႕

ကေလးလား၊
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ႏုႏု

တံခါးထပိတ္ၿပီး

ကေလးလား၊

တျခား

ဒီအေျခအေနေရာက္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေနၿပီလား၊

ေအးကို

အေပါစားျဖစ္ေအာင္

ေျပာခဲ့တဲ့

၂

ႏုႏု

သူ႕ကိုယ္သူ ဒီလိုအျဖစ္ခံလိမ့္မယ္ မထင္တဲ့ ႏုႏု၊ တကယ္ပဲ
အရက္မူးလို႔ မွားရတဲ့အျဖစ္လား၊ ကၽြန္မ သိပ္မယံုႏုိင္ျပန္ပါ။
ပါသည္။

ႏုႏုကို ေမတၱာမရွိတုိင္း၊ ေျပာၾကတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္
ကၽြန္မႏွင့္

ဘာမွမဆုိင္လို႔

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

သတိ

ေပးပါသည္။ သူတို႔ ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္ခြင့္ရွိသည္။ ကုိႏွင္းႏြယ္

ဆုိသူဟာလည္း

ေအးထင္သေလာက္

ေကာင္းျမတ္သူ

ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္လို႔ အေတြးသစ္ဝင္လာသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ကၽြန္မၾကားမွာ ဘာကတိမွမရွိ၊ ကတိရွိလည္း သူ

ဒီလုိလုပ္တတ္လွ်င္ ကၽြန္မက ၾကည့္ေနလုိက္မည္။ မစြက္ဖက္ခ်င္

ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ကိုႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ ႏုႏုတို႔ ၾကာရွည္မၿမဲ၊ ကြဲကြာၾက

သည္။ ကၽြန္မ ဘင္တန္ေျပာင္းလာၿပီး ေဆးေက်ာင္းတက္တုန္း

ပင္၊ ကၽြန္မ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္လိုစိတ္ မရွိပါ။ ေဆးေက်ာင္းမၿပီး
ခင္

ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္

ရွိပါသည္။
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အဂၤလန္ကို

ထြက္ခြာသြားခ်င္စိတ္ပဲ

ၾကည္ေအး

ထားေသာ

အျပင္ကလူ

ေမာ္လၿမိဳင္မွ

စိတ္ဆိုးေနၾကေသာ

ဦးေလးၾကိဳင္တို႔က

စြန္႔ပစ္ခဲ့တာကို

ကိုႏွင္းႏြယ္ကို

ေက်နပ္ၾကသည္ထင္၏။

ႏုႏုကို

၂

ပစ္ပယ္

သမီးျဖစ္သူက

ကၽြန္မထံ

ေငြ

သံုးေထာင္ပို႔လုိက္ၿပီး ႏုႏုတို႔သားအမိကို မုန္႔ဖိုးဆိုပါသည္။ ကၽြန္မ

ေဒၚၾကီးထံလႊဲလိုက္ၿပီး

ႏုႏုတို႔ကို

အိမ္မွာေနေစဖို႔

စီစဥ္ခုိင္းပါ

သည္။ ကၽြန္မအိမ္ကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္မွာေတာင္ မျပန္ေတာ့

ဘဲ ေဆး႐ံုမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနပါသည္။ ဆရာမ်ားက ကၽြန္မ သိပ္

ၾကိဳးစားတာပဲလို႔ ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ ေဆးေက်ာင္း ေဆး႐ံုကလဲြလို႔
ဘာမွစိတ္မဝင္စားေသာ၊ ေတြ႕ရခဲေသာ ေက်ာင္းသူမ်ဳိးလို႔ ဆိုၾက

သည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေအာင္ၿပီး အလုပ္လုပ္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ရလွ်င္

ရခ်င္း ႏုိင္ငံျခားသြားဖို႔၊ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲဆိုၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ မေစာင့္ခ်င္ပါ။ ကၽြန္မ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သည္မွာ

အလြန္ကံေကာင္းသည္ပင္။

ေအာင္ေအာင္ခ်င္း

တစ္ရက္ပင္

အပိုမေနဘဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းဆက္သြားဖို႔ အဂၤလန္သို႔
စာေရးေလွ်ာက္လႊားမ်ား

တင္ရသည္။

ဆရာရင္းမ်ားက

ေထာက္ခံစာ ေကာင္းေကာင္း ေရးၾကသည္။ ကၽြန္မ ေရႊတံဆိပ္
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ၾကည္ေအး

ဆုေတြ

အျပင္ကလူ

ရျပန္သည္။

ေအာင္ျမင္သူလို႔

၂

ဆိုၾကျပန္သည္။

ေဆးပညာျဖင့္ ဘဝမွာ တစ္လမ္းတည္း သြားေတာ့မည့္သူပင္တဲ့။

ေျဖမယ္၊

ကၽြန္မကလည္း
ၿပီးေတာ့

အမ္အာစီပီကို

အမ္အာစီဆိုက္ဆိုတဲ့

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း

စိတ္ေရာဂါပညာ

ပါရဂူဘဲြ႕အတြက္ သံုးႏွစ္၊ ဘြဲ႕ရၿပီး အဂၤလန္မွာ ဆက္အလုပ္

လုပ္ရမွာက သံုးေလးႏွစ္။

ေဒၚၾကီးသာမရွိရင္

ျမန္မာျပည္

ျပန္ျဖစ္မယ္ေတာင္

မထင္ေတာ့။ ကၽြန္မကို တစ္သက္လံုး ေစာင့္ေရွာက္လာသည့္

ေဒၚၾကီးကို မေသခင္ ျပန္လည္ျပဳစုရမည္။ ေဒၚၾကီးက ဆီးခ်ဳိ

ေရာဂါျဖစ္ၿပီတဲ့။

သူကိုယ္တုိင္က

ရွည္ရွည္ ေနေနရသည္။

သည္လိုႏွင့္ပင္

ဆရာဝန္ဆိုေတာ့

အခ်ိန္မ်ား

အသက္

လ်င္ျမန္စြာကုန္သြားၿပီး

ကၽြန္မ ဆရာဝန္မၾကီးအျဖစ္ ျမန္မာျပည္ျပန္ခဲ့ေတာ့ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္။

ႏုႏုတို႔ အိမ္ေအာက္မွာေနလည္း တစ္လတစ္ခါေတာင္ စကား
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ထုိင္မေျပာမိၾက။ ကၽြန္မက ေဆး႐ံုမွာအခ်ိန္ကုန္ၿပီး ေဆး႐ံုက

အိပ္ခန္းတစ္ခုေတာင္ ယူထားလိုက္ေသး၏။
ကိုႏွင္းႏြယ္

အမ်ားအားျဖင့္

ပန္းခ်ီျပပြဲေတြလုပ္တာ

မႏၱေလးမွာခ်ည္းျဖစ္သည္။

ၾကားရ၏။

ရန္ကုန္ကုိလာ

သည္ဆိုလည္း ကၽြန္မကို သူရွာေဖြသလားမသိ၊ ကၽြန္မက သူ႕ကို

ရွာေဖြဖို႔ စိတ္ကူးေပါက္လည္း ဘာမွမလုပ္ျဖစ္။ သူ႕နာမည္ကို ႏုႏု

နာမည္နဲ႔ ကၽြန္မ ခြဲပစ္လို႔မရ။
မဝိုင္းသမီး

လက္ထပ္ပြဲမွာ

သူႏွင့္ကြၽန္မ

သည္မွာေတာ့ ကံၾကမၼာသက္သက္မဟုတ္။
သူႏွင့္ျပန္ေတြ႕ၿပီး

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

တာလည္း ကံၾကမၼာသက္သက္မဟုတ္။

ျပန္ေတြ႕

ထပ္ေတြ႕ၾက

ကိုႏွင္းႏြယ္ လႈပ္ရွားလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ျဖစ္သည္။

ဒီေတာ့

ကၽြန္မကလည္း
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အသက္ရွင္လႈပ္ရွားေနသူ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

အင္လ်ားလိပ္ဟိုတယ္ကစၿပီး

ဟိုတယ္မွာ

မဟုတ္။

ျပန္ဆံုေတြ႕ၾကျပန္တာလည္း

ကၽြန္မတို႔

ႏွစ္ဦးသေဘာတူ

အင္းလ်ားလိပ္

ကံၾကမၼာသက္သက္

ဖန္တီးခ်က္ပဲ။

တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး တာဝန္ရွိသည္။ တာဝန္ယူသည္။
သြားေတာ့

ကၽြန္မေျပာေသာ
သူ

ႏုႏုပံုျပင္ကို

အံ့အားသင့္လိမ့္မယ္လို႔

၂

နားေထာင္ၿပီး

ကၽြန္မ
ဆံုး

ထင္သေလာက္၊

သူအံ့အားမသင့္။ သူ ဘယ္ေလာက္ ငယ္ရြယ္ႏုံအခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ
ဘယ္ေလာက္ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး သူရဲ႕ ႏုႏုပံုျပင္ကို လွပေအာင္

ျခယ္လိုသည္ျဖစ္ေစ ႏုႏုႏွင့္ အတူေန နီးစပ္လိုက္ျခင္းက သူ႕ကို

သိျမင္ေစလိမ့္မည္။
ၾကီးတာ

သူ

တစ္ခုပဲေျပာသည္မွာ

အခုမွ

သိရတယ္၊

“ကၽြန္ေတာ့္ထက္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ငါးႏွစ္

ကိုယ့္ထက္

တစ္ႏွစ္ေလာက္ငယ္သူကေလးဆိုၿပီး သည္းခံခဲ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကေလးမဟုတ္ပါဘူး၊ ကေလးကို လွည့္ဖ်ားကစားခံရသလိုေတာ့
ခံစားရတယ္”

ထို႔ေနာက္

ကၽြန္မတို႔

စရာေတြ ရွာေဖြေတြ႕တတ္သည္။
ျခင္းဟာ

လူသတၱဝါတခ်ဳိ႕ရဲ႕

ငယ္တုန္းကလိုပဲ
ဆိုးသြမ္းညံ့ဖ်င္း

႐ူးသြပ္တဲ့ေရာဂါေလလား၊

သက္သက္ေလလား။
တတ္တဲ့

“လူတစ္ေယာက္ဟာ

အေျခအေနမွာရွိရင္

မသမာ

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ၾကမ္းတမ္း
ယုတ္မာမႈ

အေကာင္းနဲ႔အဆိုးကုို
လူသတ္မႈအတြက္၊

အတြက္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ရမယ္” လို႔ သူထင္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္

ေဆြးေႏြး

ဘုရားတရား

ခြဲျခား

မုဒိမ္းမႈ

ၾကည္ညိဳလိုက္စားသူ

ငါးပါးသီလမွာေတာ့

ယံုၾကည္တယ္၊

ဒီလိုေျပာလို႔ ေအးက ရယ္ခ်င္မယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ ငါးပါး သီလက

လူ႕ဘဝမွာ

ဘယ္လိုအရင္းခံ
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ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္တည္းမႈမ်ဳိးနဲ႔

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေနသင့္တယ္လို႔

အက်ဥ္း႐ံုးၿပီး

သူဆိုသည္။

“ေအးရဲ႕

စိတ္နဲ႔သီလ

လို႔

စိတ္ေရာဂါပညာသမားအျဖစ္နဲ႔ကေတာ့

မလံုျခံဳႏုိင္ေတာင္

တစ္မ်ဳိးေျပာရရင္

ေျပာျပထားတာပဲ”

၂

စိတ္တြင္းက

ကိုယ္နဲ႔

လံုျခံဳရမယ္ေပါ့၊

ဘယ္ေလာက္ျပစ္မွားမိလည္း

လက္မပါရင္ ၿပီးႏိုင္တယ္၊ လက္ခံႏုိင္တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာတရား

ေလာက္ မက်ဥ္းက်ပ္ဘူး” ဟု ကၽြန္မက ေျပာသည္။
“ၿပီးေတာ့

လူသတ္မႈ၊

တခ်ဳိ႕စိတ္ေရာဂါ

မုဒိမ္းမႈစတဲ့

ယံုၾကည္ၾကတယ္၊

ေထာင္သားေတြရဲ႕

မသမာမႈေတြဟာ

တစ္ခါတုန္းက

ဆရာဝန္ေတြက
႐ူးသြပ္ျခင္းလို႔

ေသသြားတဲ့လူသတ္သမား

ဦးေႏွာက္ေတြကို

သံုးေထာင္ေလာက္

ထင္တယ္၊ ခြဲစိတ္စစ္ေဆး၊ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ေတာ့ အထဲမွာ

ကင္ဆာလံုးေတြေတြ႕တာ အမ်ားၾကီးလို႔ဆိုတယ္”

သူက “မသမာတဲ့လူတုိင္းရဲ႕ ဦးေႏွာက္မွာ ကင္ဆာ

ျဖစ္ေနတယ္လို႔ေတာ့ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ မဆိုင္ႏုိင္ဘူးမဟုတ္လား၊
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

တစ္နည္းေျပာရရင္

၂

ဦးေႏွာက္ကင္ဆာရွိတုိင္းလည္း

လူသတ္သမား၊ မုဒိမ္းေကာင္မျဖစ္ဘူး”
“သူေျပာတာမွန္ပါတယ္၊

ယုတ္မာသူမဟုတ္ဘူး၊

စိတ္ေရာဂါရွိသူတုိင္းလည္း

ယုတ္မာသူတုိင္းမွာလည္း

မရွိဘူး”

စိတ္ေရာဂါ

“ကၽြန္ေတာ္က လူဆိုတဲ့သတၱဝါဟာ သူ႕အၾကီးက်ယ္၊

အထြန္းလင္းဆံုး

ဦးေႏွာက္ေၾကာင့္

တိရစာၦန္ေလာကမွာ

ပိုၿပီးပဲ

အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့

တာဝန္ၾကီးတယ္ထင္ပါတယ္၊

တာဝန္ယူရမယ္ ထင္ပါတယ္”
ပက္ပီကို

ကၽြန္မက သေဘာတူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာင္ေလး
သတိရၿပီး

အထင္မေသးနဲ႔ေနာ္၊
သူတို႔မွာ

“တိရစာၦန္ဆိုၿပီး

လူ႕ထက္ျမင့္ျမတ္

လူေတြဦးၫႊတ္ႏုိင္တဲ့

အရည္အခ်င္းေတြ

သူတို႔နဲ႔

တကယ္ရင္းႏွီး

ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ျမင္ႏုိင္လိမ့္မယ္”
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သူတို႔ကိုေတာ့

တိရစာၦန္ေတြဟာ

ႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြရွိတယ္၊
တတ္ရင္

ပိုၿပီး

ဆက္ဆံ

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအးရဲ႕

ပက္ပီေလးက

သိပ္ခြၽဲတာ”

လို႔

၂

သူက

ကၽြန္မစိတ္ကုိ ဖတ္မိသလို ရယ္ျပံဳးဆဲ “ေအးရဲ႕ ပက္ပီေလးက

သိပ္႐ိုးေျဖာင့္တယ္၊ သစၥာရွိတယ္၊ ခ်စ္တတ္တယ္၊ ေအးအတြက္
ျဖစ္ႏုိင္ရင္

လိုအပ္ရင္

ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေျပာမိသည္။
“အဂၤလန္မွာတုန္းက

တိရစာၦန္ကုဆရာဝန္၊
တိရစာၦန္ေတြနဲ႔

အသက္ေသခံမယ့္ပံုပဲ”

လို႔

ေအးရဲ႕မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က

သူႏွင့္ခဏခဏ

ဆက္ဆံခြင့္ရခဲ့တယ္၊

ေအး

လိုက္သြားၿပီး

တိရစာၦန္ေတြ

အေၾကာင္း စာဖတ္၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္တယ္၊ လူေတြကုိ မသမာမႈ

လုပ္တတ္တယ္ဆိုၿပီး
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့တယ္”

သည္။

ၿငီးေငြ႕တဲ့အခါ

တိရစာၦန္ကုဆရာဝန္ပဲ

“ဟုတ္လား. . . ေအး” လို႔ သူက စိတ္ဝင္စားလာ
“သူသိတယ္မဟုတ္လား၊

အစာရွာတတ္တာ၊
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ေမ်ာက္ေတြ

ေျမေခြးေတြ

မိသားစုစနစ္နဲ႔

အုပ္နဲ႔ခ်ီၿပီး

အခ်င္းခ်င္း

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾကတာ၊

ဆင္မတစ္ေကာင္

ဆင္မ

ေရာက္လာၿပီး

သားေမြးရင္

ကေလးကို

ေရွာက္တာ၊

ငွက္မ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာဟာ

ေရာဖခင္ပါ

ဥမဥခင္

တစ္စံုတည္း

သစၥာရွိရွိစံုဖက္ၿပီး

အစာရွာေကၽြးၾက၊

ျမတ္ႏုိင္ပါတယ္”

အိမ္အတူေဆာက္ၾက၊

မရႊင္ပ်ႏုိင္ဘဲ

အေဒၚ

ကူညီေစာင့္

ေနတတ္ၾကတယ္၊

အပ်ံသင္ေပးၾကနဲ႔

ကိုႏွင္းႏြယ္က

ေသအထိ

၂

အဖိုအမ
မိခင္

သားငယ္ကို

လူေတြထက္

ျမင့္

“ကၽြန္ေတာ့္ကို

တုိက္

႐ိုက္တုိက္ခိုက္လိုက္တာလား ေအးရယ္” လို႔ေမးေတာ့-

“ဒီလုိ မရည္ရြယ္ပါဘူး၊ တိုက္ခိုက္ခ်င္စိတ္ မရွိပါဘူး”
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ပန္းခ်ီဆြဲရမွျဖစ္မယ္၊

ေနေပ်ာ္ေသာ

ေပ်ာ္မယ္ဆိုတဲ့ေရာဂါရွိတာ ေအး သိတာပဲ၊ စကားတစ္ခုကလည္း

မကိုခင္မွ ဥကိုခင္တယ္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ သားကိုေမြးခြင့္ အတူ

ၾကာၾကာေနခြင့္လည္း မရခဲ့ဘူး”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

ကၽြန္မက ခဏေတြေဝၿပီး “သူခ်စ္ေတာ့ ခ်စ္တတ္သူပဲ၊

ေအးနဲ႔လည္း အတူေနခြင့္မရတာ အၾကာၾကီးပဲ၊ ေအးကိုေတာ့ သူ

လိုက္ရွာတယ္”
“အို

အဲဒါက

မေျဖရွင္းတတ္ဘူး၊

တျခားစီပဲ၊

ဒီအခ်စ္ဆိုတဲ့

ဒါပဲေျပာတတ္တယ္၊

ၾကီးမားခမ္းနားလွတဲ့၊

ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွတဲ့ တြယ္ၿငိမႈလို႔ ဆုိရမလား၊ အဲဒီ ကိစၥက

အေျဖမရွိတဲ့ ေမးခြန္းပဲ၊ ေအး ေျပာတဲ့ တစ္စံုတည္းတြဲဖက္ၿပီး

သစၥာရွိရွိ ေသအထိေပါင္းၾကတဲ့ ဝန္ပိုငွက္၊ သိန္းငွက္ေတြကပဲ
ေျဖႏုိင္ပါလိမ့္မယ္”

ကၽြန္မက

မယံုဘူးလား၊

ၾကံဳၾကိဳက္ရတာ”

ေစာင့္ေနဆဲ

မေပ်ာ္ဘူးလား၊

“သူသိသားနဲ႔”

သူကေျပာသည္မွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လို႔ေျပာေတာ့

“ေအး

အဲဒီအခ်စ္ကို

သူ႕ထံုးစံအတုိင္း

အရင္တစ္ခါကလိုပင္ “သူငယ္ခ်င္းေကာင္းပီပီ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာစမ္းပါ” လို႔ သူက စတတ္သည္။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအး

သတိရေသးလား၊

ထားတဲ့ကဗ်ာ ေအးကို ရြတ္ျပတာ”

ကၽြန္ေတာ္

၂

တစ္ခါကစပ္

“သူကဗ်ာေတြ သိပ္ရြတ္တာပဲ၊ ဘယ္ကဗ်ာလဲ”
“ေမာင္အလာ”
လာ”

ဆိုလိုက္သည္။

လို႔

သူက

လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္

“ေမာင္အလာ
သဥၥာေညာင္ဦး၊ ႏွင္းဆီဖူးလည္း
ပြင့္ျမဴးလွစ္သစ္၊ ေျဖာင့္ျဖဴးခ်စ္နဲ႔
မူးယစ္ရနံ႔၊ ခန္းလံုးပ်ံ႕ေတာ့
မရြံ႕ေတာ့ၿပီ၊ လြတ္ခဲ့ၿပီပင္
ေႏွာင္ခ်ည္သစ္ဖန္၊ တြယ္ၿငိျပန္သည္” ဆိုတာ။
ကၽြန္မက

ေႏွာင္ခ်ည္နဲ႔
တာလဲ”

“မွတ္မိတယ္၊

တြယ္ၿငိေနတယ္ဆိုၿပီး
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အၿမဲေမးမိေနတာက

ဘာကိုမရြံ႕တာ

လြတ္ခဲ့

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ကၽြန္ေတာ္က

နားလည္ၿပီးသားေပါ့၊

အဲဒီကဗ်ာ

ေအးက

၂

စပ္တဲ့လူဆိုေတာ့

ေမးမလားလို႔

အၾကာၾကီး

ေစာင့္ခဲ့ရတယ္၊ ခုမွေမးတယ္၊ ေအးက ကၽြန္ေတာ့္ ႏွင္းဆီဖူးပဲ၊

မရြံ႕ေတာ့တာ၊ လြတ္ခဲ့ခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးမရွိ၊
အဓိပၸာယ္မရွိ အလကား၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြပဲ”
သူက

ေသြးေဆာင္လာသည္။

ေအးကို

ေပြ႕ဖက္

ရင္းႏွီးလာသည္။ ကၽြန္မတို႔ နမ္း႐ႈပ္ယစ္မူးလာသည္။ ၿပီးေတာ့

မေနာခ်စ္၊ ကာယအခ်စ္ကို ေရာေႏွာၿပီး အဆံုးစြန္ အျပန္အလွန္
ပိုင္ဆုိင္ျခင္းကို

သက္ေသျပဳၾကၿပီး

ႏွင္းႏြယ္နဲ႔

သင္းေအးကို

လူသတၱဝါႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝအသစ္ကို ဖန္တီးၾကသည္။ လံုးဝ

တြယ္ၿငိခဲ့ေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ သည္လိုပင္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ၿပီး

နားေနအိပ္စက္ၾကျခင္းကလြဲ၍ အၿမဲတမ္းႏိုးၾကားၿပီး အခ်ိန္တေရြ႕

ေရြ႕ ကုန္ဆံုးေနသည္ကို သတိရွိေနၾကသည္။ ကၽြန္မတို႔ စကား
ႏွင့္မေျပာေသာ္လည္း စိတ္ခ်င္းေျပာထားတာေတြရွိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔

ျပန္ေတြ႕ၿပီး

ေအးခ်မ္းရၿပီိဆိုေတာ့

စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ႏုိင္ၿပီေပါ့” လုိ႔ သူက ဆိုေတာ့
Burmesebooks.wordpress.com

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

၂

“ဟုတ္တာေပါ့ ႏြယ္ေလးရယ္” လို႔ ကၽြန္မက သေဘာတူလိုက္ပါ

သည္။ သူက သေဘာက်ၿပီး ရယ္ေသးသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ကေလာကအိမ္ကို ေရာင္းဖို႔လုပ္ရမယ္”
“သူ ပဲရစ္သြားခ်င္တယ္ေပါ့”
သိတာပဲ”

“မသြားရရင္

အေသေျဖာင့္မယ္မဟုတ္ဘူး၊

ေအး

“အို. . . ေအးသိတာေပါ့၊ သူ႕ကို ပဲရစ္သြားေစခ်င္ပါ

တယ္၊ ငယ္ငယ္တုန္းကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား၊ ေအး

ပို႔ေပးပါ့မယ္လို႔”

“ေအးက

သိပ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ”

ဖ်တ္ခနဲ နမ္းေသးသည္။

လို႔

ကၽြန္မက

“အိမ္ကို မေရာင္းပါနဲ႔၊ သူ႕ေမေမ အေမြမဟုတ္လား၊

သူတြယ္တာတယ္မဟုတ္လား၊ သူမရွိတုန္း ေအး ၾကည့္ထား

မွာေပါ့”
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ကၽြန္မရဲ႕

လက္သူၾကြယ္မွာ

၂

သူဝတ္ေပးထားသည့္

ျမလက္စြပ္ကို အလင္းေရာင္မွာ လက္ျဖန္႔ခါျပၿပီး တလက္လက္
ရႊန္းပေစလိုက္သည္။

သူ႕မွာ

အဖုိးတန္ရတနာ

သိမ္းဆည္းထားသည္မွာ သည္တစ္ခုသာ က်န္ေတာ့သည္တဲ့။
သူ႕ေမေမကလြဲလို႔

ဘယ္သူမွမဝတ္ခဲ့ေသာ၊

သူျမတ္ႏုိးခဲ့ေသာ

လက္စြပ္ပင္။ အေသာင္းအသိန္းတန္မည္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါသည္။

ရွားပါးေသာ အရည္အေသြးရွိပါသည္။ သူ ကၽြန္မကို သူ႕အေမရဲ႕

ရတနာ ေပးခဲ့ၿပီ။

“ၾကည့္ပါဦး

ဘယ္ေလာက္

ဒီလက္စြပ္ကိုဝတ္လုိက္ေတာ့

ခ်မ္းသာေနၿပီလဲ

သူနားလည္ေစလိုက္ပါသည္။

သူသိၿပီေပါ့”
သူ႕အတြက္

လို႔

ေအး

ကၽြန္မက

ပဲရစ္သြားဖို႔

ေလယာဥ္ပ်ံလက္မွတ္၊ ပဲရစ္မွာေနႏုိင္ဖို႔ ခ်က္လက္မွတ္ ကၽြန္မ

ေပးမည္ကို

သူ

ျငင္းခြင့္မရွိႏုိင္ေတာ့။

သူဆင္းရဲေနမယ္ဆိုတာ

မျဖစ္ႏုိင္။

ေအး

ခ်မ္းသာေနၿပီး၊

မျဖစ္ေကာင္း။

သူ

ခ်မ္းသာေနၿပီး ေအး ဆင္းရဲေနမယ္ဆိုတာေကာ ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္း

သလားလို႔ေမးေတာ့ ေအးသူ႕ကို အၿမဲႏုိင္ခဲ့တာပဲတဲ့။
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ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

“ေအးလည္း

လန္ဒန္ေရာက္တဲ့အခါ

လာဦးမွာပဲ၊ ပဲရစ္နဲ႔ နီးနီးေလးပဲ”

၂

သူ႕ဆီေရာက္

သူက ဘာမွမေျပာသည္ကို ကၽြန္မ ခြင့္လႊတ္ပါသည္။
“သူ႕ကို

လာမေႏွာင့္ယွက္ပါဘူး၊

သူ႕ကို

တစ္

တစ္ခါႏွစ္ခါ

လာ

ေယာက္တည္း

သံုးႏွစ္ေလာက္

ပစ္ထားလိုက္ဦးမယ္၊

လည္မယ္၊

လို႔

သူ

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့
ဟင္”

တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္၊
စီစဥ္သည္ကို

ကၽြန္မလည္း ေဆး႐ံုျပန္မည္လို႔ သတိရသည္။
ကၽြန္မတို႔

လက္ခံပါသည္။

ဒီလိုစခဲ့ေသာဘဝသည္

ေသေတာ့မွပဲ

ၿပီးဆံုးလိမ့္မယ္ ထင္ပါ၏။
ဘယ္သူနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္

“ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္ေရာက္ေနေန၊

ေတြ႕ဆံုၾကံဳၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ

သည္ျဖစ္ေစ၊

ျပန္လာရမယ့္သူ

ေအး

တစ္ေန႔ေတာ့

လာခဲ့ ေရာက္ခဲ့မွာပဲ၊ သိပ္မၾကာႏုိင္ပါဘူး”
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ေအးတစ္ေယာက္ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္၊

မေစာင့္သည္ျဖစ္ေစ

ဘာလုပ္ေနေန၊
ေစာင့္

ကၽြန္ေတာ္

ၾကည္ေအး

အျပင္ကလူ

ဒါကေတာ့

ကိုႏွင္းႏြယ္ရဲ႕

ကတိေပးေလ့မရွိေသာသူရဲ႕

ကတိ၊

၂

ေနာက္ဆံုးစကား၊

ကၽြန္မက

ဘာကတိမွ

မေပးပါ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ၾကားမွာ ဘာကတိမွ ရွိဖို႔မလုိပါ။

ၾကည္ေအး
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