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                                  ဖ်ားEနတဲ့ၿမIU႕ 
 

 

ကြၽန္မကIU AIပ္Eပ်ာ္Eနရာက ႏ IUးလIUက္သည့္Aရာတစ္ခ Uခ U ရွIခ်င္ ရွIလ Iမ့္မည္။ဘာလဲဟU ကြၽန္မ မသIပါ။ 

ႏ IUးEနက်Aခ I်န္မဟUတ္ဘဲ ႏ IUးလာ ရသည္ကIUသာ ကြၽန္မသIသည္။ AIပ္ရာမွ 

႐ Uတ္တရက္ႏ IUးလာEသာ္လည္း 

 

ခ်က္ခ်င္းမ်က္လ Uံးဖြင့္၍ မရပါ။ ကြၽန္မဆက္လက္AIပ္Eပ်ာ္ခ်င္Eသးသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခ Uလ Uံး 

တIတ္ဆIတ္ၿင Iမ္သက္Eနသည္။ AIမ္Eရွ႕AE၀းEျပးကားလမ္းမEပၚမွာ ၾကားEနက် 

ကားႀကီးကားငယ္တ IU႕၏ ဆူညံသံကIU မၾကားရEသး။ ကတၲရာလမ္းမEပၚ ကားဘီးႀကီးမ်ား 

ျဖတ္သြားသျဖင့္ ထြက္Eပၚလာသည့္ တUန္ခါမU Eၾကာင့္ ကြၽန္မ၏ AIပ္ရာလည္း မလUပ္ခတ္Eသး။ 

AားလUံးၿင Iမ္သက္Eနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

သIU႕Eသာ္ ဆက္လက္AIပ္Eပ်ာ္ရန ္ႀက IUးစားEနစU္မွာပင္ မ်က္လ Uံး မဖြင့္ရEသးဘဲ ဒါ 

ကြၽန္မAခန္းမဟUတ္ဘူးဟU ကြၽန္မသIလIUက္သည္။  

 

Aျမင္Aာ႐ UံAရ ထူးျခားမUကIU ဘာမွ် မျမင္ရEသးမီပင္ ကြၽန္မသည္ထူးျခားမUကIU ႐ Uတ္တရက္ 

သIလ IUက္ပါသည္။ ကြၽန္မ၏ ႏွာEခါင္းထဲသ IU႕ တ IUး၀င္လာသည့္Eလ။ ကြၽန္မ ႐ွဴ႐ွIUက္လ IUက္သည့္ EလAရ 

ကြၽန္မသIလ IUက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ ကြၽန္မ Aခန္း မဟUတ္ဘူး။ဘာျဖစ္လ IU႕လဆဲIUEတာ့ 

ကြၽန္မ႐ွဴ႐ွUIက္လ IUက္ ရသည့္ Eလက သ Iပ္က IU သန္႕စင္လန္းဆန္းၿပီး EAးျမEနလIU႕ပဲ။ 

 

ကြၽန္မ မ်က္လUံးဖြင့္ၾကည့္လIUက္သည္။ Eန႕၏ Eရာင္ျခည္Aသစ္Aတြက္ Aစပ်UIးသည့္ Aလင္းEရာင္ 

မွIန္မွIန္ကEလး Aခန္းထဲသIU႕ စတင္၀ငE္ရာက္ Eနၿပီ။ သ IU႕Eသာ္ AEမွာင္လည္း မကUန္Eသး။ 

ျမင့္မားEသာ မ်က္ႏွာၾကက္တစ္ခ UကIU ျခင္Eထာင္ဇာAမIUးAား Eဖာက္ထြင္းလ်က္ ျမင္လ IUက္ရသည့္Aခါ 

ကြၽန္မ နည္းနည္း ၿပUံးမIသည္။ ကြၽန္မAခန္းတြင္Eတာ့ မ်က္ႏွာၾကက္သည္ ရွစ္Eပသာ ျမင့္Eသာ 

A Uတ္ၾကမ္းခင္းတစ္ခ U ျဖစ္Eလသည္။ ကြၽန္မ ဘယ္ကIU Eရာက္Eနခဲ့တာပါလ Iမ့္ ။ 

AIပ္ခ်င္မူးတူးရီE၀EနစU္ ကြၽန္မထံမွာ AသIUာဏ္မ်ား ၊ ဆင္ျခင္မUမ်ား Aၿမဲလ IU လ IU 

ကင္းကြာလ်က္ရွIတတ္သည္။ 

 

ကြၽန္မျဗUန္းခနဲ AIပ္ရာမွ ထလIUက္သည့္Aခါ ကြၽန္မကIUယ္Eပၚမွ Eစာင္တစ္ထည္သည္ AIပ္ရာEပၚသIU႕ 

က်သြား၏။ ကြၽန္မ၏ Aခန္းမွာEတာ့ Eစာင္ၿခံU ၿပီး မAIပ္ရတာ ႏွစ္Eပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္မသည္ 
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EႏြးEထြးEသာ ဂြမ္းEစာင္ 

 

ကEလးကIU ကIUင္ၾကည့္ၿပီးEနာက္ ျပတင္းEပါက္မွတစ္ဆင့္ Aျပင္ကIU လွမ္းၾကည့္ လ IUက္သည္။ 

ဟIUးAE၀းမွာ ျပာမUIင္းEသာ Eတာင္တန္းႀကIးမ်ား။ ကြၽန္မကIU Aႏၲရာယ္ တ IU႕မွ တားဆီးကာကြယ္Eပးမည့္ 

ဟန္ျဖင့္ IEႁႏၵရရ င Uံ႕ၾကည့္ႏွစ္သ Iမ့္EနEသာ Eတာင္တန္းႀကီးမ်ားက IU ကြၽန္မျမင္ရသည္။ မ်UIးရ႕ဲ 

Eတာင္ျပာတန္းႀကီးEတြEပါ့။ 

 

မ်UIးEရ .... 

 

ကြၽန္မ ခပ္တIUးတIUး လႊတ္ခနဲEခၚမIသည္။ 

 

မ Iသြယ္ .. ႏIUးၿပီလား 

 

သူ႕Aသံက AIပ္ခ်င္မူးတူးAသံမဟUတ္။ သူႏ IUးEနတာ ၾကာၿပီထင္ပါရဲ႕။ 

 

AIU...မဟ Uတ္ဘူး၊ သူညက ႏIUက္ဂ်ဴတီEလ။ Eဆး႐Uံမွာ ညAIပ္ရတာ မဟUတ္လား။ 

 

ႏ IUးရင္ ထြက္ခဲ့Eတာ့ကြာ၊ ငါဒီမွာ Eကာ္ဖီEဖ်ာ္Eတာ့မလIU႕၊ လာနင္လာလUပ္Eတာ့  

 

ကြၽန္မ Eည့္ခန္းEရာက္သြားEသာAခါ သူသည္ စားပြဲEဘးမွာ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ AလUပ္႐Uပ္Eနရာက 

လွည့္ၾကည့္သည္။ AEရွ႕Eကာင္းကင္ဆီက Aလင္းEဖ်ာ့Eဖ်ာ့ႏွင့္ ဖEယာင္းတIUင္ မီးမွIန္မွIန္၏ 

Aလင္းႏွစ္ခ UEပါင္းစပ္ၿပီး သူ႕မ်က္ႏွာက IU ျမင္ရျခင္းျဖစ္Eသာ္လည္း ခပ္၀ါး၀ါးဓါတ္ပ Uံတစ္ခUက IU ၾကည့္ရ 

သလIUရွIသည္။ သူ႕ထံမွာ ကြၽန္မ သဲသဲ ကြဲကြဲျမင္ရသည္က ဘာကIUမဆ IU Eရာင့္ရဲလြယ္သည့္ AၿပံUး။ 

ဘ၀ကIU Aၿမဲ Eက်နပ္ႏွစ္သIမ့္သည့္ AၿပံUးသာျဖစ္ သည္။ 

 

နင္ပဲ Eဖ်ာ္လIUက္ပါ မ်UIးရာ ၊ ငါ မ်က္ႏွာလည္း မသစ္ရEသးဘူး၊ Eနာက္ၿပီး နင္Eဖ်ာ္တာက 

ပ IUEကာင္းပါတယ္ 

 

ကြၽန္မ လူလည္က်သည္ကIU ရ Iပ္မIEသာ သူက ဘာမွမEျပာဘဲUၿပUံးEနပါသည္။ 

 

EရEႏြး ဘယ္ကရလဲ မ်UIး 
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သူ Aသံထြက္ရယ္EမာလIUက္၏။ 

 

ဘယ္က ရရမလဲဟ ၊ ငါ့ဟာငါ EရEႏြးAIUး တည္ထားတာEပါ့ 

 

မီးEသြးန႕ဲ .... 

 

EAးEပါ့ ၊ ငါျပန္Eရာက္Eနတာ နာရီ၀က္Eလာက္ ရွIၿပီ 

 

မီးEသြးမီးဖ IUမွာ မီးEမႊးဖ IU႕ ကြၽန္မကျဖင့္ Aလြန္ပ်င္းပါသည္။ 

 

နင္ မ Iန္းမ မယူEသးဘူးလားဟင္ ..မ်UIး 

 

သူ Eကာ္ဖီမUန္႕မ်ားခပ္ထည့္ရင္း မ်က္ႏွာတည္သြား၏။ 

 

EစာEစာစီးစီး ဘာEမးခြန္းEတြ လာEမးEနမွန္း မသIဘူး၊ သြားကြာ .... မ်က္ႏွာသစ္ခ်ည္၊ EဟာဟIU 

Aခန္းရဲ႕Eနာက္မွာ AUတ္ကန္ႀကီး ရွIတယ္၊ ဒီက ဖEယာင္းတIUင္ ယူသြား 

 

ကြၽန္မ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး A၀တ္Aစားလဲကာ ျပန္ထြက္လာသည့္ Aခ် Iန္တြင္ Eကာ္ဖီ၏ Eမႊးရနံ႔သည္ 

တစ္AIမ္လUံး ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ ရွIသည္။ ကြၽန္မ EစာEစာက စကားက IU ယခUမွ ျပန္၍ဆက္EျပာလIUက္ပါသည္။ 

 

မဟUတ္EသးဘူးEလ မ်UIးရ႕ဲ၊ နင့္Aသက္လည္း ငယ္Eတာ့တာမွ မဟUတ္တာ၊ Aသက္ ၄၀ Eရာက္ဖ IU႕ 

သUံးႏွစ္Eလာက္ပဲ လ IUEတာ့တာEလ၊ ငါတIU႕ နင္တIU႕ရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္းEတြျဖင့္ သားသမီးEတြ ၆ တန္း၊ ၇ 

တန္းEတြ Eရာက္ကUန္တဲ့လူနဲ႕ ၊ သားသမီးEလးငါးEယာက္ရEနတဲ့လူန႕ဲ၊ ဆရာ၀န္မတစ္Eယာက္ 

Aပ်UIႀကီးျဖစ္တာ A့ံၾသ စရာ မEကာင္းEပမယ့္ ဆရာ၀န္တစ္Eယာက္ လူပ်UIႀကီးျဖစ္EနတာEတာ့ 

A ံ့ၾသစရာ Eကာင္းတယ္Eနာ၊ ပတ္၀န္းက်င္က AထူးAဆန္းEတြ Eလွ်ာက္EတြးကUန္လ Iမ့္မယ္ 

 

ခ်ီးမွပဲ 

 

သူဆဲEရးလွ်င္ ကြၽန္မAၿမဲတမ္း EAာ္ရယ္Eလ့ရွIသည့္AတIUင္း AခUလည္း ကြၽန္မ 

EAာ္ရယ္ပစ္လIUက္ပါသည္။ 
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ဟ .. AဲEလာက္ EAာ္မရယ္နဲ႕၊ ဟIUဘက္က ဆာဂ်င့္AIမ္ကပ္လ်က္Eနာ္၊ သူမ်ားတကာ 

လန္႕ႏ IUးကUန္Uီးမယ္၊ မ Iန္းကEလးဆIUတာ A ဲEလာက္ Aရယ္မသန္ရဘူး၊ 

 

နင္ A ဲဒါEၾကာင့္ ယူမယ့္လူမရွIဘဲ Aပ်UIႀကီး ျဖစ္Eနတာ 

 

ထIUစကားမ်UIးျဖင့္ ကြၽန္မAား မၾကာခဏ ဆြEပးတတ္Eသာ Eယာက်္ားEလး သူငယခ္်င္း မ်ားတြင္ 

သူတစ္Eယာက္သာ လူလြတ္ျဖစ္Eနသည္။ က်န္သည့္ လူEတြက AIမ္Eထာင္က်ၿပီး မ IသားစUကIUယ္စီႏွင့္ 

ျဖစ္Eနၿပီ။ သီတင္းတစ္ခါ ကြၽတ္တIUင္း ကြၽန္မAား Aခံရခက္EAာင္ စçEနာက္ကာ ႏွIမ္ခ်Aျပစ္တင္Eလ့ 

ရွIပါသည္။ 

 

EျပာၾကEပါ့ဟာ ၊ EျပာၾကEပါ့၊ မခံခ်င္စ Iတ္န႕ဲ Eကာက္ယူပစ္လ IUက္ျပန္ရင္ လည္း ငါပဲ ဘ၀ဆUံးရUီးမွာ 

ထIUစကားျဖင့္ ကIUယ့္ကIUယ္ကIUယ္ ျပန္ဆ Uံးမလ်က္ သူတIU႕၏ စçEနာက္ သEရာ္မUကIU တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ 

တင္းခံခဲ့ရသည္။ 

 

Eယာက်္ားယူလ UIက္ရင္ ဘ၀ဆUံးမယ္လIU႕ နင့္ဘယ္သူက Eျပာလဲ၊ A ဲဒါEတြEပါ့၊ A ဲဒါEတြEၾကာင့္ 

နင့္ကI Uငါ Aျမင္ကတ္တာ သူမ်က္Eမွာင္ၾကUတ္ၿပီး Aျပစ္တင္သည့္Aခါ ကြၽန္မ Aၿမဲလ IUလ IU 

မခ I်Uမခ်U္ၿပံUးလ်က္ ၿင Iမ္Eနခဲ့တတ္ ပါသည္။ 

 

တကယ္Eတာ့ သူႏွင့္ကြၽန္မ ခင္မင္ရင္းႏွီးလာခဲ့သည္မွာ ဆယ့္ငါးႏွစ္ Eက်ာ္ၿပီ။ သူ ဘာEၾကာင့္ မIန္းမ 

မယူျဖစ္Eသးသည္က IU ကြၽန္မAသIဆUံး၊ ထIU႕Aတူ ကြၽန္မဘာEၾကာင့္ AIမ္Eထာင္မျပUျဖစ္သည္ကIUလည္း 

သူAသ IဆUံးျဖစ္ပါသည္။ 

 

Eပါင္မ Uန္႕ ၾကက္UEၾကာ္ႏွင့္ Eကာ္ဖီEသာက္ၿပီးသည့္Aခါ EနEရာင္ျခည္ကIU ကြၽန္မတIU႕ ျမင္ရၿပီ။ 

AEရွ႕ဘက္Eတာင္တန္းEတြဆီမွ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာ Eသာ EနလUံးကIU ကြၽန္မတIU႕ ႏွစ္Eယာက္ 

Eစာင့္ၾကည့္ျဖစ္ၾက၏။ 

 

ႏွင္းျမဴဖUံးလႊမး္သျဖင့္ ျပာမUIင္းEနEသာ Eတာင္တန္းႀကီးမ်ား၏ ထ Iပ္စြန္းပ IUင္းဆီတြင္ 

EနEရာင္ျဖာက်လာသည့္ ျမင္ကြင္းမွာ Aလြန္လွပ 

ခမ္းနားသည္။Eရာင္ျခည္တန္းကEလးမ်ားEAာက္မွာ မUန္တစ္၀က္ လင္းတစ္၀က္ျဖစ္EနEသာ 

Eတာင္တန္းမ်ားသည္ ကြၽန္မတIU႕Aား လွမ္းၾကည့္ၿပUံးျပEနသလIU ခံစားရ၏။ 
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Eက်ာက္မဲက ညEတြမွာEတာ့ ၾကယ္Eတြလည္း စUံမွာEပါ့Eနာ္..မ်UIး 

 

ကြၽန္မစကားက IU သူနားမလည္ပါ။ သူ ကြၽန္မAား မ်က္Eမွာင္တြန္႕Eကြးလ်က္ 

 

ၾကည့္ပါသည္။ 

 

ၾကယ္စ Uံတာ မစ Uံတာ ငါက ဘယ္လIUလ Uပ္ သ Iမွာလဲ သြယ္သြယ္ရ ၊ Eဆးခန္းက Aျပန္ညEတြမွာ ငါ 

တစ္Eယာက္တည္း AIမျ္ပန္Eရာက္ခ်င္Eဇာနဲ႕ ဆ IUင္ကယ္ကIU Aျပင္းEမာင္းလာ၊ လမ္းမွာ Aမွတ္တမ့ဲ 

ဆUံႏ IUင္ မယ့္လူတ IU႕ စက္ဘီးတ IU႕ ဆ IUင္ကယ္တIU႕က IU မ်က္ျခည္မျပတ္Eစာင့္ၾကည့္၊ Eဆာင္းရာသီEတြမွာဆIU 

မ်က္ႏွာကIU ျဖတ္တ IUက္တဲ့EလကIU Eကာ္ဆဲ၊ မ်က္မွန္ကIU လာကပ္တဲ့ ႏွင္းမUန္ EတြကIU Eကာ္ဆဲ.... 

တျဖည္းျဖည္းEAးစက္ထUံက်င္လာတဲ့ လက္EတြကIU Eဒါသျဖစ္၊ 

 

ဘယ္လIUလ Uပ္ၿပီး Eကာင္းကင္က IU Eမာ့ၾကည့္ႏ IUင္ပါ့မလဲ၊ Eကာင္းကင္က သူ႕ဟာ သူEန 

ၾကယ္Eတြကလည္း သူ႕ဟာသူEန၊ ငါကလည္း ငါ့AIမ္ငါ ျပန္Eပါ့.... ဒါပဲEပါ့ 

 

ထIU႕Eနာက္ သူကြၽန္မဘက္ တည့္တည့္လွည့္ၾကည့္သည္။ 

 

Eနစမ္းပါUီး၊ နင္ ဒီAရြယ္ႀကီးEရာက္တဲ့AထI ၾကယ္Eတြ လEတြAEၾကာင္းEတြးEနတUန္းပဲလား၊ 

စ Iတ္ကူးယU္တUန္းပဲလား 

 

ကြၽန္မ မၿပUံးမရယ္ဘဲ သူ႕ကIU Eခါင္းယမ္းျပလIUက္မIသည္။ 

 

ဒါ စ Iတ္ကူးယU္တာမဟ Uတ္ဘူး မ်UIးရ ၊ ငါ AခUျဖစ္Eနတာက စ Iတ္ကူးယU္ 

 

Eနတာ မဟ Uတ္ဘူး၊ စ Iတ္ညစ္Eနတာ၊ ဘယ္ထြက္Eျပးရမွန္းမသIတဲ့ လူတစ္Eယာက္လIU ငါ 

ခံစားEနရတာ 

 

သူ႕မ်က္လUံးမ်ားတြင္ AEလးAနက္ စ IUးရ Iမ္ပူပန္သြားမUကIU ကြၽန္မျမင္ 

 

လIUက္ရပါသည္။ 
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ဒါျဖင့္ နင္ မEန႕က Eရာက္Eရာက္ခ်င္းEျပာလIUက္တဲ့ ထြက္Eျပးလာတာ ဆ IUတဲ့စကားက 

Aတည္Eျပာလ IUက္တာEပါ့၊ ဟ Uတ္လား သြယ္သြယ္၊ နင္ ဘယ္သူ႕ဆီကEန ထြက္Eျပးလာတာလဲ 

Eျပာစမ္း 

 

ငါလား 

 

ကြၽန္မ တစ္ခ်က္ရယ္လIUက္မ I၏။ သူ မရယ္ပါ။ ၀ရန္တာ လက္ရန္းမွာ ထIUင္ရာမွာ ထၿပီး ကြၽန္မထံ 

Eလွ်ာက္လာပါသည္။ 

 

ငါ ဘယ္သူ႕ဆီကမွာ ထြက္Eျပးလာတာ မဟUတ္ဘူး ၊ ငါ့ၿမ IU႕ႀကီးဆီကEန ထြက္Eျပးလာတာ 

 

ကြၽန္မထIUင္EနEသာ ပက္လက္ကUလားထ IUင္၏ Eနာက္တြင္ သူမတ္တတ္ရပ္ လ်က္ ကြၽန္မAား 

င Uံ႕ၾကည့္လIUက္သည္။ သIU႕Eသာ္ ကြၽန္မAား စကားတစ္ခြန္းမွ မEျပာဘဲ ကြၽန္မEျပာမည့္စကားက IUသာ 

စ Iတ္ရွည္ ရွည္နား Eထာင္မည့္ဟန္ ျဖစ္သည္။ 

 

မ်UIး .. ဒီၿမ IU႕EသးEသးကEလးမွာ ဘာျဖစ္လIU႕ ဒီEလာက္ၾကာၾကာEနEနရတာလဲဟင္ 

 

မEမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကြၽန္မထံမွ Eမးခြန္းကIUသာ ရလIUက္EသာAခါ သူ A ံ့ၾသသြား ဟန္ ရွI၏။ငံU႕ကIUင္းEနEသာ 

သူ႕က IUယ္က Aနည္းငယ္ မတ္သြားပါသည္။ ဤEမးခြန္း က IU ကြၽန္မ သ UံးEလးခါမက 

Eမးခဲ့ဖူး၏။သူျပန္Eျဖသမွ် AEျဖမွာ တစ္မ်UIးတည္းသာ ျဖစ္သည္။ ယခ Uလည္း ထ IUAEျဖကIUသာ 

သူEပးပါသည္။ 

 

EလာဘမရွI EဒါသမရွI EAးခ်မ္းတဲ့ၿမ IU႕EလးကIU သEဘာက်လIU႕Eပါ့ဟာ 

 

ဤၿမIU႕မွာ သူတြယ္ကပ္EနEAာင္ ဆြဲEဆာင္ထားႏIUင္သည့္ လ Uပ္ငန္း လည္း မရွI။ 

သူ႕Eဆးခန္း၀င္Eငြသည္ သာမန္ၿမ IU႕Eလးတစ္ၿမ IU႕မွာ Eဆး႐Uံလက္Eထာက္ 

ဆရာ၀န္တစ္Eယာက္ရရွIႏ IUင္သည့္ ၀င္EငြAတIUင္းပဲ ျဖစ္၏။ သူတြယ္တာရမည့္ Aမ်UIးသမီး 

တစ္Eယာက္Eယာက္လည္း မရွI။ ဤၿမ IU႕မွာ သူAတြယ္တာဆUံး Aရာမွာ EဟာဟUIက 

Eတာင္တန္းျပာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဒါကIU ကြၽန္မက ဟIUစU္ကတည္းက သIခဲ့ပါသည္။ 
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မ်UIး .. Eတာင္တန္းႀကီးEတြကIU ငါ AနီးဆUံး ျမင္ႏIUင္မယ့္Eနရာ တစ္ခ UခUဆီ ငါ့က IU Eခၚသြားစမ္းပါ 

 

ကြၽန္မ ဟ IUးAE၀းကIU Eငးၾကည့္လ်က္ တမ္းတမ္းတတ EျပာမIသည္။ သူ ခပ္သဲ့သဲ့ ရယ္Eမာပါသည္။ 

 

ငါ နင့္ကIU ပတၲျမားEတာင္EပၚကIU Eခၚသြားမယ္၊ နင္ A ဲဒီEတာင္တန္းEတြ ကIU နီးနီးEလးျမင္ရတယ္။ 

 

EနEရာင္ျခည္ႏUႏ UEAာက္မွာ Eတာင္တန္းႀကီးမ်ားသည္ IEႁႏၵႀကီးစြာ တည္ၿငIမ္Eန၏။ ၿမIU႕ပတ္လည္ကIU 

တံတ IUင္းႀကIးတစ္ခ Uပမာ ကာရံEပးထား သည့္Eတာင္တန္းႀကီးမ်ားEၾကာင့္ ကြၽန္မသည္ 

ကIUယ့္ကUIယ္ကIUယ္ လUံၿခံUမUAျပည့္A၀ ရရွIခံစားလ IUက္၇သည္။ 

 

ကြၽန္မ၏ ၿမ IU႕ႀကီးမွာEတာ့ သစ္ပင္Eတြလည္း မရွI။ Eတာင္တန္းႀကီးEတြလည္း မရွIပါ။ မ IUးသIU႕ထ IလUမတတ္ 

ျမင့္မားEသာ AEဆာက္AUီမ်ား၊ ဟ IUတယ္မ်ားသာ ရွIပါသည္။ဆူးEလဘUရား ၏ စ Iန္ဖူးEတာ္ ျမင့္မားစြာ 

Eဆာက္လ Uပ္ထားသည့္ ဟIUတယ္ႀကီးမ်ား AEၾကာင္း မ်Uး IကIU EျပာျပရUီးမည္။ ကြၽန္မလIUခ်င္သည့္ 

ဘြ႕ဲလြန္ပညာမ်ားက IU သူ မမက္Eမာခဲ ့။ ကြၽန္မက Eဆး႐UံႀကီးEတြမွာ လွည့္ပတ္ၿပီး AEသAလဲ 

စာႀက IUးစားက်က္မွတ္ပူEလာင္Eနသည့္Aခ I်န္တြင္ သူက ၿမ IU႕EသးEသးEလးမွာ လူနာEတြႏွင့္ Aတူ 

Eပ်ာ္ရႊင္Eက်နပ္Eနခဲ့သည္။ ကြၽန္မကEတာ့ ၿမ IU႕Eတာ္ႀကီး မွာ ဆင္းရဲဒ UကၡEတြႏွင့္Aတူ 

ကြၽန္မပတ္၀န္းက်င္၏ မနာလIUမUမ်ား၊ သEရာ္Eလွာင္Eျပာင္မUမ်ားက IU 

တစ္လွည့္စီခံစားနာၾကည္းလ်က္ရွIသည္။ သIU႕Eသာ္ Aမွန္AတIUင္း ၀န္ခံရလွ်င္ ကြၽန္မ၏ ဘ၀ကIU 

ကြၽန္မEက်နပ္ႏွစ္ သIမ့္Eနခဲ့ဖူးပါသည္။ 

 

လ်ွပ္စစ္ပစၡည္းမ်ားက IU မက္မက္EမာEမာ Aဆင္EျပEျပ သံUးစြဲရင္း မ် IUး႕တIU႕ျမ IU႕၏ လ်ွပ္စစ္မီးAEၾကာင္း 

EတြးမIလ်ွင္ မ် IUးAEပါ္Aား မလ IUAားမရစ Iတ္ျဖင့္ မၾကာခဏ ပင့္သက္ရွIUက္ခဲ့ရဖူးသည္။ သူတ IU့ျမ IU႕၏ 

လ်ွပ္စစ္မီးသည္ က IUယ့္AားကIUယ္ကIUး ကIUယ့္ဟာကIUယ္ တည္Eဆာက္ ထားEသာ 

ဓာတ္AားEပးစက္ရ UံကEလးမွ မ်ွE၀EပးEသာ လ်ွပ္စစ္မီးသာ ျဖစ္သည္။ ညEန ၆ နာရီမွာစ၍ 

လ်ွပ္စစ္မ IးEပးကာ ည ၉ နာရီမွာ လ်ွပ္စစ္မီး ျဖတ္သည္။ ထIUသံUးနာရီၾကာEသာ လ်ွပ္စစ္မီးကEလးကIUပင္ 

ရပ္ကြက္တ IUင္းက Eန႕စU္ မရ၊ တစ္ရက္ျခားတစ္ခါ ခြဲတမ္းျဖင့္ Aလွည့္က်ယူရသည္။ Aမ်ားAားျဖင့္ 

ကIUယ္ပ IUင္မီးစက္မ်ား၊ EAာက္လင္းဓာတ္မီးမ်ား၊ ဘက္ထရီ ဖန္Eခ်ာင္းကEလးမ်ားျဖင့္သာ 

Eက်နပ္ၾကရသည္။ Eဆးရ UံမွာEတာ့ညEန ၆ နာရီမွည ၉ နာရီAထIEန႕စU္မီးမွန္မွန္ရပါသည္။ 

Eဒါက္တာမ I်UးEက်ာ္၏ AIမ္သည္Eဆးရ Uံ၀င္းထဲက ကUန္းျမင့္ကEလးEပၚရွIဆရာ၀န္AIမ္မ်ားAနက္ 

တစ္ခ Uျဖစ္သည္။ Eတာင့္တင္းခ IUင္ခ့ံျပီး က်ယ္၀န္းEသာ AIမ္က Eလးတစ္လံUးျဖစ္သည္။ 

Aျမင့္ပ IUင္းမွာျဖစ္သျဖင့္Eလသည္ Aရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွAIမ္ထဲသIU႕Eျပး၀င္တ IUးတIUက္ျမဲျဖစ္သည္။ 
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EလကEတာ့ Aျမဲလ IUလတ္ဆတ္ပါရဲ႕မ် IUးရယ္၊ ဒါEပမယ့္ လ်ွပ္စစ္မီး မရွIEတာ့ နင္AျမဲမီးEသြးမီးဖIUနဲ႕ 

သံUးEနရတာ စ Iတ္မပ်က္ဘူးလားဟU တစ္ခါတUန္းက ကြၽန္မညည္းညဴရင္းEမးမIသည္။ 

 

ဒါEၾကာင့္ ငါ AIမ္မွာခ်က္မစားတာEပါ့၊ ငါAျပင္မွာပဲစားတယ္Eလ၊ မနက္န႕ဲည 

Eကာ္ဖီEသာက္တဲ့Aခ I်န္EတြမွာပဲမီးEမႊးရတာ 

 

တစ္ျမ IU႕လံUးမွာ မီးEသြးျဖင့္ AသံUးျပUEနရသည္ျဖစ္ရာ မီးခIUးEငြ႔မ်ားျဖင့္ 

Aသက္ရွဴလIU႕၀မယ္မထင္ဘူးဟ Uကြၽန္မ မွတ္ခ်က္ခ်Eတာ့ သူျပံUးလIUက္သည့္ AျပံUးကIUကြၽန္မယခUတ IUင္ 

သတIရEနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူက Eတာင္တန္းၾကီးEတြ သစ္EတာၾကီးEတြရွIရာသIU႕လက္ည IွUးညႊန္ျပလ်ွက္ 

EဟာဒီEတာင္တန္းEတြန့ဲ သစ္EတာEတြရွIEနသမ်ွငါတIU႕ျမ IU႕မွာ ကာဗြန္Eၾကာင့္ EလထUညစ္ညမ္းမွU 

မရွIEစရဘူး ဟU Eျပာခဲ့သည္။ 

 

မ် IUး A ဲဒီEတာင္တန္းEတြမွာ သစ္EတာEတြရွIEနEသးရဲ႔လား 

 

ရ Uတ္တရက္ ကြၽန္မလက္ည IွUးညႊန္ Eမးမ IEတာ့ သူ ကြၽန္မEဘးမွာ မတ္တတ္လာရပ္လ်ွက္ 

Eတာင္တန္းEတြ ရွIရာသIU႕Eငးၾကည့္Eနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္Eျခာက္ႏွစ္ခUနစ္ႏွစ္က Eျပာခဲ့Eသာ 

စကားမ်ား၏ ဆက္စပ္မUက IUသူသတIရEနပါ့မလားဟ U ကြၽန္မ သံသယျဖစ္မ I၏။ ကြၽန္မ 

ျပံUးလ်က္စကားAဆက္Aစပ္ျဖစ္EAာင္AတIတ္ကစကားမ်ားက IU ျပန္Eဖာ္Eပးရန္ 

စU္းစားလ IUက္စU္မွာပင္ သူက Eခါင္းတခ်က္ည Iတ္၏။ 

 

Aရင္ထက္စာရင္Eတာ့ သစ္EတာEတြနည္းက Uန္ျပီဟ၊ ဒါEပမဲ့ 

နင္စIUးရ Iမ္တဲ့EလထUညစ္ညမ္းမUAဆင့္AထI မEရာက္EAာင္Eတာ့ သူတ IU့တာ၀န္Eက်တUန္းပါပဲ 

 

သည္လ IUဆIUEတာ့ သူကႊၽန္မ၏ ဟIUတUန္းက စကားက IU ယခUထI Aဆက္ Aစပ္မ Iမ I ျပန္Eျပာႏ IUင္တUန္းပဲEပါ့။ 

ကြၽန္မ Aသံထြက္ရယ္EမာမIသြားသည္။ 

 

ငါ့ကIU ရန္က Uန္AEၾကာင္း Eျပာစမ္းပါUီး မ Iသြယ္ရ၊ နင္ 

Aင္မတန္မက္Eမာတဲ့ရန္ကUန္လူEနမUစနစ္AEၾကာင္းလဲEျပာစမ္းပါUီး 

 

သူသည္ ကြၽန္မ ရန္ကUန္မွာAEျခခ်EနထIUင္မည့္Aျဖစ္ကIU သသဲမဲဲမဲ ကန့္ကြက္ခဲ့သူျဖစ္၏။ 

ဘြဲ့လြန္ပညာက IUသူမမက္ခဲ့Eပ။ ကႊၽန္မ မက္EမာEသာ EလEAးစက္တပ္တIUက္ခန္း၊ 



9 
 

 

EလEAးစက္ဖြင့္ထားသည့္က IUယ္ပ IUင္ကား၊ လ်ွပ္စစ္သံUး မီးဖ IUEခ်ာင္ပစၡည္းမ်ား၊ 

ရ Uပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ဗီြဒီယ IUျပစက္မ်ား၊ စီဒီဓာတ္ျပားဖြင့္စက္ႏွင့္Aင္ပလီဖ IUင္ယာမ်ား စပီကာမ်ား စသည့္ 

ဇ Iမ္ခံ ပစၡည္းမ်ားက IUသူAျမဲလ်စ္လ်ဴရUႏ IUင္ခဲ့သည္။ 

 

Eျပာရရင္Eတာ့ ရန္က Uန္ျမ IU႕ၾကီးဟာ က်န္းမာEရးAEျခAEန ခ် IU႕ယြင္းEနျပီမ် IUးရဲ့ 

 

သူက မထူးဆန္းသလIUပင္ ပခံUးတြန့္ျပ၏။ 

 

ဒါကEတာ့ျမ IU႕ၾကီးEတြမွာ ျဖစ္Eလ့ရွIတဲ့သဘာ၀ပသဲြယ္သြယ္ရာ၊ တျခားျမ IU႕Eတာ္ၾကီးEတြမွာလဲဒီလIUပါပဲ၊ 

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္လူUီးEရEတြ စက္ရ UံEတြမ်ားလာမယ္၊ AEဆာက္AUီEတြတIUးတIUးEဆာက္ရမယ္၊ 

သစ္ပင္EတြျပUန္းတီးကUန္မယ္၊ ျမIU႕သစ္ရပ္ကြက္Eတြ ထပ္ထပ္ခ်ဲ့ရမယ္၊ Aပူခ် Iန္Eတြ တ IUးတIUးလာမယ္၊ 

ဒါသဘာ၀ပဲ 

 

သဘာ၀က IUလူတ IUင္းသIပါသည္။ လူတ IUင္းလည္း လက္ခံရပါသည္။ သ IU့Eသာ္ ထIUသဘာ၀ထဲမွာ 

Eန႕စU္ႏွင့္Aမ်ွ က်င္လည္Eနရသည့္ လူEတြAတြက္Eတာ့ AစစAရာရာသည္ 

ခက္ခဲလြန္းဆင္းရဲလြန္းလွသည္။ 

 

Aမယ္... က IUယ္တ IU့ျမ IU႕Eတာ္ၾကီးက တျခားႏ IUင္ငံEတြရဲ့ ျမ IU႕Eတာ္ၾကီး Eတြန့ဲႏ IUင္းယွU္ျပန္Eတာ့ 

သစ္ပင္ပန္းမန္Eတြနဲ့ စIမ္းစ IUEနျပန္Eရာဟ၊ ရန္က Uန္ကIU Eရာက္လာသမ်ွ ႏ IUင္ငံျခားသားEတြက ရန္ကUန္ရဲ့ 

စ Iမ္းစIU AUပ္ဆ IUင္းတဲ့ သစ္ပင္EတြကIU AျမဲလIUခ်ီးက်ဴးၾကတယ္၊ သူတIU့ဆီမွာ ျမIU႕Eတာ္ၾကီးEတြမွာ ဒီEလာက္ 

မစ Iမ္းစ IUEတာ့ဘူးEလ၊ AEဆာက္AUီးEတြ ျပည့္က်ပ္ျပီး သစ္ပင္Eတြ Eပ်ာက္က Uန္ျပီကIUး၊ ဒါEပမဲ့ 

တျခားAခ်က္EတြမွာEတာ့ ရန္က Uန္ဟာ Eၾကာက္စရာပဲ၊ စက္ရ UံEတြဟာ ျမIU႕နဲ့သIပ္နီးEနတာမ I်Uး၊ 

AမUIက္နဲ့စြန့္ပစ္ပစၡည္းEတြကလဲ ငါတIU့Aတြက္ Aႏၱရာယ္ပဲ၊ တစ္Eန႕တစ္Eန႕ တ IUးတIUးလာလIUက္တဲ့ 

ကားEတြ ကားEတြ မနည္းလွပါဘူး၊ မနက္ရ Uံးတက္ခ် Iန္နဲ့ ညEနရ Uံးဆင္းခ် Iန္ပတ္၀န္းက်င္မွာ 

လမ္းEတြမွာ ကားEတြ က်ပ္ခဲျပီး တEရြ့E၇ြ့ ဘီးလွIမ့္လIUက္ ရပ္လ IUက္နဲ့ စီတန္းEရြ့Eနရတာ၊ Eနာက္ျပီး 

EရE၀ျဖန့္ျဖဴူးတဲ့ စနစ္ ဘယ္Eလာက္ပဲ စနစ္က်က် တစ္ရွIန္ထIUးမ်ားျပားလာတဲ့ Aထပ္Aမ်ားၾကီးနဲ့ 

တIUက္ခန္းAျမင့္Eတြနဲ့က်Eတာ့ Aခ I်Uးမညီျပန္ဘူး၊ A၀ီစ Iတြင္းတူးၾကရတယ္၊ 

သတ္မွတ္ထားတဲ့Eနရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Eျမၾကီးရဲ့ ခ IUင္ခံ့မUကIU ငါတIU့ ဘယ္Eလာက္မ်ား 

ယံUၿကည္စIတ္ခ်ရမလဲEနာ္၊ Eတာ္ပါEသးရဲ့ ငလ်င္ခဏခဏ မလUပ္EပလIU့ 

 

သူ ကြၽန္မကIU တA့ံတၾသEငးၾကည့္Eနသည္။ နံနက္ခင္း၏ လတ္ဆတ္Eသာ EလကIU ကြၽန္မ Aားရပါးရ 
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၇UIက္ရွဴလIUက္ျပီး တစ္ခ်က္ျပံUးမI၏။ 

 

ၾကည့္စမ္း၊ လတ္ဆတ္လIUက္တဲ့Eလ၊ မ် IUး နင္သIလား၊ ငါAခ UလIU 

AဆUတ္ထဲAျပည့္EလကIUရွIUက္မရွဴရတာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပီထင္လဲဟင္ 

 

သူ ကြၽန္မကIU Eငးၾကည့္ရာက မ်က္ႏွာလႊဲ၍ ၿပံUးပါသည္။ 

 

Eျခာက္ႏွစ္ ခ Uနစ္ႏွစ္Eလာက္ ရွIၿပီဟ၊ ကားAIပ္EဇာEငြ႕Eတြ၊ စက္႐ Uံ မီးခIUးEတြ၊ ထမင္းဟင္းဆ IUင္ 

လက္ဖက္ရည္ဆIUင္က ဆီEၾကာ္နံ႕AEငြ႕Eတြ မUIင္းEတြ ၊ Eခ်ာင္းဆIUးၿပီး တံEတြးEတြ သလIပ္EတြကIU 

ဒီAတIUင္း လမ္းEပၚ Eထြးခ်ပစ္တဲ့ လူEတြEၾကာင့္ EလထUထဲမွာ ပ်ံ႕လြင့္Eနမယ့္ EရာဂါပIUးAမ I်Uး 

Eပါင္းစ UံEတြ ...၊ ဒါနဲ႕ ငါတIU႕ Eက်ာင္းသားဘ၀တ Uန္းက တီဘီEရာဂါရွIတဲ့ သလIပ္ ကIU EရာဂါပIUးရွIတဲ့ 

သလIပ္ကIU Eရာ၈ါမျပန္႕ပြါးEAာင္ စြန္႕ပစ္နည္းသင္ခဲ့ရ တာ မွတ္မ Iလား 

 

သူက လက္ပ IUက္၍ ၀ရန္တာကIU Eနာက္Eက်ာEပးရပ္ကာ ကြၽန္မမ်က္လUံးထဲ သIU႕ စူးစူးစ IUက္စ IUက္ 

Aကဲခတ္Eနပါ၏။ ကြၽန္မ ႐ူးသြားၿပီ ဟU Eတာ့သူမထင္ Eလာက္ပါဘူးEနာ္။ 

Eရာဂါပ IUးရွIသူ၏ သလIပ္က IU ႏIU႕ဆီခြက္ထဲEထြးထည့္၊ AဖUံးပ Iတ္ၿပီး Eျမႀကီးထဲ ႏွစ္Eပ သUံးEပ Aနက္တူး၍ 

ျမွUပ္ပစ္သည့္နည္း။ သလIပ္ခြက္ကIU ပြက္ပြက္ဆူသည့္ EရEႏြးထဲ AၾကာႀကီးျပUတ္ သ IU႕မဟUတ္ 

မီး႐UI႕မီးၿမွIUက္ပစ္ၿပီး စြန္႕ပစ္သည့္နည္း။ ထIUနည္းမ်ားက I U ကြၽန္မ မွတ္မသEလာက္ လူနာမ်ားAား ပညာEပး 

AႀကံEပး EဟာEျပာခဲ့ဖူးသည္။ ကြၽန္မစကားက IU လIUက္နာသည့္ လူနာတစ္Eယာက္ ကIUမွ ကြၽန္မ 

မEတြ႕ခဲ့ရပါ။ သူတ IU႕ကIUလည္း Aျပစ္တင္၍ မရပါ။ စား၀တ္EနEရး ဒ Uကၡျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ 

႐ Uန္းကန္ရသည့္ ဘ၀တြင္ ကြၽန္မEျပာျပသည့္ ပIUးသတ္ နည္းမ်ားက IU ဘယ္သူကမ်ား စ Iတ္လIUလက္ရ 

လIUက္နာႏIUင္မွာလဲ။ ကြၽန္မတIU႕၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ EနပူEလ သလIပ္က Eျခာက္Eသြ႕ၿပီး တီဘီပ IUးက 

ခ Uန္ကူး ပ်ံ႔လြင့္Eလ။ ျမန္မာႏIUင္ငံတြင္ တီဘီEရာဂါပ IUးသည္ ၿမ IU႕ႀကီးမ်ားတြင္ ပ IU၍ ပ်ံ႕ႏွံ႕EနEၾကာင္း 

ကြၽန္မတIU႕AားလUံး မသIခ်င္ဟန္ Eဆာင္ထားရသည္။ 

 

ငါ ညက တစ္ညလUံး နင့္AEၾကာင္း စU္းစားEနတာ မIသြယ္၊ နင္ ဘာျဖစ္လIU႕ ႐ Uတ္တရက္ႀကီး 

ငါ့ဆီEရာက္လာရသလဲ ဆIUတာEလ၊ AခUမွပဲ ငါသIEတာ့တယ္၊ နင္ Eၾကာက္Eနတာပဲ 

 

သူက ကြၽန္မမ်က္လ Uံးထဲတည့္တည့္ စ IUက္ၾကည့္ကာ မွတ္ခ်က္ခ် လIUက္ ၏။ ကြၽန္မမျငင္းပါ။ 

မEန႕ကလည္း Eရာက္Eရာက္ခ်င္း ကြၽန္မ၏ Aမွန္AတIUင္း သူ႕က IU Eျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ငါထြက္Eျပးလာတာ 

ဟူEသာ စကားက IU ယခUEတာ့ သူယ UံၿပီဟU ထင္ရပါသည္။ 
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EAးဟာ .. ဘယ္လIUEျပာရမလဲ၊ ရန္က Uန္ၿမ IU႕ႀကီးဟာ တျခားႏ IUင္ငံEတြက ၿမ IU႕Eတာ္ႀကီးEတြနဲ႕ 

ယွU္လ IUက္ရင္ သန္႕စင္EနEသးတယ္ ဆIUတာ ငါသIပါတယ္။ စ Iမ္းစ IUတဲ့ သစ္ပင္Eတြ ရွIEသးတယ္၊ 

Aနည္းဆUံးEပါ့ဟာ ...Eကာင္းကင္မွာ ၾကယ္EတြကIU ျမင္ရEသးတယ္၊ ငါ သIပါတယ္ ၊ ဒါEပမယ့္ 

မီးခIUးEငြ႕Eတြနဲ႕ ျမဴEတြန႕ဲ ဖ Uံးလႊမ္းEနတဲ့ ျမင္ကြင္းမ်UIးကIUလည္း ငါ ခဏခဏျမင္Eနရတာပဲ၊ Aသက္႐ွဴEန 

ရတဲ့Eလမွာ ဘာAဆIပ္Eတြ ဘယ္Eလာက္ပါEနၿပီလဲ ငါတ IU႕မသIႏ IUင္ဘူးEလ ၊ စားEသာက္ဆ IUင္EတြကIUပဲ 

ၾကည့္မလား ၊ စနစ္တက် က်န္းမာEရးနဲ႕ ညီၫြတ္EAာင္ ခ်က္ျပUတ္ျပင္ဆင္ၿပီး 

Eရာင္းတဲ့ဆIUင္Eတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္လ Iမ့္မယ္လUI႕ ငါတIU႕ Eမွ်ာ္လင့္လIU႕မရဘူးEလ၊ Aနည္းဆ Uံး ဓါတUEဗဒ 

ဆIUးEဆးEတြလြတ္ရ႕ဲလား ၊ Eတြးမယ္ဆIU EတြးစရာEတြ Aမ်ားႀကီး၊ Eနာက္ၿပီး စားသ Uံးဆီနဲ႕ 

ပတ္သက္လ IU႕လည္း AားလUံးဟာ သံသယျဖစ္စရာEတြခ်ည္းပဲ၊ တIU႕ငယ္ငယ္တUန္းကလIU ပဲဆီ ႏွမ္းဆီ 

စစ္စစ္Eတြမွ ဟUတ္ပါ့မလားလ IU႕ သံသယျဖစ္စရာEတြ မဟUတ္လား၊ Aခ I်U မUန္႕က IU မပါရင္ မျဖစ္EAာင္ 

စြဲစြဲလမ္းလမ္းသUံးEနတဲ့လူEတြ Aမ်ားႀကီး၊ A ဲဒါ ငါက ဘာလUပ္ရမွာလဲ 

 

နင္ .... ႐ူးEနၿပီ 

 

E၀ဖန္စရာရွIလွ်င္ မညွာမတာ E၀ဖန္Eလ့ရွIသည့္ မ် IUးEက်ာ္က ကြၽန္မကIU မ်က္Eမွာင္ၾကUတ္ၾကည့္ရင္း 

မွတ္ခ်က္ခ်၏။ ကြၽန္မ Eျပာခ်င္Eသးသည့္ စကားမ်ား ႐ Uတ္တရက္ Eပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ကြၽန္မ 

သူ႕က IU ဆဲEရးပစ္လIUက္ဖIU႕ စU္းစား Eသာလည္း ကြၽန္မႏUတ္ခမ္းမွာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားမ်ား 

Eရာက္မလာခဲ့ပါ။ AၿပံUးတစ္ခ Uသာ Eရာက္လာခဲ့သည္။Aားငယ္တ Uန္လUပ္သူတစ္Eယာက္၏ AၿပံUးမ် IUး 

ျဖစ္Eနပါလ Iမ့္မည္။ 

 

နင္က ဟIUတ Uန္းကတည္းက Aလြန္Aကြၽံခံစားတတ္တာကIUး၊ AခUလည္း သမား႐UIးက်Aျဖစ္တစ္ခUကIU 

နင္ Aလြန္AကြၽံခံစားEနျပန္ၿပီ 

 

သူ႕E၀ဖန္မUကIU ကြၽန္မ ဘာမွျပန္မEျဖရွင္းမ Iပါ။ 

 

နင္ Aခြင့္Aခါသင့္တIUင္း လူEတြကIU နားလည္EAာင္ Aက်UIးAEၾကာင္း ရွင္းျပEပါ့၊ နင့္ပတ္၀န္း က်င္မွာ 

နင္တတ္ႏIUင္သမွ်ျပင္EပးEပါ့ မ Iသြယ္ရ၊ ဒါမွ A ဲဒီAႏၲရာယ္ကIU သူတ IU႕ သIမွာEပါ့၊ Eနာက္ၿပီး A ဲဒီ 

Eလာက္လည္း Eၾကာက္Eနစရာ မလ IUပါဘူးဟာ၊ လူEတြမွာ AလIUAEလ်ာက္Eရာဂါၿပီးတဲ့ စနစ္Eတြ 

ရွIEန သားပဲ၊ သဘာ၀က တIU႕က IU Eပးထားတယ္Eလ 
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ကြၽန္မ သူ႕ကIU မ်က္Eစာင္းျဖင့္ ၾကည့္မ Iသည္။ 

 

နင့္ဟာက ကံက IUယUံၿပီး ဆူးပ Uံနင္းရမယ့္ Aျဖစ္ႀကီးပါဟာ 

 

သူက ပခUံးတြန္႕၍ ရယ္Eမာ၏။ 

 

Eလာကမွာ တစ္ခါ တစ္ခါက် ဆူးပ Uံက IU Eရွာင္လ IU႕မရတဲ့ ကာလEတြ Aျဖစ္Aပ်က္Eတြ Aမ်ားႀကီး 

မဟUတ္လား၊ A ဲဒီAခါမ I်Uးက်Eတာ့ ကံကIUယ Uံၿပီး နင္းEနၾကရတာပဲကြ 

 

ကြၽန္မတIU႕ႏွစ္Eယာက္ Eျပာစရာစကားက Uန္သြားသလ IUပင္ တIတ္ဆIတ္သြား ၾကျပန္သည္။ AIမ္Eရွ႕က 

ယူကလစ္ပင္ AကIUင္းAခက္မ်ားAၾကားတြင္ ငွက္ကEလး မ်ား Aသံစီစီႏွင့္ 

လUပ္ရွားပ်ံသန္းEနၾကသည္ကIU ျမင္ရသည္။ ငွက္EသးEသးကEလး တစ္Eကာင္သည္ သူမ်ားလ IU 

လUပ္ရွားတက္ၾကြမEနဘဲ ကIUင္းဖ်ားတစ္ခ Uတြင္ Aခ I်န္ Aၾကာႀကီး နားခIU ၿင Iမ္သက္Eန၏။ 

သူ႕AEမြးကEလးEတြ နည္းနည္းEထာင္ၿပီး ပြEယာင္းEနသည္။ ထIU႕Eနာက္ သူ႕ႏUတ္သီးျဖင့္ 

သူ႕AEတာင္ပံAရင္းနားဆီသ IU႕ တဆတ္ဆတ္ထ IUးဖြကာ Eခါင္းတစ္ခ်က္ဆတ္လ IUက္ ျပန္သည္။ သူ 

Eၾကာက္ရြံ႕Eနတာ ျဖစ္မလားမသ I။ ဘာကIU Eၾကာက္တာပါလ Iမ့္။ သူတ IU႕ ငွက္ဘ၀တြင္လည္း 

Aသက္Aႏၲရာယ္သည္ Eန႕စU္ႏွင့္Aမွ် ၿခ Iမ္းEျခာက္လ်က္ ရွIမွာပဲ။ ရဲရင့္တဲ့ ငွက္ကEလးEတြရွIသလIU 

Eၾကာက္တတ္တဲ့ ငွက္ကEလးEတြလည္း ရွIမွာEပါ့၊ Eၾကာက္တတ္တဲ့ ငွက္ကEလးEတြဟာ 

သစ္ပင္ထIပ္က AသIUက္AၿမံUထမွဲာပဲ EနလIမ့္မည္။ AစားAစာရဖ IU႕၊ လွပတဲ့Eတာင္တန္းEတြဆီ 

Eရာက္ဖ IU႕ EနEရာင္ျခည္ ဆီ Eရာက္ဖ IU႕ကEတာ့ ရဲရဲရင့္ရင့္ပ်ံသန္းၾကမွ ျဖစ္မွာEပါ့။ Aင္း ... ဒါEပမယ့္ 

ကြၽန္မAျဖစ္က A ဲဒီလ IUမွ မဟUတ္ဘဲ။ ကြၽန္မ၏ AEျခAEနတြင္Eတာ့ ရဲရင့္မUဆIU တာ 

မရွIEတာ့ဘူးEလ။ မ IUက္မဲမUဆIUတာသာ ရွIEတာ့သည္။ A ဲသည္ ပတ္၀န္းက်င္ မွာ EနထIUင္ျခင္းသည္ 

မ IUက္မဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

 

နင္ ဒီမွာ ဘယ္Eလာက္ၾကာၾကာEနမလဲ မIသြယ္ 

 

တစ္သက္လ Uံး 

 

သူ႕မ်က္ႏွာ ည IUမည္းသြားပါသည္။ 

 

ဒါ Eနာက္စရာ မဟ Uတ္ဘူးကြ 
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ကြၽန္မ သူ႕ကIU သEဘာက်စြာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္မ I၏။ Aခ UလIU မရယ္ Eမာရတာ 

ဘယ္Eလာက္Eတာင္ ၾကာၿပီလဲ။ 

 

တကယ္Eျပာတာ မ်UIးEက်ာ္ရ႕ဲ၊ ငါ မျပန္Eတာ့ဘူး ၊ ဒီၿမ IU႕မွာပဲ EနEတာ့မွာ 

 

သူ တ IUးတIUးကEလး ဆဲEရးလIUက္တာ ကြၽန္မၾကားရသည္။ ကြၽန္မ သူ႕ထံမွ မ်က္ႏွာလႊဲကာ EစာEစာက 

ငွက္ကEလးကIU လ IUက္ရွာၾကည့္မ Iသည္။ မEတြ႕ရEတာ့ပါ။  

 

မ်က္စ Iတစ္မွIတ္စာ ကာလAတြင္း သူပ်ံသန္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ 

 

မျဖစ္ႏ IUင္တာEတြ၊ နင့္မွာ Aမ္Aက္စ္စီ တန္းလန္းႀကီးနဲ႕၊ A ဲဒါႀကီး ၿပီး EAာင္ဆက္သင္ရUီးမွာEပါ့၊ 

ဒီကIစၥက ကEလးကစားသလ IU ခU ယူမယ္၊ ခ U မယူEတာ့ ဘူး လUပ္လIU႕ရတာမွ မဟUတ္ဘဲ၊ လူဆ IUတာ 

တာ၀န္Eတြနဲ႕ခ်ည္း ပဲ၊ ယူတUန္းက ယူထားၿပီး Aခ Uမွ Eရွာင္လ IU႕ တIမ္းလ IU႕ ရမလားဟ ၊ 

နင့္ကIUAားကIUးEနရတဲ့ လူနာEတြ.... 

 

သြားစမ္းပါ 

 

သည္ၿမ IU႕ကEလးက လူနာEတြကသာ Eဒါက္တာမ်UIးEက်ာ္ကIU သူတIU႕ AားကIUးစရာ Aျဖစ္ 

တန္ဖ IUးထားခ်င္ထားၾကမည္။ ကြၽန္မတIU႕ ဆီမွာEတာ့ Aမ္Aက္စ္စီမရEသး သည့္ ကြၽန္မလIU လူမ်UIးကIU 

မဆIUထားႏွင့္ Aမ္Aက္စ္စီ ဘြဲ႕ရၿပီးသား လူEတြပင္ မEရတြက္ႏ IUင္EAာင္ မ်ားလွသည္။ 

 

မ်UIးEက်ာ္၏ ပင့္သက္႐UIက္သံက IU ၾကားရ၏။ 

 

AIUEက ... နင္ ဒီမွာ Eပ်ာ္သEလာက္Eနပါ၊ ငါက နင့္မEနEစခ်င္လIU႕ မဟUတ္ ပါဘူးဟာ၊ နင့္ကIU 

ဒီၿမ IU႕ပတ္၀န္းက်င္က ဘ UရားEတြလIUက္ပ IU႕မယ္၊ Eနာက္ၿပီး Aရင္တစ္Eခါက္က Eဘာ္ႀက IUကIU 

လIUက္မပ IU႕ခဲ့ရဘူးEနာ္၊ ဒီတစ္ခါEတာ့ Eဘာ္ႀက IU ဘ Uရားက IU လ IUက္ပ IU႕မယ္၊ Eနာက္ၿပီး သီEပါကIUလည္း 

လIUက္ပ IU႕မယ္၊ ဟUတ္ၿပီလား ၊ Eနာက္ၿပီး Eစာမြန္လွဘUရားဆ IUတာလည္း ရွIတယ္ဟ ၊ ဒ U႐၀တီျမစ္ကမ္းမွာ 

နင္သIပ္သEဘာက်မွာ၊ ျမစ္Eရကလည္း ၾကည္လင္Eနတာပဲ၊ ဟ IUတစ္ဖက္မွာ Eတာင္ တန္းEတြနဲ႕Eလ၊ 

နင့္စIတ္Eတြ EAးခ်မ္းသြားမွာပါ၊ ငါသ Iတယ္ 
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သူ AIမ္ထဲ ျပန္၀င္သြားသည့္Aခါ ကြၽန္မ သစ္သားEလွကားထစ္ကEလးမ်ားမွ ဆင္းလIUက္ၿပီး 

AIမ္Eရွ႕သ IU႕ Eလွ်ာက္သြားလ IUက္သည္။ Eျမျပင္သည္ ႏွင္းျဖင့္ စ IUစြတ္EAးစ Iမ့္Eန၏။ 

ျမက္EသးEသးကEလးမ်ားတြင္ ႏွင္းစက္ႏွင္းမUန္မ်ားျဖင့္ စ IUစြတ္ကာ EနEရာင္Eဖ်ာ့Eဖ်ာ့EAာက္မွာ 

Eတာက္ပEနသည္။ ဟIUးAE၀းမွာEတာ့ ႏွင္းျဖင့္ ျပာလဲ့မUန္မUIင္းEသာ Eတာင္တန္းမ်ားသည္ 

ၿင Iမ္သက္လ်က္ရွIသည္။ ကြၽန္မ၏ က IUယ္ခႏၶာက သည္Eနရာမွာ ရပ္EနEသာ္လည္း Eနာက္ 

ကIUယ္ခႏၡာတစ္ခ U ျဖင့္ ထ IUEတာင္တန္းမ်ားဆီသ IU႕ ငွက္တစ္Eကာင္လIUပင္ ပ်ံသန္းသြားလ်က္ရွI သည္။ 

ကြၽန္မ၏ မ်က္ႏွာကIU တ IUးE၀ွ႕EသာEလသည္ EAးစIမ့္ကာ လန္းဆန္းEန၏။ ကြၽန္မ၏ Eဘးမွာ 

AျဖဴEရာင္တIမ္လ Iပ္မ်ား AတူလIUက္ပါလ်က္ရွIသည္။ EAာက္မွာEတာ့ စ Iမ္းစ IUEသာ 

သစ္ပင္ထIပ္ဖ်ားမ်ား၊ Eတာင္ကUန္းမ IU႕မ IU႕မ်ား၊ စမ္းEခ်ာင္းကEလးမ်ား၊ Eရတံခြန္မ်ား .....။ 

 

တစ္ခါတစ္ခါက်Eတာ့ ကြၽန္မ လူတစ္Eယာက္Aျဖစ္ထက္ ငွက္တစ္Eကာင္၏ Aျဖစ္က IU ပ IU၍ 

လIUခ်င္လွပါသည္။ 

 

မ Iသြယ္ 

 

ကြၽန္မ Eနာက္နားမွာ သူEရာက္လာသည္။ သူသည္ AIမ္Eနာက္ဘက္မွ Eကြ႕ပတ္ကာ ဆIUင္ကယ္က IU 

တြန္းထUတ္ယူလာခဲ့သည္။ 

 

Aင္... 

 

ကြၽန္မ သူ႕ကIU လွည့္မၾကည့္ပါ။ ကြၽန္မစ Iတ္Aာ႐Uံက Eတာင္တန္းEတြဆီမွာ ကပ္Eနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

 

ညက်ရင္ ငါ့Eဆးခန္းAIမ္ရငွ္Eတြဆီမွာ သြားAIပ္Eနာ္ 

 

ကြၽန္မ ၿပံUး႐ Uံသာ ၿပံUးလIUက္ပါသည္။ Aရင္တစ္Eခါက္တ Uန္းကလည္း ကြၽန္မ က IU 

သူ႕Eဆးခန္းAIမ္ရွင္Eတြဆီမွာပဲ တည္းခIUEစခဲ့သည္။ သူတIU႕ကလည္း ကြၽန္မကIU ညီAစ္မလIUပင္ 

EႏြးEထြးခ်စ္ခင္စြာ ႀက IUဆIUခဲ့ၾကသည္။ သည္ၿမ IU႕မွာ Eတာ့ လူEတြဟာ သIပ္က IU ျဖဴစင္ၾကတာပဲ။ 

ကြၽန္မတIU႕ဆီမွာEတာ့ လူEတြဟာ စက္ ႐ Uပ္Eတြ ျဖစ္ကUန္ၾကၿပီ။ 

 

လာ .. မ Iသြယ္၊ မနက္စာ သြားစားၾကမယ္၊ ငါ ကIUးနာရီက်ရင္ Eဆး႐Uံျပန္၀င္ ရမွာ 
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သူ႕ဆ IUင္ကယ္Eနာက္တြင္ ကြၽန္မ ၀င္ထIUင္လIUက္သည္။ ဆင္EျခEလွ်ာ လမ္းကEလးAတIUင္း 

ဆIUင္ကယ္သည္ တရIပ္ရ Iပ္EျပးEနEသာAခါ ကြၽန္မ၏ ပါးျပင္ သIU႕ EAးစIမ့္သည့္Eလက ၾကမ္းတမ္းစြာ 

တIUက္ခတ္Eလသည္။ 

 

ငါ ဟ IUတEလာက ဟယ္ရစ္ဆန္ဖ IU႕ဒ္ ပါတဲ့ ဇာတ္ကားတစ္ခ U ၾကည့္လIUက္ရ တယ္ သIလား 

မ Iသြယ္၊Mosquito Coast တဲ့ ၊ A ဲဒီထကဲ ဇာတ္Eကာင္က နင္န႕ဲ AEၾကာက္ခ်င္းတူတယ္ဟ 

 

သူ႕မ်က္ႏွာက IU ကြၽန္မ မျမင္ရပါ။ သ IU႕Eသာ္ သူ ၿပံUးEနမည္ဟU ထင္သည္။ 

 

Eတာ္Eတာ့ မEျပာနဲ႕Eတာ့ ၊ နင္ ဘာEျပာခ်င္တယ္ဆIUတာ ငါ သIတယ္၊ ငါက သူ႕Eလာက္ 

မEၾကာင္ဘူးဟဲ့ 

 

ကြၽန္မစIတ္ထဲမွာ တ Iတ္တIတ္ကEလး ျဖည့္စြက္၀န္ခံလIUက္Eသာ စကားတစ္ ခြန္း ရွIEသးသည္။ 

Eနာက္ၿပီး ငါက သူ႕လIUလည္း သတၲIမEကာင္း၊ Eတာ္လည္း မEတာ္ပါဘူး။ 

 

႐ Uပ္ရွင္ထဲက Aယ္လီEဖာက္က္စ္သည္ ဖ်ားနာEနEသာ နယူးEယာ့ခ္ၿမ IU႕ႀကီး ကIU စ Iတ္က Uန္သည္။ 

AEမရIကန္ျပည္Eထာင္စ UကIU စ Iတ္က Uန္သည္။ သူသည္ ငယ္ငယ္တUန္းက သူ႕AEမ EသခါနီးAခ I်န္ 

AEမရွIရာ Eဆး႐Uံသ IU႕ သြားဖ IU႕ Eၾကာက္႐ြံ႕ Eရွာင္ဖယ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ AEမ E၀ဒနာခံစားရသည့္Aျဖစ္ကIU 

သူ မျမင္လIUEသာEၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သူသည္ သူ႕မIသားစ UကIU Eခၚကာ AEမရIကန္ျပည္ Eထာင္စ Uမွ 

ထြက္ခြါသြားၿပီး AပူပIUင္းEဒသ ကမ္းEျခတစ္ခ UသIU႕ သြားEရာက္Eန ထ IUင္သည္။ ထ IUကြၽန္းကEလးသည္ 

EသးEသးကEလးျဖစ္သည္။ 

 

Aရာရာက IU EတြE၀တတ္Eသာ ကြၽန္မသည္ Aယ္လီEလာက္ ျပတ္သားႏIUင္မွာ မဟUတ္ပါ။ Eနာက္ၿပီး 

ကြၽန္မမွာ Eနသားက်ခဲ့ၿပီးEသာ ဘ၀တစ္ခ U ရွIEနသည္ 

 

မဟUတ္လား။ ထIUဘ၀ကIU ကြၽန္မ မက္Eမာစြာ ခက္ခဲစြာ Eရြးခ်ယ္ရယူခဲ့ရတာ 

 

မဟUတ္လား။ 

 

AရာရာAတြက္ AEျဖEတြ ရွIၿပီးသားပါ သြယ္သြယ္ရာ ၊ A ဲဒီ AEျဖကIU ငါတIU႕ မEတြ႕ႏIUင္Eသးတာ 

တစ္ခ Uပါပဲ၊ ႀကIUးစားရွာၾကည့္ၾကတာEပါ့Eနာ္ .. ဟUတ္လား 
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Aင္း ... 

 

တစ္ခါတစ္ခါEတာ့လည္း သူငယ္ခ်င္းEတြ ရွIEန႐ Uံန႕ဲပဲ Eလာကႀကီးဟာ Aသက္ရွင္EနထIUင္ဖ IU႕ 

ထIUက္တန္Eနျပန္EရာEနာ္။ မနက္ျဖန္AEၾကာင္း မစU္းစား လွ်င္ ပ IU၍ပင္ ထIUက္တန္လ Iမ့္Uီးမည္။ 

 

EAးစIမ့္EသာEလကIU Aားရပါးရ ႐UIက္႐ွဴကာ ကြၽန္မၿပံUးရယ္လIUက္မ Iပါသည္။ 

 

                                                                               ဂ်ဴး 

 


