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....................တကယ္လုိ.သာခင္ဗ်ားကိုယ္ခႏၵာရဲဲ.AာရုံငါပါးးAနက္ကတစ္ခုခုကိုမလြဲမေ
သြဆုံးရႈံးရေတာ.မယ္ဆိုရင္ဘယ္Aာရံုကုိဆံုးရႈံးဖို.ခင္ဗ်ားေရြးခ်ယ္မလဲ......... 
 
မေမွ်ာ္လင္.ေသာသူ.ေမးခြန္းေႀကာင္.ကြ်န္မနည္းနည္းေႀကာင္သြားပါသည္။ 
 
ကြ်န္မ......ဟုတ္လား၊ ကြ်န္မေရြးရမွာလား......... 
 
....................ဟုတ္တယ္၊ခင္ဗ်ားေရြးစမ္းပါ၊ဘယ္Aာရံုကုိဆုံးရႈံးရတာခင္ဗ်ားAတြက္A
သက္သာဆုံးျဖစ္မလဲ၊ နစ္နာမႈAနည္းဆုံးျဖစ္မလဲ........... 
 
မ်က္စိကြယ္ရျခင္း၊ နားကန္းရျခင္း၊ ႏွာေခါင္းAနံ.ဆုံးရံႈးရျခင္း၊ 
လွ်ာ၏Aရသာသိနုိင္စြမ္းဆုံးရႈံးျခင္း၊ 
ထိေတြ.မႈ.AပူAေAး၏Aရသာကိုသိနိုင္စြမ္းဆံုးရံႈးျခင္း။ 
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သူခါးသီးစြာျပံဳးသည္။ 
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..........ကြ်န္မထင္ျမင္ခ်က္ကိုေျပာရရင္ေတာ.ႏွာေခါင္းရဲ.Aနံ.AာရုံဆံုးရႈံးရတာကAသက္
သာဆုံးျဖစ္လိမ္.မယ္ထင္တယ္၊ဘာျဖစ္လုိ.လဆုိဲေတာ.ကြ်န္မတုိ.လူသားေတြကႏွာေခါင္းနဲ
.သိပ္Aလုပ္မလုပ္ႀကဘူးမဟုတ္လား........................ 
 
...................ခင္ဗ်ားAသက္မရႈပဲေနနိုင္တယ္ဆိုရင္ေပါ. 
 
ကြ်န္မရယ္မိသည္။ 
 
....................ဒီလိုေလကြ်န္မေျပာခ်င္တာကကြ်န္မတုိ.Aတြက္ႏွာေခါင္းကေပးတဲ.Aနံ.
Aာရုံဟာသိပ္Aေရးမႀကီးဘူး.......................... 
 
ဒူးရင္းသီး၏Aနံ.ကိုမရ၊ ဆာလ္ဖာဒုိင္ေAာက္ဆုိဒ္၏Aနံ.ကုိမရ၊ 
ပိုေတာင္ေကာင္းေသးသည္။ စံပယ္ပန္း၏Aနံ.ကုိမရ၊ 



Aင္း.....ဒါေတာ.နည္းနည္းထိခိုက္ေသာဆုံးရံႈးမႈ.ျဖစ္သည္။ 
Aေငြ.တေထာင္းေထာင္းထေနမည္.ေကာ္ဖီ၏ရနံ.ကုိမရ၊ ကိစၥမရိွပါ။ 
 
...................ဟုတ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို.Aတြက္Aနံ.ဟာAေရးမႀကီးဘူး၊ 
ခင္ဗ်ားမ်က္စိေတြသာေကာင္းေနခဲ.မယ္ဆိုရင္ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကိုခင္ဗ်ားႀကည္.နုိင္တယ္၊ 
ေကာင္းကင္ႀကီးကိုခင္ဗ်ားႀကည္.နုိင္တယ္၊ တိမ္ေတြဘယ္လိုေရြ.ေနတယ၊္ 
ႀကယ္ေတြဘယ္လိုေတာက္ပေနတယ္ဆုိတာခင္ဗ်ားျမင္ရမယ္၊ 
ႏွင္းဆီပန္းခင္းႀကီးကိုခင္ဗ်ားျမင္ရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္မ်ားAရသာရွိလိုက္မလဲ၊ 
ႏွာေခါင္းကေပးတဲ.ရသထက္မ်က္စိကေပးတဲ.ရသကAဆေပါင္းမ်ားစြာျမိန္ရွက္ပါတယ္ဗ်ာ
.....မဟုတ္ဘူးလား............................ 
 
ဟုတ္ပါသည္။ 
Aဆုိးရြားဆံုးဆုံးရံႈးမႈကေတာ.မ်က္စိ၏Aျမင္Aာရံုဆုံးရႈံးျခင္းပဲျဖစ္ပါလိမ္.မည္။ 
 
..................တကယ္လုိ.သာကြ်န္ေတာ္.မွာေရြးခ်ယ္္ခြင္.ရိွခဲ.မယ္္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္.ႏွာေခါ
င္းရဲ.Aနံ.Aာာရုံကိုပဲဆုံးရံႈးပါရေစလို.ေတာင္းဆုိမိမွာပဲ........................ 
 
ကြ်န္မသူ.ကုိေငးႀကည္.မိသည္။ 
 
..............Aခုေတာ.လူ.ဘ၀ရဲ.ေရြးခ်ယ္ခြင္.နည္းနည္းကေလးထဲမွာAဒဲီကိစၥမပါခဲ.ဘူးဗ်ာ
...... 
 
ေႀကကြဲနာႀကည္းဟန္ျဖင္.သူေရရြတ္သည္။ေႀကာင္ေႀကာင္ႀကီးကန္းေနေသာသူ.မ်က္လုံးမ်
ားသည္ကြ်န္မရွိရာကုိ 
 
မွန္းဆႀကည္.ေနသည္။ 
 
ကြ်န္မစိတ္မသက္မသာျဖင္.ကုိယ္ခႏၵာကုိAနည္းငယ္ေရြ.လုိက္မိ၏။  
 
............မ်က္စိကြယ္တာဟာAရာရာကိုဆံုရႈံးသြားတာေတာ.မဟုတ္ပါဘူး................. 
 
................ဒါေပမယ္.AေရးႀကီးဆုံးAရာေတြေတာ.ဆုံးရႈံးလ္ုိက္ရျပီ၊ Uပမာေငြ၊ Aလုပ္၊ 
A ဲဒါေတြAခုကြ်န္ေတာ.မိန္းမကုိလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရျပီ........................ 
 
...........................ဒါလက္လႊဲေျပာင္းတာပဲ.............................. 



 
..................ဒါဆံုးရႈံးတာပဲ၊ကြ်န္ေတာ.ပုိင္ဆုိင္မႈ.၊ကြ်န္ေတာ.နယ္ပယ္ကေနကြ်န္ေတာ္ဖ
ယ္ေပးလိုက္ရတာပဲ........ 
 
ကြ်န္မတုိ.တခဏျငိမ္သက္သြားႀကသည္။ 
လမ္းမဆီမွာကားႀကီးႀကီးတစ္စီးျပင္းထန္စြာျဖတ္သြားသည္။ သူAနည္းငယ္တုန္သြား၏။  
 
.........ေငြေတြကိုကြ်န္ေတာ္မေရရေတာ.ဘူး၊ေဆးဘူးမ်ိဳးစံုကုိကြ်န္ေတာ္.လက္နဲ.မထိရေ
တာ.ဘူး၊ ေမာ္ေတာ္ကားကုိကြ်န္ေတာ္မေမာင္းရေတာ.ဘူး၊ 
Aားလုံးဟာကြ်န္ေတာ္.လက္ထဲကေနလြတထ္ြက္သြားျပီ၊ 
Aဆုိးဆံုးကစာမဖတ္ရတာပဲဗ်ာ..... 
 
စာဖတ္ျခင္း၏Aရသာကိုဆံုးရႈံးရမွာကုိေတာ.ကြ်န္မေတာ္ေတာ္ေႀကာက္ပါသည္။ 
နိုင္ငံျခားကမ်ုက္မျမင္ေတြAတြက္ေတာ.တိပ္ေခြစာA ုပ္ေတြAလွ်ံပယ္ရိွသည္မုိ.မ်က္စိျဖင္. 
 
ဖတ္လို.မရေသာစာကိုနားျဖင္.ဖတ္လို.ရသည္။ 
ကြ်န္မတုိ.Aတြက္ေတာ.A ဲဒီေလာက္မျပည္.စံုေသးပါ။ 
 
.......ဒါေပမယ္.ရွင္မ်က္စိကြယ္လုိက္တဲ.Aတြက္ပိုေကာင္းလာတာတစ္ခုရွိတယ္မဟုတ္လ
ား၊ ရွင္ဟာAသံေတြကိုသူမ်ားတကာေတြထက္ပိုႀကားလာနိုင္တယ္ဆို............ 
 
ကြ်န္မသူ.ဆီေရာက္လာရျခင္းသည္Aသံကိစၥျဖစ္သည္။ 
 
သူသည္Aသံမ်ားကိုAတုိးတိတ္ဆံုးAသံ၊Aေ၀းကြာဆံုးေသာAသံAထိႀကားရသည္ဟုနံ
မည္ႀကီးသည္။သူ၏Aသံဆိုင္ရာAရည္Aခ်င္းသည္Aခ်ိဳ.ေသာရဲAမႈကိစၥမ်ားကိုAလြယ္
တကူေျပလည္ေစသည္ဟုႀကားဖူးပါသည္။ 
 
...........ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ္.ဒါဟာဘယ္ေလာက္မ်ားAက်ိဳးေက်းဇူးရိွလို.လ၊ဲ 
A ဲဒီAသံေတြကိုကြ်န္ေတာ္ႀကားဖုိ.မလုိAပ္ဘူးေလ၊ 
တခ်ိဳ.Aသံေတြဆိုရင္မႀကားAပ္တဲ.မႀကားေကာင္းတဲ.Aသံေတြေလ၊ 
ဒါေတြႀကားရေတာ.ကြ်န္ေတာ္.ဘ၀ကဘာမ်ားAရသာရိွမွာမုိ.လဲ.................... 
 
...............ဒါေပမဲ.မႈခင္းေတြကိုေျဖရွင္းတဲ.ေနရာမွာA ဲဒီရွင္ႀကားတဲ.Aသံေတြကေတာ္ေ
တာ္Aေထာက္Aကူေပးခဲ.တာပဲ၊တစ္နည္းAားျဖင္.ရွင္ဟာလူ.ေလာကရဲ.Aက်ိဳးကိုေဆာ
င္ရြက္ 



 
ေပးေနတာပဲ၊ ဒါဟာရွင္.Aတြက္ဂုဏ္ယူရမွာေပါ........ 
 
သူေခါင္းမာစြာျပံဳးသည္။ 
 
...........ကြ်န္ေတာ္ဂုဏ္မယူခ်င္ဘူးဗ်၊ ကြ်န္ေတာ္ကေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တာ၊ 
Aရသာရွိခ်င္တာ........ 
 
......သူမ်ားမႀကားနိုင္တဲ.Aေ၀းႀကီးကAသံေတြကုိႀကားရတာAဲဒါAရသာရွိမွာပါ........ 
 
တခ်ိဳ.Aသံေတြကရက္စက္တယ္၊ေႀကာက္စရာေကာင္းတယ္၊ေAာ.ႏွလံုးနာစရာေကာင္း
တယ္၊တခ်ိဳ.Aသံေတြကိုခင္ဗ်ားႀကားရရင္ေလာကႀကီးမွာAသက္ရွင္ေနထုိင္ဖို.ေတာင္ 
ေႀကာက္ရြံ.လာလိမ္.မယ္....... 
 
..................ဘယ္လိုAသံမ်ိဳးေတြလဲ.............................. 
 
ထုိ.ေနာက္ခ်က္ခ်င္းပင္ကြ်န္မစိတ္ေျပာင္းသြား၏။ 
 
A ို...ဟင္.Aင္း၊ မေျပာပါနဲ.၊ ကြ်န္မမသိခ်င္ပါဘူး..................... 
 
သူသေဘာက်စြာျပံဳးသည္။ 
 
.....................ဟုတ္တယ္၊ခင္ဗ်ားသိခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး၊တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ.မသိရျခ
င္းရဲ.AရသာဟာလုိAပ္တယ္၊ 
သိရျခင္းရဲ.Aရသာကသိပ္နာက်င္ဆုိးရြားလြန္းတဲ.Aခါမ်ိဳးမွာေပါ. 
 
...........ဒါနဲ.ရငွ္ကေလာေလာဆည္ပစၥဳပၸန္ကAသံေတြကိုပဲႀကားရတာလား၊ 
ဟုိAတိတ္ကAသံေတြကိုေရာႀကားရလား၊ Uပမာသီေပါမင္းရဲ.Aသံတုိ.ဘာတုိ. 
 
သူခြက္ထိုးခြက္လန္ရယ္ပါသည္။ ကြ်န္မAနည္းငယ္ကသိကေAာက္ျဖစ္သြား၏။ 
 
..........ေဆာရီးဗ်ာ၊ခင္ဗ်ားကိုေလွာင္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ခင္ဗ်ားေမးခြန္းကတုိက္ရိုက္က်လြန္း
လုိ.ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ႀကားရတဲ.AသံေတြကAမ်ားႀကီးပဲဗ်၊ ဒါေပမဲ.Aတိတ္ကAသံ၊ 
ပစၥဳပၸန္ကAသံရယ္လုိ.ကြ်န္ေတာ္မခြဲတတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္.Aတြက္ကAသံဟာAသံပဲ၊ 
မိန္းမသံ၊ ေယာက ၤ်ားသံ၊ လူႀကီးသံ၊ ကေလးသံ၊ ငိုသံရယ္သံ၊ ေဒါသသံ၊ 



နာက်င္လုိ.ေAာ္တဲ.Aသံ......ဒါမ်ိဳးေတြပဲကြဲျပားတယ္.................. 
 
ဟုတ္ပါရဲ.။ 
သီေပါမင္းရဲ.Aသံကိုႀကားရရင္ေတာင္မွဒါသီေပါမင္း၏Aသံဟုဘယ္.ႏွယ္လုပ္သိပါ.မလဲ။ 
 
.............ရွင္ႀကားရတဲ.Aသံေတြဟာလက္ရိွကြ်န္မတုိ.ရဲ.သမုိင္းေတြ၊ရာဇ၀င္ေတြကိုေျပာင္
းလဲသြားေစနိုင္တယ္လုိ.ထင္သလား.................. 
 
သူ၏Aေရာင္Aဆင္းမဲ.ေသာမ်က္လံုးတုိ.သည္ 
ကြ်န္မထံမွလႊဲကာတစ္ဖက္နံရံဆီသုိ.လွည္.သြား၏။ 
 
..............မေျပာင္းပါဘူး၊ဘာျဖစ္လုိ.ေျပာင္းရမလဲ၊သမုိင္းတစ္ခုကုိေျပာင္းပစ္ဖို.ဆုိတာ 
သက္ေသAေထာက္AထားေတြAမ်ားႀကီးလုိတယ္ေလ၊ကြ်န္ေတာ္ႀကားရတဲ.Aသံေတြ
ဟာဘယ္လိုနည္းနဲ.မွAေထာက္Aထားမျဖစ္နိုင္ဘူး၊ဘာျဖစ္လို.လဲဆုိေတာ.ကြ်န္ေတာ္က 
ကြ်န္ေတာ္ႀကားရတဲ.Aသံေတြကိုနဂုိမူရင္းAတုိင္းထုတ္ေပးနုိင္တာမွမဟုတ္ဘဲ၊ 
ဒီေနရာမွာကြ်န္ေတာ္တုိ.လူသားေတြရဲ.AႀကားAာရုံဟာတိပ္ပရ္ီေကာ္ဒါေလာက္မွတန္ဖိုးမ
ရွိပါဘူး၊တိပ္ပ္ရီေကာ္ဒါကေတာ.Aသံေတြကုိသိမ္းထားနုိင္တဲ.Aျပင္သူ.နဂိုမူရင္းAသံAျဖ
စ္ျပန္ထုတ္ေပးနုိင္တာဗ်၊ ဘယ္ေလာက္ဆန္းႀကယ္လိုက္သလဲ၊ 
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ.ကြ်န္ေတာ္ႀကားရတဲ.Aသံေတြကုိသိမ္းရံုပဲသိမ္းထားနုိင္တာ၊ 
ျပန္ထုတ္မေပးနိုင္ဘူးေလ................. 
 
................တေလာတုန္းကကြ်န္မတုိ.သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္၊ 
 
AခုသိပၸံပညာဟာAံ.ခန္းတုိးတက္ေနတာမို.ကုန္လြန္ျပီးခဲ.တဲ.ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကAသံေ
တြကုိဖမ္းယူလုိ.ရေတာ.မယ္တဲ.၊ ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ.ႀကားတယ္၊ 
သူတို.Aဓိကႀကိဳးစားေနတာကဗုဒၵရဲ.Aသံကုိျပန္ႀကားလာနိုင္ဖို.ပဲ၊ 
ေAာင္ျမင္နုိင္မယ္လို.ရွင္ထင္လား.................... 
 
သူျပံဳးေနသည္။ 
 
.............ကြ်န္ေတာ္တုိ.ငယ္ငယ္ကရူပေဗဒဘာသာမွာစြမ္းAင္ရဲ.နိယာမလားသင္ခဲ.ရတာ
တစ္ခုရွိတယ္ေလ၊ စြမ္းAင္္ဆုိိတာကုိဖန္တီးယူလုိ.မရ၊ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိ.လဲမရ၊ 
စြမ္းAင္ဟာစႀက၀ဠာႀကီးထဲကေနေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္လုိ.မရွိဘူးမဟုတ္လား၊ 
Aသံဆိုတာစြမ္းAင္တစ္ခုပဲ၊ လႈိင္းေတြနဲ.ဖြဲ.စည္းထားတဲ.စြမ္းAင္တစ္မ်ိဳးပဲ......... 
 



..........Aခုနည္းပညာေတြAရေလာေလာလတ္လတ္ပစၥဳပၸန္ကရိွေနတဲ.Aသံေတြ၊ 
Aရုပ္ေတြ၊ Aလင္းေတြကိုေတာ. ဆက္တယ္လိုက္ျဂိဳဟ္တုေတြနဲ.ဖမ္းယူလုိ.ရေနျပီ၊ 
Aတိတ္ကAသံကိုဖမ္းယူနိုင္ဖို.ပဲက်န္ေတာ.တာ................. 
 
ဒါေပါ.၊မုိင္ေပါင္းေထာင္နဲ.ေသာင္းနဲ.ခ်ီျပီးေ၀းကြာတဲ.Aရပ္ကAသံေတြကုိကြ်န္ေတာ္တုိ.A
ရင္းAတုိင္းႀကားေနရ 
 
ျပီပဲ၊သိပ္မႀကာေတာ.ပါဘူး၊Aတိတ္ကAသံေတြကို 
Aရင္းAတုိင္းျပန္ထုတ္ေပးနုိင္ေတာ.မွာပဲ..ကြ်န္မAႀကားခ်င္ဆုံးAသံကဗုဒၵရဲ.Aသံေတာ္
ပဲ.... 
 
Aကယ္၍္သာ 
Aတိတ္ဆီကကုန္လြန္ခဲ.ျပီးေသာAသံမ်ားကိုျဂိဳဟ္တုျဖင္.ဖမ္းယူထုတ္လႊင္.ေပးနုိင္မည္ဆုိ
ပါကကမာၻႀကီးမွာဘာေတြျဖစ္လာနုိင္မည္နည္း။ 
 
တုိက္ခိုက္မႈေတြေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္သလား။ 
ပဋိပကၡေတြနညး္မသြားတဲ.Aျပင္ပို၍္ပင္မ်ားလာနိုင္ပါသည္။ 
Aတိတ္ကAသံမ်ားကိုႀကားရျခင္းသည္ကိုယ္သိလိုက္ရသည္.Aရာေတြကိုသိလိုက္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ခါမသိပဲေနရျခင္းကပုိျငိမ္းခ်မ္းနိုင္မည္ထင္၏။ဗုဒၵျမတ္စြာဘုရားက 
ေဟာႀကားခဲ.သည္မဟုတ္လား။ဇာတိသ၁ရUာဏ္ဟူသည္.Aတိတ္ဘ၀ 
မွျဖစ္စU ္မ်ားကိုမွတ္မိျခင္းUာဏ္သည္သာမန္လူသားေတြ၏ခံနိုင္ရည္မွေက်ာ္လြန္ေသာ 
Uာဏ္ျဖစ္သည္။ 
Aတိတ္ဘ၀ကနာက်င္မႈ၊ခံစားမႈ၊Aေတြ.AႀကံဳAျဖစ္Aပ်က္မ်ားသာလူေတြသိနိုင္မည္ဆို
လွ်င္AျငိဳးAေတးတို.သည္လည္းAဆံုးမရွိေတာ.နိုင္။ 
ေ၀ဒနာနွင္.ေခ်ာက္ခ်ားမႈဟူသည္လည္း Aဆုံးမရွိေတာ.နုိင္။ 
သဘာ၀သည္လူသားAားလုိAပ္သမွ်ကုိသာေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
လုိသည္ထက္ပိုသြားလွ်င္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းနွင္.ႀကံဳေတြ.ရနုိင္သည္။ 
 
Aတိတ္ကAေႀကာင္းေတြကိုAသာထား၊ ယခုပစၥဳပၸန္ကာလမွာကုိပဲ 
ကြ်န္မတုိ.သည္ကြ်န္မတို.ကုိU ီးတည္ျပီး 
ေျပာေသာAသံမ်ားကိုသာႀကားဖို.သင္.ေတာ္သည္။ 
 
.....ေဒၚခင္လွေ၀ေနာက္လဂ်ာမနီကိုသြားရမယ္လုိ.ႀကားတယ္၊ ၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ.လုပ္ငန္းခြင္Aတြက္ကြ်မ္းက်င္တဲ.ပညာရွင္တကယ္လိုAပ္တာပါ၊ 
ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္း......... 



 
ႀကားလို.ေကာင္းေAာင္ေျပာေသာစကားကိုႀကားရသည္.Aခါကြ်န္မတုိ.ႀကည္နူးရသည္။ 
Aကယ္၍္ကြ်န္မတုိ.မႀကားေAာင္ေျပာေသာစကားေတြကိုသာကြ်န္မတုိ.မေတာ္တဆႀကား
ခဲ.မိေသာ္....။ လူ.ဘ၀မွာႀကည္နူးစရာဟူ၍ရွိနိုင္ေတာ.မည္မထင္။ 
 
........ဒီေကာင္မကနိုင္ငံျခားကိုသြားရမယ္တဲ.၊ ဒီေကာင္မမွာဘာAရည္Aခ်င္းရိွလို.လ၊ဲ 
သူ.ကိုဘာျဖစ္လုိ.ေရြးခံရသလ၊ဲ ဘယ္လုိနည္းနဲ.ရလာမယ္ထင္လဲ၊ 
ဟား...ဟား..ဒီမယ္...မင္းကုိငါေျပာမယ္........ 
 
ထုိသူကြယ္ရာမွာဆက္လက္ေျပာဆိုေနေသာစကားမ်ားကိုေဒၚခင္လွေ၀ဆုိသူႀကားခဲ.ပါက 
 
ေနာက္တစ္ေန.ရုံးတက္ခ်ိန္တြင္ထုိသူAားမ်က္ႏွာခ်င္းေတာင္မဆုိင္ခ်င္ေလာက္ေAာင္ 
ေAာ္ဂလီဆန္သြားဖြယ္ရာရိွသည္။ ယခုေတာ.သူတုိ.ကြ်န္မတုိ.ေတြAခင္မင္မပ်က္ႀက။ 
မႀကားသင္.ေသာစကားမ်ားကိုမႀကားႀကဘကဲိုး။ ဟန္ေဆာင္ျပံဳးေတြ၊ 
သံတမန္စကားေတြေႀကာင္.ကမာၻႀကီးမွာေျပျပစ္ေခ်ာေမြ.ေနႀကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
..........ဒါနဲ.ခင္ဗ်ားလာရင္းကိစၥကုိမေျပာရေသးဘူးေနာ္................. 
 
...............ဟုတ္ကဲ.၊........... 
........လာတုန္းကေတာ.ရွင္.ကုိေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ.AသံေတြAေႀကာင္းေမးႀကည္.ခ်င္လို.
ပါ၊ မေမးတာကေကာင္းမယ္လို.ကြ်န္မဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္.......... 
 
.....ေပ်ာက္ဆုံးသြားတယ္လို.ခင္ဗ်ားဘယ္လုိလုပ္သိလဲ......... 
 
................မႀကားရေတာ.ဘူးဆုိရင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားလို.ပဲမဟုတ္လား............ 
 
..........ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ တခ်ိဳ.ကစကားမေျပာေတာ.တာပဲ.............. 
 
................ထားလိုက္ပါေတာ.ေလ၊ ကြ်န္မမသိခ်င္ေတာ.ပါဘူး၊ ရွင္ေျပာတာမွန္ပါတယ္၊ 
တခ်ိဳ.Aသံေတြဟာမႀကားရမသိရရင္ကြ်န္မတုိ.Aတြက္ပုိေကာင္းမွာပါ..................... 
 
ထုိ.ေနာက္သူသည္ရုတ္တရက္တစ္ခုခုကုိAာရုံစူးစိုက္နားေထာင္လိုက္သလုိAမူAရာေျပာ
င္းလဲသြား၏။ကြ်န္မ 
 
Aားနာသြားသည္၊ကြ်န္မႏွင္.ေျပာေနရသည္. 



 
Aတြက ္သူ၏AႀကားAာရုံဆိုင္ရာစြမ္းရည္ေတြေတာ္ေတာ္ေလ်ာ.ပါးကုန္ေရာေပါ.။ 
ကြ်န္မသူ.ကုိAေႏွာင္.Aယွက္မေပးခ်င္သျဖင္.စကားမဟဘဲ 
Aသက္ေတာင္ျပင္းျပင္းမရွဴဘဲျငိမ္သက္ေနလိုက္သည္။ကိုယ္ခႏၶာႏွင္.Uီးေခါင္းကိုမေရြ.လ်ာ
းဘဲမ်က္လံုးသာေ၀.လ်က္Aခန္းပတ္၀န္းက်င္ကုိAကဲခတ္ႀကည္.မိ၏။ 
 
မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္Aေနျဖင္.ဆုိလွ်င္လုိAပ္သည္ထက္ပုိေနသည္.ခမ္းနားမႈမ်ားရိွသည္
။ ခန္းဆီး၊ Aခန္းေထာင္.ကစားပြဲ၀ိုင္းျမင္.ျမင္.ေသးေသးေလးေပၚကပန္းစိုက္A ိုး......။ 
ပန္းစုိက္Aုိးထဲမွ လွပေသာႏွင္းဆီနီမ်ား။ ဘုရားစင္ကုိမေတြ.ရ၊ 
Aေပၚထပ္ထပ္ခိုးေပၚမွာမ်ားရွိမလားမသိပါ။ 
မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ႏွင္.သိပ္မသက္ဆုိင္လွေသာရုပ္ျမင္သံႀကားျပစက္ႏွင္.ဗီဒီယုိျပစက္။ 
Aင္းေလ.....သူ.မွာAိမ္ေထာင္ရွိသည္။ သားသမီးလည္းရွိခ်င္ရွိမည္။ 
သူတို.ေတြႀကည္.ႀကမွာေပါ.။ ကြ်န္မေရာက္ခါစကသူ.ဇနီးကုိေတြ.ရသည္။  
သည္ကေန.ေဈ း ပိတ္ရက္ျဖစ္သျဖင္.ဆုိင္မထြက္ရဟုသိရပါသည္။ 
သူ.ဇနီးကခပ္ေခ်ာေခ်ာျဖစ္သည္။ 
မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္၏ဇနီးကေခ်ာေမာေနျခင္းမွာသာမန္Aားျဖင္.ဆုိလွ်င္စိုးရိမ္စရာ 
 
ျဖစ္ေသာ္လည္းသူ.Aတြက္ေတာ.ကိစၥမရိွဘူးထင္သည္။သူ၏Aစြမ္းထက္လွေသာAႀကား
Aာရုံသည္မျဖစ္သင္. 
 
ေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္မလာေစရန္ေကာင္းေကာင္းကာဆီးထားနုိင္ေပလိမ္.မည္။ 
သူႏွင္.ပတ္သက္သည္.လူမ်ားAတြက္ဆိတ္ကြယ္ရာဟူသည္မရိွသေလာက္ျဖစ္လိမ္.မည္။ 
 
သူ.ထံမွညည္းညဴသံလိုလုိမသဲမကြဲႀကားလိုက္ရ၏။ 
ကြ်န္မသူ.ကုိလွည္.ႀကည္.လုိက္သည္.Aခါသူ.နဖူးမွာေခြ်းျပန္ေနသည္။ 
ထုိေခြ်းကိုသူလက္ဖ၀ါးျဖင္.Aသာသုတ္ေလသည္။ 
 
....ကြ်န္ေတာ္.ဘ၀ဟာမ်က္စိျမင္တဲ.Aခ်ိန္တုန္းကလုံျခံဳတယ္ဗ်၊ 
Aခုမလံုျခံဳေတာ.ဘူး...... 
 
သူ.Aသံမွာစိုးရိမ္ေႀကာင္.ႀကမႈ.ကုိကြ်န္မခံစားလို.ရေနသည္။ 
 
.....ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြရဲ.Aေႀကာင္းကုိသိေနရတာေနာက္ေက်ာမလံုဘူး၊ 
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာႏႈတ္ပိတ္ခံရနိုင္တယ္ဗ်ာ၊ 
ေစာေစာတုန္းကတစ္ေနရာရာမွာလူေတြကြ်န္ေတာ္.Aေႀကာင္းေဆးြေႏြးေနႀကတယ္........



.ကြ်န္မေက်ာထဲစိမ္.ခနဲေAးစက္သြားသည္။ 
 
..........သူတုိ.Aတြက္ကြ်န္ေတာ္ဟာAႏၱရာယ္ရွိေနတယ္လုိ.ထင္ေနတယ္.............. 
 
ဘုရားေရ....။ 
ဟုတ္တာေပါ.၊မေကာင္းမႈျပဳလုပ္သူမ်ားAတြက္သူသည္Aႏၱရာယ္ႀကီးမားလွေသာAေနွာ
င္.Aယွက္ႀကီး 
 
တစ္ခုျဖစ္ေနမွာပဲ။ 
 
........A ဲဒီေတာ.ဘယ္လုိလုပ္ႀကမလဲ........ 
 
.....ရွင္းျပျပီးေတာင္းပန္ရမွာေပါ.ဗ်ာ၊ 
ကြ်န္ေတာ္ဟာတိပ္(ပ္)ရီေကာ္ဒါတစ္လံုးမဟုတ္ပါဘူးဆုိတာ........... 
 
သူတို.လက္ခံႀကပါ.မလား။ 
တိပ္(ပ္)ရီေကာ္ဒါမဟုတ္ေပမယ္.ျပန္ေျပာနုိင္တဲ.ပါးစပ္ပိုင္ရွင္ေလ။ 
 
.............ထြက္ေျပးရင္ေကာ............... 
 
.......ဘာထူးမွာလဲဗ်၊ သိေနတဲ.လူတစ္ေယာက္Aတြက္လြတ္ရာကြ်တ္ရာဆုိတာမရိွပါဘူး၊ 
ကြ်န္ေတာ္ကသိခဲ.မိျပီကိုး........... 
 
ကြ်န္မသူ.Aတြက္စိတ္ညစ္သြားသည္။ သူ.ဘ၀ဟာတစ္ကယ္မလြယ္တာပါပလဲား။ 
 
................ခင္ဗ်ားျပန္ခ်င္သြားျပ.ီ.................. 
 
ေမးခြန္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ၊ မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
 
...........ဟုတ္တယ္္................... 
 
ကြ်န္မမလိမ္ခ်င္ပါ။ ကြန္မတစ္ကယ္ျပန္ခ်င္ေနျပီျဖစ္သည္။ 
ပထမပုိင္းတုန္းကေတာ.သူသည္ကြ်န္မAားကူညီနိုင္လိမ္.မည္ဟုထင္္ခဲ.သည္။ 
ယခုAခါသူသည္ကြ်န္မAားမကူညီနိုင္မွန္းေသခ်ာသြားျပီ။ 
သူ.ကူညီမႈသည္ကြ်န္မAတြက္ကူညီရာေရာက္မွာမဟုတ္ပါ။ 



 
Aသံေတြကိုသူႀကားရသည္။ သူ.Aတြက္မေကာင္းပါ။ 
 
ထုိAသံေတြAေႀကာင္းလူေတြAားျပန္ေျပာျပသည္။ လူေတြAတြက္မေကာင္းပါ။ 
 
......ခင္ဗ်ားကြ်န္ေတာ္.ကုိဘာမွမေမးေတာ.ဘူးဆုိရင္ျပန္ေလ............ 
 
သူကကြ်န္မရွိရာသုိမျမင္ရေသာမ်က္လုံးမ်ားျဖင္.ငဲ.ေစာင္းလ်က္ခြင္.ေပးသည္။ 
ကြ်န္မထုိင္ရာမွAသာထလိုက္ပါသည္။ 
 
............တစ္ခုေလာက္ေတာ.ေမးခ်င္ေသးတယ္................. 
 
သူကကြ်န္မမတ္တတ္္ရပ္လုိက္တာကုိသိေနသည္။ 
ထုိင္လ်က္မွပင္ကြ်န္မမ်က္နွာရွိရာသုိ.ေမာ.ႀကည္.ပါသည္။ 
 
.........Aခုေနာက္ပိုင္းမွာ၊Aင္းေလ.......AခုလုိAသံေတြႀကားလာရျပီးတဲ.ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ရွင္ေလးစားခင္မင္ရတဲ.မိတ္ေဆြရယ္လုိ.ရွိေနေသးလား၊ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ......... 
 
သူခပ္သာသာျပံဳးသည္။ 
 
......လူေတြဟာခင္ဗ်ားထင္သေလာက္မဆိုးပါဘူး၊ 
ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ.ရွိပါေသးတယ္... 
 
.....................ကြ်န္မ၀မ္းသာပါတယ္.......................... 
 
ကြ်န္မတစ္ကယ္၀မ္းသာပါသည။္ သူ.Aတြက္လည္း၀မ္းသာသည္။ 
ကြ်န္မAတြက္လည္း၀မ္းသာသည္။ ကမာၻေလာကႀကီးAတြက္လည္း၀မ္းသာပါသည္။ 
 
 
ဂ်ဴး 
 
( ျဗဴတီးမဂၢဇင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၀၂ ) 
 
 
 


