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ဲ့ ည့္ တပ္နလ
ီ င
ူ ယ္ ႐ုပရ
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ေဒါက္တာသိန္းလြင္
ေက်ာင္းသားAေရးAခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ Aင္းစိန္Aက်U္းေထာင္၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရစU္ ေတြ႔ဆုခ
ံ ဲ့ရ
သည့္ တရုုပျ္ ပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တပ္နလ
ီ ူငယ္Aဖြ႔၀
ဲ င္ျဖစ္ခဲ့သူ ရုုပ္ရွင္ဒါရိက
ု ္တာ ရႊီခ်န္ဆြငး္ Aေၾကာင္း
ေရးပါမည္။ Aခ်ိန္ကာလမွာ ၁၉၈၂။ ေနရာမွာ Aင္းစိန္ေထာင္၊ ၅-တုိက္၊ Aခန္း (၁၀) ျဖစ္ပါသည္။
“ေနာက္လွည့ထ
္ ား” လုိ႔ ဝါဒါရဲ့ ေAာ္သံၾကားေတာ့ သံတံခါး၀မွာ ေနာက္လည
ွ ့ၿ္ ပီး ထုိင္ရတယ္။ ေထာင္
ထဲကလူေတြ Aသြင္းAထုတ္လုပတ
္ A
ဲ့ ခါ ဒီလိပ
ု ဲလုပ္တယ္။ ဘယ္သူဘယ္ဝါ မသိေAာင္လပ
ု ္တာ။
ေခ်ာင္းၿပီးၾကည့္လည္း ဘယ္သူမွန္း ခ်က္ခ်င္းမသိပါဘူး။ လူတစ္ကိယ
ု ္လုံးကုိ ေစာင္Aုပ္ၿပီး ဆြဲေခၚ
သြားတာဘဲ။ ဒါနဲ႔ ဆုိက္ဆိက
ု ္ၿမဳိက္ၿမိဳက္ တရုတ္လမ
ူ ်ိဳးတUီး က်ြန္ေတာ့္Aခန္းကုိ ေရာက္လာတယ္။
စကားေျပာေဖာ္ေတာ့ရၿပီ ဆုိၿပီး ဝမ္းသာတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာစကားက AတားAဆီးျဖစ္ျပန္
တယ္။ က်ြန္ေတာ္လည္း တ႐ုတ္စကားမတတ္။ သူကည္း ဗမာစကားမတတ္။ က်ြန္ေတာ္က Aဂၤလိပလ
္ ို
နည္းနည္းပါးပါးတတ္ေပမယ့္ သူက Aဂၤလိပ္စာကုိ တစ္လုံးစ ႏွစ္လုံးစဘဲ တတ္တယ္။ သူ႔နာမည္ကို
ေတာ့ ရႊီခ်န္ဆြင္း လို႔မိတ္ဆက္တယ္။
သူတိ႔ု ေက်ာင္း ေနတဲ့Aခ်ိန္က တ႐ုတ္ျပည္မွာ Aဂၤလိပ္စာ မသင္ရဘဲ၊ ႐ုရွားစာပဲ သင္ရတယ္။ Aဲဒီ
တုန္းကေတာ့ တ႐ုတ္န႔ဲ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုန႔က
ဲ Aလြမ္းသင့္ ေနတဲ့Aခ်ိန္ကိုး။ ေနာက္ Aလြမ္း
မသင့္ ေတာ့တဲ့Aခါ တတ္ထားတဲ့ ႐ုရွားစကားက သိပ္Aသံုးမ၀င္ ျဖစ္သြားတယ္။
တိုက္ခန္းတည္း Aတူေနရင္း တ႐ုတ္ႀကီးက ကြ်န္ေတာ့ဆက
ီ ဗမာစကားသင္တယ္။ ႀကိဳးစားတယ္။
Aရင္ဆုံး မ်က္စိေရွ႕မွာ ျမင္ေနရတဲ့ ပစၥည္းေတြ (နာမ္ေတြ) ကုိ သင္တယ္။ ေနာက္ ထုိင္၊ ထ၊ လမ္း
ေလွ်ာက္၊ Aိပ္၊ စား Aစရွိတဲ့ (ႀကိယာေတြ) ကုိ သင္တယ္။ ေကာင္းေသာ၊ ဆုိးေသာ၊ လ်င္ျမန္စြာ၊
ေႏွးေကြးစြာ (နာမဝိေသသန၊ ႀကိယာဝိေသသန) ေတြကိလ
ု ည္း သင္တယ္။
မနက္ဖက္ ေရခ်ိဳးထုုတ္တဲ့Aခါ ရႊီက Aုတ္နီခဲစေလးေတြ ေကာက္လာတယ္။ သံမန္ တလင္းေပၚမွာ
Aုတ္နီခဲစေလးနဲ႔ စကားလံုးေတြရဲ႕ Aသံထြက္န႔ဲ Aဓိပၸါယ္ေတြကို တ႐ုတ္လိေ
ု ရးထားၿပီး က်က္တယ္။
တစ္ေန႔ကုိ စာလုံး Aလုံး (၂၀) က်က္တယ္။ သူေမ့ သြားရင္ က်ြန္ေတာ့္ကို ျပန္ေမးတယ္။ မွားေနရင္
ကၽြန္ေတာ္ ျပင္ေပးတယ္။ ညေနေရာက္ရင္ သူကစာ ျပန္တယ္။ ေန႔တိင
ု ္းလုပ္တယ္။
စကားလံုးေတြေတာ္ေတာ္ရလာေတာ့ သူတတ္ထားၿပီးသားစာလုံးေတြနဲ႔ စာေၾကာင္းဖြဲ႔ၿပီး စကားေျပာ ကုိ
သင္တယ္။ လြယလ
္ ြယက
္ ေလးကေန စၿပီးသင္တယ္္။ ေတာ္ေတာ္ေလး တတ္လာေတာ့ ဇာတ္လမ္းေလး
ေတြ ေျပာျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ့Aေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္တယ္။ မရွင္းတာ
ျပန္ေမးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ၾကည့္ဘူးတဲ့ ႐ုပ္ရင
ွ ္ဇာတ္လမ္းေတြ ေျပာျပတယ္။ က်ြန္ေတာ္
ေျပာၿပီးရင္ သူနားလည္သလုိ ျပန္ေျပာတယ္။ AသုံးAႏႈန္းလြဲတာ က်ြန္ေတာ္က ျပင္ေပးတယ္။ ဒီလုိနဲ႔
သုံးလေလာက္ၾကာတဲ့Aခါ ဗမာစကားကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာလာႏုိင္တယ္။
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က်ြန္ေတာ္သူ႔ကုိ ေျပာျပတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ စိန္ျမင့္၊ ေဆြဇင္ထုိက္န႔ဲ ေAာင္ထြန္းေလး တို႔
႐ုိက္တဲ့ “Aေဖတခု သားတခု” ဇာတ္လမ္းကုိ သူသိပ္ႀကိဳက္တယ္၊ ဟာသမင္းသား Aလြမ္းဇာတ္
႐ုိက္တာ ထူးျခားတယ္တဲ့။ တခ်ဳိ႕ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြကိေ
ု တာ့ ဒီဇာတ္လမ္းမ်ဳိးက Aိႏၵိယ ႐ုပ္ရွင္
မွာပါတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းက ဘယ္ႏိုင္ငံက ႐ုပ္ရွငဆ
္ ိၿု ပီး “ဗမာလူမ်ဳိး ခုိးခ်” လု႔ိေတာင္ ေျပာေသးတယ္။
သူက ႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဆုိေတာ့ ႐ုပ္ရွင္န႔ဲ ပတ္သက္ရင္ ႏွံ႔စပ္တယ္။
က်ြန္ေတာ္လည္း သူ႔ဆီက တ႐ုတ္စကား သင္တယ္။ တစ္ေန႔ကို ေလးငါးလုံးသင္တယ္္။ ဒါေပမယ့္
က်ြန္ေတာ္ကသူ႔လို မႀကိဳးစားဘူး။ သူျပန္ေမးရင္ မရဘူး။ ဒီေတာ့သက
ူ “ဗမာ လူပ်င္း” လုိ႔ေျပာတယ္။
႐ႊီခ်န္ဆြင္း ေကာင္းေကာင္း စကားတတ္ေတာ့မွ ႏုိင္ငံေရးAေၾကာင္းေတြ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ က်ြန္ေတာ္
ဖတ္ထား မွတ္ထားဖူးတဲ့ ေမာ္စီတံုး လက္ေရြးစင္က်မ္းထဲက AေတြးAေခၚေတြကို ေဆြးေႏြးတာေပါ့။
AဲဒီAခ်ိန္တုံးက ဆုိရင္ က်ြန္ေတာ္က ေမာ္စီတံုးရဲ႕ ပဋိပကၡက်မ္းကုိ Aလြတ္နီးပါးရတယ္။ ႐ႊီခ်န္ဆြင္းက
က်ြန္ေတာ့္ကုိ “တ႐ုတ္ျပည္မွာ စုိက္တဲ့ပန္း ဗမာျပည္မွာ ပြင့္တယ္” လုိ႔ေတာင္ ေျပာေသးတယ္။ ယU္
ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးAေၾကာင္း၊ ဘုံAဖြဲ႔ေတြAေၾကာင္း ေတြကိေ
ု ျပာၾကတဲ့Aခါ မွန္တယ္လိ႔ု ယုံၾကည္
ထားတဲ့ Aရာေတြကို ျပန္ၿပီးစU္းစားလာရေတာ့တယ္။
သူက တပ္နီလင
ူ ယ္မွာပါခဲ့တယ္။ ယU္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး AစUီးပုိင္းမွာ တက္တက္ၾကြၾကြပါခဲ့တယ္။
ႏိုင္ငံေရးAယူAဆေတြ Aေပၚမွာ တဖက္ကိတ
ု ဖက္ စြပ္စတ
ြဲ ုိက္ခိက
ု ္ၾကတယ္။ ကုိယ့္AယူAဆနဲ႔ မတူ
တဲ့သူ မွန္သမွ်ဟာ ေဖာက္ျပန္ေရး သမားေတြလိ႔ု ျမင္လာၾကတယ္။ Aုပ္စုလိက
ု ္ တုိက္ခုိက္ၾကတာ
ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီAုပ္စက
ု ဟုိAုပ္စုကိတ
ု ိက
ု ္ခုိက္၊ ဟိုAုပ္စုက ဒီAုပ္စက
ု ိျု ပန္တုိက္နဲ႔ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြး
ေထြးေတြ ျဖစ္ကန
ု ္ၾကတယ္။ Aသာစီးရတဲလ
့ ူက Aႏုိင္Aထက္လုပ္ၾကတယ္။ သတ္တာျဖတ္တာ၊ ႏွိပ္
စက္ညွင္းပန္းတာ၊ AေရးယူAျပစ္ေပးတာေတြ တႏုိင္ငံလုံးမွာ Aုတ္ေAာ္ေသာင္းနင္း ျဖစ္ကန
ု ္တယ္။
ဘယ္သူမွနတ
္ ယ္ ဘယ္သူမွားတယ္ဆိတ
ု ာ ေဝခြမ
ဲ ရ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိင
ု ္းမွာ တပ္နီကေန သူထြက္
ၿပီး တကၠသုိလ္ဆက္တက္ခတ
ဲ့ ယ္လိ႔ု ႐ွင္းျပတယ္။
႐ႊီခ်န္ဆြင္းက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဇနီးနဲ႔သားသမီးႏွစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္
ေယက္။ သူ႔ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမ။ သူက ပီကင္းတကၠသိလ
ု ္ကေန ႐ုပ္ရွင္ပညာနဲ႔ ဘြဲ႔ရခဲ့တယ္။ ေနာက္
ရွန္႐ွီးျပည္နယ္ ႐ွA
ီ န္းၿမိဳ႕မွာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာAျဖစ္ Aလုပ္ရတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရး
ကားေတြ ႐ုိက္ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးသူထက
ြ ္ေျပးဘုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာက တ႐ုတ္ျပည္က ဗီယက္နမ္ကို စစ္
တုိက္တA
ဲ့ ခါ သူ႔ကိတ
ု ာဝန္ေပးလုိ႔ ႐ုိက္ခဲ့ရတဲ့ ဝါဒျဖန္႔ကားေၾကာင့္ ပါဘဲ။
တ႐ုတ္Aစုိးရက ဗီယက္နမ္စစ္ကို တရားေသာစစ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပခ်င္တယ္။ လူထုေထာက္ခံမက
ႈ ို ရခ်င္
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိဇ
ု ာတ္လမ္းေပးၿပီး ႐ုိက္ခိုင္းတယ္။ ဇာတ္လမ္းက ဗီယက္နမ္စစ္ေျမျပင္မွာ တုိက္
ေနရတဲ့ စစ္သားေလး ႏွစ္ေယာက္Aေၾကာင္း။ ႐ုပ္ခ်င္းခြဲမရေAာင္တူတဲ့ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္။ တစ္
ေယာက္က တ႐ုတ္ျပည္သ႔တ
ူ ပ္မေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ့သား။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ဆင္းရဲသူမ ရဲ့သား။
ဆင္းရဲသူမက သူ႔သားေလး စစ္ထြက္သာြ းတာၾကာေနလုိ႔ စစ္ေျမျပင္ကေနျပန္ေခၚေပးဖို႔ ေျပာတဲA
့ ခါ၊
စစ္ေျမျပင္သြားတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပA
ြဲ တြက္ ဂုဏယ
္ ူဖိ႔ု လုိေၾကာင္း၊
တရားေဟာၿပီး၊ ဆင္းရဲသူမရဲ့ သားကုိလည္းေခၚမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာလုိကေ
္ တာ့၊ ဆင္းရဲ သူမက
ဝမ္းနည္းၿပီး ျပန္လာခဲ့ရတယ္။
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ေနာက္မၾကာခင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ Aိပ္ယာထဲလဲေနတဲ့Aခါ သူ႔မိသားစုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မေသခင္မွာ
သားကုိေတြ႔သြားရေAာင္လိ႔ု သားကုိ စစ္ေျမျပင္ကေန ျပန္ေခၚခုိင္းခဲ့တယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕
သားက တုိက္ပြဲမွာက်သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သားနဲ႔ ႐ုပ္ခ်င္းခြဲမရေAာင္တူတဲ့ ဆင္းရဲသူမရဲ႕ သား
ကုိပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိတ္ခ်မ္းသာေစဖုိ႔Aတြက္ ေခၚလာခဲ့ၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစုက
ု သူတသ
ို႔ ားကုိ စစ္ေျမ
ျပင္က ျပန္ေခၚတဲ့သတင္း ၿမိဳ႕ထဲမွာ ျပန္႔သြားတဲ့Aခါ ဆင္းရဲသူမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိလာၿပီး ရန္ေတြ႕တာကုိ
႐ုိက္ျပခဲ့ရတယ္။
႐ႊီခ်န္ဆြင္း ေျပာျပတာက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဘယ္ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ရဲ႕သားမွ စစ္သားမလုပ္ၾကဘူး။ ဆင္းရဲသားေတြ
ရဲ႕ သား သမီးေတြဘဲ စစ္သားလုုပ္ၾကရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗီယက္နမ္စစ္ကိလ
ု ည္း သူမေထာက္ခံႏုိင္ဘူး။
ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ီေရးကားေတြလည္း ေနာက္ထပ္ မ႐ုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူထြက္ေျပးလာတယ္လိ႔ု
ေျပာျပတယ္။
သူ႔AစီAစU္က ေဟာင္ေကာင္ကို သြားဖို႔ရည္ရြယ္တယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာက သူ႔ရဲ႕ ငယ္သူငယ္ခ်င္း
ရွတ
ိ ယ္။ ေဟာင္ေကာင္ကို တုိက္႐ုိက္ထက
ြ ္ရင္ Aစစ္Aေဆးမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Aလ်င္
သြား။ ေနာက္မွ ေဟာင္ေကာင္ကို ခရီးဆက္။ ေဟာင္ေကာင္ေရာက္ရင္ သူ႔ရA
ဲ႕ ႏုပညာနဲ႔ လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ ႐ုပ္ရွင္႐ိက
ု ္မယ္။ သူေနေရး ထုိင္ေရး စီစU္ၿပီးရင္ မိသားစုကို ေခၚယူမယ္။ ဒီလုိစိတ္ကူးၿပီး
ထြက္လာခဲတ
့ ယ္။ ကံဆိးု ခ်င္ေတာ့ ထိုငး္ ႏိုင္ငက
ံ ိသ
ု ြားဖုိ႔ ဗမာျပည္နယ္စပ္ကို Aျဖတ္မွာ ဗမာစစ္တပ္
နဲ႔တိုးၿပီး Aဖမ္းခံခဲ့ရတာပါဘဲ။
ကၽြန္ေတာ္က သူက
႔ ို သမီးနဲ႔သား၊ ဘယ္သူ႔ကုိ ပုိခ်စ္သလဲလုိ႔ေမးၾကည့္တဲ့Aခါ သူက ေတာ္ေတာ္ ၾကာ
ၾကာ စU္းစားၿပီးမွ “သားကုိ ပုိခ်စ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သမီးေလးကုိပိၿု ပီးေတာ့ ဂ႐ုစိုက္တယ္” လုိ႔ ေျပာျပ
တယ္။ “သားကုိ ပုိခ်စ္တယ္ဆိတ
ု ာ သမီးကုိ မသိေစခ်င္ဘူး” လို႔ရွင္းျပတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ႐ႊီ ထမင္းစားၾကတ့ဲ Aခါတုိင္း သူက တ႐ုတ္ဟင္းေတြ၊ တ႐ုတ္AစားAစာေတြ Aေၾကာင္း၊
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဗမာဟင္းေတြAေၾကာင္း Aားရပါးရေျပာရင္း၊ ေထာင္ကေပးတဲ့ စပါးလုံးေတြ၊
ခဲေတြ၊ ႏုိင္းခ်င္းနဲ႔ ဆန္ၾကမ္းထမင္း၊ ဟင္းရြက္ျပဳတ္၊ ငန္တူးတူးငပိခဲေတြကိုဘဲ ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔
စားၾကတယ္။
သူကၽြန္ေတာ့တက
ို ္ခန္းကုိ ေရာက္လာၿပီး သိပ္မၾကာခင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းက
Aမႈထမ္းႀကီးတစ္ေယာက္ကို စသုံးလုံးက ဖမ္းလာျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔Aခန္းမွာ တစ္ရက္ လာထားတယ္။
Aသက္ ၆၀ နီးနီး ရွိေနၿပီ။ ညဘက္ႀကီး လာပို႔တာ။ ရႊီက ထႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္Aိပ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
က Aက်ိဳးAေၾကာင္းေမးရင္း စကားဆက္ေျပာျဖစ္တယ္။
ညU့္နက္ေတာ့ Aဲ့ဒလ
ီ ူႀကီးAိပ္ဖ႔ို ေနရာစီစU္ေပးတယ္။ သူ႔ကို A၀တ္တစ္ထည္ ကိုယတ
္ စ္ခန
ု ႔ဲ ဖမ္းလာ
တာ။ ေစာင္မပါဘူး။ ေဆာင္းတြင္းမို႔ ခ်မ္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေစာင္ သူ႔ကိုေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ပုုဆိုးျခံဳ
ၿပီး ေကြးလိုက္တယ္။ ခဏၾကာေတာ့ ရႊီက Aိပ္ေနရာကထလာၿပီး သူ႔ရဲ႕ေစာင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၿခံဳေပး
တယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕ Aိပ္ယာခင္းေလးျခံဳၿပီး ဆက္Aိပ္တယ္။
႐ႊီက ရယ္စရာလည္း လုပတ
္ တ္တယ္။ စကားသိပ္မတတ္ခင္ AမူAရာလုပ္ၿပီး ရယ္ရေAာင္လုပ္တယ္။
စကားတတ္လာေတာ့ တတ္တဲ့စကားေလးနဲ႔ဘဲ ရယ္စရာေျပာတတ္တယ္။ ဝါဒါေတြဆိရ
ု င္လည္း သူ႔ကို
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ခင္မင္ၾကတယ္။ ခဏခဏ လာၿပီး စကားေျပာၾကတယ္။ ဝါဒါေတြဆီက တျဖည္းျဖည္းသိလာရတာက
တ႐ုတ္ျပည္က ေျပးလာၾကတဲ့တ႐ုတ္ေတြဆိရ
ု င္ ျပန္မလြတ္ေတာ့ဘဲ ေထာင္ထမ
ဲ ွာဘဲ တသက္လုံးေန၊
ေထာင္ထဲမွာဘဲ ေသၾကရတယ္။ တျခားAဖမ္းခံရတဲ့ ႏုိငင
္ ံျခားသား ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြဆိုရင္ ေထာင္က်
ရက္ေစ့ရင္ ထုိင္းAစုိးရက ျပန္ေခၚလုိ႔ ဗမာAစိုးရက ေလယာU္ေပၚ တင္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္တယ္။
တ႐ုတ္ ေတြကိေ
ု တာ့ တ႐ုတ္Aစိုးရက တာဝန္မယူလိ႔ု ႏုိင္ငံမဲ့ ျဖစ္ၿပီး၊ ေထာင္ရက္ေစ့တဲ့Aခါ ေထာင္
ထဲမွာဘဲ ဆက္ၿပီးေနၾကရတယ္။
ဒီAေၾကာင္းကုိ ရႊီသိသြားတဲ့Aခါ ငုိတယ္။ ဒီတသက္ သူ႔သား၊ သမီးနဲ႔ ဇနီးကုိ ျပန္ေတြ႔ခြင့္ မရေတာ့ဘူး
ဆုိၿပီး ငုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။ သူ႔ကုိ ဖမ္းတဲ့Aမႈက ဗမာျပည္ထက
ဲ ို ခိုးဝင္
တဲ့Aမႈ၊ ေထာင္ (၁) ႏွစ္ ခ်ထားၿပီးၿပီး။ ႐ႊီျပန္လႊတႏ
္ ုိင္ဘိ႔က
ု ိစၥAတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး
Aဆင္ေျပတဲ့ ဝါဒါတခ်ဳိ႕နဲ႔ တုိင္ပင္ၾကည့္တယ္။ တကယ္လိ႔သ
ု ာ ေထာင္က်ေဆာင္မွာေနရရင္၊ ငါးခိုးေလွ
မိလို႔ ပင္လယ္ကေန ဖမ္းလာတဲ့ ထုိင္ဝမ္တ႐ုတ္ေတြန႔သ
ဲ ာ Aဆက္Aသြယ္ရရင္၊ ထုိင္ဝမ္တ႐ုတေ
္ တြ
လြတ္တဲ့ Aခါ AကူAညီေပးႏုိင္မယ္ဆိရ
ု င္ လြတ္လမ္းရွိတယ္။ ထုိင္ဝမ္က ျဖစ္ေစ၊ ေဟာင္ေကာင္က
ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က Aာမခံၿပီး ေလယာU္ပ်ံလက္မွတ္ပါ ပုိ႔ေပးႏုိင္ရင္၊ ေထာင္ရက္ေစ့ရင္
လြတ္ႏုိင္တယ္။ ဒီAေၾကာင္းကုိ ရႊီကုိ ရွင္းျပေတာ့ သူAားတက္တယ္။ ပထမဆုံး ေထာင္က်ေဆာင္မွာ
ေနခြင့္ ရဖုိ႔ Aလ်င္ႀကိဳးစားရမယ္။
ရႊီ ရဲ႕ ခ်U္းကပ္ပုံက သိမ္ေမြ႔တယ္။ ပထမUီးဆုံး တာဝန္က်ဝါဒါထဲက ရာထူးAငယ္ဆုံးဝါဒါကုိ စၿပီး
ေတာ့ ေျပာတယ္။ “ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိက္ထဲမွာ ေနေရာင္ျခည္ မရဘူး၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။
ေနေရာင္ျခည္ရွိတဲ့ေနရာကုိ ထားေပးပါ။ လမ္းေလွ်ာက္လ႔ရ
ို တဲ့ ေနရာကုိ ထားေပးပါ” ႐ုိ႐ုိေသေသ
ေျပာေတာ့ တာဝန္က်ဝါဒါက သူ႔ထက္ရာထူးႀကီးတဲ့ Aရစ္နဲ႔တပ္ၾကပ္ကို တင္ျပတယ္။ တပ္ၾကပ္
ေရာက္လာေတာ့ ရႊီက ခုနလုိပဲ ေမတၱာရပ္ခံတယ္။ တပ္ၾကပ္က က်ဳပ္ေတာ့ ဒီကိစၥ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္
ဘူး။ ေထာင္မႉးကုိ တင္ျပေပးမယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္။
တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေနေတာ့ တာဝန္က် ေထာင္မႉးေရာက္လာတယ္။ ႐ႊီရဲ႕ Aမႈတြဲဖိင
ု ္ ကုိပါ ကုိင္ၿပီး လာ
တယ္။ ရႊီကို လာေမးတယ္။ ရႊီက ေလးေလးစားစားန႔ဲ ေမတၱာရပ္ခံတယ္။ ေထာင္မႉးက ရႊီကို ဖမ္းတဲ့
ေန႔တိ႔၊ု ပုဒ္မတုိ႔ စတာေတြကို Aေသးစိပ္ေမးၿပီး၊ ေထာင္ပုိင္ဆီကို တင္ျပေပးမယ္။ ေထာင္ပုိင္ခြင့္ျပဳရင္
ေထာင္က်ေဆာင္ကို ေျပာင္းေပးမယ္လုိ႔ေျပာသြားတယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ ေနေတာ့ ရႊီကို ေထာင္က်
ေဆာင္ေျပာင္းဖုိ႔ Aမိန္႔က်လာတယ္။
ရႊီAေဆာင္ကို ေျပာင္းရမယ့္ေန႔က ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ သူမ်က္ရည္က်တယ္။ သူတသက္မွာ
ေက်းဇူးတင္ရမဲ့လူ (၃) ေယာက္ရတ
ွိ ယ္။ သူ႔ကို လမ္းမွနက
္ ုိ ျပတဲလ
့ ူ (၃) ေယာက္ ရွိတယ္တဲ့။ ပထမ
တစ္ေယာက္က သူပီကင္းတကၠသိလ
ု ္မွာ တက္ေနတုန္းက သူ႔သူငယ္ခ်င္းတဲ့။ Aခု ေဟာင္ေကာင္မွာ
ေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတဲ့။ တကၠသိလ
ု ္ေရာက္စမွာ ရႊီက စာမႀကိဳးစားဘူး။ Aေပ်ာ္Aပါးမ်ားတယ္။
သူ႔ သူငယ္ခ်င္းက သူ႕ကုိ စာထဲမွာ စိတ္ဝင္စားလာေAာင္၊ စာၾကည့္တိက
ု ္ေတြမွာ Aခ်ိန္ပိေ
ု ပးေAာင္၊
ရုပ္ရွင္ကားေတြကို ၾကည့္ျဖစ္ေAာင္ Aကုန္က်ခံၿပီးေတာ့ကုိ ေခၚတယ္တ။ဲ့ ဒါေၾကာင့္လဲ စာႀကိဳးစား
ျဖစ္လာၿပီး ဘြဲ႔ရေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ပထမ၊ သူက ဒုတယ
ိ ရၿပီး၊ ႐ုပ္ရွင္ပညာကုိ ေကာင္းေကာင္း
တတ္လာခဲတ
့ ယ္တဲ့။
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ဒုတိယ တစ္ေယာက္က သူဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔လက္ေAာက္မွာ လုပ္ရတဲ့ လက္ေထာက္
ဒါ႐ုိက္တာတဲ့။ သူ ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္လာတဲ့Aခါ သူ႕ကုိ ဝိုင္းဝန္း ခ်ီးက်ဴးၾကတဲ့ လူေတြမွ Aမ်ားႀကီးဘဲတဲ့။
သူ႐ုိက္တက
ဲ့ ားေတြမွာ သရုပ္ေဆာင္ေနရာ ရဖိA
႔ု တြက္ သူ႕ကုိေျမွာက္ပင့္ ေျပာဆုိ ၾကတာေတြ ရွိတယ္။
မင္းသမီးျဖစ္ခ်င္တဲ့ မိန္းကေလးေတြ ဆိုလည္း ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ဘဲတဲ့။
ဒီလို ေျမွာက္ပင့္တဲ့ Aထဲမွာ သူ႔လက္ေထာက္ ဒါ႐ုိက္တာကေတာ့ မပါဘူးတဲ့။ သူ႔လက္ေထာက္က
သူေတာ္တာေတြ ခ်ီးမြမ္းေလ့မရွိဘူးတဲ့။ သူမွားတာ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိတာေတြကိုေတာ့ ေျပာတယ္တဲ့။ Aစ
ေတာ့ သူစိတ္ဆိးု တယ္။ တျဖည္းျဖည္း စU္းစားေတာ့ သူ႔လက္ေထာက္ ေျပာတာေတြက Aမွန္ေတြမိ႔ု
က်ိတ္ၿပီးေတာ့ ျပင္တယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ မမွားသင့္တာ မမွားရေAာင္ ဆင္ျခင္ႏုိင္ခဲ့တယ္တဲ။့
တတိယ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ Aံ့ၾသၿပီး ၾကည့္ေနေတာ့၊ သူက ဆက္ေျပာ
တယ္။ သူ႔ကို စိတ္ရွညလ
္ က္ရွည္ ဗမာစကား သင္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူလတ
ြ ္ဖို႔Aတြက္လည္း လမ္းျပ
ေပးတယ္။ ေက်းဇူးတင္တယ္ ေျပာၿပီး သူမ်က္ရည္က်တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းကုိ သတိရမိတယ္။
“Aကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ ဘဝခရီး ျဖတ္သန္းခဲ့စU္ တစ္စုံတစ္UီးAား ကူညီမႈ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ ဆုိျငားAံ့၊
စကားတစ္ခြန္း ေတးတစ္ပုဒ္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္UီးAား ၿပံဳးရႊင္ၾကည္ႏူးေစႏုိင္ခဲ့သည္ ျဖစ္Aံ့၊ Aကယ္၍
ကၽြန္ေတာ္သည္ တစံုတUီးAား လမ္းမွန္သိ႔ု ညႊန္ႏုိင္ခဲ့သည္ ဆုိျငားAံ့၊ ကၽြန္ေတာ္၏ Aသက္ရွင္
ေနထုိင္ခ့ဲမႈသည္ Aခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ၿပီ။”
ဒါရိုက္တာ ရႊီခ်န္ဆြင္းAား ျပန္လည္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္
၂၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၈
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