စာေရးဆရာေနဝင်းသည်

သူ၏

စာအုပ်

ဇာတ်သိမ်းခန်းကို

ဈာန်ဝင်ပီး ေရးသားေနချိန်၌ ကျယ်ေလာင်ေသာ ဖုန်းသံေကာင့် ခဲတံကို
ချကာ တယ်လီဖုန်းရှိရာသို ထွက်ခဲ့ေလ၏။
တယ်လီဖုန်းခွက်ကို ကိုင်လိုက်ေသာအခါ တစ်ဖက်မှ လူတစ်ဦးက
“ကားနံပါတ် အာ ၃၄ ပိုင်ရှင်ပါလား”
ဟု ေမးြမန်းေသာ အသံကိုကားရသြဖင့်
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျပ်က အာ ၃၄ ကားပိုင်ရှင်ပါ၊ ဘာြဖစ်လို လဲ”
ဟု ြပန်လည်ေမးြမန်းလိုက်၏။
ထိုအခါ တစ်ဖက်မှ လူ၏ အေြဖေကာင့် ေနဝင်း၏ မျက်လုံးများ ြပာ
ေဝသွားပီး
“ဗျာ .. ကားတိုက်မြဖစ်လို ဟုတ်လား၊ ဘုရား .. ဘုရား ဘယ်မှာ ြဖစ်
တာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ရာ တစ်ဖက်မှ လူက
“မဂလာဒုံ ကိုးေလာင်းေကွမှာ ပါ၊ မေတာ်တဆမြဖစ်လို ကျပ်တို
ေြပးကည့်လိုက်ေတာ့

ဒဏ်ရာရထားတဲ့

အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ေတွရပီး ကားမှန်မှာ ဒီဖုန်းနံပါတ်ေတွလို ဆ

က်လိုက်တာပါ”ဟု ေြဖကားေလ၏။
ေနဝင်းသည် ထိုသူ၏ စကားေကာင့် ကားေမာင်းသွားေသာ ဇနီးသ
ည် ေမ့အတွက် ရင်ထဲတွင် ဗေလာင်ဆူသွားပီး ဖုန်းခွက်ကို ပစ်ချကာ
ကိုးေလာင်းေကွသို ကားကို တရကမ်း ေမာင်းခဲ့ေလ၏။
ဘုရားသကားမလို ေမဘာမှ မြဖစ်ပါေစနဲ ဟု လည်း ဆုေတာင်းေန
မိ၏။

*
ေနဝင်းသည် ကားကို အြပင်း ေမာင်းှင် လာပီးေနာက် ကိုးေလာင်း
ေကွသိုေရာက်ေသာအခါ

စုြပံေနေသာလူများကို

တိုးေဝှပီး

ေသွးသံရဲရဲြဖစ်ေနေသာ ဇနီးသည် ေမ့ကိုေတွရေလ၏။
ေနဝင်းသည် စိုးရိမ်ေသာက ကီးစွာြဖင့် ေမ့ကို ေပွဖက်ကာ
“ေမ..ေမ..ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲေမရယ်..”
ဟု လပ်ခါပီး ေမးြမန်း လိုက်ေလ၏။
ထိုအခါ ေဝဒနာ ြပင်းထန်စွာ ခံစားေနရေသာ ေမက မျက်လုံးများကို
ဖွင့်ကာ
“ကိုယ် ေရာက် လာပီလား၊ ေမမေနရေတာ့ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကတိတစ်
ခုေတာင်းမယ်”
ဟု

မပီဝိုးတဝါး

ေြပာေလရာ

ေနဝင်းက

ေခါင်းညိတ်ပီး
“ဘာေတာင်းမှာ လဲေမ..ေတာင်းပါ..”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ေမက ေလသံတီးတိုးြဖင့်

ကမန်းကတန်း

“ေမ..မရှိေတာ့လို

ေနာက်အိမ်ေထာင်ြပမယ်ဆိုရင်

ဘယ်ေတာ့မှ

သားသမီး မယူဘူးဆိုတဲ့ ကတိကိုေပးပါ”
ဟု ေြပာေလရာ ေနဝင်းသည် ေမ၏ ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်ေသာ်
လည်း ေမစိတ်ချမ်းသာေစရန် ကမန်းကတန်း ေခါင်းညိတ်ပီး
“ကိုယ်ကတိေပးပါတယ် ေမရယ်.သားသမီးလည်း မယူဘူး..အို..ေနာ
က်အိမ်ေထာင်လဲမြပေတာ့ပါဘူး”
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေမသည် စိတ်ချသွားဟန်ြဖင့် တစ်ချက်လူးလွန်
ကာ ဘဝတစ်ပါးသို ေြပာင်းလဲသွားေလ၏။
ေနဝင်းသည် ေမ၏ ခာကိုယ်ကို တင်းတင်းကပ်ကပ်ေပွဖက်ပီး ဝ
မ်းပန်းတနည်းြဖင့်
“ေမ..ေမကိုယ့်ကို ထားခဲ့ပီလားကွာ..ေမ မရှိတဲ့ ေလာကမှာ ကိုယ်တ
စ်ေယာက်တည်း ဘယ်လိုေနရမှာ လဲ..ဘယ်လိုေနရမှာ လဲ..ေြပာစမ်းပါ”
ဟု ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုေနမိ၏။
ထိုအခါ ေနဝင်းတို လင်မယား၏ ဝမ်းနည်း ေကကွဲဖွယ်ြဖစ်ရပ်ကို
အနီးတွင် ကည့်သူအေပါင်းတို သည် စိတ်မေကာင်းဟန်ြဖင့် မျက်ှာ
လဲ လိုက်ေလ၏။

*
ေနဝင်းသည် ေကးရတတ် မိဘမှ ေမွးဖွားေသာ တစ်ဦးတည်းေသာ
သားြဖစ်ပီး ထူးခန်ထက်ြမက်သူ ြဖစ်သြဖင့် ဖခင်ဦးေရဘက ိုင်ငံြခား
သို လတ်ပီးပညာသင်ရန် ရည်မှန်းထားခဲ့၏။
သိုေသာ် ဒုတိယကမာစစ်ြဖစ်ပွားပီး ဦးေရဘ၏ ရည်မှန်းချက်များ

ေရစုန်ေမျာခဲ့ရ၏။
ေနဝင်းသည် ဥပစာ အထက်တန်းေအာင်ေသာအခါ မိမိဝါသနာပါ
ေသာ စာေပေလာကအတွင်းသို ေြခစုန်ပစ်ဝင်ကာ ဘုံဝါဒမဂဇင်း၌ အ
ယ်ဒီတာ လုပ်ခဲ့၏။
ထိုမှ တစ်ဖန် သူ၏ ပထမဆုံးစာအုပ် “ေရလသာမှ ” စာအုပ်ေရး
သားပီး ထိုစာအုပ်ြဖင့်ပင် ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကား လူသိများ ခဲ့၏။

*
တစ်ေနသ၌ ေနဝင်းသည် ရန်ကုန-် ြပည် ရထားစီးရင်း ဇနီးသည် ေမ
ှင့်ေတွဆုံကာ ချစ်ကမ်းဝင်ခဲ့၏။
ေမသည် ဥပစာေအာက်တန်းစာေမးပွဲ ေြဖထားသူ ြဖစ်ပီး ေနဝင်း၏
စာဖတ်ပရိသတ်ြဖစ်ုံမက ပန်းချီပညာကို ဝါသနာထုံသြဖင့် ပန်းချီကား
များ ေရးဆွဲေနသူ ြဖစ်၏။
ေနဝင်းအတွက် ထိုကာလများ သည် ချစ်သူဘဝ၏ အသာယာဆုံး
အချိန်များ ြဖစ်ခဲ့၏။ ချစ်သူှစ်ဦး စိတ်တူကိုယ်တူ ေပျာ်ရင်ခဲ့က၏။
ပုဂံသို ဘုရားဖူး ခရီးထွက်ရင်း ေမက ပန်းချီကားများ ဖန်တီးခဲ့သလို
ေနဝင်းကိုယ်တိုင်လည်း

ဆလုံ

တိုင်းရင်းသား

ဘဝေနာက်ခံ

စာအုပ်ထူကီးတစ်အုပ် ေရးသားြဖစ်ခဲ့၏။
ေနဝင်း၏ ဖခင်ကီး ဦးေရဘသည် မိဘဝတရားအတိုင်း သားြဖစ်သူ
ကို မိေတာ်ခန်းမ၌ ခမ်းနားသိုက်မိက်စွာ လက်ထပ်ေပးပီးေနာက်
ေနာက်တစ်ှစ်မှာ ပင် ဘဝတစ်ပါးသို ကူးေြပာင်းသွားခဲ့၏။
ေနဝင်းသည် ဖခင်ကီး ဆုံးပါးသွားပီးေနာက် ေြမာက်ြမားစွာေသာ
အေမွပစည်းများ ှင့်အတူ ရန်ကုန်မိှင့် မိုင်၁၀၀ေကျာ်ေဝးေသာ အရ

ပ်ရှိ မဟာမိင်အိမ်ကီးကို အေမွအြဖစ် ဆက်ခံရရှိခဲ့၏။
မဟာမိင်အိမ်ကီးကို ေနဝင်း၏ အဘိုး ဦးေရကိင် လက်ထက်က
တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်း

ြဖစ်၏။

ေနဝင်း၏

ဖခင်

ဦးေရဘကိုယ်တိုင်

မဟာမိင်အိမ်ကီး၌ ကီးြပင်းခဲ့၏။
ေနဝင်းသည် မဟာမိင်အိမ်ကီးသို ဇနီးှင့်အတူ သွားေရာက်ကည့်
ပီး လိုအပ်သလို ြပြပင်မွမ်းမံခဲ့၏။ ေမသည် ေရှးဆန်ေသာ မဟာမိင်
အိမ်ကီးကို ြမင်ေတွေသာအခါ အလွန်ှစ်ခိက်သေဘာကျေလ၏။

*
ထိုအချိန်ကစပီး ေမသည် ေအာ်စတင်ကားကို ကိုယ်တိုင်ေမာင်းပီး
မဟာမိင်သို တစ်ပတ်လင် ှစ်ရက် သုံးရက်ခန် ပန်းချီသွားဆွဲေလ့ရှိ၏။
ထိုသိုပန်းချီဆွဲသည့်အခါတိုင်း ေမ့ပန်းချီကားများ သည် ထူးြခားစွာ
ပင် ေရှးအငိမ့်မင်းသမီး တစ်ေယာက်၏ ပန်းချီကားများ ြဖစ်ေနေလ၏။
ထိုပန်းချီကားသည်

အလွန်ထူးြခားပီး

အငိမ့်မင်းသမီး၏

မျက်လုံးများ ညိအားေကာင်းလှသြဖင့် ေနဝင်းက
“ဒီပန်းချီကားထဲက မိန်းမက ဘယ်သူလဲေမ..သူမျက်လုံးေတွက ညိ
အားသိပ်ေကာင်းတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေမက
“သူနာမည် ြမှင်းဆီလို ေခတယ်၊ စစ်ကိေခတ်က မေလးအငိမ့်
ေလ ာက မ ှာ နာမည်ကီး

မင်းသမီးတစ်လက်ေပါ့၊

သူပုံေတွကို

သိပ်ကိက်လို လက်ကမ်းေကာ်ြငာေတွထဲက ကူးဆွဲထားတာ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေနဝင်းသည် ေခါင်းညိတ်ပီး

ေမ

“သူပုံေတွကို ေမဘယ်ကရတာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်၏။
ေမက ေနဝင်း၏ မျက်ှာကို ကည့်ပီး
“ကိုယ်အြပစ်ေြပာရင်လဲခံရမှာ

ပဲ၊

ကိုယ့်အဘိုးဦးေရကိင်ရဲ

ထင်းရှးေသတာကီးကို ေမစပ်စုရင်းေတွတာ”
ဟု ေြပာေလ၏။
ေမသည် ထိုအချိန်ကစပီး မဟာမိင်အိမ်ကီးသို ရက်စိပ်စိပ်ြဖင့်
သွားပီး ပန်းချီကားများ ေရးဆွဲေနေလေတာ့၏။
မဟာမိင်အိမ်ကီး၌ ေရးဆွဲေသာ ေမ့ပန်းချီကားများအားလုံး ေရှးဆ
န်ပီး လိဝှက်နက်နဲေသာ ဟန်များ ေပါင်းစပ်ထားေလ၏။ ေမကပန်းချီ
ကားများ ှင့် ပတ်သက်ပီး
“ေမ အခုတေလာ မဟာမိင်မှာ ပန်းချီဆွဲရတာ ပိုပီးမုဒ်ဝင်တယ်၊ ရ
န်ကုန်မှာ ဆွဲရတာ မဟာမိင်မှာ ေလာက် ခံစားလို မရဘူး၊ ဒါေကာင့်
ေမ မဟာမိင်မှာ ပဲ ပန်းချီဆွဲချင်တယ်၊ ေမ အခုတေလာ ဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီ
ကားေတွအားလုံးကလဲ ေရှးဆန်တဲ့ မုဒ်ေတွ ပါေနတယ်၊ ဒါေကာင့်ေရှး
ဆန်တဲ့ မုဒ်ေတွကို မဟာမိင်မှာ ပဲ ရိုင်တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေနဝင်းက သက်ြပင်းချပီး
“ဒါဆိုရင်လဲ ေမသေဘာပါပဲကွာ၊ ဒါေပမဲ့ မဟာမိင်မှာ ေမ တစ်ကို
ယ်တည်း ပန်းချီဆွဲမဲ့အစား ကိုယ်လည်း မဟာမိင်ကိုလိုက်ပီး စာေရးမ
ယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေမက သက်ြပင်းချလိုက်ပီး

“ေမတစ်ေယာက်တည်း ေအးေအးေဆးေဆး ခံစားချင်လို ပါ။ ေကျး
ဇူးြပပီး မဟာမိင်ကို ကိုယ်မလိုက်ပါနဲ ”
ဟု တားဆီးေလ၏။ ေနဝင်းက ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ရန်ကုန်နဲ မဟာမိင်က နီးနီးေလး မဟုတ်ဘူး ၊ မိုင်၁၀၀ေကျာ်တ
ယ်၊ ဒီေလာက်ေဝးတဲ့ ခရီးကို ေမ တစ်ေယာက်တည်း ကားေမာင်းသွား
တာ ကိုယ်စိတ်မချဘူး”
ဟု ေြပာေလရာ ေမက သက်ြပင်းချပီး
“ေမ ကားကို ကမ်းကမ်းကျင်ကျင် ေမာင်းတတ်တာ ကိုယ်အသိပဲ၊
ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေနဝင်းသည် ဇနီးြဖစ်သူ၏ အုပညာခံစားမကို စာ
နာနားလည်ပီး တားြမစ်ြခင်း မြပခဲ့ေချ။

*

ေမ့ကို သြဂဟ်ပီး ရက်လည်ေသာေနအထိ ေနဝင်းသည် အိပ်မက်
တစ်ခုဟု ထင်ြမင်ေနဆဲ ြဖစ်၏။
ညသို ေရာက်ေသာအခါ ေနဝင်း၏ အိမ်၌ ဧည့်သည် များ တဖွဲဖွဲြပန်
သွားပီးေနာက် ထုတ်ေဝသူ ဦးသီလတစ်ေယာက်သာ ကျန်ေတာ့၏။
ေနဝင်းက ဦးသီလကိုကည့်ပီး
“ဦးသီလြပန်ေတာ့ေလ..ကျပ်တစ်ေယာက်တည်း ေအးေဆးေနလို ရ
ပါတယ်”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ဦးသီလက ေနဝင်းကို ကုဏာ သက်ဟန်ြဖင့်
“ဆရာတစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ေနမဲ့အစား ကျပ်တို စာေရးဆ
ရာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လိုက်ေနပါလား”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ေနဝင်းက ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ကျပ်ကို အထီးကျန်လို ဦးသီလ ဘာေကာင့်ေြပာသလဲ၊ ကျပ်အနား
မှာ ေမရှိေနတယ်ဗျ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ဦးသီလက ေနဝင်းကိုစိတ်ေမာဟန်ြဖင့်ကည့်ပီး သ
က်ြပင်းချလိုက်မိ၏။
ေနဝင်းသည် နံရံတွင် ချိတ်ထားေသာ ေမ့ပန်းချီကားကို အံ့ဩစွာက

ည့်ရင်း
“ကည့်စမ်း
နားေနတယ်၊

ဦးသီလ..ပန်းချီကားေပမှာ လိပ်ြပာေလးတစ်ေကာင်
ကျပ်အိမ်ထဲမှာ ပန်းပင်မရှိဘူး၊

လိပ်ြပာေရာက်စရာ

အေကာင်းမရှိဘူး၊ ဒီလိပ်ြပာဟာ ေမ့ဝိညာဉ်ပဲြဖစ်ရမယ်”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ဦးသီလက ကက်သီးထပီး လိပ်ြပာကိုေမာ့ကည့်လို
က်ရာ လိပ်ြပာသည် ေနဝင်း၏ ပန်းချီကားေပတွင် သွားနားြပန်၏။
ေနဝင်းသည် လိပ်ြပာကို အူးတစ်ေယာက်လိုကည့်ပီး
“ဟင်..ေမ..ေမမဟုတ်လား..ေမဆိုရင်

ကိုယ့်လက်ေပလာနားပါ

လားကွယ်”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ လိပ်ြပာသည် ပန်းချီကားေပမှ ဝဲပျံ လာပီး ေနဝင်း
၏ လက်ခုံေပတွင် လာနားေလ၏။
လိပ်ြပာ၏ ေတာင်ပံသည် အဝါေရာင်ေပတွင် အနက်စက်ေလးများ
ေဖာက်ထားသြဖင့် အလွန်လှပေလ၏။
ေနဝင်းသည် လိပ်ြပာကို စိတ်လပ်ရှားစွာကည့်လိုက်ပီး
“ေမ..ေမ ကိုယ်နဲ ခွဲမသွားပါနဲ ကွယ”်
ဟု ေြပာဆိုေလ၏။
ဦးသီလသည် လိပ်ြပာကိုအထိတ်တလန်ြဖင့်ကည့်ပီး
“ဆရာ..ဆရာ အမလာေတာင်းတာနဲ တူတယ်၊ အမေပးလိုက်ပါ”
ဟု တတွတ်တွတ် ေြပာဆိုေနေလ၏။
ေနဝင်းက လိပ်ြပာကိုစိတ်လပ်ရှားစွာကည့်ပီး

“ယခုြပသမ ကုသိုလ်ေကာင်းမအစုစုကို ေမ့အတွက် အမေပးေဝပါ
တယ်..အမ..အမ..အမ”
ဟု ဆိုကာ သာဓုသုံးကိမ်ေခလိုက်ရာ လိပ်ြပာေလးသည် ေနဝင်းတို
မျက်စိေရှမှ တခဏချင်း ေပျာက်ကွယ်သွားေလ၏။
ေနဝင်းသည် လိပ်ြပာေလး ေပျာက်သွားသြဖင့် ဝမ်းပန်းတနည်းလို
က်ရှာပီး
“ေမ..ေမ ကိုယ့်ကို ခွဲမသွားပါနဲ ကွာ”
ဟု ေြပာဆိုေနေလ၏။
ညသိုေရာက်ေသာအခါ ဦးသီလသည် အသုဘအိမ်တို ၏ ထုံးစံအတို
င်း ရက်လည်ပီးြဖစ်သြဖင့် ၇ရက်လုံးလုံး ဖွင့်ထားေသာ အိမ်တံခါးကိုြပ
န်ပိတ်ရန် ြပင်ဆင်ေနစဉ် အနီးသို ေနဝင်းေရာက် လာပီး
“မပိတ်ပါနဲ ဦးသီလရယ်..ေမ့ဝိညာဉ်ြဖစ်သွားတဲ့ လိပ်ြပာေလး ြပန်
လာရင် လာဦးမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။
ဦးသီလက ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ဆရာရယ်..တံခါးပိတ်မှ ြဖစ်မှာ ေပါ့ ကျပ်တို ြမန်မာ့ထုံးစံအရ
ဘဝြခားသွားတဲ့ သူကို အိမ်တွင်းနတ်က ၇ရက်ေကျာ်ရင် ဝင်ခွင့် မြပ
ေတာ့ဘူးေလ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ေနဝင်းက မျက်ေမှာင်ကတ်ပီး
“အိမ်တွင်းနတ် ဝင်ခွင့်မေပးလဲ ကျပ်ဝင်ခွင့်ေပးတယ်ဗျာ၊ ဒီမှာ ..ဦး
သီလ ေမနဲ ကျပ်ကားမှာ ဘယ်အိမ်တွင်းနတ်မှ တားဆီးလို မရဘူး၊ ကျ

ပ်တံခါးကို လုံးဝမပိတ်ဘူး၊ ဖွင့်ထားမယ်”
ဟု တားဆီးေလရာ ဦးသီလသည် ေနဝင်းကို နားချလို မရသြဖင့် စိ
တ်ပျက်လက်ပျက် ညည်းည လိုက်ေလ၏။
ေနဝင်းသည် ထိုအချိန်ကစပီး လိပ်ြပာေလးကို ေနစဉ်ေစာင့်ေမာ်ေန
ေလ၏။

သိုေသာ်

လိပ်ြပာေလးသည်

ေနဝင်းထံသို

ေရာက်မလာေတာ့ေချ။
ေနဝင်းသည် ထိုအချိန်မှ စပီး အသက်ဝိညာဉ်ှင့်ဆိုင်ေသာ လိပ်ြပာ
ဆိုသည် ကို စာေပကျမ်းဂန်များ တွင် ရှာေဖွဖတ်ေလ၏။
ထိုသိုဖတ်ရင်း တုတ်ဘိန်းစား ေရှာင်ဖုန်းဆိုသူသည် အသက်ဝိ
ညာဉ်ှင့်ဆိုင်ေသာ

လိပ်ြပာအေကာင်းကို

အထူးကမ်းကျင်သည်

ဆိုသြဖင့် ဘိန်းစားတန်း၌ သွားေရာက်ေတွဆုံေလ၏။
ဘိန်းစားေရှာင်ဖုန်းက ဘိန်းေြပာင်းကို ဇိမ်ခံပီးရှရင်း ေနဝင်းကို မျ
က်လုံးများ ေမှးစင်းကည့်ကာ
“ေတာ်ေတာ် ဒုကကီးတဲ့ သူပါလား၊ လိပ်ြပာအေကာင်းကိုသိရင် ခင်
ဗျား ဘာထူးမှာ လဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။
ေနဝင်းက သက်ြပင်းချပီး
“ကျပ်မိန်းမနဲ ပတ်သက်တဲ့ ေဝဒနာေတွ ကျပ်ရင်ထဲမှာ ဒီေနအထိ
ရှင်သန်ေနတုန်းပဲ၊ ဒါေကာင့် လိပ်ြပာအေကာင်းကို
ေကျးဇူးြပပီးေြပာြပပါ” ဟု ေတာင်းပန်ေလ၏။ ထိုအခါ ဘိန်းစား
ေရှာင်ဖုန်းက

“ေကာင်းပီ ကျပ်ရဲ ဘိန်းေြပာင်းထဲကို ဘိန်းမြပတ်ထည့်ေပးရင်
ေြပာြပမယ်”
ဟု ဆိုေလရာ ေနဝင်းက သေဘာတူ လိုက်ေလ၏။
တုတ်ဘိန်းစား ေရှာင်ဖုန်းက
“လိပ်ြပာဆိုတာ ပါိဘာသာ အတနဲ ဇီဝကို ေပါင်းစပ်ထားတဲ့ စ
ကားဗျ၊ လိပ်ြပာကိုအသက်၊ ဝိညာဉ်လို လဲ မှတ်ယူကတယ်၊ လိပ်ြပာနဲ ပ
တ်သက်တဲ့ အယူအဆက အိိယြဗဟာဏဝါဒကေန ြမန်မာြပည်ကိုကူး
သန်းလာပုံရတယ်၊ လိပ်ြပာဟာ ြဗဟာကို ကိုးကွယ်တဲ့ အယူအဆနဲ ခ
ာအိမ်မှာ ငါးေကာင် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကေန ဆင်းသက်လာပုံရ
တယ်၊ ေနာက်ပီး လိပ်ြပာဟာ စုန်း၊ နတ်၊ ကေဝ အစရှိတဲ့ ေမှာ်ပညာ၊ ပ
ေယာဂပညာကလဲ ဆင်းသက်လာပုံရတယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့ လိပ်ြပာ
ဟာ ခာအိမ်ထဲမှာ ရှိပီး မအိုမနာ မေသိုင်ဘဲ အမဲတည်ရှိေနိုင်တယ်
၊ ုပ်တရားလဲ မဟုတ်ဘူး ၊ နာမ်တရားလဲ မဟုတ်ဘူး လို ဆိုကတယ်၊ ခ
ာအိမ်ေဟာင်း ပျက်ဆီးရင် ခာအိမ် အသစ်တစ်ခုကို ရှာေဖွကူးေြပာင်း
တယ်လို လဲ အယူရှိတယ်၊ လိပ်ြပာလို ေခတဲ့ အတဟာ ခာအိမ်ကို စိုး
ပိုင်ပီး ခာအိမ်ဟာ လိပ်ြပာရဲ အလိုအရ ရှင်သန်ရတယ်လို လဲ ဆိုတ
ယ်၊ လူေသပီး ဘဝသစ်ကို လိပ်ြပာေြပာင်းတဲ့ အခါ ဘဝေဟာင်းက အမှ
တ်အသားပါလာတယ်လို ယူဆကတယ်၊ ဒါေကာင့် ေသသူရဲ ကိုယ်မှာ
အိုးမည်း၊

ဆီေချးလိုဟာမျိးနဲ

အမှတ်အသားလုပ်ထားရင်

ဘဝသစ်ကိုေြပာင်းတဲ့ အခါ အမှတ်အသားပါသွားတယ်လို ယူဆကတ
ယ်၊ အချိေသာ လိပ်ြပာအနည်းစုဟာ ဘဝေဟာင်းကို သတိရပီး အချိ
လိပ်ြပာေတွကေတာ့ ဘဝေဟာင်းကို သတိမရကဘူးတဲ့ ၊ ဒါ့အြပင်
အင်း၊ အိုင်၊ ခါးလှည့်၊ လက်ဖွဲ၊ မရားနဲ ပတ်သက်ပီး ေရးထားတဲ့ က

ေဝကျမ်း၊ ေဆးကျမ်း၊ အင်းကျမ်းေတွမှာ လဲ လိပ်ြပာအေကာင်းေရး
ထားတာ အံ့မခန်းဆန်းကယ်လွန်းတယ်၊ အကင်လင်မယားနဲ ချစ်သူ
ေတွ ေပါင်းဖက်ကတယ်ဆိုတာ လိပ်ြပာအချင်းချင်း ေပါင်းစပ်ကလို
သာြဖစ်တယ်လို အယူရှိတယ်၊ စုန်းနတ်ကေဝနဲ ေမှာ်ဆရာ၊ ပေယာဂပ
ညာရှင်ေတွဟာ လိပ်ြပာလှတဲ့ လူကိုသာ ပူးဝင်ေလ့ရှိတယ်၊ ေရာဂါေဝဒ
နာ ြပင်းထန်လွန်းလို ေမ့ေမျာသွားတဲ့ သူနဲ စုန်း၊ နတ်၊ ကေဝ၊ ေြမ၊ ဘုတ်
စသည် တို က ေြခာက်လှန်လို ေမ့ေမျာသွားတဲ့ သူကို လိပ်ြပာစင်တယ်
လို ေခတယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့ ဥစာေစာင့်၊ စုန်း၊ နတ်၊ ကေဝနဲ ပေယာဂ
ဆရာေတွက လူေတွကို သတိကင်းမဲ့ေအာင်လုပ်ပီး ပညာစွမ်းနဲ လိုရာ
ေခသွားတာကို လိပ်ြပာုတ်တယ်လို ဆိုြပန်တယ်၊ ဥစာေစာင့်ေတွက
ေတာ့ သူတိုလိုချင်တဲ့ လိပ်ြပာကို သိုက်ကိုေခသွားပီး ေရေငွဥစာပစည်း
ေတွနဲ

ြမဆွယ်ေလ့ရှိတယ်၊

ေမှာ်ဆရာနဲ

ပေယာဂဆရာေတွက

ချည်မန်းကွင်းလုပ်ပီး မိမိဖမ်းချပ်ထားလိုသူရဲ လည်ပင်းနဲ လက်ေကာ
က်ဝတ်ကို စွပ်ထားရင် လိပ်ြပာဖမ်းချပ်တယ်လို ေခတယ်၊ ေနာက်ပီး
ေတာ့ အေစာင့်အေရှာက်ထားဖို အတွက်နဲ လိုရာခိုင်းေစဖို အတွက် အု
ပ်တစ်ခုကို ဂါထာမရား အမျိးမျိးေတွရွတ်ပီး အသက်သွင်းရတယ်၊ ဒီ
လိုလုပ်တာကို လိပ်ြပာအသက်သွင်းတယ်လို ေခတယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့
ေမ့ေမျာပီး ေသလုေမျာပါးြဖစ်ေနတဲ့ သူရဲ လိပ်ြပာကို ြပန်ေခရတယ်၊
လိပ်ြပာ ြပန်မေခိုင်ရင် လိပ်ြပာရှင်ဟာ တုန်လပ်ေချာက်ချားမယ်၊ မ
နာမကျန်းြဖစ်မယ်၊ ေနာက်ဆုံးမှာ ေသဆုံးသွားိုင်တယ်လို ယူဆကတ
ယ်၊ ဒါေကာင့် လိပ်ြပာကို အစီအရင်ေတွလုပ်ပီး ြပန်ေခတာကို လိပ်ြပာ
ေခတယ်လို ဆိုတယ်၊ ေသဆုံးသွားတဲ့ အေမနဲ ကျန်ရစ်တဲ့ ကေလးပဲြဖ
စ်ြဖစ် ေမွးချင်း ညီအစ်ကို ေမာင်ှမထဲကြဖစ်ြဖစ် တစ်ေယာက်ေယာက်
ေသဆုံးသွားရင် ေသသူနဲ ကျန်ရစ်သူေတွဟာ လိပ်ြပာေတွပူးကပ်ေနတ

ယ်လို

ယူဆကတယ်၊

ဒါေကာင့်ေသသူနဲ

ကျန်ရစ်သူေတွကားမှာ

လိပ်ြပာေတွကို ခွဲပစ်ရတယ်၊ လိပ်ြပာမခွဲရင် ကျန်ရစ်သူဟာ ေနမေကာ
င်းြဖစ်ပီး အသက်ဆုံးတတ်တယ်လို ယူဆကတယ်၊ ဒါေကာင့်အစီအရ
င် အမျိးမျိးလုပ်ပီး လိပ်ြပာခွဲပစ်တာကို လိပ်ြပာခွဲတယ်လို ေခတယ်”
ဟု ရှည်လျားစွာ ရှင်းြပေလ၏။ ေနဝင်းသည် လိပ်ြပာှင့်ပတ်သက်
ေသာ အလွန်ထူးြခားဆန်းကယ်ေသာ အေကာင်းအရာများကို စိတ်ဝင်
တစားြဖင့် ၇ရက်တိုင်တိုင် သွားေရာက်နားေထာင်ေလ၏။

*
ေနဝင်းသည် တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ဘဝကိုေကျာ်ြဖတ်ရင်း ဇ
နီးသည် ကို အစဉ်အမဲ သတိရေနသြဖင့် စာေရးသားြခင်းအလုပ်ကို မ
လုပ်ကိုင်ိုင်ေတာ့ေချ။
ထိုအခါ

ရင်းှီးကမ်းဝင်သူများက

ခရီးရှည်ထွက်ပီး

ေမ့ိုင်ေအာင်ကိးစားဖို ေြပာေသာ်လည်း အနီးတွင် ေမရှိေနသလိုခံစား
ရသြဖင့် အိမ်တွင်းေအာင်းလို သာ ေနမိ၏။
ထိုေကာင့် ညစဉ်ညတိုင်း အိပ်မက်ဆိုးများကိုသာ ြမင်မက်ပီး အိပ်
ယာက လန်ိုးေနေလ၏။
ေမသည် သူ၏ ကိုယ်ပွားတစ်ခုှယ် အနီးမှာ ရှိေနသည် ဟု ထင်မိ၏
။
တစ်ညတွင် ေနဝင်း အိပ်ေပျာ်ေနရာမှ ုတ်တရက်လန်ိုး လာပီး ပ
တ်ဝန်းကျင်ကိုကည့်လိုက်ရာ ဝရန်တာ တံခါးကီးပွင့်ေနပီး အိပ်ခန်းထဲ
သို ေလများ တဟူးဟူး ဝင်ေရာက်ေနေကာင်း ေတွရ၏။
ေနဝင်းသည် ဝရန်တာ တံခါးပိတ်ရန် ကံလိုက်ေသာအခါ ဝရန်တာ

တွင် ေကျာခိုင်းရပ်ေနေသာ မိန်းမတစ်ေယာက်၏ ေနာက်ေကျာကိုြမင်
လိုက်ရ၏။
ထိုမိန်းမ၏ အဆင်းသာန်သည် ေမှင့်အလွန်တူသြဖင့် ေနဝင်းသ
ည် အလွန်စိတ်လပ်ရှားသွားပီး
“ေမ..ေမ”
ဟု ေအာ်ဟစ်ကာ အနီးသိုေြပးသွားေလ၏။
ေနဝင်းအနီးသိုေရာက်ေသာအခါ ေမ့မျက်ှာသည် ေကာက်မက်ဖွ
ယ်အဆင်းသာန်သို ေြပာင်းလဲသွားသြဖင့် အထိတ်တလန် ေအာ်ဟစ်
လိုက်မိ၏။
ထိုအခါမှ ပင် မိမိ အိပ်မက် မက်ေနေကာင်း သိလိုက်ရေလ၏။ ေမ
သည် မိမိ၏ ှလုံးအိမ်တွင် အစဉ်သြဖင့် လမ်းမိုးေနေလ၏။
ေနဝင်းသည်

ေခးသီးေခးေပါက်များ

ြဖင့်

အိပ်ယာထဲမှ

ထထိုင်လိုက်ပီး
“ေမ..ေမ..ကိုယ့်ကို မှိပ်စက်ပါနဲ ေတာ့ကွာ”
ဟု တတွတ်တွတ်ေရရွတ်ေန၏။
ေနဝင်းသည် ထိုညက အိပ်မရေသာေကာင့် ဆက်ပီးအိပ်ရန် မကိး
စားေတာ့ဘဲ ဇနီးြဖစ်သူ၏ အခန်းသို ထွက်ခဲ့၏။
အိပ်ခန်းတစ်ခုလုံး

ေမရှိစဉ်ကကဲ့သို

ဟန်မပျက်ထားရှိသြဖင့်

ေနဝင်းအတွက် အလွမ်းေြပ ကည့်စရာ ေနရာတစ်ခု ြဖစ်၏။
ေနဝင်းသည် အခန်းတံခါးကို တုန်ယင်ေသာ လက်ြဖင့်ဖွင့်ရင်း အခ
န်းထဲတွင် ေမရှိေနသေယာင် ခံစားရေလ၏။

ေနဝင်းသည် အခန်းဝရှိ မီးခလုပ်ကို ေထာက်ခနဲဖွင့်လိုက်ပီး ယခင်
ကကဲ့သို
“ေမ..မင်းဘာလုပ်ေနသလဲ”
ဟု ေယာင်ယမ်းပီး ေမးမိမတတ် ြဖစ်သွားေလ၏။
ေနဝင်းသည် လွမ်းဆွတ်ေသာ စိတ်ြဖင့် မှန်တင်ခုံသိုသွားကာ ေမ၏
အသုံးအေဆာင် ပစည်းကေလးများကို ထိေတွကိုင်တွယ်လိုက်ရင်း သ
တိရလွန်းသြဖင့် ေမသည် တမလွန်အရပ်၌ အမှန်တကယ်ရှိေနမည်ဆို
လင် ထိုအရပ်သို လိုက်လံကည့်ချင်စိတ်များ ြဖစ်ေပေန၏။
ေနဝင်းသည် အတန်ကာလင် မှန်တင်ခုံေရှမှ ခွာလိုက်ပီး ေမ၏ ခု
တင်ေြခရင်းရှိ ဗီိုငယ်ေလးေရှ၌ ထိုင်ချလိုက်၏။
ဗီိုငယ်ေလး၏ တံခါးကို အသာဖွင့်လိုက်ပီး အံဆွဲကိုဖွင့်ရန်ကံလို
က်ေသာအခါ

အမျိးအစားေကာင်းေသာ

ေသာ့ြဖင့်ခတ်ထားေကာင်း

ေတွရ၏။
ေနဝင်းသည်

ေသာ့ခတ်ထားေသာ

အံဆွဲကို

မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်ပီး ပလာယာြဖင့် ေသာ့ကိုဖျက်လိုက်၏။
ထိုအခါ အံဆွဲထဲတွင် ေရှးအငိမ့်မင်းသမီး ြမှင်းဆီ၏ ဝါကျင်ေန
ေသာ ဓာတ်ပုံများ ှင့် မင်းသမီးြမှင်းဆီ အငိမ့်ကရင်း အငိမ့်ပွဲမှ ေပျာ
က်ဆုံးသွားေကာင်း သတင်းစာြဖတ်ပိုင်းတစ်ခုကို ေတွရ၏။ ထိုြပင် ေမ့
လက်ေရးြဖင့်

ေရးထားေသာ

စာတစ်ေစာင်ကိုြမင်ရသြဖင့်

ယူပီး

ဖတ်ကည့်လိုက်ရာ
“ရှင်နဲ ကန်မ အခုလိုတိတ်တခိုးေတွဆုံေနတာ ကန်မေယာက်ျားရိပ်
မိသွားပီလား

မသိဘူး၊

ဒီကိစကို

သူသိလို

လုံးဝမြဖစ်ဘူး၊

အရယ်သိပ်ကီးတယ်၊ သူသိရင် ကန်မတို မိသားစုဘဝပျက်သွားလိမ့်မ
ယ်၊ ဒါေကာင့် မဟာမိင်ကို ကန်မဒီအပတ် မလာေတာ့ဘူး၊ ေနာက်အပ
တ်မှာ ကန်မတို ဆုံကမယ်ေနာ်.. ရှင်ကန်မအတွက် ကိးစားေပးတာ သိ
ပ်ေကျးဇူးတင်ပါတယ်”
ဟု ေရးသားထားေလ၏။
ေနဝင်းသည် စာကိုဖတ်ပီး မျက်လုံးများ ြပာေဝသွားကာ
“သူစိမ်းေယာက်ျားတစ်ေယာက်နဲ ကိုယ်မသိဘဲ ဘာလို တိတ်တဆိ
တ် ေတွရတာလဲေမ၊ ဒီအေကာင်းကို မင်းဘာလို ကိုယ့်ကိုအသိမေပး
တာလဲ၊

မင်းနဲ

ေတွေနတဲ့

သူစိမ်းေယာက်ျားက

ဘယ်သူလဲ၊

ကိုယ့်ကိုေြပာပါေမ..ေြပာစမ်းပါ..မင်းကိုယ်မသိေအာင် ဘာေတွ လိဝှ
က်ပီး လုပ်ေနတာလဲ”
ဟု အူးတစ်ေယာက်ကဲ့သို တတွတ်တွတ်ေရရွတ်ေနမိ၏။
ေနဝင်းသည် ေမ၏ သံသယြဖစ်ဖွယ်စာကို ြမင်သည့်အချိန်ကစပီး မ
ဟာမိင်သို သွားေရာက်ချင်စိတ်များ ြဖစ်ေပလာ၏။
ေမမဆုံးမီ

မဟာမိင်သို

အကိမ်ကိမ်အခါခါသွားေရာက်ပီး

ေရှးအငိမ့်မင်းသမီးြမှင်းဆီ၏ ပုံရိပ်များကို ေရးဆွဲေနခဲ့၏။
ေမသည် ပန်းချီေရးဆွဲြခင်းကို အေကာင်းြပပီး မဟာမိင်သို မကာ
ခဏ

သွားေရာက်ကာ

သူစိမ်းေယာက်ျား

တစ်ေယာက်ှင့်ေဖာက်ြပန်ေနြခင်းေပေလာ..ထိုသိုေဖာက်ြပန်ေနသည်
ဆိုလင် ေမ၏ အံဆွဲထဲတွင် အငိမ့်မင်းသမီးြမှင်းဆီ၏ ဓာတ်ပုံများ ှင့်
မင်းသမီးြမှင်းဆီ ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ေရှးေခတ် သတင်းစာများကို
အဘယ်ေကာင့် သိမ်းဆည်းထားသနည်း..ြမှင်းဆီဆိုေသာ မိန်းမကို

အဘယ်ေကာင့် ယခုေလာက် စွဲလမ်းေနသနည်း..ေမှင့်တိတ်တဆိတ်
ေတွဆုံေသာ ေယာက်ျားသည် မည်သူနည်း..ထိုအချိန်ကစပီး ေနဝင်းသ
ည် ေမမဆုံးမီ မဟာမိင်မှာ ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည့် အေကာင်းအရာများကို သိ
ချင်စိတ်များ တဖွားဖွားေပလာ၏။ ထိုေကာင့် မဟာမိင်သိုအြမန်ဆုံး
သွားေရာက်ရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်၏။
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