(၁)
လင္းသိုက္ညြန႔္ (ၿမန္မာ့ေၿမ) အိုင္တီကေဝ
(၁)
လူတစ္ေယာက္ အခန္းေထာင့္တခုထဲက ထြက္အလာ
ေနာက္မွလူသံုးေယာက္က ဝိုင္းပီးေသနတ္နဲ ့ခ်ိန္ထားသည္။
ဘုရားဘုရား သူတို့တကယ္ပစ္ေတာ့မွာ လား။
“ဒိုင္း”
“ရႊီး”
“အြန္ ့”
သည္ေလာက္ ေသနတ္မွန္တာေတာင္ ေရွ့ကလူကမၿဖံဳ ။ ၿပန္လွည့္ပီး အားရပါးရ
ၿပန္ပစ္နိုင္ေသးသည္။
‘ဒိုင္း…’
ေဟ့ေကာင္ ေအာင္စည္၊ ဒါဘာလုပ္ေနတာလဲ
ေဘးနားမွခပ္ဝဝလူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကံဳ း ေအာ္သံေၾကာင့္
မ်က္မွန္တပ္ထားသည့္ အႏွီး သေကာင့္သားမွာ ကြန္ၿပဴတာ စခရင္မ္ကို ၾကည့္ေနရင္းလန္
့ဖ်န့္သြားသည္။
‘ဟာ…. ဂ်ာၾကီး’
‘ဘာခုမွဂ်ာၾကီးလဲ။ မင္း ပရိုဂရမ္ Program မေရးပဲ Game
ေဆာ့ေနၿပန္ပီလား။ မင္းကို အလုပ္ခ်ိန္မွာ ဂိမ္းမေဆာ့ပါနဲ ့ဆိုတာ ဘယ္ႏွစ္ခါေၿပာရမလဲ’
‘ဒီ ဒီလိုပါ ဂ်ာၾကီး ကၽြန္ေတာ္ဂိမ္းေဆာ့တာ ေဆာ့ခ်င္လို ့ေဆာ့တာမဟုတ္ပါဘူး။

ပရိုဂရမ္ ေရးတဲ့အခါ ဒီဇိုင္းအၿပင္ Graphic User Interface တက္ေအာင္လို ့ပါ။
ဂိမ္းေတြရဲ ့ ဒီဇိုင္းကအားလံုးအလန္းေတြခ်ည္းပဲမို ့လား’
‘အံမယ္ အေၿပာကေတာ့ေခ်ာလို ့ ၿပီးမွလုပ္လိုက္ရင္ တလြဲ။ မင္းေတာ့လား
ဟင္း…….ဟင္း’
……………………………………………………………………………………………
အင္း ေအာင္စည္ကေတာ့ ထံုးစံတိုင္း ဂိမ္းခိုးေဆာ့လို
့ဂ်ာၾကီးေလေသနတ္မိေနပီ။ ေခြးေကာင္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ ဂိမ္းေတြခိုးခိုးေဆာ့ပီး အခ်ိန္တန္လို
့ပရိုဂရမ္ ေတြ မအပ္နိုင္ရင္သူ ့ပဲလာလာ အပူကပ္ေနက်။
သူ ့နာမည္က မ်ိဳ း သန့္ေမာင္ ပါ။ Asia Teach ကုမၸဏီက ပရိုဂရမ္မာ
Programmer တစ္ေယာက္ေပါ့။ပရိုဂရမ္မင္ ကို ငယ္ငယ္ကတည္းကဝါသနာပါလို ့
အလုပ္ထဲမွာ ေတာ့ အလုပ္ေလာဘၾကီးသူလို ့ နာမည္ၾကီးတယ္။ ရူပါကလဲ ခပ္ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္မို
့ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြရဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းေလးေပါ့။ဒါေပမယ့္ မ်ိဳ း သန့္ေမာင္
ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိသူရဲ့အခ်စ္ ပရိုဂရမ္ကေလးကို ဟုတ္တိပတ္တိ
မေရးၿဖစ္ေသးပါဘူး။
ခဏေနေတာ့ မ်ိဳ း သန့္ေမာင္ သူ့စားပြဲေရွ့က Lap top ကြန္ၿပဴတာေလးကိုဖြင့္ပီး
CD တစ္ခ်ပ္ထည့္လိုက္သည္။
‘ဓမႆ ဝနကာေလာ
က အယံဘဒႏၱာ’
တရားသံလည္းၾကားေရာ ဟိုဘက္စားပြဲက အကုသိုလ္ေကာင္ ေအာင္စည္က….
‘ ဟာ………… ေဟ့ေကာင္မ်ိဳ း သန္ ့ ဘာေတြဖြင့္တာလဲကြာ’
‘ဟ…ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ ဖြင့္တာေလကြာ။ မင္းမၾကားဘူးလား’
‘ဟ…ဒီအခ်ိန္ၾကီး တရားေခြ ဖြင့္စရာလားကြာ’
‘တရားေခြ ဖြင့္တာပဲ ဘယ္အခ်ိန္ဖြင့္ဖြင့္ေပါ့ကြ။ကြန္ၿပဴတာဆိုတာ တရားေခြ

ခဏခဏ ဖြင့္ေပးရတယ္။ ဒါမွကြန္ၿပဴတာထဲကို ဗိုင္းရပ္စV
္ irus ေတြ ဘာေတြမဝင္မွာ ။
အိမ္ေတြမွာ အႏၱရယ္ကင္း ပရိတ္ရြတ္သလိုေပါ့ကြ’
အမ္ သူ့က်မွကြန္ၿပဴတာမွာ ဗိုင္းရပ္စV
္ irus မဝင္ေအာင္ပရိတ္ၾကီး (၁၁)
သုတ္ဖြင့္ရသတဲ့။ ၾကား………..ၾကားဖူးေပါင္။
မ်ိဳ း သန့္ေမာင္တို ့က တခါတေလ အဲ့လိုအူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ ့
ဒါေၾကာင့္သူငယ္ခ်င္းေတြက သူ့ကိုေပးထားတဲ့ နာမည္က’မ်ိဳ း သန့္ေၾကာင္’တဲ့။

(၂)
ညေနရံုးဆင္းလို ့ ဖယ္ရီေပၚတက္ လိုက္ကတည္းက ႏြမ္းနယ္လာတဲ့ စိတ္ေတြက
အိမ္ေရွ့ ေရာက္လို ့ ကားေပၚကဆင္းလိုက္မွ နည္းနည္းၿပန္ လန္းသြားသည္။
အိမ္ထဲေရာက္ေတာ့ အခန္းထဲဝင္ၿပီး အဲယားကြန္း Air-Con ေအးစိမ့္စိမ္
့ကေလးနဲ ့ ဇိမ္က်က်ႏွပ္မယ္ လုပ္တုန္း ေမေမကဆီးၿပီး
‘သားေရ မနက္က်ရင္ ရြာက မင္းဘၾကီး အဘဇိန္ဒီကိုေရာက္မယ္တဲ ့။
အဲဒါမင္းရံုးမသြားခင္ ကားဂိတ္မွာ သြားၾကိဳ လိုက္ေနာ္’
‘ဗ်ာ…….. အဘဇိန္လာမယ္’
‘ေအးေလ သားရဲ့’
သူ ့ရဲ့ အလန္ ့တၾကား အာေမဍိတ္အသံကို ေမေမ ကမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ပီး
အိမ္သာထဲဝင္သြားသည္။ အီး အဲဒီ အဘဇိန္ ဆိုတာ ရြာမွာ ေမွာ ္ဆရာ လိုလို
ဘိုးေတာ္လိုလိုဆိုလားပဲ။ ခု သူဒီအိမ္ကို လာမယ္ ဆိုေတာ့ မ်ိဳ း မင္းသန္ ့ေရ မင္းကေတာ့
မလြယ္ေၾကာပဲ။
ရံုးက ႏြမ္းနယ္ လာတဲ့စိတ္ရယ္ အိမ္ေရာက္မွ ခပ္ေနာက္ေနာက္ ၿဖစ္သြားတဲ့
အာရံုရယ္ ႏွစ္ခုေပါင္းပီး မ်ိဳ း သန္ ့အဲကြန္းခန္းထဲမွာ ေရခဲတံုးလုပ္ပီး ဘီယာနဲ
့ေမွ်ာခ်လိုက္သည္။ (ဟီး ဟီး ဘာမွလည္းမဆိုင္ဘူးေနာ္)

(၃)
ဘာဏုရာဇာ ေနမင္းၾကီး၏ လက္တံတို ့ကအေဝးေၿပး ကားဂိတ္ ကေလးကို
KTV က အန္ကယ္လ္ၾကီးတို ့လက္သံအတိုင္း တင္းက်ပ္ေနေအာင္ေထြးေပြ ့ထားသည္။ မ်ိဳ း
သန့္ကေတာ့ ေနမင္းၾကီး ရဲ ့လက္တံေတြ ထဲကရုန္းထြက္ပီးလူအုပ္ေတြၾကားမွာ အဘဇိန္ ကို
ရွာေဖြေရးလုပ္ေနရသည္။
ဂိတ္ေတြ ဂိတ္ေတြ မွာ ကားေတြ ကားေတြ တစ္စီးပီး
တစ္စီးသာထိုးရပ္သြားသည္။ အဘဇိန္ကို အရိပ္အေရာင္ေလး ေတာင္မေတြ ့။ အဲ့သလိုနဲ ့
ရွာမရၿဖစ္ေနတုန္း အေရးေပၚအေၿခအေန အရ မ်ိဳ း သန္ ့တေယာက္ အိမ္သာဘက္ကို
လစ္လာခဲ့ရသည္။
‘ကၽြီ…..’
အိမ္သာတံခါးလဲ ဆြဲဖြင့္လိုက္ေရာ။ အဘဇိန္က အိမ္သာထဲၽြွာ အထုပ္အပိုးေတြနဲ ့
က်က်နန ထိုင္ေနသည္။
‘ဟာ အဘက ဒီေရာက္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ့မွာ ရွာလိုက္ရတာ ႏွံ ့ေနပီ’
‘အိမ္း ….. အဘက မင္းဒီေရာက္ လာမွာ ၾကိဳ သိတယ္’
‘မင္း သိပ္အံ့ႀသသြားလား။ မအံ့ၾသပါနဲ ့ကြာ။ လူေတြရဲ့ကံၾကမၼာ ဆိုတာ
အက်အနေရးထားတဲ့ ဒိုင္ယာရီစာအုပ္လိုပဲကြ။ အားလံုးက စနစ္တက်ရွိၿပီးသား။’
အင္း….. အဘဇိန္ကေတာ့ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း လုပ္ခ်လိုက္ၿပန္ပီ။
……………………………………………………………………………………………
အိမ္ကိုေရာက္ေတာ့ ေမေမကအိမ္ေရွ့မွာ ထြက္ၾကိဳ ေနသည္။
‘အိမ္း သမီးေတာ္ႀကီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာလို ့မာပါေစ’
‘အဘရဲ့ ေမတၱာေႀကာင့္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာလ်က္ရွိေႀကာင္းပါ အဘ’

အံမယ္။ အံမယ္သူ ့ဟာနဲ ့သူေတာ့ ဟုတ္ေနသည္။
‘အဘ အခုဒီကိုေရာက္လာတာ အလကားမဟုတ္ဘူးကြဲ ့’
‘မွန္ပါ၊ အမိန္ ့ရွိပါအဘ’
‘ေအး ထူးၿခားတဲ့ အဓိ႒ာန္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့လာတာ’
‘မွန္ပါ မိန္ ့ပါအဘ’
‘အိမ္း… အဲဒါက သမီးေတာ္ၾကီးရဲ့အိမ္ကို ဓါတ္ခန္းအၿဖစ္ ဗဟိုၿပဳ ပီး
ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအေပါင္းကိုကယ္တင္ မလို ့ကြယ့္’
‘မွန္ပါ အဆင္သင့္လွပါတယ္ အဘ။သမီးေတာ္ႀကီးလည္း မနက္ၿဖန္ပဲ
တရားစခန္းဝင္ စရာရွိလို ့ အိမ္မွာ သားေတာ္ေမာင္ တစ္ေယာက္တည္း စိတ္မခ်ၿဖစ္ေနတာ။
ခုလို အဘေရာက္လာေတာ့ အေတာ္ပါပဲ’
‘အိမ္း……. ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ’
အီး ေမာင္မ်ိဳ း သန္ ့ေရ အိမ္မွာ ဓာတ္ခန္းဖြင့္မလို ့တဲ့။

(၄)

‘ဂဟတိ ေဒဝီ စႏၵာေဒဝီ၊ စႏၵာေဒဝီ ၊ မိႏၵာေဒဝီ ၊ ကၠုႏၵာေဒဝီ ၊ သူရိယာေဒဝီ ၊ သူရႆ
တိေဒဝီ က
ဆိုပီး ေဒဝီ(၇)ပါးရွိတယ္ကြ’
‘ ဟုတ္ကဲ့အဘ အဲ့ဒီေဒဝီေတြက ေမာ္ဒယ္လ္ ေအဂ်င္စီေထာင္ထားတာလား’
‘ခြီးမွပဲ ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္စမ္း ၊ အဲဒီ ေဒဝီ(၇)ပါးက (၃၇) မင္းနတ္ေတြနဲ
့ အဆက္အသြယ္ရွိတယ္ကြ ၊ ၿပီးေတာ့ လူေတြဘာေတြလဲ ၿပဳ စားလို ့ရတယ္’
‘ဗ်ာ…. ၿပဳ စားလို ့ရတယ္၊ ဟုတ္လား အဘ’
‘ေအး ဟုတ္တယ္ကြ၊ သူတို ့ခ်စ္လို ့ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ မုန္းလို ့ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၿပဳ
စားတတ္ၾကတယ္’

‘အဟီး ေႀကာက္စရာၾကီး’
အဘနဲ ့သူအဲလိုစကားေကာင္းေနတုန္း အိမ္ေရွ့က
‘အဘေရ ………….. အဘ’
‘ေဟာ……. ဧည့္သည္လာတယ္ထင္တယ္၊ အိမ္ေရွ့မွာ သြားႀကည့္ဦး’
‘ဟုတ္……. ဟုတ္ကဲ့ အဘ’
………………………………………………………………………….
အဘက ‘ေလာကမဟိဒိၶ ဂမီၻရဆရာႀကီး’ ေလ။ နာမည္က ‘အဘဇိန္’ တဲ့။ သူ
့လုပ္ငန္း သူ F
့ ield မွာ ေတာ့ ၊ ဘာကၽြမ္းသလဲ မေမးနဲ ့၊ စုန္းတိုက္ နတ္တိုက္ လာမလား ၊
အစီအရင္ လာမလား။ အကုန္ရတယ္ ။ လုပ္ငန္းက လဲ ဘယ္ေလာက္
ေအာင္ၿမင္သလဲဆိုေတာ့ သူငယ္ငယ္ကေလးတည္းက ဒီအလုပ္တခုတည္းႏွင့္ တိုက္နဲ ့ကားနဲ
့ဟမ္းဖုန္းနဲ ့ထားနိုင္တာကိုပဲႀကည့္ပါလား။ အင္း အခုလဲ အိမ္ေရွ့မွာ အဘဧည့္သည္ထင္ပါရဲ့။
‘သားေရ အဘရွိလား’
‘ေႀသာ္…….. ဟုတ္ကဲ့ ရွိတယ္ အန္တီ ဓာတ္ခန္းထဲမွာ ’
‘ေအး ေအး အန္တီဝင္သြားလိုက္မယ္ေနာ္ ’

