အမှာ စာ

အင စန အ ငစ (သမဟတ) ကမ ကနလ
ကန ပ ရ ကလ သ

စာေရးဆရာ

အင်းစိန်ေအာင်စိုးက

သူ၏

စတုတစာအုပ်

(ကျေနာ့်အေကာင်း) မှာ အမှာ စာေရးေပးရန် ေမတာရပ်ခံသည် ။ ကန်
ေတာ်က ဝမ်းသာစွာ ကိဆိုလက်ခံလိုက်သည် ။ သူ၏ ပထမစာအုပ်ြဖစ်
သည့် (အုတ်ိုးအတွင်း သံဆူးကိးဝင်းမှ လူဆိုးများ ) စာအုပ်မှာ ေဇာ်
ေဇာ်မင်း ၈၈ ှင့် သတင်းေထာက် ဝင်းဦးတို က အမှာ စာေရးေပးထား
တာ ေတွရသည် ။ ဆရာအင်းစိန် ဒုတိယစာအုပ်ြဖစ်သည့် (ဒုတိယေသ
မင်းတမန်လမ်း (ရန်မန်း) ကိုယ်ေတွြဖစ်ရပ်မှန်များ ) ကလည်း ၂ဝ၁၇
ခု ဇွန်လမှာ ထွက်လာြပန်သည် ။ ဒုတိယစာအုပ်မှာ ေတာ့ အမှာ စာေရး
သူ တြခားလူမေတွရဘဲ ကိုယ်တိုင်အမှာ စာ ေရးထားတာ ေတွရသည်
။ သူစာအုပ်ေတွမှာ အမှာ စာေရးသူေတွှင့် သူကိုယ်တိုင်က ေထာင်ကျ
ြပစ်ဒဏ်ခံရဖူးသူေတွြဖစ်လို ေထာင်သားေတွရဲ လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံခံ
ရမေတွကို ြပြပင်ေစလိုသည့် ေစတနာြဖင့် ေရးသားကတာကို ေတွရ
သည် ။ သူ၏ တတိယစာအုပ်ြဖစ်ေသာ အမှန်တရား ဘက်ေတာ်သားစာ
အုပ်ကို

ကန်ေတာ်

မဖတ်ရေသးပါ။

ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုး၏

စတုတေြမာက်

ယခုစာအုပ်

(ကျေနာ့်အေကာင်း)

မှာ ကန်ေတာ်က

အမှာ စာေရးေပးရမည်ဟု ေမတာရပ်ခံလာပါသည် ။ ကန်ေတာ်က သူ
တိုလို ေထာင်အေတွအကံ မရှိသည့်အတွက် စာေရးဆရာ၏ ဘဝြဖတ်
သန်းမှင့် သူစာေပရသကိုပဲ န်းဆို ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်သည် ။
စ ာအ ုပ ်မ ှာ အမှာ

စာေရးြခင်း၊

စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ

မုဒိတာစကားေြပာြခင်း ဆိုတာေတွမှာ ပုံစံ၊ သမားစဉ်ရှိသည် ။ စာေရး
ဆရာအေကာင်း၊ စာအုပ်၏ အြပင်အဆင်၊ အကျအေပါက်၊ အမှားအယွ
င်းှင့် စာအုပ်ပါအေကာင်းအရာတို ၏ အှစ်သာရှင့် တန်ဖိုးေတွကို
ေဖာ်ထုတ်ေရးသား ေြပာဆို ကရမဲြဖစ်သည် ။ ကန်ေတာ် အမှာ စာေရး
ခွင့်ရသည့် ဒီစာအုပ်မှာ အထက်ပါ အစဉ်အလာေတွကို ဆန်ကျင်ပီး စာ
ေရးဆရာ၏ ဘဝှင့် စာေပအရည်အေသွးကို ေဖာ်ြပချင်သည် ။ စာအုပ်
ထဲက စာေတွကို ဖတ်လင် သိိုင်သည့်အတွက် စာအုပ်ထဲက အေကာင်း
အရာေတွကို မေြပာေတာ့ပါ၊ စာေရးဆရာ၏ အေကာင်းကိုသာ ေြပာချ
င်ပါသည် ။
လူဆိုး၊ လူမိုက်၊ ေထာင်ထွက်ဘဝမှ စာေရးဆရာြဖစ်လာသည့် ဆ
ရာအင်းစိန်ေအာင်ေအာင်စိုးကို ကမ်းကုန်လို ကုန်းေပေရာက်လာသူလို
ေြပာလိုက်ချင်ပါသည် ။ သူေမွးဇာတာကို ကည့်သည် ။ ၁၃၂၇ ခုှစ်မှာ
ေမွးသည့် တနဂေွသားြဖစ်လို သိုက်ဖွားြဖစ်ေနသည် ။ ငယ်စဉ်က
ဆင်းရဲချင် ဆင်းရဲမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ကာလတစ်ခုမှာ ချမ်းသာ ေချာင်
လည်မည့် ဇာတာရှင်ြဖစ်သည် ။ အေဖချစ် သားြဖစ်လို ဖခင်၏ အကျိး
ကို ခံစားခဲ့ရသူြဖစ်သည် ။ မိခင်ှင့်ရှင်ကွဲ ကွဲခွဲေနရမည့်သူ ြဖစ်သည် ။
ေဘးဥပါဒ်ကံရမည်။ အမအခင်းြဖစ်မည်။ ဘာေတွပဲြဖစ်ြဖစ် ကာလတ
စ်ခုမှာ ြပန်ေကာင်းသွားမည့် ဇာတာရှင်ြဖစ်သည် ။ ဒါက မဟာဘုတ်အ
ရ ဟာကွက်ေတွြဖစ်သည် ။ မှန်ချင်လည်း မှန်မည်။ မှားချင်လည်း မှားမ

ည်။ ယခု စာဖတ်သူ၏ လက်ထဲတွင် ေရာက်ရှိေနသည့် ဒီစာအုပ်ကို
ဖတ်ကည့်ေတာ့မှ သူဘဝဇာတ်ေကာင်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သိရသည်
။ ငယ်ဘဝမှာ ှလုံးသား အနာရခဲ့လို အနာမကျက်သည့် မသိစိတ်က တွ
န်းထိုးခိုင်းေစချက်အရ ဆိုးမိုက်ခဲ့ရတာကို သတိထားမိသည် ။ သူဇာတာ
အရ ဆိုးမိုက်ြခင်းဟာ ထာဝစဉ်မဟုတ်ဘဲ ကာလတစ်ခုအထိသာ ြဖစ်မ
ည်ဆိုတာ ေတွရသည် ။ သိုေသာ် ဇာတာှင့်တွဲပါလာသည့် ဗီဇစိုက်က
မမှန်တာမလုပ်၊ မဟုတ်တာမေြပာ၊ ဘာကိုမမေကာက်၊ အမှန်တရား၏
ဘက်ေတာ်သား၊ မတရားမေတွကို ေတာ်လှန်မည့် သူရဲေကာင်းအြဖစ်ြဖ
င့် ဆက်လက် ရှင်သန်ေနဦးမည့်သူ ြဖစ်သည် ။
လူဆိုး၊

လူမိုက်၊

ေထာင်ထွက်ဘဝမှ

တန်ဖိုးရှိသည့်လူ

စာေရးဆရာြဖစ်လာသည့် ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုးသည် ြမန်မာစာ အ
ေရးေကာင်းသူ ြဖစ်ေနတာကို အံ့သဖွယ်ရာေတွရသည် ။ သူ၏ ကိုယ်တို
င်ေရး အတပတိအရ ြမန်မာစာ ေရးတတ် ဖတ်တတ်ေလာက်သာ ေကျာ
င်းေနခဲ့သူ ြဖစ်ပါလျက် ြမန်မာစာကို သဒါမှန်ေအာင်၊ ဝါကျေချာေအာင်
ေရးတတ်တာကို အံ့သမိပါသည် ။ စကားေြပာသာမက ကဗျာကိုပင်
စမ်းသပ် ေရးစပ်ထားတာေတွ ဖတ်ရသည် ။ သူ၏ ပထမစာအုပ်မှာ (အ
ြပာေရာင်ေပက စားကျက်) ဒုတိယစာအုပ်မှာ (အေမ့သားလူဆိုး) ကဗျာ
ေတွကို ဖတ်ရသည် ။ အသံမသာ၊ ကာရန်မမိလို ဂဝင်အဆင့်အထိ အ
ရည်အေသွး မမီေသးေသာ်လည်း ေခတ်ေပ ေမာ်ဒန်အဆင့်ထက် များ
စွာသာတာကို ေတွရသည် ။ ကန်ေတာ်သည် ကဗျာာဏ်ရည် ပါရမီန
ည်းသူြဖစ်လို သူေလာက် ကဗျာမစပ်တတ်တာကို ဝန်ခံပါသည် ။ လူဆိုး
လူမိုက်၊

ေထာင်ထွက်ကီး

ကိုေအာင်စိုးသည်

ကမ်းကုန်ေအာင်

မိုက်ခဲ့ပီးြဖစ်လို ကမ်းကိုလွန်ေြမာက်ပီး ကုန်းေပကို ေရာက်ေနပါပီ၊
ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုး စာေရးဆရာ ြဖစ်သွားပါပီလို ေြပာချင်ပါသည်

။
ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုးှင့် ကန်ေတာ် ပဌာန်းဆက်ပါတာြဖစ်မည်။
သူကို စပီးေတွဖူးသည့်အချိန်မှာ ကန်ေတာ်သည် သူကို လူဆိုး လူမိုက်
လို မြမင်ဘဲ သတိေကာင်းသည့် လူမှန်၊ လူေြဖာင့်တစ်ေယာက်အြဖစ်
ေလးစားမိပါသည် ။ သူ စာေရးသည့်အခါ အေကာင်းအရာ ေရွးချယ်ပုံ
ကလည်း ကန်ေတာ်ှင့်တူေနပါသည် ။ သူက သူကျင်လည်ခဲ့သည့် ဘဝ
အေကာင်းကို

ေရးသည်

။

ေထာင်ကျဖူးသူတိုင်း

ေထာင်တွင်းက

ဘဝအေကာင်းေတွကို မေရးတတ်သလို ိုင်ငံြခား သေဘာလိုက်ဖူးသူ
တိုင်းလည်း

ိုင်ငံြခားသေဘာသား

ဘဝေတွအေကာင်းကို

မေရးတတ်ပါ။ သူှင့် ကန်ေတာ်တို ကေတာ့ မိမိတို ကျင်လည်ခဲ့ကသ
ည့် ဘဝအေကာင်းေတွကို ေရးိုင်ကတာ တူညီေနပါသည် ။ အံ့သစရာ
ေကာင်းတာက ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုး၏ ဇနီး မသင်းသင်းေဆွကလ
ည်း ကန်ေတာ့်စာဖတ်ပရိသတ် ြဖစ်ေနခဲ့သည် ။
၁-၄-၂ဝ၁၈ ေနက ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုးှင့် မသင်းသင်းေဆွတို
တာေမွက ဆပ်သွားဖူးေကျာင်းမှာ မဂလာဆွမ်းေကးပွဲလုပ်ေတာ့ ကန်
ေတာ် တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည် ။ ကန်ေတာ်သည် မတ်လ (၃၁) ရက်ညမှ
ြပည်မိမှာ စာေပေဟာေနခဲ့တာြဖစ်သည် ။ ဆရာေအာင်စိုးရဲ မဂလာ
ဆွမ်းေကးကို တက်ေရာက်ချင်လို ြပည်မိက ညတွင်းချင်း ြပန်လာခဲ့ပါ
သည် ။ အိပ်ေရးမဝဘဲ မဂလာဆွမ်းေကးကို တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည် ။
သူတို ဇနီးေမာင်ှံှင့် ကန်ေတာ် ပဌာန်းဆက်ပါုံသာမက ကံစပ်သည်
လို ေတာင် ေြပာရမည်ထင်သည် ။ မဂလာပွဲ တက်ေရာက်ေနစဉ်မှာ ထီ
ဆိုင်က ဖုန်းဆက်သည် ။ သူတို ဆိုင်က ကန်ေတာ်ထိုးခဲ့သည့် ထီလက်မှ
တ် (ဘ/၁၄၈၃၃၅) သည် ငါးေသာင်းဆု ေပါက်သည့်အတွက် ဆုေငွလာ
ထုတ်ပါဟု ဖုန်းဆက်သည် ။ သူတို ဇနီးေမာင်ှံအတွက် မဂလာလက်ဖွဲ

အြဖစ် ေနာက်ဆုံးထွက်သည့် ကန်ေတာ့်စာအုပ်ေတွ လက်ဖွဲခဲ့ပါသည် ။
ဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုး၏ ယခုစာအုပ်ထဲက စာေတွကိုသာ ဖတ်က
ပါ၊ ကန်ေတာ် မေြပာေတာ့ပါ၊ သူအေကာင်းကို သူကိုယ်တိုင်ေရးထား
သည့် စာေတွြဖစ်လို သူအေကာင်းကို ြပည့်စုံစွာ သိခွင့်ရမည် ြဖစ်ပါသ
ည် ။ လူဆိုး၊ လူမိုက်၊ ေထာင်ထွက်ကီး ကိုေအာင်စိုးသည် တန်ဖိုးရှိသည့်
လူသား၊ စာေရးဆရာအင်းစိန်ေအာင်စိုး ြဖစ်သွားပီမို ကမ်းကုန်လို ကုန်း
ေပေရာက်သွားပီလို ေြပာချင်ပါသည် ။

အဏဝ စ မ

ငါ့အေဖ

*ငယ်စဉ်ဘဝ၊ အေဖေြပာြပတဲ့
အေဖ့အလုပ်က၊ ကူလီေအာက်ဆင်း
ေဘာတံတားရင်းက၊ ကက်ြခင်းေပမှာ
တစ်ထည် တစ်ထည်ခင်း၊ ပုဆိုးွမ်းနဲ
အိပ်စက်ခဲ့ရ အေဖဘဝတဲ့ ။

*ရင်နင့်စရာေကာင်း၊ ြပန်ေြပာင်းေြပာြပ
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ စဉ်းအိုးတန်းမှာ
ကုန်ထမ်းသမားအေပါင်း၊ ကူလီေခါင်းက
ဒီကုန်ကို မင်းထမ်း၊ တစ်ြခမ်းေသာ အသြပာ
တူညီေဝစု၊ ဆြပသတဲ့ ။ ။

*အိမ်ကိုြပန်သွား၊ ချစ်မယားှင့်
တီတီတာတာ၊ သားသမီးတို

ေစာင့်ေမာ်ကိဆို၊ သူတို ဆိုသည်
မျက်ှာကိုမကည့်၊ လက်ကိုကည့်ပီး
ေဖကီး မုန်ေတွ ပါလာတယ်တဲ့ ။ ။

*တစ်ေနကုန်ပင်ပန်း၊ ကုန်ထမ်းခဲ့ရ
ကူလီေဘာက်ဆင်း၊ အေဖ့စိတ်ရင်းဟာ
ရင်နစ်သည်းချာ၊ ေသွးရင်းရတနာကို
ြမင်လင်တစ်ခဏ၊ ဘဝင်ရင်ြပလို
ွမ်းသမေြပေပျာက်၊ စိတ်အထင်ေရာက်သတဲ့ ။ ။

*အေဖရှိစဉ်က၊ ကန်ေတာ်ဟာ လူဆိုး
အမျိးရင်းတို ၊ မျက်ှာငယ်ရ
လူေအာက်ကျသည် ၊ ကံတရားလှည့်ေြပာင်း
အေကာင်းတရားေကာင့် ကန်ေတာ်ဟာ လူေကာင်း
သူရဲေကာင်းြဖစ်၊ စာေရးဆရာြဖစ်သည်
အမှန်တရားဘက်ေတာ်သား၊ အေဖ့ရဲ သားကို
အေဖေတွေစချင်လှ၊ တမလွန်က
ငါ့အေဖ…ငါ့အေဖ…ငါ့အေဖ...။ ။

အင စန အ ငစ

ကန်ေတာ့်ဖခင်ကီးဟာ လူဆင်းရဲေပမယ့် စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲသူ တစ်
ေယာက် မဟုတ်ဘူး လို ကန်ေတာ်သုံးသပ်မိတယ်။ ဘာေကာင့်လည်း
ဆိုရင် အေဖဟာ တိုက်၊ ကား၊ ေရေငွေတွ မရှိေပမယ့် သူအနားမှာ ရှိတဲ့
အေဖသိပ်ချစ်တဲ့ ကန်ေတာ်တို အေမနဲ ကန်ေတာ်တို ေမာင်ှမေတွဟာ
အေဖ့ရဲ ဘဝ၊ အေဖရဲ စည်းစိမ်ဥစာ၊ စိတ်ချမ်းသာ ေပျာ်ရင်မေတွလို အ
ေဖက သတ်မှတ်ထားပုံရတယ်။
ဒီလိုစကားေတွ ေြပာရတဲ့ အေကာင်းက အေဖဟာ သူဝတ်ဖို ၊ သူ
ေကာင်းစားဖို ၊ သူ သုံးဖို ကို ဘယ်ေသာအခါမှ ြပလုပ်ခဲ့သူတစ်ေယာက်
မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကန်ေတာ် ငယ်စဉ်ကတည်းက ေကာင်းေကာင်း သိ
ေနလို ပါ။ အေဖ ကုန်ထမ်း၊ ချယ်ဂါရီဆွဲ၊ လက်သမားလုပ်၊ ဖဲိုက်၊ ဘယ်
လိုအလုပ်ကို လုပ်သည် ြဖစ်ေစ အေဖရှာသမေငွဟာ ကန်ေတာ်တို မိ
သားစုအတွက်ြဖစ်ပီး အေဖက သူအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိး တစ်ကိမ်
တစ်ခါမှ မေတွဖူးပါ။
အေမ လှလှပပဝတ်ထားရင် ကန်ေတာ်တို ေမာင်ှမတစ်ေတွ ေတာ
က်ေတာက်ေြပာင်ေြပာင် ဝတ်ဆင်ထားရင် အေဖက ေကျနပ်ေနတဲ့ သူ
တစ်ေယာက်ဆိုတာ ကန်ေတာ် အခုလို အသက်ကီးလာမှ ပိုသိလာတယ်
။ ကန်ေတာ် လူငယ်အရွယ် အလုပ်အကိုင်မဲ့ေနချိန်တိုင်း တစ်ေနကုန် သူ
ငယ်ချင်းေတွနဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ည ၁၂ နာရီ၊ ၁ နာရီမှ အိမ်ြပန်
လာပီးအိပ်၊ မနက် ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီမှ အိပ်ရာထေပမယ့် ကန်ေတာ့်အိပ်
ရာထဲမှာ ၊ ကန်ေတာ့်ြခင်ေထာင်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ ၁၅ ကျပ် ၂ဝ ကေတာ့

အမဲ ေရာက်ေနတတ်တယ်။ ဒါဟာ အေဖက အေမ မသိေအာင် ေနစဉ်
နီးပါး ကန်ေတာ့်ကို မုန်ဖိုး ခိုးေပးတာပါ။
အဲဒီေခတ်က ၁၅ ကျပ်၊ ၂ဝ ကျပ်ဆိုတဲ့ ေငွတန်ဖိုးဟာ ကန်ေတာ် တ
စ်ေနကုန် သုံးစွဲလို ရပါတယ်။ ကန်ေတာ် ေထာင်ေတွကျ၊ ရဲဘက်ေတွထွ
က်တိုင်း အေမလာပိုသမ စားစရာနဲ ပိုက်ဆံေတွဟာ အေဖက အေမ့ကို
နင့်သားဆီ သွားေလဆိုပီး အမဲ ရှာေဖွေပးခဲ့တာလို အေမကေြပာြပတ
ယ်။

အေဖ

သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က

ကန်ေတာ်

လူဆိုးဘဝနဲ

ေထာင်ထဲမှာ ပါ။ အခု ကန်ေတာ် စာေရးဆရာ ြဖစ်ေနပီဆိုတာ တမလွ
န်က ကန်ေတာ့်အေဖကို ေတွေစချင်၊ ြမင်ေစချင်လိုက်တာ၊ အေဖ ဘယ်
ေလာက်များ ေကျနပ် ေပျာ်ရင်ေနမလဲဆိုတာ ကန်ေတာ် ေတွးရင်း စိတ်
ကူးယဉ်မိတယ်။
ဖခင်တာဝန် ေကျပွန်တဲ့ ကန်ေတာ့်အေဖကို ဒီစာ ဒီကဗျာနဲ အေဖ့
ေကျးဇူးကို ဆပ်လိုက်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ချစ်တဲ့ တမလွန်ဘဝက အေဖ
…။
အင စန အ ငစ

***

နိဒါန်း

ကန်ေတာ့်ဘဝအေကာင်းကို သိချင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကန်ေတာ့်ရဲ
စာဖတ်ပရိသတ်ေတွက အကိမ်ကိမ် ေတာင်းဆိုမေကာင့် ေနာင်ှစ် အ
ေတာ်ကာမှ ေရးမယ်လို စိတ်ကူးထားတဲ့ ကန်ေတာ့်ရဲ ဘဝတစ်သက်က

ြဖတ်သန်းမေတွထဲက ၉ဝ ရာခိုင်ှန်းေသာ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်ေတွကို အမှန်
အတိုင်း ထုတ်ေဖာ်ေရးသားပါမယ်။ အေြခခံလူတန်းစားလို စကားလုံး
လှလှ သုံးှန်းေရးဖွဲထားတဲ့ ဆင်းရဲသားမိသားစုက ေမွးဖွားကီးြပင်း
လာခဲ့တဲ့ ကန်ေတာ့်အတွက် ငယ်စဉ်ကာလ ဘဝတစ်ေလာက်မှာ ကံ
ေတွခဲ့ရတဲ့ ဒုကေတွကို စာဖတ်သူေတွ ခံစားနားလည်ိုင်ေအာင် ကန်
ေတာ် ိုးိုးရှင်းရှင်း ေရးသားပါမယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ေကာင်းေကာင်းသာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ေရးသားချင်
တာပါ။ ကိုယ့်မေကာင်းေကာင်းေတွကို ဘယ်သူမှ မသိေစချင်၊ မေရးချ
င်တာက သာမန် လူအများ စုရဲ စိတ်ေနသေဘာထားပါ။ ကန်ေတာ်လ
ည်း ကန်ေတာ့်မေကာင်းေကာင်းေတွ မေရးချင်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့်
ေကာင်းေကာင်းေတွချည်းပဲေရးပီး စာဖတ်သူေတွကို မလိမ်မညာချင်
တဲ့ စိတ်က ပိုမိုအားသန်ေနတာရယ်၊ ေနာင်မျိးဆက်လူငယ်ေတွ၊ ကန်
ေတာ့်စာေတွ၊ ကန်ေတာ့်ဘဝအေကာင်းေတွ ဖတ်လို ေကာင်းေသာစိတ်
ထား၊ မှန်ကန်တဲ့ အေတွးအြမင်ေတွရရှိပီး ဘဝကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ြဖ
တ်သန်းိုင်ေအာင် ကန်ေတာ်ေရးတဲ့ စာေတွက မှန်ကန်ဖို ိုးသားဖို လို
ပါတယ်။ လူငယ်ေတွ သင်ခန်းစာယူိုင်ေအာင် စာဖတ်သူေတွ ဗဟု သု
တရေအာင် ကန်ေတာ် အတတ်ိုင်ဆုံး ပွင့်လင်းစွာ ေရးပါမယ်။ ကန်
ေတာ့်ရဲ နိမ့်ကျစွာ ေနထိုင်လုပ်ကိုင် စားေသာက်ခဲ့ရမ၊ အတန်းပညာ
အားနည်းမ၊ အေတွးအေခ ညံ့ဖျင်းမေတွေကာင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ မြပ
ည့်စုံြခင်းအေပါင်းနဲ ြပည့်စုံခဲ့ သုခကင်းမဲ့တဲ့ ဒုကေတာမှာ ကိုယ်တိုင်ကံ
ေတွခဲ့တဲ့ အတိုင်း ေရးသားလိုက်ပါတယ်။
ယေနေခတ်မှာ ဗန်းစကားအြဖစ် သုံးှန်းေြပာဆိုေနတဲ့ (ဘဝသမား
) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူေလာက လူဘဝမှာ အဆင်းရဲဆုံး၊ အနိမ့်ကျ
ဆုံး၊ စားဝတ်ေနေရး အခက်ခဲဆုံးလူေတွကို ရည်န်းေြပာဆို သုံးှန်း

တဲ့ စကားလုံးပါ။ ကန်ေတာ် ငယ်စဉ်ဘဝ (၁၉၇၈) ခုှစ် အချိန်ကာလ
ေတွမ ှာ ကန်ေတာ်ဟာ ဘဝသမားတစ်ေယာက် ြဖစ်ခဲ့တယ်။ (၂ဝ၁၄) ခု
ှစ်ထိေအာင် ကန်ေတာ့်ဘဝဟာ ကမ်းတမ်းစွာ ြဖတ်သန်းရပ်တည်ခဲ့ရ
တယ်။ စာဖတ်သူေတွက ငါေတာ့ ဒုကေရာက်ေနတယ်ကွာ၊ ပင်ပင်ပန်း
ပန်း၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ေနထိုင်လုပ်ကိုင် စားေသာက်ေနရတယ်။ ငါ့ဘဝ
ဟာ ကံဆိုးလှပါလား၊ ဒီလို စိတ်ဓာတ်၊ ဒီလို အေတွးအြမင်ေတွရှိေနပီ
ဆိုရင် ကန်ေတာ့်ရဲ ဒီစာအုပ်ေလးကို ဖတ်ေစချင်တယ်။
ဘာေကာင့်လည်း ဆိုရင် စာဖတ်သူရဲ လက်ရှိြဖစ်ရပ် အခက်အခဲ ြပ
ဿနာေတွ၊ ဒုကေတွဟာ ကန်ေတာ် ကံေတွခံစားခဲ့ရတဲ့ စားေသာက်ရ
မ၊ အိပ်စက်ရမ၊ ေနထိုင်ရ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဒုကေလာက် မကီးမားဘူးလို
ကန်ေတာ်ကေတာ့ ထင်ပါတယ်။ ဘာေကာင့် ဒီလို ေြပာဆို မေရးသားရ
တာလဲဆိုရင် စာဖတ်သူ ခင်ဗျား ဒီလိုကံခဲ့ဘူးသလားလို ကန်ေတာ်က
ေမးချင်တယ်။
ခင်ဗျား ပန်းရံလုပ်စားဖူးသလား။
ခင်ဗျား လက်သမားလုပ်စားဖူးသလား။
ခင်ဗျား သံချီသံေကွး လုပ်စားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေြမကီးေပါက်စားဖူးသလား။
ခင်ဗျား အိမ်သာကျင်းတူးစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ဖရဲသီး ေရာင်းစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ကက်ေပါက်စေလးေတွ ေရာင်းစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ဆိုင်ကားနင်းစားဖူးသလား။

ခင်ဗျား ဂုန်ေလာ်ထုပ်ေတွ ထမ်းဖူးသလား။
ခင်ဗျား မီးေသွးဆိုင်မှာ လုပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ငါးေြခာက်ေရာင်းစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ငုန်းြခံမှာ လုပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ကွန်ကရစ်ပိုက်စက်ုံမှာ လုပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေထာင်ထဲမှာ စာအုပ်ငှားစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေထာင် ဘယ်ှကိမ်ကျဖူးသလဲ။
ခင်ဗျား ေထာင်ထဲမှာ ဟင်းေရာင်းစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား စစ်တပ်ထဲဝင်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ရထားသံလမ်းမှာ ေခါင်းတင် အိပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား သချင်းကုန်းမှာ အိပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေကာက်ိုးပုံမှာ အိပ်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေသနတ်မှန်ဖူးသလား။
ခင်ဗျား မိုင်းနင်းခဲ့ဖူးသလား။
ခင်ဗျား ွားတစ်ေကာင်လို ချယ်ဂါရီ ဆွဲစားဖူးသလား။
ခင်ဗျား လူဆိုး လူမိုက်ဘဝနဲ ဆက်ေကးေကာက်စားဖူးသလား။
ခင်ဗျား ေထာင်ထဲမှာ မိုက်ေကးခွဲစားဖူးသလား။
စာဖတ်သူ ခင်ဗျား ဒီလိုအေတွအကံေတွ၊ ဒုကမျိးစုံေတွ မကံဖူး မ
ခံစားဖူးဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ လက်ရှိ နိမ့်ကျေနတဲ့ စိတ်ဓာတ်ေတွ လုပ်ရ

ပ်ေတွကို အချိန်မီ ြပြပင်ြမင့်တင်လိုက်ပါ။ ငါ့အေြခအေနက အင်းစိန်
ေအာင်စိုးေလာက် မဆိုးပါလားဆိုပီး စိတ်ေကာင်းေလးဝင်ကာ အြမင်မှ
န်ရလို စိတ်ဓာတ်တက်ကွလာရင် ကန်ေတာ့်ဘဝအေကာင်း ထုတ်ေဖာ်
ေရးသားရကျိးနပ်ပါပီ။
စ ဖတသအ ပ င က
လ စ မ ဖင
အင စန အ ငစ

အခန်း (၁)
ကန်ေတာ် ေမွးဖွားရာေဒသ

ြမန်မာသကရာဇ် ၁၃၂၇ ခုှစ် တန်ေဆာင်မုန်းလဆန်း တနဂေွေန၊
ခရာဇ်သကရာဇ် ၁၉၆၅ ခု၊ ေအာက်တိုဘာလမှာ ြမန်မာြပည်ရဲ စပါးကျီ
လို

တင်စားေခဆိုတဲ့

ဧရာဝတီတိုင်း

ေမာ်ကန်းမိနယ်၊

ကလင်းေကျးရွာမှာ ကန်ေတာ့်ကို ေမွးဖွားခဲ့တယ်လို မိဘှစ်ပါးက ငယ်
စဉ်ကာလကတည်းက ေြပာကားခဲ့တာကို ကန်ေတာ် မှတ်သားခဲ့တယ်။
ကန်ေတာ့်ရဲ ချက်ြမပ်ရာအရပ်ြဖစ်တဲ့ အဲဒီေကျးရွာေလးမှာ ကန်ေတာ်
၁ဝ လသားအရွယ်ထိ ေနထိုင်ခဲ့ဖူးပီး ေနာက်မှာ ကန်ေတာ့်မိဘေတွဟာ
ရန်ကုန်မိကို ေြပာင်းေရလာခဲ့ေတာ့ ကန်ေတာ်ဟာ ရန်ကုန်မိမှာ ပဲ
ကီးြပင်းလာခဲ့ရတယ်။
ကန်ေတာ့်ရဲ ေမွးဖွားရာ ဇာတိေဒသ ကဲတလင်းေကျးရွာေလးကို တ
စ်ကိမ်တစ်ခါမှ ြပန်မေရာက်ေတာ့တာ ယခုအချိန်ထိပါပဲ၊ ရန်ကုန်မိဆို
တဲ့ စကားလုံးကိုသုံးစွဲလို ရန်ကုန်သားအမည်ခံေပမယ့် တကယ် ကန်
ေတာ်တို ေနတဲ့ ေနရာက ရန်ကုန်မိရဲ မိစွန်တစ်ခုြဖစ်တဲ့ အင်းစိန်မိ
နယ်မှာ ပါ။ ေတာကတက်လာတဲ့ ေကျးေတာရွာသား မိဘှစ်ပါးနဲ ကန်
ေတာ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ြခံ မရှိေသးတဲ့ အတွက် ကန်ေတာ့်အေဖရဲ အစ်
ကိုြဖစ်သူအိမ်မှာ မျက်ှာငယ်စွာ ေအာက်ကျခံပီး ကပ်ေနရတယ်လို ဆို
တယ်။ ေမာင်ှမငါးေယာက်မှာ အကီးဆုံးြဖစ်တဲ့ ကန်ေတာ်ဟာ မိဘ

ေတွရဲ ရင်ဖွင့်သံကို ငယ်စဉ်ကာလမှာ ကတည်းက ှစ်အတန်ကာ
အကိမ်ကိမ် ကားခဲ့ရတာ၊ မကာခဏပါ ကန်ေတာ့်ရဲ အေဖ၊ အေမှစ်
ဦးစလုံးဟာ ေတာသူေတာသားေတွပါ။ အေဖကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်း
ေမာ်ကန်းဇာတိြဖစ်ပီး အေမကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင်း ဟသာတမိနယ်
အဒါးေကျးရွာဆိုတဲ့ ေတာရွာေလးကပါ။
အေဖနဲ အေမဟာ ဒီေလာက် ေဝးကွာတဲ့ ေနရာေတွကေန ဘယ်လို
ဆုံစည်းပီး ဘယ်လို ညားခဲ့ကတယ်ဆိုတာေတာ့ ကန်ေတာ်မေမးဘူးပါ
။ တစ်ခါတေလ အေမ့ကို ကန်ေတာ်က အေမရယ် အေဖနဲ အေမ ဘယ်
လိုများ ေတွပီး ညားခဲ့ကတာလဲေမးရင် အေမဟာ ငယ်စဉ်ဘဝကို ြပန်
သတိရတဲ့ ပုံစံမျိးနဲ ရှက်ေနတဲ့ အေမ့ရဲ အမူအရာကို ကန်ေတာ်သတိ
ထားမိတယ်။ ကန်ေတာ့်အေမဟာ အသားလတ်လတ်နဲ မိန်းမေချာတစ်
ေယာက်ပါ။
ကန်ေတာ် မှတ်မိသေလာက်ကေတာ့ အေမဟာ ကန်ေတာ်တို ေမာင်
ှမငါးေယာက် ေမွးပီးတာေတာင်မှ ေတာ်ေတာ်လှေနတုန်းဆိုတာ ကန်
ေတာ် ေကာင်းေကာင်း အမှတ်ရေနမိတယ်။ ကန်ေတာ့်အေဖကေတာ့
ဆံပင်ေကာက်ေကာက်နဲ ၊ မျက်ှာမှာ ေကျာက်ေပါက်ခွက်ေလးေတွရှိပီး
ုပ်ဆိုးပါတယ်။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ့်အေမကို ေမးမိတယ်။ အေမက
လှပီး အေဖက ုပ်ဆိုးတာ ဘယ်လိုများ ကိက်သွားတာလဲဆိုရင် အေမ
က "ဟဲ့...နင့်အေဖ ငယ်ငယ်က ဒီလိုုပ်မဆိုးဘူး၊ အသက်ကီးမှ ဒီပုံြဖစ်
သွားတာ" ဆိုပီး သူေယာက်ျားဘက်က ဘက်လိုက် ကာကွယ်ေြပာဆို
တာကို ကန်ေတာ် ေကာင်းေကာင်း မှတ်မိေနတယ်။
အင်းစိန်မိနယ် ရွာမအေနာက်ရပ်ကွက် ပန်းြခံလမ်းက အေဖ့မစ်ကို
အ ိမ ်မ ှာ မှီခိုကပ်ရပ်ေနရင်း

ေငွမရှိ

အတန်းပညာမရှိတဲ့

ဘုန်းကီးေကျာင်းထွက် ေသစာရှင်စာအဆင့်ေလာက်သာ စာေရးတတ်၊
ဖတ်တ်တဲ့

ကန်ေတာ့်

အမိအဖှစ်ပါးဟာ

စားဝတ်ေနေရးအတွက်

မရှင်းရာမှာ ေတာ့ အေမဟာ ၁၁ လသားအရွယ် ကန်ေတာ့်ကို ထိန်း
ေကျာင်းရင်း အိမ်မှာ ချက်ြပတ်လို မှီခိုသူအြဖစ် ရပ်တည်ကာ စက်မလ
က်မ အတတ်ပညာ ဘာမှ မတတ်တဲ့ အေဖကေတာ့ ကန်ေတာ့်ဘကီး
ေတွနဲ အတူ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာ (ကူလ)ီ ထမ်းရတယ်လို ဆိုတယ်။
(ကူလီထမ်းတယ်ဆိုတာ ဆိပ်ကမ်းမှာ သေဘာေတွ ဝင်ေရာက်လာရ
င် ကုန်ပစည်းေတွ ထမ်းတင်ရသလို ထွက်ခွာမယ့် သေဘာေတွရဲ ကုန်ပ
စည်းေတွကိုလည်း သေဘာဝမ်းဗိုက်ထဲကို ထမ်းပိုးပီး ချေပးရတာပါ။)
အရင်ေခတ်က ဧရာဝတီတိုင်းတစ်ခုလုံးကို ခရီးသွားမယ်၊ ကုန်ပစ
ည်းေတွ တင်ပိုမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကေန ကုန်ပစည်းေတွ တင်
ပိုြခင်းြပလုပ်ရသလို ဧရာဝတီတိုင်း မိအှံက ဆန်ေတွ၊ ပုစွန်ေြခာက်၊
ငါးေြခာက်မျိးစုံေတွ ရန်ကုန်ကို တင်ပိုမယ်ဆိုရင်လည်း ေရလမ်းခရီးစ
ဉ်တစ်ခုသာ ရှိတာပါ။ ဒါေကာင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတစ်ေလာက်မှာ မိုး
လင်းမိုးချပ် ခရီးသွားလာသူေတွ၊ ကုန်သည် ေတွ၊ အလုပ်သမားေတွ၊
ေဈးသည် ေတွနဲ ကက်ပျံမကျ ေနစဉ် စည်ကားခဲ့တာကို ယေနအချိန်မှ
အသက် ၄ဝ ေကျာ် အရွယ်ရှိသူ အချိသာ မှီမှာ ပါ။ ဒီေခတ် ဒီအချိန်မှာ
ဧရာဝတီတိုင်းသာမက ြမန်မာြပည်အှံ ေရလမ်း ကုန်းလမ်းသွားချင်သ
လို သွားလို ရေနပီြဖစ်သလို ကုန်ပစည်းေတွကိုလည်း ကုန်လမ်းကသာ
သယ်ယူ ပိုေဆာင်ေနကပီြဖစ်တဲ့ အတွက် တစ်ချိန်က တစ်ေနကုန် စည်
ကားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း တစ်ေလာက်ဟာ အခုေတာ့ ေန/ည တိတ်
ဆိတ်စွာ တည်ရှိေနတာကို ကန်ေတာ် ြမင်ေတွေနရတယ်။
အရင်တစ်ချိန်က ခရီးသည် ေတွ၊ ေဈးသည် ေတွ၊ အလုပ်သမားေတွ

နဲ မိုးမလင်းခင်အချိန်ကေန ညေန ေမှာင်ချိန်ထိေအာင် လူေတွ ပျားပန်း
ခတ်မ စည်ကားခဲ့တဲ့ စဉ့်အိုးတန်းေဘာတံတား အမှတ် (၁)၊ အမှတ် (၂)၊
လမ်းမေတာ်ေဘာတံတား အမှတ် (၁)၊ အမှတ် (၂)၊ ေရေတာင်တန်း
ေဘာတံတား အမှတ(် ၁) အမှတ် (၂)၊ ဘုန်းကီးလမ်း ေဘာတံတား အမှ
တ် (၁)၊ အမှတ် (၂)၊ လှည်းတန်းေဘာတံတား အမှတ် (၁) အမှတ် (၂)ဆို
တဲ့ ေနရာေတွမှာ သာမက အြခားဆိပ်ကမ်း ေဘာတံတားေတွမှာ
ဇင်ြပာေရာင် အကျလက်ရှည်၊ ေဘာင်းဘီရှည် ဝတ်ဆင်ထားပီး ဆိပ်က
မ်း

ကုန်တင်ကုန်ချ

ြပလုပ်ဖို

အတွက်

အစိုးရက

တရားဝင်

အသိအမှတ်ြပ ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ေပးထားတဲ့ အလုပ်ကမ်းသမားဂို
ဏ်းေတွ၊ ဆိပ်ကမ်းေဘာတံတားတိုင်းမှာ ေနဂိုဏ်း၊ ညဂိုဏ်း ခွဲြခားတ
ည်ရှိခဲ့တယ်။
ဒီလို တရားဝင် ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်ဂိုဏ်းေတွ၊ ဆိပ်က
မ်းေဘာတံတားတိုင်းမှာ တည်ရှိေနကသလို ထိုတရားဝင် အစိုးရအသိ
အမှတ်ြပ အလုပ်သမားေတွက သူတို မထမ်းချင် မလုပ်ချင်တဲ့ ကုန်ပစ
ည်းဆိုရင် (တရားမဝင်တဲ့ ကူလီေဘာက်ဆင်းလို ေခတဲ့ ) ပျံကျ
အလုပ်ကမ်းသမားြဖစ်တဲ့ ကန်ေတာ့်အေဖတိုလို လူမျိးေတွကို လုပ်ခိုင်း
ပါတယ်။ လုပ်အားခနဲ ညီမတဲ့ ေငွေကးေတာ့ မရရှိကပါ။ ဥပမာ အဲဒီ
ေခတ်အချိန်အခါက ကုန်ထမ်းလို ရရှိတဲ့ ေငွေကးကို ဆိပ်ကမ်း အလုပ်
သမားဂိုဏ်းေခါင်းေဆာင်က တစ်ဝက်ခွဲယူပါတယ်။ မိမိလုပ်အားနဲ ပင်
ပန်းကီးစွာ

ွားတစ်ေကာင်လို

တစ်ဝက်ြဖတ်ယူတာေတာင်မှ

ထမ်းပိုးလို

ရတဲ့

လုပ်အားခကို

ေကျးဇူးရှင်ကီးလို

သေဘာထားဆက်ဆံပီး ဒီလိုေလး ထမ်းပိုး လုပ်စားခွင့်ေလးရတာကိုပဲ
ေကျနပ်စွာ ေြပာတတ်တဲ့ အေဖ့ကို ကန်ေတာ့်ရင်ထဲမှာ စွဲထင်စွာ မှတ်မိ
ေနတယ်။

အေဖနဲ အေမဟာ ၃ ှစ်ခန် သူများ အိမ်မှာ မျက်ှာငယ် ေအာက်ကျ
ခံေနထိုင်ပီး ေငွစုခဲ့ကတာ (၁၉၆၉) ခုှစ် ကန်ေတာ့်အသက် (၄) ှစ်ခ
န်မ ှာ အင်းစိန်မိနယ် ရွာမအေရှရပ်ကွက် ဂျပန်လမ်းမှာ (ကိုယ်ပိုင်ေြမ
ကွက်) တစ်ကွက် ဝယ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၆၉) ခုှစ်က အနံ ေပ ၄ဝ ၊ အ
လျား ေပ ၉ဝ ရှိတဲ့ အဲဒီေြမကွက်ရဲ တန်ဖိုးက ေငွကျပ် ၃၆ဝ ေပးရတယ်
လို မိဘှစ်ပါးက ေြပာြပလို သိရပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကန်ေတာ့်မှာ ညီ
မေလးတစ်ေယာက် ရေနပါပီ။
အင်းစိန်မိနယ် ရွာမအေနာက်ရပ်ကွက်ကေန အင်းစိန်မိနယ် ရွာမ
အေရှရပ်ကွက်ကို အိမ်ေြပာင်းချိန်မှာ ကန်ေတာ်တို မိသားစုဟာ အိမ်
ေထာင်ပစည်း ပရိေဘာဂအနည်းငယ်နဲ အတူ ွားလှည်းစီးလို အိမ်ေြပာ
င်းခဲ့တာကို ကန်ေတာ် ေကာင်းစွာမှတ်မိတယ်။ ွားလှည်းစီးရတာ ေပျာ်
လွန်းလို ပါ။ သူတစ်ပါးအိမ်မှာ ေအာက်ကျခံ မျက်ှာငယ်စွာ ခိုကပ်ေန
တဲ့ ဘဝကေန မိမိတို အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ ေနရလို ထင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ့်
ရဲ မိဘှစ်ပါး ရင်လန်းတက်ကွေနတာကို ကန်ေတာ် မှတ်မိသလို ခံစား
ရတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ေြမကွက်၊ ကိုယ်ပိုင် တဲအိမ်ေလးနဲ ေပျာ်ရင်စွာေနရင်း
အေဖနဲ အေမ့ရဲ ချစ်ြခင်းေမတာကို ခံစားရင်း ကန်ေတာ့်အသက် ၅
ှစ်ြပည့်ချိန်မှာ မိဘေတွက ကန်ေတာ့်ကို ေကျာင်းထားဖို စီစဉ်ပါေတာ့
တယ်။
(၁၉၇၁) ခုှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကန်ေတာ်တို ေနထိုင်တဲ့ ဂျပန်
လမ်းဟာ ေတာ်ေတာ်ကို ေခါင်ပါတယ်။ လူသွားလူလာ အရမ်းရှင်းသလို
မကာခဏ ဓားြပတိုက်ြခင်း၊ လူသတ်ြခင်း အမမျိးေတွကိုလည်း က
ေလးဘဝကတည်းက လူကီးေတွ ေြပာေြပာေနကတာကို အကိမ်ကိမ်
နားရည်ဝခဲ့တယ်။ ေရချိးဖို ေရ၊ ချက်ြပတ်သုံးစွဲဖို ေရကို ြခံထဲမှာ ေရတွ
င်းတူးလို ခပ်ယူသုံးကေပမယ့် ေသာက်ေရကိုေတာ့ တစ်ရပ်ကွက်လုံး

ဘုန်းကီးေကျာင်းမှာ သွားေရာက်သယ်ယူပီး ေသာက်ကရတယ်။ ကန်
ေတာ်

အသက်ှစ်ဆယ်ေကျာ်အထိေအာင်

အဲဒီဘုန်းကီးေကျာင်းက

ေသာက်ေရကို ခပ်ခဲ့ရတယ်။
ေွရာသီနဲ ေဆာင်းရာသီမှာ သွားလာေရး ေြခာက်ေသွေပမယ့် မိုး
ရာသီ ဆိုရင်ေတာ့ အိမ်ေပကေန ငါးြမားလို ရပီး ငါးဇင်ိုင်းေတွ အလွ
န်ေပါတာကို အမှတ်ရမိတယ်။ မိုးရွာလိုက်တာနဲ ဗွက်ထေနတဲ့ ဒူးဆစ်
ထိေအာင်ြမပ်တဲ့ ဗွက်ေတာထဲမှာ ှစ်အတန်ကာ ြဖတ်သန်းခဲ့ရတယ်။

***

တ ငကန က င သ

မိုးရာသီအစ စာသင်ေကျာင်းေတွ ေကျာင်းအပ်လက်ခံချိန်မှာ အေမ
က

ကန်ေတာ့်လက်ကိုဆွဲလို

မိနစ်

၃ဝ

ေကျာ်

ဗွက်ေတာထဲမှာ

လမ်းေလာက်ပီး ကန်ေတာ့်ကို ေကျာင်းတက်ရမယ်၊ ပညာတတ်ကီးြဖ
စ်ေအာင် ကိးစားရမယ်၊ ဒါမှ ငါ့သား မင်းအေဖလို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်
မစားရမှာ

၊

ပညာတတ်ေအာင်

တတွတ်တွတ်ေြပာရင်း

သင်ပါဆိုတဲ့

စကားေတွ

ဗွက်ေတာထဲမှာ သားအမိှစ်ေယာက်

လမ်းေလာက်ခဲ့ရတာကို အခုအချိန်ထိ ေကာင်းစွာ အမှတ်ရမိတယ်။
အင်းစိန်မိနယ် ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတဲ့ အေြခခံပညာ မူလ
တန်းေကျာင်း အ.မ.က ၂၇ ဆိုတဲ့ ေတာင်ကုန်းေကျာင်းေလးမှာ အေမက
ေကျာင်းအပ်ပီးချိန်ထိ ဘာြပဿနာမှ မရှိေသးပါ။ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ေရှ

မျက် ှာစာမှာ ှစ်တစ်လက်မ သစ်သားေချာင်းေလးေတွ ခပ်ကျဲကျဲစီ ို
က်ထားတဲ့ အတွက် စာသင်ခန်းထဲကေန အေမ့ကို ကည့်ေနချိန်မှာ အ
ေမက ငါ့သား အေမြပန်ေတာ့မယ်၊ ညေန ေကျာင်းဆင်းရင် အိမ်ကို ြပန်
တတ်တယ်မလား၊ လမ်းထဲက အြခားကေလးေတွလည်း ရှိတာပဲ၊ သူတို
နဲ အတူ သား ြပန်လာခဲ့ေပါ့လို အေမက ေြပာချိန်မှာ ကန်ေတာ် ေခါင်း
ညိတ်ေနေပမယ့် ကန်ေတာ့်မျက်ှာက ငိုမဲ့မဲ့ြဖစ်ေနပါပီ။
အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမက အားလုံး မတ်တတ်ရပ်မယ်၊ ကမာမေကျ
ဆိုမယ်ေြပာလိုက်ေတာ့ အြခားကေလးေတွနည်းတူ ထိုင်ရာကထရင်း
အေမ့ကို လှမ်းကည့်ချိန်မှာ ြပန်ဖို ဟန်ြပင်ေနတဲ့ အေမ့ကိုကည့်ရင်း အ
ေမ့ကိုမခွဲိုင်တဲ့ ကန်ေတာ် အားရပါးရငိုပါေတာ့တယ်။ ပထမဆုံး ေကျာ
င်းစတက်တဲ့ ေနမှာ အေမ့ကို ကန်ေတာ်မခွဲိုင်လို ငိုတာနဲ ကမာမေကျ
သီချင်းလည်း မဆိုိုင်ခဲ့တဲ့ အြဖစ်ကို ဘယ်ေတာ့မှ ေမ့မရပါဘူး။
အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း အမှတ် ၂၇ မှာ သူငယ်တန်းကေန
ဒုတိယတန်းအထိေရာက်ခဲ့ေပမယ့် အတန်းတင်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုချိန်မှာ
ေတာ့ အြပင်းအထန်ဖျားတဲ့ ကန်ေတာ် ေနမေကာင်းတဲ့ အတွက် စာမ
ကျက်ိုင်ဘဲ

စာေမးပွဲေြဖလိုက်တာ

မေြဖိုင်ေတာ့ေအာင်

စာရင်းထွက်ချိန်မှာ စာေမးပွဲ ကျပါေတာ့တယ်။ ဒါေကာင့် ဒုတိယတန်း
ကို ဒုတိယှစ် ဆက်လက်တက်ရတယ်။ ဒီှစ်မှာ ေတာ့ အေမက ကန်
ေတာ့်ကို မက်လုံးေပးလိုက်ပါတယ်။
ငါ့သား ဒီှစ် စာေမးပွဲေအာင်ရင် သားကို အေမပတ်ထားတဲ့ လက်ပ
တ်နာရီေပးမယ်လို ေြပာထားတဲ့ အတွက် ကန်ေတာ် အေမ့ရဲ လက်ပတ်
နာရီေလးကို လိုချင်စိတ်နဲ စာေမးပွဲေြဖလိုက်တာ ေအာင်စာရင်းထွက်ချိ
န်မ ှာ ကန်ေတာ် စာေမးပွဲေအာင်တယ်။ ဒါေကာင့် ဒုတိယတန်းကို ဒုတိ

ယှစ်မှာ ေအာင်တဲ့ ကန်ေတာ့်ကို အေမက ဆုအြဖစ် အေမ့လက်က လ
က်ပတ်နာရီေလးကို ခတ်ပီး ေပးတယ်။
ငယ်စဉ်ဘဝရဲ ေပျာ်ရင်ခဲ့ရတဲ့ မေမ့ိုင်စရာ ဆုတစ်ခုပါ။ အင်းစိန်မိ
နယ် ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက် သီတာလမ်းမှာ တည်ရှိတဲ့ အ.မ.က ၂၇ မူလတ
န်းေကျာင်းေလးကို အဲဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်က လူေတွအားလုံးဟာ ေတာ
င်ကုန်းေကျာင်းလို ေခဆိုကတယ်။ ဘာေကာင့်လည်း ဆိုရင် ဒီစာသင်
ေကျာင်းေလးဟာ ေြမြပန်မှာ တည်ရှိတာမဟုတ်ဘဲ ေတာင်ကုန်းေလး
တစ်ခ ုေပမှာ ေကျာင်းေဆာက်လုပ်ထားတာြဖစ်တဲ့ အတွက် နယ်ေြမခံ
ေတွက ေတာင်ကုန်းေကျာင်းလို သာ နားလည်မနဲ ေခဆိုကတာ။ ဆယ်
စုှစ် အတန်ကာခဲ့ပါပီ။ ကန်ေတာ် သူငယ်တန်းကေန ၄ တန်းထိ ၆ ှ
စ်ကာ ပညာသင်ကားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီေတာင်ကုန်းေကျာင်းေလးမှာ ငယ်စဉ်ဘ
ဝက အတူတူ ေကျာင်းတက်ခဲ့ကတဲ့ သူေတွထဲက တချိေသာသူေတွကို
ယခုအချိန်ထိ သူတို ရဲ နာမည်ေတွကို မှတ်သားထားြခင်းမရှိေပမယ့် အ
မှတ်ရေနတယ်။ ြမင့်ေအာင်၊ ြမင့်ေကျာ်၊ ဖိုးလုံး၊ ေအာင်မိုး၊ ေအာင်ကိင်၊
ေသာင်းေဌး၊ သိန်းစိုး၊ ေကျာ်ိုင်၊ ဝင်းိုင်ဆိုတဲ့ ကန်ေတာ့်ရဲ မူလတန်း
ေကျာင်းက ငယ်သူငယ်ချင်းေတွကို ယေနအချိန်ထိ သတိရေနမိတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မိနယ်ရဲ ေချာင်ကိေချာင်ကားက မူလတန်း
ေကျာင်းေလးမှာ ငယ်စဉ်ဘဝ ပညာစ, သင်ခဲ့တဲ့ ကန်ေတာ်တို အုပ်စုထဲ
က

တစ်ေယာက်ကေတာ့

တနသာရီတိုင်းမှာ ဝန်ကီးအဆင့်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူတစ်ေယာက်

ထွက်ေပလာသလို

အခုအချိန်မှာ ကန်ေတာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်အသိအမှတ်ြပ တရားဝင် စာ
ေရးဆရာတစ်ေယာက်အြဖစ် ရပ်တည်ေနပါပီ။
ကန်ေတာ် ဒီစာ၊ ဒီအေကာင်းအရာေတွကို ေရးသားြပြခင်းဟာ ရန်

ကုန်တိုင်း

မိစွန်က

မထင်ရှားတဲ့

မူလတန်းေကျာင်းေလးမှာ

ပညာသင်ကားခဲ့ကသူေတွထဲက ကန်ေတာ်တိုလို ထွန်းေတာက်လာသူ
ေတွ ရှိတယ်ဆိုတာကို တစ်ချိန်က ကန်ေတာ်တို ကို ပညာသင်ကားခဲ့တဲ့
ဆရာေတွ၊ ဆရာမေတွ သိေစချင်၊ တပည့်ေတွအတွက် ဂုဏ်ယူေစချင်
တာကတစ်ပိုင်း၊ ေနာင်လာေနာင်သားေတွြဖစ်တဲ့ ယခုအချိန်မှာ ပညာ
သင်ယူေနတဲ့ အနာဂတ် မျိးဆက်သစ် လူငယ်ေမာင်မယ်ေတွကို သိေစချ
င်တာက ေငွေကာင်းေကာင်း ေပးိုင်တဲ့ ပုဂလိကေကျာင်းမှာ မိထဲက
နာမည်ကီးေကျာင်းမှာ အတန်းပညာသင်ယူမှ ပညာတတ်တာ ထူးခန်
ထက်ြမက်တာမဟုတ်ဘဲ သာမန် စာသင်ေကျာင်းေလးေတွမှာ ပညာသ
င်ရင်လည်း ရာထူးကီးမား ဂုဏ်သိကာကီးမားတဲ့ သူေတွ ေပထွက်လာ
တယ်ဆိုတာကို အေြခခံလူတန်းစား မျိးဆက်သစ်ေတွ သိရှိေစချင်လို ၊
အားကျေစချင်လို ဒါေတွကို ေရးြပြခင်းြဖစ်တယ်။
ေတာင်က ုန ်းေကျာင်းေလးမှာ စတုတတန်းထိ ပညာသင်ကားခဲ့တဲ့
ကန်ေတာ် စတုတတန်း ေအာင်ြမင်ချိန်မှာ ေကျာင်းေြပာင်းရပါေတာ့မ
ယ်။

***

အ.လ.က (၁၁) သ

ပ င ရ ခင

(၁၉၇၇) ခုှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလအထိေအာင် ကန်ေတာ်တို အင်းစိ
န်မိနယ်မှာ ပညာသင်ကားေနတဲ့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တ

န်းဆိုတဲ့ ေကျာင်းသူေကျာင်းသားေတွကို မိဘေတွက ေကျာင်းပိုြခင်း၊
ေကျာင်းကိြခင်း မရှိေသးပါဘူး။ အဲဒီေခတ်၊ အဲဒီအချိန်ကာလက ေမာ်
ေတာ်ကားဆိုတာ အင်မတန် နည်းပါးလွန်းတဲ့ အတွက် ဘာယာဉ်အ
ရာယ်မှ လည်း မရှိပါဘူး။ ဒါေကာင့် မူလတန်းေကျာင်းမှာ ကတည်းက
ကိုယ့်ဘာသာ ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန် လုပ်ခဲ့တဲ့ ကန်ေတာ် အခု အလ
ယ်တန်းေကျာင်းသားဘဝမှာ အိမ်ကေန ေကျာင်းကို မိနစ် ၄ဝ ခန် လမ်း
ေလာက်သွား၊

လမ်းေလာက်ြပန်လို

သူငယ်ချင်းေတွနဲ

ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန် လုပ်ရမှာ ပါ။
မိုးရာသီအစ ေကျာင်းေတွဖွင့်ချိန်မှာ အေမက ေကျာင်းလိုက်အပ်ေပး
တယ်။ ေဖာ့ကန်ရပ်ကွက်ရဲ ေဈးအေနာက်ဘက်မှာ တည်ရှိတဲ့ အေြခခံပ
ညာ အလယ်တန်းေကျာင်း အမှတ် ၁၁ မှာ ပါ။ ေကျာင်းသားဦးေရအရ
အခန်းေတွခွဲတဲ့ အခါ ကန်ေတာ့်အခန်းဟာ A လား၊ B လား၊ C လား မမှ
တ်မိေတာ့ေပမယ့် ကန်ေတာ့်တို ရဲ အတန်းပိုင်ဆရာမဟာ (ေဒြမသီ)
ဆိုတာကိုေတာ့ မှတ်မိပါတယ်။
ဆရာမ ေဒြမသီဟာ ြမန်မာစာဆရာမြဖစ်ပီး တည်တည်ကည်က
ည် သွားလာ ေြပာဆိုေနထိုင်တဲ့ ဆရာမတစ်ေယာက်ပါ။ ဆရာမဟာ အိ
မ်ေထာင်သည် တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး သူရဲ အမျိးသားဟာ လည်း ကန်
ေတာ်တို ေကျာင်းက ဆရာတစ်ေယာက်ပါ။ နာမည်ကိုေတာ့ တိတိကျကျ
မမှတ်မိလို မေရးေတာ့ပါဘူး။ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီးကေတာ့ ဦးကည်
ေအာင်ြဖစ်ပီး အဂလိပ်စာသင်တဲ့ ဆရာမကေတာ့ ခင်ညိဆိုတာ မှတ်မိ
ပါတယ်။ အြခားဆရာ ဆရာမေတွရဲ အမည်ေတွကို မမှတ်မိေတာ့ေပမ
ယ့် ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးကည်ေအာင်ရဲ သမီးကီး ဆယ်တန်းေြဖ
ဆိုထားပီး ေအာင်စာရင်းထွက်ချိန်ကို ေစာင့်ေနကာ ကန်ေတာ်တို ၅ တ
န်းေကျာင်းသူ ေကျာင်းသားေတွကို လုပ်အားေပး ဆရာမအေနနဲ စာြပ

ေပးတာကို မှတ်မိေနသလို သမီးအငယ်ြဖစ်တဲ့ ၇ တန်းေကျာင်းသူ မမာ
လာတို ကိုေတာ့ ေကာင်းေကာင်း မှတ်မိေနတယ်။
ကန်ေတာ့်ရဲ မိဘှစ်ပါးဟာ ေတာသူေတာသား ဘုန်းကီးေကျာင်း
ထွက်ေတွ

ြဖစ်တဲ့

အတွက်

ကန်ေတာ့်ပညာေရးကို

ေမးြမန်းြခင်း၊

သင်ကားြခင်း မြပိုင်ကပါဘူး။ ြမန်မာစာကိုေတာင် မနည်းသင်ယူေန
ရတဲ့ ကန်ေတာ် အဂလိပ်စာကို လုံးဝမရပါ။ ဒါေကာင့် အဂလိပ်စာဆ
ရာမ ေဒခင်ညိ စာသင်ချိန်ေရာက်မှာ ကို ေနစဉ် ေကာက်ေနပါတယ်။
ဆရာမဟာ အဂလိပ်စာ အသင်အြပေကာင်းပီး စကားေြပာ အလွန်ြမန်
ပါတယ်။ ာဏ်ထိုင်းတဲ့ ကန်ေတာ်ဟာ ဆရာမ သင်ြပ ေြပာဆိုတာကို
နားေထာင်ေကာင်းလို အမဲ ေငးကည့်ေနတာကလွဲပီး စာေမးရင်ေတာ့
ဘယ်ေသာအခါမှ မေြဖိုင်ပါ။
ဒါေကာင့် ြမန်မာစာဘာသာ၊ အဂလိပ်စာဘာသာ၊ သချာဘာသာ၊ သ
မိုင်းဘာသာ၊ ပထဝီဘာသာ ဘာတစ်ခုမှ မရတဲ့ ကန်ေတာ် ပမတန်း ပ
ထမှစ်မှာ စာေမးပွဲကျတယ်။ မေအာင်မှာ ေသချာတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကို
ယ်ကိုယ်သိေပမယ့် စာေမးပွဲမေြဖိုင်တာ မိဘေတွကို မေြပာရဲသလို က
န်ေတာ် စာေမးပွဲကျမှာ ေသချာတယ်ဆိုတာ ေအာင်စာရင်း သွားကည့်စ
ရာမလိုဘူးဆိုတာ မိခင်၊ ဖခင်ေတွကို မေြပာရဲပါ။ ဒီလိုနဲ ပမတန်း၊ ဒု
တိယှစ်မှာ ဆရာမ ေဒြမသီရဲ အခန်းမှာ ပဲ ထပ်မံေနထိုင်ရတယ်။ လူ
ဆိုတာ ကိုယ့်အေကာင်းကိုယ် အသိဆုံးပါ။ ပညာေရးမှာ ပါရမီမပါတဲ့
ကန်ေတာ်၊ ာဏ်ထိုင်းတဲ့ ကန်ေတာ်၊ တစ်ေနထက်တစ်ေန စာသင်ရမှာ
ကို ေကာက်ေနချိန်မှာ အလွန်အရှက်ရစရာ အေကာင်းကိစတစ်ခု ြဖစ်
ေပလာတယ်။ တစ်ေန အတန်းပိုင်ဆရာမ ေဒြမသီဟာ ေကျာင်းစာတ
စ်ပုဒ် ကန်ေတာ့်ကို ေမးပါတယ်။

မထင်မှတ်ချိန်မှာ ေမးလိုက်တဲ့ အတွက် ကန်ေတာ် စာကို ြပည့်ြပည့်
စုံစုံ

ြပန်လည်

မေြဖဆိုိုင်ပါဘူး။

အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမဟာ

ေဒါသထွက်ပီး ကန်ေတာ့်ကို မတ်တတ်ရပ်ခိုင်းတယ်။ မတ်တတ်ရပ်ပီး
ချိန်မှာ ဆရာမက မင်း ပုဆိုးခတ်ချလိုက်၊ လက်ပိုက်ထားလို ေြပာတယ်။
ဆရာမကိုေကာက်တဲ့ ကန်ေတာ်ဟာ မတ်တတ်ရပ်လျက်ကေန ပုဆိုး
ကို ခတ်ချလိုက်ပီး လက်ပိုက်ေနရပါတယ်။ ဆရာမရဲ စာသင်ချိန်တစ်ချိ
န်လုံး အဲဒီလိုေနရတယ်။ (၁၉၇၈) ခုှစ်မှာ ကန်ေတာ့်ရဲ အသက်ဟာ (၁
၃) ှစ်သားထဲမှာ ပါ။ လူပျိေပါက်အရွယ် ြဖစ်ေပေနပါပီ။ တစ်ှစ်တစ်
တန်း မှန်မှန်ေအာင်မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်ဟာ ၇ တန်းေကျာင်းသား ြဖစ်
ရမှာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယတန်းမှာ တစ်ှစ်ကျ၊ ပမတန်းမှာ တစ်ှစ်ကျ
တဲ့ အတွက် ၅ တန်း ေကျာင်းသားအြဖစ်သာ ရှိတာပါ။
အဲဒီခုှစ် ကန်ေတာ်တို ေခတ်ကာလမှာ အသက် (၁၃) ှစ်သားြဖစ်
တဲ့ ကန်ေတာ် ေအာက်ခံေဘာင်းဘီ မဝတ်တတ်ေသးပါ။ ဒါေကာင့်
ဖင်ေြပာင်နဲ လက်ပိုက်ထားရတာကို အရမ်းကို ရှက်ေနတယ်။ တစ်ခန်း
လုံး

အြခားေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူေတွက

ကန်ေတာ့်ကို

တည့်တည့်ကည့်သူ၊ ခိုးကည့်သူေတွနဲ မျက်ှာေတွက စပ်ဖီးဖီးဆို
ေတာ့ ကန်ေတာ် ပိုရှက်မိတယ်။
ဆရာမ

ေဒြမသီရဲ

စာသင်ချိန်ပီးဆုံးသွားေတာ့မှ

ကန်ေတာ်

ပုဆိုးြပန်ဝတ်ရ၊ ြပန်ထိုင်ရပါေတာ့တယ်။ ကန်ေတာ့်ဘဝရဲ နဂိုကတည်း
ကမှ မထူးခန် မထက်ြမက်တဲ့ ပညာေရးရဲ ဇာတ်သိမ်းခန်းဟာ အဲဒီေန
ရက်က စေတာ့တာပါပဲ။ အြခား ရွယ်တူေကျာင်းသား ေကျာင်းသူေတွအ
ေရှမှာ အရှက်ကွဲခဲ့တဲ့ ကန်ေတာ် ေကျာင်းတက်ချင်စိတ် လုံးဝမရှိေတာ့
ပါ။ ဒါေကာင့် ကိုယ့်ထက် အတန်းကီးတဲ့ သူေတွနဲ တွဲြဖစ်ရင်း ေနစဉ်
နီးပါး ေကျာင်းေြပးပါေတာ့တယ်။ အင်းစိန်မိနယ် ဒညင်းကုန်း ေဂါက်

ကွင်းနားက ထန်းေရဆိုင်မှာ ေအာင်ဆန်းထန်းေတာဘက်ေတွမှာ ကိုယ်
နဲ ေကျာင်းေြပးဖက် အတန်းကီးသူ၊ အသက်ကီးသူေတွနဲ ရက်ြခားဆို
သလို ထန်းေရေသာက်လိုက် ေဂါက်ကွင်းထဲက ေရကန်မှာ ေရကူးလိုက်
နဲ လုံးဝ နီးပါးကို ေကျာင်းမတက်ေတာ့ပါ။
၁ လကို ၁ဝ ရက်ေလာက်သာ ေကျာင်းတက်တဲ့ ကန်ေတာ့်ကို အတ
န်းပိုင်ဆရာမ ေဒြမသီက ကန်ေတာ့်မိဘဆီကို အေကာင်းကားစာ ပိုပါ
တယ်။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစာယူလာတဲ့ လမ်းထဲကသူဆီက စာကို ကန်ေတာ်
က ယူပီး ဖဲပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ အတန်းတင်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုချိန်မှာ
အေြဖလာစာရွက်ေတွထဲမှာ ေရးချင်ရာေတွ ေရးပီး စာေမးပွဲ ေြဖဆိုခဲ့
တယ်။
မိုးလင်းရင် အ လုပ်သွား၊ မိုးချပ်မှ အလုပ်ကြပန်ေရာက်တဲ့ အေဖနဲ
ကန်ေတာ့်ေနာက်က ညီ၊ ညီမ သုံးေယာက်နဲ အလုပ်ပ်ေနတဲ့ အေမက
ကန်ေတာ့်ပညာေရးကို

ဂုမစိုက်ိုင်ပါ။

ဒါေကာင့်

ကန်ေတာ်

ေကျာင်းေြပးတာ၊ စာေမးပွဲမေြဖိုင်တာကို အမိအဖှစ်ပါးက ဘာမှ မ
သိပါ။ အချိန်တန်လို ေအာင်စာရင်းထွက်ချိန်မှာ အေမက "ငါ့သား မင်း
စာေမးပွဲေအာင်စာရင်း သွားကည့်ေလ" ဆိုလို သာ အိမ်ကထွက်လာခဲ့
တာ တကယ်ေတာ့ ဘာေအာင်စာရင်းမှ ကို ကည့်စရာမလိုတာ။ ကိုယ့်
ကိုယ်ကိုယ်သာ အသိဆုံးပါ။ ဒါေပမဲ့ ေသချာသွားေအာင် အများ နည်းတူ
ေကျာင်းမှာ ေအာင်စာရင်းကို သွားကည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာေကာင့်က
ည့်တာလဲဆိုရင် ကန်ေတာ် စာေမးပွဲကျတာ ေသချာသလားဆိုတာ သိချ
င်စိတ်နဲ ပါ။ ေကျာင်းမေနချင်ေတာ့တဲ့ ကန်ေတာ် စာေမးပွဲကျရင် ဘာ
လုပ်မယ်ဆိုတာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချပီးသားပါ။ ကိုယ့်အေတွးနဲ ကိုယ်ေပါ့။
***

