ခင်ဗျားတို ေရှ ခွက်ကေလးတစ်လုံး ချေပးပီး "ကိုင်း ေတာင်းစမ်း"
ဆိုရင် ခင်ဗျား ေတာင်းရဲလား။ ေြပာတဲ့ လူရဲ ရင်ဝ ဖေနာင့်နဲ ထေပါက်
မှာ ေပါ့။
"မင်းငါ့ကို ဘယ်အစားထဲကမှတ်လ"ဲ ဆိုပီး။
အမှန်ေတာ့ ဒီကိစေတွက ဝါသနာပါစရာမလိုဘူး။ ရံဖန်ရံခါ သူအ
လိုလိုြဖစ်လာတာ။
ဆိုကပါေတာ့ဗျာ။ ကျပ်ုပ်ကျပ်ရည်နဲ ကျပ်ရဲ စာေရးဆရာ ဆိုတဲ့
ဂုဏ်ြဒပ်နဲ ေတာင်းစားဖူးတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို ယုံမလား။
အမှန်ေတာ့ ဒီကိစေတွက ဝါသနာပါစရာမလိုဘူး။
ကန်ေတာ်က (၈၆)ခုှစ်ကစပီး အိမ်ကထွက်ေြပးပါတယ်။ (၈၈)အ
ေရးအခင်းြဖစ်ေတာ့ အိမ်ေြပးဘဝနဲ ရခိုင်ြပည်နယ် ရမ်းဗဲကန်းကေန
တစ်ဆင့် ရန်ကုန်ကို ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
အေရးအခင်းြဖစ်တဲ့

ကာလ၊

ကန်ေတာ်ကလည်း

အိမ်က

ေပျာက်သွားတာ (၂)ှစ်တိတိ ကာပီးကာလဆိုေတာ့ ကန်ေတာ့်ကိုချစ်
တဲ့ မိဘများက လိုက်မရှာေတာ့ပါဘူး။ ေသစာရင်းပဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်
။
"ေမာင်ကည်ဆိုတဲ့ ေကာင်ေလး ေသရှာပီေပါ့"
ကာလကလည်း ပျက်။ လူကလည်း ကေလးသာသာရှိေသးေတာ့ အ
ေရးအခင်းကာလမှာ ေဝေလေလေလာက်လုပ်ရင်း ေဒါပုံအမှ ိက်ပုံေဘး

မှာ တဲထိုးထားတဲ့ သူေတာင်းစားတဲမှာ ေတာင် မှီခိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူေတာင်းစားဆိုေပမယ့် အထင်မေသးနဲ ၊ လူေကာင်းေတွခင်ဗျ၊
ေတာင်းစရာရှိမှ ပတ်တီးေတွပတ်၊ ကေလးေတွငှားပီး
"သနားကပါခင်ဗျာ"
လုပ်တာ။ အိမ်မှာ ေတာ့ အဲဒီကတည်းက Black&White တီဗွီကီးကို
ကာလာြဖစ်ေအာင် ပန်းေရာင်စေတကာကပ်ပီးကည့်တာ။
အိမ်ကသာ ကျးေကျာ်။ လူေနမ အဆင့်ြမင့်သလား မေမးနဲ ။ ဆီြပန်
မဟုတ်ရင် မစားဘူး။
ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုက ‘သူေဌးဝါဒ’ ဆိုတဲ့ သီချင်းမှ ေရွးဆိုတာ။
ဆိုလိုတာကဗျာ။ ‘အလုပ်သေဘာ သူေတာင်းစား’ေတွေပါ့။ ‘အလုပ်
အြဖစ် သူေတာင်းစား’ဆိုလည်း ရပါ့။ ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ေတွေပါ့ဗျာ။
အဲဒီမှာ ှစ်ရက်သုံးရက်ေလာက်မှီခိုပီး သူတို မေကးိုင်ေတာ့လို က
န်ထုတ်လိုက်မှ ြပန်ထွက်လာတာ။
ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာကဗျာ။ တံငါနားနီးတံငါ။ မုဆိုးနားနီးမုဆိုးလ
ည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်လည်း သူတို နဲ ေန သူတို လုပ်ေပါက် ကိုင်
ေပါက်ေတွကိုလည်း

သိ၊

ေငွရေချာင်မှန်းလည်း

သိေနတာပဲ။

ကိုယ်လည်း ေတာင်းစားချင် ေတာင်းစားလို ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဝါသနာမှ
မပါတာ။ ဘာလို လုပ်ရမှာ လဲ။
ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ်ေတွက ဝါသနာပါစရာမလိုဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ သူအ
လိုလိုြဖစ်တတ်တာ။
ကဲ..ထားဦး။

အေရးအခင်းပီးေတာ့ အိမ်ြပန်ေရာက်။ (၈)တန်းလည်း သုံးခါကျပီး
ေကျာင်းေနဖို ကျေတာ့လည်း အသက်က ဖင်ေခွေနပီမို ဝန်ထမ်းဝင်လု
ပ်တယ်။ ေကျာင်းေနဖို သာ အသက်ကီးသွားတာ။ ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်ဖို
ကျလည်း ငယ်ြပန်ေရာ။ ဒါနဲ အသက်လိမ်ပီး(ကီးပီး) ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တ
ယ်။
ဝန်ထမ်းဆိုတာကလည်း သိတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျာ။ အခုလို လစာေတွ
တိုးပီး အများကီးရတဲ့ ေခတ်မှ မဟုတ်တာ။ ဒီလိုပဲ ေတာင်းရမ်းစား
ေသာက်ပီး

ကိုယ့်ဘဝေလး၊

ကိုယ့်မိသားစုေလး

ေြပလည်ေအာင်

ေြဖရှင်းေနရတာပဲ။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင် ငတ်ေသတဲ့ ဝန်ထမ်း နည်းမှာ မ
ဟုတ်ဘူး ။ (အဲဒီေခတ်ကို ေြပာတာေနာ်)
ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်က ရှက်တယ်ဗျ။ အဲဒါမျိး ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်
ဘူး။ ပိုက်ဆံရတဲ့ ေနရာကို အလှည့်ကျရင် ေနရာေရာင်းစားလိုက်တယ်
ဗျ။ ဒါေတာင်ေတာင်းတာ မဟုတ်ဘူး ေနာ်၊ ေရာင်းတာ။
ကာေတာ့လည်း အဲဒီဘဝကီးကို ငီးေငွလာတယ်။ တစ်ေနလာလ
ည်း ဝတ်စုံဝတ်၊ အ လုပ်သွား၊ အလုပ်ြပန်၊ ဒါပဲ။ ဘာမှ လည်း မဟုတ်
ဘူး ။
ဒါနဲ ပဲ ဝန်ထမ်းဘဝ(၇)ှစ်မှာ အလုပ်ကထွက်လိုက်တယ်။
အဆင်မေြပလို မဟုတ်ဘူး ေနာ်။ မလုပ်ကို မလုပ်ချင်ေတာ့လို ။
ဒါေပမဲ့ ဒီအလုပ်က ဝါသနာပါစရာမလိုဘူး။ သူအလိုလိုလည်း ြဖစ်
တတ်တယ်။
အဲဒီကမှ ေဆာက်လုပ်ေရးထဲ ဝင်လုပ်ြပန်တယ်။
ေဆာက်လုပ်ေရးမှာ က ကန်ေတာ့်အရည်အချင်းနဲ ဆို အကမ်းပဲရ

တာေပါ့။

ဆိုပါေတာ့ဗျာ။

ခုနက

ဝန်ထမ်းဘဝမှာ

ယူနီေဖာင်းေလးဝတ်ပီး ေကာ့ေကာ့ေမာ့ေမာ့ေနရတာ။ ဘာြဖစ်လို အ
လုပ်ေြပာင်းပီး အလုပ်ကမ်းလုပ်မှာ လဲ။
ကန်ေတာ်ေြပာပီးသား၊ ေတာင်းရမ်းရတဲ့ ကိစ မလုပ်ကို မလုပ်ချင်
တာ။ ဒါေကာင့် အဲဒီအလုပ်မလုပ်ဘဲ အလုပ်ကမ်းပဲ ဝင်လုပ်ေနတာ။
ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ိုးသလားေတာ့ မသိပါဘူးဗျာ။ ေဆာက်
လုပ ်ေရးမှာ အကမ်းသမားဘဝနဲ လူကီးကကိက်ပီး ရာထူးတက်က
စာေရးဘဝရြပန်ေရာ။
စာေရးကမှ ေကျာက်ေတွ သဲေတွ သစ်ေတွကို စစ်ရတဲ့ စာေရးဗျ။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း အစိုးရအလုပ်မှာ အုတ်၊ သဲ၊ ေကျာက်၊ သစ်၊ ဆီ
ဆိုတာ (၂၀)ရာခိုင်ှန်း အေလအလွင့်ေပးတယ်။
ကုန်ပစည်းေတွ လာချတိုင်း (၂၀)ရာခိုင်ှန်းက အေလအလွင့်ထဲမှာ
ပါပီ။ (ဒါေကာင့် ေဆာက်လုပ်ေရးကလူေတွ ချမ်းသာတာ)
ဒီလိုဗျ။
ကုန်ပစည်းချတဲ့ သူေတွက ညိတယ်။ အဲဒီအေလအလွင့် (၂၀)ရာခိုင်
ှန်းကို သူတို သယ်မလာေတာ့ဘူး။ ေလာ့ေပး။ အဲဒီအတွက် ေငွကို ညိ
မယ်ေပါ့ဗျာ။
ေကျာက်(၁၀)ကျင်းကိုဆိုရင် (၂)ကျင်းေလျာ့နဲ ၊ သူတို က ကျင်း(၅၀)
ဆို ကန်ေတာ့်ဆီက အေလျာ့ေတွနဲ ဆို (၁၀)ကျင်း ြပန်တက်လာမှာ ေပါ့။
ကျင်း(၅၀)သွင်းုံနဲ ကျင်း(၆၀)ြဖစ်မှာ ေလ။
(လိမ်နည်းေပါင်းစုံ ကန်ေတာ့်ကိုလာေမး ကန်ေတာ်အကုန်သိတယ်)
ဒါေကာင့်

ကန်ေတာ့်ကိုလာညိတယ်။

ကန်ေတာ်မလုပ်ဘူးဗျ။

တယ်ေြပာတာပါ။ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ သူတို ဆီက ေတာင်းရမှာ မိုလို ။
အင်မတန်ေကာင်းတဲ့ ေနရာပါပဲ။ ဘယ်သူမဆို ေငွရေချာင်တဲ့ ေနရာ
ကို ေနချင်ကမှာ ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် မေနိုင်ဘူး။
ြပဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ဘာမှ မရှိဘဲ ကန်ေတာ် အလုပ်ထွက်ခဲ့ြပန်
တယ်။
ကန်ေတာ်က ပိုက်ဆံရမယ်ဆိုတိုင်း လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီ
ေလာက်ေကာင်းတဲ့ ေနရာေတွဗျာ။ ေတာ်ုံလူဆို ဘယ်ခွာပါ့မလဲ။ ကုတ်
နဲ ေကာ်ထုတ်ရင်ေတာင် ထွက်ချင်ကမှာ မဟုတ်ဘူး ။
အဲဒီအလုပ်ကထွက်ပီး အေတွအကံေတွစုံမှ ရန်ကုန်တက်ပီး စာ
ေရးဆရာလာလုပ်တာ။
စာေရးဆရာဆိုတာကလည်း ဗျာ၊ စလုပ်တာနဲ ဘယ်အဆင်ေြပပါ့မ
လဲ။ (အခုေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး) ကိုယ့်စာမူေလးပါမှ စာမူခေလး အနည်း
အကျဉ်းရတာ၊ ချိးငဲ့လိုက်တာလည်း ေြပာမေနနဲ ေတာ့၊ ေနစရာမရှိလို
အစ်မဝမ်းကွဲတစ်ေယာက်ြခံမှာ ြခံေစာင့်လုပ်ပီး ေနရာတာ။ စားစရာမရှိ
လို ငတ်ေနခဲ့တဲ့ ေနေတွကလည်း မနည်းဘူး။ ကားခမရှိလို လမ်းေလာ
က်ရတဲ့ ရက်ေတွကလည်း အရှည်အရှည်ေတွ။
ဒါေပမဲ့ ဒီဘဝကို ကန်ေတာ်သေဘာကျသွားတယ်။ ဒီအလုပ်က ေငွ
ေတာင်းစရာ မလိုဘူးဗျ။ သူတို ကေပးတာ။ ေပးတာေတာင် ိုိုေသေသ
နဲ ။
"စာမူခေလး ေပးတာပါဆရာ"
ကဲ ဘယ်ေလာက်ေကာင်းလဲ။ ကိုယ်က ေတာင်းစရာကို မလိုဘူး။ သူ
တို ကကိုေပးတာ။

ဒီလိုနဲ

ဗျာ။

ဒီဘဝမှာ စီးေမျာလာလိုက်တာ

‘အကည်ေတာ်’ဆိုတာကီး ြဖစ်လာသည် အထိေပါ့။
အဲ..အဲဒီမှာ

ဗျ

‘အကည်ေတာ်ဆိုတာကီး’

ခွက်တစ်လုံးဆွဲပီး

ေတာင်းဖူးတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို ယုံမှာ လား။
ယုံလိုက်ပါ။ တကယ်ကို အကည်ေတာ်ခွက်ဆွဲပီး ေတာင်းဖူးပါတယ်
။
အမှန်ေတာ့ ဒီအလုပ်ေတွက ဝါသနာပါစရာ မလိုပါဘူး။ ကံပါရင် ြဖ
စ်ချိန်တန်ရင် ြဖစ်လာေတာ့တာပါပဲ။
ဥပမာဗျာ။
ကန်ေတာ်က စာေရးတာ ဝါသနာပါတယ်။ စာေပေဟာေြပာပွဲသွား
တာ ဝါသနာ မပါဘူး။ လူေရှသူေရှ မတ်တတ်ရပ်ရတာကို ဝါသနာ မပါ
ဘူး။ အဲဒါေတွ ဝါသနာမပါလို ေနာက်ကွယ်ကေန စာေရးဆရာလုပ်ေန
တာ။
ဒါေပမဲ့ဗျာ။ ဝါသနာမပါေပမယ့်လည်း စာချစ်သူများ ဖိတ်ကားတဲ့
အခါ စာေပေဟာေြပာပွဲလည်း လိုက်ေနရတာပါပဲ။
ဝါသနာမပါေပမယ့် သူအလိုလို ြဖစ်လာတာေပါ့ဗျာ။
ဒီလိုပါပဲ။ ဝါသနာမပဘဲ ြဖစ်ချိန်တန်လို ြဖစ်လာတဲ့ ကိစေတွလည်း
ရှိပါတယ်။
တစ်ခါက ြပည်ပေဒသတစ်ခုက ေဟာေြပာပွဲ ဖိတ်ပါတယ်။ သူတို အ
ေနနဲ က ပွဲကီးေပါ့။ ေနရတာကို တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ေလာက် ေနရပါတ
ယ်။ ေနရာေတွ ှစ်ေနရာ သုံးေနရာ ခွဲေြပာရတာကိုး။

အ

ဲဒ

ီမ

ှာ ဘာြဖစ်လဲဆိုေတာ့

တစ်ေနရာေရာက်ေတာ့

အစီအစဉ်ထဲမပါတဲ့ ဘုန်းကီးေကျာင်းတစ်ခုက ကားြဖတ်ဖိတ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်ထဲမှာ

မပါဘဲ

ကားြဖတ်ဖိတ်ကားခံရရင်

အင်မတန်

အူေကာင်ေကာင်ိုင်လှ ပါတယ်။
ဘာြဖစ်တတ်လဲဆိုေတာ့ ေဟာေြပာပွဲကို နားမေထာင်တတ်ေသးတဲ့
သူေတွ၊ ေဟာေြပာပွဲကို မိန်ခွန်းေြပာသလိုလို ထင်ေနတဲ့ သူေတွ လာ
ေရာက်နားေထာင်တတ်လို ပါပဲ။
ေဟာေြပာပွဲဆိုတာကလည်း သိေတာ်မူကတဲ့ အတိုင်း အတီးမပါ အ
ဆိုမပါကို မင်းသားမဟုတ်တဲ့ သူက ဒီအတိုင်း ေြဗာင်ကီးေြပာေနရတာ
မျိးပါ။ အင်မတန် အေြပာေကာင်းမှ ဆွဲေဆာင်ိုင်တာမျိးပါ။ ေတာ်ုံတ
န်ုံ မေြပာတတ်လင် နားမေထာင်တတ်သူေရှ ေသပီသာမှတ်။
အခု ကန်ေတာ်ေြပာရတဲ့ ဘုန်းကီးေကျာင်းကေတာ့ ေတာ်ပါေသးတ
ယ်။ အားလုံးဂုတစိုက်နဲ နားေထာင်ေပးကပါတယ်။ ကမန်းကတန်း စီ
စဉ်ရတဲ့ ပွဲမို လူက သိပ်များ ပါဘူး။ ိုင်ငံြခားေရာက် ဒုကသည် တိုင်းရ
င်းသားေတွကို

ကယ်တင်တဲ့

ဘုန်းကီးေကျာင်းမို

အားလုံး

ိုိုကျိးကျိးပါပဲ။
ကန်ေတာ်ေဟာြပာပွဲကလည်း တစ်နာရီေလာက်ပဲ ကာပါတယ်။
ကန်ေတာ်ေြပာပီးေတာ့ ဆရာေတာ်က ထလာပါတယ်။ ပီးေတာ့ မို
က်ခွက်ကေန
"ေအး ဆရာေြပာသွားတာေတွ နားေထာင်ရပီမဟုတ်လား"
"တင်ပါ့ဘုရား"
လူေတွအားလုံး လက်အုပ်ချီကတယ်။

"ေအး ဒါေကာင့် မှတ်သင့်တာေတွလည်း မှတ်ကေပါ့"
"တင်ပါ့ဘုရား"
"ေအး ဒီမှာ ကလည်း ဒုကသည် ေတွ ကယ်တင်ထားရေတာ့ ဆရာ
ကိုေပးစရာ လက်ေဆာင်ေတာ့ ေထွေထွထူးထူးမရှိဘူး၊ ဟဲ့ ေကျာင်း
သားတစ်ေယာက်လာစမ်း တင်ြမင့်လာ"
"တင်ပါ့ဘုရား"
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက် ထွက်လာတယ်။ ဆရာေတာ်က အခန်း
ေထာင့်ကို လက်ညိးန်ရင်း
"ဟိုးကေငွဖလား သွားယူစမ်း"
ကန်ေတာ်လည်း

ဆရာေတာ်

ဘာလုပ်မှန်းမသိလို

ဒီအတိုင်း

ေကာင်ကည့်ေနလိုက်တယ်။ ဖလားေရာက် လာပီ။ ဆရာေတာ်က
ေဆာင့်ေကာင့် ထိုင်ေနေသာ ကန်ေတာ့်ကို လက်ညိးန်ရင်း
"ဆရာ့ကိုေပးလိုက်"
"ဗျာ"
ဖလားက

ကန်ေတာ့်လက်ထဲေရာက်လာတယ်။

ကန်ေတာ်လည်း

ေကာင်ပီး ဖလားကို ကိုင်ထားမိတယ်။ ဒီေတာ့မှ ဆရာေတာ်က
"ေအး.. လာေဟာရတဲ့ ဆရာလည်း အဆင်ေြပသွားေအာင် ဆရာကို
င်ထားတဲ့ ဖလားထဲ ိုင်သေလာက်ထည့်ကကွဲ"
"ဗျာ"
ေခါင်းနားပန်းပါ ကီးသွားရတယ်။ သွားပီ။ ကန်ေတာ့်ဘဝကို ကန်
ေတာ်သိသွားပီ။

ပထမဆုံး သူတို ိုင်ငံက ေငွတစ်ဆယ်တန်တစ်ရွက် ခွက်ထဲကျလာ
တယ်၊ ဒီေတာ့မှ ကန်ေတာ်လန်ပီး
"ဟင်..ဟင် ဒီလိုေတာ့ မဟုတ်ေသးဘူးေလ"
ဆိုပီး ဖလားကို ခပ်ေဝးေဝးချလိုက်မိတယ်။ ဒါကို ဆရာေတာ်က
"ဖလားြပန်ယူထားပါလား အကည်ေတာ်"
"ဘာလို လဲဟင်"
"ဒါမှ လူေတွက ဒကာ့မျက်ှာြမင်ပီး သနားမှာ ၊ သူတို သနားမှ ဒ
ကာ ေငွပိုရမှာ ၊ ဖလားြပန်ယူထားပါ"
ဪ ကိုယ့်မှာ သူများ ိုင်ငံကီးမှာ သူတို ေြပာတဲ့ အတိုင်း မလုပ်ရ
င်လည်း ဘယ်ထွက်ေြပးရမှန်းကို မသိပါ။ ဒါေကာင့် ဆရာေတာ် ေြပာ
တဲ့ အတိုင်း ဖလားေလး ေရှြပန်ချပီး ပိုက်ထားလိုက်ရတယ်။
တကယ်ပဲ သနားကလား မသိပါဘူး။ ငါးကျပ်တန် တစ်ဆယ်တန်
ေတွ တဖွဲဖွဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ေကျေကျနပ်နပ်ကီး ေရရွတ်မိတယ်။
"သူေတာင်းစား"
ကန်ေတာ့်မှာ ငယ်စဉ် အိမ်ကထွက်ေြပးကတည်းက ြဖစ်ရမယ့်ကိစ
အခုမှ လာြဖစ်ရတယ်။
ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်ေြပာတာ။ ဒီကိစေတွက ဝါသနာပါစရာ မလို
ဘူး။ ကံပါရင် သူဘာသာသူ အလိုလိုကို ြဖစ်လာတာပါဆို။
*****

