အမှာ စာ

မယ်လွင့်အား ကန်မ သိသည် မှာ မကာလှေသး။ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်
လခန်က ကဗျာဆရာ (ကိ)ု စစ်ငိမ်းက မယ်လွင့်ှင့် ကန်မကို မိတ်ဆက်
ေပးသည် ။ မိတ်ဆက် မေပးခင် ကိုစစ်ငိမ်းက မယ်လွင့်ှင့် ပတ်သက်
ပီး စကားပလင်ခံသည် ။ သူ (မ)၏ ပထမဆုံး လုံးချင်းစာအုပ်တွင် ကန်
မ၏ အမှာ စာ လိုချင်သည် တဲ့ ။ ကန်မက မယ်လွင့်ှင့် ပတ်သက်ပီး ကို
စစ်ငိမ်းကို ေမးေတာ့ ကိုစစ်ငိမ်းက သည် စာအုပ်သည် မယ်လွင့်၏ ပ
ထမဆုံး လုံးချင်း ဆိုေသာ်လည်း အရင်ကတည်းက ဇာတ်န်းေတွ ေရး
သူဟု ဆိုသည် ။ ယခုေနာက်ပိုင်း ုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုေတွ ကန်မ မကည့်ြဖစ်
သြဖင့် သူမ၏ လက်ရာကို ကန်မ မသိ။ ကန်မ၏ စိုးရိမ်မများကို ကိုစစ်
ငိမ်းကလည်း ရိပ်မိပုံေပသည် ။ လူချင်းေတွပီး စကား အရင်ေြပာ
ကည့်ပါ။ ဖတ်ရသွက်ေသာ အေရးအသား ြဖစ်ေသာ်လည်း စိုးရိမ်စရာ
အေနအထား မဟုတ်ဟု သူက အခိုင်အမာ ဆိုသည် ။
ထိုေကာင့် မယ်လွင့်ှင့် ကိုယ်တိုင် လူချင်းေတွပါရေစဟု ကန်ေတာ်
ေတာင်းဆိုလိုက်သည် ။ မယ်လွင့်က တစ်ညေနမှာ စာမူဖိုင်တွဲေလးှင့်
သူမ၏ အမျိးသားကို အေဖာ်ေခကာ ကန်မအိမ်သို ေရာက်လာသည် ။
မယ်လွင့်ှင့် စကားေြပာကည့်ရင်း သူမ၏ စာဖတ်အားကို အနည်းငယ်
ခန်မှန်းမိသည် ။ မယ်လွင့်က စာမူကို ဖတ်ကည့်ပါ။ ဖတ်ကည့်ပီး သ
ေဘာမေတွလင် အမှာ စာ မေရးချင်လင်လည်း ရပါသည် ဟု ဆိုသည် ။

မယ်လွင့် ြပန်သွားေတာ့ သူမ၏ စာမူကို ကန်မ ဖတ်ကည့်သည် ။
လုံးချင်းဟု ဆိုေသာ်လည်း စာမူကေလးက တကယ့်ပါးပါးကေလး။
"ိုဆယ်လာ"ဟု အမည်တပ်ထားေသာ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ကို ကန်
မ စေတွသည် ။ ိုဆယ်လာှင့် ဇာတ်ေကာင်းေြပာသူ အမျိးသား
အေကာင်း ဖတ်ေနရင် ကင်မီလီကို ကန်မ ြမင်ေယာင်မိသည် ။ ေမကို
ကန်မ ြမင်ေယာင်မိသည် ။ တကယ်ကေတာ့ ေမှင့် ကင်မီလီတို ထက်
ေမှင့် ကင်မီလီတို လက်ေအာက် ေမှာက်မှားစွာ ဝင်သွားခဲ့မိေသာ
အမျိးသားများကို ကန်မ ြမင်ေယာင်မိသည် ဆိုလင် ပိုမှန်ပါမည်။
ိုဆယ်လာသည် နီဖျဉ်းဖျဉ်း မိန်းကေလး ြဖစ်သည် ။ အေပျာ်မက်
ေသာ၊ အစစ အရာရာအေပ သံေယာဇဉ်ှင့် ကုဏာ မထားတတ်ေသာ
မိန်းကေလး ြဖစ်သည် ။ ှတ်ခမ်းနီကို စွဲမက်ဖွယ်ြဖစ်ေအာင် အစဉ်သြဖ
င့် ဆိုးတတ်သူ၊ စိတ်ကို ေလအလျင်လို လင့်ပစ်တတ်ေသာ မိန်းကေလး
ြဖစ်သည် ။ ိုဆယ်လာသည် တိမ်းမူးဖွယ် ေကာင်းသည် ။
ေလလို ေရာက် လာပီး ေလလို ြပန်ထွက်သွားတတ်ေသာ တေစသ
ဏာန် မိန်းကေလး ြဖစ်သည် ။ လူေဘာင် စည်းကမ်းများ ၊ ကျင့်ဝတ်များ
ပုံစံတကျ ပတ်ဝန်းကျင် စသည် တို မှ ေသွခွာေနေသာ မိန်းကေလး ြဖစ်
သည် ။
ိုဆယ်လာကို တီထွင်သူ မယ်လွင့်သည် အေကာင်းအရာ သမားြဖစ်
သည် ။ အေရးအသားသမား မဟုတ်။ သိုမဟုတ် အေရးအသားသမား မ
ဟုတ်ေသး။ လူယဉ်ေကျးမ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေသွးဖည်ေနေသာ ိုဆယ်
လာကို တီထွင်ရာတွင် သူမ၏ အားထုတ်မများကို ကန်မ ေတွရသည် ။
သူမ၏ ိုဆယ်လာ ဖန်တီးမတွင် ကန်မ ေမျာပါရသည် ။ လိက်ေမာရသ
ည် ။ မိန်းမချင်းပင် ေတွဆုံချင်စိတ် ကန်မမှာ ြဖစ်ရသည် ။ ိုဆယ်လာ

ှင့် ေတွခဲ့ရေသာ အမျိးသားသည် ခဏတာအားြဖင့် ကံေကာင်းြခင်းသို
မဟုတ် တစ်သက်စာအားြဖင့် ူးသွပ်ြခင်းတို ြဖစ်ေပခဲ့သည် ။ တိမ်းမူးဖွ
ယ်ေကာင်းေသာ ိုဆယ်လာကို အြမင်အားြဖင့်ပင် ကန်မ ေတွဆုံဖူးလို
ခဲ့လင် ယခု ိုဆယ်လာှင့် တိုက်ိုက်ေတွဆုံ ခဲ့ရေသာ အမျိးသားအဖို
မည်သို ြဖစ်ိုင်မည်နည်း။ ကန်မလည်း ေတာင်ေတာင်အီအီ ူးသွပ်သွား
ိုင်ပါသည် ။
ိုဆယ်လာကို စာ အခုမှ စဖတ်မည် (ြဖစ်သည် )ဆိုလင်ြဖင့် မဖတ်
ေစလိုပါ။ အူိုင်းေလးတစ်ေယာက်အဖို ေနခင်းပူပူတွင် ရမ်အစစ်တစ်ပ
က်ကို ေရမေရာဘဲ ေသာက်ရသကဲ့သို ြဖစ်ေစေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်
။ ိုဆယ်လာအေပ ကန်မ ှစ်ေပျာ်မိသလို ရှင်တို လည်း ိုဆယ်လာ
အေပ

တစ်စုံတစ်ခုေတာ့

ခံစားကရပါလိမ့်မည်။

များ

စွာေသာ

သမားိုးကျ အမှာ စာများ လို စာေရးဆရာမ မယ်လွင့်အေပ ေကာင်းပါ
သည် ၊ ေတာ်ပါသည် စသြဖင့်ေတာ့ အလုံးစုံ အာမခံိုင်မည် မဟုတ်ေပ။
သိုေသာ်ြငား တစ်စုံတစ်ေယာက်က ကန်မအား "သည် စာအုပ်ကို ဖတ်ရ
သည့်အတွက် မည်သို စိတ်ြဖစ်ပါသနည်း"ဟု ေမးလာခဲ့ေသာ် ၊ ဥပမာ ြမ
စ်ကမ်းပါးနားတွင် ထိုင်ေနစဉ် ေမျာလာေသာ တစ်စုံတစ်ရာကို သစ်တုံး
ထင်ကာ "ဟာ … ဟိုမှာ မိေကျာင်းကီး"ဟု ေအာ်ေနာက်လိုက်ရင်းက
တကယ်ပင် မိေကျာင်းကီး ြဖစ်ေနသလိုဟု ြပန်ေြဖလိုပါသည် ။ အဓိပာ
ယ် ုတ်တရက် ေဖာ်မရ ြဖစ်သွားပါသလား။ ကန်မလည်း အဓိပာယ် မ
ေဖာ်တတ်ခဲ့ရင်းက ိုဆယ်လာကို ြမင်ေတွခဲ့ရပါသည် ။
မယ်လွင့် … … …
ကန်မလည်း စာဖတ်အား များ စွာ လိုေသးသကဲ့သို မယ်လွင့်သည်
လည်း စာဖတ်အား ဆက်တိုက် ဆက်လိုေနဦးမည် ြဖစ်ပါသည် ။ ယခု

ှစ် အနည်းငယ်အတွင်း လူငယ်များ ယခင် ေြခာက်ှစ်၊ ခုနစ်ှစ်
ေလာက်ကထက် ပိုပီး စာဖတ်အား သန်လာကပါသည် ။ အစဉ်အလာ
သေဘာအတွင်းမှ စာအုပ်စာေပများကို ဖတ်သူများ ရှိသလို အစည်အ
လာကို ုန်းကန်လာေသာ စာအုပ်စာေပများကို လိက်လှဲစွာ ကိဆိုဖတ်
ကေသာ လူငယ်များကိုလည်း များ စွာ ေတွလာရသည် ။ "အလိမာ
စာမှာ ရှိ"ဟူေသာ စကားသည် စာတိုင်းကိုလည်း ဆိုလိုဟန်မတူ။ အထူး
သြဖင့် စာဖတ်သူသည် အစဉ်အလာအားြဖင့် ြဖစ်ေပလာေသာ စာအုပ်
စာေပများကိုသာ ှစ်ခိက်သူြဖစ်ပါမူ ိုဆယ်လာှင့် မထိေတွမိေစရန်
ကန်မ ဆိုချင်ပါသည် ။ မယ်လွင့်သည် အစဉ်အလာကို ေဖာက်ထွက်လာ
ေသာ၊ ြပသလိုေသာ အေကာင်းအရာကို ထင်ျားေအာင် ြပသတတ်
ေသာ အမျိးသမီး လူငယ် စာေရးဆရာမ (အသစ်) တစ်ဦး ြဖစ်သည် ။
ထိုသို ကန်မ ဆိုေသာေကာင့် အစဉ်အလာကို အမဲတေစ တမင်တကာ
ေဖာက်ထွက်ေနတတ်ေသာ အိုင်းအစိုင်းမေလး တစ်ဦးဟု မယ်လွင့်ကို
မြမင်ေစလိုပါ။ ဖန်တီးလိုက်ေသာ စာေပှင့် ဖန်တီးသူတို အကားတွင်
လူတိုင်း မသိိုင်ေသာ ကွဲြပားြခားနားချက်များ ရှိေနိုင်သည် ကိုလည်း
သတိြပေစလိုပါသည် ။
ြမန်မာိုင်ငံတွင် အစဉ်အလာကို ေဖာက်ထွက်ိုင်ေသာ လူငယ်
အမျိးသမီး စာေရးဆရာများ နည်းပါးလွန်းပါေသးသည် ။ အစဉ်အလာ
မှ ကွဲထွက်လာေသာ ပုံစံသစ်များကို ကန်မ စိတ်ဝင်စားပါသည် ။ ကန်မ
သည် လည်း လူငယ်များ ထဲမှ လူငယ်တစ်ဦးပင် ြဖစ်ေသာေကာင့် ယခု
ေခတ် ကန်မတို ိုင်ငံ အေနအထားှင့် လူငယ်အများ စုသည် လည်း
ကန်မကဲ့သို စိတ်ဝင်စားကလိမ့်မည်ဟု ကန်မ ထင်မိပါသည် ။ ထိုသို
ဆိုေသာေကာင့်လည်း အစဉ်အလာကို ေဖာက်ထွက်တိုင်း စိတ်ဝင်စားပါ
သေလာ၊ အစဉ်အလာကို ေဖာက်ထွက်တိုင်း ေကာင်းသည် မည်၏ ေလာ

ဟု မေမးက၊ မထင်ကေစလိုပါ။ အစဉ်အလာမှ ေဖာက်ထွက်တိုင်း
လည်း အုပညာ မမည်ပါ။ အရာရာတိုင်းသည် ကိုယ့်ခံယူချက်ှင့်
ကိုယ်သာလင် ေနထိုင်ေနကြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။ ေကာင်းသည် ။ မေကာ
င်းသည် ကို ကန်မ မေဝဖန်လိုပါ။ အနည်းဆုံးေတာ့ မယ်လွင့်သည် ေနာ
င်ှစ် ှစ်ဆယ် သိုမဟုတ် ှစ်သုံးဆယ် … သူမ ကျန်ခဲ့လိမ့်မည်ဟု ကန်
မ ေမာ်လင့်ေနပါသည် ။
မယ်လွင့်ှင့် ကန်မ အေရးအသားပိုင်းေရာ အေကာင်းအရာပိုင်းပါ
ကိုင်တွယ်ပုံ တစ်ခုမှ မတူညီကပါ။ တူညီသည် က တစ်ချက်တည်း ရှိပါ
သည် ။
ကန်မတို ဘာမက်ေဆ့ချ်မှ မေပးပါ။

ချစ်ြခင်းြဖင့် …
ချိပိန်းေနာင် (စာေရးသူ)
၂၁၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၁၇။

***

မယ်လွင့်အတွက် မမှာ ချင်လို ေရးတဲ့ စာ

မယ်လွင့်ရဲ "ိုဆယ်လာ"ဟာ ပထမအကိမ် ထုတ်ေဝကတည်းက
အေရာင်းရဆုံး စာရင်းဝင်ခဲ့ပါသည် ။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ ဝမ်းသာရပါတ
ယ်။ "ိုဆယ်လာ"ဟာ မယ်လွင့်ရဲ ဂုဏ်ယူဖွယ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါပဲ။
စာမျက်ှာ ၉၀ ဝန်းကျင်ခန်ပါတဲ့ ဝတလတ်တစ်ပုဒ် ြဖစ်ပါသည် ။
လှပညက်ေညာတဲ့ အက်ေဆးတစ်ပုဒ် ဆိုရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ "ို
ဆယ်လာ"ကို ကန်ေတာ်ကေတာ့ သံပရာသီး ညစ်ထားတဲ့ ေဗာ့ဒ်ကာ
တစ်ခွက်နဲ တူတယ်လို ြမင်ပါတယ်။ ြပင်းတယ်။ ခံတွင်းရှင်းတယ်။ မူး
လည်း မူးတယ်။ ပျစ်ခဲ အီဆိမ့်ေနတာမျိး မဟုတ်လို ေကျးဇူးတင်ရပါတ
ယ်။ ခဏခဏလည်း ြပန်ဖတ်ြဖစ်သလို ဖတ်ပီးတိုင်းလည်း ေအာ်ဆဲမိပါ
တယ်။
ြမတ်ိုးရပါေသာ အယုတ်တမာမ
ကင်နာရပါေသာ မေကာင်းဆိုးဝါးမ
စွဲလမ်းတပ်မက်ရပါေသာ ေြမွေဟာက်မ ိုဆယ်လာဟာ သင့်ကို နာ
ကျင် မုန်းတီးစရာေတွပဲ ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အလိုမကျ ေပါက်ကွဲမေတွပဲ ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းဖွယ် ဆုံးံးမေတွကိုပဲ ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဘယ်ေတာ့မှ ြပန်ဖမ်းလို မမိေတာ့တဲ့ စိတဇလိပ်ြပာေတွကိုပဲ သင် ရ
ရှိမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
လွတ်သွားတဲ့ ရထားတစ်စင်းကိုပဲ အကိမ်ကိမ် လက်မှတ်ြဖတ်ေနမိ
မှာ ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

ြဖစင်ေအးြမတဲ့ ချစ်ြခင်းေမတာကို ရှာေဖွတဲ့ မျက်လုံးတိုင်းကို ိုဆ
ယ်လာက ဆားနဲ ပတ်ပီး ပါးကို ပိတ်ိုက်ပီး ချစ်ြခင်းရဲ အြခားေသာ မျ
က်ှာတစ်ခုကို ဝံပုေလွတစ်ေကာင် အစွယ်ဖဲြပသလို သင့်ကို ြပသမှာ ြဖ
စ်ပါတယ်။
ထိုအတူ သင် ိုဆယ်လာဆိုတဲ့ ေြမွေဟာက်မကိုလည်း ြမတ်ြမတ်ိုး
ိုး ချစ်မိေစမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
နာကျင်မကို စွဲလမ်းတဲ့ pain pleasure သင် ရရှိပါလိမ့်မယ်။
Happy ending ေတွကို မယုံကည်တဲ့ ကန်ေတာ်ကေတာ့ ကိက်ပါ
တယ်။ ဒီေလာက်ပါပဲ။ ကန်ေတာ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အချစ်ဆိုတာ
ေပျာ်စရာ မဟုတ်ေကာင်း ယုံကည်ဖို လုံေလာက်ခဲ့ပီေလ။

စစ်ငိမ်း

***

ဒုတိယအကိမ်အတွက် အမှာ မဟုတ်တဲ့ "စကား"

တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ။ ပထမအကိမ်တုန်းကလိုပဲ ိုဆယ်လာဟာ
ကန်မ စိတ်ဓာတ်ကျေနချိန်မှာ ကန်မဆီကို ထပ်ပီး ေရာက်လာခဲ့ြပန်ပါ

တယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာ ေရနစ်ခါနီးတိုင်း ေမျာပါလာတဲ့ အသက်ကယ်
ေဘာကွင်းကို ဖမ်းဆုပ်မိသလိုမျိး ိုဆယ်လာ့ဝိညာဉ်ကို မှီပီး ကန်မ
ြပန်ရှင်သန်ခွင့် ရြပန်ပါပီ။ ိုဆယ်လာနဲ အတူ ကန်မလည်း ရှင်တို ဆီ
ကို တစ်ေခါက် ြပန်လာခဲ့ပါ့မယ် …

မယ်လွင့်

***

