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ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႔၏
အသံမ်ား

(တိုင္းရင္းသား ျငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္စီမံခ်က္မွ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသား ေက်းလက္နယ္မ်ားရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)

The  Power and Art of Listening

EPRP Listening  Project
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မာတိကာ

ကခ်င္ျပည္နယ္

၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ

၂. လူကုန္ကူးခံရေသာတိုင္းရင္းသူ

၃. လွပတဲ႔အနာဂတ္ေန႕ကုိေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္ေနရေပမဲ႔

၄. ေပ်ာက္သြားတဲ႔ကၽြန္မရဲ႕ေယာက်ာ္းကိုရွာေပးၾကပါ

၅. မုဆုိးမမ႕ုိအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရတာအစဥ္အလာတစ္ခုလား

၆. မူးယစ္ေက်းကၽြန္ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀ခါးခါး

၇. မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္လူမွဳအသုိင္းအ၀ိုင္းမွစြန္႕ခြာရျခင္း

ကယားျပည္နယ္

၁. လင္ေဘး ဒုကၡသည္

၂. ေရြ႕ေျပာင္း အလုုပ္ 

၃. ပရႏွင့္ အတၱ

၄. စစ္ေဘးကုိ ေၾကာက္လန႔္ေနရသူ

၅. ငယ္စဥ္ကတည္းကမိဘမဲ႔ျဖစ္ခဲ႔ဲျပီးေမာင္ႏွမမ်ားစား၀တ္ေနေရးအတြက္ရုန္းကန္ရပုံ

၆. ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း

၇. သာသနာျပဳသူ၏ အိမ္ေထာင္ကံ  

၈. အိမ္ေထာင္ မၿပိဳလုိသည့္ ကေလးထိန္း မိေထြး 

၉. သစၥာေဖာက္ျခင္း ကို ပန္းရံသယ္၍ ေတာ္လွန္သူ

၁၀. သဝန္တုိေသာ မတည့္အတူေန ေယာကၤ်ား၏ ႏိွပ္စက္မွဳ

၁၁. လူကုန္ကူးမွဳ 

၁၂. ၾကင္ယာဆိုး

၁၃. ေငြေတာင္ျပည္က အိမ္ေထာင္ဦးစီး
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ကရင္ျပည္နယ္

၁. တာ၀န္မေက်တဲ႔ဖခင္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္

၂. မိသားစုအခက္အခဲ

၃. စီးပြားေရး အဆင္မေျပလို႕ပါ

၄. ဘဝအေၾကာင္း

၅. ဘ၀တုိက္ပြဲ

၆. ဘ၀မွာၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔အခက္အခဲ

၇. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၁)

၈. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၂)

၉. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၃)

၁၀. ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၄)

၁၁. ဘ၀ရဲ႔အခက္အခဲ

၁၂. ေၾကြခ်ိန္မတန္ပဲေၾကြသြားရသူ

၁၃. သားသမီးေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တုိင္းကုိျဖည့္ေပးခ်င္သူ

၁၄. အိမ္ၿခံေျမအသိမ္းခံရသူ၏ အခက္အခဲေတြ႔မႈ

မြန္ျပည္နယ္

၁. အိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းသူ

၂. အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူတစ္ဦး

၃. လူစိတ္မရွိသူ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ ဒုကၡတြင္းသို႔ ေရာက္ရသူ

၄. အမ်ိဳးသားထံမွHIV ကူးစက္ျခင္းခံရသူ 

၅. အားလံုးကို ညီညြတ္ေစခ်င္သူ

၆. အယုံၾကည္လြန္၍ ဒုကၡေရာက္ရသူ

၇. အေမအိုအား အိမ္ေရာင္း၍ ေဆးကုေပးသူ
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ဤစာအုပ္ကို ျပဳစုရသည္မွာ ၾကာရွည္ၿပီး ေႏွးေကြးလွေသာ လုပ္ေဆာင္မွု တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားမွ သာမန္လူသားမ်ား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ 

ေျပာဆိုနိုင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံကို မ်ားစြာၾကားရေလ့မရွိဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ဘဝေပးအေျခအေနမ်ားအေပၚ တက္နိုင္သမၽွ ပဓာန ထားလိုခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို စုစည္းရာတြင္ 

တက္နိုင္သမၽွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္နိုင္သမၽွ ပါဝင္ရန္ အားေပးခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အား အေျခခံ “နားေထာင္ျခင္း” 

သင္တန္း(တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္ စီမံခ်က္ နားေထာင္ျခင္း လက္စြဲ ရွု)ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ 

အသံသြင္းစက္ငယ္မ်ား ေပးၿပီး “ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား” စုေဆာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ပုံေသကားခ် 

ေခါင္းစည္းမ်ား ေပးထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုမွ ေမးခြန္းေမးျမန္းမည့္ သူမ်ားအား ယင္းတို႔ ေနထိုင္ရာ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ 

ေစလႊတ္ၿပီး ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာဆိုလိုၿပီး အသံသြင္းခြင့္ျပဳေသာ သာမန္လူမ်ားကို ရွာေဖြေစခဲ့သည္။ 

ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သို႔ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အသံသြင္းခဲ့ေသာ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားစြာကို 

ရရွိခဲ့သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မွုကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ 

စာအုပ္ထုတ္ေဝမွုကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ စတင္ေနၿပီ 

ျဖစ္သည္။ ကနဦး လုပ္ေဆာင္မွု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားခဲ့သေလာက္ ေမးျမန္းသူ အမ်ိဳးသမီး 

အေရအတြက္မရခဲ့သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အသံကို ကိုယ္စားျပဳေစရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မွုမွာ 

မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ပုံစံတူ လွုပ္ရွားမွုမ်ားကို မြန္၊ ကရင္၊ ကယားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

အသီးသီးေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အသံမ်ားကို 

ဖမ္းယူရာတြင္ ပိုမို ပဓာနထားေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းမွတစ္ဆင့္ အသံသြင္းမွုမ်ားကို လက္ေရးမူအျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးသားၿပီး ထုတ္ေဝမွုအတြက္ အားေကာင္း၍ 

ျပတ္သားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခြဲထုတ္နိုင္ရန္ စီစဥ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ မြန္၊ ကရင္၊ ကယားႏွင့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဤစာအုပ္အတြက္ စုစည္းထားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝရန္ 

စီစဥ္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝနိုင္ရန္ ဘာသာျပန္ျခင္းအတြက္ စီစဥ္ရသည္။ ယင္းမွာ 

ၾကာရွည္၊ ေႏွးေကြးၿပီး ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား ၾကားရသည့္အတိုင္း 

ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား အေပၚ 

ကိုယ္ခ်င္းစာ စာနာသနားနိုင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

စကားခ်ီး 
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တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳေသာေဒသတြင္းရွိျပည္သူမ်ားထံမွ အသံမ်ားအား 

ေရးသားထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႕၏တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား၄င္း စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းအား၄င္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ 

ယခုစာအုပ္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသေလးေနရာရွိျပည္သူမ်ား၏အသံမ်ားကိုစီစစ္ျပီး အျဖစ္မ်ားဆံုးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ 

ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတိုင္းရင္းသားေဒသေလးေနရာရွိ ပါ၀င္ေပးေသာ 

အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလဲ ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တင္မကပဲ ပေရာဂ်က္ကာလတြက္အေထာက္အပံ့ေပးေသာ 

ေနာ္ေ၀သံရုံးႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိသာမက တုိင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံကိန္ကုိ 

ရန္ပံုေငြပါမက အျခားေသာ စီမံခန္ခြဲမွဳမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးပါေသာ Danchurch Aid ကုိ္လဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
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ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ပါရွိေသာ လူနာမည္မ်ားအား ၄င္းတို႕၏လုံျခံဳေရးအရ 
ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္စြန္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အေရွ႕အရပ္ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္တြင္ 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ေတာင္အရပ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ အေနာက္အရပ္တြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ 

အသီးသီးထိစပ္ေနသည္။ ေျမာက္လတၱီက်ဳဒ္ ၂၃° ၂၇’ႏွင့္ ၂၈° ၂၅’ၾကား၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳဒ္ ၉၈° 

၂၅’ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ ၈၉၀၄၁ ဧရိယာစတုန္ရန္း ကီလိုမီတာ(၃၄၃၇၉စတုရန္းမိုင္) က်ယ္ဝန္းသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ 

ျမစ္ႀကီးနားျဖစ္ၿပီး ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ပူတာအိုတို႔မွာ အျခား အေရးႀကီးေသာၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရ ၁.၂သန္းတြင္ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ိန္းေဖာ၊ 

လီဆူး၊ ရဝမ္၊ လရွီ၊ ဇိုင္ဝါးႏွင့္ ေလာ္ေပၚဟူေသာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စု ေျခာက္မ်ိဳးရွိသည္။ ဂ်ိန္းပို ဝန္ေပါင္ဟူေသာ 

“အင္အားႀကီး၍ စည္းလုံးေသာ လူသားမ်ား”ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ စကားလံုးသည္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စု ၆ခုကို 

ကိုယ္စားျပဳသည္။ ရွမ္းႏွင့္ တိဗက္အႏြယ္ဝင္အခ်ိဳ႕လည္း ေနထိုင္ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဓိက ကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရားျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ကိုးကြယ္မွုမ်ာ 

အဓိက ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မွု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသၽွအုပ္ခ်ဳပ္မွုလက္ေအာက္တြင္ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ (ရိုမန္ကက္သလစ္အမ်ားအျပား ၊ပရိုတက္ စတင့္အနည္းငယ္)သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိက ဘာသာမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာသည္။

ဂ်ိန္းေဖာ ဘာသာစကားသည္ ေဒသ၏ ရိုးရာဘာသာစကားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိကဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ 

ၿဗိတိသၽွလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးမရမွီအထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမွာ 

လူနည္းစုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား 

ဗမာစကားျဖင့္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကေသာေၾကာင့္ ဘာသာစကား 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ကခ်င္ဘာသာစကား သုံးစြဲမွု က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ 

ယင္းတို႔၏ ရိုးရာဘာသာစကားကို ေျပာဆိုရန္ သို႔ ေက်ာင္းတြင္ စနစ္တက် သင္ယူနိုင္ရန္ အခြင့္အေရး မရခဲ့ၾကေပ။

တ-ပိန္း ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ုံအနီးတြင္ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၉ရက္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကနဦး စစ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၁ ဇြန္လမွ 

စက္တင္ဘာလအတြင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၃၉၇စုမွ ျပည္တြင္း ေရႊေျပာင္း ေနထိုင္သူ ၅၅၈၀ဦးမွာ 

ျမန္မာအစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္း ၃၈ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၂ဩဂုတ္လတြင္ 

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွ ကခ်င္ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တ႐ုတ္အစိုးရမွ ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ 

အတင္းအၾကပ္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ လူအခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မွုအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယင္းကဲ့သို ျပဳမူျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ညိစြန္းေၾကာင္း ေထာက္ျပၿပီး ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ အမ်ားစု(ခန႔္မွန္းေၿခ ၇၀၀၀၀ခန႔္)သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခိုလွုံေနၾကသည္။ ေသဆုံးမွုမ်ားကို ခန႔္မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း 

အစီရင္ခံစာအမ်ားစုအရ အစိုးရတပ္သားမ်ား၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မွ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ စုစုေပါင္း 

၁၀၀၀ႏွင့္အထက္ ေသဆုံးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္
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သူမသည္ အသက္ ၃၂ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၁၀လပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္က်ရာမွစၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ 

ကိုယ္ဆင္းရဲ ဘ၀သို႔က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ မၾကာေသးေပ။

ပမၼဝတီတြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမွာ  ေယာကၡမမွ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို လက္ထပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အေႂကြးျမန္ျမန္ ျပန္ဆပ္ရန္ 

ဆူပူႀကိမ္းေမာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူကလည္း ဇနီးမယားကို ကာကြယ္မည္ မရွိပဲ မိခင္၏ 

အာဏာကို မလြန္ဆန္နိုင္ေပ။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ၃လေလာက္အတြင္းမွစ၍ စားမရ အိပ္မရေအာင္ ေယာကၡမသည္ 

၄ရက္ခန႔္ ျပႆနာရွာသည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သူမ၏ မိခင္အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနရျခင္းသည္ သူမ ခ်စ္ခင္ေသာ ေယာက္်ားအား လက္ထပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရေသာ 

တန္ေၾကးမဟုတ္ေပ။ လက္ရွိတြင္ ေမွာ္တြင္ ေရႊတူးေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ခင္ပြန္းအား မိဘမ်ား သေဘာတူ 

ေပးစားျခင္းေၾကာင့္သာ မေတြ႕မျမင္ဘူးပဲ လက္ထပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အတိဒုကၡ ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေယာကၡမက လင္မယားႏွစ္ေယာက္ အတူမေနနိုင္ေအာင္ လုပ္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ ခရီးသြားခ်ိန္တြင္ ဆဲဆိုၿပီး၊ 

ခင္ပြန္းသည္ ျပန္လာလၽွင္ ပိုက္ဆံမ်ားထားခ့ဲၿပီး ထြက္သြားရန္ အျမဲတေစ ေျပာေနေလ့ရိွသည္။ အေႂကြးဆိုသည္မွာလည္း 

သူမႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္ လက္မထပ္ခင္က သူမ်ားထံမွ ေခ်းယူထားေသာ ေငြမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ဆပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမအား ရိုင္းစိုင္းစြာ မိန္းမပ်က္ဟု ဆဲဆိုသည့္အတြက္ အိမ္ကိုျပန္လာခဲ့မိျခင္းျဖစ္သည္။

“ဟုတ္တယ္ ေတြ႕ရာပစၥည္းနဲ႔ ပစ္ေပါက္တယ္။ ဓါးနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဓါးနဲ႔ ခုတ္လိမ့္မယ္။ အစ္မကေတာ့ မခံစားနိုင္ေတာ့ဘူး။ 

အဲဒီလို တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးလို႔ ၊ အရမ္းအ့ံၾသတယ္။ အံ့ၾသလို႔မဆုံးဘူး။ အျမဲတမ္းရန္ရွာၿပီး ေနလို႔လည္းမေပ်ာ္ဘူး 

အဲဒါေၾကာင့္ ဒူးနဲ႔ မ်က္ရည္သုတ္ၿပီး ေနေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ က်မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို အဲဒီေလာက္ထိ မၾကည့္ခ်င္လဲ 

ေမးေတာ့ လက္ထပ္ပြဲလုပ္ေပးလို႔ အေႂကြးကပ္လို႔တဲ့။ အေႂကြးမေက်လို႔ထင္တယ္။”ဟု စိတ္ဆင္းရဲရသည့္ ၾကားတြင္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္မက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏွိပ္စက္သည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။

“အစ္မျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ အစ္မရဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျပေျပလည္လည္ ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေယာကၡမေၾကာင့္ အစ္မ ေနခ်င္စိတ္လည္းမရွိေတာ့ဘူး။”ဟု သူမ ဘ၀အျဖစ္ဆိုးရပုံကို ေျပာျပသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ
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သူမသည္ အသက္ ၂၈ႏွစ္အတြယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေညာင္ပင္ ေက်းရြာမွျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆုံးပါးသြားခ်ိန္တြင္ 

သူမ၏အသက္မွာ ၁၂ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ငယ္ရြယ္ေသာ သားသမီးမ်ားသာရွိေသာ သူမ၏ မိသားစုမွာ 

ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၅တန္းအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရၿပီး ရြာတြင္ ရွိသမၽွ 

ေန႔စားအလုပ္ၾကမ္းမွန္သမၽွကို လုပ္ကိုင္ေနရသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္၍ အသက္ဆက္ေနသည္မွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာေသာ အခါ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသား 

တစ္ဦးျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ဘူးေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျမဴဆြယ္ သိမ္းသြင္းကာ 

လိုင္ဇာဘက္မွတစ္ဆင့္ စာရြက္စာတမ္း အတုမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရင္းက်န္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ 

ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကာ ပိုက္ဆံရွာရ လြယ္ကူသည္ဟု သိမ္းသြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ သူမအား ေျခေထာက္တစ္ဖက္မသန္ေသာ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးထံသို႔ ေရာင္းစားခဲ့သည္။ 

ေရာင္းစားခံခဲ့ရစဥ္က သူမအသက္မွာ ၂၀သာရွိေသးသည္။ သူမ၏ ဘဝသည္တစ္စစီ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတယ္။ 

ေယာကၡမက တင္စီးကာ ခိုင္းစားသည္သာမက သူမႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေပးထားေသာ ခင္ပြန္းက 

စိတ္ဆတ္ၿပီး နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေသးသည္။ လက္ထပ္ၿပီး ၂ႏွစ္ၾကာခ်ိန္တြင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးၿပီးသည့္အခါ 

မိခင္ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံလိုေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းသည့္အခါ အၿပီးျပန္ခိုင္း၍ ကေလး၂ေယာက္အား 

မထည့္နိုင္ဟု ေျပာၿပီး အိမ္ေပၚမွ ဆင္းသြားခိုင္းခဲ့သည္။ သူမ၏ သားအိမ္တြင္ အႀကိတ္ရွိလာရာမွ က်န္းမာေရး 

မေကာင္းေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ 

ေရႊေညာင္ပင္သို႔ သူမ ျပန္လာနိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သူမသည္ ဖားကန႔္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေဈးေရာင္းျခင္းျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားကို 

ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူမကို ေရာင္းစားခဲ့သူ မိန္းမႀကီးကိုလည္း ေထာင္က်ေအာင္ ရွာမည္ဟု 

ႀကိမ္းဝါးေနသည္။ သူမကဲ့သို႔ သူတစ္ပါးကို အယုံအၾကည္မလြယ္ေစရန္ အျမဲေျပာေလ့ရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးမေကာင္းရွာေသာ မိခင္ကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုေနနိုင္ေသာ သူမ၏ လက္ရွိဘ၀သည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူး ခံရေသာ တိုင္းရင္းသူ
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ဝွီးခ်ဲလ္ ေပၚမွာပဲ ဘဝကို နိစၥဓူ၀ ျဖတ္သန္း ေနရေပမယ့္ သူမရဲ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဟိုးတေမွ်ာ္ တေခၚက အနာဂတ္ ႀကီးဆီ 

ျမင္ေယာင္ ေနမိတယ္။ လူက ဝီွးခ်ဲလ္ေပၚမွာ ထိုင္ေနရေပမယ့္ သူမရဲ့ စိုးရိမ္မႈက သူမ ေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္း က်င္ကေလး 

၊ ႐ြာကေလး ၊ လူမႈ အဝန္း အဝိုင္းကေလးက အစ ႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ျပသနာႀကီး အဆံုးပင္။

သူမ ကာယ စြမ္းအား အေနနဲ႔ ဘာမွ လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပမယ့္ ၊ ေတြး၍ စိုးရိမ္မိတတ္တဲ့ အရာကေတာ့ သူမဆီက 

လုယူလို႔ မရတဲ့ အေတြးစေတြပါ။ သူမကေတာ့ ႐ွေဒါင္ေက်း႐ြာမွာ ေနသူ တစ္ေယာက္ပါ။

သူမ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲ မရ ျဖစ္ေနတဲ့ စိုးရိမ္မႈ တခုက ရပ္တြင္း ႐ြာတြင္းမွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ေတြပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို 

သူမ အခုလိုပဲ ေျပာျပပါတယ္။

“ေယာက္်ားေလးေတြမကဘူး မိန္းကေလး ေတြကပါ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးကို သုံးစြဲလာၾကတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အခုမွ အရြယ္ 

ေရာက္လာတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ ပိုၿပီး သံုးလာ ၾကတယ္။ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးက ပိုၿပီး တိုးပြား လာတယ္၊ ကြၽန္မတို႔က 

ေနၿပီး ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးကို လုံးဝ ေဖ်ာက္ပစ္ ခ်င္ေပမယ့္ အရမ္း ခက္ခဲ တာေပါ့။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ ကြၽန္မ 

အရမ္း သိခ်င္တယ္၊ အဲဒီမူးယစ္ ေဆးဝါးကို ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိုက္ဖ်က္ခ်င္ တာပါ့ေနာ္” ဟု စိုးရိမ္ မကင္းေလး 

ေျပာျပ ႐ွာသည္။

သူမ အတြက္ ဒီမူးယစ္ ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခါးသီးတဲ့ အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစုေရး အေတြ႔အႀကံဳကို သူမ အေဖ 

မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲ ေနစဥ္ကာလမွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္လို႔ ဤခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးကို 

အျခားလူေတြကို မခံစားေစခ်င္မိ။ သူမအေဖ ကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြ ခဲ့ျခင္း အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ မိသားစုတြင္း 

အိမ္တြင္း အခက္အခဲ မ်ိဳးစံု ႀကံဳခဲ့ရၿပီး သူမ ကိုယ္တိုင္လည္း ပညာတပိုင္း တစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ခက္တာကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေနရာတုိင္းမွာ ႐ွိေနျခင္း ၊ လြယ္လြယ္ ေရာင္းခ် ႏိုင္ၿပီး ျမန္ျမန္ စီးပြား ျဖစ္ျခင္း ၊ 

ပစ္မွတ္ ထားရတဲ့ လူအုပ္စု ကလည္း လြယ္လြယ္ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ သူမ စိတ္ထဲမွာ ႐ွိေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ၿပီး 

ေပ်ာ္စရာ လူမႈ အဝန္းအဝိုင္းေလး တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာ ထင္သေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူေပ။ သူမ ေနတဲ့႐ြာမွာ 

မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ လြယ္လြယ္ကူကူ ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားအေၾကာင္းကိုလဲ အခုလို ႐ွင္းျပ ႐ွာပါတယ္။

“ေရာင္းစားတဲ့ လူေတြလည္း ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတယ္၊ စားသုံးတဲ့ လူေတြတိုင္း ေရာင္းတဲ့ အဆင့္ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ 

အျခားကုန္ေတြ ေရာင္းစားဖို႔ထက္ ဒီဟာကို ေရာင္းစားမွ ပိုၿပီး အဆင္ေျပ လာသလိုေပါ့၊ လူတိုင္းေတာ့ ကိုယ့္အခက္အခဲ 

ေတြေၾကာင့္ ေရာင္းစားလာၾက တာေတာ့ ဟုတ္မွာေပါ့ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကေပါ့ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး 

ေရာင္းစားၿပီး ႀကီးပြား ခ်မ္းသာ လာတာ ျမင္ရေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ ကလဲ စိတ္ဝင္စား လာတာေပါ့၊ ကြ်န္မ 

စိတ္မဝင္စားဘဲ ဒီအတိုင္းပဲ ေနလိုက္ ရင္ေတာင္မွ ကြၽန္မရဲ့ သားေတြ လက္ထက္ သူတို႔လည္း ဒါကိုမွ အလုပ္ေကာင္း

လွပတဲ့ အနာဂါတ္တေန႔ကို ေမွ်ာ္သာ 
ေမွ်ာ္ေနရေပမယ့္
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ထင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ လာႏိုင္မယ့္ အျဖစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတာကို မလုိလား ဘူးေပါ့” ဟု သူမက ႐ွင္းျပ 

႐ွာသည္။

ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ျပသနာကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ အစိုးရမွာေရာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္ ေတြမွာေရာ တာဝန္႐ွိတယ္ 

ဆိုျခင္းကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း သူမအေနနဲ႔ သိထားေပမယ့္ သူမ ေနထိုင္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က ဒီလို ႐ြာငယ္ေလး 

မွာေတာင္ ဒီေလာက္ ေပါမ်ား ေနတယ္ ဆုိရင္ တျပည္နယ္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ေပါမ်ား ေနမလဲလို႔ သူမ 

အေနနဲ႔ စဥ္းစား ပူပန္ ေနမိတယ္။

တာဝန္႐ွိတဲ့ အစိုးရကေရာ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား သံုးစြဲ ေနသူေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ တာဝန္႐ွိေပမယ့္ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ၾကတဲ့ အျဖစ္ကိုလည္း သူမ အားမလို အားမရ ျဖစ္ေန႐ွာပါတယ္။ သူမ အားမလို အားမရ 

ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို အခုလိုပဲ ေျပာျပ ပါတယ္။

“ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကြ်န္မတို႔ ၾကားသိရသမွ်ေပါ့ တခ်ဳိ႕မွာဆို တကယ္ကို အေရးယူၿပီး ဥပေဒအရ အေရးယူတာ ရွိသလို 

တခ်ဳိ႕မွာဆိုရင္ ပစၥည္းေတြ မိေပးမယ့္ ပိုက္ဆံေပး လိုက္ရင္ ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္တာ မ်ဳိးေတြ ရွိတယ္၊ ပိုက္ဆံ 

ေပးလိုက္တဲ့ လူေတြဆိုရင္ ဟိုအေၾကာင္းျပ ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္တယ္၊ ေရာင္းစားဖို႔ ေတာင္မွ 

နားလညမႈနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးကို ေတြ႔ျမင္ရတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အဲလို မ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီး ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ 

အစ္မျမင္မိတာက လက္ရွိအစိုးရဆိုလည္း ဒီဟာကို ထိေရာက္စြာ မလုပ္ေပးဘူးလို႔ ထင္မိတယ္” ဟု ေျပာျပ ႐ွာသည္။

ေဒသတြင္း အရပ္သားေတြ ဦးေဆာင္ ဦး႐ြက္ ျပဳၿပီး လုပ္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ ႐ွိေပမယ့္ 

ကိုယ္သိေနတဲ့ လူေတြ ၊ မ်က္ႏွာမစိမ္းတဲ့ လူေတြ ၊ ေဆြမ်ိဳး ေမာင္ႏွမေတြ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ေတြကို ကိုယ္က 

ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးရတဲ့ အခါၾကေတာ့ မ်က္ႏွာ နာစရာေတြက ျဖစ္လာတယ္။

ထို႔ထက္ ဆိုးသည္ကား တဖက္နဲ႔ တဖက္ တဦးနဲ႔ တဦး ရန္သူ သဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ဒီၾကားထဲ အစိုးရရဲ့ 

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္၊ ေဖာက္ကား ၊ သံုးစြဲမႈေတြကို ဖမ္းဆီး အေရးယူတဲ့ ပံုစံက ေလ်ာ့ရဲ ေနခ်ိန္မွာ ေဒသတြင္း 

မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္က အားေကာင္း ေနေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျပန္၍ ရန္တိုက္ 

ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ဘယ္လိုပဲဆိုဆို တေန႔ထက္ တေန႔ မ်ားလာသည့္ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ျပသနာက မရပ္တန္႔ႏိုင္။ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ 

၊ လူ႐ြယ္ လူလတ္၊ ေယာက္်ား ၊ မိန္းမ မဟူ သံုးေနၾကေတာ့ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ဒီေစ်းကြက္ လည္ပတ္မႈနဲ႔ ဝယ္လိုအား 

႐ွိေနမႈကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မရပ္တန္႔ႏိုင္။ ဒီသံသရာက တဝဲလည္လည္။

“ဒီမူးယစ္ေဆးဝါသာ ရွိေနေသးတယ္ ဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေသးဘူး၊ ပညာတတ္ ေပမယ့္ ဒီမူးယစ္ ေဆးဝါးေၾကာင့္ 

သင္ထားတဲ့ ပညာကို သုံးစား မရေတာ့ဘူးေပါ့” သူမက ညည္းညဴ၍ ေျပာ႐ွာ ေလသည္။

သူမ ေနတဲ့ ေနရာက ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္နဲ႔ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေနရာနဲ႔ မနီး မေဝး 

ဆိုေလေတာ့ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကလည္း မ႐ွိ ၊ စီးပြား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေရး ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မ႐ွိေတာ့ 

မထြန္းကား မတိုးတက္၊ လူေတြ ကလည္း ဝင္ေငြ အရလြယ္မယ့္ လုပ္ငန္း ေနာက္ကို လိုက္ရင္း လိုက္ရင္း မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈလို ေငြေပၚလြယ္မယ့္ လုပ္ငန္း ေတြက သိုသို သိပ္သိပ္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ထြန္း 

လာေနသည္။

ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ မ႐ွိေတာ့ စီးပြားေရး မျဖစ္ထြန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မျဖစ္ထြန္းေတာ့ အလုပ္အကို္င္ 

အခြင့္အလမ္းက နည္းပါး ၊ ဝင္ေငြ ေပၚတဲ့ လုပ္ငန္း ေနာက္ကို လိုက္ရင္း ဒီမူးယစ္ သံသရာ ထဲမွာ တဝဲလည္လည္။
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“ေသလား ရွင္လားလဲ မသိဘူး။ ဆုေတာင္း ပြဲေတာ့ လုပ္ေပး ခဲ့တယ္။ ေသတယ္ ဆိုရင္လည္း သူ႔၀ိညာဥ္ 

ေကာင္းကင္ဘုံမွာ ေရာက္ပါေစ။ အသက္ရွင္တယ္ ဆိုရင္လည္း က်န္းမာေရး ေကာင္းပါ ေစလို႔ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့တယ္” 

ဟု သူမ မ်က္ရည္စို႔စို႔ႏွင့္ ေျပာျပ ေန႐ွာသည္။

ေသမွန္းမသိ ႐ွင္မွန္း မသိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲ လုပ္ေပး ရတာက 

စိ္တ္ထဲမွာ ကသိကေအာက္ ျဖစ္လွသည္။ ဆုေတာင္းပြဲ လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္လဲ သူမ ေယာက္်ား ျပန္လာႏိုးႏိုးနဲ႔ သူမ 

ေစာင့္ေနခဲ့တဲ့ ရက္ေတြက ေျမာက္မ်ား စြာပင္။ ကေန႔ အထိေတာ့ ေပၚမလာေသး။ 

သူမ ကိုယ္တိုင္လည္း သူမ ေယာက္်ား ျပန္လာ ဦးမယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္ ရမွာလား။ ဆက္ၿပီး ဆြဲကိုင္ 

ထားရဦးမလား စိတ္ထဲမွာ ႐ွိတဲ့ ဒြိဟကို တထစ္ခ် မဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ေသး။

သူမ ေယာက္်ား ေပ်ာက္သြား ခဲ့ပံုကို ဇာတ္လမ္း အစကို သူမက အခုလို ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ ေျပာျပ ခဲ့ပါတယ္။

“၂၅.၆.၂၀၁၅ နံနက္ေစာေစာ သူထြက္ သြားတယ္၊ သြားလိုက္တယ္။ မိုးေကာင္း မွာလည္း မဂၤလာေဆာင္ ႐ွိတယ္ 

ဆိုေတာ့ သူက မဂၤလာေဆာင္မွာ လက္ေဆာင္ ေပးထားၿပီး ရုံးကို သြားခဲ့တယ္။ ဘဏ္ေငြ ထုတ္ထား တာဟာလည္း 

ေပးစရာ ႐ွိတဲ့ လူက အရင္ ကတည္းက ေပးၿပီးၿပီ ၊ လက္မွတ္ ထိုးရဖို႔ ႐ွိေသးေတာ့ အဲဒါ လုပ္ရမယ္ ဆိုၿပီး ထြက္သြားတယ္၊ 

အဲဒီေန႔ ကတည္းက ထြက္သြားတာ အခုထိ ျပန္မလာေတာ့ဘူး” သူမက ေျပာျပသည္။

သူမအမ်ိဳးသားသည္ ေကာင္ခါ ေက်း႐ြာ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ ႐ြာအား ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ တပ္က လာေရာက္တာ 

႐ွိသလို အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စစ္တပ္၊ ရဲဘက္က လူေတြလည္း လာတတ္တာမ်ိဳး ႐ွိသည္။ 

အရင္ကလည္း သူမ ေယာက္်ားကို လာေမး ေနၾက။ သူမ ေယာက္်ား ေပ်ာက္သြားတဲ့ ေန႔ကလည္း ေအာက္၌ 

စစ္ေဘာင္းဘီႏွင့္ အေပၚတြင္ စြပ္က်ယ္ အက်ႌ ဝတ္ထားသည့္ လူမ်ား လာေရာက္ ေမးျမန္း ခဲ့ကာ သူမ ကိုယ္တိုင္ပင္ 

ဖုန္းဆက္၍ ေယာက္်ားအား မည္သည့္ ေနရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေမးျမန္း ခဲ့ေသးသည္ဟု သူမက ဆက္လက္ၿပီး 

ေျပာျပ ႐ွာပါတယ္။

“ကြ်န္မ အမ်ိ္ဳးသား ရုံးသြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ မိုးေကာင္း သြားလိုက္ၿပီလို႔ ေျပာေတာ့ 

မိုးေကာင္းသြားတာ ႐ိုး႐ိုး သြားတာလားလို႔ ေမးတယ္။ ကြ်န္မေတာ့ ဘဏ္႐ံုး သြားတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ 

ဖုန္းနံပါတ္လည္း ေတာင္းတယ္။ ခါတိုင္းလဲ သူတို႔ လာေတာင္း ေနၾက။ သူမရွိရင္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေတာင္းတယ္။ 

ကြ်န္မလည္း ေပးလိုက္တယ္။ အိမ္ေရွ႕မွာ ရပ္ၿပီး ဖုန္းဆက္ ျပတယ္။ ကြ်န္မ အမ်ိ္ဳးသားနဲ႔ စကား ေျပာျဖစ္ ၾကတယ္။ အခု 

နင္ဘယ္မွာလဲလို႔ ကြ်န္မ ေမးတယ္၊ သူလည္း အခုကြ်န္ေတာ္ မိုးေကာင္းမွာ ရွိေနေၾကာင္း အခုျပန္လာမယ့္ အေၾကာင္း 

အျပန္အလွန္ ေျပာေန ၾကတယ္။ ညေနပိုင္း ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္မ အမ်ိဳးသား ျပန္လာ မွာကို ကြ်န္မ ေစာင့္ေန ခဲ့တယ္။

ေပ်ာက္သြားတဲ့ ကြ်န္မ ေယာက္်ားကို
႐ွာေပးၾကပါ
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အဲဒီေန႔ ကတည္းက ကြ်န္မ အမ်ိဳးသား ျပန္မေရာက္လာ ေတာ့ဘူး”

သူမ ေယာက္်ားက ခရီးထြက္ ေနၾကမို႔ ၊ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပန္မေရာက္လာျခင္းကေတာ့ သူမ အတြက္ အထူး 

အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ ေပမယ့္ အခု တစ္ပတ္ၾကာလည္း မေရာက္လာေတာ့ စိုးရိမ္ မိလာတယ္။ 

အဖမ္းခံ လိုက္ရတာလား၊ အပစ္သတ္ ခံလိုက္ရတာလား၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာ အေတြးေတြနဲ႔ သူမ တစ္ေယာက္ 

ေယာက္်ားကို ႐ွာပံုေတာ္ ဖြင့္ရပါေတာ့သည္။ သို႔ေပမယ့္ အခ်ည္း အႏွီးသာ ကေန႔ အထိ သူမေယာက္်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 

သတင္း အစ အနေတာင္ မရခဲ့ဘူး။ သူမမွာ ေၾကကဲြစြာနဲ႔ တိုးတိတ္ ဆုေတာင္း ယံုက လြဲၿပီး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္႐ွာ။

သူမမွာ မိသားစုေရး ၊ ကေလးမ်ား အေရးက တဖက္ ၊ ေယာက္်ားက ေသမွန္း မသိ ႐ွင္မွန္း မသိ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ 

ေပ်ာက္သြားခဲ့တာကို ႐ွာရတာကဖက္ သူမအတြက္ အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြက အေမွာင္အမိုက္ အတိ။

ဗ်ာပါဒ ေတြနဲ႔ သူမ နမၼတီး ရဲစခန္းကို သြားၿပီး တိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ လူေပ်ာက္ ေၾကာ္ျငာ ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ကေန႔ အထိ အစအန 

မရေသး။ သူမ ေယာက္်ားကို ႐ွာပံုေတာ္ ဖြင့္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကို သူမက အခုလို ေျပာျပ ပါသည္။

“႐ံုးမွာ သြားေမးေတာ့ ဘာမွ အက်ိဳး အေၾကာင္း မသိခဲ့ ရဘူး။ ရဲစခန္း မွာလည္း သြားခဲ့တယ္။ သူတို႔က လူေပ်ာက္ 

ေၾကာ္ျငာ ေပးခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အမႈ လိုက္ရင္လည္း ကြ်န္မ တို႔က ႐ံုးပဲ သြားတတ္ေတာ့ သူတို႔က 

မသိဘူး ဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔လည္း ဘယ္မွာသြားၿပီး ေမးျမန္း ဖို႔လဲ မသိေတာ့ဘူး” ဟု ႐ွင္းျပ ႐ွာသည္။

သူမ ေယာက္်ား ျပန္ေရာက္လာႏိုး ေရာက္လာျငားနဲ႔ သူမ ေယာက္်ားနဲ႔ အတူ အဲေန႔မွာ ခရီးသြား ခဲ့တဲ့ သူမ ေယာက္်ား 

သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ကိုလည္း သူမ ေမးခဲ့ပါေသးသည္။ ဒါေပမယ့္  ဘာမွ ေရရာတဲ့ အေျဖ မရ။

သူမ ကေတာ့ သူမ ေယာက္်ားကို အစိုးရ တပ္က ဖမ္းဆီး သြားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ ေနပါတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္ သူမ 

ေယာက္်ားက ေက်း႐ြာ ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ KIA တပ္ဘက္က ႐ြာမွာ ေထာက္ပံ့ေၾကး (ဆက္ေၾကး) ေကာက္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံ လိုက္ရတယ္ဟု သူမ ယံုၾကည္ ေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို အခုလို ေျပာျပပါသည္။

“ကြ်န္မတို႔ ႐ြာမွာ KIA အဖြဲ႕ကေန ေငြျဖတ္ပိုင္း လာေကာက္တဲ့ သတင္းရတဲ့ အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို အေၾကာင္း မၾကား 

သတင္းမပို႔လို႔ KIA နဲ႔အဆက္အသြယ္ ႐ွိတယ္ဆိုၿပီး ႐ံုးက လူေတြ ေခၚၿပီး သြားတဲ့ အခါ သူ႔အေဖာ္လည္း မပါဘူး 

ဆိုေတာ့ ဒီလုိလုပ္ၾကံ ခံရတယ္။ အဓိကေတာ့ ရြာမွာ ေငြျဖတ္ပိုင္း လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေလး 

ငါးရက္ တပတ္ေလာက္ ေကာက္ခဲ့ ၾကတယ္။ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ ေခၚဖို႔ အေၾကာင္းေတာ့ မရွိဘူး” ဟု သူမ ထင္ျမင္ခ်က္ကို 

ေျပာျပ ႐ွာသည္။

သူမတြင္ကေလး ႐ွစ္ေယာက္ ႐ွိၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ ဆံုးပါး သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အငယ္ဆံုး ကေလးအား ေမြးဖြားစဥ္က သူမမွာ 

ဗိုက္ခြဲ ေမြးဖြား ခဲ့ရၿပီး သူမ ေယာက္က်ား ေပ်ာက္ဆံုး သြားခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္မွာ (၆) လသားခန္႔ပင္ ႐ွိေသးသည္။ 

ယခုတြင္ ထိုအငယ္ဆုံး ကေလး သည္ပင္ (၁) ႏွစ္ခန္႔ ႐ွိေနၿပီ။ သူမ ေယာက္်ား သတင္း အစအန မရပဲ ေပ်ာက္ဆံုး 

သြားသည္မွာ (၆) လပင္ ၾကာခဲ့ၿပီ။

ဒီအေတာအတြင္း ဗိုက္ခြဲ ေမြးဖြား ထားခဲ့ရသျဖင့္ သူမမွာ အလုပ္ၾကမ္းလည္း မလုပ္ႏိုင္ ၊ ကေလး မ်ားကို ႐ွာေဖြ 

ေကြ်းေမြးဖို႔ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြား ထားသည့္၊ မလႈပ္႐ွား ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ၾကားမွ ဒုကၡ မ်ားစြာ ေရာက္၍ ျဖတ္သန္း 

ေက်ာ္လႊား ခဲ့ရသည္။ ယခုတိုင္ သူမေယာက္်ား ျပန္လာႏိုး ၊ ျပန္လာႏိုးနဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ လ်က္သာ ႐ွိေပမယ့္ ၊ ထိုေမွ်ာ္လင့္ 

ခ်က္ကို တိုက္စား သြားတဲ့ အခ်ိန္ ၾကားမွာ မႈန္ဝါးဝါး ျဖစ္လာ ေနေလၿပီ။ ဒီအေၾကာင္းကို အခုလို ဆက္ေျပာျပ ပါသည္။
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“ သူျပန္လာမယ္လုို႔ ေမ်ွာ္လင့္ ခဲ့တယ္။ ကေလးေတြကို ကြ်န္မ တေယာက္တည္း ဘယ္လို ရွာေကြ်း ရမယ္။ ခံစားခ်က္ 

ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပဲ၊ ေန႔ည မအိပ္ရဘူး။ အိပ္ရင္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ စဥ္းစားၿပီး 

ကေလးေတြ ပညာေရး အတြက္ ဘယ္လို လုပ္ေပး ရမလဲ ဆိုတာကို ေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ တေန႔မွာေတာ့ 

ေတြ႕မွာပါ၊ မေတြ႔ဘူး ဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာ ပါပဲလို႔ စိတ္ကို ေျဖေလ်ာ့ရုံပဲ ရွိေတာ့တယ္” ဟု သူမက မ်က္ရည္ဝဲဝဲႏွင့္ 

ေျပာျပ ႐ွာသည္။

သူမရဲ့ မ်က္ရည္ ဝဲဝဲမွာေတာ့ သူမေယာက္်ား ျပန္လာမွာကို ေစာင့္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြက တဖိတ္ဖိတ္ 

လင္းလက္လ်က္။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တကယ္ အသက္ဝင္ လာႏိုင္မလား ဆိုတာေတာ့ အေျဖမ႐ွိတဲ့ ပုစၧာ တစ္ပုဒ္သည္သာ။
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မုဆိုးမ ဆိုတဲ့ အမည္းစက္ ႀကီးေၾကာင့္ သူမရဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး အၾကား ျဖစ္ေနရတဲ့ အိမ္တြင္းေရး ျပသနာ ေတြကို 

(၁၁)ႏွစ္ ၾကာ ခါးစည္း ခံရင္းက ဒီဘဝက မ႐ုန္းထြက္ ႏိုင္ေသး ၊ ႐ုန္းထြက္မယ္လို႔ စဥ္းစား လိုက္တိုင္း သားသမီးေတြ 

မ်က္ႏွာကို ေျပးျမင္ရင္း ၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အနာဂတ္ဆီ ေရာက္ဖို႔  သူမတေယာက္ ဒီဝဲဂယက္မွာ တဝဲ 

လည္လည္သာ။

တအိုး တအိမ္ ထူေထာင္ၿပီး သားႏွင့္ မယားႏွင့္ မိသားစု ဘဝမွာ ပိုင္ဆိုင္ လိုက္ရတဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ဆိုတာ သူမ အတြက္ေတာ့ 

ရယ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ျပက္လံုး တလံုး သည္သာ။ 

သူမ ဘဝမွာ ပထမ အိမ္ေထာင္နဲ႔ ကြဲၿပီး ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ တည္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ခု စလုံးက အဆင္မေျပ ၊ ကေန႔ အထိ 

လင္သားရဲ့ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္မႈကို ခါးစည္း ခံရင္း သည္းခံျခင္းျဖင့္သာ အရာ အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ ေနရသည္။ တခါ 

တေလ ႏွိပ္စက္မႈေတြကို တုန္႔ျပန္ဖို႔ သူမ စဥ္းစားခဲ့ေပမယ့္ အားျခင္းက မမွ် ၊ ႀကိဳးစားမႈက အရာမထင္ တေန႔ႏွင့္ တေန႔ 

သူမ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ဆင္းရဲစရာ အပံုအပင္ႏွင့္သာ ေ႐ွ႔ဆက္ ေနရသည္။

ဒီအေၾကာင္းကို သူမက အခုလို ေျပာျပ ႐ွာသည္။

“ ၁၁ ႏွစ္ရွိၿပီ ဒီအိမ္ ေရာက္တာနဲ႔ ခံစားရၿပီေလ၊ ကြၽန္မကို သူ႐ိုက္ရင္လဲ သည္းခံ ေနမွာပဲ၊ အကယ္၍ ကြၽန္မ 

ကေလးေတြကို ထားခဲ့ရင္ ကေလးေတြ ဒုကၡေရာက္မယ္၊ ပညာမတတ္ဘဲ ေနမယ္။ ေသရင္လည္း ဒီမွာပဲ ေသရ 

ေတာ့မွာေပါ့” ဟု ေဆြးေဆြး ေျမ့ေျမ့ ေျပာျပ ႐ွာသည္။

လူသား တစ္ေယာက္ အဖို႔ ႐ိုက္ႏွက္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရလွ်င္ နာက်င္ တတ္ၾကမည္ တည္းသာ။ သို႔ေသာ္လည္း 

နာက်င္ သည္ကို သူမ ႀကိတ္မွိတ္ ခံရင္း သူမ သားသမီးေတြ အနာဂါတ္ လွပမယ့္ ေန႔တေန႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနမိသည္။

အမွန္ေတာ့ သူမ မုဆုိးမ ျဖစ္ခဲ့တာ အျပစ္လားလို႔ ေမးလွ်င္ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္ ကတည္းက သူမ မွာ ကေလး 

တေယာက္ႏွင့္ မုဆိုးမမွန္း တ႐ြာလံုး သိသည္။ ထိုအေျခအေနကို လက္႐ွိ သူမ ေယာက္်ားႏွင့္ သူမ၏ ေယာကၡမ တို႔က 

သိၿပီးသားပင္ ျဖစ္၍ သူမ ေယာက္်ား (ထိုစဥ္က လူပ်ိဳ) ႏွင့္ ေပးစားရန္ စီစဥ္ ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို သူမက ယခုလို 

ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပ ပါတယ္။ 

“ကြ်န္မအရင္တုန္းက မုဆိုးမျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မ ေယာက္်ားကလူပ်ိဳေပါ့။ ကြ်န္မထက္ ၄ နွစ္ငယ္တယ္။ 

ကြ်န္မေယာက္်ားရဲ့ အေဖ (ေယာကၡထီး) က ငယ္ငယ္ ကတည္းက ဆုံးသြားေတာ့ ကြ်န္မ ေယာကၡမက 

ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပန္ျပဳ တာေပါ့။။ ကြ်န္မေယာက္်ား သားအမိက ကြ်န္မကို ႀကိဳက္တယ္ေပါ့။ သူ႔သားက ကြ်န္မကို 

ႀကိဳက္ေၾကာင္း သူ႔အေမကိုေျပာေတာ့ သူ႔အေမ ကလည္း သေဘာတူ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔တေတြ ယူၾက 

တာေပါ့။ မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲေတြ လုပ္ၿပီး ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို႔ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္က ေယာကၡမနဲ႔

မုဆိုးမမို႔ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရတာက 
အစဥ္အလာ တခုလား 
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အတူ မေနရ ဘူးေလ။ အတူမေနေတာ့ ရန္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းလဲ မရွိဘူး” ဟု ဆိုပါတယ္။ အခု က်ေတာ့မွ ထိုသူမ၏ 

အမည္းစက္ ႐ွိခဲ့သည့္ မုဆိုးမ ဟူသည့္ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္၍ ရန္႐ွာျခင္း ခံေနရ သည္မွာ သူမအဖို႔ ႀကိတ္မႏိုင္ 

ခဲမရ ျဖစ္ေနရသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမ ေယာကၡမမွ စကားနာ ထိုးတတ္ပံုကို အခုလို ေျပာျပသည္။

“သူ႔အေမက သားရယ္ သားမိန္းမက မုဆိုးမ မို႔လို႔ အေမက ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မခ်ႏိုင္ဘူး၊ မေကာင္းတဲ့ မိန္းမကို ယူမိလို႔ 

ငါ့သား ဒုကၡေရာက္ ေနရၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီမိန္းမနဲ႔ေတာ့ သားမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ယူ ရလိမ့္မယ္ေနာ္ 

ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္” ဟု သူမက ေျပာျပသည္။

သူမ မုဆိုးမ ျဖစ္ေနမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ပင္ တခ်ိန္က သူ႕သားလူပ်ိဳႏွင့္ ေပးစားခဲ့ၿပီး ယခုမွပင္ ဒီလို စကားေတြ ေျပာၿပီး 

သူမႏွင့္ သူမေယာက္်ားၾကား အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေျပာဆို ေနသည့္ သူမ ေယာကၡမကို သူမ စိတ္ကုန္ 

ေပမယ့္ သူမဘာမွ မတတ္ႏိုင္ ၊ ေယာက္်ား ကိုယ္ႏႈိက္ကလည္း သူ႔အေမဘက္ ပါေနေတာ့ သူမမွာ အားကိုးစရာက 

မ႐ွိေတာ့။ 

ပို၍ ဆိုးသည္မွာ သူမ ေယာက္်ားသည္ လူသား မဆန္စြာပင္ သူမအား ႐ိုက္စက္ ညွင္းပန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူမ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ၌ပင္ ႐ိုက္ႏွက္ ညွင္းပန္း ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအေၾကာင္း သူမက အခုလို ျပန္ေျပာျပသည္။

“ပါးစပ္ကြဲေအာင္ တစ္ခါ ႐ိုက္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ မွာလဲ ေတာ္ေတာ္ေဝးတဲ့ ေနရာ ဟိုးတိုင္ (အိမ္တိုင္ကို 

လက္ညိွးထိုးျပ၍) ေလာက္ထိကို ကြၽန္မကို ကန္လိုက္တာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေကာင္းလို႔ ပ်က္မက်ခဲ့တာ။ 

ေခါင္းေတာ့ တိုင္နဲ႔ တိုက္မိလို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေမ႔သြား ခဲ့တယ္ အဲဒီအခ်ိန္မွာလည္း ကြၽန္မက ေၾသာ္ 

သူမစဥ္းစားတတ္ေသးလို႔ ဟုတ္တယ္ဆိုၿပီး သည္းခံတယ္ တေန႔ေတာ့ သူစဥ္းစား တတ္လာ မွာပါလို႔ ထင္ခဲ့တယ္။ 

အခုထိ သူက သူနည္းနည္း စိတ္တို လာၿပီး ဆိုရင္ အရက္ နည္းနည္း ေသာက္ခဲ့ၿပီး ဆိုရင္ ကြၽန္မကို လာကန္တယ္ 

႐ိုက္တယ္။ သူမ်ားေတြ႔ တဲ့ေနရာမွာ မ႐ိုက္ဘူး သူမ်ား အိမ္ကို အလည္လာတဲ့ အခ်ိန္ မ႐ိုက္ဘူး ျပန္သြားၿပီ ဆိုရင္ 

႐ိုက္ၿပီး ကြၽန္မကို ဆံပင္မွာ ဆြဲၿပီး ႐ိုက္ၿပီ” ဟု အိမ္တြင္းေရး ဒုကၡ အေၾကာင္းကို ေျပာျပ ႐ွာသည္။

သူမ ေယာကၡမကား အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္ႏွင့္ ၊ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ယူသည့္ ေယာက္်ား ဆံုးၿပီး ခ်ိန္မွ စ၍ သူမက 

သနား၍ အိမ္ေပၚ ေခၚတင္ မိသည့္ အခ်ိန္က စၿပီး ဤျပသနာမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ႀကံဳလာခဲ့ရသည္။

ယခု သူမေနသည့္ အိမ္သည္ကား သူမ၏ အေမြဆိုင္အိမ္ႏွင့္ၿခံ ထိုၿခံကိုလည္း သူမ ေယာကၡမမွ သူမသားကို ယူၿပီးမွ 

ပိုင္ဆိုင္ ထားရျခင္း ျဖစ္၍ သူမသားသာ ပိုင္သည္ဟု ေျပာကာ သူမကို ေမာင္းထုတ္ တတ္သည့္ အေၾကာင္း အခုလို 

ေျပာျပသည္။

“၂၀၁၂ မွာ ကြ်န္မေယာက်္ားရဲ့ ပေထြး ဆံုးသြား ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မလဲ ေယာကၡမကို သနားလို႔ ကြ်န္မတို႔ အိမ္ကို ေခၚယူ 

ခဲ့တယ္။ အခုက်ေတာ့ သူက ဒီၿခံ၀န္း ႀကီးကုိ ကြ်န္မ ၿခံ၀န္းပဲ ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္။ ေခြ်းမ မင္းထြက္ သြားပါ။ မင္းကေလး 

ေတြကိုလဲ မင္းႀကိဳက္တဲ့ ေနရာ ေခၚသြား လိုက္ပါ ဆိုၿပီး ေျပာေနတယ္။ ကြ်န္မတို႔ သားအမိ ေတြပဲ ေနရင္ ေပ်ာ္တယ္တဲ့။ 

သူက မင္းဒီအိမ္နဲ႔ ၿခံကို မရသင့္ ဘူးတဲ့။ မင္းက မုဆိုးမပဲ ကြၽန္မ သားက အပ်ဳိယူတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အပ်ဳိယူတယ္ 

ဆိုေတာ့ ေပးမယ္ မုဆိုးမမို႔လို႔ မေပးႏိုင္ဘူးတဲ့ တစ္စက္မွ မေပးႏိုင္ ဘူးတဲ့၊ သူ႔သား ကိုလည္း သားရယ္ မင္းက 

သနားစရာ၊ ကေလး ဒီေလာက္ အမ်ားႀကီး မင္းတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေကြ်း ေနရတယ္၊ ေျပာေတာ့ သူ႔သားက ကြ်န္မ 

စကားတစ္ခြန္းမွ ေျပာလို႔ မရဘူး။ကြ်န္မကိုပဲ ရန္စ တာေပါ့ေနာ္” ဟု ေျပာျပသည္။

သူမ ေယာက္်ား ကလည္း ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္ စီးပြားေရး လုပ္ေနသည္လည္း မဟုတ္၊ သံုးဘီးကား ေမာင္းသည္ ၊ 

တပတ္ကို (၅၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ အိမ္ကို ေထာက္ပံ႔သည္။ ထိုေငြ (၅၀၀၀) ျဖင့္ သူမတေယာက္ အိမ္၏ မိသားစု 

စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖ႐ွင္းရသည္။ တဖက္၌လည္း ဝက္ေမြး၍ အပိုဝင္ေငြ ရေအာင္ တဖက္တလမ္းက ဝင္ေငြ ႐ွာသည္။
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ထိုအထိ သူမကား မည္သို႔မွ် ျပသနာမ႐ွိေပ။

အဆိုးဆံုးကား ေယာက္်ားမွ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ေနျခင္းသည္သာ။ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ညွင္းပန္း 

ႏွိပ္စက္ေနသည္ ဟူေသာ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကား မ႐ွိပဲ စိတ္မထင္လွ်င္ မထင္သလို ႐ိုက္ႏွက္ ညွင္းပန္း 

ေနျခင္းကို သူမ မခံခ်ိ မခံသာ။

တခါတုန္း ကလည္း ေယာက္်ား မိန္းမ အတူေနခ်င္၍ လူပံုအလယ္၌ အ႐ွက္ခြဲ၍ ႐ိုက္ႏွက္ ခဲ့သည့္ အျဖစ္ တခုကိုလဲ 

ယခုလို ျပန္ေျပာျပသည္။

“ဟိုတေလာ တုန္းကလဲ ညမွာ ကြၽန္မနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က လူတခ်ဳိ႔နဲ႔ စေလာင္း ဗီဒီယို ၾကည့္ေနတယ္ လူလည္း 

ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္ အဲဒီ ညလည္း သူက ကြၽန္မ ထဘီကို လာဆြဲ ခြၽတ္တယ္ ဆိုေတာ့ ကြၽန္မက ႐ွက္တယ္ေလ။ 

မင္းဒီလို မလုပ္နဲ႔ သူမ်ားလည္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာေတာ့ သူက ကြၽန္မကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးတယ္၊ လာေႏွာက္ယွက္ ေနတယ္၊ 

ကြၽန္မက ရန္ျဖစ္လာမွာစိုးလို႔ အျပင္ ထြက္သြားတယ္။ သူကလည္း ျပတင္းေပါက္ ကေန ခုန္ထြက္ခဲ့ၿပီး ၿခံစည္း႐ိုး နားမွာ 

ကြၽန္မကို အားရ ပါးရ လာ႐ိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာ ကိုလည္း အဆက္မျပတ္ ထိုးႀကိတ္ၿပီး ကန္လည္းကန္ဆိုေတာ့ ကြၽန္မက 

မထႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု သူမက ေျပာျပသည္။

သူမ ေယာက္်ားက ႐ိုက္ႏွက္သည့္ အခါ မ်က္ႏွာကို အဓိက ထား၍ ႐ိုက္သည္ ၊ မနက္ဆိုလွ်င္ မ်က္ႏွာေယာင္ကိုင္း၍ 

သူမမွာကား အျခား ရပ္ကြက္႐ွိ လူမ်ားကို မ်က္ႏွာ မျပရဲ၊ ေအာ္မည္ဟု ႀကံလွ်င္ လည္ပင္းကို ညွစ္၍ မ်က္ႏွာကို 

အဆက္မျပတ္ ထိုးကာ ႐ိုက္ႏွက္ တတ္ေၾကာင္း သူမ ေျပာျပသည္။

ယခင္ အိမ္ေထာင္က်စဥ္က သူမ ကေလး တစ္ေယာက္ ရခဲ့သည္။ ယခု ေယာက္်ားႏွင့္ ကေလး (၃) ေယာက္ 

ထပ္ရထားက ကေလး ေလးေယာက္၏ ေ႐ွ႔ေရးႏွင့္ အနာဂါတ္ကို ေတြးပူရင္း သူမ ေယာက္်ား၏ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္မႈကို 

ႀကိတ္မွိတ္ ခံေနရသည္။ တခါတရံ ထိုအျဖစ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ သြားခ်င္ သည္ဟု သူမ စဥ္းစားခဲ့ဖူးသည္။

“ကြ်န္မ ခံစားေနရတာက အရမ္း မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကြ်န္မ ခံစားရတဲ့ အရာေတြကို အရမ္း သည္းခံၿပီး စိတ္ထဲမွာ 

သို၀ွက္ထား ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သည္းမခံ နိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ တခါတေလေတာ့ ေဒါသ ထြက္ၿပီး ေျပာမွား ဆိုမွားတာေတြ 

ရွိပါတယ္” ဟု သူမက ညဥ္းတြား ႐ွာသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေသာ မိသားစု ဘဝကို တေန႔ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟုသာ  ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေယာက္်ား ျဖစ္သူ၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈ၊ 

ညွင္းပန္းမႈကို ဆက္၍ ခံစား ေနရဆဲပင္။ 

မုဆိုးမ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေယာကၡမ၏ ေလာဘ တက္သည့္ အေျခအေန ေအာက္တြင္ သူမ၏ မိသားစု ဘဝ၏ ေပ်ာ္႐ႊင္ေရးကို 

ထိုးေကြ်းခဲ့ရသည္။ တရက္မဟုတ္ ၊ ႏွစ္ရက္ မဟုတ္ ၊ တႏွစ္လည္း မဟုတ္၊ ယခုဆိုလွ်င္ (၁၁) ႏွစ္သို႔ တိုင္ခဲ့ၿပီေလ။
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သူမအတြက္ ေလာကဓံ တရားႀကီးရဲ့ အ႐ိုက္အခတ္ကေတာ့ သူမရဲ့ ခင္ပြန္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲလာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း 

ပိုလို႔ ခါးသက္စြာ ခံစား လာရတယ္။ 

မိသားစု အေရး ၊ ကေလးပညာေရး ၊ အိမ္အတြက္ ဝင္ေငြ ဒါေတြဟာ သူမ တစ္ေယာက္တည္း ေပၚမွာ မီခို ေနရ 

ပါေတာ့တယ္။ သူမေယာက္်ား ကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး (စိတ္ၾကႊေဆးျပား) သံုးစြဲ လာၿပီးေနာက္ အလုပ္လုပ္လို႔ ရတဲ့ 

ဝင္ေငြ ေတြကို ေဆးသုံးဖို႔ အတြက္သာ အဓိက ထားလာေတာ့ မိသားစု ဝင္ေငြကို ရဖို႔ သူမတစ္ေယာက္တည္း ႐ုန္းကန္ 

ရပါ ေတာ့တယ္။

သူမရဲ့ ေယာက္်ား မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔က) ေလာက္ကမွ စၿပီး သတိထားမိတယ္ 

ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“စသုံးစြဲခ်င္းေတာ့ ကြ်န္မမသိရပါဘူး။ အငယ္ဆုံးသားေလး ၂နွစ္ေလာက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ့ အမူအရာေတြက 

ပ်က္ခဲ့တယ္။ အလုပ္လုပ္လို႔ ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကြ်န္မကို မေပးေတာ့ ပါဘူး။ ကြ်န္မမွာ ကေလးငယ္နဲ႔ စၿပီး 

စား၀တ္ေနေရးကို ရွာေဖြခဲ့ရတယ္” ဟု ႐ွင္းျပ ပါတယ္။

အႀကီးဆံုးသားက (၅) တန္း အ႐ြယ္ ေက်ာင္းေနကေလး၊ အလတ္က (၂) တန္း အ႐ြယ္ ေက်ာင္းေန ကေလး အငယ္ဆံုး 

ကေလးက (၃) ႏွစ္ သာသာေလး။ ဒီကေလးေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္မႈ ကိစၥ အဝဝကို နင့္ေနေအာင္ ႐ုန္းကန္ ရရင္း သူမ 

တေယာက္ ေလာကဓံ ဇာတ္ခံုရဲ့ အထု အေထာင္း ေအာက္မွာ အၿမဲတမ္း “ေပ” အျဖစ္ ခံရသည့္ ဖက္ကသာ။

ဝင္ေငြ မ႐ွိရင္ မျဖစ္တဲ့ မိသားစု တခု အတြက္ ဝင္ေငြ ရႏိုင္မယ့္ ပင္မ ရပ္တည္မႈဟာ သူမ ဆီမွာ လံုးဝ မီွခို လာရ 

ပါေတာ့တယ္။ ကေလးတဖက္နဲ႔ မိသားစု ဝင္ေငြ ရေအာင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႐ွာေဖြ ရပံု အေၾကာင္းကိုေတာ့ 

သူမက အခုလို ဖြင့္ေျပာျပ ပါတယ္။ 

“ကြ်န္မက ေတာသြားၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေကာက္ေရာင္းတယ္။ မိုးတြင္းဆိုရင္ ေကာက္စိုက္ လိုက္ရ ပါတယ္။ 

ေကာက္စိုက္တာ တစ္ရက္ကို ၃၀၀၀ ရတယ္။ ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ ၿပီးေတာ့ ဒညင္းသီး ေကာက္ေရာင္းတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ 

ဒညင္းၿခံ မရွိေတာ့ဘူး။ သူမ်ား အခင္းေတြမွာ လိုက္ခူး ရပါတယ္။ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြ ၿခံမသြား ခင္မွာဘဲ လူအလစ္မွာ 

တက္ခိုးၿပီး ခူးရတယ္။ ၿခံပိုင္ရွင္ လိုက္လို႔ ထြက္ေျပးရတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ ပါဘူး။ ခိုးခဲ့တဲ့ ဒညင္းသီး 

က်ျပန္ေတာ့ ကြ်န္မ ကိုယ္တိုင္ သြားမေရာင္း ရပါဘူး။ သြားေရာင္းမယ္လို႔ ေျပာေတာ့ ကြ်န္မကို မလိုက္ခိုင္းဘဲ 

သူတစ္ေယာက္တည္း သြားေရာင္းၿပီး ပိုက္ဆံကို ေဆးသံုးၿပီး ျပန္လာတယ္။

ရက္ေတြေပါင္း မ်ားစြာ သူမတစ္ေယာက္ ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ ခံရင္း ၊ တခ်ိဳ႔ ေန႔ေတြမွာ ဝင္ေငြ မ႐ွိလို႔ ထမင္းငတ္ရတဲ့ 

ရက္ေတြနည္း ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ မိသားစု ဝင္ေငြနဲ႔ ၿခိဳးၿခံေခြ်တာရင္း ၊ သားႀကီးကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား

မူးယစ္ေက်းကြ်န္ ခင္ပြန္းသည္နဲ႔
ကြ်န္မဘဝ ခါးခါး 
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ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသား အျဖစ္ ထားခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါေတာင္ တခ်ိဳ႔ တခ်ိဳ့ေန႔ရက္ေတြမွာ သားလတ္နဲ႔ သားငယ္ကို ေကြ်းဖို႔ 

ပိုက္ဆံ မ႐ွိလို႔ မိသားစုေတြ ထမင္းငတ္ရတာလဲ အေခါက္ေခါက္ အခါခါ။ မိုးတြင္းရာသီမ်ိဳးဆိုရင္ သူမအတြက္ ဝင္ေငြ 

႐ွာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲတဲ့ ရာသီ တခုပါ။

ဘယ္လိုပဲ မိသားစု ဒုကၡေတြနဲ႔ ထမင္း မငတ္ဖို႔ အတြက္ ဝင္ေငြ အလ်ဥ္မီေအာင္ ႐ွိေနဖို႔ ႐ုန္းကန္ ေနရေပမယ့္ 

ခင္ပြန္းသည္ ကေတာ့ ေဆးသံုးၿမဲသာ။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲ မႈေၾကာင့္ အၿမဲတေစ ေငြလိုေနတဲ့ သူမ ရဲ့ ခင္ပြန္း အတြက္ 

သူမဝင္ေငြဟာ ေငြတြင္းႀကီး တခုအလားေပါ့။ အကယ္၍ ခင္ပြန္း ေတာင္းတဲ့ ေငြမေပးႏိုင္ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ ? 

“ကြ်န္မကို ရိုက္ပါတယ္။ ျပန္ခံၿပီး လုံးေတာ့လည္း ေယာက္်ားအားနဲ႔ မိန္းမ အားက မယွဥ္နိုင္ေတာ့ ကြ်န္မပဲ အနာခံ 

ရပါတယ္။ တစ္ေခါက္ဆုိရင္ ကြ်န္မ ေခါင္းကြဲ သြားတယ္ ၄ ခ်က္ ခ်ဳပ္ရတယ္။ ဆရာ၀န္ကို ေဆးဖိုး မေပးနိုင္လို႔ 

ေဆးလည္း ဆက္ၿပီး မထိုးရ ပါဘူး။ ရပ္ရြာမွာ တာ၀န္က်တဲ့ သားဖြား ဆရာမ ဆီမွာပဲ ေဆးစားၿပီး အနာက်က္ေအာင္ 

လုပ္ခဲ့ရတယ္”

ဒီလို ခင္ပြန္း ျဖစ္သူရဲ့ ႏွိပ္စက္မႈ ဒဏ္ကို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ နီးပါး သူမအေနနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ ရပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ရဲ့ 

ေဆးသံုးဖို႔ ပိုက္ဆံ လုိအပ္ခ်က္ဟာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ကို ျဖစ္ေစဖို႔ တြန္းအား ေပးေနသည့္ အလားပင္။ ခင္ပြန္း 

သည္အတြက္ ေဆးသုံးရေရး သည္သာ အဓိက။ ေဆးသံုးဖို႔ အတြက္ ဝင္ေငြကို မရရေအာင္ ႐ွာတတ္တဲ့ ခင္ပြန္း 

အေၾကာင္းကို သူမက အခုလို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပပါတယ္။

 “အိမ္မွာ ၀ယ္ထားတဲ့ ဆန္ရွိရင္ ဆန္ခိုးေရာင္း ပါတယ္။ ျပာသိုလေပး ထံမွ ယူထားတဲ့ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ ေတြကို 

ခိုးေရာင္းပါတယ္။ (ျပာသိုလေပး ဆိုသည္မွာ မႏၱေလးဘက္မွ ပစၥည္း သယ္လာၿပီး အေၾကြး ခ်ၿပီး ၄- ၅ လခန္႔မွ 

ေငြလာေကာက္ ခံျခင္း) ေဆးသံုးဖို႔ ပိုက္ဆံနည္း ေနရင္ အရက္ကို မူးေနေအာင္ ေသာက္ၿပီး ျပန္လာတယ္။ 

အိမ္ေရာက္ရင္ရွိတဲ့ အိုးခြက္ ပန္းကန္ေတြ ႐ိုက္ခြဲတယ္။ ျပႆနာ ရွာလြန္းလု႔ိ ကြ်န္မတို႔ သားအမိေတြ သူမ်ား အိမ္မွာ 

အိပ္ရ ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ သားအမိ ထမင္း ငတ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ ပါဘူးရွင္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို အကူညီ 

ေတာင္းမယ္ ဆိုရင္လည္း ကြ်န္မ အမ်ိ္ဳးေတြ မရွိဘူး။ ကြ်န္မရဲ့ မိဘ ေဆြမ်ိဴး ေတြက ျမစ္ႀကီးနား ဘက္ျခမ္းမွာ ေနတာ 

ဆိုေတာ့ ကြ်န္မမွာ ေယာက္်ားဘက္က ေဆြမ်ိ္ဳး ဘက္မွာပဲ ေနရပါတယ္”ဟု မ်က္ရည္ ဝဲဝဲႏွင့္ ႐ွင္းျပ ႐ွာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ့ သားေကာင္ အျဖစ္နဲ႔ တေန႔ထက္ တေန႕ ေက်းကြ်န္ ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္လာတဲ့ သူမရဲ့ ခင္ပြန္း 

အတြက္ေတာ့ ကေလးပညာေရး ၊ မိသားစု စားဝတ္ ေနေရး ဘာဆို ဘာကိုမွ စဥ္းစားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ၊ အသိဥာဏ္တို႔ကား 

မဲ့လ်က္။ ခင္ပြန္းသည္ သည္ကား တေန႔ႏွင့္ တေန႔ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစဲြလို႔ ရေအာင္ ဘယ္နည္းႏွင့္ ဘယ္လို ေငြရမလဲ 

ဆိုသည္သာလွ်င္။

ခင္ပြန္းသည္ ေငြမရမက ႐ွာတဲ့ ပံုစံေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း သူမက ရင့္နင့္စြာနဲ႔ အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“အိမ္မွာ ၀က္မ (၂) ေကာင္ ေမြးထား ပါတယ္။ တစ္ခါ သားခ်ရင္ ၄လၾကာပါတယ္။ သားေပါက္ၿပီး ၄-၅ ရက္ (သို႔) ၂ 

လေလာက္မွ တစ္ေကာင္ကို သုံးေသာင္း သံုးေသာင္းခြဲ ေရာင္းရတယ္။ ၀က္ကေလး ၆ ေကာင္ ေပါက္ပါတယ္။ ကြ်န္မ 

စပါးရိတ္သြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခိုးၿပီး ေရာင္းစား ပါတယ္။ ကြ်န္မ စပါးသြားမရိတ္ ခင္မွာ လယ္ရွင္ထံမွာ စပါးရိတ္ခ 

ႀကိဳတင္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ကို ထုတ္ၿပီး ဆန္၊ဆီ ဟင္းခ်က္စရာ ၀ယ္ၿပီး ပိုေငြ သုံးေထာင္ကို သူ႔ရဲ့  ေဆးသံုးဖို႔ ယူသြား 

ပါတယ္။ (၅) ရက္ ၾကာတဲ့ အခါမွာ သူမ်ားက လယ္ေတာမွာ မင္းေယာက္်ား ၀က္ကေလးေတြ ဖမ္းေရာင္း ေနတယ္လို႔ 

လာေျပာေတာ့ ကြ်န္မ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လာတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္မ အိပ္တဲ့ အိမ္ယာမွာ ပိုက္ဆံ (၄၀၀၀၀) 

ထားထား ေပးတယ္။ အဲဒီ ညမွာ သူလုံး၀ အိမ္ျပန္ မအိပ္ပါဘူး။ မနက္ မိုးလင္း ျပန္လာတယ္။ ကြ်န္မက သူ႔ကို 
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ေမးၾကည့္ေတာ့ ၀က္ (၂) ေကာင္ဖိုး ပိုက္ဆံဟာ  တစ္ေကာင္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေခြး ကိုက္တယ္တဲ့။ 

က်န္တစ္ေကာက္က ေပ်ာက္သြားတယ္လို႔ ကြ်န္မကိုလိမ္တယ္”

ခင္ပြန္းသည္ရဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးတဲ့ ျပသနာေၾကာင့္ အေမရဲ့ အေဖ ရန္ျဖစ္ရ ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ မ႐ွိတဲ့ မိသားစု 

အသိုက္အၿမံဳထဲမွာ ႀကီးျပင္း ေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ ပညာေရး သည္လည္း မလွမပ။ ကေလးေတြခမ်ာလည္း စာႀကိဳးစား 

လိုစိ္တ္မ႐ွိ ၊ တခါက ကေလးက အိမ္စာ မလုပ္လို႔ ဆရာမက ႐ိုက္မည္ ဆိုေတာ့မွ “ အေမနဲ႔ အေဖ အိမ္မွာ ရန္ျဖစ္ေနလို႔ 

အိမ္စာ မလုပ္ရေၾကာင္း” ကို သိမွ အတန္းပိုင္ ဆရာမ ခမ်ာလည္း ဂ႐ုဏာ သက္ရတဲ့ အျဖစ္ေတြ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ဝက္ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ က်ဴ႐ွင္ဖိုး သြားေပးေတာ့ ဆရာမမွာ သနား႐ွာလို႔ထင့္ ၊ မုန္႔မိုး (၂၀၀၀) ျပန္ေပး 

ခဲ့႐ွာသည္ကို ၊ ထိုပိုက္ဆံ (၂၀၀၀) အားလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးဖို႔ ခင္ပြန္းသည္က ယူသြားခဲ့ရသည့္ ခါးသက္စရာ 

ေန႔ေတြ သူမဆီမွာ တပံုတပင္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခု သူခင္ပြန္း တေယာက္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ဖို႔ “မက္သဒုန္း” ေတြ ေသာက္ေနၿပီ ဆိုသည္ဟု 

သူမတေယာက္ တိုးတိတ္စြာ ငိုေၾကႊးရင္း မပီတပီေလး ေျပာျပ သြား႐ွာ ေလသည္။

သူမရဲ့ ရင္ထဲမွာေတာ့ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေက်းကြ်န္ ကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝကို 

တည္ေဆာက္ထားဖို႔ ထား႐ွိတဲ့ မ်က္ဝန္း ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လင္းလက္ခြင့္ ရမယ့္ 

တေန႔ကိုေတာ့ သူမ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ရဦးမလဲ ဆိုတာ ………………………
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သူမသည္ ေရရွင္ရြာသစ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္ရွင္မ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူမွ 

မူးယစ္ေဆးဝါးအမွုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရေသာေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစု ၇ေယာက္ရွိၿပီး သား ၄ေယာက္ 

သမီး ၁ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ပင္မစီးပြားေရးမွာ ယာခင္းစိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရာသီမေရြး မိုးေကာင္းေဈးတြင္ ပန္းႏွင့္ 

အသီးအရြက္မ်ား သြားေရာက္ေရာင္းခ်ေလ့ ရွိပါသည္။ ယင္းကို ရြာသားမ်ားက သူမ ေယာက္်ား ဘိန္းေရာင္းေနသည္ဟု 

စြပ္စြဲေျပာဆိုၿပီး ေက်ာ္ေဇာမွုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေယာက္်ားျဖစ္သူ အဖမ္းခံရပုံကို “ညေန ၆ နာရီေလာက္မွာ ကၽြန္မသားအငယ္က အေဖ့ကို ႏြားသြားဆြဲကူမယ္လို႔ 

ေျပာၿပီး သူ႔အေဖကုိ အခင္းမွာ သြားႀကိဳပါတယ္ ။သားက ၇ နာရီခြဲေလာက္မွာျပန္ေရာက္ခဲ့တယ္။ 

မင္းအေဖေရာလို႔ေမးေတာ့ အေနာက္မွာလာခဲ့ၿပီလို႔ေျပာတယ္။ ၄၅  မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့  ရဲဝတ္စုံနဲ႔ ၅ ေယာက္၊ 

ရြာလူႀကီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ကၽြန္မေယာက္်ားကို လက္ထိတ္ခတ္လ်က္နဲ႔ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ရဲႏွစ္ေယာက္က 

အိမ္ေပၚတက္ၿပီး ရွာေဖြေရးလုပ္မယ္လို႔ ခြင့္ေတာင္းၿပီး တက္သြားပါတယ္။ အခန္းမွန္သမၽွရွာေဖြ ေမႊေႏွာက္ ပါတယ္။ 

ပိုက္ဆံနဲ႔ လက္ဝတ္ရတနာေတြ ေတြ႕ေတာ့ ဘယ္ကရသလဲေမးတယ္။ အခင္းကထြက္တဲ့ ေစ်းကုန္ေတြ ေရာင္းရတဲ့ 

ေငြနဲ႔ ဝယ္တယ္လုိ႔ေျပာလိုက္ေတာ့ ျပန္ထားေပးသြားတယ္။”ဟု စစ္ေဆးခံရပုံကို ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဘုံေက်ာင္းတံဆိပ္ေဆးပုလင္း တစ္ဝက္ေလာက္ရွိေသာ ဘိန္းျဖဴ ကို  သူမေယာက္်ား၏ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွ 

ရွာေဖြေတြ႕ရၿပီး မိုးေကာင္း ရဲစခန္းသို႔ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာ ခင္ပြန္းကို ေတြ႕ရန္အတြက္ မိုးေကာင္းရဲစခန္းသို႔သြားရာတြင္ တာဝန္မွူႏွင့္ တန္းစီးတို႔အား 

လင္ေယာက္်ားႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ရရန္ ပိုက္ဆံ ၅၀၀၀ေပးရေၾကာင္းေျပာသည္။ ခင္ပြန္းက ေဆးဝါးအျဖစ္ 

အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ရသည့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမွာ ရြာလူႀကီးႏွင့္ ရြာသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းၿခိမ္းေျခာက္ 

အၾကပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ “မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ အဖမ္းခံရရင္ အမွုျဖစ္တဲ့အိမ္ကို ဒဏ္ေငြ ဆယ္သိန္းျဖင့္ 

ဒဏ္ရိုက္တယ္။ ရြာရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သုံးလ 

အခ်ိန္ေပးမယ္။ ဒဏ္ေငြ ဆယ္သိန္းေဆာင္ရမယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္မကို အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အမ်ားနဲ႔ က်မတစ္ေယာက္တည္းဆိုေတာ့၊  ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးခဲ့မိပါတယ္။” တရားဥပေဒျပင္ပမွ 

အျပစ္ေပးခံရပုံကို ရင္ဖြင့္သည္။

ဒဏ္ေငြဆယ္သိန္း မေပးေဆာင္ပဲ စာသင္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တာဝန္က်ဆရာမေနရန္ အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ 

လွူေပးမည္ဟု ညႇိႏွိုင္းေသာ္လည္း လက္မခံၾကေပ။ သူမ ေယာက္်ား၏ အမွူကို လိုက္ေပးရန္လည္း လူႀကီးတစ္ေယာက္ကို

မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 
စြန႔္ခြာရျခင္း
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တစ္ရက္လၽွင္ ငါးေသာင္းက်ပ္ေပးရမည္ဟု ဆယ္အိမ္ေခါင္းက ေျပာခဲ့သည္။ “ဒဏ္ေငြ ဆယ္သိန္းမေပးနိုင္ခဲ့ရင္ 

ကၽြန္မတို႔မိသားစု ရြာျပင္ထြက္ေနရမယ္ သာေရး နာေရး လုံးဝမလုပ္ရဘူး ဆိုၿပီး အမိန႔္ထုတ္ပါတယ္။ ဒဏ္ေငြေဆာင္ဖို႔ 

မေျပာပါနဲ႔  ကၽြန္မေယာက္်ား အမွုလိုက္ဖို႔ေရွ႕ေနေတာင္မငွားနိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ့အခက္အခဲကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမယ္ 

ဆိုတာ မသိတဲ့ ကၽြန္မကို ကူညီေပးၾကပါဦးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။”ဟု စဥ္းစားရ ၾကပ္တည္းေနဟန္ျဖင့္ 

ညည္းတြားေနရွာသည္။
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ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရိွသည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္ 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရ႕ွဖက္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏မဲေဟာင္စန္ခရုိင္ ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္တု႔ိ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္။ 

ကယားျပည္နယ္သည္ ၁၁၆၇၀ဧရိယာစတုရန္းကီလုိမီတာ(၄,၅၁၀ စတုရန္းမိုင္)က်ယ္ဝန္းၿပီး ျပည္နယ္ ၇ ခုတြင္ 

ဧရိယာအားျဖင့္ အငယ္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၈° ၀’ ႏွင့္ ၁၉° ၅၅’ ၾကား ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄° 

၄၀’ ႏွင့္ ၉၇° ၉၃’ ၾကားတြင္ တည္ရိွသည္။ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ယူနီဆက္၏ ခန႔္မွန္းေျခအရ ၁၉၉၈ခုနစ္ လူဦးေရစာရင္းမွာ ၂၀၇၃၅၇ဦးျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ 

ကရင္နီလူမ်ိဳးဟု ေခၚေဝၚေသာ ကယားလူမ်ိဳး အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကသည္။

ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္။ ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္၏ အစြန္းပိုင္းသည္ 

ေဒါနေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေတာင္ထူၿပီး ကရင္နီ-ကရင္ ေတာင္မ်ားဟုလည္း ေခၚတြင္ေသာ ကရင္ေတာင္ကုန္းမ်ားကုိ 

ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္ကို ျဖတ္၍ စီးဆင္းေသာ သံလြင္ျမစ္က ပိုင္းျခားထားသည္။ အင္းေလးကန္မွ တစ္ဆင့္ 

စီးဆင္းလာေသာ နမ့္ပီလူ ေခၚ ဘီလူးေခ်ာင္းသည္ ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ သံလြင္ျမစ္ျဖင့္ 

ေပါင္းစံုစီးဆင္းသည္။

ဂ်ပန္နုိင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္နိုင္ငံေလၽွာ္ေၾကး သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 

ေလာပိတဆည္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းေရအားလၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မွု၏ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ 

အဓိကေရအားလၽွပ္စစ္ေရကာတာျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀၆ခုရိွသည္။ ကယားျပည္နယ္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ 

၁၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ကယား၊ ေဂခို၊ ေဂဘာ၊ ပေဒါင္း(သိ႔ု)ကယန္း၊ ပရဲေကယာ၊ မႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ 

ယင္းေဘာ၊ ဘြဲ႕၊ ပကူ၊ ရွမ္းႏွင့္ ပအိ႔ုလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။

အဓိက စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွမွာ ဆန္စပါးျဖစ္သည္။ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း၊ မွ႔ုိ၊ ပဲပိစပ္၊ ႀကံ၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲေထာပတ္ အစရိွေသာ သီးႏံွမ်ားကုိလည္း 

စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အဓိက အားထားရာမွ ေငြေတာင္ဆည္ႏွင့္ မိုးျဗဲဆည္တ႔ုိ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ကယားျပည္နယ္၏ သစ္ေတာမ်ားမွ ကၽြန္းသစ္၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ပိေတာက္၊ သစ္တို၊ သစ္ယာ၊ ပ်ဥ္းမ၊ ထင္းရွူးႏွင့္ 

ရင္ကပ္ကဲ့သု႔ိ အဖုိးတန္သစ္မ်ား ထြက္ရိွသည္။

ကယားျပည္နယ္မွ ခေနာက္စိမ္း၊ ေငြ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ အျခားေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိသည္။ 

လူသိမ်ားေသာ စက္မုွလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေမာ္ခ်ီး သတၳဳတြင္း၊ ေလာပိတ ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္႐ံုႏွင့္ 

စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္႐ုံတ႔ုိ ျဖစ္ၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္သည္ ယင္း၏ လွပေသာ သဘာဝရွုခင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ 

အံခ်ီးဖြယ္ သဘာဝလိွုဏ္ဂူမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးလ်က္ရိွသည္။

ကယားျပည္နယ္
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ကယားျပည္နယ္ နာနတ္ေတာ ရြာကေလးသည္ ေတာေတာင္ မ်ား အနီး ရွိ ေန၍ အင္ဖက္ခ်ိဳး သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ 

သူမ်ားမ်ား စားစားရွိ သည္။ ထုိ ထဲ တြင္ အသက္၄၀ အရြယ္ ေဒၚ............ လည္းပါသည္။ ကယား ျပည္နယ္ 

သည္ကားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ ဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ႏွင႔္ အစိုးရ ၾကား တိုက္ပြဲ အခ်ိဳ႕ ရိွ ခဲ႔ သျဖင႔္ စစ္ေဘး ေရွာင္ ဒုကၡ 

သည္စခန္းမ်ား ရွိ ခဲ႔ဖူးသည္။ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ေဒၚ ......... မွာ သူ မ်ား ကဲ့သို႔ စစ္ ေဘးေရွာင္ ခဲ႔ဖူးမည္ ။ ယခု မႈ သူမ 

အျဖစ္ကား မိမိ ခ်စ္ျမတ္ ႏိုး ၍ လက္တြဲ ခဲ႔ဖူးေသာ လင္ သား ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကုိ ေရွာင္ ေနရသည္။

သူမ အမွန္ တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ ႏုိး၍ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ ခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသား နွင႔္ အိမ္ ေထာင္က် ၿပီး ကတည္း က 

ကေလး ေလးေယာက္ ေမြး ၿပီး သည္အထိ အဆင္ မေျပ ေၾကာင္း သူမကဆုိသည္။ လက္ရွိ တြင္ပင္သူအမ်ိဳးသား 

ေမာင္းခ် ထား ၍ သူမ ၏ မိခင္ ေနအိမ္ ၌ ေနထိုင္ေနရ သည္။

“အစ္မနဲ႔ အစ္မေယာက်္ားက ရန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကြဲေနတယ္။” ဟု သူမကဆိုေလသည္။

သူမ ၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူမွာ အရက္အလြန္အကြ်ံ ေသာက္ ေလ႔ ရိွၿပီး မူး လာလွ်င္ သားသမီး ႏွင႔္ ဇနီး မ်ား ကို ႐ိုက္ 

ႏွက္ေသာေၾကာင႔္ မၾကာခဏ ကြဲေနခဲ႔ရေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။ ၎ ႏွင႔္ မေပါင္းဖက္ လိုေတာ႔ေၾကာင္း သူမ 

ေျပာျပသည္။ အေၾကာင္း အရင္း ကမူ “ ထိုးလု႔ိ၊ ႏိွပ္စက္လု႔ိ အႏုိင္က်င့္လိ႔ု၊ တခါလာလည္း ထုိး၊ ႏွစ္ခါလာလဲထုိး၊ 

႐ုိက္ပုတ္လု႔ိ ဒဏ္ကုိုမခံႏုိင္ေတာ့ဘူး။ တခါလာလဲ သည္းညည္းခံ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လဲ မသိေတာ့ဘ့ူး။ တအား 

ႏိွပ္စက္တာေလ။” ဟု သူကဆုိသည္။

အိမ္ေထာင္ သက္တမ္း ၁၁ ႏွစ္ အတြင္း ကေလး ၄ ေယာက္ ေမြး ထားေသာ္ လည္း တလလွ်င္ ဆယ္ရက္ ခန္႔ မွ် ပင္ 

ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္မေနရ ပဲ ၎ ၏ အမ်ိဳးသား ရန္ျပဳ မည္စိုးသျဖင႔္ (သ႔ို မဟုတ္) ရိုက္ႏွက္ ခံ ရ၍ ေရွာင္ 

ေနရေၾကာင္း သူ က ဆုိသည္။ ရိုက္ ႏွက္ လွ်င္ လည္း ေသြးထြက္ သံယုိ ျဖစ္သည္ အထိ ႐ိုက္ ႏွက္ တတ္ၿပီး သတိေမ႔ 

သည္ အထိ ပင္ ျဖစ္ဖူး ေၾကာင္း သူ မ ကေျပာျပသည္။

“အရင္တစ္ခါဆိုရင္ ဒီမွာ ခ်ဳပ္ေတာင္ခ်ဳပ္ခံရေသးတယ္။ (နဖူး) အာလူးသီးေတြျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ ဓားနဲ႔ေတာင္ခုတ္မလို႔ 

တုတ္ဆြဲ၊ ဓားဆြဲ အေသလုပ္တာ။ လုပ္ရင္ေမ့ေမ်ာေအာင္လုပ္တာ။” သူမဒဏ္ရာ ကုိ ျပလ်က္ အရုိက္ခံရပုံကို 

ျပန္ရွင္းျပသည္။

သူမ ၏ အမ်ိဳးသား ျဖစ္သူ သည္ စက္ပစၥည္း ယာဥ္မ်ား ေမာင္းျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ ကုိင္ သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္လ 

ရက္၂၀ ခန္႔ ျပည္႔ေအာင္ အလုပ္မလုပ္ ပဲ သူမ အင္ဖက္ခ်ိဳး ၿပီး ေဈး တြင္း ေရာင္း ခ်သ၍ ရေသာ ေငြ ျဖင႔္သာ စားေသာက္ 

လ်က္ရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ကေလးေမြးတာေတာင္ ရက္ (၂ဝ) ျပည္႔တာနဲ႔ ေဈးထြက္ရၿပီ။” ဟု သူမ ၏ ပင္ပန္းဆင္းရဲ မႈ ကုိ ေျပာျပသည္။

လင္ေဘး ဒုကၡသည္
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သူ မႏွင႔္ သူ အမ်ိဳးသား ကြဲေနသည႔္ တိုင္ ကေလးေလးေယာက္စ လုံး ကို အင္ဖက္ခ်ိဳး ေရာင္း သည႔္ ေငြ ျဖင္႕ သာ ေကြ်း 

ေမြးေစာင႔္ ေရွာက္ရသည္။ ကေလး မ်ား ကုိ ေက်ာင္း ထား ႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္း ျဖင္႕ ကား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ 

ထား ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု သူမကဆုိသည္။ အင္ဖက္ခ်ိဳး ၍ ေရာင္း ရေသာ ေငြ တစ္ေန႔ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ထိ 

ရိွေသာ္လည္း သားအမိ ငါး ဦး မွာ ေလာက္င ႐ံုသာ ရိွေၾကာင္း သူမ၏ အခက္အခဲ ကုိ ရွင္း ျပသည္။

“သ႕ူအေဖ ကေလး ေတြကို မၾကည႔္ဘူး ။ ၾကည့္တာ ပုလင္းပဲ။ အရက္ပုလင္းကလဲ မယားေမွာက္မွာ ေၾကာက္လ႔ုိအဲဒါပဲ 

ၾကည့္တာ။” ဟု သူ၏အမ်ိဳးသား အရက္စြဲ ေနပုံ ကုိ ဟာသေႏွာ၍ ေျပာသည္။

သူမ ၏ အမ်ိဳးသား သည္ အရက္မမူးပဲ ေနလွ်င္ မိသားစု ေပၚ ငဲ့ညွာ ခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း ။ ယခု ေနာက္ပုိင္း တြင္ အရက္ ပုိ 

မို ေသာက္ လာ ၍ လူ မွန္းမသိ သည္႔ အခ်ိန္က ပိုမ်ား ေၾကာင္း သ မက ဆုိသည္။ သူမ ၏ အမ်ိဳးသား သည္ ပိုက္ဆံ 

လုံး ဝမရွာသည္ ေတာ႔ မဟုတ္ ။ “ သူ တစ္ခါေန အထုတ္နဲ႔ လာျပန္ၿပီ တစ္ခါ စီးပြားပ်က္တယ္ဆုိ ျပန္သြားျပန္ၿပီ။” ဟု 

သူမေယာက်ာ္း စီးပြားရွာရင္း အရက္မူး စီးပြားပ်က္ရင္း ျဖစ္ရပံု ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာသည္။

ရံဖန္ရံ ခါ နယ္မ်ား တြင္ စက္မ်ား ၊ ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ ၍ ရေသာ ေငြေၾကး ကုိ ျပန္အပ္ခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း ယခုမူ လံုးဝ 

အလုပ္မလုပ္ေတာ႔ ။ “ မိန္းမ ရွာတဲ႔ ပိုက္ဆံကို ပဲထုိင္ေသာက္ေနတာ” ဟု သူမ ဆိုသည္။ ယခုမူ လူမွန္းမသိ ေအာင္ 

အရက္ေသာက္ လာ ၿပီး ရံဖန္ရံခါဆိုလွ်င္ မုိးလင္း ထိ ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆို၍ အိပ္ ေကာင္း ျခင္း မအိပ္ရေၾကာင္း ၎က 

ရွင္းျပသည္။ ၎ ၏ ခင္ပြန္းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ အနည္း ငယ္ အတြင္း ကအရက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ႔ဖူးေသာ္လည္း 

မျပတ္ ခဲ႔ အသက္ႀကီး မွ ပင္ပုိ၍ ဆုိး လာေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

အရက္ကၽြန္ျဖစ္သြားေတာ့ အရက္ကႏုိင္သြားၿပီေလ။ အရက္ကေတာ့ ႀကိဳက္မွ ႀကိဳက္ပဲ အရက္သမားျဖစ္သြားၿပီး 

ပ်က္စီးသြားၿပီ။ အသက္ႀကီးေလ ပုိဆုိးေလပဲ သူကမသိေတာ့ဘူးေလ။” သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္အင္ကို ေထာက္ရူ 

ေဝဖန္သုံးသပ္သည္။

ယခုမူ သူမ ခင္ပြန္း ႏွင႔္ သူမ ကြဲ ေနခ်ိန္ မွာ ၂၅ ရက္ခန႔္ေက်ာ္ လာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လာ ျပန္မေခၚ ေသး ။

“အရင္က ၁၅ ရက္ေလာက္ ဆိုလာျပန္ေခၚ ၿပီ အခုအရက္ေသာက္ရင္း စိတ္ေဖာက္ျပန္လို႔ လာမေခၚ တာ။သူ မရွိေလ 

ေကာင္းေလပဲ ။ ဟု သူမ ၿငီးတြားေျပာဆုိသည္။

သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ အရက္မူးလာလွ်င္ ဓါးဆြဲ တုတ္ဆြဲ၍ပင္ ေအာ္ဟစ္ ေသာင္းက်န္းမႈ ျပဳလုပ္၍ ထြက္ေျပးခဲ႔ 

ရဖူးေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။ ထ႔ုိ အျပင္ သူမ ထုႏွက္ ၍ သတိလစ္ ေနစဥ္ ထပ္မံ ထုႏွက္ေသာေၾကာင္႔ သုံး ရက္ ခန႕္ 

သတိ လစ္ ဖူးေၾကာင္း သူမ က ျပန္ေျပာင္း ေျပာ ျပသည္။ 

“ကိုယ္ကေတာ့ ႏြားလိုပဲ မိုးမလင္းေသးဘူးသ႕ူကို ေၾကာက္လို႕ ေျပးလႊားေနရတာေလ။” သူမ ၏ အျဖစ္ အပ်က္ကုိ 

ရွင္းျပသည္။

ထိုေယာက္်ား လာ ေပါင္း လွ်င္ ပင္ သူမေပါင္း လိုေတာ႔ ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ ထိ႔ု အျပင္ သားသမီး ေလးဦး က 

သ႔ူတို႔၏ ဖခင္ကုိ ေၾကာက္ လန္႕ေနၾက ေၾကာင္း ၎ ကထပ္ေလာင္း ေျပာျပသည္။

“သူမရိွ ရင္ ကေလး ေတြ ပါ ေပ်ာ္ တယ္ ၊ ကြ်န္မ သူနဲ႕ မေပါင္းရ လည္း ဘာ မွ မျဖစ္ဘူး” ဟု အိမ္ တြင္း အၾကမ္း 

ဖက္ခံရမႈကို သူမႏွင႔္ သူမ ကေလး မ်ား ၏ ေၾကာက္ ရြ႔ံစိတ္ ႏွင႔္ ယွဥ္ ၍ ေျပာျပသည္။
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သူမသည္ ဖရူဆို ျမိဳ႕နယ္ ထီးတရဲ ရပ္ကြက္တြင္ မိဘ နွစ္ပါး နဲ႕ ေနထိုင္္သူ ျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း ၅ေယာက္ရွိျပီး 

ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ မိဘမ်ားကို လုပ္ေကြ်းခ်င္ေသာ စိတ္ျဖင့္ 

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

လိြဳင္ေကာ္ရွိ ပြဲစားတစ္ေယာက္ထံတြင္ ေမးျမန္း ၾကည့္ေသာအခါ အျပီးအစီး ၅ သိန္း ကုန္က်မည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ေငြ 

၅သိန္း ခြဲ သြားသြင္းခဲ့သည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရက္ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး ၄လေက်ာ္ခန္႕ ၾကာမွသာ ကယားျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ 

ပတ္စပို့ လုပ္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ 

ဘားဟားျမိဳ႕နယ္ ဒီေအာင္ဘားေက်ာင္းတိုက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ရံုးမွ ပတ္စပို႕ ထုတ္ေပးရန္ ၅ရက္မွ်ၾကာျပီး ပါလာေသာ 

အသံုးစရိတ္မ်ားျဖင့္လည္း မေလာက္ငခဲ့ေပ။ ၅ရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ထိုင္းသံရံုးတြင္  

ဗီဇာလက္မွတ္အတြက္ ေငြထပ္မံသြင္းရျပန္သည္။ ထို႕ေနာက္ ျမဝတီတြင္ လ၀က္ခန္႕ အလုပ္ပြဲစားအား 

အလုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း လိုအပ္ေသာ ေငြမ်ားကို မိဘမ်ား ထံမွ ထပ္မံေတာင္းရေသာ အျဖစ္မ်ားလည္း 

႐ွိခဲ့သည္။ တစ္လခန္႕ၾကာေသာအခါ ကိုယ့္အိတ္  ကိုယ္စီဆြဲ၍ မဲေဆာက္ျမိဳ႕သို႕ လမ္းေလွ်ာက္သြားရျပန္သည္။ 

ပြဲစားမွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္သြားလွ်င္ စက္ရုံမွာပဲ အလုပ္လုပ္၍ အဆင္မေျပမွုဳမ်ား႐ွိလွ်င္လည္း ထြက္မေျပးပဲ 

ေနရန္ေျပာသည္။ ယခင္က ၅သိန္း ခြဲ အျပီးအစီးေပးရန္သာလို၍ ပတ္စပုိ႕ကိုလည္း မိမိလက္ထဲတြင္ပင္ 

သိမ္းထားရမည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထြက္ခါနီး မိနစ္ပိုင္းအလိုမွ သူေဌးက ပတ္စပို႕ ကို သိမ္းမည္ဟုဆိုျပီး 

သြင္းထားေသာ ပိုက္ဆံ ၅ သိန္းခြဲမွ တစ္ေယာက္ကို တစ္သိန္းခြဲ စီ ျပန္ေပးမည္ဟု အယံုသြင္းခဲ့ျပန္သည္။ 

ေနာင္နွစ္လ သုံးလၾကာလွ်င္ မိဘမ်ားကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျပီး ပိုက္ဆံ လာထုတ္ ခိုင္းရန္ ပြဲစားကမွာၾကားျပီး 

ပတ္စပို႕ကို သူေဌးထံ အပ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သူေဌးက ပတ္စပို႕ ကို ၆လခန္႕သိမ္း၍ တစ္လလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ 

ျဖတ္မည္ဟုဆိုသည္။

“သူက်မ တို႕ကို ကားဒရိုင္ဘာဆီ ကို အပ္လုိက္ျပီး သူျမန္မာျပည္ကို ျပန္သြားတယ္။ က်မ တို႕ ၁၀ ေယာက္နဲ႕ 

ကားဒရိုင္ဘာနဲ႕ ဘန္ေကာက္ကို ဆက္သြားလိုက္တယ္။ သူ သူစိမ္းနဲ႕ ပို႕တယ္ ဆိုေတာ႕ ဘယ္သူမွလဲ မရွိဘူး လူၾကီး 

ဆိုလည္း ဘယ္သူမွ မရွိဘူး ကိုယ့္ အခ်င္းခ်င္း ေတြဘဲဆို ငါတို႕ ဘယ္ေနရာမ်ားေရာက္ေနမလဲ ေပါ့။ ဒီလူ ဆီကို 

ေရာင္းစားလိုက္လို႕ ငါတို႕ ဘာျဖစ္သြားမလဲ ဆိုတာ ကို ဒီလူဆီကို ေရာင္းေပးလိုက္တာလား ဆိုျပီး အမ်ဳိးမ်ိဳးေတြးတယ္။ 

ပုလပိ္ေတြက စစ္တယ္ အရမ္းေၾကာက္ခဲ႕တယ။္ စက္ရုံေရာက္ျပီးေတာ႕မွ ကားသမားက သူေဌးရဲ႕ စကရ္ုံက တခံါးသမားနဲ႕ 

အပ္ခဲ႕တယ္။”ဟု တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေရာက္ခဲ့ရပံုကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 

“အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလး တစ္ခန္းထဲမ်ာ ညီမတို႕ကို ေနခိုင္းတယ္။ ခရီးေတြပန္းလာၾကျပီဆိုေတာ႕ အကုန္လုံးက

ေရြ႕ေျပာင္း အလုုပ္ 
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အခန္းထဲမွာပဲ ခဏ အိပ္လိုက္ၾကတယ္။ ညီမတို႕ ၁၀ ေယာက္စလုံး ဒီအခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ေနရေတာ့မွာလား 

ဆိုျပီး သူ႕ကုိ ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ အခန္းတစ္ခန္း႐ွာေပးျပီး ၅ ေယာက္ တစ္ခန္းစီ ေနၾကေပါ႕ အခန္းခက တစ္လကို 

ဘတ္ေငြ တစ္ေထာင္ ေပးရမယ္တဲ႕  ေရခ မီးခ လည္းေဆာင္ရမယ္တဲ႕ အဲ႕လို ေျပာတယ္။”ဟု ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္ 

ပထမဦးစြာ ပူပန္ခဲ့ရေၾကာင္းကို ေဖာက္သည္ခ်ျပန္သည္။ 

ပါလာေသာ ျမန္မာေငြမ်ားကို ဘတ္ေငြျဖင့္လဲေပးျပီး အခန္းခ တစ္ေယာက္လွ်င္ ဘတ္၁၀၀၀ ေပးရျပန္သည္။ 

“အလုပ္ကလဲ မရေသးဘူး။ ဒီတိုင္းပဲ အလုပ္ကလဲ မေပးဘူး။ ကိုယ့္မွာ ပါလာတဲ႕ ပိုက္ဆံကိုလဲ သူငယ္ခ်င္း ေလး ငါး 

ေယာက္စီစုျပီ အိုးခြက္ ပန္ကန္ေတြ ၀ယ္ၾကတယ္။ ေစာင္ေတြ ေကာ္ေဇာေတြ ၀ယ္တယ္ ကိုယ့္မွာ ပါလာတဲ႕ ပိုက္ဆံ 

ကိုလဲ ကုန္သြားျပီး ဆန္ေတြလဲ မရွိ ဆီေတြလဲ မရွိေတာ့ဘူး။ ျမန္မာကေန လာတဲ႕ ကယားေကာင္ေလး ၁၀ ေယာက္ 

ေလာက္ ရွိတယ္။ အာ့မွာ သူတို႕ကလဲ ရွိတဲ႕ မားမား ေခါက္ဆြဲ ရွိတဲ႕ ဟာနဲ႕ သူတို႕ ခမ်ာ လာဖဲ႕ ေကြ်းရတာေပါ႕။ ဆန္ေတြ 

လာေပးတယ္။ လာေပးတဲ႕ ဆန္နဲ႕ပဲ ဆန္ျပဳတ္ နဲ႕ ခ်က္စားရတယ္။ ထမင္း နဲ႕ ခ်က္စားရင္လဲ မေလာက္လို႕ အဲ႕လို 

လုပ္ျပီးခ်က္စားရတယ။္”ဟု ေရေျမျခားတြင္ အလုပ္မရေသးခင္ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ စီမံခန့္ခြဲရာတြင္ 

ဒုကၡေရာက္ရပံုကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့သည္။  

၃ ပတ္ခန္႕ၾကာမွ အလုပ္ဆင္းရာတြင္ အလြန္ပင္ပန္းခဲ့ရသည္။ တစ္ေနကုန္မတ္တပ္ရပ္၍ မနက္ ၇ နာရီ မွ ည ၇ နာ၇ီ 

အထိ အလုပ္ဆင္းရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၄၇၀ ဘတ္ရျပီး ၁၅ ရက္လွ်င္ တစ္ခါ လုပ္ခထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ တစ္လကို 

ဘတ္ ၆၀၀၀ ရေသာ္လည္း အခန္းခ မီးခ ေရခ တစ္ဦးလွ်င္ ၃၀၀ နွင့္ ပတ္စပို႕ ဖိုး ၂၀၀ အျပင္ အခန္းခ ၁၀၀၀ 

ျဖတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ ဘတ္၃၅၀၀ ခန္႕သာ အသားတင္က်န္ေတာ့သည္။

“ပထမ ေရာက္တယ္ ဆိုေတာ႕ ၀ယ္စရာ ရွိတာ၀ယ္ျပီး ပိုက္ဆံ လဲ မစုမိဘူ။း အလုပ္ကို တစ္လေလာက္ ဆင္းျပီး 

ေနာက္လမွ ၀င္ေငြ ေတြ စုျဖစ္တယ္။ အဲ႕ဒါနဲ႕ နည္းနည္း ေနသား က်သြားတယ္။ အဲ႕လုိပဲ အလုပ္ေတြ ဆင္းရင္းနဲ႕ အိမ္ကို 

ပိုက္ဆံ တစ္ခါပဲ ပို႔လုိက္ရတယ္။ ပတ္စပို႕ လည္းမရွိေတာ႕ ကိုယ္ ဘယ္မွ သြားလုိ႕ မရဘူး ေလ။ အခန္းထဲ မွာပဲ 

ေနရတယ္။” ဟု တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။

“၃ လေလာက္ ေနေတာ႕ အိမ္ ကို ဖုန္းဆက္လိုက္တယ္ အေဖနဲ႕ အေမ ကိုေမးတယ္ ပြဲစား အိမ္ကို သိတယ္ မလားေပါ႕ 

သူေျပာတယ္ ၃လေလာက္ ေနရင္ အိမ္ကို ဖုန္းဆက္ျပီး ပိုက္ဆံ လာထုတ္ခိုင္းတဲ႕ တစ္သိန္းခြဲ စီ သူျပန္ေပးမယ္တဲ႕ 

အေမ တို႕ ကို ေျပာေတာ႕ အေမတို႕ သူငယ္ခ်င္း ၉ေယာက္ ေခၚျပီး  သြားျပီး အဲ႕ပြဲစား က က်ေတာ္ တိုက မေျပာခဲ႕ဘူးတဲ႕ 

အာ့စကားကို နင္တို႕ သားသမီး ကို ေသခ်ာ ဖုန္းျပန္ဆက္ျပီး ေမးျမန္းၾကတဲ႕ က်ေနာ္ မေျပာခဲ႕ဘူးတဲ႕ အေမ တို႕ ဒီအတိုင္းပဲ 

ေနျပီး အိမ္ကို ျပန္လာခဲ႕ၾကတယ္ ဖုန္းျပန္ဆက္လာတယ္ သူ မေျပာမိဘူးတဲ႕ အဲ႕ဒါနဲ႕ သူ႕ကို ဖုန္းျပန္ဆက္လိုက္တယ္ 

ဘာလို႕ အဲ႕လို ေျပာတာလဲ ကြ်န္မ က ေျပာေတာ႕ မဟုတ္ဘူးတဲ႕ ပိုက္ဆံ မရွိေသးလို႕တဲ႕ မိဘ နဲ႕ တစ္မ်ိဳးေျပာတယ္ အခုခါ 

က်ေတာ႕တစ္မ်ိဳး ေျပာတယ္ ေလး ငါး ေခါက္ေလာက္ အေမတို႕ သြားေတာင္းတယ္ မရဘူးမေပးဘူးတဲ႕ ငါ့ သမီးက 

ေရွ႔ေနပဲ နင္တို႕ ဘာလုပ္ခ်င္လဲတဲ႕ သူျပန္ေျပာတယ္” ဟု အလုပ္ပြဲစားထံမွ ေခါင္းပံု အျဖတ္ခံရပံုကို ျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 

ထိုအလုပ္ပြဲစား ေျပာခဲ့သလို ပတ္စပို့ေၾကးကို ၅လျပီးလွ်င္ မျဖတ္ေတာ့ဆိုသည္မွာလည္း ဟုတ္မွန္ျခင္းမရွိပဲ 

၆လၾကာသည့္အထိ တစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၁၀၀၀ ျဖတ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

၆လခန့္ၾကာသည့္ အခါတြင္ စက္ရံုတြင္ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ပြားျပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အေဆာင္မွာ မီးထဲပါ 

မသြားေသာ္လည္း မည္သူမွ ျပန္၍ မအိပ္ရဲၾကသျဖင့္ သူမလည္း သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ၏ အေဆာင္တြင္ ညအိပ္ခဲ့ရသည္။ 

လုပ္အားခ တစ္ပတ္စာ ထုတ္ရသည့္ရက္မွ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မွ ေနာက္တစ္ရက္တြင္မွ 

ဘဏ္တြင္ သြားထုတ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ရက္ လုပ္အားခထုတ္ရန္ သြားေသာအခါ ကယားမွ ေရာက္လာေသာ 
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လူသစ္မ်ားႏွင့္ ေရာ၍ အလုပ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဆိုကာ ေစာင့္ခိုင္းျပန္ေလသည္။ အလုပ္မရွိသျဖင့္ 

စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲလာေသာအခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦး နာမက်န္းျဖစ္လာသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို့ ျပန္ရန္ 

စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ အတူျပန္ခ်င္ေသာ စိတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

သို့ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးသျဖင့္ သူေဌးကို ေမးေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းထံမွ ေခ်းယူျပီး ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ျပီးေသာ 

အခါမွ ျပန္ဆပ္ရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သို့ျပန္ေရာက္၍ သူငယ္ခ်င္းထံသို့ဖုန္းဆက္ေသာအခါ 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္အထဲတြင္ သူမ မပါခဲ့သည္ကို သိရသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းထံမွ 

ေခ်းထားေသာ ေငြ တစ္သိန္းခြဲကို ျပန္ဆပ္လိုက္ရသည္။ 

ပြဲစားအိ္မ္ကိုသြား၍ အလုပ္မရမီက ျပန္ေပးမည္ဆိုေသာ ေငြတစ္သိန္းခြဲအား ျပန္ေတာင္းသည့္အခါတြင္လည္း  အလုပ္ 

ျပီးေအာင္ မလုပ္ပဲ စာခ်ဳပ္ ၂နွစ္ ျပည့္ေအာင္ မေနသည့္အတြက္ မရဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

အေၾကြး တစ္သိန္းခြဲတင္ကာ မိဘမ်ားထံမွ ပိုက္ဆံျဖင့္ ျပန္ဆပ္လိုက္ရသည္။ “အခုေတာ႕ မိဘေတြနဲ႕ ပဲ ျပန္ေနတယ္ 

ေတာင္ယာ ေတြပဲ ျပန္လုပ္တယ္။” ဟု မိမိ အိမ္ရာတြင္ ျပန္လည္လံုျခံဳရေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။

“ထပ္သြားဖို႕ အစီအစဥ္ ေတာ႕  မရွိေတာ့ဘူး။ သူမ်ားနိဳင္ငံ ကို အထင္ၾကီးျပီးသြားခဲ႕တာ သူမ်ားနိုင္ငံ မွာ 

အလုပ္သြားလုပ္ရတာ ဒီမွာေနရတာထက္ ပိုဆိုးတယ္။ ပိုက္ဆံေတာ့ ရတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အလုပ္က မလုပ္ခ်င္လဲ 

လုပ္လိုက္ရတယ္။ မတ္တပ္ရပ္တဲ႕ ေနရာဆိုလဲ မတ္တပ္ရပ္ရတယ္။ ထိုင္တယ္ ဆိုရင္လဲ တစ္ေနကုန္ ထိုင္ရတဲ့ 

ေနရာမ်ိဳးေတြလဲ ရွိတယ္။ အဲ႕ဒါ လုံး၀ မသြားေတာ့ဘူး သြားခ်င္တဲ႕ ညီမ ေတြ ရွိခဲ႕မယ္ ဆိုရင္လဲ မသြားပါနဲ႕ လို႕ 

ေျပာခ်င္တာေပါ႕။”ဟု ႏိုင္ငံရပ္ျခားအေတြ႕အၾကံဳကို ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။  

လက္ရွိတြင္မူ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရင္း အလုပ္မရွိခ်ိန္တြင္ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း တက္ေနေၾကာင္းကိုလည္း 

ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး (၉)တန္းမွစ၍ စိတ္ဝင္စားမွဳ မရွိေတာ့သျဖင့္ နားခဲ့ရေၾကာင္း၊ 

ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ဝင္ေငြကို ရွာႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသးသည္။

သူမ၏ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္မူ “ပညာတတ္ခိုင္းေစခ်င္တယ္။ သူတို႕ ေက်ာင္းတက္ဖို႕ အတြက္ အေမနဲ႕ ၀င္ေငြ ရေအာင္ 

၀ိုင္းကူရွာတယ္။ ျပီးေတာ႕ သူတို႕ ကို က်ဴရွင္ တတ္ခိုင္းတယ္ ၁၀တန္း ေအာင္ဖို႕ သူတုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္။ 

သူတို႕ကို ေတာ႕ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ပညာေရး ကို ဦးစားေပးဖို႕၊ ၁၀ တန္းကို ေအာင္ ေအာင္ေျဖဖို႕ အားေပး 

တာေတြရွိပါတယ္။” ဟု မိမိ မျဖစ္ထြန္းေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမာင္ငယ္ႏွမငယ္မ်ားကို 

ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ ေစတနာကို ေတြ႕ရသည္။

“ညီမ ဘာသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ျခားတစ္ခု လုပ္မယ္။ တစ္ခုလုပ္ မေအာင္ျမင္ရင္ 

ေနာက္တစ္ခုေပါ့။ အဲ႕လိုေတြ လုပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ ထားပါတယ္။ အစိုးရ လစာ ထက္မ်ားေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ 

ထားထားပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေခၚမယ္ ဆိုရင္ သတ္မွတ္ခ်င္းေတြခံရတယ္။ ကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လဲ 

မေနရဘူး။”ဟု အစိုးရအလုပ္တြင္ မလုပ္ကိုင္လိုပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိဘဝကို ထိန္းေက်ာင္းလိုေၾကာင္း 

ေျပာခဲ့သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ အသိအျမင္ မၾကြယ္ဝ၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ ေခါင္းပံုျဖတ္ ပို႕ခံခဲ့ရေသာ္လည္း သူမကဲ့သို႕ 

ခံစားရမည့္သူမ်ားအတြက္ “အစ္မ တို႕ အဖြဲ႕ အစည္းမွာ ပညာမတတ္တဲ႕ ကေလးျဖစ္ေစ၊ လူၾကီး ျဖစ္ေစ၊ 

ဥပကၡာျပဳခံေနရတဲ႕ လူေတြ ျဖစ္ေစ၊ သူတို႕ ကူညီ နိဳင္မယ္ဆိုရင္လည္း ကူညီခိုင္းေစခ်င္တယ္။ အစိုးရ မဟုတ္တဲ႕ အဖြဲ႕ 

အစည္းေတြကပဲ သူတို႕ကို ကယ္တင္နိဳင္မယ္လို႕ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။”ဟု သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 

ဖြင့္ဟေျပာဆိုလိုက္သည္။
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သူမသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းသာေက်းရြာမွ သာေရး နာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေပးေနေသာ 

ပရဟိတသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဝါသနာအရ ပရဟိတလုပ္သည့္အျပင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း 

လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲသည့္ မိဘ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ႀကီးျပင္းလာရသည့္အတြက္ ပရဟိတ အကူအညီလိုအပ္ေသာ လူမ်ား၏ ဘဝကို 

စာနာနားလည္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳစားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူမက ေျပာသည္။ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သတ္၍ “ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ကေန ႀကီးျပင္လာတဲ့ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကို လူေတြက 

အထင္မႀကီးၾကဘူး။ ကြ်န္မစာသင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေကာင္းေကာင္းရဖို႔ 

ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက အထင္မႀကီးၾကဘူး။  ဒါေပမယ့္ ေငြရရင္ ဂုဏ္ရွိတယ္ ဆိုတာကို 

ကြ်န္မျပန္တိုင္းတာတယ္။ ေငြရတိုင္း ကိုယ့္သမိုင္းေတြ မလွဘူး ဆိုတာကို က်မသိလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို႔ရဲ့ 

အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့  လူငယ္ေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မျမင္လာတယ္၊ 

တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ႀကီးျပင္းလာတယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္မျမင္လာတယ္။”ဟု အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ 

ပရဟိတသမား ျဖစ္လာခဲ့ပုံကို ေျပာျပသည္။ 

ပိုက္ဆံရွာ၊ ပညာရွာ႐ုံမၽွျဖင့္ ျပန္လွည့္ၾကည့္စရာ သမိုင္းတစ္ခု မက်န္နိုင္ဟု အေတြးဝင္လာခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ 

ပရဟိတလုပ္ငန္းကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ စိတ္ေက်နပ္မွု အျပည့္အဝ မေပးနိုင္ေသာ္လည္း ပရဟိတ 

လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားလာသည္ ႏွင့္အမၽွ လူမုွအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ဟာကြက္မ်ားကို ပိုမို သိရွိလာရသည္။ 

ယင္းအတြက္လည္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း နားလည္လာသည္။ “ကၽြန္မဒီထက္ပိုၿပီး 

အရည္အခ်င္း ရွိခ်င္တယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္မွသာလၽွင္ ဟာေနတဲ့ ကြက္လပ္အမ်ားႀကီးထဲက 

ကြက္လပ္တစ္ခုေလာက္ကို ဝင္ၿပီးမွ ကြက္လပ္ဝင္ျဖည့္ေပးနိုင္မွာ။ လူငယ္ေတြကို ထပ္ၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ရွိတယ္။”ဟု 

ဆိုသည္။

အေကာင္းျမင္သူမ်ား ရွိသကဲ့ သို႔ မေကာင္းေျပာသူမ်ားစြာ၏ ေဝဖန္မွုမ်ားစြာ ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါး 

ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 

“စိတ္မေကာင္း႐ုံပဲရွိတယ္၊ စိတ္ဓါတ္က်တာမ်ိဳးေတာ့ လုံးဝမရွိဘူး။ ကၽြန္မ မျပည့္စုံတာကို လာထိုးႏွက္တာ

ပရႏွင့္ အတၱ
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စိတ္မေကာင္းတာက တစ္ဖက္ ၿပီးေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္မေကာင္းတာက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မျပည့္စုံတဲ့ လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းကေန 

တက္လာၿပီး ပရဟိတ လုပ္ေနတဲ့လူငယ္ေတြကို ေဝဖန္တယ္။ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္မရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို 

လူမွုအသိုင္းအဝိုင္း မွာရွိေနတာကို ဘယ္ေလာက္နာလဲ ဆိုတာကို အဲေပၚမွာ ကြ်န္မစိတ္မေကာင္းျပန္ျဖစ္ရတယ္။” ဟု 

ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနၿပီး ဆင္းရဲသား 

ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေပါက္ဖြားသူမ်ားတြင္လည္း အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည္ကို သိေစလိုသည္။ “ကၽြန္မ 

ဆက္ၿပီး  ပညာသင္ၾကားဖို႔ရွိတယ္၊  တစ္ေန႔က်ရင္ တကယ္အမ်ိဳးသမီးထုကို ဦးေဆာင္နိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ 

ျဖစ္လာရမယ္ ဆိုတဲ့ အထိ ကြ်န္မ အိမ္မက္မက္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔လို ဆင္းရဲသားမွာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ လူငယ္ေတြကလည္း 

အိပ္မက္ႀကီးႀကီး မက္ခြင့္ရွိသလို အဲဒီအိပ္မက္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို 

ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္။”ဟု 

စကားလက္ေဆာင္ပါးခ့ဲသည္။
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သူမသည္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒါင္ငံခါးရြာသူ ျဖစ္သည္။ ယခင္က အေနာက္ပေတာင္တြင္ 

ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးကံ မေကာင္းရွာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းပညာေရး မေကာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ‘နဝတ ေခတ္က စစ္ေဘးေၾကာင့္ ရြာေျပာင္းေရ႕ႊရတယ္ေလ။ 

ရြာအေရႊ႕အေျပာင္းနဲ႔ မိသားစုကလဲ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ရတယ္။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ေတြမွာလဲ တစ္ခ်ိန္လုံး 

ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရတယ္။ရြာလည္း ခဏခဏ ေျပာင္းရတယ္။စစ္ေၾကာင့္ကြ်န္မ ေက်ာင္းဆက္မတက္နုိင္ေတာ့ 

ဘူးေပါ့’ဟု အတိတ္အေၾကာင္းကို ျပန္လွန္ေျပာျပသည္။

စစ္ေဘးေၾကာင့္ မိသားစု နာလန္မထူနိုင္ခင္တြင္ပင္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းျဖင့္ ၾကဳံခဲ့ရျပန္သည္။ အလုပ္အကုိင္ 

မယ္မယ္ရရ မလုပ္နုိင္ေသးေသာ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ျဖစ္သျဖင့္ ၿခံအလုပ္ကုိ မလုပ္တတ္ေသးေပ။ 

အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မိသားစုပုိင္ ယာခင္းမ်ားကို စစ္တပ္က သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္က 

သူမအား ေန႔စားအလုပ္သမား ဘဝသို႔ အလိုလို ပု႔ိေဆာင္ေပးလုိက္သည္။

သူမ တစ္ေယာက္တည္းသာမကပဲ က်န္ရွိေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္လည္း စစ္ေဘးေၾကာင့္ ပညာေရးကုိ 

စြန္႔ခြာရျပန္သည္။ သ႔ိုေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ သူမမွ လြဲ၍ ေအာက္မွ ေမာင္ႏွမ ၃ေယာက္လုံး 

ဆယ္တန္းေရာက္နုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ငယ္စဥ္က စစ္ေဘးဒဏ္ကုိ ေကာင္းစြားခံခဲ့ရသည္ သာမက မိန္းကေလး တစ္ဦးျဖစ္ရသည္ႏွင့္အညီ စစ္ရာဇဝတ္မုွမ်ား၏ 

သားေကာင္မျဖစ္ေအာင္လည္း သတိႀကီးစြာေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ‘သိတတ္စ အရြယ္ကတည္းက ကြ်န္မဘဝမွာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လြတ္လပ္မုွ ေပ်ာ္ရႊင္မွုဆုိတာ ဒီယေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ မရခဲ့ပါဘူး။ကၽြန္မအသက္ ၁၆ႏွစ္ မေရာက္ခင္မွာပါ ကၽႊန္ 

မေတာခုိရျပန္တယ္။အဲ့ခ်ိန္အရမ္းဆုိးဝါးတာေပါ့ ကြၽန္မအရမ္းစိတ္ပ်က္ၿပီး ရြာမွာေနလဲ အႏၲရာယ္ရိွမယ့္တူတူ 

ေတာထဲမွာပဲ သြားေနလိုက္မွ အေသျမန္မယ္ေပါ့။ ျမန္ျမန္ေသမွ နားေအးမယ္ေပါ့။’ဟု စစ္အေပၚ မည္မၽွနာက်ည္း 

ရေၾကာင္း နင့္နင့္နဲနဲဆုိရွာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ပထမေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးအေနျဖင့္ 

ရဲေမအျဖစ္ လုိက္ပါသြားခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္မူ ရဖလဖ(ခ)

ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာလွုပ္ရွားခြင့္ မရခဲ့ေပ။ အခ်ိန္အတန္ၾကာလာေသာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢဟု 

ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့ၿပီး ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမုွ ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့သည္။

သု႔ိေသာ္လည္း အရာရာမွာ ေမၽွာ္လင့္ထားသလုိ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္လည္း တည္ၿငိမ္မွုမရွိသကဲ့သို႔

စစ္ေဘးကို ေၾကာက္လန႔္ေနရသူ
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စစ္အစုိးရ၏ ဖိအားမ်ားကလည္း အဖြဲ႕အစည္းအား ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ သူမအား 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတာခုိေစခဲ့သည္။ သ႔ုိေသာ္ သူမရင္ေသြး ၃ေယာက္အတြက္လည္း စိုးရိမ္မုွမ်ား ရိွခဲ့ေသးသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ထုိင္း/ျမန္မာနယ္စပ္စခန္းသစ္တြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ 

ရရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္း စိတ္သက္သာရာရခဲ့ျပန္သည္။ 

ဒါနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ေတာခုိေနရျပန္တယ္။ဒီတခ်ိန္ေတာခုိတာက ကြၽန္မပုိစိုးရိမ္မိပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး။ကြ်န္မ ကေလး ၃ ေယာက္ပါလာလု႔ိပါပဲ။ဘယ္ေနရာကို 

ေရာက္မလဲ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းစာေကာ သင္နိုင္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ပါ့မလား။စိုးရိမ္ပူပန္ရျပန္တယ္။ 

မိခင္တေယာက္အေနျဖင့္ သားသမီးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ကလဲ မေသးပါဘူး။အေနဆင္းရဲ အစားဆင္းရဲ တာခံနိုင္ေပမဲ့ 

ကေလးေတြအတြက္ စာသင္ခြင့္မရွိေတာ့ဆိုတဲ့ ပူပန္မွုဟာ ကြ်န္မေန႔ေရာညပါ ပူပန္တာပါ။ဒါေပမဲ့ 

ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ကြ်န္မဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့လ႔ို ေနမွာပါ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရတဲ့ 

ေနရာ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။KNPP ဒုကၡစခန္းျဖစ္တဲ့ ထိုင္း/ျမန္မာ နယ္စပ္စခန္သစ္မွာ ေနထုိင္ခုိလုွံခြင့္ ရလိ႔ု ကြ်န္မ 

ကေလးေက်ာင္းတက္ခြင့္ရတာ ကြ်န္မအရမ္းေပ်ာ္တယ္။

ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာေနခဲ့ရပံုကို ‘မထင္မွတ္ပဲ အရင္အဖြဲ႕က တစ္ေယာက္နဲ႔ ဆုံစည္းခဲ့တယ္။သူတိ႔ုက 

ျပန္ေခၚတယ္။ ကေလး သံုးေယာက္ ဘယ္မွာေန ဘာလုပ္ရမွန္းမွန္း မသိေသးခင္ ျပန္မဝင္နိုင္တာ အေတာ္ေလး 

၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာပဲ ဘဝကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။’ဟု ကေလးမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ယတိျပတ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပသည္။

၂၀၁၃တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ပအို႔ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ 

အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သ႔ုိ ျပည္လည္ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ သူမတ႔ို မိသားစုကုိ 

ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း မရိွေတာ့။ ေနာက္ဆံုး ႀကံရာမရပဲ ဇာတိေျမသ႔ို ျပန္လည္ အေျခခ်ခဲ့ျဖစ္သည္။ ‘ရြာနဲ႔ကင္းကြာခဲ့တာ 

ၾကာပီးဆုိေတာ့ ကြ်န္မအတြက္ ရင္ထိတ္စရာပါဘဲ။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲၾကတဲ့ လူႀကီးလူငယ္ေတြပဲေပါ့။ဒါဟာ 

ကြ်န္မၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခက္မ်ားကုိ ျပန္ေဝမၽွတာ သက္သက္ပါပဲ။’ဟု စစ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ မိမိ 

ဇာတိအေၾကာင္းကုိ မယုံနုိင္ေသးသဖြယ္ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။ 

စစ္ျဖစ္ျခင္းကို ေနာက္ထပ္လည္း မခံစားခ်င္ေတာ့ေသာ သူမသည္ နိုင္ငံအား ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ 

ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ‘ကေလးေတြကိုလည္းပညာေရးကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားေစလိုပါတယ္။ စစ္ေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းမတက္ရတဲ့ ဘဝ၊ငတ္တဲ့ဘဝ၊ေတာခုိတဲ့ ဘဝလဲ ထပ္ၿပီးေတာ့ မေရာက္ေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္မဟာ 

က်ည္ဆံေတြၾကားက ႀကီးျပင္းလာရတဲ့ သူပါ။’ဟု မိမိ အျဖစ္နဲ႔ ထပ္တူက်ေသာ ဘဝကို အနာဂတ္လူငယ္မ်ား 

မခံစားေစခ်င္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ေရရြတ္ရွာသည္။
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သူမ သည္ ေရနီကန္ရြာသူတစ္ဦး။ သားသမီး ၃ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သူမ၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 

လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕ နာနတ္ေတာရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေနသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ဦးအနက္ အၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး ေန႕စားဘဝျဖင့္ 

က်ပန္းလုပ္ကိုင္စားသူ ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို ထူေထာင္ေနထိုင္ေနၾကသည္။ 

က်ပန္းအလုပ္ျဖင့္ မိသားစုရပ္တည္ေနရေသာ သူမသည္ ေက်ာင္းထြက္ျပီး ၂ႏွစ္အၾကာ ၁၂သမီးအရြယ္ကတည္းမွ 

သူမ်ားအိမ္တြင္ လုပ္အားခ တစ္ရက္ ၁၂၀ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ အိမ္အကူအျဖစ္ သူတစ္ပါးအိမ္တြင္ 

၂ႏွစ္ခန့္သြားေနခ်ိန္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။ မိခင္ႏွင့္အတူ ေမာင္ႏွမ ငါးဦးႏွင့္ ေန႕စားအလုပ္ကို 

ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။

လင္ေယာက်္ားဆံုးပါးသြားေသာ သူမ၏မိခင္သည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ဦးတည္း ႐ုန္းကန္ရာမွ တဆင့္ 

စိတ္အားငယ္လာျပီး အရက္၏ေက်းကြ်န္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုးလည္း 

ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အသီးသီး အိမ္ေထာင္က်ကုန္ၾကျပီျဖစ္သည္။

“အေဖ ဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေမက ႐ူးတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတယ္။ ျပန္ေကာင္းလာေပမဲ့ အရက္ပဲေသာက္ေတာ့တယ္။ 

သူေသသြားေတာ့ အေဒၚ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိဦးမယ္။ ေသြးအန္ၿပီးမွ သူေသသြားတယ္၊ အဲေတာ့ အေဒၚသူမ်ားအိမ္မွာ 

သြားေနတယ္။ ဝင္ေငြရႏိုင္မယ္လို႔ အေဒၚထင္ၿပီးေတာ့ သြားတယ္။ ပြဲစားက အေဒၚကို သူမ်ားအိမ္မွာသြားထားခဲ့တယ္။ 

ပြဲစားခေပးရတာေပါ့။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္က ပြဲစားကို ေပးရတဲ့ တစ္ေထာင့္ငါးရာဆို နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ 

အစစအရာရာ စိတ္ဆင္းရဲရတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ညီကို ေမာင္ႏွမေတြကိုလည္း အေဒၚအဲဒီမွာ သြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 

သူမ်ား ေခၚသြားတယ္။”ဟု ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ရပံုကို ေျပာျပခဲ့သည္။

အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း အိမ္႐ွင္မ်ားက လုပ္အားခေခါင္းပံုျဖတ္သည္သာမက မိသားစုႏွင့္ပါ 

အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္သည္သာမက ၆ႏွစ္ ၇ႏွစ္ခန္႕ၾကာသည္အထိ ေမာင္ႏွမႏွင့္ 

မိသားစုႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ အေမွာင္ခ်ထားျပန္သည္။ မခံႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုး အိမ္မွ ထြက္ေျပးလာရာမွ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အကူအညီေပးေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းတြင္ အမွဳဖြင့္တိုင္တန္းျပီး ၇ႏွစ္တာ လုပ္အားခအတြက္ 

နားကပ္တစ္ရံႏွင့္ ဆြဲၾကိဳးတစ္ကံုးသာ ရရွိျပီး ျပန္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲျပီး ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ 

ဘဝကိုျပန္လည္ စတင္ခဲ့ရသည္။

“အေဒၚျပန္လာတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြကို သြားျပန္ေခၚလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေဒၚတို႔ ေနေနတဲ့အိမ္က အေဒၚအေမ ေသတုန္းက 

အေဒၚဦးေလးက ပိုက္ဆံထည့္ထားေပးလုိ႔ဆိုၿပီးေတာ့ အိမ္ကို သိမ္းသြားတယ္။ ဦးေလးတို႔ကို အသနားခံၿပီးမွ 

ဒီအိမ္ဒီၿခံေတြကို ျပန္ေပးတယ္။ အဲၿခံထဲကေန ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ေနၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္မွာလဲ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ အတူတူ

ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘမဲ႔ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး 
ေမာင္ႏွမမ်ား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 

႐ုန္းကန္ရပုံ
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လုပ္စားေသာက္စားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေဒၚေမာင္ႏွမေတြ တအားဆိုးလာေတာ့ 

အေဒၚကလည္း ထြက္သြားခ်င္ခဲ့တာေပါ့။ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ေနတဲ့အခါမွာ အေဒၚက အႀကီးဆုံးဆိုေတာ့ အၿမဲတမ္း 

အနစ္နာခံရတယ္၊ သူတို႔မလုပ္ခ်င္တာ မွန္သမွ် အေဒၚအကုန္လုပ္ေပးခဲ့ရတယ္၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ အဝတ္ေလွ်ာ္ 

အေဒၚမွာ ဖ်ားမွန္းမသိ နာမွန္းမသိေအာင္ လုပ္ေပးခ့ဲရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႏွမေတြ နားမလည္ေပးႏိုင္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ 

ကိုယ္လြတ္႐ုန္းခ်င္တာေပါ့။” ဟု မိမိငယ္စဥ္တည္းက ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံခဲ့ေသာ္လည္း 

ရလာဒ္မေကာင္းခဲ့သည့္ ဘဝကို ညည္းညဴေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အိမ္ေထာင္ကိုယ္စီက်ကုန္ေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွဳမ်ား ျပန္လည္ 

ရ႐ွိေနျပီျဖစ္သည္။

မိဘမဲ့ျဖစ္ေနျပီး ေမာင္ႏွမေလးဦးကို ႐ွာေဖြေကြ်းေမြးေနရေသာေၾကာင့္ တျခားပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ 

အထင္ေသးျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရေသးသည္။ “ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲဆို နင့္ေမာင္ႏွမေတြဆိုးတယ္။ နင္ဒီလိုမ်ဳိး 

ရွာေနစရာမလိုဘူး။ ငါ့လစာရွိတယ္။ နင့္ေမာင္ႏွမေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး ေျပာတဲ့ေတြလည္းရွိတယ္။”

ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ့ေပ။ လက္႐ွိ လင္ေယာက္်ား၏ 

မျပီးျပတ္ခဲ့ေသာ လူမွဳေရး အ႐ွဳပ္အ႐ွင္းသည္ သူမႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္အထိ လိုက္လံ၍ 

ေႏွာက္ယွက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ လင္ေယာက္်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

အ႐ွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေစရန္သာမက ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ႏွင့္ ျခံေလးကိုပါ လိုခ်င္စိတ္ျဖင့္ 

အကြက္ခ်ၾကံစည္ေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားပါ 

လင္ေယာက္်ားမ႐ွိစဥ္တြင္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ မိမိခင္ပြန္းအား တိုင္ေတာေသာ္လည္း အငယ္အေႏွာင္း၏ ျမဴဆြယ္မွဳေၾကာင့္ 

ထိေရာက္မွဳမရွိခဲ့ေပ။

ကိုယ္ဝန္ရျပီး ၂လၾကာသည့္အခ်ိန္မွ ေနာက္၄လထိ အိမ္မွထြက္သြားေသာ လင္ေယာက္်ားသည္ 

ကေလးမီးဖြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အနားတြင္မရွိခဲ့ေပ။ ပတ္၀န္းက်င္၏ ကူညီမွဳေၾကာင့္သာ အဆင္ေျပေျပ မီးဖြားႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားမွ က်န္႐ွိေသာ ေငြစမ်ားကိုလည္း ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မွဳ အျပင္ ေလာင္းကစားမွဳဖက္သို႕ပါ ထပ္ေလာင္း လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလာေသာေၾကာင့္ 

လင္မယားခ်င္း စကားေျပာဆိုေသာအခါ အသိတရားအနည္းငယ္ဝင္လာခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ထို တဒဂၤစိတ္ခ်မ္းသာမွဳသည္ ၾကာၾကာမခံခဲ့။ အေပါင္းအသင္းစံုလာေသာ လင္ေယာက္်ားသည္ 

မူးယစ္ေဆးသမားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိျပီး ၄ႏွစ္ခန္႕ ပ်က္စီးျပန္ေလသည္။ လင္ေယာက္်ားထံမွ ဂ႐ုစိုက္မွဳ မရ႐ွိသည့္ 

အျပင္ ေငြေရးေၾကးေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရခဲ့သည္။ 

“ဒုတိယတစ္ေယာက္ ဗိုက္ထပ္ႀကီးတဲ့အခါ သူအေဒၚကို အိမ္ကေန ေမာင္းခ်တယ္။ အေဒၚထြက္သြားတယ္။ 

ခုႏွစ္လေလာက္ရွိတယ္။ သူ႔အတြက္ ဘာမွအက်ဳိးမရွိဘူးတဲ့ သူအေဒၚကို ေျပာတယ္။ အေဒၚကေလး ျပန္လာေမြးတယ္။ 

ကေလးကလည္း ကံမေကာင္းဘူး ဆုံးသြားတယ္။ ကေလးဆုံးသြားတဲ့ခ်ိန္ဆို သူလည္း မရွိဘူး။ အေဒၚတစ္ေယာက္ထဲပဲ 

ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲခံစားရတာေနာ္ သူမသိဘူး။” ဟု တစ္ေယာက္တည္း ဒုကၡမ်ားကို 

ခါးစည္းခံခဲ့ရပံုကို ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 

တတိယ ကုိယ္ဝန္ရရိွခ်ိန္တြင္ သူတစ္ပါးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခိုင္းခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ 

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယ ကေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ျပန္သည္။
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ယခုအခ်ိန္တြင္ သူမလည္း သားေၾကာျဖတ္ထားျပီးျဖစ္ကာ လင္ေယာက္်ား အေပၚတြင္လည္း စိတ္နာေနျပီျဖစ္သည္။ 

အဆိုးထဲက အေကာင္းဟုဆိုရမည္မွာ လင္ေယာက္်ားမွာ မူးယစ္ေက်းကြ်န္ဘဝမွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သူမူးယစ္ေဆးဝါး တစ္ခုျပတ္သြားတေတာ့ အရမ္းကံေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ အရမ္းကိုလည္း 

ဝမ္းသာတာေပါ့ လုံးဝမထင္ထားတဲ့ အလုပ္တစ္ခု သူျပတ္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဝမ္းနည္းတာ မ်က္ရည္ေတာင္ 

က်မိတယ္။ အေဒၚ ထင္ေတာင္မထင္ထားဘူး သူမူးယစ္ေဆးဝါး ျပတ္မယ္လို႔ေလ။”ဟု သံေယာဇဥ္လက္က်န္ကို 

ဖြင့္ခ်ျပသည္။

“အိမ္ေထာင္က်သြားေတာ့ ေကာင္းသလုိျဖစ္သြားေပမယ့္ ဆိုးတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ 

ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္ကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အဆုံးထိ ေလွ်ာက္ဖို႔ စိတ္ကူးထားတာေပါ့။ 

အေဒၚတို႔မိသားစု အေၾကာင္း ေျပာရင္ ေျပာလို႔လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ မ်က္ရည္လည္း ကုန္မွာမဟုတ္ဘူး။”ဟု 

ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ သူမ၏ မိသားစု ဘဝအေၾကာင္းကို အဆံုးသတ္ေျပာျပခဲ့သည္။
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သူမသည္ ေဒါငံခါးတိုက္နယ္၊ ဆာထန္ေရာ္ရပ္ကြက္ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေမာင္ႏွမ ၉ေယာက္အနက္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ 

ငယ္ဘဝတည္းမွ မိဘမ်ား ဆုံးပါးသြားခ့ဲေသာ္လည္း ေမြးခ်င္းမ်ား အနက္တြင္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ေနသည္အတြက္ 

ကံေကာင္းခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံမွ ၿငိဳျငင္မွုမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္မွ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမွုမ်ားေၾကာင့္ 

မ်က္ႏွာငယ္ရျခင္းတို႔ကို လူမမယ္ဘဝတည္းက ခံစားခဲ့ရသည္။ 

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေလၽွာက္လႊာအတြက္ ေငြမသြင္းနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ပညာတတ္ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ 

စြန႔္ခြာ၍ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလုပ္စတင္ လုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ၂ႏွစ္ခန႔္ ေတာင္ယာမ်ားတြင္ ေန႔စားလိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ မူႀကိဳဆရာမလုပ္၍ ကေလးထိန္းကာ 

ကိုယ့္ဝမ္းကို ေက်ာင္းခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆိုင္ကယ္ခရီးျဖင့္သြားလၽွင္ ၈နာရီခရီးခန႔္ ေဝးေသာ ရြာေလးတြင္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာမအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ‘အင္မတန္မွ ဆင္းရဲတဲ့ ကယန္းရြာေလးမွာ ကေလးေတြကို 

စာသင္ခြင့္ရတာ ဘုရားရဲ့ေက်းဇူးပါ။ ေဝးလံေခါင္းပါးတဲ့ ရြာေလးေတြဆီကို ဘယ္အစိုးရ ဆရာ/ဆရာမကမွ 

မသြားခ်င္ေတာ့ ကေလးရဲ့ ပညာေရးက ေႏွာင့္ေႏွးတာေပါ့။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြရွိမွ စာသင္ရတဲ့ 

ကေလးေလးေတြကိုလည္း ဂ႐ုဏာသက္မိတယ္။ ေမတၱာဆိုတာကို ငတ္လြန္းတာေၾကာင့္လား မသိဘူး။ ကေလးေတြက 

ကၽြန္မ အေပၚ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျပေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲရွိပါေစ ကြ်န္မအဲဒီမွာ ေနတာေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။’ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေတြ႕အၾကဳံကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

အစိုးရဘက္မွ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကယန္းေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ 

ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားကလည္း ဉာဏ္ပူေဇာ္ခခ်ီးျမႇင့္ေသာေၾကာင့္ လမ္းစရိတ္ကာမိရသည္ဟု 

ေျပာျပသည္။ ယင္းရြာေလးတြငင္ တစ္ႏွစ္ခန႔္ စာသင္ၿပီးေနာက္ သူမ၏ အေတြ႕အၾကဳံအခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပသည္။ 

‘အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆုိရင္ အရမ္းခြဲျခား ဆက္ဆံတာပါ။ အဲဒီအျဖစ္ေလးကို ဘဝင္မက်ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကေလးေတြက 

(၄) တန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေက်ာင္းမတက္ေတာ့ မိဘကူ အလုပ္လုပ္ေပါ့။ တကယ္ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕ကေလးေတြက ပညာေတာ္ေပမဲ့ 

မိဘအဆင္မေျပတာနဲ႔ မိဘကူ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ကၽြန္မတုန္းကလည္း ေမာင္ႏွမေတြ ေငြေၾကး 

အဆင္မေျပလို႔ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရတာ။ အခု ဒီကေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းဘူး။’ဟု ဆိုရွာသည္။

‘ၾကဳံေတြ႕ခဲ့တဲ့ အခက္အခဲနဲ႔ မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ အရာႀကီးလိုဘဲ ကၽြန္မလိုကေလး အေျမာက္အမ်ား ရွိေနတယ္။ 

အဲ့ဒီကေလးေတြအတြက္ ကၽြန္မ အကူအညီေပးခ်င္တယ္။ တစ္စုံတစ္ခု လုပ္ေပးနိုင္ဖို႔လည္း ကြ်န္မမွာ 

စိတ္ကူးရွိပါတယ္။’ဟု သူမ၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း
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သူမသည္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ထီးဘ်ားညီေက်းရြာသို ကလ်ားရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ဓမၼဆရာမအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကာ 

ရြာတြင္ပင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼဆရာမ အျဖစ္ အထက္မွ ေစခိုင္းျခင္းအရ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္း အလုပ္မ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္သာ လုပ္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ 

ၾကားရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာဦးေလးျဖစ္သူက ေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ားကို စာဝင္ကူသင္ေစခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ခန႔္ 

ထိုသို႔ စာသင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စာသင္ျခင္းကို ရပ္နား၍ ေတာင္ယာ တစ္ဖန္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၾကားရက္မ်ားတြင္ 

အလုပ္လုပ္၍ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္း အလုပ္မ်ားသာလုပ္ကိုင္ ရေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမွု မရွိေသာ 

မိမိဘဝကို အနည္းငယ္ပူပန္မိသည္။ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမွုမွာ ထီးဘ်ားညီရြာသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သြားျခင္း 

ျဖစ္သည္။

ယခင္က သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရြာမွလူမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ကူညီမွုမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း 

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သူကမၽွ ကူညီျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ထိုအခါ စက္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး 

အဆင္ေျပေစရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ေတာင္ယာလုပ္လိုက္၊ ထူးခၽြန္ျခင္းမရွိလွေသာ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုက္၊ 

၂ဖက္မိဘမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းလိုက္ျဖင့္ စီးပြားေရး မေျပလည္သည့္ၾကားတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးသည္လည္း 

သာယာျခင္း မရွိေပ။ 

ယခင္က အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းမရွိေသာ လင္ေယာက္်ားသည္ အေပါင္းအသင္းမွားၿပီး ေသာက္စားမူးယစ္ကာ 

အိမ္ကုိ မၾကာခဏ ျပႆာနာရွာတတ္လာသည္။ ညသန္းေခါင္ယံခ်ိန္ျပန္လာ၍ အသတ္အႏၲရာယ္ၿခိန္းေျခာက္သည္အထိ 

ဆိုးလာၿပီး ေနာင္တြင္ ျပန္ေျပာမိသည့္အခါတိုင္း လက္ပါလာေတာ့သည္။ 

“ကၽြန္မကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အသားနာတဲ့အထိ လုပ္တာမ်ိဳး သိပ္ရွိတာေပါ့။ သူ႔ကုိ ျပန္အာခံၿပီးဆိုရင္ သူကန္တယ္။ 

ဟိုဆြဲဒီဆြဲ ရမ္းကားလုပ္တယ္။ အဲလို မလုပ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အရမ္းရွက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ သူ႔ကို 

အေကာင္းျပန္ေျပာရင္ေတာင္မွ သူက မူးတာကလြဲလို႔ ဘာမွမသိပဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ လုပ္ပစ္လိုက္ေတာ့တာပဲ။”ဟု 

လင္ေယာက္်ားကို မူးေနသည့္အခါ ထိန္းမရေၾကာင္း ေျပာရွာသည္။ ကေလးမ်ားကိုလည္း သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း 

ၿခိမ္းေျခာက္ေသးသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ေမာ္ခ်ီးသတၳဳတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ေဆးအတန္ငယ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္လာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု သူမကေျပာျပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိုင္အထက္ျပဳမွုမ်ား 

ပိုမိုျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ လြတ္ရာသို႔ ရင္ေသြး၂ေယာက္ကို ေခၚ၍ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည္။ ကေလးမ်ားကိုလည္း 

သူမ မရွိသည့္ အခါ ရိုက္မည္ စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ပါတည္း ေခၚလာခဲ့ရသည္။ ကေလးအႀကီးကိုမူ မိဘမ်ားဆီအပ္ထားၿပီး

သာသနာျပဳသူ၏ အိမ္ေထာင္ကံ
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အငယ္ကိုမူ သူမႏွင့္အတူ ေခၚလာခဲ့သည္။ 

ရြာရွိလူမ်ားကလည္း ကူညီရန္ မၾကည့္သည့္ အျပင္ အျပစ္ပင္ေျပာၾကသည္ဟု သူမကေျပာျပသည္။ 

“ခုလို အေဒၚတို႔အိမ္မွာ လာေနရတာ ကၽြန္မအတြက္ လုံးဝ အဆင္မေျပဘူး။ အလုပ္အကိုင္လည္းမရွိ ၿပီးေတာ့ 

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘာလုပ္ ဘာကုိင္ စားေသာက္ရမွန္းလည္း မသိေတာ့ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ကၽြန္မ 

ကေလးေတြအတြက္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။ ဘယ္နားမွာ အလုပ္လုပ္ရမွာလဲဆိုေတာ့ တရက္ၿပီး 

တရက္စိတ္ပူေနရတယ္။”ဟု မိခင္ တစ္ေယာက္၏ ေသာကကို ဖြင့္ခ်ျပသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ အတူျပန္မေနခ်င္ေတာ့ပဲ လင္ေယာက္်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေျပလည္ခ်င္ေသာ္လည္း အလားအလာသိပ္မရွိနိုင္ဟု 

သူမက ေျပာသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း အရွက္ရထားသျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ မည္သို႔ လုပ္ရမည္ကိုပင္ 

မေတြးနိုင္ရွာေတာ့ေပ။
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႐ြာတန္းရွည္ ႐ြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမသည္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရေသာ ကေလးငယ္ မ်ား၏ မိခင္ 

ဘဝကို ခံယူရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေရနီကန္႐ြာသူ သူမငယ္စဥ္က ေကာင္းမြန္စြာ ပညာမသင္ၾကားရသည့္ေနာက္ ကေလးထိန္းႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္မ်ား 

လုပ္ကိုင္ခဲ့သူသည္။

“ အစ္မက ဒုတိယတန္းထိပဲ ေက်ာင္းစာ သင္ခဲ့ရ တယ္ေလ “ဟု သူမက  ပညာေရး လမ္းေၾကာင္း မေကာင္းခဲ့ပံုမ်ားကို 

ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆုိသည္။ 

အတန္းပညာ ေကာင္းစြာ မသင္ၾကား ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  မိသားစု ဝမ္းေရးအတြက္ ကေလးထိန္း အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ 

လုပ္ကုိင္ရန္ သူမကေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“မိဘေတြက အဆင္မေျပဘူးေလ။ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပတာက တမ်ိဳး ရြာမွာ ေနရတာ ေရ၊ မီး မရိွတာက တမ်ိဳး 

စားဝတ္ေနေရး အတြက္ေၾကာင့္ သူမ်ား အိမ္မွာ လိုက္ေနၿပီး သူမ်ားကေလးကို လိုက္ထိန္း ေပးတာေပါ့ေနာ္” ဟု သူမက 

ရွင္းျပသည္။

မိသားစု စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ကေလးထိန္း အလုပ္မွာ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ လံုးလံုး 

အဆင္မေျပ သည့္အတြက္ တင္းတင္းတိမ္တိမ္ျဖင့္ ၿခိဳးၿခံ အသံုးျပဳ ခဲ့ရသည္ဟု သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း မေကာင္းသည့္ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ပါကလည္း ကေလးထိန္းလုပ္သည္ကို အေစခံ 

ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးလည္း သူမ တစ္ေယာက္ ခံခဲ့ရရွာသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕က ကိုယ့္အေပၚကို တစ္ဖက္သတ္ အရမ္းႏိွမ္ တာေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ရဲ႕ အေစခံဆုိၿပီးေတာ့  ဆက္ဆံ ၾကတယ္”ဟု 

သူရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ အလုပ္ရွင္ဆုိးမ်ားအေၾကာင္းကို သူမကေျပာျပသည္။

တစ္ရက္တြင္ေတာ့ ေရနီကန္သူ သူမဘဝတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမည့္ ကေလးထိန္း အလုပ္တစ္ခုကို စတင္ 

လက္ခံလုိက္ရသည္။ ယင္းအလုပ္မွာကား ႐ြာတန္းရွည္႐ြာတြင္ မိခင္မရွိသည့္ ကေလး သံုးေယာက္ကို ထိန္းေက်ာင္း 

ရမည့္တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ကေလး သံုးေယာက္တြင္ အႀကီးဆံုး ကေလးမွာ အသက္ကိုးႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီး အငယ္ဆံုးကေလးမွာ အသက္ သံုးႏွစ္ 

ဝန္းက်င္ အ႐ြယ္ရွိ ေယာက္်ားေလးျဖစ္ကာ သူမ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကိုလည္း ပိုမို ရ႐ွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

႐ြာတန္းရွည္တြင္ ကေလးထိန္းလုပ္ရသည္မွာ သူမအတြက္ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ရသည္ မ်ားထက္  ပိုမို 

အဆင္ေျပ ခဲ့ၿပီး သူမကလည္း ကေလးငယ္ မ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးခဲ့သည္။

ထုိသို႕ ထိန္းေက်ာင္း လာရာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သံေယာဇဥ္ တြယ္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းကေလးမ်ား၏ ဖခင္ျဖစ္သူက 

အိမ္ေထာင္မၿပိဳလုိသည့္
ကေလးထိန္း မိေထြး 
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သူမကို မထင္မွတ္သည့္ စကားတစ္ခြန္း ဖြင့္ဟ လာခဲ့သည္။

ယင္းမွာကား သူႏွင့္ လက္ထပ္၍ ကေလး သံုးဦး၏ လစ္လပ္ေနေသာ မိခင္ဘဝကို ခံယူရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 

လက္မထပ္ပါက လည္း ကေလးသံုးဦးကို မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားကို ပို႕ေတာ့မည္ ဟုလည္း သူ႕ကို ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း 

သူမက သူရင္ဆုိင္ ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ 

ကိုယ့္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ ကမ္းလွမ္းသည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္ပါက ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ ဂ႐ုစိုက္မွုကို ခံရမည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင့္သည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ ေမြးထားေသာ သားသမီး မ်ားကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ခဲ့ေသာ ကေလးသံုးဦး တကြဲတျပား 

ျဖစ္မည္ကို မလုိလားခဲ့သည္က တေၾကာင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ အပ်ိဳေလးျဖစ္ေသာ သူမမွာ  ကေလးသံုးေယာက္ အေဖကို 

လက္ထပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ေလေတာ့သည္။ 

“ဒီကေလးေတြလည္း မိဘနဲ႔ စည္းစည္းလုံးလံုး မေနရခဲ့လို႔ ေမာင္ႏွမခ်င္း ေနရေအာင္လို႔ဆိုမွ သူတို႔အေဖကို ယူခဲ့ 

တာေပါ့” ဟု ၎က ဆုိသည္။ 

ကေလးထိန္းဘဝမွ မိခင္ဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲ ခံယူခဲ့ေသာ သူမအတြက္ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝအစမွာ အနည္းငယ္ 

အဆင္ေျပ ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ မနက္မိုးလင္းအိပ္ယာထခ်ိန္တြင္ ကေလး သံုးေယာက္ အတြက္ ေဝယ်ာဝစၥ 

မ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ၿပီးပါက မိသားစု စီးပြားေရး အတြက္ ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္မ်ားကုိ အစာေကၽြးျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး 

တုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ရသည္။

ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ ေစ်းပတ္သည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကကာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ 

႐ုန္းကန္ရသည္ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။

“အဲဒါေလးနဲ႔ပဲ လံုးပန္းၿပီး လုပ္စားေနရတာ အစ္မ အမ်ိဳးသားက ေဈးပတ္လိုက္တယ္ ရတဲ့ အခါရသလို မရတဲ့ 

အခါလည္းမရဘူး တခါတေလက်ရင္ ဒုကၡေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡခံရတယ္”ဟု အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ေထာင္ရွင္မ 

တေယာက္ ရင္ဆိုင္ရေလ့ ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ညည္းတြား ေျပာဆုိသည္။

အခက္အခဲမ်ား အၾကားမွပင္  မိသားစုအတြင္း သူမအတြက္ ေပ်ာ္စရာအျဖစ္ ရင္ေသြး တစ္ဦး ရရွိခဲ့သည္။ 

“မိသားစုေလးနဲ႔ ေနရတဲ့ခါက်ေတာ့  ရိွလည္းတူတူ၊ မရိွလည္း တူတူပဲေပါ့” ဟုပင္ သူမက ဆုိလုိက္ေသးသည္။ 

သို႔ေသာ္ လည္း မၾကာခင္ကာလတြင္ပင္ သူမတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္  အက္ကြဲေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ စတင္ ေပၚေပါက္ 

လာခဲ့သည္။  ကေလးမ်ားကို သူမက ဆံုးမရာက စတင္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ကေလးေတြကို အမ အေမအိမ္မွာ ေက်ာင္းသြားထားတယ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္က ျပန္လာေတာ့ အခန္႔မသင့္လို႔ 

မေကာင္းတဲ့ လူက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမယ္ ဆိုအစ္မ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ အစ္မက အဲဒါကို စိတ္ပူတယ္”ဟု 

ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမရသည့္ အေၾကာင္းကို ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းကို ေယာက္်ားျဖစ္သူက မလုိလားဘဲ သူ၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ သူမကို ဘာမွ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိ၍ မဆံုးမရန္ ေျပာဆုိ 

ေလေတာ့သည္။

“ကေလးကို ႐ိုက္စရာ မလိုဘူးတဲ့ ကေလးက နင္နဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲတဲ့ သူက အစ္မကိုေျပာတာ၊ အစ္မနဲ႔ ဘာမွ မဆိုင္ခဲ့ဘူး 

ဆိုရင္ အစ္မက ဒီအိမ္ေထာင္ ျပဳစရာလိုလား”ဟု သူမက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

၎ကပင္ “ အစ္မက ဒီကေလးေတြနဲ႔ ဆိုင္ခ်င္လို႔လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့တာ”ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။ 

ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့ လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ သူမအၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံမွုမ်ား ဆက္တိုက္ပင္ 

ျပဳလုပ္ လာေတာ့ေလသည္။

“တစ္ခါတေလ သူ႕ကေလးေတြနဲ႔ အစ္မကို ေသြးခြဲတယ္ ။ အဲလို ခြဲျခား လာလို႔ရိွရင္ အရမ္း ခံစားရတယ္” ဟု သူမက 
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ဆိုသည္။

ထုိသို႔ေတာက္ေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲရန္ သူမတစ္ေယာက္ စဥ္းစား ခဲ့မိေၾကာင္း 

ဝန္ခံေျပာဆိုသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ြင္မွုႏွင့္ ေမတၱာ တရားတုိ႔ကို လုိလား၍ အိမ္ေထာင္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး 

စိတ္ခ်မ္းသာမွု မရခ်ိန္တြင္ အေဝးသို႕ ထြက္ရန္လည္း သူမစိတ္တြင္ အေတြးမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ 

“ဒီအိမ္ေထာင္ကို ထားခဲ့ၿပီး ထြက္သြား လိုက္ခ်င္တယ္၊ အေဝးကို ေဝးရာကို သြားလိုက္ခ်င္တယ္” ဟု သူမက 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ေျပာဆုိသည္။

မိသားစုႏွင့္ ေဝးရာကို ထြက္ေျပးရန္ စဥ္းစားမိခ်ိန္တြင္ သူမ၏ မ်က္ႏွာ အတြင္း ေပၚေပါက္ လာသည္မွာ သားသမီး 

မ်ား၏ မ်က္ႏွာပင္ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။

“ကိုယ္ထြက္သြားရင္ ကေလးေတြပဲ ခံစားရမွာ။ သူတို႕ပဲ ဒုကၡ ေရာက္မွာ။ သူတုိ႕ကို သနားတယ္ “ဟု သူမက ဆုိျပန္သည္။

မိခင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ခံယူ ထားသည့္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး မၿပိဳကြဲရန္ သူမ သည္းခံ ေပါင္းသင္း၍ 

မေျပလည္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ခရီးၾကမ္းကို လူသိသူသိ မခံရေအာင္ ႀကိတ္မွိတ္ ေပါင္းသင္း လာခဲ့ေလသည္။ 

ထို႕အတူ ဖခင္ျဖစ္သူက ေသြးခြဲ ရန္တုိက္ေပးေသာ္လည္း ကေလးမ်ားမွာမူ အေမရင္း မဟုတ္ေသာ သူမအေပၚ 

စိတ္ကြက္ ခဲ့ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး မၿပိဳကြဲရန္ သူမသည္းခံ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးထိန္းဘဝမွ မိေထြးအရာကို ယူခဲ့သည့္ သူမအေပၚ ကေလးငယ္မ်ား၏ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ အေလးထားပံုကို 

“ကေလးေတြကေတာ့ ေျပာစရာကို မလိုဘူး။ ခ်စ္မွခ်စ္ ကိုယ္အ့ေပၚဆို လိုေလေသး မရိွေအာင္ ေနေပး ၾကပါတယ္ “ ဟု 

၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဆက္လက္ သည္းခံ ေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ ေျပာဆုိ မႈမ်ားကိုမူ 

ယခု အခ်ိန္အထိ နာက်င္ ခံစား ေနရဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ရမည့္ အနာဂတ္ အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမွု တစ္ခုကိုသာ 

လုိအပ္ေသာေၾကာင့္  မိသားစု ၿပိဳကြဲမည္ကိုေတာ့ သူမက မလုိလားေပ။ 

“ ဒီမိသားစုနဲ႔ မၿပိဳကြဲခ်င္ဘူး ရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖစ္ေစခ်င္တယ္ မရိွခ်င္ေနပါေစ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ 

ရိွရင္စိတ္မခ်မ္းသာဘူးလား၊ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ရတာပဲေလ” ဟု သူမက ဆုိေလသည္။
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အသက္ ၃၁ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ ေဒၚ........... တစ္ေယာက္ သူ႕၏ ဘဝကို ပန္းရံသယ္ရင္း ျဖတ္သန္း ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီး 

တစ္ေယာက္ အဖိ႔ု အမ်ိဳးသား မ်ား ႏွင႕္ တန္းတူ ပင္ပန္း ခက္ခဲ လွစြာေသာ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္ ၊ အုတ္သယ္ ၊ ေက်ာက္ 

သယ္ရ သည္ မလြယ္ကူ လွ သို႔ ေသာ္ သူမသည္ သူ၏ ရင္ႏွစ္သည္းျခာ ႏွစ္ ဦး အတြက္ ႐ုန္းကန္ ေနရေပသည္။ 

တခ်ိန္က ကယားျပည္နယ္ ႏြားလဂို ေက်းရြာ တြင္ ေဒၚ....... သည္ သူ ၏ ခင္ပြန္းႏွင႔္ အတူ ေနထိုင္ ခဲ႔ၿပီး လြန္ ခဲ႔ေသာ 

ေျခာက္ ႏွစ္ေက်ာ္က သူ ၏ ခင္ပြန္း ေဒၚ....... ကုိ ထားခဲ႔ေလသည္။

“ေယာက်္ားက ေျပာရမယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္မယားငယ္ယူသြားတာေပါ့။” ေဒၚ ....... သူမ ၏ အျဖစ္ကို ျပန္ ေျပာင္း 

ေျပာျပသည္။

သူတ႕ုိ ႏွစ္ဦး ကြာရွင္း ခ်ိန္ တြင္ ကေလး ႏွစ္ ဦး မွ ၆ ႏွစ္ သူ ငယ္တန္း အရြယ္ ႏွင္႔ အေထြး ဆံုးကေလး မွာ ၁ ႏွစ္ ၂ လ 

အရြယ္ သာ ရွိ ေသး သည္။ သူမ ၏ အမ်ိဳးသား သည္ ခရီး ထြက္ အလုပ္လုပ္ ရ သူျဖစ္ၿပီး တစ္ခါ တေလ မွ သာ အိမ္ 

ျပန္လာ ေလ႔ ရွိသူ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္ ေတာ႔ သူ ၏ အစ္မ ၏ အမ်ိဳးသား ကား မၾကာ မၾကာ ေနအိမ္ သိ႔ု ျပန္လာ ေလ႔ ရွိ 

ေသာ္လည္း ေနာက္ ဆုံးတစ္ ေခါက္ ခရီး ထြက္ ခြာ သြားသည္႔ အခ်ိန္ တြင္ မႈ သူမႏွင္႔ ကေလး ႏွစ္ဦး ထံ ျပန္ မလာ 

ေတာ႔ ေပ။

“သူဘာလုိ႔ျပန္မလာလဲ သူေနမေကာင္းျဖစ္မလားဆိုၿပီးေတာ့ စံုစမ္းတာေပါ့ေနာ္။ စံုစမ္းေတာ့ သူက မယားငယ္နဲ႔ 

လုိက္သြားတာေပါ့။ မယားငယ္နဲ႔ လုိက္သြားေတာ့ ကိုယ္က သူတုိ႔ ဘယ္သြားလဲဆိုတာ လုိက္စုံစမ္းခဲ႔ေသးတယ္။” သူမ 

က ၎ ၏ အျဖစ္အပ်က္ ကိုျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

သူမ ၏ ခင္ပြန္း ေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳ ၍ ေနထုိင္ ေသာ ေဒသကုိ သူမ လိုက္သြား ခဲ႔သည္။ သူျပန္လာ မည္ ကတိ 

ျပဳခဲ႔ေသာ္လည္း တကယ္တန္း ျပန္မလာ ခဲ႔ေပ။ “အဲလိုဘဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လိုက္သြားတယ္။ ကေလး ၂ 

ေယာက္ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္ ျပန္လာပါလ႔ုိ သူကုိေျပာတယ္။ အဲမယားငယ္က ရန္ရွာတာေပါ့ေနာ္။ သူ႕ကုိသူ 

ေျပာရမယ္ဆိုေတာ့ မိုက္မုိက္႐ုိင္း႐ုိင္းနဲ႔ ေျပာတာေပါ့ သူေျပာမယ္ဆုိ နင့္ကုိမေပါင္းခ်င္လုိ႔ ငါ့ကိုလာေပါင္းတာ 

နင္မရွက္ဘူးလား။” အေမး ခံ ခဲ႔ ရေၾကာင္း သူ ၎ ၏ ဘဝ နာၾကီး မႈ တစိတ္တပိုင္း ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။ 

ထ႔ိုေနာက္ တြင္ သူမ ၏ ခင္ပြန္းေနာက္ထပ္ ယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီး က “နင့္ေယာက်္ားနင္ျပန္ေခၚသြား မယ္ဆိုင္ သိန္း 

(၂ဝ)သိန္းေတာင္မရိွဘူး။ ၂သိန္းရွာဖ႔ိုကလည္းမလြယ္ဘူး ဒီေယာက်္ားကိုလည္း မမက္ဘူး။ ေနခဲ့ခ်င္မ်ားလဲ 

ျပန္မလာေတာ့နဲ႔ဆိုၿပီး သ႕ူကုိ အဲမွာ ထားခဲ့တယ္။ အဲေနာက္ဆံုး ဘိတ္ဆုံးေပါ့ေနာ္သြားၿပီးျပန္ေခၚေတာ့ဘူး” 

သူမကဆိုသည္။

သ႔ို ေသာ္ တၾကိမ္ တြင္ သူမ ေနထုိင္ရာ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕ သုိ႔ သူ၏ ခင္ပြန္း ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိ လာေသး သည္။ သူမ၏

သစၥာေဖာက္ျခင္းကို ပန္းရံသယ္၍ 
ေတာ္လွန္သူ
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အမ်ိဳးသားက “ငါ မကြဲႏုိင္ဘူး ၊ ကေလးေတြကို သံေယာဇဥ္ မျပတ္ႏိုင္ဘူး” ကတိျပဳ၍ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းခဲ႔ေသးသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ သူမ အဆင္မေျပ ခဲ႔ေပ။

“ ျပန္လာတာလဲ ခဏပါပဲ ၿပီးရင္ရန္ရွာတယ္ ကိုယ္က အဲ့လုိဒုကၡေတြကုိ မခံစားႏုိင္ဘူး သူ႕ကိုလဲ မသတီေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ 

ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ သ႕ူကုိလဲ မသတီေတာ့ ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲေပါ့။ သူကေန႔တုိင္းမူးတယ္။ 

ရန္ရွာေနတာေပါ့ေနာ္။” ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ ထုိေနာက္ တြင္ ေဒၚ........ သည္ ထုိ အမ်ိဳးသား ယူထား သည္႔ မယား 

ငယ္ႏွင႔္ မတူ ေၾကာင္း ေနထုိင္ အရက္ မူး၍ ရန္ရွာ ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။ ထိုရက္ မ်ား အတြင္ ၎ ၏ အမ်ိဳးသား 

ကား ေန႔ တိုင္းအရက္ ေသာက္ ရိုက္ ႏွက္ ၍ ျပႆနာ ရွာ ခဲ႔သည္။

“သူ႕ကုိတစ္ေန႔ေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားေမးလုိက္တယ္ေလ။ ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ ခင္ဗ်ားအဲလုိမ်ိဳး 

ေန႔တိုင္းရန္ရွာမေနနဲပ ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ သူကကြဲခ်င္တယ္တဲ့ သူကေျပာတယ္။” ဟု သူမ ၏ 

အမ်ိဳးသား ႏွင႔္ ေနာက္ဆုံး လမ္းခြဲ ခဲ႔ရ ပုံကိုေျပာျပသည္။

တရား ႐ုံး တြင္ သူမ ၏ အမ်ိဳးသား က ကြာရွင္း ရန္ထြက္ဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း သူကို မႈ အိမ္ေထာင္ ကြဲမႈ အတြက္ ေထာက္ပံ႔ 

ေၾကး ႏွင႔္ ေလ်ာ္ေၾကး မေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ႔သည္။ တရား ႐ုံး က မႈ ကေလး ႏွစ္ဦး အတြက္ တစ္လ လွ်င္ 

ငါးေသာင္း က်ပ္ ေထာက္ပ႔ံ ရမည္ အမိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ ေၾကာင႔္ ၎ တု႔ိ ႏွစ္ ဦး လမ္းခြဲ ျပတ္စဲ လုိက္ၾကသည္။ 

“ေနာက္ပိုင္းတက်ပ္မွ မလာပါဘူး။ မလာလဲ ကိုယ္ကသြားမေတာင္းပါဘူး။ ဖခင္စိတ္ရွိရင္ သူေပးမွာေပါ့ေနာ္။ 

သူနဲ႔ကြာတာ ဒီႏွစ္ဆို ၆ ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့။ တက်ပ္မွ မေပးပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိဘဲ ႐ုံးကန္ေနရတာ။” ဟု သူမ ၏ ဘဝ ပန္းရံ သယ္ 

ရင္း ျဖတ္သန္း ခဲ႔ပံု ကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာျပသည္။

ထိုကေလး ႏွစ္ ႏွစ္ဦး ၏ ပညာေရး က်န္းမာ ေရး စသည္႔ ကိစၥ အဝအဝ ကုိ မိခင္ ျဖစ္ သူ ေဒၚ........ က တာဝန္ေျဖရွင္း 

ေနရသည္။ ပန္းရံ လုပ္အား ခ တစ္ေန႔ လွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္သာ ရရွိေသာ သူမ အဖုိ႕ အဖက္ဖက္ က မျပည္႔စုံ ပဲ ရုန္း ကန္ 

ေနရသည္။ ထို ေလးေထာင္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ စာ သာ ဖူလုံ ၍ သူမ အတြက္ မႈ ျခစ္ကုပ္စားေသာက္ ေနရ ေၾကာင္း 

၎ ၏ အျဖစ္ အပ်က္ကုိ ေျပာျပသည္။

“ကုိယ့္ကေလးနဲ႔ပဲ ေလာက္ေအာင္စားရတာေပါ့ေနာ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ေတာ့ အားငယ္တာေပါ့ေနာ္။ ရတာေလးနဲ႔ပဲ 

တင္းတိမ္ၿပီးစားေသာက္ရတာေပါ့။ ေနေကာင္းက်န္းမာပါေစလ႔ိုပဲ အၿမဲဆုေတာင္းေနရတယ္။” ဟုသူ မၿငီးတြား 

ေျပာဆိုသည္။

မည္သ႔ုိ ပင္ဆုိေစ ကာ မႈ ေဒၚ ........ သည္ သူ မ၏ သား ႏွစ္ ဦးအတြက္ ေယာက္်ား သားမ်ား ႏွင႔္ ရင္ေဘာင္ တန္း 

ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းစြာ လုပ္ကိုင္ လ်က္ ကေလး မ်ား ကို ထိန္း ေက်ာင္း ခဲ႔သည္ မွာ ေျခာက္ ႏွစ္ ေက်ာ္ ကာလ အတြင္းသို႔ 

ဝင္ေရာက္ ခဲ႔ ၿပီ ျဖစ္သည္။

“ကေလးအငယ္က ၈ ႏွစ္ထဲမွာ ေရာက္ၿပီေပါ့ အႀကီးက (၁၁) ႏွစ္။” ဟု သူမကိုယ္ အေဖ သူမ ကိုယ္ တုိင္ အေမ အျဖစ္ 

ရုန္း ကန္ ခဲ႔ ရၿပီး ကေလး မ်ား အရြယ္ ေလာက္ လာ ပံု ကုိ အသက္ ႏွင္႔ တြက္ ၍ ျပန္ ေျပာင္း ေျပာ ျပသည္။ အျခား 

အမ်ိဳးသမီး ငယ္ မ်ား ကို လည္း သူမ ကဲ႔သုိ႔ မျဖစ္ေစရန္ သတိ ေပးလိုေၾကာင္း သူမ ကဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီး မ်ား 

အေနႏွင္႔ ေယာက္်ား မ်ား အေပၚ အလြယ္တကူ မယံုရန္ အေျပာအဆို ေကာင္း တုိင္းမယုံ ၾကရန္ သူမကတိုက္တြန္း 

သည္ ။

“ အဲ့လုိမယားႀကီးရဲ႕ဒုကၡေတြေပါ့ အစ္မကကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳလာလ႔ုိ မိန္းကေလးေတြကို ေျပာခ်င္တာေပါ့ သူမ်ား မိသားစုကို 

မဖ်က္ဆီးပါနဲ႔ သူမ်ားအသုိက္ၿမံဳကို မဖ်က္ဆီးပါနဲ႔ အဲလုိေျပာခ်င္တယ္။” ဟု သူမႀကံဳေတြ႔ ခဲ႔ရေသာ ဒုကၡ ႏွင္႔ ယွဥ္ ၍ 

သူမက အမ်ိဳးသမီးထုကို တုိက္ တြန္း လိုက္သည္။
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သူမသည္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ကလိုးလ်ားမွ ရြာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း၃ေယာက္အနက္ အလတ္ျဖစ္ၿပီး အတန္းပညာ 

၆တန္းအထိသာ ေက်ာင္းေနခဲ့ၾကရသည္။ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္ယာႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား 

ေက်ာင္းသည့္အလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ မိဘ၊ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံး ေတာင္ယာလုပ္ငန္းသာ လုပ္ကိုင္ 

စားေသာက္ၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္မေျပလွေပ။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး တဦးႏွင့္ တဦး 

မိဘမ်ား သေဘာမတူညီသည့္ၾကားမွ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ မိဘစကား နားမေထာင္ခဲ့မိသည္မွာ 

ေနာင္တရစရာတစ္ခုကဲ့သို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခင္က ရြာေဟာင္းဖက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ 

ရြာသစ္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕သည္ဟု ဆိုရာတြင္လည္း ပ်က္စီးသြားေသာ ယခင္အိမ္ကိုသာ ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးမလုံေပ။

ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ အျမဲတမ္းစကားမ်ား ရန္ျဖစ္ေနရသည္။ အိမ္မႈကိစၥမွ အစျပဳ၍ ကေလးထိန္းသည့္ အလယ္ 

ေခါင္ရည္က်ိဳသည္ အဆုံး လင္ေယာက္်ား၏ အလိုမက်မွုမ်ားေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနရသည္။ “ဒါေပမယ့္ 

အခုက သူ ကၽြန္မကို ေျပာတာ နင့္မိဘအိမ္နင္ျပန္သြားလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္မ မိဘေတြလည္း တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္မတို႔ကို 

သေဘာတူတာလဲ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြ်န္မေတြးရင္း သူေျပာတာကိုပဲ ကြ်န္မအေသခံေနေပးလို္က္တယ္။” လင္ေယာက္်ားမွ 

ႏွင္ခ်လၽွင္ပင္ မိမိမွာ ျပန္စရာ မိဘမ်ား အိမ္ မရွိသျဖင့္ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္းေျပာသည္။

စကားမ်ား ရန္ျဖစ္သည္သာမက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္သည့္ အခါမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ 

အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ သားသမီးမ်ားကို ဆိုဆုံးမျခင္း၊ အိမ္ျပန္ေနာက္က်ျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ 

လူကိုသာ ရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္သည္သာမက အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားကိုပါ ရိုက္ခြဲျခင္းပါျပဳလုပ္လာသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူရေသာ အေၾကာင္အရင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍  “ကၽြန္မ မိဘေတြက သူ႔ကို အလိုမရွိ သေဘာမက်ဘူး။ ၿပီးေတာ့ 

သူ႔ကို စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာၾကဘူးေလ။ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မကိုရန္ရွာတယ္လို႔ပဲ ထင္တယ္။ သူစိတ္တိုတိုင္း 

နင့္မိဘေတြဆီမွာပဲ နင္ျပန္ေနလို႔ ကၽြန္မကို ခဏခဏေျပာတယ္။ ကၽြန္မလည္း တစ္ခ်ိန္က မိဘေတြမယူနဲ႔ 

သေဘာမတူပါဘူးလို႔ေျပာထားတဲ့ ၾကားက ယူခဲ့ၿပီးၿပီးဆိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ အရွက္ကြဲၿပီး အိမ္ျပန္သြားရမွာလဲ ဆိုၿပီး 

အတူတူေနနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္သြားရပါတယ္။”ဟု သံေယာဇဥ္ရွိၿပီး မတည့္အတူေနဘဝ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ 

ထိုသို႔ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပရသည့္ ၾကားထဲတြင္ ေတာထဲသို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဟင္းရြက္ခူးထြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္သားတစ္ဦးက မဖြယ္မရာ လုပ္ျပသည့္ အျဖစ္နဲ႔ ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ 

သဝန္တိုေသာ မတည့္အတူေန 
ေယာက္်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈ 
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ရပ္ရြာမွ ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းမွာ လူအမ်ား ေျပာစရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

သူမအား မိန္းမရႊင္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေစာ္ကားျခင္းခံရသည္ဟု စိတ္နာေအာင္ တေနကုန္ ေျပာခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ မဖြယ္မရာ ျပေသာ တပ္သားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕သကဲ့သို႔ စြပ္စြဲမွုမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ ခင္ပြန္းက ယခုအခါ မိဘအိမ္သို႔ 

ျပန္သြားရန္ ႏွင္ခ်ေနေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ကံကိုသာ ပုံခ်ၿပီး ခင္ပြန္းေျပာ သမၽွကိုသာ ၿငိမ္ခံေန႐ုံမၽွလြဲၿပီး မည္သို႔မၽွ 

မတတ္နိုင္ေပ။
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သူမသည္ ေ႐ႊဇက္ရပ္ကြက္သူ။ အသက္ ၃၉ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး။ ကံအေၾကာင္းမလွသျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႕ 

ေရာင္းစားခံရဖူးသူ။ 

၂၀၀၅-၂၀၀၆တြင္ လိုင္ဇာဖက္မွ ေရာင္းစားခံခဲ့ရျပီး ၂ရက္ႏွင့္ ၂ညခန္႕ တည္းခိုခန္းတြင္ ေလွာင္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

ပြဲစားမ်ားက အျပင္တြင္ ၀ယ္သူ႐ွာျပီး လူျပခ တစ္ေယာက္လွ်င္ တ႐ုတ္ပိုက္ဆံ ၁၀၀ေကာက္က်သည္။ သေဘာက်လွ်င္ 

က်သည့္သူကို ေခၚသြားေလ့႐ွိျပီး မည္သည့္ေနရာသို ေခၚသြားသည္ကို မည္သူမွ် မသိၾက။ 

“ကၽြန္မ ကို ၾကိဳက္တယ္ ဆိုျပီး ပိုက္ဆံ လဲ ေပးၾကတယ္။ ေခါက္ဆြဲ စားဖို႕ ဆိုင္ ကိုေခၚသြားတယ္။ ကားနဲ႕ 

ေလ်ွာက္ေခၚသြားတယ္။ဒီတစ္ေယာက္က မထြက္ေျပးေလာက္ဘူး ေျပာျပီး ကၽြန္မ ကားထဲ ထည့္ျပီး ေခၚသြားတယ္။ 

ကၽြန္မ က စကားလဲ မတတ္ဘူးဆိုေတာ့ ထုိင္ပါလို႕ ေျပာရင္ ထိုင္ ၀င္ဆို ၀င္ အဲ႕ဒီလို ျဖစ္သြားတယ္။ ရင္က်န္းမွာ ၂ည ၃ 

ညေလာက္ေနျပီး ကၽြန္မ ကို ေရာင္းစားလုိက္တယ္။ ရင္က်န္းကေန ရထား ျပန္စီးရတယ္။” ဟု မိမိ ေရာင္းစားခံရပံုကို 

ျပန္ေျပာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမအား ရင္းက်န္သုိ႕ ေခၚလာသူ လူမ်ိဳးတူ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမွ တဆင့္ျပန္ေရာင္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကို မေရမရာ 

ေျပာေသးသည္။ လုိင္ဇာတြင္ပင္ ထမင္းဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ လိမ္ညာ ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ေရာင္းစားခံခဲ့ရေသာ ေနရာတြင္ ေလးႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

“ျပန္ေျပာရင္ မကုန္နိဳင္ဘူး။ မဆုံးနိဳင္ေတာ႕ဘူး။ ေရာက္သြားတာနဲ႕ တရုတ္လို မဂၤလာေဆာင္ယူတယ္။ 

အယူအရမ္းသည္းတယ္။ လာ၀ယ္ျပီေနာက္ တစ္လၾကာရင္ မဂၤလာေဆာင္ယူလုိက္တယ္။ ထြက္ေျပးမွာ စိုးလို႕ ေျမၾကီး 

ေထာင္မွာ အေစာင့္ နဲ႕ထားတယ္။ ကတုတ္က်င္းလို ေက်ာက္ေဆာင္နဲ႕ အုပ္ထားတယ္။ တစ္လ ၾကာမွ ထုတ္တယ္။ 

ကခ်င္လူမ်ိဳး ဘာသာျပန္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္မေလး စကားျပန္လုပ္ေပးမွ ေျမၾကီးေထာင္ကလြတ္ေပးတယ္။” ဟု 

မဂၤလာမေဆာင္မီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရပံုကို ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ 

ေျမေအာက္တြင္ တစ္လခန္႕ ေလွာင္ထားခံရေသာေၾကာင့္ အလင္းအေမွာင္ ခံစားမွဳမ႐ွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ 

မ်က္စိမျမင္သကဲ့သုိ႕ ျဖစ္သြားသည့္ အျပင္ လမ္းပင္ မေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံု တလခန္႕တက္ခဲ့ရေသးသည္။ 

ဘာသာျပန္ေပးသူ၏ အာမခံခ်က္ျဖင့္ အျပင္သို႕ ထြက္လာႏိုင္ခဲ့ျပီး ၁လအၾကာတြင္ လက္ထပ္ယူျခင္းခံခဲ့ရသည္။

သူမကို လက္ထပ္ယူခဲ့သူသည္ မိ႐ိုးဖလာ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူ ျဖစ္ျပီး ေျပာင္းဖူး၊ ဂ်ံဳ အစ႐ွိသည္တို႕ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

“ေျပာင္းဖူး ရခ်ိန္ ေျပာင္းဖူး ခ်ိဳးတယ္။ ဆန္ေတာင္ မရွိဘူး။  ဂ်ံဳပဲရွိတယ္။ ဂ်ံဳ နဲ႕ ေျပာင္းဖူး ေတြကုိလည္း စက္နဲ႕ ၾကိတ္ 

လိုက္တယ္။ အမွဳန္႕ အျဖစ္ ျပန္လုပ္ စားၾကတယ္။ ေပါင္မုန္႕ လိုမ်ိဳး ေပါက္စီ လိုမ်ိဳး လုပ္စားတယ္။ ရိတ္ျပီး ေနာက္ ျခံမ်ား 

ေလွ႔ ရိုက္ျပီး စက္ရုံ ကုိ ပို႕လိုက္တယ္။ အမွဳန္႕ ေတြ ထြက္လာျပီး ဒါကို အခမဲ႕ ရတယ္ ၾကိတ္ခေတြ ကို ခဲြ ေ၀ ယူလိုက္တယ္။

လူကုုန္ကူးမႈ
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အမွဳန္႕ ေတြကို ထမင္း မွဳန္႕ အျဖစ္ စားပါတယ္။”ဟု မိသားစုဝင္ေငြ႐ွာၾကပံုကို ေျပာျပခဲ့သည္။ 

သူမ အေပၚရက္စက္ျခင္းေတာ့ မ႐ွိပဲ လက္ထပ္ျပီးေသာေနာက္တြင္မူ အိမ္သူအိမ္သားကဲ့သို႕ပင္ အိမ္မွာ အတူေနရသည္။ 

လက္ထပ္ျပီး ၄ႏွစ္ခန္႕အၾကာတြင္ ထြက္ေျပးရန္ အၾကံအစည္ရခဲ့သည္။ တ႐ုတ္စကားအတန္ငယ္ 

ေျပာတတ္လာေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ ဖုန္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္တတ္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကူးအခ်ိန္တြင္ 

ဖုန္းမ႐ွိေသာ သူမ်ားအား ေယာက္်ားမ်ားအား ထြက္မေျပးဟု ကတိေပး၍ ဖုန္းမ်ား ဝယ္ခိုင္းေစကာ အခ်ိန္းအခ်က္မ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ထြက္ေျပးမည္ဟု ၾကံစည္ၾကသူမ်ားမွာ ၂၄ေယာက္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ တကယ္တန္း ထြက္ေျပးရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာေနရာသို ၅ေယာက္သာ 

ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားကို ဖုန္းဆက္ျပီး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရပ္ေဝးမွ သူမ်ားသာ 

မ်ားျပားေနခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ရဲစခန္းသို႕ သြားေရာက္တိုင္ၾကားရန္ တစံုတေယာက္မွ ေတြးမထားမိခဲ့ၾကေပ။ 

“ရဲစခန္း နားက စားေသာက္ဆိုင္ မွာ စားေနၾကတယ္။ ဘီယာ နည္းနည္း ေသာက္ၾကတယ္။ မူးလာေတာ႕ ကခ်င္ စကား 

ေတြ ထြက္လာျပီး တစ္ေယာက္ နဲ႕ တစ္ေယာက္ သေဘာထားေတြ စိတ္၀မ္းေတြ ကြဲလာၾကတယ္။ စိတ္ထားျခင္းလဲ 

မတူလာၾကေတာ႕ဘူး။” ဟု ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ပံုကို အစပ်ိဳးခဲ့သည္။

ႏွစ္ကူးအခ်ိန္ ရဲစခန္းအနီးတြင္ ဘီယာေသာက္ျပီး ကခ်င္စကားျဖင့္ ဆူညံေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစုကို ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားမွ 

သကၤာမကင္းျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လက္ထိပ္ခတ္ဖမ္းဆီးကာ အခ်ဳပ္ထဲသို႕ ပို႕လိုက္ၾကသည္။ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ၂လခန္႕ 

ၾကာျပီးေနာက္ ရဲႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရမွ ဦးစီးျပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ခြန္းျမင့္သို႕ပို႕ကာ အခ်ဳပ္ထဲ ထပ္မံပို႕ျပန္သည္။ 

“နယ္ေျမ ေက်ာ္ ျပီး ဘာလာလုပ္တာလဲလို႕ ရိုက္ျပီး ေမးလာတယ္။ ေယာက္်ားက ဘယ္သူလဲလို႕ ေမးလာတယ္။ 

ကၽြန္မတို႕က မေျပာဘူး။ ၾကိဳးနဲ႕ ခ်ည္ျပီး ရိုက္တာပါ။ ပါးလည္း ရိုက္တယ္။ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္ ရိုက္တယ္။ ကၽြန္မတို႕က 

ေၾကာက္ျပီး မေျပာၾကဘူး။ ေသရင္လဲ ေသဆိုျပီး မေျပာၾကဘူး။”ဟု မိမိတို႕ ေယာက္်ားမ်ား ျပန္လာ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 

ေရြးယူမည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေမးမွဳမ်ားကို အံၾကိတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ရင္နာနာျဖင့္ ေျပာျပေသးသည္။

ထို႕ေနာက္ ခြန္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ ေရႊလီနယ္စပ္၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာရဲမ်ားထံသို႕ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသူမ်ားကို 

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ မူဆယ္-နန္႕ခမ္း မွ မႏၱေလးသို႕ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္မွဳကို 

မရၾကေသး။ မႏၱေလးတြင္ အခ်ဳပ္ ၂လခန္႕က်ရေသးသည္။

“မသိပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္ခန္း ထင္တယ္။ ထမင္းနဲ႕ ဟင္း လုစားရလို႕ လက္လဲ အမာရြတ္နဲ႕။ အဲ႕ဒီမွာ 

ဘယ္ကတည္းက ေထာင္က်ေနလဲ မသိဘူး။ ေရာင္းစားခံရသူေတြပဲ ဖမ္းထားတယ္။ အရမ္းစြာတယ္။ အဖြဲ႕လိုက္ 

အဖြဲ႕လိုက္ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ ကၽြန္မ တို႕ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႕ ေရာက္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ ၁၀ ေယာက္ ရွိေနတယ္။”ဟု 

ဇာတိေျမ အခ်ဳပ္ခန္း အေတြ႕အၾကံဳကို သူမ ေျပာျပခဲ့သည္။ 

အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေမြးရပ္ဇာတိႏငွ့္ ေနထိငု္ရာေနရာမ်ားကိ ုအတအိက်စံုစမ္းျပီး သကဆ္ိငု္ရာျမိဳ႕နယ္မွ လူေပ်ာကဆုံ္းေၾကာင္း 

ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာသူမ်ားမွသာ ေနရပ္သို႕ ျပန္ပို႕ေပးၾကသည္။ “၂ နွစ္ ၊ ၃ နွစ္ ရွိျပီး အရမ္းခက္ခဲတယ္။ 

အရမ္းဒုကၡ ေရာက္ခဲ႕တယ္။ ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲေတာင္ မသိေတာ႕ဘူး။ ကားလဲ ဘယ္နွစ္ခါ စီးရမွန္းေတာင္ 

မသိေတာ႕ဘူး။ ဘယ္ျမိဳ႕ ေရာက္သြားလဲ ဆို တာေတာင္ မသိဘူး။”ဟု ေရာင္းစားခံရစဥ္က အျဖစ္ကို 

ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

“သူက ဟိုမွာပဲေနေတာ႕တယ္။ ကေလး ၂ေယာက္ ရေနျပီ။ သူက တရုတ္စာလဲ အရမ္းတတ္တယ္။ ဒါ႕ေၾကာင္႕ ဟိုမွာပဲ 

ေနတယ္။ သူတို႕ က ျပန္မယ္ဆိုရင္လည္း လမ္းလဲ သိတယ္။ စကားလည္းသိတယ္။ စာလဲ သိတယ္ဆိုေတာ႕ အဲ႕ဒီမွာပဲ 

ေနလိုက္တယ္။ သူ႕ညီမလဲ လူပြဲစား လုပ္တယ္။ အဲ႕ဒီ ရြာဖက္ကိုေတာ႕ သူ႕အစ္မ သိလို႕ လာေရာင္းစားသြားတာတဲ႕။ အစ္မ 
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မဟုတ္ဘူး သူ႕ညီမ ေရာင္းစားလိုက္တာတဲ့။” ဟု မိမိအား ေရာင္းစားသူႏွင့္ ကူညီသူကို ေရေရရာရာ ခြဲျခားႏိုင္ပံုမရပဲ 

ေျပာျပသည္။

တကယ္တမ္းဆိုရလွ်င္ အားလံုးက ကုိယ့္ ေဆြမ်ိဳး၊ အိမ္သူ အိမ္သားမ်ားကုိပင္ တစ္ဆင့္ျပီးမွ တစ္ဆင့္ 

ေရာင္းစားေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမ၏ အမည္ကား ရနံ႕သင္း၍ လွပေသာ ပန္းပြင့္ေလး၏ နာမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း 

သူ၏ ဘဝမွာကား အၿငိဳးခံ၊ အေလာင္ခံ ဘဝ ေရာက္ရွိ ေနသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္ စျပဳ ခဲ့ေသာ သူမအတြက္ 

သမီးဦးေလး ကိုယ္ဝန္ ရခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ၾကမၼာဆိုးမ်ား က်ေရာက္ ခဲ့ရေလေတာ့သည္ဟု ၎ကဆိုေလသည္။ 

အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လင္ေယာက်္ားျဖစ္သူ၏ ဂ႐ုစိုက္မွုနွင့္ေဖးမမုွမ်ားကုိ 

လုိလားခဲ့ေသာ္လည္း ရရိွခဲ့သည္မွာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မုွမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္မကေလးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရွစ္လကိုးလကတည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မကို စၿပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့တာ” ဟု သူမက 

မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ၾကမၼာဆိုးႏွင့္ ထိပ္တုိက္တုိးမိခဲ့ပံုမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိသည္။

လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ စတင္႐ိုက္ႏွက္မွုမ်ားကုိ ခံရခ်ိန္တြင္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ျဖင့္ 

ၾကင္ယာဘက္ကုိ ဘဝ လက္တြဲ ခဲ့သူ သူမတစ္ေယာက္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ကဲ့ရဲ႕မုွမ်ားႏွင့္ အရွက္တရား မ်ားအတြက္ 

ႀကိတ္မွိတ္ သည္းခံခဲ့သည္။ “အဲခ်ိန္မွာ အရွက္တရားနဲ႔ပဲ သည္းခံၿပီးေပါင္းသင္းလာတာေပါ့”ဟု သူမက ဆုိသည္။ 

ပထမဆံုုး အႀကိမ္ခံရစဥ္ကို သည္းခံခဲ့ေသာ္လည္း သမီးဦးေလး အသက္ ခုနစ္လအ႐ြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ 

လင္ေယာက္်ား၏ ႐ုိက္ႏွက္ညွင္းပန္းမုွမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္လာခ်ိန္ေတာ့ ကြာရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။ 

“ကြာရွင္းၾကတယ္ အဲခ်ိန္မွာ ရပ္ကြက္က ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ မွ်မွ်တတ လုပ္ေပးတယ္”ဟု ၎က ဆိုေလသည္။

ကြာရွင္းၿပီး၍ ရက္ ၂၀ ခန႔္အၾကာတြင္ေတာ့ ေယာက်္ားျဖစ္သူမွာ ျပန္ေပါင္းသင္းရန္ အတင္း စည္း႐ုံး ေလေတာ့သည္။ 

ထုိစဥ္က ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ ႀကိဳးပမ္းမုွမ်ားကုိ “ အိမ္က သူ႕ကို ေမာင္းထုတ္လည္း သူမျပန္၊ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ 

မျပန္ဘူး” ဟု သူမက မွတ္မွတ္ရရပင္ ေျပာဆိုသည္။ ထုိ႕အတူ သမီး၏ ေရွ႕ေရးကုိ ၾကည့္ရန္လည္း ေယာက္်ားျဖစ္သူ 

နားခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “အေမကလည္း မုဆိုးမ ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ကလည္း တစ္ခုလပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ 

အဲဒါနဲ႔ သ႕ူကုိ သည္းခံၿပီး ျပန္ေပါင္းသင္းတာေပါ့။ က်မလည္း သမီးေမြးထားေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေပါ့ “ဟု သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

မခ်ခင္ စဥ္းစားခဲ့ပံုမ်ားကို ရွင္းျပသည္။

ယင္းစဥ္းစားမွုမ်ား ေနာက္တြင္ေတာ့ သူမတစ္ေယာက္ အစမေကာင္းခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကုိ သက္တမ္းတိုး 

ေလရာ ဒုတိယေျမာက္ ရင္ေသြးအျဖစ္ သားေလးတစ္ေယာက္ သူ႕ဘဝအတြင္းသ႕ို ေရာက္ရိွ လာခဲ့ေလသည္။ 

အိမ္ေထာင္ေရး ျပန္လည္ ေပါင္းထုတ္ၿပီးခ်ိန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ေတာ့ ပန္းတိန္ ရပ္ကြက္သ႔ို သူမတို႔ မိသားစု 

ေရ႕ႊေျပာင္း ေနထိုင္ေလေတာ့သည္။

ပန္းတိန္ ရပ္ကြက္သ႔ုိ ေရာက္စဥ္တြင္ေတာ့ အဆင္မေျပမုွမ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ခံရမွု မ်ားအတြက္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

အပါအဝင္ လူႀကီးမ်ား၏ အကူအညီကိုယူရန္ သူမႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ၾကင္ယာဆုိး
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ကတိေပးၿပီး၍ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ ဇာတိေဟာင္းမ်ား 

ျပန္ေပၚလာၿပီး ယခင္ကဲ့သ႔ုိပင္ ျပန္လည္႐ုိက္ႏွက္ေလေတာ့သည္။ အိမ္မွုကိစၥမ်ားႏွင့္ေဝယ်ာဝစၥမ်ားကုိလည္း 

ကၽြန္တစ္ေယာက္ကဲ့သ႕ို ခုိင္းေစလာခဲ့သည္။

“ကၽြန္မကုိ ကၽြန္လိုဘဲ သူခိုင္းတာ၊ ခိုင္းစရာရိွဆုိ သူ႕အလုိဆႏၵ နည္းနည္းေက်လ႔ုိရွိရင္ ကိုယ္က လုပ္ေပးတာနဲနဲ 

ေနာက္က် သြားလို႔ရိွရင္ မရဘူး”

ညအိပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မအိပ္ခိုင္းဘဲ ေယာက္်ားျဖစ္သူက တစ္ညလံုး စကားထုိင္ေျပာ၍ နားေထာင္ခိုင္း 

ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေလသည္။

“ညဆိုလိုရွိရင္ဆုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထိုင္ခုိင္းၿပီးေတာ့ သူေျပာရတာ နာခံရတာေပါ့” ဟု သူ၏ ဒုကၡမ်ားကို ညည္းညဴသည္။

ေန႔မအိပ္၊ ညမအိပ္ ပုံသ႑ာန္ အမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ ႏိွပ္စက္သည္ကုိ ေတာင့္မခံ ႏိုုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

ျဖစ္ေသာ သမီးႏွင့္သား ပညာေရး က်န္ရိွေနေသး၍ ဆက္လက္သည္းခံရျပန္သည္။

“တစ္ခါတေလ ငုိမိတယ္။ ငိုေတာ့ သားသမီးေတြ ေက်ာင္းေနတယ္။ သူတု႕ိက ဆယ္တန္းမၿပီးေသးဘူးဆိုေတာ့ 

အဲဒါကုိေထာက္ထားၿပီးေတာ့ ဆက္ေပါင္းေနရတယ္”ဟုဆုိေသာ သူမအား အကြာအကြယ္မဲ့ေနေသာ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွုမွ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေျပးရန္ ခက္ခဲေနသည္။

အိမ္ေပၚမွ မည္သည့္အဝတ္အစားမွမယူဘဲ ဆင္းလာပါကလည္း ေယာက္်ားျဖစ္သူက မကြဲႏိုင္ဟုဆုိကာ 

ျပန္ေခၚရာတြင္လည္း သူမတစ္ေယာက္ သားသမီးမ်ားမ်က္ႏွာျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေပး၍ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းျပန္သည္။ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္လႊတ္ေပးေသာ္လည္း ေယာက်္ား၏ ႏွိပ္စက္မုွမ်ားမွာ မေလ်ာ့က်လာသည့္အဆံုးတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ 

သီလရွင္ဝတ္ရန္ သူမထြက္ေျပးေလေတာ့သည္။ ထုိသို႕ထြက္ေျပးရာတြင္ ေက်း႐ြာရွိ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲမ်ားကိ ုေယာက္်ားျဖစသူ္က မကြဲႏုငိ္ေၾကာင္းေတာင္းပန္ေျပာဆုိျပနရ္ာ သမူမွာ အခက္ေတြ႕ခဲရ့ေလသည။္

“ကၽြန္မကုိ မကြဲႏိုင္ဘူးဆုိၿပီးသူက သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းေတာ့ သူမ်ားေတြကလည္း သူ႕ကို ယံုၾကည္မွ ကၽြန္မကို 

ျပန္ေခၚၿပီးေတာ့ေပးစားတယ္။ ေပးမထြက္ေတာ့ဘူး” ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ “ကြ်န္မကုိေစာင့္ၿပီး အိမ္ခန္းထဲမွာ 

ေလွာင္ထားၿပီး ကြ်န္မေယာက်္ားနဲ႔ ျပန္ေပးစားတယ္။ ကြ်န္မက လုိခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘူး”ဟု ၎က 

ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုေလသည္။

ကြဲကြာရန္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားျဖစ္သူဘက္မွပင္ ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ားက ေတာင္းပန္ေပးခဲ့ၾကၿပီး 

မွတ္တမ္းျဖင့္ လက္မွတ္လုပ္ေပးကာ လင္ေယာက္်ားမွာလိမၼာေနၿပီဟုပင္ ေထာက္ခံ၍ သားသမီမ်ားမ်က္ႏွာျဖင့္ပင္ 

သူမကို သည္းခံခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးအဆင္ေျပေသာ္လည္း အိမ္တြင္းေရးမွာ ဆုိးဝါးေသာေၾကာင့္ 

စိတ္ခ်မ္းသာမုွမရွိေၾကာင္း သူမ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မ်ားကုိ ေျပာဆိုသည္။ 

ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားမွာလည္း အဆင့္တဆင့္ၿပီးတဆင့္ထပ္တက္လာခဲ့ၿပီး သားသမီးမ်ားပင္ ႐ုိက္ႏွက္ခံရေလ့ရိွသည္ဟု 

သူမကဆုိသည္။ တစ္ခါတြင္ ေယာက်္ားျဖစ္သူက လူၾကားထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ 

လုိက္တိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လုံခ်ည္ပင္ ကၽြတ္က်ခဲ့ရသည္အထိျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။ 

“ကားနဲ႔လုိက္တိုက္ေတာ့ အဲမွာ ကြ်န္မထမီေတာင္ ကၽြတ္က်တာေပါ့။ အရွက္ကြဲရတယ္” ဟု သူမက ေျပာျပသည္။

ယင္းသုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ တျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ားထံ သြားေရာက္ 

ေျပာဆုိရာ တြင္ သူမအတြက္ ျပန္ေပးသည့္အေျဖကား သည္းခံရန္ေျပာဆိုၿပီး ေယာက္်ားျဖစ္သူႏွင့္ေတာ့ 

ကြာရွင္းခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

“ကၽြန္မဘဝဒီေလာက္ေတာင္ဆိုးရလား”ဟု သူမက ေမးခြန္းျပန္ထုတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သားသမီးမ်ားမွာလည္းစိတ္ဒဏ္ရာ
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ရရိွေနၿပီဟု သူမက တဆက္တည္းေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ား(၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း)အေရာက္တြင္ေတာ့ သူမ၏ က်န္းမာေရးမွာ ေယာက္က်ားျဖစ္သူ၏ ႐ိုက္ႏွက္၊ 

ထုိးႀကိတ္မွုမ်ားေၾကာင့္ စတင္ခ်ိဳ႕ယြင္းလာခဲ့ၿပီး အ႐ိုးတဆစ္တုိသြားေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။ ေယာက်္ားျဖစ္သူမွာမူ 

ထုိသုိ႔ ေရာဂါမ်ားရေနသည္ကို မယံုၾကည္ဘဲ ေဆးမ်ားကုိပင္ သိမ္းထားေလသည္။ “ေဆးေတြအကုန္လံုးသိမ္းလုိက္တယ္ 

ေပးမေသာက္ဘူး နင္တုိ႔က ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ငါ့ကိုႀကံစည္ေနတာ လ႔ုိဆိုတယ္”ဟု ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ အျပဳအမူမ်ားကို 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ဆုိေလသည္။ 

လက္ရိွတြင္ေတာ့ သား၊သမီးမ်ားမွာလည္း စိတ္ဒဏ္ရာရေနၿပီျဖစ္ကာ သူ၏ ဘဝမွာလည္း သားသမီးမ်ားကို 

ေႏြးေထြးမုွမေပး ႏုိင္သည့္ မိခင္တစ္ေယာက္ဘဝကို ေရာက္ေနၿပီဟု လက္ရွိတြင္ သားသမီး သံုးေယာက္ရေနၿပီျဖစ္ေသာ 

ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

သားသမီးမ်ား၏ ေရွ႕ေရးျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္သည္းခံခဲ့သည့္ ၎က ယခုအခါတြင္ေတာ့ “ ဒီလိုမ်ိဳးခံစားေနရတဲ့ ကြ်န္မတ႔ို 

ေဝဒနာကို အသက္ႀကီးတဲ့ထိ ကြ်န္မ မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘူး “ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆုိေလသည္။
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ကယားျပည္နယ္၊ ေငြေတာင္ဇာတိဖြား သူမကို ေမြးဖြားၿပီး ခုႏွစ္လအၾကာတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ လူ႕ဘဝႀကီးမွ ႏွုတ္ဆက္ 

ထြက္ခြာခဲ့သည္။ 

သူမမွာ အေဖ မရွိ၍ လူမွန္း သိတတ္စအ႐ြယ္မွပင္ ဘဝ တုိက္ပြဲ အၾကား ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး မူလတန္း ပညာေရး ျဖစ္ေသာ 

ေလးတန္း တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳလုိက္ ျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားသို႔ 

ေက်ာခုိင္း ခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

“ေက်ာင္းဆက္မတက္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေလ။ အေမက ေနာက္အိမ္ေထာင္က်သြားေတာ့ သူမ်ားလည္း ဟိုေျပာ ဒီေျပာ တာလဲ 

ပါတာေပါ့။ ကိုယ္ကလည္း စိတ္ညစ္ၿပီး မတက္ခ်င္ ေတာ့တာလည္း ပါတယ္” ဟု မူလတန္းအ႐ြယ္တြင္ ေက်ာင္းမွ 

အနားယူ ျဖစ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ၎က ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆုိသည္။

စာသင္ေက်ာင္း မ်ားကို လမ္းခြဲ ၿပီးခ်ိန္တြင္ေတာ့ မိဘ အိမ္မွ ခြဲခြာ၍ ႀကံဳရာက်ပန္း အလုပ္မ်ားကုိ လိုက္လံ လုပ္ကုိင္ရင္း 

လက္ရွိ လင္ေယာက်္ားျဖစ္သူ လအိ႐ြာသားအမ်ိဳးသားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဘဝလက္တြဲျဖစ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည့္ လအိ႐ြာသို႔ သူမမွာ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ 

လုပ္အားေပး ဆရာမ အျဖစ္ လုိက္လံ လုပ္ကိုင္ရင္း ေရာက္ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငယ္ဘဝက နဖူးစာ ႐ြာလည္ခဲ့ပံုကို “သူက အေျပာခ်ိဳေတာ့ အေျပာေကာင္းေတာ့ သူနဲ႔သိသြား၊ ခင္သြား တယ္ေပါ့” ဟု 

ေငြေတာင္သူ သူမက ေျပာဆုိ ေလသည္။ 

လအိ႐ြာတြင္ တႏွစ္ခန္႔ ေနထုိင္၍ လုပ္အားေပး ဆရာမ ဘဝ ျဖတ္သန္းၿပီး ဇာတိေျမသို႔ ျပန္ခ်ိန္ အထိပင္ အမ်ိဳး သားက 

လုိက္လံ ပိုးပမ္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏ မိခင္ႏွင့္ ဦးေလးျဖစ္သူတို႔က ေတာင္းရမ္း လက္ထပ္ေစခဲ့ သည္။ 

အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ား၏ ဆႏၵ သာမက လက္ထပ္ ရာတြင္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ခဲ့ျခင္းကို “ကိုုယ့္က 

လည္း သူ႕အေပၚမွာ စိတ္ဝင္စား ခဲ့တယ္ေလ အဲလိုနဲ႔ ကိုယ့္အေပၚမွာ ေကာင္းလာမလား သူ႕ကို ေရြးလိုက္ တယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ယူျဖစ္ ခဲ့ၾကတယ္” ဟု သူမက ရွင္းျပသည္။ 

လက္ထပ္ၿပီး၍ လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ ေဒသ ျဖစ္ေသာ လအိ ႐ြာသို႔ လုိက္လံ ေနထုိင္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ အိပ္မက္ဆုိး တစ္ခုျဖစ္ေသာ   လင္ေယာက်္ားက ႏွိပ္စက္ျခင္း စသည့္ 

ကံဆုိး မိုးေမွာင္မႈ မ်ားကား သူမ၏ ဘဝ အတြင္းသို႔စတင္ ဝင္ေရာက္ လာေလ ေတာ့သည္။

အိမ္ေထာင္က်စ အခ်ိန္တြင္ ေယာကၡမျဖစ္သူ၏ ျခံအတြင္း တဲအိမ္ တစ္လံုး တည္ေဆာက္၍ နွစ္ေယာက္ ကမၻာတစ္ခု 

ကို စတင္ ထူေထာင္ခ်ိန္ တြင္ပင္ မူလက ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ခ်ဲေရာင္းစားသည့္ ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ ေန႕၊ည အခ်ိန္မေ႐ြး 

အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ရင္း ေလာင္းကစား မ်ားကို ခံုခံုမင္မင္ လုပ္ကုိင္ေန သူျဖစ္ေၾကာင္း သူမစတင္ သိရွိ 

ေငြေတာင္ျပည္က အိမ္ေထာင္ဦးစီး
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လာခဲ့သည္။ 

“ေပါင္းလိုက္တဲ့ အေပါင္းသင္း ကလည္း တကယ့္ ေလာင္းကစား အႀကီးစားေတြနဲ႔ သြားေတြ႕တယ္။  ေတြ႕တဲ့ 

အခါက်ေတာ့ လုပ္ရသမွ် ရွာရသမွ် ပိုက္ဆံေတြက ေလာင္းကစား ဘက္မွာပဲသြားကုန္တယ္”ဟု မိသားစု ဝင္ေငြ မ်ားကို 

ေယာက္်ားျဖစ္သူက သံုးျဖဳန္း ေနခဲ့ေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ြာတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ရွိပါကလည္း အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္သာ သြားေရာက္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိၿပီး 

လုိက္လံ ေခၚဆုိပါက ရန္ျဖစ္ စကားမ်ားျခင္း မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

ရန္ျဖစ္ စကားမ်ား ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မွု ျဖစ္ေသာ လင္ေယာက္်ား၏ ႐ုိက္ႏွက္ကန္ ေၾကာက္ျခင္း 

မ်ားကိုလည္း သူမတစ္ေယာက္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ၌ပင္ ႐ိုက္ခံရသည္ဟုလည္း လက္ရွိတြင္ 

သမီး သံုးေယာက္ကုိ ေမြးဖြားထားေသာ ၎က ရွင္းျပသည္။  

“ဒီအႀကီးမနဲ႔ ဗိုက္ႀကီး တုန္းကဆိုရင္  ဗိုက္အဲေလာက္ ႀကီးေနတာေတာင္မွ အေနာက္ေန ေဂၚဖီထုပ္နဲ႔ ေပါက္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္မ ေျပာရတာ ရင္နာတယ္” ဟု သူမကဆုိျပန္သည္။ 

အသံတိတ္အ ကာအကြယ္မဲ့ေနသည့္ ဘဝမ်ားအၾကား သူမ အတြက္ ရင္ေသြး စတင္ရရွိျခင္းမွာ ထြက္ေပါက္ 

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးသမီး ကို အိမ္ေထာင္သက္ ႏွစ္ကာလ မၾကာျမင့္ စဥ္မွာပင္ စတင္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႕ 

ရရွိခ်ိန္တြင္လည္း ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ ဝင္ေငြမ်ား ရွာေဖြ မေပးဘဲ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ ျခင္းႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ 

အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မ်ားျဖင့္သာ ေန႔ဆက္ ရက္ဆက္ ခရီးဆက္ ခဲ့ရေပသည္။ 

ယင္းေၾကာင့္ ပထမဆံုးသမီးကုိ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ အေမျဖစ္သူ ေနထုိင္ရာ ဇာတိ ေငြေတာင္သို႔ျပန္၍ သြားေရာက္ 

ေမြးဖြားခဲ့ရၿပီး  သမီး အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ တြင္ေတာ့ ထမ္းေဆာင္သူမဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ရာထူးကို တာဝန္ယူ ေသာအားျဖင့္ 

တရားမဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်ဲႏွစ္လံုးေရာင္းျခင္းကို စတင္ လုပ္ကုိင္ေတာ့ေလသည္။

ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာမူ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ ေကၽြးေမြးျခင္း မျပဳသကဲ့သို႔ပင္  သူမ ရွာေဖြထားေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို 

အေပါင္းအသင္းမ်ား နွင့္ သံုးျဖဳန္ေပးလ်က္ရွိရာ မိသားစုတြင္း ရန္ပြဲ မ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား လာသည့္ေနာက္ 

သူမအတြက္  သူႏွင့္ သမီးငယ္၏ ဘဝေရွ႕ေရး အတြက္ ဇာတိျဖစ္ေသာ ေငြေတာင္သုိ႔ ျပန္ျခင္းမွာ ထြက္ေပါက္ တစ္ခု 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ဇာတိျဖစ္ေသာ ေငြေတာင္သုိ႔ ျပန္မည္ ဆုိျခင္းကို လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူက အစပိုင္းတြင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ႐ုိက္ႏွက္ 

ကန္ေက်ာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ရာ မိခင္ျဖစ္သူ ကုိယ္တုိင္ လအိ႐ြာသို႔ လုိက္လာ၍ ရပ္႐ြာမွ လူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေျဖရွင္း 

ေပးခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ေျဖရွင္းရာတြင္ ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္မိခင္ျဖစ္သူတုိ႕က အိမ္ေထာင္မကြဲရန္ ျဖန္ေျဖခဲ့ၿပီး ေယာက္်ားျဖစ္သူကို 

ခံဝန္မ်ား ျပဳလုပ္ ေပးေသာ္လည္း သူမတေယာက္ကား ဇာတိေျမအ အျပန္ခရီးကိုသာ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။

“ကတိဝန္ခံ စာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္ သူနဲ႔မေနျဖစ္ခဲ့ဘူး ကၽြန္မ စာခ်ဳပ္လုပ္ၿပီးေတာ့ အေမနဲ႔ ဒီေငြေတာင္ကိုဘဲ 

ျပန္လိုက္လာခဲ့တယ္” ဟု ေျပာဆုိသည္။  

ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာလည္း သူမတုိ႕ေနာက္သုိ႔လိုက္လာ၍  အတူေနထုိင္ရာ ေနာက္ထပ္ ရင္ေသြးႏွစ္ဦး ထပ္မံ 

ရရွိျပန္သည္။ရင္ေသြးႏွစ္ဦး ထပ္မံရရွိခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏  ဝင္ေငြမ်ားမွာမူ ေလာင္းကစား ႏွင့္ 

အေပ်ာ္အပါး မ်ားအတြက္ပင္ ကုန္ဆံုးေနရာ ကိုယ္ဝန္ အရင့္အမာ ကာလ အခ်ိန္အထိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း 

သူမက ဆုိသည္။ 

၎က “ ကုိယ္ဝန္ႀကီးနဲ႕ ကိုယ့္ဟာကို ခ်ဲေရာင္းစား ခဲ့ရတယ္။ သူေပးတဲ့ ဟာဆိုရင္ စားမေလာက္ ေသာက္မေလာက္ပဲ 
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ေလ ဒီလိုနဲ႔ ေမြးခါနီး ဖြားခါနီး အထိ ခ်ဲေရာင္းခဲ့ရတယ္ “ မိခင္ေဇာျဖင့္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ သည္ရမ်ားကို  ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိသည္။

ထုိသို႕ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ခ်ဲေရာင္းရာတြင္လည္း ကေလးငယ္မ်ားပါ မိခင္ႏွင့္အတူ အၿမဲ လုိက္ပါ 

ေနရေၾကာင္းကိုလည္း “ အလတ္မဆုိလည္း စက္ဘီးေပၚမွာပဲ ႀကီးခဲ့ ရတယ္”ဟု ၎ကရွင္း ျပျပန္သည္။ 

သမီး သံုးေယာက္လုံး အ႐ြယ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္လည္း ေယာက္်ားျဖစ္သူေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

သူမတုိ႕၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ဆုိးၿမဲ ဆုိးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအတြက္  ရပ္မိ၊ ရပ္ဖ မ်ားနွင့္ မိဘမ်ားထံ အကူအညီ 

ေတာင္းခံေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသအသီးသီးရွိ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္း႐ိုး 

ထံုးစံ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွ သည္းခံ ေနထုိင္ရန္နွင့္ ေယာက္်ား ျဖစ္သူကို ေနာက္ မလုပ္ေဆာင္ရန္သာ ဆံုးမေလ့ 

ရွိသည္။

ေယာက္်ားရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ သူမကိုယ္တုိင္ကလည္း လင္ေယာက္်ား 

ျဖစ္သူ ဆိုးသြမ္းမွုကို သည္းမခံ ႏုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း သမီးသံုး ေယာက္ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ ကြဲျဖင့္ ေနထုိင္ရန္ကုိမူ 

မလုိလားသည့္ အတြက္ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲျခင္း လမ္းေၾကာင္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း၏ အက်ိဳး ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ေတာ့”ဘဝကို ဘယ္ခ်ိန္မွာ အဆံုးသတ္ရမွာလဲ မသိဘူး” 

ဟုသာ ၎က ဆုိေလသည္။
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ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘားအံျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ 

အစြန္ပိုင္းသည္ ေတာင္ထူထပ္ၿပီး ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးသည္ ျပည္နယ္တစ္ေလၽွာက္တြင္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္မူ 

တက္ႏွင့္ ကခ်နာဘူရီ စီရင္စုမ်ားႏွင့္ထိစပ္ေနၿပီး၊ အေနာက္အရပ္ႏွင္ ေတာင္အရပ္တုိ႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ပဲခူးတိုင္းတုိ႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး၊ ေျမာက္အေနာက္ေျမာက္-ေတာင္အေရ႕ွေတာင္ အရပ္သုိ႔သြယ္တန္းလ်က္ရွိၿပီး 

ကရင္ေတာင္ကုန္းမ်ား ရွိသည္။ အေရွ႕အရပ္တြင္ ထုိင္းနုိင္ငံ၏ မဲေဟာင္စုိ၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ မႏၲေလးတုိင္း၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တိုျဖင့္ အသီးသီး ထိစပ္ေနသည္။ ေျမာက္လတၱီက်ဳဒ္ ၁၅° ၄၅’ ႏွင့္၁၉° ၂၅’ ၾကား၊ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳဒ္ ၉၆° ၁၀’ ႏွင့္ ၉၈° ၂၈’ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ ေနာက္ခံတြင္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ကာရံထားၿပီး 

ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာေၾကာင့္ ပူ၍ စိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုရွိသည္။ အေရ႕ွပိုင္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ အပူခ်ိန္မွာ 

အပူဆုံးလတြင္ပင္ ၂၂.၂°ဆဲလ္စီးရပ္(၇၁.၉°ဖာရင္ဟုိက္)ေအာက္မ က်ေပ။ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ရိွေသာ 

ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားမွာ အပူပိုင္းမုတ္သံုရာသီဥတုကို ရရိွထားသည္။ အနမိ ဆ့္ ုံးႏစွ စ္ ဥမ္ ိုးေရခ်နိ မ္ ွာ၃၀၀၀မလီ မီ တီ 

ာ(လကမ္ ၁၂၀)ျဖစၿ္ပီးအျမငဆ့္ ံုးမွာ၄၈၀၀မလီ မီ တီ ာ(လကမ္ ၁၉၀)ျဖစသ္ ည။္ ေႏြရာသီတြင္ မိုးအမ်ားဆုံး 

ရြာေလ့ရိွသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ျမစ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းငယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေတာင္မ်ားေၾကာင့္ ေတာင္မွ ေျမာက္သိ႔ု ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းေနသည္။ 

အဓိက ျမစ္ႀကီးမ်ားမွာ သံလြင္ျမစ္၊ ေသာင္ရင္ျမစ္၊ ဂ်ိဳင္းျမစ္ႏွင့္ အတၱရံျမစ္တု႔ိ ျဖစ္ၾကသည္။

အဓိက စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွမ်ားမွာ ဆန္စပါး၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ကြမ္း၊ ႀကံႏွင့္ ရာဘာတိ႔ု ျဖစ္ၾကသည္။ 

သဘာဝထြက္ကုန္မ်ား အေနျဖင့္ သံ၊ ခဲ၊ ေၾကးနီ၊ သံျဖဴ၊ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ အၿဖိဳက္နက္တိ႔ု ထြက္ရိွသည္။ ျပည္နယ္၏ 

တစ္ဝက္ခန္႔ကို ဖုံးလႊမ္းေနေသာ အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ားမွ အဖိုးတန္ ကၽြန္းသစ္၊ ပ်ဥ္းကတိုႏွင့္ အျခား သစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား 

ထြက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစု ၁၃ခုရိွၿပီး မြန္ျပည္နယ္မွ ဒုံသမိ ျမစ္ကူးတံတားမွ တစ္ဆင့္ 

အလြယ္တကူသြားနိုင္သည္။ သံေတာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးအတြက္ အေရးပါေသာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရတံခြန္အခ်ိဳ႕လည္း ရိွသည္။

ယခုအခါ လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရး ပိုမုိအဆင္ေျပေစေသာ သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္၍တည္ေဆာက္ထားသည့္ 

သံလြင္တံတားႀကီးမွာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ 

အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္



68

ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႕၏ အသံမ်ား

bm;tH

vSdkif;bGJU

ydkifusKH

zmyGef

urarmif;

oHawmifBuD;

oHawmif

vdyfodk

abm*vd

jr0wD

aumhu&dwf

usKH'dk;

Mumtif;qdyfBuD;

bk&m;okH;ql

usKduf'kH

½Srf;&Gmopf

pkuvd

a0gavNrdKif
(a0gav)

aumhu&dwf

Mumtif;qdyfMuD;

bm;tH

vdIif;bJGU

oHawmiffMuD;

zmyGef

jr0wD

99° E

99° E

98° E

98° E

97° E

97° E

19
° 

N

19
° 

N

18
° 

N

18
° 

N

17
° 

N

17
° 

N

16
° 

N

16
° 

N

Disclaimer: The names shown and the boundaries used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

u&ifjynfe,ftwGif;&Sd NrdKUe,frsm;jyajryHk

Myanmar Information Management Unit

CHINA
INDIA

THAILAND

LAOS

xdkif;EdkifiH

u,m;jynfe,f

&nfñTef;

av,mOfuGif;rsm;

jynfe,f?wdkif; jrdKUawmf
jrdKUe,fjrdKU
tjcm;NrdKU

rD;&xm;vrf;

t"du jrpfrsm;

t"duvrf;rMuD;
vrf;

e,fedrdwfrsOf;rsm;

urf;½dk;wef;e,fedrdwf
jrdKUe,fe,fedrdwf
c½dkife,fedrdwf
jynfe,f?wdkif;e,fedrdwf
tjynfjynfqdkif&me,fedrdwf

0 20 4010

Kilometers

Data Sources: MIMU
Base Map: MIMU
Boundaries: MIMU/WFP
Place Name: Ministry of Home Affairs (GAD)
translated by MIMU

Map ID: MIMU696v03
Creation Date: 9 September 2016, A3
Projection/Datum: Geographic/WGS84

Map produced by the MIMU - info.mimu@undp.org
www.themimu.info

rlydkifcGifh © Myanmar Information Management Unit 2016.
\ rlydkifcGifhudk todtrSwfjyKí tcrJhtokH;jyKEdkifygonf/MIMU

&efukef
wdkif;a'oBuD;

u&ifjynfe,f

yJcl;
wdkif;a'oBuD;

rGefjynfe,f



ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႕၏ အသံမ်ား

69

သူမသည္ အသက္ ၄၂ႏွစ္အ႐ြယ္ျဖစ္ျပီး လက္႐ွိတြင္ ျမဝတီ၊ သုခလင္းျမိဳင္တြင္ ေနထိုင္ေနသည္မွာ ၅ႏွစ္ခန္႕႐ွိျပီ 

ျဖစ္သည္။ ဇာတိမွာ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးဘက္မွ ျဖစ္ျပီး ထိုတြင္ပင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ သမီးအၾကီးႏွင့္ သားအငယ္တို႕ 

ထြန္းကားခဲ့သည္။ သမီးၾကီး ဆံုးပါးသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမဝတီသို႕ ေျပာင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သမီးႀကီး အသက္ ၂၁ ႏွစ္မွာပါ။ အစ္မတို႔ရြာမွာ အရြယ္ေရာက္လာၿပီးဆိုရင္ ရြာမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ 

ဘန္ေကာက္မွာ အလုပ္သြားလုပ္တာ အဆင္ေျပတယ္လို႔ တစ္ေယာက္က ေျပာလိုက္ရင္ သြားခ်င္ေနက်ၿပီး ဘယ္လို 

အခက္အခဲေတြ ႐ွိတယ္ဆိုတာကို သိတဲ့သူေတြက မေျပာဘူး။ သြားခ်င္တဲ့ သူေတြကလဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သြားၾကတာ။ 

မိဘက မလႊတ္ရင္ခိုးသြားၾကတယ္။ အဆင္မေျပလို႔ ျပန္လာတဲ့သူရွိသလို ဘာသတင္းမွ မၾကားရတဲ့ သူလဲရွိတယ္၊ 

ဒီထဲမွာ အစ္မသမီးလဲပါတာေပါ့။”ဟု သူမ၏ သမီးၾကီး၏ အျဖစ္ကို အစခ်ီ ေျပာျပသည္။

မိဘမ်ားမသိေအာင္ ျမဝတီ႐ွိ အေဒၚထံသြားမည္ဟုေျပာကာ ဘန္ေကာက္တြင္ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ထြက္သြားေသာ 

သမီးၾကီးမွာ အိမ္မွ ထြက္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၉ႏွစ္သာ ႐ွိေသးသည္။ ဘန္ေကာက္သုိ႕ မသြားမီကလည္း 

၆တန္းျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ကာ မိခင္အား အလုပ္မ်ား ကူလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သူမက ေျပာျပသည္။

အေဒၚျဖစ္သူထံမွ သမီးျဖစ္သူ ေရာက္မလာေသးေၾကာင္း သတင္းၾကားရေသာအခါ သူမ ရင္ထဲ မီးေတာက္သြားသည္။ 

လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူကို တိုင္ပင္ေသာ္လည္း အရက္ေသာက္ရန္သာ သိသည့္အတြက္ အားကိုး၍မရခဲ့ေပ။ 

ရဲစခန္းတိုင္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း ပိုက္ဆံကုုန္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တိုင္ခြင့္မရခဲ့။ သို႕ေသာ္ 

၁ပတ္ခန္႕ၾကာေသာ္ ဘန္ေကာက္ေရာက္ေနေသာ သမီးထံမွ အဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့သည္။

ျပန္လာရန္ေခၚေသာ္လည္း ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေမျဖစ္သူကို မၾကည့္ရက္ေသာေၾကာင့့္ 

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို အကူအညီေတာင္းကာ ဘန္ေကာက္႐ွိ သူေဌးအိမ္တြင္ ၁လလွ်င္ ဘတ္၉၀၀၀ျဖင့္ 

အိမ္ေဖာ္အလုပ္ရေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ မိဘအတြက္ သြားတာပဲ ေကာင္းမွာပါဟု သမီးျဖစ္သူက 

ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

၂ႏွစ္ခန္႕အၾကာတြင္ သမီးျဖစ္သူ ျပန္လာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူမထင္သလို ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းသည့္ ဆံုစည္းမွဳ 

တစ္ခု ျဖစ္မလာခဲ့။ အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္အျမင့္မွ ျပဳတ္က်သျဖင့္ ေကာ့ေသာင္း႐ွိ ေဆး႐ံုုတြင္ 

ေရာက္႐ွိေနသျဖင့္ လာေခၚရန္ အေၾကာင္းၾကားခံခဲ့ရသည္။ သမီးျဖစ္သူ၏ သူေဌးမွ လမ္းစရိတ္ ၂သိန္းထုတ္ေပးခဲ့သည္။

အရက္ကြ်န္ျဖစ္ေနေသာ ေယာက္်ားသည္ သမီးျဖစ္သူကို ၾကိဳရန္ပင္ ေကာ့ေသာင္းသို႕ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

ေကာ့ေသာင္း႐ွိ ပြဲစားအိမ္တြင္ ၂ရက္ခန္႕ေစာင့္ျပီးမွ သမီးျဖစ္သူ၏ ရင္နင့္စရာ အျဖစ္ကို ေဆး႐ံုတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

“ရင္ဘတ္ကေန ေျခဖ်ားထိ အား႐ုံခံစားမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ ဆီးသြား တာတို႔ ဝမ္းသြားတာတို႔ကိုလည္း မသိေတာ့ဘူး။

တာဝန္မေက်တဲ့ ဖခင္တေယာက္ေၾကာင့္
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လည္ပင္႐ိုးက်ဳိးသြားလို႔ ခြဲစိတ္ၿပီး စတီးလ္ေခ်ာင္း ထည့္ထား ရတယ္၊ သည္ၾကားထဲ ခါးဆစ္႐ိုးတည့္တည့္မွာက 

အိပ္ယာပူ အနာႀကီးတခုျဖစ္ေနတယ္။ သမီးကို ၾကည့္ၿပီး သနားလိုက္တာ။ ဒါနဲ႔ပဲ အစ္မတို႔ ရြာထိ ကားငွာၿပီး 

ျပန္လာခဲ့တယ္။”ဟု ဒုကၡိတဘဝျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာရသူူ သမီးျဖစ္သူအေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာျပ႐ွာသည္။ 

သူေဌးျဖစ္သူက ၎ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကး သိန္း၃၀ေပးလုိက္သည္။ အိမ္အလုပ္လုပ္ရင္း 

မေတာ္တဆျဖစ္သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သနားသျဖင့္ ကုသေပးသည့္ အျပင္ မိဘမ်ားထံ အေရာက္ပို႕ေပးရန္ 

ပိုက္ဆံေပးလိုက္သည္ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရမလို ျဖစ္ေနသည္။

“ရြာေရာက္ၿပီး ၂ လေလာက္ေနေတာ့ ဆုံးသြားတယ္။ ပိုက္ဆံအကုန္ခံၿပီး သမီးကို မကုနဲ႔တဲ့။ သမီးက ေသရမယ့္လူ 

ပိုက္ဆံကို အေမနဲ႔ ေမာင္ေလးအတြက္ သိမ္းထားတဲ့။ အေမရင္ခြင္ထဲမွာ ေသခ်င္လို႔ ျပန္လာတာပါ။ အေဖက 

သမီးဒီေလာက္ျဖစ္ေနတာေတာင္ ဘယ္လုိေနလဲ တစ္ခါမွ မေမးဘူး။ သမီးတကယ္ စိတ္မေကာင္းဘူးတဲ့။ ေျပာၿပီး ၂ 

ရက္ေလာက္ေနေတာ့ ဆုံးသြားတယ္။”ဟု သမီးျဖစ္သူ သက္ဆိုးမ႐ွည္႐ွာပံုကို ယူက်ံဳးမရ ေျပာျပခဲ့သည္။

သမီးျဖစ္သူ ဆံုးပါးသြားျပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ နာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျပီးသည့္ အခ်ိန္မွ မ်က္ႏွာလာျပေသာ 

ေယာက္်ားျဖစ္သူကို စိတ္နာလွသျဖင့္ ရပ္ကြက္လူၾကီးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ ကြာ႐ွင္းျပီးမွ အစ္မမ်ား ႐ွိရာ ျမဝတီဖက္သို႕ 

ထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အားကိုးရတယ္ သားက အသက္ ၂၀ ရွိသြားၿပီး။ လိမၼာတယ္ သူက ဆိုင္ကယ္ျပင္တတ္ေတာ့ ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္ေလး 

ဖြင့္ေပးထားတယ္။ ရတာေလးနဲ႔ သားအမိႏွစ္ေယာက္ စားေလာက္ပါတယ္။”ဟု အားကိုးရေသာ သားျဖစ္သူေၾကာင့္ 

ရင္ေအးရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“အစ္မက သားသမီးကံေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ လင္ကံမေကာင္းဘူး။ သားသမီးေတြ အတြက္လဲ တာဝန္မေက်တဲ့ 

အေဖဆိုေတာ့ ဒီလိုအေဖမ်ဳိးေတြ ေလာကႀကီးမွာ ရွိေနသေရြ႕မိသားစုေတြဟာ ဒီလိုမ်ဳိးႀကဳံေတြ႕ ေနအုံမွာပဲ။ မိသားစုရဲ့ 

ေႏြးေထြးမႈကို မခံစားတတ္တဲ့ ေယာက္်ားမ်ဳိးနဲ႔ ဘဝ အဆက္ဆက္မႀကဳံရပါေစနဲ႔လို႕။ အစ္မ ရင္ထဲမွာ 

အၿမဲဆုေတာင္းေနတယ္။”ဟု သူမ၏ ခံစားခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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အသက္ ၅၅ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ လက္႐ွိတြင္ ကန္ေလးေထာင့္ GE၊ ၿမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ 

ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။ ျပည္ျမိဳ႕မွ ေျပာင္းလာခဲ့သည္မွာ ၁၄ႏွစ္ပင္ ႐ွိခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ အမ်ိဳးသား၏ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ ေဆး႐ံုတင္ထားရေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ 

အဆင္မေျပေပ။ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ ေဆး႐ံုတင္ထားသည္မွာ တစ္လခန္႕ ၾကာသြားျပီးျဖစ္သည္။

“TB ေရာဂါနဲ႔ ေဆး႐ုံတင္ရတာ ၃ ႀကိမ္ေလာက္ရွိသြားၿပီး။ ေသာက္ေဆး ေျခာက္လေသာက္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ ၈ 

လဆက္ေသာက္ရျပန္တယ္။ အဲဒါလဲ မျပတ္လို႔ ထိုးေဆး ၂ လ ထိုးရေသးတယ္။ အခုေဆးျပန္ေသာက္ေနပါတယ္။” 

အမ်ိဳးသား၏ က်န္းမားေရး အေျခအေနကို ႐ွင္းျပသည္။

ေဆး႐ံုတခါတက္လွ်င္ ေငြ ၃သိန္းခန္႕ ကုန္သျဖင့္ ၃ၾကိမ္ခန္႕ ေဆး႐ံုတက္ျပီးေသာအခါတြင္ သမီးငယ္ေလးအား 

ေက်ာင္းဆက္ပို႕ရန္ပင္ ေငြေၾကး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

“သမီးေလးက စာေတာ္တယ္ က်ဴရွင္ဂိုက္ေတြ မယူဘဲနဲ႔ ဆယ္တန္းကို ႏွစ္ျခင္းေပါက္ေအာင္ခဲ့တယ္၊ အခု အသက္ ၁၈ 

ႏွစ္ရွိပါၿပီး။ သူအေဖေနမေကာင္းလို႔ ေဆးကုသေနရလို႔ ေက်ာင္းဆက္ပို႔ေပးဖို႕ ေငြမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ 

အခုဆိုသိုးေမြးစက္႐ုံမွာ အလုပ္ဝင္လုပ္ၿပီး မိဘကို ရွာေကြ်းေနရတယ္။” ဟု ပညာဥာဏ္ေကာင္းေသာ္လည္း ဘဝေပးကံ 

မေကာင္းေသာ သမီးငယ္၏ အျဖစ္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို အလုပ္လုပ္ရန္ထြက္သြားေသာ သားမွာမူ အဆက္အသြယ္သာ ရေသာ္လည္း စရိတ္မ်ား 

မေၾကႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ မပို႕ႏိုင္ေသးေပ။ သို႕ေသာ္ သူ၏ ညီမငယ္ ေက်ာင္းတတ္ရန္ စရိတ္ကိုပို႕ႏိုင္ရန္ 

ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္မ်ားမွာလည္း ျပည္ျမိဳ႕တြင္သာ အေျခခ်ေန ထိုင္ေနၾကကာ ကိုယ္ပိုင္ဘဝအသီးသီးတြင္ 

ရုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္ အကူအညီကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ အစိုးရေျမေပၚတြင္ 

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္၍ ေနထိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ အာမခံခ်က္လည္း မ႐ွိေပ။

“အစ္မ ေယာက္်ားက ေဆးေသာက္ရင္လည္း အေနာက္ကေန အေၾကာေဆးေတြ အားေဆးေတြ လိုက္ႏိုင္မွပဲ 

သက္သားျမန္မယ္။”ဟု ေရာဂါ အျမန္ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္ကို ေတြးရင္း 

ေဆြးေဆြးျမည့္ျမည့္ ဆိုသည္။

ယခင္က စက္႐ံု ကုန္တင္ကုန္ခ်ဘက္တြင္ သန္႕႐ွင္းေရးလုပ္ရာမွ အမွဳန္အမႊားမ်ား ရွဴရဖန္မ်ားသျဖင့္ TBေရာဂါ 

ေဝဒနာကို ခံစားသြားရျခင္းျဖစ္သည္။ “အခုေတာ့ သူ႔ေရာဂါကုရတဲ့အတြက္ သမီးေလးကို ေက်ာင္းဆက္မပို႔ႏိုင္ျဖစ္ေန

တဲ့အတြက္ သူလဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ေဝဒနာပါခံစားေနရတယ္။”ဟု တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ရေသာ လင္ေယာက္်ား 

မိသားစုု အခက္အခဲ
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အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

“အခု ကြ်န္မရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အျဖစ္ခ်င္ဆုံး အရာကေတာ့ သမီးေလးကို ေက်ာင္းဆက္ပို႔ခ်င္တာပါပဲ။ သမီးက စာေတာ္ေတာ့ 

ပညာဆက္သင္ေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းဆက္ပို႔ဖို႕ အတြက္ကလည္း ေငြမရွိေတာ့မပို႔ႏိုင္ေသးဘူးေပါ့။” ဟု 

ျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း ျဖစ္ခြင့္မရေသာ ကံၾကမၼာကိုသာ ႐ိုးမယ္ဖြဲ႕စရာ ႐ွိေတာ့သည့္ဟန္ျဖင့္ ညည္း႐ွာသည္။
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သူမသည္ အသက္ ၃၄ႏွစ္အရြယ္ လွိဳင္းဘြဲ႕၊ သာယာကုန္း႐ြာ ဇာတိ ျဖစ္သည္။ သား၁ေယာက္ သမီး ၂ေယာက္တို႕၏ 

မိခင္ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္းသည္မွာ သူတစ္ပါးပိုင္လယ္တြင္ အငွားလုပ္ရေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႕ဝင္ေငြ ၃၅၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေလာက္ငွေအာင္ 

သံုးစြဲရန္ မလြယ္ကူေပ။ ရသေလာက္ကိုသာ ေခြ်တာသံုးစြဲရျပီး သူမကိုယ္တိုင္မူ ဝိုင္းလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ခင္ပြန္းသည္က အရက္ေသာက္တတ္ျပီး စီးပြားေရး အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ တခါတရံ 

ကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သူမက “ရွိပါတယ္။ ၅ တန္းတေယာက္ ၂ တန္းတေယာက္ရွိတယ္။ 

သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ကိုေတာ့ ဒီလိုပဲ မရွိတဲ့ ၾကားကေန ျဖည့္ေပးရတာပဲ။ ကိုယ္က ေမြးထားၿပီးဆိုေတာ့ ကိုယ့္အပူပဲေပါ့။ 

ေယာက္်ားကေတာ့ သူလုပ္လို႔ ရတာ ျပန္ေပးတာပဲ ဆိုၿပီး က်န္တာကို သူနဲ႔ မဆိုင္သလိုပဲ ေနတယ္။”ဟု ကေလးမ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူပန္ေနဟန္ျဖင့္ ညည္္းညဴရွာသည္။

အဆင္ေျပသည္ မေျပသည္မွာ ကံပဲေပါ့ဟုဆိုကာ က်န္းမာေရးအတြက္ကိုမူ အေလးထား ဂ႐ုစိုက္ရေၾကာင္းကို 

အေလးေပးေျပာသည္။

“ရြာမွာ ေဆးခန္းမရွိဘူး။ က်န္းမာေရးမေကာင္းရင္ ၿမိဳ႕မွာ သြားကုရတယ္။ စရိတ္က ေတာ္ေတာ္ ကုန္တယ္။ ကိုယ့္မွာက 

စီးပြားေရး အဆင္မေျပေတာ့ ကုန္စရာလဲ မရွိဘူး။ ရြာမွာက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကလဲ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္တာပါ။” ဟု ေတြးေတြးဆဆ ေျပာ႐ွာသည္။

႐ြာတြင္ ေဆးခန္း၊ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီး အစ႐ွိေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္စံုေသးပဲ 

ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားသာ ျပည့္စံုသြားပါက အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုရင္း သူမ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္စီးပြားေရးေလး 

အဆင္ေျပလိုေၾကာင္း သက္ျပင္းေမာ႐ွိဳက္ကာ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေျပာလိုက္ေသးသည္။

စီးပြားေရး အဆင္မေျပလို႔ပါ
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သူတပါးအား ကူညီမိသျဖင့္ အသက္ၾကီးမွ ဒုကၡေရာက္ရေသာ သူမသည္ အသက္ ၅၅ပင္ ႐ွိေနျပီျဖစ္သည္။ 

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ သဃၤန္းညီေနာင္၊ ျမဝတီျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ သူမသည္ ေကာ့ကရိတ္ ဇာတိျဖစ္သည္။

သားသမီး ၄ေယာက္႐ွိသည့္အနက္ သားတစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးတစ္ေယာက္သည္ ဘန္ေကာက္တြင္ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိၾကသည္။ သမီးအၾကီးဆံုးမွာ အိမ္ေထာင္က်သြားျပီး ျဖစ္ျပီး သမီးငယ္မွာမူ အိမ္ေထာင္ကြဲကာ 

က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာသျဖင့္ သူမႏွင့္အတူ ေနေနသည္။ သမီးငယ္ႏွင့္အတူ ကေလးတစ္ဦးပါလာခဲ့သည္။

“သူက အရင္တုန္က တပ္မဟာမွာ စက္ခ်ဳပ္တယ္။ ဗိုက္ေအာင့္ေတာ့ ဗိုက္ခြဲရမယ္ေျပာတယ္။ ပိုက္ဆံမရွိေတာ့ 

စိတ္ညစ္ရတယ္။ ကိုယ္က အိမ္ပိုင္ၿခံပိုင္ပါပဲ။ သူမ်ားကို ယုံၿပီး ကိုယ့္အိမ္ၿခံကို ေပးေပါင္လိုက္တာ ယူေပါင္တဲ့သူက ၁၀ 

သိန္းနဲ႔ ေပါင္သြားတယ္။ အေစာပိုင္းကေတာ့ အတိုးသတ္သတ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းၾကေတာ့ အေတြ႔မခံေတားဘူး။ 

သမီးငယ္ ဗိုက္ခြဲရမယ္ဆိုေတာ့ သူမ်ားလုပ္သြားတဲ့အတြက္ ကိုယ္က ဘာမွ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။” ဟု ေျမြပူရာ 

ကင္းေမွာင့္ရသည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပ႐ွာသည္။

သမီးငယ္၏ ေရာဂါအေျခအေနမွာမူ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုမွ ခ်င္းမိုင္ေဆး႐ံုသို႕ ပို႕ေဆာင္ျပီး ခြဲစိတ္ကုသျပီးေနာက္ 

ေကာင္းသြားျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္မဆင္းႏိုင္ေသးေပ။ ဘန္ေကာက္မွ သမီးလတ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ္လည္း 

ေရာက္ကာစ အသားမက်ေသးေသာ သားငယ္မွာမူ အဆင္မေျပေသးေပ။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ မုန္႕လက္ေဆာင္းေရာင္းကာ အိမ္ေပါင္ထားသည့္ အတိုးမ်ားအတြက္ ေငြ႐ွာေနရသည္ကို 

သားသမီးမ်ာကိုလည္း အသိမေပးရက္ေပ။ ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ပဲ တစ္ပါးသူအတြက္ ကူူညီရာမွ 

လိမ္လည္ခံရသည္အတြက္ သားသမီးမ်ား အျပစ္တင္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည္။

“ေပါင္သြားတဲ့သူေတာင္ ဘယ္ထြက္ေျပးေနမွန္မသိဘူး။ အေႂကြးရွင္ကလဲ ကိုယ့္ပစၥည္း ေပးထားတာေတာင္ 

အေပါက္ဆိုးတယ္။ သူမ်ားကို သနားမိလုိ႔ ကိုယ္ဒုကၡေရာက္ေနရတယ္။ နားခ်င္လုိ႔လဲ မနားရပါဘူး။ အသက္ႀကီးမွ 

ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္ရွာမိတာပါ။”ဟု မိမိ ဒုကၡကို ျပန္လည္ ေရရြတ္ေနျပန္သည္။

ဘဝအေၾကာင္း
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က်န္းမာေရး ကံမေကာင္းလွေသာ မိသားစုတြင္ ထူထူေထာင္အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး သူမသည္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 

ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ေနရသည္။ ၄၉ႏွစ္အ႐ြယ္ အိမ္ေထာင္႐ွင္မသည္ လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ေမြးရာပါ မသန္စြမ္းေသာ 

သမီးေထြးတို႕ကို ျပဳစုေနရသည္သာမက ကိုယ္တိုင္ပါ ေရာဂါသည္ျဖစ္ေနရသည္။

အမ်ိဳးသားမွာ TBေရာဂါျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဆးမ်ားေသာက္ေနရသည္။ TBပိုးမ်ား ေသကုန္ျပီဟု 

ဆရာဝန္မွဆိုေသာ္လည္း အဆုတ္တြင္ အၾကိတ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘားအံေဆး႐ံုသို႕ မၾကာခဏ သြားျပေနရဆဲပင္ 

ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္မကေတာ့ HIV ေရာဂါသည္တစ္ေယာက္ပါ။ ေဆးပုံမွန္ေသာက္ေနေတာ့ ေနေကာင္းေနတယ္ေလ။ ေရာဂါကို 

ဘယ္ကရမွန္းက်မလဲ တိတိက်က် မေျပာတတ္ဘူး။ သမီးေထြးေလးရဲ့ အေပၚက ကေလးတစ္ေယာက္ ပ်က္က်ၿပီး 

ေသြးသြန္လို႔ ေသြးငါးပုလင္း သြင္းခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီက ဝင္လာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္မက အရင္က သူမ်ားေတြကို 

လိုက္ကူညီတတ္ေတာ့ အဲဒီသူေတြစီက ကူးတာလား မသိေတာ့ဘူးေလ၊ ကြ်န္မေယာက္်ားနဲ႔ ကေလးေတြကို 

မၾကာမၾကာစစ္ၾကည့္ပါတယ္၊ HIV မျဖစ္ၾကဘူး။”ဟု ေရာဂါဆိုးၾကီးရ႐ွိ ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ေယာက္်ားႏွင့္ 

ကေလးငယ္မ်ားအား ကူးစက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရဟန္ ေျပာျပ႐ွာသည္။

သူမတြင္ အရင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကေလးသံုးေယာက္႐ွိျပီး လက္႐ွိအိမ္ေထာင္ျဖင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္႐ွိသည္။

လူမ်ိဳးမတူသည္ကို အေျချပဳျပီး ေလာင္းကစားကိစၥျဖင့္ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သျဖင့္ ျပီးခဲ့ေသာ 

အိမ္ေထာင္ကြဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးသံုးေယာက္ကိုမူ သူမပဲ ဆက္လက္၍ ေကြ်းေမြေစာင့္ေ႐ွာက္လ်က္႐ွိသည္။

ပထမအိမ္ေထာင္မွ သားၾကီးႏွင့္ သမီးၾကီးတို႕မွာ အိမ္ေထာင္ရက္သားက် သြားၾကျပီ ျဖစ္ျပီး သားငယ္မွာ စက္႐ံုတြင္ 

ေန႕စားအလုပ္သမား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကာ မိခင္ထံ ေငြပို႕ေလ့႐ွိသည္။ 

“အႀကီးမက ၁၄ နွစ္ရွိၿပီး စကားမေျပာတတ္ဘူး၊ အေနတယ္၊ အသံေတာ့ ထြက္ပါတယ္၊ အငယ္မကေတာ့ ၄ ႏွစ္ရွိပါၿပီး၊ 

သူက ေမြးကတည္က မသန္စြမ္းဘူး အခု အူထုတ္ထားရတယ္။”ဟု က်န္းမာေရး မေကာင္း႐ွာေသာ သမီးငယ္ 

၂ေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

သမီးေထြးမွာ ငယ္စဥ္အခါက ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵဳတြင္ ေဆးခန္းျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာမမွ စအိုေပါက္ႏွင့္ 

မိန္းမကိုယ္ေပါက္ကို ေဆးထိုးမွားေသာေၾကာင့္ ရ႐ွိေသာ ဒဏ္ရာမွတစ္ဆင့္ စအိုေပါက္ပိတ္သြားခဲ့သည္။ 

ဘားအံေဆး႐ံုမွ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးသို႕ လႊဲေျပာင္း ကုသခဲ့ရသည္။

“ရန္ကုန္မွာ သြားခြဲစိတ္ရတာေရာ ကုန္က်စရိတ္ေတြက (၁၂) သိန္းေလာက္ ကုန္သြားတယ္ေလ။ ခြဲစိတ္ၿပီးေတာ့ 

တလတႀကိမ္ ျပန္လာျပခိုင္းပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကြ်န္မ သြားမျပႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္မတို႕ အိမ္ကေလး မီးေလာင္တဲထဲမွာ

ဘဝတိုက္ပြဲ
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ပါသြားခဲ့လို႔ပါ။ အိမ္ျပန္ျပင္ဖို႔လဲ ေငြမရွိေတာ့တာနဲ႔ အခု ဒီေစ်းဝင္ေလးထဲမွာ တလ (၇၀၀၀) နဲ႔ အိမ္ငွားေနရတယ္ေလ။ 

သမီးေထြးကို ၃ လေလာက္ၾကာမွ ေဆး႐ုံသြားျပေတာ့ အေၾကာေတြ ပိတ္သြားတယ္လို႔ ဆရာဝန္ကေျပာပါတယ္၊ 

အဒါေၾကာင့္ ဗိုက္ခြဲၿပီး အူထုတ္ထားရတဲ့ အဆင့္ျဖစ္သြားတယ္ေလ အဲဒီမွာလဲ (၁၅) သိန္းေလာက္ထပ္ကုန္သြားျပန္တ

ယ္။”ဟု အေျခအေနမ်ား တဆင့္ျပီး တဆင့္ ဆိုးလာရပံုကို စိတ္တင္းတင္းထား၍ ျပန္လည္ေဝမွ်႐ွာသည္။ 

ရြာထဲတြင္ အဝတ္လုိက္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ ေဆး႐ုံလူနာေစာင့္ လိုက္ေပးျခင္း၊ ငါးစိမ္းေရာင္းျခင္း အစ႐ွိေသာ ေငြရႏိုင္သည့္ 

မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳးမဆို လုပ္ကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးသူမ်ားထံမွ ၁၀တိုးျဖင့္ ေငြေခ်းကာ အလုပ္လုပ္၍ 

ျပန္ဆပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း  မိမိအမ်ိဳးသားႏွင့္ သမီးမ်ားအတြက္သာမက မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ ေဆးဖိုးဝါးခမ်ား 

႐ွာေဖြေနရသည္။ 

“အၾကီး ၂ေယာက္ကလည္း အႏိုင္ႏိုင္ပါပဲ။ အရင္ကေတာ့ သမီးငယ္ေဆးရုံတက္ရင္ နည္းနည္းပါးပါးကူညီပါတယ္။ 

အခုေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ မသိဘူး။ အဆက္ျပတ္ေနတယ္။ ဖုန္းနဲ႔လဲ ဆက္သြယ္လိုမရဘူး။ အိႏၵဳမွာ 

ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာတာပဲ။ ေနာက္မွ လိုက္ေမးဦးမယ္။”ဟု သားသမီးၾကီး ၂ဦးကို သတိရဟန္ျဖင့္ ဆိုသည္။

‘အ’ေနေသာ သမီးၾကီးမွာ ဝင္ေငြအတြက္ မကူညီႏိုင္ေသာလည္း အိမ္မွဳကိစၥမ်ားကိုမူ လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေအာင္ 

လုပ္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ သမီးေထြးေလးအား ေနာက္တစ္ၾကိမ္ခြဲစိတ္အျပီ အူျပန္ဆက္၍ ဗိုက္ခ်ဳပ္ျပီးလွ်င္ 

ေက်ာင္းထားႏိုင္မည္ ထင္ေၾကာင္း သူမက ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးေျပာသည္။

“အစ္မမွာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း သူတို႔မိသားစုနဲ႔ မေျပလည္ၾကပါဘူး။ စားဝတ္ေနေရးမေျပလည္ၾကေတာ့လဲ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ တႏွစ္တခါေတာင္ မဆုံျဖစ္ၾကဘူးေလ။”ဟု လြမ္းေဆြးတသ ေျပာသည္။

ယခင္က စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္မွဳမ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္ (   )႐ံုးမွေထာက္ပံ့မွဳမ်ားႏွင့္ အားေပးမွဳမ်ား 

လက္ခံရ႐ွိေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳ ပိုလာျပီး ပိုမို အား႐ွိသကဲ့သို႕ ခံစားရေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားျပန္သည္။

မိသားစု ေ႐ွ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ “တေနေန႔ေတာ့ အဆင္ေျပလာမယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္တယ္/ သမီးေထြးေလး 

ေနျပန္ေကာင္းလာတဲ့အခါမွာ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ အျပင္ကို အလုပ္ထြက္လုပ္လို႔ရမယ္ေလ။ အဲဒီအခါက် 

ေငြေၾကးပိုရွာလို႔ရလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကြ်န္မရဲ့ ေယာက္်ားနဲ႔ သမီးေထြး က်န္းမာလာဖို႕ လိုခ်င္ပါတယ္။ 

သူတို႔က်န္းမာမွ ကြ်န္မလဲ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ေလ။ အလုပ္လဲ ထြက္လုပ္ႏိုင္မွာမို႔ပါ။”ဟု ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေျပာ႐ွာသည္။

သူမ၏ က်န္းမာေရးအတြက္မူ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ရသည္။ အိမ္ကို အတက္ႏိုင္ဆံုး သန္႕႐ွင္းေအာင္ထားျပီး 

ယားနာမ်ားကို ေဆးပံုမွန္ထည့္ရသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား ေရာဂါမကူးေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ျပီး ေနရ႐ွာသည္။ 

မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရသကဲ့သို႕ မိမိကိုယ္ကိုလည္း အထူးဂ႐ုစိုက္ ေနထိုင္ရေသးသည္ဟု 

ေျပာသည္။
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သူမ၏ ဇာတိမွာ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘီလူးကြ်န္းမွ ျဖစ္သည္။ ယခုမွာမူ မဲကနယ္ရြာ၊ ျမဝတီသို႕ ေရာက္ျဖစ္သည္မွာ 

အေတာ္အတန္ၾကာျပီ ျဖစ္သည္။ ယခု အသက္ ၃၅ႏွစ္႐ွိျပီ ျဖစ္ေသာ သူမသည္ ျမဝတီသို႕ အလုပ္႐ွာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 

ေရာက္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

“ျမဝတီကိုလာရင္းနဲ႔ ကားေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆုံတယ္။ သူကညီမကို ဘယ္သြားမလို႔လဲ ေမးေတာ့ 

ျမဝတီသြားမလို႔ ေျဖလုိက္တယ္။ ေရာက္ဖူးလားေမးေတာ့ ညီမကလဲမေရာက္ဖူးဘူးလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ သူက 

ဘာမွမပူနဲ႔ ဟိုေရာက္ရင္ သူအလုပ္ရွာေပးမယ္လို႕ ေျပာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ညီမမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ပါလဲ ေမးတယ္၊ 

ညီမလည္း တစ္ေသာင္းခြဲပါတာကို တစ္ေသာင္းပဲပါတယ္ေျပာၿပီး ငါးေထာင္ကို ဝွက္ထားလိုက္တယ္။”ဟု ျမဝတီ 

ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အေတြ႕အၾကံဳကို ေဖာက္သည္ခ်သည္။

ျမဝတီ႐ွိ တည္းခိုခန္းတြင္ တည္းေသာအခါလည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးအတြက္ပါ ပိုက္ဆံထုပ္ေပးခဲ့ရေသးသည္။ တစ္ရက္ 

ႏွစ္ရက္သာ ၾကာသြားခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္မရခဲ့ေပ။ တည္းခိုခန္းအနီး႐ွိ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသည့္ ကုလားတစ္ဦးမွ 

ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လူပြဲစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအား ေရာင္းစားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေသးသည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လိုက္ပါသြားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

“ညီမကိုေျပာတဲ့ ကုလားကပဲညီမကိုစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာေျပာေပးတယ္၊ ညီမလဲဝင္လုပ္လိုက္တယ္ 

တစ္လကိုသုံးေသာင္းရတယ္။ အလုပ္ဝင္သြားေရာ ညီမကိုေခၚလာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေရာက္လာၿပီး ျပသနာရွာလို႔ ကုလားနဲ႔ 

ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူက ညီမမွာ မိဘေဆြမ်ဳိးမရွိဘူးဆိုၿပီး ေျပာသြားေတာ့ ဆိုင္ရွင္က ညီမကို လခမေပးဘူး။ 

ဒါနဲ႔ ညီမ သူတို႔ကုိ ေျပာၿပီး ထြက္လုိက္တယ္။ ေနာက္ ညီမက ကုလား အိမ္တစ္အိမ္မွာ ေနလိုက္တယ္။ 

ေနာက္ညီမဖရဲသီးေရာင္းတယ္။”ဟု ၾကံဳခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာျပသည္။

ဖရဲသီးေရာင္ရာတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၅၀၀ခန္႕ျမတ္ျပီး ထမင္းဆိုင္တြင္ ဝင္လုပ္ေသာအခါ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀သာ 

ရႏိုင္ခဲ့သည္။ ထမင္းဆိုင္တြင္  အလုပ္လုပ္၍ မၾကာမီတြင္ ေယာက္်ားယူျပီး ယခုအခါ ၉လအ႐ြယ္ သမီးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္႐ွိေနသည္။ 

“အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပပါဘူး။ ေယာက္်ားက ေလာင္းကစားေဆာ့တယ္။ အလုပ္ကေတာ့ သူမ်ားဆိုင္ကယ္ကို 

ငွားေမာင္းတာဆိုေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အေႂကြးေတြက မ်ားတယ္။ အေႂကြးရွင္ကလည္း အတိုးဆပ္ေနတာေတာင္ 

အရင္းပါ ျပန္ေတာင္းေနေတာ့ ညီမစိတ္ညစ္တယ္။ ကေလးက ငယ္ေသးေတာ့ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ 

ပိုအဆင္မေျပဘူးေပါ့။”ဟု အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္ရပံုကို ေျပာျပသည္။

လက္႐ွိတြင္ အိမ္လခ၊ ေရဖိုး၊ မီးဖိုးႏွင့္ စားစရိတ္မ်ားျဖင့္ လစဥ္ အဆင္မေျပလွေပ။ အခ်ိန္တန္၍ အိမ္မျပန္လာႏိုင္ေသာ 

ဘဝမွာႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲ
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ေလာင္းကစားစြဲေနသည့္ ေယာက္်ားအတြက္လည္း ျပန္မလာႏိုင္သ၍ ရင္မေနရေၾကာင္း ေရ႐ြတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“သူမ်ားမိသားစုေတြလိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနခ်င္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ေနရလဲမသိပါဘူး။ သူမ်ားေႂကြးေပးခ်င္လို႔ 

ေယာက္်ားေနာက္ကို မိုးခ်ဳပ္တာနဲ႔ ကေလးခ်ီၿပီးလိုက္သြားရတယ္။ ကိုယ္လိုက္သြားမွ ပိုက္ဆံကရတယ္။ 

ကေလးကတစ္ဘက္နဲ႔ ညဆိုရင္ အိမ္ကို ၁၀ နာရီမွ ေရာက္တယ္။ အဲဒီဒုကၡက ျမန္ျမန္လြတ္ခ်င္ပါၿပီး။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး 

သြားကတည္က မိဘေတြနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္မရေတာ့ဘူး။ ျပန္ခ်င္လို႔လည္း မျပန္ရပါဘူး။ 

အိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းေတာ့ သူမ်ားေတြလို စားခ်င္တိုင္းလဲမစားရပါဘူး၊ အဆင္ေျပေျပလဲမေနရဘူး။ ဘဝမွာ 

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ အဆင္ေျပေျပ ေနရမလဲမသိပါဘူး။ အိမ္ေတာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ညီမလို ဘဝမ်ဳိးေတြနဲ႕ 

မႀကဳံပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။” ဟုမိမိဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမလွသည္ကို ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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သူမသည္ ဘိတ္၊ ထားဝယ္ဖက္မွ ျမိဳင္ကေေလး၊ ဘားအံျမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္သို႕ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလာသူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၆ႏွစ္႐ွိ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ျပီး ကေလး 

ငါးေယာက္မိခင္လည္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားသည္ အုတ္တင္အုတ္ခ်၊ ကိုင္းစုိက္၊ သီးပင္စားပင္္မ်ား ေရာင္းသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္။ ကေလးမ်ားမွာ 

လူမမယ္ အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး အၾကီးဆံုး သမီးသည္ပင္ ၁၁ႏွစ္သာ ႐ွိေသးသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေျမကိုတစ္ႏွစ္ ၃ေသာင္းျဖင့္ ငွားေနကာ အိမ္ေဆာက္၍ ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ အပင္မ်ားစိုက္၍ 

စားသင့္စား ေရာင္းသင့္ေရာင္းေနရသည္။ ဇာတိေဟာင္းမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရသည္မွာလည္း 

ၾကာျပီျဖစ္သည္။ ႐ြာျပန္ခ်င္ေသာ္လည္း ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ မျပန္ႏိုင္ေသး။

“ကြ်န္မတို႔ကေတာ့ က်န္းမာေရးေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မအမ်ဳိးသားကေတာ့ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။ 

ေဆးခန္းသြားျပဖို႔ ေငြေၾကးကလဲ အဆင္မေျပဘူးေလ။ တစ္ရက္လုပ္မွ တစ္ရက္စားရတယ္။ ေနမေကာင္းလဲလုပ္ 

ေနေကာင္းလဲလုပ္ဘဲေလ။”ဟု က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးမထားႏိုင္ပံုကို ေျပာျပသည္။

အမ်ိဳးသားသည္ ၾကံဳရာ က်ပန္းအလုပ္သမား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ၾကမ္းဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးထိခိုက္မွဳ 

ရထားဟန္တူသည္။ သို႕ေသာ္ ေဆး႐ံုသြားရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ႐ွိေသာေၾကာင့္ မသြားႏိုင္ေပ။ ထမင္းစားျမိန္ေအာင္ 

အရက္နည္းနည္းပါးပါး ေသာက္ေလ့႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားေပးခ်င္လို႔ ေက်ာင္းသြားအပ္ေတာ့ ေက်ာင္းကဆရာမက ေမြးစားရင္း ေတာင္းတယ္ေလ။ 

ေမြးစားရင္း မေပးႏိုင္ေတာ့ ေက်ာင္းမေနၾကရဘူးေပါ့။ ရြာျပန္ၿပီး ေမြးစားရင္း ျပန္ယူဖို႔ကလဲ ကေလးကမ်ား ေငြေၾကးက 

အဆင္မေျပေတာ့ မျပန္ႏိုင္ဘူးေလ။ တေလာက အေဖဆုံးသြားတာေတာင္မွ ေငြမရွိလို႔ မျပန္ႏိုင္ဘူးေလ။”ဟု 

ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ပညာေရး အခက္အခဲျဖစ္ရပံုကို ေျပာျပခဲ့သည္။

လူၾကီးထံသြား၍ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းေသာ္လည္း ေငြ၃ေသာင္း 

ေတာင္းသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းထားေပးရန္ အဆင္မေျပေသးေပ။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ သစ္သီးေပၚခ်ိ္န္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေပၚခ်ိန္မ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ ေရာင္းခ်ရင္း ေငြ႐ွာေနရသည္။ 

ေစ်းေရာင္းခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကို လူမမယ္ သမီးၾကီးအား ၾကည့္ခိုင္းထားရသည္။

ကိုယ္တိုင္ စာမတတ္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို စာတတ္ေစခ်င္သည္။ သို႕ေသာ္ ေမြးစားရင္း မ႐ွိသည့္ 

အခက္အခဲေၾကာင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းမေနရပဲ ျဖစ္ေန႐ွာသည္။

“ေငြ ၃ ေသာင္းေပးဖို႔ကလဲ ကိုယ့္မွာက တစ္ရက္လုပ္မွ တစ္ရက္စားရတာမို႔ ေငြက အဆင္မေျပျပန္ဘူး။ ကြ်န္မရဲ့

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၁)
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ခင္ပြန္းလဲ ေနမေကာင္းတဲ့ ၾကားက အလုပ္လုပ္ေနရတယ္၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းလဲ ေငြမရွိေတာ့ မသြားရဲဘူး။”ဟု 

ေငြေၾကးမ႐ွိသည့္ ၾကားမွ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး လင္ေယာက္်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္ေနရေၾကာင္း သူမ 

ညည္းညဴ႐ွာသည္။

အျဖစ္ေစခ်င္ဆံုး ဆႏၵႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး “လာမယ့္ႏွစ္မွာ ကြ်န္ရဲ့ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားခ်င္တယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ 

ကေလးေတြကို အတန္းပညာအမ်ားႀကီး မပို႔ႏိုင္ခဲ့ေတာင္မွ အနည္းဆုံးေတာ့ သူတို႔ေလးေတြ စာကို 

ေရးတတ္ဖတ္တတ္တဲ့ အဆင့္ထိေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။”ဟု ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ေျပာသည္။
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သူမသည္ ေကာ့ကရိတ္မွ မယ္ေတာ္ကေလးရြာသို႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနထုိင္ေနေသာ အသက္ ၃၇ႏွစ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်သည္မွာ ၁၇ႏွစ္႐ိွျပီျဖစ္ျပီး သားသမီး ၄ဦး႐ွိသည္။ လက္႐ွိတြင္ သူမမွာ ကေလးထိန္း႐ံုသာ႐ွိျပီး 

ခင္ပြန္းသည္မွာ က်ပန္းလုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိသည္။

ကေလး ၄ေယာက္အနက္ အၾကီးဆံုးမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်သြားျပီး အိမ္ခြဲေနျပီ ျဖစ္သည္။ 

၂တန္းေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္သာ႐ွိျပီး က်န္၂ဦးမွာ ေက်ာင္းေနရန္ အသက္မျပည့္ေသးေပ။ ပညာေရးမွာမူ 

အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုသည္။

“ညီမက ၈ တန္းနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးေတာ့ ျမဝတီ ေရာက္လာခဲ့ျပီး အဲ့ဒီက တစ္ဆင့္ မဲေဆာက္မွာ စက္သြားခ်ဳပ္တာေပါ့။ 

စက္ခ်ဳပ္ျပီး မိဘကို လုပ္ေကြၽးတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ၾကာၾကာေတာ့ ဘန္ေကာက္သြားတာ။ ဘန္ေကာက္သြားတာက 

သူေ႒းနဲ႔သြားတာ တစ္ေခါက္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္က ေရာင္စားခံထိတယ္။”ဟု ဘဝ အေၾကာင္းမလွခဲ့ပံုကို 

ေဖာက္သည္ခ်သည္။ စုစုေပါင္း ၈ေယာက္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရာတြင္ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာ တကြဲတျပားစီ ပို႕ခံခဲ့ရသည္။ 

စက္႐ံုတြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ လူစားလဲကာ အိမ္အလုပ္ ေျပာင္းလုပ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေရာင္းစာခံခဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္႐ွင္မွ လစာမေပးခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ အမွိဳက္ပစ္သည္ဟုဆိုကာ သူေဌးအလစ္တြင္ 

ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ျပီး ေနာက္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပျပီး ပိုက္ဆံ စုမိခဲ့သည္။ 

“စုမိေတာ့ ဒီမွာ ၿခံတကြက္ဝယ္ၿပီး လာျပန္ေနတယ္ ၊ ရြာစတည္ကတည္းက ေရာက္ေနတာ။ တစ္ကြက္ကို ၈ 

ေထာင္ဘတ္ နဲ႔ေရာင္လို႔ ဝယ္လိုက္တယ္။ အခုဆို မနည္းဘူး ေပးရတယ္ ၅ ေသာင္း ၆ ေသာင္း ေပးရတယ္။”ဟု 

သုညဘဝမွ အနည္းငယ္ အဆင္ေျပခဲ့ပံုကို ေျပာျပသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္ ၃ေယာက္စရိတ္ကို ခင္ပြန္းသည္ တစ္ဦးတည္းမွ ႐ုန္းကန္႐ွာေဖြေပးေနရသည္။ 

အလုပ္မရေသာ အခါမ်ားတြင္ အဆင္မေျပေပ။ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ႐ံုသာ 

အဆင္ေျပသည့္ ေဆးေပးခန္းအေသးေလးတစ္ခုသာ ႐ွိသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္ရေၾကာင္းေျပာျပသည္။ 

၈တန္းအထိ အစိုးရ ပညာသင္ေက်ာင္း႐ွိျပီး လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ သူမ်ားထံမွ လေပးႏွင့္ မီးစက္မီးကို 

သြယ္ယူရေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ေရကိုလည္း သူမ်ားေရတြင္းမွသာ ခပ္ယူသံုးစြဲရေသးသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ကုိင္လိုျပီး ကေလးမ်ားေရွ႕ေရးအတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူမွ လြဲ၍ အားကိုးစရာ 

မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

အေဖသာမရွိလွ်င္ မည္သို႕လုပ္္မလဲဟူေသာ အေမးကို “ရွိတာေလးနဲ႔ ႀကံဖန္စားေပါ့။”ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၂)
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ကုန္းျမင့္သာ ျမဝတီျမိဳတြင္ အေခြငွားဆိုင္ဖြင့္ထားသူ သူမသည္ ၄၉ႏွစ္အ႐ြယ္ မုဆိုးမ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လင္ေယာက္်ား 

ကြယ္လြန္သြားသည္မွာ ၆ႏွစ္႐ွိျပီ ျဖစ္သည္။ ကေလး ၄ေယာက္ မိခင္လည္း ျဖစ္သည္။

“အခု အင္တာနက္ေတြ ေပၚေနေတာ့ သိပ္ငွားလို႔မေကာင္းဘူးေပါ့။ ေခြေတြက အင္တာနက္ကေန ၾကည့္တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ မဝယ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြကေတာ့ ကိုယ့္စီလာၿပီး အားေပးၾကတယ္။ ထမင္းစားဖို႔ေတာ့ ျဖစ္သြားပါတယ္။”ဟု 

မိမိ၏ လုပ္ငန္း အေျခအေနကို ေျပာျပသည္။

လက္႐ွိတြင္ ကေလးအငယ္ဆံုး တစ္ဦးသာ ေက်ာင္းေနျပီး ၈တန္း ေျဖထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 

အေခြဆိုင္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ပညာေရးေရာ စားဝတ္ေနေရးအျပင္ အိမ္ငွားခ ၁လ ၇ေသာင္းကို ေထာက္ပံ့ေနရသည္မွာ 

မလြယ္ကူေပ။ သား ၃ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္သာ လုပ္ေကြ်းျပီး က်န္၂ေယာက္မွ ဒုကၡေပးသည္ဟုဆိုသည္။ 

ဝင္ေငြ မေလာက္ငွသျဖင့္ ေၾကြးယူတစ္လွည့္ ဆပ္တလွည့္ျဖင့္ ကသီလင္းတႏိုင္ေသာ ဘဝကို ေ႐ွ႕ဆက္ေနရသည္။

“အေဖဆုံးကတည္းက အေမက မေကြၽးႏိုင္ေတာ့ ကေလးေတြမ်ားေတာ့ ရန္ကုန္ ဘႀကီးဆီသြားေနတယ္။ 

အမ်ဳိးေတြကေကြၽးထားရတယ္။ အေမမဆုံးခင္ တစ္ႏွစ္ေလာက္မွာ အိမ္ေထာင္က်တယ္ေပါ့ေနာ္။ 

ကေလးသုံးေယာက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားကဆုံးျပီး ဘဝကို ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္ေပါ့၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမဝတီမဲေဆာက္ကို 

ေရာက္ခဲ့တာေပါ့။”ဟု ဘဝအခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပသည္။ 

ျမဝတီေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဒဂံုေရသန္႕တြင္ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ သန္႕႐ွင္းေရးစသည္မ်ားအျပင္ ေစ်းေရာင္းသည့္ 

အလုပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ လင္ေယာက္်ားမွာလည္း အားကိုးအားထားျပဳရသူ 

တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမဝတီတြင္ သမီးေလးတစ္ေယာက္ ထပ္မံ ေမြးဖြားျပီးေနာက္ လင္ေယာက္်ားထံမွ 

AIDSေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရသည္။ ခင္ပြန္းမွာလည္း ယင္းေရာဂါျဖင့္ပင္ ဆံုးပါးခဲ့ရသည္။ သူမအတြက္မူ မဲေဆာက္ေဆး႐ံုးမွ 

ART ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးျဖင့္ ျပန္လည္ နာလန္ထူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ဘဝေ႐ွ႕ေရးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး “ဘယ္လိုသြားရမလဲဆိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆး ေသာက္ၿပီးေတာ့ ဘုရားေပးတဲ့ အသက္နဲ႔ 

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာေနမယ္လို႔ သိဓိ႒ာန္ ခ်ထားပါတယ္။ ေဆးဝါးေတြေပးတဲ့ ကမၻာ့ကုလသမၼဂၢကိုလည္း 

ဒီလိုေဆးဝါးေတြေပးၿပီး အသက္ရွင္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူတင္တယ္။ သားသမီးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 

ကိုယ့္ရဲ့ စကားကို နားေထာင္ၿပီး မေသခင္မွာ ေနခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ထင္သလို မျဖစ္လာဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။”ဟု 

မိမိဘဝကို ေအးေအးလူလူသာ ျဖတ္သန္းခ်င္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၃)
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သူမ၏ ဇာတိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕မွ ျမဝတီ၊ ကြ်န္းေတာ ၂လမ္းသို႕ေရာက္ေနသည္မွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာျပီျဖစ္သည္။ 

အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ျပီး ၅ႏွစ္ႏွင့္ ၃ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးေလး ၂ေယာက္႐ွိသည္။ အၾကီးမွာ ေက်ာင္းစေန ေနျပီျဖစ္သည္။ 

ေယာက္်ားျဖစ္သူမွာ ဆိုက္ကားနင္း၍ ဝင္ေငြ႐ွာသည္။

လက္႐ွိတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခိုင္ခိုင္မာမာ မ႐ွိေသာ သန္းေခါင္စာရင္တိုင္ျပီး ၄-၅သိန္းျဖင့္ ဝယ္ထားေသာ 

ျခံဝင္းေလးထဲတြင္ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္ျပီးေနထိုင္ေနသည္။ အျခား မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မွဳမွ မ႐ွိေပ။

ဘြဲ႕ရျပီးသည္ အထိပညာသင္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လက္႐ွိတြင္ ကေလး၂ေယာက္ျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္မွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း 

မ႐ွိေသးေပ။ ကေလးမ်ားကို တစ္ပါးသူထံ အပ္ထားရန္ စိတ္မခ်ေပ။ လက္႐ွိတြင္ ေယာက္်ား၏ နည္းပါးေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ 

စားေလာက္ေနေသးသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းေနသည့္ အတြက္ ျပႆနာမ႐ွိေသးေပ။

“တစ္ခါတခါ စဥ္းေတာ့စဥ္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္မလာဘူးေပါ့။ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းတဲ့ ေနရာေလးေတြလဲ 

လိုက္ဆက္ၾကည့္တယ္။ ရတဲ့အခါေတာ့ လုပ္မွာေပါ့ သူကေတာ့ မလုပ္ဘူး မရိွဘူး လုပ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ 

ဆိုက္ကားဆိုေပးမယ့္ ကားလိုပဲ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ရတာ တခါတခါ အလုပ္ေကာင္းတယ္။ သူလုပ္မယ္ေပါ့ 

အရင္းႏွီးေလး ဘာေလး ရွိရင္လဲ ျပန္ၿပီးလုပ္ကိုင္စားေသာက္လို႔ရရင္ လုပ္ခ်င္တာေပါ့။” နည္းပါးေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ 

မည္သို႕ ဆက္လက္ရပ္တည္မည္ဟု ေတြးေတာမိပံုကို ေျပာျပသည္။”

ကေလးမ်ား အ႐ြယ္ေရာက္လာလွ်င္မူ အလုပ္ေကာင္ေကာင္းလုပ္ခ်င္သည္ဟု သူမကဆိုသည္။ အခြင့္အေရးတိုက္ဆိုင္မွဳ 

႐ွိခဲ့လွ်င္ ဇာတိေျမ ရခိုင္ျပည္သို႕ ျပန္ခ်င္သည္ဟုဆိုသည္။ 

“၆ ေထာင္ဆိုတဲ့ အင္အားက မမွ်ဘူး။ မိသားစု ၄ ေယာက္ေလး တစ္ေယာက္ ၁၀၀၀ ႏဳွန္းနဲ႔ စားရမလား။ ကိုယ့္ရဲ့ 

ဘာသာေရး ပညာေရးလဲ ရွိေသးတယ္။ အခုေနရတယ္ဆိုတာ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေနေနရတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ့ 

ဘာသာေရး အစုံျဖစ္တယ္ေပါ့၊ တစ္ေယာက္ထဲ ေက်ာင္းေနရတာ မလြယ္ဘူးေလ။”ဟု ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ မမွ်တပံုကို 

ေျပာျပသည္။

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ေစ်းဆိုင္တည္ရန္မွာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အိမ္၂၀ခန္႕သာ႐ွိျပီး ေစ်းဆိုင္တစ္ဆိုင္ 

႐ွိႏွင့္ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ႐ွိသျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ကူဟု ဆိုသည္။

“အႀကီးမေလးကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္က်ရင္ ညီမေလးက ေခၚသြားျပီး ေက်ာင္းထားေပးမယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ အေျခအေနကိုလဲ 

သူတို႔သိလို႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ကေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မအပ္ခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ပဲ 

ျပဳစုခ်င္ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ မတတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေလ။ တစ္ေယာက္ပဲ ဆိုေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ဆဲြၿပီး 

အလုပ္လုပ္လို႔ ရတယ္ေလ။”ဟု မိမိကေလး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့၍ အကူအညီ

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၄)
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ယူခဲ့ရပံုကို ေျပာျပခဲ့သည္။ 

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္မူ ေရာက္ေနေသာ ေနရာေဒသ အေျခအေနတြင္ တတ္ထားေသာ ပညာမ်ားမွာ အသံုးမဝင္ေပ။ 

“မိန္းမသားဘဝေတြက ပညာတတ္လ႔ိုရွိရင္ အိမ္ေထာင္မျပဳတာပဲေကာင္းတယ္။ လင္ရယ္ မယားရယ္ ရွိလားလို႔ရွိရင္ 

အိမ္ေထာင္သည္ဘဝမွာ ပညာတတ္ေပမဲ့ ကိုယ္တတ္တဲ့ ပညာအစြမ္းကိုလဲ ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ့္သားသမီးကို 

ပညာသင္ေပး႐ုံကလြဲလို႕ ျပပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲရွိပါေစ ခု အဘြားေလး တစ္ေယာက္ရွိၾကည့္ 

ကြ်န္မကေလး ၂ ေယာက္ ထားခဲ့လို႔ရတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္ စိတ္ခ်လို႔ရတယ္။ ဒီမွာ လာၾကတဲ့ သူေတြက ဒီေရာက္မွ 

ခင္ၾကတဲ့လူေတြခ်ည္းပဲ။ လူတစ္ေယာက္မွ မသိဘူးေလး၊ ထားၿပီး အလုပ္လုပ္လုိ႔မရဘူး။”ဟု မိမိႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် 

မျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသတြင္ လံုုျခံဳမွဳလည္း မ႐ွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
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အသက္ ၄၆ႏွစ္အရြယ္႐ွိ သူမသည္ လက္႐ွိတြင္ သဃၤန္းညီေနာင္၊ ျမဝတီျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူမ 

အမ်ိဳးသားမွာ ကြယ္လြန္သြားသည္မွာ ၁၄ႏွစ္႐ွိျပီ ျဖစ္ျပီး သားသမီး ၃ေယာက္႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သားတစ္ေယာက္ 

သမီးႏွစ္ေယာက္တြင္ သားျဖစ္သူမွာ အလုပ္လုပ္ေနျပီး သမီးလတ္မွာ ဘန္ေကာက္တြင္ အလုပ္ရေနကာ 

သမီးငယ္တစ္ဦးသာ အိမ္တြင္ အတူေနလ်က္ ႐ွိသည္။ 

“အမ်ိဳးသားဆုံးတုန္းက သားသမီးေတြက ငယ္ငယ္ေလးေတြပဲ က်န္ခဲ့တာ။ သူရွိတုန္ကေတာ့ 

လက္သမားလုပ္ေကြၽးတယ္။ ဘာမွ မပူရဘူး။ သူမရွိေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။ 

ကိုယ္က မရွိဆင္းရဲသားဆိုေတာ့။”ဟု အားကိုးရာ လင္သား ဆံုးပါးသြားသည့္ အခါ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ဘန္ေကာက္မွ ကေလးမိခင္ သမီးလတ္မွ တစ္လလွ်င္ ဘတ္၃၀၀၀ခန္႕ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း အျမဲတမ္း 

အစဥ္ေျပေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

“သမီးငယ္က ေက်ာင္းသူပါ ဒါေပမယ့္ အေဒၚအဆင္မေျပလို႔ ေက်ာင္းထြက္လိုက္တယ္ သူကေတာ့ 

စက္႐ုံဆင္းမယ္ေျပာတယ္ အေဒၚက ဘယ္သားသမီးကိုမွ အလုပ္လုပ္ပါလို႔ မခိုင္းပါဘူး။”ဟု သားသမီးမ်ားအား 

အားနာလွသည့္ ေလသံျဖင့္ ေျပာ႐ွာသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ တုတ္ထိုးေရာင္းကာ အပိုဝင္ေငြ႐ွာျပီး သမီးလတ္၏ ေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ ေခြ်တာကာ 

စားေသာက္ေနရသည္။ အိမ္ပိုင္ျဖစ္ေန၍သာ ေတာ္ေသးသည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

“မရွိဆင္းရဲသားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ဒီဘဝထဲက လြတ္မလဲမသိပါဘူးလို႔ စဥ္းစားေနမိတယ္။ 

ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြက တအားခ်မ္းသာ၊ မရွိတဲ့သူေတြက ကုန္းေကာက္စရာေတာင္မရွိဘူး။ ဒါေတာင္တခ်ဳိ႕သူေဌးေတြက 

ေျပာေသးတယ္ အလုပ္မွ မလုပ္တာ ဆင္းရဲမွာေပါ့တဲ့။ ဒီထက္လုပ္ရရင္လဲ အိပ္ခ်ိန္ေတာင္ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။”ဟု 

ေလာကဓံ၏ ရံဖန္ရံခါ မတရားျဖစ္တတ္ပံုကို ေတြးေတာရင္း ညည္းညဴလိုက္သည္။

ဘဝရဲ့ အခက္အခဲ
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သူမသည္ အသက္ ၃၈ႏွစ္အရြယ္ တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ိဳၾကီး ျဖစ္သည္။ ပဲခူးဇာတိ ျဖစ္ျပီး အလယ္လာစဥ္တြင္ ျမဝတီမွ 

မျပန္ျဖစ္ပဲ စက္ခ်ဳပ္ေနသူျဖစ္သည္။ မျပန္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၉ႏွစ္ခန္႕ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘမ်ားဆံုးပါးသြားခဲ့ျပီး ေမြးခ်င္း ၃ေယာက္အနက္ အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ညီမငယ္ ၂ေယာက္လံုး 

အိမ္ေထာင္က်ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ေသာ ညီမငယ္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ေယာက်္ားမ်ားကို စိတ္နာျပီး 

အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ဝိုင္းဝန္းတားဆီးသည့္ ၾကားမွ အႏိုင္က်င့္တတ္ေသာ ခ်စ္သူကို ခင္ပြန္းသည္ ရာထူးေပးမိေသာ သူမ၏ 

ညီမေလး၏ အျဖစ္ကို ေဆြးေဆြးျမည့္ျမည့္ ေျပာျပသည္။

“ တားေနရင္ကေနပဲ ညားသြားတယ္ အေဖကေတာ့ စိတ္ဆိုးၿပီး ျပစ္ထားလိုက္တယ္၊ အစ္မကေတာ့ ကိုယ့္က 

အႀကီးဆိုေတာ့ ကိုယ့္ညီမေလးကို အေဖမသိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရတာေပါ့။ ညားတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး သူ႔ဝမ္းစာကို 

သူရွာစားရတယ္ လုပ္အားခကိုလဲ ျပန္မေပးဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ကေလး ၅ ေယာက္ေမြးတယ္။”

ကေလး ၅ေယာက္ ေမြးခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳ အားနည္းသျဖင့္ ၂ေယာက္သာ အဖတ္တင္ခဲ့သည္။

“မညွာမတာ႐ိုက္တဲ့ ဒဏ္က တအားေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ အငယ္ဆုံးသမီးေလး ၁ ႏွစ္ေလာက္မွာပဲ 

အစ္မညီမေလးဟာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ့ အႏိုင္က်င့္ခဲ့တာေတြ ေယာင္းမေတြက 

သတူို႔ေမာငမ္ွားမနွသိ္သရိကန္ဲ႕ မသခိ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနခဲတ့ာေတြကိ ုခစံားရငန္႔ဲပဲ ဘာေရာဂါမနွ္း အမညတ္ပမ္ရေအာင ္

ရင္နဲ႔မဆံခံစားရင္းနဲ႔ ေသးသြားတယ္။” ဟု ရင္နာဟန္ျဖင့္ ေျပာ႐ွာသည္။

ညီမငယ္၏ အိမ္ေထာင္ေရးကို အေျခခံ၍ သူမအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကို စိတ္ကုန္ေနျပီျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားအား 

ေယာက္်ားသားမ်ား အေနျဖင့္ ေပးဆပ္ရဲေသာ အျဖည့္ခံမ်ား သက္သက္ဟူေသာ အစြဲၾကီးကိုလည္း ပ်က္ေစခ်င္ေသာ 

စိတ္ကို အတိုင္းသား ေတြ႕ေနရသည္။

“အားလုံးကိုေတာ့ မေကာင္းမျမင္ပါဘူး ေကာင္းတဲ့သူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ႀကဳံလာတာကို ရင္ဖြင့္တာပါ။ 

ရင္ထဲမွာ ေအာင့္ထားတာ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီသြားၿပီးဆိုေတာ့ အစ္မညီမေလးဆုံးတာ ၁၀ ႏွစ္ ရွိသြားၿပီးေလ။ ေလာကႀကီးမွာ 

အစ္မညီမေလးလိ မိန္းမသားေတြ ရွိေနဦးမွာပါ။ အစ္မညီမေလး ဆုံးတုန္းက သူ႔ အသက္က ၂၈ ပဲ ရွိေသးတယ္။ 

ေႂကြခ်ိန္မတန္ပဲနဲ႔ ေႂကြသြားတာပါ။”ဟု သူမ၏ ေၾကြလြင့္သြားေသာ ညီမငယ္အား ေအာက္ေမ့ရင္း ေျပာ႐ွာသည္။

ေႂကြခ်ိန္မတန္ပဲ ေႂကြသြားရသူ
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သူမ၏ မိသားစုသည္ အေတာ္အတန္ လူမ်ားသည္။ အသက္ ၃၂ႏွစ္အရြယ္ လွိဳင္ဘြဲ႕၊ သာယာကုန္းရြာသူတြင္ သားသမီး 

၆ေယာက္႐ွိသည္။ ခင္ပြန္းသည္မွာ သူမ်ားလယ္တြင္ အငွားလိုက္ျပီး အၾကီးဆံုးသမီးမွာ အသက္၁၃ႏွစ္အရြယ္ 

ေက်ာင္းသူျဖစ္သည္။

သူမ အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိန္းေက်ာင္းေပးေနရသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအတြက္ မ်က္ႏွာမလႊဲေသးႏိုင္ေပ။

“အိမ္ေထာင္ေရးက အဆင္ေျပပါတယ္။ စီးပြားေရးပဲ အဆင္မေျပတာ။”ဟု ေရ႐ြတ္႐ွာသည္။

မူလတန္းအ႐ြယ္ သားသမီးမ်ားအတြက္မူ အစိုးရ အေထာက္အပံ့မရေပ။ အမ်ိဳးအေဆြ အခ်ိဳ႕ ဘန္ေကာက္တြင္ 

႐ွိေသာ္လည္း ယင္းတို႕မွာလည္း မေခ်ာင္လည္သျဖင့္ ေထာက္ပံ့မွဳ မရေပ။

တားေဆးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အသိပညာ ဗဟုသုတမ႐ွိျခင္းက မိသားစု ဝန္ထုပ္ကို မိဘႏွစ္ပါးအေနျဖင့္ 

မထမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။

“စီးပြားေရးက အဆင္မေျပတာရယ္ ကိုယ့္ေယာက္်ားလုပ္တာက တစ္ေန႔မွ ေလးေထာင္ ငါးေထာင္ပဲရတာ။ 

သားသမီးေတြနဲ႔စားဖို႔ေတာင္ မနည္းေလာက္ေအာင္စားေနရတယ္။”ဟု ေရ႐ြတ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေက်း႐ြာအနီးအနားတြင္ ေဆးေပးခန္းမရွိေၾကာင္း၊ လွိဳင္ဘြဲ႕ႏွင့္ ဘားအံကဲ့သို 

အတန္ငယ္ေဝးေသာ ေနရာမ်ားသို ေဆးသြားကုရ၍ စရိတ္ေထာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားေသးသည္။

“ကိုယ့္က အဆင္မေျပေပမယ့္ သားသမီးေတြကို ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ သူမ်ား သားသမီးေတြလို 

ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ထားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေပးခ်င္တာက စိတ္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ လက္ေတြ႔ၾကေတာ့ စီပြားေရးက 

အဆင္မေျပေတာ့ စားဖို႔ပဲ လုံးပန္းေနရေတာ့ သားသမီးေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို မျဖည့္ေပးႏိုင္ေတာ့ သူတို႔ေလးေတြကို 

ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။”ဟု ဝမ္းပန္းတနည္း ေျပာ႐ွာသည္။

သားသမီးေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို 
ျဖည့္ေပးခ်င္သူ
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သူမမွာ ကေလး၇ေယာက္ရွိသည္႕မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားကြယ္လြန္သြားသည္မွာလဲ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျပီဟု

သိရသည္။ေနမေကာင္းျဖစ္ကာ ေဆးရုံသြားျပကာမွ HIV ကူးစက္ခံရမွန္းသိျပီး ေရာဂါသိျပီးသိပ္မၾကာခင္တြင္ဆံုးပါး

သြားျခင္းျဖစ္သည္။ေယာက္်ားမွတဆင့္သူမကိုလဲကူးစက္ခံရသည္။

“အမ်ဳိးသားဆုံးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္တာနဲ႔ ဘားအံေဆး႐ုံသြားျပၿပီး ေသြးစစ္တဲ့ အခါမွာေတာ့ အစ္မလဲ 

HIV ျဖစ္ေနမွန္း သိရခဲ့ပါတယ္။”

ေရာဂါရွိမွန္း သိလိုက္ရတဲ့အခါ ကြ်န္မ သိပ္ေၾကာက္ၿပီး သိပ္ရွက္မိတယ္၊ ကြ်န္မဘဝမွာ ခင္ပြန္းသည္နဲဘဲ ရည္းစားျဖစ္ၿပီး 

သူကိုပဲ လက္ထပ္ယူခဲ့တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီေရာဂါဆိုးႀကီး 

ကြ်န္မခံစားရတာလည္းလို႔ အရမ္းဝမ္းနည္းမိပါတယ္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကံကိုပဲ ပုံခ်မိေတာ့တယ္၊ ကိုယ့္ကံမေကာင္းလို႔ 

ဘဝမလွရတာဘဲလို႔ပဲ သေဘာထားၿပီး ေဆး႐ုံက ဆရာမတိုက္တဲ့ ေဆးေတြကို မွန္မွန္ေသာက္ခဲ့တာ ကေန႔အထိပါပဲ”

ေဆးမ်ားအားအလကားရေသာ္လည္း ေဆးရုံသြားရသည့္ခရီးစရိတ္သည္သူမအတြက္ကုန္လွသည္ဟုဆိုသည္။

“ကြ်န္မအခုေနတဲ့ ၿမိဳင္ကေလး မႏၲေလးကုန္ရြာကေန ဘားအံကို ကြ်န္မမသြားတတ္ဘူး၊ Taxi ငွားၿပီး သြားရေတာ့ 

အသြားအျပန္ တစ္ေသာင္းေပးရတယ္၊ ကြ်န္မလိုင္းကားစီးမတတ္တာရယ္၊ ေဆး႐ုံကို မသြားတတ္ေတာ့ 

ေငြပိုကုန္ရတယ္ေလ”

ယခုလက္ရွိရြာတြင္ေနသည္မွာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ျပီဟုဆိုသည္။ရြာေဟာင္းမွာဘိလပ္ေျမစက္ရုံေဆာက္ရန္အသိမ္းခံလုိက္

ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္ကမိသားစုမွာအၾကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။

“ကြ်န္မတို႔က ဆင္ရဲတယ္၊ လယ္လုပ္စားတယ္၊ ၿခံထဲမွာစိုက္ထားတဲ့ ကြမ္းပင္၊ အုန္းပင္ သရက္ပင္နဲ႔ 

တညင္းပင္ေတြရွိတယ္၊ အဲဒါေတြကိုလဲ ရာသီအလိုက္ ခူးၿပီး ေရာင္းစားၿပီး စာဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္၊ 

ကေလးကလဲ ၇ ေယာက္ေတာင္မွ ဆိုေတာ့ ဘဝကိုေတာ္ေတာ္ပဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ခဲးရပါတယ္”

ဘိလပ္ေျမစက္ရုံေၾကာင့္ရုတ္တရတ္ေျပာင္းခုိင္းေသာ္လည္း သူမတို႕မိသားစုမွာထိုအခ်ိန္က မုိးတြင္းၾကီးျဖစ္ေသာေၾကာ

င့္ခ်က္ျခင္းေျပာင္းရန္အဆင္မေျပပဲဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ေရာက္ခဲ႔ၾကရသည္ဟုဆုိသည္။

“ကြ်န္မဆို ငိုယိုၿပီးေတာင္းပန္ခဲ့တာ တစ္လေက်ာ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ ဘယ္လိုမွ ေတာင္းပန္လို႔မရဘူး အဲဒီအခ်ိန္က 

မိုးတြင္းႀကီးျဖစ္ေနေတာ့၊ မိုးကုန္မွဘဲ ေျပာင္းပါရေစလို႔ ေတာင္ပန္လဲ မရခဲ့ဘူး၊ အားလုံးဘဲ ေျပာင္ခိုင္းေတာ့ 

သူမ်ားေတြေျပာင္းေတာ့ ကြ်န္မတို႔လဲ မိုးတြင္းႀကီးမွာ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္ေလ၊ သူမ်ားေတြက ေငြရွိေတာ့ အိမ္ျပန္ေဆာက္ၿပီး 

ေနႏိုင္ၾကတာေပါ့ က်မတို႔ကေငြမရွိေတာ့ အိမ္လဲ မေဆာက္ႏိုင္ဘူး”

သူမဘ၀တြင္အိမ္ျခံေျမအသိမ္းခံရျပီးေနာက္ဘ၀ကိုအသစ္ျပန္စကာမွ ေရာဂါအား ေယာက္်ားထံမွကူးစက္ခံျပီး ကေလး

အိမ္ၿခံေျမအသိမ္းခံရသူ၏ အခက္အခဲေတြ႔မႈ
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၇ေယာက္ႏွင့္ဘ၀ကိုရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္သူမကဲသို႕ဘ၀ခါးခဲ႔သူမ်ားကိုလဲ စိတ္ဓာတ္မက်ပဲ ဘ၀ကုိ

ရင္ဆိုင္ၾကပါဟုတိုက္တြန္းေျပာဆုိသည္။
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မြန္ျပည္နယ္သည္ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အရပ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ အေနာက္အရပ္တြင္ 

ကပၸလီပင္လယ္ႏွင့္ မုတၱမေကြ႕၊ ေျမာက္အရပ္တြင္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝ ေတာင္ဖက္ရိွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႏွင့္ ေတာင္အရပ္တြင္ 

တနၤသာရီတိုင္းတ႔ုိႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္အျပင္ ထိုင္းနုိင္ငံ၏ ကခ်နာဘူရီစီရင္စုႏွင့္ နယ္စပ္အနည္းငယ္ ထိစပ္ေနသည္။ 

ေျမာက္လတၱီက်ဳဒ္ ၁၄°၅၄’ႏွင့္ ၁၇°၃၂ ‘ၾကားႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ီက်ဳဒ္ ၉၆° ၅၁’ႏွင့္ ၉၈° ၁၃’ၾကားတြင္ တည္ရိွသည္။ 

ေျမဧရိယာမွာ ၁၂၁၅၅စတုရန္း ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ မြန္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးသည္ 

ေျမာက္အေနာက္ေျမာက္-ေတာင္အေရွ႕ေတာင္အရပ္သုိ႔ သြယ္တန္းေနၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ သဘာဝ 

နယ္ျခားမ်ဥ္းအျဖစ္ ထိစပ္ေနသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကုလားကုတ္၊ ဝကၽြန္းႏွင့္ ကၽြန္းႀကီး အစရိွေသာ 

ကၽြန္းငယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ၅၅၆ကီလုိမီတာ အရွည္ရွိေသာ ကမ္းရိုးတန္းလည္း ရိွသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရမွာ ၂၀၅၄၃၉၃ဦး ျဖစ္သည္။ မြန္လူမ်ိဳး အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကသည္။ 

ဗမာတုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္ သာမက ကရင္ႏွင့္ ပအို႔မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ 

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပား အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးတစ္စုႏွင့္ တစ္စု သီးသန္႔ေနထိုင္ၾကၿပီး 

ျမန္မာစကား မေျပာနိုင္ (သ႔ို) နားမလည္ၾကေပ။ က်ိဳကၡမီတြင္ ထုိင္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရိွသည္။ လူအမ်ားစုမွာ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး အမ်ားအျပား ေနထုိင္သည္။ ၁၈၀၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းသိ႔ု 

ၿဗိတိသၽွတ႔ိုက အုိင္းရစ္ကၽြန္ အမ်ားအျပား ေခၚေဆာင္ခဲ့ေသာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္သည္ အပူပုိင္းရာသီဥတု ရိွသည္။ လတၱီက်ဳဒ္ အနိမ့္ပုိင္းႏွင့္ ပင္လယ္နားနီးေသာေၾကာင့္ 

သမပုိင္းရာသီဥတုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အပူခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပားမရွိေပ။ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ 

ပ်မ္းမၽွ အပူခ်ိန္မွာ ၇၈°ဖာရင္ဟုိက္(၂၅.၆°ဆဲလ္စီးရပ္)ႏွင့္ ဧၿပီလတြင္ ၈၅°ဖာရင္ဟိုက္(၂၉.၄°ဆဲလ္စီးရပ္) 

အသီးသီးရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခ်ိန္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၀လက္(၄.၈မီတာ)ႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕တြင္ ၂၁၇လက္မ(၅.၅မီတာ) 

ရိွၾကသည္။ ဂ်ဴလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လမ်ားတြင္ မုိးမ်ားေလ့ရွိသည္။

အဓိက စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွမ်ားမွာ စပါး၊ ေျမပဲ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ရာဘာ၊ ႀကံ၊ အုန္း၊ ကြမ္း၊ ဓနိ၊ ဒူးရင္း၊ ၾကက္ေမာက္ႏွင့္ မင္းဂြတ္သီးမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ရာဘာအမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ သံျဖဴ၊ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ ရြံေစျဖဴ အစရွိေသာ 

သဘာဝထြက္ကုန္မ်ား ထြက္ရိွသည္။ စစ္ေတာင္း စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္ စက္႐ုံ၊ ဘီးလင္းသၾကားစက္၊ သံျဖဴဇရပ္ ရာဘာစက္႐ုံ၊ 

မုဒံုေက်ာက္ျပားစက္ႏွင့္ မုပြန္ေႂကြထည္ပစၥည္းစက္႐ံုတုိမွာ ထင္ရွားသည္။

ေဆးတံ၊ ေရေႏြးဓါတ္ဘူး၊ ရာဘာပူေဖာင္း၊ ပလာစတာအ႐ုပ္မ်ား၊ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္း၊ အုန္းခြံလက္မုွပစၥည္းမ်ားမွာ 

ဘီလူးကၽြန္းရွိ ရြာလြတ္ ေက်းရြာ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဇီးျဖဴေတာင္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 

ပထမဦးဆုံး သမဝါယမ ငါးဖမ္းရြာျဖစ္သည္။ ဆားခ်က္ျခင္းသည္လည္း အေရးပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု 

ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္



92

ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႕၏ အသံမ်ား

armfvNrdKif

usKdufra&m

acsmif;qkH

oHjzLZ&yf

usKdu©rD

rk'kH

a&;

vrdkif;

acgZm

oxkH

aygif

usKdufxdk

bD;vif;

a&;

rk'Hk

aygif

oxHk

bD;vif;

usKdufra&m

oHjzLZ&yf

armfvjrdKif

usdKufxdk

acsmif;qHk

98° E

98° E

97° E

97° E

17
° 

N

17
° 

N

16
° 

N

16
° 

N

15
° 

N

15
° 

N

Disclaimer: The names shown and the boundaries used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

rGefjynfe,ftwGif;&Sd NrdKUe,frsm;jyajryHk

Myanmar Information Management Unit

CHINA
INDIA

THAILAND

LAOS

xdkif;EdkifiH

&nfñTef;

av,mOfuGif;rsm;

jynfe,f?wdkif; jrdKUawmf
jrdKUe,fjrdKU
tjcm;NrdKU

rD;&xm;vrf;

t"du jrpfrsm;

t"duvrf;rMuD;
vrf;

e,fedrdwfrsOf;rsm;

urf;½dk;wef;e,fedrdwf
jrdKUe,fe,fedrdwf
c½dkife,fedrdwf
jynfe,f?wdkif;e,fedrdwf
tjynfjynfqdkif&me,fedrdwf

0 20 4010

Kilometers

Data Sources: MIMU
Base Map: MIMU
Boundaries: MIMU/WFP
Place Name: Ministry of Home Affairs (GAD)
translated by MIMU

Map ID: MIMU696v03
Creation Date: 9 September 2016, A3
Projection/Datum: Geographic/WGS84

Map produced by the MIMU - info.mimu@undp.org
www.themimu.info

rlydkifcGifh © Myanmar Information Management Unit 2016.
\ rlydkifcGifhudk todtrSwfjyKí tcrJhtokH;jyKEdkifygonf/MIMU

&efukef
wdkif;a'oBuD;

u&ifjynfe,f

yJcl;
wdkif;a'oBuD;

rGefjynfe,f

weoFm&D
wdkif;a'oBuD;

uyÜvDyifv,f



ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႕၏ အသံမ်ား

93

သူမသည္ အသက္ ၄၂ႏွစ္အရြယ္ ေကာ့သပ္ရြာေန လယ္သူမ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ ကေလးေလးေရာက္ရွိၿပီး 

အႀကီးဆံုးမွာ ၁၀တန္းပင္ မေအာင္ပဲ ဘန္ေကာက္သို႔ထြက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ သားငယ္အမႊာ ၂ဦးႏွင့္ ၃ႏွစ္အရြယ္ 

သမီငယ္ေလးတို႔ျဖင့္ ဘဝကုိ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ေတာ့ပေနာ့ ေက်းရြာတြင္ ၿခံေျမရိွေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း 

မရွိသည့္အတြက္ ေရာင္းခ်၍ မရေပ။

သူမ၏ ၿခံေလး အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သည္။ခင္ပြန္းေဟာင္းျဖင့္ မကြဲမီ သိန္းငါးဆယ္ျဖင့္ဝယ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမရိွေသာ ရာဘာၿခံျဖစ္သည္။ လက္ရွိၾကပ္တည္းေနခ်ိန္တြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အကူအညီမေပးၾကေပ။ 

အေမျဖစ္သူက မကူညီဖ႔ုိ မွာထားေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးသံုးေယာက္ကို သူမႏွင့္ထားခဲ့ခိုင္းသည္။ သူမကုိမူ သားႀကီးႏွင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ 

အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မခြဲလိုေပ။ “ကၽြန္မက ကေလးေတြနဲ႔မခြဲနိုင္ဘူး။ 

ငယ္ငယ္ကတည္းက ထိန္းလာျပဳစုလာတဲ့ ကေလးေတြနဲ့ မခြဲနုိင္ဘူး။ ကေလးေတြ ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္ 

ကၽြန္မျပန္လာရမွာ။ အေမမွာ ေျမေတြရိွတာ ကၽြန္မ ေပးမလုပ္ဘူး။ စပါးစိုက္တာ အခုလုပ္ေနတဲ့လယ္ပုိင္ရွင္ဆီက 

ပုိက္ဆံေခ်းၿပီး စပါးျပန္စိုက္တယ္။ လယ္ပိုင္ရွင္က သနားလို႔ ပိုက္ဆံ၅သိန္း ေခ်းေပးတယ္။ စပါးစိုက္ဖို႔ 

အရင္းအႏီွးထုတ္ၿပီး က်န္တဲ့၂သိန္းက ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္သံုးလိုက္တာ။”ဟု လံုးလည္ခ်ာလည္ 

လိုက္ေနရပံုကို ေျပာျပသည္။

ခင္ပြန္းသည္ မရွိသည့္အတြက္ က်ားက်ားလ်ားလ်ား အလုပ္လုပ္ရသည္။ လူငွားလၽွင္ အျမတ္မထြက္ေသာေၾကာင့္ 

တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရသည္ဟုဆုိသည္။ တစ္ေယာက္တည္း စပါးရိတ္ရေသာေၾကာင့္ အမ်ားထပ္ေနာက္က်ေလ့ 

ရိွသည္။ လူငွားရန္လည္း ေငြမရွိ။ ေငြေခ်းမည့္သူလည္း မရိွသည့္အျပင္ လက္ရွိခင္ပြန္းကလည္း ေငြေၾကးမေထာက္ပံေပ။ 

သားျဖစ္သူထံမွ အကူအညီေတာင္းၿပီး လူႀကိဳငွား၍ စပါးရိတ္ခိုင္းထားရသည္။

၂.၅ဧက ရွိေသာ လယ္ကြင္းအား ေစာင့္မည့္သူ မရိွသျဖင့္ စပါးမ်ားအား ႏြားစားေသာ အျဖစ္ကလည္း ရိွေသးသည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ပူပန္ေနရသည္မွာ အိမ္ေထာင္ ေဖာက္ျပန္၍ ကြဲခဲ့ေသာ ပထမ ခင္ပြန္းသည္မွာ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ 

ေျမမ်ားအား ေရာင္းခ်သြားမည္ကိုပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္သူမမွာ သားႀကီးအား ဘန္ေကာက္မွ ျပန္လာေစခ်င္သည္။ 

“သားကႏွလံုးအားနည္းတယ္ဆိုရမလား။ အေမဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ ဟုိမွာအလုပ္လုပ္လဲ အဆင္မေျပေတာ့ 

အားငယ္ေနတယ္။ ကြၽန္မသေဘာထားကေတာ့ သားကုိကြ်န္မၿခံေရာင္းထြက္ရင္ ရြာကိုျပန္လာခုိင္းမယ္။ သားက 

ဘန္ေကာက္သြားၿပီး အလုပ္သြားလုပ္တာ သူ႔အေဖနဲ႔ေတြ႕ခ်င္တာလဲပါတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ သ႔ူအေဖမွာအျပစ္ရွိတယ္။ 

ကေလးေတြ (၁၀) ႏွစ္ရွိၿပီ၊ ပစ္သြားတာ။ အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘူး။ ပိုက္ဆံလည္း တစ္ခါမွမေထာက္ပ့ံဘူး။

အိမ္ေထာင္ေရး ကံမေကာင္းသူ
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အဲဒါေၾကာင့္ အစ္မ လယ္ေတြကိုၿပီးေအာင္လက္စသတ္ေနတယ္။ အလုပ္ၿပီးကုန္ရင္ ေကာ့ပေနာ္ၿခံကိုသြားစံုစမ္းမယ္။ 

အစ္မတို႔ၿခံအေျခအေနကုိ သြားျပန္ၾကည့္ရမယ္။”ဟု စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ဆုိသည္။ 

လင္မယားကြဲၾကခ်ိန္တြင္ စီရင္ခ်က္မွာ အငယ္အေႏွာင္းေနာက္ လိုက္သြားေသာ ခင္ပြန္းသည္မွာ ပိုင္ဆိုင္မွုအားလုံးကုိ 

စြန႔္လႊတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမလက္ထဲတြင္ ပိုင္ဆိုင္မုွ စာခ်ဳပ္မရိွေပ။

“စာခ်ဳပ္ေတြကို မြန္ျပည္သစ္႐ုံးက သိမ္းထားတယ္။ တကယ္ကြာရွင္းတဲ့အခါၾကရင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္လာထုိးဖ႔ုိ 

မွာလုိက္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း သူက မယားငယ္နဲ႔ လုိက္သြားေတာ့ စာခ်ဳပ္မွာႏွစ္ဦးလုံးလက္မွတ္မထုိးထားရဘူး။ သူနဲ႔က 

မကြာရွင္းထားပဲ မယားငယ္နဲ႔လုိက္သြားတယ္။ တကယ္လို႔အခုအခ်ိန္မွာ သူနဲ႔အစ္မျပန္ေပါင္းရင္ 

သူ႔မယားငယ္ကေနာက္ဆုတ္ေပးရမယ္။ သူ႔မယားငယ္နဲ႔ရထားတဲ့ ကေလးကိုစရိတ္ေတာ့ေပးရမယ္လ႔ုိအစ္မထင္တ 

ယ္။ အခုအစ္မ ဒုတိယခင္ပြန္းက ကေလး (၃) ေယာက္ကုိတာဝန္မယူနုိင္ဘူး။”ဟု စိတ္ညစ္ေနဟန္ဆုိသည္။

လက္ရွိအမ်ိဳးသားမွာ အရက္မူးလာလၽွင္ ကေလးမ်ားကို ျပႆနာရွာတတ္သည္။ ရပ္ေဝးတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ 

အလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာစတြင္ ျပႆနာမရွာေသာ္လည္း ရြာတြင္ ၃၊ ၄လခန႔္ ေနၿပီးလၽွင္ မူး၍ ဒုကၡေပးတတ္ျပန္သည္ 

“မူးလာတိုင္း သူကျပသနာရွာတတ္တယ္။ မူးလာရင္ ကြ်န္မက အထုပ္ေကာက္ထားရတယ္။ ကေလးက (၄) ေယာက္နဲ႔ 

သူရန္ရွာၿပီး ကၽႊန္မကို ညညအိမ္ေပၚကေနႏွင္ခ်တယ္။ ကြ်န္မဒီလုိအၾကမ္းဖက္တာမခံနိုင္ဘူး။ အေမက 

ကြ်န္မဒုကၡေရာက္တာ ပိုက္ဆံသြားေခ်းေတာ့ မေပးနဲ႔တဲ့။ သူ႔ေယာက္်ားမေကာင္းလ႔ုိခံပါေစတဲ့။ လူေတြမရွိတဲ့ 

ရြာအစြန္က အိမ္မွာေတာင္ေနရတယ္။”ဟု မိမိဘဝအေျခအေနကုိ ေျပာျပသည္။

ကေလးမ်ားကိုမူ လက္ရွိခင္ပြန္းက မရုိက္ေပ။ ကေလးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္လြန္း၍ ၾကည့္မရျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

သူမကေျပာျပသည္။
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အသက္၄၃ႏွစ္အရြယ္သူမမွာ  အိမ္ေထာင္သက္အတြင္း အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ရုိက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူ 

တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ယခု အိမ္ေထာင္မတိုင္ခင္ ေရွ႕ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တြင္ ကေလးငါးေယာက္ထြန္းကားခဲ႔ျပီး 

ေယာက္်ားျဖစ္သူဆံုးပါးသြားျပီးေနာက္ တစ္အိုးတစ္အိမ္ ထူေထာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအိမ္ေထာင္ အဆင္မေျပမွဳမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဘက္မွ ကေလးမ်ားႏွင့္ သူမ၏ကေလးမ်ား မတည့္ၾကျခင္းမ်ားလည္း 

ပါသည္ဟုဆိုသည္။ လင္မယားရန္ျဖစ္ကာမွစျပီး အမ်ိဳးသားဘက္မွ လက္ပါလာသည္ ဟုဆိုသည္။

“ကၽြန္မကိုရုိက္တာ သတိလစ္သြားတယ္။ ေဆးရုံသြားလိုက္ရတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြကျပန္မေပါင္းဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။ 

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူကၽြန္မကို ေသေအာင္ရုိက္တာကို ကၽြန္မသူနဲ႔ ဆက္ေပါင္းေနရင္ ဒီထက္မက ကၽြန္မကို 

ဆက္ရုိက္ေနမွာဘဲ။ ကြာရွင္းျပီးရင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သမီးေတြကို အားကိုးရမယ္။ သားသမီးေတြက 

မေကာင္းရင္ေတာ့ ကၽြန္မကံနဲ႔ကၽြန္မေပါ့။ ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္နိုင္ရင္ ကၽြန္မအတြက္စား၀တ္ေနေရးက အဆင္ေျပမယ္။ 

အလုပ္မလုပ္နိုင္ရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူးေပါ့” 

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ေယာက္်ား၏ရုိက္နွက္ျခင္းကိုခံရသည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ျဖစ္လာျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 

သတိလစ္ကာ  ေမာ္လျမိဳင္ေဆးရုံၾကီးတြင္ ႏွစ္ရက္တိတိ တက္လိုက္ရသည္ ဟုဆိုသည္။ အိမ္ေထာင္သက္ 

ေလးႏွစ္အတြင္း မၾကာခဏရုိက္ႏွက္ျခင္းကိုခံခဲ႔ရသည္။

“ကၽြန္မအေသခံလိုက္မယ္ သူနဲ႔ဆက္မေပါင္းနိုင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ သူရုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆြးမ်ိဳးေတြသာလာမကူရင္ 

ကၽြန္မပြဲခ်င္းျပီးေသမွာဘဲ။ တရားရုံးသြားရင္ ပိုက္ဆံကုန္တယ္၊ ပိုက္ဆံမရွိေတာ့ ဘယ္ရုံးမွမသြားနိုင္ဘူး။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ  သြားေျပာထားတယ္။ သူရုိက္တဲ့အေၾကာင္း ကြာရွင္းေပးဖုိ႔အေၾကာင္းေတာ့ ေျပာထားတယ္”

သူမမွာအားကိုးရမည္အထင္ျဖင့္လက္ထပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ကြာရွင္းျပီးပါက သားသမီးေတြကိုသာအားကိုးကာ 

ေနေတာ့မည္ဟုဆုိသည္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူတဦး
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သူမသည္ အသက္ ၆၀နီးပါးရိွၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဒြတ္ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေနသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ 

စားေရးေသာက္ေရး အလြန္ဒုကၡေရာက္ေနရၿပီး သမီးျဖစ္သူကို ေတာင္းပန္ကာ ပိုက္ဆံျပန္ေတာင္းေနရေသာ 

ဘဝျဖစ္သည္။ မိမိအရင္ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ရေသာ သမီးကို လက္ရိွခင္ပြန္းက ျပန္လည္ ယူထားသည့္အတြက္ 

စိတ္ဆင္းရဲေနရွာေသးသည္။

“ဥပမာကုသိုလ္လုပ္ခ်င္တာေတာင္မလုပ္နိုင္ဘူ။ ပိုက္ဆံမရွိလိ႔ု အႀကီးက မုိးတြင္းဆုိေကာက္စုိက္တယ္။ 

ေျမးကလဲႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ တကယ္ဆုိအႀကီးကို နည္းနည္းပါးပါး ေကၽြးေမြးသင့္တယ္။ အဲ့လိုဆိုရင္ေက်နပ္ပါၿပီ။ 

စိတ္လည္းသန္႔ၿပီးေပါ့။”ဟု ေျပာရွာသည္။

သူမအေနျဖင့္ သူမခင္ပြန္းႏွင့္ ရထားေသာ ကေလးလည္းရွိသျဖင့္ သမီးျဖစ္သူကို ေျပာလိုသည္မွာ ခင္ပြန္းထံမွ ပုိက္ဆံ 

အနည္းငယ္ ေတာင္းလုိသည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အလြန္ခက္ခဲေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္းစားရန္ပင္ 

ေတြးေနမိသည္။ မာနဆုိသည္မွာလည္း မရိွေတာ့ဟု ေျပာရွာသည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္မွာ အႏွစ္ ၂၀ရွိၿပီး အရင္ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ပါလာေသာ သမီးကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက 

ထပ္ယူလိုက္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ခင္ပြန္းႏွင့္ရေသာ ရင္ေသြးကို ေခၚ၍ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခုျဖင့္ 

ထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ခံစားရတာေတာ့။ ေျပာမေနပါနဲ႔။ ေတာ္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ပိုက္ဆံလည္း မကုိင္နုိင္။ သူမ်ားကုသုိလ္ေရးလည္း 

မလုပ္နုိင္။ ေတြးမိေလ မ်က္ရည္က်ရေလပါပဲ။ ကိုယ့္ေယာက္်ားက ကုိယ့္သမီးကိုျပန္ယူတယ္ဆုိေတာ့ 

ရွက္လည္းရွက္တယ္။ နာလည္းနာတယ္။ ေနာက္ၿပီးစားဖို႔ေသာက္ဖုိ႔လည္းမရွိ။ စိတ္ညစ္တဲ့အခါဆုိရင္ 

ငါမရွက္နိုင္ေတာ့ဘူး။ သူတိ႔ု ကိုယ့္ကုိေကၽြးေမြးနုိင္မယ္ဆိုရင္ တကယ္ကိုေက်နပ္ပါၿပီ။ သူကလည္းမေကၽြးဘူး။ 

တစ္ႏွစ္တစ္ခါလည္းမေပးဘူး။”ဟု မေက်မနပ္ ေရရြတ္သည္။

သမီးကလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စကားမေျပာေတာ့။ အရင္တုန္းကသူလာတယ္။ အႀကီးအိမ္မွာ လူပ်ိဳႀကီး 

အစ္ကုိတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူ႔ကုိေပးမလာလို႔ပါ။ အစ္ကုိကေျပာတယ္။ သူ ရွက္တယ္တဲ့။ သူ႔အေမကိုယူၿပီး 

သမီးကိုျပန္ယူတယ္ဆုိေတာ့ အစ္ကိုကေပးမလာေတာ့တာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္သူမလာျဖစ္တာ။”ဟု သမီးျဖစ္သူႏွင့္ပါ 

အဆက္အသြယ္ ျပတ္ရပုံကို ေျပာသည္။ 

သူမအေနျဖင့္ ေတာင္းစားရလၽွင္ေတာင္ ခင္ပြန္းထံမွာသာ ေတာင္းစားလုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးလြန္းသျဖင့္ 

မည္သည့္အခ်ိန္ထိသာ ေကာက္စိုက္နိုင္ေတာ့မည္မွာ မေသခ်ာေတာ့ေၾကာင္း သူမက ေျပာခဲ့သည္။

လူစိတ္မရိွသူ ခင္ပြန္းေၾကာင့္
ဒုကၡတြင္းသို႔ ေရာက္ရသူ
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ေကာ့သပ္ေက်းရြာ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္သည္ အိမ္ေထာင္လူဦးေရ(၇၇၆၉)ဦးရိွျပီးစတုရန္းမိုင္ (၄.၃၃) စတုရန္းမိုင္ 

က်ယ္၀န္းပါသည္။ေကာ့သပ္ရြာရဲ႕ ေဘးကပ္ရြာမွာေတာ့ စြယ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ရြာ၏ အေရွ့ပိုင္းတြင္ အသက္(၅၁) 

အရြယ္အမ်ိဳးသမီးအိမ္ တည္ရိွပါသည္။ လူငယ္ဘ၀မွာေကာ့စြယ္ရြာတြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးႏွင့္ခ်စ္ၾကိဳက္ျပီး အိမ္ေထာင္ 

ျပဳလိုက္ပါသည္။အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀တြင္ အမ်ိဴးသားက လယ္ယာလုပ္ငန္းကို ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္သည္။အလုပ္ၾကိဳး 

စားေသာလူတစ္ေယာက္ဟု အမ်ားက ခ်ီးက်ဴးခံရေသာသူ ျဖစ္သည္။သူမသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြကုိ၀ုိင္းကူ 

လုပ္ရင္း အိမ္မႈကိစၥေတြလဲလုပ္ျပီး သာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

လက္ထပ္ေပါင္းသင္းလိ႔ု(၁၀)နွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ သူမမွာ သားသမီးရတနာေတြ မထြန္းကားခဲ့ဘူး။အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ေကာ့သပ္ရြာမွာရိွသူေတြက ဘန္ေကာက္(ယုိးဒယား)မွာအလုပ္သြားလုပ္တာ အဆင္ေျပၾကတယ္။အိမ္ကုိလဲ 

ေငြပု႔ိနုိင္ၾကတယ္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ လယ္ယာလုပ္ငန္းက သိပ္အဆင္မေျပ ျဖစ္ရတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့(၂)ဦး 

တိုင္ပင္ျပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူအားဘန္ေကာက္သ႕ို သြားျပီးအလုပ္သြားလုပ္ဖ႔ို ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကတယ္။ အဲလုိနဲ႔ 

အမိ်ဳးသားျဖစ္သည္က ဘန္ေကာက္ကို ပြဲစားနဲ႔လုိက္သြားတယ္။ငါးဖမ္းသေဘၤာမွာ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္လို႔ သူမက 

သတင္းၾကားတယ္။

အဲလိုနဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကာလာျပီး အမ်ိဳးသားက သူမကို အဆက္သြယ္မလုပ္၊ပိုက္ဆံလည္းမပ႔ုိဘဲ အခ်ိန္ေတြ (၂၅)

နွစ္ေတာင္ ၾကာသြားတယ္။ဘာသတင္းမွလည္း သူမက မရဘူး။အဆက္သြယ္ျပတ္သြား ၾကတယ္။ပတ္၀န္းက်င္က 

ေျပာတာက အမိ်ဴးသားျဖစ္သူတစ္ေယာက္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမွာ ေရာင္းစားခံလိုက္ရျပီ ေပါ့။

အမ်ိဳးသားမရွိေတာ့ သူမကမိမိဘ၀ကုိရပ္တည္နိုင္ဖ႔ို ေက်းရြာေစ်းမွာ ဘိန္းမုန္႔ေရာင္းတယ္။သူမမွာ ညီမနွစ္ေယာက္ရိွ 

တယ္။ညီမနွစ္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရင္းေနထုိင္လာခဲ့တယ္။သူမမွာ မိဘေတြ ကြယ္လြန္သြားျပီး ပညာလည္းမတတ္၊ 

စာေကာင္းေကာင္းမဖတ္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္။အမိ်ဳးသားရိွစဥ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လယ္ယာက ဘိုးဘြားပိုင္ေျမျဖစ္တဲ့ 

အတြက္ အေမြခြဲတဲ့အခါ သူမက လယ္ယာကုိပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရလုိက္ဘူး။ ႏွစ္ဦး ေပါင္းသင္းစဥ္ စုေဆာင္းထားတဲ့ ပုိက္ဆံနဲ႔ 

ေျမကြက္ေလး၀ယ္ျပီး အိမ္ေဆာက္ေနတယ္။ သူမက တစ္ေယာက္ထဲ ေနာက္အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ဘ၀ကုိ 

တစ္ေယာက္ထဲ ရပ္တည္ျပီးေနတယ္။ သူမညီမေတြ အိမ္ေထာင္က်ျပီး ဘန္ေကာက္ကို အလုပ္လုပ္ဖ႔ုိထြက္သြားၾကတယ္။ 

ညီမေတြက သားေလးေတြ ရလာၾကတယ္။သူမကတူေလး(၂)ေယာက္ကုိ ထိန္းျပီး ဘန္ေကာက္က ညီမေတြပို႔လာတဲ့ 

ပိုက္ဆံကို သံုးျပီး စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေနထုိင္ရတယ္။ပတ္၀န္းက်င္ကေျပာတယ္ သ႕ူအမ်ိဳးသားေပ်ာက္ေနတာ 

အနွစ္(၂၀)ေက်ာ္ျပီဆိုေတာ့ အားလံုးေသသြားျပီလိ႔ု ထင္ေနၾကတယ္။ 

ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔မွာ ေသျပီလိ႔ုထင္ေနတဲ့ ခင္ပြန္းက အသက္ရွင္ရက္နဲ႔ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ရုတ္တရက္

အမ်ိဳးသားထံမွHIV ကူးစက္ျခင္းခံရသူ
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ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ခင္ပြန္းကုိ ပတ္၀န္းက်င္ကေျပာတယ္။ ဒီေလာက္နွစ္ေတြ အၾကာၾကီး ေပ်ာက္သြားျပီးမွ 

ျပန္ေရာက္လာေတာ့ သူ႔မွာေရာဂါရွိမွာဘဲဆုိျပီး သူမကုိ သတိေပးၾကတယ္္။ ဒီလိုနဲ႔ ေကာ့သပ္ရြာမွာ ေနထိုင္တဲ့ HIV 

ေရာဂါသည္ေတြကို အကူညီေပးေနတဲ့သူက ေသြးစစ္ဖို႔ အၾကံေပးတယ္။သူမက ပညာက မတတ္ 

က်န္မာေရးဗဟုသုတလည္း မရိွေတာ့ HIV ေရာဂါဆိုတာ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္နုိင္တာ မသိခဲ့ဘူး။ ေဆြမ်ိဳးေတြလည္း 

ေသြးစစ္ဖုိ႔ အၾကံေပးေတာ့ နွစ္ဦးတုိင္ပင္ျပီး ေမာ္လျမိဳင္မွာ ေသြးေဖာက္စစ္ၾကတယ္။ နွစ္ဦးစလုံး ေသြးစစ္ၾကတယ္။ 

ေသြးစစ္ျပီးေတာ့ ေသြးအေျဖက ခ်က္ခ်င္းမရဘူး။ အဲဒါနဲ႔နွစ္ေယာက္သားအိမ္ျပန္လာခဲ့တယ္။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ 

ေသြးအေျဖရတဲ့ေန႔မွာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕အမျဖစ္သူက သူမကုိ ေျပာတယ္ ေသြးအေျဖသြားယူတာဘဲ သိပ္အေရးမၾကီးဘူး 

ငါဘဲသြားယူလိုက္မယ္ဆိုျပီး ေျပာလာတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ သူမစဥ္းစားတယ္ ငါသြားရင္ ငါကစာလဲဖတ္တတ္တာ 

မဟုတ္ဘူး။ မသြားေတာ့ဘူး ဆိုျပီးေသြးစစ္ထားတဲ့အေျဖကို ကုိယ္တိုင္မသြားယူဘဲ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ အမကုိသြား 

ခုိင္းတယ္။

(၂၅)နွစ္ၾကာမွ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေယာက္်ားကိုသူမကေျပာတယ္ နင့္ငါ့ကုိပိုက္ဆံလည္းမပု႔ိဘူး၊ အဆက္သြယ္လည္း 

မလုပ္ေပ်ာက္သြားျပီး အခုမွ ငါ့နဲ႔ျပန္ လက္ထပ္မယ္။ အကယ္ရ်္ နင့္မွာ HIV/AIDS ေရာဂါရိွေနခဲ့ရင္ ငါနင့္ကို 

ျပန္မေပါင္းဘူးလို ေျပာတယ္။ လက္မထပ္ခင္သူမက စိတ္ပူေနတယ္ အမ်ိဳးသားမွာ ဘန္ေကာက္ကေရာဂါေတြပါလာ 

မွာကိုေပါ့။အမ်ိဳးသားက ျပန္ေျပာတယ္ သ႕ူမွာဘာေရာဂါမွ မရွိဘူး။သူက်ိန္ေျပာရဲတယ္၊သ႔ူကတိေပးတယ္။တကယ္လ႔ုိ 

သူ႔မွာ HIV ေရာဂါရွိခဲ့ရင္ (၂)ဦးပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမေတြ ပစၥည္းေတြအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ျပီး အိမ္ေပၚက အ၀တ္တထည္ 

ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ဆင္းမယ္ဆုိျပီး အမ်ိဳးသားရဲ႕အမျဖစ္သူကHIV Test ေသြးအေျဖကို သြားယူခဲ့ျပီး ျပန္ေရာက္ေတာ့ 

သူမကုိလိမ္ညာျပီးေျပာတယ္။ သူ႔ေမာင္မွာ HIV/AIDS ေရာဂါမရွိဘူး ဆုိျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား ရဲ႕မိဘေတြလည္း 

ပူးေပါင္းျပီး လိမ္ညာေပးၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမက ေသြးစစ္ထားတဲ့အေျဖကုိေတာင္းတယ္။ 

ကိုယ္တုိင္မဖတ္တတ္ရင္ေတာင္္ ဖတ္တတ္တဲ့သူကိုျပျပီး ဖတ္ခုိင္းမယ္ေပါ့။ဒါေပမဲ့ ေသြးစစ္ထားတဲ့ အေျဖစာရြက္ကို 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ အမ်ိဳးေတြကမေပးဘူး။အဲဒီခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားကသ႕ူမွာ HIVေရာဂါမရိွပါဘူး။ ေရာဂါရွိေနရင္ 

သူဘန္ေကာက္ျပန္လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊သူ႔မွာ ေရာဂါမရိွလု႔ိသာ ျပန္လာတာေပါ့ဆုိျပီး သူမကိုေတာင္းပန္တယ္။

သူမက ခင္ပြန္းနဲ႔ အခ်ိန္အၾကာၾကီးခြဲေနဖူးေပမဲ့ တစ္ခါမွၾကီးၾကီးမားမား ရန္ျဖစ္ဘူးတာ မရိွခဲ့ေတာ့ ခင္ပြန္းကိုသံေယာဇဥ္ 

မျဖတ္နုိင္တာလဲပါတယ္။ သနားတာလဲပါေတာ့ ေနာက္တေခါက္ျပန္ လက္ထပ္ဖိ႔ုသေဘာတူလိုက္တယ္။ဒီလုိနဲ႔ 

ျပန္ျပီးေပါင္းသင္းတာ (၃)လေလာက္ ၾကာသြားတယ္။ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ရြာမွာေနတာ အလုပ္အကိုင္မရွိဘူးဆိုျပီး 

ဘန္ေကာက္ကုိ ေနာက္တေခါက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ထြက္သြားျပန္တယ္။သိပ္မၾကာခင္ သူမက ခင္ပြန္းေနာက္ကိုလိုက္သြား 

တယ္။ ခင္ပြန္းက အိမ္ေဆာက္(ပန္းရံ)လုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ ဘန္ေကာက္မွာ ဒီလိုနဲ႔ သူမက ေနမေကာင္းျဖစ္လုိ႔ 

ရြာကိုျပန္လာတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ေနာက္မွျပန္လာတယ္။ 

သူမအိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ခင္ပြန္းဘက္ကအမ်ိဳး ဦးလိွဳင္ရဲ႕တူေလးက ေျပာလာတယ္။ ဦးေလးမွာ 

မေကာင္းတဲ့ေရာဂါျဖစ္ေနတယ္။ မေကာင္းတဲ့ေရာဂါ HIV ျဖစ္ေနတယ္ သတင္းၾကားတယ္လိ႔ု သူမကုိ ေျပာျပတယ္။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမက ေဒါသေတြထြက္ ေရာဂါမရိွပါဘူးဆိုျပီး ငါ့ကုိ လိမ္ညာျပီးလက္ထပ္တယ္၊ အခုေတာ့ 

ဒီေရာဂါကူးစက္ခံေနရျပီးဆုိျပီး စိတ္ဆိုးျပီး ေသြးစစ္ျပန္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ CD 4 က470 ဆုိျပီး ဆရာမက 

ေဆးမေသာက္နဲ႔ဦးလိ႔ု ေျပာလာတယ္။ သူမက စိတ္ပူျပီး ေဆးေသာက္မယ္ေျပာလိ႔ု ART ေဆးကိုေသာက္မယ္ေျပာလို႔ 

ဆရာမက ေဆးေသာက္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။
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ေသြးစစ္တာ (၃)ေခါက္ရွိတယ္။ေဆးရံုေတြ တစ္ရံုျပီးတစ္ရံု ေျပာင္းစစ္တယ္ ေရာဂါရွိတယ္ဆုိတာ အေျဖမေပၚဘူး။ 

ေနာက္ဆံုးမွ ခင္ပြန္းမွာ ေရာဂါရွိတယ္ဆိုျပီး ဆရာ၀န္ကုိေျပာျပမွ CD4 ေဖာက္ေပးတယ္။ေဆးကုိ ၇း၀၀ အခ်ိန္ေန႔တိုင္း 

ေသာက္ေနရတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အဲဒီခ်ိန္ HIV/AIDSေရာဂါ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာက္ေနျပီး သူလည္း 

ေကာ့စြယ္ရြာကို ျပန္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ခင္ပြန္းက သူမအိမ္ကုိ ျပန္မလာရဲဘူး။ ခင္ပြန္းက ေဆြမ်ိဳးအိမ္မွာေနျပီး 

ေဆးကုတယ္။သူမက သူ႔ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရျပီး ခင္ပြန္းရဲ႕အစ္မေတြကုိ သြားေျပာတယ္။ဒီေလာက္ေနမေကာင္းတဲ့ 

ေမာင္ေလးရွိေနတာေတာင္ အမေတြြက သူ႔ေမာင္ေလးမွာ HIV/AIDS ေရာဂါ လုံး၀မရိွပါဘူးဆုိျပီး ျငင္းတယ္။

ေရာဂါမရိွဘူးဆိုျပီး လိမ္ညာလက္ထပ္ခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္းကုိ သူမကလုံး၀ သြားမၾကည့္ဘူး။ အဆက္သြယ္လည္း 

မလုပ္ဘူး။ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခင္ပြန္းကုိ မၾကည့္ဘဲ ပစ္ထားလိုက္တယ္။ လက္မထပ္ခင္က အျဖစ္မွန္ကိုေျပာျပရင္ သူမက 

ခြင့္လႊတ္ေပးနိုင္တယ္။ အခုေတာ့ လိမ္ညာျပီး ေရာဂါကူးေအာင္လုပ္ျပီးမွ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလဲ ဘာမွမကူညီနုိင္ဘူးေပါ့။ 

သူမက ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဘန္ေကာက္ကျပန္လာျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္တာသြားလဲ မၾကည့္တဲ့အတြက္ ခင္ပြန္းဘက္က 

သူမကို ပုိင္ဆုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ခြဲမေပးတဲ့အမႈနဲ႔ တရားစြဲတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ သူမက အမႈရင္ဆုိင္ရတယ္။သူမက ရုံးသြားရမွာ ေၾကာက္တဲ့သူ၊ အခုအေျခအေနက မသြားမျဖစ္ေတာ့ 

သြားရတယ္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေျမကြက္ေလးရိွတယ္။ အဲဒီေျမကြက္ကုိ သူမက လက္ရိွ 

ေနထုိင္ေနတယ္။ ရံုးကေတာ့ နွစ္ဦးပိုင္ေျမျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခု ခင္ပြန္းကေနမေကာင္းျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ 

ခင္ပြန္းရဲ႕စရိတ္ ေဆးကုဖ႔ိုအတြက္ သိန္း(၂၀)ေပးခိုင္းတယ္။ သူမကတရားရံုးကိုေျပာတယ္ ကၽြန္မကုိလိမ္ညာျပီး 

လက္ထပ္တယ္။ အခုကၽြန္မမွာ HIVေရာဂါရွိေနျပီ ျဖစ္ေနျပီ။သူမလက္ရွိေသာက္ေနတဲ့ ARTေဆးေတြကို ထုတ္ျပတယ္။ 

ခင္ပြန္းအမက သ႔ူေမာင္ေလးမွာ ဘာေရာဂါမွ မရိွပါဘူးဆုိျပန္ေျပာတယ္။ အမႈျပီးဆံုးေတာ့ သူမက သိန္း(၂၀)ကုိ 

ခင္ပြန္းကုိ ေပးလိုက္ရတယ္။

အမႈျပီးေတာ့ သိပ္မၾကာခင္ပြန္းျဖစ္သူ AIDS ေရာဂါနဲ႔ ဆံုးသြားတယ္။ သူမက ေဆးခန္းသြားျပတယ္။ ဆရာမက 

စိတ္ဓါတ္မက်ဖို႔၊ ဒီေရာဂါက ေသနိုင္တဲ့ေရာဂါ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ရွင္းျပ အားေပးတယ္။ စိတ္ဓါတ္က်ရင္ 

ေရာဂါအေျခအေနပုိဆုိးနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပတယ္။ေဆးမွန္မွန္ေသာက္ဖို႔ေျပာလာတယ္။ သူမက အခုလက္ရွိ 

တူေလး(၂)ေယာက္နဲ႔ (၁)တန္းကေလး(၂)ေယာက္နဲ႔ တူတူေနတယ္။ကေလးအေမေတြက ဘန္ေကာက္မွာ 

အလုပ္သြားလုပ္လု႔ိ ပိုက္ဆံပု႔ိလာမွ သူမတ႔ုိစားေသာက္ရတယ္။ ေဆးေသာက္ေနစဥ္ သူမမွာေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးကုိ 

ခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။



100

ႏႈတ္ဆိတ္သူတို႕၏ အသံမ်ား

သူမသည္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ အရြယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ တရနာေက်းရြာေန ျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 

သူမအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာထား မတုိက္ဆိုင္ၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း 

ေျပာင္းျပန္ေျပာျပသည္။

“ကိုယ့္ျမင္ကြင္းထဲမွာ မြန္လူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသားအားလုံးတကြဲတျပားျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ မဲဆြယ္တဲ့အခါ 

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတည့္ၾကဘူး။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဖက္နဲ႔တဖက္ညီညီညႊတ္ညႊတ္ျဖစ္ေစခ်င္တာ၊ 

စည္လုံးေစခ်င္တယ္၊ ရန္မျဖစ္ ေစခ်င္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က် တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ေပါ့ ေျပာၾကတာ 

စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး။ ကုိယ္ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတုိင္ကိုေတာ့ ေရာက္ေစခ်င္တဲ့ပံုစံက အားလုံးကညီညီ 

ညႊတ္ညႊတ္ျဖစ္မွဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္တာ။”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္မူ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုေပးေနေသာသူမ်ားကိုသာ ေလးစားအားက်ၿပီး တက္နုိင္သမၽွကူညီသြားမည္ဟု 

ဆိုသည္။ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးဖက္တြင္ ဦးေဆာင္နိုင္ၿပီး ပရဟိတလုပ္ကိုင္နုိင္မည့္သူမ်ားကို ေလးစားသည္ဟုဆုိသည္။ 

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္သူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူေနသည္။

အနာဂတ္လူငယ္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္သူမက “အစပုိင္းဆုိေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အရာရာက အခက္အခဲက 

နည္းနည္းေတာ့ရိွတာေပါ့။ ေနာက္ဆုိပုိၿပီး အဆင္ေၿပ သြားမွာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ခါတေလ 

ေျပာမိဆုိမိတာေတြရိွတာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ လူငယ္ေတြက ညီမွ၊ လူွတဲ့လူက ညီၾကမွ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္မွေပါ့ေနာ္။ 

ကုိယ္က ညီညီညႊတ္ညႊတ္လုပ္ေဆာင္မွ သူတ႔ိုေတြ ေနာက္ကေနလူွၿပီးမွ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့အရာ ေအာင္ျမင္မွာေပါ့ေနာ္။” 

ဟု သူမ၏ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ လူငယ္အဖြဲ႕အေၾကာင္း ေဖာက္သည္ခ်သည္။

အနာဂတ္လူငယ္မ်ားက က႑ႏွင့္ အခ်ိန္အလိုက္ လူအင္အား ေငြအင္အားသံုးကာ ကူညီၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သ 

အနာဂတ္လူငယ္အသင္း ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ အေတာ္အတန္ လူအား ေငြအား စုေဆာင္း တည္ေထာင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

ေက်းရြာကို ကူညီေစခ်င္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ထူေထာင္ထားေသာ ဤအဖြဲ႕သည္ သုံးႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ စုစည္းဖို႔ မလြယ္ကူေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တတ္နိုင္သမၽွ အင္အား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လုွပ္ရွားမုွမ်ားကို လူငယ္မ်ား 

အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လမ္းျပျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူွးအသစ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေနသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ဦးေဆာင္နုိင္ေၾကာင္း လုပ္ျပနုိင္သျဖင့္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အဓိကလုိအပ္သည္မွာ 

မွန္ကန္ေသာ တရားမၽွတသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်နုိင္သူႏွင့္ ျပည္သူလူထုဖက္မွ ရပ္တည္ေပးမည့္ ဦးေဆာင္သူသာ

အားလံုးကို ညီညြတ္ေစခ်င္သူ
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ျဖစ္သည္ဟု သူမကေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အျပည့္အဝ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အစပုိင္းတြင္ လြယ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ႔ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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၄၉ႏွစ္အရြယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ တရနာေက်းရြာသူ ျဖစ္ေသာ သူမသည္ ယခုအခါ အမုွရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။ 

အေပးအယူကိစၥျဖင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ အလုပ္သြားလုပ္ေသာ တူမျဖစ္အတြက္ အရင္းအႏီွးစိုက္ေပးကာ 

ကူညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ကို ေငြလႊဲရာတြင္ အိမ္သိ႔ု မေပးပဲ ၾကားမွ ယူထားသည့္အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။

“ကိုယ္က သူ႔ကုိေပးခဲ့တာဆုိေတာ့ အားလုံးသိေနတာပဲ။ ေငြလြဲတဲ့အိမ္ေတြက အစေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္က 

ေန႔လေတြမသိဘူးေပါ့။ သူက ကုိယ္အေပၚ ဒီေလာက္ယုတ္မာလိမ့္မယ္လို႔ ကုိယ္ကလည္း မမွတ္ထားမိဘူး။ ကုိယ္ကလဲ 

သ႔ူစိတ္က ကိုယ္စိတ္လုိမ်ိဳးပဲထင္တာေပါ့။”ဟု မယံုနိုင္ဖြယ္ အလြဲသုံးစားလုပ္လိုက္သူ အေဒၚအား စိတ္နာစြာ 

ေရရြတ္သည္။

ေဆြမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးနိုင္ေသာ္လည္း လုိအပ္သေလာက္သာ ေတာင္းသည္ကုိ မေပးသည့္အတြက္ 

အမႈတင္ခဲ့သည္။ ခရုိင္တြင္ တရားသူႀကီးက စကားေျပာခြင့္ မေပးသျဖင့္ အမွုရံုွးခဲ့ေသာ္လည္း 

ဗဟိုသ႔ိုေရာက္ေသာအခါတြင္ သစၥာဆိုၿပီး အမွုနိုင္သြားခဲ့သည္။ မိမိ ေငြေၾကး မိမိ ျပန္ရေသာ္လည္း ေငြ ၂၅သိန္းက 

၃လေနမွ ၁သိန္း ၂သိန္းခန႔္သာ ေပးေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရ ၾကပ္တည္းၿပီး လမ္းေတြ႕တိုင္း ရန္ရွာခ်င္မိေၾကာင္း 

ရင္ဖြင့္သည္။

၁၁ႏွစ္ခန္႔ ဘန္ေကာက္ေတြ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေငြ ၂ေသာင္းလၽွင္ ေရႊတစ္က်ပ္သားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အသုံးလုိသျဖင့္ ေရႊသံုးက်ပ္သား ေတာင္ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အမႈသြား အမွုလာအတြက္ ၁ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရသည္။ “ကုိယ္ေမာင္ေတြကလဲေျပာတာေပါ့။ မစဥ္းစားပါနဲ႔ေတာ့။ 

အဲဒီပိုက္ဆံကိုသူေပးမယ္တဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ဒီလုိေနနိုင္တာ။ စိတ္ထဲမွာအႀကီးက အလုပ္လဲမရွိရွာဘူး။ ကိုယ့္ အေနနဲ႔ 

ဘန္ေကာက္က ပိုက္ဆံပု႔ိရင္ ေရႊတစ္က်ပ္သားပဲ။ ၁၁ႏွစ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ပစၥည္းေတာ့ ကုိယ္ ျပန္လိုခ်င္တာေပါ့ေလ။ 

သူတကယ္လုိတယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ကေပးမွာေပါ့ေလ။ ကိုယ့္အႀကီး ကိုယ့္ဦး ကိုယ့္အစ္မ ေမာင္ႏွမေတြကို 

အေမေတြကုိပဲေပးရမွာေပါ့။” ဟု စိတ္သေဘာထားႀကီးစြာ ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အႀကီးျဖစ္သူမွာ ထိုကဲ့သုိ စိတ္မထားနုိင္ေသာ ေၾကာင့္သာ အမွုျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

“အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စကားေျပာဖိ႔ုဆုိတာ မေျပာနုိင္ဘူး။ ဘယ္အမ်ိဳးေတြကပဲ နားခ်ခ် မေျပာနုိင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္လ႔ုိ 

ကိုယ္က မေပးထားခဲ့ဘူးဆိုရင္ စကားေျပာနိုင္တာေပါ့။ ကိုယ္ေပးထားတာကုိသိေနေတာ့ စကားမေျပာနုိင္ေတာ့ဘူး။ 

အႀကီးက အႀကီးပဲ။ ဒီေလာက္ပဲ အဆံုးသတ္ခ်င္တယ္။ ဒီလုိအႀကီးကို ယံုခဲ့မိလ႔ို ခ်စ္ခဲ့မိလုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။”ဟု 

ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာသည္။

အယုံၾကည္လြန္၍ ဒုကၡေရာက္ရသူ
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သူမသည္ အသက္ ၄၀အရြယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းကုန္ရြာသူ ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ ယိုးဒယားတြင္ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ယခင္က ယုိးဒယားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 

မိခင္ေဆး႐ုံတင္ရေသာေၾကာင့္ ျပန္လာခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

မိခင္က်န္းမာေရးအတြက္ ရိွသမၽွ ေငြေၾကးယူလာသည့္အျပင္ သူတစ္ပါးထံမွ ေခ်းယူခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးကုသစရိတ္ 

ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ေလာက္ငွျခင္းမရွိေပ။ ထိ႔ုအျပင္ ဆရာဝန္မ်ားမွ ရန္ကုန္သြားခိုင္းေသာ္လည္း 

ပိုက္ဆံမရိွသျဖင့္ မသြားနိုင္ေပ။ ကုသိုလ္ကံကုိသာ အားကုိးရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူအား တစ္ေနကုန္ေစာင့္ၾကည့္ေပး 

႐ုံမွလြဲ၍ မည္သို႔မွ မတက္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာရွာသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးေသာမိခင္မွာ ေရာဂါေပါင္းစံုေနၿပီျဖစ္သည္။ မိခင္ကုိယ္တုိင္မွလည္း ေဆး႐ုံတြင္ အသက္မကုန္ခ်င္ပဲ 

အိမ္ျပန္ေခၚရန္သာ ေျပာသျဖင့္ မိခင္အလိုကုိ လုိက္ၿပီး အိမ္ေပၚ ေခၚထားရွာသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဝဒနာ 

ခံစားေနရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္မွာ အၾကာဆံုးႏွင့္ အၾကပ္တည္းဆုံး ျဖစ္သည္ဟု 

သူမကေျပာသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ေဆးကုလၽွင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္သူမွာ အလုပ္မရွိေသာေၾကာင့္ 

ပုိမုိ ၾကပ္တည္းရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပိုင္ဆုိင္သမၽွ ေရာင္းခ်ၿပီး ေဆးဝါးကုသေနရသျဖင့္ ႐ုန္းကန္ရသည္မွာ 

မလြယ္ဟု ေျပာရွာသည္။

“ဟုတ္တယ္မရွိေတာ့ဘူး၊တစ္က်ပ္မွမရိွေတာ့ဘူး။ ေရႊမ်က္ခံုးေမြး တစ္ေမြးစာေလာက္ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီမွာေနတာ 

ဘယ္မွာ အလုပ္လုပ္ရမွာလဲ။ ဟိုမွာေနတာ မရွိလဲလုပ္စားလ႔ိုရတာပဲ။ ဒီတစ္ေယာက္ကို ေမြးတာကဗိုက္ခြဲရတယ္ေလ။ 

ဒီမွာလုပ္ရင္လဲသူမ်ားလုိေတာ့ ကုိယ္ဘယ္လုိ႐ုန္းကန္လိ႔ုရနိုင္မလဲ။”ဟု အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးၿပီး ဝင္ေငြ 

က်ဲပါးေၾကာင္း ရင္ဖြင့္သည္။

သူမအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ကုသိုလ္ကံကိုသာ ကိုးစားရေတာ့မည္ 

ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့မ်ား ရွိေသာ ရန္ကုန္သု႔ိသြားရန္လည္း မသြားနုိင္ေတာ့။ 

“ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အေမေသသြားရင္သူ႔ကုသုိလ္ပဲေပါ့။ ကိုယ္လဲ ကုသေပးခဲ့တာပဲ။ အေမ့ကုိ ကုသေပးခဲ့တာ ဒီလုိမ်ိဳး 

ဘယ္သူမရွိဘူး။ ရိွသေလာက္ အကုန္ကုန္ သြားတယ္လ႔ိုေျပာလ႔ိုရတယ္။”ဟု ဆ႔ိုနင့္စြာ ေျပာရွာသည္။

အေမအုိအား အိမ္ေရာင္း၍ ေဆးကုေပးသူ
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