
     

 

 

ကြၽန္မ၏ ျပား 
    နီကိုရဲ 
 
    [3535 - hits] 

 
 
(တစ္)  

တင္းမာစူးရွျပတ္သားေသာ Aၾကည့္ႏွင့္ Aေမက မေက်မနပ္ၾကည့္ကာ ဖ်ပ္ခနဲထသည္။  
"ဒီAသက္ ဒီAရြယ္ပဲ ရိွေနျပီ။ တစ္ခါလာလည္း ဒီျပႆနာ၊ တစ္ခါလာလည္း ဒါ.. .ပဲ။ ဘာမွ 
Aေရးမၾကီးတဲ့ကိစၥကို နင္ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ ငါေတာ့ လုပ္မိေတာ့မယ္"  
ေဒါသသံျဖင့္ Aေမေျပာသြားေသာ 'ဘာမွ Aေရးမၾကီးတဲ့ကိစၥ' ဆုိေသာ စကားလုံးသည္ 
သူမနားထဲမွာ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းလို ေမႊကာ ႏွလံုးသားထဲမွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ နာက်င္ရသည္။ 
ထုိကိစၥAတြက္ သူမ ဘယ္ေလာက္ Aရွက္ကြခဲဲ့ ရျပီးျပီလဲ။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲခဲ့ရသလဲ။ 
နာက်င္ခံစားခဲ့ရသလဲ။ ေျပာင္ေလွာင္မႈ၊ Aျပံဳး၊ ေAာ္သံ၊ ရယ္ေမာသံေတြႏွင့္ 
Aၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ သူ႕ဘ၀၏ AေရးAၾကီးဆံုး ျပႆနာကုိ Aေမက 
ကုိယ္ခ်င္းစာ မခံစားသည့္Aျပင္ ဘာမွ Aေရးမၾကီးသည့္ကိစၥဟု ယခုတုိင္ ယံုေနဆဲျဖစ္သည္။  
သူမ မ်က္ရည္ ခ်က္ခ်င္း ၀ဲတက္လာ၏။ Aေမ ထုိေလသံမ်ိဳး သုံးလွ်င္ ဆက္ေျပာ၍မရေတာ့ 
ဆုိတာကုိ သူမသိပါသည္။ Aေမက ကန္စြန္းရြက္ေတြကို ဆီက်င္ေနေသာ ဒယ္Aုိးထဲ 
ထည့္လိုက္သျဖင့္ ေ၀ါခနဲ ဆူညံကာသြားသည္။ Aေမက ဆားကုိ ခပ္ဖြဖြ ျဖဴးသည္။ ျပီးေတာ့ 
မ်ားသြားျပီလားဟူေသာ AမူAရာျဖင့္ ကန္စြန္းရြက္ဒယ္Aုိးကို စိတ္မခ်သလုိ ၾကည့္၏။ သူမ 
တစ္ဘ၀လံုးကုိ ႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ထဲ ဆားမ်ားမမ်ားေလာက္မွ 
Aေရးမၾကီးဘူးတဲ့လား။  
 
မုန္းသည္။  
 
သူမကိုယ္သူမ မုန္းသည္။  
 
သိပ္သည္းျပီး ခါးလယ္Aထိေရာက္ေနေသာ ဆံပင္ရွည္ရွည္၊ ၾကက္UAခြံလို နီေထြးေနတဲ့ 
AသားAေရ၊ မ်က္ရစ္ထင္းထင္းႏွင့္ ၀ုိင္းစက္လွပေသာ မ်က္၀န္း၊ မ်က္ခုံးထူထူႏွင့္ 
ညြတ္ေကြးေနေသာ မ်က္ေတာင္၊ နီေထြးျပည့္တင္းေနေသာ မ်က္၀န္း၊ မဟူရာေထြးတို႕ 



ေနာက္မွ AျမဲAားက်ကာ သုိင္းဖက္လ်က္ရိွေသာ ခါးေသးေသး တင္ကားကား၊ Aားလုံးမွာ 
Aလကားပင္ျဖစ္သည္။  
 
ရုပ္ရည္ Aတန္Aသင့္ရိွသူမ်ား လွပလာေစရန္ ျပဳျပင္စ၇ာနည္း ေပါင္းစုံရိွသည္။ 
က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း၊ A၀တ္Aစားေရာင္စုံႏွင့္ နည္းပညာAျပည့္ ေခတ္ဒီဇုိင္းမ်ား၊ 
မိတ္ကပ္၊ ဆံပင္ပုံစံ၊ ေတာ္တန္ရုံ မိန္ကေလးတစ္ေယာက္သည္ 
Aထက္ပါAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ကို ဖုံးကာေဖာ္ကာ Aလွျဖစ္ေAာင္ 
ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။  
 
သူမကေတာ့ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဘာမွမျပင္ဘဲ ပင္ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္လွလွ သူတုိ႕ကို 
ယွU္ႏုိင္စရာ Aေၾကာင္းမရိွ၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလို လွပေသာ 
နာမည္တစ္ခုမရိွ။ သူမ၏ နာမည္မွာ ရြံ႔မုန္းစရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ 
ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ နာမည္ျဖစ္သည္။ သူမAမည္မွာ မၾကား၀ံ့စ၇ာ 'မAုန္းၾကည္' 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။  
 
ထုိ'မAုန္းၾကည္'ဟူေသာ နာမည္သည္ ငယ္စU္က မထူးျခားေသာ္လည္း ၈ တန္းေလာက္မွစ၍ 
သူမကို ဒုကၡေပးလာသည္။ နာမည္လွလွေတြ Aျပိဳင္Aဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ Aခ်ိန္တြင္ 
သူမနာမည္က လူၾကားထဲမွာ ေခၚလွ်င္ လူတိုင္းျပံဳးၾကေသာ နာမည္ၾကီး ျဖစ္၏။  
ေက်ာင္းတက္သည့္Aခ်ိန္ မနက္တိုင္း နာမည္ေခၚသည့္Aခါ ဆရာမက မAုန္းၾကည္ဟု 
ေခၚလွ်င္ ရိွပါတယ္ရွင့္ဟု ထူးရေသာ သူမAသံက နင္ခ်င္ေနခ့ဲသည္။ မနင္ခံႏုိင္ပါ့မလား။ 
Aတန္းထဲမွ Aရွက္မရိွ မ်က္ႏွာေျပာင္တက္ေသာ ေရႊဖုန္းလူတို႕၊ မင္းခုိက္စုိးစန္တို႕၊ 
မင္းထက္ေမာင္တို႕က သူမကို လွည့္ၾကည့္ကာ Aျမဲ ျပံဳးတတ္ၾကသည္။ ထုိAျပံဳးကိုရတိုင္း 
သူမေခါင္းငုံ႔ေနရစျမဲ။  
 
ဆရာAသစ္တစ္ေယာက္ ေျပာင္းလာ၍ မိတ္ဆက္တုန္းကလည္း သူမနာမည္ကိုေျပာေတာ့ 
ဆရာက 'ဘာ'ဆိုကာ A့ံၾသသြားခဲ့ဖူးသည္။ ျပီးမွ သူမကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္ကာ  
"မAုန္းၾကည္၊ မAုန္းၾကည္ Aင္း Aင္း မAုန္းၾကည္တဲ့"ဟု ေျပာရင္း မ်က္ႏွာလႊဲသြား၏။  
 
ထုိေန႕မွ စကာ ေရႊဖုန္းလူက ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ Aသံျပဲၾကီးႏွင့္ ေAာ္တတ္စတတ္သည္။  
"Aုန္း၊ ထန္း၊ ေပလက္၊ တမာရြက္တုိ႕ Aဟီး မဟုတ္ဘူးကြ။ Aုန္းၾကည္၊ ထန္း၊ ေပလက္၊ 
တမာရြက္တို႕ ေရႊစက္ေရႊြေပ်ာ္က ေရႊရည္ေသာက္၏"  
 
သူမ ရွက္လြန္းသျဖင့္ မ်က္ရည္၀ဲကာ ဆရာမကိုတုိင္ေတာ့ ဆရာမက'Aဲဒါဘာျဖစ္သလဲ။ 
ျပီးေတာ့ ဘာဆက္ေျပာသလဲ' ဟု ေလသံမာမာႏွင့္ ေမးသျဖင့္ သူမ ဘာမွ 
ဆက္မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ မ်က္ရည၀္ဲကာ ထုိင္ရသည္။  



 
Aသက္ ဆယ့္ေလးႏွစ္သာသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္ နာမည္ကို မုန္းတီးရုံမွလြဲ၍ 
သူမဘာမွ မလုပ္တတ္ခဲ့။ ေနာက္ေျပာင္မႈေပါင္း မ်ားလာေသာAခါ သူမ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ 
Aေမ့ကိုေမးရသည္။ ဒီေတာ့မွ သူမဘ၀၏ တရားခံသည္ ဘုန္းၾကီးဘ၀ႏွင့္ 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ သူမAဘိုး UီးပUၥင္း Uီးေသာပါကမွန္း သိရ၏။  
သူမကို မေမြးခင္ကတည္းက သူမAဘိုးက ဘုန္းၾကီး၀တ္သည္။ သူမကုိ ေမြးျပီေးတာ့ Aဘိုးက 
Aိမ္ကိုလာရင္း သူမကို နာမည္ေပးသည္။ Aဘိုးသည္ ေဗဒင္၊ ဆန္းက်မ္း၊ လကၡဏာ 
Aနည္းAက်U္း တတ္ကႊမ္းသျဖင့္ ေျမးUီးသူမကို သူ တတ္သမွၽ;ႏွင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္သည္။ 
တနဂၤေႏြ၊ Aထြန္းဖြား၊ Aုတ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ေက်ာ္တစ္ေက်ာ္ရေသာ သူမနာမည္မွာ မAုန္းၾကည္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ Aေမႏွင့္ Aေဖကလည္း ဘုန္းၾကီး၀တ္Aဘိုး၏ စကားကုိ မပယ္ရွားဘဲ သူမကို 
ထုိနာမည္သာ ေပးခဲ့သည္။  
 
မAုန္းၾကည္ဟူေသာ နာမည္သည္ Aဘိုးတို႕ေခတ္တုန္းကေတာ့ Aေတာ္တာစားခဲ့ေသာ 
နာမည္မ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႕ေသာ္ ေခတ္ဆိုတာက တစ္ေနရာတည္းမွာ 
ရပ္တန္႕ေနသည္မဟုတ္။ Aဘိုးက သူ႕ေခတ္ကို သူစံထားခဲ့သျဖင့္ သူမမွာ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကို 
ခံစားခဲ့ရသည္။ သူမ မျမင္လိုက္ရေသာ Aဘုိးကို စိတ္ထဲမွ ၾကိတ္မုန္းပစ္လိုက္၏။ 
ဆယ္တန္းႏွစ္ေရာက္လာေတာ့ သူမသည္ Aတန္းထဲမွ Aလွဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း 
Aလွဆံုးဟူေသာ ပညတ္ခ်က္ရသြားသူက 'ညAကၡရာ' ျဖစ္သြားသည္။  
 
"ညAကၡရာက မင္းေလာက္မလွဘူးကြ။ ဒါေပမယ့္ မင္းနာမည္က မAုန္းၾကည္ဆိုေတာ့"  
 
သူငယ္ခ်င္း ေဖြးျဖဴယံ၏ ဆက္မေျပာေသာ စကားက သူမကို ညေပါင္းမ်ားစြာ 
၀မ္းနည္းေၾကကြဲေစခဲ့သည္။ ထုိ ဆယ္တန္းႏွစ္မွာပင္ သူမကို ခ်စ္ခင္သည့္လူမရိွ။ 
မAုန္းၾကည္ဟု ေလွာင္ေျပာင္မည့္သူသာ ရိွသည္။ ေရႊဖုန္းလူတုိ႕ လူစုက ညဘက္ဆိုလွ်င္ 
သူတို႕Aိမ္ေရွ႔မွ ျဖတ္တိုင္း 'Aုန္းၾကည္ရမယ္၊ Aုန္းဆီရမယ္၊ Aုန္းၾကည္ရမယ္'ဟု 
ေAာ္ေAာ္သြားတတ္သည္။ မၾကာခင္ ေရႊဖုန္းလူက သူမကို ရည္းစားစကား လိုက္ေျပာသည္။ 
တစ္သက္လံုး ခံစားခ့ဲရသည့္ Aျငိဳးျဖင့္ သူမ ေရႊဖုန္းလူကို လြယ္Aိတ္ျဖင့္ ရုိက္သည္။ 
Aသည္းကြဲမကြေဲတာ့ မသိ၊ လြယ္Aိတ္ေထာင့္တြင္ ထည့္ထားေသာ သူမကြန္ပါဗူးေၾကာင့္ 
ေရႊဖုန္းလူ ေခါင္းကြဲကာ သြားေလသည္။  
 
နာမည္ဆိုသည္မွာ Aကႌ်လုိ တစ္ေန႕၀တ္၊ တစ္ခါခႊတ္မရသည့္ Aရာမုိ႕ ထို မAုန္းၾကည္သည္ 
သူမကို တကၠသိုလ္ေရာက္သည္Aထိ လိုက္ဒုကၡေပးေနခဲ့သည္။ သူမကုိ တကၠသုိလ္လို 
ရင္ခုန္လြယ္တဲ့ေဒသမ်ိဳးမွာ ဘယ္ေယာက်္ားေလးမွ စိတ္မ၀င္စားၾကျခင္းသည္ 
ထုိနာမည္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု သူမက်ိန္းေသ တြက္ထား၏။  
 



ထုိ႕ေၾကာင့္ AသိUာဏ္ရိွလာေသာ သူမ နာမည္ေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲဖူးသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
သတင္းစာထဲတြင္ ထည့္ေၾကာ္ျငာရမည္၊ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ေျပာင္းရမည္၊ ထုိ႕ထက္ 
ဆယ္တန္းေAာင္လက္မွတ္တြင္ မAုန္းၾကည္ျဖစ္သျဖင့္ ေျပာင္းလိုက္ေသာ နာမည္လွလွသည္ 
မAုန္းၾကည္ဟူေသာ နာမည္ေနာက္တြင္ (ခ)ျဖင့္သာ ပါရေတာ့မည္ဟု သိရသျဖင့္ 
လက္ေလွၽ;ာ့ကာ သူမသည္ မAုန္းၾကည္သာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။  
ထုိAားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ Aားနည္းခ်က္မ်ားစြာ၊ Aရွက္မ်ားစြာ ရခ့ဲေသာ 
သူမ၏လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္သည္ သူမနာမည္ ျဖစ္လာ၏။ သူမသည္ ခင္မင္ရင္းႏီွးျခင္းမရိွေသာ 
မိတ္ေဆြမ်ားကို သူမ၏ နာမည္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ။ Aထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေလး 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သူမAမည္သိမွာ Aရမ္းစုိးရိမ္ခဲ့ေလသည္။  
 
(ႏွစ္)  
သူမသူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္မေတာ့ ဘုန္းၾကီး၀တ္သြားေသာ ေဗဒင္တတ္သည့္ 
Aဘိုးမရိွ၍ပဲလားမသိ။ နာမည္လွလွကေလးေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ငယ္မဒီတဲ့၊ Aရိပ္Uီး၊ 
ေရႊယမင္းျပည့္၊ ႏွင္းယြန္းခါ၊ ႏြဲ႔Aိျႏၵာစုိး၊ ပြင့္Uီးေစာ၊ ညAကၡရာ တဲ့။ AျမႊာညီAစ္မ၏ 
နာမည္ကလည္း သကာUီးႏွင့္ တမာဖူးတဲ့။ တျခားမိန္းကေလးေတြရဲ႔ နာမည္ေတြကလည္း 
မေကာင္းရင္သာ ရိွရမည္။ ဆိုးေတာ့မဆိုးၾက။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီး တစ္ခုလံုးထဲမွာ 
သူမနာမည္တစ္ခုတည္းသာ Aဆိုးဆံုး ရွက္စရာAေကာင္းဆံုးဟု သူမထင္သည္။  
လူဆိုသည့္ သတၱ၀ါမွာ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး ဆက္ဆံသည့္Aခါ နာမည္သည္ 
AေရးAၾကီးဆုံးမဟုတ္လား။ လူတစ္ေယာက္ကို သိခ်င္လွ်င္ နာမည္ဘယ္သူလည္း ေမးရ၏။ 
မိတ္ဆက္သည့္Aခါ နာမည္ကုိ ေျပာရသည္။ တစ္ခုခုကို တာ၀န္ယူသည့္Aခါ နာမည္ႏွင့္ 
လက္မွတ္ထိုးရသည္။ နာမည္ညံ့လွ်င္ တစ္သက္လံုး လူေတာမတိုးတာေၾကာင့္ 
ရုပ္ရွင္မင္းသမီးေတြ၊ Aဆိုေတာ္ေတြက သူတို႕နာမည္ေတြကို ခပ္ဆန္းဆန္း 
မွည့္တတ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ Aဆုိေတာ္ ထူးAိမ္သင္ကို Aင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ 
နာမည္Aေၾကာင္းေမးေတာ့ ထူးAိမ္သင္က ကြၽန္ေတာ့္နာမည္Aရင္း ေက်ာ္ျမင့္လြင္ဆိုရင္ 
ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဘယ္သူက စိတ္၀င္စားမွာလဲ။ လူစိတ္၀င္စားဖုိ႕ တစ္ခုတည္းပါ ဟု ေျဖဖူးတာကုိ 
သူမ ေက်နပ္မဆံုး လက္ခံမဆံုးေတာ့။ သူမ၏ AလွAပမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ၾကီးထဲမွာ 
မည္သူမွ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ျခင္း၏ တရားခံသည္ သူမAမည္သာ ျဖစ္ရမည္။ ကုိယ့္နာမည္ကုိယ္ 
မုန္းရေသာ Aျဖစ္ထက္ဆုိးေသာ ဒုကၡသည္ မရိွေတာ့ဟု မAုန္းၾကည္ထင္သည္။  
 
"ေႏြUီးေလ၊ ကိုယ့္ကုိ မAုန္းၾကည္လို႕ မေခၚနဲ႕ကြာ။ Aဲဒီနာမည္ၾကီးကို တုိ႕မၾကိဳက္ဘူး။ 
တျခားလူေတြၾကားမွာလည္း ရွက္တယ္။ ဘယ္သူမွ မသိေစခ်င္ဘူးဟာ" ေႏြUီးေလႏွင့္ 
ယU္ေၾကာ့ေခါင္တို႕က မ်က္ခုံးကို ပင့္ၾက၏။  
 
"ဒါဆိုရင္ တို႕က မင္းကို ဘယ္လိုေခၚရမလဲ"  
 



"တတ္ႏုိင္သမွ် ကိုယ္နဲ႕မင္းနဲ႕၊ တို႕နဲ႔မင္းနဲ႕ပဲ ေျပာကြာ။ ရတယ္"  
 
"တစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးလာရင္ေရာ"  
 
ယU္ေၾကာ့ေခါင္Aေမးကို မAုန္းၾကည္ျပန္မေျဖႏိုင္။ ေတာ္ေတာ္စU္းစားယူရ၏။  
 
"ဒီလို၊ တုိ႕စU္းစားထားတာ တစ္ခုရိွတယ္။ စိတ္ၾကိဳက္နာမည္ကလည္း မေတြ႔ေတာ့ ဒီလုိေလ။ 
မAုန္းၾကည္ဆိုတာ Aဂၤလိပ္Aကၡရာဆိုရင္ Aုိနဲ႕ ေကနဲ႕ စတာမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ တုိ႕ကို 
Aုိေကလို႕ေခၚဟာ ေနာ္"  
 
"Aုိေက၊ ဟင္.. Aုိေက တဲ့"  
 
"Aတိုေကာက္သေဘာမ်ိဳးေပါ့ဟာ ေနာ္။ တျခားလူေမးရင္လည္း မေျပာမျဖစ္ရင္ ဒါကုိပဲေျပာ"  
မAုန္းၾကည္ စကားဆုံးေတာ့ ေႏြUီးေလက စU္းစားသည္။  
 
"OK ဟုတ္ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ေယာက်္ားေလးေတြက ေခၚရင္ မေကာင္းဘူးေနာ။္ သူတို႕က OK 
လုိ႕ေခၚလို႕ မင္းက ျပံဳးျပရင္ ဟာ မေကာင္းဘူး"  
 
ေႏြUီးေလ စကားေၾကာင့္ Aားလံုးတိတ္သြားၾကျပီး မAုန္းၾကည္လည္း စိတ္ညစ္သြား၏။ OK 
ဆုိတာ ေနရာတကာ ေကာင္းတာမဟုတ္။  
 
"OK ဆိုတာထက္ ေကလုိ႕ ေခၚရင္ ပုိမေကာင္းဘူးလား"  
 
"ေက"  
 
မAုန္းၾကည္ျပန္ရြတ္ၾကည့္ရ၏။  
 
"ေက .. ေက၊ ေAး။ ေကက မဆုိးဘူးဟ ေကပဲေခၚဟာ"  
 
"ေက ေနာ္ ေက၊ ေAး ဟုတ္ျပီ"  
 
သုိ႕ေသာ္ ထို 'ေက'ကလည္း သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ၾကားမွာသာ ေကရသည္။ 
လက္ေတြ႔လုပ္သည့္Aခါ က်ဴတိုရီယယ္ ေျဖရသည့္Aခါ၊ ေက်ာင္းသားကဒ္ တပ္ရသည့္Aခါ 
သူ႕နာမည္ကုိ သိျပီးသား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက မေကၾက၊ မAုန္းၾကည္ပဲ 
ေခၚၾကသည္။ သူမနာမည္သည္ မAုန္းၾကည္သာ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားကဒ္ႏွင့္ 



စာAုပ္Aဖုံးတြင္လည္း မAုန္းၾကည္။ ဘြ႔ဲလက္မွတ္မွာလည္း မAုန္းၾကည္။ 
မဂၤလာေဆာင္လွ်င္လည္း မAုန္းၾကည္။ ေသလွ်င္ေတာင္မွ သူမေခါင္းတြင္ ေရးမည့္Aမည္မွာ 
ေဒၚAုန္းၾကည္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သူမစိတ္နာနာႏွင့္ ေတြးမိသည္။  
 
ထုိ႕ေၾကာင့္ သူမသည္ ၀တၳဳဖတ္သည့္Aခါ မင္းသားမင္းသမီး နာမည္မလွလွ်င္ လံုး၀မဖတ္။ 
၀တၳဳထဲမွ မင္းသမီး နာမည္လွလွေတြ၊ ဆန္းဆန္းေတြကုိ ေရြးကူးထားတတ္၏။ 
ေယာက်ာ္ေလးဆုိလွ်င္လည္း နာမည္လွမွ စိတ္၀င္စားခ်င္သည္။ လွ၀င္း၊ ေသာင္းေဌး၊ 
ေAာင္တင့္၊ သန္းAုန္း စေသာ နာမည္ေတြကုိ လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားခဲ့။ သူမသာ 
တန္ခုိးရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ သူမနာမည္ကုိ တကမၻာလံုးက တA့ံတၾသျဖစ္ကာ 
စိတ္A၀င္စားဆုံး နာမည္ျဖစ္ေAာင္ ေျပာင္းပစ္လိုက္မည္ဟု Aျမဲေတြးေနမိသည္။  
 
(သုံး)  
မAုန္းၾကည္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ား ေရးထားေသာ စာရြက္ကို စ္ုိက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ထုံးစံAတုိင္း 
တျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လွပေသာ နာမည္မ်ားကို ဖတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည။္ 
ၾကည့္စမ္းပါUီး။ လွလုိက္တဲ့ နာမည္ကေလးေတြ။ ေမာင္တည္ၾကည္ခန္႕၊ ကမၻာညြန္႕၊ 
ေခါင္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၊ တိမ္စုိင္ေဖြး၊ ဖုန္းသဘာ၊ ေAာင္ေျမ၊ ထြဋ္ျမတ္Uီး တဲ့။ ေဟၾကင္ေမခက္စုိး၊ 
မာက်ဴရီ၊ ရတနာစိုးA့ံ၊ ျမျမက္Uီး၊ ႏြ႔ဲေမထူး၊ ေရႊၾကာျမတ္ တဲ့။ သြန္းႏွင္းAိမ္၊ ေရာ္ေရာ္ေထြးတဲ။့ 
သင္းသင္းသာသက္ တ့ဲ။  
 
မAုန္းၾကည္ ေလးပင္စြာျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ မ်က္ႏွာကို ခြာလိုက္သည္။ 
သူ႕နာမည္သည္ တျခားေနရာတြင္ ကပ္ထားရာမွ ဒဏ္ရာAနာတရျဖင့္ 
ျပဳတ္က်ထြက္ေျပးသြားျပီဟု ထင္ရသည္။ သူမနာမည္နံေဘးက ခုံနံပါတ္ကုိေတာ့ မဖတ္ခ်င္ဘဲ 
မွတ္လာရေသး၏။ ဒီႏွစ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ဆိုေတာ့ ဘြဲ႕ယူလွ်င္ သူမနာမညက္ို ေလာ္စပီကာျဖင့္ 
ေAာ္ၾကUီးမည္။ ဟား။  
 
"ဟာ ေဘာလ္ပင္ ေဘာလ္ပင္။ လြယ္Aိတ္မွာ ေဘာလ္ပင္ တန္းလန္းျဖစ္ေနတယ္"  
 
"ရွင္"  
 
ရုတ္တရက္ စူးရွေသာ ေAာ္သံေၾကာင့္ လန္႕ဖ်ပ္ကာ လွည့္ၾကည့္ေတာ့ လြယ္Aိတ္ေထာင့္မွာ 
ေAာက္က်ေတာ့မလို တန္းလန္းျဖစ္ေနေသာ ေဘာလ္ပင္ကို ေတြ႔ရ၏။ သူမ ရွက္ရြ႔ံစြာ 
ဖမ္းထားလုိက္ရသည္။ သူမသည္ လြယ္Aိတ္ေဒါင့္တြင္ Dove ထီးကို ထုိးထည့္ထားတတ္သျဖင့္ 
ထီးထိပ္ေၾကာင့္ ေပါက္သြားေသာ ေနရာမွ ေဘာလ္ပင္က ထြက္က်ေတာ့မလို 
ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရွက္ရွက္ျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ျပံဳးၾကည္ေသာ မ်က္၀န္းတစ္စုံကို ေတြ႔ရ၏။ 
ဒုကၡပဲ။ ငါ့လြယ္Aိတ္ေပါက္တာကုိ သိသြားျပီ။  



 
"ေက်းဇူးပါပဲ"  
 
"ရပါတယ္။ ခုနက ကတည္းက ေျပာမလို႕။ သူက ၀င္ခြင့္ကို ေငးေနတာနဲ႕"  
ဒုတိယAၾကိမ္ မAုန္းၾကည္ ရွက္သြားရျပန္သည္။ သူက နဖူးေရွ႔တြင္ ၀ဲက်ေနေသာ ဆံပင္ကို 
ပင့္တင္ကာ ျပံဳးေန၏။ မAုန္းၾကည္ ရင္တစ္ခ်က္ခုန္သြားသည္။ မAုန္းၾကည္ 
ႏွစ္သက္စြဲလမ္းရေသာ လိႈင္းရိပ္ေျပေျပ ဆံပင္တြန္႕တြန္႕မ်ား သူ႕မွာရိွသည္။ မ်က္လံုးက 
စူးရွ၀င္းလက္ကာ မ်က္ခုံးေမႊးက ထူထူ။ ႏႈတ္ခမ္းက Aနည္းငယ္ျပည့္သည္ဟု 
ထင္ရေသာ္လည္း Aဖ်ားက ေလးကိုင္းလို ေကြးေနသျဖင့္ ျပံဳးသည့္Aခါလွသည္။ သြားေတြက 
ညီညာျဖဴေဖြး၏။ Giordano ဂ်င္း Aျပာႏုႏွင့္ ရွပ္Aက်ႌမီးခုိးေရာင္ကို ၀တ္ထားသည္။ 
မAုန္းၾကည္သည္ Aခ်ိန္ (၆)စကၠန္႕Aတြင္း မိန္းကေလးတုိ႕ တတ္Aပ္ေသာ ပညာျဖင့္ 
ေလ့လာကာ မ်က္လုံးလႊလုိဲက္၏။  
 
"ဟို ၀င္ခြင့္ Aခုမွ ၾကည့္တာလား။ ရွာလို႕ေရာ ရရဲ႔လား။ ဟုိေလ .."  
 
"ရွင့္ကို ေက်းဇူးလို႕ ေျပာျပီးျပီေလ"  
 
သူ႕ကိုေတာ့ မAုန္းၾကည္ မသြားေစခ်င္ေသးပါ။ သို႕ေသာ္ မိန္းကေလးတို႕၏ ျဖစ္Aပ္ေသာ 
သံေယာဇU္ျဖင့္ Aရဲစြန္႕ကာ Aားတင္းရျခင္းျဖစ္၏။ ကိုယ္က ေျပာရက္သားႏွင့္ သူက 
ထြက္မသြားတာမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ကိုယ့္မွာ Aျပစ္မရိွေတာ့။  
 
သုိ႕ေသာ္ သူ႕မ်က္ႏွာ ရဲခနဲ ျဖစ္သြား၏။  
 
"Sorry ေနာ္" ဟု ေခါင္းကုိငုံ႔ကာ တုိးတုိးေျပာရင္း ထြက္သြားသည္။ မAုန္းၾကည္ရင္ထဲတြင္ 
ဟာျပီး က်န္ခဲ့ေလသည္။ သတိလက္လြတ္ လွမ္းေငးမိေသး၏။ 'ငတံုး'ဟုလည္း စိတ္ထဲမွာ 
ေAာ္မိသည္။ သုိ႕ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းသတိ၀င္လာကာ ထိတ္လန္႕တၾကား သူမလည္း ထိုေနရာမွ 
ထြက္ရ၏။ ေကာင္းပါတယ္ေလ။ ထြက္မသြားဘဲ ငါ့နာမည္ေမးေနရင္ ဒုကၡ။  
ေႏြUီးေလတို႕ကိုေျပာျပေတာ့ သူတို႕လည္း စိတ္၀င္တစားရွိၾက၏။  
 
"Aဲဒါ ေကာင္းတာေပါ့။ မင္းကို စိတ္၀င္စားရင္ သူ႕ဘာသာ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ 
ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းမွာ ခပ္တည္တည္ေနႏုိင္တာ Aေကာင္းဆံုးပဲ"  
 
Aခ်စ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ရည္းစားထားဖူးသူတို႕၏ စကားသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုးဆယ္ 
မွန္ေလသည္။ သူက Aတန္းထဲေတာ့ ေရာက္မလာပါ။ သုိ႕ေသာ္ ကင္တင္းတြင္ ေတြ႔ရ၏။ သူက 
မAုန္းၾကည္ကို Aားရပါးရ ႏွစ္လိုစြာ ျပံဳးျပတာ Aားလံုးေတြ႔လိုက္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ သူမကို 



ခုိးခုိးေငးသည္ကိုလည္း Aတိုင္းသားျမင္ရ၏။ ရွက္ေနေသာ မAုန္းၾကည္ကုိ 
ယU္ေက်ာ့ေခါင္တို႕က ခပ္တည္တည္ပဲ ဆက္ေနခုိင္းသည္။ ေႏြUီးေလက စ၏။ 
"မင္းရည္းစားရေတာ့မယ္ မAုန္းၾကည္"တဲ့။ မAုန္းၾကည္ရင္ထဲ လိႈက္ခနဲ ခုန္သြားသည္။  
 
(ေလး)  
"တို႕ Aသိခ်င္ဆံုးက သူ႕နာမည္ပဲ။ တုိ႕AခုAခ်ိန္မွာ မသိေစခ်င္ဆုံးကလည္း တို႕နာမည္ပဲ"  
 
မAုန္းၾကည္စကားေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တိတ္တဆိတ္ ျပံဳးၾကသည္။  
 
"သူ႕နာမည္က Aေရးမၾကီးပါဘူးကြာ။ Aဓိကက သူကိုယ့္Aေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထားနဲ႕ 
သူ႕Aခ်စ္ပဲ"  
 
"ဟာ မရဘူး။ ဒါေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တို႕Aတြက္ ရုပ္ရည္ထက္ ေမတၱာထက္ နာမည္က 
ပုိAေရးၾကီးတယ္။ တို႕ခ်စ္သူရဲ႔ နာမည္က လွလွကေလး ျဖစ္ရမယ္။ ၾကားလိုက္တာနဲ႕ 
လူတိုင္းစိတ္၀င္စားျပီး ထူးျခားတဲ့ နာမည္မ်ိဳး"  
 
"ကဲ ထားလုိက္ေတာ့။ သူမင္းကို စိတ္၀င္စားေနတာက ေသခ်ာျပီ။ တကယ္လုိ႕ သူ႕နာမည္က 
ဘာမွမထူးျခားတဲ့ စန္းUီးတုိ႕၊ လွသန္းတုိ႕၊ ၾကြက္နီတုိ႕ဆိုင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"  
 
ေႏြUီးေလ၏ စကားေၾကာင့္ မAုန္းၾကည္ေတြေ၀သြားသည္။ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိ။ 
သူတို႕ေျပာေသာ နာမည္ေတြႏွင့္ သူ႕ပုံစံကို ယွU္ကာ ခံစားၾကည့္သည္။ ခံစား၍ လုံး၀မရ။  
 
"မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ေႏြUီးတို႕ေျပာတဲ့ နာမည္ေတြနဲ႕ သူ႕ပုံစံက လံုး၀ မလိုက္ဘူး။ သူ႕နာမည္က လုံး၀ 
လွရမယ္။ Uပမာ လြန္းထားထားတို႕၊ လမင္းမုိမုိတို႕၊ တာရာမင္းေ၀တို႕ ၀တၳဳထကဲ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ိဳး စပ္ေနဗလတို႕၊ ေနဒြန္းတို႕ လင္းဆက္တို႕လိုမ်ိဳး"  
 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက မAုန္းၾကည္ကို ျပံဳးၾကည့္ကာ ေခါင္းကို ခါၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္မွာ 
တစ္ခုခုေတာ့ ရူးသြပ္ခြင့္ရိွသည္ မဟုတ္လား။ ထုိေန႕မွစ၍ သူAတန္းေရွ႔သုိ႕လာတိုင္း 
ေကာ္ရစ္တာႏွင့္ ကင္တင္းမွာေတြ႔တိုင္း၊ နာမည္လွလွတစ္ခုႏွင့္ သူ႕ကို ယွU္ၾကည့္မိတတ္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ သူႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ နာမည္ကုိ မေတြ႔ပါ။ သူ႕နာမည္က ဘာတဲ့လဲကြယ္။  
 
မAုန္းၾကည္ သူ႕နာမည္ကုိ Aရမ္းသိခ်င္ပါသည္။  
 
Aခု သူ႕Aေၾကာင္းကုိ ေတြးသည့္Aခါတြင္ မျပည့္စုံ။ သူ႕ပုံစံကုိသာ မ်က္စိထဲျမင္ရသည္။ 
သူ႕နာမည္ကုိ မသိရ။ ကုိယ္က တိတ္တိတ္ျပန္ ရင္ခုန္ခ်င္ေသာ ခ်စ္သူ၏ နာမည္ကို မသိရေသာ 



ရင္ခုန္သံသည္ ရင္ထဲမ်ာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေခ်။ သူ Aတန္းေရွ႔လာလွ်င္ 
သူ႕ေနာက္က ပါလာလွ်င္ သူ႕နာမည္ကုိ ေခၚေမးလို႕လည္း မေကာင္းေသး။ သူက 
ဘာမွမေျပာဘဲႏွင့္ ကိုယ့္ဘက္က သိကၡာမ့ဲသြားႏုိင္၏။ ေနာက္ စုိးရိမ္စရာAခ်က္တစ္ခုကေတာ့ 
သူက သူမေနာက္ကုိလိုက္ကာ နာမည္ေမးလွ်င္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာပဲ ျဖစ္သည္။  
 
ထုိကိစၥကို ေတြးလုိက္မိလွ်င္ ေရွ႔မွာ စိတ္ကူးႏွင့္ ၾကည္ႏူးရသမွ်တို႕ လြင့္စင္ကြဲက်သြားတတ္၏။ 
ေခႊးေစးေတြျပန္ကာ Aိပ္မရေတာ့။ မAုန္းၾကည္Aတြက္ ခုခံစရာမရွိ။ သူမ ဘာေျပာရမလဲ။ 
သူ႕နာမည္က သိပ္လွေန၍ သူမက နာမည္လွလွခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ ရသြားျပီထားပါေတာ့။ 
သူ႕ခ်စ္သူက သူမကို ျပန္ေခၚသည့္နာမည္က 'Aၾကည္'တို႕ 'AAုန္း'တို႕ဆုိလွ်င္ သြားျပီ။  
မAုန္းၾကည္ Aေတြးထဲမွာ ဂ်ပ္စင္သည္ ယိမ္းယိုင္ကာသြား၏။ ေရတမာပင္ေတြ 
Aရြက္၀ါသြားသည္။ ခုံတန္းျပာရိပ္ကလည္း မလွေတာ့။ Aဓိပတိလမ္းသည္ မညီညာေတာ့။ 
ကန္ေရေလျပည္က ပူေလာင္သြားသည္။ ေခႊးေစးေတြျပန္ကာ သူမထထိုင္ရသည္။ 
ျပန္Aိပ္၍မရေတာ့။  
 
Aတန္းေရွ႔တြင္ သူလာၾကည့္စU္က လြင့္ေျမာက္သြားေသာ သူမရင္ခုန္သံသည္ 
မAုန္းၾကည္ဆိုေသာ နာမည္တြင္ ခ်ိတ္ကာ တန္းလန္းၾကီး ျဖစ္ေန၏။ ထိုေန႕ညက 
ျပန္Aိပ္ေတာ့ Aိပ္မက္တစ္ခုကို မက္သည္။ သူက သူမနာမည္ကုိ လာေမးရင္း မAုန္းၾကည္ဟု 
သိသြားေသာAခါ တဟားဟား ေAာ္ရယ္ကာ ထြက္သြားသည္တဲ့။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူမ၏ 
မလြန္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ Aခက္Aခဲကုိ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၀ုိင္းကာ ေျဖရွင္းေပးၾကရသည္။  
 
"ဘာမွမပူနဲ႕။ သူရည္းစားစကား လာေျပာရင္လည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ လာေျပာမွာ။ 
မင္းနာမည္ေမးလည္း မေျပာနဲ႕ေပါ့။ ဘာမွျပန္မေျပာနဲ႕။ ေAာ္ပစ္လုိက္"  
 
"ဟာ တုိ႕မေAာ္ရဲဘးူ"  
 
"ရတယ္၊ သူ႕ကုိ Aလိုက္သင့္သာ ေျပာကြာ။ Aခ်ိန္ေတြ ရိွေသးတာပဲ။ 
တုိ႕နာမည္ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုမရမခ်င္း သူ႕ကို နာမည္မေျပာနဲ႕။ တုိ႕ကို လာေမးလည္း 
တုိ႕လံုး၀မေျပာဘူး"  
 
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္Uီး Aားေပးစကားေၾကာင့္ မAုန္းၾကည္ Aနည္းငယ္ စိတ္သက္သာရာ၇သည္။ 
ထုိေန႕မွစ၍ မAုန္းၾကည္ သူ႕ကို လိမ္ေျပာစရာ နာမည္လွလွတစ္ခုကို ေရြးရရွာသည္။ 
၀တၳဳေတြထမွဲာ၊ ဗီဒီယို ကားေတြထဲမွာ၊ Aဆိုေတာ္ေတြထဲမွာ နာမည္လွလွတစ္ခုကို 
ရွာေသာ္လည္း မAုန္းၾကည္လိုခ်င္ေသာ နာမည္မ်ိဳးက တစ္ခုမွမရ။ ခဂၢါ၊ မဟူရာပြင့္၊ 
လင္းလတ္ျဖိဳး၊ ေဖြးရည္Uီး၊ Aရိပ္ေ၀၊ လေရာင္၀ါ၊ ေမသၾကာ။ သူမရွာ၍မရသမွ် သူငယ္ခ်င္းေတြ 
ရွာေပးသမွၽ; ဘာတစ္ခုမွမၾကိဳက္၊ Aစတြင္ ဟုတ္သလုိလုိ ရိွေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ 



မၾကိဳက္ေရးခ်မၾကိဳက္။ သူမလိုခ်င္သည့္နာမည္က ၾကားလုိက္တာႏွင့္ ထူးျခားသြားေစရမည့္ 
နာမည္မ်ိဳး။  
 
(ငါး)  
ထုိေန႕က ေက်ာင္းAျပန္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ Aဓိပတိလမ္းမွာ ေAးေAးေဆးေဆး 
ေလွၽ;ာက္လာတုန္း ေႏြUီးက ေနာက္မွသူပါလာျပီဟု ေျပာသျဖင့္ မAုန္းၾကည္ လက္ဖ်ားေတြ 
ခ်က္ခ်င္းေAးစက္ကာ လာ၏။  
 
"ကဲ ငါတုိ႕လစ္ေတာ့မယ္။ ငါတို႕ရိွေနရင္ သူ၀င္ရဲမွာမဟုတ္ဘူးကြ"  
 
"ဟာ .. ေနၾကUီးေလ။ တို႕တစ္ေယာက္တည္း .."  
 
"ရတယ္ ဘာမွမေၾကာက္နဲ႕။ ဒါက ဒီလိုပဲ။ ေၾကာက္စရာမလိုဘူး"  
 
"မဟုတ္ဘူး။ တုိ႕နာမည္ နာမည္"  
 
"နာမည္ မလုိေသးဘူးေလကြာ။ ေမးလည္းမေျပာနဲ႕။ ဒါပဲ။ လစ္ျပီေနာ္ တာ့တာ"  
 
မAုန္းၾကည္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ခဲ့သည္။ ရင္ေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္ကာ လက္ဖ်ားေတြ 
ေAးစက္ကာေန၏။ ေျခေထာက္ေAာက္မွ Aဓိပတိလမ္းသည္ Aရိွန္တစ္ခုႏွင့္ 
ေရြ႔လ်ားေနသလုိ ထင္ရ၏။ ေရတမာရြက္ေတြ၊ မAုန္းၾကည္နံေဘးမွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လြင့္ကာ 
က်န္ခ့ဲသည္။ ကမၻာေလာကၾကီးသည္ က်U္းသြားလုိက္၊ က်ယ္သြားလုိက္ျဖစ္ေန၏။ 
သူမလွၽ;ာထဲမွာ ဘာမွန္းမသိသည့္ Aရသာတစ္ခု ကခုန္ကာေနသည္။ ထိုစU္ သူမနာသို႕ 
ေရေမႊးဆြတ္ထားေသာ ေယာက်္ားေလး ကုိယ္ရနံ႕တစ္ခု Aုပ္မုိးကာလာသည္။  
 
ဘုရား ဘုရား။ ငါ့နာမည္ကုိ မေမးပါေစနဲ႕။  
 
သုိ႕ေသာ္ သူမနံေဘးမွာ ဘာသံမွ် ထြက္မလာ။ လွည့္လည္းမၾကည့္ရဲ။ လမ္းေလွ်ာက္ရတာ 
မူမမွန္ခ်င္ေတာ့။ ၾကာလွ်င္ ဒူးညြတ္ကာ လဲက်သြားေတာ့မည္ထင္သည္။ နာမည္မေမးပါေစနဲ႕။  
 
"ဟို စိတ္မဆုိးနဲ႕ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္လုိက္ေႏွာင့္ယွက္တာ မဟုတ္ပါဘူး"  
 
မAုန္းၾကည္၏ Aသိစိတ္တစ္ခုလံုး တုန္ခါသြားသည္။ ကမၻာသည္ တိတ္ဆိတ္သြားကာ 
မAုန္းၾကည္ ခႏၶာကိုယ္က ေလထဲမွာ လြင့္ေနပုံရေလသည္။  
 



"ဟိုဟာ ကြၽန္ေတာ္ ဟိုေလ ရုိးရုိးသားသား Aဲ ဟုိဟာေလ Aဲဒါ ျဖည္းျဖည္း 
ေလွၽ;ာက္ေပးပါလားဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ ေမာလို႕ပါ။ ဟိုဒင္းေလ"  
 
"ဘာ .. ဘာလဲ"  
 
"ဗ်ာ၊ ဟိုဟာပါ။ ဟိုေလ .. ဟိုဟာ"  
 
"ရွင္ ရွင္ လြန္လာျပီေနာ္"  
 
"ဟာ စိတ္ စိတ္မဆိုးပါနဲ႕။ ဟုိဟာပါ။ ဒီလိုဗ်ာ။ ခြင့္ျပဳပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ 
သူ႕ကိုခ်စ္လို႕ပါ"  
 
"လဲေသလုိက္"  
 
တကယ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးစကားမ်ားကို သူမ ေျပာမိလုိ႕ေျပာမိခ့ဲမွန္း မသိခဲ့ပါ။ 
ေျပာမိခဲ့တယ္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ ထိုစကား၏ Aဓိပၸါယ္ကို ေျပာစU္က လုံး၀မသိခဲ့ပါ။ 
ခ်စ္တယ္ဆိုေသာ သူ႕စကားက ႏွလံုးသားကုိ ၀ုန္းခနဲလာရိုက္ခတ္သျဖင့္ ေယာင္ရမ္းကာ ႏႈတ္မွ 
ထြက္သြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။  
 
သူမ သတိျပန္ရေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက ေျခလွမ္းဆယ္လွမ္းစာေလာက္ ျပတ္ကာ ရပ္ေငးရင္း 
က်န္ခ့ဲသည္။ မAုန္းၾကည္ ရင္ေတြလည္း ဟာကာသြား၏။ Aခုမွပင္ တကယ္ဒူးေတြေခြက်ကာ 
သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႕ျပန္ေျပာျပေတာ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္Uီးစလံုးက ထုိကိစၥသည္ 
Aဆင္ေျပေၾကာင္း ၀မ္းသာAားရ ေျပာၾက၏။  
 
"ဒါ ကုိယ့္Aတြက္ ေကာင္းတာေပါ့။ မင္းတစ္ခါတည္း Aေျဖေပးခ်င္လို႕လား"  
 
"မဟုတ္ဘူးေလ။ တုိ႕ဆိုလုိတာက ဒီထက္ႏူးညံ့တဲ့ စကားလုံးေပါ့ဟာ။ Aခုဟာက 
ေတာ္ေတာ္ၾကမ္းသြားေတာ့ သူလန္႕ျပီး .."  
 
"Aမယ္ေလး ေယာက်္ားေလးဆုိတာက ဒီေလာက္နဲ႕ လန္႕မွာမဟုတ္ဘူး။ 
လက္လည္းမေလွ်ာ့ဘူး။ ဒီေကာင္ လာကုိလာမွာ ေသခ်ာတယ္"  
 
"ဟဲ့ ဒါနဲ႕ သူ႕နာမည္က ဘယ္သူလဲဟင္"  
 
"ဟာ ဒီေလာက္Aသည္းAသန္ျဖစ္ေနတာ ဘယ္လိုလုပ္ ေမးႏိုင္မွာလည္းဟ"  



 
ဒီေတာ့လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ရယ္ေမာကာ ဟုတ္တယ္ဟု ေထာက္ခံၾက၏။ မAုန္းၾကည္၏ 
ေရာဂါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း သူ႕နာမည္ဘာဆိုတာကုိ သိခ်င္ေနၾကေလသည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႕က်ေတာ့ ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက ေနာက္မွ ကပ္ပါလာျပန္သည့္Aတြက္ 
မAုန္းၾကည္ရင္ထဲမွာ ေက်နပ္ကာသြား၏။ သုိ႕ေသာ္ Aတင့္ရဲကာ စကားလာမေျပာသျဖင့္ 
ရင္ဖုိရတာ Aဖတ္တင္သည္။ မAုန္းၾကည္က ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို တင္းေစ့ထားေသာ္လည္း 
ကုိယ္ဟန္AမူAရာႏွင့္ မ်က္၀န္းေတြကုိေတာ့ ေဖ်ာ့ကာထားလုိက္၏။ တတိယေန႕က်မွ 
ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက Aနားမရဲတရဲကပ္ကာ ဟုိတစ္ေန႕ကိစၥကို သူ႕ဘက္က မလြန္ပါဘဲႏွင့္ 
AႏူးAညြတ္ေတာင္းပန္သည္။ သူ႕ေလသံ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေၾကာင့္ မAုန္းၾကည္ 
Aရင္ေန႕တုန္းကေလာက္ မေၾကာက္ေတာ့။ ရပါတယဟု္ တည္ျငိမ္စြာ ေျဖႏုိင္ခဲ့သည္။ 
သူလာၾကည့္တာ သိလား ဘာညာ ဆက္ေမး၏။ မAုန္းၾကည္က ရွင္လာၾကည့္ၾကည့္ေနတာ 
တစ္တန္းလံုးျမင္တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က တစ္ေယာက္ပဲ သိေစခ်င္တာတဲ့။  
 
စတုတၳေန႕က်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္မွန္း ဘယ္ကမွန္းမသိ။ ရယ္ရယ္ေမာေမာ 
စကားေျပာျဖစ္သြား၏။ ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက ခ်စ္တယ္ ဘာညာေတာ့ မေျပာေတာ့။ 
ေႏြUီးတို႕ေျပာသလို မAုန္းၾကည္ စိတ္ဆိုးမွာ ေၾကာက္ဟန္တူသည္။ Aတန္းေရွ႔Aထိ 
လုိက္ပုိ႕ကာ ျပန္သြားသည္။ ျမင္လိုက္ရေသာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က မAုန္းၾကည္Aတြက္ 
၀မ္းသာၾက၏။ ခက္ေနတာက မAုန္းၾကည္။ သူ႕နာမည္ကို Aရမ္းသိခ်င္ေနခဲ့ေသာ္လည္း သူက 
ျပန္ေမးလွ်င္ ျပန္ေျဖစရာ နာမည္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု မရေသးသျဖင့္ မေမးရဲေသး။ 
ေနာက္တစ္ခ်က္က သူလာစကားေျပာတာကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း  
 
သူေျပာသည့္စကားမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားသလုိ လွည့္ထြက္ေနရေသာေၾကာင့္ သူ႕နာမည္ကို 
သိခ်င္ေနမွန္း မသိေAာင္ ေနရျပန္၏။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေမးေပးမည္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း 
ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက ေႏြUီးႏွင့္ ယU္ေက်ာ့ပါလွ်င္ လံုး၀Aနားသို႕ မကပ္။ 
သူမတစ္ေယာကတ္ည္းက်မွသာ လာတတ္၏။  
 
ဒီလုိႏွင့္ပင္ ႏွစ္လခန္႕ၾကာသြားျပီျဖစ္သည္။ Aခ်င္းခ်င္းလည္း ေတာ္ေတာ္ရင္းႏီွးေနၾကျပီျဖစ္၏။ 
Aရင္က စုိးရိမ္ခဲ့သလို သူက မAုန္းၾကည္နာမည္ကုိ လုံး၀မေမးခဲ့သျဖင့္ 
ေတာ္ေတာ္စိတ္သက္သာရာ ရသည္။ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး ထားရိွေသာ သံေယာဇU္ကိုပင္ 
လွ်ိ ႔ဳ၀ွက္မထားၾကေသာ္လည္း သူတုိ႕Aၾကားတြင္ လွ်ိ ႔ဳ၀ွက္ထားရေသာAရာမွာ နာမည္သာ 
ျဖစ္သည္။ 
 
(ေျခာက္)  
ဒီေန႕ေတာ့ သူက လုိင္ဘရီေရွ႔က က့ံေကာ္ပင္ေတြေAာက္မွာ ခဏထိုင္ခြင့္ေတာင္းကာ 
သူမထံမွ Aေျဖေတာင္းသည္။ လိႈင္းရိပ္ေျပေျပ ဆံပင္ေတြေAာက္က သူ႕နဖူးကေလးမွာ 



ေခႊးစေတြ စုကာေနသည္ကုိ မAုန္းၾကည္ ေငးကာေနမိသည္။ Aျမဲတမ္း ေတာက္ပစူးရွေသာ 
သူ႕မ်က္၀န္းမွာ ညွိဳးငယ္ေနရွာ၏။  
 
"ဒီလိုပဲ ႏွစ္သိမ့္မထားပါနဲ႕ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ မေနတတ္ေတာ့ဘူး။ ကႊန္ေတာ့္Aခ်စ္ကို ယုံပါ။ 
ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကို ျမတ္ႏုိးပုိင္ဆိုင္ခ်င္စိတ္ Aျပည့္နဲ႕ ခ်စ္တာပါ။ ဟုိဟာေလ တျခားလူေတြလို 
မပုိင္ဆိုင္ခ်င္ဘူး ဘာညာ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ သူ႕ကို မပုိင္ဆိုင္ရရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး"  
 
သူမ ဖတ္ေနသည့္ ၀တၳဳႏွင့္ ၾကည့္ေနသည့္ ဗီဒီယိုကားေတြထဲကလို လွပေသာ စကားမ်ားကို 
သူတကယ္ေျပာတာဆိုတာကိုေတာ့ သူမယံုၾကည္ပါသည္။ မAုန္းၾကည္လည္း သူ႕ကုိ 
ခ်စ္ေနတာာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခက္ေနတာက ငယ္ငယ္ကတည္းက ထိတ္လန္႕ခဲ့ေသာ 
Aစြဲနာမည္သာ ျဖစ္သည္။ Aခုေန သူ႕နာမည္ကို ေမးလိုက္လွ်င္ လံုး၀သဘာ၀က်ပါသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ သူက ျပန္ေမးလွ်င္ ဘာေျဖရမလဲ။ မAုန္းၾကည္တုိ႕ စုိးရိမ္ေနစU္ကာလက သူကဘာမွ 
မေမးခဲ့သျဖင့္ မAုန္းၾကည္တုိ႕ ထုိနာမည္ကိစၥကို ေမ့ထားလုိက္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
မAုန္းၾကည္က သူ႕ကို ယာယီလိမ္ေျပာဖို႕ နာမည္လွလွတစ္ခုကုိ ေရြးမထားခဲ့။ 
ဘာလုပ္ရရင္ေကာင္းမလဲ။ သုိ႕ေသာ္ မAုန္းၾကည္သည္ Aရင္တုန္းကေလာက္ ထူAေသာ 
မိန္းကေလးလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။  
 
"ဟုတ္ျပီေလ။ တုိ႕စU္းစားမယ္။ မနက္ျဖန္ ဒီေနရာကိုပဲ လာခဲ့။ တို႕ တိက်တ့ဲ 
Aေျဖတစ္ခုေပးမယ္။"  
 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ Aတန္းထဲမွာေတြ႕ေတာ့ ထူးျခားေသာ AေျခAေနကို ေျပာျပရင္း 
ကုိယ့္ဘက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ Aေနႏွင့္ တစ္ေနကုန္ စာမသင္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ 
မAုန္းၾကည္တို႕ Aလုပ္ရႈပ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ရသမွၽ; နာမည္လွလွေတြကို စU္းစား၊ ခ်ေရး၊ 
ေ၀ဖန္၊ Aၾကိဳက္ေရြးၾကရင္း ေနာက္ဆုံးညေနေစာင္းမွာပင္ ေရြးထားသမွၽ; နာမည္မ်ားထဲမွာ 
ေမထိုက္Aိမ္ႏွင့္ ခဲယမံုဆိုေသာ နာမည္ႏွစ္ခုကို ရသည္။ မAုန္းၾကည္ 
စိတ္ေတာ္ေတာ္ေပါ့ပါးသြား၏။ မနက္ျဖန္သည္ သာယာလွပေသာ ေန႕တစ္ေန႕ျဖစ္ရမည္။  
 
"ဒါဆိုရင္ သူ႕နာမည္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တို႕နာမည္က Aဆင့္မန္ိမ့္ေတာ့ဘူးေပါ့ကြာ"  
 
"ဟုတ္တယ္။ ဒီေကာင္ၾကည့္ရတာ လူက လူေပ်ာ့ဆိုေတာ့ နာမညႏု္ႏုပဲေနမွာ။ မ်ိဳးျငိမ္းေဆြတုိ႕၊ 
သက္ေဇာ္ေထြး Aဲဒီလိုေပ့ါဟာ"  
 
ယU္ေက်ာ့စကားေၾကာင့္ ေႏြUီးက မ်က္ႏွာကို မဲ့၏။  
 
"ဆိုင္ပါဘူး။ ယU္ေက်ာ့ကလည္း တို႕လူကို ၾကည့္ပါလား။ နာမည္က သတိၱတဲ့။ လူက 



ပုရြက္ဆိတ္ကုိက္ရင္ေတာင္ ငုိခ်င္ေနတာ"  
 
ေႏြUီးစကားေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ရယ္ရေသး၏။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ မနက္ျဖန္Aတြက္ 
မAုန္းၾကည္ ရင္ေတာ္ေတာ္ေAးသြား၏။  
 
"ဟဲ့ Aေျဖမေပးခင္ သူ႕နာမည္ကုိ Aရင္ေမးေနာ္။ မင္းေရြးျပီးတဲ့နာမည္ကိုလည္း 
သတိAျမဲရေနေAာင္ ခဏခဏ ရြတ္ၾကည့္ထားUီး။ ေတာ္ၾကာ ဟုိက ေခၚမွ လွည့္မၾကည့္မိဘဲ 
ေနUီးမယ္"  
 
ထုိသတိေပးစကားAရေရာ မနက္ျဖန္သူ႕ကို ေပးရမည့္ AေျဖAတြက္ ပါ 
မAုန္းၾကည္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ Aိပ္မရေတာ့။ Aိပ္မရေတာ့မွန္းသိသျဖင့္ မ်က္စိကိုမိွတ္ကာ 
သူမေရြးထားျပီးျပီျဖစ္ေသာ ေမထိုက္Aိမ္ဆိုသည့္ နာမည္ကို စိတ္ထဲက ရြတ္ေနမိသည္။ 
ထုိညသည္ တစ္ညလုံး ေမထိုက္Aိမ္ညျဖစ၏္။ သူ႕နာမည္က ဘာတ့ဲလဲ ေမထိုက္Aိမ္၊ 
ေမထိုက္Aိမ္၊ ေမထိုက္ .. ..။  
 
(ခုနစ္)  
မနက္မုိးလင္းေတာ့ သူမသည္ တကယ့္ကို ေမထိုက္Aိမ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ေမထိုက္Aိမ္သည္ 
Aိပ္ရာထသည္။ ရင္ခုန္သည္။ မ်က္ႏွာသစ္သည္။ Aလွဆုံးျပင္သည္။ ထို႕ေနာက္ 
ေမထိုက္A္ိမ္သည္ Aဓိပတိလမ္းကို ေလွၽ;ာက္လာေလသည္။ Aဓိပတိလမ္းမွ လိုင္ဗရီေရွ႔ 
က့ံေကာ္ပင္ရိပ္မွာ သူ႕ကိုေတြ႔ရေတာ့ ေမထိုက္Aိမ္ရင္သည္ က်င္ခနဲ ခုန္ကာသြား၏။ 
၀င္ထိုင္ျပီးသည့္Aထိ သူက ဘာမွမေျပာ။ ေမထိုက္Aိမ္လည္း ဘာမွ မေျပာႏိုင္။ 
တိတ္ဆိတ္ေနခ်ိန္မ်ားမွာ ေမထိုက္Aိမ္ဆုိေသာ နာမည္ကိုသာ ရြတ္ေနလိုက္၏။ ရင္ထဲမွာ 
ေမာကာေနသည္။  
 
"ကြၽန္. . . ကြၽန္ေတာ့္Aတြက္ Aဲဒါ ဟုိဟာေလ"  
 
"Aင္း စU္းစားျပီးပါျပီ"  
 
တိတ္ဆိတ္သြားၾကျပန္၏။ ဒီတစ္ခါေတာ့ စကားကုိ ေမထိုက္Aိမ္က စရ၏။  
 
"ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္။ တုိ႕Aေျဖမေပးခင္ သူ႕နာမည္ကို Aရင္ေျပာျပရမယ္"  
 
"ဗ်ာ"  
 
သူ တA့ံတၾသ ေမာၾ့ကည့္ေသာ Aၾကည့္ကို ေမထုိက္Aိမ္ သေဘာေပါက္လိုက္ပါသည္။ သူ 



ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး Aခက္AခဲAေျဖကို ရရန္Aတြက္ တစ္ညလုံး ထိတ္လန္႕စုိးရိမ္ေနလိမ့္မည္။ 
Aခုက်ေတာ့ သူလုပ္ရမွာက Aင္မတန္မွ လြယ္ကူေသာ သူ႕နာမည္ကို ေျပာျပရန္သာ 
ျဖစ္ေနသည့္Aတြက္ပဲ ျဖစ္ရမည္။  
 
သူ႕ကို ျပံဳးျပလုိက္ရ၏။  
 
"ဟုတ္တယ္ေလ။ သူ႕နာမည္။ သူက တုိ႔ကိုလုိက္တယ္။ ခ်စ္တယ္လို႕လည္း ေျပာတယ္။ Aခု 
Aေျဖေပးမယ့္Aခ်ိန္ပဲ ေရာက္ေနျပီ။ သူ႕နာမည္ကုိ တစ္ခါမွ မေျပာဖူးဘူး။ Aခု 
တုိ႕ေတာင္းဆုိတာ ဒါပဲ။ သူ႕နာမည္ေျပာျပီးရင္ Aေျဖေပးမယ္။ တုိ႕ကလည္း သူ႕နာမည္ကုိ 
သိပ္သိခ်င္ေနတာ။ ကဲ ေျပာ သူ႕နာမည္ ဘယ္သူလဲ"  
 
"နာမည္ နာမည္"  
 
သူ ထိတ္လန္႕တၾကား ထကာရပ္၏။ သူ႕မ်က္၀န္းေတြက A့ံၾသေနတာမဟုတ္ေတာ့။ 
ေၾကာက္လန္႕ေနတာ ျဖစ္သည္။ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြ ဟကာေန၏။ ဘာျဖစ္တာလဲ။  
 
"ဟုတ္တယ္ေလ နာမည္ကုိ ေမးေနတာ။ သူ႕နာမည္ ဘယ္သူလဲ။ ကဲ ေျပာ"  
 
"ဟို ဟုိေလ Aေျဖေပးျပီးမွ နာမည္ေျပာလုိ႕ မရဘူးလား"  
 
တုန္လႈပ္ေၾကာက္ရြံ႔စြာ ေျပာလာေသာ သူ႕စကားေၾကာင့္ သူမလုံး၀ A့ံၾသသြားသည္။ သူမ 
သူ႕နာမည္ကုိ ဘယ္ေလာက္ သိခ်င္ခဲ့ရသနည္း။ Aၾကိမ္ၾကိမ္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့၊ စိတ္ကူးယU္ခ့ဲ၊ 
မွန္းဆခဲ့ရသည္။ သူမ သူ႕နာမည္ကို သိခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ့္ဘက္က Aဆင္မေျပသျဖင့္ 
မေမးရဲခဲ့။ AခုAေျဖေပးဖို႕ Aခ်ိန္ေရာက္ေတာ့လည္း ကုိယ့္ဘက္က ပင္ပန္းၾကီးစြာ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ Aခုမွ သူက ဘာေၾကာင့္ မေျပာရသနည္း။  
 
"ဒီမွာ ၇ွင္ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။ ရွင့္နာမည္ကို ေျပာေနတာ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ"  
 
"ဟို သူ သူတုိ႕ကို AေျဖAရင္ေပးပါလား။ Aေျဖေပးျပီးမွ တို႕နာမည္. . . "  
 
သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ျပီ။ ေဒါသက ႏွလံုးကုိပင့္တင္ကာ ဆြဲမသျဖင့္ သူမ ၀ုန္းခနဲ ထရပ္သည္။ 
ဘာျဖစ္ရသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ သူ႕နာမည္ကို မေျပာ၇သနည္း။ သူ႕နာမည္ကုိ သိခ်င္စိတ္က 
တစ္ကိုယ္လံုး မႊန္ထူကာလာသည္။  
 
"ဒီမွာ ရွင့္ကို ကြၽန္မ တစ္ခါတည္းေျပာမယ္။ ရွင့္နာမည္မသိဘဲနဲ႕ လုံး၀Aေျဖမေပးႏိုင္ဘူး။ 



ဘာမွမဟုတ္တဲ့ဟာကို ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။ ရွင့္နာမည္မေျပာ၇င္ ရွင္ကြၽန္မဆီက ဘာမွ 
မေမွ်ာ္လင့္နဲ႕ေတာ့"  
 
ေဒါသျဖင့္ ေAာ္ဟစ္လိုက္ေသာ သူမစကားဆုံးေတာ့ သူေခါင္းငုိက္စုိက္က်သြားျပီး 
ေတြေတြၾကီးရပ္ကာ စU္းစားေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္လြယ္ကူေသာ နာမည္ကေလး 
ေျပာဖို႕ကိစၥကုိ သူလုပ္ေနပုံၾကည့္ျပီး သူမ Aသည္းယားကာ A၇မ္းသခိ်င္လာ၏။ 
ခဏၾကာေတာ့ သူေခါင္းေမာ့ကာလာသည္။ သူ႕မ်က္၀န္းေတြက မယုံႏုိင္စရာ 
ညွိဳးရိပ္သင့္ေနၾကသည္။  
 
"ကြၽန္ေတာ္ ေျပာပါ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္"  
 
"ေျပာ ေျပာမွာသာေျပာ။ ဘယ္သူလဲ နာမည္"  
 
"ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ ျပားၾကီးပါ"  
 
"ဘာ"  
 
"ဟုတ္ပါတယ္ ျပားၾကီးပါ"  
 
ေလာကၾကီးသည္ ဘာသံမွ မျမည္ေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္ကာသြား၏။  
ခါးကေလးကုန္း၊ လက္သီးကေလးႏွစ္ဖက္ကို က်စ္က်စ္ဆုပ္ကာ ေAာ္မိေသာ သူမလည္း ခါးကို 
ျပန္မဆန္႕ႏုိင္ခဲ့။ ျပားၾကီး ျပားၾကီးဆုိေသာ Aသံသည္ AသိUာဏ္ထဲမွာ 
တြန္းထုိးရုန္းကန္ေနသည္။ ဘုရား ဘုရား သူမ ေမွ်ာ္လင့္ျမတ္ႏုိးစြာ 
Aၾကိမ္ၾကိမ္တမ္းတခဲ့ရေသာ သူမခ်စ္သူ၏ နာမည္က ျပားၾကီးတဲ့လား။ A့ံၾသေဒါသျဖစ္စြာ 
ျငိမ္သက္ျပီးၾကည့္ေနေသာ သူမကို သူက ေငးၾကည့္ကာ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္သည္။  
 
"ကြၽန္ေတာ္က ေရႊဘိုနယ္သားပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေမြးျပီးေတာ့ Aေမက ၾကမ္းေပၚမွာ Aႏီွးနဲ႕ 
ခုခုသိပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္က ေမြးခါစက ထြားလြန္းေတာ့ ရုန္းရင္းကန္ရင္း 
ၾကမ္းျပင္ေပၚေရာက္ေရာက္ေနတတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္ေစ့က ျပားသြားတာပါ။ Aဲဒါကို 
Aဘြားက ခ်စ္စႏုိးေခၚရင္း တစ္Aိမ္လံုး ဒီနာမည္ပဲ ျဖစ္သြားတာပါ"  
 
သူ႕Aသံေတြက တုန္ယင္ကာေနၾကသည္။ သူ႕မ်က္၀န္းထဲမွာ မ်က္ရည္က ေ၀့ကာတက္လာ၏။ 
ေလသံျပတ္သြားျပီး၊ သူဘာစကားမွ မေျပာႏိုင္။ ခဏၾကာမွ Aားတင္းကာ ဆက္ေျပာသည္။  
 
"ၾကီးလုိ႕ မွတ္ပုံတင္ရုိက္ၾကေတာ့ မိဖေတြမAားလုိ႕ Aစ္မေတြနဲ႕ သြားရတာ။ 



ကေလးေတြဆိုေတာ့ ဘာမွမသိဘဲ ေခၚေနက်Aတုိင္း ျပားၾကီးပဲ"  
 
သူ႕Aသံက တုိးေပ်ာ့တိမ္၀င္ကာ သြားသည္။ သူ Aံကို တစ္ခ်က္ ၾကိတ္၏။  
 
"ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒီနာမည္က ရန္ကုန္ကလူေတြ ေပးၾကတဲ့ နာမည္ေတြလုိ မလွပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္သူ႕ကုိ တကယ္ခ်စ္တာပါဗ်ာ။ သူ႕ကို ေတြ႔ကတည္းက တစ္ေလွၽ;ာက္လံုး 
ကြၽန္ေတာ္သိေစခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ့္Aခ်စ္ပါ။ မသိေစခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ပါ"  
 
"Aုိ"  
 
သူ ေနာက္ဆုံးစကားက သူမရင္ထဲက ႏွလံုးသားကုိ တုိက္ရုိက္ထိသြားခဲ့၏။  
 
"Aခု ကြၽန္ေတာ့္ကို မုန္းသြားျပီဆိုတာ နားလည္ပါတယ္"  
 
စကားဆံုးသည္ႏွင့္ သူက ခ်ာခနဲ လွည့္ထြက္သြားသည္။ သူမ A့ံၾသကာ ေငးေနမိသည္။ 
ဘာေျပာရမွန္းမသိ။ သူမထံမွ စကားသံမွ ထြက္မလာ။ သူမ၀ိညာU္ေတြကို ခါခ်လိုက္ကာ 
ေAာ္သည္။  
 
"ကိုျပားၾကီး"  
 
သူ ဆတ္ခနဲ ရပ္သြားေတာ့ သူမ၀ုန္းခနဲ ေျပးထြက္သြားသည္။  
 
"မထင္ပါနဲ႕။ ကြၽန္မနာမည္လည္း မလွပါဘူး။ ကြၽန္မလည္း ရွင့္လိုပဲ"  
 
သူ တA့ံတၾသ ေမာ့ကာ ေငးသည္။ မ်က္ရည္၀ဲေနေသာ မ်က္လုံးႏွင့္ ၀မ္းသာစျပဳေနေသာ 
မ်က္လံုးႏွစ္စုံ ဆုံေတြ႔ၾကသည္။  
 
"ဘယ္ .. ဘယ္သူလဲဟင္။ သူ႕နာမည္က ဘာတ့ဲလဲ"  
 
"မAုန္းၾကည္တဲ့"  
 
"ဘာျဖစ္လဲ။ လွသားပဲဟာ။ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ထက္စာရင္ Aမ်ားၾကီးလွတာပဲ။ မAုန္းၾကည္တဲ့"  
 
"ဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ နာမည္ဆုိတာ AသိAမွတ္ျပဳတဲ့ Aာရုံတစ္ခုပါ။ လူနဲ႕မတူတဲ့ 
နာမည္ေတြ၊ Aဓိပၸါယ္မရိွတဲ့ နာမည္ေတြ၊ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ ျပားၾကီးဆိုတာ ဘာျဖစ္လဲ။ 



ရွင့္ေနာက္ေစ့ကေလး ျပားေနလို႕ ခ်စ္စႏုိးေခၚတာပဲ။ Aဓိပၸါယ္ရိွတယ္။ ကြၽန္မနာမည္ကိုလည္း 
Aဘိုးက ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ေပးသြားတာ။ Aမွတ္တရနဲ႕ Aဓိပၸါယ္ရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လဲ"  
 
"ဒါ ဒါဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိမမုန္း"  
 
မAုန္းၾကည္က မ်က္၀န္းကုိမွိတ္ကာ ေခါင္းကို ျဖည္းညင္းစြာခါရင္း ျပံဳးကာေျပာသည္။  
 
"ေဟာဒီက မAုန္းၾကည္က ဒီက ျပားၾကီးကို ခ်စ္ပါတယ္တဲ့ရွင္"  
 
ေႏြးေထြးစြာ လက္ဖ၀ါးမ်ား ဆုပ္ကိုင္လိုက္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႏွလံုးသားခ်င္း 
တည့္တည့္ထိၾကသည့္Aခါ က်န္သည့္AရာAားလုံး လြင့္စU္ထြက္သြားၾကစျမဲသာ ျဖစ္သည္။ 
သူတို႕ႏွစ္Uီး လက္ခ်င္းဆုပ္ကာ ေျခလွမ္းစလွမ္းသည္။ ထုိေျခလွမ္းသည ္မAုန္းၾကည္ႏွင့္ 
ျပားၾကီးတို႕၏ စစ္မွန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။  
 
~~~~~  
နီကုိရဲ  
၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာလ၊ မေဟသီမဂၢဇင္း 


