ဆငး့ရဲ်ခငး့က ပနး့ဖူ့ေလ့မ္ာ့ကို က္ဳိ့ပဲံေစသလာ့

သကးငယးမုဒိမး့မႈခငး့ေတျကို ဖတး တိုငး့ဆငး့

ရဲ်ခငး့က ကေလ့ငယး ေတျရဲ႕ ဘ

ွေတျကို အကာအရဵ မဲံ

က္ဳိ့ပဲံေစသလာ့ဆုိသညးံ အေတျ့ မ္ဳိ့ေဒၐႏျယးႏျယး တစးေယာကး ေတျ့မိေနသညး ။
ယခုရကးပိုငး့မြာပဲ သာေက တၿမိဳ႕နယးႏြငံး ေရႊ်ပညးသာၿမိဳ႕နယး တို႔တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ သကးငယး မုဒိမး့မႈခငး့မ္ာ့ကို
ၾကညးံပါက မိဘမရြိ၊ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သညးံ အ သကး(ှွ)ႏြစးေအာကး ကေလ့ ငယးမ္ာ့ ်ဖစးေနသညး။
က္ဴ့လျနးသူေတျက ကေလ့ ငယးေတျကို မုနး႔ေကျၽ့မညးဆုိသညးံ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ေခၐသျာ့ ၿပီ့ လူမဆနးစျာ ႐ုိကးႏြကး၍
ရကး စကးစျာမတရာ့်ပဳက္ငးံခဲံသညး။ အသကးငယးလျနး့ၿပီ့ ခႏၶာကိုယး ေကာငး့စျာ မဖဵျ႕ၿဖိဳ့ေသ့ခ္ိနးတျငး ယခု်ဖစးရပးေၾကာငးံ
ခႏၶာကိုယးပုိငး့ ဆုိငးရာ အႀကီ့စာ့ခဲျစိတးမႈေတျ ်ပဳလုပးၿပီ့ ကေလ့ငယးမ္ာ့၏ အသကးကို ကယးတငးခဲံရသညး။
‘‘ဖတးရငး့နဲ႔ ရငးနာရတယး။ ဘာမြနာ့မလညးေသ့တံဲအရျယး ေတျ၊ ဆငး့ရဲတဲံကေလ့ေတျမြာ မ္ာ့ ဒီ်ဖစးရပးေတျ ပိုႀကဵဳေတျ႕ေန
ရလာ့လို႔ ေတျ့မိတယး။ ဘာပဲ ်ဖစး်ဖစး က္ဴ့လျနးတဲံသူေတျကို ထိ ေရာကးတဲံ ်ပစးဒဏးေတျေပ့သငးံ ေနၿပီ ’’ဟု
အသကး(၀၅)ႏြစးအရျယး ကေလ့မိခငးေဒၐႏျယးႏျယးက ေ်ပာသညး။

သညးလုိ်ဖစးရပးေတျက ရနးကုနး၊ မႏၲေလ့ကဲံသို႔ ၿမိဳ႕ႀကီ့မ္ာ့၌ သာ ်ဖစးပ္ကးေန်ခငး့ မဟုတး၊ နယးၿမိဳ႕ေလ့ေတျ
ေတာရျာမ္ာ့အထိ ်ဖစးေန်ခငး့်ဖစးသညး။ မိဘမ္ာ့က ဆငး့ရဲလျနး့သ်ဖငးံ မိမိရငးေသျ့ လူတနး့ေစံေနႏုိငးေရ့ ေမျ့စာ့ရနး
ေပ့လုိကးရာမြ

ေမျ့စာ့မိဘက က္ဴ့လျနးသ်ဖငးံ

အသကး(ှွ) ႏြစးအရျယး ကေလ့ငယးတစးဦ့ ကိုယး ွနးရခဲံသညး။

စာ့ဖို႔ေတာငး အႏုိငးႏုိငး်ဖစး ေနသညးံ အေ်ခခဵလူတနး့စာ့မြ အရျယးမေရာကးေသ့သညးံ ကေလ့ငယးက ေနာကးထပးက
ေလတစးဦ့ ်ပနးေမျ့သညးံ်ဖစးရပး မ္ာ့က အငးမတနးစိတးမေကာငး့ စရာ ်ဖစးသညး။
ထုိသို႔ ထိတးလနး႔ေခ္ာကးခ္ာ့ ဖျယးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို အသကးအ ရျယးႏြငးံမမြ္ ႀကဵဳေတျ႕ခဲံရသညးံ ကေလ့ငယးမ္ာ့အတျကး
ေဘ့ ကငး့လုဵၿခဵဳၿပီ့ စိတးပုိငး့၊ ႐ုပးပုိငး့ ဆုိငးရာ ်ပနးလညးေကာငး့မျနးႏုိငး မညးံ ဘ ွတစးခုထူေထာငးေရ့
လျနးစျာအေရ့ႀကီ့သညး။
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ ဖကးခဵရသညးံ ကေလ့မ္ာ့တျငး စိတးပိုငး့၊ ႐ုပးပုိငး့ႏြငးံ လူမႈေရ့ပုိငး့ ဆုိငးရာမ္ာ့၌ ်ပႆနာမ္ာ့ရြိၿပီ့
၎တို႔ကို ်ပနးလညးကုစာ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညးဟု အေထျေထျ ေရာဂါကုဆရာ ွနးေဒါကးတာ ေက္ားစျာဦ့က ေ်ပာသညး။
‘‘သာေကတမြာ ်ဖစးတဲံ်ဖစး ရပးမြာ ကေလ့က အႀကီ့စာ့ခဲျ စိတးမႈ လုပးရတယး။ မစငးလမး့ေၾကာငး့လဲျတာ၊
ဆီ့လမး့ေၾကာငး့ ကို ပိုကးနဲ႔သျာ့တာတို႔ လုပးရတယး။ေနာကးပုိငး့ ွမး့သျာ့တာ၊ ဆီ့သျာ့တာ ခကးတာေတျ ်ဖစးႏုိငးတဲံအ
ေနအထာ့ရြိတယး။ ေနာကးထပး အခ္ိနးယူၿပီ့ ဂ႐ုတစုိကး ကုသရမယးံ အပိုငး့ေတျ ရြိတယး ’’ဟု ၎ကရြငး့်ပသညး။
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ ဖကးခဵရသညးံ ကေလ့ငယးမ္ာ့ တျငး မိမိကုိယးကိုယး သိမးငယး်ခငး့၊ လူၾကာ့ထဲသို႔ သျာ့လာရနး
ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့၊ အေကာငး့်မငး စိတးနညး့ပါ့်ခငး့ႏြငးံ တစးဖကး သာ့အေပၐ ယုဵၾကညးမႈနညး့်ခငး့ စသညးံ စိတးပိုငး့ဆုိငးရာ
ဒဏးရာ မ္ာ့လညး့ ရြိႏုိငးသညးဟု ဆုိသညး။
‘‘ဒီ်ဖစးရပးက အိပးမကးဆို့ တစးခုပဲ။ သူ႔မ္ကးလုဵ့ထဲမြာ အၿမဲ ်မငးၿပီ့ ေၾကာကးရျဵ႕ေနမယး။ ကိုယးံ ကိုယးကုိယး အာ့ငယးေနမယး။
အ်ပစးတငးမယး။ အ်ပဳသေဘာ ေဆာငးတဲံ အေတျ့ေတျ မေတျ့ ႏုိငးေတာံဘူ့။ စိတးဓာတးေတျက္ ၿပီ့ တစးခါတေလ
သတးေသမႈ ေတျ ပါ်ဖစးႏုိငးတယးဆိုတာ ေတျ႕ ရတယး ’’ ဟု ေဒါကးတာေက္ားစျာ ဦ့က ေ်ပာသညး။
သကးငယးမုဒိမး့်ဖစးပျာ့မႈ သညး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ်ပႆနာ တစးရပးအ်ဖစး ရြိလာေနၿပီ့ က္ဴ့ လျနးမႈမ္ာ့၌ ေဆျ့မ္ဳိ့သာ့ခ္ငး့
မ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညးံ ရာခိုငးႏႈနး့ ပိုမ္ာ့သညးဟု ဆိုသညး။
ႏျမး့ပါ့သူ အမ္ာ့စုေနထုိငး ရာ ေနရာမ္ာ့တျငး အ်ဖစးမ္ာ့ၿပီ့ ေဆျမ္ဳိ့သာ့ခ္ငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစး ရသညးံ ရာခိုငးႏႈနး့
ပိုမ္ာ့ေၾကာငး့ အနီ့အနာ့ွနး့က္ငးက လူမ္ာ့ ၌လညး့ ်ဖစးႏိုငးၿပီ့ အသိပညာေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ အရြိနး်မႇငံးလုပး ေဆာငးရနး
လိုအပးေနေၾကာငး့ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့ လႊတးေတားကုိယးစာ့လြယး ဦ့ညီညီက ၎၏လူမႈကျနးရကး စာမ္ကးႏြာတျငး
ေရ့သာ့ထာ့သညး။
‘‘ႏိုငးငဵတကာ သုေတသန စာတမး့ေတျမြာလညး့ ေဆျမ္ဳိ့ သာ့ခ္ငး့၊ အေဖ၊ ဦ့ေလ့၊ အစး ကို်ပဳက္ငးံတာက ၀ွ ရာခိုငးႏႈနး့၊
ရငး့ႏြီ့တဲံ မိတးေဆျေတျ၊ အိမးနီ့ ခ္ငး့ေတျ ်ပဳက္ငးံတာက ၆ွ ရာ ခိုငးႏႈနး့၊ သူစိမး့က ်ပဳက္ငးံတာ က ှွ ရာခိုငးႏႈနး့ပဲ
ရြိတယး’’ ဟု ေဒါကးတာေက္ားစျာဦ့က ေ်ပာ သညး။
သကးငယးမုဒိမး့က္ဴ့လျနးသူ ကို လူ႔အသုိငး့အွိုငး့ က ႐ႈတးခ္ ၿပီ့ ဖယးၾကဥးထာ့်ခငး့၊ တရာ့ဥ ပေဒအရ ထိေရာကးသညးံ
်ပစး ဒဏးေပ့်ခငး့၊ က္ဴ့လျနးခဵရသူ ဘကးမြ ရပးတညးၿပီ့ လူ႔အသုိငး့ အ ွုိငး့ထဲသို႔ ်ပနးွငးဆဵံေအာငး ဆဲျ ေခၐသျငး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးေပ့ ရနး လုိသညးဟု ဆရာွနးစာေရ့ ဆရာ ေဒါကးတာၿဖိဳ့သီဟက လိ ငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ
ပညာေပ့ေဆာငး့ပါ့တျငး ထညးံ သျငး့ေရ့သာ့ထာ့သညး။
လကးရြိတျငး ထိေရာကးသညးံ ်ပစးဒဏးေပ့ေရ့အ်ပငး လိငးပညာ ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို သကးဆုိငးရာ အဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့
စုေပါငး့၍အရြိနး ်မႇငးံလုပးေဆာငးရနး လိုအပးေန သညး။ မိဘမ္ာ့ကလညး့ မိမိရငး ေသျ့ကုိ လကးလျတးစပယး ထာ့ ်ခငး့မ္ာ့
မ်ပဳလုပးရနး အေရ့ႀကီ့ သညး။ လိငးမႈဆုိငးရာႏြငးံပတးသကး သညးံ ပညာေပ့မ္ာ့ကို အသကး အရျယးအလုိကး
ေ်ပာ်ပေပ့ထာ့ ရနး လိုအပးသညး။
‘‘ကေလ့ကိုထိနး့ေပ့မယး ဆိုရငး အရမး့ယုဵၾကညးၿပီ့ မထညးံ ဖို႔ လုိတယး။ လိငးအဂၤါကိုသူမ္ာ့ ကို မ်ပဖို႔၊ မကိုငးခုိငး့ဖုိ႔၊
အသကးအရျယးအလို ကး ငယးငယးကတညး့ က သငးေပ့ထာ့ရမယး။ တကယးလုိ႔က္ဴ့လျနးခဵရဖုိ႔ ်ဖစးလာၿပီဆုိရငး ်ငငး့တတးဖုိ႔၊
ေအားၿပီ့အကူအညီ ေတာငး့တတးဖို႔၊ ထျကးေ်ပ့တတး ဖို႔ အရငး့အႏြီ့ဆုဵ့လူေတျကို ရငး ဖျငးံတတးဖုိ႔လိုတယး။ တစးခုခုဆုိ ရငး
ေရငုဵႏႈတးပိတးမေနဘဲ ဖျငးံ ေ်ပာရဲေအာငး၊ သတၱိရြိေအာငး သငးေပ့ထာ့ရ မယး’’ဟု ေဒါကး တာေက္ားစျာဦ့က ေ်ပာသညး။
က္ဴ့လျနးခဵရသညးံ ကေလ့ မ္ာ့တျငး စိတးပုိငး့၊ ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာ ပ္ဳိ့ေထာငးေပ့ေရ့ မိဘေဆျမ္ဳိ့ ပတး ွနး့က္ငး
အသိုငး့အွိုငး့၏ အာ့ေပ့ႏြစးသိမးံမႈ၊ ေႏျ့ေထျ့ၾကငး နာမႈမ္ာ့ကလညး့ အေရ့ႀကီ့လြ သညး။ ေက္ာငးေနအရျယး်ဖစးပါ က
ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့က ကေလ့ငယးအေပၐ ေ်ပာဆိုသညးံ စကာ့အသုဵ့အႏႈနး့ကအစ သတိ်ပဳရနး လိုအပးသညး။
လကးရြိတျငး က္ဴ့လျနးသူ ကုိ ေသဒဏးေပ့ေရ့ႏြငးံ ပတး သကး၍ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့လညး့ ရြိ ေနသညး။ ‘‘က္ဴ့လျနးသူကို ေသ
ဒဏးေပ့ေရ့ကေတာံ တရာ့စီရငး ေရ့ပညာရြငးေတျက စဥး့စာ့ပါ လိမးံမယး။ တ်ခာ့ထညးံစဥး့စာ့ ရမယးံ
အခ္ကးေတျရြိေသ့တယး။ ေသဒဏးေပ့လုိကးရငး ကေလ့ ကို မတရာ့လညး့်ပဳက္ငးံေသ့ တယး။
တစးခါတညး့သတးလုိကးတာတုိ႔ စတဲံအေနအထာ့ေတျ ရြိႏုိငးတယး။ ကျၽနးေတားတစးေယာကးတညး့ ယူဆခ္ကးအရ
်ပစးဒဏးႀကီ့ႀကီ့ မာ့မာ့ ေပ့ရမယး။ ဥပမာ ႏြစး (ဿွ)နဲ႔ အထကးေပ့ၿပီ့ က္ဴ့လျနး တဲံ တရာခဵကို လုဵ့ ွလျတးၿငိမး့ ခ္မး့သာချငးံ
မ႐ြိဘူ့ဆိုတဲံ အခ္ကးပါ ထညးံ်ဖညးံမြရမယး ’’ဟု ေဒါကးတာေက္ားစျာဦ့က အႀကဵ်ပဳသညး။
မညးသုိ႔ပငး ဆုိေစကာမူ အ ခ္ိနးမတုိငးမီ ေႂကျလျငးံခဲံရသညးံ ပနး့ဖူ့ကေလ့မ္ာ့၏ အနာဂတး လြပေရ့ လူမႈအသုိကးအ ွနး့
အာ့လုဵ့တျငး တာွနးရြိၿပီ့ ဆငး့ရဲႏျမး့ ပါ့သညးံ ကေလ့ငယးမ္ာ့ ေနာကးထပးသာ့ေကာငး
ွိုငး့ွနး့ေစာငးံေရြာကးပညာေပ့မႈ မ္ာ့ မ်ဖစးမေန
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လုပးရေပဦ့ မညး။

မ်ဖစးေစေရ့

