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ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ဒီေနရာမွာ ခ်ိန္းထားသူေတြ မေရာက္ၾကေသး။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရိွအေၾကာ္ဆိုင္၊
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား ထဲသုိ႔ ေ၀့၀ဲကာၾကည့္သည္။ မေတြ႕။ ခ်ိန္းထားသည့္အခ်ိန္က (၇) နာရီ။ ကၽြန္ေတာ္
ေရာက္သြားေတာ့ (၆) နာရီခြဲ၊ ေစာပါေသးတယ္ဟု ေတြးမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆရာေက်ာ္ရင္ျမင့္၊
ဆရာစိုး၀င္းၿငိမ္း၊ ဆရာရဲႏို္င္မိုးတို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္က ဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းသားေတြပါ။ ယခုမင္းကြန္းကို
ေလ့လာေရးခရီး သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ မေန႔က ဆရာမွာလိုက္သည္မ်ားကို စဥ္းစားရင္း နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့
(၇) နာရီတိတိ။ လိုက္ပို႔ေသာအေဖကို ေနရာမ်ားမွားေနသလားဟုေမးသည္။ အေဖ ကမမွားဟုဆိုကာ
ဆရာေက်ာ္ဆီသုိ႔ ဖုန္းဆက္သည္။ ဆရာေက်ာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ခုဘဲထြက္ခဲ့ေတာ့မည္ ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
ခ်ိန္းထားသည့္ေနရာက တိနိ႐ံုး။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနတာက တိ-နိ ဆိပ္ကမ္း၊ နည္းနည္းပဲကြာပါသည္။
ေမာေတာင္
ေပၚေရာက္ေတာ့ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္အေၾကာ္ တစ္ေယာက္တစ္ ထုတ္စီေကၽြးပါသည္။ ေခါင္းနည္းနည္း
ေနာက္ေန သျဖင့္ မစားခဲ့ပါ။ ေမာ္ေတာ္ထြက္ေတာ့ ေဘးဘက္ျပတင္းေပါက္မ်ားမွာ ျမင္ကြင္းဆန္းမ်ားကို
ေတြ႕ရပါသည္။ ကင္မရာမရိွသျဖင့္ ဓါတ္ပံု႐ုိက္ခ်င္ေသာ္လည္း မ႐ုိက္ခဲ့ရပါ။ သင္တန္းအဖြဲ႕သားမ်ားမွ ကင္မရာ
ပါသူမ်ား ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရင္း လိုက္ပါလာၾကသည္။ အေဖ့ကို ကင္မရာတစ္လံုး၀ယ္ေပးဖို႔ေတာ့ ပူဆာထားသည္။
မင္းကြန္းေရာက္ေတာ့ ေမာ္ေတာ္ေပၚကဆင္းသည္။ ဆရာရဲႏိုင္မိုးက သတင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ
ဓါတ္ပံုမ်ားကို ႐ုိက္ရန္သူ၏ကင္မရာကိုေပးသည္။ ပထမဦးဆံုး ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္က
“မင္းကြန္းဘုိးဘြားရိပ္သာ” ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဖြဲ႕လုံး လိုလိုပင္ရိပ္သာထဲသို႔ ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
ေထြေထြထူးထူးဘာမွမရိွဟု ထင္ေသာ္လည္း အမ်ားနည္းတူ ၀င္ခဲ့သည္။ ရိပ္သာထဲေရာက္ေတာ့မွ
အံ့ၾသသြားမိသည္။ တိတ္ဆိတ္သည္။ ေအးခ်မ္းသည္။ အေဆာက္အဦးတိုင္း၌
ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ားရိွသည္။ ယခုမွ စတင္ေလ့လာေသာ သသင္း ေထာက္တစ္ေယာက္အတြက္ ဆြဲထုတ္စရာ
အစမ်ားရသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာမႈကိုစတင္ရန္ ရိပ္သာ အတြင္း လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈေနခ်ိန္တြင္ ပန္းးႏွင့္
သရက္သီးမ်ားကိုေရာင္းေသာ ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးကိုေတြ႕ပါသည္။ ထူဆန္းစြာပင္ သူမကသူမ၏
နက္႐ိႈင္းေသာ မ်က္လံုးအစံုတို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးထဲ၀ယ္
ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အေျဖမသိေသာ ေမးခြန္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလဲ။
ရိပ္သာအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား စြာရိွပါလွ်က္ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလဲ။
ရိပ္သာအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားစြာ ရိွပါ လွ်က္ ဘာေၾကာင့္မ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကိုမွ
ေသခ်ာစိုက္ၾကည့္သြားပါသလဲ။ ဘာလဲကြာ။ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပန္ ၀င္လာေသာအခါ သူမမရိွေတာ့ပါ။
သူမသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ေက်ာခို္င္းၿပီး မလွမ္းမကမ္းဆီသုိ႔ထြက္သြား ေလၿပီ။ တျခားေသာ
သင္တန္းသားမ်ားက လုိအပ္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ လည္းအလုပ္တစ္ခုအေနနဲ႔
အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္မွတ္မိပါသည္။ ျပန္ေရာက္လွ်င္ သတင္းေရးရမည္ကိုး။
ပထမဆံုးမွတ္မိသည္က ဖြားဦးဇြန္းအေဆာင္။ အေဟာင္းကိုၿဖိဳၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ထားသည္။ အေသးစိတ္
သိလုိသျဖင့္ အေဆာင္ထဲရိွ ခံုတန္းလ်ားတြင္ ထုိင္ေနေသာ အဘြားအိုထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး
ယဥ္ေက်းစြာေမးမိသည္။ အဘြားကလည္း စိတ္ရွည္စြာေျပာပါသည္။ ဖြားဦးဇြန္းအေဆာင္မွာ
ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာေသာ အခါ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ထားသည္။ ၀ိန္စိန္
(စိန္ရတနာေရႊဆိုင္) မွ သိန္းေပါင္း (၃၀၀) အကုန္အက်ခံကာ
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။
ဖြားဦးဇြန္းအေဆာင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရိွေသာ ဖြားသုမာလာအေဆာင္သည္လည္း ဖြားဦးဇြန္းပင္
ေဆာက္လုပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြားသုမာလာသည္ ဖြားဦးဇြန္း၏ သီလရွင္ဘြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖြား
ဦးဖြန္းအေဆာင္သည္ လူ၀တ္ႏွင့္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဖြားသုမလာအေဆာင္သည္ သီလရွင္၀တ္ႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြားသုမလာ အေဆာင္ သည္လည္း ဖြားဦးဇြန္းအေဆာင္နည္းတူ
ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္ခင္ (ထုိးမုန္႔) မွ
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ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရိပ္သာတြင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္မွ် ေနထုိင္ခဲ့ ေသာအဘြားက
ေျပာျပသျဖင့္သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဖြားဦးဇြန္းအေဆာင္ႏွင့္ ေဘးဘက္ကပ္လွ်က္တြင္ရိွ ေသာ
ခန္းမအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ခန္းမ၏အမည္ကထူးဆန္းၿပီး အေၾကာင္းတစ္ခုရိွမည္ ထင္ကာ
စိတ္၀င္စားၿပီးေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခန္းမေရွ႕တြင္ ထုိင္ေနေသာအဘိုးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါ သည္။
ခန္းမအမည္မွာ “ေအာ္ဘြန္ေဟာႏွင့္ ေအာ္ဘြန္ပါ
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမ” ျဖစ္ပါသည္။ ေအာ္ဘြန္ ေဟာႏွင့္ ေအာ္ဘြန္ပါသည္ လူနာမည္မ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္အတြင္းက
ရိပ္သာတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သြားၿပီး ယခုဆံုးပါးသြားၿပီျဖစ္ေသာ “က်ား” ပ႐ုတ္ဆီပိုင္ရွင္
ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္
ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူရိွသား၊ သမီးမ်ားက ေအာ္ဘြန္ေဟာႏွင့္ ေအာ္ဘြန္ပါအားရည္စူး၍ လာေရာက္လွဴဒါန္း
သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရိပ္သာအတြင္းေတြ႕ရေသာ ၊ စိန္ရတုမဂၤလာအေဆာက္အဦးအေၾကာင္း
ေမးရာ ရိပ္သာ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဂဟာမွဴးဦးေအာင္ခင္ႏွင့္ေတြ႕ကာ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေဂဟာမွဴး
ဦးေအာင္ခင္က ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရင္း ရိပ္သာ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို
ေျပာျပပါသည္။ ရိပ္သာ၏အမည္မွာ “မင္းကြန္း ဗုဒၶဘာသာဘိုးဘြားရိပ္သာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးအစားမွာ ဒုတိယ
အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂၇၆ ခု၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ (၁ -၁-၁၉၁၅) တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲမွာ (၆-၃-၁၉၉၁) ျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးကို
မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရိပ္သာပုိင္ အေဆာက္အဦးတိုက္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွရရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏
သတင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ႐ိုက္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားရၿပီျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ေအးကာ
အနီးတြင္လွည့္ပတ္သြားလာ
ေနခ်ိန္တြင္ ေစာေစာကေတြ႕ခဲ့ေသာ ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ပါသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့
မင္းကြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူမဆီမွရယူရန္ႏွင့္ သူမႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားဖို႔
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး၏ ေျခလွမ္းမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ ဦးတည္လာ သည္။ မထင္ထားပါ။
အနား
ေရာက္လာေသာအခါ သူမကသူမလက္ထဲမွာ ကိုင္ထားေသာ ပန္းကံုးမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အားေပးၿပီး ဘုရားမွာ
သြားလွဴရန္ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူမစကားအတိုင္း ပန္းကံုးမ်ား ကိုယူကာ အနီးအနားရွိ
ေစတီအတြင္းသို႔ သြားၿပီး ပန္းမ်ားလွဴလိုက္သည္။ ဘုရားကန္ေတာ့ၿပီး ထြက္လာ ခ်ိန္တြင္
သူမကေစတီ၏အျပင္ဘက္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေစာင့္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ အရိပ္ေကာင္းေသာ
သစ္ပင္ႀကီးေအာက္ရွိ ခံုတန္းေလးမ်ားဆီသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားခဲ့ၾကသည္။ သူမကကၽြန္ေတာ့္ကိုစိုက္
ၾကည့္ေနျပန္သည္။ အခိုက္အတန္႔တစ္ခု တိတ္ဆိတ္သြား သည္။ သူမကဆုိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား သူမ၏
သရက္သီးမ်ား ခြဲေကၽြးလိုေၾကာင္း၊ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ သူမ၏အေအးဆိုင္ရွိေၾကာင္း၊ သူမ
ေၾကာ္ေရာင္းေသာ ပုဇြန္ေၾကာ္ႏွင့္ ငါးေၾကာ္မ်ားကို လာ၍စားေစလိုေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ မအျပဳအမူမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကိုေမးရာ ကၽြန္ေတာ္က သူမသိပ္ခ်စ္ရေသာ
သူမ သမီးကေလးႏွင့္တူေၾကာင္း၊ ယခုအခါ သူမ၏သမီးေလးမွာ အိမ္ေထာင္က်သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သူမႏွင့္ခြဲေန ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏
အစီအစဥ္အတို္င္းသူမအား သည္ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးလိုေၾကာင္း
ေျဖေပးေစလုိေၾကာင္း
ေျပာေသာအခါ သူမကလိုက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာပင္ ေျဖၾကားကူူညီေပးပါသည္။ ထုိ႔သို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္ေသာ
မင္းကြန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါေသးသည္။ ေမးခြန္းမ်ားၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ တျခားေသာ
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ေရာက္လာကာ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီးကို ေမးျမန္းရန္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမက
သည္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သူမသိထားသမွ် ကၽြန္ေတာ့္အားေျပာျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ကၽြန္ေတာ္လည္း သူမကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာကာ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္လာရန္ျပင္ေတာ့
သူမက သမီး၊ အေမ့နာမည္ မွတ္သြားေနာ္ “ေဒၚႏြားေမတဲ့” ဟုဆုိကာ ကၽြန္ေတာ့္ ၏ မွတ္စုစာအုပ္ေလးကို
ညႊန္ျပသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ထဲမွာ ေရးမွတ္လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အလုပ္ ေတြၿပီးလွ်င္
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အမွတ္တရမင္းကြန္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ေမသႏၱာမ်ိဳး
တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

သူမဆိုင္သို႔၀င္ခဲ့ရန္လည္း မွာေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္က “ဟုတ္ကဲ့၊ လာခဲ့ပါမယ္အေမ” ဟု ေျပာဆိုမွ
သူမထုိေနရာမွ ထြက္သြားသည္။
ဆရာေက်ာ္ရင္ျမင့္က ကၽြန္ေတာ့္အား မင္းကြန္းမွပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ထုိအထဲတြင္
ဆရာကိုေဇာ္မင္းအား အင္တာဗ်ဳးသင့္ေၾကာင္း ဆရာစိုး၀င္းၿငိမ္းက အႀကံေပးသျဖင့္ သြားေရာက္ အင္တာဗ်ဴး
ခဲ့ပါသည္။ ဆရာကိုေဇာ္မင္းသည္ သူ၏ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ျပင္သစ္တြင္တစ္လခြဲၾကာမွ် ပန္းခ်ီျပပြဲ သြားေရာက္
ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းခ်ီးကား ၁၆ ကားေရာင္းရေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားက ေစ်း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္
အမွတ္တရခ်ိတ္လို႔ရမည့္ပံုမ်ား အ၀ယ္မ်ားေၾကာင္းသိရသည္။ ဆရာကိုေဇာ္မင္း၏ ပန္း ခ်ီကားမ်ားတြင္
အျပာေရာင္ အသံုးမ်ားေနသျဖင့္ ေမးၾကည့္ရာ အျပာေရာင္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေနာက္
ဧရာ၀တီလိႈင္းႏွင့္ အျပာေရာင္က လိုက္ဖက္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ပန္းခ်ီကား အေပၚမွာေစတ နာထားဖို႔
အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆရာကိုေဇာ္မင္း ထံမွ သိရပါသည္။ ဆရာကိုေဇာ္မင္းကို အင္တာဗ်ဳးခဲ့ရျခင္း မွာ
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အက်ဳိိးထူးပါသည္။ ေနာက္ေန႔သတင္းတင္ရာတြင္ ေရးစရာအေၾကာင္း အရာရ သြားၿပီမို႔
ေတာ္ပါေသးသည္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လြယ္မည္မထင္။
မင္းကြန္းကို သြားေရာက္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ဗဟုသုတမ်ားရရိွခဲ့သလုိ အမွတ္တရမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မင္းကြန္းမွ မျပန္မီ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္မွတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးႀကီး၏
ဆိုင္သို႔၀င္ရန္
ေမ့သြားသည္။ သူမေကၽြးမည္ေျပာေသာ မုန္႔မ်ားကိုလည္းမစားျဖစ္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါ။ အမွန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္၏မိခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဆံုးပါးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခုကၽြန္ေတာ္၏အသက္မွာ (၁၇) ႏွစ္မွ်သာရိွပါေသးသည္။ အမိမဲ့ဘ၀ျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ ကၽြန္ ေတာ့္အဖို႔
ထုိအမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း က အမွတ္တရရိွေစပါသည္။ အစဥ္အၿမဲ အမွတ္ရေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။
(၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂ်ာနယ္လစ္သင္တန္းသားမ်ား မင္းကြန္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အမွတ္တရ) (function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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