လှည့်ြပန်လာေသာ ြမား

ကန်ပ်အေနြဖင့် ကိုေရေတာသားမည်ေသာ မြဖစ်ညစ်ကျယ်ငတိှင့်
၎င်း၏

တပည့်ေကျာ်

ပါေလရာ

ပဲခူးဆား

‘ပလာယာ’တို

အား

မျက်စိစပါးေမွးစူးသည် မှာ ကာလအတန်ကာေချပီ။
သင်းတို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက်သည် လူလွယ်အိတ်များ ြဖစ်ကုံ
မက ကဏန်းေသ၍ ဝင်စားကသူေတွ ြဖစ်ေလသေလာ မေြပာတတ်။
သူတို လမ်းကို သူတို ေကာင်းေကာင်း မေလာက်။ ေဘးတိုက်ေလာက်ရ
င်း ကန်ပ်၏ ဘူးသီးပုံဂျာနယ်ကိုလည်းေကာင်း၊ သည် ဂျာနယ်ကိုမှီရင်း
ကံေချာင်း တုတ်တုတ်ခဲခဲကီးကို ရှလွတ်ရှလွတ်ှင့် စုပ်ေတာ်မူေသာ
ကန်ပ် ‘ေမာင်ေတမိ’ကိုလည်း ေကာင်း၊ ထိုြပင်တစ်ဝ ကန်ပ်လုပ်သမ
ကိုင်သမအေပ ေသာေသာညံမ ဝမ်းစမိုးေပးေတာ်မူသည့် တပည့်ေကျာ်
ဆဂံ ငါးစင်ိုင်း၊ မည်းေြပာင်ေြမေခွး၊ ကိုှံကီး(ေဂွးသီးဗန်း)ှင့် ပန်း
ေခွလိင်တို ကို လည်းေကာင်း အခွင့်သာလင် သာသလို နားရင်းအုပ်ေန
သည် မို ၎င်းတို ဆရာတပည့်တို ှစ်ေယာက် အေပ၌ အဘယ်မှာ လင်
ဥဒါန်းေကျိုင်ပါအံ့နည်း။
ခုတေလာ သင်းတို ှစ်ေယာက် သိပ်ချိေထာင်သည် ကို မေတွရ။
ဒါကလည်း

ကန်ပ်ဘက်က

၎င်းတို

၏

အညာကို

ကိုင်ထားိုင်ေသာေကာင့် ြဖစ်ိုင်၏။ ၎င်းတို သည် မြဖစ်ညစ်ကျယ်ဂျာ

နယ်ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိပါက ေြမာင်းထဲသို ကားခနဲ ေရာက်သွားက မ
ည့်သူေတွပင်။ ၎င်းတို သည် ကန်ပ်တို အုပ်စုအား ကန်တန်တန် လုပ်ချ
င်သာလုပ်မည်။ ၎င်းတို မြဖစ် ညစ်ကျယ်ဂျာနယ်၏ ထုတ်ေဝသူ စွပ်ပ
ရားကိုမူ ကန်တန်တန်လုပ်ဖို ေဝးစွ၊ စွပ်ပရားများ သင်းတို တိုက် ေရာ
က်မသွားှင့်။ ေရာက်သွားလင် ေရာက်သွားချင်း ၎င်းတို ဆရာတပည့်ှ
စ်ေယာက်၏ မျက်ှာသည် ကမာဦးလူတို ေနှင့်လကို ပိင်တူေတွလိုက်
ရသည့်အလား။ သည် အထဲ ပလာယာဆို အဆိုးဆုံး။ မေတာ်ရေသးသ
ည့် ေယာကမကို ေတွလိုက်ရသည့်အလား။ ထုတ်ေဝသူ စွပ်ပရားအား
ေဖာ်လံဖားလိုက်ရသည် မှာ ေမျာက်ဟိုဒင်း သမန်းရှသလို။
စာနယ်ဇင်းေလာက၌ ကန်ပ်ကည့်မရသူမှာ အများ သား။
‘ုပ်ရှင်ေပါင်လှန’် မဂဇင်း၌

လစဉ်လစဉ်

ဗုတ်သုတ်ခ

အမအခင်းများကို ြဖတ်လိုက် ထုံးလိုက်လုပ်ေနသည့် ‘ဖန်ေချာင်း’ဆို
ေသာ ငတိကိုလည်း သိပ်ကည့်၍ မရ။ ၎င်းအေပ ကန်ပ်က ၎င်း၏ ဂု
ဏ်သိကာှင့် နာမည်ကေလး ထိခိုက်ုံေလး လုပ်လိုက်မိသည့် အမတစ်
ခုအေပ မေကျ မလည်ြဖစ်ကာ ၎င်းသည် ဗာရာဏသီ ချဲချဲပီး သူြဖတ်
ထုံးအချိ၌ ကန်ပ်၏ ရဲေသာဗိုက်ကို ေြခှင့် ကန်၏။ ကန်ပ်၏ နီတျာ
တျာ ပွေရာင်း ပွေရာင်း ှာေခါင်းအား ရံဖန်ရံခါ ဆွဲလိမ်တတ်၏။ ကာ
ယကံ ေြမာက် မဟုတ်ေသာ်ြငား သူ၏ ကေလာင်သွားြဖင့် (ဘာကံေြမာ
က်ေလသလဲေတာ့ မသိ) ထိုးထိုး ှက်တတ်သြဖင့် ကန်ပ်မှာ ေကျာ
ေကာ့ေအာင် ခံလိုက်ရလင် တစ်ချီတစ်ချီ မသက်သာ။
သည့်အတွက် တစ်ေနေန အခွင့်သာ အခါေပးပါက ြပန်လည်တွယ်ှ
က်ိုင်ရပါလိုြခင်းငှာ စပ်စပ်စုစု ိုင်လှေသာ ကိုှံကီး (ေဂွးသီးဗန်း)အား
တာဝန်ေပးထားေချ၏။

"စိတ်ချ အာစရိ။ အဲဒီ ‘ဖန်ေချာင်း’အေကာင်းကို ကန်ေတာ် စုံစမ်း
ေပးမယ်။ သူနဲ ှလုံးလှ လူေသာက်. . . အဲ . . . ှလုံးလှလူမိုက် စာေရး
ဆရာ ချစ်ကိုကိုယုတို ဟာ တစ်ရွာတည်းသားေတွဆိုပဲ။
ကိစမရှိဘူး အာစရိ။ ချက်ကိုကိုယုဆိုတာ ြမန်မာဘီယာရယ်၊ ရမ်ရ
ယ်၊ လက်ဖက်အဘိုးကီး သုပ်ရယ် ကိက်တဲ့ သူ။ ဒီလိုဆိုေတာ့ကာ ဘီ
ယာဖိုးရယ်၊ ရမ်ဖိုးရယ်၊ လက်ဖက်အဘိုးကီးသုပ်ဖိုးရယ် သာ ကန်ေတာ့်
ကိုေပးလိုက်။ သူကို တိုက်ေကးြပစုပီးရင်. . . "
"ေနပါဦး ေဂွးသီးဗန်းရဲ ။ သူကို တိုက်ေကးြပစုတယ်ဆိုေတာ့ ေမာ
င်ရင်ကေကာ

ဘာမှ

မေသာက်မစားဘဲ

ပါးစပ်အေဟာင်းသားကီး

ေနမှာ တဲ့ လား"
"အဟီး. . . ဒါကေတာ့ အာစရိလည်း ခွက်ပုန်းဘွဲရထားတဲ့ ဥစာ။ န
ည်းနည်းေတာ့ နားလည် ေပးိုင်ရမှာ ေပါ့။ သူကို အတင်းတိုက်၊
အတင်းေမး၊ ကိုယ်က ဘာမှ မေသာက်ဘဲ ဥပုသ်သည် လို ေနေနရင် က
န်ေတာ့်ကို ဘာထင်သွားမလဲ။ တစ်ခုရှိတာက အဲဒီ ချစ်ကိုကိုယုနဲ ကိုေရ
ေတာသားတို ဆိုတာ ှစ်ရွာ့တစ်ရွာကလို ေြပာသံကားဖူးတယ်ေနာ်"
"ဟုတ်လား"
"ေသချာတယ် အာစရိ။ ကန်ေတာ် ဒီေလာကထဲမှာ လုပ်ကိုင် စား
ေသာက်လာတာ အံတိုုံ မက အစွယ်ေတာင် ထွက်ေနတဲ့ ဥစာ။ ကန်
ေတာ့်မှာ ကိုှံကီး (ေဂွးသီးဗန်း)ဆိုတဲ့ ြဖတ်သန်းမ ရှိပါ တယ်။ မယုံရင်
ေကျာ်ဟိန်းနဲ ေတွတဲ့ ခါ ေမးသာကည့်။ ေကျာ်ဟိန်းဟာ ကန်ေတာ့် သူင
ယ်ချင်း"
ကိုှံကီး(ေဂွးသီးဗန်း)ကား အေရးထဲ ေကာ်ြငာြဖတ်ဝင်ေနြပန်၏။
မတတ်ိုင်။ ကိုယ်ြပဖို ရန် ခက်ခဲလှစွာေသာ အလုပ်တစ်ခုအတွက် စွမ်း

ေဆာင်ိုင်ေသာ သင်းအား အားမကိုး၍ မြဖစ်။ ေထာင်ြမင်ေတာ့လည်း
ရာစွန်ရမည်ေလ။
"ေပးပါ့မယ်ကွာ။ ေပးပါ့မယ်။ ကိုယ်ကေလာင်ခွဲတစ်ခုနဲ အကံအဖန်
ေရးထည့်ထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖိုး ဂျာနယ်က မထုတ်ရေသးဘူး"
"ဟာ. . .ကန်ေတာ်တို က ေဖျာ်/စပ်ချမှာ မဟုတ်ဘူး ။ စမတ်ကျကျ
စည်ဘီယာဆိုင်ထိုင်မှာ အာစရိရဲ ။ ဒီေတာ့ အာစရိရဲ စာမူခနဲ မေလာ
က်ဘူး။ ေစတနာ မရှိရင် လည်း လုပ်မေနပါနဲ ေတာ့ အာစရိရယ်။
ေတာ်ကာ ကားထဲက ေဂွးသီးဗန်း နာမည်ပျက်ေနပါဦးမယ်"
"ေမာင်ရင်ကလည်း ကွာ။ ကိုယ့်စကားကို ဆုံးေအာင်မှ နားမေထာင်
ဘဲကိုး။ ကိုယ် ေမာင်ရင် တို အေပ ဘယ်မှာ ေစတနာနည်းခဲ့တာမျိး ရှိခဲ့
လို လဲ။ ဧည့်ခံပွဲေတွေရာက်ရင် ကိုယ်မျိဆိုလို မကုန် ိုင်တဲ့ ေတ့စ်ေတွမှ
န်သမ ေမာင်ရင်တို ေရှကို တွန်းတွန်းပီး ပိုခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ စီးက
ရက်ဘူးဆို လည်း ေမာင်တို ရှိက်ရေအာင် ေြဖာင်ေြဖာင်ပီး ယူလာ
တာလည်း မင်းတို အသိ။ ကိုယ့်နာမည်က ေမာင်ေတမိြဖစ်ေပမဲ့ ေအးတိ
ေအးစက်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး ေမာင်ရင်"
"ဒါေတွ ထားပါေတာ့ အာစရိရယ်။ လတ်တေလာကိစကိုပဲ ြပတ်
ေအာင် ြဖတ်စမ်းပါ။ အာစရိ ေပးမှာ လား၊ မေပးဘူးလား။ ကဲ. . .ေြပာ"
ေဂွးသီးဗန်းကား စကားစကား ေြပာပါများ စကားထဲက ဇာတိြပ
ေလပီ။ ကန်ပ်အဖို သင်းတို ၏ အငိအြငင်ကို ခံလို မြဖစ်။ ိုမဟုတ်ပါ
က ကန်ပ်၏ လက်ရှိအင်အားေတွ တစ်စစီ ကျိးပဲ့ကုန်မည် မဟုတ်ပါ
လား။
"ေပးမှာ ေပါ့ ေမာင်ရင်ရယ်။ ေပးမှာ ေပါ့"

"ကိုယ့်တပည့်လက်သားေတွနဲ ပတ်သက်လာရင် အားလုံးအေပ စွန်
လတ်ရဲတာ ေမာင်ေတမိ ရဲ သတိပါကွာ။ ေစာေစာက ထုတ်ေဝသူ မသိ
ေအာင် ကိုယ် ‘သင်းကွဲေမျာက်’၊ ‘အာပုံချစ်’၊ ‘ကာလသား’ ဆိုတဲ့ နာမည်
ေတွနဲ ေရးထားတာကို ထုတ်ထားတဲ့ ေငွယားေလးေတွ ရှိပါတယ်။ ငါ့
တပည့် စပါယ်ရှယ် အရည်ေဖျာ်ပီး ကိုယ့်အတွက် မဂလာရှိတဲ့ သတင်း
ေလးေတွ ေဆာင်ကဉ်းေပး ိုင်ေအာင် ေစတနာသုံးတန် ြပတ်လိုက်မှာ
ပါ"
"ဟား. . .ဒါမှ ကန်ေတာ်တို ရဲ အာစရိ"
"ေသာက်တဲ့ စားတဲ့ အခါ ကိုယ့်ဘက်က လိေသာက်ေနာ်။ ကိုယ့်အင်
ပါယာထဲေရာက်မှ ပုဆိုး ကွဲကွဲ၊ ဒူးပဲပဲ စိတ်တိုင်းကျေသာက်။ ကား
လား။ ေတာ်ကာ တစ်ဖက်သားက အဓိပာယ်တစ်မျိး ေကာက်သွားရင်
အစီအစဉ်ေတွပျက်သွားမယ်။ အဲသည် ငတိက ေရှေနလည်း လုပ်တယ်
ဆိုေတာ့ အကင်းမပါးဘူး မထင်နဲ ။ ေနာက် . . .ဖန်ေချာင်းနဲ ပတ်သက်
လာရင် သူမျိးိုးကအစ စာရင်း ေကာက်ခဲ့ကွာ။ အထူးသြဖင့် မှားကွက်
မှန်သမကို လွတ်မသွားေစနဲ "
"စိတ်ချပါ အာစရိရယ်။ ေဟာဒီ စာနယ်ဇင်းေလာကမှာ အာစရိ
ြမင်ြပင်းကတ်သူ

မှန်သမ

ဟာ

ဘယ်ေတာ့မှ

ကန်ေတာ်တို

ရဲ

မိတ်ေဆွြဖစ်မလာပါဘူး"
သိုကလို ကန်ပ် ဘဝင်ကျေအာင် စကားလုံးေတွ ပစ်သွင်းပီးေနာက်
ကိုှံကီး (ေဂွးသီးဗန်း) သည် လူရင်ေတာ် မန်းဝင်းစတိုင်ဖမ်းလျက် ှ
လုံးလှ လူေသာက်ှင့် စည်ဘီယာကစ်ရန် ယက်ကန် ယက်ကန်ှင့် ထွ
က်သွားပါေချ၏။
ကျပင်ခုတ်

ကျငုတ်မကျန်ပါေစှင့်ဟူေသာ

စကားကို

ကန်ပ်

အကီးအကျယ် သေဘာကျ ၏။ ရှင်းမည်။ ရှင်းရမည်။ ရှင်းပစ်ရမည်။ ဖ
န်ေချာင်းကို ရှင်းလင်းဖို ကံစည်အားထုတ်သလိုမျိး ကိုေရေတာသားှင့်
ပလာယာတို ကို ှိပ်ကွပ်ရန်၊ ပီးေတာ့ မြဖစ်ညစ်ကျယ် ဂျာနယ်မှ လွင့်
သွားေစရန် ကန်ပ်သည် ‘အဲလီးဖင့်န်အိုင်ဒီယာ’ ေခ ဆင်ကံကံုံမက
ကံရေပေတာ့မည်။
ထိုေကာင့် သင်းတို ှစ်ေကာင်၏ အဓိပတိြဖစ်ေတာ်မူေသာ စွပ်ပ
ရားှင့် ကန်ပ် ရင်းှီး ေအာင် ကံေဆာင်ရေတာ့၏။ ဒါကလည်း မခက်။
ကန်ပ် အယ်ဒီတာချပ်လုပ်ေသာ ဘူးသီးပုံဂျာနယ် ၏ ထုတ်ေဝသူ ‘အိစံ
ကွားလား’ှင့် ‘စွပ်ပရား’ တို မှာ ဟိုး . . . ေရှးမဆွကာလကတည်းက အ
သားအေရာင်မတူ၊ စကားသံ ကွဲလင့်ကစား စီးပွားေရးကအချိ၌ ရင်
ချင်း

ဆက်ခဲ့ရေလကား

စွပ်ပရားှင့်

ကန်ပ်အတွက်

ဆုံစည်းေရးလမ်းေကာင်းမှာ သိပ်မခက်ခဲ။
"မိခင်ှင့် ေြပလည်လိုပါက သူသားသမီးကို ချီးမွမ်းရာ၏ "ဆိုေသာ
စကားအရ ကန်ပ်လည်း စွပ်ပရားှင့် ေြပလည်ေစြခင်းငှာ ချီးမွမ်းစရာ
ေတွကို ရှာေဖွကည့်ပါ၏။ စစချင်း ဘာမှ မေတွ။
မည်းနက်ေမှာင်ရီေသာ အသားအေရကို ချီးမွမ်းရမည်လား။ သုန
ေကာမည်ေသာ ေခွးအား လှမ်းပစ်ိုင်ေလာက်သည့် ၎င်း၏ အင်တာေန
ရှင်နယ် အရပ်အေမာင်းကို ကွန်ဂရက်ကျေလးရှင်း ြပရမည်လား။
အြမင်မေတာ် ဆင်ေတာ်ှင့် ခေလာက်ပမာ တစ်ကိုယ်လုံး ဆင်ြမန်း
ထားသည့် ဘယက် တန်ဆာဒွာဒရာေတွကိုပဲ ေထာပနာ ြပရေလမလား
။ မေတွ. . .မေတွ ဘာမှ မေတွ။
သိုေသာ်

အေသအချာ

အေလးအနက်

တခုတ်တရ

ဂုတစိုက်

စိမ်ေြပနေြပ ဂဃနဏ စူးစူး စိုက်စိုက် ေလ့လာလိုက်သည့်အခါမေတာ့

ချီးမွမ်းစရာ ကိစတစ်ခုကို ဘွားခနဲ ေတွြမင်လိုက်ရပါ သတည်း။
ထိုအရာကား အြခားမဟုတ်။ ဆင်ေြပာင်ငါးစီး အားမာန်ကီးဘိသ
ကဲ့သို ကန်ပ် ေမာင်ေတမိ တို အကိက် ကမ်းစိုက်ိုင်ေလာက်ေအာင် မှီ
ဝဲစရာ ေဆးဝါးတစ်မျိးပါတည်း။ ထိုေဆးကို ထုတ်လုပ် သူမှာ စွပ်ပရား
ြဖစ်ေချ၏။ ေဆးအမည်ကား ‘ေယာက်ျားအားတိုးေဆး’ ြဖစ်၏။ ကန်ပ်
သည် ြမဟသာကိုလည်း လက်မလတ်ိုင်။ ဆာဒူးကီးကိုလည်း သံေယာ
ဇဉ် မြဖတ်ိုင်။ သည် သိုြဖစ်ေနခဲ့ ရာမှ တစ်ေနသ၌ တပည့်ေကျာ်
မည်းေြပာင်ေြမေခွး ဘယ်ကဘယ်လို ရ လာေလလည်း မသိ။ "အာစရိ
အတွက် အာစရိကိက်မယ့် ေဆးခင်ဗျ"ဟု ဆိုကာ ‘ေယာက်ျားအားတိုး
ေဆးကီး’ကို ေပးလာ၏။
"ဟေကာင် . . .ဒါ. . ."
"အဟီး. . .အာစရိကလည်း ဗျာ။ ေနာက်တီးေနာက်ေတာက်"
ကန်ပ်ကား

တစ်ခါေသဖူးထား၍

ပျဉ်ဖိုးအေကာင်းကို

နားလည်ေနပီ ြဖစ်၏။ အားတိုးေဆး ှင့် သားအိမ်ပွင့်ေဆး မှားေသာက်
မိ၍ ေသေကာင်ေပါင်းလဲ ြဖစ်ရပုံကို စာသူတို အား တင်ြပခဲ့ဖူးပါ သည်
။ ထိုေကာင့် ေလးညိသံကားေလတိုင်း တုန်လပ်ရေသာ ငှက်ပမာ ကန်
ပ် ြဖစ်ေနမိြခင်းပင်။
"စိတ်ချပါ အာစရိရာ။ ိုက်ကွင်းေပက ဆရာေနမင်းထွန်းေတာင်
ေဟာဒီေဆးနဲ ကျမှ အိုေကသွားတာ။ ေတာကားေတွ ိုက်ေနတဲ့ ဒါိုက်
တာ ဗိုဝမ်းလည်း ဒီေဆးကို လက်စွဲပဲ။ ဘဘ တွံေတးသက်ဦးေတာင် အ
သက်ကီးသွားလို တဲ့ ။ ဆရာ သံသယြဖစ်ရင်လည်း ေနေလ။ သူများ တို
က် တဲ့ ရမ်ှစ်ပက်ဝင်မှ ေသွးေကာေလေကာ ပွင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆ
ရာေအာင်ဟိဏ်း(ကျိက်ေထာ်)ကို သွားပီး ဒါနြပေတာ့မယ်။ ခမျာမှာ အ

ေကာဒုကခံစားေနရတာ"
"ဟာ. . .ဟာ. . .မလုပ်ပါနဲ ကွာ။ မလုပ်ပါနဲ ။ ေပး. . .ေပး၊ ငါ့ကိုပဲ
ေပးခဲ့ကွာ။ ေသာက်မယ်. . . ေသာက်မယ်။ မင်း ယုံကည်ေအာင် ခုပဲ
ေသာက်မယ်"
"ဟား.

.

.အာစရိ

အရမ်းမလုပ်နဲ

ဦး။

အန်းကို

ေသေသချာချာဖတ်ပီး အန်းအတိုင်း ေသာက်ရတာဗျ"
"ဟင်. . .ဟုတ်လား။ သိပါဘူးကွာ"
မည်းေြပာင်ေြမေခွး

ေြပာသည့်စကားမှာ မှန်လှေချ၏။ စွပ်ပရား

ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ေသာ ေဆးကား တကယ့်ကို အာနိသင် ထူးလှေချရာ "
မိခင်ှင့် ေြပလည်လိုပါက သားသမီးကို ချီးမွမ်းရာ ၏ "ဆိုေသာ စကား
အတိုင်း တိုက်သို စွပ်ပရားေရာက်လာသည့်အခိုက် သူေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်
ေသာ

ေဆးဝါးကို

ချီးမွမ်းေလေတာ့၏။

ထိုြပင်တစ်ဝ

ပိုပိုသာသာေလးအြဖစ် ၎င်း၏ ‘မိုးြမင့်အာကာယံ’ ဆိုေသာ စာေပက
ေလာင်ကိုလည်း ပင့်ေပးရ၏။ ၎င်းအား စွပ်ပရားဟု ပင် ကန်ပ်မေခ။
၎င်းအသည်း ခိုက်ေစမည့် နာမည်ကေလးကိုပဲ နားဝင်ဆိမ့်ေအာင် ေခ
လိုက်ေလရာ မည်းေမှာင်ေသာ အသားအေရ၊ ေခွးပစ်တုတ်ေလာက်ရှိသ
ည့် အရပ်ကို ပိုင်သေတာ်မူသည့် ၎င်းလည်း ဘဝင်ေတွ အေခွကီး ေခွ
ေန ေလေတာ့သတည်း။ (ဤေနရာ၌ ၎င်းေြပာေသာ စကားသံကို ြမန်
မာမြပလိုက်ပါ၏။)
"အဲဒီေဆးဟာ . . .အိပ်မက်ေပးလို ေဖာ်စပ်လိုက်တဲ့ ေဆးဗျ။ တက
ယ့် အဖိုးတန်ပစည်းေတွ၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖု၊ ေဆးြမစ်ေတွနဲ ေဖာ်စပ်ထား
တာ။ ဒါေကာင့် အစွမ်းထက်ြမက်တာေပါ့။ ဒါေသာက် ေဆးပဲ ရှိေသးတ
ယ်။ ေနာက်ဆို လိမ်းေဆးေတွ၊ ရှေဆးေတွကိုပါ ထုတ်လုပ်ဦးမှာ "

"ေကာင်းပါေလ့ ဆရာအာကာရယ်။ ေကာင်းပါေလ့။ ကန်ေတာ်လ
ည်း ဆရာအာကာ့ေဆးနဲ ေတွမှ ပဲ လူလားေြမာက်ရေတာ့တယ်။ ဒါထ
က် ဆရာအာကာလည်း ကေလာင်သွားထက်တဲ့ ပုဂိလ် ကီးတစ်ေယာ
က်ပဲ ဥစာ။ ကန်ေတာ့် ဘူးသီးပုံဂျာနယ်အတွက် စာမူေလး ဘာေလး
ချီးြမင့်ေပးပါဦး"
"ေရးမယ်. . .ေရးမယ်"
"ဒါထက် စကားမစပ် ဆရာထုတ်တဲ့ မြဖစ်ညစ်ကျယ်ဂျာနယ်ေရာ အ
ေြခအေနေကာင်းတယ် မဟုတ်လား"
"မဆိုးပါဘူးေလ။ ကိုေရေတာသားတို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက်က
ာဏ်နီာဏ်နက်ေတွ သုံးပီး ဂျာနယ်ေစာင်ေရကို ထိန်းထားိုင်ပါတ
ယ်"
"ဒါထက်. . .သူတို ှစ်ေယာက်က ေသာက်လုံးကီးတဲ့ သူေတွဆို"
"ေယာက်ျားေတွပဲ တိုေတမိရယ်။ ကျပ်လုပ်ငန်းကိုမှ မထိခိုက်တဲ့ ဥ
စာ။ ေသာက်ကပါေစ ေလ၊ ေသာက်ကပါေစ"
ကိုေတမိရဲ ေဆာင်ပုဒ်လိုပဲ ဥစာ။ ‘မည်သူမဆို ကိုယ့်ဝက်ြခံ ကိုညစ်၊
ကိုယ့်လက်ကျန် ကိုယ် ကစ်’ကတာပဲ မဟုတ်လား။
ခက်ကပီ။
ကန်ပ်၏ ခန်တွန်းစကားေတွကား အရာေရာက်မလိုလိုှင့် အရာမ
ေရာက်ခဲ့။ ကိစမရှိ။ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ကိုေရေတာ
သားတို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက်ကို ှိပ်ကွပ်ရမည် ြဖစ်ရာ ကန်ပ်အဖို
လမ်းသစ်ထွင်ရေပေတာ့မည်။ ကန်ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က စွပ်ပရားကို
ရင်းှီး ေအာင် ေပါင်းသင်းမည်။ ရင်းှီးမရှိလာက ကိုေရေတာသားတို

၏ ဗုတ်သုတ်ခိုင်ပုံကို တြဖည်း ြဖည်း နားသွင်းမည်။ သစ်ငုတ်တို
ေတာင်မှ တိုက်ပါများ လင် နဲ ေသးသည် မဟုတ်ေလာ။
သည် လိုမျိးနဲ နဲ လာ ယိုင်လာပါက ၎င်းတို ှစ်ေယာက်ကို မြဖစ်ည
စ်ဂျယ်ဂျာနယ်မှ ကန်ထုတ် ေစကာ ကန်ပ်၏ တပည့်ေကျာ် ဆဂံ ငါးစ
င်ိုင်းှင့် ပန်းေခွလိင်တို အား ကွပ်ကဲေစမည်။ ထိုအခါ ဝယ် ကန်ပ်၏
အင်ပါယာလည်း တစ်စတစ်စ ကျယ်ြပန် လာပီး တစ်မိုးလုံး ေဖျာက်ဆိ
ပ်ြဖစ်ေစလိုက် မည်တကား။
သည့်အတွက် ကန်ပ်သည် စွပ်ပရားအား အိမ်သို တကူးတကနဲ ပင့်
ဖိတ်ကာ ထမင်းဖိတ် ေကးေလေတာ့၏။ ထမင်းပွဲကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာြဖစ်
ေစရန် ဇနီးသည် ေဒစီဘုတ်ဆုံှင့် ခယ်မြဖစ်သူ ေအမီတို ကို စီမံချက်ြပ
တ်ေစ၏။
ကန်ပ်၏ တက်ကနစ်ကား အစွမ်းြပေချပီ။
စွပ်ပရားသည်

ကန်ပ်ဖိတ်ေကးေသာ

ထမင်းပွဲကို

ခံတွင်းအေတွကီး ေတွသွားခဲ့ေလပီ။ သည့်အတွက် မကာခဏဆိုသလို
ကန်ပ်အိမ်သို သူကိုယ်ပိုင်ကားကေလးှင့် ေရာက်ေရာက်လာတတ် ပီး
လက်ေဆာင်အချိလည်း ေပးကမ်းလာ၏။ ကန်ပ်အေပလည်း ေရှးက
ထက်ပင် ရင်းှီးကမ်းဝင် လာ၏။ သိုဆိုလင် ကန်ပ်၏ ရည်မှန်းချက်
ေအာင်ြမင်ဖို ရာ အလှမ်းမေဝးေတာ့။
သိုေသာ်. . .သိုေသာ်။
"ကိုအဝှာ. . .ေနာက်ေနေတွကစပီးေတာ့ စွပ်ပရားကို အိမ်ေခမလာ
နဲ ေတာ့"
အဆက်အစပ်မရှိ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းကီး ေြပာချလာေသာ ဇနီးသည်

ေဒစီဘုတ်ဆုံေကာင့် ကန်ပ်မှာ အံ့အားအသင့်ကီး သင့်ရေချ၏။
"ဟ. . .ဘာြဖစ်လို လဲ မိန်းမရယ်"
"ဘာြဖစ်ရမလဲေတာ့. . .ဘာြဖစ်ရမလဲ။ သားကီး မယားကီးရှိတဲ့ ရှ
င့်စွပ်ပရားက ကန်မ ညီမေလး ေအမီကို ရည်းစားစာ ေပးသွားတယ်
ေတာ့။ ရည်းစားစာ ေပးသွားတယ်။ လာပေစဦး။ ဒီတစ်ခါ ကျပ်ငုတ်
ကျည်ေပွနဲ ေတွသွားမယ်"
ကန်ပ် ဘာလုပ်ရပါအံ့နည်း။
ကန်ပ်ပစ်ခွင်းလိုက်ေသာ ြမားဦးသည် ပစ်ကွင်းသိုမေရာက်ဘဲ ေကွ
ကာ ဝိုက်ကာှင့် ကန်ပ် ထံသို လှည့်လာေပရာ "ေတာက်. . .ေတာ်ေတာ်
လည်း ကံေကာင်းလှတဲ့ ကိုေရေတာသားတို ဆရာ တပည့်ေတွပါက
လား"
ဟူ၍

ညည်းတွားုံမှ

အပ

ဘယ်သူေတွကေကာ

တတ်ိုင်ကပါဦးမည်နည်း။
***

ဘာများ

ရယ်ချင်လိုက်တာ ဖတ်ဖတ်ေမာ

"ဘာလိုလိုနဲ သကန်ေတာင် ကျေတာ့မယ် အာစရိ"
"ဟုတ်ပါရဲ ကွာ။ တို လည်း ကိုယ့်အကံအဖန် ကိစအတွက် ခုတ်ထ
စ်လှီးြဖတ်ဖို အေရး ေဇာေတွကပ်ေနတာနဲ ပဲ သကန်ကျေတာ့မယ်ဆို
တာေတာင် သတိမထားမိေတာ့ဘူး"
"သကန်ေရာက်ရင် ကန်ေတာ်တို မြဖစ်ညစ်ကျယ် ဂျာနယ်ကို နားဦး
မှာ လား အာစရိ"
"ဟ. . .မနားလို ြဖစ်မလားကွ။ ဒီအချိန်မှာ လူေတွရဲ အာုံက သက
န်ဆီပဲ ေရာက်ေနတာ။ ဘယ်သူမှ ဂျာနယ်ကို စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ဘူး
"
"ဒါြဖင့် တစ်ပတ်တိတိ အနားရတာေပါ့။ အဲဒီကာလ အာစရိ ဘာ
ေတွလုပ်မယ် စိတ်ကူးလဲ"
"ငါ့မိတ်ေဆွ ဘရင်သားတို ရွာကို သွားလည်ပီး ထန်းရည်မူးေအာင်
ေသာက်မလားလို ။ မင်းေကာ ဘယ်ကိုမှ သွားစရာ မရှိရင် ငါနဲ ကပ်တီး
မူးလဲလုပ်ရေအာင် လိုက်ခဲ့ပါလားကွာ။ ဘရင် သားနဲ ေတွရင် ‘ဆရာ့
ေကျးလက်ေပျာ် အက်ေဆးေလးေတွက တကယ်ေကာင်းတယ်။ ဆရာ
ဟာ တစ်ေခတ်မှာ တစ်ေယာက်ဆိုသလိုပါပဲ ဆရာရယ်. . .ဘာရယ်’နဲ မ
သိမသာ ပင့်ေပးလိုက်စမ်းပါ။ ဒီပုဂိလ်သေဘာေကာင်းကီးက သူအိတ်

ထဲရှိတာစိုက်ထုတ်ပီး

ေစတနာ

ဗရပွနဲ

ေကးတတ်

ေမွးတတ်ပါတယ်ကွာ။ သူမိန်းမ မဒမ်ဘရင်သားကလည်း သေဘာ
ေကာင်းမှ ေကာင်း။ ငါေတာ့ သကန်ေရာက်ပီဆိုတိုင်း ဘရင်သားတို
ရွာသွားပီး ေသာက်လိုက်စားလိုက်နဲ တကယ့်ကို ဟန်ကျ တာေမာင်"
"အာစရိတို ဂျာနယ်လစ်ေတွရဲ အကျင့်ကလည်း ဖိုတိုစတက်ဆွဲစရာ
ေတာင် မလိုဘူး။ သူများ အေပ ကပ်ရပ်ခွာတီးရမယ်ဆိုရင် တစ်ပုံစံတ
ည်းမှ တစ်ပုံစံတည်း"
"ဟ. . .ငါနဲ ဘယ်ငတိနဲ များ တူေနလို လဲ ပလာယာရဲ "
"ဘယ်ငတိ ရှိရမှာ တုံး အာစရိ။ ကန်ေတာ်တို ရဲ တေစာင်းေစး မျက်
ေချးလိုြဖစ်ေနတဲ့ ဘူးသီး ပုံ ေမာင်ေတမိေပါ့ အာစရိရဲ "
"ဟယ်. . .ဟုတ်လား၊ သင်းက ဘယ်သူအေပများ ကပ်ရပ်ခွာတီးေန
လို လဲကွာ။ ေြပာစမ်းပါ ဦး။ မင်းက သူများ အတင်းေတာ့ ေတာ်ေတာ်
ေလးကို စုံတဲ့ ေကာင်"
"ဗဟု သုတ စုံတယ် လုပ်စမ်းပါ အာစရိရယ်"
"ေအး. . .ေအး. . .ထားပါေတာ့ကွာ။ ထားပါေတာ့။ မင်း ေြပာသလို
စုံတဲ့ ေကာင်"
"အဟီး. . .ဒီလို အာစရိရဲ ။ ငတိကီးက အဲသလိုမျိး ဂျာနယ်နားတဲ့
အပတ်ဆိုရင် သူတပည့် ေကျာ် မည်းေြပာင်ေြမေခွးရှိတဲ့ သံြဖဇရပ်ကို
သွားပီး ငိမ့်ေလ့ရှိတယ် အာစရိရဲ ။ ဒီမှာ ကသာ သူကို ေလးစားတဲ့ သူ
မရှိတာ။ အဲသည် မှာ ကေတာ့ နယ်ခံတပည့်ေတွေကာင့် ငနဲသားကီး စူ
ပါြဖစ်ေနတာ။
‘ဇာတ်သမားလာရင် မှတ်သားစရာ ပါရမယ်။ ဇာတ်သမား ြပန်ရင်

မှတ်သားစရာ ကျန်ရ မယ်’ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ။ ‘ေမာင်ေတမိလာရင် တုစ
ရာပါရမယ်။ ေမာင်ေတမိြပန်ရင် စုစရာ ကျန်ရ မယ်’ ထုံးကို ှလုံးမူ
တာကလား အာစရိရဲ "
"ဟား . . .မင်းစကားက အေတာ် စိတ်ဝင်စားစရာ ေကာင်းပါက
လား။ လုပ်စမ်းပါဦးကွာ။ ဘာေတွ တုစရာပါပီး ဘာေတွ စုစရာ ကျန်ရ
မှာ လဲ"
"အာစရိ သိေတာ်မူတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ ငနဲကီးမှာ တတ်စွမ်းတဲ့ ပညာ
ဘာဆိုတာ သိတယ် မဟုတ်လား။ ဒီေတာ့ သူေရာက်သွားတဲ့ နယ်ခံလူင
ယ်ေတွ သူလိုြဖစ်ချင်ရင် အတုယူေလာက်တဲ့ အေတွအကံေတွကို သွား
ရည်တများများကျေအာင် ေြပာတတ်တာကလား အာစရိရဲ ။ အာစရိတို
ဆို အဲဒီဘက်မှာ အင်မတန် ညံ့ေနာ်"
"ဝါသနာ မပါလို ပါ တပည့်ရယ်"
"တပည့်လည်း အာစရိလို ဖူဂျီမသုံးဘဲနဲ ကို သန်ရှင်းပါေသာ်ေကာ
အာစရိရယ်"
"ို. . .ေနစမ်းပါဦး၊ မင်း ငနဲကီး ြပန်တဲ့ အခါ ဘာေတွ စုစရာ ကျန်ရ
မယ်ဆိုတာကို ဆက်ဦး ေလ"
"ဟုတ်ကဲ့. . .ဆိုခဲ့ပီးသလိုေပါ့ အာစရိရယ်။ သူေရာက်တာနဲ လူငယ်
ေတွကိုေခ

တေပျာ်

တပါး

ေသာက်စားပီး

ညေရာက်တာနဲ

ှစ်ကိုယ်ကား ပုံြပင်ေတွကို ေြပာေတာ့တာကလား အာစရိရဲ ။ ဒါတင်
မကဘူး။ သူတပည့်တစ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့ ေြခသလုံးပေလွိုးနဲ . . ."
"ဆဂံ ငါးစင်ိုင်းကို ေြပာတာ မဟုတ်လား"
"ဟုတ်. . .ဟုတ် အဲဒီငတိ ရှာေဖွစုေဆာင်းေပးတဲ့ ပေလာင်ကို ထင်း

ရင်း အေမှာင်ခွင်းလိုက် တာ အေမှာင်မကွင်းဘဲ မှ ိန်ကျသွားပါေရာလား
။
ဒီေတာ့ လူငယ်ေတွခမျာ ေမာင်ေတမိ ြပန်သွားပီဆိုရင် လွမ်းစရာ
ေလးေတွ ြဖစ်လို ။ သူြပန် သွားပီဆိုတာနဲ သူေပးခဲ့တဲ့ ဩဝါဒါအတိုင်း
စုက၊ ေဆာင်းကပါေလေရာ"
"ဘာေတွတုံးဟဲ့"
"ေခွးေလှးယားသီး အေစ့ေတွ၊ ှမ်းလုံးကိင်ြမစ်ေတွ၊ အို. . .စုံေန
တာပါပဲ အာစရိရယ်"
သိုကလို ကန်ပ်တို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက် အရည်မရ အဖတ်မရ
ေပါက်တတ်ကရ စကားများကို ေြပာဆိုေနသည့် ကာလ၊ ေအာက်ေလှ
ကားဆီမှ အေပသို တက်လာေသာ ေြခသံ ေကာင့် ကန်ပ်တို လည်း စ
ကားေြပာဆိုြခင်းအမကို ုတ်ြခည်းဆိုသလို ရပ်တန်ပစ်လိုက်ကေချ၏။
ထိုသို ရပ်တန်ပစ်ြခင်းှင့်အတူ အကယ်တ ကန်ပ်တို အခန်းရှိရာ
သို တက်လာသူသည် မြဖစ်ညစ်ကျယ်ဂျာနယ် ထုတ်ေဝသူ စွပ်ပရားြဖစ်
ပါက ကန်ပ် ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက် တကယ့်ကို အားကိးမာန်တက်
အလုပ်လုပ်ေနသည် ဟု အထင်ေရာက်သွားေစရန် ကန်ပ်သည် လည်း
ေကာင်း၊ တပည့်ေကျာ် ပလာယာသည် လည်းေကာင်း ဖန်တစ်ရာေတ
ေအာင် ဖတ်ပီးခဲ့ေသာ စာမူပုံကို ဖွေနမိ ကေလ၏။
"ဟလို. . .ဆရာကိုေရေတာသား"
အသံထွက်ေပရာသို ငုံထားေသာ ေခါင်းကို ေထာင်ကည့်လိုက်ေတာ့
ေရေတွအိေနေအာင်

ဝတ်ဆင်ထားသည့်

ချစ်တီးဂိုက်အြပည့်ဖမ်းေန

ေသာ မဟူရာ စွပ်ပရားမဟုတ်။ ဝါးြခမ်းြပားကို ထရံ ရက်ရန်အလို ငှာ

ထပ်မံာထားြခင်းခံရေသာ အသွင်မျိး၊ ဗလမျိးှင့် လူေတွလိုက်တိုင်း "
ိုးသားပွင့် လင်းကပါေစ"ဟု ဆီမန်းမန်းသလို စက်ေသနတ် ပစ်တတ်
ေသာ လူငယ်စာေရးသမား ‘ေြပာင်ေြပာင် ေကာင်ဝင့’် ပင် ြဖစ်ေချ၏။
ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်ကား စာနယ်ဇင်းေလာကကို အိုးမဲသုတ်ရာ
၌ ဂင်းနစ်စံချိန်တင် ေလာက်သည် အထိ လက်ကုန်ဖွင့်ိုင်သူ ြဖစ်၏။ ၎
င်း၏ ကေလာင်ခွဲတစ်ခုြဖစ်ေသာ ‘ဆင်နင်းပိန်’ ကလည်း စာနယ်ဇင်း
ေလာကကို ကတရာေစးသုတ်ရာ၌ စူပါမှ စူပါ။ ၎င်းသည် ေပါ့ပ်မဂဇင်း
အချိ၌ အယ်ဒီတာ လုပ်ခဲ့ဖူး၏။ အယ်ဒီတာလုပ်ရင်း ဂဝင်ေြမာက်ေစ
မည့် ဝတများကိုလည်း ေရးသားခဲ့ ၏။ သူ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ဝတတ
စ်ပုဒ်ကို ကန်ပ်အား စာမျက်ှာလှန်ပီးြပသြဖင့် အားနာပါးနာ ှင့် ဖတ်
ရာ အစမှ အဆုံး လက်မှ မချချင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်သွားရေလ၏။
"ဘယ့်ှယ်လဲ၊ ဂွတ်တယ်မဟုတ်လား ကိုေရေတာသား"
"ဂွတ်ုံမက ြဗွတ်ေတာင် ြဗွတ်တယ် ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်ရယ်။
မင်းအခုြပတဲ့

ဝတဖတ်

ပီး

အိိယက

ဘဂါလီစာဆိုေတာ်ကီး

ရာဘင်ြဒာနာ့သ်တဂိုးကို သနားသွားတယ်. . .ဟီး. . .ရတ်"
"ဘာြဖစ်လို လဲ ဆရာသမားရဲ "
"ဪ. . .ဒီဆရာကီးခမျာ သူဝတတစ်ပုဒ်လုံး အလီဘာဘာလက်
ထဲ ေရာက်ေနတာ မသိပါလားလို ပါ"
"အလီဘာဘာဆိုတာ ဘာလဲ ကိုေရေတာသားရဲ ။ မိုဟာမက် အလီ
နဲ ဘာေတာ်သလဲ"
"မင်းကီးေတာ်ရဲ ှစ်ဝမ်းကွဲလင်ေတာ်တယ်"
"ဟာ. .. ကိုေရေတာသားကေတာ့ လုပ်ပီ"

စကတည်းက ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်သည် ယဉ်ခဲ့သည် ။ ကိုယ့်နာ
မည်ကို ကိုယ် အဂလိပ်လို ပင် စာလုံးမေပါင်းတတ်ပါဘဲလျက် ုရှားစာ
ေရးဆရာကီး လီယိုေတာ်စတွိင်း၏ ဝတကို ဘာသာ ြပန်ခဲ့၏။ ထည့်
ေပးေသာ မဂဇင်းကလည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကီးပင် ထည့်ေပးပါေချ၏။ ထိုဝတ
ကို ဘာသာ ြပန်ေပးသူကား ေငွေကးအခက်အခဲ ုတ်တရက် ေပလာ၍
ရသမှင့် ၎င်းအား ေရာင်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ ဘာသာြပန်ဆရာလည်း ြဖစ်လို
ေသးေသာ ၎င်းအတွက် ‘ဖိုးကျိင်းတုတ’် ြဖစ်မှန်းမသိ ြဖစ်သွားခဲ့ရ ေချ
၏။
၎င်းသည် ၎င်းကိုင်တွယ်ရေသာ စာအုပ်အား နာမည်ေကျာ်ေစချင်၏
။ သိုြဖစ်ေသာေကာင့် လုံးချင်းဝတေလာက၌ စူပါ့ စူပါြဖစ်ေနေသာ စာ
ေရးဆရာမ ဝါးဟားဟား ကိုယ်တိုင်မေရးပါဘဲ ေရးသားသည့်အသွင် ပုံ
မှားိုက်ကာ မဂဇင်းတွင် ထည့်လိုက်ေချ၏။ ေနာက်ြပဿနာတက်ေတာ့
၏။ ဒါလည်း မှတ်သလားဆိုေတာ့ မမှတ်ေချ။
၎င်းကိုင်တွယ်ရေသာ
အေကာင်းြပပီးသကာလ

မဂဇင်းကား

အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို
ဖုတ်လိက်ဖုတ်လိက်ှင့်

ဆန်ငင်ဆန်ငင်ြဖစ်ပီး အသက်ဇီဝိန်ချပ်ငိမ်းသွားေလေသာအခါ ၎င်းသ
ည် မဂဇင်းတစ်ေစာင်သိုသွားပီး အလုပ်ေလာက်ရာ ထိုမဂဇင်းတိုက်မှ
တံြမက်စည်းလှည်းရန် လူလိုေန သြဖင့် လက်ခံလိုက်၏။ တစ်ေန တံြမ
က်စည်းလှည်းရင်းမှ အယ်ဒီတာများ မရှိချိန်ဝယ် အယ်ဒီတာ့ စားပွဲေပရှိ
စာမူပုံများကားမှ စာမူတစ်ပုဒ်ကို လှစ်ခနဲ ခိုးယူလိုက်၏။ အိမ်ေရာက်
ေသာ် ထိုဝတကို ဖတ်ကည့်ရာ လွန်စွာမှ ကိက်ှစ်သက်လှသည့်အတွ
က် မူရင်းကေလာင်ရှင်၏ အမည်ကိုဖျက်ကာ ဝတေခါင်းစီးေအာက်၌ ၎
င်း၏ ကေလာင်အမည်ခွဲြဖစ်ေသာ ‘ဆင်နင်းပိန်’ကို တပ်လိုက်ပီး ုပ်ရှင်
ေပါင်ှံမဂဇင်းသို ပိုလိုက်၏။ မကာခင်ကာလအတွင်း ကွားကွားဝင့်ဝင့်

ငွားငွားစွင့်စွင့်ကီး ပါလာ ေချ၏။ ထိုအခါ မူလပိုင်ရှင် စာေရးဆရာသိ
သွားပီး ြပဿနာတက်ကေလသတည်း။
ဒါကို မှတ်သလားဆိုေတာ့ သင်း မမှတ်ေသး။ ယခုလည်း ဘာေတွ
လာလုပ်ြပန်ပီလဲ မသိ။
"ကဲ. . .ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်၊ ဆို. . .ဘာကိစတုံး။ မင်း စာမူမေပး
ရင် ဘာမဆို ေြပာလို ဆိုလို ရတယ်"
"အဲဒါ ခက်တာေပါ့ ဆရာကိုေရေတာသားရယ်။ ကန်ေတာ်က အုပ
ညာရပ်တစ်ခု ပရိသတ် ပိုပီး ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သိရှိခံစားရေအာင် အ
နစ်နာခံပီး ြဖန်ေဝေပးေနတဲ့ သူပါ။ လူေတွက ဒါေတွကို နားလည်သ
ေဘာမေပါက်ကဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ကိုပလာ
ယာ"
"ကျပ် ဘယ်ေတာ့မှ မဟုတ်ဘူး "
စကားအေြပာအဆို

မတတ်မအတွက်

ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်အေပတွင် ပလာယာ ေဒါခီး ေနေလပီ။ ဒါကို
ကန်ပ်ဘက်မှ အချိန်မီ ဝင်ေရာက်ထိန်းသိမ်းရေပမည်။ သိုမဟုတ်ပါက
အလီဘာ ဘာှင့် တုတ်ဓားတို မြဖစ်ညစ်ကျယ်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာ
ုံးခန်းအတွင်း ဝုန်းဒိုင်းကဲကမှာ ေသချာသည် ။
"ကဲ. . .ကဲ. . .အဲဒါေတွကို အသာထားက။ ဆို ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်
ဝင့်၊ မင်း လာရင်းကိစ ကို ြပာ"
"ဟုတ်ကဲ့၊ ခုလာတာကလည်း လာရင်းကိစကို ေြပာမလို ပါ။ ေဟာဒီ
မှာ "
ုတ်တရက် သူလက်တစ်ဖက်သည် သူလွယ်အိတ်အတွင်းသို ေရာက်

ရှိသွား၏။ သည့်ေနာက် လက်ကို ထုတ်လိုက်ေသာအခါ (၁၆)ချိးအရွယ်
စာအုပ်တစ်အုပ် ပါလာ၏။ ထိုစာအုပ်ကား စာေရး ဆရာ ငါးဦး စုေပါင်း
ေရးထားသည့် လုံးချင်းစာအုပ် တစ်အုပ်တည်း။
ဆရာမကီး

မုတမခင်

စုစည်းသည့်

စာအုပ်။

ထိုစာအုပ်တွင်

ဆရာမကီး မုတမခင်၊ ဂျင်းပူ၊ ဥေပါင်၊ မူးရစ်ှင့် ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝ
င့်တို ၏ ဝတတိုများ ပါဝင်၏။
"ေဟာဒီ စာအုပ်အေကာင်းကို မြဖစ်ညစ်ဂျယ် ဂျာနယ်မှာ ချီးမွမ်းခ
န်းဖွင့်ပီး ေရးေပးေစချင် တယ်။ ကန်ေတာ် ဆရာတို ှစ်ေယာက် တစ်
ေယာက်တစ်အုပ် လက်ေဆာင်ေပးပါ့မယ်"
"ဟာ. . .ဒီေလာက်နဲ ေတာ့ မြဖစ်ဘူး။ ခင်ဗျားေပးတဲ့ စာအုပ် သွား
ေရာင်းစားရင် တစ်ရာ ေတာင် ေပးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ေပးေတာင် ကျပ်တို
ကိုယ်စား သွားေရာင်းေပးတဲ့ ေမာင်ေြမေသွး(ြမန်မာ စာ)ကို အရက်ဖိုးခွဲ
ေပးရဦးမှာ "
"မပူပါနဲ ကိုပလာယာရယ်။ ကန်ေတာ် စာအုပ်အြပင် ခင်ဗျားတို ဆ
ရာတပည့်ှစ်ေယာက် စားဖို ေသာက်ဖို ပိုက်ဆံလည်း ေပးခဲ့ဦးမှာ ပါ"
"ဒါ ဆိုရင်ေတာ့ မဆိုးဘူး။ ေရးေပးမယ်။ ကဲ. . .ဘာကို အဓိကထား
ေရးေပးရမှာ လဲ. . . ေြပာ"
"ဒုံးေဝးလှချည်လား ကိုပလာယာရယ်။ ေဟာဒီစာအုပ်မှာ ကန်ေတာ်
အပါအဝင် စာေရးဆရာ ငါးဦးရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဆရာတို အေပ ခုလို
ဘယ်သူ လာေရာက်သိတတ်သလဲ။
ကန်ေတာ်ပဲ သိတတ်တာ မဟုတ်ဘူး လားဗျာ။ ဒီေတာ့ ကန်ေတာ့်ဝ
တေကာင်းေကာင်း၊ ဗီဒီယို၊ ုပ်ရှင်ိုက်ရင် ေပါက်သွားိုင်တဲ့ အေကာ

င်း သာသာထိုးထိုးေလး ေြမာက်ပင့်ေရးေပးေပါ့ဗျာ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်
လား ကိုပလာယာ"
"ခင်ဗျား လာြပန်ပီေနာ်"
"ေဆာရီးဗျာ. . .ေဆာရီး။ ပါးစပ်အကျင့်ပါသွားလို ပါ။ စိတ်မရှိပါနဲ ။
ေရာ့. . .ခင်ဗျားတို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက် (၄၂)လမ်းကို ထွက်ဖို အတွ
က်"
ပလာယာသည် ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်ထံမှ ေငွစကအချိကို လက်
ခံရရှိသည့် ေနာက် ေဒါသ မာန်ဟု န်များ ချပ်ငိမ်းသွားကာ မျက်ှာြပင်
တစ်ခွင်လုံးမှာ လည်း ဆီးှင်းြမတိမ် သူရိန်မီးခိုးတို ကင်းစင်ပသွားသ
ည့်အလား။
၎င်းသည် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် "အချိန်ရှိပါေသးတယ် အာစရိရယ်။
အလုပ်ေလး လုပ်လိုက် ချင်ေသးတယ်"ဟု ကန်ပ်အား ေြပာဆိုလျက်
ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်၏ ဝတကို ဖတ်လိုက်၏။
ကန်ပ်သည်

ဘာမအလုပ်မရှိသည်

ှင့်

ပျင်းပျင်းဆိုသလို

ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့်၏ ဝတ အေပ၌ ခံစားေနေသာ တပည့်ေကျာ်
၏ မျက်ှာအမူအရာ ဘယ်သိုများ ရှိပါလိမ့်ဟု အကဲခတ်ချင် သည် ှင့်
မသိမသာ ခိုးကည့်ေနမိ၏။
ပထမ ပလာယာ၏ မျက်ခုံးှစ်ဖက်တို ပင့်သွား၏။
ဒုတိယ ေမးေကာကီးများ ေထာင်ထသွား၏။
တတိယ အံတို တင်းတင်းကိတ်လာက၏။
စတုတ ‘ေတာက်’ခနဲ အသံထွက်ကာ ေနာက်ဆုံး၌ ဝုန်းဆို လက်ထဲ
ရှိ စာအုပ်အား နံရံကို ပစ်ေပါက်လိုက်ရာ ကန်ပ်တို ၏ တိုက်ခန်းသည်

ကန်ထိုက်တိုက်ြဖစ်ရကား စာအုပ်၏ ထိခတ်မ ေကာင့် နံရံမှ ဖွားခနဲ
သဲစများ လွင့်စဉ်ကျလာေချ၏။
"ေဟ့ေကာင်. . .ဘာြဖစ်တာလဲ ပလာယာ"
"ေတာက်"
"ေြပာစမ်းပါကွာ. . .ပလာယာရဲ "
"ေတာက်. . . ေတာက်"
"ေဟ့ေကာင်. . .ဘာြဖစ်. . ."
"ေတာက်. . .ေတာက်. . .ေတာက်"
"ေနကွာ. . .မေြပာနဲ ေတာ့။ ကာရင် မင်း ‘ေတာက် ေတာက် ေတာ
က်’ ေကာင့် လူစင်စစ် ကေန ငါ ေခွးြဖစ်သွားလိမ့်မယ်"
သိုကလို ခပ်ဆတ်ဆတ် ေြပာ လိုက်ေလမှ ပလာယာသည် အသက်ဝ
င်လာသလို ြဖစ်ပီး. . .
"မိုက်ိုင်းလိုက်တာ အာစရိရယ်။ ဒီေကာင် သူခိုးအာစရိရဲ သူခိုး"
"ဟ. . .ဘာခိုးလို လဲ"
"အခု သူေပးဖတ်တဲ့ သူရဲ ဝတဟာ သူေရးတဲ့ ဝတမှ မဟုတ်တာဘဲ
။ အဲဒီဝတကို ကန်ေတာ် ေလထန်ကုန်းမှာ ထိုင်တုန်းက ဆရာဂျင်းပင်
ေပးဖတ်လို ဖတ်ရဖူးတယ်။ အဲဒါ ဂျင်းပင်ရဲ ဝတ ခင်ဗျ။ ဂျင်းပင်ရဲ ဝ
တ။ ဒါ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ေြပာင်ေြပာင်ေကာင်ဝင့် ေရးတယ်ြဖစ်သွား
သလဲ မသိဘူး။ ဒီေတာ့ သည် လို အမှ ိက်သိုက်မျိးကို ကန်ေတာ်တို အ
ယ်ဒီတာေတွအေနနဲ ရှင်းပစ်ရမယ်"
"ဘယ်လိုများ ရှင်းပစ်မှာ လဲ လုပ်စမ်းပါဦး"

"သင်း ေပးတဲ့ စာမူမှန်သမ လက်ခံဖတ်ြခင်းမြပဘဲ ြပန်ေပးဖို ေပါ့
"
"ဒါဆို သူ ဘာေပးေပး ြပန်ေပးမယ်ေပါ့"
"မှန်တာေပါ့ အာစရိ"
"ဒါဆို သူေပးခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံကိုေကာ ြပန်ေပး လိုက်ေလကွာ"
သည် ခဏ ပလာယာ၏ မျက်ှာသည် ချက်ချင်းဆိုသလို ေြပာင်းလဲ
သွား၏။ စပ်ဖီးဖီးလည်း ြဖစ်သွား၏။
"ဒါ. . .ဒါေတာ့ ေဆာရီးပဲ အာစရိ။ ဟိုစကားပုံလိုေပါ့ အာစရိရယ်။ ‘
ထွက်ပီးတဲ့ ဆင်စွယ် ဝင်တယ်မရှိ’ ဆိုတာေလ"
"အဟား. . .ဟား. . .ပိုင်လည်း ပိုင်ပါ့ တပည့်ရယ်"
သိုြဖင့်

ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက်သား

ကိုယ်စီကိုယ်င

ရယ်သွမ်းေသွးကပီးသည် ေနာက် ေသွးက ေတာင်းဆို လာပီြဖစ်သည့်
အတွက် အလုပ်ခန်းကိုပိတ်ကာ (၄၂) လမ်းသို ဦးတည်လိုက်ကပါ ေတာ့
သတည်း။

***

