နိဒါန်း
တစ်ခါက စေနေမာင်ေမာင်ဆိုေသာ လူထူးလူဆန်းကီးတစ်ဦး ရှိခဲ့
ဖူးပါသည် ။
သူသည် ခမ်းနားစွာ ေနထိုင်တတ်၏။
ထိုအတူ ြဖစ်သလိုလည်း ေနထိုင်တတ်၏။
သူသည် လွန်စွာရက်စက်၏။
ထိုအတူ လွန်စွာသနားကင်နာတတ်၏။
သူသည် သာမန်လူတို မကံဝံ့ မစည်ဝံ့ေသာအရာတို ကို အစဉ်သြဖင့်
ကံစည်တတ်၏။
ထိုေကာင့် သူ၏ အြဖစ်အပျက်များ သည် ကက်သီးေမွးညင်းထဖွယ်
ေကာင်း၏။
ရင်သပ်အံ့သဖွယ်ေကာင်း၏။
ေပျာ်ရင်ဖွယ်လည်းေကာင်း၏။
ေကကွဲေဆွးေြမ့ဖွယ်လည်းေကာင်း၏။
ဆွတ်ပျံကည်ူးဖွယ်လည်း ေကာင်း၏။
ထိုသူ၏ အေကာင်းကို အေသအချာသိေသာ မည်သူမဆို စာတစ်
ေစာင် ေပတစ်ဖွဲေရးလိုစိတ်ေပမည်မှာ အမှန်ပင်ြဖစ်သည် ။

ကန်ပ်သည် ထိုသူအေကာင်းကို အများ ပရိသတ်သို အသိေပးလိုက်
၏။
ဤသည် ပင် စေနေမာင်ေမာင် ေထုပတိြဖစ်သကဲ့သို ဤသည် ပင်
လင်

စေနေမာင်ေမာင်ှင့်

ပါပလူမျိး

ကိုးဆယ့်ကိုးဟူေသာ

ဝတဆန်းကီးြဖစ်ေပေတာ့သတည်း ။။
စာေရးသူ
တစ်ေနသ၌ ေြမနီကုန်းရှိ အဂိရတ်ဆရာခုနစ်ဦးတို သည် ၎င်းတို ၏
ဖားဖိုအနီး၌ စုေဝး၍ ထိုင်ကာ တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ေစာင့်ေမာ်ေနက
ေလ၏။ အေတာ်အတန်ကာေအာင် ေစာင့်ခဲ့ပီးေနာက် ဝတ်လုံေတာ်ရ
ေဟာင်း အဂိရတ်ဆရာက ၎င်း၏ အနီးရှိ ပင်စင်စား ရာဇဝတ်အုပ် အဂိ
ရတ်ဆရာအား …
“ဘယ်လိုလဲ ရာဇဝတ်အုပ်မင်းရယ်၊ ခင်ဗျားလူက လာမှာ ေသချာရဲ
လား” ဟု ေမး လိုက်ေလ၏။
“ေသချာပါတယ် ဝတ်လုံေတာ်ရမင်းရယ်၊ ဒီလူမျိးက ေြပာထားတဲ့ စ
ကားတစ်လုံးကို အလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့ လူပါ။ သူလည်း နာမည်တစ်လုံး
နဲ ေနတဲ့ လူပဲ။ ဘယ်… ဒီလိုလုပ်ပါ့မလဲ” ဟု ရာဇဝတ်အုပ်ပင်စင်စားက
ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ေကျာင်းအုပ်စရာကီးေဟာင်း အဂိရတ်ဆ
ရာက…
“နာမည်ကေတာ့ြဖင့် ကီးပါ့ဗျာ၊ ဟဲ…ဟဲ ေြပာေတာ့ဖိုးစိန်၊ ကေတာ့
ချိမိုင်မိုင်ဆိုတာမျိးလည်း ြဖစ်ေနပါဦးမယ်ဗျာ”ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုေနာက် ဗိောဆရာအလုပ်ကို ဗန်းြပ၍ ဘိန်းေရာင်းြခင်းြဖင့် ကီး
ပွားခဲ့ေသာ ြမန်မာေဆးဆရာအမည်ခံ ဦးေသာင်းေရွဆိုသူက…

“ကျပ်ကေတာ့ တယ်လည်း အထင်မကီးပါဘူးဗျာ၊ ခင်ဗျားလူ ဒွါသ
သိမ် တတ်မတတ် နည်းနည်းပါးပါး စမ်းကည့်ုံပါပဲ ရာဇဝတ်အုပ်မင်း
ရယ်”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ စာတတ်ထွန်းတင်ဟု ေခသည့် အ
ဂိရတ်ဆရာက…
“ကျပ်ရထားတဲ့ စာသုံးပိုဒ်ေလာက်ရွတ်ြပလိုက်ရင် ခင်ဗျားလူတက်
သွားိုင်ပါတယ်” ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ အဂိရတ်ဘုန်းကီးဂုုက…
“ဒကာတို ဟာကလည်း ုပ်ေသးမထွက်ေသးဘဲ ကိးဆွဲမေကာင်း
ဘူးလို ေြပာေနကတာပဲ၊ ထွက်တဲ့ အထိေစာင့်ဦး၊ ဆုံးေအာင်ကည့်လို
က်ဦး ပီးမှ ကိးဆွဲေကာင်းတယ် မေကာင်းဘူးေြပာသင့်တာေပါ့ ဒကာ
တို ရယ်၊ ဦးပင်းတို ကေတာ့ အေကာင်းေကာင်းအရာရာ တိုက်ဆိုင်ရ
င် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားတာပဲ၊ ဒါ့ေကာင့် ဒုန်ေတာ့ချ်တူးမတ်(ချ်)”ဟု
ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်ဟု ဆိုသည့် သေဘာ
ေဆးေရာင်းေသာ ကုလားလူမျိး အဂိရတ်ဆရာက သူ၏ မုတ်ဆိတ်ေမွး
ကို လက်ြဖင့်သပ်ရင်း…
“စစ်မေရာက်ခင်

ြမားမကုန်ေစချင်ဘူး၊

အဲဒါေကာင့်

ဦးပင်းဂုုေြပာတာကိုေတာ့ ကိုယ် သေဘာကျတယ်၊ ဒီလူလာပါေစဦး၊
သူကို ကျပ်တို က လုပ်ြပလိုက်မယ်၊ အဲဒီအခါကျမှ ကဲ…ခင်ဗျား ေငွထု
တ်ိုင်မလားလို ေမးမယ်၊ လုပ်ြပိုင်လျက်သားနဲ မှ ေငွမထုတ်ိုင်ရင်
ေတာ့ စေနေရာ ရာဟု ေရာ နားမလည်ဘူး။ ေနာစာနာမိ ငါမသိဘဲ၊ ကု
ပ်ကိုဆွဲပီး ဂျလဝါဟာငရဲကို ပိုရမယ်၊ အဲဒီကျမှ ‘ဘားဘား’ ေအာ်ပီး ဘို
င်ကီးရယ်၊ ကယ်ပါဦး ဆိုရင်ေတာ့ သူအတွက် သနားေသာအားြဖင့် မု
တ်ဆိတ်ေမွးသုံးပင် ခတ်ေပးလိုက်မယ်၊ ကျပ်ေြပာချင်တာကေတာ့ ဒါပဲ
”ဟု တစ်ေယာက်တစ်ေပါက်ဆိုသလို ကိမ်းဝါးေနကသည် ြဖစ်ရာ စေန

ေမာင်ေမာင်ှင့် ေတွဆုံရန် ပွဲစားလုပ်ေပးေသာ ရာဇဝတ်အုပ်ပင်စင်စား
ကိုစိန်လှသည် စိတ်အိုက်လျက် ရှိေနေလေတာ့၏။ ထိုအချိန်၌ မှာ ပင် ၎
င်းတို စုေဝးေနရာ သီရိေဇယျံ ဘုန်းကီးေကျာင်းဝင်းအဝင်ဝတွင် ေမာ်
ေတာ်ကားရပ်သံကားသြဖင့် အားလုံး၏ ဦးေခါင်းများ သည် ေကျာင်းဝ
င်းတံခါးဆီသို လှမ်းေမာ်ကည်ကေလ၏။ အေကာင်းစား ေမာ်ေတာ်
ကားေလးတစ်စီးသည် ေကျာင်းဝင်းေရှ၌ ရပ်ေနေလေတာ့၏။ ထိုေနာ
က် သပ်ရပ်စွာဝတ်ထားေသာ ကုလားလူမျိး ဒိုင်ဘာတစ်ဦးသည် ကား
ေပမှ ဆင်းလာကာ ေမာ်ေတာ်ကား၏ ေနာက်တံခါးကိုဖွင့်ေပးေလ၏။
ထိုအခါ ေမာ်ေတာ်ကားေပမှ အသက်သုံးဆယ့် ခုှစ်ှစ်အရွယ် အရပ်
အေမာင်းေကာင်း၍ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ေြပြပစ်လှေသာ ေယာက်ျားတ
စ်ဦးသည်

အဖိုးတန်

ကိးကီးချိတ်လုံချည်ကိုဝတ်လျက်

ပိုးြဖရင်ေစ့အကျကို ဆင်ြမန်းကာ ကားေပမှ ဆင်း လာပီးလင် ေကျာ
င်းဝင်းအတွင်းသို ဝင်မလာေသးဘဲ ေကျာင်းကီးှင့် တကွ ေကျာင်းပတ်
ဝန်းကျင်ကို ဣေရစွာ အကဲခတ်ကည့် လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက်
ေကျာင်းဝင်းတံခါးဆီသို ေလာက် လာပီးလင် စီးလာေသာ ကတီပါပုံ
ေတာ်ဖိနပ်ကို ခတ် လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ၎င်း၏ ဒိုင်ဘာသည် ေြပး
လာပီး ဖိနပ်ကိုေကာက်ကာ သိမ်း လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် ထိုသူသည်
ေကျာင်းဝင်းအတွင်း စီခင်းထားေသာ အုတ်လမ်းအတိုင်း လွန်စွာြမန်ြခ
င်း၊

လွန်စွာေှးေကွးြခင်း

စသည့်

အြပစ်ှစ်ပါး

ကင်းရှင်းေသာ

ေြခလှမ်းြဖင့် ေလာက်၍ လာေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ၎င်းအားေစာင့်ေမာ်
ေနကေသာ အဂိရတ်ဆရာခုှစ်ဦးတို ၏ ဦးေခါင်းတို သည် စစ်ဒရိန်း ြပ
သကဲ့သို ညီညာစွာ ေရွလျားကုန်က၏။ ရာဇဝတ်အုပ်ေဟာင်း ဦးစိန်လှ
သည် ထိုင်ရာမှ ထကာ ၎င်းထံသို ေြပး၍ ကိဆိုကာ ေခငင် လာေလ၏
။ ထိုသူသည် ရာဇဝတ်အုပ်ေဟာင်း ကိုစိန်လှှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ေလာက် လာ

ပီးလင် ၎င်းအားေစာင့်ေမာ်ေနေသာ လူများ အနီးသို ေရာက်ေသာအခါ
၌ ပရိသတ်ထဲတွင် သံဃာေတာ်တစ်ပါး ပါရှိေကာင်း ြမင်ေတွရလင် ၎
င်း၏ ကိးကီးချိတ်ပုဆိုးကို အားမမနာဘဲ ထိုင်၍ ဦးချ လိုက်ေလ၏။ ထို
ေနာက် ြပန်၍ ထ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ရာဇဝတ်အုပ်ေဟာင်း ကိုစိန်လှ
က…
“ေဟာဒါ ေကျာင်းအုပ်ကီးေဟာင်း ဦးေမာင်ကိုတဲ့ ၊ ေဟာဒါ ဝတ်လုံ
ေတာ်ရေဟာင်း ဦးအုန်းသန်းတဲ့ ၊ ေဟာဒါ သမားေတာ် ဦးေသာင်းေရွတဲ့
၊ ေဟာဒါ စာတတ်ဦးထွန်းတင်တဲ့ ၊ ေဟာဒီဦးပင်းက ဦးပင်း ဦးဂုု
တဲ့ ၊ ေဟာဒါ မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်တဲ့ ၊”ဟု အသီးသီး မိတ်ဆက်ေပးေလ
၏။ ဦးပင်းဂုုှင့် ဘိုင်ဆပ်မှ တစ်ပါး မိတ်ဆက်ခံရသူအားလုံးသည်
ေလးစားေသာအားြဖင့် မတ်တတ်ရပ်ကေလ၏။ ထိုေနာက်မှ ြပန်၍ ထို
င်ကေလ၏။ ထိုအခါ ကိးကီးချိတ်ှင့် ခန်ညားလှေသာလူက…
“ကျပ်စေနေမာင်ေမာင်ပါ”ဟု ေြပာလိုက်ပီးလင် ၎င်း၏ ရင်ဖုံးအကျ
အထက်ပိုင်းတွင် တွဲေလာင်းကျေနေသာ ေရွကိးကေလးကိုဆွဲလိုက်ရာ
ေရေရာင်အိတ်ကပ်နာရီကေလးတစ်လုံး ထွက် လာေလေတာ့၏။ ထိုနာ
ရီကေလး၏ ေရဖုံးကို ‘ေထာက်’ခနဲ ခလုပ်ှိပ်လိုက်ရာ အဖုံးကေလးသ
ည် ‘ဖျက်’ခနဲ လန်၍ ပွင့်သွားေလ၏။ သိုရာတွင် သူသည် နာရီကိုမက
ည့်ဘဲ ပရိသတ်ဘက်သို နာရီကိုလှည့်၍ ြပ လိုက်ေလ၏။ နာရီမှာ ရှစ်နာ
ရီတိတိထိုးေနေကာင်း အားလုံးေတွကရေလေတာ့၏။
“ကျပ်ေြပာထားတဲ့ နာရီမှာ ကျပ်ဟာ အတိအကျေရာက်ရှိခဲ့ပါတယ်
”ဟု စေနေမာင်ေမာင်က ေြပာဆိုကာ ခုံလွတ်တစ်လုံးတွင် ဝင်၍ ထိုင်
ေလ၏။ ထိုအခါ စာတတ်ထွန်းတင်က…
“ကျပ်တို နည်းနည်းေစာပီး ေရာက်ေနရေတာ့ အကာကီးေစာင့်ေန

ရတယ်

ထင်တာပါ။

အမှန်က

ဆရာကီးစေနေမာင်ေမာင်

ေနာက်မကျပါဘူး၊ ကျပ်တို ဘာသာ ကျပ်တို စိတ်ေစာေနကတာပါ”ဟု
အချင်းချင်းကို ေြပာသလိုှင့် ဝန်ခံ လိုက်ေလ၏။
စေနေမာင်ေမာင်လည်း ၎င်း၏ ေရေရာင်နာရီအဖုံးကေလးကို ‘
ေထာက်’ခနဲ ပိတ်လိုက်ပီး အိတ်အတွင်းသို ြပန်ထည့် လိုက်ေလ၏။ ထို
အခါ မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်က…
“စက်ုပ်များ ဟာ အချိန်အတိအကျ အလုပ်လုပ်တယ်လို အဂလိပ်မ
ဂဇ င်းတစ်ခ ုမ ှာ ဖတ်ရတယ်” ဟု မခိုးမခန်ေြပာကာ မုတ်ဆိတ်ေမွးကို
လက်ှင့် သပ် လိုက်ေလ၏။
“မှန်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဘိုင်ဆပ်ကို ေြပာချင်တာကေတာ့ မုတ်ဆိ
တ်ေမွးေကာင့် သာ ပိုပီး ခန်ညားမယ်ဆိုရင် ဆိတ်သိုးေတွကို ကျပ်တို
ပိုပီး

ေလးစားရလိမ့်မယ်”ဟု

စေနေမာင်ေမာင်က

ေြပာလိုက်ရာ

ဦးပင်းဂုုက ‘တခစ်ခစ်’ရယ်၍ …
“အေကာင်းေကာင်း

အရာရာေတာ့ေတွပီ၊

အရာရာအေကာင်းေကာင်း ြဖစ်ဖို ပဲလိုေတာ့တယ်” ဟု ေြပာ လိုက်ေလ
၏။ ထိုအခါ ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး ဦးေမာင်ကိုက…
“ကဲပါေလ၊ လိုရင်းကိစေြပာကရေအာင်၊ ေဟာဒီဘိုင်ဆပ်ကီးက
ေရကို လက်ယာကပ်နဲ ဖမ်းထားတဲ့ သူရဲ ဓာတ်လုံးနဲ ြပဒါးကို လုံေြခာ
က်ထိုးရင် ေရြဖစ်တယ်၊ အဲဒါကိုေတာ့ ရာဇဝတ်အုပ်မင်း ဦးစိန်လှအပါ
အဝင် ေဟာဒီက ကျပ်တို အားလုံးေတွပီး ြမင်ပီးပီ။ ဦးစိန်လှ ေြပာြပချ
က်အရဆိုလင် တကယ်ေရြဖစ်မြဖစ် ခင်ဗျားက ကည့်မယ်၊ ြဖစ်တယ်ဆို
ရင် ေငွအလုံးအရင်း ထုတ်ေပးမယ်ဆိုလို ကျပ်တို ဒီမှာ ေစာင့်ေနကတာ
၊ အဲဒါဟုတ်ရဲ မဟုတ်လား”ဟု ေမး လိုက်ေလ၏။

“ကျပ်က အဂိရတ်ပညာကလွဲပီး ကျန်တဲ့ ေလာကီပညာအားလုံးကို
အေတာ်ေလးှံှံစပ်စပ် လိုက်စားထားပီးသားပါ၊ ကျပ်ရဲ စိတ်ထဲမှာ
ကျပ်တို ြမန်မာေတွ စီးပွားေရးဘက်မှာ နိမ့်ကျေနတာကို မကည့်ချင်
ဘူးဗျာ၊ မြမင်ချင်ဘူးဗျာ၊ အဲဒါေကာင့် တကယ်လို များ ခင်ဗျားတို က
ေရြဖစ်တယ်ဆိုရင် ကျပ်က ေငွလိုသေလာက်ရှာေပးမယ်၊ ကျပ်တို ြမန်
မာေတွကို ကယ်ကရေအာင်ပါ။ ကျပ်အတွက် ေကးြပားတစ်ြပားေတာ
င် မလိုချင်ပါဘူး၊ ကျပ်အေနနဲ ေြပာရရင်ေတာ့ စေနေမာင်ေမာင်ဆိုတဲ့
လူဟာ ဒီတိုင်းထိုင်ပီး စားမယ်ဆိုရင်ေတာင် ဒီတစ်သက်ြဖင့် စားလို မ
ကုန်ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကျပ်တစ်ေယာက်တည်းစားလို မြဖစ်ေသးပါဘူး
ေလ၊ ကျပ်တို လူမျိးအားလုံး စားကရမယ်၊ ဝဝလင်လင်ြဖစ်ကရမယ်၊
အေရာင်ေတာက်ရမယ်၊ အဲဒီေစတနာပါ”ဟု စေနေမာင်ေမာင်ကေြပာ
လိုက်ရာ သမားေတာ် ဦးေသာင်းေရက…
“ဒွါသသိမ်မှာ က ဒုတာယမ်း၊ ေဆးဒန်း၊ လက်ချား၊ စိန်ြပဒါးနဲ ဟင်း
ိုင်း၊ သံကွပ်၊ သွပ်ှင့် ကံ့ေဘာ်၊ ဓာတ်ကိုေြမာက်၍ တစ်ပါးပါးကို ာဏ်
သွားြဖင့်သတ်၊ ဓာတ်ချင်းြဖတ်ေလာ့၊ မီးယပ်မီးေနသိပါေစလို ဆိုထား
တယ်ဗျ”ဟု စကားစ လိုက်ေလ၏။
ထိုအခါ စာတတ်ထွန်းတင်က…
“ထိန်ဝင်းေရဓာတ်၊ အေြခြမတ်သည့် နဝရတ်မျိး၊ လုပ်ိုးလုပ်စဉ်၊
တစ်နည်းထွင်အံ့၊ ေဘာ်စင်တစ်ကျပ်၊ ပါးလှပ်လှပ်ကို၊ ထပ်၍ ကပ်ေကး၊
ချစာေပးလျက်၊ ေဆး၊ ေကျာက်၊ ကန်၊ စိန်၊ ထသံပရာ၊ ရက်သတတွင်
ေစ့လင်ရပ်ေပါ့၊ ေနာက်ထပ်မှီးေဆး၊ ေဘာ်စုေရးကား၊ ေရေသွးနီြမန်း၊
ေကျာက်ေဆးဒန်းှင့် ၊ ြမင်းသီတလီ၊ ဟင်းိုင်းြခားပိုင်၊ မူလတစ်ဌာနသို
ဆိုထားတယ်ဗျ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ သမားေတာ်ဦးေသာင်းေရက…

“ မဟုတ်ဘူး ေလဗျာ၊ မှတ်သားစိမ့်ဌာ၊ နိဒါန်းြပာပိမ့်၊ နီဝါေရာင်ရှိန်၊
ေမှာင်မမှ ိန်သည် ၊ ဝရဇိန်လမ်း၊ လုပ်ထုံးလမ်းကားလို ကျမ်းမှာ ဆိုထား
တယ်မဟုတ်လား”ဟု ေြပာလိုက်ရာ စာတတ်ထွန်းတင်က
“ခင်ဗျားအခုရွတ်တဲ့ စာဟာ ေရလုပ်တဲ့ စာ မဟုတ်ဘူး ဗျ၊ မိုးကိးလု
ပ်တဲ့ စာကီး၊ ာဏ်ခါထိုးေဖာက်၊ ေရကိးေကာက်က၊ ေရာင်ေတာက်ရဲ
ရဲ ဆိုတဲ့ စာကို ရသလား”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ဦးေသာင်းေရ
က မျက်ှာကိုမဲ့၍ ေခါင်းကို တွင် တွင် ခါပီး…
“အခု ခင်ဗျားေြပာတာေတွဟာလည်း အိာစရိယအဆို မဟုတ်ဘူး
၊ အဲဒီေတာ့ ေဟာဒီမှာ နားေထာင်၊ စံကိုက်မှတ်ထင်၊ အရည်ဝင်ေသာ်၊ နီ
လွင်ဓာတ်မျိး လုပ်ိုးလုပ်ရန် တစ်နည်းြပအံ့၊ မီးမှန်မီးေန၊ သိတတ်ေစ၍
ဆိုတဲ့ စာကို ခင်ဗျားရသလား”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ စာတတ်
ထွန်းတင်သည် အိာစရိယ ကျမ်းလာ……. မှ ………အထိ ကျမ်းတစ်
အုပ်လုံးကို တုံကင်ေရစင် ေမာင်းသည့် အလား တဒုန်းဒုန်း၊ တဒင်းဒင်း
ှင့် ရွတ်ဆိုြပေလေတာ့၏။ ထိုသို ရွတ်ဆိုပီးေသာအခါ၌ စာတတ်ထွန်း
တင်သည် ဂုဏ်ယူဝံ့ကွားစွာြဖင့် စေနေမာင်ေမာင်၏ မျက်ှာကို ကည့်
လိုက်ေလ၏။ စေနေမာင်ေမာင်သည် သူ၏ ရင်ေစ့အကျအတွင်းမှ ပလ
က်တီနမ်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ စီးကရက်ဘူးကေလးအတွင်းရှိ စီးကရ
က်တစ်လိပ်ကိုထုတ်ကာ ထိုေခတ်က အလွန်နာမည်ကီးေသာ ယွန်ဆင်
မီးြခစ်ကေလးကို ‘ေထာက်’ခနဲ မီးြခစ် လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် စီးကရ
က်ကို မီးညိဖွာိက်လိုက်ပီး မီးခိုးများကို မတ်ထုတ်ရင်း…
“ကျပ်တို လူမျိးညံ့ေနတာဟာ ေဟာဒီအချက်ပဲ၊ ပညာရပ်တစ်ရပ်ကို
စာတိုေပစကေလးေတွ ရွတ်ပီး မှတ်ထားကတာကိုး၊ အဲဒါေလးေတွရွ
တ်ပီး ဟုတ်လှပီလို ထင်ေနကြပန်တယ်၊ အေနာက်ိုင်ငံက ေလာကဓာ

တ်ဆရာကီးေတွက

သူတို

လုပ်ငန်းနဲ

ပတ်သက်လို

စာတိုေပစေတွရွတ်ြပတယ်လို တစ်ခါမှ မကားဖူးဘူး၊ ဒါ့ေကာင့် သူတို
လုပ်ငန်းေတွဟာလည်း တစ်ေနထက်တစ်ေန၊ တစ်လထက် တစ်လ၊ တ
စ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ကီးထွားလာတာကိုး၊ ကျပ်တို မှာ ေတာ့ ဟိုစာေလး
ရွတ်လိုက်၊ ဒီစာေလး ရွတ်လိုက်နဲ အတိုအစကမတက်တဲ့ လူမျိးြဖစ်
ေတာ့မှာ ပါပဲဗျာ၊ တကယ်ကီးကျယ်တဲ့ ပညာဆိုရင် စာတိုေပစရွတ်ုံနဲ
မလုံေလာက်ဘူး၊

စာတိုေပစ

ေဘာင်ထဲမှာ

ပဲ

ရှိေနရင်လည်း

အဲဒီပညာကီး ကျယ်မှာ မဟုတ်ဘူး ”ဟု ေြပာလိုက်လင် စာတတ်ထွန်း
တင်မျက်ှာသည် နီြမန်းသွားေလေတာ့၏။ ထိုအခါ စာတတ်ထွန်းတင်
က…
“ဒီမှာ စေနေမာင်ေမာင်၊ ခင်ဗျား ဒီစာမျိးေတွေလာက်ကို အာဂုံေဆာ
င်ထားဖို လွယ်တယ်မှတ်လို လား၊ ဒီစာကို ခင်ဗျားမရလို ေြပာတာမဟု
တ်လား”ဟု ြပန်၍ ေြပာေလ၏။
ထိုအခါ စေနေမာင်ေမာင်က မခိုးမခန်ြပံးကာ …
“ခင်ဗျားရယ်၊ ေဟာဟိုက ဦးေသာင်းေရဆိုတဲ့ လူရယ် ှစ်ေယာက်
ေပးတယ်၊ ကျပ်က တစ်ေယာက်တည်း၊ ံးတဲ့ လူ နားရွက်ဆွဲေကး
ေတာင် ရွတ်ြပလိုက်ချင်ေသးတယ်၊ ကဲပါေလ တြခားစာထားလို ခင်ဗျား
ရထားတဲ့ အိာစရိယကိုပဲ အစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ ဖင်ကေနေခါင်းကို
ြပန်ရွတ်ြပလိုက်ဦးမယ်”ဟု ဆိုကာ ေနာက်ဆုံးပိုဒ်မှ ေန၍ ဒုတိယေနာ
က်ဆုံး၊ တတိယေနာက်ဆုံးစသည် ြဖင့် နမူနာေပးသည့် အေနြဖင့် စေန
ေမာင်ေမာင်က ရွတ်ြပလိုက်ပီးလင် စာတတ်ထွန်းတင်၏ မျက်ှာကို မ
ခိုးမခန် ကည့် လိုက်ေလ၏။ ထိုသိုကည့်ပီးေနာက် စေနေမာင်ေမာင်က
…

“အရွတ်ဟာအရွတ်ပဲ စာတတ်ကီးေရ၊ အရွတ်ဟာ အသားေလာက်
မေကာင်းဘူး။ ကဲ … အသားေလးကည့်ရေအာင် ဘိုင်ဆပ်က ြပေပ
ေတာ့ဗျာ”ဟု

ေြပာလိုက်ရာ

ဘိုင်ဆပ်သည်

သူ၏

လည်ပင်းတွင်

အိတ်ံကိးြဖင့်ဆွဲထားေသာ ဓာတ်လုံးကို တိုတေသထုတ်၍ စေနေမာ
င်ေမာင်၏ လက်သို ေပး လိုက်ေလ၏။
စေနေမာင်ေမာင်သည်

ထိုဓာတ်လုံးကို

ကည့်သည်

ဆိုုံေလးကည့်ပီး ဘိုင်ဆပ်ကို ြပန်ေပး လိုက်ေလ၏။ ဘိုင်ဆပ်သည် အ
နီးရှိ လုံတစ်ခုတွင် ဓာတ်လုံးကိုထည့်၍ ဖို၌ တင်ေလေတာ့၏။ ထိုေနာ
က်တွင် ကား လက်ချားေပါက်ြခင်း၊ မီးြပင်းထိုးြခင်း၊ အခိုး၊ အေရာင်က
ည်ြခင်းတို ကို ြပလုပ်ေလ၏။ ပီးလင် လုံကို သံညပ်ြဖင့်ကိုင်၍ ချပီး အ
နည်းငယ်ေအးေစ၍ ြပဒါးကိုေလာင်း၏။ ထိုေနာက် ဖိုသိုြပန်တင်ြပန်၏။
ထိုေနာက် ဦးပင်းဂုုက မီးေရာင်ကိုကည့်၍ …
“နီေသာအဆင်း၊ ြဖေသာအခိုး၊ လာေနပီ။ အဲဒါဆိုရင် အထဲမှာ
ေကာလီြဖစ်ကုန်ပီ၊ ေကာလီြဖစ်ရင် မိခင်အလုံးက ပဋိသေတည်ပီး
ကိတ်ကိုေမွးေတာ့မယ်”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ဘိုင်ဆပ်လည်း ထိုလုပ်င
န်းကို သုံးနာရီကာေအာင် လုပ်ရေလ၏။ ထိုေနာက် လုံကိုေအးေစပီးလ
င် ဓာတ်လုံးကို ထုတ်လိုက်ရာ ဓာတ်လုံး၌ အဝါေရာင်အဖတ်တချိ ကပ်
ေနသည် ကို ေတွရေလ၏။ ထိုအခါ ြမန်မာသမားေတာ်ကီး ဦးေသာင်း
ေရက…
“အဆင်းအား၊

အလင်းအား၊

အကာအားေတွ၊

ဝဏအားေတွကလည်း အြပည့်ပါပဲ စေနေမာင်ေမာင်ေရ၊ ကည့်စမ်းပါ
ဦး”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဘိုင်ဆပ်သည် ဓာတ်လုံးကို ဇာဂနာြဖင့်ညပ်၍ သံ
လက်သည်းေစာင်းကေလးြဖင့် ြခစ်လိုက်ရာ အဝါဖတ်ကေလး ှစ်ဖတ်၊

သုံးဖတ်ကျ လာေလ၏။ ထိုအဝါဖတ် ကေလးများကို ေရချိန်ေသာ ချိန်ခွ
င်၌ တင်၍ ချိန်ရာ ေရွးကေလး တစ်ေရွးပင် မြပည့်ေကာင်းေတွရေလ
၏။
ထိုေနာက် ဦးပင်းဂုုသည် ထိုအဝါဖတ်ကေလးကို ယူကာ မှတ်
ေကျာက်တွင် တင်၍ တိုက် လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် ထိုမှတ်ေကျာက်ကို
ယူကာ ငရဲမီးအဖုံးကိုဖွင့်၍ ပုလင်းအဖုံးတွင် ကပ်ေနေသာ ငရဲမီးြဖင့် မှ
တ်ရာကိုပွတ် လိုက်ေလ၏။ ပီးလင်…
“ြမင်တယ်မဟုတ်လား ဒကာကီး စေနေမာင်ေမာင်ရဲ ၊ ေလာင်မီးလဲ
ခံတယ်ဗျ”ဟု ဂုုက ေြပာလိုက်ရာ စာတတ်ထွန်းတင်က…
“ေလာင်မီးတင်ဘယ်ကမလဲ၊ ေဘာ်ှစ်ဆနဲ ကပ်ပီး အမ်ဆီချက်ရင်
ေတာင်မှ ဘာမှ မြဖစ်ဘူး၊ အချက်ခံတယ်ဗျ၊ အေခါက်ဗျ၊ အေခါက်၊ ပုရ
ပိုက်အေခါက်ဆိုတာ ဒါမျိးပဲ”ဟု ေြပာကာ စေနေမာင်ေမာင်၏ မျက်ှာ
ကို ကည့် လိုက်ေလ၏။ ထိုအချိန်၌ စာတတ်ထွန်းတင်သာမက အားလုံး
ေသာလူတို ၏ မျက်ှာသည် စေနေမာင်ေမာင်၏ မျက်ှာကို ကည့်ေန
ေလ၏။ ထိုအခါ စေနေမာင်ေမာင်က ြပံး လိုက်ေလ၏။
“ြဖစ်တယ်ဆိုတဲ့

သေဘာေတာ့

ေတွပါပီဗျ၊

ဒါေပမဲ့

ဒီလိုမန်တိမန်ဝါး ြဖစ်ုံေလာက်နဲ ဘယ်လိုကယ်မတုံး၊ ခင်ဗျားတို ြဖစ်
တဲ့ ေရနဲ ြမန်မာြပည်ထားလို ဗျာ၊ မုဆိုးမအိမ်က ကွက်ကိုေတာင် အစာ
ဝေအာင်ေကးလို ရပါ့မလား၊ ဘာြဖစ်ြဖစ် နည်းရင် အာနိသင်မရှိဘူးဗျ၊
လူကိုေသေစိုင်တဲ့ အဆိပ်ဆိုပါေတာ့ဗျာ အင်မတန်အချိးအစားနည်းရ
င် ဘာမမြဖစ်ဘူးဗျ၊ ဒါေလးကိုကည့်ပီး ခင်ဗျားတို ဝိုင်းပီး ပီတိေတွြဖစ်
ေနကတာကိုးဗျ။ အစားပျက်၊ အအိပ်ပျက် မီးအပူခံ သက်သက်ေတွပါ
လား၊ ဒါေပမဲ့လည်း ေလ အဂိရတ်ဆရာတစ်ေသာင်းမှာ တစ်ေယာက်

ေတာင် ဒီလိုမြဖစ်ေတာ့ ခင်ဗျားတို ဘက်ကကည့်ရင် ဂုဏ်ယူသင့်ပါတ
ယ်။ ဒါေပမဲ့ ကျပ်ဘက်ကကည့်ရင်ေတာ့ ရယ်စရာကီးြဖစ်ေနတယ်။ ဒီ
ေလာက်ကေတာ့ဗျာ အဂိရတ်တတ်ဖို မလိုပါဘူးဗျ။ ဘယ်ေြမာင်းမှာ
သွားကျင်ကျင်ရပါတယ်။ ကဲေလ… ဒီလိုတကူးတက လုပ်ြပတာကိုပဲ
ကျပ်က ေကျးဇူးတင်လှပါပီ။ ကဲ ကဲ … အားလုံးကို ကျပ်အိမ်လိုက်ဖို ဖိ
တ်ေခပါတယ်။ ဧည့်ဝတ်ြပချင်လို ပါ”ဟု ဆိုကာ စေနေမာင်ေမာင်သည်
ထိုင်ရာမှ ထ, လိုက်ေလ၏။ ထိုအချိန်မှာ ပင် တိုင်စီကားှစ်စီးသည်
ေကျာင်းေရှသို ေရာက် လာေလေတာ့၏။
“ကဲ…မိတ်ေဆွအားလုံး အဲဒီကားေပတက်ကေပေတာ့”ဟု ဆိုကာ
စေနေမာင်ေမာင်သည် ေရှမှ ထွက်၍ ၎င်း၏ ေမာ်ေတာ်ကားကီးေပသို
တက်၍ သွားေလေတာ့၏။ ကျန်လူများမှာ ေမာ်ေတာ်ကားှစ်စီးေပသို
လူစုခွဲ၍ တက်ကေလ၏။ စေနေမာင်ေမာင်၏ ကားက ေရှမှ သွား၍ ကျ
န်ကားှစ်စီးက ေနာက်မှ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်က
…
“ဟီဟိ…ကားေတွ အတန်းလိုက်ကီး ေမာင်းသွားေနတာ တုတ်မဂ
လာေဆာင်ကျေနတာပဲ၊ စေနေမာင်ေမာင်ဆိုတဲ့ လူကြဖင့် အေြပာအဆို
တယ်လည်း တင်တင်စီးစီးရှိပါလား၊ မဟုတ်မှ လွဲေရာ ေဆွေတာ်မျိး
ေတာ်ထဲက မှတ်တယ်”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။
စေနေမာင်ေမာင်၏ ကားသည် ေရှမှ သွား၍ ကန်ေတာ်ကီးေစာင်း
ကိုပတ်၏။ ထိုေနာက် ကျိကဆံလမ်းအတိုင်း ချိး၍ ဝင်ကာ ကုလားဗလီ
တစ်ခုှင့် အဂလိပ်ဘုရားေကျာင်းတစ်ခုကို ေကျာ်ပီးေနာက် လွန်စွာကျ
ယ်ဝန်းေသာ ြခံကီးတစ်ခုထဲသို ဝင်ေလ၏။ ထိုအခါ ေဂရခါးအေစာင့်
တစ်ဦးက သံပန်းတံခါးကီးကို လာ၍ ဖွင့်ေပးပီးလင် ဆလံေပးလိုက်သ

ည် ကို အားလုံးက ြမင်လိုက်ရေလ၏။ ေနာက်ကားှစ်စီးလည်း စေန
ေမာင်ေမာင်၏ ကားေနာက်မှ ကပ်၍ ဝင်ခဲ့ေလ၏။ ထိုေနာက် စေနေမာ
င်ေမာင်ကားသည် ြခံကီးအတွင်းရှိ အိမ်ကီး၏ ဆင်ဝင်ေအာက်၌ ရပ်
ေလ၏။ ထိုအခါ အကျအြဖ၊ ေဘာင်းဘီအြဖဝတ်ဆင်ထားေသာ ကု
လားအေစခံတစ်ဦးသည် ကားတံခါးကိုလာ၍ ဖွင့်ေပးပီးေနာက်…
“ဆလံမာေရးကွန်းဆပ်”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် စေနေမာ
င်ေမာင်သည် ကားေပမှ ဆင်းပီးလင်…
“ဦးပင်း ကွပါဘုရာ့ကွပါ၊ ကျန်တဲ့ မိတ်ေဆွကီးများ လည်း ကွက
ပါခင်ဗျ”ဟု ေြပာဆိုကာ ၎င်းကပင် ဦးေဆာင်ပီး ထမင်းစားခန်းဆီသို
ေခသွားေလ၏။

အဂိရတ်သမားခုနစ်ဦးသည်

အိမ်ကီးတစ်ေလာက်

ခင်းထားေသာ ေကာ်ေဇာ်နီကီးေပသို ေလာက်သွားရေသာအခါ ၎င်းတို
စီးထားေသာ ဖိနပ်များကိုကည့်ကာ ေကာ်ေဇာကို အားနာေလေတာ့၏။
ထမင်းစားခန်းသွားရာ လမ်းတစ်ေလာက်တွင် မတ်တတ်ေကွပန်းအိုးှ
င့် တွဲလွဲကျေနေသာ ပန်းွန်ပန်းွယ်များကို လည်းေကာင်း၊ မျက်ှာကျ
က်တွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ဖန်ပဒိုင်းှင့် မီးလုံးမီးသီးများကို လည်း
ေကာင်း ကည့်က၏။ ထိုသူတို အသီးသီးစိတ်၌ “လူေနအိမ်မှ ဟုတ်ရဲ
လား၊ နန်းေတာ်များ လား”ဟု ေတွးထင်ကကုန်၏။
ထမင်းစားခန်းအတွင်းသိုေရာက်လင်မူ ကီးမားေသာ စားပွဲကီးှင့်
လှပခန်ညားေသာ ကုလားထိုင်များ အစီအရီချထားသည် ကို ေတွရေပ
၏။

ထိုထမင်းစားခန်း၌

လည်း

ပန်းကန်ခွက်ေယာက်များ

ှင့်

ပ်ေထွးြခင်းမရှိဘဲ နံရံ၌ (RA) အာရ်ေအေခ အဂလန်ြပည်ေတာ်ဝင်
ပန်းချီဆရာများ ၏ လက်ရာ ပန်းချီကားများ ြပည့်ှက်ေနေလေတာ့၏။
ထိုေကာင့် အများ သူငှာ၏ ထမင်းစားခန်းကဲ့သိုမဟုတ်ဘဲ ပန်းချီြပခန်း

အတွင်းသို ေရာက်ေနသည့် အလား ခံစားဖွယ်ရာ ရှိေနေလေတာ့၏။ ထို
အခါ ပန်းချီကားှင့် လွန်စွာမနီးစပ်ေသာ ြမန်မာေဆးဆရာဦးေသာင်း
ေရက … ေဟာဟို ပန်းချီကားက ေဆးေတွအထူကီးပဲဗျ၊ သေဘာေဆး
အေတာ်ကုန်မယ်ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဝတ်လုံေတာ်ရမင်း ဦးအုန်းသန်းသ
ည် မျက်ှာပျက်သွားေလ၏။ ထိုြပင် ၎င်း၏ ကိုယ်စား ရှက်လည်း ရှက်
သွားေလ၏။ သိုရာတွင် မိမိဘာသာ ေကာင်းသည် ဟု မှတ်ယူ၍ ေရှ
ေနာက်မဆင်မြခင်ေြပာတတ်ေသာ

ြမန်မာေဆးဆရာဦးေသာင်းေရသ

ည် …
“ကျပ်တို ရွာမှာ ဘုန်းကီးပျံကျရင်ဆွဲတဲ့ စပ်ဆရာတစ်ေယာက်ရှိတ
ယ်၊ ဒီထက်လက်ရာေကာင်းတယ်၊ အနီဆိုရင်လည်း ဒီလိုမှ ိင်းတိမှ ိင်း
တိုင်းမျိး မဟုတ်ဘူး ၊ ဟသာြပဒါးလိုနီေနတာ၊ အဝါဆိုရင်လည်း ဒီလို မ
ဟုတ်ဘူး ၊ နွင်းလိုဝါေနတာ၊ သူေရးတဲ့ ေဆးက ေကာင်းပါ့ဗျာ၊ ကျပ်
လည်း ပိုက်ဆံရှိရင် အဲဒီစပ်ဆရာကိုေခပီး ေရးခိုင်းရဦးမယ်”ဟု ေြပာ
လိုက်ရာ ရာဇဝတ်အုပ် ဦးစိန်လှသည် သည်းခံ၍ မေနိုင်ေတာ့ဘဲ…
“ဒီမ ှာ ဦးေသာင်းေရရ၊ ဒါအဂလန်က လက်ရာေတွဗျ၊ နယ်နယ်ရရ
လက်ရာေတွ မဟုတ်ဘူး ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေဆးဆရာ ဦးေသာင်းေရ
က…
“သူတို လည်း အဂလန်မှာ ဘုန်းကီးပျံေလာင်တိုက်ေရးတဲ့ လူေတွ
ေနမှာ ေပါ့ဗျာ၊ ေဆးကေတာ့ ကျပ်တို ရွာက စပ်ဆရာကို မမီတာအမှန်
ပဲဗျ၊ ဘယ်မီမလဲဗျာ၊ ကျပ်တို တိုင်းြပည်က ဝိဇာရှစ်ေသာင်းေစာင့်တဲ့ တို
င်းြပည်ကိုးဗျ၊ သူတို က မိစာဒိိတိုင်းြပည်ဆိုေတာ့ ေြမဆီသဇာမေကာ
င်းဘူးဗျ၊ ေဆးဆိုတာက ေြမနီေြမဝါေတွနဲ လုပ်ရတာ၊ ဒါေကာင့် မိုလို
သူတို ေြမဆီေြမဝါေတွမှာ သဇာဓာတ်မပါေတာ့ မန်တိမန်ဝါး ြဖစ်ေန

တာေပါ့ဗျာ၊ ကျပ်တို ဆီကေလာက် အေရာင်မေတာက်ဘူးေပါ့”ဟု ေြပာ
လိုက်ေလ၏။ ထိုအချိန်၌ မှာ ပင် စေနေမာင်ေမာင်၏ ဘတလာဟိလူ
ငယ်တစ်ေယာက် ေရာက်ရှိ လာပီးလင် စေနေမာင်ေမာင်အား အဂလိပ်
ဘာသာြဖင့်ပင်…
“အမိန်ရှိပါ”ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ စေနေမာင်ေမာင်က အဂလိပ်
ဘာသာြဖင့်ပင် …
“ဧည့်သည် တစ်ဦးချင်းရဲ အကိက်ကို မင်းဘာသာ မင်းေမးပီး
ေဆာင်ရွက်ေပေတာ့၊ ေလာေလာဆယ် ငါ့အတွက်ေတာ့ ခရမ်းချဉ်သီး
ေဖျာ်ရည်တစ်ခွက် ေသာက်ချင်တယ်”ဟု ေြပာလိုက်လင် ဘတလာသည်
အခန်းအြပင်ဘက်သို သွက်လက်စွာထွက်သွားပီး စားပွဲထိုးအား ခရမ်း
ချဉ်သီးေဖျာ်ရည်ယူခဲ့ရန် မှာ ကား လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် ဘတလာသ
ည် ြပန်ဝင် လာပီးလင် ဝတ်လုံေတာ်ရ ဦးအုန်းသန်းအား လွန်စွာပီသ
ေသာ ြမန်မာအသံထွက်ြဖင်…
့
“ဂုဏ်သေရရှိ

လူကီးမင်းခင်ဗျား၊

လူကီးမင်းသုံးေဆာင်လိုတဲ့

အေဖျာ်ယမကာနဲ အစားအေသာက်ကို အမိန်ရှိေတာ်မူပါ၊ ကန်ေတာ်
လူကီးမင်းအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးပါရေစ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဝတ်လုံ
ေတာ်ရ ဦးအုန်းသန်းက အဂလိပ်ဘာသာစကားြဖင့် ေအာက်ပါအဓိပါယ်
အတိုင်း ေြပာ လိုက်ေလ၏။
“မင်းသင့်ေတာ်တာပဲ လုပ်ခဲ့ပါကွယ်”
ထိုအခါ ဘတလာကေလးသည် ခါးကိုတ်၍ အိုအေသေပးပီး
ေနာက် ရာဇဝတ်အုပ်ေဟာင်း ဦးစိန်လှအား ေမးြမန်းေလ၏။ ဦးစိန်လှ
လည်း ဝတ်လုံေတာ်ရကီးနည်းတူ ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ဘတ
လာသည် ဦးပင်းဂုုဘက်လှည့်၍

“ဆရာေတာ်ဘုရားလည်း

အမိန်ရှိေတာ်မူပါ”ဟု

လက်အုပ်ချီ၍

ေလာက်ထားလိုက်ရာ ဦးပင်းဂုုက…
“ငါတို ရဟန်းဆိုတာ ဝိနည်းရှိသကွဲ၊ ဒကာတို ကပ်လှချင်တာကပ်
လှပါ”ဟု မိန်ေတာ်မူလိုက်ရာ ဘတလာကေလးက…
“သင့်ြမတ်လှပါပီဘုရား၊ တပည့်ေတာ်အရှင်ဘုရားနဲ သင့်ေလျာ်တဲ့
ခဲဖွယ်ေဘာဇဉ်ကို ြပင်ဆင်ပီး ကပ်လှပါ့မယ်ဘုရား”ဟု ေလာက်ထား
ေလ၏။ ထိုေနာက် မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်က…
“တွန်ဟိစတန်နီခါနာ၊ ပကားစက်တီဟိုး (မင်းငါ့အတွက် ဟိထ
မင်းဟင်း လုပ်ေပးိုင်မလား ” ဟူ၍ ေြပာလိုက်ရာ ဘတလာကေလးက
ခါးကိုတ်၍ ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း အမူအရာှင့် ြပ လိုက်
ေလ၏။ ထိုေနာက် ဆရာဦးေသာင်းေရဘက်သို လှည့်ကာ…
“ဂုဏ်သေရရှိလူကီးမင်းခင်ဗျား၊ လူကီးမင်းအတွက် အစားအေသာ
က်များ မှာ ေပးပါရေစ၊ အမိန်ရှိပါ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဦးေသာင်းေရက…
“ကုလ ားမျိးေြခာက်ဆ ယ်ထ ဲမ ှာ မင်းအယဉ်ေကျးဆုံးပဲ”ဟု ေြပာလို
က်ရာ ဘတ လာေလးက…
“လူကီးမင်းသုံးေဆာင်လိုတဲ့

အေဖျာ်ယမကာနဲ

အစားအေသာက်များကို အမိန်ရှိပါ”ဟု ထပ်မံ၍ ေြပာြပန်ေလ၏။
“ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ မင်းတို အိမ်မှာ ထမင်းကမ်းကျန်ေသးလား၊ ကျန်ရင်
ပဲြပတ်နဲ နယ်ခဲ့ကွာ၊ ကက်သွန်နီဥကီးှစ်လုံးလည်း အခွံမခွာပဲထည့်ခဲ့
ေဟ့၊ ပီးေတာ့ ေရေွးကမ်း ကျကျေပါ့ကွာ၊ ဒီအချိန်က ေတွကရာ စား
လို မေကာင်းဘူးကွ၊ ေတေဇာအဗဏ ြဖစ်တတ်တယ်၊ တက်စာေရာ၊
သက်စာေရာ ှစ်ပါးလုံးမေကာင်းဘူး၊ ဒီအချိန်ြဖစ်ရင် တစ်စွယ်လွန်၊ တ

စ်စွယ်ပျက် ေရာဂါေတွများ တယ်”ဟု ဦးေသာင်းေရက ေြပာလိုက်ရာ ဘ
တ လာေလးက
“ထမင်းကမ်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ပူပူေွးေွးချက်ထားတဲ့ ထမင်းနဲ
ပဲြပတ်ကို ရေအာင်စီမံေပးပါ့မယ်…”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဦးေသာင်းေရက
…
“သာဓုကွာ၊ သာဓု…သာဓု”ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ဘတလာ
ကေလးသည် စာတတ်ထွန်းတင်ဘက်သိုလှည့်ကာ…
“လူကီးမင်းခင်ဗျား၊ လူကီးမင်းသုံးေဆာင်လိုတဲ့ အာဟာရတို ကို အ
မိန်ရှိပါ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ စာတတ်ထွန်းတင်က
“ေလးပါးေသာ အာဟာ အာဟာရ၊ ဝိဘတ် ဝိာဏ်ြဖစ်ေသာ တရား၊
တရားအစိုတို ကို ဖျက်အပ်ေသာ ဝိာဏအာဟာရ၊ ေစ့ေဆာ်မ ေစတနာ
အာဟာရ၊ အေတွအထိ ဖဿာအာဟာရ၊ အင်း… အာဟာရသုံးမျိးပဲ ရှိ
ပါေသးလား၊ တစ်ပါးက ဘာပါလိမ့်”ဟု ထစ်ေနစဉ်ပင် ဘတ လာေလး
က…
“ကဗလီကာယ အာဟာရပါ လူကီးမင်း”ဟု ေထာက်ေပးလိုက်ရာ
စာတတ်ထွန်းတင်က…
“ေအး… ကဗလီကာယ အာဟာရမျိးထဲက သုံးေဆာင်မယ်ကွာ၊ အဲဒီ
ေတာ့ ိုအရသာငါးမျိးမှာ ‘ခီရ’မည်ေသာ ိုစိမ်း၊ ိုကျက်ကိုဖယ်၊ ဒဓိမ
ည်ေသာ ဒိန်ခဲကိုချိန်၊ ဋကမည်ေသာ ရက်သဲ့ေရကည်ကိုလည်း ငါမလို
ဘူး၊ သဗမည်ေသာ ေထာပတ်ကိုေတာ့ မပါေစနဲ ၊ အင်း… ငါ့ဟာ
ေလးမျိးေတာ့ြပည့်ပီး တစ်မျိးကျန်ေသးတယ်”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဘတ
လာေလးက…

“နဝနီေတမည်တဲ့ ဆီဦးပဲ ကျန်ေတာ့တယ် လူကီးမင်း”ဟု ေြပာလို
က်ရာ…
“ေအး…ိုကြဖစ်တဲ့ ဆီဦးနဲ တိသုဇတမျိး”ဟု စာတတ်ထွန်းတင်က
ဆိုလိုက်ရာ…
“ေကာင်းပါပီလူကီးမင်း၊ ဖာလာ၊ ကရေဝး၊ သစ်ကံပိုးပါခင်ဗျ”ဟု
ဘတ လာေလးက ေြပာ လိုက်ေလ၏။
“အဲဒါကို ကုလားပဲြပတ်ပီးေကာ်ကွာ၊ ဒါနဲ ေနစမ်းပါဦးကွ၊ မင်းက
ကုလားလူမျိးစားဖို ဒီထမင်းချက်ဆိုပါေတာ့”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဘတ
လာက…
“ဒီလိုေြပာရင်လည်း ရပါတယ် လူကီးမင်း၊ မျိးိုးစဉ်ဆက်မှ ဆင်း
သက်လာြခင်း၊ ချက်နည်းြပတ်နည်းကျမ်းများကိုတတ်ြခင်း၊ မိန်ရှက်ဖွ
ယ်တို ကို ကိုယ်တိုင်ြပလုပ်တတ်ြခင်း၊ ချက်ေရးြပတ်ေရးစီမံရာ၌ သူတ
စ်ပါးကို မျက်ှာမလဲ၊ ကိုယ်တိုင်ကံပီး ချက်ြပတ်စီမံရာမှာ ကံစည်ေဝဖ
န်တတ်ြခင်းဆိုတဲ့ ရာဇနီတိလာ စားေတာ်ကဲအဂါငါးပါးနဲ ညီွတ်တဲ့
ကန်ေတာ်တိုလို စားေတာ်ကဲမျိး ခုေခတ်ကာလမှာ အင်မတန်ရှားပါးေန
ပါပီ။ လူကီးမင်းအလိုရှိတဲ့ ဆီဦးနဲ ေကာ်တဲ့ ကုလားပဲေကာ် ရပါေစမ
ယ့်”ဟု ေြပာဆိုကာ စာရွက်တွင် ေရးမှတ်ထွက်သွားမည်အြပ၌ စာတ
တ်ထွန်းတင်က…
“ဒီေကာင်ာဏ်ေကာင်းတယ်၊ အိာစရိယ တစ်အုပ်လုံး အကျက်ခို
င်းရရင် ေကာင်းမယ်”ဟု ေြပာလိုက်ရာ စေနေမာင်ေမာင်က…
“ိုဘီယမ်… ရွတ်ြပလိုက်စမ်း”ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဘတ လာေလးို
ဘီယမ်သည် အိာစရိယကျမ်းကို ေထာင်းေထာင်းေကေအာင် ရွတ်ြပ
လိုက်ရာ အဂိတ်ရတ်ဆရာခုနစ်ဦးသည် စေနေမာင်ေမာင်၏ ဘတလာ

အား

ေငးေမာကည့်ေနကေလေတာ့၏။

ထိုအချိန်၌

မှာ

ပင်

သန်ြပန်စွာ ဝတ်ဆင်ထားေသာ စားပွဲထိုးတစ်ဦးသည် စေနေမာင်ေမာင်
ေသာက်ရန် ခရမ်းချဉ်သီးေဖျာ်ရည်ခွက်ကို လာေရာက်ချေပးေလေတာ့
၏။ အဂိရတ်ဆရာ ခုနစ်ဦးသည် ိုဘီယမ်ကို ေငးေမာကည့်ရာမှ စေန
ေမာင်ေမာင်၏
မျက်စိေရာက်သွားကပီး

ခရမ်းချဉ်သီးေဖျာ်ရည်ခွက်ဆီသို
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး

လက်ကုတ်လိုက်ကေလ

ေတာ့၏။ အဘယ့်ေကာင့် ဆိုေသာ် အကီးစားေြမာင်ဖန်ခွက်သဖွယ် ခ
တ်လုပ်ထားေသာ ေရခွက်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ထိုအချိန်မှာ ပင် ဆ
ရာဦးေသာင်းေရအတွက် ပဲြပတ်ှင့် နယ်ထားေသာ ထမင်းပန်းကန်သ
ည် ေရာက်ရှိ လာေလေတာ့၏။ သန်ြပန်စွာ ေရေဆးထားေသာ ကက်သွ
န်နီဥှစ်လုံးကိုလည်း ေရပန်းကန်ှင့် ထည့် လာေလ၏။ ထမင်းပန်းက
န်မှာ လည်း ေရအတိပီးေနေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ဦးေသာင်းေရက ၎င်း
၏ အိတ်အတွင်းမှ မှတ်ေကျာက်ကိုထုတ်၍ မှတ်ေကျာက်တိုက်ကည့်
ေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ဦးပင်းဂုုက…
“ေလာင်မီးပါတယ်ေဟ့။

စားကည့်မလား”ဟု

ဆိုကာ

၎င်း၏

သကန်းေရာင်လွယ်အိတ်အတွင်းမှ ငရဲမီးပုလင်းကို ထုတ်၍ ေပးရာ ဆ
ရာဦးေသာင်းေရသည် ၎င်းမှတ်ေကျာက်တိုက်ထားေသာေနရာ၌ ငရဲမီး
ကို တို ကည့်ရာ ငရဲမီးမစားေကာင်း ေတွရ၍ မျက်လုံးြပးကကုန်ေလ
ေတာ့၏။ ထိုအချိန်၌ပင် ေရပန်းကန်များ ှင့် ထည့်ထားေသာ အစားအ
ေသာက်များ အသီးသီးေရာက် လာေလေတာ့၏။ သိုရာတွင် ေရပန်းကန်
တို ၏ အနားမှာ မူ အနည်းငယ် နီကျင့်ကျင့် သတတစ်မျိးြဖင့် ကွပ်ထား
ေကာင်း ေတွရေလ၏။ ထိုအခါ ဝတ်လုံေတာ်ရ ဦးအုန်းသန်းက မဝံ့မရဲ
ေလသံြဖင့်
“ဆရာကီး စေနေမာင်ေမာင်ရယ်၊ ေဟာဒီ ေရခွက်ေတွရဲ ှတ်ခမ်း

သားေတွက ကွတ်ထားတဲ့ သတက အေရာင်တစ်မျိးပဲေနာ်”ဟု ေြပာလို
က်ရာ စေနေမာင်ေမာင်က…
“မှန်ပါတယ် ဝတ်လုံေတာ်ရမင်း၊ ကျပ်တို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘုရင်
မဟုတ်၊ ေဆွေတာ်မျိးေတာ်ထဲကလည်း မဟုတ်ေတာ့ ေရအစစ်ပန်းကန်
ေတွ၊ ဇွန်းေတွနဲ သုံးဖို မသင့်ေလျာ်ပါဘူး၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ရွိင်ရယ်ကလပ်
ဆိုတာက စွမ်းရည်တစ်မျိး၊ အဆင့်အတန်းတစ်မျိးဗျ၊ ထီးကျိးစည်ေပါ
က် ထီးနန်းေပျာက်သွားတာနဲ ကျပ်တို ဘုရင်၊ ကျပ်တို အရှင်ကို ကျပ်
တို ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်မြပဘဲ ေနရာတိုင်းတန်းညိလို မြဖစ်ဘူးဗျ။
ကျပ်အေနနဲ

တတ်ိုင်လို

လုပ်မယ်

ဆိုရင်ေတာ့

ေရဖိနပ်ေတာင်

စီးိုင်ပါရဲ ဗျာ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ မုတ်ဆိတ်ဘိုင်ဆပ်က…
“ဒီ…ဒွယားကီးမှာ ေရထည်ပစည်းများများ ဆိုလို ကျပ်တစ်သက်
ဒီတစ်ခါပဲေတွဖူးပါေသးတယ်၊ ကျပ်ကေတာ့ ကိုယ့်မျက်စိေတာင် မယုံ
သလိုပါပဲ၊

ဒါေကာင့်

လည်း

ကျပ်ြဖစ်တဲ့

ေရမန်ေရမားေလးကို

ဆရာကီးစေနေမာင်ေမာင်က အထင်ေသးတာပဲ၊ ေသးထိုက်ပါတယ်ဗျ၊
ေသးထိုက်ပါတယ်၊ ကျပ်ကေတာ့ ေရြဖစ်ပီဆိုပီး ဘိုင်ဆပ်ဆိုတဲ့ နာမ
ည်ေတာင် ြမန်မာဆန်ဆန် ပိုင်သလို ေြပာင်းပီး အဂိရတ်မှာ ဇမေပ လူ
ေကျာ်လုပ်မယ်လို ကံထားခဲ့တာ၊ လက်နက်ချပါပီဗျာ၊ လက်နက်ချပါပီ၊
စေနေမာင်ေမာင်က ဘရားဆပ်ေတာင် ိုးိုးဘရားဆပ် မဟုတ်ပါဘူး၊
မဟာဘရားဆပ်ပါ၊ အဲဒီေတာ့ သတဝါများက အြခားဆပ်လို ေြပာရ
ေအာင် အဂိရတ်ဆရာ ကန်ေတာ်မျိး ေမာင်ဘိုင်ဆပ်က ဦးတင်ကာ
ဖူးြမင်လိုက်ပါတယ်။ ေရပစည်းတို ရဲ သခင် ပညာေဗွေဆာင်တဲ့ စေန
ေမာင်ေမာင်ခင်ဗျာ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ စေနေမာင်ေမာင်က…
ကျပ်တတ်တဲ့ ေရလုပ်နည်းေလာက်နဲ တိုင်းြပည်ကို မကယ်ိုင်ေသး

ဘူးဗျ၊ ကျပ်တစ်ေယာက်ပဲ သုံးေလာက်စွဲေလာက် ြဖစ်ပါတယ်ဗျာ၊ ခုှစ်၊
ရှစ်၊ ကိုးေလာက်နဲ ေရြဖစ်ေနတာက အားရဖို မေကာင်းပါဘူးေလ၊ အ
လှအိမ်မှာ

ချက်တဲ့

မိုးပဲဒယ်ကီးမျိးေတွနဲ

ကျိေလာက်တဲ့

ပညာမျိးလိုချင်တာ၊ ြဖစ်ိုင်ရင် စက်ုံကီးေတွေထာင်၊ ေရေတွထုတ်၊
ေရေတွကျိပီး တစ်တိုင်းြပည်လုံးကို ေဝချင်တာ၊ အဲဒါေကာင့် ခင်ဗျား
တို က ေရြဖစ်တယ်ဆိုလို ကျပ်နည်းထက်များ သာမလားလို လာကည့်
တာပါဗျာ၊ ခင်ဗျားတို ြဖစ်တာကလည်း ကက်ေပါက်တဲ့ ကျင်ငယ်ရည်
ေလာက်ရှိတာကိုး၊ ကဲ…ကဲ သုံးေဆာင်ကေပဦးေတာ့၊ ပီးေတာ့လည်း ခ
င်ဗျားတို လည်း နားစွင့်ထားက၊ ကျပ်ေြပာသလို မိုးပဲဒယ်နဲ ကျိိုင်တဲ့
ေရပညာမျိးရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသန်သန်ကားရတယ်ဆိုလည်း ကျပ်
ရေအာင်ယူမယ်၊ ပရနိမိတ ဝဿဝတီမှာ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအထိ
ကျပ်တက်ပီး လိုက်မယ်၊ ကျပ်တို လူမျိးချမ်းသာဖို အဲဒီပညာမျိးရှိတ
ယ်ဆိုရင် ကျပ်ရဲ မျက်လုံးှစ်ဖက်ကို အဖိုးအခအြဖစ် ေပးရမယ်ဆိုရင်
ေတာင် ကျပ်ရဲ မျက်လုံးှစ်လုံးကို ေကာ်ထုတ်ပီးေပးလိုက်မယ်၊ လူမျိး
ချမ်းသာပါေစ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ စာတတ်ထွန်းတင်က…
“အခုခင်ဗျားေြပာတာဟာ ိုးိုးသာမန်လူ ေြပာတဲ့ စကားမျိး မဟု
တ်ဘူး ဗျ၊ ဆုကီးပန်ရဲ စကားမျိးြဖစ်ေနတယ်၊ ဆင်ဆင်ြခင်ြခင် ေြပာပါ
ဗျာ”ဟု ေြပာလိုက်ရာ စေနေမာင်ေမာင်က ေသာက်လက်စ ခရမ်းချဉ်သီး
ခွက်ကို ေအာက်သိုြပန်ချရင်း…
“ဒီမ ှာ မိတ်ေဆွကီး ဦးထွန်းတင်၊ ကျပ်နာမည် စေနေမာင်ေမာင်ဗျ၊
ကျပ်ေြပာတဲ့ စကားကို ေနာက်ဆုတ်မယ့် လူစားမျိး မဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒီပ
ညာမျိး ဘယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာသာ စုံစမ်းက၊ တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်
ကျပ်ယူေပးမယ်၊

ဂုမာန်တစ်ေထာင်

ေစာင့်ပါေစ။

ကျပ်ရေအာင်

ေဆာင်ကဉ်းေပးမယ်၊ စေနေမာင်ေမာင်လိုလူစားမျိး ခင်ဗျားမေတွဖူး

ေသးဘူးကိုး၊ ဟား…ဟား…ဟား…၊ သာမန်လူတို မကံဝံ့ မစည်ဝံ့တာ
ကိုမှ ကံစည်တတ်တဲ့ စေနေမာင်ေမာင်ဗျ၊ ဒီေလာကမှာ ေမာင်ေမာင်
ေတွအများကီးရှိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူတို ဟာ စေနေမာင်ေမာင် မဟုတ်
ပါဘူး”ဟု ေြပာလိုက်ရာ အဂိရတ်ဆရာတို သည် ဆက်လက်၍ ေစာဒက
မတက်ဝံ့ေတာ့ဘဲ ၎င်းတို ၏ တစ်ဖက်တွင် တစ်ခါမပင် အိပ်မက်မမက်
ဖူးခဲ့ေသာ ေရပန်းကန်၊ ေရခွက်များ ှင့် အူေကာင်ေကာင်ြဖစ်ကာ စား
ေသာက်ကရေလေတာ့သတည်း။

*

ှင်းပွင့်ကေလး မီးလံပီ
တစ်ေနသ၌
ြပည်မိသို

ရွိင်ရယ်အမည်ရှိ
ေရာက်ရှိ

ဆပ်ကပ်အဖွဲကီးတစ်ဖွဲသည်

လာပီးလင်

ဆက်ကပ်ြပရန်အတွက်

ကွက်လပ်ကီးတစ်ခုတွင် ေနရာယူကာ ရွက်ဖျင်ုံကီးထိုးေလ၏။ ထိုသို
ရွက်ဖျင်ထိုးေနစဉ် အချိန်အတွင်း၌ လည်း ဆပ်ကပ်ထဲတွင် ပါဝင်ေသာ
ဆင်များ ၊ ြမင်းများ ၊ ွားေနာက်များ ၊ တစ်ဘီးစီးစက်ဘီးများ ၊ ဖင်ထိုင်
ခုံ ဝါးတစ်ိုက်ေကျာ်ေကျာ်ြမင့်သည့် ထူးဆန်းေသာစက်ဘီးများ ြဖင့် တ
စ်မိလုံးသို ေကာ်ြငာလှည့်ေလေတာ့၏။
ရွိင်ရယ် ဆပ်ကပ်ဆိုလင် ကေလးေရာ လူကီးပါ ှစ်သက်ကသည်
ြဖစ်ရာ မိသူမိသားများ သည် ‘ရွိင်ရယ်ဆပ်ကပ်ကို ကည့်ရြပန်ပီဟ’ဲ့
ဟု ဝမ်းေြမာက်လျက်ရှိကကုန်၏။ ေကာ်ြငာလှည့်ေသာအဖွဲ ေစျးအနီး
သို ေရာက်ေသာအခါ၌ မူ သီလရှင်ဆရာေလးတစ်ဦးက …
“လူကတဲ့ အငိမ့်ေတာ့ ကည့်ဖူးပါရဲ ၊ ဆတ်သတဝါကတာေတာ့ တ
စ်ခါမမကည့်ဖူးဘူး၊
အနီးအပါးရှိ

ဒီတစ်ခါကည့်ရမှာ
လူများက

‘ဝါး’ကနဲ

ပဲ”ဟု

ေြပာလိုက်ရာ
ရယ်ေမာက၏။

ရွိင်ရယ်ဆပ်ကပ်အဖွဲကီးသည် တစ်မိလုံး ေကာ်ြငာလှည့်သကဲ့သို လ
က်ကမ်းေကာ်ြငာများ လည်း ေပးေလ၏။ ဆပ်ကပ်အဖွဲသူအဖွဲသားများ
မှာ လည်း “ပွဲမဝင်ခင် အြပင်ကကျင်းပ”ဆိုေသာ စကားအတိုင်း ဆပ်က
ပ်ုံကီးအတွင်း၌ ေနခင်းေနလည်အချိန်များ တွင် ဓားေပါက်ကျင့်သူက

ကျင့်၏။ ကိးတန်းေလာက်ကျင့်သူက ကျင့်၏။ ေကာင်းကင်ဘား လဲသူ
ကလဲ၏။ ‘တရမ်းရမ်းှင့် ’ တိရစာန်များကို ခိုင်းသူကခိုင်း၏။
ထိုသို ြပလုပ်ေနသည် ကို ရွိင်ရယ်ဆပ်ကပ်ပိုင်ရှင် ဦးမာဒင်ဆိုသည့်
အသက်ေလးဆယ်ေကျာ်အရွယ်

လူကီးသည်

အန်စာတုံးပုံသဏာန်

ေလးေထာင့်စပ်စပ် ေသတာေလးေပတွင် ထိုင်ကာ ကည့်ေနေလ၏။
၎င်းှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ြခေသ့ကို ကာပွတ်ြဖင့်ိုက်၍ ေလ့ကျင့်ေန
ေသာ ိုးမားဆိုသည့် အဂလိုအင်ဒီယန်းေခ ကြပားမေလးတစ်ဦးရှိေန
ေလ၏။ ထိုကြပားမေလး ိုးမားသည် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ေကျာ့ရှင်း၏
။ အသားအနည်းငယ်ညိ၏။ မျက်လုံးမျက်ဖန်လှ၏။ သွားလာလပ်ရှားပုံ
ဘိုဆန်၏။
သူသည် ေကာက်မက်ဖွယ်ေကာင်းေသာ ေတာိုင်းတိရိစာန်များကို
ကိုင်တွယ်ေလ့ကျင့်ရာ၌ အထူးနာမည်ရသူ ြဖစ်၏။ ထိုေကာင့် ထိုအချိန်
က ဆပ်ကပ်ေလာကတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို အေကာင်းြပ၍ အမျက်ေြခာ
င်းေြခာင်း ထွက်ေနသည် ကိုေတွလင် ထိုသူအား “ဝိုင်းလ်ဘ(ီ စ်)ေဖာ်ိုး
မား” ိုးမားနဲ ေတွလင် ငိမ်သွားတတ်တဲ့ ေတာိုင်းတရိစာန်မျိးပါကွာ
ဟူေသာစကားကို သုံးှန်းကသည် ။
ထိုေကာင့် ေတာိုင်းတိရစာန်ဆိုသည် မှာ ဆပ်ကပ်မယ်ေလးိုးမား
၏ ကစားေဖာ်ကစားဖက်မသာ သေဘာသက်ေရာက်ေလ၏။ ဆပ်ကပ်
ပိုင်ရှင် ဦးမာဒင်သည် ေလ့ကျင့်ေနေသာ သူ၏ လူများကို ကည့်ပီးလင်
ိုးမားဘက်သိုလှည့်ကာ…
“ိုးမား၊ ဒီမိမှာ ြခေသ့မယ် ိုးမားဆိုတဲ့ နာမည်တွင် ေအာင် ြပရမ
ယ်ေနာ်၊ အေသအချာ ေလ့ကျင့်ထားပါ”ဟု လှမ်း၍ ေြပာလိုက်ရာ ိုးမား
အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေအာက်ပါအဓိပာယ်ရေသာ စကားကို ြပန်၍ ေြပာ

လိုက်ေလ၏။
“အခုလို သတိေပးတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်”ဟု ဆို၍ သူ၏
ြခေသ့ကီးဘက်သိုလှည့်ကာ..
“အိုးပင်း”ဟု ေအာ် လိုက်ေလ၏။ ြခေသ့ကီးသည် ေကာက်မက်ဖွယ်
ရာဟိန်း၍ သူ၏ ကီးမားေသာ ပါးစပ်ကီးကို ဟ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ
ိုးမားသည် ေြပးသွားပီးလင် သူ၏ ေခါင်းကို ြခေသ့၏ ပါးစပ်တွင်းသို
သွင်း လိုက်ေလ၏။ ြခေသ့ကီးမှာ ပါးစပ်ဟမဲဟထားရေလ၏။ ထိုသို
ေခါင်းသွင်းပီး အချိန်ကာမှ ြပန်၍ ထုတ်လိုက်ပီးလင် ိုးမားက“ရှပ်”ဟု
ေအာ်လိုက်မှ ြခေသ့ကီးသည် သူ၏ ပါးစပ်ကို ‘ဂွပ်’ကနဲ ပိတ်ချ လိုက်
ေလ၏။ ထိုအခါ အနီးအနားတွင် ေလ့ကျင့်ေနေသာ ေလ့ကျင့်ေဖာ်ေလ့
ကျင့်ဖက် ဆပ်ကပ်သမားများ သည် လက်ခုပ်တီး၍ သဘာေပးကေလ
၏။ ဆပ်ကပ်ပိုင်ရှင် ဦးမာဒင်ကီးကိုယ်တိုင်ပင် လက်ခုပ်တီးရေလ၏။
ဤြပကွက်မှာ ကည့်ရေသာသူများ အဖို သာမက ဆပ်ကပ်အဖွဲသားများ
အတွက်ပါ အသဲတုန်အူတုန် ြပကွက်မျိး ြဖစ်၏။ အဘယ့်ေကာင့် ဆို
ေသာ် ေတာတိရိစာန်ဆိုသည် မှာ မည်မပင် ယဉ်ေကျးေအာင် သင်ထား
ေစဦးေတာ့ စိတ်ချရေသာအရာမဟုတ်၊ အကယ်၍ ြခေသ့ကီးစိတ်ေြပာ
င်းပီး ဟထားေသာပါးစပ်ကိုပိတ်၍ မိမိအာခံတွင်းသို ေရာက်ေနေသာ
လူ၏ ေခါင်းကို တကတ်ကတ်ဝါးချလိုက်ပါက မည်သိုကယ်တင်ိုင်ပါမ
ည်နည်း။ ေတာတိရိစာန်တို ၏ မေရရာမေသချာေသာသေဘာကို ထိုတိ
ရိစာန်တို

ကိုကိုင်တွယ်ေနသည့်

ဆပ်ကပ်သမားများ

သာ

သေဘာေပါက်ကေလ၏။
ထိုအချိန်၌ ဆပ်ကပ်ဆရာ ဦးမာဒင်က…
“ငါ့လူေတွ

ေလ့ကျင့်ကတာ

အားရေကျနပ်ဖို

ေကာင်းတယ်၊

အဲဒါေကာင့် နက်ြဖန်ပွဲမစခင်မှာ သုံးချင်တာေလးသုံးပီး ဝယ်ချင်တာ
ေလးေတွ ဝယ်ိုင်ဖို ပိုက်ဆံကိထုတ်ေပးထားရမယ်။ ေဟး…ဂျပု၊ မန်
ေနဂျာသွားေခစမ်း၊ အားလုံးကို ညေကးကိထုတ်ေပးဖို ေြပာလိုက်။ ထု
တ်ေပးဆို အခုထုတ်ေပးလိုက”် ဟု ေြပာလိုက်ရာ ထိုလူကီး၏ မလှမ်းမ
ကမ်းတွင် ေဘာလုံးသုံးလုံးကို ေြမာက်၍ ေလ့ကျင့်ေနေသာ ဂျပုသည် …
“ဟုတ်ကဲ့… ဒယ်ဒီကီး”ဟု ေအာ်ေြပာ၍ ေြပးထွက်သွားေလ၏။ များ
မကာမီ၌ပင် ဆပ်ကပ်မန်ေနဂျာ ေရာဘတ်ဆိုသူ ေရာက် လာေလ၏။
ထိုေနာက် ေရာဘတ်သည် ဆပ်ကပ်သမားများကိုေခကာ ေငွစာရင်းစာ
အုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးေစ၍ အသုံးေငွများကို ကိတင်ထုတ်ေပးေလ၏။
ဆပ်ကပ်သမားများ လည်း ကိတင်အသုံးစရိတ်များ ရက၍ ဝမ်းေြမာ
က်ဝမ်းသာ

ြဖစ်သွားကေလေတာ့၏။

ြခေသ့မယ်ကြပားမေလး

ိုးမားမှာ လည်း ၎င်းအတွက် ကိတင်ရရှိေသာ ေငွဆယ့်ခုနစ်ကျပ်ကို
ကိုင်တွယ်ကာ ြခေသ့ကီးကို ေလှာင်ချိင့်၌ သွင်း၍ ထွက်သွားေလ၏။
ထိုေနာက် ေငွများကိုကိုင်ကာ
“ေအာက်ခံပိုးေဘာင်းဘီတစ်ထည် ဝယ်ရမယ်၊ မျက်ှာေချဝယ်ရမ
ယ်၊

ှတ်ခမ်းဆိုးေဆး

ဝယ်ရမယ်၊

ကည့်တဲ့

မှန်ကေလးလည်း

ကွဲသွားပီ အသစ်တစ်ချပ်ဝယ်ရဦးမယ်”ဟု စိတ်ကူးရင်း သူ၏ ပိုက်ဆံ
ဆယ့်ခုနစ်ကျပ်ကို တစ်ချပ်ြခင်း ကည့် လိုက်ေလ၏။
“ေဟာဒါက ှစ်ကျပ်”ဟု ဆိုကာ ကျပ်တန်ကေလးှစ်ရွက်ကို ဖယ်
လိုက်ေလ၏။
“ေဟာဒါက

ငါးကျပ်”ဟု

ဆိုကာ

ငါးကျပ်တန်ကေလးကို

ဖယ်လိုက်ပီးလင်…
“ေဟာဒါက

ဆယ်တန်”ဟု

ဆိုကာ

ဆယ်တန်ကေလးကို

ကည့်လိုက်ပီးလင် ိုးမား၏ မျက်လုံးများ သည် ြပးသွား၏။ အေရာင်
လည်း ‘တဖျပ်ဖျပ်’လက်သွား၏။ မျက်ခုံးှစ်ခုလည်း အလယ်သိုစုသွား
၏။ မျက်ေမှာင်ချီသွား၏။ အသက်ရှလည်း ြမန်လာ၏။ ထိုေနာက် ဆ
ယ်တန်ကေလးကို ေသချာစွာထပ်၍ ကည့်လိုက်ြပန်၏။ ထိုေငွဆယ်တ
န်ကေလးေပတွင် ေအာက်ပါအဓိပာယ်ရေသာ ကဗျာေလးတစ်ပုဒ်ကို
အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးထားသည် ကို ေတွရေလ၏။ ိုးမားသည် ထို
ကဗျာေလးကို တိုးတိုးညင်းညင်းကေလး ဆို လိုက်ေလ၏။
ေဆာင်းရာသီေရာက်ပီ
အိမ်ေခါင်မိုးေတွေပမှာ ှင်းခဲြဖြဖေဖွးေဖွးကီးေတွရှိေနပီ
အားလုံးမီးလံေနကပီ
သင်ေရာ ဘာြဖစ်လို မီးမလံတာလဲ ှင်းခဲကေလးရယ်။

ိုးမားသည် ထိုကဗျာေလးကို ဖတ်ပီးေနာက် သူ၏ ေသတာေလးကို
ဖွင့် လိုက်ေလ၏။ ေသတာေအာက်ဆုံးတွင် စကအိတ်အညိှင့် ထည့်၍
ဝှက်ထားေသာ ေြခာက်လုံးြပးေသနတ်ကို ှိက်ယူ လိုက်ေလ၏။ ထို
ေနာက် ထိုေသနတ်ကို လက်ကိုင်အိတ်တွင် ထည့်လိုက်ကာ အဝတ်အ
စားလဲ လိုက်ေလ၏။ ပီးလင် သူ၏ ြခေသ့ကီးအနီးဆီသို ခက်သွက်သွ
က်သွားေလ၏။ ထိုေနာက် ြခေသ့ကီးအား…
“သွားေတာ့မယ် ြခေသ့ကီးေရ၊ ိုးမားသွားေတာ့မယ်၊ ိုးမားသွားဖို
အချက်ေပးစာေရာက် လာပီ၊ ေနာက်ေတာ့လည်း တစ်လှည့်တစ်ေကွ
ကံချင်ကံရမှာ ေပါ့ေလ”ဟု ှတ်ဆက် လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် ိုးမား
သည် ဆပ်ကပ်ုံကီးအတွင်းမှ ထွက်သွားေလေတာ့၏။ ထိုအချိန်မှ စ၍
ရွိင်ရယ်ဆပ်ကပ်အဖွဲကီးတွင် လွန်စွာလူကိက်များ ေသာ ြခေသ့မယ်
ကေလး ိုးမားသည် ေပျာက်ြခင်းမလှ ေပျာက်သွားေလေတာ့သတည်း။
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