သစ္ေတာ၀န္ေထာက္လူထြက္ပန္းခ်ီဆရာ
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အိႏိၵယျပည္ရွိ ‘ဒါရဒြန္’ တကၠသို္လ္မွ
သစ္ေတာသိပံၸဘဲြ့ကိုရရွိျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာ ျပည္သို့ျပန္လာျပီးလ်ွင္ သစ္ေတာ႒ာန၏
သစ္ေတာ၀န္ေထာက္အျဖစ္ႏွင့္သံုးႏွစ္ခန့္ အမွုထမ္းလာခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္၏
အထက္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ‘ဗရန္းဒစ္’ ဆိုသည့္ မ်က္ႏွာျဖဴသစ္ေတာ အ ေရးပိုင္ႏွင့္
မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွႏွုတ္ထြက္ခဲ့ေလသည္။
ထိုကဲ့သို့ ကြ်ႏ္ုပ္အလုပ္မွ ႏွုတ္ထြက္ခဲ့ရာတြင္ မိန္းမေတာင္းရာ၌ လြန္စြာ
အသံုး၀င္သည့္ သစ္ ေတာ၀န္ေထာက္ဆိုေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မရွိရုံမွလြဲ၍ စား၀တ္ေနေရး၌
ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ က်ဆင္း သြား ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္၏
မိဘႏွစ္ပါး အေမြေပးထားခဲ့ေသာ လယ္မ်ား ႏွင့္ လက္ ၀တ္ရတနာမ်ား ကို
ထုခဲြေရာင္းခ်ျပီးလွ်င္ ရရွိသည့္ ေငြမ်ား အား ‘ခ်ာတာဘဏ္’ ၌ အပ္ႏွံကာ ဘဏ္ တုိးကိုသာ
လစဥ္မွန္မွန္ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ့ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အ
ေသာက္အစား၊ အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ ေလာင္းကစားကင္းေသာ လူပ်ဳ
ိလူလြတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္မွရရွိသည့္ အတိုးေငြသည္ ကြ်ႏု္ပ္အဖို့ ဖူလံုစြာ
စားေသာက္ႏိုင္ရုံမွ်မက စီးပြားေရး က်ပ္တည္း ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား ကိုပင္
ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ အပိုကုန္က်ေသာေငြမွာ ျမန္မာျပည္အႏွံ့အျပားသို့
ခရီးလွည့္လည္ျပီးလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို့၏ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မွုတို့ကို
ေဖာ္ျပသည့္ပန္းခ်ီကားမ်ား ကို ေရးဆြဲစုေဆာင္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္
ပန္းခ်ီကားဆရာတစ္ဦးဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေလာက္ သည့္အရည္အခ်င္းကို မရွိေသးေသာ္လည္း
ငယ္စဥ္ကပင္ ေက်ာင္းေနရင္း ေက်ာင္းစာတစ္ဖက္ႏွင့္ ၀ါသနာအေလ်ာက္ ေလ့က်င့္ခဲ့ေသာ
အက်ဳ ိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားကို ျမင္ၾကသူအေပါင္းထံမွ
‘မဆိုးပါဘူး’ ဆုိေသာ ခ်ီးက်ဴး သံကို မၾကာခဏၾကားခဲ့ရေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ အလုပ္မွထြက္ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ ပင္ ျမန္မာျပည္ရွိ
ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သို့ ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ကာ ပန္းခ်ီးကားေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ကို
ေရးဆြဲစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ယခုအခါ ကမၻၻာအႏွံ့အျပားလွည့္၍ တုိင္းျပည္ၾကီးမ်ား
ရွိျပတိုက္မ်ား သို့ ပန္းခ်ီကားမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုလက္ရာ ေကာင္းမ်ား ကိုေရာင္းခ်၍
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ေသာ ‘ရမး္မုိး’ ဆိုသည့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳ း တစ္ဦးက ကြ်ႏု္ပ္၏
ပန္းခ်ီကားအခ်ိဳ ့ကုိေစ်းၾကီးေပးကာ ၀ယ္ယူေနျပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အ
ေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၀ါသနာပါေသာ ခရီးလွည့္လည္၍ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းအလုပ္အား
အေၾကာင့္အက် ကင္း မဲ့စြာ ျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ေလေတာ့သည္။
တစ္ေန့သ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္နီဟုေခၚသည့္အရပ္၌ ငါးရက္
တစ္ၾကိမ္ က်ျဖစ္ေသာ ငါးရက္ေစ်းကေလးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေစ်းရွုခင္းအား
ပန္းခ်ီေရးဆြဲလ်က္ရွိေလ၏ ။ ကြ်ႏ္ုပ္ သည္ ထိုအရပ္သို့ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ
ႏွစ္ရက္ခန့္မွ်သာရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရွမ္း အမ်ိဳ း သား မ်ား အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အား
မ်က္ႏွာစိမ္းလ်က္ ရွိေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တည္းခိုေန သည့္ေနအိမ္မွ
အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ‘အုိက္ပန္’ ဆိုေသာ ရွမ္းအမ်ိဳ း သားမွလြဲ၍ က်န္လူမ်ား အား ရင္းႏွီး ကြ်မ္း၀င္မွု
မရွိေသးေခ်။ သို့ရာတြင္ အိမ္ရွင္ေကာင္းပီသေသာ ရွမ္းအမ်ိဳ း သားတို့၏ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္
ကြ်ႏု္ပ္မွာ မူ ထိုေဒသကေလး၌ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိုင္ခဲ့ေလသည္။
အခ်ိန္အားျဖင့္ နံနက္ကိုးနာရီခန့္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းကေလးမွာ လူစည္
ကားလ်က္ ပင္ ရွိေသးသည္။ ငါးရက္တစ္ေစ်းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနီးအနားရြာမ်ား မွ
ေစ်း၀ယ္သူေရာင္းသူမ်ား ပါ လာ ေရာက္ၾကသည္ျဖစ္ရာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ
ေတာင္နီရြာ၏ ေစ်းကေလးမွာ တိုးမေပါက္ေအာင္ စည္ ကားေနေပေတာ့သည္။
ရွမ္းအမ်ိဳ း သားမ်ား သည္ မ်ား ေသာအားျဖင့္ သူတစ္ပါးကိစၥ မ်ား ၌ စိတ္၀င္စား
နည္းပါးသူ (မစပ္စုတတ္သူ) မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနသည္ကို စုျပံဳ
၀ိုင္းအံု၍ ၾကည့္ရွုျခင္း မျပဳ ၾကေခ်။ ပန္းခ်ီ၀ါသနာဓာတ္ခံရွိဟန္တူေသာ
လူေလးငါးေယာက္မွ်သာလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲေနေသာ ပန္းခ်ီကာအား စိတ္၀င္တစား

ၾကည့္ရွုေငးေမာလ်က္ ရွိေလ၏ ။ ထုိ့ေၾကာင့္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ပန္းခ်ီကား၌
အာရုံသြင္းကာ စိတ္ပါလက္ပါ ေရးဆြဲႏုိ္င္ေလသည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ဒိုး Out door ေခၚ ျပင္ပရွုခင္းပန္းခ်ီကားမ်ား အား
မၾကာခဏ ေရးဆြဲ ခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္နာရီခန့္မွ်ၾကာသည့္ အခ်ိန္ပိုင္းကေလးအတြင္း၌ ပင္
ကြ်ႏု္ပ္ပန္းခ်ီကားမ်ား သည္ အျပီးသတ္၍ အေခ်ာကိုင္ရန္ အေနအထားသို့
ေရာက္ရွိေနေလျပီျဖစ္၏ ။
ထိုစဥ္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို့ သင္းပ်ံ့ေမြွးၾကိဳ င္ေသာ ေရေမြွးနံ့တစ္ခု
၀င္ေရာက္လာ ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ လြန္စြာ အံ့အားသင့္၍ သြားမိေလ၏ ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေနာက္တြင္ရပ္ျပီး ပန္းခ်ီကားအားၾကည့္ရွုေနၾကသူမ်ား
သည္ ေယာက်ာ္းမ်ား သာျဖစ္သည္ကို ကြ်ႏု္ပ္ သိထားသည္ျဖစ္ရာ ထုိကဲ့သို့ေသာ ေရေမြွးနံ့မ်ိဳ း
ကုိ ရွဴရွုိက္မိစရာအေၾကာင္းမရွိေခ်။ အကယ္၍ အမ်ိဳ း သမီးတစ္ဦးက စိတ္၀င္စား၍
လာေရာက္ၾကည့္ရွုေနပါကလည္း ထုိအရပ္ေဒသ၌ ေရေမြွးသံုးသည့္ အ ေလ့အထမ်ိဳ း
ရွိၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ပန္းခ်ီကား၌ ဆက္လက္၍ အာရုံသြင္းကာ ေရးဆြဲပါ
ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိေတာ့ျပီျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုး၌ ေနာက္ဘက္သို့ လွည့္၍
ၾကည့္မိေလ ေတာ့၏ ။
သိုးေမြးဆြယ္တာအျဖဴေရာင္ႏွင့္ ရွမ္းထဘီတို့ကုိ ၀တ္ဆင္ထားေသာ လြန္စြာ
လွပ သည့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ပန္းခ်ီကားအား
ေငးေမာကာၾကည့္ရွုေနေလသည္။ အသက္ အရြယ္အားျဖင့္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ကိုးႏွစ္
ပတ္၀န္းက်င္ခန့္မွ်သာရွိေသးဟု ကြ်ႏု္ပ္ မွန္းဆမိေလ၏ ။ ျမန္မာ မိန္းကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း
၀ါ၀င္းႏုေထြးေသာ အသားအေရႏွင့္ ရွမ္းထဘီတို့ကို ၀တ္ဆင္
ထားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ္ပတ္၀န္းက်င္ဓာတ္ခံေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
ရုတ္တ ရက္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ရွမ္းပ်ိဳ ျဖဴကေလးဟု ထင္မွတ္စရာအေၾကာင္းရွိေလသည္။
မိန္းကေလးသည္ စကၠန့္အနည္းငယ္မွ် ကြႏု္ပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရံုေလာက္
ၾကည့္လုိက္ ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီကားကိုသာ ဆက္လက္၍ စိတ္၀င္စားစြာ

ေငးေမာၾကည့္ေနမိျပန္ေတာ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ လည္း မိန္းကေလး၏ ရူပါရံုအား စကၡဳ
အာရံု၀င္စားေနေသာ္လည္း မသင့္ေတာ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမကို
ေက်ာခိုင္းလုိက္ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီကားအား ဆက္၍ ေရးရျပန္ေလ၏ ။ ခဏမွ်ၾကာေသာအခါ
သင္း ပ်ံ့ေသာေရေမြွးနံ့သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ႏွာေခါင္း၀မွ ေပ်ာက္လြင့္၍ သြားေလေသာေၾကာင့္
ေနာက္ဘက္သို့ လွည့္ၾကည့္လုိက္ရာ ေစာေစာကမိန္းကေလးကို မေတြ့လိုက္ရေတာ့ေပ။
ကြ်ႏု္ပ္၏ အနားမွ ခြ်တ္နင္း ထြက္ခြာ၍ သြားေလျပီျဖစ္၏ ။ ထုိခဏ၌
အဘယ္သို့ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္ထဲတြင္ ဟာ၍
က်န္ရစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေနာက္ထပ္ နာရီ၀က္ခန့္ၾကာေအာင္ ပန္းခ်ီကားအား
ျခယ္မွုန္းျပီးသည့္ေနာက္ လုိအပ္ေသာ အလင္းအေမွာ င္ႏွင့္အေရာင္အထားအသိုတို့ကို
တည္းခိုသည့္အိမ္ေရာက္ ျပန္၍ ေရး ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္၊
ေဒါက္တိုင္၊ စုတ္တံမ်ား ႏွင့္ ေဆးဘူးအား သိမ္းဆည္း ကာ ေစ်းအတြင္းမွထြက္လာေလ၏ ။
အခါတုိင္း၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ပန္းခ်ီေရးျပီးျပန္လာစဥ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္
ေရးဆြဲ ခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားကိုသာစိတ္အာရုံစြဲထင္ကာ ျမင္ေယာင္လ်က္ရွိတတ္ေလသည္။
ယခုမူ ငါးရက္ တစ္ေစ်းေန့ ရွုခင္းပန္းခ်ီးကားကေလးအား စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ၾကည့္၍
သြြားေသာ အမ်ိဳ း သမီးေလး၏ လွပ ေခ်ာေမြ့သည့္ မ်က္ႏွာေလးကိုသာ
ျမင္လ်က္ရွိေလေတာ့သည္။
သူကေလးက ဒီေဒသကုိ ဘာလာလုပ္တာလဲ၊ သူကေလးတစ္ေယာက္လား၊
ဒါမွမဟုတ္ သူ႕ မိဘ ေတြနဲ့လား၊ သူကေလးက ဘယ္ေတာ့့ျပန္မွာ လဲ၊ ဒီရြာမွာ ၾကာဦးမွာ
လား၊ ဘယ္သူ႕အိမ္မွာ တည္းေနသလဲ၊ အလယ္သက္သက္ပဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္..
စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေခါင္းထဲတြင္ ျပည့္က်ပ္၍
လာေလေတာ့သည္။
ဤသို့ျဖင့္ အလွနတ္မိမယ္ကေလး ေဒ၀စၦရာ၏ ညိွဳ ႕ ယူဖမ္းစားျခင္းကို

ခံလုိက္ရေသာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ တည္းခိုရာ ‘အုိက္ပန္’ ၏ အိမ္သို့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေလေတာ့၏ ။
အိမ္ေရွ့ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ထုိင္ျပီး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ေနေသာ
‘အုိက္ပန္’ သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုျမင္လိုက္သည္ႏွင့္..
“ဗ်ိဳ ႕ ..ဆရာေလး.. ဒီေန႔အဖို႕ အဆင္ေျပရဲ႕ လား”
“ဟုတ္ကဲ့၊ ေျပပါတယ္ ကိုအိုက္ပန္။ ေနာက္ထပ္နည္းနည္းပါးပါး
လုပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခု ျဖစ္သြားျပီေပါ့”
“က်ဳ ပ္ကေတာ့ စိတ္ပူေနလိုက္ရတာ ဗ်ာ။ ဆရာေလးက ေစ်းလယ္တည့္တည့္မွာ
ပန္းခ်ီေရးေန တယ္ဆိုေတာ့ ရြာခံကာလသားေတြကမ်ား ၊ ေနာက္လားေျပာင္လားလုပ္ျပီး
အေႏွာင့္အယွက္ ေပးမလားလုိ႕ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနမိေသးတယ္”
“ဘာတစ္ခုမွ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ။ အားလံုးယဥ္ေက်းၾကပါတယ္။ လူသိပ္မ်ားမ်ား
ေတာင္ ၀ိုင္းအံုျပီး မၾကည့္ၾကဘူး။ ျမိဳ ႕ ၾကီးေတြမွာ ထက္ေတာင္ အလုိက္သိၾကပါေသးတယ္”
“ဟုတ္ပါတယ္ေလ။ က်ဳ ပ္ကသာ ပူတတ္လို႔ ေတြးပူေနမိတာပါ။ အမွန္ေတာ့ က်ဳ
ပ္တုိ႕ရြာကလူ ေတြဟာ စည္းကမ္းရွိၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧည့္သည္အေပၚမွာ အလုိက္သိတဲ့
ေနရာမွာ ေတာ့ တျခားရြာေတြနဲ႕ ျပိဳ င္၀ံ့ပါတယ္”
“လွပါသည္” ဆိုမွ “ေရမခ်ိဳ း ရေသးလို႔ပါ” ဆိုသည့္စကားအတိုင္း အုိက္ပန္သည္
ကြ်ႏု္ပ္အား သူ ၏ ရြာအေၾကာင္းကို ဋီကာခ်ဲ႕၍ ၾကြားေလေတာ့၏ ။
“ျပီးေတာ့ က်ဳ ပ္တို႕ရြာေလာက္ ရွုခင္းသာယာတဲ့ ရြာမ်ိဳ း ကို ဒီရွမ္းျပည္နယ္မွာ
မရွိေသးဘူး ဆရာေလး။ ဆရာေလးတို႕ကုိ ပန္းခ်ီဆရာေတြဆိုရင္ေတာ့ ပန္းခ်ီကားေတြ အမ်ား
ၾကီးရမွာ ပဲ”
“ဒါနဲ႕ ဒီရြာကို ကြ်န္ေတာ္အျပင္ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ တျခားဧည့္သည္ေတြမ်ား
ေရာက္ေန ေသးလား ကိုအိုက္ပန္”
ကြ်ႏု္ပ္၏ စကားေၾကာင့္ အိုက္ပန္သည္ မ်က္ေမွာ င္ကုတ္ကာ

ေခတၲမွ်စဥ္းစားျပီးေနာက္..
“ဟင့္အင္း..။ က်ဳ ပ္ကေတာ့ မေတြ႕ေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္က
ဧည့္သည္ေတြေရာက္ေနတယ္ လို႕လည္း မၾကားမိပါဘူး။ က်ဳ ပ္တို႕ ရြာကလူေတြဟာ
မစပ္စုတတ္ေပမယ့္ ရြာကက်ဥ္းေလ ေတာ့ ဘယ္အိမ္မွာ ဘယ္ဧည့္သည္မ်ိဳ း
ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သိၾကပါတယ္ ဆရာ ေလး”
“ကြ်န္ေတာ္ မနက္က ေစ်းထဲမွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနတုန္း ေစ်းလာ၀ယ္တဲ့
ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ ေယာက္ကို ေတြ႔လိုက္တယ္။ ၀တ္စားထားပံုကေတာ့ ျမိဳ ႕ ပံုပဲ”
“အသက္က ဘယ္အရြယ္ေလာက္လဲ ဆရာေလး”
“ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ကိုးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိမယ္ထင္တယ္။ ရုပ္ရည္ကလည္း
ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေခ်ာတယ္။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ကေတာ့ ခပ္သြယ္သြယ္ပဲ”
ထိုအခါ အိုက္ပန္သည္ အားပါးတရ ရယ္ေမာျပီးလွ်င္..
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. ဆရာေလးေတာ့ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးကို ေတြ႕လာျပီနဲ႕
တူတယ္”
“ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီလား၊ ဘာလားေတာ့ မသိပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္
ေတာ္ေတာ့္ကို ေခ်ာတဲ့ မိန္းကေလးပဲ။ က်ဳ ပ္ေတာ့ဗ်ာ ဒီလိုေနရာမ်ိဳ း မွာ
ဒီေလာက္လွတဲ့မိန္းကေလးမ်ိဳ း ကို လာေတြ႕ လုိက္မယ္ မထင္မိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ႕ သူက မင္းမ်ိဳ း မို႕
ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးလို႕ ေခၚၾကတာလား”
“မင္းမ်ိဳ း ေတာ့မဟုတ္ပါဘူးဆရာေလး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ရြာလံုးက အဲဒီ
မိန္းကေလးကို ျမိဳ င္ေဟ ၀န္မင္းသမီးေလးေခၚၾကတယ္။ သူ႕ရဲ႕ နာမည္အရင္းကုိေတာ့
တစ္ရြာလံုး ဘယ္သူမွမသိၾက ေသးဘူး။ က်ဳ ပ္လည္း ျမန္မာျပည္ကို
ခဏခဏေရာက္ေလေတာ့ ျမန္မာအမ်ိဳ း သမီး ေခ်ာေခ်ာ ကေလးေတြကို ျမင္ဖူးပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ က်ဳ ပ္တုိ႕ရြာက ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးလို ေခ်ာတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳ း သမီးကို ေတာ့

မေတြ႕ဖူးေသးဘူး”
“ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးရဲ႕ ေခ်ာပံု လွပံုကိုေတာ့ မေျပာပါနဲ႕ ေတာ့ဗ်ာ။
အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ေတြ႕လာရတယ္ဆိုေတာ့ ယံုပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္တာက ဒီရြာမွာ ေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ခဏလာတဲ့ဧည့္သည္လား
ဆိုတာကိုသာ သိခ်င္တာပါ”
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. ဆရာေလးေတာ့ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးကို
စြဲလန္းေနျပီနဲ႕ တူတယ္။ ျဖစ္ရမယ္ဆရာေလး။ ဒီလုိ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့
ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီး်ေလး ရဲ႕ အလွဟာ.. ”
“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ။ သူ႕အလွကို ဒီေလာက္ေတာင္ ဋီကာခ်ဲ႕မေနပါနဲ႕ ကုိအိုက္ပန္၊
ကြ်န္ေတာ္ ေမးတာကိုသာ ေျဖစမ္းပါ”
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. တို႕ဆရာေလးလည္း ေလာလိုက္တာ။ ျဖည္းျဖည္းေပါ့။ ျမိဳ
င္ေဟ၀န္ မင္းသမီးေလးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေနာက္ထပ္စိတ္၀င္စားစရာေတြကို ၾကားရဦးမွာ ပါ
ဆရာေလး ရဲ႕ ” ဟုဆိုတာ အိုက္ပန္သည္ ေရေႏြးတစ္ၾကိဳ က္ ေသာက္လိုက္ျပီးလွ်င္
ဆက္လက္၍ ေျပာျပန္ေလ ၏ ။
“ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမင္းေလးက ဒီရြာမွာ ေနတာပါ။ တျခားကလာလည္တဲ့
ဧည့္သည္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ တျခားကေျပာင္းလာတာပါ။ ေျပာင္းလာေတာ့ ၾကာျပီ။
ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိသြားျပီ ထင္တယ္”
“ဒါနဲ႕ ေတာင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕က သူ႕နာမည္ မသိၾကဘူးလားဗ်ာ။ သူ႕ကို
တစ္ရြာလံုးက အေပါင္းအ သင္းမလုပ္ၾကလို႕လား”
“မဟုတ္ရပါဘူး ဆရာေလးရာ။ သူက တစ္ရြာလံုးကို
အေပါင္းအသင္းမလုပ္တာပါ”
“ဒါျဖင့္ ဒီအမ်ိဳ း သမီးေလးဟာ ေတာ္ေတာ္မာနၾကီးတာေပါ့ဗ်။ သူက ဒီရြာမွာ

လည္း လာေန ေသးတယ္။ ဒီရြာကလူေတြကိုလည္း အေပါင္းအသင္းမလုပ္ဘူးဆိုေတာ့
ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ”
“အင္း.. ဒီလိုလည္း မဟုတ္ေသးဘူး ဆရာေလးရဲ႕ ”
ဟု ဆိုကာ အိုက္ပန္သည္ ေရေႏြးတစ္က်ိဳ က္ေသာက္ျပီးလွ်င္ ေဆးလိပ္တုိကို
မီးညွိလ်က္ေန ျပန္ရာ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလး၏ အေၾကာင္းကုိ
စိတ္၀င္စားေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အုိက္ပန္၏ စကားကိုသာ နားေထာင္ရန္
စိတ္ေစာလ်က္ရွိေလေတာ့၏ ။
“ဒီလိုမဟုတ္လို႕ ဘယ္လိုျဖစ္ရမွာ လဲ ကိုအိုက္ပန္။ ခင္ဗ်ားစကားကုိ
ဆက္စမ္းပါဦးဗ်ာ။ ကြ်န္ ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို
နားေထာင္ရတာ စိတ္၀င္စားလြန္းလို႕ ပါဗ်ာ”
“ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးဟာ ဆရာေလး ေျပာသလို မာနၾကီးတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ရြာ လံုးကလည္း သူ႕ကုိ မာနၾကီးတယ္လို႕ မထင္ၾကပါဘူး။ အင္မတန္
ခ်စ္ခင္စရာေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳ း သမီး ေလးပါ။ ရြာသူရြာသားေတြကလည္း သူ႕ကို
ခ်စ္ၾကပါတယ္”
“ဒါနဲ႕ ခင္ဗ်ားေျပာေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕ အေပါင္းအသင္းမလုပ္ဘူးဆို။
သူ႕နာမည္ကုိ ေတာင္ မသိၾကဘူးလို႕ ခင္ဗ်ားပဲ ေျပာတယ္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ေလ။ ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးဟာ တစ္ခါမွ
စကားမေျပာ ဖူးဘူး။ ဒါကလည္း အေျခအေနေၾကာင့္ပါ။ သူေလးက ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕
ခင္ခင္မင္မင္ေန ခ်င္ပံုရတယ္။ သူ႕မ်က္ႏွာေလးကို ၾကည့္ပါလား။ အျမဲတမ္းခ်ိဳ ေနတာပဲ။
လူတိုင္းကိုလည္း ျပံဳ း ရြွင္ျပီး ၾကည့္တတ္တယ္။ ေစ်းထဲကို လာရင္လည္း ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ပဲ။
ဒါေပမယ့္ ရြာထဲကို ေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ေလ့မရွိဘူး။ ေစ်းေန႕မွပဲ
ေစ်းထဲလာတတ္တယ္။ ေစ်းလာရင္ လည္း ခဏပဲ”
“ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ဆိုတာက ဘာကုိဆိုလိုတာလဲ

ကိုအိုက္ပန္။ ျမိဳ င္ေဟ၀န္ မင္းသမီးေလးဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနေၾကာင့္
ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕ စကားေျပာခြင့္မရတာ လဲဗ်”
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. ဆရာေလးကို က်ဳ ပ္က ဒါေၾကာင့္ေျပာတာေပါ့။ ျမိဳ
င္ေဟ၀န္မင္းသမီး ေလးဟာ သိပ္စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္လို႕”
“ေျပာမွာ သာေျပာစမ္းပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကလည္း နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္ဆုိကာမွ
နိဒါန္းက ရွည္ လိုက္တာဗ်ာ”
“မရွည္နဲ႕ ဆရာေလးေရ။ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုေျပာရင္
သိပ္စိတ္၀င္ စားစရာပဲ။ ဒါေတာင္ က်ဳ ပ္တို႕က အကုန္သိေသးတာ မဟုတ္ဘူး။
ဆရာေလးလည္း ဒီရြာ မွာ ၾကာဦးမွာ ပဲ။ ဒီေတာ့ အျပည့္အစံု စံုစမ္းေပေတာ့။ က်ဳ
ပ္တုိ႕ကေတာ့ သိသေလာက္ပဲ ေျပာ ရဦးမယ္ သိသေလာက္ေျပာတာေတာင္
ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္”
ဟု ဆိုကာ အိုက္ပန္သည္ သူ၏ ေဆးလိပ္ကို မီးညွိျပီး ဖြရွိဳ က္ျပန္ေလ၏ ။
“ရြာသူရြာသားေတြနဲ႕ စကားေျပာခြင့္မရတာ ကေတာ့ ျမိဳ
င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးကုိ ေစာင့္ၾကပ္ ေနတဲ့ ဘီးလူးၾကီးေၾကာင့္ေပါ့။
ကိုယ္ရံေတာ္ၾကီးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ ကိုယ္ရံေတာ္ဘီလူးၾကီးဟာ ျမိဳ င္ေဟ၀န္ မင္းသမီးေလး
ေစ်းေန႕ကုိလာတိုင္းပါလာတတ္တယ္။ မင္းသမီးေလးကို တျခား လူေတြ စကားေျပာမွာ
စိုးလို႕ထင္တယ္။ ရြာက မိန္းကေလးေတြကလည္း အမ်ိဳ း သမီးခ်င္းမို႕ သိကြ်မ္းခ်င္ၾကေပမယ့္
အဲဒီ ကုိယ္ရံေတာ္ဘီလူးၾကီးကို ေၾကာက္တာနဲ႕ မိတ္မဖြဲ႕ရဲၾကရွာဘူး”
“ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ။ ဘီလူးၾကီးရယ္လို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား”
“ဟုတ္တယ္ ဆရာေလးေရ။ တစ္ရြာလံုးက သူ႕ကုိ ဘီလူးၾကီးလို႕ပဲေခၚၾကတယ္။
လူေတာ့ လူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘီလူၾကီးတစ္ေကာင္နဲ႕ တူေနတဲ့ လူၾကီးေပါ့ ဆရာေလးရယ္။ သူ႕
မ်က္ႏွာ ၾကီးကလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းလိုက္တာ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။ အျမဲတမ္း
သုန္မွုန္ေနတာပဲ။ ေတာ္ရံု ေယာက်္ား ေလး ငါးေယာက္ကိုေတာ့ သူကလက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႕

သတ္ရင္ေတာင္ သူပဲႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဗ်ိဳ ႔”
“ဒါေလာက္ေတာင္ပဲလားဗ်ာ”
“ဒီထက္ေတာင္ ပိုဦးမယ္။ ဒါနဲ႕ မေန႕တုန္းက ေစ်းထဲမွာ ျမိဳ
င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးနဲ႕ အတူ သူ႕ကုိ မျမင္ခဲ့ဖူးလား ဆရာေလး”
“ဟင့္အင္း မျမင္ခဲ့ဖူး”
“အဲဒီ လူ႕ဘီလူၾကီးဟာ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးနားက ခြာတာမဟုတ္ဘူး
ဆရာေလးရဲ႕ ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ သူေစ်း၀ယ္ေနတုန္းမွာ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးက
ဆရာေလး ေရးေန တဲ့ ပန္း ခ်ီကားကို လာၾကည့္ေနတာနဲ႕ တူတယ္”
“ဟုတ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့
သူမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါနဲ႕ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးရဲ႕ မိဘေတြကေရာ”
“မိဘအစံုအလင္ေတာ့ မရွိဘူးလို႕ ထင္ရတာ ပဲ။ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးရဲ႕
အေဖကိုပဲ ေတြ႕ ဖူးတယ္။ အေမကုိေတာ့ မေတြ႕ပါဘူး။ အဘိုးၾကီးကလည္း
အျပင္ထြက္ခဲတယ္။ ဒီရြာကို ေျပာင္းလာတည္းက ခုခ်ိန္ထိ က်ဳ ပ္ေတာင္
တစ္ခါပဲျမင္ဖူးေသးတယ္”
“ရြာထဲက ဘယ္နားမွာ ေနၾကတာလဲ”
“ရြာထဲမွာ မဟုတ္ဘူး ဆရာေလးေရ။ ရြာအျပင္မွာ ေနတာ။
ရြာအေနာက္ဘက္ထြက္လုိက္ရင္ ဆရာေလးေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ရဲတိုက္ၾကီးလုိလုိ၊
ခံတပ္ၾကီးလိုလို အေဆာက္အဦးၾကီးဟာ ျမိဳ င္ ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးရဲ႕ အိမ္ၾကီးေပါ့။
အိမ္ၾကီးတစ္ခုလံုးမွာ ျမိဳ င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးရယ္၊ ဘီ လူးၾကီးရယ္၊ ျပီးေတာ့
မင္းသမီးေလးရဲ႕ အေဖ အဘိုးၾကီးရယ္ သံုးေယာက္တည္းေနၾကတယ္။ ေနာက္ျပီး
အမဲလိုက္ေခြးေၾကီးေတြကို ေမြးထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေတာ့ ေျခာက္ေကာင္
ေလာက္ေတာင္ ရွိလိမ့္မယ္ထင္တယ္”

“ေတာ္ေတာ္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာပဲ။ သူတို႕က ဘာျဖစ္လို႕
ဒီရြာကိုလာျပီးလူေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္မလုပ္တာဘဲ ဇာတ္ျမဳ ပ္ေနတာလဲ”
“ဒါကေတာ့ က်ဳ ပ္လည္းမသိဘူး ဆရာေလး။ က်ဳ ပ္တင္မကဘူး တစ္ရြာလံုးက
ဘယ္သူမွ မသိ ၾကဘူး”
“ေနာက္ျပီး ခင္ဗ်ားတုိ႕က အဲဒီ အမ်ိဳ း သမီးေလးကို ဘာျဖစ္လို႕ ျမိဳ
င္ေဟ၀န္မင္းသမီးေလးလို႕ ေခၚၾကတာလဲ”
“ေၾသာ္ ဒါက ဒီလိုပါ။ သူတို႕ ျခံဝမွာ ျမိဳ င္ေဟဝန္လို႕ေရးထားတဲ့
ဆုိင္းဘုတ္ကေလး ခ်ိတ္ထား တယ္။ ဒီေတာ့ မိန္းကေလးရဲ႕ နာမည္ရင္းကို မသိတာနဲ႕ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးလို႕ပဲ ေခၚရ တာေပါ့ ဆရာေလးရာ။ ဆရာေလးလည္း ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသားေလး ျဖစ္ခ်င္ေနျပီထင္တယ္”
“ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသားေလးမျဖစ္ဘဲ ေခြးစားျဖစ္ေနပါဦးမယ္ဗ်ာ။ မလုပ္ပါနဲ႕ ”ဟု
ဆိုကာ ကြ်ႏု္ပ္လည္း စကားကုိျဖစ္ျပီးလွ်င္ ေရခ်ိဳ း ရန္အတြက္ ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွ ထကာ ေနာက္
ေဖးသို႕ ထြက္လာခဲ့၏ ။ ကိုအိုက္ပန္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ စကားကို လြန္စြာ
သေဘာက်သြားေသာေၾကာင့္ တဟားဟားႏွင့္ ရယ္ေမာလ်က္ က်န္ခဲ့ေလ၏ ။

ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္

ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္သည္

အိုက္ပန္တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ေခါ ပုတ္ႏွင့္ သားေရေခါက္ေၾကာ္တို႕ကို
ေရေႏြးၾကမ္းျဖင့္ျမည္းကာ စားေသာက္ခဲ့ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီေသတၲာကို ဆြဲလ်က္
ရြာေနာက္ဘက္သုိ႔ ထြက္၍ လာေလ၏ ။ ရြာ၏ အျပင္ဘက္သုိ႕ေရာက္လွ်င္ အတန္ငယ္
ေလွ်ာက္မိလိုက္ေသာအခါ ရြာသခ်ၤိဳ င္းသို႕ေရာက္ေလ၏ ။ ရြာသခ်ၤိဳ င္းမွသည္
အေနာက္ဘက္စူးစူးသို႕ ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႕ ဆက္၍ ေလွ်ာက္ခဲ့ျပန္ေလရာ ‘ျမိဳ င္ေဟဝန္’
အိမ္ၾကီးအားေတြ႔ျမင္ရေလေတာ့၏ ။‘ျမိဳ င္ေဟဝန္’ အိမ္ၾကီးအား ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ
အိုက္ပန္ေျပာသကဲ့သို႕ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ထိုအိမ္ၾကီးမွာ လြန္စြာ မွပင္
ၾကီးမားေသာ ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ၾကီးျဖစ္ျပီးလွ်င္ ေတာင္ကုန္းမို႕မို႕ေပၚတြင္
ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ရဲတိုက္ၾကီးႏွင့္ တူလွေပသည္။ ေရနံေခ်း မ်ား ကို
အထပ္ထပ္သုတ္၍ ထားေသာေၾကာင့္လည္း အိမ္ၾကီးမွာ မည္းေမွာ င္၍ ေနေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထိုအိမ္ၾကီးကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္မိျပန္ရာ ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရေလ၏
။
ပထမအခ်က္မွာ ျခံစည္းရိုးၾကီးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိျခံစည္ရိုးၾကီးမွာ
ထူထဲခိုင္ခန္႕ေသာ အုတ္ တံတိုင္းၾကီးျဖစ္ျပီးလွ်င္ လြန္စြာ မွလည္း ျမင့္မားေလ၏ ။ အိမ္ၾကီး၏
ေအာက္ထပ္တစ္ခုလံုးကိုပင္ မျမင္ ႏုိင္ေအာင္ ဖံုးကြယ္၍ ေနေပသည္။ ထုိအုတ္တံတုိင္းေပၚ၌
လည္း သံဆူးၾကိဳ း ေခြလိပ္ၾကီးမ်ား ကို ေနရာ လပ္မက်န္ေအာင္ တင္၍ ထားေလသည္။
ထုိ႕အျပင္ ျခံစည္းရိုးတံခါးေပါက္မွာ လည္း လြန္စြာ မွ က်ဥ္း ေျမာင္းလွေပရာ
အက်ဥ္းေထာင္၏ ဘူးဝကဲ့သို႕ရွိေလ၏ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ခရီးသြားေနသူ ျဖစ္ရာ
ၾကီးမားထည္ဝါေသာအိမ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထိုျမိဳ
င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီး ၏ ျခံစည္းရိုးေလာက္ ျမင့္မားသည့္ ျခံစည္းရိုးမ်ိဳ း ကိုမူ
မေတြ႕ခဲ့ဘူးေသးေပ။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ျပတင္းေပါက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးမွာ
လြန္စြာ ၾကီးမား ေသာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ၾကီးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အေပၚထပ္တစ္ခုလံုး၌
ျပတင္းေပါက္ဆစ္ခုတည္းသာရွိ သည္ကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရေလ၏ ။ ျပတင္းေပါက္မွာ

လည္း အိမ္ၾကီး၏ ထုထည္ႏွင့္ မမွ်ေအာင္ပင္ ေသးငယ္၍ ေနေပ၏ ။ ျမင့္မားေသာ
အုတ္တံတုိင္းၾကီးေၾကာင့္ ေအာက္ထပ္၌ ျပတင္းေပါက္မည္မွ်ရရွိ သည္ကို မသိရေပ။
အားလံုးကို ျခံဳ ၍ ၾကည့္လိုက္ပါမူ ထုိျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးမွာ ရဲတိုက္ၾကီးႏွင့္တူေန
သည့္အျပင္လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာျပႆ နာမ်ား ကိ
ကန္းေအာင္းေနလိမ့္မည္ဟု
ခန္႕မွန္းမိေလေတာ့၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးႏွင့္ လြန္စြာ မေဝးေသာ ထင္းရွဴး
ပင္ၾကီးေအာက္မွေန၍ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
ပန္းခ်ီေသတၲာကိုဖြင့္ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရေလ၏ ။
ဤသို႕ျဖင့္ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးအား ေနာက္ဘက္ရွိေတာတန္းေလးျဖင့္
ေနာက္ခံယူျပီးေရးဆြဲ ရာ တစ္နာရီခန္႕မွ်ၾကာေသာအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္ေနာက္ဘက္မွ
ရုတ္တရက္ထြက္လာေသာအသံေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ထိတ္လန္႕သြားမိေလသည္။
“ေဟ့ေကာင္ မင္းဘယ္သူလဲ”
အသံထြက္လာရာ ကြ်ႏု္ပ္ေနာက္ဘက္သို႕ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ လြန္စြာ
မွရုပ္အလြန္ဆိုး လွျပီး လြန္စြာ မွလည္းထြားၾကိဳ င္လွေသာ မ်က္စိတစ္ဖက္လပ္ႏွင့္
လူၾကီးတစ္ဦးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား စား ေတာ့ ဝါးေတာ့မည့္ပံုမ်ိဳ း ျဖင့္ ၾကည့္၍ ေနေလ၏ ။
ထိုလူၾကီးကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ အိုက္ပန္ေျပာဖူးေသာ စကားကို အမွတ္ရကာ ထုိလူၾကီးကား
ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ဘီလူးၾကီးျဖစ္ရ မည္ဟု ေတြးဆမိေလေတာ့၏ ။
အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရပါမူ ကြ်ႏု္ပ္သည္ လူ႔ဘီလူးၾကီးအား ျမင္လို္က္ရံုႏွင့္
ေၾကာက္လန္႕သြား ေသာ္လည္း မရဲေသာ္လည္း ေျပးခဲေစ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း သူ႕အား
လံုးဝဂရုမစိုက္သည့္ပံုမ်ိဳ း ျဖင့္ ပန္းခ်ီကိုသာဆက္၍ ေရးေနလိုက္ေလ၏ ။ ထုိအခါ
လူ႔ဘီလူးၾကီးသည္ ပို၍ ေဒါသထြက္လာသည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္..
“ေဟ့ေကာင္ မင္းဘယ္သူလဲလို႕ ငါေမးေနတာကို ေျဖစမ္း”
ကြ်ႏု္ပ္ကလည္း မည္သို႕မွ်ျပန္မေျပာဘဲ ပန္းခ်ီကားကိုသာ ဆက္၍

ေရးဆြဲေနျပန္ရာ လူ႔ဘီလူး ၾကီးမွာ ပို၍ ပို၍ ေဒါသထြက္လာေလေတာ့သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ေမာင္းအား သူ၏ လက္ ၾကီးျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ကာ ကြ်ႏု္ပ္၏ တစ္ကိုယ္လံုးကို
ဆြဲခါလုိက္ျပီးလွ်င္..
“ေဟ့ေကာင္ ငါေမးေနတာကို မၾကားဘူးလား၊ မင္းဘယ္သူလဲ။ ဒီနားကို
ဘာလာလုပ္တာလဲ မွန္မွန္ေျဖစမ္း”
ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ေမာင္းအား ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ သူ၏ လက္ၾကီးကို ျပန္၍
ပုတ္ခ်လိုက္ျပီးလွ်င္..
“ခင္ဗ်ားက ဘယ္သူလဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ျပန္ေျပာလိုက္ေလရာ..
“ေအာင္မယ္ မင္းကမ်ား ငါ့ကို ျပန္ေမးေနရေသးတယ္လို႕ကြာ။ ငါ
ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ မင္းသိဖို႕မ လိုပါဘူး။ ငါေမးေနတာကို ေကာင္းေကာင္းေျဖမလား
မေျဖဘူးလား။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ေမးရရင္ ေတာ့ ေသဖို႕သာျပင္”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း စကားဆံုးသည္ႏွင့္ သူ၏ ခါးေအာက္ပိုင္းအား ေျခဖ်ားျဖင့္
ရုတ္တရက္ခတ္လိုက္ ေလ၏ ။ လူ႕ဘီလူးၾကီးမွာ ကြ်ႏု္ပ္၏ တိုက္ကြက္အား
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲခံလိုက္ရေလရာ အသံဆိုးၾကီးျဖင့္ ‘တအင့္အင့္’ ညည္းညဴျပီးလွ်င္
လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဗိုက္ကိုႏွိပ္ကာ သူ၏ ကိုယ္လံုးၾကီးသည္ ေရွ႕ဘက္ သို႕
ကိုင္းက်လာေလသည္။ ထုိအခါ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အခ်ိန္မဆိုင္းေတာ့ဘဲ ငိုက္၍ က်လာေသာ သူ၏
မ်က္ ႏွာၾကီးအား ဒူးျဖင့္ ပင့္္၍ တုိက္လုိက္ေလရာ လူ႕ဘီလူးၾကီးသည္
မဟာပထဝီေျမၾကီးေပၚတြင္ အဆန္႕ သားလဲေလ်ာင္းသြားရေတာ့့၏ ။ထုိစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္၏
ေနာက္ဘက္ဆီမွ..
“ဒီမွာ ရွင့္ ပန္းခ်ီဆရာ သူရဲေကာင္းၾကီးရဲ႕ ”
ဟုေခၚလိုက္ေသာအသံေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေနာက္ဘက္သို႕

လွည့္ၾကည့္လုိက္ေလရာ ‘ျမိဳ င္ ေဟဝန္မင္းသမီးေလး’ သည္ မိန္းမကိုင္ပစၥတိုေလးျဖင့္
ကြ်ႏု္ပ္ရင္ဝဆီသို႕ ခ်ိန္တြယ္ထားသည္ကို ေတြရေလ၏ ။
“ရွင့္လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေျမွာ က္ထားလုိက္ပါ”
“ငါက ဘာျဖစ္လို႕ လက္ေျမွာ က္ရမွာ လဲ”
“ကြ်န္မေျပာေနတာကုိ ရွင္နားမလည္ဘူးလား။ လက္ေျမွာ က္မလား မေျမွာ
က္ဘူးလား။ ပါးစပ္ နဲ႕ ေျပာမရရင္ေတာ့ က်ည္ဆန္နဲ႕ ေျပာရလိမ့္မယ္”
“ဒါကေတာ့ မင္းသေဘာအတိုင္းပဲ။ ငါကေတာ့ လက္မေျမွာ က္ႏိုင္ဘူး”
“မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မို႕ လူမသတ္ရဲဘူးလို႕ေတာ့ မထင္လိုက္နဲ႕ ေနာ္။
ရွင့္ရင္ဘတ္ၾကီး ပြင့္သြားမယ္”
“ေနစမ္းပါဦးမိန္းကေလးရာ၊ မင္းတို႕က ဘယ္သူေတြလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ ငါ့ကို
ဒီေလာက္ေတာင္ ရန္လိုေနၾကတာလဲ”
“ရွင္ေမးေနတာေတြကို ကြ်န္မ ျပန္မေျဖႏုိင္ဘူး။ ကြ်န္မေမးေနတာကိုသာ
ရွင္ေျဖပါ။ ရွင္က ဒီ နားမွာ ဘာျဖစ္လို႕ ပန္းခ်ီလာဆြဲေနရတာ လဲ”
“ဟား.. ဟား.. ဟား.. ဒီနားမွာ ပန္းခ်ီလာဆြဲတာနဲ႕ မင္းတုိ႕က ဒီေလာက္ေတာင္
ဘာျဖစ္လုိ႕ ရန္မူေနခ်င္ၾကရတာ လဲ။ ဒီေနရာဟာ မင္းတို႕ပိုင္နက္ မဟုတ္ပါဘူးကြာ။ လူတိုင္း
လာႏိုင္တဲ့ ေနရာပါ။ မဟုတ္ဘူးလား”
“ကြ်န္မတို႕ပိုင္နက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီနားကို
ဘယ္သူမွမလာၾကဘူး။ ျပီးေတာ့ ရွင္ဟာ ပန္းခ်ီဆြဲေနရင္း ကြ်န္မတို႕
အိမ္ဘက္ကိုခဏခဏလွမ္းၾကည့္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒါကို ကြ်န္မ
ျပတင္းေပါက္ကေနျပီး မွန္ဘီလူးနဲ႕ ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး မသကၤာ တာနဲ႕
ဦးေတာက္စ ၾကီးကို ေမးခိုင္းလိုက္တာ။ ဦးေတာက္စၾကီးကိုလည္း ရွင္ကစျပီး ထုိးခဲ့
တယ္မဟုတ္လား”

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ရင္ဝဆီသို႕ ပစၥတိုျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလး၏ ႏွာ တံေပၚတည့္တည့္ရွိ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးၾကားေနရာအား
စူးစိုက္ၾကည့္လိုက္ျပီးလွ်င္..
“ဒီေနရာဟာ လူတိုင္းလာႏိုင္တဲ့ေနရာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာကို
ငါလာေရာက္မိခဲ့တဲ့အတြက္ ငါ့ မွာ အျပစ္မရွိဘူး။ ျပီးေတာ့ ငါ့ဘာသာငါ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ နဲ႕
ပန္းခ်ီေရးေနတာကို မင္းတုိ႕က စျပီးရန္ရွာခဲ့ တယ္။ ဒီေတာ့ မင္းတို႕မွာ အျပစ္ရွိတယ္။
ဒီအျပစ္အတြက္ ငါ့ကိုေတာင္းပန္ပါ”
“ေၾသာ္.. ရွင္က ေတာင္းပန္ရမွာ လား။ ကြ်န္မတို႕က ေတာင္းပန္ရမွာ လား။
စကားကိုလည္း ၾကည့္ေျပာပါဦး ပန္းခ်ီဆရာၾကီး ရဲ႕ ”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူ၏ စကားအား စိတ္မဝင္စားသည့္ဟန္ျဖင့္ ကတ္ေၾကးတံဆိပ္
စီးကရက္တစ္ လိပ္ကို ထုတ္ကာမီးညွိျပီး ဖြာရွဳ ိက္၍ ေနေလ၏ ။
“ရွင္က ဘာျဖစ္လို႕ ကြ်န္မတို႕ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးကို ပန္းခ်ီဆြဲရတာ လဲ”
“ေသခ်ာၾကည့္ပါဦး မိန္းကေလး။ ငါက မင္းတို႕အိမ္ၾကီးကို ပန္းခ်ီဆြဲေနတာ
မဟုတ္ဘူး။ ဟိုး ဘက္က ေတာတန္းေလးကို ဆြဲေနတာ။ မင္းတို႕အိမ္ေရွ႕က
ကန္႕လန္႕ခံေနတာနဲ႕ မထည့္ ခ်င္ဘဲ ထည့္ျပီး ေရးေနရတာ ”
ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ စကားကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ
ကြ်ႏု္ပ္၏ မ်က္ႏွာကို လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကိုလည္းေကာင္း
ေသခ်ာစြာ အကဲခတ္လုိက္ျပီး လွ်င္..
“ရွင့္ဟာ ဒီေနရာကိုလာျပီး တကယ္ပဲ ပန္းခ်ီေရးေနတာလား”
“ငါက ဘာျဖစ္လုိ႕ ဒီေနရာမွာ အေညုာင္းခံျပီး ပန္းခ်ီေရးခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနရမွာ
လဲ”
“ရွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက ဘာလဲ။ ဒီရြာကို ဘာျဖစ္လို႕ လာရတာ လဲ”

“တယ္လည္းအေမးအျမန္းထူပါလား မိန္းကေလး။ မင္းက ပုလိပ္ဘက္ကလား။
ဒါမွမဟုတ္ မင္းအေဖက ပုလိပ္အရာရွိလား”
“ဒါရွင့္အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မေမးေနတာကိုသာ ရွင္ေျဖပါ။ ရွင့္ကုိ
ကြ်န္မတိုက မသကၤာ ဘူး”
“ငါကလည္း မင္းတို႕ကို မသကၤာဘူး”
ထိုစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေနာက္ဖက္ဆီမွ ေခြးေဟာင္သံကို ၾကားလိုက္ရေသာေၾကာင့္
လွည့္ၾကည့္ လိုက္ရာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ရပ္ေနသည့္ေနရာသို႕ မာန္ဖီလ်က္ရွိေသာ
အမဲလိုက္ေခြးၾကီးတစ္ေကာင္ကိုဆြဲျပီး ခတ္သုတ္သုတ္ ေလွ်ာက္လာသည့္
အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႕ရွိ အရပ္ျမင့္ျမင့္လူၾကီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ လုိက္ရေလ၏ ။
ထုိလူၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အနီးသို႕ေရာက္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္အား စူးစိုက္၍ ၾကည့္ျပီးလွ်င္ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးဘက္သို႕ လွည့္၍ ..
“သမီး ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ”
“ေဖေဖ.. သမီးေတာ့ သူ႕ကိုသိပ္မသကၤာဘူး။ သမီး အိမ္ေပၚကေနျပီး
သူ႕ကိုၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ သူက အိမ္ဘက္ကို ခဏခဏ လွမ္းၾကည့္တာနဲ႕
ဦးေတာက္စၾကီးကိုလြွတ္ျပီး ေမးခိုင္း လုိက္ တာ။ အဲဒါ သူကစျပီး ဦးေတာက္စၾကီးကို
ထိုးလိုက္တာပဲ”
လူၾကီးသည္ သူ၏ သမီးျဖစ္သူ ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလး၏ စကားကို
ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ျပီး လွ်င္ မဟာပထဝီေျမၾကီးေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေနေသာ
လူ႕ဘီလူးၾကီးအားလွမ္း၍ ၾကည့္လိုက္ေလ ၏ ။ ထုိစဥ္ လူ႕ဘီလူးၾကီးမွာ လည္း ညည္းညဴ
လူးလြန္႕ကာ သတိရလာေလ၏ ။ သူသည္ ကြ်ႏု္ပ္အားျမင္ လိုက္သည္ႏွင့္ ရန္မူရန္ တစ္ရွိန္ထိုး
ေျပး၍ လာေလ၏ ။
“ေဟ့ေကာင္.. ေတာက္စ၊ ဒါက ဘာျဖစ္တာလဲ။ ငါတို႕ေရာက္ေနတယ္”

ဟူေသာ လူၾကီး၏ ေအာင္ျမင္ခန္႕ညားသည့္အသံေၾကာင့္ လူ႕ဘီလူးၾကီး၏
ေျခလွမ္းမ်ား သည္ တုန္႕ခနဲ ရပ္၍ သြားေလေတာ့၏ ။ သို႕ရာတြင္ လူ႕ဘီလူၾကီး၏
အမူအရာမွာ မာန္ဖီေနေသာ ေခြးတစ္ ေကာင္အား ၾကိဳ း ခ်ည္ထားသည္ႏွင့္ လြန္စြာ
တူလွေပ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္အား ၾကိတ္မႏုိင္ခဲမရျဖစ္ကာ တရွဴး ရွဴး တရွဲရွဲ ျဖစ္၍ ေနေလ၏ ။
“ေမာင္ရင္က ဘယ္သူလဲ”
လူၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ မ်က္ႏွာအား စူးစိုက္စြာ ၾကည့္၍
အထက္ပါအတိုင္းေမးလုိက္ေလရာ ကြ်ႏု္ပ္ကလည္း..
“က်ဳ ပ္နာမည္က သက္ႏွင္းလို႕ ေခၚတယ္”
“ေမာင္ရင္က ဒီရြာကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ေရာက္လာခဲ့တာလဲ။
အလည္သက္သက္ပဲ လား”
“ဟုတ္တယ္ အလည္သက္သက္ပဲ။ က်ဳ ပ္ကပန္းခ်ီဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ကို
ခရီးလွည့္ျပီး ပန္းခ်ီဆြဲေလ့ရွိတယ္”
လူၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္စကားအား ယံုၾကည္ပံုမေပၚေခ်။
“ေမာင္ရင့္ကို ဦး တစ္ခုေျပာထားမယ္။ ဧည့္သည္ဟာ ဧည့္သည္လိုပဲေနပါ။
ပန္းခ်ီေကာင္း ေကာင္းဆြဲေနခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ မဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြမွာ စံုစမ္းတာတို႕၊
စပ္စုတာတို႕ မလုပ္ ပါနဲ႔”လူၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အေၾကာင္းမဲ့ ျခိမ္းေျခာက္၍ ေနျပန္၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္လည္း မည္သို႕မွ် ျပန္မ ေျပာလိုသည္ႏွင့္ ေဆးတင္ေသာ ပဲလက္ Pellette ျပားႏွင့္
စုတ္တံကို ေကာက္ကိုင္လိုက္ျပီးလွ်င္ ပန္း ခ်ီကိုသာ ဆက္၍ ေရးဆဲြရန္ ဟန္ျပင္လိုက္ေလ၏ ။
“ကဲ.. သမီး သြားၾကရေအာင္”
ဟု ဆိုကာ လူၾကီးႏွင့္သူ၏ သမီး ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးသည္လည္းေကာင္း၊
လူ႕ဘီလူးၾကီး ႏွင့္ မာန္ဖီေနေသာ အမဲလိုက္ေခြးၾကီးသည္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္အပါးမွ
ထြက္ခြာ၍ သြားေလေတာ့ သည္။

ထိုေန႕မွစ၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္လည္း လြန္စြာ လွပေသာ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးအားလည္း ေကာင္း၊ လြန္စြာ လွ်ိဳ ႕ ဝွက္တတ္ေသာ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလး၏ ဖခင္အားလည္းေကာင္း၊ လြန္စြာ
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ လူ႕ဘီလူးၾကီးအားလည္းေကာင္း၊ မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ‘ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီး’ ႏွင့္ မနီးမေဝးေနရာမ်ား ၌ ေန႕စဥ္သြားေရာက္ကာ
ပန္းခ်ီဆြဲေလ့ရွိေလ၏ ။ ထုိအ ခ်ိန္မ်ား ၌ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးတစ္ခုလံုးမွာ
လူရိပ္လူေယာင္မွ်ပင္ မေတြ႕ရေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခြး ေဟာင္သံမ်ား ကိုသာ ၾကားရသည္မွအပ
မည္သည့္အသံမွ် မၾကားရေပ။
ေနာက္တစ္ပတ္ ၅ရက္တစ္ေစ်းေန႕သို႕ ေရာက္ေသာအခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္
ျပီးခဲ့ေသာ ေစ်းေန႕ ကအတိုင္း ေစ်းရွုခင္းအား ပန္းခ်ီေရးဆြဲလ်က္ေနျပန္၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္
ပန္းခ်ီကား၌ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိ ရာ ကြ်ႏု္ပ္ေနာက္ဘက္မွ ရပ္၍ ၾကည့္ေနသူမ်ား အား
ဂရုမထားမိေခ်။ တေအာင့္မွ် ၾကာေသာအခါ၌ သင္းပ်ံ႕ေမြွးၾကိဳ င္ေသာ ေရေမြွးနံ႕သည္
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ႏွာသီးဝသို႕ ဝင္ေရာက္လာရာ ‘ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီး’ ပင္ ျဖစ္ရမည္ဟု
ကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ထဲ၌ ထင္မိသည္ႏွင့္ ေနာက္ဘက္သို႕ လွည့္ၾကည့္လိုက္မိ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္ထင္
ထားသည့္အတိုင္းပင္ ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးအား ေတြ႕ရေလေတာ့၏ ။ ‘ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလး’ သာမက သူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ လူၾကီးႏွင့္ လူ႕ဘီလူၾကီးကိုပါ
ေတြ႕ရေလ၏ ။
လူၾကီး၏ မ်က္ႏွာမွာ မူ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့စဥ္ကေလာက္
မာေက်ာခက္ထန္ျခင္းမရွိေတာ့ ေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားအား
ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနပံုရေလ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္အားလည္း ပန္းခ်ီ ဆရာတစ္ဦးဟု
လက္ခံသြားဟန္တူ၏ ။ လူ႕ဘီလူၾကီးသာလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္အား အခဲမေက် ျဖစ္၍ ေနေလ၏ ။ သူ၏
လြန္စြာ အက်ည္းတန္ေသာ မ်က္ႏွာၾကီးမွာ သုန္မွုန္လ်က္ရွိေလ၏ ။
“ေမာင္သက္ႏွင္း၊ ေမာင္ရင့္ကို ဦး စကားနည္းနည္းေလာက္ေျပာခ်င္တယ္ကြာ။
ေမာင္ရင္ ပန္းခ်ီဆြဲေနတာကိုမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသလိုျဖစ္ေနမလား မသိဘူး”

“ေၾသာ္ ရပါတယ္၊ ေျပာပါ”
“ဒီလိုပါ ေမာင္သက္ႏွင္း။ ဟုိတစ္ခါျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥအတြက္ ဦးတို႕က
ေတာင္းပန္မလို႕ပါကြယ္”
“မလိုပါဘူး ဦးေလး။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အဲဒီ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႕
ေထြေထြထူးထူး မရွိပါဘူး ခင္ဗ်ာ”
“ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲကြယ္။ ဦးတို႕က လြန္သြားတာကိုး။ အဲဒီ ေန႕က
ျဖစ္ၾကတာလည္း ဦးတို႕ ဘက္က အစုိးရိမ္လြန္သြားလို႕ပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆိုေတာ့ ဒီရြာကုိ
ဧည့္သည္အေရာက္အ ေပါက္နည္းတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳ း ဧည့္သည္ဆိုရင္
ပိုျပီးေတာင္နည္းေသးတယ္ဆိုေတာ့ ဦးတို႕က မသကၤာျဖစ္မိတာပါ။ ဒီထက္ပိုျပီး
ေမာင္သက္ႏွင္းကို မသကၤာျဖစ္မိတာကေတာ့ ဦးတို႕ရဲ႕ အိမ္ၾကီးနားမွာ
ပန္းခ်ီလာဆြဲေနလို႕ေပါ့ကြယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ေမာင္သက္ႏွင္းရဲ႕ လွုပ္ ရွားမွုကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး
ေမာင္သက္ႏွင္းဟာ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာရယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒီရြာကို
တကယ္ပဲပန္းခ်ီဆြဲဖို႕ ေရာက္လာ တယ္ ဆိုတာရယ္ကို သိရေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးတုိ႕က
ေမာင္ရင့္ကိုေတာင္းပန္ရတာ ပါ”
“ဟုတ္ပါတယ္ ကိုသက္ႏွင္း။ ‘မိုး’လည္း အဲဒီ ေန႕က သိပ္ရိုင္းသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီ
အတြက္ ‘မိုး’ကို ခြင့္လြွတ္ပါ”
ဟု ျမိဳ င္ေဟဝန္ မင္းသမီးေလးကပါ ဝင္၍ ေတာင္းပန္လိုက္ေလရာ ကြ်ႏု္ပ္က
ပို၍ ေက်နပ္ခြင့္ လြွတ္ရမည္ျဖစ္ေလ၏ ။ သူ၏ စကားကို နားေထာင္ရျခင္းျဖင့္ သူ၏
နာမည္မွာ ‘မိုး’ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ လည္း ေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ပါက မိုးဆိုသည့္ စကားလံုးပါရမည္
ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္မွန္းဆလိုက္မိေလ ေတာ့၏ ။
“ကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ ေက်နပ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေန႕ကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႕
တစ္ေယာက္ နားလည္မွု လြဲသြားၾကလို႕ပါ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ ေက်ရာေက်ေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္ရေလ၏ ။

“ဒါနဲ႕ ဦးေလးကို ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခုေမးမယ္ေနာ္”
“ေမးႏုိင္ပါတယ္။ ေမာင္သက္ႏွင္းေမးပါ”
“ဘာျဖစ္လိုက ဦးေလးတို႕က ဒီေလာက္ေတာင္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႕ေနၾကတာလဲ။
အဲဒီ အခ်က္ ကို ကြ်န္ေတာ္သိပ္မရွင္းလွဘူး”
“ေၾသာ္.. ဒါက ဒီလိုပါ ေမာင္သက္ႏွင္း”
ဟု အစခ်ီကာ လူၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပေလေတာ့၏ ။

ထူးဆန္းေသာ ဘုိးသူေတာ္ၾကီး

“ဦးေလးရဲ႕ နာမည္က ျမဘူး လို႕ေခၚပါတယ္။ အစကေတာ့
အရာရွိၾကီးတစ္ဦးေပါ့ကြာ။ ခုေတာ့ ပင္စင္ယူထားတာ သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိ သြားပါျပီ။
ပင္စင္မယူခင္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကပဲ ဦးေလးရဲ႕ ဇနီး၊ ေဟာဒီ ဦးသမီး မမိုးေဆြရဲ႕ အေမ
မသူဇာဟာ ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ တုိတိုေျပာရရင္ ေတာ့ကြာ ဦးေလး ဟာ
ပင္စင္ယူျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြကေလးရယ္၊ ျပီးေတာ့ မိဘမ်ား ထားသြားတဲ့
အ ေမြအႏွစ္ လက္ငုတ္လက္ရင္းပစၥည္းေလးေတြနဲ႕ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္
ေလးေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ေနထုိင္ႏို္င္ခဲ့တယ္။ သမီးေလးကလည္း ေကာလိပ္မွာ ေဘာ္ဒါ
ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးေလးနဲ႕ အတူ ဦးေလးရဲ႕ အစ္မၾကီးတစ္ေယာက္လာေနတယ္။ သူကပဲ
ခ်က္ျပဳ တ္ေကြ်းရတာ ေပါ့ကြာ။ ခုေတာ့ သူမရွိ ရွာေတာ့ပါဘူး”
ဦးျမဘူးၾကီးမွာ စကားေျပာရင္း ဝမ္းနည္း၍ လာေလ၏ ။ လွပေသာ မမိုးေဆြ၏
မ်က္ႏွာေလးမွာ လည္း ညိွဳ း ငယ္ႏြမ္းလ်၍ လာေလ၏ ။
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကေပါ့ ဓားျပေတြသတ္လို႕ ေသရွာပါျပီ။ အဲဒီ တုန္းက
ဦးေလး ေတာင္ ကံေကာင္းလို႕ မေသတာေပါ့ကြာ။ ဒါေပမယ့္ မေသရံုတမယ္ပါပဲကြယ္။
ခံလိုက္ရတာ မေျပာပါ နဲ႕ ေတာ့။ ပစၥည္းလည္း ဆံုးရွုံးတဲ့အျပင္ လူ႕အသက္ပါ
ရန္ရွာခံရေလေတာ့ ဦးေလးလည္းေတာ္ေတာ္ ေလးကို ေၾကာက္မိသြားတယ္။ အဲဒီ
အခ်ိန္ကစျပီး ဦးေလးဟာ အျမဲ ထိတ္လန္႕ေနရတာ ေပါ့ကြာ။ လူတိုင္းကိုလည္း
မယံုသကၤာျဖစ္ေနေတာ့ပါပဲ။ ဒါနဲ႕ သမီးေလး ကလည္း ဘြဲ႕ရျပီး ျပန္လာေတာ့ အဲဒီ ဓား
ျပရန္ကို ပိုျပီးေၾကာက္ေနရတာ ေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ မေနေတာ့ဘဲ
ဒီကိုေျပာင္းလာရတာ ပါ။ ဒီရြာက်ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဘယ္သူနဲ႕
မွအေရာတဝင္မလုပ္ဘဲေနလည္း ကိစၥမရွိဘူး။ ျပီး ေတာ့ ဒီနယ္ဘက္မွာ ဓားျပရန္၊
သူခိုးရန္ဆိုတာကိုလည္း ၾကားခ်င္လို႕ေတာင္ မၾကားရဘူး။ ရိုးရိုးသားသား ေတာင္ယာလုပ္
ကိုင္စားေသာက္ေနၾကတာကိုးကြယ့္”
ဟု ဆိုကာ ဦးျမဘူးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား စိတ္ရွည္စြာ ျဖင့္ ရွင္းျပေနေလေတာ့၏ ။

သို႕ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူ၏ စကားကုိ လံုးဝအယံုအၾကည္မရွိေပ။ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီး၏
အေနအထားကို ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးျမဘူး၊ မမိုးေဆြႏွင့္ လူ႕ဘီလူၾကီးတို႕၏ အျပဳ
မူႏွင့္ အေနအထိုင္ကို ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတို႕တြင္ လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ထားေသာ
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ရွိလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ မွန္းဆမိေလ၏ ။
ဦးျမဘူးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ မမိုးေဆြတို႕မွာ ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား
အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ အနည္းငယ္ေမးျမန္းၾကျပီးလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္အား ႏွုတ္ဆက္ကာ
ေစ်းအတြင္းမွထြက္သြားၾကေလ ေတာ့၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္သတိထားမိသည္မွာ ဦးျမဘူးသည္
ကြ်ႏု္ပ္အား သူ၏ ျမိဳ င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးသို႕ အလည္ အပတ္လာရန္ မဖိတ္ေခၚျခင္းပင္
ျဖစ္ေလ၏ ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ပေဟ႒ိဆန္ေသာ ျမိဳ
င္ေဟဝန္အိမ္ၾကီးအားလည္းေကာင္း၊ ထုိအိမ္ၾကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဦးျမဘူး၊ မမိုးေဆြႏွင့္
လူ႕ဘီ လူၾကီးတို႕၏ အတြင္းေရးမ်ား အားလည္းေကာင္း ေတြးဆကာ စဥ္းစားရင္း
က်န္ခဲ့ေလသည္။
ဤသို႕ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးႏွင့္ တစတထက္တစ ရင္းႏွီး၍
လာေလ၏ ။ သို႕ရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စကားလက္ဆံု ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးေပ။
ငါးရက္တစ္ေစ်းေန႕မ်ား ၌ သာ ကြ်ႏု္ပ္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေနသည္ကို
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိအခါမ်ား ၌ လူ႕ဘီလူၾကီးေသာ္လည္း ေကာင္း၊
ဦးျမဘူးေသာ္လည္းေကာင္း ပါလာတတ္သည္ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ ျမိဳ င္ေဟဝန္မင္းသမီး
ေလးအား စကားျပာဆိုဖို႕ အခြင့္အေရးကို မရရွိခဲ့ေပ။ ဦးျမဘူးႏွင့္ လူ႕ဘီလူၾကီးတို႕မွာ လည္း
ကြ်ႏ္ုပ္ အား အနည္းငယ္ယံုၾကည္မွု ရွိ၍ လာေလျပီျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ ျမိဳ
င္ေဟဝန္မင္းသမီးေလးအား ရင္း ႏွီးရန္ အခြင့္အေရးမွာ လက္တစ္ကမ္းအလို၌ သာ
ရွိေနျပီျဖစ္ေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေစ်းႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ ပန္းခ်ီဆြဲေနခဲ့ရာ
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေနာက္မွေန၍ ေၾကးစည္ကိုထုလိုက္ရာ ‘ေနာင္.. ေဝ..
ေဝ.. ေဝ..’ ဟူေသာ ေၾကးစည္သံ သည္ စူးစူးရွရွၾကီး ေပၚထြက္၍ လာေလေတာ့၏ ။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေၾကးစည္သံ အေျမာက္အျမားကို ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုေၾကးစည္သံ
ေလာက္ ကြ်ႏု္ပ္နားကုိ စူးရွေစေသာ ေၾကးစည္သံမ်ိဳ း ကိုမူ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်
မၾကားဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံရ ေပမည္။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္သည္မသိ။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ လက္မ်ား ႏွင့္ လည္ကုပ္မ်ား ၌
ရွိၾကကုန္ေသာ အေမြးႏုတို႕ သည္ ေထာင္၍ ကုန္ၾကျပီးလွ်င္ ၾကက္သီးမ်ား ပင္ ထ၍
ေနေလ၏ ။
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. .”
ေၾကးစည္သံသည္ ထပ္၍ ေပၚေပါက္လာျပန္ေလ၏ ။
ေၾကးစည္သံႏွင့္အတူ လူတစ္ဦးအသံပါ ထပ္မံ၍ ေပၚထြက္လာျပန္ေလ၏ ။
“လူကေလးရဲ႕ ငို၊ ခိုဖမ္းလို႕ေပး၊ ခိုျဖဴခိုျပာနက္ခိုတကာထက္ ခိုကေလးညိဳ
ျပာညက္က ဖမ္း ခက္လွေသး၊ ဟား.. ဟား.. ပန္းခ်ီဆြဲမွာ လား၊ ခိုဖမ္းမွာ လား၊ ခိုက သိပ္ျပီး
ညည္းတယ္။ ဟား.. ဟား.. ”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသံလာရာဆီသို႕ ဆတ္ခနဲလွည့္၍ ၾကည့္လိုက္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္လက္မွ စုတ္တံကို လည္း ခ်ထားလိုက္၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထုိသူအား ေသခ်ာစြာ
စူးစိုက္ၾကည့္ရွုကာ အကဲခတ္၍ ေနမိေလ ၏ ။
အသက္အရြယ္အားျဖင့္ (၄၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႕ရွိ၍
အရပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းရွိေသာ ဘိုးသူေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ အလွဴခံ၍
ရလာေသာ ဆန္မ်ား ကို ထမ္းပိုးဆိုင္းထမ္းမ်ား ႏွင့္ ထမ္း ထားေလ၏ ။ ညာဖက္၌ မူ
ေၾကးစည္ထုေသာ ဖုကေလးကို ကိုင္၍ ထားေလ၏ ။
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္မ်က္ႏွာအား ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္ျပီးလွ်င္ သူ၏
ေၾကးစည္က ေလးကို ထုလိုက္ျပန္၏ ။
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. .”

ေၾကးစည္ထုျပီးေနာက္ စကားကုိ ဆက္၍ ေျပာျပန္၏ ။
“ေတာင္နီေစ်းမွာ အလွဴခံမလို႕ လာတာဗ်ိဳ ႕ ။ လမ္းမွာ လူေတြကိုေမးရတာ ကို
ေတာင္နီေစ်းကို ဘယ္လိုသြားရမယ္လို႕ လမ္းေတာ့ ညြွန္ပါရဲ႕ ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ က်ဳ ပ္မွာ ေတာ့
မ်က္စိကိုလည္ေန တာပဲ ပန္းခ်ီဆရာေရ႕။ မ်က္စိလည္တာကိုေတာ့ က်ဳ ပ္က မေၾကာက္ပါဘူး။
ဖိုးသူေတာ္မ်က္စိ လည္ေလ ဆန္ရေလ ဆိုတဲ့စကား အရွိသားမဟုတ္လားဗ်။
မ်က္စိလည္လိုက္ က်ဳ ပ္က အလွဴခံလိုက္နဲ႕ ဆိုေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ ဆန္ေတြကို ရလိုက္တာ
ျပည့္ေမာက္ေနတာပဲ။ က်ဳ ပ္ ေအာင္ပန္း ေစ်းေန႕မွာ အလွဴခံတဲ့ေန႕ကပဲ ေတာင္နီေစ်းမွာ
ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ေရာက္ ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းကို ၾကားရတယ္ဗ်။ အဲဒါ
လာခ်င္ေနတာ အခုမွပဲ ေရာက္ေတာ့တယ္ ပန္းခ်ီဆရာေရ႕”
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏ ထမ္းပိုးဆိုင္းထမ္းမ်ား ကို ခုလ်က္
ဆန္ေတာင္းအတြင္းသုိ႕လည္း ေၾကးစည္ထုေသာ ဘုကို ထည့္ထားလုိက္ျပီးေနာက္ ေခြ်းမ်ား
ကိုသုတ္လ်က္ ခါးၾကားမွေၾကးနီျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားေသာ က်ည္ေထာက္ကေလးတစ္ခုကို
ထုတ္ကာ ထုိက်ည္ေထာက္ကေလးကုိ ခက္ခဲစြာ ဖြင့္ လ်က္ သူ၏ လက္ဝါးေပၚသို႕ နီညိဳ
ေရာင္အမွုန္႕ကေလးအခ်ိဳ ႕ ကို က်ည္ေထာက္ေလးအတြင္းမွ သြန္၍ ခ် လိုက္ျပီးလွ်င္
ပါးစပ္အတြင္းသို႕ ပက္၍ သြင္းလိုက္ေလ၏ ။ ထို႕ေနာက္ ဘူးသီးေျခာက္ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထား
ေသာေရဘူးကိုထုတ္၍ ေရအနည္းငယ္ကို ေသာက္ျပန္ေလ၏ ။ ထုိ႕ေနာက္
ေၾကးနီက်ည္ေထာက္က ေလးႏွင့္ ဘူးသီးေျခာက္ေရဘူးကို ျပန္၍ သိမ္းလုိက္ျပီးလွ်င္..
“ဟား.. အခုမွပဲ အေမာေျပေတာ့တယ္ ပန္းခ်ီဆရာေရ။ က်ဳ ပ္မွာ ဗ်ာ
ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတည္းက ေတြ႕ခ်င္လိုက္တာ”
ဟု ဘုိးသူေတာ္က ေျပာေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုိးသူေတာ္ကိုၾကည့္၍ အနည္းငယ္ စိတ္ပ်က္မိေလ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္၏
လုပ္ငန္းကို အ ေႏွာင့္အယွက္ျပဳ ရေကာင္းလားဟု ေဒါသျဖစ္မိေလ၏ ။
“က်ဳ ပ္ကိုေတြ႕ခ်င္တာက ဘာကိစၥလဲ ဦးသူေတာ္”

ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ခပ္ေငါက္ေငါက္ ေမးလိုက္ေလ၏ ။
“ပံုတူအပ္ခ်င္လို႕ပါ”
“ဗ်ာ.. ပံုတူအပ္ခ်င္လို႕ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ပံုတူအပ္ခ်င္လို႕ပါ”
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ရယ္ခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘိုးသူေတာ္
ခပ္မ်ားမ်ား ကို ေတြ႕ဖူးခဲ့ပါသည္။ လျပည့္လကြယ္၌ ဆန္အလွဴခံမည္။ မည္သည့္အရပ္၌
မည္သည့္ေန႕ရက္တြင္ အ လွဴရွိသည္ကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းခါးပန္း၌ ထံုးျဖင့္
ေရးမွတ္ထားသည္။ စာေပက်မ္းဂန္ကိုလည္း ေလ့ လာလိုက္စာျခင္းမျပဳ ။
ပါးစပ္ရာဇဝင္လိုလို္စကားမ်ား ကုိ အဟုတ္ၾကီးထင္မွတ္၍ ေျပာဆိုမည္။ ေၾကး စည္
တေနာင္ေနာင္ထု၍ အခ်ိဳ း မက်ေသာ စာတိုေပစတို႕ကို ရြတ္ဆိုျပမည္။
ေနရာေဒသခ်င္းသာကြာ မည္။ ဘိုးသူေတာ္ဆိုသူတို႕၏ ဓေလ့စရိုက္မွာ မူ
အထက္ပါအတိုင္းပင္ ျဖစ္တတ္ၾကစျမဲျဖစ္၏ ။
ဘိုးသူေတာ္မ်ား သည္ လူ႕ကိစၥ လူ႕အေၾကာင္းကို မသိေသာ ခပ္ထံုထံု
ခပ္ထုိင္းထိုင္းေတြခ်ည္း သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ ယူဆထားမိေလရာ ယခုကဲ့သို႕
ပံုတူဆြဲလိုေၾကာင္း ဘိုးသူေတာ္ တစ္ဦးက လာေရာက္ေျပာဆိုေသာအခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္
ရယ္ခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ လာေလ၏ ။
“ဒီလိုပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ။ တခ်ိဳ ႕ က ဘုန္းၾကီးပ်ံမွာ ေလာင္တုိက္ကို
ေဆးျခယ္တတ္ရံုလူကိုလည္း ပန္းခ်ီဆရာလို႕ ထင္ေနၾကတယ္။ က်ဳ ပ္ေတာ့ဗ်ာ
ဘုရားေစာင္းတန္းေတြေရာက္တိုင္း ေရး ထားတဲ့ နိပါတ္ေတာ္ပန္းခ်ီကားေတြ ၾကည့္ပါရဲ႕
သေဘာမက်စရာေတြက မ်ား တယ္။ ဆြဲထား တာေတြကလည္း အခ်ိဳ း မက်ဘူး (ပါစပက္တစ္)
လို႕ေခၚတဲ့ အနီးအေဝး သေဘာ ကိုမွမသိဘဲ ဆြဲထားၾကတာကိုး”
“ဗ်ာ.. ပါစပက္တစ္ဟုတ္လား၊ ဦးသူေတာ္”

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘိုးသူေတာ္ပါးစပ္မွ ပါစပက္တစ္ ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားသံကို
ၾကားလိုက္သ ျဖင့္ လြန္စြာ အံ့ၾသ၍ သြားေလ၏ ။
“ဟုတ္တယ္ ပါစပက္တစ္ဆိုတာကို နားမလည္ၾကဘူး။ က်ဳ ပ္က
ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္ ပန္းခ်ီဆြဲေနတာကိုသြားျပီး ၾကည့္မိတယ္။ ပါစပက္တစ္ေတြ မမွန္ဘူး၊
အေဝးမွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္း ေတြက ၾကီးျပီး အနီးကပစၥည္းေတြနဲ႕ တစ္ရြယ္တည္း ျဖစ္ေနတယ္။
အဲဒီ ေတာ့ ပါစပက္တစ္ မွာ းေနတယ္လို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့ အဲဒီ ပန္းခ်ီဆရာက
ပါစပက္တစ္ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့။ အဲဒီ ပန္း ခ်ီဆရာဟာ ပါစပက္တစ္ကို မသိဘူး။
ကုန္းသတၲဝါလား။ ေရသတၲဝါလားလို႕ က်ဳ ပ္ကိုမေမး လိုက္တာကိုပဲ က်ဳ ပ္က
ေက်းဇူးတင္မိေသးေတာ့တယ္”
“ဦးသူေတာ္က ပုံတူအပ္မယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႕ပံုတူကို အပ္မွာ လဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေမးလိုက္မိ၏ ။
“က်ဳ ပ္ရဲ႕ ပံုတူကို အရင္အပ္မယ္။ ပံုတူဆိုလို႕ ေျပာရဦးမယ္။ တစ္ခါက က်ဳ ပ္က
ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ဆီမွာ ပံုတူအပ္ဖူးတယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီဆရာက ဆြဲထားလုိက္တာဗ်ာ။
က်ဳ ပ္နဲ႕ တစ္ေထရာ တည္းကို တူပါတယ္။ သူကလည္း အဲဒါကိုဂုဏ္ယူလို႕ မဝႏိုင္ဘူး။ ဟဲ..
ဟဲ.. ဒါေပမယ့္ က်ဳ ပ္က မၾကိဳ က္ဘူးဗ်။ အဲဒီ လိုပံုမ်ိဳ း ကိုရဖို႕ အတြက္ေတာ့ ပန္းခ်ီဆရာဆီကို
ဘယ္ သြားမလဲဗ်။ ဓာတ္ပံုဆရာဆီကို သြားမွာ ေပါ့။ ေရးထားလိုက္တာဗ်ာ၊ ေတာက
တရုတ္ကုန္ စံုဆိုင္မွာ ခ်ိတ္ထားေလ့ရွိတဲ့ တရုတ္အဘုိးၾကီးေတြရဲ႕ ပံုမ်ိဳ း အတိုင္းပါပဲ။ ဟား..
ဟား.. ဟား..”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက သူဘာသာသူ သေဘာက်လ်က္ ရယ္ေမာေလ၏ ။
“ဦးသူေတာ္က ဘယ္လိုပံုတူမ်ိဳ း ကို လိုခ်င္တာလဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေမးရေလ၏ ။ ထုိအခါ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏
ခံေတာင္းကေလးအတြင္းမွ ကြမ္းအစ္ကိုယူကာ ကြမ္းကိုယာရင္းႏွင့္..

“ေကာ္မာရွယ္ဆန္တဲ့ပံုမ်ိဳ း မလိုခ်င္ဘူး။ ဖိုင္းအတ္ဆန္တဲ့ လက္ရာမ်ိဳ း ကို
လိုခ်င္ပါတယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။
“ဖိုင္းအတ္လက္ရာမ်ိဳ း ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ နားကိုပင္ မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္မိေလ၏ ။ ကတံုးေျပာင္ႏွင့္
ဘိုးသူေတာ္ၾကီး တစ္ဦးက မိမိ၏ ပံုတူကုိ ဖိုင္းအတ္ဆန္ဆန္ ေရးဆြဲေပးရန္ ေျပာဆိုျခင္းမွာ
ထုိအၾကိမ္သည္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။
“ပံုတူဆြဲခိုင္းတာက ဟုတ္ပါျပီ။ ပံုတူဆြဲခကိုေရာ ဘယ္ေလာက္
အထိေပးႏိုင္ပါသလဲ ဦးသူ ေတာ္ၾကီး”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအား ေငြေရးေၾကးေရးျဖင့္
ေသြးတိုးစမ္းၾကည့္လုိက္မိေလ၏ ။
“အလြန္အင္မတန္ အဖိုးတန္တဲ့ ပညာရပ္ျဖစ္ေလေတာ့ တန္းဖိုးမျဖတ္ခ်င္ပါဘူး။
လူေတြဟာ လူရဲ႕ အစြမ္းအစဘာမွမပါဘဲ ေက်ာက္မ်က္ရတာ ကို တန္ဖိုးျဖတ္ပါဆိုရင္
မျဖတ္ရဲၾကဘူး။ တြန္႕ ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႕ရဲ႕ အစြမ္းအစ၊ ေလ့က်င့္မွု၊ ပါရမီ စတဲ့
အရာေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ ျပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ဖို႕ကေတာ့
ဝန္မေလးတတ္ၾကပါဘူး။ အစိတ္၊ ငါးဆယ္၊ တစ္ရာနဲ႕ လြယ္လြယ္ကေလး
တန္ဖိုးျဖတ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ ေတာ့လူ႕အဆင့္အတန္းနိမ့္က်မွုကို ေဖာ္ျပတာပဲ၊ က်ဳ
ပ္ကေတာ့ တန္ဖိုးျဖတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳ ပ္တတ္ႏုိင္တာကို ေျပာတာပါ။
တစ္ေထာင္ေပးပါ့မယ္”
“တစ္ေထာင္ ဟုတ္လား”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေငြတစ္ေထာင္ေပး၍ မိမိ၏ ပံုတူပန္းခ်ီကိုအပ္ေသာ

ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအား အထူး အဆန္းသဖြယ္ ၾကည့္၍ ေနမိေလ၏ ။
“တစ္ေထာင္ဆိုတာ နည္းပါတယ္။ အဂၤလန္မွာ ေနတုန္းက အာရ္ေအလို႕ေခၚတဲ့
ေတာ္ဝင္ပန္း ခ်ီဆရာတစ္ဦးဆီမွာ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ပံုတူကို သံုးေထာင္ေပးျပီး အပ္ဖူးပါတယ္”
“ဗ်ာ.. ဦးသူေတာ္က အဂၤလန္မွာ ေနဖူးတယ္ ဟုတ္လား”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က အလန္႕တၾကား ျပန္၍ ေမးလိုက္လွ်င္ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက
ကြ်ႏု္ပ္အားၾကည့္ လ်က္. .
“ခင္ဗ်ားကလည္းဗ်ာ အဂၤလန္မွာ ေနဖူးတယ္ ဆိုတာကို နတ္ျပည္မွာ
ေနဖူးတယ္လို႕ေျပာတာ က်ေနတာပဲ။ အံ့ၾသသြားလိုက္တာ၊ အဂၤလန္ဆိုတာလည္း ဘာမ်ား
ဆန္းလို႕လဲ အဂၤလိပ္ ေတြေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေပါ့။ ခင္ဗ်ားၾကည့္ရတာ ကိုယ့္လူမ်ိဳ း နဲ႕
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကလြဲရင္ အားလံုး ကိုအထင္ၾကီး မယ္ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳ း နဲ႕ တူတယ္”
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ပိႆ ာေလးျဖင္
က့ ထုလိုက္သကဲ့သို႕
နာက်ည္းဖြယ္ေကာင္း ေသာ စကားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အား ထုလိုက္ေလေတာ့၏ ။
“ဦးသူေတာ္က အဂၤလန္မွာ ဘာကိစၥနဲ႕ မ်ား သြားျပီးေနတာပါလိမ့္”
“အဂၤလိပ္လူမ်ိဳ း ေတြရဲ႕ အက္တီကက္လုိ႕ေခၚတဲ့ လူလူခ်င္းဆက္ဆံရာမွာ ျပဳ
မူပံုေတြကို အ ေသးစိတ္ သြားျပီးေလ့လာတာပါ”
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ အဂၤလိပ္တုိ႕၏ အက္တီကက္ယဥ္ေက်းမွုကုိ
အဂၤလန္ျပည္တြင္ သြား ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္အဖို႕
မအံ့ၾသဘဲမေနႏိုင္ေအာင္ ရွိေလေတာ့၏ ။
“အမွန္ေတာ့ လူမ်ိဳ း အလိုက္ အက္တီကက္ေတြ ကြဲျပားၾကပါတယ္။ က်ဳ ပ္တို႕
ျမန္မာလူမ်ိဳ း ဆို ပါေတာ့ဗ်ာ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးက အကူအညီေပးတယ္ဆိုပါေတာ့
ဘာမွေျပာဖို႕မလုိဘူး။ အဂၤ လိပ္မွာ ကေတာ့ အဲဒီ လို အကူအညီေပးရင္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႕ ျပန္ျပီးေျပာရတယ္။ အဲဒီ လိုမေျပာရင္ ရိုင္းတယ္လို႕ ယူဆတယ္။

အမွန္ကေတာ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လုိ႕ ေျပာသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေျပာသည္ ျဖစ္ေစ
စိတ္ႏွလံုးကေန ေက်းဇူးကို သိတတ္ရင္ မရိုင္းပါဘူး။ အေရး ၾကီးဆုံး အက္တီကက္ကေတာ့
စိတ္ေကာင္းရွိဖို႕ပဲ။ ဟဲ.. ဟဲ.. ဒီေတာ့ က်ဳ ပ္တို႕ျမန္မာလူ မ်ိဳ း ရဲ႕ အက္တီကက္က
အျပင္ပန္းထက္ စိတ္ႏွလံုးကို ပိုျပီး ဦးစားေပးထားတဲ့အတြက္ ပိုျပီး အ
ဆင့္အတန္းျမင့္ပါတယ္”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးကိုၾကည့္၍ တစ္စထက္ တစ္စ ပို၍
အံ့ၾသမိေလေတာ့၏ ။
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ သူ၏ ကိုယ္ရံုေတာ္ေအာက္မွ
လြယ္အိတ္ကေလးကုိထုတ္၍ အတြင္းမွ ေငြစကၠဴတစ္ထုပ္ကိုႏွုိက္ယူလိုက္ျပီးလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏
လက္သို႕ေပးလိုက္ေလ၏ ။
“ေငြတစ္ေထာင္တိတိပဲ”
ဟုလည္း ကြ်ႏု္ပ္ကို ေျပာလိုက္ေလ၏ ။
“ဦးသူေတာ္က ဘယ္ေန႕စျပီးဆြဲခ်င္တာလဲ”
“မနက္ျဖန္ က်ဳ ပ္လာခဲ့မယ္၊ ေဟာဟုိေတာစပ္မွာ သြားျပီးဆြဲမယ္။ က်ဳ ပ္က
ထုိင္ေပးမယ္။ ခင္ ဗ်ားက ၾကည့္ျပီးဆြဲေပါ့ဗ်ာ”
ဟု ဦးသူေတာ္ၾကီးက အားတတ္သေရာေျပာေလ၏ ။
ထို႕ေနာက္ သူ၏ ေၾကးစည္ကို ထုလိုက္ရာ ေနာင္.. ေဝ.. ေဝ.. ေဝ.. ဟူေသာ
စူးရွသည့္ ေၾကး စည္သံ ထြက္ေပၚလာေလ၏ ။
မည့္သို႕ျဖစ္သည္မသိေပ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေၾကးစည္သံကို ၾကားလိုက္ရသည့္အခါ၌
ေခါင္းနားပန္း ၾကီး၍ ၾကက္သီးေမြွးညွင္းထ၍ သြားေလ၏ ။
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ေၾကးစည္ကိုထုလိုက္ျပီးလွွ်င္..
“ကဲ.. ပန္းခ်ီဆရာေရ က်ဳ ပ္သြားမယ္၊ မနက္ျဖန္မွလာခဲ့မယ္၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳ း မ်ိဳ း

ေၾကာင့္ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ပံုတူကိုမဆြဲႏိုင္ရင္ေတာ ့က်ဳ ပ္က ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ ေငြတစ္ေထာင္ ရွိတယ္
ဆိုတဲ့ အ ေၾကာင္း ေၾကြးစာရင္းမွတ္ရမွာ ပဲ”ဟု ေျပာဆိုကာ ထြက္၍ သြားေလေတာ့၏ ။
ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ထိုေန႕တစ္ေန႕လံုးအဖို႕၌ ထူးဆန္းေသာ
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ စိတ္ဝင္စား၍ ေနမိေလေတာ့၏ ။
ညအိပ္ရာသို႕ဝင္သည့္အခါ၌ လည္း ကြ်ႏ္ုပ္၏ မ်က္စိ၌ ဘိုးသူေတာ္ၾကီး၏ ရုပ္ပံုလြွာကိုပင္
ျမင္ေတြ႕ေနရသျဖင့္ အေတာ္အတန္ ညဥ့္နက္သည့္အခါက်မွပင္ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ရေလ၏ ။

*****

နံနက္(၆)နာရီခန္႕တြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အိပ္ရာမွႏုိးေလ၏ ။ ထုိသို႕ႏုိးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳ
င္နက္ ကြ်ႏု္ပ္ ၏ နား၌ ၾကက္သီးထဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေၾကးစည္သံကို ၾကားရေလေတာ့၏
။
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. . ေဝ. .”
ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ေငါက္ကနဲ အိပ္ရာမွထလိုက္ျပီးလွ်င္ အိမ္ေရွ႕သို႕
ခပ္သုတ္သုတ္ထြက္လာမိေလ ၏ ။
“ဦးသူေတာ္ၾကီး က်ဳ ပ္ေနတဲ့အိမ္ကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီးသိတာလဲ။ မေန႕ကလည္း
အိမ္ေနရာကို မေျပာမိပါလား”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေမးလိုက္ရာ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္ေမာလိုက္ေလ၏ ။ ထိုသို႕ ရယ္ေမာျပီး ေနာက္. .
“ပါးစပ္ပါတာပဲဗ်ာ။ ေမးရင္ရတာ ေပါ့၊ ျမဳ ိ႕ကလာတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္
ဘယ္အိမ္မွာ တည္းခိုပါသလဲ က်ဳ ပ္ကိုေျပာပါလုိ႕ ေမးလိုက္ရင္ ေျပာျပၾကမွာ ေပါ့၊
မဟုတ္ဘူးလား”

ဟု ဆိုေလ၏ ။
“ဒါျဖင့္ရင္ ဦးသူေတာ္ၾကီးက ေမးစမ္းျပီး လာခဲ့တာေပါ့”
“ဒါေပါ့ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ။ ေမးတတ္ရင္ အေျဖရပါတယ္ဗ်ာ။ ပညာရပ္ေတြရဲ႕
အေျခခံအားလံုးဟာ ေမးျမန္းျခင္းပဲ မဟုတ္လားဗ်။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပန္းခ်ီပညာမွာ လည္း
ဒီလိုပဲမဟုတ္လား။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္ လိုအေရာင္အေသြးမ်ိဳ း ထည့္ရင္ သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားစိတ္မွာ ခင္ဗ်ား ဘာသာ ျပန္ေမးျပီးမွ သင့္ေတာ္တဲ့အေရာင္အေသြးကို ထည့္မွာ
မဟုတ္လား”
ဟု ဘုိးသူေတာ္ၾကီးက ေျပာေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္လည္း မ်က္ႏွာကိုသစ္၍ ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ခြက္ကို ဆားခပ္ကာ ငွဲ႕၍
ေသာက္ျပီးလွ်င္ ပန္းခ်ီဆြဲေသာပစၥည္းမ်ား ကို ယူလ်က္ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူ
ထြက္လာခဲ့ေလေတာ့၏ ။ ေတာစပ္သို႕ ေရာက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္က
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအားေျမကမူကေလးတစ္ခုေပၚ၌ ထိုင္ေစျပီးလွ်င္ ေအာက္လုိင္း ေခၚ
ပံုၾကမ္းကို စတင္ေရးဆြဲေလ၏ ။
“ပန္းခ်ီဆရာပံုရဲ႕ လက္ယာဘက္မွာ ေဟာဒီ သစ္ျမစ္ၾကီးရွိေနတယ္”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ေျပာေလ၏ ။
“ဟုတ္တယ္ ဦးသူေတာ္ၾကီး၊ အဲဒီ သစ္ျမစ္ၾကီးကိုပါ ထည့္ျပီးေရးမွာ ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္ေလ၏ ။
“မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ပံုရဲ႕ ညာဘက္မွာ ထုထည္ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို
မထည့္သင့္ဘူး။ ဘာ ျဖစ္လုိ႕ ဆိုေတာ့ကာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ညာသန္ေတြကမ်ား တယ္၊
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပညာ သ ေဘာတရားအရ ပန္းခ်ီကားရဲ႕ ညာဘက္က သူ႕အလိုလိုကကို
ေလးျပီးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုျပီးေလးေစမယ့္ အရာဝတၴဳ ေတြကို မထည့္ရဘူး”
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးေျပာသည္မွာ သဘာဝ က်လွေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က

ဘိုးသူေတာ္ၾကီး အား အနည္းငယ္ေရႊ႕၍ ထိုင္ေစျပီးလွ်င္ စတင္ေရးဆြဲျပန္၏ ။
အေတာ္အတန္ေရးဆြဲျပီးသည့္အခါ ဘိုး သူေတာ္ၾကီးအား အေညာင္းေျပ ခတၲခဏ
ထႏိုင္ေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေရး သားထားေသာ ပံုၾကမ္းကို
လာေရာက္ၾကည့္ရွုျပီးလွ်င္ ေခါင္းကိုခါရမ္းေလ၏ ။
“ပန္းခ်ီကားရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ ထင္းရွဴး ပင္ မတ္မတ္ၾကီး ပါေနတယ္။
ပန္းခ်ီကားရဲ႕ အ လယ္တည့္တည့္မွာ မ်ဥ္းမတ္လို ပစည္းမ်ိဳ း မပါေစရဘူး။ ပါခဲ့လို႕ရွိရင္
ကားဟာ မရွင္ေတာ့ ဘူး။ ျငိမ္ျပီး ေသေနတတ္တယ္”ဟု ဆ္ိုျပန္ေလ၏ ။
ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ဘိုးသူေတာ္ၾကီး၏ စကားကိုစဥ္းစားၾကည့္ရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း
စဥ္းစားမိသျဖင့္ အသစ္ျပင္၍ ဆြဲျပီးေသာအခါ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအား ၾကည့္ေစျပန္ရာ
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးက လာေရာက္ ၾကည့္ရွုျပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပန္ေလ၏ ။
“ကြန္ပိုေဇးရွင္းလို႕ေခၚတဲ့ အေနအထားေတြဟာ ပ်က္ေနတယ္။ ေဟာဟိုက
ေက်ာက္တံုးရယ္က်ဳ ပ္ရဲ႕ ကတံုးေျပာင္ၾကီးရယ္ဟာ ကြန္ဘုိင္ေနရွင္းမျဖစ္ဘူး။ တစ္ခုစီ
ျပန္႕က်ဲေနတယ္။ အမွန္ ကေတာ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ‘ဟာမိုနီ’ ျဖစ္ေနရ မယ္ဗ်”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ဘုိးသူေတာ္ၾကီးအား ျပန္၍ ထုိင္ခိုင္းျပီးလွ်င္ အသစ္ျပန္၍
ေရးဆြဲျပန္၏ ။ ေရးဆြဲ ျပီးေသာအခါ၌ ၾကည့္ရွုရန္ေျပာလွ်င္ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္
ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲေသာပံုကို ၾကည့္ျပန္၍ ေခါင္း ခါျပန္ေလ၏ ။
“ေက်ာက္တံုးနဲ႕ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ကတံုးေျပာင္ၾကီးဟာ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ျပိဳ င္ေနတယ္။
ပန္းခ်ီကားတစ္ ခ်ပ္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ ဆဗ္ဂ်က္တစ္ခုကိုပဲ ထင္ထင္ရွားရွားျပရမယ္”
ဟု ဆိုျပန္ေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္လည္း သည္းခံကာ အသစ္ျပန္၍ ေရးရျပန္ေလ၏ ။ ထုိသို႕ေရးျပီးေနာက္
ဘိုးသူေတာ္ ၾကီးအား ျပလိုက္ျပန္ရာ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက..

“အခု ခင္ဗ်ားေရးထားတဲ့ ေအာက္လိုင္းပံုမွာ မေျပာပေလာက္တဲ့
ျပစ္ခ်က္ကေလး ေျခာက္ခုရွိ ေနတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ျပစ္ခ်က္ၾကီးတစ္ခုလိုပဲ ျဖစ္သြားျပန္တယ္”
“ဗ်ာ. . . ျပစ္ခ်က္ကေလး ေျခာက္ခုရွိတယ္။ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္။ အဲဒီ ျပစ္ခ်က္ကေလးေျခာက္ခုထဲမွာ ပန္းခ်ီကားရဲ႕ အလယ္ကေန
ကန္႕လန္႕ ျဖတ္ျပီး ဝင္ေနတဲ့ သစ္ကိုင္းေျခာက္ဟာ အဆိုးဆံုးပဲ။ အဲဒီ သစ္ကိုင္းေျခာက္ရဲ႕
အျပစ္ကို ခင္ဗ်ား အခုေတာ့ သိဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေရာင္ေတြ သြင္းလုိက္ရင္ သူက
ဒုကၡေပးေတာ့မယ္။ ပန္းခ်ီ ကားကို ၾကည့္တဲ့လူရဲ႕ မ်က္ေစ့ကို အဲဒီ သစ္ကိုင္းေျခာက္က
အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေအာင္ ေခၚသြားလိမ့္မယ္။
မ်က္ေစ့ထြက္သြားဖို႕လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနတယ္။ ထားပါေတာ့ေလ။ ေဆး ေရာင္သြင္းပါေတာ့”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ပင္ ပဲလက္ေခၚ ေဆးစပ္ျပားေပၚတြင္
ေဆးမ်ား ကို ညွစ္ခ် လိုက္ျပီးလွ်င္ စတင္၍ အေရာင္မ်ား ေရးသြင္းေလ၏ ။
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေဆးသြင္းေနသည္ ကိုၾကည့္၍ ေခါင္းခါျပန္ေလ၏ ။
“ ‘စထရုပ္’ လို႕ေခၚတဲ့ စုတ္ခ်က္ေတြ မွာ းေနတယ္။ စုတ္ခ်က္ဟာ အရာဝတၴဳ
အလိုက္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရမယ္။ ဥပမာ ႏွာေခါင္းကို စုတ္ခ်က္နဲ႕ ေရးမယ္ဆိုရင္
ကန္႕လန္႕မေရးရဘူး။ ေဒါင္လိုက္ဆဲြခ်ရ မယ္။ ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ား စုတ္တံကိုင္တာကိုက
မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကေလးေတြ ေက်ာက္တံကိုင္သလိုကိုင္ ထားတယ္။ အမွန္ကေတာ့ စုတ္ကို
လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္းနဲ႕ ထိန္းျပီး ကန္႕လန္႕ကိုင္ရမယ္။ ဒါမွ ခင္ ဗ်ားဆြဲခ်င္တာေတြ အားနဲ႕
အရွိန္နဲ႕ ေရးဆြဲႏိုင္မွာ ေပါ့ဗ်ာ ”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ဘိုးသူေတာ္လူလည္လုပ္သည္ကို ေအာင့္အည္းသည္းခံ၍
ပန္းခ်ီကားကို ဆက္ လက္ အေရာင္သြင္းရေလ၏ ။
“အမွန္ကေတာ့ အညိဳ ေရာင္ေတြကို အရင္ဆံုးဂရုစိုက္ရမယ္။ ျပီးေတာ့မွ
သူ႕ထက္လင္းတဲ့ အ ေရာင္ေတြကိုတင္ရမယ္”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ျပန္ေျပာေလ၏ ။

ထို႕ေန႕က ပံုတူေရးဆြဲျခင္းအလုပ္မွာ အျပီးမသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။
ေနေရာင္ေပ်ာက္သည္အထိ ေရးဆြဲ ခဲ့ျပီးေနာက္ ျပန္ခဲ့ရေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေတာစပ္မွ ျပန္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ေလ၏ ။
အိမ္သို႕ ျပန္ ေရာက္သည့္အခါ၌ ဘိုးသူေတာ္ၾကီး၏ ပံုကိုေထာင္လ်က္ တစိမ့္စိမ့္
ၾကည့္ရွုခဲ့ေပရာ ဘုိးသူေတာ္ၾကီး ေျပာသြားေသာ စကားမ်ား သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း
ေတြ႕ျမင္ရေလေတာ့၏ ။
ထို႕ေန႕ညကလည္း ေကာင္းစြာ အိပ္၍ မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။ ဘုိးသူေတာ္ၾကီး၏
အေၾကာင္းကိုသာ စဥ္း စားေနမိေလ၏ ။ သို႕ရာတြင္ နံနက္ေျခာက္နာရီထိုးသည့္အခါ၌ မူ
အိပ္ရာမွ ေငါက္ခနဲ ထခဲ့ရေလ၏ ။ ဘိုးသူေတာ္ၾကီး၏ စူးရွေသာေၾကးစည္သံက ကြ်ႏု္ပ္အား
လွုပ္၍ ႏွိုးခဲ့ေပျပီျဖစ္၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူ ယမန္ေန႕က ေနရာသို႕သြားေရာက္၍
ပန္းခ်ီကားကုိ ေဆးသြင္းခဲ့ရာ ေန႕လယ္ပိုင္းတြင္ အျပီးသတ္ေလေတာ့၏ ။
“ကဲ. . ဦးသူေတာ္ၾကီး ပန္းခ်ီကားကိုၾကည့္ျပီး အျပစ္ေျပာစမ္းပါဦး”
ဟု ေျပာလုိက္ရာ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ထုိင္ေနရာမွထ၍ ပန္းခ်ီကားကို
ၾကည့္ေလ၏ ။
“ဟား. . . ဟား က်ဳ ပ္မေျပာဘူးလား။ ေဟာဒီသစ္ကိုင္းေျခာက္ၾကီးဟာ
ကားတစ္ခုလံုးကို ဖ်က္လိုက္ျပီ။ သစ္ကိုင္းေျခာက္ေပၚမွာ ခင္ဗ်ားက အလင္းေရာင္အျဖစ္နဲ႕
တင္ထားတဲ့ ‘ရဲလိုး အုတ္ကား’ ဆိုတဲ့ အေရာင္ဟာလည္း မွာ းတယ္။ ဘယ္လိုအရာဝတဳ
ေပၚမွာ ရွိတဲ့ အေရာင္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ သူ႕ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အေရာင္ေတြရဲ႕
အေငြ႕အသက္ဟာ ပါရမယ္။ အဲဒီ လိုမပါဘဲ အလင္းေရာင္သက္သက္ကို ထည့္လိုက္ရင္
အေရာင္ေတြဟာ ျပဴး ျပဲျပီး ထြက္လာမယ္။ ေကာ္ မာရွယ္ ဆန္သြားမယ္။ ဖိုင္းမျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ခင္ဗ်ားဟာ ပန္းခ်ီပညာရပ္အေျခခံေတြကို မသိဘဲ ပန္းခ်ီဆရာ လုပ္ေနတာပဲ။ ျပီးေတာ့
ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္လုပ္ျပီး ေဆးဗူးေတြ၊ စုတ္တံေတြ၊ ကင္းဗတ္ျပားေတြကို အေလးခံျပီးသယ္၊

ဟုိျမိဳ ႕ ဒီျမိဳ ႕ ေလွ်ာက္ျပီး ေအာက္ဒိုးထြက္ေရးရတာ နဲ႕ ၊ ဘာနဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အ
ထင္ၾကီးေနတယ္။ အလကားပဲ”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ကြ်ႏု္ပ္၏ အသည္းႏွလံုး ကြ်ဲခတ္သကဲ့သို႕
ခံစားရမည့္စကားမ်ား ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အား ေျပာလိုက္ရာ ကြ်ႏု္ပ္လည္း လြန္စြာ ေဒါသျဖစ္၍
သြားကာ ပန္းခ်ီကားအား ရိုက္ခ်ိဳ း ဆြဲဆုတ္ ပစ္လိုက္ေလေတာ့၏ ။
“မေရးဘူး။ ခင္ဗ်ားလို ဘုိးသူေတာ္ရဲ႕ ပံုကို မေရးဘူး။ တစ္ေထာင္ မဟုတ္ဘူး။
တစ္သိန္း၊ တစ္ သန္းေပးရင္ေတာင္ မေရးဘူး”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္ရာ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြမ္းကိုျမံဳ ႕ ရင္း
ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာအ သံျဖင့္. .
“ရပါတယ္။ မေရးခ်င္ရင္လည္း ေနႏုိင္ပါတယ္။ က်ဳ ပ္ပိုက္ဆံကို ျပန္ျပီးေပးေပါ့”
ဟု ေျပာေလ၏ ။
“ရတယ္စိတ္ခ်၊ အခုကို လိုက္ျပီးယူေခ်။ က်ဳ ပ္တည္းတဲ့အိမ္မွာ
ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံထားခဲ့တယ္။ လုိက္ျပီးယူလွည့္ပါ”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေဆးဗူးမ်ား ၊ စုတ္တံမ်ား ကို ထိုေနရာ၌ ပင္ ရိုက္ခ်ိဳ း ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့၍
တည္းခိုေသာ အိမ္သို႕ ျပန္လာခဲ့ေလ၏ ။
တည္းခိုေသာအိမ္သို႕ေရာက္ခါနီး တြင္ ထုိအိမ္ေရွ႕၌ လူမ်ား
စုေဝးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေလ ၏ ။ ထုိလူမ်ား ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္ကိုျမင္လွ်င္ ျမန္ျမန္လာပါရန္
လွမ္းေခၚသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ခပ္သုတ္ သုတ္ ေျပးသြားရေလ၏ ။
အနီးသို႕ေရာက္လွ်င္ လွ်ာသြက္အာသြက္ႏုိင္ေသာ လူတစ္ေယာက္က..
“မိတ္ေဆြၾကီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေသတၲာကို သူခိုး ခုိးသြားလုိ႕”
ဟု ေျပာလိုက္ေလ၏ ။

“ဗ်ာ.. က်ဳ ပ္ေသတၲာကို သူခိုး ခိုးသြားတယ္ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ဟာ က်ဳ ပ္တို႕ရြာက ဘိန္းစားပါ။ ေပ်ာက္ေနတာ
ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ရွိ ျပီ။ သူမရွိတည္းက က်ဳ ပ္တို႕ရြာမွာ အေပ်ာက္အရွ မရွိတာ။ ရြာထိပ္မွာ
ခင္ဗ်ားေသတၲာကို ဆြဲသြားတာ ကေလးေတြကလာေျပာလို႕ က်ဳ ပ္တို႕ တစ္ရြာလံုး
ထြက္ျပီးလိုက္ၾကတာပဲ။ မမီ ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အိမ္ရွင္ အိုက္ပန္ၾကီးလည္း
ေတာင္ၾကီးသြားတာ အခုထိ ျပန္မေရာက္ ေသးဘူး”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ လြန္စြာ စိတ္ညစ္သြားေလ၏ ။ ထုိေသတၲာအတြင္း၌ ကြ်ႏု္ပ္၏
ေငြမ်ား အျပင္ ဘိုးသူ ေတာ္ၾကီးက ပံုတူေရးရန္ ေပးထားေသာ ေငြတစ္ေထာင္လည္း ပါ၍
သြားေပျပီ။
“ပန္းခ်ီဆရာ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ပံုတူကို မဆြဲရင္၊ က်ဳ ပ္ေငြကို ျပန္ေပးပါ”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ေျပာလိုက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေဒါသထြက္လ်က္. .
“ဦးသူေတာ္ မၾကားဘူးလား။ ဒီမွာ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ေသတၱာကို သူခိုး
ခိုးသြားတယ္ဆိုတာ”
ဟု ေအာ္လိုက္ေလ၏ ။
“မဆိုင္ဘူး။ က်ဳ ပ္ေငြကို ျပန္ေပးပါ”
“အခုမေပးႏိုင္ဘူး။ က်ဳ ပ္ဆီမွာ လည္း တစ္ျပားမွ မက်န္ေတာ့ဘူး”
“ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ားအေပၚမွာ က်ဳ ပ္က ေၾကြးမွတ္မယ္”
“မွတ္. . မွတ္ခ်င္သလိုမွတ္၊ အခုေတာ့ မေပးႏုိင္ဘူး။ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္
ခင္ဗ်ားဆီကို ေငြ တစ္ေထာင္ ျပန္ပို႕လိုက္မယ္။ က်ဳ ပ္ကို လိပ္စာေပးလုိက္ပါ”
“မလိုခ်င္ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီေနရာကိုလာျပီး ေၾကြးဆပ္ပါ။ ဒါပဲ က်ဳ
ပ္သြားမယ္”

ဟု ဆိုကာ ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ေၾကးစည္ကို ထုလိုက္ရာ ကြ်ႏု္ပ္လည္း
ၾကက္သီးေမြးထ၍ သြားေလေတာ့၏ ။
“ေနာင္. . . ေဝ. . . ေဝ. . ”

ေၾကးစည္သက္ေသ

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ရန္ကုန္သို႕ျပန္ေရာက္ျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ၌
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးကို ေမ့ ေလ်ာ့ခဲ့ေလ၏ ။ သို႕ရာတြင္ ပန္းခ်ီပညာကိုမူ အဆက္မျပတ္
ေလ့လာဆည္းပူခဲ့ေလသည္။ႏိုင္ငံျခားမွ ပန္းခ်ီစာအုပ္မ်ား ကို ဝယ္ယူကာ အတုယူ၍
မေနမနား ေလ့က်င့္ခဲ့ေလရာ ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ရာမ်ား သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ တိုးတက္ခဲ့ေလ၏ ။
တစ္ေန႕သ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အဂၤလိပ္မတစ္ဦး ပန္းသီးခူးေနသည့္ပံုကို ဆီေဆးျဖင့္
ေရးျခယ္၍ ေန ေလ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲေသာ ပန္းခ်ီကား၌ အထူးစိတ္ဝင္စားစြာ
ေရးဆြဲလ်က္ရွိေပသည္။
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. . ေဝ. . . ေဝ. .”
စူးရွေသာ ေၾကးစည္သံေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ လန္႕ျဖန္႕သြားရံုမွ်မက
လက္တြင္းမွစုတ္တံပင္ လွ်င္ လြတ္၍ က်သြားေလေတာ့၏ ။
“ဟဲ. . ဟဲ. . ပန္းခ်ီဆရာ ကတိပ်က္တယ္။ က်ဳ ပ္ရဲ႕ အေၾကြးကို လာမဆပ္ဘူး။ က်ဳ
ပ္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေစာင့္ေနခဲ့ေသးတယ္။ တစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ျပီးတဲ့အျပင္
ႏွစ္လတိတိေစာင့္ေန ခဲ့ေသးတယ္။ ဟဲ. . ဟဲ. . ပန္းခ်ီဆရာမ လာခဲ့ဘူး။ ေပးေပေတာ့ က်ဳ ပ္ရဲ႕
အေၾကြးကို ေပး ေပေတာ့”
ရွမ္းျပည္နယ္၌ ကြ်ႏု္ပ္အား ပံုတူေရးဆြဲခိုင္းခဲ့ဖူးေသာ ဘုိုးသူေတာ္ၾကီးသည္
သူ၏ ဆိုင္းတန္းႏွင့္ ထမ္းပိုးကို ေအာက္သို႕ခ်ကာ ေခြ်းသုတ္ရင္း ေျပာလိုက္ေလ၏ ။
ကြ်ႏု္ပ္၌ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးအား ေပးဆပ္ရန္ ေၾကြးတစ္ေထာင္ရွိေပသည္။
သို႕ရာတြင္ ယခုအခါ ၌ ကြ်ႏု္ပ္ထံ၌ ေပးစရာေငြမရွိေတာ့ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ပင္လွ်င္ အနည္းငယ္
က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ေန ထုိင္စားေသာက္ေနရေပျပီ။
“ေၾကြးဆပ္ေလ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ ”
ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြမ္းျမံဳ ႕ ရင္း ကြ်ႏု္ပ္၏ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္
ေၾကြးေတာင္းေလ ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း အၾကံရ၍ ခက္ေန၏ ။

“ထုိင္ပါဦး၊ ဦးသူေတာ္ရယ္။ က်ဳ ပ္မွာ ခင္ဗ်ားကို ေၾကြးဆပ္ဖို႕
ေငြလည္းမရွိေသးဘူးဗ်ာ။ ဒါေပ မယ့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္အတြင္းမွာ က်ဳ
ပ္ဟာပန္းခ်ီကားေတြ အမ်ား အျပားေလ့က်င့္ လာခဲ့ရ တဲ့အတြက္
လက္ရာဟာေတာ္ေတာ္ေလးတိုးတက္လာခဲ့ပါျပီ။ ဒီေတာ့ ဦးသူေတာ္ကို ပံု တူ ျပန္ျပီးေရး
ေပးမယ္ဗ်ာ။ ေဟာဒီမွာ က်ဳ ပ္ေရးထားတဲ့ အဂၤလိပ္မေလးပံုကို ၾကည့္စမ္းပါဗ်ာ။ အဲဒီ ပံုကို
ၾကည့္ျပီး က်ဳ ပ္လက္ရာသေဘာက်ရင္ ဦးသူေတာ္ပံုကိုေရးပါ့မယ္”
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေၾကြးမဆပ္ရေအာင္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုလိုက္ေလ၏ ။
ဘိုးသူေတာ္ၾကီး သည္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးထားေသာ အဂၤလိပ္မပံု ပန္းခ်ီကားကို
ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္၍ . .
“မေကာင္းဘူး။ ပံုရဲ႕ အထားအသိုေတာ့ နည္းနည္းမွန္လာျပီ။ အေရာင္ေတြ မွာ
းေနတယ္ ပန္း ခ်ီဆရာ။ ပံုရဲ႕ အနီးအေဝးပစၥည္းေတြမွာ ပါစပက္တစ္ေခၚတဲ့
နီးေဝးမ်ဥ္းသေဘာေတြ ရွိသလို အ ေရာင္မွာ လည္း ပါစပက္တစ္ရွိတယ္။ ဥပမာ ေဟာဒီပံုမွာ
ပါတဲ့ ခပ္ေဝးေဝးက စာတိုက္ပံုးကို အနီေရာင္ သြင္းထားတယ္။ အဲဒါဟာ အေရာင္ကို
နားမလည္တဲ့သေဘာပဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္၏ ပန္းခ်ီကားကို မညွာမတာ ေဝဖန္ေလေတာ့၏ ။
“ဦးသူေတာ္ စာတုိက္ပံုးကို အနီေရာင္မသြင္းလို႕ ဘာအေရာင္သြင္းရမွာ လဲဗ်”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ျပန္၍ ေမးလိုက္ေလ၏ ။
“လူျပိန္း၊ ပန္းခ်ီပညာမတတ္တဲ့ လူျပိန္းေတြဟာ ဒီလိုပဲထင္တတ္ၾကတယ္။
အမွန္ကေတာ့ ဒီ လို မဟုတ္ဘူး။ အရာဝတၳဳ ၾကည့္တဲ့ လူရဲ႕ မ်က္စိအၾကားမွာ ျမဴေတြရွိတယ္။
ျမဴဟာ အျပာ ေရာင္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ စာတိုက္ပံုးရဲ႕ အနီေရာင္နဲ႕ ျမဴရဲ႕ အျပာေရာင္ကို
ေပါင္းလိုက္ရင္ ခရမ္း ေရာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ခရမ္းေရာင္ကို သြင္းရမယ္။ က်ဳ
ပ္ေျပာတာမယံုရင္ ေျပာင္းျပီးသြင္း ၾကည့္”
ဟု ဘုိးသူေတာ္ၾကီးက ကြ်ႏု္ပ္အား ေျပာသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း

ခရမ္းေရာင္ကေလးကို အသာ ေလးယူ၍ စာတိုက္ပံုးအနီေရာင္ေနရာ၌ အုပ္၍ ေပးလိုက္ရာ
အေတာ္ကေလး အဆင္ေျပ၍ သြားေလ၏ ။
“ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီး ကြမ္းကိုျမံဳ ႕ ရင္း ကြ်ႏု္ပ္ကို ေပးလုိက္ေလ၏ ။
“ဟုတ္ပါတယ္ ဦးသူေတာ္”
“ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ ပန္းခ်ီမတတ္ေသးဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳ
ပ္ရဲ႕ ပံုတူကို မေရးပါနဲ႕ ဦး။ ေငြတစ္ေထာင္ကိုသာ ျပန္ေပးပါေတာ့”
“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေပးစရာမရွေသးဘူး ဦးသူေတာ္။ ေနာက္ႏွစ္ကို
လာျပီးေပးပါ့ မယ္”
“ေကာင္းျပီ။ က်ဳ ပ္သြားမယ္။ ပန္းခ်ီဆရာေပၚမွာ ေငြတစ္ေထာင္ေၾကြးရွိတယ္”
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. . ေဝ. . ေဝ. .”
ဦးသူေတာ္ၾကီးသည္ ေၾကးစည္ကို ထုလိုက္ေလ၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း သူ၏
ေၾကးစည္သံေၾကာင့္ ၾကက္သီးမ်ား ထ၍ သြားေလေတာ့၏ ။

*****

ထုိ႕ေန႕မွစ၍ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ပန္းခ်ီပညာကို အထူးေလ့က်င့္လိုက္စားခဲ့ေလ၏ ။
ပန္းခ်ီေရးက်င့္ခဲ့ ေလ၏ ။ ထမင္းစားခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မ်ား မွအပ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ပန္းခ်ီေရး၍
သာေနခဲ့ေလ၏ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ပန္းခ်ီပညာကို အခ်ိန္ျပည့္ လိုက္စားေနရသျဖင့္ ဆံပင္ညွပ္ရန္၊
မုတ္ဆိတ္ ႏွုတ္ခမ္းေမြးရိတ္ရန္ကိုပင္ စိတ္မဝင္စားေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဆံပင္မ်ား
လည္း ၾကည့္၍ မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရွည္လ်ား ၍ ေနျပီျဖစ္၏ ။
မုတ္ဆိတ္ႏွင့္ႏွုတ္ခမ္းေမြးမ်ား သည္လည္း လြန္စြာ ရွည္လ်ားခဲ့ျပီ ျဖစ္ေပသည္။

ေဆးဘူး၊ စုတ္တံ၊ ကင္းဘတ္ျပား၊ ပန္းခ်ီစာအုပ္ စေသာ ပစၥည္းမ်ား
ဝယ္ယူရသျဖင့္လက္က်န္ ေငြမ်ား လည္း တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့နည္း၍ လာေလေတာ့၏ ။
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မ်က္စိႏွစ္လံုးပြင့္သည္မွ မ်က္စိ ႏွစ္လံုးပိတ္သည္အထိ မေနမနား
ေရးဆြဲေလ့က်င့္ေနရသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အိမ္ကို တံျမက္စည္းပင္ မ လွည္းျဖစ္ေတာ့ေပ။
ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အိပ္ခန္းသည္လည္း အညာေဒသ၏ လွည္းလမ္းေၾကာင္းကဲ့ သို႕
ဖုန္တေထာင္းေထာင္းရွိေလ၏ ။
ဤသို႕ႏွင့္ပင္ တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခဲ့ရေလ၏ ။ ထုိအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္မၾကားလိုေသာ
အသံဆိုးၾကီးကို ၾကားရျပန္၏ ။
“ေနာင္. . ေဝ. . ေဝ. . ေဝ. .”
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ေၾကးစည္ကို ထုလိုက္ျပီးေနာက္ ကြမ္းကိုျမံဳ ႕ ရင္း
ကြ်ႏု္ပ္၏ အိမ္ေပၚသို႕ တက္လာေလ၏ ။
“ဟား. . ဟား ပန္းခ်ီဆရာနဲ႕ နည္းနည္းေတာ့တူလာျပီ။
ဆံပင္ေတြလည္းရွည္လို႕၊ မုတ္ဆိတ္ ေတြ၊ ႏွုတ္ခမ္းေမြးေတြ ဗလဗ်စ္နဲ႕ ။ တစ္အိမ္လံုးလည္း
ဖုန္ေတြခ်ည္းပါပဲလား။ ဟုတ္ျပီ၊ ဟုတ္ ျပီ။ ဒါမွ တကယ့္ပန္းခ်ီဆရာအိမ္နဲ႕ တူတာ။
ပန္းခ်ီဆရာဆုိတာ အလွအပကို ဖန္တီးတဲ့သူျဖစ္ ေပမယ့္ သူကိုယ္ တုိင္ကေတာ့ မလွပရွာဘူး။
သူမ်ား ေတြအတြက္ အလွအပေတြ ဖန္တီးေပး ရင္း သူဟာ တျဖည္းျဖည္း စုတ္လာရတဲ့လူမ်ိဳ း
ပဲ။ ဟုတ္ျပီ။ ကဲ. . ကဲ. . ေပးေလ။ က်ဳ ပ္ရဲ႕ ေၾကြး”
ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ေငြတစ္ေထာင္ကို အသင့္ထုတ္၍ ေဆးခြက္မ်ား
ေအာက္တြင္ ထားခဲ့ သည္မွာ ၾကာေပျပီ။ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးလာလွ်င္ အေျပာမခံဘဲ
ေပးလုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ က်ပ္က်ပ္ တည္းတည္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ထုိေငြကို မသံုးဘဲ
ေဆာင္၍ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏ ။
“ခင္ဗ်ားဥစၥာ တစ္ေထာင္ထဲပဲ”
ဟု ဘုိးသူေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္၏ ေငြကို ေရတြက္ျပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္ဆီသို႕ ပစ္၍

ေပးလိုက္ေလ၏ ။
“တစ္ေထာင္ပဲေလ။ ခင္ဗ်ားဆီက က်ဳ ပ္ယူထားတာ တစ္ေထာင္ပဲမဟုတ္လား”
“ဘယ္ျဖစ္မလဲ၊ ေငြတစ္ရာကို တစ္လမွာ ငါးက်ပ္တိုးနဲ႕ ဆိုရင္ေတာင္
တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ အတိုး ခ်ည္းပဲ ေျခာက္ရာက်ေနျပီ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာ အရင္းေရာ
အတိုးေရာေပါင္းျပီးတြက္ရင္ ေထာင့္ကိုး ရာေျခာက္ဆယ္ေပးရမယ္”
“ဦးသူေတာ္ပိုက္ဆံက အတိုးတက္ေနပါလား”
“က်ဳ ပ္ပိုက္ဆံမွမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူ႕ျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ား ဆီေရာက္သြားရင္
အတိုးတက္လာေတာ့ တာပဲ။ ေပးပါ ေထာင့္ကိုးရာေျခာက္ဆယ္”
“ဒီလိုလုပ္ပါဗ်ာ။ ဦးသူေတာ္ ေတာင္းတဲ့ေငြေတာ့မရွိဘူး။ ေဟာဒီမွာ တစ္ႏွစ္လံုး
က်ဳ ပ္ေရးထား တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကိုၾကည့္ပါ။ က်ဳ ပ္လက္ရာကို ဦးသူေတာ္
သေဘာက်ျပီဆိုရင္ ဦးသူေတာ္ ရဲ႕ ပံုတူကို ေရးေပးပါ့မယ္”ဟု ေျပာလိုက္ရာ
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးဆြဲထားေသာပန္းခ်ီကားမ်ား ကို အေသး စိတ္
လုိက္လံၾကည့္ရွုေလ၏ ။
ထို႕ေနာက္. .
“အလကားပဲ။ ခင္ဗ်ား ဘာမွမတတ္ေသးဘူး။ ဒီမွာ ၾကည့္စမ္း။ ပန္းခ်ီကားဟာ
အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့ ပန္းခ်ီကားလို႕ထင္ရေပမယ့္
ေသေသခ်ာခ်ာ အရ သာခံျပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခ်ိဳ ႕ ယြင္းခ်က္ေတြ အမ်ား
ၾကီးေပၚလာတယ္။ ဒီပံုကို က်ဳ ပ္သိတယ္။ ျပင္သစ္ပန္းခ်ီဆရာၾကီး ေရးသြားတဲ့ ေရြွျမိဳ ႕
ေတာ္သူဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီ ကားကို ပံုတူယူျပီး ျမန္မာပံုျဖစ္ ေအာင္ ဆြဲထားတာပဲ။ ေရြွျမိဳ
႕ ေတာ္သူ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ေဟာ့ ဒီနားမွာ လူပ်ံေတာ္ရုပ္ ေရပန္းကေလး ပါတယ္။ အဲဒီ
ေရပန္းကေလးဟာ ကားရဲ႕ အသက္ပဲ။ မာ ေက်ာမွုကိုျပထားတယ္။ ခင္ဗ်ားက အဲဒီ ေနရာမွာ
လွည္းၾကီးကို ေျပာင္းျပီးထည့္ထားတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ လွည္းဘီးေပါက္ေပၚမွာ က်ေနတဲ့
အလင္းေရာင္ေတြဟာ မွာ းေနတယ္”

ဟု ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက အျပစ္တင္ျပန္၏ ။
ထုိ႕ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္ၾကိဳ က္အျဖစ္ဆံုး
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကိုဆြဲထုပ္ျပီးေနာက္. .
“ဟား. . ဟား. . ဟား. . ဒါက ၁၈၇၀ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းက (Alexander
Stirling Calder) အလက္ဇန္ဒါးစတားလင္းကယ္လ္ဒါ ဆိုတဲ့
အေမရိကန္ပန္းပုဆရာထုသြားတဲ့ ‘ရယ္စရာ ငိုစ ရာ’ ဆိုတဲ့ ပန္းပုရုပ္ပဲ။ ဒါကို
ပံုတူျပန္ကူးထားတာပဲ။ မေကာင္းဘူး။ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ကို မွီးျပီး သက္ရွိလူအျဖစ္
ဖန္တီးေရးတာမဟုတ္လား။ ဒါက လူနဲ႕ မတူဘူး။ ေက်ာက္ရုပ္နဲ႕ ပဲျပန္ျပီးတူ ေနတယ္”
ဟု ဆိုျပန္ကာ ပန္းခ်ီကားအသစ္တစ္ခ်ပ္ကို ဆဲြထုတ္ျပန္၏ ။
“လာျပန္ျပီ။ ဒါက ၁၇၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က ျပင္သစ္ပန္းပုဆရာၾကီး
Clodion ကလိုဒီယြန္ ထုလုပ္ခဲ့တဲ့ နတ္မိစာနဲ႕ အလွမယ္ဆိုတဲ့ ပန္းပုရုပ္ကို
ပန္းခ်ီျပန္ေရးထားတာပဲ။ မေကာင္းဘူး။ အလွမယ္ရဲ႕ ပံုဟာ
မာေတာင့္ေတာင့္ၾကီးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ သိလား။
ေအာက္လိုင္းေၾကာင္းကတည္းက မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမွု မရွိခဲ့လို႕ပဲ။ ဟား. .
ဟား. . ကိုယ့္လူက နာမည္ၾကီး ပန္းခ်ီကားေတြကို ကူးတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ပန္းပု ေတြကို ကူးျပီး
ပန္းခ်ီအျဖစ္ ျပန္လုပ္ထားတာကိုး။ စိတ္ကူးေတာ့ မဆိုးဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ ရာက
ညံ့ေသးတယ္”
ဟု ဆိုျပန္၏ ။
ထုိ႕ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား ကို ၾကည့္ရွုလ်က္ ဒါက ၁၆ ရာစုႏွစ္က ဂ်ိဳ
င့္ရင္ဘိုလိုဂနား ရဲ႕ ပန္းပုရုပ္၊ ဒါက ဂ်င္ဘက္တစ္တီပစ္ဂေလးရဲ႕ ၁၇ရာစုတုန္းက လက္ရာ၊
ေဟာ ဒါက ၁၈ရာစုက ေက်ာက္ျပားမွာ ထြင္းသြားတဲ့ ဒိန္းမတ္ကပန္းပုဆရာၾကီး
ဘာတယ္ေသာ္ဝပ္ဆင္ရဲ႕ ေသျခင္းနဲ႕ အိပ္ စက္ျခင္းဆုိတဲ့ ေဖာင္းၾကြပန္းပုရုပ္ကို
ျပန္ျပီးဆြဲထားတာဟု ဆိုေလေတာ့၏ ။

ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီကားမ်ား ကိုသာမဟုတ္ေပ။ ကမၻာေက်ာ္
ပန္းပုဆရာ ၾကီးမ်ား ထုလုပ္သြားသည့္ ပန္းပုလက္ရာမ်ား ကိုလည္း ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ႏွင့္
အတိအက်သိေနသည့္ အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း အံ့ၾသရျပန္၏ ။ကြ်ႏု္ပ္သည္
ဘုိးသူေတာ္ၾကီးအား အံ့ၾသစြာ ၾကည့္ေန၏ ။
“ဦးသူေတာ္ၾကီးဟာ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီကားၾကီးေတြကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္နဲ႕ တကြ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာၾကီး ေတြကို အလြတ္ရေနပါလား။ ျပီးေတာ့
ကမၻၻာေက်ာ္ ပန္းပုရုပ္ေတြ ကိုလည္း ဒီလိုပဲ အလြတ္ရေနတယ္။ က်ဳ ပ္ျဖင့္ မအံ့ၾသဘဲ
မေနႏုိင္ဘူး။ ဦးသူေတာ္ဟာ ဘာ ျဖစ္လုိ႕ ဒါေတြကို ဒါေလာက္သိေနရတာ လဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေမးရာ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးက ကြမ္းျမံဳ ႕ လိုက္ေလ၏ ။
“ပန္းခ်ီပညာမတတ္ဘဲ ပန္းခ်ီဆရာအမည္ခံထားတဲ့ ကိုယ့္လူတို႕လိုလူေတြကို
လိုက္ျပီးဖမ္း ေနတဲ့ ပန္းခ်ီပုလိပ္ေပါ့ ဗ်ာ။ ဟား. . ဟား. . ပုလိပ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေၾကာင့္
မ်က္လံုးျပဴး သြား တာလား။ အဂၤလိပ္စကား ပူးလိစ္၊ ျမန္မာလို ပုလိပ္ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဟာ
ပါ႒ိလို ပါလဆိုတဲ့ စ ကားလံုးနဲ႕ အေတာ္ေလးကိုက္ညီတယ္။ ပါလ ဆိုတာ
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလို႕ အနက္ေပးတယ္။ ဒီေတာ့ ပန္းခ်ီပညာကို ေစာင့္ေရွာက္သူလို႕ ဆုိရင္
မမွာ းပါဘူး။ ကိုယ့္လူတို႕လို ပညာမ ေတာက္တေခါက္တတ္ျပီး ပန္းခ်ီဆရာလို႕
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္ေနတဲ့ လူေတြကို အေျမာက္ အျမားေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အပူေရာင္ က
ဘယ္လို၊ အေအးေရာင္က ဘယ္ႏွယ္၊ လိုက္အင္ရွိတ္က ဘယ္လိုယူထားတာ၊ ဘယ္လိုခံစားျပီး
ေရးထားတာနဲ႕ ပါးစပ္က ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာ၊ မသိတဲ့လူက
အဟုတ္ၾကီးေအာက္ ေမ့ခ်င္ေအာက္ေမ့မယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုယ့္လူတို႕လိုလူေတြဟာ
ေျပာျပႏုိင္တဲ့ ပန္းခ်ီစာေဟာဆရာပဲျဖစ္တယ္။ ပန္းခ်ီဆရာအစစ္ မဟုတ္ဘူး”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္အား မညွာမတာ အျပစ္တင္ေလ၏ ။ ထုိ႕ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္၏
ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႕ ကြမ္းတံ ေတြးကို ပစ္ကနဲေထြးလိုက္ျပီးလွ်င္ ဆက္ ေျပာေလ၏ ။
“က်ဳ ပ္ေငြကို ျပန္ျပီးဆပ္ပါ။ ေၾကြးဆိုတာ ၾကာေလ အတိုးတက္ေလပဲ”

“အခုမဆပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဦးသူေတာ္ၾကီး၊ ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားကလည္း အတိုးကို
မတရားတက္ ေနတာပဲ။ အတိုးနဲ႕ ေခ်းရင္ေတာင္ ဒါေလာက္တက္ဖို႕မေကာင္းဘူး။ ဟဲ.. ဟဲ..
ျပီးေတာ့ က်ဳ ပ္ ဆီမွာ ခင္ဗ်ားက ရစရာ ေငြတစ္ေထာင္ရွိတယ္ဆိုတာကလည္း စာခ်ဳ
ပ္လည္းမရွိ၊ သက္ေသ လည္း မရွိပါဘူး။ မေပးရင္ေကာ ခင္ဗ်ားဘာမ်ား တတ္ႏုိင္မွာ လဲ”
ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေသြးတိုးစမ္းလိုက္ေလ၏ ။
“ဘယ့္ႏွယ္ သက္ေသမရွိရမွာ လဲ။ ခင္ဗ်ားကို က်ဳ ပ္က
ေငြတစ္ေထာင္ေပးတုန္းက သက္ေသ ေရွ႕မွာ ေပးတာပဲ”
“ဘယ္သူ႕ေရွ႕မွာ ေပးတာလဲ”
“ေဟာဒီ ေၾကးစည္ေရွ႕မွာ ေပးတာပဲ။ သူက သက္ေသေပါ့။ ဟား. . ဟား. . ”
ဟု ဆိုကာ သူ၏ ေၾကးစည္ကို ထုလိုက္ေလ၏ ။
“ေနာင္.. ေဝ.. ေဝ.. ၊ ေနာင္.. ေဝ.. ေဝ..”
ကြ်ႏု္ပ္သည္ မည္သို႕ျဖစ္သည္မသိ၊ ထိုေၾကးစည္သံကို ၾကားရလွ်င္ ၾကက္သီးမ်ား
ထ၍ လာ ေလ၏ ။
“မေပးရင္ ကိုယ့္လူအိမ္ေရွ႕မွာ ေန႕တုိင္းလာျပီး ေၾကးစည္ထုေနမယ္”
ဟုဆ္ိုကာ ထူးဆန္းေသာ ဘိုးသူေတာ္ၾကီးသည္ ထြက္၍ သြားေလေတာ့၏ ။

