တစ်ေနသ၌ ြမစ်ဝကန်းေပ မိကီးတစ်မိရှိ လွန်စွာေကျာ်ကား
ေသာ ေဆးဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်ဆိုသူသည် အိပ်ရာထဲတွင် တရားမှတ်
ရင်း ေသဆုံးသွားသြဖင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှာ လပ်လပ်ရွရွြဖစ်သွား
ေလ၏။
ဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်သည် စိတ်သေဘာထားေကာင်းမွန်၍ သနား
ကုဏာသက်တတ်သူ ြဖစ်ရကား ဇနီးြဖစ်သူ ေသဆုံးသွားပီးေနာက်
ေဆွမျိးသားချင်းများမှ ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများကို အိမ်သိုေခယူ၍ ေကး
ေမွးြပစုထားေလ၏။
ထိုသူတို မှာ ဆရာကီး၏ ဇနီးဘက်မှ အမျိးအေဆွများ ပင်ြဖစ်ပီး ၎
င်းတို သည် စိတ်သေဘာ ထား ယုတ်မာသူများ ြဖစ်ရာ ဆရာကီး ေသ
ဆုံးေကာင်းသိလင် အိမ်၌ ရှိသမ အဖိုးတန်ပစည်းများကို သူထက်ငါ အ
လုအယက် ယူငင်ကေလ၏။
ထိုသို ယူငင်ရင်း တူမှစ်ေယာက်မှာ ေငွပန်းအိုးကီးတစ်လုံးကို သူ
ယူမည်၊

ငါယူမည်ဟု

ြငင်း

ခုံကာ

ရန်ြဖစ်ကကုန်၏။

ထိုေနာက်

ထဘီများကတ်သည့်တိုင် လုံးေထွးသတ်ပုတ်ကေလ၏။
တူေတာ်ေမာင်ှစ်ေယာက်မှာ လည်း ဓာတ်စက်ကီးတစ်လုံးကို အ
ေဝမတည့်သည် ှင့် တစ်ဦး ှင့်တစ်ဦး ရန်ေစာင်ေနက၏။ ကျန်ေသာ
အမျိးအေဆွတို မှာ လည်း ဆရာကီး၏ ဈာပနကိစကို စိတ် မဝင်စားဘဲ

အေမွကိစများကိုသာ စုေဝးတိုင်ပင်ေနက၏။
တိုင်ပင်ရင်းမှာ ပင် တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး ရန်လိုမုန်းထားစိတ်ြဖင့် ြငင်းခုံ
ကကာ ရန်ပွဲများ ြဖစ် ပွားေလ၏။
ထိုအခါ အမျိးအေဆွတစ်ေယာက်က ဆရာကီး၏ ေကျးဇူးတရားကို
မ မေထာက်ထားဘဲ
“ကျပ်တို ဒီလို ြငင်းခုံေနရင်ေတာ့ ေလကုန်တာပဲ အဖတ်တင်မှာ ပဲ၊
ဒီေတာ့

ကိုယ်ကိက်တဲ့

ပစည်းကိုယ်ယူပီး

ဒီအိမ်ကီးက

အြမန်ဆုံးဆင်းကမယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေလာဘေဇာကပ်ေနသူတို သည် အိမ်ကီးအတွင်းမှ
မိမိ အလိုရှိရာ ပစည်းများ ကို သူထက်ငါ အလုအယက် သယ်ချသွား
ေလ၏။
ေနတစ်ဝက်မ ကာေသာအခါ ဆရာကီး၏ ုပ်ကလာပ်ှင့် ေဆးကျ
မ်းများမှ လွဲ၍ အိမ်ကီး ေပရှိ တိုင်ကပ်နာရီ၊ စားပွဲကုလားထိုင်ှင့် အိုးခွ
က်ပန်းကန်များ ပါမကျန် ေြပာင်စင်သွားေလ၏။
ထိုြမင်ကွင်းကို အိမ်ကီး၏ ေချာင်ကျကျေနရာတွင် တိတ်ဆိတ်စွာထို
င်ေနေသာ ဆယ်ေကျာ် သက်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးသည် စိတ်မသက်
သာဟန်ြဖင့် ကည့်ေနေလ၏။ လူငယ်သည် ဆရာ ကီး၏ တစ်ဦးတ
ည်းေသာသား ေမာင်သီဟဆိုသူ ြဖစ်၏။
ေမာင်သီဟသည် ေအးချမ်းစွာေနထိုင်တတ်ပီး ပစည်းဥစာမက်ေမာ
သူမဟုတ်သြဖင့် ေဆွမျိး များ ၏ မေတာ်တရားလုပ်ပုံကို တားဆီးြခင်းမ
ြပဘဲ

ထိုင်ကည့်၍

သာေနေလ၏။

အိမ်ကီးတစ်လုံး

ေြပာင်သလင်းခါသွားေသာအခါ အိမ်နီးနားချင်းများ ေရာက် လာပီး ဆံ

ပင်ညပ်ဆရာကီးက
“ေမာင်သီဟရယ်

…

ဒီလို

မတရားလုပ်တာ

ဘာြဖစ်လို

လက်ပိုက်ကည့်ေနရလဲ၊ ဆရာကီး မှာ သားတစ်ေယာက်လုံး ကျန်ေန
ေသးတာပဲ၊ သူတို ကို တားဆီးဖို ေကာင်းပါတယ်၊ ကျပ်တို က ေမာင်သီ
ဟကိုယ်တိုင် ဘာမှ မေြပာလို လက်ပိုက်ကည့်ေနရတာ”
ဟု ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟက ြဖည်းညင်းစွာေခါင်းခါ၍
“ယူပါေစဦေလးရယ်၊ ဒီပစည်းေတွကို ကန်ေတာ် မမက်ပါဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ဆံပင်ညပ်ဆရာကီးက
“မမက်လို မြဖစ်ဘူးေလ၊ ေမာင်သီဟရဲ ေရှေရးရှိေသးတာပဲ၊ အခု ဒီ
အိမ်ကီးမှာ

ရှိတဲ့

အဖိုးတန်ပစည်းေတွအားလုံး

အမျိးေတွက

သယ်ချသွားပီး ဆရာကီး ဈာပနကိစအတွက် ဘယ်လို စီစဉ်ကမှာ တုံး
”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက သက်ြပင်းချ၍
“ဒီအတွက်မပူပါနဲ ခင်ဗျာ၊ ကန်ေတာ်စုထားတဲ့ ေရဒဂါးနည်းနည်းရှိ
ပါတယ်၊ ေရဒဂါးေတွကို ထုခွဲပီး အေဖ့ဈာပနကိစကို စီစဉ် ကတာေပါ့”
ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။
ထိုေနာက် အိမ်ကီး၏ မီးဖိုေဆာင်သို ဝင်သွားပီး လွန်စွာ ေဟာင်းွ
မ်းေသာ အိုးကေလးတစ် လုံးကို ပိုက်၍ ြပန်ထွက် လာေလ၏။
ေမာင်သီဟက ေြမအိုးကေလးကို ေရှသိုချ၍
“အရင်တုန်းကေတာ့
ဒီအိုးေလးအက်သွားပီး

ဆားအိုးကေလးေပါ့၊
ဆားမထည့်ေတာ့

တာနဲ

ေနာင်
ကန်ေတာ်ယူပီး

ေရဒဂါးေတွကို စုထားတာ”
ဟု ေြပာကာ အိုးကေလးကို ကမ်းေပသို သွန်ချလိုက်ရာ မိတ်ထုံး
ေရဒဂါးများကို ပိးပိး ြပက်ြပက်ေတွရေလ၏။ အိမ်နီးချင်းလူကီးက
ေရဒဂါးများကိုကည့်၍ ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ် လိုက်ပီး
“ေမာင်သီဟ အေြမာ်အြမင်ရှိေတာ့ ေတာ်ေသးတာေပါ့ကွာ၊ ိုမိုဆိုရ
င် ဆရာကီးဈာပနကိစ အတွက် ဘယ်လိုစီစဉ်ရမှန်းေတာင် မသိဘူး၊ ဒီ
လူေတွ ေကျးဇူးတရားကို မသိတတ်ပုံများ အံ့ဩ ေလာက်ပါရဲ ၊
ဆရာကီးသာသိလိုက်ရင် သူေဆွမျိးေတွကို ဘယ်ေလာက်များ ရင်ထုမ
နာြဖစ်လိုက် မလဲ”
ဟု သံေဝဂဆန်ဆန် ေြပာ လိုက်ေလရာ ေမာင်သီဟက မဲ့ြပံးြပံး၍
“အေဖ ရင်ထုမနာြဖစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာလို လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုြဖစ်
မယ်ဆိုတာ အေဖ ကိသိ ပီးသားပါ၊ အေဖေြပာခဲ့တာ သိပ်မှန်တာပဲ၊ အ
ေဖက အေဖေသတဲ့ ေနမှာ ပဲ ေဆွမျိးေတွက ဒီအိမ်ကီးကို အပိုင်စီးလိမ့်
မယ်၊

ဒီလိုအပိုင်စီးတဲ့

အခါ

မြဖနဲ

မညိဟာ

ဧည့်ခန်းထဲက

ေငွပန်းအိုးကီးကို သူယူမယ်၊ ငါယူမယ် ြငင်းခုံပီး ရန်ြဖစ်ကလိမ့်မယ်
တဲ့ ၊ ကိုြမင့်ေအာင်နဲ ကိုေအာင်မိုးကေတာ့ ဓာတ်စက်ကီးအတွက် ရန်
ေစာင်ေနကမယ်တဲ့ ၊ ကိုေကျာ်ေဆွကေတာ့ ဒီလိုြငင်းခုံေနရင် ေလကုန်
တာပဲ အဖတ် တင်မှာ ပဲ၊ ဒီေတာ့ ကိုယ်ကိက်တဲ့ ပစည်းကိုယ်ယူပီး ဒီ
အိမ်ကီးက အြမန်ဆုံး ဆင်းကမယ်လို ေြပာလိမ့်မယ်တဲ့ ၊ ေနတစ်ဝက်
ေလာက်ကာရင် အေဖ့အိမ်ကီးထဲမှာ ေဆးကျမ်းေတွကလွဲရင် ဘာပစ
ည်းမှ မကျန်ေတာ့ဘဲ ေဟာင်းေလာင်းြဖစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ ၊ အဲဒီအခါမှ
အိမ်နီးချင်းေတွ ေရာက် လာပီး ဆံပင်ညပ်ဆရာကီးက ‘ေမာင်သီဟရ
ယ်၊ ဒီလိုမတရားလုပ်တာ ဘာလို လက်ပိုက် ကည့်ေနရတာလဲ’လို ေမး

လိမ့်မယ်တဲ့ ၊ အဲဒီအခါမှာ ကန်ေတာ်က မီးဖိုေချာင်ထဲက ဆားအိုးေလး
ကို ထုတ်ပီး စုထားတဲ့ ေရဒဂါးေတွကို သွန်ချြပလိမ့်မယ်တဲ့ ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟ၏ စကားကို နားေထာင်ေနေသာ အိမ်
နီးနားချင်းများ
ထိုအခါ

သည်

မျက်လုံးြပး

ရပ်ကွက်ထဲတွင်

စပ်စပ်ပါေလ့ရှိပီး

မျက်ဆန်ြပးြဖစ်သွားေလ၏။

ဟိုေနရာစပ်စပ်

အလှပွဲရှိလင်

သည်

ေနရာ

အလွတ်ကျက်ထားေသာ

စာတိုေပစများကို ရွတ်ေလ့ရှိေသာ ဦးေတာေကျာ်ဆိုသည့် အဘိုးကီးက
“မဇိမနိကာယ်၊ မဟာသကုဒါယိသုတ်မှာ စင်ကယ်ေသာ နတ်တို ၏
နားှင့်တူေသာ ဒိဗ ေသာတာဏ်ြဖင့် နတ်လူတို ြဖစ်ေသာ ေဝးေသာ
နီးေသာအသံတို ကို ကားကုန်၏။ တစ်ပါးေသာ သတဝါပုဂိလ်တို ၏ စိ
တ်ကို မိမိစိတ်ြဖင့် ပိုင်းြခားသိကုန်၏ လို ြမတ်စွာဘုရား ကိုယ်ေတာ်တိုင်
ေဟာ

ထားတာရှိတယ်၊

ဘုရား

...

ဘုရား

...

ဦးဘိုးေထာ်ဟာ

အကားအြမင်ေပါက်ပီး တန်ခိုးဣဒိများ ရှိေနပီလား”
ဟု တအံ့တဩ ေရရွတ်ေလရာ ေမာင်သီဟက ဦးေတာေကျာ်၏ မျ
က်ှာကိုကည့်၍
“ဦးေတာေကျာ်က

မဇိမနိကာယ်

မဟာသကုဒါယိသုတ်ကို

ကိုးကားပီး တန်ခိုးဣဒိများ ရေန မလားလို အထင်ကီးမှာ ကို ကိသိ
ေနပါတယ်၊ အေဖက သူကို ဒီေလာက်အထင်မကီးပါနဲ တဲ့ ၊ သူဟာ
ိုးိုးလူတစ်ေယာက်ပါပဲလို

ေြဖခိုင်းလိုက်တယ်၊

ေနာက်ပီးေတာ့

တန်ခိုးဣဒိဆိုတာကို နိဗာန်လမ်း မှာ အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစတဲ့ အတွ
က် ြမတ်စွာဘုရား ကိုယ်ေတာ်တိုင် ရဟန်းေတာ်ေတွကို တန်ခိုး မြပဖို
တားြမစ်ထားတာပဲ။ တန်ခိုးဣဒိကို သူအထင်မကီးပါ ဘူးတဲ့ ”
ဟု ဆို လိုက်ေလ၏။ ဦးေတာေကျာ်က ေမာင်သီဟ၏ စကားကိုနား

ေထာင်၍ သူ၏ ေခါင်းကို ကုတ်လိုက်ပီး
“ဟုတ်ပါပီ၊ ဦးဘိုးေထာ်ဟာ တန်ခိုးရှင်အစစ်ြဖစ်ေနပါပီ၊ ဣဒိရှင်
ေတွများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တယ်ှိမ့်ချတာကိုး”
ဟု ေရရွတ်ကာ ဦးဘိုးေထာ်၏ ုပ်ကလာပ်ကို ထိုင်ရှိခိုးေလရာ ရပ်
ကွက်ထဲရှိ အူေကာင် ေကာင် အဘိုးကီး အဘွားကီးများ သည် လည်း
ဘုမသိ၊ ဘမသိြဖင့် ဝင်ေရာက်ရှိခိုးေလ၏။
ထိုေနာက်တွင် မူ အူေကာင်ေကာင် အဘိုးကီးအဘွားကီးများကပ
င် မိထဲတွင် လှည့်လည်၍ ဦးဘိုးေထာ် ဝိဇာြဖစ်ပီး အေသထွက်ထွက်
တာဟု သတင်းြဖန်ချိကေလ၏။ ထိုအခါ စဉ်းစားာဏ် မရှိေသာ
မိသူမိသားများ

သည်

ဦးဘိုးေထာ်၏

ုပ်ကလာပ်ကို

လာေရာက်ရှိခိုးကကုန်၏။
အချိက ဖေယာင်းတိုင်၊ အေမးတိုင်များ ြဖင့် ပူေဇာ်၍ လိုရာဆုေတာ
င်းကကုန်၏။
ဤသတင်းသည် အနီးအနားမိရွာများ သိုတိုင် ပျံှံသွားေလရာ အ
ဂိရတ်သမားေယာင် ေယာင်၊ ဗိောဆရာေယာင်ေယာင်၊ သိုက်ဆရာ
ေယာင်ေယာင်လူများ သည် ဦးဘိုးေထာ်၏ အိမ်သို အလုအယက်ေရာက်
လာကေလ၏။
ဗိောဆရာေယာင်ေယာင်လူများ သည်
“ဆရာကီးဦးဘိုးေထာ် ေဆးဝိဇာြဖစ်ေနတာ ကျပ်တို အသိေနာက်
ကျလိုက်တာဗျာ၊ ဒါေကာင့် သူကုတဲ့ လူနာတိုင်း ေပျာက်ကင်းသွားက
တာကိုး”
ဟု ေရရွတ်ကာ ဦးဘိုးေထာ်ေဖာ်စပ်ထားေသာ ဗိောေဆးများကို

ေမာင်သီဟထံမှ

ေတာင်း

ယူကေလ၏။

သိုက်ဆရာေယာင်ေယာင်

လူများကလည်း
“ဆရာကီးဟာ ိုးိုးလူ မဟုတ်ဘူး ၊ သိုက်ေအာင်ထားပီးပီကွ၊ သို
က်စာေတွ ရှိဦးမယ်ထင် တယ်၊ ရှာကရေအာင်”
ဟု ဆိုကာ ဦးဘိုးေထာ်၏ စာအုပ်ဗီိုကီးကို ေမေှာက်ကကုန်၏။
ေဆးကျမ်းများကို လှန် ေလှာရှာေဖွေလ၏။
အဂိရတ်ဆရာေယာင်ေယာင် လူများကလည်း အိမ်ေနာက်ေဖးရှိ ဦး
ဘိုးေထာ်ထိုးေလ့ရှိေသာ ဖိုုံကေလးသိုဝင်ကာ
“ဆရာကီးက စားလမ်းေတာင် ပွင့်ေနပီထင်တယ်၊ ဒါေကာင့် တစ်
ေဆွလုံးတစ်မျိးလုံး အိမ် ေပတင်ပီး ေကးထားိုင်တာေပါ့၊ ြပဒါးြပာကို
ရေအာင် ရှာရမယ်ေဟ့”
ဟု ေရရွတ်ကာ ဖိုုံအတွင်းရှိ ြပာများကို အမှ ိက်ကျံးကုလားများကဲ့
သို သိမ်းကျံးယူငင်က ေလ၏။ အဂိရတ်ေယာင်ေယာင်လူများ သည် ြပာ
များကို လုယက်ယူငင်ကရင်း၊ တစ်ဦးှင့် တစ်ဦး တွန်းထိုးမိကာ စကား
များ ရန်ြဖစ်က၏။
ထိုေနာက် သတ်ပုတ်ကကုန်၏။ သိုက်ဆရာများမှာ လည်း စာအုပ်ဗီ
ိုကီးကို ေမေှာက်ရင်း စာအုပ်များကို သူရသင့်သည် ငါရသင့်သည် ဟု
ြငင်းခုံကာ ရန်ြဖစ်ကကုန်၏။ ဗိောဆရာများ လည်း ဗိောေဆးများ
အတွက် စကားများ ရန်ြဖစ်ကာ တစ်အိမ်လုံး ဆူညံပွက်ေနေလေတာ့၏။
ေမာင်သီဟသည် ရန်ြဖစ်သူက ြဖစ်၊ ကုန်း၍ ကန်ေတာ့သူက ကန်
ေတာ့ှင့် ပ်ယှက်ခတ်ေန ေသာ ြမင်ကွင်းကို ကည့်၍
“အေဖေြပာတဲ့ စကားေတွဟာ ဘာလို ဒီေလာက် မှန်ေနတာလဲ မသိ

ဘူး၊ အေဖဟာ တကယ် ပဲ ေဆးဝိဇာြဖစ်ေနပီလား မသိဘူး”
ဟု တီးတိုးေရရွတ်ေလ၏။ ထိုေနာက်တွင် မူ ေမာင်သီဟသည် ရန်ြဖ
စ်ေနသူများကို

သွား

ေရာက်ဖျန်ေြဖ၍

ေဆးဆရာများအား

ဗိောေဆးများကို အညီအမ ခွဲေဝေပးလိုက်ရာ ေဆးဆရာ များ သည်
ေကျနပ်သွားေလ၏။
သိုက်ဆရာများကိုလည်း စာအုပ်များကို ခွဲေဝေပး လိုက်ေလ၏။ အဂိ
ရတ်ဆရာများကိုလည်း ြပာများကို အညီအမ ခွဲေဝေပး လိုက်ေလ၏။

*
သူ၏ ဖခင်ကီးသည် အသက်ရှင်စဉ်က လွန်စွာလိဝှက်၍ လွန်စွာ
ထူးဆန်းေသာသူတစ်ဦး ြဖစ်သည် ှင့်အညီ ေသဆုံးေသာအခါ၌ လည်း
ထူးဆန်းစွာ ေသဆုံးရသည် ဟု ဆိုရေပမည်။
ဖခင်ကီး၏ ေနာက်ဆုံး ကျန်ခဲ့ေသာ အေမွပစည်းများ အနက်
ဖားဖိုကီးကို အဂိရတ်ဆရာ များ အေဝမတည့်သြဖင့် အဂိရတ်ဝါသနာ
ထုံေသာ ဘုန်းေတာ်ကီးတစ်ပါးအား လှဒါန်း လိုက်ေလ၏။
ထိုေနာက်တွင် မူ အဂိရတ်ဆရာေယာင်ေယာင်၊ သိုက်ဆရာေယာင်
ေယာင်၊ ေဆးဆရာေယာင် ေယာင် လူများ သည် ဖခင်ကီး၏ ဈာပနကို
၎င်းတို စိတ်တိုင်းကျ ြပလုပ်ေလ၏။
ဖခင်ကီး၏ ုပ်ကလာပ်ကို ြပင်ဆင်ရာ၌ ထီးြဖများ မိုး၍ ုပ်ကလာ
ပ်ေရှတွင် ကန်ေတာ့ပွဲ များ ၊ အေမးတိုင်များ ၊ ဖေယာင်းတိုင်များ ှင့် 
ပ်ယှက်ခတ်ေနေလ၏။ ဖခင်ကီးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် ေရးဆွဲထားေသာ
ပန်းချီကားကီးကို ေခါင်းရင်း၌ ချိတ်ဆွဲထား၏။
ဖခင်ကီး၏ ုပ်ကလာပ်ကို ခုနစ်ရက်တိတိ ထားရှိပီး ေြမချေသာ

ေနတွင် ၎င်းတို သည် မိြပင်သချင်းသို အလုအယက် ထမ်းချသွားေလ
၏။ သချင်းရှိ ေချာင်ကျေသာ ေြမကွက်လပ်တစ်ခု တွင် ဂူသွင်းသြဂဟ်
ရန် စီမံကေလ၏။
ထိုေနာက် ဖခင်ကီး၏ ုပ်ကလာပ်ကို မီးသြဂဟ်ပီး အိုးြပာများ
ကို ေရအိုးြဖင့်ထည့်ကာ ဂူထဲသို သွင်းက၏။
ဖခင်ကီး၏ အုတ်ဂူကို ကမည်းစာတန်းထိုးရန် အချိန်ေရာက်ေသာ
အခါ အဂိရတ်ဆရာများ ၊ ေဆးဆရာများ ၊ သိုက်ဆရာများ သည် ြငင်းခုံ
ရင်း ရန်ြဖစ်ကကုန်၏။
အဂိရတ်ဆရာများက ဝိဇာဓိုရ်ဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်၏ ဂူနန်းဟု က
မည်းထိုးလိုက၏။ ေဆးဆရာများကလည်း ေဆးဝိဇာဆရာကီး ဦးဘိုး
ေထာ်ဟု သာ သေဘာတူက၏။
သိုက်ဆရာများကမူ

ဂာရီဆရာကီး

ဦးဘိုးေထာ်ဟု

ကမည်းထိုးလိုက၏။ ၎င်းတို သည် ဖတ်ဖူးုံမဖတ်ဖူးပီး အဓိပာယ်နား
မလည်ေသာ ေဆးကျမ်းများ ၊ ဓာတ်ကျမ်းများ ၊ သိုက်ကျမ်းများကို ကိုး
ကားရင်း အာေပါင်အာရင်းသန်သန် ြငင်းခုံက၏။
ြငင်းခုံရင်း သိုက်ဆရာကီးတစ်ဦးသည် စိတ်ထွက်လာဟန်ြဖင့် ပုဆိုး
ခါးေတာင်းကျိက်ကာ အနီးရှိ တုတ်ကီးတစ်ေချာင်းကို ဆွဲ ယူလိုက်ပီး
“ဂာရီဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်လို ပဲ ကမည်းထိုးရမယ်၊ ကျပ် စကား
ကိုလက်မခံရင် ေဟာဒီ တုတ်ကီးနဲ ေတွမယ်”
ဟု လူမိုက်ဆန်ဆန် ကံးဝါးေလရာ လူမိုက်တစ်ပိုင်း၊ ေဆးဆရာတ
စ်ပိုင်းလုပ်ေနေသာ ေဆး ဆရာတစ်ဦးက
“ဒီနယ်တစ်ေကာမှာ ဆရာ ဖိုးလုံးဆိုတာ နည်းနည်းေလးမှ မကား

ဖူးဘူးလား၊ ေဆးကုရင်း လူမိုက်လုပ်ေနတဲ့ ေကာင်”
ဟု ြပန်လည်ကံးဝါးေလ၏။ ထိုေနာက်တွင် မူ ေဆးဆရာှင့် သိုက်
ဆရာသည် ပုဆိုးများ ကတ်သည့်တိုင် လုံးေထွးသတ်ပုတ်ကေလ၏။
ေနာက်ဆုံးတွင် မူ အရပ်လူကီးများက ဝိုင်းဝန်း ဖျန်ေြဖ၍
ဂာရီဝိဇာဓိုရ် ဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်
၏
ဂူနန်း

ဟူေသာအမည်ကို ကမည်းထိုး လိုက်ေလေတာ့၏။
ေမာင်သီဟသည်

အသုဘပိုသူများ

ြပန်သွားသည့်တိုင်ေအာင်

သချင်းမှ မြပန်ေသးဘဲ ဖခင် ကီး၏ ဂူေရှတွင် တစ်ဦးတည်း ကျန်ေနခဲ့
ေလ၏။ သူသည် ဖခင်ကီး၏ စကားများကို ြပန်လည် ကားေယာင်ေနမိ
ေလ၏။
“ဒီမှာ ငါ့သား၊ အေဖေသရင် အဂိရတ်ေတွ၊ ေဆးဆရာေတွ၊ သိုက်ဆ
ရာေတွ ေရာက် လာပီး တစ်အိမ်လုံး ေမေှာက်ကလိမ့်မယ်၊ ထင်ရာ ြမ
င်ရာတစ်ေယာက်တစ်ေပါက်ေြပာဆိုပီး တစ်ဦးနဲ တစ်ဦး ရန်ြဖစ်ကလိ
မ့်မယ်၊ အေဖ့ရဲ ုပ်ကလာပ်ကီးကို ထီးြဖေတွ မိုး၊ အုန်းပွဲ ငှက်ေပျာပွဲ
ေတွြပင် ပီး အေမးတိုင်ေတွ ထွန်းကလိမ့်မယ်၊ အေဖေဖာ်တဲ့ ေဆးေတွ၊
အေဖေဖာ်တဲ့ ဗိောေဆးေတွကို ေတာင်းယူလိမ့်မယ်၊ အဂိရတ်ဆရာ
ေတွက ဖိုခန်းထဲက ြပာေတွကို လုယက်ကလိမ့်မယ်၊ အေဖရဲ အိုးြပာ
ကို ဂူသွင်းပီးေကျာက်စာ ကမည်းထိုးတဲ့ အခါမှာ ေတာင် စကားများ ရ
န်ြဖစ်ကလိမ့်မယ်၊

ေနာက်ဆုံးေတာ့

အရပ်လူကီးေတွက

ဝိုင်းဝန်းဖျန်ေြဖပီး ဂာရီဝိဇာဓိုရ်ဆရာကီး ဦးဘိုးေထာ်၏ ဂူနန်းဆိုပီး

အများ ဆနဲ ေရွးချယ်ကလိမ့်မယ်၊ ဒီအခါမှာ ငါ့သားက အေဖ့စကား
ေတွ မှန်လွန်းလို အေဖဟာ တကယ်ပဲ ဝိဇာဓိုရ်ြဖစ်ေနပီလားလို ေတွး
လိမ့်မယ်၊ အေဖ့ကို အထင်မကီးပါနဲ ငါ့သား၊ ဝိဇာလမ်းဆိုတာ လွယ်လွ
ယ်ေလာက်လို ရတဲ့ လမ်းမျိး မဟုတ်ဘူး ၊ ကိးစားုံနဲ လည်း မရဘူး၊
အထုံ ပါရမီ ရှိမှ ြဖစ်ိုင်တာပဲ၊ အေဖေသပီးရင် ြဖစ်မယ့် အေကာင်းအ
ရာေတွကို ကိေြပာိုင်တာက အကျိး အေကာင်းကို ဆက်စပ်တဲ့ ာဏ်
နဲ ေြပာလိုက်တာပါ၊ အကျိး နဲ အေကာင်းဆိုတဲ့ စကားကို ငါ့သား စဉ်း
စားကည့်ပါ၊ ဆက်စပ်မ ရှိတယ်ဆိုတာ ေတွရလိမ့်မယ်၊ ထမင်းစားပီး
တဲ့ သူ တစ်ေယာက်ဟာ ဘာလုပ်မလဲလို ေတွးကည့်ပါ၊ ထမင်းစားပီးရ
င် လက်ေဆးမယ်၊ ေရေသာက်မယ်၊ ဒါဟာ အကျိးနဲ အေကာင်း ဆက်စ
ပ် ေတွးကည့်တာပါ၊ ဒီထက်ပိုေတွးကည့်ရင်လည်း ရပါတယ်၊ ထမင်း
စားပီးသူ တစ်ေယာက်ဟာ လက်ေဆး၊ ေရေသာက်ပီးရင် အချိေလး
ဘာေလး တည်းမယ်၊ ထန်းလျက်ေလး၊ ငှက်ေပျာသီးေလးစားမယ်၊ ဒီလို
ဆက်စပ်ေတွးကည့်ရင် ေလာကမှာ အရာရာကိုကိတင်တွက်ဆိုင် ပါ
တယ်၊ ငါ့သား နားလည်ရဲ လား”
ဖခင်ကီး၏ စကားကိုနားေထာင်၍ ေမာင်သီဟသည် မျက်ေမှာင်က
တ်စဉ်းစား၍
“နားမလည်ေသးဘူး အေဖ”
ဟု ေြဖ လိုက်ေလ၏။ ဖခင်ကီးက ေမာပန်းဟန်ြဖင့် တစ်ခဏမ ငိမ်
သက်သွားပီးေနာက်
“ဒ ီမ ှာ ငါ့သား ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်တကာလှည့်ပီး အတင်းေြပာတ
တ်တဲ့ မိန်းမတစ်ေယာက် ဆီကို လိဝှက်တဲ့ သတင်းတစ်ခု ေရာက်သွား
ရင် ဘာြဖစ်မလဲ”

ဟု ေမးြမန်းေလရာ ေမာင်သီဟက ရယ်ေမာ၍
“တစ်ရပ်ကွက်လုံး သတင်းပျံသွားမှာ ေပါ့ အေဖ”
ဟု ေြဖေလ၏။ ဖခင်ကီးက
“ငါ့သား မဆိုးဘူး၊ အကျိးနဲ အေကာင်းကို ဆက်စပ်ပီး ေတွးတက်
လာပီ၊ ဒါဆိုရင် အေလးမုံကို သွားပီး အေလးမခါစလူဟာ ဘာလုပ်
ေလ့ရှိသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဝိတ်ေပါကီး
တစ်ေယာက်၏ အြပ အမူကို ြပန်ြမင်လိုက်ပီး
“ေွ မိုး ေဆာင်း စွပ်ကျယ် ချိင်းြပတ်ကီးကိုဝတ်တယ်၊ လက်ေမာင်း
ကို ေကွးေကွးပီး မကာ ခဏ ငုံကည့်ေလ့ရှိတယ်၊ အပျိေလးေတွြမင်ရ
င် ေခါင်းကီးကိုေမာ့ ရင်ကီးကိုေကာ့ပီး စက်ုပ်ကီးလို လမ်းေလာက်
ေလ့ရှိတယ်၊ သိပ်ရယ်ရတာပဲ အေဖ”
ဟု ေြဖေလ၏။ ဖခင်ကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ငါ့သားမဆိုးဘူး၊

အကျိးနဲ

အေကာင်းကို

ဆက်စပ်ေတွးတတ်

လာပီ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ဖခင်ကီးက ဆက်၍
“စစ်ေြမြပင်က ြပန်လာတဲ့ စစ်သားတိုင်း ဘာေြပာေလ့ရှိသလဲ ငါ့
သား”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ေမာင်သီဟက တစ်ခဏမ စဉ်းစား၍ မေြဖိုင်
ဘဲ ရှိေလ၏။ ဖခင်ကီးက ရယ်ေမာ၍
“ငါ့သားက

အသက်ငယ်ေသးေတာ့

အေတွအကံနည်းေသးလို

မေြပာတတ်တာပါ၊ စစ်ေြမ ြပင်က ြပန်လာတဲ့ စစ်သားတိုင်း သူတို တို
က်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲရဲ ခက်ခဲ ကမ်းတမ်းပုံကို ေြပာေလ့ရှိတယ်၊ လင်လိုချင်
ေနတဲ့ အပျိေတွအားလုံး အားရင် လင်အေကာင်းပဲ ေြပာေလ့ရှိတယ်၊
လူပျိေတွလည်း ဒီလိုပါပဲ၊ အလွန်အင်မတန်စွံပီး ညိငင်အားေကာင်းတဲ့
မိန်းမေတွကေတာ့ သိုသိုသိပ်သိပ်ေနတတ်တယ်၊ တို ကိုေတာ့ ကိက်တဲ့
သူ မရှိပါဘူးလို ေြပာတဲ့ မိန်းမမျိးဟာ တကယ် စွံတတ်တယ်၊ ဒီလို မိန်း
မမျိးကို ေဝးေဝးကေရှာင်ေပေတာ့၊ တကယ် ေကာက်ဖို ေကာင်းတယ်၊
ပါးစပ်ေသနတ်ပစ်ေနတဲ့ မိန်းမေတွကေတာ့ အလကားပါ၊ ဒီလိုပဲ ေယာ
က်ျားေတွကို စိတ်မဝင်စားပါဘူးဆိုတဲ့ မိန်းမမျိးဟာ သူများ ေတွထက်
ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်၊ လင်ေနာက်လိုက်ေြပးရင် ဒီလို မိန်းမမျိးေရှ
ဆုံးကပဲ၊ ငါ့သားကို ဆက်ေမးမယ်၊ ုံးမှာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ အေချာင်ခိုေန
တဲ့ စာေရးမေတွဟာ ဘာလုပ်ေလ့ရှိသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက မျက်ေမှာင်ကတ်စဉ်းစား၍
“စာေရးမေတွ စုပီး အတင်းေြပာမယ်၊ လက်ဖက်သုပ်စားမယ်၊ ကို
ယ့်ထက်သာ မနာလိုြဖစ် မယ်၊ စာေရးေတွ ဆိုရင်ေတာ့ လက်ဖက်ရည်
ဆိုင်

မကာခဏ

သွားမယ်၊

ကိုယ်နဲ

မဆိုင်တဲ့

ေဘာလုံးပွဲ၊

ုပ်ရှင်ပွဲအေကာင်း အချိန်ကုန်ခံပီး ြငင်းခုံကမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ဖခင်ကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ငါ့သားမဆိုးဘူး၊

အကျိးနဲ

အေကာင်းကို

ဆက်စပ်ေတွးတတ်

လာပီ၊ ဒါဟာ အနိမ့်စား ဆက်စပ်ေတွးေတာမေတွပဲ၊ ဒီလို ေတွးေတာမ
ေလးေတွကို အနိမ့်စားကေန တြဖည်းြဖည်းတိုးတက် ေအာင် ေလ့ကျင့်
ေပးရင် အြမင့်စားအဆင့်ကို ေရာက်သွားမယ်၊ အေဖေသရင် ြဖစ်ိုင်မ
ယ့် အေကာင်း တရားေတွကို အေဖ ဒီလိုပဲ ဆက်စပ်ေတွးကည့်တာပါ၊

ေနာက်ဆုံးမှာ အေဖေသပီးရင် လူေလးတစ် ေယာက်တည်း ေလာကအ
လယ်မ ှာ အထီးကျန်ြဖစ်ပီး ကျန်ရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်၊ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဆို
လို ြခးတစ်ြပားမှ ေတာင် မကျန်ရစ်လို စားဖို ေသာက်ဖို ေတာင် အခက်
အခဲ ေတွလိမ့်မယ်၊ ဒါေပမဲ့မပူပါနဲ လူကေလး၊ ဇာတ်ထဲမှာ မင်းသား မ
င်းသမီး ဒုကေရာက်ရင် ကယ်မေပးမယ့် နတ်သိကားေတွ ေရာက်လာ
သလို လူကေလးကိုလည်း ကယ်တင်ေပးမယ့်သူေတွ ေရာက်လာမှာ ပါ”
ဟု ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟက စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့်
“ဗျာ၊ ဘယ်သူေတွ ေရာက်လာမှာ လဲ”
ဟု ေမးြမန်း လိုက်ေလ၏။ ဖခင်ကီးက အသက်ကို ခဲယဉ်းစွာရှရင်း
“အချိန်တန်ေတာ့ သိရမှာ ေပါ့ကွာ၊ အရင်မလိုပါနဲ ၊ ေလာေလာဆ
ယ် အေဖ့ဘဝရဲ ထူးဆန်းတဲ့ ေနာက်ေကာင်းကို လူကေလးကို ေြပာြပချ
င်တယ်၊ အေဖဟာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ှစ် ၂ဝ နီးပါးက ေဆးဆရာေပါက်စဘ
ဝနဲ လူကေလးအေမနဲ ဖူးစာဆုံခဲ့တယ်၊ လူကေလးအေမက ဒီအရပ်သူ
ေပါ့၊ အေဖက နယ်လှည့်ေဆးကုရင်း လူကေလးအေမနဲ ေမတာမခဲ့တာ
ပဲ၊ ဒီလိုနဲ အေဖလည်း လူကေလး အေမနဲ ရပီး ဒီမိမှာ ပဲ အေြခချခဲ့တ
ယ်၊ အဲဒီတုန်းက အေဖဟာ ေဆးဆရာ ေပါက်စေလးမို အေတွ အကံ
လည်း နည်းေသးတယ်၊ ေဆးလည်း သိပ်မလိုက်ေသးဘူး၊ ဒီေတာ့ စားဝ
တ်ေနေရး ခက်ခဲတာေပါ့၊ ဒီလိုနဲ သုံးှစ်ေလာက်ေနမှ လူကေလးကိုေမွး
တယ်၊ လူကေလးကို ေမွးပီး မကာပါဘူး၊ အေဖဟာ ဒီမိကို အလည်အ
ပတ်ေရာက်လာတဲ့ အဂိရတ်ဆရာေယာင်ေယာင် လူတစ်ေယာက်နဲ မိတ်
ေဆွြဖစ်တယ်၊ အဲဒီမှာ သူရဲ စကားေတွကို နားေယာင်ပီး အဂိရတ်ပိုးဝ
င်ခဲ့တယ်၊ ဒီအချိန်ကစပီး အေဖဟာ ဓာတ်ကျမ်းေတွကို ရှာေဖွပီးဖတ်
ေတာ့တာပဲ၊ ေနာက်ဆုံးေတာ့ အိမ်ေနာက်မှာ ဖိုုံတစ်လုံးေဆာက်ပီး အ

ချိန်အားရှိတိုင်း ဖိုထိုးေနေတာ့တာပဲ၊ ေဆးလည်း ေကာင်းေကာင်း မကု
ေတာ့ဘူး၊ ဒါေကာင့် လူကေလးကို ေမွးကာစမှာ စီးပွားသိပ်ကျပ်တာပဲ၊
အဂိရတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ၊ မီးေသွးဖိုက ေတာ်ေတာ်ကုန်တာကွ၊ အေဖ့ရဲ
ဝင်ေငွနည်းလာတာနဲ အမ လူကေလးအေမကလည်း အဂိရတ်ထိုးတဲ့
ကိစကို မေကျမနပ်ေြပာဆိုလာတာေပါ့၊ အဲဒီမှာ လင်မယား မကာခဏ
စကားများ ရန်ြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ဒီလိုနဲ အေဖဟာ အဂိရတ်ကို ဘယ်ေလာက်
ဝါသနာကီးသလဲဆိုရင် ေနေန ညည ဖိုုံထဲမှာ ပဲ အချိန် ကုန်ေတာ့တာ
ပဲ၊ လူနာလာမှ ဖိုုံထဲက ထွက်ပီး ေဆးကုေတာ့တယ်၊ ဒီေတာ့ အေဖ့စီး
ပွားကျပ်တာ မဆန်းဘူးေပါ့ကွာ”
ဖခင်ကီးသည် စကားေြပာရင်း ေမာပန်းဟန်ြဖင့် ခဏနားေလ၏။
ပီးမှ ဆက်လက်၍
“ဒီလိုနဲ တစ်ေနမှာ လူကေလးအေမဟာ အခါလည်သားအရွယ်ရှိတဲ့
လူကေလးကိုပိုက်ပီး အိမ်ေပက ဆင်းသွားတယ်၊ ဒီတုန်းက အေဖဟာ
မင်းအေမကို အကိမ်ကိမ် ြပန်ေခပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့မင်းအေမစိတ်ကီး
တယ်၊ ရှင် ဖိုထိုးေနသေရွ ကန်မအိမ်ေပ ြပန်မလာဘူးတဲ့ ၊ ဒီတုန်းက
အေဖဟာ အဂိရတ်ပိုးဝင်ေနပီ၊ အဂိရတ်ကို စွန်လတ်ဖို မြဖစ်ိုင်ေတာ့
ဘူး၊ ဒါေကာင့် စိတ်ပျက်ပျက်နဲ အိမ်ကိုြပန်လာခဲ့တယ်၊ လမ်းမှာ မိြပင်
ေစတီေလးကိုေရာက်ေတာ့

ဖူးေြမာ်ချင်စိတ်ေပါက်ပီး

ေစတီေပတက်ပီး ပန်းေရချမ်းကပ်လှတယ်၊ ဘုရားမှာ လည်း ဆုေတာ
င်းတယ်၊ အဂိရတ်ထိုးတဲ့ ကိစ အဆင်ေြပေချာေမွပါေစ၊ လူကေလးအ
ေမလည်း အေဖ့အေပ နားလည်ပါေစေပါ့၊ အေဖ ဘုရားဝတ်ြပပီးလို
ေနာက်ကို လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ မုတ်ဆိတ်ေမွး၊ ပါးမိင်းေမွးေတွနဲ
လူကီးတစ်ေယာက်ကို ေတွတယ်၊ လူကီးက အေဖ့ကို စူးစူးစိုက်စိုက်က
ည့်ပီး ‘ေဆးဆရာ အဂိရတ်ပိုးဝင်ပီး မိန်းမနဲ ကွဲေနတယ်၊ ဒါေကာင့် ဘု

ရားမှာ လာဆုေတာင်းတယ် ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား’လို ေမးြမန်းလိုက်
ေတာ့ အေဖဟာ အေတာ်အံ့ဩသွားတယ်၊ ဒီလူကီးဟာ အေဖ့စိတ်ထဲကို
ထွင်းေဖာက်ပီး ြမင်ေနရတယ်၊ ပီးေတာ့ လူကီးက အဂိရတ်ထိုးတာ ဘ
ယ်အေြခေရာက်ပီလဲလို ေမးြမန်းတယ်၊ အေဖက ေရလမ်းေငွလမ်း
ေတာ့ မမှန်းိုင်ေသးပါဘူး၊ ေဘာ်ဝါလမ်းေလးေတာ့ လိုက်ကည့်ေနတာ
ပဲလို ေြပာလိုက်တယ်၊ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပီး ‘ေမးသာ
ေမးရတယ်၊ ဘယ်အေြခေရာက်ေနတယ်ဆိုတာ ေမာင်ရင့်ကို ကည့်တာ
နဲ သိသာပါတယ်၊ ကဲ ... ကျပ်နဲ ေတွတာ ေမာင်ရင် ကံေကာင်းပီ မှတ်
ေပေတာ့၊ ကျပ်ကလည်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်လှည့်ပီး နဝေြမာက်လူ
ကို ရှာေနတာနဲ အေတာ်ပဲ’ လို ပေဟဠိဆန်ဆန် ေြပာတယ်၊ ဒီလူကီးနဲ
ေတွတာ အေဖ့ဘဝရဲ ထူးဆန်းတဲ့ အလှည့်အေြပာင်းတစ်ခုပဲ၊ အေဖသာ
လူကီးနဲ မေတွရင် အခုလို တင့်ေတာင့်တင့်တယ် ေနထိုင်ဖို ေဝးလို
တြဖည်းြဖည်း ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက်နက်ပီး ဘဝပျက်သွားမှာ ပဲ”
ဖခင်ကီးသည် ေြပာရင်း ခဏရပ်နားြပန်၏။ ေမာင်သီဟသည် စိတ်
ဝင်စားစွာြဖင့် နားစိုက် ေထာင်ေနမိ၏။
“ဒီလူကီး နာမည်က ဦးတာတီးတဲ့ ၊ သူဟာ လူထူးလူဆန်းတစ်
ေယာက်ပဲ၊ သူဟာ အေဖနဲ ၆ လေလာက် အတူေနပီး လိဝှက်နက်နဲတဲ့
အဂိရတ်ပညာေတွကို အေဖ့ကို သင်ေပးခဲ့တယ်၊ သူရဲ ဓာတ်လုံးအချိကို
လည်း ေပးခဲ့တယ်၊ အေဖဟာ ဦးတာတီးဆီက အဘိုးမြဖတ်ိုင်တဲ့ အဂိ
ရတ်ပညာေတွကို ရလိုက်တယ်၊ အရင်ကဆိုရင် ေဘာ်ဝါလမ်းကိုေတာင်
ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် မလုပ်ိုင်တဲ့ အေဖဟာ ေရြဖစ်တဲ့ အဆင့်ထိေရာက်
လာတယ်၊ ဒါေပမဲ့ေရြဖစ်တယ်ဆိုတာ စီးပွားြဖစ်ေလာက်ေအာင် မဟုတ်
ပါဘူး၊ ဝဝလင်လင်စားေသာက်ိုင်ုံပါ၊ အဂိရတ်စကားနဲ ဆိုရင်ေတာ့ ရိ
ကာေထာက်ရတယ် ဆိုပါေတာ့ကွာ၊ ဒါဟာ ဦးတာတီးရဲ အစွမ်းထက်တဲ့

ဓာတ်လုံးေကာင့်လည်း ြဖစ်တယ်၊ ဒီလိုနဲ ဦးတာတီးက (၆) လြပည့်တဲ့
အခါ ဒီအရပ်က ထွက်ခွာပီး ေနာင်(၁၇)ှစ် ြပည့်ရင် ြပန်လာမယ်ဆိုတဲ့
အေကာင်းေြပာပါတယ်၊ အေဖ့ကိုလည်း အလွန်ကီးမားတဲ့ တာဝန်ကီး
တစ်ခု ေပးထားခဲ့တယ်၊ အဲဒီ တာဝန်က (၁၇)လုံးလုံး အဂိရတ်ပညာကို
မြပတ်ေလ့လာရမယ်၊ အဂိရတ်ထိုးပီးရတဲ့ အေတွအကံ ေတွကို ကျမ်း
စာအုပ်တစ်အုပ် ြပစုရမယ်၊ (၁၇)ှစ် ြပည့်လို သူြပန်လာတဲ့ အခါ အေဖ
ရဲ ကျမ်းကီးက ပီးစီးေနရမယ်လို ဆိုတယ်က”ွ
ဟု ရှင်းလင်းြပေလရာ ေမာင်သီဟက အံ့ဩဟန်ြဖင့်
“အေဖ့ဆရာကီးက အေတာ်ထူးဆန်းတယ်ေနာ်”
ဟု မှတ်ချက်ချေလရာ ဦးဘိုးေထာ်က
“ဆရာကီးေကျးဇူးေတွက အေဖ့တစ်သက်မှာ ဆပ်လို မကုန်ေအာင်
ကီးမားပါတယ်၊ ဆရာကီးေကျးဇူးေကာင့် အေဖ့ဘဝဟာ လူေမွးလူ
ေရာင် ေြပာင်လာတယ်၊ လူကေလးအေမနဲ လည်း ြပန်ေပါင်းထုပ်မိတ
ယ်၊ ဆရာကီးရဲ အစွမ်းထက်တဲ့ ဓာတ်လုံးကို ေရစိမ်ပီး လူနာေတွကို
တိုက်တဲ့ အခါ လူနာေတာ်ေတာ်များများ ေရာဂါေပျာက် ကင်းသွားတယ်၊
ဒီလိုနဲ အေဖဟာ ေဆးဆရာကီး တစ်ေယာက်အေနနဲ အမည်သတင်း
ေကျာ်ကားခဲ့တယ်၊ ေဆွမျိးအေတာ်များများကိုလည်း ေပးကမ်း ေထာ
က်ပံ့ိုင်တယ်၊ အိမ်ကိုေခပီးေတာင် တင်ေကးထား ိုင်ေသးတာပဲ၊ ဆ
ရာကီးဟာ အေဖ အပါအဝင် အဂိရတ်ကျမ်း စာေရးခိုင်းတဲ့ တပည့် (၉)
ေယာက်ရှိတယ်၊ အေဖကေတာ့ နဝမေြမာက် ကျမ်းစာေရးတဲ့ သူပါ၊ ဒီှ
စ်ကုန်ရင် ဆရာကီးလာေတာ့မယ်၊ ဒါေပမဲ့ အေဖ့ကျန်းမာေရး အေြခအ
ေန က ဆရာကီးနဲ ေတွိုင်ဖို လမ်း မရှိေတာ့ဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက ဖခင်ကီးကိုကည့်၍ ရင်ထဲတွင်

ဝမ်းနည်းသလိုြဖစ် လာပီး မျက်ရည်များ ဝိုင်း လာေလ၏။ လူကီးက
“ဝမ်းမနည်းပါနဲ လူေလး၊ ေသြခင်းနဲ ရှင်ြခင်းဟာ ဒဂါးတစ်ြပားရဲ
ေခါင်းနဲ ပန်းလိုပါ၊ ေသြခင်းြဖစ်လို ရှင်ြခင်းြဖစ်လာရတာပါ၊ ဒီမှာ လူက
ေလး၊ လူကေလးကို အေရးကီးတဲ့ တာဝန် တစ်ခုေပးပါရေစ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့်
“ေြပာပါအေဖ၊ သားနားေထာင်ေနပါတယ်”
ဖခင်ကီးက
“အေဖ့ရဲ အဂိရတ်ကျမ်းစာကို လူကေလးကို အပ်ခဲ့ပါရေစ၊ ဒီကျမ်း
စာဟာ အေဖ (၁၇) ှစ် လုံးလုံး ကိးကိးပမ်းပမ်း ြပစုခဲ့တဲ့ အဂိရတ်ပ
ညာရဲ အဆီအှစ်ေတွပါ၊ အေဖ့ ဆရာကီးနဲ ေတွရင် လူကေလး
ဒီကျမ်းကီးကို ေပးလိုက်ပါ”
ဟု ဆိုကာ အညိေရာင်သားေရဖုံးထားေသာ ကျမ်းစာအုပ်ကီးတစ်
အုပ်ကို ေမာင်သီဟလက် သို အပ်ေလ၏။
“ဒီကျမ်းကီးကို မေပျာက်ပျက်ေအာင် ထိန်းသိမ်းပါ လူကေလး”
ဟု ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟက ကျမ်းကီးကို တိုတေသ လက်ခံယူ
၍
“စိတ်ချပါအေဖ၊ အေဖ့ရဲ ကျမ်းကို ကန်ေတာ် အသက်နဲ လဲပီး ထိန်း
သိမ်းပါမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ဖခင်ကီးက
“ဝမ်းသာလိုက်တာငါ့သား၊ ငါ့သားစကားကို ကားရတာ အေဖေသ
ေပျာ်ပါပီ၊ ငါ့သားဆရာ ကီးနဲ ေတွရင် သူဆီမှာ တပည့်ခံပီး တတ်သင့်

တတ်အပ်တဲ့ ပညာရပ်ေတွကို သင်ယူပါ၊ သားအတွက် အကျိးရှိပါလိမ့်မ
ယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။
ေမာင်သီဟသည် ဖခင်ကီး၏ ေြပာစကားများကို ြပန်လည်ကား
ေယာင်ရင်း ငူငူငိုင်ငိုင်ကီး ထိုင်ေနမိ၏။ သူသည် ဖခင်ကီး၏ ဆအတို
င်း ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို ဆီစိမ်စကြဖင့် ထုပ်၍ ပျား ဖေယာင်းများ မံကာ
အိုးကီးတစ်လုံးထဲတွင် လုံြခံစွာပိတ်ဆို၍ ြခံဝင်းထဲတွင် ြမပ်ှံထားခဲ့၏
။

*
ဖခင်ကီးအတွက် ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်ပီးေသာအခါ အိမ်ကီးတစ်အိ
မ်လုံးတွင် ေမာင်သီဟ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ေလ၏။
အိမ်ကီးတစ်ခုလုံးရှိ

အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂများကို

ေရာင်းချပီး

ဖခင်ကီး၏ ရက်လည်ဆွမ်း ကိစ စီစဉ်ပီးေသာအခါ လက်ထဲတွင် ေငွအ
နည်းငယ် ကျန်ရှိေနေသး၏။ ထိုေကာင့် ေလာေလာ ဆယ် သူ၏ စားဝ
တ်ေနေရးအတွက် ပူပင်စရာမလိုေပ။
သူသည် ဗိုက်ဆာလင် ေြခဦးတည့်ရာသို ေလာက်သွားပီး ေတွရာ
ထမင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူ စားေသာက်၏။ ပီးေနာက် အိမ်သိုြပန်ကာ တစ်
ေရးတစ်ေမာအိပ်စက်ေလ၏။ ညေနေစာင်းေသာအခါ ြခံပတ်ဝန်းကျင်
ကို အမှ ိက်များ လှည်းကျင်း၏။
ဤသိုြဖင့် ေနရက်များ တစ်ရက်ပီးတစ်ရက် ကုန်လွန်လာခဲ့ေလ၏။
၃လ ခန်ကာေသာအခါ ေရဒဂါးေရာင်းရေသာေငွများ တြဖည်းြဖည်း
ေလျာ့နည်းသွား၏။ တစ်ေနသ၌ ေမာင်သီဟသည် ထမင်းဆိုင်သိုသွားရ

င်း အိမ်ှင့်မနီးမေဝးရှိ ေရကန်ကီးတွင် ငါးမားေနေသာ လူကီးတစ်ဦး
ကို သတိ ြပမိေလ၏။
ထိုလူကီးသည် ေရကန်ကီး၌ ေနစဉ်ရက်ဆက် ငါးမားေနသူ ြဖစ်၏
။ ေမာင်သီဟသည် ထမင်းဆိုင်မှ ြပန်လာေသာအခါ ပျင်းပျင်းရှိသည် ှ
င့် လူကီးငါးမားေနေသာ ေရကန်အနီးသို ေလာက်ခဲ့ေလ၏။
လူကီးသည်

ေနာက်မှ

လူသံကားေသာ်လည်း

လှည့်မကည့်ဘဲ

ငါးမားတံကိုသာ စူးစူးစိုက် စိုက်ကည့်ေနေလ၏။
ေမာင်သီဟက လူကီးအနီးသို မျက်လုံးေဝ့ကည့်၍
“ေနမွန်းလွဲေနပီ၊ ငါးလည်း တစ်ေကာင်မှ မမိေသးပါလား၊ ဗိုက်ဆာ
ေနေရာေပါ့”
ဟု မိတ်ဖွဲလိုက်ရာ လူကီးက လှည့်၍ ပင်မကည့်ဘဲ
“ငါး ရတာ မရတာ အေရးမကီးပါဘူးကွာ၊ ငါးမားေနဖို သာ
အေရးကီးတာပါ”
ဟု ပေဟဠိဆန်ဆန်ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက နားမလည်ဟန်ြဖင့်
မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့် ၍
“ငါးမရေတာ့ ခင်ဗျား ဘာနဲ ထမင်းစားမလဲ၊ လူတစ်ေယာက်ဟာ
စားဝတ်ေနေရးဟာ အေရးကီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား၊ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ
မရှိရင် ဘယ်ေလာက် စိတ်ဆင်းရဲရမလဲ”
ဟု ေရရွတ်လိုက်ြပန်ရာ လူကီးက တဟားဟား ရယ်ေမာ၍
“ဟား ဟား ဟား … မင်းေလသံကို နားေထာင်ရတာ လက်ထဲမှာ ပို
က်ဆံတစ်မတ်ေလာက်ပဲ ရှိတဲ့ ကုေဋရှစ်ဆယ်သူေဌးသားရဲ ေလသံမျိးပဲ

”
ဟု ေြပာေလေတာ့၏။ ေမာင်သီဟသည် လူကီး၏ စကားေကာင့်
လက်ထဲတွင်

ကိုင်ထား

ေသာ

ပိုက်ဆံတစ်မတ်ကို

ငုံကည့်၍

မျက်လုံးြပးသွားေလ၏။ ပိုက်ဆံတစ်မတ်သည် ထမင်းှစ်နပ် စာသာရှိ
၏။ လူကီးက ဆက်ေြပာေလ၏။
“လ ူဘ ဝ မ ှာ စားဝတ်ေနေရးက အေရးကီးဆုံးဆိုတာ ခပ်ညံ့ညံ့လူ
ေတွအတွက်ေတာ့ ဟုတ် တယ်ကွ၊ ဒါေပမဲ့လူဘဝမှာ စားဝတ်ေနေရးထ
က် အေရးကီးတဲ့ ကိစေတွ အများကီးရှိတယ်၊ မင်း ကည့်ရတာ စားဖို
ေသာက်ဖို ေလာက်ပဲသိတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ေကာင်ေလးနဲ တူပါတယ်ကွာ”
လူကီး၏ စကားေကာင့် ေမာင်သီဟသည် မခံချင်စိတ် ြဖစ်ေပ
လာပီး
“စားဖို ေသာက်ဖို အေရးမကီးရင် ခင်ဗျားဘာြဖစ်လို ငါးမားေနလဲ၊
အိမ်ြပန်ပီး အိပ်ေနပါ လား”
ဟု ဘုကျကျေြပာေလ၏။ လူကီးက ရယ်ေမာ၍
“ဟား ဟား ဟား … ငါ့ရဲ ငါးမားတံကို ကည့်ပါဦးကွာ”
ဟု ဆိုကာ ငါးမားတံကို ေရထဲမှ မတင်လိုက်၏။ ထိုအခါ ကိးထိပ်
တွင် ငါးမားတံကိုမေတွရ ဘဲ လက်သမားသုံး ချိန်သီးတစ်ခုကိုသာ
ေတွရသြဖင့် မျက်လုံးြပးသွားေလ၏။ ေမာင်သီဟက တအံ့တဩြဖင့်
“ချိန်သီးကီးပါလား၊ ချိန်သီးနဲ ဘယ်လိုများ ငါးမားတာတုံး”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ငါးမားတံကို သိမ်းဆည်း၍
“ငါးမားေနတာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကျင့်စဉ်တစ်ရပ်ကို ေလ့ကျင့်ေနတာ၊ ဒီ

ကျင့်စဉ်ကို ချိန်သီး ကျင့်စဉ်လို ေခတယ်၊ ငါဟာ ချိန်သီးကျင့်စဉ်ကို ေလ့
ကျင့်ရင်း လူတစ်ေယာက်ကိုေစာင့်ေနတာ၊ ဒီေနနဲ ဆို တစ်ပတ်တိတိရှိပီ
၊ သူဟာ အခုမှ ပဲ ငါ့ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက် ေရာက်လာေတာ့တယ်
”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“သူဆိုတာ ဘယ်သူလ”ဲ
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးကရယ်ေမာ၍
“သူဆိုတာ ေရဒဂါးေတွ ေရာင်းပီး ေနစဉ် ရက်ဆက် ထမင်းစားေန
တဲ့ ေကာင်ေလးကိုေြပာ တာ၊ အခုေတာ့ ဒီေကာင်ေလး လက်ထဲမှာ ပိုက်
ဆံတစ်မတ်ပဲ ရှိေတာ့တယ်၊ ပိုက်ဆံတစ်မတ်ဟာ အများ ဆုံးစားလို ရရ
င် ထမင်းှစ်နပ်ေပါ့ကွာ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ေမာင်သီဟသည် မျက်လုံးြပးသွားပီး
“ခင်ဗျား ကျပ်အေကာင်းေတွ အေတာ်သိေနပါလား၊ အကားအြမင်
များ ေပါက်ေနသလား”
ဟု တအံ့တဩေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ရယ်ေမာ၍
“ဒီထက် ပိုေြပာရင် မင်းအများကီး အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်၊ မင်းဟာ ဖခ
င်ကီးေပးခဲ့တဲ့ အဂိရတ် ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို လိဝှက်သိမ်းဆည်း
ထားတယ်၊ ဒီကျမ်းစာအုပ်ကို လူတစ်ေယာက် ရဲ လက်ထဲကိုအပ်ဖို မင်း
မှာ တာဝန်ရှိတယ်၊ တကယ်ေတာ့ ဒီတာဝန်ဟာ အဓိပာယ်မရှိပါဘူးကွာ
၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) ှစ်ေလာက်က လူတစ်ေယာက်ရဲ ေစခိုင်းချက်ကို ဘာ
လို အတိအကျ လိုက်နာေနရမှာ လဲ၊ တကယ်ေတာ့ ဒီလူဟာ ကျမ်းစာအု
ပ်ကိစကို ေမ့ေနပါပီကွာ”

ဟု ေြပာေလ၏။
ေမာင်သီဟသည် လူကီး၏ စကားေကာင့် အံ့ဩသည် ထက် အံ့ဩ
လာပီး
“ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ၊ ဘာေကာင့် ကျပ်အေကာင်းေတွ ဒီေလာက် သိ
ေနရတာလဲ”
ဟု ေမးြမန်း လိုက်ေလ၏။ လူကီးက တဟားဟား ရယ်ေမာလိုက်ြပ
န်ပီး
“မင်းကိုငါ လာေစာင့်ေနတာ အေကာင်းရှိတယ်ကွာ၊ မင်း ဖခင်ကီး
အပ်သွားတဲ့ အဂိရတ် ကျမ်းစာအုပ်ကို ငါလိုချင်တယ်၊ ကျမ်းစာအုပ် ငါ့
လက်ထဲအပ်ရင် မင်းကို တစ်သက်စားမကုန်တဲ့ စည်းစိမ်ဥစာေတွေပးမ
ယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ဒါေတာ့ လုံးဝမြဖစ်ိုင်ဘူး၊ ကျပ်ဖခင်ရဲ ဆအရ ဒီကျမ်းနဲ သက်
ဆိုင်တဲ့ သူကိုပဲ ေပးရ မယ်”
ဟု

ြငင်းဆန်

လိုက်ေလ၏။

ငါးမားေနေသာ

လူကီးက

မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“မင်းအေတာ်မိုက်တဲ့ ေကာင်ေလးပဲ၊ မေသချာတဲ့ လူတစ်ေယာက်ကို
ဘာလို ေစာင့်ေမာ်ေန တာလဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) ှစ်က ကိစကို ဒီလူေမ့ေန
ပါပီကွာ၊ ကျမ်းစာအုပ်ကို ငါ့လက်ထဲသာ အပ်လိုက် စမ်းပါ”
ဟု ေြပာဆိုြပန်၏။ ေမာင်သီဟက အေကာက်အကန်ြငင်းဆိုြပန်၏။
ထိုအခါ လူကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍

“ဒီမှာ ေကာင်ေလး၊ မင်းကို တစ်သက်စားလို မကုန်တဲ့ စည်းစိမ်ဥစာ
ေတွ ေပးမယ်ဆိုတာ မယုံဘူးလား၊ ဒီမှာ ကည့်စမ်း”
ဟု ဆိုကာ သူ၏ ဖျင်လွယ်အိတ်ကီးထဲသို လက်ှိက်၍ သားေရအိ
တ်တစ်လုံးကို ထုတ်ယူ လိုက်ေလ၏။
လူကီးက သားေရအိတ်ကို ေြမေပသို သွန်ချလိုက်ေသာအခါ လက်
တစ်လုံးခန်ရှိေသာ ေရ မန်ကျည်းေတာင့်များကို ေြမာက်ြမားစွာ ေတွရ
ေလ၏။ ေမာင်သီဟက ပိးပိးြပက်ြပက် ဝင်းလက် ေနေသာ ေရတုံး
ေလးများကိုကည့်၍
“ေရမန်ကျည်းေတာင့်ေတွပါလား”
ဟု တအံ့တဩ ေရရွတ် လိုက်ေလ၏။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ေအး .. ဒါေတွဟာ ပုရပိုက်ေခါက်ေရ အစစ်ေတွပဲ၊ မင်း မယုံရင်
ေရမန်ကျည်းေတာင့်တစ် ေတာင့်ကို ယူသွားပီး မိထဲက ပန်းထိမ်မှာ
သွားစစ်ေဆးကည့်၊ ေရအစစ်ြဖစ်ေကာင်း အာမခံ လိမ့်မယ်၊ ေကာင်
ေလး၊ ငါ့လက်ထဲကို ကျမ်းစာအုပ်သာ အပ်လိုက်ပါကွာ၊ မင်းကို ေရမန်
ကျည်း ေတာင့်အားလုံး ေပးလိုက်မယ်၊ ဒါေတွဟာ မင်းအတွက် တစ်သ
က်စားလို မကုန်ိုင်ပါဘူး”
ဟု ေြပာဆိုြပန်၏။ ေမာင်သီဟက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ေရမန်ကျည်းေတာင့်ေတွ ကည့်ရတာ မက်ေမာစရာပါပဲဗျာ၊ ဒါေပ
မဲ့အဂိရတ်ကျမ်းစာ အုပ်ကိုေတာ့ ခင်ဗျားလက် မအပ်ိုင်တာ ဝမ်းနည်ပါ
တယ်၊ ေသလွန်သွားတဲ့ ကျပ်ဖခင်ရဲ မျက်ှာ ကိုေထာက်ရမယ်”
ဟု ြငင်းဆန် လိုက်ေလ၏။ လူကီးက ေမာင်သီဟကို စိတ်မသက်
သာဟန်ြဖင့် ကည့်၍

“မင်းဟာ အေတာ်ေခါင်းမာတဲ့ ေကာင်ေလးပါလား၊ အုနည်းနဲ
ေြပာလို မရရင် အကမ်းနည်း နဲ လုယက်ယူငင်ရမလို ြဖစ်ေနပီ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက လူကီးမျက်ှာကို ေစ့ေစ့ကည့်၍ ရ
ယ်ေမာကာ
“ခင်ဗျားက ကျပ်ကို ခိမ်းေြခာက်တဲ့ သေဘာလား၊ ကျပ်အသက်သာ
ေသသွားမယ်၊ ကျမ်း စာအုပ် ဖွက်ထားတဲ့ ေနရာကို ဖွင့်ေြပာမှာ မဟုတ်
ဘူး ”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ရယ်ေမာ၍
“မင်းဖွင့်ေြပာမှ ငါသိရမှာ လား၊ ငါ့ပညာနဲ ကျမ်းစာအုပ်ရှိတဲ့ ေနရာ
ကို သိိုင်တယ်က”ွ
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက ေခါင်းခါ၍
“မယုံဘူးဗျာ၊ သိိုင်ရင် ခင်ဗျားဘာသာ သွားယူေတာ့မှာ ေပါ့၊ မသိ
လို ကျပ်ကို ေရတုံးေတွနဲ လာဘ်ထိုးပီး ေမးြမန်းေနတာ မဟုတ်လား”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်၍
“မဆိုးဘူး အကျိးနဲ အေကာင်း ဆက်စပ်ေတွးေတာိုင်သားပဲ၊ ဒါေပ
မဲ့ကျမ်းစာအုပ်ရှိတဲ့ ေနရာကို အစတုန်းက ငါမသိတာ အမှန်ပါ၊ ဒါေပမဲ့
အခုေတာ့ ကျမ်းစာအုပ် ဘယ်မှာ ရှိသလဲဆိုတာ ငါသိသွားပီက”ွ
ဟု ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟက မယုံကည်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ခင်ဗျားဘယ်လိုသိတာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ေရကန်နေဘးတွင် အစာရှာစားေန
ေသာ ခိုသတဝါေလးများ ကို လက်ညိးန်ြပ၍

“ခိုသတဝါေတွရဲ လပ်ရှားဟန်ကိုကည့်ပီး အတိတ်နိမိတ်ေကာက်
တဲ့ ပညာကို ငါေလ့လာေန တာ အေတာ်ကာပီကွ၊ ခိုအုပ်စုထဲမှာ တစ်
ေကာင်တည်း ခွဲထွက်ေနတဲ့ အညိေရာင်ခိုကေလးကို ကည့်စမ်း၊ သရ
က်ပင်ကီးေအာက်ကို တစ်ေကာင်တည်းသွားပီး ေြမကီးေတွကို ယက်
ထုတ်ေနတာ ေတွရမယ်၊ ဒါကိုကည့်ပီး အတိတ်နိမိတ်ေကာက်တဲ့ ပ
ညာနဲ ဆင်ြခင်ကည့်လိုက်ေတာ့ မင်းဟာ ကျမ်းစာအုပ်ကို အိမ်ေပမှာ မ
ထားဘဲ ေြမကီးထဲမှာ ဖွက်ထားတာ ေသချာတယ်ေဟ့၊ ငါ့အထင်ေတာ့
ကျမ်းစာအုပ်ကို ဆီစိမ်စကနဲ ထုပ်ပီး ပျားဖေယာင်းေတွနဲ မံမယ်၊ ပီး
ေတာ့ အိုးတစ်လုံးနဲ ထည့်ပီး ြခံထဲက သစ်ပင်တစ်ပင်ေအာက်မှာ ြမပ်
ထားမယ် ထင်တယ်”
လူကီး၏ စကားေကာင့် ေမာင်သီဟသည် လွန်စွာ အံ့ဩထိတ်လန်
သွားေလ၏။ လူကီး၏ ေြပာစကားသည် တစ်သေဝမတိမ်းမှန်ကန်၏။
သူသည် ဖခင်ကီး၏ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဖေယာင်းစက ြဖင့်ထုပ်၍ ပျားဖ
ေယာင်းြဖင့် မံကာ အိုးထဲတွင် ထည့်၍ ေြမတွင် ြမပ်ှံထား၏။ လူကီး
သည် ေမာင်သီဟ၏ အံ့ဩထိတ်လန်သွားေသာ အမူအရာကိုကည့်၍ ရ
ယ်ေမာကာ
“ဟား ဟား ဟား … ငါ့ရဲ နိမိတ်ေကာက်ပညာက ေသွးထွက်ေအာင်
မှန်ေနပီလား၊ ဒီေတာ့ မင်းဖွက်ထားတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို လုံေအာင်သာ
သိမ်းထားေပေတာ့ ေကာင်ေလးေရ၊ ငါ မရရေအာင် လာယူမယ်”
ဟု ေြပာဆိုေလ၏။ ေမာင်သီဟသည် လူကီး၏ စကားေကာင့် အံကို
တင်းတင်းကိတ်၍ ထို ေနရာမှ လှည့်ထွက်ခဲ့ေလ၏။
သူသည် အိမ်သို ကမန်းကတန်းြပန်၍ သံတူရွင်းကို ယူကာ ြခံေထာ
င့် သစ်ပင်ကီးေအာက် တွင် ြမပ်ှံထားေသာ အိုးကို ေဖာ်ေလ၏။

အိုးထဲတွင် အဂိရတ်ကျမ်းစာအုပ်ကီး ရှိေနဆဲ ြဖစ်၏။ ေမာင်သီဟ
သည် ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို အိမ်တွင်းသို ယူေဆာင် လာပီး လုံြခံစိတ်ချရ
ေသာ ေနရာကို ရှာေဖွေလ၏။ သိုေသာ် တစ်အိမ်လုံးှံ ေအာင် ရှာေဖွပီး
သည် အထိ စိတ်တိုင်းကျ ေနရာရှာမေတွေပ။
ေရကန်တွင် ေတွရေသာ လူထူးလူဆန်းကီးသည် အဂိရတ်ကျမ်းစာ
အုပ်ကီးကို လွန်စွာလို ချင်ပုံရ၏။
လူကီးသည် ကျမ်းစာအုပ်ကို တစ်သက်စားမကုန်ိုင်ေသာ ေရမန်
ကျည်းေတာင့်များ ှင့် လဲလှယ်ရန်ပင် ကံစည်ေလ၏။ ထိုေကာင့် လွယ်
လွယ်ှင့် လက်ေလာ့ အံးေပးမည့် လူမျိး မြဖစ်ိုင် ေပ။ သူသည် ကျမ်း
စာအုပ်ကီးပိုက်၍ တစ်အိမ်လုံးအှံ လှည့်လည်သွားလာေနမိ၏။
ထိုအခိုက်မှာ ပင် အိမ်ေပါက်ဝမှ
“အိမ်ရှင်တို ၊ အိမ်ရှင်တို …”
ဟူေသာအသံကိုကား၍

ထွက်ကည့်ေလရာ

တစ်ေခါင်းလုံး

ဆံပင်များ ေဖွးေဖွးြဖေနေသာ အဘွားအိုတစ်ေယာက်ကို ေတွရေလ၏။
ေမာင်သီဟက အိမ်ေအာက်သိုဆင်း၍
“ဘာကိစလဲ အဘွား”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ အဘွားအိုက
“အဘွားက ခရီးသွားပါကွယ်၊ ေနပူလွန်းလို ေရတစ်ေပါက်ေလာက်
ေသာက်ချင်လို ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက အသက်အရွယ်ေထာက်ေနေသာ အ
ဘွားအိုကို ကုဏာသက် သွားပီ။

“ရပါတယ်အဘွား၊ အိမ်ထဲကို ကွပါဦး၊ နားနားေနေန ေနပါဦး”
ဟု ဆိုကာ အဘွားအိုအား အိမ်ထဲသို တွဲေခေလ၏။ ထိုေနာက်
ကမ်းြပင်တွင် ထိုင်ခိုင်းလိုက် ပီး သန်စင်ေသာခွက်ြဖင့် ေရေအးေအးကို
ယူေဆာင် လာေလ၏။
ေမာင်သီဟသည် ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို ပိုက်လျက်ပင် အဘွားအိုအား
ေရခွက်ကို ကမ်းေပး လိုက်ေလ၏။ အဘွားအိုက
“သာဓုကွယ်၊ သာဓု ရင်ထဲကို ေအးသွားတာပဲ”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏။ ထိုအခါ ေမာင်သီဟက ဖီးကမ်းငှက်ေပျာသီးသုံး
လုံးခန်ကို ြဖတ်၍ တစ် ချပ်တည်းသာကျန်ေသာ ပန်းကန်ြပားထဲတွင်
ထည့်၍ အဘွားအိုအား ေကးေမွးြပန်၏။
အဘွားအိုသည် ငှက်ေပျာသီးတစ်လုံးကို စားေသာက်၍ ေရတစ်ခွက်
ကို ထပ်မံ ေသာက်လိုက် ပီး
“ဒီမိမှာ အဘွားရဲ ေဆွမျိးေတွရှိတယ် ထင်လို ခရီးသွားရင်း ဝင်လ
ည်တာပါကွယ်၊ ဒါေပမဲ့ေဆွမျိးေတွက မရှိေတာ့ဘူး၊ ဟသာတဘက်ကို
ေြပာင်းသွားပီလို သိရတယ်၊ ဒါေကာင့် အဘွားလည်း သေဘာဆိပ်ကို
ြပန်ဆင်းလာတာ၊ သေဘာဆိပ် မေရာက်ခင် ေနပူပီး ေရဆာလွန်းတာနဲ
လ ူက ေလ းဆ ီမ ှာ ေရေတာင်းေသာက်တာပါ၊

ဒါနဲ

လူကေလးက

ဒီအ ိမ ်ကီးမှာ တစ်ေယာက်တည်း ေနတာလား၊ မိဘေတွ မရှိေတာ့ဘူး
လား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက လွန်ခဲ့ေသာ ၄ လခန်ကပင် ဖခ
င်ကီးေသဆုံးသွားေသာ ေကာင့် တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရစ်ေတာ့ေကာ
င်း ေြပာဆိုေလ၏။ အဘွားအိုက နားေထာင်၍

“လူကေလး သတင်းကိုကားရတာ စိတ်မေကာင်းစရာပါလားကွယ်၊
ဒါနဲ လူကေလးကို ကည့်ရတာ လက်ထဲမှာ ကျမ်းစာအုပ်ကီး တစ်ကိုင်
ကိုင်နဲ တစ်စုံတစ်ခုကို စိုးရိမ်ထိတ်လန်ေနသလို ပဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ေမာင်သီဟသည် တစ်ဦးတည်း အေဖာ်မဲ့ေန
ေသာ အချိန်ြဖစ်၍ ခရီးသွား အဘွားအိုကို သူ၏ အခက်အခဲအား ရင်ဖွင့်
လိုေသာ ဆြဖစ်ေပလာ၏။ ထိုေကာင့်
“ဒီလိုပါ အဘွားရယ်၊ အေဖဆုံးပီးတဲ့ ေနာက်ပိုင်းမှာ ဉစာပစည်း
ေတာ့

ဘာမှ

မကျန်ရစ်ပါ

ဘူး၊

ဒါေပမဲ့အေဖ့ရဲ

အေမွအေနနဲ

အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ ပစည်းတစ်ခုကို ကန်ေတာ် ထိန်းသိမ်း ထားရတယ်၊
ဒီပစည်းကို လိုချင်ေနတဲ့ သူလည်း ရှိတယ်၊ ဒါေကာင့် အခိုးခံရမှာ ကန်
ေတာ်သိပ်ေကာက် ေနတယ်”
ဟု ေြဖေလ၏။ အဘွားအိုက ေမာင်သီဟ၏ စကားကို ေသချာစွာ
နားေထာင်၍
“လူကေလး သူခိုးရန်ေကာက်ေနတာကိုး၊ ဒီအတွက်မပူပါနဲ ကွယ်၊
ကုန်းေဘာင်ေခတ်က စစ်ကိုင်းဘက်က ဆရာေတာ်ကီးတစ်ပါးဆီမှာ အ
လွန်ထူးဆန်းတဲ့ သစ်ကနက်သား ေကာင်နက်ုပ် ေလး တစ်ုပ်ရှိတယ်၊
ဒီေကာင်နက်ုပ်ကေလးဟာ ည လူေြခတိတ်ဆိတ်တဲ့ အချိန်မှာ မျက်
လုံးကေန အေရာင်တဝင်းဝင်း ေတာက်ပီး ေကာင်ေအာ်သံ ထွက်တယ်
လို ဆိုတယ်၊ တစ်ေနမှာ အလွန်အစွမ်း ထက်တဲ့ သူခိုးကီးတစ်ေယာက်
ဟာ ဆရာေတာ်ဆီကို လှဖွယ် ပစည်းေလးေတွနဲ ေရာက်လာတယ်၊ ပီး
ေတာ့ သူဟာ သူခိုးအတတ်နဲ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပတယ်လို အသိ
ေပးပီး ဆရာေတာ်ဆီက သစ်ကနက်သား ေကာင်နက်ုပ်ကေလးကို စွ
န်ခိုင်းတယ်ကွဲ၊ ဆရာေတာ်ကီးကလည်း ထူးဆန်းတဲ့ ေကာင်နက်ုပ်

ကို မေပးိုင်ေကာင်း ြငင်းဆန်တယ်၊ ဒီအချိန်မှာ သူခိုးကီးက ဆရာ
ေတာ်ဘုရား မေပးရင်ေတာ့ ေကာင်နက်ုပ်ကေလးကို တပည့်ေတာ် မ
ရရေအာင် ခိုးမှာ ပဲ ဘုရား၊ တပည့်ေတာ်ဟာ နန်းေတာ်ထဲက ပစည်းကို
ေတာင် လိုချင်ရင် မရရေအာင် ခိုးတဲ့ သူလို ဆရာေတာ်ကို ခိမ်းေြခာက်
တယ်၊ ဒီေတာ့ ဆရာေတာ်ကလည်း မင်းကလည်း အစွမ်းထက်တဲ့ သူခိုး
တစ်ေယာက်၊ ငါကလည်း ေလာကီပညာ ကို ကမ်းကျင်တဲ့ ဆရာေတာ်ပဲ
၊ ဒါေကာင့် အစွမ်းရှိရင်ေတာ့ ရေအာင် ခိုးေပေတာ့ ငါကလည်း ငါ့နည်း
ငါ့ဟန်နဲ ကာကွယ်ရမှာ ပဲလို ေြပာလိုက်တယ်၊ ဒီလိုနဲ ဆရာေတာ်ဟာ
သူခိုးြပန်သွားပီးတဲ့ ေနာက်၊ ေကျာင်းမှာ ေလာကီ ပညာအစီအရင် တစ်
ခုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီ အစီအရင်ေကာင့် သူခိုးဟာ ေကျာင်းထဲကို ဘယ်လိုန
ည်းနဲ ဝင်ဖို ကိးစားကိးစား မေအာင်ြမင်ဘူး၊ ေကျာင်းထဲကို ရေအာင်ဝ
င်ိုင်တဲ့ ညမှာ ကျက်သေရခန်းထဲက ငုတ်ဆုံကီးဟာ အလိုလိုေနရင်း
ကျပ်ခိုးစင်ေပက ြပတ်ကျပီး ထိပ်ေပါက်ေခါင်းကွဲ ြဖစ်ရတယ်၊ ေနာက်
ဆုံး

သူခိုးဟာ

ဆရာေတာ်ဆီကို

ေရာက်

လာပီး

တပည့်ေတာ်

အံးေပးပါပီဘုရားလို ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်၊ ဆရာေတာ် စီရင်ခဲ့တဲ့ ေလာ
ကီပညာအစီအရင်ကို လူကေလး မလိုချင်ဘူးလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက စိတ်အားထက်သန်စွာြဖင့်
“လိုချင်တာေပါ့ အဘွားရယ်၊ အဘွားသိရင် ေြပာြပပါ”
ဟု ေတာင်းပန် လိုက်ေလ၏။ အဘွားကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ဒီနည်းက လွယ်လွယ်ေလးပါကွယ်၊ ေရှးြမန်မာကီးေတွဟာ ဒီနည်း
ကို အသုံးြပပီး သူခိုး ရန်က ကာကွယ်ေလ့ရှိတယ်၊ လူကေလး ကသစ်
သီးအေစ့ ေလးေစ့ကို ရှာလိုက်၊ ကသစ်ေစ့ဆိုတာ နီနီ ရဲရဲ အေစ့ေလး
ေတွ၊ ရှာရလွယ်ပါတယ်၊ အဲဒီ ကသစ်ေစ့ေလးေစ့ကို စကနဲ ထုပ်ပီး အိ

မ်ေထာင့်ေလး ေထာင့်မှာ တစ်ေစ့စီ ညပ်ထားပါ၊ အဲဒါဆိုရင် အိမ်ထဲကို
သူခိုးမဝင်ိုင်ဘူး၊ ဒါဟာ ဆရာေတာ်ကီး အသုံးြပခဲ့တဲ့ ေလာကီပညာ
အစီအရင်ပဲ”
ဟု ရှင်းလင်းြပေလရာ ေမာင်သီဟက နားမလည်ဟန်ြဖင့်
“ကသစ်ေစ့ေလးေစ့ကို အိမ်ေထာင့်ေလးေထာင့်မှာ ထားလိုက်ုံနဲ သူ
ခိုးမဝင်ိုင်ဘူးဆိုတာ အံ့ဩစရာပဲ”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏။ အဘွားအိုက ဆက်လက်၍
“ေလာကီပညာနည်းနဲ ကက်ကင်းဓာတ်ဆင်လိုက်တဲ့ သေဘာေပါ့လူ
ကေလး၊ ေဟာ ဒီမှာ ကည့”်
ဟု ဆိုကာ အနီးရှိ ေြမြဖခဲေလးကိုယူ၍ ကမ်းေပတွင် ေရးြခစ်ြပ
ေလ၏။

အဘွားအိုက
“ကသစ်ေစ့ကို

လွယ်လွယ်ကူကူ

ရှာမရရင်

ကက်သွန်ေလးလုံးကိုရှာပီး အြမစ်ကို ကိးနဲ ချည်ပါ၊ ပီးရင် အိမ်ေထာ
င့်ေလးေထာင့်မှာ ချိတ်ဆွဲထားလိုက်၊ ဒါဆိုရင်လဲ အိမ်ထဲကို သူခိုးမဝင်ို
င် ဘူး၊ သူလဲ ကက်ကင်းဓာတ်ဆင်ထားတာပဲ”

ဟု ရှင်းလင်းြပေလ၏။ ေမာင်သီဟက စိတ်အားထက်သန်စွာြဖင့် မှ
တ်သားထားလိုက်ပီး

အဘွားအိုကို

ေကျးဇူးတင်ေကာင်း

အကိမ်ကိမ်ေြပာဆိုေလ၏။
အဘွားအို ထွက်ခွာသွားေသာအခါ သူခိုးရန်မှ ကာကွယ်ရန် နည်းလ
မ်းကိုရသြဖင့် ကျမ်း စာအုပ်ကီးအတွက် အနည်းငယ် စိတ်ေအးသွား
ေလ၏။
ထိုေနာက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သိုလှည့်လည်၍ ကသစ်ပင်ကို ရှာေဖွ
ကာ ကသစ်ေစ့ေလးေစ့ကို စကြဖင့်ထုပ်၍ အိမ်ေထာင့်ေလးေထာင့်တွင်
ညပ်ထား လိုက်ေလ၏။
သူသည် ေလာကီပညာအစီအရင်တစ်ခု ြပလုပ်ပီးေသာ်လည်း ကျမ်း
စာအုပ်ကီးအတွက် စိတ် မချိုင်ေသးဘဲ လုံြခံေသာေနရာတွင် ဖွက်ရန်
ေနရာ ရှာေဖွေလ၏။ ေနာက်ဆုံးတွင် ကျမ်းစာအုပ်ကီး ကို ေခါင်းအုံးအိ
ပ်ရန် စိတ်ကူးမိပီး စာအုပ်ကီးကို သန်စင်ေသာ အဝတ်ြဖင့်ထုပ်၍
ေခါင်းအုံးအြဖစ် အိပ်စက်ေလ၏။ ထိုအခါမှ ပင် စိတ်ေအးလက်ေအး ေန
ထိုင်ရေလ၏။

*
ေနာက်တစ်ေန နံနက် အိပ်ရာိုးေသာအခါ ေခါင်းအုံးေအာက်တွင်
ကျမ်းစာအုပ်ကီးရှိေနေသး သြဖင့် ရင်ေအးသွားေလ၏။
ဖခင်ကီး၏

ဆရာဆိုသူကိုမည်မကာေအာင်

ေစာင့်ရမည်မသိ၊

ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို ထိန်းသိမ်းရမည့်တာဝန်မှာ ကီးလွန်းလှ၏။
အဂိရတ်ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို လိုချင်တပ်မက်သူ လူကီးသည် တစ်န
ည်းနည်းြဖင့် လုယက် ယူငင်မည်မှာ ေသချာ၏။
သီဟသည်

ေနလယ်စာ

စားချိန်သိုေရာက်ေသာအခါ

ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို စိတ်မချသည် ှင့် ကိုယ်ှင့်မကွာ ယူေဆာင်သွားရ
ိုး ြဖစ်ေနေလ၏။
ထိုေနာက်တွင် မူ အိမ်နီးချင်း ဆံပင်ညပ်ဆရာကီး ထံသိုသွား၍ ကျ
မ်းစာအုပ်ကီးကို အပ်ှံ ကာ ထမင်းဆိုင်သို ထွက်ခဲ့ေလ၏။
အလာလမ်းတွင် ငါးမားေနေသာလူကီးကို ေတွရြပန်၏။ လူကီးက
ေမာင်သီဟကို လှည့်၍ ပင်မကည့်ဘဲ
“ေကာင်ေလး၊ မင်းအကံပိုင်သွားတယ်၊ ညက အဂိရတ်စာအုပ်ကီး
ကိုခိုးဖို ြပန်လှည့်လာခဲ့ တယ်”
ဟု ေြပာဆိုေလ၏။ ေမာင်သီဟက အံကိတ်၍
“ခင်ဗျား ဘာြဖစ်လို သူတစ်ပါးပစည်းကို မတရားလိုချင်ေနရတာလဲ
၊ ကျပ်ကေတာ့ အသက် နဲ လဲပီး ကာကွယ်ရမှာ ပဲ”
ဟု ေလသံမာမာြဖင့် ေြပာဆိုေလရာ လူကီးက တဟားဟား ရယ်
ေမာ၍
“ညက ကသစ်ေစ့ကယ်သွားလို ကျမ်းစာအုပ်ကီး ငါ့လက်ထဲ မေရာ
က်တယ်မှတ်ပါ”
ဟု မခံချင်ေအာင်ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“အသက်မရှိတဲ့

ကသစ်ေစ့ေလးေတွကို

အသိာဏ်ရှိတဲ့

လူက

ေကာက်ရတာ အံ့ဩစရာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက
“ရာဇဝင်ထ ဲမ ှာ သူခိုးကီးငတက်ြပားဆိုတာ ကားဖူးတယ် မဟုတ်
လား၊ ငတက်ြပားဟာ သူခိုးမြဖစ်မီက ဆရာေတာ်ကီးဆီမှာ လူပျိကာ
လသားအြဖစ် ေနထိုင်တယ်၊ ဆရာေတာ်ကီးဟာ ငတက်ြပားကို ချစ်ခင်
လို သွားေလရာေခသွားေလ့ရှိတယ်၊ တစ်ေနမှာ ဆရာေတာ်ကီးနဲ ငတ
က် ြပားဟာ အလှ တစ်ခုကြပန် လာပီးလမ်းမှာ ေအာ်သံကားလို ကည့်
လိုက်တဲ့ အခါ ေကာင်ေသကီး တစ်ေကာင်ကို ေတွရတယ်၊ ေကာင်ကီး
ဟာ ခာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပုပ်ပွပီး ေလာက်ေတွ တဖွားဖွား တက်ေနေပ
မယ့် ေကာင်ေခါင်းကီးကေတာ့ ေထာင်ေထာင်ပီး တေညာင်ေညာင်
ေအာ်ေနတယ်၊ ေကာင်ကို ဆရာေတာ်ကီးကြမင်ေတာ့ ငတက်ြပား နင်
သိပ်ကံေကာင်းတယ်၊ ဒီေကာင်ကီးရဲ မျက်လုံးေတွဟာ ေကာင်အြမ
ေတလို ေခတယ်၊ အလွန်ရှားပါးလွန်းလို တစ်သက်မှာ တစ်ကိမ်ကံ
ေတွဖို မလွယ်ဘူး၊ ေကာင်မျက်လုံးှစ်လုံးကို ှိက်ပီးယူခဲ့၊ သတိထားရ
မှာ က မျက်လုံး ှစ်လုံးကို ညာမျက်လုံး၊ ဘယ်မျက်လုံး ေသေသချာချာမှ
တ်ခဲ့လို မှာ လိုက်တယ်၊ ငတက်ြပားဟာ ေကာင်ကီးရဲ မျက်လုံးကို ထု
တ်ယူပီးတာနဲ ေကာင်ကီးဟာ တေညာင်ေညာင်မေအာ်ေတာ့ဘဲ ငိမ်သ
က်သွားတယ်၊ ေကျာင်းကိုြပန်ေရာက်တဲ့ အခါ၊ ဆရာေတာ်ကီးက နက
တ် ကံတဲ့ ေနကိုေစာင့်ပီး ပန်းေပါင်းတစ် ေထာင်၊ ဂမုန်းေပါင်းတစ်
ေထာင်၊ အြမေတေပါင်း တစ်ေထာင် စတဲ့ ေဆးဝါးေတွနဲ ေကာင်မျက်
လုံး ှစ်လုံးကို စီရင်ပီး ဘယ်ေပါင်မှာ ေကာင်အဆင်း၊ ညာေပါင်မှာ
ေကာင်အတက်ကို ထိုးှံေပးတယ်၊ ညသန်းေခါင်ေရာက်တဲ့ အခါ ဆရာ
ေတာ်ကီးက ငတက်ြပားကို ေကျာင်းေခါင်မိုးေပ ေခသွားပီး ဘယ်ေပါ
င်ကို

လက်နဲ

ပုတ်ပီး

ေကျာင်းေခါင်မိုးေပက

ခုန်ဆင်းေစတယ်၊

ဒ ီအ ခ ါမ ှာ ငတက်ြပားဟာ ေကျာင်းေအာက်ကို ေကာင်ကေလး တစ်
ေကာင်လို ညင်ညင်သာသာကျသွားတယ်၊ ဆရာေတာ် ကီးက တစ်ဖန်
ညာဘက်ေပါင်ကိုပုတ်ပီး ေကျာင်းေပတက်ဖို အမိန်ေပးလိုက်တဲ့ အခါ
ငတက်ြပား လဲ ေကျာင်းေခါင်မိုးေပကို ေကာင်တစ်ေကာင်လိုပဲ ညင်ည
င်သာသာ ေရာက်သွားတယ်၊ ဒါေကာင့် သူခိုးကီးငတက်ြပားဟာ အလွ
န်အစွမ်းထက်ပီး သူအလို ရှိမယ်ဆိုရင် ဘုရင့်နန်းေတာ်ထဲအထိ ဝင်
ေရာက်ိုင်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ငတက်ြပားလို အစွမ်းထက်တဲ့ သူခိုးဝိဇာကီး
ေတွေတာင် အိမ်ေထာင့်မှာ ကသစ်ေစ့ေလးေစ့ြမပ်ထားတာြမင်ရင် မခိုး
ဝံ့ဘူး၊ ြပန်လှည့် လာေလ့ရှိတယ်၊ ဒါဟာ ေလာကီပညာရဲ သေဘာကို
နားလည်လို ပဲ၊ ဒါေကာင့် ငါလိုလူ တစ်ေယာက်ဟာ လှည့်ြပန်ရတာ မ
ဆန်းပါဘူးကွာ”
ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟက လူကီး၏ စကားကို စိတ်ဝင်စားသွားပီး
“ေလာကီပညာက ဒီေလာက်ေတာင်ေကာက်ဖို ေကာင်းသလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ရယ်ေမာ၍
“မင်းေမးခွန်းကို

ငါဘယ်လိုေြဖရမလဲ၊

မင်းမယုံရင်

လက်ေတွ

စမ်းကည့်ပါလား၊ နံတူသတ်က အေသရဆိုတဲ့ စကားကို ကားဖူးတယ်
မဟုတ်လား၊

လူှစ်ေယာက်ဟာ

ဝက်တစ်ေကာင်ကို

ဝါးလုံးနဲ

လိထမ်းပီး ေရဆိပ်ေရာက်တဲ့ အခါ ဝက်ကိုချပီး ေရဆင်းချိးရင် ဝက်
ေသသွားလိမ့်မယ်၊ ဘာလို လဲဆိုေတာ့ ဒီမှာ ကည့”်
လူကီးသည် တုတ်ေချာင်းြဖင့် ေြမကီးေပတွင် ြခစ်ြပေလ၏။
လူ = ဗုဒဟူး(၄) ဝါးလုံး= ဗုဒဟူး(၄)
ဝက်= ဗုဒဟူး(၄) ေရ= ဗုဒဟူး(၄)

ေမာင်သီဟသည် လူကီးေရးေသာစာများကိုကည့်၍ ေခါင်းယမ်း
ကာ
“ကျပ်မှာ ဝက်လည်း မရှိဘူး၊ ထမ်းစရာ လူှစ်ေယာက်လည်း မရှိ
ဘူး၊ ဘယ်လိုလက်ေတွစမ်းမှာ လဲ”
ဟု ေစာဒကတက်ေလ၏။ ထိုအခါ လူကီးက
“ဒါဆိုရင် သေဘာပင်တစ်ပင်ရဲ ပင်စည်ကို မီးေသွးနဲ အုံလိုက်ရင်
သေဘာပင် ေသသွားလိမ့် မယ်၊ ဒါကိုေတာ့ မင်းလက်ေတွ စမ်းကည့်လို
ရမှာ ေပါ့”
ဟု ဆိုေလရာ ေမာင်သီဟက ေခါင်းညိတ်၍
“သေဘာပင်ကိုေတာ့ စမ်းလို ရပါတယ်၊ ကျပ်တို ြခံထဲမှာ သေဘာပ
င်ရှိပါတယ်၊ ဒါနဲ သေဘာပင်ကို မီးေသွးနဲ အုံုံနဲ သေဘာပင်က ဘာလို
ေသရတာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ေြမေပတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း
ေရးြခစ်ေလ၏။

ေမာင်သီဟသည် လူကီး၏ ဗဟု သုတကွယ်ဝပုံကို သေဘာကျသွား
ေလ၏။ ဤလူကီးသည် အသိာဏ်ပညာှင့် ြပည့်စုံသူ ြဖစ်၏။
“ခင်ဗျားဟာ အသိပညာနဲ ြပည့်စုံရဲ သားနဲ ဘာလို သူတစ်ပါးပစည်း

ကို မတရားလိုချင်ရတာ လဲ”
ဟု ေမးြမန်း လိုက်ေလ၏။ လူကီးက ငါးမားတံကို သိမ်းဆည်းကာ
တဟားဟား ရယ်ေမာ လိုက်ပီး
“ဘုန်းကီးစာချမလုပ်နဲ ေကာင်ေလး၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါကေတာ့ အဂိ
ရတ်ကျမ်းစာအုပ်ကီးကို မရရေအာင် ယူရမှာ ပဲ၊ ကျမ်းစာအုပ်နဲ ပတ်သ
က်ရင် တရားသည် ြဖစ်ေစ၊ မတရားသည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ ဂုမစိုက်ဘူး၊ လို
အပ်ရင် မင်း အသက်ကို သတ်ဖို လည်း ဝန်မေလးဘူး၊ ထမင်းဝဝသာ
စားထားေပေတာ့ ေကာင်ေလး”
ဟု ေြပာေလရာ ေမာင်သီဟသည် လူကီး၏ မျက်ှာကို စိတ်ဆိုးမာ
န်ဆိုးကည့်ရင်း
“ကျပ်ကလည်း ခင်ဗျားေြခာက်တိုင်း ေကာက်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူး ”
ဟု ေြပာဆိုကာ ေကျာခိုင်းထွက်ခဲ့ေလေတာ့၏။
ေမာင်သီဟသည် ညသိုေရာက်ေသာအခါ ညစာ ေစာေစာစားပီး အိ
မ်တံခါးများကို ပိတ်ေလ ၏။ ပီးေနာက် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဖျာတစ်ချပ်ကို
ခင်းကာ အိပ်စက်ရန် ြပင်ဆင်ေလ၏။
ေမာင်သီဟသည် ေရကန်အနီးတွင် လူကီးှင့် ေြပာဆိုခဲ့ေသာ စ
ကားများကို ြပန်လည်ကား ေယာင်ေနပီး အိပ်မေပျာ်ိုင်ဘဲ ရှိေလ၏။
ညအေတာ်နက်ေသာအခါမှ အိပ်ေပျာ်သွားေလ၏။
ညသန်းေခါင်ေကျာ်ေသာအခါ တစ်စုံတစ်ေယာက်က သူ၏ ခါးကို
ေဆာင့်ကန်ြခင်းခံရသြဖင့် အိပ်ရာမှ လန်ိုးေလ၏။
အိမ်တစ်ခန်းလုံး မီးထိန်ထိန်လင်းေနပီး ဓားရှည်ကိုင်ထားေသာ လူ
သုံးေယာက်ကို ေတွရ သြဖင့် ထိတ်လန်သွားေလ၏။ ထိုသူများ သည် ဝ

တ်စုံနက်များကို ဝတ်ဆင်ထားေလ၏။
“ခင်ဗျားတို ဘယ်သူေတွလဲ၊ ဘာကိစနဲ ကျပ် အိမ်ထဲ ဝင်လာရတာ
လဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ထိုသူသုံးေယာက်အနက် ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်ဟန်
တူသူက ေမာင်သီဟ၏ မျက်ှာေရှတွင် ဓားရှည်ကီးကို ဝဲ လိုက်ပီး
“စကားမရှည်နဲ ေကာင်ေလး၊ မင်းအသက် မေသချင်ရင် ကျမ်းစာအု
ပ်ကီးကို ငါတို လက်ထဲ အပ်စမ်း”
ဟု အမိန်ေပးေလ၏။ ထိုသုံးေယာက်သည် ငါးမားေသာ လူကီး၏
တပည့်များ ြဖစ်ဟန်တူ ၏။ ကျမ်းစာအုပ်ကီးသည် သူ၏ လက်ထဲတွင်
မရှိဘဲ ဆံပင်ညပ်ဆရာကီး၏ အိမ်၌ အပ်ှံထား သြဖင့် ေတာ်ပါေသး၏
။ ေမာင်သီဟက
“ကျမ်းစာအုပ်ကီး ကျပ်အိမ်မှာ မရှိဘူး၊ ရှိရင်လည်း ခင်ဗျားတို လ
က်ကို မအပ်ိုင်ဘူး”
ဟု ြငင်းဆန် လိုက်ေလ၏။
ဓားရှည်ကိုင်လူတစ်ေယာက်က
“ေဟ့ေကာင်ေလး၊ ေသသွားချင်သလား၊ ေအးေအးေဆးေဆး ေတာ
င်းတာ ထုတ်ေပးရင် ေပး၊ မေပးရင် မင်းကိုသတ်ပီး တစ်အိမ်လုံး ေြမလှ
န်ရှာလိုက်မယ်”
ဟု ခိမ်းေြခာက်ေလ၏။ ထိုအခိုက်မှာ ပင် ြခံဝင်းထဲရှိ ေမာင်သီဟ၏
ေခွးညိကီးသည် ဓားြပ များကို ဆူညံစွာ ေဟာင်ေလ၏။ ဓားြပေခါင်း
ေဆာင်က ေခွးညိကီးကိုလှည့်ကည့်၍

“ဒီေခွးေတာ်ေတာ်ေဟာင်ေနပါလား၊ ေဟ့ေကာင် သွားရှင်းလိုက်ကွာ
”
ဟု အမိန်ေပးေလရာ ဓားြပတစ်ဦးသည် ဓားရှည်ကီးကို ဝင့်၍ အိမ်
ေအာက်သို ဆင်းသွားေလ ၏။ ခဏအကာတွင် ေခွးေဟာင်သံ တိတ်ဆိ
တ်သွားေလ၏။ ေမာင်သီဟသည် ဓားြပများ ၏ ရက်စက်ပုံကို ထိတ်လ
န်သွားေလ၏။
ေမာင်သီဟက ေတာက်ေခါက်၍
“ခင်ဗျားတို အေတာ် ရက်စက်တဲ့ သူေတွပဲ အြပစ်မဲ့တဲ့ ေခွးကို သတ်
ပစ်တယ်”
ဟု အြပစ်တင်ေလ၏။ ဓားြပက အိမ်ေပသို တက် လာပီး ေသွးများ
ေပလာဟန်ရှိေသာဓား ကို ပုဆိုးြဖင့်သုတ်၍
“ငါတို
လူြဖစ်ြဖစ်၊

ေလာက်မယ့်လမ်းမှာ အတားအဆီးလုပ်တဲ့
ေခွးြဖစ်ြဖစ်

ရှင်းပစ်

ဖို

ဝန်မေလးဘူး၊

သူဆိုရင်
ဒီေတာ့

ကျမ်းစာအုပ်ကီးကိုထုတ်ေပးမလား၊ အသက်အေသခံမလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ေမာင်သီဟက ေခါင်းခါ၍
“ကျမ်းစာအုပ်က ခင်ဗျားတို နဲ ဘာဆိုင်လို မတရားလိုချင်ရတာလဲ”
ဟု ေြပာေလရာ ဓားြပေခါင်းေဆာင်က
“ဆိုင်တာမဆိုင်တာ တို မသိဘူး၊ ငါတို ကို ကျမ်းစာအုပ်ေတာင်းလို
မရရင် မင်းကို အေပျာက် ရှင်းပီး တစ်အိမ်လုံး ေြမလှန်ရှာဖို မှာ လိုက်
တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေမာင်သီဟသည် ဓားြပေခါင်းေဆာင်ကို လက်သီး

ဆုပ်၍ တင်းတင်းကည့် လိုက်ပီး
“ခင်ဗျားတို သတ်ချင်ရင် သတ်လိုက်၊ ကျမ်းစာအုပ်ကိုေတာ့ ကျပ်အ
သက်နဲ လဲပီး ကာကွယ် ရမှာ ပဲ”
ဟု ေြပာ လိုက်ေလေတာ့၏။ ဓားြပေခါင်းေဆာင်က တဟားဟားရ
ယ်ေမာ၍
“သတိခဲေလးပါလား၊ လူမသတ်ချင်လို ေအးေအးေဆးေဆးေနတာ
မရေတာ့လဲ သတ်ရ ေတာ့မှာ ေပါ့ကွာ၊ ကဲ ... ဘုရားတရားသာ ေအာက်
ေမ့ေပေတာ့”
ဟု ဆိုကာ ဓားကိုေြမာက်၍ ေမာင်သီဟကို ခုတ်ပိုင်းရန် ြပင်လိုက်၏
။ ေမာင်သီဟသည် ထွက်ေြပးရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့သြဖင့် မျက်လုံးကို စုံမှ ိ
တ်ထားလိုက်၏။

*

