တစ်ေနသ၌ ြမန်မာြပည်ေြမာက်စွန်းရှိ ရဝမ်လူမျိးများ
ေနထိုင်ေသာအရပ်၌ ိုးရာပွဲတစ်ခု ြဖစ်ေသာ လနတ်သမီးေခပွဲကို ကျင်းပေနေလ၏
။
လနတ်သမီးေခပွဲသည် အပျိ လူပျိများ၏ ေပျာ်ရင်ရာြဖစ်သြဖင့်
ရဝမ်လူငယ်တိုသည် တေပျာ်တပါး ဝင်ေရာက်ဆင်ဲေလ့ရှိ၏ ။
နတ်ဆရာသည် အရက်ေသာက်ရင်း အပျိ လူပျိများ စုံလင်ပီး ြဖစ်သြဖင့်
လနတ်သမီး အတွက် လိုအပ်ေသာ အေဆာင်အေယာင်များကို ြပလုပ်ပီး
အရက်ခွက်ကို ေြမာက်၍
“ ေဆာာင်းဦးရာသီကို ေရာက်ေနပါပီ လနတ်သမီး၊ အချိန်အခါ
မဟုတ်ဘဲ လနတ်သမီးကို ပင့်ဖိတ်သည့်အတွက် ေရစိတ်ေတာ် မညိညင်ပါနဲ၊ အသင်
နတ်သမီးရဲ မိဘများကို သိမ်းထားခဲ့ပီး ကန်ေတာ်မျိးတိုထံသို ကွြမန်းခဲ့ပါ၊ ရွာမှ
လူကီးမိဘများ၏ ခွင့်ြပချက်အရ လနတ်သမီးကို ပင့်ဖိတ်ပါသည်။ အပျိ ၊
လူပျိများ၏ ေပျာ်ရင်ေရးအတွက် ဤလမ်းမှ အေရာက်ကွြမန်းခဲ့ပါ လနတ်သမီး” ဟု
ပင့်ဖိတ်ရေလ၏ ။
လနတ်သမီး ပင့်ဖိတ်ပွဲကို လသာေသာ ညများတွင် ေတာင်ထဲ၌
ကျင်းပေလ့ရှိ၏ ။
လနတ်သမီးပင့်ဖိတ်ရာတွင် ရွာထဲ၌ ပင့်ဖိတ်ြခင်းမြပရေချ။ ရွာထဲ၌
ြပလုပ်လင် ေခွးေဟာင်မှာ စိုးရြခင်းှင့် အိမ်တံခါးများ အသံြမည်မှာ
စိုးရြခင်းေကာင့်ြဖစ်၏ ။

လနတ်သမီးပူေဇာ်ပွဲကို မိုးအကုန် ေဆာင်းအကူး လသာေသာ ညများ၌
ကျင်းပေလ့ရှိက၏ ။ လနတ်သမီးပူေဇာ်ပွဲ မြပလုပ်မီ အရက်၊ ေခါင်ရည်ှင့်
အစားအစာများကို ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရ၏ ။
အနီးအနားရွာများမှ အပျိ လူပျိများကိုလည်း ကိတင် ဖိတ်ကားရ၏ ။
ဖိတ်ကားြခင်းခံရေသာ အပျိ လူပျိတိုသည် မိမိတို တစ်ိုင်
စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို ယူေဆာင်လာရ၏ ။
လနတ်သမီး ပူေဇာ်ပွဲသည် အပျိ၊ လူပျိတို၏ ဆုံစည်းရာြဖစ်သြဖင့်
အလွန်ေပျာ်ရင်ကည်ူး က၏ ။
ယေနည လနတ်သမီးပင့်ပွဲ ြပလုပ်မည့် ေတာင်ယာမှာ ရွာထဲရှိ
လယ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး ြဖစ်ေသာ ကျင်ထန်၏ ေတာင်ယာ၌ ြဖစ်၏ ။
ကျင်ထန်သည် စီးပွားေရးေတာင့်တင်းပီး စားဝတ်ေနေရး
ေြပလည်သူြဖစ်သြဖင့် ေတာင်ယာ၌ အစားအေသာက်ကို အလံပယ် ြပလုပ်ထား၏ ။
ယေနည ကျင်ထန်တိုေတာင်ယာ၌ ြပလုပ်မည့် လနတ်သမီး ပူေဇာ်ပွဲသို
အနီးအနားရွာများမှ လူပျိ ကာလာသားများပင် လာေရာက်က၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် ဝါးကျည်ေတာက် အတွင်းရှိ ေကးြပားများ၏
လပ်ရှားသံကို ကားရသြဖင့် အပျိ လူပျိများသည် ဝမ်းသာအားရြဖင့်
လနတ်သမီးကွလာပီဟု သံပိင်ေအာ်ဟစ်လိုက်က၏ ။
ပီးေနာက် လနတ်သမီးထံသို ှလုံးသားေရးရာများကို ေမးြမန်းရန်
အလုအယက် တိုးေဝှ ကေလ၏ ။ လနတ်သမီးသည် လူငယ်များ၏ ေမးခွန်းကို
ေကးြပားများ လပ်ခါ၍ ေဟာကိန်းထုတ်၏ ။
အပျိ၊ လူပျိတိုသည် လနတ်သမီး၏ ေဟာကိန်းများကို စိတ်လပ်ရှားစွာ
နားေထာင်ရင်း ေခါင်ရည်၊ အရက်ကို ေသာက်က၏ ။ စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို

ေပျာ်ရင်စွာ ေအာ်ဟစ်၍ ေနာက်ေြပာင်က၏ ။ ရင်ခုန်ကည်ူးက၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် မီးြမားတစ်စင်းသည် ေလထဲတွင် ပျံဝဲလာပီး ယာတဲ၏
အမိုး၌ စွဲေလာင် ေလ၏ ။
လနတ်သမီးပင်ေဆာင်ေနသူများသည် ယာထဲအမိုး၌
ေလာင်ကမ်းေနေသာ မီးကို ကည့်၍ ရွာသားတစ်ေယာက်က
“ မီး . . . မီးေလာင်ေနပီ၊ လနတ်သမီးကို အြမန် ြပန်ပိုကပါ” ဟု
ေအာ်ဟစ်ေလ၏ ။
လနတ်သမီးပင့်ပွဲတွင် ထိုသို မှားယွင်းမ ြဖစ်ပါက ေကျးရွာ
မီးေလာင်ြခင်း၊ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားြခင်းတိုှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်ဟု အယူရှိက၏ ။
ထိုစဉ် လနတ်သမီး ပူေဇာ်ပွဲ ကျင်းပရာသို မီးြမားများ
တစ်ေချာင်းပီးတစ်ေချာင်း ကျေရာက် လာ၏ ။ မီးြမားများကို ကည့်၍
ကာလသားများသည် ုတ်တရက် အံ့ဩသွားပီး အထိတ်အလန် ြဖင့်
“ ရန်သူ . . . ရန်သူ ရွာထဲကို ေြပးပီး အေကာင်းကားက”
ဟု တစ်ေယာက်တစ်ေပါက် ေအာ်ဟစ်ေလ၏ ။
ရွာသားတစ်ဦးသည် ရွာရှိရာသို ေြခကုန်သုတ်၍ ေြပးေလ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် သူ၏ အေရှ သို ဓာရှည်ကိုင်လူှစ်ဦး ေရာက်ရှိလာပီး
ခုတ်ပိုင်းလိုက်ရာ ေအာ်ဟစ်၍ လဲပိကျသွား၏ ။
ရန်သူများ ပစ်ခတ်လိုက်ေသာ မီးြမားများေကာင့် ယာတဲတစ်ခုလုံး
မီးများေလာင်ကမ်းကာ လနတ်သမီးေခပွဲ ပျက်ေလ၏ ။
ရန်သူများသည် လနတ်သမီးေခပွဲသို ေရာက်ရှိလာပီး အပျိ၊
လူပျိများကို ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ေလ၏ ။ မိန်းမပျိများသည် ထိတ်လန်တကား
ေအာ်ဟစ်၍ ေြပးလားရန် ကိးပမ်း၏ ။

သိုေသာ် ရက်စက်ေသာ ရန်သူများ၏ ဓားေအာက်တွင်
အသက်ေပျာက်ရှာ၏ ။ သတိရှိေသာ လူပျိကာလာသားများသည် ခါးကားမှ
ေဆာင်ဓားကို ထုတ်၍ ခုခံကာကွယ်က၏ ။
သိုေသာ် ရန်သူများသည် ကမ်းကျင်ေသာ ဓားသမားများ ြဖစ်သြဖင့်
ကာလသားများ မခုခံ ိုင်ေချ။
ရန်သူများ၏ ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ တိုက်ကွက်များအကားတွင်
အသက်ေပျာက် ရရှာ၏ ။
ကာလသားတစ်ဦးသည် စားပွဲခုံေပသို ခုန်တက်၍ ရန်သူများကို ဓားြဖင့်
ေဝှယမ်းလိုက်၏ ။
ထိုသို တိုက်ခိုက်ရင်းမှာပင် ရန်သူပစ်လိုက်ေသာ လှံချက်ရင်ဝသို
စွဲထင်၍ ေြမေပသို ြပတ်ကျ၏ ။ မိန်းမပျိများသည် ေကာက်ရွံလွန်းသြဖင့်
မီးပုံကီးကို ပတ်၍ ေြပးလား၏ ။
ထိုသို ေြပးလားရင်း ေြခေခါက်လဲသြဖင့် ရန်သူက အေပမှ အုပ်မိုးကာ
ဓားြဖင့် ထိုးစိုက် ချလိုက်၏ ။
ထိုသူ၏ မျက်ှာသည် ဝမ်းနည်းြခင်း၊ ေပျာ်ရင်ြခင်း မရှိေသာ
ေအးစက်စက် မျက်ှာြဖစ်၏ ။
ထိုသူသည် လက်ပိုက်၍ ကည့်ရင်း စားပွဲခုံတစ်လုံးေနာက်တွင်
ပုန်းေအာင်းေနေသာ မိန်းမပျိတစ်ဦးကို ြမင်ေတွသွား၏ ။
ရန်သူေခါင်းေဆာင်သည် မိန်းမပျိကို ကိုယ်တိုင်သတ်ြဖတ်ရန်
ဆုံးြဖတ်လိုက်ပီး ဓားကို ဆွဲထုတ်လိုက်၏ ။
ထိုေနာက် မိန်းမပျိပုန်းေအာင်းေနေသာ ေနရာသို တစ်လှမ်းချင်း
တိုးကပ်သွား၏ ။ မိန်းမပျိသည် ေကာက်လွန်း၍

“ မလုပ်ပါနဲ၊ မလုပ်ပါနဲ၊ အသက်ကို ချမ်းသာေပးပါ” ဟု
ေအာ်ဟစ်ေတာင်းပန်ေလ၏ ။
မိန်းမပျိ မည်သိုပင် ေတာင်းပန်ေစကာမူ ေသွးဆာေနေသာ
ရန်သူေခါင်းေဆာင်သည် စားပွဲ ခုံေရှသို ေရာက်လင် မိန်းမပျိကို သတ်ြဖတ်ရန်
ဓားကို ကိုင်ေြမာက်လိုက်၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လူပျိကာလသားတစ်ဦးက ရန်သူေခါင်းေဆာင်ကို
ဝင်ခုတ်၍
“ ေကာ့ဂျာ . . . ေြပး . . . . ေြပး . . . ” ဟု ေအာ်ဟစ်ေလ၏ ။
ေကာ့ဂျာ ဆိုေသာ မိန်းမပျိသည် စားပွဲခုံေအာက်မှ ကမန်းကတန်း
ထွက်လိုက်ပီး အသက်လု၍ ေြပးေလ၏ ။
ရန်သူေခါင်းေဆာင်သည် သူကို တိုက်ခိုက်ရန် ကိးပမ်းေသာ
လူပျိကာလာသားကို မျက်ေမှာင်ကတ်၍ ကည့်လိုက်ပီး ဓားကို ေဝှယမ်းလိုက်ရာ
ကာလသားလူငယ်သည် လည်ပင်းကို လက်ှင့်ဖိ၍ လဲကျသွားေလ၏ ။
ေကာ့ဂျာ ဆိုေသာ မိန်းကေလးမှာမူ ရွာဆီသို အသက်လု၍ ေြပးလားရာ
လွတ်ေြမာက်သွား၏ ။
ထိုေနည လနတ်သမီးပင့်ပွဲသို ေရာက်ရှိလာေသာ လူပျိ၊
အပျိများအားလုံး ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ခံရ၏ ။
ရန်သူများသည် နတ်ဆရာကိုပင် ဖမ်းဆီး၍ ေခါင်းြဖတ်သတ်လိုက်က၏
။ ရန်သူ တစ်ဦးသည် နတ်ဆရာ၏ ေသွးသံရဲရဲေခါင်းြပတ်ကီးကို ဆံပင်မှ
ကိုင်ဆွဲထား၏ ။
ရန်သူများသည် ရက်စက်စွာ သတ်ြဖတ်ပွဲပီးဆုံးသွားသြဖင့်
ေခါင်းေဆာင်၏ အနီးသို ဝိုင်းရံ လိုက်ပီး ေရှဆက်ရန် အမိန်ကို ေစာင့်ေနေလ၏ ။

ရန်သူေခါင်းေဆာင်က ဓားေပရှိ ေသွးများကို လက်ြဖင့်သပ်ချလိုက်ပီး
“ ဒီေလာက်ဆိုရင် ဒူဝါဒူလိန်တန် မှတ်ေလာက်သားေလာက်ရှိသွားပီ။
ငါတို သွားကမယ်”
ဟု ေြပာပီး ယာခင်းထဲမှ ဦးေဆာင်ထွက်သွားေလ၏ ။
ရန်သူများသည် ေခါင်းေဆာင်အေနာက်မှ လင်ြမန်စွာ
လိုက်ပါသွားေလ၏ ။
ထိုေနာက် ၎င်းတို အားလုံး အေမှာင်ထဲသို တိုးဝင်
ေပျာက်ကွယ်သွားေလ၏ ။
ရန်သူများသည် ဒူဝါဒူလိန်တန်၏ ကမာ့ရန်သူ ြဖစ်ေသာ ဒူဝါတူးထန်း၏
လက်ေအာက်ခံလူများ ြဖစ်က၏ ။
ြမန်မာြပည်ေြမာက်စွန်းေဒသတွင် ဒူဝါများ၏ ရန်ငိးရန်စကီးစွာ
တိုက်ခိုက်ေသာ တိုက်ပွဲေပါင်း ေြမာက်ြမားစွာ ရှိခဲ့ဖူးေလ၏ ။
အုပ်ချပ်သူ ဒူဝါများ၏ အားပိင်မေကာင့် ေကျးရွာသားများ ခြမာ
ဓားစားခံ ြဖစ်ရရှာ၏ ။

***

ြမန်မာြပည် ေြမာက်စွန်းရှိ ြမင့်မားေသာ ေတာင်ကီးေပတွင်
လူငယ်တစ်ဦးသည် ေြခပစ် လက်ပစ် လဲေလျာင်းေနပီး မိုးေကာင်းကင်သို
ေမာ့ကည့်ကာ အေတွးနယ်ချဲ၍ ေနေလ၏ ။
ရာသီဥတုေကာင်းမွန်သြဖင့် မိုးေကာင်းကင်တစ်ခွင်လုံး
ကည်လင်ဝင်းပေန၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လူငယ်၏ မျက်လုံးထဲသို အစာရှာေနေသာ
လင်းယုန်တစ်ေကာင် ဝင်ေရာက်လာ၏ ။
လင်းယုန်ငှက်သည် ေတာင်ပံှစ်ဖက်ကို ြဖန်ကား၍
ေလဟုန်စီးေနေလ၏ ။
လူငယ်သည် ေလဟုန်စီးေနေသာ လင်းယုန်ကို အားကျဟန်ြဖင့် ကည့်၍
“ လင်းယုန်ငှက်ကီးရယ် . . . . မင်းဘဝက အားကျစရာ
ေကာင်းလိုက်တာ၊ ကိုယ်ရဲ ေတာင်ပံြပန်ကျက်ိုင်သေလာက် ကမာေလာကကီးအှံ
သွားလာိုင်တယ်ေနာ်၊ မင်းဟာ တိရစာန်ေပမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ေနရာမှာေတာ့ ငါ့ထက်
အများကီး သာလွန်းပါတယ်”
ဟု ေတွးေတာလိုက်မိ၏ ။
ထိုစဉ် လင်းယုန်ငှက်ကီးသည် ေြမေပတွင် အစာကို ေတွဟန်ြဖင့်
ထိုးစိုက်၍ ဆင်းလာ၏ ။
လူငယ်သည် လင်းယုန်ငှက်ကီး ြမင်ကွင်းေရှမှ ေပျာက်သွားသြဖင့်

ထထိုင်ပီး ရှာေဖွကည့် ၏ ။
သိုေသာ် လင်းယုန်ငှက်ကီးကို ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှာေဖွမေတွေတာ့ေချ။
ထိုေကာင့် လူငယ်သည် ထိုင်ရာမှထ၍ ဟိုဟိုသည်သည် လှမ်းေမာ်ကည့်ေလ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လူငယ်၏ အေနာက်မှ မုတ်ဆိတ်ေမးပါးသိုင်းေမးများ
ထူထပ်စွာ ေပါက်ေရာက်ေနေသာ အသက်ငါးဆယ်ဝန်းကျင် လူကီးတစ်ဦး
ေရာက်ရှိလာပီး
“ လင်းယုန်ငှက်ကို ရှာေနတာလား၊ မရှာနဲေတာ့၊ ေတာင်ေစာင်းမှရှိတဲ့
သူရဲ အသိုက်ထဲ ဝင်သွားပီ”
ဟု ေြပာလိုက်ရာ လူငယ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ လင်းယုန်ငှက်က သူရဲ မိသားစု ရှိတယ်ေပါ့ေနာ်၊ သူဘဝက
အားကျစရာ ေကာင်းလိုက်တာ၊ ကမာေြမကီးေပမှာ
ေတာင်ပံြဖန်ကျက်ိုင်သေလာက်လည်း လှည့်လည်ိုင်တယ်၊ ေွးေထွးတဲ့
မိသားစုလည်း ရှိတယ်၊ သူဟာ တိရိစာန်တစ်ေကာင် ြဖစ်ေပမဲ့ ကျပ်ထက်
အများကီးသာလွန်တယ်”
ဟု ေဆွးေြမည့်ေကကွဲဟန်ြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်ရာ မုတ်ဆိတ်ေမး၊
ပါးသိုင်းေမးများရှိေသာ လူကီးသည် သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
“ ဒီမှာ အင်ခွန်ေနာ်၊ မင်းကို စိတ်အားသတိေတွ ရှိေအာင်
ငါေလ့ကျင့်ေပးထားတယ်ေလ၊ ဘာြဖစ်လို ေလာကကီးကို အားေလာ့တဲ့
စိတ်ဓာတ်မျိး ေမွးဖွားထားရတာ လဲ၊ လူတစ်ေယာက်မှာ အေရးကီးဆုံးခွန်အားက
ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကွ၊ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိးရှိရင် အရာရာကို ေအာင်ြမင်ိုင်တယ်၊
မင်းဘဝမှာ အေရးကိစေတွ အများကီးရှိေသးတယ်၊ မင်း ဒီလို စိတ်ဓာတ်ေပျာ့ညံ့
ေနရင် ဘယ်လို ြဖစ်မလဲ”

ဟု ေြပာလိုက်ရာ လူငယ်က လက်သီးဆုပ်၍ ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ ကျပ်ရဲ စိတ်ဓာတ်မေပျာ့ညံ့ပါဘူးဗျာ၊ လင်းယုန်ငှက်ကီးဟာ
ေကာင်းကင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ေတာင်ပံခတ်ေနတာ ြမင်ေတာ့ ကျပ်ဘဝနဲ
ယှဉ်ပီး စဉ်းစားေနလိုပါ၊ ကျပ် လူမှန်းသိစ အရွယ်ကတည်းက
ဒီေတာင်ကီးေပမှာပဲ ေနထိုင်ကီးြပင်းခဲ့ရတယ်၊ လူေတွနဲလည်း ေရာေရာေှာေှာ
ဘယ်ေလာက်ေပျာ်စရာေကာင်းမလဲလို ေတွးကည့်ဖူးတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
လူကီးက လူငယ်အနီးရှိ ေကျာက်တုံးေပတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး
“ ဒါဟာ ဓမတာပါပဲ အင်ခွန်ေနာ်၊ လူဟာ ကိုယ့်မှာ မရှိတဲ့ အရာကို
တမ်းတတက်တယ်၊ လိုချင်ေတာင့်တတယ်၊ လွတ်လပ်ြခင်းကို မရတဲ့လူဟာ
လွတ်လပ်ြခင်းကို လိုချင်တယ်၊ လွတ်လပ်ြခင်းကို ရတဲ့လူကလည်း ချပ်ချယ်ြခင်းကို
လိုချင်တယ်၊ အမဲတမ်း အှိမ့်ခံေနတဲ့ လူကလည်း သူတစ်ပါးကို
လမ်းမိုးြခယ်လှယ်ချင်တယ်၊ အမဲတမ်း လမ်းမိုးချယ်လှယ်ေနတဲ့ လူကလည်း
တစ်ခါတေလေတာ့ သူတစ်ပါးကို ှိမ့်ချပီး ဆက်ဆံချင်တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ လူငယ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ ဒါဆိုရင် ကျပ်က အမဲတမ်း ေတာင်ကီးေပမှာ အထီးကျန်ေနရလို
လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ လူေတွကားမှာ ေနထိုင်ချင်တဲ့ဘဝကို တမ်းတတာ
အြပစ်မဟုတ်ဘူးေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက အင်ခွန်ေနာ် ဆိုေသာ လူငယ်၏ ပခုံးကို
လက်ြဖင့်ပုတ်၍
“ မင်းရဲ အြပစ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ မင်းဘဝဟာ လူသာမန်ေတွနဲ
မတူဘူးဆိုတာ လုံးဝ မေမ့ပါနဲ၊ ကဲ . . . လူဟာ စိတ်မချမ်းေြမ့စရာကံရင်

ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ အေမးေကာင့် မျက်လုံးချင်းဆုံေအာင်
ကည့်၍
“ စိတ်မချမ်းေြမ့စရာ ကံရင် အေလးဂုမြပရဘူး၊ ေမ့ပစ်ဖို
ကိးစားရမယ်၊ စိတ်မေြပာင်း အလဲြဖစ်ဖို ကိးစားရပါမယ်၊ တကယ်ေတာ့
မြဖစ်ေသးတဲ့ ဝမ်းနည်းပူေဆွးမေတွကို ကိတင် ေတွးေတာေနတာ
အဆိုးဝါးဆုံးပါပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ ဟုတ်ပီ၊ စိတ်မေြပာင်းအလဲြဖစ်ေအာင် မင်းကို ငါ ကူညီရမယ်၊
မင်းဟာ လင်းယုန်ငှက်နဲ ပတ်သက်ပီး ဝမ်းနည်းပူေဆွးစရာေတွကို
ကံဖန်စဉ်းစားြဖစ်တယ်ဆိုေတာ့ မင်းကို လင်းယုန်ငှက် နဲ ပတ်သက်ပီး ထူးဆန်းတဲ့
အေကာင်းအရာ ေတွကို ငါ ေြပာြပမယ်၊ အေနာက်တိုင်းမှာ လင်းယုန်ငှက်ကို
မိုးေကာင်းကင်ရဲ ဘုရင်သို သတ်မှတ်ကတယ်၊ မိုးကိးနဲ မုန်တိုင်းကို
ေဆာင်ကဉ်းိုင်သူ၊ ေနကို မျက်စိမမှိတ်ဘဲ ကည်ိုင်ဘဲ့ ေနငှက်လိုလည်း
ယူဆကတယ်၊ လင်းယုန်ငှက်ဟာ အိုမင်းြခင်း မရှိဘဲ ြပန်လည်ုပျိိုင်တယ်လို
ယုံကည်ကတယ်၊ လင်းယုန်ငှက်ဟာ အရွယ်ကီးရင့်တဲ့အခါ ေနနဲအနီးဆုံးကို
ပျံသန်းပီး အေတာင်ကို မီးစွဲေလာင်ရင် ပင်လယ်ထဲမှာ မီးငိမ်းသတ်လို ရတယ်လို
ယုံကည်မရှိတယ်၊ လင်းယုန်ငှက်ဟာ ဒီအချိန်ကစပီး အေတာင်ေတွ
အသစ်ြပန်ေပါက်ပီး ုပျိသွားတယ်လို ယုံကည်မရှိကတယ်၊ လင်းယုန်ငှက်ရဲ
အသိုက်ကို လုယက်မျက်ဆီးတဲ့လူဟာ ကံဆိုးမိုးေမှာင်ကျတက်တယ်၊
ေနာက်ပီးေတာ့ လင်းယုန်ငှက်ရဲ ဥဟာ ေမှာ်တန်ခိုးစွမ်းအင်ေတွ ရှိတယ်လို
ယုံကည်ကတယ်၊ လင်းယုန်ငှက် ဥကို လူှစ်ေယာက်ခွဲစားရင်း ေမှာ်ေအာင်တယ်လို

ဆိုကတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီးထံမှ သိရေသာ ထူးဆန်းေသာ
ဗဟုသုတများေကာင့် ရင်ထဲရှိ အလိုမကျမများ ေြပေပျာက်သွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ် ေတာင်ဆိတ်ေရြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ေရဘူးမှ ေရဘူးကို
တစ်ငုံေသာက် လိုက်ပီး
“ လင်းယုန်ငှက်ဟာ ထူးြခားဆန်းကယ်တာေတွ အများကီး
ရှိတယ်ေနာ်”
ဟု ေြပာလိုက်ေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ လင်းယုန်ေကျာက်ဟာ ေမှာ်တန်ခိုးရှိတယ်လို ယုံကည်တဲ့အတွက်
ေဆာင်ထားရင် ေကာင်းြမတ်တဲ့ ကံကမာေတွ ကိုယ့်ဆီကို ေရာက်လာမယ်လို
ယုံကည်ကတယ်၊ အေနာက်တိုင်းက ေလာကီပညာရှင်ေတွဟာ
လင်းယုန်ေကျာက်ကို အိတ်ကေလးနဲထည့်ပီး လည်ပင်းမှာ ဆွဲ ထားတက်တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က စိတ်အားကွဟန်ြဖင့် မျက်လုံးများ
အေရာင်ေတာက်ပ လာပီး
“ ကျပ်လည်း လင်းယုန်ေကျာက်ကို လိုချင်လိုက်တာ၊
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရင် ကျပ်ဆီကို ေကာင်းြမတ်တဲ့ကံကမာေတွ
ေရာက်လာလိမ့်မယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ ေလာကီပညာ အယူအဆေတွကို စိတ်ဝင်စားတာ မတားဆီးပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ လူမှာ ေမွးရာပါ တန်ခိုးစွမ်းအင်ေတွ ရှိတယ်ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ၊ လူမှာ
တိမ်ြမပ်ေနတဲ့ တန်ခိုးစွမ်းအင်ေတွ ရှိတယ်၊ ဒါေတွကို ှိးဆွပီး ေဖာ်ထုတ်ဖို
ကိးစားတာ အေကာင်းဆုံးပဲ၊ ဗုဒြမတ်စွာက မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာလို

ေဟာေြပာခဲ့တယ်ေလ၊ ဒါေကာင့် ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ မြမင်ရတဲ့ စိတ်တန်ခိုးစွမ်းအင်ကို
ထုတ်ေဖာ်ဖို ကိးစားပါ၊ တကယ်ေတာ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ခိုးစွမ်းအင်ဟာ
စိတ်အချရဆုံးပါ၊ အေဆာင်ယတေတွ အစွမ်းြပ တယ်ဆိုတာ
အကန်အသတ်ရှိတယ်”
ဟု မှာကားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကားေကာင့် ေခါင်းညိတ်၍
“ ကျပ်ရဲ ကိုယ်ထဲမှာ တိမ်ြမပ်ေနတဲ့ တန်ခိုးစွမ်းအင်ေတွကို
ေဖာ်ထုတ်ဖို အမဲတမ်း ကိးစားေနပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ လင်းယုန်ေကျာက်တုံးကိုေတာ့
သိပ်စိတ်ဝင်စားသွားပီ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ထိုေနညသို ေရာက်ေသာအခါ ထူးဆန်းေသာ
အိမ်မက်တစ်ခုကို ြမင်မက်ေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် အိမ်မက်ထဲတွင် ြမင့်မားေသာ
ေတာင်ကီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ တက်ေန၏ ။
ေတာင်ကီးသည် ြမင့်မားမက်ေစာက်လွန်းသြဖင့် ကျားကုတ် ကျားခဲ
တက်ရေလ၏ ။ တစ်ချီတွင် ေြခေချာ်သွားသြဖင့် ေချာက်ကီးထဲသို
ြပတ်ကျသွားေလရာ အင်ခွန်ေနာ်၏ ရင်ထဲတွင် ေအးခနဲ ြဖစ်သွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကျာက်တုံးကီးတစ်တုံးကို ကမန်းကတန်း
ဆုပ်ကိုင်လိုက်သြဖင့် ေချာက်ထဲသို ြပတ်ကျမသွားြခင်း ြဖစ်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ပင်ပန်းလွန်းသြဖင့် ေခးများ ေရချိးထားသကဲ့သို
စီးကျေန၏ ။ သူသည် တေရွေရွတက်သွားရာ ေတာင်ကီး၏ ထိပ်သို
ေရာက်သွားေလ၏ ။
ေတာင်ထိပ်တွင် ေသးငယ်ေသာ လိုဏ်ေခါင်းေလးတစ်ခုေတွရပီး

လိုဏ်ေခါင်းထဲတွင် ေတွ ရေသာ သတဝါငယ်ေလးများေကာင့်
လွန်စွာစိတ်လပ်ရှားသွားေလ၏ ။
ထိုသတဝါငယ်ေလးများသည် ငယ်ရွယ်ေသာ
လင်းယုန်ငှက်ေပါက်စေလးများ ြဖစ်၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည်
လင်းယုန်ငှက်ေဖာက်ကေလးများကို စိတ်လပ်ရှားစွာ ကည့်၍ ေမေနာက်ရှာေဖွရင်း
မထင်မှတ်ဘဲ အညိေရာင် ေကျာက်တုံးေလးကို ေတွရှိေသာအခါ ဝမ်းသာအားရြဖင့်
“ လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရပီ”
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လိုဏ်ဂူကီးထဲမှ လွန်စွာကီးမားေသာ
လင်းယုန်ငှက်ကီးတစ်ေကာင်သည် ေတာင်ပံကို တဖျက်ဖျက်ခတ်၍
ထွက်လာေလ၏ ။
လင်းယုန်ငှက်ကီးသည် ကီးမားလွန်းသြဖင့် အင်ခွန်ေနာ်သည်
အလွန်ထိတ်လန်သွားေလ၏ ။
လင်းယုန်ငှက်ကီးသည် သူ၏ အသိုက်ကို ရန်ြပမည်အထင်ြဖင့်
ကျယ်ေလာင်စူးရှာေသာ အသံကို ြပလိုက်၏ ။
ထိုေနာက် အရှိန်အဟုန်ြပင်းစွာ ပျံသန်းလာပီး အင်ခွန်ေနာ်၏
မျက်ှာကို ထိုးဆိတ်လိုက်၏ ။
အင်ခွန်လိုက်သည် လင်းယုန်ငှက်ကီးကို ခုခံလိုက်ရာ သူ၏ လက်ထဲရှိ
လင်းယုန်ေကျာက်မှာ ေချာက်ကမ်းပါးအစပ်သို လိမ့်ကျသွား၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို ဆုံးံးမှာစိုးသြဖင့်
ခုန်ဆွဲလိုက်၏ ။ ထိုအခါ သူ၏ ခာကိုယ်သည် ေချာက်ကမ်းပါးေအာက်သို
အရှိန်လွန်၍ ြပတ်ကျသွားေလ၏ ။

အင်ခွန်ေနာ်သည် ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်ဟစ်၍ အိပ်ရာမှ လန်ိုးလာ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အိပ်ရာမှ ိုးေသာအခါ တစ်ကိုယ်လုံးေခးများ စိုရွဲေန၏ ။
သူသည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို စွဲလမ်းစိတ်ြဖင့် အိမ်မက်ထဲတွင်
ြမင်မက်ေနြခင်း ြဖစ်၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် ဆက်လက်၍ မအိပ်စက်ိုင်ေတာ့သြဖင့်
လိုဏ်ဂူထဲမှ အြပင်သို ထွက်ခဲ့၏ ။
ထိုေနာက် လမင်းကီးကို ကည့်၍ အိမ်မက်ထဲတွင် ြမင်မက်ေသာာ
လင်းယုန်ေကျာက် အေကာင်းကို စဉ်းစားေနမိ၏ ။
မေနက ေတွခဲ့ေသာ လင်းယုန်ငှက်သည် မိမိတို၏
အနီးဆုံးေတာင်ထွတ်ေပသို ဝဲပျံဆင်း သက်သွားိုင်၏ ။ ထိုေကာင့်
လင်းယုန်ငှက်သိုက်သည် မိမိတိုှင့် အနီးဆုံးမှာ ရှိေနိုင်၏ ။
သူတိုေနထိုင်ေသာ အရပ်၌ ထူးြခားဆန်းကယ်ေသာ အရာများ
ရှားပါးေဆးြမစ်များ၊ သစ်ဥ သစ်ဖုများရှိသြဖင့် ေြမြပန်မှ လူများ လာေရာက်၍
အူးအမူး ရှာေဖွက၏ ။
ထိုသူများအတွက် ရှားပါးသည်ဆိုေသာ ဂျင်ဆင်းေဆးြမစ်၊ မချစ်ဥ၊
ကတိုဥ၊ ကတိုးေမး၊ ပျားရည်၊ သစ်ေမး တိုသည် ဤေဒသတွင် အလွန်ေပါများေသာ
အရာများ ြဖစ်သည်။
ထိုေကာင့် ေြမြပန်ကလူများ ရှားပါးသည်ဟုဆိုေသာ
ေဆးဖက်ဝင်ပစည်းများကို စိတ်မဝင် စားဘဲ လင်းယုန်ေကျာက်ကိုသာ
စိတ်ဝင်စားေနမိ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် ေမှာ်တန်ခိုးစွမ်းအားရှိသြဖင့် ရင်ဘတ်တွင်
ချိတ်ဆွဲထားလင် ကံေကာင်းေစသည် ဆို၏ ။
ေနာက်တစ်ေနမှစ၍ မိမိ၏ များြပားလှေသာ ေလ့ကျင့်ခန်းများကို

ြပလုပ်အပီး အားလပ်ချိန်တွင် လင်းယုန်ေကျာက်ကို မရ ရေအာင် ရှာေဖွရန်
ဆုံးြဖတ်လိုက်၏ ။
ထိုေနာက် အိပ်စက်ရန် မကိးစားေတာ့ဘဲ တင်ပျဉ်ေခွ ထိုင်၍
သမာဓိရရန် အားထုတ်ေလ၏ ။
သူ ဆရာကီးသည် သမာဓိရရန် ေလ့ကျင့်ခန်း အမျိးမျိးကို
သင်ကားေပးဖူး၏ ။
ထိုေလ့ကျင့်ခန်းများအနက် အေမှာင်ထဲတွင် ထိုင်၍ ဖေယာင်းတိုင်မီးကို
ကည့်ရေသာ ေလ့ကျင့်ခန်း၊ သစ်သားတုံးများကို ေလထဲတွင် ေြမာက်၍
ေဆာ့ကစားရေသာ ေလ့ကျင့်ခန်း သစ်သီးအေစ့များကို ရာေထာင်ချီ၍
ေလ့ကျင့်ခန်းများအထိ ပါရှိ၏ ။
ထိုြပင် များြပားလှေသာ စိတ်ေလ့ကျင့်ခန်းအမျိးမျိးကို
ေလ့ကျင့်ရေသး၏ ။
၎င်းတိုအနက် အင်ခွန်ေနာ် ှစ်သက်ေသာ ေလ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှာ
မိမိကိုယ်ခာကို ေကာင် တစ်ေကာင်ကဲ့သို လွတ်လပ်ေပါ့ပါးစွာ ေနထိုင်ရေသာ
ေလ့ကျင့်ခန်း ြဖစ်၏ ။
ထိုေလ့ကျင့်ခန်းမြပလုပ်မီ ေကာင်တစ်ေကာင်၏ လပ်ရှားမကို
ေနေပါင်းများစွာ ေလ့လာရ၏ ။ ေကာင်၏ ေနပုံထိုင်ပုံ၊ သွားပုံလာပုံ တိုကို
ေသချာစွာ ေလ့လာပီးေသာအခါ ေကာင် တစ်ေကာင်၏ ေြပေလျာ့ေလျာ့
ေနထိုင်ပုံကို သတိြပမိ၏ ။
ထိုေနာက် ေကာင်၏ နားေနပုံအတိုင်း ကိုယ်ခာကို ေြပေလာ့၍
နားေနရ၏ ။ သူ၏ ဆရာလူကီးက ထိုေလ့ကျင့်ခန်းကို သင်ကားေပးရင်း
“ ဒီနည်းဟာ ငါတို တိဘက်ေတွရဲ နည်းကွ၊ လူဟာ ေြပေလျာ့ပီး

ေနထိုင်ဖို သိပ်အေရးကီးတယ်၊ လူဟာ ေတာင့်ေတာင့်မာမာကီး ေနထိုင်ရင်
အေကာေတွ အားလုံး တင်းမာေနလိမ့်မယ်၊ လူတစ်ေယာက်အတွက်
တင်းမာမေတွဟာ ေကာက်စရာ အေကာင်းဆုံး အရာယ် ပဲကွ၊ ခာကိုယ်ထဲမှာ
ေတာင့်တင်းမေတွ ြဖစ်လာပီးဆိုရင် စိုးရိမ်ေသာကေတွ၊ စိတ်လပ်ရှားမတို
ြဖစ်ေပလာတက်တယ်၊ ကိုယ်ခာမှာ ေတာင့်တင်းမေတွ ြဖစ်ေနပီဆိုရင်
သမာဓိအလုပ်ကို လုပ်ပီဆိုရင်ေတာင် အခက်အခဲ ြဖစ်တက်တယ်၊ ဒါေကာင့်
တရားဓမရှာေဖွမဲ့ ေယာဂီဟာ တရားေလ့ကျင့်ခန်းေတွ မလုပ်မီ စိတ်ေြပာေလာ့တဲ့
ေလ့ကျင့်ခန်းကို ဦးစွာ လုပ်သင့်တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ စိတ်ေြပေလျာ့ဖို ေလ့ကျင့်ခန်းေတွကို ေယာဂီေတွပဲ လုပ်တယ်၊
ကျပ်တိုလို စွန်စားခန်းေတွ ဖွင့်ချင်တဲ့ လူငယ်ေတွ လုပ်စရာ လိုလိုလားဗျာ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်၏ အေမးေကာင့် လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ ငါတို တိဘက်ေတွအတွက် စိတ်ေြပေလျာ့မေတွဟာ
အလွန်အေရးကီးတယ်၊ လူသား တစ်ေယာက် ြဖစ်လာပီဆိုရင် ကိုယ်ခာ တင်းမာမ
မရှိဖို သိပ်အေရးကီးတယ်၊ စစ်သားပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ ေကျာင်းဆရာပဲ ြဖစ်ြဖစ်
လက်ေဝှသမားပဲ ြဖစ်ြဖစ် ၊ ေတးဂီတ ဆိုသူပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ကိုယ်ခာ ေပျာ့ေပျာင်းမ
ရှိတဲ့လူဟာ တင်းမာမ ရှိတဲ့လူထက် ေအာင်ြမင်မ ပန်းတိုင်နဲ ပိုမိုနီးကပ်တယ်၊
ဒါေကာင့် စိတ်ေြပာေလျာ့မဟာ အလွန်အေရးပါတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ စိတ်ေြပေလျာ့ေသာ
ေလ့ကျင့်ခန်းများစွာကို ေလ့ကျင့်ရ၏ ။

သူ၏ ဆရာသည် တိဘက်လူမျိး တစ်ေယာက်ြဖစ်ေကာင်း သိရ၏ ။
ဆရာသည် မိမိကို ငယ်စဉ်ကေလးဘဝကပင် ကီးြပင်းေအာင် ေကးေမွးခဲ့သည်
ဆို၏ ။
ထိုေကာင့် ဆရာကို မိဘအရင်းအြခာကဲ့သို မိမိချစ်ခင်၏ ။ ဆရာသည်
မိမိ၏ ဘဝေနာက် ေကာင်းများကို ေမးြမန်းသည့်အခါတိုင်း သက်ြပင်းချ၍
“ တကယ်ေတာ့ ဘဝဆိုတာ ဝမ်းနည်းဆရာေတွလည်း ရှိတယ်၊
ေကကွဲစရာေတွလည်း ရှိတယ်၊ ေပျာ်ရင်လိက်ေမာရမဲ့ အချိန်အခါေတွလည်း
ရှိတယ်၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သဘာဝ ေလာကကီးက ဘဝမှာ ရသစုံလင်ေအာင်
ြပလုပ်ေပးထားတယ်ကွ ၊ ဒီသေဘာတရားကို နားလည်ထားရမယ်၊ ဒါေကာင့်
လူဟာ လွမ်းစရာရှိရင် လွမ်းလိုက်၊ ေပျာ်စရာရှိရင် ေပျာ်လိုက်၊ စွန်စားခန်းဖွင့်ချင်တဲ့
အခါ ဖွင့်လိုက်၊ အဲဒါ ေလာကရဲ သဘာဝ ပဲကွ၊ ဒီသေဘာတရားေတွကို
ေသေသချာချာ နားလည် သေဘာေပါက်ေအာင်လုပ်၊ ေနရမဲ့ဘဝေလးမှာ
စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်၊ အခုအချိန်မတိုင်ေသး ဘူးကွာ၊ အချိန်ကျရင်ေတာ့
မင်းဘဝေနာက်ေကာင်းကို ငါ အစအဆုံး ေြပာြပပါမယ်ကွာ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် မိမိ၏ ဘဝေနာက်ေကာင်းကို အချိန်မတန်ေသး၍
မသိရေသးဟု ဆိုေသာ်လည်း သိချင်စိတ်ကို မထိန်းိုင်ေအာင် ြဖစ်မိ၏ ။
လူကီးက ဘဝေနာက်ေကာင်းကို ေသချာစွာ ရှင်းလင်းမြပေသာ်လည်း
အရိပ်အြမွပ်မ ေြပာြပခဲ့၏ ။
“ မင်းဘဝမှာ သူများေတွလို ေပါ့တီးေပါ့ဆ ေနထိုင်လို မရဘူး၊
မင်းရဲအနာဂတ်မှာ စွန်စားခန်းေတွ အများကီး ရှိတယ်၊ အရာယ်ေတွလည်း
ရှိတယ်၊ ဒါေကာင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျားကုပ် ကျားခဲ ေလ့ကျင့်ပီး ေလာကဓံကို
ကံ့ကံ့ခံိုင်ဖို ကိးစားရမယ်”

ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ဆရာ၏ အမိန်အတိုင်း သင်ကားသမကို
ပင်ပင်ပန်းပန်း သင်ယူခဲ့ ေလ၏ ။
သူ၏ ဆရာသည် အဘယ်ေကာင့် လူသူအေရာက်အေပါက်နည်းေသာ
ြမန်မာြပည်ေြမာက် ပိုင်းေဒသတွင် တစ်ကိုယ်တည်း လာေရာက်ေနထိုင်သည် မသိ။
လူကီးသည် ေတာင်ေပသို တစ်ခါတစ်ရံလာေရာက်ေသာ
မုဆိုးများမှလွဲ၍ သူတစ်ပါးှင့် ဆက်ဆံေလ့မရှိေချ။
မုဆိုးများသည် လူကီးထံသို မကာခဏ လာေရာက်ေလ့ရှိ၏ ။
မုဆိုးများသည် လူကီးထံသို ရှားပါးေဆးြမစ်၊ ေဆးဥများကို
လက်နက်ခဲယမ်း၊ အဝတ်အထည် စသည့် အသုံးအေဆာင်များှင့်
လာေရာက်လဲလှယ်က၏ ။
လူကီးသည် လက်ုံးရည်ေရာ ှလုံးရည်ှင့်ပါ ြပည့်ဝေသာ
လူထူးလူဆန်းကီး ြဖစ်၏ ။
လူကီး၏ ဘဝအေကာင်းကို အင်ခွန်ေနာ် ေမးြမန်းသည့်အခါတိုင်း
သက်ြပင်းချ၍
“ ငါ့ဘဝမှာ မထူးဆန်းပါဘူးကွာ၊ ငါဟာ ဘဝတစ်ေလာက်လုံး
ရှာေဖွြခင်းေတွနဲ အချိန်ကုန် လွန်ခဲ့တယ်၊ အခုလည်း ြမန်မာြပည် ေြမာက်ဖျားက
ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေပမှာ ှစ်ေပါင်းများစွာ ရှာေဖွေနခဲ့ြပန်ပီ”
ဟု ပေဟဠိဆန်ေသာ စကားကို ေြပာေလ့ရှိ၏ ။
လူကီးသည် ှင်းဖုံးေတာင်တန်းများကားတွင် ေနစဉ် လှည့်လည်ပီး
ေဆးြမစ်၊ ေဆးဥများကို ရှာေဖွေနေလ့ရှိ၏ ။
ပီးေနာက် ေနစဉ်ရှာေဖွရရှိေသာ မချစ်ဥ၊ ဂျစ်ဆင်ေဆးြမစ်၊

ကတိုးဥများကို လိုဏ်ဂူထဲသို သိမ်းဆည်းပီး
“ ငါ ရှာေနတဲ့ပစည်းကို ဒီေနလည်း မေတွြပန်ဘူးကွာ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
လူကီးသည် ှင်းဖုံးေတာင်တန်းများကားတွင် မည်သည့် အရာကို
သက်စွန်ကိးပမ်း ရှာေဖွ ေနသည် မသိေချ။
လူကီးသည် အလွန်အရာယ်ကီးေသာ ှင်းမုန်တိုင်းကားမှာပင်
ရှာေဖွေနတက်၏ ။
လူကီးသည် တစ်ခါတစ်ရံ အင်ခွန်ေနာ်ကို ထားခဲ့ပီး တစ်လေကျာ်မ
လှည့်လည်ေန တက်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ် အရွယ်ေရာက်လာေသာအခါ လူကီးသည်
ှင်းဖုံးေတာင်တန်းများကားတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို ရှာေဖွေနေကာင်း ရိပ်စားမိခဲ့၏ ။
ဤေတာင်တန်းေပ၌ ကမာေပရှိ မည်သည့်လူသားတစ်ေယာက်မ
လူကီးကဲ့သို ကမ်းကျင်ြခင်း မရှိေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေပတွင် အလွန်ကမ်းကျင်ေသာ
လူကီးအား စိုးရိမ် ေသာကမရှိေချ။
တစ်ခါက လူကီးသည် ေြမွကိုက်ခံရေသာ ဒဏ်ရာှင့် ြပန်ေရာက်လာ၏
။ အင်ခွန်ေနာ်က လူကီးကို စိုးရိမ်တကီး ြပစုရန် ြပင်၏ ။
လူကီးက လက်ကာြပ၍
“ ှင်းေတာင်ေပမှာေနပီး ေြမွကိုက်ခံရေသာ ေကာက်စရာ
မလိုပါဘူးကွာ၊ ေဟာဒီက မေရှာရွက်ေတွ ဝါးစားလာခဲ့ပီးပီ၊ ငါက
ေဆးြမစ်ရလိုေဇာနဲ ေြမွရှိတဲ့ ေကျာက်တုံးကားကို ှိက်တာ ကိုးကွာ၊ ေြမွဟာ ငါ့ကို
ကိုက်တဲ့အတွက် သူလည်း လူဆိပ်တက်တာ ြပန်ပီးခံရတာ ပဲ၊ ဒီေတာ့ ေြမွကိုလည်း

ဒုကမေပးေတာ့ပါဘူးကွာ”
ဟု ေြပာဖူးသည်။
သူ၏ ဆရာလူကီးသည် လက်ုံရည်ေရာ ှလုံးရည်ပါ ြပည့်စုံေသာ
လူကီးြဖစ်၏ ။
လူကီးသည် အင်ခွန်ေနာ်အား အေတွးအေခပညာရပ်ကို
သင်ြပေပးသလို ကိုယ်ခံပညာကိုလည်း သင်ြပေပး၏ ။
လူကီးသင်ကားေပးေသာေကာင့် အင်ခွန်ေနာ်သည် ဓားခုတ်အတက်၊
ကမ်းဘားအတက်၊ ေလးပစ်အတက်တိုကို ကမ်းကျင်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ ကိုယ်ခံပညာ အလွန်အဆင့်ြမင့်ေကာင်း
မေမာ်လင့်ဘဲ သိရခဲ့၏ ။
လူကီးထံသို လာေရာက်ေလ့ရှိေသာ မုဆိုးများအနက်
ရှမ်းမုဆိုးကီးတစ်ခုသည် ကိုယ်ခံ ပညာကမ်းကျင်၏ ။ သူသည် ယခင်က
ရှမ်းေစာ်ဘွားသားများကို ကိုယ်ခံပညာသင်ေပးခဲ့သည် ဆို၏ ။
ထိုရှမ်းမုဆိုးကီးသည် လူကီးကို ပညာစမ်းရန် စိတ်ေခ၏ ။ ထိုအခါ
လူကီးက တုတ်ရှည် တစ်ေချာင်းကို ရှမ်းမုဆိုးကီး အားေပး၍ ပညာစမ်းရန်
သေဘာတူလိုက်၏ ။
ရှမ်းမိုဆိုးကီးသည် လူကီးအား တုတ်ရှည်ြဖင့် တရစပ်ိုက်၏ ။
လူကီးက ရှမ်းမုဆိုးကီး ိုက်သမကို ေရှာင်တိမ်း၍ တစ်ချက်တည်းသာ
ြပန်လည်ိုက်ှက်၏ ။
ရှမ်းမုဆိုးကီးသည် လူကီး၏ တုတ်ချက် တစ်ချက်တည်းြဖင့် ေြမေပသို
ထုတ်လွတ်ကျ သွား၏ ။ ရှမ်းမုဆိုးကီးသည် အလွန်အံ့ဩဟန်ြဖင့် ကည့်၍
“ အံ့ဩစရာပဲဗျာ၊ ခင်ဗျားရဲ သိုင်းပညာ သိပ်အဆင့်အတန်းြမင့်တယ်၊

ကျပ်တစ်သက်မှာ သိုင်းကွက်တစ်ကွက်တည်းနဲ ကျပ်ကို အို်င်ယူတဲ့လူ
မရှိေသးဘူး”
ဟု ချီးမွမ်းေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ထိုအခါမှပင် ဆရာ၏ ကိုယ်ခံပညာစွမ်းကို
ရိပ်စားမိခဲ့၏ ။
လူကီးသည် ငယ်စဉ်ကပင် အင်ခွန်ေနာ်အား ကိုယ်ခာကံ့ခိုင်၍
သက်လုံေကာင်းရန် ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့၏ ။ ကိုယ်ခံပညာ သင်ယူိုင်မည့်အရွယ်သို
ေရာက်လင် အင်ခွန်ေနာ်အား ေခ၍ လူကီးက
“ မင်းကို မနက်ြဖန်ကစပီး ကိုယ်ခံပညာသင်ေပးမယ်၊ ဒါေကာင့်
ပညာသင်ကားတဲ့အချိန်မှာ ငါ့ရဲစည်းကမ်းကို အရင်ဆုံး ေြပာြပရဦးမယ်၊
ဒီပညာေတွကို သင်ကားတဲ့အချိန်မှာ ပင်ပန်း ဆင်းရဲမေတွ ကံေတွရတယ်၊ အဲဒီ
ပင်ပန်းဆင်းရဲဒဏ် ေတွကို မင်းရင်ဆိုင်ရမယ်၊ လက်ေြမာက် အံးေပးတဲ့
အချိန်ကစပီး ပညာမသင်ိုင်ေတာ့ဘူး၊ ငါ့ရဲပညာက ဇွဲ၊ လုံလ၊ ဝီရိယနဲ ြပည့်စုံတဲ့
လူခန်လူေကာင်းေတွအတွက်ပဲ ြဖစ်တယ်၊ မင်းဟာ ငါ့ရဲသားလို ြဖစ်ေနေပမဲ့ ပညာနဲ
ပတ်သက် လာရင်ေတာ့ သည်းခံမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တုတ်စကားပုံ တစ်ခုရှိတယ်၊
ဆရာက တံခါးဖွင့်ေပးိုင်တယ်၊ တပည့်က ကိုင်တိုင်ဝင်လာခဲ့ရမယ်တဲ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ဆရာသည် သူ၏ စကားအတိုင်းပင် ပညာရပ်များှင့် ပတ်သက်၍
စည်းကမ်းကီးစွာ ထား၍ ပညာသင်ကားေပးခဲ့၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် သမာဓိရရန် ကိးပမ်းရင်း စိတ်က အတိတ်ှင့်
ပစပန်ကို ေြပးလား ေနသြဖင့် ေလ့ကျင့်ခန်းြပလုပ်ေနြခင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်၏ ။
ထိုေနာက် အိပ်ရာေပတွင် လှဲ၍ အိပ်စက်လိုက်ေလေတာ့၏ ။

***

ေနာက်တစ်ေန နံနက်တွင် အင်ခွန်ေနာ်သည် အိပ်ရာမှထ၍
လူကီးစားေသာက်ရန် ေဆးြမစ်ေဆးဥများကို ပါးပါးလှီး၍ ဆန်ြပတ်ြပတ်ေလ၏ ။
မိမိအတွက် ထမင်းတစ်အိုးှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေကာ်ကို ြပလုပ်၏ ။
လူကီး၏ ဆန်ြပတ်သည် အလွန်ေဆးဖက်ဝင်သည်ဆိုေသာ်လည်း
အရသာခါးလွန်းသြဖင့် အင်ခွန်ေနာ် မေသာက်ိုင်ေချ။
လူကီးသည် အိပ်ရာိုးလာေသာအခါ အင်ခွန်ေနာ် ြပတ်ေပးေသာ
ဆန်ြပတ်ကို မိန်ရည် ယှက်ရည် ေသာက်၏ ။
ပီးေနာက် လူကီးက
“ ဒီတစ်ခါ ေဆးြမစ်ရှာသွားရင်း တစ်ပတ်ေလာက်ကာမယ်၊ လိုဏ်ဂူမှာ
မင်းတစ်ေယာက်တည်း ကျန်ရစ်တဲ့အခါ ငါ သင်ထားေပးတာေတွကို ေသေသချာချာ
ေလ့လာပါ၊ အချိန်ရရင် တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်တဲ့ ေနရာကို သွားပီး တရားကျင့်ပါ၊
တရားကျင့်တဲ့အခါ မျက်စိကကည့်၊ နားက နားေထာင်၊ ဒါေပမဲ့ ဘာမှ
ဝင်ပါစရာမလိုဘူး၊ မင်းရဲစိတ်က ဘာမှ ဝင်ပီး စဉ်းစားေတွးေတာ စရာ မလိုပါဘူး၊
အားလုံးကို သဘာဝ အတိုင်းထားကည့်ပါ၊ ေရေပမှာ ဝဲကျေနတဲ့ သစ်ရွက်ကေလး
ေတွကို ကည့်၊ စမ်းေရစီးသံကို နားေထာင်၊ ှင်းပွင့်ကေလးေတွကို ကည့်၊
ေလတိုက်ခတ်သံေတွကို နားေထာင်ပါ၊ ဒါေပမဲ့ မင်းရဲစိတ်က ဘာမှ ဝင်မပါနဲ၊
အရာအားလုံးကို သဘာဝ အတိုင်းထားပါ၊ တကယ်ေတာ့ သဘာဝ ဆိုတာ
အကီးမားဆုံး စွမ်းအင်ကီးတစ်ခုဆိုတာ ရိပ်မိေအာင် ကိးစား”
ဟု မှာကားေလ၏ ။

လူကီး၏ သင်ကားမများသည် အလွန်နက်ိက်လှသြဖင့်
အင်ခွန်ေနာ်သည် ရိပ်စားမိရန် ကိးစားရေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က လူကီးကို ကည့်၍
“ ကိုယ်ခံပညာကိုေရာ ေလ့ကျင့်ရမှာလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ ေလ့ကျင့်ရမှာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကိုယ်ခံပညာေလ့ကျင့်ရင် အေရးအကီးဆုံး
ှလုံးသွင်းရမဲ့ အချက်ရှိတယ်၊ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ်ခံပညာဆိုတာ သူတစ်ပါးရဲ
တိုက်ခိုက်မကို ခုခံကာကွယ်တယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့ ကိုယ်ကလည်း ြပန်လည်
တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာပဲ၊ ဒီလို ှလုံးသွင်းိုင်ဖို အလွန်အေရးကီးတယ်၊ ဒါကို
နားလည်ရင်ေတာ့ မင်းဟာ ထိပ်တန်းပညာရှင် တစ်ေယာက် ြဖစ်မှာပဲ”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာက အံ့ဩဟန်ြဖင့် ကည့်၍
“ ဦးေလး ေြပာတဲ့ စကားဟာ ဒီေန အထူးအဆန်းေတွ ချည်းပါလား၊
ကိုယ်ခံပညာဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ပီး သူတစ်ပါးကို
ြပန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့ ပညာဆိုတာ လူတိုင်း သိေနိုင်တာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ လူတိုင်း သိေနိုင်တယ်ဆိုတာ အေပယံ သိတာကွ၊ တကယ်ေတာ့
အတွင်းထဲအထိ ေရာက်ေအာင် ကိးစားရမှာ၊ မင်းရဲ ရင်ထဲက ေသေသချာချာ
လက်ခံလိုက်ပီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အရာအားလုံးအတွက် တံခါးပွင့်သွားပီးလို မှတ်ယူ
လိုက်ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
လူကီး၏ စကားသည် ေလးနက်လွန်းသြဖင့် အင်ခွန်ေနာ်
နားလည်းြခင်း မရှိြပန်ေပ။

အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီးမရှိေတာ့ေသာအခါ လိုဏ်ဂူထဲတွင်
တစ်ေယာက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ေလ၏ ။
ထိုေနာက် စမ်းေချာင်းအနီးသို သွား၍ စိတ်တည်ငိမ်ေစေသာ
ေလ့ကျင့်ခန်းများကို ြပလုပ်ေလ၏ ။ သိုေသာ် အတန်ကာသည်အထိ သူ၏
စိတ်သည် မတည်ငိမ်ေသးဘဲ ရှိေနေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေလ့ကျင့်ခန်း ြပလုပ်ရန် ခက်ခဲသြဖင့် ရပ်နားလိုက်ပီး
စိတ်မတည်ငိမ် ေသာေကာင့် စဉ်းစားေလ၏ ။
“ ငါ ဘာလို စိတ်လပ်ရှားေနရတာ လဲ”
ထိုစဉ် သူ၏ အာုံထဲသို တစ်စုံတစ်ရာ ဝင်ေရာက်လာ၏ ။ ထိုအရာသည်
လင်းယုန်ေကျာက် ြဖစ်၏ ။ သူသည် လင်းယုန်ေကျာက်ှင့် ပတ်သက်၍
အလွန်စိတ်လပ်ရှားေနမိ၏ ။
ထူးြခားဆန်းကျယ်၍ ေမှာ်ေအာင်သည် ဆိုေသာ လင်းယုန်ေကျာက်ကို
ရှာေဖွေနမိ၏ ။ လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်သည် သူ၏ အနီးတွင်ေနသည်
မဟုတ်ပါလား။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အာုံစူးစိုက်မရသြဖင့် လင်းယုန်ငှက်ကို ကည့်ရန်
ေတာင်ေစာင်းဆီသို ထွက်ခဲ့၏ ။ သူ၏ မျက်လုံးသည် မိုးေကာင်းကင်သိုသာ
ကည့်ေနမိ၏ ။
ထိုေနတွင် ေနလယ်စာကိုပင် မစားြဖစ်ဘဲ လင်းယုန်ငှက်ကိုသာ
ေစာင့်ကည့်ေနမိ၏ ။
ထိုေန ညေနေစာင်းေသာအခါ ေလဟုန်စီး၍ လာေသာ လင်းယုန်ငှက်ကို
ြမင်ေတွရ၏ ။ လင်းယုန်ငှက်သည် ေကာင်းကင်တွင် တစ်ေခါက်ပျံဝဲပီးမှ
ေတာင်ကီးရှိရာသို ပျံဝဲလာ၏ ။

လင်းယုန်ငှက်သည် အသိုက်ရှိရာသို ဆင်းလာသြဖင့် အင်ခွန်ေနာ်သည်
ေတာင်ေစာင်းမှ ြပတ်ကျလုနီးနီးတိုးကပ်၍ အသိုက်ရှိရာသို ကည့်ေလ၏ ။
သိုေသာ် လင်းယုန်ငှက် ဝဲပျံေသာ ေနရာသို
ေတာင်စွယ်ေတာင်တန်းများက တားဆီး ထားသြဖင့် မြမင်ေရေတာ့ေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်ကို တစ်ေနကုန်
ေစာင့်ကည့်ပီးကာမှ မေတွ ရသြဖင့် စိတ်ေလာ့လိုက်ေလ၏ ။
ေနာက်တစ်ေနတွင်လည်း လင်းယုန်ငှက်ကို ေစာင့်ကိ၍ ကည့်ရန်
ကိးစားြပန်၏ ။
သိုေသာ် မေနကကဲ့သို လင်းယုန်ငှက်အသိုက်ကို မှန်းဆ၍ မရေချ။
သူသည် တတိယေန တွင် လင်းယုန်ငှက်ကို ေစာင့်ကည့်ရန် အကံတစ်ခုရ၏ ။
ထိုအကံမှာ လင်းယုန်ငှက် ေရာက်မလာမီ ေတာင်စွယ်ကီးေပသို
ကိတင်ေရာက်ရှိေနရန် ြဖစ်၏ ။ သူ၏ အကံေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း
ေချာက်ကမ်းပါးထဲသို ထိုးထွက်ေနေသာ ေကျာက်စွက် ကီးေပသို တက်ရန်
မလွယ်ကူေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လိုဏ်ဂူသို ြပန်ပီး ကိးယူကာ
ေကျာက်စွယ်ကီးေပသို ေကျာက်တုံး ေလးေပသို ပစ်တင်ရန် ကိးပမ်း၏ ။
သိုေသာ် ကိးကို အကိမ်ကိမ် ပစ်ေသာ်လည်း ေကျာက်တုံးေလး၌
မချိတ်မိေချ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လင်းယုန်ငှက် ပျံဝဲေရာက်ရှိလာ၍ ထိုေနအတွက်
ရည်ရွယ်ချက်ကို စွန်လတ်လိုက်ရ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေနစဉ် ရက်ဆက် ေကျာက်စွန်းကို ကိးြဖင့် ချိတ်ရန်
ကိးစားေသာ်လည်း ေအာင်ြမင်မ မရေချ။

ထိုေကာင့် ေကျာက်စွန်းကို ကိးြဖင့် ပစ်ရန် မကိးစားေတာ့ဘဲ
ဝါးပင်တစ်ပင်ကို ခုတ်၍ ေကျာက်စွန်းေပသို တင်ရန် ကိးစား၏ ။
ဝါးပင်ကို ေကျာက်စွန်း၌ တင်ပီးေသာအခါ ဝါးတန်းေပမှ ေလာက်၍
ေကျာက်စွန်းသို ေလာက်ရန် ကိးစား၏ ။
သူသည် ကမ်းဘားပညာ သင်ယူစဉ်က ကိးတန်းေပတွင်
လမ်းေလာက်ေသာ အတက်ကို သင်ကားခဲ့သြဖင့် ေကျာက်စွန်းေပသို
အရာယ်မရှိဘဲ ေရာက်သွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကျာက်စွန်ေပသို ေရာက်သွားသြဖင့် လင်းယုန်ငှက်
အသိုက်သို ြပန်အလာကို ေစာင့်ေန၏ ။
ညေနေစာင်းေသာအခါ လင်းယုန်ငှက်သည် ေကာင်းကင်မှ ပျံဝဲလာပီး
အသိုက်ရှိရာသို ြပန်ဆင်းလာ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကျာက်တုံးေပတွင် ဝမ်းလျားေမှာက်၍
လင်းယုန်ငှက်ကို မျက်ေတာင် မခတ်တန်း စိုက်ကည့်ေလ၏ ။
ထိုအခါမှပင် လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်ရှိရာသို မှန်းဆိုင်ေလ၏ ။
လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်သည် ေတာင်၏ အလယ်ခန်တွင်
တည်ရှိေကာင်း မှတ်သားမိ ေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် အသိုက်ရှိရာသို စိတ်မှန်းြဖင့်
ေသချာစွာ မှတ်သားထားေလ၏ ။
သူသည် အသိုက်ေနရာကို သိရသြဖင့် ေကျာက်စွန်းမှ
ဝါးလုံးတန်းလမ်းေလာက်၍ ေတာင်ေပသို ြပန်ခဲ့၏ ။
ေနာက်တစ်ေနသို ေရာက်လင် ဝါးလုံးတန်းကို လမ်းေလာက်၍
ေကျာက်စွန်းေပသို ကူးသန်းေလ၏ ။
ထိုေနာက် ေကျာက်စွန်း၌ သံငုတ်များကို ိုက်၍

ေတာင်တက်သမားကဲ့သို ကိးများကို ချည်ေှာင်ေလ၏ ။
ပီးေနာက် ေတာင်ေအာက်သို တြဖည်းြဖည်း ဆင်းသွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ငှက် မရှိသည့်အချိန်ကို မှန်းဆပီး
အသိုက်ရှိရာသို ဆင်းသွားြခင်း ြဖစ်၏ ။
ေကျာက်စွန်းေပတွင် ရှိေသာ ကိးအေခွမကုန်မီ လင်းယုန်ငှက်၏
အသိုက်ကို ေရာက်ရှိရန် အေရးကီး၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကာက်မက်ဖွယ် ေချာက်ကမ်းပါးကီး ေအာက်သို
တေရွေရွ ဆင်းသက်ခဲ့ေလ၏ ။
ေအာက်သို ငုံကည့်လိုက်ေသာအခါ ေချာက်ကမ်းပါးေအာက်ရှိ
ေချာင်းကေလးကို ကိးမင်ေလးသဖွယ် ြမင်ေတွရ၏ ။
ေချာက်ကမ်းပါးေအာက်ရှိ ခင်းသည်
အသည်းထတ်ဖွယ်ေကာင်းလှသြဖင့် ေအာက်သို ငံ့မကည့်ဘဲ နားခို၍ တေရွေရွ
ဆင်းေလ၏ ။
သူသည် ေကျာက်ခွက်များ၊ လိုဏ်ေခါင်းများကိုလည်း ေသချာစွာ
ကည့်ေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် ကိးများကုန်သွားသြဖင့် အလွန်
စိတ်ပျက်သွားေလ၏ ။
သူ၏ ကိးေခွသည် ေပ ၃၀၀ ေကျာ် ရှည်လျား၏ ။ ယခု ေပ ၃၀၀
ေကျာ်ေအာက်သို ဆင်း လာသည်အထိ လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်ကို မေတွရေချ။
သူသည် အေပသို တစ်ကိမ် ြပန်တက်၍ ကိးများကို
ဆက်ရမည့်အေရးကို ေတွး၍ စိတ်ေမာလူေမာ ြဖစ်သွား၏ ။
သိုေသာ် ဆရာြဖစ်သူက ဇွဲရှိရန် အကိမ်ကိမ် သင်ကားေပးခဲ့သြဖင့်
စိတ်မပျက်ဘဲ ေတာင်ေပသို ြပန်တက်ခဲ့၏ ။

ေတာင်၏ တစ်ေနရာသို ေရာက်ေသာအခါ ေမာလွန်း၍
ေကာက်စွန်းတစ်ခုတွင် နားခိုေနမိ၏ ။
ထိုသို နားခိုရင်း ေကျာက်စွန်းအတွင်းရှိ အေမှာင်ထဲတွင် ထူးဆန်းေသာ
အသံကို ကားရ၏ ။ ထိုအသံေကာင့် အင်ခွန်ေနာ်သည် မျက်လုံးြပးသွားပီး
အတွင်းထဲသို စူးစိုက်ကည့်ေလ၏ ။
သူ၏ မျက်လုံများသည် အေမှာင်ထဲတွင် ကျင့်သားရသွားေသာအခါ
လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်ကို ေတွရ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် မေမာ်လင့်ဘဲ
ငှက်သိုက်ကို ေတွရသြဖင့် အလွန်ဝမ်းသာ သွား၏ ။
လင်းယုန်ငှက်၏ အသိုက်သည် လိုဏ်ေခါင်း၏ အတွင်း၌ ရှိသြဖင့်
ေကျာ်ပီး ေအာက်သို ဆင်းသွားြခင်း ြဖစ်၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည်
လိုဏ်ေခါင်းအတွင်းသို တိုး၍ ဝင်လိုက်၏ ။
လိုဏ်ေခါင်းေပါက်တွင် ဖုံးလမ်းေနေသာ အမိက်များကို
ဖယ်ရှားလိုက်ရာ ငှက်သိုက်ကို ေကာင်းစွာ ြမင်ေတွရ၏ ။
ငှက်သိုက်သည် ေကျာက်တုံးေကျာက်ခွက်ထဲတွင် တည်ရှိေန၏ ။
ငှက်သိုက်ထဲတွင် ငယ်ရွယ်ေသာ လင်းယုန်ငှက်ကေလးသုံးေကာင်ကို ေတွရှိေလ၏ ။
လင်းယုန်ငှက်ကေလးများသည် ြပးဝိုင်းေသာ မျက်လုံးများှင့်
အင်ခွန်ေနာ်ကို ကည့် ေန၏ ။
လင်းယုန်ငှက်၏ ှတ်သီးများသည် ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက
ေကာက်ေကွးြခင်း မရှိေကာင်း သတိြပမိ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် ငှက်သိုက်အနီးသို
တိုးကပ်၍ လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရှာေလ၏ ။
သူသည် လင်းယုန်ငှက်ကေလးများကားတွင် လက်ြဖင့် ှိက်၍
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရှာေဖွေလ၏ ။

သိုေသာ် လင်းယုန်ေကျာ်ကို မေတွဘဲ ငှက်ကေလးတစ်ေယာက်၏
ထိုးဆိတ်မကိုသာ ခံရ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို မေတွသြဖင့်
စိတ်ပျက်လက်ပျက်ြဖစ်သွားပီး လိုဏ်ေခါင်းထဲတွင် ထိုင်ေနမိ၏ ။
သူ၏ လက်ကို လင်းယုန်ငှက်ကေလး ကိုက်ခဲမိေသာေကာင့် ေသွးများ
တစက်စက် ကျေန၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် သူ၏ ဆရာ ေြပာြပခဲ့ေသာ
လင်းယုန်ေကျာက်အေကာင်းကို ြပန်ေြပာင်း ေတွးေတာေနမိ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရှိရန် အလွန်လဲယဉ်းသည်ဟု ဆို၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန် ငှက်ကေလးများကို စူးစိုက်ကည့်ေနစဉ်
လင်းယုန်ငှက်သည် ေကျာက်တုံးများကားသို ေြခြဖင့် ယက်ထုတ်ေနကသည်ကို
ေတွရ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် လင်ယုန်ငယ်၏ ေြခေထာက်မှ အညိေရာင်
ေကျာက်တုံးကေလးတစ်တုံး ေပထွက်လာ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် ထိုေကျာက်တုံးကေလးများကားတွင်
တိမ်ြမပ်ေနြခင်း ြဖစ်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကေလးကို
ကိုယ်တွယ်ကည့်လိုက်ရာ ေအးစက်ေသာ အထိအေတွကို ေလ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် အြခားေသာ ေကျာက်တုံးေကျာက်ခဲများှင့်
ကွဲြပားြခားနားြခင်း မရှိေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရှိေသာအခါ အသိုက်ထဲသို
ဝမ်းသာအားရ ြပန်ထွက်ခဲ့၏ ။

လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရှိသြဖင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ကံကမာများ
မိမိထံသို ေရာက်ရှိေတာ့မည်ဟု ယုံကည့်ေနမိ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် ေမှာ်တန်ခိုးစွမ်းအင်ရှိသည်ဟု ဆရာြဖစ်သူက
ေြပာြပခဲ့ဖူး၏ ။ ယခု လင်းယုန်ေကျာက် အစွမ်းထက်မထက် ကိုယ်တိုင်
စမ်းသပ်ရေပေတာ့မည်။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေတာင်ေပသို ခက်ခဲစွာ
ြပန်လည်တက်ေရာက်ရေသာ်လည်း လင်းယုန် ေကျာက်ကို ရရှိသြဖင့် ေမာပန်းသည်
မထင်ေချ။
သူသည် ေတာင်ေပသို ေရာက်ေသာအခါ ေတာင်ကမ်းပါးတွင်
ေြခပစ်လက်ပစ်လှဲ၍ လင်းယုန်ေကျာက်ကို အားပါးတရ ကည့်၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် အြခားေသာ ေကျာက်တုံးေကျာက်များှင့်
ြပင်ပပုံသာန်အရ မည်သိုမ ကွဲြပားမ မရှိေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို ကတီပါအိတ်ံှှ ကေလးထဲသို
ထည့်၍ လည်ပင်း၌ သားေရကိးှင့် ဆွဲထားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက် ကို ကည့်၍
“ ေမှာ်တန်းခိုးရှိတဲ့ ေကျာက်တုံးကို ငါ့လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားပီးပီ၊
ဒီေနကစပီး ေကာင်းမွန်တဲ့ ကံကမာေတွ ငါ့ဆီကို ေရာက်ေတာ့မယ်”
ဟု ကံးဝါးလိုက်ေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကို လည်ပင်း၌
ဆွဲထားသည့်အချိန်မှစ၍ ခွန်အား သတိများ ဝင်ေရာက်လာသည့်ှယ် ခံစားရ၏ ။
သူသည် လင်းယုန်ေကျာက်ကိုသာ ေနစဉ် ကည့်ေနသြဖင့်
စိတ်ေလ့ကျင့်ခန်းများှင့် ကိုယ်ခံပညာရပ်များကို ေလ့ကျင့်ြခင်း မရှိခဲ့ေချ။

အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကေလးများကို တရွရွ
ပွတ်သပ်ကည့်ရင်း
“ လင်းယုန်ေကျာက်ကေလးကိုရလို ကံေကာင်း မေကာင်းေတာ့ မသိဘူး၊
ေလာေလာဆယ်ေတာ့ ငါ့ရဲ ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ မလုပ်ြဖစ်လို ဦးေလးြပန်လာရင်
အဆူခံရေတာ့မယ်”
ဟု ေတွးေတာမိေလ၏ ။
ထိုေကာင့် လင်းယုန်ေကျာက်ကေလးကို ေမ့ထားရန် ကိးစားရန်
သမာဓိရရန် ေလ့ကျင့်ခန်းများကို ြပလုပ်ေန၏ ။
သိုေသာ် သမာဓိရရန် အခက်အခဲေတွေနသြဖင့်
သိုင်းေလ့ကျင့်ခန်းများကို ေလ့ကျင့်ြပန်၏ ။
အင်ခွန်ေနာင်သည် သိုင်းေလ့ကျင့်ခန်းြပန်ေသာ်လည်း ပညာရပ်၌
အာုံမစိုက်ိုင်ဘဲ ရှိေန၏ ။ လင်းယုန်ေကျာက် ရရှိသည့်အချိန်မှစ၍ မိမိစိတ်များ
ထိန်းချပ်မရေအာင် ြပန်ှံေနေကာင်း ေတွးမိ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် စိတ်မေြပာင်းအလဲြဖစ်ေစရန် စမ်းေရထဲသို ဆင်း၍
သိုင်းေလ့ကျင့် ေလ၏ ။
အတန်ကာေအာင် သိုင်းေလ့ကျင့်ပီးေနာက် စမ်းေချာင်းကေလး၌
ေရကူး၍ ေနမိ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်သည် ေရကူးရင်း စမ်းေချာင်းကေလး၏ အဆုံးသို
ေရာက်ရှိသွားေလ၏ ။
စမ်းေချာင်း၏ အဆုံးတွင် ေကျာက်ေဆာင်ေကျာက်တန်းများ
ကာဆီးထားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေရကူးရင်း ေအးြမလာသြဖင့် ေကျာက်ေဆာင်ေပသို
တွယ်ကပ်၍ တက်လိုက်၏ ။ ေကျာက်ေဆာင်ေပသို ေအာက်သိုပဲ့ကျလာသြဖင့်

ေြခေချာ်ကျလုမတက် ြဖစ်သွား၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ပဲ့ကျလာေသာ ေကျာက်တုံးေအာက်သို
ကည့်လိုက်ေသာအခါ အေရာင် ဝင်းလက်ေနေသာ အရာကို ြမင်၍
မျက်လုံးြပးသွားေလ၏ ။
သူသည် အေရာင်ဝင်းလက်ေနေသာ အရာကို လက်ြဖင့်
ှိက်လိုက်ေသာအခါ ေရဒဂါး တစ်ြပား ြဖစ်ေန၏ ။
ဤမ လူသူ အေရာက်အေပါက်နည်းပါးေသာ အရပ်ရှိ
ေကျာက်တုံးများေအာက်တွင် အဘယ်ေကာင့် ေရဒဂါးတစ်ြပား
ေရာက်ရှိေနသနည်း။
ေရဒဂါး၏ မျက်ှာြပင်တွင် ေဒါင်းတံဆိပ်ခပ်ှိပ်ထားသြဖင့်
ြမန်မာဘုရင် လက်ထပ်က ေရဒဂါးြဖစ်ေကာင်း သိရ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကျာက်တုံးေအာက်သို ဓားြဖင့် ေကာ်လိုက်ေသာအခါ
ေရဒဂါးများကို ထပ်မံေတွရှိရသြဖင့် ေကျာက်တုံးများကို ဓားြဖင့် တြဖည်းြဖည်း
ဖယ်ရှားေလ၏ ။
ထိုသို ဖယ်သွားေသာအခါ စဉ့်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ
အိုးငယ်ေလးတစ်လုံးကို ေတွရေလ၏ ။ ထိုအိုးထဲတွင် ေရဒဂါများကို ြပည့်လံေအာင်
ထည့်ထားေကာင်း ေတွရေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေရဒဂါးများထည့်ထားေသာ အိုးကို
ယူေဆာင်လိုက်ရင်း လည်ပင်း၌ ချိတ်ဆွဲထားေသာ လင်းယုန်ေကျာ်ကို သတိရ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ေဆာင်ထားလင် ေကာင်းေသာ ကံကမများ
ေရာက်ရှိလာိုင်သည် ဆို၏ ။ ယခု ေရဒဂါးအိုးေကာက်ရြခင်းသည်
လင်းယုန်ေကျာက်၏ အစွမ်းေပေလာ။ တိုက်ဆိုင်မ ေပေလာ မသိေချ။

အင်ခွန်ေနာ်သည် ေရဒဂါးကို လိုဏ်ဂူသို သယ်သွားပီး ထိုေရဒဂါးကို
သူ၏ ဆရာလူကီးအား ြပသရန် ကံစည်ထား၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် မိြပတွင် ေနထိုင်သူ မဟုတ်သြဖင့် ေရဒဂါးများကို
တက်မက်ြခင်း မရှိေချ။ လူသူ အေရာက်အေပါက်နည်းေသာ ှင်းဖုံးေတာင်တန်းတွင
်ေနထိုင်သူအတွက် ေရဒဂါး တစ်ြပားထက် ဓားတစ်လက်က ပိုတန်ဖိုးရှိ၏ ။
ေရဒဂါးအိုး ရရှိပီး ေနာက်တစ်ေနတွင် ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာ၏ ။
လူကီးသည် အင်ခွန်ေနာ်၏ အမအရာကို ကည့်၍
“ မင်းရဲ မျက်လုံးေတွက အရင်ကနဲ မတူဘူး၊
အေရာင်ေြပာင်းလဲေနတယ်၊ ေနာက်ပီး မင်းရဲ ကိုယ်ေရာင်ကလည်း နည်းနည်း
ေြပာင်းလဲေနတယ်၊ တည်ငိမ်မ မရှိဘူး၊ မင်းဟာ ငါ မရှိတုန်း ထူးြခားတဲ့
အေတွအကံတစ်ခုကို ရခဲတယ် ထင်တယ်၊ ငါ့အထင်ေတာ့ လင်းယုန်ေကျာက်ကို
မင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာေဖွေတွပီ ထင်တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းညိတ်၍
“ ဦးေလက ေတာ်ေတာ် အကင်းပါးတာပဲေနာ်၊ ဦးေလးကို ဘယ်ကိစမှ
ထိန်ဝှက်ထားလို မရပါလား”
ဟု ေြပာလိုက်ေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ မင်းရဲ ကိုယ်ေရာင် ေြပာင်းလဲမ ရှိေနတယ်ကွ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က
လင်းယုန်ေကျာက် အေကာင်းကို ငါ ေြပာြပေတာ့ မင်း သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ
ေတွရတယ်၊ ဒီကတည်းက လင်းယုန်ေကျာက်ကို မင်း ရေအာင် ရှာေဖွမယ်ဆိုတာ
ရိပ်စားမိတယ် ၊ ေနာက်ပီးေတာ့ မင်းရဲ အကျႌရင်ဘတ်ကို ကည့့်လိုက်ေတာ့
ေဖာင်းကွေနတာ ေတွရတယ်၊ ဒါေကာင့် လည်ပင်းမှာ လင်းယုန်ေကျာက်ကို
ဆွဲထားတယ် ဆိုတာလည်း သိလိုက်ရတယ်၊ လင်းယုန်ေကျာက်ဟာ

ေမှာ်တန်ခိုးရှိတယ်ဆိုပီး အေနာက်တိုင်း ေလာကီပညာရှင် ေတွ
အေတာ်လိုချင်ကတယ်၊ အဂလန်မှာေနတဲ့ လူေတွဟာ ကံမေကာင်း
မေကာင်းမလှဘူးလို ယုံကည်ခဲ့ရင် ေဗဒင်ဆရာဆီက လင်းယုန်ေကျာက်ကို
ငှားရမ်းပီး ခဏေဆာင်ထားေလ့ရှိတယ်၊ လင်းယုန်ေကျာက်ဟာ အကျိးေပးတဲ့လူကို
အေတာ့်ကို အကျိးေပးတယ်လို ကားဖူးတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းညိတ်၍
“ လင်းယုန်ေကျာက်ရဲ အစွမ်းလား၊ တိုက်ဆိုင်မလားေတာ့ မသိဘူး၊
ကျပ်ဘဝမှာ အလွန် ထူးြခားဆန်းကယ်တဲ့ ြဖစ်ရပ်တစ်ခု ြဖစ်ပွားခဲ့တယ်”
ဟု အစချီကာ ေကျာက်တုံးများေအာက်မှ ရရှိခဲေသာ
ေဒါင်းဒဂါးများအေကာင်းကို ေြပာြပ ေလ၏ ။ လူကီးက ေဒါင်းဒဂါးများကို ကည့်၍
“ ဘုန်းေဘာင်ေခတ် ေရဒဂါးေတွပဲ၊ ကုန်းေဘာင်ေခတ် ေရဒဂါးေတွဟာ
လူသူ အေရာက် အေပါက်နည်းတဲ့ ြမန်မာြပည် ေြမာက်စွန်းက လိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲကို
ဘယ်လို ေရာက်ေနသလဲ ဆိုတာ ေတွးရခက်တယ်၊ ငါ့ အထင်ေြပာရရင်ေတာ့ ဒီ
ေရဒဂါးေတွဟာ နယ်စပ်ေဒသက ဓားြပေတွ လာပီး ြမပ်ှံထားခဲ့တာ ြဖစ်ိုင်တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ နယ်စပ်ေဒသက ဓားြပေတွက တိုင်းရင်းသားေတွကို
အလွန်ဒုကေပးတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ကုန်းေဘာင်ေခတ် ေလာက်တုန်းက ဓားြပေတွ
ရှိိုင်ပ့ါမလား”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ ရှိိုင်တာေပါ့ကွာ၊ အဲဒီ တုန်းက ပါးစပ်ရာဇဝင်ေတွ အခိုင်မာရှိတယ်၊
ြမန်မာဘုရင်ေတွေရာ၊ ဗိတိသ အစိုးရပါ နယ်စပ်ေဒသကို ေဝးလံေခါင်သီးလွန်းလို
အုပ်ချပ်ေရးအာဏာ လက်လှမ်းမမီဘူးကွ၊ ဒါေကာင့် ငါထင်တာ ြဖစ်ိုင်ပါတယ်၊

ေရဒဂါးေတွဟာ နယ်စပ်ေဒသ လူဆိုးေတွရဲ ပစည်းေတွ ြဖစ်ိုင်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့
ှစ်ေပါင်းများစွာက ဆိုေတာ့ ပိုင်ရှင်မဲ့ြဖစ်ေနပီေပါ့ကွာ၊ မင်းယူပီး သုံးစွဲခွင့် ရှိတယ်၊
လှဒါန်းခွင့်ရှိတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းခါယမ်း၍
“ ေရဒဂါးေတွေတွေပမဲ့ ကျပ်အတွက် ဓားတစ်ေချာင်းေလာက်
အသုံးမဝင်ပါဘူးဗျာ၊ ဒါေကာင့် ကျပ် မလိုချင်ပါဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ အရင်တုန်းကေတာ့ ေရးဂါးေတွဟာ မင်းအတွက် မလိုအပ်ပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ မင်းအတွက် လိုအပ်ေနပီကွာ၊ ေရဒဂါးေတွကို သိမ်းထားရမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
လူကီး၏ စကားေကာင့် အင်ခွန်ေနာ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ ကျပ်အတွက် ေရဒဂါးေတွ လိုအပ်ေနပီ ဟုတ်လား၊ ဘာြဖစ်လိုလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ ငါ တိဘက်ြပည်ကို ြပန်ေတာ့မယ်၊ မင်းလည်း လူေလာကထဲကို
ဝင်ရမယ်၊ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ေတွကို လုပ်ရမယ်၊ မင်း
ဘဝေနာက်ေကာင်းေတွကို ငါ ေြပာြပဖို အချိိန်တန်ပီ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီးထံမှ မထင်မှတ်ေသာ စကားကို ကားရသြဖင့်
အလွန်အံ့ဩသွားပီး
“ ဦးေလး ေြပာတာ အံ့ဩဖို ေကာင်းလိုက်တာ၊ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်
ဘာြဖစ်လို တိဘက်ကို ြပန်ရမှာတုန်း ”

ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ မင်းနဲငါ ြပန်ပီး ဆုံေတွဦးမှာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ
ေတွမလဲဆိုတာ ငါ မခန်မှန်း ိုင်ဘူး၊ တိဘက်ကို ြပန်ဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်ရတာ က ငါ့ရဲ
ဆရာမကီး ေနမေကာင်းလိုကွ၊ ဒါေကာင့် ှင်းဖုံးေတာင်တန်းမှာ ငါ ဆက်ေနဖို
မသင့်ေတာ်ဘူး၊ ငါ ြပန်ေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် သူ၏ တစ်သက်တွင်
တစ်ကိမ်တစ်ခါမ မကားဖူးေသာ စကားကို ကားရသြဖင့်
“ ဆရာမကီး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ၊ ကျပ်ကို ရှင်းြပပါဦး”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက အေဝးဆီသို ေငးကည့်၍
“ ဒီအေကာင်းေတွကို ငါရှင်းြပဖိုအတွက် ငါ့ဘဝေနာက်ေကာင်းကို
အရင်ေြပာြပမှ ြဖစ်မယ်၊ ဆရာမကီး ေနထိုင်မေကာင်းြဖစ်ေနတယ် ဆိုတာကေတာ့
ဝိာဉ်လင့်တဲ့အတက်ပညာနဲ တိဘက်ကို ြပန်သွားရင်း သိခဲ့ရတာ ကွ၊ ငါဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ေပါင်းများစွာကတည်းက သိာဉ်လင့်တဲ့ အတက်ပညာကို
တက်ကမ်းခဲ့တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဝိာဉ်လင့်တဲ့အခါ ငါ့ရဲခာကိုယ်နဲ ဝိာဉ်ကို
ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ေငွကိးကေလး ြပတ်ေတာက်သွားမှာ စိုးလို ဝိာဉ်မလင့်ရဲတာ
ကာပီ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ဝိာဉ်လင့်ေသာ အတက်ပညာကို တိဘက်လူမျိး ေလာကီပညာရှင်များ
ေကာင်းစွာ တက်ကမ်းက၏ ။
တိဘက်လားမား ဘုန်းေတာ်ကီးများသည် ုပ်ခာကိုယ်မှ
ဝိာဉ်ထွက်သွားပီး မိမိသွားလိုရာ အရပ်ကို လှည့်လည်ိုင်၏ ။
လားမားဘုန်းကီးများသည် ဝိာဉ်လင့်ေသာ အတက်ှင့်

ေဝးကွာေသာအရပ်များသို လှည့်လည်သွားလာတက်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ဝိာဉ်လင့်ေသာ အတက်ပညာကို
အလွန်စိတ်ဝင်စားသြဖင့် သင်ြပေပးရန် ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း သူ၏ ဆရာက
သင်ကားခွင့် မရှိဟုဆိုကာ ြငင်းပယ်ခဲ့၏ ။
သူ၏ ဆရာက ဆက်လက်၍ အတိတ်ဇာတ်ေကာင်းကို ေြပာြပြပန်၏ ။
“ ငါဟာ တိဘက်ြပည်မှာ ေနတုန်းက လားမားဆရာေတာ်ကီးတစ်ပါးရဲ
ေကျာင်းမှာ ဘုန်းကီးေကျာင်းသား ြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ဆရာကီးက
ေလာကီပညာအတက်မျိးစုံကို တက်ကမ်းတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ငါတိုလို
ဘုန်းကီးေကျာင်းသားအဆင့်ရှိတဲ့ လူေတွ သင်ယူဖို မြဖစ်ိုင်ဘူး၊ ဒီေတာ့ ငါက
ဆရာေတာ်ကီးရဲ လပ်ရှားမေတွကို တိတ်တခိုးေချာင်းကည့်ပီး သင်ယူဖို
ကိးစားခဲ့တယ်၊ ဒါေပမဲ့ တစ်ေနမှာ ငါ ကံဆိုးချင်ေတာ့ ဆရာေတာ်ကီးရဲ
လက်ေထာက်ဂိုဏ်းချပ်ကက ငါေချာင်း ကည့်ေနတာကို သိသွားခဲ့တယ်၊ တိဘက်မှာ
ပညာရပ်တစ်ခုကို ခိုးပီး သင်ယူရင် အြပစ်အလွန် ကီးတယ်၊ ေကျာင်းက ချက်ချင်း
ထုတ်ပစ်တာ ခံရတယ်၊ လားမားဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းတိုက် တစ်တိုက်က
ထုတ်ပစ်တာ ခံရပီဆိုရင် ေနာက်ထပ် ေကျာင်းေတွ အေတာ်များများက
ဒီေကျာင်းသားကို လက်မခံေတာ့ဘူး၊ ငါဟာ တိဘက်မှာ အလွန်နာမည်ကီးတဲ့
ဆက်ပိုရိဆိုတဲ့ ေကျာင်းေတာ်မှာ ေကျာင်းသားြဖစ်ဖို ပင်ပန်းဆင်းရဲခံပီး
ကိးစားခဲ့ေပမဲ့ မေအာင်ြမင်ခဲ့ပါဘူး၊ ငါဟာ ေကျာင်းေတာ်ေရှမှာ သုံးရက်တိတိ
ဒူးေထာက်ပီး ငါ့ရဲ ဇွဲလုံလကို ကိက်ှစ်သက်ေပမဲ့ ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းက
စည်းကမ်းေဖာက်ဖျက်လို ှင်ထုတ်ထားရတဲ့ ေကျာင်းသားကို လက်မခံ ချင်ဘူး၊
ငါဟာ သုံးရက်ြပည့်လို ေကျာင်းေတာ်က လက်မခံမှန်းသိတဲ့အခါ
ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်၊ စိတ်ထိခိုက်တဲ့ဒဏ်နဲ ေမ့ေြမာသွားခဲ့တယ်၊ ငါ
သတိရလာေတာ့ ငါ့ နံေဘးမှာ အလွန်ေချာမာလှပတဲ့ အသက်ငါးဆယ်ဝန်းကျင်
အမျိးသမီးကီးတစ်ေယာက်ကို ေတွရတယ်၊ သူနာမည်က ကာပန်းေဒဝီတဲ့၊ သူဟာ

ေနာက်ေတာ့ ငါ့ရဲ ေကျးဇူးရှင် ဆရာမကီး ြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ကာပန်းေဒဝီဟာ
ေလာကီပညာနဲ ကိုယ်ခံပညာေတွကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ေအာင် ေလ့လာထားတဲ့
အမျိးသမီး ကီးပဲ၊ သူရဲဖခင်ဟာ တိဘက်နန်းတွင်းက အမတ်ကီးတစ်ပါးပဲ”
ဟု ေြပာရင်း သူ၏ စကားကို ခဏရပ်ကာ ေရေွးကမ်းကို
ေသာက်ေလ၏ ။ ပီးေနာက် ဆက်လက်၍
“ ကာပန်းေဒဝီဆိုတဲ့ အမျိးသမီးကီးဟာ ေပါတလနန်းေတာ်မှာ
အရည်အချင်းရှိလို အလွန်ထင်ရှားတယ်၊ ကာပန်းေဒဝီကို ငါတို ိုင်ငံရဲ
ေခါင်းေဆာင် အတွင်းေတာ်ကီး ကိုယ်တိုင် ေြမာက်စားထားလို အင်မတန်
ထင်ရှားေကျာ်ကားတယ်၊ ကားပန်းေဒဝီဟာ လားမားဘုန်းေတာ် ကီးေတွရဲ ေရှမှာ
ဇွဲလုံလ အစွမ်းသပ်ခံေနတဲ့ ငါ့သတင်းကို ရတယ်၊ ဒါေကာင့် ကိုယ်တိုင်လာ ကည့်ပီး
ကယ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်၊ ဒီအချိန်ကစပီး ငါဟာ ဆရာမကီးရဲ တပည့်ရင်း
ြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ဆရာမကီးဟာ ေကျာင်းေတာ်ေတွ မှာ တန်ခိုးဩဇာြပေနတဲ့
လားမားဘုန်းကီးအချိကို မှစ်သက်ဘူး၊ ဒါေကာင့် ငါ့ကို တပည့်အြဖစ် ေမွးစားပီး
ေလာကီပညာအမျိးမျိးကို သင်ြပေပးခဲ့တယ်၊ ကိုယ်ခံပညာကိုလည်း
ကမ်းကျင်ေအာင် ေလ့ကျင့်ေပးတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က စိတ်လပ်ရှားဟန်ြဖင့်
“ ဒါဆိုရင် ဂမီရပညာရှင် ဆရာမကီးက ဦးေလးရဲ ေကျးဇူးရှင်
ဆရာအရင်းေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ သိပ်ဟုတ်တာေပါ့ကွာ၊ ဆရာကီးရဲ ေကျးဇူးေတွ ငါ့တစ်သက်မှာ
ဆပ်လို ေတာင်မကုန် ိုင်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့ရဲ ကံကမာကိုက ဆိုးပါတယ်၊
ေကျးဇူးရှင်ဆရာမကီးရဲ မုန်းတီးနာကည်းြခင်းကို ခံလိုက်ရြပန်တယ်၊
ဆရာမကီးမှာ အလွန်ရှား ပါးတဲ့ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းပင်တစ်ပင် ရှိတယ်၊ အဲဒီ

ဂမုန်းပင်ဟာ အလွန်ရှားပီး အှစ်တစ်ရာမှာ တစ်ပင်ေတွဖို မလွယ်ဘူး၊
ဆရာမကီးဟာ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းပင် တစ်ပင်ကို နဝရတ်ကိုးပါးနဲ စိမ်ထားတဲ့ေရနဲ
ေနစဉ် သွန်းေလာင်းေပးရတယ်၊ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းပင်ဟာ ရှားပါးသေလာက်
စိုက်ပျိးဖိုလည်း အလွန်ခက်တယ်၊ ဂမုန်းကို ေနထွက်ကာနီးမှ ေနစဉ်
ေရသွန်းေလာင်း ေပးရတယ်၊ ေရေလာင်းဖို တစ်ရက်ပဲ ပျက်ကွက်ရင် ဂမုန်းပင်
ေသသွား ိုင်တယ်၊ ဒါေကာင့် ဆရာမကီးဟာ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းပင်ကို ေနစဉ်
မပျက်မကွက် ေရသွန်းေလာင်း ရတယ်၊ တစ်ေနေတာ့ ဆရာမကီးဟာ အီဂျစ်ြပည်မှာ
ြပလုပ်တဲ့ ေလာကီပညာအစည်းအေဝးကို တက်ေရာက်ဖို ြဖစ်လာတယ်၊
ဆရာမကီးဟာ အီဂျစ်ြပည်ကို မသွားမြဖစ်သွားရေပမဲ့ သူရဲ ဂမုန်းပင်ကို
စိတ်မချဘူး၊ ခရီးထွက်ကာနီးမှာ ဂမုန်းပင်ကို ေနစဉ်မပျက် ေရသွန်းေလာင်းဖို ငါ့ကို
အကိမ်ကိမ်အထပ်ထပ် မှာကားခဲ့တယ်၊ ငါလည်း ဆရာမကီး ထွက်သွားတဲ့ေနာက်
ဂမုန်းပင်ကို အထူးဂုစိုက်ပီး ေစာင့်ကပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာမကီးဟာ
အီဂျစ်ြပည်ကေန အချိန်မီ ြပန်မေရာက်ခဲ့ဘူး၊ ဒီလိုနဲ တိဘက်ိုင်ငံရဲ
နကတ်သဘင်ပွဲနဲ ကံဆုံရတယ်၊ နကတ်သဘင်ပွဲ ကျင်းပမဲ့ ေနမှာ မီးထွန်းပွဲေတာ်
ကျင်းပေလ့ရှိတယ်၊ မီးထွန်းပွဲေတာ်ညမှာ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီး ကိုယ်တိုင်
မိေတာ်အှံ လှည့်လည်ပီး အေကာင်းဆုံး မီးထွန်းိုင်တဲ့ လူကို ဆုေပးေလ့ရှိတယ်၊
အဲဒီ ညမှာ လာဆာမိေတာ် တစ်ခုလုံး ေထာပတ်ဆီမီးခွက်ေတွနဲ စည်စည်ကားကား
ရှိေနတက်တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုေနာက် လူကီးက ဆက်လက်၍
“ လာဆာမိေတာ်များေနတုန်းက ငါနဲ အလွန်ခင်တဲ့ တန်ပုဆိုတဲ့
သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက် ရှိတယ်၊ တန်ပုဟာ အလွန်ဆင်းရဲွမ်းပါးေပမဲ့
စိတ်သေဘာထား ြဖစင်တယ်၊ တန်ပုဟာ မီးပုံကေလးေတွ လုပ်တဲ့ေနရာမှာ
အလွန်ထူးခန်တယ်၊ မီးထွန်းပွဲေတာ်ညေတွမှာ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီး ေပးတဲ့ ဆုကို
ှစ်စဉ်ရတက်တယ်၊ အရင်ှစ်ေတွတုန်းက မီးထွန်းပွဲေတာ်မှာ ရမဲ့ဆုကို ဘယ်သူမှ

စိတ်မဝင်စားကဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ှစ်မှာေတာ့ မီးထွန်းပွဲေတာ်မှာ ဆုရတဲ့လူကို
ေပါတလ နန်းေတာ်ကို ေခသွားမယ်လို ေကာ်ြငာထားတယ်၊ ဒါေကာင့်
မီးထွန်းပွဲေတာ်မှာ ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ဖို တစ်မိလုံးက လူငယ်ေတွ
စိတ်အားထက်သန်ကတယ်၊ ေပါတလနန်းေတာ်မှာ ေနထိုင်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင်
လူငယ်တစ်ေယာက်အတွက် အခွင့်အေရးေတွ အများကီးရှိတယ်၊ ဒါေကာင့်
မီးပုံးပိင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပိင်မဲ့လူဟာ ကိုယ်တိုင်မီးပုံး လုပ်တက်ရတယ်၊ ငါ့ရဲ သူငယ်ချင်း
တန်ပုနဲ ရင်းှီးသူေတွကေတာ့ ဒီှစ် မီးပုံးပိင်ပွဲမှာ အိုင်ရဗိုလ်စွဲမယ်လို
ယုံကည်ကတယ်၊ တန်ပု လည်း မီးပုံးပိင်ပွဲမှာ အလွန်အိုင်ရချင်တယ်၊ ဒါေကာင့်
အရင်ှစ်ေတွထက် အများကီး ပိုပီး ကိးစားခဲ့တယ်”
ဟု ေြပာရင်း ေတာင်ဆတ်ေရြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ ေရဘူးထဲမှ
ေရတစ်ခွက်ကို ေသာက်ေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ ဘဝေနာက်ေကာင်းကို စိတ်ဝင်စားစွာ
နားေထာင်ေနေလ၏ ။ လူကီးက ဆက်လက်၍
“ မီးထွန်းပိင်ပွဲ ကျင်းပမဲ့ ရက်နီးေတာ့ တစ်မိလုံးက မီးပုံးေတွထဲမှာ
တန်ပုရဲမီးပုံးနဲ ေငွေကးချမ်းသာတဲ့ ကုန်သည်ကီး တစ်ေယာက်ရဲသား
မီးပုံးေတွဟာ အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေနတယ်၊ ဒါေကာင့် မီးပုံးနဲ ပတ်သက်ပီး
ကမ်းကျင်တဲ့ လူေတွ က သူတို ှစ်ေယာက်ပဲ အိုင်ရမယ်လို ယုံကည်ကတယ်၊
ကုန်သည်ကီးဟာ သူသားရဲ မီးပုံးေတွဟာ ပထမစွဲပီး ေပါတေလနန်းေတာ် ထဲကို
ေရာက်ေစချင်တယ်၊ ဒါေကာင့် လူဆိုးလူမိုက်ေတွငှားပီး တန်ပုရဲ မီးပုံးေတွကို
ဖျက်ဆီးဖို ကိးစားခဲ့တယ်၊ တန်ပုဟာ အာရာယ်နဲ ကံလို အားကိုးရမဲ့ ြဖစ်ပီး ငါ့ကို
အကူအညီေတာင်းခဲ့ တယ်၊ ငါဟာ မတရားအိုင်ကျင့်တာကို ရွံမုန်းတဲ့အတွက်
မီးပုံးေတွကို ငါကိုယ်တိုင်ေစာင့်ကပ်ပီး ေနခဲ့တယ်၊ မီးပုံးေတွကို ဖျက်ဆီးဖို
ေရာက်လာတဲ့ လူဆိုးေတွနားမှာ ငါ ကိုယ်တိုင်ေစာင့်ကပ် ေနတဲ့အတွက်
ဖျက်ဆီးလိုမရခဲ့ဘူး၊ ဒီလိုနဲ မီးပုံးပိင်ပွဲ ကျင်းပမဲ့ရက်ကို ေရာက်လာခဲ့တယ်၊

ကုန်သည်ကီးတို လူစုဟာ မီးပုံးေတွကို ဖျက်ဆီးလိုမရတဲ့အတွက် ကျိတ်မိုင်ခဲမရ
ြဖစ်ခဲ့တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ဆက်လက်၍
“ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ကုန်သည်ကီးရဲ တပည့်ေတွဟာ တန်ပုကို
ပိင်ပွဲမဝင်ိုင်ေအာင် တိတ်တဆတ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်၊ ငါဟာ တန်ပုကို
ဖမ်းသွားမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာ အချိန်အေတာ် ေှာင်းေနပီ၊ ပိင်ပွဲဝင်ဖို
အေတာ်နီးကပ်ေနပီ၊ ညေမှာင်ရီသန်းစအချိန်ကို ေရာက်ေနပီ၊ ငါဟာ
လာဆာမိေတာ်အှံ တန်ပုကို လိုက်ရှာခဲ့တယ်၊ ကုန်သည်ကီးတပည့်ေတွနဲ
ဘုန်းကီးေကျာင်း ပျက်ကီးမှာ တိုက်ခိုက်ပီး တန်ပုကို ကယ်တင်လာခဲ့တယ်၊
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးဟာ လာဆာမိအှံကို လှည့်လည်ပီး မီးပုံးပိင်ပွဲကို
စစ်ေဆးေနပီ၊ လာဆာမိေတာ်က လူေတွဟာ တန်ပုတစ်ေယာက် မီးပုံးပိင်ပွဲဝင်ဖို
မြပင်ဆင်ေသးတဲ့အတွက် အ့ံဩေနကတယ်၊ တန်ပုရဲ မခမ်းနားတဲ့
တဲအိမ်ကေလးေရှမှာ မီးပုံးကည့်ဖို လူေတွ အများကီး ေရာက်ေနကတယ်၊
ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးရဲ ြမင်းသည်ေတာ်ေတွဟာ တန်ပုတို အနီးကို ေရာက်ေနပီ၊
ငါနဲတန်ပုဟာ ပိင်ပွဲဝင်ဖို အချိန်မီ ေြပးလာကတယ်၊ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကလည်း
ပိင်ပွဲဝင် မီးပုံးေတွ စစ်ေဆးဖို တြဖည်းြဖည်း ေရာက်လာကတယ်၊ ငါတိုဟာ
တန်ပုရဲ အိမ်ကေလးကို အချိန်မီကေလး ေရာက်လာခဲ့တယ်၊ အိမ်ကို ေရာက်ေတာ့
မီးပုံးကေလးေတွကို ကမန်းကတန်း အိမ်ေရှထုတ်ပီး ပိင်ပွဲ ဝင်ဖို စီစဉ်ရတယ်၊
တန်ပုရဲ မီးပုံးေတွကို ကည့်ချင်လို လာေစာင့်ေနတဲ့ လူေတွဟာ ငါတိုကို
ဝိုင်းဝန်းကူညီကတယ်၊ ငါတိုဟာ မီးပုံးစေတွကို အြမန်ဆုံး ေနရာချပီး မီးေတွ
လိုက်ထွန်းတယ်၊ မီးေတွ အားလုံး ထွန်းညီအပီးမှာ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးရဲ ြမင်းဟာ
တန်ပုရဲ အိမ်ငယ်ေလးေရှကို ေရာက်လာတယ်၊ အဲဒီ အချိန်မှာ မီးပုံေလးေတွ
ထွန်းညိထားတာ အလွန်လှပေနပီ၊ မီးပုံးကေလး ေတွရဲ အြမင်မှာ
ကာရွက်သာန်ေတွနဲ ဝိုင်းရံထားလို ကိုယ်ေတာ်ြမတ်ကီးက အလွန်သေဘာ

ကျသွားတယ်၊ ေနာက်ေတာ့ တန်ပုကို အေကာင်းဆုံး မီးပုံးလုပ်ိုင်သူအြဖစ်
သတ်မှတ်ခဲ့တယ်၊ တန်ပု ပထမမှန်းသိလို လာေရာက်ကည့်သူေတွဟာ
ဝမ်းသာအားရ လက်ခုပ်တီးခဲ့တယ်၊ အဲဒီ ညက တန်ပုရဲ ြခံထဲကို လူေတွ အများကီး
ဝမ်းသာအားရ ေရာက်လာကတယ်၊ သူတိုဟာ စားေသာက်ဖွယ်ရာေတွကို
ကိုယ်စီယူေဆာင်လာခဲကတယ်၊ တန်ပုဟာ ေပျာ်ရင်လွန်းလို တိဘက် ဘီယာေတွကို
ေသာက်တယ်၊ ြခံထဲမှာ ကခုန်တယ်၊ စားေသာက်ဖွယ် ရာေတွကိုလည်း တစ်ဝကီး
စားတယ်၊ ငါ့ကိုလည်း ေကျးဇူးရှင်တစ်ေယာက်လို သတ်မှတ်ပီး
စားေသာက်ဖွယ်ရာေတွ ေကးတယ်၊ တိဘက်ဘီယာေတွ အတင်းတိုက်တယ်၊ ငါဟာ
တန်ပုနဲအတူ ဝမ်းသာလွန်းလို ေသရည် ေသရက်ကို အတင်းတိုက်တယ်၊ ငါဟာ
တန်ပုနဲအတူ ဝမ်းသာလွန်းလို အကီးမားဆုံး မှားယွင်းမ ကီး ြဖစ်ခဲ့တယ်၊
မနက်ေနထွက်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ရာမိုးခဲ့ဘူး၊ ဒါေကာင့် ဆရာမကီးရဲ ှစ်တစ်ရာ
ဂမုန်းကို ေရေလာင်းဖို ေနာက်ကျသွားခဲ့တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် စိတ်လပ်ရှားဟန်ြဖင့် လူကီးကို
ကည့်လိုက်ေလ၏ ။
လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ ငါ အိပ်ရာိုးတဲ့အချိန်မှာ ေနအေတာ်ြမင့်ေနပီ၊ ငါဟာ
အိပ်ရာိုးိုးချင်း ှစ်တစ်ရဂမုန်း ကို ေရေလာင်းဖို သတိရပီး အိပ်ေနရာက
ခုန်ထခဲ့တယ်၊ ေနာက်ေတာ့ တန်ပုရဲ ေနအိမ်ကေန ဆရာမကီးရဲ အိမ်ကို
ေြခကုန်သုတ်ပီး ေြပးခဲ့တယ်၊ ငါဟာ ေမာလွန်းလို ရင်ကွဲမတက်ြဖစ်ေနေပ မဲ့
လုံးဝမရပ်နားရဲဘူး၊ အိပ်ကို ေရာက်ေတာ့ ေရတစ်ခွက်ကို ေြပးခပ်ပီး
ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို ေလာင်းချလိုက်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းဟာ
ေနထွက်ပီးမှ ေရေလာင်းတဲ့အတွက် ညိးွမ်းကျသွားပီး ငါဟာ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းရဲ
အေြခအေနကို ကည့်ပီး အလွန်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်၊ ဆရာမကီး ြပန်လာရင်
ငါ့ကို အကီးအကျယ် ဆူပူကိမ်းေမာင်းေတာ့မှာပဲလို ေတွးမိတယ်၊ အဲဒီ တုန်းက

စိတ်ထိခိုက်လွန်းလို လူေလာကကီးမှာေတာင် အသက်ရှင်ချင်စိတ် မရှိေတာ့ဘူး၊
ငါ့ဘဝမှာ အမှားတစ်ရပ်ေကာင့် ဒုကဆင်းရဲြဖစ်ခဲ့ရတယ်၊ ဆရာကီး
ြပန်လာတဲ့အချိန်မှာ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်း ေသဆုံးေကာင်း သိလိုက်ေတာ့ မူးေမ့ပီး
လဲကျသွားတယ်၊ ဆရာမကီး ြပန်သတိရလာေတာ့ ငါက အူးအန်
ေတာင်းပန်ခဲ့တယ်၊ ဒါေပမယ့် ဆရာမကီးကေတာ့ ငါ့ကို မုန်းတီးနာကည်းလွန်းလို
စကား မေြပာေတာ့ပါဘူး”
ဟု ေြပာရင်း သူ၏ စကားကိုရပ်၍ ေရတစ်ငုံ ေသာက်ေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကားကို စာနာဟန်ြဖင့် နားေထာင်ေနမိ၏
။
“ ငါဟာ ဆရာမကီးအတွက် အလွန်စိတ်ထိခိုက်ခံစားရတယ်၊ ငါ့ရဲ
မိုက်ြပစ်အတွက် ယူကျံးမရ ြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ေနာက်ေတာ့ ငါ့ကို အြပစ်ဒဏ်ခတ်ဖို
ဆုံးြဖတ်ခဲ့တယ်၊ ဒီအြပစ်ဒဏ်ကေတာ့ ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေတွဆီကို သွားပီးေတာ့
ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းကို မရ ရေအာင် ရှာမယ်၊ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းကို မရရင်
ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေတွဆီက ြပန်မလာေတာ့ဘူးလို ဆုံးြဖတ်တယ်၊ ငါ့ရဲ ဆုံးြဖတ်
ချက်ကို ဆရာမကီးကို ေြပာြပေတာ့ ဆရာမကီးက အေကာင်းမြပန်ဘူး၊
ဆရာမကီးဟာ ငါ့ကို စကားမေြပာိုင်ေလာက် ေအာင် မုန်းတီးနာကည်းေနပီေလ၊
ဒီလိုနဲ ငါလည်း တိဘက်ြပည်ကေန ြမန်မာြပည်ေြမာက်ဖျား
ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေတွဆီကို ေရာက်ခဲ့ရတာ ပဲ၊ အခုဆိုရင် ငါဟာ ှင်းဖုံး
ေတာင်တန်းေတွမှာ လှည့်လည်ေနတာ ှစ်ေပါင်း ှစ်ဆယ်နီးပါး ရှိပီ၊ ဒါေပမဲ့
ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်း ကိုေတာ့ ဒီေနအထိ မေတွေတာ့ပါဘူး၊ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းဟာ
အလွန်ရှားပါးတဲ့ ေဆးပင်ြဖစ်လို အလွယ်တကူ မေတွိုင်ဘူးဆိုတာ ငါ သိပါတယ်၊
ဒါေပမဲ့ ငါ့အြပစ်နဲငါ မေတွ ေတွေအာင် ရှာရမှာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။

အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကားကို ငယ်စဉ်ဘဝမှစ၍
ပထမဦးဆုံးအကိမ် ကားဖူးသြဖင့် စိတ်အားထက်သန်စွာ နားေထာင်ေနမိ၏ ။
လူကီး၏ ဘဝေနာက်ေကာင်းသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်
ေကာင်းလှ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က လူကီးမျက်ှာကို ကည့်၍
“ မင်းရဲ ဘဝကလည်း ငါ့ဘဝလို စိတ်ဝင်စားဖို ေကာင်းပါတယ်၊
နာကည်းေကကွဲဖိုလည်း အလွန်ေကာင်းတယ်၊ မင်းဘဝမှာ ေရှဆက်ပီး
စွန်စားခန်းေတွ အများကီး ဖွင့်ရဦးမယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် သူဘဝေနာက်ေကာင်းကို
အလွန်သိချင်သွားေလ၏ ။
လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ မင်းနဲငါ စတင်ဆုံေတွခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မင်းရဲ အသက်ဟာ ှစ်
ှစ်သားေလာက်ရှိေနပီ၊ အဲဒီ ေနက ငါဟာ ေဆးပင်ေတွရှာဖို ထွက်လာရင်း
စမ်းေချာင်းကေလးအနီးကို ေရာက်ခဲ့တယ်၊ စမ်းေချာင်းမှာ ေရေသာက်ရင်း
လဲကျေမ့ေြမာေနတဲ့ လူတစ်ေယာက်ကို ေတွရတယ်၊ သူရဲ အနားမှာ ဗိုက်ဆာလို
ငိုယိုေနတဲ့ မင်းကို ေတွရတယ်၊ ငါဟာ အိတ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ငါးကင်ေတွကို မင်းကို
ေကးလိုက်ေတာ့ အငိုတိတ်သွားတယ်၊ ပီးေတာ့ လဲကျေမ့ေြမာေနတဲ့လူကို
ြပစုခဲ့တယ်၊ သူရဲ ခာကိုယ်မှာ ြပင်းထန်တဲ့ ဓားဒဏ်ရာတစ်ချက် ရထားတယ်၊
သူကို တန်ခိုးရှင်ေတွ ဆင်းကု ရင်ေတာင် လူြပည်မှာ အသက်မရှင်ေတာ့ဘူး၊ ဒါေပမဲ့
ငါ့ရဲအစွမ်းထက်တဲ့ေဆးေတွေကာင့် သူဟာ သတိြပန်လည်လာတယ်။ သူဟာ
တိုင်းရင်းသား ေခါင်းေဆာင် ဒူဝါတစ်ေယာက်ရဲ သစာရှိ ကန်ယုံကီးပဲ၊ မင်းဟာ
ဒူဝါရဲ တစ်ဦးတည်းေသာ သားကေလးပဲ၊ မင်းရဲ အစ်ကိုကေတာ့ အခါလည်
သားေလာက်မှာပဲ ေသဆုံးခဲ့ရတယ်”

ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် မိမိ ဘဝဇာတ်ေကာင်းကို
စိတ်လပ်ရှားစွာ နားေထာင် ေနမိ၏ ။
သူသည် တိုင်းရင်းသားေခါင်းေဆာင် ဒူဝါတစ်ေယာက်၏ သားမှန်း
ေကာင်းစွာသိခွင့်ရ ေလ၏ ။ လူကီးက ဆက်လက်၍
“ မင်းရဲ အေဖနာမည်က ဒူဝါအင်ခွန်ဂွမ်တဲ့၊ မင်းအေဖဟာ
ေြမာက်စွန်းေဒသမှာ အင်အား အလွန်ကီးတဲ့ ဒူဝါကီးတစ်ေယာက်ပဲ၊ မင်းအေဖဟာ
အင်အားကီးလွန်းလို မုန်းဒူဝါကီးလိုေတာင် ထင်ရတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ဖခင်၏ အေကာင်းကို သိရြပန်သြဖင့်
စိတ်လပ်ရှားေနြပန်၏ ။ မုန်းဒူဝါ ဆိုသည်မှာ ဒူဝါများကို အုပ်ချပ်ေသာာ
နယ်စားကီး ြဖစ်၏ ။
ေြမာက်စွန်းေဒသ၏ မုန်းဒူဝါကီးများသည် အင်အားအကီးမားဆုံး
ြဖစ်၏ ။ လူကီးက ဆက်လက်၍
“ မင်းရဲအေဖကက အင်အားကီးမားသလို ရန်သူေတာ်
ဒူဝါတိန်လီဘူးကလည်း အင်အား ကီးမားတယ်၊ သူတိုှစ်ဦးဟာ မကာခဏ
အင်အားချင်း ယှဉ်ပိင်ကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ မင်းအေဖ ဒူဝါ အင်ခွန်ဂမီက ိုးသားတယ်၊
ဒူဝါတိန်လီတူး ကေတာ့ ေကာက်ကျစ်တယ်၊ အလုပ်ေလာဘ ပိုကီးတယ်၊
မင်းအေဖဟာ သူရဲညာလက်ုံးတပည့် ရှန်ဂွမ်ဂူ ဆိုတဲ့ ေကာင်ကို အေတာ်ေနရာ
ေပးတယ်၊ တကယ်ေတာ့ ရှန်ဂွမ်ဂူဆိုတဲ့ေကာင်ကို အေတာ်ေနရာေပးတယ်၊
တကယ်ေတာ့ ရှန်ဂွမ်ဂူဟာ သစာေဖာက် တစ်ေယာက်ပဲ၊ သူဟာ ဒူဝါတိန်လီတူးရဲ
လူြဖစ်ေနတယ်၊ တိန်လီတူးက သူကို ေရေတွ အများကီးေပးပီး စည်းုံးခဲ့တယ်၊
ေလာဘကီးတဲ့ တိန်ေဂျာင်ဟာ တိန်လီတူးရဲ သစာေတာ်ခံြဖစ်ပီး မင်းအေဖကို
သစာေဖာက်ခဲ့တယ်၊ မင်းအေဖဟာ ရန်သူရဲ လပ်ရှားမကို သိချင်လို ရှန်ဂွမ်ဂူကို

ေစလတ်တယ်၊ ရှန်ဂွမ်းဂူဟာ မင်းအေဖကို ရန်သူေတွ မရှိဘူးလို လိမ်ညာ
ေြပာခဲ့တယ်၊ သူနဲ အတူပါလာတဲ့ လူယုံေတွကိုေတာ့ ေတာထဲမှာ လှည့်စားပီး
ှတ်ပိတ်ခဲ့တယ်၊ မင်းအေဖဟာ တိန်ေဂျာင်ရဲ သစာေဖာက်မေကာင့် ဒူဝါတိန်လီတူး
အဖွဲရဲ အလစ်ဝင်တိုက်တာ ခံခဲ့ရတယ်၊ အဲဒီ ညမှာ မင်းအေဖရဲ သစာရှိ လူယုံေတွ
အကုန်လုံးကျဆုံးခဲ့တယ်၊ မင်း မိဘ ှစ်ပါးလည်း ရန်သူသတ်လို ေသဆုံးခဲ့ရတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် လက်သီးဆုပ်၍
“ ကျပ်မိဘေတွကို ရန်သူသတ်တယ် ဟုတ်လား၊ ဒါဆိုရင် ကျပ်က
ဘာေကာင့် အသက်ရှင် ေနရတာ လဲ”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ လူကီးက ဆက်၍
“ တကယ်ေတာ့ ရန်သူေတွဟာ မင်းကိုေတာင် သတ်ြဖတ်ဖိုကွ၊
မင်းအေဖနဲ သစာရှိလူယုံက သူအသက်ကို စွန်ပီး မင်းကို ကယ်တင်ေြပးခဲ့တယ်၊
သူရဲ ကိုယ်ခာမှာေတာင် ရန်သူတိုက်ခိုက်လို ေသေလာက်တဲ့ ဒဏ်ရာေတွ
ရခဲ့တာပဲ၊ ငါက သူကို အစွမ်းကုန် ေဆးကုသေပး ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက်ှစ်ရက်အကာမှာ
ေသဆုံးသွားခဲ့တယ်၊ သူေသကာနီးမှာ မင်းကို ကီးြပင်းေအာင် ေမွးြမဖို
အတန်တန်မှာခဲ့တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် မိဘများ၏ ရင်နင့်ဖွယ် အြဖစ်ဆိုးေကာင့် ေသွးများ
ဆူပွက်လာပီး
“ ဒါဆိုရင် ကျပ် ဘာလုပ်ရမှာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ မင်းလုပ်ချင်တာ လုပ်ေလ၊ ဒါေပမဲ့ အရာအားလုံးကေတာ့
ကံစီမံရာအတိုင်း ြဖစ်မှာပဲ”

ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က လက်သီးဆုပ်၍
“ ကျပ်အေဖရဲ ေနရာကို ကျပ် ရေအာင် ြပန်ယူမယ်၊ ဒူဝါတိန်လီတူးကို
လက်စားေချမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ လူကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ မင်း ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ငါမေြပာဘူး၊ မင်းဘာသာ လုပ်ချင်ရာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ်လုပ် တရားမတမ ရှိပါေစ၊ မင်းရဲလုပ်ရပ်ဟာ
တရားမတမ မရှိဘူးဆိုရင်ေတာ့ မင်းကို တစ်ေန ငါကိုယ်တိုင် လာဆုံးမမယ်၊ ငါဟာ
ကမာေလာကကီးရဲ တရားမတြခင်းကို ေစာင့်ကည့်ေနတဲ့ ကိုယ်ရံေတာ်ကွ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က လက်သီးဆုပ်၍
“ ကျပ် ဘာလုပ်လုပ် တရားမတရမယ်လို ကတိေပးပါတယ်ဗျာ၊
ကျပ်အေဖရဲ ဒူဝါရာထူးကို ကျပ်ရေအာင် ကိးစားတာ တရားမတ ပါတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ လူကီးက အင်ခွန်ေနာ်ကို မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်၍
“ ဟုတ်ပါပီ၊ ဒါဆိုရင် မင်းအတွက် ေဟာဒီအုပ်ကေလးကို
ေပးလိုက်မယ်၊ ဒီအုပ်ကေလး ဟာ မင်းအေဖရဲ ဒူဝါအမှတ်အသားကွ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ် လှမ်းယူ၍ ကည့်လိုက်ေသာအခါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
ေကျာက်စိမ်းြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ လင်းယုန်ငှက်ကေလး၏ ပုံ ြဖစ်ေနေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က လင်းယုန်ငှက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်
ဆုပ်ကိုင်ထားေလ၏ ။ လူကီးက
“ ငါ တိဘက်ကို အြမန်ဆုံး ြပန်ရေတာ့မယ်၊ ငါ့ ဆရာမကီးရဲ

အသက်အရာယ်ကို စိုးရိမ် ေနရပီ၊ ငါဟာ ေသရည်ေသရက်ကို ေသာက်စားမိလို
အမှားကျးမိတယ်၊ ငါ့ရဲ အြပစ်အတွက် ြမန်မာြပည် ေြမာက်ဖျားက
ှင်းဖုံးေတာင်တန်း ေတွေပမှာ ှစ်ေပါင်းှစ်ဆယ်ေလာက် ြမပ်ှံခဲ့ ရတယ်၊ ဒါေပမဲ့
အချိန်ေတွသာ ကုန်လွန်ခဲ့ရတယ်၊ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို ရှာမေတွခဲ့ပါဘူး”
ဟု စိတ်မေကာင်းဟန်ြဖင့် ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီးကို ကည့်၍ သနားကုဏာ သက်မိ၍
“ ဦးေလး ရှာေဖွေနတဲ့ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲ၊
ကျပ်ကို ေြပာပါ၊ ကျပ်က ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေတွမှာ လှည့်လည်ေနတဲ့သူဆိုေတာ့
တစ်ေနေနမှာ ေတွရင်ေတွမှာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်၏ စကားေကာင့် လူကီးက
ေခါင်းခါယမ်း၍
“ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို မင်းရှာေတွလည်း အချိန်မမီေတာ့ပါဘူး။
ငါ့ဆရာမကီးဟာ လူေလာကကီးမှာ မေနရေတာ့ဘူးေလ၊ သူမေသမီ ှစ်တစ်ရာ
ဂမုန်းကို ငါ ြပန်ရှာိုင်ရင် သိပ်ေကာင်းမှာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က သက်ြပင်းချ၍
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ှစ်တစ်ရာဂမုန်းရဲ ပုံသာန်ကို ကျပ်သိထားရင်
မမှားပါဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ ဒါဆိုရင် ငါေြပာြပမယ်၊ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းရဲ ပုံစံကက ရှာေဖွဖို
သိပ်လွယ်တယ်၊ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းက ပင်စည်ေရာ၊ အရွက်ပါ ရဲရဲနီေနတယ်၊
အရွက်ဟာ ပုပုဝိုင်းဝိုင်းနဲ အလွန်ထူးြခားတဲ့ ပုံစံ ရှိတယ်”

ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကားေကာင့် လင်းယုန်ေကျာက်ကို
ရယူစဉ်က လိုဏ်ဂူထဲ တွင် ေတွရေသာ ရဲရဲနီေနသည့် အပင်ငယ်ေလးကို သတိရ၏
။
ထိုေကာင့် အလွန်စိတ်လပ်ရှားဟန်ြဖင့် လူကီးကို ကည့်၍
“ ဟင် . . . အပင် တစ်ပင်လုံး ပင်စည်ကစပီး ရဲရဲနီေနတယ်၊ အပင်ရဲ
အြမင့်ကလည်း တစ်ေတာင်ေလာက်ပဲ ရှိတယ် မဟုတ်လား”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ လူကီးက ထိုင်ရာမှ ခုန်ထလိုက်ပီး
“ သိပ်ဟုတ်တာေပါ့၊ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းက အဲဒီ ပုံစံအတိုင်းရှိတယ်၊
ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို မင်း ဘယ်မှာ ေတွခဲ့သလဲ ေြပာစမ်း၊ ေြပာစမ်း”
ဟု အေလာတကီး ေမးြမန်းေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က ဝမ်းသာအားရြဖင့်
“ လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရခဲ့တဲ့ လိုဏ်ဂူထဲမှာေပါ့ဗျာ၊ ကျပ်
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ေချာက်ကမ်းပါးထဲက လိုဏ်ဂူထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ
သွားယူတုန်းက ဦးေလးေြပာတဲ့ အပင်နီေလး ကို ေတွခဲ့ရတာ ဗျ”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက ဝမ်းသာအားရြဖင့် တဟားဟား
ရယ်ေမာလိုက်ပီး
“ ဟား . . . ဟား . . . ဟား ဝမ်းသာလိုက်တာကွ၊ ဒီေနဟာ ငါ့အတွက်
အလွန်မဂလာ ရှိတဲ့ ေနကွ၊ ငါ ှစ်ေပါင်း (၂၀) လုံးလုံး ဒုကဆင်းရဲခံပီး ရှာေဖွေနတဲ့
အှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို မေမာ်လင့်ဘဲ ေတွရပီကွ၊ မင်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက
ေကးေမွးြပစုခဲ့တဲ့ ေကျးဇူးဟာ ဒီတစ်ချက်တည်း နဲ ေကျသွားပီးကွ”
ဟု ဝမ်းသာအားရ ေြပာေလ၏ ။
ထိုေနာက် လူကီးှင့် အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်သိုက်ရှိရာ

ေချာက်ကမ်းပါးေအာက်သို သက်စွန်ဆံဖျား ဆင်းသက်ကေလ၏ ။
လိုဏ်ဂူထဲတွင် လင်းယုန်ငှက်ကီး မရှိသည့်အချိန်တွင် မှန်းဆပီး
ဝင်ေရာက်ခဲ့၏ ။ ပီးေနာက် ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို ှတ်ယူ၍ သတိကီးစွာ
ေတာင်ေပသို ြပန်တက်ခဲ့၏ ။
လူကီးသည် ေတာင်ေပသို ေရာက်ေသာအခါ ှစ်တစ်ရာ ဂမုန်းကို
ဝမ်းသာအားရ ကည့်၍
“ ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ဝမ်းသာလိုက်တာကွာ၊
အှစ်ှစ်ဆယ်လုံးလုံး ရှာေဖွ ခဲ့တဲ့ ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို ငါရပီ၊
ှင်းဖုံးေတာင်တန်းေတွမှာ ငါ အပင်ပန်းခံရကျိးနပ်ပီ၊ ဆရာမကီး အသက်ရှိစဉ်
တိဘက်ကို ငါြပန်ပီး ှစ်တစ်ရာဂမုန်းကို ေပးရမယ်၊ ငါ မနက်ြဖန်ဘဲ တိဘက်ကို
ြပန်ေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် မိမိ၏ ေမွးေကျးဇူးရှင် လူကီးှင့်
ခွဲခွာေတာ့မည်ဆို၍ စိတ်ထဲတွင် အားငယ်သွားေယာင် ခံစားရ၏ ။
လူကီးက အင်ခွန်ေနာ်၏ အမူအရာကို ကည့်၍
“ မင်းဟာ ေယာကျ်ားေကာင်း တစ်ေယာက် ထားအပ်တဲ့
စိတ်ဓာတ်မျိးကို ဘာလို မထားရ သလဲ၊ ေယာကျ်ားေကာင်းေတွမှာ
ဝမ်းနည်းေကကွဲမ မရှိဘူးေလ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာရှိရင် ြပဿနာ ရဲ အေြဖကို
ရှာသင့်ရင် ရှာရမယ်၊ ေမ့ပစ်သင့်ရင် ေမ့ပစ်ရမယ်လို ငါသင်ထားခဲ့တယ်ေလ၊ ကမာ
ေလာကကီးမှာ လူသာမန်ေတွ အများကီး ရှိတယ်၊ မင်းစာ လူသာမန်ေတွလို
ေနရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဘယ်ေတာ့မှ တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ေတွဆုံကံကွဲဆိုတာ
ေလာကရဲ ဓမတာပဲကွ၊ ဝမ်းနည်း စရာရှိတိုင်း လိုက်ပီး ဝမ်းနည်းမယ်ဆိုရင်
တစ်သက်လုံး ေလာက်လှမ်းတဲ့အခါ သနားကုဏာ စရာြမင်တိုင်း
သနားေနရင်လည်း ဘယ်ေတာ့မှ သနားလို ဆုံးမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ ေလာကမှာ

ေနထိုင်တဲ့လူဟာ ရည်မှန်းချက် ရှင်းရှင်းထားရမယ်၊ ကိုယ်လုပ်မယ်လို
ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အလုပ်ကို ိုးိုးရှင်းရှင်းေတွးပီး ြပတ်ြပတ်သားသား လုပ်ရမယ်၊
အခု မင်း ဘာြဖစ်ချင်လဲ၊ ဒူဝါြဖစ်ချင်သလား၊ ဒါဆိုရင် ြဖစ်ိုင်ေချေတွကို အြမန်ဆုံး
စဉ်းစားပီး ထိထိေရာက်ေရာက် ကိးစားေပေတာ့”
ဟု မှာကားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကားေကာင့် သူ၏
အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များကို အေကာင် အထည်ေဖာ်ရန် သတိရသွားပီး
စိတ်အားတင်း၍
“ ကျပ် ဒူဝါမလုပ်ချင်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကျပ်မိဘေတွ ဆုံးံးသွားတဲ့
ဒူဝါအာဏာကို ြပန်ရချင်တယ်၊ ဒါေကာင့် ကျပ် အစွမ်းကုန် ကိးစားေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းတဆက်ဆတ်ညိတ်၍
“ ေကာင်းတယ်ေဟ့၊ ကိုယ်ြဖစ်ချင်တာကို ရည်မှန်းချက်ထားပီး မြဖစ်
ြဖစ်ေအာင် လုပ်ေပါ့၊ မင်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့တဲ့
အရည်အချင်းြပည့်စုံတဲ့ ေယာကျာ်းေကာင်း တစ်ေယာက်ေတာ့ ြဖစ်ေနပါပီ၊ မင်းမှာ
လက်ုံးရည်ေရာ ှလုံးရည်ပါ ြပည့်စုံမယ်၊ မင်းမှာ မြပည့် စုံေသးတာ တစ်ခုပဲ
ရှိတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က စိတ်လပ်ရှားဟန်ြဖင့်
“ ကျပ်မှာ မြပည့်စုံေသးတာ ဘာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ လူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ မင်းမှာ မြပည့်စုံေသးတာ အေတွအကံပဲ၊ အေတွအကံဆိုတာ
အချိန်တိုေလးအတွင်းမှာ သင်ယူလို မရဘူး၊ လူကီးနဲ လူငယ်ရဲ ကွာြခားချက်က အဲဒီ
မှာ ရှိတယ်၊ လူငယ်ဟာ တက်ကွတဲ့ စိတ်ရှိတယ်၊ စူးစမ်းချင်စိတ်လည်း ရှိတယ်၊

လူငယ်ေတွေလာက် အေကာင်းြမင်ဝါဒလည်း များတယ်၊ လူကီးေတွကေတာ့
လူငယ်ေတွေလာက် မတက်ကွေတာ့ဘူး၊ သင်ယူချင်စိတ်လည်း နည်းပါးသွားတယ်၊
လူကီးဟာ လူငယ်ထက်ပိုပီး ေတွေဝတက်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ လူငယ်ေတွမှာ မရှိတဲ့
အရည်အချင်းေတွ လူကီးေတွဆီမှာ ရှိတယ်၊ အဲဒါကေတာ့ အေတွအကံပဲ၊
လူကီးေတွဟာ လူငယ်ေတွထက် ှိင်းဆချင့်ချိန်ိုင်စွမ်းေတွ သာလွန်ကတယ်၊
ဒါေကာင့် ေအာင်ြမင်မကို လိုချင်ရင် လူငယ်တစ်ေယာက်ရဲ အရည်အချင်းနဲလည်း
ပီးြပည့်စုံမ မရှိိုင်ဘူး၊ လူငယ်နဲ လူကီးရဲ အရည်အချင်းမျိး ရှိေအာင်
ကိးပမ်းတဲ့သူသာ ေအာင်ြမင်မနဲ ေတွရိုင်တာေပါ့”
ဟု မှာကားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က လူကီး၏ စကားကို ေလးနက်စွာ နားေထာင်၍
“ ဟုတ်ကဲ့၊ လူကီးတစ်ေယာက်ရဲ အေတွအကံမျိးရေအာင်
ကိးပမ်းတည်ေဆာက်ပါ့မယ်”
ဟု ကတိြပေလ၏ ။
လူကီးှင့် အင်ခွန်ေနာ်သည် ထိုေနညက အိပ်စက်ြခင်းမရှိဘဲ
စကာများစွာ ေြပာဆိုေလ၏ ။
၎င်းတိုသည် ခွဲခွာကာနီး ြဖစ်ေနသြဖင့် ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် တဝကီး
ေြပာဆိုေနြခင်း ြဖစ်၏ ။ မိုးလင်းကာနီးမှပင် တေရးမ အိပ်စက်လိုက်က၏ ။
မနက်ေနထွက်ေသာအခါ သူတိုှစ်ေယာက်စလုံး အထုပ်အပိုးများကို
ြပင်ဆင်ကေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည်လည်း လူကီးှင့်အတူ ဤေဒသမှ ထွက်ခွာေတာ့မည်
ြဖစ်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က လိုဏ်ဂူကီးထဲမှ မိမိရရှိထားေသာ ေဒါင်းဒဂါးများကို

လူကီးအား ခွဲေဝေပးရန် ကိးစားေလ၏ ။
“ တိဘက်မှာ ငါ့အတွက် ပစည်းဥစာ မလိုပါဘူးကွာ၊ ဒါေတွကို မင်းပဲ
ယူသွားပါ၊ ကိုယ်ကျိး အတွက် မသုံးချင်ရင် အများအကျိးရှိတဲ့ အလုပ်ေတွမှာ
အသုံးြပပါ၊ မင်းကို ငါသင်ေပးထားခဲ့တယ်ေလ၊ ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်း
ေကာင်းဖိုဆိုပီး အလုပ်လုပ်ေနတဲ့သူဟာ အလွန်တစ်ကိုယ် ေကာင်းဆန်ပီး
ယုတ်ညံ့တဲ့လူပဲ၊ လူဟာ ရဟာမြဖစ်ေသးတဲ့အတွက် အများအကျိးကိုပဲ သီးသန်
မလုပ်ိုင်ဘူး၊ ဒါေကာင့် ကိုယ့်အတွက်လုပ်ရင်း အများအကျိးရှိတဲ့ အလုပ်မျိးကို
လုပ်ကိုင်ပါ၊ ဒါဆိုရင် လူတစ်ေယာက်ဟာ အဖိုးတန်တဲ့ဘဝကို ရိုင်မှာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပုံကို သိရှိသြဖင့်
ခွဲေဝေပးရန် မကိးစား ေတာ့ေချ။
လူကီးက အင်ခွန်ေနာ်၏ လည်ပင်းတွင် ကတီပါအိတ်ှင့် ဆွဲထားေသာ
လင်းယုန်ေကျာက် ကို ကည့်၍
“ လင်းယုန်ေကျာက်မှာ ထူးြခားတဲ့အစွမ်းသတိေတွ ရှိတယ်၊ အချိေသာ
လင်းယုန် ေကျာက်ေတွက အစွမ်းြပတက်ဘူး၊ အချိကေတာ့ ထူးထူးြခားြခား
အစွမ်းြပတယ်လို ကားဖူးတယ်၊ ဒါေကာင့် လင်းယုန်ေကျာက်ရဲ အစွမ်းကို ေသေသ
ချာချာ ေလ့လာကည့်ပါ၊ ကဲ . . . ငါ သွားပီးေဟ့”
ဟု လူကီးက ေြပာေလ၏ ။
လူကီးသည် အင်ခွန်ေနာ်၏ အေရှမှ စတင် ထွက်ခွာသွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေကျာခိုင်းထွက်ခွာသွားေသာ တိဘက်
လူထူးလူဆန်းကီးကို ကည့်၍ ရင်ထဲတွင် ဆိုနင့်လာသေယာင် ြဖစ်လာပီး
“ ဦးေလး ”

ဟု ေခလိုက်၏ ။ လူကီးက ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရပ်တန်လိုက်ပီး
“ မင်းရဲ စိတ်ဓာတ်ဟာ အေတာ်ေပျာ့ညံ့ေသးတာပဲ၊ မင်း ငါ့ကို
လှမ်းေခမယ်ဆိုတာ သိေနေပမဲ့ မေခပါေစနဲလို ဆုေတာင်းေနတာကွ၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့
ဆုေတာင်း မြပည့်ခဲ့ဘူး၊ အင်းေပါ့ေလ၊ ေလာကမှာ ဆုေတာင်းဆိုတာ ဘယ်တုန်းက
ြပည့်ခဲ့ဖူးလိုလဲ၊ ကဲ . . . မင်း ဘာေြပာချင်လိုလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က လူကီး၏ မျက်ှာကို ကည့်၍
“ ကျပ်တို ဘယ်ေတာ့ ြပန်ဆုံကမှာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ လူကီးက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ မေြပာိုင်ဘူးကွ၊ တစ်ှစ်ြဖစ်ရင် ြဖစ်မယ်၊ ှစ် ှစ် ြဖစ်ချင်လည်း
ြဖစ်မယ်၊ ၁၀ ှစ်ေလာက်လည်း ြဖစ်ချင် ြဖစ်မယ်၊ ဒါေပမဲ့ မင်းနဲ ငါနဲ
ြပန်ဆုံတဲ့အချိန်ဟာ ငါတိုှစ်ေယာက်စလုံး မေမာ်လင့်တဲ့ အချိန် ြဖစ်လိမ့်မယ်၊ ဟား
. . . ဟား . . . ဟား . . . အဲဒီ အချိန်ေလာက်ဆိုရင် မင်းဟာ မျိးွယ်စု ေခါင်းေဆာင်
ဒူဝါကီးတစ်ေယာက် ြဖစ်ရင်ြဖစ်ေနမှာ သွားပီေဟ့”
ဟု ေြပာရင်း လူကီးသည် အင်ခွန်ေနာ်၏ အနီးမှ တေရွေရွ
ထွက်ခွာသွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ငယ်စဉ်ကပင် လူကီးသင်ကားထားသြဖင့်
ဝမ်းနည်းေကကွဲမ မြဖစ်ေအာင် ထိန်ချပ်ထားိုင်၏ ။
ဆီးှင်းများ ဖုံလမ်းေနေသာ ေတာင်တန်းကီးများှင့် လိုဏ်ဂူကီးသည်
မိမိဘဝ၏ အစ ြဖစ်၏ ။ ယခုေတာ့ ဤေတာင်တန်းကီးမှ စွန်ခွာရေပေတာ့မည်။
အစဉ်အမဲ လှပေနေသာ ေရာင်စုံပန်းများ၊ ရှားပါးေဆးပင်များ၊
ေဆးြမစ်များကို ထားခဲ့၍ ခရီးဆက်ရေပေတာ့မည်။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ြမင့်မားေသာ ေတာင်ကီးမှ တေရွေရွ

ခရီးဆက်ခဲ့ေလ၏ ။ သူသည် ေတာင်ကီးှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းသို ေရာက်ေသာအခါ
ေနာက်သို လှည့်ကည့်လိုက်၏ ။
ထိုအခါ သူေနထိုင်ခဲ့ေသာ လိုဏ်ဂူကီးကို ှင်းမန်များကားတွင်
မန်ြပြပသာ ြမင်ရ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် တိုင်းရင်းသားေကျးရွာများသို ေရာက်ေအာင်
တေရွေရွ လှမ်းခဲ့ေလ၏ ။ ထိုေနာက် အတန်ကာေအာင် သွားလာပီး ေနလယ်စာ
စားရန် ေခတာနားခိုေလ၏ ။
သူသည် အသားေြခာက်ှင့် ေကာက်ညင်းများကို စားေသာက်ေလ၏ ။
ညေနေစာင်းလင် ရပ်ရွာများသို ေရာက်ရှိေပလိမ့်မည်။
ထိုအခါမှပင် ညေနစာထမင်းကို ဝဝလင်လင်
စားေသာက်ရေပေတာ့မည်။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ေနလယ်စာ စားရင်း လူကီးမှာကားထားေသာ
စကားများကို ြပန်လည် ကားေယာင်ေနေလ၏ ။
“ မင်းရဲအေဖဟာ အလွန်အင်အားကီးတဲ့ ဒူဝါကီးတစ်ေယာက်
ြဖစ်တယ်၊ ဒါေကာင့် ဒူဝါ အချင်းချင်း စစ်မက်ြဖစ်ပွား ဓမတာပါပဲကွာ၊
ကမာေပမှာရှိတဲ့ ပေဒသရာဇ်ကီးေတွဟာ ဒီလိုပဲ အင်အားချင်းပိင်ဆိုင်တဲ့
စစ်ပွဲကီးေတွ ြဖစ်ခဲ့ကတယ်၊ ဒါေကာင့် မင်းတို မိသားစုရဲ အြဖစ်ဆိုးဟာ သဘာဝ
ထဲက ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထရှိတဲ့ ကိစတစ်ခုပါ၊ တကယ်ေတာ့ လူဆိုတဲ့သတဝါဟာ
ကိုယ်ကံေတွေနရတဲ့ ဒုကကိုမှ ဒုကလို ထင်ကတယ်၊ သူတစ်ပါးရဲဒုကကိုေတာ့
ဒုကလို မထင် တက်ဘူး၊ ပင်လယ်ထဲမှာ သေဘာေမှာင်လို လူရာေပါင်းများစွာ
ေသတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့်မှာ ြဖစ်ေနတဲ့ ေခါင်းကိုက်ေဝဒနာကို ပိုပီး ဒုကလို
ထင်ကတယ်၊ မင်းအေဖ မုန်းဒူဝါကီးရဲ မျိးိုးစဉ်ဆက် နာမည်ကို မင်းအသုံးမြပဖို
သိပ်အေရးကီးတယ်၊ မင်းကို အငခွန်အွယ်ဝင်မှန်း သိရင် မင်းအေဖရဲ

ဩဇာအာဏာကို လုယက်ယူထားတဲ့ ဒူဝါက ဒုကေကာင်းေကာင်း ေပးလိမ့်မယ်၊
ဒါေကာင့် ကိုယ့်ရဲဘဝမှန်ကို လိဝှက်ပီး ေနထိုင်ရင် အေကာင်းဆုံးပဲ၊ မင်းမှာ
ဒူဝါကို ယှဉ်ပိင်ိုင်မဲ့ အင်အားရှိတဲ့အခါမှသာ ကိုယ့်ရဲ မျိးိုးအမှန်ကို လူသိရှင်ကား
ထုတ်ေဖာ်ပါ၊ မင်းကို လက်ုံးရည်ေရာ၊ ှလုံးရည်ပါ ြပည့်စုံေအာင် ငါ
ေလ့ကျင့်ေပးပီးပီ၊ မင်းရဲကိုယ်ခံပညာဟာလည်း ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိတယ်၊
မင်းရဲြမားပစ်စွမ်းရည်ကလည်း ငါတိုဘက်က မင်းညီ မင်းသား တစ်ပါးထက်
မညံ့ဘူး၊ ဒါေကာင့် မင်းကို ငါစိတ်ချတယ်၊ အရာယ်နဲ ေတွကံရင် လက်ုံးရည်
တစ်ခုတည်းကို အသုံးြပဖို မကိးစားနဲ၊ ှလုံးရည်နဲ အစွမ်းကို အသုံးချပီး
လွတ်ေြမာက်ေအာင် ကိးစားပါ”
ဟု မှာကားခဲ့ေလ၏ ။
ထိုြပင် နယ်စပ်ေဒသလူဆိုးများှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ေသချာစွာ
မှာကားခဲ့ေလ၏ ။
“ နယ်စပ်ေဒသမှာ ေကာက်ဖိုေကာင်းတာဟာ လူဆိုးေတွပဲ၊ ဒီေဒသမှာ
သူတို ေပေပါက် လာေနတာ ြမန်မာဘုရင်ေတွ ရှိစဉ်အခါကပဲ၊ ငါတိုေဒသမှာ
အဖိုးတန်ေဆးြမစ် ေဆးဥ၊ ေကျာက်စိမ်းနဲ ေရေတွ အများကီး ထွက်တဲ့အတွက်
နယ်စပ်ေဒသလူဆိုးေတွ အလွန်မျက်စိ ကျတယ်၊ သူတိုဟာ အင်မတန်
ရက်စက်ကမ်းကတ်တယ်၊ သူတိုလိုချင်တဲ့ ေရေငွနဲ ေဆးြမစ် ေဆးဥေတွရပီးရင်
တစ်ရွာလုံးကို သတ်ြဖတ်ပစ်တာလည်း ရှိတယ်၊ နယ်စပ်ေဒသလူဆိုးေတွဟာ
ေလးငါးေယာက်အဖွဲကေန အင်အားေတာင့်တင်းတဲ့ အဖွဲကီးေတွလည်း ရှိတယ်၊
သူတိုအထဲမှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူေတွလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ပါလာတက်တယ်၊
ဒါေကာင့် သူတိုနဲ ေတွရင် သတိရှိဖို လိုတယ်၊ သူတိုဟာ တုတ်စကားနဲ
ကချင်စကားကို ေကာင်းေကာင်း ေြပာတက်တယ်၊ သူတိုဟာ
ဘုံလူပုေလးေတွဆိုရင် ပိုပီး ဒုကေပးတက်တယ်၊ ဘုံလူပုေလးေတွဟာ နယ်စပ်
ေဒသ လူဆိုးေတွရဲ သတ်ြဖတ်မေကာင့် ှစ်စဉ် ေသေကပျက်စီးကတယ်၊ ဒါေကာင့်

ဘုံ လူပုေလးေတွဘက်က တက်ိုင်ရင် အကာအကွယ်ေပးပါ၊ နယ်စပ်ေဒသ
လူဆိုးေတွဟာ ှစ်ေပါင်း ရာချီပီးေတာ့ မင်းတို ိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားေတွကို
ဒုကေပးလာခဲ့တယ်၊ နယ်စပ်ေဒသ လူဆိုးေတွ နဲ ေတွရင် တိုက်ခိုက်ှိမ်နင်းပါ၊
ဒါေပမဲ့ သူတိုကို အထင်မေသးပါနဲ၊ သူတိုဟာ လက်နက်အင်အား ေတာင့်တင်းတယ်၊
ပရိယာယ်နဲ အသုံးြပပီး အိုင်ယူပါ”
ဟုမှာကားခဲ့ေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လူကီး၏ စကာများကို ြပန်လည် ကားေယာင်ရင်း
လည်ပင်းတွင် ဆွဲထားေသာ လင်းယုန်ေကျာက်ကို ကိုင်လိုက်မိ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်သည် ေမှာ်အစွမ်းရှိပီး ထူးြခားေကာင်းမွန်ေသာ
ကကမာများကို ယူေဆာင်လာသည်ဆို၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် လင်းယုန်ေကျာက်ကေလးကို ရရှိပီး
တိုက်ဆိုင်မကေလးလား မသိ။ ထူးြခားမ ြဖစ်ေပလာခဲ့ေလ၏ ။
လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရှိပီး လိုဏ်ဂူထဲမှ ပိုင်ရှင်မဲ့ ေရဒဂါးများကို
ရရှိခဲ့၏ ။
ထိုြပင် လူကီး၏ လိဝှက်အပ်ေသာ ဘဝှင့် မိမိဘဝ၏
နားကည်းေကကွဲဖွယ် အြဖစ်ကို သိခဲ့ရ၏ ။
ထိုအြဖစ်အပျက်အားလုံးကို လင်းယုန်ေကျာက်ကို ရရှိပီးမှ
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏ ။ လင်းယုန်ေကျာက်က အစွမ်းရှိြခင်းလား
၊ တိုက်ဆိုင်မေလလား မသိေချ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ညေနေစာင်းေသာအခါ လူေနအိမ်ေြခများရှိရာသို
ေရာက်ရှိေလ၏ ။ သူသည် ရဝမ်ရွာကေလးသို ဝင်ကာ သူကီးှင့်
သွားေရာက်ေတွဆုံကေလ၏ ။

လူကီးှင့်အတူ ဤရွာသို အကိမ်ကိမ် ေရာက်ဖူးသြဖင့် တစ်ရွာလုံး
မိမိကို သိေလ၏ ။
အကီဝါရွာသူကီးသသည် အင်ခွန်ေနာ်ကို ေကာင်းမွန်စွာ ကိဆို၍
အိမ်၏ အေနာက်ဘက် ဧည့်ခန်းတွင် ေခါင်းရည်ှင့် ဟင်းလျာများကို
ေကးေမွးေလ၏ ။
ရဝမ်တို၏ ိုးရာယဉ်ေကျးမအရ ဧည့်သည်သည် မိမိ၏ အေရှေပါက်မှ
ဝင်ေရာက်၍ အေနာက်ဘက်ရှိ ဧည့်ခန်းသို လာေရာက်ရ၏ ။
အကီဝါရွာသူကီးက အင်ခွန်ေနာ်ကို အသားကင်တိုှင့် ဧည့်ခံရင်း
လူကီး၏ အေကာင်းကို ေမးြမန်းေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က သူ၏ ဆရာလူကီး
တိဘက်သို ေခတာြပန်သွားေကာင်း ေြပာ၏ ။
မိမိဘဝေနာက်ေကာင်းကို လိဝှက်ထားလိုသြဖင့် လူကီးမရှိခိုက်
နယ်စပ်ရွာေလးသို လှည့်လည်သွားလာေကာင်း ေြပာ၏ ။
ထိုအခါ ရွာသူကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ ေတာင်ေပမှာပဲ ေအးေအးချမ်းချမ်း ေနပါလား၊ ဘာြဖစ်လို
နယ်စပ်ရွာေတွကို လှည့်လည် ချင်ရသလဲ၊ ေတာင်ေပမှာေနရတာ
အရာယ်ကင်းတယ်၊ ေတာင်ေအာက်ကို ေရာက်ရင် နယ်စပ် လူဆိုးေတွရဲ ရန်ကို
စိုးရိမ်ရတယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့ ေတာင်ေအာက်မှာ ဒူဝါေတွ အချင်းချင်း
စစ်ခင်းေနကတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် ဒူဝါသားြဖစ်သြဖင့် ဒူဝါများ အချင်းချင်း
စစ်ခင်းကသည်ဆိုြခင်းကို စိတ်ဝင်စားသွား၏ ။
ထိုေကာင့် ေခါင်ရည်ကို တစ်ငုံေသာက်၍

“ ဒူဝါေတွ စစ်ခင်းေနတယ် ဟုတ်လား၊ ဘယ်သူေတွလဲ”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။
“ ဒူးဝါေတွ အားလုံး လိုလိုပဲ၊ တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက် မတည့်ကဘူး၊
ထစ်ခနဲဆို တိုက်ခိုက်ဖိုပဲ ကံရွယ်ေနကတယ်၊ ဒူဝါအချင်းချင်း စစ်ခင်းတဲ့အတွက်
ငါတိုရွာသားေတွ စိတ်ဆင်းရဲ ေနကရတယ်၊ ေတာင်ယာကိုလည်း ေကာင်းေကာင်း
မလုပ်ရဘူး၊ ရွာသားေတွ အတွက် အသက်အရာယ်လည်း အမဲရှိေနတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ ဒူဝါေတွ ဘာြဖစ်လို မတည့်ကတာလဲ၊ နယ်ေြမလုပွဲေတွ
ြဖစ်ေနလိုလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ အကီဝါရွာသူကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ ငါတိုကို အုပ်ချပ်တဲ့ ဒူဝါေတွသာ မကဘူး၊ ဒူဝါေတွကို အုပ်ချပ်တဲ့
မုန်းဒူဝါကီးေတွေတာင် အစဉ်အဆက် နယ်ေြမလုပွဲေတွ ဆင်ဲေနတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့
အခု ဒူဝါေတွ ရန်ပွဲြဖစ်ေနတာ နယ်စပ်ေဒသ လူဆိုးေတွ ရန်တိုက်ေပးလို
ြဖစ်ေနတယ်လို ငါ ထင်တယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ ဒီအေကာင်းေတွကို ဒူဝါေတွ မသိဘူးလား၊ နယ်စပ်ေဒသ လူဆိုးေတွ
ေြမာက်ေပးတာနဲ ရန်ြဖစ်ေနတယ်ဆိုေတာ့ သူတိုက အသိာဏ်မရှိဘူးလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ အကီဝါရွာသူကီးက ေခါင်ရည်ကို ေသာက်ရင်း
“ နယ်စပ်ေဒသဓားြပေတွ ရန်တိုက်ေပးေနတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဒူဝါမှ
မရိပ်မိကဘူး၊ ဒူဝါေတွ ဆီမှာ အလိုေလာဘေတွ ဖုံးေနေတာ့ အမှန်ကို
မြမင်ိုင်ေတာ့ဘူး၊ ငါ့လို အကီဝါရွာသူကီး တစ်ေယာက်က လူဆိုးေတွနဲလုပ်ရပ်ကို
သိတယ်ဆိုတာက ငါတိုရွာက နတ်ဆရာနီပါး တစ်ေယာက်ဟာ နယ်စပ်လူဆိုးေတွရဲ

ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရတယ်၊ သူတိုဟာ ဒူဝါေတွ အချင်းချင်း မတည့်ေအာင်
ရန်တိုက်ေပးတယ်၊ ဒူဝါေတွ အားလုံး တိုက်ပွဲြဖစ်ေတာ့မှ သူတို ဒီေဒသကို
လွယ်လွယ် သိမ်းပိုက်ိုင်မယ်ေလ”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က လက်သီးဆုပ်၍
“ ကျပ်တို ေဒသကို အိုင်းအစိုင်းေတွ လက်ကို ထည့်လို ဘယ်ြဖစ်မလဲ၊
သူတိုဟာ အင်မတန်ကမ်းကတ်ရက်စက်တဲ့သူေတွ၊ တစ်ှစ်ပတ်လုံး ခက်ခက်ခဲခဲ
ရှာေဖွထားတဲ့ ေရနဲ ရှားပါး ေဆးြမစ်ေဆးဥေတွကို လုယက်ယူငင်ကတယ်၊ ကျပ်တို
သားပျိ သမီးပျိေတွကို အိုင်အထက် ြပကျင့်တယ်၊ သူတိုကို ကျပ်တို အစွမ်းကုန်
တွန်းလှန်ရမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အကီဝါရွာသူကီးက အသားကင်ကို
ကိုက်ဝါးလိုက်ရင်း
“ သူတိုကို တွန်းလှန်ဖိုအတွက် ငါတို ကချင်ေတွ အားလုံး
စည်းလုံးညီတ်မှ ြဖစ်မယ်၊ ကချင်ေတွ တင်မကဘူး၊ ရှမ်းနဲ
အြခားတိုင်းရင်းသားေတွလည်း စည်းလုံးမှ ြဖစ်မယ်၊ ဒူဝါေတွ အချင်းချင်း
တိုက်ပွဲြဖစ်ေနရင်း နယ်စပ်ေဒသက လူဆိုးေတွကို မယှဉ်ိုင်ဘူး၊ ငါတိုရွာက
နတ်ဆရာ လည်း နယ်စပ်လူဆိုးေတွနဲ မေပါင်းချင်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒူဝါေတွ
မစည်းလုံးတဲ့အတွက် လူဆိုးေတွနဲ ေပါင်းေနရတာ ပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် သူကီး၏ စကားေကာင့် ဒူဝါများ
စည်းလုံးညီတ်ေစရန် အလွန် အေရးကီးေကာင်း ရိပ်စားမိသွား၏ ။
ကချင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိးအတွက် အစွမ်ကုန်ကိးစားရန်လည်း
ဆုံးြဖတ်လိုက်၏ ။

ထိုေကာင့် အကီဝါရွာသူကီးကို ကည့်၍
“ ဒီေနကစပီး ဒူဝါအချင်းချင်း စည်းလုံးညီတ်ေအာင် ကျပ်
ကိးစားေတာ့မယ်၊ ဒါမှ ကျပ်တိုေဒသကို လူဆိုးေတွ မကျးေကျာ်ိုင်မှာ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အကီဝါရွာသူကီးသည် အင်ခွန်ေနာ်ကို အထင်ကီးဟန်မရှိဘဲ
ေခါင်းခါယမ်း၍
“ မင်းလို လူငယ်ေလးတစ်ေယာက်က ဒူဝါေတွကို
စည်းလုံးညီတ်ေအာင် ဘယ်လို လုပ်လိုရမှာလဲကွ၊ ဒူဝါေတွဟာ
ဘယ်သူစကားကိုနမှ နားမဝင်ဘူး၊ အလွန်ေခါင်းမာတယ်၊ ေနာက်ပီးေတာ့
ဒီလိုအချိန်မှာ ရန်ဘက်ြဖစ်ေနတဲ့ ဒူဝါေတွကားမှာ လှည့်လည် သွားလာေနဖို
မသင့်ဘူး၊ အရာယ်ရှိတယ်၊ ေတာ်ကာ ဒူဝါေတွက တစ်ဖက်ရန်သူလို အထင်လွဲပီး
ရန်ြပတာ ခံရိုင်တယ်”
ဟု တားဆီးေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်ကမူ ေခါင်းခါယမ်း၍
“ ဘယ်လို အရာယ်ပဲ ကံေတွပါေစ၊ ကျပ် မမပါဘူး၊ ကျပ်တိုေဒသရဲ
အကျိးအတွက် ကျပ် စွန်စားမှ ြဖစ်ေတာ့မယ်၊ ကျပ်ရဲ ဦးေလးကလည်း
အများအကျိးအတွက် တက်စွမ်းတဲ့ဘဏ်က ကူညီေပးဖို အကိမ်ကိမ်မှာ
ကားခဲ့တယ်၊ ဒါေကာင့် ဒူဝါေတွ စည်းလုံး ညီတ်ေအာင် ကျပ် ကိးစားမယ်”
ဟု ေခါင်းမာမာြဖင့် ေြပာဆိုေလ၏ ။
သူကီးကမူ အင်ခွန်ေနာ်ကို အထင်ကီးဟန်မရှိေချ။
တိဘက်လူထူးဆန်းကီးှင့် အတူေန ထိုင်ေသာ ေခါင်းမာမာ လူငယ်တစ်ဦးဟူ၍ သာ
ထင်ြမင်၏ ။
ထိုေကာင့် ေခါင်းခါယမ်း၍

“ စိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ အင်ခွန်ေနာ်၊ ကိုယ့်အသက်ကို ှေြမာရင်
ေအးေအးေေဆးေဆး ေနပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အကီဝါရွာသူကီးက မိမိကို အထင်ေသးမှန်းသိသြဖင့်
ခါးကားမှ ဓားေြမာင်ကို ထုတ်၍ စားပွဲ၌ စိုက်ကာ
“ ကျပ် ကိုယ်ခံပညာ ေကာင်းေကာင်း တက်ပါတယ်၊ ကျပ်
ကိုယ်ကျပ်လည်း ကာကွယ် ိုင်ပါတယ်၊ ဒါေကာင့် ဒူဝါေတွ ဆီလှည့်ပီး
စည်းုံးိုင်တယ်၊ ကျပ်ရဲ အစွမ်းကို ကည့်ချင်ရင် ဒီမှာ ကည့်”
ဟု ေြပာကာ ခါးကားမှ ဓားေြမာင်ကို ထုတ်၍ အိမ်နံရံရှိ
ေတာဝက်စွယ်ကွပ် ဦးထုပ်ကို ပစ် ရန်ကံလိုက်၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် အကိဝါရွာသူကီးက ကမန်းကတန်း လက်ကာြပ၍
“ ြပသစရာမလိုပါဘူး ေမာင်ရင်ရယ်၊ ေမာင်ရင်နဲ ုပ်ရှည်ကို ကည့်ုံနဲ
ဘယ်လို လူမျိးလဲ ဆိုတာ ကျပ်သိပါတယ်၊ ဒီေနည ကျပ်တိုအိမ်က အင်လာဒပ်မှာ
လူေတွစုံလိမ့်မယ်၊ အင်လာဒပ်မှာ ကျပ် သမီး သုံးေယာက်နဲ ရွာက လှပျိြဖ
မိန်းကေလးေတွ ရှိတယ်၊ ေအးေအးေဆးေဆး သွားပီး အနားယူပါလား”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်လာဒပ်ဆိုသည်မှာ ိုးရာထုံးစံအရ ညအချိန်များတွင် လူပျိ အပျိများ
ေတွဆုံိုင်ေသာ ေနရာြဖစ်၏ ။
အင်လာဒပ်တွင် ငယ်ရွယ်ေသာ လူငယ်လူရွယ်များ၊ လွတ်လပ်စွာ
ေတွဆုံိုင်၏ ။ ထိုေကာင့် အပျိ လူပျိတိုအတွက် အင်လားဒပ်သည်
ေပျာ်ရင်ဖွယ်အတိြဖစ်၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အင်လားဒပ်တွင် အပျိများှင့်ေတွဆုံပီး

ချစ်စကားေြပာရန် ဝါသနာ မရှိ။ ထိုေကာင့် ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျပ် အင်လားဒပ်ကို မသွားချင်ေတာ့ဘူး၊
ဒီေနည ကျပ် နားခိုမဲ ေနရာကိုပဲ ြပပါေတာ့”
ဟု ေြပာေလရာ သူကီး၏ တပည့်တစ်ဦးက အင်ခွန်ေနာ်ကို
ရှည်လျားေသာ အခန်းများကို ေခသွားပီး အခန်းတစ်ခန်းေရှတွင် အိပ်စက်ရန်
ေနရာချေပးေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အိပ်ခန်းထဲသို ေရာက်ေသာအခါ မအိပ်ိုင်ဘဲ
အုပ်ချပ်သူ ဒူဝါများ အေကာင်းကို စဉ်းစားေနေလ၏ ။ ဒူဝါများသည်
တိုင်းရင်းသားများကို အုပ်ချပ်ေသာ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားများ ြဖစ်၏ ။
တိုင်းရင်းသားများသည် အုပ်စိုးသူ ဒူဝါများ၏ လယ်ယာများကို
ထွန်ယက်ေပးရ၏ ။ ဒူဝါများ၏ အိမ်ရာများကို ေဆာက်လုပ်ေပးရ၏ ။ ထိုြပင်
ဒူဝါများကို အခွန်အခအမျိးမျိးကို ေပးဆက်ရ၏ ။
ထိုေကာင့် ဒူဝါများကို ေပါင်းစားဒူဝါများဟုလည်း ေခေဝက၏ ။
ရွာသားများသည် ဒူဝါများကို အုပ်ချပ်သူ လူတန်းစားများအြဖစ်
အေလးအြမတ်ြပရြခင်း မှာ ိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မေကာင့် တိုင်းရင်းသားများသည်
၎င်းတို၏ စိုက်ပျိးေရးှင့် ရာသီဥတု ေကာင်းမွန်ေစရန် ိုးရာနတ်များက
ကူညီေစာင်မေပးသည်ဟု ယုံကည်က၏ ။
ိုးရာနတ်များကို ပူေဇာ်ပသရန် အုပ်ချပ်သူ ဒူဝါများကသာ ြပလုပ်ိုင်၏
။ ဒူဝါများသည် ိုးရာနတ်များတွင် အဆင့်အတန်း အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေသာ မဒိုင်နတ်ကို
ပူေဇာ်ခွင့် ရှိ၏ ။
ရွာတစ်ရွာတွင် အုပ်စိုးသူဒူဝါှင့် ၎င်း၏ အမျိးအွယ်များသည်
ြမင့်ြမတ်ေသာ လူမျိးများ ြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်က၏ ။

ထိုေကာင့် ဒူဝါအမျိးအွယ်များသည် အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစာများ ြဖစ်၏
။
ရွာသားများသည် ဒူဝါများကို အုပ်ချပ်သူ လူတန်းစားများ အြဖစ်
အေလးအြမတ်ြပရြခင်းမှာ ိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မေကာင့် တိုင်းရင်းသားများသည်
၎င်းတို၏ စိုက်ပျိးေရးှင့် ရာသီဥတုေကာင်း မွန်ေစရန် ိုးရာနတ်များက
ကူညီေစာင်မေပးသည်ဟု ယုံကည်က၏ ။
ဒူဝါများသည် ရွာသားများဆက်သေသာ အခွင့်အေရးများကို ခံစား၍
ရွာသားများကို ဖိှိပ် ချပ်ချယ်သည်လည်း ရှိ၏ ။
အုပ်ချပ်သူ ေကာင်းတစ်ေယာက်အေနြဖင့် ရွာသားများ ေရှမှ
မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်သည်လည်း ရှိ၏ ။
ရွာသားများ အခက်အခဲကံလင် အရာယ်ှင့်ကံလင် ကိုယ်ကျိးစွန်၍
ကူညီေစာင်မေသာ ဒူဝါအား ရွာသားများက ကည်ညိက၏ ။
ထိုကဲ့သို အရည်အချင်းရှိေသာ ဒူဝါများသည် နာမည်ေကာင်းှင့်
ေကျာ်ကား၏ ။ ရွာသူ ရွာသားများကို မတရားဖိှပ်အုပ်ချပ်ေသာ ဒူဝါများသည်
ရွာသားများ၏ မုန်းတီးြခင်းကို ခံရ၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ဖိှပ်ချပ်ချယ်မများကို မခံိုင်ကေသာအခါ
ဒူဝါများကို တွန်းလှန် က၏ ။ ဒူဝါှင့် အမျိးအွယ်များသည် ရွာသားများ၏
တွန်းလှန်မေကာင့် ထိုအရပ်မှ ထွက်ေြပး ရသည်လည်း ရှိ၏ ။
ဒူဝါအမည်ေဖျာက်၍ ရွာသားများှင့်အတူ
လုပ်ကိုင်စားေသာက်ရသည်လည်း ရှိ၏ ။
ရွာသားများသည် ဒူဝါများကို ေတာ်လှန်ပီး အများသေဘာဆအရ
ေခါင်းေဆာင်သစ်များ ေရွး၏ ။ ထိုေခါင်းေဆာင်သည် ရွာသားများကို

ဖိှိပ်ချပ်ချယ်ြခင်းမရှိဘဲ ေကာင်းစွာ အုပ်ချပ်၏ ။
ထိုကဲ့သို အုပ်ချပ်ေသာ စနစ်ကို ဂွမ်ေလာဂွမ်စ စနစ်ဟု ေခဆို၏ ။
အခွင့်ထူးခံ ဒူဝါများက ဆက်လက်အုပ်ချပ်ြခင်းကို ဂွမ်ေလာင် အုပ်ချပ်ေရးဟု
ေခက၏ ။
ဂွမ်ေလာင်အုပ်ချပ်ေရးရှိရာ ေဒသများတွင် ဒူဝါများသည် ဩဇာအာဏာ
အလွန်ရှိ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် တိုင်းရင်းသား ဒူဝါများအေကာင်းကို
ေတွးေတာေနစဉ် အခန်းဝမှ အသံကားရ၍ ေမာ့ကည့်လိုက်ရာ
မိန်းမေချာေလးတစ်ေယာက်ကို ေတွရ၍ အံ့ဩသွားေလ၏ ။
မိန်းမေချာေလးသည် အထက်ေအာက် အြဖေရာင် ဝတ်ဆင်ထားပီး
သူမ၏ လည်တိုင်တွင် လှပေသာ ပုတီးတစ်လုံးကို ဆွဲထားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် မိန်းမေချာေလးကို မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်၍
“ မင်း ဘယ်သူလဲ ”
ဟု ေမြမန်းလိုက်ေလ၏ ။
မိန်းမေချာေလးက အင်ခွန်ေနာ်၏ အနီးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပီး
“ ကန်မက သူကီးရဲ သမီးပါ၊ ရှင်တစ်ေယာက်တည်း
ပျင်းေနမယ်ထင်လို အင်လားဒပ် ကိုလာလည်ဖို ဖိတ်ေခတာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းခါယမ်း၍
“ ကျပ် မပျင်းပါဘူး၊ မနက်ြဖန် ခရီးဆက်ရမှာမို ေစာေစာ
အိပ်ေတာ့မှာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။

အကီဝါရွာသူကီး၏ သမီးက အင်ခွန်ေနာ်ကို လှပေသာ မျက်လုံးများြဖင့်
စိုက်ကည့်၍
“ အင်လားဒပ်ကို ခဏေလးလာပီးလည်ဖို စိတ်ကူးမရှိဘူးလား၊ ရှင်ဟာ
ေတာင်တန်းေပမှပဲ တစ်သက်လုံး ေနထိုင်ေနေသာ အငီးေငွဘူးလား၊ ရှင်
ေတာင်ေပက တိဘက်ကီးနဲ ဆင်းလာတဲ့ အခါတိုင်း ကန်မြမင်တယ်၊ အဲဒီ
ကတည်းက ရှင့်ဘဝကို ကန်မ စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်၊ တစ်ေနေန မှာ ရှင်နဲကန်မ
အင်လားဒပ်မှာ ေတွဆုံြဖစ်ရင် သိပ်ေကာင်းမှာပဲလို ေတွးေတာမိတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းကို ငုံ၍
“ ကျပ်လည်း ခင်ဗျားကို ခင်မင်ချင်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ မနက်ြဖန်
ခရီးဆက်ရမှာမို ဒီေနည အိပ်စက်ရေတာ့မယ်”
ဟု ြငင်းဆန်လိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခါ မိန်းမေချာေလးက
လက်မေလာ့ေသးဘဲ
“ ရှင့်ခရီးက အေရးမကီးဘူးဆိုရင် ေနာက်တစ်ရက်ေရ လိုက်ပါလား၊
ဒီေနည ရှင်နဲ ကန်မ အင်လားဒပ်မှာ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေြပာရေအာင်ေလ။
ရှင် အင်လားဒပ်ကို ေရာက်ရင် ေပျာ်ရင်သွားမှာပါ”
ဟု ဖိတ်ေခြပန်၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်က ေခါင်းကို တွင်တွင်ခါယမ်း၍
“ မြဖစ်ိုင်ပါဘူး၊ ကျပ်ခရီးက အေရးကီးတယ်၊ အင်လားဒပ်မှာ
အချိန်ကုန်ဖို မြဖစ်ိုင် ပါဘူး”
ဟု ြငင်းဆန်လိုက်ေလ၏ ။ အင်ခွန်ေနာ်၏ ြငင်းဆန်မေကာင့်
မိန်းမေချာေလးက မျက်ှာကို ံမဲ့၍
“ ဒါဆိုရင်လည်း ကန်မ သွားေတာ့မယ်၊ ရှင်က ကန်မတိုကို
ခင်ချင်စိတ်မှမရှိတာ၊ ဘယ်တက်ိုင်မှာလဲ”

ဟု ေြပာကာ ထိုေနရာမှ ြပန်လည် ထွက်ခွာသွားေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် မိန်းမလှေလး၏ ေနာက်ပိုင်းအလှကို ကည့်၍
သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
“ မိန်းမေတွရဲ ှတ်ခမ်းက ပျားသကာလို ချိပီး ဓားသွားလို
ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲလား၊ သူရဲ ဖိတ်ေခမေတွကို
တွန်းလှန်ဖို ငါ့အတွက် အေတာ်ခက်ခဲ တာပဲ”
ဟု ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။
တိုင်းရင်းသားတို၏ ိုးရာယဉ်ေကျးမအရ အင်လားဒပ်ေခ
အပျိေဆာင်များတွင် အပျိ၊ လူပျိများ လွတ်လပ်စွာ ေတွဆုံိုင်၏ ။
ထိုသို ေတွဆုံရင်း အချစ်နယ်ကံမိလင် သူ၏ ဘဝရည်မှန်းချက်
ပျက်ရေပေတာ့မည်။
ထိုေကာင့် အင်လားဒပ်သို မသွားဘဲ စိတ်ကို တင်း၍ အိပ်စက်ေအာင်
ကိးစားေလ၏ ။
သိုေသာ် သူ၏ အိမ်မက်ထဲသိုပင် မိန်းမလှေလး ဝင်ေရာက်၍
အင်လားဒပ်သို လာေရာက်ရန် ဖိတ်ေခေန၏ ။

***

အင်ခွန်ေနာ်သည် ေနာက်တစ်ေနနံနက်တွင် အကီဝါရွာသူကီးကို
ှတ်ဆက်၍ ခရီးဆက်ရန် ြပင်ဆင်ေလ၏ ။ အိမ်ြပင်သို ေရာက်ေသာအခါ
အကီဝါက အင်ခွန်ေနာ် လမ်းခရီးတွင် စားေသာက်ရန် ေကာက်ညင်းထုတ်များကို
ေပး၍
“ ဒူဝါေတွကို အံတုမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ေမ့ပစ်လိုက်ပါေကာင်ေလး၊
မင်းမှာ ဘာအစွမ်း အစမှ မရှိဘူး၊ ဒူဝါေတွကို သွားယှဉ်ရင် အသက်အရာယ်နဲ
ရင်ဆိုင်ကံေတွရမယ်”
ဟု ေြပာေလရာ အင်ခွန်ေနာ်သည် အကီဝါ၏ စကားကို
မခံချင်ြဖစ်သွားေလ၏ ။
ထိုေကာင့် လက်သီးဆုပ်၍
“ ကျပ်မှာ အစွမ်းအစမရှိဘူးဆိုတာ အကီဝါ ဘယ်လိုေြပာိုင်လဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။
“ မင်းကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ မဂန်ရှယ်ယာဘွန်ကို
မေရာက်ေစချင်လိုေြပာတာ ေကာင်ေလး၊ ေြပာတာ မရရင်ေတာ့
ေရှဆက်တိုးေပေတာ့၊ မင်းသေဘာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်သည် အကီဝါ၏ အထင်ေသးေသာ စကားေကာင့်
မျက်ှာံမဲ့လိုက်ပီး

“ ကျပ် မဂန်ရှယ်ယာဘွန်ကို မေရာက်ိုင်ေသးပါဘူး၊ ေဟာဒီမှာ ကည့်၊
ကျပ်ရဲ အစွမ်းအစကို ”
ဟု ေြပာရင်း ေကျာတွင် သိုင်းလွယ်ထားေသာ ေလးှင့် ြမားတံများကို
လင်ြမန်စွာ ြဖတ်၍ အကီဝါ၏ အိမ်နံရံကို တစ်ချက်ပီးတစ်ချက် ပစ်ခတ်ေလ၏ ။
ထိုအခါ ရွာသူကီး၏ အိမ်နံရံတွင် ြမားတံများ တစ်ေချာင်းပီး
တစ်ေချာင်း စွဲထင်ပီး ဝိုင်းစက်ေသာ စက်ဝိုင်းသာန် ြဖစ်သွားေလ၏ ။
“ အေတာ်ေကာက်ဖို ေကာင်းတဲ့ ြမားသမားပါလား၊ ဒီလို
အရည်အချင်းမျိးရှိရင် ဒူဝါရဲ လူေတွကို ေကာက်စရာမလိုပါဘူး၊ ေမာင်ရင် သူတိုကို
ပရိယာယ်သုံးပီး တိုက်ခိုက်ေပေတာ့”
ဟု မှာကားလိုက်ေလ၏ ။
အင်ခွန်ေနာ်က ရွာသူကီးကို စကားမတုံြပန်ေတာ့ဘဲ ြခံဝင်းထဲအှ
ခပ်သွက်သွက် ထွက်ခဲ့ ေလေတာ့၏ ။

***

