ေရကျီးညိှင့်တန်ခိုးရှင်
တစ်ေနသ၌ ြမန်မာြပည်ေြမလတ်ပိုင်းရွာကေလးတစ်ရွာ၏
ရွာြပင်ဇရပ်ပျက်ကီးေပတွင် မုတ်ဆိတ်ေမး၊ပါးပိင်ေမးများြဖင့်
အလွန်ခံ့ညားေသာလူကီးတစ်ေယာက်သည် ေဆးေပါ့လိပ်
တစ်လိပ်ကိုအားပါးတရဖွာိက်ေနေလ၏ ။
ထိုလူကီး၏ မည်မှာဦးေရမိုးဟူ၍ ြဖစ်ပီးသူသည်
ရွာြပင်ဇရပ်ကီးေပတွင် တစ်ကိုယ်တည်းေနထိုင်သူြဖစ်၏ ။
ဦးေရမိုးသည်ရွာကေလး၏
ဇာတိမဟုတ်ဘဲဇရပ်ေပတွင်သာေနထိုင်ေလ့ရှိေသာလူထူးလူဆန်းကီးြဖစ်၏ ။
ဦးေရမိုးသည်ေဆးေပါ့လိပ်ကိုဖွာိ်က်လိုက်၊
ေရေွးကမ်းှင့်ထန်းလျက်ခဲကိုအရာသာခံ၍ စားလိုက်လုပ်ေနစဉ်
ရွာထဲရှိလူငယ်တစ်စုသည် သူ၏ ဇရပ်ေပသို တက်လာေလ၏ ။
ဦးေရမိုးကလူငယ်များကိုကည့်၍ အသံဝါကီးြဖင့် ေကာင်ေလးေတွလာေဟ့၊
ဘာသိချင်ြပန်ပီလဲ၊မင်းတိုဟာ ေမးလိုကိုမဆုံးို်င်ေတာ့ဘူး။

လူေတွအားလုံးေမးခွန်းေတွရဲအေနာက်မှာအေြဖရှိတယ်လိုလဲယူဆကတယ
တကယ်ေတာ့ သဘာ၀ေလာကကီးမှာ
ေမးခွန်းေတွအတွက်အေြဖေပးထားတာမရှိပါဘူး၊အေြဖရှိတယ်ဆိုရင်လဲအဲဒီ
အေြဖေတွဟာမင်းတိုလိုသိချင်ေနတဲ့လူေတွအတွက် ရယ်ဒီမိတ်
လုပ်ထားတဲ့အေြဖပါ ဟုေြပာလိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခါ လူငယ်များအထဲမှာသွက်လက်
ေသာဖိုးနီဆိုသူက
“ဘာလဲ၊ ဦးေရမိုးကီးကကျပ်တိုေမးတာေတွကိုမေြဖချင်လို
အြပစ်ေြပာေနတာလား” ဟုေနာက်ေြပာင်ေလ၏ ။
ဦးေရမိုးကတစ်ဟားဟားရယ်ေမာ၍

“ဟားဟားဟား…. လူငယ်ေတွကိုငါအြပစ်မေြပာပါဘူး၊
လူငယ်ေတွကိုငါအြပစ်မေြပာပါဘူး၊ လူငယ်ဆိုတာစူးစမး်ချင်စိတ်ရှိတယ်၊
အမဲတန်းသွက်လက်တယ်၊ စွန်စားဝံ့တဲ့ သတိလဲရှိတယ်၊ လူဟာ
အသက်ကီးလာေလ သတိေကာင်ေလပဲကွ၊ အလုပ်တစ်ခုပီး ေြမာက်ဖို
လူငယ်ေတွရဲ စွန်လတ်စွန်စားဝံတဲ့ သတိမျိးလိုတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အလုပ်
ေအာင်ြမင်ဖိုကျေတာ့ စွန်လတ် စွန်စားုံနဲမရေတာ့ဘူး၊ လူကီးေတွရဲ
အသိပညာနဲအေတွအကံမျိး လိုအပ်တယ်၊ ဒါေကာင့်
အလုပ်တစ်ခုပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ဖို လူကီးနဲလူငယ်ေတွရဲ စွမ်းအားှစ်မျိး
ေပါင်းစပ်ေပးရတယ်”
ဟုေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ ဖိုးနီဆိုေသာလူရွယ်က
“ ဒါဆိုရင် ကျပ်တိုကို လူကီးေတွရဲ အေတွအကံနဲ
ဗဟုသုတမျိးရေအာင် ဦးေရမိုးက ေြပာြပေပးရမှာေပါ့”
ဟုေြပာေလရာ ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“လူငယ်ေတွကို ငါနားလည်ပါတယ်ကွာ၊
မင်းတိုလူငယ်ေတွမဆိုထားနဲလူကီးေတွေတာင် ဒီအချိန်ထိ ေမးခွန်းေတွထုတ်လို
မဆုံးိုင်ေသးဘူး၊ ဥပုဒ်ေနေတွမှာ တရားဇရပ်ေတွကို သွားကည့် ပါလား၊
သချိင်းကုန်းကို ေြခတစ်ဖက်လှမ်းေနတဲ့ အဘိုးကီးေတွေတာင် ေမးခွန်းေတွ
အများကီး ေမးေနကတယ်၊ ဓမာုံေတွမှာ တရားသမားအမည်ခံ အဘိုးကီးေတွ
စုမိပီ ဆိုရင် ြငင်းကခုန်ကပီ မှတ်ေပေတာ့၊ တရားေဆွးေွးရင်း ထိပ်ေပါက်
ေခါင်းကွဲြဖစ်လာတဲ့ အဘိုးကီးေတွေတာင်ရှိတယ်၊ သူတိုဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက
နဲဘာမှ မြခားနားပါဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ ဂျင်ေပါက်ရင်း ကျီးသားိုက်ရင်း
ထိပ်ေပါက်ေခါင်းကွဲြဖစ်ေအာင် ရန်ြဖစ်ကတာပဲ၊ တကယ်ေတာ့ လူေတွအားလုံး
အဆိပ်လူးြမား မှန်ထားေပမယ့် ြမားကို ဘယ်သူမှ ုတ်ဖိုမကိးစားကဘူး၊ ဒီြမားကို
ဘယ်သူပစ်တာလဲ၊ ရန်သူလား၊ မိတ်ေဆွလား၊ မေတာ်တဆထိတာလား၊

တမင်တကာ ပစ်တာလား၊ ြမားကို ဝါးနဲလုပ်ထားလား၊ သံနဲလုပ်ထားတာလားဆိုတဲ့
ေမးခွန်းေတွပဲ ေမးေနကတယ်၊ အေြဖ ေတွအားလုံးစုံတဲ့အချိန် ေရာက်ရင်ေတာ့
လူနာအသက်မှီမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ တစ်ခါတုန်းက မိတစ်မိက အချမ်းသာဆုံး
ဘုရားဒါယကာ၊ ေကျာင်းဒါယကာ၊ ဇရပ်ဒါယကာ သူေးကီးတစ်ဦးဟာ
တရားပွဲတစ်ခုမှာ ဆရာေတာ်ကီးကို ေမွးခွန်းတစ်ခု သွားေမးလို ဆရာေတာ်ကီး
စိတ်ဆိုးပီး ကွမ်းညပ်နဲေကာက်ေပါက်တာခံရတယ်၊ သူေမးခွနး်က
ဆရာေတာ်ဘုရားတဲ့ တပည့်ေတာ်တိုမိသားစုအားလုံး နိဗန်ကိုတစ်ပိင်တည်း
မေရာက်ိုင်ဘူးလား တဲ့၊ တပည့်ေတာ်တိုမိသားစု နိဗန်မှာ ဥမကွဲ သိုက်မပျက်ဘဲ
စည်းစည်းလုံးလုံးေနချင်လိုပါတဲ့၊ အဲဒီ ေနကစပီး ဆရာေတာ်ကီးက စိတ်ဆိုးပီး
အမိန်တစ်ခု ထုတ်ြပန်လိုက်တယ်၊ ေကျာင်းမှာလဲ အဲဒီ အမိန်ကိုစာနဲကပ်ထားတယ်၊
အဲဒီ စာက
“နိဗန်ကို ဘယ်သူမှ လာမေမးနဲ
ငါလဲ မေရာင်ဖူးဘူး၊ သိလဲမသိဘူး၊
ငါသိထားတဲ့ နိဗန်ဆိုတာ
တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားကားတဲ့နိဗန်၊
ကျမ်းစာထဲက နိဗန်ပဲ”
ဟုေြပာကာ ဦးေရမိုးသည် သူ၏ စကားကို သေဘာကျဟန်ြဖင့်
တဟားဟားရယ်ေမာ လိုက်ေလ၏ ၊ လူငယ်အများစု မှာမူ ထိုစကား၏
နက်ိင်းကျယ်ြပန်မကို သတိမမူမိဘဲ ြပံးုံသာ ြပံးကေလ၏ ၊ ဦးေရမိုးက
“ကဲ...ြမားမှန်ထားတဲ့ေကာင်ေလးေတွ၊ ေမးခွန်းေတွ ေမးကေလ၊
ြမားကိုဝါးနဲလုပ်ထား တာလား၊ သံနဲပလုပ်ထားတာလား”
ဟုေြပာလိုက်ေလရာ ဖိုးတာဆိုေသာ လူငယ်က အနီးသို တိုးကပ်ထိုင်၍

“ဒီလို ဦးေရမိုးရဲက တိရစာန်ေတွဟာ မြမင်ရတဲ့နာနာ ဘာ၀ေတွကို
ြမင်ိုင်သိိုင်တယ် ဆိုတာ ြဖစ်ို်င်ပါ့မလား၊ ကျပ်တို အဘိုးအဘွားေတွကေတာ့
ြမင်ိုင်တယ်သိိုင်တယ်လို ေြပာဖူးတယ်၊ ဒါေပမဲ့
အသိညာဏ်ပညာကီးတဲ့လူေတွေတာင် မသိြမင်ိုင်တာ တိရစာန်ေတွက
သိြမင်ိုင်ပါ့မလား”
ဟုေမးခွန်းထုတ်ေလ၏ ၊ လူကီးက ေဆးေပါ့လိပ်ကို မီးညိ ဖွာိက်၍
“ရယ်ဒီမိတ်လုပ်ထားတဲ့ ကျမ်းစာထဲက အေြဖေတွကို ေြပာရမလား၊
ကိုယ်တိုင်ကံေတွရတဲ့ ဘ၀အေတွအကံကို ေြပာရမလား”
ဟုေမးြမန်းေလရာ လူငယ်များက
“ကိုယ်ေတွြဖစ်ရပ်ကိုသာေြပာပါ”
ဟုေတာင်းပန်လိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခါ လူကီးက
“ကျမ်းစာထဲက အေြဖေတွကိုေြပာရရင် တေစဒီပနီတို ဘုရားေဟာ
ေပတ၀တေတွကို ကိုးကားရေတာ့မှာပဲေဟ့၊ ကိုယ်ေတွ အေတွ
အကံကိုေြပာရရင်ေတာ့ တရစာန်ေတွဟာ မြမင်ရတဲ့ နာနာဘ၀ သူရဲတေစေတွကို
သဘာ၀ကေပးတဲ့ အသိညာဏ်နဲ သိနားလည်တယ်လို ငါထင်တယ်၊ ဘာေကာင့်
သိနားလည်သလဲ လိုေတာ့လာမေမးနဲ၊ ငါလဲမေြပာိုင်ဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ှစ်ေပါင်း ၂၀
ေလာက်က ြမန်ေအာင်မိအပိုင်မှာရှိတဲ့ ရွာကေလးတစ်ရွာကို ငါေရာက်ဖူးတယ်၊
ရွာနာမည်ကိုေတာ့ ေမးမေနပါနဲေတာ့၊ ေြပာလိုမေကာင်းဘူး၊ အဲဒီ ရွာကေလးမှာ
ဒုစိုက်မ အလွန်ေပါတယ်၊တစ်ရွာလုံး ဒုစိုက်
အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လိုေတာင်ေြပာိုင်တယ်၊ ခိုးမ၊ ိုက်မ၊ လူသတ်မ၊ အမျိးမျိး
မကာခဏ ြဖစ်ပွားေလ့ရှိတယ်၊ ရွာမှာ ွားခိုးေတွလဲ အင်မတန်ေပါတယ်၊ အဲဒီ
ရွာကေလးရဲ မလှမ်း မကမ်းမှာ ွားခိုးမေတွ ွားသတ်ေလ့ရှိတဲ့ သချိင်းရှိတယ်၊
ငါတိုစီး လာတဲ့ ွားလှည့်ဟာ သန်းေခါင်ေကျာ် အချိန်ှမှာ ွားသချိင်းကိုြဖတ်ရတယ်၊

ထူးဆန်းတာက သချိင်းအနားကိုလဲ ေရာက်ေရာ ွားေတွ ဟာ ထိတ်လန်ပီး
ေရှကိုတိုးဖိုမကိးစားေတာ့ဘူး၊ ေြခစုံကန်ပီး ရပ်ေနကတယ်၊ ွားသချိင်းရဲ
အထာကိုသိတဲ့ လှည်းဆရာက လှည်း ေပကဆင်းပီး ွားေတွကို
ပွတ်သတ်ေချာ့ြမရတယ်၊ အားေပး စကားေြပာရတယ်၊ ဒီေတာ့မှ ွားေတွက
အထိတ်ထိတ် အလန်လန်နဲ ွားသချိင်းကိုြဖတ် ကတယ်၊ လှည်းဆရာက
ွားသရဲေြခာက် တယ်လိုေြပာတယ်၊ ွားေတွဟာ ွားသချီင်းကိုလွန်မှ ပုံမှန်ြဖစ်ပီး
ုန်းကန်ကတာေတွရတယ်၊ ဒါဟာငါ့ရဲကိုယ်ေတွပဲ၊ ေနာက်ထပ်
ကိုယ့်ေတွတစ်ခုကို ေြပာရရင်ေတာ့ ငါဟာ လိပ်ြပာလွင့်တတ်တဲ့ ဦးဘတူဆိုတဲ့
လူကီးတစ်ေယာက်နဲ ခင်မင်ခဲ့ဖူးတယ်”
ဟုေြပာေလရာ လူငယ်တစ်ေယာက်က အံသဟန်ြဖင့်
“လိပ်ြပာလွင့်တယ်ဟုတ်လား၊ ဘယ်လိုလွင့်တာလဲ”
ဟုေမးြမန်းေလ။ ကျန်လူငယ်တစ်ေယာက်ကလည်း
“လိပ်ြပာလွင့်တယ်ဆိုတာ ေသတာကိုေြပာတာ မဟုတ်ဘူးလား”
ဟုေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက
“လိပ်ြပာလွင့်တယ်ဆိုတာ ေသတာမဟုတ်ဘူးကွ၊ ုပ်နဲနာမ်ကို
ခဏခွဲလိုက်တဲ့သေဘာပါပဲ၊ ုန်နဲနာမ်ဟာ တစ်ခါတည်းကွဲမထွက်ေအာင်
ေငွကိးမင်ေလးနဲ ဆက်ထားတယ်၊အဲဒီ ေငွကိး မင်ေလး ြပတ်သွားရင်ေတာ့
လိပ်ြပာလွင့်တဲ့သူဟာ အသက်ဆုံးံးတတ်တယ်၊လိပ်ြပာလွင့်ြခင်း ှစ်မျိးရှိတယ်၊
သူဘာသာ အလိုအေလျာက် လိပ်ြပာလွင့်တာရယ်၊လူက ေလ့ကျင့်ပီး လိပ်ြပာလွင့်
တာရယ်ဆိုပီး ှစ်မျိးရှိတယ်၊ အလိုအေလျာက်လိပ်ြပာလွင့်တာမှ လူဟာအိပ်ေပျာ်လို
အိပ်မက်မက်ရင်း မေတာ်တဆ လိပ်ြပာလွင့်တာရယ်၊ ေရာဂါေဝဒနာ တစ်ခုကို
ြပင်းြပင်းထန်ထန် ခံစားပီး လိပ်ြပာလွင့်တာရယ်လို ှစ်မျိးကွဲေသးတယ်၊
လိပ်ြပလွင့်တယ်ဆိုတာ ေဝဟင်ခရီးသွားေန ကတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့

လိပ်ြပာလွင့်ြခင်းကိုတတ်ေြမာက်တဲ့သူကေတာ့ ခရီးမှာ ကံေတွရသမကို
မှတ်မိေနတယ်၊ မတတ်တဲ့သူကေတာ့ အိပ်ရာကိုးရင် မထင်မရှားြဖစ်ပီး
အိပ်မက်လို ထင်ရင် ထင်ေနတတ်တယ်၊ ကမာဦးအစက လူတိုင်းဟာ
လိပ်ြပာလွင့်တတ်တယ်လို ပညာရှင်ေတွက ယူဆကတယ်၊ ေနာက်ပိုင်းေတာ့
ေလာဘ၊ ေဒါသေတွများလာပီး လိပ်ြပာလွင့်ြခင်း အတတ်ပညာ
ကွယ်ေပျာက်သွားခဲ့တယ်၊ လိပ်ြပာလွင့်တဲ့ အတတ်ကို သင်ယူရင်
တတ်ေြမာက်ိုင်တယ်၊ အေနာက်တိုင်းမှာေတာ့ လိပ်ြပာလွင့်ိုင်တဲ့သူေတွ
အေတာ်များလို အသင်းအဖွဲေတွေတာင် ထူေထာင်ထား တာရှိတယ်၊
အေမရိကန်ိုင်ငံ၊ နယူးေယာက်မိ၊အမှတ်(၅)အေနာက်(၇၃)လမ်းမှာ
မေနာသုေတသနအသင်း ဆိုတာရှိတယ်၊ ဒီအသင်းကီးဟာ ကမာေပမှာ
လိပ်ြပာလွင့်ြခင်းနဲ ပတ်သတ်လို အထူးေလ့လာေနတဲ့ အသင်းကီးပဲကွ၊
ငါ့မိတ်ေဆွဦးဘတူ ဆိုတဲ့ ပုဂိလ်ဟာ တိဘက်ိုင်ငံမှာ ဆရာကီးေတွနဲအတူေနပီး
လိပ်ြပာလွင့်တဲ့ပညာကို တတ်ေြမာက်ခဲ့တယ်၊ သူဟာ မကာခဏ
ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် လိပ်ြပာလွင့်ိုင်တယ်လို ဆိုတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ် ၂၀
ေလာက်က ဆိုေတာ့ ငါ့အသက် အရွယ်ငယ်ေသးေတာ့ ဦးဘတူ
လိပ်ြပာလွင့်လွင့်ိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံဘူး၊ ဒါေကာင့် ဦးဘာတူက
ငါနဲအေလာင်းအစားတစ်ခုလုပ်ပီး လိပ်ြပာလွင့်ြပခဲ့တယ်၊ သူနဲငါ
အေလာင်းအစားလုပ်တဲ့ပွဲမှာ ငါံးပီး ဒီဘ၀ကို ေရာက်ခဲ့ရတပဲကွ”
ဟုေြပာေလ၏ ၊ ဦးေရမိုးကဆက်လက်၍
“ဦးဘတူနဲအေလာင်းအစားကိစကို ဆက်ေြပာမယ်ကွ၊ ဒီတုန်းက
ဦးဘတူဟာသဃန်းကန်း ဘက်က ကန်းအိမ်မည်းကီးမှာေနတယ်၊ ငါဟာ
ညသန်းေခါင်အချိန်မှာ ေရတိဂုံဘုရားအနီးက ဇရပ်ကီးေပမှာ
ဖေယာင်းတိုင်တစ်တိုင်ထွန်းပီး ေဗဒင်ကျမ်းတစ်အုပ်ကိုြပစုေနရမယ်၊ ဦးဘတူနဲ
ငါရဲစည်းကမ်းအရ ညသန်းေခါင်အချိန်မှာ ဦးဘတူက လိပ်ြပာလွင့်တဲ့ပညာနဲ

ငါဆီကိုေရာက်ေအာင် လာရမယ်။ လာုံနဲမပီးေသးဘူး၊ ေဗဒင်ကျမ်းထဲမှာ
ငါြပစုတဲ့စာေကာင်းေတွကို မှတ်ပီး ေနာက်တစ်ေနမှာြပန်ေြပာရမယ်လို
သေဘာတူထားတယ်၊ ဦးဘတူနဲ အေလာင်းအစားလုပ်တဲ့ ညကသန်းေခါင်
အချိန်ကိုေရာက်ေတာ့ ငါက နကတ်ပညာနဲပတ်သတ်တဲ့ အခန်းကို
စတင်ေ၇းသားတယ်၊ အဲဒီ အချိန်မှာ ဇရပ်နေဘးမှာအိပ်ေနကတဲ့ ေခွးသုံးေကာင်ဟာ
အိပ်ေနရာက ထပီးဇရပ်ေပကိုကည့်ပီး စူစူးဝါးဝါးေဟာင်ေတာ့တာပဲ၊
ေခွးေတွေဟာင်တာ သိသာထင်ရှား လွန်းလို ငါေတာင် ုတ်တရက်အံ့သသွားတယ်၊
ေခွးသုံးေကာင်းဟာ ဇရပ်တစ်ေနရာကို ကည့်ပီးဆူညံေနေအာင် ေဟာင်ေတာ့တာပဲ၊
ေနာက်ေတာ့ ဇရပ်ရဲအေဝးကိုကည့်ပီး တစ်စုံတစ်ရာကို ြမင်တဲ့သန်နဲ
ေဟာင်ပီးလိုက်သွားကတယ်၊ ေနာက်တစ်ေန ကိုေရာက်ေတာ့ဦးဘတူကညက
ေဗဒင်ကျမ်းထဲမှာ ငါေရးေနတဲ့အခန်းကို တန်းေြပာြပိုင်လို အံးေပးလိုက်ရတယ်၊
ဒီတုန်းက ဦးဘတူကို မသကာတာနဲ ဦးဘတူရယ် ခင်ဗျားလိပ်ြပာလွင့်တာမှ
ဟုတ်ရဲလား၊ တယ်လီပသီ စိတ်တန်ခိုးေတွများရှိေနသလားလို ေမးြမန်းလို်က်တယ်၊
ဒီေတာ့ ဦးဘတူက ရယ်ေမာပီးေတာ့ လိပ်ြပာတကယ်လွင့်တာပါကွာ၊
ညသန်းေခါင်အချိန်ကီး ငါလိပ်ြပာလွင့်ပီး ဇရပ်ကို လာေတာ့ ေခွးသုံးေကာင်က ငါရဲ
လိပ်ြပာကိုြမင်ပီး စူးစူးဝါးဝါး ထိုးေဟာင်တာ မင်းမှတ်မိတယ် မဟုတ်လား၊ လိပ်ကို
လူေတွကသာ မြမင်ိုင်တာ၊တိရစာန်ေတွ ကေတာ့ြမင်ိုင်တယ်ကွလိုေြပာတယ်၊
ဒီေတာ့မှ ငါလဲေကျေကျနပ်နပ်ကီး အံးေပးပီး သုံးှစ်သုံးမိုး သူေတာင်းစား လုပ်ဖို
သေဘာတူခဲ့တယ်၊ ဦးဘတူကိုလဲ လိပ်ြပာလွင့်နည်း သင်ေပးဖိုေမတာရပ်ခံခဲ့ တယ်၊
ဒီေတာ့ဦးဘတူက ငါဟာလိပ်ြပာလွင့်ြခင်းကို သံသယရှိေနတဲ့သူြဖစ်တဲ့အတွက်
မေအာင်ြမင် ိုင်ဘူးဆိုပီး လိပ်ြပာလွင့်တာကို သင်မေပးခဲ့ဘူး”
ဟု ရှည်လျားစွာ ရှင်းလင်းြပေလရာ လူငယ်များသည် ဦးေရမိုး၏
အေြဖကို သေဘာကျသွား ပီး အတန်ကာေအာာင် ေမးြမန်းကပီးေနာက်
ဇရပ်မှထွက်သွားေလ၏ ။

ထိုအခါမှပင် ဦးေရမိုးသည် ထိုင်ေနရာမှထ၍ ေရေွးတည်ရန်
ြပင်ဆင်ေလ၏ ။ ထိုအခိုက် မှာပင် ွားေကျာင်းသား လူရွယ်တစ်ဦးသည် ဦးေရမိုး၏
ဇရပ်အနီးသို ေရာက်ရှိလာပီး
“ဦးေရမိုး ေရေွးအိုးတည်မလိုလား၊ ေအးေအးေဆးေဆး
ထိုင်ေနစမ်းပါဗျာ၊ ကျပ်တည် ေပးပါ့မယ်၊ ေဟာ……..ဇရပ်ေအာက်ေြခမှာ
ေြခရာေတွမနည်းပါလား”
ဟုေရရွတ်ကာ ေြမေပရှိ ေြခရာများကိုကည့်ေလ၏ ။ ထိုေနာက်
“ေသာ်……..ရွာထဲက ေကာင်ေတွလာသွားတာကိုး၊ ဦးေရမိုးကို
ေမးခွန်းေတွအများကီးေမး ပီး အိုးထဲကေရေွးေတွ
အကုန်ေသာက်သွားတာြဖစ်မယ်၊ ဒါေကာင့် ဦးေရမိုး အာေြခာက်ပီး
ေရေွးထတည်တာကိုး၊ ေသာ်……..ဒီေနရာက ခုံဖိနပ်ေြခရာ ခုံဖိနပ်အမဲဝတ်တဲ့
ေကာင်က ဖိုးလုံးပဲ၊ ေဟာဒီေြခရာက ပိန်းတန်းဖိနပ် ေြခရာ၊
ပိန်းတန်းဖိနပ်ဝတ်ိုင်တဲ့ေကာင်က သူကီးသား ေအာင်ဦးနဲ ဖိုးနီပဲရှိတယ်၊
သူကီးသားက ဒီေကာင်ေတွနဲမတည့်တဲ့အတွက် ဖိုးနီြဖစ်လိမ့်မယ်၊
ကျန်တဲ့ေြခရာသုံးခုက ဖိနပ်မပါဘူး၊ ဖိနပ်မပါတဲ့ေကာင်ေတွက ဖိုးနီနဲ ဖုံးလုံရဲ
အေပါင်းအေဖာ် ချက်ကီးနဲစိန်လှ ြဖစ်မယ်၊ ကျန်တဲ့ေြခရာရှင်က ဘယ်သူလဲ”
ွားေကျာင်းသားလူရွယ်သည် ေြခရာများကိုကည့်၍
တတွတ်တွတ်ေရရွတ်ရင်း ဇရပ် ေလှကား၀တွင်ကျေနေသာ
ပွတ်ခန်းေဆးလိပ်ကိုကည့်၍
“ေသာ်……..သိပီ၊ ကျန်တဲ့ေြခရာရှင်က ရွာေတာင်ပိုင်းက မုဆိုးမသား
ေတာက်တဲ့ပဲ၊ ဒီလူစု ထဲမှာ အြငင်းသန်ဆုံးက ဖုံးလုံးနဲဖိုးနီ၊ ဒါေကာင့်
ဖိုးလုံးနဲဖိုးနီက ကိစတစ်ခုကို ြငင်းခုန်ရင်း ဦးေရမိုး ဆီလာေမးတာြဖစ်ိုင်တယ်”
ဟုေြပာေလရာ ဦးေရမိုးက တဟားဟားရယ်ေမာ၍

“ဟားဟားဟား……..မင်းမဆိုးဘူး၊ ကဲ……..ငါတို ဘာအေကာင်းေတါ
ေြပာကလဲ”
ဟု ပညာစမ်းသလိုှင့် ေမးြမန်းလိုက်ရာ ွားေကျာင်းသားလူရွယ်သည်
မျက်ေမှာင်ကတ်၍ ဇရပ်ဝန်းကျင်ကိုကည့်လိုက်၏ ။ သူသည် ဦးေရမိုး
ေရှတည့်တည့်ရှိ ဇရပ်ကမ်းြပင်ကို ေသချာစွာ ကည့်၍ ရယ်ေမာလိုက်ပီး
“ဟဲ……..ဟဲ……..ကျပ်သိပီ၊ ကမ်းြပင်ကဖုံေတွမှာ ဦးေရမိုးလက်နဲ
“ဥံမနိပေဒဟုံ” လို ေရးထားတယ်၊ ဒါဟာ တိဘက်လူမျိးေတွ
အလွန်အေလးအြမတ်ထားတဲ့ ဆုေတာင်းပဲ၊ ဒါေကာင့် ဦးေရမိုးတို
တိဘက်လားမားကီးေတွအေကာင်း၊ ဝိညာဉ်လွင့်တဲ့အေကာင်းေတွ ေြပာကမယ်၊
ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား”
ဟုေမးြမန်းလိုက်ရာ ဦးေရမိုးက တဟားဟားရယ်ေမာ၍
“မှန်တယ်ကွ၊ မင်းမဆိုးဘူး၊ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှာ ဝင်လုပ်ရင်
စုံေထာက်ေတွ လက်ေြမာက် ရမယ့်ေကာင်ပဲ”
ဟု ချီးမွမ်းေလ၏ ။
ထိုအခါ လူရွယ်က လူကီးကို စကားမတုံြပန်ေတာ့ဘဲ
ဇရပ်ေအာက်သိုဆင်းကာ ထင်းေြခာက်များကိုေကာက်၍ ေရေွးအိုးတည်ေလ၏ ။
ေရေွးအိုးမဆူမီ ထင်းေြခာက်များကိုထည့်ရင်း သူ၏
ဘ၀ေနာက်ေကာင်းကို ြပန်လည် စဉ်းစားေနမိ၏ ။
သူ၏ ဖခင်သည် နယ်ချဲအဂလိပ်ကို ေတာ်လှန်မည်ဆိုကာ
သူငယ်စဉ်ကပင် ရွာကထွက် သွားပီး ဆရာစံ၏ ဂဠန်တပ်ဖွဲသိုေရာက်သွားေလ၏ ။
ဆရာစံ၏ အေရးေတာ်ပုံကျဆုံးေသာအခါ ဖခင်သည် ရွာသိုြပန်၍ တိမ်းေရှာင်ခဲ့၏ ။
သိုေသာ် မကာမီပင် ပုလိပ်များေရာက်လာပီး ဖခင်ကို

ဖမ်းဆီးသွားေလ၏ ။ ဖခင်သည် ေထာင်ထဲတွင် ကျဆုံးသွားသည်ဟု သတင်းရ၏ ။
ဖခင်စိတ်ှင့်ပင် မိခင်လည်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ေလ၏ ။
လူမမယ်ကေလးငယ်အရွယ်ရှိေသာ သူကို ေဒစံြမဆိုေသာ မုဆိုးမကီးတစ်ဦးက
ေမွးစားခဲ့ေလ၏ ။
လွန်ခဲ့ေသာှစ်က ေဒစံြမေသဆုံးခဲ့ြပန်သြဖင့် ေလာကအလယ်တွင်
သူတစ်ေယာက်တည်း အထီးကျန်ေနခဲ့ရြပန်၏ ။
သူသည် တစ်ရွာလုံး၏ ခိုင်းဖတ်အြဖစ် လုပ်ကိုင်စားရင်း
စားဝတ်ေနေရးြပဿနာကို ေြပ လည်ေအာင်ေြဖရှင်းရ၏ ။ မိုးေမာ်သည် သူ၏
ဘ၀ေနာက်ေကာင်းကို ြပန်လည်စဉ်းစားရင်း လွန်ခဲ့ ေသာ ေလးှစ်ခန်က
ဦးေရမိုးကီးှင့် စတင်ခင်မင်ခဲ့ပုံကို ြပန်လည်သတိရလာ၏ ။
သူသည် ရွာြပင်ဇရပ်ပျက်ကီးသို ွားေကျာင်းထွက်လာရာမှ
ခရီးသွားလူကီးတစ်ဦးကို သတိြပမိ၏ ။
ထိုလူကီးသည် ဇရပ်ေပတွင်နားခိုေနပီး ညေနေစာင်းသည်အထိ
မည်သည့်အစား အေသာက်ကိုမ စားေသာက်သည်ကို မေတွရေချ။ သူသည်
လူကီးဆာေလာင်ေနမည်ဟု ေတွး ေတာကာ ကုဏာသက်သွားေလ၏ ။
ထိုေကာင့် လူကီး၏ အနီးသိုသွား၍
“ဦးေလး၊ ရွာထဲကို လိုက်ခဲ့ပါလား၊ ရွာဘုန်းကီးေကျာင်းမှာတည်းပီး
တစ်ခုခုစားပါလား၊ တစ်ေနကုန် ဦးေလး ဘာတစ်ခုမှ မစားရေသးဘူးနဲတူတယ်”
ဟုေြပာေလရာ လူကီးက ေခါင်းခါ၍
“ေနပါေစကွာ၊ ငါဒီဇရပ်ပျက်မှာပဲေနပါမယ်၊ ရွာထဲကိုဝင်လိုလဲ
မြဖစ်ဘူးကွ”
ဟုေြပာေလ၏ ။

သူသည် လူကီး၏ စကားေကာင့် ထိုလူကီးသည်
၀ရမ်းေြပးလူဆိုးကီးြဖစ်ေနမလားဟု ေတွးေတာမိြပန်၏ ။ လူကီးက သူ၏
အမူအရာကိုကည့်၍
“ဟားဟားဟားဟား……..ငါ့ကို လူဆိုးလူသွမ်းတစ်ေယာက်လို
ထင်ေနပီလား၊ ငါဟာ လူဆိုးမဟုတ်ပါဘူးကွ၊ ငါ့နာမည် ေရမိုး လိုေခတယ်၊
ဒီေနကစပီး ငါဒီဇရပ်ပျက်ကီးမှာေနေတာ့ မယ်၊ မင်းဟာ
ငါနဲပထမဆုံးမိတ်ေဆွြဖစ်တဲ့လူပဲ၊ မင်းနာမည် ဘယ်လိုေခသလဲ”
ဟုေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ သူက
“ကျပ်နာမည် မိုးေမာ်လိုေခတယ်၊ ရွာထဲမှာပဲေနတယ်၊ နာမည်က
အေရးမကီးပါဘူးဗျာ၊ ဦးေလး ထမင်းစားရေအာင် ရွာထဲကိုလိုက်ခဲ့ပါ၊
ညေနေစာင်းပီ၊ ဗိုက်ဆာေနေတာ့မယ်”
ဟုဖိတ်ေခေလ၏ ။ သူ၏ ဖိတ်ေခချက်ကို ဦးေရမိုးက လက်မခံဘဲ
“မင်းရဲေစတနာကိုေတာ့ အသိအမှတ်ြပပါတယ်ကွာ၊ ဒါေပမဲ့
ရွာထဲကိုမလိုက်ေတာ့ပါဘူး၊ တစ်ရက်တေလ ထမင်းမစားရလဲ ကိစမရှိပါဘူးကွာ”
ဟု ေခါင်းမာမာြဖင့် ေြပာဆိုေလ၏ ။
မိုးေမာ်သည် သနားဂုဏာသက်ေသာ စိတ်ထားရှိသြဖင့် လူကီးအား
စိတ်မသက်သာ သလိုကည့်လိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခိုက်မှာပင်
ငှက်ေပျာခိုင်ကီးတစ်ခုကို ထမ်းလာေသာ လူတစ် ေယာက်ကိုြမင်၍ မိုးေမာ်က
“အဲဒီ လူက ကန်ေတာ်တိုရွာထဲကပဲ၊ ဒီလူကီးဟာ
ကပ်ေစးှဲကီးဆိုေတာ့ သူဆီက ငှက်ေပျာသီးေတာင်းလိုေတာ့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါေကာင့် ဦးေလးမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် တစ်မူးေလာက် ေပးပါ။ ကန်ေတာ်
ငှက်ေပျာသီးဝယ်ေပးပါ့မယ်”

ဟုေြပာေလ၏ ။ လူကီးက ငှက်ေပျာသီးများကိုကည့်၍ သက်ြပင်းချကာ
“ေနပါေစကွာ၊ ငါ့ထိုက်နဲငါ့ကံပဲရှိပါေစေတာ့၊ မစားေတာ့ပါဘူး”
ဟု ေခါင်းမာမာြဖင့်ဆိုေလ၏ ။
လူကီးကို စကားမတုံြပန်ေတာ့ဘဲ ရွာဘက်သို ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
ဘုန်းကီးေကျာင်းသို ေရာက် ေသာအခါ ကပိယကီးထံမှ ထမင်းှင့်ဟင်းများကို
ေတာင်းယူေလ၏ ။ ကပိယကီးသည် မိုးေမာ်ကို ခင်မင်သူြဖစ်သြဖင့်
ထမင်းှင့်ဟင်းများကို ပန်းကန်ထဲတွင် အြပည့်အေမာက်ထည့်၍ ယူေဆာင်
ေပးေလ၏ ။ မိုးေမာ်က ပန်းကန်ထဲရှိ ထမင်းဟင်းများကို ဖက်ထဲတွင်ထည့်၍
ထုပ်ကာ
“ဒီထမင်းေတွက ကျပ်စားဖိုမဟုတ်ဘူးဗျ၊ ရွာြပင်ဇရပ်မှာ
ေရာက်ေနတဲ့ဧည့်သည် တစ်ေယာက်အတွက်”
ဟု ေြပာေလရာ ကပိယကီးက ရယ်ေမာ၍
“မသိပါဘူးကွာ၊ မင်းစားမယ်ထင်လို ထည့်လာတာကွ၊ ဧည့်သည်ကို
ေကျာင်းေခလာပီး ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်ေကးလဲ ရပါတယ်ကွာ၊ တကူးတက
သွားြပန်ပိုရဦးမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်က သက်ြပင်းချ၍
“ဧည့်သည်လူကီးနာမည်က ဦးေရမိုးတဲ့ဗျ၊ ရွာထဲကိုလိုက်ပီး
ဘုန်းကီးေကျာင်းမှာ တည်းဖို ေခတာလဲမရဘူး၊ သူ ထမင်းမစားရေသးတာသိလို
ေကျာင်းမှာ ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန် လိုက်စားပါ လိုေခတာလဲ မရဘူး၊
အေတာ်ထူးဆန်းတဲ့လူကီးပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်၏ စကားကိုနားေထာင်၍ ကပိယကီးက
မျက်ေမှာင်ကတ်၍

“ဟုတ်မှလဲ လုပ်ဦးေနာ် မိုးေမာ်၊ ရွာထဲကိုမဝင်ရဲဘူးဆိုတာ
ဆန်းေတာ့ဆန်းေနတယ်၊ ၀ရမ်း ေြပးလူဆိုးများြဖစ်ေနမလား မသိဘူး”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ မိုးေမာ်က ေခါင်းခါ၍
“ဦးေရမိုးပုံစံက လူဆိုးလူသွမ်းမြဖစ်ိုင်ဘူးထင်တယ်၊ သူမှာ
ထူးြခားချက်တစ်ခုရှိတာေတာ့ အမှန်ပဲ၊ သူ ဒီေနကစပီး
ဇရပ်မှာေနမယ်လိုေြပာတယ်၊ ကဲ……..ေြပာေနကာတယ်ဗျာ၊ ဒီလူကီးကို
ထမင်းသွားပိုေပးလိုက်ဦးမယ်”
ဟုဆိုကာ ဦးေရမိုးရိရာ ဇရပ်သို ြပန်ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။ သူသည်
ထမင်းထုပ်ကို ဦးေရမိုးေရှသို ိုေသစွာချေပးပီးေနာက်
“ဦးေရမိုး ရွာထဲလိုက်မစားချင်ဘူးေြပာတဲ့အတွက် ကျပ်
ဘုန်းကီးေကျာင်းက ေတာင်းလာ တာ၊ အားရပါးရ စားေပေတာ့၊ ေဟာဒီမှာ ေရအိုး၊
ေရအိုးကေတာ့ ကျပ်ွားေကျာင်းတဲ့ ေညာင်ပင်က ခဏယူလာတာ၊ ပီးရင်
ြပန်ထားရမယ်၊ ဒီေရအိုးထဲကေရကိုလဲ ေနစဉ် ကျပ်ပဲ ကုသိုလ်ြပထားတာ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ဦးေရမိုးက ထမင်းထုပ်ကိုကည့်၍ ရယ်ေမာကာ
“မင်းနဲငါ မိတ်ေဆွြဖစ်ရကျိးနပ်ပီေဟ့၊ မင်းဟာ
အေတာ်စိတ်ေကာင်းရှိတဲ့ေကာင်ေလးပဲ၊ ဗိုက်ဆာေနတာနဲ အေတာ်ပဲကွာ၊
ထမင်းစားလိုက်ဦးမယ်၊ စားပီးမှ စကားဆက်ကတာေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုေနာက် လက်ကိုစင်ကယ်စွာေဆးပီး ထမင်းထုပ်ကို ြဖည်၍
ဣေြရရ စားေသာက် ေလ၏ ။
လူကီး၏ မိန်ရှက်စွာ စားေသာက်ေနပုံကိုကည့်၍ မိုးေမာ်သည်

ရင်ထဲတွင် များစွာပီတိ ြဖစ်ရေလ၏ ။
လူကီးက ထမင်းစားပီးေနာက် ေရတစ်ခွက်ကိုေသာက်လိုက်ပီး
“ငါ ထမင်းမစားရတာ ဒီေနနဲဆို သုံးရက်ရှိပီကွ၊ ရွာစဉ်ေလာက်ပီး
ဗိုက်ဆာရင် ေရအိုးစင် က ေရကိုေသာက်တယ်၊ ေြမေပမှာ ေကွကျေနတဲ့
အသီးေလးဘာေလးေတွရင်ေတာ့ ေရေဆးပီး စားရတာ ေပါ့ကွာ”
ဟုေြပာေလရာ မိုးေမာ်သည် ဦးေရမိုးကီးအား
လွန်စွာဂုဏာသက်သွားေလ၏ ။ ထိုလူကီး သည် လက်ထဲတွင်
ပိုက်ဆံြခးတစ်ြပားမှ ရှိပုံမရေပ။
ထိုေကာင့် လူကီး၏ ေနစဉ်စားဝတ်ေနေရးအတွက်
ခက်ခဲရှာေပလိမ့်မည်ဟု ေတွးမိ ေလ၏ ။
မိုးေမာ်သည် ေနာက်တစ်ေနသိုေရာက်ေသာအခါ ေနလယ်စာစားချိန်၌
သူအတွက် ထမင်း ထုပ်သာမက လူကီးအတွက် ထမင်းထုတ်ပါပိုထုပ်၍
ဇရပ်သိုထွက်ခဲ့ေလ၏ ။ ဇရပ်ေပတွင် ေအးေဆးစွာထိုင်၍ ေဆးလိပ်ဖွာိက်ေနေသာ
လူကီးကိုေတွရေလ၏ ။
မိုးေမာ်က ထမင်းထုပ်ကို ဦးေရမိုးအား ကမ်းေပး၍
“ဦးေလးအတွက် ထမင်းထုပ်တစ်ထုပ် ပိုထုပ်လာတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ဦးေရမိုးက
“ငါက တစ်ေနကို ထမင်းတစ်နပ်ပဲစားတယ်ကွ၊ ေနလယ်စာ မစားဘူး၊
ညစာပဲစားမယ်၊ ဒီေတာ့ မင်းေပးတဲ့ ထမင်းထုပ်ကို သိမ်းထားပီးညေနမှာ
စားမယ်ေဟ့”
ဟုေြပာေလရာ မိုးေမာ်သည် ဦးေရမိုးကီးကို ဂုဏာသက်သွားြပန်၏ ။
ဤလူကီးသည် စားဝတ်ေနေရးခက်ခဲလွန်းလှ၍ တစ်ေနလင် ထမင်းတစ်နပ်သာ

စားေသာက်ရရှာသည်ဟု ေတွး မိြပန်၏ ။
ညေနေစာင်းေသာအခါ ဦးေရမိုးှင့် ထမင်းလက်ဆုံစားရင်း မိုးေမာ်က
၎င်း၏ ဘ၀ကို ေမး ြမန်းကည့်ေသာအခါ
“ငါ့ဘ၀က အေတာ်စုံတယ်ကွ၊ မင်းကို အစအဆုံး ေြပာရရင်
တစ်ေထာင့်တစ်ည ပုံြပင် ရှည်ကီးြဖစ်သွားမယ်”
ဟုေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်က သက်ြပင်းချ၍
“ဦးေလးက ဘယ်အရပ်က လာတာလဲ၊ ဦးေလးမှာ အိမ်မရှိဘူးလား၊
ေဆွမျိးသားချင်းေတွ ေရာ မရှိဘူးလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက
“ငါဟာ ြမန်မာြပည်အှံေလာက်သွားေနေတာ့
ဘယ်အရပ်ကလာသလဲဆိုတဲ့ ေမးခွန်းကို ေြဖရခက်ခက်ပဲကွ၊ ငါ
ေနာက်ဆုံးေရာက်ခဲ့တဲ့ အရပ်က ရမည်းသင်းကွ၊ ငါဟာ ေမွးကတည်းက အိမ်နဲယာနဲ
မေနဖူးဘူး၊ အလွန် အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကမာေြမကီးရှိလျက်နဲ ငါ့အိမ်၊ သူအိမ်
ဆိုပီး ခွဲြခားမေနချင်ပါဘူးကွာ၊ ကမာေြမကီးဟာ ငါ့ရဲအိမ်ေပါ့၊ ငါဟာ
ေမွးကတည်းက တစ်ေကာင် ကွက်ပဲ၊ ေဆွမျိးသားချင်းလည်း မရှိပါဘူး၊
တကယ်ေတာ့ ေဆွမျိးသားချင်းရှိြခင်း၊ မရှိြခင်းဟာ အေရးမကီးပါဘူး၊ အချိေသာ
လူေတွဟာ ေဆွမျိးကို သိပ်အားကိုးတာ ေတွဖူးတယ်၊ အဲဒီ လို လူမျိးဟာ
ေနာက်ဆုံးေတာ့ ေဆွမျိးှိပ်စက်လို ရှိသမကုန်တာပါပဲကွာ”
ဦးေရမိုး၏ စကားကို နားေထာင်၍ မိုးေမာ်က စိတ်ဝင်စားဟန်ြဖင့်
“ဦးေရမိုးက ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ေဆးေပါ့လိပ်တစ်လိပ်ကို
လွယ်အိတ်ထဲမှ ထုတ်ယူလိုက် ပီး

“ငါ့ဘ၀မှာ သင်ယူေလ့လာရမယ့် ပညာေတွများလွန်းလို
အသက်ေမွး၀မ်းေကာင်းအတွက် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူးကွာ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုး၏ စကားေကာင့် မိုးေမာ်က
အံ့သဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ဟင်……..ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ဦးေရမိုးက ဘယ်လိုထမင်းစားသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“ထမင်းစားဖို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ခပ်ညံ့ညံ့လူေတွရဲ အလုပ်ကွ၊
အချိေသာ လူေတွ ဟာ ေမွးကတည်းက ထမင်းစားဖို၊ မိန်းမယူဖို၊ ကေလးေမွးဖို
အလုပ်ေတွလုပ်လိုက်ရတာ ကွာ၊ ေသ တဲ့အထိ မနားရဘူး၊ သူတိုဟာ
ရေတာင့်ရခဲလူဘ၀မှာ ဘာမှ မရလိုက်၊ ဘာမှမသိလိုက်ဘဲ ေသ သွားရရှာတယ်၊
လူဘ၀ရဲ အဓိပာယ်ကိုလဲ နားမလည်ကဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
မိုးေမာ်က နားမလည်ဟန်ြဖင့် ေခါင်းကုတ်၍
“ကျပ်ေမးတာ ဦးေရမိုး ဘယ်လိုထမင်းစားသလဲဆိုတာပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“ဟားဟား……..ေကာင်ေလး၊ မင်းသေဘာမေပါက်ေသးဘူး၊ ငါဟာ
အကူအညီလိုတဲ့လူနဲ ေတွရင် ကူညီေပးလိုက်တယ်၊ အဲဒီ ေတာ့ ငါထမင်းစားရတာ
ေပါ့၊ ငါ့အလုပ်လုပ်တာ ထမင်းစားဖိုနဲ အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊
ငါ့ရည်မှန်းချက်ေတွအတွက် လုပ်ကိုင်ရင်း ထမင်းစားသွားတာကွ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
မိုးေမာ်သည် ဦးေရမိုးစကားကို ေချပရန်
အေကာင်းတိုက်ဆိုင်လာသြဖင့် ရယ်ေမာကာ

“အခုလို အချိန်မှာ ဦးေရမိုး ဘယ်လိုထမင်းစားမလဲ၊
ကန်ေတာ်သာမရှိရင် ဦးေရမိုး ထမင်း ငတ်မှာေပါ့”
ဟု ေြပာလိုက်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“ဟားဟားဟား……..ေကာင်ေလး၊ မင်းဘက်ကကည့်ေတာ့လဲ
ငါ့စကားေတွဟာ ရယ်စရာ ြဖစ်ေနမှာေပါ့၊ မင်းေကးတဲ့ထမင်းကို ငါစားေနရတာ
ကိုး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်ေလာက်ကဆိုရင် ငါဟာ ထမင်းစားဖိုကိစကို ဘယ်ေတာ့မှ
မပူပင်ရဘူးကွ၊ သူဘာသာ အဆင်ေြပသွားတာချည်းပဲ၊ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ငါ့အတွက်
ထမင်းစားဖိုခက်ခဲတာ အမှန်ပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်က သက်ြပင်းချ၍
“ထမင်းစားဖို လွယ်ကူချင်ရင် အလုပ်လုပ်ရမှာေပါ့ဗျာ၊ ကန်ေတာ်ဆိုရင်
ရွာထဲကလူေတွ ခိုင်းသမ မညည်းမည လုပ်ေပးရတယ်၊ ဒါေကာင့် ထမင်းစားဖို
ပိုက်ဆံရတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက တဟားဟားရယ်ေမာ၍
“ဟားဟား……..မင်းေြပာပုံအရ ပိုက်ဆံရှိမှ ထမင်းစားရမယ်ေပါ့။
ဒါဆိုရင် ငါ့ရဲလွယ်အိတ် ကို ယူလိုက်စမ်းကွာ”
ဟုဆိုသြဖင့် ေလးလံလှေသာ ဖျင်လွယ်အိတ်ကီးကို ယူေပးေလ၏ ။
ဦးေရမိုးသည် ဖျင်လွယ်အိတ်ကီးထဲမှ ကတီပါအိတ်ကီးတစ်အိတ်ကိုယူ၍
ဇရပ်ကမ်းြပင်ေပသို သွန်ချလိုက်ေသာ အခါ
တခင်ခင်ြမည်ေသာအသံြဖစ်ေပလာပီး ပိးပိးြပက်ြပက် ဝင်းလက်ေနေသာ
ေရဒဂါးများကို ေတွရေလ၏ ။
မိုးေမာ်သည် ေရဒဂါးပုံကိုကည့်၍ ပါးစပ်အေဟာင်းသားြဖစ်သွားေလ၏
။ ဦးေရမိုးက ေရဒဂါးတစ်ြပားကိုယူ၍ ပစ်ေပးလိုက်ပီး

“အတုေတွမဟုတ်ဘူးေနာ်၊ ေဂျာ့ေခါင်းေရဒဂါးအစစ်ေတွ”
ဟုဆိုကာ ေရဒဂါးတစ်ြပားကို ပစ်ေပးလိုက်ြပန်၏ ။
မိုးေမာ်သည် ေရဒဂါးှစ်ြပားကို တခင်ခင်ြမည်ေအာင် ကစားပီးေနာက်
ဤလူကီးသည် ဤမများြပားေသာ ေရဒဂါးများကို မတရားေသာနည်းလမ်းြဖင့်
ရရှိခဲ့ြခင်းြဖစ်မည်ဟု သံသယ ြဖစ်ေပလာ၏ ။ ဦးေရမိုးက မိုးေမာ်၏
အမူအရာကိုကည့်၍ ရယ်ေမာြပန်ကာ
“မင်း ငါ့ကို သံသယဝင်ေနြပန်ပီ၊ ဒီေရဒဂါးေတွဟာ ငါပိုင်တဲ့
ေရဒဂါးေတွပါ၊ ရန်ကုန်မိက တုတ်သူေဌးကီးတစ်ေယာက်ကို ငါ့ပညာနဲ
အကျိးြပခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါေကာင့် သူေဌးကီးက ေကျးဇူး တင်ပီး ငါ့ကိုေပးခဲ့တာကွ၊
တကယ်ေတာ့ ဒီေရဒဂါးေတွဟာ ငါ့အတွက် ေကျာက်ခဲေလာက်ပဲ
တန်ဖိုးထားပါတယ်ကွာ၊ ပိုက်ဆံရှိရင် ထမင်းစားဖို အဆင်ေြပမယ်ထင်ေနတဲ့မင်းကို
ြပချင်လို ထုတ်ြပတာပါ၊ မင်းဟာ ငါ့ကို ထမင်းှစ်နပ်ေကျးဇူးြပခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါေကာင့်
ဒီေရဒဂါးေတွအားလုံးကို မင်းလိုချင်ရင်လဲ ယူလိုက်ပါကွာ၊ တကယ်ေတာ့
မင်းေကးတဲ့ထမင်းှစ်နပ်ဟာ ငါ့အတွက် အလွန် အကျိးရှိပါတယ်၊
သဲကာရထဲေရာက်ရင် ေရဒဂါးေတွဟာ ေရတစ်ခွက်ေလာက် တန်ဖိုးမရှိပါဘူး”
ဟုဆိုကာ ေရဒဂါးပုံကီးကို ေရှသိုတိုး၍ မိုးေမာ်အား
ရက်ရက်ေရာေရာေပးေနေလ၏ ။ မိုးေမာ်က ေခါင်းခါ၍
“အို……..ကျပ်မလိုချင်ပါဘူးဗျာ၊ ကိုယ့်လုပ်အားမပါတဲ့ ပိုက်ဆံကို
ကျပ်မမက်ေမာဘူး”
ဟု ြငင်းဆန်လိုက်ေလ၏ ။
ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“ဟဲဟဲ……..မင်းစိတ်ဓာတ်ကိုေတာ့ ကိက်သွားပီ၊ ငါ့မှာ ေရရှိတယ်၊

ေငွလဲရှိတယ်၊ ေရမလိုချင် ေငွေပးမယ်၊ ေဟာဒီမှာကည့်”
ဟုဆိုကာ လွယ်အိတ်ေဖာင်းေဖာင်းကီးထဲမှ ေငွစကများကို
အထပ်လိုက်ဆွဲထုတ်ြပ ေလ၏ ။
ထိုအခါ လွယ်အိတ်ထဲမှ ထွက်လာေသာ ေငွစကများကိုကည့်၍
မိုးေမာ်သည် မျက်လုံးြပး မျက်ဆန်ြပးြဖစ်သွားြပန်ပီး
“ေရေတွ၊ ေငွေတွ ဒီေလာက်အများကီးရှိရက်နဲ ထမင်းငတ်ေနတဲ့သူကို
ဒီတစ်ခါပဲ ေတွဖူး ေသးတယ်”
ဟု တအံ့တသ ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက
ေဆးေပါ့လိပ်ကိုဖွာိက်၍
“ထမင်းငတ်ုံမကဘူးကွ၊ ေနစရာမရှိ၊ စားစာမရှိ၊ အလုပ်အကိုင်မရှိလို
ဇရပ်ေပမှာ ေနေနရ ေသးတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုးစကားေကာင့် မိုးေမာ်က
နားမလည်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍ ေခါင်းရမ်း ကာ
“ကျပ်ေတာ့ ေခါင်းထဲမှာ ချာချာလည်သွားပီဗျာ၊ အဲဒါ ဘာေကာင့်လဲ
ရှင်းြပပါဦး”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက အေဝးဆီသိုေငးကည့်၍
“မင်းနဲငါနဲ မိတ်ေဆွေတွြဖစ်ေနပီပဲ၊ တစ်ချိန်ေတာ့ ေြပာြပမှာေပါ့၊
အခုေတာ့ ေြပာြပဖို ေစာလွန်းပါတယ်ကွာ”
ဟု တီးတိုးေရရွတ်ေလ၏ ။
ထိုအခါ မိုးေမာ်က သက်ြပင်းချ၍
“မိတ်ေဆွြဖစ်ကပီဆိုေတာ့လဲ မိတ်ေဆွေတွရဲ၀တရားအတိုင်း ဦးေရမိုး

စားဖိုေသာက်ဖို အတွက် ကျပ်ကူညီရမှာေပါ့”
ဟုေြပာေလရာ ဦးေရမိုးသည် မိုးေမာ်၏ စကားကို မတုံြပန်ဘဲ
တိတ်ဆိတ်ေနေလ၏ ။ ေနာက်တစ်ေနတွင် မိုးေမာ်က ထမင်းထုပ်တစ်ထုပ်ကို
ဦးေရမိုးအား သွားေပးြပန်၏ ။
ဦးေရမိုးက မိုးေမာ်၏ ထမင်းထုပ်ကို မိန်ရှက်စွာ စားေသာက်ေလ၏ ။
ထမင်းစားပီးေနာက် ေရတစ်ခွက်ကိုေသာက်ကာ
“ေနာက်တစ်ေနကစပီး မင်းထမင်းပိုစရာမလိုေတာ့ပါဘူးကွာ၊ ငါ့ကို
အလိုအေလျာက် ထမင်းေကးမယ့်သူေတွ ေရာက်လာေတာ့မှာပါ”
ဟု ေြပာေလရာ မိုးေမာ်က အံ့သဟန်ြဖင်
ထမင်းေကးမယ့်လူေတွ ေရာက်လာေတာ့မယ် ဟုတ်လား၊ ဦးေရမိုး
ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက လွယ်အိတ်ထဲမှ ေဆးေပါ့လိပ်ကို
ှိက်ယူ၍
“အတိတ်နိမိတ်ေကာက်တဲ့ပညာေကာင့် သိတာကွ၊
နိမ်ိတ်ေကာက်တဲ့ပညာဆိုလို ခက်ခက် ခဲခဲမဟုတ်ဘူးကွာ၊ ငါ ဒီေန မနက်ေစာေစာ
အိပ်ရာကထေတာ့ ဇရပ်ေခါင်မိုးေပက အိမ်ေြမာင်ေလး ဟာ ငါ့ရဲေရှကို
ဖုတ်ခနဲကျလာတယ်၊ အိမ်ေြမာင်ကေလးကိုကည့်ပီး ဒီေနဘာေနလဲဆိုတာ ငါ
စဉ်းစားကည့်တယ်၊ ဒီေတာ့မှ အစားေကာင်း အေသာက်ေကာင်းေတွ
စားရေတာ့မယ်ဆိုတာ ငါ သိလိုက်တယ်ကွ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်က သက်ြပင်းချ၍
“ဟုတ်ပါ့မလား၊ ဦးေရမိုးရယ်”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက မိုးေမာ်ကို စိန်ေခေသာ

အကည့်ြဖင့်ကည့်၍
“မင်းမနက်ြဖန် ငါ့အတွက် ထမင်းထုပ်မပိုနဲေတာ့”
ဟု ေြပာလိုက်ေလေတာ့၏ ။

*

ေနာက်တစ်ေနသိုေရာက်ေသာအခါ မိုးေမာ်သည် ဦးေရမိုးကို
ထမင်းမပိုေတာ့ဘဲ ဇရပ်အနီး တွင် ွားေကျာင်းရင်း အကဲခတ်ေနေလ၏ ။
ညေနေစာင်းကာနီးသည်အထိ ထမင်းပိုမည့်သူ ေရာက်မလာေချ။
မိုးေမာ်က ဇရပ်ေပသို တက်သွားပီး
“ဦးေရမိုး ထမင်းပိုမယ့်သူ ေရာက်လာမယ်ဆို”
ဟုေမးြမန်းေလ၏ ။
ဦးေရမိုးက အေဝးဆီသိုေမာ်ကည့်၍
“ဟိုမှာ လာပါပီကွာ”
ဟု ေြပာလိုက်ေလ၏ ။
မိုးေမာ်လှည့်ကည့်လိုက်ေသာအခါ ဖုံတေထာင်းေထာင်းထေအာင်
ေမာင်းှင်လာေသာ လှည်းတစ်စီးကိုေတွရေလ၏ ။
ဇရပ်အနီးသို ေရာက်ေသာအခါ လှည်းေပတွင်
မည်သည့်အစားအေသာက်ကိုမ မေတွရ ဘဲ ညည်းည၍
လိုက်ပါလာေသာလူနာတစ်ေယာက်ှင့် ေဆွမျိးများကိုသာ ေတွရေလ၏ ။
လှည်းသည် ဇရပ်ေရှတွင်ရပ်၍ မိန်းမပျိှစ်ဦးက
ေစာင်ြခံထားေသာလူနာအား
“အဘ သက်သာလားဟင်”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ အဘိုးကီးက ေခါင်းခါ၍ ေလသံသဲ့သဲ့ြဖင့်
“မသက်သာဘူး၊ ဗိုက်ထဲမှာ အေတာ်နာေနတယ်”
ဟု ညည်းညေလ၏ ။ မိန်းမပျိတစ်ဦးက စိတ်မသက်သာဟန်ြဖင့်

“ဒုကပါပဲ အဘရယ်၊ ေဆးဆရာကီးကလည်း ဒီေနမှ
ဘုရားဖူးထွက်သွားတယ်”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။
ထိုအခါ ဦးေရမိုးက ဇရပ်ေပမှကည့်၍
“လူနာကို ဇရပ်ေပေခခဲ့ပါ၊ ကျပ်က ေဆးေကာင်းေကာင်း
ကုတတ်ပါတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုး၏ စကားေကာင့် မိန်းမပျိှစ်ဦးသည်
၀မ်းေြမာက်၀မ်းသာြဖစ်သွား ပီး အဘိုးကီးကို ဇရပ်ေပသို ေခလာေလ၏ ။
ဦးေရမိုးက လူနာကို ခဏကာေအာင် စမ်းသပ်ကည့်ပီး
“စိတ်မပူပါနဲ၊ အခုချက်ချင်း ယူပစ်သလိုေပျာက်သွားမယ်၊
ေလာေလာဆယ် ကျပ် လူနာ အတွက် ေဆးသွားရှာလိုက်ဦးမယ်”
ဟုဆိုကာ ဇရပ်ေပမှ ဆင်းသွားေလ၏ ။ မိန်းမပျိေလးသည် ဦးေရမိုး၏
ေနာက်ေကျာကို ကည့်၍
“ေဆးဆရာကီးက ေဆးလဲမရှိဘဲ အခုမှ ေဆးသွားရှာတယ်၊
အဘေရာဂါကို ဘယ်လို ေပျာက်ေအာင်ကုမှာလဲ၊ ဒုကပါပဲရှင်”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။
ခဏကာလင် လက်ထဲတွင် အပင်အရွက်အချိကို ရှာေဖွပီး
ဦးေရမိုးြပန်ေရာက်လာကာ လွယ်အိတ်ထဲရှိ ေကျာက်ြပင်ေလးကိုထုတ်၍
ေဆးကိတ်ေလ၏ ။ အရွက်အခက်များကို ညစ်၍ လူနာကို တိုက်ေလ၏ ။
အတန်ကာေသာအခါ လူနာ၏ ဗိုက်နာေသာေဝဒနာသည်
ယူပစ်သလိုေပျာက်ကင်းသွား ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက

“အိမ်ကိုေရာက်လို ၀မ်းတစ်ကိမ်သွားပီးရင် ေဝဒနာရှင်းရှင်းေပျာက်ပီ”
ဟု ေြပာေလရာ လူနာအဘိုးကီးက ၀မ်းသာအားရ ထထိုင်၍
“ေကျးဇူးကီးလှပါတယ် ဆရာရယ်၊ ကျပ်က တစ်ဖက်ရွာက
လယ်ပိုင်ရှင်တစ်ေယာက်ပါ၊ ကျပ်ရဲအိမ်ကိုလိုက်ပီး အနားယူပါ ဦးဆရာ၊
ေကျးဇူးြပချင်လွန်းလိုပါ”
ဟု ေတာင်းပန်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက လက်ကာြပ၍
“ရွာထဲကိုလိုက်ဖိုေတာ့ သည်းခံပါဗျာ၊ ကျပ် ဒီဇရပ်မှာပဲ
ေနချင်ေသးတယ်”
ဟု ြငင်းဆန်ေလ၏ ။
ထိုအခါ လယ်ပိုင်ရှင်ကီးက အတန်ကာေအာင်ေြပာဆိုပီးေနာက်
ဦးေရမိုးက လက်မခံ သြဖင့် လက်ေလျာ့လိုက်ပီး
“ဒါဆိုရင် ဆရာ့ကို ေဆးဖိုးဝါးခ ဘယ်ေလာက်ကန်ေတာ့ရမလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက သက်ြပင်းချ၍
“အင်း……..ေဆးဖိုးဝါးခလဲ မေပးနဲဗျာ၊ ကျပ်အတွက် ပိုက်ဆံမလိုပါဘူး၊
ပိုက်ဆံရှိရင်လဲ အသုံးချလိုမှမရတာ ၊ ခင်ဗျားတို ေကျးဇူးြပချင်စိတ်
ြပင်းထန်ေနတယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီေန ညေနစာ ကို ထမင်းထုပ်ပီး
ဇရပ်ကိုလာပိုေပးဗျာ”
ဟု ေြပာလိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခါ လယ်ပိုင်ရှင်ကီးက ထူးဆန်းေသာ
ေဆးဆရာကိုကည့်၍
“ထမင်းထုပ်တင်မပါဘူးဆရာရယ်၊ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာြဖစ်ေအာင်
မျိးစုံချက်ြပတ်ပီး လာပိုေပး ပါ့မယ်”

ဟုေြပာေလ၏ ။
လယ်ပိုင်ရှင်ကီး၏ လှည်းြပန်သွားပီးေနာက်
ညေမှာင်ရီသန်းစြပလာေသာအခါ ဇရပ်သို ြပန်ေရာက်လာပီး ချိင့်ကီး ချိင့်ငယ်ှင့်
ထမင်းဟင်းများကို စုံလင်ေအာင်ချက်ြပတ်ပီး လာပိုေပး ေလ၏ ။
ကက်သား၊ ဝက်သားဆီြပန်ဟင်းှင့် ချဉ်ေပါင်ရွက် ဟင်းချိ၊ ငါးပိေကာ်၊
သရက်သီးသနပ် စသည်တိုြဖင့် စုံလင်လှ၏ ။
ထိုအြပင် အချိတည်းရန်အတွက် ဒူးရင်းယို၊ ဖုံယို၊ ထန်းလျက်၊
ကံသကာ၊ ငှက်ေပျာသီး စသည်တိုကိုလည်း ေတာင်းကီးြဖင့် သယ်ချလာေလ၏ ။
ထိုေနာက် လှည်းေပတွင် လိုက်ပါလာေသာ မိန်းမပျိေလးများက
ဇရပ်ေပတွင် ေကာ်ေဇာ ကီးကိုခင်း၍ စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို
ြပင်ဆင်ေကးေမွးေလ၏ ။
ညေမှာင်ရီသန်းေနသြဖင့် ေအာက်လင်းမီးကီးသုံးလုံးကိုလည်း
ထိန်ထိန်ညီးေအာင် ထွန်းညိေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ေကာင်အမ်းအမ်းကည့်ေနေသာ
မိုးေမာ်ကိုပါ သူှင့်အတူ ထမင်းဝင် စားခိုင်းေလ၏ ။
ဦးေရမိုးတို ထမင်းစားေသာက်ပီးေနာက် မိန်းမပျိများ ြပန်ကာနီးတွင်
ေကာ်ေဇာှင့် ပန်းကန်ခွက်ေယာက်များသာမက ေအာက်လင်းမီးကီးကိုပါ
လက်ေဆာင်အြဖစ်ေပးသွားေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက မိုးေမာ်ကိုကည့်၍
“ဒီေနကစပီး မင်းငါ့ကို ထမင်းပိုစရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုတာ ယုံပီလား”
ဟုေြပာေလရာ မိုးေမာ်က ေခါင်းညိတ်၍
“ဟုတ်ပါရဲဗျာ၊ ထမင်းဟင်းေတွတင်မကဘူး၊ ဇရပ်ေပမှာ
ေကာ်ေဇာေတွေရာ၊ ပန်းကန် ခွက်ေယာက်ေတွပါ စုံသွားတာပဲ၊
ေအာက်လင်းမီးကီးပါ အဆစ်ပါလိုက်ေသးတယ်၊ ဦးေရမိုးရဲ

အိမ်ေြမာင်အတိတ်နိမိတ်ေကာက်နည်းက တယ်မှန်တာပဲ၊ ကျပ်ကို ဒီနည်းေလး
သင်ေပးလို မရဘူးလား”
ဟုေမးြမန်းေလရာ ဦးေရမိုးက ရယ်ေမာ၍
“ရပါတယ်ကွာ၊ မင်းကို တစ်ပိင်တည်း အလွတ်ရေအာင်
သင်ေပးလိုက်ပါမယ်၊ တကယ် ေတာ့ ေရှးပညာေတွကို ေခတ်နဲမေလျာ်ညီဘူးဆိုပီး
ပစ်ပယ်ထားလိုမရဘူးကွ၊ ေရှးပညာေတွမှာ အလွန်အဖိုးတန်ပီး
မှန်ကန်တဲ့နည်းေတွ အများကီးပဲ”
ဟုဆိုကာ လကာေလးတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုြပ၍
အဓိပာယ်ကိုရှင်းလင်းြပကာ အိမ်ေြမာင် အတိတ်နိမိတ်ေကာက်နည်းကို
သင်ြပေပးေလ၏ ။
လယ်ပိုင်ရှင်ကီး၏ ေဝဒနာေပျာက်ကင်းသွားပီးေနာက်
တစ်ဖက်ရွာဇရပ်ေပတွင် ဆရာထူး တစ်ေယာက်ရှိေနသည်ဟု သတင်းြဖစ်ေပပီး
ထိုရွာရှိ ေဝဒနာရှင်များသည် တဖွဲဖွဲလာေရာက် ကုသကေလ၏ ။
ေနာက်ပိုင်းတွင် ဦးေရမိုးက ေဝဒနာရှင်များကို
ဇရပ်ေပသိုမေခေတာ့ဘဲ ရွာထဲသို လိုက်လံ ကုသေပးေလ၏ ။

*

ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်း၏ စားဝတ်ေနေရးအတွက် မပူပင်ရေတာ့ဘဲ ဇရပ်သို
ေနစဉ်ထမင်းပိုသူ များှင့် စည်စည်ကားကားရှိေနေလေတာ့၏ ။
ဦးေရမိုး၏ ေဆးအစွမ်းမှာ အလွန်ထက်ေသာေကာင့် လူနာများမှာ
ေရာဂါေပျာက်ကင်းသွား သည်သာြဖစ်၏ ။

လူနာ၏ ေရာဂါေဝဒနာေပျာက်ကင်းသွားလင် လူနာရှင်က ေဆးဖိုးဝါးခ
ဘယ်ေရွဘယ်မ ေပးရမည်နည်းဟု ေမးြမန်းေသာအခါ ဦးေရမိုးက လက်ကာြပ၍
“ေဆးဖိုးဝါးခ ေပးစရာမလိုဘူး၊ ဒီေနညစာအတွက် ဇရပ်ကို
ထမင်းှင့်ဟင်း လာပိုေပးပါ”
ဟု ေြပာေလ့ရှိ၏ ။
ထိုအခါ လူနာရှင်က ဦးေရမိုးအား ေကျးဇူးတင်လှသြဖင့်
“ဇရပ်ေပမှာ ေကးရတာ မေကာင်းပါဘူးဆရာကီး၊ ကန်ေတာ်တို
အိမ်မှာပဲ ဆရာကီး မိန်မိန်ရှက်ရှက် စားရေအာင် ြပင်ဆင်ေကးပါရေစ”
ဟု ေတာင်းပန်လင် ဦးေရမိုးက ေခါင်းခါ၍
“မြဖစ်ဘူး၊ မြဖစ်ဘူး၊ ရွာထဲမှာ ကျပ်ထမင်းစားလို မြဖစ်ဘူး၊ ဇရပ်မှာပဲ
စားချင်တယ်”
ဟု ေြပာေလ့ရှိ၏ ။
ေနာက်ပိုင်းတွင် ဦးေရမိုး ေဆးကုသေပးေသာ လူနာရှင်များမှာ
များြပားလွန်းသြဖင့် ထမင်း လာပိုရမည့်ရက်ကို ဦးေရမိုးက သတ်မှတ်ေပးရ၏ ။
ဦးေရမိုးသည် ေဆးပညာတွင်သာ ကမ်းကျင်သည်မဟုတ်ဘဲ
ပညာဗဟုသုတ မျိးစုံကို လည်း တတ်ကမ်းသူြဖစ်၏ ။
လူငယ်များ ာဏ်ပွင့်လင်းေစေသာ ပုံတိုပတ်စအမျိးမျိးကို ေြပာြပိုင်၏
။
ထိုေကာင့် ဦးေရမိုး၏ ဇရပ်သို ပညာဗဟုသုတ လိုလားေသာ
လူငယ်လူရွယ်များ လာေရာက်၍ ေမးခွန်းအမျိးမျိးကို ေမးြမန်းေလ့ရှိ၏ ။
ဦးေရမိုးကလည်း လူငယ်များ၏ အေမးကို

စိတ်ရှည်လက်ရှည်ေြဖရှာေလ့ရှိ၏ ။
ရွာထဲရှိ လူကီးသူမများက ဦးေရမိုးအား ကျမ်းစာအုပ်ကီး ဦးေရမိုး၊
ေဆးဝိဇာကီး ဦးေရမိုး စသည်ြဖင့် ေခေဝက၏ ။
ဦးေရမိုးသည် ှလုံးရည်ှင့်သာ ြပည့်စုံသူမဟုတ်ဘဲ
လက်ုံးရည်ှင့်လည်း ြပည့်စုံသူြဖစ်၏ ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ှင့်တစ်ပင် ကိးတန်း၍
ကိးတန်းေပတွင် လမ်းေလာက်ြပိုင်၏ ။
တစ်ခါက ရွာသို ဓားြပတိုက်ရန် အကံြဖင့် ဇရပ်သို ေရာက်လာေသာ
လက်နက်ကိုင် လူ ငါးေယာက်ကို ဦးေရမိုးက ကက်ကေလး၊ ငှက်ကေလးများကဲ့သို
ဖမ်းဆီးထားေလ၏ ။
ရွာသူကီးှင့် ရွာသားများသည် သတင်းကားသည်ှင့်
ဇရပ်သိုလာေရာက်၍ ဓားြပများကို ကည့်ပီး မျက်လုံးြပးသွားေလ၏ ။
ဓားြပေခါင်းေဆာင်သည် ထိုနယ်တစ်ဝိုက်တွင်
လူသတ်ဓားြပတိုက်ရာတွင် လွန်စွာေကျာ် ကားေသာ
ဓားြပေခါင်းေဆာင်ေြခာက်ေထာင်ြပန် ဘိုေကျာ်ြဖစ်၏ ။
ဦးေရမိုးသည် ထမင်းပိုသူများရှိ၍
စားဝတ်ေနေရးေြပလည်ခဲ့ေသာ်လညး် ေဆးကုသချိန်မှ လွဲ၍
ရွာထဲသိုဝင်ေလ့မရှိေပ။
ဦးေရမိုးအား ကုဏာသက်ေသာ ရွာလူကီးများက ရွာထဲတွင်
လာေရာက်ေနထိုင်ရန် ဖိတ်ေခေသာ်လည်း ဦးေရမိုးက
“ကျပ်ကို အခုလိုဖိတ်ေခတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဒါေပမဲ့ ကျပ်
ဇရပ်မှာေနထိုင်တာ ြပည့်စုံတာ၊ ရွာထဲမှာေနလိုလဲ မြဖစ်ပါဘူး”
ဟု ြငင်းဆိုေလ၏ ။ မိုးေမာ်သည် လူထူးလူဆန်းကီး ဦးေရမိုးှင့်

ခင်မင်ခဲ့ပီးေနာက် ဦးေရမိုး ထံမှ ပညာဗဟုသုတများကို ရရှိခဲ့ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးသည်
လူဘ၀၏ ေနနည်းထိုင်နည်းများ၊ အေတွး အေခဒဿနများ၊ လိ၀ှက်နက်နဲေသာ
ပညာရပ်များကို မိုးေမာ်အား သင်ြပေပးေလ၏ ။
ထိုအြပင် ကမ်းဘားပညာှင့် တိုက်ခိုက်ေရးပညာများကိုလည်း
သင်ြပေပးခဲ့၏ ။
ဦးေရမိုးှင့် ေတွဆုံခဲ့ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် မိုးေမာ်၏ ဘ၀သည်
များစွာတိုးတက်ေြပာင်းလဲခဲ့ ၏ ။
ရွာသားများသည် ဦးေရမိုးှင့် မိုးေမာ်ကို
တပူးပူးတတွဲတွဲေတွရလွန်းသြဖင့် မိုးေမာ်အား ဦးေရမိုးတပည့်အြဖစ်
အသိအမှတ်ြပကေလ၏ ။
ထိုေကာင့် ရွာထဲတွင် ေဆးကုသရန်ရှိပါက မိုးေမာ်ကတစ်ဆင့်
ဦးေရမိုးအား အသိေပးရ၏ ။
ဦးေရမိုး၏ ေဆးပညာသည် ထက်ြမက်လှသြဖင့်
အနီးအနားရွာများထိတိုင်ေအာင်ပင် နာမည်ေကျာ်ကားသွားပီး ေနစဉ်မြပတ်
ေဆးကုသေလ၏ ။ ဦးေရမိုးအားလည်း ေဆးဝိဇာကီး ဦးေရမိုးဟု
လူသိများထင်ရှားခဲ့ေလ၏ ။
မိုးေမာ်သည် ေရေွးအိုးတည်ရင် လွန်ခဲ့ေသာ ၅ ှစ်ခန်က ဦးေရမိုးှင့်
ေတွဆုံရင်းှီးခဲ့ပုံ ကို စဉ်းစားရင်း ေရေွးဆူလာသြဖင့် အေတွးစြပတ်သွားေလ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် ဦးေရမိုးသည် လွန်စွာေသးငယ်ေသာ ေြမကရားေလးကိုကိုင်၍
အနီးသိုေရာက်လာပီး
“အတိတ်ကအေကာင်းေတွကိုေတွးပီး ေရေွးဆူတာေတာင်
မသိဘူးြဖစ်ေနတယ်၊ တကယ်ေတာ့ အတိတ်နဲအနာဂတ်ဆိုတာ မရှိပါဘူးကွာ၊
ငါတိုေတွ အမဲရင်ဆိုင်ကံေတွေနရတာ ဟာ ပစပန်ေတွပါပဲ၊ လူေတွဟာ

ပီးဆုံးသွားတဲ့ ပစပန်ေတွကို အတိတ်လိုေခတယ်၊ မေရာက်
ေသးတဲ့ပစပန်ေတွကိုေတာ့ အနာဂတ်လိုေခကတယ်”
ဟု ပေဟဠိဆန်ေသာ စကားကိုေြပာေလ၏ ။ မိုးေမာ်က
ေြမကရားေလးကို လှမ်းယူလိုက် ပီး
“ဦးေရမိုး ေြမကရားေလးက ေသးလိုက်တာ၊ ဒီတစ်ခါ ပိုက်ဆံရရင်
ေြမကရားကီးကီး တစ်လုံးဝယ်ပီး လက်ေဆာင်ေပးရမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက ေခါင်းခါ၍
“မလုပ်ပါနဲ မိုးေမာ်ရာ၊ ငါက ေရေွးကမ်းကို
အဆင့်ြမင့်ြမင့်ေသာက်တတ်တဲ့ေကာင်ကွ၊ ေရေွးြဖစ်ရင်ပီးေရာဆိုပီး
ေသာက်တတ်တဲ့ေကာင်မျိး မဟုတ်ဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ဦးေရမိုး၏ စကားေကာင့် မိုးေမာ်က
စိတ်ဝင်စားဟန်ြဖင့်
“ဘယ်လိုအဆင့်ြမင့်ြမင့်ေသာက်တာလဲ ဦးေရမိုးရဲ လုပ်စမ်းပါဦး”
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက အနီးတွင်ဝင်ထိုင်၍
“ေရေွးကမ်းေသာက်တဲ့သူဟာ သုံးမျိးသုံးစားရှိတယ်၊
ပထမတစ်မျိးဟာ ေရေွးကမ်းကို ကံရင်ကံသလို ေသာက်တဲ့လူမျိးကွ၊ သူတိုဟာ
ေရေွးကမ်းကို တကူးတကလုပ်ပီး မေသာက်ဘူး၊ ကာကာဆိုင်မှာေတွရင်
ေသာက်မယ်၊ သူများအိမ်မှာ တိုက်လိုေသာက်ရင်လဲ ေသာက်မယ်၊ အိမ်မှာေတာ့
ေနစဉ် တကူးတကလုပ်ပီး ေသာက်ေလ့မရှိဘူး၊ ဒီလိုလူမျိးကိုေတာ့ ေရေွးသမားလို
မေခထိုက်ဘူး၊ ဒုတိယတစ်မျိးကေတာ့ ေရေွးကမ်းကို အိမ်မှာေနစဉ်ကျိ
ေသာက်တယ်၊ အချိက လက်ဖက်ေြခာက်ေကာင်းေကာင်းေလး ခပ်ေသာက်တယ်၊
အချိက ေတာ့ ကံရင်ကံသလိုပဲ ရတဲ့လက်ဖက်ေြခာက်ကို ခပ်ပီးေသာက်တယ်၊

ဒီလိုလူမျိးကိုေတာ့ ဒုတိယတန်း စား ေရေွးသမားလို ေခရင်ေခလိုရတယ်၊
တတိယတစ်မျိးကေတာ့ ပထမတန်းစား ေရေွး သမားေတွကွ၊ ပထမတန်းစား
ေရေွးသမားေတွက ေရေွးကျိမဲ့ေရကိုလဲ အထူးဂုစိုက်တယ်။
တုတ်ြပည်မှာဆိုရင် ပထမတန်းစားေရေွးသမားေတွက
ေရေွးကိမယ့်ေရတွင်းကို သီးသန် ထားတယ်၊ ေရေွးေသာက်မယ့်ခွက်နဲ
ကရားကိုလဲ တိုတေသသိမ်းထားတယ်၊ ေသာက်မယ့် အခါကျမှ
ေသေသချာချာေဆးေကာပီး ထုတ်ေသာက်တယ်။ လက်ဖက်ေြခာက်ကိုလည်း အမျိး
အစား အေကာင်းဆုံးကိုမှ ေရွးချယ်ပီးေသာက်ေလ့ရှိတယ်၊
ေရေွးသမားစစ်စစ်ေတွဟာ ေရေွး ကို အလွန်ေသးငယ်တဲ့ ပန်းကန်လုံးေလးေတွနဲ
တြဖည်းြဖည်းအရသာခံပီး ေသာက်ေလ့ရှိတယ်၊ ေရေွးကို
မတ်ခွက်ကီးေတွနဲထည့်ပီး တစွပ်စွပ်ေမာ့ေသာက်တဲ့လူမျိးဟာ ေရေွးသမားလုံး၀
မဟုတ်ဘူးကွ၊ ေရေွးဆိုတာ အရသာခံပီးေသာက်ရတယ်၊ တုတ်နဲဂျပန်မှာဆိုရင်
ေရေွး ေသာက်တဲ့အခမ်းအနားေတွေတာင်ရှိတယ်၊ ေရေွးေသာက်တဲ့အခါ
လက်ဖက်ေြခာက်ကို အိုးထဲ မှပ်ရဘူး၊ ေသာက်မယ့်ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပီးှပ်ရတယ်၊
ခွက်ထဲမှာ မှပ်ချင်ရင်ေတာ့ မတ်ခွက် တစ်ခွက်စာေလာက်ရှိတဲ့
ကရားေလးထဲမှာထည့်ပီး ှပ်ရတယ်၊ ေရေွးအိုးဟာ မတ်ခွက်တစ်ခွက် စာထက်
ပိုမကီးသင့်ဘူး၊ အိုးထဲကို လက်ဖက်ေြခာက်အရင်ထည့်ရတယ်၊
လက်ဖက်ေြခာက်ခတ် ပီး ပထမအရည်ကို မေသာက်နဲဦး၊ အရသာမမှန်ေသးဘူး၊
ဒုတိယအရည်ကျမှ ေသာက်ရမယ်၊ ေရှးေဟာင်းတုတ်လူမျိးေတွဟာ
လက်ဖက်ရည်ေကာင်း မေကာင်း ဒုတိယအရည်ကျမှ ဆုံးြဖတ် ကတယ်။
ဒုတိယအရည် မှန်ရင် ေနာက်ထပ်တစ်ရည်ပီးတစ်ရည် ထည့်ေသာက်ိုင်တယ်၊
လက်ဖက်ရည်ေသာက်ရင် ကရားထဲမှာ ေရေွးကုန်တဲ့အထိ မေသာက်ရဘူး၊
သုံးပုံတစ်ပုံေလာက် ကျန်ေအာင်ေသာက်ပီး ေရေွးထပ်ြဖည့်ရမယ်၊
ေနာက်ပီးေရေွးကမး်ကို အစားစားေနချိန်မှာ မေသာက်ရဘူး၊
တိဘက်လူမျိးေတွဟာ ေရေွးကမ်းထဲကို ေထာပတ်သန်သန်ခတ်ပီး လက်ဖက်

ရည်ချိသေဘာမျိး ေသာက်သုံးကတယ်၊ တစ်ေနကို ေထာပတ်ဟာ
လက်ဖက်ရည်ခွက် (၃၀) ေလာက် ေသာက်ေလ့ရှိတယ်၊ သူတိုိုင်ငံဟာ
အေအးဒဏ်လွန်ကဲတဲ့ိုင်ငံဆိုေတာ့ ဒီလိုေသာက်မှ ပဲ အချမ်းဒဏ်ကို
ကာကွယ်ိုင်တယ်ကွ”
ဟု ရှည်လျားစွာရှင်းြပေလ၏ ။ မိုးေမာ်က စိတ်ဝင်စားစွာနားေထာင်၍
“ဦးေရမိုးကေတာ့ ဗဟုသုတစုံပါေပ့ဗျာ၊ ဦးေရမိုးနဲေတွတိုင်း
ကျပ်အတွက် ဗဟုသုတေတွ အများကီးရတယ်”
ဟု ချီးမွမ်းလိုက်ေလ၏ ။ ဦးေရမိုးက သက်ြပင်းချ၍
“တုတ်နဲဂျပန်ရဲ လက်ဖက်ရည်ေသာက်နည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းေတွ
အများကီးရှိေသး တယ်ကွ၊ ဒါေတွကို အချိန်မရလို ေနာက်မှေြပာြပမယ်ကွာ”
ဟုေြပာကာ သူ၏ စကားကို အဆုံးသတ်လိုက်ေလေတာ့၏ ။
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