နိဒါန္း
ေလာကမွာ သက္သီးဆုပ္ထားတဲ့ လူေတြ အားလံုး ေၾကာက္ရြံ႕သူေတြ ပဲ။
လက္ဝါးျဖန္႕ထားတဲ့ လူေတြ ဟာ ရဲဝံ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕သူေတြ ဟာ မာန္ေတြ
တင္းထားတယ္။ ထိုးႏွက္တုိက္ ခိုက္တယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳ တ္တယ္။
ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းတယ္။ ရဲဝံ့သူေတြ ဟာ သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ ရဲဝံ့သူေတြ ဟာ
သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ ေမတၱာထားႏုိင္တယ္။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ စြမ္းရွိတယ္။ စြန္႕လြတ္
အနစ္နာခံရဲတယ္။

တစ္ေန႕သ၌ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဇနီး ေမက ဦးရွင္ႀကီးတင္ခ်င္သည္ဟု ပူဆာေနသျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္လည္း ရပ္ကြပ္ထဲတြင္ ဟိုေနရာစပ္စပ္ သည္ေနရာစပ္စပ္ ပါေလ့ရွိေသာ ဦးေပါစီ
ဆုိသည့္အဘိုးႀကီးကို အပူ ကပ္ရေလ၏ ။ ဦးေပါစီက..
“မုန္႕ဆန္းဝယ္ရမယ္၊ အုန္းသီးဝယ္ရမယ္၊ ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႕ ကြမ္းရာဝယ္ရမယ္၊
လက္ဖက္လည္း ဝယ္ရမယ္၊ အဲ..သေျပညႊန္႕နဲ႕ အေမႊးတုိင္လည္း ဝယ္ရဦးမယ္၊
အုန္းရြက္ကိုေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက ငါ ခူးလာခဲ့မယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ငါ့ကို
ေငြတစ္က်ပ္ေပးရမယ္”
ဟု ဆုိသျဖင့္ ၄င္းတုိ႕ ေငြတစ္က်ပ္ေပးကာ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းသို႕ေျပး၍
အထက္ပါပစၥည္း မ်ား ကို ဝယ္ယူရေလ၏ ။အိမ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ၌ လည္း
မနားရေသးဘဲ ဦးေပါစီခိုင္ေသာ အလုပ္မ်ား ကို လုပ္ရေလ၏ ။
ဦးေပါစီႀကီးက အုန္းသီးကို အခြံခြာခိုင္းသျဖင့္ အခြံခြာရေလ၏ ။ ၿပီးေနာက္
အုန္းရည္ကို ဖန္ခြက္ ျဖင့္ ခံရ၏ ။ အုန္းသီးကိုလည္း ျခစ္ရ၏ ။ ဦးရွင္ႀကီး
တင္ခ်င္သည္ဆုိေသာ ေမကမူ သနပ္ခါးေျခဆံုး ေခါင္းဆံုးလိမ္း၍ ဦးေပါစီႀကီးႏွင့္ အၿပိဳ င္
ကၽြႏ္ုပ္အား ၾသဇာေပး၍ ေနေလ၏ ။

အလံုးစံုကို ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ အခါ ဦးေပါစီႀကီးက နတ္စင္ေပၚသို႕ ပသမည္ ့
ပစၥည္းမ်ား ကို တင္ ေလ၏ ။ ၿပီးေနာက္ လြန္စြာ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံႀကီးျဖင့္
“ပုလဲေငြမို႕ သဲေရစို႕ ပဲေရႊၿမိဳ ႕ အပိုင္ ေအာက္ခရိုင္၌
ေက်ာက္တုိင္ဘက္ေနမင္းအထိ ေရစာရင္းညွိလိုက္ေတာ့ ေရကင္းအထိ ပိုင္ေပေသာ
ဦးရွင္ခင္ဗ်ာ”
အစခ်ီကာ ဦးရွင္ႀကီးအား ပင့္ေလ၏ ။ ဦးရွင္ႀကီးၾကြလာေသာ အခါ ရိုေသစြာ
ရွိခိုးကန္ေတာ့၍ လို အပ္ေသာ ဆုကို ေတာင္းၾက၏ ။
ထိုအခ်ိန္၌ ရပ္ကြက္ထဲရွိ မိမဆံုးမ၊ ဖမဆံုးမကေလးမ်ား သည္ နတ္စင္အနီးသို႕
ေရာက္လာၿပီး ပသမည္ ့ပစၥည္းမ်ား ကို လုယက္ရန္ ႀကံစည္ေလရာ ကေလးမ်ား အား
အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္၍ မုန္႕ ဆန္းမ်ား ကို ခြဲေဝေပးရေလ၏ ။
အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား သို႕လည္း လွည့္လည္ ပို႕ေဆာင္ရေလ၏ ။ဦးရွင္ႀကီး
တင္ၿပီးေသာ အခါ ဦးေပါစီက နတ္စင္ကို ျပန္လည္ယူေဆာင္သြားၿပီး
“ဝါထြက္ရင္ တစ္ခါတင္ရမယ္၊ ဒါဆုိရင္ မင္းတုိ႕ဒီတစ္ႏွစ္ လ့ုး
လာဘ္လာဘေပါၾကြယ္ဝမယ္၊ အဲဒီ က်ရင္ င့ါကို ပင့္ခတစ္မူး ပိုေပးရမယ္”
ဟု ေျပာဆုိကာ ရႊန္လန္းစြာ ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေလ၏ ။ ေမသည္
ဦးေပါစီႀကီး၏ စကားကို နားေထာင္၍ ပီတိ ျဖစ္ကာ က်န္ရစ္ခဲ့ရွာ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္က
“လာဘ္လာဘ ေပါမေပါေတာ့ မသိဘူး ေမေရ၊ ေလာေလာဆယ္ ေငြ ၄ိ/ထြက္သြားၿပီ”
ဟု ေျပာဆုိေလရာ ေမက မ်က္ေစာင္းထိုး၍
“ကိုကိုေနာ္၊ ဘာေနာက္တာလဲ၊ ဒါ ေမတုိ႕ဘက္က ရိုးရာ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကို ေပးၿပီးေနာက္ မုန္႕ဆန္းမ်ား စြာ
က်န္ေသးသျဖင့္ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ကို သတိရကာ မုန္႕ဆန္းႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား ကို ခ်ိဳ

င့္ထဲသို႕ထည့္၍ ၄င္းေနထိုင္ ရာ အမွတ္(၇) အေသာ ကလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေနအိမ္သို႕
ထြက္ခဲ့ေလ၏ ။
အိမ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ဂမီၻရစာအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရႈေနေသာ
ကိုမင္းေအာင္ကို ေတြ ႕ရေလ၏ ။ ကိုမင္းေအာင္က ကၽြႏ္ုပ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္
“လာဗ်ိဳ ႕ ၊ အိုင္ပီ့အိမ္မွာ ဦးရွင္ႀကီးတင္တယ္ မွတ္တယ္”
ဟု အတတ္ေဟာလိုက္ရာ ကၽြႏု္ပ္က
“ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ၊ ေမတုိ႕ဘက္က ရိုးရာ ျဖစ္လို႕ ဝါဝင္ဝါထြက္တုိင္း တင္ေနက်ဗ်”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ကိုမင္းေအာင္က ကၽြႏ္ုပ္လက္မွ ခ်ိဳ င့္ကိုယူ၍
စားပြဲေပၚတင္လိုက္ၿပီး
“ျမန္မာ့ဓေလ့မွာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ႏွစ္ မ်ိဳ း ရွိတယ္ဗ်၊ ပထမတစ္မ်ိဳ း က
ၾကည္ညွိေလးစားလို႕ ရွိခိုးပူေဇာ္တဲ့ ကိုးကြယ္မႈ မ်ိဳ း ၊ ရတနာသံုးပါးနဲ႕ မိဘဆရာေတြ ကို
ကိုးကြယ္တဲ့ ကိုးကြယ္မႈ မ်ိဳ း ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒု တိယတစ္မ်ိဳ း ကေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေၾကာင့္
ေၾကာက္ရြံ႕ခန္႕ညားၿပီး ပူေဇာ္သတဲ့ ဓေလ့မ်ိဳ း ဗ်။ ေၾကာက္ရြံ႕ခန္႕ညားၿပီး ပူေဇာ္ပသတာကို
ရိုးရာကိုးကြယ္တယ္၊ ရိုးရာတင္ေျမွာ က္တယ္လို႕ ေခၚတယ္”
ဟု ေျပာေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“ကိုမင္းေအာင္ ေျပာမွပဲ ရိုးရာကိုးကြယ္တယ္ဆုိတာ ရွင္းေတာ့တယ္၊
ဦးရွင္ႀကီးတင္တဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းပါဦး”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
ဂၽြန္ပေလးယားမုတ္ဆိတ္စီးကရက္ကို မီးညွိ၍
“အထက္အညာမွာ ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္နဲ႕ လြတ္တဲ့အိမ္ မရွိသလို
ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ မွာ လည္း ဦးရွင္ႀကီးနဲ႕ လြတ္တဲ့အိမ္ ရွားတယ္ဗ်။ ဦးရွင္ႀကီးဟာ
အတြင္ း ၃၇ ၊ အျပင္ ၃၇ နတ္စာရင္းမွာ မပါေပမယ့္ သူေတာ္ ေကာင္းနတ္ဗ်၊ သူ႕ကို

ပူေဇာ္ပသတဲ့ ပစၥည္းအားလံုးက သက္မဲ့ပဲ၊ ဦးရွင္ႀကီးကို ဝါတြင္ းသံုးလကလြဲရင္ က်န္ကိုးလမွာ
မနက္၊ ည တင္ေျမွာ က္ႏုိင္တယ္၊ အိမ္တြင္ းမွာ တင္ လို႕ေတာ့ မရဘူးဗ်၊ နတ္စင္ကို
အိမ္တံစက္ၿမိတ္နဲ႕ လြတ္ေအာင္ထားရတယ္၊ နတ္စင္ေဆာက္ခ်င္ရင္ ဝါးလံုးတစ္လံုးရဲ႕
ထိပ္ပိုင္းကို ေလးစိတ္ခြဲဟထားၿပီး အနံႏွစ္ ေပ အလ်ားႏွစ္ ေပေလာက္ရွိတဲ့
ကပ္က်ဲတစ္ခုယက္ၿပီး ဝါးအခြေပၚတင္လိုက္ရင္ နတ္စင္ ျဖစ္တာပါပဲဗ်ာ၊ ဒါ အရိုးဆံုး
အရင္းဆံုးနတ္ စင္ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ခ်ဲ႕ခ်င္တဲ့သူေတြ က ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္တဲ့အတြက္
နတ္စင္အထက္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ မွာ အုန္းရြက္နဲ႕ သေျပညြန္႕ေတြ စိုက္လာတယ္။ ဒါကို
မေက်နပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ေအာက္ပြဲဆုိၿပီး ထြင္ လိုက္ေသးတယ္ဗ်၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကေတာ့
ဦးရွင္ႀကီးရဲ႕ ေနာက္လိုက္ငယ္သားေတြ စားဖို႕တဲ့၊ ဒီ ထက္ပိုၿပီး ခ်ဲ႕ခ်င္တဲ့သူေတြ က နတ္စင္ကို
အနီးေရာင္ ေဆးသုတ္တယ္၊ ပို၍ ပို၍ ခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ား က မိေခ်ာင္းစီးၿပီး ေစာင္းပိုက္ထားတဲ့
ဦးရွင္ႀကီးရုပ္ကို ထြင္လိုက္ၾကတယ္ဗ်၊ ရယ္စရာေကာင္းတာက အခ်ိဳ ႕ နတ္ရုပ္ေတြ မွာ
မိေခ်ာင္းမစီးဘဲ က်ားစီးထားျပန္တယ္၊ ဦးရွင္ႀကီးတင္တဲ့စာ ကေတာ့ ရတနာပံု သတင္းစာ
စကားေျပမ်ိဳ း ဗ်၊ မ်ား ေသာ အားျဖင့္ ဇာတ္က်စာေရး ဆရာေတြ နဲ႕ ကြပ္စိပ္ဆရာေတြ လက္
စြမ္းျပၿပီး ေရး ေလ့ရွိတယ္”
ဟု ရွင္းလင္းျပေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“ဦးရွင္ႀကီးအေၾကာင္း ေျပာပါဦး”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
“လူတုိင္းသိတဲ့ ဇာတ္လမ္းမို႕ အတုိခ်ဳ ပ္ပ ေျပာမယ္ဗ်ာ၊ ပဲခူးနယ္ စည္တီးရြာမွာ
ေမာင္ရွင္ဟာ မိခင္မုဆိုးမႀကီးကို ေစာင္းပညာနဲ႕ လုပ္ေကၽြးျပဳ စုတယ္ဗ်၊
အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ရွင္ျပဳ ဖို႕ ေငြလို တာနဲ႕ မိန္းမလွကၽြန္းကို သစ္ခုတ္တဲ့အဖြဲ႕နဲ႕
လိုက္သြားတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္းကိုေရာက္လို႕ သစ္ခုတ္ေနစဥ္ ေမာင္ရွင္ ေလွေစာင့္က်တဲ့ေန႕မွာ
ေစာင္းတီးလိုက္မိတယ္၊ ေမာင္ရွင္တို႕ ျပန္မယ့္ေန႕မွာ ေစာင္းသံကို စြဲလမ္းတဲ့ နာနာဘာဝ
ညီအစ္မေလးေယာက္ က ေလွကိုဆြဲထားတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ ေလွသားေတြ ကို ေရ စာေကၽြးဖို႕
မဲလိပ္ခ်တဲ့အခါ ေမာင္ရွင္ တစ္ေယာက္ တည္း ၃ ႀကိမ္မဲက်တဲ့အတြက္ ေရထဲကို

ပစ္ခ်လိုက္တယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ အရွင္လတ္လတ္ နတ္ ျဖစ္သြားေပါ့ဗ်ာ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ထို႕ေနာက္ ဂၽြန္ပေလးယားမုတ္ဆိတ္စီးကရက္ကို
မီးညွိလိုက္ၿပီး ဖြာရိႈက္ကာ မီးခိုးေငြ႕မ်ား ကို မႈ တ္ထုတ္လိုက္ၿပီး
“ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွမေျပာလိုက္ပါဘူးဗ်ာ၊
လူသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဦးရွင္ႀကီးတင္တဲ့ ပုဂၢိဳ
လ္ေတြ က ရတနာသံုး ပါးနဲ႕ သက္ဆုိင္တ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ကို ဦးရွင္ႀကီးတင္တဲ့ေနရာမွာ
သံုးႏႈန္းတာ သတိျပဳ သင့္တယ္၊ ဦး ရွင္ႀကီးနတ္စင္ကို ‘ေက်ာက္ေဆာင္’ တဲ့
စားေသာက္ဖြယ္ရာကို ဆြမ္း တဲ့၊ စားပါ ေသာက္ပါ၊ သံုးေဆာင္ပါလို႕ ဆိုရမဲ့အစား ဘုဥ္းေပးပါ
လို႕ ဆုိေနၾကတယ္ဗ်၊ ဒါဟာ သတိျပဳ ရမယ့္ အခ်က္ပဲ”
ဟု ေလးနက္စြာ ေျပာလိုက္ေလေတာ့၏ ။ ထို႕ေနာက္ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
မုန္႕ဆန္းမ်ား ကို ခ်ိဳ င့္ထဲမွပန္းကန္ျပားသို႕ ေျပာင္းထည့္လိုက္ၿပီး
“အိုင္ပီ မနက္ျဖန္ ကၽြန္ေတာ္ ့ကို ကြမ္းၿခံဘူတာႀကီး လုိက္ပို႕ပါဦးဗ်ာ၊
အုတ္ဖိုဘက္ကို ခရီးထြက္စရာရွိတယ္ဗ်”
ဟု ေျပာေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“အေရး ႀကီးလို႕လား ကိုမင္းေအာင္”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က ေခါင္းညိတ္၍
“အုတ္ဖိုဘက္ကရြာေတြ မွာ ဓားျပေခါင္းေဆာင္္
ပတၱျမားေမာင္ေမာင္ဆုိတဲ့လူဟာ အေတာ္ ေသာ င္းက်န္းေနတယ္ဗ်၊ ဒီလူဟာ
သူရသတၱိလည္း ရွိတယ္၊ လက္ရံုးရည္ႏွလံုးရည္နဲ႕ လည္း ျပည့္စံု တယ္၊ ပုလိပ္အဖြဲ႕က
လက္ေျမွာ က္ထားရတဲ့ သူပဲ၊သူဟာ သူခိုးႀကီးငတက္ျပားလိုမ်ိဳ း ဗ်၊ လူခ်မ္းသာေတြ ကို
ဓားျပတုိက္ၿပီး ဆင္းရဲသားေတြ ကို ေဝခြဲေပးေလ့ရွိတယ္၊ ဓားျပတုိက္ရံုဆို က်ဳ ပ္က

မ်က္စိမွိတ္ေနလို႕ရပါတယ္ဗ်ာ၊ ခက္တာက အဲဒီ ပတ္ဝန္းက်င္က လူဆိုးလူသြမ္းေတြ ကို
သူ႕နည္းသူ႕ ဟန္နဲ႕ အေပ်ာက္ရွင္းပစ္ေနတာဗ်၊ လူသတ္မႈ က်ဴး လြန္ေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ၊
ပုလိပ္အဖြဲ႕က လိုက္ရင္ ပဲခူး ရိုးမထဲကို ေျခရာေဖ်ာက္သြားေလ့ရွိတယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ပတၱျမားေမာင္ေမာင္၏ သတင္းကို နားေထာင္၍
ေက်ာထဲတြင္ စိမ့္သြားၿပီး
“အေဖာ္လိုက္ဖို႕ လိုေသးသလား ကိုမင္းေအာင္”
ဟု ေမးျမန္းေလရာ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
“မလိုက္ပါနဲ႕ ဗ်ာ၊ အႏၱရာယ္မ်ား ပါတယ္၊ အဆင္မသင့္ရင္ ေတာေအာင္းသင့္
ေအာင္းရမွာ ဗ်”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ထုိအခါမွပင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရင္ထဲ၌ ေအးျမသြားေလ၏ ။

******

ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ အုတ္ဖိုသို႕ ထြက္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ဦးေပၚဦး
ေရာက္လာၿပီးလွ်င္
“စီအိုင္စီမွာ အမႈ ေလးေတြ ပါးတုန္း ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူရေအာင္ဗ်ာ”
ဟု ဆုိကာ ဂင္ဇာဟိုတယ္၌ ဘီယာသြားေသာက္ၾကေလ၏ ။
ဟိုတယ္ပန္ကာေအာက္၌ ေသာ ့တံဆိပ္ဘီယာႏွင့္ ဒိန္ခဲကိုဝါး၍ အရသာခံရံုျဖင့္
အားမရႏုိင္ေသးဘဲ ဦးေပၚဦးႀကီးက
“ကိုေအာင္ထြန္းေရ တရုတ္တန္းမွာ ေလးေကာင္ဂ်င္သြားထုိးရေအာင္”
ဟု ဆြယ္ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္က ေခါင္းခါ၍

“ပိုက္ဆံမပါဘူးဗ်၊ အိတ္ထဲမွာ ေငြ ၂ က်ပ္ပဲရွိတယ္”
ဟု ဆုိလိုက္ရာ ဦးေပၚဦးႀကီးက ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဘာင္းဘီအိတ္ကို
မ်က္လံုးေဝ့ၾကည့္၍
“ခင္ဗ်ား ေဘာင္းဘီအိတ္ႀကီးက ေဖာင္းေနတာ ပိုက္ဆံေတြ မဟုတ္ဘူးလားဗ်”
ဟု မသကၤာသလို ေမးျမန္းေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္က ရယ္ေမာ၍
“ဒါေတာ့ ထိလို႕မရဘူးဗ်၊ ေမက ေရႊဒဂၤါးေတြ ဝယ္စုေနက်၊ ဒီလ
ေမ့အတြက္ေရႊဒဂၤါးႏွစ္ ျပားဝယ္ဖို႕ ေငြ ၃၅ က်ပ္ ဖယ္ထားတာ”
ဟု ျငင္းဆန္ေသာ ္လည္း ဦးေပၚဦးႀကီးက ေလးေကာင္ဂ်င္ထိုးရန္
တက်ီက်ီပူဆာေနသျဖင့္ အေပ်ာ္အပါး ဝါသနာထံုေသာ ကၽြႏ္ုပ္မွာ သူ႕ေနာက္သို႕ ပါခ်င္ခ်င္
ျဖစ္လာၿပီး
“ကဲ…ခင္ဗ်ားမွာ ဘယ္ေလာက္ပါသလဲ”
ဟု ဦးေပၚဦးႀကီးကို ေမးျမန္းေလရာ ၄င္းက ပိုက္ဆံအိတ္ထဲသို႕
ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ၍
“ရွစ္က်ပ္နဲ႕ တစ္မူး ပါတယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ထုိအခါ ကၽြႏ္ုပ္က
“ဒါဆုိရင္ က်ဳ ပ္တုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ေပါင္းရင္ ေငြဆစ္ဆယ္ရွိတယ္၊ ေငြတစ္ဆယ္နဲ႕
ပဲ ကစားၾကတာ ေပါ့၊ ေရႊဒဂၤါးဝယ္ဖို႕ထားတဲ့ ေငြကိုေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ် မထိဘဲ ထားမယ္ဗ်ာ၊
သေဘာတူလား”
ဟု ေမးျမန္းေလရာ ဦးေပၚဦးက
“တူတာေပါ့ဗ်ာ၊ သိပ္ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ပဲ”

ဟု ေထာက္ခံသျဖင့္ တရုတ္တန္းသို႕ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေလ၏ ။ တရုတ္တန္းရွိ
ကလပ္တစ္ခုသို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ စံုေထာက္ေက်ာ္ႏွစ္ ဦးသည္ ေငြတစ္ဆယ္ကို
အရင္းတည္၍ ေလးေကာင္ ဂ်င္ ကစားၾကရာ တစ္နာရီခန္႕ အၾကာတြင္ ပါသမွ်ေငြ ကုန္ေလ၏
။ ကၽြႏ္ုပ္က ကစား၍ အားမရေသး ေသာ ္လည္း ေရႊဒဂၤါးဝယ္ရန္ထားေသာ ေငြကို မထိလို၍
“ျပန္မယ္ ဦးေပၚဦး၊ ေတာ္ ေလာက္ၿပီဗ်ာ”
ဟု ဆုိေလရာ ဦးေပၚဦးက
“မျပန္ခ်င္ေသးဘူးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားအိတ္ထဲက ပိုက္ဆံေတြ ထုတ္၊ ရံႈးရင္ က်ဳ ပ္လည္း
တစ္ဝက္ခံ မယ္ဗ်ာ”
ဟု ေျမွာ က္ထိုးပင့္ေကာ္ လုပ္ေလရာ ကၽြႏ္ုပ္လည္း မျပန္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေငြ ၃၅
က်ပ္ကိုထုတ္၍ ကစားျပန္ရာ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္ းမွာ ပင္ ပါသမွ်ေငြ
တက္တက္ေျပာင္ေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးႀကီးက တက္ ေခါက္၍
“ေတာက္…ဆုိးလိုက္တဲ့ကံဗ်ာ”
ဟု ညည္းညဴေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွစ္ ဦးသည္ စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ ကလပ္မွ ျပန္ထြက္ခဲ့ၾကရာ
တံခါးေပါက္သို႕ ေရာက္ သည္ႏွင့္ ဦးေပၚဦးက
“အနာမခံႏုိင္ဘူးဗာ၊ ျပန္စရိတ္ ေတာင္းမယ္”
ဟု ေျပာကာ ျပန္စရိတ္ေပးေသာ တရုတ္ထံသို႕သြားေလ၏ ။ တရုတ္ကလပ္မ်ား
၏ ထံုးစံမွာ ရံႈးေသာ သူမ်ား အား ေငြ ၁ဝဝ က်ပ္လွ်င္ ျပန္စရိတ္ ၁ဝ က်ပ္ ျပန္ေပးေလ့ရွိ၏ ။
ဦးေပၚဦးက တရုတ္အား ၃၅ က်ပ္ရံႈးသည္ဆုိသျဖင့္ တရုတ္က ၄ က်ပ္ျပန္ေပးေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွစ္ ဦးသည္ ေငြ ၄ က်ပ္ကိုင္၍ ကလပ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္
ရပ္ထားေသာ ကားဆီ သို႕ ျပန္ခဲ့ေလ၏ ။ တစ္ေနရာသို႕ ေရာက္ေသာ အခါ
တုိက္ရိပ္တစ္ခုကိုခို၍ ေဗဒင္ေဟာေသာ ဂ်ဴး အဘိုး ႀကီးတစ္ဦးက

“ေဗဒင္ေမးမလား လူကေလး”
ဟု ဖိတ္ေခၚေလရာ ဦးေပၚဦးႀကီးက ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးကိုၾကည့္၍
“ဒီေန႕ ဘာလို႕ ဒီေလာက္ ကံဆုိးလဲ မသိဘူး၊ ေဗဒင္ေမးၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ”
ဟု ဆုိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္လည္း အပ်င္းေျပသေဘာျဖင့္ ေဗဒင္ေမးရန္
သေဘာတူလိုက္ေလ၏ ။ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးသည္ မုတ္ဆိတ္ေမႊး ပါးၿမိဳ င္းေမြးမ်ား ျဖင့္
အသက္ႀကီးလွၿပီ ျဖစ္၏ ။ သူ၏ အေရွ႕တြင္ အျပာေရာင္ ကတၱီပါစတစ္စရွိ၏ ။
ထိုအစေပၚတြင္ ဖဲခ်ပ္ကဲ့သို႕ေသာ သစ္သားျပားကေလးမ်ား ရွိ၏ ။ ဦး ေပၚႀကီးက
“ဒီမွာ က်ဳ ပ္ တစ္ခြန္းတည္း ေမးခ်င္တယ္ ရမလား”
ဟု ေမးျမန္းေလရာ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးက ျပဴး က်ယ္ေသာ မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွစ္ ဦးကို ၾကည့္၍
“ရပါတယ္၊ ေမးပါ”
ဟု တီးတိုးေျပာေလ၏ ။
ဦးေပၚဦးက..
“ကဲ..ဒါဆုိ ေမးမယ္၊ ဒီေန႕ ေလးေကာင္ဂ်င္ကစားရင္ ႏုိင္မွာ လား”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးသည္ ဦးေပၚဦး၏ စကားကို နားေထာင္၍
အျပာေရာင္ ကတၱီ ပါစေပၚတြင္ တင္ထားေသာ သစ္သားျပားကေလးကို ေရွ႕သို႕တိုး၍
“ဒီသစ္သားျပားကေလးေတြ ကို လူကေလးလက္နဲ႕ ေမႊလိုက္ပါ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ သစ္သားျပားကေလးမ်ား ကို ကတၱီပါစေပၚတြင္ ေမွာ
က္ထား၏ ။ ဦးေပၚဦးက သစ္သားျပားမ်ား ကို ေမႊေႏွာက္လိုက္ၿပီးေသာ အခါ ဂ်ဴး
အဘိုးႀကီးက စက္ဝုိင္းပံုျဖန္႕စီလိုက္၏ ။ ၿပီး ေနာက္ သစ္သားျပားတစ္ျပားကို
ေကာက္လွန္လိုက္ၿပီး

“ဒီေန႕ ေလးေကာင္ဂ်င္ ကစားရင္ ႏုိင္ကို ႏိုင္ရမယ္”
ဟု ပိုင္ႏုိင္ေသာ ေလသံျဖင့္ ေျပာလိုက္ရာ ဦးေပၚဦးက တဟားဟား ရယ္ေမာ၍
“ဟား ဟား ဟား..လြဲၿပီဗ်။ က်ဳ ပ္တုိ႕ႏွစ္ ေယာက္ ဂ်င္ဝုိင္းမွာ ဒီေန႕ ၄၅
က်ပ္ေတာင္ ရံႈးခဲ့တယ္၊ အခု တရုတ္ဆီက လမ္းစရိတ္ ၄ က်ပ္ေတာင္းၿပီး ျပန္လာတာ”
ဟု ေလွာင္ေျပာင္ေလ၏ ။
ဂ်ဴအဘိုးႀကီးကမူ ဦးေပၚဦး၏ စကားကို တုန္လႈပ္ဟန္မရွိဘဲ
“က်ဳ ပ္ကို ေဗဒင္ေဟာခ တစ္မူးေပးၿပီး က်န္တဲ့ပိုက္ဆံနဲ႕ ျပန္ကစားပါ၊ ဒီေန႕
လူကေလး ႏုိင္ကိုႏုိင္မွာ ပါ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးကမူ ဂ်ဴး အဘုိးႀကီး၏ စကားကို ယံုဟန္မရွိဘဲ
၄င္းအား ေဗဒင္ေဟာခ တစ္မူးေပး၍ ျပန္ခဲ့ေလ၏ ။ လမ္းသို႕ေရာက္ေသာ အခါ ကၽြႏုပ္က
“က်ဳ ပ္စိတ္ထဲမွာ ဂ်ဴး အဘုိးႀကီးေဟာတာ ယံုခ်င္သလိုပဲ က်ဳ ပ္တုိ႕ ကလပ္ကို
ျပန္သြားၿပီး ကစားၾကည့္ရေအာင္”
ဟုဆုိလိုက္ရာ ဦးေပၚဦးက
“ေတာ္ ပါေတာ့ဗ်ာ၊ ဒီတစ္ခါဆိုရင္ တရုတ္က ျပန္စရိတ္ေတာင္ ေပးမွာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်၊ လမ္းေဘးကေဗဒင္ကို မယံုစမ္းပါနဲ႕ ဗ်ာ”
ဟု တားဆီးေလ၏ ။ သို႕ေသာ ္ ကၽြႏ္ုပ္ကမူ ကလပ္သို႕ျပန္၍ ကစားရန္
စိတ္အားထက္သန္ေန သျဖင့္ ဦးေပၚဦးႀကီးမွာ မျငင္းဆန္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လိုက္ရရွာ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွစ္ ဦး ကလပ္သို႕ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ ျပန္စရိတ္ ထုပ္ေပးေသာ
တရုတ္က အလိုမက်ဟန္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈေလ၏ ။ အခ်ိဳ ႕ ေသာ လူမ်ား သည္ ျပန္စရိတ္ထုတ္ၿပီး
အိမ္သို႕ မျပန္ဘဲ ေလာင္းကစားဝုိင္းသို႕ ျပန္ဝင္ေလ့ရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။
မည္ သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ကလပ္မ်ား ၏ ထံုးစံမွာ ျပန္စရိတ္ကို ႏွစ္

ႀကိမ္ထုတ္ေပးေလ့မရွိေပ။ ကစားဝုိင္းေရွ႕သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္က
“ဦးေပၚဦး..ခင္ဗ်ားကို ဂ်ဴး အဘုိးႀကီးက ႏုိင္မယ္လို႕ ေဟာလိုက္တာဗ်၊ ခင္ဗ်ား
ထိုးဗ်ာ”
ဟု တုိက္တြန္းေလရာ ဦးေပၚဦးႀကီးသည္ ေဗဒင္ကို မယံုသူ ျဖစ္၍
ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ျဖင့္
“အသီးမွာ သရက္၊ အသားမွာ ဝက္ဆိုတဲ့ စကားရွိတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒါေၾကာင့္
ဝက္ပဲထိုးမယ္ ဗ်ာ”
ဟု ဆုိကာ ေငြ ၄ က်ပ္ကို ဝက္ေပၚတြင္ ေအာထိုးလုိက္ရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“ေဟ့လူ..နည္းနည္း စီ ထိုးပါဗ်ာ”
ဟု တားဆီးေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးက
“ျမန္ျမန္ကုန္ေတာ့ ျမန္ျမန္ျပန္ရတာ ေပါ့ဗ်ာ”
ဟု စိတ္မရွည္ဟန္ျဖင့္ ေျပာေလ၏ ။
တရုတ္က ဂ်င္ကိုဖံုးထားေသာ ခြက္ကို ဖြင့္လုိက္ေသာ အခါ ဝက္ထြက္လာသျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွစ္ ဦးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားေလ၏ ။ ဤကဲ့သုိ႕ တစ္လံုတည္း ေအာထိုး၍ တုိက္လွ်င္ ၃
ဆ အေလ်ာ္ရသည္ ျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေငြ ၁၂ က်ပ္အေလ်ာ္ရေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္က
ပိုက္ဆံမ်ား ကို ရႊတ္ခနဲ နမ္းလိုက္ၿပီး
“ဂ်ဴး အဘိုးႀကီး ေဗဒင္ေဟာတာ မွန္ေနၿပီဗ်၊ ကဲ..ဦးေပၚဦး ထိုးဦးဗ်ာ”
ဟု အားေပးေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးက
“က်ဳ ပ္ခုနထိုးတာ စိတ္ရူးေပါက္သလို ထိုးလိုက္တာဗ်၊ စဥ္းစားထိုးရင္
ရံႈးခ်င္ရံႈးဦးမယ္”
ဟု တီးတိုးေျပာေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က

“ဒါဆုိလည္း စိတ္ရူးေပါက္သလို ထိုးဦးဗ်ာ”
ဟု ေျမွာ က္ပင့္ေပးျပန္၏ ။ ဦးေပၚဦးက ေခါင္းညိတ္၍ အျခားေသာ ဖား၊ ၾကက္၊
ငါးရွဥ့္ စေသာ ဇယားကြက္မ်ား ကို မထိုးဘဲ ဝက္တစ္လံုးတည္း ေအာတိုက္၍ လူမိုက္ဆန္ဆန္
ေငြ ၁၂ က်ပ္လံုး ထိုး လိုက္ျပန္၏ ။ ဦးေပၚဦး ထိုးပံုကိုၾကည့္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရင္ထဲတြင္
တဒိတ္ဒိတ္ ခုန္ေနေလ၏ ။
ဒိုင္ ျဖစ္သူ တရုတ္မွာ လည္း ဦးေပၚဦးကို သတိထားၾကည့္ေနၿပီ ျဖစ္၏ ။
ထို႕ေနာက္ တရုတ္က ဂ်င္ကိုလွည့္၍ အဖံုးဖြင့္လုိက္ရာ ဝက္ပင္ထြက္လာသျဖင့္
ထိုးသားအားလံုး မေက်မခ်မ္းျဖင့္
“ဝက္ပဲ ထြက္တယ္ကြာ”
ဟု ညည္းညဴၾကေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဦးေပၚဦး မ်က္ႏွာမွာ မူ ပ်ားရည္ဆမ္းသည္ႏွယ္ လန္းဆန္းသြားေလ၏
။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေငြ ၃၆ က်ပ္တိတိ အေလ်ာ္ရလိုက္ျပန္၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္က ရယ္ေမာ၍
“ဟဲ ဟဲ..အရင္းရေတာ့မယ္ ဦးေပၚဦး၊ လုပ္ဦးဗ်ာ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။
ဦးေပၚဦးႀကီးသည္ ေငြ ၃၆ က်ပ္ကိုကိုင္၍ အျခားေသာ ဇယားကြက္မ်ား ကို
မ်က္လံုးေဝ့ၾကည့္ လုိက္ၿပီးမွ ဝက္ဇယားေပၚတြင္ ေငြ ၃၆ က်ပ္ကို တင္လိုက္ျပန္၏ ။
ဦးေပၚဦး ထိုးပံုကို တစ္ဝုိင္းလံုး စိတ္ဝင္စားစြာ ျဖင့္ ၾကည့္ရႈေနၾကေလ၏ ။
ထိုသားအမ်ား စုကမူ
“ဒီလူ ကုန္ေတာ့မယ္၊ ဝက္ႏွစ္ ႀကိမ္ထြက္သြားတာ အေတာ္ တုိက္ဆုိင္လို႕
ထြက္တာ၊ သံုးႀကိမ္ေတာ့ မထြက္ႏုိင္ဘူး”
ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ထဲတြင္ လည္း ထိုနည္းတူ ခံစားေနရ၏ ။

တရုတ္က ဂ်င္ကိုဖံုးထားေသာ ခြက္ကိုဖြင့္ရန္ ျပင္ေသာ အခါ ရင္တဒိတ္ဒိတ္
ခုန္ေနမိ၏ ။ တရုတ္က
“လက္ေရွာင္..ဖြင့္ေတာ့မယ္”
ဟု ဆုိကာ ခြက္ကိုဖြင့္လိုက္ရာ ဝက္ပင္ထြက္လာသျဖင့္ တစ္ဝုိင္းလံုး ဟာခနဲ၊
ဟင္ခနဲ ျဖစ္သြား ေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွစ္ ဦး ေပ်ာ္မိသည္မွာ ေျပာဖြယ္ရာမရွိေတာ့၊ ေငြ ၁ဝ၈ က်ပ္တိတိ
အေလ်ာ္ရလိုက္ ေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးႀကီးက တဟဲဟဲ ရယ္ေမာ၍
“ေတာ္ ပါေတာ့ဗ်ာ၊ တရုတ္စကားပံုရွိတယ္၊ ၾကားဖူးလား ကံဆုိတာ သံုးႀကိမ္
သံုးခါထက္ ပိုမ ေကာင္းႏုိင္ဘူးတဲ့။ ဒီေလာက္နဲ႕ ပဲ ေက်နပ္ၾကပါစို႕”
ဟုဆိုကာ အႏုိင္ႏွင့္ ပိုင္း၍ တရုတ္ကလပ္မွ ျပန္ထြက္ခဲ့ၾကေလ၏ ။
ကလပ္အျပင္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ဦးေပၚဦးက
“ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးက သစ္သားျပားေလးေတြ ေမႊေႏွာက္ၿပီး ေဟာတာ
မွန္လိုက္တာဗ်ာ၊ သူ႕ကုိ မေထမဲ့ျမင္လုပ္ခဲ့မိတာ ျပန္ၿပီး ေတာင္းပန္ရမယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။
တုိက္အရိပ္ကြက္လပ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ေဗဒင္ဆရာ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးႀကီးကို
မေတြ ႕ရေတာ့ေပ။
အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ မုန္႕ေရာင္ းေသာ တရုတ္လူငယ္ေလးအား ေမးျမန္းေလရာ
ဂ်ဴး အဘိုးႀကီး ကို ဤတစ္ႀကိမ္သာျမင္ဖူးေၾကာင္း ေျပာေလ၏ ။
စံုေထာက္ဦးေပၚဦးႀကီးသည္ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီး၏ ေဗဒင္ကို လြန္စြာ
ယံုၾကည္ေနသျဖင့္ ေနာက္ ရက္မ်ား တြင္ ဤေနရာသို႕ လာေရာက္ရွာေဖြေသာ ္လည္း ဂ်ဴး
အဘိုးႀကီးကို မေတြ ႕ရေတာ့ေပ။
မွတ္ခ်က္။။ ဂ်ဴး အဘိုးႀကီးေဟာေသာ ေဗဒင္ကို ရြန္းေဗဒင္ဟုေခၚပါသည္။

ခရစ္ႏွစ္ တစ္ရာစုခန္႕က ယူတန္လူမ်ိဳ း မ်ား သည္ ရြန္းဟုေခၚေသာ အကၡရာမ်ား ကို အသံုးျပဳ
ခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ က ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ား သည္ ရႊန္းအကၡရာမ်ား ကို အသံုးျပဳ ၍
ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ၾက၏ ။ ရႊန္းေဗဒင္ေဟာ ပံုမွာ ရႊန္းအကၡရာမ်ား ကို သစ္သား (သို႕)ေၾကး၊ေငြ၊
ေရႊခ်ပ္မ်ား တြင္ ထြင္းထုရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ရႊန္းအကၡာရာပါ အခ်ပ္မ်ား
ကို ေမွာ က္ထားရပါမည္ ။ ေဗဒင္ေမးသူကို အခ်ပ္မ်ား အား ေမႊေႏွာက္ခိုင္းၿပီး
စက္ဝုိင္းပံုျပန္စီရပါသည္။ ေဗဒင္ေဟာသူသည္ ၄င္းတုိ႕ကို လွန္ၾကည့္၍
အေဟာထုတ္ရပါသည္။ ရႊန္းအကၡရာပါအခ်ပ္မ်ား သည္ တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ တစ္ခ်ပ္ ဆက္စပ္မႈ
ရွိပါသည္။ ရႊန္း အကၡရာပါ အခ်ပ္မ်ား ကို မ်ား ေသာ အားျဖင့္ ကပ္သဖြယ္၊ သစ္သားတံုးမ်ား ၌
ထြင္းထုေလ့ရွိပါသည္။
(စာေရး သူ)

အင္းစိန္စီအိုင္ဒီရံုးသို႕ ေရာက္ေသာ အခါ စံုေထာက္ မင္းႀကီးက
ေခၚသည္ဆုိသျဖင့္ ရင္တဒိတ္ ဒိတ္ျဖင့္ ရံုးခန္းထဲသို႕ ဝင္ခဲ့ေလ၏ ။ ရံုးခန္းထဲ၌
စံုေထာက္ကိုစိန္ျမင့္၊ ကိုတင္လွ၊ ဘိလပ္ျပန္ဆရာပြ စေသာ စံုေထာက္မ်ား သည္
မင္းႀကီးေရွ႕တြင္ တန္းစီလ်က္ရွိေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕လည္း ၄င္းတုိ႕ေနာက္ တြင္ ဝင္၍
တန္းစီလိုက္ေသာ အခါ မင္းႀကီးက
“ေမာင္မင္းတုိ႕အားလံုး အသံုးမက်ဘူး၊ ေမာင္မင္းတို႕ေၾကာင့္
ကၽြႏ္ုပ္သိပ္ရွက္တယ္၊ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ဆုိတဲ့ သူခိုးက အင္းစိန္စီအိုင္ဒီကို
စိန္ေခၚေနျပန္ၿပီ၊ စံုေထာက္ေတြ ျဖစ္ၿပီး သူခိုး ကိုေတာင္ မိေအာင္မဖမ္းႏုိင္ေတာ့ဘူးလား၊
ေမာင္မင္းတုိ႕ကို ကၽြႏု္ပ္ ပင္စင္ေပးလုိက္ရမလား”
ဟု ႀကိမ္းေမာင္းေလရာ ဦးေပၚဦးႀကီးက ေလသံတိုးတုိးျဖင့္
“ဗရာဏသီမိုးေမွာ င္ ေပၚလာျပန္ၿပီ၊ ဒုကၡပါပဲဗ်ာ၊
ဆာပုလင္းမင္းေအာင္ကလည္း အုတ္ဖို ေရာက္ေနတယ္”
ဟု ညည္းညဴေလ၏ ။ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္၏ အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ ေကာင္းစြာ

သိ၏ ။ သူသည္ သူခိုးအတက္တြင္ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္၏ ။
အဂၤလိပ္အစိုးရအားလည္း မၾကာခ ဏ ဒုကၡေပးေလ့ရွိ၏ ။
မိုးေမွာ င္သည္ သူခိုး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ ္လည္း ေကာင္းမႈ
ကုသိုလ္အလုပ္မ်ား ကို ဘုရားလူ ႀကီးကဲ့သုိ႕ လုပ္ကိုင္၏ ။ ခိုး၍ ရေသာ ပစၥည္းမ်ား ကို
မၾကာခဏ အလွဴအတန္းလုပ္၏ ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ မ်ား ကိုလည္း ခြဲေဝေပးေလ့ရွိ၏ ။
ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ ထင္ရွားေသာ သူခိုးႀကီးငတက္ျပားကဲ့သို႕ပင္
ျဖစ္ေလ၏ ။
ဗရာဏသီမိုးေမွာ င္သည္ အင္းစိန္စီအိုင္ဒီကို တစ္ခါက ေကာင္းစြာ
ဒုကၡေပးဖူး၏ ။ ယင္းမွာ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ ျပသထားေသာ အိႏိၵယပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဒဗလ်ဴ
အက္စ္ရာဘီ၏ ေပါင္တစ္ေထာင္တန္ ပန္းခ်ီကားႀကီးကို ခိုးယူခဲ့၏ ။ ထို႕ေနာက္
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ သို႕ ေငြသံုးေထာင္လွဴမွသာလွ်င္ ပန္းခ်ီ ကားကို အေကာင္းပကတိအတုိင္း
ျပန္ရမည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့၏ ။
အင္းစိန္စီအိုင္ဒီမွ စံုေထာက္မ်ား ကိုလည္း စာတစ္ေစာင္ေပးပို႕၍
ထိုေန႕ည(၈)နာရီတိတိ အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴဗလီေဟာခန္းမသို႕ ပန္းခ်ီကားႀကီး ျပန္ပို႕ေပးမည္ ။
သူ႕ကို မိေအာင္ဖမ္းၾကပါဟု စိန္ေခၚ ခဲ့၏ ။ သူသည္ ေျပာသည္အတုိင္းပင္
စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား ႏွင့္ ပုလိပ္မ်ား ကို လွည့္စား၍ ပန္းခ်ီကား ႀကီးကို ဂ်ဴဗလီေဟာခန္းမသို႕
ျပန္ပို႕ေပးခဲ့၏ ။
ထိုညက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ ယုန္ေတာင္ေျပး
ေခြးေျမာက္လိုက္သကဲ့သို႕ ရွိေလ၏ ။ ယခုလည္း တစ္ႏွစ္ ခန္႕ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ
ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ ျပန္ေပၚလာၿပီဟု မင္း ႀကီးကဆုိေန၏ ။ စံုေထာက္မင္းႀကီးက
ဆက္လက္၍
“ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ဟာ စီအိုင္ဒီကို စိန္ေခၚတဲ့ စာတစ္ေစာင္ ေရး
ပို႕လိုက္ျပန္ၿပီ၊ ေမာင္မင္းတုိ႕ ဖတ္ၾကည့္ၾကစမ္း”

ဟု ဆုိကာ စာတစ္ေစာင္ကို စားပြဲေပၚသို႕ ပစ္တင္လိုက္သျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား ဝုိင္းဝန္းဖတ္ရႈၾကည့္ေသာ အခါ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရး
သားထားသည္ကို ျမင္ေလ၏ ။
“အင္းစိန္ စီအိုင္ဒီမွ ခပ္ညံ့ညံ့စံုေထာက္မ်ား သုိ႕….
ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္မွာ အိႏိၵယက မဟာရာဇာတစ္ဦးလာေရာက္တည္းခိုတယ္လို႕
သိရတယ္၊ မဟာရာဇာနဲ႕ အတူ ေပါင္တစ္ေသာ င္းေလာက္တန္တဲ့
ေရွးစိန္တံုးႀကီးတစ္တံုးလည္း ပါလာတယ္။ အဲဒီ စိန္တံုးႀကီးကို က်ဳ ပ္က မရရေအာင္
ခိုးယူပါ့မယ္၊ သင္တုိ႕ အစြမ္းအစရွိရင္ ကၽြႏ္ုပ္ကို မိေအာင္ဖမ္းၾက ပါ၊ သင္တုိ႕အားလံုးကို
စိန္ေခၚလိုက္တယ္။
မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး
ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္”
ထို႕ေၾကာင့္ ပင္ မင္းႀကီးေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ေနျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏ ။
စံုေထာက္မင္းႀကီးက ဆက္လက္၍
“ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္ရဲ႕ အႏၱရာယ္အတြက္ မဟာရာဇာႀကီးကို
ဆက္သြယ္တ့ဲအခါ မဟာရာဇာ က သူ႕မွာ အင္မတန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သက္ေတာ္ ေစာင့္ ၇
ေယာက္ ေတာင္ပါတယ္ဆုိၿပီး ျငင္းလုိက္ တယ္၊ မဟာရာဇာက ဗာရာဏသီမိုးေမွာ
င္အေၾကာင္း မသိေသးဘူး၊ မိုးေမွာ င္ဟာ သက္ေတာ္ ေစာင့္ ၇ ေယာက္ ကို
ေကာင္းေကာင္းလွည့္စားသြားႏုိင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး မဟာရာဇာဟာ ေစာ္ဘြားႀကီးတစ္
ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕ရဲ႕ အ ျဖစ္ကို လူသိမခံႏုိင္ဘူး၊ သူဟာ ေငြအသံုးလိုေနတဲ့အတြက္
မိုးကုတ္ က သူေဌးႀကီး တစ္ေယာက္ ဆီမွာ စိန္တံုးႀကီးကို လာေရာင္ းတာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါကို
သတင္းစာသမား ေတြ သိလို႕မ ျဖစ္ဘူး၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က သိုသိုသိပ္သိပ္လုပ္မွ ျဖစ္မယ္၊
ဒါေၾကာင့္ လူကေလးတုိ႕ အားလံုး ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္ကို သြားၾကပါ၊
ဟိုတယ္ကိုေန႕စဥ္လာတဲ့လူေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ကို ရွာေဖြပါ၊

ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္လို႕ မသကၤာတဲ့သူေတြ ကို ဖမ္းဆီးပါ၊ ရိြဳ င္ရယ္ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာက လူက
ေလးတုိ႕လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္၊ ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္မွာ မဟာရာဇာရဲ႕
အခန္းကလြဲ ရင္ ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး ႀကိဳ က္သလို ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္တယ္၊
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ေရာက္ေနတဲ့ အုတ္ဖိုဂါတ္ကိုလည္း သံႀကိဳ း ရိုက္ၿပီး အျမန္ဆံုး
ေခၚခိုင္းလိုက္တယ္”
ဟု အာဏာကုန္ လႊဲအပ္လိုက္ေလေတာ့၏ ။ မင္းႀကီး၏ ရံုးခန္းမွ ထြက္ခြာခြင့္
ရေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္က
“ကိုမင္းေအာင္ ျပန္လာရင္ေတာ့ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းေပါ့ဗ်ာ၊ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္နဲ႕
ဆားပုလင္း မင္းေအာင္ ဘယ္သူသာသလဲဆုိတာ သိရမွာ ေပါ့”
ဟု ေျပာဆုိေလရာ ဦးေပၚဦးႀကီးက
“ဂ်ဴဗဟီေဟာက ပန္းခ်ီကားႀကီးခိုးတဲ့ အခ်ိန္တုန္းကလည္း
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ နယ္ေျပာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ဗ်၊ ကံၾကမၼာက ကိုမင္းေအာင္နဲ႕
ဗာရဏသီကို မဆံုေအာင္ လုပ္ေပးေနတာ မ်ား လားဗ်ာ”
ဟု ညည္းညဴေလ၏ ။ ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ ရြိဳ
င္ရယ္ဟိုတယ္သုိ႕ ထြက္ခဲ့ၾကေလ၏ ။ ဝီရိယေကာင္းေသာ စံုေထာက္ကုိစိန္ျမင့္တုိ႕လူစုမွာ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ထြက္ခြာေနၿပီ ျဖစ္၏ ။
***

အခန္း (၁)
ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာက
သီးသန္႕ခန္းတစ္ခန္းသို႕ေခၚ၍ စံု ေထာက္မ်ား အား လက္ဖက္ရည္၊ မုန္႕ စသည္တုိ႕ျဖင့္
ဧည့္ခံေပ၏ ။ ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္အေပးဆံုးထပ္ သို႕ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး
အေပၚဆံုးထပ္တစ္ထပ္လံုးကို မဟာရာဇာႀကီးက ငွားရမ္းထားေၾကာင္း ေျပာေလ၏ ။
ထုိအခါ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးႀကီးက
“ဒါဆို ဘာခက္လုိ႕လဲဗ်ာ၊ အေပၚဆံုးကိုတက္တဲ့ ေလွကားေရွ႕မွာ
ထိုင္ေစာင့္မယ္ဗ်ာ၊ ေလွကားေပၚကို မဟာရာဇာႀကီးတုိ႕လူစုကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ
အတက္မခံဘူး”
ဟု အားတက္သေရာ ေျပာေလ၏ ။စံုေထာက္ကိုတင္လွတုိ႕ လူစုမွာ လည္း
ဦးေပၚဦးႀကီး၏ အႀကံကို သေဘာက်ဟန္ျဖင့္
“ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ ႕ ..ေလွကားထစ္ေတြ မွာ ထိုင္ေစာင့္ၾကမယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့
ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ ေျမလွ်ိဳ း ၿပီးမိုးပ်ံရင္ေတာင္ က်ဳ ပ္တုိ႕လက္က မလြတ္ႏုိင္ဘူး၊
ရာထူးတက္မွာ ျမင္ေယာင္ေသးတယ္ဗ်”
ဟု အားရဝမ္းသာ ေျပာေလ၏ ။ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာက ကၽြႏ္ုပ္တုိ၏ စကားကို
နားေထာင္၍
“ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္ အေပၚဆံုးထပ္ကိုေတာ့ ဆရာတုိ႕ တက္ခြင့္မရွိဘူး၊
ေစာင့္ခ်င္ရင္ ေအာက္ကပဲေစာင့္ၾကပါ၊ မဟာရာဇာႀကီးက သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ရံေတာ္ နဲ႕ လူယံု
တစ္ေယာက္ ကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ အေပၚထပ္ကို တက္ခြင့္မေပးဘူး၊ ဒီေန႕ေတာ့
မဟာရာဇာႀကီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရလို႕ အေပၚထပ္ တက္ရတာ ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ အေပၚဆံုးထပ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ လြန္စြာ ထြားက်ိဳ
င္းသန္မာဟန္ရွိေသာ မဟာရာဇာ၏ သက္ေတာ္ ေစာင့္ ၇ ေယာက္ ကို ေတြ ႕ရ၏ ။

ဦးေပၚဦးက ေလသံတီးတုိးျဖင့္
“လူ႕ဘီလူးႀကီးေတြ ပဲဗ်၊ ေခါင္းထဲမွာ ဦးေႏွာက္ေတာ့ ရွိပံုမရဘူး”
ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ေလ၏ ။ မဟာရာဇာႀကီးက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား ဧည့္ခန္းထဲတြင္
လက္ခံေတြ ႕ဆံုေလ ၏ ။ သူသည္ ေစာ္ဘြားတစ္ဦးပီပီ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကားကားႀကီးႏွင့္
ဥပဓိရုပ္ေကာင္းေကာင္းရွိသူ ျဖစ္၏ ။ ေစာ္ဘြားႀကီးက ကုလားဆန္ေသာ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္
“သင္တုိ႕ လာေစာင့္ဖို႕ မလိုပါဘူး၊ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ သက္ေတာ္ ေစာင့္ႀကီးေတြ ဟာ
စစ္တပ္တစ္တပ္ ေလာက္ အားကိုးရပါတယ္၊ သင္တုိ႕ မင္းႀကီးကိုလည္း ေျပာထားၿပီးပါၿပီ၊
ဘယ္ေလာက္ ထူးခၽြန္တဲ့ သူခိုးပဲ ျဖစ္ ျဖစ္၊ သက္ေတာ္ ေစာင့္ႀကီးေတြ နဲ႕ ေတြ ႕ရင္ တစ္စစီ
ျဖစ္သြားမွာ ပါ၊ သူတုိ႕ဟာ အိႏိၵယက နာမည္ ေက်ာ္ နပန္းသမားႀကီးေတြ ပါ၊ လူ တစ္ေယာက္
ကို ခ်ဳ ပ္မိရင္ အပိုင္းပိုင္း ခိ်ဳ း ပစ္ႏုိင္ပါတယ္”
ဟု ေျပာဆုိေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္သည္ လံုးရံုးရည္ေရာ
ႏွလံုးရည္ပါ အလြန္ထက္ျမက္ေသာ သူခိုးႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲ
အမ်ိဳ း မ်ိဳ း ကိုလည္း ကၽြမ္း က်င္ေၾကာင္း ယေန႕အထိ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္လုပ္သမွ်
မေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ သူ႕အားဖမ္းဆီး၍ မရႏိုင္သျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံပုလိပ္အဖြဲ႕က လက္မိႈင္ခ်ေနရေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပရေလ ၏ ။
ထိုအခါ မဟာရာဇာႀကီးက
“သူခိုး တစ္ေယာက္ က ဒီေလာက္ အစြမ္းထက္ေနတယ္ဆုိေတာ့ အံ့ၾသစရာပဲ၊
သင္တို႕ ဒီေလာက္စိတ္အားထက္သန္ေနရင္လည္း ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္မွာ
ေစာင့္ၾကပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေပၚဆံုးထပ္ကိုေတာ့ ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး တက္မလာၾကပါနဲ႕ ”
ဟု ေမတၱာရပ္ခံေလရာ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း
“ေကာင္းပါၿပီ ေစာ္ဘြားႀကီး”
ဟု ကတိေပးလိုက္ ေလေတာ့၏ ။

ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္၌ သူခိုးႀကီး
ဗာရာဏသီမိုး ေမွာ င္အား ေစာင့္ရေလ၏ ။
ေစာ္ဘြားႀကီးေနထိုင္ေသာ အထပ္သို႕ ေလွကားမွလြဲ၍ တက္စရာလမ္း
မရွိေလရာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္ ေလွကားထစ္မ်ား ကို
သူ႕ထက္ငါ အၿပိဳ င္အဆိုင္ဦး၍ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကေလ၏ ။ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးႀကီးက
ကိုစိန္ျမင့္အား
“ေဟ့လူ…ေလွကားနားမွာ ပဲ မေနနဲ႕ ေလ၊ ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး လွည့္ပတ္ၿပီး
စစ္ေဆးၾကည့္ပါဦး”
ဟု ေခ်ာက္တြန္းေလရာ ကိုစိန္ျမင့္က
“ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္က ဒီေလွကားကပဲ အေပၚကို တက္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္
က်ဳ ပ္တုိ႕ ကေတာ့ ဒီနားကပဲ ေစာင့္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ဘာသာ ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး လွည့္ပတ္ၿပီး
စစ္ေဆး ၾကည့္ၾက”
ဟု လိမၼာပါးနပ္စြာ ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးအား ေမာင္းထုတ္ေလ၏ ။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္ အားလံုးသည္ နားလည္မႈ ယူ၍
ေလွကားတစ္ထစ္လွ်င္ တစ္ေယာက္ က် ထုိင္ေစာင့္ေလေတာ့၏ ။
မဟာရာဇာႀကီးသည္ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္တြင္ တစ္ပတ္ၾကာေအာင္ တည္းခိုမည္
ျဖစ္ရာ ေနာက္ ၆ ရက္ခန္႕ ဤကဲ့သို႕ ဒုကၡခံရေပဦးမည္ ။ ဤမွ် ဒုကၡဆင္းရဲခံ၍
ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္အား ေစာင့္ၾကပ္ေန ေသာ ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ရင္ေအးသလို
ျဖစ္ေနမိ၏ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ ေက်ာ္ ၅ ေယာက္ သည္
ေလွကားတစ္ထစ္လွ်င္ တစ္ေယာက္ က် ထိုင္ေစာင့္ေနသျဖင့္ ဗာရာဏသီမိုး ေမွာ င္သည္
ေလွကားငါးထစ္ကို လြန္မွသာလွ်င္ အေပၚထပ္သို႕ တက္ႏုိင္ေပမည္ ။
ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္အား လူတံတိုင္းႀကီး
ကာရံထားသကဲ့သုိ႕ ရွိေလ၏ ။ညေနေစာင္းေသာ အခါမွပင္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဦးေပၚဦးသည္

အိမ္သို႕ခဏျပန္၍ ဇနီးမယားမ်ား ကို အက်ိဳ း အေၾကာင္း ေျပာရေလ၏ ။ ဇနီးေခ်ာေမ
အေဖာ္ရေစရန္ အိမ္နီးခ်င္းအပ်ိဳ ႀကီးအား အိမ္တြင္ ညအိပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ရေလ၏ ။
ထိုေန႕ညစာကိုမူ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ
စားေသာက္ရေလ၏ ။ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္၏ ပေရာဂေၾကာင့္ ထိုညက ေလွကားထစ္မ်ား
ေပၚတြင္ သာ အိပ္ငိုက္ရေလ၏ ။
ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္သို႕
စံုေထာက္မင္းႀကီး ေရာက္ လာၿပီး ေလွကားထစ္မ်ား တြင္ ထိုင္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕
စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား ကိုၾကည့္၍
“အရူးေတြ ၊ ေလွကားထစ္ေတြ မွာ ထိုင္ၿပီး ဘာလုပ္ေနတာလဲ”
ဟု ႀကိမ္းေမာင္းေလ၏ ။ ထိုအခါ စံုေထာက္ကိုတင္လွက ဗာရာဏသီမိုးေမွာ
င္သည္ ဤေလွကားမွလြဲ၍ အေပၚထပ္သို႕ မတက္ႏုိင္ေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ ဤေနရာသည္
မိုးေမွာ င္အား ေစာင့္ရန္ အေသခ်ာဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္စြာ ေထာ့က်ိဳ း ေထာ့က်ိဳ း ႏုိင္ေသာ
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ရွင္းလင္းျပေလရာ မင္းႀကီးက
“ဗလယ္ဒီဖူးေတြ ၊ ေမာင္မင္းတို႕ကို ဒီကိုလႊတ္တာ တိရစၦာန္ရံုက ေမ်ာက္ေတြ လို
ေလွကားထစ္မွာ ထိုင္မိႈင္ေနဖို႕ မဟုတ္ဘူး၊ ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး လွည့္ပတ္ၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္၊ နား လည္လား၊ ေမာင္မင္းတုိ႕ရုပ္ေတြ ကိုလည္း ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းေတြ နဲ႕
တူေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္၊ ဒီ တုိင္းဆုိရင္ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္က ေမာင္မင္းတုိ႕ေခါင္းကို
ထုသြားလိမ့္မယ္၊ ဟိုတယ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ေစာင့္ၾကပ္ဖို႕ ပုလိပ္အဖြဲ႕ကိုလည္း
အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးၿပီ”
ဟု ႀကိမ္းေမာင္းကာ ျပန္ထြက္သြားေလ၏ ။ မင္းႀကီး ထြက္သြားေသာ အခါ
ဦးေပၚဦးႀကီးက
“မင္းႀကီးက က်ဳ ပ္တုိ႕ကို တိရစၦာန္ရံုက ေမ်ာက္ေတြ လို႕ ခ်ီးမြမ္းသြားတယ္ဗ်၊
ဟိုတယ္ဝန္ထမ္း ေတြ နဲ႕ တူေအာင္ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲ လုပ္ရဦးမယ္တဲ့၊ ဒုကၡပါပဲ”

ဟု ညည္းညဴေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ…ဒါ လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲလုပ္ဆိုလည္း လုပ္ၾကရံုေပါ့၊
ကိုစိန္ျမင့္နဲ႕ ကိုတင္လွက သန္္႕ရွင္းေရး အလုပ္သမားလုပ္၊ ဘိလပ္ျပန္ဆရာပြႀကီးက
ဟိုတယ္အေပါက္ဝကေန ဖိနပ္တုိက္တဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္၊ ဦးေပၚဦးႀကီးက ခရီးသည္ေတြ ရဲ႕
အထုပ္အပိုးေတြ ကို သယ္ပို႕ေပး”
ဟု ဆုိေလ၏ ။ ဦးေပၚဦးက
“ဒါနဲ႕ ေနပါဦး ခင္ဗ်ားက ဘာလုပ္မွာ လဲ”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္က ရယ္ေမာ၍
“က်ဳ ပ္က ဧည့္ႀကိဳ ေကာင္တာက အမ်ိဳ း သမီးေတြ နားမွာ လိုအပ္တာေတြ
ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးမယ္”
ဟု ဆုိေလရာ ဦးေပၚဦးက
“ရပါတယ္၊ က်ဳ ပ္ကလည္း ခင္ဗ်ားမိန္းမ ေမကို ေခၚၿပီး လက္ညွိဳ း
ထိုးျပလိုက္မယ္”
ဟု ေျပာေလေတာ့၏ ။
ထို႕ေနာက္တြင္ မူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ မင္းႀကီး၏
အမိန္႕အတုိင္း ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ား သဖြယ္ သရုပ္ေဆာင္ရေလ၏ ။ မန္ေနဂ်ာႀကီး၏
စီစဥ္ေပးမႈ ေၾကာင့္ စံုေထာက္ ကိုစိန္ျမင့္တုိ႕လူစုမွာ စားပြဲထိုးမ်ား ျဖစ္သြားၾကေလ၏ ။
ဦးေပၚဦးႀကီးမွာ စားဖိုခန္းတြင္ တာဝန္က်ေလ ၏ ။ ကၽြႏု္ပ္မွာ မူ လံုၿခံဳ ေရး
တာဝန္ယူသူတစ္ဦးအ ျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရေလသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ တာဝန္မွာ ဟိုတယ္ဝန္းက်င္ကို မၾကာခဏလွည့္လည္ၾကည့္ရႈရ၏ ။
ထိုအခါ ဟိုတယ္ အနီးတြင္ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ ပုလိပ္မ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနသည္ကို ျမင္ရ၏ ။

ဟိုတယ္၏ ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာတြင္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္မ်ား မရွိဘဲ ရွင္းလင္းေနၿပီး
ဟိုတယ္၏ အေနာက္မွာ လည္း တြယ္ကပ္၍ တက္ရန္မ ျဖစ္ႏုိင္လွေပ။
ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္သည္ အခက္အခဲမ်ား စြာ ေတြ ႕မည္ မွာ
ေသခ်ာ၏ ။ ဟိုတယ္အတြင္ းသုိ႕ ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ စံုေထာက္ကိုစိန္ျမင့္တုိ႕လူစုမွာ
စားပြဲထိုးမ်ား အ ျဖစ္ သ႑ာန္လုပ္သရုပ္တူေစရန္ သရုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ လြန္စြာ
ပင္ပန္းဆင္းရဲေနဟန္ရွိေလ၏ ။ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးကမူ စားဖိုမွဴး ဝတ္စံုႀကီး တကားကားျဖင့္
ဟိုတယ္အေနာက္မွ ထြက္လာၿပီး
“ဇိမ္ပဲဗ်ာ၊ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရဘူး၊ စားစရာေတြ လည္း မ်ိဳ း စံုေအာင္
စားေနရတယ္၊ က်ဳ ပ္ ေတာ့ ဒီလိုသာေနမယ္ဆုိရင္ စံုေထာက္အလုပ္က ထြက္ဆုိလည္း
ကၿပီးထြက္တယ္”
ဟု ရယ္ေမာေျပာဆုိေလ၏ ။
ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား သည္ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္တြင္
တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ေလ၏ ။ ထိုရက္မ်ား အတြင္ း မဟာရာဇာႀကီးသည္
ဟိုတယ္အျပင္သို႕ထြက္ေလ့မရွိဘဲ မနက္စာညစာကိုပင္ သူ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ မ်ား က
ဟိုတယ္ေအာက္သို႕ ဆင္းယူေၾကာင္း ေတြ ႕ရ၏ ။
မဟာရာဇာႀကီးထံသုိ႕ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ေတြ ႕ဆံုေသာ အခါ
ေျမညီထပ္ရွိ ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ ႕ဆံုေၾကာင္းသိရ၏ ။
ဧည့္သည္မ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား က မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ျဖင့္
ၾကည့္ရႈရာ မဂိုလမ္းရွိ နာမည္ ႀကီးေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေနေလ၏ ။
မဟာရာဇာႀကီး၏ စိန္တံုးႀကီးမွာ အေရာင္ းအဝယ္ ျဖစ္ပံုမရေသးေပ။
မနက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ မဟာရာဇာႀကီး ျပန္ေပေတာ့မည္ ။ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ကိုမူ
အရိပ္အေယာင္ ပင္ မျမင္ရေသးေပ။ မဟာရာဇာႀကီးႏွင့္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းက ေတြ ႕ဆံု၍

စိန္တံုးႀကီးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ရွိ မရွိ ေမးျမန္းေလရာ မဟာရာဇာႀကီးက ရယ္ေမာ၍
“စိန္တံုးႀကီးဟာ အိပ္ခ်ိန္စားခ်ိန္ကလြဲၿပီး က်ဳ ပ္နဲ႕ က်ဳ ပ္ရဲ႕ လူယံုေတာ္ ႀကီး
မ်က္စိေရွ႕မွာ အၿမဲရွိ တယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္ဘူး”
ဟု ေျပာဆုိေလ၏ ။ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးႏွင့္ ေတြ ႕ေသာ အခါ၌ လည္း ၄င္းက
“ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ လက္ေလွ်ာ့ရၿပီထင္တယ္၊ က်ဳ
ပ္တုိ႕မိတ္ေဆြႀကီး ဆားပုလင္းမင္းေအာင္လည္း အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာဘူးဗ်ိဳ ႕ ၊
ဓားျပအဖြဲ႕ကိုဖမ္းဆီးရင္း ရိုးမေတာထဲ ေရာက္သြားၿပီထင္တယ္၊ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဒီေန႕ည
ေနာက္ဆံုးညဗ်၊ မနက္ျဖန္ညဆုိ မဟာရာဇာႀကီး ျပန္ ေတာ့မယ္၊ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ
င္အတြက္ ဒီေန႕ညတစ္ညပဲ အခြင့္အေရး ရွိေတာ့တယ္၊ က်ဳ ပ္တုိ႕ သတိထားရမယ္”
ဟု ေျပာေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“အိပ္ေရး ပ်က္ေပါင္းလည္း မ်ား လွပါၿပီဗ်ာ၊ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ဒီညေတာ့
အထူးသတိဝီရိယထားရမယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ ထိုညက စံုေထာက္မင္းႀကီးေရာက္လာၿပီး မဟာရာဇာရွိရာ
အထပ္သုိ႕တက္၍ စိန္တံုးႀကီးကို အထူးသတိထား၍ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သတိေပးခဲ့ေသး၏ ။
ထိုညသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား အတြက္ ညတာရွည္ေသာ ညတစ္ည
ျဖစ္ခဲ့ေပ၏ ။ အရုဏ္တက္ခ်ိန္အထိ မည္ သည့္အသံမွ် မၾကားရေပ။
နံနက္မိုးစင္စင္လင္းေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္က မဟာ ရာဇာႀကီးအခန္းသို႕သြားကာ
စိန္တံုးႀကီးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ရွိ မရွိ ေမးျမန္းေလရာ မဟာရာဇာႀကီးက ရယ္ေမာ၍
“သင္တုိ႕ဟာ သိပ္ရယ္ဖို႕ေကာင္းတယ္၊ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ သူခိုး တစ္ေယာက္ ကို
အထင္ႀကီးေန တယ္၊ စိန္တံုးႀကီးဟာ လံုးဝမေပ်ာက္ဘူး”
ဟု ေျပာဆုိေလ၏ ။ ထိုအခါမွပင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရင္ထဲတြင္
အလံုးႀကီးက်သြားေလလ၏ ။ မင္းႀကီးထံ သို႕လည္း စိန္တံုးႀကီးမေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း

ဖုန္းဆက္၍ မင္းႀကီးထံသုိ႕လည္း စိန္တံုးႀကီး မေပ်ာက္ ဆံုးေၾကာင္း ဖုန္းဆက္၍
အစီရင္ခံရေလ၏ ။ မနက္ ၉န နာရီခန္႕ရွိေသာ အခါ မဟာရာဇာႀကီး၏ လူယံု ေတာ္
ႀကီးသည္ ဥေရာပဝတ္စံုကို ေသသပ္က်နစြာ ဝတ္ဆင္၍ ဟိုတယ္ေျမညီထပ္သို႕ ေကာ္ဖီဆင္း
ေသာက္ေလ၏ ။ သူသည္ ယခင္ေန႕မ်ား က ေကာ္ဖီကို တတိယထပ္တြင္ သာ ေသာက္ၿပီး
ယေန႕ ေနာက္ဆံုးေန႕ ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ထပ္သို႕ ဆင္းေသာက္ျခင္း ျဖစ္ပံုရ၏ ။
ခဏအၾကာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အနီးသို႕ မဟာရာဇာႀကီး၏ လူယံုေတာ္ ႀကီး
ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ လြန္ စြာ ပီသေသာ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္
“ဒါလဟိုဇီလမ္းကို သြားခ်င္တယ္၊ ဟိုတယ္နဲ႕ ေဝးသလား”
ဟု ေမးျမန္းေလရာ ကၽြႏ္ုပ္က
“ကမ္းနားလမ္းနဲ႕ ဒါလဟိုဇီလမ္း မေဝးပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာအကူအညီ
ေပးရမလဲ”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ထိုအခါ လူယံုေတာ္ ႀကီးက စာရြက္တစ္ရြက္ကို ထိုးျပၿပီး
“ဒါလဟိုဇီလမ္းမွာ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲ ရွိတယ္ဆုိတာ သိရလို႕ပါ၊ အဲဒီ ျပပြဲမွာ
ကၽြႏ္ုပ္ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ရွိေနတယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဒါလဟိုဇီလမ္းကို
လိုက္ပို႕ေပးပါ”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ လူယံုေတာ္ ႀကီးသည္ တံဆိပ္ေခါင္းဝါသနာအုိးႀကီး ျဖစ္ပံုရ၏
။ လူယံုေတာ္ ႀကီး လက္ထဲရွိ စာရြက္မွာ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲ၏ ေၾကာ္ျပာစာရြက္ ျဖစ္၏ ။
အေကာင္းစားစကၠဴေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာစာသားမ်ား ကို ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး
ရွားပါးတံဆိပ္ေခါင္းအခ်ိဳ ႕ ၏ ပံုကိုလည္း ျပသထား၏ ။ ထိုစာရြက္မ်ား ကို ရိြဳ င္ရယ္ဟိုတယ္
ေရာက္စကပင္ မၾကာခဏျမင္ေတြ ႕ဖူး ၏ ။ လူယံုေတာ္ ႀကီးမွာ ယေန႕မွပင္
ေၾကာ္ျငာစာရြက္ကို စတင္ျမင္ဖူးပံုရ၏ ။ မည္ သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ၄င္း အား တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲသို႕
ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္၏ ။

ထို႕ေနာက္ ဦးေပၚဦးႀကီးအား ေခၚယူ၍ အက်ိဳ း အေၾကာင္းေျပာကာ လူယံုေတာ္
ႀကီးအား ဒါလ ဟိုဇီလမ္းရွိ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲျပဳ လုပ္ရာ ခန္းမသို႕ လုိက္လံပို႕ေဆာင္ေပးေလ၏
။
ျပပြဲသို႕ ေရာက္ေသာ အခါ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကို စိတ္မဝင္စားသည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္က
ကားေပၚမွာ ပင္ ထိုင္ေနခဲ့၏ ။နာရီဝက္ခန္႕ၾကာေသာ အခါ လူယံုေတာ္ ႀကီး
ျပန္ေရာက္လာၿပီး လြန္စြာ ရွားပါးေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကို ၾကည့္ခြင့္ရ၍ သူ
အလြန္ေက်နပ္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး လိုက္ပို႕ေပး ေသာ ကၽြႏ္ုပ္အားလည္း ေက်းဇူးတင္စကား
အတန္တန္ ေျပာရွာ၏ ။ ဟိုတယ္သို႕ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးႀကီးက ဆီးႀကိဳ
၍
“မဟာရာဇာႀကီး အထုပ္အပိုး ျပင္ေနၿပီဗ်ိဳ ႕ ၊ ညေနဆုိရင္
သေဘၤာဆင္းေတာ့မယ္၊ က်ဳ ပ္ေတာ့ ဟိုတယ္မွာ ေပ်ာ္ေနၿပီ၊ စားဖိုခန္းက
မထြက္ခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ”
ဟု ေျပာေလရာ ကၽြန္ုပ္က
“ခင္ဗ်ားက ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကာင္းေကာင္းစားရေတာ့ ေပ်ာ္မွာ ေပါ့ဗ်ာ၊
စံုေထာက္ကိုစိန္ ျမင့္တုိ႕ ကေတာ့ ေန႕စဥ္ ခိုလိုညည္းေနတာပဲ ”
ဟု ေျပာလိုက္ေလေတာ့သတည္း။
ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးသည္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ျဖင့္
ေရာက္တတ္ရာရာ စကားမ်ား ကို ေျပာဆုိေနစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အနီးသို႕
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ ေရာက္လာသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္က
“ဟာ…ကိုမင္းေအာင္ ျပန္လာၿပီ၊ ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲဗ်”
“ဒီေန႕မနက္ဘဲ ေရာက္တယ္ဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ ဓားျပဂိုဏ္းကိုဖမ္းဆီးရင္း
ရိုးမေတာထဲကို ေရာက္ သြားလို႕၊ စံုေထာက္မင္းႀကီးရဲ႕ သံႀကိဳ း ကို မဖတ္ရဘူး၊ မေန႕ညက

အုတ္ဖိုၿမိဳ ႕ ေပၚ ျပန္ေရာက္မွ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္အေၾကာင္း ၾကားရလို႕ ကမန္းကတန္း
ျပန္ခဲ့တာဗ်”
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ စကားကို နားေထာင္၍ ဦးေပၚဦးက
“ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္ လက္ေလွ်ာ့သြားၿပီဗ်၊ စိန္တံုးႀကီးကို
ဘယ္လုိမွ မခိုး လိုက္ႏုိင္ဘူး”
ဟု ေျပာေလရာ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္၍
“ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ကို ေလွ်ာ့တြက္လို႕ မရဘူးဗ်၊ သူက အင္မတန္
ဉာဏ္ေျပးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ အုတ္ဖိုက အျမန္သာျပန္လာရတယ္၊ စိတ္ထဲမွာ ေနာက္မ်ား
က်ေနမလားလို႕ စိုးရိမ္မိတယ္”
ဟု ေျပာေလ၏ ။ သူသည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိႏွင့္ စားပြဲခံုေပၚတြင္ တင္ထားေသာ
တံဆိပ္ေခါင္းျပ ပြဲ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ကုိၾကည့္၍ မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္လိုက္ၿပီး..
“ဟင္..ဒီတံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲ ေၾကာ္ျငာက ထူးဆန္းလွခ်ည္လား”
ဟု ေရရြတ္ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္က
“အခုေလးတင္ မဟာရာဇာရဲ႕ လူယံုေတာ္ ႀကီးက တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲ
ၾကည့္ခ်င္တယ္ လိုက္ပို႕ ေပးပါဆုိလို႕ ကၽြန္ေတာ္ လိုက္ပို႕ေပးလိုက္ ေသးတယ္”
ဟု ဆုိလိုက္ရာ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
“ဟာ ..ဒါဆုိ မဟာရာဇာရဲ႕ လူယံုေတာ္ ႀကီး ဘယ္မွာ လဲ”
ဟု အလန္႕တၾကား ေမးျမန္းေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္က
“ျပပြဲမွာ နာရီဝက္ေလာက္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ နဲ႕ အတူ ျပန္လာခဲ့တယ္ေလ၊
ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ကို စိတ္မဝင္စားတာနဲ႕ ကားေပၚမွာ ပဲ
ထိုင္ေစာင့္ေနခဲ့တယ္”

ဟု ေျဖေလ၏ ။ ထိုအခါ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
“ဟိုက္..ဒါဆုိရင္ စိတ္တံုးႀကီး ပါသြားၿပီနဲ႕ တူတယ္၊ လူယံုေတာ္ ႀကီးကို
အျမန္ရွာဗ်ိဳ ႕ ”
ဟု ဆုိကာ ဟိုတယ္ေလွကားထစ္မ်ား အတုိင္း ေျပးလႊား၍ တတိယထပ္သို႕
တက္သြားေလ၏ ။
အေပၚဆံုးထပ္သို႕ ေရာက္ေသာ အခါ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္၏ အနီးသို႕
နပန္းသမားႀကီးႏွစ္ ဦး ေရာက္လာၿပီး မေျပာမဆုိႏွင့္ ခ်ဳ ပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳ း စားေလ၏ ။
ကိုမင္းေအာင္က တိမ္းေရွာင္၍ ကုလားစ ကားျဖင့္
“ဖယ္စမ္း၊ ငါ မင္းတုိ႕ရန္သူ မဟုတ္ဘူး”
ဟု ေျပာဆုိေသာ ္လည္း နပန္းသမား လူသန္ႀကီးႏွစ္ ဦးသည္ နားမေထာင္ဘဲ
ေရွ႕သို႕တုိးလာသ ျဖင့္ ကိုမင္းေအာင္က လူသန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ဝမ္းဗိုက္ကို လက္သီးျဖင့္
ဆတ္ခနဲထိုးလိုက္ရာ ခ်က္ေကာင္းထိသြားသျဖင့္ အြတ္ခနဲျမည္ ကာ ေျမေပၚသို႕ ၿပိဳ
လဲက်သြား၏ ။
ေၾကာင္အမ္းအမ္း ၾကည့္ေနေသာ က်န္လူသန္ႀကီး တစ္ေယာက္ အား
ကိုယ္ကိုတစ္ပတ္လွည့္၍ ေမးဖ်ားကို ေျချဖင့္ ခတ္လုိက္ရာ လူသန္ႀကီးလည္း ဖင္ထိုင္ရက္
လဲေလ၏ ။ ဆူဆူညံညံ အသံမ်ား ေၾကာင့္ အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာမွ လူသန္ႀကီးႏွစ္ ေယာက္
ေျပးထြက္လာၿပီး ကိုမင္းေအာင္အား ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္အမွတ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးေလရာ
ကိုမင္းေအာင္သည္ ရွင္းျပခ်ိန္မရသျဖင့္ ေလွကားလက္ ရန္းကို လက္ျဖင့္ ေထာက္၍
တစ္ပတ္ကၽြမ္းပစ္ကာ ဧည့္ခံပြဲက်င္းပလွ်င္ ေကၽြးေမြးေလ့ရွိေသာ စားပြဲရွည္ႀကီးအတုိင္း
ေျပးလႊားသြားေလ၏ ။ လူသန္ႀကီးမ်ား လည္း ေနာက္မွ ေျပးလိုက္လာၾကေလ၏ ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္မ်ား လည္း..
“မလုပ္ၾကပါနဲ႕ မွာ းေနၿပီ”

ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္၍ တားဆီးေသာ ္လည္း လူသန္ႀကီးမ်ား မွာ
နားဝင္ဟန္မရွိ ေပ။
ကိုမင္းေအာင္သည္ မဟာရာဇာႀကီး၏ အိပ္ခန္းတံခါးဝသို႕ ေရာက္ေသာ အခါ
လူသန္ႀကီး ၃ ဦး ထပ္မံေပၚထြက္လာၿပီး လူသန္ႀကီး ၅ ဦးက ကိုမင္းေအာင္ကို
ဝုိင္းရံထားေလ၏ ။ ထိုအခါ ဆားပုလင္း မင္းေအာင္က ကုတ္အက်ႌအိတ္ထဲမွ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္ကို ထုတ္၍
“မင္းတုိ႕အားလံုး ေနာက္ဆုတ္စမ္း၊ ငါဟာ စီအိုင္ဒီက စံုေထာက္ တစ္ေယာက္
ျဖစ္တယ္”
ဟု ဆုိလိုက္ရာ လူသန္ႀကီးမ်ား လည္း ေနာက္ဆုတ္သြားေလ၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္
အခန္းထဲမွ မဟာရာဇာႀကီး ထြက္လာၿပီး
“ဘာ ျဖစ္ေနတာလဲ..”
ဟု ေမးျမန္းလိုက္ရာ လဲက်ေနေသာ လူသန္ႀကီးႏွစ္ ေယာက္ ကိုၾကည့္၍
မ်က္လံုးျပဴး သြားၿပီး ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ဘက္သို႕လွည့္ကာ
“သင္ ဘယ္သူလဲ”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က လြန္စြာ ပီသေသာ
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္
“က်ဳ ပ္ဟာ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ဆုိတဲ့ စံုေထာက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္၊
သင့္ရဲ႕ သက္ေတာ္ ေစာင့္ႏွစ္ ေယာက္ ကို တုိက္ခိုက္ရတာ ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ နားလည္မႈ
လြဲလို႕ ျဖစ္သြားတာပါ၊ ဒါ အေရး မ ႀကီးပါဘူး၊ အေရး ႀကီးတာက သင့္ရဲ႕ လူယံုေတာ္ ဘယ္မွာ
လဲ”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ထိုအခါ မဟာရာဇာႀကီးက အိပ္ခန္းထဲသုိ႕ လွည့္ၾကည့္၍
“မၾကာေသးမီက လူယံုေတာ္ ႀကီး ရွိပါေသးတယ္၊ ဘာ ျဖစ္လို႕လဲ”

ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဆားပုလင္မင္းေအာင္က သက္ျပင္းခ်၍
“ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ၊ မဟာရာဇာႀကီးရဲ႕ စိန္တံုးႀကီး
အခိုးခံလိုက္ရၿပီ၊ သြားၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ပါ”
ဟု ဆုိလိုက္ရာ မဟာရာဇာႀကီးသည္ မယံုတစ္ဝက္ယံုတစ္ဝက္ျဖင့္
အိပ္ခန္းထဲသို႕ ဝင္သြားၿပီး ခဏၾကာလွ်င္
“သြားၿပီ ၊ စိန္တံုးႀကီး မရွိေတာ့ဘူး”
ဟူေသာ အသံကို ၾကားရေလ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕စံုေထာက္ေက်ာ္မ်ား လည္း
မဟာရာဇာ၏ အိပ္ခန္း က်ယ္ႀကီးအတြင္ းသို႕ ေနာက္မွလိုက္၍ ဝင္သြားေသာ အခါ
စားပြဲခံုေပၚတြင္ လြန္စြာ ခမ္းနားလွပေသာ ေငြကလပ္ႀကီးတစ္ခုကို ေတြ ႕ရၿပီး မဟာရာဇာက
“ေငြကလပ္ထဲက စိန္တံုးႀကီး ထည့္ထားတာ မရွိေတာ့ဘူး”
ဟု မယံုၾကည္ႏုိင္စြာ ေအာ္ဟစ္လိုက္ေလ၏ ။ ၿပီးေနာက္
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ဘက္သို႕ လွည့္ ၍
“စိန္တံုးႀကီး ဘယ္လိုေပ်ာက္သြားတာလဲ”
ဟု ႏွေျမာတသဟန္ျဖင့္ ေမးျမန္းေလ၏ ။
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က ဂၽြန္ပေလးယားမုတ္ဆိတ္ စီးကရက္ကို
မီးညွိဖြာရိႈက္၍
“စိန္တံုးႀကီးကို ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ ခိုး သြားပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ မပူပါနဲ႕ ၊ မိုးေမွာ
င္ဟာ တစ္နည္း နည္းနဲ႕ စိန္တံုးႀကီးကို ျပန္ပို႕ေပးမွာ ပါ”
ဟု ေျဖေလရာ မဟာရာဇာႀကီးက
“က်ဳ ပ္ရဲ႕ လူယံုေတာ္ ႀကီး ဘယ္ေပ်ာက္ေနလဲ မသိဘူး”
ဟု ေရရြတ္ေလ၏ ။

ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က
“သင့္ရဲ႕ လူယံုေတာ္ ႀကီးဟာ ဒါလဟုိဇီလမ္းက တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲလုပ္တဲ့
ခန္းမမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ အိုင္ပီေရ…ခိုင္းတယ္လို႕ မထင္ပါနဲ႕ ဗ်ာ၊ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲခန္းမကို
ျပန္သြားၿပီး လူယံုေတာ္ ႀကီးကို ရွာ ေပးပါ”
ဟု ဆုိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ စံုေထာက္ဦးေပၚဦးသည္ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲသို႕ သြားကာ
လူယံုေတာ္ ႀကီးကို ရွာေဖြရေလ၏ ။
တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲအတြင္ း ၾကည့္ရႈသူ တစ္ေယာက္ စ ႏွစ္ ေယာက္ စေသာ ရွိၿပီး
လူယံုေတာ္ ႀကီးကို မေတြ ႕ရေပ။
ထို႕ေၾကာင့္ ျပခန္းအေနာက္ရွိ အခန္းငယ္ေလးထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြေလရာ
ခ်က္ထိုးထား ေသာ အခန္းထဲတြင္ ပါးစပ္ပိတ္၍ ေျခလက္မ်ား ကို ႀကိဳ း ျဖင့္
တုပ္ေႏွာင္ထားခံရေသာ လူယံုေတာ္ ႀကီးကို ေတြ ႕ရေလ၏ ။
လူယံုေတာ္ ႀကီးကို ကယ္တင္၍ ရြိဳ င္ရယ္ဟိုတယ္သို႕ ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ
ဆားပုလင္းမင္း ေအာင္က
“ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ဟာ နယ္နယ္ရရ သူခိုး တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး၊
အလုပ္တစ္ခုကို ပိပိရိရိနဲ႕ စနစ္တက် ႀကိဳ တင္ႀကံစည္ေလ့ရွိတယ္၊ သူဟာ စိန္တံုးႀကီးကို
ခိုးယူဖို႕အတြက္ လူယံုေတာ္ ႀကီးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုရွာၿပီး အသံုးခ်သြားတာပဲ၊
အားနည္းခ်က္ဆုိတာ ဝါသနာေပါ့ဗ်ာ၊ လူေတြ ဟာ ဝါသနာရွိတဲ့ဘက္မွာ အားနည္းေလ့ရွိတယ္၊
မိန္းမဝါသနာပါတဲ့သူကို မိန္းမနဲ႕ ဆြယ္ရင္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္လာတာပဲ၊
ေလာင္းကစားဝါသနာပါတဲ့သူကို ဝုိင္းေကာင္းေကာင္းရွိ တယ္ဆုိရင္ မလိုက္ဘဲ မေနႏုိင္ဘူး၊
လူယံုေတာ္ ႀကီးဟာ တံဆိပ္ေခါင္းဝါသနာပါေၾကာင္း အိႏိၵယမွာ ေနစဥ္ကတည္းက သူ
စုံစမ္းထားပံုရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ရွားပါးတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ကို ရိြဳ
င္ရယ္ဟိုတယ္ကိုပို႕ၿပီး လူယံုေတာ္ ႀကီးကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့တာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဟာ
ေၾကာ္ျငာစာရြက္ုိ ျမင္ကတည္းက သံသယရွိခဲ့ပါတယ္၊ စာရြက္မွာ နမူနာအ ျဖစ္ ျပထားတဲ့

ပဥၥမေျမာက္ေဂ်ာ့ဘုရင္လက္ ထက္က တံဆိပ္ေခါင္းဆုိတာ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႕ မရွိႏုိင္ပါဘူး၊
ဒီတံဆိပ္ေခါင္းမ်ိဳ း ဟာ အလြန္ရွားပါး ၿပီး အလြန္လည္း တန္ဖိုးရွိပါတယ္၊
အျခားေဖာ္ျပထားတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ကလည္း မရွိႏုိင္ဘူး၊ တကယ္ေတာ့
တံဆိပ္ေခါင္းအတုေတြ ျပၿပီး လူယံုေတာ္ ႀကီးကို အျပင္မေရာက္ ေရာက္ေအာင္
ေခၚထုတ္သြားတာပါ၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ႀကံဳ ေတြ ႕ရတာ ကို လူယံုေတာ္ ႀကီးက
ဆက္ေျပာပါလိမ့္ မယ္”
ဟု ဆုိလိုက္ရာ လူယံုေတာ္ ႀကီးက ေခ်ာင္းဟန္႕၍
“ဒီကမိတ္ေဆြ ေျပာသြားသလိုပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ တံဆိပ္ေခါင္းျပပြဲမွာ
အလြန္ရွားပါးတဲ့ တံဆိပ္ ေခါင္းေတြ ကို ျမင္ရေအာင္ အလြန္အံ့ၾသ ဝမ္းသာမိပါတယ္၊
အတုေတြ လို႕ေတာ့ သံသယမ ျဖစ္ပါဘူး၊ ဒီလိုနဲ႕ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ကို စိတ္ဝင္တစား
ၾကည့္ရႈေနတုန္းမွာ း အလြန္မြန္ရည္တဲ့လူႀကီးလူေကာင္း တစ္ေယာက္ အနားကို
ေရာက္လာၿပီး ဒီထက္ရွားပါးတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ရွိပါေသးတယ္၊ လူႀကီးမင္း ၾကည့္ခ်င္ရင္
ရံုးခန္းထဲကို လိုက္ခဲ့ပါဆုိတာနဲ႕ လိုက္ သြားပါတယ္၊ သူ႕ရဲ႕ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ဟာ အင္မ တန္
အဖိုးတန္တဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ ပါ၊ အတုလို သံသယမ ျဖစ္ေအာင္ ပိရိေသသပ္ပါတယ္၊
ဒီလိုနဲ႕ ခဏၾကာေတာ့ သူဧည့္ခံတဲ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကို ေသာက္မိပါတယ္၊ ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီး
က်ဳ ပ္ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ထင္တယ္၊ သတိရလို႕ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ က်ဳ ပ္တစ္ကိုယ္လံုး ႀကိဳ း နဲ႕
တုတ္ထားပါ တယ္”
ဟု ေျပာေလရာ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က ဆက္လက္၍
“ဗာရဏသီမိုးေမွာ င္ဟာ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အင္မတန္ေတာ္
တယ္၊ သူ႕ရဲ႕ မိတ္ကပ္ပညာစြမ္းနဲ႕ သူလိုခ်င္တဲ့ ရုပ္မ်ိဳ း ကို ျပဳ ျပင္ယူလို႕ရတယ္၊ သူ
ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ လူယံုေတာ္ ႀကီးရဲ႕ အရပ္အေမာင္း ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ဟာ သူနဲ႕
အေတာ္ တူေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ အလြယ္တကူ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး လူယံုေတာ္ ႀကီးအသြင္နဲ႕
ဟိုတယ္ကို ျပန္ခဲ့တယ္၊ ဟိုတယ္ကိုေရာက္ေတာ့ လူရိပ္လူေျခကိုၾကည့္ၿပီး လစ္တာနဲ႕
စိန္တံုးႀကီးကိုယူၿပီး ထြက္ေျပးသြားတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ့ အထင္ေတာ့ သူဟာ

ဟိုတယ္ကထြက္ရင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးေယာင္ေဆာင္ၿပီး ထြက္မယ္ထင္ တယ္၊ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္
ျဖစ္ စိန္တံုးႀကီးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မစိုးရိမ္ပါနဲ႕ ၊ သူဟာ တစ္နည္းနည္း နဲ႕ ျပန္ပို႕ေပး မွာ ပါ၊
သူဟာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္တဲ့ သူေဌးသူၾကြယ္ေတြ ရဲ႕ ပစၥည္းကိုသာ ခိုးယူတာပါ”
ဟု ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းလင္းျပေလ၏ ။ ထိုအခါ မဟာရာဇာႀကီးက
“အလြန္ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတဲ့ ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ပဲ၊ သူက က်ဳ ပ္စိန္တံုးႀကီးကို
ဘာလို႕ခိုးယူတာလဲ”
ဟု ေမးျမန္းေလ၏ ။ ဆားပုလင္းမင္းေအာင္က ရယ္ေမာ၍
“သူ႕မွာ ဝါသနာတစ္မ်ိဳ း ရွိတယ္၊ အဲဒါ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပုလိပ္အဖြဲ႕နဲ႕
အင္းစိန္စီအိုင္ဒီကို ေလွာင္ေျပာင္တဲ့ဝါသနာပဲ၊ က်ဳ ပ္နဲ႕ သူ တစ္ေန႕ေန႕ေတာ့ ထိပ္တုိက္ေတြ
႕ဦးမွာ ပါ”
ဟု ေရရြတ္လိုက္ေလေတာ့၏ ။
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္၏ စကားသည္ မွန္ကန္၏ ။ တစ္ပတ္ခန္႕ အၾကာတြင္
ဗာရာဏသီမိုးေမွာ င္ထံမွ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာ၏ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ ရွိ
မ်က္မျမင္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေက်ာင္းသို႕ ေငြ ၅ဝဝဝိ/- လွဴဒါန္းလွ်င္ မဟာရာဇာ၏
စိန္တံုးႀကီးကို ျပန္ပို႕ေပးမည္ ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့၏ ။
မဟာရာဇာႀကီးက ဝမ္းသာအားရျဖင့္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသို႕ ေငြ ၅ဝဝဝိ/- လွဴ
ဒါန္းခဲ့၏ ။ ေနာက္ တစ္ေန႕နံနက္မွာ ပင္ မဟာရာဇာ၏ လက္ထဲသုိ႕ စိန္တံုးႀကီး
ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့၏ ။ မဟာရာဇာႀကီးသည္ မူလျပန္မည္ ဟု ခန္႕မွန္းထားေသာ ရက္မွ
ျမန္မာျပည္တြင္ ၁ဝ ရက္ခန္႕ပိုေနသြား ခဲ့၏ ။
ထို႕ေၾကာင့္ ပင္ မိုးကုတ္သူေဌးႀကီးတစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ သို႕ ဆင္းအလာႏွင့္ ႀကံဳ
ႀကိဳ က္ၿပီး စိန္တံုး ႀကီး အေရာင္ းအဝယ္ ျဖစ္သြားခဲ့၏ ။ မဟာရာဇာႀကီးသည္ အဆိုးထဲမွ
အေကာင္း ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆုိရ ေပမည္ ။
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