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အင်တွန် ပါဗလိုဗစ် ချက်ေကာ့ကို အာေဇာ့ပင်လယ်ေအာ်ရှိ တာဂင်
ေရာ့မိကေလးတွင် ၁၈၆ဝ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ၌ ေမွးသည် ။ သူ၏ အဘိုးမှာ
ေြမကန်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည် ။ သူှင့် သူသား သုံးေယာက်စလုံး
ေြမကန်ဘဝမှ

လွတ်ေြမာက်ရန်

ကန်ပိုင်ရှင်အား

ေလျာ်ေကးေပးရသည် ။ မြပည့်စုံသြဖင့် ပိုက်ဆံစုကာ ေရွးယူရသည် ။
သားသုံးေယာက်အနက်
ေြမကန်အြဖစ်မှ

တစ်ေယာက်မှာ ေပဗယ်

လွတ်ေြမာက်လင်

ကုန်စုံဆိုင်ကေလးတစ်ခု
သမီးတစ်ေယာက်

ေပဗယ်သည်

ဖွင့်လှစ်သည်

ထွန်းကားသည်

။

။

ြဖစ်သည်

။

တာဂင်ေရာ့တွင်
သားငါးေယာက်၊

အင်တွန်ချက်ေကာ့

သည်

ေပဗယ်၏ တတိယသား ြဖစ်သည် ။ ေပဗယ်သည် ဘာသာတရား ကို
အလွန်ိုေသကိုင်းိင်းသူ ြဖစ်သည် ။ ချက်ေကာ့မှာ ငယ်စဉ်က ဘုရား
ေကျာင်း မှန်မှန်တက်ရသည် ။ ဘုရားေကျာင်းတွင် ဘုန်းကီးများ ၏
လက်ကို

နမ်းရသည်

ကျက်ရသည်

။

။

အိမ်ြပန်ေရာက်လင်

ရှစ်ှစ်အရွယ်တွင်

ကူညီလုပ်ကိုင်ေပးရသည် ။

အေဖ၏

ဆာလံကျမ်းကို
ကုန်စုံဆိုင်၌

ချက်ေကာ့

ဆယ့်ေြခာက်ှစ်သားအရွယ်တွင်

သူအေဖမှာ

အေကွးလည်ပင်း နစ်လာသည် ။ ေကွးမဆပ်ိုင်သြဖင့် ေထာင်ကျမည်
ေကာက်ကာ ေမာ်စကိုမိသို ထွက်ေြပးသည် ။ ချက်ေကာ့၏ အစ်ကိုှစ်
ေယာက်ြဖစ်သည့် အလက်ဇန်းဒါးှင့် နိကိုလတ်တို မှာ ေမာ်စကိုမိတွင်
တကသိုလ်ေကျာင်း၌
အင်တွန်တစ်

တက်ေရာက်သင်ကားေနကသည်

ေယာက်သာ

တာဂင်ေရာ့၌

ဆက်လက်ပညာသင်ကားသည်

။

။

ကျန်ရစ်ခဲ့ပီး
ပညာသင်စရိတ်၊

စားေသာက်စရိတ်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာကံရသည် ။ ေကျာင်းတွင်
စာညံ့သည့် ေကျာင်းသားများကို စာသင်ေပးသြဖင့် စာသင်ခ ရသည် ။
သုံးှစ်ကာလင် တကသိုလ်ဝင်တန်း ေအာင်ြမင်သည် ။ ပညာ သင်ဆု
တစ်လ ှစ်ဆယ့်ငါး ူဗယ် ရသည် ။ ေမာ်စကိုမိသို သွားကာ မိဘများ
ှင့် အတူေနသည် ။ ဆရာဝန်လုပ်ရန် ေဆးေကျာင်းသို တက် သည် ။
အင် တွ န် ချက် ေကာ့ မှာ အရပ်အေမာင်း ေကာင်းသည် ။ လူေချာ
လူလှတစ်ေယာက်

ြဖစ်သည်

။

မိန်းမများက

သူကို

ချစ်ခင်စွဲလမ်းကသည် ။ လူေချာလူလှဟု ှစ်သက်ြမတ်ိုးကသည် ။
သူမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းေတွ အများကီးရှိခဲ့သည် ။ သိုေသာ် ယင်းတို မှာ
သူဘဝတွင် အေရးကီးသည့် မှတ်တိုင်များ မဟုတ်။ သူမိဘများမှာ
ြပည့်တန်ဆာများ

ေနထိုင်သည့်

လူဆင်းရဲရပ်ကွက်တွင်

တိုက်ေအာက်ဆုံး ေြမေအာက်အထပ်၌ ေနထိုင် သည် ။ အင်တွန်က
အိမ်သို သူငယ်ချင်းှစ်ေယာက် ေခ လာပီး အတူေန ေစသည် ။ သူတို
ှစ်ေယာက်က တစ်လ ူဗယ် ေလးဆယ် ေပးသည် ။ ေနာက်ထပ်
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်
ေြခာက်ဆယ်

လက်ခံသည်

ဝင်ေငွရှိလာသည်

။

တွင်

အင်တွန်၏

စုစုေပါင်း

ူဗယ်

ပညာသင်ဆုှင့်

ေပါင်းလင် တစ်လ ရှစ်ဆယ့်ငါး ူဗယ် ဝင်ေငွရှိသည် ။ ယင်းေငွြဖင့်

လူကိုးေယာက် ထမင်းစားရသည် ။
အင်တွန်ချက်ေကာ့သည် ပုံတိုပတ်စ အေြပာေကာင်းသူ ြဖစ် သည် ။
သူငယ်ချင်းများက

သူပုံများကို

နားေထာင်ကာ

အူတက်မတတ်

ရယ်ေမာကရသည် ဟု ဆိုသည် ။ မိသားစု စားေသာက်ေရးမှာ ဆင်းရဲ
သည် ။ ပုံတိုပတ်စများ ေရးရလင် ဝင်ေငွရိုင်သည် ဟု စိတ်ကူးရ
လာပီး ဝတတစ်ပုဒ် ေရးကာ ပီတာစဗတ်မိတွင် တစ်ပတ် တစ်ကိမ်
ထုတ်ေဝေသာ

စာေစာင်တစ်ခုသို

စာတစ်ေကာင်း

ငါးကို

ပတ်

စာမူခ

ပိုသည်
ရသည်

။

ယင်းအတွက်

။

ထိုအခါမှ

စ၍

ထိုစာေစာင်သို အပတ်တိုင်း ေရးသား ေပးပိုသည် ။ ထိုအချိန်တွင်
ပီတာစဗတ်မိမှ

ေလကင်

အမည်ရှိ

အယ်ဒီတာ

တစ်ေယာက်ှင့်

ေတွပီး စာတိုေပစ ဂျာနယ်တွင် ချက်ေကာ့ ေရးခွင့်ရ လာသည် ။
ထိုေနာက် ပီတာစဗတ်ေဂဇက် တွင် အပတ်စဉ် ဝတတိုများ ေရးသည် ။
ဦးတည်ချက် ေလးနက်သည့် ဝတတိုများ ြဖစ်သည် ။ သူဝတ တိုများကို
ကိက်သူ များ လာသည် ။ သူနာမည်သည် လည်း ထင်ရှား ေကျာ်ကားစ
ြပလာသည် ။ ၁၈၈ဝ မှ ၁၈၈၅ အတွင်း ချက်ေကာ့သည် ဝတတိုေပါင်း
၃ဝဝ ေကျာ် ေရးသားခဲ့သည် ။ စာအလွန် ေရးိုင်သည့် အချိန်ြဖစ်သည် ။
တစ်ဖက်တွင် လည်း ေဆးေကျာင်းတက်ရင်း ဆရာဝန် ဘွဲကို ရေအာင်
ကိးစားသည် ။ ၁၈၈၄ တွင် ဆရာဝန်ဘွဲ ရသည် ။ ထို အချိန်တွင်
စာေပေရးသားြခင်းမှာ သူ၏ စိတ်ဝင်စားသည့် အချိန်ြပည့် အလုပ်တစ်ခု
ြဖစ်လာသည် ။ ၁၈၈၆ တွင် Motley Stories ကို ထုတ်ေဝ ရာ သူ၏
စာေပဂုဏ်သတင်းများ ေကျာ်ကားလာသည် ။ ၁၈၈၈ တွင် In The
Twilight ဝတတိုများ အတွက် ပွတ်ရှကင်းဆုကို ချီးြမင့်ြခင်း ခံရသည် ။
ချက်ေကာ့သည်

ဆရာဝန်လုပ်ရင်း

ြပတ်ေတာင်း

ြပတ်ေတာင်း

ေဆးကုသည် ။ ေဆးကုသရင်း လူမျိးစုံှင့် ေတွခွင့်ရသည် ။ ဤသည်

မှာ တန်ဖိုးမြဖတ်ိုင်သည့် အေတွအကံြဖစ်သည် ။ လူသဘာဝကို
အေကာင်း

ဆုံးအခိုက်အတန်တွင်

လည်းေကာင်း၊

အဆိုးဆုံးအခိုက်အတန်တွင် လည်း ေကာင်း ေတွြမင် သိနားလည်ခွင့်
ရခဲ့သည်

။

လူဆိုသည်

ေဝဒနာခံစားရသည့်

အခါ၊

မှာ နာဖျားမကျန်း
ထိတ်လန်

ြဖစ်သည်

ေကာက်ရွံလာသည့်

။
အခါ

ကျန်းမာလာစဉ်က စွပ်ထားသည့် မျက်ှာဖုံးတို ကွာကျလာတတ်သည် ။
တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ေသာ၊ ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ၊ ေလာဘကီး
ေသာ၊ သူရဲေဘာနည်းေသာ လူစိုက်ကို အရှိအတိုင်း ချက်ေကာ့ ြမင်ခွင့်
ရခဲ့သည် ။ ထိုအတူ ေကာင်းသည့် စိုက်များ ြဖစ်သည့် ရဲရင့်ြခင်း၊ သတိ
ရှိြခင်း၊ ေပးကမ်းစွန်ကဲြခင်း၊ သနားကင်နာတတ်ြခင်း၊ စိတ်ေကာင်း
ေစတနာရှိြခင်းတို

ကိုလည်း

ဆရာဝန်ဘဝြဖင့်

ြမင်ခွင့်၊

သိခွင့်

ကံခဲ့ရသည် ။ လူအြပစ် အနာအဆာကို သူခွင့်လတ်သည် ။ လူသတိကို
သူ

အံ့သသည်

။

စက်ုံပိုင်ရှင်များ

၊

လယ်သမားများ
ကုန်သည်

လုပ်ငန်းေဆာင်တာဘဝကို
အရာရှိကီးငယ်များ

၊

၊

များ

စက်ုံအလုပ်သမားများ
၊

အမျိးမျိး

ေြမရှင်များ

လူအများ

၏

ဒုကေပးေန

စသည့်

၊

ေနစဉ်
ေသာ

လူအလာအမျိးမျိးှင့်

ချက်ေကာ့ ဆက်ဆံရသည် ။
ေြမပိုင်ရှင်၊ လယ်ပိုင်ရှင်များ အသနား အကင်နာမရှိ တာဝန်မဲ့စွာ
စီမံခန်ခွဲသြဖင့်
ချက်ေကာ့

သူတို

လယ်ေြမများ

သည်

ဝတေရးဖွဲတတ်သည်

ပျက်စီးရပုံ

ပရိယာယ်ကင်းကင်း
။

တစ်ေန

ဆယ့်ှစ်နာရီ

အေကာင်းကို
သုပ်ေပေအာင်
အလုပ်လုပ်ရပီး

မငတ်ုံတမည် စားေသာက်ေနက ရသည့် စက်ုံအလုပ်သမားများ ၏
ကပ်ကျန်မွဲေတ ဖွတ်ဘိုးေအ ဘဝ၊ စက်ုံပိုင်ရှင်တို မှာ မူ အြမတ်ေတွ
တိုးသည် ထက် တိုးကာ တိုက်တစ်လုံး ပီး တစ်လုံး ဝယ်ကပုံ၊

ြခံတစ်ြခံပီး တစ်ြခံ ဝယ်ကပုံတို ကိုလည်း သူ ဝတေရးဖွဲတတ်သည် ။
ကုန်သည် လူတန်းစား ညစ်ပတ်စုတ်ပဲ့ပီး ေလာဘ ကီးပုံကိုလည်း သူ
ဝတေရးဖွဲသည် ။ လယ်သမားတို ငတ်ြပတ်ေနကပုံ၊ အခေကးေငွ
အနည်းငယ်သာ ရပုံ၊ ထိုလယ်သမားတို အရက်၏ ေကျး ကန်ြဖစ်ေနပုံ၊
အသိာဏ်ကင်းမဲ့ပုံ၊ ကမ်းကတ်ပုံ၊ အပျင်းထူပုံတို ကို ေဖာ်ြပသည့်
ုရှား လယ်သမားဘဝကိုလည်း ချက်ေကာ့ ေရးြပတတ် သည် ။
ချက်ေကာ့

ေဖာ်ြပသည့်

အြဖစ်အပျက်တို

မှာ ဒိြဓမေလာကှင့်

အလွန်အလွန် နီးစပ်သည် ။ သုပ်ေပသည် ။ သူစာကို ဖတ်ရလင်
ယုံကည်စိတ်ချရေသာ၊ သစာရှိေသာ သတင်းေထာက်တစ်ေယာက်၏
သတင်းကို ဖတ်ေနရသကဲ့သို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြမင်ိုင်သည် ။
ချက်ေကာ့၏

အြမင်သည်

ဓမြဓာိန်ကျသည်

။

အံ့သစရာ

ေကာင်းေလာက်ေအာင်

တစ်ဦးတစ်ေယာက်

ဝမ်းနည်းပူေဆွးတာ၊

တစ်စုံတစ် ေယာက် ကည်ူးေပျာ်ရင်တာေတွထက်ေကျာ်ပီး အများ ှင့်
ဆိုင်သည့်

ဝမ်းနည်းစရာ၊

ေပျာ်ရင်စရာတို

ကို

ြမင်တတ်သည်

။

ချက်ေကာ့သည် အရာရာကို သိသည် ။ ြမင်သည် ။ မချစ်ဘဲှင့်
ကင်နာတတ်သည့် သတိ၊ မချစ်ဘဲှင့် ေပးကမ်း စွန်ကဲိုင်သည့် သတိ
သူ မှာ ရှိသည် ။ အတုံအလှည့် ကို မေမာ်ကိုးဘဲ တစ်ဖက်သားကို
ေကျးဇူးြပတတ်သည့် စိတ်ဓာတ် သူမှာ ရှိသည် ဟု ေဝဖန်ေရးဆရာတို
က ဆိုသည် ။
ချက်ေကာ့၏ ယင်းစိတ်ထားကို ုရှားစာေရးဆရာ များ စွာက
မေကျနပ်။
စိတ်ထားမျိးြဖစ်

သူစိတ်ထားမှာ အရာရာကို
သည်

ဝမ်းသာြခင်းစသည်

တို

။

ချစ်ြခင်း၊
ကင်းသည့်

မုန်းြခင်း၊

မတုန်လပ်သည့်
ဝမ်းနည်းြခင်း၊

စိတ်ထားမျိးြဖစ်သည်

။

ေလာကဓံတရားရှစ်ပါးကို ကံ့ကံ့ခံိုင်သည့် စိတ်ထားမျိးြဖစ်သည် ။
သိုြဖစ်ရာ

ုရှားစာေရးဆရာများက

ေဝဖန်သည်

။

သနစ်များမှ

လည်းေကာင်း၊

ချက်ေကာ့တစ်

သူကို

စွဲချက်မှာ သူေခတ်တွင်
ေယာက်

ြပင်းြပင်း

ထန်ထန်

ြဖစ်ေပေနသည့်

လူမဒုကတို

မှ

အြဖစ်

လည်းေကာင်း

လွတ်လွတ်ကင်းကင်းေနိုင်သည်

မှာ

သိသာသည် ဟူ၍ ပင်ြဖစ် သည် ။ ချက်ေကာ့က သူသေဘာထားကို
ဤသိုြပန်ကားသည် ။ စာေရး ဆရာ၏ ကိစမှာ အြဖစ်အပျက်များကို
စီကာပတ်ကုံးတင်ြပရန်ြဖစ်သည်

။

ဤလူမဒုကအေထွေထွမှ

လွတ်ေြမာက်ေအာင်မည်သိုေဆာင်ရွက်ရမည်

ဆိုသည်

စာဖတ်သူများက

ကျဉ်းေြမာင်းသည့်

ဆုံးြဖတ်ကလိမ့်မည်။

ကို

သီးြခားြပဿနာများကို ေြဖရှင်းေပးရန် အုပညာရှင်၌ တာဝန်မရှိဟု
ချက်ေကာ့က ဆိုသည် ။
ချက်ေကာ့သည် ၁၈၈၅ မှ ၁၉၈၇ အတွင်း ဝတတိုှင့် ုပ်ပုံကမ်း
များ

စွာ

ေရးခဲ့သည်

။

ယင်းကာလမှာ

စာေရးအသွက်ဆုံးကာလြဖစ်သည် ။ စုစုေပါင်း သုံးရာေကျာ်ရှိသည် ။
အေကာင်းဆုံးလက်ရာများကို ၁၈၈၉ှင့် ၁၈၉၈ အတွင်းေရးခဲ့သည် ။
တစ်ချိန်ကမူ သူေခတ်က များ စွာေသာ စာေရးဆရာများ နည်းတူ
ေတာ်လစတွိင်း၏

စာေပသဇာှင့်

မကင်း။

ယင်းမှာ ေခတမသာ။

ေနာက်ပိုင်းတွင် ေတာ်လစတွိင်း၏ အယူအဆများ ကို ေတာ်လှန်ခဲ့သည်
။ ေတာ်လစတွိင်း၏ စာေပသဇာမှ ကင်းလွတ်ေအာင် ေရးသားခဲ့သည် ။
ယင်းတို မှာ လူနာေဆာင်အမှတ် ၆ (ေဖြမင့်ြပန်ဆိုပီး)၊ ဘဝဟူသည်
(နတ်ွယ်ြပန်ဆိုပီး)၊ လယ်သမားများ (peasants) ှင့် In The Ravine
တို ြဖစ်သည် ။
ေဆးေကျာင်းမှ ဆရာဝန်ဘွဲရပီးေနာက် ၁၈၈၄ ေနာက်ပိုင်းတွင်

အဆုတ်နာေရာဂါ စွဲကပ်လာသည် ။ ေသွးအန်သည် ။ သူကိုယ်သူ
လှည့်ြဖားကာ
ေရာဂါအမည်

ဆရာဝန်ထံ
မှ

ည့်လိုက်

မြပ။

အဆုတ်နာဟု

မည်ကို

ဆရာဝန်က

သူေကာက်သည်

။

၁၈၈၉

ေဆာင်းရာသီတွင် ေရာဂါဆိုးရွားလာ သည် ။ ေနာက်တစ်ှစ်တွင်
ဆိုက်ေဗးရီးယားကိုြဖတ်ကာ
ဆုံးြဖတ်သည်

။

ဆခါလင်ကန်းသို

ထိုေဒသရှိ

ခရီးကမ်းသွားရန်

အကျဉ်းစခန်းများကို

သွား

ေရာက်ေလ့လာရန် ြဖစ်သည် ။ ထိုသို ခရီးသွားမည်ဆိုသည် ကို ေဆွမျိး
မိတ်ေဆွများက

မယုံကည်ိုင်ေလာက်ေအာင်ကိုပင်

အံ့အားသင့်မိကသည် ။ သူကျန်းမာေရးက ခွင့်ြပလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု
ယူဆကသည် ။ ထိုအချိန်က ဆိုက်ေဗးရီးယားေဒသကို ြဖတ်သည့်
မီးရထားလမ်းမေပါက်ေသး။
အသုံးြပပီး

ထိုခရီးမှာ ကာသည် ။ ရရာယာဉ်ကို

ခရီးကမ်းသွားရသည်

။

အကျဉ်းစခန်းတွင်

သုံးလကာေနထိုင်သည် ။ အကျဉ်းသားများ ၏ ဘဝကို ေလ့လာသည် ။
ေဟာင်ေကာင်၊ သီရိလကာှင့် ပင်လယ်နီမှ တစ်ဆင့် ုရှားသို သူ
ြပန်လာခဲ့သည် ။ ယင်းအေတွအကံကို In Exile ှင့် Gusev ဝတတိုများ
တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည် ။ ထိုြပင် အကျဉ်းသားများ ဘဝကို ေဖာ်ြပသည့်
မှတ်တမ်းတစ်ေစာင်တစ်ခု

ြပစုခဲ့သည်

။

ယင်းမှာ ချက်ေကာ့၏

တစ်ခုတည်းေသာ သုတပေဒသာစာအုပ်ြဖစ်သည် ။
၁၈၈၆ တွင် ချက်ေကာ့မှာ ေနာက်တစ်ကိမ်ေသွးအန်သည် ။ ၁၈၈၉
တွင်

သူအစ်ကို

ကွယ်လွန်သည်

နီကိုလတ်တစ်ေယာက်
။

အဆုတ်ေရာဂါြဖင့်

သူအစ်ကိုေသလင်

သူ

ေချာက်ေချာက်ချားချားြဖစ်သည် ။ ၁၈၉၂ တွင် သူ၏ ကျန်းမာေရးမှာ
အေတာ်ေလး

ချည့်နဲ

ေနာက်တစ်ေဆာင်းမခိုချင်။

လာသည်
ေငွေကး

။

ေမာ်စကို

ေချးငှားကာ

မိတွင်

ေမာ်စကိုမိှင့်

မိုင်ငါးဆယ်ခန်ေဝးသည့် မယ်လီခိုဗိုရွာကေလးအနီးတွင် ြခံေလးတစ်ြခံ
ဝယ်သည် ။ အေဖ၊ အေမ၊ ှမေလးှင့် ညီငယ် မစ်ေခးတို ကို
ေခေဆာင်ကာ
ေမာ်စကိုမိှင့်
ငါးှစ်တာမ

မယ်လီခိုဗိုသို

သွားေရာက်ေနထိုင်သည်

မယ်လီခိုဗိုရွာအကား
အချိန်ကုန်

။

ကူးချည်သန်းချည်လုပ်ကာ

လွန်ခဲ့သည်

။

၁၈၉၇

တွင်

မူ

အြပင်းအထန်ေသွးအန်သည် ။ ရက်အတန်ကာ ေသမင်းတံခါးဝတွင်
ေခါက်တုံေခါက်ြပန်

သူ

ေလာက်ေနသည်

။

သူမှာ

အဆုတ်နာေရာဂါရှိသည် ဟု မယုံကည်ချင်။
သိုြဖစ်ရာ ေမာ်စကိုမိမှ မယ်လီခိုဗိုသို ြပန်လာသည် ။ ထိုေနာက်
ြပင်သစ်ြပည် ဗီယာရစ်အပန်းေြဖစခန်းသိုလည်းေကာင်း၊ အီတလီြပည်
နိမိသိုလည်းေကာင်း သွားေရာက်အနားယူသည် ။ ေနာက်ဆုံးတွင်
ကိုင် မီယာပင်လယ်ကမ်းေြခ ေယာ်လတာတွင် ေနထိုင်ရသည် မှာ
ပျင်းစရာ

ေကာင်းသည်

တိုးတက်ေကာင်းမွန်

။

သိုေသာ်

လာသည်

။

ကျန်းမာေရးမှာ အနည်းငယ်

ထိုအချိန်တွင်

ချက်ေကာ့သည်

ြပင်သစ်ြပဇာတ်များ ေရးသား သည် ။ ှစ်ပုဒ်၊ သုံးပုဒ် ေရးပီးေနပီ။
ေအာင်ြမင်မကားမရှိေသး။ ြပဇာတ် ေရးရာမှ အဆက်အသွယ်ရပီး
ေအာ်လဂါနစ်ပါးဆိုေသာ

ကေချသည်

မေလးတစ်ေယာက်ှင့်

ေတွဆုံသည် ။ သူတို ချစ်ကိက်ကသည် ။ ၁၉ဝ၁ တွင် ချက်ေကာ့သည်
ေအာ်လဂါကို လက်ထပ်လိုက်သည် ။ သူမိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းက
မေကျနပ်။ ခါးခါးသီးသီးြဖစ်ကာ လက်မထပ်ရန် တားြမစ် သည် ။
လက်ထပ်ြငားလည်း သူတို ှစ်ေယာက် အတူမေနိုင်။ ေအာ်လဂါ မှာ
ြပဇာတ်မင်းသမီး အလုပ်ကို မစွန်ိုင်။ ေအာ်လဂါက ေယာ်လတာသို
လာသည့် အခါ လာသည် ။ ချက်ေကာ့က ေမာ်စကိုမိသို သွားသည့်
အခါ

သွားသည်

။

ေအာ်လဂါက

ခပ်ေပါ့ေပါ့

အေသာ

ဇာတ်တစ်ပုဒ်ေရးရန် တိုက်တွန်းသည် ။ ေအာ်လဂါအလိုကိုလိုက်ကာ
ချယ်ရီသီးြခံ

(The

ှစ်ဦးပိုင်းတွင်

Cherry

Orchard)

စင်တင်ကြပသည်

အုပညာဇာတ်ုံတွင်

ကြပသည်

။
။

ကိုေရးသည်
ပထမဆုံး
စင်တင်သည့်

။

၁၉ဝ၄

ေမာ်စကိုမိ
ညမှ

စ၍

အကိမ်ေပါင်း ၁၂ဝဝဆက်တိုက် ကြပရသည် ။ ပွဲတိုင်းုံလံသည် ။
ကမာတစ်ဝန်း ကြပရာ လူကိက်များ သည် ။ ုံလံေအာင် အားေပး
ကည့်ကသည် ။ ြပဇာတ်ဆရာအြဖစ် ချက်ေကာ့၏ ဂုဏ်သတင်းသည်
ုရှားြပည်

နယ်နိမိတ်အြပင်ဘက်တွင်

ပို၍

ေအာင်ြမင်ေကျာ်ကားလာသည် ။ ြပဇာတ်များမှာ The Sea Gull (1896),
Uncle Vanya (1897) ှင့် ညီအစ်မသုံးေယာက် (၁၉ဝ၂) တို ြဖစ်သည် ။
၁၉ဝ၄ ဇွန်လတွင် ဆရာဝန်၏ အကံေပးချက်အရ ဂျာမနီြပည်
ဗာဒင်ဝီလာ ေရပူစခန်းသို သွားေရာက်အနားယူသည် ။ ေရာက်စတွင်
အနည်းငယ်ေရာဂါသက်သာသည်

။

သိုေသာ်ေနာက်ပိုင်းတွင်

ေရာဂါဆိုးလာ ပီး တစ်ညေနခင်းတွင် ေသဆုံးသွားခဲ့သည် ။ ၁၉ဝ၄
ဇူလိုင် ၂ ရက်ေန ြဖစ်သည် ။ အသက်ထွက်ခါနီးတွင် ချက်ေကာ့သည်
ဂျာမန်လို

'အစ်ချ

ေြပာသွားသည်

။

စတာေဇ'
သူေသ

'ငါေသေတာ့မယ်'
ေတာ့

ဟု

ေနာက်ဆုံး

အသက်ေလးဆယ့်တစ်ှစ်သာ

ရှိေသးသည် ။
ယခု ဝတတိုများ တွင် ေရှဆုံးသုံးပုဒ်ကလွဲလင် ကျန်ဝတတိုများ
မှာ ၁၈၈ဝ ေကျာ်မှ ေရးသည့် ဝတတိုများ ြဖစ်သည် ။ ထိုကာလအတွင်း
အေကာင်းဆုံးဝတတိုများ

ေရးသားိုင်ခဲ့သည်

ဟု

ပညာရှင်တို

အဆိုြပက သည် ။ ုရှားလူေနမဘဝကို ပီပီြပင်ြပင် ေဖာ်ြပသည့်
ဝတများ

ဟု

စာေပ

ပညာရှင်များက

အဆိုြပကေလသည်

။

ေစာေစာပို င်း ဝတ  တို များမှာ အများ အားြဖင့် ရယ်ေမာဖွယ် ဝတများ

သာြဖစ်ကသည် ။ ထိုဝတများကို ခပ်လွယ် လွယ်ပင် သူေရးသည် ။
အားထုတ်စရာမလို။ သူဝတများကို စိတ်ထဲမှာ စွဲစွဲလမ်းလမ်း မရှိလှ။
ပီတာစဗတ်မိသို ပထမဆုံးအကိမ် ေရာက်သွားပီး ေနာက်ပိုင်းတွင်
ုရှားစာေပေလာကက

သူအား

ဆရာတစ်ေယာက်၊
စာေရးဆရာတစ်

အစွမ်းအစရှိေသာ

ေနာင်အခါ
ေယာက်အြဖစ်

စာေရး

ကီးပွားထွန်းကားလာမည့်
ေမာ်လင့်အားထားေကာင်း

သူ

သိလာရသည် ။ ထိုအခါ တွင် မှ ဝတေရးြခင်းှင့် စာေရးဆရာအြဖစ်တို
ကို

အေလးအနက်

ခံယူ

လာသည်

စာေရးဆရာေကာင်းတစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင်

သူ

။

ကိးစားသည်

။

စာေရးဆရာပညာကို သူ ြဖည့်ဆည်းသည် ။
ဝတတိုေရးနည်း
စားသည်

။

အတတ်ပညာကို

ထိုအေကာင်းကို

ချက်ေကာ့အလွန်စိတ်ဝင်

သူများ

ှင့်

မတူေအာင်

သူ

ေြပာြပတတ်သည် ။ ဝတတိုတစ်ပုဒ်တွင် အပိုစကားလုံးများ မပါသင့်ဟု
သူကဆိုသည် ။ 'ဝတှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ၊ အဆက်အစပ်မရှိသည့်
စကားများကို

မညာ

မတာ

ြဖတ်ေတာက်ပစ်ရမည်။

ဝတတွင်

အခန်းတစ်၌ နံရံေပတွင် ေသနတ်တစ်လက် ချိတ်ဆွဲထားသည် ဟု
ေဖာ်ြပခဲ့လင်

အခန်းှစ်

သိုမဟုတ်

အခန်းသုံး၌

ထိုေသနတ်ကို

ပစ်ရမည်။ မပစ်ဘဲမေနရ'ဟု သူက ေြပာသည် ။
ချက်ေကာ့သည် ဝတတိုအရာတွင် ြပင်သစ်ဝတေရးဆရာ မိုပါ
ဆွန်းကို ဆရာတင်သည် ။ အတုယူသည် ။ A Woman's Kingdom
(1894) တွင် ဇာတ်ေဆာင်တစ်ေယာက်၏ ပါးစပ်က မိုပါဆွန်းအား
'အလွန် ေတာ်သည့် စာေရးဆရာ၊ အံ့သစရာ အုပညာရှင်ြဖစ်သည် ။
မိုပါဆွန်း

စာများကိုဖတ်ပါ'ဟု

အချင်းချင်း

ေဆွးေွးရာတွင် ထည့် သွင်းေဖာ်ြပခဲ့သည် ။

စာေပအေကာင်း

ယခုဝတတိုများ တွင် ဝတတိုအတတ်ပညာအေကာင်း ေြပာစရာ
တစ်ခုေတာ့ရှိသည် ။ ယင်းမှာ ေမှာ်ုံေဟဝန်ေတာမိင်စွန်း ဝတှင့်
ပတ်သက်၍

ြဖစ်သည်

ြဖစ်ရပ်များ

။

ဝတတွင်

အချစ်စစ်ြဖစ်ေပလာရပုံကို

သိုင်းဝိုင်းဖန်တီးပီး

အပန်းေြဖစခန်းတစ်ခုတွင်

တင်ြပထားသည်

လင်ရှိ

။

မိန်းမတစ်ေယာက်ှင့်

အိမ်ေထာင်သည် ေယာက်ျားတစ်ေယာက်တို အေြခ အေနေပးသြဖင့်
ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ကျးလွန်မိကသည် ။ (ပတ်ဝန်းကျင်က သူတို ကို
သတိမမူမိ။)

ကျးလွန်ပီးမှ

သိမ်းိုင်ဘဲ

မှားယွင်းခဲ့သည်

အမျိးသမီးက
ကို

သူကိုယ်သူ

ေနာင်တရသည်

မထိန်း
။

သူကို

အထင်မေသးဘူး လားဟု အိမ်ေထာင်သည် ေယာက်ျားကို ေမးသည် ။
သိုေသာ်လည်း အမျိး သမီးကို သူေယာက်ျားက ြပန်ေခသည့် အခါ
ှစ်ေယာက်ကွဲသွားကသည် ။ ဤတွင် တစ်မိစီေနရာမှ ြပန်ေတွရန်
ကိးစားကသည် ။
ေမာ်စကိုမိတွင် ြပန်ေတွကသည် ။ သူတို ေတွကသည် ကို
သက်ဆိုင်ရာ လင်သားှင့် ဇနီးသားသမီးတို ကမသိ။ လူမသိေအာင်
ဆိတ်ကွယ်ရာတွင် ေတွကြခင်းြဖစ်သည် ။ ေနာက်ဆုံးတွင် မိမိတို
မှားယွင်း

ေနပီ၊

မည်သို

အစသိမ်းရမလဲဟု

ှစ်ေယာက်စလုံး

အေြဖရှာကသည် ။
စာေရးသူချက်ေကာ့က 'အချစ်' ကို လှပစွာ ဖွဲွဲထားသည် ။သိုေသာ်
စာဖတ်သူဘက်က
ြဖစ်ရပ်ကို

ဖွဲွဲစွာ

ေစာဒက

တက်စရာရှိသည်

တင်ြပရမည်လား။

။

မှားယွင်းသည့်

ချက်ေကာ့ကမူ

သူတို

ကျးလွန်သည့် အမကိုမှားသည် ၊ မှန်သည် ဝတတွင် မည်သိုမမေြပာ။
ချက်ေကာ့၏

စာေရးဆရာစိုက်တစ်ခုမှာ သူဖန်တီးသည့်

ဇာတ်ေဆာင်များ ၏ ယုတ်ညံ့ြခင်း ှင့် ထူအ ထုံထိုင်းြခင်း (အထူးသြဖင့်

ုရှားေကျးေတာသားလယ်သမား များ ) ကိုသိသည် ။ သိုေသာ် သူတို
အေပ သနားစိတ်၊ ေဒါသစိတ် (စာေရးဆရာ) ချက်ေကာ့တွင် မရှိ။
မြဖစ်ေပ။

သူကိုယ်တိုင်လည်း

သူတို

တစ်ေတွှင့်

ပတ်သက်၍

(စာေရးဆရာဘက်က) ဘာလုပ်ရမည်ကို ချက် ေကာ့မသိ။ သူဘက်က
ဘာမ

မတတ်ိုင်။

သူသည်

ဇာတ်ေဆာင်၏

ဒိြဓမ

သဘာဝကို

ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ြမင်သာေအာင် ေရးဖွဲတင်ြပြခင်း ြဖစ်သည် ။
ဤသည်

မှာ ချက်ေကာ့မိတ်ဆက်ြဖစ်သည် ။ သူဝတတိုများကို

ဖတ်ကည့်ကပါဟု တိုက်တွန်းပါရေစ။
က

***

အ င

စာသင်ပရိရှီေဘယက်
'နားေထာင်

စာသင်ပရိရှီေဘယက်...။

လူကီးအလျာေပါ့၊
အိုင်ဗာ

ပတေရာင်ေယဖီေမာ့၊

ေနာ့နဲ

ေြခာက်ေယာက်တို
ဆဲေရးတိုင်းထွာပီး
ြပစ်မထင်ရှားလို

ဂက်ဗရီေလာ့၊

ပုလိပ်အရာရှိဇီဂင်၊

သက်ေသေတွြဖစ်ကတဲ့

ပီးေတာ့

ကို

ရွာ

တြခားရွာသား

စက်တင်ဘာလသုံးရက်ေနမှာ

ိုက်ေမာင်း

ပုတ်ေမာင်း

ုံးေတာ်က

လုပ်တဲ့

အြပစ်ရှိတယ်လို

အတွက်

စွဲချက်

ကို

လက်ခံလိုက်တယ်။ ပထမ သုံးေယာက်ဟာ သူတို ရဲ တာဝန်ဝတရား
များ ေဆာင်ရွက်ေနစဉ် အေစာ်ကားခံရြခင်းြဖစ်တယ်။ ေမာင်မင်းမှာ
အြပစ် ရှိသလား...'
ပ ရိ ရှီ ေဘ ယ က် မှာ ပိန်ကပ်ကပ်
သည်

။

ပုလိပ်စာသင်တစ်ေယာက်

သူမျက်ှာတစ်ခုလုံးတွင်

အေမွးအမှ

ြဖစ်
င်ေတွ

ထိုးထိုးေထာင်ေထာင် ေပါက်ေနသည် ။ တရားသူကီး၏ စီရင်ချက်ကို
နားေထာင်ရန်

ေရာက်လာ

ပီး

စ စ် ေရး ြပ ကွ င်း မှာ အမိန်ေပးေနသလို

မွန်းနစ်သည့်
တစ်ခွန်း

အသံြဖင့်
ချင်း

ြပန်လည်ေလာက်ထားသည် ။
'တရားသူကီးမင်းခင်ဗျား...။ တရားဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချက် များ
အရ သက်ေသထွက်ချက်ကို ကားနာတယ်ဆိုတာ ှစ်ဖက်သေဘာတူ
ရပါတယ်။ ပီးေတာ့ အမသွားအမလာနဲ ပတ်သက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်

အေြခအေနအားလုံးကိုလည်း
မှန်ကန်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။

တည့်မတ်ပါမယ်။

ဒါမှ

အခုကိစမှာ ကန်ေတာ်မျိး

တ စ် ေယာ က် တ ည်း မှာ အြပစ်မရှိပါဘူး။

သူတို

အားလုံးမှာ သာ

အြပစ်ရှိပါတယ်။ ြဖစ်ပျက်ပုံအားလုံး ကို လူေသေကာင် အေကာင်းက
ြပန်ပီးစရပါလိမ့်မယ်။

ဘုရားသခင်က

သူကို

ထာဝရနားခိုခွင့်ေပးပါေစ။ ေစာေစာက ေြပာတဲ့ လဆန်းသုံးရက်ေန မှာ
ကန်ေတာ်မျိးဟာ ဇနီး အင်ဖီယာနဲ အတူ လမ်းေလာက်ထွက်သွား
ကပါတယ်။

အဲဒီအခါမှာ လူတစ်အုပ်

ကမ်းစပ်မှာ စုေဝးေနတာကို

ေတွရ ပါတယ်။ ကန်ေတာ်မျိး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ေြပာမိတယ်။ သူတို
တစ်ေတွက အခုလို စုေဝးပိုင်ခွင့် ရှိသလား။ သူတို ဘာအေကာင်းကိစနဲ
စုေဝးေနက တာလဲ။ လူေတွဟာ ကဲွားတိရစာန်ေတွလို အုပ်ဖွဲေနရမှာ
တဲ့ လား။ ဒါေကာင့် ကန်ေတာ် ေအာ်ဟစ်ပီး သတိေပးလိုက်တယ်။
'ေဟး...

အဲဒီမှာ ရှိေနတဲ့

လူေတွအားလုံး

လူစုခွဲက'

လို

ေြပာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီေနာက် လူအုပ်ထဲ ကန်ေတာ် ဝင်သွားပီး
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ြပန်ကဖို ေြပာတယ်။ ပတေရာင်ပုလိပ်ကိုလည်း သူတို
ကို နံပါတ်တုတ်စာေကးဖို ေြပာလိုက်တယ်'
'ငါ ေြပာတာ ေမာင်မင်း နားေထာင်။ ေမာင်မင်းဟာ ရွာလူကီး
လ ည်း မဟုတ်ဘူး ။ ပတေရာင်ပုလိပ်လည်း မဟုတ်ဘူး ။ လူစုခွဲဖို
ဆိုတာ ေမာင်မင်းတာဝန်ဝတရားတဲ့ လား'
'ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါ သူတာဝန်ဝတရား မဟုတ်ဘူး 'ဟု ုံးခန်း ထဲရှိ
ပရိသတ်က

ဟစ်ေအာ်ေြပာဆိုကသည်

။

'တရားသူကီးခင်ဗျား

ဘယ်သူမှ သူနဲ အတူေနလို မြဖစ်ပါဘူး။ သူဒဏ်ကို ဆယ့်ငါးှစ်လုံးလုံး
ကန်ေတာ်မျိးတို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ တပ်ထဲက ြပန်လာတဲ့ ေနာက်ပိုင်းမှာ
ကန်ေတာ်တို တစ်ေတွ ရွာက ထွက်ေြပးချင်စိတ် ေပလာပါတယ်။

ကန်ေတာ်တို ကို အမဲညဉ်းပန်းှိပ်စက်ပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်ပဲ လုပ်ပါ
တယ်'
'အဲဒီအတိုင်းပါပဲ တရားသူကီးမင်းခင်ဗျား' ရွာလူကီးက ေြပာ သည်
။ 'တစ်ရွာလုံးက သူအေကာင်း တိုင်တန်းကပါတယ်။ သူရှိေနရင်
ဘယ်သူမှ

ရဲရဲအသက်မရှဝံ့ကပါဘူး။

ုပ်တုေတွကိုင်ပီး

ကန်ေတာ်မျိးတို

လမ်းေလာက်သွားကရင်

မဂလာေဆာင်ရှိလို

စုစုေဝးေဝး

သွားကရင်

ဒါမှ
သူက

မဟုတ်

အမဲေအာ်ပီး

အမိန်ေပးေတာ့တာပါပဲ။ ကေလးေတွရင် နားရွက်ကို ဆွဲလိမ်တယ်။
မိန်းမေတွ စုေဝးေြပာဆိုေနကရင် ေချာင်းပီး နားေထာင်တယ်။ သူက
ေယာကမပုံအတိုင်းပဲ။

တစ်ေနက

အိမ်တိုင်းေစ့

ဝင်ပီး

သီချင်းမဆိုရဘူး။ မီးလင်းတိုင် မထွန်းရဘူးလို အမိန်ေပးတယ်'
'ခဏေနဦး'

တရားသူကီးက

ေြပာသည်

။

'ေနာက်ေတာ့

ေမာင်မင်းကို သတ်သတ်ေလာက်ထားခွင့်ေပးမယ်၊ အခုေတာ့ ပရိရှီေဘ
ယက် ဆက်ပီး ေလာက်ထားေစ၊ ဆက်ေြပာ- ပရိရှီေဘယက်'
'ဟုတ်ကဲ့ပါ တရားသူကီးမင်းခင်ဗျား' စာသင်အသံြပသည် ။
'တရားသူကီးမင်းက
မဟုတ်ဘူး

လို

လူအုပ်ကို

ေြပာပါတယ်၊

လူစုခွဲဖို

ကန်ေတာ်မျိးတာဝန်

ေကာင်းပါပီခင်ဗျား။

ဒါေပမဲ့

ဆူဆူပူပူြဖစ်ေတာ့ မယ့်အေြခအေနမျိး ြဖစ် လာပီ ဆိုကပါစို။ လူေတွ
မေတာ်မေလျာ်
လူေတွ

လုပ်

ေတာ့မှာ ကို ကန်ေတာ်မျိး ခွင့်မြပိုင်ပါဘူး။

လွတ်လွတ်လပ်လပ်

ေြပာဆိုြပမူပါေစလို

တရားဥပေဒက

ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို ကန်ေတာ်မျိး လက်မခံိုင်ပါဘူး။ သူတို ကို
ကန်ေတာ်မျိးမှ

မဆုံးမရင်၊

အြပစ်မေပးရင်

ဘယ်သူဆုံးမမှာ လဲ။

အြပစ် ေပးမှာ လဲ။ ဒီအရပ်မှာ တရားဥပေဒကို နားလည်တဲ့ လူဆိုလို

တစ်ေယာက်မှ

မရှိပါဘူး။

ရွာသားေတွကို

ဘယ်လို

တရားသူကီးမင်း

ခင်ဗျား...

ဆက်ဆံအုပ်ချပ်ရမယ်လို

ရွာမှာ

နားလည်တာ

ကန်ေတာ်မျိး တစ်ေယာက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တရားသူကီးမင်း ခင်ဗျား။
ကန်ေတာ်မျိး

မသိတဲ့

အရာဆိုလို

ဘာတစ်ခုမှ

မရှိပါဘူး။

ကန်ေတာ်မျိးဟာ လယ်သမားမဟုတ်ပါဘူး။ အငိမ်းစားယူလာတဲ့ တပ်
ေထာက် စာသင်တစ်ေယာက် ြဖစ်ပါတယ်။ ဝါေဆာမိမှာ တပ်စွဲထားတဲ့
စစ်ဌာနချပ်မှာ ကန်ေတာ်မျိး အမထမ်းခဲ့ပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်းမှာ ေတာ့
ဂုဏ်သေရရှိရှိ

တပ်က

ထွက်ခွင့်ြပပီး

မီးသတ်အဖွဲမှာ

အမထမ်းရပါတယ်။ အဲဒီေနာက် နာဖျားမကျန်းြဖစ်ပီး မီးသတ်အဖွဲက
ထွက်ရပါတယ်။

အလယ်

တန်းေကျာင်းတစ်ခုမှာ

တံခါးမှးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဥပေဒရဲ စည်းကမ်း နည်းလမ်းေတွကို
ကန်ေတာ်မျိးအားလုံး သိနားလည်ပါတယ်။ နကန်း တစ်လုံးမသိတဲ့
လယ်သမားတစ်ေယာက်ဆိုရင် ကန်ေတာ်မျိးေြပာသမ လုပ်ရပါတယ်။
သူေကာင်းကျိးအတွက် ေြပာတာပါ ခင်ဗျား။ ဟုတ်ပါ တယ်။ လူအုပ်ကို
လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။

အဲ

ဟိုက

ကမ်းစပ်ေသာင်ြပင်မှာ

လူေသအေလာင်းတစ်ခု

လဲေလျာင်းေနပါတယ်။

ဒီေတာ့

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်

ဒီလူေသေကာင်

အဲဒီမှာ

ေမးတယ်။

ဘာြဖစ်လို

လဲေလျာင်းေနခွင့်ရှိသလဲ။ အဲဒါ နည်းလမ်းကျရဲ လား။ မှန်ကန်ရဲ လား။
အဲ

ဒီ

မှာ ရှိေနတဲ့

ပုလိပ်အရာရှိ

ဘာလုပ်ေနသလဲ၊

ပါးစပ်အေဟာင်းသားနဲ အံ့အားသင့်ေနသလား။ အဲဒီ လူ ေရနစ်ပီး
ေသတာ

ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်

ဒါမှ

မဟုတ်

ဆိုက်ေဘးရီးယားနံ

သင်းချင်သင်းေနမယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ ေသေကာင်းကံတာေရာ မြဖစ်ိုင်
ဘူးလား။ ပုလိပ်အရာရှိ ဇီဂင်က ကန်ေတာ်မျိးကို မေမးြမန်းဘူးေလ။
တစ်ေနရာသွားပီး စီးကရက်ေသာက်ေနတယ်။ ပီးေတာ့ ဒီမှာ ဘယ်သူ

အမိန်ေပးသလဲတဲ့ ။ သူက ေြပာတယ်။ ဒီလူ ဘယ်ကေရာက်လာသလဲ။
သူ ေရာက်မလာေအာင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူးလားတဲ့ ။
ဒါနဲ ကန်ေတာ်မျိးက 'ခင်ဗျား ေစာက်ူးပဲ' လို ေြပာလိုက်တယ်။
ပီးေတာ့ ခင်ဗျား ဘာလုပ်ေနတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိရဲ
လား။

အဲဒီမှာ ပဲ

ရပ်ေန၊

ဘာမှ

ဝင်မေြပာနဲ

လို

ဆက်ပီး

ေြပာလိုက်တယ်။ ဒီေတာ့ သူက ခိုင်ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်ကို မေနက
သူ

အေကာင်းကားလိုက်

တယ်တဲ့

။'

'ဘာြဖစ်လို

အေကာင်းကားသလဲလို ' ကန်ေတာ် ေမးတယ်။ ဘယ်ဥပေဒအရလဲ။
ဒီလိုေရနစ်တဲ့ ကိစမျိး၊ ဒါမှ မဟုတ် ဆွဲကိးချေသတဲ့ ကိစမျိး၊ ဒါမှ
မဟုတ်

အလားတူကိစမျိးမှာ ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်က

ဘာ

လုပ်ိုင်သလဲ။ ဒီကိစမှာ ရာဇဝတ်မကျးလွန်သလားဆိုတာ အရင်ဆုံး
စဉ်းစားရမယ်။
ေြပာတယ်။

ဒါဟာ

တရားုံးအေရးပိုင်တဲ့

အေကာင်းဆုံးက

ကိစလို

ကန်ေတာ်

ခိုင်တရားသူကီး

တြခားတရားသူကီးေတွဆီ အစီရင်ခံရ မယ်။ ပီးေတာ့ စွဲချက်တင်ပီး
တရားသူကီးုံးေတာ် ဦးတိုက်ေလာက် ထားရမယ်လို ကန်ေတာ်မျိး
ေြပာပါတယ်။

ကန်ေတာ်မျိး

ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်က

ေြပာတာ

ယုံမလား

ကန်ေတာ်မျိးစကားကို

မသိဘူး။
ကားေတာ့

ရယ်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ လယ်သမားေတွလည်း အားလုံးရယ် ကပါတယ်
တရားသူကီးမင်း ခင်ဗျား။ အခုေြပာတဲ့ စကားေတွကို ကျမ်း ကျိန်ပီး
ေြပာခဲ့ပါတယ်။

ေဟာဟိုမှာ ရှိတဲ့

သူလည်း

ရယ်ပါတယ်။

ဇီဂင်

ကိုယ်တိုင်လည်း ရယ်ပါတယ်။ အားလုံးရယ်ကပါတယ်။ ဒါြဖင့် ဘာြဖစ်
လို ခင်ဗျားရယ်တာလဲလို ကန်ေတာ်မျိး ေမးပါတယ်။ 'ဒီလိုကိစမျိးေတွ
ဟာ တရားသူကီးုံးေတာ်နဲ မဆိုင်ဘူးလို သူ ေြပာပါတယ်။' အဲဒီေတာ့
ကန်ေတာ်မျိး ေဒါသြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီစကားေတွ ခင်ဗျားေြပာတာ

မဟုတ်

လား၊

အင်စပက်ေတာ်ကီး

ခင်ဗျား'

ဟု

စာသင်ပရိရှီေဘယက်က ဇီဂင် အား ေမးသည် ။
'ဟုတ်တယ်၊ ကန်ေတာ်မျိး အဲဒီအတိုင်း ေြပာတယ်'
'ဟုတ်ပါတယ်၊
အားလုံး

ခင်ဗျားေြပာပါတယ်။

ကားပါတယ်။

အနီးအနားက

ခင်ဗျားက

လူေတွ

ဒီကိစမျိးဟာ

တရားသူကီးုံးေတာ်နဲ မဆိုင်ဘူးတဲ့ '
'တရားသူကီးခင်ဗျား၊

ကန်ေတာ်မျိး

အလွန်စိတ်ဆိုးပါတယ်

အံ့အားသင့်သွားပါတယ်။' ဒါနဲ ထပ်ေြပာဦးေလဗျာ... အခု ထပ်ေြပာပါ
ဦးလား။ ပီးေတာ့ သူကို ကန်ေတာ်မျိး ေြပာတယ်။ 'ဒီလိုစကားမျိး
ဘာလို ေြပာတာလဲ။ တရားသူကီးကို မေလးစားဘူးလား၊ ခင်ဗျားဟာ
ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်ေလးပါ

ခင်ဗျားလိုလူက

တရားဝင်

အာဏာအပ်ှင်း ြခင်းခံရတဲ့ ပုဂိလ်ကီးကို ဆန်ကျင်ပီး ေြပာတာလား၊
ခင်ဗျား သေဘာ ေပါက်ရဲ လားလို ကန်ေတာ်မျိးက ေြပာပါတယ်။
ခင်ဗျား ဒီလိုေြပာရင် တရားသူကီးမင်းက ခင်ဗျားကို မှားယွင်းတဲ့
အြပအမူေကာင့် ပုလိပ်တပ်ဖွဲ ကီးလက် အပ်လိမ့်မယ်။ နားလည်ရဲ
လား'

လို

လည်း

ကန်ေတာ်မျိး

ေြပာပါတယ်။

ိုင်ငံေရးအေကာင်းေကာင်းေတွေကာင့်

ပီးေတာ့မှ

ခင်ဗျား

ကို

ချက်ချင်းလတ်ပစ်မှာ ပါ' လို ကန်ေတာ်မျိး ေြပာပါတယ်။ အဲဒီအခါ မှာ
ရွာလူကီးဝင် လာပီး 'တရားသူကီးမင်းက သူအာဏာစက်ြပင်ပမှာ
ြဖစ်တာကို
သူစကား

ဘယ်လိုမှ
ကို

ေြဖရှင်းမေပးိုင်ဘူး။'
လူတိုင်းကားပါတယ်။

လို

ေြပာပါတယ်။

အာဏာပိုင်ေတွကို

အာဏာမရှိဘူးလို ဘာြဖစ်လို ခင်ဗျား ေြပာရတာလဲ' လို ကန်ေတာ်မျိး
ေမးပါတယ်။ 'ကန်ေတာ့်ကို အေြပာင်အြပက်ေတွ ေြပာလို မရဘူး၊

ခင်ဗျားတို ေနာက်မှ စိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်ကရမယ်ေနာ် ဘာြဖစ်လို
လဲတဲ့

၊

ဝါေဆာမှာ ေနတုန်း ပီးေတာ့ ေကျာင်း မှာ တံခါးေစာင့်

တာဝန်ထမ်းေနတုန်းက မေတာ်မတရားတာေတွ ြဖစ်ေနပီ ကားတာနဲ
လမ်းမကို

ေြပးကည့်လိုက်တယ်။

လမ်းေပမှာ ပုလိပ်ရှိသလား၊

မရှိဘူးလား ကည့်တယ်။ ေတွရင် 'လာပါဦး အင်စပက်ေတာ် ခင်ဗျား'
လို ေခပီး ြဖစ်ပျက်သမအေကာင်းစုံကို ကန်ေတာ်မျိး အစီရင်ခံလိုက်
တယ်။ ဒါေပမဲ့ ရွာမှာ ဘယ်သူကို ကန်ေတာ်မျိး အေကာင်းကားရမှာ
လဲ။ ဘယ်သူရှိလို လဲ။ ဒီေတာ့ ကန်ေတာ်မျိး စိတ်ဆိုးတယ်၊ အခုအခါမှာ
လူေတွဟာ သူတို အခွင့်အေရးရှိတယ်လို ေြပာပီး အထက်အမိန်ကို
မနာခံကေတာ့ဘူး။

ဒီေတာ့

ခါးပတ်ခတ်ပီး

ဒီလူကိုိုက်တယ်။

ခပ်ြပင်းြပင်း ထန်ထန် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆုံးမုံေလးပါ၊ တရားသူကီး
အဲဒီလို

မေတာ်

မတရား

ဆန်ကျင်မေြပာဖို

သတိေပးဆုံးမတာပါ

အဲဒီအခါ ပုလိပ်အင်စပက် ေတာ်က ရွာလူကီးေဘးေြပးကပ်တယ်။
ဒီေတာ့

ရွာသူကီးကိုလည်း

ကန်ေတာ်မျိး

ိုက်တယ်။

ြဖစ်ပျက်ပုံအစကေတာ့ ဒီအတိုင်းပါပဲ တရားသူ ကီးမင်း ခင်ဗျား။'
ကန်ေတာ်မျိး

စိတ်ဆိုးေနပါတယ်။

ဘာြဖစ်လို

စိတ်ဆိုး

တာကို

နားလည်ိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတေလ လူေတွကို ခါးပတ်နဲ ိုက်ပီး
ဆုံးမေပးရပါတယ်။
အြပစ်ြဖစ်သွားပီ

ဒီလိုလူေတွက
လို

ခံစားရပါတယ်။

မဆုံးမရင်

ကိုယ့်မှာ

အထူးသြဖင့်

လူေတွ

ဆူဆူပူပူြဖစ်မယ့်အခါများ ကံရင် ဒီလိုဆုံးမရပါတယ် ခင်ဗျား'
'ခဏေနဦး၊ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးကို ထိန်းချပ်ဖို တာဝန်ေပးထားတဲ့
လူတချိရှိေသးတယ်။

ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်၊

ပတေရာင်ှင့်

ရွာလူကီး...'
'ပုလိပ်အင်စပက်ေတာ်ဆိုတာ အရာရာကို မျက်ြခည်မြပတ် ေစာင့်

ကည့်မေနိုင်ပါဘူး၊ ကန်ေတာ်မျိး ေဆာင်ရွက်တာမျိး သူ နားမလည်
ပါဘူး'
'ဒီကိစဟာ

ေမာင်မင်းနဲ

လုံးလုံးမဆိုင်ဘူးလို

များ

စိတ်ထဲမှာ

မထင်လာဘူးလား'
'ဘာေြပာတာလဲ ခင်ဗျား' ကန်ေတာ်မျိးနဲ မဆိုင်ဘူး၊ ဟုတ်လား၊
ဒီစကားဟာ

အေတာ်ဆန်းပါတယ်။

လူေတွ

စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့

ေသာင်းကျန်းကမယ်၊ အဲဒါ ကန်ေတာ်နဲ မဆိုင်ဘူးတဲ့ လား။ သူတို ကို
ေခါင်းပုတ်ပီး
ကန်ေတာ့်

ေချာ့ရမှာ တဲ့ လား။ သူတို သီချင်းမဆိုရဘူးေြပာလို

ကို

မေကျနပ်ဘဲ

တိုင်တန်းကတယ်။

သီချင်းဆိုတာ

ဘာေကာင်းသလဲ။ တြခားေကာင်းတာလုပ်ေနမယ့်အစား အကျိးရှိတာ
လုပ်ေနမယ့်အစား သူတို က သီချင်းဆိုေနကတယ်၊ မကာေသးမီကပဲ
ညဉ့်နက်သန်းေခါင် အထိ မအိပ်ေသးဘဲ ထိုင်ေနကပီး မီးလင်းတိုင်ေတွ
ထွန်းေနကတယ်၊ သူတို အိပ်ချိန်တန်ပီ၊ အိပ်ရာထဲဝင်မှ ေပါ့၊ ခုေတာ့
မအိပ်ဘူး၊

စကားေတွ

ေြပာေနကတယ်၊

အဲဒါ

များ
သူတို

ေနကတယ်၊

ရယ်စရာေတွ

အေကာင်း

ကန်ေတာ်မျိး

တိုင်တန်းစာတစ်ေစာင် ေရးပါတယ်၊ တရားသူကီးမင်း ခင်ဗျား'
'စာထဲမှာ ဘာေတွေရးထားသလဲ'
'သူတို မအိပ်ေသးဘဲ မီးလင်းတိုင်ေတွ ထွန်းေနကတဲ့ အေကာင်း
ပါ'
ပရိရှီေဘယက်သည်

အိတ်ထဲမှ

ညစ်ေထးေထး

စာရွက်တစ်ခု

ထုတ်ပီး မျက်မှန်တပ်ကာ ယခုလို ဖတ်ြပသည် ။
'ေအာက်ပါ လယ်သမားများ သည် မအိပ်ေသးဘဲ မီးလင်းတိုင် များ
ထွန်းညိှပီး ထိုင်ေနကပါသည် ။ အိုင်ဗင်ပိုခိုေရာ့၊ ဆက်မာမိခိဖိုေရာ့၊

ယိုတာပီးထေရာ့တို ြဖစ်ပါသည် ။ တပ်သားကီး၏ မုဆိုးမ ဆထိုဗာ
သည် ေဆမန်ကစ်စေလာ့ှင့် မှားယွင်းေဖာက်ြပားပါသည် ။ အစ်ဂနတ်
ဆဗာေချာ့သည် ေမှာ်ဆရာတစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး သူမိန်းမ မက်ဗရာသည်
စုန်းမြဖစ်ကာ ညအခါ သူများ ွားမများ ထံမှ ိုများ ခိုးပီး ညစ်ပါသည် '
'ေအး...

ဒါဆိုရင်

ဟုတ်ပီ'

ဟု

တရားသူကီးက

ေြပာကာ

သက်ေသများကို စ၍ စစ်သည် ။
စာသင်ပရိရှီေဘယက်သည်

မျက်မှန်ကို

နဖူးေပ

ပင့်တင်ကာ

တရားသူကီးကို စိုက်၍ ကည့်သည် ။ တရားသူကီးသည် သူဘက်
မလိုက်၊

စာသင်ကီး၏

မျက်လုံးများမှာ အေရာင်လက်

လာပီး

သူှာေခါင်း သည် နီရဲလာသည် ၊ တရားသူကီးှင့် သက်ေသများကို သူ
ကည့်သည်

။

တရားသူကီးက

သူကိုမကည့်၊

ပီးေတာ့

လူေတွ

တခစ်ခစ်ရယ်ေနက သည် ။ ဘာေတွြဖစ်ေနသလဲ သူ နားမလည်၊
တစ်ဖန်

စီရင်ချက်ကလည်း

နားလည်ိုင်စရာမရှိ

ေထာင်တစ်လချလိုက်သည် တဲ့ ။
'ဘာြဖစ်လို လဲ၊ ဘာေကာင့် လဲ၊' လက်တယမ်းယမ်းှင့် နားမလည်
ိုင်ဘဲ

ေကာင်တက်တက်

ြဖစ်ေနသည်

။

'တရားဥပေဒက

ဘာေြပာသလဲ' သူ ေမးသည် ။
ကမာကီးသည် အေြပာင်းလဲကီး ေြပာင်းလဲေနပီ သူ ထင်သည် ။
သူအဖို ိုးိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားေသာက်ဖို မလွယ်ေတာ့ဟု ထင်
သည် ။ စိတ်ညစ်သည် ။ ုံးခန်းက သူ ထွက်လာသည့် အခါ လယ်သမား
ေတွ

ဥဒဟို

သွားလာေနကပီး

စကားေတွ

ေဖာင်ေလာက်ေအာင်

ေြပာေန သည် ကို သူ ြမင်သည် ။ မည်မည်ရရ အေကာင်းများကား
မဟုတ်၊

ထိုအခါ

စာသင်ကီးသည်

သတိအေနအထားမှာ ရပီး

စူးရှရှစစ်သံြဖင့် ေအာ်၍ အမိန်ေပးသည် ။
'အဲ ဟိုဘက်သွား၊ လူအုပ်မဖွဲနဲ ၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်ြပန်က'
စ ပ

စ-၁၈၈၅၊ Chekhov: Sergeant

Prishibeyev
စာသင် ပ ရိ ရှီ ေဘယက် မှာ ချက်ေကာ့၏ ဝတတိုြဖစ်သည် ။ ယင်း
တွင်

အလွန်ဗျိုကရက်ဆန်သည့်

အာဃာတစိတ်ကင်းကင်း

ပုလိပ်တစ်ေယာက်အေကာင်းကို

ေဖာ်ြပထားသည်

။

တရားဥပေဒ

ချိးေဖာက်သည် ဆိုကာ မြဖစ်စေလာက်ကိစေလးှင့် လည်း လူေတွကို
ဖမ်းသည့် ပုလိပ် မျိးကို ချက်ေကာ့ြမင်ပီး ကျိတ်၍ ရယ်သည် ။
သိုေသာ်လည်း

မိုက်မဲသည့်

ပုလိပ်စာသင်ကိုမူ

လူှင့်

တူသူတစ်ေယာက်ဟု သူ ြမင်သည် ။ စာသင်ကို ကား ပစ်ပစ်ခါခါ
ချက်ေကာ့

မေြပာ။

အာဃာတစိတ်လည်း

မထား၊

ေနာင်အခါ

ဤဝတထဲက 'စာသင်' သည် ုရှားြပည်တွင် သမိုင်းပုံြပင် တစ်ခု
ြဖစ်လာသည် ။ အာဏာြပချင်ေသာ ပုလိပ် သိုမဟုတ် ုံးဆန်ေသာ
တရားသူကီးတစ်ေယာက်ေယာက်ကို ေတွလင် ုရှားလူမျိးတို သည်
စာသင်ပရိရှီေဘယက်ကို အမှတ်ရလာသည် ။ ပီးေတာ့ စာသင်ပရိရှီ
ေဘယက်တစ်ေယာက် ေတွြပန်ပီေဟ့ဟု တင်စားေြပာဆိုကသည် ။
ဤဝတကို ုရှားလူမျိးတိုင်း ဖတ်ကသည် ။ သူှင့် တူသူေတွလင်
ကျိတ်၍ ရယ်ေမာကသည် ။ ချက်ေကာ့သည် လူထဲကလူှင့် တူသည့်
လူစိုက်တစ်ခုကို ပုံေဆာင်ကာ ထုတ်၍ ြပတတ်သည် ။ ဤသည် ပင်
သူ၏ ဝတတိုအတတ်ပညာ ြဖစ်ေလသည် ။
က

***

အ င

မှားချက်ကြဖင့်
အီလျာဆာရိပက်ပေလာ့ှင့် သူမိန်းမ ကလီယိုပက်ထရာ ပီထို
ဗနာတို သည် တံခါးဝတွင် ရပ်ကာ ကပ်၍ နားေထာင်ေနကသည် ။
တံခါးတစ်ဖက်က
ရည်းစား

အခန်းငယ်ေလးထဲတွင်
စကားေြပာေနသည်

တစ်စုံတစ်ေယာက်က
မှာ ေသချာသည်

။

ခိုင်ေကျာင်းဆရာေလး ပကင်က သူတို ၏ သမီး နာတာရှာကို
ရည်းစားစကားေြပာေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
'ေအး...

သူ

စေနပီ၊

လှည့်ဖျားေနပီေဟ့။

ပက်ပေလာ့က

လက်ှစ်ဖက်ကို ပွတ်ရင်း စိတ်မရှည်ိုင်ြဖစ် လာပီး တိုးတိုးေြပာသည် ။
'နားေထာင် ပီထိုဗနာ သူတို စကားစပီးေြပာ၊ စိတ်ထဲ ရှိတာေတွ
ေြပာပီဆိုတာနဲ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ေတာ်ရဲ ုပ်ပွားေတာ်ကိုယူပီး
အခန်းထဲ ဝင်သွားပီးေတာ့ ေကာင်းချီးေပးေပေတာ့။ ကိုယ်ေတာ်ရဲ
ုပ်ပွား နဲ ေကာင်းချီးေပးတာဟာ အထွက်အြမတ် ြပတာပဲ။ ပီးေတာ့
တရားုံး

မှာ သွားပီး

ေလာက်ေပမယ့်လည်း

သူ

အလွတ်မုန်းိုင်ေတာ့ဘူး။
တံခါးတစ်ဖက်တွင် ဤသို အချီအချေြပာဆိုေနကသည် ။
'တကယ်ပဲကွယ်။

မင်း

သေဘာထားေြပာင်းရလိမ့်မယ်

ကိုယ်

ထင်တယ်' ပကင်သည် မီးြခစ်ရင်း ေြပာသည် ။ 'ကိုယ့်တစ်သက်မှာ
မင်းဆီကို ဒီလိုစာမျိး တစ်ခါမှ မေရးဖူးဘူး သိလား'

'ဒါက ဘယ်လိုေြပာလိုက်တာလဲ။ ရှင့်လက်ေရး ကန်မ မြမင်ဖူး တဲ့
အတိုင်းပဲ' ထိုသို ေြပာကာ ေကာင်မေလး ခစ်ခနဲရယ်သည် ။ မျက်ှာ
ကမူ မှန်ဘက်ကို မူေနသည် ။ 'လက်ေရးြမင်လိုက်တာနဲ ကန်မ မှတ်မိ
ပါတယ်။ ရှင်ေလ... သိပ်ရယ်စရာေကာင်းတာပဲ။ လက်ေရးလှသင်တဲ့
ေကျာင်းဆရာတစ်ေယာက်တဲ့
ေတာင်ြခစ်ေြမာက်ြခစ်

နဲ

ေရးထားလိုက်တာများ
။

ေကာင်ြခစ်တာကို

ေရးတဲ့

သူက

ကေလးေတွကို ဘယ်လိုများ လက်ေရးလှသင်သလဲ... အဟင်း'
'ဟင်း...

ဟင်း။

ဒါက

အေရးမကီးပါဘူး။

အေရးကီးတာက

ကေလးေတွ အိပ်ငိုက်မသွားဖို ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေခါင်းကိုေတာ့ ေပတံေလးနဲ
ေခါက်ိုင်တာေပါ့။
လက်ေရးလှ

ဖို

ပါးကိုလည်း
ကိစပါ။

ိုက်ိုင်တာေပါ့ကွာ။

လွယ်ပါတယ်။

အဲဒါက

နီကရာေဆာ့ဆိုတာေရာ

ဆရာတစ်ေယာက်ပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူလက်ေရးလက်သားက အလွန်ဆိုးတာ။
ရှက်စရာေတာင်

ေကာင်းေသး။

သူရဲ

စုေပါင်းကျမ်းထဲမှာ

သူလက်ေရးနမူနာေတွ ပါသားပဲ'
'နီကရာေဆာ့က

နီကရာေဆာ့ပဲ။

ရှင်က

ရှင်ပဲ...

တြခားစီပါ'

သက်ြပင်းေလးတစ်ချက် နာတာရှာ တိတ်တခိုးချလိုက်သည် ။ 'စာေရး
ဆရာတစ်ေယာက်

ဆိုရင်ေတာ့

ကန်မ

အားရဝမ်းသာ

လက်ထပ်လိုက်မှာ ပဲ သိလား။ သူက ကန်မအလှကို ဖွဲတဲ့ ကဗျာေတွ
စပ်မယ်ေလ'
'မင်းက ေရးေစချင်ရင် မင်းအေကာင်း ကိုယ်ကဗျာဖွဲပါမယ်'
'ဘာများ ရှင်ေရးမှာ လဲ... ဟင်'
'အချစ်အေကာင်းေပါ့ကွယ်။

ချစ်ေမတာဘွဲေတွေပါ့။

မင်းကို

ဘယ်ေလာက်ချစ်တဲ့ အေကာင်း... မင်းမျက်လုံးေလးေတွက ဘယ်လိုလှ

တယ်။
မျက်ရည်

အဲဒီအချစ်ဘွဲေတွများ

ဖတ်ရရင်

စက်စက်ကျသွားမယ်။

ကဗျာစပ်မယ်ဆိုရင်

မင်းကို

မင်း

ူးသွားိုင်တယ်။

ချစ်တဲ့

မင်းလက်ကေလးကို

အေကာင်း

ကိုယ်နမ်းမယ်ေလ

ခွင့်ြပမယ်လား'
'ေတာ်ပါ ဘာေတွ ေလာက်ေြပာေနတာလဲ။ ကဲ ေရာ့ နမ်းေလ'
ပကင် ထိုင်ေနရာမှ ဆတ်ခနဲ ထသည် ။ မျက်လုံးများ ြပးထွက်
လာပီး နာတာရှာ၏ ေသးေသးသွယ်သွယ်လက်ကေလး ဆွဲယူသည် ။
ဆပ်ြပာေမးနံသင်းေနသည် ။
'ကိုယ်ေတာ်ရဲ

ုပ်ပွားေတာ်ကို

ယူေချေတာ့ေဟ့'

ပက်ပေလာ့

တိုးတိုးေြပာသည် ။ စိတ်လပ်ရှားကာ သူမျက်ှာတွင် ေသွးမရှိေတာ့ေပ။
မိန်းမကို

တံေတာင်ှင့်

တွက်ထွက်သွားပီး

ကုတ်အကျကို

ကယ်သီးတပ် သည် ။ 'ကဲ... လာေဟ့။ တို ဝင်ကမယ်'
ထိုေနာက် ချက်ချင်းပင် တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည် ။
'သားတို သမီးတို ေရ' လက်ှစ်ဖက်ကို ေြမှာက်ပီး မျက်ရည်
လည်ရွဲြဖင့် ပက်ပေလာ့ တိုးတိုးေြပာသည် ။ 'သားတို သမီးတို ကို
ဘုရား

သခင်

ေကာင်းချီးေပးပါေစ။

အသက်ရှည်ပါေစ...

အကျိးြဖစ်ထွန်းပါေစ... တိုးပွားပါေစ...'
'အေမကလည်း

ေကာင်းချီးေပးပါတယ်ကွယ'်

နာတာရှာ၏

အေမသည် ဝမ်းသာလွန်း၍ မျက်ရည်လည်လာသည် ။ 'စိတ်ချမ်းသာ
ကိုယ်ချမ်းသာ ရှိကပါေစ။ အိုး... တို ရဲ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးရတနာ
ေလးကို မင်းယူသွားေတာ့မယ်ေနာ် တို သမီးကို ချစ်ပါကွယ်။ သူအေပ
ေကာင်းပါကွယ'် ပကင်ဘက်သို လှည့်ကာ ေြပာသည် ။

 ပ က င် မှာ ပါးစပ်

အေဟာင်းသားှင့်

အံ့အားသင့်ေနသည်

။

ပီးေတာ့ ေကာက်သည် ။ မိဘှစ်ေယာက် ုတ်တရက် ဝင်လာပုံမှာ
မေမာ်လင့်သည့် ြဖစ်ရပ်ြဖစ်သွားသည် ။ စိုးရွံကာ ဘာြပန်ေြပာရမှန်း
မသိ ြဖစ်ေနသည် ။
'ငါေတာ့ မိပီ။ အဖမ်းခံရပီ' သူ ေတွးမိပီ ထိတ်လန်ကာ မူးေမ့မလို
ြဖစ်သွားသည် ။ ငါ တာဝန်ယူရေတာ့မယ် ေြပးဖို မြဖစ်ေတာ့ ဘူး။
သိုှင့် ပကင်သည် မာန်မာနကင်းစွာ ေခါင်းကို ငုံလိုက်သည် ။
'ကိက်သလို စီရင်ပါေတာ့ခင်ဗျာ၊ ကန်ေတာ် အံးေပးပါပီ' ဟု ေြပာ
သည့် အလား ငိမ်ေနလိုက်သည် ။
'ဘုရားသခင်ေစာင်မပါေစ ဘုရား သခင်ေစာင်မပါေစ' အေဖကီး
သည် မျက်လုံးအိမ်ထဲတွင် မျက်ရည်အြပည့်ှင့် ေြပာသည် ။ 'သမီး
နာတာရှာ သူေဘးမှာ ရပ်ေနေလ... ပီထိုဗနာ ေပးစမ်း ကိုယ်ေတာ်ရဲ
ုပ်ပွားေတာ်'
ချက်ချင်းပင် သူမျက်ရည်ေတွ ခန်းေြခာက်သွားသည် ။ သူမျက်ှာ
သည် ေဒါသြဖင့် တွန်ံလာသည် ။
'ဟဲ့ အူထိုင်းထိုင်းေကာင်မေလး ဒီမိန်းမှယ် အ,လိုက်တာ လား...
ဒါလား... ကိုယ်ေတာ်ရဲ ုပ်ပွားေတာ်' သူသည် ေဒါသြဖင့် မိန်းမကို
မာန်မဲကိမ်းေမာင်းသည် ။
'အိုး... ဘုရားသခင်'
ဘာြဖစ်တာလဲ။ ေကျာင်းဆရာေလး သတိထား၍ ကည့်သည် ။
ဟန်ကျပီ။

ငါေတာ့

လွတ်ပီ။

အေမသည်

ပျာယီးပျာယာှင့်

ကိုယ်ေတာ်၏ ုပ်ပွားေတာ်အစား နံရံတွင် ချိတ်ထားသည့် စာေရးဆရာ

လာဇက်ချနီေကာ့ ၏ ုပ်ပုံကားကို ဆွဲယူလာသည် ။ ကလီယိုပက်ထရာ
ပီထိုဗနာသည် ုပ်ပုံကားကို ကိုင်ကာ ရပ်ေနသည် ။ သူှင့် အဘိုးကီး
ပက်ပေလာ့တို

ခပ်ေကာင်ေကာင်

ဘာေြပာရမှန်းမသိ

ြဖစ်ေနသည်

ြဖစ်သွားပီး
။

ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ

ေကျာင်းဆရာေလးသည်

အခွင့်ေကာင်းယူကာ အခန်းထဲမှ ခပ်သုတ်သုတ် ထွက်သွားေလသည် ။
က
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