တစုန်မင်းဆက် နန်းသိမ်းပီး ၁၀ ှစ်အကာ ချန်ဟိုင်းမိေတာ် အ
လွန် ခမ်းနား ကီးကျယ်ေသာ မိတစ်မိြဖစ်သည် ။
တစ်နည်းအားြဖင့်

ဆိုေသာ်

တစုန်ဘုရင်၏

ထီးနန်းစိုးစံရာ

မိလည်း ြဖစ်သည် ။ ချန်ဟိုင်းမိေတာ်သည် တုတ်ြပည်၏ အချက်အ
ချာကျေသာ မိြဖစ်သည် ှင့် အညီ ေရလမ်း ကုန်လမ်းှစ်သွယ် တည်ရှိ
ရာ အလွန် စည်ကား သိုက်မိက်ေသာ မိြဖစ်သည် ။ ယခုလည်း ချန်ဟို
င်းမိေတာ်သည် မီးပုံးပျံလတ်ပွဲ ကျင်းပမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် မိသူမိ
သားများ နဲ ကက်ပျံမကျေအာင်ပင် စည်ကားေန၏။ မိသူမိသားများ
အေနြဖင့် ဤမေပျာ်ရင်စွာ ပွဲေတာ်ကို ကျင်းပေနရသည် မှာ တစုန်ဘုရ
င်၏ မိဖုရားေခါင်ကီး ေမွးေနှင့် တိုက်ဆိုင်ေနေသာေကာင့် လည်း ြဖစ်
သည် ။ တစုန်ဘုရင်သည် သူ၏ တိုင်းသူ ြပည်သားများကို ရင်ဝယ်သား
သဖွယ် အုပ်ချပ်ေသာေကာင့် တိုင်းသူြပည်သားများကလည်း ဘုရင်ကီး
အေပ အလွန်ပင် ချစ်ြမတ်ိုးကသည် ။ တစ်ခုေသာ မိြပင်ရှိ အလွန်
သာယာလှပေသာ ကန်ကီးတစ်ခုေပတွင် တည်ေဆာက်ထားေသာ ဇရ
ပ်တစ်ေဆာင်ေပ၌ လူှစ်ဦး မျက်ှာချင်းဆိုင် စကားေြပာဆို ေနကသ
ည် ။ ထိုစဉ် သူတို ှစ်ဦးထဲမှ တစ်ေယာက်က ေရှတွင် ရှိေသာ
ေရေွးကမ်းခွက်ကို ငှဲေပးရင်း
"ညီေလးရှမ်းဝူကျင်း မေတွရတာေတာင် အေတာ်ကာေနပီ ဘယ်
ေပျာက်ေနတာလဲ" ဟု ေမး လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ရှမ်းဝူကျင်းက
"မေတွဆို ဘုရင်ကီး ခိုင်းထားတဲ့ ကိစေလးေတွ လုပ်ေဆာင်ေနလို

ဗျိ"ဟု ေြပာ လိုက်ေလသည် ။ မှန်ပါေပသည် ရှမ်းဝူကျင်းဆိုသူမှာ တစု
န်ဘုရင်ကီး၏ အလွန်အားကိုးရေသာ အမတ်ကီးှစ်ေယာက် အနက်မှ
စာေပးေရးရာ အမတ်ကီးပင် ြဖစ်သည် ။ ဘုရင်ကီး၏ အတိုင်ပင်ခံ
အကံေပးအမတ်ကီးလည်း ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် ဘုရင်ကီး၏ ေြမာက်စားထားေသာ အမတ်ကီးြဖစ်ေသာ်
လည်း သူဝတ်စားထားေသာ အကျမှာ ြဖင့် ိုးိုးချည်ထည် အဝတ်အ
စားသာ ြဖစ်ေလသည် ။ အြပင်မှာ ေတွလင် ထိုသူသည် တိုင်းြပည်၏
အမတ်ကီးအြဖစ် မည်သူမှ ယုံိုင်မည် မဟုတ်ေပ။ သိုေသာ် သူ၏ လွန်
စွာတည်ကည်ေသာ မျက်ှာှင့် စူးရှေနေသာ မျက်လုံးတို ေကာင့် မည်
သူမှ အထင်ေသးရဲမည် မဟုတ်ေချ။ ထိုသူနဲ ထိုင်စကားေြပာေနသူမှာ
လည်း တြခားသူမဟုတ်။ တစုန်မင်းဆက် စတင်တည်ေထာင်ရာတွင်
ေငွအင်အား လူအင်အားနဲ ကူညီေပးခဲ့ေသာ သူေဌးကီး ကးဝမ်ပင် ြဖစ်
ေလသည် ။ ကးဝမ်သည် ဝကပါစံအိမ်၏ အရှင်သခင်လည်း ြဖစ်သည်
။ ဝကပါစံအိမ်သည် မျိးိုးစဉ်ဆက် ကွယ်ဝချမ်းသာေသာ သူေဌးစံအိမ်
တစ်ခု ြဖစ်၏။ သိုေသာ် ကးဝမ်သည် သိုင်းပညာကို ဝါသနာထုံသူြဖစ်၍
ငယ်စဉ်ကပင် သိုင်းပညာကို အထူးလိုက်စားထား၍ သိုင်းပညာလည်း
ထူးခန်ေသာ

သူေဌးကီးတစ်ဦးပါ။

အထူးသြဖင့်

သူ၏

ဝက ပ ါဓားသိုင ်းမှာ ဓားအရိပ်ေကျးရွာမှ သိုင်းပညာဟူ၍ သိုင်းေလာက
တွင် ေြပာဆိုေနကသည် ။
ထိုြပင် ကးဝမ်သည် ချန်ဟိုင်းမိေတာ်တွင် သာမက တစ်ိုင်ငံလုံး
မှာ ပင် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မ များမှာ လက်ညိးထိုးမလွဲေအာင် ေပါများ လှ၏။
ကးဝမ်သည် လွန်စွာ တန်ဖိုးရှိေသာ ပိုးဖဲအကျကို ဝတ်ဆင်ထားပီး အ
သက်မှာ ေလးဆယ်ေလာက်ရှိပီ ြဖစ်သည် ။ သိုေပမဲ့ သူေဌးပီသစွာ သူ
၏ ုပ်ရည်မှာ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် များ စွာုပျိ၏။ ကးဝမ်က စဉ်း

စားဟန်ြပ၍
"ဘုရင်ကီးလည်း ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ေအးေဆးမခံစားိုင်ပဲ ဘာ
ေတွများ ေသာကေရာက်ေနလို လဲ ဝူကျင်း"ဟု

ေမးလိုက်၏။ ထိုအခါ

ရှမ်းဝူကျင်းက
"ဒါကေတာ့ ဘုရင်ကီးက တိုင်းြပည်ကို သူလက်ထက်မှာ ြပည်သူ
ေတွ ငိမ်းချမ်းစွာ ေနေစချင်တဲ့ ဆရှိတာကိုးဗျ"ဟု

တုံြပန် ေြပာဆိုလို

က်သည် ။ မှန်ပါသည် တစုန်ဘုရင်သည် အရင်မင်းဆက်ကို ြဖတ်ချပီး
တိုင်းြပည်ကို ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေနသူ ြဖစ်သည် ။ အရင်မင်းဆက်
၏ ချစားေသာ အမတ်များကို ြဖတ်ချပီး အမတ်များ ြပန်လည် ခန်အပ်
ေနချိန်လည်း ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ိုင်ငံအှံက စာေပပညာရှင်များကို
ေခေဆာင်ပီး လိုအပ်ေနေသာ ေနရာများ တွင် အစားထိုး ခန်အပ်ေနခဲ့
သည်

။

တစ်ချိန်တည်းမှာ

ပင်

နယ်စပ်ေဒသများ

တွင်

လည်း

စစ်တပ်များကို ခိုင်မာစွာ စုစည်းပီး လုံြခံစွာ တိုင်းြပည်ကို တည်ေဆာ
က်ေန၏။ ထိုသို တိုင်းြပည်ကို ြပန်လည် တည်ေဆာက်ေနချိန်တွင် အိမ်
နီးချင်း ိုင်ငံများ ှင့် လည်း သင့်ြမတ်ေအာင် သံတမန်များ ေစလတ်ပီး
ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ေန၏။
ထိုသံတမန်အဖွဲကို အမတ်ကီး ရှမ်းဝူကျင်းက ဦးေဆာင်ပီး ေဆာင်
ရွက်ရသည် ။ တစုန်ဘုရင်မှာ ိုင်ငံ၏ အတွင်းအြပင်ကို ြပန်လည် ဖွဲစ
ည်းေနသည် ။ တိုင်းြပည် ငိမ်းချမ်းေရးကို အမတ်ကီး ရှမ်းဝူကျင်းက အ
ဓိက ဦးေဆာင်ေနသလို ိုင်ငံ၏ စစ်တပ်အင်အားကိုလည်း စစ်ေသနာပ
တိချပ်ကီး ချန်ဖုန်းလိ ဦးေဆာင်ေန၏။ ချန်ဖုန်းလိမှာ လည်း တစုန်ဘု
ရင်၏

အားကိုးရတဲ့

အမတ်ကီးှစ်ဦး

အနက်မှ

အမတ်ကီးပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ရှမ်းဝူကျင်းှင့်

တရားေရးရာ

ချန်ဖုန်းလိမှာ အြပင်မှာ လည်း ညီအစ်ကို ှစ်ဦးပမာ တစ်ဦးကိုတစ်
ဦး ိုေသေလးစား၍ တိုင်းြပည်ရဲ တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်
ေနကေသာ သူရဲေကာင်းှစ်ဦးပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ထိုစဉ် သူတို ှစ်ဦးရှိ
ရာသို မိန်းမှစ်ေယာက်နဲ ကေလးသုံးေယာက်မှာ ေပျာ်ရင်စွာ လှမ်းလာ
၏။ ထိုမိန်းမှစ်ေယာက်မှာ ချန်ဖုန်းလိ၏ မိန်းမ ဟန်စုေမှင့် ကးဝမ်
၏ မိန်းမ လံကူးတို ပင် ြဖစ်ေလသည် ။ ကေလးသုံးေယာက်မှာ ှစ်
ေယာက်က ေယာက်ျားေလးြဖစ်၍ ကျန်တစ်ေယာက်မှာ မိန်းကေလးြဖစ်
ေလသည် ။ ေယာက်ျားေလး ှစ်ေယာက်စလုံးမှာ အသက် ဆယ်ှစ်
ေလာက်ပဲ ရှိကပီး ုပ်ရည်ေချာေမာကာ မိန်းကေလးမှာ ရှစ်ှစ်ေလာ
က်ရှိပီး ပါးချိင့်ေလးနဲ ချစ်စရာ ေကာင်းလှေပသည် ။
ေယာက်ျားေလး

ှစ်ေယာက်မှာ တစ်ေယာက်က ရှမ်းဝူကျင်းှင့်

ေရှာင်လုံနီ၏ သား ရှမ်းစုြဖစ်၍ ကျန်တစ်ေယာက်မှာ ချန်ဖုန်းလိှင့် ဟ
န်စုေမ၏ သား ချန်ေဝဖုန်း ြဖစ်ေလသည် ။ မိန်းကေလးမှာ သူေဌးကီး
ကးဝမ်၏ မငီးတဲ့ ချစ်သမီးေလး ကးကးပင်ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ရှ
မ ်းစ ုမ ှာ အေမမရှိေတာ့ပဲ

အေဖနဲ

ေနရသူ

ြဖစ်ေလသည်

။

ရှမ်းစုအေမမှာ ရှမ်းစုကို ေမွးပီးချင်းပင် ဆုံးသွားေလသည် ။ ေယာက်ျား
ေလး ှစ်ေယာက်ထဲမှ တစ်ေယာက်က သူတို ဆီ လှမ်း လာပီး ရှမ်းဝူကျ
င်းအား ကည့်၍
"ေဖေဖ ဦးဦးကးဝမ်နဲ ဘာေတွ ေြပာေနကတာလဲ"ဟု ေမးလိုက်၏
။ ထိုအခါ မိန်းမှစ်ေယာက်ထဲမှ တစ်ေယာက်က
"သား လူကီးေတွ စကားေြပာေနတာ မေှာင့်ယှက်ရဘူး" ဟု လှမ်း
တား လိုက်ေလသည် ။ သိုေပမဲ့ ကးဝမ်က လမ်းအသာလှမ်းြပ၍ က
ေလးအားကည့်ကာ

"ကေလးပဲ သူသိချင်လို ေမးတာေမးပါေစ"ဟု ရယ်ေမာကာ ေြပာ
လိုက်၏။ ထိုအခါ ဟန်စုေမက ရှမ်းစုအား
" သားရှမ်းစု အေဒတို နဲ ေလှသွားစီးရေအာင် " ဟု ေြပာလိုက်သ
ည် ။ သိုေသာ် ရှမ်းစုက
"ဟင့်အင်း သားမလိုက်ေတာ့ဘူး ေဖေဖနဲ ပဲ ေနခဲ့မယ် "ဟု
ြပန်ေြပာလိုက်၏။ ထိုစဉ် ကးကးက
"မလိုက်လည်း ပီးတာပဲ "ဟု ေြပာကာ ချန်ေဝဖုန်းဘက် လှည့်၍
"ေဝဖုန်း နင်လိုက်မှာ လား"ဟု ေမးလိုက်သည် ။ ချန်ေဝဖုန်းက
ကးကးကို တစ်လှည့် ကးဝမ်ကို တစ်လှည့်ကည့်၍
"ဆရာ ကန်ေတာ်လိုက်သွားမယ်"ဟု ေြပာ လိုက်ေလသည် ။
ကးဝမ်က .... "ေအးေအး မင်းညီမကို ကည့်ထိန်းေပးဦး သိပ်အလို
မလိုက်နဲ "
ထိုအခါ လံကူးက သူသမီးလက်ကို ဆွဲ၍ ...
"သမီးက အငယ်မိုလို သူအစ်ကိုှစ်ေယာက် အေပကို ဆိုးေနတာပါ
"ဟု အတွန်တတ် ေြပာလိုက်သည် ။
ေလှစီးရန် ထွက်ခွာသွားကေသာ ဟန်စုေမတို အုပ်စုကို ရှမ်းဝူကျင်း
က တစ်ချက် ကည့်လိုက်ပီး ရှမ်းစုအား...
"သားက ဘာလို လိုက်မသွားတာလဲ "ဟု ေမး လိုက်ေလသည် ။ ထို
အခါ ရှမ်းစုက
"သားက အေဖနဲ ပဲ ေနချင်လို " ဟု ြပန်ေြပာလိုက်သည် ။ ပီး
ဖခင်ြဖစ်သူ၏ ေပါင်ေပထိုင်ကာ

"ေနာက်ပီး အေဖနဲ ေနရတာ ပိုေပျာ်တယ်"ဟု ဆက်ေြပာလိုက်၏။
ထိုစကားကားလင် ရှမ်းဝူကျင်းက ဘာမှ ြပန်မေြပာေတာ့ပဲ ကးဝမ်ကို
"အစ်ကို ချန်ဖုန်းလိလည်း ေနြပည်ေတာ်ကို ဘယ်ချိန်မှ ြပန်ေရာက်
မှာ လဲ မသိဘူး"
ကးဝမ်က "ေနာက်တစ်လေနရင် ေရာက်မယ်လို ေြပာတယ်"ဟု ြပ
န်ဆိုလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် ရှမ်းစုကိုကည့်ကာ ြပံး၍
"သားကေရာ သိုင်းသင်ဖို စိတ်ကူးရှိလားဟု "ေမးလိုက်သည် ။
ရှမ်းစုသည် ငယ်စဉ်ကပင် အေမမရှိေတာ့ပဲ အေဖနဲ သာ ကီးြပင်း
လာခဲ့ရေသာ ကေလးြဖစ်၍ သူအေဖအတိုင်း စာေပေရးရာဘက်၌ သာ
စိတ်ပါဝင်စားေလသည် ။ ထိုြပင် ငယ်စဉ်ကတည်းက စာအုပ်ပုံကား
ကီးြပင်းလာသူြဖစ်ရာ စာေပအရာဘက်တွင် သာ အားသန်သွားေလသ
ည် ။ သိတတ်သည် မှ စ၍ သူအေဖက ေရှးေဟာင်းစာေပ ေခတ်အဆက်
ဆက် သမိုင်းများ ေရှးပညာရှိများ ၏ အဆိုအမိန်များကို သင်ကားေပး
သလို ပန်းချီပညာ ေတးကဗျာ လကာ တူရိယာမျိးစုံကိုလည်း တီးခတ်
တတ်ေအာင် သင်ကားေပးေလသည် ။ ထိုေကာင့် ရှမ်းစုသည် ဆယ်ှစ်
အရွယ် ေလာက်ေလးနဲ ပင် ထိုပညာများကို ထုံးလိုေမ ေရလိုေှာက်ေန
ေလပီ ြဖစ်သည် ။
ထိုေကာင့် ကးဝမ်က သိုင်းသင်ေစချင်သည် ။ ေအာင်ြမင် ေပါက်
ေရာက်ိုင်ေသာ ကေလးဟု လည်း တဖွဖွ ရှမ်းဝူကျင်းကို ေြပာဖူးသည် ။
ကံတုန်းလည်း ရှမ်းစုကို ေသွးတိုးစမ်းသလို ေမးေလ့ရှိသည် ။ ေမးတိုင်း
လည်း ရှမ်းစုဆီမှ တစ်ခုတည်းေသာ အေြဖကိုသာ ကားရေလသည် ။ ရှ
မ်းစု ေြပာသည် မှာ
"သိုင်းပညာဆိုတာက လူအသက်ကို ေသဆုံးေအာင် သတ်ိုင်သလို

လူအသက်ကို ကယ်ိုင်မှန်း သားသိပါတယ်"
ဒါေပမဲ့ စာေပပညာကေတာ့ လူအားလုံးအသက်ကို သတ်ိုင်သလို
လူအားလုံး အသက်ကိုလည်း ကယ်ိုင်တယ်။
"ဒါေကာင့် သားက လူအားလုံးကိုပဲ ကယ်ချင်တယ် တစ်ေယာက်တ
ည်းကို မကယ်ချင်လို မသင်တာ " ဟု ြပန်ေြဖတတ်သည် ။
ယခုလည်း ထိုသိုပင် ရှမ်းစုက ြပန်ေြဖေလရာ ကးဝမ်က သေဘာ
ကျစွာ ရယ်ေမာ၍
"ဟား ဟား ဟား အေဖတူသားပဲကွာ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်
လိုေြပာေြပာ ေြပာမရဘူး" ဟု ေြပာကာ
ရှမ်းဝူကျင်းကို ြပံးကည့်ပီး
"အင်း ဒီအေဖက ပျိးေထာင်ထားမှ ေတာ့ ဒီေလာက်ရှိမှာ ေပါ့"ဟု
ေြပာသည် ။ ရှမ်းဝူကျင်းက ကးဝမ်ကို ကည့်၍
"မဟုတ်ပါဘူး ရှမ်းစု သိုင်းမသင်တာက ငယ်ကတည်းက ကျန်းမာ
ေရး ချချာလွန်းလို ဆိုတာ ကိုကီးကး အသိပဲေလ" ဟု စိတ်မေကာင်း
ဟန်ြဖင့် ေြပာေလသည် ။
မှန်ေပသည် ရှမ်းစုသည် ငယ်စဉ်ကပင် ကျန်းမာေရး ချချာလွန်း
ေသာေကာင့် သမားေတာ်များ စွာနဲ ကုထားရေသာ ကေလးြဖစ်သည် ။
ရှမ်းစု

ေနမေကာင်း

ြဖစ်ပုံမှာ

လည်း

လွန်စွာ

ထူးဆန်းသည်

။

အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ရှမ်းစု၏ ငယ်ထိပ်မှာ ေမွးကတည်းက ထူးဆ
န်းစွာ မခုန်တစ်ချက် ခုန်တစ်ချက် ြဖစ်ေနေသာေကာင့် ပင် ြဖစ်သည် ။
ကျန်းမာေရး ချချာ လွန်းေသာေကာင့် သမားေတာ်များက ကိုယ်ခံအား
ေကာင်းေအာင် အတွင်းအား တစ်မျိးမျိးကို ေလ့ကျင့်ေစသည် ။ ထိုအခါ

မှ ပိုဆိုးေတာ့သည် ရှမ်းစုသည် အတွင်းအားသိုင်း ကျင့်လို မရေချ၊ အတွ
င်းအားသိုင်းကျင့်လင် ေမ့လဲတတ်ေလသည် ။ ထိုအချိန်တွင် ငယ်ထိပ်
က မခုန်ေတာ့ပဲ ရှမ်းစု၏ တစ်ကိုယ်လုံးသည် ပူလိုက် ေအးလိုက်
ြဖစ်သွား၍ ေသွးေကာများကလည်း လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းြပန် စီးဆင်း
ေလသည် ။
ကးဝမ်သည် ဘာမြပန်မေြပာေတာ့ပဲ ေလှစီးေနကေသာ အဖွဲကို
ကည့်၍ ရှမ်းဝူကျင်းအား
"ဝူကျင်း မင်းလည်း မင်းနဲ တူတဲ့ သား ရထားသလို ဖုန်းလိမှာ
လည်း

သူနဲ

တူတဲ့

သားရထားတာပဲကွ"

ဟု

ေြပာ၏။

ထိုအခါ

ရှမ်းဝူကျင်းက
"ကိုကီးကး ေြပာစမ်းပါဦး ဖုန်းလိရဲ သား အေြခအေနေလး" ဟု
စိတ်ဝင်တစား ေမးလိုက်သည် ။ ကးဝန်က သူကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူဟန်ြဖင့်
ြပံးလိုက်ပီး
"ဖုန်းလိက သားေကာင်း ရထားတာပဲ ေဝဖုန်းက တစ်လံြပရင် တစ်
ထွာ ြမင်တဲ့ ေကာင်ပဲ " ဟု ေြပာသည် ။ ထိုသို ေြပာရသည် မှာ လည်း အ
ေကာင်းရှိသည် ။ ချန်ဖုန်းလိသည် သူသား ေဝဖုန်းအား ငယ်စဉ်ကပင်
သူဆီ၌ သိုင်းပညာ လာသင်ခိုင်းထားေလသည် ။ ေဝဖုန်းသည် ယခုအချိ
န်တွင် သိုင်းပညာ အေြခခံေကာင်းစွာ ရေနပီြဖစ်ေလသည် ။
ေနာက်ရက်နည်းငယ်

ကာလင်

သူ၏

လိဝှက်သိုင်းြဖစ်ေသာ

ဝကပါဓားသိုင်းကို သင်ေပးလို ရပီ ြဖစ်သည် ။ ကးဝမ်သည် သူ၏
ဝကပါဓားသိုင်းကို သိုင်းေလာကသားများ ေြပာကသလို ဓားအရိပ်
ေကျးရွာမှ သင်ယူခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ဒါေပမဲ့ အြပည့်အစုံ တတ်ခဲ့သည်
ေတာ့ မဟုတ်ေပ။ ဓားကွက် အနည်းငယ်ေလာက်သာ သင်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်

သည် ။ အြပည့်အစုံေတာ့ မသင်ယူခဲ့ရေပ။ ထိုြပင် ဓားအရိပ်ေကျးရွာသ
ည် အြပင်လူကို သိုင်းသင်ေပးသည့် အေလ့အထမရှိေချ။ ကးဝမ်မှာ ြခွ
င်းချက်အေနနဲ ဓားကွက် အနည်းငယ် သင်ခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သည် ။
သင်ခွင့်ရခဲ့သည် မှာ လည်း ထူးဆန်းေလသည် ။ ကးဝမ်ငယ်စဉ်တု
န်းက သိုင်းသင်ချင်လွန်း၍ ကးဝမ်၏ အေမတို က သိုင်းဆရာကီးများ
ကို အိမ်သို ဖိတ်ေခကာ သင်ခိုင်းခဲ့ေလသည် ။ သိုှင့် အရွယ်ေရာက်လာ
ေသာအခါ မိဘများ ၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာသို သွားေရာက် စစ်ေဆးရ
ေလသည်

။

တစ်ေန

သူမိဘများ

ပိုင်ဆိုင်ရာ

အရက်ချက်ုံတွင်

တန်ဖိုးကီးအရက်များ သိုေလှာင်ုံထဲ၌ အရက်များ ေပျာက်ဆုံးေနသည်
ကို ကား၍ သူခိုးဖမ်းရန် ေရာက်ရှိ လာေလသည် ။ ထိုသို ေစာင့်ဖမ်းရာ
မှ အရက်လာခိုးသည် မှာ သူဖုန်းစားကီး တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနသည် ကို
ေတွခဲ့ရေလသည် ။
ထိုသူဖုန်းစားကီးကို လွယ်လင့်တကူ ဖမ်း၍ ရခဲ့သည် ေတာ့ မဟုတ်
ေပ သူ ခိုးေနကျ ကံ့ေကာ်ဝတ်ဆံ အရက်အိုးထဲတွင် ေမ့ေဆးခတ်၍ ဖမ်း
ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်

။

ထိုအဘိုးကီးမှာ အရက်ကို

မေသာက်ရ

မေနိုင်ေသာေကာင့် သာ ခိုးရတဲ့ အေကာင်းေြပာပီး သူကိုလတ်ေပးဖို
ေတာင်းဆိုေလသည် ။ ထိုအခါ ကးဝမ်သည် သူနဲ သိုင်းပိင်၍ မိမိကိုို
င်လင်

လတ်ေပးမည်ဟု

ေြပာလိုက်သည်

။

သိုင်းပိင်ရာ

တစ်ကွက်တည်းှင့် ပင် ကးဝမ်ံးေလသည် ။ ထိုေကာင့် ကးဝမ်မှာ
သူနဲ ယှဉ်ပိင်ခဲ့သူမှာ ထိပ်တန်းအဆင့် သိုင်းပညာရှင်မှန်းသိပီး အလဲအ
လှယ် တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည် ။ သူအား သိုင်းသင်ေပးမည်ဆိုလင် ေနတိုင်း
ကံ့ေကာ်ဝတ်ဆံ အရက်တစ်အိုး ေပးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းလိုက်ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည် ။ ထိုအခါ ထိုအဘိုးကီးက သူအား ဓားကွက်ခုနစ်ကွက် သင်ေပးခဲ့
သည် ။ ထိုဓားကွက် အနည်းငယ်ကပင် သိုင်းေလာက၌ ကးဝမ်သည်

နာမည်ရလာခဲ့ေလသည် ။ ထိုဓားကွက် ခုနစ်ကွက်ကို သူ တတ်ေြမာက်
ထားေသာ သိုင်းပညာများ နဲ ေပါင်းစပ်ပီး ဝကပါဓားသိုင်းဟု ေခဆိုခဲ့
သည် ။ ဝကပါဓားသိုင်း ခုနစ်ကွက်ထဲ တီထွင်ခဲ့ုံှင့် နာမည်ရလာခဲ့
ေသာ ကးဝမ်ကို သိုင်းေလာကသားတိုင်း ေလးစားခဲ့ရသည် ။ ယခု သူ
ဘဝကို ေြပာင်းလဲေပးခဲ့ေသာ ဝကပါဓားသိုင်းကို ချန်ေဝဖုန်းကို သင်
ေပးဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေလပီ။ ဤသည် ကပင်လင် ချန်ေဝဖုန်းသည် မည်မ
ာဏ်ေကာင်းေကာင်း ေဖာ်ြပေနသလိုပင် ြဖစ်သည် ။ ကးဝမ်သည် သူ
တပည့်အေကာင်း ေြပာရင်းမှ ရှမ်းဝူကျင်းဘက် လှည့်ကာ
"ညီေလး ဒီတစ်ေခါက် သံတမန်ကိစ ခရီးထွက်ရတာ ေနာက်ဆုံးပဲ
မဟုတ်လား"
ဟု ေတွးေတွးဆဆှင့် ေမးေလသည် ။ ရှမ်းဝူကျင်းက ြပံး၍
"ဟုတ်တယ် ကိုကီးကးေရ ဒီတစ်ေခါက်က ေနာက်ဆုံးပဲ"
"ေကာင်းတာေပါ့ကွာ တို ေတွ စည်းစည်းလုံးလုံး ေနလို ရတာေပါ့"
ဟု ကးဝမ်က ေြပာ၏။
ထိုအခါ ရှမ်းဝူကျင်းက ဒီတစ်ေခါက် သံတမန်ကိစက ထူးဆန်းတာ
ေတွ ြဖစ်ခဲ့ရသည် ကို ကးဝမ်အား ေြပာြပေလသည် ။
"ကိုကီးကးကို ကန်ေတာ် ေြပာစရာရှိလို "ဟု စကားခံလိုက်သည် ။
ထိုအခါ ကးဝမ်က ရှမ်းဝူကျင်း၏ တည်ကည် ေလးနက်ေနေသာ မျ
က်ှာကို ကည့်၍ ယခုေြပာမဲ့ကိစက အေရးကီးမှန်း သိ လိုက်ေလသည်
။ ရှမ်ဝူကျင်းက
"ဒီတစ်ေခါက်ထွက်ရတဲ့ သံတမန်ကိစက အလွယ်ဆုံးပဲ ကိုကီးကး
ရဲ တိဗက်ကုန်းြမင့်ကို သွားရတာ ငိမ်းချမ်းေရး ဆိုတာထက် တစုန်ဘုရ

င် နန်းတက်တာလို သွားေြပာရတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ တကယ် ေအးချမ်းသာ
ယာတဲ့ ကုန်းြမင့်ပဲ လားမားေတွ အုပ်ချပ်တဲ့ ေဒသမိုလား မသိဘူး လား
မား ဘုန်းေတာ်ကီးေတွ သီတင်းသုံးတဲ့ ေကျာင်းေဆာင်ကီးက ခမ်းနား
လိုက်တာဗျာ "
ဟု ေြပာရင်း ခဏ နားပီး ေရေွးကမ်း ေသာက် လိုက်ေလသည် ။
ထိုအခါ ရှမ်းစုက
"အေဖ

ေြပာတာထဲမှာ လားမားဘုန်းကီး

ကိစကို

ဒီေလာက်

ထည့်ေြပာေနမှ ေတာ့ အေရးကီးကိစဆိုတာ လားမား ဘုန်းကီးေတွနဲ
ဆိုင်ရမယ်"
ဟု သူအေဖကို ေမာ့ကည့်ပီး ေြပာလိုက်သည် ။ ထိုအခါ ကးဝမ်က
"ဟုတ်လား ညီေလးဝူကျင်းရ "
"ဆိုပါေတာ့ ကိုကီးကးရာ" ဟု သက်ြပင်းေမာကီးချပီး ြပန်ေြပာ
လိုက်သည် ။ ဆက်လက်ပီး ရှမ်းဝူကျင်းက
"ကျပ်တို သံတမန်ေတွ တည်းရတဲ့ ေနရာက ပူတာလဆိုတဲ့ လား
မားဘုန်းေတာ်ကီး ေကျာင်းထဲပဲ၊"ကျပ်တို အဖွဲ တည်းေနတုန်းမှာ ပဲ ြပ
ည်မကီး

ေရှာင်လင်ေကျာင်းက

ကိုယ်ေတာ်ဆိုပီး

ဘုန်းကီးတစ်ပါးလည်း ေရာက်လာတယ်၊ မကာပါဘူး ကျပ်တို အဖွဲလ
ည်း ကိစပီးလို ြပန်မယ်လည်း လုပ်ေရာ ဘုန်းကီးေကျာင်း တစ်ေကျာင်း
လုံးက လားမားေတွ တုန်းုန်း ြဖစ်ေနတာေပါ့ "
ဟု ေြပာပီး ေမာသွားဟန်ြဖင့် ခဏရပ်လိုက်သည် ။ ပီး ... အြပင်ဘ
က် ကန်ေရြပင်၏ အလှကို ခံစားရင်း စကားဆက် ေြပာလိုက်၏။
"ကျပ်က ဘာြဖစ်တာလဲ ဆိုပီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက ေကျာင်းတာဝန်ခံ

လားမားဘုန်းကီးဆီမှာ ေမးကည့်တယ်"
သူြပန်ေြပာတာက သူတို လားမားဘုန်းကီးေကျာင်းရဲ ပစည်းေပျာ
က်လို တဲ့ ၊ ပစည်းဆိုေတာ့ ကျပ်လည်း ဘာမှ မေမးေတာ့ပဲနဲ ြပန်လာခဲ့
တယ်၊ ဒီလိုနဲ ေနတစ်ဝက်လည်း ခရီးဆက်ပီးေရာ ေနာက်မှာ လားမား
ဘုန်းကီးေတွ လိုက်လာတယ် ပီးေတာ့ ြပည်မကလာတဲ့ ဘုန်းေတာ်ကီး
ရီကို ေတွမိလားလို ေမးတယ်၊ ဒါနဲ ကျပ်လည်း မေတွမိပါဘူးလို
ြပန်ေြဖလိုက်တယ် ေြဖလည်း ပီးေရာ သူတို အဖွဲ ြပန်ထွက်သွားတယ်
ကိုကီးကးရဲ "
ဟု ေြပာပီး ကးဝမ်ကို ကည့်ကာ
"ကျပ်ဆက်မေြပာခင် ကိုကီးကးကို ေမးချင်တာေလးရှိလို "
"ေမးေလ ညီေလးဝူကျင်း ဘာေမးမှာ လဲ"
"ဒီလိုပါ အစ်ကိုက သိုင်းေလာကနဲ ရင်းှီးတယ်ဆိုေတာ့ သူခိုးကီး
ေလွဖုန်း ဆိုတာကို သိလားလို ပါ"ဟု ရှမ်းဝူကျင်းက ေမးလိုက်သည် ။
ထိုအခါ ကးဝမ်က
"ေလွဖုန်းမှန်ရင်ေတာ့ မသိပဲေနမလား ဝူကျင်းရာ လူထူးဆန်း တစ်
ေယာက်ေပါ့ သူခိုးေတာ့သူခိုးပဲ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ ထူးဆန်းတဲ့ သူခိုး သူ
ကိုယ်တိုင်ကေတာ့ ဘယ်ပစည်းကိုမှ လိုချင်တပ်မက်စိတ် မရှိဘူး ဒါေပ
မဲ့ သိုင်းေလာက ဘယ်သူဆီမှာ လုံြခံစွာ သိမ်းထားတဲ့ ပစည်းရှိတယ်ဆို
ရင် သူက ခိုးေတာ့တာပဲ ပီးရင်လည်း ပိုင်ရှင်ကို ြပန်ေပးတယ် သူလိုချင်
တာ သူအေနနဲ ခိုးလို မရတဲ့ အရာ မရှိဘူးဆိုတာပဲ"
ဟု ရယ်ေမာကာ ေြပာေလသည် ။ ရှမ်းဝူကျင်းက အေလာတကီးြဖ
င့်

"ခိုးတိုင်းေရာ ရဖူးလား"
ဟု ေမးလိုက်သည် ။ ကးဝမ်က ေခါင်းညိတ်၍
"ေမးစရာရှားလို ဝူကျင်းရာ ေလွဖုန်း ခိုးလို မရတဲ့ ေနရာ မရှိဘူးလို
ေတာင် သိုင်းေလာကသားေတွက သတ်မှတ်ခဲ့ရတဲ့ အထိေအာင်ပဲ၊ ဒါေပ
မဲ့ သူေနာက်ဆုံးခိုးတဲ့ အရာကိုေတာ့ ရမသွားဘူးလို ေြပာကတာပဲ၊ ပီး
ေတာ့ သူလည်း သိုင်းေလာကကေန ေပျာက်သွားတယ်" ဟု ကးဝမ်က
ေြပာေလသည် ။ ထိုအခါ ရှမ်းဝူကျင်းက
"သူ

ေနာက်ဆုံးခိုးတဲ့

ပစည်းဆိုတာ

ေရှာင်လင်ေကျာင်းရဲ

ပတ်လည်ြမှင်း အတွင်းအား သိုင်းကျမ်းကိုလား"
ဟု ေမးလိုက်သည် ။ ကးဝမ်က အံ့သဟန်ှင့် ရှမ်းဝူကျင်းကို ကည့်
၍
"ဟုတ်တယ် ပတ်လည်ြမှင်း သိုင်းကျမ်းဆိုတာ ေရှာင်လင်ေကျာင်း
ရဲ အဖိုးတန် သိုင်းကျမ်းပဲ ဒါေပမဲ့ ဘယ်သူမှ ကျင့်လို မရဘူး ကျင့်ိုင်တဲ့
သူလည်း ေခတ်အဆက်ဆက် တစ်ေယာက်မှ မရှိခဲ့ဘူး၊ ေရှာင်လင်ေကျာ
င်းကေတာ့ ဒီသိုင်းကျမ်းကို သီးြခား ေကျာင်းေဆာင်နဲ ထားပီးေတာ့ကို
ေစာင့်ေရှာက်ထားတာ၊ တကယ် အဖိုးတန် သိုင်းကျမ်းမိုလို ေရာေပါ့၊ အဲ
ဒါကပဲ ေလွဖုန်းအတွက် ေနာက်ဆုံးခိုးဖို ပစည်း ြဖစ်လာတယ်၊ သိုင်း
ေလာကသားေတွ ေြမာက်ေပးေတာ့ ေလွဖုန်းလည်း ေရှာင်လင်ေကျာင်း
က ပတ်လည်ြမှင်း သိုင်းကျမ်းကို သွားခိုးေတာ့တယ်" ဟု ေြပာလိုက်
၏။ ရှမ်းဝူကျင်းက ရှမ်းစုကို တစ်ဖက်ေပါင်ေပကို ြပန်ေြပာင်းပီး ကး
ဝမ်အား
"ရသွားလား အဲဒီသိုင်းကျမ်းကိ"ု

"ရမရေတာ့ မသိဘူး ဒါေပမဲ့ ဝင်ခိုးတာေတာ့ အမှန်ပဲ ဘာေကာင့်
လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအချိန်မှာ ငါေရာရှိလို ပဲ"
"ဟင် ကိုကီးကးလည်း ရှိတယ် ဟုတ်လား"
"ဟုတ်တယ် သူခိုးတဲ့ အချိန်က ေရှာင်လင်ေကျာင်းထိုင် ှစ်၁၀ဝြပ
ည့် ေမွးေနကျင်းပေနတဲ့ အချိန်ကီး သိုင်းေလာကဂိုဏ်းချပ်ေတွ အကုန်
စုေဝးေနတဲ့ ချိန် ဝင်ခိုးသွားတာ၊ ဒါေပမဲ့ သိုင်းကျမ်းရလား မရလား
ေတာ့ မသိဘူး သိုင်းကျမ်းခိုးခံရတယ်လည်း ကားေရာ လူအုပ်ကီးထဲ
ေရာက်ေနတဲ့ သူကို ေရှာင်လင်ေကျာင်းထိုင် ကိုယ်တိုင် ဖမ်းပီး ေမးမလို
လုပ်ေတာ့တာပဲ ဒါေပမဲ့ သူက အဖမ်းမခံပဲ ေရှာင်လင် ဝူတန် ခွန်လွန် ဂို
ဏ်းချပ်ကီး သုံးေယာက်ကားကကို လွတ်ေအာင်ကို ေြပးသွားတယ်၊ ငါ့
တစ်သက်ေတာ့ ဒီေလာက် အံ့သဖွယ်ေကာင်းတဲ့ ကိုယ်ေဖာ့ပညာ ရှိမယ်
လို ေတာင် မထင်မိဘူး၊ ငါမှ မဟုတ်ဘူး ဂိုဏ်းချပ်ကီး သုံးေယာက်စ
လုံး ကိုယ်တိုင်ကေတာင် ချီးကျးရတဲ့ အထိပ"ဲ
ဟု ကးဝမ်က ေြပာသည် ။ ထိုအခါ ရှမ်းဝူကျင်းက
"ေလွဖုန်းက သူတို လက်ထဲကသာ လွတ်တာ လားမား ဘုန်းကီး
ေတွ လက်ထဲကေတာ့ ေသေြပးရှင်ေြပး ေြပးခဲ့ရတယ်" ဟု ေြပာလိုက်သ
ည် ။ ကးဝမ်က ရှမ်းဝူကျင်းကို ကည့်၍ နားမလည်ဟန်ြဖင့်
"ညီေလး ေြပာတာ အစ်ကိုမရှင်းဘူး"
"ကျပ် ခုနကေြပာတဲ့ တိဗက်မှာ ေတွခဲ့တဲ့ ဘုန်းေတာ်ကီးရီဆိုတာ
ေလွဖုန်းေပါ့"
"ဒါဆို လားမားဘုန်းကီးေတွ ပစည်းေပျာက်တာ ဆိုတာ သူလက်ချ
က်ေပါ့"

"အစစ်ေပါ့ ဒါေပမဲ့ ကျပ်နဲ ေတွတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ေငွေငွပဲ ကျန်
ေတာ့တယ်၊ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ေသွးေတွ ြပည့်ှက်ေနတာပဲ မေသခင်
ေတာ့ ေြပာသွားတယ် သူဟာ သူခိုးကီးေလွဖုန်း ဆိုတဲ့ အေကာင်း အခု
လည်း လားမား ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းက သိုင်းကျမ်းကို ခိုးလာတဲ့
အေကာင်း ပီးေတာ့ ဒီသတင်းကို သိုင်းေလာကကို ေြပာဖို အကူအညီ
ေတာင်းခဲ့တယ် ကျပ်ကိုလည်း သိုင်းကျမ်းစာအုပ် သုံးအုပ် ေပးခဲ့တယ်
ေရှာင်လင်ေကျာင်းနဲ ပူတာလေကျာင်းက ခိုးခဲ့တဲ့ သိုင်းကျမ်းကိုေတာ့ ြပ
န်ေပးဖို အကူအညီ ေတာင်းသွားခဲ့တယ် ေကျးဇူးဆပ်တဲ့ အေနနဲ သူရဲ
ကိုယ်ပိုင်သိုင်းကျမ်းကိုလည်း ေပးခဲ့တယ်" ဟု ရှမ်းဝူကျင်းက ေြပာလိုက်
၏။ ထိုအခါ ကးဝမ်က ဝမ်းသာအားရ အသံြဖင့်
"ညီေလးဝူကျင်း ဘာစာအုပ်ေတွလ"ဲ
ဟု ေမးလိုက်သည် ။ ရှမ်းဝူကျင်း၏ ေပါင်ေပတွင် ထိုင်ေနေသာ
ရှမ်းစု၏ ဘကီးကးကို ကည့်၍ စိတ်ထဲတွင်
"အင်း ဘကီးကး မျက်လုံးေတွက အေရာင်တလက်လက် ထလာ
သလိုပဲ၊ ငါဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ေတွထဲမှာ ေတာ့ ဒီလိုမျက်လုံးမျိးက ေကာ
က်ဖို ေကာင်းတယ်လို ေရးထားဖူးတယ်၊ အို ငါ့စိတ်ထဲ ထင်ေနလို ေနမှာ
ပါ ဘကီးကးက အဲဒီလိုလူစားမျိး မဟုတ်ပါဘူး" ဟု ေတွးလိုက်သည်
။ ရှမ်းဝူကျင်းကေတာ့ သတိမထားမိေပ။ ရှမ်းဝူကျင်းက
"သိုင်းကျမ်းေတွပဲ ကိုကီးကးရဲ ဒါေပမဲ့ ှစ်အုပ်က အင်မတန် ေရှး
ကျတဲ့ ေရှးေဟာင်း တုတ်ပါဠိဘာသာနဲ ေရးထားတာ၊ ကျန်တစ်အုပ်က
ေတာ့ ေလွဖုန်းရဲ တစ်ကွက်လိေြခလှမ်း ကိုယ်ေဖာ့ပညာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်
ပဲ"
ဟု ေြပာပီး ရှမ်းစုဘက်လှည့်ကာ

"သားေရာ အဲဒီပါဠိကိုဖတ်တတ်လား "
ဟု ေမးလိုက်၏။ ရှမ်းစုက သူအား ပညာစမ်းတာပဲဟု ထင်ကာ
"ဖတ်တတ်တာေပါ့ ေဖေဖရာ"
ဟု ြပန်ေြဖလိုက်သည် ။ ထိုအခါ ကးဝမ်က ရှမ်းဝူကျင်းအား ကည့်
၍
"ညီေလးဝူကျင်း ညီေလး စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် အစ်ကိုကို အဲဒီသိုင်း
ကျမ်းေတွကို ခဏကည့်လို ရမလား"
ဟု ေမး လိုက်ေလ၏။ ရှမ်းဝူကျင်းက ြပန်ြပာမလို လုပ်ေနတုန်း ေလှ
စီးပီး ြပန်လာတဲ့ ကးကးက
"ေဖကီး သမီးဗိုက်ဆာတယ် "
ဟု ေြပာရင်း ေြပးလာသြဖင့် စကား အဆက်ြပတ် သွားေလသည် ။
ကးဝမ်က
သမီး၏ ဆဆိုလင် မြငင်းဆန်ိုင်ြခင်း မရှိရာ
"သမီးေလး ဗိုက်ဆာရင် ေမေမတို နဲ သွားစားေလ"
ဟု ေြပာကာ လံကူးကို ကည့်၍
"သမီးနဲ အတူ စားရေအာင် ေဝဖုန်းနဲ ရှမ်းစုကိုေရာ ေခသွားေပါ့"
ဟု ေြပာလိုက်သည် ။ ထိုအခါ ရှမ်းဝူကျင်းက
"ကိုကီးကးတို မိသားစုနဲ ေဝဖုန်းတို သားအမိကိုသာ ေခပီး စား
လိုက်ပါေတာ့၊ အိမ်မှာ သားကိက်တဲ့ ေပါက်စီလုပ်ထားလို " ဟု ေြပာ
ကာ ရှမ်းစုကို ေပွလိုက်ပီး ြပန်ဖို ဟန်ြပင်လိုက်သည် ။ ကးဝမ်မှာ အချိ
န် ရှိပါေသးတယ်ေလဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်တင်းကာ ရှမ်းဝူကျင်းတို

သားအဖကို ှတ်ဆက်ပီး ချန်ဟိုင်းမိေတာ်ရှိ အေကာင်းဆုံး စားေတာ်
ဆက်တို ချီတက် သွားကေလသည် ။

