CHAPTER (271)
အရှင်၏ သခင်ကီး

ရစ် ...
ယဲ့မုန်ထန်ှင့် အြခား သစာေဖာက်ယဲ့များ ၏ မျက်ှာကို ေသွးများ
ဖိတ်စင် လာပီးေနာက် သူတို ေကာက်လန်ကာ အလွန်အမင်း တုန်လပ်
လာသည် ။
ေသကုန်ပီ။
ဒာရီအဆင့် လူအိုကီးေတွ အားလုံး အသတ်ခံလိုက်ရပီး ကိုယ်လ
က်အဂါ မစုံလင်ေသာ အေလာင်းများက ကမ်းြပင်အှံ ြပန်ကျဲေနသည်
။
ေလထုထဲမှ ေသွးြမများ ှင့် ေသွးနံများကို ရှမိပီးေနာက် ယဲ့မုန်ထ
န်ှင့် သစာေဖာက်ယဲ့များ သည် ထမင်းေပါင်းအိုးထဲမှ ပွက်ပွက်ထေန
ေသာ ဆန်များကဲ့သို တုန်ယင်လာကသည် ။
အေမှာင်ဂိုဏ်းချပ်က ယဲ့ဖန်အတွက် သူ၏ လက်ေအာက်ငယ်သား
များကို သတ်ြဖတ်ြခင်းက သူတို ထင်ထားသည် ထက်ကို လွန်ေနေလသ
ည် ။
ယဲ့မုန်ထန် ကက်သီး တြဖန်းြဖန်းထကာ ယဲ့ဖန်ထံသို ေခွးတစ်ေကာ

င်ကဲ့သို တွား၍ သွားေလသည် ။
ယဲ့ဖန်ေြခဖမိုးေရှ၌

ဝပ်တွားေနရင်း

သူက

ေကာက်စိတ်ြဖင့်

ေတာင်းပန် ေလေတာ့သည် ။
"ယဲ့ … ယဲ့ဖန်၊ ငါမှားသွားပါတယ်။ ငါ တကယ် စိတ်ရင်းနဲ ေနာင်တ
ရမိပါတယ်။ ငါ့ကို အကျိးအြမတ်နဲ ေကာက်စိတ်က တိုက်စားသွားလို
ပါ။ ငါ ဒီေလာက် သစာေဖာက်တဲ့ အလုပ်မျိး ဘယ်လုပ်ိုင်ပါ့မလဲ"
"မင်းနဲ ငါနဲ က မျိးဆက် တစ်ခုတည်းက ဆင်းသက်လာတာကို
ေထာက်ပီးေတာ့ ေကျးဇူးြပပီး ငါ့ကို ခွင့်လတ်ေပးပါ။ ငါ မင်းရဲ
ေကျးကန်အြဖစ် ခစားချင်စိတ် ရှိပါတယ်ကွာ"
ယဲ့မုန်ထန်သည် ယဲ့ဖန်ေရှ မျက်ှာလုပ်ကာ ေြပာဆိုေနသည် ။ သူ
ေကာက်လို ေနသည် ။ သူတစ်ဘဝလုံး သည် ေလာက် မေကာက်လန်ခဲ့
ရဖူးပါ။
အကယ်၍ သူသာ ယဲ့ကလန်ကို သစာမေဖာက်ခဲ့ဘဲ ယဲ့ဖန်ကိုသာ အ
ခိုင်အမာ ေထာက်ခံခဲ့လင် သူသည် ယဲ့ံးှင့် အြခားယဲ့ကလန်သားများ
ှင့်အတူ ယဲ့ဖန်၏ အယုံကည်ရဆုံးလူ ြဖစ် လာေလာက်သည် ။ အ
ေမှာင်ဂိုဏ်းချပ်ေတာင်မှ သူကို တေလးတစားှင့် ဆက်ဆံရမည် ြဖစ်သ
ည် ။
သိုေသာ်လည်း ယခုအခါတွင် ေနာက်ကျသွားေချပီ။ သူ၏ အသက်
ကို ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် ရသေလာက် ဆွဲဆန်ချင်ေသးသည် ။ သူ မေသ
ချင်ေသးပါ။
အြခား သစာေဖာက်ယဲ့ များ သည် လည်း ဒူးေထာက် ဝပ်တွား၍ ယဲ့
ဖန်အား သနားစဖွယ် ေတာင်းပန်တိုးလိး ကေလသည် ။

ဤြမင်ကွင်းကို

ကည့်ပီး

ယဲ့ံးှင့်

အြခားယဲ့ကလန်သားများ

အလွန် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ြဖစ်သွားကသည် ။ အကယ်၍ သူတို သာ
ယဲ့မုန်ထန်ှင့် အြခား ယဲ့အင်အားစုများကဲ့သို ေသရမည်ကို ေကာက်လ
န်ပီး ယဲ့ဖန်အေပ အထင်ေသးခဲ့ပါက သူတို သည် လည်း ယဲ့မုန်ထန်ှင့်
အြဖစ်တူ သွားရေပလိမ့်မည်။
ထိုေကာင့် ယဲ့ံး၊ ယဲ့ရီယွင်ှင့် အြခားယဲ့ကလန်သားများက အလွန်
ေလးစား ကည်ညိဟန်ြဖင့် ဝိုင်းကည့်မိကသည် ။
ထိုအချိန်တွင် ယဲ့ဖန်သည် အလွန် ဆန်းကယ်လှသည် ဟု သူတို ခံ
စားမိကသည် ။ သိုေသာ် ပို၍ လွန်ကဲေသာ ထိတ်လန်မမျိးက သူတို ကို
ေစာင့်ကိေနသည် ကို သူတို မသိခဲ့ကပါ။
ယဲ့ဖန်သည် အရာအားလုံးကို လုပ်ိုင်စွမ်း ရှိသည် ဟု ထင်ရသည် ။
ထိုစဉ် ဂတ်ခနဲ အသံှင့်အတူ ယဲ့မုန်ထန် ုတ်ခနဲ နာကျင်စွာ ေအာ်ဟစ်
လိုက်မိသည် ။
"အား … အား … အား"
ထိုေနာက် ယဲ့မုန်ထန်၏ နဖူးအလယ်တည့်တည့်၌ ေသွးစွန်းေန
ေသာ အေပါက်ရာတစ်ခု ေပလာသည် ။ သူ၏ မူလ သလင်းေကျာက်
အား ယဲ့ဖန်က ဆွဲထုတ်သွားြခင်း ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ် ယခုမှ အစပင် ရှိေသးသည် ။ ဂျိးဂျိးဂတ်ဂတ် အသံများ တို
က်ခိုက်ေရး ကလပ်အှံ ပဲ့တင် ထွက် လာပီးေနာက် ယဲ့အင်အားစု၏ မူ
လ သလင်းေကျာက်များ တစ်ခုပီး တစ်ခု ဆွဲထုတ် ခံလိုက်ရသည် ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် ယဲ့အင်အားစုများ အလွန် စူးရှစွာ ေအာ်ဟစ်
ေနကသည် ။ ယဲ့မုန်ထန်ှင့် အြခား ယဲ့အင်အားစုများ ၏ မျက်ှာများ

ြပာှမ်းသွားကသည် ။
သူတို ၏ မူလ သလင်းေကျာက်များ ဆွဲထုတ်ခံရပီးေနာက် သူတို ၏
ကျင့်ကံြခင်း အေြခခံ အဆင့်သည် လည်း ပျက်စီးသွားပီ ြဖစ်သည် ။ ယ
ခုချိန်မှ စပီး သူတို အားလုံး သာမန်လူများ ြဖစ်သွားကသည် ။
သူတို အားလုံး သိုင်းပညာရှင်များ မဟုတ်ကေတာ့ေပ။ သိုေသာ် သူ
တို ေစာဒက မတက်ရဲကပါ။ ထိုအစား သူတို အသက်ကို ချမ်းသာေပး
တာကိုပင် ေကျးဇူးတင်ေနပီ ြဖစ်ပီး ယဲ့ဖန်အား မျက်ှာလုပ်၍ ေြပာဆို
လိုက်သည် ။
"ကျပ်တို ကို အသက်ရှင်ခွင့် ေပးတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊
မစတာယဲ"့
သိုေသာ် ယဲ့ဖန် ထပ်ေြပာလာသည့် စကားက သူတို ကို ေသမတတ်
လန်သွားေစရသည် ။
"မင်းတို ကို မသတ်ဘူးလို ငါ ေြပာမိလို လား"
*ဘ *
ယဲ့ဖန်စကားေကာင့် ယဲ့မုန်ထန်ှင့် အြခားယဲ့အင်အားစုများ ၏
မျက်ှာများ ချက်ချင်း ြပာှမ်း သွားကသည် ။
ယဲ့ဖန်က သူတို ၏ မူလ သလင်းေကျာက်များကို ထုတ်ယူပီးသွားပီ
ြဖစ်ေသာ်လည်း သူက သူတို ကို လတ်ေပးလိုက်ချင်စိတ် မရှိေသးေချ။
"ခင်ဗျားက ခင်ဗျားရဲ ဘိုးေဘးေတွကို သစာေဖာက်ခဲ့ပီးေတာ့ ကိုယ့်
ကလန်သားေတွကို သတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားက ဝက်နဲ ှိင်းဖို ေတာင်
မတန်ဘူး"

"ခင်ဗျား တစ်ချက်တည်းနဲ အသတ်ခံရင်ေတာင် ကံေကာင်းတယ်
မှတ်ပါ"
ယဲ့ဖန်က တင်းမာ၍ ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ မျက်လုံးများ
ြဖင့် ကျိန်းေမာင်းလိုက်ပီး ယဲ့ံးှင့် အြခား ယဲ့ကလန်သားများကို လှမ်း
ေြပာလိုက်သည် ။
"သူတို ရဲ အေရြပားေတွကို တစ်ခုချင်းစီ ခွာချလိုက်။ သူတို ရဲ ေသွး
ေတွကို နည်းနည်းချင်းစီ ဆုံးံးခိုင်းလိုက်"
"အဆုံးမသတ်ိုင်တဲ့ မုန်းတီးမနဲ ေအာ်ဟစ်သံေတွနဲ အတူ သူတို ရဲ
အြပစ်ေတွကို ေပးဆပ်ခိုင်းလိုက်"
ရက်စက်လှသည် ။ ေသွးဆာလွန်းလှ၏။
ယဲ့ဖန်၏ စကားကို သူတို ကားသည် ှင့် ယဲ့ံးှင့် အြခား ယဲ့ကလန်
သားများ အလွန် စိတ်လပ်ရှား သွားကသည် ။
မုန်းသည် ။ သူတို ယဲ့မုန်ထန်ကို အလွန် မုန်းတီးကသည် ။ ယဲ့ဖန်
ေကာင့်သာ မဟုတ်လျင် သူတို ေခါင်းြဖတ် အသတ်ခံရသည် မှာ ကာ
ေနေလာက်ပီ ြဖစ်သည် ။ သူတို ယဲ့မုန်ထန်အေပ လုံးဝ သနားကင်နာ
မ မြပချင်ပါ။
"ေခွးအိုကီး၊ ခင်ဗျား တစ်ေန နိမ့်ကျတဲ့ ေနရာကို ေရာက်မယ်ဆိုတာ
မထင်ထားဘူး မဟုတ်လား"
ယဲ့ရီယွင်က ေရှသို တစ်လှမ်းထိုး လာပီး ဓားေမာ့တစ်ေချာင်းကို
ေကာက်ယူကာ ုတ်တရက် ေဝှယမ်းလိုက်သည် ။
ဝှစ် ...

ယဲ့မုန်ထန်၏ လက်ေမာင်းတစ်ဘက် ြပတ်ကျသွားသည် ။ သိုေသာ်
ဒါက စတင်ခါစသာ ရှိေသးသည် ။
ယဲ့ရီယွင်၏ တိုက်ခိုက်မ အပီးတွင် ေသွးများ ှင့် လက်ေမာင်း တစ်
ဖက်က ေလထဲသို ေြမာက်တက်လာသည် ။
ယဲ့မုန်ထန်၏ အိပ်မက်ဆိုးက ယခုမှ စတင်လာသည် ။ တစ်ခါမကာ
ေသာ် ယဲ့လန်၊ ယဲ့ရီယွင်ှင့် အြခား ယဲ့ကလန်သားများက သစာေဖာက်
ယဲ့ အင်အားစုများ ထံသို အူးအမူး ေြပးဝင်သွားကာ သူတို ကို တစ်စစီ
ြဖစ်ေအာင် ခုတ်ပိုင်း ေလေတာ့သည် ။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် တိုက်ခိုက်ေရး ကလပ်တစ်ခုလုံး ေအာ်ဟစ်သံ
များ ှင့် ြပည့်ှက်လာရသည် ။

***

ယန်ကျင့်မိရှိ ကျိအိမ်ေတာ်၏ ြခံအြပင်၌ လူငယ်တစ်ေယာက်က
တံြမက်စည်း လှည်းလို ေနသည် ။ ထိုလူငယ်ေလးကို ကည့်ရသည် မှ
သာမန် မဟုတ်သလိုပင်၊ ထူးဆန်းသည် က သူ၏ နဖူးအလယ်တည့်တ
ည့်၌ ေသွးစွန်းေနေသာ အေပါက်ရာတစ်ခု ရှိေနသည် ။
ထိုအေပါက်သည် အနာေဖးတက်ေနပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း သူ၏ စိတ်ဒ
ဏ်ရာကေတာ့ ေပျာက်ကင်းရန် ခဲယဉ်းလှေပသည် ။ ထိုအချိန်တွင် သူ
က အလွန် မုန်းတီးဟန်ြဖင့် အြပစ်တင် ေြပာဆိုေနသည် ။
"ဒါေတွအားလုံးက အဲဒီငနာေလးရဲ အမှားေတွပဲ။ သူေကာင့်သာ မ
ဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ငါ ေတာက်တိုမယ်ရ လုပ်ရတဲ့ သူ ြဖစ်မဲ့အစား အခုထိ

အေမှာင်ဂိုဏ်းရဲ အဖွဲဝင် ြဖစ်ေနဦးမှာ "
ထိုလူငယ်ေလးကား ရင်းလုံပင်။
သူသည် ယဲ့ဖန်အား အေမှာင်ဂိုဏ်းှင့် ပူးေပါင်းရန် ဖိတ်ေခဖို အလို
ငှာ ကျန်းရှီမိသို သွားခဲ့သည် ။ သူက အလွန် ေမာက်မာလှပီး ညအဖွဲ
၏ အရှင်သခင် သုံးေယာက်ကို ေစာ်ကားခဲ့သည် ။
အကျိးဆက်အေနှင့် သူ၏ မူလသလင်းေကျာက်အား ယဲ့ဖန်က ဆွဲ
ထုတ်ခဲ့သည် ။
ထိုေနာက်တွင် သူသည် အေမှာင်ဂိုဏ်းထဲမှ ထွက်ခဲ့ရေသာ်လည်း
သာမန်လူအြဖစ် ေနထိုင်ရန် စိတ်မေလာ့လိုက်ိုင်ေသးပါ၊ ထိုေကာင့်
သူသည် ကျိကလန်၏ အေစခံအြဖစ် ခစားခဲ့သည် ။
"အစ်ကိုကီး အကီးအကဲ ကျိဟမ့်ရှန်က တာဝန်ပီးသွားပီလား ဆို
တာ ငါ သိချင်လိုက်တာ၊ သူ အဲဒီငနာေလးကို တစ်စစီြဖစ်ေအာင် လုပ်ရ
င် ပိုေကာင်းမှာ ပဲ"
ရင်းလုံသည် အလွန် နာကည်းဟန်ြဖင့် ေရရွတ်ေနသည် ။ ခဏအ
ကာတွင် သူ ေြခသံတစ်သံကို ကားလိုက်ရပီး လက်ေမာင်း တစ်ဖက်
သာ ရှိေသာ အဘိုးအိုတစ်ေယာက် ေပျာ်ရင်စွာ ေြပးလာသည် ကို သူ ြမင်
လိုက်ရသည် ။
"ဆရာ"
ရင်းလုံ မှ င်တက်သွားပီးမှ ေမးလိုက်သည် ။
"ဆရာ … ဆရာဘာလို ဒီကို ေရာက်လာတာလဲ"
ထိုအဘိုးအိုသည် ရင်းလုံ၏ ဆရာြဖစ်သူ နန်ရှန် အကီးအကဲပင်။

"လုံ ... သတင်းေကာင်းကွ၊ ငါတို အရှင် ေပ လာပီ"
နန်ရှန်အကီးအကဲက အလွန် စိတ်လပ်ရှားေနေသာ မျက်ှာြဖင့်
ေြပာလာသည် ။ သူစကားေကာင့် ရင်းလုံ မှ င်တက်သွားပီးမှ ြပန်ေမး
လိုက်သည် ။
"အရှင်က ငါးှစ်လုံး တံခါးပိတ် ကျင့်ကံေနတာမလား၊ သူ ဘာ
ေကာင့် ထွက်လာရတာလဲ"
"ဟဟ … ဟိုငနာေကာင်ေကာင့်ေပါ့ကွာ"
နန်ရှန်အကီးအကဲက အလွန် သေရာ်ေနေသာ အြပံးှင့် ြပန်ေြပာလို
က်သည် ။
"အရှင်က အဲဒီငနာေလး သခင်ေလးကို သတ်လိုက်တယ် ဆိုတာကို
သိသွားတယ်ေလ အဲဒါေကာင့် သူက မဟာအကီးအကဲ ေလးေယာက်နဲ
ြပန်လာတာ။ သူတို တိုက်ခိုက်ေရး ကလပ်ကို သွားေနကပီေလ"
"ဘယ်လ"ို
သူစကားေကာင့် ရင်းလုံ တက်ကွလာသည် ။
*သ သ တ မ လ *
*အဒ က ငစတ န ကဆ တ

သ တ မ ပလ *

ထိုအချိန်တွင် ရင်းလုံ အေပျာ်လွန်ကာ ငိုမိမလို ြဖစ်ေနသည် ။
သိုေသာ် ထိုစဉ် ကျိကလန်၏ ဘာထိန်းြဖစ်သူ မာစတာကျိသည် ကျိ
အိမ်ေတာ်ေပါက်ဝမှ ခပ်သွက်သွက် ထွက်လာသည် ။
ရင်းလုံှင့် နန်ရှန်အကီးအကဲတို ကို သူ ြမင်သွားေသာအခါ တစ်ခ
ဏမ ေကာင်ေနပီးမှ ေမးလိုက်သည် ။

"အာ … မင်းတို ဘာေတွ ေကာင်ကည့်ေနကတာလဲ။ ြမန်ြမန် လာ
စမ်းပါ၊ ငါ့ကို ကူပီး ြပင်ဆင်ေပးဦး"
သူစကားေကာင့် ရင်းလုံှင့် သူဆရာတို ေကာင်အသွားကာ ြပန်
ေမးလိုက်သည် ။
"ဘာထိန်းကျိ၊ ဘာလို ကျပ်တို က ြပင်ဆင်ရမှာ လဲ"
ထိုစဉ် ကျိအိမ်ေတာ်မှ လူတိုင်း ေပျာ်စရာကိစ တစ်ခုခု ြဖစ်ေပလာ
ေတာ့မည့်ဟန်ြဖင့် ဖဲကိးများ ှင့် မီးအိမ်များကို ချိတ်ဆွဲရင်း အလုပ်များ
ေနကသည် ကို သတိထားလိုက်မိသည် ။
"မင်းတို

မသိဘူးလား။

အရှင်ရဲ

သခင်ကီးက

ယန်ကျင့်မိကို

ေရာက်လာတယ်ေလ။ သူက ကျိကလန်ကို လာေနပီ"
*ဘ *
ဘာထိန်း၏ စကားေကာင့် ရင်းလုံှင့် သူဆရာတို မှ င်တက်သွား
သည် ။
*အရငရ သခင က *
*သက က ကလနရ

ခ င ဆ င မဟတဘ လ *

*ဒ မ ဖစ ငဘ လ*
ှစ်ေထာင်ှင့်ချီ၍ တည်ရှိခဲ့ေသာ ကျိကလန်ှင့် အေမှာင်ဂိုဏ်းက
အရှင်ြဖစ်သူ၏ သခင်ကီးြဖစ်ိုင်သည့် ပုဂိလ်ကီး ရှိေနလိမ့်မည်ဟု သူ
တို ထင်မှတ်မထားခဲ့မိပါ။
အံ့ဩစရာ ေကာင်းလှပါဘိ။
သိုေသာ် ဘာထိန်းကျိက ခပ်ေဝးေဝးမှ ပုံရိပ်တစ်ခုကို သတိထား

မိသွားဟန်ြဖင့် ုတ်တရက် အံ့အားသင့် သွားသည် ။
"ြမန်ြမန် … ြမန်ြမန်လုပ်က … ငါတို သခင်ကီး လာေနပီ"
*ဟမ*
သူစကားေကာင့် ရင်းလုံှင့် နန်ရှန်အကီးအကဲသို ခပ်သွက်သွက်
လှည့်ကည့် လိုက်ကသည် ။ ကျိကလန်သို ဦးတည်လာေနေသာ လူငယ်
တစ်ေယာက်ှင့် သူေနာက်မှ အေမှာင်ဂိုဏ်းချပ်ှင့် မဟာအကီးအကဲ
ေလးေယာက်တို လိုက်ပါလာသည် ကို သူတို ချက်ချင်း ြမင်လိုက်ကရသ
ည် ။
သိုေသာ် ရင်းလုံှင့် နန်ရှန်အကီးအကဲတို ထိုလူငယ်၏ မျက်ှာကို
ြမင်လိုက်ရသည် ှင့် ှစ်ေယာက်လုံး အလွန် အံ့အားသင့် သွားကသည်
။ သူတို ကိုယ့်မျက်လုံးေတာင် ကိုယ်မယုံိုင် ြဖစ်သွားကေလသည် ။

***

