mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ျမန္မာစာေပနယ္တြင္

AေရးAသား၏

ေကာင္းမြန္မႈAရေရာ

AေတြးAေခၚ၏

ထက္ျမက္မႈAရပါ ယေန႔ထိစံထားရဆဲ စာေရးဆရာႀကီး ေရႊUေဒါင္း၏ စာေပလက္ရာမ်ားAနက္
စံုေထာက္

ေမာင္စံရွား၊ စံုေထာက္ Uီးစံရွား ဝတၳဳတိုမ်ားမွAပ က်န္ဝတၳဳတို လက္ရာတို႔ကို

တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစရန္ ‘ေရႊ
ေရႊUေဒါင္း ဝတၳဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္’ဟူ၍ Aတြမ
ဲ ်ားခြၿဲ ပီး စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိမွ
ျပန္လည္စုစည္း ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ႏွစ္သက္လက္ခံမႈ Aထိုက္Aေလ်ာက္
ရရွိခ့သ
ဲ ည့္Aတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။
ဆရာႀကီး၏ Aဆိုပါ ဝတၳဳတိုမ်ားမွာ စာAုပ္တိုက္ Aသီးသီးမွ မူကဲြAမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ကိုယ့္မူႏွင့္ကိုယ္ စီစU္စုစည္း ထုတ္ေဝခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း Aခ်ဳိ႕ဝတၳဳမ်ားမွာ
မူကဲြAမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္

Aႀကိမ္ႀကိမ္

တစ္တိုက္တည္းမွ

ဝတၳဳတိုAားလံုးကို

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားAတြက္

ပါဝင္လ်က္

ေရာေရာေထြးေထြး

သီးသီးသန္႔သန္႔

ရွိေနသျဖင့္

(Aတြဲခဲြ၍)

Aဆင္ေျပရာသည္ဟု

စာAုပ္တိုက္

စုစည္းတင္ဆက္ရလွ်င္

ယူဆခဲ့သျဖင့္လည္း

ယခုလို

စီစU္တင္ဆက္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ယခုဆိုလွ်င္ ဤဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္မ်ားမွာ A႒မတြဲသို႔
တိုင္ခ့ၿဲ ပီျဖစ္ပါသည္။
ပထမတြတ
ဲ ြင္ ဂ်မဒါကိုကိုႀကီး ဝတၳဳမ်ားAျဖစ္ ဝတၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ AပါAဝင္ဝတၳဳတို ၁၀
ပုဒ္၊ ေပါင္း ၁၁ ပုဒ္၊ ဒုတိယတြတ
ဲ ြင္ ေဇာ္ဟိတ္ ဝတၳဳတိုမ်ား (၂၆) ပုဒ္၊ တတိယတြတ
ဲ ြင္ (၂၅) ပုဒ္၊
ဆ႒မတြတ
ဲ ြင္ (၂၄) ပုဒ္၊ သတၱမတြတ
ဲ ြင္ (၂၀) ပုဒ္ႏွင့္ ယခု A႒မတြတ
ဲ ြင္ (၂၅) ပုဒ္ျဖစ္သျဖင့္
စုစုေပါင္း ၁၈၀ ပုဒ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နဂါးခံတြင္းဂူႀကီးႏွင့္ ဇာတ္လိုက္ ဝတၳဳ ၂
ပုဒ္တို႔ကို ပၪၥမတြႏ
ဲ ွင့္ ဆ႒မတြတ
ဲ ို႔တြင္ မွားယြင္းၿပီး ထပ္မံေဖာ္ျပမိပါသျဖင့္ ႏုတ္ပယ္လွ်င္ (၁၇၈)
ပုဒ္တိတိ စုစည္းမိလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ယခု

စီစU္သူတို႔ထံတြင္

မသင့္ေတာ္ေသာ ဝတၳဳတို
တစ္ပိုင္းတစ္စတစ္ခ်ဳိ႕၊
က်န္ရစ္မည္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္

Aနည္းငယ္ႏွင့္ Aခန္းဆက္တခ်ဳိ႕ ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေသးသည့္

စာရင္းသာရွိၿပီး

ျဖစ္ပါသျဖင့္

ေနာင္Aလ်U္းသင့္မွသာ

Aေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ရွာေဖြရန္

လက္လွမ္းမမီေသးေသာ

ဝတၳဳတစ္ခ်ဳိ႕သာ

ေနာက္ဆံုးတြဲAျဖစ္

သတ္မွတ္ၿပီး

ယခုA႒မတြက
ဲ ို

Aျခားသင့္ႏိုးရာရာ

ဝတၳဳ

AစီAစU္ျဖင့္

ယခုထက္ပို၍

စံုလင္ေAာင္

ႀကိဳးစားရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပႏႈတ္ဆက္Aပ္ပါသည္။
ယခုစာAုပ္Aတြက္ ဆရာႀကီးေရႊUေဒါင္း၏ စာမူမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ
စုေဆာင္းေပးခဲ့ေသာ

ဆရာေလးကိုတင္၊

ဆရာျမားနီ၊

ဆရာေက်ာ္စိုးဝင္း၊

ဆရာညီပုေလး၊

ဆရာႏိုင္ျမင့္ႏွင့္ ဆရာဘိုဘိုလန္းစင္တို႔Aား Aထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္း
ေရးထိုးလိုက္ရပါသည္။
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ဆရာႀကီး ေရႊUေဒါင္း
(၁၈၈၉ - ၁၉၇၃)
၁၉၇၃)
Aမည္ရင္းမွာ Uီးေဖသိန္း ျဖစ္၍ ၁၈၈၉ ေAာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)
တြင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊

Eခ်ဳိင့္(ဝါးတန္း)

ရပ္ကက
ြ ္၌

UီးEရာႏွင့္

ေဒၚေရႊတို႔မွ

ဖြားျမင္။

ေလးႏွစ္သား Aရြယ္တြင္ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ ငါးႏွစ္သား Aရြယ္တြင္ လူေက်ာင္း၊ ခုနစ္ႏွစ္သား
Aရြယ္တြင္ မႏၲေလး ‘ဘိတ္’ေက်ာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေAဘီAမ္ ေက်ာင္းတို႔တင
ြ ္ ပညာသင္ၾကား၊
၁၉၀၈ တြင္ ကာလကတၱားယူနီဗာစီတီ AသိAမွတ္ျပဳ ဝင္ခြင့္စာေမးပြက
ဲ ို ေAာင္ျမင္ၿပီးေနာက္
ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း၊ ေAဘီAမ္ေက်ာင္းတို႔၌

ေက်ာင္းဆရာAလုပ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ Aေရးပိုင္႐ံုး၌

AကူစာေရးAလုပ္ စသည္တို႔လုပ္ခ့။ဲ
၁၉၁၀ တြင္ လက္ထပ္ခ့ေ
ဲ သာ မလွမူႏွင့္ ၁၉၁၄ တြင္ Aိမ္ေထာင္ကက
ဲြ ာ ဒုတိယ
Aိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့၊

ဒုတိယ

Aိမ္ေထာင္ႏွင့္လည္း

ကြၿဲ ပီး

၁၉၂၀

တြင္

မစိုး(ေဒၚႀကီးစိုး)ႏွင့္

တတိယ Aိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ကြယ္လန
ြ ္ခ်ိန္ထိ ေပါင္းသင္းခဲ့။
၁၉၁၅ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ‘ရန္
ရန္ႀကီးေAာင္’ဝတၳဳကို စတင္ေရးသားရာ
စာေရးဆရာAျဖစ္သို႔ ေရာက္ခ့၊ဲ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ထင္ရွားေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္
ဝတၳဳတို၊ ဝတၳဳရွည္၊ ဘာသာျပန္၊ ပညာေပးေဆာင္းပါး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးတို႔ကို
Aဆက္မျပတ္ေရးသားခဲ့၊

Aခ်စ္ဝတၳဳမ်ားသာ

Aေရးမ်ားေသာ

ထိုေခတ္တြင္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခန္း၊

စြန္႔စားခန္းမ်ားကိုပါ ဝတၳဳမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့။
သူရိယသတင္းစာတိုက္

Aယ္ဒီတာ

(၁၉၁၇)၊

ျမေတာင္

ကမ္းနီရာြ

Aဂၤလိပ္

Aလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းဆရာ (၁၉၂၂)၊ နယူးဘားမားသတင္းစာ စကၠရီေတရီ (၁၉၂၆) ပဲခူးၿမိဳ႕
ခရစ္ယာန္စာေပAသင္း ဘာသာျပန္ဆရာ (၁၉၃၀)၊ သူရိယသတင္းစာတိုက္ Aယ္ဒီတာ (၁၉၃၆)၊
မန္က်ည္းတံုရာြ တြင္

စစ္ခိုလ်က္

ကုန္သည္

(၁၉၄၂

-

၄၄)

မႏၲေလးလူထုသတင္းစာ

Aယ္ဒီတာခ်ဳပ္ (၁၉၄၆)၊ စာေရးဆရာAသင္း Aတြင္းေရးမွဴး (၁၉၄၈) တို႔ကို ျဖတ္သန္းခဲ့။ ၁၉၅၂
၌

ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္

က်င္းပေသာ

ကမာၻ႔ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး

Aစည္းAေဝးႀကီးသို႔

ျမန္မာAဖြ၏
႔ဲ

‘ေမွ
ေမွ်ာ္တလင့္လင့္’ဝတၳဳျဖင့္

စာေပဗိမာန္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ သြားေရာက္။
ဆရာႀကီးသည္

၁၉၅၂

ခုႏွစ္တြင္

ဘာသာျပန္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊

၁၉၅၅

ဘာသာျပန္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊

၁၉၆၁

ခုႏွစ္တြင္
ခုႏွစ္တြင္

‘ေသြ
ေသြးစုပ္ေျမ’ဝတၳ
ဳျဖင့္
ျမ

စာေပဗိမာန္

‘ဘဝ
ဘဝတစ္
ဘဝတစ္သက္တာ

မွတ္တမ္းႏွင့္

AေတြးAေခၚမ်ား’
Aေခၚမ်ား စာAုပ္ (၄ တြဲ) ျဖင့္ စာေပဗိမာန္ သုတပေဒသာဆုကိုလည္းေကာင္း ရရွိခ့။ဲ
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလAစိုးရလက္ထက္ ျပဴေစာထီးကိစၥေဝဖန္မႈျဖင့္ ေထာင္က်။
၁၉၆၄

မွ

၁၉၆၈

ထိ

လုပ္သားျပည္သူ႔

ေန႔စU္သတင္းစာ

Aယ္ဒီတာခ်ဳပ္Aျဖစ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ၿဲ ပီး Aၿငိမ္းစားယူ။
၁၉၇၃ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ ည ၇ နာရီAခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌
ကြယ္လန
ြ ္ခ့သ
ဲ ည္။
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ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္Aမွတ္ - ၅၀၀၁၇၈၀၂၀၈ ႏွင့္
မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္Aမွတ္ - ၅၀၀၂၉၅၀၃၀၈ တို႔ျဖင့္
ထုတ္ေဝသူ
ဝသူ - Uီးစန္းUီး၊ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာAုပ္တိုက္၊ ၈၅၊ ၁၆၄ လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္
ပံုႏွိပ္သူ

- Uီးႏိုင္Uီး၊ ေငြျပည္ေတာ္

ပံုႏွိပ္တိုက္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ရန္ကုန္တို႔က ပထမAႀကိမ္

ေစာင္
ေစာင္ေရ - ၅၀၀ ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ ၂၀၀၇ ခု၊ ဇူလုိင္လတြင္ တန္ဖိုး ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။
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မာတိကာ
၁။ ေရႊေၾကာ့မွဴး
၂။ Aေရးႀကီးေသာတစ္စကၠန္႔
၃။ သံုးေပါက္ခၽြန္း
၄။ သန္းေခါင္ဗိုလ္
၅။ Aႀကံႀကီးသမားတစ္စု
၆။ ၾကမ္းလိုက္တ့ေ
ဲ တာ
၇။ မႏၲာန္၏ ထူးဆန္းျခင္း
၈။ လူေျခာက္ကေလး
၉။ ထူးဆန္းေသာေၾကးAိုးကေလး
၁၀။ ဝကၤႏၲ
၁၁။ ဆန္းေထြထူးဝတၳဳမ်ား
၁၂။ ငါးရံ႕မင္းပရိတ္
၁၃။ သြားစိုက္ဆရာAမႈ
၁၄။ မီးရထားလူသတ္မႈဝတၳဳ
၁၅။ ကျပားလင္မယား A႐ႈပ္ေတာ္ပံု
၁၆။ Aသက္Aာမခံ လိမ္လည္မႈ၏
၁၇။ စိန္ၾကယ္သီးစံု ေပ်ာက္ဆံုးမႈ
၁၈။ ကုန္ေစ်းတန္း လူသတ္မႈ
၁၉။ ဆရာဝန္Aီစေမဝတၳဳ
၂၀။ ေႂကြတစ္လက္ ၾကက္တစ္ခုန္
၂၁။ ဘဏ္တိုက္လူသတ္မႈ
၂၂။ လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ေသာ္တာစိန္
၂၃။ ေတာသူစံုေထာက္
၂၅။ ပတၱျမားပလႅင္
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ေရႊေၾကာ့မွဴး
Aခန္း (၁)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားလာေသာ ‘စေလဒင္’ Aမည္ရွိ စာပို႔မီးသေဘၤာသည္
မႏၲေလးၿမိဳ႕

ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းသို႔

ဆိုက္ကပ္သျဖင့္

သေဘၤာစီးခရီးသည္တို႔လည္း

ဝန္စည္

Aထုပ္Aပိုးမ်ားႏွင့္ သေဘၤာကုန္းေဘာင္မွ တိုးေဝွ႔ကာ ဆင္းသက္လ်က္ရွိၾကစU္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း
Aနီးရွိ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို မွီလ်က္ Aသက္ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ်ရွိေသာ လူတစ္ေယာက္သည္
သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို တစ္ဖက္၌ လိပ္ကာကိုင္လ်က္ တစ္ဖက္မွ တုတ္ေကာက္ႏွင့္ ေျမကို
ျခစ္ေရးျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေAးရႊင္ ၾကည္လင္ခ်မ္းျမစြာရွိေသာ AမူAရာျဖင့္ ေဆးေပါလိပ္ငယ္ကို
ရံဖန္ရံခါ ႐ိႈက္ဖာြ ၿပီးလွ်င္ ယခင္က သေဘၤာစီး ခရီးသည္တို႔Aား ၾကည့္႐ႈေမွ်ာ္ေငးစြာ ရွိေလ၏။
ခရီးသည္တို႔လည္း

ျမင္းရထား၊

ႏြားလွည္း၊

ဓာတ္ရထားစသည္တို႔ျဖင့္

Aသီးသီးထြက္ခာြ

သြားၾကသျဖင့္ Aတန္ငယ္ လူသူရွားပါး၍ သြားလတ္ေသာ္ Aသက္ ၂၀ ခန္႔Aရြယ္မွ်ရွိေသာ
သူငယ္တစ္ေယာက္သည္
ႏွစ္ေယာက္တို႔၏

သားေရAိတ္ငယ္တစ္ခုကို

Aလယ္မွလိုက္ခ့၍
ဲ

ကုန္းေပၚသို႔

လက္ဆလ
ဲြ ်က္

တက္လာသည္ကို

ရခိုင္ေရႊသည္

ယခင္က

သစ္ပင္၌

မွီလ်က္ရွိေသာသူ ျမင္ေလလွ်င္. ..
“သူငယ္ေလးက ႐ုပ္ရည္က ေခ်ာသနဲ႔၊ AမူAရာေလးကလည္း မိန္းမကေလးလိုပဲ၊
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း၊ သည္ၿမိဳ႕မွ Aသိမိတ္ေဆြမ်ား မရွိရွာေရာ့သလား က႐ို၊ ေရႊႀကိဳေတြက
Aတင္းညႇပ္ၿပီး

ဆြဲေနၾက

သူတို႔Aိမ္

ေရာက္မွျဖင့္

Aလွီးခံရေတာ့မွာပဲ၊

ခမ်ာကေလးက

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကိုမွ ေရာက္ဖူးရွာမယ္ မထင္ပါဘူး၊ သတိေပးလိုက္Uီးမွ ထင္ပါရဲ႕”
ဟု တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ကူးၿပီးေနာက္ ထိုသူငယ္ဆိုက္ေရာက္၍လာသည္တြင္ ေရႊႀကိဳမ်ား
မျမင္ေAာင္ Uီးေခါင္းကို Aနည္းငယ္ ညိတ္၍ျပလိုက္ေလ၏။
ထိုAခါ သူငယ္လည္း ေရႊႀကိဳမ်ားကို ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းရန္ေျပာဆိုခ့၍
ဲ ထိုသူ၏ Aနီးသို႔
ခ်U္းကပ္ၿပီးလွ်င္...
“ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚပါသလားခင္ဗ်ား”ဟု ေမးရာ-

ထိုသူ ။

။“ေခၚမိပါတယ္

ေမာင္၊ ေရႊႀကိဳမ်ားAိမ္မွာ ေမာင္

တည္းခိုလို႔ ေငြမ်ားေၾကးမ်ား

မ်ားမ်ားစားစား ပါလို႔ရွိရင္ သတိထားေနာ္၊ AစစAရာရာမွာ သတိဝီရိယနဲ႔ ေနပါထိုင္ပါ၊ သည္ၿမိဳ႕မွာ
Aသိမိတ္ေဆြမရွိဘူးမွတ္တယ္”

သူငယ္ ။

။“မရွိပါဘူး

သတိေပးတာလည္း

ခင္ဗ်ာ၊

တစ္ေခါက္မွလည္း

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္

သည့္ျပင္တည္းAိမ္

မေရာက္ဖူးပါဘူး။

ေနAိမ္

ေတြ႔ရင္လည္း

ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔Aိမ္မွာ မတည္းခိုပါဘူး၊ စိတ္ခ်ပါခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳပါမယ္”
ဟု ေျပာလွ်င္ ထိုသူလည္း သူငယ္၏Aေပၚ၌ ေမတၱာသက္ဝင္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္၍ AေရးAေၾကာင္းရွိက
ေစာင္မၾကည့္႐ႈေခ်ေတာ့မည္ဟု စိတ္တြင္ ေAာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္. ..
“က်ဳပ္Aိမ္က မဂၤလာေဈးလမ္း၊ ေရွ႕ေနေမာင္ဘေရႊတ့၊ဲ ေမာင္ တစ္ေခါက္ေလာက္
လာၿပီး လည္လွည့္Uီးေနာ္”

သူငယ္ ။
ေရႊ ။

။“ေကာင္းပါၿပီခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ သြားေခ်ပါUီးမယ္၊ ခြင့္ျပဳပါUီး ခင္ဗ်ာ”
။“ေကာင္းပါၿပီ ေမာင္၊ ေကာင္းပါၿပီ”
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၎ေနာက္ ေမာင္ဘေရႊလည္း “သည္သူငယ္ေလး မ်က္ႏွာျမင္ရ၊ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း
ဘာေၾကာင့္လမ
ဲ သိ ခ်စ္ခင္လိုက္ရတာ၊ ေရစက္ပထ
ဲ င္ပါရဲ႕၊ ဘာကိစၥမ်ားနဲ႔ ေရာက္လာရွာတယ္မသိ၊
Aလည္သက္သက္ပထ
ဲ င္ပါရဲ႕၊ ဝတ္ပံုစားပံုကေတာ့ ေAာက္သားခပ္ဆန္ဆန္ပဲ၊ တယ္ၿပီးလည္း
ႏူးႏူးညံ့ညံ့ရွိတယ္၊ ကိုင္း ငါလည္းပ်င္းလွေသးတယ္၊ Aင္းဝဘက္ လိုက္သာြ းပါUီးမယ္”
ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ မႏၲေလးႏွင့္ Aင္းဝသို႔ကူးေသာ ကူးတို႔သေဘၤာေပၚသို႔ တက္၍ ေလညႇင္းခံရန္
Aင္းဝဘက္သို႔ လိုက္ပါသြားေလ၏။
ေရွ႕ေနေမာင္ဘေရႊမွာ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွ Aိုင္ေAတန္းကို ေAာင္ျမင္ၿပီးသည္ေနာက္
Aစိုးရဘက္၌

ႏွစ္ေပါင္းAနည္းငယ္

ထမ္းရြက္ခ့ရ
ဲ ာ

သူတစ္ပါးတို႔၏

လခစားမည္သည္မွာ

လြတ္လပ္စာြ ေနထိုင္သာြ းလာရျခင္းမရွိဘလ
ဲ ်က္ ‘သခင္Aားရ၊ ကၽြန္စာဝ’
ာဝ’ဟူေသာ စကားကဲ့သို႔
မ်က္ႏွာလိုAားရ

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

ေမာင္ဘေရႊမွာ

AမိAဘ၏

ဆက္ဆံရရွိခ့သ
ဲ ည္လည္း

သူမ်ားသာလွ်င္
AေမြAႏွစ္

တစ္ေၾကာင္း၊

ႀကီးပြားထြန္းကားၿမဲ
ပစၥည္းUစၥာတို႔ကိုလည္း

မဟုတ္လွ်င္

မခံဟူေသာ

ျဖစ္ေလရကား
Aတန္ငယ္

သေဘာလည္းရွိလ်က္၊

လြတ္လပ္ျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္စံုမက္ခ့ေ
ဲ သာသူ တစ္Uီးလည္းျဖစ္သည္ႏွင့္ Uပေဒပညာမ်ားကို
သင္ၾကားခဲ့ၿပီးလွ်င္
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္

ဒုတိယတန္းေရွ႕ေနစာေမးပြက
ဲ ို

ေAာင္ျမင္ၿပီးေနာက္

ေနထိုင္Aသက္ေမြးခဲ့ေလသည္။

ယင္းကဲ့သို႔

ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းျဖင့္
ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းျဖင့္

Aသက္ေမြးခဲ့ပါေသာ္လည္း ေမာင္ဘေရႊမွာ မ်ားစြာေသာ Aျခားေရွ႕ေနတို႔က့သ
ဲ ို႔ Aမႈမွန္သည္
ျဖစ္ေစ၊

မမွန္သည္ျဖစ္ေစ

ပိုက္ဆံသာလွ်င္

လိုရင္းျဖစ္သည္ဟု

မွတ္ထင္ျခင္းမရွိသည္ျဖစ္၍

မမွန္မကန္ဉာဏ္ျဖင့္ လည္ဆယ္၍ မႈခင္းျဖစ္ပာြ းလိုေသာ Aမႈသည္တို႔၏ Aမႈတို႔၌ မည္မွ်ပင္
ေၾကးေငြ ေပးကမ္းငွားရမ္းသည္ ျဖစ္ေစကာမူ Aမႈကိုလက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ခ့သ
ဲ ည္သာ ျဖစ္လ်က္
ရံဖန္ရံခါ

သူတစ္ပါးတို႔၏

ညႇU္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေသာ

ဆင္းရဲသားAမႈသည္တို႔Aား

မရွိႏမ
ြ ္းပါးသည္ကို ပမာဏမျပဳ၊ Aခေၾကးေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် မရရွိဘလ
ဲ ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္
ႏွိပ္စက္ညႇU္းပန္းျခင္းခံရဘိသကဲ့သို႔ AစမွAဆံုးတိုင္ လိုက္လံေလွ်ာက္လျဲ ခင္းကို ျပဳတတ္ေပ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းAားျဖင့္ Aခေၾကးေငြ ရရွိေသာAမႈတို႔ နည္းပါးလ်က္ ‘ေမတၱာရိ’ကုသိုလ္ျဖစ္
Aမႈတို႔သာလွ်င္ ေပါမ်ားခဲ့သည္ျဖစ္၍ ေငြဝင္နည္းပါးလွသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ဘေရႊမွာ
မိမိလက္ရွိ ပစၥည္းUစၥာ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမတို႔မွ မိမိစားသံုးေလာက္ေAာင္ ဝင္ေငြရရွိသည္လည္း
တစ္ေၾကာင္း၊ သားမရွိ၊ မယားမရွိ၊ မိမိAေပၚ၌ မွီခိုAားထား ျပဳလုပ္ရသည္သ
့ ူလည္း မရွိသည္နွင့္
ယင္းကဲ့သို႔ ဝင္ေငြ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ၏စိတ္၌ Aေႏွာက္Aယွက္ မရွိဘဲ လြတ္လပ္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ လ၏။
ေမာင္ဘေရႊလည္း ေလညႇင္းခံရန္မွ် ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ Aင္းဝဘက္၌ သေဘၤာ
ဆိုက္ကပ္ေသာ္လည္း မဆင္းသက္ဘဲ Aဆန္

မႏၲေလးဘက္သို႔ ျပန္လည္လိုက္လာခဲ့သျဖင့္

မိမိေနAိမ္သို႔ ေရာက္ေလလွ်င္ မိမိ၏ နာမည္ႏွင့္ ေရာက္ေနေသာ စာမ်ားAနက္ တစ္ေစာင္ေသာ
စာကို ေဖာက္၍ ဖတ္ၿပီးေနာက္။
“ေကာ္ၿပီ. ..

ေကာ္ၿပီ. ..

သည္တစ္ခါျဖင့္

ကိုယ့္လူႀကီး

ေနရာက်

ေကာင္းပါရဲ႕၊

သည္တစ္ခါ ေနရာက်ပါမွပဲ ခမ်ာမွာ ကံေခ်ာ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားရွာၿပီ၊ လူေကာင္းႀကီး
တစ္ေယာက္ေပပဲ၊
နက္ျဖန္လည္း

Uီးဘိုးေမာင္ဟာ

Aမႈလိုက္စရာ

နက္ျဖန္ခါ

မရွိဘူး၊

သူ႔ျမင္းကို

လာၿပီး

သြားၿပီးၾကည့္လိုက္Uီးမွပဲ
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စိန္လယ္ဂ်ာပြမ
ဲ ွာ ေကာ္ရင္ျဖင့္ ေတာ္မွာပဲ၊ ႏို႔မို႔ရင္ျဖင့္ ကိုယ့္လူ ျမင္းေတြ ေရာင္းရွာရေတာ့မယ္
ထင္တယ္” စသျဖင့္ တစ္ေယာက္တည္း စU္းစားစိတ္ကူးလ်က္ ရွိေနေလ၏။
၎စာကို ေရးသားေပးပို႔သူ Uီးဘိုေမာင္မွာ ပင္စင္Aၿငိမ္းစား ေၾကးတိုင္ဝန္ေထာက္
တစ္ေယာက္ျဖစ္လ်က္ ၿပိဳင္ျမင္းမ်ား ေမြးျမဴျခင္း၌ Aလြန္တရာ ဝါသနာပါရွိသည္ျဖစ္ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕
နန္းေတာ္ေရွ႕၊

ေဈးAေရွ႕ဘက္၊

ရွိေလသည္။

ေမာင္ဘေရႊမွာလည္း

ျမင္းၿပိဳင္ျခင္း၌

Aတန္ငယ္

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခ့ရ
ဲ ာ

မဂၤလာUယ်ာU္Aရပ္၌
မိမိကိုယ္တိုင္

ၿပိဳင္ျမင္းမ်ား

ၿပိဳင္ျမင္းေမြးျမဴျခင္း

ဝါသနာပါရွိခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္၍

တာပတ္ပမ
ဲြ ်ားတြင္

ေမြးျမဴေနထိုင္လ်က္

ဝန္ေထာက္

Uီးဘုိးေမာင္၏

မရွိေသာ္လည္း

Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္လည္း

ျမင္းမ်ားဘက္မွ

ေလာင္းစားျခင္း

ျပဳခဲ့ပါေသာ္လည္း လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ၅ ပြဲ၊ ၆ ပြတ
ဲ ြင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ခ့ေ
ဲ လ၏။ သို႔ရာတြင္
ေမာင္ဘေရႊမွာ ျမင္းပြတ
ဲ ို႔၌ ေလာင္းစားျခင္းျပဳခဲ့ေစကာမူ မိမိ၌ နစ္နာဆံုး႐ႈံးျခင္း ရွိေလာက္ေAာင္
ေျမာက္ျမားေသာ ေၾကးေငြတို႔ကို ေလာင္းစားျခင္းျပဳသည္မဟုတ္၊ ေပ်ာ္ပါး႐ံုမွ်သာလွ်င္ Aနည္းငယ္
ေလာင္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္ျပင္

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ျမင္းမ်ားကို Aေတာ္Aတန္

နားလည္

ကၽြမ္းက်င္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာင္းသမွ် Aခါတိုင္း၌ ႏိုင္သည္သာလွ်င္ရွိခ့ရ
ဲ ာ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္
၄-၅ ပြတ
ဲ ြင္မွ ဆက္လက္၍ ႐ံႈးပါးရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သို႔ပင္ ဆံုး႐ံႈးပါေသာ္လည္း ေမာင္ဘေရႊမွာ
သူေဌးျဖစ္ႀကံစည္၍
Aင္Aားကို

ေလာင္းစားသည္မဟုတ္။

ခ်င့္ခ်ိန္ေလာင္းစားျခင္း

‘ဝန္ႏွင့္Aား၊

ျမားႏွင့္ေလး’
လး’ဟူဘိသကဲ့သို႔

ျပဳခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

႐ံႈးပင္

မိမိ

ဆံုး႐ံႈးေသာ္လည္း

နစ္နာေစေလာက္ေAာင္ ရွိခ့သ
ဲ ည္မဟုတ္ေပ။
စာကိုဖတ္ၿပီးေနာက္

ေမာင္ဘေရႊလည္း

ပက္လက္ကုလားထိုင္

တစ္ခုေပၚတြင္

ပက္လက္လွန္လ်က္ ေဆးလိပ္ကိုဖာြ ႐ိႈက္ရင္း စU္စားစိတ္ကူးလ်က္ရွိစU္ သူငယ္တစ္ေယာက္သည္
Aိမ္ေပၚသို႔တက္လာ၍...
“Aမိန္႔ေတာ္ရမင္း

ရွိပါသလားခင္ဗ်ား” ဟု

ေမးရာ ထိုသူငယ္မွာ

Aျခားမဟုတ္၊

သေဘၤာဆိပ္၌ ေတြ႔ခ့ေ
ဲ သာ သူငယ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
ေမာင္ဘေရႊလည္း သူငယ္Aား ေနရာထိုင္ခင္းေပးၿပီးေနာက္. ..
“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊

ခ်က္ခ်င္းပဲ

ေပါက္လာသကိုး

ေမာင္၊

ဘယ္မွာတည္းခိုပါသလဲ၊

ေရႊသည္မ်ား Aိမ္မွာပဲလား”

သူငယ္ ။

။“ယခုျဖင့္

သူတို႔Aိမ္မွာပဲ

တည္းခိုေနရပါေသးတယ္

ခင္ဗ်ာ၊

ေနာင္ႀကီး

သတိေပးတဲ့Aတိုင္း ေတာ္ေတာ္ ေငြညႇစ္တဲသူေတြပါပဲ၊ ေရာက္ကာရွိေသး ေငြ ၁၅ိ/ - ၂၀ိ/
ေလာက္ ကုန္သာြ းၿပီခင္ဗ်ာ”

ေရႊ ။

။“သည္လူစုက သည္လိုပဲေမာင္၊ သူတို႔ဆီက ဝယ္ႏိုင္ျခမ္းႏိုင္မွ ေကာင္းတဲ့ လူစုေတြပဲ၊

ဒါထက္ ေမာင္က Aလည္သက္သက္ပလ
ဲ ား”
သူငယ္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္လည္း

စိတ္ညစ္ညစ္ရွိတာနဲ႔

ေရာက္ခ်င္ရာ

ေရာက္ေစေတာ့ဆိုၿပီး

ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ သည္ၿမိဳ႕မွာ Aလုပ္Aကိုင္ Aေပါက္Aလမ္း တည့္ရင္လည္း
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထိုင္ဖို႔ပါပဲ”

ေရႊ ။

။“Aမိ Aဘနဲ႔ စိတ္ဆိုးၿပီး ထြက္ေျပးလာခဲ့တ့ဲ သူငယ္မွတ္တယ္”
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။“မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊

မေနခ်င္လို႔

ကၽြန္ေတာ္မွာ

မိေမြဘေမြကေလးမ်ား

မိမ့ဘ
ဲ မဲ့ျဖစ္ေလေတာ့

စုေဆာင္းေရာင္းခ်ၿပီး

ေနရင္းေဒသမွာ

သည္ၿမိဳ႕မွာ

တစ္မ်ဳိးတစ္မည္

ႀကံစည္ေနထိုင္မည္လို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ေငြကေလး ၂၀၀၀ ေတာ့ ပါလာပါရဲ႕”
ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ သူငယ္လည္း သားေရAိတ္တြင္ ေသသပ္စာြ ေခါက္၍ ထည့္ထားေသာ ၁၀၀
တန္ ေငြစကၠဴAခ်ပ္ ၂၀ ကို ထုတ္၍ျပေလ၏။

ေရႊ ။
သူငယ္ ။

။“ေမာင္က ဘယ္ၿမိဳ႕ဇာတိလဲ”
။“ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဇာတိပါခင္ဗ်ာ၊ ႀကီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာႀကီးပါတယ္”

ေရႊ ။
သူငယ္ ။

။“ဘယ္လိုAလုပ္Aကိုင္မ်ားနဲ႔ Aသက္ေမြးမယ္လို႔ ႀကံစည္သလဲ”

ေရႊ ။
ငယ္ ။
သူငယ္

။“ဘာပညာမ်ား တတ္ခ့သ
ဲ လဲ”

။“မေျပာတတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ ျဖစ္သမွ်နဲ႔ ႀကံဖန္ၿပီး Aသက္ေမြးရမွာပါပဲ”
။“ကၽြန္ေတာ္ Aဂၤလိပ္စာ ၇ တန္းေAာင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္ခင္ဗ်ာ”

ေရႊ ။
သူငယ္ ။

။“ေမာင့္နာမည္ ဘယ္သူတ့လ
ဲ ဲ”

ေရႊ ။
သူငယ္ ။

။“ယခုျဖင့္ ဘယ္လိုAႀကံAစည္မွ် မရွိေသးဘူးလား”

။“ေမာင္စံတင့္ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ”
။“မရွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ၊

Aလုပ္မရမွီ

သည္ေငြကေလးနဲ႔

စားေသာက္ၿပီး

သည္ေငြကေလး မကုန္မီ Aလုပ္Aကိုင္တစ္ခုခု ေနရာတက် ရေကာင္းပါရဲ႕လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာပါပဲ
ခင္ဗ်ာ”
ေမာင္ဘေရႊလည္း ေဆးလိပ္ကို ေသာက္႐ွဴရင္း ေမာင္စံတင့္၏ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္း
ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္ေသာ

႐ုပ္လကၡဏာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

ေျခလက္Aဂၤါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ

သူငယ္၏

ေသးသြယ္ႏုနယ္ေသာ

ကိုယ္AမူAရာ၊

ႏႈတ္AမူAရာတို႔ကို

လည္းေကာင္း၊ Aတန္ၾကာေAာင္ ၾကည့္႐ႈAကဲခတ္ၿပီးလွ်င္. ..

ေရႊ ။
သူငယ္ ။

။“Aလုပ္Aကိုင္တစ္ခု က်ဳပ္ရွာၿပီးေပးရင္ လုပ္မလား”
။“ေက်းဇူးပဲ ခင္ဗ်ာ၊ လုပ္ပါရေစ”
ေမာင္ဘေရႊမွာ ယခင္က ၿပိဳင္ျမင္းမ်ားေမြးျမဴသူ

ဝန္ေထာက္ႀကီး Uီးဘိုေမာင္ႏွင့္

ေတြ႔ဆံုစU္Aခါက Uီးဘိုေမာင္မွာ ျမင္းAေျမာက္Aျမား ေမြးျမဴသူျဖစ္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
လက္ေAာက္စာေရးတစ္ေယာက္

Aလိုရွိေၾကာင္းႏွင့္

ထိုသူငယ္Aား

ေတာ္သင့္မည္ေလာဟု

သြင္းေပးရေသာ္

ေျပာဆိုဖူးသည္ျဖစ္၍
ႏိႈင္းခ်ိန္ၿပီးလွ်င္

၎ေနရာကို
သင့္ေလ်ာ္မည္

ထင္မွတ္သည္ႏွင့္. ..

ေရႊ ။

။“က်ဳပ္မိတ္ေဆြ

တစ္ေယာက္က

ၿပိဳင္ျမင္း

Aေျမာက္Aျမား

ေမြးျမဴေလေတာ့

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စာေပးစာယူစာေရး တစ္ေယာက္ေလာက္ Aလိုရွိေၾကာင္း ေျပာဖူးတယ္၊
ေမာင္ လုပ္လိုသလား”

တင့္ ။

။“ေနာင္ေတာ္က

ခ်ထားရင္ျဖင့္

ဘယ္ေနရာမွာမဆို

ကၽြန္ေတာ္

တတ္Aားသမွ်

ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ကိုင္ပါမယ္ခင္ဗ်ာ”

ေရႊ ။

။“ေမာင့္ကို က်ဳပ္

ယခုမွပဲ

ေတြ႕ရေသာ္လည္း

ညီAငယ္ကေလးကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္

စံုမက္သည့္Aတြက္ တာဝန္ခံၿပီး Aပ္ႏွံေပးရမွာေပါ့၊ ေမာင့္Aတၳဳပၸတၱိ Aေၾကာင္းျခင္းရာကိုေတာ့
ဘာမွမသိရေသးဘူး၊ သို႔ေသာ္...”
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။“ကၽြန္ေတာ့္Aေၾကာင္းကို

သိလိုတာရွိရင္

ေမးပါခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္က

ဟုတ္မွန္သည့္Aတိုင္း ေျဖဆိုပါမယ္”

ေရႊ ။

။“ကိစၥမရွိပါဘူးေမာင္၊

မေမးပါဘူး၊

က်ဳပ္က

လူကဲခတ္လည္း

မေဝးပါဘူး၊

ေတာ္မယ္လို႔ထင္ရင္ ေတာ္တတ္တာ မ်ားပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ က်ဳပ္ တစ္ခုသတိေပးလိုက္မယ္ေနာ္၊
က်ဳပ္ကိုျဖင့္ ဘယ္Aခါမွ မလွည့္စားပါနဲ႔၊ က်ဳပ္ကို လွည့္စားရင္ က်ဳပ္က သူမ်ားနဲ႔ မတူဘူး
ေမာင္ေရ႕ေနာ္”

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“မလွည့္စားပါဘူးခင္ဗ်ာ”
။“ေကာင္းၿပီ

ေကာင္းၿပီ၊

နက္ျဖန္

က်ဳပ္

သူ႔Aိမ္ကိုသာြ းမယ္၊

ေမာင္လည္း

တစ္ခါတည္းလိုက္ခ့ေ
ဲ ပေတာ့”

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“ေကာင္းပါၿပီခင္ဗ်ာ”

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ”

တင့္ ။
ေရႊ ။
တင့္ ။
ေရႊ ။

။“ေမာင္ ယခု ရန္ကုန္ကလာတာလား”
။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ မီးရထားနဲ႔မလာဘဲ သေဘၤာနဲ႔လာသလဲ”
။“ပခုကၠဴမွာဆင္းမယ့္ Aေဖာ္မိတ္ေဆြမ်ားပါတာနဲ႔ သေဘၤာနဲ႔ လိုက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္ခင္ဗ်ာ”
။“ဘယ္Aတန္းစီးလာသလဲ”
။“ဒုတိယတန္းAခန္း စီးလာပါတယ္ခင္ဗ်ာ”
။“ကိုင္း... ကိုင္း နက္ျဖန္မနက္ေတာ့ ေမာင့္ေငြကေလး ၂၀၀၀ ဟာကို ဘဏ္တိုက္မွာ

သြားၿပီးAပ္ထားလိုက္၊

ေမာင့္

ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း

သည္ကေန႔ည

သည္ကိုေရြ႕ေျပာင္းခဲ့၊

ေရႊႀကိဳAိမ္မွာ မေနနဲ႔ေတာ့၊ သည္မွာပဲေနေပေတာ့၊ နက္ျဖန္က်ေတာ့

ဟိုAလုပ္ေနရာက်ရင္

Uီးဘိုေမာင္Aိမ္မွာ ေနရလိမ့္မယ္မွတ္တယ္၊ ကဲ... ကဲ ျပန္ေပေတာ့၊ ျပန္ေပေတာ့”
သူငယ္ထက
ြ ္သာြ းလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊလည္း Aဝတ္မ်ားလဲလွယ္ျပန္၍ သေဘၤာဆိပ္သို႔
သြားျပန္ၿပီးလွ်င္ ေန႔လယ္မွဆိုက္ေရာက္ေသာ ရန္ကုန္စာပို႔ သေဘၤာေပၚသို႔ တက္သာြ းေလ၏။
၎သေဘၤာ၌

လိုက္ပါေသာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း

မာလိန္Aရာရွိမွာ

မာလိန္၏

Aခန္းသို႔

ေမာင္ဘေရႊ၏

မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ႏွင့္

သြားၿပီးလွ်င္

ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္သ၍

ေထြရာေလးပါးစကားတို႔ကို ေျပာဆိုၿပီးေနာက္-

မာလိန္က ။ ။“Aိုင္ေဆးမ်ားတယ္ဗ်ာ၊

က်ဳပ္တို႔သေဘၤာ

ဒုတိယတန္းစီးတဲ့

ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့

သည္တစ္ေခါက္

ခရီးသည္ေတြ

ပထမခန္းကပစၥည္းေတြ

ပစၥည္းျဖင့္

ေပ်ာက္တယ္၊

Aင္မတန္
ခဏခဏ
သည့္ေနာက္

Aေပ်ာက္Aရွ
ေပ်ာက္တယ္၊
က်ဳပ္ပစၥည္း၊

သည့္ေနာက္ ကပၸတိန္ပစၥည္း၊ တကတည္း ေပ်ာက္လိုက္တာ ခင္ဗ်ာ၊ သည္တစ္ေခါက္လိုျဖင့္
တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးပါဘူး ”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“သူခိုးလည္း မမိဘူးလား”
။“မမိဘူးဗ်၊ သူခိုးကေတာ့ျဖင့္ Eကန္မုခ် ခရီးသည္ထက
ဲ ပဲ၊ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့

ဟိုဆိပ္ကမ္းမွာလည္းေပ်ာက္၊

သည္ဆိပ္ကမ္းမွာလည္းေပ်ာက္၊

ဆိပ္တိုင္းမွာ

ေပ်ာက္တယ္၊

Eကန္မုခ် ခရီးသည္ထက
ဲ ခိုးတာပဲ”

ေရႊ ။

။“ဘယ္သူ႕ကိုမ်ား ခင္ဗ်ားတို႔ထင္သလဲ”
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။“Aမ်ားကထင္ၾကေတာ့ ဒုတိယတန္းမွာ စီးလာတဲ့ မေငြစိန္ဆိုတ့ဲ သူငယ္မကေလးကို

ထင္ၾကတယ္၊ ထင္လည္း ထင္စရာေပပဲဗ်၊ သူဆင္းမဲ့ေန႔မွာ သူ႔Aခန္းေပါက္က သူခိုးလက္နက္ေတြ
ေတြ႔တယ္၊ ေသာ့တူေတြ၊ တံစU္းေတြ၊ ဘာေတြေပါ့ဗ်ာ”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“ႏို႔- သူက ဘယ့္ႏွယ္ေျပာသလဲ”
။“သူကေတာ့

ဒီေသာ့တူေတြကို

သူ႔ပစၥည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊

ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာတယ္ဗ်၊

သူ႔Aခန္းမွာ

သူခိုးေတြ

သူ႔Aခန္းမွာေတာ့

ဝင္ခိုးၿပီး

ခိုးရာပါပစၥည္းလည္း

တစ္ခုမွမေတြ႔ဘူး၊ သည္သူငယ္မက တစ္ခုေတာ့ထူးဆန္းတယ္ဗ်၊ တစ္ခါတစ္ခါ Aခန္းထဲက
တစ္ရက္လံုး ႏွစ္ရက္လံုး မထြက္ဘူးတဲ့၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ မဆိုႏိုင္ဘူး၊ Aခန္းပိတ္ၿပီး Aိပ္ေနတယ္
မွတ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“ဘယ္ဆိပ္မွာ ဆင္းသြားသလဲ”
။“ဘယ္ဆိပ္ကမ္းမွာ ဆင္းသြားမွန္းလည္းမသိဘူး၊ သူ႔ပစၥည္းေတြလည္း ယခုထက္ထိ

လာမယူဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတဲ့ သူငယ္မေလးပဲ”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္သေဘာရလဲ”
။“က်ဳပ္ကေတာ့

သည္သူငယ္မေလးနဲ႔

သည့္ျပင္

ေမာင္စိန္န႔ဲ

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုတ့ဲ

ဒုတိယတန္းစီး ခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္န႔ဲ ပူးေပါင္းၿပီး ခိုးၾကတယ္ မွတ္တယ္”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“ဘာျပဳလို႔ ခင္ဗ်ားထင္သလဲ”

က်ဳပ္က

တယ္ၿပီးမသကၤာဘူးဗ်၊

။“ေမာင္စိန္ဆိုတ့A
ဲ ေကာင္န႔ဲ

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုတ့A
ဲ ေကာင္

တစ္ခါတစ္ခါ

ႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း

ညU့္နက္သန္းေခါင္မွာ

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

သေဘၤာေပၚ ဟိုေလွ်ာက္ သည္ေလွ်ာက္လုပ္တာကို က်ဳပ္ေတြ႔ရတယ္”

ေရႊ ။
မာလိန္ ။

။“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာျပဳလို႔ ဖမ္းၿပီး မရွာေဖြသလဲဗ်ာ”
။“ကပၸတိန္က ခရီးသည္ေတြကို မေႏွာက္ယွက္ခ်င္ဘူးတဲ့ဗ်၊ ဟုတ္ရင္ ကိစၥမရွိဘူး၊

မဟုတ္မွျဖင့္

လူႀကီးလူေကာင္းေတြကို

Aရွက္ကဲြ

Aက်ဳိးနည္း

ျဖစ္ေAာင္ျပဳရာ

ေရာက္လိမ့္မယ္တ့ဗ
ဲ ်၊ ဟိုလူႏွစ္ေယာက္ေတာ့ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းမွာပဲ ဆင္းသြားတယ္”

ေရႊ ။

။“ဒုတိယတန္း

ခရီးသည္ေတြထမ
ဲ ွာ

ရန္ကုန္က

မႏၲေလး

စီးလိုက္လာတဲ့

ေမာင္စံတင့္ဆိုတ့ဲ ခရီးသည္တစ္ေယာက္မ်ား ပါမလာဘူးလားဗ်ာ”
ဟု ေမးသျဖင့္ မာလိန္လည္း ဒုတိယတန္းခရီးသည္တို႔၏ စာရင္းကို ၾကည့္ၿပီးလွ်င္-

မာလိန္ ။

။“ပါတယ္ဗ်ဳိ႕၊

လူကေလးျဖဴျဖဴ၊

သနားကမားေလးဟာပဲ၊

လူ႐ိုးကေလးနဲ႔ပဲ

တူရွာပါတယ္”

ေရႊႊ ။
ေရ
မာလိန္ ။

။“သူ႔Aေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာ မသကၤာစရာမ်ား ရွိသလားဗ်”
။“မရွိရွာပါဘူးဗ်ာ၊

သူက

သူ႔ဘာသာသူ

တိတ္တိတ္ကေလး

ေAးေAးေနတဲ့

သူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ပါပဲ”
၎ေနာက္
ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္

ေမာင္ဘေရႊလည္း

မာလိန္Aား

ေမာင္စံတင့္လည္း
ေမာင္ဘေရႊလည္း

ႏႈတ္ဆက္၍

Aျခားစကား
Aိမ္သို႔

ဝန္စည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ
စာပို႔သေဘၤာေပၚ၌

ျပန္လာခဲ့ေလ၏။

Aိမ္သို႔

သူခိုးခိုးသည့္

Aနည္းငယ္မွ်ကို

Aိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္

ေရာက္ေနႏွင့္သည္

Aေၾကာင္းမ်ားကို

ဆက္လက္
ျဖစ္ရာ

ေမာင္စံတင့္Aား

စစ္ေၾကာေမးျမန္း၍ ေမာင္စံတင့္၏Aေပၚ၌ တစ္စံုတစ္ရာ သကၤာမကင္းျဖစ္ရန္ Aေၾကာင္းမရွိဟု
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ထင္ျမင္သေဘာရရွိသည္Aေလ်ာက္ နက္ျဖန္ ဝန္ေထာက္ Uီးဘိုးေမာင္၏ ေနAိမ္သို႔ သူငယ္Aား
ေခၚသြားAပ္ႏံွရန္ ႀကံစည္လ်က္ရွိေလ၏။
Aခန္း (၂)
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေမာင္ဘေရႊသည္ ေမာင္စံတင့္Aား ေငြ ၂၀၀၀ ကို ဘဏ္တိုက္သို႔
သြားေရာက္

Aပ္ႏွံေစၿပီးလွ်င္

ေန႔ခင္းAခ်ိန္ခန္႔တြင္

ေမာင္စံတင့္ႏွင့္Aတူ

ဝန္ေထာက္ႀကီး

Uီးဘိုေမာင္၏ ေနAိမ္ မဂၤလာUယ်ာU္ေတာ္ရပ္သို႔ သြားေရာက္ၾကေလ၏။ ထိုAိမ္သို႔ေရာက္ရွိ၍
ဝန္ေထာက္ႀကီးUီးဘိုေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဆိုၾကၿပီးလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊလည္း ေမာင္စံတင့္
Aျပင္သို႔

ေခတၱထက
ြ ္သာြ းခိုက္တြင္

Uီးဘိုေမာင္Aတြက္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာ

စာေရးေကာင္းတစ္ေယာက္ Aလိုရွိေၾကာင္း ေျပာဖူးသည္ႏွင့္ ေခၚလာခဲ့ရာ ၎ေမာင္စံတင့္မွာ
Uီးဘိုးေမာင္Aတြက္ပင္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုေလ၏။ ထိုAခါ

Uီးဘိုးေမာင္လည္း မိမိ၏

လက္ေAာက္ျဖစ္သူမွာ ကိုယ္စားလွယ္လည္း တစ္ပိုင္းျဖစ္၍ Aလြန္တစ္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍
Aက်င့္စာရိတၱ

ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာဆိုေလရာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း

သိရွိရမွာသာလွ်င္

မဟုတ္မလ်ား

ေတာ္သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ေမာက္ႂကြားပိုမို

ေျပာဆိုျခင္းကို

Aလိုမရွိတတ္သည္ႏွင့္ ထိုသူငယ္မွာ မိမိႏွင့္ ယမန္ေန႔ကပင္ ေတြ႔ျမင္ဖူးသည္မွန္ေသာ္လည္း
ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း

ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ

သေဘာရွိသည္ဟု

ယံုၾကည္

စိတ္ခ်ရေၾကာင္း၊

မိမိမွာလည္း လူကမ
ဲ ေဝးသည္ျဖစ္၍ မိမိAကဲခတ္မိေသာ သူAေပါင္းတို႔မွာ မွန္သည္သာလွ်င္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္၍

ေျပာဆိုေလ၏။

ဤသူငယ္ကို

သို႔ပင္

စမ္းသပ္ခိုင္းေစပါမည္

ေျပာဆိုပါေသာ္လည္း

Aေၾကာင္းႏွင့္

Uီးဘိုးေမာင္မွာ

တိုက္တန
ြ ္း

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း

မရွိႏိုင္ေသးသည္ျဖစ္၍ စိတ္ဒိဟ
ြ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္-

ေမာင္ ။

။“တူေမာင္က ေျပာတာေတာ့ဟုတ္က့ဲ တူေမာင္ရဲ႕၊ သို႔ေသာ္ Uီးတို႔ျမင္းလုပ္ငန္းက

တူေမာင္သိတ့A
ဲ တိုင္းပဲ၊
တူေမာင္ရဲ႕၊

တစ္ႀကိမ္ေလာက္

စမ္းသပ္ၾကည့္ရမယ္ဆိုလို႔

Aႏွပ္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုရင္
ခပ္က်ပ္က်ပ္ပဲ၊

သူငယ္

မနည္းနစ္နာတယ္
ၾကည့္ရတာကလည္း

က်ဳပ္မ်က္စိထမ
ဲ ွာျဖင့္ တယ္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိပံုမရဘူး။ လူမ်က္ႏွာကို ရဲရမ
ဲ ၾကည့္ဝံ့ဘူး”

ေရႊ ။
ေမာင္ ။

။“Uီးထင္ပံုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပံု၊ သည္တစ္ခါ သိၾကေရာေပါ့ Uီး ခင္ဗ်ာ”
။“က်ဳပ္ကေတာ့

သေဘၤာမွာ

သူခိုးခိုးတယ္လို႔

ေမာင္ေျပာျပတဲ့

Aတိုင္း

သည္သူငယ္လည္း ပါခ်င္ပါမယ္ ထင္တယ္ ေမာင္ရဲ႕”

ေရႊ ။
ေမာင္ ။

။“က်ဳပ္ျဖင့္ တယ္ၿပီးစိတ္ေလးတယ္ တူေမာင္”

ေရႊ ။

။“ကိုင္း စိတ္ေလးလို႔ရွိရင္ျဖင့္ သည္သူငယ္ကို Uီးက လက္ခံမိသည္Aတြက္ Uီးမွာ

။“မပါပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ စိတ္သာခ်ပါ၊ Uီးက တယ္ၿပီး ေခါင္ေတြးတာကိုး ခင္ဗ်ာ”

တစ္စံုတစ္ရာ နစ္နာဆံု႐ႈံးျခင္း ရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က တာဝန္ခံပါမယ္ ခင္ဗ်ာ”

ေမာင္ ။

။“ကိုင္း သည္ေလာက္ေတာင္ တူေမာင္က စိတ္Aားထက္သန္လွ်င္လည္း စမ္းသပ္ၿပီး

ၾကည့္ရတာေပါ့ေလ၊ ကိုင္း... ကိုင္း သည္Aေၾကာင္း Aဖ်ားသတ္လိုက္ၾကပါUီးစို႔၊ သူ႔ပစၥည္းမ်ား
ရွိရင္လည္း

သည္Aိမ္ကို

က်ဳပ္ေပးမယ္၊

က်ဳပ္က

ယူခ့ပ
ဲ ါေစ၊

သည္Aိမ္မွာ

ထမင္းေကၽြးမယ္၊

ေနရလိမ့္မယ္၊

သူ႔ကို

၅၀၊

ကိုင္း

လခက တစ္လ

Aခန္းတစ္ခန္း
ဒါထက္

က်ဳပ္

ျမင္းေကာင္းႏွစ္ေကာင္ ရျပန္ၿပီ တူေမာင္ရဲ႕၊ ၾကည့္လွည့္စမ္းပါAံုး”
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၎ေနာက္ Uီးဘိုးေမာင္လည္း ၿပိဳင္ျမင္းမ်ားထားရာ ျမင္းေဇာင္းသို႔ ေမာင္ဘေရႊAား
ေခၚသြား၍ AထူးAားထားေသာ ျမင္းႏွစ္ေကာင္ကိုျပရာ-

ေရႊ ။

။“ဘယ္မွာလဲUီးရဲ႕၊

ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

ျမေမာင္န႔ျဲ မေသာင္းထင္တာပဲ၊

ျမင္းAသစ္မွတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘက
ဲ ိုး Uီးရဲ႕”
ဟု ေျပာလွ်င္ Uီးဘိုးေမာင္လည္း ၎ျမင္းညီAစ္ကိုႏွစ္ေကာင္မွာ ရွိရင္း ျမင္းေဟာင္းမ်ားပင္
ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယခုတေလာ

ေတြ႕ျမင္ရသည္ႏွင့္
စိန္လယ္ဂ်ာပြဲသို႔

က်င့္၍ထားသည္တြင္

မႏၲေလး

တာပတ္ပတ
ဲြ ြင္

တင္ပို႔ရန္

Aလြန္တရာ

ယခုတစ္ပတ္

ႀကံစည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊

‘ေျခတိုး’လ်က္ရွိေၾကာင္း

စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္

၎ျမင္းမ်ားဘက္မွ

ရန္ကုန္

ေလာင္းရေသာ္

နာမည္မေက်ာ္ေသးေသာ ျမင္းမ်ားျဖစ္၍ ေငြတစ္က်ပ္လွ်င္ Aနည္းဆံုး ၅၀ မွ် Aေၾကာရလိမ့္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိထင္ျမင္သည္Aတိုင္း Aႏိုင္ရခဲ့လွ်င္ မိမိAရင္႐ႈံးသမွ်ေငြမ်ားကို ျပန္၍ရမည္ျပင္
Aျမတ္Aစြန္းပင္

ရရန္ရွိသျဖင့္

၎ျမင္းမ်ားမွာ

မိမိAားထားရာပင္

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေလရာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း ထိုAတိုင္းႀကံစည္ေလ၏။
Aခန္း (၃)
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမင္းပြလ
ဲ ုပ္ကာနီးလတ္ေသာ္ တစ္ေန႔သ၌ ျမင္းက်င့္သမား ေမာင္ရွင္းသည္
ၿမိဳ႕တြင္းသို႔

ကိစၥတစ္ခုႏွင့္

သြားေရာက္သည္တြင္

မိမိဝင္ထက
ြ ္ၿမဲ

ျဖစ္သည့္Aတိုင္း

ေရွ႕ေနေမာင္ဘေရႊ၏ Aိ္မ္သို႔ ဝင္ခ့ရ
ဲ ာ-

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲေမာင္ရွင္း၊ ျမင္းေတြ ေနရာက်ရဲ႕လား”
။“သိပ္ေနရာက်တာပဲဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ သည္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ ျမင္းႏွစ္ေကာင္

တစ္ခါမွမက်င့္ဖူးဘူး၊ မႏွစ္က ဖလားဆြတ
ဲ ့ဲ ေဇာတိကနဲ႔ က်င့္ၾကည့္ေတာ့ ၇ ဖာလံုမွာ ျမေမာင္က ၄
ျပန္ေလာက္ျဖတ္တယ္ ဆရာရဲ႕၊ ျမေသာင္းက ျမင္း ၃ ျပန္ သာသာႀကီး ျဖတ္တယ္ဆရာရဲ႕”

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။“ေကာ္ၿပီေဟ့. .. သည္တစ္ခါ၊ မင္းတို႔ဆရာ”
။“ေဆးေသပါပဲဆရာ၊ ရန္ကုန္စိန္လယ္ဂ်ာပြႀဲ ကီးမွာ သည္ႏွစ္ေတာ့ တစ္ေကာင္မစြဲရင္

တစ္ေကာင္စၿဲြ ပီးသားပဲ ဆရာေရ႕”

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။“ေကာင္းပါေလကြယ္၊ သည္ျမင္းႏွစ္ေကာင္ ဘယ္သူက သာတယ္ထင္သလဲကြ”
။“Aတူတူလိုပဲဆရာေရ႕၊

ခံႏိုင္ရာမွာလည္း

တူတာပဲ၊

ညီလည္းညီေနာင္၊

ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

Aေျပးလည္းတူ၊

ဘယ္Aေကာင္ဘက္က

Aေမာ

ႀကိဳက္တယ္လို႔ကို

မေျပာတတ္ေAာင္ ရွိတာပဲ၊ ႀကိဳက္ေတာ့ ႏွစ္ေကာင္စလံုး ႀကိဳက္တာပဲဆရာ”

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။“Aင္း... ဒါထက္ ေမာင္စံတင့္တစ္ေယာက္ ဘယ့္ႏွယ္လဲေဟ့”
။“ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

မေျပာတတ္ဘူး

ဆရာေရ႕၊

႐ိုးေတာ့ျဖင့္

႐ိုးပံုပဲ၊

သို႔ေသာ္

တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္ေAာင္ရွိတယ္၊ တစ္ေန႔က လူတစ္ေယာက္
သူ႔ဆီကို တိတ္တဆိတ္လာၿပီး လည္တယ္၊ လူပံုပန္းလည္း ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်ဘူး”

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။“သည္Aေၾကာင္းကို Uီးဘိုးေမာင္ သိၿပီလား”

ေရႊ ။

။“ကိုင္း...

။“သူက မေျပာပါနဲ႔ဆိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္က မေျပာပါဘူးဆရာ”
ကိုင္း

သည္Aေၾကာင္း

ေမာင္စံတင့္ကို

ငါလည္း

ေျပာပါUီးမယ္၊

မင္းတို႔ဆရာႀကီးကို မေျပာလိုက္ပါနဲ႔ကယ
ြ ္၊ ငါစီမံပါမယ္”

ရွင္း ။

။“ေကာင္းပါၿပီ ဆရာ”
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ဟု ေျပာ၍ ေမာင္ရွင္းလည္း ေမာင္ဘေရႊကို ႏႈတ္ဆက္၍ Aိမ္ေပၚမွဆင္းသြားၿပီးမွ ပ်ာယီးပ်ာယာ
Aိမ္ေပၚသို႔ ျပန္တက္လာ၍ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုAနီးမွ ေမာင္ဘေရႊကို လက္ယပ္၍ေခၚလ်က္
လမ္းဘက္သို႔ လက္ညႇိဳးၫႊန္ျပၿပီးလွ်င္“ဟိုလူပဲ ဆရာ၊ ဟိုလူပဲ ဆရာ”

ေရႊ ။
ရွင္း ။

။(ျပတင္းေပါက္Aနီးသို႔ လာလ်က္) “ဒါ ဘယ္သူလက
ဲ ႔ဲြ”
။“တစ္ေန႔က ေမာင္စံတင့္ႏွင့္ေတြ႔ရေAာင္ လာတဲ့လူပဲ”
ထိုခဏ၌

လူတစ္ေယာက္လည္း

လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ကို

ကိုင္လွ်က္

Aိမ္ေရွ႕မွ

ျဖည္းညင္းစြာ ေလွ်ာက္လာရာ ေမာင္ဘေရႊလည္း ထိုသူကို ျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ပထမ၌
Aံ့Aားသင့္လ်က္ရွိၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ခဏ၌ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိသည့္ မ်က္ႏွာထားႏွင့္. ..
“ေနရာက်လိုက္တာ ငါ့လူပဲေဟ့”
ဟု Aံသာြ းႀကိတ္ကာ ေျပာေလ၏။
ထိုAျခင္းAရာကို ေမာင္ရွင္းျမင္ေလလွ်င္“ဆရာနဲ႔ သိသလားဆရာ”

ေရႊ ။

။“သိသပကြယ္၊ သူ႔ကို ငါ လိုက္ၿပီးရွာေနတာ ႏွစ္ေပါင္း Aတန္ၾကာၿပီေကာ၊ ကိုင္း...

ကိုင္း... မင္းျပန္စရာရွိရင္ ျပန္ေပေတာ့”
ဟုေျပာသျဖင့္

ေမာင္ရွင္းလည္း

Aိမ္ေပၚမွ

ဆင္းလာ၍

က်ဳံးဘက္သို႔

ေလွ်ာက္သာြ းေသာ

ယခင္ကလူကိုၾကည့္ရင္း“Aင္း... ကိုဘေရႊမ်က္ႏွာထား ၾကည့္ရတာ မႀကိဳက္ပါဘူး၊ သည္လူန႔ဲ ရန္ၿငိဳးရွိဖူးတယ္
မွတ္တယ္၊ ကိုဘေရႊန႔ဲ ရန္ၿငိဳးရွိတ့လ
ဲ ူမ်ားျဖင့္ ဒုကၡပဲေဟ့”
ဟု ေတြးေတာလ်က္ Aေနာက္ျပင္သို႔ ေလွ်ာက္လာခဲ့ေလ၏။
Aခန္း (၄)
ေမာင္စိန္ Aမည္ရွိေသာသူမွာ ေမာင္စံတင့္ စီးနင္းလိုက္ပါလာခဲ့ေသာ စာပို႔သေဘၤာႏွင့္
ပါလာသည့္လူ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာင္စံတင့္၏ Aိမ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာသူ
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊

Aနည္းငယ္

ေရးသား

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ

ထိုသူမွာ

ေနာင္Aခါတို႔၌လည္း မ်ားစြာ ပါဝင္ရန္ရွိေသးသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူ၏ Aျဖစ္Aပ်က္
Aတၳဳပၸတိၱကို Aက်U္းAားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရေပAံ့။
ေမာင္စိန္ဆိုသူမွာ
ပြစ
ဲ ားႀကီးတစ္Uီး၏

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန

သားျဖစ္သျဖင့္

ျဖစ္သည္Aေလ်ာက္
Aပ္ႏွံခ့ပ
ဲ ါေသာ္လည္း

ဂုဏ္သေရရွိ

AမိAဘတို႔သည္
ထိုသူမွာ

UစၥာAင္ခြင္ႏွင့္

စံုလင္ႂကြယ္ဝလွေသာ

မိေကာင္းဖခင္တို႔

Aဂၤလိပ္ေက်ာင္း၌

ငယ္ရယ
ြ ္စU္Aခါကပင္

ဆိုးခ်င္

သားတစ္ေယာက္
ပညာသင္ၾကားရန္

ညစ္ခ်င္ေသာ

‘ဉာU္’ဆိုး

ပါရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းAိပ္ေက်ာင္းစား သူငယ္တို႔၏ ပိုက္ဆံေၾကးေငြမ်ားကို ခိုးဝွက္ယူငင္ျခင္း၊
Aဝတ္Aစား၊

စာAုပ္

ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္ရွိ၍
ေက်ာင္းဆရာႀကီး၏

စသည္တို႔ကိုလည္း

မၾကာခဏ
ဗီ႐ိုမွ

ခိုးယူေရာင္းခ်သံုးစြျဲ ခင္း

Aျပစ္ေပးျခင္းကို
ေက်ာင္းလခေငြမ်ားကို
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ေက်ာင္းဆရာႀကီးသိရွိ၍ ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံခ့ရ
ဲ ေလသည္။ ထိုAခါ Aဘျဖစ္သူလည္း
Aရွက္ရ၍ မိမိ၏ သားကို Aျခားေက်ာင္းတို႔၌ ေရႊ႕ေျပာင္းAပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ Aလုပ္တြင္
AကူAညီ

Aျဖစ္ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္Aျဖစ္ႏွင့္
နာမည္ကို

ေစခိုင္းေတာ့မည္

ႀကံစည္လ်က္

လႊဲAပ္လုပ္ကိုင္ေစရာ

တစ္ေန႔သ၌

တူေAာင္ေရးကူး၍

ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္

ထိုက္သည့္Aားေလ်ာ္စာြ
ေမာင္စိန္သည္

ဘဏ္မွေငြထုတ္ယူသည္ကို

Aဘ၏
ဖခင္ျဖစ္သူ

သိရွိေလရကား ခ်စ္လွစာြ ေသာသားAေပၚ၌ Aမ်က္ျပင္းစြာ ထြက္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္၍ Aေမြျပတ္ဟူ၍
ေငြ ၁၀၀၀ မွ်ေပးလိုက္ၿပီးလွ်င္ Aိမ္မွႏွင္ထုတ္လိုက္ေလ၏။
ထိုAခ်ိန္Aခါ၌

ေမာင္စိန္မွာ

လူလားေျမာက္ခ့ၿဲ ပီျဖစ္ရာ

A႐ုပ္Aရည္Aားျဖင့္

‘သနားကမား’ရွိျခင္း၊ AေျပာAဆိုAရာဌာန၌ သူတပါး နားဝင္ေလာက္ေAာင္ ယုတၱိယုတၱာဆင္၍
ေျပာဆိုတတ္ျခင္း၊

လူ၏

Aရိပ္Aကဲကို

နားလည္ျခင္း

Aစရွိေသာ

ဂုဏ္Aဂၤါတို႔ႏွင့္

ျပည့္စံုခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aဘျဖစ္သူက ေပးAပ္လိုက္ေသာ ေၾကးေငြမ်ားကို သံုးစြလ
ဲ ်က္
ေပ်ာ္ပါးမူးယစ္ျခင္း၊
ေငြၿမႇိဳက္ျခင္း

သူတပါး၏

သားပ်ဳိသမီးပ်ဳိတို႔ကို

Aစရွိသည္တို႔ျဖင့္

ေနထိုင္ခ့ေ
ဲ လ၏။

ထိုသို႔ရွိစU္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ၌

ေမာင္စိန္မွာ

ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ဗိုလ္ကေတာ္မ်ားထံမွ

ႏွစ္ေပါင္းတာရွည္စာြ

မေငြရီAမည္ရွိ

Aသက္ေမြးျမဴ

သူငယ္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္

ခ်စ္ႀကိဳက္ခ့၍
ဲ ထိုသူငယ္မေလးကို တိတ္တဆိတ္ Aိမ္မွ ခိုးယူထက
ြ ္ေျပးရာ ထိုသူငယ္မမွာလဲ
ေမာင္ဘေရႊဆိုသူႏွင့္

လူႀကီးခ်င္း

စကားေၾကာင္းလမ္းၿပီး

ျဖစ္ေလရကား

ေမာင္ဘေရႊသည္

သူငယ္မAေပၚ၌ ေမတၱာ က႐ုဏာစိတ္ Aားႀကီးလွသည္ျဖစ္၍ ထိုသူႏွစ္Uီးကို ေတြ႔ရွိေစရန္
Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သို႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

လိုက္လံရွာေဖြပါေသာ္လည္း

ေမာင္စိန္မွာ

ပါးနပ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ မေတြ႔ေAာင္ တိမ္းေရွာင္ပုန္းေAာင္း ေနထိုင္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ လ၏။
ေမာင္ဘေရႊမွာ ေမာင္စိန္၏ Aေၾကာင္းမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္း ေမးျမန္းသည့္Aခါ
ေမာင္စိန္ဟူေသာ Aမည္မွာ လူAမ်ားတို႔ မွည့္တတ္ေသာ Aမည္မ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ နာမည္Aားျဖင့္
စံုစမ္းေမးျမန္း၍ Aက်ဳိးမရွိေၾကာင္း သိရွိခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ရာ ထိုေန႔ညေန၌ စာပို႔သေဘၤာ မာလိန္က
ေမာင္စိန္ႏွင့္

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူ

ႏွစ္ေယာက္လည္း

သေဘၤာေပၚ၌

လိုက္ပါေၾကာင္း

ေျပာဆိုစU္Aခါကလည္း ၎ေမာင္စိန္သည္ မိမိေတြ႔လိုေသာ ေမာင္စိန္ျဖစ္မည္ မထင္သည္ႏွင့္
လူပံုလူပန္းကိုပင္ ထပ္ေလာင္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ ၎ေမာင္စိန္သည္ မေငြရီႏွင့္
ထြက္ေျပးၾကသည္မွာ ထိုAခါ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔မွ်ပင္ ၾကာရွိခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္၍ မိမိေတြ႔လိုေသာသူAား
ေတြ႔ရေတာ့မည္မဟုတ္ဟု Aားေလွ်ာ့၍ ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ဤညေန၌ ေမာင္ရွင္းကျပသျဖင့္ ထိုသူကို
႐ုတ္တရက္ ျမင္လိုက္ရသည္တြင္ လူတို႔မည္သည္မွာ မိမိတို႔ခ်စ္Aားႀကီးလွေသာ သူကိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊

မုန္းAားႀကီးလွေသာသူကိုေသာ္

ေနခဲ့သည္ျဖစ္ေစကာမူ
ေမာင္စိန္၏

ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း

႐ုပ္ပံုသည္

မိမိ၏

လည္းေကာင္း

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

သိရွိတတ္ၾကၿမဲျဖစ္ေလရကား
Aသည္းႏွလံုး၌

ကြက
ဲ ာြ ၍

ေမာင္ဘေရႊမွာလည္း

စြက
ဲ ပ္လ်က္ရွိဘိသည္Aလား

၎Aားျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္းပင္ သိရွိခ့ေ
ဲ လ၏။
၎ေမာင္စိန္မွာ
Aက်ဳိးလည္း
ေသာ့တူမ်ားကို

မေကာင္းမႈျပဳက်င့္သည့္

ေပးျပန္သည္ျဖစ္၍
လည္းေကာင္း၊

ဘိလပ္မွ

Aရာဌာန၌

ဉာဏ္လည္းသြားျပန္၊

သူခိုးကိရိယာတန္ဆာတို႔ကို

မည္သည့္ေသတၱာကို
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လည္းေကာင္း မွာထားဝယ္ယူ၍

သူခိုးႀကီးAျဖစ္ႏွင့္ Aသက္ေမြးျမဴခဲ့ရာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္

ၾကာရွိေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ Aျပစ္ဒဏ္ေပးခ်ျခင္းကို ခံခ့ရ
ဲ ဖူးသည္မရွိေပ။ ၎ေမာင္စိန္မွာ
တိုက္တာေနAိမ္တို႔ကို ေဖာက္ထြင္းခိုးယူဖန္မ်ားခဲ့ျပန္လွ်င္ ရံဖန္ရံခါ သေဘၤာမီးရထား စသည္တို႔၌
စီးနင္းလိုက္ပါခဲ့၍ ခရီးသည္တို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူတတ္ေလသည္။ ထိုသို႔ခရီးသြားသည့္Aခါ၌
ေမာင္စိန္မွာ

Aဘယ္Aခါမဆို

ဒုတိယတန္းျဖင့္သာလွ်င္

စီးနင္းသြားလာ၍

Aကြက္ေကာင္းေပၚသည္ဟု မွတ္ထင္လွ်င္လည္း ပထမတန္းျဖင့္ပင္လွ်င္

ရံဖန္ရံခါ

စီးနင္းသြားလာေလ့

ရွိေလသည္။ သို႔ပင္ သြားပါေသာ္လည္း မည္သည့္Aခါ၌မဆို သေဘၤာမွဆင္းသက္သည့္Aခါ
သေဘၤာခထက္ ၄ ဆ၊ ၅ ဆ Aစရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူ၍ ခ်ခဲ့ၿမဲသာလွ်င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
Aဘယ္Aခါမွ် ႐ႈံးသည္ဟူ၍ မရွိခ့ေ
ဲ ခ်။
ေမာင္စိန္လည္း မဂၤလာေဈးလမ္းမွ က်ဳံးဘက္သို႔ေလွ်ာက္သာြ းရာ Aေနာက္ဘက္သို႔
ခ်ဳိးသြားၿပီးလွ်င္

AစU္Aတိုင္း

ေလွ်ာက္သာြ း၍

မႏၲေလးစာတိုက္ႀကီးသို႔

ေရာက္လာကာ

စာတိုက္ဗိုလ္က ေမးျမန္း၍ မိမိAမည္ႏွင့္ စာတစ္ေစာင္ယူခ့ၿဲ ပီးလွ်င္ Aာဠဝီလမ္းဟိုတယ္တစ္ခုသို႔
တက္သာြ းေလ၏။
ဟိုတယ္Aေပၚထပ္ရွိ

မိမိတည္းခိုရာAခန္းသို႔

ေရာက္ေလလွ်င္

၎၏မိတ္ေဆြ

ေမာင္ထန
ြ ္းလည္း Aရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္ ေသာက္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရာ-

ထြန္း ။
စိန္ ။

။“လာေလ သူငယ္ခ်င္း၊ ေသာက္ပါUီး”
။“ေတာ္ၿပီ၊ က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့က ေသာက္သလဲ၊ ငယ္ငယ္ကေတာ့ျဖင့္ ေသာက္မိပါရဲ႕၊

Aေသာက္ျဖတ္လိုက္တာ ၾကာလွၿပီ၊ ေသာက္ရင္ စကားမ်ားေရာ၊ စကားမ်ားရင္ Aမွားပါေရာ၊
Aမွားပါရင္ က်ဳပ္တို႔ ေထာင္ေရာက္ကေရာ၊ မလုပ္ပါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း၊ က်ဳပ္တို႔Aလုပ္က Uီးေခါင္း
ေနာက္လို႔မရဘူး၊ Uီးေခါင္းၾကည္လင္မွ ဉာဏ္သာြ းတယ္ဗ်”

ထြန္း ။

။“ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဉာဏ္သံုးရတဲ့သူကိုးဗ်၊ ဆရာလုပ္တ့သ
ဲ ူကိုး၊ က်ဳပ္ကေတာ့ တပည့္ပဲ

ကိစၥမရွိပါဘူးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားစီမံသမွ် လုပ္ရမဲ့လူပဲ”

စိန္ ။

။“ဆရာျဖစ္ေစ၊ တပည့္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းတာလုပ္ေပမယ့္ ဉာဏ္သံုးႏိုင္မွဗ်၊ ဒါေၾကာင့္

က်ဳပ္မွာ သည္ေလာက္ၾကာေAာင္ ပုလိပ္လက္တြင္း မေရာက္ဘဲ ခံႏိုင္တာေပါ့ဗ်၊ ေသာက္လည္း
ေသာက္မယ္၊ ဉာဏ္လည္းမ်ားခ်င္တယ္ဆိုမွျဖင့္ ကြိခနဲ မိလို႔ ၾကာလွၿပီ”
ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ ေမာင္စိန္သည္ ယခင္ကစာကို ဖြင့္၍ ဖတ္ၿပီးလွ်င္“ဟိုဟာကေလးက တယ္ၿပီးေခါင္းမာေနတယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔န႔ဲ ေတြ႔လည္း မေတြ႔ခ်င္ဘူး၊
သူ႔ဆီကိုလည္း မလာပါနဲ႔တ့ဲ”

ထြန္း ။
စိန္ ။

။“သူ႔ေငြကိုလည္း မေပးဘူးတဲ့လား”

ထြန္း ။

။“ေနစမ္းပါUီးဗ်ာ၊

။“ထိေတာင္ ထိမရဘူးတဲ့”
သည္ဝန္ေထာက္

Uီးဘိုးေမာင္ရဲ႕Aိမ္ကို

သူ

ဘယ့္ႏွယ္

ေရာက္သာြ းသလဲ၊ ဘယ္သူက သြင္းေပးသလဲ”

စိန္

။

။“ေမးလို႔ကို မရဘူးဗ်ာ၊ တယ္ေခါင္းမာတဲ့ ဟာကေလး၊ ျမင္းပြက
ဲ လည္း နီးလာၿပီ၊

သူ႔ဆရာရဲ႕ျမင္းမ်ားလည္း၊

ေျပးလိမ့္မယ္

ၾကားတယ္၊

တကယ္စီးမယ္

မစီးဘူး၊

ႏိုင္ဖို႔

ရွိတယ္မရွိဘူးဆိုတာ သူတို႔သိမွာပဲ၊ သူသိလို႔ က်ဳပ္တို႔ကို ေျပာရင္ျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ ေကာ္ေပါက္ပဲ၊ မရ
ရေAာင္ ေမးရမွာပဲ၊ သူ႔ဆီက ေငြလည္း မရရေAာင္ ေတာင္းရမယ္”
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။“မရဘဲေနရမလားဗ်ာ၊ မရရင္ ရတဲ့နည္းနဲ႔ ေတာင္းရမွာေပါ့”
။“က်ဳပ္ေတာ့

သြားလို႔

ေနရာမက်ဘူး၊

က်ဳပ္ကို

လူေတြ

ျမင္ဖူးကုန္ၿပီတ့၊ဲ

သည္တစ္ေခါက္ေတာ့ ခင္ဗ်ား သြားၿပီး Aက်ဳိးAေၾကာင္း ေျပာUီးမွပဲ”

ထြန္း ။

။“က်ဳပ္ကလည္း စကားေျပာ တတ္မတတ္ဘူးဗ်၊ သူက AပါးAနပ္ကေလး၊ သို႔ေသာ္

ခင္ဗ်ားလႊတ္ရင္ သြားရတာပေလ”
ေမာင္စိန္ႏွင့္ ေမာင္ထန
ြ ္းတို႔မွာ ဆိုးေဖာ္ဆိုးဖက္၊ ခိုးေဖာ္ခိုးဖက္ျဖစ္ၾကသည့္Aတိုင္း
မိမိတို႔AႀကံAစည္မ်ားကို ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္လ်က္ရွိၾကေလ၏။
Aခန္း (၅)
ေမာင္ဘေရႊသည္

ေမာင္စိန္ကို

ေတြ႔ျမင္ရၿပီးသည့္ေနာက္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္

မည္သည့္Aရပ္၌ ၎ေမာင္စိန္ တည္းခိုေလသနည္းဟု AႏွံAျပား ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ
တစ္ေန႔ေသာနံနက္ခင္းAခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ရထားႏွင့္ Aေနာက္ျပင္သို႔ Aသြားတြင္ ေဈးခ်ဳိAနီး
ကာတစ္ကုမၸဏီတိုက္-ဆိုင္ Aနား၌ ၎ေမာင္စိန္ဆိုသူသည္ ေျမာက္Aရပ္သို႔ ေလွ်ာက္သာြ းလ်က္
ရွိသည္ကို ျမင္လိုက္ရေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္ဘေရႊလည္း ဓာတ္ရထားကိုရပ္၍ ျမင္းရထားတစ္စီးသို႔
လွ်င္ျမန္စာြ တက္ၿပီးလွ်င္

ေမာင္စိန္ကိုေက်ာ္လန
ြ ္၍

ခရီးAတန္ငယ္ေရာက္လွ်င္
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေစရန္
တစ္ၿပိဳင္နက္

ျမင္းရထားကို

ေတာင္Aရပ္သို႔

ေျမာက္Aရပ္သို႔

ေမာင္းႏွင္ေစေလ၏။

လႊတ္လိုက္ၿပီးသည္ေနာက္

ျပန္လာရာ

ေမာင္စိန္ႏွင့္

Aမွတ္မဲ့တိုက္မိသကဲ့သို႔ ေမာင္စိန္Aား

ေမာင္စိန္ႏွင့္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိသည္ႏွင့္

ဝင္ၿပီးတိုက္ၿပီးလွ်င္

ေတာင္းပန္စကား

ေျပာေလ၏။ ေမာင္စိန္လည္း ထိုAခါမွ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာကို ေမာ္၍ၾကည့္မိရာ ေမာင္ဘေရႊ၏
မ်က္ႏွာကို

ျမင္သျဖင့္

စကားဆံုးေAာင္

ေမာင္ဘေရႊလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို

နားမေထာင္ဘဲ

လ်င္ျမန္စာြ

ထြက္သာြ းမည္ျပဳရာ

ေမာင္စိန္ႏွင့္ စကားေျပာရUီးမည္ဟု ရည္ရယ
ြ ္ရင္း

ရွိသည့္Aတိုင္း ေမာင္စိန္၏ ေနာက္သို႔လိုက္၍-

ေရႊ ။

။“တဆိတ္ကေလးဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ား

ကိုစိန္မဟုတ္လား၊

ရန္ကုန္

စာပို႔သေဘၤာနဲ႔

လိုက္လာတယ္ မဟုတ္လား၊ ဟုတ္လို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တစ္ခန
ြ ္းေလာက္ ေျပာစရာရွိတယ္ဗ်ာ”

ထိုသူ ။

။“က်ဳပ္ ေမာင္စိန္လည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ စာပို႔န႔လ
ဲ ိုက္ခ့တ
ဲ ာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ား

Aထင္လပ
ဲြ ါလိမ့္မယ္”
ဟု

ေျပာၿပီးလွ်င္

သြားၿမဲတိုင္း လွ်င္ျမန္စာြ ထြက္သာြ းေလရာ

ေမာင္ဘေရႊမွာ စကားေျပာခြင့္

မရသည္ျဖစ္၍ Aံသာြ းႀကိတ္လ်က္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ က်န္ေနရစ္ေလ၏။
၎ေနာက္
သတိေပးလိုက္သလို

ေမာင္ဘေရႊလည္း
ျဖစ္သာြ းၿပီ၊

“မိုက္တယ္ကာြ ၊

ေမာင္စိန္ေတာ့

ငါ

ငါ့ေမာင္စိန္

တယ္မိုက္တယ္၊
Aစစ္ပါပဲ၊

သူက

သူ႔ကို
ငါ့ကို

မွတ္မိေလသလား မသိဘူး၊ မ်က္ႏွာထားၾကည့္ရပံုကေတာ့ မွတ္မိသာြ းပံုရတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း
မေနေသးပါဘူးေလ၊ ေတြ႔ေကာင္းပါေသးရဲ႕” ဟုေျပာ၍ ေနAိမ္သို႔ ျပန္သာြ းေလ၏။
ေမာင္စိန္မွာလည္း

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္

ခြဲခာြ သြားၿပီးေနာက္

ျမင္းရထားတစ္စီးေပၚသို႔

တက္၍ လွ်င္ျမန္စာြ ေမာင္းႏွင္ေစၿပီးလွ်င္-
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“တယ္ဂက
ြ ်တယ္ကယ
ြ ္၊ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ သည္Aေကာင္န႔မ
ဲ ွ လာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္၊
လူ႔ျပည္မ်ား သည္Aေကာင္ တစ္ေယာက္ Aမုန္းဆံုးပါပဲ၊ သူ႔ကို ငါကမုန္းသမွ် ေငြရီAေပၚမွာ
လက္စားေခ်ရေတာ့တာပဲေလ၊

ဒါထက္

မႏၲေလးမွာ

ကိစၥကလည္း

မၿပီးေသးဘူး၊

သည္Aေကာင္ကလည္း ငါေရာက္ေၾကာင္းသိရင္ ေထာက္လွမ္းေမးျမန္းUီးမွာပဲ၊ သည္ကေန႔ကစၿပီး
ေမာင္စိန္နာမည္န႔ဲ
ေတာ္မယ္”

ေနလို႔မျဖစ္ဘူး၊

စသည္ျဖင့္

ေမာင္ဘဝင္းဆိုတ့န
ဲ ာမည္န႔ဲ

စU္းစားစိတ္ကူး၍

ေျပာင္းၿပီး

ေနAိမ္သို႔ဆိုက္ေရာက္လွ်င္

ေနUီးမွ

မိမိ၏

မိတ္ေဆြ

ေမာင္ထန
ြ ္းAား Aက်ဳိးAေၾကာင္း ျပန္ေျပာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔မွာ ေငြေၾကးလည္း နည္းပါးခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္စံတင့္၏

ေနAိမ္သို႔

နက္ျဖန္ပင္

ေမာင္ထန
ြ ္းAား

သြားေရာက္

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းဆိုရန္ ေစလႊတ္လ်က္ရွိေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ ေမာင္ဘေရႊလည္း Uီးဘိုးေမာင္၏ေနAိမ္သို႔ သြားေရာက္ရာ
ေမာင္စံတင့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေမာင္စံတင့္၏ ညႇိဳးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာထားကို ျမင္သည္ႏွင့္“ငါ့လူ တယ္ၿပီး မက်န္းမာဘူး မွတ္တယ္၊ ကိုင္းကိုင္း- မင့္ဆရာ ငါေျပာေပးပါ့မယ္၊ ငါနဲ႔
Aိမ္ကိုAလည္လိုက္ခ့U
ဲ ီး”ဟုေျပာၿပီးလွ်င္

Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္

ေတြ႔သည္ႏွင့္

ျမေမာင္ႏွင့္ျမေသာင္း

ညီေနာင္ ႏွစ္ေကာင္၏ ‘ေျခစမ္း’ရန္ တာပတ္ကြင္းသို႔ ထြက္သာြ းၾကေလ၏။
၎တို႔ထက
ြ ္သာြ းလွ်င္

ေမာင္စိန္၏တပည့္

ေမာင္ထန
ြ ္းလည္း

Uီးဘိုးေမာင္၏

ဝင္းAတြင္းသို႔ ဝင္ေလရာ ေမာင္စံတင့္လည္း Aိမ္ေပၚမွ ပ်ာယီးပ်ာယာ ဆင္းလာ၍-

တင့္ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္

လာၾကျပန္တာလဲဗ်ာတို႔၊

မလာနဲ႔လို႔

က်ဳပ္စာေရးလိုက္ၿပီ

မဟုတ္လားဗ်”

ထြန္း ။

။“ေနာက္ကို စာေရးရင္ ေမာင္စိန္နာမည္န႔ဲ မေရးနဲ႔၊ ေမာင္ဘဝင္းလို႔ စာထည့္ရမတဲ့

ေမာင္”

တင့္ ။
ထြန္း ။

။“သည္Aေၾကာင္း ေျပာခ်င္ရင္ စာနဲ႔ေရးၿပီး ေျပာပါေတာ့လားဗ်”

တင့္ ။
ထြန္း ။

။“မေပးႏိုင္ဘူး”
။“မေပးရင္ မင္း ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္”

တင့္ ။

။“ေရာက္ခ်င္ ေရာက္ဗ်ာ၊ ကဲ... ကဲ. .. ျပန္ပါေတာ့၊ တတ္ႏိုင္ရာက တိုင္ေခ်၊ မေပးဘူး၊

။“သည္Aေၾကာင္းတင္မကဘူးေမာင္၊ ေငြလည္း ၅၀၀ ေလာက္ လိုခ်င္သတဲ”့

ေဟာ ကိုဘေရႊတို႔ေတာင္ လာၾကၿပီမွတ္တယ္၊ သြားပါဗ်ာ သြားပါေတာ့”

ထြန္း ။
တင့္ ။
ထြန္း ။
တင့္ ။

။“ဘယ္ကကိုဘေရႊလဲ၊ ေမာင္စိန္ေၾကာက္တ့ဲ ကိုဘေရႊမ်ားလားကြယ္”
။“ခင္ဗ်ာ့လူကလည္း ကိုဘေရႊကို ေၾကာက္သတဲ့လား၊ ဘယ္တုန္းက သူန႔သ
ဲ ိၾကလို႔လဲ”
။“ရန္သူေဟာင္းႀကီးေပါ့ကယ
ြ ္၊ နာမည္မ်ား တူလို႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး”
။“ေဟာ ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕၊ ကိုဘေရႊန႔ဲ ဝန္ေထာက္ႀကီးနဲ႔ ျပန္လာၾကၿပီ၊ သြားပါဗ်ာ သြားပါ၊

ရွိႀကီးခိုးပါရဲ႕၊ ခင္ဗ်ားေငြ ၅၀၀ လည္း က်ဳပ္လာေပးပါမယ္၊ သြားပါေတာ့ဗ်ာ”

ထြန္း ။

။“Aာဠဝီလမ္းက ဟိုတယ္ကိုလာေဟ့”

ဟုေျပာဆဲတြင္

ေမာင္ဘေရႊတို႔လည္း

Aိမ္ေရွ႕မွတက္လာၾက၍

ေမာင္ထန
ြ ္းလည္း

Aိမ္ေနာက္ေဖး ေလွကားမွ ဆင္းေျပးေလ၏။
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ေမာင္ဘေရႊလည္း
ေမာင္စံတင့္Aား

Aိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္

မိမိေနAိမ္သို႔

၂

ရက္

ဝန္ေထာက္ႀကီးထံ

၃ရက္မွ်

Aခြင့္ပန္၍

Aလည္လိုက္ခ့ရ
ဲ န္

ေခၚငင္

သြားေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔၌

ေမာင္စံတင့္သည္

ကိစၥတစ္ခုရွိသည္ဟု ေျပာ၍

ေမာင္ဘေရႊ၏

ေနAိမ္မွ ထြက္လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ Aာဠဝီလမ္းဟိုတယ္သို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္း၍ ေမာင္ထန
ြ ္းတို႔
ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္ႏွင့္ Aေပၚထပ္သို႔ တက္လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေမာင္စိန္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း
စကားေျပာလိုေၾကာင္း

ေျပာဆို၍

ေမာင္စိန္လည္း

ေမာင္ထန
ြ ္းကို

ေAာက္ထပ္သို႔

ဆင္းသြားေစေလ၏။ ႏွစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ခ့ၾဲ ကလွ်င္-

တင့္ ။
စိန္ ။

။“ကိုဘေရႊဆိုတ့လ
ဲ ူန႔ဲ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္ဖူးၾကသလဲ”

တင့္ ။
စိန္ ။

။“ဆိုင္ဆို ဘာေျပာစရာရွိသလဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ေက်းဇူးရွင္ပဲ ခင္ဗ်”

။“မင့္Aလုပ္ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ မင္းနဲ႔ဘာဆိုင္လို႔လဲ”
။“မင္းေက်းဇူးရွင္လား၊ သည္Aေကာင္ ငါ့ရန္သူက႔ဲြ၊ ငါ့ကိုလိုက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္မယ့္

Aေကာင္၊ သူယူမယ့္မိန္းမက သူ႔ကိုမႀကိဳက္ ငါ့ကိုႀကိဳက္လို႔ သူက ငါ့Aေပၚမွာ ရန္ၿငိဳးႀကီးေနတယ္”

တင့္ ။
စိန္ ။

။“မွားလိုက္ရွာေလတယ္ေနာ္၊ လူေကာင္းကိုေတာ့မႀကိဳက္. ..”

တင့္ ။

။“ခင္ဗ်ားသတ္ဝံ့ရင္

။“ေသခ်င္ၿပီလား နင္”
ေသဝံ့ပါရဲ႕ဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားဟာ

ကၽြန္ေတာ့္

Aေဖပါပဲ၊

Aေဖ

ျဖစ္ေပမယ့္ ေက်းဇူးတင္စရာ တစ္ကက
ြ ္ကမွ မရွိပါဘူး။ ‘လက္Uီးဆရာ မည္ထိုက္စာြ ၊ ပုဗၺါစရိယ မိႏွင့္ဘ’ဆိုတ့A
ဲ တိုင္း ဘာမ်ားသင္ေပးသလဲ၊ ခိုးဖို႔ဝွက္ဖို႔၊ လုဖို႔၊ ယက္ဖို႔၊ မေကာင္းတဲ့Aတတ္မ်ဳိးပဲ
ခင္ဗ်ား သင္တယ္၊ သင္တာ သင္ပါUီးေတာ့၊ က်ဳပ္ ယခု ေကာင္းေကာင္းမြန္မန
ြ ္ ေနထိုင္ဖို႔
ႀကိဳးစားပါေတာ့လည္း

ခင္ဗ်ားပဲ

လိုက္ၿပီး

ေႏွာက္ယွက္လာတယ္၊ ကိုဘေရႊန႔ဲ ခင္ဗ်ားနဲ႔မ်ား

ကြာပါရဲ႕ဗ်ာ၊ ကိုင္း ဒါထက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခင္ဗ်ား တစ္ခု Aာမခံရလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္၏
ေက်းဇူးရွင္ ကိုဘေရႊကို ခင္ဗ်ားတို႔က တစ္စံုတစ္ရာ နစ္နာေAာင္၊ ထိခိုက္ေAာင္ မလုပ္ပါဘူးလို႔
Aာမခံရလိမ့္မယ္၊

Aာမခံရင္

ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တ့ေ
ဲ ငြကိုေပးမယ္၊

Aာမ,မခံရင္

ခင္ဗ်ားတို႔

Aေၾကာင္း က်ဳပ္သိသမွ် ပုလိပ္ကို ေျပာလိုက္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေထာင္ကို လိုက္ရခ်င္
လိုက္ေပစီေတာ့”
ဟု ေျပာလွ်င္ ေမာင္စိန္လည္း Aတန္ၾကာေAာင္ စU္းစားစိတ္ကူးၿပီးမွ-

စိန္ ။

။“ေကာင္းၿပီ၊ မင္း Aာမခံေစခ်င္တ့A
ဲ တိုင္း ငါခံတယ္၊ ငါက Aာမခံရင္ မင္းကလည္း

ငါ့Aႀကံကို လိုက္ရလိမ့္မယ္”

တင့္ ။
စိန္ ။

။“ဆိုစမ္းပါUီးဗ်ာ”
။“(၁) Aခ်က္က မင့္မွာရွိသမွ်ေငြကို ငါ့Aား Aပ္ရမယ္၊ (၂) Aခ်က္က မင့္လူ

ေမာင္ဘေရႊဟာ ငါ့ကို မေႏွာက္ယွက္ေAာင္ မင္းတတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားရမယ္၊ (၃) Aခ်က္က
မင့္ဆရာ

ဝန္ေထာက္ႀကီး

ျမင္းမ်ားAနက္မွ

ဘယ္ျမင္းဟာ

သူတို႔ကAဟုတ္စီးမယ္၊

ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ မထင္ဘူးဆိုတာ ေျပာျပရမယ္၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ”

တင့္ ။
စိန္ ။

။“သည္Aခ်က္ေတြ လိုက္နာရင္ ကိုဘေရႊကို မေႏွာက္ယွက္ဘူးလား”

တင့္ ။

။“ကိုင္းဗ်ာ လိုက္နာပါေတာ့မယ္”

။“မေႏွာက္ယွက္ဘူး”
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၎ေနာက္ ေမာင္စံတင့္လည္း ဘဏ္တိုက္မွထုတ္ယူခ့ေ
ဲ သာ ေငြ ၅၀၀ ကို ေပးAပ္၍
ေနာက္ေနာင္ Aလိုရွိေသးလွ်င္လည္း ေပးUီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆို၍ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
Aခန္း (၆)
ေနာက္တစ္ေန႔၌

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္

ေမာင္စံတင့္တို႔သည္

ေဈးခ်ဳိေတာ္Aတြင္း၌

ဝယ္ျခမ္းရန္ ပစၥည္းAနည္းငယ္ကို လွည့္လည္ဝယ္ျခမ္း ေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိၾကစU္ ၎တို႔၏ေနာက္မွ
ေမာင္ဘေရႊ၏ ေက်ာကိုပုတ္လ်က္ မိန္းမသံျဖင့္“Aလို ေရႊေရႊတို႔လား”

ေရႊ ။
ၫြန္႔ ။

။“ေAာင္မယ္- မစိန္ၫန
ြ ္႔ေတြ ဘာေတြန႔၊ဲ ဟန္ႀကီးပန္ႀကီး ျဖစ္လာလိုက္တာ ေရႊေရႊက”

ေရႊ ။

။“ဟန္ႀကီးပန္ႀကီး

။“Aလို၊ မစိန္ၫန
ြ ္႔လား၊ ဘယ္တုန္းက ေရာက္သလဲ၊ Aပ်ဳိႀကီး ျဖစ္လာလိုက္တာေဟ့”
မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊

ငယ္ငယ္ကေတာ့

ၫြန္႔ၫန
ြ ္႔ေခၚေပမယ့္

ႀကီးလာေတာ့ မေခၚဝံ့ဘူးဗ်ာ”

ၫြန္႔ ။
ေရႊ ။

။“ဘာျပဳလို႔ မေခၚဝံ့ရသလဲ”
။“မစိန္ၫန
ြ ္႔က

ေတာ္ေတာ္ၾကာ

ေယာက်္ားယူမွျဖင့္

မစိန္ၫန
ြ ္႔ေယာက်္ားက

မင္းကေတာ္ေခၚမွ ႀကိဳက္မွာကြ႔ဲ”

ၫြန္႔ ။

။“ေAာင္မယ္ ေရႊေရႊက ၫြန္႔ကို ၫြန္႔ၫန
ြ ္႔လို႔ေခၚတာ မႀကိဳက္တ့ေ
ဲ ယာက်္ားမ်ားျဖင့္

ယူပမ
ဲ ယူဘူး”
စသည္ျဖင့္ ေျပာင္ေလွာင္ကာ ရယ္ေမာေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကေလ၏။
၎မစိန္ၫန
ြ ္႔မွာ

ဝန္ေထာက္ႀကီး

Uီးဘိုးေမာင္၏

တူမကေလးပင္

ျဖစ္ေလရာ

သူငယ္မကေလးမွာ AမိAဘမရွိရွာသျဖင့္ Uီးႀကီးျဖစ္သူ Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္ ေခတၱမွ် လည္းေကာင္း၊
ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌

ေနထိုင္သူ

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္လည္း
၎မစိန္ၫန
ြ ္႔မွာ

Uီးဘိုးေမာင္၏

သူငယ္မ

ႏွမႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ငယ္စU္ကပင္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕သို႔

Aလြန္တစ္ရာ

သြားေရာက္ေနထိုင္သည္မွာ

Aလွည့္က်ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ာ

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခ့ၾဲ ကေလသည္။
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ်ရွိၿပီျဖစ္ရာ

Aပ်ဳိကေလးတို႔မည္သည္မွာ တစ္ႏွစ္Aတြင္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ ႀကီးျပင္းတတ္ၿမဲျဖစ္သည့္Aတိုင္း
ယခုတစ္ေခါက္ျပန္လာသည္တြင္

Aပ်ဳိႀကီးဖားဖားျဖစ္၍

လွပတင့္တင့္၊

ႏုနယ္ေျပျပစ္ေသာ

႐ုပ္ဆင္းAဂၤါႏွင့္လည္း ျပည့္စံုခ့ေ
ဲ ပ၏။

ေရႊ ။
ၫြန္႔ ။

။“ၫြန္႔ၫန
ြ ္႔ ဘယ္တုန္းက ေရာက္သလဲ”

ေရႊ ။

။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား၊ နက္ျဖန္

။“မေန႔ကပဲေရာက္တယ္၊ ေရႊေရႊတို႔Aိမ္ေတာင္ ၫြန္႔၀င္ခ့ေ
ဲ သးတယ္”
ေရႊေရႊတို႔လာမယ္လို႔ပဲ၊ ကိုင္း... ကိုင္း ဝယ္စရာရွိတာ

ဝယ္ေခ်Aံုး၊ ေၾသာ္... ဒါထက္ ေဟာဒီက ေမာင္စံတင့္က ၫြန္႔တို႔Uီးရဲ႕ စာေရးႀကီးပဲ၊ ၫြန္႔တို႔န႔ဲ
Aတူေနရမွာပဲ”

ၫြန္႔ ။

။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား၊ ေကာင္းပါေလရွင္၊ ကိုင္း ကၽြန္မ သြားUီးမယ္၊ နက္ျဖန္ ဆက္ဆက္

လာခဲ့ၾကေနာ္”
သူငယ္မထြက္သာြ းလွ်င္ “ဘယ့္ႏွယ္လဲ ငါ့လူ၊ မိန္းမေခ်ာကေလးပဲ မဟုတ္လားေဟ့”

တင့္ ။

။“ေခ်ာပါေပတယ္ခင္ဗ်ာ”
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။“ငါ့လူေတာ့ တစ္ခါျဖင့္ ေကာ္ျပန္ၿပီ၊ ရြယ္တူခ်င္းပဲ၊ လသာခိုက္ ဗိုင္းငင္ရမတဲ့ ေဟ့”

ဟု ရယ္ေမာကာ ေျပာလွ်င္ ေမာင္စံတင့္မွာ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနွင့္ ရွိေနေလ၏။
ေမာင္စံတင့္လည္း ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ ၃ ရက္ခန္႔မွ် ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ Uီးဘိုးေမာင္၏
ေနAိမ္သို႔ ျပန္ရာက္ေလလွ်င္ မစိန္ၫန
ြ ္႔ႏွင့္ ေမာင္စံတင့္တို႔မွာ ပထမ၌ Aနည္းငယ္စိမ္းလ်က္
ရွိၾကေသာ္လည္း

ရက္Aနည္းငယ္မွ်

ၾကာလတ္ေသာ္

မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္

ထိုသူငယ္၏

ညႇိဳးငယ္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ မသာမယာရွိေသာ AမူAရာကိုျမင္သျဖင့္ သနားက႐ုဏာရွိသည္ႏွင့္
မိမိကပင္

စတင္ေခၚငင္ေပါင္းသင္းျခင္း

ျပဳသည္ျဖစ္၍

သူငယ္တို႔ဘာဝ

Aကၽမ
ြ ္းတဝင္

တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာလ်က္ရွိေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌

ေမာင္ဘေရႊလည္း

ထိုAိမ္သို႔

လာေရာက္

လည္ပတ္လ်က္ရွိရာ

နံနက္ေစာေစာAခ်ိန္ခန္႔၌ Aိမ္ေရွ႕ ဝရန္တာတြင္ထိုင္လ်က္ မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္ ေမာင္စံတင့္Aား
ေရွးေဟာင္းေနာက္ျဖစ္မ်ားကို သနားၾကင္နာရွိရွာေသာ AမူAရာျဖင့္ ေမးျမန္းလ်က္ရွိေလ၏။

တင့္ ။

။“မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔ကေတာ့

ေရွးက

ကုသိုလ္ကံAဟုန္ေၾကာင့္

AမိAဘမရွိသည့္

တိုင္ေAာင္ ေဆြေကာင္းမ်ဳိးေကာင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ေကာင္းရာၫႊန္ျပလို႔၊ ေကာင္းရာတိုက္တန
ြ ္းလို႔၊
စားဖို႔မပူရ၊ ေသာက္ဖို႔မပူရ၊ ေနရာက်တာကလား ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ မိခင္ဆိုတာ
ျမင္မွမျမင္ဖူးဘူး၊ ဖခင္ဆိုတာမလည္း သူတပါးဖခင္ႏွင့္မတူ Aင္မတန္စိမ္းကားရက္စက္တ့ဖ
ဲ ခင္န႔ဲ
ေတြ႔လို႔မို႔. ..”

ၫြန္႔ ။

။“Aခုေတာ့ျဖင့္ လူေကာင္းသူေကာင္းနဲ႔ ေတြ႔ပါၿပီရွင္၊ ကၽြန္မတို႔Uီးေလးလိုဟာ၊ တစ္ရာ

တစ္ေယာက္၊ တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ ဆိုတာလို Aင္မတန္ သေဘာေကာင္းရွာပါတယ္ရွင္”

တင့္ ။

။“ေကာင္းရွာပါေပတယ္

ခင္ဗ်ာ၊ မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔ Uီးေလး

တစ္ေယာက္၊

ကိုကိုေရႊ

တစ္ေယာက္”

ၫြန္႔ ။

။“ကၽြန္မကို မစိန္ၫန
ြ ္႔လို႔မေခၚပါနဲ႔ရွင္၊ ေရႊေရႊေခၚသလို ၫြန္႔လို႔ေခၚပါရွင္၊ ဒါထက္

ေရႊေရႊန႔ဲ ဘယ့္ႏွယ္သိၾကသလဲ”

တင့္ ။

။“ကံAားေလ်ာ္စာြ

ခ်စ္ခင္လိုက္ရွာတာ၊

သိၾကတာပဲခင္ဗ်ာ၊

ေစာင္မၾကည့္႐ႈလိုက္ရွာတာ၊

ခမ်ာကလည္း
သည္ေလာက္

ျမင္ရင္

ျမင္ျခင္း

သေဘာေကာင္းတဲ့လူ၊

သည္ေလာက္ၾကင္နာတတ္တ့လ
ဲ ူ ၾကားပဲ မၾကားဖူးပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ Aင္မတန္႔ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးပါေပပဲ၊
သူ႔ေက်းဇူးမ်ားေတာ့

သည္ဘဝမွ်မက

ျဖစ္ေလရာရာ

ဘဝတိုင္း

ဘဝတိုင္းမွာ

ကၽြန္ေတာ္

မေမ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ”
ဟု

မ်က္ရည္လည္လ်က္

ေျပာေလလွ်င္

မစိန္ၫန
ြ ္႔လည္း သူငယ္၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္လ်က္

ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူငယ္တစ္Uီးေပတကားဟု မ်ားစြာခ်ီးမြမ္းမိေလ၏။

ၫြန္႔ ။
တင့္ ။

။“ကိုစံတင့္ကျဖင့္ ေရႊေရႊကို ခ်စ္လိုက္တာလား”
။(မ်က္ရည္မ်ားကို

Aေရးႀကီးငယ္မ်ား

သုတ္လ်က္)“ဘာေျပာစရာရွိမလဲ

ႀကံဳခဲ့လို႔ရွိရင္

ကိုကိုေရႊAတြက္

ၫြန္႔ရယ္၊

တကယ့္တကယ္

ကၽြန္ေတာ့္Aသက္ကိုမ်ား

စြန္လႊတ္ၿပီး

တစ္ေခါက္ေလာက္ Aေသခံျပစမ္းခ်င္လွတယ္ ၫြန္႔ရယ္၊ မယံုဘူးလား ၫြန္႔က”

ၫြန္႔ ။

။“ယံုပါတယ္ရွင္ ယံုပါတယ္၊ ကိုစံတင့္က ေရႊေရႊကို ခ်စ္ခင္တယ္၊ စံုမက္တယ္ဆိုတာ

သိတာနဲ႔ပဲ ကိုစံတင့္Aေပၚမွာ ကၽြန္မက Aပံုႀကီးေမတၱာထားပါရဲ႕၊ ရွင့္မွာလည္း မိမရွိ ဘမရွိ၊
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ကၽြန္မမွာလည္းပဲ

မိမရွိ

ဘမရွိ၊

Aျဖစ္ခ်င္းတူလို႔မို႔

ကၽြန္မျဖင့္

ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး

Aပံုႀကီး

က႐ုဏာျဖစ္ပါတယ္ရွင္၊ Uီးေလးရဲ႕ စာေရးဆိုေပမယ့္ ကၽြန္မက ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ မိတ္ေဆြရင္းလို
ေမာင္လိုႏွမလို ေAာက္ေမ့ပါရဲ႕ရွင္”

တင့္ ။

။“ေက်းဇူးပါပဲ

ၫြန္႔ရယ္၊

ကၽြန္ေတာ္န႔သ
ဲ င့္ေလ်ာ္တ့ဲ

ကိစၥျဖင့္

ဘယ္ကိစၥမဆို

ခိုင္းပါေစဗ်ာ၊ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်င္စမ္းပါဘိတယ္၊ ၫြန္႔ကိုလည္း Aားကိုးပါရေစေနာ္”

ၫြန္႔ ။

။“Aားကိုးပါေတာ့ရွင္၊ Aားကိုးပါေတာ့”
၎ေနာက္ ေမာင္စံတင့္လည္း မစိန္ၫန
ြ ္႔၏မ်က္ႏွာကို ေမာ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ တစ္ဖန္

မ်က္ႏွာကို ေAာက္ခ်၍“ကၽြန္ေတာ့္Aေၾကာင္းကို ၫြန္႔တို႔ မသိရွာဘူးေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လူလိမ္လူညာ
တစ္ေယာက္ခင္ဗ်၊

ကၽြန္ေတာ့္Aေၾကာင္းမ်ား

သိၾကရင္ေလ

ကၽြန္ေတာ့္ကို

စကားေတာင္

Aဖက္လုပ္ၿပီး ေျပာၾကမယ္မဟုတ္ဘူး”

ၫြန္႔ ။

။(ၾကင္နာေသာမ်က္ႏွာျဖင့္

ေမာင္စံတင့္Aားၾကည့္လ်က္)“မေျပာပါနဲ႔ ကိုစံတင့္ရယ္၊

ကိုစံတင့္ စိတ္မခ်မ္းသာမယ့္ စကားမ်ားျဖင့္ ၫြန္႔ကိုမေျပာပါနဲ႔၊ ေနပါေစ၊ လူဆိုတာ ေရွ႕တုန္းက
မေကာင္းမိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ေနာင္တရလို႔ ျပဳျပင္မယ္ဆိုရင္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာပဲ
ကိုစံတင့္ရဲ႕၊ သည့္Aေပၚမွာ ေရႊေရႊက လူေကာင္းတစ္ေယာက္ကပဲ လူေကာင္းကို ခ်စ္ခင္ရင္
လူေကာင္း၏

နည္းနာကို

Aတုခိုးေရာ့၊

Aတုခိုးရင္

ကိုယ္လည္း

လူေကာင္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္တာကပဲ ကိုစံတင့္ရဲ႕”

တင့္ ။

။“ယခုပဲ လူေကာင္းနဲ႔ေတြ႕လို႔ လူေကာင္း၏ Aက်င့္စာရိတၱကို Aတုခိုးဖို႔ နည္းယူဖို႔

ႀကံဳခဲ့ရတာကို

ၫြန္႔ရဲ႕၊

ေရွးတုန္းက

သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးဖို႔
သင္ခ့ရ
ဲ တာကို

ကၽြန္ေတာ္မွာ

ဝွက္ဖို႔ သူမ်ားကို

ၫြန္႔ရဲ႕၊

ဘာမ်ား

သင္ၾကားခဲ့ရသလဲဆိုေတာ့

လိမ္ဖို႔ ေကာက္ဖို႔ သည္ေလာက္သာ ကၽြန္ေတာ္

AမိAဘကလည္း

သည္ဟာသင္ခ့ေ
ဲ တာ့

ကၽြန္ေတာ္လည္း

သည္ဟာေလာက္သာ တတ္ၿပီး သူခိုးသူဝွက္၊ လူဆိုးလူမိုက္ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ တာပါပဲခင္ဗ်ာ”

ၫြန္႔ ။

။“ေနာက္တုန္းက

မိုက္ဖူးတယ္လို႔

ကၽြန္မကို

မိုက္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္

ယခုေကာင္းရင္

ယံုၾကည္Aားထားလို႔

လူေကာင္းပါပဲရွင္၊

ဖြင့္ေျပာသည္Aတြက္

ဆိုးဖူး

ေရွ႕ကထက္ပိုမိုၿပီး

ေမာင္ရင္းႏွမရင္းလို ေမတၱာလည္းထား၊ က႐ုဏာလည္းပြားပါတယ္ ကိုစံတင့္ရွင”္
ဟု ေျပာလွ်င္ ေမာင္စံတင့္လည္း မိမိမေကာင္းသည္Aျဖစ္ကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုလ်က္ႏွင့္ပင္ မိမိAား
မိတ္ဖ႔လ
ဲြ ိုေသာ

သူငယ္မကေလးAေပၚမွာ

Aလြန္Aၾကဴး

Aထူး

ေက်းဇူးတင္လွသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ရင္ကို လက္ျဖင့္ဖိလ်က္. ..
“ကိုစံတင့္တစ္ေယာက္

သည္က

ၫြန္႔တစ္ေယာက္ကိုျဖင့္

သည္တစ္သက္မွာ

ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူးၫြန္႔ရယ္”
ဟု

ေျပာလ်က္ရွိစU္

ေနာက္မွ

မနီးမေဝးမွရပ္လ်က္ရွိသည္ကို
မျမင္သည္ႏွင့္

ေျခသံၾကားသျဖင့္
ေတြ႔ျမင္ၾကရေလ၏။

Aျပင္သို႔ထက
ြ ္လာရာ

စိတ္Aားထက္သန္ေသာ
သမီးရည္းစားဘာဝ

ေမာင္စံတင့္သည္

AမူAရာျဖင့္

ခ်စ္စကား

လွည့္၍ၾကည့္ၾကရာ
ေမာင္ဘေရႊမွာ

ေမာင္စံတင့္တို႔ကို

မိမိ၏ ရင္ကို

လက္ျဖင့္ဖိႏွိပ္လ်က္

စကားေျပာဆိုလ်က္

ႀကိဳက္စကား

ေမာင္ဘေရႊလည္း

ရွိသည္ကို

ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္ဟု

ျမင္ေလလွ်င္

မွတ္ထင္သည္ႏွင့္

Aံ့Aားသင့္လ်က္ ရပ္တန္႔ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။
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။“Aလို ေရႊေရႊလား”
။(မၿပံဳးလို

ၿပံဳးလို

-

ၿပံဳးရယ္လ်က္)“ႏွစ္ေယာက္သား

ေပ်ာက္ေနၾကလို႔

ဘယ္ဆီမ်ားေရာက္ေနၾကသလဲလို႔ လို္က္ၿပီးရွာလို္က္ရတာဗ်ာ”

ၫြန္႔ ။
ေရႊ ။

။“Aလန္႔တၾကားရွင္၊ Aသံမျပဳ ဘာမျပဳနဲ႔ တကတည္းမွပဲ”
။“Aသံျပဳပါတယ္ဗ်ာ၊ ၫြန္႔ကိုက စကားေကာင္းေနလို႔ မၾကားတာပါ”

ဟု ေလွာင္ေျပာင္ကာ ေျပာေသာ္လည္း ေမာင္ဘေရႊ၏ မ်က္ႏွာထားမွာ ရႊင္ျပစြာမရွိသည္ျဖစ္၍
ေမာင္စံတင့္လည္း

မိမိAား

ေမာင္ဘေရႊသည္

Aထင္လဲြေခ်ၿပီတကားဟု

စကားတစ္ခန
ြ ္းမွ်

မေျပာဘဲ Uီးေခါင္းကို ေAာက္သို႔ခ်လ်က္ ရွိေနေလ၏။
ထိုေန႔မွစ၍ ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔မွာ ေရွးAခါကကဲ့သို႔ Aေရာတဝင္ ေခၚငင္
ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ရွိၾကရာ ေမာင္ဘေရႊက ရံဖန္ရံခါ ပ်က္ရယ္ေျပာဆိုသည့္ Aခါတို႔၌လည္း
မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္

ၿပံဳးရယ္ျခင္းမရွိဘဲ

မသိခ်င္ျပဳလ်က္

လည္းေကာင္း၊

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လ်က္

လည္းေကာင္းသာလွ်င္ ေနေလ့ရွိေလ၏။
Aခန္း (၇)
မႏၲေလး

ျမင္းၿပိဳင္ပလ
ဲြ ည္း

ေရာက္လုနီးေလလွ်င္

ျမေမာင္ႏွင့္ျမေသာင္း

ျမင္းညီေနာင္တို႔လည္း Aလြန္တရာ ေျခေကာင္းလွသည္ျဖစ္၍ Uီးဘိုးေမာင္မွာ ႏိုင္ေတာ့မည္မုခ်ဟု
ေAာက္ေမ့လ်က္

ေရွ႕က

Aားထားလ်က္ရွိေလ၏။

မိမိဆံုး႐ႈံးခဲ့သမွ်ေသာ
သို႔ပင္

ေငြမ်ားကို

ျပန္၍

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ္လည္း

ရေတာ့Aံ့ဟု

မ်ားစြာ

ျမင္းသမားတို႔မည္သည္မွာ

Aေၾကာေငြ မ်ားစြာရေစျခင္းငွာ မိမိတို႔ျမင္း၏ ေျခေကာင္းေၾကာင္းကို သူတစ္ပါးတို႔မသိေစရန္
မ်ားစြာသိုဝွက္ေလ့

ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ

Uီးဘိုးေမာင္မွာလဲ

မိမိ၏

Aိမ္သို႔

လူဝင္လူထက
ြ ္မွ်

မရွိေစရေAာင္ သတိျပဳလ်က္ ျမင္းက်င့္သမားႏွင့္ ျမင္းစီးသမား ေဂ်ာ္ကီမ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရသူမ်ားသာလွ်င္ ေမြးျမဴထားသည္ျဖစ္၍ စကားလံုၿခံဳရၿပီဟူ၍ မွတ္ထင္လ်က္ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။
သို႔ပင္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ္လည္း

ကတိေပးထားသည့္Aတိုင္း

တစ္ေန႔သ၌

ယခုလာမည့္

ေမာင္စံတင့္သည္

ဖလားပြဲ၌

ေမာင္စိန္Aား

Uီးဘိုးေမာင္၏ျမင္း

ျမေမာင္ႏွင့္

ျမေသာင္းႏွစ္ေကာင္လံုးပင္ ေျပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Uီးဘိုးေမာင္ကလည္း တကယ္စီးမည္ျဖစ္၍
ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသျဖင့္

Uီးဘိုးေမာင္

ကိုယ္တိုင္ပင္

ေငြေလာင္းမည္

၎စာကိုရရွိသည္ႏွင့္

ျမင္းပြဲေန႔တြင္

ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စာျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔လိုက္ေလ၏။
ေမာင္စိန္ႏွင့္

ေမာင္ထန
ြ ္းတို႔လည္း

တာပတ္ကြင္းသို႔ လာေရာက္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔၌ လက္ကိုင္ရွိသမွ် ေငြမ်ားႏွင့္တကြ ေမာင္စံတင့္၏ထံမွ
ရရွိေသာေငြမ်ားပါ ျမေသာင္းႏွင့္ ျမေမာင္တို႔ဘက္မွ Aကုန္စုပံု၍ ေလာင္းၾကေလ၏။ ယင္းကဲ့သို႔
Aေျမာက္Aျမား ေလာင္းစားၾကေသာAခါ ဒိုင္ျဖစ္ေသာ ‘ဘူကီ’တို႔လည္း ပထမ၌ ျမေသာင္းႏွင့္
ျမေမာင္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္လံုးAေပၚ၌ ေငြတစ္က်ပ္လွ်င္ Aေလးေၾကာ ၂၀ မွ်ေပးၾကသည္ျဖစ္ရာ
ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေမာင္စိန္ႏွင့္

ေမာင္ထန
ြ ္းတို႔က

၎ျမင္းႏွစ္ေကာင္၏

ဘက္မွ

Aေျမာက္Aျမား

ေၾကးေငြထုတ္၍ ေလာင္းၾကသည္တြင္ ‘ဘူကီ’တို႔ ထံုးစံAတိုင္း Aေလးေၾကာကို လွ်င္ျမန္စာြ
ေလ်ာ့ေပါ့၍

ေငြတစ္က်ပ္လွ်င္

Aေလးေၾကာ

၅

က်ပ္မွ်သာ

ေပးၾကေလ၏။

ထိုက့သ
ဲ ို႔

Aေလးေၾကာ နည္း၍သြားေၾကာင္းကို ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ Uီးဘိုးေမာင္တို႔ သိရွိၾကေလလွ်င္ မိမိတို႔၏
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ျမင္းႏွစ္ေကာင္ဘက္မွ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ

သူသည္

ေၾကးေငြ

Aေျမာက္Aျမားႏွင့္

ေလာင္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ရိပ္မိသိရွိၾကေလ၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ရိပ္မိၾကေလလွ်င္ Uီးဘိုးေမာင္မွာ
လြန္ခ့သ
ဲ ည့္

၄

-

၅ ပြဲAတြင္း၌

ဆက္လက္ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မိမိ၏

ျမင္းမ်ားဘက္မွ လိုက္လိုသူနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါလ်က္ ယခုျမင္းပြတ
ဲ ြင္ ေသခ်ာေလာက္ၿပီဟု
ထင္မွတ္သည့္Aခါမွ ေလာင္းစားလိုသူ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္၍လာရျခင္းမွာ Eကန္မုခ် မိမိ၏
ျမင္းမ်ားAေၾကာင္းကို

သူတစ္ပါးတို႔ သိရွိ၍သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို

ရိပ္မိၾကေလ၏။ Aကယ္၍

မိမိတို႔၏ ျမင္းမ်ားAေၾကာင္းကို မသိသင့္ဘလ
ဲ ်က္ Aျပင္လူမ်ား သိရွိသာြ း႐ိုးမွန္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ Aမွန္မုခ်
မိမိတို႔ Aတြင္းလူမ်ား Aနက္မွ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ စကားမလံုေသာေၾကာင့္သာလွ်င္
ျဖစ္ရသည့္Aေၾကာင္းကို ေတြးမိၾကသည္ႏွင့္ Aနည္းငယ္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ရွိၾကရေလ၏။
သို႔ပင္ရွိေနၾကေသာ္လည္း Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ မိမိတို႔ ေလာင္းစားမည္ဟု
ရည္ရယ
ြ ္ထားသမွ်ေငြမ်ားကို ျမင္းႏွစ္ေကာင္Aေပၚ၌ ေလာင္းစားၾကၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေယာက္သား
တိုင္ပင္လ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္႐ႈ၍ ေနၾကေလ၏။ ၎ေန႔၌ ျမင္းပြဲ ၅ ပြဲAနက္ ပထမပြမ
ဲ ွာ
ျမေသာင္းတစ္ေကာင္သာလွ်င္ေျပး၍ စတုတၳပတ
ဲြ ြင္ ျမေမာင္သာလွ်င္ေျပးမည္ျဖစ္ရာ ပထမပြတ
ဲ ြင္
ျမင္း ၉ ေကာင္ေျပးလာၾကသည့္Aနက္ Aထြက္တြင္ ျမေသာင္းသည္ စတုတၳက်ေန၍ Aဝင္တြင္မွ
ႏွင္၍စီးလိုက္သျဖင့္ ပထမ ေပါက္၍သြားေလ၏။ ၎ေနာက္ ျမင္း ၂ ပြဲေျပးၿပီးလွ်င္ စတုတၳပဲြ၌
ျမေမာင္သည္ ဒုတိယလိုက္ေသာျမင္းကို ျမင္း ၂ လံုးမွ် ျဖတ္ထားခဲ့သျဖင့္ Uီးဘိုးေမာင္မွာ ထိုေန႔
တစ္ေန႔Aတြင္း မိမိ၏ ျမင္းႏွစ္ေကာင္သည္ ပြႏ
ဲ ွစ္ပတ
ဲြ ြင္ ပထမခ်ည္းစြၾဲ ကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ Aိမ္သို႔ျပန္လာၾက၍ ထိုညU့္၌ ျမင္းစီးသမား ေဂ်ာ္ကီမ်ားAားလည္းေကာင္း၊
ျမင္းက်င့္သမားမ်ားAားလည္းေကာင္း ေကၽးြ ေမြးျပဳစုလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ေနၾကေလ၏။ သို႔ရာတြင္
ေမာင္ဘေရႊမွာ ၎ျမင္းႏွစ္ေကာင္၏ဘက္မွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ Aေျမာက္Aျမား
ေလာင္းစားယူငင္၍

သြားသည္ကို

မေက်မနပ္ရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျမင္းက်င့္သမား

ေမာင္ရွင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ၾကရာ Aနည္းနည္းAဖံုဖံု ေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုး၌
Uီးဘိုးေမာင္၏Aိမ္၌ Aားလံုးေသာ Aတြင္းလူမ်ားမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သူမ်ားသာလွ်င္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎Aေၾကာင္းကို သတင္းေပးသူရွိခ့သ
ဲ ည္မွန္လွ်င္ ေနာက္မွေရာက္လာေသာ
စာေရးေမာင္စံတင့္ျဖစ္ရမည္Aေၾကာင္းနွင့္ ေတြးေတာမိၾကေလ၏။ ယင္းသို႔ ေတြးေတာမိေလလွ်င္
ေမာင္ဘေရႊလည္း

ထိုAေၾကာင္းကို

ဘယ္သူAားမွ်

မေျပာၾကားရန္

ေမာင္ရွင္းAားမွာထား

ၿပီးေနာက္ မိမိက Aလုပ္သြင္း၍ေပးေသာ ေမာင္စံတင့္Aား မိမိကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းေမးျမန္းမည့္
Aေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္

ၾကင္နာခ်စ္ခင္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္၍

ေမာင္စံတင့္၏Aေပၚ၌

မခ်မ္းသာေသာစကားကို

တူကေလး၊

႐ုတ္တရက္

သားကေလးကဲ့သို႔

မေမးျမန္းလိုေသးသည္ႏွင့္

စိတ္လက္မၾကည္မရႊင္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းပင္ Aေနာက္ျပင္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ေလ၏။
Aာဠဝီလမ္းသို႔ေရာက္လွ်င္
ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္းသိ၀
ု႔ င္၍
သည္ဟိုတယ္တြင္းသို႔

ေမာင္ဘေရႊသည္

လမနစ္တစ္ခက
ြ ္ကို

႐ုတ္တရက္ဝင္လာ၍

Aနည္းငယ္

ေရငတ္မတ
ြ ္သည္ႏွင့္

ေသာက္လ်က္ရွိရာ

ေမာင္ဘေရႊကိုမျမင္ဘဲ

ေမာင္စိန္လည္း

မိမိတည္းခိုရာျဖစ္ေသာ

Aေပၚထပ္သို႔တက္သာြ းသည္ကို ျမင္လိုက္ရေလ၏။ ေမာင္ဘေရႊလည္း ဘိြဳင္ကုလားAား ထိုသူ၏
Aေၾကာင္းကိုေမးျမန္းသျဖင့္
သိရွိရသည္တြင္

၎ဟိုတယ္၌

Aေပၚထပ္သို႔

တည္းခိုေနထိုင္ေသာ

႐ုတ္တရက္တက္သာြ းၿပီးလွ်င္
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Aခန္းတံခါးတစ္ခုကို ေခါက္လိုက္ရာ Aခန္းတြင္းမွ “ဝင္ခ့ေ
ဲ လ”ဟူေသာAသံကို ၾကားသည္ႏွင့္
တံခါးကို

ဖြင့္လိုက္ေသာAခါ

လူႏွစ္ေယာက္သားတို႔သည္

Aတန္ၾကာမွ်

စကားမေျပာဘဲ

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္လ်က္ ၾကည့္ေနၾကေလ၏။ ေမာင္စိန္လည္း Aံ့ၾသျခင္းေျပေပ်ာက္လတ္ေသာ္-

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ဘာကိစၥလဲ၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ”
။“က်ဳပ္ဘယ္သူလဲဆိုတာ

ခင္ဗ်ားေမးဖို႔မရွိပါဘူး၊

ခင္ဗ်ား

က်ဳပ္ကို

သိေၾကာင္း

က်ဳပ္သိပါတယ္၊ က်ဳပ္ ေမာင္ဘေရႊပဲ၊ ခင္ဗ်ားလဲ ကိုစိန္ပဲ၊ ‘စေလဒင္’ သေဘၤာနဲ႔ပါလာခဲ့ေၾကာင္း
က်ဳပ္သိပါတယ္”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ပါလာရင္ ဘာျဖစ္သလဲ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘာဆိုင္သလဲ”
။“ဆိုင္ေၾကာင္း

ခင္ဗ်ား

သိရပါလိမ့္မယ္၊

က်ဳပ္တို႔

ကြဲသာြ းတာ

ေတာ္ေတာ္

ၾကာသြားၿပီေနာ္ ကိုစိန္”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ေနာက္ကို ဘာေၾကာင့္တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနရသလဲ”
။“က်ဳပ္က ေမာင္ဝင္းဆိုတ့လ
ဲ ူန႔ဲ ေမာင္စိန္ဆိုတ့လ
ဲ ူန႔ဲ တစ္ေယာက္တည္းဟုတ္မဟုတ္

သိခ်င္တာနဲ႔ လိုက္ေနတာပဲ”
ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္စိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ေမာင္ဝင္းဟူေသာ Aမည္ႏွင့္ ‘ေတေလ’ လုပ္၍
ေနခဲ့သည့္Aျဖစ္မ်ားကို ဤသူ

Aဘယ္ေၾကာင့္

သိရပါသနည္းဟု

Aနည္းငယ္

တုန္လႈပ္၍

သြားေသာ္လည္း Iေႁႏၵမပ်က္ဘဲ-

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ဘယ္ကေမာင္ဝင္းလဲ”
။“ဒါေတြလုပ္မေနပါနဲ႔ ကိုစိန္၊ ခင္ဗ်ားAေၾကာင္း က်ဳပ္ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္၊

Aေရွ႕ျပင္မွာ စာေရးလုပ္ေနတဲ့ ေမာင္စံတင့္န႔ဲ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘယ္မွာ သိၾကသလဲ”

စိန္ ။

။(မ်က္ေမွာက္ၾကဳတ္လ်က္)“က်ဳပ္Aေၾကာင္းကို သူက ခင္ဗ်ားကို ေျပာတယ္ေပါ့ေလ၊

ဟုတ္က့လ
ဲ ား”

ေရႊ ။

။“မေျပာပါဘူး၊

Aထင္မလြပ
ဲ ါနဲ႔၊

က်ဳပ္န႔ဲ

ကံAားေလ်ာ္စာြ

ေတြ႔လို႔

က်ဳပ္

ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ သူငယ္ေလးပါ”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ား ဘာကိစၥန႔လ
ဲ ာခဲ့သလဲ”

စိန္ ။

။“မေငြရီန႔ဲ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘာဆိုင္သလဲ၊ မိဘမ်ားကေစ့စပ္ေပမယ့္ ခင္ဗ်ားကို မႀကိဳက္၊

။“က်ဳပ္လာခဲ့တ့က
ဲ ိစၥကလား၊ မေငြရီ ဘယ္မွာရွိတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိခ်င္တယ္”

က်ဳပ္ကို ႀကိဳက္လို႔ က်ဳပ္န႔ရ
ဲ ၿပီ၊ က်ဳပ္မယားျဖစ္ၿပီ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဘာဆိုင္သလဲ”

ေရႊ ။
စိန္ ။

။“က်ဳပ္ေမးတာေျပာရင္ေျပာ၊ မေျပာရင္ ပုလိပ္ကို က်ဳပ္သတင္းေပးလိုက္မယ္”

ေရႊ ။

။“(၁) Aခ်က္က ခင္ဗ်ားAေဖလက္မွတ္ကို လိမ္ထိုးၿပီး ေငြမ်ားထုတ္ယူတယ္၊ (၂)

။“ဘာမ်ား ခင္ဗ်ားသတင္းေပးႏိုင္ပါသလဲ”

Aခ်က္က ‘စေလဒင္’ သေဘၤာေပၚမွာ ခရီးသည္မ်ား၏ ေငြမ်ားနဲ႔. ..”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ခင္ဗ်ား သက္ေသျပႏိုင္သလား”
။“ျပႏိုင္တ့A
ဲ ခါက်ေတာ့ ျပႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ဒါထက္ မေငြရီေကာ”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ေသၿပီ”

စိန္ ။
ေရႊ ။

။“ၾကာလွၿပီ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီး ေသတယ္”

စိန္ ။

။“ေသၿပီ”

။“ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ”
။“ကေလးေကာ”
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။“တကယ္ေနာ္”
။“ေၾသာ္. .. က်ဳပ္မေျပာရင္ ခင္ဗ်ား ဘာတတ္ႏိုင္မွာသလဲ၊ Aလကား က်ဳပ္လိမ္ၿပီး

ေျပာမလား၊ မေျပာခ်င္ေနလိုက္မွာေပါ့”

ေရႊ ။

။(ထိုင္ရာမွထလ်က္)“ကိုင္း က်ဳပ္ျပန္မယ္၊ ေၾသာ္ ဒါထက္ ေမာင္စံတင့္ကို ခင္ဗ်ားတို႔

Aေႏွာင့္Aယွက္မျပဳၾကနဲ႔ေနာ္၊ က်ဳပ္ သတိေပးလိုက္မယ္”
ဟု ေျပာ၍ ျပန္မည္Aျပဳတြင္ Aခန္းတံခါးသည္ ႐ုတ္တရက္ပြင့္လာ၍“ျမင္းေလာင္းလွပါၿပီ၊ သည္တစ္ခါလို ဘယ္ေတာ့မွမေကာ္. ..”
ဟု

ေျပာၿပီးမွ

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူသည္

တံခါးကိုကိုင္လ်က္

ေမာင္ဘေရႊAား

စိုက္ေငးကာ

ၾကည့္ေနေလ၏။
ေမာင္စိန္လည္း မသိေစလိုေသာAမႈကို ေမာင္ဘေရႊ သိ၍သြားသျဖင့္ တပည့္ျဖစ္သူ
ေမာင္ထန
ြ ္းAား

ျပတင္းေပါက္မွ

ဤသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
ျဖစ္တန္ေၾကာင္း၊

ပစ္၍ခ်လိုစိတ္

ေပၚေပါက္လ်က္ရွိရာ

Uီးဘိုးေမာင္၏ျမင္းမ်ားဘက္မွ

ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေလာင္းစားၾကသည္မွာလည္း

ေမာင္ဘေရႊမွာလည္း

ေလာင္းသျဖင့္

ႏိုင္ေသာသူမ်ား

စာေရးေမာင္စံတင့္ထံမွ

သတင္း

ရၾကဟန္ရွိေၾကာင္းမ်ားကို ေတြးေတာမိေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္ဘေရႊလည္း ထိုင္ရာမွထ၍“ျမေမာင္တို႔ ျမေသာင္းတို႔ဘက္က ေလာင္းလို႔ ႏိုင္လာၾကတယ္ မွတ္တယ္၊ က်ဳပ္
သိပါတယ္ဗ်၊ ကိုင္းကိုင္း ကိုစိန္ က်ဳပ္ေျပာတာေတြ သတိျပဳရစ္ဗ်ေနာ္၊ က်ဳပ္ျပန္Uီးမယ္”
ဟုေျပာ၍ တိုက္ေပၚမွဆင္းလာခဲ့ေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊ ဆင္းသြားေလလွ်င္ ေမာင္စိန္က တပည့္ေမာင္ထန
ြ ္းAား“တယ္ဂက
ြ ်တဲ့လူပဲ၊ ခင္ဗ်ားေၾကာင့္ ရိပ္မိကုန္ၿပီ၊ တကယ္ဆိုေတာ့ ၾကည့္ပါUီးေတာ့ဗ်ာ”

ထြန္း ။
စိန္ ။

။“Aခန္းထဲ သူေရာက္ေနတာ က်ဳပ္ ဘယ့္ႏွယ္သိႏိုင္မလဲဗ်ာ”
။“ပါးစပ္ကေAာ္ၿပီး

ဝင္လာသတဲ့ဗ်ာ၊ Aခန္းထဲမွာ လူရွိတယ္

မရွိဘူးဆိုတာမ်ား

ၾကည့္ပါUီးေတာ့ တကယ့္လူပါပဲ”

ထြန္း ။
စိန္ ။

။“သူ ဘာလုပ္မွာလဲ”
။“ဘယ္ေျပာတတ္မွာလဲ၊

ရိပ္မိဟန္လည္း

ရွိတယ္၊

စေလဒင္သေဘၤာမွာ

ေတာ္ေတာ္

က်ဳပ္တို႔Aထဲမွာ

က်ဳပ္တို႔

လက္ရာေတြကို

စြာခ်င္တ့ဲ

သူ

လူတစ္ေယာက္ပဲ

စြာခ်င္တ့လ
ဲ ူမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ တစ္နည္းေတာ့ရွိတယ္၊ ဘာလဲဆိုေတာ့...”

ထြန္း ။
စိန္ ။

။“ေတာ္ပါဗ်ာ ၊ မလုပ္ပါနဲ႔၊ က်ဳပ္တို႔လည္း ေငြေတြႏိုင္လွပါၿပီ၊ ျပန္ၾကစို႔ရဲ႕”
။“ေနUီး ယခုတစ္ပတ္မွာ စေလဒင္သေဘၤာဟာ မႏၲေလး ဘဏ္တိုက္က ရန္ကုန္

ဘဏ္တိုက္ကို ေငြသား ဒဂၤါးတစ္သိန္း တင္ပို႔ရမယ္တ့ဲ ၾကားရဲ႕လား၊ ေငြစကၠဴ မဟုတ္ဘူးဗ်၊
နံပါတ္ေတြ ဘာေတြ စစ္မွာေၾကာမွာ ေၾကာက္စရာမရွိဘူး၊ ေငြသားခ်ည္းတဲ့၊ တစ္သိန္းတဲ့ဗ်၊
ၾကားရဲ႕လား”
ဟု ေျပာေလလွ်င္ ေမာင္ထန
ြ ္းမွာ ေလာဘႀကီးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္Aတိုင္း ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာ
စိတ္မ်ား ေျပေပ်ာက္ သြားရည္က်ေလာက္ေAာင္ ရွိသည္ႏွင့္-
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။“ကိုင္း ဒါျဖင့္ လုပ္ဗ်ာ၊ တစ္သက္မွာ သည္တစ္ခ်က္ ေကာ္လိုက္ရင္ျဖင့္ ေတာ္ၿပီ၊

ခင္ဗ်ားက Aႀကံေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပဲ၊ Aႀကံသာထုတ္ေပေတာ့”
ဟုေျပာၿပီးေနာက္ လူဆိုးႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း စေလဒင္သေဘၤာမွ ေငြမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ခိုးယူရန္
စီမံလ်က္ရွိၾကေလ၏။
Aခန္း (၈)
ေမာင္ဘေရႊသည္ ဟိုတယ္မွ ဆင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမင္းရထားတစ္စီးႏွင့္ Aေရွ႕ျပင္သို႔
သြားခဲ့ရာ ျမင္းပြဲ၏ Aေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းေပးေသာသူမွာ Aမွန္မုခ် ေမာင္စံတင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
သိရွိရသျဖင့္ ၎Aေၾကာင္းကို ေမာင္စံတင့္Aား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ဆံုးမစကားေျပာၾကားမည္ဟု
ႀကံစည္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ေမာင္စံတင့္သည္ Eကန္Aမွန္ မိမိ၏ သေဘာAေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ရရွာသည္
မဟုတ္၊

ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔Aား

ေၾကာက္ရံ႕ြ သျဖင့္

စိတ္ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္

၎Aား

ေAာက္ေမ့ခ့ေ
ဲ လ၏။

Uီးဘိုးေမာင္၏

စားေသာက္လ်က္

ျပဳလုပ္ရရွာသည္ဟု

နာၾကည္းေလာက္ေAာင္

Aိမ္ေရွ႕၌လည္း

Aိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္

ယံုၾကည္

ဆံုးမေျပာဆိုမည္မဟုတ္ဟု

တစ္Aိမ္လံုး

ဆူညံစာြ

Aၿငိမ့္ပမ
ဲြ ်ား တီးမႈတ္ကသီလ်က္ရွိရာ

ေပ်ာ္ပါး

ေမာင္ဘေရႊသည္

ေမာင္စံတင့္Aား သူတစ္ပါးမျမင္ေAာင္ မ်က္ရိပ္ျပ၍ Aခန္းတြင္းသို႔ေခၚၿပီးလွ်င္-

ေရႊ ။

။“ငါ

သည္ကေန႔

Aေနာက္ျပင္ေရာက္ခ့တ
ဲ ယ္ေဟ့

ေမာင္စံတင့္၊

ျမေသာင္းနဲ႔

ျမေမာင္ဘက္ကေငြေတြ ဖိေလာင္းတဲ့လူမ်ားဟာ ဘယ္သူမ်ားဆိုတာကို ငါသိခ့ရ
ဲ တယ္”
ဟုေျပာလွ်င္ ေမာင္စံတင့္မွာ ဝမ္းတြင္း၌“တစ္ခါျဖင့္

ခက္ၾကၿပီ၊

ေပၚၾကေတာ့မွာပဲ၊

လူေကာင္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္ဖို႔

ႀကိဳးစားေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ထင္ပါရဲ႕ေလ”
ဟု ေAာက္ေမ့မိေလ၏။
၎ေနာက္
ေလာင္းစားသူမ်ားမွာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း
ေမာင္စိန္ဆိုသူႏွင့္

ျမင္းႏွစ္ေကာင္ဘက္မွ

Aေျမာက္Aျမား

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း၊

၎တို႔ႏွစ္Uီးမွာ

ေမာင္စံတင့္၏ထံမွ Aတြင္းစကား ၾကားသိရ၍ ေလာင္းစားၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိAားလည္း
ဟုတ္မွန္သည္Aတိုင္းသာလွ်င္
မ်က္ရည္မ်ားလည္လ်က္

ဝန္ခံသင့္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ဟုတ္မွန္သည့္

ေျပာဆိုေလလွ်င္

Aေၾကာင္းကို

ဝန္ခံခ်က္

ေမာင္စံတင့္မွာ

ေပးၿပီးလွ်င္

မိမိ

မွားယြင္းမိသည္မ်ားကို Aလြန္တရာပင္ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုရွာေလ၏။ ၎ေနာက္
ေမာင္ဘေရႊက“ငါလည္း မင့္Aေပၚမွာ Aလြန္Aမင္း မက်ပ္တည္းေစခ်င္ပါဘူး လူကေလးရယ္၊
သို႔ေသာ္

ငါကေတာ့

မင့္ကို

ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း

ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ၿပီး

သည္Aလုပ္ကိုရေAာင္

Aာမဝန္တာခံၿပီး သြင္းခဲ့ရတယ္၊ မင္းက ယခုလို သစၥာေဖာက္ျပားၿပီဆိုေတာ့ ငါ့ကို မ်က္ႏွာဖ်က္ရာ
မေရာက္ေပဘူးလား လူကေလးရယ္”

တင့္ ။
သိခ့လ
ဲ ို႔ရွိရင္

။(မ်က္ရည္မ်ားကိုသိမ္းလ်က္)“ကိုကိုေရႊ...
ကၽြန္ေတာ့္ကို

ကိုကိုေရႊခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္

Aျပစ္တင္မယ္မဟုတ္၊

ကၽြန္ေတာ့္Aေၾကာင္းကို
သနားက႐ုဏာ

သတင္းေပးရျခင္းဟာ

ကၽြန္ေတာ္၏

ရွိဖို႔သာ

Aလံုးစံု
ရွိပါတယ္

Aက်ဳိးမဟုတ္၊

မလႊမ
ဲ ကင္းသာလို႔သာ ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...”
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။“ရွိပါေစကြယ္၊

သည္လိုမျဖစ္ေစနဲ႔ေနာ္

ဝမ္းမနည္းပါနဲ႔ေတာ့

ငါ့ညီ၊

တိတ္ပါမငိုပါနဲ႔၊

ၾကားလား၊ သည္လူေတြကို ေၾကာက္တယ္ဆိုရင္

ေနာက္ကိုသာ
ကိုကိုေရႊရွိၿပီေကာ၊

ဘာမွ်မေၾကာက္န႔၊ဲ တိတ္ပါကြယ္၊ တိတ္ပါ၊ မင့္ကို ငါဘာေၾကာင့္ သည္ေလာက္ခ်စ္ခင္တယ္
မဆိုႏိုင္ဘူး၊ မင့္မ်က္ႏွာကေလးက ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာနဲ႔ တူပါလိမ့္မယ္၊ ကဲကဲ ရွိပါေစကြယ္၊ လြန္ၿပီးကို
လြန္ပါေစေတာ့၊ ေနာက္ကိုျဖင့္ မလုပ္န႔ေ
ဲ နာ္ ၾကားလား”

တင့္ ။

။“မလုပ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊

စိတ္ခ်ပါေတာ့၊

ဒါထက္

ကိုကိုေရႊကို

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

ေရႊ ။
တင့္ ။

။“ဘာလဲေဟ့ ေျပာေလ ငါ့ညီ”
။“ဟိုတေန႔က မစိန္ၫန
ြ ္႔န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ စကားေျပာေနတာ ကိုကိုေရႊျမင္သာြ းတာ

မွတ္မိေသးတယ္ မဟုတ္လား”

ေရႊ ။
တင့္ ။

။“မွတ္မိပါရဲ႕ကြယ္”
။“သည္တုန္းက ကိုကိုေရႊက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို Aထင္လၿဲြ ပီး သြားတာမ်ား ကၽြန္ေတာ္

ရိပ္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဘာမွ်ေျပာၾကတာ

မဟုတ္ပါဘူး

ခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္၏

ေရွးေဟာင္း ေနာက္ျဖစ္မ်ား ျပန္ၿပီးေျပာေလေတာ့ မစိန္ၫန
ြ ္႔က သနားက႐ုဏာျဖစ္ရွာလို႔ သနားတဲ့
Aေၾကာင္းကို ေျပာတာပါခင္ဗ်ာ၊ သည့္ျပင္ ဘာမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေျပာပါဘူး”

ေရႊ ။

။“ေAးေလကြယ္၊ ဒါဘာျဖစ္သလဲ၊ ဒါကို ဘာေၾကာင့္ ငါ့ကို ေျပာေနရေသးသလဲ

ငါ့ညီရဲ႕”

တင့္ ။

။“ဘာေၾကာင့္

ေျပာသလဲဆိုေတာ့

ကိုကိုေရႊန႔ဲ

မစိန္ၫန
ြ ္႔န႔ဲ

တစ္ေယာက္. ..

တစ္ေယာက္...”

ေရႊ ။
တင့္ ။

။“ဘာျဖစ္သလဲကဲြ႕၊ တစ္ေယာက္. .. တစ္ေယာက္. ..”
။“တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဝမ္းတြင္းက ခ်စ္ႀကိဳက္ေနေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ သိလို႔

ေျပာပါတယ္ခင္ဗ်ား”

ေရႊ ။

။“မဟုတ္တာ ညီရယ္၊ ငါက ခ်စ္ႀကိဳက္တာမွာေတာ့ မင္းေတြးတာ တည့္ပါရဲ႕၊ သို႔ေသာ္

သူက...”

တင့္ ။

။“ႏွစ္Uီးလံုးတည့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ မလြပ
ဲ ါဘူး၊ ကိုကိုေရႊ ကၽြန္ေတာ္ Aကုန္သိပါတယ္၊

ကိုကိုေရႊမရွိတုန္း ၫြန္႔ၫန
ြ ္႔န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ကိုကိုေရႊAေၾကာင္း ေျပာတဲ့Aခါမွာ သူ႔မ်က္ႏွာကဲကို
ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္ခင္ဗ်ာ”
ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိေသာစိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းလ်က္“သားနဲ႔ Aဘေလာက္ ရွိေနတာပဲကယ
ြ ္၊ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ကဲကဲ ငါ့ညီ၊ ဟိုAေၾကာင္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ်စိတ္ညစ္မေနနဲ႔၊ သြားသြား ပြမ
ဲ ်ားၾကည့္ေခ်Uီး”
ဟု

ေျပာၿပီးလွ်င္

Aခန္းတြင္းမွ

ထြက္လာၿပီးလွ်င္

Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္

မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔ရွိရာသို႔

လာေရာက္ခ့ရ
ဲ ာ ေမာင္စံတင့္မွာ မိမိ၏ Aခန္းတြင္းသို႔ဝင္၍ စားပြတ
ဲ ြင္ လက္ေထာက္ၿပီးလွ်င္
မ်က္ႏွာကို လက္ဝါးAုပ္လ်က္ Aခ်ိန္Aတန္ၾကာ စU္းစားစိတ္ကူးလ်က္ ရွိေနေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္စံတင့္သည္ ထိုင္ရာမွ ႐ုတ္တရက္ထ၍ “ကိုင္း သည္လိုေနလို႔ မျဖစ္ေခ်ဘူး၊ သြားေလမွ ေတာ္မယ္၊ ေၾသာ္ ျဖစ္ရေလေနာ္၊
ငယ္စU္က Aမိပစ္သာြ းေလေတာ့ Aဘနဲ႔ေနခဲ့ေလရ၊ ဆိုးလိုက္တ့A
ဲ ဘကလည္း လြန္လို႔၊ ယခု
သူတို႔လက္က

လြတ္ကေရာလို႔

ေAာက္ေမ့ပါ၊

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82
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မေနႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္ရျပန္ၿပီ၊ တယ္ဆိုးတဲ့ ဇာတာပဲေနာ္၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မန
ြ ္ ေနခ်င္လို႔ကို
မျဖစ္ရဘူး။

ကိုကိုေရႊတစ္ေယာက္ျဖင့္

ေAာက္ေမ့ပါရဲ႕ဗ်ာ၊

တယ္ၿပီး

ေကာင္းရွာတယ္၊

မစိန္ၫန
ြ ္႔ကေလးကလည္း ေကာင္းရွာပါေပရဲ႕၊ ျမင္ျမင္ခ်င္း သနားက႐ုဏာ ရွိလိုက္ရွာတာလည္း
မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊

နတ္ဖက္တ့ဲ

သေဘာေကာင္း

ေယာက်္ားနဲ႔

သေဘာျဖဴ

မိန္းမကေလးပါေပပဲဗ်ာ၊

Aတူတကြ

ႏွစ္ေယာက္လံုး

ေပါင္းသင္းၾကပါေစဗ်ာ၊

Aေဝးကပဲ

ေမတၱာပို႔လိုက္ပါေသးရဲ႕၊ ငါေတာ့ျဖင့္ ေရာက္ခ်င္ရာ ေရာက္ကေရာ့၊ ေျခUီးလွည့္ရာ သြားေလမွပဲ
ေတာ္ေတာ့မယ္၊ ယခုတေလာ တယ္လည္းမက်န္းမာဘူး၊ မက်န္းမာေပမယ့္ ေရာက္တ့A
ဲ ရပ္မွာ
ေသသြားရင္လည္း ၿပီးေရာပေလ၊ ဝဋ္ကၽတ
ြ ္တာပ”
ဟုေျပာ၍

မိမိ၏

ပစၥည္းကေလးမ်ားကို

စုေဆာင္းသိမ္းဆည္း၍

Aထုပ္ငယ္ႏွင့္

ထည့္ရင္း

ေမာင္ဘေရႊ၏ ဓာတ္ပံုတစ္ခု ဆြထ
ဲ ားသည္ကို ျမင္မိသည္ႏွင့္ မိမိ၏ လြယ္Aိတ္ထဲသို႔ ထည့္၍“သည္ဟာေတာ့ ကိုယ့္ပစၥည္းမဟုတ္ေပဘူး၊ သို႔ေသာ္လည္း သည္ေလာက္ေတာ့ျဖင့္
စိတ္မဆိုးတန္ေကာင္းပါဘူးေလ”
ဟုေျပာ၍ စားပြဲ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ စာတစ္ေစာင္ကို ေရးခဲ့ေလ၏။
၎ေနာက္
လြယ္Aိတ္ငယ္ကို

မိမိေရးခဲ့ေသာ

လြယ္လ်က္

စာကို

စားပြဲခံုေပၚ၌ထားခဲ့ၿပီးလွ်င္

ေမာင္စံတင့္သည္

Aၿငိမ့္ပဲြခံလ်က္ရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aိမ္ေရွ႕၌

Aိမ္ေနာက္ဝင္းတံခါးမွ

ထြက္လာခဲ့၍

ျမင္းရထားျဖင့္

ျမစ္ဆိပ္သို႔ေရာက္လွ်င္

ဓာတ္မီးတို႔ျဖင့္

ထိန္လင္းစြာ

ျမစ္ဆိပ္သို႔

လာေရာက္ခ့ေ
ဲ လ၏။

ထြန္းထားေသာ

သေဘၤာတစ္စင္းကို

ျမင္သျဖင့္ ေမးျမန္းရာ ဗန္းေမာ္သာြ းသေဘၤာျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရသျဖင့္“ကိုင္း ေရာက္ခ်င္ရာ ေရာက္ေပေတာ့”
ဟုဆိုၿပီး သေဘၤာေပၚသို႔တက္၍ ဒုတိယတန္းAခန္းတစ္ခုကို ယူၿပီးေနာက္ စိတ္ပန္းကိုယ္ပန္း
ရွိသည္ႏွင့္ Aိပ္ရာေပၚတြင္ ပစ္လလ
ွဲ ိုက္ရာ တစ္ခါတည္း Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊသည္ ညU့္Aခါ၌ မည္မွ်သည္Aိပ္ပ်က္သည္ျဖစ္ေစ နံနက္ေစာေစာထ၍
ဝရန္တာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္း ေမာင္စံတင့္၏ Aခန္းဆီသို႔ ၾကည့္လ်က္. ..
“ေၾသာ္ သနားပါတယ္၊ ခမ်ာကေလး စိတ္ညစ္တာနဲ႔ Aိပ္ေနရွာတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊
Aခါတိုင္းျဖင့္ရင္

သည္Aခ်ိန္က်

ထရွာၿပီ၊

Aလို

Aခန္းေပါက္လည္း

ပြင့္ေနပါကလား၊

ထသြားၿပီထင္ပါရဲ႕”
ဟုေျပာ၍ Aခန္းဝသို႔ေရာက္သာြ းရာ Aိပ္ရာမွာ Aိပ္သည့္ လကၡဏာ မရွိသည္ႏွင့္ Aနည္းငယ္
ထိတ္လန္႔၍

Aခန္းတြင္းသို႔ဝင္ၿပီးေနာက္

ၾကည့္႐ႈသည္တြင္

စားပြဲခံုေပၚ၌စာကိုျမင္သျဖင့္

ဖတ္ၾကည့္ရာ-

“ေက်းဇူးႀကီးလွပါေသာ မိတ္ေဆြႀကီးခင္ဗ်ား၊ မေနသာသျဖင့္ သြားရပါေသာ္လည္း
Aလြန္ပင္ခ်စ္ခင္

ေက်းဇူးလည္းတင္လွပါတယ္ခင္ဗ်ား၊

ကၽြန္ေတာ္Aားလည္း

ရွာေဖြျခင္း၊

စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား”
ေမာင္စံတင့္
ဟူေသာစာတိုကေလးကို

ေတြ႔ရွိရေလ၏။

ေမာင္ဘေရႊသည္

စာကိုကိုင္လ်က္

ဝရန္တာသို႔

ထြက္လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ရက္Aနည္းငယ္မွ်သာလွ်င္ ေတြ႔ဆံုသိကၽြမ္းရေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေပါင္းသင္း

ဆက္ဆံရဘိသကဲ့သို႔

Aလြန္တရာ

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82
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ေမာင္စံတင့္ကေလးသည္

မိမိက

ျမည္တန
ြ ္

ေတာက္တီးသည့္Aတြက္

ထြက္၍

သြားရွာေခ်ၿပီတကားဟု ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ေခ်ေသာေၾကာင့္ မႈိင္ေငးလ်က္ရွိစU္တြင္“ေစာေစာစီးစီး ဘာမ်ားေတြးေတာေနသလဲေရႊေရႊရဲ႕”
ဟု

မစိန္ညန
ြ ္႔က

ေျပာသည္တြင္မွ

စာကိုျပ၍

ႏွစ္ေယာက္သားတို႔သည္

ေမာင္စံတင့္ကို

မည္က့သ
ဲ ို႔ရေAာင္ ရွာေဖြ၍ တစ္ဖန္ျပန္၍ေခၚရမည့္Aေၾကာင္းမ်ားကို တိုင္ပင္လ်က္ရွိၾကေလရာ
ေမာင္စံတင့္မွာမူ ထိုAခ်ိန္Aခါ၌ မင္းကြန္းဘုရားႀကီးကို သေဘၤာေပၚမွာ ဖူးေျမာ္လ်က္ ရွိေလ၏။
Aခန္း (၉)
ေမာင္စံတင့္
ၿမိဳ႕ေပၚ၌

ထြက္သာြ းၿပီးေနာက္

Aရပ္ရပ္တို႔တြင္

၂

ရက္မွ်ၾကာလတ္ေသာ္

မိမိဉာဏ္ရွိသေလာက္

ေထာက္လွမ္း

ေမာင္ဘေရႊသည္

ေမးျမန္းပါေသာ္လည္း

Aခ်ည္းAႏွီးမွ် ရွိေနသျဖင့္ သေဘၤာဆိပ္၌ စံုစမ္းေမးျမန္းUီးမည္ဟု ထြက္လာခဲ့ရာ သေဘၤာဆိပ္သို႔
ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စေလဒင္သေဘၤာမွ မိမိ၏မိတ္ေဆြ မာလိန္သည္ ပ်ာယီးပ်ာယာ
ေလွ်ာက္လာသည္ကိုျမင္သည္ႏွင့္-

ေရႊ ။
လိန္ ။

။“ဘယ္လဲဗ်၊ သည္ေလာက္ေတာင္ ပ်ာယီးပ်ာယာနဲ႔”

ေရႊ ။
လိန္ ။

။“မိုးမီးေလာင္လို႔ ေရစက္သာြ းၿပီးေခၚမယ္လို႔လား”

။“ပ်ာဆို ဘာေျပာစရာရွိသလဲဗ်ာ၊ မိုးမီးေလာင္ေနၿပီဗ်”
။“မဟုတ္ပါဘူးေလ၊ ေနစမ္းပါ၊ ေၾသာ္ ဒါထက္ ကိုဘေရႊ ဟိုတုန္းက ရန္ကုန္မွာ

စံုေထာက္ဘက္ ေတာ္ေတာ္ၾကာေAာင္ လုပ္ခ့ေ
ဲ သးတယ္မဟုတ္လား”

ေရႊ ။

။“ဟုတ္က့ဲ ၄ -၅ ႏွစ္ေလာက္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ မီးစက္႐ံုသာြ းဖို႔ ျဖစ္ရင္ စံုေထာက္ဖို႔

မလိုပါဘူးဗ်ာ”

လိန္ ။

။“ေနစမ္းပါဗ်ာ၊ မေရွာ္စမ္းပါနဲ႔၊ မိုးမီးေလာင္ပံုက သည္လိုဗ်၊ မႏၲေလးဘဏ္တိုက္က

ရန္ကုန္ဘဏ္တိုက္ကိုပို႔ဖို႔

ေငြသားဒဂၤါးတစ္သိန္း

မေန႔က

ထင္႐ွဴးေသတၱာနဲ႔တင္ၿပီး

သေဘၤာကိုခ်လာခဲ့တယ္။ သည္ကေန႔ မရွိဘူးဗ်”
ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊမွာ ႐ုတ္တရက္ Aႀကံတစ္ခုေပၚလာသည္ႏွင့္“ေAာင္မယ္ ေျပာစမ္းပါဗ်ာ၊ က်ဳပ္ၾကားစမ္းပါရေစ”
ဟုေျပာသည္တြင္ မာလိန္လည္း ေငြေသတၱာမ်ားကို ယမန္ေန႔က လွည္းႏွင့္တင္ေဆာင္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္
စႏၵလီကုလားမ်ားဝိုင္းရံလ်က္ ေကာင္းမြန္လံုၿခံဳစြာ သေဘၤာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ သေဘၤာသို႔
ေရာက္သကာလ
ခိုင္မာေသာ

ကပၸတိန္ႏွင့္

သေဘၤာAရာရွိႀကီးတို႔

မီးခံေသတၱာႀကီးတြင္းသို႔

စိန္ကုန္သည္တစ္ေယာက္က
ကပၸတိန္သည္

သြတ္သြင္း၍

တစ္လံုးမက်န္

သေဘၤာဝမ္းေခါင္းAတြင္း

ထားေၾကာင္း၊

Aဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို

ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားကို

ေငြေသတၱာမ်ားသည္

လက္ခံ၍

ယေန႔

ေန႔လယ္တြင္

ကပၸတိန္Aား

Aပ္ႏွံသည္တြင္

မီးခံေသတၱာတြင္ထည့္မည္ဟု

ဖြင့္လိုက္သည္တြင္

ေပ်က္ဆံုး၍သြားသည္ကို

ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္

ေငြေသတၱာမ်ားမွာ တစ္လံုးလွ်င္ ေငြတစ္ေသာင္းမွ်ထည့္ထား၍ ေပါင္း ၁၀ လံုးမွ်ျဖစ္ေၾကာင္း
ကပၸတိန္လည္း

၎Aေၾကာင္းကို

တိုင္တန္း၍

ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားကို

ေခၚငင္ရန္

ပုလိပ္

ဌာနသို႔ မိမိAား ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။
၎Aေၾကာင္းမ်ားကို ၾကားရလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊမွာ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာAႀကံသည္
တိုး၍တိုး၍ ရင့္မာလာခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာလိန္Aား-
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“သည္Aမႈမွာ

က်ဳပ္ထင္ခ်က္

တစ္ခုရွိတယ္ဗ်ာ၊

က်ဳပ္ထင္တ့A
ဲ တိုင္း

ကိုက္မ်ား

ကိုက္ေနမလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ ဟုတ္ပါၿပီ. .. ဟုတ္ပါၿပီ၊ သူတို႔လူစု ျဖစ္မွာပါပဲ”
ဟု တစ္ေယာက္တည္း ေျပာဆိုဘိသကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမိေလလွ်င္ မာလိန္က “ဘယ္လူစုလဗ
ဲ ်”ဟု
ေမးရာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း

မိမိ၏

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို

၁၅

မိနစ္ခန္႔မွ်

မာလိန္Aား

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္ဘေရႊသည္ ဤAမႈကို ပုလိပ္တို႔Aား တိုင္တန္းရေသာ္ သူခိုးတို႔မွာ
မိမိတို႔

ခိုးယူေၾကာင္းကို

သေဘၤာAရာရွိမ်ား

ရိပ္မိေၾကာင္း

သိရွိၾက၍

သတိဝရ
ီ ိယႏွင့္

ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Aကယ္၍ မတိုင္တန္းဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စံုေထာက္ရသည္ရွိေသာ္
ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္

Aေၾကာင္းရွိေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ေျပာဆိုျပန္သည္တြင္

မာလိန္လည္း

ေမာင္ဘေရႊသည္ စံုေထာက္ဘက္၌ လုပ္ကိုင္ခ့စ
ဲ U္Aခါက နာမည္ရပုဂၢိဳလ္တစ္Uီး ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရသည္ျပင္ ယခုAမႈတြင္လည္း Aေတာ္Aတန္ Aကဲခတ္မိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ႏွင့္
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤသူကို ကပၸတိန္ထံသို႔ေခၚသြားမည္ဟု ေAာက္ေမ့၍ ေခၚငင္သာြ းေလ၏။
သေဘၤာသို႔ေရာက္ေလလွ်င္ မာလိန္လည္း ေမာင္ဘေရႊကို ကပၸတိန္၏ Aခန္းသို႔
ေခၚသြားရာ ကပၸတိန္မွာလည္း မိမိ၌ ရာထူးေလွ်ာေလာက္ေသာ Aမႈျဖစ္သျဖင့္ ေနမထိထိုင္မထိ
ျဖစ္လ်က္

စႀကႍေလွ်ာက္ရင္း

Aခန္းတြင္းသို႔

ေရာက္လွ်င္

ကပၸတိန္သည္
မ်က္လံုး၏

ေလကို
မာလိန္သည္

ေမာင္ဘေရႊ၏

ေျပာဆိုသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း
ေခၚခဲ့မည့္Aစား

ရံဖန္ရံခါ

ကပၸတိန္Aား

ဖ်တ္လတ္ေသာ

တန္ခိုးကိုလည္းေကာင္း၊

ပုလိပ္Aရာရွိကို

လက္သီးျဖင့္

မိမိ၏

ထိုးသတ္လ်က္ရွိေလ၏။

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

AမူAရာကိုလည္းေကာင္း၊

ေျပာျပရာ
စူးရွေသာ

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို

ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ

ႏွစ္သက္Aားရ

သေဘာက်သည္ျဖစ္၍

Aလြန္တရာ
ေမာင္ဘေရႊကို

ေခၚလာခဲ့သည့္Aတြက္

မာလိန္Aား

Aျပစ္တင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေဆးလိပ္မ်ားႏွင့္ Eည့္ခံလ်က္ ေမးျမန္းလိုသမွ် ေမးျမန္းပါဟု ေျပာဆိုေလရာ
ေမာင္ဘေရႊသည္ ၎ေငြေသတၱာမ်ား ထားသိုရာAခန္း၏ ေသာ့ကို မည္သူကိုင္ပါသနည္းဟု
ေမးျမန္း၍

ကပၸတိန္က

ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္

မိမိတစ္Uီးတည္း

ကိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုရာတြင္

ေတာင္းယူ

ေသာ့ကို ဖေယာင္းတိုင္ကမီးတြင္ ကင္ေလ၏။ ထိုAခါ ေၾကးေသာ့သည္

Aေရာင္ေတာက္ေနရာမွ Aနည္းငယ္ညိႇဳးမွိန္၍ သြားေလရာ ေမာင္ဘေရႊသည္ ေသာ့ကို မီးမွခာြ ၍
စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ကပၸတိန္Aားျပ၍-

ေရႊ ။
တိန္ ။

။“စမ္းၾကည့္ပါ၊ ဘယ့္ႏွယ္ေနသလဲ”

ေရႊ ။
တိန္ ။

။“ေစးပါေသာ္ဗ်ာ ၊ ဖေယာင္းကိုး”

ေရႊ ။
တိန္ ။

။“ဖေယာင္းနဲ႔ ေသာ့ပံုယူတုန္းက ေရာက္တာေပါ့ဗ်ာ”

။“ေစးကပ္ကပ္ရွိတယ္”
။“ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ”
။“(မ်က္စိျပဴးလ်က္)“ေၾသာ္...

ဟုတ္လိမ့္မယ္ဗ်ဳိ႕၊

ႏို႔ဘယ္တုန္းကလဲ၊

ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ”

ေရႊ ။
တိန္ ။

။“ကၽြန္ေတာ့္Aထင္ျဖင့္ သေဘၤာ ၂ ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ”
။“ဒါျဖင့္ သည္Aမႈကို ခင္ဗ်ား ဆံုးေAာင္စံုေထာက္ႏိုင္ပါ့မလား”
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။“ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ႀကိဳးစားပါမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ထင္တ့A
ဲ တိုင္း

တည္ရင္ျဖင့္ Aထေျမာက္ဖို႔ရွိပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို Aပ္လွ်င္ျဖင့္ ပုလိပ္ကိုမတိုင္ဘဲ
ထားရလိမ့္Uီးမယ္”

တိန္ ။
ေရႊ ။
တိန္ ။
ေရႊ ။

။“ပုလိပ္ကိုမတိုင္ရင္ က်ဳပ္Aေပၚမွာ တာဝန္ရွိမွာေပါ့ဗ်”
။“နက္ျဖန္က်ေတာ့ တိုင္တာေပါ့ဗ်ာ”
။“နက္ျဖန္ သေဘၤာထြက္ရမယ္ဗ်”
။“ေၾသာ္. .. ဒါျဖင့္ သည္လိုလုပ္ေပေတာ့၊ သည္Aမႈကို သည္တစ္ည ကၽြန္ေတာ့္

လက္ကုိAပ္၊ Aပ္လို႔ တစ္ညAတြင္း မေပၚေပါက္ရင္ နက္ျဖန္မနက္ေစာေစာမွ ေပ်ာက္ေၾကာင္းကို
သိတယ္ဆိုၿပီး ဂါတ္ကိုတိုင္ေပေတာ့၊ သေဘၤာထြက္တာေတာ့ Aခ်ိန္နည္းနည္း ေနာက္က်မွာပဲ၊
သို႔ေပမယ့္ သည္လိုမလုပ္ဘဲ သည္ကေန႔ ညတြင္းခ်င္း ေနရာက်ေလာက္ပါရဲ႕ဗ်ာ”

တိန္ ။
ေရႊ ။

။“ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့Aတိုင္း ေနရာက်ပါေစဗ်ာ၊ ႏို႔ ယခု ဘာလုပ္ရမလဲ”
။“ဘာမွ်လုပ္ဖို႔မရွိဘူး၊ ည ၇ နာရီေလာက္ကို ကၽြန္ေတာ္လာခဲ့မယ္၊ လူခပ္မာမာ ၄

ေယာက္သာ ၾကည့္ထားလိုက္ပါဗ်ာ”
ဟုေျပာ၍ ေမာင္ဘေရႊသည္ သေဘၤာမွ ဆင္းလာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ျမင္းရထားတစ္စီးႏွင့္ Aာဠဝီလမ္းသို႔
လာေရာက္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္

ျမင္းရထားသမားကို

ဓာတ္ပံုတိုက္သို႔

Aခေပး၍

Aမွတ္မ့တ
ဲ က္သာြ း၍

လႊတ္လိုက္ၿပီးမွ

ဟိုတယ္ႏွင့္

ဟိုတယ္မွ

လူဝင္လူထက
ြ ္တို႔ကို

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည္Aတိုင္း

မီးရထားမီးသေဘၤာ

ေခ်ာင္းေျမာင္း ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေလ၏။
Aခန္း (၁၀)
၁၀)
ေမာင္စိန္ဆိုသူမွာ

Aထက္က

စသည္တို႔ျဖင့္ ရံဖန္ရံခါသြားလာ၍ ခရီးသည္တို႔၏ ပစၥည္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘၤာAရာရွိတို႔၏
ပစၥည္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
Aခါ၌လည္း
ျဖစ္သည္ႏွင့္

ခိုးယူေလ့ရွိသည္ျဖစ္ရာ

ထိုနည္းAတူ
သေဘၤာ၌

စေလဒင္သေဘၤာႏွင့္

ျပဳမူႀကံစည္ခ့သ
ဲ ည့္ျပင္

မီးခံေသတၱာကို

လိုက္ပါခဲ့သည့္

ဉာဏ္ရွိေသာသူတစ္ေယာက္လည္း

မည္သည့္ေနရာ၌ထားသည္၊

မည္သူ၏လက္၌ ရွိသည္ စသည္တို႔ကို ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းသျဖင့္

Aခန္း၏ေသာ့ကို

သိရွိရေသာAခါ ဤAမႈ

ဤကိစၥတြင္ ကပၸတိန္၏ ဘ႑စိုးႏွင့္ ပူးေပါင္းမွသာလွ်င္ ထေျမာက္ေAာင္ႏိုင္မည့္Aေၾကာင္းကို
သိရွိ၍ ထိုသူAား တျဖည္းျဖည္းႏွဴးၿပီးလွ်င္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းAားျဖင့္ ကပၸတိန္Aဝတ္
လဲခိုက္တြင္

ေသာ့၏ပံုစံကို

ဆိုက္ေရာက္သည္ကာလ
ၿပီးစီးေသာAခါ

ဖေယာင္းျဖင့္ႏိွပ္၍

၎ပံုစံAရ

ေမာင္စိန္သည္

ယူေစၿပီးေနာက္

ေသာ့တူတစ္ေခ်ာင္းကို

စေလဒင္သေဘၤာ၌

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔

ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ လသည္။

ပစၥည္းတို႔ကို

ထိုက႔သ
ဲ ို႔

မည္သည့္Aခါမွ်မဆို

ခိုးယူႏိုင္ခြင့္ရွိခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ရာ ေၾကးေငြAေျမာက္Aျမား တင္ပို႔ရေသာ သေဘၤာကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္
မႏၲေလးဘဏ္တိုက္မွ ရန္ကုန္ဘဏ္တိုက္သို႔ ေငြဒဂၤါးတစ္သိန္းမွ် တင္ပို႔ရေၾကာင္း သိရွိသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ေငြမ်ားကိုတင္ၿပီးသည့္ည လင္းAားႀကီးAခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာစိုး၏ ကူညီျခင္းAားျဖင့္
၎က Aလွည့္က်ေစာင့္ရေသာ ခရာသီကုလားကို ေမ့ေဆးေငြ႔ေပးၿပီးေနာက္ Aခ်ိန္းAခ်က္
ေပးလိုက္ေသာAခါ

ေမာင္စိန္၊

ေမာင္ထန
ြ ္းႏွင့္

Aျခားသူတစ္ေယာက္တို႔သည္

ေလွျဖင့္

စုန္ဆင္းလာ၍ သေဘၤာနံေဘးတြင္ ကပ္ၿပီးမွ ေငြေသတၱာမ်ားကို ၄ ေယာက္မွ်မ၍ တစ္ခုစီခ်ၿပီးလွ်င္
ခိုးယူထက
ြ ္ေျပးျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။

ဘ႑ာစိုးမွာမူ
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လက္ေAာက္၌ ဆက္လက္၍ Aမႈထမ္းလ်က္ Aခ်ိန္သင့္ေလ်ာ္သင့္Aခါတိုင္ေရာက္မွ Aလုပ္မွ
ထြက္ၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရမည့္ေနရာကို Aခ်ိန္းAခ်က္ေပးၿပီးျဖစ္ေလသည္။
ေမာင္ဘေရႊသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ရွိေသာ ဓာတ္ပံုတိုက္မွ ေခ်ာင္းေျမာင္း
ၾကည့္႐ႈလ်က္

ရွိေနရာ

ေနဝင္ၿပီးသျဖင့္

ညီAစ္ကိုမသိတသိ

Aခ်ိန္ခန္႔တြင္

ေမာင္စိန္၊

ေမာင္ထန
ြ ္းႏွင့္ Aျခားလူတစ္ေယာက္သည္ ဟိုတယ္ေပၚမွဆင္းလာ၍ ျမင္းရထားတစ္စီးေပၚသို႔
တက္ၿပီးလွ်င္

Aေနာက္Aရပ္သို႔

ေမာင္းႏွင္သာြ းသည္ကို

ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေမာင္ဘေရႊသည္ တိုက္ေပၚမွဆင္းလာ၍ ရထားတစ္စီးႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္သို႔ လိုက္ေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊလည္း မိမိ၏ ရထားကုလားAား ေရွ႕၌ျမင္ရေသာ ျမင္းရထားႏွင့္ မနီးမေဝးမွလိုက္ရန္
Aမိန္႔ေပး၍ထားရာ

ေဈးခ်ဳိေတာ္နာရီစင္သို႔

ေရာက္ေလလွ်င္

ဓာတ္ရထားတစ္စင္းသည္

ကန္႔လန္႔ခံလ်က္ရွိသည္ႏွင့္ ျမင္းရထားသမားလည္း ေရွ႕မွရထားကို မ်က္ေျချပတ္၍ သြားေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊလည္း ထိုသူတို႔သည္ Aမွန္မုခ် ျမစ္ဆိပ္သို႔သာြ းၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္သေဘာ
ရရွိသည္Aတိုင္း ျမစ္ဆိပ္သို႔ သြားေသာလမ္းကို လွ်င္ျမန္စာြ ေမာင္းႏွင္ေစပါေသာ္လည္း ယခင္က
ရထားကို မေတြ႔ရွိဘလ
ဲ ်က္ ပိုက္က်ဳံးသို႔သာလွ်င္

ဆိုက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ လ၏။ ပိုက္က်ဳံးလမ္းေကြ႔ကို

ေက်ာ္လန
ြ ္မိေလလွ်င္ ဓာတ္ရထားတစ္စင္းသည္ ေမာင္ဘေရႊ၏ ျမင္းရထားကိုမီ၍ ေက်ာ္သာြ းရာ
ဓာတ္မီးေရာင္သည္ ျမင္းရထားAတြင္းသို႔ ထိုးသည္ႏွင့္ ဓာတ္ရထားေပၚ၌ ထိုင္၍လိုက္ပါလာေသာ
ေမာင္စိန္ႏွင့္

Aျခားသူတစ္ေယာက္သည္

ေမာင္ဘေရႊကို

ျမင္သည္ႏွင့္

ေမာင္စိန္သည္

ေမာင္ဘေရႊAား ေလွာင္ေျပာင္သည့္Aေနျဖင့္ ဆလန္ေပး၍သြားေလ၏။ ေမာင္ဘေရႊမွာလည္း
ထိုသူတို႔သည္

ျမင္းရထားမွ

မိမိလိုက္ပါလာေၾကာင္းကို

ရိပ္မိ၍

ဓာတ္ရထားသို႔
ျဖစ္ေလသေလာဟု

ကူးေျပာင္း၍

သြားၾကသည္မွာ

ေတြးေတာရင္း ျမင္းရထားသမားAား

မ်က္ေျချဖတ္၍ ပစ္လိုက္သည့္Aတြက္ ႀကိမ္းဆိုေမာင္းမဲလ်က္ လွ်င္ျမန္ႏိုင္သမွ် လွ်င္ျမန္ေAာင္
ေမာင္းႏွင္ေစခဲ့ေလ၏။
ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းသို႔
လႊတ္လိုက္၍

စေလဒင္သေဘၤာ

ဆိုက္ေရာက္ေလလွ်င္
ဆိုက္ကပ္လ်က္ရွိရာသို႔

ေမာင္ဘေရႊသည္

ျမင္းရထားကို

လွ်င္ျမန္စာြ လာခဲ့ရာ

သစ္ပင္ႀကီး

တစ္ပင္ေAာက္ ေမွာင္ရိပ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္လကၡဏာႏွင့္ ရပ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္
တိုက္မိ၍

ထိုသူက

ၾကားဖူးပါသည္ဟု

“လူကိုမျမင္ဘူးလားဗ်”ဟု
ေဆးလိပ္ကိုဖာြ ၍

ေငါက္၍ေမးေသာAခါ ငါသည္ ဤAသံကို

ၾကည့္သည္တြင္မွ

ေမာင္စိန္၏

တပည့္ေမာင္ထန
ြ ္း

ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရေလ၏။ ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူလည္း ေမာင္ဘေရႊျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိေလလွ်င္
Aံ့Aားသင့္သည့္လကၡဏာႏွင့္ “Aလို”ဟု တစ္ခန
ြ ္းတည္းဆို၍ ေမွာင္ရိပ္မွ ခြာသြားေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊလည္း သေဘၤာေပၚသို႔ေရာက္ေလလွ်င္

ကပၸတိန္လည္း Aလြန္တရာ

စိတ္Aားထက္သန္ေသာ AမူAရာႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိရာ-

တိန္ ။
ေရႊ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ေမာင္ဘေရႊ၊ သတင္းမ်ား ထူးေသးသလား၊ ရပံုေပၚေသးရဲ႕လား”
။“ကၽြန္ေတာ္

ထင္သည့္Aတိုင္း

တည့္ရင္ျဖင့္

ရပံုေပၚတာပဲ၊

ကိုင္း

ခရာသီ

မာမာေတာင့္ေတာင့္ ၄ ေယာက္ေလာက္န႔ဲ သမၺာန္တစ္စင္းရခ်င္တယ္”

တိန္ ။
ေရႊ ။

။“ရႏိုင္ပါတယ္၊ သည့္ျပင္ ဘာလိုခ်င္သလဲ”
။“သည့္ျပင္ ဘယ္သူလိုက္မလဲ၊ ခင္ဗ်ားလိုက္မလား”
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တိန္ ။
ေရႊ ။

။“က်ဳပ္လိုက္မယ္၊ မာလိန္လိုက္မယ္”

တိန္ ။

။“က်ဳပ္မွာ တစ္လက္၊ မာလိန္တစ္လက္၊ Aရာရွိႀကီးမွာ တစ္လက္ ၃ လက္ရွိတယ္၊

။“ေျခာက္လံုးျပဴးမ်ားလည္း ပါေပေစဗ်ာ၊ လယ္ႏွလက္ရွိသလဲ”

Aရာရွိႀကီးေသနတ္ကို ခင္ဗ်ားကိုင္ခ့ေ
ဲ ပေတာ့”

ေရႊ ။

။“ေကာင္းၿပီ၊ ကိုင္း ျမန္ျမန္ျပင္ဆင္ၾကေပေတာ့ဗ်ာ”
၎ေနာက္

ခရာသီကုလား

၄

၁၅

မိနစ္ခန္႔

ေယာက္

ၾကာေလလွ်င္

ခတ္လ်က္

သေဘၤာမွ

မာလိန္သည္

သမၺာန္ႀကီးတစ္စင္းကို

ပဲ့ကိုင္ၿပီးလွ်င္

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္

ကပၸတိန္တို႔သည္ ပဲ့Aနီးမွထိုင္လ်က္ ေမာင္ဘေရႊ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္Aရ ျမစ္ကမ္းမွ Aေတာင္ ၃၀
မွ်ခြာ၍

တျဖည္းျဖည္း

ျမစ္ကိုစုန္ဆင္းလ်က္

ရွိၾကေလ၏။

ထိုသို႔

စုန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကစU္

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ ကပၸတိန္တို႔လည္း ကမ္းဘက္သို႔ ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိၾကရာ ကမ္း၌ဆိုက္
ကပ္လ်က္ရွိေသာေလွမ်ား၊

သမၺာန္မ်ားကိုေက်ာ္လန
ြ ္၍

ေနာက္ဆံုး၌

Eရာဝတီစက္႐ံုကိုပင္

ေက်ာ္လန
ြ ္ၿပီးလွ်င္ တျဖည္းျဖည္း စုန္လ်က္ရွိၾကေလ၏။ ထိုညU့္သည္ကား လျပည့္ေက်ာ္

၅

ရက္ညျဖစ္၍ လေရာင္ မလာေသးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ျမစ္လံုး ေမွာင္Aတိၿပီးလ်က္ရွိေလရာ
ေမာင္ဘေရႊသည္ ကမ္း၌ ဆိုက္ေနေသာ ေလွမ်ားကို မိမိတို႔မျမင္ဘဲ ေက်ာ္လန
ြ ္၍ သြားမည္
စိုးေသာေၾကာင့္ ကမ္းႏွင့္ကပ္ႏိုင္သမွ် ကပ္၍ စုန္ရန္ မာလိန္Aား ေျပာေလရာ Eရာဝတီစက္႐ံုကို
ေက်ာ္လန
ြ ္မိသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ခရီးတစ္မိုင္ေက်ာ္ခန္႔

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ားႏွင့္

ေရာက္ေလလွ်င္

ထိုးလ်က္

ေညာင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္၏

စုန္လာခဲ့သျဖင့္

ေမွာင္ရိပ္ေAာက္တြင္

ဆိုက္ကပ္၍ထားေသာ ေလာင္းႀကီးတစ္စင္း Aတြင္းမွ တစ္ေယာက္ေသာသူက “ကိုစိန္တို႔လားဗ်ဳိ႕”
ဟုေမးရာ ေမာင္ဘေရႊက ဆိုင္းငံ့ျခင္းမရွိဘဲ “ေAး”ဟု

ေျဖဆိုၿပီးလွ်င္ မာလိန္ကို ကမ္းသို႔

ကပ္ေစေလ၏။
သမၺာန္ႀကီးသည္

ေလာင္းႀကီးႏွင့္

ယွU္ကပ္မိၾကေလလွ်င္

ယခင္ကေမးသူလည္း

“ၾကာလိုက္တာဗ်ာ၊ ေနဝင္ဝင္ခ်င္းလာၾကမယ္ဆိုၿပီး Aခုမွ ေပါက္လာၾကေတာ့တယ္” ဟုေျပာ၍
ေလွတြင္း၌ Aိပ္ေနရာမွထလာခဲ့ရာ သေဘၤာသမၺာန္ကို ျမင္သျဖင့္ မိမိ၏ လူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကို
သိ၍ ထြက္ေျပးမည္Aျပဳတြင္ ေမာင္ဘေရႊသည္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးကို ထိုး၍ ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္
ခ်ိန္လ်က္

“မေျပးနဲ႔ေနာ္၊

ထိုAတြင္း၌

မာလိန္ႏွင့္

ေငြေသတၱာမ်ားကိုလည္း
ေမာင္ဘေရႊAား

ပစ္လိုက္မယ္”ဟုေျပာသည္တြင္
ကပၸတိန္တို႔လည္း
မေတြ႔၊

“ဘယ့္ႏွယ္လဲ”ဟု

လူ

ထိုသူသည္

ေလွAတြင္းသို႔

ၿငိမ္လ်က္ရွိေလ၏။

ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကရာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ်လည္း

ေမးရာ

ေမာင္ဘေရႊက

မေတြ႔သည္ႏွင့္

“က်ဳပ္ထင္တ့A
ဲ တိုင္းပဲဗ်ာ”ဟု

ေျပာေလ၏။
ထိုAခါ မိမိတို႔ဖမ္းထားေသာလူလည္း မိမိAား မည္သည့္Aတြက္ Aႏိုင္Aထက
ျပဳက်င့္ၾကပါသနည္းဟု
ေငြေသတၱာမ်ားကို

ေမးျမန္းရာ
Aဘယ္မွာသိုဝွက္၍

ေမာင္ဘေရႊလည္း
ထားသနည္းဟု

ထိုသူ၏ေမးခြန္းကို
ေမးေလ၏။

မေျဖဘဲ
ထိုသူလည္း

လူပါးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္“ဘယ္ကေငြေသတၱာလဲဗ်၊ လႊတ္ပါ၊ က်ဳပ္ကို ဘယ္Aတြက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္သလဲ”
ဟုေမးျမန္းေလလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊက-
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“Aာဂလူပဲ၊ သူ႔ေမးလို႔မျဖစ္ဘူး၊ က်ဳပ္တို႔ဘာသာ ရွာမွေတာ္တယ္၊ ရွာရင္လည္း
ေဝးေဝး မရွာရပါဘူးေလ၊ လူ ၄-၅ ေယာက္ေလာက္န႔ဲ သူတို႔ ေဝးေဝးႀကီး ေရႊ႕မသြားႏိုင္ပါဘူး။
ကဲလာ... လာ ကမ္းေပၚတက္ၾကမယ္၊ ေၾသာ္ သို႔ေသာ္ ဟိုလူေတြ မၾကာခင္ဘူး လာၾကေတာ့မယ္၊
သူတို႔ကို

လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖို႔Aေရးက

က်န္ေသးတယ္။

ကဲ

သည္လူကို

က်ဳပ္တို႔န႔A
ဲ တူ

ေခၚခဲ့မွေတာ္မယ္”
ဟုေျပာၿပီးလွ်င္
ေလာက္တြင္

မိမိတို႔စီးနင္းလာေသာသမၺာန္ကို
ဝွက္ထားေစၿပီးေနာက္

ေလွ၏

ထိုသူကို

ေAာက္ဆယ
ြ ္Aေတာင္

ခရာသီကုလားႏွစ္ေယာက္

၂၀၀

ညႇပ္၍ေခၚလ်က္

ကမ္းေပၚသို႔ တက္သာြ းၾကေလ၏။
ကမ္းေပၚသို႔

ေရာက္လွ်င္

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ားကို
ဇရပ္ပ်က္မ်ား

ထိုးလ်က္

ေမာင္ဘေရႊႏွင့္

ကပၸတိန္တို႔လည္း

ထိုမွဤမွရွာေဖြၾကရာ

ဝိုင္းရံလ်က္ရွိေသာ

နာရီဝက္ခန္႔မွ်

ေရွ႕ဆံုးမွ

ရွာေဖြမိၾကလွ်င္

ေတြရ
႔ ွိၾကေလ၏။

ေစတီပ်က္ႀကီးတစ္ဆူကို

ထိုAခါ

ေမာင္ဘေရႊတို႔လည္း Aုတ္တံတိုင္းAတြင္းသို႔ ဝင္ၿပီးေနာက္ ဇရပ္မ်ားေAာက္၌ ဓာတ္မီးမ်ားႏွင့္
ထိုး၍ၾကည့္သည္တြင္
ေငြေသတၱာမ်ားကို

ပ်U္တိုပ်U္စမ်ား

ေတြ႔ရွိၾကေလ၏။

စုပံုထားသည္ကို
ထိုAခါ

ျမင္သည္ႏွင့္

ကပၸတိန္လည္း

ဖယ္ရွား၍ၾကည့္ရာ

လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ကိုပတ
ြ ္လ်က္

Aလြန္တရာAားရဝမ္းသာရွိေသာ AမူAရာႏွင့္“Aလြန္ေကာင္းတယ္

ေမာင္ဘေရႊ၊

Aလြန္ေကာင္းတယ္၊

ကၽြႏ္ုပ္

Aမ်ားႀကီး

ေက်းဇူးတင္တယ္”
ဟုေျပာဆိုလ်က္ရွိရာ

ေမာင္ဘေရႊလည္း

နားစြင့္လ်က္ရွိရာမွ

“နားေထာင္

ဘာသံေတြလဲ၊

လွည္းသံေတြန႔တ
ဲ ူတယ္”ဟုေျပာသည္ႏွင့္ လူတစ္စုတို႔သည္ ေငြေသတၱာမ်ားကို ဝွက္ထားေသာ
ဇရပ္ပ်က္ႏွင့္Aနီး

Aျခားဇရပ္ပ်က္ႀကီး

ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္

ရွိၾကရာ

တစ္ေဆာင္ေAာက္တြင္

ကပၸတိန္လည္း

မိမိတို႔

ဝင္၍

ပုန္းေAာင္း

ဖမ္းထားေသာလူ၏

Uီးေခါင္းကို

ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ ေတ့လ်က္“မေAာ္န႔၊ဲ ေမာင္မင္းေAာ္ရင္ ကၽြႏု္ပ္ပစ္လိုက္မယ္”
ဟုၿခိမ္းေျခာက္ထားသျဖင့္ ထိုသူလည္း ၿငိမ္ဝပ္စာြ ရွိေနေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္ဝပ္စာြ ေခ်ာင္းေျမာင္း ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသျဖင့္

၁၀ မိနစ္ခန္႔မွ်

ရွိေလလွ်င္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းဆီမွ “ဘိုးမွီေရ၊ ေဟ့ဘိုးမွီ၊ သည္Aေကာင္ ဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္၊
Aိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီ

ထင္ပါရဲ႕”ဟုေျပာသံမ်ားကို

ဆိုက္ေရာက္သူမ်ားလည္း
လကၡဏာႏွင့္

မိမိတို႔၏

Aခ်ိန္Aတန္ၾကာ

ၾကားေနၾကေလ၏။

လူကိုမေတြ႔သျဖင့္

ၿငိမ္သက္စာြ

၎ေနာက္

တိုင္ပင္ကာ

ရွိေနၿပီးေနာက္

ေလွသို႔

Aႀကံယူလ်က္ရွိသည့္

တစ္ခဏမွ်

ၾကာေလလွ်င္

ဓာတ္မီးေရာင္တစ္ခုသည္ Aုတ္တံတိုင္းကို ေက်ာ္လန
ြ ္၍ ေငြေသတၱာမ်ားရွိရာ ဇရပ္ေAာက္သို႔
ထိုး၍ၾကည့္သည္ကို

ျမင္ရၾကေလ၏။

ထို႔ေနာက္

ပစၥည္းမ်ား

ေျခရာလက္ရာမပ်က္

Aတန္ငယ္

စိတ္ေAးသည့္လကၡဏာႏွင့္

ဝင္လာရာ

ထိုသူ၏ေနာက္မွာလည္း

မီးေရာင္ႏွင့္ထိုး၍

မိမိတို႔ထားခဲ့သည္Aတိုင္း
Aုတ္တံတိုင္းကို

လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

ၾကည့္သူလည္း

ရွိေနေၾကာင္းကို
ေက်ာ္၍

မိမိ၏

ေတြ႔ရသျဖင့္

ေစတီေတာ္Aတြင္းသို႔

ဓားေျမႇာင္မ်ားကို

ကိုင္စလ
ဲြ ်က္

လိုက္ပါလာခဲ့ၾကေလ၏။
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ေယာက္တို႔လည္း

ဓာတ္မီးကိုထိုးလ်က္

ေငြေသတၱာမ်ား

ထားေသာ

ဇရပ္ပ်က္ႀကီး Aနီးသို႔ ေရာက္ေလလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးမွလာေသာသူလည္း ဇရပ္ေပၚသို႔ မီးေရာင္ထိုး၍
“ဘိုးမွီေရ”ဟုေခၚလိုက္ရာ မည္သူမွ် ထူးျခင္းမရွိ၊ မိမိ၏ ပဲ့တင္သံမ်ားသာလွ်င္ ျပန္၍ၾကားရသည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မိမိAေစာင့္Aေရွာက္

ထားခဲ့ေသာ

လူတစ္ေယာက္

ေပ်ာက္ဆံုး၍

သြားသည္Aတြက္ Aတန္ငယ္ တုန္လႈပ္၍ သြားသည့္လကၡဏာႏွင့္ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သို႔
မီးေရာင္ကို

ထိုး၍ၾကည့္ေနစU္တြင္

ေမာင္ဘေရႊတို႔လူစုလည္း

ပုန္းေAာင္းရာAရပ္မွ

႐ုတ္တရက္ေျပးထြက္လာၿပီးလွ်င္“မေျပးၾကနဲ႔ေနာ္၊ ေျပးတဲ့လူ ပစ္လိုက္မယ္”
ဟုေAာ္ဟစ္၍

ေျပာေလ၏။

ထိုAသံကို

ၾကားသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

သူခိုးတို႔၏

ဓာတ္မီးမ်ားသည္လည္း ၿငိမ္း၍သြားရာ ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ ကပၸတိန္တို႔၏ ဓာတ္မီးသည္ သူခိုးတို႔
ရွိရာသို႔ ထိုးလ်က္ လွ်င္ျမန္စာြ ေျပးလာၾကစU္ သူခိုး ၃ ေယာက္တို႔လည္း တစ္ေယာက္တစ္ကဲြ
ေျပးၾကသည္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ေမာင္ဘေရႊသည္“သည္တစ္ေယာက္ကို က်ဳပ္တာဝန္ထားပါ၊ ဟိုႏွစ္ေယာက္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ လိုက္ၾကပါ”
ဟုေျပာလ်က္ ေမာင္စိန္ဆိုသူ၏ေနာက္သို႔ လိုက္ေလ၏။
ကပၸတိန္လည္း သူခိုးတို႔ ထိတ္လန္႔ေစျခင္းငွာ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို တစ္ခ်က္
ေဖာက္လိုက္ရာ သူခိုးတို႔မွာ ေသနတ္သံၾကားေသာ္လည္း ထိတ္လန္႔ျခင္း မရွိဘဲ ေရဆိပ္သို႔
လွ်င္ျမန္စာြ ေျပးသြားၾကေလ၏။ ေမာင္ဘေရႊသည္ ဖ်တ္လတ္ေပါ့ပါးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္
လက္တစ္ဖက္မွ

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို

ကိုင္လွ်က္

တစ္ဖက္မွ

ဓာတ္မီးကိုထိုးၿပီးေနာက္

Aတင္းAက်ပ္လိုက္သာြ းရာ ကိုက္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔Aတြင္းတြင္ ေမာင္စိန္ဆိုသူကို မီေလ၏။
ေမာင္စိန္လည္း မိမိေျပး၍ မလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္ဘေရႊရွိရာသို႔
လွည့္၍ လက္တစ္ဖက္မွ တူရြင္းျပားတစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္လ်က္ တစ္ဖက္မွ ဓားေျမႇာင္ႏွင့္ ခုခံေလရာ
ေမာင္ဘေရႊနီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဓာတ္မီးကိုင္ေသာ လက္ကို တူရြင္းႏွင့္ ခ်လိုက္သည္တြင္
ေရွာင္လိုက္သည္ျဖစ္၍ လက္ကိုမ႐ိုက္မိဘဲ ဓာတ္မီးကိုသာ ႐ိုက္မိသည္ႏွင့္ ဓာတ္မီးပ်က္ၿပီးလွ်င္
ေမွာင္ထဲ၌ ႏွစ္ေယာက္သား ေထြးလံုးလ်က္ ရွိေလ၏။ ေမာင္ဘေရႊသည္ မိမိ၌ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္ပါသည္မွန္ေသာ္လည္း
သိသည္ျပင္

၎ႏွင့္

လူတစ္ေယာက္လွ်င္

ပစ္ခတ္မိေခ်ေသာ္
တစ္ေယာက္ခ်င္း

မိမိ၌

တာဝန္မကင္းရွိမည္ကို

သတ္ပုတ္ရျခင္း

ျဖစ္သျဖင့္

လက္ရဖမ္းဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည္Aတိုင္း ေမာင္စိန္၏ ဓားခ်က္ကို ေရွာင္တိမ္း၍
ေမာင္စိန္၏ ေနာက္မွ လက္ႏွစ္ဖက္ပါ သိမ္းလ်က္ ဖက္ထားရာ ေမာင္စိန္သည္ ေမာင္ဘေရႊ၏
ေျခသလံုးကို ေျခဖေနာင့္ျဖင့္ ေနာက္ျပန္ ကန္ေက်ာက္လိုက္သည္တြင္ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေျမေပၚသို႔
လဲက်သြားေလ၏။
ႏွစ္Uီးသားတို႔သည္

ထိုAခါ

ေမာင္စိန္Aား

မတ္တတ္ရပ္လ်က္

ဖက္ထားေသာလက္သည္

ရွိၾကျပန္ရာ

ေမာင္စိန္လည္း

လြတ္သာြ း၍

“႐ႈပ္ခ်င္တ့A
ဲ ေကာင္

ေသေရာ့ဟ့ဲ”ဟု ႀကိမ္းဝါးလ်က္ ဓားေျမႇာင္ႏွင့္ ရင္ဝကိုခ်ိန္၍ တAားကုန္ ထိုးလိုက္သည္တြင္
ေမာင္ဘေရႊသည္
႐ုတ္တရက္

ဓားေျမႇာင္ကုိင္ေသာလက္မွ

Aားကုန္

လက္ေကာက္ဝတ္ကို

ညႇစ္လိမ္လိုက္သျဖင့္

ေမာင္စိန္သည္

ဆုပ္ဖမ္းလ်က္
နာက်င္လွသည္ႏွင့္

ဓားေျမႇာင္ကိုလႊတ္၍ ေျမသို႔ခ်လိုက္ရေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္စိန္သည္ သတ္ပုတ္လံုးေထြးျခင္း၌
က်င္လည္ေသာသူ
ေျပေစၿပီးေနာက္

တစ္ေယာက္ျဖစ္၍
ဖ်တ္ခနဲ

မိမိ၏

ကိုယ္ကို

Aားကုန္႐ုန္းလိုက္ရာ
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ႏွစ္ေယာက္သား ေထြးလံုးသတ္ပုတ္ၾကျပန္ေလ၏။ ထိုသို႔သတ္ပုတ္ၾကသည္တြင္ ေမာင္စိန္သည္
ေျမေပၚ၌က်ေနေသာ ဓားေျမႇာင္၏ A႐ိုးကို ေျချဖင့္နင္းမိသျဖင့္ ေျခေခ်ာ္၍ လဲသာြ းသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္စိန္သည္ တူရြင္းကို လွ်င္ျမန္စာြ ေကာက္ယူ၍ ရင္ဝကို ဒူးျဖင့္ေထာက္ၿပီးလွ်င္
လည္ပင္းကို

တူရြင္းျဖင့္

တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္

ထိုးျဖတ္မည္ဟု

ျပင္းထန္စာြ

လက္ကို

႐ိုက္မိသျဖင့္

ေျမႇာက္လိုက္ေသာAခါ

လြင့္စင္သာြ းၿပီးလွ်င္

တူရြင္းသည္

ကပၸတိန္၏Aသံျဖင့္

“ယူဘလိုက္တား”ဟု ဆိုသံမွ်ကိုသာ ေမာင္ဘေရႊၾကားရေလ၏။ ထိုသို႔ၾကားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ေမာင္စိန္သည္

ေျမေပၚ၌

ပက္လက္လန္လ်က္

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသည္

မိုးေမွ်ာ္လ်က္ရွိရာ

ခရာသီႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း ထိုသူကို လက္တစ္ဖက္စီ ကိုင္လ်က္ ကပၸတိန္က ေမာင္ဘေရႊAား
ထိခိုက္ပါသလားဟု ေမးျမန္းလ်က္ရွိေလ၏။
ထိုခဏ၌

မာလိန္ႏွင့္

Aျခားခရာသီ

နာက်င္လ်က္ရွိေသာ သူခိုးႏွစ္ေယာက္ကို

၂

ကပၸတိန္ႏွင့္

Uီးတို႔လည္း

Aေတာ္Aတန္

ေမာင္ဘေရႊရွိရာသို႔

ေခၚေဆာင္ခ့ရ
ဲ ာ

ကပၸတိန္ႏွင့္ ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ မိမိတို႔ဘက္မွ မ်ားစြာAနာတရမရွိဘဲ သူခိုးတို႔ကို ဖမ္းမိေပသျဖင့္
ဝမ္းသာစကား ေျပာၾကားလ်က္ရွိစU္တြင္ ေမာင္စိန္သည္ ဆီျဖင့္သုတ္လိမ္း၍ ထားဘိသကဲ့သို႔
ခရာသီတို႔၏လက္မွ ေခ်ာထြက္၍ ျမစ္ဆိပ္သို႔ လွ်င္ျမန္စာြ ေျပးသြားျပန္ေလ၏။
ထိုAခါ ကပၸတိန္လည္း စိတ္ကိုမခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ လက္မွ ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္
႐ုတ္တရက္

ပစ္လိုက္ရာ

ေမွာင္မိုက္ေသးသည္

ျဖစ္၍

ခ်ိန္သားမရဘဲ

Uီးေခါင္းေပၚသို႔

ေက်ာ္သာြ းေလ၏။ ၎ေနာက္ ခရာသီ ၄ ေယာက္ကို သူခိုး ၃ ေယာက္Aား ေစာင့္ၾကပ္ရန္ထားခဲ့၍
ကပၸတိန္ႏွင့္တကြ ေမာင္ဘေရႊ၊ မာလိန္တို႔သည္ ထြက္ေျပးသူ ေမာင္စိန္၏ ေနာက္သို႔ ထက္ၾကပ္
လိုက္ေျပးၾကရာ

ေမာင္စိန္သည္

ေျပးပါေသာ္လည္း
လိုက္ပါလာၾကသည္ကို

ေမွာင္မိုက္တြင္

ေျခသံကို

မ်က္ေျချပတ္ေစရန္

ၾကားရသည္ျဖစ္၍

ျမင္ေလရကား

ျမစ္ဆိပ္သို႔

ေကြ႔ေကာက္ကာ

မ်က္ေျခမျပတ္ဘဲ
တစ္ဟုန္ထိုး

ထက္ၾကပ္

ေျပးသြား၍

ျမစ္ထဲသို႔

ခုန္ဆင္းလိုက္ေလ၏။ ေမာင္ဘေရႊမွာ ေနာက္မွ လိုက္ပါလာသူတို႔Aနက္ AေျပးAလွ်င္ျမန္ဆံုး
ျဖစ္သျဖင့္ ျမစ္ကမ္းသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆုတ္ဆိုင္းျခင္းမရွိဘဲ “သည္လိုနည္းနဲ႔
ရ႐ိုးလားကြယ္” ဟု ေျပာလ်က္ ေရထဲသို႔ခုန္ဆင္းလိုက္ရာ ကပၸတိန္ႏွင့္ မာလိန္တို႔လည္း “မခုန္ပါနဲ႔
ေမာင္ဘေရႊ မခုန္ပါနဲ႔”ဟု ေမာႀကီးပန္းႀကီးႏွင့္ Aခ်ည္းAႏွီး ေAာ္ဟစ္ကာ က်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ လ၏။
ေမာင္ဘေရႊမွာ

မိမိႏွင့္ခ်စ္ခင္စံုမက္သျဖင့္

ထိမ္းျမားလက္ထပ္မည္ဆဲဆဲ

ရွိေသာ

သူငယ္မ တစ္ေယာက္ကို ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္လ်က္ ေခၚငင္၍ သြားၿပီးလွ်င္ ရက္စက္စာြ
စြန္႔ပစ္၍ ထားခဲ့ေသာ ေမာင္စိန္၏ Aေပၚ၌ ရန္ၿငိဳးႀကီးလွသည္ျဖစ္၍ ေရထဲ၌ ဖမ္းမိေစကာမူ
ကမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ေAာင္မည္က့သ
ဲ ို႔ ေခၚေဆာင္ခ့ႏ
ဲ ိုင္မည္ကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္း မရွိဘဲ
ျမစ္ထဲ၌

မည္းမည္းျမင္ရာသို႔

လက္ပစ္ကူး၍

လိုက္ေလ၏။

ကပၸတိန္ႏွင့္

မာလိန္

တို႔လည္း ကမ္းေပၚမွ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္လိုေသာ္လည္း မိမိတို႔၏လူကို ထိမွန္မည္စိုးေသာေၾကာင့္
မပစ္ခတ္ဝံ့ဘဲ “ျပန္ခ့ပ
ဲ ါ ေမာင္ဘေရႊ ျပန္ခ့ပ
ဲ ါ”ဟူ၍သာလွ်င္ ေAာ္ဟစ္ကာရွိၾကေလ၏။
ေမာင္စိန္သည္ ေမာင္ဘေရႊ၏ ေဘးမွ လြတ္ကင္းေစရန္ မိမိ၌ရွိသမွ် ခြန္Aားကို
ထုတ္၍

ျမစ္လယ္သို႔

ကူးေလရာ

Aတန္ၾကာ

ကူးမိေလလွ်င္
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ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aကယ္၍

ေမာင္ဘေရႊ၏လက္မွ

လြတ္ေစကာမူ

ကမ္းသို႔ျပန္၍

မကူးႏိုင္မည့္Aျဖစ္ကို ျမင္သျဖင့္ ျမစ္တြင္း၌ ေသရေသာ္ ႏွစ္Uီးလံုးေသရမည္ဟု ေAာက္ေမ့၍
ျမစ္လယ္သို႔ ကူးေနရာမွ Uီးေခါင္းလွည့္၍ ေမာင္ဘေရႊရွိရာသို႔ လွ်င္ျမန္စာြ ျပန္၍ကူးလာေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊ၏ Aနီးသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ေမာင္စိန္မွာ Aလြန္ေမာပန္းလ်က္ Aသက္ျပင္းစြာ
႐ွဴ႐ိႈက္လ်က္ရွိသည္ကို
ေမာင္စိန္သည္

ေမာင္ဘေရႊ

ေမာင္ဘေရႊ၏

ေမာင္ဘေရႊလည္း
ဖမ္းလိုက္သည္မွာ

လည္ပင္းကို

ေရေAာက္သို႔
မိမိ၌

ျမင္ရေလကား

ေနာက္ဆံုး

ေမာင္စိန္၏

တစ္ခါတည္း

ငုပ္သာြ းေလ၏။

Aႀကံကို
ထိုး၍

ရိပ္မိသျဖင့္

Aဖက္လိုက္တြင္

ေမာင္စိန္မွာလည္း

ေမာင္ဘေရႊကို

က်န္ရွိသမွ်ေသာ ခြန္Aားကိုထုတ္၍

တစ္ဟုန္ထိုးဖမ္း

လိုက္မိျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ဘေရႊကို မဖမ္းမိဘဲ လြဲ၍သြားသည္တင
ြ ္ ေရေAာက္သို႔
နစ္သာြ းေလ၏။

ေမာင္ဘေရႊလည္း

ေတာင္ခန္႔မွ်တြင္
ေမာင္စိန္သည္

ေပၚလာၿပီးေနာက္
မိမိAနီး၌

မႈတ္ၿပီးေနာက္

ေရေAာက္တြင္
ေရေပၚ၌ေဖာ့ကာ

ဘြားခနဲေပၚလာၿပီး

ေမာင္ဘေရႊကို

ငုပ္လွ်ဳိး၍

မိမိငုပ္ရာAရပ္မွ

ေစာင့္ဆိုင္း

ခံတြင္းမွေရမ်ားကို

သိမ္း၍

ၾကည့္႐ႈေနစU္တြင္

ထုတ္လ်က္

ဖက္မည္Aျပဳတြင္

၁၀

“ဖူးဖူး”ဟု

ေမာင္ဘေရႊသည္

ေၾကာက္Aားလန္႔Aားႏွင့္ ေမာင္စိန္၏ ရင္ဝကို ကန္လိုက္သည္တြင္ ေမာင္စိန္သည္ ေနာက္ထပ္၍
မေပၚလာဘဲ ေရေAာက္သို႔ နစ္သာြ းေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ေမာင္ဘေရႊသည္ ကမ္းသို႔ကူးလာ၍ ကပၸတိန္၊ မာလိန္တို႔ႏွင့္ မိမိတို႔လက္မွ
လြတ္ေျပး၍ ေရေဘးႏွင့္ Aသက္ဆံုး႐ံႈးသူ ေမာင္စိန္၏ Aေၾကာင္းကို ေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကစU္
ခရာသီ ၄ ေယာက္တို႔ႏွင့္ သူခိုးႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း ေရဆိပ္သို႔ ေရာက္လာၾကေလ၏။ ထိုAခါ
ေမာင္ဘေရႊလည္း
Aခ်ည္းAႏွီးမွ်

သူခိုး

၃

ေယာက္Aနက္

ရွိေတာ့မည္ျဖစ္၍

ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူAား

Aျဖစ္Aပ်က္ကို

ဖံုးကြယ္ေသာ္လည္း

မွန္ကန္သည့္Aတိုင္း

ေျပာျပရန္

တိုက္တန
ြ ္းေလရာ ေမာင္ထန
ြ ္းဆိုသူက“ေျပာပါမယ္ဗ်ာ၊ ေျပာပါမယ္၊ က်ဳပ္Aူယားလြန္းလို႔ ေျပာစမ္းခ်င္လွပါတယ္၊ ဒါထက္
ကိုစိန္ေကာ”
ဟုေမးသျဖင့္

ေရနစ္၍

ေသၿပီထင္ေၾကာင္း

ေျပာေလလွ်င္

“ေကာင္းပါေလရဲ႕ဗ်ာ၊

သူၿဂိဳဟ္ေကာင္ႀကီးဗ်၊ သူန႔ဲ တစ္ခါ ပူးေပါင္းမိတာနဲ႔ က်ဳပ္ျဖင့္ သူလ
႔ က္တြင္းမွ မလြတ္ႏိုင္ဘဲ
သူေစခိုင္းသမွ်

လုပ္ေနရေတာ့တာပါပဲဗ်ာ၊

ေထာင္က်ခ်င္လည္း

က်ပါေစေတာ့၊

သူ႔လက္က

လြတ္ရင္ က်ဳပ္ျဖင့္ ဝမ္းသာေတာ့တာပဲ။ Aခုလည္း ကိုယ့္မွာ ေၾကးေငြေတြ Aပံုႀကီးရွိရက္န႔ဲ
သူေလာဘႀကီးတာနဲ႔

သည္လိုျဖစ္ရေတာ့တာပဲ၊

ေကာင္းပါေလရဲ႕ဗ်ာ၊

ေမာင္မင္းႀကီးသား

ႂကြေတာ္မူေပမင့္ကိုး”
ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔မွာ သေဘၤာေပၚမွ ေငြေသတၱာမ်ားကို ခရာသီတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ထုတ္ယူလာခဲ့ၿပီးလွ်င္

ထိုညU့္Aတြင္း

မိမိတို႔ခိုးယူထားေသာ

ေလာင္းေလွႀကီးတစ္စင္းႏွင့္

စုန္ဆင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဤေနရာသို႔ ေရာက္သည္ကာလ ေလွကို ခ်ဳံ၌ဝွက္၍ Aေစာင့္တစ္ေယာက္
ထားခဲ့ၿပီးလွ်င္ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ဇရပ္ပ်က္တစ္ခုေAာက္၌ ဝွက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ယခု
လွည္းႏွင့္

လာေရာက္ခ့၍
ဲ

Aခ်ဳိ႕ကို

လွည္းႏွင့္

ညတြင္းခ်င္း

တင္ယူၿပီးလွ်င္

Aခ်ဳိ႕ကို

တူး၍ ျမႇဳပ္ထားမည္ဟု ႀကံစည္ၾကေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။
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ေမာင္ထန
ြ ္း၏ စကားAဆံုး၌ ကပၸတိန္သည္ ေမာင္ဘေရႊ၏လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ
Aထူးေက်းဇူးႀကီးလွသည့္ Aေၾကာင္းကို Aႀကိမ္ႀကိမ္Aဖန္ဖန္ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ သူခိုးမ်ားကို
မိမိတို႔ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ ခရာသီ ၄ ေယာက္တို႔Aား ေငြေသတၱာမ်ားကို သူခိုးတို႔၏ လွည္းႏွင့္ ဇရပ္မွ
သမၺာန္သို႔

သယ္ပိုးေစၿပီးလွ်င္

ပစၥည္းမ်ားAားလံုး

ဆိုက္ေရာက္ေသာAခါ

ခရာသီတို႔သည္

သမၺာန္ကို တျဖည္းျဖည္းခတ္လ်က္ သေဘၤာရွိရာသို႔ ဆန္တက္လာခဲ့ၾကေလ၏။
Aခန္း (၁၁)
၁၁)
ရန္ကုန္ စိန္လယ္ဂ်ာ ျမင္းပြဲရက္ နီးကပ္ေလလွ်င္ Uီးဘိုးေမာင္တို႔၏ Aိမ္သူAိမ္သား
Aားလံုးတို႔မွာ ရန္ကုန္သို႔ စုန္ဆင္းၾကရန္

ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾကရာ Uီးဘိုးေမာင္မွာ

ၿပိဳင္ျမင္းမ်ားကို စတင္ေမြးျမဴသည့္Aခါမွစ၍ စိန္လယ္ဂ်ာဖလားကို တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္၌ ပိုက္မိေစရန္
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ Aႀကီးဆံုး ထားခဲ့သည္Aတုိင္း ၃ ႀကိမ္ ၄ ႀကိမ္မွ် ယခင္က သြားေရာက္
ၿပိဳင္ဆိုင္ခ့ဖ
ဲ ူးပါေသာ္လည္း
ဆြတ္ခူးခဲ့ဖူးသည္

တတိယ၊

မရွိျဖစ္ေလရကား

စတုတၳမွ်သာ
ယခုႏွစ္၌

စြဲခ့လ
ဲ ်က္

ပထမဆု

မိမိေမြးျမဴခဲ့သမွ်ေသာ

တစ္ခါဖူးမွ်

ျမင္းAေပါင္းတို႔တြင္

Aေကာင္းဆံုးဟူ၍ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်လ်က္ရွိေသာ ျမင္း ၂ ေကာင္ႏွင့္ သြားေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္ရမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aလြန္တရာ

ျမင္းႏွစ္ေကာင္လံုးတို႔သည္
လက္ကိုင္ရွိေနသည္

ဝမ္းသာAားရွိေနသည္Aျပင္၊

တစ္ပစ
ဲြ ီ

ပထမဆုရၾကသျဖင့္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စရိတ္ေၾကးေငြ

Aိမ္သားAားလံုးတို႔ကို ေခၚငင္၍ သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္
ေဂ်ာ္ကီမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊
ရွိၾကေလ၏။

တူမ

ေၾကးေငြ

Aေတာ္Aတန္

ကုန္ခန္းမည္ကို

တြန္႔တိုျခင္းမရွိဘဲ

ျမင္းက်င့္သမားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊

မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္လည္းေကာင္း

ျမင္းၿပိဳင္ရက္နီးသျဖင့္

ျမင္းက်င့္သမားတို႔မွာ

မႏၲေလးတာပတ္ပဲ၌
ြ လည္း

၇

ရန္ကုန္တာပတ္၌

ရက္ခန္႔မွ်သာ
ျမင္းမ်ားကို

Aသီးသီးျပင္ဆင္လ်က္

လိုေလလွ်င္

ေဂ်ာ္ကီမ်ားႏွင့္

ေျခက်င့္ႏိုင္ေစရန္

တင္ကူး၍

ေစလႊတ္လိုက္သည္ျဖစ္ရာ Uီးဘိုးေမာင္၊ မစိန္ၫန
ြ ္႔ႏွင့္ ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ ေနာက္ ၂ ရက္ခန္႔
ၾကာေသာAခါမွ ဒုတိယတြမ
ဲ ီးရထားျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ လိုက္ပါသြားၾကေလ၏။
ရန္ကုန္သို႔ဆိုက္ေရာက္ၾကေလလွ်င္ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ တည္းခိုၾကလ်က္ နံနက္တိုင္း
ျမင္းႏွစ္ေကာင္ကို

‘စီးလွည့္ခ်’ျခင္း

‘စကင္းတိုက္’ျခင္း

ျမင္းႏွစ္ေကာင္မွာလဲ မႏၲေလးမွာကထက္
ေျခတိုးေလေလ

ရွိေလသျဖင့္

စိန္လယ္ဂ်ာဖလားကို
ဝမ္းေျမာက္စာြ

ျပဳလ်က္ရွိရာ

‘ေျခဆုတ္’ျခင္းမရွိဘဲ ျမင္းၿပိဳင္ရက္

နီးလာေလေလ

Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္

ခြဲရေခ်ေတာ့မည္ဟု

ရွိေနၾကေလ၏။

စသည္တို႔ကို

ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ

ေရွးထက္ပင္

ျမေသာင္းႏွင့္

ဤAႀကိမ္တြင္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်လ်က္

ျမေမာင္တို႔မွာလဲ

ရႊင္လန္း

‘စီးလွည့္ခ်’သည့္Aခါတိုင္း

သူတစ္ျပန္ ငါတစ္ျပန္ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ မည္သူက ေျခသာသည္ကို မသိႏိုင္သျဖင့္ ေမာင္ဘေရႊႏွင့္
Aိမ္သားAခ်ဳိ႕တို႔မွာ ျမေသာင္းကို Aားထား၍ Uီးဘိုးေမာင္ႏွင့္ Aခ်ဳိ႕Aိမ္သားတို႔မွာ ျမေမာင္က
သာသည္ဟု

Aိမ္သားAခ်င္းခ်င္း

Aျငင္းAခံုျဖစ္လ်က္

Aခ်ဳိ႕လည္း

ျမေမာင္ဘက္မွ

မ်ားမ်ားေလာင္း၍၊ ျမေသာင္းဘက္မွ နည္းနည္းသာေလာင္းမည္၊ Aခ်ဳိ႕ကလည္း ျမေသာင္းဘက္မွ
မ်ားမ်ားေလာင္း၍ ျမေမာင္ဘက္မွ နည္းနည္းေလာင္းမည္ စသည္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခလ
ဲြ ်က္ရွိၾကေလ၏။
စိန္လယ္ဂ်ာ

ျမင္းပြဲေန႔တိုင္

ေရာက္ေလလွ်င္

ျမေမာင္ကို

စီးနင္းရမည္ျဖစ္ေသာ

ေဂ်ာ္ကီေမာင္ၿငိမ္းသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါစြက
ဲ ပ္သျဖင့္ မိမိAလြန္Aားထားလ်က္ရွိေသာ ျမင္းကို
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မစီးႏိုင္သျဖင့္ Aိပ္ရာ၌ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေယာင္ယမ္းလ်က္ရွိရာ Uီးဘိုးေမာင္မွာ ေမာင္ၿငိမ္း၏
ေနရာ၌ ရန္ကုန္မွ ေဂ်ာ္ကီကေလးတစ္ေယာက္

တင္ရေလ၏။ Uီးဘိုးေမာင္မွာလဲ မိမိAထူး

Aားထားေသာျမင္းကို စီးၿမဲျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ္ကီကို မတင္ရသည္ျဖစ္၍ Aားေလ်ာ့ပါေသာ္လည္း
မတတ္ႏိုင္သည္ကို ညည္းညဴ၍ ေနေသာ္လည္း Aခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေၾကာင္းကို သိသျဖင့္ ျမေမာင္ကို
စီးနင္းမည့္

ေဂ်ာ္ကီAား

တစ္ဖာလံုတြင္မွ

ထိုျမင္း၏

Aေၾကာင္းကို

ႀကိမ္သြင္း၍စီးနင္းရန္

Aလံုးစံု

Aထပ္ထပ္

ေျပာျပၿပီးလွ်င္

မွာၾကားေလ၏။

ေနာက္ဆံုး

ေဂ်ာ္ကီကေလးလည္း

သြန္သင္သည့္Aတိုင္း စီးနင္းပါမည္ဟု ဝန္ခံလ်က္ မိမိ၏ ကိုယ္ကို ခ်ိန္တယ
ြ ္ၿပီးေနာက္ ၁၂
ႏွစ္ေကာင္မွ်ေသာျမင္းတို႔သည္ ‘တာတည္’ရန္ ပရိသတ္တို႔၏ ေရွ႕မွ ခပ္မွန္မွန္ ‘လမ္းေၾကာင္း’၍
သြားၾကေလရာ

ျမေမာင္ႏွင့္

ျမေသာင္းတို႔မွာ

‘ေျခေကာင္း’သည္

မွန္ေသာ္လည္း

Aျခားျမင္းမ်ားကဲ့သို႔ ႂကြႂကြရြရြ မရွိသည္ႏွင့္ လူႀကိဳက္မမ်ားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာင္းစားရာ၌
ဒိုင္ျဖစ္ေသာ

‘ဘူကီ’တို႔လည္း

၎ျမင္းႏွစ္ေကာင္တို႔၏

Aေပၚတြင္

၁၀၀ ႏွင့္

၅ က်ပ္မွ်

Aေလးေၾကာ ေပးၾကေလ၏။
Uီးဘိုးေမာင္၊

ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ

မိမိတို႔

ခန္႔မွန္းထားေသာ

ေၾကးေငြတို႔ကို

ျမင္းႏွစ္ေကာင္တို႔၏ ဘက္မွ Aေလးေၾကာ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားစြာရေAာင္ ‘ဘူကီ’ တစ္Uီးၿပီးလွ်င္
တစ္Uီး Aေလးေၾကာမ်ားရာကို ရွာေဖြေလာင္းစားၾကၿပီးေနာက္ ျမင္းမ်ားသည္ တာတည္လ်က္
ရွိစU္တြင္

ပထမတန္းမွ

တုန္လႈပ္သည့္လကၡဏာ
ေမွ်ာ္ကိုး

ၿငိမ္ဝပ္စာြ

ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္႐ႈလ်က္

မ်ားစြာမရွိေသာ္လည္း

ရည္စူးလ်က္ရွိခ့ေ
ဲ သာ

ရွိၾကရာ

Uီးဘိုးေမာင္မွာမူ

ဆုႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္ဘေရႊမွာ
တစ္သက္ပန္လံုး

ထိုင္ခ်ည္ထခ်ည္ျဖင့္

ၿငိမ္ဝပ္စာြ

မေနႏိုင္သည့္ AမူAရာ ရွိေလ၏။
ျမင္းတို႔ကို

လႊတ္လိုက္သျဖင့္

Aမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ

တာမွထက
ြ ္ၾကသည္ႏွင့္

သိန္းတန္သည္

ေရွ႕ဆံုးမွထက
ြ ္လာရာ

တစ္ၿပိဳင္နက္

လူႀကိဳက္

ပရိသတ္Aေပါင္းတို႔သည္

လက္ခုပ္လက္ဝါး တီးခတ္လ်က္ ဆူညံစာြ ေAာ္ဟစ္၍ Aားေပးၾကေလရာ ၎ျမင္း၏ေနာက္မွ
ျမေမ၊

၎၏ေနာက္မွ

ေက်ာ္စာြ ၊

တစ္ေကာင္တိုက္လ်က္

၎၏ေနာက္မွ

ျမေမာင္တို႔သည္

တစ္ေကာင္၏Aၿမီးကို

ေျပးလာၾကရာ ျမေသာင္းမွာ ေနာက္က်လ်က္ရွိသျဖင့္ ၎၏ေနာက္

ျမင္း ၃ ေကာင္မွ်သာလွ်င္ က်န္ရွိေတာ့ေခ်၏။
Uီးဘိုးေမာင္၏ ျမင္းတို႔မွာ ယင္းကဲ့သို႔ Aထြက္၌ ေနာက္က်သည္ မွန္ေသာ္လည္း
ေရွ႕မွျမင္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းတေရြ႕ေရြ႕ မီလ်က္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ ေမာင္ဘေရႊတို႔မွာ
Aားမေလ်ာ့ေသးဘဲ

စိုက္ေငးကာၾကည့္ေနၾကေလရာ

တာတစ္ဝက္ခန္႔မွ်ေရာက္ေလလွ်င္

ျမေမာင္သည္ တတိယျမင္းႏွင့္ ဒုတိယျမင္းတို႔ကို ေက်ာ္လန
ြ ္၍ ပထမျမင္းႏွင့္ AလုAယက္
လည္ခ်င္းတြလ
ဲ ်က္

ရွိေလ၏။

ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေသာ

ျမင္းမ်ားကို

ထိုAေတာAတြင္း
ကြင္းဝိုက္ကာ

ျမေသာင္းသည္လည္း

တက္လာခဲ့သျဖင့္

မိမိ၏ေရွ႕မွ

တတိယျမင္းAျဖစ္သို႔

ေရာက္လာခဲ့ေလရာ တာတစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ် ေရာက္ေလလွ်င္ ျမေမာင္သည္ သိန္းတန္ကို
ေက်ာ္လန
ြ ္၍ တစ္ေကာင္တည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ေျပးလာသည္တြင္ ျမေမာင္ဘက္မွ ေလာင္းစား၍
ထားေသာ ပရိသတ္တို႔လည္း “ျမေမာင္ ျမေမာင္ ျမေမာင္”ဟု ေAာ္ဟစ္ကာ Aားေပးၾကေလ၏။
ထိုAခါ၌

ျမေမာင္ကို

စီးနင္းေသာ

ျမင္းစီးသမားေလးလည္း

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

ျမင္းကို

Aကုန္လႊတ္၍

39

mmcybermedia.
စီးလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ
ေစာလြန္းတယ္ဗ်၊

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com
Uီးဘိုးေမာင္က

“ဂြက်ၿပီ

တာ,ဝင္က်ဖားေနရင္

ေမာင္ဘေရႊ၊

သည့္ျပင္ျမင္းေတြ

Aားႀကီး

ဂြက်ၿပီ၊

လြန္တက္ၿပီးပဲ”ဟု

Aႏွင္
ေပါင္ကို

လက္သီးျဖင့္ထုကာ ေျပာလ်က္ရွိေလ၏။ ခရီး ၄ ပံု၊ ၃ ပံုကို ေက်ာ္မိသျဖင့္ ၄ ပံု၊ ၁ ပံုမွ်
က်န္ရွိေလလွ်င္ ျမေသာင္းသည္လည္း တေရြ႕ေရြ႕တျဖည္းျဖည္း ေနာက္မွ ကုတ္၍လိုက္လာသျဖင့္
သိန္းတန္ကိုပင္ေက်ာ္လန
ြ ္ၿပီးေနာက္ ျမေမာင္ကို မီလုဆဲဆဲ ရွိေနရာ ႐ႈၾကည့္သူပရိသတ္တို႔သည္
မိမိတို႔ေၾကးေငြပင္

ဆံုး႐ံႈးေစကာမူ

တစ္Uီးတည္းပိုင္ေသာ

ျမင္းႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

ပထမႏွင့္

ဒုတိယျဖစ္ေနသျဖင့္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ Aႀကိတ္Aနယ္ စီးလ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္
လိမ္လည္၍

စီးနင္းသူမ်ားမဟုတ္၊

ႏွစ္သက္Aားရသည့္
ေျမႇာက္ယမ္းလ်က္

တကယ္စီးေသာသူမ်ား

လကၡဏာျဖင့္

ထီး၊

ျဖစ္ေၾကာင္း

လက္ကိုင္ပဝါ၊

လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးကာ

ျမင္းမ်ား၏

ထင္ရွားသည္ႏွင့္

တုတ္ေကာက္စသည္တို႔ျဖင့္

Aမည္ကို

ဟစ္ေAာ္ေခၚငင္လ်က္

Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္ ရွိေနၾကေလ၏။
ပန္းႏွင့္ တစ္ဖာလံုခန္႔မွ်သာက်န္ရွိလွ်င္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္တို႔လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ ‘Aၿမီးတိုက္
ေခါင္းတိုက္’ ျဖစ္လ်က္ Aႀကိတ္Aနယ္ စီးနင္း၍ ေနေလရကား ပရိသတ္တို႔သည္ Aလြန္တရာ
စိတ္Aားထက္သန္၍ လာၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေနရာမ်ားကို စြန္႔ပစ္၍ ေရွ႕ဆံုးမွ
နီးႏိုင္သမွ်နီးေစရန္

တိုးေဝွ႕ကာ

ျမေမာင္၏တင္ပါးႏွင့္

ၾကည့္႐ႈလ်က္

ညီလ်က္၊

ေရွ႕လက္ႏွင့္ညီလ်က္၊

ထို႔ေနာက္

ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ

ထို႔ေနာက္
လည္ပင္း၊

ျမေသာင္း၏Uီးေခါင္းသည္

ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ညီလ်က္၊

ထို႔ေနာက္

ႏွစ္ေကာင္လံုး ႀကိမ္ကို Aကုန္သြင္း၍ Aေတာင္

ထို႔ေနာက္

Uီးေခါင္းခ်င္းညီၿပီးလွ်င္

ရွိေနရာမွ

၂၀ ခန္႔မွ် မျခားမနား တစ္သားတည္း

ေျပးသြားၾကၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ ျမေသာင္းသည္ ျမေမာင္၏ ေရွ႕သို႔ ႏွာသီးဖ်ားခန္႔မွ်က်ေရာက္၍
ပထမဆု ေပါက္ေလ၏။
ပရိသတ္Aေပါင္းတို႔လည္း Aလြန္တရာၾကည့္႐ႈ၍ ေကာင္းေသာ ျမင္းပြျဲ ဖစ္ေပသျဖင့္
ေသာင္းေသာင္းညံမွ် ၾသဘာေပးၾကေလရာ Uီးဘိုးေမာင္လည္း ေျမကိုေျချဖင့္ နင္းရမွန္းကိုမွ်
မသိဘဲ ရႊင္လန္းAားရ ဝမ္းသာလွေသာAမူAရာျဖင့္ “ေကာ္ၿပီ ေမာင္ဘေရႊ၊ သည္တစ္ခါျဖင့္
ေကာ္ၿပီ”ဟု ေျပာဆို၍ေနရာမွ ပရိသတ္တို႔၏ ေတာင္းပန္ခ်က္Aရ Uီးဘိုးေမာင္သည္ ပထမျမင္းႏွင့္
ဒုတိယျမင္းျဖစ္ေသာ

ျမေသာင္းႏွင့္

ျမေမာင္တို႔၏

ႏွစ္ေကာင္Aၾကားမွ

ျမင္းဇက္မ်ားကို

လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ကိုင္၍ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းကို ခံရေလ၏။
Aခန္း (၁၂)
၁၂)
Uီးဘိုးေမာင္တူAရီးႏွင့္ ေမာင္ဘေရႊတို႔လည္း ျမင္းပြမ
ဲ ွ ေၾကးေငြ Aေျမာက္Aျမား
ႏိုင္ခ့ၾဲ ကသည္ျဖစ္၍

မိမိတို႔Aလိုရွိရာ

Aဝတ္Aစား၊

Aထည္Aလိပ္မွစ၍

Aိမ္ေထာင္

ပရိေဘာဂတို႔ကို တိုက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဝယ္ယူၾကၿပီးလွ်င္ မီးရထားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ
ျပန္လာခဲ့ၾကေလ၏။ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္၍ ၅ ရက္ခန္႔ၾကာရွိေလလွ်င္ တစ္ေန႔ေသာ
ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္

ေမာင္ဘေရႊသည္

ေျခက်င္ေလွ်ာက္လာခဲ့ရာ

လမ္းခရီးတြင္

မိမိ၏ေနရပ္မွ
မိမိ၏

Aေရွ႕ျပင္

တုတ္ေကာက္ကို

မဂၤလာေဈးရပ္သို႔

တစ္ခါတစ္ခါယမ္းလ်က္

စU္းစားေတြေဝလ်က္ ရွိရာမွ “သည္တစ္ခါျဖင့္ ေျပာမွေတာ္မယ္ေလ၊ မေျပာလွ်င္ မၿပီးဘူးတဲ့၊
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ဘယ့္ႏွယ္ရွိရွိ ေျပာျဖစ္ေAာင္ ေျပာေတာ့မယ္”ဟု ေAာက္ေမ့လ်က္ နက္နစ
ဲ ာြ စU္းစားသူတို႔၏
ထံုးစံAတိုင္း ေႏွးခ်ည္တစ္ခါ ျမန္ခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လာခဲ့ေလ၏။
Uီးဘိုးေမာင္၏

ေနAိမ္သို႔ေရာက္၍

Aိမ္ေပၚသို႔

တက္မိရာတြင္

မစိန္ၫန
ြ ္႔လည္း

ေမာင္ဘေရႊကိုျမင္ေလလွ်င္ မည္သည့္Aေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ Aခါတိုင္းထက္ပင္ ရင္ဖိုလႈိက္လ်က္
Aျပင္သို႔ ထြက္လာခဲ့၍-

ၫြန္႔ ။

။“ေရႊေရႊလား၊

ဘႀကီးလည္း

မရွိဘူး၊

ကၽြန္မပဲ

Eည့္ခံမည့္သူရွိေတာ့တယ္၊

ခပ္ပ်င္းပ်င္းနဲ႔ပဲ စကားေျပာေပUီးေတာ့ ေရႊေရႊ”

ေရႊ ။

။“မပ်င္းပါဘူးၫြန္႔ရယ္၊ Aေရးႀကီးတဲ့စကား တစ္ခန
ြ ္း ႏွစ္ခန
ြ ္းေလာက္ေျပာစရာရွိလို႔

Uီးေလးေမာင္မရွိေတာ့ Aခန္႔သင့္ပဲ”
ဟု

ေျပာေလလွ်င္

မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္

စကား၏

Aဓိပၸာယ္ကို

ရိပ္မိသည့္

လကၡဏာျဖင့္

မ်က္ႏွာပိုးသတ္လ်က္ ဆိတ္ဆိတ္ ေစာင့္ဆိုင္းကာေနေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္ဘေရႊသည္ မစိန္ၫန
ြ ္႔၏ Aနီးကုလားထိုင္တစ္ခုတြင္ ထိုင္လ်က္ မိမိ၏
ရည္းစားUီးသည္ မိမိAေပၚ၌ သစၥာေဖာက္ျပားလ်က္ မတရားေသာ AႀကံAစည္ျဖင့္ ရက္စက္စာြ
ထြက္ခာြ သြားသည့္Aေၾကာင္း၊

၎သူငယ္မမွာ

ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဖြားျမင္၍

ညႇင္းပန္း

ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရရွာၿပီးလွ်င္ Aသက္တို႔ တိုင္ရွာရေၾကာင္း၊ ယခင္က ညU့္Aခါ မိမိတို႔ဖမ္းဆီးရန္
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ သူခိုးမ်ားAနက္ တစ္ေယာက္ေသာသူမွာ မိမိ၏ရည္းစားကို ခိုးယူ၍ ရက္စက္စာြ
ျပဳက်င့္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာသူပင္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ AစမွAဆံုးတိုင္ ေျပာဆိုေလလွ်င္ မစိန္ၫန
ြ ္႔မွာလည္း
သနားဖြယ္ေကာင္းေသာAခန္းတို႔၌ မ်က္ရည္မ်ားလည္လ်က္ ၾကင္နာသနားလွသည္A
့ မူAရာႏွင့္
စိုက္ေငးကာ နားေထာင္လ်က္ရွိေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆိုၿပီးသည့္စကားAဆံုး၌ ေမာင္ဘေရႊသည္ မိမိေျပာလိုေသာစကားကို
မည္က့သ
ဲ ို႔ စတင္ေျပာရပါမည္နည္းဟု Aတန္ၾကာေAာင္ Aႀကံယူၿပီးေနာက္-

ေရႊ ။

။“ၫြန္႔န႔ဲ ေရႊေရႊန႔ဟ
ဲ ာ ၫြန္႔ငယ္ငယ္ကေလးကစၿပီး သိကၽြမ္းလာခဲ့လို႔ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး

ေမာင္ရင္းႏွမကဲ့သို႔

ခ်စ္ခင္ခ့ၾဲ ကတာ

Aေဒၚမ်ားဆီမွာ သြားၿပီးေနလို႔
ေရွးUီးစြာ

ေဈးခ်ဳိထမ
ဲ ွာ

ဟိုတုန္းကကြဲသာြ းေတာ့

မွန္တယ္ေနာ္၊

ၫြန္႔က

ေတာ္ေတာ္ၾကာေAာင္ ကြဲသာြ းၾကေတာ့

ၫြန္႔က

ေနာက္ကေနၿပီး

ငယ္ငယ္ကေလး၊

စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ေခၚလိုက္လို႔

ၾကက္ေတာင္စည္းကေလး

ျဖဳန္းခနဲဆို Aပ်ဳိႀကီးဖားဖားျဖစ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္
တစ္မ်ဳိးတစ္မည္

ေနာက္ေတာ့

ျမင္လိုက္ရေတာ့

ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္

တစ္ခါျပန္ၿပီးAလာ

လွည့္Aၾကည့္လိုက္မွာ
မမီ့တမီန႔၊ဲ

ဟိုေန႔က

ေရွးကခ်စ္ခင္ပံုန႔ဲ မတူဘဲ

မွန္ပါတယ္

ၫြန္႔ရယ္။

ကိုယ့္မ်က္စိေAာက္တြင္ ႀကီးလာခဲ့တာျဖစ္ေတာ့

မေလ်ာ္တ့A
ဲ ေၾကာင္းကို

မ်ဳိသိပ္ပါေသာ္လည္း

မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေAာင္

တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔

ပခုကၠဴက

သို႔ေသာ္

သိလို႔မို႔ Aခ်စ္ကို
ရွိခ့သ
ဲ ည္Aတြက္

သည္ကေန႔ျဖင့္ Aလံုးစံုဖြင့္ေတာ့မယ္လို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ၫြန္႔ရယ္၊ ေရႊေရႊက ခ်စ္ခင္သလို
ၫြန္႔က ခ်စ္ခင္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိရင္ျဖင့္ ေရႊေရႊAခ်စ္Uီး မိန္းမAေပၚ၌ ၿငိတယ
ြ ္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ ေမတၱာAဟုန္ထက္
လိမၼာေရးျခား၍ သစၥာေစာင့္စည္းမည္ျဖစ္ေသာ ၫြန္႔၏Aေပၚ၌ ဆယ္ဆ ဆယ္တံပိုးတိုးတက္၍
ခ်စ္ခင္စံုမက္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိေတာ့မည္ မွန္ပါတယ္ ၫြန္႔ရယ္”
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ေမာင္ဘေရႊလည္း ငယ္ရယ
ြ ္သူ ကာလသား လုလင္ပ်ဳိတို႔က့သ
ဲ ို႔ ကႏြ႔က
ဲ လ်ရွိေသာ
AမူAရာျဖင့္

မဟုတ္ဘဲ

ေျပာဆိုသည့္Aေနျဖင့္

မိမိစိတ္တြင္း၌
ေယာက်္ားပီသ

ရွိသမွ်တို႔ကို

ဟုတ္မွန္သည့္Aတိုင္း

ဂနေသခ်ာစြာ

ေျပာဆိုေလလွ်င္

ထုတ္ေဖာ္၍
မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္

Aတန္ငယ္မွ်ၾကာေAာင္ စU္းစားစိတ္ကူးေနရာမွ-

ၫြန္႔ ။
ေရႊ ။

။“သည္စကားမ်ဳိး ၫြန္႔ကိုေျပာလိုက္ရင္ ၫြန္႔ ဘယ့္ႏွယ္ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေရႊေရႊထင္သလဲ”

ၫြန္႔ ။

။“မလြပ
ဲ ါဘူးေရႊေရႊ၊ တည့္ပါတယ္၊ ေရႊေရႊ တယ္ပါးပါကလား၊ ကၽြန္မလည္း ပခုကၠဴက

။“ၫြန္႔ေတာ့ျဖင့္ စိတ္မဆိုးတန္ေကာင္းဘူးလို႔ ေရႊေရႊ ထင္မိပါတယ္။ လြသ
ဲ လား”

ျပန္လာကတည္းက ကိုယ့္စိတ္ကို ေရႊေရႊ မသိေAာင္ ႀကံၿပီး ဖံုးလိုက္ဖိလိုက္ရတာ ယခုေတာ့
ကၽြန္မဖံုးဖိသမွ်၊ ဟန္လုပ္သမွ်၊ ေရႊေရႊက Aကုန္ရိပ္မိေနတာကိုး”
ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊမွာ ေရႊAိုးႀကီးကို ေကာက္ရသည္ထက္ Aဆတစ္ရာမွ်မကေAာင္
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိလ်က္

သမီးရည္းစား

ၾကင္နာစလူတို႔၏

ခ်စ္စခင္စ

ႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ

ထံုးစံAတိုင္း

ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို

တစ္Uီး၏မ်က္ႏွာကို

တစ္Uီး

စိန္းစိန္းၾကည့္ကာ

ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုလ်က္ ရွိသျဖင့္ ေလွကားမွ တက္လာသည့္ Uီးဘိုးေမာင္ကို မျမင္ၾကဘဲရွိေနရာ-

ေမာင္ ။

။“တယ္ စကားေကာင္းေနၾကပါကလား၊ ဘာေတြမ်ား Aလြမ္းသယ္ေနၾကသလဲ”

ဟုေမးလိုက္သည္တြင္ မစိန္ၫန
ြ ္႔လည္း Aခန္းတြင္းမွ ထြက္သာြ းေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊမွာ မစိန္ၫန
ြ ္႔ႏွင့္Aေၾကာင္းကို
မေျပာလိုေသးေသာ္လည္း
Aေျခပ်က္သည္ကို

မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္

Uီးဘိုးေမာင္

႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း Uီးဘိုးေမာင္Aား

Aခန္းတြင္းမွ

ရိပ္မိေၾကာင္း

႐ုတ္တရက္

သိရွိသည္ႏွင့္

ထြက္သာြ းသျဖင့္

ဟုတ္မွန္သည့္Aတိုင္းကို

ကုန္စင္ေAာင္ေျပာျပရာ Uီးဘိုးေမာင္မွာ မေျပာမီကပင္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္၍ ဤAေၾကာင္းကို
မိမိကိုယ္တိုင္

စိတ္ကူးၿပီး

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ

တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာလ်က္

ေန႔ေကာင္းရက္သာတို႔ကို ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရွိေလ၏။
Aခန္း (၁၃)
၁၃)
ေမာင္ဘေရႊႏွင့္
AမိAဘတို႔ကသာလွ်င္

မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔မွာ
သေဘာတူညီ၍

မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမည့္ရက္

နီးကပ္ခ့ေ
ဲ လလွ်င္

မႀကိဳက္လို႔

ခ်စ္ႀကိဳက္ရေသာ

ႀကိဳက္လို႔ႏွင့္

သမီးရည္းစားလည္းမဟုတ္၊ Uစၥာပစၥည္းမ်ားကို တပ္မက္ေမာ၍ ဤသူကား ခ်စ္ႀကိဳက္ရေသာ္
ေတာ္လိမ့္မည္ဟူ၍

ခ်စ္ႀကိဳက္ရေသာ

သက္သက္ကိုသာလွ်င္

သမီးရည္းစားမ်ဳိးလည္း

မက္ေမာျခင္းေၾကာင့္

ခ်စ္ႀကိဳက္ရေသာ

မဟုတ္၊

A႐ုပ္Aဆင္း

သမီးရည္းစားလည္းမဟုတ္၊

တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခ့ၿဲ ပီးသည္ေနာက္ တစ္ေယာက္၏သေဘာကို
တစ္ေယာက္
ခ်စ္ႀကိဳက္ၾကေသာ

တီးေခါက္စံုစမ္းၿပီးသျဖင့္

ႏွစ္လိုAားရ

သမီးရည္စားျဖစ္ေလရကား

ျမတ္ႏိုးလွျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္

တစ္ေယာက္၏မ်က္ႏွာကို

တစ္ေယာက္

ျမင္ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္းမက ဝမ္းသာလွလ်က္ ေသာကၿငိမ္း၍ လြန္ခ်မ္းေျမ့ေသာAျဖစ္၌
တည္ရွိၾကေလ၏။

ေမာင္ဘေရႊမွာ

လူတို႔၏ျပည္ရာြ တြင္

လြန္မင္းစြာေသာ

သုခႀကီးႏွင့္

ႀကံဳေတြ႔ရေခ်ၿပီဟု ေAာက္ေမ့လ်က္ရွိရာ တစ္ခုေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ Aနည္းငယ္
ေသာကမကင္းဘဲ ရွိခ့ေ
ဲ ခ်၏။ ၎Aေၾကာင္းမွာ မိမိက ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္းခ်စ္ခင္ျခင္း ျဖစ္ခ့ေ
ဲ သာ
ေမာင္စံတင့္ကေလးတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔
ေပ်ာက္ဆံုးရသည့္Aတြက္ မိမိသည္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းသည့္ကိစၥ ၿပီးစီးသည့္Aခါတြင္ ၎Aား
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မေတြ႔လွ်င္ ေတြ႔ေAာင္ရွာမည္ဟု Aားခဲလ်က္ရွိရာ၊ ထိုက့ဲသို႔ ရွာေဖြရန္ကိုပင္မလိုဘဲ ၎၏
Aလိုဆႏၵသည္ AလိုAေလ်ာက္ ထေျမာက္ေစရန္ ဖန္တီး၍ လာခဲ့ျပန္ေလ၏။
ျပာသိုလ

ကုန္လုဆဲဆဲ

သူငယ္တစ္ေယာက္သည္

Aလြန္

ခ်မ္းေAးလွေသာ

တစ္မနက္တြင္

ဆင္းသက္ခ့၍
ဲ

ေမာင္ဘေရႊ၏

ျမင္းရထားတစ္စီးေပၚမွ

Aိမ္ေပၚသို႔ ယိမ္းယိုင္လ်က္ တက္လာရာ ေမာင္ဘေရႊ ဝရန္တာ၌ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ေနရာမွ
ထ၍ Aိမ္ေAာက္သို႔ ပ်ာယီပ်ာယာ ဆင္းေျပးခဲ့ၿပီးလွ်င္ သူငယ္၏ လက္ကိုဆလ
ဲြ ်က္“ဝမ္းသာလိုက္တာ

ေမာင္စံတင့္ရယ္၊

ခုမွ

ေပၚလာေတာ့သလား၊

ငါတို႔ျဖင့္

မင့္Aေၾကာင္း ေန႔စU္န႔A
ဲ မွ် ေျပာရက္ခ်ည္းပါပဲကယ
ြ ္၊ Aလို ဘာျဖစ္တာလည္း ငါ့လူ၊ Aသားေတြ
ဝါလို႔ပါလား”
ဟုေျပာ၍ ေျမေပၚသို႔ လဲက်လုမတတ္ရွိေသာ ေမာင္စံတင့္ကို ေပြ႕ယူၿပီးလွ်င္ Aိမ္ေပၚသို႔ တြဲ၍
တင္ခ့ေ
ဲ လ၏။
Aိမ္ေပၚသို႔ေရာက္လွ်င္ ေမာင္ဘေရႊသည္ ခိုက္ခိုက္တုန္လ်က္ရွိေသာ ေမာင္စံတင့္ကို
ေခါင္းAံုးမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထား၍ ရွိသမွ်ေသာ ေစာင္ႀကီးမ်ားကို
ပတ္ၿခံဳေပးၿပီးေနာက္ Aေစခံမ်ားကိုလည္း မီးလင္းမီးဖိုမ်ားကို မီးထည့္ခ့ေ
ဲ စ၍ ေျခရင္း၌ထားၿပီးမွ
ကုလားထိုင္တစ္ခုႏွင့္ Aနီး၌ထိုင္ကာ ေမာင္စံတင့္၏ Uီးေခါင္းကို ယုယပိုက္ေထြး ကေလးမ်ားAား
ကိုင္တယ
ြ ္ဘိသကဲ့သို႔ လက္ျဖင့္သပ္ကာ ၾကည့္ၿပီးေနာက္-

ေရႊ ။

။“ဘာျဖစ္လာတာလဲ လူကေလးရယ္ ေျပာစမ္းပါUီး ကိုကိုေရႊကို၊ Aံ့ၾသပါရဲ႕ေမာင္ရယ္၊

သည္ေလာက္ မက်န္းမမာျဖစ္တာမ်ား ကိုကိုေရႊဆီမလာဘဲ သည္ေလာက္ၾကာေAာင္ ေနတာမ်ား၊
ကိုကိုေရႊကို Aားမထားေတာ့သလား လူကေလးရယ္”

တင့္ ။

။(Aလြန္တရာ

Aားကိုးလို႔လည္း

တုန္ရီလွေသာ

ကၽြန္ေတာ္မေသခင္

Aသံျဖင့္)“Aားကိုးပါတယ္

ကိုကိုေရႊမ်က္ႏွာကို

ကိုကိုေရႊခင္ဗ်ာ၊

တစ္ခါျမင္ရေAာင္

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္လာခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

ေရႊ ။

။“ဘယ္ကေသရမွာလဲ၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွမေသရဘူး၊ မေပ်ာက္ေပ်ာက္ေAာင္ ဆရာဝန္

Aလဲလဲ ေခၚၿပီး ကုမယ္၊ မႏၲေလးက ဆရာဝန္ မႀကိဳက္ေသးရင္ ရန္ကုန္က ဆရာဝန္ေခၚၿပီး
ကုမယ္၊ တတ္ႏိုင္လို႔ ဘိလပ္ကေခၚၿပီး ကုရေပေစ ညီရယ္၊ ငါ့ညီေပ်ာက္ရင္ၿပီးေရာ၊ ကိုကိုမွာ
ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကုန္ခ်င္ကုန္၊ မြဲခ်င္လည္း မြဲသာြ းေပေစ၊ ငါ့ညီေပ်ာက္ရင္ၿပီးေရာ”

တင့္ ။

။(Uီးေခါင္းကိုရမ္းလ်က္)“မရဘူး ကိုကိုေရႊ၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ကုလို႔ မရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္

ေသေန႔ေစ့ၿပီ ကိုကိုေရႊရဲ႕၊ ကၽြန္ေတာ္ သည္ကေန႔ ေသရမွာမုခ်ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေသဖို႔Aခ်ိန္သင့္တာ
ၾကာလွၿပီ၊ ကိုကိုေရႊမ်က္ႏွာကို မျမင္ရရင္ မေသဘူးဟဲ့လို႔ Aားတင္းၿပီးေနလို႔သာ ကၽြန္ေတာ္
သည္ေလာက္ၾကာၾကာေနခဲ့ရတယ္၊ ယခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကိုကိုေရႊန႔ေ
ဲ တြ႔ရလို႔ Aားေလွ်ာ့လိုက္ၿပီ၊
ေသရေတာ့မွာမုခ်ပဲ၊ ေသတာလည္း ေကာင္းပါတယ္ ကိုကိုေရႊ၊ ေနလို႔လည္း Aက်ဳိးမရွိပါဘူး
ခင္ဗ်ာ”
ထိုက့သ
ဲ ို႔ေျပာဆိုလ်က္ရွိစU္ ေမာင္ဘေရႊလည္း မည္မွ်ေလာက္ ေရာဂါႀကီး၍ မည္က့သ
ဲ ို႔
႐ုပ္လကၡဏာ ပ်က္ယြင္းျခင္း ရွိေလသနည္းဟု ေမာင္စံတင့္၏ မ်က္ႏွာကို ေသခ်ာၾကည့္႐ႈေလရာ
ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းႏွင့္ မည္သူ၏ မ်က္ႏွာနဲ႔ တူေလသနည္း၊ ဤမ်က္ႏွာကို ငါျမင္ဖူးပါသည္ဟု
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ေAာက္ေမ့လ်က္ရွိစU္

ေမာင္စံတင့္သည္

တစ္စံုတစ္ခုကို

Aႀကံရသျဖင့္

႐ုတ္တရက္

ခြန္Aားတိုးတက္၍လာသည့္ လကၡဏာႏွင့္ မွီလ်က္ရွိရာမွ တည့္မတ္စာြ တိုင္ၿပီးေနာက္-

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“ကိုကုိေရႊ”

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“ဟိုဘက္Aခန္းက ဘယ္သူမ်ားရွိသလဲ”
။“ထမင္းခ်က္တ့ဲ ေမာင္မွ်ားရွိပါတယ္”

တင့္ ။

။“တဆိတ္ေလာက္

။“ဗ်ား”

တျခားသြားေAာင္ေျပာၿပီး Aခန္းတံခါးကိုလည္း ပိတ္လိုက္ပါ

ကိုကိုေရႊ”

ေရႊ ။
တင့္ ။

။(ခိုင္းေစသည့္Aတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္)“ေျပာပါလူကေလး၊ ဘာေျပာခ်င္လို႔လဲ”
။“ေျပာခ်င္တ့စ
ဲ ကားက Aေရးႀကီးလြန္းလို႔ပါ ကိုကိုေရႊ၊ ကၽြန္ေတာ္ေသရမည့္ Aတူတူ

ကိစၥၿပီးေAာင္

ျမန္ျမန္ေျပာလိုက္မွ

ေတာ္မယ္၊

သည္မွာကိုကိုေရႊ

ကၽြန္ေတာ္ကိုၾကည့္စမ္း၊

ကၽြန္ေတာ္က ဘာနဲ႔တူသလဲ”

ေရႊ ။

။“(မ်က္ႏွာကို

ေသခ်ာစိုက္၍ၾကည့္ရင္း

တူလွပါတကားက႐ို၊

ဟုတ္ႏိုင္ပါမလားဟု

ေAာက္ေမ့လ်က္) “ လူကေလးမ်က္ႏွာက ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း မိန္းကေလးမ်က္ႏွာနဲ႔ တူလိုက္ေလ
လူကေလးရယ္”

တင့္ ။

။“Aစစ္ပါပဲ

မိန္းကေလးရွင့္၊

ကိုကိုေရႊ၊

ကိုကိုေရႊ

ကၽြန္မ

ေယာက်္ားမဟုတ္ဘူး

မရိပ္မိဘူးေပါ့ေလ၊

ကိုကိုေရႊကသာ

ကိုကိုေရႊရဲ႕၊

မရိပ္မိတယ္

ကၽြန္မ

ကၽြန္မကျဖင့္

ကိုကိုေရႊန႔ေ
ဲ တြ႔စကတည္းက ခ်စ္ခင္လိုက္၊ စံုမက္လိုက္တာ ကိုကိုေရႊ၊ ကၽြန္မ ခ်စ္ခင္သမွ်ကို
ထုတ္ေဖာ္လို႔ေတာင္ မေျပာလိုက္ႏိုင္ပါဘူး၊ Aခုလည္းပဲ ေသရလို႔ရွိရင္ ကိုကိုေရႊ႕လက္ေပၚမွာ
ေသလိုတ့ဆ
ဲ ႏၵရွိလို႔မို႔

သည္ေလာက္Aားခဲၿပီး

မေရာက္ေရာက္ေAာင္

ထြက္ခ်င္တ့A
ဲ သက္ကို

မ်ဳိခ်ၿပီး ကၽြန္မ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္၊ ကၽြန္မမွာ မေနရလို႔ ေသရမယ့္Aတူတူေတာ့ ရွက္လည္း
မရွက္ႏိုင္ဘူး၊

ေၾကာက္လည္း

မေၾကာက္ႏိုင္ဘူး၊

စိတ္ထမ
ဲ ွာရွိသမွ်

Aကုန္ဖြင့္ၿပီး

ေျပာလိုက္ေတာ့တာပဲ ကိုကိုေရႊ၊ ကၽြန္မခ်စ္သလို ကိုကိုေရႊက ျပန္ၿပီးခ်စ္ခင္ဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔
မရွိေသာ္လည္း ကၽြန္မ Aျဖစ္ကိုေတာ့ သနားသင့္ပါတယ္ ကိုကိုေရႊ”
ဟု

သနားစဖြယ္

ၿပီးေျပာေလလွ်င္

ေကာင္းလွေသာ
ေမာင္ဘေရႊမွာ

မ်က္ႏွာကေလးျဖင့္

Aံ့ၾသျခင္းမက

ေမာင္ဘေရႊAား

Aံ့ၾသလွလ်က္

ေမာ့ၾကည့္

ဆြံA၍သြားဘိသကဲ့သို႔

စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ ၾကက္ေသေသလ်က္ရွိရာမွ တစ္စံုတစ္ခုကို သတိရသည္ႏွင့္-

ေရႊ ။

။“မိန္းကေလး...

ဘယ္သူလဲ၊

ေျပာစမ္းပါ

မိန္းကေလးရယ္၊

ကိုစိန္ဆိုတ့လ
ဲ ူန႔ဲ

ဘယ့္ႏွယ္ေတာ္သလဲ”

တင့္ ။
ေရႊ ။

။“Aေမနာမည္ေကာ”

တင့္ ။

။“Aေမကေတာ့ ကၽြန္မငယ္ငယ္က ဆံုးပါတယ္၊ Aမည္ကေတာ့ မေငြရီပါတဲ”့

။“ကၽြန္မAေဖပါရွင္”

ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္ဘေရႊသည္ မိန္ကေလးAပါးသို႔ နီးသည္ထက္ နီးေAာင္ခ်U္းကပ္ၿပီးမွ
မ်က္ႏွာကို ေသခ်ာစြာ စိုက္၍ၾကည့္သည္တြင္ မိမိခ်စ္ခင္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ ရည္းစားမေငြရီႏွင့္ မ်က္လံုး
မ်က္ခံုးႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ တသေဝမွ် မတိမ္းေAာင္ တူညီသည္ Aျဖစ္ကို ေတြ႔ျမင္မိေလ၏။

ေရႊ ။

။“ေၾသာ္ ...

မေငြရီရဲ႕သမီးကိုး၊

ျဖစ္ရေလ

မိန္းကေလးရယ္၊

ဆန္းၾကယ္လွပါတကားဗ်ာ၊

တကယ္

မိန္းကေလးက

ကိုကို႔ရည္းစားUီး

ဆန္းၾကယ္ပါေပရဲ႕၊

မိန္းကေလး

နာမည္ကေကာ”
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။“ကၽြန္မနာမည္ တင့္တင့္ပါတဲ့ရွင္”

ဟုေျပာေလလွ်င္

မိမိ၏ၾကင္နာUီးျဖစ္ေသာ

ေမာင္ဘေရႊသည္

စU္းစားေတြးေတာမိသျဖင့္

ဤသူငယ္မAား

မေငြရီ၏Aေၾကာင္းမ်ားကို

ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း

သူငယ္ကေလးAျဖစ္ႏွင့္

ခ်စ္ခင္ခ့ျဲ ခင္းမွာ ထိုAေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္တကားဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္မိေလ၏။
၎ေနာက္
ဖခင္န႔ေ
ဲ နခဲ့ရ၊

တင့္တင့္က

Aဘ

Aသက္ေမြးခဲ့ရပါတယ္

“ကၽြန္မမွာ

ေမြးသမိခင္

ငယ္ကတည္းက ပစ္သာြ းလို႔၊

မေကာင္းတဲ့Aတြက္

ခိုးဝွက္တ့ဲ

ပညာတတ္ၿပီး၊

ကိုကိုေရႊ၊

Aဘေစခိုင္းလို႔

သို႔ေသာ္

သည္နည္းနဲ႔

မေကာင္းမႈ

ဒုစ႐ိုက္ကို

ျပဳခဲ့ပါေသာ္လည္း မိန္းမတို႔ ဓမၼတာAေလ်ာက္ ေရၾကည္တစ္ေပါက္ကမွ စင္ခ့ရ
ဲ ျခင္း မရွိပါဘူး။
သည္ဟာတစ္ခုေတာ့ ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါတယ္ ကိုကိုေရႊ၊ ဟိုတုန္းက
Uီးေလးေမာင္ထံမွာ

ေနတုန္းကလည္း

ျမင္းမ်ားAေၾကာင္းကို

သတင္းေပးရတာကလည္း

ကၽြန္မေပးခ်င္လို႔ ေပးရသည္မဟုတ္၊ Aေဖနဲ႔ ကိုကိုေရႊန႔ဲ ရန္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မသိေလေတာ့
ကၽြန္မက သတင္းမေပးလိုက္ရင္ ေဖေဖက ကိုကိုေရႊ႕Aသက္ကို ရန္ရွာမွာ ကၽြန္မေၾကာက္လို႔
ေပးမိပါတယ္ ကိုကိုေရႊ၊ ေဖေဖလည္း Aခုေတာ့ ေသရွာၿပီဟုတ္စ၊ ကၽြန္မ သတင္းစာထဲမွာ
ေတြ႔လိုက္ပါရဲ႕၊
ကြယ္လန
ြ ္တ့ဲ

ေၾသာ္. ..

Aသက္ရွင္စU္Aခါက

Aခါက်ေတာ့

Aျပစ္ကိုမျမင္ဘဲ

ကၽြန္မ

Aေပၚ၌

Aခ်စ္ကိုသာ

Aလြန္ဆိုးေသာ္လည္း

ဆင္ျခင္ၿပီး

ေကာင္းရာမြန္ရာ

ေရာက္ပါေစဆိုတာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါရဲ႕ ေမြးသဖခင္ႀကီးရွင္”

ေရႊ ။
တင့္ ။

။“သာဓုဗ်ာ သာဓု၊ သနားစရာကေလးဗ်ာ”
။“ကိုကိုေရႊက

မစိန္ၫန
ြ ္႔တစ္ေယာက္
တယ္လိုက္တ့ဲ

သနားတယ္ဆိုရင္
ေတြ႔ပါရေစရွင္၊

လင္မယားပါေပရွင္၊

ကၽြန္မ

ကိုကိုေရႊတို႔

ေက်နပ္ပါၿပီ၊

ေၾသာ္. ..

Aေၾကာင္းကို

သေဘာျဖဴခ်င္းသေဘာျဖဴ၊

ဒါထက္

ကၽြန္မၾကားၿပီးပါၿပီ၊

Aေခ်ာခ်င္းAေခ်ာ၊

ကဲကဲ

တဆိတ္သာြ းၿပီး ေခၚစမ္းပါAံုး ကိုကိုေရႊ”
ေမာင္ဘေရႊလည္း
လမ္းခရီးတြင္

မစိန္ၫန
ြ ္႔Aား

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္
Aက်ဳိးAေၾကာင္း

လ်င္ျမန္စာြ

သြားေရာက္ေခၚငင္ခ့၍
ဲ

ေျပာျပခဲ့သည္ျဖစ္ရာ

မစိန္ၫန
ြ ္႔မွာလည္း

သူငယ္ကေလး Aမွတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရသည္Aခါကပင္ ခ်စ္ခင္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္၍ မိန္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္းကို
သိရွိရသည္Aခါ၌မူ “မိန္းမခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာ”
စာ”ဟူေသာ စကားAတိုင္း ေရွးကထက္ပင္ ပိုမို၍
သနားက႐ုဏာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပန္ေလ၏။
တင့္တင့္ရွိရာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလလွ်င္ မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္ က႐ုဏာAားႀကီးလွေသာ
AမူAရာႏွင့္ တင့္တင့္၏ လက္ကေလးကို ကိုင္လ်က္-

တင့္ ။
ၫြန္႔ ။

။“ကိုကိုေရႊကို ၫြန္႔က Aပံုႀကီးခ်စ္တယ္ေနာ္၊ ဟုတ္စ”
။“ကၽြန္မ Aသက္မွ်မကဘူး ခ်စ္ခင္ပါရဲ႕”

ဟုေျပာရင္း မစိန္ၫန
ြ ္႔သည္ တင့္တင့္၏ မ်က္ႏွာထားကို ျမင္ေလလွ်င္ မိန္းမသားျဖစ္သည့္Aတိုင္း
ထိုAျခင္းAရာမ်ဳိး၌

Aလြန္မ်က္စိစူးလွသည္ျဖစ္၍

ေမာင္ဘေရႊက

ထုတ္ေဖာ္၍မေျပာေသာ

Aေၾကာင္းတစ္ခုကို ရိပ္မိ၍-

ၫြန္႔ ။

။“တင့္တင့္လည္း ေရႊေရႊကို ခ်စ္ခင္တယ္မဟုတ္လား”
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။(Aနည္းငယ္ၿပံဳးလ်က္)“ကၽြန္မလည္း Aသက္မက ခ်စ္ခင္ပါရဲ႕ ၫြန္႔ရယ္၊ သို႔ေသာ္

ဝန္မတိုပါနဲ႔ေနာ္ ၫြန္႔၊ ကၽြန္မက သြားရမယ့္လူပါ ၫြန္႔ရယ္”

ၫြန္႔ ။

။“Aိုမဟုတ္တာ တင့္တင့္ရယ္၊ ဘယ္သာြ းရမွာလဲ၊ ကၽြန္မတို႔န႔ဲ Aတူတူေနတာေပါ့၊

ကၽြန္မ သေဘာႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း တင့္တင့္ Aသိသားကဘဲ”

တင့္ ။

။“သြားရမွာက တားလို႔မရတဲ့လမ္း၊ ျပန္ဖို႔မရွိတ့လ
ဲ မ္းကို ကၽြန္မ သြားရပါလိမ့္မယ္

ၫြန္႔ရယ္၊ ကဲကဲ ကိုကိုေရႊကို ေခၚပါUီး ၫြန္႔”
မစိန္ၫန
ြ ္႔လည္း
ဝင္လာၾကျပန္ရာ

Aခန္းျပင္သို႔ထက
ြ ္၍

ေမာင္ဘေရႊမွာ

ေမာင္ဘေရႊကို

တင့္တင့္သည္

ေခၚၿပီးလွ်င္

ယခင္Aခါကထက္ပင္

တစ္ဖန္

႐ုပ္လကၡဏာ

ပ်က္ျပားျခင္း ရွိသည္ကို ျမင္သျဖင့္ တုန္လႈပ္ေသာ AမူAရာႏွင့္ Aနီးသို႔ ခ်U္းကပ္လာၾကရာ
တင့္တင့္လည္း ၎တို႔ႏွစ္UီးAေပၚ၌ Aနည္းငယ္မွ်ျငဴစူျခင္း၊ မနာလိုျခင္းမရွိဘဲ AမိAဘတို႔သည္
ေသခါနီး၌ သားသမီးမ်ား ခ်မ္းသာသည္ကိုျမင္သျဖင့္ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္စာြ ရွိဘိသည့္Aလား
Aားရဝမ္းသာ ရႊင္ၿပံဳးကာၾကည့္လ်က္-

တင့္ ။

။“ၫြန္႔တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို

တကယ္လိုက္တ့ဲ
ေခၚရင္လည္း

လင္မယားပါပဲ၊

မထူးပါဘူးေလ၊

ၾကည့္လိုက္ရ၊
ေၾသာ္. ..

လွလွႀကီး

ကန္ေတာ့၊

လင္ေရာမယားပါ

ကန္ေတာ့၊

ကၽြန္မAေပၚမွာ

ေသဝံ့ပါရဲ႕

ၫြန္႔ရယ္၊

သို႔ေသာ္

လင္မယား

Aင္မတန္႔

Aင္မတန္

ေကာင္းရွာၾကပါေပတယ္ရွင္၊ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး ႏွစ္Uီးပါေပပဲ။ ကဲကဲ ကိုကို႔လက္ေပးစမ္း၊ ၫြန္႔ေကာ
ၫြန္႔လက္ေပးစမ္း”
ဟုေျပာ၍ ထိုသူႏွစ္Uီးတို႔၏ လက္ကိုယွက္ကာ မိမိ၏ ရင္ေပၚသို႔ တင္ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်က္မွ်
သက္ျပင္းခ်လိုက္သည္တြင္
ေတြ႔ႀကံဳရသမွ်ေသာ

ဒုကၡAမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္

ဒုကၡAလံုးစံုတို႔ကို

ေတြ႔ဆံုခ့ရ
ဲ ေသာ

ပယ္စန
ြ ္႔လ်က္

တင့္တင့္သည္

Aသက္ကုန္ေသာ

၎ဘဝ၌

Aျဖစ္သို႔တိုင္

ေရာက္ရွာေလ၏။
ေမာင္ဘေရႊႏွင့္ မစိန္ၫန
ြ ္႔တို႔လည္း လူသူေလးပါးတို႔ စကားေထြရာ ေျပာဆိုၾကျခင္းကို
မျဖစ္ေပၚေစျခင္းငွာ ေယာက်္ား Aမွတ္ျဖင့္သာလွ်င္ တင့္တင့္၏ Aေလာင္းကို ေကာင္းမြန္စာြ
ဖုတ္ၾကည္း
ေန႔ရက္တိုင္

သၿဂႋဳလ္္ၾကၿပီးလွ်င္

မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမည့္

ေရာက္သည့္Aခါတြင္

ရက္ကိုလည္း တစ္လမွ်

ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စာြ

လက္ထပ္မဂၤလာ

ခြာဆိုင္း၍
ေဆာင္ႏွင္း

က်င္းပၾကေလသတည္း။

ဇင္း၊ ၁၉၄၂၊ ဒီဇင္ဘာာ]]
[ဒဂံုမဂၢဇင္
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Aေရးႀကီးေသာတစ္စကၠန္႔
စာေရးသူAစီရင္ခံပါသည္ မိတ္ေဆြႀကီးေရႊUေဒါင္း
ကၽြန္ေတာ္မွာ သူရိယမဂၢဇင္းတြင္ ဆရာေရးသားသည့္ ဂ်မဒါကိုကိုႀကီး ဝတၳဳမ်ားကို
စိတ္Aပါဆံုး ဖတ္႐ႈလာခဲ့သူတစ္Uီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဝတၳဳမ်ားမွာ ဆရာ၏ စိတ္ကူးဉာဏ္ႏွင့္
ေရးသားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုကိုႀကီးကိုယ္တိုင္ တကယ္ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည္ ျဖစ္ေစ၊ လူငယ္မ်ား၏
စိတ္တြင္

စြန္႔စားလိုေသာ

သေဘာဆႏၵမ်ဳိးကို

ႏႈိးဆြေပးေသာေၾကာင့္

Aလြန္တရာ

ႏွစ္သက္လွပါသည္။ ဤစာႏွင့္Aတူ ပါဆယ္ထုပ္တစ္ထုပ္ ဆရာထံသို႔ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။
၎Aထုပ္ကို ျဖည္ၾကည့္ပါလွ်င္ ယခု တ႐ုတ္-ဂ်ပန္စစ္ႀကီးတြင္ တ႐ုတ္Aမ်ဳိးသား
ဘက္မွ စစ္မႈထမ္း၍ စိတ္ေနသေဘာထား Aလြန္တရာျမင့္ျမတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏သူငယ္ခ်င္း
Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏Aေၾကာင္းမ်ား ေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။ ၎ျပင္ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္၏
စိတ္ကူးဉာဏ္ျဖင့္ ဖန္တီးေရးသားျခင္း မဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း၏ ျမင့္ျမတ္ေသာAျပဳAမူကို
တ႐ုတ္Aမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာAမ်ဳိးသားမ်ား သိရွိစိမ့္ေသာငွာ သူ၏က်န္ရစ္ေသာAမည္ကို
ကၽြန္ေတာ္က A႐ိုAေသျပဳေသာAားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ စီကံုးေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း၏

AျပဳAမူAေၾကာင္းကို

ဆရာဖတ္

ၾကည့္ၿပီးေနာက္

ကၽြန္ေတာ္

ယူဆသည့္Aတိုင္း လူAမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု ဆရာယူဆခဲ့ပါလွ်င္
သူရိယမဂၢဇင္းတြင္ ျဖစ္ေစ Aျခားသင့္ေတာ္ရာ မဂၢဇင္းတစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ေစ ျပန္ဆိုထည့္သြင္းပါရန္
ေတာင္းပန္ တိုက္တန
ြ ္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။
ခူစိန္တန္း
ကၽြန္ေတာ္သည္ သိလိုလွေသာ စိတ္ေဇာထက္သန္လွသည္ ျဖစ္၍၊ ၎စာႏွင့္Aတူ
ေရာက္လာေသာ

Aထုပ္ကိုျဖည္၍

ႀကီးရင့္ျမင့္ျမတ္ေသာ

ဖတ္ၾကည့္ရာ

စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏

ထူးဆန္းေသာAျပဳAမူကို

Aံ့ၾသခမန္း

မဂၢဇင္းဖတ္သူတို႔

သိသင့္သိထိုက္ေပသည္ဟု ဆံုးျဖတ္မိရကား၊ Aဂၤလိပ္ဘာသာမွ မူရင္းAတိုင္း ျမန္မာလိုျပန္ဆို၍
သူရိယမဂၢဇင္း

Aယ္ဒီတာထံသို႔

ေပးပို႔လိုက္ရျခင္း

ျဖစ္ေပေၾကာင္း။

လူငယ္မ်ားသည္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ ေနရာ၌ ေရာက္ေနခဲ့ပါလွ်င္ Aိန္ဟုတ္ေတာင္ျပဳသကဲ့သို႔ ျပဳဝံ့ျပဳရက္သူဟူ၍
လူတစ္ရာလွ်င္ တစ္ေယာက္မွ် ရွိပါေလ၏ေလာ၊ သို႔ရာတြင္ ဇာတ္လမ္းAစီAစU္ကို ခ်ဳိးေတာက္၍
စကားရိပ္သန္းထားခဲ့ေသာ္ ဇာတ္ကက
ြ ္Aဆင္မေျပဘဲ ရွိမည္စိုးရေသာေၾကာင့္ ခူစိန္တန္းေရးသား
ေပးပို႔လိုက္သည့္Aတိုင္း AစီAစU္မပ်က္ေစဘဲ ေAာက္ပါAတိုင္း ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပရေပAံ့။

*****
“ကၽြန္ေတာ္ခူစိန္တန္းမွာ Aမိျမန္မာ၊ Aဖတ႐ုတ္မွေပါက္ဖာြ းခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ေပါက္
တ႐ုတ္ကျပားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးသို႔ ငယ္စU္က တစ္ႀကိမ္၊
ယခု တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ ေရာက္ဖူးပါသည္။ ျမန္မာျပည္၌ရွိစU္ ရန္ကုန္ယူနီဗာစီတီ၌ Aိုင္ေAစီနီယာ
Aတန္းတိုင္ေAာင္ သင္ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ကမူ ရွန္ဟၿဲ မိဳ႕၌ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္၏
ဘႀကီးက သူ၌
ေမြးစားလိုသည္ဟု

သားသမီးတစ္ေယာက္မွ် မထြန္းေပါက္သျဖင့္
ေျပာ၍

၎ထံေခၚထားၿပီးလွ်င္

ကၽြန္ေတာ့္Aား သားAမွတ္

၎၏ကုန္တိုက္ႀကီးတြင္

ကူညီလုပ္ကိုင္

ေနရပါသည္။ ရွန္ဟၿဲ မိဳ႕သို႔ ေရာက္သည့္ႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စစ္မႈထမ္းျခင္း၌ ဝါသနာပါသည္
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တစ္ေၾကာင္း၊ နန္ကင္Aစိုးရက တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတိုင္း စစ္ပညာေလ့က်င့္ထားဖို႔ တိုက္တန
ြ ္းသည္
တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ စစ္ေက်ာင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ပညာသင္ခ့ရ
ဲ ပါသည္။
စစ္ေက်ာင္း၌

ရွိစU္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ရယ
ြ ္တူ

Aိန္ဟုတ္ေတာင္

ဆိုသူတစ္ေယာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ငယ္ေသာ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္ ဆိုသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ Aထူးသျဖင့္
ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးUီးမွာ သြားAတူ၊ လာAတူ Aိပ္Aတူ၊ စားAတူ
AစU္မျပတ္

တစ္တတ
ဲြ ည္း

တြဲေန၍

ဘယ္Aခ်ိန္

ဘယ္Aခါမွ

မခြၾဲ ကေသာေၾကာင့္၊

Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား (Three Muskete
Musketeers
ers) ရဲေဘာ္သံုးUီးဟူ၍ နာမည္
ေပးထားၾကပါသည္။
စစ္ေက်ာင္းမွ

Aခ်ိန္ေစ့ကုန္၍

မိမိတို႔ေနAိမ္သို႔

Aသီးသီး

ျပန္ၾကရေသာ္လည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးUီးမွာ ရွန္ဟၿဲ မိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ ဆံုစည္းမိၾကျပန္ေလ၏။ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏
မိဘမ်ားမွာ၊ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမႏွင့္တကြ ဓနUစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ရကား၊ သားကေလးAား
ဖူးဖူးမႈတ္၍

ေျမႇာက္စားထားၾက၏။

က်ယ္ဝန္းေသာ ဝင္းၿခံႀကီးႏွင့္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္ႏွင့္

ဝိုင္းရံလ်က္ရွိေသာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏

Uယ်ာU္ပန္းမန္၊
ေနAိမ္၌သာလွ်င္

Aားလပ္ေသာAခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးေလ့ရွိၾက၏။ စင္စစ္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ (၂၄) နာရီရွိသည့္Aနက္ (၈)
နာရီထက္မနည္း

ထိုAိမ္ႀကီး၌

မိဘမ်ားကလည္း

သားကေလးကို

ႏွစ္ေယာက္Aားလည္း
လြတ္လပ္ခြင့္

စကားေျပာေနတတ္၏။

Aလိုလိုက္သည့္Aေလွ်ာက္

စားခ်င္သလိုစား၊

ေပးထား၏။

စိတ္ေနသေဘာထား
သိုးမ်ားသဖြယ္

ဝိုင္းဖြဲ႕၍

ေပ်ာ္ခ်င္သလိုေပ်ာ္၊

သို႔ရာတြင္

လိုက္နာလ်က္ရွိရကား

ကၽြန္ေတာ္တို႔သူငယ္ခ်င္း
လည္ခ်င္သလို

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

ႀကီးရင့္ျမင့္ျမတ္လွေသာ

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏

Aရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေAာင္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏

Aခ်ဳိ႕ေသာ

လည္ၾကဖို႔

ေခါင္းေဆာင္ျခင္းကို

လူငယ္မ်ားကဲ့သို႔

လြတ္လပ္ျခင္းကို

Aလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္ၾကေခ်။ လက္ေဝွ႔ပဲြ၊ ဘိုင္စကုတ္စသည့္ ေပ်ာ္ပမ
ဲြ ်ားသို႔ ပထမတန္းမွ Aခ်ိန္
မွန္မွန္ႀကီး

သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကေသာ္လည္း၊

ႀကိဳက္တတ္သည့္

Aျခား

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏
ႀကီးရင့္ေသာ

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားဘက္ကိုမူ၊

မိဘမ်ားကလည္း

သေဘာကို

မူးယစ္ေသာက္စားျခင္းမွစ၍

သိၾကၿပီး

ေျခUီးမွ်ပင္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

လူငယ္တို႔
မလွည့္ၾကေခ်။

ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား

၎၏

Aနည္းငယ္မွ်

Aခ်ဳပ္Aခ်ယ္မရွိ စိတ္ရွိတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ေနထိုင္ေစ၏။
Aိန္ဟုတ္ေတာင္မွာ

လူေခ်ာလူလွ

တစ္ေယာက္

မဟုတ္႐ံုမွ်မက

ထိုသူက့သ
ဲ ို႔

A႐ုပ္ဆိုးသူ တစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြသည္ရွိေသာ္ Aလြယ္တကူေတြ႔ေကာင္းမွ ေတြ႔ေပလိမ့္မည္။
ပါးစပ္ၿပဲၿပဲ ေက်ာက္Aိုးကြႏ
ဲ ွင့္ မဲလိုက္သည္မွာလည္း Aတုမရွိ။ ေျခတံလက္တံ ကလန္ကလားႏွင့္
ႏွစ္ျပားမွတန္ပါ၏လားဟု

ထင္မွတ္ဖယ
ြ ္ရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎မ်က္ႏွာမွာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေလေလ

က်က္သေရရွိေလေလ

ျဖစ္လာတတ္ရကား

၎Aား

ျမင္ရသူမ်ားသည္

ေတြ႔ခါစ၌

A႐ုပ္ဆိုးလွေခ်တကားဟု ညည္းတြားမိမတတ္ ျဖစ္မိၾကေသာ္လည္း တစ္နာရီ-ႏွစ္နာရီ စသည္ျဖင့္
စကားေျပာမိေသာAခါတြင္

၎၏မ်က္ႏွာမွာ

တျဖည္းျဖည္း

Aဆင္ေျပလာ၍

ေနာက္ဆံုး

ခြဲခါနီးတြင္ ယU္စစ ရွိသည္ဟူ၍ပင္ ဝန္ခံသာြ းၾကရ၏။ စင္စစ္မွာ ေလာကႀကီး၌ လူေခ်ာလူလွ
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မ်ားေပါမ်ားလွ၏။

သို႔ရာတြင္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္က့သ
ဲ ို႔

က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္

ျပည့္စံုေသာ

မ်က္ႏွာမ်ဳိးကိုမူ ရွာၾကည့္မွ ရွားေပလိမ့္မည္ ထူးဆန္းေသာ ဆုေတာင္းေပတည္း။
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၌
Aစ္မတစ္ေယာက္

ရွိ၏။

၎ထက္

Aသက္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္

၂

ႏွစ္ခန္႔

A႐ုပ္ဆိုးျခင္း

ႀကီးသည့္
Aရာဌာန၌

႐ႈလမ
ြ ္ဆိုသူ
(Eတဒဂၤ)

ရထိုက္သည့္ နည္းAတူ ႐ႈလမ
ြ ္မွာလည္း တ႐ုတ္Aမ်ဳိးသမီးမ်ားAနက္တြင္ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာလွျခင္း
Aရာဌာန၌ Eတဒဂၤယူထိုက္ေပ၏။ မ်က္လံုး၊ မ်က္ခံုး၊ မ်က္ေတာင္၊ ႏွာတံ၊ ႏွာေခါင္း၊ နဖူး၊ပါး၊သြား၊
ဆံပင္မွစ၍

တစ္ခုစီ

ခြစ
ဲ ိတ္ၾကည့္ေလ

ေသေသခ်ာခ်ာ

လွေလေလဟု

ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည့္

သူငယ္မတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္တို႔သည္

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔

ေနAိမ္သို႔

ပထမAႀကိမ္ Aတူေရာက္ၾကစU္က စ၍ သူငယ္မ၏ ႐ုပ္လကၡဏာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္Uီးလံုး၏
စိတ္ကို ဂနာမၿငိမ္ေAာင္ လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြေပးသကဲ့သို႔ ရွိခ့၏
ဲ ။ သူငယ္မAား ႏွစ္Uီးစလံုးကပင္
ပိုးပန္းၾကရာ ပထမ၌ ကၽန
ြ ္ေတာ္၏ Aဆင္ေျပမေယာင္ရွိေသာ ကျပားမ်က္ႏွာAတြက္ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္ကပင္

AေရးသာUီးေတာ့မလို

ျဖစ္လိုက္ေသး၏။

သို႔ရာတြင္

တနဂၤေႏြတစ္ပတ္မွ

ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ၾကာ ရွိေသာAခါတြင္မူကား၊ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ Aတြင္းလွျခင္းသည္ ၎၏
A႐ုပ္ဆိုးေသာမ်က္ႏွာကို ဖံုးAုပ္လႊမ္းမိုး ႏိုင္ေစ႐ံုမွ်မက ေျပာေရးဆိုစႏွင့္တကြ သူနားမလည္ေသာ
Aရာ၊ သူမကၽြမ္းက်င္ေသာ Aရာဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္ ပညာစံုလင္ေပရကား ကၽြန္ေတာ့္မွာ
Aေဝးႀကီးက

ဆလံေပးကာ

ေဘာလံုးခ်န္ပီယံ၊

လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရ၏။

ေရကူးခ်န္ပီယံ၊

စကားေျပာ

ျမင္းစီးခ်န္ပီယံ၊

လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ၊

ခ်န္ပီယံစဲြသူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေပရကား

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေက်ေက်နပ္နပ္ႏွင့္ ဆလံAမ်ားႀကီးေပး၍ Aေဝးကပင္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ပါ၏။
မိဘမ်ားသည္

ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏

ခ်စ္ခင္စံုမက္ေၾကာင္းကို

ရိပ္မိေသာ္လည္း

ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း မျပဳၾကေခ်။ ေနာက္ဆံုး၌ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ မိဘမ်ားက စကားကမ္းလွမ္း
ေစ့စပ္၍၊

Aိန္ဟုတ္ေတာင္

Aလုပ္Aကိုင္

ေနရာက်ေသာAခါတြင္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔

ရည္မွန္းထားၾကေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌
ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

ႏွစ္ေယာက္ထိုင္

Uယ်ာU္Aတြင္း

Aိန္ဟုတ္ေတာင္မွာ

စိတ္ေဇာထက္သန္သူ

Aေၾကာင္းကို

ေမာင္ႏွမႏွင့္

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔၏

စကားေျပာလ်က္ရွိၾက၏။
ေဆာင္ရန္

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

မၾကာခဏ

သူငယ္ခ်င္း

လူငယ္တို႔ဘာဝ

ေပ်ာ္ရႊင္စာြ

စစ္သားAျဖစ္ႏွင့္

ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္

ေျပာျပေလ့ရွိ၏။

ခံုရွည္တစ္ခုေပၚတြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

စစ္ႏွင့္ဆိုင္ရာ

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

ထိုင္လ်က္ရွိရာ

တိုင္းျပည္၏

Aက်ဳိးကို

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

Aိန္ဟုတ္ေတာင္တို႔သည္

Aျခား

ခံုရွည္တစ္ခုေပၚ၌ကား။

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔ ေမာင္ႏွမ Aတူတကြ ထိုင္လ်က္ရွိ၏။

ေတာင္ ။

။(စီးကရက္တစ္လိပ္ကိုမီးညိႇရင္း)

“ခူစိန္တန္းလည္း

စစ္ေက်ာင္းမွာ

ေနခဲ့တယ္။

က်ဳပ္လည္း ေနခဲ့တယ္။ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္လည္း ေနခဲ့တယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ ဂ႐ုစိုက္ၾကပံုျခင္း
မတူဘူးရွိလိမ့္ဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔က တာဝန္ဝတၳရား ေက်ပြန္႐ံုေလာက္ ပညာနဲ႔ Aသက္ေမြးမယ္

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

49

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ႀကံရယ
ြ ္ေလေတာ့ ဆရာ တစ္ထာြ ေလာက္ သင္ေပးရင္ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ေတာင္ တစ္လံေလာက္
ဆက္လက္ၿပီး စU္းစားေသးတာကိုးဗ်”

ေခ်ာင္ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာႀကီးရယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆရာက တစ္ထာြ သင္ေပးရင္

ကိုယ္က

ျဖတ္လမ္းလိုက္ၿပီး

ေလးသစ္တစ္ဝါးေလာက္

ျဖစ္ေAာင္

Aက်U္း႐ံုးၿပီး

Aတိုခ်ဳပ္ခ်င္ေသးတဲ့ လူေတြကလားဗ်ာ။ ဟုတ္ဘူးလား ခူစိန္တန္း”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“Aစစ္ပဲဆရာ၊

က်ဳပ္Aဖို႔ေတာ့

ေလးသစ္

တစ္ဝါးေတာင္

မ်ားေနေသးတယ္။

ဒါထက္ဆိုပါUီး Aိန္ဟုတ္ေတာင္ရဲ႕ ဒီကေန႔Aတြက္ လက္ခ်ာ မၾကားရေသးပါဘူး”

ေတာင္ ။

။“စစ္တပ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး စစ္ဗိုလ္လုပ္မယ့္သူဆိုတာ ဘယ္လိုAခက္Aခဲမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳရင္

ဘယ္လိုလုပ္မယ္။ ဘယ္လိုစီမံမယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္ၿပီး စU္းစားစိတ္ကူး ထားရတယ္ဗ်။ Aခ်ဳိ႕
Aက်U္းAက်ပ္မ်ဳိးဟာ စိတ္ကူးေနလို႔ စU္းစားေနလို႔ေတာင္ Aခ်ိန္မရတတ္ဘူး၊ ျဗဳန္းခနဲျဖစ္လာရင္
ျဗဳန္းခနဲစီမံရတယ္။ Aဲဒီလို Aက်U္းAက်ပ္မ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳၿပီဆိုမွျဖင့္ စU္းစားၿပီးရွိတ့လ
ဲ ူကေတာ့ ခ်ပ္ခနဲ
ခ်ပ္ခနဲ

Aံက်သြားေAာင္

ေတာင္ေယာင္ေယာင္

စီမံႏိုင္တယ္။

ဒီလိုႀကိဳတင္ၿပီး

ေျမာက္ေယာင္ေယာင္န႔ဲ

စိတ္ကူးမထားတဲ့

မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္

လူကေတာ့

ျဖစ္ေနပါေရာဗ်ာ။

Aႀကံလည္း ေပၚလာေရာ ကိစၥလည္းၿပီးသြားေရာ။ ေနာက္က်ေနလို႔ ဘာမွလည္း မလုပ္လိုက္ရဘူး။
ေဟာဒါနဲ႔ မ႐ႈံးတန္ဘဲ ႐ႈံးသြားပါေလေရာဗ်ာ”

ေတာင္ ။

။“လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္- ဂ်ပန္စစ္တုန္းက Aျဖစ္Aပ်က္ တစ္ခုAေၾကာင္း

က်ဳပ္တို႔ဆရာႀကီး ေျပာဖူးတယ္။ သူက ဒီAခါတုန္းက စစ္သားတစ္ရာတပ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့
စစ္ဗိုလ္ကေလး ဆိုကိုးဗ်။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးက ဂ်ပန္လက္ထဲ ေရာက္သာြ းတဲ့ Aေဆာက္AAံုကေလး
တစ္ခုကို ျပန္ရေAာင္

တိုက္ေခ်ရမယ္လို႔ သူ႔ကိုလႊတ္သတဲ့။ ဒီေတာ့သူက စစ္သား ၁၀၀

တပ္ကေလးနဲ႔ ခ်ီတက္သာြ းရပါေရာ”
ဲ ွာ ဂ်ပန္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ”
ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“Aေဆာက္AAံုထမ
ဆိုေတာ့ဗ်ာ။
သူတို႔လူစုက
ေတာင္ ။ ။“သံုးေလးဆယ္ေလာက္

ဟိုေရာက္ေAာင္

သြားႏိုင္ရင္ေတာ့ သူတို႔ႏိုင္မွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ဟိုမေရာက္ခင္ ကြင္းျပင္ႀကီးတစ္ခု ျဖတ္သာြ းရေလေတာ့
သူတို႔က ရန္သူေသနတ္ဒဏ္ကို Aရင္ခံရဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႔ဆရာႀကီး Aုပ္ခ်ဳပ္တ့လ
ဲ ူ ၁၀၀
တပ္ကေလးဟာ ကြင္းျပင္ႀကီးကို ျဖတ္ေျပးေနတုန္း၊ ဂ်ပန္တပ္က ေသနတ္ေတြ တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔
ပစ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔ကေတာ့ ျပန္ပစ္လို႔ Aလကားပဲ။ ဟိုေရာက္ေAာင္ Aတင္းေျပးသြားၿပီး၊
ေရာက္ေတာ့မွ

လုယူ႐ံုပဲရွိတယ္။

ဒါနဲ႔

ကြင္းျပင္ႀကီး

ျဖတ္ေျပးလို႔

လမ္းတစ္ဝက္ေလာက္

ေရာက္ေတာ့မွ လူ ၁၀၀ တပ္Aနက္မွ ၂၀ ေလာက္က်ၿပီး ၈၀ ေလာက္ က်န္ေတာ့သတဲ့။
Aဲဒီက်န္တ့ဲ

၈၀

Aနက္မွာလည္း

တစ္ေယာက္ေသာ

စစ္သားက

ရြံ႕တြန္႔တန
ြ ္႔လုပ္ၿပီး

ဆုတ္ခ်င္သလိုလို လုပ္ေနတာကို ဆရာႀကီး ျမင္သတဲ့။ တစ္ေယာက္ရံ႕ြ တာ ျမင္ရင္ပဲ Aနားက
သူေတြက ယီးတီးယားတားနဲ႔ နေဝတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္ေရာတဲ့။
ဒီလိုန႔ဲ တစ္တစ္စ ေၾကာက္စိတ္ ကူးသြားလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ တစ္တပ္လံုး
လွည့္ျပန္ၿပီး ကဆုန္စိုင္းလာခဲ့ၾကပါေရာတဲ့ဗ်ာ”
ထိုAခါ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ စကားကို စိတ္Aားထက္သန္စာြ နားေထာင္လ်က္ရွိေသာ
၎၏ရည္းစား

႐ႈလမ
ြ ္က...

“တကယ္ဆိုရင္ရွင္

ဆရာႀကီးေရာ

ဒိျပင္

ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔မ်ား

နည္းလမ္းရွိေသးလို႔လဲ Aိန္ဟုတ္ေတာင္”

ေတာင္ ။

။“က်ဳပ္လို စU္းစားထားႏွင့္တ့ဲ လူဆိုရင္ေတာ့ လုပ္စရာနည္းလမ္း ရွိလွေပါ့ဗ်ာ”
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။“ဆိုစမ္းပါUီး ရွင္၊ ဘယ္လိုမ်ားလုပ္မလဲ”
။“ပထမUီးစြာ

ပစ္သတ္လိုက္ေပါ့ဗ်။

ရြံ႕တြန္႔တန
ြ ္႔

Aျမစ္ကို

လုပ္တ့သ
ဲ ူကို

ျဖတ္ပစ္လိုက္ရင္

ျမင္ျမင္ခ်င္း

တစ္ခါတည္း

ဘယ္မွာ

ရွင္ႏိုင္ပါUီးမလဲ။

ဒီAပင္ဟာ

ဒီေနရာမ်ဳိးဟာ စU္းစားေနစရာ Aခ်ိန္မရဘူး။ ျဗဳန္းဒိုင္းဆိုရင္

ခ်က္ခ်င္း စီရင္ပစ္လိုက္ႏိုင္မွ

ခရီးေရာက္တာကိုး။ သို႔ေသာ္ ဒါမ်ဳိးမဆိုင္းမတြ မစU္းစားဘဲ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္တ့လ
ဲ ူ၊ လုပ္ရက္တ့လ
ဲ ူ
တယ္ၿပီး မမ်ားလွေပဘူး မွတ္တယ္”

လြမ္ ။

။“ရွင္ေျပာတာ

သူတစ္ေယာက္

ဟုတ္ပါရဲ႕။

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေပမယ့္။

သို႔ေသာ္

ဒီလိုျပဳဖို႔

ဒိျပင္လူေတြက

မလိုခ်င္ဘူးတဲ့ရွင္။

မေၾကာက္ရံ႕ြ ဘဲ

Uပမာ

ခ်ီတက္ၿမဲတိုင္း

ခ်ီတက္ၾကသတဲ့ရွင္။ ဒီလိုဆိုရင္ ရွင္ စီရင္ထားႏွင့္ျခင္းဟာ၊ လက္လန
ြ ္ရာ မေရာက္ေပဘူးလား။
ဒိျပင္တစ္ခုကလည္း စစ္ဗိုလ္လုပ္တ့ဲ လူက ေAာ္ဟစ္ၿပီး Aသံေပးလိုက္ရင္ ရြံ႕ေနတဲ့လူဟာလည္း
Aားတက္ၿပီး

ရဲမလာေပဘူးလားရွင္။

ဒိျပင္နည္းလမ္းေတြ

စမ္းမၾကည့္ဘန
ဲ ႔ဲ

တစ္ခ်က္တည္း

စီရင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေရွ႕ေလာႀကီးရာ မေရာက္ေပဘူးလားရွင္”

ေတာင္ ။

။“မွန္တယ္

ေရွ႕ေလာႀကီးရာ ေရာက္ခ်င္

ေရာက္မယ္။ သို႔ေသာ္ စစ္တိုက္တယ္

ဆိုတာမ်ဳိးဟာ၊ လူတစ္ေယာက္ Aသက္ေလာက္ကို ေထာက္ညႇာငဲ့ကက
ြ ္ၿပီး ဟိုစမ္းစမ္း ဒီစမ္းစမ္း
မလုပ္ႏိုင္ဘူးဗ်။ ေသခ်ာတဲ့ နည္းလမ္းကို Aရင္ဆံုးလုပ္ရမယ္။ သူရံ႕ြ ေပမယ့္ သည့္ျပင္လူေတြ
မရြံ႕တန္ေကာင္းပါဘူးေလလို႔

ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး

က်ဳပ္ေျပာသလို

မလုပ္ဘဲ

ေနပါေရာ။

ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္သလို မျဖစ္လာလည္း ေၾကာက္တ့ဲ စိတ္ဓာတ္ကူးၿပီး တစ္တပ္လံုး
လန္႔ေAာင္ေျပးေတာ့၊ လူတစ္ေယာက္ ညႇာလိုက္မိတာနဲ႔ တစ္တပ္လံုး Aက်ဳိးနည္း Aရွက္ကဲြ
မျဖစ္ရပါလား။

ဒီAေပၚမွာ

စစ္ေျမျပင္ဟာ

ဒိျပင္

ေနရာနဲ႔မတူဘူး။

လူတစ္ေယာက္က

Aထူးေၾကာက္ရင္လည္း ေၾကာက္စိတ္ ကူးကုန္တာပဲ။ စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္က Aထူးရဲရင္လည္း
ရဲစိတ္

ကူးကုန္တာပဲ။

သို႔ေသာ္

ရဲျခင္းႏွင့္

ေၾကာက္ျခင္းဟာ

Aတက္န႔ဲ

Aဆင္းလိုဘဲဗ်။

ရဲဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္န႔ဲ မကူးတတ္ဘူး။ ေၾကာက္ဖို႔မ်ားဆိုမွျဖင့္၊ Aဆင္း တြန္းခ်လိုက္သလို
ဒေယာေျမာပါး ပါသြားကုန္ပါေရာဗ်ာ”
ထိုစကားကို
မျငင္းႏိုင္သျဖင့္

ၾကားရေသာAခါ

ဆိတ္ဆိတ္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏

႐ႈလမ
ြ ္မွာ

ေနေလ၏။

စကားဟူသမွ်ကို

တယ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

ဆရာသမား၏

မႀကိဳက္လွေသာ္လည္း

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔မွာမူ

စကားAလားကဲ့သို႔

ဆင္ေျခမကန္ဘဲ

ေက်နပ္လ်က္ရွိၾက၏။
Aထက္ပါစကားမ်ား ေျပာၾကၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာရွိ၏။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊
ဇူလႈိင္လကုန္ခါနီးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေလးUီးသည္ ၎Uယ်ာU္Aတြင္း၌ပင္ ႏႈတ္ဆက္စကား
ေျပာၾကားလ်က္
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ရွိၾက၏။

Aေၾကာင္းမူကား

လူငယ္သံုးUီးသည္

တ႐ုတ္-ဂ်ပန္

စစ္တိုက္ၾကသည့္

Aမ်ဳိးသားႏွင့္တိုင္းျပည္Aတြက္

ဆံုးျဖတ္ၿပီးၾကသည့္Aတိုင္း

ထိုေန႔ညေန၌

စစ္တပ္သို႔

ျဖစ္ေပေသာေၾကာင့္တည္း။

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

ဝင္ရန္

မိဘမ်ားသည္

Aသက္ကို
Aာမဝန္တာ

Aေရးတြင္
စြန္႔လႊတ္ရန္
ခံခ့ၾဲ ကၿပီး

တစ္ေယာက္တည္းေသာ

သားကေလးႏွင့္ ခြဲခာြ ရမည့္Aတြက္ ႏွလံုးမသာမယာ ရွိေနၾကေသာ္လည္း Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏
ျမင့္ျမတ္ေသာ

နမူနာကို

Aားက်လ်က္ရွိေသာ

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္Aား

တားဆီးျခင္းငွာ

မဝံ့ဘဲရွိၾက၏။ ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုး သားႏွင့္Aမိသာ သေဘာထားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
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ေမာင္ႏွင့္ႏွမ

သမီးရည္းစားတို႔၏

တစ္လွည့္စီ

တစ္ကစ
ဲြ ီ

ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္ျခင္း၊

နမ္း႐ႈပ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သျခင္း၊ မွာထားသြန္သင္ျခင္းတို႔မွာ မဝႏိုင္ မAီႏိုင္ေAာင္
ျဖစ္ေနရကား ပစၥည္းထုပ္ကေလးႏွင့္ ခပ္ေစာေစာ ႀကိဳတင္၍ ေရာက္ေနႏွင့္ေသာ ကၽြန္ေတာ္မွာ
ဤေနရာ၌ သားAမိတစ္တဲြ၊ ဟိုေနရာ၌ သမီးရည္းစားတစ္တဲြ၊ ေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ မတိမ္းသာ
မေရွာင္သာေAာင္ ျဖစ္ေနေလ၏။
ေနာက္ဆံုး၌ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္တို႔ ငိုယိုရဖန္မ်ားသျဖင့္ Aိမ္တြင္းသို႔ ေခတၱနားေနရန္
ဝင္သာြ းၾကရာဝယ္၊ Uယ်ာU္ထဲ၌ လူငယ္- ေလးUီး ဆံုစည္းမိၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ႐ႈလမ
ြ ္မွာ
သတၱိေကာင္းေသာ သူငယ္မတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္ မိဘမ်ားေလာက္ပင္ တုန္လႈပ္
ပူေဆြးဟန္

မရွိဘဲ

၎ေမာင္ကေလးAား

ေစာင့္ေရွာက္

ၾကည့္႐ႈဖို႔သာလွ်င္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႏွစ္ေယာက္ကို မွာထားလ်က္ရွိ၏။ ၅ နာရီထိုးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စစ္တပ္မွ ေမာ္ေတာ္ကားႀကီး
ဆိုက္ေရာက္လာ၍

ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးUီး

လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါဝယ္

႐ႈလမ
ြ ္ႏွင့္

လိုက္ပါသြားၾကရာ

လမ္းေထာင့္သို႔

ေရာက္၍

Aဘိုးႀကီးတို႔က

Aမယ္ႀကီးAား

Aိမ္ထဲသို႔

တြဲသြင္းသြားၾကသည္ကို ျမင္လိုက္ရေသး၏။ Aိန္ဟုတ္ေတာင္ႏွင့္ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔မူကား
လွည့္၍ပင္ မၾကည့္ၾကေခ်။
စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ၾကေသာAခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးေယာက္လံုးမွာ တပ္မႀကီး
တစ္တပ္တြင္ Aမႈထမ္းၾကရေသာ္လည္း၊ တပ္ကေလးမွာ တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ
ေAကုမၸဏီ တပ္ကေလးတြင္ Aမႈထမ္းရ၍ Aိန္ဟုတ္ေတာင္ႏွင့္ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔မူကား
စီကုမၸဏီ

တပ္ကေလးတြင္

တူးေျမာင္းမ်ား

တူး၍

ထည့္သြင္းထား၏။

ေျမကတုတ္

တူးေျမာင္းတစ္ခု တူး၍ ၿပီးစီးေသာAခါ

ကၽြန္ေတာ္

ျပဳလုပ္ရျခင္း၌

ပါဝင္သည့္

ေန႔ေရာညU့္ပါ

တပ္ကေလးမွာ

Aခ်ိန္ကုန္လန
ြ ္ရ၏။

၎ကိုစန
ြ ္႔ပစ္၍ ေနာက္သို႔ တစ္ထစ္ဆုတ္ၿပီးလွ်င္

တစ္ဖန္တူးရျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ္က့သ
ဲ ို႔ေသာ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းထြက္မ်ားမွာ ကူလီAလုပ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ
ေျမတူးျခင္းထက္ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရျခင္းကို ပိုမိုေတာင့္တမိၾကေသး၏။
ရက္သတၱတစ္ပတ္ၾကာေသာAခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေတာင့္တခ်က္မွာ Aတိုးႏွင့္တကြ
Aျပည့္Aစံုရရွိၾက၏။ ဂ်ပန္စစ္သေဘၤာမ်ားသည္

ဝူဆန္ကမ္းေျခမွ

ဗံုးမ်ား ပစ္ႀကဲစျပဳေလ၏။

ေလယာU္ပ်ံလည္း ေကာင္းကင္၌ တဝီဝီ ပ်ံသန္းလ်က္ရွိ၏။ တစ္ညေန၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္
တူးေျမာင္းမ်ားကို

ခိုင္ခန္႔သည္ထက္

ကမာၻပ်က္သကဲ့သို႔

ထင္မွတ္ရေလာက္ေAာင္

ၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္
ဝင္းခနဲတစ္ခ်က္

ခိုင္ခန္႔ေစျခင္းငွာ

တစ္ၿပိဳင္နက္။

ျမင္လိုက္ရၿပီးေနာက္

သဲAိတ္မ်ား
ျပင္းထန္လွေသာ

ထိန္ထိန္ညီးေသာ
ဘာတစ္ခုမွ်

စုပံုလ်က္ရွိၾကစU္
Aသံႀကီးကို

မီးေရာင္ႀကီးကို

သတိမရေတာ့ဘဲ

မ်က္စိထတ
ဲ ြင္

ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း

ျဖစ္သာြ းေလေတာ့သတည္း။

(ကၽ
ဆရာဝန္
ကၽန
ြ ္ေတာ္Aားေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ျခင္း၊ Uီးေခါင္းတြင္ ထိမွန္ေသာဒဏ္ရာကို ဆရာဝ
န္မ်ား ကုသျခင္း။
ေရာဂါသက္သာ၍
ရွန္ဟၿဲ မိဳ႕ရွိ
ကၽြန္ေတာ္၏
ဘႀကီးေနAိမ္သို႔
Aနားယူရန္ပို႔ထားျခင္း
နာလန္ထူေသာAခါ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏ မိဘမ်ားက ဖိတ္ေခၚသည့္Aတြက္ ၎တို႔ေနAိမ္သို႔
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ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းစသည္Aားျဖင့္ ကုန္လန
ြ ္ခ့ေ
ဲ သာ တစ္လခန္႔မွ်ေသာ Aခ်ိန္Aေၾကာင္းကို
ဝင္
Aက်ယ္တဝ
င့္ ေဖာ္ျပရန္ မလိုသျဖင့္ ေက်ာ္သာြ းေပAံ့)
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏ မိဘသည္ ခ်စ္လွေသာသားကေလးတစ္ေယာက္ စစ္ေျမျပင္သို႔
ေရာက္ေနသည့္Aတြက္

သား၏

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ

ကၽြန္ေတာ့္Aား

သားAမွတ္ႏွင့္

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကေပ၏။ ႐ႈလမ
ြ ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္Aား ေမာင္ရင္းတမွ်
ျပဳစု၍

သတင္းစာမ်ား

Aားလပ္ေသာ

ရယ္ရႊင္ဖယ
ြ ္ပံုဝတၳဳမ်ား

Aခ်ိန္တိုင္းဖတ္၍

စသည္တို႔ကို

ျပေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္၏

လူမမာတို႔မည္သည္မွာ

ခုတင္Aနီးမွ

‘သက္သာ’ရာတြင္

ေနခ်င္တတ္ၿမဲျဖစ္သည့္Aတိုင္း ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ Aလည္Aပတ္လာရာမွ ေရာဂါမေပ်ာက္မခ်င္း
ေနထိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္ႏွင့္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္တို႔ထံမွ

စာမ်ား

မၾကာမၾကာ ေရာက္ရွိရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးUီးသားသည္ လူကိုယ္တိုင္ မျမင္မေတြ႔ရသူႏွစ္Uီး၏
စာကို စားေတာ့ဝါးေတာ့မလို Aႀကိမ္ႀကိမ္Aထပ္ထပ္ ဖတ္႐ႈၾကေလ၏။ တစ္ေန႔သ၌ စစ္႐ံုးမွ
ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္
စာAိတ္ကို

ေရာက္လာသျဖင့္

လူႀကီးမ်ားသည္

ေဖာက္၍ဖတ္ေသာAခါဝယ္

မ်က္လံုးျပဴးလ်က္ရွိၾကရာ ႐ႈလမ
ြ ္က

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္မွာ

ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ယွU္ၿပိဳင္

တိုက္ခိုက္ရာတြင္ က်ဆံုးေၾကာင္းပါရွိေလ၏။
သားAမိသံုးေယာက္တို႔မွာ

ထိုသတင္းကို

ၾကားရေသာAခါတြင္

မည္မွ်ေလာက္

ဟစ္ေAာ္ငိုေႂကြးၾကသည္ကို ေဖာ္ျပရန္လိုမည္မထင္ေပ။ တစ္ေယာက္တည္းေသာ Aေမြခံသား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aထူးသျဖင့္
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

ပူေဆြးဒုကၡ ေရာက္ၾကရရွာ၏။ သားAမိသံုးေယာက္တို႔သည္

ေသဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္

ကၽြန္ေတာ့္Aား

ေရွးကထက္ပင္

တိုး၍

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကေပ၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကုတင္Aနီးတြင္ တစ္ေယာက္တလဲ
Aၿမဲေနၾက၍၊ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲကိုသာလွ်င္ ၾကည့္ေနၾက၏။ ေရေသာက္မည္ဟု
ေရခြက္ကို

လွမ္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ပင္

ေရခြက္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္ရာ၊

ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္လွ်င္ပင္

ေထြးခံထိုးေပးၿပီး ျဖစ္ေန၏။ မိဘAရင္း၊ ႏွမAရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဤမွ်ထက္ပို၍ ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ဖယ
ြ ္
မရွိေတာ့ေခ်။ ေက်းဇူးႀကီးလွေပ၏။
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္ေသဆံုးၿပီးေနာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္ထံမွ

ထိုAေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း၍ AစံုAလင္ သတင္းၾကားရလိမ့္မည္ဟု ထင္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသျဖင့္
စာကိုေမွ်ာ္ေနၾက၏။
A့ံၾသေနၾက၏။

တနဂၤေႏြတစ္ပတ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုးသည္

ၾကာေAာင္လည္း

စာမေရာက္လာေသာေၾကာင့္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏

AျပဳAမူကို

Aလြန္

ထူးဆန္းသည္ဟု မွတ္ထင္စျပဳၾက၏။ Aိန္ဟုတ္ေတာင္ပါ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေလေရာ့သလားဟု
ေတြးေတာ၍၊

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ

ထုတ္ျပန္ေသာ

Aမည္စာရင္းကို

ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈရာ

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏ Aမည္ကိုသာေတြ႕ရ၍ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ Aမည္ကို မေတြ႔ရေခ်။ ထိုAခါ
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ Aိမ္သားAားလံုးတို႔မွာ Aိန္ဟုတ္ေတာင္Aတြက္ Aေတာ္ႀကီး ပူပန္စိုးရိမ္ျခင္း
ျဖစ္ေနၾက၏။ ႐ႈလမ
ြ ္မွာ ေမာင္ေသဆံုးသည့္Aတြက္ ညိႇဳးငယ္ရာမွ ထိုAတြက္ေၾကာင့္ သာ၍
ပူပန္ေသာကျဖစ္ေနရရွာျပန္၏။ “Aိန္ဟုတ္ေတာင္ ဒီလို မလုပ္တတ္ပါဘူး၊ ဘယ္လိုျဖစ္ပါလိမ့္”ဟု
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ညည္းညဴရွာ၏။

ထိုရက္AေတာAတြင္း

႐ႈလမ
ြ ္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္Uီးစလံုး

ေျပာ၍မဆံုးႏိုင္ေသာ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုမွာကား Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ စိတ္ေနသေဘာထား
Aေၾကာင္းပင္ျဖစ္ရာ

ထိုက့သ
ဲ ို႔

စာမေရးဘဲ

တိတ္ဆိတ္စာြ ေနျခင္း၏

Aေၾကာင္းရင္းကိုမူ

ဒဏ္ရာရျခင္းမွတစ္ပါး Aျခားနည္းAားျဖင့္ မေတြးေတာတတ္ၾကေတာ့ေခ်။ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏
မိဘမ်ားထံ လူေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းသည့္ Aႀကိမ္ေပါင္းမွာလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေခ်။ ၎၏
မိဘမ်ားကလည္း ထိုနည္းAတူ စာမေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ညည္းတြားေနၾက၏။
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္
Aိန္ဟုတ္ေတာင္ထံမွ

ေသဆံုးၿပီးေနာက္

ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္

သံုးရက္ေလာက္က

လက္ေမာင္းတြင္

တနဂၤေႏြသံုးပတ္

ရရွိ၏။

ၾကာေသာAခါ

၎ေၾကးနန္းတြင္

ဒဏ္ရာရေၾကာင္း၊

မၾကာမီ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

Aလည္လာခဲ့မည့္

Aေၾကာင္းမွတစ္ပါး AျခားAျခင္းAရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ မပါရွိေခ်။ ႐ႈလမ
ြ ္မွာမူ မည္သို႔ျဖစ္သည္
ျဖစ္ေစ၊ လူမေသလွ်င္ ေတာ္ေစေတာ့ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ရႊင္ျပAားတက္ေနဟန္ရွိ၏။
၎ေနာက္

သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္

Aိန္ဟုတ္ေတာင္

ကိုယ္တိုင္

ေရာက္လာေလ၏။ ၎၏ မ်က္ႏွာထားကို ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
႐ႈလမ
ြ ္တို႔မွာ
ျဖစ္ၾက၏။

Eကန္မုခ်

AႀကီးAက်ယ္

တစ္စံုတစ္ခု

ကၽြန္ေတာ္၏

ခုတင္Aနီးတြင္

Aိမ္သားAားလံုး

Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီဟူ၍

Aသီးသီးဆံုးျဖတ္ၿပီး

ဝိုင္းဖြ႔က
ဲ ာ

ေသဆံုးပံုAေၾကာင္းကို

ထိုင္ၾကၿပီးေနာက္

တည္ၿငိမ္ေသာAသံျဖင့္

ေျပာျပေလရာ ၎၏ မ်က္ႏွာထားကို မႀကိဳက္သည့္ Aတြက္ေၾကာင့္ ႐ႈလမ
ြ ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကိုတစ္ေယာက္လွမ္း၍ ၾကည့္မိၾကေသး၏။
Aိန္ဟုတ္ေတာင္က မိမိမွာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္၍ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ပတ္Aတြင္း၊
Aထက္Aရာရွိသည္ မိမိ၏ Aရည္Aခ်င္းကို သေဘာက်သျဖင့္ လူ ၁၀၀ တပ္ကေလးကို
စီမံAုပ္ခ်ဳပ္သည့္

ဗိုလ္ကေလးAျဖစ္ႏွင့္ ခန္႔ထားေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔သ၌ ဂ်ပန္တို႔လက္ဝယ္သို႔

ေရာက္သာြ းေသာ

တူးေျမာင္းတစ္ခုကို

ျပန္လည္ရရွိေAာင္

တိုက္ခိုက္ရန္

စစ္ဗိုလ္ႀကီးက

Aမိန္႔ေပးေၾကာင္း၊ လူ (၁၀၀) တပ္ကေလးေပါင္း ၁၀ တပ္မွ် ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရန္ Aမိန္႔ေပး၍
မိမိမွာ ၎(၁၀) တပ္Aနက္ တပ္တစ္တပ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ရေၾကာင္း။ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ၾကရာတြင္
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္လည္း ပါဝင္၍ မိမိႏွင့္ ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္တို႔မွာ ေရွ႕ဆံုးမွ ေခါင္းေဆာင္ကာ
လူAမ်ား Aားတက္သေရာ ရွိေစေAာင္ ခ်ီတက္ၾကေၾကာင္း၊ တူးေျမာင္းႏွင့္ ကိုက္ ၄၀ သို႔
ေရာက္ေသာAခါ
က်ည္ဆန္မ်ားAနက္

ရန္သူဘက္က

မိုးရြာသကဲ့သို႔

က်ည္ဆန္တစ္ခုမွာ

Aႏွံ႔Aျပား

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္၏

က်ေရာက္ေနေသာ
ရင္ဝကို

ထိမွန္၍

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္မွာ ထိုေနရာ၌ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပေလရာ သားAမိ
သံုးေယာက္တို႔မွာ၊ Aသစ္ေလာင္း၍ ငိုေႂကြးၾကျပန္ေလ၏။
Aဘိုးႀကီးႏွင့္ Aမယ္ႀကီးတို႔မွာ သားAေၾကာင္းၾကား၍ မဝႏိုင္ၾကသျဖင့္ Aျပန္ျပန္
Aထပ္ထပ္ ေမးျမန္းၾကရာ Aိန္ဟုတ္ေတာင္မွာ ၎Aျဖစ္Aပ်က္ကို ( ၅ ) ႀကိမ္တိုင္တိုင္
ထပ္ကာထပ္ကာ ေျပာျပရေလ၏။ ႐ႈလမ
ြ ္မွာမူ Aိန္ဟုတ္ေတာင္၏ စကားမ်ားကို Aမ်ားႏွင့္Aတူ
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နားေထာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စိတ္ထက
ဲ
ေက်နပ္ဟန္မရွိေသာ AမူAရာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္Aား
မၾကာခဏလွမ္း၍ၾကည့္ေသး၏။
ေနာက္ဆံုး၌

ေမးစရာရွိသမွ် Aားလံုးေမးျမန္း၍

Aဘိုးႀကီးႏွင့္ Aမယ္ႀကီးတို႔သည္

ျပန္ၾကားေျဖဆိုၿပီးေသာAခါတြင္

ကၽြန္ေတာ္၏ Aခန္းထဲမွ ထြက္သာြ းၾက၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔

လူငယ္သံုးေယာက္တည္းသာလွ်င္

က်န္ရစ္ေနေလ၏။

ယင္းကဲ့သို႔

သံုးေယာက္သား

ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ထိုင္ေနၾကေသာ္လည္း မည္သူကမွ စကားစတင္၍ မေျပာဘဲ (၅) မိနစ္ခန္႔မွ်
ၾကာေAာင္ တိတ္ဆိတ္စာြ ထိုင္ေနၾက၏။ စားပြတ
ဲ င္နာရီကေလးမွ တခ်က္ခ်က္ျမည္လ်က္ရွိေသာ
Aသံကိုပင္ ထင္ရွားစြာၾကားၾကရ၏။ ေနာက္ဆံုး၌ Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္ ထိုင္ရာမွ ႐ုတ္တရက္
ထ၍ ႐ႈလမ
ြ ္၏ လက္ကို ျဖည္းညင္းစြာ ကိုင္ဆဲြသျဖင့္ ႐ႈလမ
ြ ္က မတ္တတ္ထေသာAခါ တံခါးဆီသို႔
တျဖည္းျဖည္း ေခၚသြားၿပီးေနာက္ ႐ႈလမ
ြ ္ကို Aခန္းAျပင္ဘက္သို႔ ယုယစြာ ထုတ္လိုက္ၿပီးမွ
Aခန္းတံခါးပိတ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ Aနီးသို႔လာထိုင္ေလ၏။

ေတာင္ ။
ဒီလိုဗ်ာ-

။“ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္စကားတစ္ခန
ြ ္း ေျပာခ်င္တယ္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားေထာင္စမ္းဗ်ာ။
ခင္ဗ်ား

မရွိတ့ေ
ဲ နာက္။ က်ဳပ္တို႔လူစုမွာ

Aပစ္ခံလိုက္ရတဲ့

ေသနတ္Aခ်က္ေပါင္း

ဗံုးAလံုးေပါင္း၊ Aေျမာက္Aခ်က္ေပါင္းဟာ ဘယ္မွာေရတြက္ႏိုင္မလဲဗ်ာ။

ေန႔ေရာ၊

ညေရာ၊

နံနက္ေရာ၊ ညေနေရာ တဆူတည္းဆူ တညံတည္းညံေနေလေတာ့။ မွန္တာ မမွန္တာ Aပထားလို႔
နားဖ်ားကို

ကြထ
ဲ က
ြ ္ေတာ့မတတ္

တရစပ္

ပစ္ခတ္ေနၾကတာကိုးဗ်။

လူေတြမွာလည္း

AAိပ္ကပ်က္၊ Aစားကမမွန္ ဆူညံလိုက္တာကလည္း တဒိုင္းဒိုင္းျဖစ္ေနေတာ့ မွင္တက္မိသလို
ယီးတီးေယာင္ေတာင္န႔ဲ
စစ္ဗိုလ္ႀကီးက

ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား

ဂ်ပန္လက္

ေရာက္သာြ းတဲ့

ျဖစ္ေနတာကိုးဗ်။
တူးေျမာင္းတခ်ဳိ႕ကို

ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့Aထဲမွာ
နက္ျဖန္

နံနက္ေစာေစာ

ျပန္ရေAာင္ တိုက္ယူရမယ္လို႔ Aမိန္႔ထုတ္ပါေလေရာဗ်ာ”
Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို မီးညႇိ၍ေသာက္ေလ၏။ ၎ေနာက္

ဆက္လက္၍...

ေတာင္ ။

။“ဒီဟာေတြကို

ဘာေၾကာင့္

စံုစံုေစ့ေစ့

က်ဳပ္ျပန္ေျပာသလဲဆိုေတာ့၊

ဟိုေန႔က

က်ဳပ္စိတ္ဟာ ဘယ္လိုAေျခAေန ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား သိေစလိုလို႔ဗ်။ Aဲဒီေန႔နံနက္
A႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ေလာက္မွာ

ထၿပီးခ်ီတက္ဖို႔

ျပင္ဆင္ၾကေတာ့

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

ချမာမွာ

ခါတိုင္းႏွင့္မတူဘဲ ကတုန္ကရီ ျဖစ္ေနရွာတာကိုးဗ်။ က်ဳပ္က “ေဟ့လူ ဘာျဖစ္တာလဲ”လို႔ေမးေတာ့
ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္က “Aိန္ဟုတ္ေတာင္ရယ္

ကၽြန္ေတာ္

ဒီကေန႔

ေၾကာက္လိုက္တာဗ်”တဲ့

ေျပာရွာတယ္။ က်ဳပ္ကလည္း ခါတိုင္းလိုဆိုရင္ Aားေပးစကား ေျပာမိမွာေပါ့ဗ်ာ။ Aခုေတာ့
ကိုယ္တိုင္ကလည္း မွင္သက္မိသလို ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနေလေတာ့ “ေယာက်္ားပဲကယ
ြ ္၊
မေၾကာက္ပါနဲ႔” လို႔ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာမိတယ္ဗ်။ ဒါနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကေရာ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္
တစ္ခုလိုသာြ းတာက ဘာလဲဆိုေတာ့
ေနာက္ဆံုးနားဆီက
သူမ်ားနည္းတူ

လိုက္ဖို႔Aႀကံေပးဖို႔

ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္လို႔

ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့၊
သူေနတာကလည္း

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္

ေကာင္းတယ္။ Aခုေတာ့
Aမိန္႔ေပးပါေလေရာဗ်။

ေဝါင္ေတာက္ေခ်ာင္က
က်ဳပ္Aနားမွာ

ေၾကာက္ေနမွန္းသိရင္ စစ္တပ္မွာ

တြန္႔သလို

Aလယ္ဗဟိုက
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ျမင္ၾကတာေပါ့ေလဗ်ာ။ သူရံ႕ြ ရင္ပဲ ဒိျပင္လူေတြက ရြံ႕ခ်င္သလို Aျဖစ္မွာ ဘာမွမေျပာနဲ႔ က်ဳပ္က
(၆) လံုးျပဴးထုတ္ၿပီး ပစ္သတ္လိုက္ပါေရာဗ်ာ”
“Aလိုေလး ဘုရားေရ႕”ဟု ကၽြန္ေတာ္က လႊတ္ခနဲ ေAာ္မိေသး၏။

ေတာင္ ။

။(ဆက္လက္၍) “ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ ခူစိန္တန္း ရက္စက္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားဆိုရင္ေတာ့

က်ဳပ္ေတာ့ျဖင့္ ျပဳမိၿပီ”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ဟိုမနက္က ခင္ဗ်ားတို႔ႏိုင္ေတာ့ ႏိုင္တယ္ေပါ့”
ေတာင္ ။ ။“ႏိုင္တယ္ေလ ဂ်ပန္ဘက္က တူးေျမာင္းေတြကို Aကုန္ျပန္ရတယ္။ ႏိုင္တာေတာ့
ႏိုင္တယ္ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒီAေၾကာင္းကို က်ဳပ္စU္းစားတိုင္း ႐ူးခ်င္သလိုလို ျဖစ္သာြ းတယ္ဗ်ာ”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ျဖစ္ရေလ Aိန္ဟုတ္ေတာင္ရယ္”
ေတာင္ ။ ။“မတတ္ႏိုင္ဘူးေလဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔ ဖူးစာမပါၾကလို႔ေပါ့”
ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ဘယ့္ႏွယ္ေျပာတာလဲဗ်ာ”
ေတာင္ ။ ။“သူ႔ေမာင္ကို သတ္ၿပီး၊ Aစ္မကိုက်ေတာ့ ယူလို႔ ေကာင္းပါမလားဗ်ာ။ မေတာ္တဆ
ေနာက္ေနာင္ သူသိသာြ းရင္ ဒီလင္မယား စိတ္ခ်မ္းသာႏိုင္ဖို႔ ရွိပါUီးမလား ခူစိန္တန္းရဲ႕”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ႏို႔ ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ”
ေတာင္ ။ ။“စစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ရွိေနေသးတာပဲ

သူငယ္ခ်င္း၊

ကိုယ့္ကိုကိုယ္

Aသံုးခ်ဖို႔

ဘာခက္သလဲ၊ က်ဳပ္သာြ းမယ္”
Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္

ကၽြန္ေတာ္၏

လက္ကို

မိနစ္တစ္ဝက္ခန္႔

ၾကာေAာင္

ကိုင္ဆုပ္ၿပီးေနာက္ တံခါးမွ မထြက္ဘဲ ျပတင္းေပါက္မွ ခုန္ဆင္းထြက္သာြ းေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္မွာမူ
ဆရာသမားကဲ့သို႔

ကိုးကြယ္လာခဲ့ေသာ

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္

ျပတင္းေပါက္တြင္

ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း မ်က္လံုးတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ဖံုးသြားသျဖင့္ မျမင္ရဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့ေလ၏။

*****
လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

တနဂၤေႏြပတ္Aတြင္းက

တ႐ုတ္စစ္သားတစ္ေယာက္ကို

ေက်ာပိုး၍

Aိန္ဟုတ္ေတာင္သည္

ကယ္ဆယ္ရင္း

ဒဏ္ရာရေသာ

စက္ေသနတ္က်ည္ဆန္

ထိမွန္

ေသဆံုးေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းတြင္ ပါလာ ေတြ႔ျမင္ရေလေတာ့
သတည္း။

ခူစိန္တန္း
[သူရိယမဂၢဇင္း၊ ၁၉၃၇၊ ဇန္နဝါရီလ]
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သံုးေပါက္ခၽြန္း
သကၠရာဇ္မွာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ။ Aခ်ိန္မွာ ညေန ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္။ ဌာနမွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကြမ္းၿခံဘူတာ႐ံု ဒုတိယတန္းစားပြဲ႐ံုAတြင္း ျဖစ္၏။ ပဲခူးဌာနAုပ္ ကိုေဖတင္သည္
ရန္ကုန္သို႔ ေခတၱလာေရာက္လည္ပတ္၍ Aစိုးရေငြ ၅၀၀ က်ပ္ကို ေငြတိုက္မွထုတ္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္
ဘိလိယက္ဝါသနာAိုးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္Aတိုင္း မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ က႐ိုင္တီရီယန္႔ဟိုတယ္တြင္
တစ္ေန႔လံုး ေသာက္ေသာက္စားစားႏွင့္ ဘိလိယက္ကစား၍ ရန္ကုန္ - မႏၲေလး စာပို႔မီးရထားႀကီး
ထြက္ခ်ိန္နီးခါနီးမွ တကၠစီႏွင့္ ဘူတာ႐ံုသို႔ ကတိုက္က႐ိုက္ေျပးလာခဲ့ရာ မီးရထားထြက္ဖို႔ Aခ်ိ္န္ ၅
မိနစ္ လိုေသးသည္ဆို၍ စားပြဲ႐ံုသို႔ေျပးကာ ဝီစကီတစ္ခက
ြ ္ ေသာက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ဟိုတယ္ထဲ၌

တစ္ေန႔လံုးေသာက္ခ့၍
ဲ

‘ေရခ်ိန္တည့္’ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

ကိုေဖတင္သည္

Aေသာက္သမားတို႔၏ ဝါသနာAတိုင္း လမ္းခရီးAတြက္ ရိကၡာယူသည္ဆို၍ Aပိုကေလးတစ္ခက
ြ ္
ေသာက္မိျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌ကား ပထမေခါင္းေလာင္း ထိုးၿပီးၿပီျဖစ္၍ မိတ္ေဆြခရီးသည္မ်ားကို
လိုက္ပို႔ေသာလူမ်ားသည္

မီးရထားေပၚမွဆင္း၍

တြမ
ဲ ်ားAနီး၌

ရပ္ကာ

ေနာက္ဘိတ္ဆံုး

မွာထားစရာကေလးမ်ား မွာၾကားလ်က္ရွိရာမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေခါင္းေလာင္းထိုးသျဖင့္ ဂါတ္ဗိုလ္က
Aလံစိမ္းထုတ္ျပ၍

ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ

မိတ္ေဆြမ်ားက

တေရြ႕ေရြ႕

ထြက္စျပဳေနေသာ

မီးရထားေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားAား လက္ကိုင္ပဝါမ်ား၊ ထီးမ်ားယမ္းကာ ျပေနၾကေသာAခါတြင္မွ
ကိုေဖတင္

ေျပးလာ၍ မီးရထားတြတ
ဲ စ္တဲြေပၚသို႔ တက္ဖို႔ႀကိဳးစား၏။ လူကလည္း ခပ္ထိုထို၊

မီးရထားကလည္း

Aေတာ္ကေလးAရွိန္ရေနၿပီ

ျဖစ္၍

မီးရထားေပၚသို႔

ခပ္ယိုင္ယိုင္ႏွင့္

ေျပးတက္ေသာ ကိုေဖတင္ကို ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ လူမ်ားက ဟုတ္မွ ဟုတ္ပမလားဆိုေသာ
Aေနျဖင့္ Aသည္းတယားယားႏွင့္ ၾကည့္ေနၾကရာ မီးရထားဘက္ဆိုင္ရာတို႔ကမူ “ေဟ့လူမလုပ္န႔၊ဲ
ေသသြားလိမ့္မယ္”စသည္ျဖင့္ ေငါက္ေAာ္သတိေပးၾက၏။ ကိုေဖတင္ကမူ ထိုသူတို႔၏ သတိေပး
တားဆီးျခင္းမ်ားကို

ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ

တြတ
ဲ စ္တဲြ၏

တံခါးကိုတယ
ြ ္ကာ

ခုန္တက္လိုက္ရာ

ကံေကာင္းသျဖင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႔ လန္မက်ဘဲ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္သာြ းေလ၏။
၎တြမ
ဲ ွာ

ခရီးသည္ေလးေယာက္

ခရီးသည္သံုးေယာက္တို႔က
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၎တြဲေပၚတြင္

ထိုAခ်ိန္တြင္

တစ္ေယာက္တည္းေသာ

စီးႏိုင္ေသာ
ပဲခူးၿမိဳ႕မွ

ဒုတိယတန္းတြဲ

မႏၲေလးAထိ

ခရီးသည္တစ္ေယာက္တည္း

ခရီးသည္, သည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

‘ရီဇတ္’လုပ္ထားသည္

လိုက္ပါလ်က္

သတင္းစာဖတ္လ်က္

ရွိရာမွ

ရွိေလ၏။
ကိုေဖတင္၏

စြန္႔စားတြယ္လိုက္ပံုကို ၾကည့္ေန၍ ကိုေဖတင္ တက္မိေသာAခါတြင္ “ကံေကာင္းလို႔ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား
လုပ္ပံုက Aသည္းယားစရာ ေကာင္းလိုက္တာ”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္၏။
ကိုေဖတင္သည္

ပခံုး၌ခ်ိတ္လ်က္

ပါလာေသာ

လြယ္Aိတ္ကို

ခ်ိတ္တစ္ခု၌

ခ်ိတ္ထားၿပီးေနာက္ ထိုသူကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ Aသက္ ၃၀ခန္႔ရွိ၍ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ႏွင့္
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု Aကဲျဖတ္လိုက္၏။ ထိုသူသည္
မွန္ကူကက
ြ ္ႀကီးသ႑ာန္

ကြင္းထားေသာ စိန္လက္စပ
ြ ္တစ္ကြင္း ဝတ္ထား၍၊ စိန္ကေလးမ်ား

စီထားေသာ မွန္ကူကက
ြ ္သည္ လက္သံုးေခ်ာင္းတို႔ကို ဖံုးAုပ္လုမတတ္ ႀကီးမားသည္ကို ျမင္ရ၍
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“လူေပါ

တစ္ေယာက္ေပတည္း”

ေက်ာက္စိမ္းတပ္ထားသည့္

ရွပ္ၾကယ္သီး၊

Aလြန္ထင္ေပၚလွသည့္

တ႐ုတ္ဖႀဲ ကီးလံုခ်ည္

ဟု

သကၠလပ္

မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္၏။

၎ျပင္

Aစိမ္းေရာင္ႏွင့္

ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္၍

လိေမၼာ္ေရာင္တို႔ကို

ျမင္သျဖင့္လည္း

Aဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Aလြန္ႂကြားခ်င္ေသာ လူတစ္ေယာက္ဟူ၍ Aကဲျဖတ္လိုက္၏။ Uီးခၽြန္ေသာ
ေပတင္႐ွဴးဖိနပ္ႏွင့္

နာရီAိတ္၌

Aစြန္းကေလး

ထြက္လ်က္ရွိေသာ

ပိုးလက္ကိုင္ပဝါ

ေခါက္ကေလးတို႔ကလည္း ၎AဆံုးAျဖတ္ကို ေထာက္ခံလ်က္ ရွိၾကေလေတာ့သည္။
စိန္လက္စပ
ြ ္ႏွင့္လူက “လုပ္မွလုပ္ပေလဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားႏွယ္ မီးရထား ရွားသမို႔လား၊
ဒီရထားနဲ႔

မလိုက္ရရင္

ေလာ္ကယ္န႔ဲ

လိုက္ကေရာေပါ့ဗ်ာ၊

မေတာ္လို႔

လိမ့္က်မွျဖင့္

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ကိုေဖတင္က ယခုေတြ႔ေသာ လူတစ္ေယာက္က မိမိAား
ၾသဝါဒ ေပးေနၿပီတကားဟု မခံခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပန္တုတ္လိုက္မည္ ႀကံမိေသး၏။ သို႔ရာတြင္
ထိုခဏ၌

ပုဇန
ြ ္ေတာင္ဘူတာ႐ံုကို

ရပ္ေနေသာ

လူတစ္ေယာက္ကို

ျဖတ္ေက်ာ္သာြ းခိုက္ျဖစ္၍

Aသိတစ္ေယာက္ေပေလာဟု

ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌

လွမ္းၾကည့္လိုက္မိသည္ႏွင့္

မည္သို႔မွ် ျပန္မေျပာဘဲ တစ္ေနရာ၌ ထိုင္လိုက္၏။
“ဟိုတစ္ေန႔က
လွမ္းခုန္တက္တ့ဲ

ဟုမ္းလမ္း

ကုလားတစ္ေယာက္

(ပန္းလႈိင္လမ္း)

ဘူတာ႐ံုမွာ

တြဲေAာက္ေခ်ာ္က်ၿပီး

ေလာ္ကယ္ရထားေပၚ

ပလက္ေဖာင္းနဲ႔

ညပ္ေသတာ

ျမင္လုိက္ရ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းလိုက္တာ”ဟု ထိုသူက ဆက္လက္ေျပာေသးရာ ကိုေဖတင္က
သူ၏စကားကို ျဖတ္ေစလိုသည္ႏွင့္“ခင္ဗ်ား ဘယ္ထိေAာင္ လိုက္မလို႔လဲ”
“ေညာင္းေလးပင္ သြားမလို႔ဘဲ”
“ေညာင္ေလးပင္သားလား”
“ဟုတ္က့ဲ”
ကိုေဖတင္၏ စိတ္၌ ေညာင္ေလးပင္သားAေပါင္းကိုပင္ Aထင္Aျမင္ေသးသြားမိ၏။
ထိုေနာက္

ကိုေဖတင္က

ျပတင္းေပါက္မွ

Aျပင္သို႔

လွမ္းၾကည့္ကာ

လိုက္ပါလာ၏။

စိန္လက္စပ
ြ ္ဆရာက သတင္းစာဖတ္ရာမွ သတင္းစာကို ခ်ထားလ်က္“ပဲခူးေရာက္ေAာင္ တစ္နာရီခဲြေလာက္ ခုတ္ရမွာ၊ ပ်င္းလိုက္တာဗ်ာ”
“ပ်င္းေတာ့ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ”
“ဖဲကေလး ဘာေလး ႐ိုက္သာြ းရ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ”
ကိုေဖတင္လည္း
စံုေထာက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

သေဘာတူ၏။

ကိုေဖတင္မွာ

ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ားသြားၾကရန္

နက္ျဖန္တြင္

စီစU္ထားၿပီးျဖစ္၍

ပဲခူးၿမိဳ႕၌ရွိေသာ

ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ားရာ၌

‘ဘင့္’

ကစားဖို႔ သေဘာတူၾကသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဖဲထုပ္တစ္ထုပ္ဝယ္ခ့ရ
ဲ န္ မွာထားလိုက္ၾက၏။ ‘ဘင့္’
ကစားရန္Aတြက္ ဝပ္ဆင္တိုက္မွေရာင္းသည့္ ဖဲထုပ္တစ္မ်ဳိးသည္ Aလြန္ေကာင္းလွ၏။ ဖူး၊ ညႇင္း၊
ဗိန္႔၊ ေထာင့္ဟူ၍ ဖဲပြင့္ေလးမ်ဳိးရွိသည့္Aနက္ တစ္မ်ဳိးလွ်င္ Aစိမ္း၊ Aနီ၊ Aဝါ၊ လိေမၼာ္ေရာင္
စသည္ျဖင့္ AေသြးAေရာင္တစ္မ်ဳိးစီ ျပဳလုပ္ထား၍ ဖဲမ်ားမွာလည္း Aနက္ေရာင္၊ စကၠဴလည္း
Aလြန္ေကာင္းေလသည္။
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ကိုေဖတင္သည္

၎ဖဲထုပ္မ်ဳိးတစ္ထုပ္ကို

မိတ္ေဆြမ်ားက

မွာထားခ်က္Aရ

ဝပ္ဆင္တိုက္မွ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲႏွင့္ ဝယ္ယူခ့ေ
ဲ လသည္။ ကိုေဖတင္က“ဘယ္လိုကစားမလဲ”
“ကိုးမီး ကစားၾကတာေပါ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဖဲထုပ္Aဆင္သင့္ပါ ပါတယ္”
ကိုေဖတင္လည္း ကိုးမီးဖဲကစားရာ၌ ‘ေတးဖဲ’ Aေၾကာင္းကို ၾကားဖူးသျဖင့္ သူ၏
ဖဲထုပ္ကို AယံုAၾကည္မရွိသည္ႏွင့္“က်ဳပ္မွာ ဖဲထုပ္Aသစ္ပါ ပါတယ္”
“ဒါျဖင့္ ထုတ္ပါဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဖဲထုပ္မေရြးပါဘူး”
ကိုေဖတင္သည္ ခ်ိတ္ထားေသာ လြယ္Aိတ္ထမ
ဲ ွ ဖဲထုပ္ကိုႏႈိက္ယူရာ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္ပါ ပါလာသည္ႏွင့္ ထိုသူမွာ လန္႔သာြ း၏။
“က်ဳပ္က

ေျခာက္လံုးျပဴးကို

သူတစ္ပါး

ရာဇဝတ္Aုပ္ေတြလို

ခါးမွာမထိုးခ်င္လို႔

လြယ္Aိတ္ထဲ ထည့္လာတာပါဗ်ာ၊ မလန္႔ပါနဲ႔”
“မလန္႔ေပါင္ဗ်ာ၊ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က လန္႔လိမ့္မွာလဲ၊ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ”
ထိုေခတ္Aခါက ဒုတိယတန္းထိုင္ခံုမ်ား Aၾကားတြင္

ေခါက္စားပြက
ဲ ေလးမ်ားပါ၍

စားစရာမ်ားတင္ကာ နံနက္စာ၊ ညစာမ်ား စားႏိုင္ၾကေလ၏။ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို႔
ထိုင္ခံုAၾကားတြင္ ေခါက္စားပြက
ဲ ိုထုတ္ခင္း၍ ကိုးမီးကစားရန္ ျပင္ဆင္ၾက၏။ ၎ရာသီတြင္ ၆
နာရီမထိုးမီ ေမွာင္ေတာ့သည္ျဖစ္၍ ဓာတ္မီးကိုလည္း ဖြင့္ထားၾက၏။ ကိုေဖတင္က ဖဲထုပ္ကို
ကုလားဖန္ထိုးရင္း“ဘယ္လိုကစားမလဲ၊ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ လက္သည္ကိုင္မလား”
“ခင္ဗ်ားသေဘာေပါ့၊ ေကာင္းပါတယ္၊ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္လုပ္တာေပါ့”
၎ေနာက္ လက္သည္ရွာ၍ စိန္လက္စပ
ြ ္သမား လက္သည္က်ရာ ကိုေဖတင္က ေငြ ၁
က်ပ္ထိုး၍ ႏိုင္သျဖင့္ Aေလ်ာ္ ၁ က်ပ္ရသည္။
ေနာက္တစ္လွည့္၌

ကိုေဖတင္

လက္သည္က်ရာတြင္ ထိုသူက

၅ က်ပ္ထိုး၏။

ကိုေဖတင္မွာ Aပ်င္းေျပသေဘာထားသျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ေလာင္းစားျခင္းကို မႀကိဳက္ေသာ္လည္း
ေသြးမရွိဟူ၍

ေျပာခံရမည္ေၾကာက္သျဖင့္

မွိတ္၍

လက္ခံလိုက္ရ၏။

ထိုAလွည့္တြင္လည္း

ကိုေဖတင္ကပင္ ႏိုင္၍ ၅ က်ပ္ စားလိုက္ရျပန္၏။
ဤနည္းAားျဖင့္

ကိုေဖတင္Aလွည့္တြင္

နည္းနည္းထိုး၍

သူ႔Aလွည့္တြင္

မ်ားမ်ားထိုးေလရာ ပထမသံုးေလးလက္၌ ကိုေဖတင္ကႏိုင္၍ ေငြ ၂၀ က်ပ္ခန္႔ Aႏိုင္ေပၚ၏။
ေနာက္တစ္လွည့္ ကိုေဖတင္ လက္သည္လုပ္ရာတြင္ ထိုသူသည္ ေငြ ၃၀ က်ပ္ ပံု၍ေလာင္း၏။
ကိုေဖတင္မွာ မ်ားမ်ားမေလာင္းလိုေသာ္လည္း ႏိုင္ထားလ်က္ႏွင့္ ေၾကာက္သည္ဟု ကဲ့ရဲ႕မည္ကို
ရွက္သည္ႏွင့္ စြန္႔စား၍ လက္ခံရ၏။ ဤAႀကိမ္တြင္မူကား ကိုေဖတင္က ေလ်ာ္လိုက္ရသျဖင့္
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ေငြ ၁၀ က်ပ္မွ် ႐ႈံးသြားေလၿပီ။ ဤတြင္ ကိုေဖတင္မွာ ႐ႈံးသည့္Aတြက္ စိတ္ထက
ြ ္လာၿပီျဖစ္၍
ထိုသူလက္သည္ Aလွည့္တြင္ ၄၀ က်ပ္ ပံု၍ထိုးလိုက္ရာ စားသြားသျဖင့္ ၅၀ က်ပ္မွ် ႐ႈံးေနေလၿပီ။
ေရွ႕ေလွ်ာက္၍မူကား ကိုေဖတင္မွာ မႊန္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္ျပန္ ကိုယ္တစ္ျပန္ ပံု၍
တိုက္ၾကေတာ့ျပန္ရာ Aလွည့္တိုင္းလိုပင္ ထိုသူကႏိုင္၍ ကိုေဖတင္၏ Aိတ္ထမ
ဲ ွ ေငြ ၃၀၀
က်ပ္ခန္႔မွ် ႐ႈံးသြားခဲ့ေလၿပီ။
ကိုေဖတင္သည္ ေငြတိုက္မွ Aစိုးရေငြ ၅၀၀ က်ပ္ထုတ္လာခဲ့သည့္Aနက္ ၂၀၀
က်ပ္မွ်သာ က်န္ေလေတာ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖစ္ေစကာမူ ပိုကာႏွင့္ ျမင္းပြစ
ဲ ပ
ြ ္ဒိုင္ေလာက္သာ
ေလာင္းကစားဖူးသူ

ျဖစ္၍

Aစိုးရေငြျဖစ္ေနရကား
ေလ်ာ္စရာမရွိသျဖင့္

ေငြ

၃၀၀

က်ပ္႐ႈံးသည္ဆိုလွ်င္

ႏွေျမာ႐ုံသာမကဘဲ

မေတာ္တဆ

ႏွေျမာUီးမည္ျဖစ္ရာ

Aားလံုး႐ႈံးခဲ့လွ်င္

ယခုမွာ

မိမိ၌

စိုက္၍

ေထာင္တန္းက်ေခ်ေတာ့မည္ဟူ၍လည္း စU္းစားမိသည္ႏွင့္ ေဇာေခၽြးမ်ား

ျပန္လ်က္ရွိေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ေငြ ၃၀၀ က်ပ္A႐ႈံးခံ၍ ရပ္လိုက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ျပင္
ထိုလူက Aႏိုင္ႏွင့္ပိုင္း၍ ႐ုတ္တရက္ေတာ္ၿပီဟု ဆိုလိုက္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေလၿပီ။
ေနာက္တစ္လွည့္တြင္ ထိုလူက လက္သည္လုပ္၍ ကိုေဖတင္က ထိုးရမည္ျဖစ္၏။
ကိုေဖတင္

စU္းစားမိသည္က

Aနည္းငယ္မွ်ခ်င္း

ေလာင္းကစားေနလွ်င္

ပဲခူးသို႔

မီးရထား

ဆိုက္ေသာ္လည္း မိမိ၌ Aရင္းျပန္ေစ့ေAာင္ ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လက္၊
ႏွစ္လက္ႏွင့္ A႐ႈံးေက်ေAာင္ ပံုတိုက္ေတာ့မည္ဟု Aႀကံျပဳ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုေဖတင္သည္ ထိုသူက
ကုလားဖန္ထိုးေပးေသာ ဖဲကို Aံႀကိတ္ကာ ‘ခ်ဳိး’ ၿပီးေနာက္ လက္က်န္ရွိေသာ ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ကို
တစ္ခါတည္း

ပံု၍

ထိုးလိုက္၏။

ထိုသူသည္

Aံ့ၾသဟန္ႏွင့္

ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာ္လည္း

ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖဲမ်ားကို ေဝၿမဲတိုင္း ေဝေလ၏။
ကိုေဖတင္သည္

မိမိAတြက္

ဖဲသံုးခ်ပ္ကို

ေကာက္ယူလိုက္ရာတြင္

လက္မ်ား

ဆတ္ဆတ္တုန္လ်က္ ရွိေလၿပီ။ ဖဲသံုးခ်ပ္Aနက္ ႏွစ္ခ်ပ္ကို လွန္ၾကည့္လိုက္သည့္Aခါ ၁ ႏွင့္
ကုလားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ကိုးမီးသမားတို႔ထံုးစံAတိုင္း ၁ Aတက္တြင္
ကုလားလိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေလၿပီ။ ဖဲထုပ္တြင္ ကုလား ၁၂ ေကာင္ပါေသာေၾကာင့္
ဖဲေသေသာ Aလွည့္မ်ားတြင္ တတိယဖဲခ်ပ္ကို မၾကည့္ဝံ့ေAာင္ လိုက္လည္း လိုက္တတ္လွ၏။
သို႔ျဖစ္၍ ကိုေဖတင္သည္ တတိယဖဲကို ထိပ္ဘက္မွေထာင္ၾကည့္လ်က္ “ခြဟ
ဲ ့ဲ. .. ခြဟ့ဲ” ဟု
ဆုေတာင္းတသလ်က္ရွိ၏။ ဆုေတာင္းသည့္Aတိုင္းလည္း ‘ထိပ္ခြ’ လ်က္ရွိ၏။ ဤတြင္ နံေဘးမွ
လွည့္၍

ၾကည့္ရျပန္ေလ၏။

ဤAခါ၌ကား

“တန္းဟဲ့. ..

တန္းဟဲ့”

ဟု

တသျပန္ရာ

Aဓိပၸါယ္မွာ ‘ေဘးသံုးတန္း’သည္ကို ျမင္လိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဖဲသည္ ကိုေဖတင္လိုသည့္Aတိုင္း
‘ေဘးသံုးတန္း’ ၍ျပေလရာ ဤတြင္မူကား “ဆယ္တစ္ တက္၊ ေဘးသံုးတန္း” ျဖစ္ေနသျဖင့္
တတိယဖဲကို တတ္ႏိုင္သမွ် Aပြင့္မ်ားေAာင္ ႐ိုက္ထုတ္ဖို႔သာ လိုေပေတာ့သည္။ ကိုေဖတင္က“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ”
“ခင္ဗ်ာ့ဟာကိုသာၾကည့္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ခုႏွစ္ခၽြန္းထိုးျဖစ္ေနၿပီ”
ကိုေဖတင္သည္
ျဖစ္ေနသည္ကို

တတိယဖဲခ်ပ္ကို လက္ဖဝါးေပၚတြင္ ႐ိုက္တီးလိုက္ရာ ခုႏွစ္ပြင့္

ေတြ႕ရသျဖင့္

‘လာဘ္’

ျဖစ္ေနေတာ့၏။
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တျဖည္းျဖည္းကေလး ပြတ္ၾကည့္ကာ မႈတ္ေပးေနေလရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂ ဖဲ ျဖစ္၍ ၉
ျဖစ္သာြ းေလေတာ့သည္။
ကိုေဖတင္မူကား မ်က္ႏွာ၌ ႐ုတ္တရက္ ေသြးဆုတ္၍ ေဖြးခနဲျဖစ္သာြ းေလေတာ့၏။
ထိုလူသည္

ကိုေဖတင္ထိုးထားေသာ

ေငြ

၂၀၀

က်ပ္ကို

သိမ္းယူ၍

ကိုေဖတင္Aား

လက္သည္လုပ္ရန္ ဖဲထုပ္ကို တြန္းေပးလိုက္ရာ ကိုေဖတင္က နဖူးမွေခၽြးမ်ားကို လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္
သုတ္လ်က္“က်ဳပ္ေတာ့ ျပဳတ္ၿပီဗ်ဳိ႕၊ တစ္ျပားမွ မက်န္ေတာ့ဘူး”
“ေၾသာ္ ဟုတ္လား၊ ဒါျဖင့္ လက္က လက္ပတ္နာရီ ေပါင္ေလဗ်ာ”
ကိုေဖတင္မွာ ေသြးဆုတ္၍ မ်က္ႏွာျဖဴလ်က္ရွိရာမွ နီခနဲျဖစ္သာြ း၏။
“ႀကံဳေတာ့ ေရြးတာေပါ့ဗ်၊ ေငြ ၂၀၀ က်ပ္န႔ဲ Aေပါင္ခံပါတယ္”
“စိန္လိုက္ဗ်ာ”
ကိုေဖတင္သည္ ဖဲထုပ္ကိုယူ၍ ကုလားဖန္ထိုးၿပီးေနာက္ ထိုလူက ခ်ဳိးေပးလိုက္သျဖင့္
ေဝလိုက္ရာ ‘တြဲ’ကို ‘လာဘ္’ႏွင့္ စားသြားသျဖင့္ နာရီ ပါသြားေလေတာ့၏။ ထိုAခါ၌မူကား
ႏႈတ္ခမ္းမ်ား တုန္လ်က္ရွိေလၿပီ။
“ဒီျပင္ ဘာမ်ားရွိေသးလဲဗ်”
ကိုေဖတင္ကလည္း Uီးေခါင္းကိုသာ ယမ္းျပႏိုင္ေလေတာ့သည္။
“ခင္ဗ်ားဖဲက

ညံ့လည္း

မညံ့လွပါဘူး၊

ကၽြန္ေတာ့္ဖက
ဲ

ေကာင္းလြန္လန
ြ ္းလို႔

ခံလိုက္ရတာပဲ။ တြဲဆိုလွ်င္ လာဘ္၊ လာဘ္ဆိုလွ်င္ ၉၊ ဒါမ်ဳိးခ်ည္း ျဖစ္ေနတာပဲကိုးဗ်”
ကိုေဖတင္သည္ စကားမေျပာဘဲ ထိုလူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ရွိရာမွ“ဗ်ဳိ႕ ကိုယ့္လူ”
“ဘာလဲဗ်”
“က်ဳပ္ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ ျပန္ေပးပါလားဗ်ာ၊ ေနာက္ေတာ့ က်ဳပ္ ျပန္ဆပ္မွာေပါ့ဗ်၊
ဒီေငြက...”
“Aလို. .. ဘာတဲ့ဗ်ာ”
“ဒီေငြက က်ဳပ္ေငြ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ ဒီေငြ ပါမသြားရင္. ..”
“ေတာ္လွေပ့ဗ်ာ၊ ကေလးကစားတာ မွတ္ေနလို႔လား ခင္ဗ်ားက”
“မဟုတ္ပါဘူးဗ်၊ က်ဳပ္ေျပာပါရေစ”
“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားက

ႏိုင္ေတာ့ယူသာြ းမယ္၊

ကၽြန္ေတာ္က

ႏိုင္ေတာ့

ျပန္ေပးရမတဲ့။ ဟား... ဟား... ဟား... ဟား ဟုတ္ပါေပ့ကာြ ”
“ေဟ့လူ မေပးဘူးလား... ေပးမလား၊ လက္ေျမႇာက္လိုက္”
ကိုေဖတင္သည္

ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ ခ်ိန္ထားလ်က္

ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ကိုျပန္ေပးဖို႔

ေတာင္းရာတြင္ ထိုလူကိုသတ္ရန္ ႀကံရယ
ြ ္ခ်က္မရွိဘဲ ေျခာက္လွန္႔႐ုံမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္
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ထိုးထားေသာ

Aႏၲရာယ္မ်ားလွ၏။

ေသနတ္တို႔

Aထူးသျဖင့္

မည္သည္မွာ

ကစား၍

ေျပာင္းဝတြင္

႐ႈံးထားေသာေၾကာင့္

ရွိေနသူတို႔Aဖို႔

လက္တုန္ေနေသာ

လူတစ္ေယာက္က ကိုင္ထားသည့္Aခါ သာ၍ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလွေပသည္။
ထိုသူသည္ Aံ့ၾသေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ကိုေဖတင္ကို ၾကည့္ေနရာမွ ေရွ႕သို႔ တစ္ခ်ီတည္း
ခုန္ထိုးကာ လက္ကိုဖမ္းဖို႔
မရွိပါဘဲလ်က္

ႀကိဳးစား၏။ ကိုေဖတင္ကမူ

ေရွ႕သို႔ခုန္ထိုးလိုက္သည္ကို

Aဟုတ္တကယ္ပစ္ဖို႔ ႀကံရယ
ြ ္ခ်က္

ျမင္ရသည့္Aတြက္

ကေယာက္ကတမ္းႏွင့္

မ်က္စိမွိတ္ကာ ေမာင္းကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ေလေတာ့သည္။
က်ည္ဆန္သည္

ထိုလူ၏

နဖူး

Aလယ္တည့္တည့္တြင္

ဝင္သာြ းေလရကား

ေရွ႕သို႔ထိုးက်၍ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္မထိမီ Aသက္ထက
ြ ္သာြ းခဲ့ေလၿပီ။
ကိုေဖတင္မွာ သတ္ဖို႔ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မရွိဘဲ ျပဳမိျပဳရာ ျပဳခဲ့ျခင္းAားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္
ေသသြားသည္ မွန္ေသာ္လည္း Aေလာင္းႀကီးငုတ္တုတ္ႏွင့္ Aမိခံ၍ ဤAေၾကာင္းကို ဖြင့္ေျပာရန္
မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ထိုခဏ၌

စာပို႔ရထားသည္

ဘူတာ႐ံုတစ္႐ံုကို

ျဖတ္ေက်ာ္ခုတ္ႏွင္လ်က္ရွိရာ

ကိုေဖတင္သည္ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ ၆ နာရီခတ
ဲြ ိတိရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။
Aေလာင္း၏

လက္၌လည္း

လက္ပတ္နာရီတစ္လံုး

ပတ္ထားသည္ကို

ေတြ႔ရ၏။

ဤတြင္

ကိုေဖတင္မွာ Aႀကံတစ္ခုရ၍ Aေလာင္းမွ လက္ပတ္နာရီကို ၉ နာရီသို႔ေရြ႕ထားၿပီးလွ်င္ နာရီကို
ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ ထုလိုက္သျဖင့္ နာရီလည္းရပ္သာြ း၏ ။ ထို႔ေနာက္ ကိုေဖတင္သည္ Aေလာင္းကို
ႀကမ္းျပင္ေပၚမွသယ္ယူ၍

ျပတင္းေပါက္မွ

ပစ္ခ်ၿပီးလွ်င္

ႀကမ္းေပၚ၌

ေပက်ံလ်က္ရွိေသာ

ေသြးမ်ားကို သတင္းစာစကၠဴႏွင့္ သုတ္လိမ္း၍ ဖဲထုပ္ကို လြယ္Aိတ္ထဲသို႔ ျပန္ထည့္ေလ၏။
ကိုေဖတင္၏ စိတ္ကူးမွာ

၉

နာရီAခ်ိန္ခန္႔တြင္

ထိုေနရာသို႔

မီးရထားတစ္စင္း

ေရာက္လာမည္ျဖစ္ရာ ၎မီးရထားေပၚမွ လိမ့္က်ေသဆံုးျခင္းျဖစ္၍ ေသသူ၏ လက္ပတ္နာရီမွာ
ထိုAခ်ိန္၌ ခိုက္မိ၍ ခဏရပ္သာြ းျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု စံုေထာက္မ်ား ေတြးဆၾကေစရန္ ျဖစ္ေလသည္။
ပဲခူးဘူတာသို႔ မီးရထားဆိုက္ေသာAခါ ကိုေဖတင္သည္ ကပ်ာကယာ ဆင္းလာ၍
မိမိ၏

ဌာနသို႔သာြ းၿပီးလွ်င္

၉

နာရီAခ်ိန္တြင္

မိမိသည္

ဌာနထဲ၌

ရွိေနေၾကာင္းကို

ထင္ရွားေစျခင္းငွာ Aင္စပိတ္ေတာ္ Aစရွိေသာ Aထက္Aရာရွိမ်ားႏွင့္ စကားေျပာလ်က္ရွိ၏။
Aကယ္၍ Aေလာင္းကို လူမ်ားေတြ႔ၾကသျဖင့္ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္သည့္Aခါ ၉ နာရီ
ရထားေပၚမွ

လိမ့္က်ေသဆံုးျခင္းျဖစ္မည္ဟု

Aရာရွိမ်ားႏွင့္

ေတြးဆၾကမည္ျဖစ္ရာ

စကားေျပာလ်က္ရွိပါသည္ဟု

ေဖာ္ျပႏိုင္ခ့လ
ဲ ွ်င္

ထိုAခ်ိန္တြင္

မိမိသည္

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်

မိမိကို

မသကၤာစရာAေၾကာင္း မရွိဟူ၍ စိတ္ခ်လ်က္ရွိ၏။

*****
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္
ထြက္လာၾကေလ၏။

ကိုေဖတင္သည္

စီစU္ထားသည့္Aတိုင္း

စံုေထာက္ကိုAံုးေဖ

ဘတ္စ္ကားႀကီး

ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ားမည့္ေနရာသို႔
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စားဖြယ္ေသာက္ဖယ
ြ ္မ်ား ျပင္ဆင္လ်က္ရွိစU္ မိတ္ေဆြ ေလးငါးေယာက္တို႔သည္ ကိုေဖတင္Aား
ရန္ကုန္မွ ဝယ္ယူခ့ရ
ဲ န္ မွာလိုက္ေသာ ဖဲထုပ္ကိုထုတ္ေစ၍ ‘ဘင့္’
ကိုေဖတင္က

ဖဲထုပ္ကို

လြယ္Aိတ္မွ

ထုတ္ေပး၍

ကစားရန္ ဝိုင္းက်ေလ၏။

တစ္ေယာက္က

ကုလားဖန္ထိုးေနစU္

ကိုAံုးေဖက“ဒီဖထ
ဲ ုပ္ကိုျမင္ေတာ့

မေန႔ညတုန္းက

ဘုရားကေလး

ဘူတာ႐ံုနားမွာ

ေတြ႔တ့ဲ

Aေလာင္းကို သြားၿပီးသတိရတယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကားၿပီးၾကၿပီလား”
ကိုေဖတင္သည္ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစေAာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာ Aျခားလူမ်ားက“မၾကားေသးဘူးဗ် ၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ”
“မေန႔ညတုန္းက

၈

နာရီေလာက္

မီးရထားလမ္းနားမွာ

Aေလာင္းတစ္ေလာင္း

ေတြ႔တယ္ဆိုၿပီး က်ဳပ္ကို တယ္လီဖုန္းဆက္ေခၚလို႔ က်ဳပ္ သြားၾကည့္ရေသးတယ္၊ မ်က္ႏွာကေတာ့
ရစရာမရွိေAာင္ ေၾကမြေနလို႔ လူ႐ုပ္ေတာင္ မပီေတာ့ပါဘူး၊ ရထားလမ္းနံေဘးက ေက်ာက္တံုးႀကီး
တစ္တံုးနဲ႔

ေဆာင့္မိထားဟန္

တူတယ္၊

ၿပီးေတာ့

Aေလာင္းရဲ႕

လက္ေမာင္းထဲမွာ

ဘာေတြ႔ထားတယ္ ထင္သလဲ. .. ခင္ဗ်ားတို႔”
ထိုAေတာAတြင္း၌

စံုေထာက္ကိုAံုးေဖသည္

ကိုေဖတင္၏

ဖဲထုပ္ကိုယူ၍

ဖဲခ်ပ္မ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္ရာ ၅၁ ခ်ပ္သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္ႏွင့္ ဖဲခ်ပ္မ်ားကို တစ္ခ်ပ္စီ
စစ္ၾကည့္ေနေလ၏။
“ဘာေတြ႔ထားလို႔လဲဗ် ကိုAံုးေဖ”
“ေတြ႔တာေတာ့ Aဆန္းပဲဗ်၊ Aက်ႌလက္ေမာင္းထဲမွာ ညႇပ္တ့ဲ ကိရိယာေလးတစ္ခု
ပါတယ္၊ ကိုးမီး႐ိုက္ေတာ့ ဖဲေလးခ်ပ္န႔ဲ လိမ္႐ိုက္တ့လ
ဲ ူမ်ဳိး သံုးတဲ့ ကိရိယာေလးေပါ့။ ဖဲတစ္ခ်ပ္
Aပိုေဆာင္ထားၿပီး မလိုတ့ဖ
ဲ က
ဲ ို သူ႔ကိရိယာကေလးနဲ႔ ညႇပ္ထားလိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ့လူေတာ့
ဖမ္းလို႔ Aင္မတန္ ခက္တယ္ဗ်၊ က်ဳပ္ေတာ့ၾကား ၾကားဖူးတယ္၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ မ်က္ျမင္ဒိ႒
ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ေပဗ်ာ၊

Aလို. ..

ကိုေဖတင္၊

ခင္ဗ်ား

ဖဲထုပ္က

သံုးေပါက္ခၽြန္းတစ္ခ်ပ္

မပါလာဘဲကလားဗ်”
“ပါရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဝယ္ခ့တ
ဲ ာပဲ”
“ၿပီးေတာ့

ခင္ဗ်ားဖဲထုပ္က

နည္းနည္းပါးပါး

ကစားထားပါကလားဗ်၊

Aသစ္မွ

မဟုတ္ဘဲ”
“ဝယ္တုန္းကေတာ့ Aသစ္ပါဗ်ာ၊ ဝပ္ဆင္တိုက္က ဝယ္ခ့တ
ဲ ာပါ၊ မေန႔ညတုန္းက
ဖိုးဟန္တို႔လူစု ယူေဆာ့ၾကတယ္ ထင္ပါရဲ႕”
“ႏို႔. .. သံုးေပါက္ခၽြန္း တစ္ခ်ပ္ေကာဗ်”
ကိုေဖတင္လည္း

ဖဲထုပ္ကိုယူ၍

စစ္ၾကည့္ရာ

ညႇင္း

သံုးေပါက္ခၽြန္းတစ္ခ်ပ္

မပါေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရေလ၏။
“ညတုန္းက ေကာင္ကေလးေတြ ယူေဆာ့ၾကၿပီး...”
“ကိုင္း...

Aားေတာ့နာပါရဲ႕

သူငယ္ခ်င္း၊

မီးရထားလမ္းနံေဘးမွာ

ေတြ႔တ့ဲ

Aေလာင္းကို သတ္မႈန႔ဲ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ဖမ္းတယ္ဗ်ာ”
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မိတ္ေဆြမ်ားလည္း Aံ့Aားသင့္လ်က္ရွိၾကရာ ကိုAံုးေဖက“မAံ့ၾသၾကနဲ႔ မိတ္ေဆြတို႔၊ ခုနက က်ဳပ္ေျပာတဲ့ ညႇပ္ကေလးမွာ ေဟာဒီ ဖဲခ်ပ္မ်ဳိး
သံုးေပါက္ခၽြန္းတစ္ခ်ပ္
ဝပ္ဆင္တိုက္မွာမွ

ညႇပ္လ်က္

ေတြ႔ရတယ္ဗ်၊

ဝယ္လို႔ရေလေတာ့

ေတြ႔လိုက္ရကတည္းက

ကိုေဖတင္ကို

ဒီဖမ
ဲ ်ဳိးက

Aေလာင္းမွာ
ဒီဖထ
ဲ ုပ္မ်ဳိးဝယ္ခ့ဖ
ဲ ို႔

ေဈးထဲမွာ

ဒီဖလ
ဲ ို

မေရာင္းဘဲ

ဖဲခ်ပ္ကေလးတစ္ခ်ပ္

က်ဳပ္တို႔မွာလိုက္ၾကတာကို

က်ဳပ္

သတိရမိေသးတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ဖထ
ဲ ုပ္ထက
ဲ လို႔ေတာ့ ဘယ္မွာေတြးမိပါမလဲ၊ Aခုေတာ့
သူဖ
႔ ထ
ဲ ုပ္ထမ
ဲ ွာ သံုးေပါက္ခၽြန္းတစ္ခ်ပ္ လိုေနတာ ေတြ႔ရေတာ့မွ. ..”
“ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါရေစဗ်ာ...”
“က်ဳပ္ကို

မေျပာနဲ႔ေတာ့

မိတ္ေဆြ၊

႐ံုးက်ေတာ့မွ

ခင္ဗ်ားAျဖစ္ကို

ခင္ဗ်ား

တရားသူႀကီးကို ရွင္းလင္းၿပီးေျပာေပေတာ့ဗ်ာ”

၁၉၅၀]]
[တိုင္းရင္းေမ ၊ ၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၅၀

*****
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သန္းေခါင္ဗိုလ္
ကၽြန္ပ္သည္

ဂ်ပန္လက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး

ဝက္လက္နယ္

မန္က်ည္းတံုရာြ ၌

ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ာတြင္ ပင္စင္Aၿငိမ္းစား ပုလိပ္Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးဘထြန္းႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
Uီးဘထြန္းသည္

ကၽြန္ပ္၏

Aမႈစံုေထာက္ျခင္းႏွင့္

စံုေထာက္ဝတၳဳမ်ားကို

ပတ္သက္၍

တစ္ေယာက္ႏွင့္

တစ္ေယာက္

ကၽြန္ပ္ကလည္း

Uီးဘထြန္း

ငယ္စU္ကတည္းက

Aေထာက္Aပံ့မ်ားစြာ

ရင္းႏွီးေသာ

ရရွိေၾကာင္း

AေျခAေနသို႔

ငယ္ရယ
ြ ္စU္Aခါက

ဖတ္႐ႈလာခဲ့သျဖင့္
ဝန္ခံေျပာဆိုရာမွ

ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ၾကရာတြင္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ပ
ဲ ံုမ်ားကို ေမးျမန္းေလ့ရွိေလ၏။
Uီးဘထြန္းေျပာျပသည့္ Aမႈေပါင္းမ်ားစြာတို႔Aနက္ ေAာက္ပါ သန္းေခါင္ဗိုလ္Aမည္ရွိ
လူဆိုးတစ္ေယာက္၏ Aျဖစ္Aပ်က္မွာ Uီးဘထြန္း၏ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ စU္းစားဉာဏ္ရွိသည့္
Aေၾကာင္းကို

ေကာင္းစြာ

ထင္ရွားေစသည္ျဖစ္၍

၎Aျဖစ္Aပ်က္ကို

ထုတ္ေဖာ္ေရးသား

ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
ယင္းသို႔ေဖာ္ျပရာ၌ ကၽြန္ပ္ကိုယ္တိုင္ ေရးသားသကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပျခင္းထက္ Uီးဘထြန္း
ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည့္ Aျခင္းAရာမ်ားကို Uီးဘထြန္းကိုယ္တိုင္ ေရးသားသည့္Aေနျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းက
သာလြန္ေလးနက္သည္

ျဖစ္၍

ကၽြန္ပ္၏စကားAစား

Uီးဘထြန္း၏စကားႏွင့္

၎ကိုယ္တိုင္

ေရးသားဟန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။

*****
လြန္ခ့ေ
ဲ သာ
ဌာနAုပ္Aျဖစ္ႏွင့္

ႏွစ္ေပါင္း

ႏွစ္ဆယ့္ခန္႔Aခါက

Aမႈထမ္းလ်က္ရွိစU္

ကၽြန္ပ္သည္

ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္း

သန္းေခါင္ဗိုလ္Aမည္ရွိ လူဆိုးႀကီးတစ္ေယာက္သည္

ေရႊဘိုေတာင္ဘက္ ဝက္လက္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေသာင္းက်န္းထႂကြလ်က္ရွိေလ၏။ ထိုသူ၏
ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားစြာ

ပါရွိသည္ဟု

မၾကားရဘဲ

ပိုက္ဆံရွိသည္ဟု

နာမည္ႀကီးေသာ

လူရည္တတ္မ်ား၏ Aိမ္သို႔ တစ္ကိုယ္တည္း ဝင္ေရာက္၏။ Aယံုသြင္းကာ တည္းခိုေနထိုင္ၿပီးမွ
Aလိုရွိေသာေငြကို

ေတာင္းယူ

ထြက္သာြ းေလ့ရွိသည္ဟု

သတင္းေျပးလ်က္

ရွိ၏။

သန္းေခါင္ဗိုလ္ဟူ၍ မွည့္ေခၚရျခင္းမွာ Aနက္တြင္ Aလြန္ရွားပါးေသာAေမြးျဖစ္သည့္ ပိတုန္းေခၚ
Aနက္ေရာင္ျမင္းကို

စီးလ်က္

မ်ားေသာAားျဖင့္

Aက်ႌနက္ႏွင့္

ရွမ္းေဘာင္းဘီနက္တို႔ကို

ဝတ္တတ္သည့္ျပင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္မ်ားတြင္မွ ဤရြာထိုရာြ သို႔ ကူးသြားသည္မ်ားကို ျမင္ရတတ္သည့္
Aတြက္ေၾကာင့္

နယ္သူ

နယ္သားတို႔က

ထိုသူAား

၎Aမည္ျဖင့္

မွည့္ေခၚထားၾကျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။
သန္းေခါင္ဗိုလ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဝက္လက္ဘူတာ မုဆိုးခ်ဳံဘူတာတို႔မွ မီးရထား
႐ံုပိုင္မ်ားကို
ဟူ၍လည္း

၎၏ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ႏွင့္ ရင္ဝသို႔ေတ့ကာ ေငြမ်ား ေတာင္းယူဖူးသည္
ၾကားသိရသည္။

ညရထားဆိုက္ခါနီးတြင္

တစ္ညသ၌

သန္းေခါင္ဗိုလ္သည္

လက္မွတ္ခံသည့္Aေနျဖင့္

ဘူတာ႐ံုထဲသို႔

ဝက္လက္ဘူတာသို႔
ဝင္၍

ည႐ံုပိုင္ႏွင့္

စကားေျပာေနသည္ဟု လူAမ်ားက ထင္ၾကရေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ သန္းေခါင္ဗိုလ္က မိမိ၏
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႐ံုပိုင္တစ္ေယာက္တည္း

ျမင္ႏိုင္ေAာင္

ပူးကပ္ကာ

ခ်ိန္ထားၿပီးမွ

လက္မွတ္

ေရာင္းေသာ ခံုေပၚ၌ရွိေသာ ေငြမ်ားကို က်ဳံးယူသာြ းဖူးသည္ ဟူ၍လည္း ၾကားလိုက္ရ၏။ ည႐ံုပိုင္က
Aျဖစ္Aပ်က္ကို

Aျခားသူမ်ားAား

ေျပာျပေသာAခ်ိန္တြင္

သန္းေခါင္ဗိုလ္သည္

Aျခား

ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မီးရထားေပၚသို႔ တက္သာြ းႏွင့္ၿပီဟူ၍လည္း ၾကားလိုက္ရဖူး၏။
ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားသည္ကား Aေတာ္ နာမည္ႀကီးလာေသာ သန္းေခါင္ဗိုလ္ဘက္သို႔
လိုက္ရန္

ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း

နက္ျဖန္တြင္

ခင္Uီး၊

ထိုသူသည္

သန္ဘက္ခါတြင္

ဝက္လက္တစ္ဝိုက္တြင္

ေပါက္ကန္သို႔

တစ္ေန႔ၾကားလိုက္၍

ေရာက္ေနျပန္သည္

ဆိုေသာေၾကာင့္

ေျခရာေကာက္ရန္ Aခက္Aခဲေတြ႔လ်က္ ရွိၾကေလ၏။
ထိုေခတ္Aခါက

သာစည္နယ္

မဲေတာရြာတြင္

စံဖဲ၏

နာမည္ႀကီးမႈေၾကာင့္

ျမန္မာသတင္းစာမ်ားသည္ စံဖဲAေၾကာင္းကို Aဟုတ္ႀကီးလုပ္ကာ ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကသည့္
Aတြက္ေၾကာင့္

သန္းေခါင္ဗိုလ္Aေၾကာင္းကို

သတိမရႏိုင္ၾကေသာ္လည္း

စင္စစ္မွာ

သာစည္တစ္ဝိုက္တြင္ စံဖဲ ဆိုးသြမ္းသေလာက္ ေရႊဘိုနယ္တစ္ဝိုက္တြင္လည္း သန္းေခါင္ဗိုလ္
နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိခ့၏
ဲ ။ ေက်ာ္ၾကားမႈဆိုသည္မွာ Aေကာင္းAတြက္ျဖစ္ေစ၊ AဆိုးAတြက္ျဖစ္ေစ
ဇာတာAလိုက္ ျဖစ္လာဟန္တူေပရာ Aခ်ဳိ႕မွာ ဘာမဟုတ္ဘန
ဲ ႔ဲ နာမည္ႀကီးတတ္၍ Aခ်ဳိ႕မွာ
Aေကာင္းဘက္၌ လည္းေကာင္း၊ Aဆိုးဘက္၌ လည္းေကာင္း ထူးထူးကဲကဲ ရွိေသာ္လည္း
နာမည္မေက်ာ္ၾကားဘဲ ရွိတတ္ျခင္းမ်ားကို သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူတိုင္း ႀကံဳဖူးၾကေပလိမ့္မည္။
သန္းေခါင္ဗိုလ္မွာ Aသားမည္းမည္း Aရပ္ျမင့္ျမင့္ ခြန္Aားဗလ ေကာင္းသည္ဟူေသာ
Aခ်က္မ်ားမွတစ္ပါး

ထိုသူ၏မ်က္ႏွာကို

ေသခ်ာစြာ

ျမင္ရဖူးသူတို႔

Aလြန္နည္းပါးလွေပ၏။

Aိမ္၌တည္းခို၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရေသာ ေဒသမ်ားကမူကား မည္သို႔ေသာ Aေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ၊
ျဖဴသည္မည္းသည္ ဟူ၍ပင္ မေျပာလိုၾကဘဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရသည့္ Aျဖစ္ကိုပင္ ထိမ္ခ်န္
ထားလိုၾကေပသည္။
ကၽြန္ပ္မွာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ ဌာနAုပ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စံုေထာက္ကိုစံရွား၏ ဝတၳဳမ်ားကို
ဖတ္ရဖူးသည့္Aတြက္

Aမႈစံုေထာက္ျခင္းကို

Aလြန္ဝါသနာပါသည္ႏွင့္

ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီးAား

သန္းေခါင္ဗိုလ္Aမႈကို စံုေထာက္ရန္ မိမိAားေစလႊတ္ဖို႔ Aႀကံေပးရာတြင္ ဝန္ႀကီးသည္ ကၽြန္ပ္၏
စံုေထာက္ဉာဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Aေတာ္Aတန္ သေဘာက်သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္၏
Aႀကံေပးခ်က္ကို လက္ခံ၍ Aထူးစံုေထာက္Aျဖစ္ႏွင့္ ကၽြန္ပ္Aား ခန္႔ထားေစလႊတ္ေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌

ကၽန
ြ ္ပ္သည္

တပည့္တစ္ေယာက္ႏွင့္

Aတူ

သန္းေခါင္ဗိုလ္

က်က္စားတတ္သည္ဆိုေသာ ဝက္လက္နယ္သို႔ ေရာက္သာြ း၍ ၎ဌာန၌ တည္းခိုလ်က္ရွိစU္
ဌာနတစ္ခုလံုးသည္ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ကေရာက္လာသည့္ Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးေက်ာ္ဇံ၏
Aေၾကာင္းကို

ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလ်က္

တစ္ခုလံုးတြင္

လူဆိုးဖမ္း

ရွိၾကေလ၏။

ေကာင္းလွေသာ

Uီးေက်ာ္ဇံမွာ

ေAာက္နယ္ပုလိပ္Aဖြ႔ဲ

ပုလိပ္Aရာရွိတစ္ေယာက္

ဟူ၍

နာမည္

ရလာခဲ့သည့္Aေလ်ာက္ ဤနယ္တြင္ နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိေသာ သန္းေခါင္ဗိုလ္ ဆိုသူကို မရမေန
ဖမ္းဆီးမည္ဟု ႀကံဳးဝါးလ်က္ ရွိသည္ဟူ၍ ၾကားသိရ၏။
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ကၽြန္ပ္မွာလည္း

၎လူဆိုးကိုပင္

ဖမ္းဆီးရန္

Aထူးဝတၱရားႏွင့္

လာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးေက်ာ္ဇံ မဖမ္းဆီးမီ ကၽြန္ပ္က UီးေAာင္
ဖမ္းဆီးႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္း၍ မေနမနား ႀကိဳးစားဖို႔လည္း Aားခဲလ်က္ရွိ၏။ သတင္းတစ္ခု
ၾကားရသည္မွာလည္း Uီးေက်ာ္ဇံသည္ သန္းေခါင္ဗိုလ္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
ခဲ့ရဖူးေသာ္လည္း

သန္းေခါင္ဗိုလ္က

လူေရးသာ၍

Uီးေက်ာ္ဇံ

Aေရးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည့္Aတြက္

သာ၍ပင္ ေဒါေဖာင္းၿပီးလွ်င္ “ဒီAေကာင္ကို Aေသရရ, Aရွင္ရရ ငါမိေAာင္ ဖမ္းမယ္” ဟု
ႀကံဳးဝါးလ်က္ ရွိသည္ဆို၏။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ Aေရးနိမ့္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္Aတြက္ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ
Aထက္Aရာရွိႀကီးမ်ား၏ ပ်က္ရယ္ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းခံရ၍“ေမာင္ေက်ာ္ဇံက သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို မဖမ္းဘဲ သန္းေခါင္ဗိုလ္က ေမာင္ေက်ာ္ဇံကို
ဖမ္းသြားပါလိမ့္Uီးမယ္” ဟု ခနဲ႔တ့တ
ဲ ့ဲ ေျပာၾကေသးသည္ဆို၏။ ထိုAတြက္ေၾကာင့္ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ
သန္းေခါင္ဗိုလ္Aေပၚ၌ သာ၍ပင္ Aက်ိတ္Aခဲ မေက်ႏိုင္ေAာင္ ရွိေနရသည္ဆို၏။
Uီးေက်ာ္ဇံက

သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို

ဖမ္းဆီးရန္

Aနည္းနည္း

ႀကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ားႏွင့္

လက္မတင္ကေလးမွ် လြတ္သာြ းခဲ့သည့္ Aေၾကာင္းမ်ားကို ဌာနတစ္ခုလံုး ေျပာဆိုလ်က္ရွိၾက၏။
မည္သည့္ေနရာ၌ သန္းေခါင္ဗိုလ္ေရာက္ေနသည္ဟု ၾကားရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Uီးေက်ာ္ဇံသည္
ခ်က္ခ်င္းေရာက္ေAာင္ လိုက္သာြ းေသာ္လည္း သန္းေခါင္ဗိုလ္၏ မ်က္ႏွာ ျဖဴသည္မည္းသည္ကို
Uီးေက်ာ္ဇံ မျမင္ခ့ရ
ဲ ဟုဆို၏။
တစ္ေန႔သ၌
Uီးေက်ာ္ဇံသည္

သန္းေခါင္ဗိုလ္သည္

ညတြင္းခ်င္း

ေခါေတာရြာ၌

ျမင္းေလးစီးႏွင့္

လိုက္သာြ းရာ

ရွိသည္ဟု

သတင္းရသျဖင့္

၎တို႔ေရာက္သာြ းေသာAခါ၌

ကံမေကာင္းေသာ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို AစAနမွ် မေတြ႕ရေခ်။
Aခါတစ္ပါး၌လည္း

Uီးေက်ာ္ဇံသည္

ေနာက္ပါတပည့္

တစ္ေယာက္ႏွင့္

နယ္လွည့္လာရာ Aေဝး၌ ျမင္းတစ္စီးႏွင့္ Aဝတ္နက္မ်ား ဝတ္ထားေသာ လူတစ္ေယာက္ကို
ျမင္သျဖင့္ Aတင္းလိုက္ၾကေသာ္လည္း Uီးေက်ာ္ဇံတို႔၏ ျမင္းမ်ားသည္ သန္းေခါင္ဗိုလ္၏ ‘ပိတုန္း’
ကို မီေAာင္ မလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ မ်က္ေျချပတ္ကာ ျပန္လွည့္ခ့ရ
ဲ ဖူးေလသည္။ သတင္းတစ္ခုမွာလည္း
သန္းေခါင္ဗိုလ္၌

ဤရြာ

ထိုရာြ တို႔တြင္

လွ်ိဳ႕ဝွက္စာြ

ဝွက္ထားေသာ

မိတ္ေဆြမ်ား

ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာတံခါးကိုပိတ္၍ ရွာေဖြပါေသာ္လည္း မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ေယာက္၏
ေနAိမ္တြင္

ပုန္းေAာင္းေနသျဖင့္

ေရးသားလ်က္ရွိေသာ

ေတြ႔ေAာင္

Aခ်ိန္Aခါ၌မူ

မရွာႏိုင္ဟု

ေရႊဘိုဝန္ႀကီးသည္

ေျပာၾကေလသည္။

သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို

ကၽြန္ပ္

Aေသျဖစ္ေစ

Aရွင္ျဖစ္ေစ မိေAာင္ ဖမ္းႏိုင္ေသာသူAား ဆုေငြ (၁၀၀၀) ထုတ္ေပးမည္ဟု ေၾကျငာထားခဲ့၏။
ကၽြန္ပ္ႏွင့္

Uီးေက်ာ္ဇံတို႔Aဖို႔မွာမူ

သက္စန
ြ ္႔ႀကိဳးပမ္း

ဆုေငြထက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကျခင္း

နာမည္ေကာင္းကို

ျဖစ္ေလသည္။

Aလိုရွိၾကေသာေၾကာင့္

သန္းေခါင္ဗိုလ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

သတင္းတစ္ခုမွာ ထုိသူသည္ မရွိႏမ
ြ ္းပါးေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း မရွိ။
တစ္Uီးတစ္ေယာက္ကိုမွ်လည္း
Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးသူ

သတ္ျဖတ္ဖူးသည္

တစ္ေယာက္

ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါမူ

မရွိေခ်။

သို႔ရာတြင္

မွတ္ေလာက္ေAာင္

၎Aား

တံု႔ျပန္တတ္သည္ဟု

နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ႏြမ္းပါးေသာသူမ်ားAား ေငြ ငါးက်ပ္ တစ္ဆယ္ စသည္ျဖင့္
ေပးကမ္းသြားဖူးသည္ဆိုရာ

၎Aား

ျမင္ဖူးသူတို႔၏
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ႀကီးမားလွသည္ဆို၏။ Uီးေက်ာ္ဇံ

ဖလားရဖူး၍

သန္းေခါင္ဗိုလ္ဆိုသူႏွင့္
ေျပာဆိုလ်က္ရွိ၏။

ျမင္းစီးေကာင္း၊

ကိုယ္တိုင္မွာလည္း

လက္ေဝွ႔ေကာင္းတစ္ေယာက္

လက္ခ်ည္းသက္သက္

ရင္ဆိုင္

သန္းေခါင္ဗိုလ္လုပ္တတ္ေသာ

ပုလိပ္ဘက္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေတြ႔စမ္းခ်င္လွသည္ဟု

Aက်င့္တစ္ခုမွာ

ႀကံဳးဝါး

မိမိလုယူေသာလူသည္

Aသာတၾကည္မေပးဘဲ Aေၾကာက္Aကန္ခုခံလွ်င္ ထိုသူကို သစ္ပင္တစ္ပင္တြင္ ခ်ည္တုပ္ကာ
ပစ္ထားခဲ့၍ Aျခားသူမ်ား မေတြ႔မခ်င္း ပင္ပန္းေAာင္ ညႇင္းထားတတ္သည္ဟု ေျပာၾက၏။
ဝက္လက္သို႔
ေရႊဘိုၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ

ကၽြန္ပ္

ေရာက္သာြ းၿပီးသည္ေနာက္

ခ်စ္တီးတိုက္တစ္တိုက္မွ

မ်ားမၾကာမီAတြင္း

AႀကီးAကဲျဖစ္ေသာ

ခ်စ္တီးႀကီးကို

Aခန္းထဲတြင္ သတိမရေAာင္ လုပ္ထားၿပီးေနာက္ ေငြ (၈၀၀၀) ခိုးယူသာြ းၾကသည္ ဟူေသာ
သတင္းၾကားရျပန္၏။ ခ်စ္တီးႀကီးမွာ နားရြက္ေနာက္တြင္ ဒဏ္ရာတစ္ခုရ၍ သတိရေသာAခါ၌
စံုစမ္းေမးျမန္းပါေသာ္လည္း မည္သူက မည္က့သ
ဲ ို႔ ျပဳလုပ္သာြ းသည္ဟူ၍

ေျပာမျပႏိုင္ေAာင္

ရွိေလေတာ့၏။ သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႀကီး၌ ဤကဲ့သို႔ ႀကံဝံ့ေသာသူမွာ Aျခားမဟုတ္။
သန္းေခါင္ဗိုလ္ပင္ျဖစ္ရမည္ဟု

လူတိုင္းက

ေတြးေတာၾက၏။

ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ

Aခ်က္မွာ ထိုေန႔ ထိုရက္တြင္ Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးေက်ာ္ဇံသည္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ေတြ႔ရန္ ေရႊဘိုသို႔
သြားေရာက္ခ့႐
ဲ ံုမက ခ်စ္တီးတိုက္သို႔ပင္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ေရာက္ခ့ေ
ဲ သးသည္ဆို၏။ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ
သန္းေခါင္ဗိုလ္ကို မိေAာင္ဖမ္းမည္ဟု ႀကံဳးဝါးေနသူျဖစ္ပါလ်က္ ေရႊဘို၌ မိမိရွိေနခိုက္ မိမိ၏
မ်က္စိေAာက္၌ဆိုသလို တိုက္ခိုက္သာြ းျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နဖူးကို လက္ဝါးႏွင့္ Aႀကိမ္ႀကိမ္
႐ိုက္ကာ ညည္းတြားလ်က္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ပ္တို႔ ၾကားသိရေလသည္။
ထိုက့သ
ဲ ို႔ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသည္ေနာက္ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ ကၽြန္ပ္ႏွင့္ ေတြ႔ရသည့္Aခါတိုင္း
မိမိAား နာမည္ဖ်က္ေသာ လူဆိုးဆို၍ ၎Aားဖမ္းမိလွ်င္ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံု ျပဳလုပ္မည္ဟူ၍
ႀကံဳးဝါးေျပာဆိုသည္မ်ားကို ကၽြန္ပ္ ၾကားရဖူးေလသည္။
တစ္ေန႔သ၌

Uီးေက်ာ္ဇံႏွင့္

၎၏

Aပါးေတာ္ၿမဲ

စာသင္ဘိုးၿမဲတို႔သည္

မန္က်ည္းတံုရာြ တြင္ သန္းေခါင္ဗိုလ္ ေရာက္ေနသည္ဟု ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္သား
လိုက္သာြ းၾကရာ

၎ရြာမွ

Aေနာက္သို႔သာြ းေသာ

ေပလမ္းေပၚတြင္

သန္းေခါင္ဗိုလ္၏

ျမင္းခြာရာမ်ား ေတြ႔လိုက္ရသည္ဆို၍ လွေတာရြာတိုင္ေAာင္ ေျခရာခံ၍ လိုက္သာြ းၾက၏။
လွေတာရြာကို
ျမင္းပိန္ကေလးတစ္စီးကို

ေက်ာ္လန
ြ ္၍
စီးလ်က္

ကားလမ္းဆံုႀကီးကို

Aက်ႌနက္ႏွင့္

ေရာက္ၾကေသာAခါတြင္

လူတစ္ေယာက္ကို

ေတြ႔ၾကသျဖင့္

ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေသာ္လည္း ထိုသူမွာ ေလးစိတ္ကဲြေAာင္ စကားမေျပာတတ္ဘဲ ဝူးဝူးဝါးဝါးႏွင့္
လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လႊတ္ပစ္ခ့ၾဲ ကရေလ၏။
ထို႔ေနာက္တြင္မူကား Uီးေက်ာ္ဇံသည္ ရွက္လွသည္ဆို၍ ရာထူးမွ ႏုတ္ထက
ြ ္မည္ဟု
တကဲကဲ

ျပင္လ်က္ရွိရာ

ဝန္ႀကီးကတားသျဖင့္

ေနရျပန္ပါေသာ္လည္း

ဘယ္Aခါမွ်

စိတ္ၾကည္ရႊင္သည့္ လကၡဏာမရွိဘဲ ထိုAမႈAေၾကာင္းကိုသာ Aႀကံထုတ္ေနသည့္လကၡဏာႏွင့္
မိွန္ကုတ္ကုတ္ရွိေနေလ၏။
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တစ္ေန႔သ၌

ကၽြန္ပ္သည္

Uီးေက်ာ္ဇံႏွင့္ေတြ၍
႔

ကၽြန္ပ္က

“ရာထူးႏုတ္ထက
ြ ္ၿပီး

Aစ္ကိုႀကီးက ဘာလုပ္မွာလဲ” ဟု ေမးရာ Uီးေက်ာ္ဇံက “က်ဳပ္က ႏုတ္ထက
ြ ္ေပမယ့္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနမွာ
မဟုတ္ဘူး ညီေမာင္၊ ဒီAေကာင္ကို မမိမခ်င္း ကိုယ့္စရိတ္န႔က
ဲ ိုယ္ လိုက္ဖမ္းေနမွာပဲ” ဟု
ျပန္ေျပာေလ၏။
ကၽြန္ပ္သည္ Uီးေက်ာ္ဇံ၏ Aႀကံထုတ္သည့္နည္းတူ သန္းေခါင္ဗိုလ္Aား ဖမ္းဆီးရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို စU္းစားစိတ္ကူးခဲ့ရာ Aႀကံတစ္ခုရသည္ႏွင့္ ကၽြန္ပ္၏ AႀကံAတိုင္း ထင္သလို
ေဆာင္ရက
ြ ္ခြင့္ရရန္
သန္းေခါင္ဗိုလ္

ဝန္ႀကီးထံ

Aမိန္႔ေတာင္းယူေလ၏။

ဖမ္းဆီးသြားေလေAာင္

စြန္႔စား၍

ကၽြန္ပ္၏
ထိုက့သ
ဲ ို႔

Aႀကံမွာ

ကၽြန္ပ္Aား

Aဖမ္းခံရျခင္းAားျဖင့္

သန္းေခါင္ဗိုလ္၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လူပံုပန္းကို ျမင္ဖူးေစရန္ ျဖစ္ေလသည္။
တစ္ခါက Uီးေက်ာ္ဇံသည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးထံသာြ းေနဆဲတြင္ ဖြတ္လႈိင္းရြာတြင္
ႏြားခိုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပာြ းသည္ဟု ၾကားရသျဖင့္ Uီးေက်ာ္ဇံသည္ ေရႊဘိုမွ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္
ႏြားသူခိုးကို ေျခရာေကာက္ေလရာ မၾကာမီAတြင္း ဖမ္းဆီးရမိေလ၏ ။ Uီးေက်ာ္ဇံႏွင့္ဘိုးၿမဲတို႔သည္
ႏြားသူခိုးကို

ဝက္လက္ဌာနသို႔

ေခၚလာခဲ့၍

Aခ်ဳပ္ခန္းတြင္

Aပ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္

ဆရာတပည့္

ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေဈးAနီး၌ရွိေသာ A႐ႈပ္၏ Aေၾကာ္ဆိုင္သို႔ သြားၾကေလ၏။ Uီးေက်ာ္ဇံ၏
ဝါသနာတစ္ခုမွာ ေကာင္းေကာင္းေသာက္ ေကာင္းေကာင္းစား၍ လွလွဝတ္ခ်င္တတ္သည္ျဖစ္ရာ
ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

A႐ႈပ္၏

ဆိုင္ထတ
ဲ ြင္

ေဂ်ာ္နီဝါးကား

ဝီစကီတစ္လံုးႏွင့္

Aစိမ္းေၾကာ္ ေတာက္ေတာက္ေၾကာ္မ်ားကို မွာယူလ်က္ရွိၾကေလ၏။ ထိုAခိုက္၌ ကစားဝိုင္းမွ
ႏိုင္လာသျဖင့္ ေဖာေဖာသီသီသံုးစြဲရန္ AႀကံAစည္ႏွင့္ဝင္လာေသာ ေတာသားတစ္ေယာက္သည္
ဆိုင္တြင္းသို႔ ဝင္လာ၍ Uီးေက်ာ္ဇံ ဆရာတပည့္တို႔Aား ဝီစကီႏွင့္စားစရာမ်ားAတြက္ မိမိက
ဝတ္ျပဳပါရေစဆို၍
ထံုးစံAတိုင္း

Aတင္းေကၽြးေမြးေလရာ

Aေခ်ာင္ရလွ်င္

Aဝႀကိတ္Aံ့ဟု

Uီးေက်ာ္ဇံလည္း

Aေကာင္းႀကိဳက္သူတို႔၏

ေတာသား၏

ဝတ္ျပဳျခင္းကို

လက္ခံ

စားေသာက္ၾကေလ၏။ ေတာသားသည္ Aရက္မူးလာသည္ျဖစ္၍ လူပါးဝလာသည့္လကၡဏာႏွင့္“ဆရာ

ဘယ္လိုစမ
ြ ္းေပမယ့္

သန္းေခါင္ဗိုလ္ကိုေတာ့

မိမယ္မထင္ပါဘူးဆရာ၊

တကယ္လို႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေတာင္ သူ႔ကို ဆရာ မႏိုင္ေပဘူးထင္တယ္၊ သူကလည္း ဆရာ့လိုပဲ
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ ဆရာ့လိုပဲ ဗလေကာင္းၿပီး၊ ဆရာ့လိုပဲ လက္ေဝွ႔သတ္တာပဲ” ဟု
Aေရာတဝင္ေျပာလိုက္ရာတြင္ Uီးေက်ာ္ဇံက“မင့္ကို ဘယ္သူေျပာသလဲ” ဟု ေမးလိုက္၏။
ထိုAခါ ေတာသားက “လူတိုင္း ေျပာေနၾကတာပဲဆရာ” ဟု ေျပာလိုက္ရာတြင္
Uီးေက်ာ္ဇံက “တယ္လူပါးဝတဲ့ ေတာသားပါလား၊ ငါတို႔Aလုပ္Aေၾကာင္း မင္း ဘာနားလည္လို႔လဲ”
ဟု ေငါက္ငမ္းကာ ေျပာလိုက္ေလ၏။
၎ေနာက္

ေတာသားက လက္မေလွ်ာ့ေသးဘဲ- “သန္းေခါင္ဗိုလ္ကိုမိရင္

ဆရာ

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ” ဟု ေမးျမန္းရာ... Uီးေက်ာ္ဇံက- “ငါလုပ္မွာ မင္းသိခ်င္သလား။ ဒီေကာင္ကို
သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ ကပ္ခ်ည္ၿပီး ဒိျပင္လူေတြကို သူလုပ္သလို ငါက ျပန္လုပ္မယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့
တစ္ေနရာက

ငါကေစာင့္ၾကည့္ၿပီး

လမ္းသြားတစ္ေယာက္က

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

သူ႔ကိုေျဖေပးေတာ့မွ

ငါက

69

mmcybermedia.
ထြက္လာၿပီး

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

သူ႔ကိုထပ္ဖမ္း

လက္ထိပ္ခတ္

ျမင္းဝမ္းပတ္မွာ

ခ်ည္ၿပီးေတာ့မွ

ငါက

ျမင္းစီးၿပီးေခၚခဲ့မယ္” ဟု ေျပာရာ ေတာသားက“ဆရာ တကယ္လုပ္ဝံ့ပါ့မလား” ဟု ေမးျမန္းျပန္သျဖင့္ Uီးေက်ာ္ဇံက...
“ဟိတ္ ေက်ာ္ဇံတ့က
ဲ ြ၊ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တကယ္လုပ္တ့ေ
ဲ ကာင္ နားလည္လား” ဟု
ျပန္ေျပာလိုက္ေလ၏။
ယင္းသို႔ရွိစU္ လွေတာရြာမွ စက္ပိုင္UီးဘေAးသည္ Aေၾကာ္ဆိုင္ထဲသို႔ ဝင္လာ၍
Uီးေက်ာ္ဇံAား ထိုေန႔ညေနတြင္ မိမိသမီး မဂၤလာေဆာင္သို႔ ဖိတ္ၾကားေလရာ Uီးေက်ာ္ဇံက
Aခ်ိန္နီးမွ

ကပ္၍ဖိတ္ျခင္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မလိုက္လိုဟု

ေျပာေလ၏။

သို႔ရာတြင္

စက္ပိုင္UီးဘေAးက Uီးေက်ာ္ဇံကို Aေစာႀကီးကတည္းက ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ေရႊဘိုသို႔
သြားေနသည္ဆို၍

မဖိတ္ခ့ရ
ဲ ေၾကာင္းႏွင့္

Aေၾကာင္းျပ

ေျပာဆိုရာတြင္

Uီးေက်ာ္ဇံသည္

စိတ္ေက်နပ္ဟန္ လကၡဏာႏွင့္ လာခဲ့ပါမည္ဟု ဝန္ခံလိုက္ေလ၏။
UီးဘေAး

ထြက္သာြ းၿပီးေနာက္

Uီးေက်ာ္ဇံသည္

ဌာနသို႔

တစ္ဖန္သာြ း၍

တပည့္ေက်ာ္ဘိုးၿမဲAား ပင္းစင္းရြာ ေက်ာ္လန
ြ ္ေAာင္ မိမိAား လိုက္ပို႔ရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ
ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ျမင္းတစ္စီးစီႏွင့္ ထြက္သာြ းၾကေလ၏။
သြားခါနီး၌ Uီးေက်ာ္ဇံက ဌာနAုပ္Aား နက္ျဖန္တြင္ ႏြားခိုးမႈAတြက္ ႐ံုးတက္ရန္
ရွိေသးေၾကာင္း နံနက္ေစာေစာ ျပန္လာခဲ့မည္ဟု မွာထားခဲ့ေသး၏။
ထိုေန႔ည ၈ နာရီAခ်ိန္ခန္႔တြင္ စာသင္ဘိုးၿမဲျပန္လာ၍ မိမိဆရာကို ပင္းစင္းရြာ
Aလြန္၌ရွိေသာ မူးေခ်ာင္းသို႔ ေရာက္ေAာင္ လိုက္ပို႔ခ့သ
ဲ ည္ဟု ေျပာျပေလ၏။
၎ည
မဂၤလာေဆာင္မွ

၁၀ နာရီ
ျမင္းတစ္စီးႏွင့္

Aခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပင္းစင္း ရြာသားတစ္ေယာက္သည္
ျပန္လာရာတြင္

၎၏

ျမင္းမွာ

လွေတာ

တစ္စံုတစ္ရာကို

လန္႔၍

ေနာက္သို႔တန
ြ ္႔လိုက္သျဖင့္ ျမင္းေပၚမွ က်လုမတတ္ ျဖစ္သာြ းေသး၏။ ထိုသူသည္ ျမင္းလန္႔ေသာ
Aျခင္းAရာကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ႈေသာAခါတြင္ လမ္းနံေဘးရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္ေပၚ၌ ႀကိဳးျဖင့္
ခ်ည္တုပ္ထားေသာ Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးေက်ာ္ဇံကို ေတြ႔ရသည့္ျပင္ Aနီးရွိ Aျခားသစ္ပင္၌လည္း
Uီးေက်ာ္ဇံ၏

ျမင္း

Uီးေက်ာ္ဇံကို

ခ်ည္ထားသည္ကို

Aေႏွာင္Aဖြ႔မ
ဲ ွ

ျမင္းနက္တစ္စီးကို
ခ်ည္ထားေၾကာင္း၊

စီးလ်က္

ေတြ႔ရေလ၏။

လြတ္ေစၿပီးေနာက္

ထိုသူသည္

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း

Uီးေက်ာ္ဇံက

ေဒါေဖာင္းလ်က္ရွိေသာ

လူတစ္ေယာက္က

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို

ေမးျမန္းရာ
၎Aား

ႏုတ္လိုက္ေသာAခါ၌

ေသနတ္မပါခဲ့သည့္ Aျဖစ္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ခရီးထြက္လာစU္က မိမိ၏ ေသနတ္ကို ခါးပတ္၌
ခ်ိတ္ထားခဲ့သည္မွာ Aမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပ၏။
Uီးေက်ာ္ဇံသည္ ဌာနသို႔ျပန္လာ၍ တပည့္ေက်ာ္ ဘိုးၿမဲကို ေခၚၿပီးလွ်င္ ျမင္းတစ္စီးစီႏွင့္
ညတြင္းခ်င္းလိုက္ၾကျပန္ေပရာ သန္းေခါင္ဗိုလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aမႈဟူသမွ်တြင္ Uီးေက်ာ္ဇံမွာ
ကံဆိုးခဲ့သည္သာ

ျဖစ္ေလေတာ့၏။

ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
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ညတြင္းခ်င္းလိုက္ၾကေသာ္လည္း

သန္းေခါင္ဗိုလ္Aေၾကာင္းကို

သတင္းမရၾကဘဲ

လက္ေလွ်ာ့ျပန္လာခဲ့ၾကေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ Aေရးပိုင္မင္းတို႔သည္ ျမင္ေတာ္Aိုင္၌
ေတာဝမ္းဘဲမ်ားပစ္ရန္

ဆိုက္ေရာက္လာၾကေပရာ

Uီးေက်ာ္ဇံမွာ

ႏြားခိုးမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

Aမႈလိုက္ရန္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘိုႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ေတြ႔ၿပီးေနာက္ ႐ံုးသို႔ထက
ြ ္သာြ းေလ၏။
ထိုေန႔နံနက္၌ ကၽြန္ပ္သည္ ဌာနမွထက
ြ ္ခ့၍
ဲ ႐ံုးဘက္သို႔ကူးၿပီးလွ်င္ ႐ံုး၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌
တဝဲလည္လည္ရွိေနခဲ့ရာ မၾကာမီAေတာAတြင္း၌ Aေရးပိုင္၊ ရာဇဝတ္ဝန္ႏွင့္ Aင္စပိတ္ေတာ္
Uီးေက်ာ္ဇံတို႔သည္

ဘိုတမ
ဲ ွ ျမင္ေတာ္သို႔ Aသြား ႐ံုးေရွ႕မွ

တပည့္သံုးေယာက္တို႔သည္

Aေရးပိုင္ႏွင့္

ျဖတ္သာြ းၾကေလ၏။ ကၽြန္ပ္ႏွင့္

ဝန္ႀကီးတို႔လာသည္ကို

ခရီးႀကိဳ၍

Aနီးသို႔

ေရာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ပ္က Uီးေက်ာ္ဇံ၏ ပခံုးကိုကိုင္ကာ“ခင္ဗ်ားကို လုယက္ တိုက္ခိုက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ သန္းေခါင္ဗိုလ္Aျဖစ္န႔ဲ
ကၽြန္ပ္

ဖမ္းဆီးလိုက္သည္” ဟု

ေျပာလိုက္ေသာAခါတြင္

Aေရးပိုင္ႏွင့္

ရာဇဝတ္ဝန္သည္

ကၽြန္ပ္Aား ႐ူးသည္ထင္ၾက၍ မ်က္လံုးျပဴးလ်က္ ရွိၾကေလ၏။ Uီးေက်ာ္ဇံလည္း ကၽြန္ပ္က ပခံုးကို
ပုတ္လိုက္ရာတြင္ ဆတ္ခနဲ လန္႔သာြ း၍ ဆုတ္ဖယ္မည္ ျပဳေသာ္လည္း တပည့္သံုးေယာက္တို႔မွာ
ကၽြန္ပ္က

စကားထည့္ထားၿပီး

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Uီးေက်ာ္ဇံ၏

လက္ကို

က်င္လည္စာြ

လက္ထိပ္ခတ္လိုက္ၾကေလ၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ Uီးေက်ာ္ဇံသည္ လက္ထိပ္ႏွင့္ ကၽြန္ပ္၏ နဖူးကို႐ိုက္၍
လက္လတ
ြ ္႐ုန္းထြက္ရန္
မျမင္မကန္း

ႀကိဳးစားေသးရာ

ျဖစ္ေန၍

ကူညီရန္

ကၽြန္ပ္မွာ

နဖူးမွျဖာထြက္ေသာ

မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ေသြးမ်ားေၾကာင့္

တပည့္သံုးေယာက္တို႔သည္

လက္ထိပ္ခတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ Uီးေက်ာ္ဇံကို ဝိုင္းဝန္းဖ်စ္ညႇစ္ကာ ေျမေပၚသို႔ တြန္းလွလ
ဲ ိုက္သျဖင့္
Uီးေက်ာ္ဇံလည္း ဤတြင္မွ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ေလေတာ့၏။
ကၽြန္ပ္မွာ Uီးစံရွား၏ စံုေထာက္ဝတၳဳမ်ားကို ဖတ္ရဖန္မ်ားသျဖင့္ ၎၏ စU္းစားပံု
စU္းစားနည္းမ်ားကို Aတုယူလာခဲ့ရာ Uီးေက်ာ္ဇံ၏ AမူAရာကို မသကၤာသည့္ Aခ်ိန္မွစ၍ ၎၏
ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းခဲ့ေလ၏။

Aတၳဳပၸတၱိကို

ပဲခူးၿမိဳ႕မွ

ေျပာင္းေရြ႕လာသည္

ဆိုေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ပ္သည္ ၎ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ ပုလိပ္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္Aား Uီးေက်ာ္ဇံ၏ AေနAထိုင္ႏွင့္
ပတ္သက္၍

စံုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ရာ

သြားတတ္ေၾကာင္း၊
လက္ဖာြ ဖြာ

Aရက္ေကာင္းေကာင္း

သံုးတတ္ေၾကာင္း၊

ေၾကးႀကီးေလာင္းတတ္၍

Uီးေက်ာ္ဇံမွာ

ေသာက္တတ္၍

AစိုးရAမႈထမ္းမ်ား၏

Aမ်ားAားျဖင့္

စေနေန႔တိုင္း

႐ႈံးတတ္ေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္ျမင္းပြဲသို႔

ခပ္ႂကြားႂကြား

ေနထိုင္ၿပီးလွ်င္

ကလပ္၌

ပိုကာကစားရာတြင္

တစ္ခါက

လာဘ္စားမႈတစ္ခုႏွင့္

ပတ္သက္၍ Aပုပ္နံ႔ထက
ြ ္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး၏ Aခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီသီကေလး
လြတ္သာြ းေၾကာင္း
မသကၤာေAာင္
ႏြားသူခိုးဆိုသူမွာ

Aစရွိေသာ

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

ျဖစ္မိေပသည္။ ဖြတ္လႈိင္းရြာ၌
ကၽြန္ပ္၏

ၾကားသိရသည့္Aခါ

သာ၍ပင္

ႏြားခိုးမႈဆိုသည္မွာ ကၽြန္ပ္၏ ဆင္လံုးျဖစ္၍

လူပင္ျဖစ္ေပသည္။

႐ုပ္ေျပာင္းေသာ

Aတတ္ကို

ေလ့က်င့္

ထားခဲ့သည့္Aတိုင္း ကၽြန္ပ္သည္ ေတာသားေယာင္ေဆာင္ကာ A႐ႈပ္Aေၾကာ္ဆိုင္သို႔ ဝင္သာြ း၍
Uီးေက်ာ္ဇံတို႔ ဆရာတပည့္Aား တိုက္ေကၽြးရင္း သန္းေခါင္ဗိုလ္ဆိုသူသည္ ဆရာႏွင့္ Aစစ
တူသည္ဟု

ကၽြန္ပ္

ကေျပာလိုက္ေသာAခါတြင္
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ကၽြန္ပ္ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ ကၽြန္ပ္၏ မသကၤာျခင္းမ်ားသည္ သာ၍ပင္ ေသခ်ာသြားေလေတာ့သည္။
၎၏

တပည့္ဘိုးၿမဲ

Uီးေက်ာ္ဇံAား

ဆိုသူမွာလည္း

တစ္Uီးတည္းျဖစ္ရမည္ဟု

ဘိုးၿမဲကလိုက္ပို႔၍

ေတြ႔ရသည္ဆိုေသာAခါ

Uီးေက်ာ္ဇံကို

ခ်ည္တုပ္ေသာသူမွာ

ကၽြန္ပ္

သစ္ပင္၌

မသကၤာမိရာတြင္
ခ်ည္ထားေၾကာင္း

ဘိုးၿမဲပင္ျဖစ္ရမည္ဟု

ကၽြန္ပ္

စိတ္ခ်

ယံုၾကည္မိပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

ျမင္ေတာ္Aိုင္၌

Aေရးပိုင္မင္း

ျဖစ္ေပသည္။

ေရႊဘိုခ်စ္တီးတိုက္ကို

ဝန္ႀကီးထံ

Aေၾကာင္းၾကားၿပီးလွ်င္

ငွက္ပစ္ထက
ြ ္ေသာေန႔တြင္
တိုက္ခိုက္စU္က

ဝန္ႀကီးသည္

ဤကိစၥAတြက္

လိုက္လာခဲ့ျခင္း

Uီးေက်ာ္ဇံသည္

Aမွန္Aားျဖင့္

ခ်စ္တီးတိုက္သို႔ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္သာြ းခဲ့ရာ Aျခားခ်စ္တီးမ်ားမရွိဘဲ AႀကီးAကဲသူတစ္ေယာက္တည္း
ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ာတြင္ Uီးေက်ာ္ဇံ ဝင္သာြ းေသာAခါ၌ ခ်စ္တီးႀကီးAား ေနာက္ေစ့ကို ေသနတ္ဒင္ႏွင့္
ေဆာင့္ကာ ေငြမ်ားကို ယူခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ေပ၏။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ တရားခံကို ဌာနသို႔ပို႔လိုက္ေသာAခါ ဘိုးၿမဲမူကား ထြက္ေျပးႏွင့္ေလၿပီ။
Aရာရွိမ်ားသည္ တရားခံAား သိုဝွက္ထားေသာေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းေသာ္လည္း
တရားခံသည္ ဘူးကြယ္လ်က္သာေနေတာ့၏။
နံနက္တြင္ ပုလိပ္သား ၆ ေယာက္ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ တရားခံကို ပုလိပ္ကားႀကီးေပၚသို႔
တင္၍

ေရႊဘိုသို႔ပို႔ေလရာ

ေသနတ္သံတစ္ခ်က္
လဲက်သြားေလ၏။
ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ

လွေတာရြာကို

ေက်ာ္လန
ြ ္၍

ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္
ပုလိပ္မ်ားသည္

သံုးမိုင္ခန္႔Aေရာက္တြင္

သန္းေခါင္ဗိုလ္မွာ

ကားကို

ေတာကေလးတစ္ခုAတြင္း

ရင္ဘတ္တြင္

ခ်က္ခ်င္းရပ္၍

ဒိုင္းခနဲ

ဒဏ္ရာႏွင့္

ေသနတ္သံၾကားရာသို႔

သစ္ပင္တစ္ေနာက္မွ

ယမ္းေငြ႔မ်ား

Aူထက
ြ ္ေနသည္ကို ျမင္ၾကသျဖင့္ ကားေပၚမွေျပးဆင္း၍ လိုက္ၾကေလ၏။
ထိုခဏ၌ လူတစ္ေယာက္သည္ သစ္ပင္ေနာက္မွ ထြက္၍ ေျခကုန္သုတ္ေျပးေလရာ
ပုလိပ္မ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ ေလးငါးခ်က္ပစ္လိုက္သျဖင့္ ေျမေပၚသို႔ ဟပ္ထိုး လဲက်သြားသည္ကို
ေတြ႕ျမင္ၾကရေလ၏။ Aနီးသို႔ေရာက္ေသာAခါ၌ ထိုသူမွာ Aျခားသူမဟုတ္။ စာသင္ဘိုးၿမဲပင္
ျဖစ္ေလရာ

သန္းေခါင္ဗိုလ္ႏွင့္

မည္သည့္ေနရာတြင္

ဘိုးၿမဲတို႔

ဝွက္ထားသည္ဟု

လုယက္တိုက္ခိုက္ခ့ၾဲ ကေသာ

မည္သူမွ်မသိၾကရဘဲ

ပစၥည္းမ်ားသည္

တရားခံႏွစ္ေယာက္လံုးတို႔မွာ

ေသရြာသို႔ ျမန္းရွာၾကေလေတာ့သတည္း။

*****
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Aႀကံႀကီးသမားတစ္စု
တစ္ေန႔သ၌
ပါဆယ္ထုပ္

ပို႔စမင္းေရာက္လာ၍

တစ္ထုပ္ျပ၍

ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ

၁၄

ပဲႏွင့္

Aဂၤလန္ျပည္

ကၽြန္ပ္၏ စာသံုးေလးေစာင္ကို
ေရြးရမည္ဟု

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ

ေပးၿပီးေနာက္

ေျပာပါသည္။

ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ

ပါဆယ္ထုပ္ကို
ေလေၾကာင္းျဖင့္

ပို႔ရျခင္းAတြက္ တံဆိပ္ေတာ္ေခါင္း မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေရြးယူရမည္ဟု သိရပါသည္။
ပါဆယ္ထုပ္၌

တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကပ္ပါလ်က္

ေရြးယူရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္

Aင္တင္တင္ရွိ၍

လိပ္စာကိုၾကည့္လိုက္ရာ ‘ေရႊUေဒါင္း စာေရးဆရာ ျမန္မာျပည္’ ဟုေတြ႔ရ၍ ဤမွ်ႏွင့္ ကၽြန္ပ္ထံသို႔
ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ေပသည္ဟု စိတ္ႀကီးဝင္ကာ ေရြးယူလိုက္ပါေတာ့သည္။
ပါဆယ္ထုပ္ကို

ေျဖလိုက္ေသာAခါ

လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္

Aဂၤလိပ္လို႐ိုက္ထားသည့္

စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ စာတစ္ေစာင္လည္း ပါလာ၏။ ၎စာ၏ Aဓိပၸာယ္မွာ-

မိတ္ေဆြႀကီးခင္ဗ်ား
ခင္ဗ်ားရဲ႕ဘာသာျပန္ဝတၳဳမ်ားကို ဖတ္ရ၍ မ်ားစြာႏွစ္သက္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ
ဤၿမိဳ႕တြင္

စာေရးဆရာတစ္ေယာက္

တင္ပို႔လိုက္ပါသည္။

ဖတ္ၾကည့္၍

ျဖစ္ေန၍

ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို

ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာ

သေဘာက်ပါလွ်င္

ဘာသာျပန္၍

သင့္ေတာ္သလို

Aသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္Aားျဖင့္ ဝတၳဳမဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္တစ္စု၏ ကိုယ္ေတြ႔
Aျဖစ္Aပ်က္ျဖစ္၍

တိုင္းတစ္ပါး၌

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစု

ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္

ထုတ္ၾကပံုမ်ားကို

Aမ်ဳိးသားျခင္း ဖတ္ၾကရလွ်င္ စိတ္ဝင္စားၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္၍ တင္ပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Aိန္းဂ်ီတဲြ
ကၽြန္ပ္သည္
ဝဲလ္’

‘Aိန္းဂ်ီတဲြ’

ဟူေသာ

ကေလာင္နာမည္ကို

ေတြ႔ရ၍

‘Aိတ္၊

ဂ်ီ၊

ဟူေသာ Aဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီးကို ေျပာင္လိုက္သည့္ လူေနာက္တစ္ေယာက္ ဟူ၍

Aထင္ေသးမိပါေသးသည္။
Aဓိပၸာယ္ေပၚလာၿပီး

သို႔ေသာ္

၎ဝတၳဳတိုကို

ဘာသာျပန္ထိုက္သည္ထင္၍

AစAဆံုး
Aျပည့္Aစံု

ဖတ္ၾကည့္သည္တြင္
ျပန္ဆိုေပးပို႔လိုက္ျခင္း

ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****
ကၽြန္ေတာ္သည္

Aဂၤလန္ျပည္

လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔

ပညာသင္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္မွာ

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ့ပ
ဲ ါၿပီ။ သင္ၾကားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ Aင္ဂ်င္နီယာAတတ္ကိုကား မေAာင္၊
AပိုးAပန္း၌သာ

ေAာင္ျမင္၍

မိန္းမရၿပီး

ဒိုးတူေပါင္ဖက္

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခ့ရ
ဲ ာ

သံုးႏွစ္ေျမာက္Aခ်ိန္တြင္ မိန္းမ ကြယ္လန
ြ ္၍ ျမန္မာျပည္သို႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ ‘က်ပန္း’ လုပ္ကိုင္
စားေသာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ဟိုတယ္မ်ား၌ ပန္ကန္ျပားေဆးေသာ Aလုပ္မွ ‘တစ္ေၾကာင္းတစ္ပဲ’ ရသည့္
ပင္နီလိုင္းနားေခၚ စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္Aလုပ္တိုင္ေAာင္ မ်ဳိးစံုေAာင္ လုပ္ခ့ဖ
ဲ ူးပါသည္။
တစ္ေန႔သ၌ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ထမင္းစားပြဲသို႔ ျမန္မာလိုဝတ္ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္၍ ပုဆိုးေတာင္ရွည္
တဖားဖားႏွင့္ တက္ေရာက္ၾကသည္တြင္ ကၽြန္ေတာ္မွာ ေခတ္မီAက်ႌတိုမရွိသျဖင့္ ေရွးေခတ္က
တိုက္ပံုေရွ႕တြႀဲ ကီးကို

ဝတ္၍

တက္မိပါသည္။

ဤတြင္
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စာေရးတတ္ေသာ Aက်င့္ကိုလည္း သိၾကသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္Aား ‘Aိန္းဂ်ီတဲြ’ ဟူေသာနာမည္
ေပးၾကရာ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႀကိဳက္တိုက္တိုက္ရွိသည္ႏွင့္ ၎ကိုပင္ ကေလာင္Aမည္ျပဳ၍
ေရးသားခဲ့ပါေတာ့သည္။
မိန္းမေသဆံုးၿပီးေနာက္ ကၽန
ြ ္ေတာ္၏ Aိမ္ခန္းမွာ ျမန္မာျပည္မွ ပညာေတာ္သင္မ်ား
ေတြ႔ဆံုရာဌာနျဖစ္၍

‘ေရာင္းဒဗူး’

ဟူေသာ

နာမည္ေပးထားၾကပါသည္။

မေရာက္ဖူးေသာ ျမန္မာလူငယ္ မရွိေသာ္လည္း ေန႔စU္
ေခါင္းကိုက္တတ္ေသာ
AလံုးAရပ္ခ်င္းတူ၍

လူငယ္

တစ္ေန႔တစ္ေခါက္

ေလးငါးေယာက္ရွိပါသည္။

ေျခAိတ္မခံႏိုင္ ရွပ္Aက်ႌမခံႏိုင္၊

ကၽြန္ေတာ့္Aိမ္သို႔
မေရာက္ရလွ်င္

ထိုသူတို႔Aနက္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

Aဝတ္သစ္ခ်ဳပ္တိုင္း Uီး,ေAာင္ယူ၍

ဝတ္္ေလ့ရွိေသာ ‘လံကတ
ြ ၱိ’ ကိုဘဆိုင္ကား (၁) နံပါတ္Aရာ၌ ခန္႔ထားရေပမည္။ တစ္ခါက
Aဝတ္Aားလံုး

ေပါင္သံုးၿပီး

လံကတ
ြ ၱိဝတ္၍

သံုးေလးရက္

မထြက္ဘဲ

ေနခဲ့ဖူးေသာ

ကိုဘဆိုင္ဟူေသာ Aမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပညတ္ သမုတ္Aပ္ပါသည္။ ခါးခ်ဳိး၍ Aလုပ္မလုပ္ဘဲ
ေကာင္းေကာင္းစားၿပီး

ေကာင္းေကာင္းဝတ္ခ်င္ျခင္း

Aရာတြင္

လံကတ
ြ ၱိ

ကိုဘဆိုင္မွာ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌သာမက ကမာၻတြင္ ဗိုလ္စလ
ဲြ ိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။
ေရာင္းဒဗူးကလပ္တြင္

ႏွစ္နံပါတ္ပုဂၢိဳလ္ကား

စပယ္သစ္ေပတည္း။

ဤလူသည္

Aဝတ္Aသစ္Aဆန္း ႀကိဳက္၍ ဂိုက္ဆိုက္ထုတ္သည့္ျပင္ မင္းသားကိုယ္ရွိ၍ ေတးႀကီး ဘြ႔ႀဲ ကီးမ်ား
ညည္းတတ္ေသာေၾကာင့္

ကိုဘသစ္Aမည္မွ

ေတးႀကီးတစ္ပုဒ္ဆံုးေAာင္

စပယ္သစ္ျဖစ္လာရေလသည္။

ဘယ္ဟာမွမရသျဖင့္

ညည္းတတ္႐ံုမွ်သာရိွေလသည္။

Aဂၤလန္သို႔

Aမွန္မွာ

ဆိုတတ္သည္မေခၚႏိုင္၊

ကက္နက္စိန္ေရာက္စU္က

တိုလီမိုလီ
စပယ္သစ္ကို

မင္းသမီးလိုဝတ္ၿပီး တြက
ဲ ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ့စပ္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ စပယ္သစ္မွာ ေမးဖ်ားတြင္
ဝက္ၿခံေပါက္ေနျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ၾကရသည္။ တတိယေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္မွာကား ကိုတင့္ေဆြ
ျဖစ္၏။ ဤလူမွာ သြားေလရာAရပ္တြင္ ခိုက္မိတိုက္မိမ်ားလွေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနခိုက္တြင္
သူ႔Aေမ က်မ္းကိုင္ဖူးေလသေလာဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးေတာၾက၏။ ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ားထြက္ၾကရာ၌
ေလွေမွာက္လွ်င္လည္း

ကိုတင့္ေဆြ၊

ဘိုင္စကယ္ႏွင့္ထက
ြ ္ၾက၍

သစ္ပင္ႏွင့္တိုက္ၿပီး

ပြတ္တိုင္လည္သာြ းလွ်င္လည္း ကိုတင့္ေဆြ ၊ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ Aုတ္တိုက္ေဆာက္လုပ္ေသာ
ပန္းရံသမားလက္မွ

Aုတ္ခလ
ဲ တ
ြ ္က်၍

ထိပ္ေပါက္လွ်င္လည္း ကိုတင့္ေဆြ၊

သြားေလရာတြင္

Aရာႏွင့္Aေၾကာင္းေၾကာင္းဆို၍ ပက္က်ိ ကိုတင့္ေဆြဟု Aမည္တြင္သူျဖစ္ေလသည္။
ကိုတင့္ေဆြႏွင့္
ကိုေရႊမွတ္ေပတည္း။

ဆန္က်င္ဘက္

ကိုေရႊမွတ္သည္

ကံဇာတာပါသူမွာကား

Aိုင္ယာလန္ထီ

ပ်မ္းမွ်ျခင္းဆုလည္း

စတုတၳေျမာက္
ေပါက္ဖူး၏။

မယားေခ်ာတစ္ေယာက္လည္း ရဖူး၏။ စာမက်က္ဘႏ
ဲ ွင့္လည္း စာေမးပြဲေAာင္၏။ ဤမွ်ေလာက္
ကံေကာင္းသူကို မနာလိုေသာေၾကာင့္ေပေလာ မေျပာတတ္။ ‘ေျပးရင္းဟပ္တ့ဲ ကိုေရႊမွတ္’ ဟူ၍
မွည့္ေခၚထားၾကသည္။
လက္ဖက္ေျခာက္မရွိလွ်င္ Aေႂကြးယူလိုက္ရ၍ လမ္းစရိတ္မရွိဆိုတိုင္း ထုတ္ေခ်းရၿပီး
လံကတ
ြ ၱိ ကိုဘဆိုင္၏ ညႇU္းဖက္ဟူ၍ နာမည္ရသူမွာကား ပၪၥမေျမာက္Aသင္းသား ကၽြန္ေတာ္
‘Aိန္းဂ်ီတဲြ’ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္Aဖို႔ကား နာမည္ရင္းကိုမေဖာ္ျပဘဲ ကေလာင္Aမည္မွ်ျဖင့္

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

74

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ခြင့္လႊတ္ၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ Aေၾကာင္းမူကား ကၽြန္ေတာ္၏ နာမည္ရင္းကို ေဖာ္လိုက္ပါက
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသာက္က်င့္ေတြလူသိၿပီး ဒုတိယAိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔

Aခက္Aခဲ AႀကီးAက်ယ္

ေတြ႔ရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသတည္း။
တစ္ေန႔သ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရခ်ဳိးၿပီး၍ ရွပ္Aက်ႌAသစ္ဝတ္မည္ဟု Aဝတ္ဗီ႐ိုကို
ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္

မၾကာမီကဝယ္ထားသည့္

ရွပ္Aက်ႌ

၆

ထည္Aနက္

Aႀကိဳက္ဆံုး

Aဆင္တစ္ထည္ ရွာမေတြ႔သည္ႏွင့္ စိတ္ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြလ်က္ရွိစU္ လံကတ
ြ ၱိ
ကိုဘဆိုင္၊ စပယ္သစ္ႏွင့္

ေျပးရင္းဟပ္တ့ဲ

ရင္ဘတ္ကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္ရာတြင္
ဝယ္သလဲ”

ေမးေသာ္လည္း

ကိုေရႊမွတ္တို႔

ကၽြန္ေတာ္၏

ၿပံဳးစိစိလုပ္၍

ေရာက္လာၾကသည္။ လံကတ
ြ ၱိ၏

ရွပ္Aက်ႌAဆင္ကိုျမင္၍

Aေျဖမေပးဘဲ

“ဘယ္တုန္းက

ၿမဲေနသည္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္၏

ပစၥည္းျဖစ္ရမည္ဟု ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ထုတ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။ “ေတာ္ေပဗ်ာ၊ က်ဳပ္မ်က္စိ
Aက်ဆံုးAဆင္မွ

ေရြးယူတတ္ေပတယ္” ဟု

မ်က္စိAႀကိဳက္ခ်င္းပါ

တူေလေတာ့

ေျပာရာ

“လံုးတူရပ္တူ

ေက်းဇူးတင္ရသဗ်”

ဟု

ျဖစ္႐ံုမွ်မကေသးဘူး၊

ကိုဘဆိုင္က

ရယ္ေမာကာ

ျပန္ေျပာေသးသည္။
ထို႔ေနာက္ ေန႔စာ စားခ်ိန္တန္ၿပီဆို၍ ေရေႏြးAိုးတည္သူက တည္၊ ေပါင္မုန္႔လွီးသူက
လွီး၊ ငါးေသတၱာဗူး ေဖာက္သူကေဖာက္၊ ပိုင္ႏိုင္စာြ လုပ္ေနၾကစU္ တစ္ေယာက္က “ဘယ္မွာလဲဗ်
ေထာပတ္ဗူး ဆင္းဒြစ္ခ်္ လုပ္စားရေAာင္” ဟု ေျပာသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေထာပတ္ဗူးတစ္ဗူး
ေျပးဝယ္ရပါေသးသည္။
စားစရာAားလံုး

ျပည့္စံု၍

ပါးၿဖဲနားၿဖဲ

စားေသာက္ၾကစU္

စပယ္သစ္သည္

စားပြထ
ဲ ိပ္မွထိုင္လ်က္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သည္ Aဝတ္Aစား Aလြန္Aေရးႀကီးေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊
Aဝတ္Aစားေကာင္းလွ်င္
ေကၽြးဖူးသည့္

ဘယ္မိန္းကေလးမဆို

မိန္းကေလးကပင္

Aက်ႌလက္ေမာင္းကို

ပင့္ခ်ည္တစ္ခါ

မသိခ်င္ျပဳ၍
ဆင္းဒြစ္ခ်္ကို

တြဲခ်င္၍

Aဝတ္ႏမ
ြ ္းလွ်င္

မ်က္ႏွာလႊဲသာြ းေၾကာင္း
လွမ္းယူခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္

ထမင္းတစ္နပ္
စသည္မ်ားျဖင့္
လက္ခ်ာေပး

လ်က္ရွိ၏။
ထိုခဏ၌ ပက္က်ိကိုတင့္ေဆြ ေရာက္လာ၍ စကားျပတ္သာြ းၿပီး“ကိုယ့္လူ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ ငုပ္ေနပါကလားဗ်၊ ဘယ္သာြ းေနလို႔လဲ” ဟု Aားလံုးက
ဝိုင္း၍ေမးၾကသည္။

ေဆြ ။

။“မေျပာပါနဲ႔ဗ်ာ ၊ ပိဋကတ္တိုက္မွာ စာAုပ္ဗီ႐ိုႀကီးေတြ ေမႊရွာမိတာ ေလွကားေပၚက

ေျခေခ်ာ္က်လို႔ ေျခေခါက္သာြ းလိုက္တာ ကံေကာင္းလို႔ ေဆး႐ံုမတက္ရပါကလားဗ်”
ဤတြင္

ပက္က်ိကိုတင့္ေဆြဆိုသည့္Aတိုင္း

ကိုက္ညီခ်င္းကို

သတိရၾက၍

ဝိုင္းရယ္ၾကသည္။
ေဆြ ။

။“ရယ္ခ်င္ ရယ္ၾကေလ၊ က်ဳပ္ကေတာ့ မရွက္ပါဘူး၊ ေရႊဒဂၤါးငါးျပားဆို နည္းတာ

မွတ္လို႔”

ဆိုင္ ။

။“ဘယ္ကရတဲ့ ၅ ေပါင္လဲဗ်”
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ခင္ဗ်ားတို႔

မၾကားဖူးဘူးလား၊

မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္

ဂ်ာနယ္ေတြက

စိတ္ဝင္စားတတ္ေသာ

ကိုဘဆိုင္သည္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္ဗ်”
ဤတြင္

ေငြAေခ်ာင္ရေပါက္ဆိုလွ်င္

မ်က္လံုးမ်က္ဆန္ျပဴးလ်က္-

ဆိုင္ ။
ေဆြ ။

။“ဟိုက္... မေတာ္တဆျဖစ္တိုင္း ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသတဲ့လား”

ဆိုင္ ။
ေဆြ ။

။“ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ဝယ္ဖတ္ဖူးရင္ ေပးသတဲ့လား”

ဆိုင္ ။

။“ဟာ ဒီလိုဆိုေတာ့ ခပ္က်ပ္က်ပ္ပက
ဲ ိုးဗ်”

။“လူတိုင္းေတာ့ ဟုတ္႐ိုးလားဗ်ာ၊ သူ႔ဂ်ာနယ္ ဝယ္ဖတ္တ့ဲ လူမွေပါ့”
။“ဟုတ္႐ိုးလားဗ်ာ၊ တစ္ႏွစ္Aတြက္ ေငြသြင္းၿပီး ဝယ္ဖတ္မွ ရတယ္ဗ်”

ထို႔ေနာက္

Aျခားလူမ်ားသည္

ေလပန္းေနၾကေသာ္လည္း

ကိုဘဆိုင္မွာမူ

ေရာက္တတ္ရာရာ
တစ္စံုတစ္ခုကို

ေထြရာေလးပါးစကားမ်ားျဖင့္
စိတ္ကူးဟန္ႏွင့္

ေတြးေနၿပီးမွ

Aႀကံေပၚလာသည့္လကၡဏာႏွင့္ စားပြက
ဲ ိုပုတ္လ်က္“ေဟး... ကိုယ့္လူမ်ား”
“ဘာလဲဗ်”
“ခင္ဗ်ားတို႔ ခုတေလာ ေငြက်ပ္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား”
“က်ပ္လိုက္ပံုေတာ့ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ခုနက ေထာပတ္ဗူးေတာင္ Aေႂကြးခံခ့ရ
ဲ တယ္
ဆရာႀကီး”
“ခင္ဗ်ားတို႔က်ပ္တာက ေတာ္ေတာ္ရယ္ က်ဳပ္ ရွပ္Aက်ႌပင္မင္းေတာင္ မေရြးႏိုင္လို႔
ခင္ဗ်ားဆီက လစ္ေျပးရတယ္ မဟုတ္လား”
“က်ပ္တာခ်င္းၿပိဳင္ခ်င္လို႔ စကားစပ္တာလားဗ်”
“မဟုတ္ဘူးေလ၊

က်ဳပ္ေခါင္းထဲမွာ

Aႀကံေကာင္းတစ္ခု

ေပၚလာတယ္ဗ်၊

Uီးေႏွာက္လႈိင္း ေခၚတာမ်ဳိးေပါ့ေလ”
“လႈိင္းထၿပီး ေခါင္းႀကီး ကြထ
ဲ က
ြ ္သာြ းပါUီးမယ္၊ ခင္ဗ်ာ့Aိမ္က်မွ လုပ္ပါဆရာ”
“မဟုတ္ဘူးဗ်၊ Aတည္ေျပာတာ၊ ေငြရေပါက္လမ္းႀကီးဗ်”
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း Aနီးသို႔တိုး၍ ခစားၾကသည္။
“ကိုင္း ဆိုစမ္းဗ်ာ”
“လန္ဒန္မွာ ဂ်ာနယ္ ဘယ္ႏွေစာင္ေလာက္ ရွိသလဲ”
“ေလးငါးဆယ္ေစာင္ ထားပါေတာ့ဗ်ာ”
“ဟုတ္ၿပီ

က်ဳပ္တို႔

ပိုက္ဆံစု၊

တစ္ေယာက္ေယာက္

နာမည္န႔ဲ

ဂ်ာနယ္ေတြ

တစ္ႏွစ္တက
ြ ္ဆီ ႀကိဳတင္ၿပီး ေငြသြင္း၊ ဒီလူမွာ တစ္ခုခုျဖစ္၊ ေငြေတြထုတ္ယူ၊ ညီတူညီမွ် ေဝသံုးၾက၊
မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ”
“နိပ္ဟ”
“ေရြ႕”
“စိန္လိုက္ဗ်ာ ႀကိဳက္ၿပီ”
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Aမ်ားသေဘာတူ Aားေပးၾကသည္။
“ၿပီးေတာ့ ထိခိုက္တာ နာရင္နာသလို ပိုေပးတယ္ဆိုဟုတ္လား” ဟု ကိုဘဆိုင္က
ေမးရာ ကိုတင့္ေဆြက ေျခက်ဳိးလွ်င္ မည္မွ်၊ နံ႐ိုးက်ဳိးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္၊ Aသက္ပါေပ်ာက္လွ်င္
ဘယ္ေရြ႕စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ားကို ရြတ္ျပေလသည္။
“ဟုတ္လွၿပီ ကိုင္း ပိုက္ဆံစုၾကစို႔၊ တတ္Aားသေရြ႕ ထည့္ၾကဗ်ာတို႔”
“ခင္ဗ်ားေကာ

ဘယ္ႏွယ္လုပ္မွာတံုး၊

ပင္မင္းေတာင္

ေရြးစရာမရွိဆို”

ဟု

ကိုတင့္ေဆြက ကိုဘဆိုင္Aား ေမးလိုက္ရာ ကိုဘဆိုင္သည္ ရင္ဘတ္ကိုတီးလ်က္ “ေတာ္ပါေပ
သူငယ္ခ်င္း၊

ေျပာရက္ပါေပ့

ခ်မ္းသာေပးမွေပါ့ဗ်”
တတ္Aားသမွ်

ဟု

ကိုတင့္ေဆြ၊

ေျပာသည္ႏွင့္

ပိုက္ဆံထည့္ဝင္ၾကရာ

က်ဳပ္က
Aားလံုးကပင္

Aႀကံေပးတဲ့လူပဲဗ်၊

က်ဳပ္ကိုေတာ့

သေဘာတူၾကသည္။

ဂ်ာနယ္ငါးတိုက္Aတြက္

ထို႔ေနာက္

တစ္ႏွစ္စာေငြသြင္းရန္

လံုေလာက္စာြ ရ၏။ သို႔ေသာ္ မည္သူ၏ နာမည္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းပါမည္နည္း။
ကိုတင့္ေဆြမွာ ပက္က်ိေခၚၾကသည့္Aေလ်ာက္ AထိAခိုက္မ်ားသူျဖစ္၍ ဤကိစၥ၌
တာဝန္ယူရန္ ဝိုင္းဝန္း ေတာင္းပန္ၾကေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ မဲခ်ရန္
သေဘာတူၾက၍ ဖဲခ်ပ္ျဖင့္လူေရြးရာတြင္ စပယ္သစ္ မဲက်ပါေတာ့သည္။
စပယ္သစ္လည္း

မ်က္စိမ်က္ႏွာ

ပ်က္လ်က္ရွိ၍

ကိုဘဆိုင္က

Aမ်ား

ေကာင္းက်ဳိးAတြက္ Aနစ္နာခံျခင္း၏ ကုသိုလ္ရျခင္း၊ ဟီး႐ိုးပီသျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္ ေျပာျပ၍
သစ္တစ္ပင္ေကာင္း

ငွက္တစ္ေသာင္းနားရသည့္

စကားပံုႏွင့္တကြ

နားခ်ေလေတာ့သည္။

လိုAပ္ေငြကို ပို႔လိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ စပယ္သစ္က တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားပါမည္Aေၾကာင္းႏွင့္
Aာမခံတာဝန္ယူပါေသာ္လည္း သူ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရသည္မွာ Aားမရၾကေခ်။ ဤလူကား
က်ဳိးဖို႔ပ့ဖ
ဲ ို႔မဆိုထားႏွင့္

လက္သည္းလွီးရာတြင္

Aေရျပားပြန္းသြား႐ံုႏွင့္

သံုးရက္လံုးလံုး

ညည္းမဆံုးႏိုင္သူ၊ သူ႔ကိုယ္သူ Aရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ေနတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဂ်ာနယ္လႈိင္လႈိင္စံုစံု ဖတ္ၾက႐ံုႏွင့္ ကိစၥၿပီးလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္မိသည္။
တတိယေျမာက္ေန႔

နံနက္ေစာေစာ၌

ကိုဘဆိုင္သည္

ကၽြန္ေတာ္၏

Aခန္းသို႔

တက္လာ၍ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚ၌ ပစ္လၿွဲ ပီးလွ်င္ မတုန္မလႈပ္ ငိုင္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္က
ေကာ္ဖီပူပူေလးေသာက္ပါUီးဟု ဆိုကာမွ ထိုင္ရာမွထလာ၍ တို႔စ္ ႏွစ္ခ်ပ္ျပဴးကိုင္ကာ ေကာ္ဖီကို
က်ဳိက္ခ်ၿပီးေသာAခါမွ စကားေျပာႏိုင္ပါေတာ့သည္။
“ဘာလဲဗ်

ကိုဘဆိုင္

မေန႔က

ဗမာျပည္က

ေရာက္လာတဲ့စာေတြထမ
ဲ ွာ

မေကာင္းသတင္းမ်ား ပါလာလို႔လား”
“ဒါေၾကာင့္

မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားလူ

လုပ္ပံု

ေကာင္းေသးရဲ႕လားဗ်ာ၊

တကယ္ဆိုေတာ့”
“ဘယ္သူလဲဗ်”
“စပယ္သစ္ေကာင္ေပါ့ဗ်ာ၊ ေခြးမသားေပါ့၊ လူပံုကိုက ဇာတ္မင္းသားလိုလို ဘိုင္စကုတ္
ဇာတ္လိုက္လိုလို ဖာေဂါင္းလိုလို၊ ကန္ေတာ့ပါဗ်ာ”
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“စပယ္သစ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ်”
“ဘာမွမျဖစ္လို႔ေပါ့ဗ်၊ ဒီေကာင္ကျဖင့္ Uီးေခါင္းမ်ားကြမ
ဲ တတ္ Aႀကံထုတ္လိုက္ရတာ၊
ေမာင္မင္းႀကီးသားက ခုထက္ထိ ဘာမွမျဖစ္ဘူး စြင့္လို႔ဗ်ား၊ က်ဳပ္က ေန႔တိုင္း သြားသြားၿပီး
ေခ်ာင္းၾကည့္ေနတာဗ်၊

ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့Aႀကံ

ေငြရေပါက္

ဒီေလာက္ေခ်ာင္တ့A
ဲ ႀကံ

ဘယ္သူ႔Uီးေခါင္းက ထုတ္ႏိုင္သလဲ ဆိုစမ္း၊ ဒီကလူေတြကျဖင့္ မရွိမ့ရ
ဲ ွိမ့န
ဲ ႔ဲ ေငြေတြစုၾက”
ေငြစုၾကသည့္Aထဲတြင္

ကိုဘဆိုင္ကား

AပါAဝင္မဟုတ္၊

Aကယ္၍

တစ္သွ်ီလင္ေလာက္မ်ား ထည့္ရလွ်င္ လူသတ္မႈ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ စU္းစားမိသည္။
သို႔ေသာ္ ဤAေၾကာင္းကို ကိုဘဆိုင္Aား မေျပာဝံ့ပါ။
“ဟုတ္ပါရဲ႕ဗ်ာ၊

ဒီလူကလည္း

သတၱိေၾကာင္တာပဲ၊ က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြ ဒါေလာက္

က်ပ္တည္းေနတာေတာင္ က႐ုဏာေလးမ်ား သက္ေဖာ္မရဘူးဗ်ာ”
ဟု Aလိုက္သင့္ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလိုက္ရသည္။
“ခုမွေတာ့ ခက္တာပဲဗ်ာ၊ နာမည္လႊဲေျပာင္းလို႔လမ
ဲ ရဘူး၊ ေနာက္ထပ္ ေငြစုၿပီး ဒီ့ျပင္
တစ္ေယာက္နာမည္န႔ဲ လုပ္ဖို႔ကလည္း မတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး ထင္တယ္”
“မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆရာႀကီး၊ က်ဳပ္မွာျဖင့္ Aခန္းခေတာင္ ဒီတစ္ပတ္Aတြက္
မေပးရေသးဘူး”
“ဟုတ္မွာပေလ၊

က်ဳပ္ကလည္း

ေသခ်ာေပါက္ဆိုၿပီး

ရွပ္Aက်ႌတစ္ထည္ေတာင္

Aေႂကြးယူဝတ္ထားၿပီဗ်၊ ခက္ဘူးလား”
“တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းပါလားဗ်ာ၊ Aခ်ိန္ကေလးလည္း ေပးေပUီးမွေပါ့ဗ်ာ”
“ေခြးမသားကလည္း ဒီလိုေျပာတာပဲ၊ က်ဳပ္က ခဏခဏသြားၿပီး သတိေပးတာကို
သူက နားပူတယ္တ့ဗ
ဲ ်ာ၊ တို႔စ္တစ္ခ်ပ္ေလာက္ လုပ္ပါUီးေလ”
“ေထာပတ္ဗူး

ကုန္သာြ းၿပီဗ်၊

ဟိုေန႔က

ဆင္းဒြစ္ခ်္ထဲ

ေထာပတ္ေတြ

သိပ္ထည့္လိုက္ၾကတာကိုး”
“ဒါျဖင့္

ေပါင္မုန္႔ခ်ည္းေပးဗ်ာ၊

တတ္ႏိုင္ပါဘူး

ႀကိတ္ရေတာ့မွာပဲ၊

ေစာေစာစီးစီး

ဗိုက္ဟာလိုက္တာ”
“ညစာမ်ားမွာ ႀကိတ္ခ့ရ
ဲ ရဲ႕ဗ်ာ”
“ဒစ္ရွ္ဘိုင္ဒစ္ရွ္

မတတ္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ၊

ခ်ိစ္ေလးကိုက္ၿပီး

ေပါင္မုန္႔ကို

ေရနဲ႔

က်ဳိက္ခ်လိုက္ရတာပဲ”
“Aလုပ္ကေလး ဘာေလးမ်ား”
“ဒါနဲ႔

စကားမစပ္

က်ဳပ္ေပါင္ထားတဲ့

ဝတ္စံုဟာ

ဆံုးေတာ့မယ္ဗ်၊

ဒီေခြးမသား

Aားကိုးၿပီး”
“ခင္ဗ်ားေပါင္တာ ၾကာလွၿပီ၊ ေခြးမသားကိစၥက ခုမွေပၚတာပါလားဗ်”
“တစ္ေနရာရာက တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေငြေပၚလိမ့္မယ္လို႔ က်ဳပ္က တြက္ၿပီးသားကိုးဗ်၊
ခုေတာ့

ခက္တာပဲေလ၊

ကိုယ့္ကိုကိုယ္

တစ္ခုခုျဖစ္ေAာင္လုပ္တာမ်ား

ခက္ႏိုးႏိုးဗ်ာ၊

ကေလးေတာင္ လုပ္တတ္ေသး၊ က်ဳပ္လုပ္ပံု လုပ္နည္းေတြေတာင္ လမ္းခင္းၿပီးေျပာပါေသးတယ္၊
ခင္ဗ်ားလူက သိပ္ဖင္ေခါင္းက်ယ္တာပဲ၊ ဟိုလိုေတာ့ ရြံ႕သတဲ့၊ ဒီလိုေတာ့ ေၾကာက္သတဲ့၊ က်ဳပ္က
ေမာ္ေတာ္ကားေရွ႕

ေခ်ာ္လဲေယာင္ေဆာင္ၿပီး

ထိုးAိပ္လိုက္ပါလားေျပာေတာ့
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ခက္ဘူးလားဗ်ာတဲ့၊

ေသာက္, ေရးစိုက္Uီးမွာလိုလို၊

ေကာင္းေသးလားဗ်ာ၊ သူ႔မ်က္ႏွာပြန္းေတာ့

တစ္ေန႔တုန္းကလည္း

ဘယ္သူက

ကမ္းနားလမ္းဘက္

သူန႔ဲ

လမ္းေလွ်ာက္သာြ းၾကေတာ့”
“ခင္ဗ်ားနဲ႔သူန႔ဲ ခဏခဏ ေတြ႔ၾကတယ္ေပါ့ေလ”
“ဟာ

ေတြ႔တာေပါ့ဗ်၊

ဟိုေန႔ကစၿပီး

သူ႔ေနာက္က

တေကာက္ေကာက္

လိုက္ေတာ့တာပဲ၊ သူျမင္တ့A
ဲ ခါလည္းျမင္၊ မျမင္တ့A
ဲ ခါလည္း မျမင္ဘူး၊ က်ဳပ္ကေတာ့ Aရိပ္ပမာ
လိုက္ေနေတာ့တာပဲဗ်ဳိ႕ ”
“ဒါထက္ ကမ္းနားလမ္းမွာ ဘာျဖစ္ၾကလို႔လဲ”
“ျဖစ္တာက

သူမဟုတ္ဘူးဗ်၊

သေဘၤာသားႏွစ္ေယာက္

တဖုန္းဖုန္းေနတာပဲ၊ တကယ့္ေလးလံုး ေျခာက္ဖက္
တစ္ခ်က္ေလာက္မိလိုက္ရင္

တံုးခနဲေနၿပီးသားပဲ၊

သတ္လိုက္ၾကတာ

ငနဲႀကီးေတြဗ်၊ စပယ္သစ္လို ငနဲေတာ့
ဒါေၾကာင့္

က်ဳပ္က

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

သတ္ေနတာကို Aလယ္ကဝင္ၿပီး ဖ်န္ေပးပါလို႔ သူ႔ကို Aႀကံေပးလိုက္တယ္ မရဘူး၊ ငနဲက
သူတို႔ဟာ

သူတို႔သတ္ၾကတာ

က်ဳပ္ေတာ့

က်ဳပ္Aပူ

စိတ္ပ်က္ပါတယ္ဗ်ာ၊

တစ္ေရြးသားမွ

ဒီငနဲက်တာဟာ

မပါဘူးတဲ့၊

က်ဳပ္တို႔ကို

ေျပာေခ်ေတာ့တယ္၊

Aထူးသျဖင့္

က်ဳပ္Aဖို႔

ကံဆိုးမိုးေမွာင္ပါပဲဗ်ာ”
“ခင္ဗ်ားေငြရင္းမွ မပါေပဘဲဗ်ာ”
ကိုဘဆိုင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို ျပဴးၾကည့္ၿပီးေနာက္“ေငြရင္း ဘယ္ေလာက္သံုးက်သလဲဗ်၊ က်ဳပ္ Uီးေႏွာက္ပါတယ္ဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ားတို႔
ေငြရင္းကေလး တစ္ေပါင္တစ္ေလနဲ႔ က်ဳပ္Uီးေႏွာက္န႔ဲ ဘယ္ဒင္းက Aဖိုးတန္လို႔လဲ”
“ဟုတ္ေပတယ္ ၊ ဟုတ္ေပတယ္” ဟု ေခ်ာ့လိုက္ရသည္။
“ကိုင္း ခင္ဗ်ား ေထာပတ္လည္းကုန္ၿပီ၊ က်ဳပ္သာြ းလိုက္Uီးမယ္၊ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္
ငါးသွ်ီလင္ေလာက္ လွည့္Uီးေလဗ်ာ၊ ေနာက္ေတာ့ဆပ္ပါ့မယ္”
ယေန႔Aဖို႔ ငါးပဲနိပင္မရွိေၾကာင္းေျပာရာတြင္“ဒါျဖင့္ ဒင္းနား တစ္နပ္ေလာက္ေတာ့ လုပ္Uီးဗ်ာ၊ က်ဳပ္ လာစားမယ္ေနာ္” ဟု
Aက်ပ္ကိုင္သည္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္က

ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္

တစ္ခဏတာမွ်

Aေၾကာင္းကို

ဆက္လက္

ေခါင္းညိတ္လိုက္ရပါသည္။
မ်က္ႏွာ

စU္းစားမိျပန္သည္ႏွင့္

ကိုဘဆိုင္မွာ

ၾကည္ရႊင္လာေသာ္လည္း
မ်က္ႏွာပုပ္လာျပန္၍

စပယ္သစ္

“ဟုတ္ပါရဲ႕ဗ်ာ၊

တစ္ခ်က္ကေလး မ်က္စိမွိတ္ၿပီး စြန္႔လိုက္ရင္ သံုးမကုန္ၿဖံဳးမကုန္ ေငြေတြရေလာက္ပါလ်က္န႔ဲ
ေသာက္က်ဳိးနည္း Aသည္းေၾကာင္တ့ဲ ငနဲပဲဗ်ာ၊ လူပံုကိုက မ်က္စိေစြေစာင္းေစာင္းနဲ႔ ဘယ္ေတာ့
ဟန္က်မွာလဲ၊

ဒါေၾကာင့္

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက

ေျပာတာပဲ၊

ေမာင္ဘဆုိင္ေရ

မ်က္စိေစာင္းတဲ့လူမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မယံုေလနဲ႔တ့ဲ” စသည္ျဖင့္ ျမည္တန
ြ ္ေတာက္တီးၿပီးေနာက္
ဆင္းသြားပါေတာ့သည္။
ရက္သတၱႏွစ္ပတ္တိုင္ေAာင္
Aပဲ့Aရြဲ႕မရွိ

ေျခလက္Aဂၤါ

စပယ္သစ္၌

AစံုAလင္

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး႐ံုေလာက္မွ

ရွိေနေသးသည္တြင္
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ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုး

Aက်ပ္႐ိုက္ကုန္ၾကေလၿပီ။

ေလးငါးေျခာက္ရက္Aတြင္း
ထိုAေႂကြးမ်ားကို

ဂ်ာနယ္ဖိုးတင္သြင္းရန္

Aက်ဳိးေပၚထြက္လိမ့္မည္ဟူေသာ

ဆိုင္းငံ့ထား၍

Aေႂကြးပူေသာေၾကာင့္

ရွိစုမ့စ
ဲ ုကေလးမ်ားကို

ေရႊၾကယ္သီး

ေငြစုၾကစU္Aခါက

တြက္ကိန္းျဖင့္

ဤAေႂကြး

ထုတ္ၾကရျခင္းျဖစ္ရာ

ေပါင္သူေပါင္၊

ယခုမွ

လက္စပ
ြ ္ေရာင္းသူေရာင္း၊

Aဝတ္ေဟာင္းဆိုင္သို႔ ထုတ္သူက ထုတ္ေရာင္းၾကေလၿပီ။
ဤAေတာAတြင္း
စက္ညႇပ္မိ၍

လက္က်ဳိးသူ၊

ယမ္းေတာင့္မထိုးဘူးထင္၍
တစ္ေယာက္ခ်င္း
သေဘၤာပ်က္ျခင္း၊

နံနက္လင္း၍

သတင္းစာကို

Aုတ္တိုက္ၿပိဳက်၍

ပိေသသူ၊

ေသနတ္ႏွင့္က်ီစားမိသျဖင့္

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားသာမက
ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊

လွန္ၾကည့္လိုက္သည့္Aခါတိုင္း
ဓားခုတ္မိ၍

ရင္ဘတ္ကို

က်ည္ဆန္ထိမွန္သူမွစ၍

ရထားခ်င္းတိုက္မိျခင္း၊

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း

လက္ျပတ္သူ၊

Aစရွိသည့္

မုန္တိုင္းမိ၍

Aစုလိုက္Aၿပံဳလိုက္

ေသေက်ပ်က္စီးျခင္းမ်ားသည္ ကမာၻႏွင့္တစ္ဝွမ္း Aႏွံ႔Aျပားျဖစ္ပာြ းသည္မ်ားကို ဖတ္ရေသာ္လည္း
စပယ္သစ္တစ္ေယာက္ကိုမွ ကြင္းေရွာင္ႏိုင္ေပသည္ဆို၍ စိတ္ေပါက္ေပါက္ႏွင့္ သတင္းစာကိုပင္
မဖတ္ႏိုင္ေAာင္ ရွိၾကပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စပယ္သစ္ကို Aရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္
ေနၾက၏။ ေမာင္မင္းႀကီးသားဟူကား ဒင္ဒင္ေျပး၊ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္လ်က္ ရွိေတာ့သည္။ ကိုဘဆိုင္က
“ကားေတြ႐ႈပ္တ့လ
ဲ မ္းမ်ား
“မေလွ်ာက္ဘဲေနမလားဗ်၊

ခင္ဗ်ား

မေလွ်ာက္ဘူးလားဗ်ာ”

ပလက္ေဖာင္းေပၚက

ဟု

စပယ္သစ္Aား

ေလွ်ာက္တာေပါ့”

ေမးရာ

ဟုျပန္ေျပာသည္ကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပ်က္စာြ ႏွင့္ နားေထာင္ေနၾကရသည္။

*****
၁၇ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ကိုဘဆိုင္တို႔သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Aေရွ႕ပိုင္း
ေပေရညစ္ပတ္လွေသာ
သူေနခဲ့ေသာ

ရပ္ကက
ြ ္တစ္ခု၌

လမ္းတစ္လမ္းသို႔

လမ္းေလွ်ာက္လ်က္ရွိၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆဲြေခၚသည္ႏွင့္

ကိုဘဆိုင္က

“ဘာလုပ္စရာလဲဗ်ာ၊

႐ႈပ္က

႐ႈပ္ပါဘိသနဲ႔၊ ကိုယ့္Aရပ္ေဟာင္းကို ေAာက္ေမ့လို႔လား” ဟု ေမးသည္တြင္“စပယ္သစ္ ဒီမွာေနတယ္ဗ်၊ က်ဳပ္ေနဖူးခဲ့တ့ဲ Aခန္းေလးမွာေလ”
“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊ ဒီလူ႔မ်က္ႏွာကို က်ဳပ္မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး”
“မဟုတ္ဘူးေလဗ်ာ၊ Aေၾကာင္းရွိလို႔ပါဗ်”
“ဘာAေၾကာင္းလဲဗ်ာ၊ က်ဳပ္က စိတ္နာေနေတာ့တယ္”
“မဟုတ္ေသးဘူးေလ၊ ခင္ဗ်ာ့လူ ေခြးကိုက္တယ္လို႔ က်ဳပ္ Aိပ္မက္,မက္တယ္ဗ်”
“ဟာ Aလကားပါဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား စိတ္စလ
ဲြ န္းလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”
“လာပါဗ်ာ၊ ဝင္ၾကည့္ရေAာင္”
ကၽြန္ေတာ္က

မဝင္ခ်င္

ဝင္ခ်င္ႏွင့္

လမ္းစုတ္ထဲသို႔

ဝင္သာြ းေသာAခါ

သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ ေလွ်ာက္လာေသာ စပယ္သစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကသည္။ ဤတြင္ “ခင္ဗ်ား
Aိပ္မက္ႀကီး မွန္ေပ့ဗ်ာ” ဟု
လက္မွတ္

ကၽြန္ေတာ္ကေျပာသည္ႏွင့္ ကိုဘဆိုင္မွာ ထီေပါက္သည္ဆို၍

ထုတ္ၾကည့္ရာတြင္

မ်က္ႏွာထားမ်ဳိးႏွင့္

ငိုင္သာြ းရွာသည္။

ဂဏန္းAားလံုးတူၿပီး
စပယ္သစ္ကား

ကႀကီးတစ္လံုးလြဲေသာ
ေခြးမဆိုထားႏွင့္

လူ၏

ပုရက
ြ ္ဆိတ္ေတာင္

ကိုက္ဟန္မတူေခ်။
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စပယ္သစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုျမင္ေသာAခါ-

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“Aေရးႀကီးေနတယ္ဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔န႔ဲ စကားမေျပာAားေသးဘူး”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ေခြးကိုက္လို႔ဗ်၊ ေခြး ေခြး ေခြး”

သစ္ ။

။“ပက္က်ိကိုတင့္ေဆြေပါ့၊

။“ဘာမ်ား Aေရးႀကီးလို႔လဲ ဆရာ”
။(ေမွ်ာ္လင့္ေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္) “ဘယ္သူ႔ကိုက္တာလဲဗ်”
ဆရာဝန္

ေျပးေခၚရUီးမယ္၊

လူကိုက

Aရာနဲ႔

Aေၾကာင္းေၾကာင္းဗ်ာ”
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ကိုဘဆိုင္မွာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ ၾကည့္လိုက္ၾကသည္။
ကိုတင့္ေဆြကို ေခြးမကလို႔ က်ားကိုက္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ တန္ဖိုးမရွိေခ်။
“ခင္ဗ်ားေနသြားတုန္းက Aိမ္ရွင္မႀကီးရဲ႕ေခြးေပါ့၊ က်ဳပ္Aခန္းထဲ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း
ေရာက္ေနတယ္

မေျပာတတ္ဘူး၊

ကိုတင့္ေဆြက

က်ဳပ္Aိမ္ကို

Aလည္လိုက္လာရွာတာ၊

တံခါးဖြင့္လိုက္ကာရွိေသး သူ႔ေျခသလံုးကို ဝင္တယ
ြ ္ပါေရာလားဗ်ာ”

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“ႏို႔ ခင္ဗ်ားေတာ့ ဘာေၾကာင့္ မကိုက္တ့တ
ဲ ံုး”
။ “ က်ဳပ္ေတာင္ ကံေကာင္းလို႔ပါလား၊ စားပြဲေပၚ ကပ်ာကယာ တက္ေျပးႏိုင္လို႔ေပါ့၊

Aိမ္ရွင္မကလာၿပီး သူ႔ေခြးသူ ဆြထ
ဲ ုတ္သာြ းေပလို႔ေပါ့ဗ်ာ”

ဆိုင္ ။

။“ျဖစ္ရေလဗ်ာ၊ ၾကည့္စမ္း ခင္ဗ်ားလူလုပ္ပံု ေတာ္ေရာတဲ့လား”
ထိုAခ်ိန္၌ စပယ္သစ္သည္ ဆရာဝန္ေခၚရန္ ထြက္သာြ းၿပီျဖစ္ရာ ကၽန
ြ ္ေတာ္တို႔သည္

၎Aား လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကစU္ ထရပ္ကားႀကီးတစ္စီးသည္ ႐ုတ္တရက္ခ်ဳိးေကြလ
႔ ိုက္၍ စပယ္သစ္
ေနာက္သို႔ ခုန္ေရွာင္လိုက္သည္ကို ျမင္လိုက္ရသည္။

ဆိုင္ ။

။(Aလြန္စိတ္ပ်က္ဟန္ႏွင့္)

တက္ေျပးလို႔ေျပး၊

ဟိုကားႀကီးက

“ကိုင္း

ခင္ဗ်ားလူလုပ္ပံု

ၾကည့္ေတာ့ေလ၊

Aဆင္သင့္လာတာေတာင္

သူက

စားပြဲေပၚ

ေရွာင္မိေAာင္

ေရွာင္လိုက္ေသးဗ်ာ၊ ဒီလိုေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ သူ႔ဝတၱရားေတာ့ သတိေပးUီးမွာပဲ”
ေနာက္တစ္ေန႔၌

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုသည္

ကၽြန္ေတာ့္Aိမ္၌

စည္းေဝး

တိုင္ပင္ၾကၿပီးေနာက္ စပယ္သစ္Aိမ္သို႔ သြားေရာက္ၾကရာ ကိုဘဆိုင္က ေရွ႕ေဆာင္လုပ္၍ေျပာရန္
တာဝန္ယူေလသည္။

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာႀကီးရဲ႕၊ လုပ္ပါUီးဗ်”

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“ဂ်ာနယ္ကိစၥဟာေလဗ်ာ”
။“ေၾသာ္ ဒါလား၊ က်ဳပ္လည္း စိတ္ကူးထုတ္ေနတုန္းပါပဲဗ်ာ”

ဆိုင္ ။

။“ခင္ဗ်ား စိတ္ကူးထုတ္တာ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ ဒီAေကာင္ေတြမွာ Aဝတ္ေတြေပါင္ကုန္ရလို႔

။“ဘာလုပ္ရမွာလဲ”

ေျပာင္ေျပာင္ဝတ္စရာေတာင္ မရွိၾကဘူးဗ်”
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က်န္လူစုကလည္း

ကိုဘဆိုင္၏

စကားကို

ေထာက္ခံေသာAေနျဖင့္

ေခ်ာင္းဟန္႔ၾကသည္။

သစ္ ။

။(ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို

လွမ္းၾကည့္လ်က္)

“ခင္ဗ်ားတို႔ကိုလည္း

Aားနာပါရဲ႕ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္က...”

ဆိုင္ ။

။“Aားနာေတြ ဘာေတြန႔ဲ ခ်ဲ႕မေနနဲ႔ဆရာ၊ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တို႔က တကယ့္ေယာက်္ား

ဇာနည္ႀကီးတစ္ေယာက္ Aားကိုးေလာက္တ့လ
ဲ ူႀကီးထင္ၿပီး ရွိစုမ့စ
ဲ ုကေလးေတြ Aကုန္ေပါင္ႏွံၿပီး...”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ခင္ဗ်ားပစၥည္း မပါ ပါဘူးေလ”
။“ေAာင္မယ္

လာပဲလာလိုက္ေခ်ေသးတယ္၊

ခင္ဗ်ားတို႔

ပစၥည္းကေလးေတြက

ဘာAသံုးက်သလဲ၊ ဒီေကာင္က Uီးေႏွာက္စိုက္ထုတ္ထားရတာ ဆရာရဲ႕၊ တကယ္ဆိုေတာ့. ..”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္ေလ၊ က်ဳပ္ႀကိဳးစားUီးမယ္”
။“ဘာမ်ား ခင္ဗ်ားႀကိဳးစားလို႔လဲ၊ မေန႔တုန္းက ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တို႔ ၾကည့္ေနတယ္၊

ထရပ္ကားႀကီးတစ္စင္းက

ကိုယ့္ဆီတည့္တည့္ႀကီး

ခ်ဳိးေကြ႔လိုက္တာေတာင္

ခင္ဗ်ားက

ခုန္ေရွာင္လိုက္တယ္မဟုတ္လား”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ထရပ္ကားႀကီးဆိုေတာ့ က်ဳိး႐ံုပ့႐
ဲ ံုမၿပီးဘူး၊ ေသသြားမွာဗ်၊ ကိုဘဆိုင္ရဲ႕”
။“ဒါ

ထားလိုက္ပါUီးေတာ့ဗ်ာ၊

ေခြးကိုက္မယ္လုပ္ေတာ့ေကာ

ခင္ဗ်ားက

စားပြဲေပၚတက္ေျပးတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီေကာင္ကျဖင့္ မရွိမ့ရ
ဲ ွိမ့ဲ သၾကားခဲကေလး ႏွစ္ပန
ဲ ိဖိုးဝယ္၊
ေခြးေခ်ာ့ေခၚ၊ သူ႔Aခန္းထဲ ေလွာင္သြင္းခဲ့”
ဤတြင္ ေခြးကိုက္ခံရေသာ ကိုတင့္ေဆြက ႐ုတ္တရက္ ခုန္ထလ်က္-

ေဆြ ။
ဆိုင္ ။

။“ေAာင္မယ္ ဟိုေခြးဟာ ခင္ဗ်ားက တမင္တကာ ေလွာင္ထားခဲ့တာေပါ့ေလ”
။“ေနစမ္းပါUီးေလ၊

ကိစၥတစ္ခုက

ၿပီးမွ

တစ္ခုေျပာၾကပါစို႔၊

ခု

လက္ငင္း

Aေရးႀကီးတာက ဂ်ာနယ္တိုက္ငါးတိုက္က ေငြထုတ္ယူၾကဖို႔ကိစၥ မဟုတ္လားဗ်၊ ဒီေတာ့ကာ”

ေဆြ ။

။“ေတာ္ပါေပဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားလုပ္ပံု၊

သူ႔ပိုက္ဆံက

ဘယ္ေတာ့ထုတ္ယူရမယ္မသိဘူး၊

ဆရာဝန္ေဆးထိုးခ”

ဆိုင္ ။

။“Aဲေလဗ်ာ၊

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ

ေနာက္ေတာ့

ဂိုက္ဆိုက္ျပည့္ေAာင္

ခင္ဗ်ားေျပာတယ္

ဟုတ္လား၊

ေျပာၾကတာေပါ့၊
ဝတ္ႏိုင္မွ

ခင္ဗ်ား

ဟိုလူ႔ကို

မိန္းကေလးေတြက
ဝတ္ထားပံုန႔ဆ
ဲ ိုရင္

က်ဳပ္ေျပာပါရေစUီး၊
တြဲခ်င္တယ္ဆိုရင္
ဟိုက္ပတ္ေထာင့္က

ေကာင္မေလးေတြကေတာင္ ပိုက္ဆံပါရဲ႕လားလို႔ မေမးေပဘူးလား”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ဒါကေတာ့ ဟုတ္ပါေပတယ္ဗ်ာ”
။“Aဲဒါေၾကာင့္ ေျပာတယ္မဟုတ္လား၊ မ်က္စိမွိတ္လိုက္ပါဗ်ာ၊ သိပ္ၿပီးနာတာမ်ဳိးလည္း

မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒိုင္းဆို ေမ့သာြ းတာမ်ဳိးပါဗ်”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“မနာဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား ဘယ္သူေျပာသလဲ”

သစ္ ။

။“Aလကား

။“ဒီလိုေျပာၾကတာပဲ”
ေသာက္႐ူးမို႔လို႔ေျပာတာဗ်ဳိ႕၊

ဘယ့္ႏွယ္

လူတစ္ေကာင္လံုးကို

ကားတိုက္တာ မနာဘူးရယ္လို႔ ေျပာမွ ေျပာတတ္ပေလ”

ဆိုင္ ။

။(Aနည္းငယ္

မ်က္ႏွာပ်က္လ်က္)

“သိပ္ၿပီးမနာဘူးလို႔

ေျပာျခင္းပါ၊ ပုရက
ြ ္ဆိတ္

ကိုက္ေတာင္...”
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။“ကိုင္းဗ်ာ၊ က်ဳပ္တစ္ခုေျပာမယ္ နားေထာင္ၾက”
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တိုး၍ခစားလ်က္ “Aမိန္႔ရွိပါဗ်ာ” ဟု ယU္ေက်းစြာ ေျပာၾကသည္။

သစ္ ။

။(ကၽြန္ေတာ္ထံမွ

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို

ေတာင္း၍

ခပ္မွိန္းမွိန္း

႐ွဴဖြာလ်က္)

“ခက္ေနတာတစ္ခုက ဒီလိုဗ်၊ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ ေသြးေAးေAးနဲ႔ လုပ္ဖို႔ရာ မလြယ္ဘူးဗ်”
Aခ်င္းခ်င္းမ်က္ႏွာေတြကိုၾကည့္လ်က္ “ဟုတ္ပါေပတယ္” ဟု ဝန္ခံၾကသည္။

သစ္ ။

။“ဒီေတာ့ကာ ေသြးကေလး ဘာေလး ထူပူသာြ းေAာင္ ရွမ္ပိန္ကေလးေသာက္ၿပီး

လုပ္ရရင္ေတာ့ လုပ္ဝံ့လိမ့္မယ္ က်ဳပ္ထင္တယ္”
ယစ္မ်ဳိးတကာတြင္ ရွမ္ပိန္ဆိုေသာေၾကာင့္ ႐ႈံ႕သြားၾကသည္။

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“ရွမ္ပိန္မွပလ
ဲ ား ဆရာရယ္၊ ဝီစကီေလာက္ဆို မေကာင္းဘူးလား”

ဆိုင္ ။

။“ကိုင္း

။“ဒါကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔သေဘာေလ၊ မဝယ္ႏိုင္ၾကရင္လည္း မလုပ္႐ံုေပါ့”
မိတ္ေဆြတို႔၊

ဒီတစ္ခုေတာ့

Aလိုလိုက္ၾကပါစို႔ဗ်ာ၊

က်ဳပ္ကေတာင္

ဆယ္သွ်ီလင္ ထုတ္မယ္ဗ်ဳိ႕”

ကၽြန္ ။
ဆိုင္ ။

။“Aလို ခင္ဗ်ားမွာ ဆယ္သွ်ီလင္ရွိလို႔လား၊ ပင္မင္းေတာင္ မေရြးႏိုင္ဘူးဆို”
။“ကိစၥမရွိဘူး ၊ Aိမ္ရွင္မရဲ႕ ဂီတာႀကီးကို ငွားေပါင္မယ္ဗ်ာ”
ဘဆိုင္က့သ
ဲ ို႔လူက

ဆယ္သွ်ီလင္

ထည့္မယ္ဆိုရာတြင္

မလႊမ
ဲ ေရွာင္ႏိုင္ေAာင္

ျဖစ္ကုန္၍ Aခန္းလခမေပးေသးဘဲ ထားမည့္သူ၊ စီးကရက္မေသာက္ေသးဘဲ ေAာင့္မည့္လူ၊
ေနာက္ဆံုးက်န္ေသာ ဘေလဇာကြတ္ကို ေပါင္မည့္လူစသည္ျဖင့္ ေပၚလာၾက၍ စုစုေပါင္း ၃ ေပါင္
၅ သွ်ီလင္

ခန္႔မွန္းေခ် ထြက္လာေပသည္။

ေနာက္ဆံုး၌

ညေနတြင္

ေဈးႏႈန္းေခ်ာင္ေသာ

ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ရွမ္ပိန္ဒင္နားစားၾကရန္ ဆံုးျဖတ္၍ လူစုခလ
ဲြ ိုက္ၾကေလသည္။
လန္ဒန္ၿမိဳ႕
ႀကီးေသာ္လည္း

ထမင္းစားပြတ
ဲ ကာတို႔တြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

မဟုတ္ေခ်။ Aစပ်ဳိးလိုက္လွ်င္ပင္
ေသာက္ခ်လိုက္ရာ

ေငြေရးေၾကးေရး

ရွမ္ပိန္ကို

Aလြန္နာမည္

နာမည္ႀကီးသေလာက္

Aူရႊင္ရၾကသည္

စပယ္သစ္က တစ္ခက
ြ ္ၿပီးတစ္ခက
ြ ္ က်ဳိက္ခနဲ က်ဳိက္ခနဲ

သူ႔Aတြက္ေကၽြးရေသာ

ခက္ေခ်ေတာ့မည္ဆို၍
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔

ရွမ္ပိန္ဒင္နားမွာ

ရွမ္ပိန္ဒင္နားသည္

ဒင္နားတြင္

သူ႔Aဖို႔

ေခၽတ
ြ ာရသည္ကလည္း

ေသာက္ခ်င္ျပဳၿပီး

Aေပါစား

မေသာက္လွ်င္

တစ္ဖက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဝိုင္Aရက္ကေလးမ်ားျဖင့္

တင္းတိမ္ၾကရပါသည္။ စပယ္သစ္မူကား “ေသာက္ၾကပါဗ်၊ ဘာလုပ္ၾကတာလဲ၊ ေသာက္ၾကေလဗ်ာ”
ဟု ခဏခဏ တိုက္တန
ြ ္း၍ တြင္တြင္ႀကီး ေသာက္ခ်ေလရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က “ခင္ဗ်ားသာ
ေသာက္ပါ က်ဳပ္တို႔ ကိစၥမရွိပါဘူး” ဆို၍ Aညံ့စားဝိုင္ကိုသာ ႀကိတ္ၾကရသည္။
စပယ္သစ္မွာ
မေမွ်ာ္လင့္ေသာနည္းျဖင့္
ရွိသေလာက္

ရွမ္ပိန္တစ္ပုလင္းခန္႔
ေဖာက္ျပန္လာေတာ့သည္။

AေျပာAဆို

ဝင္သာြ းၿပီးလွ်င္ပင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

႐ုပ္ကေလး

သနားကမား

ညက္ေညာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေလ့ရွိေသာ

စပယ္သစ္သည္

ရွမ္ပိန္သံုးခြက္ေလာက္ ဝင္ေသာAခ်ိန္မွစ၍ “ပတ္ခ်ဳိး ပတ္ခ်ိ” စကားေျပာၿပီး ခနဲ႔တ့တ
ဲ ့ဲ လုပ္ေလရာ
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ပၪၥမခြက္မ်ားတြင္

က်မ္းစူးၿပီးေမြးေသာသားျဖစ္၍
စာမ်ားမွာ

Aဂၤလိပ္မက်

Aနက္ဆံုးေသာ

လူတကာကို
လူ႔ျပည္တြင္

ဗမာမက်

ရန္လုပ္ေလေတာ့သည္။

မေနထိုက္သည့္Aေၾကာင္း၊

Aလြန္ခက
ြ ်၍တစ္ေၾကာင္း၊

Aတၱလႏိၲတ္သမုဒၵရာေAာက္သို႔

ကိုတင့္ေဆြAား
ကၽြန္ေတာ္ေရးေသာ

တစ္ပမ
ဲ တန္သည့္Aျပင္

ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္လွ်င္

စာဖတ္ပရိသတ္Aဖို႔

သက္သက္ရာရလိမ့္မည္Aေၾကာင္း၊ လံကတ
ြ ၱိ ကိုဘဆိုင္Aားလည္း တစ္ျပည္တစ္ႏိုင္ငံလာၿပီး
ေယာကၡမေခၽြးနဲစာကို

သံုးျဖဳန္းေနမည့္Aစား

ကိုယ့္ျပည္

ကိုယ္ျပန္ၿပီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ

ေမတယ္ကုလားAလုပ္ေတြ လစ္လပ္ေနသည္ကို ၾကားေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားထိုက္ေၾကာင္း
စသည္မ်ားျဖင့္

သူမေနရ၊

Aျခားေသာလူမ်ားထက္
နာဟန္တူေသာ္လည္း
ျဖစ္သည္ဆိုကာ

ငါမေနရ၊

ခုႏွစ္စU္

Aမွ်င္တန္း

ကိုဘဆိုင္မွာ

မ်က္ႏွာမ်ားနီရဲ၍

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

ဤေန႔Aဖို႔

“ဟုတ္ပါေပတယ္ဗ်ာ...

ေရရြတ္ျမည္တမ္းပါေတာ့သည္။
Aသည္းကို

ကၽြဲခတ္သလို

စပယ္သစ္ကို

မွန္ပါေပတယ္ဗ်ာ”

ေခ်ာ့ရမည့္ေန႔

စသည္မ်ားျဖင့္

Aလိုက္သင့္

ေျပာၾကပါေတာ့သည္။

သစ္ ။

။“ဟုတ္တယ္ဗ် လံကတ
ြ ၱိ၊ ခင္ဗ်ားလုပ္ပံုေတြ က်ဳပ္မႀကိဳက္ဘူးဗ်ာ၊ ဟိုလူ႔Aက်ႌယူဝတ္၊

ဒီလူ႔ေျခAိတ္ယူစပ
ြ ္၊ ဟိုကေခ်းစား၊ ဒီကေသးေသာက္၊ Aဲေလ ဟုတ္ေပါင္ ပိုက္ဆံေျပာတာ
စိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္ ကိုဘဆိုင္”
ကိုဘဆိုင္ကား ကၽြၿဲ မီးတိုလ်က္ရွိေလၿပီ၊ လံကတ
ြ ၱိဟူေသာAမည္မွာ ကြယ္ရာ၌သာ
ေခၚၾကျခင္းျဖစ္ရာ AျခားေသာAခ်ိန္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔သံုးႏႈန္းပါလွ်င္ စပယ္သစ္ ေဆး႐ံုတက္ရဖို႔
ရွိ၏။

ယခုမွာ

ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကိုသာ

လွမ္းၾကည့္၍

မခ်ိသာြ းၿဖဲ

ၿပံဳးရွာသည္။

Aမွန္မွာ

ကိုဘဆိုင္သည္ Aျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ Aဝတ္ကို (ဆိုက္မတူေသာေၾကာင့္) ယူဝတ္ဖူးျခင္းမရွိ၊
ကၽြန္ေတာ္၏

Aဝတ္ကိုသာ

ဝတ္ဖူးျခင္းျဖစ္၍

ကၽြန္ေတာ္က

လူတကာ

ေလွ်ာက္ေျပာရာ

ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပူမိပါေသးသည္။

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“စိတ္မဆိုးေပါင္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ေစတနာေကာင္းနဲ႔ သတိေပးတာကိုးဗ်”
။“ဟုတ္တယ္၊ ေလာကမွာ ေစတနာAေရးႀကီးတာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စာြ ဘုရားက

ေစတနံ ေစတနာကို၊ ကမၼံ ကံဟူ၍၊ Aဟံ ငါဘုရားသည္ ဝႏၵာမိေဟာေတာ္မူ၏ တဲ့ဗ်၊ ေစတနာဟာ
ကံ၊ ကံဟာ ေခ်တနာ ဟုတ္ေပါင္ ေခ်တနာ Aဲေလ”

ဆိုင္ ။

။“ေမာင္မင္းႀကီးသား ေျပာခ်င္တာသာေျပာပါ၊ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ ပါဠိ ပါဌ္သားေတြေတာ့

မရြတ္စမ္းပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ရွိႀကီးခိုးပါရဲ႕”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ဘာလဲ ခင္ဗ်ားက Aဂၤလန္ေရာက္ေနလို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနၿပီလား”

သစ္ ။

။“ဘာလို႔ မဟုတ္ရမွာလဲ၊ ဟိုတနဂၤေႏြေန႔က ဖေလာင္စီန႔တ
ဲ ၿဲြ ပီး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း

။“Aလိုေလး မဟုတ္ရေပါင္ဗ်ာ”

တက္တာ က်ဳပ္မျမင္ဘူး မွတ္လို႔လား”

ဆိုင္ ။
သစ္ ။

။“ဒါကေတာ့ဗ်ာ ခင္ဗ်ားသိတ့A
ဲ တိုင္း မိန္းကေလးဆိုေတာ့”
။“ခင္ဗ်ား ဒီလိုၾကပ္ၾကပ္လုပ္ Aိမ္က မခင္ေက်ာ့ဆီ က်ဳပ္ စာေရးထည့္လိုက္မယ္၊

ေယာကၼႀကီးပိုက္ဆံေတြန႔ဲ ပညာသင္ မိန္းမေတြလိုက္”
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ဤေနရာတြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

ဝင္၍

သူ႔ဘက္ကလိုက္ၿပီး

ကိုဘဆိုင္ကို

ျမည္ေပးလိုက္မွ ၿငိမ္သာြ းပါေတာ့သည္။
ၿငိမ္ၿပီေကာလို႔
Uီးေခါင္းငိုက္စိုက္ႏွင့္

ဟုတ္လွၿပီမႀကံေသးမီ

ေဟာက္လာေသာေၾကာင့္

စပယ္သစ္သည္
နာရီတစ္ဝက္ခန္႔

ကုလားထိုင္ေပၚတြင္
Aလိုလိုက္ၿပီး

Aိပ္ခြင့္

ေပးလိုက္ၾကရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေငါက္ခနဲထတဲ့ၿပီး“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကိုယ့္လူမ်ား၊ က်ဳပ္ေတာ့ Aိပ္ခ်င္ၿပီဗ်ာ၊ ျပန္ၾကစို႔လား” ဟုေျပာသည္ႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

ေသာက္စားျခင္းမ်ားAတြက္

ဘီလ္စာရင္းရွင္း၍

ဟိုတယ္ျပင္သို႔

လမ္းေလွ်ာက္ၾကစU္

စပယ္သစ္သည္

ထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။
Aျပင္သို႔ေရာက္၍

ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုက ပူးပူးကပ္ကပ္ လိုက္လာၾကျခင္းကို မႀကိဳက္သည့္ လကၡဏာႏွင-့္

သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ဘာလဲဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔က က်ဳပ္ေနာက္ကို တၿပံဳႀကီးလိုက္ၿပီး ဘာလုပ္ၾကမလို႔လဲ”
။“မဟုတ္ဘူးေလ၊ ခင္ဗ်ားစြန္႔စားတဲ့Aခါက်ေတာ့ AားရွိေAာင္လို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက

ဝိုင္းၿပီး AားေပးရေAာင္လို႔ပါ”

သစ္ ။
ဆိုင္ ။
သစ္ ။
ဆိုင္ ။

။“ဘာလဲ ဘာစြန္႔စားတာလဲ၊ က်ဳပ္ နားမလည္ေပါင္၊ ဆုတ္ၾကစမ္း ခင္ဗ်ားတို႔”
။“မဟုတ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း၊ ဟိုကိစၥဟာေလ”
။“ဘာကိစၥလဲဗ်”
။(ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လွမ္းၾကည့္လ်က္) “ဟိုဟို ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြက ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ဖို႔

ကိစၥဟာေလ”

သစ္ ။

။“ေၾသာ္ ဒီဟာလား၊ ဟား ဟား ဟား ဟား ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္က Aလကား

ညာတာဗ်၊ ရွမ္ပိန္ဒင္နား မစားရတာၾကာလို႔

က်ဳပ္က ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္

ထုတ္လိုက္တာဗ်၊

ခင္ဗ်ားတို႔က Aဟုတ္ႀကီး မွတ္ေနၾကသလား ဟား ဟား ဟား ဟား ရယ္စရာ ေကာင္းလိုက္တာ”
ဆို၍ ရင္ဘတ္ကိုတီးလ်က္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာပါေတာ့သည္။

ဆိုင္ ။

။“မဟုတ္ဘူးေလ

သူငယ္ခ်င္း၊

ဒီလိုေတာ့

မလုပ္ေကာင္းဘူးေလဗ်ာ၊

က်ဳပ္မွာ

ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတာင္ မေၾကာက္ႏိုင္ဘဲ ဂီတာကို ငွားၿပီးေပါင္ထည့္တာဗ်”

သစ္ ။

။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား၊

မူးေလေၾကာက္ေလ

ဒီလိုဆို

ျဖစ္ေနကုန္ၿပီ၊

ကၽြန္ေတာ္ဝမ္းနည္းတယ္ဗ်ာ

ဝမ္းနည္းတယ္ဗ်ာ၊
ဒုကၡပါပဲဗ်ာ၊

ဟီး ဟီး

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့

ခင္ဗ်ားတို႔ကိုလည္း

ဟီး ဟီး”

ဟု

မစြန္ဝံ့ဘူးဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္Aားနာပါရဲ႕၊

ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္

႐ႈိက္ႀကီးတငင္

ငိုျပန္ပါေတာ့သည္။
ကိုဘဆိုင္ႏွင့္စပယ္သစ္တို႔မွာ ေရွ႕မွ ဤသို႔ေျပာေနၾကစU္ ေနာက္မွလိုက္လာၾကေသာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုမွာ လူသတ္မႈတြင္ Aယူခံဝင္ေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္သည္

တရားသူႀကီး၏

Aမိန္႔ဒီဂရီခ်မွတ္ျခင္းကို နားေထာင္သည့္Aလား နားတစြင့္စြင့္ရွိၾကသည္။

ဆိုင္ ။

။(ပခံုးကိုပုတ္လ်က္)

“ဝမ္းနည္းေနစရာ

မဟုတ္ပါဘူး

သူငယ္ခ်င္း၊

Aခုလုပ္ရင္

Aခုျဖစ္ႏိုင္တာမ်ဳိးပဲဗ်ာ”
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။“ဘာလဲ၊ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို ဘာလာၿပီး ေသြးေဆာင္ေနတာလဲ၊ ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားတို႔လူစု ဖယ္ က်ဳပ္ျပန္မယ္”
ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္

ကိုဘဆိုင္၏

စပယ္သစ္သည္

လက္မွ

႐ုန္းထြက္၍

ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ ဆင္းလိုက္ရာ ေနာက္မွလာေသာ ေလာ္ရီကား ဝင္တိုးသည္ႏွင့္ ဆယ္ေပခန္႔
လြင့္စU္သာြ းေတာ့သည္။
“နံ႐ိုးႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္
ေရာက္လာေသာ

ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္း

ဆရာဝန္ကစမ္းသပ္ကာ

က်ဳိးရွာၿပီ”

မွတ္ခ်က္ခ်၍

ဟု

ခ်က္ခ်င္းလိုပင္

သူနာတင္ကားျဖင့္

ေဆး႐ံုသို႔

ပို႔လိုက္ေလသည္။
ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ခန္႔

ၾကာေသာAခါ

လူနာကို

ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီဟု

ဆရာဝန္က

Aမိန္႔ခ်သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုသည္ ပိုက္ဆံကေလး ျခစ္ျခဳတ္စုေဆာင္း၍ သစ္သီးကေလး
တစ္ျခင္း ဝယ္ယူၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုဘဆိုင္Aား ေဆး႐ံုသို႔ သြားေတြ႔ရန္ ေစလႊတ္ၾကသည္။
စပယ္သစ္မွာ

ပတ္တီးမ်ားစည္းလ်က္

မ်က္ႏွာၾကက္ကို

တေမာ့ေမာ့ၾကည့္ေနစU္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝင္သာြ းၾက၍ ျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္“ထိုင္ၾကပါခင္ဗ်ာ၊

ထိုင္ၾကပါ”

ဟု

သူစိမ္းပမာ

တ႐ိုတေသ

ေျပာေနသည္ႏွင့္

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာကို တစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္မိၾကသည္။
“ေနလို႔ ထိုင္လို႔ ေကာင္းရဲ႕ေနာ္၊ ေဟာဒီမွာ AၿငီးေျပစားရေAာင္ စပ်စ္သီးကေလးမ်ား
ယူခ့တ
ဲ ယ္ဗ်”
“ေၾသာ္ ဟုတ္လား၊ ဒုကၡရွာလို႔ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေငြမွန္မွန္ပို႔ရင္ ေက်နပ္တာပဲ၊
သစ္သီးေတြ ဘာေတြ လုပ္မေနၾကပါနဲ႔”
“ေဟး ကိုယ့္လူ က်ဳပ္တို႔ပါဗ်၊ ဘယ္သူမွတ္လို႔လဲ”
“ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ တစ္ဘစ္စ္ဂ်ာနယ္တိုက္က သတင္းေထာက္ေတြ မဟုတ္လား”
“ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါUီး ကိုဘသစ္ရဲ႕၊ က်ဳပ္တို႔ေလ ဘဆိုင္ေလ”
“ေၾသာ္ လံကတ
ြ ၱိပါလား၊ ဟိုလူက Aိန္းဂ်ီတဲြ က်ဳပ္သိပါၿပီ”
“က်ဳပ္တို႔မ်ား

ေမ့ႏိုင္ေသးလားဗ်ာ၊

တကယ္ဆိုေတာ့

ဆိုးတူေကာင္းဖက္ေတြ

မဟုတ္လား”
“ဟုတ္မွာပါေလ၊

ဒါထက္

က်ဳပ္Uီးေႏွာက္က

ဘာျဖစ္တယ္

မဆိုႏိုင္ဘူးဗ်၊

တခ်ဳိ႕ဟာေတြလည္း ေမ့တယ္၊ တခ်ဳိ႕ဟာေတြလည္း မွတ္မိလိုက္တာ ျဖဴးလို႔ဗ်၊ Uီးေခါင္းနည္းနည္း
ထိသာြ းထင္ပါ့ဗ်ာ”
“ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေပ်ာက္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါထက္ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ာနယ္ကိစၥကေလးေတာ့
ခင္ဗ်ား သတိရေကာင္းပါလား ကိုဘသစ္”
“ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥလားဗ်၊ ဟာ ဘယ္ေမ့မလဲဗ်ာ၊ ဒါမ်ဳိးေမ့ပစ္ရင္ ခက္ကုန္ေရာေပါ့
ဆရာႀကီးရယ္”
“ေကာင္းပါေလ့ သူငယ္ခ်င္း”
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“က်ဳပ္က ဂ်ာနယ္ငါးေစာင္မွာ တစ္ႏွစ္Aတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီး ေငြသြင္းထားမိလို႔ က်ဳပ္
မေတာ္တဆထိခိုက္ရာမွာ တစ္တိုက္က တစ္ပတ္ႏွစ္ေပါင္၊ တစ္တိုက္က သံုးေပါင္၊ တစ္တိုက္က
၁၅ သွ်ီလင္၊ စုစုေပါင္း ၈ ေပါင္ ၁၀ သွ်ီလင္ ၆ ပဲနိ ရေနတာဗ်”
“ႏို႔ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔Aဖြ႔က
ဲ ိုေတာ့ ဘယ္လိုလဲဗ်ာ”
“ဘာAဖြ႔လ
ဲ ဲ”
“ဟိုေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဖို႔ AစီAစU္ကေလးဟာေလ”
“ဘာAစီAစU္လဲ”
“ဒီလိုေလဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔ေငြစုၿပီး မဲခ်ေတာ့ ခင္ဗ်ားမဲက်လို႔ ဒဏ္ရာရေAာင္လုပ္ၿပီး
ေငြထုတ္ယူၾကဖို႔ AစီAစU္ကေလးဟာေလဗ်ာ”
စပယ္သစ္သည္

Aလြန္႔Aလြန္

Aံ့ၾသေသာ

မ်က္ႏွာထားႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

သတိမရဘူး၊

ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ၊

ႏွစ္ေယာက္Aား တဝႀကီး ေငးၾကည့္ေနေသး၏။ ထို႔ေနာက္မွ“ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတာေတြ
ရာဇဝတ္သင့္မယ့္
စU္းစားလို႔မရဘူး၊

က်ဳပ္ေတာ့

လံုးဝ

Aလုပ္မ်ဳိးတစ္ခုမွာ က်ဳပ္AပါAဝင္လုပ္ၿပီး ႀကံစည္တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္ျဖင့္
ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတဲ့Aတိုင္းသာဆိုရင္

ေငြလိမ္ထုတ္တ့ဲ

Aလုပ္ဗ်၊

ထီြ

ႀကံႀကံစည္စည္ဗ်ာ”
“ဒီလိုပါ ကိုဘသစ္ရယ္”
“သို႔ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ေလ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတဲ့Aတိုင္း စီစU္ၾက႐ိုးမွန္ရင္ က်ဳပ္
လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းရွိရမွာေပါ့၊ ခင္ဗ်ားတို႔ တင္ျပႏိုင္ရဲ႕လား” ဤတြင္ ကိုဘဆိုင္က
ကၽြန္ေတာ့္Aားလွမ္းၾကည့္၍

ကၽြန္ေတာ္က

ကိုဘဆိုင္Aား

လွမ္းၾကည့္မိသည္။

ထို႔ေနာက္

စကားမေျပာၾကဘဲ Aတန္ကေလး ေငးေနၾကၿပီး “ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကိုဘဆိုင္၊ သုတ္ေျခတင္ၾကမွထင္တယ္”
“ဒါပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ”
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

စပယ္သစ္Aား

ႏႈတ္မဆက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ

ထိုင္ရာမွ

ထလာခဲ့ၾကသည္တြင္ စပယ္သစ္က “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စပ်စ္ခိုင္ကေလးက
ခ်ဳိပံုရပါဗ်ာ”

ဟု

လွမ္းေျပာလိုက္သည္ႏွင့္

“ေသာက္ပင္းဆို႔ေတာ္

မူရစ္ဗ်ား”

ဟု

က်ိန္ဆဲခ့ၾဲ ကေသးသည္။
တစ္ညသ၌
ေလွ်ာက္လာၾကစU္
ဒရဲ႕ဆာကယ္လ္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

ပြၿဲ ပီးခါစ၌

ကိုဘဆိုင္တို႔သည္

ပရိသတ္မ်ားသည္

Aထူးတန္းေပါက္မွ

႐ုပ္ရွင္႐ံုတစ္ခုေရွ႕မွ

႐ံုထမ
ဲ ွထက
ြ ္လ်က္ရွိၾက၏။

လက္တလ
ဲြ ်က္ထက
ြ ္လာၾကသည့္

ျဖတ္၍
ဤတြင္

စပယ္သစ္ႏွင့္

Aဂၤလိပ္မေလးတစ္ေယာက္ကို ျမင္ၾကသည္။ စပယ္သစ္မွာ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္၍ မက္ေစာက္ေသာ
ပိုးUီးထုပ္နက္ကို ေဆာင္းလ်က္ ဒရဲ႕ဆုေခၚ Aနက္ေရာင္ဝတ္စံုႏွင့္တကြ ဂိုက္ျပည့္ဆိုက္ျပည့္
ဝတ္ထားရာ ေကြးထားေသာ လက္ဝဲ ဘယ္လက္ေမာင္းေပၚတြင္ စတိုင္က်က်ဝတ္ထားေသာ
ဘိုလ္မကေလးတစ္ေယာက္က

မခို႔တ႐ို႕လက္တင္လ်က္

စပယ္သစ္၏

လက္ယာလက္သည္

ႀကိမ္တိုကေလးတစ္ေခ်ာင္းဝင့္၍ ဝင့္၍ ဆင္းလာသည္။
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ကိုဘဆိုင္သည္

၎တို႔ကို

သူငယ္ကေလးတစ္ေယာက္Aား
သူငယ္ကေလးသည္
နယ္ေခ်ၿပီးလွ်င္

သွ်ီလင္ကို

စပယ္သစ္၏

ျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

သွ်ီလင္ဒဂၤါးတစ္ျပားေပး၍
ေဘာင္းဘီAိတ္ထဲသို႔
မ်က္ႏွာသို႔

လိေမၼာ္သီး

စကားတီးတိုး
ထည့္၍

ေပါက္ေပါက္ေျပးေျပး

စားေနေသာ
ေျပာေလသည္။

လိေမၼာ္သီးႏွစ္စိတ္ကို
ထြက္ေျပးေတာ့သည္။

နယ္ေခ်ထားေသာ လိေမၼာ္သီးႏွစ္မႊာသည္ မ်က္စိႏွစ္လံုးၾကား ႏွာ႐ိုးေပၚတြင္ မ်က္မွန္ကိုင္းကို
တည့္တည့္ႀကီးဝင္စပ
ြ ္၍ စပယ္သစ္မ်က္စိႏွစ္လံုးစလံုးကို ဖံုးသြားသည္ႏွင့္ ခါးကုန္းကာ Aားခနဲ
ေAာ္လိုက္ေသာAသံသည္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔Aဖို႔ နားဝင္ခ်ဳိ၍ မဆံုးႏိုင္ေAာင္ ရွိပါေတာ့သည္။
ကိုတင့္ေဆြ၊ ကိုေရႊမွတ္တို႔ႏွင့္ေတြ႔၍ ဤAျဖစ္Aပ်က္ကိုေျပာျပရာတြင္ ကိုတင့္ေဆြႏွင့္
ကိုေရႊမွတ္တို႔သည္

ကိုဘဆိုင္၏

လက္ႏွစ္ဖက္ကို

တစ္ဖက္ဆီလႈပ္ရမ္းရင္း

လွည့္ပတ္ကာ

ကခုန္ၾကပါေတာ့သတည္း။

Aိန္းဂ်ီတဲြ

*****
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ၾကမ္းလိုက္တ့ေ
ဲ တာ
ကၽြန္ေတာ္သည္
ေAာင္ျမင္ၿပီးေနာက္
ျမေတာင္ရာြ ၌

ပ်U္းမနားၿမိဳ႕

ထိုAခါက

သစ္ေတာေက်ာင္းမွ

မိုးကုတ္နယ္

ေတာAုပ္Aျဖစ္ႏွင့္

(ယခု

ေတာAုပ္စာေမးပြက
ဲ ို

ကသာနယ္)

AပါAဝင္ျဖစ္ေသာ

ခန္႔ထားျခင္းခံခ့ရ
ဲ သည္ျဖစ္ရာ

ေဖာ္ျပလတၱံေသာ

ထူးဆန္းလွေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ ေရႊလီေခ်ာင္းသို႔ ပထမAႀကိမ္ ေတာတက္သာြ းရာတြင္
ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ ေသာ
ဟသၤာရြာတို႔မွာ

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားျဖစ္ေလသည္။
ခုႏွစ္မိုင္ခရီးမွ်

Aေစခံမ်ားကို

ေရႊလီေခ်ာင္းေပၚ၌ရွိေသာ

ေဝးကြာသည္ျဖစ္ရာ

လွည္းႏွစ္စီးႏွင့္

ေလွဘိုရာြ ႏွင့္

လက္ေAာက္ေတာေခါင္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္

ခပ္ေစာေစာကပင္

သြားေစႏွင့္၍

ကၽြန္ေတာ္မွာမူ

ငါးနာရီေက်ာ္ခ်ိန္တြင္မွ ျမင္းတစ္စီးႏွင့္ တစ္ေယာက္တည္း စိုင္းလာခဲ့ေလသည္။
ေလွဘိုရာြ မွ ထြက္ခါနီး၌ မိုးတိမ္မ်ား တက္လာသည္ကို ျမင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေလွဘိုရာြ သူႀကီးက
ျမေတာင္ရာြ သို႔

နံနက္ေစာေစာမွ

သစ္ေတာဝန္

ခရီးျပင္းလြန္းမည္ကို

ထြက္ခာြ ရန္

တားဆီးေသာ္လည္း

ေရာက္မည့္Aေၾကာင္းကို

စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္

ထိုညU့္၌

ေနာက္တစ္ေန႔၌

သတင္းရသျဖင့္

ထိုေန႔Aတြက္

ဟသၤာရြာသို႔ဆုတ္၍

Aိပ္ရန္Aႀကံႏွင့္

ဇြတ္Aတင္းပင္ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ခန္႔မွ် စိုင္းလာခဲ့မိေလလွ်င္ ဆင္တိုင္းလည္း မရြာတတ္ေသာ မိုးသည္
ထိုညေန၌မူကား

ညိဳ႕ညိဳ႕မိႈင္းမိႈင္း

သည္းသည္းမဲမဲ

ရြာသြန္း၍

ဆက္စပ္မတတ္

ဆင္ျပင္လ်က္ရွိေသာ

ခ်ေလရကား

တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း

မိုးUီးက်ရာသီလည္း

လိုက္ေလ်ာေAာင္

လမ္းကိုမွ်မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္

တေဝါေဝါ

ျဖစ္ေလရကား

တိမ္ခမ
ဲ ်ားႏွင့္

ျမည္ဆင္းလာခဲ့ေလ၏။

လွ်ပ္စစ္တို႔သည္

မိုးေပါက္ခ်င္း

ထိုAခ်ိန္Aခါမွာ

Aထက္ေကာင္းကင္ျပင္၌

ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ရွိသည္တိုင္ေAာင္ တေျပာင္ေျပာင္တလက္လက္ တဖ်တ္ဖ်တ္ တဝင္းဝင္း
လင္းခနဲ လက္ခနဲရွိေနသည့္ ျပင္းထန္လွေသာ မိုးခ်ဳန္းသံတို႔မွာလည္း မရပ္မစဲ၊ ဂ်ဳံးခနဲ ဂ်ိန္းခနဲ
ထစ္ခ်ဳန္းေလရကား ကၽြန္ေတာ္၏ ျမင္းသည္ ‘ေတာေကာင္း’ ေသာ ျမင္းျဖစ္ပါလ်က္ ေရွ႕သို႔
မတိုးဝံ့ခမန္း တြန္႔ခနဲ ရြံ႕ခနဲ ျဖစ္သာြ းရွာ၏။
သံုးမိုင္ေက်ာ္လန
ြ ္၍ လမ္းတစ္ဝက္ခရီးသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ မိုးသည္ Aတန္ငယ္
စဲသာြ း၍

တဖြဖ
ဲ မ
ဲြ ွ်သာက်န္ေတာ့သည္

မေက်နပ္ေသးေသာ

လကၡဏာႏွင့္

မွန္ေသာ္လည္း

လွ်ပ္စီးမ်ားႏွင့္

ရြာသြန္းAံ့တကားဟု

မိုးခ်ဳန္းသံမ်ားမွာမူ

Aားယူေနေသာ

Aလားကဲ့သို႔

ဂ်ဳိးဂ်ဳိးဂ်ဳန္းဂ်ဳန္း တဒိန္းဒိန္းျမည္လ်က္ပင္ ရွိေသး၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ Aဝတ္မ်ားမွာမူ ရႊဲရစ
ႊဲ ိုလ်က္
ရွိသျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုးမွာလည္း ခိုက္ခိုက္တုန္လ်က္ ရွိခ့ေ
ဲ လၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေတာင္ကုန္းကေလး တစ္ခုေပၚသို႔ ျမင္းႏွင့္စိုင္း၍တက္သာြ းမိသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္

ဗိုလ္တပ
ဲ ်က္ႀကီးႏွင့္တူေသာ Aိမ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ကို

ဘြားခနဲ

ေတြ႔ျမင္ရေလရာ

လာခဲ့စU္ကမူ ထိုAိမ္ႀကီးကို မျမင္ခ့မ
ဲ ိေသာေၾကာင့္ လမ္းမွား၍ လာေလသေလာ ၊ သို႔တည္းမဟုတ္
သတိမမူမိေသာေၾကာင့္ေလေလာဟု

ယံုမွားျခင္းျဖစ္လ်က္ရွိစU္

ဝင္းထရံပ်က္ကို

ေက်ာ္၍

ကုန္းကုန္းႏွင့္ ခေမာက္ေဆာင္း၍ ဝင္သာြ းေသာ Aဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ကို ျမင္ရေလ၏။ ထိုAခါ
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ကၽြန္ေတာ္က “ဒီလမ္းဟာ ဟသၤာရြာကို သြားတဲ့လမ္း ဟုတ္က့လ
ဲ ားဘႀကီး” ဟု ေမးလိုက္ရာ
Aဘိုးႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ္Aား ယခုမွျမင္ဟန္ႏွင့္ ႐ုတ္ခနဲလွည့္ၾကည့္၍ “ဟုတ္ပါတယ္ ေမာင္ရင္၊
မိုးေတြက သည္းသနဲ႔၊ မီးမ်ားလႈံရေAာင္ ဝင္ပါUီးေတာ့လား”
ဟု ေျပာ၏။
“ေတာ္ပါၿပီ ဘႀကီး၊ ကိစၥက Aေရးႀကီးလြန္းလို႔ ဟသၤာကို ဒီကေန႔ ေရာက္မွျဖစ္မယ္၊
ဘႀကီးေရ႕၊ သြားေသးၿပီ ခင္ဗ်ာ”
ကၽြန္ေတာ္သည္ ရပ္ထားေသာျမင္းကို ႏွင္မည္Aျပဳတြင္ လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္ ဝင္းခနဲ
ပစ္လိုက္၍

နားပြင့္မတတ္ဆူညံလွေသာ

စဲေတာ့မည္ျပဳေနရာမွ
“ေဟာ

မိုးေတြ

ၾကားရၿပီးလွ်င္

တေဗ်ာင္းေဗ်ာင္းႏွင့္

ထပ္သည္းလာျပန္ၿပီ၊

စိုင္းသြားလိုက္ရင္

မိုးခ်ဳန္းသံႀကီးကို

မၾကာပါဘူး၊

ရြာခ်လာျပန္ေလသည္။

မိုးခိုပါေတာ့Uီးလား

ျမင္းကေလးက

မိုးသည္လည္း

ေမာင္ရယ္၊

ေကာင္းပါဘိသနဲ႔၊

မနက္ေစာေစာမွ

ျမင္းကို

Aိမ္ေAာက္မွာ

ထားတာေပါ့၊ ဝင္ပါUီးေလ၊ မီးမ်ားလႈံရေAာင္”
ထိုက့သ
ဲ ို႔ေျပာေနစU္ပင္

မိုးသည္

သည္းသည္ထက္

သည္းလာျပန္ေလရကား

ကၽြန္ေတာ္သည္ စိတ္ေျပာင္းလဲလာခဲ့၍“Aိပ္ရာေနရာ ေပးႏိုင္ပါ့မလား ဘႀကီး”
“Aလိုက္Aထိုက္ေတာ့ ေပးႏိုင္ပါတယ္ ေမာင္ရယ္၊ ဆင္းသာဆင္းပါ”
ထိုAခါ

ကၽြန္ေတာ္သည္

ျမင္းေပၚမွ

ခုန္ဆင္း၍

Aိမ္ေAာက္၌

ျမင္းကို

ခ်ိတ္ထားခဲ့ၿပီးလွ်င္ Aဘိုးႀကီးႏွင့္Aတူ Aိမ္ေပၚသို႔ တက္လိုက္သာြ းေလ၏။
Aိမ္ေရွ႕ခန္းသို႔ ဝင္မိၾကေသာAခါ Aိမ္ႀကီးမွာ လူေနထိုင္ေသာAိမ္ႀကီးႏွင့္ မတူဘဲ
ပိုးမွ်င္မ်ားလည္း

Aႏွံ႔Aျပားတန္းလ်က္

ေပေရညစ္ပတ္စာြ

ၾကမ္းေပၚ၌လည္း

ရွိေနေသာAျဖစ္ကို

ေျခမခ်ဝံ့ေAာင္

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။

ထိုAခ်ိန္၌ကား

ျမဴမႈန္မ်ားဖံုး၍
Aိမ္ေပၚ၌

ေမွာင္လုမတတ္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ပစ္လိုက္ေသာ Aေရာင္ျဖင့္ ျမင္ရေသာ
AေျခAေနမွာ တည္းခိုခ်င္ဖယ
ြ ္ရာ မေကာင္းေAာင္ ညစ္ပတ္ေပက်ံစာြ ရွိေန၏။ ၾကမ္းေပၚ၌ကား
စုတ္ျပတ္ေဟာင္းႏြမ္းလွေသာ ဖ်ာAိုႀကီးမ်ားျဖင့္ ခင္းလ်က္ရွိရာ တစ္ေထာင့္၌ ထပ္လ်က္ရွိေသာ
ေခါင္းAံုးႏွစ္လံုးတို႔မွာ

ဆီေခ်းမ်ားျဖင့္

မည္းလ်က္ရွိေန၏။

Aိမ္ေပၚသို႔

ေရာက္သည္မွစ၍

ကၽြန္ေတာ္၏ ႏွာေခါင္းထဲမွာ လူမေနေသာ Aိမ္Aိုႀကီး၏ Aနံ႔က့သ
ဲ ို႔ မႈိတိုတိုရွိေသာ Aနံ႔ကိုလည္း
ခံစားရ၏။

ထိုAေတာAတြင္း၌

Aဘိုးႀကီးသည္

Aခန္း၏

Aလယ္၌

ဆြထ
ဲ ားေသာ

မီးAိမ္Aိုႀကီးကို ထြန္းမည့္ဟန္ႏွင့္ မီးျခစ္ကိုကိုင္ၿပီးမွ“တယ္ဂက
ြ ်တာကိုး၊

ဒီမိန္းမက

မီးAိမ္ထဲ

ေရနံဆီ

ထည့္မထားႏွင့္ျပန္ဘက
ဲ ိုး၊

ႂကြက္ေလွ်ာက္ေပၚက ဖေယာင္းတိုင္ကိုသာ ထြန္းႏွင့္ပါေတာ့ ေမာင္ရင္”
ဟုေျပာသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဓာတ္မီးျခစ္ကိုျခစ္၍ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ကို ထြန္းညႇိေလ၏။
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ကၽြန္ေတာ္သည္

မီးဖို၌

ထိုေဒသ၏

ထင္းမ်ားထည့္ရန္

Aမွတ္တမဲ့ၾကည့္လိုက္ရာ

ပါးခြက္ခက
ြ ္

ထံုးစံAတိုင္း

ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ
မ်က္တြင္းက်က်ႏွင့္

ၾကမ္းကိုေဖာက္၍

Aဘိုးႀကီး၏

လြန္မင္းစြာ

မ်က္ႏွာကို

ပိန္ႀကံဳလွေသာ

မ်က္ႏွာတြင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးတို႔သည္ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ မ်က္ခံုးတို႔၏ေAာက္ Aေရာင္တလက္လက္
ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရ၏။
ထိုAခါ၌မူကား
ထင္မွတ္စျပဳခဲ့ေလၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္သည္

Aဘိုးႀကီး၏

Aိမ္ေပၚသို႔

AမူAရာႏွင့္

တက္လာခဲ့မိျခင္းကို

မ်က္ႏွာထားသည္

မွားေခ်ၿပီဟု

ထူးျခားလွသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မွႏွံ႔ပါေလ၏ေလာ့ဟု ေAာက္ေမ့မိ၏။ မိုးႀကိဳးမ်ား ထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ရွိေသာ
ည၌

လူသူမနီး

ေတာႀကီးထဲတြင္

ႏွစ္ေယာက္တည္းေနရျခင္းမွာ

သူ႐ူးတစ္ေယာက္ႏွင့္Aတူ

စိတ္ၾကည္ႏူးရႊင္ပ်ဖြယ္ရာေသာ

Aိမ္Aိုႀကီးတစ္လံုးေပၚ၌

Aျခင္းAရာ

မဟုတ္ေခ်။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ‘မိန္းမ’ ဟူေသာစကားကို သတိရ၍ “ဘႀကီးတို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္တည္း
ေတာႀကီးထဲေနရာတာ မပ်င္းဘူးလား ဘႀကီး”
ဟုေမးလိုက္ေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္

စြတ္စိုေသာAက်ႌမ်ားကိုခၽြတ္၍

ညႇစ္ၿပီးလွ်င္

မီးကင္လ်က္ရွိ၏။
“မပ်င္းေပါင္ေမာင္ရယ္၊ လူAားမ်ားသာလွ်င္ ပ်င္းတာ၊ က်ဳပ္တို႔ေတာ့ Aလုပ္လုပ္ရလို႔
ဖတ္ဖတ္ေမာလို႔ ပ်င္းဖို႔သတိမရႏိုင္ေပါင္”
“ဘႀကီးတို႔က ဘာလုပ္သလဲ”
“ထင္းခုတ္တာေပါ့”
“Aေဒၚႀကီးေကာ၊ ဘယ္မွာလဲ”
“လာပါလိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္ေရာက္မွန္း မသိေသးလို႔ပါ၊ က်ဳပ္လည္း ေမာင္န႔မ
ဲ ွ Aတူတူ
ေရာက္လာတာပဲ ေမာင္ရဲ႕”
“ေၾသာ္၊ ဟုတ္က့လ
ဲ ား”
ထိုခဏ၌

Aဘိုးႀကီးသည္

ရယ္ေမာေလရာ

ကၽြန္ေတာ္မွာ

မိုးႀကိဳးမ်ားသည္

ေရွးကထက္

Aေၾကာင္းမဲ့သက္သက္

Aံ့Aားသင့္လ်က္
ျပင္းထန္စာြ

ဟက္ဟက္ပက္ပက္

ေငး၍ၾကည့္ေနရေလ၏။

မရပ္မနားထစ္ခ်ဳန္း၍

Aျပင္၌ကား

မိုးသည္လည္း

ေရAိုးမွ

သြန္းေလာင္း၍ ခ်ဘိသကဲ့သို႔ တေဝါေဝါရြာခ်လ်က္ရွိ၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ Aဘိုးႀကီး၏ ထူးျခားေသာရယ္ေမာျခင္းကို စိုက္ေငး၍ ၾကည့္ေနစU္
မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိရာသို႔ ေရာက္လာ၍ ကၽြန္ေတာ့္Aား Aလ်U္းဂ႐ုမစိုက္ဘဲ
ျပင္းစြာေၾကာက္ရံ႕ြ ထိတ္လန္႔ေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ Aဘိုးႀကီးကိုသာလွ်င္ စိုက္၍ၾကည့္ေနေလ၏။
ထိုမိန္းမမွာ Aသက္သံုးဆယ္ခန္႔မွ်သာ ရွိဟန္တူ၍ ေတာရြာဘာဝAေလ်ာက္ သနားကမားရွိေသာ
႐ုပ္Aဆင္းရွိေလသည္။
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။“Uီးသာေဂါင္၊ ဒီကေန႔ျပန္လာမယ္လို႔ က်ဳပ္မထင္မိဘူး၊ Aလုပ္မ်ား ေတာ္ေတာ္

ၿပီးခဲ့ရဲ႕လား”

လူႀကီး ။

။

(ရက္စက္စာြ ေသာ

ျပန္ေျပးလာခဲ့တယ္၊

ၾကည့္ျခင္းျဖင့္)

မီးခြက္မ်ား

ေရနံဆီမ်ားေတာင္

“မၿပီးခဲ့ဘူး၊

မယား

ထည့္မထားႏိုင္ရေAာင္

ေAာက္ေမ့လို႔
ဘာေတြမ်ား

Aလုပ္႐ႈပ္ေနလို႔လဲ”
“စိတ္မဆိုးပါနဲ႔ Uီးသာေဂါင္၊ က်ဳပ္ သြားထည့္ေခ်ပမယ္”
ထိုမိန္းမသည္ မီးAိမ္ကိုယူ၍ ထြက္သာြ းမည္Aျပဳတြင္ လူႀကီးက ဆြထ
ဲ ား၍“ေနပါေစ မီးလင္းတာမေကာင္းပါဘူး၊ ေမွာင္ထက
ဲ ေစာင့္ရတာ ေကာင္းပါတယ္”
“ဘာမ်ား ေစာင့္စရာရွိလို႔လဲ Uီးသာေဂါင္ရဲ႕”
လူႀကီးသည္ Aေမးကိုမေျဖဘဲ ရယ္ေမာေနၿပီးေနာက္ မိန္းမကို ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈပ္ေလရာ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ Aေနရက်ပ္လ်က္ရွိၿပီး လူႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္Aား ေမ့ေလ်ာ့ေနဟန္ရွိ၍ မိန္းမကမူ
Aလ်U္းျမင္ဟန္

လကၡဏာ

မရွိေခ်။

ထူးဆန္းေသာ

Aိမ္ႀကီးႏွင့္

ထူးဆန္းေသာ

လင္မယားေပတည္းဟု ေAာက္ေမ့မိ၏။ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ မီးဖိုAနီးတြင္ Aတူထိုင္လ်က္
ရွိၾကစU္

လူႀကီး၏

မ်က္ႏွာထား၌

မသကၤာေသာ

Aျခင္းAရာကိုလည္းေကာင္း၊

မိန္းမ၏

မ်က္ႏွာထား၌ စိုးရိမ္မကင္းရွိေသာ Aျခင္းAရာကိုလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ျမင္ရ၏။
ထိုခဏ၌

Aိမ္ေနာက္မွ

ဝုန္းခနဲျမည္ေသာတံခါးသံကို

ၾကားရသျဖင့္

မိန္းမက

“ဘာသံပါလိမ့္” ဟုေျပာလ်က္ ထမည္ျပဳေလရာ လူႀကီးက “ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး၊ ေလတိုက္တာပါ၊
ဒီAိမ္မွာ ငါတို႔Aျပင္ ဘယ္သူရွိေသးသလဲ” ဟုေျပာ၍ Aတင္းဆြထ
ဲ ားေလ၏။
“က်ဳပ္ သြားၿပီးၾကည့္ပါရေစ Uီးသာေဂါင္၊ ေလေတြတိုက္တာ က်ဳပ္ သိပ္ေၾကာက္တယ္”
“မင္း

ေၾကာက္တတ္မွန္းသိလို႔

ငါ

ဒီကေန႔

ျပန္လာခဲ့တာေပါ့”

လူႀကီးလည္း

ရယ္ေမာျပန္ေလရာ မိန္းမမွာမူ ေနမထိ ထိုင္မထိ ရွိေနေလ၏။
“ငါျပန္လာတာ ဝမ္းသာရဲ႕မဟုတ္လား မယ္ျဖဴ”
“ဝမ္းသာတာေပါ့ Uီးသာေဂါင္၊ ခ်မ္းလိုက္တာ Aက်ႌထပ္ၿပီး ဝတ္ေခ်Uီးမယ္”
မိန္းမသည္
ေနာက္ေဖးတံခါးဆီသို႔

ထမည္ျပဳေသာAခါ
မ်က္လံုးမ်ား

လူႀကီးသည္

ျပဴးထြက္မတတ္

ၾကည့္လ်က္

လူႀကီးက ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားလိုက္၏။ ထိုAေတာAတြင္း၌
ေျခသံမ်ားကို

ၾကားရၿပီးေနာက္

ဆြဲ၍ထား၏။

Aသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္

မိန္းမသည္

ဟစ္ေAာ္မည္ျပဳေလရာ

Aိမ္ေနာက္မွ တက္လာေသာ
လူငယ္တစ္ေယာက္သည္

ေနာက္ေဖးဘက္မွ Aိမ္ေရွ႕ခန္းသို႔ ထြက္လာ၍ “Aျဖဴ၊ Aို Aျဖဴ၊ ဘယ္ကလဲဗ်၊ ထူးပါUီး၊
ပုန္းမေနပါနဲ႔” ဟု ဟစ္ေAာ္၍ ေခၚေလရာ လူႀကီးႏွင့္ မိန္းမတို႔မွာ တံခါးေနာက္မွ ပုန္းကြယ္
ေနၾကေသာေၾကာင့္

ထိုလူက မျမင္ေခ်။ စင္စစ္မွာ လူႀကီးသည္ မိန္းမကို

တံခါးေနာက္သို႔

ဆြဲေခၚသြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ Aခန္းတြင္းသို႔ ဝင္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တံခါးရြက္ေနာက္မွ
ပုန္းေနေသာ လူႀကီးသည္ ထိုသူငယ္၏ ပခံုးကို ဆြက
ဲ ိုင္လိုက္ရာ ထိုသူမွာ မ်က္လံုးမ်ားျပဴးလ်က္
လန္႔သာြ းေလ၏။
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။“ေဟ့လူ၊ ဒီမွာေလ၊ မင့္Aျဖဴ၊ ဘာမ်က္လံုးျပဴးသလဲ၊ ေျပာစရာရွိလွ်င္ ေျပာေလ”
။“ေသခါနီးAရြယ္ေရာက္မွ

သူတစ္ပါးကို

တစ္ပတ္႐ိုက္ဖို႔

Aႀကံန႔ဲ

ခင္ဗ်ားက

ျပန္လာတာေပါ့ေလ”

လူႀကီး ။
လူငယ္ ။

။“မင္းက ငါ Aိမ္မွာမရွိဘူးထင္လို႔ Aေခ်ာင္ကုတ္ရေAာင္ Aႀကံန႔လ
ဲ ာတာေပါ့ေလ”
။“နဂိုကတည္းက

က်ဳပ္န႔ခ
ဲ ်စ္ႀကိဳက္ေနတဲ့

ရည္းစားကို

ေငြထုပ္ကေလးနဲ႔

ေယာကၼမႀကီးေတြ မွ်ားၿပီး ခင္ဗ်ားက Aေခ်ာင္ထုတ္သာြ းတာ မဟုတ္လား”

လူႀကီး ။

။“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

မယ္ျဖဴဟာ

ငါ့မယား၊

ငါ

မရွိတုန္းမွာ

မင္းက

ဘာလာၿပီး

လုပ္မယ္ႀကံသလဲ”

လူငယ္ ။
လူႀကီး ။

။“မိုးေတြရာြ ေနလို႔မွ ဝင္ၿပီး မိုးမခိုရဘူးလားဗ်”
။“ငါ့ကို နင္မညာနဲ႔၊ ဘယ္က မိုးခိုမလို႔မွမဟုတ္ဘူး၊ ငါမရွိဘူးမွတ္လို႔ ငါ့မယားကို နင္

ၾကာခိုမလို႔လာတာ ငါသိတယ္”
ထိုAေတာAတြင္း၌ မိန္းမသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေသာ AမူAရာႏွင့္ ထရံကိုမွီကာ
လူႀကီး၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လူငယ္၏ မ်က္ႏွာကို တစ္ေယာက္စီ လွမ္း၍ၾကည့္လ်က္ ကုပ္ေနေလ၏။
ထိုAခါ ကၽန
ြ ္ေတာ္သည္ လင္ႀကီးႏွင့္ လင္ငယ္တို႔ သတ္ပုတ္ၾကေတာ့မည့္Aျဖစ္ကို သိျမင္သျဖင့္
ဖ်န္ေျဖလိုေသာ Aႀကံႏွင့္ ေခ်ာင္ထမ
ဲ ွ ထြက္လာ၍ “ေတာင္းပန္ပါရေစ၊ ဘႀကီးရယ္၊ ျပဳစရာရွိလွ်င္
တရားUပေဒAတိုင္း

ျပဳၾကတာေပါ့၊

ေဒါသAေလ်ာက္

ထင္မိထင္ရာ

ျပဳၾကလွ်င္

Aားလံုး

ဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကပါလိမ့္မယ္ ဘႀကီးရယ္” ဟု ေျပာလိုက္၏။
ထိုAခါ Uီးသာေဂါင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည္ကာ ရယ္ေမာလ်က္“ဟီဟီဟိ၊

ဘယ္က

မေဟာသဓာေလာင္းက

ဝင္႐ႈပ္ေနျပန္ပါလိမ့္မယ္၊

ေဟ့

နက္ေက်ာ္၊ ဒီလူက မင့္ေရွ႕ေနလား၊ ငါက မိျဖဴကို ကြာပစ္လိုက္လွ်င္ မင္းက ယူဖို႔ ႀကံတယ္ေပါ့ေလ၊
မင္းေလာက္မ်ား ပါးလို႔ကယ
ြ ္”
ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ နက္ေက်ာ္၏ လည္ပင္းကို ကိုင္ဖမ္းေလရာ နက္ေက်ာ္သည္ Uီးသာေဂါင္၏
မ်က္ႏွာကို လက္သီးႏွင့္ထိုးလိုက္၏။ သို႔ရာတြင္ Uီးသာေဂါင္သည္ နာက်င္ဟန္ လကၡဏာမရွိ၊
မိမိAား

တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္

Aလ်U္းဂ႐ုမစိုက္ဘဲ
လူႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ

ဆက္လက္၍

နက္ေက်ာ္၏
ထိုမွဤမွ

ထိုးသတ္ေသာ

လည္ပင္းကိုသာလွ်င္

ယိမ္းထိုးလ်က္

လက္သီးခ်က္မ်ားကို

မလႊတ္တမ္း

လဲလုလလ
ဲ ုႏွင့္

ညႇစ္ဖ်စ္ေလရာ

ဒယိမ္းဒယိုင္

ျဖစ္ေနၾက၏။

Aျပင္၌ကား မိုးေပါက္တို႔သည္ တေဗ်ာင္းေဗ်ာင္း ရြာခ်လ်က္ လွ်ပ္စစ္မ်ားႏွင့္ မိုးခ်ဳန္းသံတို႔မွာလည္း
ဝင္းခနဲ ဂ်ိန္းခနဲ မရပ္မစဲ ထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ရွိ၏။ Uီးသာေဂါင္သည္ နက္ေက်ာ္၏ လည္ပင္းကို
တစ္ခဏကေလးမွ် မလြတ္ေစဘဲ ခိုင္ၿမဲစာြ ဖ်စ္ညႇစ္ထားေလရာ နက္ေက်ာ္၏ လက္သီးမ်ားမွာလဲ
လူႀကီး၏မ်က္ႏွာ၌ တရစပ္ ထိမွန္လ်က္ရွိေလ၏။ သို႔ရာတြင္ နက္ေက်ာ္၏ လက္သီးခ်က္မ်ားသည္
တစ္ခ်က္ထက္တစ္ခ်က္

ေပ်ာ့၍

ေပ်ာ့၍

လာခဲ့ေလၿပီ။

ထိုAျခင္းAရာကို

ကၽြန္ေတာ္

သိရွိရေသာAခါ နက္ေက်ာ္မွာ လည္ပင္းAစ္လွၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသရွာေခ်ေတာ့မည္ေလာဟု
စိုးရိမ္မိ၏။ ထိုခဏ၌ တံခါးေထာင့္တြင္ ကုပ္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမသည္ ေခ်ာင္ထမ
ဲ ွ ႐ုတ္တရက္
ထြက္လာ၍ ၾကမ္းေပၚ၌ ဒူးေထာက္ၿပီးလွ်င္ လူႀကီး၏ ဒူးႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္မွ သိမ္း၍ဖက္လိုက္ရာ
လူႀကီးမွာ

ေျခေထာက္ႏွင့္ၾကမ္း လြတ္သာြ း၍

လက္ေၾကာင့္သာလွ်င္

မလဲမက်ဘဲ

နက္ေက်ာ္၏ လည္ပင္း၌

ရွိေနေလ၏။
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လက်္ာဘက္လက္ကို နက္ေက်ာ္၏ လည္ပင္းမွ ႐ုတ္တရက္ ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္ ခါးတြင္ထိုးထားေသာ
ဓားေျမႇာင္ကို လ်င္ျမန္စာြ ႏႈတ္ယူ၍ ကၽြန္ေတာ္ ဆြလ
ဲ ိုက္ဖို႔ Aခ်ိန္မရမီ နက္ေက်ာ္၏ ရင္ဘတ္၌
ထိုးစိုက္လိုက္ရာ သံုးေယာက္သားတို႔မွာ ၾကမ္းျပင္၌ A႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သကဲ့သို႔ လံုးေထြးစုပံုကာ
က်သြားၾကေလ၏။

ေနာက္တစ္ခဏ၌

လူႀကီးသည္

ၾကမ္းေပၚမွ

လူးလဲကာထလိုက္ရာ

နက္ေက်ာ္မွာမူ ရင္ဝတြင္ ဓားေျမႇာင္တန္းလန္းႏွင့္ ပက္လက္လန္လ်က္ က်န္ေနရစ္ေလ၏။
မိန္းမသည္ နက္ေက်ာ္၏ Aနီး၌ ဒူးေထာက္ကာ ရင္ကိုထုလ်က္ရွိစU္ လူႀကီးသည္
မိန္းမကို ကေလးသဖြယ္ ထမ္းၿပီးလွ်င္ ေျခႏွစ္လွမ္း သံုးလွမ္းျဖင့္ Aိမ္ေပၚမွ ခုန္ေပါက္ေက်ာ္လႊား
ဆင္းေျပးေလရာ ကၽြန္ေတာ္မွာ ေၾကာင္ေတာင္ေငးလ်က္ ၾကည့္ေနမိလိုက္၏။
သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သတိရ၍ တစ္ေယာက္ျပင္ ႏွစ္ေယာက္
Aသက္ဆံုး႐ႈံးရျခင္းမွာ ကာကြယ္Aံ့ဟု Aႀကံႏွင့္ Aိမ္ေပၚမွေျပးဆင္းလာခဲ့ၿပီးလွ်င္ လူႀကီး၏
ေနာက္သို႔

လိုက္ေလ၏။

ဂ႐ုမစိုက္ဟန္ႏွင့္

လူႀကီးမွာမူ

ဝင္းထရံကို

ပခံုးေပၚ၌

ခုန္လႊား၍

ထမ္းထားရေသာ

ေတာထဲသို႔

မိန္းမ၏

ဝင္ေျပးေလရာ

Aေလးကို
ကၽြန္ေတာ့္မွာ

ေလွကားသို႔ေရာက္ေသာAခါ၌ ေရးေရးမွ်သာ ျမင္လိုက္ရေတာ့၏။ လူႀကီးသည္ ေလွဘိုရာြ ဘက္မွ
ကၽြန္ေတာ္လာခဲ့ေသာ
ေနာက္မွေAာ္ဟစ္ကာ

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္

လွ်င္ျမန္စာြ

လိုက္ေျပးေလ၏။

ေျပးသြားေလရာ

ကၽြန္ေတာ္သည္

ကၽြန္ေတာ္လည္း

တတ္ႏိုင္သမွ်

Aစြမ္းကုန္

ေျပးပါျငားလည္း ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုး ေတာထဲ၌ ခရီးျပင္း လမ္းေလွ်ာက္ခ့ရ
ဲ ျခင္းAတြက္ေၾကာင့္
ေျခသလံုးမ်ား ေတာင့္လ်က္ရွိသျဖင့္ လူႀကီးကိုမမီႏိုင္ဘဲ ရွိ၏။ လူႀကီးမွာမူ ကေလးတစ္ေယာက္ကို
ထမ္းေျပးရဘိသကဲ့သို႔

ေပါ့ပါးျခင္းျဖင့္

သစ္ငုတ္မ်ား၊

ခလုတ္မ်ားကို

လႊားခနဲ

လႊားခနဲ

ခုန္ေပါက္ေက်ာ္လႊား၍ ကုန္းျမင့္သို႔ တက္ေျပးေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္Aားလည္း Aလ်U္းဂ႐ုမစိုက္၊
လွည့္၍မွ်လည္း မၾကည့္ေခ်။ လူႀကီးေျပးလႊားရာAရပ္ကို ျမင္ျခင္းAားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၎၏
AႀကံAစည္ကို ရိပ္မိသျဖင့္ ထိုေနရာသို႔ မေရာက္မီ မီႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဟစ္ေAာ္ျခင္းAားျဖင့္
ေလမကုန္ေစဘဲ

ဆိတ္ဆိတ္သာလွ်င္

လူႀကီးေရာက္သာြ းေသာAခါ

ေနာက္မွ

ကၽြန္ေတာ္မွာ

Aစြမ္းကုန္လိုက္ေျပးေလ၏။

ေနာက္မွ

ကုန္းထိပ္သို႔

ကိုက္သံုးဆယ္ခန္႔

ေဝးေသး၏။

ထိုAခ်ိန္သည္ကား ေနဝင္ၿပီးေနာက္ ေမွာင္လုဆဲဆဲ Aခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ လူႀကီးသည္ မိန္းမကို
ထမ္းလ်က္ ေတာင္ကုန္းထိပ္၌ ရပ္တန္႔ေနျခင္းကို Aေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္၌ ေရးေရးမွ်သာ
ျမင္ရေတာ့၏။

ထိုေနရာ၌

ရပ္တန္႔ေနစU္

လူႀကီးသည္

ကၽြန္ေတာ္

မီေခ်မည္ေလာဟု

တစ္ခဏေလးမွ် လွည့္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ခဏ၌ မိန္းမေရာ ေယာက်္ားပါ တစ္ခါတည္း
ကြယ္ေပ်ာက္သာြ းေလရာ မိန္းမက စူးရွေသာAသံျဖင့္ တစ္ခ်က္တည္း လႊတ္ခနဲ ေAာ္လိုက္ေသာ
Aသံကို ယခုတိုင္ ကၽြန္ေတာ္၏ နားထဲ၌ စြလ
ဲ ်က္ က်န္ရစ္ေသး၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္သာြ း၍ ေAာက္သို႔ ငံု႔ၾကည့္လိုက္ေသာAခါတြင္
ေပတစ္ရာထက္မနည္း နက္လွေသာ ေခ်ာက္ႀကီးေAာက္မွ တသြင္သြင္ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ
စမ္းေခ်ာင္းကေလးမွတစ္ပါး Aျခားမည္သည့္Aရာကိုမွ် မျမင္ရေခ်။
ထိုေနရာ၌
မည္းမည္းရွိေနေသာ

ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေAာင္

ရပ္ေနၿပီးေနာက္

လမ္းကေလးတစ္ေလွ်ာက္

ခပ္ျဖည္းျဖည္း
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လက္ေႏွးသည္Aတြက္ေၾကာင့္

ကိုယ့္ကိုယ္ကို

Aျပစ္တင္မိ၏။

ယခုက့သ
ဲ ို႔

Aခါတိုင္းမွာမူ

လက္ေႏွးလွေသာလူတစ္ေယာက္

သံုးေလာင္းၿပိဳင္ေသဆံုးရသည္ဟူ၍

ကၽြန္ေတာ္သည္

မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္

မည္သည့္ေနရာ၌ျဖစ္ေစ

ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ

၎တို႔၏

ကံၾကမၼာေပေလာဟူ၍လည္း ေတြးေတာမိ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္လာစU္ ကၽြန္ေတာ္သည္ နက္ေက်ာ္၏ Aေလာင္းရွိေနေသးေသာ
ထိုAိမ္ပ်က္ႀကီးသို႔ မဝင္ဝံ့သျဖင့္ ရြံ႕တြန္႔တန
ြ ္႔ရွိေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ နက္ေက်ာ္မွာ
ေသေကာင္းမွေသမည္။

Aကယ္၍

မေသခဲ့ေသးပါလွ်င္

ဟသၤာရြာသို႔

ျမင္းႏွင့္စိုင္းသြား၍

AကူAညီေတာင္းေခ်Aံ့ဟူ၍ စိတ္ကိုတင္းလ်က္ ျပန္လာခဲ့၏။
ထိုAခါ၌ကား မိုးသည္ လံုးလံုးရပ္စဲ၍ လဆန္းရွစ္ရက္လကေလးသည္ တိမ္ပုပ္ၾကားမွ
ဝိုးဝါးထြက္ပ်ဴလ်က္ရွိ၏။ တစ္ခဏမွ်ၾကာလွ်င္ Aေဝးမွ လွည္းသံၾကားရေလရာ ကၽြန္ေတာ္သည္
လမ္းေပၚမွ

ေခတၱရပ္၍

နားေထာင္ဆတ
ဲ ြင္

လွည္းသံသည္

နီး၍လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aလြန္တရာ Aားရွိလာခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ သစ္ငုတ္တိုတစ္ခုေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္
လွည္းကို

ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရာ

ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေသာAခါတြင္

လွည္းတစ္စီးေမာင္းလာ၍

လွည္းသမားလင္မယားႏွင့္Aတူ လူငယ္ကေလးတစ္ေယာက္လည္း လွည္းေပၚ၌ ပါလာသည္ကို
ျမင္ရ၏။ လွည္းသမားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုျမင္ေသာAခါ ရပ္တန္႔၍“ေတာAုပ္ႀကီးမွတ္တယ္၊ တစ္ေယာက္တည္း ဒီAခ်ိန္ႀကီးမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲခင္ဗ်ာ၊
တစ္ကိုယ္လံုးလည္း ရႊဲရစ
ႊဲ ိုလို႔ပါကလား၊ လွည္းေပၚႂကြပါခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ပို႔ပါမယ္”
“ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္ရာြ ကလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နမ္းေပါင္းရြာက ေဈးသည္ေတြပါ ခင္ဗ်ာ”
“Aခန္႔သင့္လိုက္တာဗ်ာ၊ Uီးသာေဂါင္ဆိုတ့လ
ဲ ူႀကီးက နက္ေက်ာ္ကိုသတ္ၿပီး သူ႔မိန္းမနဲ႔
သူန႔ဲ ေခ်ာင္းထဲခုန္ခ်လို႔ ဆြတ
ဲ ာ မမီလိုက္ဘူး၊ လာၾကဗ်ာ၊ နက္ေက်ာ္ကို သြားၾကည့္ၾကရေAာင္၊
ေသေကာင္းမွ ေသမယ္ထင္တယ္၊ လာၾကပါ”
ထိုAခါ လွည္းေပၚမွ မိန္းမသည္ Aေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္လာေသာ လကၡဏာႏွင့္“ေမာင္းပါ

ကိုိကိုေပါရယ္၊

ျမန္ျမန္ေမာင္းပါ၊

ရွိႀကီးခိုးပါရဲ႕၊

Iတိပိေသာ

ဘဂဝါ Aရဟံ” စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ကို တုန္တုန္ရီရီႏွင့္ ရြတ္ေလရာ ကၽြန္ေတာ္မွာ Aံ့ၾသလ်က္
ရွိ၏။
။“ဟိုတုန္းကလည္း ဒီလိုမိုးႀကီးမ်ဳိး ဒီလို ေလႀကီးမ်ဳိး တိုက္တုန္း ျဖစ္တာပဲေနာ္ မသန္႔”
ကိုေပါ ။
ခပ္တိုတိုႏွင့္)
“ဘယ္တုန္းက
ဘာျဖစ္တာလဲဗ်၊
က်ဳပ္Aခုျဖစ္တာ
ကၽြန္ေတာ္ ။ ။(စိတ္
ေျပာေနတာပါဗ်”
။“ေတာAုပ္ႀကီးက ဒီလမ္း တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးဘူး မွတ္တယ္”
ကိုေပါ ။
လင္ႀကီးက
ေစာင့္ဖမ္းေလေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“လင္ငယ္လာတာကို

မိသာြ းေရာဗ်၊

လင္ႀကီးလင္ငယ္ သတ္ၾကေရာ၊ လင္ႀကီးက လင္ငယ္ကို ဓားႏွင့္ထိုးေရာ၊ လင္ငယ္ေသေတာ့
လင္ႀကီးက

မိန္းမကို

ပခံုးထမ္းေျပးၿပီး

ေခ်ာင္းထဲခုန္ခ်၊

သံုးေယာက္လံုး

တစ္ေန႔တည္း

ေသၾကေရာဗ်”
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ထိုAခါ ကိုေပါႏွင့္မသန္႔

လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္

ကၽြန္ေတာ့္Aား မည္သို႔မွ်

ျပန္မေျပာေသးဘဲ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္း လွည္းေပၚ၌ တီးတိုးတိုင္ပင္ၾကေလ၏။ ေနာက္ဆံုး၌
လွည္းသမားကိုေပါသည္ လွည္းေပၚမွဆင္းလာ၍ ကၽြန္ေတာ့္Aနီးသို႔ ခ်U္းကပ္ၿပီးလွ်င္“ေတာAုပ္ႀကီးက ဒီနယ္မွာလူသစ္ေနာ္”
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ Aထပ္ထပ္ေမးေနပါလိမ့္ဗ်ာ”
“ေဟ့ ရွင္မ မင္းတို႔လိုက္ခ့မ
ဲ လား၊ ဒီမွာေနရစ္မလား၊ ငါ စံုစမ္းခ်င္တယ္ကယ
ြ ္”
“မသြားပါေလနဲ႔ ကိုေပါရယ္”
“ေတာAုပ္ႀကီးက ေျပာလို႔ယံုမွာ မဟုတ္ဘူးကြ႔ဲ၊ ေခၚေနတယ္”
“ဒါျဖင့္

ေမာင္ႀကီးသာ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ ႂကြေတာ္မူပါ၊ က်ဳပ္တို႔ သားAမိ

ေနရစ္ပါမယ္ေမာင္”
Aိမ္ပ်က္ႀကီးကို

ျမင္ႏိုင္ေသာေနရာသို႔

ေရာက္ၾကေသာAခါ

ကိုေပါသည္

ထမ္းထားေသာ ဓားရွည္ကို Aဆင္သင့္ဆုပ္ကိုင္လ်က္“Aလို Aိမ္ႀကီးေပၚမွာ မီးေရာင္ျမင္ပါကလား ေတာAုပ္ႀကီး”
“ျမင္မွာေပါ့ဗ်၊ က်ဳပ္ ထြန္းခဲ့တ့ဲ မီးပဲ၊ ရြံ႕တြန္႔တန
ြ ္႔ လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႔”
Aနီးသို႔လာၾကေသာAခါ“Aိမ္ေAာက္မွာ ျမင္းပါကလား”
“က်ဳပ္ ခ်ိတ္ထားခဲ့တ့ဲ ျမင္းပဲ”
၎ေနာက္

ကၽြန္ေတာ္သည္

ေရွ႕မွေလွ်ာက္သာြ း၍

ကိုေပါသည္

ေနာက္မွ

လိုက္လာေလ၏။ ေလွကားသို႔

ေရာက္လာၾကေသာAခါ ကၽန
ြ ္ေတာ္သည္

ေရွ႕မွတက္သာြ း၍

ကိုေပါက

ေနာက္မွလိုက္လာရာ

ဝင္မိၾကေသာAခါ

ဓားကိုထမ္းလ်က္

ကၽြန္ေတာ္မွာ

Aံ့ၾသစြာႏွင့္

တန္႔ရပ္ေနမိ၏။

ကၽြန္ေတာ္ထန
ြ ္းထားခဲ့ေသာ
ေတာက္ေလာင္လ်က္

Aိ္မ္ေရွ႕ခန္းသို႔

Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္

ဖေယာင္းတိုင္သည္

ရွိျငားေသာ္လည္း

ၾကမ္းျပင္၌

ကုန္လုခမန္း

ႂကြက္ေလွ်ာက္ေပၚ၌
ရွိသည့္တိုင္ေAာင္

ပက္လက္လန္လ်က္

ပစ္ထားခဲ့ေသာ

နက္ေက်ာ္ဆိုသူ၏ Aေလာင္းမွာမူ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ AစAနမက်န္ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းသည္ကို
ေတြ႔ရေပေသာေၾကာင့္တည္း။
“ဘယ့္ႏွယ္လက
ဲ ိုေပါ၊

နက္ေက်ာ္Aေလာင္းကို

ေဟာဒီေနရာမွာ

ေသေသခ်ာခ်ာ

က်ဳပ္ျမင္ခ့တ
ဲ ယ္ဗ်”
“ဟုတ္မွာေပါ့ ေတာAုပ္ႀကီး၊ သူ႔ေခါင္းဟာက ေဟာဒီခါးပန္းနားမွာ မဟုတ္ဘူးလား”
“ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ သိႏိုင္သလဲ၊ ခင္ဗ်ား ထုတ္ယူသာြ းလို႔လား”
ကိုေပါသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖေသးဘဲ“ဒီAိမ္ႀကီးျမင္ရတာ ထူးထူးျခားျခား ဘာမွ ေတာAုပ္ႀကီး သတိမျပဳမိေသးဘူးလား”
“ၾကမ္းေပၚမွာ ဖုန္ေတြေဖြးေနတာေတာ့ က်ဳပ္ ျမင္မိတာေပါ့”
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“မွန္တယ္ ေတာAုပ္ႀကီး၊ ဖုန္ေတြထမ
ဲ ွာ ေျခရာၾကည့္စမ္းပါUီး ျမင္ရဲ႕လား၊ ေဟာဒါက
ေတာAုပ္ႀကီးေျခရာေတြပဲ၊ ဒိျပင္ ေျခရာေတြေကာခင္ဗ်ာ”
“ဟုတ္သားပဲဗ်ဳိ႕၊ ဘယ့္ႏွယ္Aဓိပၸယ္လဲ ကိုေပါ”
“Uီးသာေဂါင္ဆိုတ့ဲ

သစ္ေတာဗိုလ္ဒရဝမ္က

နက္ေက်ာ္ကိုသတ္ၿပီး

သူ႔ကိုယ္သူေရာ တစ္ခါတည္း သတ္ေသလိုက္တာ ဒီကေန႔

ငါးႏွစ္တိတိရွိၿပီ

သူ႔မယားေရာ၊
ေတာAုပ္ႀကီး၊

ဒါေၾကာင့္ သစ္ေတာAရာရွိေတြ ဒီဗိုလ္တမ
ဲ ွာ မတည္းဝံ့ဘဲ ပစ္ထားခဲ့တာ ၾကာၿပီ ေတာAုပ္ႀကီးရဲ႕၊
Uီးသာေဂါင္တို႔လူစုေတြ
ေလေတြကတိုက္၊

ေသၾကတဲ့

ညေနဟာလည္း

ဒီကေန႔ညေနလိုပဲ

လွ်ပ္စစ္ေတြတလက္လက္န႔ဲ နက္ေက်ာ္Aေလာင္းကိုေတာင္

မိုးေတြကရြာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ရြာသားေတြ လာၾကည့္ၾကေသးတယ္”
ထိုAခါမွ ကၽြန္ေတာ္မွာ လြန္ခ့ၿဲ ပီးေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ေတြးမိတိုင္း ေက်ာထဲက
စိမ့္လ်က္ ျမင္းကို လွည္းေနာက္မွ ခ်ိတ္ၿပီးလွ်င္ ေဈးသည္လင္မယားႏွင့္Aတူ လွည္းေပၚမွစီး၍
လိုက္ပါလာခဲ့ရေလသတည္း။

*****
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မႏၲန္၏ထူးဆန္းျခင္း
သံုးဆယ့္တစ္ဘံု

တည္ေနပံုႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေျပာေဟာၾကရာ၌

လူ႔ျပည္ႏွင့္

စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္သည္ ယူဇနာ မည္မွ်ေဝးသည္၊ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ျပည္ႏွင့္ တာဝတႎသာ
နတ္ဘံုသည္ ယူဇနာမည္မွ်ေဝးသည္၊ Aထက္သို႔ Aဆင့္ဆင့္တက္သာြ း၍Aထက္ဆံုးျဖစ္ေသာ
ေနဝသညာ၊

နာသညာ

ယတဘံုတိုင္ေAာင္

တစ္ဘံုႏွင့္တစ္ဘံု

ယူဇနာ

AကြာAေဝးကို

လည္းေကာင္း၊ ေAာက္သို႔လားေသာ္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္Aနက္ သိၪၥိဳင္းငရဲ ေAာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ
Aဝီစိငရဲသို႔

တိုင္ေAာင္

ငရဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

ယူဇနာAကြာေဝးကို

လည္းေကာင္း

ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို ဖတ္႐ႈဖူးေလသည္။
သို႔ရာတြင္

ျမတ္စာြ ဘုရားသခင္သည္

ညီေတာ္မင္းနန္Aား

နတ္ျပည္သို႔

ေခၚေဆာင္သာြ းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ AျခားAလားတူ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားတြင္ ေျမျပင္မွ Aထက္သို႔
ဈာန္AဘိညာU္ျဖင့္ ႂကြေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဤမဟာပထဝီေျမျပင္Aတိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တည္း
စႀကႍေလွ်ာက္သာြ းေတာ္မူရာတြင္
ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကိုလည္း

နတ္ဘံုသို႔

ေရာက္မွန္းမသိ

ဖတ္႐ႈရဖူးပါသည္။

ေရာက္သာြ းသကဲ့သို႔

ဤသည္ကိုေထာက္၍

ေရးသား

ကၽႏ
ြ ု္ပ္စိတ္ထဲ၌

ေတြးဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္မွာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမည္သည္ လူမ်ားနားလည္သကဲ့သို႔
ယူဇနာAကြာAေဝးေတြႏွင့္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္၊ Aခ်ိန္ကာလ (Time)ႏွင့္ ဌာန၊ သို႔မဟုတ္
Aာကာသ(Space) ဟူသည္မွာ ပရမတ္သေဘာမဟုတ္၊ သတၱဝါတို႔၏စိတ္၌ ထင္မွတ္ရေသာ
ပညတ္တရားမွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘံုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ သတၱဝါမ်ား နားလည္သကဲ့သို႔
ယူဇနာAတိုင္းAထြာျဖင့္ ကြာလွမ္းသည္ မဟုတ္၊ ဘံုတစ္ခုတည္ေနေသာ Aာကာသ(Space)
တစ္ခုႏွင့္ Aျခားဘံုတစ္ခုတည္ေနေသာ Aာကာသ(Space) တစ္ခုသည္ တစ္မ်ဳိးစီ တစ္မ်ဳိးစီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊
နတ္ဘံုသို႔

လူ႔ျပည္မွ

နယ္ျခားကန္႔လန္႔ကာတစ္ခုကို

ေရာက္ႏိုင္သည္။

Aျခားကန္႔လန္႔ကာ

လွပ္လိုက္လွ်င္

တစ္ခုကို

စတုမဟာရာဇ္

လွပ္လိုက္လွ်င္

သိၪၥိဳင္းငရဲသို႔

ေရာက္သာြ းႏိုင္သည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု AကြာAေဝး Aတိုင္းAထြာဟူ၍မရွိ။ သူ႔Aလႊာႏွင့္သူ၊
သူ႔Aာကာသႏွင့္သူ၊ သူ႔သတၱဝါမ်ဳိးႏွင့္သူ တည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္ဟု စU္းစားမိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ တည္ျဖစ္ေသာ မဟာပထဝီေျမႀကီးေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သာြ းရင္း နတ္ဘံုသို႔၊
သို႔မဟုတ္

ငရဲသို႔၊

သို႔မဟုတ္

ျဗဟၼာဘံု

စသည္ျဖင့္

Aလိုေတာ္ရွိရာသို႔

ေရာက္ႏိုင္ျခင္း

ျဖစ္တန္သည္ဟု ႀကံဆေတြးေတာမိသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏စU္းစားခ်က္ကား နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံုမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္ေသာ
မည္သည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္မွ

တည္ရွိသည္မဟုတ္၊

ကၽႏ
ြ ္ုပ္၏

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္

Aရာဝတၳဳဟူသမွ်သည္

မံသစကၡဳျဖင့္

မႏုႆလူသား၏

ျမင္ရေလသမွ်ေသာ
AာကာသAတြင္း၌

တည္ရွိေနေသာ Aရာဝတၳဳမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔Aထဲတြင္ Aျခားကမာၻမွ လူ႔ဘံုမ်ားလည္း
ပါခ်င္ ပါဝင္မည္။ သို႔ေသာ္ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံုမ်ားကား မပါဝင္ႏိုင္။ နတ္ဘံုသည္ Aာကာသတစ္မ်ဳိး၊
လူ႔ဘံုသည္

Aကာသတစ္မ်ဳိး၊

သူ႔Aာကာသႏွင့္သူ၊
ေဖာ္ျပလတၱံ႔ေသာ

ျဗဟၼာဘံုသည္

သူ႔သတၱဝါမ်ဳိးႏွင့္သူ
Aျဖစ္Aပ်က္မွာ

Aာကာသတစ္မ်ဳိး

တည္ေနျခင္း

Aထက္ပါ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ရေပမည္။

ကၽႏ
ြ ္ုပ္၏AယူAဆကို

ေAာက္တြင္

ေထာက္ခံသည္ဟု

ဆိုခ်င္ပါသည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ကၽႏ
ြ ္ုပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စြန္႔ခာြ ၍ ကၽြႏု္ပ္၏ဖခင္ရွိရာ

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

98

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ေရႊဘိုဒိစႀတိတ္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕Aပိုင္ မန္က်ည္းတံုရာြ သို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထိုရာြ တြင္
ေတာင္ေက်ာင္း၊

ေျမာက္ေက်ာင္းဟူ၍

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

ႏွစ္ေက်ာင္းရွိရာ

ေျမာက္ေက်ာင္းမွ

ဝါေတာ္ ၁၅ ဝါခန္႔ရွိ Uီးနႏၵိယမွာ ေလာကီဘက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ဳိး ေလ့လာဆည္းပူးေသာ
ဝါသနာရွိသည့္Aတိုင္း

ကၽႏ
ြ ္ုပ္ႏွင့္

ေလာကဓာတ္ပညာဘက္ဆိုင္ရာ
လက္လွီေဝငွသည့္နည္းတူ၊
ဗဟုသုတကို

စာAုပ္မ်ားမွရရွိေသာ

ထိုUီးပၪၥင္းကလည္း

ကၽြႏ္ုပ္Aား

ေလာကဓာတ္ပညာ

ဗဟုသုတကိုသာ

Uီးနႏၵိယ၏

ကၽြႏု္ပ္ကား

မႏၲန္ႏွင့္

ပထမ၌

ဆည္းပူးခဲ့သူျဖစ္၍

သတၱိရွိျခင္းကို

မေနႏိုင္ေတာ့သည့္Aျပင္၊ Aထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္

UီးနႏၵိယAား

Aင္း၊

Aိုင္ဘက္ဆိုင္ရာ

ကၽႏ
ြ ္ုပ္သည္

Aေနာက္တိုင္း

Uီးပၪၥင္း၏ဂါထာ၊

ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ

ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို

Aေနာက္တိုင္းမွ

ဗဟုသုတမ်ားကို

ဂါထာ၊

ေဝငွေလ့ရွိပါသည္။

Aေရွ႕တိုင္းAတတ္ဆန္းတို႔၏
သို႔ရာတြင္

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

မႏၲန္စေသာ

Aထင္ေသးခဲ့ဖူးပါသည္။

ၾကားရေသာAခါတြင္

မယံုၾကည္ဘဲ

ကၽြႏ္ုပ္၏ ရွိရင္းစြဲ ႀကံဆခ်က္ႏွင့္လည္း

ကိုက္ညီလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ Aေရွ႕တိုင္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ Aထင္ျမင္ေသးျခင္းကို
ျပင္ဆင္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
Uီးနႏၵိယမွာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သားျဖစ္၍ ပရိယတၱိဓမၼကို ဆည္းပူးျခင္းထက္ ဓာတ္က်မ္း၊
ေဆးက်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ Aင္း၊ Aိုင္၊ မႏၲရား Aစရွိသည့္ Aတတ္ဆန္းမ်ား
ေနာက္သို႔ လိုက္ခ့သ
ဲ ူတစ္Uီးျဖစ္ရာ ဤေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔မွ်သာ
ရွိေသး၏။

ေဖာ္ျပလတၱံ႔ေသာ

သူ၏ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွာ

လခန္႔Aၾကာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ့၍
ဲ

ဤေက်ာင္းသို႔ေရာက္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္

၆

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေတြ႔ေသာAခါတြင္ ထိုAျဖစ္ပ်က္မွာ သက္တမ္း

တစ္ႏွစ္ခန္႔ ရွည္ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ ထိုေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ Uီးပၪၥင္း၏ဝါသနာကို
မေထာက္ခံေသာ္လည္း ထိုေက်ာင္းသို႔ Uီးပၪၥင္းမေရာက္မီ တစ္လခန္႔က ေစတီေဟာင္းတစ္ဆူ
ၿပိဳက်ရာတြင္

ေတြ႔ရွိရေသာ

ဌာပနာပစၥည္းမ်ားကို

Uီးနႏၵိယက

စိတ္ဝင္စားျခင္းရွိသည္ႏွင့္

ထိုေက်ာင္းမွ မထြက္ခာြ ႏိုင္ဘဲ ရွိခ့ရ
ဲ ေလသည္။ ေက်ာင္း၏ေတာင္ဘက္၌ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး
တည္ခ့သ
ဲ ည္ဟု

ေျပာၾကေသာ

ေၾကးနီပုရပိုက္တစ္ဆူ
ေရွးေဟာင္းရာဇဝင္တြင္

ေတြ႔ရွိရာ

ေစတီေတာ္တစ္ဆူ
မန္က်ည္းတံုရာြ ထဲ၌

ဝါသနာပါသည့္

ၿပိဳက်ရာတြင္

ဌာပနာတိုက္Aတြင္းမွ

Aေဟာင္းAျမည္း

Uီးရဲေက်ာ္Aမည္ရွိ

Aဘိုးႀကီးက

ဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္
ထိုပုရပိုက္ကို

ကိုရင္တစ္ပါးထံမွ ေငြAနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ ဝယ္ယူသိုမွီးထား၏။ Uီးနႏၵိရသည္ ထိုသတင္းၾကား၍
ထိုေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ေၾကးပုရပိုက္Aေၾကာင္းကို စံုစမ္းျခင္းျဖစ္၏။ Uီးရဲေက်ာ္၏ေျမး
ေမာင္စံတင့္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားျဖစ္၍ Uီးနႏၵိယသည္ စံတင့္မွတစ္ဆင့္ Uီးရဲေက်ာ္Aိမ္သို႔
ေရာက္ေAာင္

ေျခရာေကာက္ၿပီးလွ်င္၊

Aဆိုပါ

ပုရပိုက္ကို

ရေAာင္

ဆည္းပူးထားခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။ Uီးရဲေက်ာ္၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ ထိုပုရပိုက္ထမ
ဲ ွ Aဖိုးတန္ပညာေတြ႔ခ့လ
ဲ ွ်င္ Uီးပၪၥင္းက
မိမိAား

ေဝငွလိမ့္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္

ပုရပိုက္ကို

Uီးပၪၥင္းလက္သို႔

Aပ္လိုက္ျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။

Uီးနႏၵိယ၏ ႐ုပ္လကၡဏာကို ေဖာ္ျပရေသာ္ မျဖဴ၊ မညိဳ၊ မနိမ့္၊ မပိန္၊ မဝ သာမည
ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ရွိ၍ လက္ယာဘက္ မ်က္စိလပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ယာဘက္ နားဖ်ားကေလး
ျပတ္ေနျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ Aျခားသူမ်ားႏွင့္ ထူးျခားျခင္းရွိေလသည္။ လက္ဝဲဘက္ နားစြန္းျပတ္ပံုမွာ
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မိန္းမတစ္ေယာက္Aတြက္ဆိုလွ်င္

နားကပ္၊

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုဟု

ဆိုေလာက္ေသာ္လည္း

ေသာတပသာဒ႐ုပ္ကို

ထိခိုက္ျခင္းလည္းမရွိ၊

နားေထာင္းပန္ဆင္ရန္

မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဖို႔မွာ
နားရြက္တြင္

ၾကားတတ္ေသာ

တန္ဆာဆင္ေသာ

ထံုးစံလည္း

မရွိေသာေၾကာင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ဟု မဆိုေလာက္ေပ။ လက္ယာဘက္မ်က္စိမွာမူ 'ေက်ာက္ဆူး'
ထြက္သည္ဟု ေခၚၾကေသာ တိမ္သလာဖံုျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၍ Uီးပၪၥင္း၏႐ုပ္Aဆင္းကို ထိခိုက္သည္ဟု
ဆိုေလာက္ေပသည္။ ဤသည္တို႔ကား လူျမင္ရေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားျဖစ္ေလရာ Aျခားေသာ
ထူးျခားခ်က္တစ္ခုလည္း ရွိေသး၏။ လူတို႔မည္သည္ လက္ဝဲဘက္တြင္ ႏွလံုးသားတည္ရွိေနသည္
ျဖစ္၍ လက္ဝဲရင္ဘတ္သည္သာလွ်င္ လႈပ္ခုန္ရၿမဲျဖစ္ရာ၊ Uီးနႏၵိယ၌မူ လက္ယာဘက္ရင္ဘတ္
တစ္ျခမ္းသာလွ်င္ လႈပ္ခုန္ေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးသားသည္ လက္ယာဘက္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း
ထင္ရွား၏။
လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္က Uီးနႏၵိယသည္
Aျဖစ္Aပ်က္တစ္ခု

ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ ာ

ေၾကးနီပုရပိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးဆန္းေသာ

ထိုAခ်ိန္မတိုင္မီက

Uီးနႏၵိယမွာ

လက္ယာဘက္

မ်က္စိပ်က္သူမဟုတ္၊ လက္ဝဲဘက္ မ်က္စိပ်က္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ဝဲဘက္ နားပဲ့သူမဟုတ္။
လက္ယာဘက္

နားပဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊

သူတစ္ပါးနည္းတူ

လက္ယာဘက္

လက္ဝဲဘက္

ရင္ဘတ္ျခမ္းက

ရင္ဘတ္ျခမ္းက

ခုန္လႈပ္သူမဟုတ္၊

ခုန္လႈပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယခင္က

သူတစ္ပါးနည္းတူ ညာသန္သူျဖစ္၍ ထို႔ေနာက္တြင္ ဘယ္သန္ျဖစ္လာေၾကာင္း စသည္Aားျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္Aား

ေျပာျပေလသည္။

ဘယ္သန္၊

ညာသန္

ကိစၥမွာ

Uီးနႏၵိယ၏Aေျပာမွ်သာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘယ္ညာေျပာင္းလဲျြ ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ သက္ေသတစ္ခုလည္း
ရွိ၏။

ေၾကးနီပုရပိုက္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

Aျဖစ္Aဆန္းမႀကံဳရမီက

႐ိုက္ကူးထားေသာ

ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ကၽြႏ္ုပ္Aားထုတ္ျပရာ၊ ထိုဓာတ္ပံုတြင္ လက္ဝဲဘက္ မ်က္စိပ်က္၍၊ လက္ယာဘက္
နားရြက္ပ့ျဲ ခင္းကို

ပီသထင္ရွားစြာ

Uီးနႏၵိယတစ္ကိုယ္လံုးသည္
ျဖစ္သာြ း၍၊

လက္ဝဲဘက္၌

ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

လက္ဝႏ
ဲ ွင့္လက္ယာကို
ရွိေနက်ျဖစ္ေသာ

ဆိုလိုျခင္းမွာ

ထိုAျဖစ္ဆန္းေၾကာင့္

ေျပာင္းျပန္လွန္သကဲ့သို႔
ႏွလံုးAိမ္သည္ပင္လွ်င္

ဆန္႔က်င္ဘက္

လက္ယာဘက္သို႔

ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ေလသည္။ ဘယ္သန္၊ ညာသန္ကိစၥ၊ နားပဲ့ျခင္း၊ မ်က္စိပ်က္ျခင္း ကိစၥမ်ားသည္
မယံုျခင္လွ်င္

ေနႏိုင္ေသာကိစၥမ်ား

ျဖစ္သည္ဟု

ထားဘိUီး။

လက္ယာဘက္၌

ႏွလံုးAိမ္

တည္ေနျခင္းမွာ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မၾကားဖူးေသာ ကိစၥျဖစ္၍ Uီးနႏၵိယ၏
ဆန္းၾကယ္ျခင္းကို ျငင္းကြယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
Uီးနႏၵိယ၏

ကိုယ္Aဂၤါတစ္ခုလံုး

လက္ဝႏ
ဲ ွင့္လက္ယာ

ေျပာင္းလဲသာြ းျခင္းမွာ

Aထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေၾကးနီပုရပိုက္ေၾကာင့္ဟု ဆိုေပရာ ျဖစ္ပ်က္ပံုမွာ ဤသို႔တည္း။
Uီးနႏၵိယသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား စံတင့္၏Aဘိုး Uီးရဲေက်ာ္ထံမွ ေၾကးနီပုရပိုက္ကို
ေတာင္းယူရရွိၿပီးေနာက္
Aကၡရာမ်ားမွာ

ပုရပိုက္တြင္ပါေသာ

ပါဠိဘာသာျဖစ္ရာ

ပုရပိုက္တြင္ပါရွိေသာ

Aကၡရာမ်ားကို

Uီးနႏၵိယသည္

ပါဠိစကားလံုးမ်ားကို

ဖတ္႐ႈေလ့လာသည္

ပါဠိAနည္းငယ္မွသာ

ေကာင္းစြာ

ဆို၏။

ေလ့လာဖူး၍

နားလည္သေဘာမေပါက္သည္ႏွင့္

ခက္ခဲေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရးကူးၿပီးလွ်င္ ပါဠိေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘုန္းႀကီးAား
ေမးေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ

ေၾကးနီပုရပိုက္ႏွင့္
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စိတ္မဝင္စားေသာၾကာင့္ ပုရပိုက္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး မျမင္ေစရန္ျဖစ္၏။ ပုရပိုက္ထတ
ဲ ြင္ က,ႀကီး၊
ခ,ေခြး

စေသာဗ်ည္း

၃၃

Aင္းကြက္Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔လည္း
တည့္တည့္တြင္

လံုးကို

ပါရွိသည္ဆို၏။

သြင္းထားေသာ

ျပည့္ေAာင္

Aကြက္ခ်၍

ထည့္သြင္းထားေသာ

Aင္းကြက္Aမ်ဳိးမ်ိဳးတို႔တြင္

Aင္းမ်ဳိး၊

ေရးခ်ထားေသာ

သူ႔Aကြက္ႏွင့္သူ

က,Aကၡရာကို

Aင္းမ်ဳိးမွစ၍

A,Aကၡရာကို

ဗဟိုျပဳ၍ဗ်ည္း

ေစတီသဏၭာန္၊

၃၃

လံုး

ပုဆစ္ကက
ြ ္ပံုသဏၭာန္၊

ခ႐ုပတ္ပံုသဏၭာန္ စသည္ျဖင့္ Aင္းကြက္Aမ်ဳိးမ်ဳိး ပါရွိသည္ဟု ဆိုေလသည္။
Uီးနႏၵိယသည္ Aင္း၊ Aိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတAမည္ရွိသျဖင့္ Aခ်ဳိ႕နားလည္၍
လံုးဝမျမင္ဖူးေသာ

Aင္းမ်ားလည္း

ေတြ႔ရသည္ဆို၏။

စကားလံုးမ်ားမွာ

ဂါထာမႏၲန္မ်ား

ျဖစ္သည္ဟု

ပုရပိုက္တြင္

ပါရွိေသာ

Uီးနႏၵိယကသိ၍၊

စကားလံုးမ်ား၏

Aနက္Aဓိပၸာယ္ကုိ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ေလ့လာဆည္းပူးသျဖင့္
သေဘာေပါက္ေသာAခါတြင္

Aင္းကြက္မ်ားႏွင့္

မႏၲန္မ်ားကို

ပါဠိ

Aေတာ္Aတန္

Aနည္းနည္းAဖံုဖံု

စမ္းသပ္ၾကည့္သည္ ဆို၏။ ေဖာ္ျပထားေသာ Aၫႊန္းမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ AတိAလင္းမဟုတ္ဘဲ၊
ပေဟဠိသေဘာျဖင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာြ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတည္း Aဓိပၸာယ္မေပၚဘဲ
နည္းေပါင္းမ်ားစြာ

စမ္းသပ္ခါမွ

Aဓိပၸာယ္

ေပၚထြက္လာသည္ဆို၏။

Uီးနႏၵိယသည္

Aင္းကြက္မ်ားႏွင့္ ဂါထာမႏၲန္မ်ားကို ဤႏွယ္ ထိုႏွယ္ျဖင့္ နည္းေပါင္းစံုေAာင္ စမ္းသပ္ရသည္မွာ
သံုးေလးလမွ် Aခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာသည္ဟု ဆိုေလသည္။
တစ္ေန႔သ၌ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာႀကီးသည္ ေက်ာင္းAေပၚထပ္တြင္ရွိ၍ Uီးနႏၵိယႏွင့္
ကိုရင္ႏွစ္ပါး၊
ရွိၾကစU္

ေက်ာင္းသား

ေလးငါးေယာက္တို႔သည္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

စာAံလ်က္

ေက်ာင္းေAာက္ထပ္၌

လည္းေကာင္း၊

ကိုရင္ႏွစ္ပါးသည္

သၿဂႋဳဟ္႐ုပ္တက
ြ ္လ်က္ လည္းေကာင္း ရွိေနၾက၍ Uီးနႏၵိယမူကား မႈိင္းခံစကၠဴတြင္ Aင္းမ်ားခ်ၿပီး
ေၾကးနီပုရပိုက္ကို

လက္တြင္ကိုင္ကာ

မႏၲန္စုတ္လ်က္

ရွိသည္ဆို၏။

ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားသည္ Uီးနႏၵိယ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို

ကိုရင္ႏွစ္ပါးႏွင့္

ျမင္ခ့ရ
ဲ ဖူးလွၿပီျဖစ္၍ ပထမတြင္

စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိၾက။ သို႔ရာတြင္ ထိုေန႔၌မူကား Uီးနႏၵိယမွာ နတ္ပူးဝင္သကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္လံုး
ဆတ္ဆတ္ခါလ်က္

လက္Aုပ္ခ်ီထားေသာ

လက္ႏွစ္ဖက္တို႔မွာ

မီးခိုးမ်ားAူထက
ြ ္လာသည္ကို

ျမင္ၾကသည္ႏွင့္ ႐ုပ္တက
ြ ္ေနေသာ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ မဂၤလသုတ္Aံေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မိမိတို႔၏Aလုပ္ကို

ဖယ္ထားၿပီး

Uီးနႏၵိယကို

Aံ့ၾသစြာ

ေငးၾကည့္ေနၾကသည္

ဆို၏။

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ နဖူးႏွင့္ကပ္လ်က္ လက္Aုပ္ခ်ီထားေသာ လက္ႏွစ္ဖက္တို႔မွ ထြက္ေနေသာ
မီးခိုးမ်ားသည္ Aလိပ္လိပ္ တက္လာဆဲတြင္ လက္Aုပ္ႏွစ္ခုAၾကားမွ လွ်ပ္ပစ္သကဲ့သို႔ လက္ခနဲ
လက္ခနဲ ျဖစ္သာြ းေသာ Aလင္းေရာင္ကို ျမင္လိုက္ရျခင္းႏွင့္Aတူ ေသနတ္ပစ္သေလာက္မွ်မက
ျမည္ဟိန္း

ေပါက္ကဲြသံႀကီးတစ္ခ်က္

ကိုရင္ေလးမ်ားႏွင့္

ေပၚထြက္လာသည္ဆို၏။

ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားသည္

ေလထဲတြင္

ေနာက္တစ္ခဏ၌
လြင့္ပါသြားၾက၍

ေက်ာင္းေAာက္တြင္ ထရံႏွင့္တိုက္သူကတိုက္၊ တိုင္ႏွင့္ေဆာင့္သူကေဆာင့္၊ ေတာင္တစ္ေယာက္
ေျမာက္တစ္ေယာက္ ကစU့္ကရဲ က်ဲျပန္႔သာြ းၾကသည္ ဆိုေလသည္။
ကိုရင္မ်ားႏွင့္
မရွိဘဲ

မ႐ိုဖရဲ

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္သည္သူဟူ၍

လြင့္စင္သာြ းၾကေသာ္လည္း

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ်
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ဖုတ္ဖက္ခါ၍

ထလိုက္ၾကသည္ဆို၏။

မီးခိုးမ်ားဖံုးAုပ္ေနေသာေၾကာင့္

ဘာကိုမွ

ထိတ္လန္႔ျခင္းAတြက္ေၾကာင့္

သို႔ရာတြင္

မျမင္ႏိုင္သည္က

တစ္ေၾကာင္း

ေက်ာင္းေAာက္တစ္ခုလံုး

တစ္ေၾကာင္း၊

႐ုတ္တရက္

Aလြန္Aမင္း

ေနရာမေရႊ႕ေျပာင္းဘဲ

ေရာက္မိေရာက္ရာ Aရပ္တြင္ ကိုင္မိကိုင္ရာ ဆြက
ဲ ိုင္ထားၾကသည္ ဆို၏။ ကိုရင္တစ္ပါးႏွင့္
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွာ

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္

ဖက္ကာ

ငိုင္ေနၾကသည္ဟု

ဆိုေလသည္။ ဤAျဖစ္Aပ်က္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္တစ္ေလ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မဟုတ္၊
ကိုရင္ႏွစ္ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသားAားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လူေစ့ေAာင္ေမး၍ တညီတၫြတ္တည္း
ထြက္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေလသည္။
မီးခိုးမ်ားရွင္းသြား၍
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
စံုစမ္းမည္Aႀကံႏွင့္

ေကာင္းမြန္စာြ

ထိတ္လန္႔ျခင္း

ထိုမွဤမွ

ျမင္ႏိုင္ေသာAခါ

မေျပေပ်ာက္ေသးဘဲ

လွမ္းၾကည့္ၾကဆဲတြင္

ကိုရင္ႏွစ္ပါးႏွင့္

မည္သို႔ျဖစ္ေလသနည္းဟု

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္

ေက်ာင္းေပၚမွ

ဆင္းေျပးလာ၍ "ဘာလုပ္ၾကသလဲေဟ့၊ ေသကုန္ၾကပလားဟဲ့" စသည့္ စကားမ်ားျဖင့္ ကိုရင္၊
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငါက္ငန္း ေမးျမန္းေလသည္။ Aားလံုးက "Uီးနႏၵိယဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔
မသိပါဘုရား" စသည္ျဖင့္ တစ္ေယာက္တစ္ခန
ြ ္း ေလွ်ာက္ထားၾက၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက "ဘယ္မလဲ
နင္တို႔

Uီးနႏၵိယ"

ၾကည့္လိုက္ရာ၊

ဟု

ျပန္ေမး၏။

လက္Aုပ္ခ်ီလ်က္

ဤတြင္မွ

ေက်ာင္းသား၊

ကိုရင္မ်ားသည္

ထိုင္ေနေသာေနရာ၌လည္း မေတြ႔၊

မည္သည့္ေနရာ၌မွ် မေတြ႔၊ ခုတင္ႀကိဳခုတင္ၾကား

Uီးနႏၵိယကို

ေက်ာင္းေAာက္တြင္

ေနရာAႏွံ႔Aျပားတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌မွ်

Uီးနႏၵိယကို မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။ ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက" ဘယ္ထက
ြ ္ေျပးသလဲ နင္တို႔Uီးပၪၥင္း"
ဟု

ေငါက္၍

ေမးသည္ႏွင့္

ေက်ာင္းပရိဝုဏ္Aတြင္းသို႔
မေတြ႔ၾကေတာ့ေခ်။

ေက်ာင္းသားမ်ား
Aႏွံ႔Aျပား

ထြက္ေျပးသည္ထင္သျဖင့္

Uီးနႏၵိယကို

Aေပၚသာမက

လိုက္လံရွာေဖြၾကပါေသာ္လည္း

ရြာထဲသို႔

ေစလႊတ္ရွာေဖြေသာ္လည္း

ေက်ာင္းေAာက္ထပ္၊

မေတြ႔ရေခ်။ စင္စစ္မွာ

Uီးနႏၵယ
ိ ကို
ေက်ာင္းသားမ်ား

Uီးနႏၵိယသည္

ထိုေန႔မွစ၍

ရက္သတၱတစ္ပတ္တိတိ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းခဲ့ေလေတာ့သည္။
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရပ္ကက
ြ ္ထတ
ဲ ြင္ Aမ်ဳိးAမ်ဳိးေဝဖန္ ေျပာဆိုၾကသည္။ Aခ်ိဳ႕က
ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ႀကိမ္းေမာင္းမည္ကို

ေျပာၾကသည္။

Aခ်ဳိ႕ကလည္း

ဝွက္ထားသည္ဟု

ေျပာၾက၏။

ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္

မႏၲန္စုတ္ရာ၌

ထြက္ေျပးဟန္တူသည္ဟု

မႏိုင္နင္းေသာေၾကာင့္

Aခက္Aခဲတစ္ခုမွာ

ဝက္လက္၌

နတ္ဖမ္းစားၿပီး
စခန္းခ်ေနေသာ

ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက ေသနတ္သံၾကားသည္ဟူ၍ ရြာသို႔လာၿပီးလွ်င္ "ေသနတ္ပုန္းရွိရမည္၊ ရေAာင္
ရွာေပးရမည္"

ဟု

Aမိန္႔ေပးေသာေၾကာင့္

ေျပာသည့္Aျဖစ္Aပ်က္Aတိုင္း

ရြာသားမ်ားက

ေျပာၾကရာတြင္

"သို႔ဆိုလွ်င္

ကိုရင္ႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေၾကးနီပုရပိုက္ကိုျပေလာ့" ဟု

ေတာင္းျပန္၏။ ဤတြင္မွ Uီးနႏၵိယသာမက ေၾကးနီပုရပိုက္ပါ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သတိျပဳမိၾကေလေတာ့သည္။
မေျဖဆိုႏိုင္သျဖင့္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

ရြာလူႀကီးတစ္ေယာက္၊

ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္၏ေမးခြန္းကို

ႏွစ္ေယာက္

နားရင္းပါးရင္း

ေက်နပ္ေAာင္
႐ိုက္ႏွက္ျခင္း

ခံၾကရရွာေသးသည္။
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ထူးဆန္းေသာ
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ေနသည့္
ေတြ႔ရသည္ဟု

Aျခင္းAရာတစ္ခု

ရက္မ်ားAတြင္း၌

Aိပ္မက္

မက္ၾက၏။

ညႇိဳးငယ္ေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္

႐ြာသူ

ေဖာ္ျပရန္ရွိေသးသည္မွာ

Uီးနႏၵိယ

႐ြာသားသံုးေလးUီးတို႔သည္

Uီးနႏၵိယကို

သူတို႔ျမင္မက္ေသာ

Aိပ္မက္ထတ
ဲ ြင္

ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊

ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုေပၚ၌ျဖစ္ေစ

ထိုင္ေနသည္ကို

Uီးနႏၵိယသည္

သစ္တံုးတစ္ခုေပၚ၌ျဖစ္ေစ၊

ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ခ်ည္း

ျဖစ္ေလသည္။

မည္သူ၏ Aိပ္မက္တြင္မွ ရႊင္ျပၾကည္လင္ေသာ မ်က္ႏွာထား ရွိျခင္းကို မေတြ႔ၾကရေခ်။
ကဲ့ရဲ႕ခုႏွစ္ရက္၊ ခ်ီးမြမ္းခုႏွစ္ရက္ ဆိုေသာစကားAရ Uီးနႏၵိယ၏ Aျဖစ္Aပ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍

တAံ့Aၾသ

ေျပာၾက

ေမ့ေပ်ာက္ေတာ့မည္ဆဲဆဲ

ဆိုၾကျခင္းမ်ားသည္လည္း

ရွိေနၾကသည္တြင္

ခုႏွစ္ရက္ေစ့သျဖင့္

Uီးနႏၵိယသည္

တAံ့တၾသ

ကြယ္ေပ်ာက္သာြ းသကဲ့သို႔ တAံ့တၾသပင္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေလသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္
ရွိစU္၊

စႀကႍလမ္းAဆံုးသို႔

နံနက္ေစာေစာတြင္ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ စႀကႍေလွ်ာက္လ်က္

ေရာက္၍

တံု႔ျပန္မည္ဟု

Aလွည့္လိုက္တြင္

ေလးလံေသာ

Aရာဝတၳဳတစ္ခုသည္ မိမိ၏ေျခသလံုးကိုေနာက္မွ ျပင္းထန္စာြ တိုးေဝွ႔လိုက္သျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚသို႔
လဲက်သြား၏။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္

Aၾကည့္လိုက္တြင္

ေျမႀကီးေပၚ၌

သကၤန္းဝတ္တစ္ပါးကို

ျမင္ရ၏။

မိမိAား

မည္သူက

ေျခစံုဆင္းလ်က္
မ်က္ႏွာသို႔

မိမိAား

ဝင္တိ္ုးေဝွ႔ေလသနည္းဟု

ေက်ာကုန္းျဖင့္

တိုက္ေနေသာ

ၾကည့္လိုက္ေသာAခါတြင္မွ

မိမိ၏Uီးပၪၥင္း

Uီးနႏၵိယျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရေလေတာ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ထိုေန႔ကတည္းက မိမိAား
ထိတ္လန္႔ေAာင္ျပဳလုပ္ေသာ Uီးပၪၥင္းဆို၍ ႀကိမ္းေမာင္းလိုသည့္Aထဲတြင္ ယခုတစ္ဖန္ မိမိAား
Aေၾကာင္းမဲ့ ကိုယ္လံုး႐ိုက္ကာ တိုးဝင္ေခ်ရသေလာဟု ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းမည္ျပဳဆဲတြင္ Uီးနႏၵိယ၏
သနားဖြယ္ေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးကို ျမင္ရသည္တြင္မွ ႏႈတ္ဆံ႔သ
ြ ာြ းေလေတာ့သည္။
Uီးနႏၵိယ၏မ်က္ႏွာ၌ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္းမွစ၍
မေကာင္းဆိုသမွ်ေသာ

Aျခင္းAရာမ်ားသည္

Aလံုးစံု

စုေပါင္းေဖာ္ျပလွ်က္

ရွိသည္ဟု

ဆိုေလသည္။ Uီးနႏၵိယ၏သင္းပိုင္မွာ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ဒူးေပၚေပါင္ေပၚျဖစ္ေနသည့္Aျပင္၊
Eကသီမွာလည္း

ကုိယ္တြင္

ဝတ္႐ံုလ်က္မဟုတ္ဘဲ

လက္တစ္ဖက္တြင္

ေပြ႔ပိုက္ကာ

ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနသည္ ဆိုေလသည္။
Uီးနႏၵိယသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္လာစ သံုးေလးရက္Aတြင္း၌ လက္ဝဲဘက္
မ်က္စိပ်က္ရာမွ လက္ယာဘက္ မ်က္စိပ်က္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ လက္ယာဘက္ နားရြက္ပ့ရ
ဲ ာမွ
လက္ဝဲဘက္

နားရြက္ပ့ျဲ ခင္းသို႔လည္းေကာင္း

ကိုယ္တိုင္လည္း

သတိမျပဳမိ၊

ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္Aျဖစ္ကို

ရြာသူရာြ သားမ်ားကလည္း

Uီးနႏၵိယ

သတိမထားမိၾကေခ်။

မ်က္စိတစ္ဖက္လပ္ျခင္းႏွင့္ နားရြက္တစ္ဖက္ပ့ျဲ ခင္းကို လူတိုင္း မွတ္မိေသာ္လည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္
တဖက္စီပါလာၿမဲတိုင္း
Aလြန္ရွား၏။

ပါလာသမွ်

ခ်ဳိ႕ယြင္းရာမွ

ကာလပတ္လံုး

ပကတိ

ဝဲယာေျပာင္းလဲျခင္းကို

Aေကာင္းျဖစ္လာခဲ့မူ

လူတိုင္းပင္

Aမွတ္ရႏိုင္သူ
သတိျပဳမိေကာင္း

ျပဳမိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘက္ေျပာင္းျခင္းကိုကား သတိရႏိုင္ခဲေလစြတကား။ လူတိုင္းပင္လွ်င္
နဂိုကတည္းက လက္ယာ မ်က္စိပ်က္၍ လက္ဝဲ နားရြက္ပ့ျဲ ခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ျငင္းလိုၾကမည္ျဖစ္၏။
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ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္

ယီးတီးယားတား

ျဖစ္ေနေသး၍

ဓါတ္ပံုေဟာင္းကို

ထုတ္ၾကည့္ေသာAခါမွ ယံုမွားသံသယ ကင္းစင္သာြ းေပေတာ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ညာသန္Aျဖစ္မွ ဘယ္သန္Aျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုမူ Uီးနႏၵိယသည္
ထိုေန႔Aတြင္း၌ပင္
ႏႈိက္မိသည္တြင္

သိရွိ၏။

ဆြမ္းဘုU္းေပးမည္ျပဳေသာAခါ၌

မေလ်ာ္ေၾကာင္းကိုသိ၍

ဆြမ္းကို

လက္ယာလက္ျဖင့္

လက္ဝဲဘက္ျဖင့္

ခြံ႔လိုက္ရ၏။

သို႔ေသာ္

သူ၏စိတ္ထဲ၌ကား လက္ဝဖ
ဲ က္ျဖင့္ ႏိႈက္ခ်င္ေသာဆႏၵ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္ဆို၏။ ထိုAခ်ိန္မွစ၍
ကိစၥႀကီးငယ္ဟူသမွ်ကို

လက္ဝဲဘက္လက္ျဖင့္သာ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ေတာ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

"ငါကား ညာသန္Aျဖစ္မွ ဘယ္သန္ျဖစ္လာခဲ့ေခ်ၿပီတကား" ဟု သိရေလေတာ့သည္။
ထို႔ေနာက္

ႏွစ္ရက္

သံုးရက္Aၾကာတြင္

မ်က္စိႏွင့္

နားရြက္ဘက္ေျပာင္းျခင္းကို

Uီးနႏၵိယသိရေလရာ ႏွလံုးAိမ္ဘက္ေျပာင္းျခင္းကိုမူ တစ္လခန္႔ၾကာမွ သိမိေတာ့သည္ဟု ဆို၏။
Uီးနႏၵိယသည္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးခ်သံၾကားသည္ႏွင့္ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ျဖစ္၍ မိမိရင္ဘတ္ကို
ဖိႏွိပ္လိုက္ရာ လက္ဝဲဘက္တြင္ လႈပ္ခုန္ရမည့္Aစား လက္ယာဘက္၌ လႈပ္ခုန္သည္ကို ေတြ႔ရ၏။
သို႔ေသာ္ ထိုAခါ၌မူ UီးနႏၵိယAဖို႔ Aံ့ၾသသည္ မရွိေတာ့ဘဲ မိမိကိုယ္၌ မွ႔မ
ဲ ်ား၊ Aမာရြတ္မ်ား
စသည္မ်ားကို

လွန္ေလွာၾကည္႔႐ႈရာ

ေရႊ႕ေျပာင္းလဲတည္ရွိၾကသည္ကို
လက္ဝလ
ဲ က္ယာ

Uီးနႏၵိယသည္

ယာသို႔လည္းေကာင္း၊

ေတြ႔ရ၏။

ဤတြင္မွ

ေျပာင္းလြဲသာြ းခဲ့ေသာAျဖစ္ကို

ကၽြႏု္ပ္သည္
ဘယ္သို႔ေရာက္၍

ဝဲမွ

UီးနႏၵိယAေၾကာင္း

ဘာလုပ္ခ့သ
ဲ ည္မ်ားကို

မိမိကိုယ္Aဂၤါ၌

ဝဲသို႔လည္းေကာင္း

Uီးနႏၵိသည္

မိမိတစ္ကိုယ္လံုး

တစ္ခါတည္း

သိရွိသာြ းေလေတာ့သည္။

ၾကားဖူးသည္ႏွင့္

သိလိုလွ၍

တAံ့တၾသ

ယာမွ

ထိုခုႏွစ္ရက္Aတြင္း

ေလွ်ာက္ထား

ေမးျမန္းပါေတာ့သည္။

ေျပာင္းလဲသာြ းျခင္းAတြက္

Aသားယူခ်င္ေသာ

စိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးမႀကံဳဖူးသည္ဆို၍ ဂုဏ္ယူခ်င္ေသာ ဆႏၵေသာ္လည္းေကာင္း
လံုဝမရွိသည္ျဖစ္၍

ကၽြႏ္ုပ္ကေမးေလွ်ာက္ရာ၌ပင္

ရွက္တက္တက္ရွိေသာ

AမူAရာႏွင့္

"မသိခ်င္ပါနဲ႕ဒကာႀကီးရယ္" ဟုဆိုကာ ျငင္းဆန္ေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္Aေၾကာင္းကိုသိ၍
မေျပာလွ်င္

မၿပီးမည္Aျဖစ္ကို

ရိပ္မိေသာAခါမွ

ထိုရက္သတၱပတ္၏

Aံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္္ေသာ

Aျခင္းAရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္Aား ေျပာျပပါေတာ့သည္။
ထိုေန႔က

Uီးနႏၵိယသည္

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ကာ လက္Aုပ္ခ်ီ၍
Aဆံုးသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္

ေၾကးနီပုရပိုက္ကို

ဒူးႏွစ္လံုးၾကားတြင္

ပုရပိုက္တြင္ပါေသာ မႏၲန္ကိုၾကည့္ရင္း

တစ္ၿပိဳင္နက္

တစ္ကိုယ္လံုးထူပူ၍

ညႇပ္လ်က္
ရြတ္ဆိုသျဖင့္

ခိုက္ခိုက္တုန္လာၿပီးလွ်င္

ေပါက္ကဲြသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ ရင္ဘတ္ကို Aရွိန္ျပင္းစြာေလဟပ္သလို ထင္လိုက္ရၿပီး
ေနာက္သို႔ လြင့္စင္သာြ းပါသည္။ သူ၏စိတ္Aထင္Aားျဖင့္ ေလထဲတြင္ ပါသြား၍ ေျခေထာက္ႏွင့္
ေျမႀကီး ထိမိေသာAခါတြင္ Aရွိန္မေျပေသးေသာေၾကာင့္ ပက္လက္လွန္၍ လဲက်သြားပါသည္။
ဤမွ်သာမကေသး၊

သူ၏Uီးေခါင္းသည္

မာေသာAရာဝတၳဳတစ္ခုႏွင့္

ေဆာင့္မိေသာေၾကာင့္

မူးမိုက္သာြ းပါေသးသည္။
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မူးမိုက္ျခင္းေျပေပ်ာက္၍
ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔

ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္

AေျခAေနကို

ၾကည့္ေသာAခါ

လင္းထိန္စာြ မရွိဘဲ

ေမွာင္မည္းမတတ္

ေတြ႔ရေလသည္။ သူ၏စိတ္Aထင္Aားျဖင့္
ထင္မွတ္မိေသာ္လည္း
ေတြ႔ရ၏။

လက္ျဖင့္

မလွမ္းမကမ္းတြင္

မရွိၾကေတာ့ေခ်။

ရွိေနသည္ကို

ေဆာင့္မိသလို

Aရာဝတၳဳသည္

ေက်ာင္းထရံဟု

စမ္းသပ္လိုက္ေသာAခါ

ေက်ာက္တံုးႀကီး

ျဖစ္ေနသည္ကို

စာAံေနေၾကေသာ

ကိုရင္ႏွစ္ပါးႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း

မႏၲန္စုတ္စU္က

မြန္းတည့္ခ်ိန္သာသာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေAာက္တြင္

နာရီျပန္တစ္ခ်က္မွ်သာ

Uီးနႏၵယက

ရွိေသး၍

ထိန္ထိန္လင္းလ်က္

ရွိေသာ္လည္း

ယခုေတ႔ြရသည္မွာ

လံုးဝေမွာင္Aတိၿပီးျခင္း မဟုတ္႐ံုတမည္ ေရးေရးမွ်သာ ျမင္ရေလေတာ့သည္။ ဤတြင္ Uီးနႏၵယိက
"ငါသည္ ေက်ာင္းေAာက္တြင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တစ္ေနရာ တစ္ဌာနသို႔ ေရာက္ရွိေန႐ံုသာမက
Aခ်ိန္ကာလလည္း ေျပာင္းလြဲ၊ ေန႔ခင္းႀကီးေၾကာင္ေတာင္မွ ညႀကီးမင္းႀကီး ျဖစ္ေနၿပီတကား" ဟု
စU္းစားမိ၏။ ထို႔ေနာက္ Aထက္ေကာင္းကင္သို႔ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ ညေနခ်ိန္တြင္ မိမိ
ျမင္ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ေသာ ၾကယ္မ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုးတိမ္မ်ားေသာ္
လည္းေကာင္း Aလ်U္းမေတြ႔ရဘဲ ေမွာင္မည္းလ်က္ရွိေသာ ေနာက္ေက်ာခံ ေကာင္းကင္ျပင္ႀကီးကို
ျမင္ရ၏။

ထိုေကာင္းကင္ျပင္ႀကီး၌

Aလင္းေရာင္လံုးကေလးသည္

ၾကယ္ေႂကြျခင္း

Aေရွ႕မွ

သို႔မဟုတ္

Aေနာက္သို႔

Uပါပ်ံျခင္းႏွင့္Aတူသည့္

လည္းေကာင္း၊

Aေနာက္မွ

Aေရွ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔လည္းေကာင္း
တစ္လွည့္စီ

ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္ကို

Aလင္းေရာင္လံုးကေလးသည္

ေတြ႔ရ၏။

Aေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာမွ

Aထက္ေကာင္းကင္သို႔

ေပၚလာေသာ

ျမင့္တက္၍

Uီးေခါင္းေပၚမွ

ျဖတ္သန္းၿပီးလွ်င္ Aေနာက္မ်က္ႏွာ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းေAာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္ကယ
ြ ္ေပ်ာက္သာြ းသည္ႏွင့္
တစ္ျပဳိင္နက္ ေတာင္မ်က္ႏွာမွ Aလင္းေရာင္တစ္လံုး ေပၚေပါက္လာျပန္၍ Aထက္ေကာင္းကင္မွ
ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေျမာင္မ်က္ႏွာ မိုးကုပ္စက္ဝုိင္းေAာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္ကယ
ြ ္ေပ်ာက္သာြ းေလသည္။
ဤသို႔ျဖင့္

Aျပန္Aလွန္

ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္

တလွည့္စီေပၚလာေသာ

Aလင္းေရာင္

လံုးကေလးမ်ား၏ ထြန္းေတာက္မႈေၾကာင့္ Uီးနႏၵိယရွိေနေသာေနရာတြင္ Aလင္းေရာင္မျပတ္ဘဲ
ရွိေန၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုAလင္းေရာင္မွ ေမွာင္မိုက္ေသာ ညမ်ားတြင္ ၾကယ္ေႂကြေသာ သို႔မဟုတ္
Uပါပ်ံေသာ Aလင္းေရာင္ထက္ ပိုမိုသည္မဟုတ္ေခ်။
ထို႔ေနာက္

Uီးနႏၵိယသည္

AဆိုပါAလင္းေရာင္ျဖင့္

ပတ္ဝန္းက်င္Aရပ္သို႔

ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ၊ မိမိမွာ ေတာင္ႀကီးတစ္လံုး၏ ထိပ္ေပၚသို႔ေရာက္ေန၍ ေက်ာက္တံုးႀကီး
တစ္လံုးကို

မွီလ်က္ရွိေၾကာင္း၊

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္တြင္

Aလြန္နက္႐ိႈင္း၍

ေAာက္သို႔

မျမင္ႏိုင္ေသာ ေခ်ာက္ႀကီးမ်ား၊ ခ်ပ္ႀကီးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မိမိ၏ေရွ႕တည့္တည့္၌မူ လူတစ္ေယာက္
ေလွ်ာက္သာြ းႏိုင္႐ံုမွ်သာရွိေသာ
ေAာက္သို႔လည္း

မဆင္း၊

လမ္းေၾကာင္းကေလးသည္
ေႁမြ၏

ေက်ာကုန္း႐ိုးကဲ့သို႔

Aထက္သို႔လည္း
စင္းစင္းႀကီး

မတက္၊

တည္ရွိေနသည္ကို

ေတြ႔ျမင္ရသည္။
Uီးနႏၵိယသည္ မႏၲန္စုတ္စU္Aခါက "ကာမ ဆယ့္တစ္ဘံု ဘယ္ဘံုကိုႀကိဳက္သလဲ၊
ထိုက္ရာနားေရာ့လဟယ္"
လူ႔ျပည္မွAပ

ဟူေသာAဓိပၸါယ္ျဖင့္

ဘံုတစ္ခုခုသို႔

Aဆံုးသတ္ထားျခင္းကို

ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္တန္ရာသည္ဟု

ရိပ္မိ၍

မိမိသည္

စU္းစားမိေသာ္လည္း

ဤေနရာသည္ မည္သည့္ဘံုဌာနတြင္ AပါAဝင္ျဖစ္သည္ဟူ၍မူကား မႀကံဆႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္ေန၏။
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Uီးနႏၵိယမွာ ေရွ႕Aဖို႔

မည္သို႔ျပဳရမည္ မသိသည္ႏွင့္ Aႀကံရခက္လ်က္ရွိစU္

သက္ျပင္းခ်ေသာ Aသံတစ္သံ ၾကားရၿပီးေနာက္
ေရရြတ္ျမည္တမ္းေသာAသံ
ၾကားရေလသည္။
မိမိေနာက္မွ

ျဖစ္ေပၚလာ၍

ေဆာင့္မိေသာ

ညည္းညဴေသာAသံ၊ စိတ္ညစ္ညဴးသျဖင့္

တျဖည္းျဖည္း

တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္သည္ထက္

လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု

သိသျဖင့္

ေက်ာက္တံုးႀကီးေပၚ၌

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ

Aနီးသို႔

နီးကပ္လာ၍

ခ်U္းကပ္လာသည္ကို

ညည္းတြားေသာAသံကို

လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာတြင္၊

သကၤန္းဝတ္တစ္ပါးရပ္

မိမိေနာက္ေစ့ႏွင့္

ရပ္လ်က္ရွိသည္ေနသည္္တြင္

သကၤန္းဝတ္က "တပည့္ေတာ္ကို မမွတ္မိဘူးလား Uီးနႏၵိယ" ဟုေမးေလသည္။ Uီးနႏၵိယသည္
Aံ့ၾသစြာ

ၾကည့္ေနသည္။

သကၤန္းဝတ္က

"တပည့္ေတာ္ကို

မမွတ္မိဘူးလား

Uီးနႏၵိယ"

ဟုေမးေလသည္။
Uီးနႏၵိယသည္

မထင္ရွားေသာ

Uပါေရာင္တြင္

ထိုပုဂိၢဳလ္၏မ်က္ႏွာကို

သဲကစ
ဲြ ာြ

မျမင္ရေသာ္လည္း Aသံကို မွတ္မိသည္ႏွင့္ "Uီးကုသလ မဟုတ္လားဘုရား" ဟုေမးလိုက္။
ဤတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္က "တပည့္ေတာ္ကို ဘုရားမထူးပါႏွင့္၊ တပည့္ေတာ္က သကၤန္းဝတ္ထားေပမယ့္
ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။
ဤေနရာ၌
Uီးကုသလတို႔သည္
မႏၲရား

UီးကုသလAေၾကာင္းကို
စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးတြင္

Aစရွိသည္

ကတိကဝတ္တစ္ခု

ေရွးUီးစြာပ်ံလန
ြ ္သည္ေစ

ကိုယ္ထင္ျပရန္

ျဖစ္ေလသည္။

ပ်ံလန
ြ ္ေတာ္မူခ့ရ
ဲ ာ

ခႏၶာAိမ္

ထိုပဋိညာU္ကို

သတိေပး၍

မဟုတ္ေၾကာင္း

ထပ္ေလာင္း၍

Uီးနႏၵိယသည္

မိမိတို႔၏

ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း
စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးမွ

Aတူတကြ

လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ

Aသက္ရွင္ေနၾကစU္Aခါတြင္
မည္သူက

ေဖာ္ျပရန္

Aင္း၊

ျပဳခဲ့ၾကဖူးေလသည္။

ထိုကတိကဝတ္မွာ

Uီးကုသလ

တစ္နည္းနည္းျဖင့္

မေတြ႔ျမင္ရသည္ႏွင့္

ေၾကးနီပုရပိုက္

ဝမ္းေရာဂါျဖင့္

UီးကုသလAား

ထိုပဋိညာU္ကို

ကတိျပဳသြားေလသည္။

က်န္ရစ္သူAား

Uီးကုသလသည္

Uီးနႏၵိယက

Uီးကုသလကလည္း
ကတိAတိုင္း

Aိုင္၊

ဆည္းပူးခဲ့ၾကရာ၊

တတ္ႏိုင္ေသာဘဝမ်ဳိးသို႔လာခဲ့လွ်င္

ၿပိဳကြဲခါနီးဆဲဆဲ၌

ထြက္ခာြ ၿပီး၊

ရဟန္းခံၾက၍

Uီးနႏၵိယႏွင့္

ေလာကီပညာမ်ားကို

လြန္ခ့ေ
ဲ သာသံုးႏွစ္ခန္႔က

တစ္စံုတစ္ရာမွ်

လိုေပေသးသည္။

မိမိတို႔၏

ေမ့ေပ်ာက္လိမ့္မည္
ပ်ံေတာ္မူၿပီးေနာက္

ကိုယ္ထင္ျပလာလိမ့္မည္ဟု

ေနာက္ဆံုးတြင္

သတင္းၾကားရေသာ

လက္ေလွ်ာ့၍

မန္က်ည္းတံုရာြ သို႔

ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လ။

။"တပည့္ေတာ္တို႔

ကတိကဝတ္တစ္ခု

ျပဳထားျခင္းကို

Aရွင္ဘုရား

သတိရပါေသးသလား"

ယ။
လ။

။"သတိရတာေပါ့ ကိုယ္ေတာ္"

ယ။
လ။

။"ေယာင္လို႔ပါ၊ သတိရပါတယ္၊ သတိရလို႔ ဟိုတုန္းက ခဏခဏ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္"

။"တပည့္ေတာ္ ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးဆို၊ ဒီလိုမေျပာပါနဲ႔"
။"တပည့္ေတာ္လည္း

မလွပ္ႏိုင္ဘူး၊

တပည့္ေတာ္က

သတိရတယ္။

ႏို႔ေပမယ့္

Uီးနႏၵိယဘက္ကို

Aခြင့္မသင့္လို႔

ကူးမလာနိုင္ဘဲ၊

ကန္႔လန္႔ကာကို

Aခု

Uီးနႏၵိယက

တပည့္ေတာ္ဘက္ ကူးလာလို႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေပေတာ့တယ္"

ယ။

။"ဘာလို႔ Aခြင့္မရသလဲ"
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။"ခြင့္မရဆို တျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ ေပ်ာ္ပါးတဲ့Aခိုက္မွာ ေပ်ာ္လန
ြ ္းလို႔ ေမ့ေနတယ္၊

ဆင္းရဲတ့A
ဲ ခိုက္မွာဆို ပင္ပန္းဆင္းရဲလန
ြ ္းလို႔ ဘာကိုမွ် သတိမရေAာင္ ေလာင္ကၽြမ္းလြန္းလို႔ပါ"

ယ။
လ။

။" ဒါျဖင့္ Uီးပၪၥင္းက... Aဲေလေယာင္လို႔. .. Uီးကုသလက... ဟုတ္ေပါင္ ဘယ္သူတ့ဲ"

ယ။
လ။

။"စကားေျပာရတာ တယ္ေယာင္တယ္ဗ်ာ၊ ခက္ေနတာပဲ"

။" တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ငယ္နာမည္ကို ေခၚေပၚေတာ့၊ ထြန္းတင္တ့ဲ"
။"Uီးပၪၥင္းက

မွားတာေတာ့

မတတ္ႏိုင္ဘူး၊

မွားေခၚတဲ့Aတိုင္း

တပည့္ေတာ္က

ၿငိမ္ခံေနခဲ့လို႔ရွိရင္ တပည့္ေတာ္မွာ Aျပစ္ႀကီးပါတယ္၊ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးကို
ရဟန္းAစစ္တစ္ပါးက ရဟန္းAခ်င္းခ်င္း Aေျပာမ်ဳိးေျပာလို႔ ၿငိမ္ခံေနရင္ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္တ့ဲ
ျပစ္ခ်က္ႀကီးတစ္ခုတိုးၿပီး ဒီထက္ဆိုးတဲ့ ဘဝမ်ဳိးကို တပည့္ေတာ္ ေရာက္သာြ းႏိုင္ပါတယ္"

ယ။
လ။

။"ႏို႔ ဒါျဖင့္ ကိုထန
ြ ္းတင္က ခု ဘယ္ဘဝေရာက္ေနတာလဲ"

ယ။

။"က်ဳပ္မွာ ခက္ေနတာက..."

။"တပည့္ေတာ္ မေလွ်ာက္ခ်င္ဘူး ဘုရား၊ ေနာက္ေတာ့ သိပါလိမ့္မယ္"

ထိုခဏ၌ နက္႐ႈိင္းေသာေခ်ာက္ႀကီးထဲဆီမွ ေမာင္းထုသံတစ္ခ်က္ေပၚထြက္လာသည္။
ဤတြင္ Uီးကုသလသည္ Aလြန္ညႇိဳးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖစ္ေပၚလာ၍-

လ။

။"တပည့္ေတာ္

သြားUီးမယ္

ဘုရား၊

မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး၊

ေနာက္ေတာ့

ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့"
ဟုဆိုကာ Uီးနႏၵိယကို ဝတ္ခ်၍ လင္းေႁမြေက်ာ႐ိုးပမာ ရွိေနေသာ ေတာင္ေပၚမွ ေခ်ာက္ထဲသို႔
ဒေရာေသာပါး ဆင္းေျပးေလေတာ့သည္။
Uီးကုသလ ထြက္သာြ းၿပီးသည့္ေနာက္ Uီးနႏၵိယသည္ "Uီးကုသလထံမွ ဘာတစ္ခုမွ်
Aထူးတလည္ မစံုစမ္းလိုက္ရဘဲ လူခ်င္း ကြဲသာြ းေခ်ၿပီတကား"
ဟု

ႏွေျမာဝမ္းနည္းလ်က္

ေက်ာက္တံုး၏

ဤဘက္တြင္ရွိေသာ

ေႁမြေက်ာ႐ိုး

စံုစမ္းသင့္ပါသနည္းဟု

ဆင္ျခင္ရာတြင္

လမ္းမ်ားသည္ဟု

ထင္ျမင္ကာ

Aျခားဘက္၌ရွိေသာ

လမ္းကေလးAနက္
ေက်ာက္တံုး၏

ေက်ာက္တံုးကိုေက်ာ္၍

ေႁမြေက်ာလမ္းကေလးႏွင့္

မည္သည့္ဘက္သို႔

Aျခားဘက္မွ

လိုက္၍

Uီးကုသလႏွင့္ေတြ႔ဖို႔

ထိုလမ္းဘက္သို႔

လိုက္လာခဲ့သည္။

Uီးနႏၵိယသည္ ဤဘက္ ထိုဘက္တြင္ ေခ်ာက္ႀကီးႏွစ္ဖက္ ညႇပ္လ်က္ရွိေသာ ေႁမြေက်ာ႐ိုးပမာဏရွိ
ေတာင္ထိပ္လမ္းကေလးAတြင္း
ေလွ်ာက္ထားသည့္

လိုက္လာခဲ့ရာ

လကၡဏာျဖင့္

လမ္းမွာခရီးသည္

ေက်ာက္မ်ားပင္

Aေျမာက္Aျမား

ေခ်ာေမြ႔လ်က္ရွိသည္။

Aတန္ငယ္

ေလွ်ာက္မိလွ်င္ပင္ လမ္း၏ လက္ဝလ
ဲ က္ယာတို႔၌ရွိေသာ ေခ်ာက္ႀကီးမ်ားAထဲမွ သက္ပင့္႐ွဴေသာ
ညည္းသံမ်ား၊

ျပင္းထန္ေသာ

ညည္းညဴသံမ်ားသည္

ဟီးခ်သံမ်ား

ေပၚထြက္လာရာမွ

က်ယ္ေလာင္သည္ထက္

ဆက္လက္၍ေလွ်ာက္တိုင္း

က်ယ္ေလာင္လာေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္၌မူ

ညည္းတြား႐ံုမကေတာ့ဘဲ "Aလိုေလး၊ Aမယ္ေလး၊ ကယ္ၾကပါUီး၊ လုပ္ၾကပါUီး၊ ပူလွခ်ည္္ရဲ႕၊
ေလာင္လွခ်ည္ရဲ႕၊ Aသည္းႏွလံုးေတြ ေႂကြရခ်ည္ရဲ႕၊ Aခံရခက္လွခ်ည္ရဲ႕" Aစရွိသည့္ ဒုကၡ၊
ေဒါမနႆ၊

ပရိေဒဝ၊

Uပယာသ

စေသာ

Aျခင္းAရာတို႔၏

ေAာ္သံ၊

ဟစ္သံ၊

ညည္းတြားသံမ်ားသည္ ၾကာေလ ဆူတတ္ေလ၊ နားမခံသာေAာင္ ျပင္းထန္လာေလေတာ့သည္။
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တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ေသာAခါ သံကုန္ဟစ္၍ ကုန္းေAာ္ေသာ ငယ္သံမ်ားသည္
Uီးနႏၵိယ၏

ေသာတပသာဒ႐ုပ္ကို

ေရွ႕သို႔ဆက္လက္မသြားဘဲ၊

ဆူးျဖင့္ထိုးဆြသကဲ့သို႔

ထိုေနရာ၌ပင္

မခံမရပ္ႏိုင္ေAာင္

နားႏွစ္ဖက္ကိုပိတ္ကာ

ရွိသည္ႏွင့္

ထိုင္ေနမိေလေတာ့သည္။

Uီးနႏၵိယသည္ ထိုေနရာ၌ မည္မွ်ေလာက္ၾကာေAာင္ ထိုင္ေနမိသည္ မသိ၊ Aခံရ Aခက္ဆံုးေသာ
ေဝဒနာသည္,သည္ပင္လွ်င္
ယU္ပါးတတ္ေသာ

Aခ်ိန္ၾကာျမင့္စာြ

ဓမၼတာသေဘာAတိုင္း

ဆက္ကာဆက္ကာ

နားကိုဖြင့္၍

ခံစားရေသာAခါ၌

ခံႏိုင္ရည္ရွိခ့ေ
ဲ လၿပီ။

Aထက္သို႔

ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာခါ Aလင္းလံုးကေလးမ်ားသည္ ယခင္ကနည္းတူ တစ္ဖက္ေသာမ်က္ႏွာမွ
Aျခားတစ္ဖက္သို႔

ကူးသန္းကာ

Aဆက္လည္းမျပတ္၊

တစ္ႀကိမ္တြင္

တစ္လံုးထက္ပို၍

ေပၚလာျခင္းလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ခပ္မွန္မွန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ Aလင္းေရာင္သည္ တစ္ဆက္တည္း
ျဖစ္ေပၚေန၏။ Aလင္းေရာင္မွာ Aျဖဴေရာင္မဟုတ္၊ စိမ္းျပာျပာAေရာင္ျဖစ္၍ ေတာင္တန္းႀကီးႏွင့္
Aထက္ေကာင္းကင္မွာလည္း စိမ္းျပာျပာAေရာင္ျဖင့္ ဖံုးAုပ္လ်က္ရွိသည္။
Uီးနႏၵိယသည္ စိတ္Aာ႐ံုေျပာင္းေစလိုေသာသေဘာျဖင့္ ေခ်ာက္ထမ
ဲ ွေAာ္သံမ်ားကို
နားစိုက္မည့္Aစား၊ ေကာင္းကင္သို႔ေမာ့ကာ Aလင္းလံုးမ်ား၏ ေပၚပံုေပ်ာက္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ေနစU္၊
တစ္ဖက္ေသာမ်က္ႏွာမွ

လွ်ပ္စစ္တစ္ခ်က္

ပစ္လိုက္ျခင္းကို

ျမင္လိုက္ရ၏။

ထိုလွ်ပ္စစ္၏

Aလင္းေရာင္မွာ မိမိႀကံဳေတြ႔ဖူးေသာ Aလင္းေရာင္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စိမ္းျပာျပာAေရာင္ျဖစ္သည္ဟု
သတိျပဳမိ၏။

စင္စစ္မွာ

ယခင္ကျမင္ရသည့္

Uပါလံုးမ်ား၏

Aေရာင္မ်ဳိးျဖစ္၍

ထိုမွ်မက

ထြန္းေတာက္ျခင္းသာလွ်င္ ျခားနားျခင္းရွိေလသည္။
တစ္ေနရာမွ

လွ်ပ္စစ္ပစ္၍

Aလင္းေရာင္

ကုန္ဆံုးသြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

Aျခားတစ္ေနရာမွ တစ္ခ်က္ပစ္ျပန္သည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ထို႔ေနာက္ Aျခားတစ္ေနရာမွ ပစ္ျပန္၏။
ဤသို႔ျဖင့္

လွ်ပ္စစ္တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္

Aလင္းေရာင္သည္

ဆက္လက္၍

ကုန္ဆံုးေတာ့သည္မရွိဘဲ

ပစ္သည္တြင္

စိမ္းျပာျပာျဖစ္ေသာ

တစ္ေလွ်ာက္တည္းကဲ့သို႔

ေတာက္လင္းလ်က္

ရွိေတာ့သည္။ ထိုAလင္းေရာင္သည္ ေန၏Aလင္းေရာင္က့သ
ဲ ို႔ ထြန္းလင္းေတာက္ေျပာင္သည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤေဒသAဖို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ေရာင္သည္ ေန႔Aခ်ိန္Aတြက္ျဖစ္၍ Uပါပ်ံေသာ
Aလင္းေရာင္သည္ ညAခ်ိန္Aတြက္ျဖစ္သည္ဟု Uီးနႏၵိယ စU္းစားမိေလသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔ဘံု၌
ေန႔Aခ်ိန္သည္

ဤေဒသ၌

ညျဖစ္၍၊

ထိုေဒသ၌

ေန႔ျဖစ္ေသာAခ်ိန္တြင္

လူ႔ျပည္၌

ညAခ်ိန္ျဖစ္တန္ေလာက္သျဖင့္ ေန႔ႏွင့္ည ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု စU္းစားမိ၏။ လူ႔ျပည္၌
ျမင္ရေသာ ေန၊ လႏွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားသည္ ထိုေဒသ၌ လံုးဝမရွိေခ်။
ထိုAခါ၌မူ

ေခ်ာက္ထမ
ဲ ွၾကားရေသာ

ညည္းတြား

ေရရြတ္သံမ်ားသည္

ရပ္စဲ

သြားၾကေလၿပီ။ ဤတြင္ Uီးနႏၵိယသည္ Aေတာ္Aတန္ လင္းထိန္ေသာ ဤလွ်ပ္စစ္ေရာင္တြင္
AေျခAေနကို စံုစမ္းမည္Aႀကံႏွင့္ ဆက္လက္၍ေလွ်ာက္လာခဲ့ရာ ေႁမြေက်ာ႐ိုးကုန္းပမာရွိေသာ
လမ္းေၾကာင္းကေလးသည္

တျဖည္းျဖည္း

ျမင့္တက္၍

ေရာက္လာေလသည္။

လြင္ျပင္ေပၚသို႔

ဝတၳဳပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္

ေဆာက္လုပ္ထားဟန္ရွိ၍

လြင္ျပင္ႀကီးတစ္ခု၏

ေမွ်ာ္ၾကည္႔လိုက္ေသာAခါ
Aခၽြန္Aတက္မ်ဳိး

Aစသို႔

ေတာက္ေျပာင္ေသာ
ေဆာက္AAံုမ်ားကို

ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ပထမ၌ Uီးနႏၵိယက ဘုန္းႀကီးပ်ံတစ္ခုသို႔ ေရာက္လာ၍ ျပသာဒ္၊ ေလာင္တိုက္၊
နိဗၺာန္ေကာင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ဟန္တူသည္ဟု ထင္မိ၏။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ လြင္ျပင္ႀကီးေပၚတြင္
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မ်က္စိတစ္ဆံုးတည္ရွိ၍

AေရAတြက္Aားျဖင့္

ေထာင္ေသာင္းမကရွိေလရကား

ဘုန္းႀကီးပ်ံ

မဟုတ္ႏိုင္ဟု စU္းစားမိ၏။ သို႔ရာတြင္ Aေဆာက္AAံုမ်ား၏ AေနAထားမွာ Aခၽြန္Aတက္
မ်ားသည့္Aျပင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕

ေရႊခ်ည္ထိုးရပ္ကက
ြ ္မွ

ရက္လုပ္ေသာAထည္မ်ားကဲ့သို႔

ေရႊခ်ည္ေငြခ်ည္ႏွင့္ "ကုလားေရႊ" တို႔ျဖင့္ တေျပာင္ေျပာင္ တလက္လက္ Aေရာင္ထက
ြ ္လ်က္
ရွိေသာေၾကာင့္ လူေနေသာAေဆာက္AAံုဟူ၍ ယူဆရန္ ခဲယU္းလွသည္။
Aနီးသို႔ ခ်U္းကပ္လာေသာAခါ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရေလရာ ေယာက္်ား
မိန္းမမ်ားသည္

သစ္လြင္ေျပာင္လက္ေသာ

Aဝတ္Aစားမ်ားျဖင့္

ေလသာျပတင္းေပါက္ႏွင့္

ဝရန္တာမ်ားတြင္ ထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ လမ္းႀကီးမ်ားသည္ Aေတာ္Aတန္ က်ယ္ဝန္းေသာ္လည္း
ခရီးသြားရန္

Aေၾကာင္းကိစၥမရွိၾကသည့္

Uီးနႏၵိယသည္

သံုးေလးလမ္း

လကၡဏာႏွင့္

ေလွ်ာက္လာခဲ့ရာ၌ပင္

AသြားAလာ

ခရီးသည္

Aလြန္နည္းပါး၏။

တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ်သာ

ေတြ႔ရ၏။ ယာU္ရထားဆို၍လည္း မေတြ႔ရေခ်။ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္မွ်သာ ေတြ႔ရေသာ
ခရီးသည္မ်ားသည္ ၿပံဳးစိစိမ်က္ႏွာျဖင့္ Uီးနႏၵိယကို ၾကည့္သာြ း၏။ Aဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ကမူ
လက္Aုပ္ခ်ီ၍

သြားေလသည္။

ေလးငါးလမ္းမွ်

ေလွ်ာက္မိေသာAခါ

Uီးနႏၵိယသည္

ေက်ာင္းပရိဝုဏ္ႏွင့္တူေသာ ေျမရာကြက္တစ္ခုကို ေတြ႔ရ၍ ဗဟိုခ်က္၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ
ေက်ာင္းႀကီးသို႔

ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ

ေက်ာင္းေလွကားထိပ္မွ

လက္ယပ္ေခၚေနေသာ

Uီးကုသလကို ျမင္သျဖင့္ ေက်ာင္းထဲသို႔ ဝင္သာြ းေလ၏။
Uီးကုသလမွာ ေတာင္ထိပ္ရွိ ေက်ာက္တံုးေပၚ၌ ေတြ႔ျမင္ရစU္က့သ
ဲ ို႔ ညႇိဳးငယ္ေသာ
မ်က္ႏွာထားမဟုတ္ဘဲ Aားရရႊင္ပ်ေသာAမူAရာႏွင့္ ခရီးUီးႀကိဳျပဳေလသည္။ ေက်ာင္းေပၚတြင္
သကၤန္းဝတ္ ေလး၊ ငါး ေျခာက္ပါးေတြ႔၍ Uီးကုသလမွတစ္ပါး ႂကြင္းက်န္ေသာ သကၤန္းဝတ္မ်ားကို
Uီးနႏၵိယက မသိေသာ္လည္း

သူတို႔ကမူ

Uီးနႏၵိယကို

သိၾကသည့္လကၡဏာျဖင့္

ေဖာ္ေရြစာြ

ခရီးႀကိဳျပဳၾကေလသည္။
ေက်ာင္းႀကီးေပၚ၌ Aခင္းAက်င္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တည္ခင္းေကၽြးေမြးေသာ
AစာAာဟာရမ်ားသည္လည္းေကာင္း

ပထမတန္းခ်ည္းျဖစ္၍

Aေတာ္ဆာမြတ္လာခဲ့ေသာ

Uီးနႏၵိယသည္ ေကၽြးေမြးေသာ ခဲဖယ
ြ ္ေဘာဇU္မ်ားကို ၿမိန္ရွက္စာြ စားေသာက္၏။ သို႔ရာတြင္
ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ Uီးနႏၵိယႏွင့္Aတူ ဘုန္းမေပးဘဲ တသီးတျခား ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြးေလသည္။
ဆြမ္းစားၿပီးသည့္ေနာက္ Uီးကုသလသည္ Uီးနႏၵိယကို ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေလွ်ာက္၍လွည့္လည္ျပသရာ
မိမိသိကၽြမ္း၍ ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္သည့္ ကုန္သည္ပစ
ဲြ ား ဒကာ ဒကာမမ်ား၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ား၊
ၿမိဳ႕Aုပ္ဝန္ေထာက္

စသည့္

AစိုးရAမႈထမ္းမ်ားAျပင္၊

Aရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ကိုလည္း

ေတြ႔ျမင္ခ့ရ
ဲ ေလသည္။ Aရာရွိႀကီးမွာ မေသေသးဘဲ လူ႔ျပည္တြင္ ယခုရွိေနေသးသျဖင့္ Uီးနႏၵိယက
UီးကုသလာAား ေမးျမန္းရာ Uီးကုသလက "ဒီAရပ္မွာ ဒီလိုပဲUီးပၪၥင္း၊ လူ႔ျပည္မွာမေသေသးမီ
ဒီမွာ Aရိပ္လာထင္ၿပီး နိမိတ္ျပတာပဲ" ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ Uီးနႏၵိယကမူ တကယ္မေသေသးမီ
Aရိပ္နိမိတ္ျပသည္ဆိုျခင္းကို နားမလည္ႏိုင္ေAာင္ ရွိေတာ့သည္။
လမ္းေပၚ၌
ေတးခ်င္းသံမ်ား၊

ေလွ်ာက္သာြ းၾကစU္

ရယ္ေမာၾကသျဖင့္

ေနAိမ္တိုင္းကလိုပင္

တေသာေသာရွိေသာ
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ျပတင္းေပါက္မွ လမ္းဘက္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကေသာ ေယာက္်ား မိန္းမတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာလည္း
တရႊင္ရႊင္တၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ဟဒယႏွလံုး ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္ၾကဟန္တူ၏။ မိန္းမပ်ဳိမ်ား၌ ပန္ဆင္ထားေသာ
ပန္းမ်ားမွာလည္း သက္တ့ံက့သ
ဲ ို႔ Aေရာင္Aမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ၍ ဆန္းၾကယ္ေသာ Aခက္Aႏြယ္ပံုသဏၭာန္
ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ႈၾကည့္၍ မၿငီးေAာင္ လွပါေပ၏။ သူ႔တို႔၏Aဝတ္တန္ဆာမ်ားမွာလည္း
ေရႊေရာင္ေငြေရာင္ေတာက္လ်က္
ပါးလႊာႏူးညံ့လွေပသည္။

ပင့္ကူမွ်င္ျဖင့္

မိန္းမပ်ဳိကေလးမ်ားႏွင့္

ရက္လုပ္သည္သကဲ့သို႔
ျပတင္းေပါက္မွ

Aလြန္တရာ

Aျပန္Aလွန္

တၿပံဳးၿပံဳး

ေနေနၾကျခင္းAားျဖင့္ Aခ်ိန္ကုန္ၾကဟန္ တူေပသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားAားလံုးတို႔သည္ ပရိေယသန
ဝမ္းစာAတြက္ Aလုပ္တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ရန္လိုသည့္ လကၡဏာမရွိဘဲ ပင္စင္Aၿငိမ္းစားမ်ားကဲ့သို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ၾကဟန္

တူေပသည္။

ထိုသူတို႔၏

AေနAထိုင္ကို

ၾကည့္ရျခင္းAားျဖင့္

Uီးနႏၵိယ၏စိတ္ထဲ၌ ဤပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ လူ႔ျပည္မွာ စုေတၿပီးသည္ေနာက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ
ဘံုတစ္ခုသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြးထင္မိေလ၏။
Uီးနႏၵိယသည္ Uီးကုသလ၏ ေက်ာင္း၌ တည္းခိုေနထိုင္၍ သံုးရက္ခန္႔ၾကာေသာAခါ
ညေနခင္းAခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိAား ေက်ာင္း၌ တစ္ပါးတည္းထားခဲ့၍ သကၤန္းဝတ္မ်ားႏွင့္တကြ
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္

တစ္ဖက္ေသာ မ်ာက္ႏွာသို႔

သံုးေယာက္တစ္ဖ႔၊ဲြ

ေလးေယာက္တစ္ဖ႔ဲြ

စသည္ျဖင့္ ထြက္သာြ းၾကသည္ ထိုAခ်ိန္တြင္ လမ္းေပၚ၌ ခရီးသြားမ်ား ျပတ္စဲေတာ့သည္မရွိဘဲ
ပု႐က
ြ ္ဆိတ္မ်ား
မ်က္ႏွာမ်ားမွာ

စီတန္းေလွ်ာက္သကဲ့သို႔
ေန႔ခင္းAခ်ိန္မွာကဲ့သို႔

ေလွ်ာက္သာြ းၾကသည္ကို
ၾကည္လင္ရႊင္ပ်ျခင္း

Uတစ္လံုးပ်ံေသာ Aလင္းေရာင္မွ်သာရွိသည့္

မရွိ၊

ညU့္Aခ်ိန္မ်ားတြင္

ေတြ႔ရ၏။

ထိုသူတို႔၏

ညိႇဳးငယ္ႏမ
ြ ္းရိလ်က္ရွိ၏။
တစ္ၿမိဳ႕လံုး

တိတ္ဆိတ္၍

လွ်ပ္စစ္မ်ား တရစပ္ပစ္သည့္ ေန႔Aခ်ိန္တိုင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ ေတးခ်င္းမ်ားသီဆိုကာ က
သူက၊ ခုန္သူ ခုန္လ်က္ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ဝင္လာၾကေလသည္။
Uီးနႏၵိယက
ေမးေသာAခါ

UီးကုသလAား

"မသိခ်င္ပါႏွင့္

Uီးပၪၥင္းရယ္၊

Aဘယ္သို႔ေသာAရပ္သို႔
ေကာင္းေကာင္းစားၿပီး

သြားၾကသနည္းဟု
ေကာင္းေကာင္းေနရရင္

ေတာ္ၿပီ မဟုတ္လား" ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။
စတုတၳေန႔၌မူကား Uီးနႏၵိယသည္ သိလိုေသာစိတ္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္၍ မတတ္ႏုိင္သည္ႏွင့္
သကၤန္းဝတ္မ်ားႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕သူၿမဳိ႕သားမ်ား သြားၾကေသာ Aရပ္္မ်က္ႏွာသို႔ ေနာက္ေယာင္ခံ၍
လိုက္သာြ းေလ၏။ ထိုAခိုက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ရပ္စဲ၍ Uပါတစ္လံုးပ်ံေသာ Aလင္းေရာင္မွ်သာ
ေမွးမွိန္စာြ ရွိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ၊ Uီးနႏၵိယသည္ လြင္ျပင္၏Aဆံုးသို႔ ေရာက္၍ ေႁမြေက်ာကုန္းပမာ
ရွိေနေသာ

ေတာင္ထိပ္မွ

ေခ်ာက္ထဲသို႔ဆင္းသည့္

လမ္းကေလးAတိုင္း

ေရွ႕ကနည္းတူ

ဆင္းလိုက္သာြ းေလ၏။ ေခ်ာက္မွာ ေပတစ္ေထာင္ထက္မနည္း နက္႐ိႈင္း၍ ေတာင္ႀကီးႏွစ္လံုး
Aၾကားတြင္

တည္ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေကာင္းကင္မွပ်ံေသာ

UပါAေရာင္သည္

ေတာင္ႀကီးထဲသို႔ မေရာက္တစ္ခ်က္ ေရာက္တစ္ခ်က္ရွိ၍ ေမွးခ်ည္တစ္ခါ မွိန္ခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္
ဝိုးဝါးမွ်သာ ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ ေAာက္သို႔ဆင္းေသာ လမ္းဆံုး၍ ေခ်ာက္ထဲသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ညည္းတြားသံ၊ ေAာ္ဟစ္သံ၊ ေရရြတ္သံမ်ားသည္ သဲ့သ့မ
ဲ ွ်ၾကားရေလၿပီ။
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ေတာင္ႏွစ္လံုးAၾကား

ေတာင္ႀကီးတစ္လံုးႏွင့္

ေခ်ာက္ထဲ၌ရွိေသာ

လမ္းကေလးAတိုင္း

Aလြန္နီးကပ္စာြ

တည္ရွိေသာေၾကာင့္

တစ္လံုးမွာ

Aထက္သို႔ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ ေတာင္ထိပ္ခ်င္း ထိလုမတတ္ရွိ၍ Uပါေရာင္သန္းေသာ
ေကာင္းကင္ျပာသည္ နံရံတြင္ ေဆးျပာျဖင့္ ေရးျခယ္ေသာ စုတ္ေၾကာင္းသဖြယ္ ေသးငယ္စာြ
ျမင္ရေလသည္။

သို႔ျဖစ္၍

ေကာင္းကင္၌ပ်ံေသာ

Uပါေရာင္သည္

ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေသာAခါ၌

တစ္ခဏမွ်သာ ဝင္ႏိုင္၍ ေတာင္၏Aလ်ားလိုက္ ျဖတ္သန္းေသာ Uပါေရာင္သာလွ်င္ ထင္ရွားေသာ
Aလင္းေရာင္ကို ေပးႏိုင္ေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ေၾကာင္းတည္းရွိ၍ က်ည္းေျမာင္းလွေသာ
လမ္းလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းမွားႏိုင္စရာ မရွိေခ်။
Uီးနႏၵိယသည္

ေလွ်ာက္သာြ းစU္

ညည္းတြားသံမ်ားသည္

နီးကပ္သည္ထက္

နီးကပ္လာရာ တစ္ေနရာတြင္ ေတာင္ေခါင္းႀကီးတစ္ခု ဘြားခနဲေပၚလာ၏။ ေတာင္ေခါင္းႀကီးမွာ
Aလ်ား Aနံ မည္မွ်ရွိသည္မသိ၊ ေတာင္ႀကီးထဲသို႔ ေကြ႔ေကြ႔ေကာက္ေကာက္ ထိုးဝင္သာြ း၍
မည္သည့္Aရပ္မွ လာသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေသာ Aလင္းေရာင္တစ္မ်ဳိးရွိ၏။ ေတြးထင္ရန္ရွိသည္မွာ
ဤေတာင္ႀကီးဖြ႔စ
ဲ ည္းေသာ

ေက်ာက္သည္

ေက်ာက္စုန္းျဖစ္၍

Uမင္လိုဏ္ေခါင္းႀကီးထဲ၌

မသန္းႏိုင္ေသာ

ေကာင္းကင္မွ

စိမ္းတိမ္းတိမ္းညစ္ပုပ္ပုပ္

Uပါေရာင္

Aလင္းေရာင္ႏွင့္

ခပ္ဆင္ဆင္တူေလသည္။
ေတာင္ေခါင္းထဲသို႔ ေရွးUီးစြာ ဝင္သာြ းေသာAခါ Uီးနႏၵိယမွာ ေမွာင္မည္းမည္းႀကီးကို
ေတြ႔ရျခင္းထက္

စိမ္းလဲ့လ့ဲ

ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။

Aလင္းေရာင္ေၾကာင့္

Aတြင္းသို႔ဝင္သာြ းရာ၌

စိတ္၏

တစ္ေကာင္

ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း
ႏွစ္ေတာင္ခန္႔မွ်ရွိေသာ

ပက္က်ိေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ AမိုးAကာတို႔တြင္ တေရြ႕ေရြ႕သြားေနၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ရံြရွာဖြယ္
ေကာင္းေသာ ေႁမြႏွင့္တူေသာ သတၱဝါႀကီးမ်ားသည္လည္း တိုးလိုးတန္းလန္းတခ်ဳိ႕၊ Aေခြ႔လိုက္
တခ်ဳိ႕၊ ပါးျပင္ေထာင္လ်က္တခ်ဳိ႕ ရွိေနၾက၏။
ထိုAေတာAတြင္း
Uီးနႏၵိယသည္

တစ္ေနရာသို႔

ညည္းတြား

ေAာ္ဟစ္သံမ်ားသည္

ေရာက္ေသာAခါ၌

က်ယ္ေလာင္လာရာ

ေက်ာက္ထရံကိုမွီကာ

ရင္ဘတ္ကို

လက္ႏွင့္ဖိလ်က္ ညည္းတြားေနၾကေသာ လူတစ္စုကို ေတြ႔ရ၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဘာကိုျမင္၍
Aဘယ္ေၾကာင့္

ညည္းညဴၾကသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေခ်။ သူတို႔Aနက္တြင္

Uီးနႏၵိယသိဖူးေသာ

ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ ပါ၏။ ထိုသူသည္ သံုးရာတန္ေသာ လယ္ကို တစ္ရာႏွင့္Aေပါင္ခံၿပီး၊
မေရြးႏိုင္တိုင္း Aတိုးတက္၍ Aၫြန္႔ေပၚ Aၫြန္႔ဆင့္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လယ္ကိုသိမ္းျခင္းျဖင့္
ေျမပိုင္ရွင္တစ္Uီးျဖစ္လာသည္ဟု Uီးနႏၵိယ သိရေလသည္။ ဤလူႀကီးႏွင့္Aတူ ေခါင္းတံုးေတြ
ေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္

ခ်စ္တီးပံုသဏၭာန္ရွိေသာ

လူမ်ားလည္း

ရွိၾကေလသည္။

Uီးနႏၵိယက

ေသခ်ာစြာၾကည့္ေသာAခါ ထိုလူမ်ား စားေသာAစာသည္ Aထက္သို႔ဆန္၍ Aန္ထက
ြ ္မည္
ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ရင္ဘတ္ကို လက္ျဖင့္ဖိထားျခင္၏း ျဖစ္သည္ဟု သိရေလသည္။
ဆက္လက္၍
ျပဒါးရွင္လံုးႏွင့္တူ၍

ေလွ်ာက္သာြ း၍

ဝင္းဝင္းေတာက္သည့္

Aျခားတစ္ေနရာသို႔
Aလံုးတစ္လံုးသည္

ေရာက္ေသာAခါ
ေတာင္ေခါင္းႀကီးထဲတြင္

မနိမ့္မျမင့္မွ ပ်ံလ်က္ရွိရာ လူAေျမာက္Aျမားသည္ ဆူး၊ ေညႇာင့္၊ ခလုတ္ႏွင့္ ဖန္ကမ
ဲြ ်ား၊ သံခၽြန္မ်ား
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ျပန္က်ဲလ်က္ရွိေသာ

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္

သူထ
႔ က္ငါ

AလုAယက္

AေျပးAလႊား

လိုက္ၾကရေသာေၾကာင့္ စူးရွေသာ ေျခေထာက္မ်ားမွာ ေသြးရဲရဲ ယိုစီးေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။
ထိုလူမ်ားAနက္တြင္
ဆန္ေဈး

Uီးနႏၵိယသိဖူးေသာ

ကုန္သည္တစ္Uီးပါရွိရာ

Aလြန္တက္ေသာေၾကာင့္

ေဈးတက္သည္ထက္
သူေဌးျဖစ္ေAာင္

ဆင္းရဲသားကူလီမ်ား

တတ္ေAာင္ဆို၍

လုပ္ခ့သ
ဲ ူျဖစ္သည္။

Aပံုလိုက္တည္ရွိေသာ

ၿမိဳ႕ရြာ ၌

လက္ရွိဆန္မ်ားကို

ဝယ္မစားႏိုင္ဘဲရွိရာတြင္
မေရာင္းဘဲ

တတိယလိုဏ္ေခါင္း၌ကား

ေက်ာက္သံပတၱျမားပံုႀကီးမွ

ဆန္ျပတ္လပ္၍
ေလွာင္ျခင္းျဖင့္

လူမ်ားသည္

သ႔ူထက္ငါ

Aစုလိုက္

လုယူရန္ႀကိဳးစား၏။

ေက်ာင္သံပတၱျမားမ်ားကား Aလြန္လွပ၍ ယူခ်င္စဖြယ္ရွိ၏။ လွရာတြင္ လက္ႏွင့္ထိလိုက္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ Aလြန္ပူေလာင္သည့္ လကၡဏာႏွင့္ "Aလို. .. Aမေလး" ဟု ညည္းတြားေသာ္လည္း
လႊတ္၍မခ်ရက္ေသာေၾကာင့္ တညည္းညည္းတညဴညဴႏွင့္ပင္ ဆုပ္သူဆုပ္၊ ေပြ႔သူေပြ႔၊ ဖက္သူဖက္
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားAနက္တြင္ လာဘ္စားမႈျဖင့္ ေထာင္က်ဖူးေသာ မင္းမူထမ္း
တစ္ေယာက္

ပါရွိသည္ဟု

Uီးနႏၵိယ

မွတ္မိေလသည္။

"နင့္ေၾကာင့္၊ ငါ့ေၾကာင့္" စသည္ျဖင့္
ရွိေလသည္။
နီလားမ်ား၊

တစ္လံုးစီကိုင္ၾကည့္ကာ

ေရာက္ေသာAခါ

မိန္းမတစ္ေယာက္သည္

ပတၱျမားမ်ား၊

မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္

Aျပန္Aလွန္ Aျပစ္တင္ကာ ဆူညံစာြ ရန္ျဖစ္လ်က္

စတုတၳလိုဏ္ေခါင္းသို႔

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္

ထိုသူသည္

ျမမ်ားကို

လင္မယားႏွင့္

ကတၱီပါAိတ္႐ံႈ႕ကေလးတစ္ခုမွ

လြန္ႏွစ္သက္တပ္မက္ေသာ

႐ႈစားလ်က္ရွိ၏။

တူေသာ

သူတို႔သည္

စိန္မ်ား၊

မ်က္ႏွာထားမ်ားျဖင့္

Uီးနႏိၵယ၏

ေျခသံၾကားသျဖင့္

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္တြင္ Uီးနႏၵိယသည္ ဓာတ္ပံုထတ
ဲ ြင္
မိမိျမင္ဖူးေသာ

Aရာရွိႀကီးတစ္Uီးျဖစ္ေၾကာင္း

သိရ၏။

ထိုAရာရွိႀကီးသည္

ထိုAခ်ိန္၌

Aသက္မေသးသူ လူ႔ျပည္၌ပင္ ရွိေနေသးသည္ဟူ၍လည္း Uီးနႏၵိယ သတိျပဳမိေလသည္။
ထိုလင္မယား

ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

Uီးနႏၵိယကို

ျမင္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေက်ာက္သံပတၱီပါ Aိတ္႐ႈံ႕ထဲသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ထည့္၍ ကတၱီပါAိတ္ကို "သူထိန္းမည္၊ ငါဝွက္မည္"
ဟု

AလုAယက္ျဖစ္ကာ

ထိုမွတစ္ဖန္

လင္၏

ကူးေျပာင္းကာ

လင္၏ရင္ဘတ္ထဲ၌

ခ်ဳိင္းၾကားထဲသို႔

ဖံုးဝွက္ရန္

ဝွက္ျခင္း၊

သြင္းထည့္ျခင္း

မယား၏ခါးထဲသို႔

စသည္ျဖင့္

ႀကိဳးစားၾကပါေသာ္လည္း

တစ္ေယာက္တစ္လက္

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္

စိတ္မခ်ႏိုင္သည္ႏွင့္ တစ္လက္မွ တစ္လက္၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔
ၾကေလ၏။

ထိုခဏတြင္

Aေဝးမွ

ထေျပးၾက၍

ကတၱီပါAိတ္ကို

ေျခသံမ်ားၾကားသည္ႏွင့္

ေက်ာက္တံုးေAာက္၌

ထိုးညႇပ္ျခင္း၊

ေျပာင္းေရႊ႕သိုဝွက္

လင္မယားႏွစ္ေယာက္

လည္းေကာင္း၊

ေက်ာက္ျပားထဲ၌

လည္းေကာင္း၊ ေျမႀကီးကို ယက္သြင္းဖံုးမိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပ်ာယီးပ်ာယာ ကမန္းကတန္း
သိုဝွက္ၾကပါေသာ္လည္း
ဝွက္ခ်ည္ေဖာ္ခ်ည္
လူတစ္စု

မည္သည့္ေနရာတြင္မွ

လုပ္ေနဆဲတြင္

လံုၿခံဳမည္ဟု

ညစ္ႏမ
ြ ္းစုတ္ျပတ္ေသာ

စိတ္မခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္

Aဝတ္Aစားမ်ားဝတ္ထားသည့္

ေျပးလာၾက၍ ထိုလင္မယား၏ ကတၱီပါAိတ္ကို လုယူရန္ႀကိဳးစားၾက၏။ ဤတြင္

လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ ကတၱီပါAိတ္ကို ယူ၍ထြက္ေျပးၾကရာ ညစ္ပတ္စာြ ဝတ္ထားေသာ
လူစုလည္း သူတို႔ေနာက္မွ လိုက္ၾက၏။ ထိုAရာရွိႀကီးမွာ ပုဆိုးေတာင္ရွည္ႏွင့္ ဖိုသီဖတ္သီ
ျဖစ္ေနျခင္း၊

Aရာရွိႀကီး၏

ဇနီးမွာ

ခြာျမင့္ေသာ

ဖက္ရွင္ဖိနပ္ေၾကာင့္

မၾကာခဏ

ေျခေထာက္ေခါက္ေခြျခင္း ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ကတၱီပါAိတ္ကို ႏွစ္ေယာက္သား Aတူကိုင္ကာ
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ေျပးလႊားၾကသည္ကို

လူAုပ္သည္

မိေAာင္မဖမ္းႏိုင္ဘဲ

မိလုမိလုႏွင့္ပင္

တန္းလန္း

လင္မယားႏွစ္ေယာက္Aနက္

လင္သည္

လိုက္ေျပးၾက၏။
ေခ်ာင္းတစ္ခုသို႔
ပုဆိုးေတာင္ရွည္ကို

ေရာက္ေသာAခါ

ခၽြတ္ခ်ခဲ့၍

ေဘာင္းဘီတုိကေလးႏွင့္

လည္းေကာင္း၊

မယားသည္

Aေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေသာ ဖဲကတၱီပါလံုခ်ည္ကိုခၽြတ္၍ ေAာက္ခံရွင္မီးႏွင့္ လည္းေကာင္း
ေခ်ာင္းထဲသို႔ဆင္း၍

ေရကူးေျပးၾကေလရာ

Aျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း

Aလြန္ႀကံဳလွီေသာ

လူAုပ္ႀကီးေပၚလာ၍ ေစာင့္ေနၾက၏။ ဤတြင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ Aျခားဘက္သို႔လည္း
မကူးဝံ့ဘဲ

ကတၱီပါAိတ္ကို

ပါးစပ္ထတ
ဲ ြင္

တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီ

ကိုက္လာ၏။

ထိုAခါ

တစ္ဖက္ကမ္းရွိ လူပိန္မ်ားႏွင့္ ဤဘက္ကမ္းရွိ Aဝတ္ညစ္ဝတ္ထားသူမ်ားသည္ ေခ်ာင္းထဲသို႔
ဆင္း၍

လင္မယားေနာက္သို႔

လိုက္ၾကေလ၏။

ကမ္းႏွစ္ဖက္တို႔မွ

ေျပးလိုက္ၾက၏။

ပါးစပ္ၿပဲေနသျဖင့္

ကတၱီပါAိတ္ကို

တ႐ႈး႐ႈး

လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုးမွာ
မကိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ

တရွားရွားျမည္သည့္တိုင္ေAာင္

Aလ်ားလိုက္

ေရမကူးတတ္ေသာ

ကူးေျပးၾကေလရာ

လူမ်ားသည္လည္း

ေမာဟိုက္လွေသာေၾကာင့္

မိန္းမ၏ဆံထံုးထဲတြင္

ပင္ပန္းႀကီးစြာ
ေခ်ာင္းေကြ႔တြင္

ထိုးသြင္းကာ

Aသက္႐ွဴၾကလ်က္
ကြယ္ေပ်ာက္၍

ေခ်ာင္းကို
Uီးနႏၵိယ

မ်က္ျခည္ျပတ္သာြ းေလေတာ့သည္။
ပၪၥမလိုဏ္ေခါင္းသို႔ေရာက္ေသာAခါ

သကၤန္းဝတ္Aေျမာက္Aျမားကို

Uီးနႏၵိယ

ေတြ႔ျမင္ရေလရာ သူတို႔Aနက္တြင္ Uီးကုသလလည္း ပါဝင္၏။ Uီးကုသလသည္ Uီးနႏၵိယကို
ျမင္ေသာ္လည္း မAားလပ္သည့္လကၡဏာျဖင့္ Uီးေခါင္းညိတ္ျပ႐ံုသာ တတ္ႏိုင္ေလေတာ့သည္။
သကၤန္းဝတ္မ်ားAနက္ Aခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔၏ သကၤန္းတြင္ ယားယံေစတတ္ေသာ 'ေရႊငွက္ဆူး'
မ်ားကပ္ေနသည္႔

လကၡဏာျဖင့္

ယားယံေသာေၾကာင့္
ယားယံျခင္းမွာ

သကၤန္းကို

လက္သည္းမ်ားႏွင့္

ခၽြတ္၍ခြာျခင္း၊

ျခစ္ကုတ္ျခင္း

Aလြန္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္

တစ္ကိုယ္လံုးAႏွံ႔Aျပား

စသည္ျဖင့္

ျပဳလုပ္ေနၾက၏။

တတြန္႔တန
ြ ္႔တလိမ္လိမ္

ျဖစ္ေနၾကသည့္ျပင္

ေက်ာကိုျခစ္ကုတ္လွ်င္ ေျခေထာက္က ယားျခင္း၊ ဒူးကု္ျခစ္ကုတ္လွ်င္ လည္းပင္းမွ ယားျခင္း
စသည္ျဖင့္

တစ္ေနရာၿပီး

တစ္ေနရာ

ေျပာင္းေရႊ႕ျခစ္ကုတ္ရျခင္းေၾကာင့္

တစ္ကိုယ္လံုးမွ

Aစင္းစင္းရွိေသာ လက္သည္းရာမွာ ေသြးမ်ား စိမ့္ထက
ြ ္လ်က္ရွိၾကေလသည္။
Aခ်ဳိ႕ေသာ သကၤန္းဝတ္မ်ားမွာလည္း စားခ်င္ဖယ
ြ ္ေကာင္းေသာ ခဲဖယ
ြ ္ေဘာဇU္မ်ားကို
ျမင္ၾက၍

သားေရတမ်ားမ်ား

က်သည္တိုင္ေAာင္

စားခ်င္ေသာစိတ္

ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္

လွမ္းယူကာ ခံတြင္းသို႔ခံထ
ြ ည့္လိုက္ပါေသာ္လည္း စားစရာသည္ လည္ေခ်ာင္းမွ မ်ဳိ၍မက်သည္ႏွင့္
နင့္ဆို႔ကာ

ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္

ျဖစ္ေနၾကေလသည္။

တစ္ေယာက္၏ေက်ာကို

တစ္ေယာက္က

ထုေပးျခင္းAားျဖင့္ ေAာက္သို႔က်ေAာင္ လုပ္ေပးၾကပါေသာ္လည္း စားစရာသည္ AစာAိမ္ထဲသို႔
ဆင္းမည့္Aစား

Aထက္သို႔ဆန္၍

Aလြန္ဆာမြတ္ေသာေၾကာင့္

ခံတြင္းမွ

ျပန္ထက
ြ ္လာေတာ့သည္။

မစားဘဲလည္းမေနႏိုင္၊

စားျပန္ပါေတာ့လည္း

ထိုခမ်ာမ်ားမွာ
လည္ေခ်ာင္းတြင္

တစ္ဆို႔၍ တဆန္႔ဆန္႔ တငင္ငင္ႏွင့္ ေဝဒနာAျပင္းAထန္ ခံစားၾကရေလသည္။
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Uီးနႏၵိယသည္
ေဝဒနာခံစားရျခင္းကို

Aျခားေသာဒုကၡသည္မ်ားထက္
ျမင္ရသည္တြင္

Uီးကုသလ၏

မိမိ၏သူငယ္ခ်င္း

Aလြန္စိတ္ဆင္းရဲလာသည္ႏွင့္

Aျခားေသာ

လိုဏ္ေခါင္းမ်ားကို မၾကည့္ေတာ့ဘဲ ထိုေနရာမွ လွည့္ျပန္ခ့ေ
ဲ လသည္။
Uီးနႏၵိယသည္
လွ်ပ္စစ္ေရာင္လင္းေသာ

ေက်ာင္းသို႔

ျပန္ေရာက္၍

ေန႔Aခ်ိန္သို႔တိုင္ေAာင္

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေနခဲ့ရာ

Uပါေရာင္သာရွိေသာ

မAိပ္ႏိုင္ဘဲ

လွ်ပ္စစ္ေရာင္ေပၚလာသည္ႏွင့္

ထိုလူမ်ား၏

ညမွ

ဒုကၡေဝဒနာကို

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေတးခ်င္းသံ

တေၾကာ္ေၾကာ္ႏွင့္ ဝင္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို ျမင္ရေလ၏။ မၾကာမီ Uီးကုသလႏွင့္
Aေဖာ္သကၤန္းဝတ္မ်ားလည္း ေက်ာင္းေပၚသို႔ တက္လာၾကေလသည္။ တစ္ညU့္ပတ္လံုး ဒုကၡခံ၍
တစ္ေမွးမွ မAိပ္ခ့ရ
ဲ ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏Aခန္းသို႔ Aသီးသီးဝင္၍ Aိပ္ၾကေလသည္။ ဤတြင္မွ
Uီးနႏၵိယလည္း က်ိန္းစက္ေလေတာ့သည္။
Aိပ္ရာမွ ႏိုးလာၾကေသာAခါ Uီးနႏၵိယသည္ မည္သည့္ဘံုသို႔ မိမိေရာက္လာသည္ကို
စာေတြ႔Aားျဖင့္

ရိပ္စားမိ၍

သူငယ္ခ်င္း

UီးကုသလာAား

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း

မည္သို႔ေသာျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္

ဤကဲ့သို႔ ဆင္းရဲတစ္ခါခ်မ္းသာတစ္လွည္႔

ဟူေသာAေၾကာင္းကိုသာ

UီးကုသလAား

ညU့္Aခ်ိန္တြင္

ျဖစ္ေနၾကရပါသနည္း

ေမးျမန္းစံုစမ္းေလေတာ့သည္။

လြတ္လပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ေန႔Aခ်ိန္၌မူ

မျပဳေတာ့ဘဲ

သြားလိုရာသြား၍

Uီးကုသလမွာ
လုပ္ခ်င္လုပ္

ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ Uိးနႏၵိယကို တစ္ေနရာသို႔ ေခၚသြားေလသည္။
လႊတ္႐ံုးႏွင့္တူေသာ

Aေဆာက္AAံုႀကီးတစ္ခုတြင္

႐ံုးခန္းမ်ား

Aကန္႔ကန္႔ရွိေလရာ

တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားခံမ်ားသည္ သူ႔Aခန္းႏွင့္သူ ထြက္ၾက၊ ဝင္ၾက၊ စစ္ၾက၊
ေဆးၾက၊

လမ္းေလွ်ာက္ၾကလ်က္

Aလုပ္႐ႈပ္ေနသည္ကို

ေတြ႔ရ၏။

တရားလိုAျဖစ္ႏွင့္

တစ္ဖက္ေရွ႕ေနက တရားခံAတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္သြင္းၾကသည္မ်ားကို တရားသူႀကီးက
ၾကားနာလ်က္ရွိ၏။

Aျပစ္ထင္ရွားေသာ

တရားခံမ်ားAား

တရားသူႀကီးက

စီရင္ခ်က္

ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို Uီးနႏၵိယ ျမင္ရ၏။
Uီးကုသလသည္ UီးနႏၵိယAား ႐ံုးခန္းမ်ားကိုေက်ာ္လန
ြ ္၍ ပိဋကတ္တိုက္ႏွင့္တူေသာ
Aခန္းႀကီးသို႔ေခၚသြားရာ Aခန္းနံရံAနီး၌ Aဆင့္ဆင့္ရွိေသာ စင္မ်ားေပၚတြင္ Aမႈတမ
ဲြ ်ားသည္
Aမုိးသို႔တိုင္ေAာင္

ဆင့္ပံုလ်က္ရွိေလသည္။

Uီးကုသလက

ဗီ႐ိုတစ္ခုမွ

စာAုပ္ႀကီး

တစ္Aုပ္ကိုယူ၍ Uီးနႏၵိယလက္သို႔ ေပးAပ္ေလရာ ထိုစာAုပ္ႀကီးတြင္ က ႀကီး၊ ခ ေခြး၊ ဂ ငယ္မွ A
သို႔တိုင္ေAာင္ Aကၡရာ AစU္Aလိုက္ မာတိကာAေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

လ။
ယ။

။"မေန႔ညတုန္းက မ်က္ႏွာသိေတြလည္း ေတြ႔ခ့တ
ဲ ယ္မဟုတ္လား"

လ။

။"သူတို႔Aေၾကာင္းကို သိခ်င္ရင္ ေဟာဒီက မာတိကာစာAုပ္မွာ သူ႔နာမည္ကို Aကၡရာ

။"ေတြ႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္"

AစU္လိုက္ရွာၿပီး စင္ျမင့္ေပၚက Aမႈတက
ဲြ ို ယူၾကည့္ေပေတာ့၊ တပည့္ေတာ္ ျပန္Uီးမယ္" ဟုဆိုကာ
ျပန္သာြ းေလ၏။
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Uီးနႏၵိယသည္ မာတိကာစာAုပ္ကို ဖြင့္၍ ပထမလိုဏ္ေခါင္း၌ေတြ႔ရေသာ ေျမပိုင္ရွင္
Uီးထြန္းေက်ာ္၏ Aမည္ကို ေတြ႔ေAာင္ရွာ၍ ထိုစာAုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Aၫႊန္းAတိုင္း
စင္ျမင့္ေပၚတြင္ရွိေသာ Aမႈတမ
ဲြ ်ားAနက္မွ Uီးထြန္းေက်ာ္၏ Aမႈတက
ဲြ ိုရွာယူကာ ဖတ္႐ႈေလသည္။
ထိုAမႈတဲြ၌ Uီးထြန္းေက်ာ္သည္ UပမာAားျဖင့္ သံုးရာတန္ေသာ လယ္တစ္ကက
ြ ္ကို ဆင္းရဲေသာ
လယ္သမားတစ္ေယာက္က ေပါင္ႏွံေသာAခါ မူလကတည္းက ဤလယ္ကို မိမိရေခ်ေတာ့မည္
ဟူေသာ

ေလာဘေဇာတိုက္သည့္

ေငြတစ္ရာေလာက္သာ
AတိုးAၫြန္႔ကို

ေငြရင္းလုပ္၍

ေခ်ာင္လည္သျဖင့္
ကုသိုလ္ေရးမ်ား
မိမိကပင္

ထုတ္ေပးျခင္း၊

တတ္ႏိုင္သမွ်ႏွိမ္၍

ႀကီးျမင့္ေသာ

Aတိုးႏႈန္းကို

စာခ်ဳပ္ျပန္ျခင္း၊

ေရြးႏုတ္ရန္

လယ္သမားက

လာေသာAခါ
ဆပ္ေငြက္ို

မိုးမေကာင္းေသာႏွစ္တြင္

ဆစ္ၿပီးလွ်င္

မေပးဆပ္ႏိုင္ေသာခါ

တစ္ခါတစ္ရံ

သားရွင္ျပဳဖို႔၊

လုပ္ထိုက္ေၾကာင္း တရားေဟာၿပီးလွ်င္

ျဖည့္စက
ြ ္Uီးမည္ဆိုကာ

ေခ်းလိုက္ျခင္း၊

စိတ္ကူးျဖင့္

မိုးေကာင္း၍

သမီးနားထြင္းဖို႔

စေသာ

AလွဴAတန္းAတြက္ ေငြလိုလွ်င္

လက္မခံဘဲ

ေငြAနည္းငယ္

လယ္သမားAား

ေရြးႏုတ္ဖို႔

ထပ္ဆင့္၍
တိုက္တန
ြ ္း၍

မေရြးႏိုင္ဘဲရွိသည္တြင္ လယ္သိမ္းလိုက္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လယ္သိမ္း႐ံုႏွင့္ မတင္းတိမ္ဘဲ
Aၫြန္႔Aတြက္ က်န္ေသးသည္ဆို၍ လွည္း၊ ႏြားမ်ားကို စာခ်ဳပ္ေစျခင္း ဤကဲ့သို႔ လုပ္နည္းမ်ဳိးျဖင့္
လယ္ေျမEက Aေျမာက္Aျမားရ၍ ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးျဖစ္လာပံု၊ လယ္သမားမ်ားAား ၾကင္နာျခင္း
ကင္းမဲ့ပံု စသည္မ်ားကို ေစ့စံုရွည္လ်ားစြာ ေဖာ္ျပေလသည္။
သို႔ေသာ္ ထြန္းေက်ာ္သည္ သူ႔ေနAိမ္တြင္ ဆြမ္းAႀကိမ္ႀကိမ္ ေကၽးြ ဖူးရာ၌ "ခဏခဏ
ငါ

ေကၽြးႏိုင္သည္၊

ငါကဲ့သို႔

ေကၽြးေမြးခဲ့သည္သာမ်ားရာ

သင္သို႔

ေကၽြးႏိုင္ၾကပါသေလာ"

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါကမူ

ဟူေသာ

Aထူးသျဖင့္

ဝင္ဝ
့ ါလိုမႈေၾကာင့္

သီလစင္ၾကယ္သည္ဟူ၍

ယံုၾကည္ၾကည္ညိဳေသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးAား မိမိကိုယ္တိုင္ ဆြမ္းပြျဲ ပင္၍ ေကၽးြ ခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ျဖစ္၍

ဆင္းရဲသား

ေလာဘေဇာေၾကာင့္

လယ္သမားမ်ားထံမွ
နံပါတ္

ကုတ္ကုတ္ပတ္ပတ္

(၁)လိုဏ္ေခါင္းတြင္

ရေAာင္ညႇစ္ယူေသာ

Aျပစ္ခံထိုက္ေသာ္လည္း

Aထက္ပါ

ၾကည္လင္ေသာ သဒၵါစိတ္ေၾကာင့္ ေန႔Aခ်ိန္တြင္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းစိမ္ကို
ထိုက္သည့္Aားေလ်ာ္စာြ ခံစားေစ... ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယလိုဏ္ေခါင္း၌ ျပဒါးရွင္လံုးေနာက္သို႔ လိုက္ၾကသူမ်ားAနက္တြင္
ပါဝင္ေသာ ကုန္သည္Uီးသိန္းတန္၏ Aမႈတဲြရွာယူဖတ္႐ႈရာ ေAာက္ပါAတိုင္း ေတြ႔ရေလသည္။
ကုန္သည္ သိန္းတန္သည္ ဆန္စပါး ျပတ္လပ္ေသာAခ်ိန္တြင္ ဆန္စပါးကို မေရာင္းဘဲ
သိုေလွာင္ထားျခင္းျဖင့္ ေဈးတက္ေAာင္ ဖန္တီး၍ ကူလီAတန္းAစားလူမ်ား ဝယ္မစားႏိုင္ေAာင္
ေဈးတက္ေစျခင္းAားျဖင့္
မေရာင္းဘဲ

ဆင္းရဲသားကို

သိုေလွာင္ရာ၌

ဒုကၡAႀကီးAက်ယ္

ဆင္းရဲသားကူလီမ်ား

ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဒုကၡေရာက္ေစလိုသည္ကား

ဆန္စပါး
မွန္၏။

လြန္ေလၿပီးေသာ ေခတ္မ်ားတြင္ ဤAျပဳAမူမ်ားသည္ Aျပစ္တစ္ခု မဟုတ္သည္လည္း မွန္၏။
သို႔ရာတြင္ ဤေခတ္၌မူကား သိန္းတန္က့သ
ဲ ို႔ေသာ လူမ်ား၏ AျပဳAမူသည္ ဆင္းရဲသားကို
ေရွးကထက္ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ျပင္ ဤသိ႔ျု ပဳလွ်င္ ဤသို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သိသင့္သိထိုက္ေသာ
ေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဤAျပစ္ကို ခ်မ္းသာမေပးႏိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ဒုတိယလိုဏ္ေခါင္းတြင္

Aျပစ္ဒဏ္ခံေစ။
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Aိမ္နီးခ်င္းၾကားေစေလာက္ေAာင္

သိန္းတန္သည္

ေၾကးစည္ႏွက္ျခင္း

တည္းဟူေသာAမႈ

Aႀကိမ္ႀကိမ္

ေAာ္ဟစ္ဟာ

ျပဳခဲ့ဖူးသည့္Aနက္

တစ္နံနက္ေသာAခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုရင္း ၾကက္သီးေမြးညင္းထသည္တိုင္ေAာင္
ပီတိျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူးသည္။

ထိုေကာင္းမႈကံ

ေစတနာေၾကာင့္

ေန႔ခင္းAခ်ိန္မ်ားတြင္

ထိုက္သင့္ေသာ

ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ကို ခံစား စံစားေစ... စသည္ျဖင့္ ပါရွိေလသည္။
ထို႔ေနာက္ တတိယလိုဏ္ေခါင္းႀကီးထဲ၌ ေက်ာက္သံပတၱျမားပံုႀကီးထဲမွ သူ႔ထက္ငါ
လုကူေနၾကေသာ လူမ်ားAနက္တြင္ပါရွိသည့္ ၿမိဳ႕Aုပ္ Uီးလူဝင္း၏Aမႈတက
ဲြ ို ရွာယူဖတ္ၾကည့္ရာ
ေAာက္ပါAတိုင္း ေတြ႔ရသည္။
ၿမိဳ႕Aုပ္လူဝင္းသည္
Aျခားမင္းကေတာ္မ်ားနည္းတူ

ပထမ၌

လူ႐ိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း

စိန္နားကပ္ပန္ခ်င္သည္ဟု

သူ၏မယားက

နားပူသည္တြင္

Aေမြမႈတစ္ခု၌

ေျမယာတစ္ကက
ြ ္ကို ထိုက္သင့္သူAားမေပးဘဲ လာဘ္ထိုးသူAား ေပးလိုက္ျခင္းတည္းဟူေသာ
ျပစ္မႈႏွင့္Aလားတူျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တတိယလိုဏ္ဂူ၌ Aျပစ္ဒဏ္ခံေစ။
သို႔ေသာ္

လူဝင္းသည္

သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္Aား

တစ္ေန႔သ၌

႐ံုးဆင္းလာေသာAခါ

မိမိAိတ္ထဲ၌ပါလာေသာ

ႏူနာစြက
ဲ ပ္ေသာ

ပိုက္ဆံAေႂကြတစ္မတ္ႏွစ္ျပားကို

ေစတနာထက္သန္စာြ လွဴဖူးျခင္းေၾကာင့္ ေန႔Aခ်ိန္တြင္ ထိုက္သင့္ေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္မ်ဳိး
ခံစားခြင့္ရေစ... စသည္ျဖင့္ ပါရွိေလ။ ထို႔ေနာက္ စတုတၳဳလိုဏ္ေခါင္း၌ စိန္ေၾကာင္ နီလာမ်ား
ထည့္ထားေသာ ကတၱီပါ႐ံႈ႕Aိတ္ကေလးကို လံုၿခံဳစြာမဝွက္ႏိုင္ေသာ Aရာရွိႀကီး လင္မယား၏
လင္မယား၏Aမႈတက
ဲြ ို

ရွာၾကည့္ရာ၊

ႂကြက္ေလွ်ာက္တန္းလ်ားမ်ားေပၚတြင္

မေတြ႔ရေခ်။

ဤAေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ေရာက္လာေသာAခါ၌ UီးကုသလAား ေမးျမန္းရာ
Uီးကုသလက

မက်ေသးေၾကာင္း၊
သူတို႔၏

လင္မယားမွာ

ဤAရာရွိႀကီး
သို႔ရာတြင္

ယခုAခ်ိန္တြင္

ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား

Aနာဂတ္ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ

Aျခင္းAရာသည္

ဤဘံု၌

လူ႔ျပည္မွ

စုေတစိတ္

ျဖစ္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္
Aရိပ္နိမိတ္ထင္သည္ျဖစ္၍

ျမင္ထိုက္ေသာ Uီးနႏၵိယသာလွ်င္ ျမင္ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပေလသည္။
ထို႔ေနာက္

ပၪၥမလိုဏ္ေခါင္းတြင္ရွိေသာ

သကၤန္းဝတ္မ်ားAနက္

Uီးကုသလ၏

Aမႈတက
ဲြ ို ရွာယူဖတ္ၾကည္ရာ ေAာက္ပါAတိုင္း ေတြ႔ရေလသည္။
ရွင္ကုသလသည္
ဝင္ခ့ပ
ဲ ါသည္ဆို၍

ဝဋ္ဆင္းရဲမွ

မိမိကိုယ္တိုင္

လြတ္ေျမာက္လိုေသာေၾကာင့္

ပင္ပန္းႀကီးစြာ

Aလုပ္မလုပ္ရဘဲ

ရဟန္းေဘာင္သို႔
လူမ်ားလွဴဒါန္းေသာ

ဆြမ္းသကၤန္းမ်ားကို စားေသာက္ဝတ္႐ံုေနခဲ့ပါလ်က္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းရာမဟုတ္ေသာ Aင္း
Aိုင္ မႏၲရား စသည့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားကို Aခ်ိန္ကုန္ခံ၍ ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ျခင္းAတြက္
ပၪၥမလိုဏ္ေခါင္း၌ Aျပစ္ဒဏ္ခံေစ။
သို႔ေသာ္
တရားေဟာေျပာျခင္း

သီတင္းေန႔မ်ား၌
စသည္ျဖင့္

ဒါယကာ

သူတစ္ပါးတို႔Aား
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ေန႔ခင္းAခ်ိန္တြင္

ထိုက္တန္ေသာစည္းစိမ္ခံစားေစ၊

သို႔ရာတြင္လူ႔ျပည္၌

ရဟန္းျဖစ္သည္Aတြက္ေၾကာင့္ မာတုဂါမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္မ်ဳိး မပါေစႏွင့္. ..
စသည္ျဖင့္ ပါရွိေလသည္။
Uီးနႏၵိယသည္

Aထက္ပါAမႈတမ
ဲြ ်ားကို

ဖတ္႐ႈရာ၌

တစ္ေန႔တည္းႏွင့္

ၿပီးဆံုးသည္မဟုတ္၊ သံုးေလးရက္မွ် တစ္ေခါက္စီလာ၍ ဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Uီးကုသလ၏
Aမႈတက
ဲြ ို ဖတ္႐ႈၿပီးေသာAခါတြင္ ထိုဘံုသို႔ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္မွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္ရွိသာြ းၿပီျဖစ္၍
လူ႔ျပည္သို႔ျပန္လိုေသာဆႏၵ ျပင္းထန္ခ့ေ
ဲ လၿပီ။
သို႔ျဖစ္၍
ပါရွိေသာ

တစ္ေန႔ေသာ ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္

ဂါထာကို

မႏၲန္စုတ္လိုက္သည္ႏွင့္

Aာဂံုေဆာင္ၿပီးျဖစ္၍
တစ္ၿပိဳင္နက္

Uီးနႏၵိယသည္

ေၾကးနီပုရပိုက္တြင္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲ၌

ေရွးနည္းAတိုင္း

မီးခိုးမ်ား

ရွိစU္ကAတိုင္း
Aူထက
ြ ္ရာမွာ

ျပင္းထန္စာြ ေပါက္ကၿဲြ ပီးလွ်င္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး၏ေျခသလံုးကို ဝင္၍တိုးမိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ေရာက္ခါစ၌

Uီးနႏၵိယသည္

ထင္ရွားေသာ

Aထိမ္းမွတ္

တစ္စံုတစ္ခု

ပါလာခဲ့ေစလိုေသာ မိမိ၏ဆႏၵသည္ မျပည့္စံုဟု မွတ္ထင္မိ၏။ သံုးေလးရက္ၾကာAခါမွ မိမိ၏
တိမ္က်ေသာ မ်က္စိ၊ ပဲ့ေနေသာ နားရြက္၊ ကိုယ္၌ရွိေသာ Aမာရြတ္မ်ားႏွင့္တကြ ညာသန္Aျဖစ္မွ
ဘယ္သန္Aျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲကာ လူတစ္ကိုယ္လံုး ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္ေသာAျဖစ္ကို ေတြ႔ရ၏။
ဤမွ်ထက္ ထင္ရွားေသာ Aထိမ္းAမွတ္သည္ မရွိႏိုင္ေတာ့ၿပီးတကားဟု စU္းစားမိပါေတာ့သည္။
ေနာက္ဆံုး၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက UီးနႏၵိယAား 'လူ႐ႈပ္' ဆို၍ ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္လိုက္ရာ
ယေန႔တိုင္ ဘယ္ဆီေရာက္ေနသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မသိရဘဲ ရွိပါေတာ့သတည္း။

(H.G Well ၏ The Plattner Story ကုိမွီးပါသည္။)
၁၉၅၄}}
{ေသြးေသာက္၊ ေAာက္တိုဘာ ၁၉၅၄

*****
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လူေျခာက္ကေလး
ျပာသိုလ ေဆာင္းရာသီတြင္ မိုးတေျဖာက္ေျဖာက္ က်လ်က္ရွိသျဖင့္ ခ်မ္းေAးေသာ
Uတုကို ပိုမိုခ်မ္းေAးေAာင္ ဖန္တီးလ်က္ရွိ၏။ Aိမ္ျပင္၌ကား မိုးေမွာင္ႀကီးက်လ်က္ တစ္လမ္းလံုး
လူAသြားAလာ တိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိေနရာ Aိမ္တစ္ေဆာင္၏ ဆင္ဝင္Eည့္ခန္းကား မီးလင္းဖိုကို
Aလယ္တြင္ထားလ်က္
Aလုပ္ကိုယ္စီႏွင့္

မိသားဘသား

သံုးေယာက္တို႔သည္

စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိ၏။

ရံဖန္စကားေျပာ၍၊

လသာမွန္Aိမ္တစ္လံုး၏

ရံဖန္

Aလင္းေရာင္တြင္

သားAဖႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္ကာ စစ္တုရင္ ကစားလ်က္ရွိၾကရာ ‘Aေမ’ ကမူ
လင္ႏွင့္ သားတို႔၏ ရွပ္Aက်ႌမ်ားမွ ျပဳတ္က်ေသာၾကယ္သီးမ်ားကို Aသစ္ခ်ဳပ္တပ္လ်က္ ရွိေလ၏။
ထိုသူသံုးေယာက္တို႔သည္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နာမည္ျဖင့္မေခၚဘဲ “Aေဖ၊ Aေမ၊ သား”
ဟူ၍ ေခၚေဝၚေလ့ရွိၾက၏။
တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သဖြယ္ ‘လုဘက္လုပ္’ ၍

‘Aေဖ’ သည္

‘သား’ Aား

စစ္တုရင္ကစားေလ့ရွိရာ တစ္ေယာက္ႏွင့္

တစ္ေယာက္ လက္ရည္တူသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ Aေလာင္းAစားပင္ ကစားေလ့ရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္
ေလာင္းေၾကးမွာ

ေငြမဟုတ္ဘဲ

ဝယ္ေပးစတမ္း၊

ဖိနပ္တစ္ရန္

စသည္ျဖင့္

႐ံႈးသူက

‘Aေမ့’

ဝယ္ေပးစတမ္း၊

ေလာင္းတတ္ၾက၏။

ထိုညU့္၌မူ

Aတြက္

လခထဲမွ

တဘက္တစ္ထည္

ေပ်ာ္ပစ
ဲြ ားထြက္ရန္Aတြက္
႐ံႈးသူက

မုန္႔ဝယ္စတမ္း

ေဆးတံေသာက္ေဆးတစ္ဘူး

ဝယ္ေပးစတမ္းဆို၍ ‘ခၽြတ္လား’ ႏွင့္ ကစားၾကရာ တစ္ေယာက္တစ္ပစ
ဲြ ီ ႏိုင္ၾကသျဖင့္ တတိယပြဲ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aထူးစိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ မမွားရေAာင္ ကစားလ်က္ရွိၾက၏။ ‘Aေမ’ ကမူ
စစ္တုရင္ကို

နားမလည္ေသာ္လည္း

လင္ႏွင့္သားတို႔၏

ကစားပြဲ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aက်ႌၾကယ္သီးတပ္ရာမွ စိတ္ဝင္စားေသာ AမူAရာႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေလသည္။
တစ္ခါက ‘Aေဖ’ သည္ တစ္ကက
ြ ္မွား၍ ေရႊ႕မိၿပီးေနာက္ မိမိ၏Aမွားကို ‘သား’
မျမင္ပါေစနဲ႔ဟု ဆုေတာင္းရင္း Aား႐ံုေျပာင္းေစလိုေသာ ႀကံရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္“ရြာလိုက္တ့မ
ဲ ိုးကြယ္၊ ရာသီမဟုတ္ဘာမဟုတ္န႔လ
ဲ န
ြ ္ပါေရာ” ဟု ေျပာလိုက္၏။
သားသည္

‘Aေဖ’

၏

Aႀကံကို

ရိပ္မိသျဖင့္

ၿပံဳးေစ့ေစ့

မ်က္ႏွာထားျဖင့္

“ဟုတ္ပါရဲ႕Aေဖ၊ ရြာလိုက္တ့ဲ မိုးႏွယ္ေနာ္၊ ကိုင္း ေခြဗ်ာ” ဟု ေျပာလ်က္ ဘုရင္ကို ‘ျမင္း’ ႏွင့္ ‘ေခြ’
ေလ၏။

Aေဖ ။

။“ဒါထက္

ေတာAုပ္ကိုသိန္းေဖတစ္ေယာက္

ဒီကေန႔ည

လာမယ္ဆိုတာ၊

မိုး

ဒီေလာက္ရာြ ေနမွျဖင့္ လာႏိုင္မထင္ပါဘူး Aေမ” ဟု ေျပာလ်က္ တစ္ကက
ြ ္ေရႊ႕ေလ၏။
“ေခြUီးဗ်ာ” ဟုဆို၍ သားသည္ ‘ဆင္’ ႏွင့္တစ္ဖန္ ဘုရင္ကို ‘ေခြ’ ျပန္ေလ၏။
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။“Aေမကိုက လြပ
ဲ ါတယ္၊ ဒီေလာက္ေခါင္တ့ဲ

ဘယ္ကEည့္သည္

လာႏိုင္မွာလဲAေမရယ္”

ဟု

Aရပ္ႀကီးက

ညည္းတြားကာ

လာၿပီး Aိမ္ငွားလို႔
ဘုရင္ကို

တစ္ကက
ြ ္

တိမ္းေရွာင္ေပးရျပန္ေလ၏။

Aေမ ။

။“ကိစၥမရွိပါဘူး

ထိုးေသးတာေပါ့”

Aေဖရယ္၊

ဟု

ေနာက္တစ္ခါ

ေျပာ၍

ေဆးတံထိုးေတာ့

သားႏွင့္Aေမတို႔

ႏိုင္ေAာင္

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္

လွမ္းၾကည့္လိုက္ၾကေလရာ ‘Aေဖ’ သည္ သူတို႔ၾကည့္လိုက္ပံု မ်က္ႏွာထားကို ရိပ္မိသည္ႏွင့္
သြားကိုၿဖီး၍ ၿပံဳးလိုက္ရေတာ့သည္။
ထိုခဏ၌

Aိမ္ေရွ႕မွ

ျမင္းရထားတစ္စီးရပ္၍

ဝင္းထဲသို႔ဝင္လာေသာ

ေျခသံမ်ား

ၾကားေလရာ Aေဖက “ေဟာ ကိုသိန္းေဖ လာၿပီေဟ့” ဟုဆိုကာ A႐ုပ္မ်ားကို သိမ္းမည္ျပဳေလ၏။
သားက “Aေဖ ကံေကာင္းတယ္၊ ဒီဘက္ရထားနဲ႔ေခြလိုက္လွ်င္ Aေဖ့ရွင္ဘုရင္ မလကသြားၿပီ” ဟု
ေျပာေလ၏။
တက္လာေသာ
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊

Eည့္သည္မွာ

၄၀

ေက်ာ္၊

ႏႈတ္ခမ္းေမြးေကာင္းသူတစ္ေယာက္

တ႐ုတ္ေကာ္ေဇာေလးတစ္ခ်ပ္ကို
ေရေႏြးထည့္ဖို႔

Aသက္

မီးလင္းဖိုAနီးတြင္

ျပင္ဆင္ေလ၏။

ခင္းေပး၍

ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔ႂကြပ္မ်ား

၅၀

ျဖစ္ေလရာ၊

တြင္းရွိ၍
Aေမသည္

ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ရန္Aတြက္
စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္

ေတာAုပ္Uီးသိန္းေဖသည္ Aထက္ျမန္မာျပည္ ‘ငွက္ေတာ ၊ ေခြးေတာ’ ၌ ေတာသူေတာင္သားတို႔
ေနထိုင္စားေသာက္ပံုမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕ႀကီးမွတစ္ပါး

မိမိ၏

သစ္ေတာAလုပ္Aေၾကာင္းတို႔ကို

မည္သည့္ေတာကိုမွ်

မေရာက္ဖူးၾကေသာ

ေျပာျပေလရာ

သားAဖသံုးေယာက္တို႔မွာ

စိတ္ပါဝင္စားစြာ နားေထာင္လ်က္ရွိၾကေလ၏။

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“က်ဳပ္တို႔ ခင္ဗ်ားလို ေတာေတြဘာေတြ တက္ရတဲ့Aလုပ္မ်ဳိး လုပ္စမ္းခ်င္ပါဘိဗ်ာ ”
။“မလုပ္ခ်င္ပါနဲ႔ ေနာင္ႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဝတၱရားမကင္းလို႔ လုပ္ေနရ၊ ေတာမွာ

လူျဖစ္ရတာ တစ္ဆိတ္မွ မေကာင္းပါဘူး ေနာင္ႀကီးရာ”

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“က်ဳပ္က ရွမ္းေတြ၊ ကခ်င္ေတြ၊ ဘာေတြန႔ဲ သိပ္ေတြ႔ခ်င္တယ္ဗ်ာ”
။“ေတြ႔ခ်င္တာ

ခဏ၊

ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့

Aစားဆင္းရဲ၊

Aေနဆင္းရဲန႔ဲ

စိတ္ညစ္လာမွာပါ ေနာင္ႀကီး”

Aေမ ။
သိန္း ။

။“ရွမ္းေတြက ပညာတတ္တယ္ဆို ကိုသိန္းေဖ”
။“ဘာပညာလဲ

Aစ္မႀကီး၊

ျပဳစားတတ္တာတို႔

ဘာတို႔ဆိုတ့ဲ

ပေယာဂဘက္က

ေျပာတာလား၊ ေAာင္မယ္ ဒါနဲ႔ Aဆန္းတစ္ခုေျပာရUီးမယ္၊ ရွမ္းေမွာ္ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္န႔ဲ
ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ခ့ဖ
ဲ ူးတယ္၊ လူေျခာက္ဆိုတာ ၾကားဖူးသလား ေနာင္ႀကီးတိ.ု႔ ..”

သား ။
သိန္း ။

။“တကယ္ပ ေမာင္ရယ္၊ ၾကည့္ခ်င္လို႔လား”

သား ။

။“ၾကည့္ခ်င္ပ Uီးရယ္”

။“ေမြးကတည္းက Aေျခာက္ကေလး ေမြးတယ္ဆိုတာလား၊ ဒီဟာတကယ္လား Uီးရဲ႕”

Uီးသိန္းေဖသည္

စကၠဴႏွင့္ပတ္ထားေသာ

Aရာဝတၳဳတစ္ခုကို

Aက်ႌAိတ္ထမ
ဲ ွ

ထုတ္ျပေလရာ သားသည္ စကၠဴကိုေျဖၾကည့္ရာတြင္ တစ္မိုက္ခန္႔ရွိ၍ AဂၤါAစံုAလင္ပါေသာ
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လူေယာက်္ားAေျခာက္ကေလးကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ Aေဖႏွင့္Aေမတို႔လည္း ၾကား႐ံုသာၾကားဖူး၍
မျမင္ဖူးသည္ႏွင့္ တစ္လွည့္စီ ကိုင္တယ
ြ ္ၾကည့္႐ႈၾကေလ၏။

သိန္း ။

။“ဒီလူေျခာက္ကေလးက

သာမန္မဟုတ္ဘူး

ေနာင္ႀကီးရဲ႕၊

ေဆးစီရင္ထားတဲ့

လူေျခာက္ခင္ဗ်”

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“ဘယ္လိုစီရင္ထားသလဲ ကိုသိန္းေဖရဲ႕”
။“ဘယ္လို

စီရင္ထားတယ္လို႔ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

မေျပာႏိုင္ဘူး၊

သူ႔Aတတ္န႔ဲ

လုပ္ထားတာကိုး ေနာင္ႀကီးရဲ႕၊ ေယာထဲက ရွမ္းဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ဆီက ကၽြန္ေတာ္ရခဲ့တာပဲ၊
ဒီဟာကေလးကိုပိုင္တ့ဲ

လူသံုးေယာက္ဟာ

တစ္ေယာက္လွ်င္

ဆုသံုးဆုစီ

ေတာင္းႏိုင္တယ္၊

ေတာင္းတဲ့ဆုAတိုင္းလဲ ျပည့္စံုတယ္ ေနာင္ႀကီးရဲ႕ ”
သားAဖသံုးေယာက္တို႔သည္ စိတ္ဝင္စားလာၾကေလ၏။

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“Aလို တယ္ဆန္းပါကလား၊ ဘယ္လိုသံုးေယာက္လဲ၊ ဘယ္လိုသံုးဆုလဲ”
။“ဒီလိုေလဗ်ာ၊

ေတာင္းႏိုင္တယ္၊

တစ္လက္မွ

ပထမလူဟာ

တစ္လက္သို႔ေျပာင္းၿပီး

သံုးဆု

ေတာင္းၿပီးၿပီ၊

သံုးေယာက္Aထိ

ဒီေနာက္ေတာ့မွ

သံုးဆုစီ

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

ေရာက္လာတယ္”

သား ။
သိန္း ။

။“ဘယ္လိုဆုမ်ား ေတာင္းသတဲ့လဲ Uီးရယ္”
။“ပထမဆုန႔ဲ ဒုတိယဆုက ဘယ္လိုဟာမ်ဳိး ေတာင္းသြားတယ္ မဆိုႏိုင္ဘူး၊ တတိယ

ဆုေတာင္းတာကေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူေသဖို႔ ေတာင့္တေလေတာ့ ဆုေတာင္းျပည့္ၿပီး က်ဳပ္လက္ထဲ
ဒါဟာ ေရာက္လာတာပဲ”

သား ။
သိန္း ။

။“Uီးေကာ ဆုသံုးဆု ေတာင္းၿပီးၿပီလား”
။“ေတာင္းၿပီးၿပီ”

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“ႏို႔ ျပည့္စံုရဲ႕လား”

သား ။
သိန္း ။

။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား Uီးရယ္”

Aေမ ။
သိန္း ။

။“ကိုသိန္းေဖက ဘယ္လိုဆုမ်ဳိးေတြ ေတာင္းသလဲ”

Aေဖ ။

။“ခင္ဗ်ား

။“တိတိက်က်ျပည့္စံုတယ္ ေနာင္ႀကီး”
။“Aို. .. ဟုတ္ပါတယ္ေျပာ”
။“ဒီဟာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာပါရေစနဲ႔ Aစ္မႀကီး၊ ျပည့္စံုတာေတာ့ Aမွန္ပဲ”
ေျပာတဲ့Aတိုင္း

သံုးဆုေတာင္းၿပီးလို႔

ရွိရင္

ခင္ဗ်ားAဖို႔

Aသံုးမဝင္ေတာ့ဘူးေပါ့၊ ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ား ဘာေၾကာင့္သိမ္းထားေသးသလဲ၊ ေရာင္းလိုက္ပါေတာ့လား ”

သိန္း ။

။“ေရာင္းလို႔ ဘယ္သူက ဝယ္မွာလဲ၊ မယံုႏိုင္ဘူးတဲ့၊ စမ္းၾကည့္ၿပီးမွ ဝယ္ႏိုင္မယ္တ့၊ဲ

ဒီလိုခ်ည္း ေျပာၾကတယ္”

Aေဖ ။

။“တစ္ခု က်ဳပ္ေမးစမ္းပါရေစ၊ ေနာက္ထပ္ၿပီး ဆုသံုးဆု ခင္ဗ်ားေတာင္းလို႔ရမယ္ဆိုရင္

ေတာင္းUီးမလား”

သိန္း ။

။“ေျပာတတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို မေမးၾကနဲ႔”
ထို႔ေနာက္

ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိရာ

Uီးသိန္းေဖသည္

လူေျခာက္ကေလးကို

မရႊင္ျပေသာမ်က္ႏွာမ်ဳိး

စကားေျပာရင္း

႐ုတ္တရက္ျဖစ္လာ၍
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မီးလင္းဖိုထဲသို႔ ဖ်တ္ခနဲပစ္ခ်လိုက္ေလ၏ ။ ထိုAခါ Aေဖက “Aို. .. မလုပ္ပါနဲ႔” ဟုဆို၍ မီးထဲမွ
ေကာက္ယူလိုက္ေလရာ ကိုသိန္းေဖက “မေကာင္းဘူး ေနာင္ႀကီး၊ မီး႐ႈိ႕ပစ္လိုက္၊ AလကားUစၥာ
ခင္ဗ်၊ မေကာင္းဘူး” ဟုေျပာေလ၏။

Aေဖ ။
သိန္း ။

။“ခင္ဗ်ားမလိုခ်င္လွ်င္ က်ဳပ္ကိုေပးပါဗ်ာ”
။“မလိုခ်င္ပါနဲ႔

ေနာင္ႀကီး၊

ကၽြန္ေတာ္

Aေကာင္းေျပာတာပါ၊

မီး႐ိႈ႕ပစ္လိုက္ပါ၊

မေကာင္းပါဘူး”

Aေဖ ။

။“မ႐ိႈ႕ေပါင္ဗ်ာ... ေညႇာ္က ေညႇာ္သနဲ႔၊ ဒါထက္ေနပါUီး၊ ဆုေတာင္းပံုက ဘယ္လို

ေတာင္းရတာလဲ”

သိန္း ။

။“လူေျခာက္ကို

ညာဘက္လက္မွာကိုင္ၿပီး

လိုခ်င္တ့ဆ
ဲ ုကို

က်ယ္က်ယ္ဆိုၿပီး

ေတာင္းရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းဘူးေနာ္ ေနာင္ႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိေပးပါတယ္ဗ်ာ...
မလုပ္ခ်င္ပါနဲ႔”
ထိုခဏ၌ Aေမသည္ ေကာ္ဖီပန္းကန္မ်ားကို ေဆးေၾကာသိမ္းဆည္းရန္ ထိုင္ရာမွ
ထရင္း “Aလုပ္လုပ္လို႔တြင္ေAာင္ Aေမ့မွာ လက္ေလးဖက္ ေပါက္ပါေစသားလို႔ ဆုေတာင္းရင္
မေကာင္းဘူးလား” ဟု ျပက္ရယ္ ေျပာလိုက္သျဖင့္ Aေဖသည္ လူေျခာက္ကို လက္ယာဘက္
လက္တြင္ ဆုပ္ကိုင္လ်က္ တကယ္ဆုေတာင္းမည့္ဟန္ ျပဳရာတြင္ ေတာAုပ္Uီးသိန္းေဖသည္
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

“မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔

ေနာင္ႀကီး၊

ဆုေတာင္းခ်င္

ဒီျပင္ဟာတစ္ခုခု ေတာင္းၾကပါဗ်ာ၊ ဒါေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔” ဟု ကတိုက္က႐ိုက္ ေတာင္းပန္ေလ၏။
Aေဖသည္
သံုးေယာက္တို႔သည္

လူေျခာက္ကို

စားပြဲAံဆတ
ဲြ ြင္

ေတာAုပ္Uီးသိန္းေဖ၏

ထည့္လိုက္ၿပီးေနာက္

က်ားပစ္ေသာ

သားAဖ

စြန္႔စားျခင္းမ်ားAေၾကာင္းကို

စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္ နားေထာင္လ်က္ရွိၾကေလရာ သန္းေခါင္ေက်ာ္Aခ်ိန္ နီးသည္တြင္မွ Uီးသိန္းေဖ
ျပန္သာြ းေလ၏။

Aေမ ။
Aေဖ ။

။“ဟိုဟာကေလးAတြက္ ကိုသိန္းေဖကို ဘာမ်ား ေပးလိုက္ေသးသလဲ Aေဖ”
။“ေဆးတံတစ္ေခ်ာင္း ေပးလိုက္တယ္၊ သူက မယူခ်င္ဘူး လုပ္ေနလို႔ Aမွတ္Aသား

Aတြက္ဆိုၿပီး Aတင္းေပးလိုက္ရတယ္ Aေမ”

သား ။

။“ကိုင္း... ေနရာက်ၿပီ Aေဖ၊ ဘာဆုမ်ား ေတာင္းမလဲ၊ ေမာင္းမ တစ္ေထာင္န႔ဲ

မင္းEကရာဇ္ ျဖစ္ရပါလို၏ လို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါလား Aေဖ၊ ဒါမွ Aေမက Aေဖ့ကို မႏိုင္ဝံ့ေAာင္”
သို႔ရာတြင္ Aေမက “ေခြးမသားကေလး” ဆို၍ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ခင္းေသာဖံုႏွင့္
ေပါက္လိုက္သျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းလိုက္ရေသာေၾကာင့္ စကားဆံုးေAာင္ မေျပာလိုက္ရေခ်။
ထိုAေတာAတြင္း၌
ၾကည့္႐ႈ႕ရင္း

Aေဖသည္

စU္းစားစိတ္ကူးလ်က္

လူေျခာက္ကို Aံဆမ
ဲြ ွ ထုတ္ယူ၍

“ေျပာလို႔သာေျပာရ

ဘာဆုမ်ား

ကိုင္တယ
ြ ္

ေတာင္းရမယ္လို႔ကို

မေျပာတတ္ဘူး၊ ခုတေလာျဖင့္ ကိုယ့္မွာ AလိုဆႏၵAားလံုး ျပည့္စံုေနတာပဲ” ဟု ေျပာရာတြင္၊
သားက “ဒီလိုလုပ္ပါလား Aေဖ၊ ဒီAိမ္ကိုဝယ္တာ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ ဆပ္ဖို႔ က်န္ေနေသးတယ္
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AေႂကြးကေလးေျပသြားေAာင္သာ

ေငြ

၁၀၀၀

က်ပ္ရပါေစသားလို႔

ဆုေတာင္းလိုက္ပါေတာ့လား Aေဖ” ဟု ေျပာင္သလိုလိုေျပာၿပီးေနာက္ တေယာကို ေကာက္ယူ၍
လက္စမ္းေနေလ၏။
ထိုAခါ Aေဖသည္ သားAႀကံေပးသည့္Aတိုင္း လူေျခာက္ကို လက္ယာလက္တြင္
ကိုင္ဆုပ္ကာ “ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ရပါေစသား” ဟု မယံုတယံုႏွင့္ ရြတ္ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
Aိမ္သည္ သိမ့္ခနဲ လႈပ္သာြ းသည္ျပင္ “Aလိုေလးဗ်” ဟု Aေဖ့ပါးစပ္က ထြက္သာြ းေလ၏။
သားသည္ တေယာကိုခ်ထား၍ Aေမႏွင့္Aတူ Aေဖ့ထံသို႔ ေျပးလာၾကၿပီးလွ်င္ “ဘာျဖစ္တာလဲ
Aေဖ”

ဟု

ေမးၾကေလရာ

ဆုေတာင္းလိုက္ေတာ့
ၾကမ္းေပၚသို႔

Aေဖက

“လႈပ္တယ္ေဟ့၊

လႈပ္တယ္၊

လူေျခာက္က လက္ထမ
ဲ ွာ ဆတ္ခနဲလႈပ္သာြ းတယ္” ဟု

ပစ္ခ်ထားလိုက္ေသာ

လူေျခာက္ကို

ထိတ္လန္႔Aံ့ၾသေသာ

ငါက

ေျပာလ်က္

မ်က္ႏွာထားႏွင့္

ၾကည့္ေနေလ၏။

သား ။
Aေမ ။

။“ဟဲ့ မဟုတ္ဘူးသားရဲ႕၊ ခုနက Aိမ္လႈပ္သာြ းသလို ငါေတြ႔လိုက္တယ္”

သား ။

။“သားလည္း ေတြ႔လိုက္တယ္၊ Aေဖက လန္႔ၿပီးလႊတ္ခ်လိုက္တာနဲ႔ Aိမ္လႈပ္သာြ းတာ

။“စိတ္ထင္လို႔ပါ Aေဖရယ္”

ထင္ပါရဲ႕ Aေမရယ္”

Aေဖ ။

။“ငါတစ္ေယာက္လန္႔တာနဲ႔

လႈပ္သာြ းတဲ့Aိမ္ဆိုရင္ေတာ့

ငါမို႔

ဝယ္မိတာ

မွားၿပီထင္တယ္ေဟ့”

သား ။

။“ဘယ္မွာလဲကြ

မင့္ေငြ

၁၀၀၀

က်ပ္”

ဟု

ေျပာလ်က္

လူေျခာက္ကို

ၾကမ္းေပၚမွေကာက္ယူေလ၏။ Aေဖသည္ လူေျခာက္ကို သား၏ လက္မွ လွမ္းယူ၍ Aံဆထ
ဲြ ဲသို႔
ျပန္ထည့္ရင္း “မရတာ ရတာ ထားလိုက္ပါေတာ့၊ ငါျဖင့္ လန္႔သာြ းတာပဲ၊ ေမာင္မင္းႀကီးသား
ဒီAထဲမွာပဲ ေနပါေတာ့” ဟု ေျပာေလ၏။
ထို႔ေနာက္

သားAဖသံုးေယာက္တို႔သည္

မီးလင္းဖိုAနီး၌

ထိုင္ၾကလ်က္

စကားမေျပာခင္ ကိုယ့္စိတ္ကူးႏွင့္ကိုယ္ ၿငိမ္သက္စာြ ရွိေနၾကေလရာ Aိမ္ျပင္၌ကား ေလေရာမိုးပါ
ျပင္းထန္သည္ထက္
မိုးေပါက္သံမ်ားမွ

ျပင္းထန္လာ၍
ဝုန္းခနဲ

ေဂ်ာင္းခနဲ

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္တြင္
ရွိေနေလေတာ့၏။

Aိမ္ထရံကို
ေနာက္ဆံုး၌

ထိမွန္ေသာ

လူႀကီးမ်ားသည္

ငိုက္မ်U္းလာၾက၍ Aိပ္ရာသို႔ ဝင္မည္ျပဳၾကသည္တြင္ သားက “မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္း ခုတင္တိုင္
ေျခရင္းကို

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေနာ္၊

ေငြထုပ္ကေလး

ခ်ည္ထားတာေတြ႔လိမ့္မယ္၊

ေငြထုပ္ကို

ျဖဳတ္မယ္လုပ္ေတာ့မွ Uစၥာေစာင့္မက Aေဖ့လက္လွမ္းဆြလ
ဲ ို႔ လန္႔ၿပီး ေAာ္မေနနဲ႔Uီးေနာ္ Aေဖ”
ဟုေျပာလိုက္ေသး၏။

လူႀကီးမ်ား

Aိပ္ရာဝင္သာြ းၾကသည့္ေနာက္

သားသည္

တေယာကို

ျဖည္းညင္းစြာထိုးရင္း မီးလင္းဖိုထမ
ဲ ွ မီးက်ီးခဲမ်ားကို စိုက္ေငးကာ ၾကည့္ေနရာမွ ထူးဆန္းေသာ
ပံုသဏၭာန္မ်ား

ေပၚထြက္လာသည္ကို

စိတ္ထက
ဲ

ထင္ျမင္မိသည္ႏွင့္

တေယာကိုခ်ိတ္၍

မီးAိမ္ကိုၿငိႇမ္းၿပီးလွ်င္ Aိပ္ရာသို႔ ဝင္ေလ၏။
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ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌ သားAဖသံုးေယာက္တို႔သည္ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ဝိုင္းထိုင္ကာ
ေကာ္ဖီေသာက္ေနၾကစU္ ယမန္ညU့္ကကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္ျခင္းလည္းမရွိ၊ လူေျခာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍
ယံုၾကည္ျခင္းလည္း

Aလ်U္းမရွိေတာ့သည့္ျပင္

ညU့္Aခါက

မယံုတယံုႏွင့္

စမ္းသပ္၍

ဆုေတာင္းခဲ့မိျခင္းAတြက္ပင္လွ်င္ ရွက္သလိုလို ရွိေနေလေတာ့သည္။ သားက “ဘယ့္ႏွယ္လဲ
Aေဖ

ေငြထုပ္မေတြ႔ဘူးလား၊

စကၠဴျဖစ္ေနရင္

ေတာ္ေသးရဲ႕၊

သတိထားဗ်ေနာ္၊
ေငြသား

ေတာ္ေတာ္ၾကာလို႔

ဒဂၤါးေတြမ်ားျဖစ္ေနမွျဖင့္

ေခါင္းေပၚက်လာလို႔

ေခါင္းေပါက္ၿပီး

ေဆး႐ံု

တက္ေနရUီးမယ္၊ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ဆိုတာ ၇ ပိႆာAခ်ိန္ ရွိတယ္ဗ်” ဟု သေရာ္ေလ၏။

Aေဖ ။

။“ကိုသိန္းေဖက

ငါ့ကိုေျပာသြားတယ္၊

ဆုေတာင္းျပည့္တ့A
ဲ ခါမွာ

မင္းေျပာသလို

ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး မဟုတ္ဘူးတဲ့၊ သဘာဝက်လြန္းလို႔ ထန္းသီးေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္လို႔ေတာင္
ထင္မွတ္ရသတဲ့”

သား ။

။“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ရရ၊ ကၽြန္ေတာ္

ျပန္မေရာက္ခင္ ကုန္ေAာင္

သံုးမပစ္ၾကပါနဲ႔၊ နည္းနည္းပါးပါး ခ်န္ထားပါUီး” ဟု မွာထားကာ Aလုပ္သို႔ ထြက္သာြ းေသာAခါ
Aေမႏွင့္Aေဖတို႔သည္

တစ္ေယာက္တည္းေသာ

သားျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္

ျပတင္းေပါက္မွ

ၾကင္နာေသာ မ်က္ႏွာထားမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကေလ၏။
Aေဖမွာ ပင္စင္Aၿငိမ္း ဟက္ကလပ္စာေရးႀကီးျဖစ္၍ Aလုပ္သာြ းရန္မရွိဘဲ Aိမ္ထဲ၌
‘ေတာက္တိုမည္ရ’

Aလုပ္

လုပ္ေနေလရာ

Aေမက

ေငြတစ္ေထာင္

ဆုေတာင္းမိျခင္းႏွင့္

၁၀၀၀

ကုန္ႏွင့္ၾကပလားလို႔

ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ က်ီစားလ်က္ရွိ၏။

Aေမ ။

။“သားေတာ္ေမာင္

ျပန္လာရင္ေတာ့

ေငြ

က်ပ္

ေျပာင္ေနUီးေတာ့မွာပဲ Aေဖ”

Aေဖ ။

။“ေျပာင္ခ်င္ ေျပာင္ေလ၊ လက္ထမ
ဲ ွာ ဆတ္ခနဲ လႈပ္သာြ းတာကေတာ့ တကယ္ပဲ

Aေမရဲ႕”

Aေမ ။
Aေဖ ။

။“မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး Aေဖရယ္၊ စိတ္က ထင္လို႔ပါ”
။“ဒီေလာက္ေပါင္းလာလို႔ သားတစ္ေယာက္ လူပ်ဳိႀကီးျဖစ္လာတာေတာင္ ဒီAေကာင့္

Aေၾကာင္းကို မသိဘူးလား၊ စိတ္ထက
ဲ
ထင္မိတင္ရာထင္တတ္တ့ဲ Aေကာင္မ်ဳိး မွတ္ေနသလား၊
ေဟာ... ဟိုက ဘယ္သူလဲ”
ထိုခဏ၌

သပ္ရပ္စာြ

သံုးေလးေခါက္ေလွ်ာက္ကာ
ေနာက္ဆံုးတြင္

ဝတ္ဆင္ထားေသာ

မေသခ်ာေသာAမူAရာႏွင့္

“ဟုတ္ပါသည္”

ဟု

လူတစ္ေယာက္သည္
သူတို႔Aိမ္ကို

ဆံုးျဖတ္ေသာဟန္ႏွင့္

Aိမ္ေရွ႕တြင္

လွမ္းၾကည့္ရာတြင္

ဝင္းထဲသို႔ဝင္လာသည္ကို

လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုး ျမင္ၾကသည္ႏွင့္ Aိမ္Uီးမွ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိၾကေလ၏။
Aမွန္ကိုေျပာရလွ်င္
(ေခတ္ပညာ

Aနည္းငယ္

Aေမမွာ

မိန္းမသားတစ္ေယာက္

တတ္ေသာ္လည္း)

လူစိမ္းတစ္ေယာက္

ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္
ဝင္လာျခင္းသည္

ဆုေတာင္းထားေသာ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တစ္နည္းနည္းဆက္သယ
ြ ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိ၏။
Aေဖမူကား ထိုမွ်ေလာက္ သတိရဟန္ မတူေခ်။

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

123

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

Eည့္သည္သည္ Aိမ္ေပၚသို႔တက္လာ၍ Eည့္ခန္း၌ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ထိုင္ၿပီးလွ်င္
“စတင္ရန္ ခက္ပါဘိ” ဟူေသာ AမူAရာမ်ဳိးႏွင့္ ေပါင္တစ္လံုးေပၚသို႔ Aျခားေပါင္တစ္လံုးကို
ထပ္ဆင့္ကာ

ထိုင္ေနရာမွ

ႏွစ္ႀကိမ္

သံုးႀကိမ္ေျပာင္းလဲျပင္ကာ

ဂနာမၿငိမ္ရွိေနေလ၏။

Aေဖႏွင့္Aေမတို႔က “ဘာကိစၥပါလိမ့္ ေမာင္ရင္” ဟု ေမးၾကေသာ္လည္း “ဟိုဒင္း... ဟိုဝါ... ကၽြန္ေတာ္တို႔. ..
ဒီလိုပါခင္ဗ်ာ” စသည္ျဖင့္ စကားစ ရွာမေတြ႔ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနေလ၏။

Aေဖ ။
Eည့္ ။

။“ဟုတ္က့ဲ... ဟုတ္က့ဲ. .. က်ဳပ္ရိပ္မိပါၿပီ”

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ဒါေၾကာင့္ မေျပာလား၊ က်ဳပ္ထင္သားပဲ”

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ျဖည္းျဖည္းAေမ ျဖည္းျဖည္း၊ ကတိုက္က႐ိုက္ေလွ်ာက္မေတြးစမ္းပါနဲ႔ Aေမ”

Eည့္ ။
Aေမ ။

။“ေျပာရမွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ေနလို႔”

Eည့္ ။
Aေမ ။

။“ကၽြန္ေတာ္က မက္ကရီကာ သစ္စက္႐ံုကပါ ခင္ဗ်ာ”
။“မက္ကရီကာဆိုေတာ့ သားAလုပ္႐ံုကေပါ့၊ ဘာကိစၥလဲ ေမာင္၊ သား ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
။“ဟုတ္ပါၿပီ ေမာင္ရယ္၊ မက္ကရီကာစက္႐ံုက ဘာျဖစ္သလဲ”
။“ဘာျဖစ္တာလဲေမာင္၊ လူကေလး ခိုက္မိသာြ းသလား”
။“ဒဏ္ရာက Aေတာ္ျပင္းတယ္ခင္ဗ်၊ ႏို႔ေပမယ့္ သိပ္ၿပီးေဝဒနာမခံစားရလို႔. ..”
။“မေသရင္

ေတာ္ပါၿပီ

ေမာင္ရယ္၊

မေသဘူးလို႔

ၾကားရရင္

ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ၊

ဘယ့္ႏွယ္လဲ ခိုက္ေတာ့ခိုက္မိတယ္၊ သို႔ေသာ္ Aသက္ေတာ့ ကိစၥမရွိဘူး၊ ဒီလိုမဟုတ္လား”

Eည့္ ။
Aေမ ။

။“ေဝဒနာမခံစားရဘူးဆိုတာ ဒီလိုပါ Aေဒၚ”
။“ေၾသာ္. ..

တန္ေတာ့

က်ဳပ္သိၿပီ၊

ပြဲခ်င္းၿပီးသြားတာ

ေျပာတာ၊

ေAာင္မေလး

Aမယ္ႀကီး၏ပခံုးကို

Aဘိုးႀကီးက

လူေလးရဲ႕... ဘယ္လိုျဖစ္တာတုန္း ေမာင္ရယ္”

Eည့္ ။

။“သားေရပတ္ႀကိဳးနဲ႔ ညပ္ၿပီး”
“Aလိုေလးဗ်”
“Aလိုေလးေတာ့”
Aေမႏွင့္Aေဖတို႔သည္

စကားမေျပာၾကဘဲ

ယုယစြာကိုင္လ်က္ ၿငိမ္သက္စာြ ထိုင္ေနၾကေလရာ Eည့္သည္မွာလည္း Aဘိုးႀကီးလင္မယား၏
ပရိေဒဝမီး ေတာက္ေလာင္ျခင္းကို ႐ိုေသေသာAားျဖင့္ ၿငိမ္သက္စာြ ထိုင္၍ေစာင့္ေနေလ၏။

Aေဖ ။

။(Eည့္သည္ဘက္သို႔

လွည့္လ်က္)

“သားသမီး

ေလးေယာက္ေမြးတာ၊

သူတစ္ေယာက္တည္း Aဖတ္တင္ေလေတာ့ ဖူးဖူးမႈတ္ထားၾကတာ၊ တစ္ခါျဖင့္ ခက္ေတာ့တာပဲ
ေမာင္ရယ္”
Eည့္သည္မွာ ဝမ္းနည္းေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ Uီးေခါင္းညိတ္ကာ နားေထာင္ၿပီးေနာက္-

Eည့္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူေဌးကလည္း Aင္မတန္ဝမ္းနည္းပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလႊတ္ၿပီး

ေျပာခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္. .. Uီးခင္ဗ်ာ”
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Aေမမွာ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုယိုလ်က္ရွိရာ Aေဖမွာ ဇနီး၏ ပခံုးကို ပြတ္သပ္ကာ
မည္သို႔မွ်မေျပာဘဲ ေၾကာင္ေတာင္ေငးလ်က္ရွိေလ၏။

Eည့္ ။

။“ယခုျဖစ္ရျခင္းဟာ သူ ေပါ့ေလ်ာ့မႈAတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရလို႔မို႔ ကုမၸဏီမွာ တာဝန္

မရွိေသာ္လည္း သူေဌးက က႐ုဏာသေဘာနဲ႔ ေထာက္ပံ့လိုပါတယ္တ့ဲ Uီးရဲ႕”

Aေဖ ။

။(ဇနီး၏

ပခံုးကို

ပြတ္သပ္ေပးေနရာမွ

Eည့္သည္ဘက္သို႔

လွည့္၍)

“ဘယ္ေလာက္တ့လ
ဲ ဲ ေမာင္”

Eည့္ ။

။“ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ”
ထိုစကားၾကားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Aေမသည္ ကုန္း၍ ဟစ္ေAာ္လိုက္ေလရာ

Aေဖမွာ ပါးစပ္ကိုဟလ်က္ ေၾကာင္ေတာင္ေငးေနရာမွ ေရွ႕သို႔ထိုး လဲသာြ းေလေတာ့၏။

*****
Aဘိုးႀကီးလင္မယားသည္

သား၏

ဈာပနကိစၥ

ၿပီးစီးသည့္ေနာက္

သုသာန္မွ

ျပန္လာၾကရာတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေရွာင္တခင္ျဖစ္ရေသာကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သားေသဆံုးသည္
ဆိုျခင္းကိုပင္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ Aလုပ္မွျပန္လာေသာAခ်ိန္တြင္ သားကို ႀကိဳၿမဲတိုင္း
ႀကိဳဆိုရမတတ္

ရွိေနၾကေလ၏။

တစ္ခါတစ္ရံ

မလာေသးဆို၍

ေစာင့္ဆိုင္းေနမိၾကေသး၏။

ေဖ်ာ္ရမည့္Aစား

သတိေမ့၍

ထမင္းစားခ်ိန္
တစ္ခါက

သံုးခြက္ေဖ်ာ္မိသျဖင့္

တန္ပါေသာ္လည္း

Aေမသည္

သား

ေကာ္ဖီႏွစ္ခက
ြ ္

ငိုႀကိမ္းခ်ရျပန္ေသး၏။

သားကေလး

ဆိုေသာ္လည္း Aျခားမိဘမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ သူငယ္ခ်င္းတမွ် ျပက္ရယ္က်ီစယ္ ျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္
သားမရွိေသာAခါ၌ ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့၏။
တစ္ညသ၌ Aေဖသည္ Aိပ္ရာမွလန္႔ႏိုး၍ နံေဘးတြင္ စမ္းၾကည့္လိုက္ေသာAခါ
Aေမကို

မေတြ႔ရဘဲ

Aခန္းျပင္မွ

ငိုသံမ်ားကို

ၾကားရသျဖင့္

“လာေလ

Aေမ၊

AေAးမိကုန္ေတာ့မယ္ Aေမရဲ႕ ” ဟုေခၚလိုက္ရာ Aေမက “က်ဳပ္သားကေလးေတာ့ ေAးရွာမွာပဲ
Aေဖရဲ႕” ဟု ဆိုကာ ဆက္လက္ငိုေႂကြးေလ၏။
Aေဖမွာ ခ်မ္းေAးေသာရာသီ ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ေစာင္ၿခံဳထဲတြင္ ေကြးရင္း ေမွးခနဲ
Aိပ္ေပ်ာ္သာြ းေလရာ Aေမသည္ Aခန္းထဲသို႔ Aလန္႔တၾကား ဝင္လာ၍ “Aေဖ၊ Aို. .. Aေဖ၊
လူေျခာက္ကေလး ဘယ္မွာထားသလဲ” ဟု ေမးလိုက္ေသာAခါတြင္မွ လန္႔ႏိုးလာေလ၏။

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ဘာလုပ္မလို႔လဲ Aေမရယ္”

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“Aိမ္ေရွ႕ခန္းက စားပြဲAံဆထ
ဲြ မ
ဲ ွာရွိပါတယ္။ ဘာလုပ္ခ်င္လို႔လဲ”

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ဘာေနရာက်တာလဲ Aေမ”

Aေဖ ။

။“ဒီဆုေတာ့ မေတာ္ေသးဘူးလား”

။“က်ဳပ္လိုခ်င္လို႔ပါ၊ ဘယ္မွာထားသလဲ”
။“ေနရာက်လိုက္တာ Aေဖရယ္၊ ေစာေစာကပဲ စိတ္ကူးရပါေတာ့ ဟီး... ဟီး... ဟီး”
။“ဆုသံုးဆုေတာင္းဖို႔ဟာ တစ္ဆုတည္း ေတာင္းရေသးတယ္မဟုတ္လား”
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။“ဟင့္Aင္း... တစ္ခုေတာင္းခ်င္ေသးတယ္၊ သြားယူေခ်စမ္းပါ Aေဖ”
Aေဖလည္း Aံဆမ
ဲြ ွ လူေျခာက္ကို ယူလာခဲ့ေလ၏။

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ကိုင္း... ဘာဆုေတာင္းမွာလဲ”

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“မလုပ္ပါနဲ႔ Aေမရယ္၊ မေတာ္ပါဘူး”

Aေဖ ။

။“သားေသတုန္းကလည္း မလွမပဘူး Aေမရဲ႕၊ လူ႐ုပ္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမပီဘူး၊

။“သားကိုျမင္ပါရေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါ Aေဖ”
။“နားမလည္ဘူး၊ ေတာင္းေပးရမယ္”

ေျမျမႇဳပ္ၿပီးတာကလည္း ဆယ္ရက္ ရွိသာြ းၿပီ မေကာင္းပါဘူး Aေမရယ္၊ မျမင္ခ်င္ပါနဲ႔”

Aေမ ။
Aေဖ ။

။“မလိုခ်င္ဘူး၊ Aေဖသာ ေၾကာက္၊ က်ဳပ္ မေၾကာက္ဘူး”
။“ေတာင္းလို႔ ရခ်င္မွ ရမွာေပါ့ Aေမရယ္၊ ပထမဆုဟာ ထန္းသီးေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္

ျဖစ္သာြ းတာပါ”

Aေမ ။
Aေဖ ။

။“ခက္လိုက္ပါဘိ Aေမရယ္”

Aေမ ။

။“ရွိခိုးပါရဲ႕၊ က်ဳပ္ခိုင္းတာ လုပ္ေပးစမ္းပါ Aေဖ”

။“မရေတာ့ေနေရာ၊ ေတာင္းေပးရမယ္ Aေဖ”

Aတန္တန္

ျငင္းဆန္၍

မရဘဲ

ရွိရကား

Aဘိုးႀကီးသည္

လူေျခာက္ကို

လက္ယာလက္တြင္ ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ‘သားကို ျမင္လိုပါ၏’ ဟု ဆုေတာင္းေလ၏။
လူေျခာက္ကေလးသည္
Aဘိုးႀကီးသည္

ထိတ္လန္႔ေသာ

လက္ထမ
ဲ ွလတ
ြ ္၍
မ်က္ႏွာထားႏွင့္

ၾကမ္းေပၚသို႔

က်သြားသျဖင့္

ငံု႔ၾကည့္ေနေလရာ

Aေဒၚႀကီးကမူ

Aခန္းထဲမွထက
ြ ္၍ Aိမ္ေရွ႕ဆင္ဝင္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ ျပတင္းေပါက္ကိုဖြင့္ကာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေလ၏။
Aဘိုးႀကီးသည္

လူေျခာက္ကိုၾကည့္ေနစU္၊

ခုတင္Aနီး၌

ထြန္းညႇိထားေသာ

ဖေယာင္းတိုင္တိုကေလးမွ မီးေတာက္သည္ လႈပ္ရွားလာေလရာ Aဘိုးႀကီးသည္ ဖေယာင္းတိုင္ကို
လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္တြင္

ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္

ထေတာက္၍

ေလာင္စရာကုန္သျဖင့္

ၿငိမ္းသြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ Aဘိုးႀကီးသည္ ဆုေတာင္းမျပည့္သည့္Aတြက္ ဝမ္းေျမာက္စာြ ျဖင့္
Aိပ္ရာသို႔ဝင္၍
သို႔ရာတြင္

ေကြးေနေလရာ

ႏွစ္ေယာက္လံုး

Aသံၾကားရ၍

မၾကာမီ

Aိပ္မေပ်ာ္ၾကဘဲ

ႂကြက္တစ္ေကာင္သည္

ေမွာင္မိုက္ထတ
ဲ ြင္

မေနလိုသည္

ဖေယာင္းတိုင္ထားေသာ

Aေဒၚႀကီးဝင္လာ၍

ျဖစ္၍

နံေဘးတြင္

နားစြင့္လ်က္ရွိၾကရာ

ေလွကားမွ

Aလန္႔တၾကားေျပးသြားေလ၏။
မီးျခစ္ဗူးကို

ေနာက္ေဖးေဆာင္သို႔

စမ္းယူၿပီးလွ်င္

သြားေလရာ

လွA
ဲ ိပ္ေလ၏။
ဒိတ္ခနဲ

Aဘိုးႀကီးသည္
တစ္ဆံကိုျခစ္လ်က္

လမ္းခရီးတြင္

မီးျခစ္ဆံကုန္၍

ၿငိမ္းသြားေလ၏။ ေနာက္တစ္ဆံ ျခစ္မည္Aျပဳတြင္ Aိမ္ေရွ႕တံခါးကို ျဖည္းညင္းစြာ ေခါက္သံ
ၾကားလိုက္ရသျဖင့္

Aဘိုးႀကီး၏

မီးျခစ္ဗူး

လြတ္က်၍

မီးျခစ္ဆံမ်ားသည္

ၾကမ္းေပၚတြင္

ျပန္႔ႀကဲသာြ းေလ၏။
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Aဘိုးႀကီးသည္

မီးျခစ္ဗူးကို

မစမ္းေတာ့ဘဲ

Aသက္ေAာင့္ကာ

Aိမ္ေရွ႕သို႔

နားစြင့္လ်က္ရွိစU္ ဒုတိယAႀကိမ္ ေခါက္သံၾကားသည္ႏွင့္ Aိပ္ခန္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္လာ၍ တံခါးကို
ပိတ္ထားလိုက္ရာ ထိုခဏတြင္ တတိယAႀကိမ္ ေခါက္သံၾကားရေလ၏။

Aေမ ။
Aေဖ ။

။“ဘာသံလဲ Aေဖ”
။“ႂကြက္ပါAေမ၊ က်ဳပ္Aနားက ျဖတ္ေျပးတာ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္”
သို႔ရာတြင္

Aေဒၚႀကီးသည္

မေက်နပ္ဘဲ

Aိပ္ရာမွထ၍

နားေထာင္ေလရာ၊

ထိုAခါတြင္မူ Aိမ္ေရွ႕မွ က်ယ္ေလာင္စာြ ေခါက္ေသာAသံမ်ားကို ၾကားၾကရေလ၏။

Aေမ ။

။“သား ေရာက္လာပါၿပီ Aေဖ၊ သား လာၿပီ”
ယင္းသို႔

ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္

Aေမသည္

Aခန္းတံခါးကို

ဖြင့္၍

Aိမ္ေရွ႕သို႔

ေျပးသြားမည္Aျပဳတြင္ Aေဖက လက္ကိုဆထ
ဲြ ားလိုက္ေလ၏။

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“ဘာလုပ္မလို႔လဲ Aေမ၊ ဘယ္သာြ းမလို႔လဲ”
။“သား လာတယ္ေလ၊ လူကေလးေရာက္ေနၿပီ

ထၿပီးလာေနရတာကို

က်ဳပ္က

ေမ့ေနတယ္၊ ခုမွ

Aေဖရဲ႕၊ သခ်ဳႋင္းက Aေဝးႀကီးမို႔

ေရာက္ရွာတာေပါ့ လႊတ္ပါ၊ ဘာေၾကာင့္

ဆြထ
ဲ ားတာလဲ၊ ေAး... Aေမ လာၿပီ သားေရ” ဟု ေျပာကာ Aတင္း႐ုန္းေလ၏။

Aေဖ ။
Aေမ ။

။“မလုပ္ပါနဲ႔ Aေမရယ္၊ သြားဖြင့္မေပးလိုက္ပါနဲ႔”
။“ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ကိုယ့္သားကိုယ္ ေၾကာက္သလား၊ ေAး ေဟ့. .. လူကေလး၊ Aေမ

လာၿပီေဟ့”
Aေဖက Aတင္းဆြဲ၍ Aေမကလည္း Aတင္း႐ုန္းေလ၏။ ထိုAေတာAတြင္း၌
Aိမ္ေရွ႕မွ

တံခါးေခါက္သံမ်ားသည္

မရပ္မနား

ဆူညံလ်က္ရွိေလ၏။

Aေဒၚႀကီးသည္

Aတင္းဆြထ
ဲ ားေသာ လက္ကို ႐ုတ္တရက္ ေလ်ာ့ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ Aဘိုးႀကီးသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ
ဖင္ထိုင္လ်က္လက
ဲ ်သြား၍ ဆုပ္ဖမ္းထားေသာ လက္လည္း လြတ္သာြ းေလ၏။
ေနာက္တစ္ခဏ၌

Aေဒၚႀကီးသည္

Aိမ္ခန္းထဲမွ

ထြက္လာ၍

Aိမ္ေရွ႕သို႔

ေျပးသြားၿပီးလွ်င္ တံခါးမင္းတုပ္မ်ားကို ဆြဖ
ဲ ြင့္ေလရာ Aဘိုးႀကီးက “မလုပ္ပါနဲ႔ Aေမ၊ မလုပ္ပါနဲ႔”
ဟု

ဟစ္ေAာ္

ေတာင္းပန္ေလ၏။

ျဖဳတ္လိုက္ၿပီးေနာက္

တံခါးကို

Aေဒၚႀကီးသည္

ဆြဖ
ဲ ြင့္လိုက္ရာ

Aထက္မင္းတုပ္ပါ ထိုးပိတ္ထားတာကိုး၊ က်ဳပ္
ေAာ္ေျပာေလရာ

Aဘိုးႀကီးကမူ

“မဖြင့္ပါနဲ႔

ေလွကားမွ

မင္းတုပ္ကို

တံခါးမဖြင့္ဘဲ ရွိသည္ႏွင့္

ေခ်ာက္ခနဲ

“Aို. .. Aေဖက

မမီဘူး၊ လာပါ... ဖြင့္ေပးလွည့္စမ္းပါ” ဟု
Aေမ၊

မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔

Aေမ”

ဟူ၍

ဟစ္ေAာ္လ်က္ရွိေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း Aဘိုးႀကီးသည္ Aႀကံရသည္ႏွင့္ ၾကမ္းေပၚတြင္ က်ေနေသာ
လူေျခာက္ကို ေမွာက္မိုက္ထတ
ဲ ြင္ လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ရွာေဖြလ်က္ရွိရာ၊ ႐ုတ္တရက္ မေတြ႔ႏိုင္ဘဲ
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ရွိဆတ
ဲ ြင္ Aေဒၚႀကီးသည္ Aဘိုးႀကီးကို ေခၚမရသည္ႏွင့္ ကုလားထိုင္တစ္လံုးကိုယူ၍ တံခါးဆီသို႔
ဆြဲေရြ႕သြားေလ၏။ Aိမ္ေရွ႕မွ တံခါးေခါက္သံမ်ားမူကား မရပ္မနား ဆူညံလ်က္ရွိေလ၏။
Aေဒၚႀကီးသည္

ကုလားထိုင္ကို

တံခါးAနီးတြင္

မွီခင္း၍

Aထက္မင္းတုပ္ကို

ဆြျဲ ဖဳတ္မည္ ျပဳဆဲတြင္ Aဘိုးႀကီးသည္ ၾကမ္းေပၚမွ လူေျခာက္ကို လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္မိသည္ႏွင့္
လက္တြင္ဆုပ္ကိုင္ကာ တတိယဆုကို ေတာင္းလိုက္ေလ၏။ ထိုခဏတြင္ တံခါးေခါက္သံမ်ားသည္
႐ုတ္တရက္ ရပ္စဲသာြ း၍ ပဲ့တင္သံမ်ားသာလွ်င္ က်န္ရစ္ေတာ့၏။ ထိုAခိုက္၌ Aေဒၚႀကီးသည္
မင္းတုပ္ကိုျဖဳတ္ၿပီးသျဖင့္

တံခါးကို

ဆြဖ
ဲ ြင့္လိုက္ေလရာ

ေလျပင္းသည္သာလွ်င္

တိုးေဝွ႔ကာ

ဝင္လာ၍ Aေဒၚႀကီး၏ ညည္းညဴသံမ်ားကို Aဘိုးႀကီးရွိရာသို႔ ေဆာင္ၾကU္းသြားေလ၏။
ထိုAခါမွ

Aဘိုးႀကီးသည္

ရဲရင့္လာခဲ့၍

Aေဒၚႀကီးရွိရာသို႔

ထြက္လာခဲ့ၿပီးလွ်င္

Aေဒၚႀကီး၏ လက္ကိုကိုင္လ်က္ Aိမ္ေရွ႕သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေလ၏။ မည္သူကိုမွ် မျမင္ရဘဲ
ရွိရာတြင္ Aဘိုးႀကီးသည္ ရဲသည္ထက္ ရဲလာ၍ Aိမ္ေပၚမွ ဆင္းလာၿပီးလွ်င္ ဝင္းတံခါးဆီမွ
လမ္းေပၚသို႔

ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ

မီးတိုင္မ်ား

ထြန္းညႇိထားေသာ

ေပတစ္ရာလမ္းႀကီးေပၚ၌

Aလယ္တည့္တည့္တြင္ တေဖြးေဖြးေလွ်ာက္သာြ းေနေသာ ပံုသဏၭာန္တစ္ခုကို ျမင္လိုက္ရသလိုလို
မွတ္ထင္မိေလေတာ့သတည္း။

(W
W . W Jacobs ၏ The Mokey's Paw ကို မွီးပါသည္။)
၁၉၄၈]]
[ေသြးေသာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၄၈

*****
ထူးဆန္းေသာ ေၾကးAိုးကေလး
(ဆန္းေထြထူးဝတၳ
ဝတၳဳမ်ားမ်ား- ၃)
‘ဝတ္လံုေတာ္ရ Uီးလွေမာင္၏ ကိုယတိ
္တုင
ိ ္ႀကံဳေတြခဲ
႔ခ့ရ
ဲ ေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား’
်ား’
(ေAာက္ပါ

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ Uီးထြန္းရင္သည္

ကိစၥတစ္ခုႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔

လာေရာက္စU္Aခါက Uီးလွေမာင္ထံမွ ၾကားသိခ့ရ
ဲ ေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။)
ဝတ္လံုေတာ္ရ Uီးလွေမာင္သည္ ဝတ္လံုစာေမးပြက
ဲ ို ေAာင္ျမင္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ ဘိလပ္မွ
ျပန္လာ၍

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ

ဝါရင့္ေသာ

ဝတ္လံုႀကီးတစ္Uီးထံ

တပည့္ခံ၍

၎၏

လက္ေထာက္Aျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သင္ၾကားလ်က္ရွိေနစU္ ဟိုက္ကတ
ြ ္႐ံုးAနီးAနား၌ Aိမ္ခန္းမ်ား
ရွာေဖြလ်က္ရွိေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎ရပ္ကက
ြ ္သည္ တိုက္ခတို႔မွာ Aဆမတန္ ေဈးႀကီးျမင့္လွသည္
ျဖစ္၍

ဝတ္လံုႀကီးထံမွရရွိေသာ

လခေငြႏွင့္

ငွားရမ္းေနထိုင္ျခင္းငွာ

က်ပ္တည္းက်U္းၾကဳတ္လွသည္

မတတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍

ေနထိုင္ရျခင္းမွာ

AစစAရာရာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္လွေမာင္သည္

တိုက္ခခ်ဳိသာေသာ Aခန္းတစ္ခုကို ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းလ်က္ ရွိေနစU္

မိတ္ေဆြတစ္Uီးက ဖယ္ယာလမ္းရွိ တစ္ခုေသာ တိုက္ႀကီး၌ သံုးထပ္တြင္ Aခန္းႀကီးတစ္ခန္း
Aားလပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တိုက္ရွင္မွာ ျမန္မာျပည္၌မရွိေသာ ဘိုမတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ ဘိလပ္သို႔
ျပန္သာြ းေၾကာင္း၊

၎Aခန္းကို

ငွားရမ္းလိုခ့လ
ဲ ွ်င္

၎၏

ကိုယ္စားလွယ္ထံ

သြားေရာက္

ငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆို၍ ကိုယ္စားလွယ္၏ Aမည္ေနရပ္တို႔ကို ၫႊန္ၾကားေလ၏။
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ေမာင္လွေမာင္သည္
ဖြင့္ေစၿပီးလွ်င္

AဆိုပါAခန္းသို႔

ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ

သြားေရာက္၍

၎Aခန္းမွာ

ဒရဝမ္Aား

Aခန္းကို

Aလြန္တရာ

သပ္ရပ္၍

Uေရာပတိုက္သားတို႔၏ AသံုးAေဆာင္ Aိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂတို႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေလရာ
ေမာင္လွေမာင္က ဒရဝမ္Aား ထိုAိမ္ေထာင္မႈမ်ား၏Aေၾကာင္းကို ေမးျမန္းသည္တြင္ ဒရဝမ္က
၎Aခန္းကို ငွားရမ္းသူသည္ Aိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ

Aလြန္တရာ

မိမိ၌

Aဆင္သင့္သည္ပင္

Aိမ္ေထာင္ပစၥည္း
မွန္ေသာ္လည္း

လံုေလာက္စာြ

ထိုAခန္းႀကီး၏

မရွိေသးသည္ျဖစ္၍
က်ယ္ဝန္းသပ္ရပ္ပံုႏွင့္

Aိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ား၏

စံုလင္ခမ္းနားပံုတို႔ကို

ေထာက္ခ်င့္လိုက္ေသာAခါ

ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မည္ဟူ၍

မွတ္ထင္ေသာေၾကာင့္

မိမိAင္Aားႏွင့္

Aမွန္မုခ်

တတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု

ခ်ိန္ဆလ်က္ရွိေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္Aား ေမးျမန္း၍ ၾကည့္လွ်င္ လြန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု
သေဘာရေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ထံ သြားေရာက္ခ့ေ
ဲ လ၏။
ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုမိလွ်င္ တိုက္လခကို ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈရာ ၎ေတာင္းဆိုေသာ
Aခႏႈန္းမွာ

ေမာင္လွေမာင္

ေမာင္လွေမာင္သည္

ခန္႔မွန္းေသာAခႏႈန္း၏

Aလြန္A့ံၾသလ်က္

သံုးပံုတစ္ပံုမွ်

ဤမွ်ေလာက္

မရွိေသာေၾကာင့္

Aလြန္Aမင္း

Aဖိုးခ်ဳိေသာ

တိုက္ခန္းသည္ကား Aျပစ္AနာAဆာ တစ္စံုတစ္ရာပါရွိရမည္ဟု သံသယမကင္းျဖစ္သည္ႏွင့္
Aခန္း၏

Aေၾကာင္းကို

ကိုယ္စားလွယ္Aား

ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေလရာ

Aခန္းရွင္မွာ

ဘိုမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုAခါ ဘိလပ္၌ ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ၎Aခန္း၌ ဘိုမကိုယ္တိုင္
ေနထိုင္ခ့ဖ
ဲ ူးေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုေသာAခါ

ေမာင္လွေမာင္က

ဘိုမျပန္သာြ းၿပီးေနာက္

၎Aခန္း၌ မည္သူမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းရာ ဘိုလင္မယားတစ္Uီး ႏွစ္Uီး
ငွားရမ္းေနထိုင္ဖူးေၾကာင္းႏွင့္
AဖိုးAခခ်ဳိေသာ

ျပန္ေျပာေလ၏။

Aခန္းႀကီးကို

စိတ္မေက်နပ္ျပန္သည္

ထိုAခါ

ရၿပီးမွ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္လွေမာင္သည္

စြန္႔လႊတ္၍

ဤမွ်ေလာက္

သြားၾကသည္ကို

ထိုAိမ္ငွားတို႔သည္

သာ၍ပင္

Aဘယ္Aေၾကာင္းေၾကာင့္

ေျပားေရႊ႕၍ သြားၾကေလသနည္းဟု ေမးျမန္းျပန္ရာ ကိုယ္စားလွယ္က မိမိလက္၌ ကိုင္ထားေသာ
ခဲတံကို လွိမ့္ကာလွိမ့္ကာ ကစားလ်က္ Aဘယ္Aေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားၾကသည္ကို မိမိ
ေသခ်ာစြာမသိေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးေျပာင္းသြားေသာ သူတို႔မွာ မက်န္းမမာသျဖင့္ ေလညင္းခံ
သြားၾကသည္ဟု မိမိၾကားသိရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္ေျပာေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွေမာင္သည္
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တစ္လတန္သည္ ႏွစ္လတန္သည္ စမ္းသပ္ေနထိုင္ေတာ့မည္ဟု တိုက္လခ
တစ္လAတြက္ စရန္ေငြကို ေပးကမ္းၿပီးလွ်င္ Aိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
ဟိုတယ္သို႔
တပည့္ဘိုးေတကို

ေရာက္လွ်င္

စာျဖင့္

မိမိတို႔ရပ္ရာြ မွ

ေရးသားမွာထားၿပီးလွ်င္

ငယ္စU္က
၎ဘိုးေတ

ခိုင္းေစလာခဲ့ေသာ
ဆိုက္ေရာက္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎တိုက္ခန္းသို႔ ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခ့ၾဲ ကေလ၏။
သံုးေလးရက္ခန္႔မွ်
AေနAထိုင္

က်U္းက်ပ္ျခင္း

ေနထိုင္မိၾကလွ်င္
မရွိဘဲ

ေမာင္လွေမာင္သည္

ကိုယ့္Aိမ္ကိုယ့္ရာႏွင့္

ဟိုတယ္မွာကဲ့သို႔
လြတ္လပ္ေခ်ာင္ခ်ိစာြ

ေနထိုင္ရသည္ကို Aလြန္တရာ ႏွစ္သက္ခ်မ္းေျမ့လ်က္ရွိေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္လွေမာင္သည္
ဘိလပ္၌

လည္းေကာင္း၊

ရန္ကုန္ဟိုတယ္၌

လည္းေကာင္း၊
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စားေသာက္သည့္Aတိုင္း ဘိုထမင္း ဘိုဟင္းကို စားေသာက္လာခဲ့သျဖင့္ လွ်ာက်င့္ပါေနသည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တပည့္ဘိုးေတ

ခ်က္ျပဳတ္ေသာ

ျမန္မာထမင္းဟင္းမ်ားကို

ၿမိန္ရွက္စာြ

မစားေသာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေလ၏ ။ ထိုAေတာAတြင္း မိမိဆရာ ဝတ္လံုႀကီးကလည္း လခAနည္းငယ္
တိုးတက္ေပးကမ္းသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကုလားတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြငွားရန္းရန္
Aလြန္တရာ

Aဆင္သင့္ေၾကာင္း၊

ဘိုAိမ္၌

ခ်က္ျပဳတ္ဖူးေသာ

ထမင္းခ်က္

ဘိုးေတAား ေစခိုင္းေလ၏။ ထိုAခါ ဘိုးေတက

ဤတိုက္ရွင္ျဖစ္ေသာ

ဘိုမ

ေနထိုင္စU္Aခါက

၎ထံ

ထမင္းခ်က္ဖူးေသာ ဘန္ဂါလီ ကုလားAဖိုးႀကီးတစ္ေယာက္သည္ ယမန္ေန႔ကပင္ ဤတိုက္သို႔
လာေရာက္၍ ထမင္းခ်က္ကုလား Aလိုရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ လုပ္ကိုင္လိုသည္ဟု ေျပာ၍ Aမည္ေနရပ္ကိုပါ
ေျပာထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
စမ္းသပ္

ျပန္ေျပာေလလွ်င္

ခ်က္ျပဳတ္ေစရာ

ေမာင္လွေမာင္သည္

Aလြန္ကၽြမ္းက်င္

ထိုကုလားႀကီးကို

နားလည္ေၾကာင္းကို

ေခၚေစ၍

ေတြရ
႔ ွိရသျဖင့္

ငွားရမ္းလိုက္ေလ၏။
တစ္ညU့္သ၌
ညစာမ်ားကို

ေမာင္လွေမာင္သည္

ၿမိန္ရွက္စာြ

ပက္လက္ကုလားထိုင္ႀကီး

ကုလားႀကီးခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေသာ

စားေသာက္ၿပီးေနာက္
တစ္ခုေပၚတြင္

ကူရွင္မ်ား

ပက္လက္လွန္ကာ

စားစရာ

ထူထပ္စာြ ခင္းထားေသာ

ထိုင္လ်က္

ေဆးျပင္းလိပ္ကို

ဖြာလ်က္ စာတစ္Aုပ္ကို ဖတ္လိုက္၊ Aနီးရွိ စားပြဝ
ဲ ိုင္းေပၚမွ ကာဖီတစ္ခက
ြ ္ကို ေသာက္လိုက္ႏွင့္
ၾကည္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ AမူAရာႏွင့္ ရွိေနေလ၏။ ကာဖီတစ္ခက
ြ ္ကုန္ၿပီးေနာက္ မဝေသးသည္ႏွင့္
ေမာင္လွေမာင္သည္ ဘိုးေတကိုေခၚ၍ ေနာက္ထပ္ ကာဖီတစ္ခက
ြ ္ေဖ်ာ္ယူခ့ရ
ဲ န္ ေျပာၿပီးေနာက္
စာAုပ္ကို ဆက္လက္၍ ဖတ္ေနေလ၏။
ေမာင္လွေမာင္သည္

ဝတၳဳစာAုပ္တြင္

Aလြန္စိတ္စလ
ဲြ ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဘိုးေတသည္ ကာဖီခက
ြ ္ႏွင့္ ဝင္လာသည္ကို သတိမမူမိဘဲ ကာဖီေAးေသာAခါမွ တစ္ခါတည္း
က်ဳိက္၍ခ်ၿပီးလွ်င္ စာAုပ္ကို ဆက္လက္ဖတ္ျပန္ေလ၏။ Aတန္ငယ္ ေညာင္းညာေသာAခါမွ
နာရီကိုၾကည့္လိုက္ရာ
Aေသာက္Aစား၌

ဆယ့္ႏွစ္နာရီ
Aနည္းငယ္

ထိုးၿပီးသည္ကို

ဝါသနာပါသည္ျဖစ္၍

A့ံၾသစြာႏွင့္
Aိပ္ခါနီးတြင္

ေတြ႔ရွိရၿပီးေနာက္
ဝီစကီAနည္းငယ္ကို

ေသာက္ရန္ ဖန္ခက
ြ ္ကို ငွ႔ေ
ဲ လ၏။ ၎ေနာက္ ေဆာ္ဒါပုလင္းမ်ားကို ၾကည့္ျပန္ရာ ပုလင္းတို႔မွာ
Aလြတ္ခ်ည္းျဖစ္ေနသည္ကို

ေတြ႔ရွိရသျဖင့္

ဘိုးေတကို

ႏႈိးရန္Aားနာသျဖင့္

မီးဖိုေခ်ာင္သို႔

ေဆာ္ဒါပုလင္းရွာရန္ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။ ၎တိုက္ခန္းသည္ သံုးထပ္၌တည္ရွိ၍ Aေပၚဆံုးထပ္
ျဖစ္ေလရာ တိုက္မိုးေပၚတြင္ရွိေသာ ေကာင္းကင္မွန္ေပါက္မွ လမင္း၏ Aလင္းေရာင္သည္ မီးဖိုသို႔
ထိုးဝင္လ်က္ရွိေလ၏။

ထိုAခါ

မီးဖိုတံခါးသည္

ပြင့္လ်က္ရွိရာ

ေၾကးAိုးကေလးတစ္လံုးေပၚသို႔ လမင္း၏ Aလင္းေရာင္သည္
ေမာင္လွေမာင္သည္

Aေဝးမွပင္

ျမင္ရေလ၏။

ထိုခဏ၌

မီးဖိုေပၚ၌

တည္ထားေသာ

တည့္တည့္ထိုးလ်က္ရွိသည္ကို
ေၾကးAိုးသည္

Aဖံုးမပြင့္တပြင့္

ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွေမာင္မွာ Aိပ္ခ်င္မူးတူးရွိေနသျဖင့္ ေၾကးAိုးသည္ Aဖံုးကိုလွပ္၍
မိမိAား

တမင္ေခ်ာင္း၍

ၾကည့္သလိုလို

ယီးတီးယားတား

ထင္မိေလ၏။

သို႔ရာတြင္

ေမာင္လွေမာင္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္Aရာကို မိမိထင္မိသည္ဟု မ်ားစြာဂ႐ုမထားဘဲ မီးဖိုခန္းသို႔
ဝင္ၿပီးလွ်င္

ေဆာ္ဒါပုလင္းတစ္လံုးကို

ရွာယူ၍

ဖန္ခက
ြ ္ကို

ေရာစပ္၍

ငွ႔ေ
ဲ သာက္ၿပီးေနာက္

Aိပ္ခန္းသို႔ ဝင္ခ့ေ
ဲ လ၏။
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Aိပ္ရာေပၚတြင္ ေစာင္ၿခံဳ၍ေကြးရင္း ဤမွ်ေလာက္ က်က်နန ျပင္ဆင္၍ထားေသာ
Aိမ္ခန္းႀကီးကို

Aဘယ့္ေၾကာင့္

Aဖိုးခ်ဳိသာစြာျဖင့္

ငွားရန္ႏိုင္ဘိသနည္း။

ထိုဘိုမသည္

မည္သူေလနည္း။ သူ႔မွာ ေယာက်္ားသနာမ်ား ရွိေလသေလာ စသည္ျဖင့္ စU္းစားစိတ္ကူးကာ
Aိပ္၍ေပ်ာ္သာြ းေလ၏။
ဝမ္းတြင္းမွ

AူAသည္း

Aိပ္ရာမွႏိုးလာၿပီးေနာက္

နာရီျပန္တစ္ခ်က္ထိုးသည္ႏွင့္
ကၽြမ္းေလာင္ဘိသကဲ့သို႔

ရွိသျဖင့္

ခံစားလ်က္

႐ႈိက္ကာ႐ႈိက္ကာ

Aိပ္ရာေပၚ၌

ေခၽးြ ေပါက္တို႔မွာလည္း နဖူးျပင္၌ ဇီးကင္းခန္႔ပမာဏက်လ်က္

တစ္ခဏမွ်ၾကာလွ်င္

မခံရပ္ႏိုင္ေAာင္

ေမာင္လွေမာင္သည္

ျပင္းျပေသာေဝဒနာကို

Aသက္႐ွဴက်ပ္လွသျဖင့္

လိမ္တန
ြ ္႔လူးလိမ့္လ်က္ရွိေနရာမွ
ရွိေလ၏။

တစ္ၿပိဳင္နက္

Aျပင္းAထန္

ဘိုးေတကို

ႏႈိးမည္ဟု

ေခ်ာင္းဆိုးျပန္သည္
Aိပ္ရာမွ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aႏိုင္ႏိုင္ႀကဲ၍

ထလ်က္ရွိစU္

ဘိုးေတသည္ Aခန္းထဲသို႔ဝင္လာၿပီးလွ်င္ က႐ုဏာရွိေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ မိမိ၏ ဆရာAား
ၾကည့္လ်က္ ေက်ာကိုႏွိပ္ကာ “ဘာျဖစ္တာလဲ ဆရာ၊ ဆရာ ေခ်ာင္းဆိုးလြန္းAားႀကီးလို႔ ကၽြန္ေတာ္
လန္႔ႏိုးၿပီး လာခဲ့ပါတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ ေနသာရွိၿပီလား ဆရာ” ဟု ၾကင္နာေသာAမူAရာႏွင့္
ေျပာေသာAခါ

ေမာင္လွေမာင္သည္

မည္သို႔မွ်ျပန္မေျပာႏိုင္ေသးဘဲ

ဘရန္ဒီAနည္းငယ္ကို

ယူခ့ေ
ဲ စရန္ ေစခိုင္းလိုက္ေလ၏။
ဘိုးေတသည္ ဘရန္ဒီAနည္းငယ္ကို ဖန္ခက
ြ ္ႏွင့္ယူလာ၍ သြားေစ့လုဘနန္းရွိေနေသာ
ေမာင္လွေမာင္၏ ခံတြင္းသို႔ Aတင္းေလာင္း၍ သြင္းေလရာ ေမာင္လွေမာင္သည္ Aတန္ငယ္
သက္သာခြင့္ရသည္ႏွင့္

ေခါင္းAံုးမ်ားေပၚ၌

မွီကာ

႐ႈိက္၍႐ိႈက္၍

႐ွဴလ်က္ရွိေလ၏။

တပည့္ဘိုးေတလည္း ဆရာ၏ ဝမ္းေၾကာ ေဘးေၾကာ စသည္တို႔ကို တတ္သေရြ႕ မွတ္သေရြ႕
ႏွိပ္နယ္လ်က္ရွိရာ

ေမာင္လွေမာင္သည္

ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ Aေၾကာင္းကို

ေကာက္၍ရဘိသကဲ့သို႔

႐ုတ္တရက္

ေရွာင္တခင္

ဆင္ျခင္ေတြးေတာလ်က္ရွိေလ၏။ ၎ေနာက္

ေဝဒနာသည္

တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္သာြ းသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခၽြးမ်ား စိုရလ
ႊဲ ်က္ရွိေသာ စြပ္က်ယ္Aက်ႌႏွင့္
ရွပ္Aက်ႌတို႔ကို ခၽြတ္ပစ္၍ Aသစ္ လဲလွယ္လ်က္ရွိရာ-

တပည့္ ။

။“ဘယ္ႏွယ့္လဲ ဆရာ၊ ေပ်ာက္သာြ းၿပီလား၊ ဘယ္ႏွယ့္ ခ်က္ခ်င္း ေကာက္ရသလို

ျဖစ္ရတာလဲ ဆရာ၊ ညUီးတုန္းက Aေကာင္းႀကီးကပဲ”

ဆရာ ။

။“ေAးကြယ္

Aသည္းကို

မီးႏွင့္ၿမိဳက္သလို

ပူလိုက္

ေလာင္လိုက္တာ၊

ငါျဖင့္

ကိစၥေခ်ာေရာ့ ေAာက္ေမ့မိတယ္၊ Aခုေတာ့လည္း လူေကာင္းပကတိ ျဖစ္သာြ းျပန္ၿပီကယ
ြ ္”

တပည့္ ။

။“ထူးထူးဆန္းဆန္းရွိလိုက္တာ

ဆရာ၊

ကၽြန္ေတာ္က

ခုနင္ကမ်ားျဖင့္

Aပံုႀကီး

စိုးရိမ္မိတယ္”

ဆရာ ။
တပည့္ ။

။“ေနUီးကြ႔ဲ၊ ငါ Aစားမွားမိတယ္၊ ငါ ညက ဘာမ်ားစားသလဲ”
။“ဝက္နံ႐ိုးျပဳတ္ကယ္၊ Aမဲသား ဘီစကိတ္ကယ္၊ ဆိတ္သား ကက္သလက္ကယ္၊

ပုစန
ြ ္ထုပ္ႏွင့္ မႈိႏွင့္ခ်က္တ့ဟ
ဲ င္းရယ္”

ဆရာ ။

။“ေၾသာ္ တန္ေတာ့ ေဟ့၊ မႈိဟင္းစားမိလို႔ ထင္တယ္၊ မင့္ကုလားႀကီးက နားမလည္

ပါးမလည္ မစားေကာင္းတဲ့ မႈိေတြမ်ား ဝယ္ခ်က္ေကၽြးတယ္ ထင္ပါရဲ႕ကြယ္”

တပည့္ ။

။“မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ညေနက မႈိသယ္လာေရာင္းေလေတာ့ ဆရာ ႀကိဳက္တတ္မွန္း

သိတာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ၿပီး Aခ်က္ခိုင္းတဲ့ ေတာင္ပို႔မႈိပါ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ
စားမိပါေသးတယ္၊ မႈိေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး ဆရာ”

ဆရာ ။

။“ဒါျဖင့္ ဒီျပင္ ငါ ဘာမ်ားစားမိေသးသလဲက႔ဲြ”
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။“ဒီျပင္ေတာ့

ကာဖီႏွစ္ခက
ြ ္

ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီး

ဆရာ

ေသာက္တာပဲ၊

ျပန္သာြ းႏွင့္ေလေတာ့

ေနာက္တစ္ခက
ြ ္မွာေတာင္

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္

ေရေႏြးက်ဳိၿပီး

ေဖ်ာ္ယူလာခဲ့ပါတယ္ ဆရာ” ဟု ေျပာေလလွ်င္ ေမာင္လွေမာင္မွာ ယင္းကဲ့သို႔

႐ုတ္တရက္

ေပ်ာက္သာြ းေသာ ေရာဂါဆိုး၏ ျဖစ္ေပၚရင္းAေၾကာင္းမူလကို စU္းစား၍ မရႏိုင္သည္ႏွင့္ မိမိ၏
ငုပ္၍ေနေသာ ေရာဂါမ်ဳိးမ်ား ရွိေလသေလာဟု ဆရာဝန္ကို ျပရန္ Aႀကံရၿပီးေနာက္ မီးမ်ားကို
ဘိုးေတAား ညိမ္းေစလ်က္ ဆက္လက္ကာ Aိပ္ေပ်ာ္ခ့ေ
ဲ လ၏။
နံနက္လင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆရာဝန္ကို ပင့္ေခၚျပသေလရာ ဆရာဝန္သည္
ေမာင္လွေမာင္၏ နံ႐ိုးမ်ားကို လက္ႏွင့္ေခါက္ၾကည့္၍ ရင္ဘတ္ကိုလည္း နားက်ပ္ႏွင့္ကပ္ကာ
နားေထာင္ၿပီးေနာက္ Aျပစ္AနာAဆာ တစ္စံုတစ္ရာမေတြ႔ရွိသည္ႏွင့္ ၿပံဳးရယ္လ်က္ “တစ္ခက
ြ ္
ႏွစ္ခက
ြ ္မ်ားသြားလို႔

Aေနခက္သလိုလိုရွိတိုင္း

ဆရာဝန္ကို

ေခၚလို႔ရွိရင္

ေျခႂကြခေပးရတာနဲ႔

မေလာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္၊ နည္းနည္းလြန္သာြ းတဲ့Aခါမွာ လမ္းကို ၾကပ္ၾကပ္ေလွ်ာက္ပစ္လိုက္ရင္
Aခိုးေတြ

ကုန္သာြ းပါလိမ့္မယ္၊

ဆရာဝန္

ေခၚေခၚၿပီး

ျပမေနႏွင့္၊

ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးဗ်၊

လူလံုးလူတန္က ကၽြဲေပါက္ကေလးေလာက္ ရွိေနတဲ့လူပဲ၊ ကိုင္း က်ဳပ္ျပန္မယ္ဗ်ာ” ဟု ေျပာ၍
ေမာင္လွေမာင္ေပးေသာ ေငြစကၠဴကိုေခါက္၍ Aိတ္တြင္းသို႔ထည့္ၿပီးေနာက္ ဆင္းသြားေလ၏။
ထိုေန႔

ေမာင္လွေမာင္သည္

႐ံုးသို႔သာြ းေသာAခါ

ဆရာဝန္ေျပာသြားေသာ

စကားမ်ားကို ေကာင္းစြာ မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ ဆရာဝန္ ေျပာသည့္Aတိုင္း ‘လြန္’ ေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊
Aေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မုခ်ရွိမည္ဟု စU္းစားစိတ္ကူးလ်က္ သြားေလရာ Aိပမ
္ က္,မက္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေလသေလာဟူ၍လည္း

စိတ္ကူးမိျပန္ေလ၏။

ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဖူးေသာ
ေတြ႔ဆံုမိသျဖင့္
Aျပန္Aလွန္

သူငယ္ခ်င္းဘဝ

ထိုသို႔

စိတ္ကူးရင္း

ေလွ်ာက္သာြ းစU္

ေကာလိပ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္

ေနေရး

ေမးျမန္းေျဖဆိုၾကၿပီးေနာက္

ထိုင္ေရး
ထိုညU့္၌

လုပ္ေရး

႐ုတ္တရက္

ကိုင္ေရးမ်ားAေၾကာင္းကို

ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္

ညစာစားဆံုၾကရန္

Aခ်ိန္းAခ်က္ေပးၾကၿပီးလွ်င္ ထြက္ခာြ သြားၾကေလ၏။
ထိုညU့္၌
စားေသာက္ၾကရင္း
ျပန္ေျပာင္း

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
သူငယ္ခ်င္းဘာဝ

ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္

Aခ်ိန္းAခ်က္Aတိုင္း

ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို
ခြဲခါြ နီးတြင္

ေတြ႔ဆံု

တစ္ေယာက္တစ္လွည့္

ေမာင္လွေမာင္သည္

မိမိတိုက္ခန္း

ခမ္းနားလွပေၾကာင္းကို သူငယ္ခ်င္းAား ျပလိုေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ နက္ျဖန္ညေန မိမိ၏
Aိမ္၌ ညစာစား လာေရာက္ပါမည့္Aေၾကာင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကား၍ တိုက္နံပါတ္ကို ၫႊန္ၾကားၿပီးလွ်င္
ခြဲခာြ ခဲ့ၾကေလ၏။
ေမာင္လွေမာင္သည္ မိမိေနAိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာAခါ ဆယ္နာရီထိုးၿပီျဖစ္ေလရာ
ဘိုးေတက တံခါးကိုဖြင့္ေပး၍ တစ္စံုတစ္ရာ Aလိုရွိပါေသးသလားဟု ေမးသျဖင့္ မရွိေၾကာင္းေျပာ၍
Aိပ္ခြင့္ေပးလိုက္ၿပီးလွ်င္

ေမာင္လွေမာင္သည္

မAိပ္ခ်င္ေသးသည္ႏွင့္

သတင္းစာကို

ဖတ္လ်က္ရွိေလ၏။ တစ္ခဏမွ်ၾကာလွ်င္ သမ္းေဝလာသည္ႏွင့္ AေပၚAက်ႌကို ခၽြတ္မည္ဟု
ထိုင္ရာမွထလိုက္ရာ
တျဖည္းျဖည္း

မီးဖိုတံခါးသည္

တေရြ႕ေရြ႕ပြင့္၍

ယခင္က

လာသည္ကို

ပိတ္ထားသည္ကို
Aနည္းငယ္
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ပြင့္လာျခင္းျဖစ္မည္ဟု မ်ားစြာဂ႐ုမျပဳမိေသးဘဲ ေဆးျပင္းလိပ္ကို မီးညိႇမည္ဟု မီးျခစ္ကိုျခစ္ရင္း
မီးဖိုခန္းAတြင္းသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ မီးျခစ္ေရာ ေဆးလိပ္ပါ လက္မွလတ
ြ ္၍ က်သြားေလ၏။
ေကာင္းကင္ရွိ မွန္ေပါက္မွ လမင္း၏ Aလင္းေရာင္သည္ မီးဖိုခန္းAတြင္းသို႔ ထိုးဝင္လ်က္ရွိရာ
၎Aတြင္း၌ ဒန္Aိုး၊ ဒယ္Aိုး၊ ေယာက္မ၊ င႐ုတ္ဆံု Aစရွိေသာ ခ်က္ျပဳတ္မႈကိရိယာတို႔ကို
ထင္ရွားစြာျမင္ရသည့္ျပင္ မီးဖိုေပၚ၌လည္း ဒန္Aိုးႀကီးတစ္လံုးႏွင့္ ေၾကးAိုးကေလးတစ္လံုးသည္
တည္လ်က္ရွိေလ၏။ ေမာင္လွေမာင္
ေစာင္းလာ၍

ၾကည့္ေနခိုက္တြင္ ေၾကးAိုးကေလးသည္

ေမာင္လွေမာင္၏ဘက္သို႔

မ်က္ႏွာမူလ်က္

Aဖံုးကို

Aနည္းငယ္

ျဖည္းညႇင္းစြာလွပ္ၿပီးလွ်င္

ေခ်ာင္း၍ၾကည့္ေလ၏။
စင္စစ္Aားျဖင့္
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္

ထိုAျခင္းAရာသည္

ထိတ္လန္႔ဖယ
ြ ္

တံခါးကိုပြင့္ေစၿပီးေနာက္

ျပဴးတူးၿပဲတႏ
ဲ ွင့္

မဟုတ္ျငားေသာ္လည္း

Aဖံုးကိုလွပ္၍

မိမိAား

တေစၧသူရက
ဲ ို

ျမင္ရျခင္း

Aသက္မရွိေသာေၾကးAိုးသည္

ေခ်ာင္း၍ၾကည့္သည္တြင္

လေရာင္တြင္

တစ္ေယာက္တည္းျမင္ရေသာ ေမာင္လွေမာင္မွာ ေက်ာမ်ားခ်မ္းၿပီးလွ်င္ ပါးစပ္မ်ားေစးထိုင္းလ်က္
မလႈပ္ရွားႏိုင္ဘဲ

Aတန္ၾကာ

စိုက္ေငးလ်က္

ရွိေလ၏။

၎ေနာက္

ေမာင္လွေမာင္သည္

ေၾကးAိုးကို ေၾကာက္ဖယ
ြ ္မရွိဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိAားေပးၿပီးလွ်င္ ရဲတင္းေသာ ဟန္AမူAရာႏွင့္
မီးဖိုသို႔ဝင္၍ ေၾကးAိုးကေလးကို မီးဖိုေပၚမွယူ၍ မီးေရာင္တြင္ Aဖံုးကို လွစ္ၾကည့္ရာ တစ္စံုတစ္ရာ
မေတြ႔ရွိသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သူရဲေဘာနည္းေသာ Aေကာင္ဟူ၍ ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ေမာင္လွေမာင္သည္ မီးဖိုခန္းမွထက
ြ ္လာခဲ့၍ တံခါးကို ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးလွ်င္
Aဝတ္မ်ားလဲလွယ္ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ Aိပ္ခန္းသို႔ ဝင္ၿပီးေနာက္ မေနႏိုင္သျဖင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ဘက္သို႔
လွမ္း၍ၾကည့္လိုက္ျပန္ရာ တံခါးသည္ပြင့္လ်က္ ေၾကးAိုးကေလးသည္ မီးဖိုေပၚတြင္ Aဖံုးမေစ့
တစ္ေစ့ရွိေနျပန္သည္ကို
“Aဖံုးပြင့္ခ်င္ပြင့္၊

လေရာင္တြင္

ပိတ္ခ်င္ပိတ္၊

ေတြ႔ျမင္ရျပန္ေလ၏။

ေၾကးAိုးဟာ

ထိုAခါ

ေၾကးAိုးပါပဲကယ
ြ ္”

ဟု

ေမာင္လွေမာင္က
မိမိကိုယ္ကို

မိမိ

Aားေပးေျပာဆိုၿပီးေနာက္ Aိပ္ရာသို႔ ဝင္ခ့ေ
ဲ လ၏ ။
နံနက္လင္းေသာAခါ
တတ္ႏိုင္သမွ်

ေကာင္းမြန္စာြ

Eည့္သည္တစ္ေယာက္ကို
ျပင္ဆင္ထားရန္

ညစာ

ေကၽးြ ေမြးရမည္ျဖစ္၍

ဘိုးေတAား

မွာၾကားၿပီးေနာက္

နံနက္စာစား၍Aၿပီးတြင္ ေမာင္လွေမာင္သည္ ႐ံုးသို႔ ထြက္သာြ းေလ၏။ ညေနခင္း၌ သူငယ္ခ်င္း
ေက်ာင္းဆရာ

ေမာင္ဘUီးသည္

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
လက္စမ
ြ ္းကုန္ခ်က္ျပဳတ္၍

ခ်ိန္းဆိုထားသည့္Aတိုင္း Aိမ္သို႔မသြားဘဲ
ေနAိမ္သို႔

ျပင္ဆင္ထားေသာ

ျပန္လာၾကၿပီးေနာက္
စားဖြယ္တို႔ကို

႐ံုးသို႔ဝင္လာရာ

ထမင္းခ်က္ကုလားက

ၿမိန္ရွက္စာြ

စားေသာက္လ်က္

ရွိၾကေလ၏။ စားပြဲ၌ထိုင္ကာစတြင္ ေက်ာင္းဆရာေမာင္ဘUီးသည္ Aနံ႔Aရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
စားဖြယ္တို႔ကို တစ္ပၿဲြ ပီးလွ်င္တစ္ပဲြ Aရသာခံ၍ ေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားမေျပာAားဘဲရွိရာ
စားေသာက္၍ ဝသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ေနာက္မွီကိုမွီလ်က္ ဤတိုက္ခန္း၏
AေျခAေနကို Aကဲခတ္ရင္း-

Uီး ။

။“ကိုယ့္လူက

ဘိလပ္ကျပန္လာခါစရွိေသး

ဒီAခန္းမ်ဳိး

ဒီAိမ္ေထာင္မႈမ်ဳိးႏွင့္

သားသားနားနား ေကၽးြ ႏိုင္၊ ေမြးႏိုင္ရေAာင္ Aမႈေတြ သိပ္ၿပီးရေနထင္တယ္”
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။“ကုသိုလ္ေပါ့

ငါ့လူ၊

ဒီAခန္းကလည္း

Aလကား

သာသာကေလးႏွင့္

ရထားတဲ့Aခန္းပဲ၊ ေကၽြးတာ ေမြးတာမွာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းလာတဲ့Aခါမွာ ထမင္းခ်က္တ့က
ဲ ုလားကို
လက္စမ
ြ ္းကုန္ထုတ္ဖို႔ ေျမႇာက္ေပးေလေတာ့ ကုလားႀကီးက သိပ္ၿပီးလက္စမ
ြ ္းျပလိုက္ပံုေပၚတယ္”

Uီး ။

။ (မယံုႏိုင္ေသာ

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွာ

“ဟုတ္ႏိုင္ပမလား

မ်က္ႏွာထားႏွင့္)

ဒီလိုAခန္းမ်ဳိးကို

Aလကားသာသာႏွင့္

ကိုယ့္လူရယ္၊

ရတယ္ဆိုလို႔

ဟုတ္ပမလား

ဆရာႀကီးရယ္ ” ဟုေျပာသျဖင့္ ေမာင္လွေမာင္က မိမိေပးရသည့္ တိုက္လခကို ေျပာျပေသာAခါ
ေမာင္ဘUီးမွာ

Aလြန္A့ံၾသ၍

ႏွစ္ေယာက္သား

Aဘယ္Aေၾကာင္းေၾကာင့္

ေတြးေတာၾကေသာ္လည္း

ဤမွ်ေလာက္

စိတ္ေက်နပ္ေAာင္

Aဖိုးခ်ဳိသည္ကို

မေတြးေတာႏိုင္သျဖင့္

လက္ေလွ်ာ့ၿပီးလွ်င္ Aျခားစကားမ်ားကို ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနၾကေလ၏။ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ျဖစ္သည့္Aတိုင္း ေျပာရန္စကား Aလြန္မ်ားသျဖင့္ စကားAမွ်င္မျပတ္ဘဲ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္
ေျပာဆိုေနၾကရာ

ေမာင္ဘUီးသည္

နာရီကို

ၾကည့္လိုက္သည္တြင္

ဆယ့္ႏွစ္နာရီထိုးခါနီး

ရွိေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္“ေAာင္မယ္

ညU့္နက္လွပါၿပီေကာ၊

ညU့္နက္သာြ းမွန္းေတာင္
တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့

မသိဘူး၊

က်ဳပ္ကလည္း

ကိုင္း

စကားေကာင္းလြန္းလို႔
ကိုင္းျပန္Uီးမွ

ထမင္းေကၽြးခ်င္ပါေသးတယ္၊

ေတာ္မယ္

ကိုယ့္လူေရ၊

သို႔ေသာ္လည္း

ဒီAခန္းမ်ဳိး၊

ဒီထမင္းမ်ဳိးေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးပေလ၊ ကိုင္း ျပန္လိုက္Uီးမယ္ မိတ္ေဆြ”
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

Aခန္းတံခါးAနီးတြင္

ဒီေလာက္

ရပ္ကာ

ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္

ႏႈတ္ဆက္လ်က္ရွိေနၾကစU္

ထူးဆန္းေသာAသံတစ္ခုကို ႐ုတ္တရက္ၾကားလိုက္ရသည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ေယာက္လံုး တန္႔ရပ္လ်က္
ရွိၾကေလ၏။ ထိုAသံသည္ မီးဖိုခန္းဆီမွ လာသည္ျဖစ္ရကား ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးမွာလည္း
ျပန္သာြ းၿပီျဖစ္၍ ဘိုးေတလည္း Aိပ္ရာသို႔ဝင္ေၾကာင္းသိသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
ထိုAသံ၏

Aဓိပၸါယ္ကို

နားမလည္ႏိုင္ဘဲ

ပါးစပ္ဟလ်က္ရွိၾကေလ၏။

ထို႔ေနာက္မွ

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာကို
ေမာင္ဘUီးသည္

တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ

ရယ္ေမာလ်က္

“မီးဖိုေပၚမွာ

Aိုးကိုတည္ၿပီး ေရဆူလို႔ Aေငြ႔တိုးထြက္တာ Aဖံုးႏွင့္Aိုးႏႈတ္ခမ္း ႐ိုက္တ့A
ဲ သံကို ဘာသံမ်ားလဲလို႔
လန္႔ေနသလား ေမာင္လွေမာင္ရယ္၊ မင့္တပည့္က သန္းေခါင္ေက်ာ္မွ ေရေႏြးက်ဳိၿပီး ဘာမ်ား
လုပ္Uီးမလို႔ပါလိမ့္တုန္း”

ဟု

ေျပာေသာAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ

ဘိုးေတAိပ္ရာဝင္ၿပီး

ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိသည့္ျပင္ ယခင္ညU့္က Aျဖစ္Aပ်က္ကို သတိရသည္ႏွင့္ စိတ္မေက်ဘဲ
နားစြင့္လ်က္ရွိေလ၏။ Aသံမွာ
ေမာင္ဘUီးေျပာသည့္Aတုိင္း

ရပ္စျဲ ခင္းမရွိဘဲ
ေရဆူ၍

ဆက္ကာ

ဆက္ကာ

Aေငြ႔တိုးသျဖင့္

ျမည္လ်က္ရွိေလရာ

ကရားAဖံုးႏွင့္

ႏႈတ္ခမ္း

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရစပ္ ႐ိုက္ေသာAသံႏွင့္ တူေလ၏။ ယင္းကဲ့သို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္
နားစိုက္ထိုင္ေနၾကသည္တြင္

ေရပြက္ပက
ြ ္ဆူသံကိုလည္း

ၾကားၾကရေလ၏။

ထိုAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ Aတန္ငယ္ ထိတ္လန္႔၍လာသည္ႏွင့္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း မီးဖိုသို႔သာြ း၍
မၾကည့္ဝံ့ေသာေၾကာင့္

သူငယ္ခ်င္းကိုေခၚေလရာ

ထိုေနရာႏွင့္

မီးဖိုမွာ

Aခန္းေထာင့္စန
ြ ္း

ကြယ္လိုက္သျဖင့္ မီးဖိုကို မျမင္ရေသးဘဲရွိေလ၏။ ေမာင္ဘUီးသည္ ပထမ၌ ထိတ္လန္႔ေသးသည္
ရွိေသာ္လည္း

ေမာင္လွေမာင္၏

မကင္းဘဲ

ေမာင္လွေမာင္၏

တုန္လႈပ္ေသာAမူAရာကို
ေနာက္မွ

ျမင္သည္ႏွင့္

လိုက္ပါေလရာ

ေၾကာက္ရံ႕ြ ျခင္း

Aခန္းေထာင့္စန
ြ ္းကို

ေက်ာ္လန
ြ ္မိၾကသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယခင္ကAသံသည္ ႐ုတ္တရက္ ရပ္စၿဲ ပီးေနာက္ တစ္Aိမ္လံုး
ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္ရွိေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွေမာင္သည္ မီးဖိုေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ မီးဖိုတံခါးသည္
ပြင့္လ်က္

ေကာင္းကင္ေပါက္မွ

မီးဖိုတြင္းသို႔
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ေၾကးAိုးကေလးသည္ တည္ေနလ်က္ ေAာက္၌ မီးမရွိသည္Aျဖစ္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေသာAခါ
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
Aံ့Aားသင့္ေနၾကေလ၏။

တစ္ေယာက္၏

ထို႔ေနာက္

မ်က္ႏွာကို

ေမာင္လွေမာင္သည္

တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ
Aရဲစန
ြ ္႔၍

မီးဖိုတြင္းသို႔

ေရွ႕ကဝင္သာြ းရာ ေမာင္ဘUီးလည္း ေနာက္မွလိုက္သာြ းေလ၏။
မီးဖိုတြင္းသို႔ေရာက္ၾကလွ်င္

ေမာင္ဘUီးသည္

နားမလည္ႏိုင္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

မည္သည့္Aရပ္မွ ေလဝင္၍ ထိုAသံသည္ ျမည္ေလသေလာဟု ျပတင္းေပါက္ စသည္တို႔ကို
ဖြင့္ေခ်ပိတ္ေခ်ျပဳ၍ စံုစမ္းၾကည့္႐ႈေနစU္ ေမာင္လွေမာင္မွာ ေၾကးAိုးကေလးကို ဖြင့္၍ၾကည့္ေလ၏။
သို႔ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ မေတြ႔ရဘဲ Aိုးေဟာင္းေလာင္းကိုသာလွ်င္ ေတြရ
႔ ေလ၏။

Uီး ။

။(နားမလည္ႏိုင္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

ေခါင္းကိုကုတ္လ်က္)

“ဆန္းလွခ်ည့္လား

ငါ့လူရယ္၊ တံခါးၾကားက ေလတိုးၿပီးဝင္ရင္လည္း ဒီAသံမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါလိမ့္မယ္၊ ႏို႔ေပမယ့္
ျပတင္းတံခါးမွာလည္း ဘယ္ကမွ ေလဝင္စရာမရွိဘူးကြ႔ဲ၊ AစU္းစားရခက္လိုက္တာ ငါ့လူရယ္”

ေမာင္ ။

။“ေၾကးAိုးကေလးထဲမွာလည္း ဘာမွမရွိဘူးကြ႔ဲ၊ မီးဖိုမွာလည္း မီးမရွိဘူး၊ ဘယ္ဆီက

ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျမည္တ့A
ဲ သံရယ္လို႔ ေျပာပဲ မေျပာတတ္ပါဘူးကြယ္”

Uီး ။

။“ဟုတ္ပါရဲ႕ကြယ္၊ သိပ္ၿပီးထူးဆန္းတာပဲ၊ ကိုင္း ကိုင္း ညU့္လည္းနက္လွၿပီ၊

ငါ

ျပန္လိုက္Uီးမယ္ကယ
ြ ္၊ ေၾသာ္ သို႔ေသာ္ ဒီAသံAေၾကာင္းကို စံုစမ္းလို႔ရတဲ့Aခါက်ေတာ့ ငါ့ဆီ
တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာလိုက္စမ္းပါUီးကြယ္၊ ကိုင္း သြားUီးမယ္ သူငယ္ခ်င္း”
ေမာင္ဘUီးျပန္သာြ းလွ်င္ ေမာင္လွေမာင္သည္ Aိပ္ရာသို႔မဝင္ေသးဘဲ Eည့္ခန္းတြင္
ထိုင္လ်က္ မိမိ၏ ေမးကိုကိုင္ကာ ထိုAသံျဖစ္ေပၚပံုကို စU္းစားလ်က္ရွိရာ တစ္စံုတစ္ခုသည္
ဆူပက
ြ ္လ်က္ရွိသည္

မွန္၏။

သို႔ရာတြင္

ပြက္ေသာAရာသည္

ဘာေလနည္း။

မီးဖိုက

လာသည္ႏွင့္တူ၏။ သို႔ရာတြင္ Aကယ္ဟုတ္ပါ၏လား။ မိမိတို႔ သြားေသာAခါ၌ Aဘယ္ေၾကာင့္
႐ုတ္တရက္ရပ္၍
Aသံသည္

သြားေလသနည္း

တစ္ဖန္ထပ္၍

တစ္ကိုယ္လံုးေတာင့္၍
က်ယ္ေလာင္သည္ထက္
ေမာင္လွေမာင္မွာ

စသည္ျဖင့္

ျမည္ျပန္ေလ၏။
သြားၿပီးေနာက္

က်ယ္ေလာင္၍

ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လ်က္ရွိေနစU္
ေမာင္လွေမာင္မွာ

ထိတ္လန္႔သာြ းျပန္သျဖင့္

နားစိုက္၍ေထာင္ျပန္သည္တြင္
ထင္ရွားသည္ထက္

မ်ားစြာေၾကာက္ရံ႕ြ လာေသာ္လည္း

ယခင္က
Aသံသည္

ထင္ရွားလာေလ၏။

မခံခ်င္တတ္ေသာ

ထိုAခါ

သေဘာရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လိုရာျဖစ္ေစ မသိရလွ်င္ သိရေAာင္စံုစမ္းမည္ဟု ထိုင္ရာမွ ထလာခဲ့ေလ၏။
မီးဖိုသို႔
ေမာင္လွေမာင္သည္
မီးဖိုဆီသို႔

လာခဲ့ရာ

ပြက္ပက
ြ ္ဆူေနသည္ကို

ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ
Aလြန္
Aနီးသို႔

မီးဖိုတံခါးသည္

ေက်ာခ်မ္းေသာ္လည္း
ေရာက္လွ်င္

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။

Aရဲစန
ြ ္႔၍

ပြင့္လ်က္ရွိေနျပန္ရာ
ေျခသံမၾကားေAာင္

ေၾကးAိုးကေလးသည္
ေၾကးAိုးAဖံုးသည္

မီးမရွိဘလ
ဲ ်က္
မေစ့တေစ့ရွိလ်က္

Aေငြ႔ေထာင္းေထာင္း ထြက္ေနသည့္ျပင္ ေၾကးAိုးကေလးသည္ ထိုမွဤမွ ယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားလ်က္
ရွိသည္ကို ေမာင္လွေမာင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ Aံ့ၾသျခင္းမက Aံ့ၾသလ်က္ Aသက္မ႐ွဴဘဲ
မလႈပ္မရွားရွိေနေလ၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ၾကက္ေသေသလ်က္ နားေထာင္ေနစU္

ေရေႏြးေငြ႔ပန္း၍

ထြက္ေသာAသံသည္ သရဲသဘက္တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စာြ သီခ်င္းဆိုသည့္ Aသံႏွင့္တူ၍ စေလာင္းႏွင့္
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ႏႈတ္ခမ္း႐ိုက္ေသာAသံသည္ စီးခ်က္လိုက္၍ ေပးသည္ႏွင့္ တူလွသည္ဟူ၍ ေမာင္လွေမာင္၏
စိတ္၌ မွတ္ထင္မိေလ၏။ ၾကည့္ရင္း ၾကည့္ရင္းႏွင့္ပင္ ေၾကာက္သည္ထက္ ေၾကာက္လာသည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွေမာင္သည္ တစ္ခ်က္မွ် လန္႔ေAာ္မိရာ ေၾကးAိုးကေလးသည္ သာမည
ေၾကးAိုးAတိုင္း မီးဖိုေပၚ၌ ဆိတ္ၿငိမ္စာြ တည္လ်က္ ရွိေနျပန္ေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွေမာင္သည္
စိတ္ကိုတင္း၍

မီးဖိုတြင္းသို႔

ဝင္သာြ းၿပီးလွ်င္

ေၾကးAိုးကို

လွန္ေလွာၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္

မိမိAေသာက္လန
ြ ္၍ ထင္မိထင္ရာ ထင္ဟန္တူသည္။ ျမည္ေသာAသံမွာလည္း ဟင္းAိုးကို
ႂကြက္လွန္ေသာAသံျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိAားေပးၿပီးလွ်င္ ဝီစကီတစ္ခက
ြ ္ကို
ခပ္မ်ားမ်ားငွ႔ေ
ဲ သာက္ၿပီးေနာက္
Aေစာတလ်င္

မီးဖိုသို႔

ဝင္သာြ းေလ၏။

တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္

လွမ္းၾကည့္ၿပီးေနာက္

Aိပ္ရာမွႏိုးလတ္ေသာ္

Aိပ္ခန္းသို႔

ေမာင္လွေမာင္သည္

ယခင္က

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္စU္းစားမိေသာAခါ ေၾကာက္စရာမရွိဘႏ
ဲ ွင့္ ေၾကာက္ရံ႕ြ မိသည္မွာ
မိမိကိုယ္ကိုမိမိ

ရယ္ေမာကာ

ဘိုးေတကိုေခၚလိုက္ရာ
ၾကည့္သည္ကို

Aျပစ္တင္ၿပီးလွ်င္

ဘိုးေတ

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။

မလာဘဲ
ထိုAခါ

Aိပ္ရာမွထ၍

ေရခ်ဳိးမည္ဟု

ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးသည္

Aေပါက္မွျပဴ၍

ေမာင္လွေမာင္သည္

“ဘိုးေတဘယ္မွာလဲ၊ ဘိုးေတကို လႊတ္လိုက္ပါ” ဟု
ကုလားက

“ဘိုးေတ

ဖ်ားေနေၾကာင္းကို

Aခ်ားနိမ္း၊

ဆိတ္၊

စိတ္တိုေသာAမူAရာႏွင့္

ေAာ္ေငါက္ကာ ေျပာလိုက္ေသာAခါ

ဘီမားရ္

ဆတ္”

ၾကားရသည္တြင္ ေမာင္လွေမာင္သည္

ဟု

ေျပာသျဖင့္

ဘိုးေတ

Aလြန္ခ်စ္ခင္ေသာ AမူAရာႏွင့္

တပည့္ရင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘိုးေတ၏ Aခန္းသို႔ သြားေရာက္ေလ၏။ Aခန္းတြင္းသို႔ေရာက္လွ်င္
ဘိုးေတမွာ

Aိပ္ရာေပၚ၌

ခံစားလ်က္ရွိသည္ကို

တြန္႔လိမ့္လူးလွိမ့္လ်က္

ေမာင္လွေမာင္

သနားစဖြယ္

ေတြ႔ျမင္ရေလလွ်င္

ေဝဒနာ

Aျပင္းAထန္

Aလြန္တရာ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းျဖစ္၍

ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးAား ဘရန္ဒီAနည္းငယ္ကို ယူေစၿပီးလွ်င္ ခံတြင္းမွ ေလာင္းခ်ေလ၏။
ဘရန္ဒီဝင္ၿပီးသည္ေနာက္ တစ္ခဏမွ်ၾကာလွ်င္ ဘိုးေတသည္ သက္သာခြင့္ရ၍ မိမိ၏ ဆရာAား
Aားနာပါးနာႏွင့္ Aိပ္ရာမွ ထ၍ထိုင္ေလရာ-

ဆရာ ။

။“ဘယ္ႏွယ့္ျဖစ္တာလဲေဟ့ ဘိုးေတ၊ ဟိုတစ္ေန႔က ငါျဖစ္ပံု ျဖစ္တာပါလား၊ ဘာမ်ား

စားမိလို႔လက
ဲ ယ
ြ ္၊ ျဖစ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာပလဲ”

တပည့္ ။

။“ဒီလိုဆရာရဲ႕၊

မနက္က

ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးလည္း
ကၽြန္ေတာ္လည္း

မလာေသးဘူး၊

ဆာဆာရွိတာနဲ႔

ဘာမွမၾကာေသးဘူး၊

ကၽန
ြ ္ေတာ္

ဝမ္းထဲက

ေျခာက္နာရီေလာက္ထေရာ၊

ဒါနဲ႔

ဆရာဖို႔

ဝမ္းဘဲUကေလးတစ္လံုး
မီးထေတာက္ေတာ့မလို

ကာဖီတည္၍

ထေတာ့

ႏွပ္ထားၿပီးမွ

ျပဳတ္စားမိတယ္၊

ပူလိုက္ေလာင္လိုက္တာ

စားၿပီးလို႔
ဆရာ၊

ဟိုတစ္ေန႔က ဆရာျဖစ္တာနဲ႔ တစ္စနစ္တည္းပါပဲ”

ဆရာ ။

။“ကိုင္း ကိုင္း ယခု ေတာ္ေတာ္သက္သာလို႔ရွိရင္ ဆရာဝန္ သြားျပေပေတာ့၊ ငါ

စာေရးေပးလိုက္မယ္” ဟုေျပာၿပီးလွ်င္ မိမိေခၚေနၾကျဖစ္ေသာ ဆရာဝန္ထံ စာတစ္ေစာင္ေရး၍
ေပးလိုက္ေလ၏။ တစ္နာရီခန္႔ၾကာလွ်င္ ဘိုးေတသည္ ဆရာဝန္ထံမွ ျပန္လာရာ ဆရာဝန္ႀကီးက
ဘိုးေတမွာ

မည္သည့္ေရာဂါမွ်မရွိေၾကာင္း၊

Aလြန္က်န္းမာေသာ

သူငယ္တစ္ေယာက္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ထံမွ စာကို ယူခ့ေ
ဲ လ၏။
စာကိုဖတ္ၾကည့္၍

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

သိရွိရေသာAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ

စU္းစားမိသည္မွာ ဘိုးေတႏွင့္ မိမိႏွစ္Uီးစလံုးမွာ Aေၾကာင္းရွာေဖြ၍ မေတြဘ
႔ ဲ ေရာဂါဆင္တူ
ျဖစ္ရျခင္းAေၾကာင္းမွာ

Aသံမ်ားၾကားရျခင္း၊

မီးဖိုတံခါး
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ျဖစ္ေပၚရျခင္းAားလံုးတို႔သည္

ထူးထူးဆန္းဆန္း

ျဖစ္ရေခ်သည္။

ဤAိမ္ေၾကာင့္

ယခင္က

Aိမ္ငွားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း၍ သြားသည္မွာလည္း ဤAေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ဟန္တူေခ်သည္
စသျဖင့္ စU္းစားစိတ္ကူးရင္း နံနက္စာ ထမင္းစားေသာက္ၿပီးလွ်င္ ႐ံုးသို႔ ထြက္သာြ းေလ၏။
လမ္းခရီးတြင္ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ဘUီးႏွင့္ေတြ႔၍-

Uီး ။
ေမာင္ ။

။“ဘယ္ႏွယ့္လဲ ေမာင္လွေမာင္၊ ဟိုAေၾကာင္း စံုစမ္းလို႔ေပၚၿပီလား”
။“မေပၚေသးပါဘူး

ျဖစ္ေနျပန္ပါၿပီ”

ဟု

ငါ့လူရယ္။

ေျပာၿပီးေနာက္

ေမာင္ဘUီးျပန္သာြ းၿပီးေနာက္
Aျခင္းAရာတို႔ႏွင့္တကြ

မိမိ၌

႐ုတ္တရက္

ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြ
ေရာဂါျဖစ္ေပၚပံု

မိမိတစ္ေယာက္တည္း
ဘိုးေတ၏

ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေလ၏။

မေပၚတဲ့Aျပင္မွာ

႐ုတ္တရက္

ေမာင္ဘUီးသည္

မီးဖို၌

ထပ္ၿပီး

Aေၾကာင္းမွစ၍
ျမင္ရၾကားရေသာ

ေရာဂါျဖစ္ေပၚပံုတို႔ကို

စU္းစားေတြေဝေနေသာ

Aလံုးစံု
AမူAရာႏွင့္

နားေထာင္ေနၿပီးေနာက္-

Uီး ။

။“ထူးဆန္းေတာ့ျဖင့္

မႀကံဳခဲ့ရရင္ျဖင့္

ငါ့လူ

Aင္မတန္ထူးဆန္းတာပဲေဟ့၊

နည္းနည္းလြန္သာြ းလို႔

ထင္မိထင္ရာ

မေန႔ညက

ငါကိုယ္တိုင္

ျမင္မိျမင္ရာ

ျမင္ေနတယ္လို႔

မုခ်စြပ္စၿဲြ ပီးသားပဲ၊ ႏို႔ေပမယ့္ ေၾသာ္ ေနUီးေတာ့ ငါ Aႀကံတစ္ခုရၿပီ သူငယ္ခ်င္းေရ၊ ဒီကေန႔ည
ဆယ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ငါလာခဲ့မယ္၊ ငါထင္တ့A
ဲ တိုင္းဟုတ္မဟုတ္ စံုစမ္းၾကည့္ရေAာင္
မAိပ္ႏွင့္န႔U
ဲ ီးေနာ္၊ ငါလာျဖစ္ေAာင္ လာခဲ့မယ္၊ ကိုင္း သြားေပUီးကြယ”္
ထိုညU့္၌
ေစာင့္ဆိုင္းရင္း

ေမာင္လွေမာင္သည္

စာတစ္Aုပ္ကို

ညစာစားေသာက္ၿပီးေနာက္

ေကာက္ယူဖတ္႐ႈပါေသာ္လည္း

စာ၌

သူငယ္ခ်င္းကို
စိတ္မစိုက္ႏိုင္ဘဲ

မီးဖိုေခ်ာင္သို႔သာ မၾကာခဏနားစိုက္မိသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး၌ စာAုပ္ကို ပစ္ခ်ၿပီးလွ်င္ ယခင္က
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္ေတြးေတာလ်က္ရွိေလ၏။ ရံဖန္ရံခါ ထိုAသံကို ၾကားရျပန္သည္ဟု
မွတ္ထင္သျဖင့္

နားစိုက္၍ေထာင္ေသာAခါ

Aကယ္Aသံမဟုတ္၊

မိမိစိတ္စလ
ဲြ န
ြ ္းAားႀကီး၍

ထင္ေယာင္ထင္မွား ၾကားမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရေလ၏။
ဆယ္နာရီထုိးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္ဘUီးသည္ Aခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေလရာ
၎၏ေနာက္မွ

နားရြက္ဖားဖား

ေမာင္လွေမာင္သည္

ခါးခ်ိခ်ိႏွင့္

ေခြးႀကီးတစ္ေကာင္လည္း

A႐ုပ္Aဆင္းညံ့ဖ်င္းေသာ

၎ေခြးကို

ပါလာခဲ့ေလ၏။

စက္ဆုပ္ေသာAမူAရာႏွင့္

ၾကည့္ၿပီးေနာက္-

ေမာင္ ။

။“ငါ့လူ ေခြးေမြးဖို႔ ဝါသနာပါသကိုး၊ ဝါသနာပါလို႔ရွိရင္လည္း လွလွပပကေလးမ်ား

ေမြးပါေတာ့ သူငယ္ခ်င္းရယ္” ဟုေျပာလိုက္ရာ ေမာင္ဘUီးသည္ ဘိုးေတ မသြားေသးမခ်င္း
မည္သို႔မွ်ျပန္မေျပာဘဲ သြားၿဖဲကာ ရယ္လ်က္ ဘိုးေတ ထြက္သာြ းၿပီသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္-

Uီး ။

။“မနက္က ငါေျပာတဲ့ စံုစမ္းခ်င္တယ္ဆိုတာ ဒီဟာပဲက႔ဲြ” ဟု ေခြးႀကီးကို ေမးေငါ့လ်က္

ျပေလလွ်င္ ေမာင္လွေမာင္မွာ နားမလည္ႏိုင္သျဖင့္ပါးစပ္ဟလ်က္ရွိ၏။ ၎ေနာက္-

Uီး ။

။“ကိုင္း

လက္Uီးဆံုး

ကိစၥက

ေခြးႀကီးကို

Aစာေကၽးြ ဖို႔

Aေရးႀကီးတယ္၊

ဆာေနရွာတယ္က႔ဲြ၊ မေတြ႔ဘူးလား၊ ေက်ာင္းေစာင့္ဒရဝမ္ကုလားဆီက ငွားလာခဲ့တ့ဲ ေခြးႀကီးပဲ၊
A႐ုပ္ေတာ့ဆိုးတယ္ ေမာင္၊ ႏို႔ေပမယ့္ ငါတို႔ကိစၥAတြက္ေတာ့ Aမ်ားႀကီးAသံုးက်လိမ့္မယ္၊ ကိုင္း
ဒါထက္ Aစာေကၽြးဖို႔ Aေရး ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ”
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ေမာင္ ။
Uီး ။

ေနပါေစ၊

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

။“မီးဖိုထမ
ဲ ွာ A႐ိုးAရင္းေတြ ရွိမွာေပါ့ကယ
ြ ္၊ ေနပါUီး ဘိုးေတကို ငါ ေခၚခိုင္းပါမယ္”
။“ေဟ့

မင့္ဘိုးေတကို

မေခၚပါႏွင့္၊

ငါကိုယ္တိုင္

ေကၽြးပါမယ္၊

Aမဲရတ
ြ ္ကေလး ဘာကေလး က်ဳိၿပီး ေကၽြးလိုက္ရင္ ၿပီးတာပဲကယ
ြ ္”
ဟု

ေျပာ၍

ထသြားေလလွ်င္

ေမာင္လွေမာင္မွာ

ေမာင္ဘUီးသည္

ဘိုးေတကို

Aားနာ၍

မခိုင္းသည္မဟုတ္၊ တစ္စံုတစ္ခုAႀကံရွိ၍ သူကိုယ္တိုင္ Aစာေကၽြးလိုေၾကာင္း ရိပ္မိသည္ႏွင့္
တားဆီးျခင္းမရွိဘဲ စာတစ္Aုပ္ကိုဖတ္၍ ေနရစ္ေလ၏။
တစ္ခဏမွ်ၾကာလွ်င္

ေမာင္ဘUီးသည္

ေခြးႀကီးႏွင့္Aတူ

Aိမ္ေရွ႕ခန္းသို႔

ထြက္လာခဲ့ရာ-

ေမာင္ ။

။“ဒုကၡရွာလိုက္တာ ငါ့လူရယ္၊ A႐ိုးကေလး Aရြတ္ကေလး ဒီAတိုင္းေကၽြးလိုက္ရင္

ၿပီးေရာေပါ့ က်ဳိေနရေသးသလား၊ မင္းေခြးက Aံ့ဖယ
ြ ္သြင္းရမယ့္ေခြးလည္း မဟုတ္ကယ
ြ ္”

Uီး ။

။“Aသာေနစမ္းပါ

ငါ့လူရယ္၊

မင္းနားမလည္ပါဘူး၊

Aခ်ိန္တန္ေတာ့

ႏြားပိန္ကန္ပါလိမ့္မယ္၊ ဟုတ္ဘူးလား က်ားဘို” ဟုေျပာ၍ ကုလားထိုင္ေAာက္၌ ဝပ္ေနေသာ
ေခြးႀကီးကို

ေျခႏွင့္တို႔လိုက္ရာ

ေခြးႀကီးမွာ

Aလြန္ေက်နပ္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

ႏႈတ္ခမ္းကို

လွ်ာႏွင့္လ်က္လွ်က္ ေနရာမွထ၍ ေမာင္ဘUီး၏ မ်က္ႏွာကို ေမာ့ၾကည့္ေလ၏။ ၎ေနာက္-

Uီး ။

။“ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးမွာ

ဆယ္ခုAနက္

ကိုးခုဟာကေတာ့

Aရင္းAျမစ္ကို

စံုစမ္းလို႔

ေတြ႔တ့A
ဲ ခါမွာ ဘာမွထူးထူးဆန္းဆန္း မဟုတ္။ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႔တတ္တာကိုး
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕၊ သို႔ေသာ္ ဆယ္ခုAနက္ တစ္ခုဟာကေတာ့ ထင္တ့A
ဲ တိုင္း ထူးထူးဆန္းဆန္းပဲ
ျဖစ္တတ္တယ္၊ Aခု ငါတို႔ကိစၥဟာ ကိုးထဲကပဲျဖစ္မလား၊ ထူးဆန္းတဲ့တစ္ခုထက
ဲ ပဲ ျဖစ္မလား၊
Aမွန္မေျပာႏိုင္ေသးဘူး၊ ငါ့Aထင္ေတာ့ျဖင့္ Aမွန္ထူးဆန္းလိမ့္မယ္ ထင္တယ္၊ ကိုင္း ဆန္း
မဆန္း မၾကာမီ ေခြးႀကီးက ေျပာပါလိမ့္မယ္”

ေမာင္ ။
Uီး ။

။“ေနပါUီး သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ ေခြးႀကီးကို မင္း ဘာမ်ားလုပ္လာခဲ့သလဲ”
။“Aမဲရတ
ြ ္ေတြ Aမဲ႐ိုးေတြကို မင့္ေၾကးAိုးကေလးနဲ႔ ထည့္က်ဳိၿပီး ေကၽးြ လာခဲ့တာေပါ့”

ဟုေျပာလိုက္ေသာAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ

ေမာင္ဘUီး၏

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို

မရိပ္မိဘႏ
ဲ ွင့္

ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္ ေကၽြးကာဆိုကာမွ်ႏွင့္ ေက်ာမ်ား ခ်မ္း၍သြားျပန္ေလ၏။

ေမာင္ ။

။“ေကာင္းေကာင္း

နားမလည္ပါဘူး၊

သူငယ္ခ်င္းရယ္၊

တစ္ဆိတ္ရွင္းေAာင္

ေျပာျပစမ္းပါUီး၊ ဘယ္လိုရည္ရယ
ြ ္ခ်က္န႔ဲ ေကၽြးတာလဲ”

Uီး ။

။“ငါထင္တ့A
ဲ တိုင္း

ဟုတ္မဟုတ္ကို

မသိေသးခင္

မွန္ခ့လ
ဲ ိုရွိရင္

မၾကာခင္

ငါ့ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေတာ့

မင္းျမင္ပါလိမ့္မယ္၊

သို႔ေသာ္

ဖြင့္မေျပာေသးဘူးကြ၊

ႏို႔ေပမယ့္

Aႀကံကိုေတာ့ ဖြင့္ေျပာရမွာေပါ့၊ ငါ့Aႀကံက ဒီလိုက႔ဲြ၊ ဆယ္နာရီေလာက္က်ရင္ မင္းရယ္ ငါရယ္
ေခြးႀကီးရယ္ သြားေစာင့္Aိပ္မယ္၊ Aိပ္တ့A
ဲ ခါမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျပလို႔ရွိရင္လည္း ငါတို႔လည္း
ျမင္ရေရာ Aျမစ္Aရင္းကိုလည္း သိရေရာ၊ တကယ္လို႔ ငါတို႔ထင္တ့A
ဲ တိုင္း ေသြး႐ိုးသား႐ိုး
မဟုတ္ဘဲ တေစၧေျခာက္တာ ျဖစ္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိရင္လည္း ေခြးႀကီးက ျပလိမ့္မယ္၊ ေခြးတို႔ ေၾကာင္တို႔ဆိုတာ
တေစၧကို လူမ်ားမျမင္ခင္ ျမင္ႏိုင္တယ္လို႔ မင္းၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား၊ ကိုင္း သည္ေတာ့
ေခြးႀကီးဟာ တေစၧကို ျမင္ မျမင္ တကယ့္တေစၧ ဟုတ္ မဟုတ္ကို” ဟု ေျပာ၍မဆံုးမီ ေခြးႀကီးသည္
ကုလားထိုင္ေAာက္၌

တခီးခီးတခပ္ခပ္ရွိေနရာမွ

႐ုတ္တရက္
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မ်က္လံုးမ်ားျပဴးလ်က္

ႏႈတ္သီးမွ

ညည္းညဴၿပီးလွ်င္

Aဆိပ္လုံး

မိဘိသကဲ့သို႔

တြန္႔လိမ္

ေကာက္ေကြးလ်က္ ရွိေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္လွေမာင္သည္ မိမိႏွင့္ ဘိုးေတတို႔ ျဖစ္စU္Aခါ ေရာဂါကို သတိရ၍
ဘရန္ဒီAနည္းငယ္ကို ေခြးႀကီး၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ ေလာင္းထည့္လိုက္ရာ ေခြးႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း
သက္သာရာရ၍

ေနာက္ဆံုး၌

ၿငိမ္ဝပ္စာြ ရွိသည္Aခါမွ

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ

တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို တစ္ေယာက္ ၾကည့္လ်က္ ရွိၾကေလ၏။

Uီး ။

။(ေခြးႀကီး၏ ေခါင္းကို လက္ျဖင့္သပ္ေပးလ်က္) “ငါေတြးတဲ့Aတိုင္း ကိုက္ေနတာပဲ

သူငယ္ခ်င္းေရ႕၊ ေခြးႀကီးကိုလည္း သနားပါရဲ႕ကြယ္၊ သို႔ေသာ္ ငါထင္တ့A
ဲ တိုင္း ဟုတ္မဟုတ္
သိရေAာင္ မင့္ေၾကးAိုးထဲ Aမဲရတ
ြ ္ထည့္ၿပီး ေခြးႀကီးကို က်ဳိေကၽြးၾကည့္တာကြ႔ဲ၊ Aခုေတာ့
ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီေၾကးAိုးထဲမွာ တစ္စံုတစ္ခုထည့္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္တ့လ
ဲ ူဟာ ဒီေရာဂါမ်ဳိး
ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ သိရတယ္ မဟုတ္ဘူးလား”

ေမာင္ ။

။“ဟုတ္ပံုေပၚတယ္

သူငယ္ခ်င္းေရ႕၊

ဒါျဖင့္

ဒီေၾကးAိုးကို

ဂလိုင္သုတ္တုန္းက

Aဆိပ္မ်ား ပါသြားေလေရာ့သလား၊ ေမာင္ဘUီးရယ္”

Uီး ။

။“ဒီလိုလည္း

ငါမထင္ဘူးကြ႔ဲ၊

သို႔ေသာ္

ဒီဟာAသာထားလိုက္Uီး၊

မီးဖိုထမ
ဲ ွာ

သည္ကေန႔ည ငါတို႔ေစာင့္ၿပီးAိပ္ဖို႔Aေရးက ရွိေသးတယ္”
ဟု ေျပာလ်က္ရွိစU္ ဘိုးေတသည္ ေဆာ္ဒါပုလင္းမ်ားႏွင့္ Aခန္းတြင္းသို႔ ဝင္လာ၍ “တစ္စံုတစ္ရာ
Aလိုရွိပါေသးသလား”

ဟုေမးသျဖင့္

ေမာင္လွေမာင္က

ယေန႔ညAတြက္

Aလိုမရွိသျဖင့္

Aိပ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဘိုးေတလည္း ထြက္သာြ းေလ၏။
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
မသိေစလိုသည္ျဖစ္၍

မိမိတို႔စံုစမ္းေနသည့္

၎Aိပ္ေပ်ာ္သည္တိုင္ေAာင္

Aေၾကာင္းကို

နာရီတစ္ဝက္ခန္႔

ဘိုးေတ

ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးလွ်င္

ဆယ္ႏွစ္နာရီထိုးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးဖိုခန္းသို႔သာြ းရန္ ျပင္ဆင္ၾကေလ၏။ ေမာင္ဘUီးသည္
Aိပ္ေပ်ာ္စျပဳေနေသာ ေခြးႀကီးကို ႏႈိးၿပီးလွ်င္ မီးဖိုသို႔သာြ းၾကေလရာ မီးဖိုတံခါးသည္ ထံုးစံAတိုင္း
ပြင့္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မီးဖိုAတြင္း၌ကား ဆိတ္ၿငိမ္စာြ ရွိေနေလ၏။
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို႔ေပြ႔ယူလာခဲ့ေသာ သင္ျဖဴးမ်ား ေခါင္းAံုးတို႔ကို
ျပတင္းေပါက္Aနီး မီးဖိုႏွင့္ေဝးေသာ ေထာင့္တစ္ခု၌ ခင္က်င္းၾကေလ၏။ ၎တို႔၏ Aႀကံမွာ
ထိုေနရာမွထိုင္၍
ျဖစ္ေလသည္။

မီးဖိုေပၚ၌ရွိေသာ

ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္

ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား

ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္

ေခြးမပါသည့္Aျဖစ္ကို
ေခြးကိုေခၚေလရာ

သိရွိၾကသျဖင့္

ေခြးႀကီးသည္

တံခါးတို႔ကို
တံခါးကို

ေမာင္ဘUီးသည္

တ႐ွဴး႐ွဴးႏွင့္

Aနံ႔ခံလ်က္

ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္႐ႈရန္
ပိတ္မည္ျပဳၾကေသာAခါ

မီးဖိုတံခါးေပါက္မွ

ရပ္လ်က္

ေမာင္ဘUီးေခၚရာသို႔

လာၿပီးမွ

မီးဖိုခန္းAနီးသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လွည့္၍ျပန္ေျပးေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္ဘUီးက
“ဘယ္ႏွယ့္လဲ ေမာင္လွေမာင္၊ ဘာနံ႔မ်ား ရတယ္မဆိုႏိုင္ဘူး၊ Aနားေရာက္ကာရွိေသး ခ်ာခနဲ
လွည့္ေျပးတာပဲ”

ဟု

ေျပာၿပီးေနာက္

ေခြးႀကီးကိုေခ်ာ့ေမာ့၍

ေခၚျပန္ေလရာ

ေခြးႀကီးသည္

မလာခ်င္ လာခ်င္ႏွင့္လာ၍ Aနီးသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္ဘUီးက လည္ပတ္ကို
ကိုင္ဆဲြ၍

မီးဖိုခန္းAတြင္းသို႔

သြင္းခဲ့ၿပီးလွ်င္

တံခါးကို
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သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေခြးႀကီးကို Aလယ္မွာထားလ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းၾကည့္႐ႈေနၾကရာ
ေခြးႀကီးသည္ ဝင္၍မAိပ္ဘဲ ျခေသၤ့ထိုင္ ထိုင္လ်က္ Uီးေခါင္းကိုေမာ့ကာ တ႐ွဴး႐ွဴးAနံ႔ခံလ်က္
ထိတ္လန္႔ဟန္ရွိေသာ မ်က္လံုးတို႔ျဖင့္ ထက္ဝန္းက်င္Aရပ္တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေနေလ၏။
ေကာင္းကင္ရွိ

မွန္ေပါက္မွ

တစ္Aိမ္လံုးမွာလည္း

လေရာင္ကေလးသည္လည္း

ဆိတ္ၿငိမ္စာြ

ေမွးမွိန္စာြ

ထိုးဝင္လ်က္ရွိခ့ရ
ဲ ာ

ရွိေနေလ၏။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

ေခြးႀကီး၏

AမူAရာကို Aကဲခတ္ရင္း ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကိုဖာြ လ်က္ စကားမေျပာဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရာ
Aခန္းသည္ ၾကာေလ ၾကာေလ တိုး၍ဆိတ္ၿငိမ္ေလေလ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌ မိမိတို႔၏
Aသက္႐ွဴသံမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းမွ တဒိန္းဒိန္း တဒိုင္းဒိုင္း ခုန္ျမည္သည့္Aသံတို႔ကိုပင္ ၾကားရေလ၏။
ထိုAခ်ိန္သည္

တန္ခူးလရာသီျဖစ္သျဖင့္

Aလြန္ပူAိုက္သည့္Aခါ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ထိုAခန္းတြင္း၌ ရွိေသာေလသည္ တျဖည္းျဖည္း ေAးမွန္းမသိ ေAး၍ လာေလရာ ေနာက္ဆံုး၌
ျပာသိုလရာသီက့သ
ဲ ို႔

ခိုက္ခိုက္တုန္မတတ္

ခ်မ္းေAး၍

လာခဲ့ေလ၏။

ေခြးႀကီးမွာလည္း

ခ်မ္းေAးရွာသျဖင့္ Aေမြးမ်ားဖြာ၍ တက္လာရာ ၎၏Uီးေခါင္းမွာမူ Aနည္းငယ္မွ်Aၿငိမ္မေနဘဲ
Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔ကို

လွည့္ကာ

ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aနံ႔ခံလ်က္

ရွိေလ၏။

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔၏

Aလင္းမွထက
ြ ္လာခဲ့သည္မွာ

မ်က္စိမ်ားသည္

ေမွာင္မိုက္၌

Aက်င့္ရၿပီးလွ်င္ လေရာင္သည္ တျဖည္းျဖည္း လင္း၍လင္း၍ လာသည္ဟု မွတ္ထင္ရၿပီးလွ်င္
Aိုးရိပ္ ခြက္ရိပ္Aစရွိေသာ Aရိပ္ကေလးတို႔သည္လည္း မည္းေမွာင္သည္ထက္ မည္းေမွာင္၍
လာသည္ဟု ထင္မွတ္မိၾကေလ၏ ။ ထိုခဏ၌ ေမာင္ဘUီးသည္ ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဆိုးလိုက္ေလရာ
မိုးခ်ဳန္းသံက့သ
ဲ ို႔

ျမည္ဟိန္းသည္ဟူ၍

ေမာင္လွေမာင္၏

စိတ္၌

ထင္မိေလ၏။

ထိုAခါ

ေမာင္လွေမာင္မွာ ေၾကာက္ရံ႕ြ လ်က္ရွိသည္Aတြင္း ထိတ္လန္႔၍ သြားျပန္သည္ႏွင့္ ေမာင္ဘUီး၏
လက္ကို ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေခြးႀကီးသည္ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္သည့္AမူAရာႏွင့္
တစ္ခ်က္မွ် ညည္းညဴၿပီးလွ်င္ တံခါးရွိရာသို႔ ႐ုတ္တရက္ လွည့္၍ စိုက္ၾကည့္ေနေလ၏။ ထိုAခါ
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
မည္သည့္Aသံကို

ေခြးႀကီး

တစ္ေယာက္၏
ၾကားေလသနည္းဟု

လက္ကို

တစ္ေယာက္ကိုင္လ်က္

နားစိုက္ကာ

ေထာင္ၾကပါေသာ္လည္း

မည္သည့္Aသံကိုမွ် မၾကားၾကရေခ်။ သို႔ရာတြင္ ေခြးႀကီး ၾကားရသည္မွာကား ၎၏ AမူAရာျဖင့္
ထင္ရွားလွေပ၏။ ေခြးတို႔မည္သည္မွာ မသကၤာသည့္Aသံ တစ္စံုတစ္ရာကို ၾကားရေသာAခါ
တစ္ခါတည္းထြက္၍
လႈပ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ

စံုစမ္းၾကည့္႐ႈၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း
လည္ကိုဆန္႔ကာ

တံခါးကို

ထိုေခြးႀကီးမွာမူ

Aနည္းငယ္မွ်

စိုက္လ်က္ၾကည့္ေနေလ၏။

ထိုခဏ၌

ေမာင္ဘUီးသည္ ေမာင္လွေမာင္Aား ေခြးကိုၾကည့္ရင္း သတိေပးလိုက္ေလရာ ေခြးႀကီးသည္
တံခါးကိုၾကည့္ရင္း

ျပား၍

ျပား၍

သြားၿပီးလွ်င္

ေနာက္ဆံုး၌

ၾကမ္းေပၚတြင္ Aလ်ားလိုက္

ဝပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ကိုယ္လံုး ဆတ္ဆတ္တုန္လ်က္ ရွိေလ၏။ ယင္းသို႔ရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
တံခါး၏

Aျပင္ဘက္မွ

Aလြန္ျဖည္းညင္းေသာ

Aသံတစ္ခုကို

ၾကားရသည္ဟု

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔ မွတ္ထင္ရေလရာ ထိုAသံမွာ တံခါးတစ္ခုကို လူသူမၾကားေစလိုသျဖင့္
ျဖည္းညင္းစြာဖြင့္လိုက္ေသာAသံႏွင့္
ျဖည္းညင္းစြာပိတ္ျခင္းမွာ

တူသည္ဟူ၍လည္း

လွ်ဳိ႕ဝွက္သည့္လကၡဏာပါသည္

မွတ္ထင္ၾကရေလ၏။

ယင္းကဲ့သို႔

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သူငယ္ခ်င္း

ႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ သာ၍ပင္ တုန္လႈပ္ျခင္းျဖစ္ၾကရေလ၏။
၎ေနာက္ Aသံသည္ ၿငိမ္သက္၍သြားေလရာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔၏ စိတ္၌
တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ Aခန္းျပင္မွ မိမိတို႔Aား ေခ်ာင္း၍ၾကည့္ေနသည္ဟု မွတ္ထင္မိၾကေလ၏။
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ေၾကာက္Aားႀကီးလွသည္ျဖစ္၍

ေခြးႀကီးသည္

တိုးဝင္လိုက္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

ေခါင္းAံုးမ်ား၏

Aသံတစ္ခုကို

Aိမ္ေရွ႕မွ

မီးဖိုခန္းသို႔

Aၾကားထဲသို႔

ၾကားရျပန္ေလ၏။
ျဖည္းညင္းစြာ

ထိုAသံမွာ

ေျခဖ်ားေထာက္၍

လာသည့္Aသံျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထင္ၾကရေလ၏။ ထိုAသံသည္ မီးဖိုAနီးသို႔ ကပ္၍ ကပ္၍
လာေလေလ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ တိုး၍တိုး၍ လာခဲ့ေလရာ ထိုေျခသံသည္ ေပါ့ပါးသည့္
တစ္စံုတစ္ခုေသာ Aရာဝတၳဳကို ၾကမ္းေပၚ၌ ဒရြတ္ဆဲြ၍လာသည့္Aသံႏွင့္ တူလွသည္ဟူ၍လည္း
မွတ္ထင္မိၾကေလ၏။

ထိုခဏ၌

ေရေမႊးန႔ံတို႔သည္လည္း

တ႐ုတ္မ

Aခန္းတြင္းသို႔

တိုးဝင္၍လာေလရာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ ေၾကာက္လန
ြ ္းAားႀကီးလွသည္ႏွင့္ ခံတြင္းမ်ား
ေျခာက္လ်က္ တစ္ေယာက္၏ လက္ကိုတစ္ေယာက္ ေစ့ေစ့ပါေAာင္ ဆုပ္ကိုင္ၿပီးလွ်င္ တAီAီ
ညည္းညဴလ်က္ရွိသည့္ ေခြးႀကီးကို မ်က္လံုးျပဴးကာ စိုက္၍ ၾကည့္ေနၾကေလ၏။ ေခြးႀကီးသည္
ၾကမ္းႏွင့္ေမးထိသည့္တိုင္ေAာင္ ျပားျပားဝပ္လ်က္ရွိရာမွ Uီးေခါင္းကို တျဖည္းျဖည္းေထာင္ၿပီးလွ်င္
ေပါက္၍ထြက္မတတ္ ျပဴးေနေသာ မ်က္စိတို႔ႏွင့္ ေမာ့ၾကည့္ေလ၏။ ထိုခဏ၌ မီးဖိုတံခါးသည္
႐ုတ္တရက္ပြင့္သာြ းေလရာ

ေခြးႀကီးသည္

တစ္စံုတစ္ေယာက္

ဝင္လာသည္ကိုျမင္သည့္

လကၡဏာႏွင့္ ၾကမ္းမွ ငါးေပခန္႔ျမင့္ေသာ Aရပ္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ၎၏မ်က္လံုးမ်ားသည္
မီးဖိုတံခါးဆီမွ မီးဖိုဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္းေရႊ႕၍ ေရႊ႕၍ၾကည့္ၿပီး လိုက္သာြ းေလ၏။ ထိုAခ်ိန္၌ကား
ေကာင္းကင္ေပါက္မွ
ထိုးဝင္လ်က္ရွိရာ

လေရာင္သည္

မီးဖိုေပၚ၌ရွိေသာ

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

မီးဖိုသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေခြးႀကီး

ေမွ်ာ္ၾကည့္ရာသို႔

ေၾကးAိုးစေလာင္းကို

ၾကားရၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္ခဏ၌
ထြက္လာသည္ကို

ေၾကးAိုးကေလးေပၚသို႔

ေမွ်ာ္ၾကည့္၍

ျဖည္းညင္းစြာဖြင့္သည့္

ေၾကးAိုးႏႈတ္ခမ္းမွ Aေငြ႔တို႔သည္

ျမင္ၾကရျပန္လွ်င္

တည့္တည့္

ေၾကးAိုးတြင္းမွ

Aသံကို

ေျခာင္းေျခာင္း ပန္း၍

ပြက္ပက
ြ ္ဆူသံမ်ားကိုလည္း

ၾကားၾကရေလ၏။ ထိုAျခင္းAရာကို ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ ေမာင္လွေမာင္မွာ Aေကာင္Aထည္
မျမင္ရဘဲႏွင့္

Aနံ႔ေပးျခင္း၊

Aစရွိသည္တို႔ကို

Aနီးကပ္၍

Aသံၾကားရျခင္း၊

ႀကံဳေတြ႔ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aေငြ႔တေျခာင္းေျခာင္းျမင္ရျခင္း

Aူတြင္းမွ

လႈိက္လလ
ဲ ာသည့္တိုင္ေAာင္

စိမ့္၍ေၾကာက္သည္ႏွင့္ ေAာ္ဟစ္ကာ ထြက္ေျပးေလ၏။ ေမာင္ဘUီးႏွင့္ ေခြးႀကီးတို႔သည္ ၎၏
ေနာက္မွ ထပ္ၾကပ္မကြာ ေျပး၍လိုက္လာၾကေလ၏။
Aိမ္ေရွ႕Eည့္ခန္းသို႔
ကုလားထိုင္တစ္ခံုစီ
ေခြးႀကီးမွာလည္း

ေရာက္ၾကလွ်င္

ထိုင္လ်က္

ေမာင္လွေမာင္ႏွင့္

စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ

လွ်ာမ်ားထြက္ေAာင္

ေမာဟိုက္ေနရာ

ေမာင္ဘUီးတို႔သည္

ေမာဟိုက္ကာ
မီးဖိုခန္းဆီမွ

ရွိေနၾကေလ၏။
ထိုAသံသည္လည္း

ရပ္နားျခင္းမရွိဘဲ ဘြက္ဘက
ြ ္ဘက
ြ ္ဘက
ြ ္ႏွင့္ ျမည္ေAာ္လ်က္ရွိေလ၏။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏
စိတ္၌

၎Aသံမွာ

ႏွစ္သက္Aားရသည့္

မိမိAားမိေAာင္
လကၡဏာႏွင့္

ေၾကာက္Aားႀကီးသျဖင့္

ေခ်ာင္း၍

ရယ္ေမာေသာ

Aသက္ကိုေAာင့္ထား၍

ဖမ္းေသာသူမ်ားကို
Aသံပါသည္ဟု

ျဖစ္ေပၚေသာ

Aႏိုင္ရသျဖင့္

မွတ္ထင္မိၾကေလ၏။

ေမာပန္းျခင္း

Aနည္းငယ္

ေျပေပ်ာက္ၾကေလလွ်င္-

Uီး ။

။“ဒီတစ္ခါျဖင့္ ငါတို႔႐ႈံးေပါ့၊ ေမာင္လွေမာင္၊ ႐ႈံး႐ံုမကဘူး၊ ငါျဖင့္ Aိမ္ကိုေတာင္မျပန္ဝံ့ဘဲ

ခုတင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္ မAိပ္တတ္လို႔ရွိရင္ ၾကမ္းေပၚမွာသာ ငါဖို႔

ေနရာျပင္ေပးေပေတာ့

သူငယ္ခ်င္းေရ႕”
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။“ႏွစ္ေယာက္Aတူတူ Aိပ္တာေပါ့ကယ
ြ ္၊ ဒါထက္

ေနပါUီးကြယ္၊ မင္း ဘယ္လို

သေဘာရသလဲ၊ ငါတို႔ျမင္တ့A
ဲ တိုင္း Aမွန္ပလ
ဲ ို႔ မင္းထင္သလား”

Uီး ။
ေမာင္ ။

။“ဒါျဖင့္ ဒီကိစၥမွာ ဒီတင္ လက္ေလွ်ာ့ၿပီေပါ့ေလ”

Uီး ။

။“ေနUီးကြ႔ဲ၊ မင့္လူ ဘိုးေတကို ငါတစ္ခ်က္ ေမးၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္၊ ဒီAေၾကာင္းကို

။“ကိုယ္တုိင္ျမင္တာကို Aမွန္မထင္ ဘယ္ႏွယ့္ထင္ရUီးမွာလဲက႔ဲြ”

သူလည္းရိပ္မိဟန္တူတယ္၊ ေၾကးAိုးႏွင့္ထည့္ၿပီး ေခြးေကၽြးေနတုန္းက ဘိုးေတက မီးဖိုေပါက္က
လာရပ္ၾကည့္ၿပီး ေၾကးAိုးကိုၾကည့္ပံု သူ႔မ်က္ႏွာထားပံုကို ငါ တယ္ၿပီးမသကၤာဘူး၊ ႏို႔ေပမယ့္ ငါက
မျမင္ခ်င္ျပဳေနလိုက္တယ္၊ လိုရင္းမွာေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ဒီေၾကးAိုးကေလးဟာ AေရးAႀကီးဆံုးပဲက႔ဲြ၊
သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ညေတာ့ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီကယ
ြ ္၊ ညU့္လည္း နက္လွပါၿပီ၊ Aိပ္ၾကပါစို႔ရဲ႕ ”
နံနက္လင္းေသာAခါ
ထမင္းစားခန္းတြင္

ထိုင္ေနၾကစU္

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
ဘိုးေတသည္

Aိပ္ရာမွထၾကၿပီးေနာက္

ကာဖီႏွစ္ခက
ြ ္ႏွင့္ဝင္လာ၍

တစ္ခက
ြ ္စီ

ေရွ႕၌တည္လ်က္ရွိေနစU္ ေမာင္ဘUီးသည္ ဘိုးေတ၏ မ်က္ႏွာကို ႐ုတ္တရက္ေမာ့ၾကည့္၍ “ေဟ့
ဘိုးေတ၊

ဒီကာဖီကို

ဘိုးေတသည္

ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္ထည့္ၿပီး

ပထမ၌

လန္႔၍သြားသကဲ့သို႔

က်ိဳသလားေဟ့”

ျဖစ္သာြ းၿပီးမွ

ဟု

ေမးလိုက္လွ်င္

ေမာင္ဘUီး၏

မ်က္ႏွာကို

ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္-

ေတ ။

။“ဆရာလည္း သိေနသလား၊ ေကာင္းပါေလရဲ႕ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထင္ရဲ႕သားနဲ႔၊

A႐ူးဆိုခံရမွာစိုးလို႔ မေျပာဝံ့ဘူး ဆရာရဲ႕”

ေမာင္ ။
ေတ ။
ကၽြန္ေတာ္

။“ဘာလဲေဟ့ ဘုိးေတ၊ မင္းလည္းျမင္ရသလား၊ ဘာမ်ား မင္းျမင္ရသလဲ”
။“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ေနတာ A႐ူးAေခၚခံရမွာစိုးလို႔၊ ေျပာကို မေျပာမိခ့ရ
ဲ ပါဘူး ဆရာ၊
ေျပာခ်င္တာ

ၾကာလွပါၿပီ၊

လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္Aတြင္းမွာျဖင့္

ဒီAိမ္မွာ

ေနေနရတာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ငရဲျပည္ေနရသလို ေAာက္ေမ့မိတယ္”

Uီး ။

။“ေျပာစမ္းပါUီးကြယ္၊ ေၾသာ္

ေဟ့ေနUီး၊ ဟိုညက မင္းဆရာကို ကာဖီက်ဳိေတာ့

လက္ဖက္ရည္ကရားႏွင့္က်ဳိသလား၊ ေၾကးAိုးႏွင့္က်ဳိသလား”

ေတ ။

။“လက္ဖက္ရည္ကရားက လက္ဖက္ေျခာက္ခပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း

ေသာက္ေနတာနဲ႔ ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္က်ဳိတယ္ ဆရာရဲ႕ ”

Uီး ။
ေတ ။

။“ဟိုေန႔နံနက္က မင္း ဝမ္းဘဲU ျပဳတ္စားတာေကာ”

Uီး ။
ေတ ။

။“ကိုင္း ကိုင္း ဒီေၾကးAိုးကေလးAေၾကာင္း မင္းသိသေလာက္ ေျပာျပစမ္းပါUီးကြယ္”

။“ဒီေၾကးAိုးကေလးႏွင့္ပဲ ျပဳတ္စားမိတယ္ ဆရာ”
။“ဒီလိုဆရာ၊ ဆရာေနမေကာင္းတဲ့ညတုန္းက ဆရာ့Aခန္းက ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာေတာ့

မီးဖိုထက
ဲ လိုလို ေရေႏြးဆူသံလိုလို ကၽြန္ေတာ္ၾကားရတာကိုး ဆရာ၊ ၾကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က
ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးမ်ား

မီးမသတ္ခ့ဘ
ဲ ႏ
ဲ ွင့္

ေရေႏြးAိုးမ်ား

တည္ပစ္ခ့သ
ဲ လားလို႔

မီးဖိုထဲသာြ းၾကည့္ေတာ့ မီးဖိုထလ
ဲ ည္းေရာက္ေရာ Aသံလည္းရပ္သာြ းေရာ ဆရာ၊ တိတ္လို႔ ၿငိမ္လို႔
ဘာသံမွ မၾကားရဘူး၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းလန္႔သာြ းတယ္၊ ႏို႔ေပမယ့္ Aိပ္ခ်င္မူးတူး
ျဖစ္ေနလို႔ ထင္ပါရဲ႕ေလလို႔ ကၽြန္ေတာ့္Aခန္းသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ဝင္ၿပီး Aိပ္မယ္လို႔လုပ္ေတာ့ ခုနက
Aသံၾကားရျပန္ေရာ

ဆရာ၊

သည္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္က

ဘာေၾကာင့္

ဒီAသံ

ခဏခဏ

ျမည္ေနပါလိမ့္မလဲလို႔ ေျခသံမၾကားေAာင္ Aသာကေလးထြက္ၿပီး ေခ်ာင္းဖမ္းမယ္လို႔ မီးဖိုထက
ဲ ို
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လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့

လားလား

ဆရာေရ႕၊

ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္

Aဆမတန္ဘူး၊

ငရဲAိုး

ပြက္လိုက္သလို တဘြက္ဘက
ြ ္ဆူေနတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ Aရက္လည္း မေသာက္တတ္ပါဘူး ဆရာ”

ေမာင္ ။

။“ေAးေပါ့ေလ ဟုတ္ပါတယ္၊ ငါ သိပါတယ္၊ ဆက္ေျပာစမ္းပါUီး၊ သည္ေတာ့ မင္းက

ဘယ္ႏွယ့္လုပ္သလဲ”

ေတ ။

။“ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေၾကာက္ေတာ့ျဖင့္ သိပ္ၿပီးေၾကာက္တာပဲ ဆရာ၊ ႏုိ႔ေပမယ့္

ဒီေၾကးAိုးကေလးက ငါ့ကို ကုိက္စားႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္တင္းၿပီး မခံခ်င္တာနဲ႔
ဇြတ္ဝင္သာြ းတာကိုး

ဆရာ၊

ကၽြန္ေတာ္လည္း

Aခန္းထဲေရာက္ကေရာ

Aသံလည္း

တိတ္သာြ းျပန္ေရာ ဆရာ၊ မီးခိုးလည္း တစ္ဆိတ္မွ မထြက္ေတာ့ဘူး၊ ေၾကးAိုးကို ကၽြန္ေတာ္က
စမ္းၾကည့္ေတာ့လည္း ေAးလို႔ စက္လို႔ ဆရာ၊ ဒီေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ စိမ့္ေၾကာက္လာလို႔၊ ကၽြန္ေတာ္
Aခန္းထဲေျပးဝင္ၿပီး ေခါင္းၿမီးၿခံဳAိပ္လိုက္ပါေရာ ဆရာ၊ မနက္လင္းေတာ့ ညကျမင္ရတဲ့ Uစၥာဟာ
ငါ့စိတ္ထက
ဲ
ထင္ရတဲ့Uစၥာပဲ၊ ဒီေၾကးAိုးကို ငါ ဘာဂ႐ုစိုက္ရမလဲဆိုၿပီး ေၾကးAိုးထဲ ဝမ္းဘဲU
ထည့္ျပဳတ္္စားလိုက္ေသးတယ္ ဆရာ၊ ဝမ္းဘဲUလဲစားၿပီးေရာ ဆရာျမင္တ့A
ဲ တိုင္း AလူးAလဲ
ျဖစ္ရပါေရာ ဆရာ၊ ဒါႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္က ဒီေၾကးAိုးဟာ ကလီကမာေၾကးAိုးပဲလို႔ Aမႈိက္ပံုးထဲ
ယူပစ္ထည့္လိုက္တာကိုးဆရာ၊ ညက်ေတာ့ ဒီေၾကးAိုး ျပန္ေရာက္ေနျပန္ၿပီ၊ ေရာက္ေန႐ံုမကဘူး၊
ဆရာက ေခြးစာက်ဳိၿပီး ေကၽးြ ေနလိုက္ေသး၊ ကၽြန္ေတာ္က ညကတည္းကိုက ေျပာခ်င္တာ၊
မေျပာဝံ့လို႔သာ

AသာေAာင့္ေနလိုက္ရတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္

ေရႊထက
ြ ္မယ္ဆိုေတာင္

ဒီေၾကးAိုးကို မထိဝံ့ဘူး ဆရာ၊ ဆရာတို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါရေစ၊ ေနာက္တစ္ခါ
သြားၿပီးမထိၾကႏွင့္ ဆရာ”

Uီး ။

။“မင္းေျပာတာ

စားတဲ့သူတိုင္း

မွန္တယ္

AလူးAလဲ

ဘိုးေတ၊

ဒီေၾကးAိုးႏွင့္ထည့္ၿပီး

ျဖစ္ရမွာခ်ည္းပဲက႔ဲြ၊

သို႔ေသာ္

ခ်က္ျပဳတ္တ့ဟ
ဲ ာ

ဒီေၾကးAိုးမွာ

Aတၳဳပၸတိၱ

တစ္ခုခုရွိလိမ့္Uီးမယ္၊ ေမာင္လွေမာင္ေျပာပံုေတာ့ ဒီပစၥည္းေတြAားလံုးဟာ Aိမ္ရွင္ပစၥည္းခ်ည္းပဲ
ဟုတ္စ”

ေမာင္ ။
Uီး ။

။“ေAး”

ေမာင္ ။

။“Aိမ္ရွင္က

။“Aိမ္ရွင္က ဘယ္သူလက
ဲ ႔ဲြ”
ဘိုမတဲ့က႔ဲြ၊

ဘိလပ္ျပန္သာြ းၿပီတ့၊ဲ

ထမင္းခ်က္တ့ဲ

ကုလားႀကီးဟာ

ဒီဘိုမဆီမွာ ထမင္းခ်က္ဖူးတယ္တ့၊ဲ သူ႔မ်ားေမးရရင္ သိမလား မဆိုႏိုင္ဘူး” ဟုေျပာလ်က္ရွိစU္
Aခန္းျပင္မွ ေျခသံၾကားသည္ႏွင့္ ဘိုးေတသည္ ကန္႔လန္႔ကာကို ႐ုတ္တရက္ဖယ္၍ ၾကည့္လိုက္ရာ
ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးသည္

ေခ်ာင္းေျမာင္းနားေထာင္ေနရာမွ

မိသာြ းသည့္

လကၡဏာျဖင့္

ရွက္ကိုးရွက္ကန္းႏွင့္ ထြက္သာြ းမည္ျပဳသည္တြင္ ဘိုးေတက လက္ကိုဆထ
ဲြ ား၍ “ကုလားႀကီးက
ေခ်ာင္းၿပီး နားေထာင္ေနတယ္ ဆရာ” ဟု ေျပာသျဖင့္ ေမာင္လွေမာင္က Aခန္းတြင္းသို႔ေခၚခဲ့ရန္
Aမိန္႔ေပးေလ၏။

Aခန္းတြင္းသို႔ေရာက္လွ်င္

တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္

ကုလားႀကီးသည္

ၾကည့္လ်က္ရွိေနရာ

ေမာင္ဘUီးက

မလံုေသာ

မ်က္ႏွာထားႏွင့္

ကုလားႀကီး၏

မ်က္ႏွာကို

ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ Aကဲခတ္ၿပီးေနာက္ မသကၤာသည္ျဖစ္၍-

Uီး ။

။“ေဟ့ ဘူတာႀကီး ၊ ဒီေၾကးAိုးAေၾကာင္းကို မင္းသိမွန္း ငါ သိတယ္၊ ေျပာရင္ေျပာ

မေျပာရင္”

ကုလားႀကီး ။ ။“မသိဘူးဆပ္၊ ကၽြန္ပ္ ဘာမွမသိဘူးဆပ္”
။“Aလကား ညတာ
ဆရာ၊ Eကႏၲ
ဒီေကာင္ႀကီး
ေတ ။
ေနမေကာင္းတုန္းက

မနက္က်လို႔

သူ႔ကို

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာေတာ့
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ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္

ဆရာ၊

ေဟ့

မင္းသိသေလာက္

Aဘိုးႀကီး၊

ေျပာရင္ေျပာ၊ မေျပာရင္

ေၾကးAိုးထဲကို ဝက္သားထည့္ခ်က္ၿပီး မင္းကို Aတင္းေကၽြးမယ္” ဟု ေျပာလ်က္ ဘိုးေတသည္
မီးဖိုသို႔သာြ းမည္ျပဳေလလွ်င္

ကုလားႀကီးသည္

မ်က္လံုးမ်ားျပဴးေAာင္

ထိတ္လန္႔သာြ းလ်က္

“မလုပ္ပါနဲ႔ ဆပ္၊ ေျပာပါ့မယ္ ဆပ္” ဟု ေျပာသျဖင့္ ေမာင္လွေမာင္က ဘိုးေတကို ေခၚလိုက္ရာ
ဘိုးေတသည္ Aခန္းတြင္းသို႔ ျပန္၍ဝင္လာေလ၏။
၎ေနာက္ ထမင္းခ်က္ကုလားႀကီးသည္ မေျပာခ်င္ ေျပာခ်င္ႏွင့္ေျပာ၍ ျပသည္မွာ
တိုက္ရွင္သခင္မသည္
Uစၥာႂကြယ္ဝေသာ

A႐ုပ္Aဆင္းလွ၍

Aရြယ္ငယ္ငယ္ရွိရာ

Aဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

လင္ေယာက်္ားမွာ

ဘိုမသည္

ေမ်ာက္မမ်ားစြာ

ထားတတ္ေၾကာင္း၊ လင္ငယ္မ်ားAနက္ တစ္ေယာက္မွာ ေဆးဆရာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔သ၌
ဆရာဝန္လင္ငယ္က

မိန္းမAား

ေခ်ာင္းၾကည့္သျဖင့္

ျမင္ရေၾကာင္း၊

ေကာက္ယူၾကည့္႐ႈရာ

စကၠဴထုပ္တစ္ခု

ေပးေနသည္ကို

တစ္ေန႔ေသာAခါ

ျဖဴျဖဴAမႈန္႔ကေလးမ်ား

ကုလားႀကီးက

စကၠဴထုပ္တစ္ခုကို

ကပ္လ်က္ရွိသည္ကို

ေတြ႔သျဖင့္
ေတြ႔ရေၾကာင္း၊

မၾကာမီAတြင္း လင္ျဖစ္သူAဘိုးႀကီးသည္ မက်န္းမမာရွိေၾကာင္း ထိုAခါ မယားျဖစ္သူသည္
ေန႔ေရာ ညU့္ပါ ေစာက္ေရွာက္ျပဳစုခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ Aဘိုးႀကီးစားလိုေသာ Aစာမ်ားကို
ညႀကီးမင္းႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ ထ၍ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေၾကာင္း၊ Aဘုိးႀကီးေရာဂါသည္
တစ္ေန႔တျခား

တိုး၍လာေၾကာင္း၊

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

AဘိုးႀကီးAခန္းမွ

ေျပာဆိုေနသည္ကို

Aဘိုးႀကီးကိုကုေသာ

ဆရာဝန္မွာ

ထြက္လာၾကေသာAခါ

ခဏခဏ

ေတြ႔ရေၾကာင္း၊

လင္ငယ္ဆရာဝန္ပင္

ႏွစ္ေယာက္သား

မၾကာမီAတြင္း

ရယ္ေမာ

Aဘိုးႀကီးေသဆံုး၍

သၿဂႋဳလ္လိုက္ၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္ေယာက္သား စကားေျပာေနသည္ကို ေခ်ာင္း၍
နားေထာင္ရာ ‘ေသတမ္းစာ’ ဟူေသာ စကားတစ္ခန
ြ ္းသည္ ၎တို႔ေျပာေသာ စကားမ်ားတြင္
ထပ္ကာထပ္ကာ

ပါသည္ကို

ၾကားရေၾကာင္း၊

၎ေနာက္

ဆရာက

မိမိရွိသမွ်ပစၥည္းကို

သခင္မAား ေသတမ္းစာတြင္ လႊဲAပ္ေပးခဲ့သည္ဟု AျခားAေစခံမ်ား ေျပာသံကိုၾကားရေၾကာင္း၊
တစ္ညU့္သ၌ သခင္မသည္ ဆရာဝန္Aတြက္ ကာဖီကို မီးဖိုထဲသို႔ သူကိုယ္တိုင္ဝင္၍ က်ဳိေၾကာင္း၊
ေနာက္တစ္ေန႔၌

ဆရာဝန္ေသဆံုးသည္ဟု

ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္

ေသဆံုးရသည္ဟု

သခင္မသည္

ထြက္ဆိုၾကေၾကာင္း၊

သခင္တစ္ေယာက္ႏွင့္

Aပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊

ပထမ

မသိေသးေၾကာင္း၊

တစ္ေန႔သ၌

ၾကားရေၾကာင္း၊

၎ေနာက္

ဘိလပ္သို႔ျပန္သာြ းေၾကာင္း၊

Aိမ္ငွားမ်ား

ေနေသာAခါ

ေၾကးAိုးကေလးႏွင့္

Aျခားဆရာဝန္မ်ားက
မၾကာမီAတြင္း

ဤAခန္းကို

မိမိAား

ေၾကးAိုးကေလးAေၾကာင္းကို

ၾကက္Uျပဳတ္မိေသာAခါ

Aိမ္သားတို႔

AလူးAလဲျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္Uီးမွာလည္း ထိုနည္းAတိုင္းျဖစ္၍ ထြက္ေျပးၾကေၾကာင္း၊
ထိုက့သ
ဲ ို႔

ျပဳလုပ္ရျခင္းAေၾကာင္းမွာ

Aိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ားကို
လခမရေၾကာင္း၊

ရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သက္သက္သာသာ

ရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယမန္ေန႔နံနက္က

ေၾကးAိုးသည္

AမူAရာႏွင့္

မိမိမွာ

ၾကည့္႐ႈပတ
ြ ္တိုက္သည့္Aတြက္ လခရေၾကာင္း၊ လူေနသည့္Aခါ၌မူ

ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္မွသာ

တင္ထားလိုက္ရေၾကာင္း၊

လူမေနေသာAခါ

ဤAခန္း၌

စသည္ျဖင့္

ကုလားႀကီးကို

သို႔ျဖစ္၍

လူမေနႏိုင္ေAာင္

Aမႈိက္ေတာင္းထဲသို႔
ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္

Aျပင္သို႔

လူမရွိေသာAခါ

ထြက္သာြ းရန္

လုပ္၍လႊတ္ေၾကာင္း၊

ေရာက္ေနသျဖင့္

ေမာင္လွေမာင္က

လခကို
ေကာက္၍

စိတ္ေက်နပ္ေသာ

Aမိန္႔ေပးလိုက္ေလ၏။

၎ေနာက္

ဘိုးေတAား ေၾကးAိုးကေလးကို ယူခ့ေ
ဲ စၿပီးလွ်င္ ေမာင္လွေမာင္သည္ စိစိညက္ညက္ေက်ေAာင္
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ထုၿပီးေနာက္ Aုတ္ခႀဲ ကီးႀကီးဆဲြ၍ ျမစ္ထဲသို႔စန
ြ ္႔ပစ္ရန္ ေစခိုင္းလိုက္ေလ၏။ ထိုေန႔မွစ၍ ထိုAခန္း၌
ေရပြက္သံ

ေၾကးAိုးျမည္သံတို႔ကို

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်

မၾကားရဘဲ

ေကာင္းမြန္ခ်မ္းေျမ့စာြ

ေနထိုင္ၾကရေလသတည္း။

*****
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ဝကၤႏၲ
နိဒါန္း
တစ္ခုေသာ ဝါတြင္းAခါ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ Aခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔၏ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ေပၚၿမဲ
ဓမၼတာရွိသည့္Aတိုင္း

တစ္စံုတစ္ခုေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္

သတိသံေဝဂႀကီးစြာရရွိသည္နွင့္

Aလုပ္မွ Aားလပ္ခြင့္သံုးလခံယူ၍ ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးရွိ ကႆပေခ်ာင္တြင္
Uပုသ္ရက္ရွည္
Aစရွိေသာ

ေဆာက္တည္လ်က္ရွိစU္တြင္
သီလေလးပါးတို႔ႏွင့္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးသည္

ပါတိေမာကၡသံဝရသီလ၊

Aလြန္တရာျပည့္စံုသျဖင့္

ေက်ာင္းငယ္တစ္ခုတြင္

Iႃႏိၵယသံဝရသီလ

သီလဝိသုဒိၶျဖစ္လွေပေသာ

တစ္ပါးတည္း

သီတင္းသံုးေနထိုင္လ်က္

ကမၼ႒ာန္းဓူတင္ Aစရွိသည္တို႔ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ျဖစ္၍
ယခုေခတ္ကာလတြင္ ဤသို႔ေသာ ရဟန္းေကာင္းရဟန္းျမတ္တို႔သည္ ရွားပါးလွေပစြတကားဟု
ေAာက္ေမ့၍ ထိုရဟန္းေတာ္Aား Aထူးသျဖင့္ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ျခင္း ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။
၎ရဟန္းေတာ္မွာ Uီးေခါင္းဆံပင္ တစ္ပင္မွ်မရွိသျဖင့္ ‘ေခါင္းေျပာင္ကိုယ္ေတာ္’ ဟု
Aခ်ဳိ႕ေသာ ႏႈတ္ေပါ့သူတို႔က Aခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ ၎ကိုယ္ေတာ္Aရွင္ျမတ္၌
ထူးျခားေသာ

Aျခင္းAရာတစ္ခုမွာ

မည္သည့္

Aခ်ိန္ကာလ၌ျဖစ္ေစ

မာတုဂါမဟူ၍

ေက်ာင္းေပၚသို႔လည္း တက္ခြင့္မရွိ၊ ေက်ာင္းဝင္းAတြင္းကိုမွ် ဝင္ခြင့္မျပဳသည့္Aျပင္ သီလကိုမွ်
မာတုဂါမဆိုလွ်င္

ကိုယ္တိုင္ေတာ္ေပးေလ့မရွိဘဲ

Aထူးသျဖင့္

က်ပ္တည္းစြာ

ေနထိုင္ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။
ယင္းကဲ့သို႔

ျမတ္စာြ ဘုရား၏

ေဆာက္တည္လ်က္ရွိေနသည္ကို
Aရွင္သူျမတ္သည္ကား
ေတြးေတာမိသည္ျဖစ္၍

သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို

ေတြ႔ျမင္ရေလလွ်င္

Aမွန္မုခ်Aေၾကာင္းထူး
တစ္လေက်ာ္ခန္႔မွ်

စပ္လ်U္းေသာစကားတို႔ကို

ပိုမိုက်ပ္တည္းစြာ

ကၽြန္ေတာ္မွာ

‘၎ရဟန္းေတာ္

တစ္စံုတစ္ရာရွိေခ်မည္’

လက္ပန
ြ ္းတတီး

ၾကားနာႏွီးေႏွာၿပီးလွ်င္

က်င့္သံုး

ဟု

ဆည္းကပ္၍

ဆင္ျခင္

ရတနာသံုးပါးႏွင့္

Aကၽြမ္းတဝင္ရွိၾကသည့္Aခါတြင္မွ

၎Aေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aႁမြက္မွ်ေလာက္ ေလွ်ာက္ထားမိေလလွ်င္ Aရွင္သူျမတ္က“မွန္ပါတယ္
Aေၾကာင္းAရင္း

ဒကာႀကီး၊

ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ျမတ္စာြ ဘုရားကေတာ့
ေဟာေတာ္မူပါတယ္၊

မိမိစိတ္သာလွ်င္
သို႔ေသာ္

ပဓာန

ဘုန္းႀကီးမွာေတာ့

မာတုဂါမဆိုလွ်င္ Aထူးပဲ စိတ္နာစက္ဆုပ္ေလာက္ေAာင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ Aေၾကာင္းမ်ား
ကိုယ္တိုင္ဒိ႒ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေလေတာ့ ေဝးေဝးႀကီးက ေရွာင္ရွားမယ္လို႔ နဂိုသႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့တ့A
ဲ တိုင္း
မိမိသႏၷိ႒ာန္ေျမာက္ေAာင္သာ

ေဝးေဝးက

ေရွာင္ရွားရျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္

ဒကာႀကီး”

ဟု

မိန္႔ေတာ္မူေလလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ Aေၾကာင္းျခင္းရာကို သိလိုလွသည္ျဖစ္၍
ရင္းႏွီးေသာဒကာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသည့္Aတိုင္း

ထို႔ထက္Aနည္းငယ္ဖြင့္ဟ၍

မိန္႔ေတာ္မူရန္

ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ေတာ္မူေလရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလည္း Aတန္ငယ္Uီးေခါင္းကိုပတ
ြ ္သပ္ကာ
စU္းစားဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္“ဘယ္သူ႔ကိုမွ

မေျပာလည္း

မေျပာဖူးပါဘူး၊

ေျပာလို႔လည္း

ေက်းဇူးရွိမယ္

မဟုတ္ပါဘူး၊ သို႔ေသာ္ စကားစပ္မိလို႔ရွိမွ ဒကာႀကီး သိလိုတ့A
ဲ တိုင္း ေျပာျပရUီးမွာေပါ့ ဒကာႀကီး”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ မိမိ၏ Aတၳဳပၸတိၱ Aျခင္းAရာတို႔ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုေတာ္မူရာ ကၽြန္ေတာ္က
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စကားAတိုင္းမဟုတ္ဘဲ

မိမိ၏

စကားျဖင့္

ဝတၳဳသြားAတိုင္း

ေAာက္၌

ေရးသားေဖာ္ျပရေပသတည္း။
Aခန္း ၁
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ Aေနာက္ျပင္၊ ရတနာဘုမိၼေခၚ ရပ္ကက
ြ ္၌ ဆန္စက္ပိုင္ Uီးဘိုးမင္း ႏွင့္
စက္ပိုင္ကေတာ္

ေဒၚႏွင္းAံုဟူ၍

ဖြားျမင္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ရွိခ့ဖ
ဲ ူးသည္ျဖစ္ရာ

Aျခားေသာသားသမီးတို႔သည္

၎တို႔၌

သားသမီးငါးေယာက္မွ်

ငယ္ရယ
ြ ္စU္Aခါကပင္

ေသဆံုးၾက၍

ေနာက္ဆံုးေမြးျဖစ္ေသာ ေမာင္သက္ႏွံAမည္ရွိ သားေယာက်္ားကေလး တစ္ေယာက္သာလွ်င္
Aဖတ္တင္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ေလရကား AမိAဖတို႔သည္ ငါးUီးေသာ သားသမီးတို႔Aေပၚ၌ ခ်စ္ခင္ရမည့္
ေမတၱာတို႔ကို

တစ္Uီးတည္းေသာသား၌သာလွ်င္

စုပံုခ်စ္ခ်င္ရသကဲ့သို႔

မိဘႏွစ္Uီးလံုးတို႔က

Aသက္မွ်မက ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္းရွိခ့ၾဲ ကေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aရြယ္သို႔ေရာက္လွ်င္ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား၌ ၁၀ တန္းမွ်
ေAာင္ျမင္သည့္တိုင္ေAာင္
ဆက္လက္သင္ၾကား၍
တက္ခါစAခါတြင္

သင္ၾကားၿပီးေနာက္

ဂ်ဴနီယာAိုင္ေAAတန္းကို

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ

မိဘႏွစ္ပါးစလံုး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

Aိုင္ေAAတန္း၌

ေAာင္ျမင္ၿပီးသျဖင့္

စီနီယာAတန္းကို

Aသည္းAသန္

ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို

ေၾကးနန္းစာရရွိသျဖင့္ Aေစာတလ်င္ ျပန္လာရသည္ျဖစ္ရာ မိမိဆိုက္ေရာက္သည့္ေန႔၌ပင္လွ်င္
မိဘႏွစ္ပါးစလံုးသည္

သခၤါရသေဘာတရားကို

လြန္ဆန္ျခင္းငွာ

မတတ္ႏိုင္ဘဲ

ေသရြာသို႔

လိုက္ပါသြားၾကရရွာေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံသည္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔၏ ဈာပနကိစၥကို တင့္တယ္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေနာက္
မိမိ၏

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္Aတိုင္း

Aဂၤလိပ္ပညာကို

ဆက္လက္သင္ၾကားျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ

ဘီေAAတန္း

ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ

ေAာင္ျမင္သည့္တိုင္ေAာင္

ႏုတ္ထက
ြ ္၍

မိငုတ္မိရင္းျဖစ္ေသာ

စပါးပြစ
ဲ ားAလုပ္ႏွင့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ်ရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္
Aသက္ ၂၀ ေက်ာ္Aရြယ္ခန္႔တိုင္ေAာင္ ေရာက္၍ မိမိ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကလည္း Aေျခတက်
ရွိေစျခင္းငွာ

တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ

သူငယ္မတစ္ေယာက္ႏွင့္

Aခ်ိန္ေတာ္သင့္ၿပီဟု တိုက္တန
ြ ္းၾကသည္ျဖစ္ရာ
ေၾကးေငြရွိေသာသူတို႔မွာ
Aႀကံေပးၾကေသာ္လည္း

၎ေဆြမ်ဳိးညာတိတို႔က

ေၾကးေငြရွိေသာသူတို႔၏
ေမာင္သက္ႏွံသည္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္
ေလာကဓမၼAတိုင္း

သားသမီးတို႔ႏွင့္သာလွ်င္
လင္မယားဆိုသည္မွာ

မိမိ

ထိမ္းျမားရန္
ႏွစ္သက္

စံုမက္သည္ကိုသာလွ်င္ ပဓာနAေၾကာင္းAရင္းျပဳ၍ ထိမ္းျမားထိုက္သည္ဟု Aယူရွိသည္Aတိုင္း
တစ္ေန႔သ၌ ပြစ
ဲ ား Uီးခ်မ္းသာဆိုသူ၏ တူမတစ္ေယာက္ႏွင့္ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းၾကေလ၏။
စပါးပြစ
ဲ ားႀကီး Uီးခ်မ္းသာ၏ တူမ ခင္ျမႀကီးဆိုသူမွာ ပြစ
ဲ ားႀကီး၏ ညီတစ္ေယာက္မွ
ေပါက္ဖာြ းခဲ့ေသာ သမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလရာ ခင္ျမႀကီး၏ ဖခင္သည္ ငယ္ရယ
ြ ္စU္Aခါကပင္
ေတေလလုပ္၍ေနၿပီးေနာက္ ဇာတ္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးAေၾကာင္း ဆံုစည္းမိၾက၍

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

147

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ခင္ျမႀကီးငယ္စU္ကပင္ မိဘႏွစ္Uီးစလံုး ေသဆံုးေလရကား ခင္ျမႀကီးမွာ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏
ဘႀကီး ပြစ
ဲ ားႀကီးကိုသာလွ်င္ Aဘကဲ့သို႔ ေAာက္ေမ့၍ ၎ႏွင့္Aတူတကြ ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ရွာေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ ဘႀကီးျဖစ္သူ ပြစ
ဲ ားႀကီးႏွင့္Aတူတကြ ေနထိုင္စU္တြင္ ပြက
ဲ ေတာ္ႀကီးသည္
မိမိ၏ သမီးAရင္းမ်ားထက္ Aဆတစ္ရာမွ်မက လွပတင့္တယ္ျခင္းရွိေသာ ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌
မနာလိုဝန္တိုေသာ

သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍

Aပ်ဳိမကေလးAရြယ္ႏွင့္
ခင္ျမႀကီးAား

မသင့္မေလ်ာ္ေသာ

လုပ္ေစလ်က္

ေတာ္စပ္သူကေလးမ်ားကလည္း
လည္းေကာင္း

Aလုပ္ၾကမ္းAမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌
Aလုပ္မ်ားကိုသာ

AေစခံAရာ၌
ခင္ျမႀကီးAား

သေဘာမထားဘဲ

လည္းေကာင္း၊

လည္းေကာင္း

ခိုင္းေစခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
Aစ္မကဲ့သို႔

ေကၽြးကၽြန္က့သ
ဲ ို႔သာလွ်င္

ညီမဝမ္းကြဲ

လည္းေကာင္း၊
႐ိုင္းပ်စြာ

တူမျဖစ္သူ
ညီမကဲ့သို႔

သေဘာထားေလ့

ရွိခ့ၾဲ ကေလ၏။
ဘႀကီးျဖစ္သူ
ရွိရသည့္ျပင္

ပြစ
ဲ ားႀကီးမွာမူ

မိမိေရွ႕တြင္လည္း

မိမိAလုပ္Aကိုင္၌သာလွ်င္

တစ္စံုတစ္ရာ

ဂ႐ုစိုက္ထုတ္လ်က္

Aျပစ္တင္ဖယ
ြ ္မရွိေစရန္

ျပင္ဆင္လ်က္

ရွိၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုAေၾကာင္းတို႔ကို မသိရွိဘဲ ေနခဲ့ေလသည္။ ေမာင္သက္ႏွံမွာမူ
၎Aိမ္သို႔ Aႀကိမ္မ်ားစြာ ဝင္ထက
ြ ္သာြ းလာသည္ျဖစ္၍ ပြက
ဲ ေတာ္ႀကီး၏ ကိုယ္ခ်င္းမစာနာေသာ
သေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ သားရင္း သမီးရင္းတို႔၏ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားသည့္Aျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း
မ်က္ျမင္ဒိ႒

ေတြ႔ရွိရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သနားက႐ုဏာ

ႀကီးစြာျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္

ပထမ၌

ခင္ျမႀကီး၏

ခင္ျမႀကီးAေပၚတြင္
႐ုပ္Aဆင္းမွာ

ႏွမAရင္းကဲ့သို႔

လြန္မင္းစြာ

ေခ်ာေမာ

ေျပျပစ္ျခင္းရွိေလရကား ေနာက္ဆံုး၌ က႐ုဏာAျဖစ္မွသည္ ေမတၱာAျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ေလ၏။
၎Aျခင္းAရာကို

ပြက
ဲ ေတာ္ႀကီး

ရိပ္မိသိရွိခ့ေ
ဲ လလွ်င္

ခင္ျမႀကီးAတြက္

မိမိAေပၚ၌

ဝန္က်ေခ်ေတာ့မည္ဟု ေAာက္ေမ့၍ ခင္ျမႀကီးAား ေရွးကထက္ ၾကင္နာဟန္ျပဳ၍ ႏွစ္Uီးႏွစ္ဝ
ဆံုစည္းဖို႔Aေရးကို မိမိကပင္ Aတြင္ေလွာ္၍ ေပးခဲ့ေလ၏။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္

ခင္ျမႀကီးတို႔မွာ

တစ္Uီးကိုတစ္Uီး

ခ်စ္ခင္စံုမက္ေသာေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္းAနည္းငယ္
တစ္စံုတစ္ရာ

Aေႏွာက္Aယွက္

Aကန္႔Aကြက္မရွိဘဲ

လက္ထပ္မဂၤလာ

Aတြင္း၌ပင္

ေဆာင္ႏွင္းျခင္း

ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။
ခင္ျမႀကီးသည္ ေမာင္သက္ႏွံAိမ္သို႔ လိုက္ပါလာစU္Aခါ ကၽြန္ပ္တို႔သိရွိရသည့္Aတိုင္း
ေျပာပေလာက္ေAာင္

Uစၥာေၾကးေငြဟူ၍
ေၾကးေငြAင္Aားႏွင့္

ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သျဖင့္

ပါရွိသည္
သူငယ္မ၏

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

႐ုပ္Aဆင္းကိုသာလွ်င္

ႏွစ္သက္ရင္း

ျဖစ္ေလရကား ေကာင္းမြန္စာြ ေရာင့္ရတ
ဲ င္းတိမ္လ်က္ မိမိ၏ မယားAား လက္ဝတ္လက္စား
Aျပည့္Aစံုတို႔ကို ဝယ္ယူဆင္ယင္ေစၿပီးလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စာြ ေနထိုင္လ်က္ရွိခ့ၾဲ ကေလ၏။
ကာလAတန္ၾကာလတ္ေသာ္
ဖြင္းျမင္ေလရာ

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

ခင္ျမႀကီး၌

မိမိမယားAေပၚ၌

သားေယာက်္ားေလး
ေရွးကထက္ပင္

တစ္ေယာက္

ၾကင္နာခ်စ္ခင္ျခင္း

တိုးတက္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္ Aရာရာမ်ဳိးတို႔၌ မယား၏ Aလိုသို႔လိုက္၍ ခင္ျမႀကီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုသာလွ်င္
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မိမိ၌ဝတၱရား ရွိေလသည့္Aလား သူတစ္ပါးသားမယားတို႔ထက္ မလွလွ်င္ လွပေAာင္ AစU္မျပတ္
ေစာင့္ၾကပ္ျပဳစုလ်က္ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။ ခင္ျမႀကီးမွာလည္း မိမိမွာ ငယ္စU္ကစ၍ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးေသာ
AမိAဖတို႔ႏွင့္ ေနထိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ျပင္

ႀကီးျပင္းသည့္Aခါ၌လည္း ပြက
ဲ ေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ၎၏

သားသမီးတစ္စုတို႔ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမူျခင္း၊ မထီမ့ျဲ မင္ျပဳျခင္း Aစရွိသည္တို႔ကို ခံခ့ရ
ဲ ၿပီးေနာက္
ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၿပီးသည့္Aခါက်မွ

ေရာက္သည့္Aလား

မိမိ၏

လင္သားAား

ငရဲျပည္မွ

သတၱဝါတစ္Uီး

Aလြန္တရာAားထား၍

နတ္ရာြ သို႔

ေက်းဇူးလည္း

Aထူးႀကီးလွေၾကာင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါေျပာဆိုေလလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံမွာ မိမိ၏ မယား၌ လြန္စာြ Aားရ၍
မိမိမွာ ခ်စ္ခင္ရက်ဳိးနပ္ေပၿပီ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရက်ဳိးနပ္ေပၿပီဟု ဝမ္းသာAားရ ရွိလွေပ၏။
သားငယ္
ညေနခင္းAခ်ိန္၌
Aလုပ္တိုက္ႏွင့္

ဖြားျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္
ေမာင္သက္ႏွံသည္

ဆန္စက္ရွိရာ

မလြန္ေဈးေဟာင္းAနီးသို႔
Aဝတ္Aစားတို႔

တစ္လခန္႔မွ်ၾကာရွိေလလွ်င္

မိမိ၏

ေနAိမ္ရွိရာ

ရတနာဘုမိၼရပ္ကက
ြ ္သို႔

ေရာက္ေလလွ်င္

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌

Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္

ငါျမင္ဖူးသည္ေAာက္ေမ့၍
မိမိေက်ာင္းေနဖက္

စိန္ပန္းရပ္ကက
ြ ္မွ

ျမင္းရထားတစ္စီးႏွင့္

ပုလိပ္တစ္ေယာက္သည္

ဖ႐ိုဖရဲဝတ္ဆင္လ်က္ရွိေသာ

တစ္ေန႔ေသာ

လူတစ္ေယာက္ကို
ရွိေနသည္ကို

ရထားကိုရပ္ေစၿပီးလွ်င္

ထြက္လာခဲ့ရာ

ေခါင္းေပါင္းAက်ႌ
Aတင္းဆြဲငင္လ်က္

ျမင္ေတြ႔ရေလလွ်င္

ေသခ်ာစြာ

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း

မိမိ၏

ထိုသူကို

ၾကည့္႐ႈသည္တင
ြ ္

သိရွိရသည္ႏွင့္

ပုလိပ္Aား

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို ေမးျမန္းရာ ပုလိပ္က ထိုသူကို မူးယစ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးလာခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္
ေျပာဆိုေလ၏။
ထိုAခါ
လိုက္၍ပို႔ပါမည္ဟု
တင္ေဆာင္ေခၚခဲ့၍

ေမာင္သက္ႏွံသည္
ပုလိပ္Aားေျပာ၍

ဌာနသို႔ေရာက္ေAာင္
Aရက္မူးေနသူႏွင့္

လူစုကဲြရာသို႔ေရာက္ေသာAခါ

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
တာဝန္ခံပါမည့္Aေၾကာင္းႏွင့္
တစ္ဆယ္တန္ႏွစ္ခ်ပ္ကို

ျမင္းရထားႏွင့္

ပုလိပ္သားတို႔ကို

ျမင္းရထားႏွင့္

ေမာင္သက္ႏွံက

ေနာက္ေနာင္ကိုလည္း

ပုလိပ္သားAား

ပုလိပ္သား၏

မိမိကိုယ္တိုင္

ထိုသူသည္

ဤကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္

ေတာင္းပန္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္

လက္တြင္းသို႔

Aတင္းထည့္၍

မိမိ၏
မိမိကပင္
ေငြစကၠဴ

ရထားကိုရပ္ေစရာ

ပုလိပ္သားလည္း ရထားေပၚမွ ဆင္းသြားေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ မိမိ၏ Aလုပ္တိုက္သို႔ မသြားေသးဘဲ ျမင္းရထားကို
စိန္ပန္းရပ္သို႔ Aျခားလမ္းျဖင့္လွည့္၍ ေမာင္းႏွင္ေစၿပီးလွ်င္ Aိမ္သို႔ေရာက္လာကာ သူငယ္ခ်င္း
Aရက္မူးAား
ေမးျမန္းရာ

ေရမိုးခ်ဳိးေစ၍

ေက်ာင္းေနဖက္

Aဝတ္AစားAား လဲလွယ္ေစၿပီးေနာက္
ေမာင္Aုန္းေမာင္က

မိမိမွာ

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

သူေဌးဘဏ္၌

စာေရးAလုပ္ကို

လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိခ့ရ
ဲ ာ Aထက္ဘိုက မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည္ျဖစ္၍ မခံႏိုင္လွေသာေၾကာင့္
ခုခံေျပာဆိုမိသည္တြင္ Aလုပ္ျပဳတ္၍ သြားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ ျပဳမိျပဳရာ
ေသာက္စားမူးယစ္မႈကို ျပဳမိပါေၾကာင္းႏွင့္ သနားစဖြယ္ ေျပာဆိုေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

လူတစ္ဖက္သားAေပၚ၌

သနားညႇာတာတတ္ေသာ

စိတ္သေဘာရွိခ့သ
ဲ ည့္ျပင္ ေက်ာင္းေနစU္Aခါကလည္း ထိုသူႏွင့္ Aတန္ငယ္ ကၽြမ္းဝင္ခ့ဖ
ဲ ူးသည္
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ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူသည္ ေကာင္းမြန္စာြ ေနထိုင္မည္ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ Aလုပ္Aကိုင္
ဆိုသည္မွာ မိမိကပင္ ရွာႀကံ၍ေပးမည့္Aျပင္ Aလုပ္Aကိုင္မရွိေသးသည့္Aခါ၌လည္း မိမိ၏
Aိမ္၌ပင္ မိမိႏွင့္ Aတူတကြ စားေသာက္ေနထိုင္၍ ဝတ္Aတူ၊ စားAတူ၊ သြားAတူ၊ လာAတူ
ေနထိုင္ပါမည့္

Aေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုေလရာ

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

လြန္စာြ

ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔

Aတူတကြေနထိုင္ၾက၍

တစ္လခန္႔မွ်ရွိလွ်င္

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

လူမႈေရး၌ Aလြန္တရာ ကၽြမ္းက်င္ပါးနပ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္Aျပင္ စကားAရာ၌
လိမၼာေခ်ငံျခင္းရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မယားျဖစ္သူကိုလည္း

လိုက္ေလ်ာ

လင္ျဖစ္သူႏွင့္လည္း

ဆက္ဆံတတ္သည္

Aလိုက္Aထိုက္၊

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aထူးသျဖင့္

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္လ်က္ ၾကင္နာသနားျခင္း ရွိခ့ၾဲ ကေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔ရွိေနၾကစU္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ ေဆြမ်ဳိးညာတိ
မဟုတ္သျဖင့္ မိမိ၏ Aိမ္၌ Aခ်ည္းAႏွီးေနထိုင္စားေသာက္၍ ရက္လၾကာေသာ္ မိမိAေပၚ၌
Aားနာရွာေခ်ေတာ့မည္၊

မိမိကပင္

Aကယ္၍

ၾကည္ျဖဴေစကာမူ

မိန္းမတို႔မည္သည္မွာ

မ်ားေသာAားျဖင့္ ဝန္တိုတတ္ေခ်သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ေမာင္Aုန္းေမာင္Aား Aလုပ္မရွိ ကပ္စားရပ္စားျဖင့္ မေနေစဘဲ ငါ၏
ဆန္စက္၌

မန္ေနဂ်ာAလုပ္ကို

ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း

ေပးAံ့ဟုႀကံစည္၍

ထိုသို႔ခ်ီးျမႇင့္ခ့ပ
ဲ ါမူ

ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္တိုင္ပင္ရာ

သူငယ္ခ်င္း၏

ေက်းဇူးကို

ဘယ္ေသာAခါမွ်

မေမ့ႏိုင္ေတာ့မည့္ Aေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။
ထို႔ေနာက္
တစ္လွ်င္

၁၀၀

ေမာင္သက္ႏွံ၏

လခေၾကးေငြAတြက္ကို

က်ပ္ရမည့္Aျပင္
ေမာ္ေတာ္ကား၊

စU္းစားဆင္ျခင္ၾကရာ

ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္ပင္
ရထားပိုင္

ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ

Aတူတကြ

ေနထိုင္စားေသာက္၍

Aစရွိသည္တို႔ကိုလည္း

ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းကဲ့သို႔

မျခားမနား Aလားတူစာြ Aသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုသျဖင့္ ေမာင္Aုန္းေမာင္က “သူငယ္ခ်င္း
ေက်းဇူးကိုေတာ့ တစ္သက္မွာျဖင့္ ဆပ္ကို မကုန္ႏိုင္ပါဘူး သူငယ္ခ်င္းရယ္” ဟု ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္
Aလုပ္ကို လက္ခံလိုက္ေလ၏။

*****
Aခန္း ၂
ယင္းကဲ့သို႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔ Aတူတကြလုပ္ကိုင္ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသျဖင့္
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ်ရွိေလလွ်င္
ဂ႐ုစိုက္လ်က္ရွိေသာ

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္

စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေAာင္

Aလုပ္ဝတၱရားတို႔ကို

မိမိ၏

ႀကီးပြားေရးကို

AစU္မျပတ္

ေနရာတိုင္း၌

ေမာင္သက္ႏွံ

Aားေလ်ာ္စာြ
မပ်က္မကြက္

ေဆာင္ရက
ြ ္လုပ္ကိုင္သည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္သက္ႏွံကလည္း Aလြန္တရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီးလွ်င္ ေနရာတိုင္း၌ပင္
မ်က္ႏွာလႊဲခ့ရ
ဲ ေပ၏။
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ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္
သားကေလးAားလည္းေကာင္း၊
ၾကင္နာခ်စ္ခင္သည့္Aေနျဖင့္
ေမာင္သက္ႏွံလည္း

“ငါ၏

လူပါးလူနပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္Aတိုင္း
မယားျဖစ္သူ

ေမာင္သက္ႏွံ၏

ခင္ျမႀကီးAားလည္းေကာင္း

ကိစၥႀကီးငယ္တို႔ကို
သူငယ္ခ်င္းသည္

ေဆာင္ရက
ြ ္
ဝတၱရားတို႔ကို

Aထူးသျဖင့္

လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
ေကာင္းစြာနားလည္သူျဖစ္၍

ငါ့တြင္မွ်မကေသး၊ ငါ၏ သားမယားAားလည္း ေမာင္Aရင္းတမွ် Aေရးယူလွရွာေပသည္” ဟု
ဝမ္းတြင္း၌ မ်ားစြာႏွစ္သက္ Aားရျခင္းရွိခ့ေ
ဲ လ၏။
တစ္ေန႔သ၌
လမ္းေလွ်ာက္ရန္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

Aိမ္မွထက
ြ ္ခာြ ၍လာၾကစU္

ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္Aတူ
ေမာင္သက္ႏွံက

Aေညာင္းေျပ

မိမိမယားသည္

မယားဝတ္

ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာညီၫတ
ြ ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aဆင္းေရာ Aခ်င္းပါ ျပည့္စံုရွာေပသည့္
Aေၾကာင္းမ်ားကို

ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုေလလွ်င္

ေမာင္Aုန္းေမာင္က

“မွန္ပါတယ္

ကိုသက္ႏွံ၊

ခင္ျမႀကီးကေတာ့ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလစ
ဲ င္ပါေပပဲဗ်ာ” ဟုေျပာလိုက္သည္တင
ြ ္ ေမာင္သက္ႏွံသည္
သူငယ္ခ်င္း၏

ေလသံကိုမႀကိဳက္သျဖင့္

မ်က္ႏွာထားတစ္မ်ဳိးျပင္၍

ခင္ျမႀကီး၏

ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိေၾကာင္းမ်ားကို

မ်က္ႏွာကဲကိုၾကည့္လိုက္ရာ
လိမၼာေရးျခားရွိေၾကာင္း၊

မ်က္ႏွာထားတည္တည္ႏွင့္

ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း

လင္သားAေပၚ၌

ၾကင္နာ

ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္သက္ႏွံက ေလွာင္ေျပာင္သလို မိမိ ပထမၾကားလိုက္ေသာေလသံသည္ မိမိ၏ စိတ္၌သာလွ်င္
ထင္ရျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္ဟု

ေAာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္

မိမိ၏

မယားႏွင့္တကြ

သားကေလး

ႀကီးျပင္းသည့္Aခါ၌ မည္က့သ
ဲ ို႔ မိမိစိတ္၌ ႀကံရယ
ြ ္ခ်က္ရွိသည္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ေသာ မိဘတို႔၏
ဓမၼတာAတိုင္း မၿငီးႏိုင္ေလာက္ေAာင္ သူငယ္ခ်င္းAား တိုင္ပင္ေျပာဆိုလ်က္ရွိေလ၏။ ထိုက့သ
ဲ ို႔
ေျပာဆိုသည့္Aခါ ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္ ဝမ္းတြင္း၌ကား မိမိ၏ ေက်းဇူးရွင္ေမာင္သက္ႏွံAေပၚ၌
မနာလိုဝန္တိုေသာစိတ္

ရွိေသာ္လည္း

ျပင္ပ၌

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိသည့္

လကၡဏာႏွင့္

ကေလးႀကီးျပင္းသည့္Aခါ၌ မည္သည့္ပညာမ်ဳိးကို သင္ၾကားေပး၍ မည္သည့္Aလုပ္Aကိုင္မ်ဳိး၌
လုပ္ကိုင္ေစAပ္သည့္ Aေၾကာင္းမ်ားကို Aႀကံဉာဏ္ေပး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေပ၏။
သားကေလး ၃ ႏွစ္သားAရြယ္ခန္႔ ရွိေလလွ်င္ တစ္ေန႔သ၌ ေမာင္သက္ႏွံသည္
မိမိသားမယားAား
သြားေရာက္ရန္

Aပ်င္းေျပေစျခင္းငွာ

စီမံၾကသည္ျဖစ္ရာ

စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးရွိ

ေမာင္Aုန္းေမာင္က မိမိမွာ

ပတၱျမားေစတီပဲြေတာ္သို႔
စက္႐ံု၌

Aလုပ္မ်ားကိုသာ

ၾကပ္မတ္၍ ေနရစ္ပါမည္ဟုေျပာေသာ္လည္း ေမာင္သက္ႏွံမွာ သားမယားနွင့္တကြ သူငယ္ခ်င္း
မပါခဲ့လွ်င္

မိမိမွာ

ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာလည္း

မည္သည့္ေပ်ာ္ပမ
ဲြ ွာမွ
Aလုပ္၌စီမံရသည္မွာ

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းငွာ
ပင္ပန္းလွသည္ျဖစ္၍

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊
Aပန္းေျပေစျခင္းငွာ

မိမိတို႔ႏွင့္Aတူ လိုက္ပါသင့္ေၾကာင္း၊ ဆန္စက္႐ံုမွာမူ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ခန္႔ ပိတ္ထား႐ံုမွ်ျဖင့္ မိမိမွာ
မ်ားစြာနစ္နာဖို႔ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆို၍ Aတင္းေခၚငင္ၿပီးလွ်င္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ Aဖိတ္ေန႔
နံနက္ေစာေစာ၌ပင္ မီးသေဘၤာႏွင့္ ပတၱျမားေစတီဘုရားပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၾကေလ၏။
စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးသို႔ေရာက္ၾကလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဇရပ္တစ္ေဆာင္၌
တည္းခို၍ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ မေရာက္ဖူးေသးေသာ ေစတီပုထိုးAစရွိသည္တို႔ကို
Aတူတကြ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကၿပီးလွ်င္ ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္ ေမာင္သက္ႏွံတို႔သည္ ခင္ျမႀကီးတို႔
သားAမိႏွစ္ေယာက္ကို တပည့္မ်ားႏွင့္ ဇရပ္တြင္ထားခဲ့၍ ေခ်ာင္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလရာ
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တစ္ခုေသာေခ်ာင္သို႔ေရာက္လွ်င္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္၌ လူတစ္စုတို႔သည္ Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္
ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံတို႔လည္း Aက်ဳိးAေၾကာင္းကိုေမးျမန္းရာ
ယခုပင္ေသဆံုးေသာ သူငယ္မတစ္ေယာက္၏ Aေလာင္းကို ၎၏ ရည္းစားက ေခါင္းမသြင္းရဟု
ေျပာ၍လည္းမရ၊

ေပြ႔ဖက္၍ထားသျဖင့္

Aတင္း

လုယက္၍လည္း

မႏိုင္ႏိုင္ေAာင္

ရွိေနေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လူတစ္စုက ေျပာဆိုၾကေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

တက္သာြ းၾကည့္႐ႈရာ

Aသက္

၁၈

မိမိေျပာလွ်င္
ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ

ရပါေစမည္ဟုေျပာ၍

ဇရပ္ေပၚသို႔

သူငယ္တစ္ေယာက္သည္

၁၆

ႏွစ္

Aရြယ္ခန္႔ရွိေသာ သူငယ္မတစ္ေယာက္၏ Aေလာင္းေပၚ၌ Aလ်ားေမွာက္ၿပီးလွ်င္ လည္ပင္းကို
လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ Aတင္းဖက္လ်က္ မိမိေျခတို႔ျဖင့္ Aေလာင္းကို က်ပ္တည္းစြာ ေျခကလိမ္
ခ်ိတ္ၿပီးေနာက္ မိမိမ်က္ႏွာကို သူငယ္မရင္ခြင္၌ Aတင္းကပ္လ်က္ ၿငိမ္သက္စာြ ရွိေနသည္ကို
ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံလည္း Aေလာင္းAနီးသို႔ ခ်U္းကပ္၍ သူငယ္၏ ပုခံုးကို
လက္ျဖင့္တို႔လိုက္ရာ သူငယ္သည္ ေမာင္သက္ႏွံ၏ မ်က္ႏွာကို တစ္ခ်က္မွ် ေမာ္၍ၾကည့္ၿပီးေနာက္
ေရွးကကဲ့သို႔ က်ပ္တည္းစြာ ကပ္ၿမဲတိုင္း ကပ္ထားျပန္ေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

Aေလာင္းကို

Aသက္မရွိသည့္

ေပြ႔ဖက္ထားေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် Aက်ဳိးမရွိသည့္Aေၾကာင္းကို ေျပာျပေသာ္လည္း သူငယ္သည္
ေမာ္၍ေတာင္မၾကည့္ဘဲ
ၾကည္ၾကည္

“ကၽြန္ေတာ့္ၾကည္ၾကည္

ဘယ္ေတာ့မွမေသဘူး၊

ေသတယ္ထင္ရင္

Aသက္မရွိဘူးလို႔

ကၽြန္ေတာ္လည္း

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

ဘယ္သူေျပာသလဲ၊

ဘယ္ေတာ့မွမေသဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔က

ျမႇပ္လိုက္ၾကဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ၾကည္ၾကည္န႔ဲ

ဘယ္ေတာ့မွမခြဲဘူး” ဟု ေျပာေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံသည္ သူငယ္၏ ပုခံုးကို လက္ျဖင့္ျဖည္းညင္းစြာ တို႔လိုက္ျပန္ရာ
သူငယ္သည္

ေမာင္သက္ႏွံ၏

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မ်က္ႏွာကို

စိတ္ညိႇဳ႕ျခင္းAတတ္၌

ေမာ္၍ၾကည့္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေလ့က်က္ဖူးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္

မိမိ၌

ရွိသမွ်စိတ္ကို မ်က္လံုးမွာခ်ည္း တည္ေစလ်က္ သူငယ္၏ မ်က္လံုးကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လိုက္ရာ
သူငယ္သည္

ေရွးကကဲ့သို႔

ျပန္၍မငံု႔ႏိုင္ဘဲ

ေမာင္သက္ႏွံ၏

မ်က္ႏွာကို

စိုက္ေငးကာ

ၾကည့္ေနရေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံက

“ေစ့ေစ့ၾကည့္ေနာ္၊

ေစ့ေစ့ၾကည့္၊

မၾကည့္ပါဘူး

ဆိုေပမယ့္လည္း မေနႏိုင္ဘူးေမာင္၊ က်ဳပ္ကို ေစ့ေစ့ပါေAာင္ ၾကည့္ရေတာ့မွာပဲ” ဟုေျပာသျဖင့္
သူငယ္လည္း

မိနစ္တစ္ဝက္ခန္႔မွ်

လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ၾကည့္ပါUီးေတာ့ဗ်ာ၊

ျဖည္းညင္းစြာ
ေပ်ာ့လို႔ေနၿပီ၊

ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ရွိေနလွ်င္
ကိုင္၍

ေမာင္သက္ႏွံသည္

“လက္ဖ်ားမ်ားကလည္း

Aားစိုက္ၿပီး

ဖက္လို႔ေတာင္

သူငယ္၏

Aားမရွိရွာပဲလား၊

မၿမဲႏိုင္ေတာ့ပါပဲကလား၊

လက္ထမ
ဲ ွာ Aားမရွိေတာ့ဘူး၊ လံုးလံုးAားမရွိေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာရင္းဆိုရင္း သူငယ္၏လက္မ်ားကို
ျဖည္းညင္းစြာေျဖေလရာ သူငယ္၏ လက္တို႔မွာ Aိပ္ေပ်ာ္၍ေနေသာ သူ၏ လက္မ်ားကဲ့သို႔
ေမာင္သက္ႏွံ ျပဳျပင္လိုက္တိုင္း လိုက္ပါလာခဲ့ေလ၏။
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လက္တို႔သည္

Aေလာင္း၏

လည္ပင္းမွျပဳတ္သာြ းေလလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

သူငယ္၏ ေျခဖ်ားမ်ားကို လက္ျဖင့္ ျဖည္းညင္းစြာကိုင္တယ
ြ ္၍ ေရွးနည္းAတူ ႏႈတ္မွ တတြတ္တတ
ြ ္
ေျပာ၍ ျဖဳတ္ျပန္ရာ ေျခတို႔မွာလည္း Aေလာင္းမွ ျပဳတ္လာခဲ့ေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေရွးနည္းAတူ

ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္

“ၾကည္ၾကည္ကေလး ပုပ္ရွာၿပီေကာ၊ ၾကည့္စမ္းပ၊ ပါးစပ္ကလည္း Aရည္ေတြထက
ြ ္လို႔၊ ဘုရား
ဘုရား၊ ဝမ္းဗိုက္ကလည္း ပုပ္ၿပီး ေလာက္ေကာင္ေတြေတာင္ ထြက္ေနပါၿပီေကာ၊ ေလာက္ေတြ
တက္ကုန္မယ္၊ ဖယ္စမ္းေမာင္၊ ဖယ္စမ္း” ဟု ေျပာေလလွ်င္ ထိုသူငယ္သည္ Aိပ္ရာမွႏႈိး၍
လႊတ္လိုက္ေသာသူက့သ
ဲ ို႔ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားႏွင့္ ထသြားေလရာ Aနီးရွိ သုဘရာဇာတို႔ကလည္း
ကာလဝမ္းေရာဂါျဖစ္၍ ေသေသာသူ Aေလာင္းျဖစ္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေခါင္းသြင္း၍ သုသာန္သို႔
ေဆာင္ယူသာြ းၾကေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္ ေမာင္Aုန္းေမာင္တို႔သည္ မိမိတို႔ဇရပ္သို႔ ျပန္လာၾကရာ
ေမာင္သက္ႏွံသည္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္သည့္Aေလာင္းကို မိမိ၏ လက္ႏွင့္ ထိမိခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မိမိ၏ သားႏွင့္မယားတို႔Aား ကူးစက္မည္ဟု စိုးရိမ္သည္ျဖစ္၍ ျမစ္ဆိပ္သို႔သာြ း၍ ေရခ်ဳိးၿပီးမွ
ဇရပ္သို႔ျပန္Aလာတြင္

လမ္းခရီး၌

Aလြန္တရာ

ခ်ည့္န႔လ
ဲ ွသည္ျဖစ္၍

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္

ယိမ္းယိုင္သာြ းၿပီးလွ်င္ ဇရပ္သို႔ပင္ Aႏိုင္ႏိုင္ျပန္ခ့ရ
ဲ ေလ၏။
ဇရပ္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္သက္ႏွံ၌ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မဟုတ္သျဖင့္ ေဆးဆရာဝန္တို႔ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ကုသျခင္းမရွိဘဲ ရံဖန္ရံခါ သတိရလ်က္
ရံဖန္ရံခါ သတိလစ္ၿပီးလွ်င္ သတိရသည့္Aခါတိုင္း မယားႏွင့္ကေလးတို႔ကို မိမိAပါးသို႔မလာေစရန္
ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံသည္

ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္နာရီေက်ာ္

မိမိမယားႏွင့္သားတို႔၏

သံုးနာရီခန္႔မွ်

Aမည္ကို

AလူးAလဲခံရၿပီးေနာက္

ႏႈတ္မွေရရြတ္ေျပာဆိုရင္း

နစ္ေျမာ၍

သြားေလ၏။

*****
Aခန္း ၃
ေမာင္သက္ႏွံသည္ နစ္ေျမာရာမွလည္လာသျဖင့္ မ်က္စိဖြင့္၍ ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ
ေမွာင္Aတိျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကို
Aဝိုင္းငယ္တစ္ခုကို
တစ္စံုတစ္ခုေသာ

ေတြ႔ျမင္ရသည့္Aျပင္

လွ်ာျဖင့္စမ္းမိသျဖင့္
Aရာဝတၳဳႏွင့္

မိမိ၏

ခံတြင္းတြင္

မႈတ္၍ထုတ္လိုက္ေသာAခါ

ထိမွန္သည္ျဖစ္၍

‘ေတာက္’

မာေက်ာေသာ
မိမိမ်က္ႏွာAနီး

ခနဲျမည္ေသာ

Aသံကို

ၾကားလိုက္ရေလ၏။
၎ေနာက္

မိမိလက္ေျခတို႔ကို

ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိသည္ကို
လက္ေျခတို႔ကို

ေတြ႔ရွိေလရကား

Aတင္း႐ုန္း၍

ျပင္မည္ျပဳသည့္Aခါ

ေျခမႀကိဳး၊

လက္မႀကိဳးႏွင့္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ျပင္းျပစြာ

တုန္လႈပ္လ်က္

ဆန္႔တန္းလိုက္ရာ

ကာရံလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေလလွ်င္

Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌

မလြန္႔သာေAာင္

စိတ္တို႔မည္သည္မွာ Aလြန္တရာ လ်င္ျမန္လွသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိနစ္ေမ်ာ၍ေနသည္ကိုပင္ ေသသည္မွတ္ထင္၍ Aေလာင္းျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

153

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ေခါင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊

မိမိခံတြင္း၌

Aဝိင
ု ္းငယ္ကေလးမွာလည္း

ေတြ႔ရွိေသာ

Aျခားမဟုတ္၊

ကူးတို႔ခ ထည့္လိုက္ေသာ မူးေစ့ငယ္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကို ႐ုတ္တရက္ သိရွိရေလလွ်င္ ေခၽြးတို႔သည္
ဇီးကင္းပမာဏမွ်

ေျခမမွသည္

နဖူးတိုင္ေAာင္

ယိုစီးလ်က္

လြန္မင္းစြာ

ေၾကာက္ရံ႕ြ

တုန္လႈပ္ရွာေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံကို
ျပဳလုပ္ရေသာ

သြတ္သြင္းထားေသာေခါင္းမွာ

ေခါင္းျဖစ္သျဖင့္

Aနည္းငယ္မွ်

ေကာင္းစြာ

ပါရွိသည္ျဖစ္ရာ

Aသက္႐ွဴၿပီးေနာက္

လံုၿခံဳျခင္းမရွိဘဲ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိ၌

ကံAားေလ်ာ္စာြ

Aစြမ္းရွိသမွ်

Aေစာတလွ်င္

Aသက္႐ွဴႏိုင္ရန္

Aေမာေျပေစျခင္းငွာ
Aားကိုထုတ္၍

Aေပါက္
ေခတၱမွ်

Aသံကုန္ဟစ္ၿပီး

ေစာင့္ဆိုင္းနားေထာင္လ်က္ရွိရာ မည္သည့္Aသံကိုမွ် မၾကားရဘဲ ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္သာရွိေလ၏။
၎ေနာက္
ေခါက္ပါေသာ္လည္း

ေမာင္သက္ႏွံသည္

တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်

ေခါင္းကို

Aတြင္းမွ

ၾကားသည့္လကၡဏာမရွိဘဲ

လက္ေျခတို႔ျဖင့္
တိတ္ဆိတ္လ်က္သာ

ရွိေနျပန္ေလ၏။
ယင္းသို႔ရွိရကား

ေမာင္သက္ႏွံသည္

တုန္လႈပ္သည္ထက္

တိုး၍ျပင္းထန္စာြ

တုန္လႈပ္ခ့ျဲ ပန္ရာ ေခါင္းကို ေျခႏွင့္ျပင္းထန္စာြ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊ လက္ျဖင့္ နံေဘး၌လည္ေကာင္း၊
Aနီး၌လည္းေကာင္း ထုျခင္း၊ က်ယ္ႏိုင္သမွ်က်ယ္စာြ Aသံျဖင့္ ေAာ္ဟစ္ျခင္း၊ Aစရွိသည္တို႔ကို
တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေမာပန္းေသာAခါမွ ေစာင့္ဆိုင္းနားေထာင္ျပန္ရာ ေရွးသကဲ့သို႔ပင္
ပကတိဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိေနသည္ကိုသာလွ်င္ ႀကံဳေတြ႔ရေလ၏။
လူတို႔မည္သည္မွာ Aလြန္တရာ ေၾကာက္လွသည့္Aခါ၌ Aႀကံဉာဏ္ေပ်ာက္လ်က္
ရွိတတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း Aစြမ္းကုန္ တုန္လႈပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ထို႔ထက္တိုး၍ တုန္လႈပ္ရန္
မရွိေတာ့သည့္Aခါ Aႀကံဉာဏ္တို႔သည္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ေပၚလာရၿမဲ ဓမၼတာျဖစ္ေလရကား...
ေမာင္သက္ႏွံမွာလည္း ေၾကာက္Aားလန္႔Aားႏွင့္ Aစြမ္းကုန္Aသံေပးၿပီးသည့္ေနာက္
မည္သူမွ်

မၾကားသည့္Aခါ၌မူ

စU္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္သည့္

Aေျခသို႔

ဆိုက္ေရာက္ျပန္သျဖင့္

စU္းစားမိသည္မွာ ငါ့Aား မယားျဖစ္သူႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတို႔သည္ ေသၿပီထင္မွတ္၍ ေခါင္း၌
သြတ္သြင္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ၌Aသက္႐ွဴ႐ႈိက္ႏိုင္ရန္

ေလဝင္ႏိုင္သည္ကို ေထာက္ခ်င့္ေသာ္

ေခါင္းကို ေျမ၌ျမႇဳပ္ေသးသည္ မဟုတ္ေသးဘဲ ဇရပ္၌သာလွ်င္ ရွိသင့္ေသး၏။
ငါေAာ္ဟစ္၍

မၾကားသည္မွာ

Aိပ္ေပ်ာ္လ်က္ရွိၾကဟန္

လကၡဏာတူ၏။

၎တို႔ၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကားသည္ျဖစ္ေစ ငါသည္ ေခါင္းမွလတ
ြ ္ကၽြတ္ေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်
ႀကိဳးစားေခ်Aံ့ဟု

ဆင္ျခင္ေAာက္ေမ့လ်က္

Aေမေျပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ

ခဏမွ်နားၿပီးလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေခါင္းကို Uီးေခါင္းထက္မွ လက္ျဖင့္ Aတင္းတြန္း၍ ေျခရင္းမွ ပ်U္ျပားကိုလည္း
ေျချဖင့္

Aတင္းကန္ေၾကာက္လ်က္

ဆန္႔ထုတ္လိုက္ရာ

ေခါင္းသည္

A႐ိုးမ်ား ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္သည့္တိုင္ေAာင္

Aားကုန္ညစ္၍

Aထက္တြင္

Aေစာတလ်င္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္Aတိုင္း

ဝတ္ေက်ဝတ္ကုန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေခါင္းျဖစ္သျဖင့္ ေလးမ်က္ႏွာမွ ‘ဗြမ္း’ ခနဲ ပြင့္သာြ းေလ၏။
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ေခါင္းပြင့္၍

Aျဖစ္ကိုမွ်

သြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

သတိမရႏိုင္ဘဲ

ခင္ျမႀကီးတို႔ေရ”

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေလ်ာင္းရာမွ

ဟုေခၚလိုက္ရာ

႐ုတ္တရက္

မည္သူတစ္ေယာက္မွ်

မိမိ၌

ထလိုက္၍
ျပန္၍မထူးဘဲ

ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း ရွိေနသည္ကိုသာလွ်င္ ေတြ႔ရွိရေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔ကို ထိုင္ရာမွ ေစာင္းေျမာင္း
ၾကည့္႐ႈရာ သံုးမ်က္ႏွာတို႔၌မူ ေမွာင္Aတိျဖစ္လ်က္ ေတာင္မ်က္ႏွာသာလွ်င္ လေရာင္လင္းလ်က္
ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
၎ေနာက္
မည္သည့္Aရပ္သို႔

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိAားပို႔ထားသည္ကို

AေမာAပန္း
သိရွိရန္

Aနည္းငယ္

ထိုင္ရာမွထ၍

ေျဖၿပီးေနာက္

စံုစမ္းၾကည့္႐ႈေလရာ

မိမိမွာ Uပုသ္သည္တို႔ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္ဂူတစ္ခုAတြင္း၌ သြတ္သြင္း၍
ထားခဲ့သည့္Aျဖစ္ကို ရိပ္မိသိရွိရေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ လေရာင္ရွိရာသို႔ သြား၍ Aေပါက္မွ ထြက္မည္ဟု
လာခဲ့ရာ လမ္းတြင္ ဖ်ာလိပ္ႏွင့္တူေသာ Aရာဝတၳဳတစ္ခုကို ေျချဖင့္တိုက္မိသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ေပၚ
ကၽြမ္းျပန္၍ လဲက်သြားေလ၏။
ပြန္းပဲ့ေသာဒဏ္ရာမ်ားကို
လေရာင္ဝင္ရာ

Aေပါက္သို႔

လက္ျဖင့္

သြားျပန္ရာ

ႏွိပ္နယ္ၿပီးေနာက္

Aေပါက္သို႔ေရာက္လွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္
သံတံခါးကို

လက္ျဖင့္

တြန္း၍ ဖြင့္ေသာ္လည္း Aျပင္မွ ေသာ့ခတ္၍ထားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မပြင့္ဘဲရွိေနေလ၏။
ထိုAခါမွ
ဝမ္းသာAားရ
Aႀကိမ္ႀကိမ္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေျပာခ်င္လွ၍

သားငယ္Aားလည္း

ဖက္နမ္း႐ႈပ္မည္ဟု

မပြင့္ဘဲရွိေလရကား

သားမယားတို႔Aား

စိတ္တြင္း၌ႀကိမ္းဝါး၍

Aားငယ္ျခင္းမက

ေဖေဖ

မိမိ

မေသသည့္Aျဖစ္ကို

မေသေၾကာင္းကို

တံခါးကိုဖြင့္သည့္Aခါမွ

Aားငယ္လွ၍

ေမာပန္းသည္ကိုလည္း

ေျပာျပ၍
တံခါးသည္
သတိမရ၊

နာက်င္သည္ကိုလည္း သတိမရ၊ ႏြမ္းနယ္ခ်ည့္န႔သ
ဲ ည္ကိုလည္း သတိမရႏိုင္ဘဲ သံတိုင္ကိုကိုင္ကာ
ငိုမိရွာေလ၏။
ထိုခဏ၌ ဇီးကြက္ငယ္တစ္ေကာင္သည္ ဂူဝAနီးရွိ သစ္ကိုင္းတစ္ခုေပၚတြင္ နားလ်က္
လသာလွသည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ဘာသာ သဘာဝAေလ်ာက္ ‘ဇီးကြက္၊ ဇီးကြက္’ ဟု ေAာ္ျမည္သည့္
Aသံကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္မွလည္း တစ္တီတူး ငွက္တို႔သည္ ေတာင္ထိပ္ တစ္ခုမွ
တစ္ခုသို႔ ကူးသန္းပ်ံဝဲရင္း ‘တစ္တီတူး၊ တစ္တစ္ တီတူး၊ တီတူး’ Aစရွိသျဖင့္ တြန္ျမည္ၾကသည့္
Aသံမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း

ေမာင္သက္ႏွံ

ၾကားရေသာAခါ

လြတ္လပ္ျခင္းကို

ငွက္တိရစၧာန္တို႔သည္ မိမိAခ်ဳပ္ခံေနရသည့္ Aျဖစ္ကို ေျပာင္ေလွာင္ေျပာဆို
သကဲ့သို႔

ေမာင္သက္ႏွံ၏

ထြက္ေနေသာ

လမင္းကို

စိတ္၌

မွတ္ထင္ရသည္ျဖစ္၍

ၾကည့္လ်က္

“ဝင္းဝင္းတို႔

ေကာင္းကင္မွ
ခင္ျမႀကီးတို႔ေရ၊

ရၾကေသာ

ရယ္ေမာၾကဘိ
ဝိုင္းဝိုင္းစက္စက္

မင္းေဖေဖျဖစ္ပံုကို

ျမင္လွည့္ၾကပါUီး” ဟု ဟစ္ေAာ္ ငိုေႂကြးမိေလ၏။
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လူတို႔မည္သည္မွာ
ေAာ္ဟစ္ငိုေႂကြး၍

Aသည္းေႂကြမတတ္

မ်က္ရည္မ်ားစြာ

လြမ္းဆြတ္

တမ္းတေသာAခါတို႔၌

ထြက္လိုက္ရေသာAခါတြင္

ရင္တြင္း၌

ပြင့္လင္းဘိ

သကဲ့သို႔ရွိ၍...
သက္သာရာရစၿမဲျဖစ္ေလရာ ေမာင္သက္ႏွံမွာလည္း ေရရြတ္တမ္းတငိုေႂကြးၿပီးေနာက္
Aတန္ငယ္သက္သာခြင့္ရသျဖင့္

မိမိ၏

လြတ္လပ္ေရးကို

ဆင္ျခင္စU္းစားမိျပန္၍

မိမိမွာ

ဝမ္းေရာဂါႏွင့္ ေသဆံုးၿပီ မွတ္ထင္ၾကသျဖင့္ ညU့္တြင္းခ်င္း ေခါင္း၌ သြတ္သြင္းၿပီးလွ်င္ ဤဂူ၌
လာေရာက္သိုဝွက္ထားၾကဟန္

လကၡဏာ

ရွိေခ်သည္။

နံနက္လင္းလွ်င္

ဈာပနကိစၥကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကရန္ မိမိ၏ မယားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္Aုန္းေမာင္တို႔ လာေရာက္ေပလိမ့္မည္။
ယခုမွ ၁၄ ရက္ေန႔ လသည္ မြန္းတိမ္းၿပီျဖစ္၍ သန္းေခါင္Aခ်ိန္ခန္႔မွ် ရွိUီးမည္။
နံနက္လင္းဖို႔Aေရးမွာ
ေတြးေတာရင္း

ငါးနာရီ၊

ေျခာက္နာရီခန္႔မွ်

လြတ္ကင္းလိုေသာဆႏၵသည္

Aလြန္ငတ္လွသည္ႏွင့္

ဂူတြင္း၌

ေစာင့္ဆိုင္း

ေနရေခ်Uီးမည္ဟု ဆင္ျခင္

ျပင္းစြာေပၚေပါက္လာျပန္သည့္ျပင္

Uပုသ္သည္မ်ား

ထားေလ့ရွိေသာ

ေရAိုး၊

ေရလည္း

ေရတေကာင္း

Aစရွိသည္တို႔ကို ရွာေဖြရန္ ဂူတြင္းသို႔ လက္ျဖင့္စမ္း၍ ဝင္သာြ းျပန္ေလ၏။ ယခင္ကတိုက္မိေသာ
ဖ်ာလိပ္Aနီးသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ဖ်ာလိပ္ကို မတိုက္မိေစျခင္းငွာ ေကာင္းစြာ
သတိထား၍

ေက်ာ္သာြ းၿပီေနာက္

ဂူတြင္း၌

ကြပ္ပ်စ္ငယ္တစ္ခုေပၚတြင္

မီးျခစ္တစ္ခုကို

လက္ျဖင့္စမ္းသပ္မိေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ဖေယာင္းတိုင္တိုတစ္ခုကို
ၾကည့္႐ႈျပန္ရာတြင္

ေတြ႔ရွိျပန္၍

မီးျခစ္၍

မီးျခစ္

တစ္ခုေသာေခ်ာင္၌

ၾကည့္႐ႈလိုက္ရာ

ထြန္းညႇိၿပီးေနာက္

AနီးAနား၌ပင္

ဂူတြင္း၌

ေရAနည္းငယ္ပါရွိေသာ

ေစ့စပ္ေAာင္

ေရAိုးတစ္လံုးကို

ေတြ႔ရွိျပန္ေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေရငတ္မတ
ြ ္Aားႀကီးလွသည္ျဖစ္၍ ေရမႈတ္ျဖင့္
ခပ္ယူေသာက္ျခင္းကို
ေရAနည္းငယ္ကို

Aားမရနိုင္ဘဲ
မ်က္ႏွာႏွင့္

Aိုးျဖင့္ေစာင္းကာ

လည္ကုပ္တို႔ကို

Aားရပါးရ

ဆြတ္ဖ်န္းသျဖင့္

ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္
Aတန္ငယ္

AားAင္

ျပည့္တင္းေသာ Aျဖစ္သို႔တိုင္ေAာင္ ေရာက္ေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ထိုဂူ၌ AျခားေသာAေပါက္မ်ား ရွိလာUီးမည္ေလာဟု
နံရံတစ္ေလွ်ာက္မွ

ေသခ်ာေစ့စပ္စာြ

ၾကည့္႐ႈျပန္ေလရာ

ယခင္က

ဖ်ာလိပ္Aနီးသို႔

ေရာက္ျပန္ေလလွ်င္ ဤဖ်ာလိပ္ကား Uပုသ္သည္မ်ား ခင္း၍Aိပ္ေသာ ဖ်ာလိပ္ျဖစ္ေလမည္ေလာဟု
ျဖန္႔၍ၾကည့္မည္Aျပဳတြင္
ၾကက္သီးမ်ား

ဖ်ာလိပ္သည္

ျဖန္းခနဲထသြားေလ၏။

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာ

Aရာကိုပင္

Aလြန္ေလးလံလ်က္ရွိသည္ကို

လူသတၱဝါတို႔မွာ

ေသခ်ာစြာ

မည္မွ်ပင္

ေတြ႔ရွိသျဖင့္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ပါေသာ္လည္း

ၾကည့္လိုေသာသေဘာ

ျဖစ္ေပၚၿမဲရွိရကား

ေမာင္သက္ႏွံသည္ တုန္ရီေသာလက္မ်ားျဖင့္ ဖ်ာလိပ္ကိုေျဖ၍ ၾကည့္ရာ ဖ်ာလိပ္Aတြင္း၌ကား
ေန႔ခင္းAခ်ိန္က သူငယ္မတစ္ေယာက္၏ Aေလာင္းAနီးမွ မိမိ၏ စိတ္ညိႇဳ႕ေသာAတတ္ျဖင့္
ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္ခ့ရ
ဲ ေသာ လူကေလး၏ Aေလာင္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေလ၏။
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ေမာင္သက္ႏွံသည္ တေစၧကိုေၾကာက္တတ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
လူသူမနီး

ဂူႀကီးAတြင္း၌လည္း

ညေနခင္းAခါကပင္
လြတ္ေျမာက္ရန္

ရွိေနျပန္၊

Aရွင္လတ္လတ္

ညU့္Aခါလည္းျဖစ္ေနျပန္၊
ျမင္လိုက္ရျပန္၊

မတတ္ႏိုင္ျပန္ရွိေလရကား

ထိုသူငယ္ကိုလည္း

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း

Uီးေခါင္းမ်ား

ႀကီးၿပီးလွ်င္

ဂူတြင္းမွ

ၾကက္ေသေသလ်က္

Aတန္ၾကာေAာင္ သူငယ္၏ Aေလာင္းကို စိုက္ေငး၍ ၾကည့္ေနေလ၏။
Aေၾကာက္ဆံုး
ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေၾကာက္ၿပီးေနာက္

မိမိAေရးကို

ဆင္ျခင္ေတြးေတာျပန္ရာ

လိုေတာ့သည့္ျပင္

ဖေယာင္းတိုင္မွာလည္း

ထိုတစ္တိုင္မွာလည္း

တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္မွ်

မိနစ္ခန္႔သာလွ်င္
ဂူႀကီးAတြင္း

သက္သာခြင့္

ရျပန္သျဖင့္

မိုးလင္းဖို႔မွာလည္း

ငါးနာရီခန္႔မွ်

၎တစ္တိုင္သာလွ်င္
ေလာင္ကၽမ
ြ ္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္

ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မိမိႏွင့္

Aတန္ငယ္

Aေလာင္းသာလွ်င္

Aကယ္၍

ရွိေတာ့လ်က္
Aၾကာဆံုး

ဖေယာင္းတိုင္

ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း

၁၅

ကုန္ခန္းသျဖင့္

က်န္ရွိခ့ရ
ဲ မူ

သာ၍ပင္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ဖြယ္ေကာင္းမည့္Aေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး၍ Aျပင္းAထန္ ထပ္မံတုန္လႈပ္ရျပန္ေလ၏။
သို႔ျဖစ္၍ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aေလာင္းကို ဖ်ာလိပ္ျဖင့္ တစ္ဖန္ျပန္၍လိပ္ၿပီးေနာက္
မီးတိုင္ကိုကိုင္လ်က္ Aေပါက္ရွိရာသို႔သာြ း၍ ေသာ့ခေလာက္ကို လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈလ်က္
ရွိေနစU္ ေလသည္ ႐ုတ္တရက္တိုက္ခတ္လိုက္သျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္လည္း ၿငိမ္းသြားေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံသည္ မီးျခစ္ကို Aက်ႌAိတ္၌ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈရာ မီးျခစ္မွာ ယခင္က
ကြပ္ပ်စ္ေပၚ၌ ခ်ထားမိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သိရွိရေလ၏။
ဂူတြင္း၌ကား ေမွာင္ႏွင့္မည္းမည္း ရွိေနျပန္သျဖင့္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aေလာင္းကို
ေက်ာ္၍

မီးျခစ္ရွိရာသို႔လည္း

မသြားဝံ့၊

မီးမထြန္းဘဲ

ေမွာင္မိုက္ထဲ၌လည္း

မေနဝံ့ဘဲ

Aလြန္Aက်ပ္က်လ်က္ ေခၽြးတလံုးလံုးျဖင့္ ရွိေနရာမွ Aေလာင္းAနီးမွ ျဖတ္၍သြားရျခင္းသည္
တစ္ခဏမွ်သာလွ်င္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ရမည္၊

ေမွာင္မိုက္ထဲ၌

ေနရသည္က

ၾကာရွည္စာြ

ေၾကာက္ရံ႕ြ ရမည့္Aေၾကာင္းကို စU္းစားမိျပန္သည္ႏွင့္ စိတ္ကိုတင္းလ်က္ လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ကာ
ကြပ္ပ်စ္ရွိရာသို႔ သြားေရာက္သာြ းျပန္ေလ၏။
Aနီးသို႔ေရာက္၍ ဖ်ာလိပ္ကိုလက္ျဖင့္ စမ္းသပ္မိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္သက္ႏွံ၏
မ်က္ႏွာကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ Aရာဝတၳဳသည္ ဖတ္ခနဲထိမွန္လိုက္ရာ ေမာင္သက္ႏွံမွာ ေျပာ၍
မျပႏိုင္လိုက္ေAာင္

ေၾကာက္ရံ႕ြ တုန္လႈပ္လွသည္ႏွင့္

Uီးေခါင္းသည္

တင္းေတာင္းေလာက္

မကေAာင္ ႀကီးသြားသည္ဟု မွတ္ထင္ရေလ၏။
ထို႔ေနာက္မွ
မေရာက္ေရာက္ေAာင္

ေမာင္သက္ႏွံသည္
သြားမည္ဟု

စိတ္ကို

တစ္ဖန္ျပန္တင္း၍

ခပ္သုတ္သုတ္လာခဲ့၍

မီးျခစ္ကို

မီးျခစ္ရွိရာသို႔
စမ္းမိသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္ Aနီး၌ ‘ကၽြိကၽြိ’ ဟု ျမည္သံၾကားျပန္ေလ၏။
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ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မီးျခစ္ကိုျခစ္၍

ဖေယာင္းတိုင္ကို ထြန္းညိႇၿပီးေနာက္

AသံၾကားရာAရပ္သို႔ ၾကည့္႐ႈသည္တြင္ လင္းႏို႔တစ္ေကာင္သည္ ဂူ၏နံရံ၌ တြယ္ကပ္လ်က္
ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
ထိုAခါ
တိုက္မိေသာ

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

Aရာဝတၳဳမွာလည္း

ျမည္ေသာAသံသည္

လင္းႏို႔၊

လင္းႏို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း

ယခင္က

မ်က္ႏွာကို

သိရွိရသည္ႏွင့္

Aတန္ငယ္

Aေၾကာက္ေျပျခင္းAျဖစ္သို႔ ေရာက္ခ့ေ
ဲ လ၏။
သို႔ရာတြင္
ေမွာင့္ႏွင့္မည္းမည္း

ဖေယာင္းတုိင္တိုမွာ

ေနရUီးမည္Aေရးကုိ

၁၅

မိနစ္မွ်သာလွ်င္

ေမွ်ာ္ေတြးမိျပန္ရာတြင္

က်န္ေတာ့သည္ျဖစ္၍

တစ္ဖန္တုန္လႈပ္ရျပန္လ်က္

ဂူတြင္း နံရံတို႔၌ Aေပါက္မ်ားရွိေလUီးမည္ေလာဟု ဆက္လက္ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈျပန္ေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း

နံရံတစ္ေလွ်ာက္မွာ

ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈ၍

ဂူကို

တစ္ပတ္မွ်

ပတ္မိလုကာနီးသျဖင့္ ဂူ၏ Aတြင္းဆံုးက်ေသာဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေလလွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္တိုသည္
႐ုတ္တရက္ ေလဟပ္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းသြားေလ၏။
ထိုေနရာ၌ကား

ဂူဝႏွင့္

မ်ားစြာကြာေဝးသည္ျဖစ္၍

ေလဝင္ႏိုင္ရန္Aေၾကာင္း

မရွိသည္ျဖစ္ရာ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ဖေယာင္းတိုင္ကို ထြန္းညိႇၿပီးေနာက္ ဂူ၏နံရံကို ေသခ်ာစြာ
ၾကည့္႐ႈျပန္သည္တြင္ လက္တစ္ႏိႈက္စာခန္႔မွ်ရွိေသာ Aေပါက္ငယ္တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိေလ၏။
၎Aေပါက္Aနီးသို႔

မ်က္ႏွာျဖင့္

ကပ္၍ၾကည့္႐ႈေသာAခါ ေလသည္

တျဖဴးျဖဴး

ဝင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရျပန္ေလ၏။
သို႔ျဖစ္၍

၎Aေပါက္ငယ္သည္ကား

ဂူျပင္သို႔

ေတာက္ေလွ်ာက္ေပါက္ေသာ

Aေပါက္ငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရေလရာ Aေပါက္ငယ္မွာ ေသးငယ္လွသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေမာင္သက္ႏွံမွာ ဝမ္းမသာႏိုင္ဘဲ မိမိAား ေျပာင္ေလွာင္လာဘိသကဲ့သို႔ပင္ မွတ္ထင္မိေလ၏။
သို႔ရာတြင္
Aေပါက္တြင္းသို႔

ေမာင္သက္ႏိုင္သည္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

လက္ျဖင့္သြင္းၾကည့္ရာ

ေသခ်ာစြာ

ကၽြန္းသားႏွင့္တူေသာ

စံုစမ္းUီးမည္ဟု
ပ်U္ျပားတစ္ခုကို

စမ္းသပ္မိေလ၏။
၎ပ်U္ျပားႏွင့္ ဂူတြင္း၌ကား Aဂၤေတမွ်သာ ျခားလ်က္ရွိရာ ေမာင္သက္ႏွံသည္
မိမိAား သြတ္သြင္း၍ထားေသာ ေခါင္းပ်က္မွ ပ်U္ျပားတိုတစ္ခုကို ယူ၍ Aဂၤေတတို႔ကို ခြာၿပီးလွ်င္
Aေပါက္ကို

ခ်ဲ႕ေလ၏။

Aေပါက္သည္

ဖေယာင္းတိုင္လည္း

ကုန္ခမ္း၍

က်န္ရစ္ေသာ္လည္း

Aားမေလွ်ာ့ဘဲ

က်ယ္၍လာေသာAခါတြင္

Uီးေခါင္းဝင္ေလာက္သည္ႏွင့္

သြားေလရာ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေမွာင္မိုက္တြင္း

တူးခြာၿပီးေနာက္

Aေတာ္Aတန္

ဆက္လက္

လက္ျဖင့္ႏႈိက္၍

တစ္ၿပိဳင္နက္

ယခင္က

ပ်U္ျပားကို

စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈရာ

လက္ကိုင္တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိျပန္ေလ၏။
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ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိ၌ရွိသမွ်ခြန္Aားကို

Aတင္းဆြယ
ဲ ူလိုက္သည့္Aခါ ထိုAရာသည္

လက္ကိုင္ကို

ညႇစ္ထုတ္၍

တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ေရြ႕ပါလာ၍

ေနာက္ဆံုး၌

Aရာဝတၳဳတစ္ခုသည္ ဂူတြင္းသို႔ ပါလာေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံလည္း မီးျခစ္ကိုျခစ္၍ ၾကည့္ျပန္ရာ Aလ်ားတစ္ေတာင့္ထာြ ၊
ေစာက္ တစ္ေတာင္၊ Aနံတစ္ေတာင္ခန္႔မွ်ရွိသျဖင့္ ေဆြးေျမ့လ်က္ရွိေသာ ကၽြန္းေသတၱာတစ္လံုး
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေလ၏။
ထိုAခါ၌ကား Aေပါက္သည္ လူတစ္ေယာက္ ဝင္သာေလာက္ေAာင္ က်ယ္၍သြားၿပီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aေပါက္မွ

Uီးေခါင္းကိုေတ့၍

ေလတဟူးဟူးဝင္လ်က္ရွိရာ

ၾကည့္႐ႈသည္တြင္

Aျပင္၌

ေမာင္သက္ႏွံသည္

လသာလ်က္ရွိသည္ကို

Aေပါက္မွ

ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္

ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ခ့ေ
ဲ လ၏။
သို႔ရာတြင္ ၎ေသတၱာသည္ မည္သည့္ေသတၱာမ်ဳိးျဖစ္၍ မည္သည့္Aရာဝတၳဳမ်ား
ပါရွိေလသည္ကို

သိလိုလွသည္ျဖစ္၍

ေသတၱာကို

ခေလာက္၍ၾကည့္ရာ

Aတြင္း၌

တစ္စံုတစ္ရာေသာ ဝတၳဳမ်ားပါရွိေၾကာင္း သိရွိရေလ၏။
ေသတၱာမွာ ေသာ့ခတ္၍ထားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း ဖြင့္၍မရဘဲ
ရွိေနရာမွ

Aႀကံရသည္ႏွင့္

ကၽြန္းေသတၱာသည္

ေကာင္းကင္သို႔

ေျမႇာက္ႏိုင္သမွ်

ေျမႇာက္၍ပစ္လိုက္ရာ

ေဆြးေျမ့လွၿပီျဖစ္၍

ေက်ာက္ေပၚသို႔က်သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

မီးျခစ္ျဖင့္

Aေရာင္တဖိတ္ဖိတ္

ထြက္လ်က္ရွိေသာ

ျဗန္းခနဲ

ကြဲသာြ းေလ၏။
ျခစ္၍

ၾကည့္႐ႈျပန္ရာ

ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ျဖင့္

ၾကမ္းေပၚ၌

မြမ္းမံျပဳလုပ္ထားသည့္

ဝတ္စားတန္ဆာတို႔ကို ေတြ႔ရွိရေလ၏။
၎ေနာက္ မီးျခစ္တို႔ကို တစ္ေခ်ာင္းၿပီးလွ်င္ တစ္ေခ်ာင္း ျခစ္၍ၾကည့္႐ႈျပန္သည္တြင္
ေရွးဘုရင္မိဖုရားတို႔ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္ မကိုဋ္၊ သရဖူ၊ ဘယက္၊ ဒြါဒရာ၊ ဒါလီဆဲြAစရွိေသာ
AဖိုးAနဂၣထိုက္တန္သည့္ တန္ဆာတို႔ကို ေတြ႔ရွိရျပန္ေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

၎တန္ဆာပလာတို႔ကို

ထုပ္ၿပီးေနာက္

မိမိ၏

Aတြင္းဝတ္

Aေပါက္မွ

စြတ္က်ယ္Aက်ႌကို

တျဖည္းျဖည္း

ခၽြတ္၍

လွ်ဳိ၍ထြက္လာခဲ့ရာ

ေတာင္ခါးပန္း၌ ၿခံဳႀကီးတစ္ၿခံဳAတြင္းသို႔ ေရာက္သာြ းေလ၏။
ထိုAခ်ိန္၌ကား

ၾကက္Uီးတြန္သံတို႔သည္

တစ္ေတာလံုး

ဆူညံေAာင္

ျမည္တန
ြ ္လ်က္ရွိရာ မိုးလင္းဖို႔မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ခန္႔မွ်သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရေလ၏။
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ေမာင္သက္ႏွံလည္း
မေလ်ာ္သည့္Aျဖစ္ကို

၎ပစၥည္းတို႔ကို

သိရွိသည္ႏွင့္

ဂူတြင္းသို႔

တစ္ခါတည္း
တစ္ဖန္ျပန္ဝင္၍

ယူငင္၍သြားရေသာ္
ယခင္က

ေခါင္းပ်က္မွ

ပ်U္ျပားတို႔ကိုယူၿပီး ထြက္လာခဲ့၍ ထိုၿခံဳႏွင့္မနီးမေဝး၌ရွိေသာ ၿခံဳတစ္ခုAတြင္း၌ တြင္းငယ္တစ္ခုကို
တျဖည္းျဖည္းတူးၿပီးလွ်င္

မိုးလင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

မယားAတြက္

စိန္နားကပ္လုပ္ရန္

စိန္ႀကီးႏွစ္လံုးကိုသာ ဘယက္မွျဖဳတ္ယူၿပီးေနာက္ ပစၥည္းတို႔ကို ျမႇဳပ္ႏွံသိုဝွက္၍ ထားခဲ့ေလ၏။
လမ္းခရီးကို
ေခ်ာင္သို႔

ေကာင္းစြာ

ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ

ေရာက္လွ်င္

ျမင္ႏိုင္ေသာAခါ

ရဟန္းေတာ္မ်ားကို

လူတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ေမာင္သက္ႏွံသည္
ေမးျမန္း၍

မေတြ႔ရဘဲ

မိမိတည္းခိုေသာ

သြားေရာက္ရာ

ဝမ္းေရာဂါေၾကာင့္

ေခ်ာင္သို႔

ဘုရားပြပ
ဲ ်က္၍

သြားသည့္Aေၾကာင္းကို သိရွိရေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံမွာ Aျခားသူမ်ားသည္ Aကယ္၍ျပန္သာြ းေစကာမူ မိမိမယားႏွင့္
သူငယ္ခ်င္းတို႔မွာကား မိမိ၏ ဈာပနကိစၥကိုမူ ေစာင့္ၾကပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္
ေရွာင္တခင္

ျပန္ေျပးၾကသည္ကို

သၿဂႋဳလ္္မႈကိစၥကိုမူ

စိတ္၌

Aနည္းငယ္

ေစာင့္ဆိုင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနခဲ့ပါမူ

မယားကိုလည္းေကာင္း

ေရာဂါကူးစက္မည္ကို

မေက်မနပ္ဘဲ
မိမိ၏

ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။သို႔ရာတြင္

သားကေလးကိုလည္းေကာင္း၊

စိုးရိမ္ရသည္ျဖစ္၍

ေသၿပီးAမႈကို

စြန္႔ပစ္၍

သြားျခင္းသည္သာလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု မိမိ၏ စိတ္ကို ေျဖၿပီးေနာက္ AာဟာရAနည္းငယ္ကို
ဘုန္းႀကီးမ်ားထံမွ ေတာင္းယူစားေသာက္ရေလ၏။
သို႔ရာတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားAား မိမိ၏ Aျဖစ္Aပ်က္ကို ျပန္ေျပာင္းေလွ်ာက္ၾကားျခင္း
မျပဳလုပ္ေခ်ေသးေပ။
AာဟာရAနည္းငယ္ကို စားေသာက္ၿပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ သားမယားတို႔Aား
မ်က္ႏွာျမင္လိုေသာ

စိတ္၏

ဆႏၵသည္

AAိပ္ပ်က္ခ့သ
ဲ ည္တစ္ေၾကာင္း၊

Aလြန္တရာ

နာလန္ထျဖစ္၍

စားေသာက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ႀကီးလွေသာ္လည္း

Aလြန္တရာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌

တစ္ညလံုး

ခ်ည့္န႔လ
ဲ ွသည္တစ္ေၾကာင္း

Aိပ္ေပ်ာ္၍သြားေလ၏။

Aိပ္ရာမွ

ႏိုးလတ္ေသာ္ ၃ နာရီေက်ာ္ခန္႔မွ်ရွိၿပီျဖစ္ရာ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aိပ္ရာမွ ပ်ာယီးပ်ာယာထ၍
ေရဆိပ္သို႔ဆင္းသက္ၿပီးေနာက္ ငွက္ေလွတစ္စင္းငွားၿပီးလွ်င္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
ခုႏွစ္နာရီထိုး
ဆိုက္ကပ္မိသည္ႏွင့္

Aခ်ိန္ခန္႔တြင္
တစ္ၿပိဳင္နက္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ကုန္းေပၚ၌

သူငယ္ခ်င္း

ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းသို႔
ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

ဓာတ္မီးတိုင္တစ္ခု ေAာက္တြင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ရပ္လ်က္ စကားေျပာေနသည္ကိုျမင္သည္ႏွင့္
မိမိ၌

ငွက္ေလွငွားခေပးရန္

ပိုက္ဆံမပါသည့္Aတြက္

ဝမ္းသာAားရႏွင့္

ေခၚမည္Aျပဳတြင္

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္ မည္သည့္စကားကို ၾကားမိ၍မသိ ဝမ္းသာAားရႏွင့္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္
ရယ္ေမာလိုက္ရာ
ရမ္းကာရမ္းကာႏွင့္

ရင္ဘတ္၌လည္း

ႏွင္းဆီပြင့္ငယ္တစ္ခုကို

ဟန္ပါပါစတိုင္ထုတ္ေနသည္ကို

ထိုးလ်က္

ျမင္ရသည္ႏွင့္

တုတ္ေကာက္ကို
ေမာင္သက္ႏွံမွာ

မည္သို႔ေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ ေခၚမည္ျပဳၿပီးမွ မေခၚဘဲရွိေနေလ၏။ တစ္ခဏမွ်Aၾကာတြင္
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ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း ထိုသူႏွင့္ခဲြခာြ ၍ ေမာင္သက္ႏွံတို႔၏ Aိမ္ရွိရာသို႔ ေလွ်ာက္သာြ းသည္ကို
ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေလ၏။
သူငယ္ခ်င္း၏
စိတ္မခ်မ္းမသာ
လံုခ်ည္ကို

AမူAရာကို

ျဖစ္၍

ငွက္ေလွသမားကို

ငွက္ေလွသမား၏

ငွက္ေလွသမားလည္း

ျမင္ရလွ်င္
ဖ်က္၍

လံုခ်ည္ႏွင့္

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

Aတန္ငယ္

မိမိဝတ္ဆင္ထားေသာ

ဘန္ေခါက္

ငွက္ေလွခAစား
ေက်နပ္သည္ျဖစ္၍

လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ၿပီးေနာက္
Aိမ္ဘက္သို႔

တျဖည္းျဖည္း

ေလွ်ာက္လာခဲ့ေလ၏။
ထိုသို႔ေလွ်ာက္လာစU္Aခါ
Aလြန္တရာ

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

စိတ္ေလးလွသည္ႏွင့္

Aိမ္ေနာက္ေဖး

ဝင္းေပါက္မွ

မည္သည့္Aေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ

Aိမ္သို႔ေရာက္သည့္Aခါ

Uယ်ာU္တြင္းသို႔

Aိမ္ေရွ႕ဝင္းေပါက္မွမဝင္၊

ျဖတ္၍လာစU္

မယားျဖစ္သူ

ခင္ျမႀကီး၏

ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်ရွိေသာ Aသံျဖင့္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ရယ္ေမာလိုက္ေသာAသံကို ၾကားရေသာAခါ
ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေျခလွမ္းကို တြန္႔ဆုတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ တစ္မိနစ္ခန္႔မွ် ရပ္ဆိုင္းေတြေဝလ်က္
ရွိေလ၏။
ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္
ေမာင္သက္ႏွံမွာ

ခင္ျမႀကီးလည္း

ႏႈတ္ခမ္းကို

သဲေရက်မ်ားျဖစ္ရမွာလား

ေရွးကနည္းတူ

ေသြးထြက္လုမတတ္တိုင္ေAာင္

ခင္ျမႀကီးရယ္”

ဟု

ရယ္ေမာလိုက္ျပန္ရာ

ကိုက္လ်က္

ညည္းညဴၿပီးေနာက္

“ခဲေလသမွ်

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိစိတ္ထင္႐ံုႏွင့္ သူတစ္ပါး စြပ္စဖ
ဲြ ို႔မထိုက္ေသး၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္ရမွသာ Aျပစ္ယူထိုက္ေပသည္ဟု
သေဘာရ၍

Aိမ္နံေဘးရွိ

ခင္ျမႀကီးသည္
လက္ေထာက္ကာ

မာလကာပင္တစ္ပင္ေပၚသို႔

ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္လ်က္
ရပ္ၿပီးလွ်င္

တက္ၿပီး

ေမာင္Aုန္းေမာင္က

ခင္ျမႀကီး၏

ဆံပင္ကို

Aိမ္သို႔လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ
ကုလားထိုင္ေနာက္မွီကို

လက္ျဖင့္သပ္ကာ

က်ီစယ္

ရယ္ေမာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
ထိုခဏ၌ သားငယ္ျဖစ္သူလည္း Aိမ္တြင္းမွ

ဝရန္တာသို႔ ထြက္လာ၍

“ေမေမ၊

ေနာ္Aိပ္ခ်င္လွပါၿပီ ေမေမရဲ႕၊ ေဖေဖေရာ မလာေသးဘူးလား” ဟုေျပာေလလွ်င္ ခင္ျမႀကီးက
“ဘာလဲ ဒီေကာင္ကေလး၊ Aေစာႀကီးရွိေသးတယ္၊ Aိပ္ခ်င္လွၿပီလား၊ နင္Aိပ္ခ်င္ရင္ ေစာရွင္န႔ဲ
Aိပ္ေခ်ပါေတာ့လား၊ သြား ငါမAိပ္ေသးဘူး” ဟု ေျပာလိုက္ေလလွ်င္ ကေလးက “ဟင့္Aင္း၊
ေမေမနဲ႔Aိပ္ခ်င္တယ္၊ ေမေမ မAိပ္ခ်င္ ေဖေဖ့ကို ေခၚေပး၊ ေဖေဖနဲ႔ ေနာ္န႔A
ဲ ိပ္မယ္” ဟု
႐ႈံ႕မဲ့ကာ ျပန္ေျပာေသာAခါ ေမာင္Aုန္းေမာင္က “နင့္ေဖေဖနဲ႔ Aိပ္ခ်င္ရင္ သခ်ဳႋင္းသြားAိပ္ေခ်၊
နင့္ေဖေဖေသၿပီ၊

ဘယ္ေတာ့မွ

ျပန္မလာဘူး”

ဟုေျပာသည္တြင္

ထိုကေလးသည္

႐ႈိက္ႀကီးငင္ႀကီးႏွင့္ ငိုယိုလ်က္ ေစာရွင္က ဆြဲေခၚသျဖင့္ Aိမ္တြင္းသို႔ လိုက္ပါသြားရေသာAခါ
ေမာင္သက္ႏွံသည္ မာလကာတစ္ပင္လံုး တုန္လႈပ္ေAာင္ Aသားမ်ား ဆတ္ဆတ္တုန္လ်က္
ရင္တြင္ က်ားဟိန္းသည့္Aသံက့သ
ဲ ို႔ ျမည္လ်က္ရွိေလ၏။
၎ေနာက္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္သက္ႏွံသည္
သစ္ပင္ထက္မွ

ထပ္ေလာင္း၍
ဆင္းသက္၍
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Aိမ္ေနာက္ဝင္ေပါက္သို႔ လာခဲ့ရာ Uယ်ာU္ထတ
ဲ ြင္ မိမိေမြးျမဴထားေသာ ေဘာ္ျဖဴAမည္ရွိ မိမိ၏
ေခြးႀကီးႏွင့္ေတြ႔သျဖင့္

ေဘာ္ျဖဴသည္

မိမိသခင္Aနံ႔ကို

သိသည္ႏွင့္

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ

ခရီးUီးႀကိဳဆိုလ်က္ ခုန္လိုက၊္ ေပါက္လိုက္၊ ေျပးလိုက္၊ လက္ေျခတို႔ကို လွ်ာျဖင့္ လ်က္လိုက္၊
မ်က္ႏွာကို

ေမာ့ၾကည့္လိုက္

Aစရွိသျဖင့္

ေခြးတို႔ဘာဝ

Aားရဝမ္းေျမာက္သည့္

လကၡဏာ

Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို သခင္Aားျပေလရာ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေခြး၏ Uီးေခါင္းကို လက္ျဖင့္သပ္လ်က္
“ေၾသာ္၊ လူရယ္လို႔ဆိုၿပီး ေခြးတိရစၧာန္ေလာက္မွ ေက်းဇူးမသိတတ္ၾကပါကလားေနာ္၊ ႏွစ္Uီးစလံုး
ငါ့ေက်းဇူးႏွင့္

မကင္းပါဘဲလ်က္

တစ္လုတ္စားဖူး

သူ႔ေက်းဇူးဆိုတာ

ေက်းဇူးသိတတ္တ့ဟ
ဲ ာမ်ဳိး
ခင္ျမႀကီးရယ္”

ႀကံရက္စည္ရက္ျပဳရက္ၾကပါေပရဲ႕

ဟု

ေခြးမ်ားနဲ႔

ဟုတ္မယ္

ေခြး၏

သက္ဆိုင္တာထင္ပါရဲ႕၊

မထင္ေလာက္ပါဘူးကြယ္တို႔၊

Uီးေခါင္းကို

ခင္ျမႀကီးတို႔ရယ္၊

လက္ျဖင့္သပ္၍

လူဆိုတာမ်ဳိးဟာ

ေၾသာ္၊

ေျပာရင္း

ျပဳရက္ပေလ

မ်က္ရည္တို႔သည္

ဆည္မရႏိုင္ေAာင္ ပါးျပင္မွ တေပါက္ေပါက္ စီးဆင္းလ်က္ရွိေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေခြးႀကီးAား ဖက္ရမ္းနမ္း႐ႈပ္ကာ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္
မိမိေနာက္သို႔ လိုက္မည္ျပဳေနသည္ကို မလိုက္ေစရန္ ေက်ာက္ချဲ ဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ခ်ိန္ရယ
ြ ္ၿပီးလွ်င္
ဝင္းတံခါးမွ

ထြက္၍

သစ္ပင္ရိပ္ေAာက္တြင္

Aေမွာင္ခိုလ်က္

မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို

စU္းစားစိတ္ကူးကာ ရွိေနေလ၏။
Aတန္ၾကာလတ္ေသာ္ ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္ Aိမ္ေပၚမွရယ္ေမာကာ ဆင္းလာခဲ့၍
ေနာက္ေဖးဝင္းတံခါးမွ ထြက္လာၿပီးလွ်င္ Aၿငိမ့္တီးလံုးသြားကို ေလခၽန
ြ ္လ်က္ တုတ္ေကာက္ကို
ရမ္းကာ ေမာင္သက္ႏွံ၏ Aနားမွကပ္၍ ျဖတ္သာြ းသည္ကို ေမာင္သက္ႏွံ ျမင္လိုက္ရေလလွ်င္
ပထမ၌

ေမွာင္ရိပ္မွထက
ြ ္၍

ေမာင္Aုန္းေမာင္၏

လည္ပင္းကို

႐ုတ္တရက္

ညႇစ္သတ္ရန္

ႀကံစည္မိေသာ္လည္း သတိရ၍ “ေနႏွင့္Uီး၊ မင္းကိုေတာ့ လြယ္လယ
ြ ္ကူကူ ေသတဲ့နည္းနဲ႔ ငါ
မသတ္ဘူး၊

ငါကဲ့သို႔

စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ၿပီးမွ

နင္တို႔Aသက္ကို

ညႇစ္ထုတ္မယ္”

ဟု

တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ကူးၿပီးလွ်င္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္း၍ တိတ္တိတ္သာေနလိုက္ေလ၏။
ေမာင္Aုန္းေမာင္ ထြက္သာြ းၿပီးသည့္ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ မိမိ၏ Uီးေခါင္းမွာ
Aလြန္တရာယားယံလွသည္ျဖစ္၍ Uီးေခါင္းကိုကုတ္လိုက္ရာ Uီးေခါင္း၌ရွိေသာ ဆံပင္တို႔သည္
Aတံုးလိုက္ကၽြတ္၍

ေျမသို႔က်သြားၿပီးလွ်င္

Uီးေခါင္းမွာ

ဆံပင္တစ္ပင္မွ်

မက်န္ရစ္ခ့ဘ
ဲ ဲ

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ Aေရာင္ထက
ြ ္လ်က္ က်န္ရစ္ေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔
ႏွိပ္စက္ခ့သ
ဲ ည္လည္း

ျဖစ္ရျခင္းမွာ
တစ္ေၾကာင္း၊

ေမာင္သက္ႏွံသည္
နစ္ေျမာရာမွ

ေရာဂါAျပင္းAထန္

လည္လာေသာAခါ၌

ဖိစီး

ေခါင္းတြင္း၌

သြတ္သြင္းၿပီးေၾကာင္းကို သိရွိသျဖင့္ Aျပင္းAထန္ တုန္လႈပ္ခ့သ
ဲ ည္လည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ဂူတြင္း၌
Aေလာင္းကို

ေတြ႔သည့္Aခါ

လြန္မင္းစြာ

ေၾကာက္ရံ႕ြ ခဲ့သည္လည္း

တစ္ေၾကာင္း၊

ပတၱျမားေက်ာက္တို႔ကို ေတြသ
႔ ည့္Aခါ၌ ႀကီးက်ယ္စာြ ဝမ္းေျမာက္ခ့သ
ဲ ည္လည္း တစ္ေၾကာင္း၊
မယားျဖစ္သူႏွင့္

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတို႔၏

ေဒါသလည္းထြက္၊

ဝမ္းလည္းနည္းလ်က္

သစၥာမရွိသည့္Aျဖစ္ကို
ႀကိတ္မႏိုင္ခမ
ဲ ရ

ျဖစ္ရသည္လည္း

သိရွိရသည့္Aခါ
တစ္ေၾကာင္း၊

၎Aေၾကာင္း Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ၂၄ နာရီAတြင္း လူတစ္ေယာက္တည္း၌ ဖိစီးႏွိပ္စက္ေလရကား
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ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မကင္းေသာ ခႏၶာကိုယ္သည္ Aထူးတလည္
တစ္ရက္Aတြင္း၌ပင္

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္Aတိုင္း ဆံပင္တို႔သည္

ေဖာက္ျပန္ခၽြတ္ယြင္းလ်က္

Aကုန္Aစင္

ကၽြတ္ေႂကြျခင္း

Aျဖစ္သို႔ ေရာက္ခ့ရ
ဲ ေပသတည္း။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိ၏

ဆံပင္ကို

ေကာက္ယူ၍

Aက်ႌAိတ္တြင္း

ထည့္ၿပီးလွ်င္ မိမိေနAိမ္ကို ေက်ာခိုင္းလ်က္ ေရာက္မိေရာက္ရာ ေလွ်ာက္သာြ းေလ၏။

*****
Aခန္း ၄
Aထက္ပါAေၾကာင္းAရာတို႔
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊

Aာဠဝီလမ္းရွိ

ျဖစ္ပ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္

တစ္ခုေသာဟိုတယ္၌

တစ္လခန္႔ၾကာရွိေလလွ်င္

တ႐ုတ္ကျပားAသြင္

ဝတ္ဆင္လ်က္

မ်က္မွန္နက္ႀကီးကို AစU္မျပတ္ဝတ္ကာ ႂကြားႂကြားဝါဝါႏွင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသျဖင့္ စိန္သူေဌး
Uီးစက္ကြင္းဟူ၍ ၿမိဳ႕ေပၚ၌Aမည္တြင္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ တည္းခိုေနထိုင္လ်က္ရွိေလ၏။
ထိုသူမွာ

စင္စစ္Aားျဖင့္

Uီးေခါင္းေျပာင္လ်က္ရွိသည္က

Aသက္

တစ္ေၾကာင္း၊

တြန္႔လိမ္႐ႈံ႕တြလ်က္ရွိသည္လည္း

၂၇

ႏွစ္ခန္႔သာလွ်င္

AသားAေရတို႔သည္

တစ္ေၾကာင္း၊

ရွိေသးေသာ္လည္း

Aရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေAာင္

လမ္းေလွ်ာက္သည့္Aခါတို႔၌လည္း

ခါးကို

ခပ္ကုန္းကုန္း ေလွ်ာက္တတ္သည္လည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎Aား ျမင္ရသူတို႔မွာ ထိုသူသည္
Aသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေျခာက္ဆယ္ခန္႔မွ် Aနည္းဆံုးရွိရမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေလ၏။
ထိုသူမွာ

Aျခားမဟုတ္၊

ကၽြန္ပ္တို႔၏

မိတ္ေဆြ

ေမာင္သက္ႏွံပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ဖတ္႐ႈသူတို႔ ရိပ္မိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။
တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ခင္းAခ်ိန္၌ ေမာင္သက္ႏွံ (သို႔မဟုတ္) Uီးစက္ကြင္းသည္ မိမိ၏
Aခန္းတြင္း၌ရွိေသာ မွန္ႀကီးတစ္ခ်ပ္၏ ေရွ႕၌ Aဝတ္လလ
ဲ ွယ္ရင္း မွန္၌ မိမိ၏ Aရိပ္ကိုၾကည့္လ်က္
“ေနရာက်လိုက္ေလတယ္ကယ
ြ ္၊

ငါ့AႀကံေAာင္ခ်င္ေတာ့

ဆံပင္ကလည္း

ဝင္ၿပီး

ကၽြတ္ေပးလိုက္ရေသးတယ္၊ မ်က္မွန္Aနက္ႀကီးလည္း တပ္ျပန္၊ ခါးကိုလည္း တမင္ခပ္ကုန္းကုန္း
လုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ျပန္ဆိုေတာ့ ေမြးသမိခင္ေတာင္ ငါ့ကိုျမင္ရင္ မွန္မိမွာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုင္း ကိုင္း
ခါးကုန္းေလွ်ာက္တာလည္း
ဟုေျပာၿပီးလွ်င္

ေတာ္ေတာ္Aက်င့္ရၿပီ၊

Aဝတ္Aစားတို႔ကို

ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္

ေပး၍

ယေန႔ျဖင့္

ေကာင္းမြန္စာြ

ဝယ္ယူထားေသာ

သြားၿပီးလည္Uီးမွေတာ္မယ္”

ဆက္လက္

ဝတ္ဆင္ၿပီးေနာက္

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္

စိန္ပန္းရပ္သို႔

ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
မိမိေနထိုင္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ ေနAိမ္သို႔ေရာက္လွ်င္ Aိမ္ေရွ႕မွာ ကားကိုရပ္လ်က္ Aိမ္တြင္းသို႔
ဝင္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္ Aေစခံေစာရွင္ႏွင့္ ေတြ႔သျဖင့္ “ကိုသက္ႏွံဆိုတာ ဒီAိမ္မွာေနတယ္ မဟုတ္လား” ဟု
ေမးေလလွ်င္ ေစာရွင္က “Uီးသက္ႏွံမွာ တစ္လေက်ာ္ေလာက္က ေသဆံုးေၾကာင္း၊ ၎မယားႏွင့္
ကေလးသာလွ်င္ က်န္ရစ္ေၾကာင္း” ႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။
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Uီးစက္ကြင္းလည္း

ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံ၏

ဇနီးႏွင့္ေတြ႔လိုေၾကာင္း

ေျပာဆိုရာ

ေစာရွင္သည္ သြားေရာက္Aေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ Aိမ္ေပၚသို႔ႂကြေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားေလ၏။
Uီးစက္ကြင္းလည္း Aိမ္ေပၚသို႔တက္ၿပီးေနာက္ ခင္ျမႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေလလွ်င္ မိမိမွာ
ေမာင္သက္ႏွံ၏ ဖခင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္သက္ႏွံ ငယ္ငယ္ကတည္းက ျပည္ႀကီးသို႔
ျပန္သာြ းၿပီးေနာက္ ျပန္ေရာက္လာေသာAခါ ေမာင္သက္ႏွံ၏ ဖခင္ေသဆံုးေၾကာင္းကိုသာၾကားရ၍
ေမာင္သက္ႏွံေသဆံုးေၾကာင္းကိုမူ

ယခုမွၾကားရသျဖင့္

Aထူးပင္

ဝမ္းနည္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္

ေျပာၿပီးလွ်င္ လက္မွဝတ္ဆင္ထားေသာ စိန္လက္စပ
ြ ္ႀကီးကို ဝင့္ကာဝင့္ကာ ျပေလ၏။
ထိုAခါ ခင္ျမႀကီးကလည္း ထိုက္သည့္Aားေလ်ာ္စာြ Eည့္ခံစကားေျပာၿပီးလွ်င္ မိမိမွာ
ငယ္ရယ
ြ ္သူျဖစ္ပါလ်က္
ခၽြဲခၽြပ
ဲ ်စ္ပ်စ္

လင္ေယာက်္ား

ေျပာဆိုေလရာ

Aထိုက္Aေလ်ာက္
မေတြ႔ရေသာ္
Aေၾကာင္းႏွင့္

Uီးစက္ကြင္းလည္း

ျပန္ေျပာ၍

၎၏

ခင္ျမႀကီး

ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ဝမ္းထဲက

မိတ္ရင္းေဆြရင္း

ရယ္ခ်င္လွေသာ္လည္း

ျဖစ္သည့္Aတိုင္း

မယားျဖစ္သူကသာလွ်င္

ကိုယ္စားAျဖစ္ျဖင့္

ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္

သားေရAိတ္ကို

စြန္႔ပစ္၍သြားသျဖင့္

ေက်ာက္သံပတၱျမား

ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္ပင္
လက္ခံသိမ္းပိုက္ပါမည့္

Aေျမာက္Aျမားပါရွိေသာ

ျမင္ေလာက္ေAာင္ဖြင့္၍

လက္ေဆာင္ေပးမည္ဟု

မိမိ၏

ယူခ့ေ
ဲ သာ

စိန္ႀကီးတစ္လံုးကို လက္ေဆာင္Aျဖစ္ျဖင့္ ေပးကမ္းေလ၏။
၎ေနာက္

Uီးစက္ကြင္းသည္

မရွိေသာ္လည္း

ေမာင္သက္ႏွံပင္

၎၏

သားမယားတို႔Aား ေျမးကေလး၊ တူမကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေAာက္ေမ့၍ ရံဖန္ရံခါ လာေရာက္ၿပီးလွ်င္
ၾကည့္႐ႈေစာက္ေရွာက္ပါမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုၿပီးေနာက္

ထိုကေလးAားလည္း ခ်ီယူ

နမ္း႐ႈပ္ၿပီးလွ်င္ ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္သ၍ ျပန္သာြ းေလ၏။
Uီးစက္ကြင္း
တပ္မက္ေမာေသာ
မၾကာမၾကာ

ျပန္သာြ းေလလွ်င္

သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍

ထုတ္၍ၾကည့္ၿပီးလွ်င္

လက္ေဆာင္Aျဖစ္ျဖင့္

ခင္ျမႀကီးသည္

လက္ေဆာင္Aျဖစ္

ဤမွ်ေလာက္

ရက္ရက္ေရာေရာ

လက္ဝတ္လက္စားတို႔၌
ရရွိလိုက္ေသာ

Aဖိုးထိုက္တန္ေသာ

ေပးကမ္းႏိုင္ေသာသူမွာ

စိန္ႀကီးကို

စိန္ကိုပင္လွ်င္

ပစၥည္းUစၥာ Aလြန္တရာ

ျပည့္စံုလွလ်က္ လက္လည္းဖြာလိမ့္မည္ဟူ၍ Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖံုဖံုေတြးေတာ စိတ္ကူးလ်က္ရွိေလ၏။
ထိုေန႔မွစ၍ Uီးစက္ကြင္းသည္ ခင္ျမႀကီးတို႔Aိမ္သို႔ ႏွစ္ရက္တစ္ခါ ၊ သံုးရက္တစ္ေခါက္
စသည္ျဖင့္

သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့သ
ဲ ည္ျဖစ္ရာ

ရံဖန္ရံခါ

သားAမိႏွစ္ေယာက္တို႔ကို

ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ တင္လ်က္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ျပသေလ့ရွိေလရကား တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီးမွာ
Aလြန္တရာ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္လ်က္ ေဆြမ်ဳိးညာတိ Aရင္းAခ်ာကဲ့သို႔ပင္ ရွိေနခဲ့ၾကေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌

Uီးစက္ကြင္းသည္

ခင္ျမႀကီးတို႔Aိမ္သို႔

သြားေရာက္လည္ပတ္စU္

ခင္ျမႀကီးသည္ Uီးစက္ကြင္းလာသည္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Aခန္းတြင္းသို႔ဝင္၍ မိမိ၏
႐ူပကာယကို

သင့္တင့္ေAာင္

ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ပတ္ေပလ်က္ရွိေသာ

မြမ္းမံျခယ္လွယ္လ်က္ရွိရာ
Aဝတ္Aစားတို႔ျဖင့္
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ခ်U္းကပ္လာသည္တြင္

သားငယ္ကိုျမင္လွ်င္

Uီးစက္ကြင္းလည္း

ရင္တြင္း၌

Aလံုးဆို႔လ်က္

ပစၥဳေဒၶရ

ျဖစ္ေနရရွာေသာ

ဖက္ရမ္းနမ္း႐ႈပ္စ

ျပဳမိေလ၏။

သားကေလးကလည္း Uီးစက္ကြင္းကို ျမင္သည့္ေန႔မွစ၍ ‘ေသြးေျပာသည္’ ဟူေသာ စကားAရ
ခ်စ္ခင္စံုမက္ျခင္းရွိခ့ေ
ဲ လရာ...

ဝင္း ။
ကြင္း ။

။“ဘိုးဘိုးႀကီး”

ဝင္း ။
ကြင္း ။

။“ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေနာ္တို႔ေဖေဖ့ကို ျမင္ဖူးသလား”

ဝင္း ။
ကြင္း ။

။“ေနာ္တို႔ေဖေဖက ေနာ့္ကို Aင္မတန္ခ်စ္တယ္ဗ်၊ ဘိုးဘိုးႀကီးလိုပဲ ေနာ့္ကို ခ်စ္တယ္”

။“ဗ်... လူကေလး”
။(ရင္တြင္း၌ Aလံုးဆို႔လုိက္သည္ကို မ်ဳိခ်ၿပီးေနာက္) “ျမင္ဖူးပါတယ္ လူကေလးရယ္”
။(ထြက္လာေသာမ်က္ရည္မ်ားကို

ေAာင့္Aီးလ်က္)

“လူကေလး

ေမေမကေကာ

လူကေလးကို မခ်စ္ဘူးလား”

ဝင္း ။

။“ရင္တုန္းက

Aျပင္းAထန္

ခ်စ္တယ္ဗ်၊

ေခ်ာင္းဆိုးေလရာ

ေဖေဖမရွိေတာ့

ေနာ့္ကိုမခ်စ္ဘူး”

Uီးစက္ကြင္းလည္း

လူကေလး

ဟုေျပာၿပီးလွ်င္

ေခ်ာင္းဆိုးလ်က္ရွိစU္

ရင္၌က်ပ္တည္းစြာ ပိုက္ဖက္လ်က္-

ကြင္း ။
ဝင္း ။

။“ေခ်ာင္းဆိုးလွေခ်ကလား လူကေလးရယ္၊ ညU့္တိုင္ေကာ ေခ်ာင္းဆိုးေလသလား”
။“ညက်မွျဖင့္ Aားႀကီးဆိုးတယ္ ဘိုးဘိုးႀကီးရဲ႕၊ တစ္ခါတေလမ်ား ေနာ္ျဖင့္ Aိပ္ေတာင္

မAိပ္ရဘူး”

ကြင္း ။
ဝင္း ။

။“ဘာေဆးမွမတိုက္ဘူးဗ်၊

ေမေမက

သူန႔A
ဲ တူတူ

။“မင္းေမေမကေကာ ဘာေဆးမ်ားတိုက္သလဲ လူကေလး”

Uီးစက္ကြင္းလည္း

ေနာ္က

မAိပ္ရဘူးဗ်၊

ေခ်ာင္းဆိုးေတာ့

မေစာရွင္န႔ဲ

မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ေAာင္

ဆူတယ္

Aိပ္ရတယ္”

ျဖစ္ၿပီးလွ်င္

ဟု

ကေလးAား

႐ႈပ္တယ္

ဆိုၿပီး

ေျပာေလလွ်င္
ပိုက္ေထြးယုယ

ၾကင္နာလွေသာ AမူAရာျဖင့္ နမ္း႐ႈပ္ေခ်ာ့ေမာ့လ်က္ရွိေနစU္-

ဝင္း ။
ကြင္း ။

။“ဘိုးဘိုးႀကီးက ဘာျပဳလို႔ငိုတာလဲ”
။(Aသံတုန္ရီစာြ ျဖင့္)

“မငိုပါဘူး

လူကေလးရယ္၊

လူကေလးတို႔

ေဖေဖကို

သတိရလြန္းလို႔ပါ”

ဝင္း ။

။“ေဖေဖကေလ Aားႀကီးေကာင္းတယ္ဗ်၊ ေနာ့္ကိုလည္း Aားႀကီးခ်စ္တယ္၊ ဘာမဆို

ေနာ္လိုခ်င္ရင္

ဝယ္ေပးတာပဲ၊

ေမေမကေတာ့

ေနာ္ကေတာင္းရင္

ပူဆာတယ္ဆိုၿပီး

ေခါင္းကိုေခါက္တယ္ ဘိုးဘိုးႀကီးရဲ႕ ”

ကြင္း ။
ဝင္း ။

။“လူကေလး ဘာလိုခ်င္သလဲ”
။“ေနာ္လား၊

ေနာ္ကေလ ဘိုးဘိုးႀကီး

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ဳိး

ေမာ္ေတာ္ကားကေလး

လိုခ်င္တယ္ဗ်၊ ၿပီးေတာ့ ျမင္း႐ုပ္ရယ္၊ ဘိုင္စကယ္ရယ္” ဟုေျပာေနဆဲတြင္ ‘ေဘာ္ျဖဴ’ ဆိုေသာ
ေခြးႀကီးသည္ Aခန္းတြင္းသို႔ ဝင္လာေလ၏။
ေဘာ္ျဖဴသည္ ယခင္က ေမာင္သက္ႏွံလာေရာက္စU္ Aိမ္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္မရသျဖင့္
ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္မေတြ႔ရဘဲ

ရွိေနရာ

ေခြးတို႔မည္သည္မွာ

သခင္ျဖစ္သူသည္

မည္မွ်ပင္

႐ုပ္ဖ်က္၍ထားေသာ္လည္း Aနံ႔ကိုမွတ္မိသည္ႏွင့္ ပလူးပလဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနစU္ ခင္ျမႀကီးသည္
ၿဖီးလိမ္းဝတ္စားၿပီးသည္ႏွင့္ Eည့္ခန္းသို႔ ထြက္လာေလ၏။
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ခင္ျမႀကီးဝင္လာလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ မ်က္ရည္မ်ားကို လ်င္ျမန္စာြ သုတ္ၿပီးေနာက္
ေပြ႔ထားေသာကေလးကို
ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီး

ၾကမ္းေပၚသို႔ခ်လ်က္

ဟန္လုပ္ကာ

မိမိလက္ကို

ထိုင္လ်က္ရွိေနရာ

လ်က္ေနေသာ

ခင္ျမႀကီးလည္း

ေဘာ္ျဖဴကို

ထိုAျခင္းAရာတို႔ကို

႐ုတ္တရက္ ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ေမာင္သက္ႏွံက “ကေလးမ်ားနဲ႔ ေခြးမ်ားဟာ သူတို႔ခ်စ္တ့လ
ဲ ူက်ရင္
Aင္မတန္သိတတ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဘယ္Aရပ္ကိုပဲသာြ းသြား ေခြးနဲ႔ကေလး မွန္ရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ၾကတာခ်ည္းပဲ” ဟုစကားဖာ၍ ေျပာလိုက္ေလလွ်င္ ခင္ျမႀကီးက “Aံ့ၾသစရာပဲရွင္၊
ေဟာဒီ ေဘာ္ျဖဴဟာ လူစိမ္းဆိုရင္ နည္းနည္းမွ Aကပ္မခံဘူး၊ လူစိမ္းမေျပာနဲ႔ေတာ့ သည္Aိမ္ကို
ဝင္ေနက်၊ ထြက္ေနက် ကၽြန္မတို႔ မိတ္ေဆြ ကိုAုန္းေမာင္ကိုေတာင္ ျမင္မွျဖင့္ သြားတၿဖဲၿဖဲန႔ဲ
ဘယ္ေတာ့မွ တည့္တယ္လို႔မရွိဘူး”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“ကိုAုန္းေမာင္ဆိုတာနဲ႔ ဘယ့္နွယ့္ေတာ္သလဲ”
။“ဘယ့္ႏွယ့္မွ မေတာ္ပါဘူးရွင္၊ ခင္ပန
ြ ္းသည္ရွိတုန္းကေတာ့ သည္Aိမ္မွာပဲ AတူAိပ္၊

Aတူစားေနၾကတာပါပဲ၊ ယခုေတာ့ ကၽြန္မေယာက်္ား ေသဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ မတင့္တယ္တာနဲ႔
တျခားမွာ Aိမ္ငွားၿပီးေနပါတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ ဆန္စက္႐ံုမွာ သူမန္ေနဂ်ာပါပဲ၊ ေဟ့ ေကာင္ေလး
သြားသြား၊ လူႀကီးေတြ စကားေျပာရင္ သူက လာ႐ႈပ္ၿပီ၊ သြား၊ ေစာရွင္န႔ေ
ဲ နေခ်” ဟုေျပာ၍
သူငယ္၏
Aိမ္ေပၚမွ

Uီးေခါင္းကိုေခါက္၍

တြန္းလိုက္ၿပီးေနာက္

ေမာင္းႏွင္ခ်လိုက္ေလလွ်င္

ေဘာ္ျဖဴကိုလည္း

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

တုတ္ျဖင့္႐ိုက္၍

မ်က္မွန္နက္ႀကီး

တပ္၍

ထားေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ခင္ျမႀကီး မရိပ္မိေလေAာင္ Iေႃႏၵဆယ္ႏိုင္ေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌

ထြက္လာေသာAမ်က္ကို

မ်ဳိသိပ္ၿပီးလွ်င္ ခ်စ္ခင္ေသာ စကားတို႔ကိုသာလွ်င္ ပီယဝါစာျဖစ္ေAာင္ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိေနရာ-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ႏို႔ ေနပါUီးရွင္၊ Aရင္ ေထာင္ကႀဲ ကီးရဲ႕ သားမ်ား၊ မယားမ်ားေကာ”

ျမ ။

။“ေၾသာ္

။“မယားဆံုးတာဗ်ာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ၾကာသြားပါၿပီ၊ သားသမီးလည္း မက်န္ရစ္ပါဘူး”
ျဖစ္ရေလရွင္၊

ဒါျဖင့္

ေထာင္ကႀဲ ကီးေရာ

ကၽြန္မေရာ

ကံတူ

Aက်ဳိးေပးဆိုတာလို ျဖစ္ေနပါပေကာ”

ႏွံ ။
ျမ ။
ႏွံ ။
ျမ ။

။“မွန္ပါတယ္”
။“ေထာင္ကႀဲ ကီးမိန္းမက ဗမာမပဲလား”
။“တ႐ုတ္ကျပားပါပဲ”
။“ေၾသာ္

ေၾသာ္၊

Aိမ္ေထာင္ရက္သားမ်ား

ႏို႔

ဒါျဖင့္

ျပဳUီးမွာေပါ့၊

Aရြယ္ကလည္း
ပစၥည္းရွင္ဆိုတာ

ႀကီးေသးတာ

မဟုတ္ေတာ့

သားမယားေတာ့

ရွိUီးမွ

တင့္တယ္တာကိုးရွင့္”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“မွန္ပါတယ္”
။“ေထာင္ကႀဲ ကီးတို႔

လြယ္ကူသားကလားရွင္၊

ေယာက်္ားသားမ်ားမွာေတာ့

ကၽြန္မတို႔

မိန္းမမ်ားေတာ့

သားမယားယူမယ္ဆိုရင္

Aရာရာမ်ဳိး

ဆင္ျခင္ႏိုင္တာေတာင္

ေတာ္ကာမက်ႏိုင္ေသးဘူးရွင္”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“ဘာေၾကာင့္လဲဗ်”
။“တစ္ကိုယ္တည္း

လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ဆိုရင္လည္း

ေတာ္ပါေသးရဲ႕

ဆိုပါေတာ့၊

သားကေလးတစ္ေယာက္န႔ဆ
ဲ ိုေတာ့ သေဘာထားႀကီးတဲ့လူမွ ေတာ္ကာက်မွာကိုး ေထာင္ကႀဲ ကီးရဲ႕”
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။“သားကေလးကလည္း ခ်စ္စရာေလးပဲဗ်ာ၊ ျမင္လွ်င္ မခ်စ္တ့လ
ဲ ူ မရွိပါဘူး”
။“ေထာင္ကႀဲ ကီးက ကေလးခ်စ္တတ္တ့သ
ဲ ူမို႔ တည့္တာကိုးရွင့္၊ ေတာ္ေတာ့လူဆိုရင္

ကေလးဇြမ
ဲ ်ဳိးခံဖို႔ ခဲယU္းတယ္ရွင့္”

ႏွံ ။

။“သည္ကေလးမ်ဳိးျဖင့္

တစ္ေယာက္မကလို႔

ဆယ္ေယာက္ခံရေတာင္

ခဲယU္းဖို႔မရွိပါဘူးဗ်ာ”

ျမ ။

။(မ်က္လံုးမ်ားကို ၾကာခပ္ဆန္ဆန္ၾကည့္လ်က္) “ဒါထက္ စကားမစပ္၊ ေထာင္ကႀဲ ကီး

သားမယားယူဖို႔မ်ား စိတ္ကူးပါေသးသလား”

ႏွံ ။
ျမ ။
ႏွံ ။
ျမ ။
ႏွံ ။
ျမ ။

။“စိတ္တိုင္းက်ေတာ့ ေတြလ
႔ ို႔ရွိရင္လည္း ယူဖို႔ပဲေလ”
။“မွန္းထားတာမ်ား မရွိေသးဘူးလားရွင္”
။“Aခုေတာ့ မရွိေသးပါဘူးဗ်ာ”
။“ဒါျဖင့္ ကၽြန္မစပ္ေပးမယ္၊ ကၽြန္မစကား နားေထာင္မလား”
။“ေထာင္သင့္လွ်င္ ေထာင္ရတာပဗ်ာ”
။“ကိုင္း ဒါျဖင့္

ဟိုဘက္Aိမ္က

ဝန္ေထာက္သမီးကို

ကၽြန္မ

ေျပာေပးႏိုင္တယ္၊

ဘယ့္ႏွယ္လဲ”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“၁၈ ႏွစ္တည္းရွိေသးတယ္ရွင့္”

ႏွံ ။

။“ေနရာမက်ဘူးဗ်၊

။“Aသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ”
ဝန္ေထာက္သမီးလည္း

ျဖစ္ျပန္၊

Aသက္ကလည္း

သိပ္ၿပီး

ငယ္ျပန္ဆိုေတာ့ Aဘိုးႀကီး ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ခက္လိမ့္မယ္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ကုန္သည္ထက
ဲ မွလားရွင္”
။“ဟုတ္က့၊ဲ ကုန္သည္ထက
ဲ
Aသက္ကလည္း တယ္ၿပီးမငယ္ဘဲ စိတ္သေဘာထား

ႀကီးႀကီးနဲ႔ သည္လိုဟာမွ ေနရာက်မယ္ထင္တယ္ဗ်” ဟုေျပာလ်က္ရွိစU္ ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္
Aိမ္ေပၚသို႔ တက္လာေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံသည္ မိမိ တ႐ုတ္ကျပားေယာင္ေဆာင္၍ လည္ပတ္လာကတည္းက
ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္မွ ဆံုစည္းဖူးသည္မရွိျဖစ္ေလရာ ခင္ျမႀကီးလည္း ၎တို႔ႏွစ္Uီးကို
တစ္UီးAား

တစ္Uီး၏

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို

ေျပာ၍ျပၿပီးေနာက္

Aသိမိတ္ေဆြAျဖစ္ျဖင့္

Aကၽြမ္းဝင္ၾကေစေလ၏။
ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ Uီးစက္ကြင္းဆိုသူ ေမာင္သက္ႏွံAား မေတြ႔ရဖူးေသးေသာ္လည္း
ခင္ျမႀကီးထံ ယခင္ကပင္ ခဏခဏ လာေရာက္လည္ပတ္ေၾကာင္း သိေလရာ သံုးUီးသံုးဖလွယ္
စကားေျပာလ်က္ရွိၾကစU္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာကဲကို ခတ္လ်က္ရွိေလ၏။
ထိုသို႔
မွတ္ထင္ေသာေၾကာင့္

Aကဲခတ္ရာ၌

Uီးစက္ကြင္းသည္

မဟုတ္။

၎ေပါက္ေဖာ္ႀကီးသည္

ေမာင္သက္ႏွံပင္
ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌

ျဖစ္သည္ဟု
မည္က့သ
ဲ ို႔

သေဘာထားရွိသည္ကိုသာလွ်င္ Aကဲခတ္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။
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ယင္းကဲ့သို႔
ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌

Aကဲခတ္လ်က္ရွိသည္ကို

မိမိAား

တူမေလးကဲ့သို႔သာလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံ

သိရွိေလလွ်င္

သေဘာထားေၾကာင္း

AမူAရာစကား

AေျပာAဆုိျဖင့္ သိရွိေစေလ၏။
ခင္ျမႀကီးမွာမူ မိမိသည္
ေမာင္သက္ႏွံ

ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကသည့္Aေၾကာင္းကို

မသိေစလိုသည္ျဖစ္၍

ေမာင္Aုန္းေမာင္Aား

ေAးေAးစက္စက္ရွိေသာ

AမူAရာျဖင့္သာလွ်င္ စကားေျပာဆိုလ်က္ရွိရာ ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း မိမိAား ဤကဲ့သို႔ေသာ
ေAးစက္စက္ေျပာဆိုသည္ကို စိတ္တြင္း၌ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေAာင္ ရွိေနေလ၏။
တစ္နာရီခန္႔မွ် စကားေျပာဆိုၾကၿပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေမာင္Aုန္းေမာင္Aား
မိမိ၏

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္

လိုက္ခ့၍
ဲ

ၿမိဳ႕တြင္းသို႔လည္ပတ္ရန္

ဖိတ္ၾကားေလရာ

ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း ပိုက္ဆံေပါလွေသာ ေထာင္ကတ
ဲ စ္ေယာက္ႏွင့္ AသိAကၽြမ္း ဖြ႔ဲရသည္ကို
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္လ်က္ ၎ႏွင့္Aတူ လိုက္ပါသြားေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ၿမိဳ႕ကို

တစ္ပတ္လွည့္၍

ျပၿပီးေနာက္

မိမိဟိုတယ္သို႔

ပင့္ဖိတ္ၿပီးလွ်င္ Aရက္မ်ားတိုက္၍ ထမင္းေကၽြးေလရာ ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္ Aရက္ Aတန္ငယ္
မူးေလလွ်င္ ခင္ျမႀကီးသည္ မိမိ၏ ရည္းစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕လာမည့္ တေပါင္းလေလာက္တြင္
မိမိႏွင့္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၎ျပင္

ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌

ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာ

စိတ္ဆႏၵေပၚသူတို႔မွာ Aခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္ရမည့္Aေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဝါႂကြားေျပာဆိုေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

Aခ်ိန္မက်ေသးဟု

ေAာက္ေမ့လ်က္

ေမာင္Aုန္းေမာင္ေျပာေသာ စကားမ်ားကို ဝမ္းတြင္းက ၿပံဳးရယ္ၿပီးေနာက္ Aခ်ိန္ေတာ္သင့္ၿပီျဖစ္၍
ေမာင္Aုန္းေမာင္၏ Aိမ္သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ လိုက္၍ပို႔လိုက္ေလ၏။

*****
Aခန္း ၅
ထိုေန႔မွစ၍

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေမာင္Aုန္းေမာင္

စက္႐ံုသို႔သာြ းခ်ိန္၌

ေန႔တိုင္းလိုလိုပင္ ခင္ျမႀကီးတို႔Aိမ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီးလွ်င္ ကေလးAတြက္ စားစရာ၊
ကစားစရာမ်ားမွAစ ေသာက္သံုးမွီဝဲရန္ေဆးဝါးတို႔ကိုလည္း ယူေဆာင္ခ့ေ
ဲ လ့ရွိေပ၏။
ထိုကေလးမွာလည္း
ေဖ်ာ့ေတာ့လ်က္

ရွိေလရာ

Aဆုတ္ေရာဂါ

ခင္ျမႀကီးမွာမူ

စြဲသည္ျဖစ္၍

ကေလးကို

တစ္ေန႔တျခား

Aလ်U္းဂ႐ုမစိုက္ဘဲ

ႀကံဳလွီ

ေမာင္သက္ႏွံ

လာသည့္Aခါတို႔၌ မိမိကိုယ္ကို မြမ္းမံျခယ္လွယ္ေရးတို႔၌သာလွ်င္ Aထူးဝီရိယ စိုက္ထုတ္လ်က္
ရွိေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔
ေမာင္သက္ႏွံက

လည္ပတ္သည့္Aခါတို႔၌

Aနည္းငယ္ေသာ

ႏွစ္Uီးေတြ႔ဆံု

စကားတို႔ကိုသာ

စကားေျပာဆိုၾကရာတြင္

ေျပာဆိုရလ်က္

ခင္ျမႀကီးကသာလွ်င္

ေရလာေျမာင္းေပးစကားတို႔ကို Aတြင္ေရွ႕ခင္းေပးေလ၏။
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သို႔ပါေသာ္လည္း

ေမာင္သက္ႏွံသည္

Aခ်ိန္မတိုင္ေရာက္ေသးသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မိမိ၏

ရည္ရယ
ြ ္ထားခ်က္Aတိုင္း

လူပိန္းလူAကဲ့သို႔

စကားAသြားAလာကို

နားမလည္ေရာင္ျပဳၿပီးလွ်င္ တိမ္းေရွာင္ရွားလ်က္သာ ရွိေနေလ၏။
တစ္ေန႔ေသာ္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

နံနက္Aိပ္ရာမွ

ထခါစAခ်ိန္Aခါတြင္

လူတစ္ေယာက္သည္ စာတစ္ေစာင္ကို လာေရာက္ေပးေလရာ ၎စာမွာ-

ကေလး မနည္းျဖစ္ေန၍ Aျမန္လာေစလိုပါသည္။
ဘိုးဘိုးႀကီးကိုလည္း ခဏခဏေမးလ်က္ရွိေနသည္။
ခင္ျမႀကီး
စာကို ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aဝတ္Aစားမ်ား လ်င္ျမန္စာြ
လဲလွယ္၍ Aေစခံႏွင့္Aတူ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ထြက္လာခဲ့ရာ Aိမ္သို႔ေရာက္ေလလွ်င္ သူငယ္၏
Aခန္းမွထက
ြ ္လာခဲ့ေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႔၍ သူငယ္ မည္သို႔ရွိသည္ကို ေမးျမန္းရာ ဆရာဝန္က
“ေနရလွရင္ တစ္နာရီပဲ၊ ခင္ဗ်ားကို ေမးေနတယ္၊ သြားလိုက္ပါ” ဟုေျပာသည္ႏွင့္ Aခန္းတြင္းသို႔
ေျခဖ်ားေထာက္ကာ ဝင္သာြ းေလ၏။
Aခန္းတြင္းသို႔

ေရာက္လွ်င္

ခင္ျမႀကီးလည္း

ခါတိုင္းကဲ့သို႔ပင္

တင့္တယ္စာြ

ဝတ္ဆင္လ်က္ သူငယ္၏ ခုတင္Aနီး ကုလားထိုင္တစ္ခုေပၚတြင္ ဟန္ပါပါထိုင္ၿပီးလွ်င္ သူငယ္Aား
ေစာင့္လ်က္ရွိေနရာ သူငယ္သည္ Aျပင္းAထန္ေမာဟိုက္၍ ေနရာမွ ေမာင္သက္ႏွံကိုျမင္သည္ႏွင့္
“ေဟာ၊ ေနာ့္ဘိုးဘိုးႀကီးလာၿပီ၊ ေနာ္က ေမွ်ာ္ေနတယ္ ဘိုးဘိုးရဲ႕၊ မျပန္န႔ေ
ဲ နာ္၊ ေနာ္န႔ေ
ဲ နေတာ့ေနာ္
ဘိုးဘိုးႀကီး”

ဟုေျပာေလလွ်င္

မ်က္ရိပ္ျပလိုက္သည္ႏွင့္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ခင္ျမႀကီးလည္း

ခင္ျမႀကီးကို

ဝဋ္ကၽြတ္ၿပီဟု

Aခန္းAျပင္သို႔ထက
ြ ္ရန္

ေAာက္ေမ့သည့္

လကၡဏာျဖင့္

Aျပင္သို႔ထက
ြ ္သာြ းေလ၏။
ခင္ျမႀကီးထြက္သာြ းေလလွ်င္
ႀကံဳလွီလ်က္ရွိေသာ

သူငယ္၏

ေမာင္သက္ႏွံသည္

လက္ကေလးကို

A႐ိုးႏွင့္Aေရမွ်

ၾကင္နာယုယစြာ

က်န္ေAာင္

ကိုင္လ်က္

နဖူးကို

နမ္း႐ႈပ္ၿပီးေနာက္-

ႏွံ ။
ဝင္း ။

။ “ေမာဟိုက္သလား လူကေလးရယ္”
။“ေမာတယ္

ဘိုးဘိုးရဲ႕၊ ေမာေပမယ့္

ဘိုးဘိုးႀကီးရွိေတာ့ေနာ္

Aေမာေျပပါတယ္၊

ဘိုးဘိုးႀကီးမျပန္န႔ေ
ဲ နာ္”

ႏွံ ။

။“မျပန္ပါဘူး

လူကေလးရယ္၊

ဘိုးဘိုးႀကီး

လူကေလးAနားက

ဘယ္ေတာ့မွ

မခြာပါဘူး”

ဝင္း ။
ဘိုးဘိုးႀကီး”

။“ဝမ္းသာလိုက္တာ ဘိုးဘိုးႀကီးရယ္၊ ေမာလိုက္တာဗ်ာ၊ ေနာ့္ကို ေပြ႔ထားစမ္းပါလား
ဟုေျပာသျဖင့္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

သူငယ္ကို

ျဖည္းညင္းစြာ

ခ်ီယူၿပီးေနာက္

ရင္ႏွင့္ကပ္၍ ေပြ႔ထားေလ၏။

ဝင္း ။

။“ေနာ္မေမာပါဘူး ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေနပါUီး ဘိုးဘိုးႀကီးရယ္၊ ေနာ္တို႔ ေဖေဖေသၿပီဆို၊

ေသတယ္ဆိုတာ ဘယ္ကိုသာြ းရတာလဲ ဘိုးဘိုးႀကီးရဲ႕”

ႏွံ ။

။“ေကာင္းတဲ့သူေသရင္ေတာ့ နတ္ျပည္သာြ းရတယ္ လူကေလးရဲ႕”
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။“ဟာ ဒါျဖင့္

ေနာ္တို႔ေဖေဖ Aားႀကီးေကာင္းတာပဲ၊ နတ္ျပည္သာြ းမွာေပါ့၊ ေနာ္

ေသရင္ေတာ့ ဘယ္သာြ းရမွာလဲ”

ႏွံ ။
ဝင္း ။

။“လူကေလးေတာ့ ဘာမွမေကာင္းတာမလုပ္ဘူး မဟုတ္လား”
။“ေနာ္ေလ ပုရက
ြ ္ဆိတ္ေတာင္ ေနာ္မသတ္ဘူးဗ်”

ႏွံ ။
ဝင္း ။

။“ဟန္ရပီ ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေနာ္တို႔ေဖေဖနဲ႔ေတြ႔ရမွာ၊ ေသခ်င္ေသ၊ ေနာ္ မေၾကာက္ေပါင္”

ႏွံ ။

။(မ်က္ရည္တသြယ္သယ
ြ ္

။“ဒါျဖင့္ လူကေလးေသရင္ နတ္ျပည္ကို Aမွန္ပဲသာြ းရမွာေပါ့”
က်လ်က္ရွိသည္ကို

လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္

သုတ္လ်က္)

“လူကေလး မေသေသးပါဘူး သားရယ္”

ဝင္း ။
ႏွံ ။

။“ဟင္ သားတဲ့၊ ေနာ့္ကို ေျမးလို႔ေခၚရတယ္ ဘိုးဘိုးႀကီးရဲ႕ ”

ဝင္း ။

။“ေတာ္ၿပီ ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေနာ္ေသေတာ့မယ္၊ ဒီမွာေနရတာ ဘာမွ မေကာင္းဘူး၊

။“ေယာင္လို႔ပါ သား၊ Aဲေလ ေျမးရယ္၊ ငါ့ေျမး မေသရေသးပါဘူးေျမးရဲ႕”

ေမေမကလည္း Aင္မတန္ထိပ္ေခါက္တယ္၊ ႐ုိက္လည္း႐ိုက္တယ္၊ ေဖေဖ့ဆီ ေနာ္လိုက္ေတာ့မယ္၊
ဘိုးဘိုးႀကီး ေနဝင္သာြ းၿပီလား”

ႏွံ ။
ဝင္း ။

။“မနက္ႀကီးရွိပါေသးတယ္ လူကေလးရယ္”
။“ဒါျဖင့္ ဘာျဖစ္လို႔ ေမွာင္သာြ းပါလိမ့္”

ဟုေျပာေလလွ်င္ ကေလး Aသက္ထက
ြ ္လုနီးၿပီျဖစ္၍ မ်က္စိမ်ားျပာၿပီးလွ်င္ ေမွာင္မိုက္သည္ဟု
ထင္မွတ္ရေၾကာင္းကို

သိရွိသည္ႏွင့္

ရင္တြင္း၌

ေAာင့္Aည္း၍

မရႏိုင္ေAာင္

လႈိင္းတံပိုးထန္ၿပီးလွ်င္ ႐ႈိက္ႀကီးငင္ႀကီးႏွင့္ ငိုယိုလိုက္ေလရာ-

ဝင္း ။
ႏွံ ။

။“ဘိုးဘိုးႀကီး ဘာျပဳလို႔ငိုတာလဲ”

ဝင္း ။

။“ငိုသားနဲ႔ မငိုဘူးတဲ့၊ ေနာ္န႔ဲ ျမန္ျမန္လိုက္ခ့ေ
ဲ နာ္၊ ေဖေဖ့ဆီ ေနာ္ သြားေတာ့မယ္ေနာ္

။“မငိုပါဘူးဗ်ာ”

ဘိုးဘိုးႀကီး၊ ေဖေဖ၊ ေဖေဖ”
ဟုေရရြတ္ရင္း

တစ္႐ႈိက္ႏွစ္႐ႈိက္မွ်႐ိႈက္ၿပီးလွ်င္

သူငယ္သည္

ေမာင္သက္ႏွံ၏

လက္ေပၚ၌ပင္

Aသက္ကုန္၍ သြားေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိမွာ

ဖခင္ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္

ဖခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမွ

ဖြင့္ဟ၍

မေျပာလိုက္ရသည္ျဖစ္၍ သည္းAူျပတ္မတတ္ လႈိက္လပ
ွဲ ူေဆြးလ်က္ ကေလး၏ Aေလာင္းကို
AားရေAာင္ ဖက္ရမ္းနမ္း႐ႈပ္ၿပီးမွ ခုတင္ေပၚ၌ တင္ထားခဲ့ၿပီး မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္လိမ္းလ်က္
Aခန္းျပင္သို႔ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
Eည့္ခံခန္းသို႔ေရာက္ေလလွ်င္ ခင္ျမႀကီးႏွင့္ ဆရာဝန္တို႔Aား Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို
ေျပာျပရာ

ဆရာဝန္လည္း

Aိမ္ေပၚမွဆင္းသြား၍

ခင္ျမႀကီးမွာ

သူငယ္၏

Aခန္းသို႔ ဝင္သာြ းေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း
သူငယ္ကုတင္Aနီးမွရပ္လ်က္

ခင္ျမႀကီး၏

ေနာက္မွ

မ်က္ရည္တစ္စက္ႏွစ္စက္ကို

လိုက္ပါသြားရာ

ခင္ျမႀကီးသည္

သုတ္လိမ္းလ်က္ရွိေနစU္တြင္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း ခင္ျမႀကီးေနာက္ရပ္လ်က္ Aံႀကိတ္ကာ ရွိေနေလ၏။
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၎ေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ပင္လွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aထူးဝီရိယစိုက္ထုတ္လ်က္
သူငယ္၏ Aေလာင္းကို ဖုတ္ၾကည္းသၿဂႋဳလ္္ျခင္းကိစၥကို ေဆာင္ရက
ြ ္ေလ၏။

*****
Aခန္း ၆
သူငယ္ေသဆံုးသည့္ေနမွစ၍ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ခင္ျမႀကီးAေပၚ၌ ေရွးကထက္ပင္
တိုးတက္ပိုမို၍

ရြံရွာစက္ဆုပ္လွေသာ္လည္း

စိုးရိမ္ရသည္ျဖစ္၍

ႏွစ္ရက္လွ်င္

မိမိ၏

တစ္ေခါက္၊

ႀကံရယ
ြ ္ခ်က္

Aထမေျမာက္မည္ကို

သံုးရက္လွ်င္

တစ္ေခါက္က်

ခင္ျမႀကီး၏

Aိမ္သို႔

လာေရာက္

လည္ပတ္လ်က္ ရွိေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌
မာလီကုလားသည္
ျမင္သျဖင့္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေဘာ္ျဖဴကို

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကိုင္လ်က္

Aေၾကာင္းကိုေမးျမန္းရာ

ကုလားက

Aိမ္ေရွ႕သို႔

‘မာဒကီးယား’

ေရာက္ေသာAခါ
ဆြထ
ဲ ုတ္လာသည္ကို

ဟုေျပာသည္ႏွင့္

ေခြးကို

ေသခ်ာစြာၾကည္႐
့ ႈသည္တြင္ နံေဘး၌ လွံႏွင့္ထိုးထားေသာ ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

Aိမ္ေပၚတက္၍

ခင္ျမႀကီးAား

ေခြး၏

ေသပံုကို

ေမးျမန္းရာ “ကိုAုန္းေမာင္ရွင့္၊ ကိုAုန္းေမာင္၊ ေတာင္းပန္လို႔ေတာင္ မရဘူး၊ သူ႔ကိုက္လို႔တ့၊ဲ
ကြင္းေလွ်ာေထာင္ၿပီးမွ

လွံန႔A
ဲ ေသထိုးသတ္လိုက္တယ္”

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

Aျခားတစ္ဘက္သို႔

လွည့္၍

ဟု

မတုန္မလႈပ္

ေျပာဆိုေလလွ်င္

ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္ကာ

စကားမေျပာဘဲ

ရွိေနေလ၏။
ထိုေန႔၌

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ျပန္လာခဲ့ရာ
ရက္စက္လွ်င္လည္း

ထိုAိမ္၌

လမ္းခရီးတြင္

ခါတိုင္းကဲ့သို႔

“ရက္စက္ၾကပါေပရဲ႕ကြယ္တို႔၊

သည္ေလာက္ကၽတ
ြ ္ကၽြတ္လတ
ြ ္လတ
ြ ္

သားကေလးလည္း

သင္းဂ႐ုမစိုက္တာႏွင့္

သတ္ပစ္လိုက္ျပန္ၿပီ၊

ေကာင္းတယ္ေလ၊

ၾကာရွည္စာြ မေနဘဲ

ေသရွာၿပီ၊

ရက္စက္တာပဲေကာင္းတယ္၊

ေဘာ္ျဖဴကိုလည္း

ဒါမွေကာင္းတယ္၊

ရက္စက္မယ့္
သင္းလင္ငယ္က

ႏို႔မို႔သင္းကေလးကို

မ်က္ႏွာ

ေထာက္ရလိမ့္Uီးမယ္၊ Aခုေတာ့ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ ေထာက္ထားစရာမရွိေတာ့ဘူး၊ ငါ့Aႀကံကို
ျမန္ျမန္ေAာင္ျမင္ေAာင္

လုပ္ဖို႔

ရွိေတာ့တာပဲ၊

ေနႏွင့္ၾကUီး

မင္းတို႔”

စသည္ျဖင့္

တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ထဲ၌ ႀကိမ္းဝါး၍ သြားေလ၏။
ေနာက္တစ္ေခါက္၌
ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ဝတ္ဆင္ၿပီးလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ပန္းတိမ္ဆရာထံ၌

Aဝတ္Aစားတို႔ကို

Aပ္ႏွံ၍ထားေသာ

စိန္ဘီး၊

ေရွးကထက္
စိန္ၾကယ္သီး၊

စိန္ဘယက္၊ စိန္နားကပ္ Aစရွိသည္တို႔ကို ယူငင္ၿပီးလွ်င္ ခင္ျမႀကီးAိမ္သို႔ လာေရာက္ခ့ေ
ဲ လ၏။
Aိမ္ေပၚသို႔
Aိပ္ရာမွမထႏိုင္ေၾကာင္း၊

တက္မိေလလွ်င္
သို႔ရာတြင္

ေစာရွင္က

Uီးစက္ကြင္း

မမျမမွာ

လာေရာက္ခ့လ
ဲ ွ်င္

ေနမေကာင္းသျဖင့္
မိမိထပ
ံ ို႔လိုက္ရန္

မွာထားေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို၍ ခင္ျမႀကီးရွိရာAခန္းသို႔ ေခၚငင္သာြ းေရာက္ပို႔ေလ၏။
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ေရာက္လွ်င္

Aခန္းတြင္းသို႔
မွီAံုးႀကီးမ်ားေပၚတြင္

ကပိုက႐ို

ခင္ျမႀကီးသည္

မခို႔တ႐ို႕

သနပ္ခါးမႈံမႈံႏွင့္

လဲေလ်ာင္းကာရွိေနရာ

ခုတင္ေပၚ၌

ခင္ျမႀကီးက

Aနီးရွိ

ကုလားထိုင္တစ္ခုကို လက္ညႇိဳးၫႊန္လ်က္ “ထိုင္ပါ၊ ထိုင္ပါ” ဟုေျပာသျဖင့္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း
ကုလားထိုင္ေပၚတြင္

ထိုင္ေလ၏။

ေစာရွင္မွာမူ

Eည့္သည္ကိုပို႔ၿပီးေနာက္

Aခန္းျပင္သို႔

ထြက္သာြ းေလ၏။
ေစာရွင္ထက
ြ ္သာြ းၿပီးေနာက္ ခင္ျမႀကီးက “Aားနာစရာျဖစ္ေနပါၿပီရွင္၊ ေနမေကာင္းလို႔
Aိမ္ေရွ႕မွာလည္း ထြက္ၿပီးEည့္မခံႏိုင္၊ လာၿပီးမွျဖင့္လည္း ျပန္လို႔လည္းမသြားေစခ်င္၊ ကၽြန္မေတာ့
ခက္တာပါပဲရွင္” ဟုေျပာလ်က္ ဇာျခင္ေထာင္ကို လက္ျဖင့္ လွမ္းကိုင္လိုက္ရာ Aက်ႌလက္သည္
လက္ေမာင္းAရင္းသို႔

တိုင္ေAာင္

ေလ်ာ၍

က်သည္ျဖစ္၍

ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ

လက္ေမာင္းသားတို႔သည္ ေယာက်္ားတို႔၏ မ်က္စိကို ျမႇဴဘိသကဲ့သို႔ ရွိေနရာ ေမာင္သက္ႏွံမွတစ္ပါး
Aျခားေယာက်္ားတို႔မွာ ထိုAမူAရာကို ျမင္ကာမွ်ႏွင့္ပင္ ထိုခဏ၌ ခင္ျမႀကီးAတြက္ Aသက္ကို
စြန္႔လႊတ္ႏိုင္လုခမန္း ရွိေပလိမ့္မည္။
သို႔ရာတြင္

ေမာင္သက္ႏွံမွာမူ

မတုန္လႈပ္ေသာ္လည္း

ခင္ျမႀကီး၏

ပစ္လိုက္ေသာျမားသည္

သေဘာကို

ထိမွန္မိသည့္

သိၿပီးျဖစ္၍

မည္သို႔မွ်

Aေယာင္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္

လက္ေမာင္းကိုသာလွ်င္ စိုက္ေငးၾကည့္လ်က္ရွိေလ၏။
ထိုAခါ

ခင္ျမႀကီးလည္း

ရွက္ေလဟန္ျပဳ၍

လက္ေမာင္းကို

႐ုတ္တရက္

Aက်ႌလက္ျဖင့္ ဖံုးAုပ္ၿပီးလွ်င္-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဟိုတုန္းက ကၽြန္မေျပာတာ ေမ့ၿပီလား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ေထာင္ကႀဲ ကီးဖို႔ ကၽြန္မက မိန္းမေစ့စပ္ေပးစားဖို႔ ဆိုတာေလ”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ကုန္သည္Aမ်ဳိးAႏြယ္ထက
ဲ ဟုတ္လား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ္Aရြယ္ေလာက္လဲရွင္”

ျမ ။

။“ေထာင္ကႀဲ ကီးကလည္း

။“ဘာလဲဗ်ာ”
။“ေၾသာ္ မေမ့ပါဘူးဗ်ာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ဆပ
ဲ ါပဲ”
။“ဟုတ္က့ဲ”
။(ခင္ျမႀကီးAသက္ကို တြက္ၿပီးေနာက္) “၂၆ ႏွစ္ေလာက္ပါဗ်ာ”
မေတာ္တာပဲ”

ဟု

ၾကာပါပါႏွင့္

ျငင္းဆန္ေလလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း ပြထ
ဲ ဲ၌ မင္းသမီး၊ မင္းသားတို႔ လူပ်ဳိ လွည့္လည္သည့္Aလား တကယ္ပင္
စိတ္မပါေသာ္လည္း သ႐ုပ္ပါပါႏွင့္ မိမိခ်စ္ခင္ေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာခ်ၿပီးလွ်င္ လက္ေဆာင္Aျဖစ္ျဖင့္
ယူခ့ေ
ဲ သာ လက္ဝတ္လက္စားတို႔ကို ထုတ္၍ ခင္ျမႀကီးAား ေပးၿပီးေနာက္ ၎ပစၥည္းသည္
ခန္းဝင္ပစၥည္း
Aကယ္၍

မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊
မိမိAား

ခန္းဝင္ပစၥည္းAျဖစ္ျဖင့္
Aဝတ္Aစားႏွင့္
Uီးစက္ကြင္း၌

သက္သက္ေမတၱာလက္ေဆာင္မွ်သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္
တင္သUီးမည္

စည္းစိမ္Uစၥာတို႔ကို

သေဘာတူခ့ပ
ဲ ါမူ

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာဆိုေလလွ်င္

လြန္စာြ တပ္မက္ေမာေသာ

ပိုက္ဆံAလြန္ေပါမ်ားေၾကာင္း

ခင္ျမႀကီးလည္း

မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္

သိရသည့္Aခါကတည္းက
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Aထေျမာက္ေခ်ၿပီျဖစ္၍

မိန္းမတို႔ပရိယာယ္ႏွင့္

Aနည္းငယ္မွ်ျငင္းဆန္

ဟန္ျပဳၿပီးေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံေျပာသည့္Aတိုင္း သေဘာတူညီလိုက္ေလ၏။

*****
Aခန္း ၇
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ေမာင္Aုန္းေမာင္ Aလုပ္တိုက္သို႔ သြား၍
ေမာင္Aုန္းေမာင္Aား

မိမိႏွင့္

Aလည္Aပတ္

သြားေရာက္ရန္

ေသြးေဆာင္ေခၚငင္ေလရာ

ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ Aေပ်ာ္Aပါးကို လိုလားသူျဖစ္သည့္ျပင္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးႏွင့္ သြားရသည့္Aခါ
မိမိမွာ Aခမဲ့ Aေခ်ာင္ေပ်ာ္ပါးရသည္ဟု မွတ္ထင္၍ Aလြယ္တကူ လိုက္ပါလာခဲ့ေလ၏။
Aာဠာဝီလမ္း၌ရွိေသာ မိမိ၏ ေဟာ္တယ္သို႔ ေရာက္ေသာAခါ ေမာင္သက္ႏွံသည္
ေမာင္Aုန္းေမာင္Aား

Aရက္မ်ား စားစရာမ်ားႏွင့္

Aေတာ္မူးလာေသာAခါ

ေကၽးြ ေမြးEည့္ခံ၍

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

ေမာင္သက္ႏွံက Aေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္ရေAာင္ဟု

ေျပာ၍

က်ဳံးဘက္သို႔ ေလွ်ာက္လာၾကေလ၏။
က်ဳံးလမ္းမွသည္
ေထာင့္သို႔

ေျမာက္ဘက္သို႔ ေလွ်ာက္လာၾက၍

ေရာက္ေသာAခါ

ေလွာ္ေလွငယ္တစ္စင္းကို

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေတြ႔ရွိေလရာ

က်ဳံး၏

ယခင္က

ေမာင္သက္ႏွံက

Aေနာက္ေျမာက္

Aသင့္စီမံ၍ထားေသာ

“လာဗ်ာ

ကိုAုန္းေမာင္၊

လမ္းေလွ်ာက္ရတာ ဖုန္ထူလွတယ္၊ Aေညာင္းေျပ Aညာေျပ ေလွေလွာ္ၿပီး ကစားရေAာင္ဗ်ာ”
ဟုေျပာေလလွ်င္ ေမာင္Aုန္းေမာင္က “ကၽြန္ေတာ္ ေရကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး မကူးတတ္ဘူးဗ်”

ႏွံ ။
Aုန္း ။

။ “ကိစၥမရွိပါဘူးဗ်၊ ေလွက Aႀကီးသားပဲ”

ႏွံ ။

။“ကိစၥမရွိဘူး၊ က်ဳပ္က ပဲ့ဘက္ကထိုင္ၿပီး ပဲ့လည္းပဲ့၊ ေလွာ္လည္းေလွာ္မယ္၊ ခင္ဗ်ားက

။“ကၽြန္ေတာ္က ေလွလည္း မေလွာ္တတ္ဘူးဗ်”

တက္န႔ဲ နည္းနည္းယက္ေပးတာေပါ့ဗ်ာ၊ မခက္ပါဘူး” ဟု ေျပာၿပီးေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း
ေလွေပၚတက္သာြ းသျဖင့္ ေမာင္Aုန္းေမာင္လည္း မလိုက္ခ်င္လိုက္ခ်င္ႏွင့္ လိုက္သာြ းရေလ၏။
ေလွထက
ြ ္သာြ းမိေလလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း ေလွUီးကို Aေရွ႕Aရပ္သို႔ လွည့္လ်က္
မႏၲေလးေတာင္ဘက္သို႔ ေလွာ္ေလရာ ေမာင္Aုန္းေမာင္က “ေတာင္ဘက္ကို မေလွာ္ဘူးလားဗ်၊
Aိမ္ကိုျပန္မယ္ မဟုတ္လား”

ႏွံ ။

။“မျပန္ပါနဲ႔Uီးဗ်ာ၊

ေတာင္ဘက္ေလွာ္လို႔

လူေတြက

ေပါသနဲ႔

ရွက္စရာႀကီးဗ်ာ၊

Aေရွ႕ေလွာ္ၿပီး Aျပန္ေတာ့ ရထားနဲ႔ျပန္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟုေျပာရင္းဆိုရင္း မႏၲေလးေတာင္ဘက္သို႔
ေလွာ္ေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔

တျဖည္းျဖည္း

ေရလယ္မွေလွာ္၍

ေမာင္Aုန္းေမာင္၏

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာ

စကားရႊမ္းတို႔ကို

Aလ်U္မျပတ္ေAာင္

သုဓမၼာဇရပ္ႀကီးAနီး

စိတ္Aာ႐ံုမွ

Aလြန္လူသူျပတ္ရာသို႔

သြားၾကစU္

ေျပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ

ေျပာဆိုကာ

တျဖည္းျဖည္း

ေရာက္ၾကေလ၏။
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ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ေလွကို
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ေရလယ္၌ရပ္ေစလ်က္

တက္ကိုခ်ၿပီးလွ်င္

“ေမာလိုက္တာဗ်ာ

ခဏေလာက္ နားၾကUီးစို႔”

Aုန္း ။
ႏွံ ။

။“နားရင္ ကမ္းစပ္မွာဆိုက္ၿပီး နားပါေတာ့ဗ်ာ”
။“ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ၊

ျမင္းရထားလာတာျမင္ေတာ့မွ

ကမ္းကိုကပ္တာေပါ့၊

ဒါထက္

ကိုAုန္းေမာင္၊ က်ဳပ္တို႔Aေၾကာင္းကို မၾကားေသးဘူး မွတ္တယ္”

Aုန္း ။
ႏွံ ။
Aုန္း ။
ႏွံ ။

။“ဘာAေၾကာင္းလဲဗ်”
။“သားေရး မယားေရးပါဗ်ာ၊ က်ဳပ္ Aခု မိန္းမယူေတာ့မယ္”
။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား၊ ေတာ္ပါေပ့ဗ်ာ၊ တ႐ုတ္ကျပားထဲကလား”
။“မဟုတ္ဘူးဗ် ၊ ဗမာမိန္းမပဲ”

Aုန္း ။
ႏွံ ။

။“စိန္ပန္းရပ္သူပဲ”

Aုန္း ။

။“Aလို၊ ဘယ္သူ႔သမီးပါလိမ့္၊ ကုပ္ကုပ္န႔ဲ ႀကံတ့လ
ဲ ူပဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိေတာင္

။“ဘယ္Aရပ္သူလဲဗ်”

မသိရေသးဘူး၊ ဘယ္သူ႔သမီးလဲဗ်ာ”

ႏွံ ။
Aုန္း ။

။“AေဖAေမမရွိပါဘူး”

ႏွံ ။

။“တစ္ေယာက္တည္းပဲေနတယ္ဗ်၊ မုဆိုးမပဲ”

။“ဘယ္သူန႔ေ
ဲ နသလဲဗ်ာ”

ဟုေျပာသည္ႏွင့္ ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္ Aနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံ၏
မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ရွိစU္ႏွံ ။

။“ေၾသာ္ Aခန္႔သင့္ပဲ၊ ဖိတ္စာေတာင္ ပါလာေသးတယ္၊ ေရာ့ဗ်ာ၊ ရက္ေတာ့

ေဝးေသးရဲ႕၊ သို႔ေပမယ့္ မိတ္ေဆြႀကီးမို႔လို႔ ခင္ဗ်ားေတာ့ တင္တင္ကူးကူးက ဖိတ္ထားရမွာပဲ”
ဟုေျပာၿပီးလွ်င္ ေရႊစာလံုးႏွင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္၍ထားေသာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကို မိမိ၏
Aက်ႌAိတ္မွယူ၍ ေမာင္Aုန္းေမာင္ရွိရာ ေလွUီးသို႔ ပစ္ေပးလိုက္ရာ ၎ဖိတ္စာ၌ တေပါင္းလဆန္း
၃ ရက္ေန႔တြင္ ခင္ျမႀကီးႏွင့္ Uီးစက္ကြင္းတို႔ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မည့္Aေၾကာင္းမ်ား ပါရွိေလ၏။
ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

ဖိတ္စာကိုဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္

Aံႀကိတ္ကာ

ဆုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္

ပစ္လိုက္ရာ

ေမာင္သက္ႏွံ၏

Aနီး၌ရွိေသာ

မိမိ၏

နားရြက္ကိုထိမွန္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

စကၠဴရြက္ကို

တက္ျဖင့္

ေမာင္သက္ႏွံAား

ေသြးတို႔သည္

တစ္စက္တစ္စက္

က်လ်က္ရွိေလ၏။
သို႔ရာတြင္ ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိ၏ ဒဏ္ရာကို

Aနည္းငယ္မွ် ပမာဏမျပဳဘဲ

ေလွာင္ေျပာင္ေသာ Aသံထားျဖင့္ ဆက္လက္၍-

ႏွံ ။

။“သူမ်ား

မယားကိုေတာ့

ၾကာခိုၿပီး

လူလုေတာ့

ကိုယ့္ရည္းစား

တယ္ၿပီး

စိတ္ဆိုးတတ္ပါကလားဗ် ကိုAုန္းေမာင္”

Aုန္း ။
ဟုေျပာ၍

။“ေခြးမသား ေပါက္ေဖာ္၊ နင္ ဘာစကားေျပာတာလဲ”
ထိုင္ရာမွ ထၿပီး လွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေမာင္သက္ႏွံရွိရာ

Aသင့္ႀကိဳျဖဳတ္၍ထားေသာ

ေလွ၏ပဲ့သို႔

မိမိဖိနပ္မ်ားကို

ေရာက္လာသည္တြင္

လ်င္ျမန္စာြ

ခၽြတ္ၿပီးလွ်င္

ေလွငယ္ကို ေစာင္း၍ေမွာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေရထဲသို႔ခုန္ဆင္း၍ ကမ္းဘက္သို႔ ကူးသြားေလ၏။

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

174

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

၎ေလွငယ္မွာ ပထမကတည္းက ေမာင္သက္ႏွံ စီမံထားသျဖင့္ သစ္ရာAင္ၾကင္းသား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရဝင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ နစ္ျမဳပ္၍သြားေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း ကမ္းဘက္သို႔ လ်င္ျမန္စာြ ကူးသြားၿပီးလွ်င္ ကမ္းသို႔ ေရာက္ကာလ
ကမ္းေပၚမွေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ ေရမကူးတတ္ ကူးတတ္ျဖင့္ ဖိနပ္ကိုလည္း
ခၽြတ္ရန္မတတ္ႏိုင္ဘဲ

ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ႏွင့္

တျဖည္းျဖည္း

ကမ္းဘက္သို႔

ယက္လာေလ၏။

ကမ္းႏွင့္ ၁၅ ေတာင္ခန္႔မွ် ကြာေသာAရပ္သို႔ ေရာက္ေလလွ်င္ ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ Aလြန္တရာ
လက္ပန္းက်ၿပီ

ျဖစ္၍

Aမ်က္ကို

သတိမရဘဲ

“ကယ္ပါ

Uီးစက္ကြင္း၊

ကယ္ပါ”

ဟု

ဟစ္ေAာ္ေလရာ ေမာင္သက္ႏွံလည္း မိမိ၏ မ်က္မွန္ႀကီးကို ႐ုတ္တရက္ခၽြတ္ၿပီးေနာက္ ခါးကို
ဆန္႔ဆန္႔ရပ္လ်က္ “ဘယ္က Uီးစက္ကြင္းလဲ၊ ငါ့ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္စမ္း” ဟုေျပာသည္တြင္
ေမာင္Aုန္းေမာင္မွာ ေရထဲတြင္ ေတြေဝလ်က္ရွိေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္သက္ႏွံလည္း မိမိ၏ Aက်ႌAိတ္၌ ထည့္၍ေဆာင္ယူခ့ေ
ဲ သာ မိမိ၏
ဆံပင္ထံုးကိုျပၿပီးလွ်င္
ဟုေျပာေလလွ်င္

“ထိပ္ေျပာင္လို႔ မမွတ္မိဘူး

ေမာင္Aုန္းေမာင္သည္

ဟုတ္သလား၊

မ်က္လံုးမ်ားျပဴး၍

ေဟာသည္မွာ ငါ့ဆံပင္”

ထြက္မတတ္

ေမာင္သက္ႏွံကို

စိုက္ေငးလ်က္ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ “Aမေလးဗ်ာ” ဟု ေAာ္ျမည္လ်က္ ေရေAာက္သို႔ တစ္ခါတည္း
နစ္ျမဳပ္သာြ းေလ၏။

*****
Aခန္း ၈
တေပါင္းလဆန္း ၃ ရက္ေန႔၌

ေမာင္သက္ႏွံသည္ ခင္ျမႀကီးႏွင့္ ဒုတိယAႀကိမ္

လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျပန္ရာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဂုဏ္သေရရွိ ကုန္သည္၊ ပြစ
ဲ ား၊ သူေဌး၊ စက္ပိုင္မွစ၍
AစိုးရAရာရွိႀကီးတို႔ကိုပါ ဖိတ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ေကာင္းမြန္ခမ္းနားစြာ Eည္ခ
့ ံေကၽးြ ေမြးေလ၏။
ထိုေန႔၌ ေန႔ေရာညပါ ပြလ
ဲ မ္းသဘင္တို႔လည္း တၿခိမ့္ၿခိမ့္ တီးမႈတ္ကခုန္လ်က္ရွိရာ
၎ည

ကိုးနာရီေက်ာ္

ခင္းက်င္းျပသလ်က္ရွိစU္

Aခ်ိန္ခန္႔တြင္
ခင္ျမႀကီးသည္

Aၿငိမ့္ပဲြ၊
ေမာင္သက္ႏွံကို

႐ုပ္ေသးပြတ
ဲ ို႔လည္း
မ်က္ရိပ္ျပေခၚၿပီးလွ်င္

Aိမ္ေရွ႕မွ
Aခန္း၌

ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိၾကသည့္ကာလ-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“Uီးစက္ကြင္း၊ ျမျမကို တကယ္စံုမက္တယ္ မဟုတ္လား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဟိုတုန္းက Uီးစက္ကြင္းေျပာတဲ့စကားကို ေမ့ၿပီလား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ကၽြန္မ Aခုဝတ္ဆင္ထားတဲ့ Aဝတ္တန္ဆာမ်ားဟာ လက္ေဆာင္မွ်ျဖစ္တယ္ဆို”

ျမ ။

။“လက္ထပ္တ့ေ
ဲ န႔က်ေတာ့ ခန္းဝင္ပစၥည္းAျဖစ္န႔ဲ ပစၥည္းရွိသမွ် ျမျမကို Aလံုးစံု

။“ဘယ့္ႏွယ္ ေမးပါလိမ့္ဗ်ာ၊ မစံုမက္ဘဲ ရွိပါ့မလား ျမျမရဲ႕”
။(မရိပ္မိေယာင္ျပဳ၍) “ဘာစကားပါလိမ့္”
။“မွန္ပါတယ္ ျမရယ္”

Aပ္ႏွင္းမယ္ဆို”

ႏွံ ။

။“မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ ျမျမရယ္၊ သည္ကေန႔ ရွိသမွ်စည္းစိမ္ကိုAပ္ပါ့မယ္ဗ်ာ”
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။“ဒါျဖင့္ ခု

Aပ္ပါေတာ့လားရွင္” ဟုေျပာ၍ ၾကာမူပါပါႏွင့္ ေမာင္သက္ႏွံAနီးသို႔

ခ်U္းကပ္ေလလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ႐ုတ္တရက္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ခာြ မည္ျပဳၿပီးမွ သတိရ၍
စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္းၿပီးလွ်င္ ခင္ျမႀကီး၏ လက္ကိုကိုင္လ်က္ “ကိုင္း၊ ဒါျဖင့္ လိုက္ခ့ေ
ဲ ပေတာ့ ျမျမရယ္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ္က်ေAာင္ လိုက္ရမွာလဲရွင့္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ျမႇဳပ္တ့ေ
ဲ နရာကို ကၽြန္မ လိုက္ရမယ္လား ”

ျမ ။

။(ေလာဘေဇာကပ္သျဖင့္ ဝမ္းသာAားရႏွင့္) “ကိုင္း၊ ဒါျဖင့္ သြားစို႔” ဟုေျပာသျဖင့္

။“ပစၥည္းက မ်ားေလေတာ့ ကိုယ္န႔A
ဲ တူ မထားဝံ့ဘူးဗ်၊ ျမႇဳပ္ၿပီးထားရတယ္ ျမျမရဲ႕ ”
။“ဟုတ္တယ္”

ခင္ျမႀကီးႏွင့္ေမာင္သက္ႏွံတို႔သည္ Aေစခံတို႔Aား သင့္ေလ်ာ္ေAာင္ေျပာခဲ့ၿပီး ျမင္းရထားတစ္စီးႏွင့္
Aိမ္မွထက
ြ ္ခ့ၾဲ ကေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံ

ၫႊန္ၾကားခ်က္Aရ

ျမင္းရထားသည္

ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းသို႔

ဆိုက္ေရာက္ေလလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ Aသင့္ငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္၍ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေသာ
ငွက္ေလွကေလးတစ္စင္းေပၚသို႔ တက္ၾကၿပီးေသာ္ ငွက္သမားAား ပတၱျမားေစတီဆိပ္ကမ္းသို႔
စုန္ခတ္ေစေလ၏။
ဆိပ္ကမ္းကိုေရာက္လွ်င္
ေစလႊတ္လိုက္ရာ

ခင္ျမႀကီးက

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ငွက္သမားAား

ငွက္သမားAား

ေစာင့္ဆိုင္း၍ေနေစရန္

Aခကိုေပး၍
ေျပာေသာ္လည္း

ေမာင္သက္ႏွံက ငွက္သမားတို႔မွာ ဤဘက္ကမ္း၌ လိုသေလာက္ Aလြယ္တကူရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ ခင္ျမႀကီး၏ လက္ကို ကိုင္ဆလ
ဲြ ်က္ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ၾကေလ၏။
ထိုAခ်ိန္Aခါ တေပါင္းလရာသီျဖစ္ႏွင့္ မိုးUီးေလUီးျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ေကာင္းကင္၌
မည္းမည္းေမွာင္လ်က္ရွိရာ

ခင္ျမႀကီးသည္

မိမိ၏

ပထမေယာက်္ားႏွင့္

ဤAရပ္တို႔၌

Aတူသာြ းလာခဲ့ဖူးသည္မ်ားကို သတိရ၍ ေၾကာက္ရံ႕ြ တုန္လႈပ္လ်က္-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးပါတယ္မဟုတ္လားရွင့္၊ ေမွာင္လိုက္တာ၊ ထြန္းပါေတာ့”
။“မီးထြန္းလို႔ မေတာ္ေသးဘူး ျမျမရဲ႕၊ ပစၥည္းျမႇဳပ္တ့A
ဲ ရပ္ကို သြားတဲ့Aခါ လူျမင္မွာ

စိုးရတယ္”

ျမ ။

။“ကၽြန္မျဖင့္

လမ္းကိုေတာင္

ေကာင္းေကာင္း

မျမင္ရဘူးရွင့္၊

မိုးေမွာင္ကလည္း

က်လိုက္တာ လြန္လို႔ပါလားရွင္”

ႏွံ ။

။“ကိစၥမရွိပါဘူးဗ်ာ၊

က်ဳပ္လက္ကိုသာကိုင္ၿပီး

ရဲရလ
ဲ ိုက္ခ့ပ
ဲ ါ၊

ဒီလမ္းေတာ့

က်ဳပ္

ဘယ္ေတာ့မွ မမွားႏိုင္ပါဘူး”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ပစၥည္းယူေနက်မို႔လားရွင္”
။“ဟုတ္က့ဲ ဆိုပါေတာ့”
ေမာင္သက္ႏွံသည္

ခင္ျမႀကီး၏

လက္ကိုကိုင္ကာ

လမ္းျပလ်က္

တျဖည္းျဖည္း

ေလွ်ာက္လာၾကသျဖင့္ ေခ်ာင္ႏွစ္ေခ်ာင္ သံုးေခ်ာင္ ေက်ာ္လန
ြ ္မိေသာAခါ-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“မေရာက္ေသးဘူးလား၊ ေဝးလွပါကလားရွင္”
။“ေရာက္လုပါၿပီဗ်ာ၊ ေဟာဟိုေရွ႕က ေကြ႔ကေလးလြန္ရင္ ေရာက္ေတာ့မွာပါပဲ”
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ျမ ။
ႏွံ ။

။“ရွင့္မွာ စိန္ေတြAမ်ားႀကီးလား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“သည္ေလာက္ေတာင္ပလ
ဲ ားရွင္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဒါထက္ ကၽြန္မ ဒီလမ္းကို ေရာက္ဖူးသလိုလိုရွိပါတယ္”

။“မ်ားပါေသာ္ေကာဗ်ာ၊ ျမျမ ဝတ္လို႔ေတာင္ႏိုင္ႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး”
။“သည့္ထက္ေတာင္မ်ားပါေသးတယ္”
။“ဟုတ္က့လ
ဲ ား၊ ကိုင္း တစ္ခါျဖင့္ ေျပာရင္းဆိုရင္း ေရာက္လာပါၿပီဗ်ာ”

ဟုေျပာလ်က္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ မိမိယူေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာေသာ့ႏွင့္ ဂူတံခါးကို ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ ဂူတြင္းသို႔
ခင္ျမႀကီးကို ေခၚေလ၏။ ခင္ျမႀကီးလည္း ဂူကိုျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤဂူကို မိမိျမင္ဖူးသည္
မွတ္ထင္၍

“ေၾကာက္စရာႀကီးရွင္၊

ေတာ္ပါၿပီ၊

ကၽြန္မ

မလိုက္ပါရေစႏွင့္ေတာ့”

ဟုေျပာရာ

ေမာင္သက္ႏွံက“ဘာေၾကာက္စရာရွိသလဲ ျမျမရယ္၊ ဝင္သာဝင္ခ့ပ
ဲ ါ၊ တစ္ေယာက္တည္းမွမဟုတ္ဘဲ”
ဟုေျပာ၍ ခင္ျမႀကီး၏ လက္ကိုဆၿဲြ ပီးလွ်င္ ဂူတြင္းသို႔ သြင္းၿပီးေနာက္ တံခါးကို ေသာ့ခတ္၍
ေသာ့ကို Aိတ္တြင္းသို႔ ထည့္လိုက္ေလ၏။

ျမ ။

။“ေမွာင္လိုက္တာရွင္ မည္းလို႔ပါကလား၊ ေဟာ မိုးေတာင္ရာြ လာၿပီ”

ဟုေျပာစU္ပင္ ေလကေလး တသုတ္သုတ္တိုက္လာ၍ မိုးသည္ Aေဝးမွ တၿခိမ့္ၿခိမ့္ခ်ိန္းၿပီးလွ်င္
မိုးေပါက္တို႔သည္ တစ္ေပါက္ႏွစ္ေပါက္မွ် က်စျပဳေလ၏။

ႏွံ ။

။“လာသာလာပါ

ျမျမရဲ႕၊

ဘာမွ

ေၾကာက္စရာမရွိပါဘူး”

ဟုေျပာ၍

လက္ကို

က်ပ္တည္းစြာ ဆုပ္ကိုင္ေလလွ်င္-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“လက္ကို ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ သိပ္ၿပီးကိုင္ရတာလဲရွင္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ေမွာင္ႀကီးထဲမွာ ဘာမွမျမင္ရပါကလားရွင္”

။“ျမျမေၾကာက္မွာစိုးလို႔ AားရွိေAာင္လို႔ပါဗ်ာ”
။“စိတ္ခ်ပါ၊ မေမွာင္ေစရဘူး၊ လင္းပါေစမယ္” ဟုေျပာၿပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံသည္

မိမိယူေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ
မိုးေပါက္တို႔သည္

ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို

တျဖည္းျဖည္းသည္း၍

ညိႇထန
ြ ္းစိုက္ထူလ်က္ရွိရာ

သည္း၍လာၿပီးလွ်င္

ေလလည္း

ဂူAျပင္၌ကား
ျပင္းထန္လ်က္

မိုးႀကိဳးတို႔သည္လည္း Aသံက်ယ္စာြ ထစ္ခ်ဳန္းျမည္ဟိန္းလ်က္ရွိေလ၏။

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ေၾကာက္စရာေကာင္းလိုက္တာရွင္၊ ျပန္ဖို႔ေတာင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ျပန္ရပါ့မယ္”
။“ျပန္ဖို႔ေတာ့ မပူပါနဲ႔ ျမျမရယ္၊ လြယ္လယ
ြ ္ေလးပါ၊ က်ဳပ္ၾကည့္ၿပီး စီမံေပးပါမယ္၊ ကိုင္း

လာလာ၊ ထိုင္းစမ္းပါUီး” ဟုေျပာလ်က္ Aေပၚယံမွ ထပ္၍ ဝတ္ခ့ေ
ဲ သာ မိမိ၏ Aက်ႌကိုခင္း၍
ခင္ျမႀကီးAား ထိုင္ေစေလ၏။ ခင္ျမႀကီးလည္း Aက်ႌေပၚတြင္ထိုင္ၿပီးေနာက္ ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာ
AမူAရာႏွင့္ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ၾကည့္လ်က္“ကိုင္း ျပပါေတာ့ရွင္၊ ရွင့္စိန္ေတြကို ကၽြန္မ ၾကည့္ခ်င္လွၿပီ”

ႏွံ ။

။“ျဖည္းျဖည္းေပါ့ျမျမရယ္၊ မိုးလည္းရြာေနလို႔ ျပန္ႏိုင္ေသးမွာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒါထက္

က်ဳပ္ တစ္ခုေမးစမ္းပါရေစ၊ ျမျမက က်ဳပ္ကို တကယ္စံုမက္က့လ
ဲ ားဗ်ာ”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“စံုမက္လို႔ လင္မယားျဖစ္ၾကၿပီ မဟုတ္လားရွင္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ္တူမွာလဲရွင္၊ ရွင့္ကို သာၿပီးစံုမက္တာေပါ့”

။“ဟိုတုန္းကေသသြားတဲ့ ျမျမရဲ႕လင္ႀကီးနဲ႔ က်ဳပ္န႔ဲ ဘယ္သူ႔ကို စံုမက္ပါသလဲဗ်ာ”
။“ေမာင္သက္ႏွံကလည္း လူေခ်ာကေလးမဟုတ္လား”
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။“ေခ်ာတာေတာ့

လူတစ္ေယာက္ပဲရွင္၊

ေခ်ာပါရဲ႕၊

ကၽြန္မက

လူက

သို႔ေပမယ့္

လူ႐ုပ္ဘယ္လိုေခ်ာေခ်ာ

တယ္ၿပီး

ထူၿပီAၿပီဆိုမွျဖင့္

ထူတ့A
ဲ တဲ့
လားလားမွ

မႀကိဳက္ဘူးရွင့္”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“ဒါေတာ့ မွန္ေပတယ္၊ သို႔ေသာ္ ျမျမကို တယ္ၿပီးဂ႐ုစိုက္တယ္ဆိုမဟုတ္လား”
။“ဘယ္လိုပဲ ဂ႐ုစိုက္စိုက္ လူၿပိန္းလူAဆိုတာ ဘာမွမသိတတ္လို႔ ဘာမွ ခ်စ္ခင္စရာ

မရွိဘူးရွင့္”

ႏွံ ။

။“ဒါလည္း

မွန္ေပတယ္၊

ႏို႔

ေနပါUီးဗ်ာ၊

ေမာင္Aုန္းေမာင္ႏွင့္

က်ဳပ္န႔ေ
ဲ ကာ

ဘယ္သူ႔ကိုသာၿပီး စံုမက္ပါသလဲ”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ေမးတာလဲရွင္၊ ကၽန
ြ ္မနဲ႔ကိုAုန္းေမာင္န႔ဲ ဘာဆိုင္လို႔လဲ”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“Aလကားပလီၿပီး သူမ်ားခ်စ္ျခင္းကို ဖ်က္တာပါရွင္၊ မဟုတ္ပါဘူး”

။“သူကေျပာေတာ့ ခ်စ္ခင္ၾကဖူးတယ္လို႔ ေျပာပါကလား”
။“ဒါထက္

ေျပာရUီးမယ္၊

ေမာင္Aုန္းေမာင္

ေသတာဟာေလ

သူ႔ဘာသာ

ေရနစ္ၿပီးေသတာ မဟုတ္ဘူး ျမျမရဲ႕၊ က်ဳပ္က တမင္ဉာဏ္ဆင္ၿပီး ႏွစ္သတ္လိုက္တာဗ်”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ေကာင္းပါေလရဲ႕ရွင္၊ လူပလီတစ္ေယာက္ေတာ့ ေသတာပဲ ေကာင္းတယ္”

ျမ ။

။“သူမ်ားAသေရကို

။“ျမျမ မသနားဘူးလား”
လုပ္ႀကံၿပီးေျပာတဲ့

ပ်က္ေAာင္

လူတစ္ေယာက္ကို

ဘာသနားဖို႔ရွိသလဲရွင္”

ႏွံ ။

။“မွန္ေပတယ္ဗ်ာ၊ မွန္ေပတယ္၊ ကိုင္းကိုင္း၊ ျမႇဳပ္ထားတဲ့စိန္ေတြ သြားယူလိုက္Uီးမယ္၊

ခဏေလာက္ ေစာင့္ေနရစ္Uီးေနာ္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ္ေလာက္ေဝးေသးသလဲရွင္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ျမန္ျမန္လာပါရွင္၊ ကၽြန္မတစ္ေယာက္တည္း ေၾကာက္ပါတယ္”

။“ဒီAနားတင္ပါဗ်၊ တစ္မိနစ္မွ မၾကာေစရပါဘူး”
။“မၾကာေစရပါဘူးဗ်” ဟုေျပာ၍ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ယခင္က မိမိ ထြက္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ

Aေပါက္ငယ္မွ လွ်ဳိထက
ြ ္၍ ထားေသာပစၥည္းတို႔ကို ေဖာ္ယူခ့ၿဲ ပီးေနာက္ Aေပါက္မွ တစ္ဖန္ျပန္၍
ဝင္လာခဲ့ေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

Aထုပ္ကုိေျဖၿပီးေနာက္

ရတနာခုႏွစ္ပါးတို႔ျဖင့္

မြမ္းမံျခယ္လွယ္ထားေသာ ဘယက္တန္ဆာ ဒြါရာမွစ၍ မင္းေျမာက္တန္ဆာတို႔ကို ျပသေလလွ်င္
ခင္ျမႀကီးလည္း

ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ေသာ

ဝတ္ဆင္ေလရာ
ခင္ျမႀကီး၏

AမူAရာျဖင့္

Aဝတ္တန္ဆာတို႔လည္းမီးေရာင္ႏွင့္

ျဖဴစင္ႏုပါးေသာ

Aသားတို႔ႏွင့္

Aဝတ္တန္ဆာတို႔ကို

ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္

ေကာက္ယူ

Aေရာင္ထက
ြ ္လ်က္

Aလြန္ပင္ဟပ္လွသည္ျဖစ္၍

ခင္ျမႀကီးမွာ

နတ္သမီးတမွ် လွပတင့္တယ္ျခင္းရွိေလရကား ေမာင္သက္ႏွံမွတစ္ပါး Aျခားေယာက်္ားတို႔မွာမူ
ကာမဂုဏ္စိတ္တို႔ျဖင့္ ယိုဖိတ္လုဘနန္းပင္ရွိေလာက္ေပ၏။
ေမာင္သက္ႏွံမွာမူ ခင္ျမႀကီး၏ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္႐ႈခ်င္ဖယ
ြ ္ရွိေသာ Aဆင္းကိုၾကည့္လ်က္
ဤေလာက္

ယုတ္မာညံ့ဖ်င္းေသာ

စိတ္သေဘာသည္

ဤမွ်ေလာက္

လွပေျပျပစ္ေသာ

႐ုပ္သဏၭာန္၌ ကိန္းေAာင္းလ်က္ရွိႏိုင္ဘိ၏ တကားဟု ေAာက္ေမ့လ်က္ Uီးေခါင္းကို ရမ္းခါ၍
ေနေလ၏။
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ေမာင္သက္ႏွံလည္း
ၾကည့္႐ႈခ်ီးမြမ္းေစၿပီးေနာက္
Aသံကိုဖ်က္၍

မိမိ၏

ခင္ျမႀကီးAား

Uီးစက္ကြင္းဘဝႏွင့္

ပတၱျမားေက်ာက္တို႔ကို
Aာလုပ္သံပါပါ

ငယ္မူAသံAရင္းAတိုင္း

“ျမျမ”

AားရေAာင္

ေျပာင္းလဲေျပာဆိုေနေသာ

ဟုေခၚလိုက္ရာ

ခင္ျမႀကီးသည္

ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ကို ကိုင္တယ
ြ ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ရွိရာမွ ႐ုတ္တရက္ ေမာ္ၾကည့္၍-

ျမ ။
ႏွံ ။

။“လန္႔လိုက္တာရွင္”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ရွင့္Aသံက ဘယ္သူ႔Aသံန႔ဲ တူသလိုလို”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ကိုသက္ႏွံရဲ႕ Aသံန႔ဲ တူသလိုလို”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ေၾကာက္စရာႀကီးရွင္၊ မေမးပါနဲ႔”

။“ဘာျဖစ္လို႔လဲဗ်ာ”
။“ဘယ္သူ႔Aသံန႔ဲ တူလို႔လဲဗ်ာ”
။“ကိုသက္ႏွံေသတုန္းက ဘယ္မွာေသသလဲ”
။“ဘာေၾကာက္ဖို႔ရွိသလဲ ျမျမရဲ႕၊ ေဟာဒါကို ၾကည့္စမ္း၊ ဘာလဲ” ဟုေျပာ၍ မိမိ၏

Aက်ႌAိတ္မွ ဆံပင္Aထံုးကို ထုတ္ယူၿပီးလွ်င္ ခင္ျမႀကီး၏ Aနီးသို႔ ပစ္ခ်လိုက္ရာ-

ျမ ။

။“ေAာင္မေလးေတာ္တို႔၊ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္တာလဲ၊ လန္႔လိုက္တာရွင္”

ႏွံ ။

။“ဆံပင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္စမ္းပါ ျမျမရဲ႕”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဘယ္သူက လူေသဆံပင္မ်ား ျဖတ္ယူလာတာလဲရွင္၊ မၾကည့္ဝံ့ပါဘူး”
။“လူေသဆံပင္မဟုတ္ပါဘူးဗ်၊

က်ဳပ္ဆံပင္ပါ”

ဟုေျပာေလလွ်င္

ခင္ျမႀကီးသည္

မိမိဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ကို လႊတ္၍ ခ်ၿပီးေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံ၏ မ်က္ႏွာကို
ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ရွိရာ-

ႏွံ ။
ျမ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ဘယ္သူန႔တ
ဲ ူသလဲ”
သကၤာမကင္း

။(Aနည္းငယ္

ရွိေသာ္လည္း

မဟုတ္ႏိုင္ဟု

ေAာက္ေမ့၍)

“လူတစ္ဖက္သားကို ထိတ္လန္႔ေAာင္ မလုပ္စမ္းပါနဲ႔ရွင္၊ သြားၾကပါစို႔”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“မိုးရြာလို႔ စိုခ်င္စိုရွင္၊ ကၽြန္မ ေၾကာက္ပါတယ္၊ သြားၾကပါစို႔ ”

ႏွံ ။

။“ျဖည္းျဖည္းေပါ့ ျမျမရယ္၊ Aရင္မလိုပါနဲ႔၊ ေမာင္သက္ႏွံေသတုန္းက ျမျမတို႔ကိုယ္တိုင္

။“မိုးေတြရာြ ေနတာ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး သြားမလဲ”

လိုက္ၿပီးသၿဂႋဳလ္္ေသးသလား”

ျမ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ဟာေတြ

ေလွ်ာက္ၿပီးေမးေနပါလိမ့္ရွင္၊

ေၾကာက္ပါတယ္ဆိုမွ

ေၾကာက္စရာခ်ည္း ေမးေနတယ္”

ႏွံ ။

။“ေမာင္သက္ႏွံဟာ

ေရွးကထက္

ေသတာAမွန္ပလ
ဲ ား”

တိုးတက္မသကၤာသည္ျဖစ္၍

ဟုေမးလာလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံ၏

ခင္ျမႀကီးသည္

မ်က္ႏွာကို

ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ

ၾကက္ေသေသလ်က္ရွိစU္-

ႏွံ ။

။“ေမာင္သက္ႏွံဟာ

ဝမ္းေရာဂါနဲ႔ေသရွာတယ္မဟုတ္လား

၊သည္ေတာ့

ျမျမတို႔က

Aေလာင္းကို သုဘရာဇာလက္Aပ္ၿပီး ျပန္ေျပးၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီေတာ့ သုဘရာဇာက
ညႀကီးမင္းႀကီးျဖစ္လို႔
ဂူေရာက္ေAာင္

ျမျမ

ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုျခင္းငွာ

မသၿဂႋဳလ္္ေသးဘဲ

ဂူတစ္ခုထဲ

လိုက္ပို႔ေသးတယ္

မဟုတ္လား”

မတတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍

Uီးေခါင္းကို

သြင္းၿပီးထားတယ္မဟုတ္လား၊
ဟုေမးေလလွ်င္
ညိတ္၍ျပရာ

ခင္ျမႀကီးလည္း

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

ဆက္လက္၍-
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။“ေမာင္သက္ႏွံAေလာင္းကို

သြင္းထားတဲ့ဂူဟာ

ဒီဂူန႔မ
ဲ တူဘူးလား၊

ၾကည့္စမ္း၊

တူတယ္ဟုတ္စ၊ တူ႐ံုဘယ္ကမွာလဲ ျမျမရယ္၊ ဒီဂူမွဒီဂူ Aစစ္ေပါ့၊ ကိုင္းလာလာ၊ မယံုရင္ ျပUီးမယ္”
ဟုေျပာ၍

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေထာင့္သို႔ေခၚသြားၿပီး
“ၾကည့္စမ္း၊

ခင္ျမႀကီး၏

လက္ကို

ေခါင္းပ်က္ႏွင့္တူေသာ

ဒီဟာဘာႀကီးလဲ၊

ဘယ္ေရာက္သာြ းသလဲ”

ကိုင္ဆၿဲြ ပီးလွ်င္

Aရာဝတၳဳတစ္ခုကို

ဂူတစ္ခုေသာ

ခင္ျမႀကီးAားျပၿပီးလွ်င္

ေခါင္းပ်က္ႀကီး

မဟုတ္လား၊

ေခါင္းထဲက

ေမးေလလွ်င္

ခင္ျမႀကီးမွာ

ေၾကာက္Aားႀကီးလွသည္ျဖစ္၍

ဟု

Aေလာင္းေကာ

မ်က္လံုးမ်ား ျပဴးလ်က္ မတုန္မလႈပ္ဘဲ ရွိေနေလ၏။
ထိုခဏ၌ မိုးႀကိဳးသည္လည္း Aထူးသျဖင့္ က်ယ္ေလာင္ေသာAသံျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ
ၿခိမ္းျမည္

ထစ္ခ်ဳန္းလ်က္

ေလျပင္းသည္လည္း
မီးေတာက္တို႔သည္

မိုးေပါက္တို႔သည္လည္း

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္၌
ထိုမွဤမွ

တAုန္းAုန္း

သည္းလ်က္ရွိရာ

ဂူတြင္းသို႔ေရာက္ေAာင္

ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိေနစU္

တိုးေဝွ႔သည္ျဖစ္၍

ေမာင္သက္ႏွံႏွင့္

ခင္ျမႀကီးတို႔၏

Aရိပ္သည္လည္း လႈပ္ရွားယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိေလကုန္၏။
ထို႔ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံက ဆက္လက္၍“Aေလာင္း ဘယ္ေရာက္သာြ းသလဲ သိရဲ႕လား၊ Aေလာင္းဟာ ေသရာက ျပန္ၿပီး
ရွင္လာခဲ့ျပန္တယ္၊ Aခု ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ သိရဲ႕လား၊ ငါ့ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္စမ္း”
ဟုေျပာၿပီးလွ်င္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

မတ္မတ္ရပ္လ်က္

ခင္ျမႀကီး၏

မိမိ၏

ေရွ႕၌

မ်က္မွန္Aမည္းႀကီးကို

လက္ပိုက္ကာ

ခၽြတ္ၿပီးေနာက္

ရပ္လိုက္ေလလွ်င္

ခါးကို

ခင္ျမႀကီးသည္

ေမာင္သက္ႏွံAား စိုက္ၾကည့္ေနရာမွ “ကယ္ေတာ္မူၾကပါ Aေမတို႔” ဟုေAာ္ၿပီးလွ်င္ နစ္ေျမာ၍
သြားေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း Aသင့္ေဆာင္ယူလာခဲ့ေသာ ႏွာဘူးကို ခင္ျမႀကီး၏ ႏွာေခါင္း၌
ေတ့ေလေသာ္

ခင္ျမႀကီးသည္

သတိရလာေလ၏။

ခ်က္ခ်င္းပင္

လူးလဲကာထ၍

လက္Aုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္-

ျမ ။

။“ခ်မ္းသာေပးပါ ကိုသက္ႏွံ၊ ကၽြန္မကို ခ်မ္းသာေပးပါ” ဟုေတာင္းပန္ေလ၏။
ေမာင္သက္ႏွံလည္း မတုန္မလႈပ္ေသာAမူAရာျဖင့္ ခင္ျမႀကီးAား လက္ပိုက္ကာ

ၾကည့္ၿပီးေနာက္ “ခ်မ္းသာေပးဖို႔ Aကြက္ရွိရင္လည္း ခ်မ္းသာေပးရမွာေပါ့ ခင္ျမႀကီးရယ္၊ ကိုင္း
ကိုင္း

ဘယ္Aခ်က္မွာ

ဘယ္လိုဆိုးေသာ္လည္း

ဘယ္Aခ်က္မွာျဖင့္

ေကာင္းပါေသးရဲ႕လို႔

တစ္ခ်က္တေလ ငါ့ကိုေဖာ္ျပစမ္း”
ေမးပါေသာ္လည္း ခင္ျမႀကီးသည္ ဆိတ္ဆိတ္သာရွိေနသျဖင့္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း
ဆက္လက္၍“ကိုင္း ကိုင္း၊ မင္းက သတိမရလို႔ရွိမွ ငါက ေဖာ္ေပးရတာေပါ့ေလ၊ ငါေသၿပီမွတ္ေတာ့
ငါ့ဈာပနကိစၥကို ဝတၱရားရွိသည့္Aတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ပ
ဲ ါရဲ႕လား”

ျမ ။

။“မေဆာင္ရက
ြ ္မိပါဘူး ကိုသက္ႏွံ”
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။“ငါ

Aသက္ရွင္စU္ကေကာ

ေနခဲ့ရဲ႕လား၊

ေကာင္းေကာင္းမြန္မန
ြ ္

နင္မေနဘူး

ငါသိတယ္၊ သြားေလသူ ေမာင္Aုန္းေမာင္န႔ဲ ေလာ္လည္ၾကတယ္ မဟုတ္လား”

ျမ ။
ႏွံ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္”
Aဝင္းကေလးကို

။“ငါေသၿပီးေနာက္

ဖတဆိုးေလးရယ္လို႔

ေရွးကထက္ပိုၿပီး

ဂ႐ုစိုက္ရမယ့္Aစား နင္ပစ္ထားလို႔ ငါ့သားကေလး ေသရတယ္ မဟုတ္လား၊ ငါ Aင္မတန္ခ်စ္တ့ဲ
ေခြးႀကီးကိုလည္း

နင့္လင္ငယ္သတ္ပစ္လို႔

နင္ေကာင္းတာရွိေသးသလဲ၊

ေျပာစမ္း

ေသရရွာတယ္မဟုတ္လား၊

ငါ့ကို”

ဟုေမးေလလွ်င္

ဘာတစ္ကက
ြ ္မ်ား

ခင္ျမႀကီးလည္း

မည္သို႔မွ်

မေျပာႏိုင္ဘဲ Uီးေခါင္းကိုငံု႔ကာ ဆိတ္ဆိတ္သာလွ်င္ ရွိေနသျဖင့္ ေမာင္သက္ႏွံက ဆက္လက္၍-

ႏွံ ။

။“ဘာမွ နင္ျပန္မေျပာႏိုင္ဘူး ဟုတ္စ၊ ကိုင္း ဒီေတာ့ ဒီေလာက္ ယုတ္မာဆိုးဝါးတဲ့

မိန္းမတစ္ေယာက္ကို လူ႔ျပည္မွာ ထားလို႔မေတာ္ဘူး၊ ကိုင္း ကိုင္း ခင္ျမႀကီး၊ နင္တစ္သက္လံုး
ယုတ္မာဆိုးဝါးေနခဲ့ေသာ္လည္း
ရွိခိုးေပUီးေတာ့”

ေသခါနီးက်မွ

ဟုေျပာၿပီးလွ်င္

သတိမ်ားရတယ္လို႔ဆိုရေAာင္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

Aက်ႌAိတ္မွ

ဘုရားမ်ား

ဓားေျမာင္ကိုထုတ္၍

ခၽြတ္လိုက္ေလရာ ခင္ျမႀကီးလည္း ၾကမ္းေပၚ၌ Aလ်ားေမွာက္ကာ “ခ်မ္းသာေပးပါ ကိုသက္ႏွံ”
ဟု လက္Aုပ္ခ်ီလ်က္ ေတာင္းပန္ေလ၏။

ႏွံ ။
ျမ ။

။“နင့္ကို ခ်မ္းသာေပးထိုက္တ့ဲ Aခ်က္Aလက္တစ္ခုေလာက္ ငါ့ကိုေျပာျပစမ္း”
။“မျပႏိုင္ပါဘူး

တစ္သက္ပတ္လံုး

ကိုသက္ႏွံရဲ႕၊

ကၽြန္မ

မိုက္မဲခ့မ
ဲ ိပါတယ္၊

သို႔ေသာ္လည္း ယခုလိုပံုန႔ဲ ကၽြန္မ ဘဝကူးရမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းရာဘဝကို ကၽြနမ
္ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔
မရွိပါဘူးရွင္၊

ရွိႀကီးခိုးပါရဲ႕၊

ကၽြန္မကို

ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါရွင္၊

ေနာင္ကိုလည္း

ကၽြန္မ

ေကာင္းေကာင္းမြန္မန
ြ ္ ေနထိုင္ပါေတာ့မယ္ရွင္”

ႏွံ ။
ျမ ။

။“နင့္ကိုခ်မ္းသာေပးရင္ နင္ လူတကာလိုက္ၿပီး Aပူတိုက္Uီးမယ္၊ ငါသိတယ္”
။“Aပူ

လူဝတ္န႔လ
ဲ ည္း

မတိုက္ပါဘူးရွင္၊

ကၽြန္မ

မေနလိုေတာ့ပါဘူးရွင္၊

ဒီဘက္ကမ္းမွာပဲ ကၽြန္မ Aဝတ္လၿဲ ပီး သီလရွင္Aျဖစ္န႔ဲ A႐ိုးထုတ္ပါရေစေတာ့ရွင္”

ႏွံ ။

။“တန္ပါ

ခင္ျမႀကီးရယ္၊

Aကုန္ပ်က္စီးကုန္Uီးမယ္၊

နင္ေရာက္သာြ းရင္

ဘယ္နည္းနဲ႔မွ

နင့္ကို

ငါ

ဘုန္းႀကီးေတြ၊

ခ်မ္းသာမေပးႏိုင္ဘူး၊

သီလရွင္ေတြ
ကိုင္း

ကိုင္း၊

စကားမရွည္န႔၊ဲ ဘုရားကိုသာ ကန္ေတာ့ေပေတာ့”

ျမ ။

။“ဒီတစ္ခါ ခ်မ္းသာေပးပါUီး ကိုသက္ႏွံရွင္၊ ကၽြန္မကို ယခုမခ်စ္ေသာ္လည္း ဟိုAရင္

ရခါစAခါက ကၽြန္မတို႔လင္မယား ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာ ေနခဲ့ဖူးၾကတဲ့ Aျဖစ္ေတြမ်ား
ေAာက္ေမ့ၿပီး ကၽြန္မကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါရွင္၊ ေနာက္ေနာင္ကိုလည္း ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ
မေဖာက္ျပားမမိုက္မဲေတာ့ပါဘူး
သီလရွင္Aဝတ္န႔ဲ

၁

ဆည္းပူးAားထုတ္ၿပီးမွ

ကိုသက္ႏွံရွင္၊

ႏွစ္တန္သည္
ကိုသက္ႏွံ

၂

တကယ္လို႔

ႏွစ္တန္သည္

သတ္ခ်င္လို႔ရွိရင္

ကိုသက္ႏွံ
ဝတ္ၿပီး

ရဲရႀဲ ကီး

သတ္ခ်င္လို႔ရွိရင္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား
ကၽြန္မAေသခံပါ့မယ္ရွင္”

ဟုေျပာေလလွ်င္ေမာင္သက္ႏွံမွာ ခင္ျမႀကီးေျပာေသာ စကားAဆံုးတို႔ကို မၾကားဘဲ လင္ႏွင့္မယား
ခ်စ္စခင္စAခါက
ခင္ျမႀကီးAေပၚ

ေနထိုင္ၾကသည့္Aျဖစ္မ်ားကို
က႐ုဏာစိတ္တို႔သည္

စိတ္၌ေပၚလာၿပီးလွ်င္

Aတန္ငယ္ေပၚေပါက္၍

မ်က္စိကိုမွိတ္လ်က္

စိတ္ကူးစU္းစားလ်က္ရွိေနရာ

ခင္ျမႀကီးလည္း ေမာင္သက္ႏွံ မည္သို႔မွ် ျပန္၍မေျပာဘဲ မ်က္စိကိုမွိတ္လ်က္ရွိသည္ကိုျမင္သည္ႏွင့္
Aနီးသို႔ တေရြ႕ေရြ႕သြားၿပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံ၏ လက္မွ လြတ္၍က်မတတ္ရွိေသာ ဓားေျမႇာင္ကို
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လုယူၿပီးေနာက္

႐ုတ္တရက္
ဓားေျမႇာင္ႏွင့္

ရင္ဝကို

ထိုင္ရာမွထၿပီးလွ်င္

ခ်ိန္ေလ၏။

“နင္ေသေပေတာ့”

ထိုခဏ၌

ဟုႀကိမ္းဝါးလ်က္

ေမာင္သက္ႏွံလည္း

သတိရၿပီးလွ်င္

ဓားေျမာင္ႏွင့္ထိုးလိုက္ေသာလက္ကို လက္ေကာက္ဝတ္မွ ဆုပ္ဖမ္းလ်က္ လက္ကို လိမ္ညႇစ္ကာ
ဓားေျမႇာင္ကို လုေလ၏။ ခင္ျမႀကီးလည္း မိမိAား က်ပ္တည္းစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာလက္ကို
Aတင္း႐ုန္းဖယ္ေလရာ ဂူတြင္း၌ ႏွစ္ေယာက္သားတို႔သည္ ေထြးလံုးရစ္ပတ္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခဏမွ်
ၾကာလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံ၏ လက္တြင္းသို႔ ဓားေျမႇာင္ေရာက္ေတာ့မလိုလို၊ ေနာက္တစ္ခဏတြင္
ခင္ျမႀကီးလည္း ေမာင္သက္ႏွံ၏ လက္တြင္းမွ လြတ္ေတာ့မလိုလို Aႀကိတ္Aနယ္ သူထ
႔ က္ငါ
လုယက္ကာ

ရွိေနၾကေလ၏။

ထိုသို႔

လက္ယက္ၾကရာ၌

ေယာက်္ားႏွင့္

မိန္းမျဖစ္၍

Aားခ်င္းမတူမွ်ၾကေသာ္လည္း ခင္ျမႀကီးမွာ မိမိေသမည့္ေဘးကို Aလြန္တရာေၾကာက္ရံ႕ြ လွသျဖင့္
ေသြး႐ူးေသြးတန္းႏွင့္

ကမန္းကတန္း

႐ုန္းဖယ္ညႇစ္လိမ္လ်က္ရွိေနရကား

ႏွစ္ေယာက္

သံုးေယာက္Aားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ ပထမ၌ ကၽြတ္လတ
ြ ္မည္က့သ
ဲ ို႔ပင္ ရွိေနေလ၏။
သို႔ရာတြင္ ေမာင္သက္ႏွံလည္း မိန္းမသားကို ညႇာတာ၍ျဖစ္မည့္ေနရာ မဟုတ္သည္ႏွင့္
Aစြမ္းရွိသမွ် Aားကုန္ထုတ္၍ လက္ကိုစိစိပါေAာင္ ဆုပ္ညႇစ္ညႇစ္ၿပီးလွ်င္ Aျခားလက္တစ္ဖက္ႏွင့္
ဓားေျမႇာင္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ လက္ေခ်ာင္းတို႔ကို ေျဖယူရာ ခင္ျမႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း
Aားကုန္ၿပီးလွ်င္ ဓားေျမႇာင္သည္ ေမာင္သက္ႏွံ၏ လက္သို႔ ေရာက္သာြ းေလ၏။
ထိုAခါ ခင္ျမႀကီးသည္ ဓားေျမႇာင္ကိုလႊတ္ခ့၍
ဲ
Aေပါက္ရွိရာသို႔ ေျပးသြားၿပီးလွ်င္
သံတိုင္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တံခါးကို လက္ျဖင့္ကိုင္လႈပ္ေလရာ တံခါးသည္ လႈပ္႐ံုမွ်သာလွ်င္
လႈပ္ရွားလ်က္ ေသာ့မွာမူ မပြင့္ႏိုင္ဘဲရွိေလ၏။ ၎ေနာက္ ခင္ျမႀကီးလည္း ေမာင္သက္ႏွံကို
ေရွာင္ကြင္းၿပီးေနာက္ ယခင္က ေမာင္သက္ႏွံ ထြက္သာြ းဖူးေသာ Aေပါက္ငယ္သို႔ ေျပးသြားျပန္၍
၎Aေပါက္မွ

ငံု႔လွ်ဳိး၍

ထြက္မည္ျပဳေလရာ

ေမာင္သက္ႏွံက

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို

ကိုင္ကာ

ဆြထ
ဲ ားသည္ႏွင့္ မထြက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေလ၏။ ၎ေနာက္ ေမာင္သက္ႏွံသည္ ခင္ျမႀကီးကို Aေပါက္မွ
ဆြႏ
ဲ ႈတ္ၿပီးေနာက္ Aေပါက္ကို ေက်ာခိုင္းလ်က္ ခင္ျမႀကီး၏ AမူAရာကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနျပန္ရာ
မိုးတို႔သည္

သည္းထန္စာြ ရြာသြန္းလ်က္

ထစ္ခ်ဳန္းၿပီးလွ်င္

မိုးခ်ဳန္းသံတို႔သည္လည္း

လွ်ပ္စစ္Aေရာင္တို႔သည္လည္း

နားကြမ
ဲ တတ္

ဂူတြင္းသို႔ပင္

ဝင္းခနဲ

တရစပ္
ဝင္းခနဲ

ဝင္လာလ်က္ရွိေလ၏။
ခင္ျမႀကီးလည္း ေမာင္သက္ႏွံAနီးမွ ထြက္ေျပးလာခဲ့၍ ဂူဝသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လာၿပီးလွ်င္
တံခါးကို

Aားကုန္တန
ြ ္းလ်က္

မိုးခ်ဳန္းသံတို႔သည္လည္း
မေပါက္ေရာက္နိုင္ဘဲ

Aျပင္သို႔

မ်က္ႏွာလွည့္၍

ျပင္းထန္လွသည္

ရွိေနခဲ့ေလ၏။

Aသံကုန္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခင္ျမႀကီးသည္

ေAာ္ဟစ္ေလရာ

ခင္ျမႀကီး၏

တံခါးေပါက္ကို

Aစြမ္းကုန္

Aသံမွာ
တြန္းႏွ႔၍
ဲ

ဖြင့္ပါေသာ္လည္း မရႏိုင္ဘဲ Aတန္ၾကာေAာင္ ႀကိဳးစားAားထုတ္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္ ေမာင္သက္ႏွံရွိရာသို႔
႐ုတ္တရက္လွည့္၍“ဟီ၊ ဟီ၊ ဟီ၊ ဟီ” ဟု Aသံက်ယ္စာြ ရယ္ေမာေလ၏။
ထိုAခါ
နားမလည္ႏိုင္သည္ႏွင့္

ေမာင္သက္ႏွံသည္လည္း

ခင္ျမႀကီး၏

ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ကို
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ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈရာ

မ်က္လံုးကိုျမင္သည္ႏွင့္

ခင္ျမႀကီး၏

Aေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္သျဖင့္

႐ူးသြပ္၍သြားသည္ကို သိရွိရေလ၏။
ခင္ျမႀကီးလည္း တံခါးေပါက္မွ ဆုတ္ခာြ လာခဲ့၍ ပတၱျမားေက်ာက္တို႔ကို ျမင္ရသည္ႏွင့္
“ေကာ္ၿပီေဟ့

ေကာ္ၿပီ”

စသည္ျဖင့္

ရယ္ေမာေျပာဆိုလ်က္ရွိေနစU္

ေမာင္သက္ႏွံမွာ

မည္က့သ
ဲ ို႔ျဖစ္သာြ းသည္ကိုမသိဘဲ ခင္ျမႀကီး၏ AမူAရာကို ေငးငိုက္လ်က္ ၾကည့္ေနစU္တြင္
Aထူးသျဖင့္ က်ယ္ေလာင္ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္ ေကာင္းလွေသာ Aသံႀကီးတစ္ခုကို ၾကားသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲရန
ဲ ီေသာ မီးလံုးတစ္ခုသည္ ဂူတြင္းသို႔ ဝင္လာသည္ဟု မွတ္ထင္ရၿပီးေနာက္
နားကြဲေလာက္ေAာင္

ျမည္ၿခိမ္းဟီးၿပီးလွ်င္

ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳက်ဲလ်က္ရွိၿပီးေနာက္

Aရပ္ေလးမ်က္နွာ

တစ္ခါတည္း

ေမွာင္က်၍

ေက်ာက္ခတ
ဲ ို႔သည္

သြားေလ၏။

ေနာက္တစ္ခဏ၌

ေမာင္သက္ႏွံသည္ ယမ္းေစာ္နံသည္ဟု ေAာက္ေမ့ၿပီးေနာက္ နစ္ေျမာ၍သြားေလ၏။
သတိရသျဖင့္ မ်က္လံုးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည့္Aခါ ေမာင္သက္ႏွံမွာ ရင္ဘတ္သို႔
တိုင္ေAာင္

ေက်ာက္ခတ
ဲ ို႔ျဖင့္

ဖံုးAုပ္

နစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္ကို

ေတြ႔ရွိေလရကား

မိမိ၏ Aျဖစ္Aပ်က္ကို ျပန္လွန္ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မိသည္တြင္ ဂူႀကီးသည္ မိုးႀကိဳးပစ္သျဖင့္
ၿပိဳပ်က္၍သြားေၾကာင္းကို

ေတြ႔ရွိရေလ၏။

လက္ျဖင့္ဖယ္ပစ္ၿပီးေနာက္

၎ေနာက္

လြတ္ေျမာက္ျခင္းသို႔

ဆင္ျခင္စU္းစားသည္တြင္

ေမာင္သက္ႏွံသည္

ေရာက္ေသာAခါ

ေက်ာက္သံပတၱျမားတို႔ႏွင့္တကြ

ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခတ
ဲ ို႔၏

ေAာက္၌

ဂူ၏

ခင္ျမႀကီး၏

နစ္ျမဳပ္ဖံုးဖိလ်က္

ေက်ာက္ခမ
ဲ ်ားကို
AေျခAေနကို

Aေလာင္းတို႔သည္

ရွိေနၾကေၾကာင္းမ်ားကိုသာ

ေတြ႔ရွိရေလေတာ့၏။

*****
Aခန္း ၉
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလည္း
“Aဲဒီေတာ့

မာတုဂါမဆိုရင္

လူ႔ဘံုလည္း

မေကာင္းဘူး၊

Aထက္ပါAျဖစ္Aပ်က္တို႔ကို

ဘုန္းႀကီးမွာေတာ့

ေဝးေဝးက

နတ္ျပည္မွာလည္း

ဖြင့္ဟမိန္႔ဆိုေတာ္မူၿပီးလွ်င္

ေရွာင္ရေတာ့တာပဲ

သူတို႔န႔မ
ဲ ကင္းဘူး၊

ဒကာႀကီး၊

AထီးAမ

မရွိတ့ဲ

ျဗဟၼာျပည္မ်ားျဖင့္ ေနဖို႔မ်ားေကာင္းမလား မသိပါဘူး ဒကာႀကီး” ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ
Aထက္ပါAျဖစ္Aပ်က္တို႔သည္ကား ဘုန္းေတာ္ႀကီး၌ သုတမဟုတ္ ဒိ႒ျဖစ္သည္ကို ေတြးမိလ်က္
Aံၾသစြာႏွင့္ ဝတ္ခ်ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းေပၚမွ ဆင္းလာခဲ့ရေလ၏။
Aထက္ပါ
မည္မွ်ပင္

Aံ့ၾသဖြယ္

Aေၾကာင္းAရာတို႔မွာ

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ေကာင္းေသာ္လည္း

သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစU္Aခါ

ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းငွာ

သူတစ္ထူးAား

ေျပာၾကားျခင္းငွာ

လည္းေကာင္း၊

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ပ်ံလန
ြ ္ေတာ္မူၿပီျဖစ္၍

လူAမ်ားတို႔

လည္းေကာင္း၊

ခြင့္ျပဳေတာ္မမူဘဲရွိေလရာ
ၾကားသိရ၍

ယခုမွာမူ

သတိသံေဝဂရေစျခင္းငွာ

ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါေပသတည္း။
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ဆန္းေထြထူးဝတၳ
ဝတၳဳမ်ား
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမလထုတ္ ဤသူရိယမဂၢဇင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္Aတိုင္း
ပင္စင္Aၿငိမ္းစား Uီးထြန္းရင္၏ ႐ႈခင္းသာယာ ဆိတ္ၿငိမ္စာြ ရွိေသာ ေရႊလီကမ္းနဖူး၌ Aထူးတလည္
စီမံေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေနAိမ္ႀကီး၌
AတူAကြ

ေနထိုင္ခ့ၾဲ ကစU္

ေနာက္ပါငယ္သား
၎တို႔မွာ

တစ္ေန႔သ၌

တစ္က်ိပ္ခန္႔မွ်ႏွင့္

ဘိန္းAေျမာက္Aျမားကို

ခ်လာသည္ဟု

Uီးထြန္းရင္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္Aရ ၁၀ ရက္ခန္႔မွ်
ယစ္မ်ဳိးဘက္ဆိုင္ရာ

Aရာရွိႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

၎ေညာင္ပင္သာရြာ၌

စခန္းခ်လ်က္ရွိၾကေလ၏။

Aထက္ျမစ္ညာမွ

သတင္းရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထြက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလရာ

Uီးထြန္းရင္သည္

ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔က

သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္း
မိမိထံုးစံAတိုင္း

ညစာထမင္း တည္ခင္းေကၽြးေမြးၿပီးေနာက္

Aေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်U္း၍

ထူးဆန္းသည့္

Aျဖစ္Aပ်က္

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ

ဖမ္းရန္ကိစၥႏွင့္

၎Aရာရွိႏွစ္ေယာက္တို႔ကို

မိမိ၏ Aိမ္သို႔ဖိတ္ၾကား၍
ေျပာဆိုေစၿပီးေနာက္

တိတ္တဆိတ္

ဘိန္းဖမ္းသည့္Aမႈမ်ား

Aျခင္းAရာမ်ားကို

Aျဖစ္Aပ်က္တို႔ကို

ျပန္ေျပာင္း

ထိုစာAုပ္ႀကီးတြင္

မွတ္တမ္းတင္ခ့ေ
ဲ လ၏။
Aတန္ငယ္ ညU့္နက္ေသာAခါ ယစ္မ်ဳိးAရာရွိႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

Uီးထြန္းရင္၏

Aိမ္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ ယခုသာြ းေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ ကိစၥမွာ
ယခင္ဖမ္းဆီးခဲ့ရေသာ

Aမႈမ်ားထက္

ထင္ျမင္သေဘာရရွိေၾကာင္း

ယခုဘိန္းခ်ခဲ့ေသာ

ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
လွ်ဳိ႕ဝွက္၍ခ်ဖူးခဲ့ေၾကာင္း၊
ယခုတစ္ေခါက္တြင္

တစ္ေခါက္လွ်င္
Aလြန္တရာလည္း

ဉာဏ္ခ်င္း

မိမိတို႔ကိစၥAထေျမာက္

စြန္႔စားရသည့္

Aျခင္းAရာမ်ားစြာ

ကခ်င္ႀကီးမွာလည္း

ေၾကးေငြAင္Aားႏွင့္

ဘိန္းတင္လာခ်ိန္

ေထာင္ေသာင္းမက

ဉာဏ္မ်ားေသာ

ယွU္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မေျမာက္ႏွင့္တကြ

ပါရွိလိမ့္မည္ဟု

ကခ်င္ႀကီးျဖစ္၍

ကိစၥၿပီးစီး၍

ျဖစ္ပ်က္ျခင္းရာတို႔ကို

မိမိတို႔ႏွင့္

ျပန္လာေသာAခါ

ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုပါမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Aာမဝႏၲံခံယူၾကၿပီးေနာက္ ထြက္သာြ းၾကေလ၏။
၎ေနာက္

၅

ရက္ခန္႔မွ်

ညစာထမင္းစားေသာက္ၿပီးေနာက္
တို႔၏

သြားေရာက္သည့္

ၾကာရွိေလလွ်င္

ျမစ္နဖူး၌

Aေၾကာင္းမ်ားကို

Uီးထြန္းရင္ႏွင့္

ထိုင္လ်က္
သတိရသျဖင့္

ကၽန
ြ ္ေတာ္တို႔သည္

ယစ္မ်ဳိးAရာရွိႏွစ္ေယာက္
တိုင္ပင္ေျပာဆိုလ်က္ရွိေနၾကစU္

လူတစ္ေယာက္သည္ ျမင္းတစ္စီးႏွင့္ Aေဝးမွစိုင္းလာသည္ကို ျမင္ၾကေလရာ Aနီးသို႔ေရာက္၍
ျမင္းေပၚမွဆင္းေသာAခါ

ယစ္မ်ဳိးAရာရွိ

ေမာင္လွUီးျဖစ္ေၾကာင္းကို

သိရွိၾကေလ၏။

ေမာင္လွUီးသည္ ျမင္းေပၚမွ ဒယီးဒယိုင္ဆင္းသက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနရာထိုင္ခင္းေပး၍
၎ႏွင့္Aတူသာြ းေသာ ေမာင္ဘေမာ္တစ္ေယာက္ Aဘယ္မွာ ေနရစ္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းရာ
ေမာင္လွUီးက

ကုလားထိုင္လက္တင္ေပၚတြင္

တံေတာင္ႏွစ္ဖက္ေထာက္၍

မ်က္ႏွာကို

လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ႏွင့္Aုပ္ၿပီးလွ်င္ Aတန္ၾကာညည္းညဴေနၿပီးမွ“မေျပာခ်င္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊
ေၾကာက္ခမန္း
ဖူးပါဘူးခင္ဗ်ာ”
သူငယ္ခ်င္း၊

လန္႔ခမန္းရွိတ့ဲ
“ေၾသာ္

ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္မွာ
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ဳိးကို

ေမာင္ဘေမာ္

Aလုပ္လုပ္ၾကေတာ့လည္း

တစ္ခါမွ

ေမာင္ဘေမာ္၊
Aတူတူ၊
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Aတူထက
ြ ္ခ့ၾဲ က၊ ငါသနားလွခ်ည္ရဲ႕ ေမာင္ဘေမာ္ရယ္” Aစရွိသည္ျဖင့္ ညည္းညဴလ်က္ရွိေလလွ်င္
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

Uီးထြန္းရင္တို႔မွာ

တစ္စံုတစ္ရာ

ထူးထူးျခားျခား

ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည့္Aေၾကာင္းကို

Aနည္းငယ္ရိပ္မိသည္ႏွင့္ နားစြင့္လ်က္ရွိေနၾကေလ၏။ ၎ေနာက္

ေမာင္လွUီးသည္ မိမိႏွင့္

သူငယ္ခ်င္းေမာင္ဘေမာ္တို႔

ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုေလရာ

ေတြ႔ႀကံဳရေသာ

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို

ကၽြန္ေတာ္က ဝတၳဳသြားAေနျဖင့္ ေAာက္ပါAတိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ေပAံ့။
(ယစ္မ်ဳိး- Aင္စပိတ္ေတာ္ ေမာင္လွUီး၏ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြခဲ
႔ခ့ေ
ဲ သာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား)
်ား)
Aင္စပိတ္ေတာ္
ေညာင္ပင္သာယာစခန္းမွ

ေမာင္လွUီးႏွင့္
ေနာက္ပါတပည့္

ေမာင္ဘေမာ္တို႔သည္

၁၀

ေယာက္ခန္႔ႏွင့္

Uီးထြန္းရင္၏

ထြက္ခာြ သြားၾကသျဖင့္

၂ ရက္ေျမာက္ေသာ ညေန၌ ေတာင္ပူစာႏွစ္လံုးတို႔၏ Aၾကား ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေသာ ေတာင္ၾကားတစ္ခု၏
ႏႈတ္ခမ္းတြင္

စခန္းခ်လ်က္ရွိၾကေလ၏။

၎တို႔၏

ေနာက္ပါ

၁၀

ေယာက္တို႔Aနက္

၆

ေယာက္တို႔မွာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ၄ ေယာက္တို႔သည္သာလွ်င္ ျမန္မာAမႈထမ္းမ်ား
ျဖစ္ၾကေလသည္။ ညေနခင္းAခ်ိန္၌ ထိုစခန္းသို႔ေရာက္ၾကလွ်င္ ျမင္းမ်ားကို Aမႈထမ္းAခ်ဳိ႕တို႔က
ျမက္၊
ျပဳတ္ရန္

ေရစာ

စသည္တို႔ကို

မီးမ်ားကို

တိုက္ေကၽြးၾကလ်က္

ဖိုလ်က္ရွိၾကေလ၏။

Aခ်ဳိ႕တို႔ကား

ထိုAရပ္၌ကား

ညစာထမင္းမ်ားခ်က္

Aလြန္တရာ

ျခင္ေပါမ်ားသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွUီးႏွင့္ ေမာင္ဘေမာ္တို႔သည္ မီးဖိုAနီး၌ထိုင္ကာ မုန္႔ေျခာက္မ်ားကို
Aဆာေျပၿမံဳ႕ဝါးလ်က္ရွိၾကစU္

မိမိတို႔ႏွင့္Aတူလိုက္ပါလာခဲ့ေသာ

ေခြးႀကီးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္လည္း

မီးဖိုAနီး၌ဝပ္ကာ

ျခင္တို႔၏

တုတ္ႀကီးႏွင့္မိနီAမည္ရွိ
ေဘးရန္ေၾကာင့္

တဖ်ပ္ဖ်ပ္

တလြန္႔လန
ြ ္႔ ရွိေနၾကေလ၏။ ၎ေခြးႀကီးႏွစ္ေကာင္တို႔မွာ ေမာင္လွUီးက လက္သပ္ေမြးထားေသာ
ေခြးႀကီးမ်ားျဖစ္ေလရာ

၎တို႔သည္

ခဲယU္းက်ပ္တည္းစြာ

ေထာက္လွမ္းဖမ္းဆီးရေသာ

ဘိန္းမႈႀကီးမ်ား၌ လူႏွစ္ေယာက္ထက္ပင္ AားကိုးAားထား ျပဳခဲ့ရေလသည္။
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
Aေၾကာင္းႏွင့္
ရွိၾကေလရာ

စပ္လ်U္း၍
ေမာင္ဘေမာ္၏

၎ေတာင္ၾကားမွ

မီးဖိုAနီး၌ထိုင္လ်က္

မိမိတို႔၏
Aႀကံမွာ

ဆင္းသက္၍

နက္ျဖန္ခ်ီတက္ရမည့္

AႀကံAစည္မ်ားကို

ေမာင္ဘေမာ္ႏွင့္

Aေရွ႕စူးစူးသို႔

တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာလ်က္

ကခ်င္Aမႈထမ္းတစ္ေယာက္သည္

ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္

ေတာင္ထိပ္သို႔

ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ေရာက္လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္လူမ်ားမွာ ႏွစ္စုခဲြ၍ ေတာင္ၾကား၏
လက္ဝဲ

လက္ယာရွိ

ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္
ျဖတ္သန္းေသာ

ေတာင္ပူစာပို႔မ်ားေပၚမွ
ေတာင္ထိပ္၌ေပါင္းဆံု၍

လူစုမွာ

ေမာင္ဘေမာ္က

မိမိႏွင့္

လံုေလာက္ၿပီျဖစ္၍

ကခ်င္မ်ားႏွင့္

လွည့္၍ပန္းၿပီးလွ်င္

ခုစုေသာလူတို႔သည္

စခန္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေတာင္ၾကားလမ္းမွ

ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရန္

ကခ်င္Aမႈထမ္းတစ္ေယာက္မွ်

ႏႈတ္ခမ္းမွပန္း၍သြားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားေသာေၾကာင့္

ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔

လူAလံုးAရင္းႏွင့္

သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့လွ်င္

လူစုသာလွ်င္
သြားေရာက္

မရွိေသာေၾကာင့္

ကခ်င္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ရန္

ေထာက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္းကို

Aႀကံေပးေလလွ်င္ ေမာင္လွUီးက ၎AႀကံAတိုင္း လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီခ့ေ
ဲ လ၏။
နံနက္လင္းေသာAခါ ေမာင္လွUီးႏွင့္ ေမာင္ဘေမာ္တို႔သည္ နံနက္စာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္
စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ လူခဲြ၍တက္ရန္ ယမန္ေန႔က AႀကံAစည္ကို တပည့္ငယ္သားမ်ားAား
ေျပာျပေလ၏။

၎ေနာက္

ေမာင္ဘေမာ္က

မိမိ၏
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ကခ်င္Aမႈထမ္းကိုေခၚ၍
ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ေျပာျပေလရာ

ေမာင္ဘေမာ္က

ေတာင္ၾကားလမ္းမွ

မိမိတို႔ႏွစ္ေယာက္
ထိုကခ်င္မွာ

ေငါက္ေAာ္ကာ

ျဖတ္သန္း၍

ေလးကန္ဖင္ႏ႔ေ
ဲြ သာ

ႀကိမ္းေမာင္းေသာAခါ

သြားရမည္

AမူAရာရွိေနသျဖင့္

Aျခားကခ်င္တို႔သည္လည္း

မိမိတို႔Aခ်င္းခ်င္း တီးတိုးစကား ေျပာၾကားလ်က္ရွိၾကေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္ဘေမာ္က“ဒီAေကာင္ေတြ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲ၊ ေဟ့ Aေကာင္ႀကီး၊ ငါေျပာတာ မၾကားဘူးလား၊
ျမန္ျမန္လုပ္ေလ” ဟု ေျပာေသာAခါ ေမာင္ဘေမာ္၏ တပည့္ ကခ်င္ႀကီးသည္ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ေဘးAႏၲရာယ္တို႔ကို

ေၾကာက္ရံ႕ြ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိဘဲ

ရဲဝံ့စာြ တိုက္ခိုက္ခ့ဖ
ဲ ူးသည္မွန္ေသာ္လည္း

ထိုနံနက္၌မူကား တုန္လႈပ္ေသာAမူAရာကို ထင္ရွားစြာျပလ်က္ရွိေလ၏။
(၎Aရပ္ေဒသမ်ား၌

ေဆာင္ရက
ြ ္လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ

ယစ္မ်ဳိးAရာရွိတို႔မွာ

မီးရထား၊

မီးသေဘၤာစသည္တို႔၌ ဘိန္းမ်ားကိုရွာေဖြ ဖမ္းဆီးၾကရသကဲ့သို႔ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ျဖစ္ေလရာ
ဘိန္းခ်သူ

ကခ်င္တို႔က

ခုခံတိုက္ခိုက္တတ္သည္

မိမိတို႔ႏိုင္ေလာက္သည္ဟု
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထင္ျမင္သည့္Aခါ

ဖမ္းဆီးသူAရာရွိတို႔မွာ

ဓားလက္နက္တို႔ျဖင့္

Aသက္ကို

စြန္႔လႊတ္

တိုက္ခိုက္ဖမ္းဆီးၾကရေလသည္)
ထိုAခါ
ေတာင္းပန္ေလရာ

ကခ်င္ႀကီးသည္
ေမာင္ဘေမာ္က

ေတာင္ၾကားလမ္းမွ

Aလြန္သတိၱေကာင္းေသာ

ရွိသည္ကို Aံ့ၾသစြာၾကည့္ေနၿပီးေနာက္

ျဖတ္၍

မိမိAားမေခၚရန္

ကခ်င္ႀကီး

တုန္လႈပ္လ်က္

Aမ်က္ထက
ြ ္ေသာ AမူAရာႏွင့္ တစ္ခါေပးၿပီးေသာ

Aမိန္႔ကို ေနာက္ထပ္၍ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုေသာAခါ Aျခားေသာကခ်င္တို႔သည္
စကားတီးတိုး ေျပာဆိုလ်က္ရွိေနၾကစU္ လိုက္ရန္Aမိန္႔ေပးထားေသာ ကခ်င္ႀကီးကမူ“မေကာင္းဘူးဆရာ၊

Aားႀကီးမေကာင္းဘူးဆရာ၊

မလိုက္ပါရေစနဲ႔

ဆရာ၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသပါလိမ့္မယ္ဆရာ၊ ကလီကမာရွိတ့ဲ ဇရပ္ႀကီးရွိပါတယ္ ဆရာ၊ မလိုက္ပါရေစနဲ႔
ဆရာ”

ဟုေျပာေသာAခါ

ေမာင္ဘေမာ္သည္

ကခ်င္ႀကီး

ညည္းညဴေျပာဆိုလိုက္သည့္

Aဓိပၸာယ္ကို ရိပ္မိေသာ္လည္း မေကာင္းဆိုးဝါး Aစရွိသည္တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္ မယံုၾကည္သျဖင့္
ကခ်င္ႀကီးAား ရယ္ေမာကာ Aားေပးစကား ေျပာၾကားျပန္သျဖင့္ ကခ်င္ႀကီးသည္ Aႏိုင့္Aႏိုင္
လိုက္သာြ းရေလ၏။
ေမာင္ဘေမာ္ႏွင့္ ကခ်င္ႀကီးတို႔သည္ ျမင္းတစ္စီးစီႏွင့္ ေတာင္ၾကားကို ျဖတ္သန္း၍
သြားၾကစU္ ေမာင္လွUီးသည္ ေနာက္ပါ ၃ ေယာက္ႏွင့္ ေတာင္ၾကားကို တစ္ဖက္လမ္းမွ ပန္းလ်က္
ေတာင္ၾကားတစ္ဖက္လမ္းသို႔ကား တပည့္ ၆ ေယာက္ကို လွည့္၍ပန္းခဲ့ရန္ ေစလႊတ္လိုက္ေလ၏။
ေမာင္လွUီးႏွင့္

၎၏

တပည့္တို႔သည္

ေတာင္ၾကား၏

တစ္ဖက္လမ္းမွ

ျဖည္းညင္းစြာစီးနင္းလ်က္ Aရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔သို႔ ရန္သူတို႔၏ AေျခAေနကို

ျမင္းမ်ားကို
ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း

သြားေရာက္ၾကေလရာ ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္ ေတာင္ၾကားကိုပတ္မိ၍ ေတာင္ၾကားတစ္ဖက္လမ္းမွ
လာခဲ့ေသာ လူတစ္စုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကသျဖင့္ Aခ်ိန္းAခ်က္Aတိုင္း စခန္းခ်ၾကေလ၏။
သို႔ရာတြင္ ေမာင္ဘေမာ္ႏွင့္ ကခ်င္ႀကီးတို႔မွာ မလာမေရာက္ၾကေသးေခ်။
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ေမာင္လွUီးတို႔သည္

စခန္းခ်ၿပီးေနာက္
ဆတ္သားေျခာက္မ်ားကို

ညစာAတြက္

လမ္းခရီးမွ

မိမိတို႔

ျမန္မာAမႈထမ္းတို႔က

ပစ္ခတ္၍ရခဲ့ေသာ

ခ်က္ျပဳတ္လ်က္ရွိၾကစU္

ကခ်င္Aမႈထမ္းတို႔မွာ ညစာAတြက္ကို မ်ားစြာပမာဏ မျပဳသည့္ဟန္ျဖင့္ စိုးရိမ္မကင္းရွိေသာ
မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ စကားတီးတိုးေျပာေနၾကေလ၏။
ေမာင္လွUီးမွာလည္း
မိမိတို႔

ေမာင္ဘေမာ္တို႔သည္

Aလ်င္ေရာက္ရမည့္Aစား

ျဖတ္လမ္းမွ

ထိုAခ်ိန္Aခါတိုင္ေAာင္

သြားသူမ်ားျဖစ္လ်က္ႏွင့္
မေရာက္လာေသးသည္ႏွင့္

Aနည္းငယ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း ရွိခ့ေ
ဲ လ၏ ။
၎ေနာက္ ကခ်င္တို႔၏ AမူAရာကို ေတြ႔ျမင္ရ၍ နံနက္ခင္းAခါက ကခ်င္ႀကီး
ေျပာသြားသည့္ စကားမ်ားကို သတိျပန္ရေသာAခါ သာ၍ပင္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ရျပန္ေလ၏။
သို႔ရာတြင္

မိမိ

ပူပန္စိုးရိမ္သည့္Aျဖစ္ကို

တပည့္မ်ားAား

မေျပာၾကားဘဲ

ေတာင္ၾကားလမ္းဘက္သာလွ်င္ မၾကာခဏ ေမွ်ာ္ကာေမွ်ာ္ကာ ၾကည့္မိေလ၏။ ဆတ္သားမ်ားကို
ဖက္မ်ားႏွင့္ထုပ္၍

ေျမ၌ျမႇဳပ္ကာ၊

ေျမေပၚ၌

ထင္းတုန္းႀကီးမ်ားျဖင့္

မီးဖို၍ႏွပ္ထားသျဖင့္

ေမႊးႀကိဳင္သည့္ဟင္းလ်ာတို႔ကို စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ တပည့္ငယ္သားတို႔သည္ မီးဖိုမ်ားAနီး၌
Aလ်ားေမွာက္ကာ Aေညာင္းညာမ်ား ေျဖလ်က္ရွိၾကစU္ ေမာင္လွUီးမွာမူ ေဆးျပင္းလိပ္ကိုဖာြ ရင္း
စU္းစားစိတ္ကူးသည့္AမူAရာႏွင့္ ေတာင္ၾကားဆီသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာရွိေနေလ၏။
ေတာင္ကမ္းပါးယံသည္

ထိုေနရာAရပ္၌

Aတန္ငယ္

ျမင့္ေစာက္ေလရကား

၎ေတာင္ၾကားမွ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္လာေသာလမ္းမွာလည္း Aေတာ္Aတန္ မတ္ေစာက္သည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေမာင္လွUီးစိတ္၌

ေမာပန္း၍လာေသာ

ျမင္းတို႔မွာ

ေတြးထင္မိေလ၏။

Aေတာ္Aားခဲလ်က္

ေမာင္လွUီးသည္

ေမာင္ဘေမာ္Aတြက္ စိုးရိမ္ေသာ စိတ္Aားႀကီး၍

တက္ရေပမည္ဟူ၍

ညU့္နက္၍

လာေလေလ၊

လာေလေလျဖစ္ၿပီးလွ်င္

တပည့္ငယ္သား

Aားလံုးတို႔သည္ ေမာပန္းလွသည္ႏွင့္ Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေသာ္လည္း ေမာင္လွUီးမွာ
ေတာင္ကမ္းပါး၌ လက္ပိုက္ကာရပ္လ်က္ စU္းစားစိတ္ကူးေနသည့္AမူAရာႏွင့္ ေက်ာက္ခမ
ဲ ်ားကို
တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး ေAာက္သို႔ ကန္၍ခ်ေနေလ၏။
လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ လမင္းသည္ Aေရွ႕ေကာင္းကင္မွ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္
ေတာင္ေAာက္၌ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးတို႔၏ Aထြတ္Aထိပ္တို႔ကို ေငြရည္ျဖင့္ ဆြတ္ဖ်န္းဘိသကဲ့သို႔
ေဖြးေဖြးျဖဴေသာAေရာင္တို႔ျဖင့္ ေတာက္ပေစသည္ျဖစ္ရာ ေမာင္လွUီးမွာ ေတာရိပ္ ေတာင္ရိပ္တို႔၏
လွပဆန္းၾကယ္ေသာAျခင္းAရာတို႔ကို
ေပၚလာမည့္လမ္းကိုသာလွ်င္

Aနည္းငယ္မွ်

နားစြင့္ကာ

ပမာဏမျပဳဘဲ

ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္

မိမိ၏

ရွိေလ၏။

သူငယ္ခ်င္း
ေမာင္လွUီးမွာ

တေစၧသရဲAစရွိေသာ မေကာင္းဆိုးဝါးတို႔သည္ ဤလူ႔ျပည္၌ မရွိဟူ၍ တထစ္ခ်မွတ္ယူခ့သ
ဲ ည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ မေတြ႔ဖူး မႀကံဳဖူးသည္ျဖစ္၍ ၎တို႔၏ ေဘးကို ေၾကာက္ရံ႕ြ ျခင္း
Aလ်U္းကင္းခဲ့ေလ၏။

သို႔ရာတြင္

ကခ်င္ႀကီးေျပာေသာစကားမ်ားကို

ထိုညU့္၌မူ

ကခ်င္ႀကီး၏

ၾကားရသည့္Aတြင္း

ထိတ္လန္႔ပံုကို

ေမာင္ဘေမာ္ႏွင့္

ေတြ႔ျမင္ရ၍
ကခ်င္ႀကီးတို႔

မျပန္လာၾကသည္ကို သိရွိရေသာခါ “မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးေလ” ဟု Aႀကိမ္ႀကိမ္Aဖန္ဖန္ မိမိကိုယ္ကို

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

187

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

မိမိေျပာေသာ္လည္း

ဟုတ္မွာပဲလားက႐ို႕

ဟူေသာစိတ္သည္

မၾကာခဏ

တိုး၍တိုး၍

ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔
ေမာင္လွUီးသည္
လာၾကၿပီဟု

စိုးရိမ္Aားႀကီးေသာစိတ္ျဖင့္

Aလြန္ေဝးလံလွေသာAရပ္မွ

ဝမ္းေျမာက္စာြ

နီး၍လာေလရာ

ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္
ျမင္းခြာသံမ်ားကို

နားစြင့္လ်က္ရွိေလ၏။

ေက်ာက္ခဲ

ေက်ာက္တုံးမ်ားကို

ၾကားရသည္ႏွင့္

ျမင္းခြာသံတို႔သည္

ျမင္းခြာျဖင့္

ရွိေနစU္

တျဖည္းျဖည္းနီး၍

တိုက္မိသည့္Aသံတို႔ကိုလည္း

ထင္ရွားစြာၾကားရေလ၏။ ေနာက္ဆံုး၌ ျမင္းတစ္စီးႏွင့္ လူတစ္ေယာက္သည္ Aုပ္လ်က္ရွိေသာ
သစ္ပင္မ်ားမွထက
ြ ္ေပၚလာ၍

ေတာင္ကမ္းပါးယံသို႔

တက္လာေသာ

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သို႔

စိုင္း၍လာသည္ကို ေမာင္လွUီး ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ လူႏွစ္ေယာက္၊ ျမင္းႏွစ္စီးျဖစ္ရမည့္Aစား
လူတစ္ေယာက္ႏွင့္

ျမင္းတစ္စီးသာလွ်င္

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

သိလိုလွေသာစိတ္ျဖင့္

“ေမာင္ဘေမာ္လားေဟ့”

ေမာင္လွUီးသည္

ဟုေAာ္ဟစ္၍ေမးလိုက္ရာ

ထိုသူသည္

မည္သို႔မွ်ျပန္မေျပာဘဲ ဆက္လက္၍သာလွ်င္ ျမင္းကို ႏွင္လ်က္တက္လာခဲ့ေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔

Aသံက်ယ္ေလာင္စာြ

တပည့္ငယ္သားAခ်ဳိ႕တို႔လည္း
ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ဟစ္ေAာ္လိုက္သျဖင့္

Aိပ္ရာမွလန္႔ႏိုး၍

ထလာၾကရာ

လြန္းထိုးလ်က္ရွိေသာ

ေမာေနေသာ

Aိပ္ေပ်ာ္ေနသူ

ထိုသူသည္
ျမင္းေပၚမွ

Aနီးသို႔

ဆင္းသက္၍

ေျမေပၚ၌ တစ္ခါတည္းလဲသာြ းေလ၏။ ေမာင္လွUီးႏွင့္ ငယ္သားAခ်ဳိ႕တို႔လည္း ေမာင္ဘေမာ္မပါ၊
ကခ်င္ႀကီး

တစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္

ျပန္လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမာင္ဘေမာ္၏

Aေၾကာင္းကို ဝိုင္းဝန္း၍ ဆူညံစာြ ေမးျမန္းၾကေလရာ ကခ်င္ႀကီးမွာ မည္သို႔မွ်ျပန္မေျပာႏိုင္ဘဲ
ေျမေပၚ၌ Aျမႇဳပ္တစီစီႏွင့္ လဲေနသည္ကို ေတြ႔ရွိၾကရေလ၏။ ထိုAခါ ကခ်င္တို႔သည္လည္း
မိမိတို႔ႏွင့္Aတူ

ေဆာင္ယူခ့ေ
ဲ သာ

ေလာင္းထည့္ၾကေလရာ

ခ်က္Aရက္မ်ားကို

ကခ်င္ႀကီးမွာ

ကခ်င္ႀကီး၏

ပါးစပ္မွၿဖဲ၍

သတိရ၍ပင္လာေသာ္လည္း

ဝူးဝူးဝါးဝါးႏွင့္

စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ ရွိေနေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္လွUီးမွာ

ခ်က္Aရက္မ်ားကို

ကခ်င္ႀကီး၏

ခံတြင္းမွ

ထပ္၍

ေလာင္းထည့္ေစၿပီးေနာက္ ပခံုးကိုကိုင္လႈပ္၍ ေမာင္ဘေမာ္၏ Aေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလရာ
ကခ်င္ႀကီးသည္

ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

ေတာင္ၾကားAရပ္သို႔

လက္ညႇဳိးၫႊန္ျပၿပီးလွ်င္ “ဆရာ ေနရစ္ၿပီ၊ ဆရာ ေသၿပီ” ဟုေျပာၿပီးေနာက္ ေၾကာက္လွသည္က
တစ္ေၾကာင္း၊ ေမာပန္းလွသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေနရာ၌ပင္ တံုးလံုးလွလ
ဲ ်က္ စကားမေမးရဘဲ
Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သာြ းေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီးသည္ ကခ်င္ႀကီးAား ထပ္ေလာင္း၍
ေမးျမန္းေသာ္လည္း

Aက်ဳိးမရွိ၊

မည္သည့္ပေယာဂႏွင့္

ေမာင္ဘေမာ္

‘ေသၿပီ’

Aသက္ဆံုး႐ႈံးရရွာသည္ကို

ဟူေသာAျဖစ္ကို

မိမိကိုယ္တိုင္

သိရွိရသည္ႏွင့္

နံနက္လင္းေသာAခါ၌

ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းUီးမည္ဟု ေAာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္ Aိပ္ရာသို႔ဝင္ခ့ေ
ဲ လရာ တစ္ေန႔လံုး ပင္ပန္းစြာ
ခရီးသြားလာခဲ့ရသည့္ျပင္

စခန္းသို႔ေရာက္ေသာAခါ၌လည္း

ေမာင္ဘေမာ္Aား

ေမွ်ာ္လင့္

ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ေနခဲ့ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aိပ္ရာ၌ ေခါင္းခ်လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
Aိပ္ေပ်ာ္၍ သြားေလ၏။
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နံနက္လင္းသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေမာင္လွUီးသည္

မိမိတပည့္ငယ္သားတို႔ကို

စု႐ံုးေခၚယူၿပီးေနာက္ ေမာင္ဘေမာ္၏ Aေၾကာင္းကို ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းရန္ တိုင္ပင္ၾကေလရာ
ကခ်င္Aမႈထမ္းတို႔ကမူ

မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်

ေတာင္ၾကားAရပ္သို႔

မလိုက္လိုၾကေၾကာင္းႏွင့္

ျငင္းဆိုၾကေလ၏။ ေတာင္ၾကားမွျပန္လာေသာ ကခ်င္ႀကီးမွာမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် Aိပ္ရာမွ
ႏိုး၍မရဘဲရွိေလရာ

Aျခားသူတို႔က

ဆြဲ၍ထူၾကေသာAခါ၌လည္း

မ်က္လံုးမ်ားဝိင
ု ္းလ်က္

Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ Aိပ္ရာသို႔ ပစ္လွဲ၍ Aိပ္ၿမဲတိုင္း Aိပ္ျပန္ေလ၏။ ထိုAခါ
ေမာင္လွUီးသည္

ကခ်င္ႀကီးAား

လက္ေလွ်ာ့ရၿပီးေနာက္

ထပ္ေလာင္း၍

ေတာင္ေAာက္သို႔

Aက်ဳိးAေၾကာင္း

သြားဖို႔ရန္ကိစၥကို

ေမးျမန္းျခင္းAလုပ္ကို

စီစU္ေလရာ

ကခ်င္တို႔ကမူ

Uီးေခါင္းကိုယမ္းလ်က္ Aခ်င္းခ်င္း တီးတိုးတိုင္ပင္ကာ မလိုက္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ျငင္းဆိုၾကသည္
ျဖစ္ေၾကာင့္

ျမန္မာAမႈထမ္း

၄

ေယာက္တို႔ႏွင့္သာြ းမည္ဟု

တိုင္ပင္ပါေသာ္လည္း

၎

၄

ေယာက္တို႔Aနက္ ၃ ေယာက္တို႔သည္ ကခ်င္တို႔ထံမွ ထိတ္လန္႔ျခင္း ကူးစက္၍ တစ္ေယာက္ေသာ
သူသာလွ်င္ ဆရာAားခ်စ္ခင္သျဖင့္ ေမာင္လွUီးႏွင့္Aတူ လိုက္ပါမည့္Aေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ခံေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္လွUီးသည္

ရြာတစ္ရာြ မွ

မလိုက္ဝံ့ေသာ

ရြာသားAားလံုးကို

ဖုတ္ၾကည္းသၿဂႋဳလ္္ရန္

ငယ္သားAားလံုးတို႔Aား

စု႐ံုးေခၚငင္ၿပီးလွ်င္

လူAလံုးAရင္းႏွင့္

တပည့္တစ္ေယာက္မွာမူ

ေမာင္ဘေမာ္၏

Aေလာင္းကို

ေတာင္ၾကားသို႔လာခဲ့ရမည့္Aေၾကာင္း၊

ေတာင္ၾကားသို႔သာြ းႏွင့္၍

ထားႏွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

၃ မိုင္ခရီးခန္႔၌ရွိေသာ

ေမာင္ဘေမာ္၏

မွာထားေျပာဆိုၿပီးေနာက္

ေမာင္လွUီးသည္

ေခြးႀကီးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္

ေတာင္ၾကားAရပ္သို႔

ထြက္လာခဲ့ၾကေလ၏။

Aေလာင္းကို

နံနက္စာ

မိမိႏွင့္
ရွာေဖြ၍

စားေသာက္ၿပီးၾကလွ်င္

တပည့္ဘိုးကံကိုေခၚ၍
တပည့္ငယ္သားတို႔မွာမူ

ျမင္းတစ္စီးစီႏွင့္
ရြာမွလူမ်ားကိုေခၚရန္

ထြက္သာြ းၾကေလ၏။
ေမာင္လွUီးမွာ သတၱိေကာင္းေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ မွန္ခ့ဲ၏။ သို႔ရာတြင္
ေမာင္ဘေမာ္ကိုယ္တိုင္

ေသဆံုးခဲ့၍

ျပန္လာေသာ

ကခ်င္ႀကီး၏

ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ပံုကို

လည္းေကာင္း၊ က်န္ေသာ ကခ်င္တို႔၏ ျငင္းဆန္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း စU္းစားလိုက္ေသာAခါ
ေက်ာမွစိမ့္၍

လာခဲ့သည္မွန္၏။

သို႔ပါေသာ္လည္း

မိမိ၏

သူငယ္ခ်င္း

Aရင္းAခ်ာ

တစ္ေယာက္သည္ ေဆြမနီး မ်ဳိးမနီး ေတာခရီး၌ တစ္ေယာက္တည္း Aသက္ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိသည္ကို
မိမိတို႔ဘာသာထံုးစံAတိုင္း

ဖုတ္ၾကည္းသၿဂႋဳလ္ျခင္း

ေတြးေတာဆင္ျခင္မိေသာAခါ၌ကား
ဝတၱရားAတိုင္း

မျပဳလုပ္ရေသးဘဲရွိသည့္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာစိတ္သည္

ေဆာင္ရက
ြ ္လိုေသာစိတ္သေဘာသည္

Aေၾကာင္းကို

ေျပေပ်ာက္၍

သူငယ္ခ်င္း

ျပင္းစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလ၏။

ထို႔ျပင္

မိမိသူငယ္ခ်င္းသည္ မည္သည့္နည္း၊ မည္သည့္ပေယာဂမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးရွာသည့္Aေၾကာင္းကို
သိလိုေသာ

စိတ္ဆႏၵသည္လည္း

Aလြန္ထက္သန္၍

လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာစိတ္သည္ ပေပ်ာက္သည္ထက္ ပေပ်ာက္၍သြားေလ၏။
ေမာင္လွUီးႏွင့္

၎၏

တပည့္တို႔သည္

Aလြန္မတ္ေစာက္ေသာ

ေတာင္ၾကား

လမ္းခရီးမွ တျဖည္းျဖည္းတေရြ႕ေရြ႕ ဆင္းသြားၾကသျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ ႏွစ္နာရီခန္႔မွ် ရွိေလလွ်င္
ေျမျပင္ညီညာေသာAရပ္သို႔

ဆိုက္ေရာက္ၾကေလ၏။

ထိုAရပ္၌ကား

ႏြယ္ပင္တို႔သည္

ျမင့္မားေသာ သစ္ပင္ႀကီးတို႔၏ Aကိုင္းAခက္မ်ားမွ ေျမသို႔ထိသည့္ တိုင္ေAာင္ Aသြယ္သယ
ြ ္
က်လ်က္

ႀကိဳးတို႔ျဖင့္

ပတ္ရစ္ဖ႔ေ
ဲြ ခြထားဘိသကဲ့သို႔
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ေမာင္လွUီးတို႔မွာ

တျဖည္းျဖည္းသာလွ်င္

ေကြ႔လွည့္တိမ္းေရွာင္၍

သြားၾကရေလ၏။

၎Aရပ္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္လွUီးႏွင့္ ဆရာတပည့္တို႔၏ စိတ္၌ ဤေတာသည္
Aျခားမည္သည့္ေတာႏွင့္မွ်

ဆိတ္ၿငိမ္ေလစြတကားဟု

မတူေAာင္

ေAာက္ေမ့မိေလ၏။

Aျခားမ်ားစြာေသာ ေတာတို႔မွာ Aလြန္နက္လွေသာေၾကာင့္ လူသံ သူသံ တိတ္ဆိတ္သည္
မွန္ေသာ္လည္း သားရဲ တိရစၧာန္တို႔၏ ေဟာက္သံ၊ ဟိန္းသံ၊ Aူသံ၊ ျမည္သံတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
ေသးႏုပ္ေသာ ပိုးမႊားတို႔၏ မရပ္မစဲAၿမဲ ျမည္တန
ြ ္လ်က္ရွိေသာ Aသံကေလးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
ၾကက္၊ ငွက္ တိရစၧာန္တို႔သည္ လူAရိပ္ကိုျမင္သည္ႏွင့္ လန္႔ထိတ္တန
ြ ္ျမည္ကာ ႐ုတ္တရက္ပ်ံသန္း
၍သြားေသာ

Aေတာင္ခတ္သံတို႔ကိုလည္းေကာင္း

ၾကားရစၿမဲျဖစ္ေလရာ

ထိုေတာ၌ကား

Aထက္Aဆိုပါ မည္သည့္Aသံမ်ဳိးကိုမွ် မၾကားရဘဲ Aလြန္နက္လွေသာ Uမင္လႈိဏ္ေခါင္းတို႔၏
ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းျဖင့္

မ်ားစြာဆိတ္ၿငိမ္လ်က္

ယင္းသို႔ဆိတ္ၿငိမ္လန
ြ ္းလွသည့္
ေခါင္းေမာ့ကာျဖင့္

ရွိေလ၏။

Aျခင္းAရာကို

မိနီတို႔သည္ပင္လွ်င္

မသကၤာသည့္လကၡဏာႏွင့္ ေျမသို႔

Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔

ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း

တုတ္ႀကီးႏွင့္

လွ်ဳိးကာ

Aနံ႔ခံလ်က္ရွိၾကေလ၏။

ဆရာတပည့္

ေတြ႕ျမင္ၾကသျဖင့္

စကားဖြင့္ဟ၍

ထိုAျခင္းAရာတို႔ကို

မတိုင္ပင္ျငားေသာ္လည္း တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို တစ္ေယာက္ၾကည့္႐ႈမိၾကေလ၏။
ခရီးAတန္ၾကာ
လမ္းကေလးသည္

ခရီးသည္

႐ုတ္တရက္

ထိုAျခင္းAရာကို

ရိပ္မိသျဖင့္

၂

ေယာက္တို႔

လိုက္သာြ းၾကေသာ

လမ္းက်ယ္ႀကီးAျဖစ္သို႔

ေမာင္လွUီးျမင္ရေသာAခါ

ေရာက္လုနီးေၾကာင္းကို
မည္သို႔ေသာ

သြားမိၾကလွ်င္

မိမိတို႔လာေရာက္ေသာ

တပည့္ဘိုးကံ၏

Aေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ

ေရာက္သာြ းေလ၏။

မ်က္ႏွာကို

ကိစၥAဆံုးသို႔

ၾကည့္လိုက္ရာ ဘိုးကံမွာ

ထိတ္လန္႔Aားငယ္လ်က္ရွိသည့္

႐ုပ္လကၡဏာကို

ေတြ႔ျမင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွUီးမွာ သာမညရန္သူမဟုတ္ဘဲ မေကာင္းဆိုးဝါးတို႔၏
ေဘးရန္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ပါမူ
ႀကဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ဘိုးကံမွာ
ရိပ္မိေလ၏။

မ်ားစြာAားမထားရဘဲ
လမ္းကေလးသည္

တစ္ကိုယ္တည္း

ပထမ၌

လူတစ္ေယာက္

သြားသာ႐ံုမွ်သာရွိေလရာ ထိုAခါ၌မူကား လွည္းမ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္ က်ယ္ဝန္းလ်က္
ရွိေလ၏။

မူလ၌ကား

လူလာမရွိေသာေၾကာင့္

၎လမ္းသည္

ေတာသစ္ပင္တို႔ျဖင့္

Aဆံုးသို႔တိုင္ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍
ထင္ျမင္လာသည္

လွည္းလမ္းသဏၭာန္တူေလရာ

လူသာြ း

ဖံုးAုပ္လ်က္ရွိေလ၏။ ေမာင္လွUီးသည္ ကိစၥ၏

တစ္စံုတစ္ခုကို

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထိုAခါ၌မူ

မိမိ၏

ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မည္Aေၾကာင္း

စီAိုင္ဘီ

ေနကာUီးထုပ္ကို

စိတ္၌

ေခါင္းေပၚ၌

ၿမဲသည္ထက္ၿမဲေAာင္ ဖိႏွိပ္၍ေဆာင္းၿပီးလွ်င္ ျမင္းကို ဆက္လက္၍ႏွင္ေလ၏။
ထိုခဏ၌
ေထာင္ကာ

ျမင္းသည္

ႏွာမ်ားပြလ်က္

လူးလာခတ္လ်က္

တစ္စံုတစ္ခုကို

Aသက္႐ႈ

ရွိၾကေလ၏။

လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တို႔၌ကား

Aနံ႔ရသည့္လကၡဏာႏွင့္

မမွန္ရွိေလရာ

လမ္းသည္

ထိုေနရာ၌

ေဆာက္ကုလားပင္တို႔ကို

ေခြးႏွစ္ေကာင္မွာလည္း
Aနည္းငယ္

Uီးေခါင္းကို
ထိုမွဤမွ

ေကြ႔ေကာက္လ်က္

ႏြယ္နီပင္တို႔ျဖင့္

တြယ္ယွက္

ဖံုးAုပ္လ်က္ ခ်ဳံပုတ္မ်ားသဖြယ္ ကာကြယ္လ်က္ရွိၾကေလရာ လမ္းေကြက
႔ ို ေက်ာ္လန
ြ ္မိသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္

သစ္သားဝန္းထရံတို႔ျဖင့္

သစ္ပင္မ်ားAလယ္မွ
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၌

ကာရံလ်က္ရွိေသာ

ထြက္ေပၚလာသည္ကို

ဇရပ္ႀကီးတစ္ေဆာင္သည္

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။

၎ဇရပ္Aိုႀကီးမွာ

ေဆာက္လုပ္၍ထားေသာ ဇရပ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ဟာလာဟင္းလင္းမဟုတ္ဘဲ
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ေတာတိရစၧာန္တို႔၏

ေဘးမွ

ကာကြယ္ရန္

ခိုင္ခံ့စာြ

ကာရံလ်က္

သစ္သားထရံတို႔ႏွင့္

ထားရွိေလ၏။
ေမာင္လွUီး၏
ေတြ႔ရသည္ျဖစ္၍

ျမင္းသည္

႐ုတ္တရက္

ထိတ္လန္႔လ်က္

လည္ပင္းကို

ပတတ္ရပ္လိုက္ေလရာ

လက္ျဖင့္သပ္ကာ

နားစြင့္ကာႏွင့္ရွိေလ၏၏။

ထြက္ေပၚ၍လာေသာ ဇရပ္ကို

ဇရပ္ႀကီးပင္ျဖစ္မည္ဟု

ေမာင္လွUီးမွာ

ေခ်ာ့ေမာ့၍ထားေသာ္လည္း

၎ဇရပ္Aိုႀကီးသည္ကား
ေမာင္လွUီး

သိရွိ၍

ျမင္း၏

မ်က္လံုးျပဴးကာ

ကခ်င္တို႔ေျပာေသာ

ျမင္းေပၚမွ

ဘြားခနဲ

နာမည္ေက်ာ္

မဆင္းေသးဘဲ

ဇရပ္ႀကီး၏

AေျခAေနကို Aကဲခတ္လ်က္ ရွိေနရာ ထိုဇရပ္ႀကီးမွာ Aလြန္တရာ တိတ္ဆိတ္လွလ်က္
ျပတင္းေပါက္တို႔မွာလည္း လံုၿခံဳစြာပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေလ၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ဇရပ္ႀကီးကို ၾကည့္႐ႈရင္း
စU္းစားဆင္ျခင္မိသည္မွာ ေမာင္ဘေမာ္ ေသဆံုးရျခင္းႏွင့္ ၎ဇရပ္ႀကီးမွာ တစ္နည္းနည္းႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ျခင္း

ရွိရမည္။

ေမာင္ဘေမာ္၏

Aေလာင္းမွာလည္း

Aမွန္မုခ်

၎ဇရပ္ႀကီး၏

Aတြင္း၌ရွိရမည္ စသည္ျဖင့္ စိတ္ကူးမိေလလွ်င္ ေမာင္လွUီးမွာ ေက်ာမ်ားခ်မ္း၍ သြားေလ၏။
၎ေနာက္

မိမိသည္

ေနာက္သို႔လွည့္၍

ဘိုးကံကိုေခၚလိုက္ရာ

ဘိုးကံသည္

ေခြးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ရပ္ေနလ်က္ ေမာင္လွUီးေခၚေသာ္လည္း Aနီးသို႔မခ်U္းကပ္ဘဲ
Uီးေခါင္းကို ယမ္းလ်က္ရွိေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီးသည္ ေဒါသAမ်က္ျပင္းစြာ ထြက္သည္ႏွင့္
ဘိုးကံရွိရာသို႔

ျမင္းႏွင့္

စိုင္းသြားၿပီးလွ်င္

သူရဲေဘာနည္းသည့္

Aျဖစ္ကို

ျမည္တန
ြ ္

ႀကိမ္းေမာင္းေလရာ-

Uီး ။

။“ဘာလဲကြဲ႔

ဘိုးကံရဲ႕၊

ငါတစ္ေယာက္လံုး

ေရွ႕ကတက္လို႔မွ

မင္းက

မလိုက္ႏိုင္ဘူးလား၊ ဒီေလာက္ပဲ သူရဲေဘာနည္းရသလား”

ကံ ။

။“ဒီျပင္လူေတြ ဒီထိေAာင္မွလိုက္ဝံ့ရဲ႕လား ဆရာ၊ ဒီထိေAာင္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ရင္

မေတာ္ေသးဘူးလား ဆရာ”

Uီး ။
ကံ ။

။“နားမလည္ဘူးကြယ္၊ ငါသြားသမွ် မင္းလိုက္ရမယ္”

Uီး ။
ကံ ။

။“ဘယ္ထိေAာင္ သြားရမလဲကယ
ြ ္၊ ဇရပ္ႀကီးထဲထိေAာင္သာြ းမွာေပါ့”

Uီး ။
ကံ ။

။(ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ခ်ိန္လ်က္) “ဘိုးကံ မင္းမလိုက္ဘူးလား၊ လိုက္မလား”

။“ဆရာက ဘယ္ထိေAာင္ သြားမွာလဲ ဆရာ”
။“မလုပ္န႔ဲ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မလိုက္ဝံ့ဘူး”
။“ဆရာ့ေနာက္ကို လံုးလံုးမလိုက္ဝံ့တ့လ
ဲ ူေတြေတာ့ ဆရာ ဘယ့္ႏွယ္မွ မလုပ္ဘန
ဲ ႔ဲ

ဆရာ့ကို Aင္မတန္ခင္လို႔ ဒီထိစန
ြ ္႔စားၿပီး လိုက္လာတဲ့လူကိုေတာ့ ဆရာက ပစ္သတ္မယ္ဆိုရင္
ပစ္သတ္ပါေတာ့

ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္

ခံပါေတာ့မယ္” ဟု

ေျပာေသာAခါ ေမာင္လွUီးသည္

ဘိုးကံေျပာေသာ စကားတို႔မွာ နည္းလမ္းAတိုင္းျဖစ္သည္ဟု ေAာက္ေမ့၍ ေသနတ္ကို ခါးပိုက္၌
ျပန္၍ထည့္ၿပီးလွ်င္ မိမိတစ္ေယာက္တည္းပင္ သြားရေခ်ေတာ့Aံ့ဟု စိတ္ကို တင္းရေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္လွUီးသည္

ျမင္းေပၚမွဆင္းသက္၍

ျမင္းဇက္ကို

ဘိုးကံAား

ပစ္ေပးၿပီးေနာက္ ဇရပ္ႀကီးထဲသို႔ မဝင္ေသးမီ AေမာAပန္းေျဖရင္း သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေAာက္၌
ေခတၱမွ်နားေနရာ

ထိုAခ်ိန္မွာ

မခံခ်င္ေသာသေဘာ
ဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

မြန္းတည့္သာသာမွ်

ရွိေသာေၾကာင့္
Aခ်ိန္ကို

ရွိခ့ၿဲ ပီျဖစ္ေလသည္။

သူငယ္ခ်င္း
ဆြႏ
ဲ ိုင္သမွ်ဆြၿဲ ပီးလွ်င္
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နားေနလ်က္ရွိေနစU္ စU္းစားစိတ္ကူးမိေလေလ စိမ့္၍စိမ့္၍ လာေလေလရွိရကား ေမာင္လွUီးမွာ
ၾကာရွည္စာြ ဆိုင္းငံ့၍ေနပါက Aလ်U္းပင္မဝင္ဝံ့ေAာင္ ေၾကာက္ရံ႕ြ ၍လာမည္ကို စိုးရိမ္သည္ႏွင့္
ထိုင္ရာမွ

႐ုတ္တရက္ထ၍

ငါသည္

ေယာက်္ားစစ္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္

မိန္းမလည္းမဟုတ္၊

Aဘယ္ေၾကာင့္

ကေလးသူငယ္လည္းမဟုတ္၊

ရြံ႕ေၾကာက္ေသာစိတ္

ျဖစ္ေပၚရမည္နည္းဟု

မိမိကိုယ္ကို မိမိAားေပးၿပီး ေခြးမ်ားကိုေခၚ၍ ဇရပ္ႀကီးရွိရာသို႔ သြားေလ၏။
ဝင္းထရံAတြင္းသို႔
ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္
ေမာင္လွUီးက

ဝင္မိသျဖင့္

မိမိ၏

ေနာက္သို႔လွည့္၍

ေနာက္မွပါမလာဘဲ

ေလခၽန
ြ ္၍ေခၚလိုက္ေသာAခါမွ

ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ

ရွိသည္ကို

ေတြ႔ျမင္ရေလရာ

ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

မလာခ်င့္လာခ်င့္ႏွင့္

လာရေသာ AမူAရာျဖင့္ ေျမေပၚ၌ Aလ်ားဝပ္ကာ တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ေရြ႕ တြား၍ တြား၍
Aနီးသို႔

ခ်U္းကပ္လာၾကေလ၏။

မိမိလက္မွ

ျမင္းႀကိမ္လံုးႏွင့္

ေမာင္လွUီးလည္း

တစ္ခ်က္စီ

ေခြးမ်ားAား

ခပ္ဆတ္ဆတ္

ဖ်တ္လတ္ေစခ်င္းAလိုငွာ

႐ိုက္ေပးၿပီးေနာက္

ေAာ္ေငါက္၍

ေခၚငင္ၿပီးလွ်င္ Aနည္းငယ္မွ် ေၾကာင့္ၾကစိုးရိမ္ျခင္းမရွိသည့္ AမူAရာႏွင့္ ျမင္းႀကိမ္လံုးကိုဝင့္ကာ
ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္ ဇရပ္ႀကီးေပၚသို႔ တက္သာြ းၾကေလ၏။
ဝရန္တာသို႔
တြန္းဟ၍

တက္မိေလလွ်င္

ဇရပ္တြင္းသို႔

ပိတ္ထားသည္

ေမာင္လွUီးသည္

ေခ်ာင္းၾကည့္လိုက္ရာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေမွာင္၍ေနသျဖင့္

မေစ့တေစ့ရွိေနေသာ

တံခါးကို

ျပတင္းေပါက္တို႔မွာ

Aားလံုး

မည္သည့္Aရာဝတၱဳကိုမွ်

ထင္ရွားစြာ

မျမင္ရဘဲရွိေလ၏။ ၎ေနာက္ ေမာင္လွUီးသည္ တံခါးကိုက်ယ္စာြ ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ေခြးႏွစ္ေကာင္ကို
ေခၚလ်က္

Aတြင္းသို႔ဝင္သာြ းရာ

၎ဇရပ္ႀကီး၏

Aတြင္းရွိ

AေျခAေနမ်ားမွာ

လူသူကင္းေဝးေသာ ဇရပ္ႀကီးႏွင့္ Aလ်U္းမတူဘဲ လူမ်ားေနထိုင္လ်က္ မိမိလာသည္ကိုျမင္သျဖင့္
႐ုတ္တရက္ပုန္းေAာင္း၍
ကိစၥႏွင့္

Aျပင္သို႔

ေနဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊
႐ုတ္တရက္

သို႔တည္းမဟုတ္

တစ္စံုတစ္ခုေသာ

ထြက္သာြ းေနသဘိက့သ
ဲ ို႔လည္းေကာင္း

Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္

တစ္ခုေသာေထာင့္၌

တန္းလန္းထားခဲ့သည္ကို

လည္းေကာင္း၊

င႐ုတ္က်ည္ေပြ႔ႏွင့္
ဟင္းပန္ကန္တို႔ကို

တူလွေပ၏။
င႐ုတ္ဆံုတို႔

Aလယ္မွထည့္ၿပီးလွ်င္

ထမင္းပန္ကန္ျပားတို႔သည္ နံေဘးမွဝိုင္းရံလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ Aဝတ္ေဟာင္းမ်ားကို
ႀကိဳးတန္းမ်ား၌

လႊားထားသည္ကိုလည္းေကာင္း

ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္လွUီးသည္ ဇရပ္Aတြင္း၌ ေျခဖ်ားေထာက္ကာ ဇရပ္၏ AေျခAေနကို စံုစမ္းၾကည့္႐ႈလ်က္
ရွိေနရာ Aထက္ပါAျခင္းAရာတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ ဤဇရပ္သည္ကား လူေနလ်က္ရွိသည္
ဟူ၍

ေတြးထင္မိေသာ္လည္း

ျမဴAလိမ္းလိမ္းကပ္လ်က္

ပန္းကန္ခက
ြ ္ေရာက္တို႔ကို

ရွိသည္ကို

ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈေသာAခါ

ေတြ႔ျမင္ရျပန္သျဖင့္

ေျခာက္ေသြ႔လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထမင္းဟင္းတို႔မွာလည္း

ဇရပ္၌ တည္းခိုဖူးေသာသူတို႔မွာ

ယခုမဟုတ္ ေရွးကသာ တည္းခိုဖူးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္းခိုသူတို႔မွာလည္း တစ္စတ
ံု စ္ခုေသာ
Aေၾကာင္းေၾကာင့္

ထမင္းပြတ
ဲ န္းလန္းႏွင့္

႐ုတ္တရက္

ထြက္ေျပးရသည့္Aေၾကာင္းမ်ား

ရိပ္မိေလ၏။
သို႔ရာတြင္
စU္းစား၍

ထိုAေၾကာင္းသည္

မရႏိုင္ေAာင္

ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။

မည္သို႔ေသာAေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုကား
ေတြ႔ရွိေသာ
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သာမညေတာသားတို႔၏

ပစၥည္းမ်ဳိး

မဟုတ္ေၾကာင္း

ေထာင့္၌လည္း

ရြက္ဖ်င္ကုတင္တစ္ခု

ေခါင္းAံုးတို႔၏

AေျခAေနမွာ

သြားဘိသကဲ့သို႔

ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ရွိေနေလ၏။

ထင္ရွားလွသည့္ျပင္

တည္ရွိေလရာ

တစ္ခုေသာ

၎ကုတင္ေပၚ၌ရွိေသာ

Aိပ္ေနေသာသူသည္

ယခုပင္

၎ရြက္ဖ်င္ကုတင္ကို

ေစာင္၊

ကုတင္ေပၚမွထ၍

မွီကာထိုင္လ်က္

ေပါက္၍

ထြက္လုမတတ္ျပဴးလ်က္ရွိ၍ ေဖြးျဖဴေသာမ်က္လံုးတို႔ျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ Aခန္း၏ Aေပါက္သို႔
လွည့္ကာရွိေနေသာ

Aေလာင္းမွာကား

၎Aေလာင္းသည္

ေမာင္ဘေမာ္၏

ပါးစပ္ကိုဟလ်က္

Aေလာင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။

ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊

လက္တို႔မွာ

နံေဘး၌ကပ္လ်က္ တင္းက်ပ္စာြ ဆုပ္ထားသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္လံုးတို႔မွာ ျပဴး၍ထြက္လ်က္
မ်က္ျဖဴလန္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊
ရွိသည့္ျပင္

လည္ပင္းမွာ

တစ္ကိုယ္လံုးမွာလည္း

ေရွ႕သို႔ဆန္႔လ်က္

ေကာက္ေကြးကိုင္းၫႊတ္လ်က္

ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊

လွ်ာသည္လည္း

ဟ၍ထားေသာ ပါးစပ္မွ ေမးသို႔ခိုက္သည့္တိုင္ေAာင္ Aျပင္သို႔ တြဲရရြက
ဲ ်ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း
ေတြ႔ရွိရေသာAခါ ေမာင္လွUီးမွာ ေၾကာက္လန
ြ ္းAားႀကီးသျဖင့္ လိပ္ျပာလြင့္စင္၍သြားသည္ဟု
မွတ္ထင္မိေလ၏။

၎ေနာက္

Aေလာင္း၌

စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈရာ

မည္သည့္ဒဏ္ရာကိုမွ်

ဒဏ္ရာတစ္စံုတစ္ရာ

မေတြ႔သည္ႏွင့္

မိမိ၏

ရွိပါသေလာဟု
ထင္ျမင္ခ်က္သည္

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို သိရွိရေလ၏။
ေမာင္လွUီးသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖယ
ြ ္ေကာင္းေသာ သူငယ္ခ်င္း၏ Aေလာင္းကို
႐ုတ္တရက္ ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ ယခင္က ေၾကာက္ရံ႕ြ ခဲ့ေသာစိတ္တို႔သည္ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုး၍
Aျပင္းAထန္ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ခ့သ
ဲ ည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နဂိုAားျဖင့္ သတၱိေကာင္းေသာ
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္ မိမိ၏စိတ္ကို တင္းၿပီးလွ်င္ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္းေAာင္ရွိေနေသာ
Aေလာင္းကို

ေစာင္ျဖင့္ဖံုး၍

ေပးၿပီးေနာက္

Aေလာင္း၏ မ်က္ႏွာမူရာ

Aခန္းေပါက္ဆီသို႔

ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရာ ထူးဆန္းေသာ Aျခင္းAရာတစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
Aခန္းတံခါးေပါက္Aနီး
ေသနတ္က်ည္ဆန္ရာ

၅

ပ်U္ေထာင္ထရံ၌

ေပါက္တို႔သည္

လက္တစ္Aုပ္စာခန္႔မွ်

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

Aတြင္းတြင္

ယွU္ကပ္လ်က္ရွိေနသည္ကို

ေတြ႕ရွိရေလ၏။ ထိုAျခင္းAရာကို ေမာင္လွUီး ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ Aေလာင္းAနီး၌ရွိေသာ
ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ေကာက္ယူၾကည့္႐ႈေသာAခါ ပစ္ၿပီးေသာ ယမ္းေတာင့္ ၅ ေတာင့္ကို
ေသနတ္တြင္း၌ ေတြ႔ရွိရေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီး ေတြးထင္မိသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊
သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ထိုAခန္းတြင္းမွ ထြက္လာ၍ Aခန္းေပါက္Aနီး ထရံကိုမွီလ်က္
မလႈပ္မရွားရပ္ေနရာတြင္ ေမာင္ဘေမာ္

ေတြ႔ျမင္သည္ျဖစ္၍

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ႏွင့္ပစ္ၿပီးမွ

ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္ ထြက္သာြ းရာ ရြက္ဖ်င္ကုတင္ႏွင့္ တိုက္မိေသာAခါမွ ၾကမ္းေပၚ၌
ထိုင္လ်က္က်ၿပီးလွ်င္
မ်က္လံုးျပဴး၍
AကြာAေဝးကို

ထိုသူ၊

သို႔မဟုတ္

ေသသြားသည္ဟု

ထိုAရာကို

ေတြးထင္မိေလ၏။

ခန္႔မွန္း၍ၾကည့္ေသာAခါ

လူAရပ္၏

ၾကည့္ရင္း

ေၾကာက္Aားႀကီးသျဖင့္

ေသနတ္က်ည္ဆန္ရာမ်ားမွာ ၾကမ္းႏွင့္
ရင္ဘတ္ေနရာ၌

တည္ရွိသည္ျဖစ္၍

ေမာင္ဘေမာ္သည္ လက္တည့္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္ ရင္ဘတ္ဆီသို႔မွန္း၍ ဆက္ကာဆက္ကာ
ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြးေတာမိေလ၏။ သို႔ရာတြင္ မည္သူ႔ကို ပစ္ခတ္၍ ထိုသူသည္ ေသကြင္းကို
မွန္ပါလ်က္ႏွင့္

Aဘယ္ေၾကာင့္

မေသဘဲရွိသည္ကို

ေမာင္လွUီး

ဆင္ျခင္လိုက္ေသာAခါ

ၾကက္သီးမ်ားထ၍ ေခါင္းႀကီးလာခဲ့ေလ၏။
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၎ေနာက္ ေမာင္လွUီးသည္ မိမိၾကည့္ေနစU္ပင္လွ်င္ Aခန္းတြင္းက မည္သူမ်ား
ထြက္၍လာUီးမည္ေလာဟု
မရွိသည္ႏွင့္

Aခန္းေပါက္ကို

Aနည္းငယ္ရတ
ဲ င္းလာ၍

စိုက္၍ၾကည့္ရာ

တျဖည္းျဖည္း

မည္သူမွ်ထြက္ျပဴလာျခင္း

တေရြ႕ေရြ႕

Aခန္းဝသို႔

သြားၿပီးလွ်င္

Aခန္းတြင္းသို႔ ေခ်ာင္းၾကည့္သည္တြင္ တစ္ခုေသာေထာင့္၌ ေခါင္းႀကီးတစ္ခုကို ျမင္သည္ႏွင့္
ထိတ္လန္႔၍သြားေလ၏။ ထိုAခါ၌ကား ေမာင္လွUီးမွာ ေၾကာက္ရံ႕ြ Aားႀကီးသည္ျဖစ္၍ ဒူးမ်ား
တုန္လ်က္ရွိေသာ္လည္း Aားထုတ္ကာ စိတ္ကိုတင္းၿပီးေနာက္ Aခန္းတြင္းသို႔ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္
ခပ္သက
ြ ္သက
ြ ္

ဝင္သာြ း၍

ကမၼ႒ာန္း႐ုပ္ႀကီးသည္

Aဖံုးကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရာ

သြားမ်ားကိုၿဖဲကာ

မွတ္ထင္မိေလ၏။ ထိုAခါ
ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္

ေခါင္း၏

မိမိAား

ေမာင္လွUီးသည္

Aခန္းျပင္သို႔

Aဖံုးကို

ထြက္ခ့ၿဲ ပီးလွ်င္

A႐ိုးစုမွ်သာျဖစ္ေသာ

ေျပာင္ေလွာင္ရယ္ေမာလ်က္ရွိသည္ဟု
႐ုတ္တရက္ျပန္ပိတ္၍

စင္စစ္Aားျဖင့္

ေနာက္ဆုတ္

A႐ိုးစုသည္

မိမိAား

ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ Aသားဖံုးလႊမ္းေသာ လူသာလွ်င္ မိမိAား ရန္မူႏိုင္သည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုမိမိ
Aားေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ Aခန္းတြင္းမွ တီးတိုးရယ္ေမာလိုက္သလိုလို ေျပာေသာAသံကို
ၾကားရသည္ႏွင့္လွမ္း၍ ၾကည့္လိုက္ရာ ေခါင္းႀကီးမွာ ေျခရာလက္ရာမပ်က္ဘဲ ပကတိAတိုင္းပင္
ရွိေနသည္ကို

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။

ျဖစ္သည္ဟုေAာက္ေမ့လ်က္
ၾကမ္းျပင္တို႔မွာ

ေမာင္လွUီးသည္မိမိ၏

ဇရပ္ႀကီးAတြင္း၌

ရက္လမ်ားစြာ

ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္

ထိုAခါ
ျမဴတို႔ျဖင့္

ေျခရာမ်ားႏွင့္

မိမိ၏

Aျခားသူ၏

စိတ္က

ထင္၍သာလွ်င္

ေျခရာမ်ားကို

ရွာေဖြေလရာ

ဖံုးAုပ္လ်က္ရွိသည့္Aေပၚတြင္
သံခာြ ဖိနပ္

ေျခရာမ်ားမွတစ္ပါး

ေမာင္ဘေမာ္သည္

ဘာကိုျမင္၍

ေမာင္ဘေမာ္၏
Aျခားေျခရာကို

မေတြ႔မျမင္ရဘဲ ရွိေလ၏။
ထိုAခါ

ေမာင္လွUီးမွာ

ဘာကိုေသနတ္ႏွင့္

ပစ္သည္ကို ေတြးေတာ၍မရႏိုင္သည္ႏွင့္ ေမာင္ဘေမာ္၏ Aေလာင္းရွိရာသို႔ ၾကည့္လိုက္သည္တြင္
Aေလာင္းမွာ ေစာင္ဖံုး၍ေပးၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ေစာင္သည္ Aေလာင္းAနီး၌ စုပံုလ်က္ရွိေနၿပီးလွ်င္
Aေလာင္းမွာ ဟင္းလင္းျဖစ္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ ထိတ္လန္႔၍ သြားခဲ့ျပန္ေလ၏။
သို႔ရာတြင္

ေမာင္လွUီးသည္

ေAာက္ေမ့၍

ေခြးမ်ားကို

ေခြးမ်ား

ေႏွာက္ယွက္ေသာေၾကာင့္

ၾကည့္လိုက္ရာ

AမူAရာႏွင့္ ဇရပ္Aျပင္မွ Aတြင္းသို႔

ေစာင္ၿခံဳပြင့္၍သြားသည္ဟု

တုတ္ႀကီးႏွင့္မိနီတို႔သည္

ႏွာေခါင္းAဖ်ားမွ်ျပဴကာ

Aလြန္ထိတ္လန္႔ေသာ

စံုစမ္းလ်က္

ရွိၾကသည္ကို

ေတြ႔ရွိရေလ၏။ ေမာင္လွUီးသည္ မိမိႏွင့္တကြ ေခြးမ်ားပါ Aေၾကာက္ေျပေစျခင္းငွာ မိမိ၏ လက္မွ
ႀကိမ္လံုးႏွင့္

တံခါးထရံ

ၿခိမ္းေျခာက္ေငါက္ငန္း၍
ဝင္လာၾကျပန္ေလ၏။

Aစရွိသည္တို႔ကို
ေခၚငင္လိုက္ေလရာ

ဇရပ္Aတြင္းသို႔

ဆူညံေAာင္႐ိုက္ႏွက္၍

ေခြးမ်ားကိုလည္း

ေခြးႀကီးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

Aၿမီးကိုကုပ္လ်က္

ေရာက္ၾကျပန္လွ်င္

ေခြးတို႔ဘာဝAတိုင္း

ဇရပ္ေပၚ၌

လွည့္လည္နမ္း႐ႈပ္ကာ စံုစမ္းၾကေလရာ ထူးဆန္းေသာ Aျခင္းAရာတစ္ခုမွာ တစ္ေကာင္ႏွင့္
တစ္ေကာင္

Aနည္းမွ်မခြမ
ဲ ခြာဘဲ

AမူAရာAမ်ဳိးမ်ဳိးကို

Aတူတလ
ဲြ ်က္

ျပၾကသည္ႏွင့္ ေမာင္လွUီးက Aေလာင္းကို

Aနီးသို႔ေခၚ၍ျပေသာ္လည္း

ေခြးတို႔သည္

ေၾကာက္ရံ႕ြ သည့္

လကၡဏာမျပဘဲ

လကၡဏာႏွင့္

ညည္းညဴကာရွိေနၾကေလ၏။

ပတ္လည္လွည့္၍

လွည့္လည္စံုစမ္းၾကရာမွာ

ေမာင္ဘေမာ္ကို

မလႈပ္မရွားရွိေနၾကသည့္

စံုစမ္းနမ္း႐ႈပ္ေနၾကျပန္ရာ

၎ေနာက္

ေၾကာက္ရံ႕ြ ၾကသေလာဟု

သိၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
Aျဖစ္ကိုသာလွ်င္
ေခြးတို႔သည္

ေသနတ္က်ည္ဆန္မ်ား
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Aခန္းထရံAနီးသို႔

ေရာက္ၾကသည္္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ခ်ာကနဲလွည့္၍

ျပန္လာၿပီးေနာက္

ေမာင္လွUီးAနီး၌ ဝပ္တာြ းကာရွိေနၾကေလ၏။
ထိုAခါ ေမာင္လွUီးသည္
Aခန္းကို

ေစ့စံုေAာင္

တပည့္မ်ားႏွင့္

မည္သို႔ျပဳရမည္ကို စU္းစားစိတ္ကူးမိေသာAခါ မိမိမွာ

ၾကည့္႐ႈစံုစမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္၍

ျပဳဖြယ္ကိစၥမရွိေတာ့ေခ်။

ရြာသားမ်ား

လာေရာက္ၾကမည္ကိုသာလွ်င္

ငါသည္

ထိုေစာင့္ဆိုင္းရေသာAခ်ိန္ကို

ရွိေခ်ေတာ့သည္၊

မိမိေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ Aလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို

ဤAရပ္မွ

ေစာင့္ဆိုင္းရန္

Aခ်ည္းႏွီး

ၿပီးစီးေစAံ့ဟု ေAာက္ေမ့၍

မိမိ၏

မကုန္ေစဘဲ

Aထက္Aရာရွိတို႔ထံ

Aစီရင္ခံစာေရးမည္ Aႀကံႏွင့္ ထင္႐ွဴးေသတၱာပ်က္တစ္ခုကို စားပြဲAျဖစ္ Aသံုးျပဳရန္ ဖုန္မ်ား
သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေလ၏။

၎ေနာက္

မိမိစာေရးလ်က္ရွိသည္Aတြင္း

Aျပင္မွ

ရန္သူ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မရွိႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဇရပ္တံခါးေပါက္ကို ပိတ္၍
မင္းတုပ္ခ်ၿပီးမွ

ထင္း႐ွဴးေသတၱာAနီးတြင္

Aိတ္မွထုတ္ေလ၏။

မိမိ၏

ထိုင္ၿပီးလွ်င္

ဒိုင္ယာရီစာAုပ္ႏွင့္

လက္ဝဲဘက္၌ကား

ေဖာင္တိန္တို႔ကို

ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

ဆိတ္ၿငိမ္စာြ

ဝပ္ေနၾကလ်က္ လက္ယာဘက္၌ကား မိမိက တစ္ဖန္ေစာင္ႏွင့္ ဖံုး၍ေပးထားေသာ ေမာင္ဘေမာ္၏
Aေလာင္းသည္

ငုတ္တုတ္ထိုင္လ်က္ရွိေလ၏။

ထိမွန္ထားေသာ

ထရံႏွင့္

Aစီရင္ခံစာကို

မိမိ၏

ေရွ႕တည့္တည့္၌ကား

Aခန္းတံခါးေပါက္တို႔

ေရးရင္း

တည္ရွိသည္ျဖစ္ရာ

တံခါးေပါက္သို႔

မၾကာမၾကာ

က်ည္ဆန္မ်ား
ေမာင္လွUီးသည္

ေမာ့၍ၾကည့္မိေလ၏။

ဇရပ္Aတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇရပ္Aျပင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aလြန္တရာ ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္
ရွိသည္ျဖစ္ရာ၊

ဝင္း၏ Aျပင္၌

စားေနသည့္Aသံကို
ေမာင္လွUီးသည္

ျမင္းႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

ထင္ရွားစြာၾကားရေလ၏။

Aစီရင္ခံစာ၌

ျမက္မ်ားကို

တျပဳတ္ျပဳတ္

စာတစ္ရက
ြ ္ႏွစ္ရက
ြ ္မွ်

Aာ႐ံုေကာင္းစြာမစိုက္ႏိုင္ဘဲ

ႏုတ္၍

ေရးၿပီးေနာက္

Aခန္းေပါက္ရွိရာသို႔သာလွ်င္

ေမွ်ာ္၍ေမွ်ာ္၍ ၾကည့္မိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလာင္ကိုခ်ထား၍ မုန္႔ေျခာက္ႏွင့္ ဆတ္သားကင္
Aနည္းငယ္ကို ထုတ္၍စားၿပီးလွ်င္ ေခြးမ်ားကိုလည္း ေကၽးြ ေမြးလ်က္ရွိေလ၏။
ထိုသို႔ရွိေနစU္

Aခန္းသည္

တျဖည္းျဖည္း

ေမွာင္၍

ေမွာင္၍လာေလရာ

ေမာင္လွUီးသည္ ေနဝင္ခ်ိန္ မသင့္ေသးဟု ေAာက္ေမ့၍ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ
၄ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီးက ၄ နာရီထိုး႐ံုမွ်ႏွင့္
ဤမွ်ေလာက္

မေမွာင္ထိုက္ေသး၊

မိမိ၏

နာရီရပ္၍

ေနေလသေလာဟု

နားျဖင့္ကပ္ကာ

ေထာင္သည့္Aခါ နာရီသည္ သြားလ်က္ပင္ ရွိသည္ကို သိရေလ၏။ သို႔ရာတြင္ နာရီသည္ ယခင္က
ရပ္ေနၿပီးမွ

ယခုတစ္ဖန္

Aခ်ိန္တန္ေလၿပီဟု

သြားဟန္တူေလသည္။

ေAာက္ေမ့၍

ငါ၏

နာရီမွာ

ေသာ့ေပးရန္မွာလည္း

နာရီကိုေသာ့ေပးၿပီးေနာက္

ႂကြက္ေလွ်ာက္ေပၚ၌

ဖေယာင္းတိုင္တစ္ထုပ္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ထ၍ဖြင့္ၾကည့္ရာ ဖေယာင္းတိုင္ထုပ္မွာ ဖေယာင္းတိုင္
တစ္တိုင္မွ်သာ

ေလ်ာ့၍

၇

ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ကို
Aလုပ္မေပးဘဲထားက

တိုင္မွ်က်န္ေနသည္ကို

ထြန္းညႇိၿပီးေနာက္
ေတြးမိေတြးရာ

ကံAားေလ်ာ္စာြ

ေမာင္လွUီးသည္

ေတြးမိမည္ကို

စိုးရိမ္သျဖင့္

ေတြ႔ရွိရေလ၏။
မိမိ၏

စိတ္ကို

Aစီရင္ခံစာမွ်မက

ေရာက္တတ္ရာရာ စာမ်ားကို Aလ်U္မျပတ္ေAာင္ လ်င္ျမန္စာြ ေရးလ်က္ရွိေနရာ ဇရပ္Aျပင္၌
ေလကေလးသည္

တျဖည္းျဖည္းသုတ္လာ၍

ယိမ္းယိုင္လႈပ္ခတ္ၾကသျဖင့္

သစ္ကိုင္း

ျဖစ္ေပၚေသာAသံတို႔သည္
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Aသံႏွင့္တူ၍ သစ္ပင္ေခါင္း ဝါးလံုးေခါင္းမ်ားသို႔ တိုးေဝွ႔၍ ဝင္လာေသာေလ၏ Aသံတို႔သည္လည္း
ညည္းညဴဘိသကဲ့သို႔ Aသံမ်ားႏွင့္တူသည္ဟု ေမာင္လွUီးစိတ္၌ မွတ္ထင္ရေလ၏။ ထိုခဏ၌
ဖေယာင္းတိုင္မွမီးသည္ ၿငိမ္းေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔ ႐ုတ္တရက္ ေမွးမွိန္၍သြားေလရာ ေမာင္လွUီးသည္
မည္သည့္Aေပါက္က ေလဝင္ရန္ရွိေလသနည္းဟု ၾကည့္ကာ စံုစမ္းပါေသာ္လည္း Aေပါက္ကို
မျမင္သည့္ျပင္ ေလမွာလည္း မ်ားစြာမျပင္းထန္သည္ကို သိရွိရသျဖင့္ Aံ့ၾသမိေလ၏။
ေမာင္လွUီးသည္

ဖေယာင္းတိုင္မွ

မီးေတာက္ကိုၾကည့္႐ႈလ်က္ေနစU္

ေလသည္

Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ Aလွည့္က် တိုက္ခတ္ေနဘိသကဲ့သို႔ မီးေတာက္သည္ Aေရွ႕Aေနာက္
ေတာင္ေျမာက္ Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သို႔ တစ္လွည့္စီ ယိမ္းယိုင္လ်က္
ေမာင္လွUီးမွာမူ

မိမိမ်က္ႏွာ၌ေသာ္

လည္းေကာင္း၊

ရွိေလ၏။ သို႔ရာတြင္

Aဝတ္မ်ား၌ေသာ္

လည္းေကာင္း

ေလတိုက္ခတ္ျခင္းကို မခံခ့ရ
ဲ ေခ်။
ထိုထူးဆန္းေသာ Aျခင္းAရာတို႔ကို ေမာင္လွUီး ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ ေတာAရပ္၌
ျဖစ္သည္လည္း

တစ္ေၾကာင္း၊

Aလြန္တရာ

ဆိတ္ၿငိမ္လွသည္

ျဖစ္သည္လည္း

တစ္ေၾကာင္း၊

ေမာင္ဘေမာ္၏

Aေလာင္းသည္

တစ္ေၾကာင္း၊
ေခြးတို႔၏

၎ေသဆံုးသည့္

တစ္ေၾကာင္း၊
Aနီး၌

ရွိေနသည္လည္း

Aေၾကာင္းAရင္းကိုလည္း မသိရေသးသည္

တုန္လႈပ္ေသာAမူAရာကို

ေတြ႔ျမင္ရသည္လည္း

ညU့္Aခါ

တစ္ေၾကာင္း၊

တစ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

တျဖည္းျဖည္း တျဖည္းျဖည္း ေက်ာမွ စိမ့္၍စိမ့္၍ တက္လာသည္ႏွင့္ မိမိ၏ Aသံကို မိမိၾကားရ၍
Aားရွိေစျခင္းငွာ

Aသံကုန္ဟစ္၍

ေAာ္ဟစ္လိုက္ပါေသာ္လည္း

ေမးခိုင္လ်က္ရွိေလ၏။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္လွUီးသည္ မိမိ၏ စာကို ဆက္လက္၍ ေရးမိေရးရာ ေရးလ်က္ရွိရာ
ကေလာင္ႏွင့္စကၠဴ

ျခစ္မိၾကသျဖင့္

ေၾကာက္Aားႀကီးသျဖင့္

တဂ်စ္ဂ်စ္

ညည္းညဴသည့္

တရွဲရျွဲ မည္ေသာAသံႏွင့္

Aသံတို႔သည္

ေခြးတို႔က

Aလြန္ဆိတ္ၿငိမ္လ်က္ရွိေသာ

ထိုဇရပ္ႀကီး၏ Aတြင္း၌ ထင္ရွားစြာ ၾကားရေလကုန္၏။
ထိုသို႔ရွိေနစU္ ေမာင္လွUီး၏ စိတ္၌လည္းေကာင္း၊ ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔၌လည္းေကာင္း၊
ဖေယာင္းတိုင္မွ
တစ္စံုတစ္ေယာက္

မီးေတာက္တို႔၌

လည္းေကာင္း၊

လာေရာက္မည္ကို

ဇရပ္တစ္ခုလံုး၌

ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္

လည္းေကာင္း၊
ရွိေနၾကဘိသကဲ့သို႔

ျဖစ္ေနၾကရကား Aလြန္တရာ Aသည္းႏွလံုး တုန္လႈပ္ဖယ
ြ ္ ေကာင္းလွေလ၏။
ေမာင္လွUီးသည္ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေAာင္ တုန္လႈပ္၍လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို ႀကံစည္စိတ္ကူးလ်က္ရွိေနစU္ မိနီသည္ ဝပ္တာြ းလ်က္ရွိရာမွ ႐ုတ္တရက္
ထိုင္၍ ေခါင္းေထာင္ကာ Aူလိုက္ေလရာ ၎၏ Aသံမွာ Aျပင္သို႔Aထြက္ဘဲ လည္ပင္းကို
တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆုပ္ညႇစ္လိုက္ဘိသကဲ့သို႔ ရပ္တန္႔၍ သြားေလ၏။ ထိုခဏ၌ ဇရပ္ႀကီး၏
Aျပင္ဝရန္တာမွ Aသံတစ္ခုကို ၾကားရေလရာ ထိုAသံမွာ တံခါးမင္းတုပ္ကို ျဖည္းညင္းစြာဖြင့္
ေသာAသံႏွင့္ တူလွေပ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီးသည္ ဖေယာင္းတိုင္ကို ႐ုတ္တရက္ယူ၍ မိမိ၏
ေခါင္းေပၚသို႔ ေက်ာ္ေAာင္ေျမႇာက္ၿပီးလွ်င္ တံခါးကို လွမ္း၍ ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
မင္းတုပ္သည္

က်ၿမဲတိုင္း

ျမည္ေသာAသံကိုလည္း

ျပန္၍က်သြားသည္ကို

ၾကားလိုက္ရေလ၏။

ေတြ႔ျမင္ရသည့္ျပင္

ထိုAျခင္းAရာကို
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ေမာင္လွUီးမွာ ေခါင္းႀကီး၍သြားေသာ္လည္း မေကာင္းဆိုးဝါးတို႔မည္သည္မွာ Aိမ္Aတြင္းAျပင္သို႔
ဝင္ထက
ြ ္လိုသည့္Aခါ

မင္းတုပ္ကို

ဒုကၡခံ၍

ဖြင့္ပိတ္ျခင္းမျပဳဘဲ

AလိုAေလ်ာက္

ဝင္ထက
ြ ္သာြ းလာႏိုင္မည့္Aျဖစ္ကို သတိရသည္ႏွင့္ တေစၧမဟုတ္ လူပင္ျဖစ္မည္ဟု ေAာက္ေမ့၍
“ဘိုးကံလား ေဟ့” ဟုေမးလိုက္ရာ မည္သို႔မွ် ျပန္ေျပာဘဲ ဆိတ္ၿငိမ္စာြ ရွိေနေလ၏။ ထိုAခါ
ေမာင္လွUီးက တေစၧလည္းမဟုတ္၊
ေၾကာက္ဖယ
ြ ္မရွိ
မိမိေျပာလ်က္

ဘိုးကံလည္းမဟုတ္ဘဲ

လက္နက္ျပည့္စံုသည့္ျပင္
မင္းတုပ္ကို

တံခါးမွာလည္း

ၾကည့္လိုက္မိျပန္ရာ

သာမညရန္သူျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္
လံုၿခံဳစြာရွိသည္ဟု

မင္းတုပ္သည္

မိမိမွာ

မိမိကိုယ္ကို

ပြင့္လ်က္ရွိေနျပန္သည္ကို

ေတြ႔ရွိရေလ၏။
ေမာင္လွUီးမွာ မင္းတုပ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ခ်ထားခဲ့သည့္ျပင္ ၎မင္းတုပ္မွာ သံေခ်းမ်ား
တက္၍ေနသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သတိရသည့္ျပင္

Aလိုရွိ၍

ေAာက္ေမ့မိခ့သ
ဲ ည္ကိုပင္

က်ပ္တည္းခဲ့ယU္းစြာ

ဖြင့္ေသာAခါ၌လည္း
သတိရမိျပန္ေလ၏။

ပိတ္ထားခဲ့ရသည့္

မနည္းAားထုတ္၍

သို႔ရာတြင္

Aျဖစ္ကို

ဖြင့္ရUီးမည္ဟု

ယခုမွာမူ

မင္းတုပ္သည္

ပြင့္လ်က္ရွိေနရာ Aသံမွ်မၾကားေAာင္ မည္သူဖြင့္၍ သြားေလသနည္း။
ေမာင္လွUီးသည္
လက္တစ္ဖက္တြင္

မခံခ်င္ေသာ

ကိုင္လ်က္

ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလရာ

စိတ္ရွိသည္ႏွင့္

တံခါးရွိရာသို႔သာြ း၍

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို

တံခါးကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္

မျမင္သည္ႏွင့္

တံခါးကိုပိတ္၍

Aျပင္သို႔
မင္းတုပ္ကို

ေသခ်ာခ်ၿပီးလွ်င္ ထင္႐ွဴးေသတၱာရွိရာသို႔ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
၎ေနာက္

ေမာင္လွUီးသည္

ေတြ႔ရာရွစ္ေသာင္းစာမ်ားကို
မင္းတုပ္၏

ေမ့ေလ်ာ့ေနမတတ္ရွိသည္တြင္

ထိုAႀကိမ္၌ကား

Aေမြးတို႔သည္

႐ုတ္တရက္

AမူAရာႏွင့္

႐ုတ္တရက္

ေနာက္တစ္ခဏ၌

ကေလာင္တံႏွင့္

စကၠဴေပၚတြင္

မရပ္မစဲဘဲ ဆက္လက္ေရးေလျပန္ရာ တစ္ခဏမွ်ၾကာေသာAခါ

Aေၾကာင္းကို

ထိုင္ျပန္ေလ၏။

ေရွးနည္းAတိုင္း

မိနီသည္

မိနီသည္
မAူဘဲ

ေက်ာ၌ရွိေသာ

ေထာင္၍ထလာေလရာ တုတ္ႀကီးသည္လည္း

ထိတ္လန္႔ေသာ

လြန္႔ခါထ၍

ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္

ယခင္Aခါကကဲ့သို႔

႐ုတ္တရက္ထ၍

ျဖည္းညင္းစြာ
ေနာက္ဆုတ္

ဟိန္းေဟာက္လ်က္ရွိေလ၏။

ေနာက္ဆုတ္ႏွင့္

ဟိန္းေဟာက္ကာ

ဆုတ္ခံခံ၍သြားၾကၿပီးလွ်င္ ထရံသို႔ေရာက္သည့္ကာလ ခုန္၍ကိုက္ေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔ သြားမ်ားကို
ၿဖဲလ်က္

ဟိန္းေနၾကေလ၏။

ဆုတ္သာြ းၾကသည္ကို

ေခြးတို႔သည္

ေမာင္လွUီး

တံခါးေပါက္ရွိရာသို႔

ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္

မ်က္ႏွာမူလ်က္

မီးတိုင္ကိုေျမႇာက္ကာ

မင္းတုပ္ကို

ၾကည့္လိုက္ျပန္ေသာAခါ မင္းတုပ္သည္ ပြင့္ေနျပန္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရျပန္ေလ၏။ Aလြန္တရာ
Aံ့ၾသလွသည္ျဖစ္၍
တျဖည္းျဖည္း
ေမာင္လွUီးသည္

ေမာင္လွUီးသည္

ပြင့္၍

မင္းတုပ္ကိုေငးလ်က္

ပြင့္၍လာေလ၏။

မီးတိုင္ကိုပစ္ခ်၍

ဤAျခင္းAရာကို

ထိုင္ရာမွထၿပီးလွ်င္

ၾကည့္ေနစU္

တံခါးသည္

ျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေသနတ္ကို

ေမာင္းတင္လ်က္

ဝင္လာေသာသူကို ပစ္ေတာ့မည္ဟု ေမွာင္ရိပ္မွေခ်ာင္းေနရာ မည္သူမွ်ဝင္မလာခဲ့ေခ်။ ဝင္းထရံ၏
Aျပင္၌

ျဖည္းညင္းစြာ

လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ

သစ္ပင္ႀကီးတို႔ကိုသာလွ်င္

တံခါးေပါက္

တစ္ေလွ်ာက္မွ ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ထိုခဏ၌ Aလြန္တရာေAးျမေသာ ေလသည္ တံခါးေပါက္မွ
Aခန္းတြင္းသို႔ဝင္လာရာ ေမာင္လွUီးမွာ A႐ိုးသို႔စိမ့္ေAာင္ ခ်မ္းေAး၍ သြားသည္Aခိုက္တြင္
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ထင္႐ွဴးေသတၱာေပၚ၌ရွိေသာ

ဒိုင္ယာရီစာAုပ္မွ

စာရြက္တို႔သည္

ေလ၏

Aဟုန္ေၾကာင့္

တဖ်ပ္ဖ်ပ္တရွဲရွဲ ျမည္လ်က္ရွိၾကေလ၏။ ေမာင္လွUီး၏ ေနာက္၌ကား ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔သည္
မာန္သြင္း၍

ဟိန္းေဟာက္ေနရာမွ

ေၾကာက္ရံ႕ြ သျဖင့္

ညည္းညဴေသာAသံသို႔တိုင္

ေရာက္ခ့ၾဲ ကေလရာ မိနီမွာ ရွမ္းေခြးႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ၎၏ ရွည္လ်ားေသာAေမြးတို႔ကို ေလသည္
႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိေလ၏။
မိနီသည္ ေၾကာက္ရံ႕ြ သည္ထက္ ေၾကာက္ရံ႕ြ လာသည့္လကၡဏာႏွင့္ ေရႊ႕၍ ေရႊ႕၍
သြားေလရာ

ေနာက္ဆံုး၌

ေၾကာက္Aားႀကီးသျဖင့္

သည္းမခံႏိုင္ေAာင္

ရွိသည္ႏွင့္

ခုန္၍ဟပ္လိုက္ရာ မည္သည့္ဝတၳဳကိုမွ် မကိုက္မိသည္ႏွင့္ Aၿမီးကုပ္ကာ တုတ္ႀကီး၏ Aနီးသို႔
ခ်U္းကပ္ခ့ေ
ဲ လ၏။ ထိုAခါ ေမာင္လွUီးသည္ မည္သည့္Aရာဝတၳဳကို ေခြးမ ျမင္ေလသနည္းဟု
မီးျခစ္၍ၾကည့္ပါေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာမွ် မျမင္ရဘဲ ရွိေလ၏။ တံခါးေပါက္မွဝင္လာေသာေလ၏
Aဟုန္ေၾကာင့္ တံခါးသည္ ပြင့္ခ်ည္ပိတ္ခ်ည္ တက်ီက်ီျမည္လ်က္ ေလသည္ ေAးျမသည္ထက္
ေAးျမ၍လာေလရာ

ေခြးတို႔မွာလည္း

ေမာင္လွUီး၏

ေျခAနီးမွ

နားကြမ
ဲ တတ္

ေAာ္ျမည္ညည္းညဴလ်က္ ရွိၾကေလရကား ေမာင္လွUီးသည္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်မျမင္ရဘဲလ်က္
ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္

ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

ဤAျခင္းAရာကို

သည္းမခံႏိုင္သည္ျဖစ္၍

Aျပင္သို႔

ထြက္ေျပးရန္ တံခါးေပါက္ရွိရာသို႔ တစ္ဟုန္တည္း ေျပးလာခဲ့ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ေမာင္လွUီးသည္
တံခါးေပါက္ကို ေက်ာ္လန
ြ ္၍ မထြက္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ခ်။
တံခါးAနီးသို႔

ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေလျပင္းမုန္တိုင္းႀကီးတို႔သည္

Aလြန္တရာ

ဇရပ္တံခါးေပါက္မွ ဇရပ္၏ Aတြင္းသို႔

ျပင္းထန္လွစာြ ေသာ
တိုက္ခတ္တိုးဝင္လ်က္

ရွိေလရာ ေမာင္လွUီးသည္ မည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားAားထုတ္၍ Aေပါက္မွ ထြက္ပါေသာ္လည္း ေလ၏
Aဟုန္ေၾကာင့္

ေရွ႕သို႔မတက္ႏိုင္ဘဲ

ေမာင္လွUီးသည္
ျခစ္ကုပ္ကာ

ၾကမ္းေပၚ၌

ေနာက္သို႔သာလွ်င္

ေလးဘက္တာြ းသြားလ်က္

ေရွ႕သို႔တက္ပါေသာ္လည္း

တစ္ထာြ

လန္၍

ဆုတ္ခ့ရ
ဲ ေလ၏။

ၾကမ္းၾကားတို႔ကို

တစ္မိုက္မွ်မတက္ႏိုင္ဘဲ

ထိုAခါ

လက္သည္းႏွင့္
ေနာက္သို႔သာ

လန္၍မသြားေစရန္ကိုပင္ Aလြန္Aားထုတ္လ်က္ ရွိေနခဲ့ရေလ၏။ ထိုAခါ၌ကား ေမာင္လွUီးမွာ
Aစြမ္းကုန္ ေၾကာက္ရံ႕ြ တုန္လႈပ္လွသျဖင့္ ႐ူးသြပ္လုခမန္းပင္ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ ၾကမ္းေပၚ၌သာ
Aလ်ားလိုက္ေမွာက္ၿပီး ေႁမြက့သ
ဲ ို႔ တြန္႔လိမ္၍ လက္တစ္လံုးခန္႔မွ် တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ေရြ႕
Aားကုန္ဖ်စ္ညႇစ္ကန္ေၾကာက္ တိုးတက္သည့္Aခါမွ ေနာက္ဆံုး၌ Aျပင္သို႔ေရာက္လာခဲ့ေလ၏။
ဇရပ္Aျပင္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေလသည္ ၾကက္ေမြးခန္႔မွ် မလႈပ္ေAာင္
႐ုတ္တရက္ ၿငိမ္သက္၍သြားေလရာ ေမာင္လွUီးသည္ ဝပ္လွ်ဳိးလ်က္ရွိရာမွ တစ္ခါတည္း ထေျပး၍
ဆယ္လွမ္းခန္႔ေလာက္

ေျပးမိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေခြးႏွစ္ေကာင္၏

Aသံကိုၾကားသည္ႏွင့္

ရပ္တန္႔ကာ လွည့္၍ၾကည့္မိေလ၏။
ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔မွာလည္း ေမာင္လွUီး၏ ေနာက္သို႔ လိုက္မည္ဟု ဇရပ္ေပါက္ရွိရာသို႔
ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမာင္လွUီး ႀကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည့္Aတိုင္း ေလမုန္တိုင္း ျပင္းထန္စာြ
တိုက္ခတ္သည့္ဟန္ျဖင့္
ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္

Aေပါက္သို႔ျပဴခ်ည္

ရွိေနၾကရာ

၎တို႔၏

Aတြင္းသို႔

ပါသြားခ်ည္ႏွင့္

ႏႈတ္သီးတို႔မွာလည္း
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နက္က်ယ္ေသာAသံတို႔ျဖင့္ ဟိန္းေဟာက္Aူျမည္ကာ တစ္ေတာလံုးဆူညံစာြ ရွိေနခဲ့ၾကေလ၏။
ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္

ေခြးတို႔သည္

Aားမာန္ထုတ္၍

ဝပ္လွ်ဳိးကုန္းကြ၍

လာၾကျပန္ရာ

တံခါးေပါက္Aနီးသို႔ ေရာက္ၾကျပန္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ပတတ္ရပ္လ်က္ ပါးစပ္မွAျမႇဳပ္တစီစီ
ထြက္ၿပီးလွ်င္ ေပါက္ကမ
ဲြ တတ္ ျပဴး၍ထြက္ေသာမ်က္လံုးတို႔ႏွင့္ ေမာင္လွUီးAား ကယ္ပါဟူ၍
မဆိုတတ္ေသာ္လည္း ဆိုလိုဘိသကဲ့သို႔ ၾကည့္႐ႈေနၾကေလရာ ေမာင္လွUီးမွာ ေၾကာက္ရံ႕ြ လွသည္
မွန္ေသာ္လည္း

ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာစိတ္ထက္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေခြးမ်ားကို

သနားေသာစိတ္သည္

ကယ္ဆယ္ရန္

တံု႔ျပန္၍

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ လက္ျဖင့္ကိုင္ကာ ေခြးမ်ားကို
ပက္လက္လန္ကာ

လဲသာြ းၾကေလ၏။

ထိုခဏ၌

ပိုမို၍လာခဲ့သည္
သြားမည္Aျပဳတြင္

တြန္းလိုက္သည့္လကၡဏာႏွင့္

ေခြးႏွစ္ေကာင္တို႔မွာ

AူAသည္းလႈိက္မွ်

တညီတညာတည္း Aူၾကၿပီးလွ်င္ ဆိတ္ၿငိမ္၍သြားၾကေလ၏။
Aသံစဲသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိုးေကာင္ကင္သည္ ႐ုတ္တရက္ လင္း၍လာသျဖင့္
ေမာင္လွUီးသည္

နာရီကိုၾကည့္လိုက္ရာ

၄

နာရီခမ
ဲြ ွ်ရွိေသးေၾကာင္းကို

ေတြ႔ရွိရေလ၏။

ေနမင္းမွာလည္း ေတာင္ကယ
ြ ္လုဆဲ ရွိေနေလ၏။
ထိုAခါ
လင္းလာသည့္

ေမာင္လွUီးသည္
Aေၾကာင္းကို

ယီးတီးယိုင္တိုင္ႏွင့္
ဘိုးကံႏွင့္ျမင္းပါ

ယင္းကဲ့သို႔

နားမလည္ႏိုင္ဘဲ

ဘိုးကံရွိရာသို႔

သြားေလ၏။

ေပ်ာက္ဆံုး၍
ေတြ႔ရွိရေလ၏။

Aႏိုင္ႏိုင္တက္ၿပီးလွ်င္

ေမာင္လွUီးသည္

႐ုတ္တရက္

႐ႈပ္ေထြးမႊန္ေဝၿပီးလွ်င္

ဘိုးကံေစာင့္ေနရာသို႔

ေရာက္ေသာAခါ

ျမင္းတစ္ေကာင္တည္းသာလွ်င္

လူမွန္းသူမွန္း

ေကာင္းစြာပင္မသိဘဲ

ျမင္းဇက္ကို

ျပန္၍သြားသျဖင့္

ေမွာင္မိုက္၍

ေခါင္းထဲ၌

ေမာင္လွUီး၏

ျမက္စားလ်က္ရွိသည္ကို
မိမိလာခဲ့သည့္လမ္းAတိုင္း

႐ုတ္တရက္

ျမင္းေပၚသို႔

ပံု၍ေပးလိုက္ရာ

ေမာင္လွUီးမွာ

ျမင္းသည္

ျမင္းလည္ဆံကိုဆလ
ဲြ ်က္

ေခါင္းငိုက္စိုက္ႏွင့္ လိုက္လာခဲ့ေလ၏။
ခရီးAတန္ငယ္သာြ းမိေလလွ်င္ ေမာင္လွUီး၏ တပည့္တို႔သည္ ရြာသား ၂၀ ခန္႔တို႔ကို
ေခၚ၍လာၾကသည္ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကသျဖင့္

Aရက္မ်ားေလာင္း၍ထည့္ၿပီးလွ်င္

စကားေမးမရေသာ

သက္သာခြင့္ရေသာAခါမွ

ေမာင္လွUီးAား

ဇရပ္ပ်က္သို႔

ခံတြင္းမွ

ဆက္လက္၍

သြားၾကေလ၏။
သာမညလူတို႔မွာ ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စာြ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ ထိုAရပ္သို႔
တစ္ေန႔Aတြင္း

ထပ္မံသာြ းေရာက္ရန္

စိတ္တင္းခိုင္မာေသာ

ရဲဝံ့မည္မဟုတ္ျဖစ္ေလရာ

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ႏွင့္

ေမာင္လွUီးမွာမူ
ခ်က္ခ်င္းပင္

ျပန္လိုက္ခ့ျဲ ပန္ေလ၏။ လိုက္လာၾကေသာသူမ်ားAနက္ တပည့္ဘိုးကံလည္း ပါဝင္ခ့ေ
ဲ လသည္။
ဇရပ္ပ်က္ႀကီးသို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾကေသာAခါ လူAလံုးAရင္းႏွင့္တကြ ဇရပ္ေပၚသို႔
တက္သာြ းၾကေလရာ
လက္၌ကိုင္ကာ

ထိုAခ်ိန္၌ကား

ေနဝင္ၿပီျဖစ္သျဖင့္

စကားတီတိုးေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကေလ၏။

ရြာသားတို႔သည္
မီး႐ွဴးတိုင္မွ

မီး႐ွဴးတိုင္မ်ားကို

Aေရာင္တို႔သည္လည္း

ဇရပ္Aတြင္း၌ ရဲရန
ဲ ီေသာAေရာင္ျဖင့္ ကြန္႔ျမဴးလႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနသည့္ျပင္ ဝတၳဳပစၥည္းတို႔ႏွင့္
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Aရိပ္မ်ားသည္လည္း

လူမ်ားကို

ေရွာင္တိမ္းကာ

တူတူပုန္းလ်က္ရွိဘိသကဲ့သို႔

လႈပ္ရွားေရြ႕ေျပာင္းလ်က္ ရွိၾကေလ၏။ ေမာင္လွUီးက ေရွ႕ဆံုးမွေခၚေဆာင္သာြ း၍ ေမာင္ဘေမာ္၏
Aေလာင္းရွိရာသို႔

ေရာက္ၾကေလလွ်င္

Aေလာင္းမွာ

ေစာင္လစ္လ်က္

ဟင္းလင္းငုတ္တုတ္

ရွိေနသည့္ျပင္ Aေလာင္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္၌ တုတ္ႀကီးႏွင့္မိနီတို႔သည္ ေမာင္ဘေမာ္ၾကည့္ရင္း
ဝပ္လ်က္ေသေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေလ၏။ Aေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးဆန္းေသာ
Aျခင္းAရာတစ္ခုမွာ

၆

လံုးေသာမ်က္စိတို႔သည္

Aတြင္းဘက္သို႔လွည့္ၿပီးလွ်င္

Aျပင္၌ကား

မ်က္နက္Aလ်U္းမေပၚဘဲ

Aေရာင္Aဆင္းမရွိ

မ်က္နက္သည္

ပကတိAျဖဴသက္သက္သာ

ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထိုAျခင္းAရာမ်ားကို ရြာသားမ်ားျမင္ေတြ႔ရေသာAခါ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထလ်က္
လူမ်ားေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ မေျပးၾကဘဲရွိေလရာ ရြာသားAခ်ဳိ႕တို႔သည္မိမိတို႔ ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ
ထမ္းစင္ေပၚသို႔

Aေလာင္းတင္မည္

နက္က်ယ္ေသာ

Aသံႀကီးကို

Aခန္းတံခါးသည္

ျပင္းထန္စာြ ျမည္၍

ထြက္ေပၚ၍

လာခဲ့ေလ၏။

ျပဳၾကသည္တြင္

ၾကားရသျဖင့္

တန္႔ရပ္လ်က္

ပြင့္သာြ းၿပီးလွ်င္

ထိုသူသည္ကား

Aခန္းတြင္းမွ

မိုးၿခိမ္းသံက့သ
ဲ ို႔

ရွိၾကေလ၏။

လူတစ္ေယာက္သည္

ႏႈတ္ခမ္းAလ်U္းမရွိသျဖင့္

ထိုခဏ၌
Aခန္းတြင္းမွ

ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ

သြားတို႔ကိုၿဖဲလ်က္ နားရြက္ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ၾကမ္းသို႔ခိုက္သည့္တိုင္ေAာင္ တြဲရရြက
ဲ ်၍ ဆင္၏
နားရြက္က့သ
ဲ ို႔ လူးလာခတ္လ်က္ရွိေလ၏။
သို႔ရာတြင္
ျဖစ္ေလသည္။

ထိုသူ၏

ထူးဆန္းဆံုးေသာAရာတို႔မွာ

မ်က္လံုးႏွစ္လံုးတို႔မွာ

ရွိေလရာ ၎မ်က္လံုးတုိ႔၏

ေရြးႀကီးေစ့ပမာဏရွိ၍

မ်က္လံုးမ်ားပင္

၎၏

Aလြန္ရင့္ေသာ

Aစိမ္းေရာင္

ေနာက္မွ ဖေယာင္းတိုင္တစ္ရာခန္႔Aားရွိေသာ ဓာတ္မီးႏွင့္ထိုး၍

ေပးသကဲ့သို႔ Aေရာင္တလက္လက္ ထြက္လ်က္ရွိေလ၏။
ထိုသူသည္
လူAမ်ားတို႔Aား

Aခန္းျပင္သို႔

ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ၿငိမ္သက္စာြ ၾကည့္ေနရာ

ရြာသားတို႔လည္း

လႈပ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ
ၾကက္ေသေသလ်က္

စိုက္ေငးကာ ၾကည့္ေနၾကေလ၏။
ထိုသို႔ၾကည့္ေနၾကစU္ ႏႈတ္ခမ္းမရွိေသာ ပါးစပ္သည္ ပြင့္သာြ း၍ လွ်ာသည္ Aျပင္သို႔
ထြက္လာၿပီးေနာက္

တျဖည္းျဖည္းရွည္၍

လာၿပီးလွ်င္

လိပ္ယူသာြ းသည္ကို

ျမင္ၾကရသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

လွ်ာဖ်ားသည္

ေခြးေသေကာင္ကို

တညီတညာတည္း

Aသံကုန္

ေAာ္ဟစ္ၾကၿပီးလွ်င္ Aျပင္သို႔ တစ္ဟုန္တည္း ထြက္ေျပးၾကေလ၏။
ေမာင္လွUီးမွာ ထိုAခ်ိန္မွစ၍ တဟုန္တည္း ျမင္းႏွင့္စိုင္းလာခဲ့ရာ ေညာင္ပင္သာရြာ
Uီးထြန္းရင္၏ Aိမ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာAခါမွ ရပ္တန္႔ျခင္း ျဖစ္ေလသတည္း။
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ငါးရံ႕မင္းပရိတ္
ရြာတစ္ရာြ တြင္ Aလြန္မိုးေခါင္လွ၍ ကန္ေရမ်ား ခန္းေျခာက္လာသျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား
မဆိုထားဘိ၊ လူမ်ားAတြက္ ေသာက္သံုးရန္ေရမရွိ၊ Aတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသတတ္။ တစ္ေန႔သ၌
ရြာသားမ်ား

စည္းေဝးတိုင္ပင္ၾကရာ

မိုးရြာတတ္သည္ဟု

သက္ႀကီးရြယ္ရင့္

ၾကားဖူးေၾကာင္း

တစ္Uီးက

ေျပာေသာ္လည္း

ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ရတ
ြ ္လွ်င္

ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ကို

ရြတ္ဆိုႏိုင္သူ

မျပဴမထြက္သျဖင့္ Aခက္ႀကံဳလ်က္ရွိေလ၏။
ထိုAခ်ိန္တြင္ ဖက္ျဖဴလိပ္ကို လက္ၾကားညႇပ္ကာ Aေငြ႔မ်ားေထာင္းေထာင္း ထေAာင္
ဖြာလ်က္ရွိေသာ

ေက်ာင္းဒကာႀကီး

ဘုန္းေတာ္ႀကီးAတြက္

Uီးေလာက

နာမည္ေကာင္းထြက္ရန္

မိမိေက်ာင္းတြင္

Aကြက္ဆိုက္လာၿပီဟု

တင္ထားေသာ
ေဆးေပါ့လိပ္ကိုခ်၍

“ဘာခက္သလဲ ငါ့ရွင္တို႔၊ ငါတို႔သူတကာေတြ မရေပမယ့္ ငါ့ဘုန္းႀကီး Uီးနႏိၵယ ဗဟုသုတစံုတယ္ကြ၊
ငါ သြားၿပီး ေလွ်ာက္စမ္းေခ်မယ္” ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔သာြ းေလ၏။
ေက်ာင္းတြင္
Aခက္ႀကံဳေနၾကရာတြင္

ေက်ာင္းဒကာ

Uီးေလာက

ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ရတ
ြ ္ရလွ်င္

တစ္နယ္လံုး

မိုးေခါင္ေနသည့္Aတြက္

မိုးရြာတတ္သည္ဟု

ၾကားဖူးသည့္Aတိုင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံသို႔ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။
Uီးနႏိၵယမွာ

လူလည္လုပ္ႏိုင္ေသာ

ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ရကား

ငါးရံ႕မင္းပရိတ္

မရသည္ကို ဖြင့္ဟဝန္ခံရန္ ရွက္သည္ႏွင့္ ခပ္ေမ့ေမ့ျဖစ္ေနေသာ ပါဠိစာမ်ားကို

ျပန္၍ႏွဴးရန္

လိုေသးေၾကာင္း ေျပာ၍ ရက္ခ်ိန္းသတ္ကာ ဒကာကို ျပန္လႊတ္လိုက္ေလ၏။
Aခက္ႀကံဳေနေသာ
တစ္ပါးတည္း

Uီးနႏၵိယသည္

စႀကႍေလွ်ာက္ေနစU္

Uီးေခါင္းကိုပတ
ြ ္ရင္း၊

‘ေခ်ာက္ခ်’

ဝါသနာပါေသာ

ေက်ာင္းUီး၌
Eည့္သည္ဒါယကာ

တစ္Uီးေရာက္လာ၍ ဝတ္ခ်ေလ၏။
Aခ်ဳိ႕ေသာ
ႀကီးငယ္မေရြး

လူရယ
ြ ္မ်ားသည္

ဂုဏ္သိကၡာမေထာက္

‘တတ္ေယာင္ကား’

‘ေခ်ာက္ခ်’

ခ်င္ေသာ

လုပ္ခ်င္ေသာလူမ်ားကို
ဝါသနာရွိတတ္ၾကေလရာ

ယခုဆိုက္ေရာက္လာေသာ ဒကာမွာ ၎ဝါသနာမ်ဳိးရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။
Aာလႅာပ သလႅာပစကား ေျပာၾကၿပီးေနာက္ Uီးနႏၵိယက နယ္တြင္ မိုးေခါင္ေနသည့္
Aျဖစ္Aပ်က္ကို ေျပာျပၿပီးလွ်င္
ေမးေလ၏။

ဒကာက

ေနာက္ဆံုးတြင္ ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ ရပါသေလာဟု

ရေၾကာင္းဝန္ခံၿပီးေနာက္

“သို႔ေသာ္

ဒီလိုပါဘုရား၊

ဒကာAား

ဒီပရိတ္ဟာက

ရတိုင္းေလွ်ာက္ရတ
ြ ္လို႔ Aရာမေရာက္ပါ၊ ႒ာန္က႐ိုဏ္းက်ေAာင္ သူ႔AစီAစU္Aတိုင္း က်က်နန
ရြတ္ႏိုင္မွ ေကာင္းေကာင္းAက်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား၊ ဒါထက္ ကိုယ္ေတာ့္ေက်ာင္းမွာ Uီးပၪၥင္း
ဘယ္ႏွပါးရွိပါသလဲဘုရား”
“သံုးပါးရွိတယ္ ဒကာႀကီး”
“ကိုရင္မ်ားေကာ ဘုရား”
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“ငါးပါးရွိတယ္”
“ဒါျဖင့္ ဒီလိုလုပ္ေပေတာ့ဘုရား၊ စင္ျမင့္ျမင့္ဝိုင္းဝိုင္းတစ္ခုကို သံုးဆင့္တိတိ ထိုးေပေစ၊
ထိပ္ဆံုးAဆင့္က

ကိုယ္ေတာ့္Aတြက္၊

ဒုတိယAဆင့္က

Uီးပၪၥင္းသံုးပါးAတြက္၊

ေAာက္ဆံုးAဆင့္က ကိုရင္ကေလးငါးပါးAတြက္ စီမံထားရမယ္။ ဟိုေန႔က်ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္က
ထိပ္ဆံုးAဆင့္တက္ၿပီး ယပ္ေတာင္ထမ္း ရပ္ေနရမယ္၊ Uီးပၪၥင္းသံုးပါးက Aလယ္Aဆင့္မွာ
ကိုယ္ေတာ့္ကို ပတ္ခ်ာဝိုင္းၿပီး ယပ္ေတာင္ကိုယ္စီန႔ဲ မတ္တတ္ရပ္ေနၾကရမယ္” ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္
ဤေန႔တြင္ ရြတ္ဆိုရမည့္ စာပိုဒ္ကို ရြတ္ျပသြားေလ၏။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္
“ရြတ္ရာမွာ

ရြတ္ဆိုရမည့္စာကို

႒ာန္က႐ိုဏ္းက်ေပေစ

ဘုရာ့ေနာ္၊

မွတ္ယူထားၿပီးလတ္ေသာ္
ကမၼဝါမ်ားရြတ္သလို

ဒကာက

Aာလုပ္သံပါပါနဲ႔

ေငါက္ေငါက္ၿပီး ရြတ္ရတယ္ဘုရား” စသည္ျဖင့္ မွာထားခဲ့ေလ၏။
Uီးနႏၵိယသည္

ေက်ာင္းဒကာ

Uီးေလာကကိုေခၚ၍

ရြာလယ္ေခါင္တြင္

သံုးထပ္စင္ဝိုင္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားရန္ မွာထားလိုက္ရာ ဘုန္းႀကီး၏ Aမိန္႔Aတိုင္း တစ္ရာြ လံုး
ဝိုင္းဝန္းေဆာက္လုပ္ၾကသျဖင့္

တစ္ခဏခ်င္းတြင္

ၿပီးစီးေလ၏။

စိတ္Aားထက္သန္လွေသာ

ရြာသားမ်ားသည္ စင္ျမင့္၏ ထိပ္လည္ေခါင္တြင္ တံခန
ြ ္ကုကၠားမ်ား စိုက္ထူ၍ ထားၾကေလ၏။
ခ်ိန္းထားေသာေန႔၌

ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွ

လွည္းႏြားမ်ားႏွင့္

လာေရာက္ၾကေလရာ

စင္ျမင့္ပတ္လည္၌ လူထုႀကီးမွာ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးလ်က္ ရွိေနၾကေလ၏။
ေခါင္းေလာင္းထိုးသည္ႏွင့္
ကိုရင္ကေလးငါးပါးတို႔သည္
စင္ျမင့္၏

ပထမဆင့္သို႔

ကိုရင္ကေလးမ်ားသည္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေထရ္စU္ဝါစU္Aတိုင္း
တက္ကာ

မွာခဲ့သည့္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊

စီတန္းကာ

ယပ္ေတာင္ကို
AစီAစU္Aတိုင္း

Uီးပၪၥင္းသံုးပါးႏွင့္

ႂကြလာၾက၍

ထမ္းလ်က္ရပ္ေနစU္
သူ႔Aဆင့္ႏွင့္သူ

Uီးနႏိၵယသည္
Uီးပၪၥင္းမ်ားႏွင့္

ယပ္ေတာင္ကိုယ္စီ

ထမ္းလ်က္ ရပ္ေနၾကေလ၏။
ပရိသတ္တို႔သည္
ပါးစပ္ဟလ်က္

ထူးဆန္းေသာ

Aံ့ၾသစြာႏွင့္

စင္ျမင့္ႏွင့္

ေငးၾကည့္ေနၾကစU္

ထူးဆန္းေသာ

Uီးေခါင္းထက္တြင္

AျပဳAမူကို

တံခန
ြ ္ကုကၠားမ်ား

တဖြားဖြားႏွင့္ ရပ္ေနေသာ Uီးနႏိၵယမွာ “သဒၶါပုတီး” ဟု မန္ပါပါေငါက္ဆိုရင္း ယပ္ေတာင္ကို
ထမ္းလ်က္ လက္ယာရစ္ တစ္ပတ္လွည့္လိုက္ေလရာ ပရိသတ္မ်ားမွာ ရယ္ခ်င္လွေသာ္လည္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ေၾကာက္သည္ႏွင့္ Iေႁႏၵလုပ္၍ ေနၾကရ၏။
ေနာက္တစ္ခဏ၌ Aလယ္ဆင့္တြင္ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ရပ္ေနေသာ Uီးပၪၥင္းသံုးပါးတို႔က
“လံုးႀကီးEရာ”

ဟု

တစ္ညီတၫြတ္တည္းဆိုကာ

လွည့္လိုက္ၾကေလရကား
ေAာင့္Aည္းခ်ဳပ္တည္းရန္

ပရိသတ္တို႔သည္
မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ေနရာတြင္

လက္ဝဲရစ္

Aူထတ
ဲ ြင္

တခြိခိြ

ဤေနရာ

ထိုေနရာတို႔မွ

တစ္ပတ္

ျဖစ္လာၾကသျဖင့္
တခိခိတခစ္ခစ္

ရယ္သံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။
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ေနာက္ဆံုးတြင္ ေAာက္ဆံုးဆင့္ရွိ ကိုရင္ကေလး ငါးပါးတို႔က “နီတ့မ
ဲ ွ နီျပာျပာ” ဟူ၍
ညီညာစြာ

သံကုန္ဟစ္ေAာ္ရင္း

လွည့္လိုက္ၾကေလရကား

ယပ္ေတာင္ကေလးမ်ားကို

Aားလံုးေသာ

ပရိသတ္တို႔၏

ေျမႇာက္ကိုင္ကာ
ပါးစပ္က

လက္ယာရစ္

ဝါးကနဲAသံႀကီး

ျဖစ္ေပၚလာေတာ့၏။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးကမူ ငါးရံ႕မင္းပရိတ္ကို ရယ္စရာမွတ္ၾကသေလာဟု ေဒါေဖာင္းကာ
ေဆာင့္ေဆာင့္ပါေAာင္ ႂကြဆင္းသြားေလရာ Uီးပၪၥင္းမ်ားႏွင့္ ကိုရင္ကေလးမ်ားလည္း ေနာက္မွ
လိုက္ပါသြားၾကေလေတာ့သတည္း။
မိုးမွာမူ ဆက္လက္၍ ေခါင္ၿမဲတိုင္း ေခါင္လ်က္ပင္ရွိေလေတာ့၏။
တစ္ေန႔သ၌

ဒကာႀကီးသည္

ငါးရံ႕မင္းပရိတ္Aေၾကာင္းကို

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔

ေမးေလွ်ာက္ရာ

ေရာက္လာ၍

ဘုန္းေတာ္ႀကီးက

ဝတ္ခ်ၿပီးလွ်င္

ေနရာမက်ေၾကာင္း

ျပန္ေျပာ၏။
“တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့တ့A
ဲ တိုင္း လုပ္ရဲ႕လား ကိုယ္ေတာ္”
ဟု မ်က္ႏွာကို လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္ ေခၽြးသုတ္ရင္းေမးရာ“လုပ္ပါတယ္ ဒကာႀကီး၊ စင္ျမင့္ႀကီး ဟိန္းေနေAာင္ ေဆာက္ေရာဗ်ာ၊ က်ဳပ္က
Aထက္ဆံုးဆင့္က၊

Uီးပၪၥင္းမ်ားက

Aလယ္ဆင့္၊

ေမာင္ရင္မ်ားက

ေAာက္ဆံုးဆင့္က

ယပ္ေတာင္ကိုယ္စီန႔ဲ ရြတ္ပါတယ္ ဒကာႀကီးရဲ႕ ”
“လက္ယာရစ္ လက္ဝဲရစ္ မွန္ရဲ႕ေနာ္”
“မွန္ပါတယ္ ဒကာႀကီးရယ္”
“ရြတ္ပံုကေကာ ဘုရား”
“က်ဳပ္က ‘သဒၶါပုတီး’ ဆိုလိုက္ေတာ့ Uီးပၪၥင္းမ်ားက ‘လံုးႀကီးEရာ’ ဆိုၾကတယ္၊
ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့မွ ေမာင္ရင္မ်ားက ‘နီတ့မ
ဲ ွ နီျပာျပာ’ လို႔ ဆိုပါတယ္ ဒကာႀကီး”
“ဒါနဲ႔ေတာင္ မိုးမရြာဘူးေပါ့ ဘုရား”
“တစ္စက္မွ မက်ပါဘူး ဒကာႀကီး”
“ဒါျဖင့္ ကိုယ္ေတာ့္တို႔ဟာက Aနီမ်ားသြားလို႔ ထင္ပါရဲ႕ဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ကာ
လက္ကိုင္ပဝါကို မ်က္ႏွာမခြာဘဲ ေက်ာင္းေပၚမွ ခတ္သုတ္သုတ္ ဆင္းသြားေလသတည္း။

*****
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သြားစိုက္ဆရာAမႈ
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
ေနထိုင္ခ့စ
ဲ U္Aခါက

ေမာင္သိန္းေမာင္မွာ

စံုေထာက္ေမာင္စံရွားႏွင့္

နည္းနိႆယခံယူလ်က္

ေမာင္စံရွားထံမွ

Aတူတကြ

၎စံုေထာက္ေသာ

Aမႈမ်ား၌ Aေတာ္Aတန္ ကူညီႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ျပင္ ရံဖန္ရံခါ ေမာင္စံရွားကိုယ္တိုင္ မAားမလပ္သျဖင့္
ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းျခင္း

မျပဳႏိုင္ေသာAမႈမ်ား၌

ကၽြန္ေတာ္Aား

ေစလႊတ္စံုစမ္း

ေထာက္လွမ္းေစရာတြင္ Aေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေရာက္ေAာင္ ကူညီႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္ မွန္ေသာ္လည္း
ေမာင္စံရွား ေသဆံုးေသာAခါ၌ကား ၎၏ ပညာမ်ားသည္ ၎ႏွင့္Aတူပင္ ပါသြားဘိသကဲ့သို႔
ကၽြန္ေတာ္၌ တစ္စန
ြ ္းတစ္စမွ် Aေငြ႔Aသက္မက်န္ရစ္ေAာင္ ရွိေနခဲ့ေပ၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း
ကၽြန္ေတာ္မွာ ေမာင္စံရွားႏွင့္ Aတူတကြ ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ျခင္းAားျဖင့္ စံုေထာက္ဝတၳဳေရးသားျခင္း၌
Aေတာ္ပင္

Aထံုဝါသနာပါရွိေလရကား

စံုေထာက္ျခင္းAမႈကို

မျပဳႏိုင္ေစကာမူ

ေကာင္းမြန္ေသာAမႈမ်ားကို
ဖတ္႐ႈႏိုင္ေစျခင္းငွာ

၎တို႔၏

ေမာင္စံရွား၏ကိုယ္စား

Aစိုးရ ရာဇဝတ္ဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းစာAုပ္မ်ားမွ

စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္

ဝတၳဳသေဘာျဖင့္

Aခြင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ရာ

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္

စံုေထာက္မႈမ်ား၌

ေရးကူးစီစU္ခြင့္

ရေစရန္

ခြင့္ျပဳခ်က္Aရ

ေကာင္းႏိုးရာရာ

ဝါသနာရွိသူတို႔

Aထက္Aရာရွိႀကီးမ်ားထံ
AမႈAခင္းမ်ားကို

ဝတၳဳသေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးသား စီစU္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုေဖာ္ျပလတၱံ႔ေသာ
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ Aကယ္စင္စစ္ျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ Aျခင္းAရာမ်ားျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ေသာသူတို႔၌
ထိပါးနစ္နာျခင္း၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ Aမည္နာမမ်ားကိုသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္
ေရးသားရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

*****
ကိုဘမင္းဆိုသူမွာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕သား

သြားစိုက္ဆရာတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေလရာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၎Aလုပ္တြင္ Aေတာ္Aတန္ နာမည္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၍
ထိုAလုပ္ကို

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္

Aေတာ္ပင္

ႀကီးပြားျခင္းရွိလာခဲ့သူ

တစ္ေယာက္

ျဖစ္ေပသည္။ ၎၌ မယားရွိေသာ္လည္း သားသမီး မရွိေသးသည္ျဖစ္၍ Aၾကင္လင္မယား
ႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ၿပီးစ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ခန္႔တြင္ ညီၫတ
ြ ္ခ်မ္းေျမ့စာြ Aတူတကြ
ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွ ေျခာက္တန္းခန္႔ ေAာင္ျမင္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္ မသိန္းရင္ဆိုသူ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ကိုဘမင္းဆိုင္သို႔ ေရႊသာြ းကြပ္ရန္ လာေရာက္ရင္း သြားစိုက္ျခင္း
Aတတ္ကို

သင္ၾကားလိုေၾကာင္း

သြားစိုက္ျခင္းAလုပ္၌
မိန္းမတို႔ႏွင့္

ေျပာျပေလရာ

လုပ္ဖူးသည္ဟု

မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍

ကိုဘမင္းက

မရွိျငားေသာ္လည္း

ဆိုAပ္ဖယ
ြ ္ရာမရွိသည္

မိန္းကေလးမ်ားမွာ

စင္စစ္Aားျဖင့္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထိုAလုပ္မွာ
လက္ခံရန္

သေဘာတူညီခ့ေ
ဲ လ၏။ ထိုAေၾကာင္းကို ကိုဘမင္း၏ မိန္းမ မသက္ေမက သိရွိေသာ္လည္း
Uီးေလးႏွင့္ တူမAရြယ္ခန္႔
မရွိသည့္ျပင္

ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မသက္ေမသည္

မသိန္းရင္ကိုျမင္လွ်င္

တစ္စံုတစ္ရာ
ျမင္ျခင္းပင္

ကန္႔ကက
ြ ္ေျပာဆိုျခင္း

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္းရွိသျဖင့္

မိမိတို႔ေနAိမ္သို႔ မၾကာခဏ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားေခၚငင္ေလ့ ရွိေလ၏။
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တစ္ေန႔သ၌ ကိုဘမင္းသည္ မိမိ၏ ေမြးရက္ေမြးေန႔တို႔ ထပ္သည္ဟု ထိုေန႔တြင္
သံဃာေတာ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ မိမိ၏ ေနAိမ္၌ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြး႐ံုမွ်မက ညU့္Aခါ၌လည္း
ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္၍ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားAား မိမိ၏ ေနAိမ္၌ Eည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း ျပဳေလ၏။
ထိုAိမ္သို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ကိုဘမင္း၏ ဇနီး မသက္ေမသည္ ထိုည၌
Aထူးသျဖင့္ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ် ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခ့ၾဲ ကေၾကာင္း Aခ်င္းခ်င္း ေျပာမိၾကသည္ျဖစ္ရာ
ထိုညU့္သည္ကား

မသက္ေမကို

Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္

ထိုညU့္မွစ၍

ေနာက္ဆံုး
မသက္ေမမွာ

ေတြ႔ျမင္ၾကရေသာ
ေျမမ်ဳိ၍

ညU့္ျဖစ္ေလ၏။

သြားဘိသကဲ့သို႔

တစ္ခါတည္း

ကြယ္ေပ်ာက္၍ သြားေပေသာေၾကာင့္တည္း။
မိတ္ေဆြမ်ားက မသက္ေမ တစ္ေယာက္ မျမင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေမးျမန္းၾကေသာAခါ
ကိုဘမင္းက Aေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ မႏၲေလးသို႔ ထြက္သာြ းရေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပ၏။
၎ေနာက္

တစ္လခန္႔ၾကာေသာAခါ၌

မသက္ေမမွာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌

ေသဆံုးၿပီဟူ၍

ေၾကးနန္းရေၾကာင္းႏွင့္ ကိုဘမင္းက မိတ္ေဆြမ်ားAား ေျပာျပေလ၏။ ထိုAခါမွစ၍ ကိုဘမင္းႏွင့္
၎၏ လက္ေထာက္တပည့္ မသိန္းရင္တို႔မွာ သြားAတူ လာAတူ ဘိုင္စကုပ္ၾကည့္လွ်င္လည္း
Aတူ

မည္သည့္ေနရာ၌မခြဲဘဲ

သို႔ပါေသာ္လည္း

တတြတ
ဲ ည္းတြဲေနၾကသည္ကို

မိန္းမေသဆံုးေသာ

ေယာက်္ားတို႔

မိတ္ေဆြမ်ားေတြ႔ျမင္ၾကရ၏။

မည္သည္မွာ

မိန္းမAသစ္ရွာၿမဲ

ဓမၼတာေပတည္းဟု မည္သည့္မိတ္ေဆြကမွ မ်ားစြာAေရးမယူဂ႐ုမစိုက္ သြားၿမဲလာၿမဲသာလွ်င္
ရွိေနၾက၏။ သို႔ရာတြင္ မသက္ေမႏွင့္ Aေတာ္Aတန္ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖူးသည့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကမူ
မိမိ၏

မိတ္ေဆြ

ေသဆံုးသည္ေနာက္

မည္မွ်ေလာက္မွ်

မခ်ိန္မၾကာေသးမီ

Aျခား

မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ တတြတ
ဲ ည္းတြဲေနသည္ကို ျမင္ျပင္းကတ္သည္ႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္၍ ၾကည့္မိရာ
တစ္ညU့္၌

ကိုဘမင္းႏွင့္ ၎၏လက္ေထာက္ မသိန္းရင္တို႔ ဘိုင္စကုပ္႐ံုထဲသို႔ ဝင္၍Aလာ

ေသခ်ာစြာၾကည့္မိသည္တြင္
နားကပ္ျဖစ္သည္ဟု

မသိန္းရင္

ထင္မိေလ၏။

ပန္ဆင္ထားေသာ

ထို႔သို႔

စိန္နားကပ္မွာ

ေတြ႔ျမင္ရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

မသက္ေမ၏
၎မိန္းမသည္

သကၤာမကင္းျခင္းျဖစ္၍ ပုလိပ္Aား သတင္းေပးၿပီးလွ်င္ ပုလိပ္Aရာရွိသည္ Aမွတ္မ့ေ
ဲ ထာက္လွမ္း
စံုစမ္းရန္ ကတိထားလိုက္ေလ၏။ ၎Aရာရွိမွာ Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးထြန္းတင္ဆိုသူျဖစ္ေလရာ
၎မွာ Aဂၤလိပ္စာ Aထက္တန္းႀကီးပင္ မေAာင္ျမင္ေသာ္လည္း စံုေထာက္သည့္Aရာဌာန၌
ဇြဲေကာင္းျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ AထူးAပင္ပန္းခံျခင္းတည္းဟူေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စာြ
ရာထူးတိုးတက္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။
Uီးထြန္းတင္သည္
ထူးျခားေသာ

ထိုAမႈကို

Aခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို

ေထာက္လွမ္း

ေတြ႔ရွိရ၏။

စံုစမ္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ပထမAခ်က္မွာ

ကိုဘမင္း၏ဇနီး

မသက္ေမ

Aေလာင္းကို ကိုဘမင္း၏ Aိမ္ဝင္းAတြင္း ေရတြင္းပ်က္တစ္ခု၌ ေတြ႔ရွိရျခင္း (Aေလာင္း၏
Aေပၚသို႔

Aုတ္ခမ
ဲ ်ားႏွင့္

ေျမစိုင္ခမ
ဲ ်ား

ပစ္ခ်ဖံုးဖိ၍ထားသျဖင့္

Aနံ႔မထြက္ႏိုင္ဘဲ

ရွိ၏။)၊

ဒုတိယAခ်က္မွာ ကိုဘမင္းႏွင့္ မသိန္းရင္တို႔ တစ္ခါတည္း ေပ်ာက္ကယ
ြ ္၍ သြားျခင္းျဖစ္၏။

*****
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Eရာဝတီျမစ္Aတြင္း

မႏၲေလးမွ

ရန္ကုန္သို႔

သြားေသာ

စာပို႔မီးသေဘၤာေပၚ၌

သေဘၤာစာေရး ေမာင္လွေAာင္သည္ Aထက္ပါ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္
စံုလင္စာြ ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ဖတ္႐ႈရေလ၏။ ထိုAျဖစ္Aပ်က္မ်ားႏွင့္Aတူ ကိုဘမင္း၏
႐ုပ္ပံုႏွင့္ မသိန္းရင္တို႔၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားလည္းပါရွိေလရာ ေမာင္လွေAာင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း
ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ႈ၍ မသက္ေမ၏ Aေလာင္းမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ကိုယ္AဂၤါAပိုင္းAစကို
ေတြ႔ရွိေAာင္

သတင္းေပးႏိုင္သူAား

ေတြ႔ရွိရေလ၏။

ထိုAမႈမွာ

Aေတာ္ပင္

ဆုေငြထုတ္ေပးမည္ဟူေသာ
ထူးဆန္းေသာ

ေၾကာ္ျငာကိုလည္း

Aမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

စာပို႔သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္ေနစU္ကသာလွ်င္မဟုတ္ သေဘၤာေပၚ၌လည္း ဒုတိယတန္းခရီးသည္တို႔
ထိုAေၾကာင္းကိုပင္

ေျပာဆိုလ်က္ရွိေနၾကသည္ကို

ေမာင္လွေAာင္

ၾကားရေလ၏။

မီးသေဘၤာသည္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဆန္တက္လာခဲ့ေသာAခါ ဒုတိယတန္းခရီးသည္တို႔မွာ ပဲ့ပိုင္းတြင္
ျပည့္ႏွက္ေAာင္ ပါလာသည္ျဖစ္ရာ ေမာင္လွေAာင္သည္ ထမင္းစားေသာAခါ၌ သေဘၤာပဲ့ပိုင္းရွိ
ဒုတိယတန္း

ခရီးသည္မ်ားႏွင့္Aတူ

သြားေရာက္

စားေသာက္ေလ့ရွိသည္

ျဖစ္ရာ

ထမင္းစားသြားသည့္ Aခါတိုင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ်ေသာ ဒုတိယတန္းစီး ခရီးသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ၾကည့္မိေလ၏။
ခရီးသည္မ်ားမွာ ေက်ာင္းပိတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိAရပ္သို႔ ျပန္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား
ေျခာက္ေယာက္၊
တ႐ုတ္ကျပား

ျမန္မာAရာရွိ
ႏွစ္ေယာက္၊

တစ္ေယာက္ႏွင့္

၎၏

Uီးပၪၥင္းတစ္ပါးႏွင့္

ဘိုကျပားေလးေယာက္၊

မယား၊

ကိုရင္ကေလးတစ္ပါး

ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္လွေAာင္သည္ သတင္းစာတြင္ပါေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ပံုကို Aမွတ္မ့ဲ
ႏႈိင္းယွU္၍ ၾကည့္ရာ မည္သည့္ခရီးသည္မွ် ထိုဓာတ္ပံုႏွင့္ မတူေၾကာင္း ေတြ႔ရေလ၏။ ထိုသို႔
ႏိႈင္းယွU္၍ ၾကည့္ရျခင္းမွာ ေမာင္လွေAာင္သည္ စံုေထာက္ေမာင္စံရွားဝတၳဳမ်ားကို ဖတ္ဖူးသျဖင့္
စံုေထာက္ျခင္း၌

Aေတာ္Aတန္

ဝါသနာပါသည့္ျပင္

ကိုဘမင္းႏွင့္

မသိန္းရင္တို႔မွာလည္း

Aကယ္၍ မိမိ၏ သေဘၤာႏွင့္ ပါလာခဲ့ပါမူ ဒုတိယတန္းျဖင့္ သြားလာမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္Aတြက္
ပါလိုပါျငားဟူ၍ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ၾကည့္မိျခင္းျဖစ္ေပ၏။
ထိုညေန႔၌ ေမာင္လွေAာင္သည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ကိုဘမင္း၏ AမႈAေၾကာင္းကို
Aပ်င္းေျပေျပာဆိုၾကရာ Aရာရွိ လင္မယားသည္ လည္းေကာင္း၊ Aဂၤလိပ္ ကျပားမ်ားသည္
လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ကျပားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ Uီးပၪၥင္းသည္ လည္းေကာင္း ထိုAမႈ၌
Aလြန္တရာ

စိတ္ပါလက္ပါ

Aႀကံဉာဏ္

ေပးလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ

ကိုရင္ကေလး

တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ AမႈAေၾကာင္းကို Aလ်U္း ဂ႐ုမစိုက္သည့္လကၡဏာႏွင့္ မိမိ၏ ဆြမ္းကို
ငံု႔ကာ ဘုU္းေပးေနေလ၏။
ထိုည၌
ညU့္နက္ေသာAခါမွ
ယခင္က

ေမာင္လွေAာင္လည္း
သေဘၤာေပၚသို႔

သတင္းစာကို

ေမာင္လွေAာင္သည္

ယူ၍

ဆိပ္ကမ္းသို႔တက္၍

ျပန္လာရာ

ဓာတ္ပံုမ်ားကို

Aႀကံတစ္ခုရသည္ႏွင့္

႐ုတ္တရက္

ၾကည့္႐ႈျပန္ေလ၏။

ကိုဘမင္း၏

ပံုတြင္

လည္ပတ္ၿပီးေနာက္
မAိပ္ခ်င္ေသးသည္ႏွင့္
ယင္းသို႔
ပါေသာ

ၾကည့္ေနစU္
ႏႈတ္ခမ္းေမြးကို

ေျမျဖဴဖ်က္၍ ပံုကို ၾကည့္ျပန္ေသာAခါ မ်ားစြာ Aံ့ၾသမိေလ၏။ Aေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုက့သ
ဲ ို႔
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ၾကည့္႐ႈလိုက္ေသာAခါတြင္ ကိုဘမင္း၏ ပံုသည္ ဒုတိယတန္းခရီးသည္ တစ္ေယာက္၏႐ုပ္ႏွင့္
Aလြန္တရာ တူလွေပေသာေၾကာင့္တည္း။
သို႔ရာတြင္
ထုတ္ထားေသာသူ၏

ခရီးသည္တစ္Uီးသည္
႐ုပ္ပံုႏွင့္

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင့္

တူညီျခင္းရွိ႐ံုမွ်ႏွင့္ မည္သို႔မွ်

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္၊

လူတူမရွားဟူေသာ စကားပံုလည္း ရွိေသး၏။ ႐ုပ္Aသြင္ တူညီ႐ံုမွ်ထက္
သက္ေသခ်က္ရမွသာလွ်င္

Aေရးယူႏိုင္မည္

ျဖစ္၏။

ေၾကာ္ျငာ

၎ေနာက္

လံုေလာက္ေသာ

ေမာင္လွေAာင္သည္

စကၠဴတစ္ခုကို Aေပါက္ငယ္တစ္ခုျဖစ္ေAာင္ ေဖာက္ၿပီးေနာက္ မသိန္းရင္၏ ဓာတ္ပံု၌ ဆံထံုးဆံစ
စသည္မ်ားကို
ၾကည့္ျပန္ရာ
ထိုပံုမွာလည္း

ဖံုးမိေစလ်က္
ေရွ႕ကထက္ပင္

မ်က္ႏွာသက္သက္သာလွ်င္
သာ၍

Aံ့ၾသျခင္း

Aျခားခရီးသည္တစ္ေယာက္၏႐ုပ္ႏွင့္

ေပၚထြက္ေစေAာင္ျပဳလ်က္

ျဖစ္ျပန္ေလ၏။
တူညီေၾကာင္း

Aေၾကာင္းေသာ္ကား
ေတြ႔ရျပန္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေလသည္။
၎ေနာက္

ေမာင္လွေAာင္သည္

ခရီးသည္မ်ားဆင္းမည့္

ဆိပ္ကမ္းစာရင္းကို

ၾကည့္ျပန္ရာ ေက်ာင္းသား ေျခာက္ေယာက္တို႔မွတစ္ပါး က်န္ေသာခရီးသည္မ်ားမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔
တိုင္ေAာင္

လိုက္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေနာက္ဆိပ္ကမ္း၌

သိရွိရေလ၏။

သေဘၤာဆိုက္မည့္Aခါတြင္

သို႔ျဖစ္၍

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ

ေမာင္လွေAာင္သည္
ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားထံသို႔

သံႀကိဳးတစ္ေစာင္ ႐ိုက္ၾကားေပးပို႔လိုက္ေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔၌
သြားေရာက္ေသာAခါတြင္

ေမာင္လွေAာင္သည္
ခရီးသည္မ်ား၏

ဒုတိယတန္းပဲ့ခန္းသို႔

Aကဲကိုခတ္ေလရာ

ထမင္းစား

၎တို႔မွာ

မိမိ၏

Aႀကံကို ရိပ္မိသည္မရွိဘဲ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ပင္ ေထြရာေလးပါးစကားမ်ားကို ရယ္ေမာေျပာဆိုကာ
ရွိေနၾကေလ၏။ မႏၲေလးသို႔

ဆိုက္ကပ္သည့္ေန႔၌

ေမာင္လွေAာင္သည္

ထမင္းစားၿပီးသျဖင့္

စားပြမ
ဲ ွ ထလာေသာAခါတြင္ Uီးပၪၥင္း၏ Aနီးသို႔ ခ်U္းကပ္၍ Aေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္
စကားေျပာရန္ရွိေသာေၾကာင့္

မိမိ၏

Aခန္းသို႔

လိုက္ပါရန္

ေလွ်ာက္ထားေလရာ

Uီးပၪၥင္းသည္လည္း သြက္လက္စာြ လိုက္လာခဲ့ေလ၏။
Uီးပၪၥင္းသည္
ေမာင္လွေAာင္၏

ေမာင္လွေAာင္ႏွင့္Aတူ

Aခန္းတြင္းသို႔

လိုက္ပါလာခဲ့၍

ေရာက္ၾကေသာAခါ

ႏွစ္Uီးလံုးသည္

ေမာင္လွေAာင္သည္

တံခါးကို

ပိတ္ထားလိုက္ေလ၏။

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။
ေAာင္ ။

။“တပည့္ေတာ္ Aေရးႀကီးတဲ့ Aခ်က္တစ္ခုေတြ႔ထားလို႔ပါ ဘုရား”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ဘယ္လို ကိစၥလဲ၊ က်ဳပ္က လူမွ မဟုတ္ဘဲ ဒကာႀကီး၊ ကိစၥရွိရင္ ဒကာႀကီးတို႔

။“ဘာကိစၥလဲ ဒကာႀကီး”

လူAခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ၾကပါေတာ့လား”

ေAာင္ ။

။“လူAခ်င္းခ်င္းကို

တပည့္ေတာ္

မယံုႏိုင္ဘူးဘုရား၊

Uီးပၪၥင္းကိုသာ

ယံုၾကည္ထိုက္တယ္ ထင္မွတ္လို႔ တပည့္ေတာ္ တိုင္ပင္လိုပါတယ္ဘုရား”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ကိုင္း ဒါျဖင့္ေျပာ”
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သေဘၤာေပၚမွာ

။“တပည့္ေတာ္တို႔

တစ္ေန႔က

တပည့္ေတာ္

ေျပာတဲ့

ဝရမ္းေျပးတစ္ေယာက္ ပါလာတယ္”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။
ေAာင္ ။
ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။
ေAာင္ ။

။“ေဟ ဘယ္သူလဲ”
။“ကိုဘမင္းဆိုတ့ဲ သြားစိုက္ဆရာဝန္ပါဘုရား”
။“ဒကာႀကီးက ရယ္စရာ ေျပာေနတယ္ မွတ္တယ္”
။“တကယ္ကိုပါ ဘုရား”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။
ေAာင္ ။

။“တပည့္ေတာ္ မႏၲေလးပုလိပ္ကို ေၾကးနန္း႐ိုက္လိုက္ၿပီဘုရား”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ေကာင္းသားပဲ၊ ဒါျဖင့္ ဒီAတြင္းမွာ သေဘၤာဆိုက္ဖို႔ မရွိေလေတာ့ ဟိုေရာက္ရင္

။“ဒကာႀကီး ဒါျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္မလဲ”

Aသာဖမ္း႐ံု ရွိေတာ့တာေပါ့”

ေAာင္ ။
ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“သို႔ေသာ္ ဒီAေၾကာင္းကို Aရွင္ဘုရား ဘယ္သူ႔မွ ေျပာေတာ္မမူပါႏွင့္ ဘုရား”

ေAာင္ ။
ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ဒါေတာ့ တပည့္ေတာ္ ေျပာဖို႔ မလိုေသးပါဘူးဘုရား၊ ဟိုေရာက္ေတာ့ သိပါလိမ့္မယ္”

ေAာင္ ။

။“တပည့္ေတာ္

။“စိတ္ခ်ပါ ၊ မေျပာပါဘူး၊ ဒါထက္ ဒကာႀကီးလူက ဘယ္သူလဲ”
။“ေနပါUီး၊ ဒါထက္ ဒီAေၾကာင္းကို ဘာေၾကာင့္ က်ဳပ္ကို ေျပာရတာလဲ”

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို

တစ္ေယာက္တည္း
မေျပာရရင္

သိဖို႔

ဝမ္းထဲက

ၿမံဳေနရတာ

ကြၿဲ ပီး

ၾကာလွပါၿပီ

ထြက္မွာစိုးလို႔

ဘုရား၊

Aရွင္ဘုရားကို

တိုင္ပင္ရပါတယ္ ဘုရား”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ေကာင္းၿပီေလ၊ က်ဳပ္က ရာဇဝတ္ေကာင္ဆို Aင္မတန္မုန္းတဲ့လူပဲ၊ Aေၾကာင္းရွိရင္

က်ဳပ္ ကူညီမယ္ ၾကားလား ”

ေAာင္ ။

။“ေကာင္းလွပါတယ္ ဘုရား”
၎ေနာက္

ေမာင္လွေAာင္သည္

Aခန္းတံခါး

ဖြင့္ေပးလိုက္ရာ

Uီးပၪၥင္းလည္း

Aခန္းျပင္သို႔ ထြက္သာြ းေလ၏။
ေနာက္ဆံုး၌

စာပို႔သေဘၤာသည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕

ဆိပ္ကမ္းသို႔

ဆိုက္ကပ္ေတာ့မည္

ျပဳေလရာ ခရီးသည္တို႔မွာ ဝန္စည္Aထုပ္Aပိုးမ်ားကို Aသီးသီး ျပင္ဆင္သိမ္းဆည္းၿပီးသျဖင့္
သေဘၤာလက္ရန္းမွ

ကမ္းဘက္သို႔

ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ

ရွိေနၾကေလ၏။

ယင္းသို႔ရွိေနၾကစU္

သေဘၤာပဲ့ပိုင္းမွ “လူက်သြားၿပီ၊ လူက်သြားၿပီ” ဟုဆူညံစာြ ဟစ္ေAာ္သံကို ၾကားၾကရေလရာ
သေဘၤာAရာရွိAားလံုးတို႔သည္ ပဲ့ပိုင္းသို႔ ေျပးသြားၾကေလ၏။
တစ္ခဏမွ်ၾကာေသာAခါ၌ Uီးပၪၥင္းသည္ သေဘၤာစာေရး ေမာင္လွေAာင္Aနီးသို႔
ခ်U္းကပ္၍-

Uီးပၪၥင္း ။ ။“ဘာျဖစ္တာလဲ ဒကာႀကီး”
ေAာင္ ။ ။“ေတာ္ေတာ္ဉာဏ္မ်ားတဲ့ ကိုဘမင္းပဲ ဘုရား”
ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။ ။“ဘာျဖစ္လို႔လဲ”
္ ်သြားၿပီ ဘုရား”
ေAာင္ ။ ။“ေရထဲခုနခ
ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။

။“ျဖစ္ရေလ ဒကာႀကီး၊ က်ဳပ္က ဇိကုပ္ၿပီး ဖမ္းေပးစမ္းခ်င္တာ၊ လြတ္ေျပးေလ”
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ထိုခဏ၌ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္တစ္စီးသည္ သေဘၤာ မဆိုက္ကပ္မီပင္ သေဘၤာနံေဘးမွ
ေျမႇာင္လ်က္ ဆိုက္ကပ္လာရာ ၎၌ Aင္စပိတ္ေတာ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ပုလိပ္သားေလးေယာက္တို႔
ပါလာၾကေလ၏။
Aင္စပိတ္ေတာ္သည္

သေဘၤာေပၚသို႔

တက္လာသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေမာင္လွေAာင္၊ Uီးပၪၥင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ၍
႔ -

ေတာ္

။ ။“ခင္ဗ်ားေၾကးနန္း

ကၽြန္ေတာ္

ရတယ္၊

သို႔ေသာ္

တရားခံ

ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး

ထြက္ေျပးၿပီဆို”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။ ။“ဒီစာေရးႀကီး Aျပစ္ မဟုတ္ေပဘူးဗ်၊ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္”
။ ။“Uီးပၪၥင္း ဘာဝင္႐ႈပ္တာလဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ ကိုလွေAာင္ရဲ႕၊
ေတာ္

သူငယ္ခ်င္းခ်င္းမို႔

နာမည္ရေAာင္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ား တရားခံေကာဗ်”

ေAာင္
ေAာ
င္ ။ ။“ေဟာဒါ တရားခံပဲ” ဟု ေျပာလ်က္ Uီးပၪၥင္းသို႔ လက္ညႇဳိးၫႊန္၍ ျပေလ၏။
ထိုAခါ

Aင္စပိတ္ေတာ္ႏွင့္

လက္ထိပ္ခတ္ၾကေလရာ

ပုလိပ္သားတို႔လည္း

ခရီးသည္မ်ားက

Uီးပၪၥင္းကို

Uီးပၪၥင္းကို

ဖမ္းဆီး၍

လက္ထိပ္ခတ္ရေခ်မည္ေလာဟု

ျပစ္တင္ေျပာဆိုၾကေလ၏။
ေမာင္လွေAာင္က
မွတ္မေနၾကႏွင့္ဗ်။

“ဘယ္က

ဒီဟာက

Uီးပၪၥင္း

ဟုတ္ရမွာလဲ၊

ရဟန္းAစစ္မဟုတ္ဘူး၊

ဝါဝါျမင္တိုင္း

ရဟန္းတု

ရဟန္း

ရဟန္းေယာင္ဗ်၊

သူတစ္ေယာက္တည္းေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ Aေဖာ္ပါေသးတယ္၊ ဖယ္ၾကစမ္း”

Aင္စပိတ္ ။ ။“မသိန္းရင္ေကာဗ်”
ဲ ါ”
ေAာင္ ။ ။“လာပါ၊ က်ဳပ္ႏွင့္သာ လိုက္ခ့ပ
၎ေနာက္ ေမာင္လွေAာင္သည္

Aင္စပိတ္ေတာ္ကို ဒုတိယတန္း Aခန္းဆီသို႔

ေခၚသြား၍ သတင္းစာဖတ္လ်က္ရွိေသာ ကိုရင္ကို ၫႊန္ျပေလရာ-

Aင္စပိတ္ ။ ။“ဘယ့္ႏွယ္လဲဗ်၊ ကိုရင္ကေလးပါတကား”
ေAာင္ ။ ။“Aၿမဲသကၤန္း႐ံုထားတဲ့ ကိုရင္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ဖူးၾကရဲ႕လား၊ ကိုရင္ မဟုတ္ဘူး၊
ခင္ဗ်ား ဖမ္းသာဖမ္း”
Aင္စပိတ္ေတာ္သည္ ကိုရင္၏ Aနီးသုိ႔ ခ်U္းကပ္လ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူသတ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍

ဖမ္းဆီးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာျပေလရာ

ကိုရင္ကေလးလည္း

မ်က္ႏွာ၌

ေသြးဆုတ္ၿပီးေနာက္ သတိလစ္မတတ္ ျဖစ္သာြ းေလ၏။ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္-

ေမာင္လွေAာင္ ။

။“ဒါထက္

ကိုဘမင္း

ခုနက

ေရထဲ

ခင္ဗ်ား

ပစ္ခ်လိုက္တာ

ဘာထုပ္ႀကီးလဲ၊ တရားခံ ထြက္ေျပးတာေတာ့ မဟုတ္တန္ရာပါဘူး”

ပၪ
Uီးပ
ၪၥင္း ။
ေမာင္လွေAာင္ ။

။“သြားပါ မင္း မ႐ႈပ္လာပါႏွင့္”
။“Aာဂလူပဲဗ်”
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၎Aမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္ရွင္႐ံုးသို႔ ပို႔၍ စစ္ေဆးရာ တရားသူႀကီးက ကိုဘမင္းAား
မယား မသက္ေမကို သတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ ေသစားေသေစရန္ စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္၏။
မသိန္းရင္မွာမူ ထိုAမႈ၌ တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း လံုေလာက္ေသာ သက္ေသထြက္ခ်က္
မရွိသျဖင့္ လႊတ္လိုက္ရေလသတည္း။
သူရိယ႐ုပ္စံု၊ (၂၅၊ ၉၊ ၃၂)
၃၂) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။

*****
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မီးရထားလူသတ္မႈဝတၳဳ
၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔သည္ကား ကမာၻစစ္ႀကီး စတင္ျဖစ္ပာြ းေသာ
ေန႔ျဖစ္ေလရာ

ျမန္မာျပည္ႏွင့္တကြ

တစ္ကမာၻလံုးရွိ

သတင္းစာဖတ္႐ႈသူ

Aေပါင္းတို႔သည္

၎ၾသဂုတ္လAတြင္း ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ Aျခားသတင္းမ်ားကို ဂ႐ုမျပဳႏိုင္ဘဲ သတင္းစာရသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္

စစ္သတင္းကိုသာလွ်င္

လွန္ေလွာကာ

ဖတ္႐ႈခ့ၾဲ ကေလ၏။

သို႔ျဖစ္၍

Aျခားထူးဆန္းေသာ AမႈAခင္းမ်ား ပါရွိေစကာမူ ဂ႐ုမမူဘဲ ခ်န္လွပ္ကာ ထားခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ
ယခု ေရးသားေဖာ္ျပလတံၱ႔ေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မွာလည္း ထိုၾသဂုတ္လAတြင္း ထုတ္ေဝသည့္
သတင္းစာမ်ားတြင္

Aက်U္းAားျဖင့္

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး

ျဖစ္ေလသည္။

ထိုAခါကမူ ဤAမႈမွာ မရွင္းလင္းႏိုင္ေသာ “Aမႈ” Aေနျဖင့္

သို႔ရာတြင္

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔၏ ဖိုင္တဲြ၌

ထိုးထားခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ မၾကာေသးမီAခါကပင္ ကၽြန္ေတာ္ထံ စာတစ္ေစာင္ရရွိ၍ ထိုAမႈႀကီးကို
ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိခ့ေ
ဲ လသည္။ AမႈAခင္းသြားကိုမူ သတင္းစာ

ဖတ္႐ႈသူတို႔ ေမ့တန္ေလာက္ၿပီျဖစ္၍ Aက်U္းAားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရေပUီးAံ့။

*****
၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလႈိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔သည္ကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မိုးႀကီးသည္းထန္စာြ
ရြာသြန္းေသာေန႔ျဖစ္ေလရာ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔သာြ းေသာ စာပို႔မီးရထားသည္လည္း ထိုAခါက
ညေန

၅

နာရီခဲြAခ်ိန္တြင္

ရန္ကုန္မွ

ထြက္ခာြ သည္ျဖစ္၍

မီးရထားစီးခရီးသည္မ်ားသည္

မိုးေရစက္စက္ႏွင့္ ရထားေပၚသို႔ တက္လာၾကေလ၏။ ထိုရထားမွ ဂါတ္ဗိုလ္မွာ ပါးမားAမည္ရွိ၍
ႏွစ္ေပါင္း

၂၀

ေက်ာ္

Aမႈထမ္းခဲ့ဖူးသျဖင့္

လူ႐ိုး

လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

နာမည္ရခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။
၅ နာရီ မခြမ
ဲ ီ ႏွစ္မိနစ္Aခ်ိန္တြင္ ပထမေခါင္းေလာင္းထိုး၍ ဂါတ္ဗိုလ္ပါးမားသည္လည္း
ေနာက္ဆံုး

မီးရထားတြဲAနီးမွ

Aလံကို

ကိုင္ကာ

ရပ္ေနစU္

Uေရာပတိုက္သား

ခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဘူတာ႐ံုမွ ကပ်ာကယာ ထြက္လာၾက၍ ရပ္ေနေသာ မီးရထားဆီသို႔
ေျပးလာၾကေလ၏။

တစ္ေယာက္ေသာ

မိုးကာAက်ႌႀကီးကို

ဝတ္ဆင္လ်က္

ခရီးသည္မွာ

Aလြန္တရာ

လည္ပင္းႏွင့္

Aရပ္ျမင့္သူျဖစ္၍

မ်က္ႏွာေAာက္ပိုင္းကိုပင္

လံုၿခံဳေစေလာက္ေAာင္ ေကာ္လာႀကီးကို ေျမႇာက္ထားရကား ၎၏ မ်က္ႏွာကိုပင္ ေကာင္းစြာ
မျမင္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္

ရွိေနေလ၏။

ကိုင္ဆလ
ဲြ ်က္

ထိုသူ၏ Aေဖာ္မွာ

ပါလာ၏။

မိုးကာAက်ႌကို

ထိုသူ၏

ဝတ္ထားသည့္ျပင္

လက္၌ကား

သားေရAိတ္ငယ္တစ္လံုးကို

Aရပ္ျမင့္ေသာ

မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလရာ

Uီးထုပ္ကို

နဖူးဖံုးေAာင္

ေဆာင္းလ်က္

မ်က္ႏွာေAာက္ပိုင္းကိုလည္း ေရွာေစာင္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မျမင္သာျမင္သာ
ေပၚလ်က္ရွိေလ၏။

သို႔ရာတြင္

ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏

သြားဟန္၊

လာဟန္ကို

ေထာက္ခ်င့္ျခင္းAားျဖင့္ ေယာက်္ားျဖစ္သူမွာ Aသက္ ၅၀ ေက်ာ္Aရြယ္ရွိ၍ မိန္းမမွာ ၃၀
ေAာက္ျဖစ္ရမည္ဟု

ဂါတ္ဗိုလ္က

ခန္႔မွန္းမိ၏။

Aရြယ္Aားျဖင့္

ခန္႔မွန္းရေသာ္

သားAဖ

ျဖစ္တန္ရာ၏ဟူ၍လည္း ေတြးဖြယ္ရာ ရွိ၏။
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ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

ေလွ်ာက္၍

မီးရထားနံေဘးတြင္

တက္ရမည့္တက
ဲြ ို

ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရွိစU္ ဂါတ္ဗိုလ္က Aနီးသို႔ ေလွ်ာက္လာ၍ “တက္ၾက ခင္ဗ်၊ ျမန္ျမန္တက္ၾက၊
မီးရထားထြက္ေတာ့မယ္” ဟု ေျပာေသာAခါမွ ပထမတြတ
ဲ စ္တဲြသို႔ တက္မည္ျပဳၾကေလ၏။ ၎တို႔
တက္မည္ျပဳၾကေသာ

ပထမတြဲ၌ကား

Aရပ္ပုပုႏွင့္

ဆံပင္ကို

တိုတိုညႇပ္ထားေသာ

Uေရာပတိုက္သား တစ္ေယာက္သည္ ေဆးျပင္းလိပ္ တစ္လိပ္ကို ေသာက္ကာ ထိုင္လ်က္ရွိရာ
Aရပ္ျမင့္ေသာ ခရီးသည္က “ဒီသူငယ္မက ေဆးလိပ္ေငြ႔ မခံႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာ၍ ဖြင့္ထားေသာ
တံခါးကို တစ္ဖန္ျပန္၍ ပိတ္လိုက္၏။ ထိုAခါ ဂါတ္ဗိုလ္က “ဒါျဖင့္ ဒီတတ
ဲြ က္ပါ၊ ျမန္ျမန္လုပ္” ဟု
ေျပာ၍

၎တို႔ႏွင့္

ယွU္လ်က္ရွိေသာ

တြတ
ဲ စ္တဲြ၏

တံခါးကို

ဖြင့္ေပးေလရာ

ခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း တက္သာြ းၾကေလ၏။
၎ေနာက္ ဂါတ္ဗိုလ္လည္း ဝီစီကို မႈတ္လိုက္ရာ မီးရထားလည္း ထြက္သာြ းေလ၏။
Aျခားတြဲ၌

ေဆးလိပ္ေသာက္လ်က္

စကားေျပာေသာ္လည္း
ဂါတ္ဗိုလ္သည္

ထိုင္ေနေသာ

မီးရထားသံ

ခရီးသည္က

ဆူညံလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍

ေနာက္ဆံုးတြဲေရာက္ေသာAခါ၌

ဂါတ္ဗိုလ္Aား

ဂါတ္ဗိုလ္

တြဲေပၚသို႔

လွမ္း၍

မၾကားလိုက္ရေခ်။

ခုန္တက္ကာ

လိုက္ပါသြား၍

ထိုAျဖစ္Aပ်က္ကို ထပ္ေလာင္း စU္းစားျခင္း မျပဳမိေတာ့ေခ်။
၇ နာရီ ထိုးေသာAခါ၌ မီးရထားသည္ ပဲခူးဘူတာသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာ၍ ၇ နာရီခဲြ
Aခ်ိန္တြင္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ထြက္ေလရာ ၎ဘူတာ၌ ပထမတန္း ခရီးသည္မ်ား မဆင္းေၾကာင္းကို
လက္မွတ္Aားျဖင့္

သိရွိရ၏။

၎ေနာက္

ဆိုက္ေရာက္ေသာAခါတြင္

မီးရထား

ပဲခူးဘူတာမွ

ထြက္၍

ႁပြန္တန္ဆာဘူတာသို႔

Aရာရွိတစ္ေယာက္က

ပထမတန္းတြတ
ဲ စ္တမ
ဲြ ွ

တံခါးပြင့္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳမိ၍ ဂါတ္ဗိုလ္ႏွင့္Aတူ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ထူးဆန္းေသာ
Aျဖစ္Aပ်က္ကို

ေတြ႔ျမင္ၾကရေလ၏။

ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ကာ

ခရီးသည္၏တြဲ၌

ေဆးျပင္းလိပ္တိုကေလး

တစ္တိုသာလွ်င္

လိုက္ပါလာေသာ

က်န္ရစ္၍

ခရီးသည္ကား

မရွိေတာ့ေခ်။ ထိုတႏ
ဲြ ွင့္ ယွU္လ်က္ရွိေသာ ပထမတြဲ၌ မိုးကာAက်ႌႏွင့္ တက္လာေသာ ခရီးသည္
ႏွစ္ေယာက္တို႔မွာ AစAနမွ် မေတြ႔ရဘဲ ျဖစ္ေနေလ၏။ ခရီးသည္
တြဲ၌ကား

Aသက္

၃၀

ခန္႔ရွိ၍

ႏွစ္ေယာက္စီးလာေသာ

ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စာြ

ဝတ္ဆင္ထားသည့္

Uေရာပတိုက္သားတစ္ေယာက္၏ Aေလာင္းသည္ ၾကမ္းေပၚ၌ လဲလ်က္ ရွိေနေလ၏။ ထိုသူ၏
ရင္ဝ၌

ေသနတ္ဒဏ္ရာတစ္ခုေတြ႔ရွိရာ

ႏွလံုးကို

ေဖာက္သာြ းသျဖင့္

ပြဲခ်င္းၿပီး

ေသဆံုးဟန္

လကၡဏာရွိ၏။ ဤသူသည္ ထိုတဲြ၌ ဝင္လာသည္ကို မည္သူမွ်လည္း မျမင္၊ သူ၏ Aိတ္၌
မီးရထားလက္မွတ္လည္း

မေတြ႔ရ၊

စာရြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

နာမည္

မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို

သိရွိႏိုင္ေစရန္လည္း

Aမွတ္Aသားေသာ္လည္းေကာင္း

တစ္စံုတစ္ရာမွ်

မေတြ႔ရေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုသူသည္ မည္သူျဖစ္၍ Aဘယ္သူ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးေလသနည္း။
ရန္ကုန္မွ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ သံုးေယာက္သည္လည္း Aဘယ္သို႔ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္၍
သြားၾကကုန္ေလသနည္း။
ေသေသာသူ၏ Aက်ႌAိတ္မ်ား၌ Aျခားပစၥည္းမ်ားကို မေတြ႔ရဘဲ ေရႊလက္ပတ္နာရီ ၆
လံုးေတြ႔ရွိရေလရာ

သံုးလံုးမွာ

AေပၚAက်ႌAိတ္မ်ား၌

လည္းေကာင္း၊

ႏွစ္လံုးမွာ

ေဘာင္းဘီAိတ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ တစ္လံုးမွာ နာရီAိတ္၌ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေလသည္။
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၎ပစၥည္းမ်ားကို

ထိုသူသည္

ခိုးဝွက္၍

ရသည္ဟု

ဆိုရမည္မွာလည္း

ေကာင္းမြန္စာြ

ဝတ္စားဆင္ယင္လ်က္ ပထမတန္းစီး ခရီးသည္ျဖစ္သည္ တစ္ေၾကာင္း၊ နာရီ ၆ လံုးတို႔မွာလည္း
Aေမရိကန္ျပည္မွ

လုပ္ေသာ

နာရီခ်ည္းသာလွ်င္

ျဖစ္သည္တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္

ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေတြးထင္ရန္ ခဲယU္းေပ၏။ နာရီမ်ားAျပင္ Aျခားပစၥည္းမ်ားမွာကား ဆင္စယ
ြ ္႐ိုးႏွင့္ေမာင္းခ်ဓား
တစ္ေခ်ာင္း၊ Aဝန္းတစ္လက္မခန္႔ရွိ ခရီးေဆာင္မွန္ဝိုင္းကေလးတစ္ခု၊ ေငြ စီးကရက္ဘူးတစ္ခုႏွင့္
ေငြစကၠဴ ၁၀ တန္ ၅ ခ်ပ္၊ မူးေစ့ မတ္ေစ့ ၁၃ ပဲဖိုးမွ် ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာမွာ
ႏုနယ္ပ်ဳိမ်စ္၍ လက္ယာလက္ Aထက္သာြ း၏ Aစြယ္တြင္ ေရႊစပ
ြ ္၍ ထားေလ၏။
မီးရထား

Aရာရွိမ်ားသည္

ထိုAျခင္းAရာကို

ေတြ႔ရွိၾကေသာAခါ

ပထမတန္း

ခရီးသည္မ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ေရတြက္ၾကည့္႐ႈၾကေလ၏။ ထိုသို႔ ေရတြက္စစ္ေဆး၍
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ပထမတန္း လက္မွတ္AေရAတြက္ကို ေၾကးနန္း႐ိုက္၍
ေမးေသာAခါ၌

လက္မွတ္သံုးေစာင္

ကြာျခားလ်က္ရွိေၾကာင္း

ထိုသံုးေစာင္သည္ကား

ပထမတန္း

ႏွစ္တတ
ဲြ ြင္

သံုးေယာက္တို႔ေၾကာင့္

ျဖစ္တန္ရာေခ်၏။

ရန္ကုန္ဘူတာ၌လည္း

ခရီးသည္သံုးေယာက္ကို

ေတြ႔ရွိေလသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ

၎ေနာက္

မီးရထား

ခရီးသည္
Aရာရွိတို႔သည္

သတိျပဳမိခ့ေ
ဲ သာ

ဂါတ္ဗိုလ္ပါးမားကို

သက္ေသAျဖစ္ႏွင့္ တင္ျပရန္ ခ်န္ထားေစခဲ့ၿပီးလွ်င္ Aျခားဂါတ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ကို မီးရထားႏွင့္
၎Aစား

ထည့္ေပးၿပီးေနာက္

မီးရထားကို

ဆက္လက္ထက
ြ ္ခာြ ေစခြင့္

ျပဳၾကေလ၏။

ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ခရီးသည္မ်ားပါသည့္Aခန္းႏွင့္ Aေလာင္းေတြ႔ရေသာ Aခန္းမွာ တစ္တတ
ဲြ ည္း
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေလရကား

မီးရထား

Aရာရွိမ်ားသည္

ထိုတက
ဲြ ို

ႁပြန္တန္ဆာဘူတာ၌

ျဖဳတ္ထားခဲ့ေလ၏။ ၎ေနာက္ မီးရထား ပုလိပ္Aရာရွိျဖစ္ေသာ Aင္စပိတ္ေတာ္ Uီးဘသန္းကို
ေၾကးနန္း႐ိုက္ေခၚ၍ ၎Aမႈကို စစ္ေဆးစံုေထာက္ေစခဲ့ေလ၏။
လူသတ္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကား

ဤAမႈမွာ
ယမ္းေခ်းေလာင္ကၽြမ္းျခင္း
ေတ့၍

ပစ္ျခင္း

မရွိသည္

ထင္ရွား၏။

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း

ထင္ရွား၏။

ေသသူ၏

ေသနတ္ကို

ထိုတဲြ၌

Aဝတ္၌

ပစ္စU္Aခါက

ေသနတ္လက္နက္တစ္ခုမွ်

မေတြ႔ရသျဖင့္လည္း ထိုသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္၍ ေသျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။
ထိုတဲြAတြင္း

ထီးထားေသာေနရာ၌

Aျခားပစၥည္းဟူ၍

မိန္းမေဆာင္းပိုးထီးတစ္လက္

မေတြ႔ရေခ်။ ထိုသူသည္

ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း

ဘယ္က့သ
ဲ ို႔ေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္

မည္သူ၏

လက္ခ်က္ႏွင့္ ေသရသည္ကို ဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ လူသံုးေယာက္သည္ မီးရထားခုတ္ေနဆဲ
တြင္ ဘယ္က့သ
ဲ ို႔ ခုန္ဆင္း၍ တစ္ေယာက္သည္ ဘယ္က့သ
ဲ ို႔ တက္လာႏိုင္သည့္Aေၾကာင္းပင္လွ်င္
စU္းစားရန္

ခဲယU္းလွေပ၏။

ေတြးထင္ခ်က္Aမ်ဳိးမ်ဳိး

ထိုစU္Aခါက

သတင္းစာဆရာမ်ားသည္

ေရးသားၾကေသာ္လည္း

ဤAမႈAေၾကာင္းကို

ဖတ္႐ႈၾကေသာသူမ်ားသည္

စစ္ႀကီးၿပီးစAခါ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤလူသတ္မႈမွ်ေလာက္ကို Aေရးတယူ မရွိၾကေခ်။
ဤAမႈကို စစ္ေဆးေသာAခါ၌ ဂါတ္ဗိုလ္ပါးမားဆိုသူက ယခင္က မထြက္ဆိုဖူးေသာ
Aခ်က္တစ္ခ်က္ကို

ထြက္ဆိုေလသည္။

၎မွာ

မီးရထားသည္

ပ်U္ပံုႀကီးဘူတာႏွင့္

က်ပ္ကုန္းဘူတာAၾကားတြင္ ခုတ္ႏွင္စU္က ထိုေနရာ၌ လမ္းျပင္လ်က္ရွိသည့္Aတြက္ေၾကာင့္
တစ္နာရီလွ်င္ ၅ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာလွ်င္ ခုတ္ႏွင္ရေၾကာင္း၊ ထိုက့သ
ဲ ို႔ Aရွိန္ေလ်ာ့ေပါ့၍ ခုတ္ေနစU္
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တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ မီးရထားေပၚမွ ခုန္ဆင္း၍ ခ်လိုက မနာမက်င္ဘဲ ခ်ႏိုင္ဖို႔
ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေနရာ၌ လမ္းျပင္ေသာသူ ကူလီမ်ား ရွိေနမည္မွန္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ထံုးစံAတိုင္း
ရထားလမ္း
သူသည္

တစ္ဖက္၌

တစ္စုတည္း

Aျခားဘက္မွ

ထြက္ဆိုေလသည္။

ရပ္ေနတတ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခုန္ဆင္းခဲ့ပါလွ်င္

ထို႔ျပင္

ဂါတ္ဗိုလ္က

၎တို႔

မျမင္ဘဲ

မီးရထားသည္

ခုန္ဆင္းလိုေသာ

ဆင္းႏိုင္ဖို႔
ပဲခူးၿမိဳ႕၌

ရွိေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
ဆိုက္ေနစU္Aခါက

တစ္ေယာက္တည္း ေဆးလိပ္ေသာက္လ်က္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္သည္လည္း မိမိ၏တြမ
ဲ ွ
ဆင္းၿပီးလွ်င္ ခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္ ပါလာေသာတြဲသို႔ ကူးေျပာင္းလွ်င္လည္း မိမိတို႔ မျမင္ဘဲ
ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေလာက္ေၾကာင္းႏွင့္လည္း ထြက္ဆိုေလသည္။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ Aျခားတြ၌
ဲ ေတြ႔ရျခင္း
Aေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုသူသည္ Aဘယ္ေၾကာင့္ကူးေျပာင္း၍
ဘယ္Aတြက္ေၾကာင့္ Aသတ္ခံရသည္ကိုကား ပုလိပ္ Aရာရွိမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးရထား
Aရာရွိမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း မေတြးေတာႏိုင္ဘဲရွိေလ၏။
ထို႔ျပင္

ပ်U္ပံုႀကီးဘူတာႏွင့္

ေႏွးေႏွးခုတ္ရေသာ

ေနရာ၌

က်ပ္ကုန္းဘူတာၾကား

ဓမၼသတ္က်မ္းစာ

မီးရထားလမ္းပ်က္ေနသျဖင့္

တစ္Aုပ္လည္း

ေတြ႔ရွိရေလသည္။

ထိုစာAုပ္မွာ တစ္Uီးမွ တစ္Uီးလက္သို႔ လက္ေဆာင္ေပးေသာ စာAုပ္ျဖစ္၍ Uေရာပတိုက္သားတို႔၏
ထံုးစံAတိုင္း ေပးသူAမည္ႏွင့္ လက္ခံရရွိသူ၏ Aမည္ကို AဖံုးAတြင္း၌ ေရးသားထားေလသည္။
၎Aမည္မ်ားမွာကား “ယာကုပ္မွ - Eဒြပ္သို႔” ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ၎Aမည္မွာ သဲလန
ြ ္စဟူ၍
ေခၚဆိုရေသာ္လည္း
Aလြန္ေပါမ်ားရကား
ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားသည္

ယာကုပ္

ဟူေသာAမည္ႏွင့္

ထိုAမည္မ်ားျဖင့္
ထိုAမႈကို

ေျခရာခံ၍

Eဒြပ္ဟူေသာ

လိုက္ရန္က

ေပၚေပါက္ေAာင္

Aမည္မ်ားမွာ

မတတ္ႏိုင္ဘဲ

စံုေထာက္ရန္

ရွိေလ၏။

မတတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍

ဆုေငြမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ေၾကာ္ျငာပါေသာ္လည္း လက္သည္ေပၚေပါက္ေAာင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်
သတင္းမရဘဲ ရွိေနခဲ့ေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း၌

Aဂၤလိပ္သတင္းစာႏွင့္

ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားသည္

Aျခားနည္းAားျဖင့္ ေတြးေတာရန္လည္း မတတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့ေလ၏။
၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း သတင္းစာ၌ “စံုစမ္းသူ”
Aမည္ခံ

ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ေယာက္က

ဤAမႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

ထင္ျမင္ခ်က္

ေရးသား ထည့္သြင္းသည္ျဖစ္ရာ ၎၏ ေတြးေတာခ်က္မွာ Aေတာ္Aတန္ ယုတၱိရွိသည္ ျဖစ္၍
၎ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာလို ေဖာ္ျပလိုက္ေပUီးAံ့။
ယခု

ျဖစ္ပာြ းေသာ Aမႈမွာ

ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္
ထူးထူးဆန္း

ဤAမႈႏွင့္

စU္းစားစိတ္ကူးရန္

သာမည Aမႈမ်ဳိးမဟုတ္။ ထူးထူးဆန္းဆန္းAမႈမ်ဳိး

စပ္လ်U္း၍

ရွင္းလင္းရန္

လိုေပလိမ့္မည္။

ဤAမႈ၌

ႀကိဳးစားေသာAခါ၌လည္း
လက္သည္ေပၚေပါက္ေAာင္

ေျခရာခံႏိုင္ရန္ သဲလန
ြ ္စ မ်ားစြာ မရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ကူးဉာဏ္ထုတ္၍ ထိုးထြင္း
စU္းစားျခင္းAားျဖင့္ သဲလန
ြ ္စ ေပၚေAာင္ ျပဳရမည္Aမႈမ်ဳိးဟူ၍လည္း ဆိုAပ္ေပသည္။ Aခ်ဳပ္မွာ
သိရွိၿပီးေသာAခ်က္မ်ားကို

ေထာက္ခ်င့္၍

မည္က့သ
ဲ ို႔

ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္ဟု

ေတြးေတာျခင္း

မျပဳေတာ့ဘဲ စိတ္ကူးဉာဏ္ျဖင့္သာလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ ေတြးေတာ၍ ထိုေတြးေတာခ်က္သည္
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သိရွိၿပီးေသာAခ်က္မ်ားႏွင့္

မကိုက္သည္ကိုသာလွ်င္

ကိုက္သည္

ဆင္ျခင္ဖို႔လိုေပသည္။

ေနာက္ေနာင္ေပၚေပါက္ေသာAခ်က္မ်ားသည္လည္း ဆက္လက္၍ လိုက္ေနခဲ့လွ်င္ ေနာက္ဆံုး၌
မူလေတြးေတာခ်က္သည္ Eကန္မုခ် ဟုတ္မွန္သည္ဟူ၍ ယူဆသင့္ေပသည္။
ဤAမႈ၌

လူAမ်ား

ထိုAခ်က္သည္ကား
လမ္းျပင္ထားေသာ

Aေရးေပးၾကေသာ

စာပို႔မီးရထားသည္
ေနရာသို႔

ခုတ္လ်က္ရွိေနစU္

ပ်U္ပံုႀကီးဘူတာႏွင့္

ေရာက္ေနသျဖင့္

ႁပြန္တန္ဆာမွ

Aခ်က္တစ္ခ်က္

တစ္နာရီ

ရန္ကုန္သို႔

ရွိေပသည္။

က်ပ္ကုန္းဘူတာမ်ားAၾကား
၅

မိုင္ႏႈန္းျဖင့္

ထြက္လာေသာ

ျဖည္းျဖည္း

ေလာ္ကယ္ရထား

သည္လည္း ထိုေနရာ၌ ေရာက္ေနေလာက္ေပသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္လွ်င္ ရထားႏွစ္စင္းလံုးသည္
ျဖည္းျဖည္း

ခုတ္ႏွင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aျခားရထားတစ္စင္းေပၚမွ

ရထားတစ္စင္းေပၚမွ

ခရီးသည္မ်ားကို

ခရီးသည္မ်ားသည္

ျမင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္

ေလာ္ကယ္ရထားေပၚမွ ပါလာေသာ ခရီးသည္တစ္ေယာက္သည္ စာပို႔ရထားေပၚ၌ပါလာေသာ
ပထမတန္းစီး

ခရီးသည္ေယာက်္ားႏွင့္

မိန္းမခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို

ျမင္မိေပလိမ့္မည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ေလာ္ကယ္ရထားစီး ခရီးသည္မ်ား၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေလာ္ကယ္ရထားစီး
ခရီးသည္သည္ မိမိ၏ ရထားေပၚမွ ႐ုတ္တရက္ ခုန္ဆင္း၍ စာပို႔ရထားေပၚသို႔ တက္ၿပီးလွ်င္
ေယာက်္ားႏွင့္

မိန္းမစီးလာေသာ

ပထမတန္းသို႔

ကူးသြားေပလိမ့္မည္။

ထိုတဲြေပၚသို႔

ေရာက္ေသာAခါ ရန္သူေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္Aတိုင္း Aခ်င္းျဖစ္ပာြ းၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုAခါ
ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေနာက္တက္လာေသာ မိမိတို႔၏ ရန္သူကို ေသနတ္ႏွင့္
ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္ မီးရထားေပၚမွ ႏွစ္ေယာက္လံုး ခုန္ဆင္းေျပးသြားျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္မ
တစ္ေယာက္သည္ ၅ မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခုတ္ႏွင္ေနေသာ မီးရထားေပၚမွ ခုန္ဆင္းျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ
Aရာတစ္ခု မဟုတ္ေခ်။
ထိုက့သ
ဲ ို႔ ျဖစ္ပ်က္ခ့လ
ဲ ွ်င္ AျခားAခန္း၌ ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ကာ လိုက္ပါလာေသာ
ခရီးသည္ ေပ်ာက္ေနျခင္းမွာ ေတြးေတာႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ ရွိေပ၏။ Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္ ထိုသူသည္
Aျခားခန္းမွ

ေသနတ္သံၾကားရၿပီးေနာက္

ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ

စြန္႔စားျခင္းကို

လူႏွစ္ေယာက္

ႏွစ္သက္တတ္ေသာ

ခုန္ဆင္းေျပးသြားသည္ကို
Uေရာပတိုက္သားတစ္ေယာက္

ျဖစ္သည္Aတိုင္း သကၤာမကင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ထိုသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ မီးရထားေပၚမွ ခုန္ဆင္း၍
ထြက္ေျပးသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏ ေနာက္သို႔ လိုက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသူ၏ သတင္းကို
ယခုတိုင္ မၾကားရဘဲ ရွိေနေသးသည္ မွန္ေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္ ၾကားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရန္
ရွိေပေသးသည္။

ကၽြန္ပ္၏

ဆံုးျဖတ္ရာ၌

AေရးႀကီးေသာAခ်က္မွာကား

လက္မွတ္မ်ားကို

ေတြးေတာခ်က္သည္

စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္းပင္

လက္မွတ္တစ္ေစာင္

မေပးမAပ္ဘဲ

မွန္ေလာက္သည္
ေလာ္ကယ္မီးရထား

ျဖစ္ေလသည္။

က်န္ေနခဲ့သည္ရွိေသာ္

မမွန္ေလာက္သည္ကို
ခရီးသည္မ်ား၏

Aကယ္၍

ေလာ္ကယ္မီးရထား၌

ကၽြန္ပ္၏

ေတြးေတာခ်က္သည္

ဟုတ္မွန္ၿပီ ဟူ၍ ဆိုေလာက္ၿပီ မဟုတ္ပါေလာ စသည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္Uီးက ေရးသား
ထည့္သြင္းဖူးေလသည္။
စံုေထာက္Aင္စပိတ္ေတာ္
လက္မွတ္တစ္ေစာင္

ကြာျခားလ်က္

Uီးဘသန္းသည္

၎ေဆာင္းပါးAရ စံုစမ္းေသာAခါ၌

ရွိသည္ကိုလည္း
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ေလာ္ကယ္ရထားႏွင့္ စာပို႔ရထားသည္ ပ်U္ပံုႀကီးဘူတာ၌ ေလာ္ကယ္ရထားရပ္ဆိုက္လ်က္ရွိစU္
စာပို႔ရထားက

ျဖတ္ေက်ာ္၍

သြားေၾကာင္းႏွင့္လည္း

ေတြ႔ရွိရေလ၏။

သို႔ျဖစ္၍

Aထက္ပါ

ေဆာင္းပါးရွင္၏ ေတြးေတာခ်က္သည္ ဟုတ္မွန္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့ေလၿပီ။
ယင္းသို႔ ျဖစ္ရကား ထိုAမႈမွာ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔ ရွင္းလင္းရန္ မတတ္ႏိုင္ဘဲ “တန္းလန္း”
ရွိေနဆဲတြင္

Aေမရိကန္ျပည္၊

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ

Aထက္ပါ

ေဆာင္းပါးရွင္ထံသို႔

စာတစ္ေစာင္ ရရွိခ့ေ
ဲ လသည္။ ထိုေဆာင္းပါးရွင္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြတစ္Uီး ျဖစ္သျဖင့္
ထိုသူသည္ ၎စာကို ကၽြန္ေတာ့္ထံေပးလိုက္ရာ ထိုAမႈမွာ Aေတာ္ပင္ ထူးဆန္းေသာAမႈတစ္ခု
ျဖစ္ေပသျဖင့္ Aမ်ားျပည္သူတို႔ သိနားလည္စိမ့္ေသာငွာ ၎စာကို ျမန္မာလို ျပန္ဆိုေရးသား
ေဖာ္ျပလိုက္ပါAံ့။

*****
ကၽြန္ပ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ ေဆာင္းပါးကို သတင္းစာ၌ ဖတ္႐ႈရေသာAခါ ခင္ဗ်ား၏
ေတြးေတာခ်က္မ်ားမွာ

လံုးဝပင္

မမွန္ျငားေသာ္လည္း

စိတ္ကူးဉာဏ္ေကာင္းေသာ

လူတစ္ေယာက္ေပတကားဟု ခ်ီးမြမ္းမိပါသည္။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ ခ်ီးမြမ္းၿပီးေနာက္ ကၽြန္ပ္သည္ ထိုAမႈ၌
Aျဖစ္Aပ်က္ Aလံုးစံုကို သိရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္Aတိုင္း ဟုတ္မွန္ေသာ Aခင္းသြားကို
ေရးသားေပးပို႔လိုေသာ္လည္း ထိုAခါက ကၽြန္ပ္၏ မိခင္ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aရွက္ကို
ငဲ့၍

မေရးသားဘဲ

ေနခဲ့ရပါသည္။

ယခုမွာမူ

မိခင္ေသဆံုးၿပီးျဖစ္၍

ထိုAျဖစ္Aပ်က္ကို

ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေရးသားေပးပို႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ပ္တို႔သားAမိ သားAဖ ေလးေယာက္မွာ Aဂၤလန္ျပည္မွ Aေမရိကန္ျပည္သို႔
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား
သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၍

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕စU္Aခါက

Aမိႏွင့္Aဖတို႔မွာ

ကၽြန္ပ္သည္ သားAႀကီး ယာကုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သားAငယ္ Eဒြပ္မွာ

ကၽြန္ပ္ထက္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ငယ္သည္ျဖစ္ရာ ဖခင္ ေသဆံုးေသာAခါတြင္ ကၽြန္ပ္သည္ ညီAငယ္ႏွင့္
Aမိျဖစ္သူတို႔ကို လုပ္ေကၽးြ ျပဳစုခ့ရ
ဲ ပါသည္။ ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္သည္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က့သ
ဲ ို႔
သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ ႐ုပ္လကၡဏာရွိေသာ္လည္း မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုးသြမ္းမိုက္မဲေသာAက်င့္

ရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။ Eဒြပ္သည္

ကၽြန္ပ္ႏွင့္မိခင္တို႔Aား

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဒုကၡေပးၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုး၌ ကၽြန္ပ္တို႔ၿမိဳ႕သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ လူမိုက္ႀကီးမ်ားစြာႏွင့္
ေပါင္းသင္း၍

လူဆိုးႀကီးတစ္ေယာက္

ဖဲလိမ္ျခင္းAတတ္ကို

ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ေလ့က်င့္ၾကၿပီးလွ်င္

သူသည္

မက္ကိဳြ င္းႏွင့္

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ

ေတြ႔၍

ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၌

ခရီးသည္မ်ားကို ဖဲလိမ္၍ ႐ိုက္ျခင္းAားျဖင့္ Aသက္ေမြးခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္သည္
ဟန္ေဆာင္ျခင္းAတတ္၌ Aေတာ္ပင္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္Aတိုင္း တစ္ခါတစ္ရံ
Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိး Aမတ္ႀကီးတစ္Uီး၏ သားကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာသားကေလး
တစ္ေယာက္က့သ
ဲ ို႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားကေလး တစ္ေယာက္က့သ
ဲ ို႔
လည္းေကာင္း

ဟန္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္

မက္ကိြဳင္းႏွင့္

ႏွစ္ေယာက္တလ
ဲြ ်က္

Aဆင္သင့္သလို

တည္းခိုေနထိုင္၍ ဟိုတယ္ရွိ Eည့္သည္မ်ားကို ဖဲလိမ္၍ ႐ိုက္ယူတတ္ေလသည္။ တစ္ေန႔သ၌
Eဒြပ္သည္

မိန္းကေလးေယာင္ေဆာင္၍

Aလြန္ေနရာက်သည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဟိုတယ္တစ္ခု၌

ထိုေန႔မွစ၍
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ဝတ္ဆင္ေလ့

Aသြင္ျဖင့္

ပုလိပ္မ်ားAားလည္း

ရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။

ေက်နပ္ေAာင္

Eဒြပ္ႏွင့္

၎၏Aေဖာ္

ေပးကမ္းထားသည္

မက္ကိြဳင္းတို႔သည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ပုလိပ္

Aရာရွိမ်ားသည္လည္း ၎တို႔Aား Aေႏွာက္Aယွက္မျပဳဘဲ ရွိခ့ၾဲ ကပါသည္။
ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
ေတာ္ပါေသး၏။

သို႔ရာတြင္

လာေရာက္ၾကၿပီးလွ်င္
ထိုးၿပီးေနာက္

ထိုသို႔ကား

ကၽြန္ပ္၏

မေနၾကဘဲ

ညီသည္

ေက်နပ္၍

ေနခဲ့ပါလွ်င္

ကၽြန္ပ္တို႔ရွိေနေသာ

ၿမိဳ႕ကေလးသို႔

ခ်က္လက္မွတ္တစ္ခုေပၚ၌

လက္မွတ္လိမ္၍

ေငြထုတ္ယူၾကပါသည္။ လက္မွတ္ထိုးေသာAခါ၌ ကၽြန္ပ္၏ ညီက ထိုးသည္

မွန္ေသာ္လည္း
သိပါသည္။

ဖဲ႐ိုက္ျခင္း၌သာလွ်င္

မက္ကိြဳင္းက

သို႔ရာတြင္

Aေရးယူခ့ပ
ဲ ါလွ်င္

ေစခိုင္းေသာေၾကာင့္

မည္သူက

ကၽြန္ပ္၏

ေၾကးေငြAေျမာက္Aျမား

ေစခိုင္း၍

ညီမွာ

ထိုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို

ထိုးမိသည္ျဖစ္ေစ

ေထာင္က်ရန္

Aကုန္ခံ၍

Aကယ္၍

ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထိုခ်က္လက္မွတ္ကို

လူတိုင္းပင္
Aစိုးရက
ကၽြန္ပ္သည္

ေရြးယူၿပီးေနာက္

ကၽြန္ပ္၏ညီ

တည္းခိုေနေသာ ဟိုတယ္သို႔သာြ း၍ ကၽြန္ပ္၏ ညီAား ဤၿမိဳ႕မွ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခာြ မသြားခဲ့ပါလွ်င္
ဤခ်က္လက္မွတ္Aရ တရားစြဲရလိမ့္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ရပါသည္။
ထိုAခါ ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္က ရယ္ေမာလ်က္ ထိုသို႔ျပဳခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ မိခင္၌
စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ကၽြန္ပ္ ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု
ေျပာပါသည္။ ထိုAခါ ကၽြန္ပ္က မိခင္သည္ သူ၏ Aတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညဴးရေသာAခါေပါင္း
မ်ားလွၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္
Aေၾကာင္းမထူးလွၿပီ။

တစ္ႀကိမ္တစ္ေလ
သို႔ျဖစ္၍

ဤခ်က္လက္မွတ္

မက္ကိြဳင္းႏွင့္

Aေၾကာင္းကို

ၿခိမ္းေျခာက္ရျပန္ပါသည္။

တိုးသည္ျဖစ္ေစ

ထိုAခါ

ေကာင္းမြန္႐ိုးသားေသာ နည္းAားျဖင့္

ဆက္လက္ေပါင္းသင္း

ပုလိပ္မ်ားAား

Eဒြပ္သည္

ယုတ္ေလ်ာ့သည္ျဖစ္ေစ
ေနထိုင္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္

တိုင္တန္းေတာ့မည္ဟူ၍

ေနာင္တရဟန္လကၡဏာ

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၍

လုပ္ကိုင္စားေသာက္ပါေတာ့မည္ဟု Aာမဝႏၲံခံၿပီးလွ်င္

ကၽြန္ပ္ထံ Aလုပ္ေတာင္းပါသည္။ ထိုAခါ ကၽြန္ပ္က နာရီ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသို႔ ေခၚသြား၍
မန္ေနဂ်ာႏွင့္ Eဒြပ္တို႔ကို Aသိဖ႔ေ
ဲြ ပးခဲ့ရာ မန္ေနဂ်ာသည္ Eဒြပ္၏ ႏႈတ္စ၊ လွ်ာစကို မ်ားစြာ
ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aေရွ႕တိုင္းAရပ္မ်ားတြင္

Aလုပ္၌

သေဘာတူေလ၏။

Eဒြပ္Aား

နာရီကုမၸဏီႀကီးသည္

စမ္းသပ္ခန္႔ထားရန္
Aိႏိၵယျပည္၊

ခရီးသြားကိုယ္စလွယ္၏

သို႔ျဖစ္၍

ျမန္မာျပည္Aစရွိေသာ

ေနာက္ဆံုး၌

၎

Aေရွ႕တိုင္းျပည္မ်ား၌

Aလုပ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကံရယ
ြ ္ရင္းရွိသည္Aတိုင္း Eဒြပ္Aား ခရီးသြားကိုယ္စလွယ္Aျဖစ္ႏွင့္ ခန္႔ထား၍
၎၏ ခရီးစရိတ္မ်ားAျပင္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၌ လက္ကားေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ နာရီမ်ားAေပၚမွာ
Aျမတ္ေငြ ၁၀၀ လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ေပးရန္ သေဘာတူညီခ့ေ
ဲ လ၏။
ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္မွာ ခ်က္လက္မွတ္Aမႈ၌ ေနာင္တရသည္ တစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ပ္တို႔၏
မိခင္က မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ ေတာင္းပန္သည္ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေနာင္Aခါ၌ ေကာင္းမြန္
႐ိုးသားေသာ
သို႔ရာတြင္

နည္းလမ္းျဖင့္

Aသက္ေမြးျမဴေခ်ေတာ့မည္ဟု

မက္ကိြဳင္းႏွင့္တဖန္

ျပဳမိျပန္Uီးမည္ဟု

ေပါင္းသင္းခဲ့မိပါလွ်င္

စိုးရိမ္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ပ္

ေရွးနည္းAတူ

ထိုသူႏွစ္Uီးကို

ေမွ်ာ္လင့္ခ့မ
ဲ ိေပသည္။
မေကာင္းမႈမ်ားကို

ခြဲေစရန္ ႀကိဳးစားUီးမည္ဟူ၍

ဆံုးျဖတ္မိ၏။
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ကၽြန္ပ္သည္

မက္ကိြဳင္းကို

Aဂၤလန္ျပည္သို႔ ထြက္ခာြ မည့္

ေစာင့္ၾကပ္လ်က္

ၾကည့္ေနစU္

သေဘၤာႏွင့္ လိုက္ပါရန္

ကၽြန္ပ္၏

ညီသည္

စီစU္ဆတ
ဲ ြင္ မက္ကိြဳင္းသည္လည္း

၎သေဘၤာႏွင့္ပင္ လိုက္ပါမည္ဟု သိရွိေလရကား ကၽြန္ပ္သည္ မိခင္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္Aရ
ညီျဖစ္သူ Eဒြပ္ကို Aဂၤလန္သို႔တိုင္ေAာင္ လိုက္၍ပို႔ရန္ စီမံ၍ထား၏။ ကၽြန္ပ္တို႔ ထြက္ခာြ ခါနီး၌
ကၽြန္ပ္တို႔၏ မိခင္သည္ ကၽြန္ပ္Aား ၎ငယ္စU္မွစ၍ ဖတ္႐ႈခ့ေ
ဲ သာ ဓမၼသတ္က်မ္းစာ တစ္Aုပ္ကို
လက္ေဆာင္ေပးလိုက္၏။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္

Aေမရိကန္ျပည္မွ

Aဂၤလန္ျပည္သို႔

သေဘၤာႏွင့္

ထြက္ခာြ

လာၾကေသာAခါ မက္ကိြဳင္းသည္လည္း ခရီးသည္ တစ္ေယာက္Aျဖစ္ႏွင့္ လိုက္ပါလာသည္ကို
ေတြ႔ရွိရ၏။ သေဘၤာထြက္ခာြ လာ၍ တစ္ရက္မွ် ၾကာေသာAခါ ခရီးသည္မ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္
သီးသန္႔ထားေသာ

Aခန္းတြင္း၌

ဖဲဝိုင္းတစ္ဝိုင္းျဖစ္လ်က္ရွိရာ

မက္ကိြဳင္းသည္

ထူAေသာ

ခရီးသည္မ်ားထံမွ ေငြAေျမာက္Aျမားကို ႏိုင္လ်က္ရွိ၏။ ထိုAခါ ကၽြန္ပ္သည္ Aလိမ္ခံရေသာ
ခရီးသည္မ်ားကို သတိေပးလိုသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖဲဝိုင္းသို႔ ႐ုတ္တရက္ဝင္ၿပီးလွ်င္။“ခင္ဗ်ားတို႔ Aခု ဖဲကစားျခင္းဟာ ဘယ္သူန႔ဲ ကစားေနၾကသလဲ။ သိၾကရဲ႕လား”
ကၽြန္ပ္ ။
ဲ နာ္ သတိထားပါ”
မက္ကိဳြ င္း ။ ။ “ခင္ဗ်ားနဲ႔ဘာဆိုင္သလဲ။ မဆိုင္သူ ဝင္မစြက္န႔ေ
တစ္ေယာက္ေသာသူက ကၽြန္ပ္Aား “ဒီလူဘယ္သူလဲ၊ ခင္ဗ်ား သိလို႔လား”

ကၽြန္ပ္ ။

။“မက္ကိြဳင္းဆိုတာ

ဒီလူပဲ။

Aေမရိကန္တစ္ျပည္လံုးမွာ

ဖဲလိမ္တ့A
ဲ ရာမွာ

ပထမတန္းပဲ”
ထိုAခါ

မက္ကိြဳင္းသည္

Aရက္ပုလင္းတစ္လံုးကို

ဆြယ
ဲ ူ၍

ကၽြန္ပ္Aား

႐ိုက္ေတာ့မည္ျပဳရာ သေဘၤာေပၚ၌ ထြက္ေျပးရန္ လမ္းမရွိသည္ကို သတိရဟန္ရွိေသာေၾကာင့္
ပုလင္းကို ျပန္ခ်ထားလိုက္၏။ ၎ေနာက္-

မက္ကိဳြ င္း ။ ။“က်ဳပ္ ဖဲလိမ္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာႏိုင္လွ်င္ ေျပာ၊ မေျပာႏိုင္လွ်င္
ခင္ဗ်ား ဒုကၡေရာက္မယ္”

ကၽြန္ပ္ ။

။“ေသေသခ်ာခ်ာ ထင္ရွားေAာင္ က်ဳပ္ေျပာမယ္။ ခင္ဗ်ားAက်ႌ လက္ယာဘက္

လက္ေမာင္းကို လွန္လိုက္စမ္း”
ထိုAခါ
Aက်ႌလက္ေမာင္း

မက္ကိဳြ င္းသည္
Aတြင္း၌

မ်က္ႏွာပ်က္၍

ဖဲတစ္ခ်ပ္

သြား၏။

Aေၾကာင္းမူကား

ဝွက္ထားရန္Aတြက္

သူ၏

ကိရိယာတန္ဆာတစ္ခု

ပါေၾကာင္းကို ကၽြန္ပ္ သိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ မက္ကိဳြ င္းသည္ ကၽြန္ပ္ေျပာသည့္Aတိုင္း
ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို သိသည္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ေခ်ဆိုရန္ မတတ္ႏိုင္ဘဲ ကၽြန္ပ္Aား က်ိန္ဆၿဲ ပီးလွ်င္
Aခန္းျပင္သို႔ ထြက္သာြ းေလ၏။ ထိုေန႔မွစ၍ ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္Aားလည္း ေသြးေဆာင္ျခင္း
မျပဳဝံ့ေတာ့ေခ်။
Aဂၤလန္ျပည္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾက၍ Eဒြပ္သည္ Aိႏိၵယျပည္သို႔ထက
ြ ္ခာြ မည့္သေဘၤာကို
ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိစU္

မက္ကိဳြ င္းသည္

ကၽြန္ပ္၏

ညီ

Eဒြပ္ကို

ကၽြန္ပ္

မသိေAာင္

ျဖားေယာင္းေခၚငင္၍ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ဖဲလိမ္၍ ႐ိုက္ၾကျပန္ေလ၏။ ကၽြန္ပ္သည္ ထိုAေၾကာင္းကို
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တစ္ၿပိဳင္နက္

Eဒြပ္ႏွင့္မခြဲဘဲ

Eဒြပ္ကို

ေတြ႔ေAာင္ရွာ၍

Aိႏိၵယျပည္သို႔

တိုင္ေAာင္

ေျပာၾကားၿပီးလွ်င္

ဆံုးမစကား

လိုက္၍ပို႔ရန္စီမံ၏။

ေနာက္ဆံုး၌

သေဘၤာႏွင့္ထက
ြ ္ခာြ ၍ မက္ကိြဳင္းမပါလာေၾကာင္း သိရွိရေသာAခါ ကၽြန္ပ္မွာ Aေတာ္Aတန္
စိတ္ေAးလ်က္ရွိ၏။
ျမန္မာျပည္၊
သာသနာျပဳဆရာ၏

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌
Aလုပ္ကို

ကၽြန္ပ္တို႔၏

Uီးေလးေတာ္စပ္သူ

လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း

တစ္ေယာက္သည္

သတင္းရ၍

ကၽြန္ပ္သည္

Eဒြပ္ကို ၎၏ လက္သို႔ Aပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီးမွ Aေမရိကန္ျပည္သို႔ ျပန္မည္ဟု ႀကံစည္မိ၏။
ရန္ကုန္သို႔ဆိုက္ေရာက္ၾကေသာAခါ ကၽြန္ပ္တို႔၏ Uီးေလး သာသနာျပဳဆရာသည္
မႏၲေလးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားႏွင့္ေၾကာင္း သိရ၏။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဟိုတယ္၌ တည္းခို၍ Eဒြပ္သည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကုန္စံုတိုက္ႀကီးမ်ားသို႔ Aေမရိကန္ျပည္ျဖစ္ နာရီမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေလရာ
တနဂၤေႏြ တစ္ပတ္Aတြင္း နာရီတန္ဖိုး တစ္သိန္းဖိုးမွ် ေAာ္ဒါမ်ား လက္ခံရရွိေလ၏။
ကၽြန္ပ္မွာ ေနာက္တစ္ပတ္Aတြင္း ျပန္ေတာ့မည္ဟု စီစU္လ်က္ ရွိစU္ တစ္ေန႔သ၌
ကၽြန္ပ္သည္

ဟိုတယ္သို႔

ေခၚသြားေၾကာင္းႏွင့္

ျပန္လာရာ

ဘိြဳင္ကုလားက

Aရပ္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္
ေျပာေလ၏။

လူတစ္ေယာက္သည္

Aရပ္ျမင့္ေသာလူ

Eဒြပ္ကို

တစ္ေယာက္ဟူ၍

ေျပာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Aျခားမဟုတ္ မက္ကိဳြ င္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္သိရ၏။ Eဒြပ္သည္
မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကို ယူသာြ းေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ကၽြန္ပ္သည္ မႏၲေလး၌ရွိေသာ Uီးေလးျဖစ္သူထံ
သြားေရာက္တိုင္တန္းရန္ မီးရထားဘူတာ႐ံုသို႔ထက
ြ ္လာခဲ့၏။
ေနာက္တစ္ဘူတာသို႔ (ပဲခူး) ဆိုက္ေရာက္ေသာAခါ ကၽြန္ပ္သည္ မီးရထားေပၚမွ
ဆင္း၍

မက္ကိြဳင္းႏွင့္Eဒြပ္တို႔ စီးနင္းလာေသာတြဲသို႔ ကူးေျပာင္းေလ၏။ မက္ကိြဳင္းသည္လည္း

ထိုသို႔ျပဳမည္ကို ႀကိဳတင္သိႏွင့္ၿပီးျဖစ္၍ ကၽြန္ပ္၏ညီ Eဒြပ္ကို ကၽြန္ပ္ေျပာေၾကာင္း မပါရေလေAာင္
နားခ်၍

ထားႏွင့္ဟန္ရွိ၏။

မ်က္ႏွာထားလ်က္

ရွိေန၏။

Aေၾကာင္းမူကား
ကၽြန္ပ္က

ကၽြန္ပ္တက္သာြ းေသာAခါတြင္

Eဒြပ္Aား

ေထာင္က်ျခင္း၏

Eဒြပ္သည္

ေဘးAႏၲရာယ္မ်ားကို

လည္းေကာင္း၊ သနားစဖြယ္ေကာင္းေသာ မိခင္၏ Aေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ေျပာျပေသာAခါ
Eဒြပ္သည္ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာညႇဳိးငယ္စာြ ရွိမည့္Aစား ကၽြန္ပ္Aား ေလွာင္ေျပာင္လိုေသာ
မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ၿပံဳးေစ့ေစ့လုပ္၍ ေနေလ၏။
ထိုသို႔ရွိစU္ မက္ကိဳြ င္းက Eဒြပ္ဘက္မွ ကူညီ၍-

မက္ကိြဳင္း ။ ။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္

ခင္ဗ်ား

သာသနာျပဳဆရာတစ္ေယာက္

မလုပ္သလဲ။

တရားေဟာခ်င္လွ်င္ သာသနာျပဳဆရာ လုပ္ရတယ္ဗ်ာ့။ ခင္ဗ်ားက ငယ္ငယ္တုန္းကလို ခင္ဗ်ား
ေျပာတိုင္း

လိုက္နာလိမ့္မယ္

မွတ္သလား။

Aခုေတာ့

ခင္ဗ်ားလည္း

လူႀကီးတစ္ေယာက္၊

Eဒြပ္လည္း လူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီ”

ကၽြန္ပ္ ။

။“ဟီ- ဟီ- ဟီ ရယ္ခ်င္လွတယ္ဗ်ာ၊ လူႀကီးတစ္ေယာက္ဆိုၿပီး ဒီလို ဝတ္ရသလား။

ဒီUီးထုပ္မ်ဳိးက

လူႀကီးတစ္ေယာက္

ေဆာင္းတဲ့

Uီးထုပ္မ်ဳိးလား။

ဒီမိုးကာAက်ႌမ်ဳိးက

လူႀကီးတစ္ေယာက္ဝတ္တ့ဲ Aက်ႌမ်ဳိး ဟုတ္က့လ
ဲ ား” ဟု မိန္းမAသြင္ေဆာင္ထားေသာ ကၽြန္ပ္၏
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ေလွာင္ေျပာင္ကာ

ေမးေလရာ

Eဒြပ္သည္

ရွက္တတ္ေသာ

သူငယ္တစ္ေယာက္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာမ်ားပ်က္လ်က္ရွိ၏။

Eဒြပ္ ။

။“မိန္းမလိုဝတ္လွ်င္ မိန္းမစိတ္သေဘာရွိတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားက ထင္သလား။ ကိုင္း ဒါျဖင့္

သြား” ဟု ေျပာလ်က္ Eဒြပ္သည္ မိန္းမAဝတ္မ်ားကို ခၽြတ္ပစ္ၿပီးလွ်င္ လြယ္Aိတ္တစ္ခုAတြင္းသို႔
ထည့္၍ မီးရထား ျပတင္းေပါက္မွ ပစ္ခ်လိုက္ေလ၏။
ထို႔ေနာက္

Eဒြပ္သည္

ကၽြန္ပ္က

ေယာက်္ား

မပီသေၾကာင္းႏွင့္

စြပ္စဲြေသာ

စကားပံုေၾကာင့္ မ်က္ရည္မ်ား ဝိုင္းလ်က္ရွိေနရာ မက္ကိဳြ င္းသည္ ထိုAျခင္းAရာကို ျမင္သျဖင့္
ကူညီျပန္ေလ၏။

မက္ကိြဳင္း ။ ။“Eဒြပ္ဟာ က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္း ခင္ဗ်ား မႏွိပ္စက္န႔ဲ”
။“Eဒြပဟ
္ ာ က်ဳပ္ညီ။ ခင္ဗ်ား မဖ်က္ဆီးနဲ႔။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေထာင္က်သြားမယ္။
ကၽြန္ပ္ ။
နားလည္သလား”

မက္ကိဳြ င္း ။ ။“Aလို

ခင္ဗ်ား

သတင္းေပးမယ္လို႔လား။

ေသေပေတာ့

ခင္ဗ်ား”

ဟု

ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို ထုတ္ေလရာ ကၽြန္ပ္သည္ ေျခာက္လံုးျပဴးကိုင္ေသာ
လက္ကို ႐ုတ္တရက္ ဆြလ
ဲ ိုက္မိ၏။ ထိုခဏ၌ ေျခာက္လံုးျပဴးသည္ ထြက္သာြ း၍ က်ည္ဆန္သည္
ကၽြန္ပ္Aား မွန္မည့္Aစား ကၽြန္ပ္၏ ညီ Eဒြပ္၏ ရင္ဝကို တည့္တည့္မွန္ေလ၏။
Eဒြပ္သည္

ထိုဒဏ္ရာျဖင့္

ပြဲခ်င္းၿပီး

ေသဆံုးခဲ့ရာ

မ်က္လံုးျပဴးလ်က္ ရွိေန၏။ ထိုခဏ၌ မီးရထားသည္

ကၽြန္ပ္တို႔

ႏွစ္ေယာက္လံုး

တစ္စံုတစ္ခုေသာ Aေၾကာင္းေၾကာင့္

ေႏွးေႏွးခုတ္လ်က္ရွိရာ မက္ကိဳြ င္းသည္ မိမိAား လူသတ္မႈႏွင့္ စြပ္စမ
ဲြ ည္ကို စိုးရမ္သျဖင့္ တြဲေပၚမွ
႐ုတ္တရက္ ခုန္ဆင္းေျပးေလ၏။ ကၽြန္ပ္ကလည္း ညီAားေသေစေသာသူကို မလြတ္ေစရဟု
ေAာက္ေမ့လ်က္

၎၏

ခုန္ခ်ေလ၏။

ေနာက္မွ

ထိုAခ်ိန္၌ကား

Aေတာ္ပင္

ေမွာင္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ရာ ကၽြန္ပ္သည္ မက္ကိဳြ င္း၏ ေနာက္မွ လိုက္ေျပး၍ မီသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ခါးကိုဖက္လိုက္သျဖင့္

ႏွစ္ေယာက္စလံုး

ေျမေပၚ၌

တစ္လိမ့္ေခါက္ေကြး

လဲသာြ းၾကေလ၏။

ထိုသို႔လစ
ဲ U္တြင္ ကၽြန္ပ္၏ Uီးေခါင္းသည္ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ျပင္းထန္စာြ ထိခိုက္မိသည္ႏွင့္ မူးေမ့၍
သြားေလ၏။
ကၽြန္ပ္သည္ သတိရလာေသာAခါ၌ မက္ကိြဳင္းသည္ ကၽြန္ပ္၏ Aနီးတြင္ ထိုင္ကာ
၎၏

ေျခေထာက္ကို

ႏွိပ္လ်က္

တိုင္ပင္စကားေျပာၾကသည္တြင္

ရွိေနေလ၏။

မက္ကိြဳင္းမွာ

ကၽြန္ပ္သည္

လဲရာမွ

Eဒြပ္ေသဆံုးသည္Aတြက္ေၾကာင့္

ထထိုင္၍
ကၽြန္ပ္

ဝမ္းနည္းသည္ထက္ပင္ ဝမ္းနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရေလရကား ကၽြန္ပ္မွာ ထိုသူAား ဖမ္းဆီး၍
ဌာနသို႔ပို႔လိုေသာ စိတ္မရွိေတာ့ဘျဲ ဖစ္ခ့၏
ဲ ။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽန
ြ ္ပ္တို႔သည္ တစ္ေယာက္၏လက္ကို
တစ္ေယာက္ကိုင္လ်က္ ေတာဘူတာကေလးတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေAာင္ မီးရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္
ေလွ်ာက္လာၾကၿပီးလွ်င္

၎မွ

ရန္ကုန္သို႔

လိုက္ပါလာခဲ့ၾကေလ၏။

မက္ကိြဳင္းမွာမူ

ျမန္မာ

ျပည္၌ ေဂၚရာစာသင္Aလုပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရစ္ခ့ရ
ဲ ာ ကၽြန္ပ္မွာ မိခင္ရွိရာ Aေမရိကန္ျပည္သို႔
ျပန္လာခဲ့ပါ၏။
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ကၽြန္ပ္သည္ Aထက္ပါေၾကာင္းAရာမ်ားကို မိခင္ရွိစU္က မရွင္းလင္းဘဲ ယခု မိခင္
ေသဆံုးေသာAခါတြင္မွ ခင္ဗ်ားထံ ရွင္းလင္းကာ ေရးသားေပးပို႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သူရိယ႐ုပ္စံု၊ Aတြဲ ၇၊ Aမွတ္ ၈ (ေAာက္တိုဘာလ၊ ၁၉၂၃)
၁၉၂၃) တြင္ စတင္ ေဖာ္ျပခဲ့။
မူရင္း The Man with the Watches by Conan Doy le

*****
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ကျပားလင္မယား A႐ႈပ္ေတာ္ပံု
တစ္ေန႔သ၌

ကၽြန္ေတာ္သည္

Aင္းစိန္စံုေထာက္႐ံုးသို႔

ေရာက္သာြ း၍

မိတ္ေဆြ

စံုေထာက္ဝန္ကေလး၏ Aခန္းသို႔ဝင္သာြ းရာ ဝန္ကေလးမွာ ၎၏ တပည့္ Aင္စပိတ္ေတာ္
ကိုဘခိုင္ႏွင့္

Aမႈတစ္ခုAေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ျမင္ေသာAခါ

တိုင္ပင္ေနသည္ကို
ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္

ေတြရ
႔ ေလ၏။

ဝန္ကေလးသည္

ပတ္သက္၍

တိုင္ပင္ထိုက္ေသာ

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဟု မွတ္ယူထားၿပီးျဖစ္သည္Aတိုင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္
ထိုင္ရာမွ ထ၍-

ဝန္ ။

။“ဟလို၊ မိတ္ေဆြႀကီး၊ ခင္ဗ်ားေရာက္တာ သိပ္ၿပီး Aဆင္သင့္တယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔

စာေရးဆရာေတြ

သေဘာက်တတ္တ့ဲ

Aမႈမ်ဳိးAေၾကာင္းကို

က်ဳပ္တို႔

တိုင္ပင္ေနတာပဲ၊

ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက “ကိုဇီဗီလာ” ဆိုတ့ဲ Aိမ္ႀကီးက လူသတ္မႈAေၾကာင္းဟာေလ၊ ခင္ဗ်ား
ၾကားၿပီးၿပီ မဟုတ္လား”

ကၽြန္ ။

။“တရားခံကို

ဖမ္းေတာ့မလိုလို

ကၽြန္ေတာ္

ၾကားလိုက္ပါကလား၊

သူရိယ

သတင္းစာထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔လိုက္ရပံုေတာ့ စံုေထာက္ႀကီးUီးဘခိုင္ ကိုယ္တိုင္ ဒီAမႈကို
လိုက္ေနလို႔မို႔ တရားခံကို ေျခရာခံမိၿပီဆို မဟုတ္လား”

ခိုင္ ။

။“ဒီAမႈကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုင္ေနတာ ဟုတ္ပါရဲ႕၊ တရားခံကို ေျခရာခံ မိၿပီဆိုတာကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ကို

သက္သက္ေျမႇာက္ေပးတဲ့

တယ္ခက္တယ္၊

Aမႈတစ္ခုကို

ေျမႇာက္ပီးေရးေပးေနေတာ့

Aလံုးပါဗ်၊

ကၽြန္ေတာ္

သတင္းစာတိုက္က

ကိုင္လိုက္လွ်င္

တစ္ခါတေလ

လူေတြကလည္း

ေပၚေတာ့မလိုလိုခ်ည္း

ေခ်ာ္သာြ းတဲ့Aခါက်လွ်င္

တယ္ရွက္စရာ

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ Aမွန္Aတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ဒီAမႈမွာ ေျခရာခံမိဖို႔ မဆိုထားနဲ႔ လက္ရာလည္း
မေတြ႔ေသးဘူးဗ်”

ကၽြန္ ။

။“ေျပာတတ္ပါဘူးဗ်ာ၊

မီးရထားေပၚမွာ

သူရိယသတင္းစာ

တစ္ေန႔က

မႏၲေလးကို

ဝယ္ဖတ္လို႔

ကိစၥတစ္ခုန႔ဲ

ေတြ႔လိုက္ရတာပဲ၊

သြားတုန္းက

Aျဖစ္Aပ်က္Aမွန္က

ဘယ္လိုတ့တ
ဲ ုန္းဗ်”

ဝန္ ။

။“ေျပာေတာ့ မျပႏိုင္ဘူးဗ်၊ ေဟာဒီမွာ ပုလိပ္Aစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကည့္ေပေတာ့” ဟု

ေျပာ၍ လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ဖူးစကတ္ စကၠဴဖိုင္တတ
ဲြ စ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္Aား
လွမ္းေပးလိုက္ရာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၎ကို ဖတ္ေနစU္ စံုေထာက္Aရာရွိ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
တိုင္ပင္ေနၾကေလ၏။

၎တို႔ဘာသာ

Aစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ

Aေၾကာင္းAရာမ်ားမွာ

ေAာက္ပါAတိုင္း ျဖစ္၏။
“ရာဇဝတ္
ရာဇဝတ္ဝန္ကေလး မစၥတာေမာ္လီသည္ ႐ုပ္ရည္
Aဂၤလိပ္ျမန္မာ

ကျပားမကေလး

နန္စီဂ်ဳန္းႏွင့္

ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ရႊင္စာြ

ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ေသဆံုးျခင္းAားျဖင့္

AေမြAႏွစ္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ
ေမာ္လီမွာ

ေျမာက္ျမားစြာရရွိ၍

Aလြန္တရာ
ခရစ္စမတ္
စမတ္က

ဘိလပ္တြင္

ေခ်ာေမာသည့္
လက္ထပ္၍

Uီးေလးတစ္ေယာက္

Aရာရွိမ်ားAနက္တြင္

Aႂကြယ္ဝဆံုး

လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၎တို႔သည္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းရွိ ‘ကိုဇီဗီလာ’
ူ
ာ’ Aိမ္ႀကီးကို ဝယ္ယ၍
Eည့္သည္မ်ား မၾကာခဏ ပင့္ဖိတ္Eည့္ခံကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနလာခဲ့ၾကေၾကာင္း”
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ဇူလိႈင္လက

ေမာ္လီတို႔

လင္မယားသည္

ညU့္Aခ်ိန္တြင္

ကပြတ
ဲ စ္ခုမွ

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ျပန္လာစU္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းတြင္ မေတာ္တဆ ကားေမွာက္ခ့ရ
ဲ ာ ဇနီးသည္မွာ
ကံေကာင္းသျဖင့္

ပြန္းပဲ့႐ံုမွ်

ဒဏ္ရာရေသာ္လည္း

လင္ေယာက်္ားမွာမူ

မ်က္လံုးမ်ားAထဲသို႔

မွန္ကစ
ဲြ မ်ား စူးဝင္
ဝင္သာြ းသည္Aတြက္ေၾကာင့္ မ်က္စိႏွစ္ဖက္စလံုး ကြယ္သာြ းရရွာေၾကာင္း”
“ထိ
ထိုေန႔မွစ၍ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေရွးနည္းAတိုင္း Aတူတကြ ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း
နန္စီသည္ ေမာ္လီAေပၚ၌ ေAးစက္စက္ ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာျပေၾ
ေျပာျပေၾကာင္း၊ လင္က စြပ္စဲြသျဖင့္
မယားက

ထုေခ်ရာ

Aေစခံမ်ားေရွ႕၌ပင္

မၾကာခဏ စကားမ်ားၾကသည္ဟု

Aေစခံမ်ားက

ထြက္ဆိုေၾကာင္း၊ နန္စီမွာ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနထိုင္တတ္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရကား
မ်က္မျမင္ လင္ေယာက်္ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပိုက္ဟန္ မတူဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ရွိစU္ နန္စီသည္
ဘိုင္စကုပ္မ်ား၊ ကပြမ
ဲ ်ားသို႔ Aေပါင္းAေဖာ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္ေဒၚမွီႏွင့္ျဖစ္ေစ သြားေလ့ရွိေၾကာင္း။
ကပြမ
ဲ ်ားသို႔မူ ေဒၚမွီမလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ AျခားAေဖာ္ႏွင့္ သြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ ညU့္မ်ား၌
ေမာ္လီသည္ တစူစူ တေAာင့္ေAာင့္ႏွင့္ Aိမ္၌ ေနရစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ နန္စီမွာ ၂၃ ႏွစ္မွ်သာ
ရွိေသးရာ

ကျပားတစ္ေယာက္မွ်သာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ဘိလပ္သူ

Aစစ္က့သ
ဲ ို႔

ျဖဴစင္၍

ဂိုက္ျပည့္လွေသာေၾကာင့္ Aပ်ဳိစင္ဘဝက
ဝက လူပ်ဳိAရာရွိမ်ား၏ ပိုးပန္းျခင္းမ်ား Aထူးခံရေၾကာင္း”
“ေမာ္
ေမာ္လီသည္ မ်က္စိကယ
ြ ္စAခါက ‘မယားပ်င္းရွာလိမ့္မည္’ ဟု Aလိက္
ုကသ
္ ိတတ္သည့္Aတိုင္း
Aေဖာ္မ်ားႏွင့္ ၾကည္ျဖဴစြာ ထည့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လ, ေညာင္းလာေသာAခါတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္
ပ်င္းရိလာဟန္ လကၡဏာႏွင့္ နန္စီAား Aိမ္မွ မသြားေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုAတြက္ေၾကာင့္ လင္မယား
တက်က္က်က္ ျဖစ္ရေၾကာင္း”
“တစ္
တစ္ေန႔သ၌

နန္စီသည္

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္

ဘိုင္စကုပ္ၾကည္
ကည့္ေနစU္

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ

ကုန္တိုက္

မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ႏွင့္ AသိAကၽြမ္း ျဖစ္ခ့ၾဲ ကေၾကာင္း၊ ထိုလူ၏ Aမည္မွာ မစၥတာဝီ
လ်ံဆင္ျဖစ္၍
ာဝီလ်ံ
ဂိုက္ျပည့္ ဆိုက္ျပည့္ လူေခ်ာလူလွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္
လ်ံဆင္တို႔သည္
ၾကာင္း၊ ထိုေန႔မွစ၍ နန္စီႏွင့္ ဝီလ်
တစ္ေန႔တျခား

ရင္းႏွီးလာၾက၍

ဘိုင္စကုပ္ျပပြမ
ဲ ်ားသိ႔ု

ခ်ိန္းဆို

ေတြဆံ
႔ဆုတ
ံ တ္ၾကေၾကာင္း၊

ဝီလ်
လ်ံဆင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တနဂၤေႏြႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေနထိုင္သာြ းရာ ထိုAခ်ိန္AေတာAတြင္း နန္စီႏွင့္
ညတိုင္း ေတြဆံ
႔ဆုၾံ ကေၾကာင္း၊ နန္စီက မိမိ၌ လင္ေယာက်္ားရွိေၾကာင္း၊ ၎လင္ေယာက်္ားမွာ
မ်က္စိကယ
ြ ္ေနေၾကာင္း၊ ၎ေသဆံုးေသာAခါ၌ AေမြAႏွစ္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင္
လင့္ရန္ ရွိေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
ေျပာျပဖူ
ေျပာျပဖူးေၾကာင္း”
တစ္ညသ၌ နန္စီႏွင့္ ဝီလ်ံဆင္တို႔သည္ ဘိုင္စကုပ္မွ ထြက္လာ၍ တကၠစီတစ္စီးႏွင့္
ဟိုတယ္သို႔ သြားၾကစU္-

ဆင္ ။

။“မ်က္မျမင္တ့လ
ဲ ူကို လင္လုပ္ရတာဟာ ဒုကၡႀကီး တစ္ခုပဲေနာ္”
နန္စီလည္း တိတ္ဆိတ္ေန၏။

ဆင္ ။

။“သူမရွိလွ်င္

လြတ္လပ္ျခင္းလည္း

ရUီးမယ္။

Aေမြလည္း

ရUီးမယ္။

ဒီေတာ့

ဒီလူမရွိပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းမိမွာပဲေနာ္”
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ဆိတ္ဆိတ္သာေနျပန္၏။
တကၠစီမွ ဆင္း၍ ဟိုတယ္သ႔A
ို ဝင္ လူမရွိေသာ ေခ်ာင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ၾကေသာAခါ
ဝီလ်ံဆင္သည္ နန္စီ၏ လက္ကိုဆဲြ၍ ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈပ္ေလရာ နန္စီလည္း ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းမျပဳဘဲ
သေဘာတူလက္ခံလိုက္ေလရကား သမီးရည္းစားဘဝသို႔ ေရာက္ၾကေၾကာင္း။
တနဂၤေႏြ ၃ ပတ္ခန္႔ ၾကာလတ္ေသာ္ ဝီလ်ံဆင္သည္ မႏၲေလးသို႔ ျပန္သာြ းရေလရာ
နန္စီမွာ

လြမ္းဆြတ္က်န္ေနရစ္ေၾကာင္း၊

ေရာက္လွ်င္

ေရာက္ခ်င္း

စာေရးလိုက္မည္ဟု

မွာသြားေသာ္လည္း စာတစ္ေစာင္မွ် မေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း။
တစ္ေန႔သ၌

နန္စီသည္

ဝီလ်ံဆင္ထံမွ

စာတစ္ေစာင္ရရွိရာ

၎စာတြင္

မိမိတို႔

ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကေၾကာင္းကို လင္ႀကီးျဖစ္သူ ေမာ္လီသိသာြ းၿပီဟု ယံုၾကည္ေလာက္ေသာAရပ္မွ
သတင္းရထားေသာေၾကာင့္ Aထူး သတိဝီရိယႏွင့္ ေနထိုင္ဖို႔ Aေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပါရွိေၾကာင္း၊
နန္စီသည္

ဝီလ်ံဆင္ထံမွ

ေနာက္ထပ္စာမ်ား

ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ရာ

ေနာက္ဆံုး၌

စိတ္မရွည္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ကိုယ္တိုင္ လိုက္သာြ းေၾကာင္း၊ ေမာ္လီAားမူ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္
Aေဒၚတစ္ေယာက္
မႏၲေလးသို႔

မက်န္းမမာ

ေရာက္ေသာAခါ

တိုက္ႀကီးမဟုတ္ဘဲ

ျဖစ္ေနသည္ဟု လိမ္လည္ကာ Aခြင့္ေတာင္းသြားေၾကာင္း၊
ဝီလ်ံဆင္၏

Aလုပ္တိုက္မွာ

Aာဠဝီစီလမ္းတြင္

ဘီလမ္း၌

တိုက္တစ္တိုက္၏

ႀကီးက်ယ္ေသာ

ေထာင့္ခန္းကေလး၌

ဆိုင္းဘုတ္ကေလးႏွင့္ Aလုပ္ လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေကာ္မရွင္ေAးဂ်င္ေခၚ ပြစ
ဲ ားAလုပ္မွ်သာ
ျဖစ္ေနသည္ကို

ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း

ဝီလ်ံဆင္မွာ

Aေဝးၿမိဳ႕သို႔

သြားခိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နန္စီမွာ

စီဘီလိုင္းရွိ တည္းAိမ္သို႔ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ျပန္သာြ းရာ မၾကာမီ သူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္
လာ၍ စာတစ္ေစာင္ေပးေၾကာင္း၊ ၎စာတြင္ ဝီလ်ံဆင္က ယေန႔ပင္ မိမိAိမ္ျပန္ေရာက္လာ၍
နန္စီေရာက္ေနသည္ကို သိရေၾကာင္း။ ထိုညU့္ ၈ နာရီတြင္ ေဈးခ်ဳိေတာ္ နာရီစင္ႀကီးေAာက္မွ
ေစာင့္ေနဖို႔Aေၾကာင္းႏွင့္ မွာထားပါရွိေၾကာင္း။
ထိုညU့္

၈ နာရီAခ်ိန္တြင္ နန္စီသည္

ခပ္ႏုႏုဝတ္ဆင္ထားေသာ

နာရီစင္ေAာက္မွ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိစU္

ေဇဒဗာရီကုလားတစ္ေယာက္

ခ်U္းကပ္လာ၍

ဝီလ်ံဆင္ကိုယ္တိုင္

မလာႏိုင္သျဖင့္ မိမိAားလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္Aတူ လိုက္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ဝီလ်ံဆင္ႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ဟု
ေျပာျပေၾကာင္း။
နန္စီသည္
ဆိုေသာေၾကာင့္
စစ္ကိုင္းတန္းသို႔

Aနည္းငယ္

မသကၤာေသာ္လည္း

စိုးရိမ္ဖယ
ြ ္မရွိဟု ေAာက္ေမ့၍
ေရာက္ေသာAခါ

ဝီလ်ံဆင္က

ျမင္းရထားတစ္စီးႏွင့္

ေဇဒဗာရီသည္

ျမင္းရထားကို

လႊတ္လိုက္သည္

လိုက္ပါသြားေၾကာင္း။
ရပ္ေစ၍

နန္စီAား

တိုက္တစ္တိုက္၏ Aေပၚထပ္သို႔ ေခၚသြားေၾကာင္း။ Aခန္းထဲတြင္ Aျခားေဇဒဗာရီတစ္ေယာက္
ရွိေနေၾကာင္း၊

နန္စီသည္

ကုလားထိုင္တြင္

ထိုင္၍

၎တို႔ႏွင့္

စကားတစ္ခန
ြ ္း

ႏွစ္ခန
ြ ္း

ေျပာမိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိAား တစ္ပတ္႐ိုက္၍ ေခၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ကို ရိပ္မိေၾကာင္း၊
တိုက္မွ ေစာင့္ေနေသာ ေဇဒဗာရီက မိမိတို႔သည္ နန္စီႏွင့္ ဝီလ်ံဆင္တို႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကေၾကာင္းကို
သိ႐ံုမွ်မက

နန္စီ၌

မ်က္မျမင္လင္ေယာက်္ား

မစၥတာေမာ္လီဟူ၍

ရွိေနျခင္းကိုလည္း

သိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔Aား ေငြ ၁၀၀၀ မေပးခဲ့လွ်င္ မစၥတာေမာ္လီAား မိမိတို႔
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Aေၾကာင္းျခင္းရာAားလံုးကို

ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

Aဂၤလိပ္လို

လည္ပတ္

သြက္လက္စာြ ေျပာျပေၾကာင္း။
နန္စီက

ဝီလ်ံဆင္ႏွင့္

ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသည္

ဆိုျခင္းမွာ

မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း

ျငင္းကြယ္ေသာAခါ ဆရာလုပ္သူ ေဇဒဗာရီက ရယ္ေမာကာ စားပြဲAံဆမ
ဲြ ွ စာတစ္ေစာင္ကို
ထုတ္ယူျပေလရာ ၎စာမွာ နန္စီက ဝီလ်ံဆင္ထံ ေရးေပးဖူးေသာ စာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို
နန္စီ ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း၊ ဤလူမ်ားသည္ မိမိတို႔Aေၾကာင္းကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရိပ္မိ၍ မိမိ၏
စာကို မည္သည့္နည္းႏွင့္ ရထားၾကသည္ဟု နန္စီ မေတြးႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္ေနၾကာင္း။
ေနာက္ဆံုး၌

နန္စီက

စU္းစားပါရေစဟု

ေျပာကာ

၃

ရက္

Aခြင့္ေတာင္း၍

ျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဝီလ်ံဆင္၏ Aလုပ္တိုက္သို႔ သြားေမးေသာ္လည္း ေတာမွ
ျပန္မလာေသးဟု သိရွိရကား နန္စီသည္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္၍ မိမိ၏ လက္ဝတ္လက္စားAခ်ဳိ႕ကို
ေပါင္ႏွံကာ ေငြ ၁၀၀၀ ကို ေဇဒဗာရီမ်ား ေပးထားေသာ လိပ္စာAတိုင္း ထည့္လိုက္ရေၾကာင္း။
တစ္လခန္႔ၾကာေသာAခါ
ေရာက္လာျပန္ရာ

နန္စီသည္

နန္စီထံ

ေငြ

၅၀၀

ပုလိပ္ကိုလည္းမတိုင္၊

ေတာင္းေသာ

စာတစ္ေစာင္

မိခင္ကိုမွ်လည္း

မေျပာေတာ့

ဘဲ ေရွးနည္းAတိုင္း ေငြ ၅၀၀ ရွာႀကံစုေဆာင္းကာ တင္ပို႔လိုက္ရေၾကာင္း၊ ထိုAေတာAတြင္း
ဝီလ်ံဆင္ထံမွလည္း ဘာသံမွ် မၾကားရဘဲ ရွိေနေၾကာင္း။
တစ္ညေန၌ နန္စီသည္
Aိမ္၌ရွိေသာ

Aေစခံ

၃

မိခင္ႏွင့္Aတူ

ဘိုင္စကုပ္သို႔သာြ းရန္

ေယာက္တို႔ကလည္း

ဂ်ဴဘလီေဟာ

ျပင္ဆင္လ်က္ရွိရာ

လက္ေဝွ႔ပဲြသို႔သာြ းရန္

Aခြင့္ေတာင္းၾကေၾကာင္း။ နန္စီကလည္း လင္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္
Aေစခံမ်ားကို ခြင့္မေပးရန္ ျငင္းဆန္ေလရာ ေမာ္လီက “ရွိပါေစ၊ သူတို႔လည္း တစ္ခါတေလ
ေပ်ာ္ခ်င္မွာေပါ့” ဟု ေျပာကာ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း။
၁၀ နာရီေက်ာ္Aခ်ိန္ခန္႔တြင္ နန္စီသည္ မိခင္ႏွင့္Aတူ ဘိုင္စကုပ္မွ ျပန္လာေသာAခါ
ေမာ္လီမွာ

ထမင္းစားခန္းရွိ

ေတြ႔ရေၾကာင္း၊

ကုလားထိုင္တစ္လံုးေပၚတြင္

Aိမ္တြင္း၌

Aေစခံမ်ားသည္

စားပြက
ဲ ိုမွီလ်က္
မရွိေသာ္လည္း

ေသေနသည္ကို
ထမင္းစားပြတ
ဲ ြင္

လူႏွစ္ေယာက္Aတြက္ စားစရာမ်ား ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း။ ေမာ္လီ၏
Aေလာင္းေရွ႕၌ စားပြဲေပၚတြင္ Aရက္ဖန္ခက
ြ ္ တစ္လံုးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကုလားထိုင္ေရွ႕တြင္
သစ္သီးပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ဖန္ခက
ြ ္တစ္လံုးလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္း။ သစ္သီးပန္းကန္ျပားAနီး၌
မိန္းမကိုင္ လက္ကိုင္ပဝါကေလးတစ္ထည္ ပံုလ်က္ရွိရာ ၎မွာ တရားခံ ေမ့က်န္ရစ္ခ့ေ
ဲ သာ
ပစၥည္းဟူ၍ မွတ္ထင္ဖယ
ြ ္ရာရွိေၾကာင္း။
Aေလာင္းေရွ႕တြင္
ခြစ
ဲ ိတ္စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈသည့္Aခါ
သိရွိရသည့္ျပင္

၎Aဆိပ္ကို

ေတြ႔ေသာ

Aရက္ဖန္ခက
ြ ္ႏွင့္

Aလြန္ျပင္းထန္လွေသာ
Aရက္ထတ
ဲ ြင္ထည့္၍

Aေလာင္းကို

Aဆိပ္ျဖင့္

ေဆး႐ံုက

ေသဆံုးေၾကာင္း

တိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း

သိရွိရေၾကာင္း။
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ကၽြန္ေတာ္သည္
ဝန္ကေလးႏွင့္

Aထက္ပါAေၾကာင္းမ်ားကို

Aင္စပိတ္ေတာ္

ကိုဘခိုင္တို႔မွာလည္း

ဖိုင္တဲြ၌

ဖတ္႐ႈၿပီးေသာAခါ

တိုင္ပင္ၿပီးၾကၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဝန္ကေလးက ကၽြန္ေတာ့္Aား-

ဝန္ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ

ဆရာႀကီး

Uီးစံရွားရဲ႕

တပည့္က

ထင္ျမင္ခ်က္ကေလးမ်ား

ေပးစမ္းပါUီးဗ်”

ကၽြန္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ ေတြးပံုကေတာ့ မႏၲေလးက ေဇဒဗာရီမ်ားရဲ႕ လက္ခ်က္ေတာ့ ဟုတ္မယ္
သူတို႔လူစုက

မထင္ဘူး။

ေမာ္လီAသက္ရွင္ေနမွ

ေငြညႇစ္ဖို႔

လမ္းပြင့္တာကိုး။

ယခုလို

ေမာ္လီေသသြားလွ်င္ သူတို႔မွာ ေငြဝင္ေပါက္ ပိတ္သာြ းေတာ့တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုေတာ့
ထည့္ၿပီး မစU္းစားသင့္ဘူးထင္တယ္”

ဝန္ ။

။“ခင္ဗ်ားက Uီးစံရွားရဲ႕ နည္းေပါ့ေလ။ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တ့ဲ လူေတြကို ေရွးUီးစြာ

ပယ္ထုတ္ၿပီး

ေနာက္ဆံုး

က်န္ရစ္တ့ဲ

လူကို စြဲေတာ့မွာေပါ့၊

ဟုတ္စ။ ဒါထက္

ဝီလ်ံဆင္

ဘယ္ေရာက္ေနသလဲဗ်။ ခုနကတင္ နန္စီလာလို႔ က်ဳပ္ေမးၾကည့္ေသးတယ္။ သူA
႔ ဆိုကေတာ့
ဘူတာ႐ံုမွာ ေနာက္ဆံုးခြဲသာြ းၾကကတည္းက သူ႔မ်က္ႏွာကို မျမင္ရေတာ့ပါဘူးတဲ့ဗ်”

ခိုင္ ။

။“ႀကိဳက္တုန္းကေတာ့

လင္ရွိမယားမွန္း

ႀကိဳက္မိၿပီး

သိေတာ့

လန္႔ဖ်ပ္ၿပီး

ေနာက္ဆုတ္သာြ းေလေရာ့သလား ဆရာ”

ဝန္ ။

။“ဟိုတုန္းက ေနာက္ဆုတ္ေစကာမူ ယခုေမာ္လီေသတဲ့Aခါမွ Aေမြေတြ Aမ်ားႀကီး

က်န္ရစ္တယ္ဆိုတာ

သူၾကားလွ်င္

ေနာက္ဆုတ္လွမယ္

မထင္ဘူးဗ်။

ကိုင္း

ဆရာႀကီး

ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက ‘ကိုဇီဗီလာ’ Aိမ္ႀကီးကို သြားၾကည့္မယ္လို႔ လိုက္ၾကည့္Uီးမလား”

ကၽြန္ ။

။“လိုက္တာေပါ့ဗ်”
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းသို႔
မ်က္ႏွာမူျပဳလ်က္
ပန္းUယ်ာU္တစ္ခု

သံုးေယာက္သည္
ေရာက္ၾကေသာAခါ

Aိမ္ေရွ႕
စိုက္ပ်ဳိး

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္

‘ကိုဇီဗီလာ’

ဆင္ေျခေလွ်ာတည္ရွိ၍
ျပင္ဆင္ထားသည္ကို

ထြက္လာၾက၍

Aိမ္ႀကီးမွ

ကန္ေတာ္ႀကီးဘက္သို႔

Aလြန္

သပ္ရပ္က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ေတြရ
႔ ေလ၏။

Aိမ္Aတြင္း၌

သိုက္ၿမိဳက္

ခန္႔ထည္ေသာ Aိမ္ေထာင္ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ခင္းက်င္းထားရာ ပုလိပ္Aမႈထမ္း တစ္ေယာက္သည္
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား တံခါးဖြင့္ေပးေလ၏။
စားပြဲခန္း၌ကား

Aေလာင္းႏွင့္

Aရက္ဖန္ခက
ြ ္တို႔ကို

ေဆး႐ံုမွ

ေဆာင္ယူ

သြားျခင္းမွတစ္ပါး Aားလံုးေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ထိုညU့္ကAတိုင္း ထားရွိေသး၏။ တရားခံ
ထိုင္ဖူးသည့္ေနရာတြင္
ပန္းကန္ျပားတို႔Aျပင္

ဖန္ခက
ြ ္တစ္လုံး

ပန္းသီးႏွင့္

စပ်စ္သီး

Aနည္းငယ္ထည့္ေသာ

Aလြန္ႏူးညံ့ ျဖဴဆြတ္ေသာ လက္ကိုင္ပဝါကေလး တစ္ထည္ကိုလည္း

စားပြဲေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေသး၏။ လက္ကိုင္ပဝါကို ေကာက္ယူ နမ္းၾကည့္ေသာAခါ ေပါင္ဒါနံ႔
တၾကဴၾကဴ ထြက္ေနသည္ကို ေတြရ
႔ ွိရ၏။ ဝန္ကေလးႏွင့္ ကိုဘခိုင္တို႔သည္

ဒုတိယAႀကိမ္

လာေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤမွထိုမွ ကူးလူးျပန္ေလွ်ာက္ကာ ပစၥည္းမ်ားကို လွန္ေလွာ
ကိုင္တယ
ြ ္ ၾကည့္႐ႈၾကေလ၏။ ေနာက္ဆံုး၌ ဝန္ကေလးသည္ ေဘာင္းဘီAိတ္တြင္ လက္ႏိႈက္ကာ
ျပတင္းေပါက္မွ ရပ္လ်က္ ကန္ေတာ္ႀကီးဘက္သို႔ ေငးၾကည့္ေနေလ၏။
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ကၽြန္ေတာ္သည္ Aေလာင္းရွိခ့ဖ
ဲ ူးေသာ ကုလားထိုင္ကို ၾကည့္ေနစU္ ႐ုတ္တရက္
Aႀကံတစ္ခု ေပၚေပါက္လာ၏။ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ေမာ္လီကို သတ္ေသာသူသည္ ထိုAခ်ိန္တြင္
Aိမ္ထဲ၌

မ်က္မျမင္ေမာ္လီမွတပါး

Aျခားသူ

တစ္ေယာက္မွ်

မရွိသည္Aတြက္ေၾကာင့္

ေAးေAးေဆးေဆး လုပ္ႏိုင္ေသာAခြင့္ ရခဲ့၏။ သို႔ပါလ်က္ လက္ကိုင္ပဝါကို ေမ့က်န္ရစ္သည္
ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမရွိနိုင္။ ထိုသူသည္

ပုလိပ္တို႔ AေတြးAဆလြဲေစျခင္းငွာ လက္ကိုင္ပဝါကို

တမင္ခ်ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ Aကယ္၍ AေတြးAဆလြဲေAာင္ ခ်ထားသည္Aတြက္ေၾကာင့္
တရားခံသည္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ မည္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေလသနည္း။
ေမာ္လီေသျခင္းAားျဖင့္ မည္သူ၌ Aက်ဳိးရွိႏိုင္သနည္း စသည္ျဖင့္ စU္းစားျပန္ရာ ေနာက္ဆံုး၌
ေမာ္လီေသဆံုး၍ နန္စီAေမြရခဲ့လွ်င္ Aက်ဳိးခံစားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမွာ ဝီလ်ံဆင္ပင္ ျဖစ္ရမည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဝီလ်ံဆင္ပင္ တရားခံ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ စU္းစားမိ၏။ ထိုခဏ၌ ဝန္ကေလးက
ကၽြန္ေတာ္ဘက္သို႔ လွည့္၍-

ဝန္ ။

။“က်ဳပ္တို႔ စU္းစားဖို႔ Aခ်က္တစ္ခုက တရားခံဟာ တကယ္ပဲ မိန္းမတစ္ေယာက္

ဟုတ္ပမလားဗ်” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ကၽြန္ေတာ္ စU္းစားေနေသာ Aခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

ကၽြန္ ။
ခိုင္ ။

။“လက္ရာေတြ ရွာၾကည့္ၾကဖူးလား”
။“ရွာၾကည့္ဘိလားဗ်။

လူစိမ္းလက္ရာကို

တစ္ခုမွ

မေတြ႔ရဘူး။

ေမာ္လီရ႕ဲ

လက္ရာေတြခ်ည္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တရားခံဟာ လက္Aိတ္စပ
ြ ္ၿပီး Aလုပ္ လုပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေတြးေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္ပါးတဲ့နပ္တ့ဲ Aထဲကပဲဗ်”

ကၽြန္ ။

။“Uေရာပတိုက္သားထဲက ျဖစ္ေနမွာေပါ့ဗ်။ မိန္းမလိုက္ကိုင္ပဝါဟာလည္း ခင္ဗ်ားတို႔

လူစုကို တမင္လမ္းလြဲေAာင္ လုပ္ထားခဲ့တာနဲ႔ တူပါတယ္”

ဝန္ ။

။“ေနUီး။ တစ္ခု ရွိေသးတယ္။ ၾကည့္လွည့္Uီး”
ဝန္ကေလးသည္ Aက်ႌAိတ္ထတ
ဲ ြင္ စကၠဴျဖင့္ ပတ္ထားေသာ လိပ္ခံေ
ြ နာက္ညႇပ္

ဘီးတစ္ခုကို ထုတ္ျပေလ၏။

ကၽြန္ ။
ဝန္ ။

။“ေမာ္လီရဲ႕ Aိပ္ရာေပၚက ေတြ႔တယ္။ နန္စီက သူ႔ပစၥည္း မဟုတ္ဘူးတဲ့”

ကၽြန္ ။

။“ေမာ္လီဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္န႔ဲ ေပ်ာ္ပါးတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာေပါ့ေလ။ ဒါလည္း

။“ဘယ္က ေတြ႔ထားသလဲဗ်”

လက္ကိုင္ပဝါလိုပဲ လမ္းလြဲေAာင္ လုပ္ထားတဲ့ Aလုပ္ထင္ပါရဲ႕”
စံုေထာက္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာကို

တစ္ေယာက္လွမ္းၾကည့္၍

ကၽြန္ေတာ္၏ စကားကို မဆက္ဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနလိုက္ၾက၏။
နန္စီမွာ

ေမာ္လီေသဆံုးသည္Aတြက္

စံုေထာက္ႏွစ္ေယာက္က

ကၽြန္ေတာ့္Aား

Aေတာ္ပူပန္ေသာက

ေျပာျပေသး၏။

ထိုAခါ၌မူ

ျဖစ္ေနသည္ဟု
နန္စီသည္

‘ကိုဇီဗီလာ’ Aိမ္ႀကီးတြင္ မေနဝံ့သျဖင့္ မိခင္ႏွင့္Aတူပင္ ဝင္ဒါမီယာ (သံလြင္လမ္း) လမ္းရွိ
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္Aိမ္တြင္ ေနထိုင္သည္ဟူ၍လည္း သိရွိရ၏။ နန္စီသည္ ဝန္ကေလးႏွင့္
Aေတာ္Aတန္ Aကၽြမ္းဝင္ဖူးသျဖင့္ မိမိတို႔ Aျဖစ္Aပ်က္ကို
စာရြက္ျဖင့္

႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ

ဖိုင္တမ
ဲြ ွာ

နန္စီ၏
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ျဖစ္ေလသည္။

Aေၾကာင္းAရာမ်ားပင္

ယင္းကဲ့သို႔

ကိုယ္တိုင္

ၾကားသိထားေသာ

ဝန္ကေလးပင္လွ်င္ ဤAမႈတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္Aတူ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း ရွိေနေသး၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုAိမ္ႀကီးAတြင္း တစ္ခန္းမွ တစ္ခန္းသို႔ ဝင္ထက
ြ ္ကူးသန္းကာ
ရွာေဖြေမႊေႏွာက္ေနၾကစU္ နန္စီက ပစၥည္းတစ္ခုယူရန္ ေစလႊတ္လိုက္သျဖင့္ ေရာက္လာေသာ
AေစခံAား ဝန္ကေလးက ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လိုက္ေသး၏။ Aေစခံ၏ ထပ္မံထက
ြ ္ဆိုခ်က္Aရ
ထိုညU့္က မိမိတို႔Aား Aခြင့္ေပးသူမွာ နန္စီမဟုတ္၊ ေမာ္လီျဖစ္သည့္ျပင္ နန္စီကမူ ထိုသို႔
Aခြင့္ေပးျခင္းကို ကန္႔ကက
ြ ္ေသးသည္ဟူ၍ပင္ ေျပာသြား၏။ Aေစခံထက
ြ ္သာြ းသည့္ေနာက္-

ဝန္ ။

။“ေမာ္လီကေတာ့ Aတင္း ခြင့္ေပးလႊတ္လိုက္တာဆိုေတာ့ သူ႔မိန္းမ နန္စီ မရွိခိုက္မွာ

ေမာ္လီတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဖို႔ Aႀကံရွိသလိုလို မထင္ရဘူးလားဗ်ာ”

ခိုင္ ။
ကၽြန္ ။

။“စU္းစားစရာပဲ ဆရာ”
။“ဒီလိုဆိုလွ်င္

မိန္းမတစ္ေယာက္ေယာက္န႔ဲ

ေတြ႔ခ်င္လို႔

ေတြးစရာျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဒါျဖင့္ လက္ကိုင္ပဝါနဲ႔ လိပ္ခံဘ
ြ ီးဟာ ဆီေလ်ာ္ေနျပန္တာေပါ့။ ႐ႈပ္တယ္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့
မေတြးတတ္ေတာ့ဘူး Aူေပါက္ကုန္ၿပီ”
ထိုခဏ၌

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာတြင္ စတိုင္က်က်

Eည့္ခန္းသို႔

ေရာက္ေနသျဖင့္

နံရံသို႔

ဝတ္ဆင္ကာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုႀကီး တစ္ပံု

ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ၎မွာ နန္စီ၏ ဓာတ္ပံုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္
ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ႈရာ မ်က္လံုး မ်က္ဖန္ေကာင္းေကာင္း မ်က္ခံုး တုတ္တုတ္ေသးေသးသြယ္ႏွင့္
Aေတာ္ပင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းမ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။ ကျပားမ
ဆိုေသာ္လည္း ဘိလပ္သူAစစ္ မသာေAာင္ ဂိုက္ျပည့္ဆိုက္ျပည့္ ရွိလွေပ၏။ ကိစၥၿပီးလတ္ေသာ္
ဝန္ကေလးႏွင့္ ကိုဘခိုင္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္Aား ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ ခ်ထားခဲ့၍ ၎တို႔႐ံုးသို႔
ျပန္ၾကေလရာ

ကၽြန္ေတာ္မွာ

ေနAိမ္သို႔

ျပန္ၿပီးေနာက္

ထိုAမႈAေၾကာင္းကို

ခပ္ေမ့ေမ့

ျဖစ္သာြ းေလေတာ့၏။
ေနာက္မ်ားမၾကာမီ တစ္ေန႔သ၌ ကၽန
ြ ္ေတာ္သည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ေမၿမိဳ႕(ျပင္Uီးလြင္) သို႔
သြားခဲ့ရာ ကျပားမိတ္ေဆြႏွစ္ေယာက္က ေခၚသည္တစ္ေၾကာင္း။ Aဂၤလိပ္ကပြမ
ဲ ်ားAေၾကာင္းကို
သိလိုသည္ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ကပြတ
ဲ စ္ခုသို႔ လိုက္သာြ းမိ၏။ Aဂၤလိပ္ကပြမ
ဲ ွာ ကၽြန္ေတာ့္Aလုပ္
မဟုတ္ေသာ္လည္း လူAမ်ားတို႔ ရႊင္ျမဴးေပ်ာ္ပါးျခင္းကို ၾကည့္လိုျမင္လိုေသာ ဝါသနာAတိုင္း
ေခ်ာင္ေကာင္းေကာင္းေနရာတစ္ခုတြင္

ထိုင္၍

ေသာက္စရာ

Aလဲလျဲ ဖင့္

ဇိမ္ခံကာ

႐ႈစားေနေလ၏။
ကပြမ
ဲ ွာ
Uေရာပတိုက္သား

Aဝတ္ေျပာင္Aမ်ဳိးမ်ဳိး
ေယာက်္ား

ဝတ္ဆင္

မိန္းမမ်ားသည္

ကခုန္ၾကေသာ

Aခ်ဳိ႕ကား

ကပြမ
ဲ ်ဳိးျဖစ္ရကား

ကုလားလို၊

Aခ်ဳိ႕ကား

ရွမ္း၊ Aခ်ဳိ႕က ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္စသည္ျဖင့္ Aဝတ္Aစား Aမ်ဳိးမ်ဳိး ဝတ္ဆင္ကာ ျမဴးတူးေပ်ာ္ရႊင္စာြ
တြဖ
ဲ က္ခုန္ေပါက္

ေမႊ႔ရမ္းလ်က္

႐ုပ္ဖ်က္ထားေသာ္လည္း

ရွိၾက၏။

မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား

ကခုန္သူမ်ားသည္

တပ္ဆင္မထားေသာေၾကာင့္

Aဝတ္Aစားျဖင့္
မည္သူမည္ဝါ

ျဖစ္ၾကသည္ကိုမူ သိႏိုင္ၾကေလ၏။
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ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆိုဖာႀကီး တစ္ခုေပၚမွ ထိုင္၍ Aတြလ
ဲ ိုက္ ကခုန္ၾကသူမ်ားကို
ၾကည့္ေနစU္

တ႐ုတ္မလို

ဝင္ဆင္ထားသူ

မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္

ပထန္ကုလားလို

ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဗိုလ္တစ္ေယာက္တို႔ တြက
ဲ ေနသည္ကို သတိျပဳ၍ ၾကည့္မိ၏။ ကၽြန္ေတာ္
သတိျပဳမိျခင္းမွာ ဝက္သား Aလြန္ႀကိဳက္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဝက္သားမစားေသာ ကုလားတို႔
တြဖ
ဲ က္ျခင္း၏ Aလြန္မေလ်ာ္ျခင္းကို ၿပံဳးရယ္ကာ စU္းစားမိသည့္ျပင္ ၎Aတြဲသည္ Aျခားေသာ
Aတြမ
ဲ ်ားထက္ Aထူးစိတ္Aား ထက္သန္စာြ ခုန္ေပါက္ ကခုန္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။
AျခားAတြမ
ဲ ်ားသည္
ကခုန္ၾကသည္ကား

႐ုပ္ဖ်က္ကပြမ
ဲ ်ား၏
မွန္၏။

ထံုးစံAတိုင္း

သို႔ရာတြင္

Aလြန္တရာ

လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စာြ

ကခုန္ရင္း

Aသက္ထက
ြ ္ရလွ်င္

၎Aတြမ
ဲ ွာမူ

ျမတ္ေသာေသျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူဟန္ လကၡဏာႏွင့္ ခုန္လိုက္လႊားလိုက္၊ ကားလိုက္၊
ႀကံဳ႕လိုက္၊ ဆုတ္လိုက္၊ တက္လိုက္ လုပ္ေနၾကသျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကခုန္ဖို႔ Aိမ္မက္မွ် မမက္ဖူးသည့္
ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ ဝင္၍ ကခ်င္ ခုန္ခ်င္သလို ျဖစ္လာမိေတာ့၏။
ပထမ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္၍ မၾကည့္ဘဲ
ဝတ္ပံုစားပံုႏွင့္ ၎တို႔၏ စိတ္Aားထက္သန္ျခင္းကိုသာလွ်င္ သတိျပဳ၍ ၾကည့္မိ၏။ ေနာက္ဆံုး၌
ထိုAတြဲသည္ ကၽြန္ေတာ့္Aနီးသို႔ ေရာက္လာ၍ ‘တ႐ုတ္မ’ ၏ မ်က္ႏွာသည္ ဓာတ္မီးေရာင္ႏွင့္
ဟပ္မိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိန္းမကို ငါျမင္ဖူးသည္ဟု ကြက္ခနဲ ထင္လိုက္မိ၏။ မည္သည့္ေနရာ၌
ျမင္ဖူးသည္ကိုကား

ေဖာ္၍

မရႏိုင္ေခ်။

သို႔ႏွင့္

မခံခ်င္သျဖင့္

တစ္ေတြးတည္းေတြးေနရာ

ေနာက္ဆံုးတြင္မွ ဓာတ္ပံုတြင္ ျမင္ဖူးသည့္ နန္စီေမာ္လီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုတ္ခနဲ သတိရမိေလ၏။
AျခားေသာAတြမ
ဲ ်ားသည္
တစ္ေယာက္ေျပာင္းလဲ၍

Aဂၤလိပ္ကပြတ
ဲ ို႔၏

ထံုးစံAတိုင္း

Aတီးတစ္ခ်ီရပ္တိုင္း

တြၿဲ ပီး ကၾက၏။ ပထန္ႏွင့္ တ႐ုတ္မ Aတြမ
ဲ ွာမူ

တစ္ခ်ီတေလမွ်

လူေျပာင္းတြဲ၍ မ်ားစြာေသာAခ်ီမ်ားတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ေယာက္သာလွ်င္ ျပန္၍ တြၿဲ မဲတိုင္း တြဲ၍
ကၾက၏။ ထိုAခါ၌ မူကား ကၽြန္ေတာ္မွာ ပထန္လို ဝတ္ထားေသာ Uေရာပတိုက္သားသည္
မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို သိလိုလွေပၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ကျပားတစ္ေယာက္
Aနီးသို႔ေရာက္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎Aတြက
ဲ ို ၫႊန္ျပေမးျမန္း၏။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏
မိတ္ေဆြသည္ ၎တို႔ကို မသိဘဲ ျဖစ္ေနရာကား ဟိုတယ္Aေစခံမ်ားထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းရ၏။
ေနာက္ဆံုး၌

တ႐ုတ္မမွာ

နန္စီေမာ္လီျဖစ္၍

ပထန္ကုလားမွာ

ဝီလ်ံဆင္ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိရေလ၏။
ထိုသို႔သိရေသာAခါမွစ၍

ကၽြန္ေတာ္သည္

၎Aတြက
ဲ ို

မ်က္စိေAာက္မွ

Aေပ်ာက္မခံဘဲ တစ္လိုက္တည္း လိုက္၍ ၾကည့္မိရာ စားစရာAခန္းသို႔ ဝင္ေသာAခါ၌လည္း
Aတူတူ၊

ထိုင္ရာ၌လည္း

Aတူတူ၊

နားရာ၌လည္း

Aတူတူ၊

တပြတ္ပတ
ြ ္တသပ္သပ္ႏွင့္

တစ္တတ
ဲြ ည္း တြဲ၍ Aၿမဲတီးတိုးစကားေျပာလ်က္ ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း

နန္စီမွာ

Aျခားေသာ Aကသမားမ်ားထက္ပင္

Aူရႊင္ေသာ

AမူAရာႏွင့္ တခိခိ ရယ္ေမာလ်က္ရွိရာ လင္တစ္ေယာက္လံုး ေသျခင္းဆိုးႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းမွာ
မၾကာေသးပါဘဲလ်က္ ဤမွ်ေလာက္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ေနရက္ပါေပ့ဟု ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲ၌
ေဒါပြလ်က္ ရွိ၏။ လူမ်ဳိးတူျခင္းျဖစ္၍ သိဖူးကၽမ
ြ ္းဖူးခဲ့ပါလွ်င္ ျမည္တန
ြ ္ ဆံုးမခ်င္ေသာ စိတ္မ်ဳိးပင္
ျဖစ္ေပၚေသး၏။ ၎၏ AမူAရာကို ျမင္ရျခင္းAားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဤမိန္းမသည္ ေမာ္လီ
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ကိစၥ၌

ျဖစ္ေပၚလာမိေသး၏။

လံုးလံုးAျပစ္ကင္းလြတ္ပါေလ၏
ရန္ကုန္သို႔

ဟု

ျပန္ေရာက္ေသာAခါ

ေဒါသAေလွ်ာက္

ယံုမွားျခင္း

ဝန္ကေလးႏွင့္

ဤAျခင္းAရာကို

ကိုဘခိုင္တို႔Aား ေျပာျပမည္ဟူ၍လည္း စိတ္ထဲ၌ ပိုင္းျဖတ္ထား၏။
ရန္ကုန္သို႔

ျပန္မည့္ေန႔တြင္

ကၽြန္ေတာ္သည္

မီးရထားဘူတာ႐ံုသို႔

ဒုတိယတန္း

ခရီးသည္မ်ားAခန္းတြင္ ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္လ်က္ရွိရာ ဗိုလ္မတစ္ေယာက္သည္ Aခန္းထဲသို႔
ဝင္လာေလ၏။

၎ဘူတာတြင္

လူျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ေပေလာ၊

မိန္းမမ်ားAတြက္

Aခန္းသီးသန္႔

သို႔တည္းမဟုတ္

ထားရွိေသာ္လည္း

ေယာက်္ားAေဖာ္

ပါေသာေၾကာင့္

ေပေလာမသိ။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနေသာ ေယာက်္ားAခန္းထဲသို႔ ဝင္၍ထိုင္ေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္မွာ

သတင္းစာဖတ္ေနေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား

Aဖက္လုပ္ေလ့မရွိေသာ

ဗိုလ္မမ်ားကို Aဖက္မလုပ္ဟု ေAာက္ေမ့ကာ ဖတ္ၿမဲတိုင္း ဖတ္ေနေလ၏။
“ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ေရာက္ေနတာ မျမင္မိဘူးလား”
“မျမင္မိပါကလား”
ထိုAခါမွ

ကၽြန္ေတာ္က

ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္

နန္စီေမာ္လီျဖစ္ေနေၾကာင္း

သိရွိရ၏။
“ရွင္က ခရီးသည္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“ဘယ္ထိေAာင္ သြားမလို႔လဲ”
“ရန္ကုန္ကိုပါ”
“ေၾသာ္ ကၽြန္မလည္း ရန္ကုန္သာြ းမွာပဲ”
ထိုခဏ၌
က်ယ္ေလာင္
ကၽြန္ေတာ္က

ကုလားAရက္မူး

စကားေျပာၾကသည့္ျပင္
မိန္းမသားတစ္ေယာက္

ႏွစ္ေယာက္ဝင္လာ၍
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း
ရွိေသာေၾကာင့္

Aဂၤလိပ္လို

က်ယ္ေလာင္

စကားလံုးမ်ားလည္း
ပ်က္လံုးၾကမ္းကို

ပါရွိ၏။

ခပ္တိုးတိုးေျပာဖို႔

သတိေပးရာ ၎တို႔က ကိုယ့္ပါးစပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေျပာသည္ဟု ခပ္ထန္ထန္ ျပန္ေျပာ၏။ ယင္းသို႔
ေျပာရင္း

တစ္ေယာက္ေသာ

ကုလားက

လက္ကိုင္ပဝါကို

ဆြထ
ဲ ုတ္လိုက္ရာ

တတိယတန္းလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ထြက္က်သြားသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ရ၏။
ထိုAခါမွ ကၽြန္ေတာ္က ၎တို႔Aား တစ္ခန
ြ ္းမွ် တံု႔ျပန္မေျပာဘဲ ထိုင္ရာမွ ထသြား၍
႐ံုပုိင္ထံဝင္ၿပီးလွ်င္

တတိယတန္း

ခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္၊

ဒုတိယတန္းထဲဝင္ၿပီး

ခပ္မူးမူးႏွင့္

ရမ္းကားေနၾကသည္ဟု တိုင္တန္းခဲ့၏။ ႐ံုပိုင္လည္း ခ်က္ျခင္းလိုက္လာ၍ Aရက္မူးႏွစ္ေယာက္ကို
ေမာင္းထုတ္လိုက္ရာ နန္စီလည္း ကၽြန္ေတာ့္Aား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ဟန္တူ၏။
နန္စီသည္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူကို

ေမွ်ာ္ေနဟန္တူေသာ္လည္း

မည္သူမွ်

ေပၚမလာေခ်။ ရထားတြထ
ဲ ိုး၍ တက္မည္ျပဳေသာAခါ နန္စီမွာ ႀကိဳတင္စာေရးထားေသာေၾကာင့္
မိန္းမတြဲ၌ ေနရာရေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္မွာမူ ေနရာတိုင္းတြင္ နာမည္မ်ား ကပ္ထားသည္ကို
ေတြ႔ရ၍ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေန၏။ ေနရာလပ္တစ္ခုမွ် မရွိေခ်။
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နန္စီသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ Aခက္Aခဲကို တြဲေပၚမွ လွမ္းၾကည့္ေနရာ“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ေနရာမရဘူးလား”
“တစ္ေနရာမွ မလစ္လပ္ဘူး။ ႀကိဳတင္ၿပီး စာမေရးမိလို႔ ခက္ေတာ့တာပဲ”
“ဒါျဖင့္ ဒီတြဲလိုက္ခ့ေ
ဲ လ”
“မိန္းမတြႀဲ ကီး ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ”
“ဒီ့ျပင္

မိန္းမခရီးသည္

မလာလွ်င္

ဂါတ္ဗိုလ္ကို

ကၽြန္မ

ေျပာေပးပါ့မယ္

တက္သာတက္ပါ”
ဤကား Aရက္မူးမ်ား၏ Aေႏွာက္Aယွက္မွ ကယ္ဆယ္ဖူးေသာ ေက်းဇူးေပတည္း။
နန္စီသည္

မီးရထား

ထြက္သည့္တိုင္ေAာင္

လည္ပင္းတရွည္ရွည္ႏွင့္

ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ရွိရာ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ထဲ၌ ဝီလ်ံဆင္ကို ေမွ်ာ္သည္ဟု ထင္မိေသာ္လည္း
မေမးဝံ့သျဖင့္

ဆိတ္ဆိတ္ေနရ၏။

မီးရထားထြက္လာေသာAခါ

နန္စီသည္

စိတ္ပ်က္ေသာ

AမူAရာႏွင့္ ထိုင္ခံုေပၚသို႔ ပစ္ထိုင္ခ်လိုက္၏။
လမ္းခရီးတြင္ ရံဖန္ရံခါ တက္လာေသာ မိန္းမခရီးသည္ Aခ်ဳိ႕မွတပါး တစ္လမ္းလံုး
နန္စီႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တည္း

ေခ်ာေမာသည္မဟုတ္၊

လိုက္ပါၾကရ၏။

စကားေျပာျခင္းAရာ၌လည္း

နန္စီေမာ္လီမွာ

တတြတ္တတ
ြ ္

႐ုပ္ရည္Aားျဖင့္သာ

တရႊတ္ရႊတ္ႏွင့္

Aမွ်င္

မျပတ္ေAာင္ ေျပာတတ္သည့္ျပင္ နားေထာင္လို႔လည္း ေကာင္းလွ၏။ ပထမ၌ ခပ္တန္းတန္း
ထိုင္လိုက္လာၾကေသာ္လည္း ခရီးေညာင္း၍ AျခားAေဖာ္မ်ား မရွိေသာAခါတြင္မူကား နန္စီသည္
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

Aေတာ္ေရာေႏွာမိ၍

၎၏

မိခင္ဘက္မွ

ျမန္မာေဆြမ်ဳိးမ်ား

သေဘာထား

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းမ်ားကိုပင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံေသး၏။ ကျပားဟူသမွ်တို႔မွာ မိခင္ (ျမန္မာ) ဘက္ကို
ပုတ္ခတ္႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုသည္သာ မ်ားျပားရကား နန္စီက “ေလးေလးေသာ္”၊ “ေလးေလးေမာ္”
တို႔ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသံ ၾကားရေသာAခါ ကၽြန္ေတာ္မွာ ယခင္ကကဲ့ရဲ႕ခ်င္ေသာ စိတ္မ်ားႏွင့္ ခုေျခ
ႏွိမ္ေျခ

ျဖစ္ေနေလ၏။

ၾကာသည္ထက္

ၾကာရွည္စာြ

စကားေျပာရေသာAခါတြင္မူကား

ဤမိန္းကေလး၌ ေကာင္းေသာAျခင္းAရာမ်ားစြာ ရွိပါေပသည္တကားဟု စိတ္ထဲ၌ ဝန္ခံမိေလ၏။
ရန္ကုန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာAခါ နန္စီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရထားတြမ
ဲ ွ Aသီးသီး
ဆင္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိၾကစU္ စံုေထာက္ ကိုဘခိုင္ကို ရိပ္ခနဲ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ရ၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္Uီးလြင္) ၌ ေတြ႔ျမင္ခ့ရ
ဲ ေသာAျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ကိုဘခိုင္Aား
ေျပာျပလိုသျဖင့္

၎ထံ

ခ်U္းကပ္မည္ျပဳေသာ္လည္း

ကိုဘခိုင္က

မ်က္ရိပ္ျပလိုက္သည္ႏွင့္

မျမင္ဟန္ ျပဳေနလိုက္ရေလ၏။
နန္စီသည္

ကၽြန္ေတာ့္Aား ႏႈတ္ဆက္၍ တကၠစီတစ္စီးေပၚသို႔ တက္သာြ းေလရာ

ကိုဘခိုင္လည္း Aျခားတကၠစီတစ္စီးႏွင့္ ၎ေနာက္မွ ကပ္လိုက္သာြ းေလ၏ ။ “ေAာ္ ဒီလိုလား”
ဟု ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ေနရစ္ရ၏။
ရက္Aနည္းငယ္ ၾကာျပန္ေသာAခါ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္ေခၚသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္
ဝန္ကေလးထံသို႔ သြားရာ-
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ဝန္ ။
ကၽြန္ ။

။“နန္စီတို႔ Aမႈ ရွင္းလင္းသြားၿပီဗ်ဳိ႕”

ဝန္ ။

။“လြၿဲ ပီ၊ ႏွစ္ေယာက္လံုး ဘယ္သူမွ မဟုတ္ဘူး”

။“ေမာ္လီကို သတ္တာ ဘယ္သူလဲ၊ နန္စီလား၊ ဝီလ်ံဆင္လား”

၎ေနာက္ ဝန္ကေလးက ရွင္းလင္းေျပာျပရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေဇဒဗာရီမ်ားက နန္စီAား
ေငြညႇစ္ဖူးသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ေၾကာင္း။ သို႔ရာတြင္ ဝီလ်ံဆင္ႏွင့္ မေတြ႔ရ ဆိုျခင္းမွာ လိမ္ေျပာျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နန္စီသည္
ေမာ္လီကို

ဝီလ်ံဆင္ႏွင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိတ္တဆိတ္ ေတြ႔ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

သတ္ေသာသူမွာ

ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ခ်ာလီသည္
Aရက္တြင္

Aျခားမဟုတ္၊
ထိုညU့္၌

Aဆိပ္ခတ္၍

ေမာ္လီ၏

ညီတစ္ဝမ္းကြဲ

ေမာ္လီႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုေတြ႔ဆံု၍

သတ္လိုက္ေၾကာင္း၊

ခ်ာလီေမာ္လီဆိုသူ

Aတူ

ထမင္းစားရင္း

ေမာ္လီသည္

မယားနန္စီကို

Aတန္စိတ္နာေနေသာေၾကာင့္ ေသတမ္းစာတြင္ မိမိပစၥည္းမ်ားကို ခ်ာလီသို႔ ေပးရစ္ရမည္ဟု
ေရးထားဖူးေၾကာင္း၊

ခ်ာလီက

ေမာ္လီကို

သတ္လိုက္လွ်င္

Aေမြ

ျမန္ျမန္ရမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ Aဆိတ္ခတ္၍ သတ္ၿပီးလွ်င္ Aထင္လဲြေစရန္ လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္ လိပ္ခံဘ
ြ ီးတို႔ကို
ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ပစၥည္းမ်ားAားလံုး

ေနာက္ဆံုး၌

နန္စီသို႔

ေသတမ္းစာကို

ေပးခဲ့သည္ကို

လူႀကီးစံုရာႏွင့္

ေတြ႔ရေၾကာင္း၊

ဖြင့္ၾကည့္ၾကေသာAခါ

ယခင္က

ခ်ာလီသို႔

ေပးဖို႔

တစ္ႀကိမ္ေရးဖူးေသာ္လည္း ၎ကိုပယ္ဖ်က္၍ နန္စီသို႔ေပးရန္ ေသတမ္းစာ Aသစ္တစ္ေစာင္
ထပ္မံေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေတြ႔ရွိေသာAခါ

Aထက္ပါ

လိပ္တင္ၿပီးလွ်င္

မိမိကိုယ္ကို

ခ်ာလီသည္

Aစ္ကိုAား

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

Aခ်ည္းႏွီးသတ္မိေနေၾကာင္း

စာတစ္ေစာင္ေရး၍

Aဆံုးစီရင္လိုက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ပုလိပ္မင္းႀကီးထံ

ေျပာျပသျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္

သိရွိရေလ၏။
“ဒီ ခ်ာလီက ဘယ္တုန္းက ေရာက္လာတာလဲ”
“ဘိလပ္မွာ ဂ်ပိုးထိုးေနရာက ဟန္မရလို႔

ရန္ကုန္ေရာက္လာတာ၊ ေလးငါးရွစ္လ

ရွိၿပီဆိုပဲ”
“ေမာ္လီကို သတ္တ့A
ဲ တြက္ နန္စီက ခ်ာလီကို စိတ္ဆိုးမယ္ ထင္သလား”
“မထင္တတ္ေပါင္ဗ်ာ၊ ယခုလို ဝီလ်ံဆင္န႔ဲ လက္ထပ္ပံုေထာက္ေတာ့ ေက်းဇူးေတာင္
တင္Uီးမလား မေျပာတတ္ဘူး”
“ေၾသာ္ မိန္းမ၊ မိန္းမ”
သူရိယမဂၢဇင္း၊ Aတြဲ ၂၄၊ Aမွတ္ ၅ (ဇူလိႈ္င္၊ ၁၉၄၀
၁၉၄၀) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။

*****
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Aသက္Aာမခံ လိမ္လည္မႈ
ဘီAက္စီ Aတန္းတြင္ ဓာတ္ခပ
ဲြ ညာရပ္ဘက္၌ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ေAာင္ျမင္လာခဲ့ေသာ
ကၽြန္ေတာ္၏ တူ ေမာင္ေသာင္းတင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ Uီးစံရွား၏ စံုေထာက္ျခင္း
နာနိႆရည္းမ်ားကို Uီးစံရွားထံမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ့္ထံမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ ခံယူရရွိ၍
Aခ်ဳိ႕ေသာ မႈခင္းမ်ားတြင္ Aရပ္သားသေဘာႏွင့္ ေလ့က်င့္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္Aတြက္ေၾကာင့္ ၎၏
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၎Aား ‘စက္ကင္းစံရွား’ ဟူ၍ ေျပာင္ေလွာင္မွည့္ေခၚထားၾက၏။
ေမာင္ေသာင္းတင္သည္ စံုေထာက္ျခင္း ပညာဘက္တြင္ Uီးစံရွားကဲ့သို႔ ပါရမီရင့္ခ့ဟ
ဲ န္
လကၡဏာမရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ဓာတ္ချြဲ ခင္းAတတ္သည္ စံုေထာက္ျခင္းAလုပ္၌ မ်ားစြာ Aေထာက္
Aပံ့ရေစႏိုင္သည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Uီးစံရွား

ကိုယ္တိုင္ကပင္

Aခ်ဳိ႕ေသာAမႈမ်ား၌

ေမာင္ေသာင္းတင္၏ AကူAညီကို ေတာင္းယူခ့ဖ
ဲ ူးေလသည္။ ေAာက္ပါAျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ
Uီးစံရွားမရွိခိုက္တြင္ ေမာင္ေသာင္းတင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရဖူးသည့္ Aမႈတစ္မႈAေၾကာင္းျဖစ္၍ Aေတာ္
ဆန္းၾကယ္သည့္Aေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္၏ မွတ္စုမွတ္တမ္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။
တစ္ေန႔သ၌
မစၥတာကူးပါးသည္
တိုက္ေပၚသို႔

မိတ္ေဆြတစ္Uီးျဖစ္ေသာ

Aသက္AာမခံAမႈႏွင့္

တက္လာရာ

ေမာင္ေသာင္းတင္ႏွင့္
သံုးႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က

Uီးစံရွားမွာ

ပတ္သက္၍

Aေဝးသို႔

တိုင္ပင္ၾကည့္ရန္
Aဂၤလိပ္ကျပား

Aသက္Aာမခံစာခ်ဳပ္တစ္ခု

Aသက္Aာမခံကုမၸဏီ
Uီးစံရွားထံ

Aႀကံဉာဏ္ေတာင္းရန္

ျဖစ္သျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္က

ဆြယ္ေပးရေလ၏။

Aမႈသာြ းမွာ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

မစၥတာေမာ္ဂင္ဆိုသူသည္

ေငြ

ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊

သြားေနခိုက္

မန္ေနဂ်ာ

မၾကာမီက

၅၀၀၀

ထိုလူသည္

တန္

ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္

ေသဆံုး၍ တစ္Uီးတည္းေသာ Aေမြခံျဖစ္သည့္ ၎၏ ဇနီး လူစီေမာ္ဂင္က ေငြ ၅၀၀၀ ကို
ကုမၸဏီထံမွ

ေတာင္းခံေၾကာင္း၊

ကုမၸဏီက

ထုတ္ေပးမည္ျပဳေနစU္

ေမရီေမာ္ဂင္ဆိုသူ

မိန္းမတစ္ေယာက္ေပၚလာ၍ မိမိသာလွ်င္ လက္ထပ္မယားႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြ ၅၀၀၀ ကို
၎Aား ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္းခံေၾကာင္း၊ လူစီမွာ မယားႀကီးရွိေသာ ေယာက်္ား
တစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ယူသည့္Aတြက္ေၾကာင့္ လူစီေရာ ေသသူပါ ခရစ္ယာန္UပေဒAရ
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ပါသည္ဟု စြပ္စထ
ဲြ ားေၾကာင္း ေျပာျပေလ၏။

တင္ ။

။“ဒါျဖင့္

ဒီAမႈက

ခင္ဗ်ားတို႔

Aသက္Aာမခံကုမၸဏီန႔တ
ဲ င္

မၿပီးဘဲ

တရား႐ံုးနဲ႔

ဆိုင္ေနပါၿပီေကာဗ်ာ့”

ကူးပါး ။

။“ဆိုင္တာေတာ့ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ေမာ္ဂင္ေသရျခင္းဟာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မဟုတ္ရပါဘူး။

လူစီ သတ္လို႔ ေသရပါတယ္လို႔ေတာင္ ေမရီက စြပ္စဲြေနျပန္ပါၿပီဗ်ာ”

တင္ ။
ကူးပါး ။

။“ဘယ္ပံု သတ္သတဲ့လဲ”

တင္ ။
ကူးပါး ။

။“ဒါျဖင့္ Aေလာင္းကို ေဖာ္ၿပီး စစ္ေဆးUီးမွာေပါ့”

။“Aဆိပ္ေကၽးြ ၿပီး သတ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္တ့ဲ”
။“Aဲဒါ

သူ႔Aေလာင္းကို

ခက္တာပဲ၊
မီးသၿဂႋဳလ္္ရစ္ပါလို႔

Aေလာင္းကို

မီးသၿဂႋဳလ္္ၿပီးေနၿပီ။

ေသတမ္းစာမွာ

ေရးပစ္ခ့ေ
ဲ လေတာ့

ေသသူေမာ္ဂင္က
မယားလူစီက

ေသတမ္းစာAတိုင္း မီးသၿဂႋဳလ္္လိုက္ၿပီးၿပီတ့ဗ
ဲ ်ာ”
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။“ေမာ္ဂင္

ေသတဲ့Aေၾကာင္းကို

ဆရာဝန္ရဲ႕

သက္ေသခံ

လက္မွတ္ေတာ့

ခင္ဗ်ားတို႔ရတယ္ေပါ့”

ကူးပါး ။

။“ရပါတယ္၊ ဆရာဝန္ဂို႔စ္ရဲ႕ လက္မွတ္ရယ္၊ ဖြားေသစာရင္း႐ံုးက လက္မွတ္ရယ္

ရပါတယ္”

တင္ ။
ကူးပါး ။

။“ရင္ခဲြ႐ံုေတာ့ မတင္ဘူးေပါ့”
။“ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ေသတယ္လို႔ ဆရာဝန္

လက္မွတ္ရေလေတာ့ က်န္းမာေရး႐ံုးက

ရင္ခဲြ႐ံု မတင္ဘူးေပါ့”

တင္ ။
ကူးပါး ။

။“ဒီAမႈကို ကၽြန္ေတာ္ စံုစမ္းေပးေစခ်င္တယ္လား”
။“Aဆိပ္ခတ္လို႔

ေသတယ္ဆိုလွ်င္လည္း

သူ႔မယားရမယ့္

Aေမြေပၚ

ကၽြန္ပ္တို႔

ကုမၸဏီက လိုက္ဖို႔ လမ္းရွိေသးတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဘယ္လိုပျဲ ဖစ္ျဖစ္ Uီးစံရွား မရွိခိုက္ျဖစ္ေနလို႔
ခင္ဗ်ားစံုစမ္းေပးလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္Aတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔ တာဝန္ခံပါမယ္”

တင္ ။
ကူးပါး ။

။“ဒါျဖင့္ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ သက္ေသခံ လက္မွတ္ေတြ ထားပစ္ခ့ဗ
ဲ ်ာ့”
။“ေရာ့၊ ေမာ္ဂင္န႔ဆ
ဲ ိုင္တ့ဲ Aမႈတတ
ဲြ စ္ခုလံုး ထားပစ္ခ့မ
ဲ ယ္”
ကူးပါး ထြက္သာြ းေသာAခါ ေမာင္ေသာင္းတင္သည္

ဆရာဝန္လက္မွတ္မ်ားတြင္

Aမည္ေနရပ္ႏွင့္ ရက္စမ
ဲြ ်ားကို ၾကည့္႐ႈ မွတ္သားေနေလ၏။ ၎ေနာက္-

တင္ ။

လိုက္ခ့U
ဲ ီးဗ်

။“ကိုင္း

Uီးေလး၊

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းက

ေဒါက္တာဂို႔စ္ကို

သြားၾကည့္စမ္းၾကရေAာင္”
မစၥတာဂို႔စ္ဆိုသူမွာ ေလာကဝတ္ေကာင္းလွေသာ ကုလားလူမ်ဳိး ဆရာဝန္တစ္ေယာက္
ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္
ေျဖၾကားေပး၏။
မစၥတာေမာ္ဂင္မွာ

ေမာင္ေသာင္းတင္၏

လြစၥလမ္း
မိမိ

ေမးခြန္းမ်ားကို

(ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း)
ကုသလာခဲ့ေသာ

လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး

ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ

၌

ေနထိုင္ေသာ

လိုလိုခ်င္ခ်င္
Aဂၤလိပ္ကျပား

လူနာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မက်န္းမာေသာAခါတိုင္း

မိမိ

၎တို႔

ကုသေလ့ရွိေသာေၾကာင့္

Aေတာ္Aကၽြမ္းတဝင္ ရွိခ့ၾဲ ကေၾကာင္း ေမာ္ဂင္၏ ေရာဂါမွာ ႏွလံုးေရာဂါဟု မိမိယူဆေသာ္လည္း
စိုးရိမ္ရေသာ AေျခAေနေရာက္ေနသည္ဟု မိမိမထင္ျမင္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားေလ၏။

တင္ ။
ဂို႔စ္ ။
တင္ ။
ဂို႔စ္ ။
တင္ ။
ဂို႔စ္ ။

။“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားAထင္မွာ ဒီလူ မေသႏိုင္ေသးဘူးေပါ့”
။“ဟုတ္က့၊ဲ ဒီေရာဂါနဲ႔ျဖင့္ ေသႏိုင္ေလာက္စရာ မရွိေသးပါဘူး”
။“ေမာ္ဂင္ ေသၿပီဆိုလွ်င္ေကာ”
။“မဟုတ္ႏိုင္တာဗ်ာ”
။“ေသေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ား လက္မွတ္ျပႏိုင္လွ်င္ေကာ”
။“လက္မွတ္လိမ္ျဖစ္မွာေပါ့”
ထိုAခါ ေမာင္ေသာင္းတင္သည္ ကူးပါးထံမွ ေတာင္းယူထားလိုက္ေသာ ဖိုင္တက
ဲြ ို

ထုတ္၍ ဂို႔စ္၏ လက္မွတ္ကိုျပရာ ဂို႔စ္မွာ မ်က္လံုးျပဴးသြားေလ၏။

ဂို႔စ္ ။
တင္ ။

။“ရက္စၾဲြ ကည့္စမ္းပါ၊ ဘယ္ေန႔ကလဲ”
။“Eၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တ့ဲ”

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

234

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ဂို႔စ္သည္ မိမိ၏ ဒိုင္ယာယီမွတ္တမ္းစာAုပ္ကို လွန္ေလွာၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္-

ဂို႔စ္ ။

။“Eၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ မရွိဘူး။ မႏၲေလးမွာ ေရာက္ေနတယ္။

၂၁ ရက္ေန႔ ထြက္တယ္။ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ျပန္ေရာက္တယ္”

တင္ ။
ဂို႔စ္ ။
တင္ ။
ဂို႔စ္ ။

။“ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားလက္မွတ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တာေပါ့”
။“တူေတာ့ သိပ္တူတာပဲ၊ ဟုတ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး”
။“ေမာ္ဂင္တို႔ လူစုက ခင္ဗ်ားလက္မွတ္ကို သိသလား”
။“သိၿပီးလားဗ်ား၊

ေမာ္ဂင္

မက်န္းမာလို႔

Aခြင့္လိုခ်င္လွ်င္

ကၽြန္ေတာ္ကပဲ

ေဆးလက္မွတ္ ေရးေပးရတာကိုး။ တစ္ေန႔ကလည္း လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေပးလိုက္ရေသးတယ္။
စိတ္ညစ္တာ ထင္ပါရဲ႕၊ ဒီေလာက္ဖ်ားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး”

တင္ ။
ဂို႔စ္ ။

။“ကၽြန္ေတာ့္လက္မွတ္ကို လိမ္ထိုးထားတာ ကၽြန္ေတာ္ AေရးယူUီးမွေပါ့”

တင္ ။

။“တဆိတ္

။“ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”
သည္းခံUီးဗ်ာ၊

ေနာက္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

Aေၾကာင္းျပန္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကေပၚေAာင္ လိုက္ေနတုန္း တစ္ဖက္က ေဖာ္ေပးေနလွ်င္ ခြက်ကုန္လိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္
Aေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မၾကားရခင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါUီးဗ်ာ၊ မၾကာေစရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္
တာဝန္ထားလိုက္ပါ”
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဂို႔စ္Aိမ္မွဆင္းလာ၍ လမ္းေပၚသို႔ေရာက္ၾကေသာAခါ-

တင္ ။

။“တယ္ၿပီး ထူးမထင္ပါဘူး Uီးေလးရယ္၊ ဂို႔စ္ရဲ႕ လက္မွတ္ကိုျပၿပီး ဆရာဝန္ဆီက

လက္မွတ္ေတာင္းယူလွ်င္ သၿဂႋဳလ္္သည့္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေတာ့မွာေပါ့”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ဒါျဖင့္ ဘယ္လမ္းလိုက္မလဲ”
။“ေခါင္းလုပ္တ့ဆ
ဲ ီ လိုက္ၾကစို႔ Uီးေလးရယ္”
တင္ ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စပတ္လမ္း(ဗိုလ္ေAာင္ေက်ာ္လမ္း)၌ ရွိေသာ Aဂၤလိပ္ေခါင္းမ်ား
လုပ္ေရာင္းသည့္ဆိုင္သို႔

သြားၾကေလရာ

ဆိုင္ရွင္Aဘိုးႀကီးႏွင့္

Aဆင္သင့္ေတြ႔သျဖင့္

ေမာင္ေသာင္းတင္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေAာက္ပါAတိုင္း ေျဖၾကားေလ၏။
ေခါင္းတစ္လံုး မွာထားသျဖင့္ Aတိုင္းAထြာယူရန္ မိမိသာြ းေသာAခါ Aေလာင္းမွာ
Aဝတ္ႏွင့္ဖံုးAုပ္ထားသျဖင့္

မျမင္ခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း၊

ေခါင္းလုပ္ၿပီးေသာAခါ၌လည္း

Aေလာင္းကို

ေခါင္းထဲသို႔ မိမိမထည့္ရဘဲ ေသသူ၏ဇနီးႏွင့္ ၎၏ ညီဆိုသူတို႔က ထည့္သြင္းထားႏွင့္ၾကေၾကာင္း၊
Aဖံုးထည့္ေသာ Aလုပ္ကိုလည္း ၎တို႔ပင္ ျပဳလုပ္ထားႏွင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပေလ၏။
ထြက္လာၾကေသာAခါ လမ္းခရီး၌-

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“ဘာမွ တယ္ၿပီး မထူးျခားလွပါတကားေမာင္”
။“ထူးသေလာက္ ထူးတာေပါ့ Uီးေလး၊ Aေလာင္းကို ဘယ္သူမွ မျမင္ေစရေAာင္
တင္ ။
လွ်ဳိ႕ဝွက္စာြ စီမံျခင္းကို ေထာက္ျခင္းAားျဖင့္ လူျမင္မခံဝံ့တ့ဲAေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာရွိေၾကာင္း
ထင္ရွားတာေပါ့ခင္ဗ်။ သူတို႔ ခရစ္ယာန္ထံုးစံAတိုင္းမွာ ေခါင္းလုပ္တ့ဲ သုဘရာဇာက Aေလာင္းကို
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ေခါင္းထဲ ထည့္ေပးရတယ္။ ယခုေတာ့ သူ မေရာက္ခင္ ထည့္ၿပီးသူ မလာခင္ ပိတ္ၿပီးသား
ျဖစ္ေAာင္ လုပ္ထားႏွင့္တာ ၾကည့္ေတာ့ေလ”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“Aေလာင္းကို ျပဳျပင္လိုက္ရတဲ့ လူလည္း မရွိ။ ျပာက်ေAာင္ မီး႐ႈိ႕ထားၿပီးလည္း
ျဖစ္ေနေတာ့ သဲလန
ြ ္စရဖို႔ Aလုပ္ဟာ ခဲယU္းလွေခ်ကလားေမာင္”

တင္ ။

။“ခဲယU္းတာေတာ့

မွန္တယ္။

သို႔ေသာ္

ဒီထက္ခယ
ဲ U္းတဲ့

Aမႈေတြကိုေတာင္

ေပၚေAာင္ Uီးစံရွားလိုက္ခ့ဖ
ဲ ူးတာကပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔တပည့္ေတြ မဟုတ္ဘူးလား”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။“လက္မွတ္လိမ္မႈန႔ဲ လိုက္ရလွ်င္ မေကာင္းဘူးလား”
။“ဒါက မခက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက ေမာ္ဂင္ဟာ
တင္ ။

ေသြး႐ိုးသား႐ိုး

ေသရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္တယ္ မဟုတ္လား။ လက္မွတ္လိမ္တာ သိရ႐ံုန႔ဲ လူသတ္တယ္လို႔
တစ္ခါတည္း စြပ္စႏ
ဲြ ိုင္တာ မဟုတ္ဘူး Uီးေလးရဲ႕”
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

ေနAိမ္သို႔

ျပန္ေရာက္ၾကေသာAခါ

ကူးပါးႏွင့္ေလွကားတြင္

Aဆင္သင့္ ေတြ႔ၾကေလ၏။

ပါး ။
တင္ ။

။“Aမႈက ထပ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလာျပန္ၿပီဗ်”
။“ဆိုပါUီးဗ်”
ကူးပါးက

မယားႀကီးရွိေသာ

ေျပာသျဖင့္

သိရသည္မွာ

ေယာက်္ားကို

ပုလိပ္မ်ားက

လက္ထပ္မႈႏွင့္

ခရစ္ယာန္

Aေရးယူမည္

UပေဒAတိုင္း

ႀကံစည္ေသာAခါ

လူစီေမာ္ဂင္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သာြ းေၾကာင္း၊ ကြယ္လန
ြ ္သူ ေမာ္ဂင္မွာ ေျမAေရာင္းAဝယ္
ျပဳလုပ္ေသာ

ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္

တစ္လခန္႔ေလာက္က
ႏို႔တစ္စာေပးေၾကာင္း၊
Aလုပ္မဆင္းဘဲ

ေငြထိန္းလူႀကီးAျဖစ္ႏွင့္

စာရင္းAင္းမ်ားကို

စစ္ေဆးမည္ဟု

၎ႏို႔တစ္စာရရွိသည္ႏွင့္

Aခြင့္ႏွင့္

Aလုပ္လုပ္လာခဲ့ရာ

တစ္ၿပိဳင္နက္

ဒါ႐ိုက္တာႀကီးမ်ားက

ေမာ္ဂင္မွာ

ေနခဲ့ေၾကာင္း စာရင္းAင္းမ်ားကို

မေသမီ

မက်န္းမမာျဖစ္၍

မိမိAလုပ္ဆင္းႏိုင္ေသာAခါမွ

စစ္ေဆးၾကဖို႔ ေတာင္းပန္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လူႀကီးမ်ားက မေစာင့္ႏိုင္သျဖင့္ စစ္ေဆးၾကရာ
ခ်က္လက္မွတ္လိမ္မ်ားကို

ေတြ႔ရွိရ၍

ကုမၸဏီ၏

ေငြ

၄၀၀၀

ေက်ာ္ခန္႔

ေလ်ာ့ေနသည္ကို

ေတြ႔ရေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ လူႀကီးမ်ားက ခ်က္ခ်င္း Aေရးမယူေသးမူ၍ ေမာ္ဂင္ က်န္းမာလာသည့္
တိုင္ေAာင္

ေစာင့္ဆိုင္းၾကUီးမည္ဟု

ေသဆံုးသြားခဲ့ရာ

ရရန္ရွိေသာ

ေလွ်ာက္ထားယူၾကဖို႔

ဆံုးျဖတ္ထားၾကေၾကာင္း၊

ကုမၸဏီ၏

စီမံထားေၾကာင္း၊

ထြက္ေျပးေနျပန္ေသာေၾကာင့္

ေငြမ်ားကိုမူ
ယခုမွာ

Aမႈမွာ သာ၍

ထိုAေတာAတြင္း

ေမာ္ဂင္

ေမာ္ဂင္

Aသက္AာမခံAေမြထမ
ဲ ွ

Aေမြခံျဖစ္ေသာ

မစၥစ္လူစီေမာ္ဂင္ပါ

႐ႈပ္ေထြးေနျပန္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ေျပာျပေလ၏။

ေနာက္ဆံုး၌-

ကူးပါး ။

။“လကၡဏာမွာေတာ့

ကုမၸဏီေငြေတြ

သူ

ေမာ္ဂင္ဟာ

လိမ္သံုးထားတာ

သူ႔ကိုယ္သူ

ေပၚေပါက္ေတာ့မွာ

သတ္ေသတာထင္ပါရဲ႕ဗ်။

Aမွန္ျဖစ္ေလေတာ့

ေထာင္က်

မခံေတာ့ဘူးဆိုၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ စီရင္လိုက္တယ္ ထင္ပါရဲ႕”

တင္ ။

။“ဒီAမႈမွာ စU္းစားစရာ သံုးလမ္းရွိတယ္။ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးေသျခင္းလား၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္

သတ္ျခင္းလား၊ သူတစ္ပါး ပေယာဂနဲ႔ ေသျခင္းလား၊ ဒီသံုးနည္းမွာ ဘယ္နည္းနဲ႔ေသျခင္းဆိုတာ
သိရေAာင္ စံုစမ္းဖို႔ဟာ သူ႔A႐ိုးျပာကို ၾကည့္ဖို႔နည္းလမ္းပဲ ရွိေတာ့တာပဲ”

ကူးပါး ။

။“သခၤ်ဳိင္းမွာ ဂူသြင္းထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္”
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။“ဖြင့္ၾကည့္ရေAာင္ ခင္ဗ်ား တတ္ႏိုင္ပါ့မလား”
ကုမၸဏီကိုယ္စလွယ္ႀကီးက

။“ကၽြန္ေတာ္တို႔

ျပည္ထဲေရး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ

Aခြင့္ေတာင္းလွ်င္ေတာ့ ရမလား မဆိုႏိုင္ဘူး”

တင္ ။

။“ေနUီးဗ်ဳိ႕ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းရွိတယ္။ မသကၤာတဲ့Aခ်က္ ရွိတယ္ဆိုၿပီး

ပုလိပ္မင္းႀကီးထံ ကၽြန္ေတာ္ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္မယ္”
ပုလိပ္မင္းႀကီးသည္ Uီးစံရွား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ေမာင္ေသာင္းတင္Aား A႐ိုးဂူကို
ဖြင့္ၾကည့္ဖို႔

Aခြင့္ရေAာင္

AကူAညီAျဖစ္ႏွင့္
Aင္စပိတ္ေတာ္၊

စီမံေပး႐ံုမွ်မက

ထည့္ေပးလိုက္ေသး၏။

မစၥတာကူးပါးႏွင့္

ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးႏွင့္

ရင္ခဲြ႐ံု

ပုလိပ္Aင္စပိတ္ေတာ္
သို႔ျဖစ္၍

တစ္ေယာက္ကိုပါ

ေမာင္ေသာင္းတင္၊

Aဂၤလိပ္သခၤ်ဳိင္းသို႔

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္သည္

ထြက္လာၾကေလ၏။

ရင္ခဲြ႐ံု

ဆရာဝန္မွာ

ကၽြန္ေတာ္၊

ေမာင္ေသာင္းတင္၏

မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ ၎၏ ေတာင္းပန္ခ်က္Aရ လိုက္ပါလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ခရစ္ယာန္သခၤ်ဳိင္းသို႔ ေရာက္ၾကေသာAခါ ေမာင္ေသာင္းတင္သည္ ပုလိပ္မင္ႀကီးထံမွ
ရရွိလာခဲ့ေသာ

Aမိန္႔စာကို

တပည့္တစ္ေယာက္ကို
သခၤ်ဳိင္းမွာ

သခၤ်ဳိင္းေစာင့္AရာရွိAား

ေခၚ၍

Aမ်ားAားျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လူစုကို

လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား

ျပသလိုက္ရာ

Aရာရွိသည္

A႐ိုးဂူတစ္ခုဆီသို႔

ေခၚသြားေလ၏။

စိုက္ေထာင္ထားေသာ

ေျမပံုမ်ားသာလွ်င္

ေပါမ်ား၍ A႐ိုးဂူဟူ၍လည္း Aလြန္နည္းပါးလွ၏။ တစ္ခုေသာဂူ၌ ဂ်ီ၊ ေA၊ ေမာ္ဂင္ ဟူေသာ
Aမည္ႏွင့္တကြ Aသက္ႏွင့္ရက္စမ
ဲြ ်ားကိုပါ ကမၸည္းထိုးထားေလရာ Aရာရွိသည္ တပည့္Aား
လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္
ပမာဏရွိေသာ
ျဖည္းညင္းစြာ

ဂူကို

ထြင္းေဖာက္ေစေလ၏။
ထြက္ေပၚလာေလရာ

ေႂကြေပါင္းေခ်ာင္တစ္ခု
ယုယေသာ

ေနာက္ဆံုး၌

AမူAရာႏွင့္

ေတာင္ဆုပ္ခန္႔

Aရာရွိကိုယ္တိုင္

ကိုင္တယ
ြ ္ထုတ္ယူခ့၍
ဲ

Aရာရွိ၏

၎ကို

Aလုပ္ခန္းသို႔

စု႐ံုးသြားၾကေလ၏။
Aရာရွိသည္

Aခန္းAလယ္၌

ရွိေသာစားပြဲေပၚတြင္

ပိတ္ျဖဴတစ္ထည္ခင္း၍

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စားပြက
ဲ ို ဝန္းရံကာ ထိုင္ေနၾကေလရာ ေနာက္ဆံုး၌ Aရာရွိက ေပါင္းေခ်ာင္ထဲ၌
ရွိေသာ Aရာဝတၳဳမ်ားကို စားပြဲေပၚသို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေမွာက္သန
ြ ္ခ်လိုက္ေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုးသည္
႐ုပ္ကလပ္ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္
စိုက္ေငးၾကည့္ေနၾကရာ

လူသတၱဝါတစ္Uီး၏

႐ိုေသေသာ

A႐ိုးျပာမ်ားမွာ

AမူAရာျဖင့္

ေခါင္းကို

ေနာက္ဆံုး

ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ

စကားမေျပာဘဲ

တိတ္ဆိတ္စာြ

ဖြင့္လိုက္ေသာAခါတြင္

ျမင္ၾကရေသာ

Aပုပ္ေကာင္ႏွင့္ Aလြန္ျခားနားျခင္းရွိ၍ ျဖဴျဖဴႏုႏု ေဖြးေဖြးUလ်က္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖယ
ြ ္ရာ
ဘာမွ် မရွိသည့္Aျဖစ္ကို သတိျပဳမိၾကေသး၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္

A႐ိုးျပာမ်ားကို

ၾကည့္ေနစU္

မည္သည့္

Aတံုးကေလးကား

မည္သည့္ေနရာမွ ျဖစ္တန္ရာသည္၊ မည္သည့္Aဝိုင္းကေလးကား မည္သည့္A႐ိုး၏ Aပိုင္းAစ
ျဖစ္တန္ရာသည္ စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာေနမိရာ Aျခားသူမ်ား ကၽြန္ေတာ္နည္းတူ ေတြးေတာ
မွန္းဆေနၾကဟန္ ရွိ၏။
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Aတန္ၾကာ စိုက္ၾကည့္ေနၾကၿပီးေသာAခါ ရင္ခဲြ႐ံုဆရာဝန္က-

ဝန္ ။
တင္ ။
ဝန္ ။
တင္ ။
Aင္မတန္

။“က်ဳပ္ျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား ဘာမွ မေတြ႔ေပါင္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ေတြသ
႔ လား ကိုေသာင္းတင္”
။“ေတြ႔တာေတာ့ မထူးျခားဘူးဗ်၊ မေတြ႔တာက ထူးျခားတယ္”
။“ခင္ဗ်ားစကား နားမလည္ေပါင္ဗ်ာ၊ ရွင္းေျပာပါUီး”
။“ေမာ္ဂင္ရဲ႕ Aသက္Aာမခံ ကုမၸဏီAမႈတဲြဇယားထဲမွာ ေမာ္ဂင္ရဲ႕ သြားမ်ားဟာ
ေကာင္းတယ္လို႔

မွတ္တမ္းတင္ထားတာ

ေတြရ
႔ တယ္။

Aခုေတာ့

ဘယ္မွာလဲ

သြားတစ္ေခ်ာင္းမွ က်ဳပ္တို႔ မေတြ႔ရပါကလား”

ဝန္ ။

။“ေAာင္မယ္ ဟုတ္သားပဲဗ်ဳိ႕။ သြားဆိုတာမ်ဳိးဟာ ေတာ္ေတာ္န႔ဲ မီးကၽြမ္းႏိုင္တာမ်ဳိး

မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေရာက္ကုန္ပါလိမ့္”

တင္ ။

။“က်က်န္ရစ္တယ္ဆိုလွ်င္လည္း တခ်ဳိ႕တေလသာ က်န္ရစ္ဖို႔သင့္တယ္။ သြားေပါင္း

၂၀ ေက်ာ္ Aကုန္လံုး က်က်န္ရစ္ဖို႔ မေကာင္းဘူး၊ ဟုတ္လား”

ဝန္ ။

။“ဟုတ္တယ္ဗ်ဳိ႕၊ ဒီဟာ ထူးဆန္းတယ္။ ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္ထင္သလဲ”
ေမာင္ေသာင္းတင္သည္

ဘာမွ

ျပန္မေျပာဘဲ

A႐ိုးတံုးကေလးတစ္ခုကို

ေကာက္ယူကိုင္ျပလ်က္။

တင္ ။
ဝန္ ။

။“ဒီဟာၾကည့္စမ္း။ ဘယ့္ႏွယ္ေနသလဲ”
။“ေAာင္မယ္၊ ဟုတ္သားပဲဗ်ဳိ႕။ ႏို႔ေပမယ့္ ဓားနဲ႔ခုတ္ျဖတ္ထားသလို တိတိရိရိႀကီး

ျပတ္ေနပါကလား။ ဒါလည္း ထူးဆန္းတယ္ဗ်ဳိ႕”

တင္ ။
ဝန္ ။
တင္ ။
ဝန္ ။

။“Aစစ္ပဲ၊ ဒါ့ထက္ နံ႐ိုးဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္စမ္းပါUီး။ နံ႐ိုးဟုတ္က့လ
ဲ ားဗ်”
။“ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ နံ႐ိုးဆိုခ်င္တာပဲ”
။“နည္းနည္းမေသးဘူးလားဗ်”
။“ဟုတ္တယ္ဗ်ဳိ႕၊ နည္းနည္းေတာ့ ေသးတယ္”

တင္ ။
ဝန္ ။

။“ႀကံႀကံဖန္ဖန္ဗ်ာ။ ႏို႔ေပမယ့္ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္တယ္ဗ်ဳိ႕၊ ခင္ဗ်ားက”

တင္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူ႐ိုးတစ္ဖ့မ
ဲ ွ မပါဘူး။ ဆိတ္႐ိုးခ်ည္းပဲလို႔ Aတတ္ဆိုဝံ့တယ္”

။“ဆိတ္နံ႐ိုးေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္ေနာ္”

ထိုAခါ

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုး

Aံ့ၾသလွေသာမ်က္ႏွာျဖင့္

ေမာင္ေသာင္းတင္Aား

ဝိုင္း၍ ေငးၾကည့္ေနၾကေလ၏။

ကူးပါး ။
တင္ ။

။“ဒါျဖင့္ ေခါင္းထဲမွာ လူAေလာင္း မရွိဘူးလား”
။“Aစစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဆိတ္သားေတြ သိုးသားေတြ ခြက္သံုးဆယ္ေလာက္ ဝယ္ၿပီး ေခါင္းထဲ

သြတ္ထားတာေပါ့၊ ဘယ္ေလာက္ ဉာဏ္သာြ းတဲ့ လူစုလဲ၊ ၾကည့္စမ္း။ သို႔ေသာ္ တရားခံေနာက္ကို
လိုက္ဖို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ မဆိုင္ေပဘူး။ ဒီက Aင္စပိတ္ေတာ္ရဲ႕ Aလုပ္ျဖစ္တယ္”

*****
ကၽြန္ေတာ္တို႔လူစုသည္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ျပန္လာၾကေသာAခါ လမ္းခရီး၌-

ကၽြန္ ။

။“သခၤ်ဳိင္းကိုလာကတည္းက

ယခုေတြ႔ရတဲ့Aတိုင္း

ေတြ႔လိမ့္မယ္လို႔

ေမာင္က

တြက္ၿပီးသားမွတ္တယ္ ဟုတ္လား”
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။“ၾကားသိသမွ် Aျဖစ္Aပ်က္ေတြကို ဆက္စပ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ကတည္းက ဒီAတိုင္း

ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က တြက္ၿပီးသားေပါ့”

ကၽြန္ ။
တင္ ။

။“ဘယ္တုန္းက စၿပီး ေမာင္ရိပ္မိသလဲ”
လက္မွတ္လိမ္ထိုးထားေၾကာင္း

။“ဆရာဝန္

ေတြ႔ရကတည္းက

ဒီလိုမ်ား

ျဖစ္ေနမလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ စU္းစားမိတယ္။ ဒီေနာက္ ေခါင္းလုပ္တ့သ
ဲ ူန႔ဲ ေတြ႔ေတာ့ Eကန္ပလ
ဲ ို႔
ကၽြန္ေတာ္ Aတတ္ဆိုဝံ့ေတာ့တာပဲ”

ကၽြန္ ။

။“ေခါင္းလုပ္တ့လ
ဲ ူက

Aေလာင္းကို

သူကိုယ္တိုင္ Aတိုင္းAထြာ ယူေသးတယ္

ဆိုပါကလားဗ်”

တင္ ။

။“မွန္တယ္၊

ႏို႔ေပမယ့္

လူေသပါပဲလို႔ သူAမွန္မေျပာႏိုင္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကို

ပိတ္ျဖဴနဲ႔ ဖံုးထားၿပီး ခဏေလာက္ Aသက္ေAာင့္ထားလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲကိုး Uီးေလးရဲ႕၊ ထင္ရွားတဲ့
Aခ်က္တစ္ခုက
ေသခ်ာတယ္။

ဘာလဲဆိုေတာ့
ဒီAထဲမွာ

လာေျပာျပန္ေတာ့

ဘယ္နည္းနဲ႔မွ

ေငြေတြေရာ

ကၽြန္ေတာ္Aဖို႔မွာ

Aလြဲသံုးစား

လူျမင္မခံႏိုင္တ့A
ဲ ရာတစ္ခုရွိေၾကာင္း
ျပဳလုပ္ထားတဲ့Aေၾကာင္း

ေထြေထြထူးထူးစU္းစားစရာ

ကူးပါးက

မလိုေလာက္ေAာင္

တစ္ခါတည္း ရွင္းသြားသလို ျဖစ္သာြ းေတာ့တာပဲ”

ပါး ။
တင္ ။

။“က်ဳပ္တို႔လည္း ရွင္းပါရေစUီးဗ်ာ၊ တဆိတ္နားလည္ေAာင္ ေျပာျပစမ္းပါUီး”
။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရတာက ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ လူတစ္ေယာက္ေသတယ္။ မေသမီ

မက်န္းမာခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္။

ဒီေနာက္

ဆရာဝန္႔လက္မွတ္လိမ္ထုိးၿပီး

Aေလာင္းကို

မီးသၿဂႋဳလ္္တယ္”

ပါး ။
တင္ ။

။“မက်န္းမာခ်င္ေယာင္ေဆာင္မွန္း ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္သိသလဲ”
။“ေငြစာရင္းရွင္းဖို႔

ရက္ခ်ိန္းေပးတာရယ္၊

ဆရာဝန္႔စကားရယ္၊

ဆက္စပ္ၿပီး

ၾကည့္ရတာေပါ့ဗ်။ မက်န္းမာတာထက္ စိတ္ညစ္တာက ပိုတယ္လို႔ ဆရာဝန္က ေျပာလိုက္တယ္”

ပါး ။
တင္ ။

။“ဒါျဖင့္ ဆရာဝန္က Aခြင့္ရေAာင္ လိမ္ေပးရတာေပါ့”

ပါး ။
တင္ ။

။“ဆိုပါUီးဗ်ာ”

။“လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ညစ္လွ်င္လည္း Aလုပ္မဆင္းႏိုင္တာ Aမွန္ေပါ့ဗ်”
။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စU္းစားဖို႔ လိုတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေမာ္ဂင္ ေသတယ္ဆိုတာ

Aမွန္Aတိုင္း ဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္တာလဲတ့၊ဲ နည္းလမ္း ၄ ခု ရွိတယ္။ (၁) ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ေသျခင္း။
(၂) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ၿပီး ေသျခင္း။ (၃) သူတစ္ပါး ပေယာဂနဲ႔ေသျခင္း။ (၄) ေသခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ျခင္းတဲ့ဗ်”

ကၽြန္ ။

။“ေသြး႐ိုးသား႐ိုး

လိမ္ထိုးရတယ္ဆိုကတည္းက

ေသျခင္းဆိုတာကေတာ့
ေသြး႐ိုးသား႐ိုး

ေသျခင္း

မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဆရာဝန္လက္မွတ္

မဟုတ္လို႔ဟာေပါ့။

ႏို႔မို႔

ဒီေလာက္

Aျပစ္ေလးတဲ့ Aလုပ္မ်ဳိးကို ဘာလုပ္လိမ့္မွာလဲ”

တင္ ။
ပါး ။
မလိုပါဘူး။

။“ဟုတ္ၿပီ Uီးေလးေရ႕၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ သတ္ေသျခင္းဆိုတာကလည္း”
။“ဒါလည္း မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ သတ္ေသလွ်င္ လက္မွတ္လိမ္ထိုးေနစရာ
Aသက္ေပါင္တာ

ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္တ့ေ
ဲ နာက္

ကိုယ့္ကိုကုိယ္

သတ္ေသလွ်င္လည္း

ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာပါပဲ”

တင္ ။

။“ဟုတ္ၿပီ၊ သို႔ေသာ္ (၃) Aခ်က္ျဖစ္တ့ဲ သူတစ္ပါး ပေယာဂနဲ႔ ေသျခင္းဆိုတာကို

စU္းစားဖို႔ ရွိတယ္”

ကၽြန္ ။

။“ဆိုစမ္းေမာင္၊ ဒီAခ်က္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း ဉာဏ္မမီဘူး”
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။“ဒီလိုဗ်၊ ေမာ္ဂင္Aလုပ္လုပ္တ့ဲ ကုမၸဏီမွာ ေငြစာရင္းေတြ ကလိန္က်တဲ့ Aမႈမွာ

ခ်က္လက္မွတ္လိမ္ေတြ
သူတစ္ပါးလက္မွတ္ကို

ေတြ႔ရတယ္ဆို
တူေAာင္

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသခံAျဖစ္န႔ဲ

မဟုတ္လား။

Aတုခိုး

သိရတယ္။

ေရးေပးတဲ့

ခိုးၿပီး

ေရးတဲ့Aလုပ္မွာ

ေကာင္းၿပီ၊

ဆရာဝန္ဂို႔စ္ရဲ႕

ဒီေတာ့ကာ

ဒီေတာ့ကာ

လက္မွတ္ကို

ေမာ္ဂင္ဟာ

Aေတာ္ကၽြမ္းက်င္တ့ဲ
ေမာ္ဂင္ေသေၾကာင္း

ဘယ္သူေရးမလဲ။

ေမာ္ဂင္ပဲ

ေရးရမယ္။ ေမာ္ဂင္ကို လူတစ္ေယာက္က သတ္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိလွ်င္ ေမာ္ဂင္ေသေၾကာင္း သက္ေသခံတ့ဲ
လက္မွတ္လိမ္တစ္ခုကို ေမာ္ဂင္ကိုယ္တိုင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ေရးႏိုင္မလဲ၊ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ပါး
ပေယာဂနဲ႔ ေသတယ္ဆိုတ့ဲ Aခ်က္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုရမယ္”

Aားလံုး ။ ။“ဟုတ္လိုက္ပါေပ့ဗ်ာ”
။“ဒီေတာ့ကာ ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္ဆိုတ့ဲ
တင္ ။

Aခ်က္တစ္ခုတည္းပဲ

စU္းစားဖို႔

က်န္ေတာ့တယ္။ ေကာင္းၿပီ။ ေရွးUီးစြာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို ၾကည့္လိုက္စမ္း။ ေမာ္ဂင္ဟာ ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ခံဖို႔

Aျပစ္ႀကီး

က်ဴးလြန္ထားတယ္။

ဒီလိုAေျခAေနမ်ဳိးဆိုက္ေရာက္ေနတဲ့

လူတစ္ေယာက္Aဖို႔မွာ ‘ေသၿပီးလို႔ မီးသၿဂႋဳလ္္ၿပီးၿပီ’ ဆိုတ့ဲ စီမံကိန္းေလာက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိး
ဘယ္မွာ

ရွိႏိုင္Uီးမွာလဲဗ်၊

လက္ထပ္ယူျခင္းဟာ
ေသၿပီဆိုေတာ့

သူတို႔

ဒီျပင္

မယားႀကီးရွိလ်က္န႔ဲ

ခရစ္ယာန္

UပေဒAရမွာ

ဘယ္ေလာက္ေနရာက်သလဲ

ဒုတိယ

မယားတစ္ေယာက္

Aေတာ္Aျပစ္ႀကီးတာဗ်။

မယားႀကီးရဲ႕ရန္က

လြတ္သာြ းတဲ့Aျပင္

သူ
ဒီျပင္

နာမည္တစ္ခုန႔ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ လက္ထပ္ခ်င္ လက္ထပ္ႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါတင္မကဘူး။
Aသက္Aာမခံကုမၸဏီကလည္း ေနာက္မိန္းမနာမည္န႔ဲ ေငြ ၅၀၀၀ ရUီးမယ္”

ကၽြန္ ။

။“ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ေတာ့ ေက်နပ္ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ က်ဳပ္တို႔ သိထားတဲ့ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြန႔ဲ

ကိုက္မကိုက္ ရွင္းျပပါUီးေမာင္”

တင္ ။

။“ေသခ်င္ေယာင္

ေဆာင္မယ္ႀကံေတာ့

ေရွးUီးစြာြ

ဖ်ားခ်င္ေယာင္

ေဆာင္လိုက္ရေသးတယ္ မဟုတ္ဘူးလားဗ်။ ၿပီးေတာ့ကာ Aေလာင္းျပစရာ မရွိျပန္ေလေတာ့
ေသတဲ့လက္မွတ္ကို လိမ္ထိုးယူရတယ္ မဟုတ္ဘူးလားဗ်”

ပါး ။
တင္ ။

။“မီးသၿဂႋဳလ္တာကေကာဗ်ာ”
။“Aေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မသကၤာလို႔ Aေလာင္းကို ေဖာ္ၾကည့္လွ်င္ ဘြားဘြားႀကီး

Aလိမ္ေပၚမွာ

ေၾကာက္ေလေတာ့

ေျခရာလက္ရာ

လံုးလံုးႀကီး

ေဖ်ာက္ဖ်က္တ့ဲ

သေဘာနဲ႔

မီးသၿဂႋဳလ္ဖို႔ စီမံတာေပါ့ဗ်”

ဝန္ ။

။“Aခုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ေပါ့ေတာ့ေတာ့ၾကည့္တတ္တ့လ
ဲ ူျဖင့္ လူ႐ိုးျပာလား၊

ဆိတ္႐ိုးျပာလား မခြျဲ ခားႏိုင္ဘဲ Aလိမ္ခံရUီးမွာပဲ”

တင္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္လည္း

သူတို႔Aႀကံကို

ႀကိဳတင္ရိပ္မိမထားလွ်င္

ခင္ဗ်ားတို႔လို

ေနေကာင္းေနမွာပဲ”

*****
ေမာ္ဂင္သည္ မိမိ၏ Aႀကံပီလွၿပီဟု သေဘာထားဟန္ႏွင့္ AေနAထိုင္ AသြားAလာ
မဆင္ျခင္ဘဲ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္

သြားလာေနထိုင္ေလရကား တနဂၤေႏြ ႏွစ္ပတ္ခန္႔Aတြင္း၌ပင္

လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုးကို ကေလာၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးရမိလာခဲ့သျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံၾကရေလ၏။
ေမာင္ေသာင္းတင္သည္ စရိတ္စကAျပင္ Aဖိုးေငြ ၃၀၀ ခန္႔တန္ေသာ သံမဏိ လက္ပတ္နာရီ
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Aသက္Aာမခံကုမၸဏီက

ေက်းဇူးတင္ေသာ

Aထိမ္းAမွတ္ျဖင့္

ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရ

ေလသတည္း။
သူရိယမဂၢဇင္း၊ Aတြဲ ၂၄၊ Aမွတ္ ၁၂ (ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၁၉၄၁)
၁၉၄၁) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။

*****
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စိန္ၾကယ္သီးစံု ေပ်ာက္ဆံုးမႈ
UီးAုန္းေက်ာ္သည္ ပဲခူးမွ ရန္ကုန္သို႔ မီးရထားျဖင့္ လိုက္ရန္Aတြက္ ဘူတာ႐ံုသို႔
ေရာက္လာ၍

မီးရထားဘက္

Aမႈထမ္းတစ္ေယာက္Aား

စံုစမ္းရာ

ထိုေန႔မွာ

မီးရထား

ေနာက္က်လိမ့္မည္ဟု သိရေသာေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ဝယ္ယူ၍ ဒုတိယတန္း
ခရီးသည္မ်ား

ေစာင့္ေသာAခန္းသို႔

သတင္းစာတစ္ေစာင္

ဖတ္ေန၏။

ဝတ္ဆင္ထားသည့္

ဝင္ၿပီးလွ်င္

မၾကာမီ

လက္ဆဲြသားေရAိတ္ကေလးကိုခ်၍

ႏႈတ္ခမ္းနီ၊

မိန္းမပ်ဳိတစ္ေယာက္သည္

လက္သည္းနီႏွင့္

၎Aခန္းသို႔

ေခတ္မီေAာင္

ဝင္လာ၍

UီးAုန္းေက်ာ္ကို

ၾကည့္ေနရာ UီးAုန္းေက်ာ္က သတင္းစာဖတ္ရာမွ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေသာAခါတြင္ မ်က္လံုးခ်င္း
ဆံုမိၾက၍ မိန္းမပ်ဳိကလည္း သိသလိုလို မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ျပန္ၾကည့္ေသး၏။ UီးAုန္းေက်ာ္မွာ
AပိုးAပန္းတြင္

ေAာက္က်ေနာက္က်

ရွိသူတစ္ေယာက္မဟုတ္သည့္ျပင္

မိန္းမပ်ဳိ၏

႐ုပ္လကၡဏာမွာလည္း ေခတ္ဆန္သေလာက္ Aဆင္ေျပ၍ ပိုးပန္းခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေနေပရကား
သတင္းစာကို

ခ်ထား၍

ႏႈတ္ဆက္မည္ႀကံမိသည္တြင္

မိန္းမပ်ဳိသည္

မ်က္လႊာခ်လ်က္

Aခန္းAျပင္သို႔ ျပန္ထက
ြ ္သာြ းေလ၏။
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ
ျပန္ေကာက္ရန္
မည္သည့္ေနရာ၊

ဝါသနာAိုး

မတတ္ႏိုင္ဘဲ

ျမင္ဖူးသလိုလိုရွိေသာ

မည္သည့္Aခ်ိန္Aခါ၌

မေပၚႏိုင္ဘျဲ ဖစ္ေန၏။

မိန္းမေခ်ာ

ဝတ္ဆင္တတ္သူေတြ

ဒုႏွင့္ေဒး

တကယ္ရွားပါးေသာေၾကာင့္

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္
ေတြ႔ဖူးေလသနည္းဟု

မိန္းမလွေတြေပါမ်ား၍
ရွိၾကေသာ္လည္း

ဤမွ်ေလာက္

သတင္းစာကို

ထိုမိန္းမပ်ဳိ၏

မ်က္ႏွာကို

မရမကစU္းစားပါေသာ္လည္း
ေခတ္Aေလ်ာက္

မ်က္ေတာင္ေကာ့ေသာ

ထူးျခားေသာ

ၿဖီးလိမ္း
မိန္းမမူကား

႐ုပ္လကၡဏာကို

ေပၚေAာင္

မေဖာ္ႏိုင္သည့္Aတြက္ UီးAုန္းေက်ာ္မွာ စိတ္ထဲ၌ မ႐ိုးမရြ ျဖစ္ေနမိေတာ့သည္။
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ သခင္
ေယာင္ေယာင္ႏွင့္

ၿဗိတိသွ်

ေယာင္ေယာင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား

တစ္ေခတ္လံုးတြင္

ေယာင္ေယာင္၊

ပြစ
ဲ ား

ေခ်ာင္လည္ေခ်ာင္ပတ္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္

လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစ၍ Aကပ္Aရပ္ေကာင္းသည့္ လကၡဏာႏွင့္ Aင္ပို႔လိုင္စင္ ၂ ခ်ီ ၃ ခ်ီ
ရလိုက္သည္တြင္ Aပြႀကီး ပြခ့၍
ဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကုန္ဆိုင္ႀကီး တစ္ဆိုင္Aျပင္ ပဲခူးတြင္လည္း
ရွပ္ဆိုင္ႀကီးတစ္ဆိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ေသာ Aေျခသို႔ ေရာက္ခ့ေ
ဲ လသည္။ မယားတစ္ေယာက္ကို ကြာ၍
မယားတစ္ေယာက္

ေသဆံုးၿပီးသည္တြင္မွ

ဤAေျခAေနသို႔

ေရာက္လာျခင္း

ျဖစ္ရကား

UီးAုန္းေက်ာ္သည္ ႐ုတ္တရက္ Aိမ္ေထာင္မျပဳေသး၍ Aေျခေကာင္းAေနေကာင္း မိန္းမမ်ဳိးကိုမွ
ယူAံ့ဆိုေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

လူပ်ဳိႀကီး

လုပ္ေနသူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေလသည္။

UီးAုန္းေက်ာ္သည္ တနလၤာေန႔တိုင္း ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လာေသာ ထံုးစံလည္းရွိေလသည္။ Aသက္မွာ
၄၀

နီးပါးရွိ၍

သခင္လူထက
ြ ္မ်ားAနက္တြင္

Uပဓိ႐ုပ္ႏွင့္

ဂိုက္ဆိုက္Aေတာ္ေကာင္းသူ

တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေပ၏။
ေတြးေတာ၍

မေပၚႏိုင္သည္ႏွင့္ UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ခ်ထားေသာ သတင္းစာကို

တစ္ဖန္ျပန္ေကာက္၍ ဖတ္Uီးမည္ျပဳျပန္သည္တြင္ ယခင္ မိန္းမပ်ဳိသည္ Aခန္းတြင္းသို႔ ဝင္လာ၍
UီးAုန္းေက်ာ္ထံသို႔ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေလွ်ာက္လာေလ၏။ UီးAုန္းေက်ာ္သည္ သတင္းစာကို
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မၿပံဳးတၿပံဳး မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ၾကည့္ေနစU္

မိန္းမပ်ဳိသည္ ကုလားထိုင္တစ္လံုးတြင္

ဝင္ထိုင္လ်က္-

မိန္း ။
ေက်ာ္ ။

။(Aံ့Aားသင့္လ်က္) “ဟုတ္ပါတယ္ မိန္းကေလး”

မိန္း ။

။“တဆိတ္ကေလး Uီးရယ္၊ ကၽြန္မAတြက္ ကိစၥကေလးတစ္ခုေဆာင္ရက
ြ ္ေပးပါရွင္။

။“UီးAုန္းေက်ာ္ ဟုတ္ပါစ ရွင္”

UီးAဖို႔ သိပ္မပင္ပန္းပါဘူး။ ကၽြန္မAဖို႔ေတာ့ သိပ္Aေရးႀကီးေနပါတယ္”

ေက်ာ္ ။
မိန္း ။

။“မိန္းကေလးက Uီးကို ဘယ့္ႏွယ္သိသလဲ”
။“Uီးက ကၽြန္မကို

မသိေပမယ့္

ကၽန
ြ ္မက Uီးကို

သိပါတယ္။ မင္းႀကီးကေတာ္

ေဒၚျမေရႊAိမ္ကို ခဏခဏ Uီးလာဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ ကၽြန္မက သူ႔Aိမ္မွာေနတဲ့ ခင္မူမူပါပဲရွင္”
မင္းႀကီးကေတာ္

ေဒၚျမေရႊမွာ

မိန္းမပ်ဳိကေလး

႐ုပ္ရည္သနားကမားရွိေသာ
ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီးလွ်င္

Aရာရွိကေတာ္

၎တို႔၏

မုဆိုးမႀကီး

တစ္ေယာက္ျဖစ္၍

ေလးငါးေယာက္ထက္မနည္း

AျပဳAစုခံလ်က္

ပြလ
ဲ မ္းသဘင္ႏွင့္

ေကၽးြ ေမြး

ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔

တေပ်ာ္တပါး သြားၾကျခင္းAားျဖင့္ ဇိမ္တစ္မ်ဳိး ယူတတ္ေသာ မိန္းမႀကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။
ထိုမိန္းမႀကီးAိမ္သို႔ Aရာရွိမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ကေလးမ်ားသည္ တစ္Uီးႏွင့္တစ္Uီး မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္
Aသိမိတ္ေဆြျဖစ္ကာ

ဝင္ထက
ြ ္သာြ းလာေလ့ရွိရာ

ေရာက္ဖူးေလသည္။

မိန္းမကေလးမ်ားမွာ

UီးAုန္းေက်ာ္သည္လည္း

႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍

သံုးေလးေခါက္

AေနAထိုင္

က်စ္လစ္

သိပ္သည္းသူမ်ား ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ‘ကေတာ္’ ျဖစ္သာြ းသူမ်ားလည္း တစ္က်ိပ္ထက္မနည္း
ရွိခ့ေ
ဲ လၿပီ။

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္

Aိမ္ေထာင္က်သည့္Aခါ

Aျခားတစ္ေယာက္ရေAာင္

ရွာတတ္သည္ျဖစ္၍ ေဒၚျမေရႊ၏ Aိမ္တြင္ မိန္းကေလး ေလးငါးေယာက္ထက္ ဘယ္ေသာAခါမွ်
ေလ်ာ့သည္

မရွိေခ်။ UီးAုန္းေက်ာ္မူကား ထိုAိမ္သို႔

Aေနေကာင္း’
႐ုတ္တရက္

လွမ္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မမွတ္မိျခင္း

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ျဖစ္၏။

သိသည္ႏွင့္

ထိုမိန္းကေလးAုပ္ကို

ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း

ဤမိန္းကေလးမ်ားကို

Aေပ်ာ္သက္သက္

Aေရးမလုပ္ခ့ျဲ ခင္း

စိတ္မကူးသျဖင့္

ႀကံစည္ရန္မွာလည္း

Aတည္မယူလိုသည့္Aတူတူ
ျဖစ္ေလသည္။

‘Aေျခေကာင္း
ခင္မူမူကို

ေဒၚျမေရႊAိမ္၌

လက္ေလွ်ာ့သည့္Aေနမ်ဳိးျဖင့္
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ခင္မူမူက

ေျပာျပသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မွတ္မိေလာက္ေသာ္လည္း Aေဝးမွာသာ ျမင္ရဖူး၍ ဤမွ်ေလာက္
လွမွန္းမသိရ။ ယခုမွ Aနီးကပ္ၾကည့္ရသျဖင့္ ေခ်ာလွသည္ဟု စိတ္ထဲ၌ ထင္မိေလသည္။

ေက်ာ္ ။

။“ေAာ္ ဟုတ္ေပသားပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမင္ဖူးပါတယ္လို႔ ထင္ေနတာ။ ေျပာစမ္းပါUီးဗ်ာ။

ဘယ္လိုကိစၥAတြက္ ဘယ္လိုမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေစခ်င္လို႔ပါလိမ့္”

မူ ။
ေမေမႀကီးနဲ႔

။“ဒီလိုပါ Uီးရွင္၊ မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေရႊကို ကၽြန္မတို႔က ေမေမႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔

လိပ္ျပာကန္ရပ္မွာ

မိန္းကေလးတစ္စုန႔ဲ

တည္းခိုေနၾကေတာ့

ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားဖူးရေAာင္

ေမေမႀကီးက

ပဲခူးလာၾကၿပီး

က်ဳိက္ထီး႐ိုးဘုရားဖူးခ်င္တယ္လို႔

႐ုတ္တရက္ Aႀကံရသြားၿပီး သြားဖို႔စီစU္ပါတယ္။ ဒီAခါမွာ ေမေမႀကီးရဲ႕ သမီးက ပြထ
ဲ ိုင္ကိစၥရွိလို႔
စိန္ၾကယ္သီးတစ္စံု ပို႔လိုက္ပါလို႔ ေမေမႀကီးဆီ မွာပါတယ္။ ေမေမႀကီးသမီး ဝန္ေထာက္ကေတာ္
ေဒၚခင္ခင္ႀကီးကို Uီးသိမွာေပါ့၊ ဂိုးလ္ဒင္းဗဲလီမွာ ေနတယ္ေလ”

ေက်ာ္ ။

။“သိပါတယ္။ Uီးသိန္းဇံ မိန္းမပဲ”
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။“ဟုတ္ပါတယ္

Uီးရဲ႕၊

ဒီေတာ့ကာ

မိန္းကေလးေတြကေတာ့

ေမေမႀကီးနဲ႔

က်ဳိက္ထီး႐ိုးဘုရားကို သြားကုန္ၾကၿပီ။ ကၽြန္မကို ေမေမႀကီးက သူ႔သမီးဆီကို စိန္ၾကယ္သီးပို႔ဖို႔
ထားပစ္ခ့တ
ဲ ယ္ Uီးရဲ႕”

ေက်ာ္ ။

။“ေၾသာ္

ဒီလိုလား။

ဒါျဖင့္

Uီးနဲ႔Aတူ

လိုက္ခ့႐
ဲ ံုေပါ့၊

မီးရထားနဲ႔

ဒုတိယတန္း

လက္မွတ္တစ္ေစာင္ Uီး ယူမယ္ေလ”

မူ ။
ေက်ာ္ ။

။“ဆိုစမ္းပါUီးဗ်ာ”

မူ ။

။“ဒီကေန႔မနက္

။“ဒီလိုမျဖစ္လို႔ Uီးဆီကို AကူAညီေတာင္းခ်င္တာေပါ့”
ကၽြန္မမွာ

ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ရတယ္Uီးရဲ႕၊

ကိုသိန္းတန္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိုက္လို႔ ေဆး႐ံုတက္ေနရတယ္တ့ဲ ခ်က္ခ်င္းလိုက္ခ့ပ
ဲ ါတဲ့ Uီးရဲ႕၊ သူ႔ႏွမက
ေညာင္ေလးပင္က ေၾကးနန္း႐ိုက္လိုက္တယ္”
မ်က္ရည္ဝိုင္းလ်က္ ေၾကးနန္းကို ထုတ္ျပသည္။

ေက်ာ္ ။
မူ ။

။“ကိုသိန္းတန္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ႏွယ့္ေတာ္သလဲ”
။“(မ်က္ရည္သုတ္လ်က္) “ကၽြန္မနဲ႔လက္ထပ္မယ့္ ၿမိဳ႕Aုပ္ကေလးပါရွင္”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ

ဖတ္ၾကည့္ရာ
ေတြရ
႔ ၏။

မ်က္ႏွာပ်က္သာြ းေသာ္လည္း

ေျပာသည့္Aတိုင္း

ထို႔ေနာက္

Aျမန္လာဖို႔

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ပိုးပန္းရေတာ့မည္ဟူေသာ

မွာထားေသာ

ခင္မူမူ၏

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဟန္လုပ္လ်က္

မ်က္ႏွာကို

ပ်က္သာြ းၿပီး

ေၾကးနန္းကို

ေၾကးနန္းျဖစ္သည္ကို

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာAခါ
ျဖစ္ေစကာမူ

သူငယ္မ၏

ညႇိဳးငယ္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ တုန္ရီေသာ Aသံကေလးကို က႐ုဏာျဖစ္မိသည္ႏွင့္-

ေက်ာ္ ။
မူ ။

။“ဒီေတာ့ က်ဳပ္က ဘယ္လို ကူညီေစခ်င္လို႔လဲ မိန္းကေလးရဲ႕”
။“ေက်းဇူးႀကီးလွပါတယ္ရွင္၊ ဟိုေရာက္ေတာ့ Uီးကိုယ္တိုင္ သြားပို႔ဖို႔ေတာင္ မလိုပါဘူး။

ေမေမႀကီးရဲ႕ ဒ႐ိုင္ဘာ ကိုသန္းေမာင္ကို ကၽြန္မက တယ္လီဖုန္း ဆက္လိုက္ပါမယ္၊ ညေန
ငါးနာရီမွာ UီးAိမ္ကို သူလာယူပါလိမ့္မယ္။ ငါးနာရီမွာ Uီးရွိမွာေပါ့ေနာ္”

ေက်ာ္ ။
မူ ။

။“ဟုတ္က့ဲ ေစာင့္ေနရတာေပါ့”

ေက်ာ္ ။

။“ျမင္ေတာ့ ျမင္ဖူးရဲ႕၊ ေကာင္းေကာင္းေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုလုပ္ေပေတာ့

သူ႔ဆီကို

တယ္လီဖုန္းဆက္ေတာ့ကာ

။“ဒ႐ိုင္ဘာ ကိုသန္းေမာင္ကိုလည္း Uီး ျမင္ဖူးမွာေပါ့”
‘သံဒုတီၱ’

ဆိုတ့စ
ဲ ကားလံုး

ထည့္ေျပာလိုက္ေပေတာ့၊

ဒီစကားကို သူေျပာႏိုင္မွ Uီးက ေပးလိုက္မယ္”

မူ ။
ေက်ာ္ ။
မူ ။
ေက်ာ္ ။

။“ေနရာက်လိုက္တာUီးရယ္၊ သံဒုတၱီတ့ေ
ဲ နာ္”
။“သို႔ေသာ္ ေကာင္းေကာင္း မွတ္သာြ းေနာ္၊ ေမ့သာြ းရင္ ခြက်ေနUီးမယ္”
။“မေမ့ေစပါဘူး Uီးရယ္၊ သံဒုတၱီတ့ေ
ဲ နာ္။ Uီး စိတ္ကူးကေလး ဟန္က်လိုက္တာ Uီးရယ္”
။“Uီးက စစ္ထမ
ဲ ွာ စနစ္Aေၾကာင္း ၾကားဖူးတာကိုး မိန္းကေလးရဲ႕ ”
ထို႔ေနာက္

ရွပ္Aက်ႌထဲသို႔

ထည့္၍

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ခင္မူမူAပ္လိုက္ေသာ

ၾကယ္သီးဖံုးတပ္ၿပီးလွ်င္
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ျပဳေသးရာ ခင္မူမူက Aခ်ိန္မရွိေတာ့သျဖင့္

သည္းခံဖို႔

ေတာင္းပန္ကာ ထြက္သာြ းသည္ႏွင့္

ေငးလ်က္ က်န္ရစ္ေလသည္။

*****
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ေယာက္လမ္း

ေရာက္ေသာAခါ ခင္မူမူ Aပ္လိုက္ေသာ

(ေယာမင္းႀကီးလမ္း)

ေသတၱာကေလးကို

ရွိ

မိမိ၏

မီးခံေသတၱာ၌

ေနAိမ္သို႔
ထည့္ထား၍

Aင္ပို႔Aလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားထံမွ စာမ်ားကို ဖတ္႐ႈကာ Aလုပ္စားပြတ
ဲ ြင္
ထိုင္လ်က္ရွိ၏။

ငါးနာရီထိုးလတ္ေသာ္

Aိမ္ဝင္းထဲသို႔

ကားတစ္စီး

ဝင္လာသံၾကားသည္ႏွင့္

နာရီကိုလွမ္းၾကည့္၍ ဒ႐ိုင္ဘာေမာင္သန္းေမာင္ျဖစ္ရမည္ဟု သတိရမိ၏။ သို႔ရာတြင္ ေလွကားရင္း၌
ကားဆိုက္၍

Aိမ္ေပၚသို႔

လူသံုးေယာက္

တက္လာေသာAခါ

UီးAုန္းေက်ာ္မွာ

Aံ့Aားသင့္သာြ းေလေတာ့သည္။
လူသံုးေယာက္မွာ

Aရပ္Aဝတ္Aစားႏွင့္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္ေယာက္က

‘စီAိုင္ဒီဘက္က စံုေထာက္Aရာရွိ UီးAုန္းေဖပါ ခင္ဗ်ား’ ဟု ေျပာသည္ႏွင့္ UီးAုန္းေက်ာ္လည္း
Aံ့ၾသစြာႏွင့္ပင္

ေနရာထိုင္ခင္းေပးေလ၏။

က်န္ရစ္သူ

ႏွစ္ေယာက္Aနက္

တစ္ေယာက္မွာ

ပုလိပ္ႏွင့္တူ၍ က်န္တစ္ေယာက္မွာ Aရပ္သား ျဖစ္ဟန္တူသည္ဟု Aကဲခတ္မိေလသည္။

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ဘာကိစၥပါလဲ ခင္ဗ်ား”
။“ကိစၥကေတာ့

မင္းႀကီးကေတာ္

ေဒၚျမေရႊAိမ္မွာေနတဲ့ ခင္မူမူက Aပ္လိုက္တ့ဲ

Aထုပ္ကေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းဖို႔ လာရျခင္းပါပဲ ခင္ဗ်ား”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ ခက္ေခ်ၿပီဆို၍ ရင္ထဲ၌ ဒိတ္ခနဲ ျဖစ္သာြ း၏။

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ဟုတ္က့ဲ Aထုပ္ကေလးက ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ဗ်ား”

ေက်ာ္ ။

။“ဟုတ္က့ခ
ဲ င္ဗ်ာ ရွိပါတယ္”

။“ဒီAထုပ္ကေလးေတာ့ လက္ထမ
ဲ ွာ ရွိတယ္ မဟုတ္ပါလား ခင္ဗ်ား”

UီးAုန္းေဖမွာ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ဆိုေသာ AမူAရာမ်ဳိးႏွင့္ ဟင္းခ်လိုက္၏။

ေဖ ။
ေက်ာ္ ။

။“ဒီ Aထုပ္ကေလးကို ခင္ဗ်ား ဖြင့္ၾကည့္မိပါသလား”
။“ဟာ

ဘယ့္ႏွယ္

ၾကည့္ဝံ့ပါမလဲခင္ဗ်ာ၊

ေသေသခ်ာခ်ာ

ခ်ိပ္တံဆိပ္ပိတ္ၿပီး

Aပ္လိုက္တာပဲ။ သူ႔Uစၥာရွင္မွ ဖြင့္ဝံ့မွာေပါ့။ ညေန ငါးနာရီမွာ ေမာင္သန္းေမာင္ လာယူလိမ့္မယ္လို႔
မွာလိုက္ပါတယ္၊ ငါးနာရီထိုးေတာ့ ထိုးၿပီးၿပီ။ ေမာင္သန္းေမာင္ကေတာ့ မေပၚလာေသးဘူး”

ေဖ ။
ေက်ာ္ ။

။“ဘယ္ေမာင္သန္းေမာင္လဲ ခင္ဗ်ာ”
။“မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေရႊရဲ႕ ဒ႐ိုင္ဘာေပါ့”
UီးAုန္းေဖလည္း စိတ္ေက်နပ္ေသာ AမူAရာေဖာ္ျပ၏။

ေဖ ။

။“ဟုတ္ၿပီဗ်ဳိ႕၊ ကြင္းဆက္တစ္ခုလိုေနတာ Aခုမွ ျပည့္စံုတာကိုး ဟုတ္ၿပီ။ ဟုတ္ၿပီ” ဟု

ဆို၍ ၎၏ တပည့္Aား လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ တပည့္ပုလိပ္လည္း Uီးေခါင္းညိတ္ေလသည္။

ေက်ာ္ ။

။“ေနၾကစမ္းပါUီး။ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း နားမရွင္းေသးပါဘူး”
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။“Aခ်ိန္တန္ေတာ့ နားရွင္းပါလိမ့္မယ္ေလ၊ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားAဖို႔ နားမရွင္းေသးမီ

ခင္ဗ်ားလက္ထက
ဲ ို ဒီAထုပ္ကေလး ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေရာက္တယ္ဆိုတာ တဆိတ္ေလာက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပျပပါUီး”
UီးAုန္းေက်ာ္လည္း ပဲခူးဘူတာAျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို စံုလင္စာြ ေျပာျပေလသည္။
UီးAုန္းေဖတို႔

သံုးေယာက္သည္

UီးAုန္းေက်ာ္ေျပာျပေသာ

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို

ဂ႐ုစိုက္၍ နားေထာင္ၾကၿပီးေနာက္ UီးAုန္းေဖက-

ေဖ ။

။“ခုပံုေတာ့

ရွင္းသားပဲ။ သို႔ေသာ္

UီးAုန္းေက်ာ္

မသိေသးတဲ့Aေၾကာင္းAရာကို

ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပရUီးမွာေပါ့၊ Aမွန္က ဒီၾကယ္သီးစံုဟာ ေဒၚျမေရႊက သူသ
႔ မီး ေဒၚသန္းစိန္ဆီ
ပို႔ဖို႔ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ႏို႔ ဘယ္ပံု ကၽြန္ေတာ့္ လက္ထဲေရာက္ႏိုင္သလဲ ခင္ဗ်ာ”
။“ဘယ္ပံုေရာက္သလဲဆိုေတာ့

သူခိုးက

UီးAုန္းေက်ာ္လက္ထဲ

Aပ္လိုက္တာ

ျဖစ္ရမွာေပါ့”

ေက်ာ္ ။

။“Aလိုေလးဗ်ာ ခင္မူမူေတာ့ သူခိုး မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ မင္းႀကီးကေတာ္

Aိမ္မွာ

ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ဖူးပါတယ္ဗ်”

ေဖ ။

။“ျမင္ဖူးတာကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူခိုးေတာ့ သူခိုးပဲ၊ ခင္မူမူဟာက

ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွာ

တကယ့္နာမည္ေက်ာ္

Aပိုင္းသမားကေလးတဲ့ဗ်၊

ထိတ္ထိတ္ႀကဲေတြမွ ျဖဳတ္တ့မ
ဲ ိန္းကေလးတဲ့၊ ေဒၚျမေရႊAေၾကာင္းကို
Aိမ္မွာေနပါရေစဆိုၿပီး

သနားေလာက္တ့ဲ

ရာဇဝင္ကေလးနဲ႔

လူ႐ႈပ္ေတြန႔ေ
ဲ ပါင္းၿပီး

သူတို႔က သိေလေတာ့

ေရာက္လာဆိုကိုး

ခင္ဗ်။

တစ္ေန႔ညကေတာ့ ေဒၚျမေရႊ Aိပ္ရာဝင္မွာ ႏို႔တစ္ခက
ြ ္ ေသာက္ေနက် ထံုးစံAတိုင္း ခင္မူမူက
ႏို႔ေဖ်ာ္ေပးရာမွာ

ႏို႔ထက
ဲ ို

ေဆးခပ္ၿပီး

Aေဒၚႀကီး

မိန္းေမာေနတုန္း

ေခါင္းAံုးေAာက္မွာ

Aလြယ္ထားတဲ့ စိန္ၾကယ္သီးစံုကို လစ္ေျပးတယ္လို႔ ကၽန
ြ ္ေတာ္တို႔ ယူဆတာပဲ၊ ခင္မူမူကိုေတာ့
ေညာင္ေလးပင္ဘူတာ႐ံု Aဆင္းမွာ ဖမ္းထားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူ႔မွာ ရွာၾကည့္ေတာ့ ၾကယ္သီးစံုကို
မေတြ႔ရဘူးတဲ့။ သို႔ေသာ္

ပဲခူးဘူတာ ဒုတိယတန္း ခရီးသည္ေစာင့္တ့ဲ Aခန္းမွာ ခင္မူမူက

လူႀကီးတစ္ေယာက္လက္ကို

စကၠဴေသတၱာကေလးတစ္လံုး

Aပ္လိုက္တာကို

တာ႐ံုႀကီး Aလုပ္သမားတစ္ေယာက္က ျမင္လိုက္ရတယ္ဆိုလို႔ လူပံုပန္းကို
တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး
ဒါေပမယ့္

ေျပာလိုက္ေလေတာ့

မီးရထားက

ဆိုက္သာြ းႏွင့္ၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က
သို႔ေသာ္

မီးရထား

ဘူ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ

ကြမ္းၿခံဘူတာေျပးၾကည့္ပါရဲ႕၊

ကံAားေလ်ာ္စာြ

UီးAုန္းေက်ာ္စီးခဲ့တ့ဲ

တကၠစီသမားေတြ႔ေလေတာ့ ေျခရာေကာက္ၿပီး ယခု လိုက္လာခဲ့ၾကတာပါပဲ”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလဗ်ာ၊ ဒီသူငယ္မနဲ႔ က်ဳပ္န႔ဲ ေတြ႔မွ ေတြ႔တတ္ပါေပဗ်ာ”
။“UီးAုန္းေက်ာ္န႔ဲ

ခင္မူမူေတြ႔ရပံုကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

Aံ့ၾသေနတာပဲ၊

တကယ့္

ခ်ိန္းထားတဲ့Aတိုင္း ျဖစ္ေနၿပီေကာ”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“မဟုတ္ေပါင္ဗ်ာ၊ မေတာ္တဆ ေတြ႔ၾကတာAမွန္ပါ”
။“သူ႔ရည္းစား

ေဆး႐ံုတက္ရလို႔

Aျမန္လာခဲ့ပါဆိုတ့ဲ

ေၾကးနန္းဟာကလည္း

တမင္ႀကိဳတင္ၿပီး စီစU္ထားေၾကာင္း ထင္ရွားတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို သူတို႔က UီးAုန္းေက်ာ္ကို
ဘူတာ႐ုံမွာ ေတြလ
႔ ိမ္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး သိထားႏွင့္ပံုရတယ္။ UီးAုန္းေက်ာ္က ဒီေန႔ဒီရက္မွာ
မီးရထားနဲ႔ ရန္ကုန္လိုက္မယ္လို႔ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာထားမိသလဲ”
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။“ဟာ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က လိုက္ေနက်ပဲဗ်၊ တနလၤာေန႔တိုင္း ရန္ကုန္က

လိုက္သာြ းၿပီး Aဂၤါေန႔တိုင္း ျပန္လာေနက်ကိုး။ ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ ဟိုမွာရွိတယ္”

ေဖ ။

။“ေၾသာ္ တန္ေတာ့ ဟုတ္ၿပီဗ်ဳိ္႕၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လူစုက သိထားႏွင့္တာကိုး။ ခင္ဗ်ားကို

ယံုၾကည္ေလာက္တယ္ဆိုၿပီး

Aပ္လိုက္ဖို႔

AစီAစU္

လုပ္ထားၾကဟန္တူတယ္။

ကိုင္းေလ

သူေျပာတဲ့ ဒ႐ိုင္ဘာသန္းေမာင္လာေAာင္ ေစာင့္ရေသးတာေပါ့၊ ဒီAေတာAတြင္းမွာ ခင္ဗ်ား
စိန္ၾကယ္သီး ထုတ္ခ့စ
ဲ မ္းပါUီး။ ၾကည့္စမ္းရေAာင္ ဟုတ္မွဟုတ္က့လ
ဲ ား”

လက္သို႔

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ၾကယ္သီးေသတၱာကို

ေပးAပ္လိုက္ရာ

UီးAုန္းေဖသည္

စကၠဴေသတၱာ၌

ပတ္ထားေသာ

မီးခံေသတၱာမွ

ထုတ္ယူ၍

ခ်ိပ္တံဆိပ္မ်ားကို

ႀကိဳးမ်ားကို

UီးAုန္းေဖ

ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္

ေမာင္းခ်ဓားႏွင့္

ျဖတ္ေလသည္။

UီးAုန္းေက်ာ္ကလည္း UီးAုန္းေဖကို စူးစိုက္လ်က္ ၾကည့္ေနေလသည္။
စကၠဴေသတၱာကေလးAတြင္း၌ကား ဝါဂြမ္းမ်ား ျပည့္က်ပ္ေAာင္ ထည့္ထားလ်က္
ဝါဂြမ္းမ်ားAလယ္တြင္

စိန္ၾကယ္သီးတစ္စံု

ၾကယ္သီးငါးလံုးရွိ၍

ေပၚထြက္လာေလသည္။

Aညႇာတြင္ စိန္ကေလးမ်ား စီထားေလရာ ထိပ္စိန္မွာမူ တစ္လံုးလွ်င္ ၅ ရတီထက္ မနည္း
Aခ်ိန္စီးလိမ့္မည္ဟု UီးAုန္းေဖက ခန္႔မန
ွ ္းေသး၏။

ေဖ ။

။“မွန္ပါတယ္။ လက္ရာေျခရာလည္း မပ်က္ ၾကယ္သီးစံုကလည္း သတင္းပို႔လိုက္တ့ဲ

Aတိုင္း ကိုက္ညီပါတယ္။ ခင္ဗ်ားလုပ္တ့ဲ ၾကယ္သီးဆို ခင္ဗ်ား သိမွာေပါ့၊ ေရာ့ ကိုဘေက်ာ့
ၾကည့္စမ္းပါUီးဗ်ာ” ဟု ေျပာ၍ မိမိႏွင့္Aတူပါလာေသာ Aရပ္သား Aသြင္ရွိ တတိယလူAား
ၾကယ္သီးကို လွမ္းေပးလိုက္ၿပီးလွ်င္ UီးAုန္းေက်ာ္ဘက္သို႔ လွည့္လ်က္ ‘ဒီဟာက ပန္းတိမ္ဆရာ
ကိုဘေက်ာ့ပါပဲ’ ဟု ေျပာေလသည္။
ကိုဘေက်ာ့ဆိုသူသည္
မွန္ဘီလူးကေလးကို

ထုတ္ကာ

စိတ္မရွည္ႏိုင္ေသာ

AမူAရာႏွင့္

ၾကည့္ေနရသလားဗ်ာ’
မသကၤာသလို

ဟု

တစ္လံုးစီေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ
‘ကိုယ့္လက္ရာကို

ေျပာလိုက္ရ၏။

မ်က္ႏွာႏွင့္

လက္တြင္ဆ၍

ၾကယ္သီးစံုကို

ၾကည့္႐ႈေလရာ

ကိုယ္မသိဘူးလား။

သို႔ႏွင့္ပင္

ထပ္ကာတလဲလဲ

Aိတ္ထဲ၌ပါလာေသာ
ဒီေလာက္ေတာင္

ကိုဘေက်ာ့သည္

ၾကည့္ေနေသးသည္။

UီးAုန္းေဖက
ၾကယ္သီးစံုကို

ေနာက္ဆံုးတြင္မွ

ကိုဘေက်ာ့သည္ ၾကယ္သီးေသတၱာကို စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထားလ်က္-

ေက်ာ့ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ဖူးတဲ့ ၾကယ္သီးစံု မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ”
ဤတြင္

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ထိုင္ရာမွ

႐ုတ္တရက္

ထလ်က္

‘ခင္ဗ်ား

ဘယ့္ႏွယ္ေျပာတာလဲဗ်၊ က်ဳပ္က လဲယူတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာလား’
UီးAုန္းေဖကမူ

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လ်က္

ကိုဘေက်ာ့ႏွင့္

UီးAုန္းေက်ာ္တို႔ကို

တစ္ေယာက္စီ ၾကည့္ေနေတာ့သည္။

ေက်ာ့ ။

။“လဲယူတာ

ဟုတ္

မဟုတ္

ဒါကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

မေျပာတတ္ဘူး

ခင္ဗ်ား၊

သို႔ေသာ္လည္း ဒီၾကယ္သီးစံုကေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေပးဖူးတဲ့ စိန္ၾကယ္သီးစံု မဟုတ္တာ
ေသခ်ာတယ္။ Aမွန္မွာေတာ့ ဒီဟာ စိန္Aစစ္ေတြ မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်။ ဓာတုေဗဒ စိန္ေတြပဲ”
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UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ပန္းထိမ္သည္

ကိုဘေက်ာ့ႏွင့္

ၾကယ္သီးစံုကို

တစ္လွည့္စီၾကည့္လ်က္ ‘ဟာ Aက်ဳိးနည္းကုန္ၿပီ’ ဟု လႊတ္ခနဲ ေျပာလိုက္မိ၏။ UီးAုန္းေဖမူကား
Iေႁႏၵႀကီးစြာေသာ

မ်က္ႏွာထားႏွင့္

ေမးေစ့ကို

လက္ျဖင့္

ပြတ္သပ္ကာ

ၾကယ္သီးစံုကို

ၾကည့္ေနၿပီးေနာက္-

ေဖ ။

။“တယ္လာတဲ့ လူစုပက
ဲ ိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ပတ္႐ိုက္သာြ းျပန္ၿပီ

ဌာနကို

ခ်က္ခ်င္း

Aေၾကာင္းၾကားUီးမွပဲ၊

တဆိတ္ကေလး

မွတ္တယ္။

UီးAုန္းေက်ာ္တယ္လီဖုန္း

တဆိတ္ေလာက္ သံုးပါရေစ ခင္ဗ်ာ”

ေက်ာ္ ။

။“သေဘာရွိပါ ခင္ဗ်ာ”
UီးAုန္းေဖသည္

တယ္လီဖုန္း

စကားေျပာၿပီးေနာက္

စားပြဲသို႔

ျပန္လာ၍

ၾကယ္သီးေသတၱာေလးကို ေကာက္ယူကာ မွန္ဘီလူးျဖင့္ လွန္ေလွာၾကည့္႐ႈေလ၏။
ေနာက္ UီးAုန္းေက်ာ္ဘက္သို႔ ဆတ္ခနဲ လွည့္ကာ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လ်က္-

ေဖ ။
ေက်ာ္ ။

။“UီးAုန္းေက်ာ္က ဒီေသတၱာကေလးကို ဖြင့္မၾကည့္မိပါဘူးဆို မဟုတ္လား”

ေဖ ။

။“မဟုတ္ဘူး

။“မၾကည့္ရေပါင္ဗ်ာ၊ ယူလာခဲ့ၿပီး မီးခံေသတၱာထဲ ထည့္ထားလိုက္တာပါပဲ”
ဆရာႀကီး

ခုမွ

မွန္ဘီလူးနဲ႔

ၾကည့္လို႔

ျမင္ရတယ္။

ခ်ိပ္ကိုခာြ ၿပီး

ျပန္ကပ္ထားတဲ့ လက္ခ်က္ေတြ႔ရတယ္”

ေက်ာ္ ။

။“ေတြ႔ရရင္

မဆိုႏိုင္ဘူးေလ၊

သူတို႔လုပ္ခ်င္

လုပ္မွာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ဖြင့္မၾကည့္ရတာ Aမွန္ပဲ”

ေဖ ။

။“လာစမ္းပါUီး

UီးAုန္းေက်ာ္၊

ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္

ၾကည့္လွည့္စမ္းပါUီး၊

ခ်ိပ္ကို

Aသာကေလးခြာၿပီး သူ႔ေနရာမွာ ျပန္ကပ္ထားတာ ျမင္ရဲ႕ မဟုတ္လား”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ

မိမိAေပၚ၌

Aမႈပတ္ေခ်Uီးမည္ေလာဟု

စိုးရိမ္လာျပန္သည္ႏွင့္

ရင္ထဲ၌ တဒိန္းဒိန္း လႈပ္ခုန္ရျပန္ေလသည္။

ေဖ ။

။“ခုပံုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေတာ္ေတာ္

သိရသေလာက္မွာ

A႐ုပ္ဆိုးေနတယ္
ခင္မူမူန႔ဲ

UီးAုန္းေက်ာ္၊

UီးAုန္းေက်ာ္တို႔

ဒီေသတၱာကေလးကို

ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ

ကိုင္ၾက

တြယ္ၾကတယ္။ ခင္မူမူက ၾကယ္သီးAစစ္ကို မထည့္ပဲ Aတုကိုထည့္ခ်င္ရင္ ပထမကတည္းက
သူ႔ဟာသူ ထည့္လိုက္႐ံုရွိတာပဲ၊ ပိတ္ၿပီးမွ တစ္ဖန္ျပန္ဖြင့္ေနဖို႔ မလိုဘူး မဟုတ္လား။ ခုတိုင္းဆိုရင္
ေတာ္ေတာ္ခက
ြ ်ေနၿပီေကာ”

ေက်ာ္ ။

။(စိတ္လည္းဆိုး၊ လန္႔လည္းလန္႔ေသာ AမူAရာႏွင့္) “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္

သိရသေလာက္ ေျပာျပၿပီးေကာ၊ ဒီAထဲကေနၿပီး ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို စြပ္စဲြခ်င္ေသးလို႔လား”

ေဖ ။

။“ကၽြန္ေတာ္က

UီးAုန္းေက်ာ္ကို

စြပ္စတ
ဲြ ာ

မဟုတ္ေသးပါဘူး။

Aမႈသာြ း

AေျခAေနကို ရွင္းျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုတိုင္းဆိုရင္ UီးAုန္းေက်ာ္Aေပၚမွာ Aမႈပတ္ေနလို႔
ေက်နပ္ေAာင္ ရွင္းျပဖို႔ တာဝန္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္”

ေက်ာ္ ။

။“ခင္ဗ်ားက

မစြပ္စဲြဘူးဆိုေပမယ့္

စြပ္စတ
ဲြ ာနဲ႔

ဘာထူးေသးလဲဗ်၊

က်ဳပ္ကိုေတာ့

မညႇU္းၾကပါနဲ႔ေလ၊ က်ဳပ္မွာလည္း မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းရွားတဲ့လူ မဟုတ္ပါဘူး”
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။“ဒီလို မလုပ္ပါနဲ႔ UီးAုန္းေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီရင္ ခင္ဗ်ား Aက်ဳိးရွိမွာပဲ၊

ဒီေတာ့ကာ တဆိတ္ေလာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ Aတူလိုက္ၿပီး ဝန္ကေလးကို

ရွင္းျပလိုက္ရင္

ဒီကိစၥၿပီးျပတ္သာြ းမွာပါပဲ”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ
Aတြက္ေၾကာင့္
မိမိ၏

စိတ္ႏွလံုး

မ်က္ရည္ခံထိုး၍

Aမႈပတ္ေနၿပီဟူ၍လည္း

မိမိAေပၚ၌

သေဘာလြယ္ျခင္းကို

ပူပန္လ်က္ရွိေလၿပီ။

သိ၍

ေခ်ာက္ခ်လိုက္သည္

သနားေလာက္ေAာင္

ခင္မူမူကို

ေက်းဇူးျပဳမိျခင္း

စU္းစားမိ၏။
ဆို၍လည္း

ခင္မူမူသည္

ေဒါပြ၏။

ေျပာပံုကေလးမ်ားကိုပါ

ခင္မူမူက

သတိရသည္ႏွင့္

UီးAုန္းေက်ာ္သည္ Aံႀကိတ္လ်က္ ‘ဒင္းတို႔မိန္းမေတြ တစ္ေယာက္မွ ေကာင္းတာမရွိဘူး’ ဟူ၍
ေရရြတ္ညည္းတြားမိေလသည္။

စင္စစ္ေသာ္ကား

‘ႏွပ္ခ်’

ခံရသည္မွာ

UီးAုန္းေက်ာ္၌

မိန္းကေလးမ်ားက ဤတစ္ႀကိမ္ကဟန္ မတူေခ်။

ေက်ာ္ ။

။“ဝန္ကေလးဆီ

က်ဳပ္လိုက္ၿပီး

ေျပာျပလို႔

ဘာထူးUီးမွာလဲဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားကို

ေျပာျပတာထက္ ပိုၿပီး ေျပာစရာ တစ္ခန
ြ ္းမွ မက်န္ေတာ့ပါဘူးဗ်”
ဤAေတာAတြင္း တယ္လီဖုန္းမွ ေခၚသည္ႏွင့္ UီးAုန္းေက်ာ္သည္ တယ္လီဖုန္းသို႔
သြားရာ

UီးAုန္းေဖကို

စကားေျပာလိုသည္ဆိုေသာေၾကာင့္

‘ေရာ့

ဌာနက

ခင္ဗ်ားကို

စကားေျပာခ်င္သတဲ့’ ဟု ဆိုကာ တယ္လီဖုန္းကို UီးAုန္းေဖသို႔ လွမ္းေပးလိုက္၏။
UီးAုန္းေဖသည္ တယ္လီဖုန္းကို ေကာက္ယူ၍ စကားAနည္းငယ္မွ် AေမးAေျဖ
လုပ္ၿပီးေနာက္

မ်က္ႏွာထားတစ္မ်ဳိး

ေျပာင္းလဲလာ၍

တယ္လီဖုန္းကို

ခ်ထားခဲ့ၿပီးလွ်င္

UီးAုန္းေက်ာ္ဘက္သို႔ လွည့္ေလသည္။

ေဖ ။

။“UီးAုန္းေက်ာ္ ခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာမိ ဆိုမိျခင္းမ်ားAတြက္ သည္းခံပါခင္ဗ်ား၊

ကၽြန္ေတာ္ မွားပါတယ္။ ဌာနက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေျပာလိုက္တ့သ
ဲ တင္းက ပဲခူးမွာ စိန္ၾကယ္သီး
ျပန္ေတြပ
႔ ါၿပီခင္ဗ်။ ခင္မူမူလက္ထက
ဲ
မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔Aဖြဲ႕သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ထမ
ဲ ွာ
ေတြ႔ရပါၿပီတ့ခ
ဲ င္ဗ်၊ လကၡဏာမေတာ့

ခင္မူမူက စိန္ၾကယ္သီးAစစ္ကို Aဖြသ
႔ဲ ားတစ္ေယာက္

လက္ထဲ ထည့္လိုက္ၿပီး ပုလိပ္ကို ေျခရာေဖ်ာက္ႏိုင္တ့သ
ဲ ေဘာနဲ႔ Aတုတစ္စံုကို UီးAုန္းေက်ာ္
လက္ထဲ

ထည့္ေပးလိုက္ဟန္

တူပါရဲ႕၊

ဝမ္းနည္းပါတယ္

ခင္ဗ်ာ၊

ကၽြန္ေတာ္

ေျပာမိတ့ဲ

စကားမ်ားAတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သည္းခံပါခင္ဗ်ာေနာ္”

ေက်ာ္ ။

။“ေကာင္းပါေလ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္မွာေတာ့

ခင္ဗ်ားေျပာလိုက္တ့စ
ဲ ကားေတြေၾကာင့္

လူကို

ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သာြ းေတာ့တာပဲ၊ ေကာင္းပါေလ့ ေမာင္မင္ႀကီးသားဗ်ား”

ေဖ ။

။“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဝတၱရားAရ ေဆာင္ရက
ြ ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ UီးAုန္းေက်ာ္။ သို႔ေသာ္

Aခုေတာ့ UီးAုန္းေက်ာ္န႔ပ
ဲ တ္သက္သမွ် ရွင္းလင္းသြားလို႔မို႔ စိတ္႐ႈပ္စရာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။
ႏို႔ေပမယ့္

Aလုပ္ကေလး

တစ္ခုေတာ့

က်န္ေသးတယ္

UီးAုန္းေက်ာ္ေရ႕၊

ခင္မူမူန႔ဲ

ေတြ႔ဆံုခ့ရ
ဲ တဲ့Aေၾကာင္းကိုေတာ့ လက္မွတ္ကေလး ထိုးေပးလိုက္ပါUီး”

ေက်ာ္ ။

။“ဘာလဲဗ်၊ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေရးေနရUီးမွာလား”
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။“ကိုယ္တိုင္ေရးမေနပါနဲ႔ေတာ့။

ကၽြန္ေတာ္က

ေရးေပးပါမယ္။

UီးAုန္းေက်ာ္က

လက္မွတ္ထိုး႐ံု ထိုးလိုက္ပါေတာ့”
UီးAုန္းေဖသည္ စားပြတ
ဲ ြင္ ထိုင္၍ ေရးၿပီးေနာက္ UီးAုန္းေက်ာ္Aား ဖတ္ျပေလရာ
UီးAုန္းေက်ာ္ ေက်နပ္သည္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေလသည္။ ထို႔ေနာက္-

ေဖ ။

။“စိန္ၾကယ္သီး

ယူထားလိုက္ပါေတာ့၊

Aတုကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔

UီးAုန္းေက်ာ္

ဒုကၡေရာက္ရတဲ့

မလိုေတာ့ပါဘူး။

သို႔ေသာ္

Aမွတ္AသားAျဖစ္န႔ဲ

ေသတၱာကေလးေတာ့ျဖင့္

ယူသာြ းပါရေစ ခင္ဗ်ာ၊ ခြင့္ျပဳပါ”
ဤတြင္
ဝါဂြမ္းမ်ားႏွင့္တကြ

ပန္းထိမ္သည္
လိပ္၍

ကိုဘေက်ာ့သည္

UီးAုန္းေက်ာ္Aား

ေသတၱာထဲမွ
ေပးေလရာ

ၾကယ္သီးစံုကို

UီးAုန္းေက်ာ္လည္း

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေသာ ရာဇဝင္တစ္ခုAေနျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားAား ေျပာျပကာ ရယ္ေမာရUီးမည္
ဟူေသာAႀကံႏွင့္ မီးခံေသတၱာထဲသို႔ ထည့္ထားလိုက္ေလသည္။

ေဖ ။

။“UီးAုန္းေက်ာ္ရဲ႕

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

ဘယ္ေလာက္ပါလိမ့္၊

Aေၾကာင္းရွိရင္

ဖုန္းဆက္ရေAာင္ မွတ္ယူသာြ းUီးမွပဲ”
UီးAုန္းေက်ာ္က ေျပာျပ၍ UီးAုန္းေဖလည္း မွတ္ယူသာြ းေလသည္။

*****
ထိုေန႔ညစာ
ဝန္ေထာက္ကေတာ္

စားေသာက္ၿပီးေသာ
ခင္ခင္ႀကီးထံသို႔

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

တယ္လီဖုန္းဆက္၍

သတိရသည္ႏွင့္

စိန္ၾကယ္သီးစံု

ျပန္ရသည့္

Aတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းကို မ်က္ႏွာလုပ္လိုသည္ႏွင့္ ေျပာၾကားေလသည္။

ခင္ ။

။“ဟုတ္က့လ
ဲ ားရွင္၊ ကၽြန္မျဖင့္ သိေတာင္ မသိရေသးဘူး။ ေနရာက်လိုက္ေလရွင္၊

ေမ့ေမ့ဆီက တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ေပ်ာက္တ့A
ဲ ေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါရဲ႕၊ ျပန္ရတဲ့Aေၾကာင္းေတာ့
ကၽြန္မေတာင္မၾကားရေသးဘူး။ ရွင္က ဘယ္ကၾကားသလဲ”

ေက်ာ္ ။

။“ဌာနက သတင္းပို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၾကားတာပဲ၊ ေAာ္ မင္းကေတာ္ေတာင္

မၾကားရေသးဘဲကိုး၊ ဒီကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္ ပါေနပံုကေလး ကိုယ္တိုင္လာၿပီး ေျပာျပရUီးမယ္။
နက္ျဖန္ ကၽြန္ေတာ္လာခဲ့မယ္ေလေနာ္၊ မင္းကေတာ္ ေစာင့္သာေန”

ခင္ ။

။“ႂကြခ့ပ
ဲ ါရွင္ ၾကားပါရေစ”
ေနာက္တစ္ေန႔

နံနက္၌

UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ေဒၚခင္ခင္ႀကီး၏

ေနAိမ္သို႔

သြားေရာက္ေလရာ ေဒၚခင္ခင္ႀကီးက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ခုေျပာရန္
ရွိဟန္တူသည္ဟု UီးAုန္းေက်ာ္ Aကဲခတ္မိ၏။

ခင္ ။

။“မေန႔ညက

စိန္ၾကယ္သီး

ျပန္ရၿပီလို႔

ရွင္က

ေျပာလိုက္တာဟာ

ရွင္က

ဘယ္ကၾကားလို႔လဲ”

ေက်ာ္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ဆီလာၿပီး စံုစမ္းတဲ့ စံုေထာက္Aရာရွိကို ဌာနက သတင္းပို႔လိုက္လို႔

စံုေထာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို တစ္ဆင့္ ျပန္ေျပာျပတယ္”
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ခင္ ။
ေက်ာ္ ။

။“ခင္ဗ်ာ၊ ဘယ့္ႏွယ္မဟုတ္တာလဲ မင္းကေတာ္ရဲ႕၊ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး”

ခင္ ။

။“စိန္ၾကယ္သီးစံုကို

။“Aဲဒါ မဟုတ္ဘူးဆိုပါကလား၊ UီးAုန္းေက်ာ္ရဲ႕ ”
ခုထက္ထိ

မေတြ႔ရေသးဘူးတဲ့ရွင္၊

ေမေမ့ဆီကို

ကၽြန္မ

တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးၾကည့္တယ္။ ျပန္မရေသးပါဘူးတဲ့၊ ဌာနက သတင္းမွားၾကားထားၿပီ
ထင္တယ္”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ Aံ့ၾသလ်က္ ရွိ၏။

ေက်ာ္ ။
ဌာနက

။“ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ မင္းကေတာ္ႀကီးဆီက ျပန္မရေသးဘူးလို႔ ၾကားရင္ေတာ့
မွားတာျဖစ္မွာေပါ့၊

တယ္ေရွာ္တ့ဲ

လူစုပဲ။

ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္

ဒီလူစုကိုေတာ့

သိပ္Aထင္မႀကီးပါဘူး။ ဒီေလာက္ Aေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမ်ဳိးမွာ မွားရတယ္ဆိုေတာ့ Aံ့ၾသစရာႀကီးပဲ”

ခင္ ။
ေက်ာ္ ။

။“ဟုတ္တယ္ရွင္၊ သိပ္ထူးဆန္းတာပဲ”
။“ေနစမ္းပါUီး

မင္းကေတာ္၊

ဌာနကို

တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္

ေမးၾကည့္စမ္းပါUီးမယ္ခင္ဗ်ာ”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္ ဌာနကို တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီးေနာက္-

ေက်ာ္ ။

။“Aင္စပိတ္ေတာ္

UီးAုန္းေဖ

ရွိပါသလား

ခင္ဗ်ာ၊

UီးAုန္းေက်ာ္က

စကား

ေျပာခ်င္ပါတယ္လို႔ တဆိတ္ေျပာလိုက္ပါ ခင္ဗ်ာ”
မၾကာမီ UီးAုန္းေက်ာ္ ၾကားရသည္ကား“ကၽြန္ေတာ္ UီးAုန္းေဖပါပဲခင္ဗ်ာ၊ ခုေျပာတာ ဘယ္သူပါလိမ့္”

ေက်ာ္ ။

။“ဒီမွာေလ UီးAုန္းေဖ ၊ ခင္ဗ်ားလူစု မွားေနၿပီဗ်၊ စိန္ၾကယ္သီးစံု ျပန္ရၿပီဆိုတာ

မဟုတ္ဘူးတဲ့ဗ်၊ ပဲခူးက မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေရႊက ေျပာလိုက္တယ္တ့ဗ
ဲ ်”

ေဖ ။
ေက်ာ္ ။

။“ဘယ္က စိန္ၾကယ္သီးစံုလည္း ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး”

ေဖ ။

။“မိတ္ေဆြ မွားေနၿပီ ထင္တယ္။ မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္မွ မသြားပါကလား။

။“ခက္ေနပါၿပီဗ်ာ၊ မေန႔တုန္းက ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽန
ြ ္ေတာ္ ေျပာၾကတဲ့ စိန္ၾကယ္သီးစံုေပါ့ဗ်”

ဒီျပင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ Aေတာ္ တုန္လႈပ္သာြ းေလၿပီ။

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ေနစမ္းပါUီးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီမွာ UီးAုန္းေဖ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲ”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ခြက်ပါေပ့က႐ို၊ ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္တာလဲ”

။“ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ပဲ ရွိပါတယ္”
။“တစ္ခုခု မွားေနၿပီ ထင္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ၊ ျဖစ္ပံု ေျပာျပစမ္းပါUီး”
UီးAုန္းေက်ာ္လည္း Aျဖစ္Aပ်က္ကို ေျပာျပေလ၏။

ေဖ ။

။“ဒီလိုန႔ဲ မျဖစ္ေသးဘူး။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔မွ ျဖစ္မယ္၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္ကေန

စကားေျပာေနတာလဲ”

ေက်ာ္ ။

။“မင္းကေတာ္ ေဒၚခင္ခင္ႀကီးAိမ္ကပဲ”
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။“ေနUီး၊ ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လာခဲ့မယ္”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

တယ္လီဖုန္းကို

ျပန္ခ်ိတ္၍

Aိမ္ရွင္မAား

ခင္မူမူႏွင့္

ေတြ႔ဆံုခန္းမွစ၍ Aေၾကာင္းျခင္းရာ Aလံုးစံုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပေလသည္။ စကားAဆံုးတြင္
စံုေထာက္ UီးAုန္းေဖ ေရာက္လာေလ၏။

*****
UီးAုန္းေက်ာ္မွာ

A့့ံၾသလွၿပီ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

UီးAုန္းေဖကို

ျမင္ေသာAခါ၌

ထပ္ေလာင္း၍ Aံ့ၾသရေသး၏။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုေရာက္လာေသာ UီးAုန္းေဖမွာ
ယမန္ေန႔က

မိမိ၏

ေနAိမ္သို႔

လာေရာက္ေသာ

လူမဟုတ္ဘဲ

Aျခားသူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ေဖ ။

။“ကိုင္း ခင္ဗ်ားAျဖစ္Aပ်က္ကို Aစကစၿပီး Aဆံုးတိုင္ ေျပာျပစမ္းပါUီး”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

ေဒၚခင္ခင္ႀကီးAား

UီးAုန္းေဖAား တစ္ဖန္ထပ္၍

ယခုတြင္

ေျပာ၍ဆံုးခဲ့ေသာ

ေျပာျပန္ေလသည္။

UီးAုန္းေဖသည္

Aျဖစ္Aပ်က္ကို ၾကားနာၿပီးေနာက္-

ေဖ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီလိုထင္တာပဲ၊ မိတ္ေဆြမွာ လူလိမ္မိေနၿပီေကာ

ခင္ဗ်၊ ဘယ္မွာ စိန္ၾကယ္သီးစံုေကာ ယူလာခဲ့သလား”

ေက်ာ္ ။

။“ဒီက မင္းကေတာ္ကို ျပရေAာင္

ယူလာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာစရာေတြမ်ားေနတာနဲ႔

ျပေတာင္ မျပရေသးပါဘူး၊ ရွိပါတယ္”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

ဝါဂြမ္းႏွင့္ပတ္ထားေသာ

ၾကယ္သီးစံုကို

Aိတ္ထမ
ဲ ွ

ထုတ္၍

ျပေလသည္။

ေက်ာ္ ။

။“စိန္Aတုသာဆိုရ

တယ္ေကာင္းကိုးခင္ဗ်၊

Aစစ္လိုပါပဲ

မီးတဖ်ပ္ဖ်ပ္န႔ဲ

ခင္ဗ်ာ၊

ခုကာလ

သိပ္Aေရာင္ထက
ြ ္တာပဲ၊

ဓာတုေဗဒ

စိန္မ်ားက

ၾကည့္ၾကပါေတာ့

ခင္ဗ်ာ

ေဟာဒီမွာ”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္ ၾကယ္သီးစံုကို ဝါဂြမ္းမွ ေျဖထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
ၾကယ္သီးမ်ားကို

ေငးၾကည့္ရင္း Aံ့Aားသင့္လ်က္ရွိေလ၏။ ပထမ၌ စကားမေျပာႏိုင္ေသးဘဲ

မ်က္လံုးျပဴးေနရာမွ Aသံထက
ြ ္လာေသာAခါတြင္-

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ဟာလဲ ခင္ဗ်ာ၊ ဒီဟာ မဟုတ္ပါဘဲလား”

ေက်ာ္ ။

။“ခင္မူမူAပ္လိုက္တ့ဲ ၾကယ္သီးစံုဟာ ဒီဟာ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်၊ ဒီဟာက သိပ္မွ

။“ဘာေျပာတာလဲ ဘယ္ဟာ မဟုတ္တာလဲ ခင္ဗ်”

Aေရာင္မေကာင္းဘဲ၊ ဟိုဟာက မီးတဖ်ပ္ဖ်ပ္ ေတာက္ေနတာပဲ”
UီးAုန္းေဖလည္း ေက်နပ္ေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ၾကည့္ေနၿပီးေနာက္-

ေဖ ။

။“ဟုတ္ပါၿပီကယ
ြ ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ရိပ္မိပါၿပီ၊ UီးAုန္းေဖဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားဆီလာတဲ့ လူဟာ

နားထင္မွာ Aမာရြတ္ကေလးတစ္ခုပါတယ္ မဟုတ္လား”
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။“ဟုတ္တယ္ဗ်ဳိ႕၊ ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ သတိရတယ္။ ခင္ဗ်ားက ဘယ့္ႏွယ္သိသလဲ”
။(ၿပံဳးလ်က္)

“ကၽြန္ေတာ္က

သူ႔Aေဖာ္ႏွစ္ေယာက္ကိုပါ

ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာ

သိေသးရဲ႕၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကစၿပီး

တနသၤာရီခ႐ိုင္တစ္ခုလံုးမွာ သူတို႔Aဖြ႔ေ
ဲ မႊေနတာေပါ့

ေတြးမိလို႔ေပါ့၊
ေရး၊

ၿမိတ္၊

သူတြင္မက
ထားဝယ္ထိ

ခင္ဗ်၊ စံုေထာက္တစ္ဖလ
႔ဲြ ံုးက သူတို႔ကို

ေျခရာခံေနတာ ၾကာလွၿပီေကာ။ မိလုမိလုန႔ဲ လက္မတင္ကေလး လြတ္လတ
ြ ္သာြ းတဲ့ လူသိုက္ေပါ့၊
တစ္ခါတစ္ခါ

Aထက္ျမန္မာျပည္ေတာင္သာြ းၿပီး

ရဲတ့A
ဲ ဖြ႔ဲဗ်၊ ဒီတစ္ခါေတာ့

က်က္စားလိုက္ၾကေသးတယ္။

သိၾကေရာပေလ၊ တဆိတ္ေလး ခင္ဗ်ား၊ ဌာနကို

Aင္မတန္
တယ္လီဖုန္း

ဆက္စမ္းပါရေစ”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ဟိုလူကလည္း ဌာနကို တယ္လီဖုန္းဆက္ေသးတယ္ဗ်”
။“ဒါကေတာ့

ဟန္လုပ္တာပါ

ခင္ဗ်ာ၊

ဌာနကို

တကယ္ဆက္တာ

မဟုတ္ဘန
ဲ ႔ဲ

တယ္လီဖုန္းကိုင္ၿပီး သူ႔လူန႔သ
ဲ ူ ေျပာခ်င္ရာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာကိုး ခင္ဗ်”
ထို႔ေနာက္ UီးAုန္းေဖသည္ ခင္မူမူတို႔Aဖြ႔တ
ဲ ြင္ ခင္မူမူAျပင္ ေယာက်္ားေလးေယာက္
ပါဝင္၍

သာမန္

ခိုးဝွက္

တိုက္ခိုက္နည္းမ်ဳိးစံု

Aလုပ္လုပ္တတ္သည္ဟု

မဟုတ္ဘဲ

ဉာဏ္သံုးၿပီး

မိမိသတင္းၾကားရဖူးသည့္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍

Aျခင္းAရာမ်ားAေၾကာင္းကို

UီးAုန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ႀကီးတို႔Aား ရွင္းလင္း ေျပာျပေလသည္။

ေဖ ။

။“ပဲခူးမွာ ျဖစ္ပ်က္ပံုAေၾကာင္းAရာကို မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေရႊထံမွ Aေသးစိတ္

သတင္းကိုေတာ့
ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
စံုေထာက္ဌာနက

မရေသးဘူးခင္ဗ်။ သို႔ေသာ္
ပဲခူးမွာ

Aေတာ္Aတန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္စပ္ၿပီး

စိန္ၾကယ္သီးစံု

ၾကားရၿပီးပါၿပီ။

ေပ်ာက္တ့ဲ

ခိုးရာပါပစၥည္း

သတင္းကိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေရာင္းတယ္ဆိုတာ

ရန္ကုန္မွာ

Aလြယ္ဆံုးျဖစ္ေလေတာ့ ဒီၾကယ္သီးစံုကို ရန္ကုန္ပို႔လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိပ္မိၿပီးပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ခိုးရာပါ ပစၥည္းမ်ား Aေရာင္းAဝယ္လုပ္တတ္တ့ဲ ေနရာဟူသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူစုက
ပုဇန
ြ ္ေတာင္ဘက္မွာ ဗ်ဳိင္းေစာင့္သလို ေစာင့္ၾကည့္ေနလ်က္ပါပဲ”
UီးAုန္းေက်ာ္သည္

UီးAုန္းေဖ

ေျပာျပေသာ

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

နားေထာင္လ်က္ရွိစU္ မိမိAား ခင္မူမူAဖြဲ႕က ‘ႏွစ္ထပ္ကမ
ြ ္း’ Aလိ္မ္ခံရသည္ဟု သေဘာေပါက္၍
ေဒါေဖာင္းလ်က္

ရွိ၏။

လူသံုးေယာက္မွာလည္း

မိမိ၏

ေနAိမ္သို႔

စံုေထာက္မဟုတ္၊

စံုေထာက္ေယာင္ေဆာင္၍

၎Aဖြဲ႕သားမ်ားပင္

လာၾကေသာ

ျဖစ္သည္ဟု

သိရ၏။

ပန္းထိမ္ဆရာ ကိုဘေက်ာ့ဆိုသူမွာလည္း Aဖြဲ႕သားတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေဖ ။

။“ဒီလိုခင္ဗ်၊ ခင္မူမူက မင္းႀကီးကေတာ္ ေဒၚျမေရႊရဲ႕ ႏြားႏို႔ဖန္ခက
ြ ္ထက
ဲ ို ေဆးခတ္ၿပီး

ေခါင္းAံုးေAာက္က ၾကယ္သီးစံုကို ခိုးထြက္သာြ းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ေယာင္ေဆာင္တ့ဲ လူက
ေျပာသြားတာဟာေတာ့ တကယ္Aမွန္န႔ဲ တူတယ္။ သူတို႔လူစုမွာ လူကို ေမ့႐ံုကေလး လုပ္တ့ေ
ဲ ဆး၊
Aိပ္ေပ်ာ္ေAာင္ လုပ္တ့ေ
ဲ ဆး၊ တစ္ခါတည္း ေသေAာင္လုပ္တ့ေ
ဲ ဆး၊ ေဆးAမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။
ႏိုင္ငံျခားက တိတ္တိတ္

မွာယူၾကဆိုထင္ပါရဲ႕။ မင္းႀကီးကေတာ္ကိုေတာ့ Aိပ္ေမြ႔ခ်႐ံုကေလး

လုပ္သာြ းလို႔ ေတာ္ပါေသးရဲ႕”

ေက်ာ္ ။

။“ေနပါUီး ေၾကးနန္းကေကာဗ်ာ”
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။“ေၾကးနန္းကလည္း

Aဖြ႔ဲသား

တစ္ေယာက္က

ေညာင္ေလးပင္က

တကယ္

႐ိုက္လိုက္တာ ျဖစ္မွာေပါ့၊ သူတို႔က ဒီေန႔ဒီရက္မွာ UီးAုန္းေက်ာ္ရဲ႕ ခရီးစU္ကို သိၿပီးျဖစ္ေလေတာ့
မူလကတည္းက

AစီAစU္

လုပ္ထားမွာေပါ့၊

သူတို႔

Aခက္Aခဲတစ္ခုက

ဘာလဲဆိုေတာ့

မင္းႀကီးကေတာ္ Aိပ္ရာက ႏိုးလာလို႔ ၾကယ္သီးေရာ ခင္မူမူေရာ ေပ်ာက္သာြ းတယ္ဆိုရင္ ပုလိပ္ကို
တိုင္လိမ့္မယ္၊ တိုင္ရင္ ခင္မူမူကို လိုက္ရွာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကယ္သီးစံုကို ခင္မူမူကိုယ္တိုင္
ရန္ကုန္ယူမလာဘဲ တစ္ေယာက္ေယာက္န႔ဲ ပို႔လိုက္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီကိစၥAတြက္ UီးAုန္းေက်ာ္
Aသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ားလက္ထက
ဲ ို ၾကယ္သီးေသတၱာ Aပ္လိုက္တာေပါ့၊ ခင္ဗ်ားကလည္း
ခင္မူမူက

မ်က္ရည္ခံကေလးထိုးၿပီး

မဟုတ္ေလေတာ့

တာဝန္ခံၿပီး

သနားေလာက္ေAာင္ေျပာ၊
ယူလာခဲ့ေရာ

တယ္ႀကီးေလတဲ့ကိစၥလည္း

မဟုတ္ဘူးလား။

ခင္မူမူကိုယ္တိုင္ေကာ

ခင္ဗ်ားလက္ထက
ဲ ို ၾကယ္သီးစံုAပ္ၿပီးကတည္းက ေပ်ာက္သာြ းလိုက္တာ ယခုAခ်ိန္ထိ မေတြ႔
ေသးဘူး”

ေက်ာ္ ။
ေဖ ။

။“ဒါျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္မွာ မိတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးလား”
။“ဘယ္က

ဟုတ္လိမ့္မွာလဲဗ်၊

ေညာင္ေလးပင္ကို

ခင္မူမူသာြ းတယ္လို႔

ခင္ဗ်ား

ထင္ေနေလေတာ့ ဆီေလ်ာ္ေAာင္ ခင္ဗ်ာ့ေျပာၿပီး လွိမ့္လိုက္တာပဲကိုး၊ ခင္ဗ်ား ေဆာင္ၾကU္းခဲ့လို႔
စိန္ၾကယ္သီးစံုေတာ့ ရန္ကုန္ေရာက္ၿပီ၊ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားလက္ထက
ဲ
သူတို႔ ျပန္ရေAာင္လုပ္ဖို႔
လိုေသးတာကိုး။

ဒီေတာ့

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္သလဲ၊

စံုေထာက္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး

ခင္ဗ်ားဆီ

လာၾကတာေပါ့၊ ပန္းထိမ္သည္ေယာင္ေဆာင္တ့ဲ ဘေက်ာ့ဆိုတ့ေ
ဲ ကာင္က မ်က္လွည့္သမားဗ်။
Aလြန္ လက္လွည့္တ့ေ
ဲ ကာင္ပဲ၊ ပရိသတ္ေတြဝိုင္းၿပီးၾကည့္ေနတာေတာင္ ရေAာင္လယ
ဲ ူႏိုင္တ့ဲ
လက္လွည့္သမားခင္ဗ်၊ ခင္ဗ်ားက လက္မွတ္ထိုးေနတုန္း Aတုန႔A
ဲ စစ္ လဲယူလိုက္ဟန္တူပါရဲ႕၊
ခင္ဗ်ားကို ျပန္ေပးေတာ့ ဂြမ္းနဲ႔ပတ္ၿပီး ေပးတယ္ဆို”

ေက်ာ္ ။

။“ဟုတ္ပါတယ္၊ ႏို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၾကည့္ေနတာပဲဗ်။ ဂြမ္းနဲ႔ပတ္ေတာ့ေတာင္

ကၽြန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ေသးရဲ႕”

ေဖ ။

။“ခင္ဗ်ားမွာ မ်က္စိႏွလံုးရွိတာ။ ဒီေကာင္က မ်က္စိေပါင္းတစ္ေထာင္ကို လိမ္ႏိုင္

လွည့္စားႏိုင္တ့ဲ

Aေကာင္ဗ်၊

ၿပီးေတာ့လည္း

ကၽြန္ေတာ့္ေယာင္ေဆာင္တ့ဲ

လူဟာက

ခင္ဗ်ားAေပၚမွာ Aမႈပတ္Uီးေတာ့မလိုလို ေျပာေလေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္း မႊန္ေနတယ္ မဟုတ္လား။
ဒီေတာ့ကာ ဟိုလူ လက္လွည့္သာြ းတာကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔ သာၿပီး ခဲယU္းတာေပါ့၊ Aင္မတန္ ပါးနပ္တ့ဲ
လူစုဗ်။

သူတို႔Aထဲမွာ

လက္လွည့္သမားေရာ၊

စိတ္လွည့္သမားေရာ၊

႐ုပ္န႔က
ဲ ိုယ္

လံုးျပၿပီး မ်က္ရည္ခံထိုးတတ္တ့ဲ မိန္းမေရာ စံုေနေAာင္ ပါတဲ့Aဖြ႔ပ
ဲ ဲ။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔ေတာ့
မိေကာင္းပါလား ခင္ဗ်ား”
UီးAုန္းေဖ၏
ပတၱျမားကဲ့သို႔

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ

တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး

Aခ်ည္းAႏွီး

ထင္ရွားေသာ

ျဖစ္ခ့ေ
ဲ လၿပီ။

ျခားနားခ်က္မရွိ၊

စိန္ဟူသည္မွာ

ေရႊဟူသည္မွာလည္း

Aရည္ႀကိဳ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သတၱဳျဖစ္ရကား မင္းႀကီးကေတာ္ေဒၚျမေရႊ၏ ၾကယ္သီးစံုမွာ AစAန
မေပၚေပါက္သျဖင့္ ခင္မူမူတို႔ လူစုမွာလည္း ၎Aမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Aျပစ္ထင္ရွားေလာက္ေAာင္
သက္ေသသာဓက မတင္ျပႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ဖူးေလသည္။
႐ႈမဝမဂၢ
ဝမဂၢဇင္း၊ Aတြဲ ၆၊ Aမွတ္ ၆၇ (ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၉၅၂)
၁၉၅၂) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။
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ကုန္ေဈးတန္
ဈးတန္း လူသတ္မႈ
၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ညU့္ ၁၁ နာရီAခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဘဂဝမ္ဆင္ႏွင့္
Aျခား ကုလားစႏၵလီတစ္ေယာက္သည္ သိမ္ႀကီးေဈးAနီး ကုန္ေဈးတန္းရွိ ကုန္တိုက္မ်ားတြင္
သူခိုးမ်ား

ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမည္ဟု သတင္းရရွိသျဖင့္

ကုန္တိုက္မ်ား

Aနီးတြင္

ကုန္႐ံုေနာက္ေဖးမွ

ပတ္တေရာင္

႐ုတ္တရက္

ျမန္မာAက်ဳိးေတာ္ေဆာင္

လွည့္လ်က္ရွိၾကစU္

လူတစ္ေယာက္သည္

ေလွကားတစ္ခုေAာက္သို႔

ထြက္ေျပး၍

ကုမၸဏီ၏

ဝင္ေျပးသည္ကို

မီးေရာင္တြင္ ရိပ္ခနဲ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေလ၏။ ထိုAခါ ဘဂဝမ္ဆင္သည္ ‘ေဟးကြန္းေဟး’ ဟု
ဟစ္ေAာ္လ်က္
ၿပိဳင္နက္

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္

ေလွကားေAာက္မွ

ေလွကားေAာက္သို႔

လက္ခနဲ

မီးပြင့္ၿပီးေနာက္

ထိုး၍

ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္

ဒိန္းခနဲ

Aသံၾကားၿပီးလွ်င္

ဘဂဝမ္ဆင္ႏွင့္Aတူ ပါလာေသာ စႏၵလီကုလားမွာ ‘Aဘား’ ဟု တစ္ခ်က္မွ် ေAာ္ဟစ္ၿပီးေနာက္
ဗိုင္းခနဲ လဲသာြ းေလ၏။
ထိုAခါ ဘဂဝမ္ဆင္သည္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးကို ၿငိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ေလွကားရွိရာသို႔
ေကြ႔ေကာက္ကာ ခ်U္းကပ္ေလရာ

ေလွကားေAာက္မွ

ေယာက်္ား

တစ္ေယာက္ႏွင့္

မိန္းမ

တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္၏ လက္ကို တစ္ေယာက္ကိုင္ဆလ
ဲြ ်က္ ထြက္ေျပးၾကေလ၏။
ဘဂဝမ္ဆင္သည္ လက္တြင္ကိုင္ထားေသာတုတ္ႀကီးႏွင့္ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ရွိရာသို႔ တAားလႊဲ၍
ေပါက္လိုက္ရာ မိန္းမ၏ Aသံျဖင့္ ‘Aမယ္ေလးေတာ္’ ဟု ေAာ္သံ ၾကားလိုက္ရေသာ္လည္း
ယိုင္႐ံုမွ်ယိုင္သာြ း၍

လဲက်ျခင္းမရွိဘဲ

ဆက္လက္

ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

ဘဂဝမ္ဆင္မွာ

ထိုသူႏွစ္ေယာက္၏ ေနာက္သို႔လိုက္လိုပါေသာ္လည္း လက္နက္လည္းမပါ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင့္
ရွိေနေသာ မိမိ၏ Aေဖာ္Aား ၾကည့္႐ႈလိုေသးသည္ျဖစ္၍ ထိုသူ၏ လဲေနရာသို႔ တံု႔ျပန္ကာ
ထူမၾကည့္႐ႈရာတြင္ ၎၏ Aေဖာ္မွာ ဝမ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာႏွင့္ ေျမေပၚ၌ ပက္လက္လန္ကာ
လဲေနသည္ကို ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးႏွင့္ ေဆး႐ံုသို႔ ေခၚလာခဲ့ေလ၏။
ေဆး႐ံုသို႔ေရာက္၍

သတိရလာသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

၎စႏၵလီကုလားသည္

ဆရာဝန္ႀကီးAား ၾကည့္လ်က္ ‘ေရႊသာြ းဘိုးသိန္း၊ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္း’ ဟု ႏွစ္ခန
ြ ္းဆင့္ကာ ေလသံႏွင့္
ေျပာၿပီးေနာက္ Aသက္ေပ်ာက္၍ သြားေလ၏။ ၎ေနာက္ ဘဂဝမ္ဆင္သည္ ပန္းဘဲတန္းဌာနသို႔
လာ၍ တိုင္တန္းသည္မွာ ‘မိမိႏွင့္ေသလြန္သူ မိမိ၏ Aေဖာ္သည္ မၾကာေသးမီက ေရႊသာြ းဘိုးသိန္း
ဆိုသူႏွင့္ ပတ္တေရာင္လွည့္ရာတြင္ Aခ်င္းျဖစ္ပာြ းဖူးေၾကာင္း၊ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းက မိမိတို႔Aား
ေကာင္းေကာင္း သတိထား၊ နင္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး ငါ သတ္ပစ္မယ္ဟု ႀကိမ္းဝါးဖူးေၾကာင္း၊ မိမိက
လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္
၎ႏွင့္Aတူ

ထိုး၍

ၾကည့္ေသာAခါတြင္

မိန္းမတစ္ေယာက္လည္း

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းကို

ပါလာေၾကာင္း၊

ေသလြန္သူ

ျမင္လိုက္ရေၾကာင္း၊
စႏၵလီကုလားကလည္း

ေသခါနီးဆဲဆတ
ဲ ြင္ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းဟူ၍ပင္ ေျပာသြားေၾကာင္းမ်ား’ ႏွင့္ တိုင္ခ်က္ေပးေလ၏။
ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းဆိုသူမွာ
တစ္ေယာက္ျဖစ္၍
သို႔ရာတြင္
ခါးပိုက္ႏႈိက္မႈ

ေထာင္သို႔

ထိုသူသည္

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔
မၾကာမၾကာ

သတၱိေကာင္းသူ

Aစရွိသည့္

ေကာင္းစြာသိၿပီးျဖစ္ေသာ

က်ခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္

လူဆိုးႀကီးတစ္ေယာက္

AေသးAဖြဲ

မဟုတ္၊

ျပစ္မႈမ်ားကိုသာလွ်င္
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တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။
နံနက္ေစာေစာပင္

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္

ဖမ္းဆီးရမိၾကေလရာ

၎ဘိုးသိန္းAား

ဘဂဝမ္ဆင္က

‘ဒီလူပဲ’

ဟူ၍

ေနာက္တစ္ေန႔
တပ္Aပ္ဆဲြေလ၏။

ဘိုးသိန္းကမူ ၎Aား မည္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးေၾကာင္း သိရွိရေသာAခါ ဘဂဝမ္ဆင္Aား
မ်ားစြာ

ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆိုလ်က္

ရန္ျဖစ္ဖူးသည့္Aတြက္ေၾကာင့္

ဤAမႈကို

မိမိျပဳရသည္

လက္စားေခ်လိုေသာ

မဟုတ္ဘလ
ဲ ်က္

သေဘာႏွင့္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ိန္တယ
ြ ္ေျပာဆိုေလ၏။ ဘဂဝမ္ဆင္သည္

ယခင္က

သက္သက္

စြပ္စျဲြ ခင္း

ဘိုးသိန္း၏ Aမ်က္ထက
ြ ္ေသာ

မ်က္ႏွာကို ျမင္ရေသာAခါ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဟန္ လကၡဏာရွိေသာ္လည္း ေျပာၿပီးသားစကားကို
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမရွိဘဲ
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ရန္ၿငိဳးရွိေသာေၾကာင့္

ေခ်ဆိုေလ၏။

တစ္ဖက္လပ္မယ္ျမတို႔

၎ေနာက္

ထိုညက

ေျပာသည္မဟုတ္၊

ဘဂဝမ္ဆင္က

Aတူတကြ

Aမွန္ကိုေျပာျခင္း

ဘိုးသိန္းႏွင့္

ေတြ႔လိုက္ရေၾကာင္းႏွင့္

၎၏

မယား

စြပ္စျဲြ ပန္ေသာAခါ

ဘိုးသိန္းက ၎မိန္းမႏွင့္ ျပတ္စၾဲ ကသည္မွာ ၂ လေက်ာ္ ၃ လ မွ် ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုကာ
ႀကိမ္းေမာင္းဆဲေရးျပန္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းကို Aခ်ဳပ္ခန္းသို႔
သြင္းထားလိုက္ၾကေလ၏။
ထိုေန႔နံနက္၌ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္ Aမႈျဖစ္ပာြ းရာဌာနျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့Aက်ဳိးေဆာင္
ကုန္တိုက္AနီးAပါး၌

ရွာေဖြၾကရာ

ေလွကားႏွင့္

မနီးမေဝး၌

တစ္ခ်က္ပစ္ေဖာက္ၿပီးေသာ

ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ ဆံပင္တစ္ေထြးကို ေတြရ
႔ ွိၾကေလ၏။ ေသနတ္နံပါတ္ကို
စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၾကေသာAခါ ၎ေသနတ္မွာ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ လက္နက္ေရာင္းေသာတိုက္မွ
လြန္ခ့ေ
ဲ သာ တစ္လခန္႔က တိုက္ကို ေဖာက္၍ ခိုးသြားရာတြင္ ပါသြားေသာ ေသနတ္တစ္လက္
ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိရေလ၏။

စႏၵလီကုလား၏

က်ည္ဆန္မွာလည္း

ထိုေသနတ္မွ

ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က

Aစစ္ခံၾကေလ၏။

လက္နက္တိုက္ကို

Aေလာင္းတြင္

ေတြ႔ရွိရေသာ

က်ည္ဆန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
သို႔ျဖစ္၍

လက္နက္ဘက္ဆိုင္ရာ

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔က

ေဖာက္ထြင္းေၾကာင္းႏွင့္လည္း

ေသနတ္၏

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းAား

စြပ္စၾဲြ ကျပန္ေသာAခါ

ဘိုးသိန္းသည္

ေရွးနည္းAတူ Aေၾကာက္Aကန္ ျငင္းဆန္ေျပာဆိုေလ၏။ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္ တစ္ဖက္လပ္
မယ္ျမကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးၾကရာ ႏွစ္ရက္ခန္႔Aတြင္းတြင္ ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးမိ၍ ၎Aား စစ္ေဆးရာတြင္
မယ္ျမက မိမိႏွင့္ ဘိုးသိန္းတို႔

ျပတ္စဲသည္ဟုဆိုျခင္းမွာ မမွန္ေၾကာင္း၊ မိမိမွာ ဘိုးသိန္းႏွင့္

သင့္ျမတ္စာြ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဘိုးသိန္းက မိမိႏွင့္ျပတ္စဲသည္ဟုဆိုျခင္းမွာ လင္သားျဖစ္သူသည္
မိမိAား ညႇာတာေသာသေဘာႏွင့္ ယခုျဖစ္ပာြ းေသာAမႈတြင္ မိမိ၏ မယား မပါဝင္ေစျခင္းငွာ
ကာကြယ္သည့္သေဘာႏွင့္
ကုန္ေဈးတန္း

ေျပာဟန္တူေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

လူသတ္မႈAေၾကာင္းႏွင့္

Aစစ္ခံေလ၏။

Aင္စပိတ္ေတာ္က

တိုက္႐ိုက္စစ္ေဆးျပန္ေသာAခါ

တစ္ဖက္လပ္

မယ္ျမသည္ ထိုAမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAတိုင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေလ၏။
မိမိမွာ

မိမိ၏

လင္ေယာက်္ား

ျပဳမူက်င့္ႀကံပံုမ်ားကို

သိရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ခိုးဝွက္

လုယက္ျခင္းAလုပ္ကို ကူညီျခင္း မျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ညU့္ကမူ
AျခားAေဖာ္ တစ္ေယာက္ မရႏိုင္သျဖင့္ Aေစာင့္Aၾကပ္သေဘာႏွင့္ မိမိလိုက္ပါသြားရေၾကာင္း၊
ထိုညက ကုန္တိုက္ကို ဖြင့္မည္ႀကံဆဲ ပတ္တေရာင္မ်ား ေရာက္လာ၍

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္

ထိုးလိုက္ေသာAခါ ဘိုးသိန္းက ေသနတ္ႏွင့္ပတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ႏွစ္ေယာက္ Aတူတကြ
ေျပးလာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပတ္တေရာင္က တုတ္ႀကီးႏွင့္ ေပါက္လိုက္ေသာAခါ မိမိ၏ Uီးေခါင္းကို
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ထိမွန္သာြ းေၾကာင္း။ ဒဏ္ရာမွာ မႀကီးက်ယ္ေသာ္လည္း ဆံပင္Aနည္းငယ္ ကၽြတ္က်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
ေျပာျပ၍ ဆံပင္ကၽြတ္ေသာေနရာကိုပင္ ျပသေလ၏။
ပုလိပ္တို႔သည္ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းႏွင့္ တစ္ဖက္လပ္ မယ္ျမတို႔ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေပး၍
ဂါတ္စာေရးက မယ္ျမ၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ျပေသာAခါ ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းသည္ ေဒါသAမ်က္
ေျခာင္းေျခာင္းထြက္လ်က္ မ်က္လံုးျပဴးကာ Aံႀကိတ္ကာျဖင့္ ေရရြတ္ဆဲဆိုၿပီးလွ်င္ ပုလိပ္မ်ားက
မိမိAား

Aမႈဆင္လ်က္ရွိသည္တြင္

မယ္ျမက

၎ႏွင့္

ခြဲခာြ ၍

ေနသည့္Aတြက္

လက္စားေခ်လိုေသာ သေဘာႏွင့္ မဟုတ္မလ်ား ထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုညက မိမိသည္
ကုန္ေဈးတန္းသို႔

မယ္ျမႏွင့္လည္း

က်ိန္တယ
ြ ္ေျပာဆိုေလ၏။

ထိုAခါ

မသြား၊

မည္သူႏွင့္မွ်လည္း

မယ္ျမက

‘မွန္တ့A
ဲ တိုင္း

မသြားရပါေၾကာင္းႏွင့္

ေျပာလိုက္ပါ

ေမာင္ရယ္၊

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလိုက္ရင္ တရားသူႀကီးက သနားၿပီး ညႇာညႇာတာတာ စီရင္ခ်က္ခ်ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာ
ရွိပါတယ္’

ဟု

ေျပာရာတြင္

ဘိုးသိန္းသည္

မယ္ျမ၏

လည္ကုပ္ကို

ကိုင္ဖမ္း၍

ညႇစ္သတ္မည္ျပဳရာတြင္ ပုလိပ္မ်ားက Aတင္းဆဲြ၍ ထားရ၏။
ထိုAမႈကို ႐ံုးသို႔ မတင္မီ ပုလိပ္မ်ား၏ လက္တြင္း၌ ရွိေနစU္တြင္ တစ္ညသ၌
Aိုးဘိုဌာနမွ

ဌာနAုပ္

လက္ပူးလက္ၾကပ္

Uီးဘေထြးသည္

ဖမ္းမိေလ၏။

တစ္ခုေသာ

ဓားျပမႈ၌

ထိုသံုးေယာက္Aနက္

တရားခံ

သံုးေယာက္ကို

ဘႀကိဳင္ဆိုသူမွာ

ဓားျပမႈႏွင့္

ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေထာင္ဒဏ္ရဖူးသူျဖစ္ရာ ထိုသူမွာ ကၽြန္ပ္တို႔ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေသာAမႈႏွင့္လည္း
ေAာက္ပါAတိုင္း သက္ဆိုင္လ်က္ ရွိ၏။
၎ဘႀကိဳင္သည္

ေမာ္ဖီးယားသမားတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေလရာ Aခ်ဳပ္ခန္း၌ ရွိစU္

ေဆးထလ်က္ရွိသျဖင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ေAာင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဆးတစ္ႁပြတ္စာမွ် ရပါလိုေၾကာင္းႏွင့္
Aႀကိမ္ႀကိမ္Aဖန္ဖန္

ညည္းညဴေတာင္းခံလ်က္

ရွိေလ၏။

သာမညAမႈမ်ား၌

ယင္းကဲ့သို႔

ရွိေနစU္Aခါ ဆရာဝန္ကို ေခၚ၍ Aက်U္းသမားAား သက္သာခြင့္ရေစရန္ ေဆးထိုး၍ ေပးၿမဲျဖစ္ရာ
ဤAမႈ၌ကား

ဌာနAုပ္သည္

တရားခံAား

ေပးေစျခင္းငွာ

တမင္ညႇင္းၿပီးလွ်င္

AျခားAမႈတစ္ခုႏွင့္

ေဆးမထိုးေစဘဲ

ေဆးမထိုးဘဲ ေနရသျဖင့္ တရားခံ ဘႀကိဳင္သည္
ေနာက္ဆံုး၌

ဌာနAုပ္က

ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ

‘ကိုင္း

Aစစ္ခံလို႔ရွိရင္

ထားခဲ့၏။

ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေျဖာင့္ခ်က္

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ

ျပင္းထန္ေသာေဝဒနာကို ခံစားလ်က္ရွိရာ

ဘယ့္ႏွယ္လဲ
ေဆးဝဝႀကီး

ပတ္သက္၍

ငါ့လူ။

Aခုတေလာ

ငါထိုးေပးမယ္၊

ဒီလိုမွ

မင္းျပဳခဲ့သမွ်ကို
မေျပာဘူးဆိုရင္

ေဆးမထိုးရလို႔ ဒီေနရာတြင္ မင္းလဲေသသြားပေစ၊ ငါ ထိုးမေပးဘူး’ ဟု ေျပာေလ၏။
ဘႀကိဳင္သည္ ေမာ္ဖီးယားျပတ္သူတို႔၏ ထံုးစံAတိုင္း မခံမရပ္ႏိုင္ေAာင္ ျပင္းစြာေသာ
ေဝဒနာကို ခံစားလ်က္ ရွိေနရသည္ျဖစ္၍ ‘ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးပါေတာ့မည္’ ဟု
ေျပာဆိုေလ၏။ ၎ေနာက္

ဘႀကိဳင္သည္

မိမိပါဝင္ခ့ဖ
ဲ ူးသမွ်ေသာ ခိုးဝွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေလရာ ထိုAမႈမ်ားAနက္ ဆူးေလဘုရားလမ္း လက္နက္တိုက္မွ ေျခာက္လံုးျပဴး
ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္တကြ ယမ္းေတာင့္မ်ားႏွင့္ Aျခားပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူရာ၌လည္း မိမိပင္လွ်င္
Uီးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို

Aစစ္ခံေလ၏။

ခိုးယူသာြ းသူမွာ

ထိုAခါ

ဌာနAုပ္က

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းျဖစ္၍
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ဖမ္းဆီးရမိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
Aျခားမဟုတ္။

ေျပာရာတြင္

မိမိတို႔ပင္ျဖစ္၍

ဘႀကိဳင္က လက္နက္တိုက္ကို

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းသည္

ေဖာက္ေသာသူမွာ

ထိုAမႈ၌

တစ္စံုတစ္ရာ

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ေျပာသည္တြင္ ဌာနAုပ္မွာ မ်ားစြာ AစU္းစားရက်ပ္လ်က္ ရွိေလ၏။

Aုပ္ ။
ပစ္သတ္တ့ဲ

။“ေနပါUီးကြ႔၊ဲ

ျမန္မာ့Aက်ဳိးေတာ္ေဆာင္

ေသနတ္ဟာ

ကုန္တိုက္မွာ

ဆူးေလဘုရားလမ္း

စႏၵလီ

တစ္ေယာက္ကို

လက္နက္တိုက္က

ေပ်ာက္သာြ းတဲ့

ေသနတ္ဆိုပါကလား။ မင္းလက္ထက
ဲ ေသနတ္ဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔ ကုန္ေဈးတန္းေရာက္သာြ းသလဲ”
ဘႀကိဳင္မွာ ထိုAခါ၌ နဖူးေခၽြးမ်ား ယိုစီးလ်က္ ေျခလက္မ်ား ဆတ္ဆတ္တုန္ၿပီးလွ်င္
ကတုန္ကရီ ျဖစ္လ်က္ ရွိေနေလ၏။

ႀကိဳင္ ။

။“ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ

ဆရာ၊ ဒီေလာက္ ညႇU္းရရင္

ေတာ္ပါေတာ့၊ တစ္ကိုယ္လံုး

Aခံရခက္လန
ြ ္းလို႔ ေသလုမတတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေဆးကေလး တႁပတ
ြ ္ေလာက္ သနားပါ ဆရာ”

Aုပ္ ။

။“ေပးမယ္ကြ၊ တစ္ႁပြတ္မကဘူး၊ ဝဝႀကီး မင္းထိုးေစ့မယ္၊ ငါေမးတာသာ မွန္မွန္ေျပာ။

ေသနတ္ကို မင္းတို႔ ခိုး႐ိုးမွန္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔ ဘိုးသိန္း လက္ထဲေရာက္သာြ းသလဲ။ သို႔မဟုတ္
မင္းတို႔Aထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ သတ္သလား၊ သတ္တ့သ
ဲ ူ ဘယ္သူလဲ၊ မွန္မွန္ေျပာ။
ေဆးဝဝႀကီးထိုးေပးမယ္”

ဟု

ေျပာလ်က္

ဌာနAုပ္သည္

ေမာ္ဖီးယားထုပ္ႏွင့္

ႁပြတ္တံကို

ဘႀကိဳင္Aား ျပေလ၏။
ဘႀကိဳင္သည္

တခဏမွ် ဆိုင္းလင့္၍

ေနၿပီးေနာက္

“ေျပာပါေတာ့မယ္

ခင္ဗ်ာ၊

စႏၵလီကုလားကို သတ္တ့လ
ဲ ူက ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ ကလိန္မတင့္
သတ္တာပါ ဆရာ။ ကိုင္း ေဆးထိုးပါေတာ့ ဆရာ”
၎ေနာက္

ဌာနAုပ္သည္

ဘႀကိဳင္Aား

ေမာ္ဖီးယားထိုးေစရာ

ဘႀကိဳင္

ေဆးထိုးၿပီးေသာAခါ၌လည္း မိမိေျဖာင့္ခ်က္ေပးထားေသာ စကားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ
ထိုညက မိမိႏွင့္ မယားျဖစ္သူ ကလိန္မတင့္တို႔သည္ ျမန္မာ့Aက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ကုမၸဏီတိုက္ကို
ေဖာက္ထြင္းရန္ AႀကံAစည္ႏွင့္ သြားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေလ၏။
ဘႀကိဳင္က မိမိတို႔မွာ

လက္နက္တိုက္ကို

ေဖာက္ထြင္းခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း

ယခုတေလာ၌

ေၾကးေငြျပတ္လ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ မယား ကလိန္မတင့္သည္ သားကေလးAတြက္
ေဆာင္းရာသီAဖို႔
သြားေရာက္ခိုးယူရန္

ေႏြးေသာ

Aထည္Aဝတ္မ်ားကို

Aႀကံျဖစ္ေပၚၾကေၾကာင္း၊

Aလြန္တရာခ်စ္ခင္သည္ျဖစ္၍

လိုခ်င္သည္ျဖစ္၍

မတင့္သည္

သားငယ္Aတြက္ဆိုလွ်င္

၎၏

မည္သည့္Aမႈကိုမဆို

ထိုကုန္တိုက္မွ
သားကေလးကို
ျပဳဝံ့ေၾကာင္း၊

ထိုညက ကုန္တိုက္ေနာက္သို႔ ေရာက္ေသာAခါတြင္ ဘဂဝမ္ဆင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔၍ မိမိတို႔Aား
ဖမ္းဆီးမည္ျပဳသည္တြင္ မိမိက ေသနတ္ႏွင့္ တစ္ခ်က္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း။ ၎ေနာက္ လင္မယား
ထြက္ေျပးၾကစU္ ပတ္တေရာင္မ်ားက တုတ္ႏွင့္ ေပါက္လိုက္၍ မတင့္Aား ထိမွန္သည္တြင္ မိမိက
တြဲ၍ ေခၚေျပးရသျဖင့္ ေသနတ္လတ
ြ ္၍ က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာမွာ Uီးေခါင္းတြင္ ထိမွန္ျခင္း
ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာမႀကီးက်ယ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေလ၏။
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မတင့္သည္

ေနာက္တစ္ေန႔၌

ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းႏွင့္

သတင္းစာတြင္

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းတို႔လင္မယားကို
ေတြ႔ျမင္ရေသာAခါ

ထိုAမႈAတြက္

ငါတို႔

လြတ္ေခ်ၿပီဟု

ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္လပ္ မယ္ျမကိုယ္တိုင္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္ဟု ေတြ႔ရွိရေသာAခါ၌
ထိုသူတို႔ မျပဳရေသာ Aမႈကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္၍ စံုေထာက္မ်ားက
မိမိတို႔Aား တစ္ပတ္႐ိုက္လိုေသာသေဘာႏွင့္လည္ဆယ္၍ သတင္းစာတြင္ ထည့္သည္ဟု မတင့္က
သေဘာရ၍ မိမိAား စြန္႔ပစ္ထက
ြ ္ေျပးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘႀကိဳင္က Aစစ္ခံေလ၏။
ပန္းဘဲတန္းဌာနမွ

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္ ဘႀကိဳင္၏ Aစစ္ခံခ်က္

Aေၾကာင္းကို

ၾကားသိရေသာAခါ ရယ္ေမာၾကေလ၏။ ၎တို႔က လူဆိုးတို႔မည္သည္မွာ ျပစ္မႈတစ္ခုAတြက္
လက္ပူးလက္ၾကပ္

Aဖမ္းခံရေသာAခါ

Aျခားပစ္မႈမ်ားကိုလည္း

မိမိပင္က်ဴးလြန္သည္ဟု

ေျပာၿပီးလွ်င္ ‘တစ္တက္စားလည္း ၾကက္သန
ြ ္’ ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ မိမိတို႔ Aခ်င္းခ်င္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ

Aေလ့Aက်င့္ရွိတတ္သည္ျဖစ္၍

ဘႀကိဳင္သည္

ဘိုးသိန္း၏

Aျပစ္ကို မဟုတ္မမွန္ ဝင္၍ ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုၾက၏။
Aိုးဘိုဂါတ္ဌာနAုပ္ကမူ ထိုက့သ
ဲ ို႔ မထင္မွတ္ေခ်။ ဘႀကိဳင္၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားသည္
စင္စစ္ ဟုတ္မွန္သည္ဟု သေဘာရ၍ ကလိန္မတင့္Aား ဖမ္းဆီးရန္ Aႀကံျပဳ၏။ မတင့္သည္
ထိုAႀကံကို သိ၍ ေရွာင္တိမ္းလ်က္ရွိရာ ဌာနAုပ္သည္ မတင့္က သားငယ္ကို Aလြန္Aက်ဴး
ခ်စ္ခင္သည့္သေဘာကို
ကေလးရွိရာသို႔

သိရွိ၍

တစ္ေန႔လွ်င္

မည္သည့္Aရပ္၌
တစ္ႀကိမ္က်

ပုန္းေAာင္း၍

လာတတ္သည္ဟု

ေနေစကာမူ

သတင္းရ၍

၎၏

ကေလးရွိရာ

စမ္းေခ်ာင္းရပ္ ပဒုမၼာလမ္းမွ ေခ်ာင္းေျမာင္း ေစာင့္ဆိုင္းရာတြင္ တစ္ေန႔ေသာ သန္းေခါင္Aခ်ိန္၌
လက္ရဖမ္းမိေလ၏။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ဌာနAုပ္သည္ မတင့္၏ သေဘာကို သိ၍
၎၏ ကေလးကို

မေတြ႔ေစဘဲ ကြယ္ဝွက္ထားရာ ဟုတ္မွန္သည့္Aတိုင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမွ

ကေလးကို ေတြ႔ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာ၏။ ေနာက္ဆံုး၌ မတင့္သည္ သားငယ္ကို ေတြ႔လိုေသာ
စိတ္ေဇာထက္သန္လွသည္ျဖစ္၍

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးပါေတာ့မည္ဟု

ဝန္ခံေလရာ

၎၏

ေျဖာင့္

ခ်က္မွာလည္း ဘႀကိဳင္၏ ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္တစ္ထပ္တည္းပင္ ရွိေနေလ၏။
ကလိန္မတင့္၏ ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ဖက္လပ္မယ္၏ ေျဖာင့္ခ်က္တို႔မွာ မည္သည့္
ေျဖာင့္ခ်က္က

မွန္သည္ကို

ထိုသူႏွစ္Uီးလံုးတို႔Aား

AေသAခ်ာ

ျဖစ္ပာြ းရာေနရာသို႔

မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေAာင္

တစ္ေယာက္စီ

ရွိေနေလ၏။

ေခၚငင္ျပသေသာAခါ

ထိုမိန္းမ

ႏွစ္ေယာက္လံုးတို႔သည္ ထိုညU့္က ျဖစ္ပ်က္ပံု Aမႈသာြ းကို ယုတၱိရွိေAာင္ ထြက္ဆိုႏိုင္ၾက၏။
သို႔ျဖစ္၍ ပန္းဘဲတန္းဌာနမွ ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားႏွင့္ Aိုးဘိုဌာနမွ ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားသည္
သူမွန္သည္ ငါမွန္သည္၊ သူ႔တရားခံက Aစစ္မဟုတ္၊ ငါ့ တရားခံသာလွ်င္ Aစစ္ျဖစ္သည္
စသည္ျဖင့္

Aတိုက္Aခံ

AကိုးAကားျပေသာ

ျငင္းဆိုလ်က္ရွိၾကေလရာ

Aခ်က္မ်ားမွာ

ေသလြန္သူ

ပန္းဘဲတန္းဌာနမွ

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔က

စႏၵလီကုလားႏွင့္

ဘဂဝမ္ဆင္တို႔၏

ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တစ္ဖက္လပ္မယ္ျမ၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ Aိုးဘိုဌာနမွ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔က
ခိုင္လံုသည္ဟု တင္ျပေသာAခ်က္မွာမူ ဘႀကိဳင္ႏွင့္ ကလိန္မတင့္တို႔၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားAျပင္
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ဆူးေလဘုရားလမ္း

လက္နက္တိုက္မွ

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္

ခိုးယူခ့ပ
ဲ ါသည္ဟု

Aစစ္ခံေသာAခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ျပင္ ၎ညက ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းသည္ ထိုAခ်ိန္ ထိုAခါတြင္ ကစားဝိုင္းတစ္ခု၌
ရွိေနသည္ျဖစ္၍ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မိမိသတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုေသာ္လည္း
ကစားဝိုင္း၌ ရွိေနေသာသူမ်ားမွာ ေတေလမ်ား၊ ဂ်ပိုးမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ၎တို႔ စိတ္မပါတပါႏွင့္
သက္ေသခံၾကသည္ကို ယံုၾကည္ဖို႔မရွိေၾကာင္းႏွင့္ Aိုးဘိုဌာနမွ ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားက ေျပာၾက၏။
ပန္းဘဲတန္းဌာနႏွင့္ Aိုးဘိုဌာနႏွစ္ခုလံုးမွ ဌာနAုပ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရားခံမ်ားကို
Aသီးသီး ႐ံုးသို႔တင္ပို႔၍ Aမႈလိုက္၏ လက္သို႔ Aပ္ႏွင္းၾကေလရာ Aမႈလိုက္မွာ တရားခံႏွစ္တလ
ဲြ ံုး
မွန္သည္ဟု မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Aႀကံတစ္ခုရ၍ တရားခံAားလံုးကို တစ္ခန္းထဲ၌ ေပါင္းစည္း၍
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေစရာ ရွင္းလင္းမည့္Aစား သာ၍ပင္ ႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ရာ ျဖစ္ျပန္ေလ၏။
Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္

ဘႀကိဳင္သည္

ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းႏွင့္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္-

ႀကိဳင္ ။

။“ငါကေတာ့ မထူးဘူးဆိုၿပီး မင့္Aျပစ္ ဝင္ခံဖို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားတာပဲကယ
ြ ္၊

ဒါေပမယ့္ မင့္မယားက ဝင္ၿပီး ေျဖာင့္ခ်က္ေပးေနတာက ခက္တယ္”

သိန္း ။
ႀကိဳင္ ။

။“ဘာလဲ့ကြယ့္ မင္းက၊ မင့္ေျဖာင့္ခ်က္ကို မင္းျပန္ကယ
ြ ္Uီးမလို႔လား”
။“ဘာေျဖာင့္ခ်က္လက
ဲ ႔ဲြ၊

ေဆးထိုးရၿပီးေရာဆိုၿပီး

ေျပာမိေျပာရာ

ေျပာတာကို

ေျဖာင့္ခ်က္ ေခၚသလား၊ ငါမွ မသတ္ဘန
ဲ ႔ဲ သတ္တယ္လို႔ ဝန္မခံႏိုင္ေပါင္ကယ
ြ ္”

သိန္း ။
ႀကိဳင္ ။

။“မင္း ဘာေၾကာင့္ ဌာနမွာ ဝန္ခံသလဲ”

သိန္း ။
တင့္ ။

။“ေဟ့ မတင့္၊ မင္းကေကာ ဘာေၾကာင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးတာလဲ”

။“ေဆးထိုးခ်င္လို႔ ငါေျပာလိုက္တာ၊ ဘာမွ ငါသတ္တာ မဟုတ္ဘူး”
။“က်ဳပ္ကလည္း

က်ဳပ္သားကေလး

က်ဳပ္ျမင္ခ်င္လို႔

ေျပာလိုက္တာေပါ့၊

သတင္းစာထဲမွာ ေတြ႔တ့A
ဲ တိုင္း လိုက္ေျပာလိုက္တာပဲ၊ ကေလးကို ျမင္ရၿပီးေရာ”

သိန္း ။
ျမ ။

။“မင္းကေကာကြ႔ဲ မယ္ျမ”
။“က်ဳပ္ကေတာ့

ဆံပင္ျခည္ေထြး

က်ဳပ္ပစ္ထားရမလားလို႔

ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့

မုန္းမုန္းရွိလို႔

ယုတၱိရွိေAာင္

က်ဳပ္

ေျပာလိုက္တာပဲ၊

ေခါင္းက

ဆံပင္ကိုေတာင္

ျဖတ္ထားလိုက္ေသး မွတ္က့လ
ဲ ား”
ဌာနႏွစ္ခုလံုးမွ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္ Aထက္ပါ စကားမ်ားကို ၾကားၾကရေသာAခါ
ေျဖာင့္ခ်က္Aားလံုး

ပ်က္ေခ်ေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔

ရွိေနျပန္သျဖင့္

သာ၍ပင္

Aႀကံခက္လ်က္

ရွိေနေလ၏။
Aမႈလိုက္
ေရႊသာြ းဘိုးသိန္းမွာ

Aင္စပိတ္ေတာ္သည္
မႈန္ေတေတလုပ္ေန၍

တရားခံမ်ားကို

ဘႀကိဳင္မွာမူ

စစ္ေဆးေသာAခါ

ရႊတ္တတ
ြ ္တတ
ြ ္

ရွိေနေလ၏။

မယ္ျမမွာမူ ထပ္မံေမးျမန္းေသာAခါ၌ တက္ေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔ပင္ ရွိေန၍ ကလိန္မယ္တင့္ကမူ
‘တတ္ႏိုင္လွ်င္ ကိုင္ၾက’ ဟု ေျပာလ်က္ ပုလိပ္Aားလံုးကို ႀကိမ္းေမာင္းေရရြတ္ေလ၏။
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Aမႈလိုက္ Aင္စပိတ္ေတာ္သည္ AမႈAေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္စU္းစားၿပီးေနာက္ မိမိက
တရားခံေလးUီးလံုးကို Aျပစ္ရဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုAမႈမွာ ေရွးUီးစြာ ဖမ္းဆီးလာခဲ့ေသာ
ဌာနAုပ္မ်ားက ႐ႈပ္ေထြးေAာင္

လုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၎တို႔က

ရွင္းလင္းေAာင္

မတတ္ႏိုင္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ေလးUီးလံုးကိုပင္ လႊတ္၍ ပစ္ရန္ တရားသူႀကီးAား မိမိက ေျပာလိမ့္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ ထိုAမႈကို ဌာနAုပ္မ်ားလက္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္၍ လႊဲAပ္ေလ၏။
သို႔ျဖစ္၍ ဌာနAုပ္မ်ားက ဤAမႈ၌ မည္သည့္ တရားခံAစံုသည္ တရားခံAစစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ထပ္ေလာင္း၍ စံုစမ္းၾကျပန္ေလ၏။
၎Aမႈသည္

ထိုAေျခAေန၌

ရွိစU္

Aိုးဘိုဌာနမွ

ဌာနAုပ္သည္

ကၽြန္ေတာ္

ေမာင္သိန္းေမာင္ထံ လာေရာက္၍ ထိုAမႈ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ေျပာျပၿပီးလွ်င္
စံုေထာက္

Uီးစံရွား

မရွိသည့္Aတြက္

ေရွးAခါကကဲ့သို႔

ေမွ်ာ္လင့္ဖယ
ြ ္ရာ

AကူAညီရဖို႔

မရွိေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ညည္းညဴေျပာဆိုေလ၏။ ထိုAခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤAမႈ၌ ရွင္းလင္းႏိုင္ေသာ
Aခ်က္ေကာင္း

ထိုသူAသီးသီးတို႔၏

တစ္ခုရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္

ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို

ေသခ်ာစြာ

ႏိႈင္းယွU္ၾကည့္႐ႈျခင္းAားျဖင့္ ေတြႏ
႔ ိုင္လိမ့္မည္ဟု သေဘာရသည္ႏွင့္ ၎ႏွင့္Aတူ လိုက္ပါၿပီး
ပန္းဘဲတန္းဌာနသို႔ သြားေရာက္ေလ၏။
၎ဌာန၌ တစ္ဖက္လပ္ မယ္ျမ၏ ေျဖာင့္ခ်က္ကို ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ Aိုးဘိုဌာနသို႔
တစ္ဖန္လိုက္သာြ း၍

ဘႀကိဳင္ႏွင့္

ကလိန္မတင့္တို႔၏

ကလိန္မတင့္၏ ေျဖာင္ခ
့ ်က္၌ မိမိသည္

Aစစ္ခံခ်က္မ်ားကို

ဘႀကိဳင္ႏွင့္Aတူ

ဖတ္႐ႈျပန္ေလ၏။

ကုန္တိုက္မွ ထြက္ေျပးလာၾကစU္

တစ္ခုေသာ တိုက္ေနာက္ေဖး ဝရံတာ၌ သမီးရည္းစားႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾကသည္ကို
ျမင္မိခ့ေ
ဲ ၾကာင္းႏွင့္ ပါရွိေလ၏။
ထိုAခ်က္သည္ကား AေရးႀကီးေသာAခ်က္ ျဖစ္ေခ်၏။ Aကယ္၍ ထိုည ထိုAခ်ိန္၌
ေနာက္ေဖး ဝရံတာတြင္ စကားေျပာေနေသာ သမီးရည္းစားႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ေAာင္ ရွာ၍
သက္ေသAျဖစ္ႏွင့္ တင္ျပခဲ့ပါမူ မတင့္၏ ေျဖာင့္ခ်က္မွာ စင္စစ္Eကန္ Aမွန္တိုင္းေျပာေသာ
ေျဖာင့္ခ်က္ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ ကြယ္ဝွက္ေသာ စကားကို ယံုၾကည္ဖို႔မရွိ၊ ေရွးUီးစြာ ေျပာေသာ
စကားကိုသာလွ်င္ Aတည္ယူလ်က္ ထိုAတိုင္း စီရင္ဖို႔သာလွ်င္ ရွိေတာ့၏။
ကၽြန္ေတာ္က

ထိုAေၾကာင္းကို

ဌာနAုပ္Aား

ေျပာျပေသာAခါ

ဌာနAုပ္သည္

မ်ားစြာႏွစ္သက္၍ ကုန္ေဈးတန္းသို႔ Aတူသာြ းၾကၿပီးလွ်င္ ထိုညU့္၊ ထိုAခ်ိန္တြင္ တိုက္ေနာက္ေဖး
ဝရံတာ၌

စကားေျပာေသာ

သမီးရည္းစားႏွစ္ေယာက္ကို

ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းၾကေလ၏။

သို႔ပါေသာ္လည္း ထိုAလုပ္မွာ လြယ္ကူလွေသာ Aလုပ္မဟုတ္ေခ်။ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာြ ျပဳက်င့္ေသာ
Aမႈတစ္ခုကို

လူေရွ႕၌

ခဲယU္းျငားေသာ္လည္း
ေပးတတ္၏။

သက္ေသခံရမည္ဆိုေသာ္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ

၎လမ္းရွိ

တိုက္တစ္တိုက္၌

သူတို႔မွာ

Aလြန္တရာ

ခဲယU္းလွေပ၏။

ေပၚေပါက္ေစေAာင္

မုဆိုးမတစ္ေယာက္သည္

သို႔ပင္

ၾကမၼာေဆာင္၍

ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ထမင္းလခႏွင့္ ေကၽြးေမြးလ်က္ရွိရာ တစ္ေယာက္ေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ထိုမုဆိုးမႀကီး ခ်စ္ႀကိဳက္၍
ေနၾကသည္ကို

Aျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က

မနာလိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

သိလိုေသာ သတင္းကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ Aစစ္ခံေလ၏။ မနာလိုေသာ ေက်ာင္းသားက မိမိသည္
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ထိုညU့္က ၎မိန္းမႀကီးႏွင့္ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔ကို Aိပ္ခ်င္ျပဳလ်က္ တမင္ေခ်ာင္း၍ၾကည့္ေနရာ
ေနာက္ေဖးဝရံတာသို႔

ထြက္သာြ းၾကသည္ကို

ျမင္လိုက္ရသည့္ျပင္

ေသနတ္သံၾကားေသာ

Aခါ၌လည္း ပ်ာယီးပ်ာယာ ဝင္လာၾကသည္ကို ျမင္လိုက္ရေၾကာင္းႏွင့္ Aစစ္ခံေလ၏။
ယင္းကဲ့သို႔
ဟုတ္မွန္သည့္Aတိုင္း

ေျခရာခံမိလတ္ေသာ
စစ္ခံရျခင္းမွာ

ဌာနAုပ္သည္

ရွက္ဖယ
ြ ္ရာမဟုတ္။

AစိုးရAား

မုဆိုးမႀကီးထံသာြ း၍
ကူညီရာေရာက္မည့္

Aေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်ာ့ေမာ့ ျဖားေယာင္းၿပီးလွ်င္ ထိုညU့္က ဝရံတာသို႔ ထြက္၍ စကားေျပာမိသည့္
Aျဖစ္ကို ႐ံုးမင္းေရွ႕၌ ဟုတ္မွန္သည္Aတိုင္း Aစစ္ခံဖို႔ တိုက္တန
ြ ္းေလ၏။ မုဆိုးမႀကီးသည္
ပထမ၌ ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ ဝန္ခံရေလ၏။
AိုးဘိုဌာနAုပ္သည္
ႏွစ္ေယာက္တည္းကိုသာ
ထြက္ဆိုခ်က္မွာ

႐ံုးသို႔

ညီၫတ
ြ ္ျခင္း

ပန္းဘဲတန္းဌာနAုပ္ႏွင့္
တင္သြင္းေလရာ

တိုင္ပင္၍

မတင့္၏

ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဘႀကိဳင္ႏွင့္

ေျဖာင့္ခ်က္ႏွင့္မုဆိုးမႀကီး၏

ထိုသူႏွစ္ေယာက္Aေပၚ၌

ထင္ရွားသည္ဟု ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားက သေဘာတူညီသည္ျဖစ္၍

မတင့္
ျပစ္မႈ

တရားသူႀကီးက ဘႀကိဳင္Aား

ေထာင္တစ္သက္၊ မတင့္Aား ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ က်ခံေစရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်လိုက္ေလသတည္း။
သူရိယ႐ုပ္စံုစာေစာင္၊ Aတြဲ ၃၊ Aမွတ္ ၄၂ (၁၅၊ ၁၊ ၁၉၃၃)
၁၉၃၃) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။

*****

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

262

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ဆရာဝန္ Aီစေမဝတၳ
ေမဝတၳဳ
ကသာ
ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕သည္

ဒိစႀတိတ္Aတြင္း

Eရာဝတီျမစ္၏

ၿမိဳ႕Aုပ္႐ံုးစိုက္ေသာ ၿမိဳ႕ကေလး

လက္ယာဘက္ကမ္း၌

ျဖစ္၏။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

တည္ရွိေသာ

၁၀ ႏွစ္ခန္႔Aခါက

AီစေမAမည္ရွိ ဆရာဝန္ကေလး တစ္ေယာက္သည္ ၎ၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုသို႔ ဆရာဝန္Aျဖစ္ႏွင့္
ေရာက္လာခဲ့ရာ ထိုသူမွာ Aဖ ေဇဒဗာရီ Aမိ ျမန္မာျဖစ္၍ ကျပားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သျဖင့္
Uေရာပတိုက္သားမ်ား၏ Aသြင္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေလ့ရွိ၏။ ဆရာဝန္Aီစေမသည္ Aသားပင္
ညိဳေသာ္လည္း

ႏွာေခါင္းခၽြန္းခၽြန္း၊

မ်က္လံုးမ်ားရွိသည္ျပင္

ႏွာတံေပၚေပၚႏွင့္

Aဆင္ေျပလွေသာ

တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေစကာမူ

ၾကည္လင္ေတာက္ပ

ရႊင္ျပၿပံဳးခ်ဳိေသာ

မ်က္ႏွာေပါက္လည္းရွိေလရကား

ၾကည့္ေကာင္းသည္ဟူ၍

လူေခ်ာလူလွ

ေခၚေဝၚၾကေသာ လူပ်ဳိတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေပ၏။ Aီစေမသည္ Aသက္ ၃၀ ခန္႔မွ်ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သားမယားမရွိ၊ ေဆြမ်ဳိးညာတိ
ဟူ၍လည္း

ရွိဟန္မတူ။

Aစိုးရေပးထားေသာ

Aိမ္၌

Aေစခံတစ္ေယာက္ႏွင့္သာလွ်င္

ေနထိုင္ေလ့ရွိ၏။ Aဆင္ေျပေသာ မ်က္ႏွာရွိသည္ျပင္ သင့္တင့္ေသာ ရာထူးလည္း လက္ကိုင္ရွိ၍
ခ်စ္ခင္တယ
ြ ္တာေသာစကားကိုလည္း

ဆိုတတ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေဆး႐ံုကို

ေဆး႐ံုကို

AယံုAၾကည္မရွိခ့ေ
ဲ သာ ေရွးက်သည့္ ေတာနယ္သားမ်ားပင္လွ်င္ ထိုဆရာဝန္၏ လက္ထက္၌
ေဆး႐ံုတက္ေလ့ ျဖစ္ေပၚလာ၍ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Aပ်ဳိကညာမ်ားသည္လည္း ဆရာဝန္ကေတာ္ျဖစ္ဖို႔
ရည္ရယ
ြ ္မွန္းထားၾကဟန္ လကၡဏာရွိ၏။ ၿမိဳ႕သူၿမဳိ႕သားတို႔လည္း ေတာနယ္ၿမိဳ႕ကေလးသားမ်ား
ျဖစ္ၾကသျဖင့္

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ

Aရာရွိမ်ား၏

Aေၾကာင္းကို

ဘာသာဘာဝ

ေျပာၾကရာတြင္

ဆရာဝန္Aီစေမသည္ Aဘယ္ေၾကာင့္ ယခုတိုင္ လူပ်ဳိႀကီးလုပ္၍ ေနေလသနည္းဟု Aမ်ဳိးမ်ဳိး
ေတြးေတာၾက၏။
Aခ်ဳိ႕ကလည္း မည္သူ၏ သမီးကို ခ်စ္ႀကိဳက္လိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ၾက၏။
Aခ်ဳိ႕ကလည္း သားႀကီး၊ မယားႀကီး ရွိလိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာၾက၏။ Aခ်ဳိ႕ကလည္း ဤသူသည္
တစ္သက္ပတ္လံုး လူပ်ဳိႀကီးလုပ္၍ေနမည့္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾက၏။ ထိုက့သ
ဲ ို႔
Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖံုဖံု

ေတြးေတာလ်က္

ရိွၾကသည္Aတြင္း

တစ္ေန႔ေသာ

ညေနခင္းAခ်ိန္၌

ဆရာဝန္Aီစေမသည္ ၿမိဳ႕၏ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ ေတာAုပ္ Uီးသန္းေဖ၏ ႏွမ
မသန္းတင္ႏွင့္

စကားေၾကာင္းလမ္းေစသည္တြင္

တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္

ထိုသတင္းAေၾကာင္းကို

တီးတိုးမတိုင္ပင္ဘဲ မေနႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္သာြ းေလ၏။
ေတာAုပ္ Uီးသန္းေဖ၏ ႏွမ မသန္းတင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမွ ၁၀
တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ေမာင္ျဖစ္သူ Uီးသန္းေဖရွိရာ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာသည္တြင္
ဆရာဝန္Aီစေမႏွင့္

ခ်စ္ႀကိဳက္ၾက၍

စကားေၾကာင္းလမ္းၾကျခင္း

မဂၤလာမေဆာင္ႏွင္းျခင္းမျပဳမီ

ျဖစ္ေလသည္။

ထိုေမာင္ႏွမ

လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားႏွင့္
ႏွစ္ေယာက္မွာ

မိဘ

ေသဆံုးၿပီးသည္ေနာက္ ေမာင္ျဖစ္သူသည္ ႏွမသန္းတင္Aား Aဂၤလိပ္စာ သင္ေစ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္
သားမယားမယူေသးဘဲ ေခၽတ
ြ ာသံုးစြျဲ ခင္းAားျဖင့္ မသန္းတင္၏ ေက်ာင္းစရိတ္ တင္ပို႔ခ့ေ
ဲ လရကား
တစ္Uီးကိုတစ္Uီး Aလြန္ၾကင္နာၾကျခင္းရွိခ့ၾဲ က၏။ Uီးသန္းေဖသည္ မိမိ၏ ႏွမကို လင္ေယာက်္ား
ေပးစားရန္

သေဘာမတူေသာ္လည္း

ရိပ္မိသူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဓမၼတာသေဘာAေၾကာင္းကို
သူတစ္ပါး၏ခ်စ္ျခင္းကို
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သေဘာတူလိုက္၏။

မသန္းတင္ကလည္း

မိမိ၏

ေမာင္ႏွင့္Aတူတကြ

မေနရသည္မွာ

Aတန္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ လက္မထပ္ေသးဘဲ စကားေၾကာင္းလမ္း႐ံုမွ် ျပဳၿပီးလွ်င္
မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔ကိစၥကို ႏွစ္လ သံုးလ စသည္ျဖင့္

ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ Aႀကံေပးသည္Aတိုင္း

ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ေန႔သ၌ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕ စာတိုက္ဗိုလ္သည္ ဆရာဝန္Aီစေမဆီ လိပ္တပ္ထားေသာ
စာတစ္ေစာင္ကို

လက္ခံရရွိေလရာ

ထိုဆရာဝန္မွာ

ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕သို႔

ေရာက္လာခဲ့ေသာ

သံုးႏွစ္Aတြင္း၌ Aစိုးရစာမ်ားမွတစ္ပါး စာတစ္ေစာင္မွ် ရဖူးရွိသည္ မရွိေသာေၾကာင့္ သိလိုေသာ
သေဘာႏွင့္ စာတိုက္တံဆိပ္ကို ၾကည့္မိေလရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ထည့္လိုက္ေသာစာျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရ၏။

၎ေနာက္

စာတိုက္ဗိုလ္သည္

၎စာကို

စာပို႔ကုလား၏

လက္သို႔

ေပးAပ္လိုက္ေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္၌ ဆရာဝန္Aီစေမသည္ ေတာAုပ္ Uီးသန္းေဖ၏ Aိမ္သို႔
သြားေရာက္၍

မသန္းတင္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း တစ္နာရီခန္႔မွ်

စကားေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္

ထြက္လာေသာAခါတြင္ သူ၏ မ်က္ႏွာမွာ မသာမယာရွိ၍ ျပင္းစြာတုန္လႈပ္ေသာလကၡဏာရွိ၏။
မသန္းတင္မွာမူ

ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုး

ရက္သတၱတစ္ပတ္

မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္

ရွိေနေလ၏။

Aတြင္းတြင္ ဆရာဝန္Aီစေမႏွင့္ မသန္းတင္တို႔သည္

ေဆာင္ႏွင္းေတာ့မည္

မဟုတ္ဟူေသာသတင္းက

Uီးသန္းေဖကလည္း

ဆရာဝန္Aီစေမကို

ႀကံဳးဝါးသည္မ်ားကိုလည္း
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔သည္
Aနည္းနည္းAဖံုဖံု

ၾကားၾကရေလ၏။

ဆရာဝန္ကိုသာလွ်င္

ေတြးေတာၾက၏။

တစ္ၿမိဳ႕လံုး

ေတြ႔ရာAရပ္၌
ထိုသို႔ေသာ

Aခ်ဳိ႕ကလည္း

လက္ထပ္မဂၤလာ

ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ေ
ဲ လရာ

ေတာAုပ္

ၾကာပြတ္ႏွင့္

႐ိုက္Aံ့ဟု

သတင္း

Aျပစ္ဆိုၾက၍

၎ေနာက္

ျဖစ္ပာြ းလာေသာAခါ၌

ၿမိဳ႕ကာလသားတို႔

Aမ်ဳိးမစစ္ေသာ

ထံုးစံAတိုင္း

‘ကကတစ္’

ကို

ခ်စ္ႀကိဳက္မိေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဟုဆို၏။ Aခ်ဳိ႕ကလည္း ေၾကာင္းလမ္းၿပီးမွ သားႀကီး
မယားႀကီးေပၚလာေသာေၾကာင့္

ေနာက္သို႔

ဆုတ္ရျခင္း

ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

ထိုက့သ
ဲ ို႔

ေတြးေတာေျပာဆိုလ်က္ ရွိၾကသည္Aတြင္း ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔ ညU့္၌ တစ္ၿမိဳ႕လံုး
တုန္လႈပ္

ေခ်ာက္ခ်ားေစေလာက္ေAာင္

Aမႈကိစၥႀကီး

တစ္ရပ္

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။

ေနAိမ္၌

Aီစတ
ြ ္Aမည္ရွိ

ထိုကိစၥAေၾကာင္းကို Aက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပရန္ လိုေပမည္။
ဆရာဝန္Aီစေမသည္
Aေစခံကေလး
Aရပ္ရပ္

တစ္ေယာက္ႏွင့္

Aိမ္မႈကိစၥကိုလည္း

Aစိုးရေပးထားေသာ
ေနထိုင္၏။
ေဆာင္ရက
ြ ္၏။

Aီစတ
ြ ္သည္
ဆရာဝန္သည္

ထမင္းခ်က္လည္း
ညU့္Aခ်ိန္၌

ျဖစ္၏။

လူနာကုရန္

ကိစၥမရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ Aလုပ္ခန္းAတြင္း၌ တစ္ေယာက္တည္း ထိုင္၍ စာဖတ္ေလ့ရွိ၏။ Aီစတ
ြ ္မူကား
Aေစခံတဲ၌ Aိပ္ေလ့ရွိ၏။ Aခ်ိန္မ့၌
ဲ Aေရးႀကီးေသာကိစၥႏွင့္ ဆရာဝန္ထံလာေသာသူမ်ားကို
ဆရာဝန္ကိုယ္တိုင္ လက္ခံ၍ Aီစတ
ြ ္ကမူ ညU့္ပိုင္းေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိ၏ တဲသို႔
သြား၍ Aိပ္တတ္၏။
ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔ညU့္၌ Aီစတ
ြ ္သည္ ၿမိဳ႕ထဲ၌ လည္ပတ္ရာမွ ၉ နာရီခဲြ
Aခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပန္လာေသာAခါတြင္ ဆရာဝန္Aီစေမကို Aလုပ္ခန္းAတြင္း၌ ျပတင္းေပါက္မွ
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ျမင္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ မီးဖိုေခ်ာင္၌ AေသးAဖြက
ဲ ိစၥမ်ားကို ၁၀ နာရီခတ
ဲြ ိုင္ေAာင္ လုပ္ကိုင္ၿပီးမွ မိမိ၏
တဲသို႔ သြား၍

Aိပ္ေလ၏။ Aိပ္ရာသို႔ဝင္၍

နာရီတစ္ဝက္ခန္႔ရွိေသာAခါတြင္ Aီစတ
ြ ္သည္

Aိမ္ႀကီးဆီမွ

ေAာ္သံက့သ
ဲ ို႔

နားစြင့္၍ေထာင္ရာ

ေAာ္လိုက္ေသာAသံမွာ

ၾကားသျဖင့္

Aေတာ္ပင္

က်ယ္ေလာင္၍

ထပ္မံ၍

မၾကားရေခ်။

Aေရးႀကီးဟန္လည္း

ရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aီစတ
ြ ္သည္ Aိပ္ရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ဆရာဝန္ရွိရာ Aိမ္ႀကီးသို႔ ေျပးလာခဲ့ေလ၏။
ေနာက္ေဖးတံခါးကို Aီစတ
ြ ္က ေခါက္လိုက္ေသာAခါ Aိမ္တြင္းမွ Aသံက“ဘယ္သူလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္ပါ ခင္ဗ်ား။ Aီစတ
ြ ္ပါ”
“သြား သြား ခ်က္ျခင္း သြားAိပ္ေခ်။ လာလုပ္လာရသလဲ”
ထိုAသံမွာ
သို႔ေသာ္လည္း

မိမိသခင္

Aခါတိုင္းAသံ

Aီစေမ၏

Aသံျဖစ္သည္ဟု

မဟုတ္။

ေငါက္ငန္း၍

ၾကားလိုက္လို႔ပါ

ခင္ဗ်ာ”

Aီစတ
ြ ္

သေဘာရ၏။

ေျပာေသာေၾကာင့္

စူးစူးဝါးဝါး

ရွိသည္ဟုလည္း ထင္မွတ္မိ၏။
“ဆရာေခၚသံလိုလို
Aိမ္တြင္းမွ
တဲသို႔

ထပ္မံ၍

တစ္စံုတစ္ရာမွ်

ျပန္လာခဲ့ေလ၏။

ဟု

Aီစတ
ြ ္က

မေျပာေသာေၾကာင့္

ထိုAခ်ိန္သည္ကား

၁၁

နာရီရွိ၍

ေျပာေသာ္လည္း

Aီစတ
ြ ္သည္

Aီစတ
ြ ္သည္

မိမိ၏

Aိမ္ႀကီးတြင္းမွ

နာရီႀကီးထိုးသံကိုလည္း ၾကားခဲ့ရေသး၏။
ထိုညU့္၌ ေတာေခါင္း ေမာင္ဘတင္၏ မယား မျမင့္သည္ မိမိ၏ လင္ေယာက်္ား
ငွက္ဖ်ားတက္ေသာေၾကာင့္

ဆရာဝန္ထံ

ကီႏ
ြ ိုင္ေဆး

ေတာင္းရန္လာ၏။

Aခ်ိန္

မူကား AေသAခ်ာ မေျပာႏိုင္ေခ်။ ၁၁ နာရီႏွင့္ ၁၂ နာရီAတြင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။ မျမင့္သည္
ဆရာဝန္၏

Aိမ္သို႔လာ၍

တံခါးကို

ေခါက္ေသာ္လည္း

မီးေရာင္ကိုသာျမင္၍

ထူးသံ

မၾကားရေသာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ လည္လ်က္ရွိမည္ဟု သေဘာရၿပီးလွ်င္ ျပန္သာြ း၏။
ဝင္ေပါက္သို႔ ေရာက္ေသာAခါ၌ လူတစ္ေယာက္ကို ရိပ္ခနဲျမင္လိုက္သျဖင့္ မျမင့္က
ဆရာဝန္

ျပန္လာၿပီဟု

ေAာက္ေမ့၍

ေစာင့္ေနရာတြင္

ဆရာဝန္

မဟုတ္။

ေတာAုပ္

Uီးသန္းေဖမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ၏။ Uီးသန္းေဖသည္ လက္ထဲ၌ ၾကာပြတ္ႀကီး တစ္ေခ်ာင္းကို
ကိုင္စလ
ဲြ ်က္ လာ၏။ Uီးသန္းေဖမွာ မိမိ လင္ေယာက်္ား၏ Aထက္Aရာရွိျဖစ္ေၾကာင့္ မျမင့္က
႐ိုေသစြာ ႏႈတ္ခန
ြ ္းဆက္သ၏။
“ဆရာ ႂကြလာသလား၊ ဆရာဝန္ မရွိဘူးရွင့္”
“မင္း ဘယ့္ႏွယ္သိႏိုင္သလဲ”
“ကၽြန္မ ယခုပဲ ၾကည့္ခ့တ
ဲ ယ္ ဆရာ”
“သူ႔ Aခန္းမွာ မီးေရာင္ ျမင္ပါကလား”
“မီးေတာ့ ရွိတယ္ဆရာ၊ လူမရွိဘူး”
“ေခ်ာင္းၾကည့္လို႔လား”

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

265

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

“ေခ်ာင္းလို႔ေတာ့ မၾကည့္ဘူး ဆရာ၊ ေခၚတာ မထူးဘူး”
“မင္း ဘာလုပ္လာသလဲ”
“ကြီႏိုင္ ေတာင္းရေAာင္လာတယ္ ဆရာ၊ ကိုဘတင္ ဖ်ားေနလို႔”
“ကိုင္း ျပန္ေပေတာ့ သူလာေAာင္ ေစာင့္Uီးမယ္”
၎ေနာက္ မျမင့္သည္ Aိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
ထိုညU့္
ျပင္းထန္၍

သံုးနာရီ

Aခ်ိန္ခန္႔တြင္

လာေသာေၾကာင့္

ေတာေခါင္းေမာင္ဘတင္သည္

မျမင့္သည္

ဆရာဝန္Aိမ္သို႔

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ

သြားျပန္ေလရာ

ဝင္းတြင္းသို႔

ဝင္မိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ စပယ္႐ံုေနာက္၌ လူတစ္ေယာက္ ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရ၏။ ထိုသူကား
ေတာAုပ္

Uီးသန္းေဖပင္

ျဖစ္သည္ဟု

မျမင့္က

ထင္မိ၏။

သို႔ရာတြင္

မျမင့္မွာ

လင္ေယာက်္ားAတြက္ Aေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဆရာဝန္၏ Aိမ္တံခါးသို႔
ဆက္လက္၍ သြားေလ၏။ မျမင့္သည္ Aိမ္တံခါးကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ေခါက္ေသာ္လည္း မည္သူမွ်
မထူးေခ်။ Aိမ္တြင္း၌ကား မီးေရာင္ရွိသည္ကို

ျမင္ရ၏။

ထိုAခါ မျမင့္က

ဆရာဝန္သည္

မီးထြန္းလ်က္Aိပ္မည္ဟု မထင္ေသာေၾကာင့္ ဝါးထရံၾကားမွ ေခ်ာင္း၍ ၾကည့္လိုက္၏။
ဆရာဝန္၏
ထြန္းလင္းလ်က္

Aလုပ္ခန္းAတြင္း၌

ရွိသည္ကို

ထိုသို႔ၾကည့္လ်က္ရွိစU္

Aခန္း၏

စားပြတ
ဲ င္

ေတြ႔ျမင္ရေလရာ

မီးAိမ္တစ္လံုးသည္

ေတာက္ပစြာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ်

မျမင္ရေခ်။

တစ္ခုေသာေထာင့္၌

ေမွာင္ရိပ္တြင္

ဘြတ္ဖိနပ္တစ္ဖက္ကို

ေတြ႔ျမင္ရေလရာ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ျပန္ေသာAခါ၌ ဘြတ္ဖိနပ္ သက္သက္မဟုတ္၊ လူတစ္ေယာက္
လဲလ်က္ရွိသည့္Aျဖစ္ကို
Aီစတ
ြ ္ကို

ႏိႈးၿပီးလွ်င္

ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
Aိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို

မျမင့္လည္း
ထေစၿပီးမွ

ျပင္းစြာ

ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္လ်က္

Aရပ္သားမ်ားႏွင့္Aတူ

Aိမ္တြင္းသို႔

ဝင္ၾကည့္ၾကေလ၏။ Aလုပ္ခန္းတြင္းသို႔ ေရာက္ၾကေသာAခါ မီးAိမ္တင္ထားေသာစားပြဲAနီး၌
ဆရာဝန္Aီစေမသည္

စင္းစင္းႀကီး

ေသလ်က္ရွိသည္ကို

ေတြၾ႔ ကေလ၏။

၎၏

မ်က္စိတစ္ဖက္မွာ ညိဳလ်က္ရွိ၍ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတို႔မွာလည္း ပြန္းပဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ား
ရွိေနသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေသဆံုးေၾကာင္းမွာကား

တစ္စံုတစ္ရာ

ထင္ရွားလွေပ၏။

ျပင္းျပစြာ

မ်က္ႏွာမွာ

ထိခိုက္ေသာ

Aနည္းငယ္

ဒဏ္ရာျဖင့္

ထူAမ္းလ်က္ရွိသည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း လည္ပင္းကို ညႇစ္၍ သတ္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေတြးေတာဖြယ္ရာ ရွိေခ်၏။
၎၏

Aဝတ္မ်ားမွာ

Aက်ႌျဖဴမ်ားျဖစ္၍

Aလုပ္လုပ္ရာတြင္

ဖိနပ္မွာလည္း

စီးေနက်

ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ

ဇင္ေဘာင္းဘီျဖဴႏွင့္

ဘြတ္ဖိနပ္ျဖစ္ေလသည္။

၎ဘြတ္ဖိနပ္ခာြ မွာ

စင္ၾကယ္စာြ ရွိေနေသာ္လည္း ၾကမ္းေပၚ၌ကား ေပက်ံေသာ ဖိနပ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားဘိသကဲ့သို႔
ရႊံ႕ႏြံ

AစAနမ်ားကို

ေတြ႔ရေလ၏။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္

ဆရာဝန္၏ Aိမ္တြင္းသို႔ ဝင္၍ ဆရာဝန္ကို သတ္ၿပီးလွ်င္ Aိမ္ေနာက္ေဖးတံခါးမွ ထြက္ေျပးသည္
ဟူ၍သာလွ်င္ ယူဆဖြယ္ ရွိေပေတာ့၏။ သတ္ေသာ သူသည္ကား မိန္းမ မဟုတ္ႏိုင္။ ခြန္Aားဗလ
ႀကီးမားေသာ ေယာက်္ားျဖစ္ရမည္ဟူ၍လည္း ပုလိပ္Aရာရွိမ်ားက ေတြးေတာၾကေပ၏။ ထိုမွ်ထက္
ပိုမို၍မူ ပုလိပ္တို႔ မသိႏိုင္ေAာင္ ရွိေန၏။
Aခန္းတြင္း၌
ပတ္ထားေသာ

ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာမွ်

ေရႊနာရီမွာလည္း

ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

Aေလာင္း၌ပင္
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ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္သည္ ပစၥည္းAတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။ ေငြထားေသာ ေသတၱာမွာမူ
ေသာ့ခတ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဖြင့္ၾကည့္ေသာAခါ၌ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် မေတြ႔ၾကေခ်။ ယမန္ေန႔
စာတိုက္မွ Aထုပ္တစ္ထုပ္ ေရာက္လာ၍ ေငြႏွင့္ေရြးယူရသည္ဟု Aီစတ
ြ ္က ထြက္ဆိုေသာေၾကာင့္
ေငြကုန္ရျခင္းမွာ သူခိုး၏ လက္ခ်က္မဟုတ္၊ ဆရာဝန္ကုိယ္တိုင္ သံုးစြလ
ဲ ိုက္ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္
ဟူ၍ ထင္ျမင္ၾက၏။ ထို႔ျပင္ ထူးဆန္းေသာ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတစ္ခုမွာ မသန္းတင္၏ ဓာတ္ပံုသည္
Aလုပ္စားပြဲေပၚ၌ တင္လ်က္ရွိၿမဲျဖစ္ရာ ထိုဓာတ္ပံုက မရွိေတာ့ေခ်။ ထိုမွတစ္ပါး ၾကမ္းေပၚ၌
ပစၥည္းတစ္ခုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ၎မွာ မ်က္စိနာေသာ သူမ်ားသည္ ေနေရာင္ကာသေဘာႏွင့္
တပ္ဆင္တတ္ေသာ Aစိမ္းေရာင္ ဂ်ပ္စကၠဴမ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ ၎ပစၥည္းသည္ ဆရာဝန္၏
ပစၥည္းမဟုတ္ဟု

Aီစတ
ြ ္က

ေျပာေသာ္လည္း

ဆရာဝန္၌

၎ပစၥည္းမ်ဳိးEကႏၲ

မရွိဟူ၍

Aခ်က္မ်ားကို

ႏိႈင္းခ်ိန္

မေျပာႏိုင္ေခ်။
ပုလိပ္Aရာရွိတို႔သည္

သိရွိ

ေတြ႔ျမင္ရသမွ်ေသာ

စU္းစားၿပီးေနာက္ ေတာAုပ္ Uီးသန္းေဖကို သကၤာမကင္းသျဖင့္ ဖမ္းဆီးၾက၏။ ထိုသူသတ္ျခင္းကို
မ်က္ျမင္သက္ေသ မရွိေသာ္လည္း သိရွိေတြ႔ျမင္ရသမွ် Aခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ကား ထိုသူပင္
သတ္သည္ဟု

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဘိသကဲ့သို႔

ရွိေန၏။

Uီးသန္းေဖသည္

မိမိ၏

ႏွမကို

Aလြန္တရာလည္း ခ်စ္၏။ လက္မထပ္ေတာ့ၿပီဟူ၍ သတင္းျဖစ္ပာြ းၿပီးေနာက္ Uီးသန္းေဖ၏ ႏႈတ္မွ
ႀကိမ္းဝါးသည္မ်ားကို
တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္
Aိမ္တြင္းသို႔

ၾကားရဖူးေသာ

ဝင္းတြင္းသို႔

ဝင္သာြ းသည္ဟု

Aတင္းဝင္သာြ း၍

Aီစတ
ြ ္ၾကားလိုက္ရျခင္း

သူမ်ားလည္းရွိ၏။
ယူဆခ်က္မွာ

Aီစေမက

ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

ညU့္Aခ်ိန္တြင္

ၾကာပြတ္ႀကီး

Uီးသန္းေဖသည္

Aီစေမ၏

ထိတ္လန္႔ေAာ္ဟစ္လိုက္ေသာ

Aသံကို

Aီစတ
ြ ္ေရာက္လာေသာAခါ၌

Aီစေမသည္

Uီးသန္းေဖႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေက်ေAးေရလည္ေAာင္ ေျပာေတာ့မည္ဟု Aႀကံရွိ၍ Aီစတ
ြ ္ကို
ခပ္ဆတ္ဆတ္

ႏွင္လိုက္ျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု

ယူဆ၏။

Aေလာင္းကို

ရင္ခဲြ႐ံု၌

လက္ေထာက္ဆရာဝန္က ခြစ
ဲ ိတ္ၾကည့္႐ႈေသာAခါ၌လည္း ႏွလံုးေရာဂါရွိသည္ဟု ထြက္ဆို၏။
မေသမီAခါကမူ Aီစေမ၌ ႏွလံုးေရာဂါရွိသည္ဟု မၾကားၾကရဖူးေခ်။ Aခ်ဳပ္မွာ ပုလိပ္Aရာရွိတို႔၏
ထင္ျမင္ခ်က္ကား Uီးသန္းေဖသည္ Aီစေမကို သတ္ၿပီးေနာက္ ႏွမ မသန္းတင္၏ ဓာတ္ပံုကို
စားပြဲေပၚမွယူ၍

ဝင္းေပါက္သို႔ ထြက္ရန္လာသည္တြင္

မျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ံုး၌

ေဖာ္ျပရန္ စီစU္ၾက၏။ Aလြန္တရာလည္း လံုေလာက္ဟန္ ရွိေပ၏။
သို႔ရာတြင္

Uီးသန္းေဖဘက္မွလည္း

ခုခံျငင္းပယ္ရန္

Aခ်က္မ်ား

ရွိေပ၏။

Uီးသန္းေဖသည္ စိတ္ျမန္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္လွ၍ ေတာမေရွာင္
ၿမိဳ႕မေရြး Uပုသ္သီတင္း Aလြန္တရာ ေဆာက္တည္တတ္ေသာ Aေလ့Aထရွိသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္ကို ေသေAာင္ သတ္ဖို႔ ၾကမ္းတမ္းေသာ စိတ္ရွိသည္ဟု ထင္ဖယ
ြ ္ရာမရွိေခ်။
၎၏ ထုေခ်ခ်က္မွာ Aေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုAတြက္ႏွင့္ Aီစေမႏွင့္ စကားေျပာသြားျခင္းမွ်
ျဖစ္သည္ဟု

ေျပာ၏။

ေျပာမည့္စကားမွာလည္း

ႏွလံုးသာယာဖြယ္ေသာ

စကားမ်ဳိး

မဟုတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏။ ႏွမကိစၥႏွင့္ သတ္သည္ဟူ၍လည္း ထုတ္ေဖာ္၍ ဝန္မခံေခ်။ မျမင့္
ေတြ႔၍ ဆရာဝန္မရွိဟု ေျပာေသာေၾကာင့္ နံနက္ ၉ နာရီတိုင္ေAာင္ ေစာင့္ေနေသာ္လည္း
မျပန္လာေသာေၾကာင့္

ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္

Aစစ္ခံ၏။

Aီစေမသည္

ေသျခင္း

Aေၾကာင္းကိုကား Aလ်U္းမသိရပါဟု ထြက္ဆို၏။
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ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ဤလူသတ္မႈ ျဖစ္ပာြ းေသာAခါ၌ Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္
ျဖစ္သာြ း၏။ Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္ ေသသူႏွင့္ သတ္သူႏွစ္Uီးလံုးသည္ Aရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မသန္းတင္Aေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aနာလည္း ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Aထူး Aေရးတယူ
ေျပာဆိုၾက၏။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ Uီးသန္းေဖ သတ္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကရာ
ႏွစ္ဖက္ႏွစ္လမ္း ကြလ
ဲ ြဲၾကေသာ္လည္း သတ္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားက Aႏိုင္ရသည္သာလွ်င္
ျဖစ္ေခ်သည္။

ဤAမႈကို

တင္ပို႔လိုက္ရာ
တိုင္ေAာင္

ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕Aုပ္႐ံုး၌

Uီးသန္းေဖ၏
လိုက္ပါလာ၏။

ယံုၾကည္လ်က္ပင္

ရွိၾက၍

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္

မိတ္ေဆြမ်ားသည္လည္း
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔သည္

ပုလိပ္မ်ား

ယံုၾကည္လ်က္

ရွိၾကေသး၏။

Aေတာ္Aတန္

စံုလင္စာြ

စက္ရွင္႐ံုးသို႔

သေဘၤာတစ္စင္းလံုး

Uီးသန္းေဖ၏

စြပ္စဲြခ်က္မ်ားထက္

ဤAမႈကို

ကသာၿမိဳ႕

ျဖဴစင္ေသာ

Uီးသန္းေဖ၏

စစ္ေဆးေသာAခါ

ျပည့္သည့္
သီလကို

စကားတစ္ခန
ြ ္းကို

Aဂၤလိပ္သတင္းစာမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္

မွန္ေသာ္လည္း

လိုရင္းAခ်ဳပ္ေလာက္သာလွ်င္

Aမႈလိုက္ေရွ႕ေန

မစၥတာေဘကာသည္

ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပAံ့။
Aစိုးရဘက္မွ
Uီးသန္းေဖ

သတ္ေၾကာင္း

ထင္ရွားေစေလာက္သည့္

တရားသူႀကီး၏

Aခ်က္မ်ားကို

ေရွ႕၌

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု

AစီAစU္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လဲေလရာ တရားခံ၏ ဝတ္လံု Uီးေမာင္ႀကီးမွာ ထိုAခ်က္မ်ားကို ေခ်ပရန္
Aလြန္တရာပင္

ခဲယU္းမည့္လကၡဏာ

ႀကိမ္းဝါးစကားကို

ၾကားသူမ်ားAား

Uီးသန္းေဖAိမ္မွ

ထြက္သာြ းသည္ကို

ရွိ၏။

Aမႈလိုက္ေရွ႕ေနႀကီးသည္

လည္းေကာင္း၊

မျမင့္Aား

ျမင္လိုက္ေသာ

သက္ေသAျဖစ္ႏွင့္

႐ံုးတင္ျပေလ၏။

ေလွ်ာက္လပ
ဲ ံုမ်ားကို

နားေထာင္ရေသာAခါ

လည္းေကာင္း၊

ထိုညက

Aေစခံကိုလည္းေကာင္း၊

၎၏

ၾကားနာသူAေပါင္းကလည္း
မ်က္ျမင္သက္ေသ

Uီးသန္းေဖ၏

Aမႈလိုက္ေရွ႕ေနႀကီး၏

မရွိေစကာမူ

Aလြန္တရာ

ခိုင္လံုလွသည္ျဖစ္၍ တရားခံAတြက္ ‘ကိစၥေခ်ာ’ ေခ်ၿပီဟု မွတ္ထင္ၾက၏။ တရားလိုဘက္မွ
သက္ေသမ်ားကို

စစ္ေဆးၿပီးေသာAခါ၌

႐ံုးမင္းသည္

ေန႔လယ္စာ

စားရန္Aတြက္

ေခတၱ

႐ံုးဆင္းလိုက္ေလ၏။
ညေနခင္းAခ်ိန္၌
Aလွည့္ျဖစ္ေလရာ
တင္ျပစစ္ေဆး၏။

တစ္ဖန္ဆက္လက္

ဝတ္လံုUီးေမာင္ႀကီးသည္
ဤလူသတ္မႈမွာ

စစ္ေဆးေသာAခါတြင္

ပထမ

သက္ေသAျဖစ္ႏွင့္

မသန္းတင္Aတြက္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

တရားခံေရွ႕ေန၏
မသန္းတင္ကို
ျဖစ္ပာြ းသည္ဟု

ယူဆေသာ္လည္း ေAာက္ဆံုး၌ကား မသန္းတင္ကို သက္ေသမျပဘဲ စက္ရွင္႐ံုးတြင္မွ တရားခံ၏
သက္ေသAျဖစ္ႏွင့္ တင္ျပေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားသည္ Aေတာ္ပင္ Aံ့ၾသျခင္း ျဖစ္ၾက၏။
ပိန္ပိန္ပါးပါး Aသားျဖဴျဖဴႏွင့္ ႐ႈခ်င္ဖယ
ြ ္ရာ ႐ုပ္ဆင္းသဏၭာန္ရွိေသာ မသန္းတင္သည္
ညႇိဳးငယ္ေသာ

မ်က္ႏွာျဖင့္

႐ံုးမင္းေရွ႕တြင္

Aစစ္ခံေလ၏။

မိမိႏွင့္

Aီစေမတို႔မွာ

စကားေၾကာင္းလမ္းၿပီးျဖစ္ျခင္း မွန္ေၾကာင္း၊ ေၾကာင္းလမ္းၿပီးမွ ပ်က္သာြ းသည္လည္း မွန္ေၾကာင္း၊
ဤAတြက္ေၾကာင့္ ေမာင္ျဖစ္သူက စိတ္ဆိုးျခင္းမွာလည္း မွန္ေၾကာင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္းမွာလည္း
မဆိုးထိုက္ဘလ
ဲ ်က္ႏွင့္ ဆိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြက္ဆိုေသာAခါ Uီးသန္းေဖ၏ မိတ္ေဆြမ်ားက
တရားခံ၏ သက္ေသျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ မည္က့သ
ဲ ို႔ ထြက္ေလသနည္းဟု A့ံၾသလ်က္ ရွိၾက၏။
တရားသူႀကီးက

ဤလက္ထပ္မႈကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍
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မသန္းတင္Aား ေမးျမန္းေသာAခါတြင္ မသန္းတင္က ဤကိစၥတြင္ AီစေမAား တစ္စံုတစ္ရာ
Aျပစ္ဆိုဖယ
ြ ္မရွိေၾကာင္း၊ စင္စစ္႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာျဖင့္ ထိုကိစၥ၌ ေနာက္ဆုတ္ျခင္း
ျဖစ္ေပေၾကာင္းႏွင့္
မသိရွာသျဖင့္

ဝန္ခံ၏။

ထို႔Aျပင္

ေမာင္ျဖစ္သူ

စိတ္ဆိုးလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍

မိမိက

Uီးသန္းေဖသည္

Aေၾကာင္းမ်ဳိးစံုကို

ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုရေသးေၾကာင္းႏွင့္

Aစစ္ခံလ်က္ရွိ၏။
ထိုAခ်ိန္Aထိမွာ

တရားခံ၏

သက္ေသ

မသန္းတင္

ထြက္ခ်က္မ်ားသည္

တရားလိုေရွ႕ေန၏ Aႀကိဳက္မ်ားသာ ျဖစ္ေလရာ ပရိသတ္မ်ားသည္ Aံ့ၾသၾက၏။ သို႔ရာတြင္
ဝတ္လံုေတာ္Uီးေမာင္ႀကီးက

ေမးခြန္းထုတ္ေသာAခါ၌ကား

စိုက္ေငးနားေထာင္ဖယ
ြ ္ရာ

ျဖစ္လာျပန္၏။

Uီးေမာင္ႀကီး ။ ။“ေသသူ Aီစေမကို Uီးသန္းေဖ သတ္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ား ထင္သလား”
တရားသူႀကီး ။ ။“ဒီေမးခြနး္ ကို ကၽြန္ပ္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါ။ ထင္ျမင္ခ်က္ကို Aလိုမရွိ၊

စင္စစ္

Aျဖစ္Aပ်က္ကိုသာ ကၽြန္ပ္တို႔ Aလိုရွိပါသည္”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“Aီစေမကို Uီးသန္းေဖ မသတ္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား သိသလား”

ႀကီး ။
Uီးေမာင္ႀကီ
မသန္းတင္ ။

။“ဘယ္နည္းေၾကာင့္သိသလဲ”

။“သိပါတယ္”
။“Aီစေမ မေသလို႔ သိပါတယ္”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“Aီစေမ၊ မေသဘူးလို႔ ခင္ဗ်ား ဘယ္နည္းနဲ႔ သိသလဲ”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ဒီစာ ယခု ရွိသလား”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ဒါျဖင့္ စာAိတ္ေကာ ရွိေသးသလား”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ဘယ္ကေနၿပီး ထည့္လိုက္သလဲ”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ရက္စဲြေကာ”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ေသတယ္ဆိုတ့ေ
ဲ န႔က ဘယ္ေန႔လဲ”

Uီးေမာင္ႀကီး ။

။“စာAိတ္ၾကည့္ပါရေစ”

။“ေသတယ္လို႔ သတင္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ဆီက စာတစ္ေစာင္ရလို႔ သိပါတယ္”
။“ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ံုးတြင္ တင္မျပလိုပါ”
။“ရွိပါသည္”
။“ကသာကေနၿပီး ထည့္ပါသည္”
။ “ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ပါ ”
။“လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔ပါ”

မသန္းတင္သည္ စာAိတ္ကို တင္ျပ၏။

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ဒီလက္ေရးဟာ Aီစေမ၏ လက္ေရးျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းရြက္ႏိုင္ပါမလား”

ေမာင္
Uီးေ
မာင္ႀကီး ။

။“ဒီလက္ေရးဟာ Aီစေမ၏ လက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္းကို က်မ္းရြက္၍ ေျပာႏိုင္သူ

။“ရြက္ဝံ့ပါသည္”

ငါးUီးကို ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္႐ံုးမင္း ခင္ဗ်ား”

တရားသူႀကီး ။ ။“ဒါျဖင့္ နက္ျဖန္မွ တင္ျပေတာ့။ ဒီကေန႔ Aခ်ိန္ကုန္ၿပီ၊ ႐ံုးဆင္းၾကစို႔”
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။“ကၽြန္ေတာ္

တစ္ခု

ေျပာပါရေစ။

၎

စာAိတ္ကို

ထိုလက္ေရးသည္ Aီစေမ၏ လက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္းကို

ကၽြန္ေတာ္

လက္ေရးဘက္ဆိုင္ရာ

Aရာရွိမ်ား ၾကည့္ေစဖို႔ ျပလိုပါသည္။ မသန္းတင္သည္ စာAိတ္ကို ေAာက္႐ံုး၌ တင္မျပဘဲ
စက္ရွင္႐ံုးက်မွ တင္ျပျခင္းသည္ ဉာဏ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သဏၭာန္တူပါသည္”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ေAာက္႐ံုးမွာ တင္မျပသည့္Aေၾကာင္းကို မသန္းတင္ ေျပာျပႏိုင္သလား”

Uီးေမာင္ႀကီး ။
မသန္းတင္ ။

။“ဘယ္Aေၾကာင္းေၾကာင့္လဲ”

။“ေျပာျပႏိုင္ပါသည္”
။“Aီစေမက

သူ႔Aျဖစ္Aပ်က္ကို

ဘယ္သူမွ

မသိပါေစနဲ႔လို႔

စာထဲမွာပါလို႔

ျဖစ္ပါတယ္”
။“ယခုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ Aသိခံသလဲ”
မစၥတာေဘကာ ။
။“ကၽြန္မ ေမာင္ႀကီးကို လူသတ္မႈန႔ဲ စြပ္စဲြေသာေၾကာင့္ မျပလိုဘႏ
ဲ ွင့္ ျပရပါသည္”
မသန္းတင္ ။
ပရိသတ္မ်ားလည္း Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္သာြ းျပန္၏။

တရားသူႀကီး ။ ။“ယခု

AေျခAေနAတိုင္း

ေသသူသည္

Aီစေမ

မဟုတ္ခ့လ
ဲ ွ်င္

ဘယ္သူျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပဖို႔ တာဝန္မွာ တရားခံဘက္က တာဝန္ျဖစ္ေနၿပီ”

ေမာင္
Uီးေ
မာင္ႀကီး ။ ။“မွန္ပါသည္၊ ဤAေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္”
တရားသူႀကီး ။ ။“ေကာင္းၿပီ၊ နက္ျဖန္ ရွင္းလင္းေပေတာ့”
ထိုေန႔ည၌

ကသာတစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္

ဤလူသတ္မႈAေၾကာင္းကို

ေဆြးေႏြးၾက၍

Aမ်ဳိးမ်ဳိး ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾက၏။ လူAမ်ား၏ Aယူမွာ ထိုစာသည္ တရားခံဘက္မွ ဉာဏ္ဆင္၍
ထားေသာ စာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾက၏။ Aကယ္၍ ေသသူသည္ ဆရာဝန္ မဟုတ္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္
ဆရာဝန္Aစစ္သည္ ဤလူကို သတ္ျခင္းျဖစ္ရမည္ ဟူ၍လည္း ေတြးေတာၾက၏။
ေနာက္တစ္ေန႔၌ကား ပရိသတ္မ်ားသည္ ႐ံုး၌ Aလြန္Aမင္း စည္ကားလ်က္ရွိ၏။
Aမႈကို စတင္စစ္ေဆးမည္ ျပဳေသာAခါ၌ တရားခံ၏ ေရွ႕ေနUီးေမာင္ႀကီးသည္ တုန္လႈပ္ေသာ
AမႈAရာႏွင့္ ႐ံုးခန္းတြင္းသို႔ ဝင္လာ၍ တရားလို၏ ေရွ႕ေန မစၥတာေဘကာႏွင့္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ကာ
တီးတိုးေဆြးေႏြးၾက၏။ မစၥတာေဘကာလည္း တုန္လႈပ္၍သြားျပန္၏။
၎ေနာက္ Uီးေမာင္ႀကီးက တရားသူႀကီးAား တရားလို ေရွ႕ေန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္Aရ
သက္ေသမသန္းတင္ကို ယေန႔ တင္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုေလ၏။

တရားသူႀကီး ။ ။“တင္မျပလွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က နစ္နာဖို႔ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္”
Uီးေမာင္ႀကီး ။ ။“မွန္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဒီထက္Aေရးႀကီးေသာ သက္ေသကို ျပျခင္းAားျဖင့္
ဒီကိစၥကို ရွင္းလင္းႏိုင္ပါသည္”

တရားသူႀကီး ။ ။“ေကာင္းၿပီ၊ ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ား သက္ေသသြင္းေပေတာ့”
Uီးေမာင္ႀကီး ။ ။“ေဒါက္တာ Aီစေမကို သက္ေသAျဖစ္ သြင္းပါရေစ”
တစ္႐ံုးလံုးသည္ လြန္မင္းစြာ တုန္လႈပ္၍ Aုတ္Aုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္သာြ းၿပီးလွ်င္
ဆူညံစာြ ရွိေနေသာေၾကာင့္ တရားသူႀကီးက ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကရန္ Aမိန္႔ေပးရ၏။
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ဆရာဝန္
AႀကီးAက်ယ္

Aီစေမသည္

ေရွးကထက္

ဝမ္းနည္းၿပီးစျဖစ္ေသာ

ပိန္ႀကံဳ႕ေသာ

ကိုယ္ရွိလ်က္

႐ံုးခန္းတြင္းသို႔

ဝင္လာရာ

Aတန္ငယ္

Iေႁႏၵမ်ဳိးျဖင့္

ပရိသတ္မ်ားသည္ စိုက္ေငးကာ ရွိေနၾကေလ၏။ ၎ေနာက္ Aီစေမသည္ မိမိ၏ Aျဖစ္Aပ်က္ကို
႐ံုးမင္းAား ေAာက္ပါAတိုင္း ေျပာျပေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္၏

Aျဖစ္Aပ်က္ကို

မကြယ္မဝွက္ဘဲ

ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ

ေျပာျပရန္

Aလိုရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ AျပဳAမူAတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ Aခ်စ္ခင္ဆံုးေသာ သူမ်ား၌
ဒုကၡေရာက္လိမ့္မည္

သိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္

ေစာေစာကပင္

ကၽြန္ေတာ္

ေျပာျပမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေသသည္ဟု Aားလံုးက ထင္ၾကလွ်င္ ၿပီးေစေတာ့ဟု ထင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို
သတ္မႈႏွင့္ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ေသာ သူAား စြပ္စလ
ဲြ ိမ့္မည္ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ မသိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏
Aတၳဳပၸတၱိကို ေျပာျပပါေတာ့မည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဖခင္မွာ သရက္ၿမိဳ႕သား ဇာတိျဖစ္၍ Aမည္မွာ
Aီဗရာဟင္
မိခင္မွာ

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ

မူဆလမန္

ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေယာက္ျဖစ္၍

သမာဓိ

Aယူရွိေသာ

ကၽြန္ေတာ္၏
ၿမိဳ႕ဝန္လည္း

ေဇဒဗာရီလူမ်ဳိး

ျဖစ္ပါသည္။

ဖခင္မွာ

သရက္ၿမိဳ႕၌

လူႀကီးလူေကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ဖခင္၌

Aႁမႊာေမြးျဖစ္ေသာ

သားႏွစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္၊ တစ္ေယာက္မွာ Aီစာ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

ညီAစ္ကိုႏွစ္ေယာက္မွာ

Aထင္မွားရပါသည္။

သို႔ေသာ္

႐ုပ္လကၡဏာ

ကၽြန္ေတာ္ကမူ

မိဘ၏

Aလြန္တူလွ၍
ဂုဏ္သေရကို

လူတိုင္းပင္

ေစာင့္ေရွာက္လ်က္

ေကာင္းမြန္စာြ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး Aီစာကမူ ရွိသမွ်ပစၥည္းကို ျဖဳန္းတီးၿပီးလွ်င္ မိဘမ်ားေသသည့္တိုင္
စိတ္ႏွလံုးကို ပူပန္ေAာင္ျပဳသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သရက္ၿမိဳ႕၌ AတူေနၾကစU္ Aခါက
Aီစာသည္ မူးယစ္ေသာက္စား မေတာ္မတရား က်င့္ႀကံၿပီးလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ျပဳေသာAမႈကို
ကၽြန္ေတာ့္Aေပၚသို႔ လႊဲခ်တတ္ပါသည္။ ညီAစ္ကိုႏွစ္ေယာက္မွာ Aလြန္တူလွ၍ Aခ်ဳိ႕ကလည္း
ယံုၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎ႏွင့္Aတူ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ကၽြန္ေတာ္မွာ ေကာင္းေAာင္
ေနေသာ္လည္း

လူေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို

မ်ားမၾကာမီAတြင္း

သရက္ၿမိဳ႕မွ

ေဆးဘက္၌Aမႈထမ္း၍
ညီAစ္ကိုAခ်င္းခ်င္း

ထြက္ခာြ ခဲ့၍

သရက္ၿမိဳ႕သို႔
Aေၾကာင္းကို

သိသျဖင့္

မိဘမ်ား

ေသဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္

ေဆးေက်ာင္းတြင္

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်

Aတင္းေျပာလို၍

ပညာသင္ၿပီးလွ်င္

ကၽြန္ေတာ္

မဟုတ္၊

Aမႈကို

မသြားေတာ့ပါ။
ရွင္းလင္းေစရန္မွ်

ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ Aျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ Aမႈထမ္းစU္က Aီစာသည္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ
မၾကာမၾကာ

လိုက္လာ၍

ေငြညႇစ္တတ္ပါသည္။

ႏွစ္ၿမိဳ႕၊

သံုးၿမိဳ႕မွ်

လိုက္ၿပီးေနာက္

ယခု

ထီးခ်ဳိင့္သို႔ေရာက္သည္မွာ သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း Aီစာ မေပၚလာေသာေၾကာင့္ တစ္ခါျဖင့္
ေAးေပၿပီဟု စိတ္ခ်၍ ေနမိပါသည္။ တစ္ေန႔သ၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ထည့္လိုက္သည့္ Aီစာ၏
စာတစ္ေစာင္ကို ကၽြန္ေတာ္ရပါသည္။ ထိုစာ၌
မတင္လွ်င္

လိုက္လာမည္ဟူ၍လည္း

ေငြ ၁၀၀ ခ်က္ခ်င္းတင္လိုက္ဖို႔ ပါပါသည္။

ပါပါသည္။

ထိုAခါ

ကၽြန္ေတာ္က

Aီစာသည္

ကၽြန္ေတာ္ကိုသာ Aရွက္ခပ
ဲြ ါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားAား ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္
ပူပန္ျခင္းမျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ဆံုးျဖတ္၍ လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္ကပင္ ေနာက္ဆုတ္ရပါသည္။
ေနာက္ဆုတ္ရသည္မွာ Aလြန္ဝမ္းနည္းပါ၏။ သို႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္၏ မိန္းမျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ သူ၏

ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ႏိုင္ဖို႔ မရွိေသာေၾကာင့္ သူရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ကၽြန္ေတာ္ မိန္းမ
မယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။
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စာရၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီAတြင္း ညAခ်ိန္တြင္ Aီစာေရာက္လာပါသည္။ မႏၲေလးမွ
ကသာသို႔

မီးရထားႏွင့္လိုက္၍

ေရာက္၍

Aလုပ္ခန္း၌

ကသာမွ

ဝါးေဖာင္ကေလးႏွင့္ စုန္လာပါသည္။ Aိမ္တြင္းသို႔

ထိုင္ၾကၿပီးေနာက္

Aီစာက ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့

နတ္ဘံုနတ္နန္းႏွင့္

ေနရေၾကာင္း၊ သူမွာေတာ့ ကၽြန္က့သ
ဲ ို႔ေနရေၾကာင္း ညီAစ္ကိုခ်င္းျဖစ္လ်က္ သနားညႇာတာျခင္း
မရွိတတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

စြပ္စဲြေျပာဆိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကမူ

သည္းခံ၍

ေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္က သည္းခံေလေလ သူက Aမ်က္ထက
ြ ္ေလေလျဖစ္၍ Aီစာသည္ ထိုင္ရာမွ ထၿပီးလွ်င္
ေရွးကထက္

နည္းလမ္းမက်ေသာ

ျပဳျပန္ပါသည္။

စကားမ်ားျဖင့္

ေျပာရင္းေျပာရင္း

ကၽြန္ေတာ့္Aား

Aီစာသည္

ႀကိမ္းေမာင္းဆဲေရး

ေဒါသထြက္သည္ထက္

ထြက္လာရာ

လက္မ်ားေျခမ်ားကို ေျမႇာက္ကာရမ္းကာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာAနီးတြင္ လက္ညႇဳိးထိုး၍ထိုး၍
ရန္ေတြ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ သူမူးလာေၾကာင္း သိ၍ မတုန္မလႈပ္ ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က
မတုန္မလႈပ္ေနသည္ကို

သူက

မထီမ့ျဲ မင္

ေနရမလားဟု

ေဒါသႀကီးသည္ထက္

ႀကီးလာ၍

ကၽြန္ေတာ့္Aား ရန္ေတြ႔ရင္းပင္ ‘Aို Aလႅာ’ ဟု တစ္ခန
ြ ္းမွ် ေAာ္ၿပီးေနာက္ နံေဘးႏွစ္ဖက္ကို
လက္ႏွင့္ႏွိပ္ရင္းလဲသာြ းပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က

Aီစတ
ြ ္

ထူပါသည္။ ထိုAခါမွ

ေAာ္သံကို

ၾကားရ၍

မသိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္

Aီစတ
ြ ္

ေငါက္ငမ္း၍

ေျပးလာျခင္း
လႊတ္ၿပီးလွ်င္

ျဖစ္ပါသည္။
လဲေသာသူကို

Aီစာမွာ Aသက္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုAေတာAတြင္း

Aိမ္ျပင္မွ မိန္းမတစ္ေယာက္က ေခၚေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္က ထြက္၍ မၾကည့္ေတာ့ပါ။ မရွိ
ဟန္ေဆာင္ေနခဲ့ပါသည္။
Aီစာ၏ Aေလာင္းကို ေပြ႔ရင္း ကၽြန္ေတာ္ Aႀကံတစ္ခု ရပါသည္။ ဤေလာက၌
ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနဖို႔ ခိုဒါAရွင္ Aလိုေတာ္မရွိေသာ ကၽြန္ေတာ့္Aား လူAမ်ားက ေသၿပီဟူ၍
ထင္မွတ္လွ်င္

ထင္မွတ္ေစေတာ့ဟူ၍

Aႀကံ

ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

ထိုAႀကံေပၚသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ္၏ Aဝတ္ကို Aီစာ၏ Aေလာင္းသို႔ ေျပာင္း၍ဝတ္၊ သူ၏ Aဝတ္ကို
ကၽြန္ေတာ္ဝတ္၊

ေငြေသတၱာထဲက

Aိမ္ေနာက္တံခါးမွထက
ြ ္၊

ကသာကို

ေငြရွိသမွ်ကို
ညတြင္းျခင္း

ယူ၊

မသန္းတင္၏

ဓာတ္ပံုကိုယူ၊

ေျခလ်င္ေလွ်ာက္၊

ယူၿပီး

ကသာေရာက္ေတာ့မွ

Aက်ဳိးAေၾကာင္းကို မသန္းတင္ထံ စာေရး၍ ထည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တရားသူႀကီး ။ ။“Aေလာင္းမွာ ပြန္းပဲ့တ့ဲ ဒဏ္ရာေတြေကာ ဘယ့္ႏွယ္လဲ”
။“လမ္းမွာ မူးမူးယစ္ယစ္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါသည္”
Aီစေမ ။
တရားသူႀကီး ။ ။“မ်က္စိမွာ တပ္တ့ဲ ေနေရာင္ကာက ဘယ္သူ႔ပစၥည္းလဲ”
။“သူ႔ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္”
Aီစေမ ။
တရားသူႀကီး ။ ။“ဘာေရာဂါနဲ႔ သူေသတယ္ထင္သလဲ”
။“တစ္သက္ပတ္လံုး
သူ႔မွာ
ႏွလံုးေရာဂါ
Aီစေမ ။

ရွိပါသည္။

ျပင္းထန္စာြ

တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေရာဂါႏွင့္ ေသမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္”

တရားသူႀကီး ။ ။“ကသာက ဘယ္ကို သြားသလဲ”
Aီစေမ ။ ။“ဗန္းေမာ္ကို သေဘၤာႏွင့္ လိုက္သာြ းပါသည္”
တရားသူႀကီး ။ ။“ဘာေၾကာင့္ ျပန္လာသလဲ”
Aီစေမ ။ ။“ဒီAမႈAေၾကာင္းကို သတင္းစာမွာ

ေတြ႔လို႔

ျပန္လာရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္

Aတြက္ေၾကာင့္ Aမႈမရွိသူမွာ Aမႈပတ္ေနသည့္Aတြက္ ရွင္းလင္းရန္ ျပန္လာရပါသည္”
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ဲြ ားေသာ Uီးသန္းေဖAား Aီစေမ မေသသည္
တရားသူႀကီး ။ ။“Aီစေမကို သတ္မႈႏွင့္ စြပ္စထ
Aတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္၍ ပစ္လိုက္၏။ Aေလာင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေသာ ဆရာဝန္ကလည္း
ေနာင္Aခါ၌

Aီစာေသျခင္း၏

Aေၾကာင္းမွာ

ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္

ျဖစ္တန္ရာ၏”

ဟု

ထြက္ဆိုေသာေၾကာင့္ Aီစေမမွာလည္းလူသတ္မႈ မျဖစ္ေခ်။
ဆရာဝန္Aီစေမသည္
သင့္ျမတ္ၾကၿပီးလွ်င္

ယခုAခါ၌

ထီးခ်ဳိင့္သို႔

ျပန္လာ၍

Uီးသန္းေဖ

ဆရာဝန္ကေတာ္ဆိုသူမွာ

ေမာင္ႏွမႏွင့္

မသန္းတင္ပင္လွ်င္

ျဖစ္ေခ်ေတာ့သတည္း။
သူရယမဂၢ
ိယမဂၢဇင္း၊ Aတြဲ ၂၄၊ Aမွတ္ ၁၂ (ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၁၉၄၁)
၁၉၄၁) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။
မူရင္း The Black Doctor by Arther Conan Doy le

*****
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ေႂကြတစ္လက္ ၾကက္တစ္ခုန္
ေရႊဘို ဒိစႀတိတ္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕၌ တစ္ခုေသာ မဂၤလာေဆာင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္
ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ဝက္လက္ၿမိဳ႕ပိုင္ႏွင့္Aတူ ထိုင္လ်က္ လူႀကီးလူေကာင္း
ပရိသတ္မ်ားAနက္မွ မည္သူမ်ား ပုလိပ္ဘက္ Aရာရွိ ျဖစ္သည္၊ မည္သူသည္ ေျမစာရင္း
Aင္စပိတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္၊ မည္သူသည္ စက္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္ Aစရွိသည္ျဖင့္ မိတ္ေဆြၿမိဳ႕ပိုင္က
ကၽြန္ေတာ္Aား

ေျပာျပလ်က္ရွိစU္

ဆိုက္ေရာက္လာ၍

မဂၤလာေဆာင္

႐ုပ္ရည္Aလြန္တရာ

Aိမ္ေရွ႕၌

ေခ်ာေမာလွပေသာ

ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္

လူတန္းေစ့မွ် မရွိဘဲ ခပ္ထူထူ ပိန္းပိန္း ႐ုပ္ဆင္းရွိေသာ လူတစ္ေယာက္သည္

ကားေပၚမွ

ဆင္းၾက၍ မ႑ပ္တြင္းသို႔ ဝင္လာၾကေလ၏။ ထိုလင္မယားမွာ ႐ုပ္ရည္Aားျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာ္
ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္မညီဟု

ဆိုဖယ
ြ ္ရွိသည္ျဖစ္၍

ကၽြန္ေတာ္မွာ

ထိုေယာက်္ားသည္

တစ္ေနရာရာ၌ Eကန္မုခ် ထူးကဲရမည္ဟု ေတြးထင္ခ်က္ရသည္Aတိုင္း မိတ္ေဆြၿမိဳ႕ပိုင္Aား
မည္သို႔ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္Aေၾကာင္းကို ေမးျမန္းမိေလ၏။ ထိုAခါ မိတ္ေဆြၿမိဳ႕ပိုင္က
‘ဒီလူဟာ ပံုၾကည့္ေတာ့ ထူလပ်စ္ေနေပမယ့္ တကယ့္ကို စာဖြ႔ေ
ဲ လာက္တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ပါေပဗ်ာ၊
လူပံုကသာ

ပိန္းတယ္၊

သူရျခင္းဟာလည္း

ဉာဏ္ပိန္းတဲ့

ဉာဏ္စမ
ြ ္းနဲ႔

လူတစ္ေယာက္

ရျခင္းျဖစ္ေပတယ္၊

မဟုတ္ဘူးဗ်၊

ခင္ဗ်ားက

ဒီမိန္းကေလးကို

ဝတၳဳေရးဆရာျဖစ္ေလေတာ့

သူ႔Aေၾကာင္း ၾကားရလွ်င္ Eကန္မုခ် ခင္ဗ်ား ဝတၳဳျဖစ္ေAာင္ ေရးၿပီပဲ၊ သို႔ေသာ္ ေနUီး ေျပာရမယ့္
Aျဖစ္Aပ်က္က

နည္းနည္းရွည္တယ္၊

ဒီမွာ

မေျပာေသးဘူး၊

ဒီကေန႔ည

က်ဳပ္တို႔Aိမ္ကို

လာလည္Uီးဗ်ာ။ သူ႔Aေၾကာင္းကို က်ဳပ္ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာျပမယ္’ ဟု ေျပာေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္မွာ

ဤမွ်ေလာက္

ၾကားရလွ်င္ပင္

ထူးျခားေသာ

Aျဖစ္Aပ်က္

တစ္စံုတစ္ရာကို ၾကားရေပေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိသည့္Aတိုင္း ၎ေန႔ညေန၌ ၿမိဳ႕ပိုင္၏
Aိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေန႔လယ္က စကားကို ၿမိဳ႕ပိုင္Aား သတိေပးေလရာ မိတ္ေဆြၿမိဳ႕ပိုင္လည္း
ေAာက္ပါAျဖစ္Aပ်က္တို႔ကို
Aေၾကာင္းဆံုစည္းရပံု
ေရးစီေလာက္ေAာင္

ကၽြန္ေတာ္Aား

Aျဖစ္Aပ်က္မွာ
ထူးျခားျခင္း

ေျပာျပေလ၏။
မိတ္ေဆြၿမိဳ႕ပိုင္

ရွိေပရကား

ထိုသူသည္

၎သူငယ္မႏွင့္

ခန္႔မွန္းသည့္Aတိုင္း

Aမည္နာမကိုသာလွ်င္

ဝတၳဳ

ေျပာင္းလႊဲ၍

Aျဖစ္Aပ်က္ကိုကား မူရင္းAတိုင္းထားလ်က္ ဝတၳဳသြားAေနျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရေပAံ့။

*****
ဝက္လက္ၿမိဳ႕ေန စက္ပိုင္ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ Aျခားေသာ ေတာစက္ပိုင္မ်ားကဲ့သို႔
မဟုတ္၊ Aဂၤလိပ္စာတတ္၍ Aလြန္တရာ ဗိုလ္ဆန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ာ ေဘာလံုးကစားျခင္း၌
Aလြန္တရာ
Uီးထြန္းႂကြယ္မွာ

ဝါသနာပါသူတစ္ေယာက္
မိမိကိုယ္တိုင္

ျဖစ္ေလ၏။

ေဘာလံုးကစားရန္

ကၽြန္ပ္တို႔ေရးသားေဖာ္ျပေသာAခါက
Aခ်ိန္Aရြယ္

လြန္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

ဝက္လက္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဘာကစားတတ္ေသာ သူငယ္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီးလွ်င္ ေဘာလံုးAသင္း
တည္ေထာင္၍

ေဘာလံုးမ်ား၊

ယူနီေဖာင္းမ်ား၊

တစ္သင္းလံုးAတြက္

၎တစ္Uီးတည္းက

လူကံုထံတစ္ေယာက္က

ခ်ီးေျမႇာက္ခ့ရ
ဲ ာတြင္

ေဘာလံုးကစားျခင္း၌

Aေတာ္ပင္

ေဘာကန္ဖိနပ္မ်ား

ဝယ္ယူခ်ီးျမႇင့္ခ့ေ
ဲ လသည္။
ဝက္လက္ၿမိဳ႕

ကၽြမ္းက်င္လာခဲ့ေလရကား
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စသည္တို႔ကို
ထိုက့သ
ဲ ို႔ေသာ

ေဘာလံုးAသင္းသားမ်ားသည္
စက္ပိုင္
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ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕၊

ေရႊဘိုၿမိဳ႕၊

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕

Aစရွိသည့္

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ

ေဘာAသင္းမ်ားကို

ဖိတ္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕Aသင္းသားမ်ားက Aဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔
သြားေရာက္

ကစားၾကသည္ျဖစ္ေစ

ေဘာလံုးAသင္းမ်ား

ရွိခ့ေ
ဲ လသည္။ Aျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက

လာေရာက္ေသာAခါ၌

Aျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားသို႔
ကုန္က်ေသာ

ျပဳလုပ္ေလ့

မိမိ၏

Aသင္းသားမ်ား

မီးရထားစရိတ္ႏွင့္

Uီးထြန္းႂကြယ္ပင္
သြားေရာက္

AျခားAရပ္ရပ္

Eည့္ခံေကၽးြ ေမြး၍

ကစားရေသာ

စရိတ္တို႔ကို

Aခါ၌လည္း

Uီးထြန္းႂကြယ္ကပင္

တာဝန္ခံခ့ေ
ဲ လသည္။
ဝက္လက္ၿမိဳ႕ ေဘာလံုးAသင္းသားမ်ားသည္ Aထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္Aတိုင္း
AနီးAပါးရွိ Aျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက Aသင္းမ်ားႏွင့္ ယွU္ၿပိဳင္ကစားၾကသည္ မွန္ေသာ္လည္း
Aျခားေသာ

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက

ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ

Aသင္းမ်ားကိုမူ

Aသင္းႏွင့္ကစားေသာAခါ၌မူ

AထူးႀကိဳးစားAားထုတ္၍
ေဘာလံုးAသင္းမွာ

ႀကိတ္ႀကိတ္နယ္နယ္ႀကီး

ႏွစ္Uီးႏွစ္ဖက္လံုးကပင္

ကစားေလ့ရွိၾကေလသည္။

စက္ပိုင္Uီးထြန္းႂကြယ္ႏွင့္

သေဘာမထားဘဲ

ႏိုင္လိုေသာသေဘာႏွင့္

Aေၾကာင္းကိုဆိုေသာ္

ေက်ာင္းေနဘက္

ေရႊဘိုၿမိဳ႕က

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဖူး၍

ပုလိပ္ဘက္တြင္ Aမႈထမ္းလ်က္ရွိသည့္ ရာဇဝတ္ဝန္ကေလး Uီးသင္းေမာင္ တည္ေထာင္ေသာ
Aသင္းျဖစ္ေလရာ ၎Uီးသင္းေမာင္ႏွင့္ Uီးထြန္းႂကြယ္တို႔မွာ ငယ္ရယ
ြ ္သည္ကပင္ ေနရာတကာ၌
ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခ့၍
ဲ

ႀကီးျပင္းလာေသာAခါ၌လည္း

Aရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္

ကုန္သည္ႀကီး

တစ္ေယာက္ျဖစ္လာၾကၿပီးလွ်င္ AခါAခြင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သည့္Aခါတိုင္း ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္
တစ္UီးAားတစ္Uီး

‘ခတ္’

ေလ့

ရွိခ့ၾဲ ကေလသည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ Uီးသင္းေမာင္၏ Aသင္းႏွင့္ မိမိ၏ Aသင္း ယွU္ၿပိဳင္ကစားၾကသည့္Aခါတြင္ ႏိုင္လွ်င္
မည္သည့္ဆုျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္မည္။ ၅ ေယာက္တန္း ကစားသူမ်ားAနက္မွလည္း ဂိုးသြင္းႏိုင္သူAား
မည္သို႔ေသာ

ဆုမ်ဳိးေပးမည္

စသည္ျဖင့္

မကစားမီကပင္

မိမိ၏

Aသင္းသားမ်ား

Aားႀကိဳးမာန္တက္ ကစားေစျခင္းငွာ ႀကိဳတင္ေျပာထားတတ္ေလသည္။
ေရႊဘိုAသင္းႏွင့္
ယွU္ၿပိဳင္ကစားၿမဲ
ျဖစ္ေလသည္။

ျဖစ္ေလရာ

ဝက္လက္Aသင္းတို႔သည္
သံုးပြဲAနက္

ထိုသံုးႀကိမ္Aနက္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

သံုးႀကိမ္မွ်

ႏွစ္ပႏ
ဲြ ိုင္ေသာAသင္းသည္

ႏွစ္ႀကိမ္မွာမူ

တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္

ေတြ႔ဆံု

ႏိုင္ေသာAသင္း

တစ္ႀကိမ္က်ကစား၍

တတိယAႀကိမ္မွာမူ မည္သည့္ၿမိဳ႕၌ ကစားရမည္ကို မဲခ်ေလ့ရွိၾကေလသည္။
ကၽြန္ပ္တို႔ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ႏွစ္၌ ထိုAသင္း ႏွစ္သင္းတို႔သည္ တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္
တစ္ႀကိမ္က် ကစားၿပီး၍
တတိယAႀကိမ္မွာ
Aသင္းသည္

တစ္သင္းလွ်င္

ဝက္လက္ၿမိဳ႕၌

ထိုႏွစ္Aတြက္

တစ္ပစ
ဲြ ီႏိုင္ၿပီး

ကစားရန္

ႏိုင္ေသာ

မဲက်ၿပီး

ျဖစ္ေလရာ

‘ခၽြတ္လား’

ျဖစ္ေလသည္။

Aသင္းျဖစ္ေလရကား

ျဖစ္ေသာ

ထိုပက
ဲြ ို

ႏိုင္ေသာ

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

မိမိႏွင့္

ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ Uီးသင္းေမာင္၏ Aသင္းကို ‘ခ်ဳိး’ ႏိုင္ရန္ Aထူးပင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိခ့၏
ဲ ။ မိမိ၏
Aသင္းသားမ်ားAား ထိုပက
ဲြ ိုႏိုင္လွ်င္ ႀကိဳက္ရာAၿငိမ့္ကို တီးေစမည္ဟု ေျပာျပ Aားေပးခဲ့သည္ျပင္
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ

ေဘာလံုးကစားေကာင္းသူ

တစ္ေယာက္ကို

ဝက္လက္ၿမိဳ႕သား

ျဖစ္ေAာင္

ဖန္တီးစီမံခ့ေ
ဲ လသည္။
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ထိုခၽြတ္လားပြက
ဲ ို

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္
လုပ္ငန္းထက္ပင္လွ်င္

လံုးပန္းလ်က္ရွိခ့ရ
ဲ ာ

ေဘာလံုးAသင္းသားမ်ားကို

ႏိုင္နင္းမႈ

နက္ျဖန္

ကိစၥAတြက္

ေဘာလံုးပြဲေန႔တိုင္

ယေန႔မွပင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္း၍

မိမိ၏

စပါးစက္

ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္

မိမိေနAိမ္၌

ညစာ နံနက္စာ

စားေစျခင္း၊ ညU့္Aိပ္ေစျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳေစခဲ့ေလသည္။ စက္ပိုင္ကေတာ္ ေဒၚသိန္းရင္က
မိမိ၏ ေနAိမ္၌ လူ႐ႈပ္သည္ကို မႀကိဳက္လွေသာေၾကာင့္ ညU့္Aိပ္ေစရန္လိုမည္ မထင္ေၾကာင္းႏွင့္
ေျပာေသာAခါ

Uီးထြန္းႂကြယ္က

ေဘာလံုးကစားေသာ

လူငယ္မ်ားကို

ေနေရာညU့္ပါ

ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳခဲ့ပါလွ်င္ လူငယ္မ်ားသည္ ထင္ရာကို လုပ္၍ Aိပ္ပ်က္စားပ်က္
ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပသျဖင့္ စက္ပိုင္ကေတာ္သည္ လင္၏ Aလိုကို လိုက္ခ့ရ
ဲ ေလသည္။
ေဘာလံုးကစားသူ ၁၁ ေယာက္Aနက္ ၁၀ ေယာက္ေသာ သူတို႔မွာ ႏွစ္တိုင္း
ကစားေနက်

ျဖစ္သည့္

ဝက္လက္ၿမိဳ႕သားမ်ား

ျဖစ္ေလရာ

တစ္ေယာက္ေသာသူမွာမူ

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သား Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းထြက္ ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းဆိုသူျဖစ္၍
ခ်ီးမြမ္းေလာက္ေAာင္

ကၽြမ္းက်င္သည့္ျပင္

လူေပါင္း

ေဘာလံုးကစားျခင္း၌

သူေပါင္းလည္း

Aေတာ္ေကာင္းသူ

တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ စစ္ကိုင္းAသင္းဘက္မွ ထိုသူကစားပံုကို ျမင္ရ၍
စကားေျပာခြင့္ရေသာAခါ၌လည္း
ထိုသူAား

မိမိ၏

စက္ထတ
ဲ ြင္

ေခ်ငံျခင္းရွိသည္ကို

ေတြ႔ရသျဖင့္

စာေရးAလုပ္ကို

မ်က္စိက်ေသာေၾကာင့္

ေပးထားျခင္းျဖင့္

ဝက္လက္Aသင္းမွ

ကစားခြင့္ရေAာင္ စီမံထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထိုေန႔က
မိန္းကေလး၏

မဂၤလာေဆာင္တြင္

ခင္ပန
ြ ္း

ေတြ႔ရသည့္

ေမာင္ကံထူးမွာလည္း

Aလြန္တရာ
ထိုAခါက

႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာ
လူပ်ဳိတစ္ေယာက္ျဖစ္၍

ေဘာလံုးAသင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎ေမာင္ကံထူးသည္ စက္ပိုင္ Uီးထြန္းႂကြယ္၏
သမီး မခင္မႀကီးAား ႏွစ္သက္စံုမက္လ်က္ရွိရာ Aဘ Uီးထြန္းႂကြယ္ကလည္းေကာင္း၊ သမီး
ခင္မႀကီးကလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕Aုပ္႐ံုးမွ ဒုတိယစာေရးမွ်ျဖစ္သည့္ ေမာင္ကံထူးကို စိတ္ကူး၌မွ်
ထည့္ၾကဟန္

မတူေခ်။

သို႔ရာတြင္

ေမာင္ကံထူးသည္

လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေသာ ေဘာလံုးပြမ
ဲ ်ား၌

စက္ပိုင္ႀကီး၏

လူမခ်ီးမြမ္းဘဲ မေနႏိုင္ေAာင္ပင္

သမီးကိုယ္တိုင္
ေကာင္းေAာင္

ကစားတတ္ေလသည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕က Aသင္းကို သံုးဂိုးေလးဂိုးစသည္ျဖင့္ ေမာင္ကံထူးကိုယ္တိုင္
ဝင္ေAာင္သြင္းႏိုင္ေသာ Aခါမ်ား၌ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္
ျပဳလုပ္ကာ

ခ်ီးမြမ္းတတ္သည္

မွန္ေသာ္လည္း

ေမာင္ကံထူးAား ေက်ာသပ္ရင္သပ္

သမီးႏွင့္

ေပးစားဖို႔ကိုမူ

Aိပ္မက္မွ်

မက္ဟန္မတူေခ်။
နက္ျဖန္တြင္

ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ

ေဘာလံုးAသင္းႏွင့္

ကစားရေတာ့မည္

ျဖစ္သျဖင့္

ဝက္လက္ေဘာလံုး Aသင္းသားမ်ားသည္ စက္ပိုင္ Uီးထြန္းႂကြယ္၏ ေနAိမ္တြင္ Aိပ္ၾကရန္
ျဖစ္၏။

ထိုညU့္၌

စက္ပိုင္

Uီးထြန္းႂကြယ္၏

မရီး၊

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ

စက္ရွင္မင္းႀကီးကေတာ္

ေဒၚသိန္းေမသည္လည္း ဝက္လက္ၿမိဳ႕သို႔ Aလည္လာခိုက္ျဖစ္ရာ Uီးထြန္းႂကြယ္၏ ေနAိမ္၌ပင္
တည္းခိုလ်က္

ရွိ၏။

ထိုမင္းကေတာ္သည္

လက္ဝတ္လက္စားကို

Aလြန္တရာ

မက္ေမာ

ခင္မင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရာ ပြႀဲ ကီးလမ္းႀကီး မရွိဘလ
ဲ ်က္ႏွင့္ပင္ စိန္နားကပ္ႀကီး တဝင္းဝင္းႏွင့္
Aၿမဲဝတ္ဆင္ထားေလ့ ရွိေလသည္။ ၎၏ စိန္နားကပ္တစ္ဖက္လွ်င္ ၁၅ ရတီခန္႔မွ် ရွိေလရကား
သူခိုးဓားျပမ်ား မ်က္မုန္းက်ဳိးမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုညU့္တြင္ Uီးထြန္းႂကြယ္က
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နားကပ္ကို

ခၽြတ္၍

မိမိ၏

မီးခံေသတၱာတြင္

သိမ္းထားဖို႔Aေၾကာင္းႏွင့္

ေဒၚသိန္းေမAား ေျပာေလ၏။ ထိုAခါ ေဒၚသိန္းေမက ‘မဟုတ္တာ ေမာင္ရင္ရယ္၊ လူေတြ
တစ္ေလွေလာက္ႀကီး ရွိေနတဲ့Aထဲမွာ ခိုးမယ္ဆိုလွ်င္ ခိုးစမ္းပါေစ ေမာင္ရင္ရယ္။ က်ဳပ္ေတာ့
မခၽြတ္ဘူး၊

ဒီလိုဘဲ

ဝတ္ၿပီး

Aိပ္မယ္၊

တကယ္ဆိုေတာ့

Aေရးရွိလို႔

ေAာ္လိုက္လွ်င္

Aားလံုးေျပးၿပီးလာၾကမယ္ မဟုတ္ဘူးလား’ ဟု ျပန္ေျပာေလ၏။ ထိုAခါ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္
မိမိမရီး၏

ေခါင္းမာေသာသေဘာကို

သိသည္ႏွင့္

ထပ္ေလာင္း၍

မတိုက္တန
ြ ္းေတာ့ဘဲ

ေဘာလံုးAသင္းသားမ်ားAား ၅ ေယာက္Aတြက္ တစ္ခန္း၊ ၆ ေယာက္Aတြက္ တစ္ခန္း
ေနရာမ်ားေပးၿပီးေနာက္ Aသီးသီး Aိပ္ရာသို႔ ဝင္ၾကေလ၏။ မင္းကေတာ္ ေဒၚသိန္းေမမွာမူ
Uီးထြန္းႂကြယ္လင္မယားႏွင့္

ေဘာလံုးကစားသူမ်ား၏

Aခန္းၾကားရွိ

Aခန္းတစ္ခန္းတြင္

A ိပ္ေလ၏။
ထိုညU့္

၄

ေA ာ္သံၾကားသည္ႏွင့္
ထလာၾကေလရာ

နာရီေက်ာ္A ခ်ိန္ခန္႔တြင္

မင္းကေတာ္ႀကီး

ေဘာလံုးA သင္းသားမ်ားသည္

A ိမ္ရွင္

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္လည္း

ေဒၚသိန္းေမ၏

A ိပ္ရာမွလန္႔ႏိုး၍
A ိပ္မႈန္စံုမႊားႏွင့္

A ခန္းမွ
လူးလဲကာ

A ူယားဖားယား

ေျပးသြားၿပီးလွ်င္ ေဒၚသိန္းေမ၏ A ခန္းတံခါးကိုဖြင့္သည့္A ခါ ေဒၚသိန္းေမသည္ မီးခြက္ကိုင္ကာ
ဆံပင္ဖားလ်ားႏွင့္
A ိပ္ခ်င္မူးတူး

ထြက္လာၿပီးလွ်င္

ရွိေနသူမ်ားA ား

မိမိ၏

နားကပ္တစ္ရံလံုး

တိုင္တန္းေလ၏။

ထိုA ခါ

ေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္းႏွင့္
ေဘာလံုးကစားသမားမ်ားႏွင့္

A ိမ္ရွင္မ်ားသည္ မ်က္လံုးက်ယ္လာ၍ A ျဖစ္A ပ်က္ကို ေမးျမန္းၾကေလရာ ေဒၚသိန္းေမက မိမိမွာ
A ိပ္ရာဝင္ေသာA ခါ၌ ဘုရားရွိခိုးၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုညU့္ကမူ A ထူးA ိပ္ခ်င္လွေသာေၾကာင့္
ဘုရားရွိခိုးရန္ မတတ္ႏိုင္ဘဲ ခုတင္ေပၚ၌ လွလ
ဲ ိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ A ိပ္ေပ်ာ္၍သြားေၾကာင္း၊
ခုတင္က A ိပ္ရာမွ ႐ုတ္တရက္ လန္႔ႏိုးလာ၍ မိမိ၏ နားမွ စိန္နားကပ္ကို စမ္းၾကည့္လိုက္ေသာA ခါ
နားကပ္မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပေလ၏။
ထိုA ခါ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ မိမိ၏ စကားကို နားမေထာင္ေသာ မရီးကို ျမည္တန
ြ ္
ေတာက္တီးလ်က္ ပုလိပ္ဌာနသို႔ တိုင္ခ်က္ေပးရန္ တပည့္တစ္ေယာက္ကို ေစလႊတ္လိုက္ေလ၏။
၎ေနာက္ Uီးထြန္းႂကြယ္ႏွင့္ ေဘာလံုးသမားမ်ားသည္ သူခိုး ဝင္ပံုထက
ြ ္ပံုကို စံုစမ္းၾကည့္႐ႈၾကရာ
မိုးရြာေသးေၾကာင္း၊ ထိုA ခ်ိန္၌မူ မိုးတိတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ျပင္ ေဒၚသိန္းေမ၏ A ိပ္ခန္း
ျပတင္းေပါက္ေA ာက္၌လည္း

ဝါးေလွကားတစ္စင္းကို

ေတြ႔ၾကရေလ၏။

မိုးရြာထားသျဖင့္

ေပ်ာ့လ်က္ရွိေသာ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း ေလွကားေထာင္ဖူးသည့္ A ရာႏွစ္ခုကို ေတြ႔ရေလ၏။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သူခိုးသည္

ေလွကားႏွင့္ေထာင္၍

ျပတင္းေပါက္မွ

တက္ၿပီးလွ်င္

မင္းကေတာ္ႀကီး၏ နားကပ္ကို ခၽြတ္ယူ၍ ေလွကားမွပင္ တစ္ဖန္ဆင္းၿပီးမွ ေလွကားကို ေျမေပၚ၌
လွထ
ဲ ားခဲ့သည့္A ေၾကာင္းမွာကား ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ၎ေလွကားမွာမူ A ျခားမွ ေဆာင္ယူခ့ျဲ ခင္း
မဟုတ္။

စပါးက်ီကို

ေလွကားကို

ေရနံသုတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သူခိုးသည္A ဆင္သင့္

ေရနံသုတ္သမားမ်ား

A သံုးျပဳျခင္းျဖစ္မည္ဟု A ားလံုးကပင္

ထားခဲ့ေသာ

ေတြးထင္ၾက၏။

ယင္းသို႔ျဖစ္ရကား သူခိုးမွာ A ိမ္တြင္းမွမဟုတ္၊ A ိမ္ျပင္မွ ဝင္လာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္
ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ မင္းကေတာ္ႀကီးA ား ထိုA ေၾကာင္းကို ေလးနက္စာြ
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိ၏။ နားကပ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းကိစၥ၌ Uီးထြန္းႂကြယ္မွာ မိမိ၏ ေနA ိမ္၌
ေပ်ာက္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာဝန္မကင္း ရွိေနေသာ္လည္း သူခိုးမွာ မိမိ၏ Eည့္သည္မ်ား

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

277

mmcybermedia.
Aနက္မွမဟုတ္။

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com
Aျပင္မွ

ဝင္လာသူ

ျဖစ္ေၾကာင္း

ထင္ရွားျခင္းAားျဖင့္

တာဝန္ေက်ဘိသကဲ့သို႔ ရွိေန၏။ Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

ထိုAေၾကာင္းကို

Aေတာ္Aတန္

မင္းကေတာ္ႀကီးAား

ေျပာျပလ်က္ရွိစU္ ၎၏ Aိမ္ျပတင္းေပါက္ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ႈေလရာ ရႊံ႕မ်ားကပ္လ်က္
ေနသည္ကိုပင္ ေတြ႔ရျပန္သျဖင့္ မိမိေျပာသည္Aတိုင္း Aျပင္လူ သူခိုးျဖစ္ေၾကာင္း သာ၍ပင္
ထင္ရွားျပန္၏။
ထိုသို႔ ရွိေနၾကစU္Aတြင္း ၿမိဳ႕Aုပ္စာေရးေမာင္ကံထူးသည္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးတစ္ခုႏွင့္
Aိမ္ေAာက္သို႔ ဆင္း၍ ေလွကားကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိရာ Aျခားလူမ်ားက ၎Aား
ျမင္ရာတြင္ ‘ကိုစံရွားရဲ႕ညီ ကိုကံႏာြ း ထင္တယ္’ ဟု ေျပာဆိုရယ္ေမာၾကေလ၏။ ေမာင္ကံထူးသည္
ေလွကားေထာင္ထားေသာ Aရာႏွစ္ခုႏွင့္ ေလွကားေျခတြင္ ကပ္ေနေသာ ရႊံ႕မ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ၾကည့္ၿပီးေနာက္ Aံ့ၾသေသာ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေငးေနရာတြင္ တစ္ေယာက္ေသာ ေဘာလံုးသမားက
‘ဘာလဲဗ် ကိုကံႏာြ း၊ ခိုးတဲ့လူဟာ Aရပ္ပုပု၊ မ်က္လံုးျပဴးျပဴးနဲ႔ ေျခတစ္ဖက္မသန္ဘူးလို႔မ်ား
ခင္ဗ်ားက

ေျပာခ်င္ေသးသလား’

ဟု

ေလွာင္ေျပာင္ကာ

ေမးလိုက္ေလ၏။

ထိုAခါ

ေမာင္ကံထူးက ‘က်ဳပ္ Aတဲ့ေနရာ၊ ထူတ့ေ
ဲ နရာမွာလည္း ထူေပ Aေပတာေပါ့ဗ်ာ၊ သို႔ေသာ္
ေဟာဒီရႊံ႕

ျဖစ္ေနပံုေတာ့

Aမ်ားႀကီးပဲ

ေဘာလံုးသမားမ်ားလည္း Aားလံုးဝိုင္း၍
ေဘာလံုးသမားမ်ား

Aိပ္ေသာ

ထူးဆန္းတယ္ဗ်ဳိ႕’

ဟု

ေျပာျပေလလွ်င္

ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာၾကသည္ကို ပမာဏမထားဘဲ

Aိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းလံုးကို

Aႏွံ႔Aျပား

ေမႊေနွာက္ၾကည့္႐ႈေလရာ

ေဘာလံုးသမားမ်ားလည္း ရယ္သူကရယ္၊ ေငါက္သူကေငါက္ ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ေမာင္ကံထူးမွာ
မ်က္ႏွာေကာင္း မရဘဲ ရွိေနေလ၏။
ေဘာလံုးသမားမ်ားမွာ
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္
စကားကို

ထိုည၌

ညည္းညဴေနေသာ
လည္းေကာင္း၊

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ

ေမာင္ကံထူးေၾကာင့္

ပုလိပ္မ်ား

မင္းကေတာ္ႀကီးေၾကာင့္

နားမေထာင္ေလေကာင္းလားဟု

Uီးထြန္းႂကြယ္ေၾကာင့္
Aိပ္စက္ရန္

ပစၥည္းေပ်ာက္သည္

ေရာက္လာၾက၏။

Aထဲဝင္

မိမိ၏
စက္ပိုင္

Aျပင္ထက
ြ ္

လည္းေကာင္း က်န္ေသာ ညU့္Aခ်ိန္ကေလးတြင္

မိုးလင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ထိုAခါ

လည္းေကာင္း၊

ျမည္တန
ြ ္ေတာက္တီးေနေသာ

လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးတစ္ခုႏွင့္

မတတ္ႏိုင္ၾကဘဲရွိေနရာ

Aတြက္ေၾကာင့္

ေမာင္ကံထူးသည္

ဌာနမွ

ရာဇဝတ္Aုပ္ႏွင့္

Aိမ္တြင္းဝင္လာ၍

‘မဂၣေဒဝ

ဖတ္ဖူးၾကရဲ႕လား’ ဟု ေမးရာ မင္းကေတာ္ႀကီးက ‘မဂၣေဒဝနဲ႔ နားကပ္ေပ်ာက္တာနဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲ’
ဟု ေျပာရာတြင္ ေမာင္ကံထူးက ‘ပ႑ိတ ေဝဒနိယက်မ္းAဆိုကလည္း ရွိေသးတာကိုးခင္ဗ်၊
ဒီႏွစ္ခုကို ညႇိႏိႈင္းၿပီးၾကည့္လွ်င္’ ဟု

ေျပာ၍

စကားမဆံုးမီပင္

တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္

ေမာင္ကံထူး၏ လည္ကုပ္ကို ကိုင္တန
ြ ္း၍ Aိမ္ျပင္သို႔ ထုတ္လိုက္ေလ၏။
ဌာနAုပ္သည္ Aျဖစ္Aပ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သူခိုးမွာ Aတြင္းသူခိုးမဟုတ္၊
Aျပင္သူခိုး

ျဖစ္ေၾကာင္းကား

မည္သည့္Aခန္း၌

Aိပ္သည္ကို

ေပးေသာေၾကာင့္သာလွ်င္
ထိုပစၥည္းကို

ကိုယ္တိုင္

မုခ်ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ထင္ရွားေၾကာင္း၊
သူခိုးသိျခင္းမွာ

သိဟန္ရွိေၾကာင္း၊
မခိုးေစကာမူ

သို႔ရာတြင္

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးေလ၏။

Aတြင္းလူတစ္ေယာက္

သို႔ျဖစ္၍

Aျပင္က

သူခိုးႏွင့္

သို႔ရာတြင္
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Aတြင္းလူတစ္ေယာက္သည္
ပူးေပါင္း၍

သတင္းေပးရမည္
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တာဝန္မကင္း ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ Aေစခံမ်ား၏ ႐ိုးေျဖာင့္ျခင္းေၾကာင္းႏွင့္
Eည့္သည္မ်ား၏ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္းAေၾကာင္းကို တင္းမာစြာ ျငင္းခံုလ်က္ ရွိ၏။
ထို႔ေနာက္ ဌာနAုပ္သည္ Aျခားေသာ သဲလန
ြ ္စမ်ား ေတြ႔Uီးမည္ေလာဟု စစ္ေဆး
ရွာေဖြေသာ္လည္း

Aထက္တြင္

ေဖာ္ျပၿပီးေသာ

Aခ်က္မ်ားAျပင္

တစ္စံုတစ္ရာမွ်

မေတြ႔ရသည္ႏွင့္ Aတြင္းလူ တစ္ေယာက္၏ ကူညီျခင္းAားျဖင့္ Aျပင္သူခိုးတစ္ေယာက္ ခိုးယူျခင္း
ျဖစ္ရမည္Aေၾကာင္းႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၿပီးလွ်င္ စာရင္းဝင္

လူဆိုးႀကီးမ်ားကို

ေထာက္လွမ္း

စံုစမ္းပါUီးမည္ဟု ကတိေပးၿပီးေနာက္ ျပန္သာြ းေလ၏။
ဌာနAုပ္ ျပန္သာြ းၿပီးေနာက္ စက္ပိုင္Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ မိမိ၏ သတိေပးစကားကို
နားမေထာင္သည့္Aတြက္
စက္ရွင္တရားသူႀကီးကမူ
Aျပစ္တင္Uီးမည္

ထိုက့သ
ဲ ို႔
မိမိ၏

ေပ်ာက္ဆံုးရျခင္း

ေနAိမ္၌

Aေၾကာင္းမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

Aစ္ကိုျဖစ္သူ

ေပ်ာက္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မိမိကိုသာလွ်င္

ညည္းညဴကာ

ေျပာဆိုလ်က္ရွိစU္

ေမာင္ကံထူးသည္

Aိမ္တြင္းသို႔ ဝင္လာ၍-

ထူး ။
ႂကြယ္ ။

။“ဒီသူငယ္ ဘာလာ႐ႈပ္ျပန္တာလဲ”

ထူး ။

။“႐ႈပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး စက္ပိုင္ႀကီးခင္ဗ်ား၊ ဒီပစၥည္း ျပန္ရလို႔ရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ကို

။“စက္ပိုင္ႀကီးခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခု ေမးပါရေစ”

ဘာေပးမလဲ”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။“ေAာင္မယ္ မင္းကလား”
။“ကၽြန္ေတာ္ေမးတာကို

ေျဖပါUီးခင္ဗ်ာ၊

ဒီပစၥည္း

ျပန္ရလို႔ရွိလွ်င္

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဘာေပးမလဲ”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။(ရယ္ေမာလ်က္) “မင္းျပန္ရေAာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ ငါ့သမီးနဲ႔ေပးစားမယ္ေဟ့”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။“ႏွစ္ကယ္ေဟ့”

။“တကယ္ေနာ္ စက္ပိုင္ႀကီး”
။“စိန္လိုက္၊ စက္ပိုင္ႀကီးဟာ စကားတည္တယ္လို႔ လူေတြ ေျပာၾကတာ၊ ဒီတစ္ခါ

သိရေရာေပါ့ခင္ဗ်၊ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုမွာထားပါရေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ စံုစမ္းေနတဲ့Aေၾကာင္းကို
ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာပါနဲ႔ ခင္ဗ်ာေနာ္”

ႂကြယ္ ။

။“မေျပာပါဘူး ေမာင္၊ မေျပာပါဘူး”
Uီးထြန္းႂကြယ္သည္လည္း

ရယ္ေမာလ်က္

က်န္ရစ္ေလရာ

ေမာင္ကံထူးမွာမူ

ေလခၽြန္လ်က္ ထြက္သာြ းေလ၏။
ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ ရာဇဝတ္ဝန္ကေလး Uီးသင္းေမာင္သည္ မိမိ၏ Aသင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ
ေန႔လယ္ရထားျဖင့္
ေစာေစာပိတ္၍
ေဘာလံုးကြင္းမွာ

ပါလာၾကေလရာ ဝက္လက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္လည္း

ညေန ၄ နာရီထိုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
Uီးထြန္းႂကြယ္

စပါးစက္

Aနီး၌ပင္

ေဘာလံုးကြင္းသို႔
ရွိသည္ျဖစ္ရာ

ေဈးဆိုင္မ်ားကို
သြားၾကေလ၏။

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

ေဘာလံုးကြင္း နံေဘးတြင္ ကစားသူမ်ား ေသာက္သံုးရန္Aတြက္ ေရခဲ လင္မနစ္ စသည္တို႔ျဖင့္
Eည့္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ထားေလ၏။
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နာရီထိုးသည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ေဘာလံုးပြစ
ဲ ၍

ကစားၾကရာ

၁၀

မိနစ္ခန္႔

ကစားမိလွ်င္ ေမာင္ကံထူးသည္ ေကာင္းစြာ ေျမမညီေသာ ကြင္းတြင္း၌ ခ်ဳိင့္တစ္ခုကို နင္းမိသျဖင့္
ေျခေခါက္၍ လဲသာြ းေလ၏။ ေမာင္ကံထူးမွာ ၅ ေယာက္တန္းAလယ္လူAျဖစ္ႏွင့္ ကစားသူ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂိုးသြင္းဖို႔Aတြက္ Aေရးႀကီးဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္သျဖင့္ ကစားသူမ်ားသည္
ေဘာလံုးကို

ေခတၱရပ္စဲ၍

ေမာင္ကံထူးမွာ

၎၏ ေျခေထာက္ကို

ဆက္လက္၍

ႏွိပ္နယ္ေပးၾကေလ၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း

မကစားႏိုင္ေတာ့ေခ်။

သို႔ျဖစ္၍

ဝက္လက္Aသင္းသည္

စိတ္ပ်က္စာြ ႏွင့္ ၁၀ ေယာက္ႏွင့္ပင္ ကစားၾကရေတာ့၏။
ေမာင္ကံထူးသည္ ကြင္းနံေဘးတြင္ ထိုင္လ်က္ရွိရာ ႐ုတ္တရက္ ထၿပီးလွ်င္ ေထာ့န႔ဲ
ေထာ့န႔ႏ
ဲ ွင့္ Uီးထြန္းႂကြယ္၏ စက္တြင္းသို႔ ဝင္သာြ းေလ၏။ Uီးထြန္းႂကြယ္၏ ေနAိမ္မွာလည္း
စက္ဝင္းAတြင္း၌ပင္

ရွိေလသည္။

ေမာင္ကံထူးသည္

စက္ဝင္းတြင္းသို႔

ေရာက္ေသာAခါ

ေနာက္သို႔ တစ္ႀကိမ္လွည့္ကာ ၾကည့္ၿပီးေနာက္ Aိမ္တြင္းသို႔ ဝင္သာြ းေလ၏။
ေဘာလံုးပြမ
ဲ ွာ ၁၀ ေယာက္ႏွင့္ ၁၁ ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Aိမ္ခံျဖစ္ေသာ
Aသင္းသည္

ပရိသတ္မ်ား

Aားေပးသည့္Aတြက္

Aားတက္သည္

တစ္ေၾကာင္း၊

ကြင္းသေဘာကိုယ္သည္လည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ႈံးမည္ ထင္ၾကသည့္Aတိုင္း မ႐ႈံးဘဲ သေရပြဲ
ျဖစ္သာြ းေလ၏။

ပြၿဲ ပီးေသာAခါ၌

ကစားသူမ်ားသည္

ကြင္းနံေဘး၌

ထိုင္ကာ

ေရခဲႏွင့္

လင္မနစ္မ်ားကို ေသာက္လ်က္ ရွိၾကစU္ ဝက္လက္Aသင္းသားတစ္ေယာက္က“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဟိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္ တစ္ခါတည္း မေပၚလာေတာ့ပါပဲကလား”
“Aင္မတန္

ေသြးေၾကာင္တ့ဲ

Aေကာင္ကယ
ြ ္၊

ဒီေလာက္ကေလး

လဲတာနဲ႔

တကယ့္ခ်က္ထမ
ဲ ွာ”
“ေဟာ ေျပာရင္းဆိုရင္း ေပါက္လာၿပီ။ ကိုယ့္လူဘယ္ေပ်ာက္ေနသလဲ”
ေမာင္ကံထူးသည္ စက္တြင္းမွ ထြက္လာ၍ စစ္ကိုင္းသား ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္း Aနီးသို႔
ခ်U္းကပ္ၿပီးလွ်င္-

ထူး ။

။“ကိုေတာက္ထန
ြ ္းႏွယ္ဗ်ာ၊ ဒီလိုတပည့္မ်ား ရွာလို႔မွ ရွာရတတ္ပါေပတယ္၊ က်ဳပ္ျဖင့္

Aိမ္ထမ
ဲ ွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းေတြ႔ရ လန္႔လိုက္တာဗ်ာ”

ထြန္း ။

။“ဒီလူ ဘယ့္ႏွယ့္ေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ၊ ဘယ္က က်ဳပ္မွာ တပည့္ရွိလို႔လ”ဲ
ထိုAခါ ေဘာလံုးကစားသူမ်ားလည္း ခိုးမႈတစ္ခု ထပ္မံ ေပၚလာျပန္ေခ်ၿပီေလာဟု

နားစိုက္ကာ ရွိေနၾကေလ၏။

ထူး ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ ေျပာတယ္ ကိုေတာက္ထန
ြ ္း၊ ခင္ဗ်ာ့မွာ တပည့္မရွိဘူးတဲ့ ဟုတ္လား၊

ဟိုက္ ဒါျဖင့္ စက္ပိုင္ႀကီးAိမ္ထမ
ဲ ွာ က်ဳပ္ေတြ႔ခ့တ
ဲ ့ဲ လူဟာ ဘယ္ကလူပါလိမ့္။ သူကေျပာေတာ့
ခင္ဗ်ားတပည့္လို႔ ေျပာပါကလား၊ ခင္ဗ်ား မေန႔ညက Aိပ္တာ ဘယ္Aခန္းလဲတ့ဲ က်ဳပ္ကိုေတာင္
ေမးေသးတယ္”

ထြန္း ။

။“ခင္ဗ်ားက ျပခဲ့သလား”
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။“ျပရတာေပါ့ဗ်၊

ခင္ဗ်ားတပည့္

လူပံုႏွယ္ဗ်ာ

ဆိုတာကိုး၊

သူခိုးလိုလို၊

ကတ္ေၾကးကိုက္လိုလို။ ဟန္မရလိုက္တ့လ
ဲ ူ”
ထိုAခါ ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းသည္ ႐ုတ္တရက္ မ်က္ႏွာပ်က္သာြ း၍-

ထြန္း ။

။“တယ္ခက္တ့လ
ဲ ူပဲဗ်ာ၊

ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္

က်ဳပ္Aိပ္တ့ေ
ဲ နရာကို

လူေတြ႔တိုင္း

သြားျပရပါလိမ့္” ဟု ေျပာ၍ စက္ပိုင္Uီးထြန္းႂကြယ္ဘက္သို႔ လွည့္ၿပီးလွ်င္ “ခြင့္ျပဳပါ စက္ပိုင္ႀကီး
ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပစၥည္းမ်ားမ်ား မရွိေပမယ့္ လူမဲြဆိုေတာ့ ရွိတာကေလး ေပ်ာက္ကုန္မွာ
စိုးရိမ္ရပါတယ္၊ တဆိတ္သာြ းၾကည့္ပါရေစ” ဟု ေျပာရာတြင္ တစ္ေယာက္ေသာ Aသင္းသားက
“ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာပံုျဖင့္ မေန႔ညက သူခိုးမ်ားေလလားဗ်ာ” ဟု ေျပာလိုက္၏။
ထိုAခါ

Uီးထြန္းႂကြယ္က

“ဟိုက္

ဒါျဖင့္မျဖစ္ဘူး၊

လာၾက၊

Aားလံုးသြားၿပီး

ဝိုင္းဖမ္းေခ်ရေAာင္” ဟု ေျပာရာတြင္ ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းက “ဒီလိုလုပ္လို႔မရဘူး ထင္တယ္
စက္ပိုင္ႀကီးခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aားလံုးၿပံဳၿပီးသြားၾကလွ်င္ ဒီAေကာင္ ထြက္ေျပးလိမ့္မယ္၊
ဒီေတာ့ကာ စက္ပိုင္ႀကီးတို႔လူစုက လူခၿဲြ ပီး Aိမ္ေဘးက ေစာင့္ၾက၊ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း
Aိမ္ထဝ
ဲ င္ၿပီး ၾကည့္ေခ်မယ္”

ႂကြယ္ ။

။“ဒီAႀကံ ေကာင္းတယ္၊ ကိုင္း ေမာင္တစ္ေယာက္တည္း သြားၾကည့္၊ က်ဳပ္တို႔က

Aိမ္ေဘးက

ဝိုင္းၿပီးေစာင့္မယ္”

ထိုက့သ
ဲ ို႔

စီမံလ်က္ရွိၾကစU္

ေမာင္ကံထူးမွာ

ၿပံဳးေစ့ေစ့

မ်က္ႏွာထားႏွင့္ လူမ်ားကို မၾကည့္ဘဲ မ်က္ႏွာလႊလ
ဲ ်က္ ရွိေလ၏။
Uီးထြန္းႂကြယ္ႏွင့္တကြ

Aသင္းသားမ်ားသည္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေနရာမ်ားမွ

ေခ်ာင္းေျမာင္းကာ ေစာင့္ေနၾကစU္ ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းသည္ Aိမ္တြင္းသို႔ တစ္ေယာက္တည္း
ဝင္သာြ းေလ၏။
၅

မိနစ္ခန္႔

ေတြ႔ခ့သ
ဲ ည့္လကၡဏာ

မရွိဘဲ

ၾကာေသာAခါ
Aိမ္တြင္းမွ

ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းသည္
ထြက္လာခဲ့ရာ

တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

ပုန္းေAာင္း

ရာမွ ထြက္လာ၍-

ႂကြယ္ ။
ထြန္း ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ဘာမ်ားေတြ႔ခ့သ
ဲ လဲ”
။“ဘာမွ မေတြ႔ရပါဘူး ခင္ဗ်ာ၊ ဘာပစၥည္းမွလည္း မေပ်ာက္ပါဘူး၊ ဗ်ဳိ႕ ကိုကံထူး

ဘယ္လိုလူပံုပန္းလဲဗ် ေျပာစမ္းပါUီး”
ေမာင္ကံထူးမွာ

မည္သို႔မွ်

ျပန္မေျပာဘဲ

Aိမ္ဘက္သို႔သာလွ်င္

စိုက္ေငးကာ

ၾကည့္ေလ၏။ ထိုAခါ Uီးထြန္းႂကြယ္ႏွင့္တကြ Aသင္းသားမ်ားသည္ ေမာင္ကံထူးၾကည့္ရာသို႔
လိုက္၍

ၾကည့္ၾကေလရာ

Uီးထြန္းႂကြယ္၏

Aေစခံ

Uီးကူးသည္

လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္ကို

လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ကိုင္လ်က္ Aိမ္ျပင္သို႔ ထြက္လာသည္ကို ျမင္ၾကရ၏။ လင္ပန္း၏ Aလယ္၌ကား
တစ္စံုတစ္ခုေသာ

ပစၥည္းပါလာေလရာ

Aနီးသို႔ေရာက္ေသာAခါမွ

ေဘာကန္ဖိနပ္တစ္ရံ

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြၾ႔ ကရေလ၏။
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Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ လင္ပန္းႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ထည့္၍ ယူလာေသာ ေဘာကန္ဖိနပ္ကို
Aံ့ၾသစြာႏွင့္ ၾကည့္ေနရာမွ“ဒီလူႀကီး ဘာျဖစ္လာပါလိမ့္” ဟု ေျပာမိ၏။ Aနီးကိုေရာက္လာေသာAခါ-

ႂကြယ္ ။
ကူး ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ ဒီဟာ ဘာလဲ Uီးကူး”
။“ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းရဲ႕ ေဘာကန္ဖိနပ္ပါ ခင္ဗ်ား”
ထိုAေတာAတြင္း ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းသည္ ၿပံဳးစိစိလုပ္၍ေနေသာ ေမာင္ကံထူးAား

စားေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔ စိမ္းစိမ္းၾကည့္လ်က္ ရွိေလ၏။
ေနာက္တစ္ခဏ၌
Aံႀကိတ္ကာ

ေျပာလ်က္

ေမာင္ကံထူး၏

ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းက
က်ားတိရစၧာန္၏

လည္ကုပ္ကို

လိမ့္သာြ းၾကေလ၏။

လ်င္ျမန္ျခင္းျဖင့္

ကိုင္တန
ြ ္းေလရာ

ထိုAခါ

‘ေခြးမသား

နင္ေသေပေတာ့’

ဟု

တဟုန္တည္း

ခုန္ထက
ြ ္၍

ႏွစ္ေယာက္သားတို႔သည္

ေျမေပၚ၌

Aသင္းသားမ်ားသည္လည္း

လံုးေထြးသတ္ေနေသာ

လူႏွစ္ေယာက္ကို Aတင္းဆြဲ၍ ခြၾဲ ကေလရာ ေမာင္ကံထူးက ‘ဒီAေကာင္ မလြတ္ေစနဲ႔၊ ဖမ္းထား၊
ဖမ္းထား၊ စိန္နားကပ္ ခိုးတာ ဒီAေကာင္ပဲ’ ဟု ေျမႀကီးမ်ားကို ပါးစပ္မွ ေထြးထုတ္ရင္း ေျပာေလ၏။
၎ေနာက္ ေမာင္ကံထူးက AေစခံUီးကူးAား ‘ဘယ္မွာလဲဗ်ဳိ႕၊ ထုတ္ျပစမ္း’ ဟု ေျပာရာတြင္
Uီးကူးသည္

လင္ပန္းကို

ခ်ထား၍

ဘြတ္ဖိနပ္ပံုမပ်က္ေAာင္

လွ်ဳိထားေသာ

‘တရီး’

ေခၚ

သစ္သားကိရိယာကို လက္ယာဘက္ ဖိနပ္မွ ႏုတ္ယူေလ၏။ ၎ေနာက္ ခြာဘက္၌ ရွိေသာ
ခလုတ္ငယ္တစ္ခုကို

ႏွိပ္လိုက္ရာတြင္

သစ္သားကိရိယာသည္

တစ္ပိုင္းတစ္စစီ

ကၽြတ္က်သြားၿပီးေနာက္ စိန္နားကပ္သည္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေသာ Aေရာင္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလာေလ၏။
ထိုAခါ

စက္ပိုင္ရွင္

Uီးထြန္းႂကြယ္သည္

Aံ့ၾသလွေသာ

AမူAရာႏွင့္

ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းAား ၾကည့္လ်က္ရွိရာ-

ထြန္း ။

။“မွန္ပါတယ္၊ ကၽန
ြ ္ေတာ္ ခိုးတာ မွန္ပါတယ္၊ ႏို႔ေပမယ့္ ထူလပ်စ္န႔ဲ ဒီေကာင္ဟာ

ဘယ္နည္းနဲ႔ ရိပ္မိသာြ းတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ Aံ့ၾသလို႔ မဆံုးႏိုင္ဘူး”
Uီးထြန္းႂကြယ္သည္ Aေစခံတစ္ေယာက္ကို ဌာနသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ေမာင္ကံထူးAား“ကိုင္း ေျပာပါUီး ေမာင္ကံထူးရဲ႕၊ ဘယ္နည္းနဲ႔ မင္းေတြ႔တာလဲက႔ဲြ”

ထူး ။

။“ခင္ဗ်ားတို႔Aားလံုး ေလွကားကို မင္းကေတာ္ႀကီး ျပတင္းေပါက္မွာ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း

သူခိုးဟာ ဒီလမ္းက လာတယ္လို႔ ေတြးၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလို မေတြးဘူး”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္”
။“ေလွကားကို

ဝင္သေလာက္သာ

ေျမႀကီးေပ်ာ့ေပ်ာ့ထမ
ဲ ွာ

ေလွကားေျခမွာ

စိုက္ၿပီးေထာင္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိလွ်င္

ရႊံ႕ေပရမယ္မဟုတ္လား၊

ေျမႀကီးထဲကၽြံၿပီး

ကၽြံဝင္သေလာက္ထက္

ေလ်ာ့ခ်င္လည္း ေလ်ာ့မယ္၊ AတိAက် ေပခ်င္လည္း ေပမယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြံၿပီးဝင္သေလာက္
ထက္ေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ Aထက္တက္ၿပီး ရႊံ႕မေပႏိုင္ဘူး မဟုတ္လား။ ယခုေတာ့ ေျမႀကီးမွာ
ေလွကားကၽြံဝင္ၿပီးတဲ့ တြင္းဟာ ၃ လက္မေလာက္သာ နက္တယ္၊ ေလွကားမွာေပထားတဲ့ ရႊံ႕ရာက
တစ္ထာြ ေလာက္ရွိတယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ဆရာႀကီးတို႔ရဲ႕”
ထိုAခါ ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းသည္ မိမိ၏ Aမွားကို ျမင္ေသာAေနျဖင့္ ၿပံဳးလ်က္“ေတာ္ပါေပတယ္၊ ေျပာပါUီး”
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။“ဒီAခ်က္ကို

ျမင္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ဒီေလွကားဟာ

ထင္ေယာင္ထင္မွား

ျဖစ္ေAာင္ ပရိယာယ္န႔ထ
ဲ ားတဲ့ ေလွကားပဲလို႔ သိရတယ္၊ ေကာင္းၿပီ၊ ဘယ္လို ထင္ေယာင္ထင္မွား
ေလွကားကို

ျဖစ္ေစသလဲတ့။ဲ

ျမင္လွ်င္

လူေတြက Aျပင္လူပလ
ဲ ို႔

ေတြးၾကမယ္၊ စင္စစ္မွာ

Aတြင္းလူ ျဖစ္ေနလို႔သာပ၊ Aတြင္းလူက ခိုးလို႔သာ Aျပင္လူခိုးတယ္ထင္ေAာင္ ေလွကားကို
Aထင္မွားေစဖို႔ထားျခင္း ျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား၊ ရွင္းရဲ႕ မဟုတ္လား”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။“ရွင္းပါေပ့ ေမာင္”
တစ္ခ်က္ကလည္း

။“ဒီျပင္

Aိပ္ခ်င္ေလေတာ့

ဘုရားရွိခိုးေနက်၊

ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းဟာ

တစ္ေယာက္ေယာက္

Aကယ္၍

မင္းကေတာ္ႀကီးဟာ
ရွိမခိုးႏိုင္ဘန
ဲ ႔ဲ

Aိပ္ေဆးခတ္ျပန္လွ်င္

မေန႔ညက

Aထူးသျဖင့္

Aိပ္ေပ်ာ္သာြ းတယ္ဆို

မဟုတ္လား၊

Aိပ္ေဆးခတ္တယ္လို႔

Aျပင္လူခတ္ႏိုင္မလား၊

ကၽြန္ေတာ္

တြက္မိတယ္၊

Aိမ္တြင္းလူပဲ

ျဖစ္ရမယ္

မဟုတ္ဘူးလား”

ႂကြယ္ ။
ထူး ။

။“မွန္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ Aိပ္ေဆးဆိုတာ တကယ္ရွိသလား”
။“ခတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ၊ ေမာ္ဖီးယားလားဗ်ဳိ႕၊ ကိုေတာက္ထန
ြ ္း”
ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းလည္း Uီးေခါင္းညိတ္၏။

ထူး ။

။“ဘိန္းခတ္ဖို႔က

ခက္ေသးတယ္၊

ေမာ္ဖီးယားက သိပ္လယ
ြ ္တာပဲခင္ဗ်၊ ဒါထက္

Aိမ္တြင္းလူျဖစ္လွ်င္ ဘယ္သူျဖစ္မလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့ ေဘာလံုးAသင္းသား
၁၀

ေယာက္ဟာ

သူစိမ္းပါတယ္။

ဓာတ္သိၿပီး

ဒီေတာ့ကာ

ဝက္လက္သားခ်ည္းပဲ၊

ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္လွ်င္

သူစိမ္းထဲက

ကိုေတာက္ထန
ြ ္းတစ္ေယာက္ပဲ
ျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး

ကၽြန္ေတာ္က

Aတပ္စထ
ဲြ ားတယ္။ သူAိပ္တ့ဲ Aခန္းထဲက ေရAင္တံုကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ရႊံ႕ေရေတြ
ေပေနတာ ကၽြန္ေတာ္

ေတြရ
႔ ျပန္တယ္။ ဒီAခန္းမွာ

သူမွတစ္ပါး

Aျခားလူ

၄

ေယာက္

Aိပ္တာေတာ့ မွန္ရဲ႕၊ သို႔ေသာ္ ခုနက သူစိမ္းျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့ဲ Aခ်က္န႔တ
ဲ ၿဲြ ပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့
Aျခားသူမဟုတ္၊ သူ႔ကိုပဲ စြပ္စဖ
ဲြ ို႔ရန္ ျဖစ္ေနျပန္တယ္၊ ဒီေတာ့ကာ စိန္နားကပ္ကို ခိုးတဲ့လူဟာ
ေမာင္ေတာက္ထန
ြ ္းေတာ့ျဖင့္ မွန္ၿပီ၊ သို႔ေသာ္ ဒီပစၥည္းကို သူဘယ္မွာ ထားသလဲ စU္းစားဖို႔
လိုျပန္တယ္။

သို႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္

သူကိုယ္တိုင္ Aျပခိုင္းလွ်င္

Aေကာင္းဆံုး

စU္းစားေနျခင္းထက္

Aလြယ္ဆံုးပဲလို႔

ကၽြန္ေတာ္

သူထားတဲ့ပစၥည္းကို
Aႀကံရျပန္္တယ္။

ဒီေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္က သူတ
႔ ပည့္လိုက္လာသေလး ဘာေလးနဲ႔ လုပ္ႀကံေျပာလိုက္ၿပီး Uီးကူးကို
ဗီ႐ိုထက
ဲ
ေခ်ာင္းၾကည့္ေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထားပစ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ကိုေတာက္ထန
ြ ္းက သူခိုးလက္က
သူဝွက္လုဆိုတာလို သူ႔ပစၥည္းကို သူမ်ား ယူမွာစိုးေလေတာ့ Aိမ္ထဝ
ဲ င္ၿပီး Aၾကည့္မွာ ဗီ႐ိုထက
ဲ
ေAာင္းေနတဲ့ Uီးကူးက ဖိနပ္ဖြင့္ၾကည့္တာေရာ ဘာေရာ Aကုန္ျမင္လိုက္ရဟန္ တူပါတယ္၊
ဟုတ္လား Uီးကူး”

ကူး ။
ထူး ။

။“ဟုတ္ပါတယ္”

ႂကြယ္ ။

။“ေနပါUီး

။“ဒီျပင္ ဘာေတြမ်ားလိုေသးသလဲ”

လာပံုေထာက္ေတာ့

ေမာင္ရင္ရယ္၊
က်ဳပ္တို႔

ပစၥည္းဝွက္စရာေတြ

ေဘာလံုးAသင္းကို

ဘာေတြန႔ဲ
သူပါခြင့္ရေAာင္

Aျပည့္Aစံု
က်ဳပ္ကို

သူတမင္ Aသိဖ႔တ
ဲြ ာ ထင္ပါရဲ႕ ”

ထူး ။

။“Aစစ္ေပါ့ Uီး ခင္ဗ်ား”
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စိန္နားကပ္ကို

ကတိထားေလေသာAခါက

ျပန္ရေAာင္

မျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္

Aရာတစ္ခုဟု

သမီးႏွင့္

ေAာက္ေမ့၍

ျပက္ရယ္သေဘာႏွင့္ ကတိထားမိျခင္း ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ာ Uီးထြန္းႂကြယ္မွာ ထားၿပီးေသာ ကတိတစ္လံုး
မဖ်က္တတ္ေသာ

ဝါသနာရွိသည္

ထင္မွတ္သည့္Aတိုင္း

ထူပိန္းေသာ

တစ္ေၾကာင္း၊

ေမာင္ကံထူးမွာလည္း

လူတစ္ေယာက္မဟုတ္၊

စင္စစ္

သူတစ္ပါးတို႔

ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိေသာ

သူငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သေဘာရသည္ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိထားမိေသာ
ကတိAတိုင္း တည္ခ့ေ
ဲ စသတည္း။
သူရိယမဂၢဇင္း၊ Aတြဲ ၁၈၊ Aမွတ္ ၁၁ (ဇန္နဝါရီ၊ ၁၉၃၅)
၁၉၃၅) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။

*****
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ဘဏ္တိုက္လူသတ္မႈ
ကၽြန္ေတာ္

ေမာင္သိန္းေမာင္သည္

မိတ္ေဆြႀကီး

စံုေထာက္ေမာင္စံရွား

ေသဆံုးၿပီးေသာ္လည္း စံုေထာက္ျခင္းကိစၥ၌ ကိုယ္တိုင္ မတတ္ကၽြမ္းေစကာမူ ထူးဆန္းေသာ
စံုေထာက္မႈမ်ား၌

ကိုယ္တိုင္

မပါဝင္ႏိုင္ေစကာမူလည္း
ေရြးခ်ယ္လ်က္

ကူညီခြင့္ရလွ်င္

ပုလိပ္Aရာရွိမ်ား၏

ဝတၳဳAစီAစU္ျဖစ္ေAာင္

ကူညီခ့၍
ဲ

မွတ္တမ္းတို႔မွ

ထည့္သြင္း

Aကယ္၍

ကိုယ္တိုင္

ဆန္းၾကယ္ေသာAမႈမ်ားကို

ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္း

ျဖစ္ေပသည္။

ယခုေရးထားလတၱံ႔ေသာ ဝတၳဳမွာ စံုေထာက္ေမာင္စံရွား၏ Aစ္ကို ကိုစံဝင္း စံုေထာက္ခ့ရ
ဲ ေသာ
Aမႈျဖစ္ေလရာ ၎ကိုစံဝင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ေမာင္စံရွားကဲ့သို႔ စံုေထာက္လုပ္ငန္း
သက္သက္ျဖင့္

Aသက္ေမြးျမဴသူ

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ထက္ျမက္ေသာ

ဉာဏ္စမ
ြ ္းရွိေၾကာင္းမွာ

ေမာင္စံရွားAား

ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္းAရာဌာန၌
ႏွစ္ႀကိမ္

သံုးႀကိမ္

Aႀကံေပး၍

ကူညီခ့ျဲ ခင္းAားျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေလၿပီ။
တစ္ေန႔ေသာ နံနက္ ၈ နာရီAခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကိုစံဝင္းသည္ လမ္းေလွ်ာက္ရာမွ ျပန္လာ၍
ကုလားလူမ်ဳိးတို႔

Aုပ္ခ်ဳပ္စီမံေသာ

Aင္ဒိုဘားမားဘဏ္တိုက္

Aနီးသို႔

ေရာက္ေသာAခါ

ဘဏ္တိုက္မန္ေနဂ်ာ ခ်က္တာဂ်ီသည္ ပ်ာယီးပ်ာယာႏွင့္ ဘဏ္တိုက္Aတြင္းသို႔ ဝင္မည္ျပဳစU္
ကိုစံဝင္းႏွင့္ Aနည္းငယ္ သိကၽြမ္းဖူးသည္ျဖစ္၍ ကိုစံဝင္းက-

ဝင္း ။

။“ေစာေစာစီးစီး

ပ်ာယီးပ်ာယာ

ရွိလွေခ်ကလားဗ်ာ။

ဘာကိစၥမ်ားလဲ၊

ဘဏ္ေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသလား”

ဂ်ီ ။

။“Aလို ကိုစံဝင္းပါကလား။ ဘဏ္ေဖာက္မႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ

ကရွီယား ပိတ္မိေနလို႔ပါ”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။

။“ဘယ္တုန္းကလဲ”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။

။“ျဖစ္ရေလဗ်ာ။ ခ်က္ခ်င္း ဘာေၾကာင့္ မထုတ္သလဲ”

။“မေန႔ညကတည္းက ပိတ္မိရက္ျဖစ္ေနတယ္။ Aခုမွ ထုတ္ရမယ္”
။“ခ်က္ခ်င္း ထုတ္လို႔ မရဘူး။ သူ႔ Aခ်ိန္ေစ့မွ ထုတ္လို႔ရတယ္”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။
တံခါးမ်ဳိး

။“ဆန္းပါေပ့ဗ်ာ။ ဆိုစမ္းပါUီး၊ ဘာေၾကာင့္လဲ”
။“ဒီလိုဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေငြတိုက္တံခါးဟာက သူခိုးမ်ား မဖြင့္ႏိုင္ေAာင္ Aေမရိကန္
မွာၿပီး

တပ္ထားတယ္။

ဒီတံခါးမ်ဳိးက

နာရီစက္ႏွင့္

တစ္ခါတည္း

ဆက္သယ
ြ ္ၿပီး

လုပ္ထားေလေတာ့ ၈ နာရီခတ
ဲြ ိတိမွာမွ ဖြင့္လို႔ရတယ္။ ဒီAေတာAတြင္းမွာျဖင့္ ေသာ့ႏွင့္ဖြင့္လို႔
ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မရဘူး။ ဒိုင္းနမိုင္းႏွင့္ ခြၿဲ ပီးဖြင့္မွပဲ ရမယ္။ မေန႔ညေနက ကရွီယား ဝင္ေနတုန္းမွာ
တံခါးပိတ္တ့လ
ဲ ူက

မသိလို႔

ပိတ္လိုက္မိတယ္ဆို

ထင္ပါရဲ႕။

ပိတ္လည္းၿပီးေရာ

ဖြင့္လို႔

မရေတာ့ဘူး”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။
ကရွီယားက

။“ႏို႔ေနပါUီးဗ်ာ၊ Aထဲမွာ လူရွိေၾကာင္း ဘယ္နည္းႏွင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ သိသလဲ”
။“ဒီလိုဗ်၊ ေငြတိုက္တံခါးကို ၅ နာရီတိတိမွာ ပိတ္လိုက္တယ္။ ၅ နာရီႏွင့္ ၅ မိနစ္မွာ
ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ

သူ

ေလွာင္မိေနေၾကာင္း

တယ္လီဖုန္းႏွင့္

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ

ေျပာလိုက္တယ္”

ဝင္း ။

။“ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ တယ္လီဖုန္း ရွိသလား”
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။“ရွိတယ္။ Aဖိုးတန္ပစၥည္း လာAပ္တ့လ
ဲ ူမ်ား သံုးခ်င္သံုးရေAာင္ ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ

တယ္လီဖုန္း ထားရတယ္”
ထိုခဏ၌ ခ်က္တာဂ်ီသည္ နာရီကိုၾကည့္ရာ ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြရ
႔ ၍-

ဂ်ီ ။

။“ကိုင္း ဒါျဖင့္လာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေငြတိုက္တံခါး ခင္ဗ်ား ျမင္ဖူးေAာင္ ဝင္ၾကည့္လွည့္။

၈ နာရီခလ
ဲြ ွ်င္ ကရွီယားကို ဖြင့္ထုတ္ရမယ္”
ကိုစံဝင္းလည္း ထူးဆန္းေသာ ၎တံခါးမ်ဳိးကို မျမင္ဖူးသည္ျဖစ္၍ ခ်က္တာဂ်ီႏွင့္Aတူ
ဘဏ္တိုက္ထဲသို႔ ဝင္၍ လိုက္ေလ၏။ ဝင္သာြ းၾကစU္-

ဂ်ီ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ ထင္ေတာ့ျဖင့္ တံခါးပိတ္တ့လ
ဲ ူက သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ ႏွပ္တယ္လို႔

ထင္တယ္”

ဝင္း ။

။“ႏွပ္လို႔

ရွိရင္လည္း

ေတာ္ေတာ္

ယုတ္မာတဲ့လူပဲ။

ကရွီယားက

သူမ်ားႏွင့္

မတည့္ဘူးလား”

ဂ်ီ ။

။“မတည့္ေလာက္ေAာင္ေတာ့ မရွိပါဘူးဗ်ာ။ Aလုပ္Aကိုင္လည္း ႐ိုး႐ိုးမတ္မတ္ႏွင့္

လုပ္ၿပီး စိတ္သေဘာလည္း ေတာ္ေတာ္႐ိုးတဲ့ လူပဲ။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းေတာ့ျဖင့္
ေတာ္ေတာ္က်နေAာင္ လုပ္ခ်င္တ့လ
ဲ ူတစ္ေယာက္ပဲ။ ဒီAတြက္ တစ္ခါတစ္ခါ စကားမ်ားၾကတယ္”
ခ်က္တာဂ်ီႏွင့္
ေငြတိုက္တံခါးႀကီး

ရွိရာသို႔

ကိုစံဝင္းတို႔သည္

ဘဏ္တိုက္Aတြင္းသို႔

ေလွ်ာက္သာြ းၾကေလရာ

ေရွးUီးစြာ

သံတိုင္မ်ား

ဝင္ၾကၿပီးေနာက္
ကာထားေသာ

တံခါးႀကီးကို ဖြင့္ၿပီးမွ စက္တံခါးသို႔ ေရာက္ၾကေလ၏။ ၎စက္တံခါးမွာ စက္ဝင
ို ္းပမာဏရွိေလရာ
တံခါးAနီး၌

ဒရဝမ္တစ္ေယာက္ႏွင့္

ကုလားစာေရးတစ္ေယာက္

ရပ္လ်က္ရွိေနၾကေလ၏။

မန္ေနဂ်ာက စာေရးAား“မေန႔ညေနက ေငြတိုက္တံခါးကို မင္းတို႔ပိတ္တယ္ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္”
“လူ ရွိ မရွိကို မင္းတို႔ ဝင္ၿပီး မၾကည့္ဘူးလား”
“ခါတိုင္း ဒီAခ်ိန္မွာ ကရွီယား မရွိ. ..”
“နားမလည္ဘူး၊

တံခါးပိတ္ခါနီးမွာ

ေသေသခ်ာခ်ာ

ဝင္ၾကည့္ရမယ္လို႔

ငါ

ေျပာမထားဘူးလား”
“ေျပာထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မေန႔က Aေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရွိလို႔ Aလ်င္စလို
ပိတ္မိပါတယ္”
“ရွိေစ၊ ကိုင္း ၈ နာရီ ခြၿဲ ပီ၊ တံခါးဖြင့္ၾကေတာ့”
ထိုAခါ Aဗၺဒူလာ Aမည္ရွိ စာေရးႏွင့္ ဒရဝမ္တို႔သည္ ေသာ့ႏွစ္ခ်က္ခတ္ထားေသာ
တံခါးကို ဖြင့္၍

ခလုတ္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္ခု သံုးခုမွ် ႏွိပ္လိုက္ၾကေလရာ ေနာက္ဆံုးခလုတ္

ႏွိပ္လိုက္ေသာAခါ၌ တံခါးသည္ မိုးခ်ဳန္းသံက့သ
ဲ ို႔ ျမည္လ်က္ ရဟတ္က့သ
ဲ ို႔ ခ်ာလပတ္လည္ၿပီးလွ်င္
ေျမေAာက္သို႔ ဆင္းသြားေလ၏။

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

286

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ေငြတိုက္တြင္း၌ကား
လက္ႏွင့္စမ္း၍

ႏွိပ္ေသာ္လည္း

ေမွာင္လ်က္ရွိရာ
မီးမပြင့္ခ့ေ
ဲ ခ်။

မန္ေနဂ်ာသည္

ထိုAခါ

မန္ေနဂ်ာက

ဓာတ္မီးခလုတ္တစ္ခုကို
ကရွီယား၏Aမည္ကို

ဟစ္ေခၚေလရာ ပဲ့တင္သံမွ်သာ ျပန္လာ၍ ထူးျခင္းကား မရွိေခ်။
“ဘယ့္ႏွယ္လဲ ထူးဆန္းလွေခ်ကလား။ Aိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီ မွတ္တယ္” ဟု ေျပာလ်က္
ခ်က္တာခ်ီသည္ မီးျခစ္ကို ျခစ္ၿပီးေနာက္ ေငြတိုက္တြင္းသို႔ ေရွ႕ဆံုးမွ ဝင္သာြ းေလရာ ကိုစံဝင္းႏွင့္
Aျခားလူမ်ားလည္း ေနာက္မွ လိုက္သာြ းၾကေလ၏။ မီးျခစ္ဆံ ကုန္လုနီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ၾကမ္းေပၚ၌ ပက္လက္လန္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရ၍ ေနာက္တစ္ဆံ ျခစ္၍
ၾကည့္ျပန္ရာ မန္ေနဂ်ာက“ဟုတ္သားပဲ၊ ငါ့လူ Aိပ္ေပ်ာ္ေနသကိုး” ဟု ေျပာ၍ Aနီးသို႔ ခ်U္းကပ္ေလ၏။
၎ေနာက္ Aဗၺဒူလာက လႈပ္၍ ႏိႈးေလရာ ကရွီယားမွာ မလႈပ္မရွား ရွိေနသျဖင့္ Aားလံုး
ထိတ္လန္႔ၾကေလ၏။ ခ်က္တာဂ်ီသည္ မီးျခစ္တစ္ဆံကို ျခစ္ျပန္၍ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ နဖူး၌
Aေပါက္ဝိုင္းေလးတစ္ခုရွိလ်က္

ေသြးမ်ား

Aႏွံ႔Aျပားရွိေနသည့္ျပင္

Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမဟုတ္၊

Aေလာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ၾကရေလ၏။

*****
ထိုAခါ မန္ေနဂ်ာသည္ ဒရဝမ္Aား မီးAိမ္တစ္ခု ယူခ့ရ
ဲ န္ Aမိန္႔ေပး၍ Aေလာင္းကို
မီးေရာင္တြင္ ၾကည့္႐ႈၾကေလရာ Aေလာင္း လက္ယာဘက္ လက္တြင္ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္
တစ္လက္ကို ဆုပ္ကိုင္လ်က္ မ်က္လံုးေၾကာင္ေတာင္ႏွင့္ Aမိုးသို႔၏ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနဘိသည့္Aလား
ရွိေနေလ၏။

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“Aက်ဳိးနည္းပါၿပီဗ်ာ။ ေၾကာက္တာႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသပါၿပီဗ်ာ”
။(Aေလာင္းကို

ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္)

“သူ႔ကိုယ္သူ

သတ္ေသတာ

မဟုတ္ဘူး။

လူသတ္လို႔ ေသတဲ့ Aေလာင္းပဲ”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ႀကံႀကံဖန္ဖန္ဗ်ာ၊ ဒီေငြတိုက္ထက
ဲ ို ဘယ္သူက ဝင္ၿပီး သတ္ႏိုင္Uီးမွာလဲ”
။“မဝင္ႏိုင္ေတာ့မွ ရွိရမယ္။ သတ္တာေတာ့ Aမွန္ပဲ”
ထိုခဏ၌ ဘဏ္တိုက္၏ ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာ ဆင္နယယ္ဆိုသူသည္ ေငြတိုက္ထဲသို႔

ဝင္လာရာ ပ်ာယီးပ်ာယာႏွင့္ ခ်U္းကပ္၍-

ယယ္ ။
ဂ်ီ ။

။“ဘာလဲ၊ ဘာလဲ။ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲ”

ယယ္ ။
ဂ်ီ ။

။“တန္ေတာ့၊ ေငြမ်ားမွ ေစ့ပါရဲ႕လား မဆိုႏိုင္ဘူး”

။“ၾကည့္ေတာ့ေလ ကရွီယား ေသၿပီေကာ”
။“ဟုတ္တယ္ ဆင္နယယ္၊ စာရင္းစာAုပ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း သြားစစ္စမ္း”
ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာလည္း ထြက္သာြ းေလ၏။
၎ေနာက္ မန္ေနဂ်ာသည္ ကိုစံဝင္း၏ Aႀကံေပးခ်က္Aရ ဒရဝမ္တစ္ေယာက္ကို

ဌာနသို႔ ေစလႊတ္ေလ၏။ ဒရဝမ္ ထြက္သာြ းၿပီးေနာက္-
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။“ကိုစံဝင္းက Aျဖစ္Aပ်က္ကို AေသAခ်ာ မသိလို႔ လူသတ္တယ္လို႔ ေျပာေနဟန္

ရွိတယ္။ ကရွီယားဟာ

မေန႔ညေန

ငါးနာရီကတည္းက

ဒီေတာ့ကာ မေန႔ညေန ငါးနာရီႏွင့္ ဒီကေန႔

မနက္

ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ

ေလွာင္မိေနတာဗ်။

၈ နာရီခဲြAတြင္းမွာ ဒီေငြတိုက္ထက
ဲ ို

တစ္ေယာက္ေယာက္က ဝင္ၿပီး သတ္တယ္ဆိုလို႔ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဗ်”

ဝင္း ။

။“က်ဳပ္ နားလည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ား ကရွီယားဟာ လူသတ္လို႔ ေသတာေတာ့

Eကန္မုခ်ပဲ”

ဂ်ီ ။

။“သူလ
႔ က္ထမ
ဲ ွာ ေသနတ္ႏွင့္တကြ ေတြ႔ေနၿပီ မဟုတ္လား။ ဒီထက္ ဘယ့္ႏွယ္

ထင္ရွားႏိုင္မွာလဲ”

ဝင္း ။

။“ေငြတိုက္ထက
ဲ ို

ဘယ္သူမွ

မဝင္ႏိုင္ဘူးလို႔

ခင္ဗ်ားေျပာတာလည္း

မွန္တယ္။

လူသတ္လို႔ ေသတယ္လို႔ က်ဳပ္ ေျပာတာလည္း မွန္တယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။
ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ႏွစ္ေယာက္စလံုးေတာ့ မမွန္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ လြဲရမယ္”
။“ႏွစ္ေယာက္စလံုးပဲ မွန္တယ္”
။“ဘယ့္ႏွယ္ဟာလဲဗ်ာ”
။“ေသနတ္ဒဏ္ရာကို ခင္ဗ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လွ်င္ ဒဏ္ရာပတ္ဝန္းက်င္မွာ

ယမ္းကၽြမ္းေနတာကို ခင္ဗ်ား မေတြ႔ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူမဆို ေသနတ္ကို လက္မွာ ကိုင္ၿပီး
ကိုယ့္နဖူးကို ကိုယ္ ပစ္မယ္လို႔ဆိုရင္ ဒဏ္ရာနားမွာ ယမ္းကၽြမ္းေနတာကို ေတြရ
႔ လိမ့္မယ္ဗ်။
နဖူးကိုေတ့ၿပီး ေသနတ္ႏွင့္ပစ္လို႔ရွိရင္ ယမ္းမကၽြမ္းဘဲ ခံႏိုင္ပါ့မလား။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပစ္ရာမွာ ၅
ေပ ၆ ေပ ေလာက္က ခြာၿပီး ပစ္လို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဗ်။ ယမ္းကၽြမ္းတဲ့Aရာ မေတြ႔တ့ဲ
Aတြက္ေၾကာင့္

ခပ္လွမ္းလွမ္းက

ပစ္တယ္လို႔

က်ဳပ္

ဆိုလိုတယ္။

ခပ္လွမ္းလွမ္းက

ပစ္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိရင္လည္း သူ႔ကိုယ္သူပစ္တာ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ပစ္သတ္ျခင္း
ျဖစ္ရမယ္”

ဂ်ီ ။

။(Uီးေခါင္းကို လက္ျဖင့္ သပ္လ်က္) “ခင္ဗ်ားေျပာတာလည္း ဟုတ္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ေတြးလို႔ကို မရႏိုင္ေသးဘူး”

ဝင္း ။

။“ရခ်ိန္တန္ေတာ့ ရပါလိမ့္မယ္ေလ”
၎ေနာက္

မန္ေနဂ်ာသည္

ပ်က္ေနေသာ

ဓာတ္မီးမ်ားကို

ျပင္ဆင္ရန္

Aမိန္႔ေပးေလ၏။

*****
ဌာနAုပ္ေမာင္Aုန္းႂကြယ္ ေရာက္လာေလလွ်င္ ၎သည္ Aေလာင္းကို ၾကည့္၍
လက္၌ ကိုင္ထားေသာ ေသနတ္ကို ျမင္သျဖင့္-

ႂကြယ္ ။
ဂ်ီ ။

။“သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသတာ Aမွန္ပဲ။ ေငြစာရင္းမ်ား စစ္ၿပီးၿပီလား”

ႂကြယ္ ။

။“တစ္ေယာက္တည္း

။“စစ္တုန္းပါပဲ”
ေလွာင္မိေနေလေတာ့

လန္႔ၿပီး

လုပ္မိရာ

လုပ္ရွာတယ္

ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ”

ဂ်ီ ။
ႂကြယ္ ။

။“ဒီက ကိုစံဝင္းကေတာ့ လူသတ္လို႔ ေသတယ္ ေျပာေနတယ္”
။“ေၾသာ္ UီးစံရွားAစ္ကို Uီးစံဝင္း မွတ္တယ္။ Uီးစံရွားတစ္ေယာက္ မရွိေတာ့တာ

တယ္ဝမ္းနည္းတယ္ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ ဒီAမႈဟာေတာ့ လူသတ္မႈ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ”

ဝင္း ။

။“လူသတ္မႈ Aစစ္ပဲ၊ ယမ္းကၽြမ္းတဲ့ Aရာမွ မရွိဘဲ”
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။“ဒါကေတာ့

ေသနတ္ကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ၿပီး ခလုတ္ႀကိဳးႏွင့္

ဟုတ္ပါရဲ႕။ သို႔ေသာ္

ဆြဲရင္ေကာဗ်ာ”

ဝင္း ။

ခလုတ္ႀကိဳးႏွင့္ျဖဳတ္လို႔

။“ဟုတ္ပါရဲ႕။

နဖူးမွာ

ဒဏ္ရာႏွင့္

ေသၿပီးတဲ့ေနာက္မွ

Aေလာင္းကထၿပီး ႀကိဳးကိုမ်ဳိ၊ ေသနတ္ကိုျဖဳတ္၊ လက္မွာ ကိုင္ၿပီးေတာ့မွ ျပန္လွဲAိပ္ဟန္ရွိရဲ႕”

ႂကြယ္ ။

။“ဒီAထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း ပိတ္ေနၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္သူက ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး

သတ္ႏိုင္Uီးမွာလဲ။ Aထဲမွာ မေလွာင္မိခင္ သတ္ထားရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး”

ဂ်ီ ။

။“ဒီလိုလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေလွာင္မိေနၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ့္ကို တယ္လီဖုန္းႏွင့္

လွမ္းေျပာေသးတယ္”

ႂကြယ္ ။
ဝင္း ။

။“ခက္လွခ်ည္ကလားဗ်ာ”
။“မခက္ႏွင့္ေလ။

သူ႔ကိုယ္သူ သတ္တာႏွင့္တူေAာင္

ေသေသခ်ာခ်ာ စီစU္ၿပီးမွ

သတ္တ့ဲ လူသတ္မႈဗ်”
ထိုခဏ၌
ခ်က္တာဂ်ီႏွင့္

ဒုတိယ

မန္ေနဂ်ာ

ဆင္နယယ္သည္

စကားတီးတိုးေျပာေလ၏။

ထိုAခါ

ဝင္လာ၍

ပ်ာယီးပ်ာယာႏွင့္

ခ်က္တာဂ်ီသည္

မိမိဆံပင္ကို

ဆြဲ၍ ဖြလ်က္“ေဂါ့းဒမ္ဘလက္ဒီ၊ ကိုယ္က်ဳိးနည္းၿပီ။ ေငြ တစ္သိန္းေလာက္ စာရင္းမွာ ကြာေနသတဲ့။
Aားလံုး ဒုကၡေရာက္ဖို႔ပဲ”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။

။“မ်ားလွခ်ည္လားဗ်ာ”

ဝင္း ။
ဂ်ီ ။

။“ခင္ဗ်ားတို႔ မသိဘဲ သူ ဘယ္ေလာက္ၾကာေAာင္ လိမ္ႏိုင္မလဲ”

ႂကြယ္ ။

။“ဟာ ဒါျဖင့္ ဒီရက္Aတြင္းမွာ ဒီေငြေတြကို ကုန္ေAာင္ သူ မသံုးႏိုင္ေသးဘူး။ သူ

။“ယံုၾကည္လို႔ လႊဲAပ္ၿပီးထားေလေတာ့ သူ လုပ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ”
။“ခုႏွစ္ရက္ တစ္ပတ္ေလာက္ေပါ့ဗ်ာ”

ေနတဲ့Aခန္းမွာ က်ဳပ္ သြားၿပီး ရွာလိုက္Uီးမယ္”

ဝင္း ။

။“ရွာလွ်င္

က်ဳပ္တစ္ခု

မွာလိုက္မယ္။

ကရွီယားAိပ္တ့ဲ

ေမြ႔ရာထဲမွာရွာဗ်ဳိ႕။

တစ္ခုခုေတာ့ ေတြ႔လိမ့္မယ္”

ႂကြယ္ ။
ဝင္း ။

။“ဒါျဖင့္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ား ေက်နပ္ၿပီေပါ့ ဟုတ္လား”

ႂကြယ္ ။
ဝင္း ။

။“သူ႔Aခန္းမွာ ေငြေတြ႔တယ္ ဆိုရင္”

ႂကြယ္ ။
ဝင္း ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္လဲဗ်ာ”

။“မေက်နပ္ပါဘူး။ လူသတ္တာပါပဲ”
။“တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ ေလးငါးေထာင္ေလာက္ေတာ့ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္”
။“သြားပါ။ ရွာသာ ရွာေခ်ပါ”

*****
ဌာနAုပ္
Aတူထက
ြ ္လာ၍

ထြက္သာြ းၿပီးသည္ေနာက္
မန္ေနဂ်ာ၏

ကိုစံဝင္းသည္

ဖိတ္ၾကားခ်က္Aရ

၎၏

မန္ေနဂ်ာ

ခ်က္တာဂ်ီႏွင့္

Aလုပ္ခန္းတြင္းသို႔

ဝင္၍

AမႈAေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိၾကေလ၏။

ဝင္း ။

။“ေသနတ္က ဘယ္သူ႔ေသနတ္လဲ”
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ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဘယ္သူမ်ား ကိုင္ခြင့္ ရပါသလဲ”

ဂ်ီ ။

။“Aေရးရွိလွ်င္ တိုက္သားထဲက ဘယ္သူမဆို ကိုင္ႏိုင္ေAာင္ Aလြယ္တကူ ဗီ႐ိုႏွင့္

။“ဘဏ္တိုက္မွာ Aေရးရွိလွ်င္ ရႏိုင္ေAာင္ လိုလိုမယ္မယ္ ထားရတဲ့ ေသနတ္ပါပဲ”

ထားပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္တယ္ ထင္တာပဲ”

ဝင္း ။

။“က်ဳပ္က ဒီလို မထင္ဘူး။ က်ဳပ္ ထင္ပံုကေတာ့ တိုက္သား တစ္ေယာက္ေယာက္က

ေငြကို Aလြဲသံုးစားလုပ္ပစ္ၿပီး ကရွီယား သိေလေတာ့ ျပန္ထည့္ဖို႔ ေျပာရာမွ တစ္ရက္ တစ္ရက္ႏွင့္
ရက္လၿႊဲ ပီး ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ကရွီယားကို Aေသသတ္၊ သူ႔ကိုယ္သူ ေသေAာင္လုပ္တယ္လို႔
ထင္ေAာင္ စီမံႏိုင္လို႔ရွိရင္ ေငြAတြက္ဟာလည္း ကရွီယားAေပၚမွာ သတၱဳခ်ၿပီးသားကိုးဗ်”

ဂ်ီ ။

။“ဒီဟာက ခင္ဗ်ား ေတြးေတာခ်က္ကိုဗ်။ ဒီလို ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ AကိုးAကား ဘယ္ႏွစ္ခ်က္

ခင္ဗ်ား ေတြ႔လို႔လဲ”

ဝင္း ။

။“သံုးခ်က္ က်ဳပ္ ေတြ႔တယ္။ သို႔ေသာ္ ဟိုေန႔က တံခါးပိတ္တ့ဲ ဒရဝမ္ႏွင့္ စာေရးကို

ေခၚလိုက္စမ္းဗ်ာ။ က်ဳပ္ ေမးစရာကေလး နည္းနည္း ေပၚလာတယ္”
မန္ေနဂ်ာသည္

ကိုစံဝင္းAလိုသို႔

လိုက္၍

ဒရဝမ္ႏွင့္

စာေရး

Aဗၺဒူလာတို႔ကို

ဆင့္ေခၚေစရာ ၎တို႔သည္ မၾကာမီ ေရာက္လာၾကေလ၏။

ဝင္း ။

။“ေဟ့ ဒရဝမ္၊ မေန႔က ေငြတိုက္တံခါးပိတ္ေတာ့ မင္းႏွင့္Aဗၺဒူလာႏွင့္၊ ဘယ္သူက

Aရင္ ေရာက္သလဲ”

ဝမ္ ။
ဝင္း ။
ဝမ္ ။
ဝင္း ။
ဝမ္ ။
ဝင္း ။

။“ကၽြန္ေတာ္ Aရင္ေရာက္တယ္”
။“ဘယ္Aခ်ိန္မွာ မင္းေရာက္သလဲ”
။“၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္တယ္”
။“ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ Aဗၺဒူလာ ေရာက္လာသလဲ”
။“မ်ားမ်ား မၾကာဘူး။ တစ္မိနစ္ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာမယ္”
။“ေရာက္ၿပီးေနာက္ မင္းတို႔ ေစာင့္ေနသလား”

ဝမ္ ။
ဝင္း ။

။“ဒီAေတာAတြင္း မင္း ဘယ္မွ မသြားဘူးလား”

ဝမ္ ။

။“မသြားပါ။ သို႔ေသာ္ ကရာနီဆပ္က မင္Aိုးမွာ မင္မရွိတ့A
ဲ တြက္ မင္ထည့္ခိုင္းလို႔

။“ဟုတ္ပါတယ္”

မင္သာြ းထည့္ရပါတယ္”

ဝင္း ။
ဝမ္ ။

။“ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ”

ဝင္း ။
လာ ။

။(Aဗၺဒူလာဘက္သို႔ လွည့္၍) “ဘယ့္Aတြက္ မင္ထည့္ခိုင္းလိုက္သလဲ”

။“မၾကာလွပါဘူး။ တစ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာမယ္ ထင္တယ္”
။“ေန႔လယ္က ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ ပစၥည္းAပ္ဖို႔ ဝင္တ့ဲ လူစာရင္းကို ေငြတိုက္ မပိတ္မီ

ေန႔တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ စာAုပ္မွာ ေရးသြင္းရပါတယ္။ Aမည္စာရင္းကို ေရးမယ္လုပ္ေတာ့ မင္Aိုးမွာ
မင္ မရွိတာနဲ႔ Aထည့္ခိုင္းရပါတယ္”

ဝင္း ။
လာ ။

။“ဒရဝမ္ မရွိခိုက္မွာ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္သလဲ”
။“ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနပါတယ္”

ဝင္း ။
လာ ။

။“မထြက္မိပါ”

ဝင္း ။

။“မွန္မွန္ေျပာပါ။ ေမ့ေနရင္လည္း စU္းစားပါUီး။ ဒီAခ်က္က သိပ္Aေရးႀကီးတယ္”

။“ဘယ္မွ မထြက္ဘူးလား”
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Aဗၺဒူလာသည္ ေၾကာက္ရံ႕ြ ေသာAမူAရာႏွင့္ မန္ေနဂ်ာAား လွမ္း၍ ၾကည့္၏။

လာ ။
ဝင္း ။

။“ခဏကေလး ထြက္သာြ းၿပီး ပစၥည္းထားတဲ့ ေခ်ာင္ထက
ဲ ို ဝင္မိပါတယ္”

လာ ။
ဝင္း ။

။“ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္လို႔ ခင္ဗ်ာ”

။“Aဲဒီလိုေျပာပါ။ ဘာကိစၥလဲ”
ဘဏ္တိုက္Aလုပ္က

။“ခင္ဗ်ားတို႔

ေဆးလိပ္

မေသာက္ရ

ဘာမေသာက္ရႏွင့္

တယ္က်ပ္တ့ဲ Aလုပ္ပဲ။ သို႔ေသာ္ မန္ေနဂ်ာ ျမည္မွာကိုလည္း မေၾကာက္ႏွင့္ေတာ့။ မွန္မွန္ေျပာစမ္း၊
ေနခင္းမွာလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ဖို႔ ခင္ဗ်ား ခဏခဏ ထြက္တတ္တယ္ မဟုတ္လား”

လာ ။
ဝင္း ။

။“မွန္ပါတယ္”

လာ ။
ဝင္း ။

။“သိၾကပါတယ္။ လူတိုင္းလို ဟိုေနရာသြားၿပီး ေသာက္တတ္ၾကပါတယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဘာ ခင္ဗ်ား သိရသလဲ”

။“ဒီAေၾကာင္းကို ဒီျပင္လူေတြ သိသလား”
။“ကိုင္း ဒါျဖင့္ က်ဳပ္ သိခ်င္တ့ဲ Aခ်က္ သိရၿပီ။ ေတာ္ပါၿပီ”
။“မေန႔ညေနက

၅

နာရီထိုးခါနီး

Aခ်ိန္မွာ

ေငြတိုက္ေပါက္မွာ

လူေစာင့္မရွိဘဲ

ခဏေလာက္ လစ္လပ္ၿပီးေနတဲ့Aေၾကာင္း က်ဳပ္ သိရတယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။
သို႔ေသာ္

။“ဒါ ဘာဆိုင္သလဲဗ်”
။“ဘယ့္ႏွယ္ မဆိုင္ရသလဲ။ Aထဲမွာ ကရွီယား ပိတ္မိေနတာ ဒီAတြက္ေၾကာင့္ေပါ့ဗ်။
ေနUီး၊ ေနာက္မွ ရွင္းေျပာမယ္။ ဒါထက္

ေနပါUီး Aဗၺဒူလာ၊ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္

တံခါးပိတ္ခါးနီးမွာ ေငြတိုက္ထဲ ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည့္သလဲ”

လာ ။

။“မၾကာခင္ကတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ၾကည့္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မရွိလို႔မို႔ လူမရွိတန္ဘူး

ေAာက္ေမ့ၿပီး Aရင္စလို ပိတ္မိပါတယ္”

ဝင္း ။
လာ ။

။“ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္ Aရင္လိုသလဲ”

ဝင္း ။

။(မန္ေနဂ်ာဘက္သို႔လွည့္၍) “က်ဳပ္ ထင္တ့A
ဲ တိုင္း Aားလံုးကိုက္ေနၿပီ၊ မင္Aိုးမွာ

။“ေဘာလံုးပြဲ မမီမွာ စိုးရိမ္လို႔ပါ”

မင္မရွိေလေတာ့ ဒရဝမ္ကို မင္ထည့္ခိုင္းဖို႔ ကိစၥျဖစ္ေပၚရမယ္။ ဒရဝမ္ မရွိခ့လ
ဲ ွ်င္ Aဗၺဒူလာဟာ
ေဆးလိပ္ေသာက္သာြ းဖို႔ႏွင့္ မသြားဖို႔၊ သြားဖို႔က Aပံုႀကီး လမ္းမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလူသတ္မႈကို
စီစU္တ့လ
ဲ ူဟာ Aပံုႀကီး ဉာဏ္သာြ းတဲ့ လူပလ
ဲ ို႔ က်ဳပ္ ဆိုခ်င္တယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ယခုေတာင္ ဘာမွ မရိပ္မိေသးေပါင္ဗ်ာ ”
။“ေနUီးေလ၊ ရိပ္မိပါလိမ့္မယ္၊ ဒီလိုဗ်...”
ထိုခဏ၌

လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ

ဆင္နယယ္ႏွင့္

ဌာနAုပ္ေမာင္Aုန္းႂကြယ္တို႔

ဝင္လာၾကေလရာ ဌာနAုပ္သည္ စကၠဴတစ္လိပ္ကို စားပြဲေပၚသို႔ ပစ္တင္လိုက္ေလ၏။

ႂကြယ္ ။

။“ဒီဟာ ကၽြန္ေတာ္ ကရွီယားေမြ႔ရာထဲက ေတြခ့တ
ဲ ယ္။ ၁၀၀ တန္ စကၠဴ Aခ်ပ္ ၅၀

ဆိုေတာ့ ေငြ ၅၀၀၀ ဖိုးပဲ”

ဝင္း ။
ႂကြယ္ ။
ဝင္း ။
ႂကြယ္ ။

။“က်ဳပ္ ေျပာတဲ့Aတိုင္းပဲ”
။“ဒီေငြကို ကရွီယား ကိုယ္တိုင္ထားတာ မဟုတ္ဘူးလား”
။“မဟုတ္ပါဘူး”
။(ေခါင္းကို ကုတ္လ်က္) “တယ္႐ႈပ္တ့ဲ လူပဲဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားက Aခုထက္ထိ ဒီAမႈကို

လူသတ္မႈ လုပ္ခ်င္ေနေသးတာကိုးဗ်။ သူ မထားလွ်င္ ဘယ္သူထားသလဲဗ်ာ”
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။“ကရွီယားကို သတ္တ့လ
ဲ ူက ကရွီယားယူတယ္

ထင္ေAာင္လို႔ သူ႔Aိပ္ရာထဲမွာ

ေငြတစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ သြားၿပီးထားတယ္လို႔ က်ဳပ္ ဆိုတယ္”

ႂကြယ္ ။

။“ဆိုခ်င္တာ ဆိုေတာ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ ဉာဏ္မမီဘူး”
ထိုAခါ

ကိုစံဝင္းသည္

စာရြက္တစ္ခုေပၚ၌

စာAနည္းငယ္ကို

ေရး၍

ေမာင္Aုန္းႂကြယ္Aား လွမ္းေပးၿပီးလွ်င္“ဒီစာရြက္မွာ
ေမာင္Aုန္းႂကြယ္လည္း

ပါတဲ့Aတိုင္း
စာရြက္ကို

သြားၾကည့္ေခ်စမ္းဗ်ာ”

ဖတ္ၾကည့္၍

ကိုစံဝင္း၏

ဟု

ေျပာလိုက္ရာ

မ်က္ႏွာကို

လွမ္းၾကည့္ၿပီး

ေနာက္ ထြက္သာြ းေလ၏။

*****
ေမာင္Aုန္းႂကြယ္

ထြက္သာြ းေလလွ်င္

ဘဏ္တိုက္ျဖစ္သည့္Aေနမ်ဳိးႏွင့္

ကိုစံဝင္းသည္

ေAးေAးေဆးေဆး

ထိုဘဏ္တိုက္မွာ

မိမိ၏

ေဆးျပင္းလိပ္တစ္လိပ္ကို

ထိုင္ကာ

ညႇိေသာက္၍ Aျခားသူမ်ားAားလည္း ထိုင္ၾကရန္ေျပာေလ၏။ လူAားလံုး ထိုင္ေနၾကလွ်င္-

ဝင္း ။

။“Aမႈသာြ းေနပံုက ဒီလိုကိုးဗ်။ ဘဏ္တိုက္က ကရွီယားဟာ ဘယ္သူမွ မဝင္ႏိုင္တ့ဲ

ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ ေလွာင္မိၿပီး ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသေနတာကို ေတြရ
႔ တယ္။ သူA
႔ ိပ္ရာမွာလည္း
ေငြေတြတ
႔ ယ္။

ဘဏ္တိုက္မွာလည္း

သတ္ေသတယ္လို႔

ေငြေပ်ာက္တယ္ဆိုေတာ့

ေတြးဖို႔ရာရွိေပတာပဲ။

သို႔ေသာ္

တစ္ေၾကာင္း၊ မနက္က က်ဳပ္တို႔ ဝင္လာေတာ့
ေတြ႔ရတာက

တစ္ေၾကာင္း၊

ဒဏ္ရာမွာ

ဒီကရွီယားဟာ

သူ႔ကိုယ္သူ

ယမ္းကၽြမ္းရာ

မရွိျခင္းက

ေငြတိုက္ထက
ဲ
ဓာတ္မီးေတြ ဖ်က္ထားတာ

ဒီႏွစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္သာ

သူ႔ကိုယ္သူ

သတ္ျခင္းမဟုတ္၊

သူတစ္ပါးသတ္လို႔ ေသျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ က်ဳပ္ ဆိုရျခင္းျဖစ္တယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဓာတ္မီးၿငိမ္းၿပီး ေငြတိုက္ထဲ လူဝင္တယ္လို႔...”
။“မဟုတ္ပါဘူး။

က်ဳပ္ နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ာ့ေငြတုိက္ဟာ တံခါးပိတ္ၿပီးလွ်င္

Aခ်ိန္မေစ့ဘဲ ဖြင့္လို႔ မရဘူးဆိုတာ၊ က်ဳပ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဓာတ္မီးပ်က္တယ္ဆိုတာ ခက္တာ
မဟုတ္ပါဘူး။ မီးသီးတစ္ခုျဖဳတ္ၿပီး ေမာင္းခ်ဓားUီးနဲ႔ Aေခါင္းထဲ ကလန္႔လိုက္ရင္ ၿပီးတာပါပဲ။
ဒီလူဟာ မီးကို ဘာေၾကာင့္ ၿငိႇမ္းရသလဲဆိုေတာ့ မီးမၿငိႇမ္းဘဲန႔ဲ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ၿငိႇမ္းရျခင္းျဖစ္တယ္။
က်ဳပ္

သိသမွ်ေတာ့ျဖင့္

ကရွီယားကို

သတ္တ့လ
ဲ ူဟာ

ဘဏ္တိုက္ကေငြကို

လိမ္ၿပီးေနာက္

ကရွီယားက သိေလေတာ့ ေငြကို ျပန္ထည့္ပါမယ္ဆိုၿပီး ကရွီယားကို ေငြတိုက္ထဲေခၚသြားျခင္း
ျဖစ္ရမယ္။ Aကယ္၍ ေခၚသြားျပန္လွ်င္ ေငြတိုက္ကို သူတို႔ဝင္တာ တျခားလူ မျမင္ေစရေAာင္
မင္Aိုးမွာ

မင္မရွိေAာင္

သြန္ထားၿပီး

ဒရဝမ္ကို

မင္ထည့္ခိုင္းလွ်င္

Aဗၺဒူလာ

ေဆးလိပ္ေသာက္ထက
ြ ္မွာ သိေလေတာ့ Aားလံုး စီစU္ၿပီးထားတဲ့ လကၡဏာနဲ႔ တူတယ္”
ထိုခဏ၌

ေမာင္Aုန္းႂကြယ္

Aထုပ္တစ္ခုကို ေပးေလရာ ကိုစံဝင္းသည္
“ကိုAုန္းႂကြယ္

တံခါးေပါက္က

ဝင္လာ၍

ေမာင္စံဝင္းAား

စာရြက္ကို

ဖတ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္

ခင္ဗ်ားရပ္ေနဗ်ာ”

ဟု

ေျပာသျဖင့္

စာတစ္ရက
ြ ္ႏွင့္
ဌာနAုပ္Aား

ေမာင္Aုန္းႂကြယ္သည္

ခိုင္းေစသည့္Aတိုင္း ရပ္ေနေလ၏။
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။“မေန႔ညေနက

၅

နာရီAခ်ိန္မွာ

ကရွီယားက

တယ္လီဖုန္းနဲ႔

ခင္ဗ်ားကို

လွမ္းေျပာတယ္ဆို”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဟုတ္ပါတယ္”
။“Aဲဒါ

သူ႔သေဘာAေလ်ာက္

ေျပာရျခင္း

မဟုတ္ဘူးဗ်၊

သတ္မယ့္လူက

Aေျပာခိုင္းလို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္တယ္”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္လဲဗ်ာ”
။“သတ္တ့လ
ဲ ူက

ေတာ္ေတာ္ဉာဏ္သာြ းတဲ့

လူပဲ။

Aကယ္၍

ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ

ကရွီယားAေလာင္းကို ေတြ႔ခ့လ
ဲ ွ်င္ သတ္ၿပီးမွ သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္လို႔ ေတြးေတာစရာ
ရွိမွာစိုးလို႔ ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ Aရွင္လတ္လတ္ရွိေနေၾကာင္း သက္ေသခံရေစဖို႔ ေသနတ္န႔ဲ ခ်ိန္ၿပီး
Aေျပာခိုင္းလို႔ ေျပာရရွာတာဗ်”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။
ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“ဘယ္သူက ခ်ိန္သလဲ”
။“သတ္တ့လ
ဲ ူက ခ်ိန္တာေပါ့”
။“သူ ဘယ့္ႏွယ္ဝင္သလဲ”
။“ခက္ေနပါၿပီ။ ေနာက္မွ ဝင္တာမဟုတ္ဘူးဗ်၊ တံခါးမပိတ္ခင္က ကရွီယားနဲ႔Aတူတူ

ဝင္တာေပါ့”

ဂ်ီ ။

။“ဒီေန႔မနက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝင္လာေတာ့ ေငြတိုက္ထမ
ဲ ွာ ဘယ္သူ႔မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔

မေတြ႔ပါပဲကလားဗ်ာ”

ဝင္း ။

။“ခင္ဗ်ား ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ေတြႏ
႔ ိုင္မလဲ။ ဓာတ္မီးပ်က္ေနလို႔ ေမွာင္ေနတယ္

မဟုတ္လား။ မနက္က ေငြတိုက္ဖြင့္ေတာ့ ဘယ္သူAရင္ဆံုး ဝင္လာသလဲ”

ဂ်ီ ။
ဝင္း ။
ဂ်ီ ။
ဝင္း ။

။“Aဗၺဒူလာ”
။“သူေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ဘူး၊ က်ဳပ္တို႔ တံခါးဖြင့္ေတာ့ သူ Aျပင္မွာ ရွိတယ္။ ဒီ့ျပင္ေကာ”
။“ဆင္နယယ္”
။“Aဲဒါပဲ”

*****
ထိုခဏ၌ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဆင္နယယ္သည္ ကုလားထိုင္မွ ႐ုတ္တရက္ထ၍
တံခါးေပါက္သို႔

ေျပးေလရာ

ဌာနAုပ္

ေမာင္Aုန္းႂကြယ္က

လည္ကုပ္ကို

ဖမ္းကိုင္ထားလိုက္ေလ၏။
ကိုစံဝင္းသည္ ေမာင္Aုန္းႂကြယ္ေပးေသာ Aထုပ္ကို ေျဖၾကည့္ရာ ေငြစကၠဴ ၁၀၀ တန္
Aခ်ပ္ ၉၀၀ ကို ေတြ႔ရွိရေလ၏။ ၎မွာ ကိုစံဝင္း၏ Aမိန္႔Aရ ေမာင္Aုန္းႂကြယ္က ဆင္နယယ္၏
ေနAိမ္သို႔

သြားေရာက္ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ဘဏ္တိုက္တစ္တိုက္လံုးမွာ
Aျခားမဟုတ္၊

လူသတ္မႈ

ဘဏ္တိုက္တြင္

Aုတ္ေAာ္ေသာင္းတင္း

ယူငင္ခ့ျဲ ခင္း
လက္သည္

လက္ေထာက္

ျဖစ္သာြ းေလရာ

ျဖစ္ေလသည္။

မန္ေနဂ်ာႏွင့္တကြ

ေပၚေပါက္လာသည့္ျပင္
မန္ေနဂ်ာလုပ္သူပင္

ကိုစံဝင္းလည္း

သတ္သူမွာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တုတ္ေကာက္ကို

ေကာက္ယူ၍

ဘဏ္တိုက္မွ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
သူရိယ႐ုပ္စံု၊ Aတြဲ ၃၊ Aမွတ္ ၃၉ (၂၅၊ ၁၂၊ ၁၉၃၂)
၁၉၃၂) တြင္ စတင္ေဖာ္ျပ။
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လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံ ေသာ္တာစိန္
တစ္ေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေၾကးတမ္းစား လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္သည့္ ကပၸလီလူမ်ဳိး
ဂန္းဘုတ္ဂ်က္၊

ယိုးဒယားလူမ်ဳိး

နယ္ဆမန္းႏွင့္

တ႐ုတ္၊

ကုလား

နပန္းသမားခ်န္ပီယံမ်ား

လာေရာက္ၾကစU္ ျမန္မာျပည္ (Aထူးသျဖင့္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔ႏွင့္
နပန္းကိုင္ျခင္း စေသာ သတ္ပုတ္နည္းမ်ားတြင္ Aေတာ္ပင္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾက၏။ ဂန္းဘုတ္ဂ်က္မွာ
လာသမွ်ေသာ လက္ေဝွ႔သမားမ်ားကို

(Aီဂ်စ္ရွင္းလူမ်ဳိး ဖာမီႏွင့္မေတြ႔မီ) ႏိုင္လိုက္သည္သာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ီသတ္လွ်င္ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သေရက်သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ ေငြ
၂၀၀၀ က်ပ္ေပးပါမည္ ဝန္ခံခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ သတ္ပုတ္ေလ့ရွိ၏။
Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔သတ္နည္းမွာ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

လက္Aိတ္ႀကီးမ်ား

နာက်င္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု

စြပ္လ်က္

မွတ္ထင္တတ္ၾကေသာ္လည္း

ထိုးသတ္ရျခင္း
စင္စစ္Aားျဖင့္

လက္သီးေရာဒူးပါ ထိုးသတ္ရေသာ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ထက္ လက္သီးခ်က္ေပါင္းမ်ားသည့္Aေလ်ာက္
ၾကည့္႐ႈ၍လည္း ေကာင္းလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားသည္ ၅ က်ပ္၊
၁၀

က်ပ္စေသာ

ဆုေငြမွ်ေလာက္Aတြက္

ထိုးသတ္ၾကရေပရာ၊

Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔Aတြက္

ဂန္းဘုတ္ဂ်က္ရရွိဖူးေသာ ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္မွာ Aမ်ားဆံုးမဟုတ္ေသးေခ်။
ထိုစU္Aခါက ‘ဘင္တန္ဝိတ္’ Aဆင့္Aတန္းတြင္ ခ်န္ပီယံစလ
ဲြ ာခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး
လက္ေဝွ႔သမား

‘ေသာ္တာစိန္’

သည္

ဂ်ဴဘလီေဟာ႐ံုႀကီးတြင္

Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိး

ကစ္လူဝီကို

ဆယ္ခ်ီသတ္ပဲြAနက္ ငါးခ်ီတြင္ လဲေAာင္ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ Aဝတ္လလ
ဲ ်က္ရွိစU္ ‘ခ်ဲလင္း’
လုပ္ေသာ

စာတစ္ေစာင္ကို

ရရွိေလ၏။

၎စာတြင္

Aမည္မေဖာ္လိုသူ

တစ္ေယာက္က

ေသာ္တာစိန္ႏွင့္ ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္တန္း သတ္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပပါရွိ၏။ ေသာ္တာစိန္မွာ
မိမိကိုယ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဟူ၍ မွတ္ထင္ထားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေလရကား၊ ေငြ
၃၀၀၀ က်ပ္တန္း သတ္ရန္ပက
ဲြ ို လက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္စာေရးသားေပးပို႔လိုက္ေလ၏။
ေနာက္တစ္ေန႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေသာ္တာစိန္ႏွင့္ ကစ္လူဝီတို႔ လက္ေဝွ႔သတ္ပံုမ်ား
Aေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပၿပီးသည့္Aဆံုး၌ ေသာ္တာစိန္သည္ Aမည္မသိလူတစ္ေယာက္ႏွင့္
ေငြ

၃၀၀၀

က်ပ္တန္း

သတ္ရန္

လက္ခံၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပလိုက္ေသာAခါ

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာ Aုတ္ေAာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္သာြ း၍ ၎ပြက
ဲ ိုၾကည့္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾက၏။
Aမည္မသိဆိုေသာ လူမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကိုလည္း Aမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြးေတာေျပာဆိုလ်က္
ရွိၾကကုန္၏။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌
ၿမိဳ႕ကေလးမ်ားသို႔
ေယာက္

သတ္ၾကေသာ

တိုင္ေAာင္

၃၀၀၀ က်ပ္တန္း

ဟိုက္စကူးေက်ာင္းမွ

လက္ေဝွ႔ပဲြ

႐ိုက္ခတ္ေပရကား၊

ေသာ္တာစိန္ႏွင့္

ထိုးသတ္ၾကမည္ဟူေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

လႈိင္းဂယက္သည္

Aမည္မသိ

သတင္းသည္

ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း

AနီးAပါးရွိ

ပဲခူးၿမိဳ႕

လူတစ္

ေနရွင္နယ္

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း

ျဖစ္ေစခဲ့၏။ ၎ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး Uီးျမင့္သန္းတြင္ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပသည့္ သမီး
ခ်စ္ခ်စ္ဆိုသူတစ္ေယာက္ ရွိေလရာ၊ ကာယဗလ ဆရာကိုေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAိမ္သို႔
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ထြက္ဝင္တတ္သူတစ္ေယာက္

ျဖစ္သည့္Aတိုင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားက

ေရွ႕သြားေနာက္လုိက္

ညီလွသည္ဟု သမုတ္ျခင္း ခံၾကရသူမ်ားျဖစ္၏။ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားAနက္တြင္ Uကၠ႒ျဖစ္၍
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး၏
ျမဴနီစပါယ္လူႀကီး

သမီး

ခ်စ္ခ်စ္ကို

ပိုးပန္းေနသည္ဟု

ဘသန္းတင္မွာလည္း

Uစၥဓန

ေက်ာင္းသားမ်ားေတြးထင္ၾကသည့္

Aေတာ္ႂကြယ္ဝသည့္Aေလ်ာက္

ဓနဂုဏ္

ေရာက္လ်က္ မည္သည့္မိန္းမမဆို၊ ငါ ပိုးရလွ်င္မခံႏိုင္ဟု မွတ္ထင္ေနဟန္ရွိ၏။
တစ္ေန႔ေသာ နံနက္၌ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္က်မည္ ဆိုသည္ႏွင့္
ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးAိမ္ေရွ႕မွ ခပ္သုတ္သုတ္ေလွ်ာက္လာစU္၊ ခ်စ္ခ်စ္က Aိမ္ျပတင္းေပါက္မွလွမ္း၍
Aမည္ကိုေခၚလိုက္သည္ႏွင့္ မျငင္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ Aိမ္ေပၚသို႔ တက္ရေလ၏။

ခ်စ္ ။

။(သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို ကိုင္လ်က္) “လက္ေဝွ႔ပက
ဲြ သိပ္ေကာင္းတာပဲ ဆရာ၊ ဆရာ

သြားၾကည့္ေသးသလား”

ၫြန္႔ ။
ခ်စ္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ မၾကည့္ရပါဘူး၊ ျမန္မာAမ်ဳိးသမီးဆိုၿပီး လက္ေဝွ႔ပဲြAေၾကာင္း...”
။“ဘာျဖစ္သလဲဆရာ၊ ကၽြန္မသာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ရင္ သြားၾကည့္ၿပီး ၾကာလွၿပီ။

ကၽြန္မက လူဆိုတာ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္န႔ဲ ကိုယ့္လာၿပီးေစာ္ကားရင္

ထၿပီးတြယ္တ့လ
ဲ ူမ်ဳိးမွ

ႀကိဳက္တယ္။ ဒါထက္ ေသာ္တာစိန္န႔ဲ သတ္မယ့္ Aမည္မေဖာ္တ့လ
ဲ ူဆိုတာ ဘယ္သူလဲဆရာ”

ၫြန္႔ ။
ခ်စ္ ။

။“ဆရာလည္း လက္ေဝွ႔ဝါသနာပါတယ္ဆို”

ၫြန္႔ ။

။“ဝါသနာပါေပမယ့္ နာမည္မေဖာ္တ့လ
ဲ ူကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြးႏိုင္ပါ့မလား။ ဒါထက္

။“ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သိမွာလဲ ခ်စ္ခ်စ္ရယ္”

ေက်ာင္းေနာက္က်ေနေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္သာြ းလိုက္Uီးမယ္”
ထိုေန႔ညေန၌

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္

စကားေျပာမည္ဟု

မွန္းထားခဲ့ရာ၊

Aိမ္ထတ
ဲ ြင္

စကားေျပာေနေသာ

ေက်ာင္းေကာ္မတီလူႀကီး

ခ်စ္ခ်စ္ႏွင့္

ေAးေAးေဆးေဆး

Aေျခတက်ထိုင္လ်က္

ဘသန္းတင္ကို

ျမင္သည္ႏွင့္

ခ်စ္ခ်စ္ႏွင့္
စိတ္ထတ
ဲ ြင္

ႀကိမ္ဆမ
ဲ ိ၏။ သို႔ရာတြင္ ျပန္မဆုတ္သာေသာေၾကာင့္ ဝင္ထိုင္ရေလ၏။

တင္ ။
ၫြန္႔ ။

။(Aထက္သံပါပါႏွင့္) “ေဟ့ဆရာ၊ လက္ေဝွ႔ပဲြသာြ းၾကည့္ေသးသလား”

တင္ ။

။“တယ္ေကာင္းတဲ့ လက္ေဝွ႔ပပ
ဲြ ဲ၊ ေသာ္တာစိန္ဆိုတ့A
ဲ ေကာင္သတ္ပံုက က်ဳပ္ျဖင့္

။“ကၽြန္ေတာ္ မၾကည့္ပါဘူး”

သိပ္ႀကိဳက္တာပဲ”

ၫြန္႔ ။
တင္ ။

။(Aံ့ၾသဟန္ႏွင့္) “ခင္ဗ်ား သြားၾကည့္ေသးသလား”

ၫြန္႔ ။
တင္ ။

။(တိုး၍Aံ့ၾသဟန္ႏွင့္) “ႏို႔ ျမင္ခ့ရ
ဲ ရဲ႕လား”

။“ၾကည့္တာေပါ့ဗ်”
။“ဘယ့္ႏွယ္ေမးတာလဲ၊ ၾကည့္တယ္ဆိုရင္ ျမင္တာေပါ့ဗ်။ ဒါထက္ ေသာ္တာစိန္ကို

သတ္ႏိုင္တ့ဲ Aမည္မေဖာ္တ့လ
ဲ ူဆိုတာက...”

ၫြန္႔ ။

။(ထိုင္ရာမွ

ထ၍)

“ကၽြန္ေတာ္

ကိစၥေလးတစ္ခုရွိလို႔

ခြင့္ျပဳပါUီး၊

ခ်စ္ခ်စ္. ..

သြားခ်ည္ပါUီးမယ္”
၎ေနာက္ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔လည္း ထြက္သာြ းေလ၏။ ထိုAခါ ဘသန္းတင္သည္
ခ်စ္ခ်စ္ဘက္သို႔လွည့္၍-
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။“ဒီလူတစ္ေယာက္ဟာ ေတာ္ေတာ္ဆန္းတယ္၊ က်ဳပ္ျဖင့္ သူ႔ကိုနားမလည္ႏိုင္ေAာင္

ျဖစ္ေနတယ္ Aခ်စ္ရဲ႕”

ခ်စ္ ။
တင္ ။

။“ကၽြန္မနာမည္ ‘ခ်စ္ခ်စ္’ ပါတဲ့”

ခ်စ္ ။

။“မိဘမ်ားေခၚသလို၊ သူစိမ္းေတြက လိုက္ၿပီးေခၚလို႔ ကၽြန္မ မႀကိဳက္ႏိုင္ပါဘူး”

။“လူႀကီးေတြကေတာ့ ‘Aခ်စ္’ လို႔ေခၚတယ္ မဟုတ္လား”

ဘသန္းတင္မွာ

စက္ပိုင္ျမဴနီစီပါယ္

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတြင္
ရင္းႏွီးစြာ

လူႀကီးတစ္ေယာက္

Uကၠ႒ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေခၚေဝၚျခင္းကို

ဝမ္းေျမာက္ဖို႔သာ

ျဖစ္သည့္ျပင္

မိမိက့သ
ဲ ို႔ေသာ

ရွိသင့္ပါလ်က္

ေက်ာင္း

လူတစ္ေယာက္က

ခ်စ္ခ်စ္က

ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းကို

Aံ့ၾသသည့္ျပင္ စိတ္လည္းနာသြား၏။ သို႔ျဖစ္၍ ခပ္ေထ့ေထ့AမူAရာမ်ဳိးႏွင့္-

တင္ ။
ခ်စ္
ခ်
စ္ ။

။“ေကာင္းပါၿပီဗ်ာ၊ သူမ်ား စိတ္ဆိုးရင္ မေခၚပါဘူး”
။“စိတ္ဆိုးတာ

မဟုတ္ပါဘူး၊

ကၽန
ြ ္မ

မႀကိဳက္တာ

ေျပာတာပါ။

ဒါထက္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကို ဆန္းတယ္လို႔ ေျပာတာ ဘာေၾကာင့္လဲရွင္”

တင္ ။

။“ေက်ာင္းဆရာAလုပ္ဟာ

လခ

ဘယ္ေလာက္မ်ားရလို႔လဲ၊

ဒါနဲ႔ေတာင္

သူက

ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ သားသားနားနား ဝတ္လို႔စားလို႔ ေနႏိုင္တ့A
ဲ တြက္ ဆန္းတယ္လို႔ က်ဳပ္ေျပာတာပါ”

ခ်စ္ ။

။(မခံခ်င္ေသာမ်က္ႏွာမ်ဳိးႏွင့္) “ရွင္တို႔လို စက္ပိုင္ေတြသာ ေမာ္ေတာ္ကားစီးရမယ္၊

လုပ္စားကိုင္စားေတြ စီးတာကို မၾကည့္ခ်င္ဘူး၊ ဒီလိုလား”

တင္ ။

။“ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကို

မဟုတ္ပါဘူး၊

လခ

ထိလို႔

နည္းနည္းကေလးနဲ႔

မခံႏိုင္ဘူး

မွတ္တယ္။

က်ဳပ္က

ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ကို

တျခားေၾကာင့္
ေငြထိန္းAလုပ္

ေပးထားျခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္ကုန္မွာေတြ စိုးရိမ္လို႔ပါ”

ခ်စ္ ။

။(သားငယ္ကို ရန္မူမည့္ ရန္သူAား က်ားမႀကီးက ခုခံမည္ျပဳေသာ AမူAရာမ်ဳိးႏွင့္

ထိုင္ရာမွ

ထလ်က္)

“ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔က

ကားေတြဘာေတြ

ဝယ္စီးေနတာဟာ

ေက်ာင္း

ရန္ပံုေငြထက
ဲ လို႔ ရွင္က ဆိုခ်င္လို႔လား။ လူတစ္ဖက္သားကို သူခိုးလို႔ စြပ္စျဲြ ခင္းဟာ...”

တင္ ။
ခ်စ္ ။

။“က်ဳပ္က စြပ္စတ
ဲြ ာ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ မေတာ္တဆ...”
။“ေတာ္ပါရွင္၊ ကိုယ္မေကာင္းေတာ့ သူတစ္ပါးကို မေကာင္းထင္ ဆိုတ့ဲ စကားလို

လူျမင္တိုင္း Aရမ္းစြပ္စတ
ဲြ ာကို ကၽြန္မ မၾကားခ်င္ပါဘူး”
ဟုေျပာလ်က္
ၾကည့္ၿပီးလွ်င္

ခ်စ္ခ်စ္သည္
Aိမ္ထဲသို႔

Aလြန္မုန္းတီးရြံရွာေသာ

ဝင္သာြ းေလ၏။ ၎ေနာက္

မ်က္ႏွာမ်ဳိးႏွင့္

ဘသန္းတင္Aား

ဘသန္းတင္သည္

Aိမ္ေပၚမွဆင္း၍

လမ္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္သြားသည္ကို ခ်စ္ခ်စ္သည္ မိမိ Aခန္းျပတင္းေပါက္မွ ၾကည့္ရင္း မဲ့ရဲြ႕ကာ
ျပလိုက္ေသး၏။

*****
တစ္ေန႔ေသာ
ဘသန္းတင္ႏွင့္Aတူ

ေန႔လယ္Aခ်ိန္တြင္

Aိမ္ထဲသို႔ဝင္လာ၍

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

“သမီးေရ... Aခ်စ္ေရ၊

Uီးျမင့္သန္းသည္

ေဟာဒီက

ကိုသန္းတင္

Aတြက္ပါ လက္ဖက္ရည္ ပိုၿပီးေဖ်ာ္လိုက္ပါကြယ္၊ သူ႔ခမ်ာမွာ Aစည္းAေဝး Aခ်ိန္နီးကာမွ
လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖို႔ကေလးAတြက္န႔ဲ Aိမ္ျပန္ေနရမွာစိုးလို႔ပါ”
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ဘသန္းတင္သည္

သိမ္ေမြ႔ေသာ

စိတ္သေဘာရွိသူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ပါမူကား

လက္ဖက္ရည္တိုက္သည့္Aတြက္ ဤကဲ့သို႔ ဆင္ေျခေပးရသည္ကို စိတ္ထက
ဲ
နာမိမည္ျဖစ္၏။
သို႔ရာတြင္ ထိုက့သ
ဲ ို႔ စိတ္သေဘာထား သိမ္ေမြ႔သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ စိတ္၌
ထိခိုက္ဟန္မရွိဘဲ

သြားၿဖဲလ်က္သာ

Aတူထိုင္၍ေသာက္ၾကစU္
မ်က္ႏွာထားကို

လိုက္လာေလ၏။

ဘသန္းတင္က

ေထာက္ျခင္းAားျဖင့္၊

၎ေနာက္

ခ်စ္ခ်စ္Aား

လက္ဖက္ရည္ပတ
ဲြ ြင္

သြားၿဖဲလ်က္

ၾကည့္လိုက္ေသာ

ခ်စ္ခ်စ္

ေျပာလိုက္ေသာ

ယမန္တစ္ေန႔က

စကားမ်ားAတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ထဲ၌ မည္သို႔မွ်မရွိ၊ Aမွတ္လည္း မထားဟု ဆိုလိုဟန္တူ၏။
ေက်ာင္းကိစၥမ်ားကို

ႏွီးေနွာတိုင္ပင္လ်က္

ရွိၾကစU္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔Aေၾကာင္းကို

ဘသန္းတင္က မေကာင္းေျပာေခ်မည္ေလာဟု ခ်စ္ခ်စ္က နားစြင့္လ်က္ရွိရာ၊ ဘသန္းတင္ကမူ
ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔Aေၾကာင္းကို

လံုးလံုးေရွာင္ကြင္းလ်က္

Uီးျမင့္သန္းကသာလွ်င္

ထည့္သြင္း

ေျပာဆိုေလ၏။

သန္း ။

။“ဒါထက္

ၿမိဳ႕ထဲမွာ

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္န႔ဲ

လူဆိုးတစ္ေယာက္

ရန္ျဖစ္တ့ဲ

ကိစၥAေၾကာင္း ၾကားၿပီးၿပီလား ကိုသန္းတင္၊ ဒီAထဲမွာ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔လည္း ပါေနတယ္”

တင္ ။
သန္း ။

။(စိတ္Aားထက္သန္စာြ ႏွင့္) “ဆိုစမ္းပါUီး ဆရာႀကီးရဲ႕”
။“ဒီလိုဗ်၊

ဇိုင္းဂႏိုင္းရပ္ကက
ြ ္ထမ
ဲ ွာ

မိုက္ေၾကးခြစ
ဲ ားေနတဲ့

ေက်ာ္ေခါင္ဆိုတ့ဲ

လူမိုက္တစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ဒီAေကာင္က သူ႔မယားကို လမ္းလယ္ေကာင္မွာ တုတ္ႀကီးနဲ႔
႐ိုက္လားႏွက္လား

လုပ္ေလေတာ့

ဝင္ဖ်န္သတဲ့။ ဒီေတာ့

ဘၾကဴးဆိုတ့ဲ

က်ဳပ္တို႔

ေက်ာ္ေခါင္က သူ႔မယားကို

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က

လႊတ္ထားလိုက္ၿပီး

ဝင္စာြ ရမလားဆိုၿပီး

ဘၾကဴးရဲ႕လည္ပင္းကို ဖ်စ္ထားသတဲ့။ ဒီAေတာAတြင္းမွာ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ ေရာက္လာေလေတာ့
ဘၾကဴးကိုလႊတ္လိုက္ဖို႔ ေAးေAးသက္သာနဲ႔ ေျပာသတဲ့။ ဒီေတာ့ ေက်ာ္ေခါင္က ဘၾကဴးကို
လႊတ္ခ့ၿဲ ပီး ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကို တုတ္ႀကီးနဲ႔ ႐ိုက္တယ္ဆိုကိုး”

ခ်စ္ ။
သန္း ။

။“ေတာ္ေတာ္နာသြားသတဲ့လား ေဖေဖ”
။“နာရင္လည္း

တစ္ခ်က္ေပါ့၊

ေနာက္တစ္ခ်က္

႐ိုက္မယ္လို႔

မရြယ္ရေသးမီ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ လက္သီးနဲ႔ ေက်ာ္ေခါင္ရဲ႕ ပါးခ်ိတ္န႔ဲ မိတ္ဆက္Aဖြ႔ဖ
ဲ ႔လ
ဲြ ိုက္တာ ေက်ာ္ေခါင္
ႏွာႏွပ္ယူရ ဆိုပါကလား”

တင္ ။

။(Iေႃႏၵႀကီးေသာ

မ်က္ႏွာထားႏွင့္)

“Aရပ္ထမ
ဲ ွာ

ေက်ာင္းဆရာက

သတ္လား

ပုတ္လား လုပ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားAဖို႔ မေကာင္းေသာနမူနာ ျဖစ္တယ္ ဆရာႀကီး”

သန္း ။

။“ဘယ္ကဟုတ္ရမွာလဲ၊ ခြန္Aားနည္းတဲ့ဘက္က ဝင္ကူျခင္းAတြက္ ေကာင္းေသာ

နမူနာတစ္ခု ျဖစ္တယ္”

ခ်စ္ ။
ဟု

။“မွန္တယ္၊ တို႔ေဖေဖ မွန္တယ္”
ၾသဘာေပးေလရကား

ဘသန္းတင္မွာ

ထပ္၍

မေျပာဝံ့ေတာဘဲ

လက္ဖက္ရည္ကိုသာ

ေသာက္ေနေလေတာ့၏။

သန္း ။

။“ဒါထက္ တစ္ခုေျပာရUီးမယ္၊ ရန္ကုန္က ခ်န္ပီယံေသာ္တာစိန္ကို Aမည္မေဖာ္တ့ဲ

လူတစ္ေယာက္က

သတ္ဖို႔ခ်ိန္းထားတယ္ဆိုတာ

က်ဳပ္ကေတာ့

တျခားလူ

မထင္ဘူး၊

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ပလ
ဲ ို႔ ထင္ေနတယ္”
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တင္ ။
သန္း ။

လက္ေဝွ႔လည္း

။(စိတ္Aားထက္သန္စာြ ႏွင့္) “ဘာေၾကာင့္လဲ ဆရာႀကီး”
။“ဒီလူ

Aလြန္

ဝါသနာပါတယ္။

သူ႔ကို

တီးေခါက္

စံုစမ္းၾကည့္ေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာထားက တယ္ၿပီးေနရာမက်ဘူး”

တင္ ။

။“ဒီလိုဆိုရင္

ဆရာႀကီးရဲ႕လူ

႐ႈံးမွာေပါ့။

Aရပ္သားတစ္ေယာက္ဟာ

ဘယ္လိုေတာ္ေသာ္လည္း ေၾကးတမ္းစားကိုေတာ့ မီႏိုင္ပါ႐ိုးလား ဆရာႀကီးရယ္”

သန္း ။

။“မေျပာတတ္ဘူးေလ၊

သို႔ေသာ္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ဆိုတ့လ
ဲ ူကေတာ့

ဘယ္ေနရာမွ

Aရမ္းလုပ္တ့ဲ လူတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး”

တင္ ။
က်ပ္တန္း

။“ဒီဟာကို AသာထားပါUီး၊ ယခုသတ္ၾကမွာက ဆုေပးပြဲ ႐ိုး႐ိုး မဟုတ္ဘူး၊ ၃၀၀၀
ဆိုပါကလား။

၃၀၀၀

က်ပ္ဆိုတ့ေ
ဲ ငြဟာ

ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္Aဖို႔

ကေလးကစားတာ မဟုတ္ဘူး”
ထိုAခါ ခ်စ္ခ်စ္က ဘသန္းတင္၏ မသကၤာေသာ စိတ္သေဘာထားကို ရိပ္မိသည္ႏွင့္
စားေတာ့ဝါးေတာ့မည့္

မ်က္ႏွာမ်ဳိးႏွင့္

လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ၊

ဘသန္းတင္လည္း

စကားစပ္ကို

ျဖတ္လိုက္ေလ၏။
ဘသန္းတင္သည္ ေက်ာင္းခန္းထဲ၌က်င္းပမည့္ Aစည္းAေဝးသို႔ ထသြားေသာAခါ-

ခ်စ္ ။
သန္း ။

။“ေဖေဖ... မွန္မွန္ေျပာစမ္း၊ ကိုသန္းတင္ဆိုတ့လ
ဲ ူကို ေဖေဖ သေဘာက်ရဲ႕လား”
။“Aဆန္မရွိတ့ဲ

ဟန္ႀကီးတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ

သမီးရယ္၊

ပိုက္ဆံကေလးရွိတာနဲ႔

ေလာကႀကီးမွာ သူ႔ေလာက္ နားလည္တ့လ
ဲ ူတစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးလို႔ ေAာက္ေမ့ေနတဲ့လူပဲ”

ခ်စ္ ။

။“ေဟာဒါမွ တို႔ေဖေဖ” ဟု ထိုေန႔Aတြင္း ဒုတိယAႀကိမ္ ၾသဘာေပးျပန္ေလ၏။

ထို႔ေနာက္-

ခ်စ္ ။
သန္း ။

။“ေက်ာင္းရန္ပံုေငြကို ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ ကိုင္ရတယ္ဆိုတာ ေငြသားေတြလား ေဖေဖရဲ႕ ”
။“မဟုတ္ပါဘူး

သမီးရဲ႕၊

ရန္ကုန္က

Aစုစပ္ကုမၸဏီေတြမွာ

ရွယ္ယာAစုေတြ

ဝယ္ထားၿပီး ရွယ္ယာလက္မွတ္ေတြကို သူက သိမ္းထားရတယ္”

ခ်စ္ ။
သန္း ။

။“သူက ထုတ္ေရာင္းခ်င္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္မလား”
။“လက္မွတ္ေတြ လိမ္ထိုးရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့”
ထိုေန႔မွစ၍ ဘသန္းတင္သည္ ေသာ္တာစိန္လက္ေဝွ႔ပဲြAေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

မေနမနား

ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းလ်က္ရွိ၏။

သိရွိရေသာAျခင္းAရာမ်ားမွာ

ေသာ္တာစိန္ႏွင့္

Aမည္မသိ လက္ေဝွ႔သမားတို႔သည္ ေလာင္းေၾကးျဖစ္ေသာ ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ကို Aဂၤလိပ္ ၅
ရက္ေန႔တြင္

ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏

နာမည္ႏွင့္

ဘဏ္တိုက္တြင္

Aပ္ႏွံထားရမည့္Aေၾကာင္း၊

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔ထံုးစံAတိုင္း မိမိကိုယ္ကို သက္လံုေကာင္းေစရန္Aတြက္
ေျပးျခင္း၊ ခုန္ေပါက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း စသည္ျဖင့္ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေလ့က်င့္လ်က္ ရွိသည့္Aေၾကာင္း
စသည္တို႔ျဖစ္၏။

သို႔ျဖစ္ရကား

Aမည္မေဖာ္ေသာလူမွာ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ျဖစ္ရမည္ဟု

ဘသန္းတင္စိတ္ထဲ၌ တံုးတံုးခ်လ်က္ရွိ၏။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ လိုAပ္ေသာ
ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္ ရွာႀကံႏိုင္ပါမည္နည္း။
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ထိုAေတာAတြင္း
ဘသန္းတင္သည္

က်င္းပသည့္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔

ေက်ာင္းေကာ္မတီ

လက္တြင္ရွိေသာ

Aစည္းAေဝးတစ္ခုတြင္

ေက်ာင္းရန္ပံုေငြမွ

Aစုရွယ္ရာမ်ား၏

နံပါတ္စာရင္းကို ေတာင္းယူမွတ္သားထားေလ၏။
ထ႔ိုျပင္ ဘသန္းတင္သည္ ဤကိစၥ ေထာက္လွမ္းရန္Aတြက္ ရန္ကုန္မွ ၾကမ္းပိုး
စံုေထာက္တစ္ေယာက္ကိုလည္း

ေခၚယူေမြးျမဴထားေသးရာ၊

ထိုသူသည္

ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔

ေရာက္လာကတည္းက စာတိုက္ဗိုလ္၊ မီးရထား႐ံုပိုင္၊ ေဈးသည္မ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ Aကၽမ
ြ ္းတဝင္
ေပါင္းသင္းထားေလ၏။
တစ္ညသ၌

ဘသန္းတင္သည္

မိမိေနAိမ္တြင္

ၾကမ္းပိုးစံုေထာက္ႏွင့္

တိုင္ပင္လ်က္ရွိၾက၏။ စံုေထာက္က ဘသန္းတင္Aား ေျပာျပသည္မွာ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းေန ပြစ
ဲ ား Uီးဘေက်ာ္ထံသို႔ ေရစစၥရီစာAိတ္တစ္လံုး တင္ပို႔လိုက္သည္ဟု
စာတိုက္ဗိုလ္ထံမွ သိရွိရေၾကာင္း၊ ၎လိပ္Aတိုင္း ရန္ကုန္သို႔ မိမိလိုက္သာြ း၍ စံုစမ္းေသာAခါ
ပြစ
ဲ ားUီးဘေက်ာ္၏

စာေရးႏွင့္

မိမိ

သိကၽြမ္းဖူးသည္ႏွင့္

စာAိတ္တြင္ပါေသာAရာမ်ားမွာ

ရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ လက္မွတ္မ်ားမွာ သူရိယတိုက္မွ Aစုရွယ္ယာ
တစ္ေထာင္ဖိုး၊ Aာရ္Aီးတီကုမၸဏီမွ Aစုႏွစ္ေထာင္ဖိုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလ၏။
ထိုAခါ ဘသန္းတင္သည္
Aစုရွယ္ရာစာရင္းကို

ယူၾကည့္ရာ၊

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ လက္တြင္ရွိေသာ
သူရိယတိုက္Aစုမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းရန္ပံုေငြ

Aာရ္Aီးတီကုမၸဏီမွ

Aစုမ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္လ်က္ရွိၾက၏။
။“ဒီဟာေတြကို ဘာလုပ္ဖို႔တ့လ
ဲ ဲ”
တင္ ။
စံုေထာက္ ။ ။“ဒီဟာေတြကိုေရာင္းၿပီး ေသာမတ္စ္ဘဏ္တိုက္မွာ

လက္ေဝွ႔ေလာင္းေၾကးဆိုၿပီး

Aပ္ထားလိုက္ပါလို႔ မွာထားသတဲ့”
။“ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ. .. ေနရာက်လွၿပီ”
တင္ ။
ြ ္႔ကို ဖမ္းဖို႔စီမံလိုက္ရမလားဆရာ”
စံုေထာက္ ။ ။“ဒါျဖင့္ ဆရာေက်ာ္ၫန

တင္ ။

။“ေနUီး၊

က်ဳပ္က

ဒါမ်ဳိးမႀကိဳက္ဘူး၊

လုပ္မယ့္လုပ္ရင္

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေAာင္ လုပ္ျပခ်င္တယ္”

စံုေထာက္ ။ ။“ဒါျဖင့္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆရာ”
။“နက္ျဖန္ည က်ဳပ္Aိမ္မွာ Aၿငိမ့္ပဲြခံမယ္၊ ဒီေတာ့ကာ ဆရာႀကီး သားAဖေရာ၊
တင္ ။
ကိုေက်ာ္ၫန
ြ ္႔တို႔ေရာ
တိတ္တိတ္ဝင္ၿပီး

လာၾကလိမ့္မယ္။
စားပြဲAံဆမ
ဲြ ွာထားတဲ့

ဒီAခါမွာ

ခင္ဗ်ား

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ရဲ႕

Aိမ္ထဲ

မွတ္တမ္းစကၠဴေတြကို

ယူၾကည့္ရမယ္။

ၾကည့္ၿပီး

စံုေထာက္ ။ ။“Aိမ္ထဲ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး ဝင္မလဲဆရာ”
။“သူ႔Aိမ္မွာ
ကံေဘာ္ဆိုတ့ဲ
Aညာသားကေလး
တင္ ။

တစ္ေယာက္ပဲ

ရွိတယ္။

Aေရးႀကီးတာေတြကို ကူးမွတ္လာခဲ့ရမယ္”

သူ႔ကိုႀကံဖန္ထုတ္ၿပီး စားပြက
ဲ ို ေသာ့တူန႔ဲ ဖြင့္တာေပါ့၊ ဖြင့္တတ္ရဲ႕လား”

စံုေထာက္ ။ ။“ေသာ့ဖြင့္တာေလာက္ေတာ့ မခက္ပါဘူး ဆရာ”
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။“ေကာင္းၿပီ၊ ေနရာက်ေAာင္လုပ္ခ့၊ဲ ေနရာက်လွ်င္ ခင္ဗ်ားကို ေငြ ၅၀၀ က်ပ္

ဆုခ်မယ္”

စံုေထာက္ ။ ။“စိန္လိုက္ပါ ဆရာ”

*****
ေနာက္တစ္ေန႔ည၌ ဘသန္းတင္သည္ မိမိ၏ ေနAိမ္တြင္ ေလဘာတီျမရင္Aၿငိမ့္ပဲြ
ကေစ၍ ေက်ာင္းေကာ္မတီ လူႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားကို
ပင့္ဖိတ္ေလရာ

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

Uီးျမင့္သန္း၊

သမီး

ခ်စ္ခ်စ္၊

ကာယဗလ

ေက်ာင္းဆရာ

ေက်ာ္ၫန
ြ ္႔တို႔လည္း လာေရာက္ေလ၏။
ထိုညU့္၌
ရစိမ့္ေသာငွာ

ဘသန္းတင္သည္

Aထူးသျဖင့္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကိစၥႏွင့္

ခ်စ္ခ်စ္ႏွင့္

ႏွစ္ေယာက္တည္း

ေလာကဝတ္ပ်ဴငွာစြာ

ပတ္သက္၍

စကားေျပာဆိုခြင့္

Eည့္ခံျပဳစုရေလကား၊

ဘသန္းတင္Aေပၚတြင္

ခ်စ္ခ်စ္သည္

စိတ္ဆိုးထားဖူးေသာ္လည္း

ေလာကဝတ္ ေကာင္းလြန္းသည့္Aတြက္ေၾကာင့္ Aားနာပါးနာႏွင့္ လက္ခံစကားေျပာရေလ၏။

တင္ ။
ခ်စ္ ။

။“ခ်စ္ခ်စ္ကို ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခု Aႀကံေပးခ်င္တယ္၊ လိုက္နာမလား ခ်စ္ခ်စ္”
။“ေကာင္းလွ်င္ လိုက္နာဖို႔ေပါ့ ကိုသန္းတင္”

တင္ ။
ခ်စ္ ။

။(စU္းစားေနၿပီးေနာက္) “လက္ေဝွ႔ပက
ဲြ ို မိန္းမ ၾကည့္လို႔ေတာ္မထင္ေပါင္”

တင္ ။

။“ပဲခူးမွာေတာ့

။“ေသာ္တာစိန္တို႔ လက္ေဝွ႔ပက
ဲြ ို မၾကည့္ခ်င္ဘူးလား”
ဟုတ္တာေပါ့။

ရန္ကုန္မွာေတာ့

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေတြ၊ Aရာရွိကေတာ္ႀကီးေတြေတာင္

ဘိုမေတြတြင္

မကဘူး၊

ၾကည့္ၾကတာကပဲ။ ၿပီးေတာ့လည္း

Aမည္မေဖာ္တ့လ
ဲ ူဆိုတာ ခ်စ္ခ်စ္ရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေနမယ္”

ခ်စ္ ။
တင္ ။

။“မဟုတ္ႏိုင္တာကပဲရွင္”
။“မဟုတ္ႏိုင္ဘူး လုပ္မေနနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ ဟုတ္ေၾကာင္းကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္

ျပႏိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြရွိတယ္”

ခ်စ္ ။

။(စU္းစားစိတ္ကူးေနၿပီးေနာက္) “တကယ္လို႔ နာမည္မေဖာ္တ့ဲ လက္ေဝွ႔သမားဟာ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ျဖစ္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိလွ်င္ သူ ႏိုင္ႏိုင္ပါ့မလားရွင္”

တင္ ။

။“ဘာေၾကာင့္ မႏိုင္ႏိုင္ရမလဲ၊ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ဟာ လက္ေဝွ႔သတ္တ့ဲ Aလုပ္မွာ

Aင္မတန္ေတာ္တယ္လို႔ က်ဳပ္ ၾကားဖူးထားတယ္”
စင္စစ္ေသာ္ကား
မွတ္ယူထားသည့္Aတြက္ေၾကာင့္

ဘသန္းတင္သည္
ခ်စ္သူ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔

ခ်စ္ခ်စ္ေရွ႕တြင္

Aရွက္ကလ
ဲြ ိုေသာ

႐ႈံးလိမ့္မည္ဟု
သေဘာႏွင့္

ခ်စ္ခ်စ္Aား ၎လက္ေဝွ႔ပက
ဲြ ို ၾကည့္ေစလိုျခင္းျဖစ္၏။

ခ်စ္ ။

။“ဒီလိုဆိုလွ်င္ ကၽြန္မ ၾကည့္ေတာ့ ၾကည့္ခ်င္တာပဲ။ ရန္ကုန္က ကၽြန္မတို႔ႀကီးႀကီးက

ကၽြန္မကို Aလည္လာဖို႔ ေခၚေနတာၾကာလွၿပီ။ ႀကီးႀကီးဆီ သြားလည္မယ္လို႔ ေဖေဖ့ေျပာၿပီး
လက္ေဝွ႔ပဲြ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ”

တင္ ။

။“ဒါျဖင့္ သိပ္ေနရာက်တာပဲ၊ လိုက္ခ့ပ
ဲ ါလား၊ လက္ေဝွ႔ပဲြေတာ့ က်ဳပ္ လိုက္ျပမယ္ေလ”
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။“ၾကည့္ေတာ့

သိပ္ၾကည့္ခ်င္တာပဲ၊

တကယ္လို႔

သို႔ေသာ္

နာမည္မေဖာ္တ့ဲ

လက္ေဝွ႔သမားဆိုတာ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ မဟုတ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ Aိမ္ျပန္ပို႔ရမယ္ေနာ္”

တင္ ။

။“ပို႔ပါ့မယ္ စိတ္ခ်ပါ၊ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔မဟုတ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ က်ဳပ္ေတာင္ မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး။

သို႔ေသာ္ ဒီAေၾကာင္းကို ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကို မေျပာနဲ႔ေနာ္”

ခ်စ္ ။

။“မေျပာဘူးရွင္. ..”
ထိုညU့္၌ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ Aၿငိမ့္ပတ
ဲြ ြင္ ခ်စ္ခ်စ္ကိုေတြ႔ဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း

ႏွစ္ေယာက္တည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္မရႏိုင္ဘဲ စိတ္ပ်က္စာြ ႏွင့္ Aိမ္သို႔ျပန္သာြ းေလ၏။

*****
Aၿငိမ့္ပၿဲြ ပီးသည့္ေနာက္ စံုေထာက္ၾကမ္းပိုးသည္ ဘသန္းတင္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း
ေတြ႔ဆံု၍

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔Aိမ္မွ

ကူးယူလာခဲ့ေသာစာမ်ားကို

ဘသန္းတင္Aား

ျပေလ၏။

၎စာမ်ားမွာ ရွယ္ယာမ်ားကိုေရာင္းၿပီး၍ AမွာAတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္
ပြစ
ဲ ားUီးဘေက်ာ္ထံမွ တစ္ေစာင္၊ ေသာမတ္စ္ဘဏ္တိုက္မွ လက္ေဝွ႔ေလာင္းေၾကးAတြက္ ေငြ
၃၀၀၀ က်ပ္ လက္ခံရရွိပါေၾကာင္းပါရွိသည့္ စာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေလသည္။

တင္ ။

။(ဝမ္းသာေသာAမူAရာႏွင့္) “သိပ္ေတာ္တ့လ
ဲ ူပဲ၊ ငါ့လူေတာ့ ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ရဖို႔

လမ္းနီးေနၿပီေကာ”

စံုေထာက္ ။ ။“ဘယ့္ႏွယ္လဲဆရာ၊ ဒီလူကို မဖမ္းေသးဘူးလား”
။“ေနစမ္းပါ၊ ဒါက က်ဳပ္Aလုပ္ပါဗ်။ သူ႔ရည္းစားေရွ႕မွာ
တင္ ။

ဖြတ္ဖတ
ြ ္ညက္ညက္

ေၾကေAာင္ Aထိုးခံရလို႔ ႐ႈံးၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ပုလိပ္လက္ Aပ္လိုက္ရင္ သာမေကာင္းဘူးလား”

စံုေထာက္ ။ ။“ေက်ာင္းရန္ပံုေငြ ဆံုးသြားရင္ေကာ ဆရာ”
။“ဆံုးပေစ၊ က်ဳပ္က စိုက္ေလ်ာ္တန္ ေလ်ာ္ေပးလိုက္မယ္။
တင္ ။

ဒီလူကို

က်က်နန

ႏွိပ္လိုက္ရရင္ ေတာ္ၿပီ”
လက္ေဝွ႔ပဲြေန႔၌
Aေၾကာင္းျပ၍

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္

Aခြင့္ခံယူရရွိၿပီးေနာက္

ခ်စ္ခ်စ္Aား

ရန္ကုန္သို႔

သြားရန္ကိစၥရွိသည္ဟု

ႏႈတ္ဆက္ရန္

ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး

Uီးျမင့္သန္း၏ Aိမ္သို႔ ဝင္သာြ းေသာAခါ ခ်စ္ခ်စ္မွာ ထိုေန႔ေစာေစာ ရထားႏွင့္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
ႀကီးႀကီးထံသို႔ လိုက္ပါသြားေၾကာင္းႏွင့္ Uီးျမင့္သန္းက ေျပာျပသျဖင့္ မ်က္ႏွာကေလးငယ္ငယ္
ျဖစ္သာြ းေလေတာ့၏။

သန္း ။

။“ထိုင္ပါUီး ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ရဲ႕၊ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနၾကတယ္

ေမာင္ရယ္”

ၫြန္႔ ။
သန္း ။

။“ဘာတံုး ဆရာႀကီးရဲ႕”
။“လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႔၊ က်ဳပ္တို႔Aားလံုး ရိပ္မိၿပီးသားပါ။ လက္ေဝွ႔သတ္တာေတာ့ က်ဳပ္

မကန္႔ကက
ြ ္ခ်င္ပါဘူး၊ သို႔ေသာ္လည္း ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ဆိုေတာ့ တစ္ဆိတ္ မမ်ားဘူးလား။
ဒီေလာက္Aားေပးမယ့္လူ ရွိရဲ႕လား”

ၫြန္႔ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ပိုင္တ့ေ
ဲ ငြပါ ဆရာႀကီး”
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။“ေၾသာ္. .. ဒါျဖင့္ ေကာင္းပါေလရဲ႕၊ ႏိုင္ပါေစဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔Aားလံုး ဆုေတာင္းပါတယ္”
၎ေနာက္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္

ခ်စ္ခ်စ္၏

မ်က္ႏွာကို

မျမင္ခ့ရ
ဲ သည္ႏွင့္

စိတ္ေလးစြာႏွင့္ ဘူတာ႐ံုသို႔ ေလွ်ာက္လာခဲ့ေလ၏။

*****
ခ်စ္ခ်စ္သည္ ေရႊေတာင္တန္း၌ရွိေသာ ႀကီးႀကီးAိမ္၌ တည္းခိုလ်က္ရွိစU္၊ ထိုညတြင္
ၾကည့္ရမည့္

လက္ေဝွ႔ပဲြAေၾကာင္းကို

နာမည္မေဖာ္ေသာလူသည္

တစ္ေန႔ပတ္လံုး

Aကယ္၍

႐ႈံးခဲ့လွ်င္

ဘယ္က့သ
ဲ ို႔

ေကာင္းမည္ေလာဟူ၍ပင္

ယိမ္းယိုင္လ်က္

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ပင္ျဖစ္၍
မသြားဘဲေနရလွ်င္

ၾကည့္ရက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

စိတ္ကူးလ်က္ရွိေလ၏။

ရွိေနမိ၏။
Aခ်ိန္နီးလတ္ေသာ္ ဘသန္းတင္က ကားႏွင့္ဆိုက္ေရာက္လာ၍ ဘိုင္စကုပ္ၾကည့္မည့္
Aေနမ်ဳိးႏွင့္ ေခၚငင္ေသာAခါ ႀကီးႀကီးျဖစ္သူက ပဲခူးမွ Aတူလာၾကေသာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စာြ ႏွင့္ပင္ ထည့္လိုက္ေလ၏။ ဘသန္းတင္မွာမူ မိမိစီစU္ထားေသာ
ကိစၥမ်ား Aားလံုးညီၫတ
ြ ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ရႊင္ျပေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေခၚသြားေလ၏။
ထိုညU့္၌ လက္ေဝွ႔ပတ
ဲြ ြင္ ေသာ္တာစိန္တို႔ Aဆိုင္းAျပင္ AျခားAေရးမႀကီးေသာ
လက္ေဝွ႔Aဆိုင္းမ်ားလည္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ႏွစ္ဆိုင္းခန္႔ပါေသးရာ၊

ဘသန္းတင္သည္

၎တို႔ၿပီးစီးဖို႔

၎Aဆိုင္းမ်ားမွာ

ပြဲUီးထြက္

Aခ်ိန္ေလာက္တြင္မွ

ခ်စ္ခ်စ္ကို

ဝင္သာြ းၾကေသာAခါ၊

တစ္႐ံုလံုးမွာ

ဂ်ဴဗလီေဟာ႐ံုႀကီးထဲသို႔ ေခၚသြင္းသြားေလ၏။
ခ်စ္ခ်စ္ႏွင့္
ေမွာင္ခ်လ်က္

ဘသန္းတင္တို႔သည္

လက္ေဝွ႔သတ္မည့္

ထြန္းထားေလ၏။

ခ်စ္ခ်စ္မွာ

႐ံုထဲသို႔

စင္ျမင့္ေပၚ၌သာလွ်င္

လက္ေဝွ႔ပဲြသို႔

ဓာတ္မီးမ်ား

ပထမAႀကိမ္

ထိန္ထိန္လင္းေAာင္

ေရာက္ဖူးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

လက္ေဝွ႔သတ္ေသာေနရာAနီး ေရွ႕ဆံုးတန္းရွိ ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္လ်က္ရွိစU္၊ Aျခားေသာ
ျမန္မာမိန္းမႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္တို႔ကို ျမင္မိေသာ္လည္း Aလြန္တရာ မ်က္ႏွာပူလ်က္ရွိ၏။
ေငြ

၃၀၀၀

ႀကံဳႀကိဳက္ခလ
ဲ ွေပရကား

ေလာင္း၍သတ္ေသာ

က်ပ္

ခ်စ္ခ်စ္သည္

လက္ေဝွ႔ပမ
ဲြ ်ဳိးတြင္

မိမိေနရာမွထိုင္လ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပင္

တစ္႐ံုလံုးသို႔လွည့္ကာ

လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာAခါ၊ ေနရာတိုင္းတြင္ ျပည့္ႏွက္ေနေAာင္ စည္ကားလွသျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း
ထိလုမတတ္ ညပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ႏွင့္ မေတာ္တဆ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ျဖစ္၍ ႐ႈံးခဲ့လွ်င္
ဤလူမ်ားက

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ကို

ေျပာင္ၾကမည္နည္းဟု
ခ်စ္ခ်စ္သည္

မည္မွ်ေလာက္

Aထင္Aျမင္ေသး၍

ေလွာင္ၾက

ေတြးေတာရင္း ၾကက္သီးေမႊးညင္း ထမိေသး၏။ ယင္းသို႔စU္းစားမိစU္

မိမိ လာခဲ့မိျခင္း မွားေလၿပီဟု ေAာက္ေမ့မိ၏။ သို႔ရာတြင္ ယခုAခ်ိန္တြင္မွ

ျပန္ဆုတ္ရန္မူကား

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ေနာက္ဆံုးပြဲUီးထြက္

လက္ေဝွ႔Aဆိုင္းၿပီးေသာ္လည္း

ေသာ္တာစိန္တို႔ပမ
ဲြ ွာ မစေသးဘဲရွိေနရာ၊ စင္စစ္ ေသာ္တာစိန္ မလာေသးသည့္Aတြက္ ေစာင့္
ဆိုင္းေနၾကသည္ဟု

သိရွိရ၏။

လမ္းတစ္ဝက္သို႔ေရာက္ေနၿပီဟု

သို႔ရာတြင္
တယ္လီဖုန္းျဖင့္

ေသာ္တာစိန္မွာ

Aိမ္မွထက
ြ ္လာၿပီျဖစ္၍

Aေၾကာင္းၾကားလိုက္ၿပီး
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ဒိုင္လုပ္သူမ်ားလည္း

ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိၾက၏။ ထိုAေတာAတြင္း၌

ဘသန္းတင္သည္

မိမိ

လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို ခ်စ္ခ်စ္Aား ေျပာမျပဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့သည္ျဖစ္၍
ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔Aေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းလာခဲ့ပံု Aျခင္းAရာမ်ားကို
ခ်စ္ခ်စ္Aား တီးတိုးေျပာျပေလရာ၊ ခ်စ္ခ်စ္မွာ Aံ့Aားသင့္စာြ ႏွင့္ နားေထာင္ေနရေလေတာ့၏။

တင္ ။
လူ ။

။“ဘယ့္ႏွယ္လဲ၊ နာမည္မေဖာ္တ့လ
ဲ ူဆိုတာကေကာ ေရာက္ေနၿပီလား”
။“ေရာက္ေနၿပီေကာဗ်၊

လက္စသတ္ေတာ့

တျခားလူ

မဟုတ္ဘက
ဲ ိုး။

Aထက္ျမန္မာျပည္က ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ ခ်န္ပီယံေဟာင္း က်ားနက္ကေလးဆိုတ့ဲ လူပတ
ဲ ့။ဲ ဒီလူက
ျမန္မာလက္ေဝွ႔ဘက္မွာ ဗိုလ္စၿဲြ ပီးေနာက္ Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔ဘက္ ကူးၿပီးေလ့က်င့္ထားတဲ့လူတ့ဗ
ဲ ်”

တင္ ။
လူ ။

။“ဘယ္က ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ဟုတ္ရမွာလဲ၊ ၾကား မၾကားဖူးေပါင္ဗ်ာ”

ခ်စ္ ။

။ (၎စကားမ်ားကို နားေထာင္လ်က္ရွိရာမွ) “ဒါျဖင့္ ကၽြန္မကို Aိမ္ျပန္ပို႔ေပးပါေတာ့

။(စိတ္ပ်က္ေသာAမူAရာႏွင့္) “ဒါျဖင့္ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ဆိုတ့လ
ဲ ူ မဟုတ္ဘူးတဲ့လား”

ကိုသန္းတင္၊ ကၽြန္မ မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့. ..”
ခ်စ္ခ်စ္၏
ေပးလိုက္ၾကေလရာ
ဝတ္လ်က္

စကားမဆံုးမီ

ပရိတ္သတ္တို႔သည္

လူတစ္ေယာက္သည္

ႀကိဳးတန္းေAာက္မွ

က်ယ္ေလာင္စာြ

‘ဒရက္ဆင္းေဂါင္း’

လွ်ဳိးကာ

စင္ျမင့္ေပၚသို႔

ေခၚ

ၾသဘာ

Aက်ႌရွည္ႀကီးကို

တက္လိုက္ေလ၏။

ထိုသူသည္

ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ပရိသတ္တို႔၏ ၾသဘာေပးျခင္းကို ခံယူၿပီးေနာက္ မီးေရာင္ေAာက္တြင္
Aရပ္ေလးမ်က္ႏွာကိုလွည့္ကာ
Aျခားမဟုတ္၊

Uီးေခါင္းညိတ္ကာ

ႏႈတ္ဆက္ေနေလရာ

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံေဟာင္း

ထိုသူသည္ကား

က်ားနက္ကေလးဆိုသူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း

လက္ေဝွ႔ဝါသနာAိုးမ်ား သိရွိၾကရေလ၏။
၎ေနာက္ ပထမၾသဘာသံထက္ က်ယ္ေလာင္ေသာ ၾသဘာသံႀကီးသည္ တစ္႐ံုလံုး
ပဲ့တင္ဟီးမွ်

ဆူထက
ြ ္သာြ းေလရာ၊

ဒုတိယ

လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္သည္

ႀကိဳးတန္းမ်ား

ေAာက္မွ ငံု႔လွ်ဳိး၍ ဖ်တ္လတ္သက
ြ ္လက္ေသာAမူAရာႏွင့္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ ခုန္တက္လိုက္ေလ၏။
ထိုAခါ ပရိသတ္မ်ားက “ေသာ္တာစိန္ကြ၊ ေသာ္တာစိန္” ဟု က်ယ္ေလာင္စာြ ေAာ္ဟစ္ကာ
ၾသဘာေပးၾကျပန္၏။
ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္
ကုလားထိုင္ေပၚမွ

ေသာ္တာစိန္သည္
ခ်စ္ခ်စ္တို႔ဘက္သို႔
႐ုတ္တရက္

ပရိသတ္မ်ားကို
မ်က္ႏွာလွည့္လိုက္ရာ၊

ထလိုက္မိေတာ့မလို

ထံုးစံAတိုင္း

Uီးၫႊတ္ကာ

ခ်စ္ခ်စ္မွာ

ထိုင္ေနေသာ

ျဖစ္သာြ းေသး၏။

Aေၾကာင္းမူကား

စင္ျမင့္ေပၚမွ Aံ့ၾသေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္Aား ငံု႔ၾကည့္လ်က္ရွိေသာ ေသာ္တာစိန္ဆိုသူမွာ
ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔ပင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ဘသန္းတင္မွာ
၎ေနာက္

ပါးစပ္ႀကီးေဟာင္းေလာင္းႏွင့္

လက္ေဝွ႔သမားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

စိုက္ေငးလ်က္

ထံုးစံAတိုင္း

ၾကည့္ေနေလ၏။

လက္ဆႏ
ဲြ ႈတ္ဆက္ၾကၿပီးလွ်င္

ပထမAခ်ီ ထိုးသတ္ၾကေလရာ ခ်စ္ခ်စ္မွာ ငံု႔ခ်ည္တစ္ခါ၊ ခုန္ခ်ည္တစ္လွည့္၊ ႐ုန္႔ခ်ည္တစ္ခါ၊
မတ္ခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ က်င္လည္စာြ တိမ္းေရွာင္သတ္ပုတ္လ်က္ရွိေသာ ေသာ္တာစိန္၊ သို႔မဟုတ္
ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔Aား မ်က္ေတာင္မခတ္ဘစ
ဲ ိုက္ေငးကာ ၾကည့္ေနမိေလ၏။ ထိုAေတာAတြင္း၌
တဗုန္းဗုန္း၊

တAုန္းAုန္း

တAင္းAင္းAသံမ်ားျဖင့္
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ထိုးသတ္ေနၾကရာ၊

ခ်စ္ခ်စ္မွာ

လက္Aိတ္ခ်င္း

ထိသည္မသိ၊

မည္သည့္

လက္Aိတ္က မည္သူ႔မ်က္ႏွာကို ထိသည္မသိ၊ ဆူညံေသာAသံမ်ားႏွင့္ ၾသဘာသံမ်ားကိုသာ
ၾကားေနရေလ၏။ က်ားနက္ကေလးမွာ ၁၀ ခ်ီသတ္ပဲြAနက္၊ ပထမ ၆ ခ်ီေလာက္တြင္ မိမိက
Aတင္းမဝင္၊ ေသာ္တာစိန္၏ လက္သီးခ်က္မ်ားကိုသာ ၾကည့္၍ ေရွာင္ရန္ ဆရာ့ ဆရာႀကီးမ်ား၏
သြန္သင္ခ်က္ကို

မနာယူဘဲ၊

သေဘာထားလ်က္

ဇြတ္Aတင္းဝင္ကာ

လက္ေဝွ႔Aေၾကာင္း

တတိယAခ်ီေလာက္ႏွင့္

ေသာ္တာစိန္ကို

လက္သီးခ်က္မ်ားကို

နားလည္သူတို႔မွာ၊

မိမိက

မိုးသီးေလာက္

တAားက်ဳံး၍

ပမာမခန္႔
လႊတ္ေလ၏။

လက္သီးတစ္ခ်က္

လႊတ္လိုက္သည့္Aခါတိုင္း မိမိ၏ မ်က္ႏွာတြင္ AကာAကြယ္မရွိဘဲ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔
ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို

နားလည္ၾကၿပီး

ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တAားက်ဳံး၍

ထိုးလိုက္ေသာ

လက္သီးခ်က္မ်ားသည္ မိမိခ်ိန္ရယ
ြ ္သည့္Aတိုင္း ‘စြံ’ ပါမူကား ေတာ္ပါ၏။ ထိုသို႔မဟုတ္မူ၍
တစ္ဖက္သားသည္

လာမည့္လက္သီးတစ္ခ်က္ကို

ျမင္သျဖင့္

ေရွာင္တိမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊

ကာကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမူကား တAားသြန္၍ ထိုးေသာသူAဖို႔ Aခက္ႀကံဳတတ္၏။
ေသာ္တာစိန္မွာ
ျဖစ္ရကား

မ်က္စိAလြန္ရွင္သည့္ျပင္

က်ားနက္ကေလးAား

စိတ္ရွည္လွေသာ

စိတ္ထက
ြ ္ေAာင္

ဆြ၍

လက္ေဝွ႔သမားတစ္ေယာက္
ဆြ၍

ေပးေလ၏။

သို႔ျဖစ္၍

က်ားနက္ကေလးသည္ စတုတၳAခ်ီတြင္ စိတ္ဆိုးလာသည္ႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ ၾသဝါဒကိုေမ့ၿပီးလွ်င္
ေသာ္တာစိန္ကို

Aတင္းဝင္၍ထိုးေလရာ၊

ေသာ္တာစိန္သည္

လာမည့္လက္သီးခ်က္မ်ားကို

မဆြကပင္ ႀကိဳတင္၍ ျမင္ထားသည္ႏွင့္ ေနာက္သို႔ဆုတ္ခာြ သည္Aထိ တိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳဘဲ
လက္ယာဘက္မွ

လာေသာလက္သီးမ်ားကို

လက္ဝဲဘက္မွလာေသာ

လက္သီးခ်က္ကို

လက္ဝဲဘက္သို႔

Uီးေခါင္းငဲ့႐ံုမွ်လည္းေကာင္း၊

လက္ယာဘက္သို႔

Uီးေခါင္းငဲ့႐ံုမွ်လည္းေကာင္း၊

တိမ္းေရွာင္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ားနက္က ဘာလုပ္မည္ဟု မသိလိုက္ရမီ၊ က်ားနက္၏
ပါးခ်ိတ္ဆီသို႔ ဘယ္ျပန္ညာျပန္

ထိုးခ်လိုက္ရာ က်ားနက္မွာ

မတ္တတ္ရပ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း

Uီးေခါင္းငိုက္စိုက္က်သြားေလေတာ့၏။
ထိုAခါ
ဒိုင္လုပ္သူဘက္သို႔

ေသာ္တာစိန္သည္

က်ားနက္၏

လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ၊

မခုခံႏိုင္ေသာAျဖစ္ကို

ဒိုင္လုပ္သူကမူ

ထိုးေစ၏။ သို႔ျဖစ္ရကား ေသာ္တာစိန္သည္

ျမင္သည္ႏွင့္

Aႏိုင္မေပးေသးဘဲ

ထိုးၿမဲတိုင္း

ေနာက္သို႔ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ၿပီးမွ

႐ုတ္တရက္

ေရွ႕သို႔တက္ကာ က်ားနက္၏ ေမး႐ိုးကို လက္ယာလက္သီးျဖင့္ တစ္ခ်က္တည္း ဆက္ထိုးလိုက္ရာ၊
က်ားနက္မွာ ၾကမ္းေပၚသို႔ ကၽြမ္းျပန္ထိုးက်သြားေလ၏။ ထိုAခါ လူတစ္ဖက္သား နာက်င္ျခင္းကို
ျမင္ရမွ Aားရတတ္ေသာ ပရိသတ္သည္ ဆူညံစာြ ၾသဘာေပးၾကေလရာ၊ က်ားနက္မွာ ၁ မွ ၁၀
တြင္မက

၁၀၀

တိုင္ေAာင္

ေရတြက္ေသာ္လည္း

ထႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္

တြဲ၍

ထုတ္ၾကရေလ၏။
ထိုAျခင္းAရာကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေသာ ခ်စ္ခ်စ္မွာလည္း နားထဲတြင္ တစီစီျမည္ေသာ
Aသံမ်ား

ၾကားရ၍

မ်က္စိမ်ား

ျပာလာသည္ႏွင့္

ကုလားထိုင္ေနာက္မွီကို

ကိုင္ဆထ
ဲြ ားရေသးရာ၊ ေသာ္တာစိန္ေခၚ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔က စင္ျမင့္ေပၚမွ

ခုန္ခ်၍

လက္ျဖင့္
“ခ်စ္ခ်စ္

သတိထားမွေပါ့” ဟု ေျပာလိုက္သည္တြင္မွ သတိေကာင္းစြာ ရလာေလေတာ့၏။
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ပဲခူးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီး Uီးျမင့္သန္း၏ ေနAိမ္တြင္ ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္ မိမိ၏
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပလ်က္ ရွိေလ၏။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔Aေဖက၊
နာမည္ေက်ာ္

ေရွးAထက္ေက်ာ္

လက္ေဝွ႔သမားႀကီး

ကာရီက

Uီးထြန္းေက်ာ္ပါတဲ့။

ျမန္မာျပည္Aထက္ပိုင္းမွာ

ဝါးပိုးကို

လက္သီးနဲ႔ထိုးလွ်င္

ျဖန္းျဖန္းကြတ
ဲ ယ္ဆိုတ့ဲ လက္ေဝွ႔သမားႀကီးေပါ့။ ဟိုတုန္းက Uီးႏြ႔က
ဲ ေလးတို႔ ေကာင္းစားစU္Aခါမွာ
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာ

ေန႔တိုင္းလို

ထမင္းစားေနႏိုင္တ့လ
ဲ ူေတြ

လက္ေဝွ႔ပဲြရွိေလေတာ့

Aပံုႀကီးရွိပါတယ္။

Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွာထားၿပီး

ဒါနဲ႔

လက္ေဝွ႔သတ္တ့A
ဲ လုပ္ႏွင့္

ကၽြန္ေတာ့္Aေဖက

Aဂၤလိပ္စာသင္ေစတဲ့ကတည္းက

ကၽြန္ေတာ့္ကို

လက္ေဝွ႔Aတတ္မ်ားကို

သင္ေပးခဲ့ပါတယ္”

သန္း ။
ၫြန္႔ ။

။“သူ သင္ေပးတာက ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ဟုတ္လား”
။“မွန္ပါတယ္၊

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔မွာ

Aေျခခံရၿပီးတဲ့ေနာက္

ေခတ္စားလာတဲ့Aခါမွာ

Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔ကိုပါ

ကၽြန္ေတာ္

ဘယ္သတ္နည္းျဖစ္ျဖစ္

Aထံုပါရမီလိုရင္းပါပဲ။

တစ္ခုမွာ

ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္တတ္လာလွ်င္

ေနာက္တစ္ခု

Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔

ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။
ကၽြမ္းက်င္ဖို႔

သူတစ္ပါးထက္

ေလ့က်င့္တ့A
ဲ ခါမွာလည္း

သူတစ္ပါးထက္

ထူးခၽြန္တတ္တာပါပဲ”

သန္း ။
ၫြန္႔ ။

။“ႏို႔ ခုသတ္တ့ဲ က်ားနက္ကေလးေကာ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့”
။“သူလည္း လူေတာ္ပါေပပဲ။ ကၽြန္ေတာ္မွာေတာ့ မ်ဳိးနဲ႔႐ိုးနဲ႔ ဆိုတာလို ေသြးထဲမွာကို

သတ္ပုတ္တတ္တ့ဲ Aေလ့Aက်င့္ပါလာလို႔သာပါ။ ဒီျပင္လူတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ က်ားနက္ကိုႏိုင္ဖို႔
ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္”

သန္း ။
ၫြန္႔ ။

။“ေသာ္တာစိန္ Aမည္ခံပံု ေျပာျပစမ္းပါUီး”
။“ဒါနဲ႔ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွာ ၁၀ တန္းေAာင္ၿပီး ဆရာျဖစ္ေက်ာင္းတက္ေနတုန္းမွာ

ကာယဗလဘက္လိုက္စားရင္း
တစ္ခါတစ္ခါ

လက္ေဝွ႔သတ္ျခင္း

ဝင္င္သတ္ေတာ့

ႏိုင္တာခ်ည္းပါပဲ။

ဒီလိုန႔ဲ

ကၽြန္ေတာ့္AေဖAမည္ပါ)

ကၽြန္ေတာ္

Aလုပ္ကိုလည္း

သတ္တိုင္းဟာ

ေသာ္တာစိန္ဆိုတ့ဲ

တစ္ခါမွ

နာမည္ကိုယူၿပီး

လက္ေဝွ႔သတ္လိုက္တာ

ဝါသနာAေလ်ာက္

ပိုက္ဆံ

႐ႈံးတယ္လို႔မရွိဘူး၊
(Uီးေသာ္တာဆိုတာ

Aေတာ္ေတာ္ကေလး

စုေဆာင္းမိပါတယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္မွာ လက္ေဝွ႔သမားAလုပ္ဟာ ဂုဏ္မရွိေလေတာ့၊
Aသက္ေမြးေတာ့ ကာယဗလဆရာAျဖစ္န႔ဲ ေက်ာင္းေတြမွာဝင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္”

ခ်စ္ ။
ၫြန္႔ ။

။“တစ္ေန႔ကတုန္းက ရန္ကုန္ သြားသတ္တာက ဘာေၾကာင့္လဲ”
။“ဒါကေတာ့ ကစ္လူဝီဆုိတ့လ
ဲ ူက Aေျပာႀကီးလြန္းလို႔ မခံခ်င္လို႔ သတ္မိပါတယ္။

သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးေတြဟာ Aဂၤလိပ္လက္ေဝွ႔မွာ တကယ္မေတာ္ႏိုင္ဘူးေျပာေလေတာ့၊
လူမ်ဳိးAတြက္ မခံခ်င္ေလေတာ့ ဝင္ၿပီးသတ္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”

ခ်စ္ ။
ၫြန္႔ ။

။“ကၽြန္မကေမးေတာ့ ရွင္ မၾကည့္ရဘူးဆို”
။(သြားၿဖဲလ်က္)

“ကိုယ္တိုင္ဝင္သတ္တာနဲ႔

ၾကည့္႐ံုၾကည့္တာနဲ႔

တျခားစီပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ မုသား မပါပါဘူး”

ခ်စ္ ။

။“ေနပါUီး၊ Uီးသန္းတင္က ေက်ာင္းရန္ပံုေငြေတြကိုထုတ္ၿပီး ရွင္ ေလာင္းတယ္ဆို”
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။“မဟုတ္ရပါဘူး ခ်စ္ခ်စ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း သူရိယAစုႏွင့္ Aာရ္AီးတီAစုေတြ

ဝယ္ထားပါတယ္။ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ဝံ့ပါဘူး”

ခ်စ္ ။
သန္း ။

။“ဒီလိုျဖင့္ ေကာင္းပါေလ့ရွင္”
။“ကိုင္း... ကိုင္း စကားေျပာရစ္ၾကUီး၊ ေက်ာင္းစာရင္းေတြ သြားၿပီး ရွင္းလိုက္ရUီးမယ္”
ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔မွာ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔
ျဖစ္သာြ းရပံုမ်ားကို
ေတာင္းပန္ရာတြင္

ခ်စ္ခ်စ္ႏွင့္

Aထိုးခံရေသာ
ေျပာျပရင္း

ႏွစ္ေယာက္တည္း

လက္သီးခ်က္မ်ားAတြက္
ေနာက္ေနာင္Aခါ

ဆရာေက်ာ္ၫန
ြ ္႔သည္

ခ်စ္ခ်စ္

က်န္ေနရစ္သည္။

ခ်စ္ခ်စ္က

မိမိရင္ထတ
ဲ ြင္

တဒိတ္ဒိတ္

ဘယ္ေတာ့မွ်

လက္ေဝွ႔မသတ္ဖို႔

မႀကိဳက္သည့္Aရာကို

ဘယ္Aခါမွ်

ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရယ္ကာေမာကာ ေျပာဆိုေနရစ္ၾကေလေတာ့သတည္း။
(ႀကီးပြားေရး၊ ေAာက္တိုဘာ ၁၉၄၁)
၉၄၁)

*****
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ေတာသူစံုေထာက္
ဂ်ပန္တို႔လက္ေAာက္၌ ေဒါက္တာဘေမာ္ Aဓိပတိျဖစ္စU္Aခါက ေရႊဘိုနယ္တြင္
ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီး Uီးထြန္းလွေAာင္သည္ မိမိနယ္Aတြင္း၌ ထပ္ကာတလဲလဲ ဓားျပတိုက္လ်က္
ရွိသည္ဟု

ယံုၾကည္ရေသာ

လူဆိုးတစ္က်ိပ္ခန္႔တို႔ကို

ရြာသူရာြ သားတို႔ေရွ႕တြင္

ေသနတ္ႏွင့္

ပစ္သတ္ေစခဲ့ရာ၊ တစ္နယ္လံုး ေAးခ်မ္းသြား၍ ကုန္ပစၥည္း ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ဖိုးတန္
ပါရွိေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ Aလြန္ေခါင္၍ ေခ်ာင္က်ေသာ ေတာလမ္းမ်ားတြင္ ေျခက်င္တစ္မ်ဳိး၊
လွည္းႏွင့္တစ္လွည့္ ကူးသန္းသြားၾကေသာ္လည္း မည္သူကမွ် လုယက္တိုက္ခိုက္ၾကသည္ဟူ၍
မၾကားရေတာ့ေခ်။
Uီးထြန္းလွေAာင္၏
ထီးခ်ဳိင့္ဘက္၌မူကား

Aာဏာစက္ေAာက္၌

ၾကက္သည္

မဟုတ္ေသာ

ကုလားတစ္ေယာက္

ၾကက္ေရာင္း၍

ကသာနယ္
ရခဲ့ေသာ

ေငြ

၇ က်ပ္ကို လူပါသတ္၍ လုယက္လိုက္သည္Aထိ ေသာင္းက်န္းခဲ့ဖူး၏။ သို႔ျဖစ္၍ (ဘီAိုင္ေA
စစ္တပ္ မေရာက္လာေသးမီAခ်ိန္၌) ေရႊဘိုနယ္ Uီးထြန္းလွေAာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပံုAေၾကာင္းကို
ၾကားၾကရေသာ

ထီးခ်ဳိင့္နယ္သူနယ္သားမ်ားသည္

Uီးထြန္းလွေAာင္က့သ
ဲ ို႔

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း

စီရင္တတ္သည့္ Aရာရွိတစ္Uီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာပါေစဟူ၍ ဆုေတာင္းခဲ့ၾက၏။
ဘီAိုင္ေAစစ္တပ္

၎တို႔ဆုေတာင္း

ျပည့္သည္ဟု

ဆိုရေပမည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္ကေလးမ်ားသည္

နာမည္ေက်ာ္

လူဆိုးမ်ားကို

ေရာက္လာေသာAခါ၌ကား

ေသနတ္ႏွင့္မကဘဲ

လွံစပ
ြ ္ႏွင့္

တသီတတန္းႀကီး

ထိုးသတ္ရန္

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားမွာ

ဘီAိုင္ေAစစ္တပ္

မေရာက္လာမီ

Aမိန္႔ေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
ေဖာ္ျပလတၱံေသာ
ပုလိပ္လက္ထတ
ဲ ြင္

Aာဏာရွိေသး၍

စိတ္ထက္ေသာAရာရွိျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္

စိတ္ထက္သလို

စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေခတ္ျဖစ္ေပရာ၊ ေသနတ္ပုန္းမ်ားမွာလည္း လူဆိုးမ်ားလက္တြင္
ေပါခ်င္တိုင္းေပါ၍ ဝယ္လိုလွ်င္ ေဈးႏႈန္းေခ်ာင္ေခ်ာင္ႏွင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ ေခတ္လည္းျဖစ္ေပ၏။
တစ္ေန႔သ၌

ထီးခ်ဳိင့္ဌာနAုပ္

Uီးဘခ်ဳိသည္

ေတာAုပ္တစ္ေယာက္ထံမွ

Aစိုးရ

Aခြန္ေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ တိုက္ယူသာြ းေသာAမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းရန္
ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ရာဇဝတ္Aုပ္ Uီးဘၾကည္၏ Aေလာင္းကို ေတာထဲ၌ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ေၾကာင္းႏွင့္
လာေရာက္Aစီရင္ခံေသာ ရြာသားတစ္ေယာက္၏ တိုင္ခ်က္ကို နားေထာင္လ်က္ရွိ၏။
လူဆိုးေပါမ်ားေသာ

Aခ်ဳိ႕နယ္မ်ား၌

လူဆိုးစံုေထာက္ဆို၍

ရာဇဝတ္Aုပ္

Uီးဘၾကည္မွာ

Aလုပ္ဝတၱရားမ်ဳိးျဖင့္

Aဆိုပါ

ဌာနတစ္ခုတြင္

သံုးေယာက္မွ်
ထီးခ်ဳိင့္ဌာန၌

ဌာနပိုင္တစ္ေယာက္Aျပင္

ရွိတတ္ေပရာ၊
လုပ္ကိုင္ခ့ရ
ဲ သူ

ကြယ္လန
ြ ္သူ
ျဖစ္ေပသည္။

Uီးဘၾကည္သည္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ျမေတာင္ရာြ မွ လွည္းတစ္စီးႏွင့္ Aေရွ႕ဘက္သို႔ လိုက္သာြ းခဲ့ရာ
ေပါင္းနက္ရာြ တြင္ စခန္းခ်၍ ညေနခင္းAခ်ိန္တြင္ ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ ေခ် ေခ်ာင္းပစ္ရန္
ထြက္သာြ းသည္တြင္၊ ေတာထဲ၌ ရြာသားတစ္ေယာက္က ၎၏ Aေလာင္းကို
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ျဖစ္ေလသည္။

ရြာသားသည္

Aေလာင္းကို

ေတြ႔ေသာေနရာ၌

ထားခဲ့၍

ဌာနသို႔

လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ဌာနပိုင္ Uီးဘခ်ဳိသည္ ရြာသား၏ တိုင္ခ်က္ကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ပုလိပ္သား
တစ္ေယာက္Aား “ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘေသာင္းကို ေခၚလိုက္စမ္းေဟ့” ဟု Aမိန္႔ေပးလိုက္ရာ၊
မၾကာမီ Aလြန္တရာ ဖ်တ္လတ္သက
ြ ္လက္၍ တည္ၿငိမ္ေသာမ်က္လံုးမ်ားရွိသည့္ Aသက္ ၂၅
ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာ

လူတစ္ေယာက္ဝင္လာ၍

Aေလးျပဳေလ၏။ ရာဇဝတ္Aုပ္

ပုလိပ္Aရာရွိတို႔

ကိုဘေသာင္းမွာ

ထံုးစံAတိုင္း

ဌာနပိုင္ကို

ေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္၍

၎၏

ကိုယ္ကာယ၌ Aသားပို တစ္က်ပ္သားမွ်မရွိဘဲ က်စ္လစ္မာေက်ာ၍ တည့္မတ္ေၾကာ့ရွင္းေသာ
AလံုးAေပါက္လည္း ရွိ၏။
“Aခြန္ေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ တိုက္ယူသာြ းတဲ့Aမႈကို စံုေထာက္ဖို႔ လႊတ္လိုက္တ့ဲ
ကိုဘၾကည္တစ္ေယာက္ ေသရွာၿပီတ့ဲ ကိုဘေသာင္းေရ႕”
“ျဖစ္ရေလ ဗိုလ္ႀကီးခင္ဗ်ာ၊ Aေလာင္း ေတြ႔လို႔လား”
“ေဟာဒီက လာတိုင္ေနတယ္၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာလည္း ေတြ႔ဆို ထင္ပါရဲ႕”
“သူ႔Aေလာင္းပဲလို႔ ေသခ်ာသလား ဗိုလ္ႀကီး”
“လူပံုလူပန္း

ေျပာျပပံုေတာ့

ကိုဘၾကည္န႔ဲ

တူတာပါပဲ။

သူသာြ းတဲ့ခရီးစU္န႔ဲ

Aေလာင္းေတြ႔တ့ဲ ေနရာနဲ႔ကလည္း ကိုက္ေနတယ္။ Aဲဒါ ခင္ဗ်ားလိုက္သာြ းၿပီး Aေလာင္းကို
ပို႔လိုက္ေပေတာ့။ ႏို႔ၿပီး ဆက္စံုစမ္းဗ်ာ။ Aဲဒီနယ္မွာ ထိပ္တင္Uီးဆိုတ့ဲ လူဟာ နာမည္ႀကီးပဲ။ သူ႔ကို
ၾကပ္ၾကပ္Aကဲခတ္စမ္း၊ မေက်နပ္ရင္ ဖမ္းသာဖမ္း၊ ခ်မ္းသာမေပးနဲ႔”
“ေကာင္းပါၿပီ ဗိုလ္ႀကီး”
“ေဟာဒီက ရြာသားေတြန႔ဲ Aတူလိုက္သာြ းေပေတာ့ ဟိုေရာက္ေတာ့ Aေလာင္းကို
ေပါင္းနက္လူႀကီးလက္

Aပ္လိုက္၊

သူ

လာပို႔ေပေစ။

ဒီေနာက္မွ

ခင္ဗ်ားသေဘာAတိုင္း

လိုက္ခ်င္တ့ဆ
ဲ ီ လိုက္ေပေတာ့။ ကိုင္း ဒါပါပဲ”
ကိုဘေသာင္းလည္း ဌာနထဲမွ ထြက္ေတာ့မည္Aျပဳတြင္“ေၾသာ္ ေနUီးဗ်ဳိ႕ ကိုဘေသာင္း၊ Aခြန္ေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္တိုက္သာြ းတုန္းက
လူတစ္ေယာက္တည္းတဲ့ဗ်။ Aသားညိဳညိဳ၊ ေဒါင္ျမင့္ျမင့္တ့။ဲ ဒီAမႈႏွစ္ခုဟာ တစ္ဆက္တည္း
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမယ္။ Aဲဒါကေလး သတိျပဳသြားဗ်ဳိ႕၊ ထိပ္တင္Uီးလည္း မေမ့န႔ေ
ဲ နာ္”
“ေကာင္းပါၿပီ ဗိုလ္ႀကီး”
ရာဇဝတ္Aုပ္
ျမင္းႏွင့္လာခဲ့ေသာ

ကုိဘေသာင္းသည္

ရြာသားႏွင့္Aတူ

တစ္ကိုယ္တည္းလိုက္လာ၍

တပည့္တစ္ေယာက္

ေခၚပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း

လိုက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သမၺာန္တစ္စင္းႏွင့္

ျမေတာင္ဘက္သို႔

တပည့္မေခၚခဲ့ဘဲ

ကူးၾကေလ၏။

၎ရြာ၌

မိတ္ေဆြေတာAုပ္ထံမွ ျမင္းတစ္စီးငွား၍ ရြာသားႏွင့္Aတူ ျမင္းစိုင္းသြားၾကသည္တြင္ လမ္းခရီး၌
မိုးမိ၍ ညေနခင္းAခ်ိန္၌ ေပါင္းနက္ရာြ ကေလးဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ၾကေလ၏။
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ကိုဘေသာင္းသည္ ရြာလူႀကီးကိုေခၚ၍ လွည္းတစ္စီးႏွင့္ ရြာသားသံုးေယာက္တို႔ကို
ဆင့္ေခၚေစၿပီးလွ်င္

ယခင္ရာြ သားႏွင့္Aတူ

Aေလာင္းရွိရာသို႔

သြားၾကေလရာ

မၾကာမီ

ဆိုက္ေရာက္ၾကေလ၏။ ကိုဘေသာင္းသည္ တစ္ေယာက္သာြ း လမ္းကေလးAနီး ေျမႀကီးေပၚ၌
ေမွာက္လ်က္လဲေနေသာ
ရာဇဝတ္Aုပ္

Aေလာင္း၏

မ်က္ႏွာကို

ကိုဘၾကည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ

လွန္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ယံုမွားဖြယ္ရာ

မရွိေတာ့ေခ်။

ထို႔ေနာက္

ကိုဘေသာင္းသည္ ဒဏ္ရာကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရာ ေနာက္ေစ့ေAာက္ လက္ယာဘက္လက္တြင္
က်ည္ဆန္ထိမွန္ထား၍၊ က်ည္ဆန္သည္

ထိုေနရာမွ

လက္ဝဲဘက္သို႔

Aထက္ခပ္ယန
ြ ္းယြန္း

ေဖာက္ထက
ြ ္သာြ းသည္ကို ေတြ႔ရ၏။
ကိုဘေသာင္းသည္

ကိုဘၾကည္၏

Aေလာင္းကို

ေငးၾကည့္ေနစU္

လူဆိုး

ငတက္တိုးကို ဖမ္းစU္က Aသက္စန
ြ ္႔စား၍ Aတူတကြ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ၾဲ ကဖူးသည့္ Aျခင္းAရာႏွင့္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္ Aျခင္းAရာမ်ားသည္ စိတ္ထတ
ဲ ြင္ ေပၚလာသည္ႏွင့္ ရင္ထဲ၌
နင့္ခနဲ ဆို႔သာြ းေသး၏။ သို႔ရာတြင္ Aလုပ္ဝတၱရား ေဆာင္ရက
ြ ္ေနစU္Aတြင္း ဝမ္းနည္းေနဖို႔
Aခ်ိန္မရသည္ႏွင့္ ကိုဘေသာင္းသည္ ေဆြးေသာစိတ္ကိုမ်ဳိခ်၍ AေျခAေနကို စံုစမ္းေလ၏။
ကိုဘၾကည္၏
Aစင္းAေၾကာင္းမ်ဳိး
ထင္ရွား၏။

Aေလာင္းကို

မေတြ႔ရသည္ႏွင့္

ဒဏ္ရာတည္ေနပံုကို

လမ္းကေလး၏

လက္ယာဘက္မွ

ေထာင္တက္သာြ းေသာ

ေျမႀကီးေပၚ၌

ဤေနရာ၌ပင္

ထိမွန္စU္

ေထာက္ျခင္းAားျဖင့္
ေခ်ာင္းေနသည့္ျပင္

ဒဏ္ခ်က္ကို

တရြတ္ဆဲြ၍

ေရႊ႕ထားေသာ

ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္
ေနာက္ေစ့မွ

ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္လည္း

ငယ္ထိပ္ဆီသို႔

ထိုသူသည္

မတ္တတ္

ေလွ်ာက္သာြ းေသာ ကိုဘၾကည္ကို ေျမႀကီးAနီးမွ ဝပ္လ်က္ပစ္ျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု ကိုဘေသာင္း
စU္းစားမိ၏။
ဒဏ္ရာ Aဝက်U္းလွသျဖင့္လည္း ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ျဖစ္ဟန္တူေပရာ၊ ထိုAခါက
ဂ်န္ပန္႐ိုင္ဖယ္မ်ားမွာ

ေတာနယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္

Aလြန္ေပါလွသျဖင့္

ေငြ

၁၀၀

က်ပ္ေပးႏိုင္သူတိုင္း ေသနတ္တစ္လက္ ရႏိုင္ေပသည္။
ကိုဘေသာင္းသည္ လမ္း၏ လက္ယာလက္မွ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ
ေနရာကို ခ်င့္ေမွ်ာ္ခန္႔မွန္းၾကည့္ရာ လမ္းႏွင့္ ေလးေပခန္႔Aကြာတြင္ Aင္ၾကင္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို
ေတြ႔ရသျဖင့္၊

ေသနတ္ပစ္ေသာသူသည္

Aင္ၾကင္းပင္ေနာက္မွကယ
ြ ္လ်က္

ကိုဘၾကည္

ေက်ာ္လန
ြ ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေနာက္ေစ့ကို

ေခ်ာင္းေန၍

ပစ္ျခင္းျဖစ္ရမည္

ဟူ၍လည္း

တြက္ကိန္းရ၏။
သို႔ျဖစ္၍

ကိုဘေသာင္းသည္

Aင္ၾကင္းပင္ေနာက္သို႔

သြား၍

ေျမႀကီးေပၚတြင္

ေျခရာေကာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ျမေတာင္ရာြ မွ မိမိတို႔ထက
ြ ္စU္က ရြာသြန္းေသာမိုးႏွင့္
ေလတို႔ေၾကာင့္
ေတြ႔ရေလ၏။

စိုစတ
ြ ္ေနေသာေျမႀကီးေပၚတြင္
Aင္ၾကင္းပင္ႀကီးႏွင့္

သစ္ရက
ြ ္မ်ား

သံုးေတာင္ခန္႔
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ေပါက္ေရာက္ေသာ

ႀကိမ္ဘူးခ်ဳံႀကီးတခ်ဳိ႕ရွိရာ၊

ကိုဘေသာင္းသည္

ႀကိမ္ႏယ
ြ ္တစ္ႏယ
ြ ္ရွိ

ဆူးတစ္ေခ်ာင္းေပၚ၌ ၿငိတယ
ြ လ
္ ်က္ရွိေသာ Aရာဝတၳဳတစ္ခုကိုျမင္သည္ႏွင့္ ျဖဳတ္ယူၾကည့္႐ႈေလ၏။
၎Aရာဝတၳဳမွာ
ကိုဘေသာင္းက

မိုးေရ

စြတ္စိုထားသည့္Aတြက္ေၾကာင့္

ျဖန္႔ၾကည့္လိုက္သည္တြင္

ပေလကတ္လံုခ်ည္မွ

Aဆင္မွာ Aနက္ႏွင့္Aျဖဴ ကြက္စိပ္ကေလးျဖစ္ျခင္းကိုလည္း
ဆူးၿငိ၍စုတ္ေသာ

Aဝတ္တို႔၏

ဆူးၿငိေသာေနရာတြင္
ကိုဘေသာင္းသည္

ထံုးစံAတိုင္း

တစ္ခုျဖစ္ေန၍၊

ေတြ႔ရွိရေလ၏။ ပံုသဏၭာန္မွာ

သကၤန္းေထာင့္

ေထာင့္စန
ြ ္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ
၎Aဝတ္စုတ္ကေလးကို

AစAန

ခပ္စုစုရွိေန၍

(သံုးေထာင့္)

Aျခင္းAရာကိုလည္း

မိမိ၏

ျဖစ္ေန၍၊
ေတြ႔ရွိရ၏။

ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းAၾကားတြင္ညႇပ္၍

Aိတ္ထဲသို႔ ထည့္ထားလိုက္ေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း၌ ရြာသားမ်ားသည္ ကိုဘၾကည္၏ Aေလာင္းကို လွည္းေပၚသို႔
တင္ၿပီးၾကၿပီျဖစ္ရာ၊ ကိုဘေသာင္းသည္ ၎ေနရာ၌ ဆက္လက္စံုစမ္းရန္ မလိုေတာ့သည္ႏွင့္
Aေလာင္းကို ထီးခ်ဳိင့္ဌာနသို႔ ရြာသားမ်ားAား ပို႔ေစၿပီးလွ်င္ ေပါင္းနက္ရာြ သူႀကီး၏ ေနAိမ္သို႔
ျမင္းစိုင္းလာခဲ့ေလ၏။
ထိုညU့္၌ ကိုဘေသာင္းသည္ သူႀကီးAိမ္တြင္ Aိပ္၍ နံနက္လင္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ထိပ္တင္Uီး ေနထိုင္ေသာ နန္းေပါင္ရာြ သို႔ ျမင္းႏွင့္ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
ရြာမွ ထြက္ေတာ့မည္ျပဳကတည္းက မိုးတိမ္မ်ား Aံု႔မႈိင္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူႀကီးက
မိုးရြာလိမ့္မည္ထင္သျဖင့္

မိုးစဲမွသာြ းဖို႔

ေျပာေသာ္လည္း၊

Aလုပ္တစ္ခုလုပ္သည့္Aခါ

ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္တိုက္လုပ္ရမွ ေက်နပ္တတ္ေသာ ကိုဘေသာင္းသည္ သူႀကီး၏ စကားကို
နားမေထာင္ဘဲ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းႏွင့္ ႀကံသကာတစ္ဖ့မ
ဲ ွ်ကို Aႏိုင္ႏိုင္ စားေသာက္ၿပီးသည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမင္းႏွင့္ ထြက္လာခဲ့ေလ၏။
နန္းေပါင္ရာြ မွ

ေပါင္းနက္ရာြ သို႔

မိုးရြာထားသည့္Aတြက္ေၾကာင့္

၉

မိုင္ခန္႔သာ

ေဝးေသာ္လည္း

လမ္းမ်ားေခ်ာေနသျဖင့္

ယမန္ေန႔က

ျမင္းစိုင္းရန္မတတ္ႏိုင္ဘဲ

‘လမ္းတို’ မွ်သာ စီးလာႏိုင္ေပ၏။
လမ္းတစ္ဝက္ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Aထက္ေကာင္းကင္မွ သံတံတားေပၚတြင္
မီးရထားခုတ္ေမာင္းေသာ

Aသံက့သ
ဲ ို႔

တသဲသဲ၊

တေဝါေဝါျမည္ေသာAသံႀကီး

ျဖစ္ေပၚလာေလရာ၊ ေနမင္းမွာလည္း ထန္းတစ္ဖ်ားခန္႔ ျမင့္ေသာေနရာသို႔ ေရာက္ေနပါလ်က္
ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ထိပ္ေပၚ၌

တစ္စံုတစ္ခု

ေမ့က်န္ရစ္ခ့သ
ဲ ျဖင့္

ေAာက္သို႔

ျပန္ဆင္းသြားေတာ့သည့္Aလား တစ္ေတာလံုး ႐ုတ္တရက္ ေမွာင္ႀကီးက်လာေလ၏။
ျမင္းသည္ ထူးဆန္းေသာ ထိုAျခင္းAရာAတြက္ ထိတ္လန္႔သည့္ လကၡဏာႏွင့္
နားရြက္တေပေပ၊

Aသားတဆတ္ဆတ္

တုန္လ်က္ရွိရာ

ကိုဘေသာင္းကိုယ္တိုင္

ဤAျဖစ္Aမ်ဳိးကို မႀကံဳဖူးသည္ႏွင့္ စိတ္တထင့္ထင့္ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။
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တေဝါေဝါျမည္ေသာ
ၿမိဳင္ႀကီးAတြင္းရွိ

ျမင့္မားေသာ

Aေသာက္ေကာင္း၍

သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၏

ေသာက္စားမိေသာ

ေတာငွက္မ်ားသည္လည္း

က်ယ္ေလာင္သည္ထက္

Aသံႀကီးသည္

ထိပ္ဖ်ားမ်ားသည္

Aရက္မူးသူသဖြယ္

တစ္ပင္မွတစ္ပင္သို႔

ယိမ္းယိုင္စ

Aလန္႔တၾကားျမည္ေAာ္ကာ

ကမူး႐ွဴးထိုး ပ်ံသန္းၾကေလေတာ့၏။
ေနာက္တစ္မိနစ္ခန္႔Aတြင္း
သစ္ပင္ႀကီးမ်ားသည္

ထိပ္ဖ်ားမွ်သာ

ပင္စည္သို႔တိုင္ေAာင္

ယိမ္းႏြ႔ၾဲ က၍၊

ယိမ္းယိုင္

လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ

လက္ခုပ္တစ္ေဖာင္မွ်သာျမင့္ေသာ

ဆူးခ်ဳံမ်ားသည္ပင္ ဆတ္ဆတ္ခါမွ် လႈပ္ရွားၾကေလ၏။
တစ္ခါတစ္ရံ ေတာဝက္၊ ေခ်၊ ဆတ္ စေသာ ေတာတိရစၧာန္႐ိုင္းမ်ားသည္ လမ္းေပၚသို႔
ကမန္းကတန္း

ေျပးတက္လာၾက၍၊

လူႏွင့္ျမင္းကိုျမင္ေသာAခါမွ

ဘရိတ္Aုပ္ပါေသာ္လည္း

Aခ်ဳိ႕မွာ Aရွိန္မသတ္ႏိုင္သည္ႏွင့္ ျမင္းဗိုက္ေAာက္မွ ေဖာက္ထက
ြ ္ေျပးသြားၾကရရွာေလသည္။
ေနာက္တစ္မိနစ္၌ကား ေျမေပၚ၌ ျပားျပားဝပ္ေပါက္ေရာက္ေသာ ျမက္ပင္မ်ားပင္လွ်င္
ေလဟုန္တိုးေဝွ႔ျခင္း

ခံၾကရေလရကား၊

ေလဆန္သာြ းလ်က္ရွိေသာ

ေျခတစ္လွမ္းေရႊ႕ဖို႔

Aခက္Aခဲေတြ႔သည့္ျပင္

ကိုဘေသာင္း၏ျမင္းမွာ

ကိုဘေသာင္းကိုယ္တိုင္မွာလည္း

ျမင္းေပၚမွ

လြင့္စU္မသြားေစျခင္းငွာ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ကုန္းႏွီးထိသည္တိုင္ေAာင္ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ေနရေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ဇီးသီးလံုးပမာဏရွိ
တစ္ခဏထက္တစ္ခဏ

စိပ္လာ၍

မိုးေပါက္ႀကီးမ်ား က်စျပဳလာေလရာ ၎တို႔သည္

၎တို႔ႏွင့္Aတူ

မိုးသီးမ်ားလည္း

ေရာညႇပ္ပါလာေလ

၏။ Aခ်ဳိ႕မိုးသီးမ်ားမွာ ကြမ္းသီးလံုး၊ Aခ်ဳိ႕မွာ ခံုညင္းခန္႔ ပမာဏရွိသည္ျဖစ္၍ ကိုဘေသာင္းမွာ
Uီးထုပ္ေၾကာင့္

ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊

ျမင္းမူကား

Uီးေခါင္းသို႔က်သည့္Aခါ

နာက်င္သည္ထက္

ထိတ္လန္႔သည့္Aတြက္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ခုန္၍ထိုးေတာ့၏။
ေနာက္ဆံုး၌

ကိုဘေသာင္းသည္

ျပင္းထန္လွေသာ

ေလႏွင့္

မိုးသီးဒဏ္ကို

မခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္၏ Aရင္းသို႔ကပ္ကာ ျမင္းေပၚမွဆင္း၍ ဝပ္ေနရေလ၏။
ထိုAေတာAတြင္း

Aစိုင္Aခဲျဖစ္ေသာ

မိုးသီးမ်ားကို

မုန္တိုင္းတိုး၍

သစ္ရက
ြ ္ႏွင့္

သစ္ကိုင္းမ်ားေပၚသို႔ က်ေသာAသံတို႔သည္ မိုးခ်ဳန္းသကဲ့သို႔ တစ္ေတာလံုး ဆူညံလ်က္ရွိ၏။
ေလေရာ၊

မိုးေရာ၊

မိုးသီးမ်ားပါ

၁၅

မိနစ္ခန္႔မွ်သာ

ရြာသြန္းေသာ္လည္း

Aလြန္သည္းထန္သည္ႏွင့္ တစ္ခဏAတြင္း ေတာထဲ၌ ေခ်ာင္းမ်ားဖြ႔က
ဲ ာ စီးဆင္းလ်က္ရွိရာ၊
Aသားႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ

ကိုဘေသာင္း၏

Aဝတ္မ်ားမွ

တံစက္ေၾကာင္းကဲ့သို႔

ေရမ်ား

ေလွ်ာဆင္းလ်က္ရွိ၏။
ေလဟုန္
ျမင္းေပၚသို႔တက္၍

Aနည္းငယ္

ယုတ္ေလ်ာ့သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

တည္းခိုရန္ေနရာတစ္ခုခုသို႔

Aလ်င္Aျမန္ေရာက္ဖို႔

ကိုဘေသာင္းသည္
Aေရးႀကီးသည္ႏွင့္

သစ္ပင္ႀကီးေAာက္မွ ထြက္ခာြ လာခဲ့ရာ၊ တစ္မိုင္ခန္႔ေရာက္ေသာAခါတြင္ ၿခံစည္း႐ိုးႀကီးAလယ္မွ
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တဲကေလးတစ္တက
ဲ ိုျမင္သည္ႏွင့္ ၿခံထဲသို႔ဝင္လာခဲ့ေလ၏။ ဝင္းၿခံAတြင္း၌ ခ်U္ေပါင္၊ ခရမ္း၊ ဘူး
စေသာ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

စိုက္ပ်ဳိးထားသည္ကို

ျမင္သျဖင့္

Aခင္းလုပ္ေသာလူမ်ား

ေနေသာတဲျဖစ္ရမည္ဟု Aကဲခတ္မိ၏။
ကိုဘေသာင္းသည္
မရွိၾကဘူးလား” ဟု
တဲေပါက္မွ

ျမင္းကို

Aသံျပဳကာ

ထြက္လာသည္ကို

Aသားျဖဴစပ္စပ္ႏွင့္

ဘူးစင္ေAာက္တြင္

တဲAနီးသို႔

ခ်ည္ခ့၍
ဲ

“ဗ်ဳိ႕၊

Aိမ္ရွင္မ်ား

ခ်U္းကပ္ေသာAခါ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္

ေတြ႔ရေလ၏။

မိန္းကေလးမွာ

ရွမ္းေသြးေႏွာဟန္တူေသာ္လည္း

႐ုပ္ရည္

Aသက္

၂၀

ေက်ာ္ရွိ၍

သနားကမားရွိသည့္ျပင္

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ျမင္သည့္Aတြက္ ရြံ႕ျခင္း၊ ရွန္႔ျခင္းတည္းဟူေသာ AမူAရာမ်ဳိးမရွိဘဲ
Aလြန္ရတ
ဲ င္းသည့္
လည္းေကာင္း

မ်က္ႏွာထားရွိ၏။

ရြံ႕ေၾကာက္ေသာ

ေယာက်္ားကိုလည္းေကာင္း၊

လကၡဏာမ်ဳိး

Aလ်U္းမရွိဘဲ

ေတာတိရစၧာန္႐ိုင္းမ်ားကို
ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္

သြားလာ

ေနထိုင္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပ၏။
“တစ္ဆိတ္ကေလး

မိုးေတြ

ရြာလာလို႔

ခဏကေလး

တည္းခိုပါရေစဗ်ာ၊

ဒီ့ျပင္

ဘယ္သူမ်ား ရွိေသးသလဲ”
“ခုျဖင့္ ဘယ္သူမွမရွိဘူး၊ က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္းပဲ”
ကိုဘေသာင္းသည္
တြန္႔ဆုတ္သာြ းေသာ္လည္း၊

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္တည္း
မိန္းကေလး၏

ဆိုေလသျဖင့္

ရဲတင္းပိုင္ႏိုင္ေသာAမူAရာကို

တည္းခိုဖို႔
ျမင္သျဖင့္

ကိစၥမရွိတန္ေကာင္းဟု ေAာက္ေမ့မိ၏။
“ခဏေလာက္ နားတာေတာ့ ကိစၥရွိ မထင္ေပါင္ေနာ္”
“ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ေနႏိုင္ပါတယ္”
ကိုဘေသာင္းသည္
ဖိနပ္ကိုခၽြတ္မည္ျပဳသည္တြင္၊
ထံုက်U္ေနသျဖင့္

တဲထဲသို႔ဝင္၍
၎၏

ဖိနပ္ႀကိဳးကိုပင္

ထိုAျခင္းAရာကိုျမင္ေသာAခါ၌
ဖိနပ္ႀကိဳးမ်ားကို

စိုရႊဲေသာေျခAိတ္မ်ား

လက္မ်ားမွာ

ျဖဳတ္ရန္

Aလြန္ေAးျမေသာ

မိုးသီးေရေၾကာင့္

Aခက္Aခဲေတြ႔ေနေလရာ၊

မိန္းကေလးသည္

“ေနသာေန၊ က်ဳပ္

ျဖဳတ္ေပးေသး၏။

ညႇစ္ရန္Aတြက္

ျဖဳတ္ေပးမယ္” ဆို၍ ကိုဘေသာင္း၏

ကိုဘေသာင္းမူကား

မိန္းကေလး၏

ရဲတင္းျခင္းႏွင့္

ေလာကဝတ္ေကာင္းျခင္းAတြက္ Aံ့ၾသမိ၏။
“မိုးေတြမိလို႔ေAးေနမွာပဲ၊ လက္ဖက္ရည္ေသာက္မလား၊ က်ဳပ္တည္ေပးမယ္”
“ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ”
မိန္းကေလးသည္ Aိမ္တြင္းရွိ မီးလင္းဖိုေပၚတြင္ ေျမလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကရားကို
တည္ေလ၏။ တဲကေလး၏ တစ္ခုေသာေထာင့္၌ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေၾကာင္Aိမ္တစ္လံုးထဲတြင္
ႏို႔ဆီဘူး၊ သၾကားဘူး၊ လက္ဖက္ရည္Aခ်ဳိပန္းကန္မ်ား၊ ေႂကြလက္ဖက္ရည္ကရားႏွင့္ ဖန္ဘူး၊
ဖန္ခက
ြ ္မ်ားကို ျမင္သျဖင့္ ကိုဘေသာင္းက တဲကုပ္ႏွင့္မလိုက္ေသာ Aိမ္ေထာင္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု
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သတိျပဳမိ၏။ တစ္ခုေသာေထာင့္၌ ရြက္ဖ်င္ကင္းပ္ေကာ့တစ္ခုရွိ၍ ႀကိဳးတန္းတစ္ခုမွ ေဘာင္းဘီတို၊
ရွပ္လက္တို၊ ခါးပတ္ Aစရွိသည့္ ေယာက်္ားAဝတ္Aစားမ်ားကို ျမင္သျဖင့္လည္း ကိုဘေသာင္း
စU္းစားစိတ္ကူးလ်က္ရွိ၏။
လက္ဖက္ရည္ကရားကို မီးဖိုေပၚ၌ တည္ၿပီးေသာAခါ ကိုဘေသာင္းသည္ မိမိ၏
စိုရႊဲေသာေျခAိတ္မ်ားႏွင့္

Aတြင္းခံစပ
ြ ္က်ယ္တို႔ကို

မီးကင္လ်က္ရွိစU္

မိန္းကေလးသည္

လက္ဖက္ရည္Aခ်ဳိပန္းကန္ႏွင့္ ေႂကြကရားတို႔ကို ေဆးေၾကာလ်က္ရွိ၏။
“က်ဳပ္နာမည္က

ကိုဘေသာင္းတဲ့၊

ရာဇဝတ္Aုပ္ပဲ။

မိန္းကေလးနာမည္

ဘယ့္ႏွယ္ေခၚသလဲ”
“နန္းတင္ တဲ့”
ကိုဘေသာင္းလည္း
၎နယ္တစ္ဝိုက္တြင္

Aံ့ၾသေသာ

ေယာက်္ားေလးတိုင္း

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု

ကိုဘေသာင္း

မ်က္ႏွာထားျဖစ္ေပၚသြား၏။
ပိုးပန္းၾကရသည့္

ၾကားရဖူး၍

မနန္းတင္မွာ

နာမည္ေက်ာ္

ယခုမွ

လူကိုယ္တိုင္

မိန္းကေလး
ေတြ႔ျမင္ရျခင္း

ျဖစ္ေလသည္။ မနန္းတင္မွာ ထိပ္တင္Uီး၏ ႏွမ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ၾကားသိရဖူးေလ၏။
Aိမ္ေရွ႕မင္း၏ သားေတာ္တစ္ပါးသည္

ဆင္းရဲသားမ်ဳိးႏြယ္ မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္

Aိမ္ေထာင္က်၍ သားကေလး ‘ထိပ္တင္Uီး’ ကို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မိန္းမ ကြယ္လန
ြ ္ရာတြင္
ထိပ္တင္Uီး

သားAဖႏွစ္ေယာက္တို႔သည္

မိုးမိတ္နယ္သို႔

ေရာက္ရွိလာ၍၊

ရွမ္းAမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဒုတိယAႀကိမ္ Aိမ္ေထာင္ဖက္ျပဳျပန္၏။
ေပါက္ဖာြ းေသာ

သမီးကေလးကို

ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔

မင္းသားသည္

၎ရွမ္းAမ်ဳိးသမီးမွ

ထံုးစံAတိုင္း

‘ထိပ္တင္ေခါင္’

ဟူေသာAမည္ မွည့္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း မင္းသားကြယ္လန
ြ ္သည့္ေနာက္၌ မိခင္ ရွမ္းAမ်ဳိးသမီးက
ဆင္းရဲသားAျဖစ္ႏွင့္

ေနထိုင္ရသည္Aတြင္း

နာမည္ႀကီး

မွည့္ေခၚျခင္းကို

မႀကိဳက္ႏိုင္ဆို၍

သမီးကေလးကို ‘နန္းတင္’ ဟူ၍ နာမည္ေျပာင္းလိုက္၏။
မိခင္ ရွမ္းAမ်ဳိးသမီး ေသဆံုးသည္ေနာက္၌ မနန္းတင္မွာ Aေဖတူ မေAကြျဲ ဖစ္ေသာ
Aစ္ကို ထိပ္တင္Uီးႏွင့္ Aတူတကြေနထိုင္၍၊ မိဘမဲ့သူျဖစ္ၾကသည့္Aေလ်ာက္ တစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ Aထူးၾကင္နာခ်စ္ခင္ၾကေလသည္။
ထိပ္တင္Uီးသည္

Aဂၤလိပ္Aစိုးရ

လက္ထက္၌

ပင္စင္ရခဲ့ေသာ္လည္း

စိတ္ၾကမ္းကိုယ္ၾကမ္း ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးျဖစ္၍ ေခ်ာင္က်ေသာ ေတာရြာဇနပုဒ္မ်ား၌ ေနထိုင္ၿပီးလွ်င္
ေသနတ္ႏွစ္လက္၊

သံုးလက္ႏွင့္

ဆင္၊

ႀကံ့၊

ေျပာင္၊

စိုင္

စေသာ

ေတာတိရစၧာန္မ်ားကုိ

ပစ္ခတ္ျခင္းAားျဖင့္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စာြ ေနထိုင္ခ့ေ
ဲ လသည္။
ဤပုဂၢိဳလ္သည္
ပါသည့္Aေလ်ာက္

Uပေဒကို

ေဖာက္ဖ်က္ဖူးသည္ဟူ၍

ေတာတိရစၧာန္႐ိုင္းမ်ား

ပစ္ခတ္ျခင္းျဖင့္
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မၾကာခဏ

စကားမ်ားခဲ့ၾကသျဖင့္

လူဆိုး

AစိုးရAရာရွိမ်ားက

လူၾကမ္းႀကီးတစ္ေယာက္Aေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းတတ္ၾကေလသည္။
ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲေသာ ေတာသူေတာင္သားမ်ားႏွင့္ AစိုးရAမႈထမ္းတို႔ Aတိုက္Aခံ
ျဖစ္ၾကေသာAခါမ်ား၌

ထိပ္တင္Uီးသည္

ဆင္းရဲသားမ်ားဘက္မွ

လိုက္သည္သာမက

ၿမိဳ႕Aုပ္၊ ဝန္ေထာက္၊ တိုက္ပိုင္ Aစရွိေသာ Aရာရွိငယ္မ်ားေလာက္ကို ႏႈတ္Aာၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္
ခပ္ရမ္းရမ္း ႀကိမ္းေမာင္းေရရြတ္ခ့ဖ
ဲ ူး၏။
ထိုသို႔ေသာAေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
မ်က္မုန္းက်ဳိးၾက၍

Aေရးႀကံဳလွ်င္

AရာရွိAေျပာင္းAလဲရွိ၍

Aရာရွိႀကီးငယ္တို႔သည္

Aဆင္းတြန္းရန္

ထိပ္တင္UီးAေပၚ၌

ခ်က္ေကာင္းရွာလ်က္

ရွိၾကေလသည္။

Aလုပ္လက္လၾႊဲ ကသည့္Aခါ Aသစ္ေရာက္လာေသာ AရာရွိAား

Aရာရွိေဟာင္းက “ထိပ္တင္Uီးဆိုတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ကို သတိထားၾကေနာ္၊ ဒီလူက ဘယ္သူ႔မွ
ပမာခန္႔တ့လ
ဲ ူမဟုတ္ဘူး”

စသည္ျဖင့္

သတိေပးတတ္ေလရာ၊

ေနာက္ေရာက္လာေသာ

A ရာရွိသစ္သည္

ဤစကားA ရပင္လွ်င္

ထိပ္တင္UီးA ေပၚ၌

A ထင္ေသးလ်က္

ရန္သူတစ္ေယာက္က့သ
ဲ ို႔ A သိA မွတ္ ျပဳေလေတာ့သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ

A ေၾကာင္းဆံုစည္းသျဖင့္

မ်က္ႏွာခ်င္း

ဆိုင္မိျပန္ပါလွ်င္လည္း

ထိပ္တင္Uီး၏ မ်က္ႏွာေၾကာတင္းမႈေၾကာင့္ မူလထင္ျမင္ခ်က္ကို မျပင္ဆင္ဘဲ သာ၍ဆိုးေသာ
Aေျခသို႔ ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္သာ မ်ားေပ၏။
ထိပ္တင္Uီး၏ ႏွမ မနန္းတင္မွာ Aစ္ကိုျဖစ္သူက့သ
ဲ ို႔ မ်က္ေၾကာမတင္းဘဲ AမိAုပ္ႏွင့္
ႀကီးခဲ့ရေသာ

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မဟုတ္သျဖင့္

ေနရာတကာ၌

ရဲတင္းေသာ

AမူAရာရွိ၏။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ ရဲရတ
ဲ င္းတင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စာြ ဆက္ဆံတတ္ေသာ Aေလ့Aက်င့္ရွိသျဖင့္
Aခ်ဳိ႕ေယာက်္ားေလးမ်ားက

Aခြင့္သာသည္ထင္၍

မေတာ္တေရာ္

ႀကံစည္မိရာတြင္၊

မနန္းတင္သည္ ထိုသူ၏ ပါးႏွစ္ဖက္ကို ျဖန္းျဖန္းကြဲေAာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမေလ့ရွိ၏။
ထိုက့သ
ဲ ို႔ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္မွ် ခံၾကရာတြင္ ဤမိန္းကေလးA ား A ၾကမ္းနည္းA ားျဖင့္
ေA ာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဟူ၍ သေဘာေပါက္ၾကေလေတာ့၏။
တစ္ခါက

ၿမိဳ႕Aုပ္ကေလးတစ္ေယာက္သည္

မနန္းတင္၏

သနားကမားရွိ္ေသာ

႐ုပ္Aဆင္းကိုျမင္၍ ဓာတ္မသိသည္ႏွင့္ Aေခ်ာင္ထင္၍ ၿပီတီတီလုပ္မိသည္တြင္ မနန္းတင္သည္
Aစ္ကို၏

ေသနတ္ကိုဆဲြ၍

ၿမိဳ႕Aုပ္တည္းခိုေသာ

ဘိုတဲသို႔တက္သာြ းသျဖင့္

ၿမိဳ႕Aုပ္မွာ

ေနာက္ေဖးေလွကားမွ ဆင္းေျပးေသာေၾကာင့္သာ Aသက္ခ်မ္းသာရာ ရေလေတာ့သည္။
ကၽြန္ပ္တို႔
လူဆိုးတက္တိုးႏွင့္
မိမိကိုယ္တိုင္

ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိေသာ

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေတာ့မည္ဟူ၍

ဆိုးသြမ္းသူတစ္ေယာက္

Aခ်ိန္Aခါ၌
သတင္းေျပးလ်က္ရွိ၏။

မဟုတ္ေသာ္လည္း
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ဝါသနာေၾကာင့္ လူဆိုးမ်ားကို ေကၽြးေမြးAားေပး၍ ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေAာင္ ေပါင္းသင္းေလ့ရွိ၏။
Uပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္သူဆိုလွ်င္ ထိပ္တင္Uီးက မိတ္ဖ႔လ
ဲြ ိုေသာ ဆႏၵရွိ၏။
တက္တိုးမွာ

၎နယ္တစ္ဝိုက္တြင္

Aရက္ခ်က္ျခင္း၊

ဖဲဒိုင္ခံျခင္း

စေသာ

Aလုပ္မ်ားမွစ၍ ဓားျပတိုက္ျခင္း စေသာ Aမႈႀကီးမ်ားတိုင္ေAာင္ က်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္သဖြယ္
နာမည္ႀကီးလ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ပူးလက္ၾကပ္ မိဖူးသည္ဟူ၍ မရွိေသးေခ်။
ထိပ္တင္Uီးသည္ လူဆိုးႏွင့္ေပါင္းသင္းခ်င္တတ္ေသာ ဝါသနာAတိုင္း တက္တိုးႏွင့္
Aကၽြမ္းတဝင္

ဆက္ဆံသည္တြင္

မနန္းတင္ႏွင့္

တက္တိုးသည္

ယU္ပါးသည္ဟု

ထိပ္တင္Uီး၏

ေနAိမ္သို႔

Aထင္ေရာက္ၾကသည့္Aတိုင္း

ဝင္ထက
ြ ္ခ့၍
ဲ
ထိမ္းျမား

လက္ထပ္ၾကေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘေသာင္းသည္ Aထက္ပါAျခင္းAရာမ်ားကို ၾကားတန္သေလာက္
ၾကားခဲ့ရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။
ကူညီခၽြတ္ေပးသည္Aထိ

မနန္းတင္သည္

လိုက္ေလ်ာ၍

ပထမ၌

လက္ဖက္ရည္Aိုး

ကိုဘေသာင္း၏ဖိနပ္ကို
တည္ေပးကာ

ေလာကဝတ္

ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ မင္းမႈထမ္းဟူသမွ် (Aထူးသျဖင့္ ပုလိပ္Aရာရွိမ်ား) ကို ရန္လုပ္ခ်င္ေသာ
စိတ္မူကား

Aစ္ကို

ထိပ္တင္Uီးထံမွ

ကူးစက္

လက္ခံထားသည္ျဖစ္၍၊

ရာဇဝတ္Aုပ္ဟူ၍

သိလိုက္ရေသာAခ်ိန္မွစ၍ မ်က္ႏွာထား တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ေျပာင္းသြားေလေတာ့၏။
“ရွင္က ဘာကိစၥန႔ဲ လာခဲ့တာလဲ” ဟု ခပ္တင္းတင္းေမးလိုက္ရာ“Aစိုးရကိစၥန႔ေ
ဲ ပါ့ဗ်ာ”
“Aစိုးရကိစၥဆိုတာ ဘယ္လိုဟာလဲ”
“ေမးခြန္းထုတ္တာက က်ဳပ္တို႔Aလုပ္ဗ်၊ ေမးဖို႔ ျမန္းဖို႔ စံုစမ္းဖို႔Aတြက္ Aစိုးရက
လခေပးထားတယ္။ ေျဖဖို႔တာဝန္ မရွိေပဘူး”
“က်ဳပ္တို႔ ေမးလို႔ေတာ့ ေျဖစရာ ဘာမွမရွိေပါင္”
ကိုဘေသာင္းသည္
ကာကြယ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရ၍

မနန္းတင္၏

AမူAရာကို

တစ္စံုတစ္ခုကို

Aကဲခတ္ရာတြင္

သိထားဟန္တူသည္ဟု

ႀကိဳတင္၍
ရိပ္မိ၏။

မနန္းတင္သည္ လက္ဖက္ရည္Aိုး ဆူသည္ႏွင့္ ထိုင္ရာမွထ၍ ေႂကက
ြ ရားသို႔ လက္ဖက္ေျခာက္
ထည့္လိုက္သည္တြင္

မနန္းတင္၏

လံုခ်ည္တစ္ေနရာ၌

သံုးေထာင့္ပံုသဏၭာန္

စုတ္ထက
ြ ္ထားသည္ကို ျမင္လိုက္ရ၏။
မနန္းတင္၏ လံုခ်ည္ဆင္မွာ Aျဖဴႏွင့္ Aနက္ကက
ြ ္က်ဲေလးျဖစ္၍ မိမိ ေတြ႔ထားေသာ
Aဝတ္စကေလးႏွင့္
Aဆင္မ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္
ေတြရ
႔ ေသာAခါ၌ကား

တစ္ဆင္တည္းျဖစ္ေသာ္လည္း
သတိမျပဳမိဘဲ
သတိမထားဘဲ

ရွိခ့ရ
ဲ ာ၊

လူငယ္တိုင္း

ဝတ္တတ္ေသာ

သံုးေထာင့္ပံုသဏၭာန္

Aစုတ္ကေလးကို

မေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။

သို႔ေသာ္

မဟုတ္ပါေစႏွင့္ဟူ၍

ဆုေတာင္းမိ၏။
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“မိန္းကေလးလံုခ်ည္ စုတ္ေနပါကလား၊ ဘာေၾကာင့္လဲ”
“ဘာေၾကာင့္စုတ္စုတ္ ရွင့္Aလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး”
ကိုဘေသာင္းသည္

စာAုပ္ကေလးထဲ၌

ညႇပ္ထားေသာ

Aဝတ္စကေလးကို

ထုတ္ယူ၍ မလွမ္းမကမ္းမွ ႏိႈင္းယွU္ၾကည့္ရာ၊ မနန္းတင္က ေရွ႕သို႔တိုးလာ၍ လက္ႏွင့္ပုတ္ခ်ဖို႔
ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္

ျပန္၍ထည့္လိုက္၏။

လံုခ်ည္ႏွင့္Aစကေလးမွာ

ကြက္တူဆင္တူျဖစ္၍

ကြက္လပ္ႏွင့္ Aစကေလးတို႔မွာလည္း တစ္တိုင္းတည္း ရွိေနေလေတာ့သည္။
“ဘာလဲ၊ က်ဳပ္ကို ဖမ္းမယ္လို႔လား... ရွင္က”
“ဘာမႈန႔ဲ ဖမ္းရမွာလဲ”
လံုခ်ည္စုတ္ျခင္းAတြက္
ေမးလိုက္ျခင္းကား

ကိုယ့္Aမႈကို

ဖမ္းႏိုင္ေသာUပေဒ
ကိုယ္ေဖာ္သကဲ့သို႔

မရွိပါဘဲလ်က္

ထိုေမးခြန္းကို

ရွိေတာ့သည္ဟု

ကိုဘေသာင္း

ေAာက္ေမ့မိ၏။
“ရွင္တို႔ ပုလိပ္ေတြက လူျမင္သမွ် မသကၤာတတ္လန
ြ ္းလို႔ ေမးရတာပဲ”
“ကိုင္း

မနန္းတင္၊

ရာဇဝတ္Aုပ္

ကိုဘၾကည္

ေသရတဲ့ကိစၥန႔ဲ

ပတ္သက္လို႔

ဘာမ်ားသိသလဲ”
“သိေပါင္၊ က်ဳပ္တို႔ ဘာမွမသိေပါင္”
“ပင္းသာေခ်ာင္းနေဘးက Aင္ၾကင္းပင္ႀကီးေAာက္မွာ မနန္းတင္ ဘာလုပ္ခ့သ
ဲ လဲ၊
ေျပာစမ္း”
“ဘာလုပ္လုပ္ ေျပာႏိုင္ေပါင္၊ ဖမ္းခ်င္ဖမ္း မေၾကာက္ေပါင္”
“ဒီလိုဆိုရင္ မနန္းတင္ကို ဖမ္းရလိမ့္မယ္”
“ဘာမႈန႔ဲ ဖမ္းတာလဲ၊ ေျပာပါUီး၊ က်ဳပ္က သတ္တာ ထင္လို႔လား”
မနန္းတင္သည္ တင္းမာေသာမ်က္ႏွာထားႏွင့္ ကိုဘေသာင္းကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ၊
မိန္းကေလးAေပၚ၌

မသကၤာဖြယ္ရာ

Aေၾကာင္းAခ်က္မ်ားစြာ

ရွိေသာ္လည္း

မိမိAား

ၾကည့္လိုက္ပံု ရဲတင္းလြန္းသည္ဟု ေAာက္ေမ့မိ၏။ သို႔ေသာ္ ဤမိန္းကေလးက ေနရာတကာ
ရဲတင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း စU္းစားမိျပန္၏။
“မိန္းကေလးကိုယ္တိုင္ မသတ္ရင္ ဘယ္သူက သတ္တယ္ဆိုတာ Eကႏၲ သိရမယ္”
“သူန႔ဲ က်ဳပ္န႔ဲ ရန္သူမွမဟုတ္ဘဲ၊ ဘာေၾကာင့္သတ္ရမွာလဲ”
“က်ဳပ္က သတ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔လား”
“မေျပာေပမယ့္ စိတ္ထက
ဲ ထင္ေနတာ က်ဳပ္သိတယ္”
“ထိပ္တင္Uီးေကာ ဘယ္မွာလဲ”
“ဘာလုပ္မလို႔လဲ”
“ကိုဘၾကည္က ထိပ္တင္Uီးကို စစ္ေဆးစရာရွိလို႔ ထြက္လာခဲ့တာ၊ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္
ဆံုမိၾကတယ္ မဟုတ္လား”
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မနန္းတင္

စုိးရိမ္ျခင္းက

ကိုဘေသာင္းသည္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာAတြက္

ထိုAျခင္းAရာကို
မဟုတ္၊

Aစ္ကို

ျဖစ္သူAတြက္ ျဖစ္သည္ဟု Aကဲခတ္မိ၏။ ဤတြင္ ကိုဘေသာင္းသည္ မနန္းတင္Aတြက္
ဝမ္းသာမိ၏။
“ေျပာတတ္ဘူး”
“ထိပ္တင္Uီးနဲ႔ မေတြ႔ရတာ ဘယ္ေလာက္ၾကၿပီလဲ”
“ေလး ငါး ရက္ေလာက္ရွိၿပီ”
“ေနာက္ဆံုး ဘယ္မွာေတြ႔ၾကသလဲ”
“Aိမ္မွာေပါ့”
“ဒီေနာက္ေတာ့ ဘယ္သာြ းသလဲ”
“ေျပာတတ္ဘူး၊ Aလုပ္ကိစၥကေလး ရွိတယ္ဆိုတာပဲ”
“ဘာAလုပ္တ့လ
ဲ ဲ၊ ေျပာဖူးသလား”
“သစ္တိုက္ဖို႔

ကၽြဝ
ဲ ယ္သာြ းတယ္

ေျပာတာပဲ။

တစ္ခါတေလ

ေကာလင္းဘက္

သြားဝယ္တယ္၊ သြားတိုင္း က်ဳပ္က ေမးတာ ဟုတ္ေပါင္”
မနန္းတင္သည္ လက္ဖက္ရည္Aခ်ဳိႏွင့္ ‘ေခါပုတ္’ ေခၚ ေကာက္ညႇင္းေျခာက္တို႔ကို
ကိုဘေသာင္းေရွ႕၌ တည္ခင္းေပးေလ၏။
ကိုဘေသာင္းသည္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း Aစ္ကို ထိပ္တင္Uီး Aေၾကာင္းကို
ေမးၾကည့္ရာ၊ Aလြန္ၾကင္နာတတ္ေသာ Aစ္ကိုတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းမွတစ္ပါး မေကာင္းစရာဆို၍
တစ္ခန
ြ ္းမွ် မၾကားရေခ်။

*****
လက္ဖက္ရည္
ကိုဘေသာင္း

ေသာ္ၿပီးၾကေသာ္လည္း

လာေရာက္ေသာကိစၥမွာ

မိုးတဖြဖ
ဲ က
ဲြ ်လ်က္

ရွိေသးသည့္ျပင္

သဲလန
ြ ္စေပၚလ်က္

ဤေနရာမွ

ရွိေသာေၾကာင့္

ကိုဘေသာင္းသည္ ဆက္လက္၍ခရီးသြားဖို႔ Aလ်င္စလို မရွိေတာ့ဘဲ၊ ျမင္းကို ျမက္ခင္းထဲ၌
ႀကိဳးရွည္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္

လွန္ထားစU္

မနန္းတင္လည္း

Eည့္သည္Aတြက္

ထမင္းခ်က္ရန္

စီမံေလ၏။
ကိုဘေသာင္းသည္

မနန္းတင္Aား

လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

Aျပစ္ရွိသည္ဟု

ယံုၾကည္ရာမွ ကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္ႏိုင္ဘဲ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ က်ဴးလြန္သည္ကို
သိ႐ံုမွ် သိဟန္တူသည္ဟု ေျပာင္းလဲထင္ျမင္ေတာ့သည္ႏွင့္ မနန္းတင္Aေပၚတြင္ Aထင္Aျမင္
မေသးေတာ့ေခ်။
မနန္းတင္မွာလည္း
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္သာ

ပိုးလံုးပန္းလံုး

ႀကံဳခဲ့ရဖူး၍၊

စကားမ်ားတို႔ကို

ဤကဲ့သို႔

ရိသ့သ
ဲ ့ဲ

တည္တည္တံ့တံ့၊

ေျပာတတ္ေသာ
စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္၊

႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း ေျပာတတ္ေသာ ေယာက်္ားမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခဲရသည္ႏွင့္ ကိုဘေသာင္းႏွင့္ Aခ်ီAခ်
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စကားေျပာရျခင္းကို Aရသာတစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု ေAာက္ေမ့သျဖင့္ Eည့္ဝတ္ျပဳရန္ ဝန္ေလးသည့္
လကၡဏာမရွိေခ်။
ထမင္းခ်က္၍
နံနက္စာ

ဘူးရြက္ဟင္းခ်ဳိႏွင့္

စားေသာက္ၿပီးၾကသျဖင့္

ေဆးေၾကာလ်က္ရွိစU္၊

ငါးရံ႕ေျခာက္ဖုတ္တို႔ႏွင့္
မနန္းတင္သည္

လူတစ္ေယာက္သည္

တဲထဲသို႔

Aေတာ္ၿမိန္ရွက္စာြ

ပန္းကန္ခက
ြ ္ေယာက္မ်ား

ဝင္လာ၍

၎တို႔ကို

ျမင္သျဖင့္

Aံ့Aားသင့္လ်က္ ရပ္ေနေလ၏။
ထိုသူသည္ မ်က္လံုးမ်ားကို ခပ္က်U္းက်U္းျပဳလုပ္၍ ကိုဘေသာင္းႏွင့္ မနန္းတင္တို႔ကို
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီၾကည့္လ်က္ရွိစU္၊ မနန္းတင္က “ကိုတက္တိုး ေရာက္လာၿပီလား” ဟု
ပန္းကန္ေဆးရာမွ လွမ္း၍ေမးလိုက္၏။
ကိုဘေသာင္းသည္
ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ကာလက

ထိုလူကို

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌

ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေက်ာင္းသားဘဝမွ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို

႐ုတ္တရက္

သတိရမိေလ၏။
မုဆိုးမႀကီး
ေတေလၾကမ္းပိုးျဖစ္၍

တစ္ေယာက္သည္
မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ

တစ္ေယာက္တည္းေသာ

လြင့္စU္ထက
ြ ္ခာြ သြားသည္တြင္

သားမိုက္က

မိမ့ဘ
ဲ မဲ့ျဖစ္ေနေသာ

သူငယ္တစ္ေယာက္Aား သားAမွတ္ႏွင့္ေမြးစား၍ Aဂၤလိပ္ေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေစခဲ့ရာ၊
လြင့္စU္ေသာ

သားေတေလမွာ

ကိုတက္တိုးျဖစ္၍

ေမြးစားေသာသားမွာ

ရာဇဝတ္Aုပ္

ကိုဘေသာင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။
ကိုတက္တိုးသည္

Aိမ္မွထက
ြ ္ခာြ သြားေသာ

သတိမရေသာ္လည္း၊

ကိုဘေသာင္းမူကား

ပတ္တိုင္း

သစ္Aယ္သီး၊

စာထည့္၍

ေန႔မွစ၍

ေက်းဇူးႀကီးလွေသာ

သစ္ၾကားသီး၊

တည္သီး

မိခင္ထံသို႔

စာေပးဖို႔

မိန္းမႀကီးထံ

သေဘၤာ

စေသာ

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ထြက္

AသီးAႏွံမ်ားကို ရာသီAေလ်ာက္ တင္ပို႔ေလ့ရွိ၏။
ကိုတက္တိုးသည္

ကိုဘေသာင္းထက္

ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ႀကီး၍

ကိုဘေသာင္းက

ကိုတက္တိုးကို မွတ္မိေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသားကေလးAရြယ္မွ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေသာ
ကိုဘေသာင္းကိုမူ ကိုတက္တိုးက မမွတ္မိေခ်။
မနန္းတင္က ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔Aား မည္သူမည္ဝါတို႔ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပကာ
မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္၊ ကိုဘေသာင္းသည္

ငယ္စU္က Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကို

ေျပာမျပေသးဘဲ

ေျပာသင့္မေျပာသင့္ စU္းစားလ်က္ရွိ၏။
ကိုတက္တိုးသည္ ပုလိပ္ဟူသမွ်ကို ရန္လုပ္တတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္
ရာဇဝတ္Aုပ္ဆိုကတည္းက
ေလာကဝတ္ပ်ဴငွာစြာ

မ်က္ႏွာထားသိုလ်က္

ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးေနေသာ
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ႏွစ္ေယာက္တည္း

မသကၤာေသာAမူAရာႏွင့္

ေနၾကျခင္းAတြက္

မ်က္ႏွာေၾကာ

တင္းလာေတာ့၏။
သို႔ျဖစ္၍
ေျပာေသာAခါ၊

ကိုဘေသာင္းက

ကိုတက္တိုးသည္

သိကၽြမ္းရသည့္Aတြက္

Aလားတူျပန္ေျပာရန္

ဝမ္းေျမာက္ပါသည္ဟု

မတတ္ႏိုင္ဘဲ

႐ႈတင္းတင္းႏွင့္

စိမ္းစိမ္းၾကည့္ေနေလေတာ့၏။ ထို႔ေနာက္မွ ေျပာင္ေလွာင္ေသာ မ်က္ႏွာထားမ်ဳိးႏွင့္. ..
“တစ္ေယာက္န႔တ
ဲ စ္ေယာက္

သိေဟာင္း

ကၽြမ္းေဟာင္း

မွတ္တယ္၊

ဟုတ္လား

မနန္းတင္”
ကိုတက္တိုးသည္

တည္ၿငိမ္ေသာ

မ်က္လံုးမ်ားရွိ၍

Aကင္းပါးပံုရေသာ

ဤရာဇဝတ္Aုပ္ကေလးကို ျမင္ဖူးပါသည္ဟု ေAာက္ေမ့မိေသာ္လည္း ေဖာ္ထုတ္၍ မရႏိုင္ဘဲရွိ၏။
“မိုးႀကီးေလႀကီးက်ေနလို႔ ခဏခိုေနရတဲ့ ခရီးသည္ပါ ကိုတက္တိုး”
“မနက္ႀကီးကတည္းက မဟုတ္လား၊ ထိပ္တင္Uီးေကာ ရွိလို႔လား”
ဤစကားမွာ
ဤမွ်ေလာက္

Aျခားလူတစ္ေယာက္

ၾကာျမင့္စာြ

သက္ေရာက္ေလရကား၊

မရွိပါဘဲလ်က္

လက္ခံထားရေခ်သေလာဟု

မင္းေသြးလည္း

ပါရွိ၍

Eည့္သည္တစ္ေယာက္ကို

Aျပစ္ေျပာလိုေသာ

ထင္သလို

Aဓိပၸါယ္မ်ဳိး

လြတ္လပ္စာြ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ

Aေလ့Aက်င့္ရွိသည့္ မနန္းတင္သည္ မပိုင္ဆိုင္ရေသးမီက ပိုင္ပိုင္စိုးစိုးေျပာသည္ကို မခံလိုေသာ
ေလသံမ်ဳိးႏွင့္“မရွိေပါင္၊ က်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္းပဲ”
“မရွိလို႔ ဘယ္သာြ းေနသလဲ”
“မဆိုႏိုင္ဘူး”
ကိုတက္တိုးသည္ ဆတ္ေသာျမင္းကို တင္ပါးတို႔သည့္Aခါ Aကန္ခံရတတ္ျခင္းကို
သိသည္ႏွင့္ မိမိ၏ ေဒါသကို လမ္းလႊလ
ဲ ိုက္သည့္လကၡဏာႏွင့္“ဒီငနဲက ဘာလာ႐ႈပ္ေနတာတဲ့လဲ”
“ေျပာတတ္ေပါင္၊ သူ႔ေမးၾကည့္ပါလား”
ကိုတက္တိုးသည္ တင္းမာေသာၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ မနန္းတင္ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ၊
မနန္းတင္ကလည္း တန္းတန္းႀကီးစင္း၍ ျပန္ၾကည့္လိုက္၏။ ဤသူႏွစ္ေယာက္တို႔ Aျပန္Aလွန္
ၾကည့္ေနၾကပံုကို

ျမင္ရျခင္းAားျဖင့္

၎တို႔သည္

Aားစမ္းေနက်ျဖစ္သည့္

ဓာတ္သိမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကိုဘေသာင္း Aကဲခတ္မိ၏။
၎တို႔သည္ မည္သို႔ေသာAေျခAေန၌ တည္ရွိၾကေလသနည္း။ ကိုတက္တိုးသည္
လူႏွင့္လူခ်င္းကို
ျဖစ္သည္ဟု

ႏွိမ္ႏိုင္၍

မိမိလိုေသာAခ်က္ကို

ကိုဘေသာင္း

မရရေAာင္ယူႏုိင္ေသာ

သိခ့ၿဲ ပီးျဖစ္သည့္ျပင္၊

လူတစ္ေယာက္

ေက်ာင္းသားႀကီးဘဝကတည္းက

ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းႏွင့္ ေခ်ာေသာ ၎၏ ႐ုပ္Aဆင္းကို မ်က္စိက်ေသာမိန္းမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
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Aျခင္းAရာကိုလည္း

တိုင္ခ့ဖ
ဲ ူးေသာ

သတိရမိ၏။

ဤမိန္းကေလးသည္လည္း

ကိုတက္တိုး၏

မ်က္စိက်ခဲ့မိသည့္Aေလ်ာက္

Aႏွိမ္ခံရၿပီးမွ

Aေတာ္ခက္ထန္ဟန္
လူမိုက္ေခ်ာ

ယခုAခ်ိန္တြင္

တူေသာ

ေခ်ာေသာ႐ုပ္ကို
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း

ျဖစ္ေလသေလာဟူေသာ စိတ္ကူးလည္း ျဖစ္ေပၚလာေသး၏။
ေနာက္ဆံုး၌ ကိုတက္တိုးသည္ မနန္းတင္ကို လက္ေလွ်ာ့ခ့၍
ဲ ကိုဘေသာင္းဘက္သို႔
လွည့္လ်က္“ဒီပုလိပ္ေကာင္က ဘာလာ႐ႈပ္ေနတာလဲ၊ ဆိုစမ္း”
“ဒီဟာ ခင္ဗ်ာ့Aိမ္လား Uီးတက္တိုး”
ကိုဘေသာင္းက

ယU္ေက်းေသာAမူAရာႏွင့္

ခပ္ေAးေAး

ေျပာလိုက္ျခင္း

ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘာက္က်ေသာေလသံမ်ဳိးကား မဟုတ္ေခ်။
“စကားပိုေတြ ေလွ်ာက္ေျပာမေနစမ္းပါနဲ႔၊ ပုလိပ္ဆိုတာ Aလကားေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ။
ေၾကာက္တတ္တ့ဲ

ၾကမ္းပိုးေတြန႔ေ
ဲ တြ႔ရင္

သူတို႔က

ၿဖီးခ်င္တယ္၊

တို႔လိုေကာင္မ်ဳိး

လာၿဖီးၾကည့္စမ္းပါ၊ ရမလားလို႔”
ကိုတက္တိုးသည္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ခပ္ခ်ဲခ်ဲထားကာ ရပ္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ေနာက္သို႔ပစ္ကာ

ယွက္ထားၿပီးလွ်င္

ကိုယ္ကို

ေရွ႕သို႔

ခပ္ကိုင္းကိုင္း

ၫႊတ္ထားေလရာ၊

ဤAေနAထားသည္ Aလြန္ခန္႔ညားသည္ဆို၍ ကိုတက္တိုးမွာ ဤနည္းAတိုင္း မၾကာမၾကာ
ရပ္ေလ့ရွိ၏။
“ၿဖီးေနဖို႔

Aလုပ္မဟုတ္ပါဘူးဗ်၊

ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့သာ

ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔

ပါမလာပါေစနဲ႔ ”
“Aလို. .. ဘာတဲ့၊ ဘာမႈန႔မ
ဲ ်ား ကန္႔လန္႔ပါရမွာပါလိမ့္”
“ဘာမႈရမွာလဲဗ်၊ ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘၾကည္ကို သတ္တ့A
ဲ မႈန႔ဲ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္
ဖမ္းရလိမ့္မယ္”
ကိုတက္တိုး၏ ဆိုးမိုက္ေသာမ်က္လံုးမ်ားသည္ မီးေရာင္ဟပ္လိုက္သကဲ့သို႔ ဝင္းခနဲ
လက္သာြ းေလ၏။
“ကိုဘၾကည္ဆိုတာ ဘယ္ကေကာင္လဲ”
ကိုဘေသာင္းသည္
ထိုစကားျဖင့္

‘ဖိန္႔’

စကားႏိုင္ေျပာရင္း

လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ၊

ကိုတက္တိုးကို

ကိုတက္တိုး၏

မ်က္ႏွာ၌

Aကဲစမ္းေသာAေနႏွင့္
Aံ့ၾသေသာAမူAရာမ်ဳိး

ျဖစ္ေပၚသည္ကို မေတြ႔ရသျဖင့္ ဤသူကား ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘၾကည္ ေသဆံုးသည့္Aျဖစ္ကို
သိၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု

ယူဆမိ၏။

သို႔ျဖစ္လွ်င္

၎Aမႈတြင္

ကိုတက္တိုး

ပါဝင္ေလသလား၊

ထိပ္တင္Uီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေခ်ာင္းသတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသလား။
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မနန္းတင္သည္
စိတ္ဝင္စားေသာ

ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔

AမူAရာႏွင့္

Aျပန္Aလွန္

ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိ၏။

ေျပာေနၾကျခင္းကို

တစ္ေယာက္ကား

ဖ်တ္လတ္

က်စ္လ်စ္ေသာ ကိုယ္လံုးေပၚတြင္ ႂကြက္သားမ်ားေဖာင္းႂကြလ်က္ တည္ၿငိမ္ေသာ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္
ေAးေAးေဆးေဆး

ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရွိေသာ

AမူAရာရွိေပရာ၊

Aျခားတစ္ေယာက္ကား

ေတာAရက္ႏွင့္ AသားAေျမာက္Aျမားကို ဗိုက္ကားေAာင္စား၍ Aိပ္တတ္သျဖင့္ ေဖာင္းပြေသာ
ကိုယ္ကာယႏွင့္

ဂနာမၿငိမ္ေသာ

မ်က္လံုးမ်ား

ရွိေပ၏။

Aကယ္၍

ထိုႏွစ္ေယာက္တို႔

သတ္ပုတ္ရသည္ရွိေသာ္ ႀကီးမားေသာ ကာယရွင္က ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာရွိသည္ဟု Aမွတ္မ့ၾဲ ကည့္သူတို႔က
ထင္ေကာင္း ထင္ၾကေပမည္။ မနန္းတင္မူကား မည္က့သ
ဲ ို႔ မွတ္ထင္သည့္ လကၡဏာမရွိေခ်။

*****
ထိုခဏ၌ လူတစ္ေယာက္သည္ တဲထဲသ၀
ို႔ င္လာ၍ Aဝမွရပ္ကာ Aတြင္း၌ရွိေသာ
လူမ်ားကို ၾကည့္ေနေလ၏။ မနန္းတင္သည္ ထိုလူကိုျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ
မ်က္ႏွာထား ျဖစ္ေပၚလာ၍ “Uီးေသာ္တာပါလား၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘန
ဲ ႔ဲ ဘယ္Aတြက္ ေရာက္လာတာလဲ
Uီးေသာ္တာ၊ ေဟာဒါက ရာဇဝတ္Aုပ္ Uီးဘေသာင္းပဲ Uီးေသာ္တာရဲ႕” ဟု ေျပာလိုက္၏။
ကိုဘေသာင္းသည္ Uီးေသာ္တာဆိုေသာ လူႀကီးကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္လိုက္၏။
ထိုလူႀကီးမွာ Aသက္ ၄၀ Aရြယ္ခန္႔ရွိ၍

မ်က္ခံုးတုတ္တုတ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေကာင္းေကာင္း၊

Aရပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္ ဆံပင္ရွည္ထားေသာ Uီးေခါင္းတြင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါႀကီး
ပတ္လ်က္၊

လူႀကီး၏

႐ုပ္ဆင္းသဏၭာန္မွာ

ကိုဘေသာင္း

ၾကားဖူး၍

မွတ္သားလာခဲ့ေသာ

႐ုပ္Aဆင္းႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိ၏။
မနန္းတင္က စကားသံုးခြန္းမွ် ေျပာလိုက္သည့္Aတြင္း Uီးေသာ္တာဟူေသာနာမည္ကို
သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚသံၾကားရ၍ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို ကိုဘေသာင္း ရိပ္မိေသာ္လည္း မသိဟန္ျပဳ၍
ေနေလ၏။ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာကား Uီးေသာ္တာဟု ေခၚျခင္းကို Aားလံုးၾကားေစရန္ျဖစ္ေလသည္။
ကိုဘေသာင္းသည္

ထိုင္ရာမွထ၍

ၿပံဳးရႊင္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္

လူႀကီးကိုၾကည့္လ်က္

မနန္းတင္ ေခၚေသာနာမည္ကို Aေရးမထားဘဲ“ျမန္မာဘုရင္ Aႏြယ္Aဆက္တစ္Uီးနဲ႔ သိကၽြမ္းရတဲ့Aတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ား၊
ထိပ္တင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ရေAာင္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”
လူႀကီးသည္ Iေႁႏၵႀကီးေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ကိုဘေသာင္းကို ၾကည့္ေနၿပီးမွ“ဟုတ္က့လ
ဲ ားေမာင္၊ ကၽြန္ပ္န႔ေ
ဲ တြ႔ခ်င္တာက ဘယ္လိုကိစၥမ်ားပါလိမ့္”
“လိုင္စင္ခ်ိန္

လြန္ၿပီးလ်က္န႔ဲ

ဆင္တစ္ေကာင္ပစ္ေသးတယ္လို႔

ကၽြန္ေတာ္

သတင္းရလို႔ပါ”
“ေၾသာ္. .. ဒါပဲလား”
“ကၽြန္ေတာ္Aတြက္ကေတာ့
ေမးစရာေလးေတြ

ရွိေသးထင္ပါရဲ႕။

ဒါပါပဲ၊

သို႔ေသာ္

ကိစၥကေတာ့

ဌာနပိုင္ကေတာ့

ထိပ္တင္ကို

ရာဇဝတ္Aုပ္

ကိုဘၾကည္

ေသတဲ့ကိစၥပါပဲခင္ဗ်ာ”
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“ေၾသာ္. .. ေသသြားၿပီလား”
“ေသပံုကေတာ့ ေနာက္ကေနၿပီး ေသနတ္န႔ဲ ေခ်ာင္းပစ္လို႔ခင္ဗ်”
“ေဟာ... ဟိုတစ္ေန႔က ပင့္သာေခ်ာင္းနားမွာေတာင္ က်ဳပ္ေတြ႔ခ့ေ
ဲ သးတာပဲ”
“Aဲ ပင့္သာေခ်ာင္းနားမွာ Aဲဒီေန႔က ေသရွာတာပါပဲ ခင္ဗ်ာ”
“Aို. .. ျဖစ္ရေလ၊ ဘယ္သူက ပစ္သတ္ပါလိမ့္”
“Aဲဒီေမးခြန္း ထိပ္တင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္တာပဲ”
ဤတြင္ မနန္းတင္က “သတိထားေျပာ ကိုကိုႀကီး” ဟု ဝင္စတ
ြ ္လိုက္၏။
Uီးေသာ္တာေခၚ ထိပ္တင္Uီးသည္ စိတ္ဆိုးဟန္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေထာင္လာလ်က္“ေဟာ ေနစမ္းပါUီး ေမာင္တို႔၊ ကိုဘၾကည္ ဆိုတ့လ
ဲ ူကို က်ဳပ္ သတ္တယ္လို႔ ေမာင္က
ထင္သလား”
“မဟုတ္ရင္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေက်နပ္ေAာင္ ေျပာျပ႐ံုရွိတာေပါ့”
“ေဟ့ ေတာထဲေနေပမယ့္ မင္းတို႔Uပေဒကို နည္းနည္းေတာ့ နားလည္ေသးတယ္ကြ။
ငါက သက္ေသျပဖို႔Aလုပ္ ဘာမွမရွိဘူး။ ငါ သတ္တယ္ထင္ရင္

ထင္ရွားေAာင္

ေဖာ္ဖို႔က

မင္းတို႔တာဝန္ပဲ”
ထိုAခါ

လက္ကို

ေနာက္သို႔ပစ္ကာ

ရပ္လ်က္ရွိေသာ

ကိုတက္တိုးက

ေက်နပ္Aားရေသာ AမူAရာႏွင့္“မွန္တယ္၊

ထိပ္တင္ေျပာတာ

နည္းလမ္းပဲ။

သူတို႔က

ေခၚလားငင္လားလုပ္ရင္

လိုက္မသြားေလနဲ႔ ထိပ္တင္”
“ဘာလို႔ လိုက္ရမွာလဲ”
“မလိုက္လို႔

ဘယ္ျဖစ္မလဲ

ထိပ္တင္၊

ဝတၱရားAတိုင္း

ဖမ္းရတာေတာ့

လိုက္မွျဖစ္မွာေပါ့”
“ေAာင္မယ္၊ မင္းက ငါ့ကိုဖမ္းတယ္လား။ ၾကည့္ေသးတာေပါ့ေလ”
ထိပ္တင္Uီး၏
ကိုဘေသာင္း သိေသာ္လည္း

ဆင္ပစ္ရန္Aတြက္

႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္

လိုင္စင္ရွိေၾကာင္းကို

Aျခားလက္နက္မ်ဳိးရွိသည္ဟု မသိသည္ႏွင့္

ခပ္ေAးေAးပင္

စကားေျပာေနရာ၊ ထိပ္တင္Uီးသည္ ေနာက္ပိုင္းသို႔ လက္ႏိႈက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ကိုဘေသာင္း၏
ရင္ဘတ္ကို ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ခ်ိန္လ်က္ ျဖစ္ေန၏။
“ေၾသာ္. .. ထိပ္တင္မွာ ဒီဟာမ်ဳိးလည္း ရွိသကိုး”
“ဒီေခတ္မွာ ဘယ္ႏွစ္လက္ လိုခ်င္သလဲ”
ယင္းသို႔ခ်ိန္ရယ
ြ ္ထား၍
မ်က္ႏွာကို

တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ

ေငးၾကည့္ေနေလ၏။ မနန္းတင္သည္

ကိုဘေသာင္းႏွင့္

ထိပ္တင္Uီးတို႔သည္

Aကဲခတ္ေနၾကစU္
ပုလိပ္ဆိုလွ်င္

မနန္းတင္လည္း

တစ္ေယာက္၏
စိတ္ဝင္စားစြာႏွင့္

လူ႐ႈပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု Aစ္ကိုျဖစ္သူက

သြန္သင္ထားသည့္Aရ ပုလိပ္ဟူသမွ်ကို မုန္းတီးဖို႔ နားလည္ထားေသာ္လည္း၊ ေယာက်္ားစိတ္
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Aေတာ္Aတန္ ဝင္ေနသျဖင့္ သတၱိရွိေသာလူကို ခ်ီးက်ဴးဖို႔ နားလည္ေနေသာ မနန္းတင္မွာ
ေသနတ္ႏွင့္

ရင္ဝကို

ခ်ိန္ထားပါလ်က္

A႐ုပ္ဆိုးေလာက္ေAာင္

Iေႁႏၵမပ်က္ေစဘဲ

မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ ကိုဘေသာင္းကို ေတြ႔ရေသာAခါ စိတ္ထဲ၌ သေဘာက်မိ၏။ မေတာ္တဆ
ရန္ျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္

Aစ္ကိုျဖစ္သူ

ထိပ္တင္Uီး

ႏိုင္ေစလိုေသာ္လည္း

ကိုဘေသာင္းလည္း

ထိခိုက္နာက်င္ျခင္း မရွိပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းမိ၏။
ထိပ္တင္Uီးသည္ ကိုဘေသာင္းကို ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ထားစU္ ကိုတက္တိုးAား “ေဟ့
ေမာင္တက္တိုး၊

ေဟာဟိုက

ႀကိဳးကို

ခ်ည္လိုက္ကာြ ။

တစ္ေန႔က

ငါ့ဆီက

ငါ့ဓားေျမႇာင္န႔ျဲ ဖတ္ၿပီး
မင္းငွားသြားတဲ့

ဒီAေကာင္ကို

ဓားေျမႇာင္ဟာ

လက္ျပန္ႀကိဳး
ျပန္မရေသးဘူး၊

မင့္ဆီမွာရွိတယ္ မဟုတ္လား”
“ဘယ္ထားမိမွန္း မသိဘူး ထိပ္တင္”
“ဘယ္တုန္းက ရွင္ ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္သလဲ”
“ေဖ်ာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္ဆီ ထားမိမွန္းမသိတာပါ”
ဤတြင္ မနန္းတင္သည္ ကိုတက္တိုးကို ထူးဆန္းေသာ မ်က္ႏွာမ်ဳိးႏွင့္ ၾကည့္မိရာမွ
တစ္စံုတစ္ခုရိပ္မိဟန္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ AမူAရာ ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။
ဤAေတာAတြင္း၌ ထိပ္တင္Uီးသည္ ကိုဘေသာင္းကို ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ထားရာမွ
ကိုဘေသာင္းခါး၌

ထိုးထားေသာ

ေသနတ္ကို

ျဖဳတ္ယူဖို႔

ကိုတက္တိုးAား

လွမ္းေျပာလိုက္သည္တြင္ မနန္းတင္က “က်ဳပ္ ျဖဳတ္ေပးမယ္” ဆို၍ ကိုဘေသာင္း၏ ေနာက္သို႔
သြားၿပီးလွ်င္

ေသနတ္ကို ခါး၌ရွိေသာ သားေရAိတ္ကေလးထဲမွ

ႏုတ္ယူ၍

လက္ဖက္ရည္

လင္ပန္းတင္ထားေသာ စားပြဲခံုကေလးေပၚတြင္ တင္ထားလိုက္၏။
“ၾကည့္စမ္းUီးေဟ့၊ ဒီျပင္ ဘာမ်ားရွိေသးလဲ”
ထိပ္တင္Uီး ခိုင္းေသာAလုပ္ကို ကိုတက္တိုး မလုပ္ရမီ မနန္းတင္ကပင္ ဆက္လက္၍
ကိုဘေသာင္း၏ Aက်ႌAိတ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ လက္ထိပ္တစ္ခုကို ေတြ႔သည္ႏွင့္ Aိတ္ထမ
ဲ ွ
ထုတ္ယူလိုက္၏။
“ေနရာက်ၿပီကယ
ြ ္၊ သူ႔လက္ထိပ္န႔ဲ သူ႔ကို ျပန္ခတ္ရမယ္ေဟ့”
ကိုဘေသာင္းႏွင့္ မနန္းတင္တို႔သည္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လွမ္းၾကည့္ရင္း
မ်က္လံုးခ်င္း ဆိုင္မိၾကေလ၏။
“ဘယ္လိုခတ္ရမလဲ ကိုကိုႀကီး”
“ယူခ့၊ဲ ငါျပမယ္”

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

323

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

မနန္းတင္သည္ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ထားေသာ ထိပ္တင္Uီးႏွင့္ ခ်ိန္ရယ
ြ ္ျခင္းခံေနရေသာ
ကိုဘေသာင္းတို႔၏ Aၾကားမွ ျဖတ္မသြားမူ၍၊ ကိုတက္တိုးေနာက္မွ ေကြသ
႔ ာြ းေလရာ လက္ႏွစ္ဖက္
ေနာက္၌ယွက္လ်က္ရပ္ေနေသာ
ကိုဘေသာင္းႏွင့္

မနန္းတင္တို႔

ကိုတက္တိုးေနာက္သို႔
မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္မိၾကျပန္၍၊

ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ေနာက္တစ္ခဏတြင္

ခ်က္ခနဲ

Aသံျဖစ္ေပၚလာၿပီးလွ်င္ ကိုတက္တိုးမွာ လက္ထိပ္ခတ္ၿပီး ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။

*****
ထိပ္တင္Uီးေရာ ကိုတက္တိုးပါ Aံ့ၾသၾက၍၊ ကိုတက္တိုးမူကား ေဒါသတႀကီးႏွင့္
႐ုန္းဖယ္လိုက္ေသး၏။

ကိုဘေသာင္းမူက

ဟန္ပ်က္သာြ းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္

ခ်က္ခနဲAသံ

ၾကားလိုက္ရ၍

ထိပ္တင္Uီး

စားပြပ
ဲ ုကေလးေပၚ၌ တင္ထားေသာ မိမိ ေသနတ္ကို

႐ုတ္တရက္ ေကာက္ယူ၍ “ခင္ဗ်ားတို႔ မေျပးၾကနဲ႔၊ က်ဳပ္ဖမ္းတယ္” ဟု ဆိုကာ မိမိ၏ ေသနတ္ႏွင့္
ခ်ိန္ထားလိုက္၏။
“ဘာမႈန႔လ
ဲ ဲ ေမာင္”
“ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘၾကည္ကို သတ္မႈန႔ဖ
ဲ မ္းတယ္”
ထိုAခါ မနန္းတင္က ထိပ္တင္Uီးေရွ႕မွ ရပ္လ်က္ “ေနUီး၊ က်ဳပ္ ရွင္းျပမယ္။ က်ဳပ္တို႔
ကိုကိုႀကီး မပါဘူး၊ ကိုတက္တိုးတစ္ေယာက္တည္း သတ္တာ။ က်ဳပ္ Aားလံုးသိတယ္” ဟု
ေျပာလိုက္သည္တြင္ ကိုတက္တိုးက က်ိန္ဆဲေရရြတ္ေသး၏။ မနန္းတင္သည္ ကိုတက္တိုး၏
က်ိန္ဆျဲ ခင္းမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ“ကိုကိုႀကီးရဲ႕
စိတ္ပူမိတယ္။

ဓားေျမာင္ကို

Aခုေတာ့

က်ဳပ္

ကိုတက္တိုးကို

ေတြ႔ရေတာ့

ကိုကိုႀကီးပါ

ပါေနသလားလို႔

ငွားလိုက္တယ္လို႔

သိရေတာ့မွ

ကိုကိုႀကီးမပါဘဲ

သူ႔ဟာသူ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ခ့မ
ဲ ွန္း သိရတယ္”
“Aလကားဟာေတြ ေလွ်ာက္လိမ္ေျပာမေနနဲ႔ေနာ္ မိနန္းတင္”
“က်ဳပ္ မလိမ္တတ္ေပါင္၊ မွန္မွန္ေျပာေနတာပါ”
“ကိုင္း... ဒါျဖင့္ AစAဆံုး ျပန္ေျပာျပစမ္းပါUီး မိန္းကေလး”
ကိုဘေသာင္းက

ဤကဲ့သို႔

ေတာင္းပန္တိုက္တန
ြ ္းရာတြင္

မနန္းတင္လည္း

မိမိ

သိရသမွ်ကို Aလံုးစံုေျပာျပေလ၏။
မနန္းတင္မွာ
စာတစ္ေစာင္ရရွိ၍
လက္ေရးျဖစ္သည္ကို
မေရးေသာ္လည္း

ထိပ္တင္Uီး

မရွိခိုက္တြင္

ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရာ
သိရေၾကာင္း၊

သူငယ္တစ္ေယာက္

လက္မွတ္မပါေသာ္လည္း
၎စာတြင္

Aလုပ္ကိစၥကို

မေကာင္းေသာAလုပ္တစ္ခုျဖစ္၍

ေပးလာေသာ
ကိုတက္တိုး၏

AတိAလင္းဖြင့္၍
Aတူတကြလုပ္ၾကဖို႔

ကိုတက္တိုးက ထိပ္တင္UီးAား ေသြးေဆာင္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ရိပ္မိေၾကာင္း။
ထိပ္တင္Uီးက ပင့္သာေခ်ာင္းဘက္သို႔သာြ းမည္ဟု ေျပာဖူးသျဖင့္ လိုက္သာြ းေသာAခါ
ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ေသေနေသာAေလာင္းတစ္ခုကို ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း၊ ဤကိစၥမ်ဳိး မႀကံဳဖူးသျဖင့္
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ထိတ္လန္႔ေသာ္လည္း Aစ္ကိုထိပ္တင္UီးAတြက္

စိတ္ပူသည္ႏွင့္ ရွမ္းUီးေလးတစ္ေယာက္က

သင္ျပခဲ့ဖူးသည့္ ေျခရာေကာက္နည္းAတိုင္း လိုက္သာြ းေသာAခါ ကညင္ပင္ႀကီးေAာက္တြင္
ထိပ္တင္Uီး၏ ဓားေျမႇာင္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း။
ဓားေျမႇာင္မွာ ဆင္စယ
ြ ္႐ိုးႏွင့္ မိုးႀကိဳးကြပ္ထား၍ Aကြပ္တြင္ ‘Uီး’ ဟူေသာ စာတစ္လံုး
ေရးျခစ္ထားေသာေၾကာင့္

ထိပ္တင္Uီး၏

ဓားေျမႇာင္ဟူ၍

သိရေၾကာင္း၊

ဓားေျမႇာင္၌

ေျမႀကီးမ်ားကပ္လ်က္ ရွိသည့္ျပင္ ကညင္ပင္ရင္း၌ သစ္ရက
ြ ္ေျခာက္မ်ား ဖံုးထားေသာေနရာကို
ေတြ႔ရသည္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ တူး၍ ျမႇဳပ္ထားျခင္းျဖစ္မည္ဟု စU္းစားမိေၾကာင္း။
သို႔ျဖစ္၍ ၎ေနရာကို တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ Aထုပ္ကေလးတစ္ထုပ္ကို ေတြ႔ရသည္ႏွင့္
ေျဖၾကည့္သည္တြင္
စကၠဴမ်ားကို

ေငြစကၠဴ

၁၀

ျပန္ျမႇဳပ္ထားခဲ့၍

ကိုတက္တိုးေနေသာ
ကိုတက္တိုးကိုလည္း

Aခ်ပ္ေပါင္း

Aစ္ကိုAတြက္

ဤတဲကို
မေတြ႔၊

တန္

စိတ္ပူသည္ႏွင့္

သြားလိမ့္မည္Aထင္ႏွင့္

ထိပ္တင္Uီးလည္း

၅၀၀

ကို

ေတြ႔ရေၾကာင္း၊

ဆက္လက္ရွာေဖြရာ

လိုက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊

မရွိသည္ႏွင့္

ဤတဲတြင္

သို႔ေသာ္

ေစာင့္ေနဆဲတြင္

ကိုဘေသာင္း ေရာက္လာေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာျပေလ၏။
“Aလကား လိမ္ေျပာတာ၊ တစ္ခုမွ မမွန္ဘူး” ဟု ကိုတက္တိုးက ေဒါသႀကီးစြာႏွင့္
ဝင္ေျပာေသာ္လည္း၊
ဟုေမးလိုက္ရာ၊

ကိုဘေသာင္းကမူ

Aက်ႌတိုေAာက္၌

ေက်နပ္သည့္လကၡဏာႏွင့္

ခါးထဲတြင္ထိုးထားေသာ

“ဓားေျမႇာင္ေကာ”

ဓားေျမႇာင္ကို

Aိမ္ႏွင့္တကြ

ထုတ္ျပေလ၏။
“ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္ ေထာက္ခံ

မေျပာေတာ့ဘူးလား ထိပ္တင္Uီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဆရာတပည့္ မဟုတ္လားဗ်”
“Aစိုးရတို႔၊ ပုလိပ္တို႔ကို က႑ေကာစ လုပ္ဖို႔ေလာက္သာ ငါက ေရွ႕ေဆာင္နိုင္တာကြ။
မင္းဟာက သူတစ္ပါးပစၥည္းခိုးလို႔ခိုး၊ လူတစ္ေယာက္ကို Aေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ သတ္လို႔သတ္န႔၊ဲ
ဘာေကာင္းသလဲကြ”
“ကၽြန္ေတာ္က မသတ္ရင္ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖမ္းမွာေပါ့ဗ်”
“ခုေတာ့ေကာ လြတ္သလား”
ထိုAေတာAတြင္း၌ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူမိုက္တက္တိုးသည္ ကိုဘေသာင္း၏
မ်က္ႏွာကို စိုက္ၾကည့္ေနရာမွ ႐ုတ္တရက္ သတိရလာဟန္ႏွင့္“ေဟ့. .. မင္း ေမာင္ဘေသာင္း မဟုတ္လားကြ၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ ျမင္ဖူးပါတယ္လို႔
ထင္သားပဲ။ ကယ္ပါUီး ငါ့ ညီရာ၊ Aေမႀကီးမ်က္ႏွာမ်ား ေထာက္ပါUီးကြ။ ငါ့Aေမက မင့္ကို
သားကေလးလို ျပဳစုေစာက္ေရွာက္လာခဲ့တယ္ မဟုတ္လားကြ”
“ကိုင္း... ရြာသူႀကီးကို တစ္ဆိတ္ေခၚေပးပါUီး မနန္းတင္”
မနန္းတင္လည္း တဲထမ
ဲ ွ ထြက္သာြ းေလရာ ကိုတက္တိုးလည္း မိခင္၏ ေက်းဇူးကို
ေဖာ္ျပ၍ ကိုဘေသာင္းAား ဆက္လက္ေတာင္းပန္ျပန္ေလ၏။
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“မင္းက တရားUပေဒAတိုင္း လုပ္တာေတာ့ မွန္ပါတယ္ ေမာင္ဘေသာင္း။ ႏို႔ေပမယ့္
ခုAခါမွာ Uပေဒရယ္လို႔ ဘယ္မွာရွိသလဲ ညီရဲ႕။ Aစိုးရရွိမွ Uပေဒရွိတာပါကြ။ ဂ်ပန္Aစိုးရလား၊
Aဂၤလိပ္Aစိုးရလား မေသခ်ာဘဲ

ခုေနခါမွာ Uပေဒလို႔

ဘယ္ရွိမလဲကြ။

တစ္ခ်က္ကလည္း

ေမြးစားသားက ဖမ္းေပးလို႔ သားAရင္း ေသရတယ္ဆိုရင္ တို႔Aေမႀကီး ခ်က္ခ်င္းတက္ေသ
မသြားေပဘူးလားကြ”
“ေမြးသမိခင္ ရွိလို႔မွ စာကေလးတစ္ေစာင္ ေရးေဖာ္မရတဲ့လူႀကီး၊ ခင္ဗ်ားေလာက္
႐ိုင္းတာ

ဘယ္မွာရွိေသးသလဲ။

Aေၾကာင္းရွိေတာ့မွ

Aေမျပၿပီး

Aသနား

ခံေနတယ္”
“မွားပါၿပီ ငါ့ညီ”
မနန္းတင္သည္
ေရာက္ၾကေသာAခါ
တရားခံ

သူႀကီးႏွင့္

ရြာသူႀကီး

ကိုဘေသာင္းသည္

ကိုတက္တိုးကို

ထီးခ်ဳိင့္ဌာနသို႔

သံုးေလးေယာက္ပါ

ရြာသူႀကီးAား

ေခၚခဲ့၍

Aျဖစ္Aပ်က္ကို

တဲထဲသို႔
ေျပာျပ၍

ေခၚေဆာင္သာြ းရမည္ျဖစ္သျဖင့္

လွည္းတစ္စီးႏွင့္

Aမိန္႔ဆိုလွ်င္

ပုလိပ္သားမျခား

ရြာသားႏွစ္ေယာက္ ေတာင္းေလ၏။
ရြာသူႀကီးသည္
လိုက္နာေလ့ရွိသည့္

ပုလိပ္ဘက္မွ

Aေလ်ာက္၊

လွည္းတစ္စီး

ရာဇဝတ္ဝန္ႏွင့္
စီစU္၍

ရြာသားႏွစ္ေယာက္ကိုပါ

ထည့္လိုက္ေလ၏။ ကိုဘေသာင္းသည္ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ဘက္သို႔လွည့္၍“Aလုပ္ဝတၱရား ေဆာင္ရက
ြ ္ရတဲ့လူဆိုတာ တစ္ခါတေလ Aထင္Aျမင္ မွားခ်င္
မွားတတ္တာမ်ဳိးပဲ

ေနာင္ႀကီး။

ၾကားရတဲ့သတင္းေတြက

မေကာင္းေလေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

Aထင္မွားခဲ့မိတ့A
ဲ တြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပင္ Aထင္မွားေသာ္လည္း ေဟာဒီက
ႏွမႀကီးက Aမွန္Aတိုင္း ရွင္းျပလိုက္တ့A
ဲ ခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထမ
ဲ ွာ သံသယလံုးဝရွင္းသြားၿပီး
သူေျပာသမွ်ကို

ခၽြင္းခ်က္မရွိ

ေမာင္ႏွမမွာေတာ့

ကၽြန္ေတာ္

လက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္။

ကိုင္း...

ေနာင္ႀကီးတို႔

ေငြကိစၥကလည္းရွိျပန္၊ ဌာနပိုင္န႔ေ
ဲ တြ႔ၿပီး Aျဖစ္Aပ်က္ကိုေျပာျပဖို႔ကလည္း

ဝတၱရားရွိျပန္ေလေတာ့ ဌာနကို လိုက္ခ့ၾဲ ကUီးမွ ျဖစ္မွာပဲ ေနာင္ႀကီး”
ပထမ၌

ထိပ္တင္Uီးသည္

လိုက္ေနရေခ်မည္ေလာဟု

ဌာနပိုင္ဆိုသူ

ျငင္းဆန္ေသး၏။

Aဖက္လုပ္၍

တစ္ေယာက္ထံသို႔

သို႔ေသာ္

ကိုဘေသာင္းက

႐ိုေသစြာ

ေတာင္းပန္ျဖားေယာင္းသည္တြင္ မလိုက္ခ်င္ လိုက္ခ်င္ႏွင့္ လိုက္ပါလာၾကေလ၏။
လမ္းခရီး၌ မနန္းတင္ ၫႊန္ျပလိုက္ေသာ ကညင္ပင္ႀကီးသို႔ သြား၍ ျမႇဳပ္ထားေသာ
ေငြစကၠဴမ်ားကို ေဖာ္ယူၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္၍ လွည္းေမာင္းသြားၾကရာ၊ ညေနေစာင္းAခ်ိန္တြင္
ေပါင္းနက္ရာြ သို႔ ဆိုက္ကပ္လာၾကေလ၏။
၎ရြာ၌ တစ္ညAိပ္ၾကစU္Aတြင္း ဘီAိုင္ေAစစ္တပ္ ခ်ီတက္လာ၍ ျမေတာင္ဘက္၌
စခန္းခ်လ်က္ရွိသည္

ဆိုေသာသတင္း

သြားေလရာAရပ္တြင္

ေတြ႔ရွိသည့္

ဆိုက္ေရာက္လာေလ၏။

နာမည္ႀကီးလူဆိုးမ်ားကို

၎စစ္တပ္သည္

သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္

ဆိုေသာသတင္းလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ၏။

typing - aquar ius , mayjune pdf - luc ky82

326

mmcybermedia.

ဝတၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္ A႒မတြဲ

com

ရာဇဝတ္Aုပ္ ကိုဘေသာင္းသည္ ထိပ္တင္Uီးႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း တိုင္ပင္ၾက၍
သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ၾကသည္ကား၊

လူဆိုးကိုတက္တိုး

Aမွန္Aျပစ္ရွိေသာ

ကို ၎၏ မိခင္မ်က္ႏွာေၾကာင့္ လႊတ္ပစ္ရန္ မသင့္ေသာ္လည္း ကိုဘေသာင္း၏ တာဝန္မွာ မိမိAား
လခေပးထားေသာ

Aစိုးရမင္း၏

Aလုပ္ဝတၱရားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္မွ်သာျဖစ္၍

ယခု

ဘီAိုင္ေAစစ္တပ္ ေရာက္လာေသာAခါတြင္ မိမိ၏ Aလုပ္တာဝန္မရွိေတာ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
တရားခံကိုတက္တိုးကို
မနန္းတင္တို႔မွာ

သူ႔ထိုက္ႏွင့္သူ႔ကံ

ႏႈတ္ျဖင့္

ျပန္၍လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း

မျပဳေစကာမူ

ကိုဘေသာင္းႏွင့္

တစ္UီးAေပၚ၌တစ္Uီး

ေမတၱာသက္ဝင္ေနၾကေၾကာင္းကို (ကိုတက္တိုးAား လက္ထိတ္ခတ္၍ ဖမ္းေပးလိုက္ကတည္းက)
ထိပ္တင္Uီး ရိပ္မိသည္ျဖစ္၍ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္လံုးဌာနသို႔ လိုက္ၾကရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း၊
၎တို႔

မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးေသာAခါ

ၿငီးေငြ႔ၿပီျဖစ္၍

ထိပ္တင္Uီးသည္

စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးတြင္

ေတာရြာ

ရဟန္းေဘာင္သို႔

AေနAထိုင္မ်ဳိးကို

ကူးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကိုတက္တိုးAားလည္း မိခင္၏မ်က္ႏွာကို ေထာက္ျခင္းAားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆိုးမိုက္ျခင္းသည္
ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔တြင္
သေဘာေပါက္ျခင္းAားျဖင့္

ေဘးေတြ႔ရျခင္းမွတစ္ပါး
လည္းေကာင္း

ေရွ႕Aဖို႔၌

Aျခားနည္းလမ္း
ေကာင္းမြန္

မရွိျခင္းကို
တည္ၾကည္စာြ

ေနထိုင္ပါေတာ့မည္ ဟူ၍ ကတိတာဝန္ခံေစၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာမွ ခြဲခာြ သြားၾကေလကုန္သတည္း။
(႐ႈမဝ၊ Eၿပီ၊ ၁၉၅၀)
၁၉၅၀)

*****
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ပတၱျမားပလႅင္
“တေစၧေျခာက္တယ္ဆိုတာ Aလကားပါဗ်။ ဟိုAိမ္မွာ ေျခာက္သေလး၊ ဒီလမ္းမွာ
ေျခာက္သေလးႏွင့္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာလို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေပါက္ၿပီဆိုမွျဖင့္ Aေျခာက္ခံရတဲ့သူ
ရွာမေတြ႔ဘူး”
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ Aျခားမိတ္ေဆြ ေလးေယာက္တို႔သည္ ေရွ႕ေန ကိုဘစံ၏ ေနAိမ္၌
ညစာထမင္း စားေသာက္ၾကၿပီးေနာက္ ေရွ႕ေန ကိုေသာင္းတင္ဆိုသူသည္ Aထက္ပါ စကားတို႔ကို
ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ရင္း ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ စကားကို ျငင္းဆိုလိုသူမ်ား ရွိေခ်မည္ေလာဟု
ပရိသတ္မ်ား၏

မ်က္ႏွာကို

Aလိုမရွိေသာေၾကာင့္

လွမ္း၍ၾကည့္ေလ၏။

လည္းေကာင္း၊

ေၾကာက္မက္ဖယ
ြ ္ျဖစ္ေသာ

Aျခားသူမ်ားသည္

Aိမ္ရွင္၏

တေစၧAေၾကာင္းကို

၎ႏွင့္

မိန္းမမ်ားႏွင့္

ျငင္းခုံရန္

သမီးမ်ားေရွ႕တြင္

မေျပာလိုၾကေသာေၾကာင့္

လည္းေကာင္း၊

ဆိတ္ဆိတ္မွ်ေနၾကေလလွ်င္ ကိုေသာင္းတင္က ဆက္လက္၍ “ကၽြန္ေတာ့္Aေဒၚတစ္ေယာက္က
မႏွစ္က

ၾကည့္ျမင္တိုင္မွာ

ခိုင္းတဲ့ေကာင္မေလးက

Aိမ္တစ္လံုးဝယ္ၿပီး
ေရွးUီးစြာထြက္၊

ေလးငါးဆယ္ရက္ေလာက္

ေတာ္ေတာ္ၾကာ

ေနမိကာရွိေသး၊

ထမင္းခ်က္တ့မ
ဲ ိန္းမႀကီးထြက္၊

ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သူ႕Aိမ္မွာ ေနဝံ့တ့သ
ဲ ူ မရွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔ေျပာပံုေတာ့ ညတိုင္က်လွ်င္
ေျခသံေတြ

တရွပ္ရွပ္ႏွင့္

ၾကားရသလိုလို၊

Aိပ္ရာမွာ

ေစာင္ကိုဆၿဲြ ပီး

လုသာြ းသလိုလို

ေၾကာက္စရာေပါ့။ ဒါႏွင့္ Aေဒၚက ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ဒီAေၾကာင္းကို တိုင္ေလေတာ့ တစ္Aိမ္လံုးမွာ
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း သြားၿပီး Aိပ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ Aိမ္ေဟာင္းဆိုေတာ့
က်ဳိးက်ဳိးကၽြိကၽြိျမည္တာေပါ့ဗ်။ ခိုင္းတဲ့ေကာင္မေလးေစာင္ကို ဆြတ
ဲ ယ္ဆိုတာက ဘယ္သူကမွ
ဆြတ
ဲ ာမဟုတ္ဘူး။

သူ႔ဘာသာသူ

AAိပ္ၾကမ္းၿပီး

ေစာင္မကပ္တာႏွင့္

တေစၧကဆြယ
ဲ ူလို႔

ေစာင္ကာြ ရသလိုလို လုပ္ၿပီး သူ မေနခ်င္တိုင္း ေျပာတာပါဗ်ာ။ Aလကားေတြပါ”

Aိမ္ရွင္ ။
တင္ ။

။“ခင္ဗ်ားသြားAိပ္တာ ဘယ္ႏွစ္ညလဲ. ..”
။“သံုးေလးည Aိပ္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဘာေကာင္မွ မေတြ႔ခ့ဘ
ဲ ူး။ ဒီဟာမ်ဳိးေတြဟာ စိတ္က

ထင္လို႔ျဖစ္တာပါဗ်ာ။

ဘယ္သူမဆို

တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ၿပီး
မိန္းမႀကီးကိုျဖစ္ေစ

လေရာင္ကေလး

Uီးေခါင္းမပါတဲ့

စိတ္ထက
ဲ

ဝိုးဝါးသာေနတဲ့

လူႀကီးကိုျဖစ္ေစ၊

ျမင္ရတယ္လို႔

ညမွာ

ထဘီကန္႔လန္႔ဝတ္ထားတဲ့

ထင္မွတ္လာတတ္တာမ်ဳိးကိုးဗ်။

စင္စစ္ေတာ့

တေစၧမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ကူးပါပဲဗ်ာ”
ထိုAခါ

ဓာတုေဗဒပညာကို

ေလ့လာဖူးသည့္

ကိုသိန္းတန္ဆိုသူသည္

၎Aခ်ိန္သို႔တိုင္ေAာင္ သူတစ္ပါးတို႔ စကားေျပာဆိုေနၾကသည့္Aထဲ၌ ေရာေႏွာပါဝင္မျပဳခဲ့ဘဲ
ဆိတ္ဆိတ္ထိုင္လ်က္ ေဆးတံေသာက္ကာ ရွိေနရာမွ-

တန္ ။

။“စိတ္ကူးဆိုတာလည္း

ဆယ္ခုAနက္

ငါးခုေလာက္ဟာေတာ့

ဟုတ္ပါတယ္။

တေစၧေျခာက္တယ္လို႔

စိတ္ကူးေၾကာင့္

ျဖစ္တတ္တာပါပဲ။

ေျပာၾကတဲ့
သို႔ေသာ္

စိတ္ကူးပင္ျဖစ္ေစ၊ တကယ္ပင္ျဖစ္ေစ Aေျခာက္ခံရတဲ့လူမွာေတာ့ Aတူတူပဲေၾကာက္တာပဲဗ်၊
ခင္ဗ်ားလို စိတ္ကူးမရွိတ့ဲ လူခ်ည္းပဲဆိုရင္ေတာ့ Aဟုတ္သားေပါ့”

တင္ ။

။(ကိုသိန္းတန္ဘက္သို႔

စိတ္ကူးမရွိဘူးလို႔

ဆိုခ်င္ေတာ့။

႐ုတ္တရက္လွည့္၍)
မဟုတ္တာကို
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တေစၧမေျခာက္ဘန
ဲ ႔ဲ

တေစၧေျခာက္တယ္ထင္တတ္တ့ဲ

မလိုခ်င္ဘူးဗ်ာ။

စိတ္ကူးမ်ဳိးေတာ့

ဘာပဲေျပာေျပာ”
ထိုAခါ ကိုသိန္းတန္သည္ ႐ုတ္တရက္ေျဖဆိုျခင္းမျပဳေသးဘဲ ၿပံဳးစိစိမ်က္ႏွာထားႏွင့္
ေဆးတံကိုဖာြ လ်က္ရွိေနလွ်င္
သိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
မိန္းမAေၾကာင္းႏွင့္
ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း

ကၽြန္ေတာ္မွာ

ကိုေသာင္းတင္၏

Aခ်င္းမ်ားၾကမည္ကိုပင္
ပတ္သက္၍

စိတ္သေဘာကို

စိုးရိမ္မိ၏။

ကိုေသာင္းတင္မွာ

Aေတာ္Aတန္နာမည္ႀကီးေသာ

တုတ္တုတ္ခိုင္ခိုင္ရွိေသာ

လူတစ္ေယာက္

ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ရွိ၍

ႏိုင္ထက္စီးနင္း

ေျပာတတ္ေသာ ဝါသနာလည္း ရွိေခ်၏။ ၎Aား ခ်စ္ႀကိဳက္ၾကေသာ မိန္းမမ်ားကမူ ထိုသို႔ေသာ
ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္မ်ဳိးကို
ထမင္းမစားမီက
၎ႏွင့္

ခန္႔သည္ဟူ၍

ထင္မွတ္ၾကေပလိမ့္မည္။

စားေကာင္းေသာက္ေကာင္းရွိေAာင္

ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာေသာ

ကိုေသာင္းတင္မွာ

Aေတာ္Aတန္ေသာက္ထားေလရကား

သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႔ေသာAခါတြင္

၎၏

Aသံသည္

ျဖစ္ရျခင္းဆိုေစကာမူ

စိတ္ဟာ

က်ယ္ေလာင္သည္ထက္ က်ယ္ေလာင္၍ လာေလ၏။

တန္ ။

။(သိမ္ေမြ႔စာြ ျဖင့္)

“စိတ္ကူးေၾကာင့္

Aေရးႀကီးတယ္ဗ်။ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ဟာ ဘယ္သူက ေရွ႕သြားသလဲ။ နာမ္ေရွ႕သြား ႐ုပ္ေနာက္လိုက္
မဟုတ္ဘူးလား”

တင္ ။

။(က်ယ္ေလာင္ေသာAသံျဖင့္)

“Aလိုေလးဗ်ာ၊ ဘယ့္ႏွယ္ သၿဂႋဳဟ္ဆရာႏွင့္

လာၿပီးေတြ႔ေနရျပန္ပါလိမ့္မတံုး”

တန္ ။

။“ခင္ဗ်ားက

ဘာပဲေခၚေခၚ

ကၽြန္ေတာ္က

စိတ္၏

Aေရးႀကီးေၾကာင္းကို

ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ သူဟာ
သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္Aိမ္ သြားၿပီးလည္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း၏ မိန္းမကိုက်ီစားၿပီး ခင္ဗ်ား
ဘာျဖစ္တာတံုး။ ခင္ဗ်ား မ်က္ႏွာေတြ ၾကည့္လို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာလိုက္သတဲ့။ ဒီေတာ့ မိန္းမက
႐ုတ္တရက္

မ်က္ႏွာပ်က္သာြ းၿပီး

ဘာမွမၾကာဘူး။

ကၽြန္မဘာမွမျဖစ္ပါရွင္လို႔

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္Aတြင္းမွာ

ဒီမိန္းမ

ျပန္ေျပာလိုက္သတဲ့။

ဖ်ားတယ္ၾကားလို႔

ဒီေနာက္

ေသရွာေရာတဲ့။

ဒီကတည္းကစၿပီး ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္ဟာ သူတစ္ပါးကို ဒီနည္းႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ
မက်ီစားေတာ့ပါဘူးလို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်လိုက္သတဲ့။ ဒီAမႈဟာ ထန္းသီးေႂကြခိုက္ဆိုတာလိုျဖစ္ခ်င္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ သူ႔စိတ္ထမ
ဲ ွာေတာ့
ေသရွာတယ္လို႔

ထင္မွတ္တယ္။

ဆရာဝန္က ငါ လွန္႔လိုက္လို႔ Uပါဒါန္စၿဲြ ပီး

ကၽြန္ေတာ္လည္း

ဒီလိုပဲ

ထင္မွတ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္

စိတ္ဟာAေရးႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုခ်င္တာကိုးဗ်”

တင္ ။

။(႐ႈံ႕မဲ့ကာျဖင့္ ) “မဆိုင္ပါဘူးဗ်ာ၊ Aခိုက္Aတန္႔သင့္လို႔ပါ။ လူတိုင္းဒီလိုသာျဖစ္ရင္

ခက္ကုန္ေရာေပါ့”

တန္ ။

။“လူတိုင္းျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မဆိုလိုဘူး။ ဟုိတစ္ခါမွာ မျဖစ္ဘူးလို႔ စိတ္၏

Aေရးႀကီးေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္က Uပမာတင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္”

တင္ ။
တန္ ။

။“ကၽြန္ေတာ္ မယံုဘူးဗ်ာ”
။“မယံုေပဘူးဆိုတာ

ခင္ဗ်ား၏

ကိုယ္ေပါက္ကိုယ္ေရာက္

ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္

သိႏိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားလိုလူမ်ဳိးက ႐ုပ္Aားကိုးလူမ်ဳိးဗ်”
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ထိုAခါ ကၽြန္ေတာ္က Aိမ္ရွင္၏ မ်က္ႏွာကို လွမ္း၍ၾကည့္မိ၏။ ကိုသိန္းတန္ဆိုသူမွာ
Aခါခပ္သိမ္းစကားနည္း၍

သိမ္ေမြ႔ေသာလူတစ္ေယာက္

ျဖစ္ပါလ်က္

ထိုညU့္၌မူ

ကိုေသာင္းတင္Aား တမင္ရန္စလ်က္ ရွိေနဟန္တူ၏။

တန္ ။

။(ဆက္လက္၍) “ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားက ဒီပစၥည္းဟာ ခိုက္တတ္တယ္။ ဒီAိမ္ဟာ

Aိမ္ရွင္ကို ေဘးAႏၲရာယ္ျပဳတတ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို မယံုၾကည္ဘူးေပါ့”

တင္ ။

။“တဆိတ္ကေလးမွ

ထင္ရွားေလာက္ေAာင္

မယံုဘူး။

လက္ေတြ႔သာဓက

က်ဳပ္ထင္ျမင္ခ်က္

ျပႏိုင္တ့လ
ဲ ူကို

ဘယ္Aခါမဆို

လြဲေၾကာင္းကို
ေငြတစ္ရာေပးဖို႔

Aဆင္သင့္ရွိတယ္”

တန္ ။
တင္ ။

။“တကယ္လား”

တန္ ။

။“ေကာင္းၿပီ၊ မာဃဆိုတ့ဲ ပတၱျမားဟာ သူ႔ကိုပိုင္တ့ဲ လူသံုးUီးကို ေသျခင္းဆိုးနဲ႔

။“ႏွစ္ကယ္ဗ်ာ၊ ေဟာဒီက ပရိသတ္ကို သက္ေသထူထားခ်င္ထားလိုက္Uီးဗ်”

ေသေစခဲ့တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ား မယံုၾကည္ဘူးေပါ့”

တင္ ။
တန္ ။

။“ရွိေစဗ်ား၊ ကိုင္း က်ဳပ္မွာ မာဃပတၱျမားေတာ့ျဖင့္ မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ Aင္မတန္

ထူးဆန္းတဲ့

ပစၥည္းတစ္ခုရွိတယ္”

။“ယံုတမ္းစကားေတြပါ”
ဟု

ေျပာ၍

ကိုသိန္းတန္သည္

Aက်ႌAိတ္မွ

သားေရAိတ္ငယ္တစ္ခုကို ထုတ္ၿပီးေနာက္ ၎မွ ေက်ာက္နီတစ္လံုးကို ထုတ္ျပေလ၏။ ၎မွာ
သံုးရတီခန္႔မွ်ရွိေလရာ

Aလြန္တရာ

Aရည္ေကာင္းလွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မီးေရာင္တြင္

မီးခဲကေလးတစ္ခက
ဲ ့သ
ဲ ို႔ ရဲရန
ဲ ီလ်က္ရွိေလ၏။

တန္ ။
တင္ ။

။(လက္ဝါးျပင္၌ တင္ျပလ်က္) “မလွဘူးလားဗ်ာ”
။“ေကာင္းပါေပဗ်ာ။ တြင္းထြက္Aစစ္လားဗ်ဳိ႕။ Aစစ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ Aနည္းဆံုး

ငါးေထာင္တန္မယ္ဗ်ဳိ႕၊ က်ဳပ္ နည္းနည္းနားလည္တယ္”

တန္ ။

။“တြင္းထြက္ပတၱျမား

မဟုတ္ဘူးဗ်ာ။

ျပင္သစ္ေက်ာက္ပါ။

ဒီေက်ာက္၏

Aရင္းမူလကေတာ့ တိဘက္ျပည္မွာရွိတ့ဲ ဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူ၏ မ်က္လံုးတဲ့ဗ်။ Aႏိၵယျပည္က
ကုလားကေလးတစ္စု

ေရာက္သာြ းၿပီး

ထုတ္ယူလာခဲ့ၾကသတဲ့။

ေနာက္ေတာက္ေတာက္ႏွင့္

က်ဳပ္လက္ကို

Aက်ယ္တဝင့္မေျပာပါရေစနဲ႔ေတာ့။

ဒီေက်ာက္ေရာက္ပံု

ဒီေက်ာက္ႏွင့္

ဆင္းတုေတာ္မ်က္လံုးကို
Aျဖစ္Aပ်က္ကိုေတာ့

စပ္လ်U္းတဲ့

ထူးဆန္းေသာ

Aျခင္းAရာတစ္ခုကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ တိဘက္ျပည္က ရဟန္းေတာ္မ်ား၏
က်ိန္စာဆိုျခင္းAတြက္ေၾကာင့္
Aသားႏွင့္ထိေAာင္
ေသရမယ္မုခ်တဲ့ဗ်။

ဒီေက်ာက္ဟာ

သူ၏

ဝတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ
က်ဳပ္

ၾကားရဖူးတယ္။

လက္ဝါးျပင္မွာ

ကိုင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊

Aခ်ိန္တာရွည္စာြ ျပဳခဲ့လွ်င္
က်ဳပ္ေတာ့ျဖင့္

ထိုသူဟာ

သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ဆီက

ငါးက်ပ္ေပးၿပီး ဝယ္ယူလိုက္တာပဲ။ စမ္းေတာ့ မစမ္းရေသးဘူး” ဟု ေျပာ၍ ကိုေသာင္းတင္
မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေလ၏။ ထိုAခါ ကိုေသာင္းတင္သည္ နံေဘးႏွစ္ဖက္ကို လက္ျဖင့္ႏွိပ္ကာ
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာေလ၏။ ၎ေနာက္-

တင္ ။
တန္ ။

။“ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကိုင္ထားရမတဲ့လဲဗ်ာ”

တင္ ။

။“ဒီဟာ ခင္ဗ်ား ယံုၾကည္သလား”

။“ဒါေတာ့ က်ဳပ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး”
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။“ယံုတယ္လည္း

မဟုတ္ဘူး၊

မယံုဘူးလည္း

မဟုတ္ဘူး။

သို႔ေသာ္

က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မစမ္းလိုဘူး။ Eကန္ပဲ”

တင္ ။

က်ဳပ္ေတာ့ လံုးလံုးမယံုဘူး။ ဒီေခတ္Aခါႀကီးမွာ

။“ေကာင္းၿပီ

မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ က်ဳပ္ယူဆတယ္။ က်ဳပ္ယူဆပံု

ဒီဟာမ်ဳိးေတြ

မွန္ကန္ေၾကာင္းကိလ
ု ည္း ထင္ရွားေAာင္

က်ဳပ္ျပမယ္။ ကိုင္း... ဒီလိုလုပ္။ က်ဳပ္လက္ႏွင့္ဆုပ္ၿပီး တစ္ညလံုး က်ဳပ္Aိပ္ျပမယ္။ ေက်နပ္ၿပီလား”
ထိုAခါ Aိမ္ရွင္ ကိုဘစံ၏ မိန္းမ မသိန္းၫြန္႔သည္ မိန္းမသားျဖစ္သည့္Aတိုင္း
ေၾကာက္ရံ႕ြ စြာႏွင့္ မစမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ေတာင္းပန္ေလ၏။

တန္ ။

။(Uီးေခါင္းယမ္းလ်က္)
ျဖစ္သာြ းလွ်င္

တစ္စံုတစ္ခု

“မလုပ္ပါႏွင့္ဗ်ာ

က်ဳပ္ပါ

ကိုေသာင္းတင္။

ဒုကၡေရာက္ေနပါမယ္ဗ်ာ။

မေတာ္တဆ
မေကာင္းပါဘူး။

မလုပ္ပါႏွင့္”
Aိမ္ရွင္ ကိုဘစံႏွင့္ AျခားEည့္သည္မ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္း၍ ေတာင္းပန္ၾကေလ၏။
ကိုေသာင္းတင္မွာမူ

သူတစ္ပါးတို႔က

ေတာင္းပန္ၾကေလေလ

မိမိ၏

ထင္ျမင္ခ်က္

မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ျပလိုေသာစိတ္ ထက္သန္လာေလေလျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေခါင္းမာလ်က္ရွိေနေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ

AျခားEည့္သည္မ်ားသည္

ကိုေသာင္းတင္Aား

မစမ္းသပ္ရန္

ေတာင္းပန္ၾကေစကာမူ စိတ္ထဲ၌ကား ထိုသို႔စမ္းသပ္ျခင္းကို ၾကည့္လိုေသာစိတ္ စင္စစ္ရွိၾက၏။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

ငါတို႔ၾကည့္ရလွ်င္

သူ႔ထိုက္ႏွင့္သူ႔ကံရွိပေစ၊
ရွိေနၾကေလ၏။

ဝတ္ေက်ဝတ္ကုန္

ကိုသိန္းတန္

ေတာင္းပန္၍မရေသာAခါတြင္

ၿပီးေစေသာသေဘာမ်ဳိးႏွင့္

တစ္Uီးတည္းသာလွ်င္

ခပ္ဆိတ္ဆိတ္

ပစၥည္းရွင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ထပ္ကာတလဲလဲ ေတာင္းပန္လ်က္ရွိေနေလ၏။ ေနာက္ဆံုး၌ Aိမ္ရွင္ ကိုဘစံက-

စံ ။

။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝတၱရားေတာ့ ကုန္ၿပီေလ ကိုသိန္းတန္ရဲ႕။ ဒီAထဲကမွ သူက

စမ္းခ်င္ေသးတယ္ဆိုလွ်င္

Aကယ္၍

တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခ့လ
ဲ ို႔ရွိလွ်င္

ခင္ဗ်ားAတြက္

ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ဳပ္တို႔Aားလံုး သက္ေသရွိေနၿပီေကာ။ ဒီေလာက္ေတာင္ သူက စမ္းခ်င္မွ
စမ္းပါေစေတာ့ဗ်ာ”

ၫြန္႔ ။
စံ ။

။“ရွင္ကလည္း မဟုတ္တာပဲရွင္။ မေတာ္တဆ...”

ၫြန္႔ ။
စံ ။

။“သူတို႔စမ္းခ်င္လွ်င္တျခားမွာစမ္းပေစရွင္။ ဒီAိမ္မွာေတာ့မေတာ္ဘူး”

။“ငါတို႔ေျပာလို႔မွ သူမရဘဲ။ ဘယ့္ႏွယ္တတ္ႏိုင္မွာလဲ”
။(သိလိုေသာစိတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္သျဖင့္ တာဝန္ကို မေၾကာက္ဘဲ) “ဒီAိမ္မွာ

စမ္းပေစ။ တကယ္ဆိုေတာ့ သက္ေသေတြ Aမ်ားႀကီးကပဲ”

တင္ ။

။“ဘာမွလည္း

ေသႏိုင္ပါမလားဗ်ာ”

ဟု

မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။
ေျပာလ်က္

စိတ္သာခ်ပါ။

ျပည့္ၿဖိဳးေသာ

ကၽြန္ေတာ့္လိုAေကာင္မ်ဳိး

ရင္ဘတ္ႀကီးကို

ေကာ့ကာ

လက္ေမာင္းမ်ားကို ဆန္႔တန္း၍ ျပေလ၏။
ေနာက္ဆံုး၌
စမ္းသပ္ၾကရန္

ထိုကိစၥကို

ထိုAိမ္၌ပင္

သေဘာတူညီၾကသည္။

ၿပီးျပတ္ေစျခင္းငွာ

Aိမ္ရွင္မက
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သိလိုေသာသေဘာသည္

လူတိုင္း၌ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ညည္းညည္းတြားတြားႏွင့္

သေဘာတူရေလ၏။
၎ေနာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္

Eည့္ခန္း၌ထိုင္၍

ပိုကာ

ကစားလ်က္ရွိၾကရာ

ကိုသိန္းတန္သည္ ေငြတစ္ဆယ္မွ်႐ႈံးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္ေလာက္ၿပီဟု Aႀကံေပးခ်က္Aရ
Aားလံုးသေဘာတူရပ္စဲၿပီးလွ်င္ Aိပ္ရန္ျပင္ၾကေလ၏။
Aိမ္ရွင္မႏွင့္သမီးမ်ားသည္
သင္ျဖဴးေခါင္းAံုးမ်ားမွစ၍
ျပဳေသာAခါတြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

Aိပ္ရာခင္းက်င္း

ကိုေသာင္းတင္က

လက္သီးဆုပ္ၿပီးမွ

Eည့္သည္ငါးUီးAတြက္

ျပင္ဆင္ေပးေလ၏။

ယခင္ကေက်ာက္ကို

လက္ကိုင္ပဝါႏွင့္

Eည့္ခန္း၌ပင္

Aိပ္ရာသို႔ဝင္ၾကမည္

မိမိ၏

လက္ဝါး၌ထည့္၍

စည္းေပးရန္ေျပာသည္တြင္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

AျခားEည့္သည္တစ္ေယာက္သည္ ထိုAတိုင္းပင္ ျပဳလုပ္၍ေပးၾကေလ၏။
ထို႔ေနာက္

AသီးသီးAိပ္ရာသို႔ဝင္ၾကေလရာ

ကိုသိန္းတန္တို႔ႏွစ္ေယာက္၏Aလယ္မွ

Aိပ္ေလ၏။

ကိုေသာင္းတင္သည္

Aိမ္ရွင္သည္

မီးAိမ္ကို လံုးလံုးမၿငိႇမ္းဘဲ Aနည္းမွ်မွိန္ထားၿပီးေနာက္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္

Eည့္ခန္း၌ထြန္းထားေသာ

၎၏ Aိပ္ခန္းသို႔

ဝင္သာြ းေလ၏။

ကိုသိန္းတန္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ Aိပ္ရာ၌မလွဲေသးမီ ကိုေသာင္းတင္Aား ၎၏ Aႀကံကိုေလွ်ာ့၍
လက္ကိုင္ပဝါကို ေျဖခြင့္ျပဳရန္ ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ ေတာင္းပန္ေလရာ ကိုေသာင္းတင္က မည္သို႔မွ်
ျပန္မေျပာဘဲ ရယ္ေမာကာသာလွ်င္ေနသည္ႏွင့္ လက္ေလွ်ာ့ၿပီးလွ်င္ Aိပ္ရာ၌လွဲေလ၏။
ကိုေသာင္းတင္မွာ
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပရာ
Aယွက္

Aိပ္ေကာင္းစားေကာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္

ထိုည၌လည္း

Aထိတ္Aလန္႔ရွိဟန္လကၡဏာ

ငါးမိနစ္Aတြင္း၌ပင္

၎၏

စိတ္ထဲ၌

မရွိေသာေၾကာင့္

Aိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ေရာက္၍

က်န္းမာဝၿဖိဳးေသာ

Aနည္းငယ္မွ်

Aေႏွာက္

Aိပ္ရာသို႔ဝင္ၿပီးသည္ေနာက္

ေဟာက္သံမ်ား

ၾကားၾကရေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တကြ AျခားEည့္သည္သံုးေယာက္တို႔မွာမူ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္က့သ
ဲ ို႔ မဟုတ္ဘဲ
စိတ္ထဲ၌

ထိတ္လန္႔ျခင္းမကင္းေAာင္

ကိုေသာင္းတင္၏
Aံ့ၾသျခင္းမွာ

ေဟာက္သံမ်ားကို
ကိုေသာင္းတင္၏

ရွိေနသည္ျဖစ္၍

Aံ့ၾသစြာႏွင့္

႐ုတ္တရက္Aိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ဘဲ

ၾကားလ်က္ရွိေနၾက၏။

႐ုတ္တရက္

ကၽန
ြ ္ေတာ္တို႔၏

Aိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာAျဖစ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုေသာင္းတင္၏ ရဲရင့္ခိုင္ခံ့ေသာစိတ္ကို ခ်ီးမြမ္းမိၾက၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္
ကၽြန္ေတာ္သည္

နာရီၾကားမွ

Aိပ္ရာသို႔

ဝင္ၾကေသာAခါ၌

တစ္ခ်က္ထိုးသံ၊

ဆယ့္ႏွစ္နာရီထိုးၿပီးၿပီျဖစ္ရာ

ႏွစ္ခ်က္ထိုးသံ၊

ႏွစ္ခ်က္ခဲြသံတိုင္ေAာင္

ၾကားရၿပီးေနာက္ Aိပ္ေပ်ာ္သာြ းေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္မွာ မည္မွ်ေလာက္ၾကာေAာင္ Aိပ္လိုက္ရသည္မသိ။ Aိမ္ရွင္ ကိုဘစံက
လႈပ္၍ႏႈိးေသာေၾကာင့္ ကေယာင္ကတမ္းႏွင့္ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ မ်က္လံုးမ်ားကို ပြတ္၍ ၾကည့္ေနစU္“ေသရွာၿပီဗ်၊ ေသရွာၿပီ”
“ဘယ္သူေသတာလဲဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကလည္း Aလန္႔တၾကား”
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ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ Aနီးတြင္ ယွU္လ်က္Aိပ္ေနေသာ ကိုေသာင္းတင္ကို
ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ

ကိုေသာင္းတင္မွာ

ပက္လက္လွန္ကာ

Aိပ္ေပ်ာ္ေနသလို

ၿငိမ္လ်က္ရွိ၏။ ၎ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၎၏ ရင္ဘတ္ကို လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ၾကည့္ရာတြင္
၎၏ ႏွလံုးသည္ မလႈပ္မရွားၿငိမ္သက္စာြ ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုဘစံေျပာသည့္Aတိုင္း
ဟုတ္ေခ်ၿပီဟု ထိတ္လန္႔စာြ ႏွင့္ ခုန္၍ ထလိုက္ေလ၏။
ထိုAခါ၌ကား

AားလံုးေသာEည့္သည္မ်ားႏွင့္တကြ

Aိမ္သားမ်ားသည္

ႏိုးၾကားလ်က္ရွိၿပီျဖစ္ရာ Aိမ္ရွင္ ကိုဘစံက Eည့္သည္မ်ားAား ေျပာျပသည္မွာ-

စံ ။

။“ကၽြန္ေတာ္မွာ တစ္ညလံုးAိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ဘဲ ကိုေသာင္းတင္ ေဟာက္သံႀကီးကို

နားထဲမွာၾကားၿပီး ဟိုဘက္ေစာင္း ဒီဘက္ေစာင္းလုပ္ေန။ Aျပင္ထက
ြ ္လာေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔Aားလံုး
Aိပ္ေပ်ာ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကိုေသာင္းတင္ကိုေတာ့ ပက္လက္ႀကီးပဲ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေတာ့
ကၽြန္ေတာ္က

ပက္လက္Aိပ္ပါလ်က္ႏွင့္

ဘာေၾကာင့္

မေဟာက္ပါလိမ့္မလဲလို႔

ဝမ္းဗိုက္ကို

ၾကည့္လိုက္ေတာ့ Aသက္မ႐ွဴဘူး ၿငိမ္လို႔ဗ်။ ဒီေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္က ရင္ဘတ္ကို စမ္းၾကည့္တယ္။
ဒီေတာ့လည္း

ၿငိမ္လို႔ပဲ။

ဒါေၾကာင့္

ခင္ဗ်ားတို႔Aားလံုးကို

က်ဳပ္ႏိႈးရတယ္။

တစ္ခါေတာ့

ခက္ကုန္ၿပီဗ်ဳိ႕။ က်ဳပ္တို႔ေတာ့ ဒုကၡပဲ”
ထိုAခါ

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုးမွာ

တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ

တစ္ေယာက္ၾကည့္လ်က္

စကားမေျပာႏိုင္ဘဲရွိၾကေလရာ မသိန္းၫြန္႔က လင္ေယာက်္ားAား ျပစ္တင္ေျပာဆိုေသာAခါမွ
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

လွ်ာမ်ား

လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာAျဖစ္သို႔

ေရာက္ၾကေလ၏။

ကိုသိန္းတန္မွာမူ

Uီးေခါင္းကိုယမ္းကာ ကိုေသာင္းတင္၏ Aေလာင္းကို ၾကည့္လ်က္ရွိေလ၏။

စံ ။
ကၽြန္ေတာ္ ။

။“ကိုင္း က်ဳပ္တို႔ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၾကမလဲ”

စံ ။

။“ေခၚျပေတာ့ ဟုတ္ၿပီ။ သူ႔လက္က ေက်ာက္ကို ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ၾကမလဲ။

။“ဆရာဝန္ ေခၚျပမွာေပါ့”

ျဖဳတ္ယူထားမလား။ ဒီAတိုင္းပဲ ထားၾကမလား”

ကၽြန္ေတာ္ ။
ဆရာဝန္

။“ျဖဳတ္ယူထားလွ်င္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ သူက Aေသာက္သမားဆိုေတာ့
စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္

ႏွလံုးေရာဂါလို႔ဆိုမွာပဲ။

ဒီAတိုင္းထားလွ်င္

ကၽြက္ကၽြက္

ဆူသာြ းကုန္လိမ့္မယ္။ မဟုတ္ဘူးလားဗ် ကိုသိန္းတန္”

တန္ ။

။“ဟုတ္ေတာ့

သကၤာမကင္းျဖစ္ဖို႔

ဟုတ္ပါရဲ႕။

ရွိေနလိမ့္မယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔က
ဒီေတာ့ကာ

က်ဳပ္Aေပၚမွာ
ဒီေက်ာက္ဟာ

တစ္သက္လံုး
ဘာမွမဟုတ္၊

စင္စစ္ ခ်က္ေက်ာက္တစ္လံုးမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းကို က်ဳပ္တို႔Aခ်င္းခ်င္း AတိAလင္းသိေစျခင္းငွာ
တစ္ေယာက္ေယာက္က

ဒီေက်ာက္ကို

ဓာတုေဗဒဆရာႀကီး

တစ္ေယာက္ေယာက္ထံ

သြားၿပီးျပေစလိုပါတယ္”

စံ ။
တန္ ။

။“မဆိုင္တာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တို႔က ဘာမသကၤာစရာ Aေၾကာင္းရွိသလဲဗ်ာ”
။“မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ Aခု႐ႈပ္မွ ေနာင္ရွင္းဆိုတ့စ
ဲ ကား ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမွ ခင္ဗ်ားတို႔

မလုပ္လွ်င္ ေက်ာက္ကိုျဖဳတ္ယူၾကဖို႔ က်ဳပ္ သေဘာမတူႏိုင္ဘူးဗ်”

စံ ။

။“ကိုင္း ဒါျဖင့္ရွိေစဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့Aတိုင္း သြားျပဖို႔ က်ဳပ္တို႔ တာဝန္ခံပါမယ္”
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Aေလာင္း၏

ေျပာၿပီးေနာက္

လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုေျဖၿပီးေနာက္
ေက်ာက္မွာ

လက္ဝါးမွ

ပြတ္လိုက္ေသာAခါ၌မူ

လက္မွ

လက္ကိုင္ပဝါကို

ေက်ာက္ကို

Aေလာင္း၏

လက္ဆီမ်ားAတြက္ေၾကာင့္

ေရွးနည္းAတိုင္း

ေျဖေလ၏။

လက္သီးဆုပ္မွ

ကိုဘစံသည္
ႏုတ္ယူေလရာ

Aေငြ႔သန္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း

Aေရာင္တဖ်ပ္ဖ်ပ္

ထြက္လာေလ၏။ ၎ေနာက္

ကိုဘစံသည္ ေက်ာက္ကို ကိုသိန္းတန္သို႔ ေပးAပ္၍ ဆရာဝန္ထံ လူေစလႊတ္ေလ၏။
တစ္နာရီခန္႔ၾကာေသာAခါတြင္
Aိမ္ရွင္သည္

ဆရာဝန္၏

ဆရာဝန္ေရာက္လာ၍

ေမးခြန္းမ်ားကို

စစ္ေဆးေမးျမန္းေလ၏။

ေျဖဆိုရာတြင္

ကိုေသာင္းတင္မွာ

Aိပ္ရာဝင္ေသာAခါတြင္ ေကာင္းစြာ က်န္းမာလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာျပ၏။
“ေသာက္တတ္သလား”
“ေသာက္တတ္ပါတယ္”
“သူလို ငါလို ေသာက္တာမ်ဳိးလား။ Aားႀကီးေသာက္တတ္လား”
“ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသာက္တတ္ပါတယ္”
“ဒီလူမ်ဳိးဟာ တယ္ခက္တယ္။ တခ်ဳိ႕ သစ္သီးမ်ားလိုပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕သစ္သီးမ်ားဟာ
Aျပင္ကၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဝင္းလို႔ ထိန္လို႔။ Aထဲမွာ ခြၾဲ ကည့္လိုက္ေတာ့ ပုပ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
ဒီလူဟာလည္း ဒီလိုပဲရွိဟန္တူတယ္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေAာင္ ရင္ခဲြ႐ံု တင္ၾကည့္ရလိမ့္မယ္”
၎ေနာက္ ဆရာဝန္သာြ း၍ ကိုေသာင္းတင္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေရာက္လာၾကေလရာ
ဆရာဝန္၏

Aမိန္႔Aတိုင္း

Aေလာင္းကို

ရင္ခဲြ႐ံုသို႔

ပို႔လိုက္ၾကေလ၏။

ကိုေသာင္းတင္မွာ

လူပ်ဳိႀကီးျဖစ္၍ လာေရာက္ေသာေဆြမ်ဳိးမ်ားမွာ Aစ္ကိုမ်ားႏွင့္ Aစ္မမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။
Aေလာင္းကို ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ တင္ပို႔ၾကၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
Eည့္သည္မ်ားသည္
ကိုသိန္းတန္သည္
ကၽြန္ေတာ့္Aား

စိတ္ႏွလံုးမသာမယာႏွင့္
ယခင္က

ေက်ာက္ကို

သားေရAိတ္ငယ္ႏွင့္တကြ

ထိုAိမ္မွ

ခြဲခာြ ၾကေလရာ

သြားခါနီး၌

ဓာတုေဗဒဆရာတစ္ေယာက္Aား

ေပးAပ္လိုက္ေလ၏။

ျပသရန္

ဓာတ္ခဲြေသာAခကိုလည္း

ကိုသိန္းတန္ေပးရန္ တာဝန္ခံလိုက္ေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္

ေနAိမ္၌

ဓာတုေဗဒဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ထံ

ေခတၱဝင္၍

ေရခ်ဳိးၿပီးေနာက္

သြားေရာက္၍

Aဂၤလိပ္လူမ်ဳိး

မည္သည့္ေက်ာက္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းကို

ဓာတ္ခန
ဲြ ည္းျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကရန္ Aပ္ႏွံၿပီးေနာက္ က်သင့္ေသာAဖိုးAခကိုလည္း ေပးပါမည္ဟု
တာဝန္ခံ၍ ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
ဓာတ္ခဲြဆရာႀကီး
စံုစမ္းေမးျမန္းရာ
Aနည္းငယ္မွ်

ခ်ိန္းဆိုေသာေန႔၌

ဆရာဝန္ႀကီးက

ထိုေက်ာက္မွာ

မထိုက္တန္ေၾကာင္း၊

ေသြးထားျခင္းမွတစ္ပါး

ကၽြန္ေတာ္သည္

ထူးျခားေသာ

သာမညေက်ာက္တစ္ခုမွ်ျဖစ္၍

ထိုေက်ာက္မွာ

ထူးဆန္းေသာ

Aခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမွ်
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၎ေတာင္းဆိုသည့္

ကၽြန္ေတာ္သည္

ေငြတစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ကို

ေပးၿပီးေနာက္

ေက်ာက္ကိုယူ၍ Aိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေလ၏။
ရင္ခဲြ႐ံုမွ
ႏွလံုးေရာဂါရွိေသာ

ဆရာဝန္၏

မွတ္ခ်က္မွာ

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေသလြန္သူ

၎ေရာဂါမ်ဳိးမွာ

ကိုေသာင္းတင္သည္
သာမညAားျဖင့္

ၾကည့္

ေသာAခါတြင္ မထင္ရွားသျဖင့္ စြက
ဲ ပ္သူတို႔မွာ လူေကာင္းပကတိက့သ
ဲ ို႔ ရွိေနတတ္ေသာ္လည္း
Aခိုက္Aတန္႔မသင့္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးတတ္ေၾကာင္း၊ ကိုေသာင္းတင္၏ ေသဆံုးပံုမွာ
သာမညAားျဖင့္ ၾကည့္ခ့ေ
ဲ သာ္ ထူးဆန္းမည္ ရွိေသာ္လည္း ထိုေရာဂါမ်ဳိး၏ ရာဇဝင္၌ ဤသို႔ေသာ
ေသဆံုးျခင္းမ်ဳိးသည္ AထူးAဆန္း မဟုတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပါရွိေလသည္။
၎ေနာက္
ကိုေသာင္းတင္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ေသာ

ေသဆံုးပံုAေၾကာင္းကို

AေတာAတြင္း၌

စU္းစားမိသည္Aခါတိုင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္

ကိုေသာင္းတင္သည္

တိဘက္ျပည္မွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ က်ိန္စာသင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္
ဆရာဝန္မ်ားက မွတ္ခ်က္Aတိုင္း ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ပင္
က်ိန္စာသည္

Aခံရွိၿပီးျဖစ္ေသာ

မေတြးေတာႏိုင္ေAာင္

ႏွလံုးေရာဂါကို

ရွိခ့ေ
ဲ လ၏။

ျဖစ္ေလသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္

Aားေပးမိသကဲ့သို႔

စင္စစ္မွာ

ကၽြန္ေတာ္၏

ရွိေလသေလာဟု

သေဘာ၌

ေနာက္ဆံုး

ေတြးထင္ခ်က္သည္ Aသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္က မ်ားခဲ့ေခ်၏။
ကၽြန္ေတာ္၏
ရွည္လ်ားသျဖင့္

စိတ္၌

ကိုေသာင္းတင္၏

ဓမၼတာသေဘာAေလ်ာက္

ေသဆံုးရပံုAေၾကာင္းသည္

ေမ့ေတာ့မည္က့သ
ဲ ို႔

ရွိေနစU္

ႏွစ္ကာလ

၎ႏွငစ
့္ ပ္လ်U္း၍

မေမ့ႏိုင္ေလာက္ေသာ Aျခင္းAရာတစ္ခု ေပၚလာခဲ့ျပန္ေလ၏။
တစ္ေန႔သ၌

ကၽြန္ေတာ္သည္

ျမန္မာျပည္ျဖစ္

ကုန္ပစၥည္းAသစ္မ်ားႏွင့္

ေရာက္သာြ း၍

ထံုးစံAတိုင္း

Aေဟာင္းမ်ား

ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကို

ပစၥည္းေဟာင္းႀကိဳက္တတ္ေသာ
ခင္ဗ်ားႀကိဳက္တတ္တ့ဲ

ကုန္သည္လမ္း၌ရွိေသာ

ကၽြန္ေတာ္၏

ပစၥည္းတစ္ခု

ကၽြန္ေတာ္

ဘားမားေဟာက္စ္ေခၚ

ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔

ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိစU္

ဆိုင္ရွင္သည္

သေဘာကို

သိသည္ႏွင့္

“ေနUီးဗ်ာ၊

ျပUီးမယ္” ဟု

ေျပာၿပီးလွ်င္

ေခ်ာင္ထဲသို႔

ဝင္သာြ းေလ၏။
ထိုသူ
လက္တြင္ကိုင္လ်က္
ျဖစ္ေလရာ

ထြက္လာေသာAခါတြင္
ပါလာေလ၏။

Aိမ္ေခါင္းရင္းရွိ

ဆင္းတုေတာ္တင္ရန္Aတြက္

၎ပလႅင္မွာ

ေက်ာင္းေဆာင္တြင္

ပလႅင္တစ္ခုကို

Aျမင့္ေျခာက္လက္မခန္႔မွ်ရွိ၍
ဆင္းတုေတာ္တင္၍

မွန္စီေရႊခ်

ကိုးကြယ္ရန္Aတြက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပလႅင္ကေလးျဖစ္ေပ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ Aသစ္ေဆာက္ၿပီးကာစျဖစ္ေသာ Aိမ္၌
ေက်ာင္းေဆာင္ထည့္ထားသည္ျဖစ္၍

ထိုေက်ာင္းေဆာင္တြင္

ဤပလႅင္ႏွင့္

ဆင္းတုေတာ္တင္

ကိုးကြယ္ရေသာ္ ေကာင္းမည္ဟု Aႀကံရသည္ႏွင့္ ပလႅင္ကို ေဈးမဆစ္မီ ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈေလ၏။
၎ပလႅင္ကေလးမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည္Aတိုင္း မွန္စီေရႊခ်ျဖစ္၍ မွန္မ်ားမွာ စိန္တု ပတၱျမားတု
နီလာတု

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

Aစိမ္း၊

Aျဖဴ၊

Aနီ၊

Aျပာ

စသည္ျဖင့္

Aေရာင္ေလးမ်ဳိး

ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေလ၏။ ယင္းသို႔ရွိရာ တစ္ခုေသာေနရာ၌မူ ကြက္လပ္တစ္ခု ရွိေနသည္ျဖစ္၍
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ေက်ာက္ျပဳတ္၍က်ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေပ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္

ဆိုင္ရွင္Aားေျပာျပ၍
သိေစျခင္းငွာ

ကၽြတ္က်ေသာေက်ာက္သည္

က်န္ရစ္ေသာေက်ာက္မ်ားကို

ထိုAေၾကာင္းကို

မည္သည့္Aေရာင္မ်ဳိးျဖစ္ရမည္ကို

ၾကည့္႐ႈတက
ြ ္ခ်က္ၾကေလရာ

ကြကလ
္ ပ္ျဖစ္ေသာ

ေနရာမွ ကၽြတ္က်ေသာေက်ာက္မွာ Aနီေရာင္ျဖစ္ရမည့္Aေၾကာင္းကို သိရွိၾကရေလ၏။ ထိုAခါ
ဆိုင္ရွင္က “ဒီေက်ာက္မ်ဳိး Aဖိုးမတန္ပါဘူးဗ်ာ။ တစ္မတ္သံုးပဲ ေပးဝယ္လွ်င္ ရပါသည္”
ေျပာလိုက္၏။

ထိုသို႔ေျပာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္

ေသဆံုးစU္Aခါက

ေက်ာက္Aေၾကာင္းကို

ကၽြန္ေတာ္သည္

သတိရ၍

ဟု

ကိုေသာင္းတင္

ထိုေက်ာက္ကိုလည္း

စားပြဲAံဆဲ၌
ြ

ပစ္ထည့္လိုက္ဖူးေၾကာင္းကိုလည္း စိတ္ထဲ၌ ေပၚလာေလ၏။
သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၎ပလႅင္ကေလးကို

Aဖိုးခ်ဳိသာစြာႏွင့္ဝယ္၍ Aိမ္သို႔

ေဆာင္ယူခ့ၿဲ ပီးလွ်င္

စားပြဲAံဆက
ဲြ ိုဖြင့္ၾကည့္ရာ

ယခင္ကေက်ာက္မွာ

ဖံုးAုပ္လ်က္ရွိသည္ကို

ေတြ႔ရေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္

စားပြဲေပၚတြင္တင္၍

ထို႔ေနာက္

ကြက္လပ္ျဖစ္ေသာေနရာ၌

Aံက်လ်က္ရွိသည္ကို

ေတြ႔ရေလ၏။

ဝင္သာြ းသည္သာမက

ထိုေက်ာက္သည္

ကြက္လပ္ကို

ၾကည့္ရႈေသာAခါတြင္လည္း
AဖုAခ်ဳိင့္ကေလးမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ျမင္ေလရကား

ထိုေက်ာက္ကို

၎၌ရွိေသာ

ထည့္သြင္းၾကည့္႐ႈရာ
Aံက်ေAာင္

မွန္ဘီလူးႏွင့္

ေသခ်ာစြာ

AဖုAခ်ဳိင့္ကေလးမ်ားသည္
မကြဲဘဲ

မ်ားစြာAံ့ၾသျခင္းျဖစ္မိ၏။

ပလႅင္ကေလးကို

၎ကြက္လပ္၌

ေသခ်ာစြာ

ျမဴမႈန္ခန္႔မွ်

ျမဴမႈန္မ်ား

ေက်ာက္တြင္ရွိေသာ

လံုးလံုးႀကီးကိုက္လ်က္ရွိသည္ကို

ထိုေက်ာက္သည္

၎ကြက္လပ္၌

Aံက်ေAာင္ရွိျခင္းမွာ ကံAားေလ်ာ္စာြ ျဖစ္ေစကာမူ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ AဖုAခ်ဳိင့္ကေလးမ်ားပါ
Aလံုးစံုကိုက္လ်က္ရွိရျခင္းမွာ ကံAားေလ်ာ္စာြ မဟုတ္ႏိုင္ေခ်။ ထိုေက်ာက္သည္ ထိုပလႅင္မွ
ကၽြတ္၍က်ဖူးေသာ

ေက်ာက္ျဖစ္ရမည္ဟူ၍

ကိုသိန္းတန္သည္

ကၽြန္ေတာ္တို႔Aား

သို႔တည္းမဟုတ္

၎ကိုယ္တိုင္

ကၽြန္ေတာ္သည္

ဤကိစၥကို

ကၽြန္ေတာ္ဆံုးျဖတ္မိ၏။
လိမ္ညာလွည့္ျဖား၍

လွည့္ျဖားျခင္းခံခ့ရ
ဲ သေလာဟု
သဲကဲြေAာင္

စံုစမ္းAံ့ဟု

ယင္းသို႔ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္

ေျပာခ်င္းျဖစ္ေလသေလာ၊
စU္းစားမိ၏။

Aႀကံျဖစ္ေပၚ၍

သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
Aလုပ္တိုက္မွ

ကိုသိန္းတန္ထံ တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီးလွ်င္ Aိမ္သို႔လာရန္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္၏။
ထိုေန႔ညေန၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုသိန္းတန္လာမည္ကို Aိမ္မွ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိစU္
ပလႅင္ကေလးကို Aလြယ္တကူ ထိုသူ ျမင္စိမ့္ေသာငွာ စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထားေလ၏။
ကိုသိန္းတန္သည္ Aိမ္ေပၚသို႔တက္လာ၍ ပလႅင္ကေလးကို ျမင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
႐ုတ္တရက္တန္႔ခနဲ ရပ္သာြ းေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ၎Aနီး၌ပင္ ခ်ထားေသာ ခ်က္ေက်ာက္ကို
ျမင္ျပန္၍

ကိုသိန္းတန္သည္

ဘက္သို႔လွည့္၍

မသိမသာကေလးမွ်သာ

ၿပံဳးျခင္းျဖင့္ၿပံဳးလ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏

“ဘားမားေဟာက္စ္က ကိုခင္ေမာင္ႏွင့္ ခင္ဗ်ား သိသကိုး” ဟု

ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္လ်က္

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို

Iေႁႏၵႀကီးေသာမ်က္ႏွာႏွင့္

“ဤAေၾကာင္းကို

မီးညိႇေလ၏။
ခင္ဗ်ား

ထိုAခါ

တစ္ဆိတ္ေလာက္

ေျပာကာ

ကၽြန္ေတာ္က
ရွင္းျပရင္

ေကာင္းမယ္ထင္တယ္”

တန္ ။

။“ဘာAေၾကာင္းလဲမိတ္ေဆြ။ ေသာင္းတင္ ေသတဲ့Aေၾကာင္းလား။ ဒီဟာက

Aစကတည္းက Aရွင္းႀကီးကပဲ။ ဒီAေကာင္ကို က်ဳပ္ သတ္လိုက္တာပဲ”
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ကၽြန္ေတာ္ ။ ။(ေငါက္လ်က္) “ခင္ဗ်ားသတ္တယ္ဟုတ္လား။ ေတာ္ပါေပ...”
။“တိုးတိုး
ဆရာ
တိုးတိုး။
ဒီေလာက္
မက်ယ္ပါႏွင့္။
တန္ ။

ဒီAေကာင္

က်ဳပ္သတ္ခ်င္ေနတာ ၾကာလွၿပီ။ ဒီAေကာင္မ်ဳိ္းဟာ လူ႔ျပည္မွာ ၾကာၾကာထားလို႔ ေကာင္းတဲ့
Aေကာင္မ်ဳိး

မဟုတ္ဘူးဗ်။

Aင္မတန္ယုတ္မာတဲ့

လူစားမ်ဳိးဗ်။

ဒီAေကာင္က

ကၽြန္ေတာ့္ႏွမကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မယားကိုလည္း ၾကာခိုဖို႔ ႀကံစည္ေသးတယ္။
ေကာင္းႏိုင္ေသးရဲ႕လားဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ သူယုတ္မာပံုေတြ က်ဳပ္ မေျပာလိုက္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ား
သိလိုတ့A
ဲ ခ်က္ကိုသာ ေမးပါေတာ့”

ကၽြန္ေတာ္ ။ ။ “ဒီလူမေကာင္းဘူးဆိုတာေတာ့ က်ဳပ္တို႔လည္း ရိပ္မိတန္သေလာက္ ရိပ္မိပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ခင္ဗ်ားAမႈက လူသတ္မႈႀကီးဆရာရဲ႕ ”

တန္ ။
ကၽြန္ေတာ္ ။

။“UပေဒAတိုင္းဆိုလွ်င္. ..”

တန္ ။

။“Uပေဒ၊ ဘာUပေဒလဲ။ သူ႔ကို က်ဳပ္က တရားစြလ
ဲ ွ်င္ Uပေဒက ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။

။“လူသတ္မႈျဖင့္ ဘာျဖစ္သလဲ ”

Uပေဒက မတတ္ႏိုင္ေလေတာ့

က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ Uပေဒလုပ္ၿပီး စီရင္လိုက္တယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ား

ဘာေျပာခ်င္သလဲ”

ကၽြန္ေတာ္ ။

။“က်ဳပ္ကေတာ့

ဘာမွမေျပာခ်င္ပါဘူး၊

တရားနည္းလမ္းAတိုင္း

ထိမ္ခ်န္မႈ

မျဖစ္ေAာင္ဟာ ဂါတ္ကို တိုင္ခ်က္ေပးဖို႔ ရွိတာပါပဲ”

တန္ ။

။(Uီးေခါင္းကိုယမ္းလ်က္)

ဒီေက်ာက္ကို

သူ

Aားလံုးဝိုင္းၿပီး

“က်ဳပ္သာ

ကိုင္ၿပီးAိပ္ပါမယ္ဆိုတာ

သေဘာတူၾကလို႔

သူ

က်ဳပ္က

ေသသြားရတယ္

ခင္ဗ်ားျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္

မတိုင္ဘူးဗ်ာ။

မတားဆီးဘူးလား။

ခင္ဗ်ားတို႔ကပါ

မဟုတ္လား။

ဆရာဝန္ကိုေခၚၿပီး

ျပမယ္လုပ္ေတာ့ေကာ။ ေက်ာက္ကို ျဖဳတ္ယူထားႏွင့္ဖို႔ က်ဳပ္က Aႀကံေပးသလား။ ေက်ာက္ကို
ဓာတုေဗဒဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ထံ ျပၾကည့္လို႔ က်ဳပ္ကပဲ Aႀကံေပးတယ္

မဟုတ္ဘူးလား။

ေက်ာက္ကိုယူၿပီး ဆရာႀကီးထံ ခင္ဗ်ားပဲ သြားျပတယ္မဟုတ္လား၊ ရင္ခဲြ႐ံုက ဆရာဝန္ႀကီးက
ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေရးခဲ့သလဲ။ ခင္ဗ်ား မသိဘူးလား။ ဒီေတာ့ကာ ခင္ဗ်ား တိုင္ခ်က္ေပးလွ်င္
ဂါတ္က

ဘယ့္ႏွယ္ထင္မလဲ။

ခင္ဗ်ားဟာ

လူ႐ူးတစ္ေယာက္ပလ
ဲ ို႔

ထင္လွ်င္

ထင္မယ္။ ဒီလိုမထင္လွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔လည္း Aားေပးကူညီမယ္လို႔ ထင္မယ္။ ဘယ္လိုပထ
ဲ င္ထင္
ခင္ဗ်ားတို႔ေတာ့ Eကန္Aျပစ္မကင္းဘူး။ ဒီေတာ့ Aလ်င္စလို မလုပ္ေလႏွင့္။ စU္းစU္းစားစား
လုပ္ပါဆရာႀကီး”

ကၽြန္ေတာ္ ။
တန္ ။

။“ခင္ဗ်ား ဘယ္ပံုသတ္သလဲ”
။“Aဆိပ္ေပါ့ဗ်ာ၊

ကြယ္ေနတာၾကာလွၿပီ။
ဒီAဆိပ္က

လွ်ာနဲ႔

ေရွးနည္းAတိုင္းေဖာ္တ့ဲ

က်ဳပ္တို႔Aဘိုးက
ထိမွ

မဟုတ္ဘူး။

Aဆိပ္ေပါ့။

ေဆးဆရာႀကီးဗ်။
လက္ႏွင့္

သို႔ေသာ္

ဒီနည္း

သူ႔ပုရပိုက္ထမ
ဲ ွာေတြတ
႔ ့န
ဲ ည္းပဲ။

ၾကာၾကာထိလွ်င္

ေသေတာ့တာပဲ။

ဒါေလာက္ေကာင္းတဲ့Aဆိပ္ပဲ”

ကၽြန္ေတာ္ ။
တန္ ။

။“ဓာတုေဗဒဆရာႀကီး...”
။“သူ ဘာေတြ႔မလဲ၊ ခင္ဗ်ားကို ေက်ာက္Aပ္လိုက္ေတာ့ က်ဳပ္က သုတ္ၿပီးႏွင့္ၿပီ။

ကိုင္း... က်ဳပ္ ျပန္Uီးမယ္”
ကၽြန္ေတာ္က တားဆီးျခင္းမျပဳသျဖင့္ ကိုသိန္းတန္သည္ Aိမ္ေပၚမွ ဆင္းသြားေလရာ
ကၽြန္ေတာ္မွာ

ကုလားထိုင္၌

ေငးမိႈင္ကာ

စU္းစားေနၿပီးေနာက္
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စားပြဲေပၚမွ

ကိုသိန္းတန္သည္

မိမိ၏

ေကာက္ယူၿပီးလွ်င္
ေရွ႕၌

ေက်ာက္လမ္းေပၚသို႔

Aစိတ္စိတ္Aႁမႊာႁမႊာက်ကြဲေသာ

ပစ္ခလ
ဲြ ိုက္ေလ၏။

ေက်ာက္ကိုျမင္သည္ႏွင့္

Aိမ္ေပၚသို႔ေမာ့ၾကည့္၍ ၿပံဳးရယ္ကာ ေခါင္းညိတ္ၿပီးလွ်င္ ထြက္သာြ းေလ၏။
ကၽြန္ေတာ့္မွာမူ

ယေန႔ထက္တိုင္

မည္က့သ
ဲ ို႔ျပဳလုပ္ရမည္ဟု

မေဝခြႏ
ဲ ို္င္ေAာင္

ရွိေနခဲ့ေလသတည္း။
(သူရိယမဂၢဇင္း၊ မတ္လ၊ ၁၉၃၅)
၁၉၃၅)

*****

ေရႊUေဒါင္းဝတၱ
ဝတၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ - A႒မတြဲ
(ၿပီးပါၿပီ)
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