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ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး ဦးေမာင္ေလးႏွင့္ ပတ္သက္၍
စာေရးသူ၏ အမွာ
ဤအမွာစာကို ေက်ာ္၍ မသြားပါရန္
ေျပာင္းျပန္ပညာ၊ သို႕မဟုတ္ သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာကို ျမန္မာျပည္ (ျပည္မ)
တြင္ စတင္ပို႕ခ်သြားခဲ့ေသာသူမွာ ယခု အသက္ထင္ရွားရွိေသာ ဆရာၾကီး
ဦးေမာင္ေလး၏ ဆရာ ဆရာဦးခ်ယ္၊ သို႕မဟုတ္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား သိုင္းဆရာၾကီး
ဆရာခ်ယ္ပင္ျဖစ္သည္။
ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္သည္ ရွမ္းျပည္မွ ဆင္းလာသူ သိုင္းဆရာၾကီးျဖစ္ေသာ္
လည္း မည္သည့္ျမိဳ႕ရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ေစာဘြားထံတြင္
အမွဳထမ္းခဲ့ေၾကာင္းကား ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္ပင္ မသိရွာေပ။
ယင္းေၾကာင့္ ေလေလာဆယ္ မွတ္တမ္းအရ ဆရာၾကီး ဦးခ်ယ္သည္
သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာ၏ ဖခင္ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္မသို႕ ဆင္းလာသည္။
ပညာသင္ေပးျပီး ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ ျပန္တက္သြားသည္။ ေနာက္ထပ္မေတြ႕ဆံုရေတာ့။
ယင္းေၾကာင့္ ဆရာၾကီး ဦးခ်ယ္တြင္ သင္ဆရာရွိသည္၊ မရွိသည္ကိုလည္း
မသိရ။ ဆရာၾကီး ဦးခ်ယ္သည္ ယခု ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးႏွင့္ ေဇာတိကုန္း
ရြာသား ရာဘာျခံသူေဌး ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမေခၚ ဦးလွေရႊတို႕ႏွစ္ေယာက္၊
ေပါင္းသံုးေယာက္ကို ပညာသင္ေပးသြားခဲ့သည္။ အျခားႏွစ္ေယာက္ ကြယ္လြန္
သြားၾကျပီျဖစ္ရာ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလး တစ္ေယာက္သာ အသက္ထင္ရွား
က်န္ရွိသည္။
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ယင္းေၾကာင့္ အသက္ထင္ရွားရွိေသာ သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာရွင္မ်ားထံတြင္
အသက္ ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္မွ် ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးသည္
သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာ၏ ဖခင္ၾကီးအျဖစ္ တည္ရွိေနေပသည္။
စာေရးသူသည္ ရန္ကုန္တစ္ဘက္ကမ္းရွိ သန္လ်င္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္
သည္။ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းက စာေရးသူ၏ ေနအိမ္မွ ေစ်းဘက္သို႕ ထြက္
သြားသည္။ ရဲစခန္းလမ္းေကြ႕ ျပည္သူ႕ေကာင္စီရံုးေရွ႕ရွိ ေဒၚစိန္ညြန္႕ လက္ဖက္
ရည္ဆိုင္အနီးတြင္ ေဒၚစိန္ညြန္႕၏တူ ကိုေအာင္သိန္းကို ေတြ႕ရသည္။
ကိုေအာင္သိန္းသည္ ဘြဲ႕ရလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူျဖစ္သည္။ သူ႕အိမ္အနီး ကြက္လပ္တြင္ လူငယ္
လူရြယ္ကေလးမ်ားအား သိုင္းသင္တန္းပို႕ခ်ေပးေနသည္ကို မၾကာခဏေတြ႕
ရသည္။ သို႕ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ သိုင္းပညာမ်ိဳး ပို႕ခ်ေပးေနေၾကာင္းကား
ကြ်န္ေတာ္ မသိခဲ့၊ သတိမထားမိခဲ့၊ စကားမစပ္မိခဲ့ၾက။
ထိုေန႕က သူ႕ကို အေရးတၾကီး သုတ္သီးသုတ္ျပာဟန္ျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။
အလုပ္ရွဳပ္ေနပံုရသည္။
ကြ်န္ေတာ္။

။ ‘ဘယ္လိုလဲဗ် ကိုေအာင္သိန္း၊ ဘာေတြမ်ား အလုပ္
မ်ားေနလို႕လဲ’

ကိုေအာင္သိန္း။

။ ‘ဟာ…ဆရာ…ကြ်န္ေတာ့ဆရာၾကီး ေရာက္ေန
တယ္ေလ။ ဒီေန႕ ကြ်န္ေတာ့ တပည့္ ခ်ာတိတ္ေတြ
သင္တန္းဆင္းပြဲလည္းရွိတယ္။ ဆရာၾကီးက အကဲျဖတ္
မယ္။ ဆရာၾကီးကိုလည္း ကန္ေတာ့ၾကမယ္’

ကြ်န္ေတာ္။

။ ‘ဆရာၾကီးဆိုတာ ဘယ္သူလဲဗ်’

ကိုေအာင္သိန္း။

။ဦးေမာင္ေလးေလဗ်ာ။ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးေပါ့

ကြ်န္ေတာ္

။ၾသ….သိုင္းေျပာင္းျပန္ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးလား။

။

ခင္ဗ်ားက ဦးေမာင္ေလးရဲ႕ တပည့္လား၊ ဒါဆိုရင္
ခင္ဗ်ာ့ ခ်ာတိတ္ေတြကို ပို႕ခ်ေပးေနတာ ေျပာင္းျပန္
ပညာေပါ့ ဟုတ္လား
ကိုေအာင္သိန္း။

။အစစ္ေပါ့ ဆရာရဲ႕။ အစက ကြ်န္ေတာ္ ရွမ္းၾကီး
သိုင္းကို သင္ခဲ့ပါတယ္။ သိပ္အားမရတာနဲ႕ ဆရာၾကီး
ဦးေမာင္ေလးဆီမွာ သြားတပည့္ခံတာ
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။ဆရာၾကီးက အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ။ေလး
ငါးဆယ္ေလာက္ေတာ့ ရွိေရာေပါ့ေနာ္

ကိုေအာင္သိန္း။

။ဟား….ဟား…..ဟား မဟုတ္ဘူးဆရာရဲ႕။
ဆရာၾကီးက အသက္ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ထဲ ၀င္ေနျပီ

ကြ်န္ေတာ္။

။ဗ်ာ…..(မ်ားစြာ အံအားသင့္လ်က္) အသက္ရွစ္ဆယ့္ႏွစ္
ႏွစ္ဆိုေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ေကာ သိုင္းကစားႏိုင္ေသး
လို႕လား

ကိုေအာင္သိန္း။

။ဟဲ-ဟဲ-ဟဲဆရာကလဲဗ်ာ….သိုင္းဆရာၾကီးပါဆိုမွ
သိုင္းကစားႏိုင္ေသးလားလို႕၊ ကဲ…..လာ…ဆရာ့ကို
ကြ်န္ေတာ့ဆရာၾကီးနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးမယ္။ မ်က္ျမင္
လက္ေတြ႕ၾကည့္ေပါ့။

ကြ်န္ေတာ္သူ႕ေနာက္လိုက္သြားသည္။ ေဒၚစိန္ညြန္႕အိမ္ေပၚသို႕အေရာက္
တြင္ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးကို ေတြ႕ရသည္။ အရပ္ ငါးေပငါးလက္မခန္႕၊
ခါးတုတ္သည္။ မ်က္ႏွာက ျပဲျပီး ျပည့္ေနသည္။ ေခါင္းတံုးၾကီးႏွင့္ျဖစ္သည္၊
လက္ေမာင္း လက္ဖ်ံ၊ ေပါင္းလံုး၊ ေျခသလံုးၾကီးေတြကလည္း အၾကီး
ၾကီးေတြျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္သြားခ်ိန္၌ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလး
သည္ ျမိဳ႕ခံလူငယ္ ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ကို သိုင္းအေၾကာင္း ေျပာျပေနသည္။
တုတ္၊ ဓားကို ကိုင္လ်က္ လက္ေတြ႕ နမူနာမ်ားလည္း ျပသေနသည္ကို ေတြ႕
ရသည္။
ဆရာၾကီး၏ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ္မ်ားစြာ
အံ့အားသင့္သြားရျပန္သည္။
ဆရာၾကီးသည္ ယခု အသက္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အရြယ္ထိ သန္တုန္း ျမန္
တုန္း၊ ေပါ့ပါးတုန္း၊ ဖ်က္လတ္တုန္းပင္ ရွိေနေသးသည္။
အတန္ငယ္ၾကာမွ ဆရာၾကီး ျပန္၍ထိုင္သည္။ ေရေႏြးၾကမ္းခြက္ကို
ကိုင္သည္။ သည္မွာ ကိုေအာင္သိန္းက ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။
စာေရးဆရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာၾကီး၊ စကားလက္ဆံုက်သြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေမး
ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာၾကီးက စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖသည္။
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ကြ်န္ေတာ္ ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေျပာင္းျပန္ပညာ အေၾကာင္း
မဟုတ္ေခ်။ ေျပာင္းျပန္ပညာကို တတ္ကြ်မ္းဖို႕ဆိုသည္ ေ၀လာေ၀း၊ တီးမိ
ေခါင္မီပင္ ရွိသူမဟုတ္ရာ ဘာေမးခြန္းမွလည္း မေမးတတ္ေခ်။
ကြ်န္ေတာ္ ေမးသည္မ်ားမွာ ဆရာၾကီး၏ ဘ၀၊ ဆရာၾကီး၏ သမိုင္း၊
ဆရာၾကီး၏ အေတြ႕အၾကံဳပိုင္းမ်ားကိုသာ ျဖစ္သည္။
ဆရာၾကီးသည္ အသက္ရွစ္ဆယ္လည္း ေက်ာ္ျပီ၊ ပညာသည္ၾကီး တစ္
ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဆရာၾကီး ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ
သက္တမ္း၌ အေတြ႕အၾကံဳေတြ တစ္ပံုတပင္ တစ္ပံုတေခါင္းၾကီး ရွိေနေပ
ေရာ့မည္။ သည္လို ကြ်န္ေတာ္နားလည္သည္။
ဆရာၾကီးကလည္း ရွင္းျပ၊ ေျပာျပသည္။ ဆရာၾကီး ေျပာျပေသာ
စကားမ်ားထဲ၌ မၾကာခဏ ညွပ္၍ ညွပ္၍ ပါလာေသာ စကားတစ္ခြန္း
ရွိသည္။ သူသည္ အသက္ၾကီးျပီ၊ ဇရာပိုင္းသို႕ ၀င္လာျပီ။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္
ႏွစ္တန္သည္ ဆယ့္ငါ့းႏွစ္တန္သည္ေလာက္သာ အမ်ားဆံုး ေနရေတာ့မည္။
ယင္းေၾကာင့္ မေသမီ တပည့္ေတြကို ပညာအေမြ ေပးထားခဲ့ခ်င္သည္။
တပည့္ဆိုရာ၌လည္း တပည့္ေကာင္းေတြကို မွ ပညာအျပည့္အစံု ေပးထား
ခဲ့ခ်င္သည္။ တပည့္ေကာင္းဆိုသည္မွာ ပညာကို လိုလားရမည္။ ပညာကို
ေလးစား တန္ဖိုးထားရမည္။ ပညာကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ အသံုးျပဳလိုသည့္
စိတ္ေနစိတ္ထားလည္း ရွိရမည္။ မိမိ ဆရာရင္း သမားရင္းအေပၚတြင္လည္း
ေလးစားရမည္။ ယင္းသို႕ေသာ တပည့္မ်ိဳး ရွားသည္၊ ရွိေတာ့ရွိသည္၊ အေရ
အတြက္ နည္းသည္။
ယင္းသို႕ေျပာျပသည္။ သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္က ဆရာၾကီးကို အစီရင္ခံ
သည္။ ဆရာၾကီးသည္ အသက္ၾကီးျပီျဖစ္၍ ၾကီးမားေသာ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ
မ်ား ရွိမည္ကို ကြ်န္ေတာ္သိပါသည္၊ ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို စာေပျဖင့္
မွတ္တမ္းတင္လိုပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္သည္ ၀တၳဳသ႑ာန္ျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုေၾကာင္း
ခြင့္ေတာင္းသည္။
ဆရာၾကီးကလည္း ခြင့္ျပဳသည္။ သည္မွာ ကတ္ဆက္မ်ား တိတ္ေခြမ်ား
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ျဖင့္ဖမ္းသည္။ ကိုေအာင္သိန္း၊ ကြ်န္ေတာ္ ၊ ကိုအုန္းေက်ာ္တို႕ သံုးဦးက ဆရာၾကီး
စကားဆက္မိေအာင္ ဆက္ေမးခြန္း၊ ေထာက္ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကသည္။
ယင္းသို႕ျဖင့္ ဤ၀တၳဳသည္ ထြက္ေပၚလာရပါသည္။ ဤ၀တၳဳကို ေရး
ရာတြင္*အတၱဳပၸတိၱ ၀တၳဳသ႑ာန္ျဖင့္ ေရးပါသည္။
*ဤ၀တၳဳထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမည္မ်ားသည္ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္း
အစစ္အမွန္ေတြခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။
*ဆရာၾကီး၏ ဘ၀ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုသာ တင္ျပျခင္းျဖစ္ရာ
ဆရာၾကီး၏ ေျပာင္းျပန္ပညာကို က်မ္းတစ္ေစာင္အျဖစ္ ျပဳစုျခင္း
မဟုတ္၍ ဤ၀တၳဳပါ ေျပာင္းျပန္ပညာခန္းမ်ားသည္ အျမြက္မွ်
ေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။
*ေျပာင္းျပန္ပညာ၏ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ျပင္ပလူမ်ား မဆိုထားဘိ၊
ရွမ္းၾကီးသိုင္း တတ္ျပီးသူမ်ားပင္ နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အေခၚအေ၀ၚ
အသံုးအႏွဳန္းမ်ား ကြာျခားပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္အကြက္
မ်ားကို မ်ားစြာ ေဖာ္ျပလွ်င္ စာေလးသြားပါမည္။
*အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ ေျပာင္းျပန္ပညာကို က်မ္းအျဖစ္ သရုပ္ျပပံုမ်ား
ျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။
*ဆရာၾကီး၏ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားထဲတြင္ ေရွး
အခါက အသံုးျပဳေသာ ေဆးပညာ၊ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ႕ ဂါထာ
မႏၱရားမ်ား ပါရွိရာ ယခုအခ်ိန္ ယခုေခတ္၌ လူမယံုၾကည္စရာ
ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခ်ဲ႕ကားလြန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကမည္
စိုးေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကို ခ်ိန္ထားခဲ့ပါသည္။
*သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခား သိုင္း၊ ဂ်ဴဒို၊ ကာရာေတး
စသည္တို႕တြင္ျဖစ္ေစ ခႏၶာေဗဒသေဘာ ပါ၀င္ၾကျမဲျဖစ္သည္။ မည္
သည့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းကို မည္သို႕ျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သို႕ေသ
ႏိုင္ေၾကာင္း စေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။
*ဤ၀တၳဳ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေသာ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလး
အားလည္းေကာင္း ၊ ဆရာၾကီး၏တပည့္ ကိုေအာင္သိန္းႏွင့္ ဇနီး
မေအးျမင့္၊ ကိုအုန္းေက်ာ္၊ အိမ္ရွင္ ေဒၚစိန္ညြန္႕ႏွင့္ သမီး ေမးစမ္းၾကြယ္၊
သား ကိုေမာင္စမ္းတို႕အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္း ေဖၚျပ
အပ္ပါသည္။
ပြင့္လန္း (သတၱဳတြင္း)
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၁
တန္ခူးမိႆ စိၾတလႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ ထြန္းေလျပီ။
ရင္ကပ္ကံ့ေကာ္ ရာသင္းေပ်ာ္ ပြဲေတာ္အတာ ညႊန္းေလျပီ။ ေမာင္းသံ၊
လင္ကြင္းသံမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္ေနသည္။
ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်းရြာေပမို႕ ရွမ္းရိုးရာ
အိုးစည္ၾကီးကို ေမာင္ေလး ထံုေပထံုေပ တီးေနသည္။
သူ႕ေျခအစံုသည္ သိုင္းကြက္မွန္မွန္ နင္းေနသည္။ သူ႕ေဘးမွ ေမာင္း
သမားႏွင့္ လင္းကြင္းသမားသည္လည္း သူ႕နည္းတူပင္ သိုင္းကြက္နင္းလ်က္
တီးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သူတို႕တစ္ေတြ၏ ေရွ႕ သၾကၤန္မ႑ပ္ အတြင္းထဲတြင္ကား ေဇာတိကုန္း
တစ္ရြာလံုးမွ ကာလာသားမ်ားသည္ ဓားကိုယ္စီ တုတ္ကိုယ္စီျဖင့္ သိုင္းကြက္
အလွနင္းသူနင္း၊ တကယ္တမ္း တုတ္ရိုက္သူက ရိုက္၊ ဓားခုတ္သူက ခုတ္
ျဖင့္ ကစားကြက္ ပိုင္ပိုင္နင္းေနၾကသည္။
ရွမ္းေဗထံု…ရွမ္းေဗထံု
ရွမ္းကေလးတီးတဲ့ အိုးစည္ဗံု။
ေနာင္ဂ်ိမ္ေနာင္…ေနာင္ဂ်ိမ္ေနာင္။
ဂ်မ္းဂြပ္ဂြပ္….ဂ်မ္းဂြပ္ဂြပ္။
ထိုင္း….ထိုင္းထိုင္း….ဒုတ္……ထိုင္း…..ဒုတ္။
ဂြပ္….ခ်လြမ္း….ခြ်မ္။
အိုးစည္သံ၊ ေမာင္းသံမ်ားၾကားမွ တုတ္ခ်င္းရိုက္သံ၊ ဓားခ်င္းခုတ္သံ
ထိခတ္သံမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။
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ရာသီက မိႆရာသီ၊ ေႏြလယ္ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း သၾကၤန္မိုး သံုးေလးျဖိဳက္
ရြာခ်ျပီးေလျပီ။
ေဇာတိကုန္း၀န္းက်င္တစ္ခိုသည္ ငွက္ေပ်ာညြန္႕ေရာင္ ဖက္ဖူးေရာင္မ်ား
ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳေနသည္။
ဘယ္ကုိပင္ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ေနရာကိုပင္ ၾကည့္ၾကည့္ ပုရစ္ဖူး ပုရစ္
ေညွာင့္တို႕သည္ စြန္႕ကား ျပန္႕ကားေနၾကေပျပီ။ မ်က္စိကို ေအးေစေသာ ဖက္
ဖူးေရာင္ အသြင္ကို ေဆာင္ေနၾကေပျပီ။ ေလာက အလွကို ဆင္ေနၾကေပျပီ။
ေဇာတိကုန္းသည္ ရွမ္းရြာကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွိေသာ
ရြာကားမဟုတ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္တန္းေတာင္စြယ္မ်ားေပၚမွ ေရၾကည္ရာ
ျမက္ႏုရာ ေျမျပန္႕သို႕ ဆင္းလာၾကေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ တြံေတး
ေတာၾကီးတန္းတြင္ ရြာတည္ေနထိုင္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ခုႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ကာလကဆိုေတာ့
တြံေတးေတာၾကီးတန္းသည္ လြန္စြာေတာနက္သည္။ စိမ့္ၾကီး ျမိဳင္ၾကီး ရိပ္ၾကီး
ေတာေတာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေရာင္မခံ ပန္းမာလ္ပင္ျမင့္ေတြလည္း ေပါမ်ား
လွသည္။
ျပည္မသို႕ ဆင္းလာၾကေသာ္လည္း မ်ိဳးရိုးကမူ ရွမ္းေတြပင္။ သည္ေတာ့
သည္ရြာမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ထြန္းကားေလသည္ပင္။
ရွမ္းအိုးစည္ကိုလည္း တီးခတ္ၾကမည္။ ေမာင္းသံ လင္းကြင္းသံမ်ားကို
လည္း ဖန္တီးၾကမည္။ သိုင္းကိုလည္း လူၾကီးလူငယ္ လူရြယ္ေတြသာမက
ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္း ကေလးသူငယ္တို႕သည္ပင္ ကစားၾကသည္။
အလကားေနရင္း အပ်င္းေျပသေဘာပင္။ ယခုေခတ္ကာလတြင္ လူငယ္
လူရြယ္တို႕ ေဘာလံုးကစား၊ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၾကသည့္ပမာေပပင္။
ညပိုင္း လသာလွ်င္လည္း သိုင္းကစားၾကမည္။ ေန႕လည္ေန႕ခင္းျဖစ္ေစ၊
ညေနပိုင္းျဖစ္ေစ၊ အားလပ္ေသာအခ်ိန္မွန္လွ်င္ သိုင္းကြက္နင္း သိုင္းကစား
ရင္းပင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကို ရွာၾကမည္။
ေဇာတိကုန္းရြာကေလးသည္ သည္အတိုင္းရွိေနေလသည္။ တစ္ရြာလံုး
တြင္လည္း သိုင္းဆရာၾကီး ဆယ္တစ္ေယာက္တိတိ ရွိေနသည္။ ဦး၀ါလိႏၵ၊
ဦးဆူးပညာ၊ ဦးေအး၊ ဦးေက်ာက္ စသည္ စသည္ ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
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တစ္ရြာလံုးသည္လည္း ေဆြေတြမ်ိဳးေတြခ်ည္း။ ေမာင္လွယ္ ႏွမလွယ္
အေၾကာင္းပါထားၾကသူေတြခ်ည္း။
ကေလးသူငယ္မ်ား သိုင္းကစားေနသည္ကို ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ေသာ ျမင္ေသာ
ဦးၾကီးဦးမင္းမ်ားက လူငယ္တို႕၏ ကစားကြက္ကို ျပင္၍ ၾကံဳသလို သင္ေပး
သြားတတ္ၾကေလသည္ပင္။
မည္သို႕တက္ရမည္၊ မည္သို႕ လွည့္ရမည္၊ မည္သို႕ရိုက္ရမည္ စသည္ျဖင့္
စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ပြဲလမ္းသဘင္ရွိလွ်င္လည္း သိုင္းကြက္နင္း သိုင္းကစား၍ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္
ေလ့ရွိၾကသည္။
ယခု သၾကၤန္က်ျပီ။
နံနက္ပိုင္းက ကာလသား ကာလသမီးမ်ား ေရကစားၾကသည္။ တေပ်ာ္
တပါးၾကီး ေရပက္ၾက၊ ေနာက္ၾက ေျပာင္ၾက၊ စ ၾက ေလာင္းၾကႏွင့္ တစ္ေန႕
လံုး ၾကြက္ ၾကြက္ဆူကာ ေသာေသာညံေနသည္။
ေရကစားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္သည္လည္း ရွိေနသည္။ တစ္ရြာလံုးတြင္
ထေနသာ ဖုန္မ်ားကို သိပ္ေစေလျပီ။ သၾကၤန္မ႑ပ္ေရွ႕တြင္ ကာလသားေတြ
တစ္ျပံဳၾကီး သိုင္းကစားေနၾကေသာ္လည္း ဖုန္မ်ား မထေတာ့ျပီ။
သက္ၾကီး ရြယ္အိုမ်ား ၊ ဦး၀ါလိႏၵ၊ ဦးဆူးပညာ၊ ဦးဆိုင္း၊ ဦးေထာ္ဦး၊
ဦးေအး၊ ဦးေက်ာက္၊ ဆရာဖီး၊ ဆရာသိုက္၊ ဆရာေအာင္၊ ဆရာေစာ၊
ဦးေကာ စေသာ သိုင္းဆရာၾကီးမ်ားကမူ သၾကၤန္မ႑ပ္၏ သံဃာစင္ေပၚတြင္
ထိုင္ရင္း ကြမ္းတျမံဳ႕ ျမံဳ႕၀ါးရင္း လူငယ္မ်ားကို အျပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ ၾကည့္ရွဳ
အကဲခတ္ေနၾကသည္။
မည္သူ၏ သိုင္းကြက္သည္ လွသည္။း မည္သူက ပို၍ အကြက္သာသည္၊
မည္သူသည္ ေလးကြက္ ေျခာက္ကြက္သာ တတ္ေသးသည္၊ မည္သူကား
ရွစ္ကြက္ ကိုးကြက္ထိ တတ္ေနျပီ စသည္ စသည္ ျဖင့္ စိတ္ထဲမွ ေ၀ဖန္
ေတြးေတာေနၾကသည္။
သွ်ိဳင္းသိုင္းေခၚ ရွမ္းၾကီးသိုင္းတြင္ အကြက္ ငါးမ်ိဳးသာရွိသည္။ ေလး
ကြက္၊ ေျခာက္ကြက္၊ ရွစ္ကြက္၊ ကိုးကြက္ႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ဟူ၍ ငါးမ်ိဳး
ျဖစ္သည္။
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သိုင္းဆရာၾကီးမ်ားထဲတြင္ ဦးဆူးပညာသည္ ထိုငါးမ်ိဳးလံုးကို ထံုးလိုေခ်
ေရလိုေႏွာက္မွ် တတ္ကြ်မ္းထားသူ သိုင္းဆရာၾကီးျဖစ္သည္။
သည္ၾကားထဲတြင္ တုတ္ဓားကလည ္း ျပီးေသးသည္။ ျမင္းေပၚသို႕
တက္လိုလွ်င္ ေျခနင္းကြင္းကို နင္း၍ တက္ရန္မလို လူႏွစ္ေယာက္က လွံ
ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ သူ၏ဂ်ိဳင္းကို ေထာက္ျပီး မ တင္ေပးလိုက္လွ်င္ ျမင္းေပၚသို႕
ေရာက္သြားေလသည္ပင္။
သည္ရြာတြင္ ထို႕ကဲ့သို႕ တုတ္ဓားျပီးေသာ သိုင္းဆရာမ်ားစြာ ရွိသည္။
သိုင္းလည္းတတ္သည္။ တုတ္ဓားလည္း ျပီးသည္ဆိုေတာ့ ဘာမွ် ေျပာစရာ
မလိုေတာ့။ ေသနတ္သမားကလြဲလွ်င္ ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့။
ယင္းကဲ့သို႕ေသာရြာ၊ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေန၊ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ
အခ်ိန္ေန႕ရက္၌ ေဇာတိကုန္းရြာသား ကိုေမဓာသည္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ႏွင့္
အတူရြာထဲသို႕ ၀င္လာသည္။ ဧည့္သည္ကို ဦးလံု၏ ေနအိမ္သို႕ ေခၚသြားသည္။
၀န္စည္စလည္ အထုတ္အပိုးမ်ား ခ်ထားျပီး အိမ္ေပၚမွ ဆင္းခဲ့ၾကသည္။
ရြာထဲသို႕ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ ရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားတြင္ လူမ်ားမ်ား မျမင္
မေတြ႕ရ။ ေျခာက္ကပ္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။
မိန္းမ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စသာ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ရြာလံုး
သၾကၤန္မ႑ပ္သို႕ သြားေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကိုေမဓာကလည္း ဧည့္သည္ျဖစ္သူကို သၾကၤန္မ႑ပ္သို႕ပင္ ေခၚသြား
သည္။ သံဃာစင္ေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ အမ်ားနည္းတူပင္ လူငယ္မ်ား သိုင္း
ကေနသည္ကို ၾကည့္ေနၾကသည္။
သိုင္းကြက္ေတြက စံုလင္လွသည္။ ေရွ႕ဖီး၊ ေနာက္ဖီး၊ ပက္လက္ေက်ာ္၊
ေမွာက္ခံုေက်ာ္၊ ဇင္ေယာ္သုတ္၊ ပန္းတံခ်ဴ၊ သားပိုက္၊ ေမာ္ေတာ္စက္ခုတ္၊
ဓားဆိုးမ၊ ကတ္ေၾကးကိုက္ စသည္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
အတန္ငယ္ၾကာသြားေသာအခါ ရွမ္းအိုးစည္သံ၊ ေမာင္းသံ ယကြင္းသံ
မ်ား ရပ္သြားသည္။ သိုင္းကစား သိုင္းကြက္နင္းေနသူမ်ားလည္း ရပ္သြား
သည္။ အေမာေျဖၾကျခင္းေပပင္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုေမဓာႏွင့္ ပါလာေသာ လူစိမ္း၏ ႏွဳတ္မွ စကားသံ
ထြက္ေပၚလာသည္။
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‘မင္းတို႕ ကစားၾကတာ ၾကည္လို႕ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသားပဲကြ၊ ဒါ ဘာ
ကစားတာလို႕ ေခၚသလဲ’
မ်က္ႏွာစိမ္းဧည့္သည္က ရွမ္းလို ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္
ရြာခံမ်ားကလည္း ယခုေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မွာ မိမိတို႕ကဲ့သို႕ ရွမ္း
အမ်ိဳးသားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လိုက္ၾကသည္။
ဧည့္သည္၏အေမးကို သိုင္းဆရာၾကီး ဦးေအးက ၀င္၍ ေျဖသည္။
‘ဒါ သိုင္းကစားတာလို႕ ေခၚပါတယ္’
‘ၾသ….ဒါသိုင္းကစားတာလား’
‘ဟုတ္တယ္’
‘ဟား….ဟား…ဟား ၾသ…လတ္စသတ္ေတာ့ သိုင္းကစားေနၾကတာ
ကိုး၊ ဟင္း-ဟင္း-ဟင္း..ငါက ထင္တာက ျခင္ပုတ္ေနၾကတယ္ထင္တာ’
ျခင္ပုတ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ျခင္ရိုက္သည္ဆိုသည့္သေဘာပင္။ မိမိ၏ကုိယ္
ခႏၶာေပၚတြင္ လာ၍နားေသာ ျခင္ေကာင္ကို ရိုက္သည့္ သေဘာပင္။
မ်က္ႏွာစိမ္း ရွမ္းအမ်ိဳးသားၾကီး၏ မထီမဲ့ျမင္စကား၊ သေရာ္ေတာ္ေတာ္
မ်က္ႏွာေပးကို ၾကည့္ျပီး ဦးေအး ေဒါသထြက္သြားသည္။ ဦးေအးသာ
မဟုတ္၊ အျခားသိုင္းဆရာမ်ားေရာ ေမာင္ေလးတို႕ လူငယ္ေတြကပါ မ်က္ႏွာ
စိမ္း ဧည့္သည္ကို ေဒါသထြက္သြားၾကသည္။
‘ခင္ဗ်ားဟာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားပဲ မဟုတ္လား’
ဦးေအးက ဧည့္သည္ကို ေမးသည္။
‘ဟုတ္တယ္၊ က်ဳပ္ ရွမ္းပဲ’
‘ရွမ္းရွမ္းခ်င္း ဒီလို ေစာ္ကားေမာ္ကား စကားမ်ိဳး မေျပာသင့္ပါဘူး’
‘ဟ…ဟုတ္တာကို ေျပာတာပဲကြ’
‘ဟုတ္တာကို ေျပာတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားကေရာ သိုင္းတတ္လို႕လား’
‘တတ္တာေပါ့ကြ ၊ တတ္လို႕ ေျပာတာေပါ့’
‘တတ္ရင္ ခင္ဗ်ားသိုင္းက ဘာသိုင္းမို႕လဲ’
‘ၾသ…မင္းတို႕က မင္းတို႕ရြာကို ေရာက္လာတဲ့ ငါ့ကို ပညာစမ္းခ်င္တဲ့
သေဘာလား”
‘စမ္းခ်င္တယ္ဗ်ာ’
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‘ဟား-ဟား…စမ္းခ်င္ရင္ ကိုလံုအိမ္ကို လာခဲ့၊ ကိုလံုရဲ႕ အိမ္မွာ ငါတည္းတယ္၊
လာရင္ တစ္ရြာလံုးလာၾက၊ ဓားေတြ တုတ္ေတြ လွံေတြ ကိုယ္စီ
ကိုင္လာခဲ့ၾက’
‘ဧည့္သည္၏ မ်က္ႏွာေပးက မခိုးမခန္႕ႏိုင္လွသည္။ တစ္ေလာကလံုး ဘယ္
သူ႕ကိုမွ် ထီမထင္ေသာ မ်က္ႏွာေပးမ်ိဳး ေလလံမ်ိဳး အမူအရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
‘ေအး…မင္းတို႕ တစ္ရြာလံုး ထြက္ခဲ့၊ ကိုလံုအိမ္ကို ေရာက္ရင္ ငါ့လက္
တစ္ဖက္ကို ၾကိဳးနဲ႕ ခ်ည္ထား၊ အဲ..ဖိနပ္တစ္ဖက္လဲ ငါ့ကို ေပးၾက၊ အဲ့ဒီ့
ဖိနပ္နဲ႕ မင္းတို႕ တစ္ရြာလံုးကို ပါးရိုက္လႊတ္လိုက္မယ္’
‘ဘာ….ဘာ..ဘာေျပာတာလဲဗ်’
‘ဘာမွမေျပာပါဘူး၊ ငါလဲ ရွမ္း၊ မင္းလဲရွမ္း၊ ရွမ္းရွမ္းခ်င္းပဲ၊ ရွမ္းရွမ္း
ခ်င္းေျပာတဲ့စကားကို မင္းတို႕ နားမလည္ဘူးလား၊ နားမလည္ရင္ ငါ
ထပ္ေျပာမယ္၊ မင္းတို႕တစ္ရြာလံုး လက္နက္ကိုယ္စီနဲ႕ ထြက္ခဲ့ၾက၊ ငါ့ကို
ဖိနပ္တစ္ဖက္ေပး၊ မင္းတို႕တစ္ရြာလံုးကို မင္းတို႕ေပးတဲ့ ဖိနပ္နဲ႕ ပါးရိုက္လႊတ္
လိုက္မယ္’
‘ခင္ဗ်ား ေတာ္ေတာ္ ေလလံုးမိုးလံုး ၾကီးတဲ့လူပဲ’
‘ဟ…ၾကီးသလား မၾကီးဘူးလားဆိုတာ လက္ေတြ႕ စမ္းၾကည့္ၾကေပါ့ကြ’
‘က်ဳပ္တို႕ ရြာကို ခင္ဗ်ားက ဘာထင္သလဲ’
‘ရြာကိုေတာ့ ဘာမွမထင္ပါဘူး၊ မင္းတို႕ ပညာကိုေတာ့ မေလာက္ေလး
မေလာက္စား ပညာလို႕ပဲ ငါထင္တယ္’
‘ခင္ဗ်ား သိုင္းက ဘာသိုင္းမို႕လို႕လဲ၊ က်ဳပ္တို႕လဲ လဒေလာက္ေတာ့
ငွက္တိုင္းလွတဲ့ လူေတြခ်ည္းပဲ’
‘ႏွံျပည္စြပ္ပါကြာ မင္းကိုယ္မင္း လဒေလာက္ၾကီးတယ္ မထင္ပါနဲ႕
ဇရပ္ေလာက္ေတာင္ မရွိပါဘူး’
‘ခင္ဗ်ား က်ဳပ္နဲ႕ အခု စမ္းမလား’
‘မင္းနဲ႕ မစမ္းခ်င္ပါဘူး၊ ဘာလုပ္ဖို႕လည္း၊ မင္းတို႕ တစ္ရြာလံုးပဲ စမ္းခ်င္ရင္
ထြက္ခဲ့ၾကေပါ့’
‘ေနစမ္းပါဦး ခင္ဗ်ားပညာက ဘာပညာမို႕လဲ’
‘နန္းတြင္းသိုင္းကြ၊ သိုင္းေျပာင္းျပန္လို႕ေခၚတယ္၊ အရပ္သူအရပ္သား
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ပါးမႊားေတြကို သင္မေပးဘူး၊ နန္းတြင္းက မင္းညီမင္းသားေတြကိုမွ သင္တဲ့
တတ္တဲ့သိုင္း၊ အရွည္ေကာက္ေခၚရင္ သိုင္းေျပာင္းျပန္၊ အတိုေကာက္ဆိုရင္
ေျပာင္းျပန္ ခူးကာခ်င့္ (မ္)ကြ ညီေလးရ၊ ခ်ာတိတ္ရ’
‘တယ္….ခင္ဗ်ား ဒီေလာက္ေတာင္ ရိုင္းရသလား’
ဦးေအး က သူ႕ပခံုးတြင္လြယ္ထားေသာ ဓားကို ဓားအိမ္ထဲမွ ထုတ္လိုက္
သည္။
‘အား…ဟား…ဟား…မင္းက ဓားေတြ ဘာေတြေတာင္ ထုတ္လို႕ပါ
လား၊ ဒါနဲ႕ ေနစမ္းပါဦး၊ မင့္ဓားက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းရဲ႕လား၊ ၾကည့္ရတာ
ေတာ့ သိပ္ဆိုးပံုမရပါဘူး’
‘က်ဳပ္ဓားလား က်ဳပ္ဓားအေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ ျပရတာေပါ့’
ေျပာေျပာဆိုဆို ဦးေအးက သူ႕ေခါင္းတြင္ ေပါင္းထားေသာ သီဟိုရ္ပ၀ါကို
ျဖဳတ္လိုက္သည္။ သီဟိုရ္ပ၀ါ ဆိုသည္မွာ သီဟိုရ္ျပည္မွ လာေသာ ပိုးပ၀ါကို
ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေခတ္ထိုအခါက ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေခါင္းေပါင္းေပပင္။
ဖိုးစိန္ၾကီး ေအာင္ဗလတို႕ကဲ့သို႕ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ နာမည္ၾကီး ဇာတ္
မင္းသားမ်ားပင္ သီဟိုရ္ပ၀ါကို ေပါင္း၍ ကၾကေလသည္ပင္။
ဦးေအးက ပ၀ါကို ေလထဲသို႕ ပစ္တင္လိုက္ျပီး သူ႕ ဓားရွည္ျဖင့္
ေအာက္မွ ခံလိုက္သည္။ ပ၀ါသည္ ဓားေပၚသို႕ က်လာ၏။ ပ၀ါ ႏွစ္ပိုင္း
ျပတ္သြားသည္။ ျမည့္ေနေသာ ဓားသြားေပၚတြင္ တိခနဲ ျပတ္သြားျခင္းပင္။
ဦးေအးက ပ၀ါတစ္ပိုင္းကို ေလထဲသို႕ ပစ္တင္လိုက္ျပန္သည္။ သူ႕ဓားျဖင့္
ရွီးခနဲ ႏွစ္ခ်က္ ခုတ္လိုက္သည္။ စလြယ္ခုတ္ႏွင့္ လက္ျပန္ပိုင္း ဓားသိုင္း
ႏွစ္ခ်က္ခုတ္ပင္။ ပ၀ါတစ္ပိုင္းသည္ သံုးပိုင္း ျပတ္သြားျပန္သည္။
ဒါေတြကို ဧည့္သည္ေရာ၊ ရြာသူရြာသားမ်ားပါ အားလံုးျမင္ေန ေတြ႕ေနရသည္။
သည္မွာ ဧည့္သည္ မ်က္ႏွာစိမ္းက ျပံဳးသည္။ ဦးေအးကို ၾကည့္ျပီး
ဆိုသည္။
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‘အမယ္..မင့္ဓားက တယ္ျပတ္ပါလား၊ ေပးစမ္း….ျပစမ္း၊ ဘယ္
ေလာက္ေကာင္းသလဲဆိုတာ ၾကည့္ရေအာင္…’
ဧည့္သည္က ဓားကို ထိပ္ဖ်ား အခြ်န္မွသည္ အေႏွာင္ထိ အစအဆံုး
ၾကည့္သည္။
‘ထြပ္…ဖြပ္….ၾကရိ ၾကရိ ၾကရိ…ၾကရိ ၾကရိ...ၾကရိ…’
ဧည့္သည္က သူ႕လက္ဖ၀ါးထဲသုိ႕ တံေတြးတစ္ခ်က္ ေထြးလိုက္သည္။
သည္လို ေထြးျပီး ဓားသြားကို ပြတ္သည္။ သူ႕တံေတာင္ဆစ္ ေကြးၾကားထဲသို႕
ဓားကို ထည့္ညွပ္လိုက္ျပီး ဆယ္ၾကိမ္ခန္႕ ၾကိတ္လွီးလိုက္သည္။ ၾကရိ ၾကရိ
ႏွင့္ အသံမ်ားထြက္လာသည္။ လွီးေနပံုကလည္း ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ဆုပ္
ကိုင္၍ လွီးေနျခင္းျဖစ္သည္။
လွီးျပီးသည္ႏွင့္ ဓားကို ဦးေအးလက္သို႕ ျပန္ေပးသည္။
‘ဟီ..မင့္ဓားက အလကားပဲ၊ ဓားတံုးၾကီးပဲ၊ အလကားဓားပဲ၊ ျပန္
ထက္ခ်င္ရင္ ဓားေသြးေက်ာက္မွာ သြားေသြးေခ်၊ ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ကို
ခို္င္းလိုက္’
ဧည့္သည္က စကားကို မာမာေက်ာေက်ာေျပာသည္။ ေမာင္ေလးက
ဓားကို ဖ်ပ္ခနဲ႕ ယူၾကည့္သည္။ ဓားေသြးေက်ာက္တစ္ခုေပၚတြင္ သြား၍ ေသြး
သည္။
ေသြးရင္း ေသြးရင္း ပဲ့၍ ပဲ့၍ က်လာသည္။ ထက္လာသည္ႏွင့္ ပဲ့၍
က်ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဓားေႏွာင့္အထိ ပင္ ပဲ့က်ကုန္ေတာ့သည္။
ဦးေအးထံသို႕ ျပန္၍ ယူလာသည္။ ဓားကို ျပသည္။ ဦးေအးေရာ ရြာသူ
ရြာသားမ်ားပါ အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။
ဤသူစိမ္း၊ မ်က္ႏွာစိမ္း၊ဤ ဧည့္သည္သည္ ေတာ္ရံုတန္ရံုလူေတာ့
မဟုတ္။ မ်က္ႏွာေန၊ မ်က္ႏွာထား၊ မွင္ေမာင္း၊ ေလသံကအစ ဘယ္သူ႕ကိုမွ်
ဂရုမစိုက္သည့္ ပံုစံမ်ား ျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ ဧည့္သည္မရွိေတာ့ျပီ၊ ကိုေမဓာႏွင့္အတူ ဦးလံု
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အိမ္သို႕ ျပန္သြားၾကျပီ။ ရြာလယ္ေခါင္ သၾကၤန္မ႑ပ္တြင္ ရြာခံလူေတြသာ
ရုတ္ရုတ္ ရုတ္ရုတ္ႏွင့္ က်န္ေနၾကသည္။
‘ေဟ့..ဘာပဲေျပာေျပာ တို႕ရြာအေၾကာင္းကိုေတာ့ သတၱိျပမယ္၊ ေနာက္
ထပ္တစ္နာရီၾကာရင္ သူၾကီးအိမ္ကေန ေမာင္းထုမယ္၊ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြ၊
လွံေတြယူျပီး၊ တစ္ရြာလံုးထြက္ၾက၊ ဧည့္သည္အိမ္ကို သြား၀ိုင္းမယ္’
ဦးဆူးပညာက သည္လိုေျပာျပီး ေနရာမွ ထ၍ သူ႕အိမ္ဘက္သို႕ ေလွ်ာက္
ျပန္သြားသည္။ သည္ေတာ့မွ လူအုပ္ၾကီး ကြဲသြားသည္။ အသီးသီး အလွိဳလွိဳ
မိမိေနအိမ္သို႕ ျပန္သြားၾကသည္။
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၂
မၾကာေခ်။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းမွ ေန႕လည္ နာရီျပန္ သံုးခ်က္ထိုးသံ
ေပၚထြက္လာသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ သူၾကီးအိမ္မွ ေမာင္းထုသံ တဒူဒူ
ထြက္ေပၚလာသည္။
ရြာသူရြာသားမ်ား ဓားလွံကိုယ္စီျဖင့္ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းလာၾကသည္။
ရြာလယ္ သၾကၤန္မ႑ပ္မွာပင္ စုေ၀းၾကသည္။
မိမိတို႕ရြာသည္ အညံ့စားရြာမဟုတ္။ ေတာ္ရံုတန္ရံုရြာမဟုတ္။ ေယာက္်ား
ကိုမဆိုထားဘဲ ဦးေအး၊ ဦးေရးတို႕၏ ညီမ မမယ္စိန္သည္ပင္ ေယာက္်ား
မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ သိုင္းကစားႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္သည္။
ယခင့္ ယခင္အခါမ်ားကလည္း ရွမ္းျပည္မွ သိုင္းဆရာေပါင္း မ်ားစြာ
တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေရာက္လာခဲ့ၾကဖူးသည္။
ေရာက္လာျခင္းမွာ ၎တို႕ သေဘာႏွင့္ ၎တို႕လာၾကျခင္းကား မဟုတ္။
ေဇာတိကုန္းရြာမွ ဖိတ္ေခၚျခင္းေၾကာင့္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သိုင္းပညာတြင္ ေတာ္ေသာ ဆရာမ်ားရွိပါက ရြာသို႕ လာရန္ ပင့္ဖိတ္ခဲ့ပါ၊
အခေၾကးေငြ ေပး၍ သင္ၾကားလိုပါသည္။
ယင္းသို႕ အဆင္အသြယ္ရသမွ် မွာၾကားၾကသည္။ တကယ္ တတ္သူ
ဆိုလွ်င္လည္း တကယ္ပင္ တပည့္ခံလိုၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပညာ
စမ္းလို၍ အရွက္ခြဲလို၍ မွာၾကားျခင္းကား မဟုတ္။
မွာၾကားပင့္ဖိတ္သည့္ အတိုင္းလည္း တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ေရာက္
ရွိလာၾကသည္။ ေရာက္လွ်င္ သိုင္းသင္ေပသည္။ တစ္၀ိုင္းအတြက္ တစ္ေယာက္
လွ်င္ သံုးက်ပ္ တစ္မတ္စီ ေပးၾကရသည္။
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သို႕ရာတြင္ ထိုသိုင္းဆရာမ်ားသည္ သံုးရက္ထက္ ပို၍မသင္ၾက။ တစ္
ခ်ိဳးတည္း ေဇာတိကုန္းရြာမွ ထြက္ခြာသြားၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းကို ဆိုေတာ့ ထိုသိုင္းဆရာမ်ား တတ္ကြ်မ္းေသာ သိုင္းကြက္မွန္
သမွ် ေဇာတိကုန္းသားေတြ တတ္ေျမာက္ၾကျပီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပညာခ်င္း တူေနျပီ၊ ထူးထူးဆန္းဆန္းအကြက္မ်ား သင္ျပရန္ မရွိျပီ။
ယင္းေၾကာင့္ ျပန္သြားၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ေဇာတိကုန္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဤမွ်ထိ ေျပာင္ခဲ့သည္။ အခေၾကးေငြ
ယူ၍ သင္ၾကားျပသေပးေသာ ေၾကးစား သိုင္းဆရာမ်ားပင္ လက္ေျမွာက္
လက္ေျမွာက္၍ ျပန္သြားခဲ့ၾကရသည္။ တစ္၀ိုင္းျပည့္ေအာင္ပင္ သင္မသြားၾက။
တစ္၀ိုင္းဆိုသည္မွာ သိုင္စကားအားျဖင့္ ခုႏွစ္ရက္တိတိ သင္ေပးျခင္း၊
သင္တန္းတက္ျခင္းကို တစ္၀ိုင္းဟူ၍ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္၀ိုင္းအတြက္ ေပးရေသာ သံုးက်ပ္တစ္မတ္ ဆိုသည္မွာလည္း နည္း
ပါးလွေသာ ေငြေၾကးမဟုတ္။ ထိုစဥ္ကဆိုလွ်င္ စပါးတစ္ရာမွ ေလးဆယ္၊
ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္သာရွိသည္။ ကမာၾကည္အေကာင္းစားမွ ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္
သာေပးရသည္။
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ သူတစ္ပါးလယ္ယာတြင္ သြား၍ အငွား
အလုပ္လုပ္က သံုးရက္မွ တစ္က်ပ္သာ ရသည္။ ပထမႏွစ္ရက္တြင္ တစ္ေန႕
လွ်င္ တစ္မတ္ႏွင့္ ငါးျပားစီရသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ရက္တြင္ တစ္မတ္ႏွင့္
ေျခာက္ျပားရသည္။ ပထမ ႏွစ္ရက္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ျပားစီ၊
တတိယေန႕တြင္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ျပား ရရွိျခင္းပင္။ သံုးရက္ေပါင္းမွ ေျခာက္ဆယ့္
ေလးျပား၊ တစ္က်ပ္အျပည့္ ရရွိျခင္းပင္။
ပိုက္ဆံ၏တန္ဖိုးကလည္း ရွိေလသည္ပင္။ မုန္႕ျပားသလက္ တစ္ျပားဖိုး
၀ယ္လွ်င္ အၾကီးၾကီးႏွစ္ခု ရသည္။ တြံေတးေစ်းသို႕ သြားေသာ လူငယ္မ်ား
ဆိုက မိဘမ်ားက ေျခာက္ျပား၊ တစ္မူး၊ အလြန္အကြ်ံ သံုးပဲသာ ေပးၾကသည္။
တစ္မတ္ ေပးႏိုင္ေသာမိဘ၊ တစ္မတ္သံုးရေသာ သားသမီးဆိုလွ်င္ ထိတ္ထိတ္
ၾကဲေတြ ခ်မ္းသာသူေတြပင္ ျဖစ္သည္။
ပိုက္ဆံတစ္ျပားျဖင့္ ေစ်းဆိုင္မွာ သြား၀ယ္က ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္၊
ဆား သံုးမ်ိဳးတိတိ ရသည္။
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သမိုင္းေၾကာင္းအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါဦး။ ဦးေအးဆိုလွ်င္ ဇာတိကုန္းရြာ၏
ကာလသားေခါင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ငါးေယာက္ထဲတြင္
အကြ်တ္ဆံုး၊ အဆတ္ဆံုး၊ အမိုက္ဆံုးျဖစ္သည္။ သြားေလရာ ဓားကိုလြယ္၍
သြားသည္။
အျခားပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသို႕ေရာက္လွ်င္ သူ႕ဓားကို ဓားအိမ္မွ
ခြ်တ္သည္။ ေတြ႕ရာလူကိုျပျပီး ရွမ္းလို ေျပာေလ့ရွိသည္။
‘မင္းေခ်ာင္းဟ….မင္းေခ်ာင္းဟ’
ေခ်ာင္းဆိုသည္မွာ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ညွီသည္။ အညွီနံ႕ကို ေခၚျခင္း
ျဖစ္သည္။ ‘ငါ့ဓားက ညွီေစာ္မနံဘူးလားကြ’ ဟူ၍ ေျပာျခင္း၊ လူမိုက္စကား
ေျပာျခင္းပင္။
ဦး၀ါလိႏၵကား လံုခ်ည္၀တ္ေလ့မရွိ။ ရွမ္းေဘာင္းဘီကိုပင္ အျမဲ
၀တ္ေလ့ရွိသည္။ သူတစ္ပါးအိမ္သို႕ သြားလွ်င္ ကြမ္းအစ္ ေဆးလိပ္မ်ားကို
လြယ္အိတ္ျဖင့္ လြယ္၍ ယူသြားေလ့ရွိသည္။
ကြမ္းစားလိုလွ်င္ သူ႕ကြမ္းအစ္ကို ထုတ္၍ စားသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္လို
ကလည္း သူ႕ေဆးလိပ္ကုိသာ ေသာက္သည္။ တစ္ပါးသူ တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ
ကြမ္းယာေဆးလိပ္မ်ားကို မစားမေသာက္။ ေဆးမိမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
ယင္းကဲ့သို႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၾကီးစိုးသည့္ ေဇာတိကုန္းရြာသို႕ ယခုကား
ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာျပီ။ တစ္ရြာလံုးကို စိမ္ေခၚျပီ။
သြားရမည္။ မသြား၍ မျဖစ္။ စိမ္ေခၚသူက စိမ္ေခၚ၍မွ ရင္မဆိုင္ရလ
ဲ ွ်င္
တစ္ရြာလံုး သိကၡာက်ေတာ့မည္။
ရြာလယ္ေခါင္တြင္ လူႏွစ္ရာေက်ာ္ သံုးရာနီးပါးခန္႕ စုေ၀းမိၾကျပီ။ သိုင္း
ဆရာၾကီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ပင္ ဦးလံုအိမ္ရွိရာသို႕ ခ်ီတက္သြားၾကသည္။
တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ဦးလံု၏ေနအိမ္အနီးသို႕ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ သည္
တြင္ ဧည့္သည္သိုင္းဆရာက ဦးလံု၏ အိမ္ေပၚမွ လႊားခနဲ ခုန္ဆင္းသည္။
ဦးလံု၏ ေနအိမ္သည္ အျမင့္ၾကီးေဆာက္ထားေသာ အိမ္ျဖစ္သည္။ ေျခ
တံရွည္ၾကီးျဖစ္သည္။
ဧည့္သည္ သိုင္းဆရာသည္ ထိုအိမ္ျမင့္ၾကီးေပၚမွ ေၾကာင္တစ္ေကာင္၏
ေပ့ါပါးျခင္းျဖင့္ လႊားခနဲ ခုန္ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ မတ္
တတ္ရပ္လ်က္ပင္ က်သည္။
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အေျပာႏွင့္အေဟာလည္း ညီပါေပသည္။ သူ႕လက္ထဲတြင္ လက္နက္
ဆို၍ ဘာတစ္ခုမွ် ကိုင္မထား၊ ခံုဖိနပ္တစ္ဖက္ကိုသာ ညာလက္တြင္ ကိုင္၍
ထားသည္။
သူ႕လက္တစ္ဖက္ကိုကား ၾကိဳးျဖင့္ တုတ္မထား။ သူ႕ေျပာစကားအတိုင္း
သူ႕လက္တစ္ဖက္ကို ၾကိဳးျဖင့္တုပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း တကယ္ အတုပ္ခံမည့္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္လည္း
မာန္ထန္ဟန္က အျပည့္ပါသည္။
‘ဟား..ဟား..ဟား ဆရာဦးေဆးက ေရွ႕ဆံုးက တက္လာတာကိုး၊
ဦးေအး…ခင္ဗ်ားက ဆရာဆိုေတာ့ ေမးရဦးမယ္၊ ခေလာက္လိုက္ခူးဟီ..’
ဧည့္သည္၏အေမးေၾကာင့္ ဦးေအး ေၾကာင္သြားသည္။ ဧည့္သည္ ေမး
ေသာ ရွမ္းစကားကို နားမလည္၍ကား မဟုတ္။ ဤေမးခြန္းကို အဘယ့္ေၾကာင့္
ေမးေၾကာင္း နားမလည္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
ဦးေအးေၾကာင္ေနစဥ္မွာပင္ ဧည့္သည္က ေနာက္ထပ္တစ္ခြန္း ထပ္မံ၍
ေမးသည္။
‘ဦးေအး…လိုက္ခူးဟီး…ခ်င့္(မ္) ေကာက္ကာလိုက္ခါ….’
ဦးေအး ပို၍ ေၾကာင္သြားရသည္။ သိလည္း မသိ။ ရွမ္းစကားထဲတင
ြ ္
လူသံုးမမ်ားေသာ စကားျဖစ္ေနသည္။
ဧည့္သည္က ဦးေအး နားမလည္ေၾကာင္းသိသည္။ ဦးေအးသာမဟုတ္၊
အျခားသူမ်ားလည္း နားမလည္ေၾကာင္းသိသည္။ မသိေသာေၾကာင့္သာ သူ႕
စိမ္ေခၚမွဳကို လက္ခံၾကျခင္းျဖင္ေၾကာင္း နာလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဧည့္သည္က သူ႕စကားကို သူကိုယ္တိုင္ပင္ျပန္၍ ရွင္းျပသည္။
‘ဦးေအး ….သိုင္းပညာမွာ ဆရာအျဖစ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကင္ပြန္းတပ္
ေတာ့မယ္ဆိုရင္၊ ပညာ သံုးမ်ိဳးလံုး တတ္မွ ဆရာအျဖစ္ ခံယူရတယ္ကြ၊
ခူးကာခ်င့္ (မ္) ဆိုတာ ပညာႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္၊ ခူးက ပညာတစ္မ်ိဳး၊ ခ်င့္(မ္)က
ပညာတစ္မ်ိဳး ခူး နဲ႕ ခ်င့္(မ္) ပညာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ပညုက တစ္
မ်ိဳး၊ အဲ့ဒီ့ သံုးမ်ိဳးလံုးကို တတ္မွ ဆရာမည္တယ္’
ေဇာတိကုန္းရြာသားမ်ား ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖင့္ ဧည့္သည္ကို ၾကည့္
ေနၾကသည္။ ဧည့္သည္က ဆက္၍ေျပာသည္။
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‘ခူဆိုတာ မင္းတို႕ အခုတတ္ထားတဲ့ သွ်ိဳင္းသိုင္း ရွမ္းၾကီးသိုင္းကို
ေခၚတာ အရပ္သားသိုင္းျဖစ္တယ္၊ မည္သူမဆို သင္ယူႏိုင္တယ္၊ အဲ…
ခ်င့္(မ္)က်ေတာ့ သိုင္းေျပာင္းျပန္လို႕ ေခၚတယ္၊ အဲ့ဒီလို သိုင္းႏွစ္မ်ိဳးွရွိတယ္၊
အဲ့ဒီ့ သိုင္းႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ သွ်ိဳင္းသိုင္းနဲ႕ သိုင္းေျပာင္းျပန္ကုိ ေရာစပ္လိုက္တဲ့အခါ
တတိယသိုင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာတယ္၊ သိုင္းကြက္ ပိုဆန္းလာျပီး အမာခံ
ျဖစ္လာတယ္၊ မင္းတို႕ တတ္တာ သွ်ိဳင္းသိုင္းသာ ျဖစ္တယ္၊ သိုင္းေျပာင္းျပန္
ကို မတတ္ဘူး၊ သိုင္းေျပာင္းျပန္ကို မတတ္တဲ့အတြက္ သိုင္းႏွစ္မ်ိဳးကို ေရာ
စပ္ထားတဲ့ ပညာကိုလဲ မင္းတို႕ မတတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သံုးဘာသာ ရွိတဲ့အနက္က
မင္းတို႕က တစ္ဘာသာပဲ တတ္တယ္၊ ငါက သံုးဘာသာလံုး တတ္တယ္၊
ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႕ထက္ ငါက ႏွစ္ဘာသာ ပိုတတ္တယ္’
အားလံုးျငိမ္သက္စြာပင္ နားေထာင္ေနၾကသည္။ အံ့ၾသျခင္းၾကီးမက
အံ့ၾသေနၾကပံုလည္း ေပၚသည္။ ဧည့္သည္ၾကီးကပင္ ဆက္၍ ေျပာသည္။
‘ ငါ့နာလည္ ဦးခ်ယ္လို႕ ေခၚတယ္၊ ဆရာခ်ယ္လို႕ အေခၚမ်ားၾကတယ္၊
ငါဟာေစာ္ဘြားရဲ အနားမွာ အျမဲေနရတဲ့ ေစာဘြားရဲ႕ ညာလက္ရံုးပဲ၊ သူ
ရွိေလရာမွာ ငါရွိရတယ္၊ သူသြားေလရာကို ငါ လိုက္ရတယ္၊ သူနဲ႕ လက္
တစ္ကမ္းမွာ အျမဲရွိရတယ္၊ သူ႕ ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က အန္တုရင္ အဲ့ဒီ
လူကို ငါက ကိစၥတံုးပစ္ရမွာပဲ၊ ဒါအတြက္ ငါ့မွာ ဘာျပစ္မွ မရွိဘူး၊
ေစာ္ဘြားက တာ၀န္လံုး၀ယူတယ္’
ၾကာေလ ၾကာေလ ပို၍ စိတ္၀င္စားေလ စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ မည္သူမွ်၊
တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် တုတ္တုတ္ မလွဳပ္ၾကေတာ့။
‘ ငါ့အတြက္ စား၀တ္ေနေရး ျပည့္စံုတယ္၊ ဘာမွ ပူပန္စရာ မရွိဘူး၊
ဒါေပမယ့္ ငါ့ဘ၀ကို ငါ ျငီးေငြး ျငီးေငြ႕လာတယ္၊ အျမဲတမ္း ေစာ္ဘြား
အနားမွာခ်ည္း ေနျပီး သက္ေတာ္ေစာင့္ လုပ္ရတယ္ဆိုတာ သိပ္ပ်င္းစရာ
ေကာင္းတယ္၊ မလြတ္လပ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္က ထြက္ခြင့္ေတာင္းတယ္၊
သံုးၾကိမ္တိတိပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေစာ္ဘြားက ထြက္ခြင့္ မေပးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ
ထြက္ေျပးလာတာ၊ ေမဓာနဲ႕ ေတြ႕လို႕ မင္းတို႕ဆီ ေရာက္လာတာ၊ ကဲ..ငါတို႕
စျပီး ခ်ၾကေတာ့မလား’
ဧည့္သည္က ထပ္မံ၍ စိမ္ေခၚသည္။ သည္မွာ ဦးေအး ေရွ႕သို႕တက္
လာသည္။ ဦးခ်ယ္ကလည္း ခ်ရန္ အသင့္ျပင္လိုက္သည္။
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‘မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီး၊ ဆရာၾကီးနဲ႕ ခ်ခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့ပါဘူး၊
ဆရာၾကီးတတ္တဲ့ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တတ္ဖို႕ ေ၀းလို႕ ၾကား
ေတာင္ မၾကားဖူးပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ပညာ နမူနာ ျပဖို႕
ေတာင္းပန္ပါတယ္’
‘ ေကာင္းျပီ၊ ဒါဆိုရင္ ၾကည့္’
ဆရာခ်ယ္က ေႏြေခါင္ေခါင္ တန္ခူးလ မာေၾကာက်စ္သိပ္ေနသည့္ ေျမကို
ေျခဖ၀ါးေစာင္းျဖင့္ ေလးငါးခ်က္ ေပါက္ခ်လိုက္သည္။ မာေၾကာလွေသာ
ေျမစိုင္သည္ ဖြားခနဲ ဖြားခနဲ ဖြာထြက္ျပီး ေလထဲသို႕ ေထာင္တက္သည္။
အေ၀းသို႕ လြင့္စင္သြားၾကသည္။
တစ္ဆက္တည္း ေျခဦးျဖင့္ ေျမကို ေကာ္၍ ေကာ္၍ ေဆာင့္ျပီး ထိုး
လိုက္သည္။ ေျခေစာင္းႏွင့္ ခုတ္သည့္ အတိုင္းပင္ ေျမၾကီးမ်ား ဖြာထြက္
ေျမာက္တက္ လြင့္စင္ကုန္သည္။ ပရိတ္သတ္မ်ားဆီသို႕ ေရာက္သြားသည္။
ပရိတ္သတ္မ်ား ေနာက္ဘက္သို႕ ဆုတ္လိုက္ၾကသည္။
တစ္ခ်က္ ခုန္လိုက္လွ်င္ ေျခာက္ေပေက်ာ္ ျမင့္တက္သြားသည္၊ ေၾကာင္က်
ျပန္၍ က်သည္။
‘ေဟ့…ေမဓာ၊ အိမ္ေပၚမွာ နာနတ္သီးေတြ ေတြ႕တယ္၊ အိမ္ေပၚ
တက္ အိမ္ေပၚက ပစ္ခ်လိုက္စမ္း’
ကိုေမဓာ ဦးလံု အိမ္ေပၚသို႕ ေျပးတက္သြားသည္။ အိမ္ေပၚမွ ေန၍
နာနတ္သီးေတြကို ပစ္ခ်ေလသည္။
ဆရာခ်ယ္က သူ႕လက္ညွိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေအာက္မွ ထိုး၍ ခံသည္။
နာနတ္သီးမ်ားသည္ စြပ္ခနဲ စြပ္ခနဲ ဆရာခ်ယ္၏ လက္ညွိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းမွာ
လာ၍ တန္းလန္းၾကီး ျဖစ္ေနၾကသည္။
ဆရာခ်ယ္က ထိုနာနတ္သီးမ်ားကို ပရိတ္သတ္ဘက္သို႕ ပစ္၍ ပစ္၍ ေပး
သည္။
အားလံုးအံ့အားသင့္ေနၾကသည္။ ထူးဆန္းလွေသာ မ်က္လွည့္ပြဲၾကီး
တစ္ပြဲပမာ ေငးေမာေနၾကသည္။
‘ေမာဓာ….အခြံႏႊာျပီးသား အုန္းသီး ရွိသလားေဟ့’
ဆရာခ်ယ္က ကိုေမဓာကို ေမးသည္။
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‘ရွိပါတယ္ ဆရာၾကီး ၊ သံုးလံုး ရွိပါတယ္’
‘ယူခဲ့…ယူခဲ့စမ္း’
ကိုေမဓာက အုန္းသီးမ်ားကို ယူလာသည္။ ဆရာခ်ယ္က ေျမျပင္တြင္
မုဆိုးဒူးေထာက္ ထိုင္လိုက္သည္။
‘ေမဓာ….ေပးစမ္းတစ္လံုး’
‘ေရာ့…ဆရာၾကီး’
ဆရာခ်ယ္က အုန္းသီးတစ္လံုးကို ေျမၾကီးေပၚတြင္ ခ်ျပီး လက္သီးျဖင့္
တစ္အား ေဆာင့္ထိုးလိုက္သည္။
‘ဘြမ္း…..ဖြမ္း..’
အုန္းသီးကြဲထြက္သြားသည္။ အုန္းေရမ်ား အံထြက္လာသည္။ ပရိတ္သတ္
သည္ ထူးဆန္းစြာ ၀ိုင္းအံု၍ ၾကည့္ေနၾကသည္။
‘ေမဓာ..’
‘ခင္ဗ်ာ….ဆရာၾကီး’
‘ကဲ….မင္း ဟိုဘက္နား ေရႊ႕၊ အဲ…အဲဒီကေန အုန္းသီးကို ငါ့ဆီ လွိမ့္
လိုက္စမ္း’
ကိုေမဓာက အုန္းသီးတစ္လံုးကို ဆရာခ်ယ္ဆီကို လွိမ့္ေပးလိုက္သည္။
အုန္းသီးသည္ ျမန္ဆန္စြာပင္ ဆရာခ်ယ္ေရွ႕သို႕ လိမ့္လာသည္။
‘ဘြမ္း….ဖြမ္း….’
ဒုတိယ အုန္းသီးလည္း ကြဲထြက္သြားျပန္သည္။ အံုးေရေတြ အံထြက္လာ
ျပီး အံုးသီးအသားကို ေဖြးခနဲ ျမင္ေတြ႕ရသည္။
ေနာက္တစ္လံုး။ ဘြမ္း…ဖြမ္း…။
တတိယအလံုးလည္း ကြဲသြားျပန္ေခ်ျပီ။
‘ေအး…အဲ့ဒါ နမူနာပဲရွိေသးတယ္။ မွတ္ထားၾကကြ။ မင္းတို႕ အံုးသီးကို
ျငိမ္ျငိမ္ထားျပီး ထိုးလို႕ ကြဲတာဟာ စိတ္မခ်ရဘူး။ ရန္သူဆိုတာ အျမဲလွဳပ္
ရွားေနတယ္။ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ မေနဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လွဳပ္ရွားေနတဲ့
အုန္းသီးကို လက္ဆနဲ႕ ကြဲေအာင္ ထိုးႏိုင္မွ ရန္သူကိုလည္း တစ္ခ်က္ဆို ဆိုသ
ေလာက္ မိေအာင္ ထိုးခြဲႏိုင္မယ္။ ကဲ….ၾကည့္ၾက။ ေျပာင္းျပန္လက္ေတြ႕ျပမယ္’
ဆရာခ်ယ္က သူ၀တ္ထားေသာ ရွမ္းေဘာင္းဘီ တစ္ဖက္ကို လိပ္လိုက္
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သည္။ အစြမ္းထက္ေသာ ပညာသည္ဆိုသည္ ရွမ္းေဘာင္းဘီကို တစ္ဖက္သာ
လိပ္ကာ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ရံု နမူနာျပမည္ဆိုသည့္ သေဘာ။ ႏွစ္ဖက္
စလံုးလိပ္က သူေသကိုယ္ေသ အျပတ္ခ်မည္၊ အျပတ္ၾကမ္းမည္ဆိုသည့္
အထိမ္းအမွတ္ေပပင္။ ထို႕ေနာက္ သူက သူ႕လက္ေမာင္းအိုးကို ေျဖာင္းကနဲ
ရိုက္လိုက္ျပီး အသင့္အေနအထားပံု ရပ္လိုက္သည္။ အကြက္ေတြ ဘာေတြ
ထူးထူးေထြေထြ နင္းေနစရာမလို။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ျခေသၤ့ထိုင္ ထိုင္လိုက္သည္
ႏွင့္ တိုက္ခုိက္ရန္ အသင့္ျဖစ္သြားသည္။
‘ ဒီမွာၾကည့္၊ ဒီလိုရပ္တဲ့အခါ ညာဘက္ဒူးကို ေရွ႕ထုတ္၊ တေတာင္
ဆစ္ကိုေကြး ၊လက္ဖ်ံကို ေျမွာက္တင္ထား၊ အဲဒီမွာ ဒူးေခါင္းရယ္ ေျခ
ဖ်ားထိပ္ရယ္ တေတာင္ဆစ္ရယ္ ေခါင္းရယ္ဟာ ေရခ်ိန္ညီေနရမယ္၊ တေျပးထဲ
ျဖစ္ေနရမယ္။ လက္သီးဟာ မ်က္ႏွာနဲ႕ ေခါင္းကို ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္ေနရ
မယ္’
ဆရာခ်ယ္က သိုင္းေျပာင္းျပန္ပညာ၏ အေျခခံအကြက္မ်ားကို နမူနာ
ကစား၍ ျပသည္။
‘ သိုင္းေျပာင္းျပန္ဆိုတာ ကိုယ္ခံပညာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လံုပညာျဖစ္
တယ္။ ကိုယ္လံုပညာလို႕ က်ဳပ္သံုးႏွဳန္းတယ္။ ကိုယ္ခံပညာဆိုတာ ခံစစ္ဆန္
တယ္။ ရန္သူရဲ႕ တိုက္ကြက္ကို ခုခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မ်ားတတ္တယ္။ ခံစစ္နဲ႕
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရင္း ရန္သူ႕ဟာကြက္ ေပ်ာ့ကြက္ကိုေတြ႕မွ တိုက္စစ္
ဆင္ေလ့ရွိတယ္’
ေျပာသမွ်စကားေတြမွာ ေဇာတိကုန္းသားမ်ားအဖို႕ အထူးအဆန္းေတြ
ခ်ည္းျဖစ္ေနသည္။ စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ၾက နားေထာက္ၾကသည္။ အႏွစ္ႏွစ္
အလလက ေတာင့္တခဲ့၇သည့္ ထူးျခားသည့္ ပညာသည္ၾကီးကို ေတြ႕ေပျပီ။
ေတြ႕ရေပျပီဟူ၍ နားလည္လိုက္ၾကသည္။
သည္အထဲတြင္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဦးဆူးပညာထံမွ သွ်ိဳင္းသိုင္းပညာ အျပည့္အစံုကို တတ္ကြ်မ္း
ထားျပီး ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ဆရာခ်ယ္၏ သိုင္းကြက္မ်ားကို ထူးဆန္းစြာ ၾကည့္ေန
ေလ့လာေနမသည္။ အားလည္းက်မိသည္။
‘သွ်ိဳင္းသိုင္းမွာ အကြက္နင္းရင္ ေလးကြက္ စနင္းတယ္။ ေျပာင္းျပန္က
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ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ကြက္ပဲ စ, နင္းတယ္။ ႏွစ္ကြက္ စ,နင္းမိျပီဆိုရင္
လည္း ရန္သူကို တိုက္စစ္ဆင္ဖို႕ အသင့္ပဲ။ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ ကိုယ္ခံ
မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လံုျဖစ္တယ္။ ရန္သူက စျပီး တိုက္ရင္လည္း ခံစစ္နဲ႕ တိုက္
စစ္ကို တစ္ၾကိမ္ထဲ တြဲျပီးသံုးႏိုင္တယ္။ ခံစစ္ကြက္နဲ႕ တစ္ဆက္ထဲ တိုက္စစ္
ဆင္ႏိုင္တယ္။ ရန္သူရဲ႕ တိုက္ခုိက္မွဳကိုခံတဲ့ ခံစစ္ကြက္နဲ႕ ရန္သူကို တိုက္တဲ့
တိုက္စစ္ကြက္ဟာ တစ္ဆက္တည္း ပူးတြဲေနတယ္။ တစ္စကၠန္႕ဆိုတဲ့ အခ်ိန္
အတြင္းမွာ ရန္သူရဲ႕ တိုက္ကြက္ကိုလည္း ေရွာင္းျပီး ရန္သူကိုလည္း တိုက္ျပီး
ျဖစ္ေနရမယ္’
ပရိတ္သတ္က ဆရာခ်ယ္၏ ျခေသၤ့ထိုင္ရပ္ေနပံုကို ၾကည့္သည္။ ေျခႏွစ္
ေခ်ာင္းေပၚတြင္ ႏွစ္ကြက္စ၍နင္းထားသည္။ ဘယ္လက္ကို ေကြး၍ ညာေျခ
ကိုညႊတ္ျပီး ဘယ္ေျခကို ေနာက္သို႕ ဆန္႕ကာ ညာလက္ကို လက္သီးဆုပ္ထား
သည္။ လက္သီးဆုပ္ထားေသာ ညာလက္ကို ညာဘက္ခါးတြင္ တင္ထားသည္။
ဆုပ္ထားေသာ လက္သီးသည္ ေမွာက္ခံအေနအထားတြင္ မရွိ။ ပက္လက္
အေနအထားျဖင့္ တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ခ်က္လွဳပ္လိုက္သည္။ ပယ္-ခုတ္-မ-ခြဲ သိုင္းကြက္အစကို ျပ
သည္။ သည္ေနာက္ ႏွစ္ကြက္မွ သံုးကြက္ ၊ငါးကြက္၊ ခုႏွစ္ကြက္၊ ရွစ္ကြက္၊
ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ စသည္ျဖင့္ လက္သိုင္းပညာကို အကြက္စံုစံုျဖင့္ ျပသည္။ ထို
အကြက္မ်ားမွာ ပထမအဆင့္ အကြက္မ်ားျဖစ္သည္။
‘ အကြက္ဆိုတာက အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ရွမ္းၾကီးသိုင္းမွာလို ေလးကြက္
ေျခာက္ကြက္၊ ရွစ္ကြက္၊ ကိုးကြက္၊ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ထဲ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။
ေျပာင္းျပန္မွာက အကြက္ေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ ေျခာက္ကြက္လည္းရွိတယ္။
ကိုးကြက္၊ ဆယ္ကြက္၊ဆယ့္တစ္ကြက္၊ ဆယ့္သံုးကြက္ စတဲ့ အကြက္ေတြ
အျပင္ ဆယ့္တစ္ကြက္နဲ႕ ဆယ့္သံုးကြက္နဲ႕ေပါင္း၊ ရွစ္ကြက္နဲ႕ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္
နဲ႕ေပါင္းကစားတာ၊ ကိုးကြက္နဲ႕ ေျခာက္ကြက္ ေပါင္းကစားတာ စသည္ျဖင့္
အမ်ားၾကီးပဲ။ အကြက္မႏိုင္ သိုင္းမပိုင္ အကြက္ပိုင္မွ သိုင္းပိုင္တယ္’
ဆရာခ်ယ္က ႏွဳတ္မွလည္း ေျပာျပီး အကြက္မ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႕
နင္း၍ ျပသည္။ေဇာတိကုန္းရြာသားမ်ားအတြက္ အထူးအဆန္းကြက္ေတြခ်ည္း
ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးေသးေသာ အကြက္ေတြပင္။
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‘ အကြက္ ဆိုရာမွာလည္း အကြက္တစ္မ်ိဳးထဲကို ထပ္ဆင့္ ခြဲထားတဲ့
ဆင့္ပြားအကြက္ေတြ ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ ငါးကြက္။ ငါးကြက္ကို ငါး
ကြက္လို႕ ေခၚထားေပမယ့္ ငါးကြက္အ၀ိုင္း၊ ငါးကြက္ေကာက္၊ ငါးကြက္ေလး
မ်က္ႏွာ စသည္ျဖင့္ ကြက္ခြဲေတြရွိတယ္။ ကဲ…ၾကည့္ၾက။
ဆရာခ်ယ္က သိုင္းကြက္မ်ား ထပ္မံ၍ နင္းျပျပန္သည္။
‘ ကဲ…နမူနာအျဖစ္ ဒါေလာက္ျပရင္ ေတာ္ေရာေပါ့။ ကိုေမဓာ’
‘ခင္ဗ်ာ..ဆရာၾကီး’
ဆရာခ်ယ္က နမူနာျပသည္ကို ရပ္လိုက္ျပီး ကိုေမဓာကို ေခၚသည္။
ကိုေမဓာ ဆရာၾကီးအနီးသို႕ ေရာက္လာသည္။
‘ ခင္ဗ်ား….ဗ်ာတစ္ခ်ပ္ရယ္၊ ေလးလက္မသံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း ပ်ဥ္
ျပားေသးေသး တစ္ခ်ပ္ရယ္ သြားရွာဗ်ာ။ က်ဳပ္ဆီကို ယူခဲ့။
‘ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး…၊ေဟ့…ေမာင္ေလး…လာကြာ ငါနဲ႕လိုက္ခဲ့..’
ကိုေမဓာႏွင့္ ေမာင္ေလး ထြက္သြားသည္။ မၾကာမီ ျပန္၍ ေရာက္လာ
ၾကသည္။ ပရိတ္သတ္က ဆရာခ်ယ္ ဘာလုပ္မည္ကို မသိ။ စိတ္၀င္တစား
ေစာင့္ၾကည့္ျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။
‘ ရခဲ့ပါျပီ ဆရာၾကီး’
‘ေအး…ဒါဆိုရင္ ဖ်ာခင္းကြာ’
ေမာင္ေလးက ဖ်ာကို ခင္းေပးသည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ခင္းထားေသာ
ဖ်ာေပၚ၌ ဆရာခ်ယ္က တင္ပ်ဥ္ေခြ ထိုင္လိုက္သည္။ ထိုင္ပံုမွာ မုဆိုးဒူးေထာက္
မဟုတ္။ တင္ပ်ဥ္ေခြစစ္စစ္ျဖစ္သည္။
‘ရွီး…ျဖန္း’
ပရိတ္သတ္ မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။ ဆရာခ်ယ္၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားက ျမန္
ဆန္လြန္းလွသည္။ တင္ပ်ဥ္ေခြ ထို္င္ေနရာမွ လွ်ပ္ပစ္သလို ထ၍ ခုန္လိုက္
သည္။ ခုန္၍ ရပ္လိုက္ျခင္းမဟုတ္။ ထိုင္လ်က္က ေလထဲသို႕ ရွီးခနဲ တက္
သြားျပီး ေျချဖင့္ ကန္လိုက္သည္။ ထိုင္ေနစဥ္ ရန္ျပဳလာပါက ရန္မူလာသုိက
ခုန္၍ ကန္လိုက္သည့္ သ႑န္ ျဖစ္သည္။
ေၾကာင္တစ္ေကာင္၏ ေပါ့ပါးျခင္းျဖင့္ ေျခာက္ေပခန္႕ ျမင့္ေအာင္ ခုန္
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လည္း ခုန္ကန္ျပီး ဖ်ာေပၚသို႕ ျပန္အက် ရုတ္ရက္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းပူး၍ ျပန္
အခြဲလိုက္တြင္ ျဗန္းဆိုေသာ အသံႏွင့္အတူ ႏွီးသင္ျဖဴးဖ်ာသစ္ၾကီးသည္ စကၠဴ
တစ္ရြက္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဆြဲဆုတ္လိုက္သည့္ပမာ ႏွစ္ပိုင္းျပတ္သြား ကြဲ
သြားသည္။
ပရိတ္သက္ ရြာသူရြာသားမ်ားေတာ့ မသိ။ ေမာင္ေလးအဖို႕ကား မ်ားစြာ
ထူးဆန္းအံ့ၾသရသည္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကို ၾကာေလ ခ်ီးက်ဴးေလးစားစိတ္
၀င္ေလ ၀င္ေနမိသည္။
ဆရာခ်ယ္က ေလးလက္မသံေခ်ာင္းၾကီးႏွင့္ လက္တစ္၀ါးခန္႕ ပ်ဥ္ျပား
ကိုယူျပီး သံုးေပပတ္လည္ခန္႕ရွိ ဦးလံုအိမ္ေရွ႕မွ သရက္ပင္တစ္ပင္ အနီးသို႕
ကပ္သြားသည္။ ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း သူ႕ေနာက္သို႕ လိုက္သြားၾကသည္။ သူ႕
ကို ၀ိုင္း၍ ၾကည့္ေနၾကသည္။
ဆရာခ်ယ္က ေလးလက္မသံေခ်ာင္းကို သရက္ပင္တြင္ အခြ်န္ဘက္မွ
ေတ့၍ စပါးလံုးတစ္ေထာက္ခန္႕ ၀င္ေအာင္ ႏွိပ္သြင္းလိုက္သည္။ သံသည္
သရက္ပင္တြင္ တန္းလန္းျဖစ္ေနျပီ။
ထိုအခါမွ သံအေႏွာင့္ကို ပ်ဥ္ျပားငယ္ျဖင့္ ကပ္လိုက္သည္။ ပ်ဥ္းျပားကို
ဘယ္လက္ျဖင့္ ကိုင္ထားသည္။
‘ ဒုတ္..’
သူ၏ညာလက္သီးက ေနာက္ဘက္သို႕ ဆုတ္ျပီး လွ်ပ္ပစ္သလို ပ်ဥ္ျပား
ကို ထိုးခ်လိုက္သည္။ ေလးလက္မသံေခ်ာင္းသည္ သရက္ပင္ထဲသို႕ ၀င္သြား
သည္။ တူႏွင့္ ရိုက္လိုက္သည့္ အလားပမာျဖစ္သည္။
‘ဟိုက္…’
ေမာင္ေလး၏ ရင္ထဲတြင္ အာေမဋိတ္လိုက္မိသည္။
‘ ကဲ….ဆရာေအး၊ ခင္ဗ်ားလည္း သိုင္းဆရာဆိုေတာ့ ကိုယ္ခံေဆးေတြ
ဘာေတြ ထိုးထားမွာေပါ့။ ကဲ…ၾကည့္ဗ်ာ…ၾကည့္ဗ်ာ…’
ေျပာေျပာဆိုဆိုပင္ ဆရာခ်ယ္က သူ႕ညာလက္မွ လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္း
ကို ဘယ္ဘက္သို႕ လက္ဖ၀ါးထဲသို႕ ထည့္လိုက္သည္။ ျပန္၍ ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ
အခါ လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္း၏ ထိပ္မ်ားသည္ တစ္ညီတည္း ျဖစ္သြားသည္။
သည္မွာ ဆရာခ်ယ္က သရက္ပင္ကို လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္းျဖင့္
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ထိုး၍ ထိုး၍ စိုက္သည္။ သရက္ပင္သည္ ေဟာက္ကနဲ ေဟာက္ကနဲျဖစ္သြား
သည္။ ၀င္၍ ၀င္၍ သြားေသာ လက္ေခ်ာင္းရာ အေပါက္မ်ားသည္ လွံႏွင့္ထိုး
ထားသည့္ ပမာ ျဖစ္ေနသည္။
‘ ဟယ္…ဟာ…အာ’
ေဇာတိကုန္း ရြာသူရြာသားမ်ား အားလံုး၏ ႏွဳတ္ဖ်ားမွ အံအားသင့္သံ
မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ လူတိုင္းသည္လည္း ၾကက္ေသေသ မင္သက္မကာ
သရက္ပင္မွ အေပါက္မ်ားကို ေငးၾကည့္ေနၾကသည္။
ဆရာခ်ယ္သည္ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ပင္ ယင္းကဲ့သို႕ သစ္ပင္ကို
လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ထိုးခြဲႏိုင္ျခင္းလား၊ သို႕တည္းမဟုတ္ မီးစန္းစြီးေခၚ ရွမ္းေဆး
တန္ခိုးေၾကာင့္ပင္လား ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေနၾကသည္။
မီစြန္းစြီးေခၚ ေဆးအေၾကာင္းကိုကား ၾကားဖူးၾကသည္။ သို႕ရာတြင္
ေတြ႕ကား မေတြ႕ဘူးၾက။
မီစန္းစြီးေဆးသည္ ႏြယ္ေလာင္ေက်ာက္ကြဲ ဟူ၍လည္းေခၚ၊ ေက်ာက္
ျဖတ္ႏြယ္ဟူ၍ လည္းေခၚသည့္ ႏြယ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ရသည္ဟူ၍ လည္း
ဆိုသည္။ ထိုႏြယ္သည္ ေျမၾကီးထဲတြင္ သြားကာ သူသြားေလရာတြင္ ေက်ာက္
မ်ားက အက္သြားၾကသည္ဟူ၍လည္းဆိုသည္။
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၃
ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္ေျပာင္းေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္မွ်
ၾကာေညာင္းခဲ့ေပျပီ။
ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ဆိုေသာကာလကား လူ႕သက္တမ္းတစ္ခုဟုပင္
ဆိုႏိုင္ေလာက္သည္။ ထိုစဥ္က ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္သည္ ေဇာတိကုန္းေက်းရြာသို႕
ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထူးျခားဆန္းက်ယ္လွေသာ ပညာသည္ၾကီး၊
သိုင္းဆရာၾကီးကို ေမာင္ေလး စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းပင္။
အမွန္စင္စစ္ ေမာင္ေလးႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဆင္းလာခဲ့ၾက
ကတည္းက ေဇာတိကုန္းရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္။ အစပထမ ေနထိုင္
ေသာရြာမွာ မရမ္းတစ္ပင္ရြာသာ ျဖစ္သည္။
မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးဘိုးအိုႏွင့္ ေဒၚေစာေခၚ ဖြားေစာသည္ ေမာင္ေလး
ကိုရွမ္းျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးဖြားေသာရြာမွာ နမ့္ (မ္) လိုင္နမ့္(မ္) ခမ္း
ရြာျဖစ္သည္။ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ သံုးရက္ ၾကာသပေတးေန႕တြင္
ေမြးဖြားခဲ့သည္။
သူ႕တြင္ သူအပါအ၀င္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မ ေျခာက္ေယာက္ရွိသည္။
အၾကီးဆံုးသည္ မလွ၊ ဒုတိယ မမယ္အံု၊ တတိယ ကိုခ်စ္ေထြး၊ စတုတၳ
မေအးလိွိဳင္၊ ပဥၥမ ေမာင္စံေထြးေခၚ ေမာင္ေလး၊ အေထြးဆံုးကား မေငြစိန္ ျဖစ္
သည္။
ေမာင္ေလး၏ ငယ္နာမည္သည္ အစက ေမာင္ေလးမဟုတ္၊ ေမာင္စံေဒြး
သာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ သူ႕အစ္မၾကီးမ်ားႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုခ်စ္ေထြး
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တို႕က အေထြးဆံုး ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ စံေဒြး ႏွင့္ ေငြစိန္ကို နာမည္ရင္းေခၚ
ေလ့မရွိၾက။
စံေဒြး၊ ေငြစိန္ဆိုေသာ အမည္ရင္မ်ား အစား ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေမာင္ေလး
ညီမေလး သို႕မဟုတ္ ေမာင္ေလး ၊ မေလးဟူ၍သာ ေခၚၾကသည္။ ေမာင္ေလး
ကို ထမင္းေကြ်းလိုက္ပါ။ ေမာင္ေလးကို ေသတယ္ေပးလိုက္ပါ ဟူ၍ ဟူ၍
ေျပာဆိုေလ့ရွိရာမွ ၾကာေသာ္ ႏွဳတ္က်ိဳးလာၾကသည္။ စံေဒြးအမည္ေပ်ာက္
ေမာင္ေလးအမည္ ေရာက္လာသည္။
သည္မွာ ရပ္ရြာကလည္း စံေဒြးကို ေမာင္ေလး ေမာင္ေလးဟူ၍ ႏွဳတ္
က်ိဳးေခၚေ၀ၚ သံုးႏွဳးန္လာၾကသည္။
ညီမျဖစ္သူ ေငြစိန္ကား ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလာကပင္ ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။
ထိုအခါ ဦးဘိုးအိုႏွင့္ ေဒၚစာ၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ စံေဒြးမွာ အေထြးဆံုး
အငယ္ဆံုး ျဖစ္လာသည္။ ယင္းေၾကာင့္ စံေဒြးဆိုးသမွ် အစ္ကို ၊ အမမ်ားက
သည္းညည္းခံသည္။ ေငြစိန္အစား အေထြးဆံုးေနရာကို ရယူလာေသာေၾကာင့္
လည္း မိသားစုတစ္စုလံုးက စံေဒြးအေပၚတြင္ပင္ အခ်စ္ေတြ စုပံုေနၾကသည္။
ေမာင္ေလး ေမာင္ေလးႏွင့္ စံေဒြးကိုသာ ေရႊဥလို ဖူးဖူးမွဳတ္ေနၾကေသာ
အခါ ပတ္၀န္းက်င္ကကလည္း ေမာင္ေလးဟုသာ ေခၚတြင္လာၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္မွဆင္းလာခဲ့ၾကစဥ္က ေမာင္ေလးသည္ ႏို႕ညွာအရြယ္သာရွိ
ေသးသည္။ မိသားစုတစ္ခုလံုး ေျမျပန္႕သို႕ ဆင္းလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
နမ့္ (မ္)လိုင္နမ့္ (မ္)ခမ္းမွ အျခားမိသားစု ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တျပံဳၾကီး
ဆင္းလာခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
တြံေတးေတာၾကီးတန္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ မရမ္းတပင္ရြာတြင္
ေနထိုင္ၾကသည္။ မရမ္းတပင္သည္ တြံေတြးျမိဳ႕အပိုင္၊ ၀ါးေကာက္စုရြာ၊
သစ္တိုစမ္းရြာမ်ား အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။
ေမာင္ေလး၏မ်ိဳးရိုးသည္ အသက္ရွည္ေသာ မ်ိဳးရိုးျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလး
၏ အဘိုး ဦးပညာသည္ အသက္တစ္ရာတစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္က်မွ ကြယ္လြန္သည္။
အဖြားျဖစ္သူကိုကား သူတို႕ ရပ္သူရြာသားမ်ားက အူ၀မ္ ဟူ၍လည္း ေခၚၾက
ႏိုင္းမို ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ အဖြား ႏိုင္းမိုသည္လညး အသက္တစ္ရာ
တစ္ဆယ္ အရြယ္ေရာက္မွ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။
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မရမ္းတစ္ပင္ရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကစဥ္က ေမာင္ေလးသည္ လူမွန္းသိတတ္
ကာစ အရြယ္သာ ရွိေသးသည္။ အဘိုး ဦးပညာ ႏွင့္ အဘြား ႏိုင္းမိုတို႕လည္း
အသက္ထင္ရွားရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္ကပင္ အဘိုးႏွင့္ အဘြားသည္ ဇရာေထာင္းေနျပီ။ ခါးကုန္းေနၾက
ျပီ ေန႕စဥ္ရွိသမွ် ပုတီးကိုသာ အေဖာ္အျဖစ္ ဖက္တြယ္ေနၾကျပီ။ ေနာင္တမလြန္
အတြက္ သီလေဆာက္တည္ေနၾကျပီ။ ဘာ၀နာကမၼဌာန္း စီးျဖန္းေနၾကျပီ။
အဖိုးဦးပညာသည္ မရမ္းတစ္ပင္ရြာ ေတာင္ဘက္ထပ္ရွိ ဘုရားတန္
ေဆာင္းသို႕ ေန႕စဥ္သြား၍ ၀တ္တက္သည္။ သီလ ေဆာက္တည္သည္။
သည္မွာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ
လာသည္။
ထိုအျခင္းအရာကား အဖိုးဦးပညာ ၀တ္တက္သည့္ ဘုရားတန္ေဆာင္း
ထဲရွိ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ၾကီး၏ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္မွ ေခြ်းမ်ား ထြက္က်လာ
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဦးပညာ၏ စိတ္ထဲတြင္ မ်ားစြာ ထူးဆန္းရသည္။ သည္ကဲ့သို႕ေသာ
အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွးစဥ္ ေရွးကာလက ၾကားဖူးခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ကား
မေတြ႕မျမင္ဖူးခဲ့ေခ်။ ၾကားသာ ၾကားဖူးျပီး ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲေသာ အျဖစ္
မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။.
သို႕ရာတြင္ ယခုေသာ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရျပီ။ ထူးဆန္း အံ့ၾသရျပီ။
ဖိုးပညာက ထူးဆန္းေသာ စိတ္ႏွင့္ပင္ ေက်ာက္ဆင္းတု ကိုယ္ေတာ္ၾကီး
၏ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္ကို အ၀တ္ျဖင့္ သုတ္၍ ေပးသည္။ စီးက်ေနေသာ ေခြ်း
မ်ား တိတ္၍ သြားသည္။
သို႕ရာတြင္ ေနာက္တစ္ေန႕ ၀တ္တက္ရန္လာေသာအခါ ေက်ာက္ဆင္းတု
ကိုယ္ေတာ္ၾကီးသည္ ေခြ်းထြက္ျမဲ ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ အ၀တ္ျဖင့္
ထပ္မံ သုတ္ေပးရျပန္သည္။ ေခြ်းတိတ္သြားျပန္သည္။
ယင္းသို႕လွ်င္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ၾကီး
သည္ ေလးငါးရက္ဆက္၍ ေခြ်းထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သည္မွာ
ေရွးအစဥ္အလာက ေရွးသူေဟာင္းတို႕ ေျပာစကား ဆိုစကားမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း
ေတြးေတာမိ သတိရလာမိသည္။
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ဘုရား ေခြ်းထြက္ေသာ အရပ္တြင္ မေနအပ္၊ ေနလွ်င္ အႏၱရာယ္
က်ေရာက္တတ္သည္။ ငယ္မြတ္ေသာလည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးႏိုင္
သည္။ ေရာဂါကပ္ေသာလည္းေကာင္း ဆိုက္ေရာက္တတ္သည္။ သို႕မဟုတ္
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဒဏ္ကို ခံရတတ္သည္။
သည္လိုေတြးေတာျပီး မရမ္းတစ္ပင္ရြာမွ ရြာလူၾကီးမ်ားကို ေခၚယူစုေ၀း
သည္။ တိုင္ပင္ၾကသည္။ ဤအရပ္ကို စြန္႕လႊတ္၍ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ရြာ
တည္ေနထိုင္ၾကရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
သို႕ႏွင့္ ေမာင္ေလး၏ မိသားစုသည္ အျခား ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ
ေနရာသစ္ ရွာေဖြေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္။ အရိုးေတာင္ရြာ အေရွ႕ဘက္သို႕
ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ရြာသစ္တစ္ရြာ တည္ေထာင္ ၾကသည္ ရြာ၏အမည္
ကို ေဇာတိကုန္းဟူ၍ မွည့္ေခၚလိုက္ၾကသည္။
ေဇာတိကုန္းရြာသည္ စမ္းေခ်ာင္းၾကီးတစ္ခု၏ ေဘးတြင္ တည္ေထာင္ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစမ္းေခ်ာင္းကို အမွီျပဳ၍လည္း အရိုးေတာင္ရြာ၊ ထီပနာ
ရြာႏွင့္ ေပါက္ကုန္းေက်းရြာမ်ားလည္း အစကတည္းက တည္ျပီးရွိျပီး ျဖစ္ေန
ၾကေပျပီ။
သည္ရြာမွာ ေမာင္ေလး ၾကီးျပင္းလာသည္။ တစ္ရြာလံုးတြင္ သိုင္းဆ
ရာၾကီးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ရွမ္းၾကီးသိုင္းကို သင္ခဲ့
သည္။ ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဦးဆူးပညာသည္ ၀ါရင့္သိုင္းသမားၾကီးလည္း ျဖစ္၊
အကြက္စံုကို တတ္ေျမာက္ထားသူလည္းျဖစ္၍ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဆယ့္ငါး
ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ပင္ သိုင္းပညာကို တတ္ေျမာက္ထားေလျပီ။ ေယာက္ဖျဖစ္သူက
သူတတ္သမွ် ဆရာစားမခ်န္ သင္ျပထားေသာေၾကာင့္ ပိုျပီး တတ္ကြ်မ္းေနျခင္း
လည္းျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အံ့မခန္းသိုင္းဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းျပန္သိုင္းပညာကို တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ အံ့မခန္း နမူနာမ်ား
ျပေလျပီ။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ အံ့ၾသရသည္။ ရင္သပ္ရွဳေမာရသည္။ ဆရာခ်ယ္
၏ ပညာကို သြားရည္ယိုရသည္။ အားက်ရသည္။
သိုင္းပညာတြင္ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္သူသည္
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သိုင္းသံုးမ်ိဳးစလံုး တတ္ကြ်မ္းရမည္။ ‘ ခင္ဗ်ားက သိုင္းဆရာလား’ ဟူ၍
ေမးျခင္းခံရလွ်င္ ‘ ဟုတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သိုင္းဆရာပါ’ ဟု ေျဖမိလွ်င္
‘စေကာက္လိုင္ခူးဟီ’ ဟူ၍ ထပ္မံ ေမးျခင္းခံရသည္။ သွ်ိဳင္းသိုင္းတတ္ပါ
သလားဟူ၍ ေမးျခင္းပင္။ ခူးဆိုသည္မွာ သွ်ိဳင္းသိုင္းကို ေခၚျခင္းပင္။
‘ဟ…လိုင္ေခါက္’ဟူ၍ ေျဖပါက ‘ဟုတ္ကဲ့….တတ္ပါသည္’ ဟူ၍
ေျဖျခင္းပင္။ ထိုအခါ ေမးသူက ထပ္ဆင့္၍ ‘လိုက္ခူးဟီ ခ်င့္ (မ္) ေကာက္ခါ
လိုက္ခါ’ ဟူ၍ ထပ္ဆင့္ ေမးမည္။ ထိုအခါ အေမးခံရသူက ‘ ဟ..လိုက္ခါ’
‘ဟုတ္ကဲ့…တတ္ပါတယ္’ ဟူ၍ ေျဖႏိုင္ရမည္။ ခ်င့္ (မ္) ဆိုသည္ကား
သိုင္းေျပာင္ျပန္ေပပင္။
ထိုသို႕ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တတ္သူျဖစ္လွ်င္ကား ထိုႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ သိုင္းကြက္
မ်ားကို ေရာစပ္ထားသည့္ တတိယပညာကိုလည္း တတ္ထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း
အလိုလိုသိျပီး ျဖစ္သြားမည္။ သို႕မွသာ ဆရာမည္သည္။
ထိုစကားကို ဆရာခ်ယ္ ေျပာခဲ့သည္။ ညေနပိုင္းကေျပာခဲ့သည္။ ထို
စကားမ်ားသည္ ေမာင္ေလး၏ နားထဲတြင္ ပဲ့တင္ထပ္ေနသည္။ ဆရာခ်ယ္
၏ရုပ္ပံုကို စိတ္ထဲမွ ျမင္ေနသည္။
ငါသည္ သိုင္းပညာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ တတ္သူျဖစ္ေနပါေသးတကား၊
ေနာက္ထပ္ တစ္မ်ိဳးကို တတ္သူ မဟုတ္ေသးပါတကား။ တတ္ဖို႕ဆိုသည္
မွာ ေ၀လာေ၀း၊ ၾကားပင္ မၾကားဖူးခဲ့ပါတကား။ ယခုမွသာ ၾကားဖူးရံု
ၾကားရေသး၊ နမူနာ ျမင္ဖူးရံု ျမင္ဖူးေသးသူပါတကား။
ယင္းသို႕ ေမာင္ေလး ေတြးေနမိသည္။ မိမိကိုယ္ႏွင့္ မိမိပညာကို အစက
အထင္ၾကီးမိခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ယခုေသာ္ ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ကြယ္
ေပ်ာက္သြားေလျပီ။ ဆရာခ်ယ္ ျပသေသာ နမူနာ သိုင္းကြက္မ်ားသည္
သူ႕အား ဘာေကာင္မွ် မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ျပဆိုသည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေပျပီ။
ဆရာခ်ယ္ထံတြင္ တပည့္ခံရန္ ေမာင္ေလးဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္သည္ သန္ေခါင္ၾကက္ေတြ တြန္ေနေလျပီ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်လိုက္ခါမွ စိတ္ဒံုးဒံုးက်သြားသည္။ အစက ေၾကာင္ေနေသာ မ်က္စိအစံု
သည္ ေမွးစင္းလာသည္။ မၾကာမီ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။
အိပ္ပင္ ေပ်ာ္သြားေသာ္လည္း မိုးလင္းျပီဆိုလွ်င္ ျပန္၍ ႏိုးလာသည္။
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ေတာင္သူလယ္လုပ္ ဓားမခုတ္တို႕၏ ဘ၀ကား သည္အတိုင္းပင္ ရွိေခ်သည္။
ညပိုင္းတြင္ မည္မွ် ညဥ့္နက္သည္၊ အိပ္ေရးပ်က္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိုးလင္းလွ်င္
ကား အလိုလို ႏိုးလာသည္။ အက်င့္ ျဖစ္ေနျပီ။
သူက အိပ္ယာမွ လူးလဲ၍ ထလိုက္သည္။ မ်က္ႏွာသစ္ျပီး လံုခ်ည္အေပၚ
စျဖင့္ မ်က္ႏွာကို သုတ္လိုက္သည္။ အိမ္ေပၚမွ သုတ္သီးသုတ္ျပာ ဆင္းလာ
သည္။ ဆရာခ်ယ္ တည္းခုေသာ ဦးလံုအိမ္သို႕ ေရာက္လာသည္။
ေလွကားမွ ျဖည္းျဖည္းကေလး တစ္ထစ္ခ်င္း တက္သြားသည္။ လသာ
ေဆာင္သို႕ ေရာက္သြားသည္။ လသာေဆာင္တြင္ ေရအိုးမ်ားကို တန္းစီထား
သည္။
သူက လသာေဆာင္မွ အိမ္ထဲသို႕ လွမ္းၾကည့္ျပီး အကဲခတ္လိုက္သည္။
အိမ္ထဲမွ စကားေျပာသံမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ယင္းကိုေထာက္၍ အိမ္ရွင္
ဦးလံုေရာ ဆရာခ်ယ္ပါ ႏိုးေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လိုက္သည္။
သူက လသာေဆာင္ကို ျဖတ္ျပီး တံခါးမအနီးတြင္ သြားရပ္သည္။ ဆရာ
ခ်ယ္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ ဦးလံုအျပင္ ဦးေသာမေခၚ ဦးေရႊလွပါ ေရာက္ရွိေနသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။
‘ ဟ..ေမာင္ေလးပါလား၊ လာလကြာ…ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္’
‘ ဟုတ္ကဲ့…ဦးေလး၊ ေသာက္ပါ၊ ေသာက္ၾကပါ’
‘ ေစာေစာစီးစီးပါလားကြ၊ ဘာကိစၥရွိသလဲ’
‘ ကြ်န္-ကြ်န္-ကြ်န္ေတာ္-ဆ-ဆ-ဆရာၾကီး၊ ဦးခ်ယ္ကို ေမးစရာရွိလို႕
ပါခင္ဗ်ာ’
‘ ၾသ…ငါ့ကို ေတြ႕ခ်င္တာလား၊ ကဲ…ဆို…ဘာကိစၥ’
‘ ကြ်န္-ကြ်န္-ကြ်န္ေတာ္ ဆ-ဆ-ဆရာၾကီးဆီမွာ တပည့္ခံခ်င္လုိ႕
ပါခင္ဗ်ာ’
‘ ဟဲ-ဟဲ-ဟဲ ေျပာင္းျပန္သင္ခ်င္တယ္ ဆိုပါေတာ့’
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‘ ဟုတ-္ ဟုတ္ကဲ့…ဆရာၾကီး’
‘ မင္း သွ်ိဳင္းသိုင္းေကာ တတ္ျပီလား’
‘ဟုတ္ကဲ့…တတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘တတ္ရင္ေကာင္းတာေပါ့။ ေျပာင္းျပန္သင္ခ်င္ရင္ သင္ေပါ့’
‘အဲ- အဲဒါ၊ တစ္-တစ္-တစ္၀ိုင္းကို….’
‘ၾသ ဥာဏ္ပူေဇာခ ေမးတာလား၊ တစ္၀ိုင္းကို သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္ယူ
တယ္ကြ’
‘ ဟိုက’္
ေမာင္ေလး၏ ရင္ထဲတြင္ ဟိုက္ကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ပါးစပ္မွ ထြက္သြား
ျခင္းကား မဟုတ္။ ေမာင္ေလး အနည္းငယ္ ငိုင္သြားသည္။
သွ်ိဳင္းသိုင္းကိုသင္လွ်င္ တစ္၀ိုင္းမွ သံုးက်ပ္တစ္မတ္သာ ေပးရသည္။
ေျပာင္းျပန္အတြက္ အခေၾကးေငြကား သွ်ိဳင္းသိုင္းထက္ ဆယ္ဆပင္ ၾကီးေနပါ
ကလား။
‘ဘာလဲကြ …..ပိုက္ဆံမ်ားတယ္ ထင္လို႕လား။ ပညာရဲ႕တန္ဖိုးကို ေငြ
ေၾကးနဲ႕ မပိုင္းျဖတ္ေကာင္းဘူး။ ငါဟာ ေငြသမား အသျပာသမား မဟုတ္
ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူဆိုတဲ့ လူေတြရဲ႕ သဘာ၀က အခေၾကးေငြမ်ားမ်ားေတာင္း
မွ ပညာကို တန္ဖိုးရွိတယ္ ထင္မွတ္ေနၾကတာကြ’
‘ မ-မ-မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္- ကြ်န္ေတာ္က ကေလးဆို
ေတာ့’
‘ အား ဟား ဟား ….ဟုတ္တယ္၊ မင္းေျပာတာမွန္တယ္။ မင္းက
ကေလး။ ကေလးဆိုေတာ့ ၀င္ေငြမရွိေသးဘူး။ ရွိရင္လည္း နည္းတယ္။
ေအး…ေကာင္းျပီ…မင္းကိုေတာ့ ခြ်င္းခ်က္နဲ႕ သင္ေပးမယ္။ မင္း ေပးႏိုင္သ
ေလာက္ပဲေပး။
‘ ဟုတ-္ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္-ကြ်န္ေတာ္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကို အျပည့္
ေပးႏိုင္ေအာင္လည္း ၾကိဳးစားပါ့မယ္’
‘ ေအး ေကာင္းတယ္ ။ မင္းဆိုက္ကေတာ့ သိုင္းသမားဆိုက္ပဲ။ မင့္မ်က္
လံုးထဲမွာလည္း သတၱိေရာင္ေတြ လက္ေနတယ္။ ငါျမင္ေနရတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ကြ’
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‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ငါ့ပညာကိုသင္ရင္ မင္းအေမာဆို႕ျပီး အသက္ထြက္သြားႏိုင္တယ္’
‘ခင္ဗ်ာ အေမာဆို႕မယ္၊ အသက္ထြက္မယ္’
‘ေအး-ဟုတ္တယ္’
‘အသက္က တစ္ေခ်ာင္းတည္းပဲ ဆရာၾကီးရယ္။ ႏွစ္ေခ်ာင္း မရွိပါဘူး။
ပညာအတြက္ဆိုရင္ တစ္က်ပ္ တစ္မတ္မဟုတ္ဘူး။ တစ္က်ပ္ တစ္က်ပ္ခ်င္း
လည္း လဲရဲပါတယ္’
‘ဟား-ဟား-ဟား….ဟား-ဟား-ဟား..ေကာင္းျပီေလ၊ တစ္၀ိုင္း
မျပီးခင္သာ ထြက္မေျပးပါနဲ႕’
‘ ကြ်န္ေတာ့္ ေျခေထာက္ေတြမွာ ေျပးဖို႕ေဗြေတာ့ မေျပာနဲ႕၊ ေရွာင္ဖို႕ေဗြ
ေတာင္ မပါပါဘူး ဆရာၾကီး။ လိုက္ဖို႕ေဗြ။ တိုက္ဖို႕ေဗြ။ တက္ဖို႕ေဗြေတာ့
အလံုးေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ပါတယ္။ ဒါ တစ္ဘက္ထဲကိုေျပာတာ
ပါ။ ႏွစ္ဘက္လံုး မဟုတ္ပါဘူး။
‘ ဟား ဟား ဟား ၊ အာဂ ေကာင္ေလးဘဲေဟ့၊ ၾကိဳက္ျပီ ဆရာ
ၾကီးမင္းကို ခ်စ္သြားျပီ။
ေစာေစာက ေမာင္ေလးေျပာေသာ စကားထဲတြင္ တစ္က်ပ္ တစ္မတ္
ဆိုေသာ စကား ပါရွွိသည္။ ထိုစကားမွာ သိုင္းသမားတို႕၏ စကားျဖစ္သည္။
သိုင္းသမားမ်ားသာ နာလည္သည္။ ဆရာခ်ယ္လည္း နားလည္သည္။ ယင္း
ေၾကာင့္ သေဘာက်စြာ တဟားဟား ရယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သိုင္းသမား
ေလာကတြင္ ဤသို႕ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။
‘ေဟ့…သိုင္းသမားဆိုတာ တစ္က်ပ္တစ္မတ္ကြ၊ ရန္သူကို ေသေအာင္
ကိုယ္က တစ္က်ပ္ဖိုး ခ်လႊတ္လိုက္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္မတ္ဖိုး
ေလာက္ေတာ့ အနာခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္က်ပ္နဲ႕ တစ္မတ္ ရင္းရဲရမယ္။
ရင္းရဲတဲ့စိတန္၊ ရင္းရဲတဲ့ သတၱိရွိရမယ္’
ယင္းသို႕ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ရန္သူကို ေသေအာင္ခ်လွ်င္ မိမိကိုလည္း
ထိမည္၊ ရွမည္၊ ပြန္းမည္၊ ပဲ့မည္၊ နာက်င္မည္။ ဤသို႕ တစ္မတ္ဖိုးခန္႕ ခံရ
တတ္သည္။
သို႕ ခံရမည္ကို ေၾကာက္လွ်င္ သိုင္းသမား မလုပ္ႏွင့္။ သည္လို ေၾကာက္
စိတ္ရွိသူ၊ အထိအရွမခံလိုသူသည္ သိုင္းပညာႏွင့္ မတန္။
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ယင္းသို႕ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလးကမူ တစ္က်ပ္တစ္က်ပ္ခ်င္း
ပင္ ရင္းရဲပါသည္ဟု ဆိုသည္။ သူေသလွ်င္ ကိုယ္ေသရသည္ကိုပင္ မေၾကာက္။
သူေသကိုယ္ေသ ခ်ရမည္ကို မေၾကာက္။ ယင္းသို႕ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
‘ သိုင္းကစားတယ္ဆိုကတည္းက ထိတာခိုက္တာေတာ့ ရွိမွာပဲ။ ပြန္းမွာ
ပဲ့မွာ နာက်င္မွာကို မေၾကာက္ရဘူး။ မမွဳရဘူး၊ မိန္းမနဲ႕ ေယာက္်ား သမီး
ရည္းစား ခ်ိန္းေတြ႕တာေတာင္ ပြန္းတာပဲ့တာေတာ့ရွိေသးတာပဲ’
ယင္းကဲ့သို႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းစကား
ယင္းအဓိပၸါယ္ကိုကား ေမာင္ေလးက ထည့္၍ မေျပာ။ ရိုင္းရာက်မည္ စိုးေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဆရာခ်ယ္ေရာ၊ ဦးလံု ဦးေသာမတို႕ပါ ထို
ေနာက္ဆက္တြဲ စကားကို နားလည္ၾကျပီး၊ အလိုလိုသိျမင္ၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။
‘ကဲ….ဘယ္သူ….မင္းနာမည္’
‘ေမာင္ေလးပါ ဆရာၾကီး’
‘အဲ ေမာင္ေလး၊ မင္းဘယ္ေတာ့သင္မလဲ’
‘ဒီေန႕ညေနက စသင္ခ်င္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး၊ ေကာင္းတယ္။ ေမာင္လံုနဲ႕ ေမာင္ေသာမတို႕လည္း သင္ၾကလိမ့္
မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဒါျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္ခြင့္ျပဳပါ ဆရာၾကီး’
‘ေအး….ေကာင္းျပီ’
ေမာင္ေလးက ရိုေသက်ိဳးႏြံေသာ အမူအရာျဖင့္ ဆရာၾကီးေရွ႕မွ ထလိုက္
သည္။ သို႕ရာတြင္ ခ်က္ျခင္းမထြက္သြားေသ။ ဆရာခ်ယ္ကို စိုက္၍ ၾကည့္ေနသည္။
‘ဘာေျပာစရာ ရွိေသးသလဲကြ ေမာင္ေလး’
‘ဟုတ္ကဲ့…ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ တစ္…တစ္ခု ေျပာစရာ က်န္
ေနလို႕ပါ ခင္ဗ်ာ’
‘ကဲ…ဘာလဲ ေျပာစမ္း’
‘ ကြ်န္ေတာ္က ဆရာၾကီးတပည့္ ျဖစ္ပါျပီ’
‘ေအး၊ ဟုတ္တယ္ ဘာျဖစ္သလဲ’
‘ဆရာၾကီး တပည့္ ကြ်န္ေတာ္က တိုက္ၾကက္ပါ။ စစ္တေကာင္း
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မဟုတ္ဘူး။ ၾကက္ၾကီးမ်ိဳး ၾကက္တင္ညင္၊ ေညာင္ကန္ေတြလည္း မဟုတ္
ပါဘူး’
ေမာင္ေလးက သည္သို႕ေျပာျပီး ထြက္သြားသည္။ ဆရာခ်ယ္၊ ဦးလံုႏွင့္
ဦးေသာမတို႕ သံုးေယာက္သား တ၀ါး၀ါပြဲက်၍ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေလွကား
အဆင္းတြင္ ေမာင္ေလးက ဆရာခ်ယ္၏ စကားသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။
‘ဒီေကာင္ မဆိုးဘူး။ ငယ္ေပမယ့္ အစြယ္ကေလးနဲ႕ပဲ။ ၾကည့္စမ္း
ေျပာသြားလိုက္တာ၊ သူဟာ တိုက္ၾကက္တဲ့။ ၾကက္ၾကီးမ်ိဳး စစ္တေကာင္း
မဟုတ္ဘူးတဲ့။ အဓိပၸါယ္က တိုက္ၾကက္ဆိုတာ ခြပ္ရင္ အေသခြပ္တယ္။ သူ
ေသရင္ေသ၊ သူမေသရင္ ကိုယ္ေသ ခြပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ သူလည္း
တိုက္ရင္ အေသတိုက္မယ္။ သူေသရင္ေသ၊ မေသရင္ ကိုယ္ေသခ်င္ေသပေစ
ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲ့…က်ဳပ္ သူ႕ကို ၾကည့္မယ္ေလ။ အာစြမ္းအာစ
လွ်ာစြမ္းလွ်ာစရွိသလို ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စ ရွိသလားဆိုတာ’
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၄
ညေနပိုင္းသို႕ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဦးလံုအိမ္သို႕
ေပါက္လာသည္။ သိုင္းသင္မည့္သူ သံုးေယာက္အတြက ္ပြဲျပရန္ျဖစ္သည္။
သိုင္းသင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သိုင္းမသင္မီ ပြဲျပရသည္။ ပြဲျပျပီးမွသာ
သိုင္းသင္ရသည္။ ပြဲျပသည္ဆိုျခင္းမွာ အုန္းသီးတစ္လံုး၊ ငွက္ေပ်ာ္ႏွစ္ဖီး၊
ဆန္တစ္ျပည္၊ မွိဳင္းခံစကၠဴ တစ္ခ်ုပ္၊ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ ေရေမႊး
တစ္ပုလင္း၊ အနီေရာင္ပိတ္ ငါးကိုက္၊ အျဖဴေရာင္ပိတ္ သံုးကိုက္၊ ပိတ္ျဖဴျဖင့္
ျပဳလုပ္ေသာ အလံေသးေသး သံုးေခ်ာင္း၊ ပိတ္အနီျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာအလံ
ေသးေသး၊ သံုးေခ်ာင္း၊ မွိဳင္းခံစကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အလံသံုးေခ်ာင္း၊ စုစု
ေပါင္း အလံကိုးေခ်ာင္းကို အုန္းသီးေပၚတြင္ စိုက္ထားရသည္။ ထိုအလံမ်ား
၏အလယ္ အုန္းသီး ထိပ္တည့္တည့္တြင္ ဓားေျမွာင္တစ္ေခ်ာင္း စိုက္ထား
ရသည္။
ဖန္ခြက္တစ္လံုးကို ပြဲဇလံုေရွ႕တြင္ ခ်ထားသည္။ ေရအျပည့္ ထည့္ထား
သည္။ ထိုဖန္ခြက္ထဲသို႕ သိုင္းသင္မည့္ သူမ်ားက တစ္ေယာက္လွ်င္ ေရစင္
ဖိုး ငါးမူးစီထည့္ရသည္။
ပြဲျပျခင္းအဓိပၸါယ္မွာ သိုင္းပညာကို သင္ၾကားသူမ်ားသည္ လက္၊ ဓား၊
လွံ၊ တုန္စေသာ ေသေဘးကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ သင္ရ
ကစားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အသက္ေဘးနီးသည္။
သိုင္းသင္စဥ္ ကစာစဥ္၌ အေမွာင့္ပေယာဂမ်ား ၀င္ႏိုင္သည္။ ထိခိုက္
နာက်င္ အသက္ကိုပင္ ေသေစႏိုင္သည္။ သို႕အတြက္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အေမွာင့္
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ပေယာဂမ်ား မ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ဆိုင္ရာပိုင္ရာတို႕အား ပြဲျပရျခင္းျဖစ္သည္။
အေမွာင့္ပေယာဂေဘးမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ပြဲေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္
မွာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ပြဲဆိုေသာ္လည္း တစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ပြဲ တင္ရျခင္း မဟုတ္။ သံုးေယာက္
အတြက္ တစ္ပြဲတည္းသာ ျပင္ရသည္။ သင္မည့္ တပည့္ မည္မွ်ေလာက္ပင္
အေရအတြက္မ်ားမ်ား တစ္ပြဲသာ ျပင္ရသည္။ ကုန္က်စရိတ္ကို ညီတူညီမွ်
ခြဲေ၀ခံရသည္။
ပြဲသည္ ျပင္ဆင္ျပီးျပီ။ သင္မည့္ တပည့္မ်ားလည္း စံုျပီ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာခ်ယ္၏ႏွဳတ္မွ တတြတ္တြတ္ႏွင့္ ရြတ္ဆိုသည္။
‘ ဇမၺဴဒီပါ ကြ်န္းလက္ယာ၏ ၾကယ္တကယပိတ္ ကြ်န္းလံုးနတ္မ်ား
ေစာင့္ၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ အာဏာစက္ေၾကာင့္
မၾကာခ်က္ျခင္း ေရာက္ေစေသာ္၊ ေရာက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း မက်န္ၾကြင္းႏွင့္
လွ်င္မင္းေစာစြာ ယခုလာ၍ ပြဲသက္၀င္ေစသတည္း။ ၀င္သည့္ ပြဲသက္ တန္ခိုး
ထြက္၍ ဘ၀ဂ္စက္ရွိန္ ေပါက္ေစသတည္း’
ဆရာခ်ယ္က ဤကဲ့သို႕ ရြတ္ဆိုျပီးေနာက္ တပည့္သံုးေယာက္အား ပြဲ
ကို ဓားျဖင့္ အရိုအေသ ျပဳခိုင္းသည္။
အရိုအေသျပဳပံုမွာ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ျပဳျခင္းမဟုတ္။ ဓားျဖင့္ ခုတ္၍ ျပဳရ
ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ေရွးဦးစြာ ဦးလံုကို ဆရာခ်ယ္က ဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္း ေပးသည္။ ျခေသၤ့
ထိုင္အေနအထား ရပ္ခိုင္းသည္။ ဦးလံုက ရပ္ျပီး ဓားရွည္ျဖင့္ ျပင္ထားေသာပြဲ
အား ပထမသံုးၾကိမ္ဆက္၍ ခုတ္ဟန္အျပခိုင္းသည္။ ခုတ္ဟန္သံုးၾကိမ္ျပျပီး
ဓားကို ဂ်ိဳင္းၾကားသို႕ ညွပ္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဘယ္ေျခကို ေရွ႕မွ ညာေျခသုိ႕
ပူးခိုင္း ကပ္ခိုင္းသည္။
ထို႕ေနာက္ ညာေျခကုိ ဒူးဆစ္ေကြး၍ ေျမွာက္ျပီး ညာေျခဖ၀ါးကို ဘယ္
လက္၀ါးျဖင့္ ရိုက္ခါ ညာေျခတစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ကိုယ္တစ္ပတ္လည္
ခုန္ရသည္။ ျပန္အက်တြင္ ညာေျချဖင့္ က်ျပီး ဘယ္ေျခသည္ ျခေသၤ့ထိုင္
အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနရသည္။ ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားက်ျပီးေနာက္
ဂ်ိဳင္းထဲမွာ ဓားကို ျပန္၍ လွည့္ထုတ္လိုက္သည္။
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ယင္းကဲ့သို႕ ဒုတိယအၾကိမ္၊ တတိယအၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္တိတိ အရိုအေသ
ျပဳရသည္။ ဦးလံု အရိုအသျပဳျပီးေနာက္ ဦးေသာမ အရိုအသ ျပဳသည္။ သည္
မွာ ေမာင္ေလး အေတြး၀င္ေနမိသည္။ သူ႕ သွ်ိဳင္းသိုင္းသင္စဥ္က ကန္ေတာ့ပြဲ
ေပးပံုႏွင့္ ယခု ေျပာင္းျပန္ကန္ေတာ့ပြဲေပးပံုကို ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ေနမိသည္။
စကတည္းက ကြာျခားေနသည္။
သွ်ိဳင္းသိုင္းကန္ေတာပြဲကိုကား လက္အုပ္ခ်ီ၍ ကန္ေတာ့ရသည္။ ေျပာင္
ျပန္တြင္ကား ဓားျဖင့္သာ အရိုအေသ ျပဳရသည္။
သူ စဥ္စားေနရင္းပင္ သူ႕အလွည့္သို႕ ေရာက္လာသည္။ သူလည္း
ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမကဲ့သို႕ပင္ ပြဲကို ဓားျဖင့္ ခုတ္ဟန္ျပ အရိုအေသ သံုးၾကိမ္
ေပးရသည္။
အရိုအေသ သံုးေယာက္လံုး ေပးျပီးေသာအခါ ဆရာခ်ယ္က ဓားရွည္ကို
ျပန္သိမ္းသည္။ ပြဲျပင္ထားေသာ အုန္းသီးေပၚက ဓားေျမွာင္ကို ႏွဳတ္သည္။
ႏွဳတ္ျပီးေနာက္ ေရစင္ထည့္ထားေသာ ဖန္ခြက္ထဲသို႕ ေမႊလိုက္သည္။
‘ ေအး မင္းတို႕ သံုးေယာက္လံုးအတြက္ ပြဲေတာ့ ျပျပီးျပီ။ အခု မင္းတို႕
သစၥာေရ ေသာက္ၾကရမယ္။ မင္းတို႕အေနနဲ႕ အနေႏၱာ အနႏၱ ငါးပါးကို ရိုေသ
ကိုင္းညႊတ္ရမယ္။ မင္းတို႕ သင္တဲ့ တတ္တဲ့ ပညာနဲ႕ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသ
နာရဲ႕ ရန္သူေတြကို ခုခံတြန္းလွန္ရမယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီပညာနဲ႕ တစ္ဘက္လူကို
ႏိုင့္ထက္စီးနင္းမလုပ္ရဘူး။ ကိုယ့္ကို သံုးၾကိမ္သံုးခါ မ်က္ရည္ေပါက္ ၾကီးငယ္
က်ေအာင္ မႏွိပ္စက္ရင္ အဲဒီလူကို ရန္တုန္႕မမူရဘူး၊ မင္းတို႕…ကတိခံၾက’
‘ဟုတ္ကဲ့…ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကတိခံပါတယ္’
သံုးေယာက္လံုးက ကတိခံေသာစကား ေျပာျပီးသည္ႏွင့္ ဆရာၾကီးက
သံုးေယာက္စလံုး၏ မ်က္လံုးအစံု၊ နားအစံုမ်ားထဲသို႕ ေရစင္ ပက္ျဖန္းေပးသည္။
ပါးစပ္ျဖင့္လည္း အေသာက္ခိုင္းသည္။
ေရစင္ဖန္ခြက္ထဲတြင္ ဓားေျမွာင္ျဖင့္ ေမႊျခင္းကို စက္သြင္းသည္ဟု ေခၚ
သည္။ စက္သြင္းသည္ဆိုျခင္းမွာ သစၥာေရျဖစ္ေအာင္ စီမံလိုက္ျခင္းပင္။
ထိုသစၥာေရေသာက္ျပီး ပညာသင္သူသည္ သစၥစကား မတည္ဘဲ
သစၥာေဖာက္ပါက သစၥစူးတတ္သည္။ တုတ္၊ ဓား၊ လွံေဘးသင့္တတ္သည္။
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အားလံုးကိစၥျပီးသည္ႏွင့္ ဆရာၾကီးခ်ယ္က စကားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ဆိုသည္။
‘ကဲ…မင္းတို႕ ပြဲလည္းျပျပီးျပီ။ သစၥာလည္း ဆိုၾကျပီးျပီ။ အဲဒီေတာ့
မင္းတို႕ကို ေျပာင္းျပန္ပညာ စသင္မယ္။ ဘယ္မွာ သြားသင္ၾကမလဲ။ လူမ
ျင္တဲ့ေနရာမွာ သြားသင္ၾကမယ္။
‘ လယ္ထဲမွာ သြားသင္ရေအာင္ပါ ဆရာၾကီး၊ လယ္ထဲက ရြာနဲ႕လည္း
နီးပါတယ္’
ဦးေသာမက ဆိုသည္။
‘ ေကာင္းတယ္၊ ကဲ…သြားၾကစို႕’
ေလးေယာက္သား ေဇာတိကုန္းရြာထဲမွ ထြက္လာၾကသည္။ ရြာႏွင့္
မလွမ္းမကမ္း လယ္ကြင္းထဲရွိ တဲကေလးတစ္လံုးသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
လယ္တဲဆိုေတာ့လည္း ကြင္းေခါင္ေခါင္ၾကီးထဲတြင္ တဲတစ္လံုးတည္း
ထီးထီးၾကီး တည္ရွိေနသည္မဟုတ္။
တဲ၏ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ စားပင္သီးပင္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ၀ိုင္းရံေနသည္။
ယင္းေၾကာင့္ အေ၀မွ လွမ္းၾကည့္လွ်င္ တဲကို မျမင္ရ၊ သစ္ပင္အုပ္ကိုသာ
ျမင္ေတြ႕ရသည္။
တဲ၏ ေရွ႕တြင္ ကြင္းျပင္က်ယ္ၾကီး တစ္ခုရွိသည္။ ေျမညီသည္။ ေျမမာ
သည္။ စပါးနယ္ေသာ တလင္းေျပာင္ၾကီးပင္။
ထိုတဲကား ဦးေသာမ၏ လယ္တဲျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က
ထိုကြင္းေျပာင္ၾကီးထဲတြင္ ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားရပ္လိုက္သည္။
‘ကဲ ေမာင္ေသာမနဲ႕ ေမာင္လံုတို႕က ေဘးက ၾကည့္။ က်ဳပ္ ေဟာဒီ
တိုက္ၾကက္ကေလးနဲ႕ နမူနာကစားျပမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့…ဆရာၾကီး’
‘ေဟ့…တိုက္ၾကက္ကေလး’
‘ဟုတ္ကဲ့’
ေမာင္ေလးက ရွမ္းေဘာင္းဘီကုိ ၀တ္ထားသည္။ အေပၚ၀တ္ ရွပ္အက်ၤ ီ
ကို ခြ်တ္လိုက္သည္။ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ကေလး ေပၚလာသည္။
‘ ကဲ…မင္းကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္စသင္မေပးခင္ ေျပာင္းျပန္ရဲ႕သေဘာကို
နည္းနည္းနားလည္ေအာင္ ျပမယ္’
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‘ဟုတ္ကဲ့’
‘မင္းက သွ်ိဳင္းသိုင္းတတ္ျပီးသားဆိုေတာ့ မင္းနဲ႕ ငါခ်မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ငါက မင္းကို တကယ္မခ်ဘူး၊ ငါ့ကို မေၾကာက္နဲ႕ ၾကားလား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘အားမနာနဲ႕၊ မညွာနဲ႕၊ ခ်သာခ်’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ေကာင္းျပီ၊ ကဲ…ငါႏွစ္ကြက္နင္းျပီး ရပ္လိုက္ျပီ’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ…အဲဒီေတာ့ မင္းကို ငါစထိုးမယ္။ ငါကစျပီး တိုက္စစ္ဆင္မယ္။
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတာ့ မင္းက ငါ့ကို စခ်၊ ငါက အမ်ိဳးမ်ိဳးျပန္ခ်ျပမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ …အသင့္ျပင္’
ေမာင္ေလး အသင့္ျပင္လိုက္သည္။ ဆရာခ်ယ္က သံုးကြက္ခြ်န္းတက္
နည္းျဖင့္ ေျဖာင့္လက္သီးတစ္လံုး ပစ္သြင္းလိုက္သည္။
ေမာင္ေလးက လွ်ပ္ပစ္သလို လက္ႏွစ္ဖက္ကို ပူးယွက္ျပီး ေလးကြက္
တက္နည္းျဖင့္ ဆရာခ်ယ္၏ လက္ကို ထိုးခံလိုက္သည္။
မိသြားသည္။ ဆရာခ်ယ္၏ ညာလက္ဖ်ံသည္ ေမာင္ေလး၏ ၾကက္ေျခ
ခတ္ လက္ႏွစ္ဖက္ ခြၾကားတြင္ ေရာက္ေနသည္။
ေမာင္ေလးက ဆရာခ်ယ္၏ လက္ကို လိမ္၍ ခ်ိဳးရန္ ၾကိဳးစားသည္။ သို႕
ရာတြင္ ထိုအေျခသို႕ မေရာက္။ ဆရာခ်ယ္၏ လြတ္ေနေသာ ဘယ္လက္က
ေမာင္ေလး၏ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္ပင့္၍ ရိုက္ျဖဳတ္လိုက္သည္။
ေမာင္ေလး၏ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ေျမာက္တက္သြားသည္။ ဆရာခ်ယ္၏
ညာဘက္လက္ လြတ္သြားသည္။ သည္မွာ ဆရာခ်ယ္က ညာလက္သီးေရာ
ဘယ္လက္သီးပါ ႏွစ္လံုးစလံုး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ပစ္သြင္းလိုက္သည္။
ေမာင္ေလး၏ မ်က္ႏွာ အနည္းငယ္ ဆင့္၍ ဆင့္၍ ထိသြားသည္။
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ေမာင္ေလး အျပံဳးမပ်က္။ ဆရာခ်ယ္ကို မ်ားစြာ သေဘာက်သြားသည္။
‘ကဲ-ျပန္ရပ္၊ ကဲ -ထိုးျပီ’
ဆရာခ်ယ္က ႏွစ္ကြက္နင္းျပီး သံုးကြက္ခြ်န္းႏွင့္ပင္ ေမာင္ေလးကို
ထိုးလိုက္ျပန္သည္။ ေမာင္ေလးက က်ားပါးစပ္နည္းျဖင့္ ဖမ္းျပီး ဆရာခ်ယ္၏
လက္ကို လိမ္ခ်ိဳးရန္ ၾကိဳးစားျပန္သည္။
သို႕ရာတြင္ လက္ကိုကိုင္၁င မလိမ္လိုက္ရမီပင္ ဆရာခ်ယ္၏ လြတ္ေန
ေသာ ဘယ္ေျခေထာက္က ေမာင္ေလး၏ ညာေျခကို ကန္လိုက္သည္။ တစ္
ဆက္တည္း လွ်ပ္ပစ္သလို ဘယ္လက္ျဖင့္ ေမာင္ေလး၏ မ်က္ႏွာကို ရိုက္လိုက္
သည္။ ထိသည္ဆိုရံု ထိသြားေသာ္လည္း သိပ္ေတာ့ မသက္သာလွ။
‘ကဲ- အဲဒါက တစ္မ်ိဳး၊ ကဲ- ျပန္ရပ္၊ ငါကပဲ စထိုးမယ္’
ႏွစ္ေယာက္သား အသင့္အေနအထားတြင္ ျပန္ရပ္လိုက္ၾကျပန္သည္။
ဆရာခ်ယ္ကပင္ စ၍ ထိုးသည္။ ေမာင္ေလးက ဘယ္လက္ကိုဖမ္း၊ ညာလက္
ကို ကူကာ ငါးခူးေခါင္းခ်ိဳးနည္းျဖင့္ ဆရာခ်ယ္၏လက္ကို လိမ္ခ်ိဳးရန္ ၾကိဳးစား
ျပန္သည္။
သို႕ရာတြင္ ဆရာခ်ယ္၏ ေနာက္ေျခေထာက္ျဖစ္ေသာ ဘယ္ေျခသည္
ေရွ႕မွ ညာေျခကို လာ၍ပူးျပီး ညာေျခ ေျမာက္တက္သြားကာ ေမာင္ေလး၏
နားထင္ကို ရိုက္ကန္လိုက္သည္။ အနည္းငယ္ ထိသြားသည္။
ေမာင္ေလး လြန္စြာ အံ့ၾသသြားသည္။ ဆရာခ်ယ္ကို ၾကည့္ျပီးဆိုသည္။
‘ ၾကိဳက္သြားျပီ ဆရာၾကီး’
‘ ေအးခ်သာခ်၊ ျပီးေတာ့မွ ငါရွင္းျပမယ္။ ေကာင္းျပီ။ အခုတစ္ခါ
မင္းက ငါ့ကို စထိုး၊ ငါက ေရွာင္ရင္ ေရွာင္မယ္၊ ေရွာင္တိုက္ တိုက္ခ်င္
တိုက္မယ္။ ေရွာင္ျပီးေတာ့မွ တိုက္ခ်င္တိုက္မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ-အသင့္ျပင္၊ ထိုးကြာ-ထိုး-ထိုးေဟ့’
ေမာင္ေလးက ကိုးဆယ္ဒီဂရီ ေျခတစ္လွမ္းတက္ ၍ ထိုးလိုက္သည္။
ဆရာခ်ယ္က ဖုတ္ေကာက္ဟန္ျဖင့္ ဘယ္ဘက္သို႕ ကိုယ္ကို ယို႕လိုက္သည္။
ေမာင္ေလး၏ လက္သီးေခ်ာ္ထြက္သြားသည္။ သည္မွာ ဆရာခ်ယ္က ညာေျခ
ေစာင္းျဖင့္ ေမာင္ေလးကို ကန္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလး၏နံကို ထိသြားသည္။
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‘ဆရာၾကီးက သိပ္ေတာ္တာပဲ’
ေမာင္ေလးက ဆရာခ်ယ္ကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္သည္။
‘ငါေတာ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ အကြက္ကကို ေကာင္းတာ။ ကဲ- ျပန္ရပ္၊
ငါ့ကို ျပန္ထိုး’
ႏွစ္ေယာက္စလံုးမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အကြက္နင္း၍ ရပ္လိုက္ၾကသည္။
‘ထိုး-ထိုး-ထိုးကြာ - ထိုး’
ေမာင္ေလးက သူ႕ညာေျခကို ေရွ႕တစ္ကြက္နင္းျပီး ဆရာခ်ယ္ကို ထိုး
လိုက္ျပန္သည္။ ဆရာခ်ယ္က ေမာင္ေလး၏ လက္ကို သူ႕ဘယ္လက္ဖ်ံ အျပင္
ရိုးႏွင့္ ခံ၍ ပယ္လိုက္သည္။ ညာလက္ျဖင့္ ေမာင္ေလး၏ မ်က္ႏွာကို ထိုးလိုက္
သည္။ ေမာင္ေလးကို ထိသြားျပန္သည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ၾကာေလၾကာေလ ဆရာခ်ယ္ကို အထင္ၾကီး
ေလ ၾကီးလာသည္။ သူ ထိုးျခင္းမွာ တကယ္ထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ တတ္
ေသာ ပညာကို တကယ္ အသံုးခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ယ္ကသာ ညွာသည္။ ေမာင္ေလး၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ထိရံုမွသာ
ထိုးသည္၊ ကန္သည္
‘ကဲ - ေနာက္တစ္နည္း ၊ ထိုး - ထိုးကြာ - ထိုး’
ေမာင္ေလးက ေရွးနည္းအတိုင္း စ၍ ထိုးသည္။ ဆရာခ်ယ္က သူ႕ဘယ္
လက္ဖ်ံျဖင့္ ပယ္ျပီး ညာေျချဖင့္ ရိုက္ကန္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးကို ထိသြား
ျပန္သည္။
မိမိသည္ အစိမ္းသရဲႏွင့္ ေတြ႕ေနရျခင္းေပလား။ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုး
ေသာ္လည္း ဆရာခ်ယ္က လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိေနပါကလား။
‘ထိုး - ျပန္ထိုး- ထိုးကြာ- ထိုး’
ေမာင္ေလးက ထပ္မံထိုးလိုက္ျပန္သည္။ ဆရာခ်ယ္က ယို႕ေရွာင္
ေရွာင္၊ ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း ညာေျဖာင့္လက္သီးကို သြင္းလိုက္သည္။
ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ထိုးျခင္းသည္ ေလကဲ့သို႕ လွ်င္ျမန္လြန္းလွေလရာ တစ္ဆက္
တည္းလို ျဖစ္ေနသည္။
‘ကဲ..မင္းလက္ေတြ႕ျမင္ျပီ မဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး၊ အံ့ၾသစရာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္’
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‘ေအး ၊ ရွမ္းၾကီးသိုင္းရဲ႕ ပညာက ရန္သူနဲ႕ေတြ႕ရင္ ရန္သူရဲ႕ လက္ေတြ
ေျခေထာက္ေတြကို လိမ္တယ္။ ဖမ္းတယ္။ ခ်ိဳးတယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုင္ေပါက္
တယ္။ ဒါဟာ သွ်ိဳင္းသိုင္းရဲ႕ သဘာ၀ပဲ မဟုတ္လား၊ ပညာပဲမဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး၊ ေျပာင္းျပန္ကေတာ့ သွ်ိဳင္းသိုင္းလို ရန္သူနဲ႕ေတြ႕ရင္ လိမ္လည္း
မလိမ္ ဖမ္းလည္းမဖမ္း ခ်ိဳးလည္း မခ်ိဳး၊ ကိုင္လည္း မေပါက္ဘူး ေျပာင္း
ျပန္ကေတာ့ ထိုးတယ္၊ ကန္တယ္၊ ခုတ္တယ္၊ ရိုက္ခြဲတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာ
ကြာျခားမွဳရွိသလဲ မင္းသိလား’
‘မသိပါဘူး ဆရာၾကီး’
‘ေအး … မသိရင္ မွတ္ထား၊ လိမ္တယ္၊ ဖမ္းတယ္၊ ခ်ိဳးတယ္ ကိုင္
ေပါက္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို ပထမအေနနဲ႕ ၀င္ပူးရတယ္။ ၀င္ပူးျပီးမွ ရန္သူ
ရဲ႕ လက္၊ ေျခေထာက္ေတြကို ကိုင္ရ ဖမ္းရတယ္၊ ျပီးေတာ့မွ တတိယအေနနဲ႕
လိမ္ႏိုင္၊ ခ်ိဳးႏိုင္၊ ကိုင္ေပါက္ႏိုင္တယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ေျပာင္းျပန္ကေတာ့ ထိုးတယ္၊ ကန္တယ္၊ ခုတ္တယ္၊ ရိုက္ခြဲတယ္
ရန္သူနဲ႕နီးရင္ ထိုးတယ္။ ေ၀းရင္ ကန္တယ္။ ပူးေနရင္ ရိုက္ခြဲတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္ပညာရဲ႕ အႏွစ္သာရက ရန္သူကို ထိျခင္းဟာ ရန္သူ
ကိုခ်ျခင္းပဲ။ ရန္သူကို ၀င္ပူးဖို႕ မၾကိဳးစားဘူး။ မပူဘဲ ထိုးတယ္၊ ကန္
တယ္။ ရန္သူက အတင္း၀င္ပူးရင္လည္း ရန္သူက ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ခင္
ထိုးျပီး ကန္ျပီး ခုတ္ျပီး ရိုက္ခြဲျပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ေအး…ေနာက္ေတာ့ မင္း
သိလာမယ္။ ၾကိဳတင္ျပီး သေဘာကို သိေအာင္ျပတာ၊ ကဲ..ငါတစ္ခုခ်င္း
ထပ္ရွင္းျပမယ္။ အစက ျပန္လုပ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ျပမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ…ရပ္၊ အသင့္ျပင္၊ ငါက စထိုးမယ္။ မင္းက လက္ထွက္ထိုးခံ၊
အဲ့ဒီ့မွာ ရပ္ထား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ ၊ ထိုးျပီ၊ ေဟာ- မင္းက လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ယွက္ခံထားျပီး အဲဒီမွာ
ဘာကြာျခားသလဲ၊ ၾကည့္စမ္း’
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‘ကြ်န္ေတာ္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ည ာေျခကို သံုးထားရပါတယ္။ ဆရာ
ၾကီးမွာက ညာေျခနဲ႕ ညာလက္ႏွစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ သံုးပါေသးတယ္။
‘ဟုတ္တယ္၊ မင္းေျပာတာ မွန္တယ္။ ငါက ညာေျခညာလက္ပဲ သံုးရ
ေသးတယ္။ မင္းကေတာ့ ညာေျခ ညာလက္နဲ႕ ဘယ္လက္ကိုပါ သံုးထားရ
တယ္။ ဒီေတာ့ ငါက အကြက္သာေနတယ္။ ေဟာ - အဲ ဒါေၾကာင့္ ေဟာ
ဒီလို ငါ့ဘယ္လက္ကို သံုးျပီး မင္းလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္ကေန ပင့္ရိုက္
ျပီး ျဖဳတ္ထုတ္လိုက္တယ္။ ေဟာ- အဲဒီလို ျဖဳတ္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ငါ့ ညာ
လက္ဟာ လြတ္သြားတယ္။ အဲဒီ လြတ္သြားတဲ့ ညာလက္နဲက မင္းကို ထိုးလို႕
ရတယ္’
ဆရာခ်ယ္က ျဖည္းျဖ ည္းကေလး လွဳပ္ရွားျပသည္။ ပထမ သူက
ေမာင္ေလးကို ထိုးစဥ္၌ ေမာင္ေလးက လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ယွက္၍ သူ႕လက္ဖ်ံကို
ထိုးခံလိုက္သည္။ ဤတြင္ ဆရာခ်ယ္က သူ႕ဘယ္လက္ျဖင့္ ေမာင္ေလး၏
လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္မွ ပင့္ရိုက္လိုက္သည္။
လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ အေပၚသိုကေျမာက္တက္သြားလွ်င္ ဆရာခ်ယ္၏
ညာလက္ လြတ္လပ္သြား၊ အားသြားသည္။ ထိုညာလက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေမာင္
ေလးကို ထိုးသည္။
‘ရွင္းသလားေဟ့’
‘ရွင္းပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး… ငါက ေျပာင္းျပန္ သံုးကြက္ခြ်န္းနည္းနဲ႕ ေျဖာင့္လက္သီး သံုး
ျပီး တက္ထိုးတယ္။ မင္းက လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ လက္ယွက္ထိုးခံတယ္။ အဲ့ဒီ
လို လက္ယွက္ထိုးခံျပီး မင္းက ငါ့လက္ကို ဖမ္းမယ္၊ လိမ္ခ်ိဳးမယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ ကိုင္ေပါက္မယ္။ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္မယ္ မဟုတ္လား။
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ဒါေပမယ့္ မင္းင့ါကို လက္ယွက္ထိုး ခံလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ငါ့ဘယ္
လက္က မင္းလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေအာက္က ပင့္ရိုက္ထုတ္လိုက္ျပီးျပီ၊
မင္းငါ့လက္ကို ဖမ္းခ်ိန္ မရႏိုင္ဘူး၊ လိမ္ခ်ိဳးဖို႕ ကိုင္ေပါက္ဖို႕ဆိုတာ ေ၀လာေပးေရာ’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘အဲဒါဟာ ျဖဳတ္ - ေျဖာင့္ထိုး ေျဖာင့္ထိုး ဆိုတဲ့ ေျပာင္းျပန္ နည္းတစ္
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ခုပဲ၊ ျဖဳတ္ - ေျဖာင့္ထိုး ေျဖာင့္ထိုးဆိုတာ လက္အားကိုခ်ည္းသက္သက္ သံုးတဲ့
နည္း၊ မင္းလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ငါ့လယ္လက္နဲ႕ ေအာက္က ပင့္ရိုက္ျပီး ျဖဳတ္
တယ္၊ ညာလက္သီးနဲ႕ ေျဖာင့္ထိုးထိုးတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘယ္လက္သီးပါ ဆင့္ျပီး
ေျဖာင့္ထိုးထိုးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျဖဳတ္- ေျဖာင့္ထိုး ေျဖာင့္ထိုး လို႕ေခၚတယ္၊
ကဲ ျပန္စ၊ ငါကဘဲ စထိုးမယ္’
ေရွးနည္းအတိုင္း ျပန္စသည္။ ဆရာခ်ယ္က သံုးကြက္ခြ်န္းနည္းျဖင့္
ညာေျဖာင့္လက္သီးသံုးျပီး တက္ထိုးသည္။ ေမာင္ေလးက က်ားပါးစပ္နည္းျဖင့္
ဖမ္းျပီး ဆရာခ်ယ္၏ လက္ကို လိမ္ခ်ိဳးရန္ ၾကိဳးစားျပန္သည္။
‘ေအး ဟုတ္ျပီ၊ ကဲ ၾကည့္ ပထမတုန္းက လက္အားကိုခ်ည္း သံုးတယ္၊
အခုက်ေတာ့ ေဟာ ၾကည့္ ေျခအားကိုခ်ည္း ထည့္သံုးတယ္၊ ငါ့ ဘယ္ေျခနဲ႕
မင္းညာေျခကို ေဟာဒီလို ကန္တယ္၊ ေဟာဒီလို ဘယ္လက္နဲ႕ ရိုက္တယ္၊
အဲ့ဒါကို -ခြဲအကြက္၊ ေျခနဲ႕ လက္ကို တြဲသံုးတဲ့ မ-ခြဲ အကြက္လို႕ ေခၚတယ္၊
ဟုတ္ပလား’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ သေဘာေပါက္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ ေနာက္တနည္း၊ ထိုးျပီ၊ အဲ မင္းက ငါးခူေခါင္းခ်ိဳးနည္းကို သံုး
ထားျပီး၊ ဒီတစ္ခါ ျဖဳတ္ - ေျဖာင့္ထိုး ေျဖာင့္ထိုးလို လက္အားခ်ည္း သက္
သက္ကို မသံုးဘူး၊ ေျခနဲ႕ လက္တြဲသံုးတဲ့ မ-ခြဲအကြက္ကိုလဲ မသံုးဘူး၊ ေျခ
အားကိုခ်ည္း သက္သက္သံုးတဲ့ နည္းကိုျပမယ္၊ ေကာင္းျပီ ၊ အခုမင္းက ငါ့
ညာလက္ကို မင့္လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ကိုင္ဖို႕ ခ်ိဳးဖို႕ၾကိဳးစား၊ ငါ့ေျခတစ္ေခ်ာင္းဟာ
ေရွ႕မွာမွာရွိတယ္၊ ဘယ္ေျခက ေနာက္မွာရွိတယ္၊ ေဟာၾကည့္ ဘယ္ေျခကို
ေဟာဒီလို ညာေျခေနာက္မွာ လာပူးေစတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘယ္ေျခ အားကိုယူျပီး
ညာေျခနဲ႕ မင္းကိုကန္တယ္၊ တည့္တည့္ကန္ခ်င္ကန္၊ ေဟာဒီလို ေစာင္းကန္ခ်င္
ကန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဟာဒီလို ၀ိုက္ကန္ခ်င္လဲကန္၊ ကန္ခ်င္သလို ကန္လို႕ရတယ္’
‘အဲဒါဟာ ဘာနည္းလို႕ ေခၚပါသလဲ ဆရာၾကီး’
‘ေျခထပ္ေဇာင္းကန္လို႕ ေခၚတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ မင္းက ငါ့ကို စထိုး၊ ျဖည္းျဖည္းထိုး တစ္ဆင့္ခ်င္းျပမယ္၊ ထိုး
ဟုတ္ျပီ ရပ္ထား၊ မင္းလက္သီးဟာ ငါ့မ်က္ႏွာဆီကို ၀င္လာတယ္၊ ေဟာ
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ငါ့ဘယ္လက္နဲ႕ ခံျပီး မင္းညာလက္ကို ပယ္လိုက္တယ္၊ ပယ္လိုက္တာဟာ
ဖယ္ထုတ္လိုက္တာပဲ၊ အဲ အဲဒီလို ပယ္ျပီး ငါ့ညာလက္သီးနဲ႕ မင္းကို ေဟာ
ဒီလို ထိုးႏိုင္တယ္၊ အဲညာလက္သီးနဲ႕ မထိုးခ်င္ရင္ မင္းကို ေဟာဒီလို ငါ့ညာ
ေျခကို ေျမွာက္ျပီး တည့္တည့္ကန္ ေဇာင္းကန္ ၀ိုက္ကန္ ၾကိဳက္သလို
ကန္ႏိုင္တယ္၊ ဒူးနဲ႕လဲ တိုက္လို႕ရတယ္’
ဆရာခ်ယ္က သူ႕ဘယ္လက္ႏွင့္ ေမာင္ေလး၏ ညာလက္ကို ထိုးခံျပီး
ပယ္ပံု၊ ညာလက္သီးျဖင့္ ထိုးပံု၊ ညာလက္သီးႏွင့္ မထိုးဘဲ သူ႕ ညာေျခကို
ေျမာက္၍ တည့္ကန္၊ ေစာင္းကန္၊ ၀ိုက္ကန္ပံုမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းကေလး
ျပသည္။
‘နားလည္ရဲ႕လား’
‘နားလည္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေကာင္းျပီ ျပန္စ၊ ထိုး ဟုတ္ျပီ ၊မင္းလက္သီးဟား ငါ့မ်က္ႏွာဆီ ၀င္
လာျပီ၊ ေဟာ့ ငါ့ကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္တိမ္းျပီး ရို႕လိုက္တယ္၊ ဖုတ္ေကာက္နည္းလို႕
ေခၚတယ္၊ ငါ့ကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္ယို႕လိုက္ေတာ့ မင္းလက္သီးဟာ ညာဘက္
ကို ေခ်ာ္ထြက္သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ ေဟာဒီလို မင့္၀မ္းဗိုက္ကို ငါ့ညာေျခနဲ႕
၀ိုက္ကန္ နံေဇာင္းကိုကန္၊ ကန္ခ်င္သလို ကန္လို႕ရတယ္၊ ကဲ ျပန္စမယ္’
ဆရာခ်ယ္က နည္းမ်ိဳးစံုကို တကြက္ခ်င္း ရွင္းျပသည္။
အကြက္ေတြက မ်ားလွသည္။
‘အဲ မင္းက ငါ့ကိုစထိုးေတာ့ ငါက ပထမ လက္နဲ႕ပယ္ လက္နဲ႕ ထိုးနည္း၊
လက္နဲ႕ပယ္ ေျခနဲ႕ကန္နည္း၊ ကိုယ္ကို ယို႕တယ္ ေရွာင္တယ္၊ ေျခနဲ႕ကန္နည္း
ေတြ ျပခဲ့တယ္၊ အဲ့ဒါက ခံစစ္နဲ႕ခံျပီး တိုက္စစ္ျပန္ဆင္တဲ့နည္းေတြ ျဖစ္တယ္၊
ရန္သူက စတိုက္တယ္၊ ခံစစ္နဲ႕ ခံတယ္၊ ျပီးမွ တိုက္စစ္ဆင္တယ္၊ အဲ အခု
ျပမယ့္ နည္းက တိုက္စစ္ကို တိုက္စစ္နဲ႕ ျပန္ခ်တဲ့နည္း၊ အားကို အားနဲ႕ ျပန္
တိုက္တဲ့ နည္းပဲ၊ ကဲ၊ စထိုး ဟုတ္ျပီ’
ဆရာခ်ယ္က ေမာင္ေလး ထိုးလိုက္ေသာ လက္ကို ပယ္လည္း မပယ္၊
ကိုယ္ကို ယို႕ျပီး အရွိန္ႏွင့္ ၀င္လာေသာလက္ကို သံုးကြက္ခြ်န္းနည္းျဖင့္ ေျခာက္
ဆယ္ဒီဂရီ ေရွ႕သို႕ ေရွာင္တက္ တက္လည္းတက္ ညာလက္သီးကိုလည္း
သံုး၍ ေျဖာင့္ထိုး ထိုးလိုက္သည္။
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ရန္သူကလည္း အားႏွင့္ ၀င္လာသည္။ သူကလည္း အားႏွင့္ ေရွ႕တက္၍
ထိုးသည္။ အားႏွစ္ခု ျပိဳင္ထားေသာေၾကာင့္ ရန္သူကို ထိလွ်င္ လြန္စြာ အထိ
နာေသာ နည္းျဖစ္သည္။ အရွိန္ျပင္းစြာ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္၍ ေမာင္းလာေသာ
ကားႏွစ္စီး ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တိုက္သည့္ပမာျဖစ္သည္။
ခံစစ္ႏွင့္ ခံျပီးမွ တိုက္ျခင္းကား ႏွဏ္ဆင့္ျဖစ္ေနသည္။ ရန္သူ၏အား
ရပ္တန္႕သြားသည္။ ျပီးမွ မိမိ၏ အားတစ္အားတည္းကို အသံုးျပဳျပီၚ တိုက္ရ
ျခင္းျဖစ္သည္။ စက္သတ္၍ ရပ္ထားေသာ ကားကို မိမိကားက အရွိန္သက္
သက္ျဖင့္ ၀င္တိုက္သလိုျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ တိုက္စစ္ကို တိုက္စစ္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္ရျခင္းက ရန္သူကို
ပို၍ အထိနာေစျပီး ခံစစ္ခံ၍ တိုက္ရသည္က အားေပ်ာ့သည္။
‘ေမာင္ေလး’
‘ခင္ဗ်ာ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ ေျပာင္းျပန္ကို မင္းဘယ္လိုျမင္သလဲ’
‘သိပ္ၾကမ္းတယ္ ဆရာၾကီး၊ သိပ္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္’
‘ေအး ဟုတ္တယ္ ၊ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ ၾကမ္းတယ္၊ ရမ္းတယ္၊ ေျပာင္း
ျပန္ကို ေတာင္းပန္ရင္ ေတာင္းပန္ မေတာင္းပန္ရင္ ႏွာေခါင္းလန္မေဟ့ လို႕
စာခ်ိဳးရွိတယ္’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ စာခ်ိဳးနဲ႕ လက္ေတြ႕ကလဲ သိပ္ကို ကိုက္ညီလွပါတယ္
ဆရာၾကီး’
‘ကဲ ေမာင္လံုေရာ ေမာင္ေသာမေရာ လာၾက၊ ဒီမွာထိုင္ၾက’
ေမာင္ေလးႏွင့္ ဆရာခ်ာ္တို႕ ေျပာင္းျပန္ သိုင္းကြက္နင္းပံုမ်ားကို ဦးလံု
ႏွင့္ ဦးေသာမတို႕က ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဆရာခ်ယ္က ေခၚမွ ကြင္းထဲသို႕
ျပန္၀င္လာၾကသည္။
ေလးေယာက္သား ကြင္းျပင္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ပင္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္
ထိုင္လိုက္ၾကသည္။ ဦးလံုယူလာေသာ ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ ၾကံသကာမ်ားကို
စားၾကသည္။
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၉

ညွင္းေလျပသည္ တသုန္သုန္ တျမဴးျမဴး တိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္၊
ဆရာၾကီးသည္ ေရေႏြးၾကမ္း ႏွစ္ခြက္ဆင့္ သံုးခြက္ဆင့္၍ ေသာက္လိုက္သည္၊
ၾကံသကာ တစ္ဖဲ့ကိုလည္း ၀ါးလိုက္သည္။
ေရေႏြးၾကမ္းက ခါးသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတို႕သည္ ေရေႏြးၾကမ္း
ေသာက္လွ်င္ လက္ဖက္ေျခာက္ကို အစိမ္းလိုက္ခတ္၍ ေသာက္ေလ့မရွိ။ မီးဖို
ေပၚတြင္ သံျပားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ခြက္တစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ လက္ဖက္ေျခာက္ကို
ေလွာ္သည္။
ထိုသို႕ေလွာ္ျပီးလွ်င္ တဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ျပီး လက္ဖက္ေျခာက္မ်ား တြန္႕လိမ္
သြားသည္။ တူးနဲ႕လို အနံ႕သင္းသင္း ထြက္လာသည္။ သည္ေတာ့မွ ေရေႏြးၾကမ္း
အိုးထဲသို႕ ထည့္သည္။ ခပ္က်က် ခပ္ခါးခါး ေသာက္ေလ့ရွိသည္။
ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမသည္ ေမာင္ေလးထက္ အသက္မ်ားစြာၾကီးသည္။
ေမာင္ေလးကား ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္၍ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ထဲသို႕ ၀င္ကာစသာရွိေသး
သည္။ ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမမွာ အသက္သံုးဆယ္အရြယ္ေတြ ျဖစ္ေနျပီ။
ယင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေလးတို႕လို လူငယ္ေတြက ဦးလံုတို႕ ဦးေသာမတို႕
အရြယ္မ်ားကို ဦးေလးဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမ
တို႕သည္ ဦးတပ္၍ ေခၚရေလာက္ေအာင္ အသက္မၾကီးၾကေသး။ ကိုလံု
ကိုေသာမဟူ၍ ေခၚရမည္။ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္ေတြသာ ျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ ဆရာၾကီးဆရာခ်ယ္က ေမာင္လံု ေမာင္ေသာမဟူ၍ သံုး
ႏွဳန္း ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။
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ဦးလံုသည္ ရာဘာျခံသူေဌး၏ သားျဖစ္သည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုသည္။
အိမ္ေထာင္က်မွ မိဘမ်ားႏွင့္ အိမ္ခြဲ၍ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဆရာၾကီး
ဆရာခ်ယ္ကို လိုေလေသးမရွိ ျပဳစု ေကြ်းေမြးထားႏိုင္သည္။ ဆရာၾကီး ဆရာ
ခ်ယ္အတြက္ ဤအရပ္ ဤ ေဒသတြင္ မည္မွ်ထိ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေနပါေစ
စား၀တ္ေနေရး ပူပန္စရာ မလိုေခ်။
ယခုကား ဦးလံုကိုယ္တိုင္ပင္ ဆရာၾကီးထံ၌ တပည့္ခံေလျပီ။ တပည့္
ရင္းအျဖစ္ ပညာသင္ၾကားေလျပီ။
ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ရင္း ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က စကားစသည္။
‘ေမာင္ေလး’
‘ခင္္ဗ်ာ ဆရာၾကီး’
“အခု ငါသင္ေပးတဲ့ ပညာကို ေျပာင္းျပန္လို႕ေခၚတယ္၊ ဒါကို မင္း
သိျပီးျပီ။ အဲ အဲဒီလို ေျပာင္းျပန္လို႕ ေခၚတာ ဘာေၾကာင့္ ေခၚတယ္လို႕ မင္း
ထင္သလဲ”
‘ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ဥာဏ္မွီသ၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး ေျပာစမ္း’
‘ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ သွ်ိဳင္းသိုင္း အကြက္နဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ ေတြခ်ည္း
ျဖစ္ေနလို႕ ထင္ပါတယ္၊ ဥပမာဆိုရင္ သွ်ိဳင္းသိုင္းမွာ ေလးကြက္စ, နင္း
တယ္၊ ေျပာင္းျပန္က ႏွစ္ကြက္စ, နင္းတယ္၊ ဒါကိုက ေျပာင္းျပန္ ဆန္႕က်င္ဘက္
ျဖစ္ေနတယ္’
‘ဒါ မွန္တယ္’
‘ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဒါေလာက္ပဲ သိတယ္’
‘ေအး ငါဆက္ေျပာျပမယ္ နားေထာင္ၾက’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
ဦးေသာမက ၀င္၍ ေထာက္ေပးသည္။
သွ်ိဳင္းသိုင္းက ေလးကြက္စ,တယ္၊ ေျပာင္းျပန္က ႏွစ္ကြက္ စ, နင္းတယ္
အဲ့ဒါဟာ ကိုယ္ခႏၶာသေဘာအရ သဘာ၀က်တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူ
တစ္ေယာက္မွ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထဲ ရွိလို႕ပဲ၊
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ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ရွိတဲ့လူဟာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႕
ႏွစ္ကြက္စ, နင္းျပီး အသင့္အေနအထား ရပ္တာဟာ သဘာ၀က်တယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘အဲ သွ်ိဳင္းသိုင္းဟာ ေလးကြက္နဲ႕ စတယ္၊ ျပီးေတာ့ အကြက္နင္းျပီး
တက္တဲ့အခါ ေျခစံု လက္စံုနင္းျပီး တက္တယ္’
‘ေျပာင္းျပန္က်ေတာ့ေရာ ဆရာၾကီး’
‘ေျပာင္းျပန္က်ေတာ့ ႏွစ္ကြက္နင္းျပီး ေျခခြဲ လက္ခြဲနဲ႕ တက္တယ္၊
ေျခစံု လက္စံုဆိုတာ မင္းတို႕ သိတဲ့အတိုင္း ညာေျခတက္ရင္ ညာလက္ပါ ပူး
တြဲျပီး တက္၊ ဘယ္ေျခတက္ရင္ ဘယ္လက္ပါ ပူးတြဲျပီး တက္တယ္’
‘ေျပာင္းျပန္က်ေတာ့’
‘ညာေျခတက္ရင္ ဘယ္လက္နဲ႕ တြဲတက္တယ္၊ ဘယ္ေျခတက္ရင္ ညာ
လက္နဲ႕ တြဲတက္တယ္၊ အဲဒီလို ညာေျခဘယ္လက္၊ ဘယ္ေျခညာလက္ တြဲ
တက္တာဟာလဲ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႕ သဘာ၀ကိုက္ညီတယ္၊ ကဲ ေမာင္ေလး ထစမ္း၊
မတ္တပ္ရပ္စမ္း’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ မင္းလမ္းေလွ်ာက္ျပစမ္း’
‘ေလွ်ာက္ပါျပီ ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလးက သံုးေလးငါးလွမ္း ေလွ်ာက္လိုက္သည္
‘ကဲ ၾကည့္ ေမာင္လံု၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ
သဘာ၀အားျဖင့္ ဘယ္လိုေနသလဲ၊ ေျခနဲ႕ လက္တြဲပံုကို သတိထားၾကည့္စမ္း’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ညာေျခလွမ္းရင္ ညာလက္ဟာ ေရွ႕မွာ မက်န္ဘဲ ေနာက္
မွာ က်န္ေနခဲ့တယ္၊ ဘယ္ေျခလွမ္းေတာ့ ဘယ္လက္ဟာ ေနာက္ဘက္ကို
လႊဲျပီးေတာ့ ညာလက္ကသာ ဘယ္ေျခနဲ႕ အတူ ေရွ႕ကို သြားတယ္၊ ဒါဟာ
လူ႕သဘာ၀ပဲ၊ ညာေျခနဲ႕ ညာလက္ တြဲမသြားဘူး၊ ညာေျခနဲ႕ ဘယ္လက္သာ
တြဲသြားတယ္၊ ဘယ္ေျခနဲ႕ ဘယ္လက္ တြဲမသြားဘူး၊ ဘယ္ေျခနဲ႕ ညာလက္
သာ တြဲသြားတယ္၊ နားလည္ၾကတယ္ မဟုတ္လား’
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‘ဟုတ္ကဲ့ နားလည္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ဒါေၾကာင့္ တိုက္ကြက္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ ညာေျခနဲ႕ ညာလက္တြဲတက္၊
ဘယ္ေျခနဲ႕ ဘယ္လက္တြဲတက္တဲ့ ေျခစံု လက္စံုနည္းထက္ ညာေျခ ဘယ္လက္၊
ဘယ္ေျခ ညာလက္တြဲနည္းက ပိုေကာင္းတယ္၊ ဒါကိုၾကည့္ျပီး ေျခခြဲ လက္
ခြဲနဲ႕ စ,ကစားတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ညာေျခမ, ရင္ ဘယ္လက္ကို ေထာင္တယ္၊ ညာလက္ကို ခ်ထားရင္၊
ဘယ္ေျခမ, ရင္ ညာလက္ကို ေထာင္တယ္၊ ဘယ္လက္ကို ခ်ထားတယ္၊ ဒါ
ေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္မွာ ေျခခြဲ လက္ခြဲကို သံုးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သွ်ိဳင္းသိုင္း
နဲ႕ ေျပာင္းျပန္ဟာ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္တယ္၊ ေျခစံုလက္စံုနဲ႕ ေျခခြလ
ဲ က္
ခြဲဟာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္တယ္၊ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ေဟာ
ဒီမွာၾကည့္’
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ေျခခြဲလက္ခြဲ ပံုစံကို လက္ေတြ႕ နမူနာ လုပ္၍
ျပသည္။ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္က ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ၾကသည္။
‘ၾကည့္ - ၾကည့္ၾက၊ ေဟာဒီမွာ ညာေျခမ ရင္ ဘယ္လက္ေထာင္၊
ဘယ္ေျခမရင္ ညာလက္ေထာင္၊ ညာေျခနဲ႕ ညာလက္မတြဲဘူး၊ တနည္း
ေျပာရရင္ ညာေျခနဲ႕ ညာလက္ကို ခြဲထားတယ္၊ ညာေျခနဲ႕ ဘယ္လက္ကိုသာ
တြဲသံုးတယ္၊ ဘယ္ေျခဘယ္လက္ကိုလဲ တြဲမသံုးဘူး၊ ဘယ္ေျခ ညာလက္ကို
သာတြဲသံုးတယ္၊ ဒါဟာ ေျခခြဲ လက္ခြဲေခၚတာ၊ ဒီမွာလဲ သွ်ိဳင္းသိုင္းနဲ႕
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတာ’
‘ဟုတ္ကဲ့’
ဆရာခ်ယ္က ေျမျပင္တြင္ ျပန္၍ ထိုင္သည္။ ေရေႏြးၾကမ္း တစ္ပန္းကန္
ေသာက္လိုက္ျပန္သည္။ ျပီးမွ ဆက္၍ ေျပာသည္။
‘ေျပာရရင္ အရွည္ၾကီးဘဲကြ၊ အားလံုးဟာ ေျပာင္းျပန္ခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္။
ဥပမာ ထပ္ေျပာရရင္ သွ်ိဳင္းသိုင္းမွာ ေလးကြက္၊ ေျခာက္ကြက္၊ ရွစ္ကြက္၊
ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ စသည္ျဖင့္ စံုကြက္ေတြခ်ည္း တက္ေလ့ရွိတယ္၊ ေျပာင္းျပန္
က်ေတာ့ ပထမစတာသာ ႏွစ္ကြက္စျပီး သံုးကြက္၊ ငါးကြက္၊ ခုႏွစ္ကြက္
စသည္ျဖင့္ မ-ကြက္ေတြခ်ည္း တက္ေလ့ရွိတယ္၊ အဲဒီမွာလဲ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္
ေနျပန္ေရာ၊ ဟုတ္ပလား’
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‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘တက္တဲ့ေနရာမွာလည္း သွ်ိဳင္းသိုင္းက ကိုးဆယ္ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္ေတြခ်ည္း
တက္တယ္၊ ေျပာင္းျပန္ကေတာ့ ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီ၊ ကိုးဆယ္ဒီဂရီ၊ တစ္ရာ့
သံုးဆယ့္ငါး ဒီဂရီ စသည္ျဖင့္ ရန္သူရဲ႕ အေနအထားကို ၾကည့္ျပီး ေျပာင္းတက္
တန္သင့္ရင္ တက္တယ္၊ အဲဒီ ဒီဂရီေတြနဲ႕ပဲ သင့္ေလ်ာ္သလို ေနာက္ကို ဆုတ္
တန္သင့္ရင္လဲ ဆုတ္တယ္၊ တက္တဲ့ဆုတ္တဲ့ ေထာင့္ဟာ ပံုေသမရွိဘူး၊ အဲဒီ
မွာ ဘာကြာျခားခ်က္ ရွိသလဲ’
‘ေျပာပါ ဆရာၾကီး’
‘ရန္သူဟာ ကိုယ့္ေရွ႕ကေနျပီး ေထာင့္ျဖတ္လာရင္ ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီနဲ႕
တက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အကြက္ေရႊ႕ျမန္ျပီး တိုက္ခ်ိန္ ပိုျမန္တယ္၊ ရန္သူက
ေရွ႕တက္တက္ကလာမွ သွ်ိဳင္းသိုင္းလိုပဲ ကိုးဆယ္ဒီဂရီ တက္တယ္၊ ေထာင့္
ျဖတ္လာတဲ့ ရန္သူကို ကိုးဆယ္ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္နဲ႕ တက္ခုခံရင္ အခ်ိန္ၾကာတယ္။
တက္ရတဲ့ခရီး နဲနဲပိုေ၀းတယ္၊ တိုက္ခိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ မသိမသာလိုလိုနဲ႕
သိသိသာသာၾကာတယ္၊ ေဟာၾကည့္ နမူနာ
ဆရာခ်ယ္က ထိုင္ရာမွ ထျပီး ဆုတ္တက္ ဒီဂရီသေဘာ ေထာင့္သေဘာကို
လက္ေတြ႕ ျပသျပန္သည္။ ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီ ေထာင့္ျဖတ္ျဖင့္လည္း တက္၍
ဆုတ္၍ ျပသည္။ ကိုးဆယ္ဒီဂရီ၊ တစ္ရာ့ သံုးဆယ့္ငါး ဒီဂရီ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္
ဒီဂရီမ်ားျဖင့္လည္း တက္၍ ဆုတ္၍ ျပသည္။
‘ဆရာၾကီး…တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ ဒီဂရီသံုးေတာ့ သံုးရာ့ေျခာက္ဆယ္ ဒီဂရီ
ကိုေရာ မသံုးဘူးလား ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလးက ေထာက္၍ ေမးသည္။ ဆရာခ်ယ္ လြန္စြာ သေဘာက်
သြားသည္။
ဟား…ဟား…ဟား၊ ၾကံၾကီးစည္ရာကြာ၊ ေဟာ သံုးရာ့ေျခာက္ဆယ္
ဒီဂရီကို ေဟာဒီလိုသံုးျပီး စက္၀ိုင္း တစ္ပတ္လံုး လွည့္လိုက္ရင္ မင္းဟာ
ရန္သူကို ဖင္ေပးသလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့ကြာ၊ ရန္သူကို ဖင္ေပးရင္ ရန္သူက
မင္းဖင္ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ကြာ ဟား….ဟား…ဟား
ဆရာၾကီးက သူ႕ကိုယ္ၾကီးကို စက္၀ိုင္းတစ္ပတ္ လွ်င္ျမန္စြာ လွည့္၍
ျပသည္။ ခႏၶာကိုယ္သည္ ပတ္ခ်ာလည္၍သြားသည္။ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား
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ရယ္ျပီး ျပန္ထိုင္သည္။ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးဦးသားလည္း အင္မတန္ သေဘာက်စြာ
ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။
‘ေအး မင္းတို႕ကို ငါေျပာတာက သွ်ိဳင္းသိုင္းနဲ႕ ေျပာင္းျပန္ရဲ႕ ကြာျခားမွဳကို
ေျပာေနတာ၊ အဲဒီလို ႏွိဳင္းယွဥ္ျပီးေျပာမွ မင္းတို႕ သေဘာေပါက္မွာမို႕လည္း
ေျပာေနရတာ၊ ဒီလို ႏွိဳင္းယွဥ္ေျပာတာဟာ သွ်ိဳင္းသိုင္းကို ႏွိမ္ျပီး ေျပာတာ
မဟုတ္ဘူး၊ သွ်ိဳင္းသိုင္းကို အထင္ေသးတာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ သွ်ိဳင္းသိုင္းကို
ႏွိမ္ေျပာတယ္လို႕ ငါ့ကို အထင္မလြဲၾကနဲ႕၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ သွ်ိဳင္းသိုင္းဟာ
ေျပာင္းျပန္သိုင္းရဲ႕ မိခင္ၾကီး ျဖစ္တယ္၊ ဒါကို ေမ့မထားနဲ႕’
‘ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဆရာၾကီး’
‘ဘာေၾကာင့္ရမလဲ ေမာင္ေလးရဲ႕၊ ေျပာင္းျပန္ထက္ အရင္စေပၚတာက
သွ်ိဳင္းသိုင္းျဖစ္တယ္၊ သွ်ိဳင္းသိုင္းကြက္ကို မူတည္ျပီး ေျပာင္းျပန္သိုင္း
ကြက္ေတြကို ထြင္ယူတာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္ကို ေမြးထုတ္တာ
သွ်ိဳင္းသိုင္း၊ သွ်ိဳင္းသိုင္းဟာ ေျပာင္းျပန္မိခင္၊ ေျပာင္းျပန္က သွ်ိဳင္းသိုင္းရဲ႕
သား၊ ေျပာင္းျပန္ကြက္ေတြ ေခတ္မွီတာဟာ သွ်ိဳင္းသိုင္း ေက်းဇူးတရား
နားလည္ၾကရဲ႕လား’
‘နားလည္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ေျပာင္းျပန္တတ္တဲ့သူဟာ သွ်ိဳင္းသိုင္းကိုလဲ တတ္
ထားရတယ္၊ ေျပာင္းျပန္ကြက္နဲ႕ သွ်ိဳင္းသိုင္းကြက္ေတြေရာျပီး လွဳပ္ရွား တိုက္
ခိုက္တဲ့နည္းေတြကိုလည္း တတ္ထားတတ္ရတယ္၊ ေျပာင္းျပန္တက္ျပီ ဆိုျပီး
သွ်ိဳင္းသိုင္းကို ပစ္ပယ္ထားလို႕ မရဘူး။ ႏွစ္ခုလံုးကိုလည္း တတ္၊ ႏွစ္ခုလံုးကို
ေရာျပီး ထြင္ထားတဲ့ အကြက္ေတြကိုလည္း တတ္မွ သိုင္းဆရာ သိုင္းပညာ
သည္အျဖစ္ မွတ္ယူလို႕ရတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့…သေဘာေပါက္ပါတယ္’
‘ေကာင္းျပီ၊ ကဲ …သင္တန္းစၾကစို႕’
ေျပာေျပာဆိုဆို ဆရာခ်ယ္ ေနရာမွ ထလိုက္သည္။ ဦးလံု၊ ဦး
ေသာမႏွင့္ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္လည္း မတ္တတ္ရပ္လိုက္ၾကသည္။
‘တန္းစီ’
သံုးေယာက္လံုးတန္းစီလိုက္ၾကသည္။
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‘အသင့္ေန၊ အသင့္ေနဆိုတာ အသင့္အေနအထားကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။
မတ္တတ္ရပ္လ်က္က ေျခႏွစ္ဘက္ကို ခြဲရတယ္။ ဘယ္ေျခနဲ႕ ညာေျခဟာ
အရြယ္ေရာက္တဲ့လူၾကီးဆိုရင္ တစ္ေတာင့္ထြာကြာ ခြဲျပီး ရပ္ရတယ္။ အဲဒီလို
ခြဲရပ္ျပီး လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေရွ႕တည့္တည့္ဆန္႕၊ ဆန္႕ရင္ လက္ဖ၀ါးကို
အေပၚက၊ လက္ဖမိုးကို ေအာက္ကထားျပီး ပက္လက္အေနအထားဆန္႕။ ျပီး
ေတာ့ လက္သီးဆုပ္၊ ဆုပ္ျပီး လက္ဖ်ံကိုေကြး၊ လက္သီးႏွစ္လံုးကို ေပါင္ရင္း
ခါးေစာင္းမွာ ပက္လက္အေနအထားနဲ႕တင္၊ ျပီးေတာ့ တစ္ဆက္တည္း ေျခ
ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အနည္းငယ္ေကြး၊ ေဟာ…ေဟာဒီလိုလုပ္ အဲဒါအသင့္အေန
အထားပဲ’
ဆရာခ်ယ္က ပါးစပ္မွလည္း ေျပာ၊ လူကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း
လုပ္ျပသည္၊ ေမာင္ေလးတို႕က သူျပသည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္ၾကသည္။
‘ေမာင္ေလး…မင္းေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္ျပီး နည္းနည္းခြဲ၊ တစ္
ေတာင့္ထြာ မရွိေသးဘူး’
ေမာင္ေလးက သူ႕ေျခေထာက္ကို အနည္းငယ္ ထပ္၍ ခြဲလိုက္သည္။
‘ဟုတ္ျပီ၊ ဘယ္လက္ေထာင္၊ ေဟာဒီလိုေထာင္၊ လက္ေမာင္းနဲ႕ လက္ဖ်ံ
၉၀ ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္က်ေအာင္ေထာင္၊ လက္သီးဆုပ္ထားျမဲ ဆုပ္ထား၊ ေအး
ဟုတ္ျပီ၊ လက္သီးနဲ႕ နဖူးနဲ႕ တစ္ထြာကြာရမယ္။ အဲ့ဒါ ေထာင့္မွန္ပဲ’
သံုးေယာက္လံုး ေနသားတက် ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆရာခ်ယ္က ဆိုသည္။
‘ဘယ္လက္ကို ေထာင္ထားသည့္ အခ်ိန္မွာ ညာလက္သီးဟာ ညာဘက္
ေပါင္ရင္း ခါးေစာင္းမွာ ကင္းေစာင့္အေနအထား ရွိေနရတယ္။ အဲဒါကိုလည္း
မွတ္ထားၾက’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ညြတ္’
ဆရာခ်ယ္က သူ႕ညာဘက္ဒူးကို ညာဘက္သို႕ ညႊတ္လိုက္သည္။ ညာ
ဘယ္ေျခ ညႊတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ သူေထာင္ထားေသာ ဘယ္လက္သည္ လက္သီး
ဆုပ္လ်က္သားျဖင့္ ညာဘက္သုိ႕ ၀ိုက္ခုတ္ ခုတ္လိုက္ျပီး ျဖစ္ေနသည္။ ဘယ္
ေျခသည္လည္း ေနာက္သို႕ဆန္႕ျပီး ျဖစ္ေနသည္။ သံုးမ်ိဳးလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္း
လွဳပ္ရွားလိုက္ျခင္းပင္။
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ဒူးလည္းညႊတ္၊ ဘယ္လက္ကလည္း ၀ိုက္ခုတ္ခုတ္၊ ဘယ္ေျခကိုလည္း
ဆန္႕ တစ္ျပိဳင္တည္း လွဳပ္ရွားလိုက္ျခင္းပင္။
‘အဲ….အဲဒီအေနအထားကို ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားလို႕ ေခၚတယ္၊
ညာေျခကို ညႊတ္ထားတယ္။ ဘယ္ေျခနဲ႕ က်ားကန္ထားတယ္။ ဘယ္ေျခဟာ
ေျဖာင့္တန္းေနရမယ္။ ဟုတ္ျပီ’
အားလံုးသည္ ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားတြင္ ရွိေနၾကျပီ။ ဘယ္လက္
သည္ ေထာင္လ်က္အေဆနအထားမွ ၀ိုက္ခုတ္လိုက္ျပီး ေထာင္လ်က္ အေန
အထားမွာပင္ရွိေနၾကသည္။
‘ပယ္…ခုတ္….
ဆရာခ်ယ္က ဘယ္လက္ျဖင့္ ပယ္၍ ညာလက္ျဖင့္ ၀ိုက္ခုတ္လိုက္သည္။
ဘယ္လက္ျဖင့္ ပယ္ရာတြင္ ဘယ္ဘက္ဒူးကို ညႊတ္ရသည္။ ညႊတ္ေသာဒူး၊
ပယ္ေသာလက္၏ တေတာင္ဆစ္ႏွင္ ဘယ္ေျခဖ၀ါး၏ ေျခဖ်ားမ်ားသည္
ေရခ်ိန္ညီေန တစ္တန္းတည္း တည္ရွိေနသည္။
ပယ္ျခင္း၏ ေနာက္မွ ‘ခုတ္’ ျခင္းသည္ တစ္ဆက္ထဲ လိုက္ပါသြားသည္။
ညာလက္ဖ်ံ၏ အျပင္ဘက္ျဖင့္ ၀ိုက္ခုတ္ ခုတ္လိုက္ျခင္းေပပင္။
၀ိုက္ခုတ္ေသာ ညာလက္သည္ ဘယ္ဘက္ပုခံုးစြန္းႏွင့္ တညီတည္းရွိ
ေနသည္။ ေျခမသည္ ေရွ႕ဘက္သို႕ ေျဖာင့္တန္းစြာ ေထာင့္မွန္ပံုသ႑ာန္ရွိေန
သည္။
ညာေျခကို မ, သည္။ ညာလက္ျဖင့္ ေအာက္သို႕ ရိုက္ခ်သည္။ ညာေျခ
သည္ မူလေနရာသို႕ ျပန္၍ က်ေနျပီ။ ဤသို႕ ညာေျချပန္ခ်ျင္းကို ခြဲသည္ဟု
ေခၚသည္။ သည္အခါ ဘယ္ဘက္သို႕ ဒူးညႊတ္လိုက္ ဘယ္ဘက္သို႕ ျခေသၤ့
ထိုင္ အေနအေထား ေရာက္ရွိသြားသည္။ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ နည္းျဖင့္ ပယ္ခုတ္
ႏွစ္ကြက္ စတင္ လွဳပ္ရွားျခင္းပင္။
ဆရာခ်ယ္က ႏွစ္ကြက္ လွဳပ္ရွားမွဳကို အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ နမူနာ
လွဳပ္ရွားျပသည္။ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္ကလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ေလ့က်င့္
ၾကသည္။
တစ္ခဏအတြင္းမွာပင္ ပယ္ခုတ္ ႏွစ္ကြက္ လွဳပ္ရွားမွဳကို နားလည္သြား
ၾကသည္။
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ႏွစ္ကြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ အေလ့အက်င့္ရသြားေသာအခါ ဆရာခ်ယ္က ပယ္
ခုတ္ မ ခြဲ သံုးကြက္ လွဳပ္ရွားမွဳကို ဆက္၍ ျပသည္။
ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ သံုးကြက္ လွဳပ္ရွားရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေန
ၾကသည္။ ဘယ္လက္ကို ေထာင္ထားသည္။ ေထာင္ထားေသာ လက္ျဖင့္
ပယ္၍ ညာေျခတက္ျပီးလွ်င္ ညာလက္ျဖင့္ ခုတ္သည္
ခုတ္ေသာအခါ တေတာင္ဆစ္၊ ဒူး၊ ေျခဖ်ား ေရခ်ိန္ တညီတည္း
တသားတည္းရွိေအာင္ ဆရာခ်ယ္က ျပဳျပင္သင္ျပေပးသည္။ သို႕မွာသာလည္း
ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳကို လြတ္ကင္းေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။
တက္ထားေသာ ညာေျခကို မ သည္။ ညာလက္ျဖင့္ ေအာက္သို႕ ရိုက္ခ်
သည္။ ညာေျခကို မူလေနရာသို႕ ျပန္ခ်သည္။ ယင္းသည္ပင ္သံုးကြက္
လွဳပ္ရွားကစားျခင္း ျဖစ္သည္။
သံုးကြက္လွဳပ္ရွားမွဳကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္မံ ေလ့က်င့္ၾကျပသည္။ ေတာ္
ေတာ္ပင္ၾကေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။
‘ကဲ့ ….ဒီေန႕ ငါးကြက္အထိ သင္မယ္၊ အသင့္ေန’
အားလံုး အသင့္အေနအထား ျပန္ယူၾကသည္။ ဆရာခ်ယ္၏ ဘယ္လက္
က အသင့္ေထာင္ျပီး ဒူးကလည္း ညာဘက္သို႕ ညႊတ္ေသာ အေနအထားတြင္
ရွိျပီးျဖစ္ေနသည္။
သည္ေနာက္ ဘယ္လက္ျဖင့္ ပယ္၊ ညာေျခတက္ျပီး ညာလက္ျဖင့္ ခုတ္
သည္။
ထိုအခါ အျပင္ေလးကြက္၊ အတြင္းတစ္ကြက္၊ ထုိငါးကြက္၏ အလယ္
ဗဟိုခ်က္အကြက္သို႕ ေရာက္ေနသည္။ ၎ေနာက္ ညာေျခကို မ, ခြဲသည္။
ညာေျခကို မ,ခြဲလိုက္ေသာအခါ နဂိုမူရင္း ေနရာသို႕ ျပန္ေရာက္သြားသည္။
တစ္ဖန္ ဘယ္လက္ျဖင့္ ပယ္၊ ညာေျခတက္၊ ညာလက္ျဖင့္ ခုတ္ျပန္
သည္။ ထိုသို႕ ခုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ငါးကြက္၏ ထိပ္ဆံုးႏွစ္
ကြက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္။
ျပီးေနာက္ ေနာက္လွည့္၍ မ, ခြဲျပန္သည္။ မ, ခြဲလိုက္သည္ႏွင့္ မူလ
အေနအေထားအတိုင္း ျဖစ္သြားျပန္သည္။ ၎အတိုင္း လွဳပ္ရွားရင္း ပထမ
အစႏွစ္ကြက္သို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားသည္။
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‘ပယ္ရင္ လက္ကိုလွည့္ျပီး လက္ေကာက္၀တ္နဲ႕ ပယ္ရတယ္။ ခုတ္ရင္
လည္း ညာလက္ လက္ေကာက္၀တ္နဲ႕ ခုတ္ရယတ္။ ပယ္တဲ့အခါ ေထာင္ေန
တဲ့ လက္သီးဟာ ကိုယ့္မ်က္ႏွာနဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရွိေနရတယ္။ ပယ္တိုင္း
ပယ္တိုင္းလည္း လွည့္ျပီးေတာ့ ပယ္ရမယ္။ နားလည္ၾကသလား’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ခုတ္ရင္ေတာ့ ညာလက္ကို ရိုက္ျပီး ခုတ္ရတယ္။ ခုတ္တဲ့ လက္သီးဟာ
ကိုယ့္မ်က္ႏွာနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ေနရမယ္။ ဘယ္လက္ပယ္ရင္ ဘယ္ကို ညႊတ္တယ္။
ညာလက္ပယ္ရင္ ညာကို ညႊတ္တယ္။ ခုတ္တဲ့အခါ ခုတ္တဲ့ဘက္ကို ညႊတ္
တယ္။ ကဲ ငါးကြက္လွဳပ္ရွားတာ ထပ္ေလ့က်င့္ၾကမယ္’
တစ္ညေနလံုး ႏွစ္ကြက္လွဳပ္ရွားနည္း၊ သံုးကြက္လွဳပ္ရွားနည္း ႏွင့္ ငါးကြက္
လွဳပ္ရွားနည္းမ်ားကို ဆရာခ်ယ္က အစုန္အဆန္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။
ေခြ်းျပိဳက္ျပိဳက္က်ၾကရသည္။ အေမာဆို႕ မတတ္ ပင္ပန္းၾကရသည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကိုယ္တိုင္လည္း တပည့္သံုးဦးႏွင့္အတူလိုက္၍
လွဳပ္ရွားျပသည္။ ဆရာဆိုျပီး အသက္သာမခို။ ၾကည့္ရံုမွ ျပဳျပင္ေပးရံုမွ်
မဟုတ္။ အပင္ပန္းခံ၍ သင္ၾကားေပးသည္။
မိုးခ်ဳပ္မွ ပထမေန႕သင္တန္းကို ရပ္နားေပးသည္။ ေမာင္ေးလတစ္ေယာက္
ေျခကုန္လက္ပန္းက်မတတ္ ျဖစ္သြားသည္။
မစားသာ၊ မစားသာပါတကား။ မလြယ္၊ မလြယ္လွပါတကားဟူ၍
စိတ္ထဲမွ ညည္းလိုက္မိသည္။
‘ေဟ့ - တိုက္ၾကက္ကေလး၊ ဘယ့္ႏွယ္ လန္႕သြားပလားကြ၊ ဟဲ-ဟဲ-ဟဲ’
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ေမာင္ေလးကို ၾကည့္ျပီး ေျပာသည္။
‘တိုက္ၾကက္ပဲ ဆရာၾကီးရယ္၊ လူဆိုတာ ေခြ်းနဲ႕ရင္းရတယ္ မေျပာပ
ေလာက္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေသြးနဲ႕။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အသက္နဲ႕
ေတာင္ ရင္းၾကရေသးတာပဲဟာ’
‘ေအး-ေဟး-ေဟး၊ အခု ငါျပတာက အကင္းပဲ ရွိေသးတယ္။
ေနာက္က်ေတာ့ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ လာလိမ့္မယ္။ ေခြ်းထြက္မ်ားမွ ေသြး
ထြက္နည္းတယ္ေဟ့’
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‘ေခြ်းေရာ ေသြးေရာ ထြက္ေတာ့ ျမန္ျမန္တတ္တာေပါ့ ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလးကား ဘယ္ေတာ့မွ် အေလွ်ာ့မေပး။ အေလွ်ာ့ေပးေသာ
စကားကိုဆိုျခင္းသည္ မိန္းမဆန္သည္။ မိန္းမရွာဆန္သည္ဟု ထင္သည္။
သုိ႕ရာတြင္ ပါးစပ္ကသာ အညံ့မခံ ေျပာရသည္။ စိတ္ထဲတြင္ကား
အနည္းငယ္ျဖံဳမိသည္။
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၆
ေျပာင္းျပန္ပညာကို သင္ေနေသာ္လည္း ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေန႕စဥ္
လုပ္ငန္းကိုကား မလုပ္ဘဲ မေနရ။ ထင္းေခြ ေရခပ္ အျမဲလုပ္ရသည္။ ေႏြ
ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႕ကား မ၀င္ရေသး။
ယင္းေၾကာင့္ ညေနပိုင္းတြင္ အားလပ္ခြင့္ရေနျခင္း၊ သိုင္းသင္ခ်ိန္ရေန
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုတိယေန႕တြင္ ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္က ထူးထူးေထြေထြမသင္။ ႏွစ္ကြက္
ကစားကြက္ျဖစ္ေသာ ပယ္-ခုတ္ကိုသာ တညေနလံုး ေလ့က်င့္ေစသည္။
ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမလည္း သည္အတိုင္းပင္ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။
သိုင္းသင္သူဆိုသည္ သင္ခ်ိန္တြင္သာ ေလ့က်င့္သည္မဟုတ္။ အားအား
ရွိတိုင္း ေလ့က်င့္ေနတတ္ၾကျမဲ ျဖစ္သည္။ ထင္းေခြရင္းလည္း ၊ ေရခပ္ရင္း
လည္း ခုန္ေပါက္ေနရတတ္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။
တတိယေန႕ ေန႕လည္တြင္ကား ဦးလံုအိမ္တြင္ ျပထားေသာ ပြဲကို ျပန္၍
ခ်ၾကရသည္။
ဦးလံု ဦးေသာမ ႏွင့္ေမာင္ေလးတို႕ သံုးဦးလံုးအား ဆရာခ်ယ္က တင္
ထားေသာပြဲကို လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ ကိုင္ထားရန္ေျပာသည္။ ကိုင္ထားၾက
ရသည္။ သည္မွာ ဆရာခ်ယ္က သူ႕ႏွဳတ္မွ ရြတ္သည္။
‘ခြန္ (န္) ဆြန္ ၊ခြန္ (န္) ဆံ၊ က်န္စစ္သား၊ ငေထြးရူး၊ ငလံုးလက္ဖယ္၊
ေညာင္ဦးဖီး ၊ ပင့္တလိုင္းမွာ တက္စိုးအုပ္သည့္ ကိုးျမိဳ႕ရွင္၊ ေရႊနားေပ၊ ေရႊ
ေနာ္ဇာ၊ ေတာင္ငူလက္ ေျခာက္ဖက္၊ က်စ္ဆံနီနတ္အေပါင္း ၊ ၾကားေစရမည္။
သိေစရမည္။ ျမင္ေစရမည္။ တုတ္၊ ဓား ၊ လွံေဘး၊ ဓားေျမွာင္၊ ေလးမွ စ၍
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ေစာင့္ေရွာက္ၾကေစ။ မေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါက တစ္စတစ္ကြ်န္းႏွင့္ နတ္ကြ်န္း
နတ္ ပဲ့ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ဘုမၼစိုး၊ ရုကၡစိုး၊ အာကာသစိုး၊ နတ္အေပါင္းလည္း
ၾကားေစရမည္၊ သိေစရမည္၊ ျမင္ေစရမည္။ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေစ ၊ဘုရား
ငါးဆူး အမိန္႕ေတာ္’
သည္လိုေရတြက္ျပီး ဆရာခ်ယ္က ပြဲကိုခ်သည္။ ပြဲအတြင္းပါေသာ ငွက္
ေပ်ာသီးသည္ အစက အစိမ္းကိုတင္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ သံုးရက္ေျမာက္
ေန႕တြင္ကား ငွက္ေပ်ာဖီးမ်ားသည္ မွည့္၀င္းစျပဳျပီ။ ထို မမွည့္တမွည့္ ငွက္
ေပ်ာသီးမ်ားကို သံုးေယာက္လံုး စားၾကရသည္။ အုန္းသီးကို ခြဲ၍လည္း အုန္း
ရည္ကိုေသာက္ အုန္းဆန္ကို စားၾကရသည္။
ညေနပိုင္းတြင္ ဦးေသာမ၏ လယ္တဲသို႕ စုေ၀းေရာက္ရွိၾကျပန္သည္။
ယမန္ေန႕ကလိုပင္ ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္က ႏွစ္ကြက္လွဳပ္ရွားနည္း။ ပယ္ခုတ္- မ-ခြဲကိုပင္ ေလ့က်င့္ခိုင္းသည္။
ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္သား ပယ္- ခုတ္-မ-ခြဲ ေလ့က်င့္ရင္းပင္
တစ္ညေန ကုန္ဆံုးသြားျပန္သည္။
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္လည္း ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ။
ေနာက္တစ္ေန႕ ထပ္မံ၍ ကူးေျပာင္းလာျပန္သည္။ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ၊
သည္လိုႏွင့္ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႕သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဦးလံုႏွင့္ဦး
ေသာမတို႕ကား မည္သို႕ေသာ စိတ္ထားရွိၾကေလမည္ မသိ။ ေမာင္ေလးကား
စိတ္ပ်က္စ ျပဳလာသည္။
ဆရာၾကီးသည္ နည္္းနည္းေတာ့ ၾကီးက်ယ္လြန္းျပီဟု သူက ထင္သည္။
ဤသံုးေယာက္သည္ နလဘိန္းတံုးမ်ား မဟုတ္။ သွ်ိဳင္းသိုင္းပညာကို ေရလည္
စြာ တတ္ကြ်မ္းထားၾကျပီးသူမ်ားျဖစ္သည္။
ယခုမွ သိုင္းပညာကို စတင္သင္ၾကားသူမ်ား မဟုတ္။ အရိုင္း သက္
သက္မ်ား မဟုတ္။
သို႕လ်က္ႏွင့္ တစ္ေန႕လာလည္း ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ၊ ႏွစ္ေန႕လာလည္း ပယ္
ခုတ္ မ, ခြဲကိုခ်ည္း ေလ့က်င့္ေနၾကရသည္။
ႏွစ္ကြက္မွသည္ သံုးကြက္သို႕ပင္ တက္၍ ေလ့က်င့္ျခင္း မျပဳရ။ ငါးကြက္
သို႕ တက္ရန္ဆိုသည္ ေ၀လာေ၀း။
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ဆရာၾကီးသည္ တစ္၀ိုင္းျပည့္ျပီး ေငြပိုရေအာင္ သက္သက္ အခ်ိန္ဆြဲ
ထားျခင္းေပေလာ။ ဆရာၾကီးသည္ အသျပာ ဆရာၾကီးေပလား။
သိုင္းပညာဆိုလွ်င္ မည္သည့္ သိုင္းပညာမွ် မတတ္ဘူး။ အရိုင္းသက္
သက္ျဖစ္ေနသူမ်ားဆိုလွ်င္ ထားေတာ့၊ ယခုေတာ့ သွ်ိဳင္းသိုင္း ကြ်မ္းက်င္
ျပီးသူမ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲ၍ သင္ေနျခင္းမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းရာလည္းေရာက္သည္။
ယခင္းသို႕ ေမာင္ေလးက စိတ္ထဲမွ ေတြးမိသည္။ စိတ္မပါတပါႏွင့္ပင္
ဦးေသာမ၏ လယ္တဲသို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လူစံုျပီ။ ဆရာၾကီးက ေျပာ
သည္။
‘ကဲ…ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ ႏွစ္ကြက္ပဲ ဆက္ေလ့က်င့္ၾက၊ ၾကည့္ေနမယ္’
ေမာင္ေလး၏ စိတ္ထဲမွ၊ ေရာ…လာျပန္ေခ်ျပီဟူ၍ တြက္လိုက္သည္။
သို႕ရာတြင္ ဘာမွ်ေတာ့ ႏွဳတ္ကမေျပာ။ ဆရာျဖစ္သူ၏ အမိန္႕အတိုင္းပင္
ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ ေလ့က်င့္ခန္းကို ဆက္၍ ေလ့က်င့္ေနသည္။
ေလ့သာေလ့က်င့္ေနရသည္။ စိတ္ထဲကမူ သိပ္မပါလွ။ ဒါကို ဆရာၾကီး
က သိ၍လားပင္လား။ မသိဘဲႏွင့္ပင္လားေတာ့ ခန္းမွန္ရ မရ။ အတန္ငယ္
မွ် ၾကာသြားသည္။
သည္မွာ ဆရာၾကီးက ေမာင္ေလး တစ္ေယာက္တည္းကို ကြက္၍ေမးသည္။
‘ေမာင္ေလး’
‘ခင္ဗ်ာ…ဆရာၾကီး’
‘မင္း ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ ရျပီလားကြ’
‘ဟုတ္ကဲ့….ရပါျပီဆရာၾကီး’
‘ေအး….ဒါဆိုရင္ ဒီကိုလာခဲ့’
ေမာင္ေလးက ဆရာခ်ယ္ ထိုင္ေနေသာ ေနရာသို႕ ေလွ်ာက္သြားသည္။
ဆရာခ်ယ္က ေရေႏြၾကမ္းေသာက္ေနရာမွ ထ၍ ရပ္လိုက္သည္။
‘ကဲ …. လုပ္စမ္း၊ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ’
ေမာင္ေလးက ႏွစ္ကြက္လွဳပ္ရွားမွဳ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲကို ဘယ္လွည့္ ညာ
လွည့္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ လုပ္၍ ျပသည္။ ဆရာခ်ယ္က စိုက္၍ ၾကည့္ေန
သည္။
‘ရမလားကြာ၊ ေမာင္ေလး’
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‘ဟုတ္ကဲ့ …ရပါျပီ ဆရာၾကီး’
‘မင္းကိုယ္မင္း ယံုေကာယံုျပီလားကြ’
‘ယံုပါျပီ ဆရာၾကီး’
‘ေအး…ေကာင္းတယ္’
ေမာင္ေလးက ဘယ္လွည့္ ညာလွည့္ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ ကစားစဥ္ ဆရာ
ခ်ယ္က လွစ္ကနဲ သူ႕ ညလက္ လက္ခလယ္အဆစ္ျဖင့္ ေမာင္ေလး၏
ဦးေခါင္းကို မိုး၍ ေခါက္လုိက္သည္။
‘ေတာက္’
‘ေမာင္ေလးက သူ႕ဘယ္လက္ျဖင့္ ဆရာခ်ယ္၏ ညာလက္ကို ပယ္
သည္။ ညာလက္ျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း ခုတ္သည္။
ပယ္၍လည္းရသည္။ ခုတ္၍လည္း မိသည္။ သို႕ရာတြင္ သူ႕ဦးေခါင္းထိပ္
ကိုကား ဆရာခ်ယ္၏ လက္ခလယ္ လက္ဆစ္က ထိျပီး ေခါက္မိသြားေလးျပီ။
‘ပယ္တယ္ဆိုတာဟာ မ်က္ႏွာေရာ လံုေအာင္ပယ္ရတာ မဟုတ္
ဘူးကြ၊ ေခါင္းေရာ မ်က္ႏွာေရာ လံုေအာင္ပယ္ရတယ္။ မင္းပယ္ေနပံုက
မ်က္ႏွာတစ္ခုထဲပဲ လံုတယ္။ ေခါင္းပါ မလံုဘူး။ ေခါင္းကို ထိျပီးမွ ပယ္ႏိုင္
ခုတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာဟာ အလကားေပါ့ကြ။ ကိုယ့္ထိျပီးမွေတာ့ ဘာလုပ္ဖို႕လဲ။
မင္းက မင္းကိုယ္မင္း လံုျပီ၊ ရျပီထင္ေနတာ ငါသိတယ္။ ေရွ႕ဆက္ျပီး
အကြက္သစ္ေတြ သင္မေပး၊ တက္မေပးတာကို မင္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာ
ငါသိတယ္။ ပယ္တယ္ဆိုတာ နာရီလက္တံလို သက္တန္႕ကိုင္းလို ျဖစ္ရ
မယ္။ ေခါင္းပါလံုရမယ္။ မင္း ပယ္ေနပံုကေတာ့ စက္၀ိုင္းျခမ္းလို မဟုတ္
ဘဲ မ်ဥ္းတေျပးတည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းမလံုတာ’
ဆရာခ်ယ္က မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းျဖင့္ ခပ္မာမာဆိုသည္။ ေမာင္ေလး
ငိုင္ေနသည္။
‘ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ အျမင္လြယ္တယ္။ အလုပ္ခက္တယ္။ ျမင္ၾကည့္
ရင္ လြယ္လြယ္ေလးလို႕ ထင္ရတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ေတာ့မွ ဘယ္ေလာက္
ခက္တယ္ဆိုတာဟာ သိရတယ္။ ကဲ….အခု မင္းစသိျပီ မဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေျပာင္းျပန္ကို ပါဠိသိုင္းလို႕လို႕ ေခၚရင္လည္းရပါတယ္။ ပါဠိဆိုတာ
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အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုတတ္မွ ဗမာလို ေရေရလည္လည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္
တယ္။ ၀ါမာနဆိုတဲ့ စကားကိုၾကည့္ ၀ိဆိုတာ ပါဠိလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရင္
ကင္းမဲ့တဲ့သေဘာ၊ မာနဆိုတာ ေထာင္လႊားတဲ့သေဘာ၊ ဥပမာ ၀ိဆိုတဲ့
အကၡရာ တစ္လံုးထဲကို အနက္အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ိဳး ဖြင့္ဆိုလို႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္
၀ိမာနဆိုတာဟာ ေထာင္လႊားမွုကင္းတဲ့ သေဘာလို႕ယူတယ္။ အဲဒါ ၀ိပဲ။
ဥာဥ္ဆိုတာ အသိဥာဏ္၊ ၀ိဥာဥ္ ဆိုတာဟာ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့တဲ့ သေဘာ
ယူလို႕ရတယ္။ အဲ့…အဲ့ဒီ၀ိပဲ။ ၀ိသုဒၶိက်ေတာ့ ၀ိဆိုတာ အထူး၊ သုဒၶိ
က်ေတာ့ အထူး ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းစင္ၾကတယ္တဲ့ သေဘာလို႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို
ျပန္တယ္။ မင္းနားလည္ရဲ႕လား’
‘အဲ….ေျပာင္းျပန္ဆိုတာလည္း ေစာေစာက ရွင္းျပတဲ့ ပါဠိလိုပဲ။
ေျပာင္းျပန္ရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ရင္ လိုသလို သံုးလို႕ရတယ္။ မင္း
အခု သင္ေနတဲ့ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲရဲ႕ သေဘာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္
ျပီဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္သင္မယ့္ အဆင့္ျမင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္တဲ့ ပယ္ခုတ္ ေအာက္
ခတ္ ၀ိုက္ခုတ္၊ ပယ္ခုတ္ ခတ္ရိုးရိုး၊ ပယ္ခုတ္ေအာက္ခတ္ အထက္ခတ္ ၀ိုက္
ခုတ္ စတဲ့ လက္သိုင္းကြက္ေတြကို ေရေရလည္လည္ သေဘာေပါက္ အသံုးခ်
ႏိုင္မယ္။ ပမာဆိုရင္ ကၾကီးဆိုတဲ့ အကၡရာကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ေရတတ္တဲ့
သူဟာ အဲဒီ ကၾကီးကို တစ္ေခ်ာင္းငယ္ျပီး ကုလုပ္လို႕လည္း တယ္။ လံုးၾကီး
တင္ျပီး ကိလုပ္လို႕လည္းရတယ္။ ေရးခ်၊ ၀စၥႏွစ္လံုးေပါက္ျပီး ကားလုပ္လို႕လည္း
ရတယ္။ ဥာဏ္ရွိသလို သံုးလိုရရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲဆို
တာ ေျပာင္းျပန္ရဲ႕ အသက္ပဲကြ။ ကြဲေအာင္လုပ္တာလည္း သူပဲ။ လဲေအာင္
လုပ္တာလည္း သူပဲ။ က်ိဳးေအာင္ လုပ္တာလည္း သူပဲ။ ေဟာ မင္းရင္ဘက္
မွာ ဘာေတြလဲ ေမာင္ေလး’
ဆရာခ်ယ္က စကားေျပာရင္း၊ ေမာင္ေလး၏ ဘယ္ဘက္ရင္ဘက္ကိ
လက္ညွိဳးထိုးျပသည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕ရင္ဘက္ကို ငံု႕ၾကည့္သည္။
ေမာင္ေလး အံ့ၾသသြားသည္။ ေခြ်းျဖင့္ ရႊဲရႊဲဆိုေနေသာ သူ႕ရင္ဘက္တြင္
အနီေရာင္ကြက္ေတြ စြန္းထင္း၍ေနသည္။
‘ကြမ္းေသြးေတြလားကြ’
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ဆရာခ်ယ္က ထပ္ေမးသည္။ ေမာင္ေလး တစ္ခ်က္ ေတြသြားျပီး သူ႕
ဦးေခါင္းထိပ္ကို ဘယ္လက္ျဖင့္ စမ္း၍ ပြတ္ၾကည့္သည္။ ဖ်င္းကနဲ ဖ်င္းကနဲ
စပ္လာသည္။ ေသြးစက္မ်ား အက်ၤ ီေပၚသို႕ ထပ္မံ၍ က်လာသည္။
သူက သူ႕လက္ကို ျပန္ရုပ္၍ လက္ဖ်ားကို ၾကည့္သည္။ နီရဲေသာ
ေသြးမ်ား စိုရႊဲေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သည္ေတာ့မွ ေမာင္ေလး မ်က္
လံုးျပဴးသြားသည္။
ဆရာၾကီးသည္ ေဇာတိကုန္းရြာသို႕ ေရာက္ရွိေသာေန႕က အုန္းသီးမ်ားကို
လက္သီးျဖင့္ ထိုးခြဲျပပံု၊ နာနတ္သီးမ်ားကို လက္ညွိဳးျဖင့္ ထိုးျပပံု၊ သရက္ပင္
ကို ေဟာက္ခနဲ ေဟာက္ခနဲ ျဖစ္သြားေအာင္ လက္ထိပ္ျဖင့္ ထိုးျပပံုမ်ားကို
မ်က္လံုးအစံုထဲတြင္ ေျပး၍ ျမင္ေယာင္လာသည္။
‘ဟာ….ဆရာၾကီး ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္း ေပါက္သြားျပီ’
‘ေအး- ေဟး-ေဟး- ေခါင္းေပါက္သြားသလား။ ကဲ- ေပါက္သြား
ရင္ အဲ့ပဒီဒဏ္ရာကို သၾကားႏွစ္ျပားဖိုးေလာက္ ၀ယ္ျပီး သိပ္လိုက္ေပါ့
မၾကာခင္ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ မင္းဒီေန႕ေတာ့ နားေတာ့ ျပန္ေတာ့’
ပထမတြင္ ေမာင္ေလး ေၾကာင္ေနသည္။ ျပန္လည္း မျပန္၊ ဘာမွ်လည္း
မေျပာ။
‘ျပန္ေလကြာ….သၾကားသိပ္လိုက္’
ဆရာၾကီးက ထပ္မံ၍ ေျပာမွ ေမာင္ေလး သတိ၀င္လာသည္။
‘ဟုတ္….ဟုတ္ကဲ့ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလး လယ္တဲမွ ရြာက္ဘသို႕ ထြက္လာသည္။ ရြာသို႕ေရာက္ေသာ္
အိမ္ေစ်းဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ သၾကားႏွစ္ျပားဖိုး ၀ယ္သည္။
‘ဘာလုပ္ဖို႕လည္း သားရဲ႕၊ စားမလို႕လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ အေမ၊ သံပရာရည္ ေဖ်ာ္ေသာက္မလို႕ပါ’
ေမာင္ေလး ဆိုင္ရွင္အဖြားၾကီးကို ညာလုိက္သည္။ သူ႕ကိုယ္တြင္လည္း
ေသြးစေသြးန မ်ားမရွိေတာ့ ။ စြပ္က်ယ္ကို ခြ်တ္ျပီးျဖစ္သည္။ စြပ္က်ယ္ျဖင့္ပင္
သူ႕ဦးေခါင္းမွ ဒဏ္ရာကို ေသြးတိတ္ေအာင္ သုတ္ထားျပီး ျဖစ္သည္။
စြပ္က်ယ္တစ္ထည္လံုး ရႊဲရႊဲနစ္သြားမွ ေသြးတိတ္သြားသည္။ စြပ္က်ယ္
ကိုလည္း လႊင့္ပစ္ခဲ့ျပီ။
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သူက သၾကားႏွစ္ျပားဖိုး၀ယ္ျပီး သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္၏ ေျခရင္တြင္
သြား၍ထိုင္သည္။ ဦးေခါင္းမွ ဒဏ္ရာကို သၾကားျဖင့္ သိပ္၍သိပ္၍ ထည့္
ေပးသည္။ သၾကားႏွစ္ျပားဖိုး ကုန္သြားသည္။
သည္ဒဏ္ရာသည္ ေသရာပါမည့္ ဒဏ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေလး အစက
မသိခဲ့။ ေနာက္အသက္ၾကီးလာေသာအခါမွ သူ႕ဦးေခါင္းတြင္ အမာရြတ္သည္
ခြက္၍ က်န္ေနေၾကာင္း ေမာင္းေလးသိနားလည္လာသည္။
ပညာဆိုသည္မွာ ပညာပင္ျဖစ္ပါေလသည္တကား။ ဆရာဆိုသည္မွာ
လည္း မိမိထက္ တတ္ကြ်မ္းသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္ေနျခင္းပါတကား။
ပညာကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထားမိျခင္းမွာ မိမိ၏အမွားပင္ျဖစ္သည္။
မိမိအမွားကို မိမိျမင္ရသည္။ အေလးအနက္ထား၍ သင္ၾကားရမည္။
သည္လို ေမာင္ေလး ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ အနာမက်က္ေသးေသာ္လည္း
သူက ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ သင္တန္းဆက္၍ တက္သည္။ ေလ့က်င့္ျမဲ ေလ့
က်င့္သည္။
မသင္ေတာ့လည္း မသင္၊ တက္မေပးေတာ့လည္း မေပးႏွင့္ တကယ္တန္း
တက္ေပးေသာအခါ၌ကား ေနာက္မွ က်ားလိုက္သည့္ပမာ တစ္ကြက္
ျပီးတစ္ကြက္ တက္ေပး သင္ေပးေတာ့သည္။
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ပထမအဆင့္ သင္ရိုးျပီးဆံုးသြားသည္။ ပထမ
အဆင့္ သင္ရိုးတြင္ ႏွစ္ကြက္၊ သံုးကြက္၊ ငါးကြက္ အ၀ိုင္း ၃ ႏွစ္ကြက္
အေျဖာင့္၊ ရွစ္ကြက္၊ ဆယ္ႏွစ္ကြက္ စသည္မ်ား ပါ၀င္သည္။
ပထမအဆင့္ လက္သိုင္းအဆင့္ ျပီးသြားေသာအခါ ပထမအဆင့္ တုတ္
သိုင္းကို သင္ေပးသည္။ ပထမအဆင့္ တုတ္သိုင္း တတ္ေျမာက္သြားမွ ပထမ
အဆင့္ ဓားႏွစ္လက္သိုင္း ဆက္၍ သင္ေပးသည္။
ပထမအဆင့္ တုတ္သိုင္းတြင္လည္း ရွမ္းၾကီးသိုင္းသည္ ေလးကြက္မွ
စျပီး ေျပာင္းျပန္သည္ ႏွစ္ကြမွပင္စသည္။ ေလးကြက္ႏွင့္ ႏွစ္ကြက္ျဖစ္၍
ေျပာင္းျပန္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္။
တုတ္ကို ကိုင္ရာတြင္လည္း ေျပာင္းျပန္ပင္ကိုင္သည္။ ရွမ္းၾကီးသိုင္း
သမားတို႕သည္ တုတ္ကို ကိုင္ရာတြင္ တုတ္၏ အလယ္၌ လက္ႏွစ္ဖက္ တစ္ေတာင္
ကြာခန္႕ ခြာျပီးကိုင္၍ ႏွစ္ဖက္စ တုတ္ျဖင့္ရိုက္သည္။ ေျပာင္းျပန္သမားကား
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တုတ္၏ တစ္ဖက္စြန္းကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကိုင္၍ တစ္ဖက္စတုတ္ျဖင့္သာ
ရိုက္သည္။
ရွမ္းၾကီးတြင္ တုတ္သိုင္းစသင္လွ်င္ ႏွစ္ေယာက္ယွဥ္၍ ရိုက္ရ ကစားရ
သည္။ ေျပာင္းျပန္တြင္ကား တစ္ေယာက္တည္း သင္၍ ကစား၍ ရသည္။
ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ရွမ္းၾကီးသိုင္းသမားအား တုတ္ျဖင့္ ရိုက္သည္။
ရန္မူသည္ဆိုအံ့။ ရွမ္းၾကီး သိုင္းသမားသည္ ထိုရိုက္လာေသာ ရန္သူ၏
တုတ္ တစ္ဖက္စျဖင့္ ခံသည္။ အားႏွင့္လာေသာ ရိုက္ခ်က္ကို အားျဖင့္ပင္
ျပန္၍ ခံသည္။ တားသည္။ ျပီးမွ က်န္တစ္ဖက္စ တုတ္ျဖင့္ ျပန္၍ ရိုက္သည္။
ရွမ္းၾကီး၏ သဘာ၀သည္ တုတ္ခ်က္ကို တုတ္ခ်က္ခ်င္း ခံရိုက္ ရိုက္
ျခင္းပင္။ ေျပာင္းျပန္သမားကား ထိုသို႕မဟုတ္။ တုတ္ကို ဆန္၍ မရိုက္။
တုတ္ကို စုန္၍သာ ရိုက္သည္။
ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ေျပာင္းျပန္သမား တစ္ေယာက္ကို တုတ္ျဖင့္
အေပၚမွ မိုး၍ျဖစ္ေစ ၊ သို႕မဟုတ္ စလြယ္ျဖစ္ေစ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခါးကို
ပိုင္း၍ ရိုက္ေသာ သေဘာျဖစ္ေစ ၀င္ရိုက္သည္ဆိုလွ်င္ ေျပာင္းျပန္သမားသည္
ရန္သူ၏ ရိုက္ခ်က္ကို အားျပိဳင္၍ တုတ္ႏွင့္တုတ္ခ်င္း ခံမရိုက္၊ ဆန္၍ မ
ရိုက္၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပီး ေရွာင္သည္။ ေရွာင္ရင္း လိမ္၍ရိုက္သည္။
ပတ္၍ ရိုက္သည္။ စီး၍ရိုက္သည္။ ပင့္၍ရိုက္သည္။ တုတ္ဖ်ားျဖင့္လည္း ထိုး
လိုက္ ထိုးႏိုင္သည္။
အားခ်င္းဆိုင္၍ ခံျခင္းသည္ အားခ်င္းမမွ်ပါက မိမိထက္ ခြန္အားသာ
သူကိုပင္ ယွဥ္ျပိဳင္၍ရသည္။ သူ႕ရိုက္ခ်က္ကို ေရွာင္၍ ကိုယ့္ရိုက္ခ်က္ျဖင့္
ရိုက္ျခင္းပင္။ ထိုသြားလွ်င္ အထိနာေလာက္သည္ပင္။
ရွမ္းၾကီးသိုင္းတြင္လည္း တစ္ဖက္စ တုတ္ရွိသည္။။ ေတာရိုင္းၾကီး
တုတ္၊ ေတာရိုင္းၾကီးအကြက္ဟူ၍ ေခၚသည္။
ထိုေတာရိုင္းၾကီးကြက္ျဖင့္ တုတ္ကို ေ၀ွ႕ရမ္းေသာအခါ တုတ္ခ်က္သည္
အေပၚမွ ေအာက္သို႕ စုန္၍ ေ၀ွ႕ရမ္းျပီး တိုက္ခိုက္သည္။ ေျပာင္းျပန္တုတ္
သိုင္း၏ ညာစံုလိမ္၊ ဘယ္စံုလိမ္ ေ၀ွ႕ရမ္းတိုက္ခိုက္ရာတြင္ကား ေအာက္မွ
အေပၚသို႕သာ ဆန္၍ ရိုက္သည္ ။ တိုက္သည္။
ယင္းကဲ့သို႕ အစစ အရာရာ၌လိုပင္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။
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ပထမဆင့္ လက္သိုင္းႏွင့္ ပထမဆင့္ တုတ္သိုင္း တတ္ကြ်မ္းျပီးေသာ
အခါ ပထမဆင့္ ဓားသိုင္းကို ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ က သင္ၾကးျပသေပးသည္။
ဓားသိုင္းတြင္လည္း ရွမ္းၾကီးႏွင့္ ေျပာင္းျပန္သည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္
သည္။ ဓားႏွစ္လက္ကိုင္ ရွမ္းၾကီးသိုင္းတြင္ ကပ္ေၾကးကိုက္ဓားေခၚ ဓားယွက္
သည္ ဓားႏွစ္ေခ်ာင္းကို ၾကက္ေျခခတ္၍ ဓားျပားခ်င္းယွက္ျပီး ခံသည္။
ရွမ္းၾကီး၏ ထားထိုးမေခၚတိုက္ကြက္၌ ထိုးသည့္ ဓားသည္ ကာသည့္ဓား၏
ေအာက္မွသြားသည္၊ ထိုးသည္။
ဤေနရာတြင္ ရွမ္းၾကီး၏ လွဳပ္ရွားမွဳသည္ ထိုးျခင္းႏွင့္ ခုတ္ျခင္း ဓားႏွစ္ခ်က္
သာရွိျပီး က်န္ဓားတစ္ေခ်ာင္းသည္ အသံုးမ၀င္၊ အသံုးခ်၍မရေသာ အေျခတြင္
ရွိေနသည္။ ဓားတစ္လက္ ေသေနသည့္သေဘာပင္။ ထိုးသည့္ဓားသည္
ကာသည္ံ ဓား၏ အေပၚမွ သြားေသာေၾကာင့္ ကာဓားသည္ ထိုးဓား၏ ေအာက္
ဘက္တြင္ေရာက္ေနျပီး လွဳပ္ရွား၍မရသည့္အေျခသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြားျခင္းပင္။
ေျပာင္းျပန္တြင္ကား ထိုး၀င့္ဓား သို႕မဟုတ္ ေျခမတည့္၀ံ့ ဓားကြက္ဟု
ေခၚသည္။ ထိုဓားသည္ ခံဓား သို႕မဟုတ္ ကားဓား၏ ေအာက္မွသြားျခင္း
ေၾကာင့္ ထိုးဓားႏွင့္ ခံဓား သို႕မွဟုတ္ ကာဓားသည္ ဓားခ်က္ေလးခ်က္ကို
ဆက္တိုက္ လွဳပ္ရွား၍ရသည္။ ထိုးဓားျဖင့္ ဆက္၍ စလြယ္ခုတ္ ခုတ္ႏိုင္သည္။ ရွမ္းၾကီးက
တစ္ခ်က္လွဳပ္ ႏွစ္ခ်က္လွဳပ္၍ရျပီး ေျပာင္းျပန္က တစ္ခ်က္လွဳပ္ ေလးခ်က္
လွဳပ္၍ ရေသာ သေဘာပင္။
ရွမ္းၾကီးဓားသိုင္းတြင္ ရွမ္းၾကီး ဓားခ်က္ဓားကြက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ဖီး၊
ေနာက္ဖီး၊ ဓားထိုးမ၊ ခုတ္၀င္ခုတ္ထြက္၊ မန္က်ည္းရြက္သပ္ ၊ပန္းတံခ်ဴစေသာ
ဓားေျခာက္မ သို႕မဟုတ္ ဓားသံုးေခ်ာင္းေပါင္းသည္ ေျပာင္းျပန္၏ ဓားတမ
သို႕မဟုတ္ ဓားတခ်င္းႏွင့္ ညီသည္။ ထိုဓားကြက္ကို ေျပာင္းျပန္ ေ၀ါဟာရ
အားျဖင့္ ‘ႏွစ္ထပ္၀င့္ထိုး’ ကြက္ဟူ၍ ေခၚသည္။
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၇
ယင္းသို႕လွ်င္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က လက္သိုင္း၊ တုတ္သိုင္း၊ ဓား
သိုင္း ပထမဆင့္ကို ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္အား စနစ္တက် သင္ၾကား
ေပးသည္။
ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေလ့က်င့္တတ္ကြ်မ္းသြားသည္ႏွင့္ သစ္တံုးမ်ားေပၚ
တြင္ အကြက္နင္းခိုင္းျပီး သင္ၾကားေပျပန္သသည္။
ေပါင္းလံုး ကသစ္လံုးမ်ားကို တံေတာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႕ ျဖတ္ရသည္။
သံုးခ်ိဳးႏွစ္ခ်ိဳးကို ေျမၾကီးထဲတြင္ ျမွဳပ္ရသည္။ ေျမေပၚတြင္ သံုးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳး
ခန္႕ေပၚေနသည္
ထိုသစ္ငုတ္မ်ားေပၚတြင္ အကြက္နင္း၍ ေလ့က်င့္ရသည္။ ယင္းသို႕ျပဳ
လုပ္ျခင္းမွာ ေျချမဲေစရန္ႏွင့္ ေျခ ခ်ကြက္ တိမွန္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ေျမၾကီး
ေပၚတြင္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွာ အကြက္နင္းရာ၌ အနည္းငယ္ အတိမ္းအေစာင္း
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ပင္ပန္းေသာ္လည္း ေမာင္ေလးအေနျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္ပါသည္။
ရွမ္းၾကီးသိုင္းကို တတ္ကြ်မ္းထားသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းၾကီးသိုင္းကြက္မ်ား
ႏွင့္ေျပာင္းျပန္သိုင္းကြက္မ်ားကို အလိုလိုယွဥ္တြဲ၍ ၾကည့္ျပီးျဖစ္ေနသည္။
ေျပာင္းျပန္၏ အကြက္သာျခင္းတန္ဖိုးကို ၾကာေလ ပို၍ သိလာေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
သိုင္းကြက္ ေလ့က်င့္ကစားရျခင္းကား သိပ္ပင္ပမ္းသည္ဟူ၍ မဆိုသာ။
သိုင္းေျပာင္းျပန္သမားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ သန္မာမွဳ၊ လ်င္ျမန္မွဳ၊
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ၾကံခိုင္မွဳ ၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္မွဳတို႕အတြက္ ေလ့က်င့္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
ကို လုပ္ရေသာအခါ လွ်ာထြက္မတတ္ ရင္၀တြင္ အလံုးဆုိ႕၍ ေသမတတ္
ပင္ပန္းလွသည္။
ထိုသို႕ ေလ့က်င့္ရာတြင္ ေရ- ေျမ -ေလ - မီး၊ ပစၥည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ့
က်င့္ရသည္။
ေလထဲမွာ လက္သီးထိုး၊ ေျခကန္၊ ဓားခုတ္ေလ့က်င့္ရသည္။
ေျမၾကီးေပၚတြင္ လက္သီးႏွစ္လံုးကို စံုေထာက္၍ ဒိုက္(ဗ္) ထိုးျခင္း၊
လက္သီးတစ္လံုးတည္းေထာက္၍ ထိုးျခင္း၊ စံုေထာက္ျပီး လက္သီးကို ၁၈၀
ဒီဂရီ လွည့္၍ ဒိုက္(ဗ္) ထိုးျခင္း။
ထုလက္သီးပံုစံျဖင့္ ထိုးျခင္း၊ တစ္ေခ်ာင္းထိုးျခင္း ၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးျခင္း၊
လက္၀ါးႏွစ္ခုကို ေျမျပင္တြင္ ေထာက္၍ ေျခႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာကို စေကာ၀ိုင္းျခင္း၊
လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဘက္ကို ေက်ာဘက္တြင္ ေထာက္ျပီး ေရွ႕သို႕ ေျခမေထာက္ဘဲ
လက္ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ သြားျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
မီးျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေလျငိမ္ရာအရပ္၌ ဖေယာင္းတိုင္ကို မီးထြန္း၍
လက္သီးျဖင့္ ထိုးရသည္။ မီးႏွင့္ လက္သံုးလံုးကြာ ထိုးလိုက္ေသာအခါ
ဖေယာင္းတိုင္မီးသည္ ေလဟပ္ျခင္းခံရျပီး ျငိမ္းေသသြားသည္အထိ ထိုးရသည္။
တစ္တိုင္ေသေသာ္ ႏွစ္တိုင္ေသေအာင္၊ ႏွစ္တိုင္ေသေသာ္ သံုးတိုင္ထိ
ေအာင္ ထိုးရသည္။
သံုးတိုင္မွ်ေသာ ဖေယာင္းတိုင္မီးကို ေလဟပ္၍ေသေအာင္ ထိုးႏိုင္ျပီ
ဆိုလွ်င္ကား ထိုလက္သီးသည္ မေသးေတာ့ေပ။ ထိုလက္သီးျဖင့္ ထြာဆိုင္
ရွိေသာ ငွက္ေပ်ာပင္ကို ထိုးလွ်င္ ေျဖာင္းခနဲက်ိဳး၍ ထိုးသူဘက္သို႕ ငွက္ေပ်ာပင္
ငိုင္ဆင္း က်ိဳးက်လာမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ေရ ေျမ ေလ မီး မ်ားျဖင့္က်င့္ေသာ ေလ့က်င့္
ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ရေသာ ေလ့က်င့္
ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။
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ဆန္ေထာင္းေသာ ဆံုအတြင္း ၌ သဲထည့္ျပီး လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ထိုး
ထိုးရသည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ား သန္မာေအာင္ ျဖစ္သည္။
ထိုသဲထဲသို႕ အႏူလက္သီးပံုသ႑ာန္ျဖင့္လည္းထိုး၊ လက္သီးပံုသ႑ာန္
ျဖင့္လည္း ထိုးရ ေလ့က်င့္ရသည္။ သဲတစ္ေတာင္းလံုး သဲပြင့္ဘ၀မွ အမွဳန္႕
ျဖစ္သြားလွ်င္ သဲအဆင့္ကုန္ျပီ။
သဲအဆင့္ျပီးလွ်င္ ဆန္ကြဲထည့္၍ ေရွးနည္းအတိုင္း ထိုးရသည္။ ဆန္
ကြဲမ်ား အမွဳန္႕ျဖစ္သြားလွ်င္ ဆန္ကြဲအဆင့္ကုန္ျပီ။ ဆန္ကြဲအစား ဆန္ကိုထည့္၍
ထိုးရျပန္သည္။
ဆန္အမွဳန္႕ျဖစ္သြားလွ်င္ လံုးတီးဆန္ထည့္၍ ထိုးရျပန္သည္။ လံုးတီးဆန္
အမွဳန္႕ေၾကသြားမွ စပါးထည့္ျပီး ထိုးရသည္။ စပါးကို အမွဳန္႕ျဖစ္သည္အထိ
ထိုးျပီးလွ်င္ကား ထိုလက္ေခ်ာင္း ထိုလက္မ်ားသည္ မာေက်ာေနျပီ။
ထို႕ေနာက္ လက္သီးထိုး က်င့္ရသည္။ သစ္သားခပ္ထူထူ တစ္ေခ်ာင္းကို
ထပ္တင္မွ်ားဦးသ႑ာန္ ေဖာက္ထြင္းျပီး ခြဲရ ေျမတြင္ စိုက္ရသည္။ သစ္သား
ေခ်ာင္းထိပ္၌ ေကာက္ရိုးမ်ား ပတ္ရသည္။
သည္ေနာက္ ထိုတိုင္ထိပ္ဖ်ားကို လက္သီးျဖင့္ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္ ထိုး
ျပီး ေလ့က်င့္သည္။ အဖ်ားတြင္ စတင္ထိုးျပီးေနာက္ ေအာက္အရင္းဘက္သို႕
တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕၍ထိုးရသည္။
အဖ်ားပိုင္းသည္ ေပ်ာ့ျပီး အရင္းပိုင္းေရာက္ေလ မာေလ ျဖစ္လာသည္။
လက္သီးသည္လည္း ကြ်ဲပခံုးထကာ မာက်စ္လာသည္။
အခုန္အပ်ံေကာင္းရန္လည္း တိုင္ခုန္ေလ့က်င့္ရသည္။ စတင္ ေလ့က်င့္
ရာ၌ မိမိ ခါးေစာင္းခန္႕ျမင့္ေသာ တိုင္ကို ေျခတစ္ေခ်ာင္းေထာက္နည္းျဖင့္
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး လြတ္ေအာင္ ခုန္သြားရသည္။
ေလ့က်င့္သားရျပီးသားဆိုလွ်င္ ရင္ဆို႕ခန္႕အျမင့္ကို ခုန္ရသည္။ ခုန္
၍လြတ္ျပီဆိုလွ်င္ ေျခတစ္ဖက္ တစ္ဖက္တြင္ သဲတစ္ဆယ္သားစီ ခ်ည္၍
ခုန္ရမည္။
သဲကိုမူ ေျခက်င္းသ႑ာန္ အ၀တ္အိတ္ထဲတြင္ ထည့္ျပီး ေျခသလံုးတြင္
ပတ္၍ စြပ္ထား ခ်ည္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ဆယ္သားမွ ႏွစ္ဆယ္သား ၊ ႏွစ္ဆယ္သားမွ သံုးဆယ္သား စသည္
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ျဖင့္ ေျခတစ္ဖက္တြင္ တစ္ဖက္တြင္တိုး၍ခ်ည္ျပီး ခုန္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
ေျခတစ္ဘက္ တစ္ဖက္စီတြင္ သဲ တစ္ပိသာစီ ခ်ည္ျပီး ခုန္ႏိုင္သည္အထိ
ေလ့က်င့္ရသည္။
သဲ ႏွစ္ပိသာကိုပင္ ေျခတြင္ခ်ည္၍ လူရင္ဆို႕ခန္႕ ခန္ႏိုင္လွ်င္ကားလူ
ခ်ည္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ လူတစ္ရပ္လြတ္ေအာင္ ခုန္ႏိုင္ျပီး ေျခာက္ေပေလာက္
အျမင့္ကို ေပါ့ေပါ့ကေလး လႊားခနဲ ခုန္ႏိုင္ျပီ။
ဤသို႕ေလ့က်င့္ျခင္းကား ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေျခေထာက္၍ ခုန္ျခင္းျဖစ္
၍ လြယ္ေသးသည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ခုန္ႏိုင္ျပီဆိုက က်င္းတူး၍ ခုန္တက္
ရသည္။
က်င္းကို အ၀ႏွစ္ေတာင္ ၊ အနက္ႏွစ္ေတာင္မွ စ၍တူးရသည္။ ေျခတစ္
ေခ်ာင္းေထာက္နည္းျဖင့္ ေျမေပၚသို႕ ခုန္တက္ရသည္။ လူခ်ည္းသက္သက္
ခုန္ႏိုင္ျပီဆိုလွ်င္ သဲတစ္ဆယ္သားစီျဖင့္ခုန္၊ သဲတစ္ဆယ္သားစီျဖင့္ ခုန္ႏိုင္ျပီဆို
လွ်င္ သဲတစ္ပိသာစီအထိ တိုးတက္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ခုန္ရသည္။
သည္ေနာက္ က်င့္အနက္ကို တျဖည္းျဖည္း တိုး၍ နက္ေစသည္။ ခါး
ေစာင္း၊ ရင္စို႕၊ လည္ပင္းထိ နက္ေအာင္တူးျပီး ေရွးနည္းအတိုင္း ေလ့က်င့္
ရသည္။ လည္ပင္းေလာက္နက္ေသာ က်င္းထဲမွ သဲတစ္ပိသာစီဆြဲ၍ ခုန္တက္
ႏိုင္ေသာ အေျခေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ေတာ့ကား ေၾကာင္ကဲသို႕ ေပါ့ပါးေနျပီ။
လူခ်ည္းသက္သက္ ခုန္တက္လွ်င္ လႊားခနဲ လႊားခနဲေနျပိ။
ေပါင္ႏွင့္ ေျခသလံုးမ်ား သန္မာေစရန္ စက္သီးဆြဲလည္း ေလ့က်င့္ရသည္။
သံတံုးျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္တံုးျဖစ္ေစကို ၾကိဳးစက္သီးတို႕၏ အကူအညီျဖင့္ ဆြဲ
တင္ေသာနည္း ျဖစ္သည္။ ေျခေထာက္ကို က်ားကန္ထားေသာ အေနအထား
ျဖင့္ ဆြဲသည္ျဖစ္ရာ ေျခေထာက္အစံုေရာ လက္အစံုမ်ားပါ သန္မာလာသည္။
ေရအိုးတင္ အေနအထားျဖင့္လည္း ေျခေထာက္သန္မာရန္ ေလ့က်င့္သည္။
ေျခေထာက္ကိုေကြး၍ တင္ပါးကို ေအာက္ဘက္သို႕ ခ်ရသည္။ ေပါင္းႏွစ္လံုးသည္
ေရအိုးတင္ထား၍ ရေလာက္သည္အထိ တန္းေရရမည္။
ထိုအခါက်မွ ထိုေရအိုးတင္ အေနအထားျဖင့္ သိုင္းကြက္ကစာျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။
ေရအိုးတင္ထိုင္ ထိုင္ျခင္းကား ပင္ပန္းလွသည္။ ေျခဖေနာင့္ တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခု တစ္ေတာင့္ထြာခန္႕ ျခားထားရမည္။ ဒူးညႊတ္ထားရသည္။
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ထိုသို႕ ေရအိုးတင္ထိုင္ျပီး လက္ဖ်ံမာေၾကာေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ရ
သည္။ ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ ၀ါးလံုးတင္၍ အျပင္လက္ဖ်ံျဖင့္ ၾကိတ္ရ
လွိမ့္ရသည္။ ထိုသို႕ အျပင္လက္ဖ်ံ မာေၾကာေနမွလည္း ရန္သူ၏ လက္ကို
လက္ဖ်ံျဖင့္ ပယ္ရာတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကား အမ်ိဳးအမည္ စံုလွသည္။ သိုင္းသင္ရင္းမွ ၾကိဳ
ၾကား ၾကိဳၾကား တစ္မ်ိဳးျပီးတစ္မ်ိဳး ထိုသို႕ ေလ့က်င့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
သိုင္းသင္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ လက္သိုင္း၊ တုတ္သိုင္း၊ ဓားသိုင္းကို
လည္း အကြက္နင္းရ လွဳပ္ရွားေလ့က်င့္ရသည္။
ပထမအဆင့္ျပီးမွ ဒုတိယအဆင့္သို႕ တက္ရသည္။ ဒုတိယ အဆင့္တြင္
ကား ေျခာက္ကြက္၊ ရွစ္ကြက္က်ားဖမ္း၊ ကိုးကြက္ေလးဌာန ၊ ငါးကြက္ေကာက္
စသည့္အကြက္မ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားရသည္။
ဒုတိယအဆင္ျပီးေသာ္ တတိယအဆင့္သို႕ တက္ရသည္။ တတိယ
အဆင့္တြင္ ေျခာက္ကြက္၊ ခုႏွစ္ကြက္ေကာက္၊ ျမင္းေတာ္စီးေခၚ ရွစ္ကြက္
ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပို္င္း၊ ဆယ္ကြက္၊ ဆယ့္တစ္ကြက္၊ ငါးကြက္ဘုၾကီး၊ ငါးကြက္
ေလးမ်က္ႏွာစာေသာ အကြက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
စတုတၳအဆင့္ကိုကား စတုတၳအဆင့္ဟူ၍ မေခၚေတာ့။ ဆရာျဖစ္အဆင့္
ဟုေခၚသည္။ ဆရာျဖစ္အဆင့္တြင္ ဆယ့္တစ္ကြက္ ၊ဆယ့္သံုးကြက္၊ ရွစ္ကြက္
ႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ ေပါင္းထားေသာ ကြက္ေရာ၊ ေျခာက္ကြက္ခြ်န္း ၊ခုႏွစ္ကြက္
ေကာက္၊ ကိုးကြက္ေပါင္းကြက္ေရာ၊ ဆယ္တစ္ကြက္ႏွင့္ ဆယ့္သံုးကြက္ေပါင္း
ကြက္ေရာ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ကြက္ေရာေပါင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
တတ္ထားေသာ အကြက္မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေပါင္းစပ္၍ လိုအပ္
သလို အသံုးခ်ျခငး္ပင္။ ေဆးစက္က်ရာ အရုပ္ထင္သည္ပမာ တီထြင္ဥာဏ္ျဖင့္
ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ဥာဏ္ရွိေလ အကြက္ပို၍ စိပ္ေလပင္။
ထိုလက္သိုင္းကြက္မ်ား အတိုင္းပင္ ဒုတိယ အဆင့္ တုတ္၊ ဓား၊တတိ
ယအဆင့္ တုတ္၊ ဓား၊ ဆရာျဖစ္ဆင့္ တုတ္၊ ဓားသိုင္းမ်ားကိုလည္း သင္
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ရသည္။ အဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္းတြင္ လက္သိုင္းကြက္၊ တုတ္ ၊ ဓားသိုင္းကြက္
သံုးမ်ိဳးလံုး ကြ်မ္းက်င္မွ ဒုတိယအဆင့္ ၊ တတိယအဆင့္ ၊ ဆရာျဖစ္ဆင့္
လက္၊ တုတ္ ၊ ဓားသိုင္းကြက္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္သိုင္းတြင္ ပယ္ခုတ္၊ ပယ္ထိုး၊ ေအာက္ခတ္ထိုး၊ အျဖဳတ္၊ အပုတ္၊
ပယ္ခုတ္ ေအာက္ခတ္၀ိုက္ခုတ္၊ ပယ္ခုတ္ခတ္ ရို႕ထိုး၊ ပယ္ခုတ္ ခတ္ခုတ္၊
ပယ္ခုတ္ ေအာက္ခတ္၊ အထက္ခတ္ ၀ိုက္ခုတ္၊ ျဖဳတ္ေျဖာင့္ထိုး ေျဖာင့္ထိုး၊
ျဖဳတ္ ေျဖာင့္ထိုး၊ တံေတာင္ရိုက္ ၊ခြဲထိုး၊ ခြဲခုတ္၊ လက္ေပါင္း ဒူးတိုက္၊ ျဖဳတ္
ႏွိဳက္ ေပါက္ စသည္စသည္ျဖင့္ ခုခံနည္း သတ္ပုတ္နည္းမ်ား ရွိသည္။
ေျခကြက္တြင္ တည့္အနိမ့္ကန္၊ တည့္အျမင့္ကန္သည္ အထက္မွာ ေမး၊
ေအာက္မွာ ေ၀ွးဆိုေသာ စာခ်ိဳးအတိုင္း ကန္ျခင္းျဖစ္သည္။ တည့္ အျမင့္ကန္ဆို
လွ်င္ ေမးေစ့သို႕ ကန္သည္။ တည့္ အနိမ့္ကို ကန္ဆိုလွ်င္ ေ၀ွးကို ကန္သည္။
တည့္ထိုးမွာ ေျခဖ်ားျဖင့္ တည့္တည့္ ကန္ျခင္း ထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆီးစပ္၊ အရွိဳက္၊ လည္မ်ိဳ စသည့္ေနရာမ်ားကို ေျခထိပ္ျဖင့္ ထိုးျခင္း ကန္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ထိုမွတစ္ပါး ေျခကြက္တြင္ ေဇာင္းကန္၊ ၀ိုက္ကန္၊ ေျခထပ္ေျမွာက္ကန္
နည္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။
တုတ္ကြက္မ်ားကား မ်ားျပားလွသည္။ တုတ္ကြက္တြင္ တစ္ဖက္စ၊
ညာလိမ္ ဘယ္စည္း၊ ညာလိမ္ ရိုးရိုးစ၊ ညာလိမ္ ေအာက္စ ထုတ္၊ ညာလိမ္
ခုန္ထိ္ုး၊ ညာလိမ္ ခုန္ထိုး ပတ္ဆြဲေပါက္၊ ျမင္းေတာ္စီး၊ က်ားဖမ္း၊ ႏွစ္ပိုင္း
တစ္ပိုင္း၊ ေျခမတည့္ရိုက္ ၊ စံုလိမ္ (ဘယ္စံုလိမ္ ညာစံုလိမ္)၊ ဘယ္ဆြဲ ညာဆြဲ၊
ထူးသတ္နည္း (ရွမ္းၾကီးသိုင္းတြင္ ၀ါးက်စ္လိမ္ဟုေခၚ)၊ ႏွစ္စသိမ္း၊ ဘယ္ခ်
ညာခ်၊ တုတ္ထမ္း ေပါက္္နည္း၊ ေက်ာခြဲသြားနည္း၊ တုတ္ေပါက္ စသည္
စသည္ျဖင့္ အကြက္မ်ိဳးစံု ပါ၀င္သည္။
ဓားေရးတြင္ ဓားတစ္လက္ျဖစ္က မိုးဓား၊ စလြယ္ဓား၊ ပိုင္းဓား၊ပက္
ဓား၊ ထိုးဓားဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ လက္ျပန္မိုးဓား၊ လက္ျပန္စလြယ္ဓား၊
လက္ျပန္ပိုင္းဓား၊ လက္ျပန္ပက္ဓား၊ လက္ျပန္ထိုးဓားဟူ၍လည္း ရွိသည္။
၀င့္ဓားႏွင့္ ျဖတ္ဓားလည္း ပါသည္။
ဓားႏွစ္လက္တြင္ ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္၊ ပင့္ခုတ္ ပိုင္းခုတ္၊ ပင့္ခုတ္ထိုး၊
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ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္ ေအာက္ခုတ္ ပက္ခုတ္၊ ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္ ေအာက္
ခုတ္ ပိုင္းခုတ္၊ ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္ ေအာက္အခုတ္ အထိုးဟူေသာ ဓားခ်က္
မ်ားပါ၀င္သည္။
ထိုမွတစ္ပါး အ၀င္ရိုးရိုး၊ အ၀င့္အပိတ္၊ အ၀င့္အဖြင့္၊ ဓားထိုး၀င့္၊
ႏွစ္ထပ္၀င့္၊ တစ္ျပန္တစ္လွံ၊ အမဲစင္းဓား၊ ဓားညွပ္ ၊ ေျခမ တည္၀င့္ စေသာ
ဓားခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
ပထမပိုင္း စသင္ကာစ၌ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ စိတ္ပ်က္စိတ္၊ စိတ္
ညစ္စိတ္မ်ား ၀င္ခဲ့ေသးသည္။ ေလ့က်င့္ရ ကစားရသည္က ခက္လည္း ခက္
ျပင္းလည္း ျပင္းထန္သည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ကိုယ္ခႏၶာ သန္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ေလ့
က်င့္ေသာ ေလ့က်င့္နည္းမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္ခိုင္းေသာအခါ အားျပတ္ ခြန္
ျပတ္ ျဖစ္မတတ္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရသည္။ စိတ္ကို မနည္းအားေပး၍ သင္ၾကား
ရသည္။
ၾကာေတာ့ က်င့္သားရလာသည္။ ေျပာင္းျပန္၏ တန္ဖိုးကိုလည္း သိ
နားလည္လာသည္။
ေျပာင္းျပန္သည္ သူတစ္ပါးကိုလည္း မိမိက ၀င္မပူး၊ မိမိကိုလည္း ၀င္
အပူမခံ၊ ရန္သူကို မိမိက ထိျခင္းသည္ ရန္သူကို ခ်လိုက္ျခင္းပင္။ ရန္သူက
မိမိကုိ ၀င္ပူးလွ်င္လည္း ၀င္ပူးခ်ိန္ပင္ မရ၊ ကန္လာ ထိလာသည္ႏွင့္ အျပတ္
ျပန္ခ်ျပီး ခ်ဲျပီး ျဖစ္သြားသည္။
သူတစ္ပါး သင္ေနသည္ကို ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္လွ်င္ အျမင္ရိုးသည္၊
ဟာကြက္ေတြ ရွိေနသည္ဟု ထင္ရသည္။
သို႕ရာတြင္ အျမင္ရိုးသေလာက္ အလုပ္ခက္သည္။ အကြဲက်ဲသေလာက္
အလုပ္စိပ္သည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဆယ့္ငါးႏွစ္အျပည့္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အ၀င္မွ
စတင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့သည္မွာ ယခုေသာ္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ တင္းတင္းပင္
ျပည့္ျပီ။ ေရွးက တကၠသီလာေက်ာင္းမဟာတြင္ အဌာရသ ဆယ့္ရွစ္ရပ္ကို
သံုးႏွစ္သံုးမိုး သင္ၾကရသည္ဟူ၍ အဆုိရွိသည္ ၊ ၾကားဖူးသည္။
ယခု ေမာင္ေလးအဖို႕ကား အဌာရသ ဆယ့္ရွစ္ရပ္မဟုတ္၊ အဌာရသ
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တစ္မ်ိဳးတည္းကိုပင္ သံုးႏွစ္သံုးမိုး သင္ၾကားရသည္။ ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမလည္း
သူ႕နည္းတူပင္ သံုးႏွစ္လံုးလံုး ေလ့က်င့္ရ သင္ၾကားရသည္။
ယခုေတာ့ ပညာစံုေလာက္ရွိျပီ။ ဆရာျဖစ္အဆင့္ကိုပင္ တတ္ကြ်မ္းျပီ။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ ကိုယ္တိုင္က ပြဲေပးျပီး ဆရာျဖစ္ ေျပာင္းျပန္သမား
ေျပာင္းျပန္သိုင္းဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီ။
ဖေယာင္းတိုင္သံုးတိုင္ကိုလည္း မီးေသေစႏိုင္ျပီ။ ထြာဆိုင္ ငွက္ေပ်ာက္ပင္ကို
လည္း က်ိဳးေစႏိုင္ျပီ၊ အခုန္အပ်ံ အကန္အေၾကာက္ေတြလည္း တတ္ျပီ။
လူတစ္ရပ္ က်င္းထဲမွလည္း ေၾကာင္တစ္ေကာင္၏ ေပါ့ပါးျခင္္းျဖင့္
ခုန္တက္ႏိုင္ျပီ။ တစ္ကိုယ္လံုးရွိ အရိုးေတြလည္း မာေၾကာေနၾကျပီ။
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၈
ေတြ႕ၾကံုဆံုကြဲ ျဖစ္ျမဲ ဓမၼတာဟူ၍ ဆိုၾကသည္။ ယခုလည္း ေမာင္ေလး
အဖို႕ သည္အတိုင္း ျဖစ္ေနရသည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ သူ႕ေနရပ္သို႕ ျပန္ရေတာ့မည္။ ေစာ္ဘြား၏ တပည့္
မ်ားက ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းၾကသည္။
ယခင္က သတင္းမရခဲ့ၾက။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္တစ္ေယာက္ ဘယ္ေရာက္၍ ဘယ္ေပါက္ေနသည္
စံုစမ္း၍ မရၾက။ ေစာ္ဘြား၏ ညာလက္ရံုးၾကီး တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ
ေပ်ာက္ေနျခင္းအတြက္ ေဒါင္းေတာက္ေအာင္ စံုစမ္းၾကရသည္။
ေစာ္ဘြားထံတြင္ ခစားရသည္က ပ်င္းစရာ ျငီးေငြ႕စရာေကာင္းလွသည္။
အစားအေသာက္ အေနအထိုင္အတြက္က တစ္ျပားသား တစ္ျပားဖိုးမွ် မပူ
ပန္ရ။ ေစာ္ဘြားက သူ႕အား လိုေလးေသးမရွိ ေျမွာက္စား သူေကာင္းျပဳထား
သည္။
ေငြလိုက ေငြေပပဲ။ ေရႊလိုက ေရႊေပပဲ ျဖစ္၏။ မိန္းမငယ္ငယ္ ႏုႏုထြတ္
ထြတ္ အရြယ္ကေလး လိုခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ေပးစားမည့္သေဘာ ရွိေနသည္
ထင္ရ၏
သို႕ရာတြင္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္တစ္ေယာက္ ေရႊဘံုေပၚမွာ ခံစားရ
သည္ကို ပ်င္းသည္။ ျငီးေငြ႕သည္။
ပညာသည္ဆိုသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခ်င္သည္။ ရသမွ်ႏွင့္ေရာင့္ရဲ
တင္းတိမ္မည္။ အမိုးအကာလံုလွ်င္ ေတာ္ျပီ။ အာဟာရ ျဖစ္ေစေသာ အစား
အစာကို စားေနရလွ်င္ ေက်နပ္ျပီ။
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နန္းတြင္းမွ ေရႊထမင္း ေငြထမင္းမ်ားကို မမက္။ နန္းတြင္းမွ ပိုးလံုခ်ည္
ပိုးအက်ၤ ီမ်ားကို မခံုမင္။
ေဟာ္နန္း ေဟာ္ၾကငွန္းတြင္း၀ယ္ဆိုေတာ့ ေစာ္ဘြားၾကီးႏွင့္ လက္တစ္ကမ္း
တြင္ အျမဲရွိေနသည္။ နန္းတြင္း၀ယ္ ေစာ္ဘြားၾကီးကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ
အတြင္းရန္သူက တိုက္ခိုက္လွ်င္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ကာကြယ္ေပးရ
မည္။ ထိုတာ၀န္မွာ သူ႕တာ၀န္ျဖစ္သည္။
သက္ေတာ္ေစာင့္ရာထူးကို ရထားသူ မဟုတ္ေပလား။ ေစာ္ဘြား
ၾကီး၏ လူယံုေတာ္ ပညာသည္ၾကီး ျဖစ္ေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။
နန္းတြင္း၀ယ္ ေစာ္ဘြားၾကီး ရွိေနလွ်င္ ဦးခ်ယ္ကိုယ္တိုင္လည္း နန္းတြင္း
မွာပင္ ရွိေနရသည္။ နန္းတြင္းမွ ေစာ္ဘြားၾကီး ထြက္ျပီ ၊ တိုင္းခန္း လွည့္လည္
ျပီဆိုလွ်င္လည္း ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္မွာ ေစာ္ဘြားၾကီး၏ ေနာက္ေတာ္ပါးမွ
တစ္ဖ၀ါးမွ မခြာ ထက္ၾကပ္လိုက္ပါရသည္။
ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္သည္ သူ႕ဘ၀ကို ျငီးေငြ႕လာ
ရသည္။ သူ႕ဘ၀ကိုသူ ေထာင္က်ေနသူ တစ္ဦးကဲ့သို႕ ထင္မွတ္လာသည္။
ေစာ္ဘြားၾကီးထံတြင္ အလုပ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းသည္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕
လည္ပတ္လိုေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
သို႕ရာတြင္ ေစာ္ဘြားၾကီးက သူ႕ကို ခြင့္မျပဳေခ်။ သူထံပါးတြင္ပင္
ဆက္လက္ အမွဳထမ္းရန္ ေခ်ာ့ေမာ့သည္။ အားနာေအာင္ ေျပာသည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္တစ္ေယာက္ ထိုင္ေနရခက္ ၊ ထသြားရခက္ ျဖစ္
ေနသည္။
သံုးၾကိမ္ သံုးခါ ခြင့္ေတာင္း၍ မရသည့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ဆရာၾကီး
ဆရာခ်ယ္ တစ္ေယာက္ ကိုယ္ေဖ်ာက္၍ နန္းတြင္းမွ ထြက္ခြာလာသည္။
ေျမျပန္႕သို႕ ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႕ ေရာက္လာသည္။
သန္လ်င္ကြ်န္းတြင္ ေခတၱခိုေအာင္း ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သည္ေနာက္ ေဇာတိကုန္း
ရြာသား ကိုေမဓာႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ေဇာတိကုန္းသို႕ လိုက္လာသည္။
အမွန္စင္စစ္ ေမာင္ေလး ကိုယ္တိုင္လည္း ေစာ္ဘြားမ်ိဳး ေစာ္ဘြားႏြယ္
ထဲက ျဖစ္သည္။ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္မ်က္ႏွာျဖဴတို႕
သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေစာ္ဘြားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ၾကီဳးစားသည္ဟူ၍ ေမာင္ေလး
၏ မိခင္က ေျပာဖူးသည္။
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ေစာ္ဘြားမ်ားက မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကို ပုန္ကန္မည္ စိုးရိမ္ၾကသည္ ထင္သည္။
သည္မွာ ေစာ္ဘြားမ်ာကိုေရာ ေစာ္ဘြားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကိုပါ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားက
ရန္ရွာသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေစာ္ဘြားအႏြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေလး၏
အဘိုးအဘြားမ်ားသည္ သားသမီးေျမးမ်ားကို ေခၚေဆာင္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္တန္းမွ ေျမျပန္႕သို႕ ဆင္းလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သည္လို မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာျပဖူးသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလျဖစ္၍ ထို
ထက္လည္း ပိုမိုမေမးျဖစ္ခဲ့။ အဘိုးအဘြား မိခင္တို႕ ကိုယ္တိုင္လည္း ထို
အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာလိုစိတ္ ရွိၾကပံုမေပၚ။ အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳလက္
ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လွိဳ႕လွိဳ႕၀ွက္၀ွက္ပင္ ေနထိုင္လိုၾကပံုေပၚ
သည္။
ေစာ္ဘြားမ်ိဳး ေစာ္ဘြားႏြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားက
သိသြားလွ်င္ မယံုသကၤာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္ မေပးသည့္တိုင္ အယံု
အၾကည္ နည္းပါးသြားႏိုင္သည္။
ယင္းေၾကာင့္လည္း ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္ အသက္ၾကီးျပင္းလာ၊ ဘိုးဘြား
မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြားၾကေသာအခါ သူ႕ဘ၀ကို သူမသိရ ျဖစ္ရသည္။ မိမိ
၏ ဘိုးဘြားမ်ားသည္ ေစာ္ဘြားႏွင့္ မည္မွ်ထိ ရင္းႏွီးေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားနည္း။
လက္ရင္း ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ထဲကေလာ၊ လက္ဖ်ားေလာ၊ ဒါေတြကို ေမာင္
ေလး မသိေခ်။
ယခုေသာ္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေျပျပန္႕မွာပင္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရသည္။
အေၾကာင္းဆံုသျဖင့္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရသည္။ ေျပာင္းျပန္
သိုင္းပညာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျပီး တတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီ။
တစ္ရြာလံုးရွိ သိုင္းသမားအမ်ားစုကမူ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ထံ၌
ေျပာင္းျပန္ပညာကို မသင္။ မိမိတို႕ တတ္ကြ်မ္းျပီးေသာ ရွမ္းၾကီးသိုင္းသမား
မ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ ေနထိုင္ၾကသည္။
ထူးထူးျခားျခား ေမာင္ေလးတို႕ သံုးဦးသားသာ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္
၏ထံတြင္ ပညာရည္ႏို႕ ေသာက္စို႕ၾကသည္။
ယခု သံုးႏွစ္ပင္ေက်ာ္ျပီ။ ေစာ္ဘြား၏ တပည့္မ်ား လိုက္လာၾကျပီ။
ေစာ္ဘြားၾကီးက ဆရာခ်ယ္ကို လြမ္းသည္။ သူ႕ကို ပစ္ျပီး ထြက္ခြာသြားျခင္း
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အတြက္ စိတ္မဆိုး။ ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ တစ္ေခါက္ျပန္လိုက္ခဲ့ရန္ ေျပာေၾကာင္း
ေတာင္းပန္စကား ဆိုၾကသည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေစာ္ဘြားၾကီးေပၚတြင္ သံေယာဇဥ္
ၾကီးမားသည္။ တစ္သက္လံုး သခင္ရင္း ကြ်န္ရင္းသဖြယ္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရ
သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္ေသာကာလမွ် ကြဲကြာေနၾကရျပီ။ ရွမ္းျပည္
နယ္ႏွင့္ ခြဲခြာေနထိုင္ရေသာႏွစ္မ်ား မ်ားျပားလာေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုလည္း
လြမ္းသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ေစာ္ဘြားၾကီး၏ အေထာက္ေတာ္ အၾကိဳေတာ္မ်ားကို
ကတိေပးသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ ျပန္လိုက္မည့္ အေၾကာင္း။
ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ မျပန္ဘဲ ေဇာတိကုန္းတြင္ပင္ လက္လက္ေနထိုင္လိုက
မိဘသဖြယ္ ျပဳစုျမဲ ဆက္၍ ျပဳစုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလံုက ဆိုသည္။ သို႕ ရာ
တြင္ ဆရာၾကီးက လက္မခံ။
‘က်ဳပ္…အခု ျပန္လိုက္သြားေပမယ့္ ေဇာတိကုန္းကိုေတာ့ ေနာက္တစ္
ေခါက္ ျပန္လာဦးမွာပါ။ မင္းတို႕တေတြကိုလည္း က်ဳပ္က သားအရင္းေတြလို
ခ်စ္ပါတယ္။ သံေယာဇဥ္ ရွိပါတယ္။ မင္းတို႕ကို ေျပာင္းျပန္သိုင္း ကိုယ္ခံ
ပညာေတြေတာ့ ေပးျပီးျပီ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခု လိုေနေသးတယ္။ အဲဒါက
ေဆးကိုယ္ခံပညာပဲ။ အဲဒါေတြ သင္ေပးရဦးမယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္
လာေတာ့ သင္ေပးမယ္။ အခုလည္း အေတာ္အတန္ ေဆးမ်ိဳးေတြ ကိုယ္ခံေတြ
ေတာ့ ေပးထားခဲ့ျပီးပါျပီ။
သည္လို ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ေျပာသည္။ ေနာက္ တစ္ေခါက္ ျပန္
လာဦးမည္ ဆိုျခင္းအတြက္ကား ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္လံုး ၀မ္းသာၾက
ရသည္။
ဆရာၾကီး ျပန္ေတာ့မည္ဆိုမွ ေမာင္ေလးက ဆရာၾကီးအေၾကာင္း တစ္
ေန႕လံုး ထိုင္၍ စဥ္းစားေနမိသည္။
ဆရာၾကီးသည္ ဆရာ လြန္စြာပီသေသာ ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္
သည္။ ေျပာင္းျပန္သိုင္းပညာကို သင္ေပးရာ၌ ေျခလက္ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္သာ
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နမူနာျပသည္ မဟုတ္။ ႏွဳတ္ျဖင့္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လြယ္လြယ္ကူကူ
ေျပာျပ သင္ျပတတ္သူ ျဖစ္သည္။
‘တုတ္သိုင္း ပထမအဆင့္မွာလည္း လက္သိုင္းလိုပဲ ႏွစ္ကြက္က စသင္
ရမယ္။ လက္သိုင္းမွာ ပယ္- ခုတ္- မ- ခြဲ လုပ္သလိုပဲ တုတ္သိုင္းမွာလည္း
စီး-ရိုက္-ေမႊ-ခြဲ တုတ္ကြက္နဲ႕ စေလ့က်င့္ရတယ္။ သေဘာက အတူတူပဲ။
အကြက္ခ်င္း အတူတူပဲ။ လက္သိုင္းက လက္ကိုအားကိုးတယ္။ တုတ္သိုင္း
က တုတ္ကို အားကိုးတယ္။
ယင္းကဲ့သို႕ ရွင္းျပသည္။ အေျပာေရာ အလုပ္ပါ တြဲ၍ျပသည္။ ႏွစ္
ကြက္မွသည္ သံုးကြက္၊ သံုးကြက္မွသည္ ငါးကြက္ ၊ ခုႏွစ္ကြက္ထိ တစ္ဘက္စ
တုတ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။
‘တစ္ဖက္စတုတ္ဆိုတာ တုတ္ကို ေဟာဒီလို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ အရင္းဘက္
က ကိုင္ရတယ္။ အဖ်ားတစ္ဖက္ထဲနဲ႕ စီးျပီး စလြယ္ရိုက္တယ္။ အဲဒါကို
တစ္ဖက္စတုတ္လို႕ ေခၚတယ္။ ေမႊ-ခြဲ ဆိုတာက ေဟာဒီလို၊ ၾကည့္ၾက၊
တစ္ဖက္စတုတ္နဲ႕ ေဟာဒီလို စီးရိုက္။ စီးရိုက္ျပီး တုတ္အဖ်ားစြန္းကို ေဟာဒီ
လို ေအာက္ဘက္ကိုစိုက္။ ေျခတစ္ဘက္အားကို သံုးျပီးေမႊ။ အဲ…အဲဒီလို
ေမႊတဲ့ တုတ္စကို ေျခအားေရာ လက္အားေရာ သံုးျပီး အေပၚေထာင္ခြဲတယ္။
ဒါေၾကာင့္ စီးရိုက္ ေမႊ-ခြဲ လို႕ေခၚတယ္’
စီးရိုက္သည္ဆိုျခင္းမွာ မိမိက စတင္ တိုက္စစ္ဆင္ျပီး ရန္သူအား အ
ေပၚစီးမွ ရိုက္ျခင္းပင္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ရန္သူက စတင္တိုက္ခုိက္ေသာ
တိုက္စစ္ရိုက္ခ်က္တုတ္အား တိုက္စစ္အသြင္ျဖင့္ ေရွာင္ရိုက္ ရိုက္ျခင္းကို
လည္း စီးရိုက္သည္ဟုပင္ ေခၚသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စီးရိုက္
သည္။
‘ေမႊတယ္ဆိုတာက ေဟာဒီလို၊ ကဲ- မိမိက ရန္သူကို စီးရိုက္လိုက္
တယ္။ တုတ္ကို အေပၚက မိုးျပီး ရိုက္တယ္။ တုတ္က အေပၚက မိုးရိုက္
ရိုက္လိုက္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းဟာ အကာအကြယ္မဲ့သြား
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟာသြားတဲ့ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ေမႊတဲ့နည္းနဲ႕ ကာလိုက္
တာ ျဖစ္တယ္။ ရန္သူရဲ႕ တိုက္ကြက္ဆိုတာ ဟာတဲ့ေနရာကို အျမဲ တိုက္
စျမဲပဲ။ အေပၚပိုင္း ၊ ဟာရင္ အေပၚပိုင္းကို တိုက္မယ္။ ေအာက္ပိုင္း ဟာရင္
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ေအာက္ပိုင္းကို တိုက္မယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စီးရိုက္လိုက္တဲ့
အခ်ိန္ ဟာသြားတဲ့ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ေမႊတဲ့အကြက္နဲ႕ ရိုက္လည္း ရိုက္၊
ကာလည္း ျပန္ကာရတယ္’
‘သည္လို ရွင္းလင္း၍ ျပသည္။’
‘အဲ…ေမႊျပီးတာနဲ႕ တစ္ဆက္တည္း ခြဲရတယ္။ ခြဲတယ္ဆိုတာ ခႏၶာ
ကိုယ္ အေပၚပိုင္းတစ္ခုလံုးကို ကာကြယ္တာ။ မ်က္ႏွာေရာ ဦးေခါင္းကိုပါ
မက်န္ ျပန္ကာတာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေမႊလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တုတ္ဟာ
ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းကို ကာကြယ္တယ္။ ေအာက္ဘက္ကို ကာကြယ္တဲ့အခ်ိန္
မွာ အထက္ဘက္ ဟာသြားတယ္။ ကိုယ္အထက္ပိုင္းကို ရန္သူက တိုက္ခိုက္
ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ဘက္ကို ကာကြယ္တဲ့ ေမႊကြက္ျပီးရင္ အထက္
ဘက္ကို ကာကြယ္တဲ့ ခြဲနည္းနဲ႕ ျပန္ကာကြယ္ရတယ္။ အကြက္ဟာ ေစ့ေန
ရမယ္၊ တိုက္စစ္နဲ႕ အတူ ခံစစ္ပါ တစ္ခါတည္း ပါေနရမယ္။ ရန္သူက
စတိုက္လို႕ ကာကြယ္ရင္လည္း ကာတဲ့ ခံစစ္နဲ႕ တြဲျပီး တိုက္စစ္ပါ တိုက္ျပီးသား
ျဖစ္ေနရမယ္’
ရွင္းပါသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားလြန္းလွပါသည္။ တုတ္သိုင္း ကစား
သည္ဆိုျခင္းမွာ ရွီးခနဲ ၀ွီးခနဲ ျမည္ေလာက္ေအာင္ ရိုက္ခ်က္ ျမန္လွသည္။
ရိုက္ခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခ်က္၊ ကြက္ေျပာင္းတစ္ကြက္ႏွင့္ တစ္ကြက္သည္
တစ္စကၠန္႕၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ပိုင္းမွ်သာ ရွိသည္။
‘ေဟာဒီမွာၾကည္…..ႏွစ္ကြက္နင္းလို႕ ကြ်မ္းက်င္ျပီးဆိုရင္ သံုးကြက္
တက္ရတယ္။ သံုးကြက္တက္တဲ့အခါ ႏွစ္ကြက္မွာလို ေျခေထာက္ကို မျပီး
အဆုတ္အတက္လုပ္သလို မလုပ္ရ၊ မတက္ရဘူး၊ ဖေနာင့္ၾကိတ္ လွည့္တဲ့
နည္းနဲ႕ ေဟာဒီလို ဘယ္ဘက္ညာဘက္ ျခေသၤ့ထိုင္ ညႊတ္တိမ္းျပီး ရီုက္ရ
တက္ရတယ္’
သံုးကြက္တြင္ ဘယ္ေျခကို ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီေဒါင့္ျဖတ္ျပီး ေရွ႕တစ္
ကြက္ခြ်န္းတက္နည္းျဖင့္ စီး၍ ရိုက္သည္။၎ေနာက္ မူလႏွစ္ကြက္ေနရာသို႕
ေမႊ၍ ေျခေထာက္ကို ခြဲဆင္းျပန္ဆင္းသည္။ ထိုအခါ ထုတ္သည္ ႏွစ္ကြက္
စီးရိုက္အသြင္သို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားသည္။
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သံုးကြက္ ညာေျခတက္ရိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တုတ္ကို လက္ေျပာင္း၍ ညာ
ေျချဖင့္ ေျခာက္ဆယ္ ဒီဂရီ ခြ်န္းကြက္တက္မည္။ စီး၍ ရိုက္မည္။ ထို႕ေနာက္
ဘယ္ေျခနည္းတူ ေမႊခြဲရမည္။
ဤ တစ္ဖက္စ နည္းျဖင့္ ငါးကြက္အ၀ိုင္း၊ ခုႏွစ္ကြက္ အေျဖာင့္ထိ
တက္၍ ရိုက္ရသည္။
‘ေအး…အဲဒီ အကြက္ေတြကို တစ္ဖက္စ တုတ္နဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ျပီဆိုေတာ့
မွ တုတ္ထမ္းကြက္၊ ညာလိမ္ရိုးရိုး၊ ညာလိမ္ခုန္ထိုး၊ ညာလိမ္ေအာက္စထုတ္၊
ညာလိမ္ ပယ္ဆြဲေပါက္ စတဲ့ တုတ္သိုင္းပညာကို ဆက္သင္ရတယ္။ ပထမ
အဆင့္သင္ရင္ ႏွစ္ကြက္ကေန ဆယ့္ႏွစ္ကြက္တိုင္ေအာင္ပဲ လက္သိုင္းကြက္
အတိုင္းပဲ’
သည္လို ရွင္းျပတတ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္လံုး လြယ္
လြယ္ကူကူ နားလည္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
‘ဓားသိုင္းသင္ရင္ ဓားႏွစ္လက္က စသင္ရတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့
သိုင္းသမားတိုင္းဟာ ခရီးသြားတဲ့အခါ ဓားတစ္လက္တည္း လြယ္ျပီး သြားေလ့
ရွိၾကတယ္။ ႏွစ္လက္ ေဆာင္မသြားၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဓားတစ္လက္ကို
ဓားအိမ္က ခြ်တ္လိုက္တဲ့အခါ ဓားအိမ္ဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းအသြင္ကို ေဆာင္
သြားတယ္။ ဓားႏွစ္လက္ ကိုင္ထားသလို ျဖစ္သြားတယ္။ ဓားအိမ္ကိုလည္း
ဓားတစ္လက္နီးပါး အသံုးခ်လို႕ရတယ္’
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က သည္မွ်အထိ အေသးစိတ္၍ ေျပာသည္။ ရွႈ္း
သည္။ လူဆတ္သေလာက္၊ ပညာဆတ္သေလာက္ အေျပာလည္း ဆတ္သည္၊
ျပတ္သည္။
‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဓားအိမ္ဟာ ေပါ့ပါးတဲ့ ေၾကာင္လွ်ာသားလို
သစ္သားနဲ႕ လုတ္ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ ေၾကးေခြ ၊ သံေခြေတြနဲ႕ စြပ္
ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတယ္။ တခ်ိဳ႕ သိုင္းသမားေတြဆို
ရင္ ဓားအိမ္ၾကိဳးမွာ ခဲသီးတပ္ထားေလ့ရွိတယ္။ ရန္သူနဲ႕ တိုက္
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ခိုက္တဲ့အခါမွာ ဓားလြယ္ၾကိဳးကို ၾကိဳးသိုင္းအျဖစ္နဲ႕ သံုးလို႕ရသလို ဓားအိမ္
ကိုလည္း ဓားအျဖစ္နဲ႕ သံုးလို႕ရတယ္။ တိုက္ခုိက္ႏိုင္တယ္’
သည္လိုလည္း ရွင္းျပသည္။
‘ေနာက္တစ္ေၾကာင္းက ဓားသိုင္း သင္တဲ့အခါ ဓားႏွစ္လက္နဲ႕ စသင္မွ
လက္ယူလက္သိမ္း တိက် မွန္မကန္တယ္။ ဓားတစ္လက္နဲ႕သင္ရင္ ဥပမာ ညာ
သန္တဲ့လူက ညာလက္နဲ႕ ဓားကိုကိုင္ျပီၚ တုိက္ရင္ ဘယ္လက္ဟာ လြတ္ေန
ဟာေနတတ္တယ္။ ဘယ္လက္ရဲ႕ အထားအသို မွားေန ဟာေနရင္ ရန္သူက
ဘယ္လက္ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္သန္မို႕ ဘယ္လက္နဲ႕ ဓားကို ကိုင္ရင္
လည္း ညာလက္ဟာ လြတ္ေန ဟာေနတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓားႏွဏ္လက္
သိုင္းနဲ႕ စသင္တယ္။ လက္ႏွစ္လံုး အထားအသို မွန္ေစတယ္။ ညာလက္နဲ႕
တိုက္ရိင္ ဘယ္လက္၊ ဘယ္လက္နဲ႕ တိုက္ရင္ ညာလက္ဟာ ၀ွက္ျပီး သိုျပီး
စည္းခ်က္မိတယ္။ ညီတယ္’
ဓားႏွစ္လက္ကို စတင္သင္ၾကားရာတြင္လည္း ႏွစ္ကြက္ကပင္ စတင္
သင္ၾကားရသည္။ အသင့္အေနအထားမွာ ဓားႏွစ္လက္ကို ဓားရိုးမွ ကိုင္၍
ခါးေစာင္းထိပ္ ႏွစ္ဖက္တြင္ ကပ္ထားရသည္။ ဓားသြားႏွစ္ခုသည္ ေအာက္
ဘက္သို႕ ေမွာက္လ်က္ အေနအထားမွာပင္ ရွိရသည္။ ဓားသြားႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး
ယွဥ္လ်က္ ေျမျပင္ႏွင့္ မ်ဥ္းျပိဳင္ အေနအထားတြင္ ရွိရသည္။
ထိုကေနာက္ ဒူးကို ညႊတ္လိုက္သည္။ ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားျဖစ္သြား
သည္။ ျခေသၤ့ထိုင္ ထိုင္လိုက္ခ်ိန္၌ ဘယ္ဘက္ခါးေစာင္းတြင္ ကိုင္ထား ကပ္
ထားေသာ ဓားသည္ အေပၚသို႕ ေျမာက္တက္သြားသည္။ ညာခါးေစာင္းတြင္
ကပ္ထားေသာ ညာလက္မွ ဓားျဖင့္ အေပၚေအာက္ တေျပးညီထပ္ေသာ အေန
အထားျဖစ္သြားသည္။
ကြာျခားခ်က္ကား ဘယ္လက္မွ ဓားသည္ အေပၚသို႕ ဓားသြားကို
လွည့္ထားျပီး ညာလက္မွာ ဓားမွာ ေအာက္ေျမျပင္ဘက္သို႕ ဓားသြား ေမွာက္ခံ
ျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဓားႏွစ္လက္သည္ အေပၚေအာက္ မ်ဥ္းျပိဳင္ ရွိေနေသာ္
လည္း ဓားသြားခ်င္း ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာ ဓား၏ ေက်ာဘက္
ခ်င္းကပ္ေနသည့္ သေဘာပင္။
ထိုအေနအထားသည္ ႏွစ္ကြက္ စတင္ လွဳပ္ရွားရန္ ပံုမွန္မူလ အေနအထား
ပင္ျဖစ္သည္။
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ႏွစ္ကြက္ စတင္လွဳပ္ရွားျပီ။ ရန္သူကို ဘယ္လက္မွ ဓားျဖင့္ ပင့္ခုတ္
သို႕မဟုတ္ လက္ျပန္စလြယ္ခုတ္၍ ညာလက္ဓားျဖင့္ စလြယ္ခုတ္ ခုတ္လိုက္
သည္။ လက္သိုင္၌ ပယ္ခုတ္ လွဳပ္ရွားနည္းအကြက္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။
‘ကဲ..ျမင္ၾကျပီလား။ လက္သိုင္းကြက္အတိုင္းပဲ သြားတယ္။ လက္
သိုင္းမွာ ပယ္ ခုတ္ နဲ႕ စသလို ဓားသိုင္းမွာလည္း ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္နဲ႕ စ
တယ္။ ေဟာဒီလို စျပီးခုတ္တယ္။ ပင့္ခုတ္ စလြယ္ခုတ္ ခုတ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္
မွာ ေဟာဒီ ဘယ္လက္က ဓားဟာ ဘယ္ခါးေစာင္းမွာ ရွိျမဲရွိျပန္တယ္။ ညာ
လက္က ဓားကေတာ့ ကိုယ့္ဦးေခါင္းနဲ႕ ဓားတကမ္းအကြာမွာ ရွိရတယ္။ ဓား
ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုၾကည့္၊ ေအာက္ဘက္ ဘယ္လက္ကဓားနဲ႕ အေပၚဘက္ေရာက္
ေနတဲ့ ညာလက္က ဓားႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးဟာ ဓားနဲ႕ ဓားခ်င္း ဆက္ထားသလို
တေျဖာင့္တည္း တေျပးတည္း အေနအထားျဖစ္သြားရမယ္။ ဓားႏွစ္ေခ်ာင္း
လံုးကို ဆင္ေျခေလွ်ာ ေထာင္ထားသလို ျဖစ္ေနရမယ္’
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က ျဖည္းျဖည္းကေလး ျပသည္။ ေျပာသည္။ ရွင္း
သည္။
ထို႕ေနာက္ ညာလက္ျဖင့္ ေအာက္ဘက္သို႕ စလြယ္ခုတ္ ခုတ္လိုက္
သည္။ ဤသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းအား တိုက္ခိုက္လာမည့္ ရန္သူ၏
ဓားခ်က္ကို ကာကြယ္လိုက္ျခင္းပင္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဘယ္လက္ရွိဓားသည္
အသြားပက္လက္ အေနအထားျဖင့္ ေခါင္းေပၚသို႕ ၀ဲတက္သြားျပီး ေျမျပင္ႏွင့္
မ်ဥ္းျပိဳင္ အေနအထား ျဖစ္သြားသည္။
တဆက္တည္း ညာလက္ရွိဓားျဖင့္ အေပၚဘက္သို႕ ခြဲခုတ္ ခုတ္လိုက္
သည္။ ဤသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းအား တိုက္ခိုက္လာမည့္ အေရး
ကို ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသိုက အေပၚပိုင္းအား ညာလက္မွဓားျဖင့္ ခြဲ
ခုတ္လိုက္ခ်ိန္၌ ဘယ္လက္မွ ဓားသည္ ခါးေစာင္းတြင္ တင္လ်က္ရွိေနျပီး
ဓားသြားမွာ ေအာက္ဘက္သို႕ ေမွာက္ခံု အေနအထားျဖစ္သြားသည္။
‘အဲ….အဲဒီ လွဳပ္ရွားမွဳ အားလံုးကို ဆက္စပ္လိုက္တဲ့အခါ လက္သိုင္း
မွာ ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲကစားတဲ့ ကစားကြက္အတိုင္း ျဖစ္သြားတယ္။ ထူးျခား
ခ်က္က လက္တစ္ဖက္စီမွာ ဓားတစ္ေခ်ာင္းစီ ပါလာတာပဲ ထူးျခားတယ္။
တုတ္သိုင္းတုန္းက ေျပာခဲ့သလိုပဲ ကိုယ္က ရန္သူကိုစျပီး တိုက္စစ္ဆင္တယ္။
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အေပၚက မိုးခုတ္တယ္။ အေပၚက မိုးခုတ္ေတာ့ ေအာက္ဘက္မွာ ဟာသြား
တယ္။ ရန္သူက ေအာက္ဘက္ကို တိုက္ခိုက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီတိုက္ခိုက္
မွဳကို ခံစစ္နဲ႕ ျပန္ကာကြယ္တယ္။ ေအာက္ပိုင္းကို ကာလိုက္ေတာ့ အထက္
ပိုင္းမွာ ဟာသြားျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္သူက ဟာေနတဲ့ ကိုယ့္ ကိုယ္ခႏၶာ
ကိုယ္အေပၚပိုင္းကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚပိုင္းကို ျပန္ကာ
ကြယ္တယ္။ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ သူတစ္ပါးကို ကိုယ္က စတိုက္ရင္ ကိုယ့္
ကိုယ္ကိုလည္း ျပန္ကာကြယ္ျပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္။ အကြက္ေစ့ရမယ္။
ကိုယ္လံုရမယ္။
ယင္းသို႕ေျပာျပီး ႏွစ္ကြက္မွသည္ သံုးကြက္၊ သံုးကြက္မွသည္ ငါးကြက္၊
တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ဆရာျဖစ္အထိ သင္ၾကားေပးသည္။
တစ္ခါတြင္ကား ငါးကြက္ ေလးမ်က္ႏွာသိုင္းကို သင္ေပးသည္။ ထို
အကြက္ကို သင္ရာ၌ ဆရာၾကီးက ဟာသေႏွာ၍ သင္သည္။
‘ေဟာဒီမွာၾကည့္ၾက။ ဒါဟာ ငါးကြက္ ေလးမ်က္ႏွာလို႕ ေခၚတယ္။
ေအး…ငါးကြက္ ေလးမ်က္ႏွာလို႕ မေခၚဘဲ အပ်ိဳၾကည့္သိုင္းလို႕လည္း ေခၚ
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အကြက္ကလည္း ငါးကြက္ထဲ နင္းတယ္။
မ႑ပ္အတြင္း လူပံုအလယ္မွာ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႕ ကစားျပလို႕ရတယ္။
မ်က္ႏွာကလည္း အရပ္ေလးမ်က္ႏွာလံုး လွည့္ၾကည့္ျပီး ကစားရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မ႑ပ္ထဲမွာရွိတဲ့ အပ်ိဳအားလံုးကိုၾကည့္လို႕ရတယ္။ ျမင္လည္း
ျမင္ေနရတယ္္။ အသားယူလို႕ေကာင္း ၾကြား၀ါလို႕ေကာင္းတဲ့ ကစားကြက္
ေပါ့။ ေမာင္ေလးက လူပ်ိဳဆိုေတာ့ အဲဒီအကြက္ကို မွတ္ထား။ မင္းအတြက္
အမ်ားၾကီး အသံုး၀င္မွာကြ၊ ဟား ဟား ဟား ၊ ပံုၾကည့္ရတာကေတာ့ စြံလည္း
စြံမယ့္ေကာင္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဟား ဟား ဟား ဟား’
‘ဆရာၾကီးကလဲ ကိုယ့္တပည့္ကို ေတာ္ေတာ္အထင္ၾကီးတာကိုး။
ကဲ….ေမာင္ေလး အထင္ေသးေတာ့ မခံနဲ႕။ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္း
ပန္ျပလိုက္စမ္း။ ေက်ာက္ေပါက္ခြက္နဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းပဲ ေကာင္မေလးသံုးေယာက္
ေလာက္ ယူျပလိုက္စမ္း’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း ၊ တကယ္လညးဗ်ာ ဦးေလးေသာမ၊ ကြ်န္ေတာ္က
ဆရာၾကီးကို အားနာလို႕ ရိုေသ ေလးစားလို႕သာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ ကြ်န္
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ေတာ့ဆရာ သိကၡာ ပါ ထိခိုက္သြားမွာ စိုးလို႕သာေပါ့။ အဲ့ဒီလိုသာ မဟုတ္ရင္
သတၱိျပရဲပါတယ္။ ဆိုင္းသံဗံုသံၾကားရင္ ၾကြခ်င္ ကခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သဘင္
သည္ေတြလိုပဲေနာ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျမွာက္မေပးနဲ႕။ ေျမွာက္ေပးရင္ နဂိုကမွ
ေျမာက္ခ်င္ခ်င္ရယ္’
‘အမယ္ မင္းက ငါတို႕ေရွ႕မွာ ၾကြားလံုး၀ါလံုး ထုတ္မေနစမ္းပါနဲ႕။ မစြံ
ရင္ မစြံဘူးေပါ့။ ကိုယ္ မစြံတာဟာ မစြံတာပဲေပါ့။ ကိုယ္မစြံတာကို ဆရာ
ၾကီးနဲ႕ ခုတံုးလုပ္ျပီး ကာကြယ္မေနပါနဲ႕’
‘မကာကြယ္ပါဘူး ဦးေလးလံုရဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္က ေနာက္ကို ကာလသား
ေခါင္းလုပ္ေတာ့မွာ။ ဦးေလး ဦးေအးရဲ႕ ကာလသားေခါင္းေနရာကို အစား
ထိုးျပီး ယူေတာ့မွာ’
‘အံမာ၊ ရြာနားျမက္ ရြာႏြားမစားဘူးတဲ့ေဟ့။ တို႕ရြာထဲမွာဆိုရင္ မင္း
ဘယ္ေတာ့မွ စြံမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲ….တျခားရြာက ရြာသူေတြဆိုရင္ေတာ့
မသိဘူး။ ႏြားက်စ္တို႕ အေၾကာင္း မသိေသးေတာ့ သားေရကို ဖင္ခုထိုင္ခ်င္ၾက
မွာေပါ့။ ဖင္ခုထိုင္ခ်င္တဲ့သူ ေပၚခ်င္ေပၚလာႏိုင္တာေပါ့။ တို႕ရြာမွာေတာ့
ေမာင္ေလးဆိုတဲ့ ႏြားက်စ္အေၾကာင္း သိၾကျပီးသား အပ်ိဳေတြခ်ည္းပဲ။ ႏြား
က်စ္တို႕အေၾကာင္းသိေတာ့ သားေရကို ဖင္ခုထိုင္ခ်င္စိတ္ ဘယ္ရွိၾကေတာ့
မွာလဲ’
‘အား ဟား ဟား….ဦးေလးတို႕ကလည္း ၀ိုင္းႏွိမ္လိုက္ၾကတာဗ်ာ။
အဲဒီလိုမွ မစြံရင္လည္း အိမ္က ေခြးနီမကိုပဲ အျမီးျဖတ္ျပီး မဂၤလာေဆာင္ရ
ေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ’
ေလးေယာက္သား တ၀ါး၀ါး ပြဲက်လာၾကသည္။ ငယ္ရြယ္သူကို ၀ိုင္း
၍စၾက က်ီစယ္ၾကသည္။ ေမာင္ေလးကလည္း ေအာက္ၾကိဳ႕ခံ၍ ရယ္စရာ
ျပန္ေျပာသည္။
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၉
မနက္ျဖန္ ဆရာၾကီး ျပန္ေတာ့မည္ဆိုျခင္းအတြက္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္
အိပ္မေပ်ာ္။ အိပ္ရာထဲတြင္ ဟိုေစာင္း သည္လွည့္ျဖင့္ အေတြး၀င္ေနသည္။
ဒါကို မိခင္ၾကီးက သတိထားမိသည္။
‘ေဟ့ အရူး ၊ ခုထက္ထိ အိပ္မေပ်ာေသးဘူးလား’
‘မေပ်ာ္ေသးဘူး အေမ၊ ဆရာၾကီး ျပန္ေတာ့မယ္ဆိုလိုက ကြ်န္ေတာ္ စိတ္
မေကာင္းျဖစ္ေနမိတယ္’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း၊ နင့္ဆရာၾကီး ျပန္သြားရင္ နင္အရူးထတာ ေရာ့
သြားမွာေပါ့’
‘အေမကလည္းဗ်ာ….ဆရာၾကီးရဲ႕ ပညာက သိပ္ေကာင္းတဲ့ ပညာဗ်၊
အေမရ’
‘သွ်ိဳင္းသိုင္းထက္ မသာဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္
ခံ အပင္ပန္းခံ သင္ေနမွာလဲ အေမရာ’
‘ဟဲ့…ဒါက နင္အရူးထေနလို႕ သင္တာေပါ့ဟဲ့’
‘ကြ်န္ေတာ္က ကေလးမို႕ ထားပါဦး။ ဒါဆိုရင္ လူၾကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေလးလံု
တို႕ ဦးေသာမတို႕လို သိုင္းဆရာၾကီးေတြ က်ေတာ့ေကာ ဘာလို႕ သင္ေနၾက
တာလဲ’
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‘သူတို႕လည္း အရူးေတြမို႕ပဲေပါ့ဟဲ့။ ကိုဆူးပညာတို႕၊ ကိုေအးတို႕လို
သိုင္းဆရာၾကီးေတြက်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ မသင္ၾကတာလဲ’
‘ဒါက မာနေၾကာင့္ပါ အေမရာ။ ကိုယ္တတ္တဲ့ ပညမွာ ကိုယ့္ဟာ
ကိုယ္ ဘုရင္ထင္ျပီး တစ္ပါးသူရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ေအာက္က်ခံ တပည့္ခံ
မသင္ခ်င္ၾကလို႕မ်ားလားမွ မသိတာ။ အေမ-’
‘ေဟ..ေျပာစမ္း၊ ဘာေျပာခ်င္သလဲ’
‘ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ဘ၀ကို ၾကည့္စမ္းပါ အေမ’
‘အမယ္ နင္က ဘုရားစကား တရားစကားေတြမ်ား ေျပာလို႕ပါလား။
ကဲ- ေျပာစမ္း၊ ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ဘာျဖစ္လို႕လဲ’
‘ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္က မကၡိလိေဂါသာတို႕ ပူရာဏ
ကႆဖတို႕ ဆိုတဲ့ အရည္းၾကီးေတြ ရွိခဲ့တယ္ မဟုတ္လား’
‘ေအး….အဲဒါ ဘာျဖစ္သလဲ’
‘အဲ့ဒီ အရည္းၾကီးေတြဟာ ဗုဒၶအေၾကာင္းကို သိတယ္။ နားလည္တယ္။
ဗုဒၶဟာ သူတို႕ အရည္းၾကီးေတြထက္ ပိုျပီး အသိတရား ရွိတယ္ဆိုတာ နား
လည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶကိုေတာ့ သူတို႕ဟာ သြားျပီး တပည့္မခံဘူး။ သူ
တို႕က သူတို႕ဂိုဏ္းနဲ႕ သူတို႕ စားသာေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ လာဘ္သပကာ
ရေနၾကတယ္ မဟုတ္လား’
‘ေအာင္မယ္….နင္က ဆရာၾကီးကို ထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံဘဲ’
‘မဟုတ္ပါဘူးအေမ၊ ပညာဆိုတာ ပညာပဲေပါ့။ တစ္မ်ိဳးမကဘဲ ႏွစ္မ်ိဳး
သံုးမ်ိဳး တတ္ေတာ့လည္း ေကာင္းတာပဲေပါ့။ တတ္တဲ့ပညာဆိုတာ တစ္ေန
ရာရာမွာ အသံုးခ်လို႕ ရႏိုင္တာခ်ည္းပဲေပါ့’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း ၊ ငါ့သားေလးက မဆိုးဘူး။ စကားေျပာေတြ ဘာ
ေတြေတာင္ တက္လာ တိုးတက္လာျပီ။ သြား…အိပ္မေပ်ာ္ရင္ မီးဖိုထဲမွာ
ငွက္ေပ်ာသီးျပဳတ္ေတြ ရွိတယ္။ သြားယူေခ်၊ စား’
‘ဟာဗ်ာ၊ အေမကလဲ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ေစာေစာထဲက ေျပာေရာေပါ့။ အေမ့
သားက အစားဆို လွည္းနဲ႕တိုက္ခဲ့။ အလုပ္ဆို က်ားေလာက္ေၾကာက္တဲ့
ေသားမ်ိဳး မဟုတ္လား’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း၊ ငါ့သားက ဒီလိုသားမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အေမ
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သိပါတယ္ သားရယ္။ သားတစ္ေယာက္ ဆိုဆိုသေလာက္ အားကိုးရတဲ့
သား။ အလုပ္ဆိုရင္ နဖူးက ေခြ်း ေျခမ က်ေတာင္ လုပ္တဲ့သား။ ေကာက္ရိတ္
ပ်ိဳးႏုတ္ ေကာက္စိုက္တဲ့အခါ ခါးတစ္ခ်က္ေတာင္ မဆန္႕ဘဲ လုပ္တဲ့သား ဆို
တာ အေမသိပါတယ္။ ရြာထဲက အပ်ိဳမေလးေတြေတာင္ သားအေၾကာင္း
မၾကာခဏ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာတယ္’
‘ဟား…ဟား၊ အေမကလဲဗ်ာ၊ အေမ့စကားေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္
ရွက္ရွက္လာျပီဗ်။ ၾကက္သီးေတြ ဘာေတြေတာင္ ထလာျပီ’
‘ဘာဆိုင္သလဲ သားရဲ႕၊ အလုပ္ၾကိဳးစားတဲ့ ကာလသားကို ကာလသမီး
ေတြက မ်က္စိက်တာဟာ ဓမၼတာေပါ့။ သဘာ၀ေပါ့’
‘မိန္းမ မယူခ်င္ေသးပါဘူး အေမရာ။ အေမ အသက္ထင္ရွား ရွိေနတုန္း
အေမ့ကို ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေကြ်းခ်င္ေသးတယ္။ အေဖ ဆံုးသြားေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္
မွာ ေက်းဇူးဆပ္စရာ အေမတစ္ေယာက္တည္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္ မဟုတ္
လား။ မိဘကို ေက်းဇူးဆပ္တယ္ဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ ႏို႕တစ္လံုးဖိုးပဲ
ေက်တယ္တဲ့ အေမရ’
‘သာဓု…သာဓု…သာဓု၊ အေမ့သားေလး သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ရွည္
ပါေစေတာ္။ ၾကားရတာနဲ႕ စားရတာထက္ေတာင္ အေမ ၀မ္းသာတယ္။ သား
အေဖသာ ရွိေသးရင္ ဘယ္ေလာက္ဂုဏ္ယူလိုက္မလဲ မသိဘူး။ ကဲ…သြား၊
သြား၊ ငွက္ေပ်ာသီးျပဳတ္ ယူေခ်။ စဥ့္အိုး အေသးကေလးထဲမွာလည္း ေပါက္
ေပါက္ဆုပ္နဲ႕ ထန္းလ်က္ျဖဴခဲေတြ ရွိတယ္’
မိခင္ၾကီးသည္ သားေထြးျဖစ္သူ ေမာင္ေလးအား အသည္းတုန္ေအာင္
ခ်စ္ရွာသည္။ ေမာင္ေလး၏ အစ္မႏွင့္ အစ္ကိုမ်ား အိမ္ေထာင္ရက္သားက်
အိမ္ခြဲသြားၾကေသာအခါ ေမာင္ေလးႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူသာ အိမ္ၾကီးတြင္ ႏွစ္
ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
ေျပာင္းျပန္ပညာကို စတင္သင္ၾကားစဥ္က မိခင္ၾကီး မသိေအာင္ ပုန္း
လွ်ိဳး ကြယ္ လွ်ိဳး သင္ရသည္။
ၾကာေသာ္ မိခင္ျဖစ္သူ သိသြားသည္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က မိခင္
ၾကီး မ်က္ကြယ္တြင္ သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရာက္၍ အေလ့အက်င့္
ျပဳလုပ္ရာမွ မိခင္ျဖစ္သူက ရိပ္စားမိသြားမိျခင္း ျဖစ္သည္။
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သည္မွာ မိခင္က သားကို ‘ အရူး’ ဟု ဆိုသည္။ ေျပာင္းျပန္ ေလ့က်င့္
ခန္းမ်ား လုပ္လွ်င္ ‘အရူး ထသည္’ ဟူ၍ စသည္။
အမွန္စင္စစ္ မိခင္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေျပာင္းျပန္ကို အထင္ေသး
သည္ အမွန္။
အေၾကာင္းကိုဆိုေတာ့ သူမ၏ တစ္သက္တာတြင္ ေျပာင္းျပန္သိုင္းကြက္
ကို မျမင္ဖူးခဲ့။ ရိုးရာ သွ်ိဳင္းသိုင္းကိုသာ မ်က္စိယဥ္ နားယဥ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
သည္ၾကားထဲမွာ သိုင္းကြက္ခ်င္းက လွပပံုခ်င္း ကြာျခားသည္။ သွ်ိဳင္း
သိုင္းကို ကလွ်င္ လြန္စြာလွသည္။ ေျပာင္းျပန္သည္ကား ေျခႏုတ္ လက္ႏုတ္
ေျခသိမ္း လက္သိမ္း ကို႕ယို႕ကားယားႏိုင္သည္။ ၾကည့္၍ မယဥ္။ လွလည္းမလွ။
ယင္းေၾကာင့္ မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ေျပာင္းျပန္ကို အထင္မၾကီးျခင္း ျဖစ္သည္။
အရူးထသည္ဟူ၍ ေျပာျခင္း၊ အရူးဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
‘အေမရဲ႕၊ သိုင္းဆိုတာ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္ဗ်။ အကသိုင္း ၊ အျပသိုင္း နဲ႕ အခ်
သိုင္းလို႕ သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ သွ်ိဳင္းသိုင္းဟာ အကသိုင္း အျပသိုင္းထဲမွာ ပါ၀င္
မယ္ထင္တယ္။ ေျပာင္းျပန္က အခ်သိုင္းဗ်။ ၾကမ္းတယ္၊ ရမ္းတယ္၊ လုပ္
ရင္ အျပတ္လုပ္တယ္္။ အဲ…ၾကည့္လို႕ေတာ့ မလွဘူး’
‘ဟူး…နင့္ေျပာင္းျပန္ကုိ ငါ နားမလည္ပါဘူး။ ၾကည့္ရတာ မ်က္စိထဲ
သိပ္ရိုင္းတယ္၊ ပသာဒ မရွိဘူး’
ယင္းသို႕ သားအမိႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေျပာခဲ့ရေပါင္းလည္း
မ်ားျပီ။ ၾကာလာေတာ့ မိခင္က အေျပာေလ်ာ့လာသည္။ တစ္ခါတစ္ခါမွသာ
သားျဖစ္သူ မခံခ်င္ေအာင္ က်ီစပ္သည္။ စသည္။
ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္ကလည္း ေျပာင္းျပန္ပညာကို ထိပါးလာလွ်င္ မခံ
ခ်င္။ ပညာကိုသာမက ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကိုပါ ထိပါးသည္ဟုလည္း
သူကထင္သည္။ မိခင္က ေျပာခ်င္းသာ မဟုတ္လွ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျပန္
ေျပာမိမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
ေမာင္ေလးက ရွမ္းမဟုတ္ ဗမာမက် ဟာသသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ဆိုျငီး
ရင္း မီးဖိုေဆာင္ထဲသို႕ ၀င္သြားသည္။ သူျငီးေသာ သီးခ်င္းပုိဒ္မွာ နန္းေတာ္ေရွ႕
ဆရာတင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဒိုးပင္နယ္သို႕ေရာက္စဥ္ လက္တန္းစပ္သြားေသာ
သီခ်င္းျဖစ္သည္။
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‘ရွမ္းတုိ႕စကား၀ယ္၊ နားမလည္ ၊ မားကႏိုက္၊ မားကႏိုက္၊ အမ်ား
ၾကိဳက္ေစဖို႕ အားစိုက္ဆိုခဲ့မယ္။ ရွမ္းတို႕စကား အစမွာေတာ့ မလက်င္
ေခါက္မယ္၊ ျပီနန္းဟန္လီ အပ်ိဳၾကီး တကယ္မျငီးရင္ က်ဳပ္ကို ယူပါ
ကြယ္။ စံမဒီ ညာႏွမရယ္ ဟန္လီပါလွတယ္။ နိမ့္ျပီေဆာင္ျပီေပါင္းရရင္
လုပ္အြမ္ကေလးေတြ ဟေကာ့ရလိမ့္မယ္’
ရွမ္းစကားတြင္ မားကႏိုက္ဆိုသည္မွာ ဒီကိုလာပါ၊ ၾကြပါဆိုေသာ ခရီး
ဦးၾကိဳျပဳသည့္ သေဘာ။ မာလက်င္ေခါက္ ဆိုသည္မွာ ထမင္း သံုးေဆာင္ပါဦး
ဟူ၍ ေဖာ္ေရြစြာ ဧည့္ကိုေခၚသည့္ သေဘာ။
ျပီနန္း ဆိုသည္ အပ်ိဳရြယ္၊ ဟန္လီ ဆိုသည္မွာ လွပေခ်ာေမာသည့္သေဘာ။
နိမ့္ျပီ ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္၊ ေဆာင္ျပီ ဆိုသည္မွ သံုးႏွစ္ လုပ္အြမ္ ဆို
သည္မွာ သားသမီး၊ ဟေကာ့ ဆိုသည္မွာ အေရအတြက္ ငါးခု ငါးေယာက္
ျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ သီခ်င္းစာပုိဒ္၏ အဓိပၸါယ္ကို ျမန္မာလိုစကားေျပ ျပန္
လိုက္မည္ဆိုပါက ရွမ္းျပည္နယ္ကို ေရာက္လာရေသာ္လည္း ရွမ္းစကားကို
နားမလည္ပါ။
မားကႏိုက္၊ မားကႏိုက္ ၊ ဒီကိုလာၾကပါ။ ဒီမွာ ထိုင္ၾကပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕
ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ိဳးသားေတြ ၾကိဳက္ေအာင္ သေဘာက်ေအာင္ ၾကိဳးစား
အားထုတ္၍ သီခ်င္းလက္တန္းစပ္ျပီး သီဆိုျပခဲ့ပါမည္။
ရွမ္းစကားကို စသင္လွ်င္ မလယ္က်င္ေခါက္၊ ထမင္းသံုးေဆာင္ပါ ဆို
သည့္ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာေသာ စကားကို စတင္သင္ဟု နားလည္ရပါသည္။
ျပီနန္းဟန္လီ အပ်ိဳၾကီး…အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ႏွမသယ္ေလး
ရယ္၊ က်ဳပ္ကို မမုန္းဘူးဆိုရင္ က်ဳပ္နဲ႕ လက္ထပ္ပါလားကြယ္။ မင္းလို စံျပ
ေခ်ာေမာလွပတဲ့ မိန္းကေလးက လက္ထပ္လို႕သာ ႏွစ္ႏွစ္သံုးႏွစ္ ေပါင္းရမယ္ဆို
ရင္ သားသမီးေတြ ေလးငါးေယာက္ေလာက္ ေမြးလိမ့္မယ္လို႕ က်ဳပ္ထင္ပါ
တယ္….ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက ငွက္ေပ်ာသီးျပဳတ္ေတြကိုလည္း စားသည္။ ထန္းလ်က္ႏိုင္
ႏိုင္ျဖင့္ ဆုပ္ထားေသာ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္လံုးၾကီး သံုးလံုးကိုလည္း ၀ါးသည္။
ထန္းလ်က္ျဖဴခဲ ႏုႏုေဖြးေဖြးၾကီး သံုးေလးခုကိုလည္း ကိုက္သည္။
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သည္ၾကားထဲတြင္ ထမင္းအိုးထဲမွ ထမင္းၾကမ္းခဲ တံုးၾကီးကိုလည္း စား
ေသး ၀ါးေသးသည္။
ေျပာင္းျပန္သင္မွ ထမင္းက ခါတိုင္းထက္ စားေကာင္းသည္။ ပင္ပန္း
ဆင္းရဲစြာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ရသည္ျဖစ္ရာ၊ ၀မ္းမီးအား လြန္စြာ
ေကာင္းလာသည္ ထင္သည္။
ခဏခဏေတာ့ ဆာသည္။ ခဏခဏ စားသည္။ စားျပီး မၾကာမီ ထပ္မံ၍
ဆာသည္။ ဆာေတာ့ ထပ္စားျပန္သည္။
အေၾကာင္းမသိသူဆိုလွ်င္ အစားအေသာက္၌ ငတ္ၾကီးက်လြန္းသည္။
သရဲမရဲ စီးလြန္းသည္။ ျပိတၱာဘ၀မွ လာသူေလာဟူ၍ ေျပာၾက ထင္ၾက ေမး
ေငါ့ၾကေလာက္သည္။
သို႕ရာတြင္ ဆာျခင္းမွာ ဆာျခင္းပင္။ ေျပာင္းျပန္သမားအဖို႕ အစားစား
လွ်င္ကား သည္လိုပင္ အားပါးတရာ စားၾကေလသည္ပင္။ အငမ္းမရ စားေန
သည့္ၾကားမွပင္ ထမင္းတစ္လုပ္ႏွင့္ တစ္လုပ္ ေ၀းသည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ၾကေလ
သည္။
ျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္မွဳက ဆာေလာင္ေစ၊ အစာေတာင္းေလေအာင္
ျပဳလုပ္သည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနရသည္ပင္။
အရုိးတို႕သည္ သံေခ်ာင္းပမာ မာေနၾကေလသည္ပင္။ ၾကြက္သားတို႕
သည္လည္း ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲပမာ မာေၾကာေနၾကေလသည္ပင္။ ေျပာင္း
ျပန္သမားက ရိုးရိုးသာမန္ လူတစ္ေယာက္အား အသာအရာ ကိုင္တြယ္
ျဖစ္ညွစ္၍ နမူနာျပလွ်င္ ဆင္က်ီစားသည္ကို ဆိတ္မခံႏိုင္သည့္ပမာ ျဖစ္ၾကရေလ
သည္ပင္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ စားေသာက္ေနစဥ္တြင္ပင္ မိခင္ျဖစ္သူ၏ ဘုရား
ရွိခိုးသံ ထြက္ေပၚလာသည္။ ဘုရား ရွိခိုးျပီးလွ်င္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု၌ က်င္လည္
ကုန္ေသာ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါမ်ားအား အမွ်အတန္း ေပးေ၀ေပမည္။
သည္ေနာက္ အိပ္ခန္းသို႕ ၀င္မည္။ လဲေလ်ာင္းမည္။ သို႕ရာတြင္ သက္
ၾကီးရြယ္အိုဆိုသည္ အအိပ္အေန နည္းပါးၾကသည္။ တစ္ေရးအိပ္ျပီးလွ်င္
အိပ္ရာမွ ျပန္ထမည္။ မီးတစ္ခြက္ျဖင့္ တစ္အိမ္လံုး ခြ်တ္နင္းျပီး သြားမည္။
ေတာက္တိုမယ္ရ အလုပ္ေတြကို တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေလွ်ာက္လုပ္မည္။
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ေညာင္းလာညာလာျပီဆိုလွ်င္ ျပန္၍ အနားယူမည္။ ေဆးလိပ္ဖြာမည္။
လဲေလ်ာင္းမည္။ သည္လို ေမာင္ေလး နာလည္လိုက္ျပီး သိေနျပီျဖစ္သည္။
အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းသို႕ ေမာင္ေလး ျပန္ထြက္လာေသာအခါ မိခင္ၾကီး
အိပ္ခန္းထဲသို႕ ၀င္သြားျပီ။ ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္လည္း ေခါင္းအံုးေပၚတြင္
ေခါင္းကို ခ်၍ လဲေလ်ာင္းလိုက္သည္။
အိပ္၍ကားမေပ်ာ္။ မ်က္စိေတြက ေၾကာင္ျမဲ ေၾကာင္ေနသည္။ မနက္ျဖန္
နံနက္တြင္ ဆရာၾကီးကို လိုက္၍ ပို႕ရေပမည္။ သည္အသိကလည္း သူ႕စိတ္
တြင္ ၀င္ခိုေအာင္းေနသည္။
သူက ဆရာၾကီး၏ မ်က္ႏွာကိုပင္ ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ အမွန္စင္စစ္
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္သည္ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္ကို သိုင္းသင္ေပးေနစဥ္၌
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သင္ေပးေနရသည္ မဟုတ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ပညာစမ္းျခင္းကို မၾကာခဏ ခံရဖူးသည္သာ ျဖစ္သည္။
တစ္ေန႕တြင္ ဆရာၾကီးက ေမာင္ေလးတို႕ သံုးဦးအား ဦးေသာမ၏ လယ္
ထဲတြင္ သိုင္းသင္ေနသည္။ တုတ္သိုင္းသင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဇာတိကုန္းရြာ၏ သိုင္းဆယ္ရာ ဆယ့္တစ္ေယာက္တြင္
တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဆရာ ဦးထြန္းျမတ္တစ္ေယာက္ ျမက္ထံုးၾကီး
ႏွစ္ထံုးကို ထမ္းပိုးျဖင့္ထမ္းလ်က္ တလင္းထဲသို႕ ေရာက္လာသည္။
ထမ္းပိုးသည္ ေရထမ္းပိုး မဟုတ္။ ၀ါးလံုးထမ္းပိုးျဖစ္သည္။ ႏြားစာ
ျမက္မ်ားကို ရိတ္၍ ထံုးခ်ည္၍ ၀ါးလံုးျဖင့္စြပ္ျပီး ထမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာဦးထြန္းျမတ္က ျမက္ထံုးထမ္းသည့္ ထမ္းပိုးကို ျဖဳတ္သည္။
တုတ္ကိုေထာက္ျပီး သိုင္းသင္တန္းကိုၾကည့္ေနသည္။ ယင္းသို႕ ၾကည့္ေနရင္းပင္။
စိတ္ထဲ၌ မရိုးမရြ ျဖစ္လာပံု ေပၚသည္။ ေျပာင္းျပန္တုတ္သိုင္းကို စမ္း
ၾကည့္ခ်င္လာဟန္ရွိတယ္။
ဆရာဦးထြန္းျမတ္က စ၍ စကားဆိုသည္။
‘ဗ်ိဳ႕..ဆရာခ်ယ္၊ ခင္ဗ်ားကို ၀င္ရိုက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဗ်ာ’
‘ဟား..ဟား..၀င္ရိုက္ခ်င္တာမ်ား ေျပာေနရေသးသလား၊ ၀င္ရိုက္
လိုက္ပါေတာ့လားဗ်’
ဆရာခ်ယ္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ သူက
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သည္လို ပါးစပ္မွေျပာျပီး သူ႕လက္မွ ၀ါးလံုးကို ေျမျပင္ေပၚသို႕ ပစ္ခ်လိုက္
သည္။ သူသည္ လက္နက္မဲ့ အေနအထားသို႕ ရုတ္ခ်ည္း ေရာက္ရွိသြားသည္။
သည္မွာ ဦးထြန္းျမတ္ ေျပး၍ ၀င္လာသည္။ ျမက္ထမ္းထမ္းပိုး
ျဖင့္ ထိုးဟန္ျပ၍ ဆရာခ်ယ္ကို မိုးျပီး ရိုက္ခ်လိုက္သည္။ ဆရာခ်ယ္က
လွ်ပ္ပစ္သည့္ပမာ ေျမျပင္ေပၚမွ တုတ္ကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ေကာက္၍ ယူလိုက္
သည္။
လက္ထဲသို႕ တုတ္ေရာက္လာခ်ိန္၌ ဆရာခ်ယ္ကို ေျဖာင္းခနဲ ရိုက္
လိုက္ခ်ိန္ ျဖစ္သြားသည္။ ျမက္ထမ္းသမားဆရာ၏ ထမ္းပိုးတုတ္သည္ ကိုင္
ထားေသာ လက္ရင္းနားမွ ျပတ္ထြက္သြားသည္။ ဆရာ ဦးထြန္းျမတ္၏
လက္မကိုလည္း ထိသြားသည္။ လက္မလက္သဲ ကြာထြက္သြားသည္။ သည္
မွာ ဆရာဦးထြန္းျမတ္က ဆိုသည္။
‘အားလားလား…ဆရာ့ပညာက အျမင္က်ဲသေလာက္ အလုပ္က်
ေတာ့ သိပ္စိပ္ပါလားဗ်ိဳ႕’
‘အဲဒါမွန္တယ္။ ေျပာင္းျပန္ဟာ အျမင္မွာ တကယ္က်ဲတယ္။ လုပ္လို႕ရ
မယ့္ လုပ္ကြက္ ဟာကြက္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္လို႕ ထင္ရတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အဲဒီလို အထင္ေသးျပီး သြားမစမ္းနဲ႕။ အလုပ္က်ေတာ့ သိပ္စိပ္တယ္။
ခင္ဗ်ားကိုယ္ေတြ႕ပဲ’
ဆရာခ်ယ္၏ အကြက္ကို ေမာင္ေလး မ်က္၀ါးထင္ထင္ လက္ေတြ႕ျမင္
လိုက္ရသည္။ ဆရာခ်ယ္သည္ ကိုးကြက္စၾကၤာကို နင္းျပီး လိမ္တုတ္ႏွင့္
တြဲဘက္၍ တိုက္စစ္ကို တိုက္စစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တိုက္ခို္က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္
ေၾကာင္း ေမာင္ေလး သိနားလည္လိုက္ရသည္။
ယခုေခတ္ အေနအထားျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းေတြးေတာ ေျပာဆိုရေသာ္ ပို၍
ရွင္းမည္။ ယခုေခတ္တြင္ ေဟာလီး၀ု(ဒ္)မွ ရိုက္ကူးေသာ ေကာင္းဘြိဳင္ကား
ထဲမွ ေသနတ္ခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ပစ္ၾကသည့္ သေဘာပင္။
ဇာတ္လိုက္သည္ သူ၏ လက္ထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ သူ၏
ခါးေပၚတြင္ အိတ္ႏွင့္ထည့္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသနတ္ လက္၀ယ္
မရွိ၊ တစ္ေနရာရာတြင္ တင္ထားသည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ခ်ထားသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ လူၾကမ္းဗိုလ္ ၀င္လာသည္။ ဇာတ္လိုက္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္
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သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ပစ္ခတ္ရန္ ခ်ဲလင့္(ခ်္) ေခၚသည္။ သည္မွာ ဇတ္လိုက္က
လူၾကမ္းကို မထီမဲ့ျမင္ ျပံဳးျပသည္။ တစ္ႏွစ္သံုးဟူ၍ အမွတ္စဥ္ ရြတ္သည္။
လူၾကမ္းက သူ႕ခါးေသနတ္အိတ္ထဲမွ ေသနတ္ကို ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဇတ္
လိုက္က သူ႕ကိုယ္ခႏၶာတြင္ မရွိေသာ ၊ တစ္ေနရာရာတြင္ ခ်တင္ထားေသာ
ေသနတ္ကို သူ႕နည္းသူ႕ဟန္ျဖင့္ သူယူျပီး ျပန္လည္ပစ္ခတ္သည့္ သေဘာ၊
လူၾကမ္းထက္ ပို၍ လ်င္သည္ကို ျပသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ယ္ကား လက္ေရာေျခပါ ေလးေခ်ာင္းလံုး သန္မာသူ ျဖစ္သည္။
လက္သည္လည္းေျခ၊ ေျခသည္လည္း လက္ သေဘာေလာက္နီးပါး အသံုးခ်
၍ရေသာ ဆရာၾကီးျဖစ္သည္။
ေျခကို ေျခအေနအထားျဖင့္လည္းသံုး၍ လက္အေနအထား ေနရာတြင္
လည္း အစားထိုးသံုးႏိုင္သူ၊ လက္ကိုလည္း လက္အေနအထားျဖင့္ေရာ
ေျခေထာက္အေနအထား ေနရာတြင္ပါ အသံုးခ်ႏိုင္သူအျဖစ္ နာမည္ၾကီး
သည္။ ေျမျပင္တြင္ က်ေနေသာ ခ်ထားေသာတုတ္ကို လက္ျဖင့္ ကုန္း
မေကာက္ဘဲ ေျခေထာက္ျဖင့္ ဆြဲေကာက္လိုက္ျခင္းမွာ အံ့တစ္ပါးဟူ၍ ေျပာ
ေလာက္သည္။
ေနာက္တစ္ၾကိမ္တြင္ကား တပည့္ျဖစ္သူ ဦးလံုကိုယ္တိုင္က စမ္းသပ္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးလံု၏ အစမ္းအသပ္ကို ဆရာခ်ယ္အေနျဖင့္ ခုခံလိုက္
ရျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးလံုသည္ ရာဘာျခံသူေဌးသား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာရင္း တပည့္ရင္း
လည္း ျဖစ္ေနျပီ။ တစ္အိမ္တည္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ေဆြရင္းမ်ိဳး
ရင္း မိတ္ေဆြရင္းလိုလည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေနျပီ။
ဦးလံုဆိုသည့္ ဦးလံုကလည္း ေတာ္ရံုတန္ရံုလူစားမ်ိဳးမဟုတ္ေခ်။ အရပ္
အေမာင္း ေဒါက္ေကာင္းလွသေလာက္ လြန္စြာ သန္မာသူလည္း ျဖစ္သည္။
ဥပမာေျပာရေခ်က ဦးလံုသည္ ေျမျပင္တြင္ထိုင္သည္။ ထိုသို႕ ထိုင္လ်က္
သားျဖင့္ သူ၏ လက္မႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေျမျပင္တြင္ ေထာက္သည္။
လက္မႏွစ္ေခ်ာင္း၏ ေထာက္အားျဖင့္ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလထဲသို႕
ၾကြတက္ေစႏိုင္သည္။ ေျခအစံုကို ေျမမွလြတ္ေအာင္ မတင္ျပီး လက္မႏွစ္ေခ်ာင္း
ေထာက္အားေပၚတြင္ ကိုယ္ခႏၶာကိုဖိ၍ ေရွ႕သို႕ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေစသူျဖစ္သည္။
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လက္မႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ပင္ သည္မွ် သန္မာသည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အေနျဖင့္
ကား ဆိုဖြယ္ေျပာဖြယ္ရာ မရွိေတာ့။
ဤသို႕ အႏွီသို႕ေသာ ဦးလံုသည္ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကို သူ႕အိမ္ေပၚ
တြင္ တင္ထားျပီး အလစ္အငိုက္ကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။
ရန္မူလို၍ကား မဟုတ္။ ဆရာၾကီး၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ပညာကို အေပ်ာ္သေဘာ
စမ္းသပ္ၾကည့္လိုျခင္း၊ ပညာယူလိုျခင္း ၊ မွတ္တမ္းတင္လိုျခင္း သေဘာသာ
ျဖစ္သည္။
တစ္ေန႕တြင္ကား ဆရာခ်ယ္တစ္ေယာက္ ေန႕လယ္ခင္းတြင္ ျခင္ေထာင္
ေထာင္လ်က္သား အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။ ျခင္ေထာင္သည္ ခပ္ပါးပါးျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ဦးလံုက ဆရာခ်ယ္ကို အျပင္မွ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။
ဆရာခ်ယ္ တကယ္တမ္း အိပ္ေပ်ာ္ မေပ်ာ္ ဦးလံုက အကဲခတ္ၾကည့္သည္။
တကယ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိလိုက္သည္။
သည္မွာ ဦးလံုက ဆရာခ်ယ္၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆတ္ခနဲ ဆြဲျပီး လႊင့္
ပစ္ရန္ စိတ္ကူးရသည္။ ဆရာခ်ယ္၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆတ္ခနဲ အဆြဲ
လိုက္ ဆရာခ်ယ္၏ ေျခအစံုက သူ႕ကို ခတ္ျပီး ျဖစ္သြားသည္။
‘၀ံုး….’
ဦးလံုကိုယ္ၾကီး လြင့္ထြက္သြားသည္။ ပ်ဥ္ထရံႏွစ္ခုဆံုရာ ေဒါင့္တိုင္
တစ္တိုင္ႏွင့္ ဦးေခါင္း သြား၍ ရိုက္မိသည္။ ဦးလံုတစ္ေယာက္ နာရီ၀က္ခန္႕
သတိေမ့သြားသည္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကပင္ သူ႕ေဆးျဖင့္ ႏွာႏွပ္ေပးသည္။
နာရီ၀က္ခန္႕ၾကာမွ ဦးလံု သတိျပန္လည္၍ ရရွိလာသည္။ ဆရာခ်ယ္ကို
ၾကည့္ျပီး ေတာင္းပန္စကားဆိုသည္။
‘ကြ်န္ေတာ္ ဆရာၾကီးကို ပညာစမ္းတဲ့သေဘာ၊ အံတုတဲ့သေဘာ ေျခ
ရာတိုင္းတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီး။ ဆရာၾကီး စြမ္းရည္ကို
သိခ်င္လို႕ လုပ္ၾကည့္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ့ကို ခြင့္လႊတ္ပါ’
‘ေအးပါကြာ ၊ ငါသိပါတယ္။ မင္းက စမ္းၾကည့္ေတာ့ လက္ေတြ႕ မင္း
သိရျပီ မဟုတ္လား၊ ဟား -ဟား- ဟား’
‘ကံေကာင္းလို႕ ေခါင္းကြဲမသြားတာေပါ့ ဆရာၾကီးရယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့
ဆရာၾကီးကို လန္႕သြားျပီ’
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‘မလန္႕ပါနဲ႕ ေမာင္လံုရယ္ ၊ ပညာဆိုတာ လူအနာခံျပီး သင္တဲ့အခါလည္း
သင္ယူရတယ္’
‘ဟာ…ဆရာၾကီးရယ္ အခုလိုသာ သံုးေလးခါ ဆက္ျပီးအနာခံရင္
ေတာ့ အသက္ပါ ပါသြားလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ အင္း ေတာ္ေသးတာေပါ့။
လက္ဆစ္နဲ႕ အေခါက္ခံရတဲ့ ေမာင္ေလးလိုေတာ့ ေခါင္းေပါက္မသြားေသးဘူး။
ေသရာပါမယ့္ အမာရြတ္ ထင္မက်န္ဘူးေပါ့ ဆရာၾကီး’
ဦးလံုက သူ႕ဦးေခါင္းကို စမ္းပြတ္ပြတ္ၾကည့္သည္။ သူ႕ လက္ေခ်ာင္း
ကေလးမ်ားကို ၾကည့္သည္။ လက္၀ါးတြင္ ေသြးစေသြးန ပါလာသည္ကို
မေတြ႕ရမွ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာခ်ယ္ေရာ ဦးလံုပါ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား ပြဲက်သြားၾကသည္။
ဦးလံု၏ဇနီးျဖစ္သူကလည္း အစက မ်က္လံုး မ်က္ဆံျပဴးေနရာမွ သက္မ
ခ်ျပီး စိတ္ေအးသြားသည္။
ပညာသည္တို႕ စုေ၀းရာေနရာဆိုသည္ ယင္းသို႕ ပညာစမ္းပြဲမ်ား ရွိေလ
မည္ပင္။ ရွိေပမည္ပင္။ လူၾကမ္းစိတ္ၾကမ္း ပညာၾကမ္းၾကီးတို႕၏ ပညာစမ္း
ပြဲဆိုသည္ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ အတိျပီးေလသည္ပင္။
ေနာင္တြင္ကား ဦးလံုသည္ ဆရာခ်ယ္ကို မစမ္းရဲေတာ့ေပ။ သို႕ရာတြင္
ဆရာခ်ယ္ကို စမ္းသူတစ္ေယာက္ ထပ္မံ၍ ေပၚလာသည္။ ထိုသူရဲေကာင္း
ကား ဦးဘိုးလူျဖစ္သည္။
တစ္ေန႕ေသာ ညေနခင္း ႏြားရိုင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာခ်ယ္
တစ္ေယာက္ ရြာလယ္လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာသည္။ တစ္ရြာလံုး အသိ
မိတ္ေဆြခ်ည္း ျဖစ္ေနျပီ။ တစ္အိမ္၀င္ တစ္အိမ္ထြက္ အပ်င္းေျပ စကား
ေျပာရင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုဘိုးလူက သူ႕ႏြားမ်ားကို ေမာင္းလာသည္။ ရြာအေရွ႕
ဘက္ရွိ သူ႕ျခံထဲသို႕ သြင္းေနရင္းမွ ဆရာခ်ယ္ကို လွမ္း၍ ျမင္သည္။ ဆရာ
ခ်ယ္မွာ သူ႕လက္ထဲမွ ၾကိမ္လံုးကေလးကို ေျမတြင္ေထာက္လ်က္ လူတစ္
ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာေနသည္။
ကိုဘိုးလူက ဆရာခ်ယ္၏ ေနာက္ေက်ာဘက္သို႕ ကပ္သြားသည္။ သူ႕
လက္ထဲတြင္လည္း ႏွစ္ေတာင္ သံုးေတာင္ခန္႕ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ကိုင္လ်က္
သား ပါလာသည္။ သူသည္လည္း ရွမ္းၾကီးသိုင္းသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
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‘ဆရာ…ကြ်န္ေတာ္ ဆရာ့ကို ေနာက္ကေန ရိုက္လိုက္ရမလား’
‘ဟ…ရိုက္မွာမ်ား ေျပာေနရေသးလားကြာ၊ ရိုက္မယ္ဆို ရိုက္ပါေတာ့
လား’
ကိုဘိုးလူက ေနာက္မွေန၍ ဆရာခ်ယ္၏ ဦးေခါင္းကို စလြယ္ျဖတ္
ျဖတ္၍ ရို္က္လိုက္သည္။ ဆရာခ်ယ္က ေဘးသို႕ယိမ္း၍ ၾကိမ္လံုးျဖင့္ လက္
ျပန္စလြယ္ တြက္၍ ရိုက္လိုက္သည္။
‘ေဖ်ာင္း….အားလားလား’
ကိုဘိုးလိုတစ္ေယာက္ မခ်ိမဆန္႕ေအာ္သံႏွင့္အတူ သူ႕ညာလက္ကို
ဘယ္လက္ျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။
လက္က်ိဳးသြားျပီ။ ေသရာပါမည့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားျပီ။ မွတ္ေလာက္သား
ေလာက္ျဖစ္သြားျပီ။ ပညာသည္ကို စမ္းမိသည့္ စိမ္ေခၚမိသည့္ အက်ိဳး
ခံစားသြားရျပီ။
ဆရာခ်ယ္ကို သူစမ္းသည္မွ ယခုအၾကိမ္သည္ ဒုတိယအၾကီမ္ ျဖစ္
သည္။ ပထမတစ္ၾကိမ္လည္း စမ္းၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။
ထုိစဥ္က ဦးလံု၏ ေနအိမ္ေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာခ်ယ္၊ ဦးလံုႏွင့္
ဦးေသာမတို႕ သံုးဦး အိမ္ေပၚတြင္ပင္ သို္င္းကစားေနၾကသည္။ လူငယ္ျဖစ္
ေသာ ေမာင္ေလးက ထိုင္၍ ၾကည့္ေနသည္။
ထိုစဥ္ ကိုဘိုးလူ ေရာက္ရွိလာသည္။ သိုင္းကစားသည္ကို ၾကည့္ေန
သည္။ ကိုဘိုးလူကား ညစ္က်ယ္က်ယ္ သိုင္းသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
အားခြန္ဗလလည္း ေကာင္းသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား အလြန္သန္
သည္။
အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႕လက္ေကာက္၀တ္ကို ရုတ္တရက္
ဆုပ္ကိုင္ကိုင္သည္ ဆိုအံ့။ သူက ကိုင္သူ၏ လက္ကို သိုင္းပညာျဖင့္
မျဖဳတ္ က်န္လက္မွ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားျဖင့္ ကိုင္သူ၏ လက္မႏွင့္ လက္
ညွိဳးခြၾကားကို ဆတ္ခနဲ ထုိးတတ္သည္။
အထိုးခံရသူသည္ ေသမင္းငင္မတတ္ စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ဟစ္နာက်င္သြား
ရသည္။ လက္မႏွင့္လက္ညွိဳးၾကား ခြဆံုမွာ လြန္စြာနာေသာ ေနရာလည္း
ျဖစ္သည္။
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ထိုေန႕ကဆိုလွ်င္ ကိုဘိုးလူသည္ ဆရာခ်ယ္တို႕ သိုင္းကစားေနၾကသည္
ကိုၾကည့္ရင္း ရိုးတိုးရြတ ျဖစ္လာပံုေပၚသည္။
သိုင္းကစားျခင္းကို ေခတၱရပ္နားလိုက္ၾကျပီး ေရေႏြးၾကမ္း ၀ိုင္းဖြဲ႕ေန
စကားစျမည္ ေျပာေနၾကသည္။ ဆရာခ်ယ္၊ ဦးလံု ၊ ဦးေသာမ တို႕ႏွင့္အတူ
ကိုဘိုးလူလည္း ေရေႏြးၾကမ္း ၀င္၍ေသာက္သည္။ ဆရာခ်ယ္ႏွင့္ လက္တစ္
ကမ္းတြင္ ထိုင္ေနျပီး သူ႕လက္ထဲတြင္ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းလည္း ကိုင္ထားသည္။
ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ေနစဥ္ အေမ့ေလာက္၌ ကိုဘိုးလူက ဆရာခ်ယ္
ကို သူ႕လက္ထဲမွ တုတ္ျဖင့္ သိမ္း၍ ရိုက္လိုက္သည္။
‘၀ွီး….’
‘၀ံုး…ဂြမ္း….ဒိုင္း’
ကိုဘိုးလူက ထိုင္ေနရာမွ ဆရာခ်ယ္အား သိမ္းရိုက္ ရိုက္လိုက္သည္။
ဆရာခ်ယ္က ေရွာင္လည္းေရွာင္ လက္သီးျဖင့္လည္း ကိုဘိုးလူကို ထိုးလိုက္
သည္။
ကိုဘိုးလူ၏ တုတ္ခ်က္သည္ ဆရာခ်ယ္ကို မထိသကဲ့သို႕ ဆရာခ်ယ္
၏ လက္သီးခ်က္သည္လည္း ကိုဘိုးလူကို မထိေခ်။ ထိေသာေနရာမွ ပ်ဥ္း
ကတိုး လွ်ာထိုးထရံ ျဖစ္သည္။ ဂြမ္း….ဒိုင္း ဟူေသာ အသံႏွင့္အတူ ပ်ဥ္း
ကတိုးလွ်ာထိုးထရံ ကြဲသြားသည္။
အားလံုး မ်ကလံုးျပဴးသြားၾကသည္။ ဆရာခ်ယ္၏ လက္သီးျပင္းထန္
မွဳကို အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။
ထိုစဥ္ကတည္းက ကိုဘိုးလူကိုယ္တိုင္ ဆရာခ်ယ္ကို နားလည္ဖို႕
ေကာင္းသည္။ နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ဒုတိယအၾကိမ္ ထပ္မံ၍ စမ္းသပ္ျခင္း
အတြက္ ယခုေတာ့ လက္က်ိဳးသြားျပီ။
ကိုဘိုးလူကဲ့သို႕ေသာ လူတစ္ေယာက္လည္း ရွိေသးသည္။ သူကား သစ္
တိုစမ္း ဦးေရးပင္ ျဖစ္သည္။
သစ္တိုစမ္းဦးေရးဟူ၍ ေခၚဆိုရျခင္းမွာ ေဇာတိကုန္းရြာ၌ ဦးေရး
တစ္ေယာက္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးေရးဟူ၍ ေျပာဆိုလွ်င္ ေဇာတိကုန္းရြာမွ ဦးေရးဟူ၍ လူတိုင္းနားလည္
သည္။ ဒုတိယ ဦးေရးအေၾကာင္း ေျပာလိုလွ်င္ ဒုတိယဦးေရးမွာ သစ္တိုစမ္း
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ရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ သစ္တိုစမ္းဦးေရးဟူ၍ ခြဲခြဲျခားျခား ေျပာဆို
ၾကသည္။ သစ္တိုစမ္းဦးေရးသည္လည္း ရွမ္းၾကီးသိုင္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
သစ္တိုစမ္းဦးေရးကား ဆရာခ်ယ္ကို တိုက္ရိုက္စမ္းသည္ မဟုတ္။
ဆရာခ်ယ္ထံတြင္ ေျပာင္းျပန္ပညာ သင္ေနေသာ ဦးလံုကို စမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးလံုသည္ ညေနတိုင္း ေျပာင္းျပန္တုတ္သိုင္း အျမဲ ေလ့က်င့္ေလ့ ရွိ
သည္။ တစ္ေန႕တြင္ ဦးလံုတစ္ေယာက္ တုတ္သိုင္းေလ့က်င့္ေနစဥ္ သစ္တို
စမ္း ဦးေရး ေရာက္ရွိလာသည္။ ဦးလံု သိုင္းေလ့က်င့္ေနသည္ကို ရပ္ၾကည့္
ေနသည္။ ရပ္ၾကည့္ရင္းမွ စကားဆိုသည္။
‘မင္းတုတ္က တယ္က်ဲပါလားကြ’
‘ေအး….ၾကဲတယ္ထင္ရင္ ၀င္ရိုက္ၾကည့္ပါလား ေမာင္ေရးရ’
ဦးလံုက သိုင္းကစားျခင္းကို ရပ္လိုက္သည္။ လက္ထဲမွ တုတ္ကို ပခံုး
ေပၚတြင္ ထမ္းလိုက္ျပီး ျပန္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးေရးက ဆင္၀င္ေအာက္တြင္ ေထာင္ထားေသာ သိုင္းတုတ္မ်ားထဲမွ
တစ္ေခ်ာင္းကို သြား၍ဆြဲျပီး ဦးလံုကို ေဘးဘက္မွ တုတ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္သည္။
‘ေဖ်ာင္း’
ဦးေရးထိုးလိုက္ေသာ တုတ္ကို ဦးလံုက သူ႕ပုခံုးေပၚတြင္ ထမ္းထား
ေသာ တုတ္ျဖင့္ တစပ္ပတ္လွ်ိဳ ရိုက္ထုတ္လိုက္သည္။ ေဖ်ာင္းဆိုေသာ အသံ
ႏွင့္အတူ ဦးေရး၏ တုတ္ လြင့္ထြက္သြားသည္။ ဦးေရး၏ လက္မတစ္ဖက္မွ
လက္သည္းလည္း ကြ်တ္ထြက္သြားသည္။
‘အား….မင္းက အဟုတ္ရိုက္တာကိုးကြ။ကဲ…ဒါဆိုရင္ ငါ့ထိလည္း
စိတ္မဆုိးဘူး။ မင္းနဲ႕ငါနဲ႕ ခ်မယ္’
‘ခ်ၾကည့္ေလ၊ ခ်ပါ’
ဦးေရးက လက္သည္းကြ်တ္ထြက္သြားေသာ သူ႕လက္မကို အ၀တ္ျဖင့္
ပတ္တီးစည္းသည္။ ျပီးလွ်င္ တုတ္ကို ျပန္၍ကိုင္သည္။ ဦးလံုႏွင့္ မ်က္ႏွာ
ခ်င္းဆိုင္လိုက္သည္။ အသင့္အေနအထား ျဖစ္သြားၾကသည္။
ဦးေရးက ေရွ႕မွမိုး၍ ရိုက္မည့္ဟန္ျပျပီး တုတ္ျဖင့္ ေျပးထိုးသည္။ ဦး
လံုက ညာလိမ္တုတ္ျဖင့္ ရိုက္လိုက္သည္။ ဦးေရးက ေနာက္သို႕ခုန္၍ ဆုတ္
လိုက္သည္။ အဆုတ္တြင္ ဦးလံုက ပတ္တုတ္ျဖင့္ ဆက္၍ ရိုက္လိုက္သည္။
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‘ေဖ်ာင္း……အား’
ဦးေရး ဒူးေထာက္ လဲက်သြားသည္။ ညိဳ႕သၾကီးကို ထိသြားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
‘မင္းက တကယ္ရိုက္တာကိုးကြ’
‘ဟ…အဲဒါ ငါေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ လုပ္တာကြ’
‘မင္းသိုင္းက ၾကည့္ေတာ့ က်ဲတယ္။ လုပ္ေတာ့ သိပ္စိပ္ပါလား။ ငါ့ကို
နည္းနည္းေလာက္ ျပစမ္းပါ ကိုလံုရ’
ဦးလံုက တစ္ဖက္စတုတ္ျဖင့္ နည္းျပ၍ေပးသည္။ လက္ေျပာင္း စီး
ရိုက္၊ လိမ္တုတ္ ၊ ေမႊတုတ္၊ ခြဲတုတ္၊ တုတ္ထမ္း စသည္ျဖင့္ သေဘာေလာက္
ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုအေျခခံသေဘာကို သစ္တုိစမ္း ဦးေရး နားလည္သြားသည္။ ရွမ္း
ၾကီးသိုင္းကြက္ႏွင့္ေရာ၍ ‘ရွမ္းတရုတ္သိုင္း’ အမည္ျဖင့္ သိုင္းဆရာလုပ္သည္။
ေနာက္ေသာ္ သစ္တိုစမ္းဦးေရးသည္ သူ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ဦးကိတၱိကို
ဆရာျဖစ္ေပးသည္။ ဦးကိတၱိမွာ ေဒးဒေနာ ေညာင္ေထာက္မွ ကိုတူး၏ အစ္
ကိုျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ တြံေတးရွမ္းစုမွ ကိုဘိုမင္း၏ ေယာက္ဖ ကိုဘိုးကြန္း
ကိုလည္းေကာင္း၊ ေပါက္ေတာမွ ဦးစိန္ၾကီး၊ တရုတ္ေထာင္ရြာမွ ဦးေမာင္း၊
မမယ္လွ၏ ေမာင္ျဖစ္သူ ဦးဘေက်ာ္ (ကိုရင္ဘေက်ာ္) ကိုလည္းေကာင္း
ဆရာျဖစ္ေပးခဲ့သည္။
သစ္တိုစမ္းဦးေရး၏ ဆရာအရင္းကား ေဇာတိကုန္းရြာမွ ဦးဆူးပညာ
ျဖစ္သည္။ ဦးဆူးပညာမွာ ေမာင္ေလး၏ အမအရင္းကို ယူထားေသာ
ေမာင္ေလး၏ ေယာက္ဖ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးသည္ ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဦးဆူးပညာထံမွ ရွမ္းၾကီးသိုင္းပညာ
ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္အရြယ္ ဆယ့္သံုးႏွစ္သား
မွာပင္ ရွမ္းၾကီးသိုင္းပညာကို တတ္ကြ်မ္းထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
သည္လိုႏွင့္ ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္ ျပန္မည့္ေန႕သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။
တပည့္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလံု၊ ဦးေသာမႏွင့္ေမာင္ေလးတို႕ သံုးဦးစလံုး
တြံေတးသို႕ ေရာက္သည္အထိ လိုက္ပို႕ၾကသည္။
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ျမစ္ဆိပ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ေလွေပၚသို႕ တက္ခါနီး တပည့္သံုး
ဦးက ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ၾကသည္။
‘ေအး….ငါ့တပည့္မ်ား က်မ္းမာလို႕ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ဆရာမရွိတဲ့
ေနာက္ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ေနရစ္ၾက။ ဆရာ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ပညာကို အလြဲ
သံုးစား မလုပ္ၾကဘဲ ဒီပညာနဲ႕ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက’
‘တပည့္တို႕ သံုးဦးလံုး ေျပာင္းျပန္သိုင္းကို တတ္ကြ်မ္းၾကေပမယ့္ ကိုယ္
ခံေဆးပညာကိုေတာ့ ဆရာ သင္မေပးရေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆရာ
ျပန္လာခဲ့ဦးမယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕ ဂါထာမႏၱရားနဲ႕ပတ္
သက္တဲ့ ပညာေတြပါ သင္ၾကားေပးမယ္’
‘သိုင္းသမားဆိုတာ ပညာခ်င္းယွဥ္လိုက္ရင္ ကိုယ္က သာတိုင္း အႏိုင္
မရဘူး။ ဓားျပီး တုတ္ျပီးတဲ့သူေတြနဲ႕ ယွဥ္ရတဲ့အခါ သူတို႕က ေဆး၀ါးအခံ
နဲ႕ဆိုေတာ့ သူတို႕ကို ေပါက္ျပဲေအာင္ ခ်ဖို႕ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိုင္း
သမား အမ်ားစုဟာ အထူးသျဖင့္ နယ္လွည့္ သိုင္းဆရာလုပ္စားမယ့္ ပညာ
သည္ေတြဟာ ကိုယ္ခံေဆးပညာရေအာင္ လိုက္စားေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဆရာ ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ေဆးပညာပါ သင္ေပးမယ္’
‘ေျပာင္းျပန္ကို ျပည္မမွာ လူသိနည္းေသးတယ္။ လူသိမ်ားလာတဲ့အခါ
ေျပာင္းျပန္ကို သိပ္ၾကမ္းတယ္။ သူသတ္သိုင္း ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာၾကလိမ့္
မယ္။ အဲဒီလို ေျပာခ်င္ေျပာၾကပေစ။ မတုန္လွဳပ္နဲ႕။ ပညာဆိုတာ ရန္သူကို
သာ ဒုကၡေပးတာပဲ။ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြကို ဒုကၡေပးဖို႕မွ မဟုတ္ဘဲ’
‘ေျပာင္းျပန္ဆိုကတည္းက ၾကမ္းရမယ္။ ရန္သူကို ေတြ႕ရင္ အျပတ္
ခ်ရမယ္။ ရန္သူဆိုတာ သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ေရာက္ေန ရပ္
ေန ရန္မူေနတဲ့ ရန္သူဟာ ကိုယ့္ကို က်ီစယ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကို
သတ္ဖို႕ ေရာက္ေန ရန္မူေနတာသာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကို သတ္ဖို႕ ရန္မူေနတဲ့
ရန္သူကို ကိုယ္က မသတ္ရင္ သူက သတ္သြားလိမ့္မယ္။ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ
ရန္သူက ကိုယ့္ကို သတ္ႏိုင္ရင္သတ္၊ မသတ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္က အျပတ္ခ်တဲ့
ပညာျဖစ္တယ္။ မညွာဘူး။ ၾကမ္းတယ္။ အျပတ္ပဲ။ ေသရင္ေသ၊ မေသရင္
က်ိဳး၊ တစ္သက္လံုး လူစဥ္မမီတဲ့ဘ၀ကို ေရာက္ေစရမယ္’
ယင္းကဲ့သို႕ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျပီး ေလွေပၚသို႕ တက္သြားသည္။ ရွမ္းျပည္
နယ္မွ အေခၚေရာက္ရွိေနသည့္ ေစာ္ဘြား၏ တပည့္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလး၏ မ်က္လံုအစံုတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ေ၀့၀ဲလာသည္။ ရင္ထဲ
မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရသည္။
အျပန္အလွန္ လက္ေ၀ွ႕ယမ္းျပရင္း ေလွၾကီးက ေ၀း၍ ေ၀း၍ သြား
သည္။ သံုးေယာက္သား လွည့္၍ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
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၁၀
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ ေဇာတိကုန္းရြာမွ ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ ျပန္သြားသည္မွာ
လပိုင္းမွ် ၾကာေညာင္းခဲ့ေလျပီ။ သည္အခ်ိန္၀ယ္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္
ေသာကမီး ေတာက္ေလာင္ရေတာ့သည္။ ၾကီးမားစြာ စိတ္ထိခိုက္ရေတာ့သည္။
မိခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြယ္သြားေလျပီ။ သုသာန္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ရျပီ။ ရက္
ပတ္လည္၍ ရက္လည္ဆြမ္းပင္ သြတ္ျပီးျပီ။
အိမ္ၾကီးတစ္ခုလံုး ေျခာက္ကပ္တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ေမာင္ေလး
တစ္ေယာက္တည္းသာ အိမ္ထဲတြင္ ေယာင္လည္လည္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္
ျဖစ္ကာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
အစ္မ အစ္ကိုမ်ားမွာ အိုးခြဲအိမ္ခြဲ သားသမီးေတြ တြဲရရြဲႏွင့္မို႕ သူတို႕ပိုင္
အိမ္မွာပင္ သူတို႕ ေနထိုင္ၾကသည္။
ေမာင္ေလး ေၾကကြဲရပါျပီ။ ေမာင္ေလး စိတ္ႏွလံုး ထိခိုက္ရပါျပီ။
အိမ္ၾကီးထဲတြင္ မိခင္ျဖစ္သူကိုသာ ျမင္ေနရသည္။ မ်က္လံုးအစံုထဲ၌
မိခင္ၾကီး ေဆးလိပ္လိပ္ေနပံု၊ နံနက္ေစာေစာ ဆြမ္းထ၍ ခ်က္ေနပံု၊ ဘုရား
ရွိခိုးေနပံု၊ အားအားရွိတိုင္း အ၀တ္စုတ္ အထည္စုတ္မ်ားကို ဖာေထးခ်ဳပ္လုပ္
ေနပံု။
စသည္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေန႕တာ တစ္ေန႕တာအတြင္း သမာရိုးက်
အလုပ္မ်ား အဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေနပံုမ်ားကို ျမင္ေယာင္ေနသည္။ သူ႕မ်က္
လံုး အစံုထဲတြင္ အျမဲလို မ်က္ရည္မ်ား ေ၀့၀ဲေနသည္။
တစ္ရံတစ္ခါ က်ိတ္၍ မ်က္ရည္က်ရသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ရွိပါက
မိခင္၏ အမည္ကို ေခၚေနမိသည္။
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အစက အစားအေသာက္ မီးလိုေတာက္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေလးသည္ ယခု
ေတာ့ ထမင္းႏွစ္နပ္ကိုပင္ မွန္မွန္စားလိုစိတ္ မရွိျပီ။
ေမာင္ေလး စိတ္ေလျပီ။ စိတ္ထိခိုက္ျပီ။ သည္အိမ္ၾကီးမွာ မေနခ်င္။
သည္ရြာမွာလည္း ေနလိုစိတ္မရွိ။
သူက အစ္မႏွင့္ အစ္ကိုမ်ားကိုပင္ အသိမေပးဘဲ ေဇာတိကုန္းရြာမွ
တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာလာသည္။
ဘယ္ကိုရယ္လို႕ ရြယ္ရြယ္ခ်က္ကလည္း မရွိ၊ ဘာလုပ္မည္ဟူ၍လည္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိ။
ေျခဦးႏွင့္ ဒူးတည့္ရာသို႕ ထြက္ခြာလာသည္။ လမ္းမွာ တစ္ရြာျပီး တစ္
ရြာ ေတြ႕သည္။ သူက ရြာထဲသို႕မ၀င္။ ထိုရြာမ်ားတြင္လည္း မေနလို။ ရြာ
ျပင္မွ ကြင္း၍ကြင္း၍သာ တစ္ရြာျပီးတစ္ရြာ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္
ဆံုးတြင္ ေခ်ာင္းၾကီးရြာအနီး ေရာက္ရွိလာသည္။
သူက ေခ်ာင္းၾကီးရြာမွ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လွေဖကို သတိရလာသည္။
လွေဖကို အမ်ားစုက ေခြးခ်ီးလွေဖဟူ၍ ေျပာင္ေနာက္၍ ေခၚၾကသည္။ ေခြးခ်ီး
လွေဖအျပင္ ေရာင္ၾကီးေဗြလွေဖ ဟူ၍လည္း ေနာက္တစ္ေယာက္ ရွိေသးသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေခြးခ်ီးလွေဖအိမ္ေရွ႕သို႕ ေရာက္သြားသည္။
ေခြးခ်ီးလွေဖက သူ႕ကို ျမင္သြားသည္။
‘ဟာ…သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ေလး၊ မင္းဘယ္ကေန ဘယ္လို စိတ္ကူး
ေပါက္ျပီး ေျခစၾကၤာ ျဖန္႕ေတာ္မူလာတာလဲကြ’
‘အေမဆံုးလို႕ သူငယ္ခ်င္းရာ။ စိတ္ေလေလနဲ႕ ထြက္မိထြက္ရာ ထြက္
လာတာ’
‘ေအး…ငါလည္း မေန႕တစ္ေန႕ကမွ ၾကားတယ္ကြ။ ေစာေစာကသာ
အခ်ိန္မီၾကားရင္ ငါလာပါတယ္ကြာ။ ငါလည္း မင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါ
ဘူး။ လာ - လာ - လာကြာ အိမ္ေပၚတက္ သူငယ္ခ်င္း’
ေခြးခ်ီးလွေဖက ေမာင္ေလးကို ဖက္လွဲတကင္း ခရီးဦးၾကိဳျပဳသည္။ သင္
ျဖဴးတစ္ခ်ပ္ကို ခင္းေပးျပီး ထိုင္ေစသည္။ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးႏွင့္ ပန္းကန္ခ်ေပး
သည္။ သူ႕မိန္းမကို ဆတ္သားေျခာက္ တစ္ပန္းကန္ ဆီဆမ္း၍ယူခဲ့ရန္
လွမ္းေျပာသည္။
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‘ကဲ ေမာင္ေလး မင္းနဲ႕ငါဆိုတာက ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြပဲ။ မင္း
စိတ္ေလေလနဲ႕ ဟိုသြား ဒီသြား ေလွ်ာက္သြားမေနနဲ႕။ ငါ့အိမ္မွာပဲေန။ ေပ်ာ္
သေလာက္ေန။ အားမနာနဲ႕၊ မင္းအလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ၀င္လာရင္လည္း ေျပာ၊
ငါရွာေပးမယ္’
‘ေအးကြာ….အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွလဲ လုပ္ခ်င္စိတ္ မရွိေသး
ပါဘူး။ မင္းတို႕ရြာမွာေနလို႕ ေပ်ာ္မ်ားလာမလား။ ငါ ခဏေတာ့ ေနၾကည့္
ဦးမယ္’
‘ေပ်ာ္ရမွာေပါ့ကြာ၊ မင္းေပ်ာ္ေအာင္ ငါထားပါ့မယ္။ အရက္ေသာက္ခ်င္
သလား၊ ေသာက္ခ်င္ရင္ အျမဲတမ္း အိမ္မွာ အသင့္ရွိေနေစရမယ္။ မင္းအိမ္
ေထာင္ျပဳခ်င္သလား၊ အေခ်ာအလွေလးေတြနဲ႕ အဆက္ျဖစ္ေအာင္ ငါ ဇာတ္
ပို႕ေပးမယ္။ အလုပ္လုပ္ခ်င္သလား။ ကိုညီခင္အိမ္မွာ အလုပ္ရေအာင္ ေျပာ
ေပးမယ္’
‘ဟဲ - ဟဲ - ဟဲ ေကာင္းတယ္ေဟ့၊ မင္းနဲ႕ေတြ႕မွ ငါစိတ္နည္းနည္း ရႊင္
လာတယ္’
‘အစားအေသာက္ကိုလည္း ေမးဦး။ ေခြးသား စားခ်င္သလား၊ ေခြးသား
ရေအာင္ ရွာေပးမယ္။ ခ်က္ေကြ်းမယ္။ ေခြးထဲမွာ ခ်ီးစားတဲ့ေခြးမွ ဆူတယ္
အရာသာရွိတယ္ ထင္ရင္ ခ်ီးစားတဲ့ေခြး ရေအာင္ရွာေပးမယ္’
‘ဟဲ - ဟဲ - ဟဲ…ဟား - ဟား - ဟား’
‘ေခြး၀ဲစားမွ ဒူလာေကာင္းတယ္ဆိုရင္လည္း စိတ္ခ်။ ေခြး၀ဲစားရေအာင္
ငါရွာေပးမယ္’
‘ဟဲ - ဟဲ - ဟဲ…..ေတာ္ပါေတာ့၊ ေတာ္ပါေတာ့’
‘မိန္းမလိုခ်င္ရင္လည္း ေျပာဦး။ တစ္ခုလပ္မွ လိုခ်င္သလား။ တစ္ခု
လပ္နဲ႕ ေပးစားမယ္။ မုဆိုးမမွ လုိခ်င္သလား။ မုဆိုးမနဲ႕ အဆက္အသြယ္
လုပ္ေပးမယ္။ အဲ…တစ္ခုလပ္တစ္လင္ကြာလည္း မလိုခ်င္ဘူး။ မုဆိုးမလည္း
မလိုခ်င္ဘူး။ အပ်ိဳစင္ကေလး ျပာကညိဳ ပ်ိဳကညာေလးမွ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္’
‘ရေအာင္ ေအာင္သြယ္ေပးမယ္လား’
‘ဒါကေတာ့ မင္းကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စနဲ႕ စြံေအာင္လုပ္ယူ
ေပါ့ကြာ၊ ဟား - ဟား - ဟား’
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ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ကိုလွေဖအိမ္မွာပင္ ေသာင္တင္ေနသည္။ကိုလွ
ေဖတို႕ လင္မယားက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပင္ လက္ခံေကြ်းေမြးထားသည္။
ဘာမွ် ပူစရာမလို၊ ဘာမွ် ပူပင္စရာမရွိ။
တကယ္ဆိုေတာ့ အလုပ္မလုပ္ရလွ်င္ မေနတတ္ေသာ ေမာင္ေလးလို
လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေကြ်းေမြးထားရသည္မွာ အရွံဳးမထြက္။ ကိုလွေဖ
လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေမာင္ေလးက အစစအရာရာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးသည္။
ကိုလွေဖထက္ အားခြန္ေကာင္းသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ တစ္ခုတိုင္း
တစ္ခုတိုင္းသည္ ေခတၱေခတၱ တစ္ခဏ တစ္ခဏအတြင္း ျပီးစီးသြားသည္သာ
ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ျဖစ္လာသည္။ ဟာသ
ဥာဏ္ရႊင္ေသာ ကိုလွေဖက သူ႕ကို အျမဲေနာက္ေျပာင္သည္။ ရယ္စရာ ရႊင္
စရာ ပံုတိုပတ္စကေလးမ်ားကိုလည္း ကိုလွေဖက သူ႕စကားမ်ားထဲတြင္
ညွပ္၍ညွပ္၍ သံုးတတ္ေျပာတတ္သည္။
ဟာသဆိုသည္မွာ ပင္ပန္းျခင္းကို သက္သာေစသည္။ ညစ္ညဴးစိတ္ကို
ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္ မဟုတ္လား။
အလုပ္လုပ္စရာရွိလွ်င္ လုပ္ၾကသည္။ အားအားရွိလွ်င္ ေခ်ာင္းရိုးေျမာင္း
ရိုးမ်ားထဲသို႕ ငါးရွာဖားရွာ ထြက္ၾကသည္။ ဟင္းေကြ်း ဟင္းလ်ာ ရရွိေသာ္
အရက္ပုလင္းေထာင္ရင္း၊ အျမည္းကေလး စားရင္၀ါးရင္း ျမံဳရင္း အာရႊင္ရႊင္
ျဖင့္ စကားေျပာၾကသည္။
‘ေမာင္ေလး…..သူငယ္ခ်င္း’
‘ဆို….ဘာလဲ’
‘မင္း စိတ္ျမင္ဘူးသလား’
‘ဘာစိန္လဲကြ၊ စားတဲ့စိန္လား၊ ငါ့ကို စိန္ေကြ်းသတ္မလို႕လား’
‘မဟုတ္ပါဘူးကြ၊ စိန္နားကပ္လုပ္၀တ္တဲ့ စိန္မ်ိဳးကို ေျပာတာပါ’
‘ျမင္ဖူးတာေပါ့ကြ’
‘အဲ - အဲ ဒီစိန္ကို ဆိတ္ေသြးထဲမွာစိမ္ရင္ အရည္ေပ်ာ္သြားတယ္ဆိုတာ
မင္းယံုသလား’
‘မယံုဘူး။ ငါေတာ့ မယံုဘူး။ ဒီေလာက္မာတဲ့စိန္ကို ဘယ္လိုလုပ္
အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္လို႕ ရမလဲ’
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‘မင္း တကယ္ မယံုဘူးေပါ့’
‘မယံုဘူး’
‘ဒါဆိုရင္ ဆိတ္တစ္ေကာင္နဲ႕ စိန္တစ္လံုး မင္းရွာယူခဲ့’
‘ဘာလုပ္ဖို႕လဲ’
‘မင္းက မယံုဘူးဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ၾကည့္မယ္ေလ။ ဆိတ္
တစ္ေကာင္လံုးကို သတ္။ ေသြးထုတ္၊ အဲဒီ ေသြးထဲမွာ စိန္ကို စိမ္ၾကည့္မွာ
ေပါ့’
‘ဟာကြာ၊ တကယ္လို႕မ်ား အရည္ေပ်ာ္သြားရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ’
‘မင္း ယံုသြားမွာေပါ့’
‘ယံုတာေတာ့ ဟုတ္ျပီ၊ စိန္နဲ႕ ဆိတ္ ဆံုးရေတာ့မွာေပါ့’
‘ဒါကေတာ့ မင္းမယံုလို႕ မင္းဆံုးတာပဲကြ၊ ဟား - ဟား - ဟား’
‘ဒါဆိုရင္ မင္းေကာ ယံုသလား’
‘ယံုတယ္ဗ်ိဳ႕၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ယံုတယ္’
ႏွစ္ေယာက္သား၊ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေခ်ာင္းၾကီးရြာတြင္ အေနၾကာေလ ေနသားတက်ျဖစ္
ေလ ျဖစ္၍လာသည္။ တစ္လနီးပါးမွ် ၾကာေလသည္။ သည္မွ ကိုလွေဖက
ေမာင္ေလးကို ဆိုသည္။
‘ကဲ…သူငယ္ခ်င္း၊ မင္းကို ငါ အၾကံေပးခ်င္တယ္’
‘ဘာမ်ားလဲကြ’
‘မင္းအိမ္မွာ အခုလိုေနလို႕ မင္းအက်ိဳးစီးပြား ဘာမွျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း
မရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ့အိမ္မွာေန၊ ငါတို႕နဲ႕ အတူပဲစား။ ဒါေပမယ့္ ဦးညီ
ခင္အိမ္မွာ သြားအလုပ္လုပ္။ ငါ့အလုပ္က သိပ္မမ်ားဘူး။ ငါတစ္ေယာက္
တည္းနဲ႕ ႏိုင္တယ္။ မိုးလည္းက်ေတာ့မယ္။ ဦးညီခင္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္
မင္းအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္မယ္’
‘ေကာင္းတယ္ကြာ၊ မင္းေျပာတဲ့အတိုင္း ငါလုပ္မယ္’
ကိုလွေဖက ဦးညီခင္အိမ္သို႕ ေမာင္ေလးကို ေခၚသြားသည္။ ဦးညီခင္ထံ
တြင္ အပ္ေပးသည္။
ဦးညီခင္က ေငြေၾကးခ်မ္းသာမွဳကို အေၾကာင္းျပဳ၍သာ ဦးညီခင္ဟူ၍
ဦးတပ္ျပီးေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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သူကိုယ္တိုင္မွာမူ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္
မွ်သာရွိေသးသည္။
သူသည္ ေျမသူေဌး စပါးသူေဌးျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ လယ္
ကိုးတံုးထြန္ အျမဲလုပ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စပါးတင္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္
ခန္႕အျမဲရသည္။
ဦးညီခင္က ေမာင္ေလး၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို အကဲခတ္သည္။ အလုပ္
တကယ္လုပ္မည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း လူျမင္ရံုျဖင့္သိသည္။ ကိုလွေဖကလည္း
အာမခံေသာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ လက္ခံလိုက္သည္။
မိုးမက်မီပင္ ေမာင္ေလးက ဦးညီခင္၏ လယ္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္
ေသာ ထြန္တံုး၊ ထြန္တံ၊ ထြန္သားမ်ား ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီ
ေပးသည္။ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ကိုင္သည္။
မိုးက်လာသည္ႏွင့္ ေရသြင္းေရႏုတ္ ျပဳလုပ္ရသည္။ လယ္ထြန္ရ၊ ပ်ိဳး
ႏုတ္ရ၊ ေကာက္စိုက္ရသည္။
အလုပ္လုပ္ျပီဆိုလွ်င္ အမ်ားႏွင့္မတူ။ မရပ္မနား၊ အားၾကိဳးမာန္တက္
လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ ေမာင္ေလးကို ဦးညီခင္က မ်ားစြာ သေဘာက်သြားသည္။
သူ႕ ညာလက္ရံုးသဖြယ္ အားထားသည္။
ဦးညီခင္က ေမာင္ေလး၏ အမည္ရင္းကို မေခၚ။ ရွမ္းၾကီး ရွမ္းၾကီးဟူ၍
သာ ေခၚသည္။
‘ေဟ့ ရွမ္းၾကီး၊ အလုပ္လုပ္ရင္လည္း နားနားေနေန လုပ္ပါကြ’
‘ဟာ…အစ္ကိုကလဲဗ်ာ၊ အလုပ္လုပ္ပါတယ္ဆိုမွ နားဖို႕လုပ္တာမွ
မဟုတ္ဘဲ’
‘ေတာ္ေတာ္ၾကာ အဖ်ားအနာ ၀င္လာမွာစိုးလို႕ ေျပာတာပါကြာ’
‘အိုဗ်ာ က်ဳပ္က ဒါထက္ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
လုပ္ခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒီေလာက္က အေပ်ာ့ပါဗ်ာ’
‘ဟ…တို႕တေတြ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းသမားေတြအဖို႕ လယ္ယာလုပ္
ငန္းထက္ ပိုပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ ရွိေသးလို႕လား ရွမ္းၾကီးရ’
‘ရွိတာေပါ့ အစ္ကိုရာ၊ ဒါေတြ အစ္ကို နားမလည္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္
အတြက္ ပူမေနပါနဲ႕’
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လယ္ထြန္လွ်င္လည္း ႏြားေတြကို ေနလြန္စြာ ပူလာမွ ထြန္ျဖဳတ္သည္။
ႏြားေတြကို သနား၍သာ ထြန္ျဖဳတ္ရသည္။ ႏြားေတြအေနျဖင့္ ဆက္၍
လုပ္ႏိုင္ဦးမည္ဆိုလွ်င္ သူကမူ ဆက္၍ ထြန္ဦးမည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ပ်ိဳးႏုတ္ျပီဆိုလွ်င္လည္း သူတစ္ပါးထက္ျမန္သည္။ ထိုင္လိုက္ျပီဆိုသည္
ႏွင့္ ခါးတစ္ခ်က္ ျပန္၍မဆန္႕။
စိတ္က ျမန္သေလာက္ လူက သန္သည္။ စိတ္ကေဆာင္သေလာက္
လူက လိုက္ႏိုင္သည္။
ယင္းေၾကာင့္လည္း ကိုညီခင္က အခေၾကးေငြကို အျခားအလုပ္သမား
မ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူထား၍ မေပး။ သူတစ္ပါးကို တစ္က်ပ္ေပးလွ်င္
ေမာင္ေလးကို ငါးမတ္ေပးသည္။
‘ေန႕စားခိုင္းခ်င္လည္း ခိုင္း၊ ပုတ္ျပတ္ခိုင္းခ်င္လည္း ရတယ္ေနာ္၊
အစ္ကို’
‘လုပ္မွာ လုပ္စမ္းပါ ရွမ္းၾကီးရာ။ မင္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ မနစ္နာပါဘူး။
ငါ့ေၾကာင့္ မင္းနစ္နာတယ္ထင္ရင္သာ ေျပာပါ’
‘ကြ်န္ေတာ္က တစ္ေယာက္တည္းသမား၊ လူပ်ိဳပဲ။ တစ္၀မ္းတစ္ခါး
သမားအတြက္ ေငြမလိုပါဘူး အစ္ကိုရ။ ဒါေၾကာင့္ နစ္နာစရာလည္း မရွိ
ပါဘူး’
‘ဟ…ေငြဆိုတာ အခုမလိုေပမယ့္ ေနာက္က်ေတာ့ လိုလာမွာေပါ့ကြာ၊
ရွမ္းၾကီးက တစ္သက္လံုး တ၀မ္းတခါးဘ၀နဲ႕ အရိုးထုတ္မွာလား။ ႏွစ္၀မ္း
ႏွစ္ခါးျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့သူ မေတြ႕ေသးဘူးလား’
‘မရွိေသးပါဘူး အစ္ကိုရာ၊ ရွိလည္း မရွိခ်င္ပါဘူး’
‘ဟ…သီးခ်ိန္တန္သီး ပြင့္ခ်ိန္တန္ ပြင့္ရမွာေပါ့ကြ။ ဘာလဲ တစ္၀မ္းတစ္ခါး
ကေန ႏွစ္၀မ္းႏွစ္ခါး၊ ေနာက္က်ေတာ့ သံုး၀မ္းသံုးခါး၊ ေလး၀မ္းေလး
ခါးေတြ ပြားလာျပီး လုပ္ကိုင္ေကြ်းေမြးရမွာ လန္႕ေနလို႕လား’
‘ဒါေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး အစ္ကိုရာ၊ ကြ်န္ေတာ္က ေယာက္်ားခ်င္းသာ
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မေၾကာက္တာဗ်၊ မိန္းကေလးေတြ ဆိုရင္ သိပ္ေၾကာက္တယ္၊ မကပ္ရဲဘူး၊
စကားေျပာဖို႕ဆိုတာ ေ၀လာေ၀း’
‘ဘာလဲ မင္းကို ကိုက္စားသြားမွာ စိုးလို႕လား’
‘က်ားတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းဆိုရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ဖမ္းရဲတယ္၊ မိန္းကေလး
တစ္ေယာက္ အနားေတာ့ မကပ္ရဲဘူးဗ်’
‘ေအး မင္းကသာ မကပ္ရဲတာ ဟိုဘက္တဲစုက ခင္ျဖိဳးကေတာ့ ရွမ္းၾကီး
ရွမ္းၾကီးနဲ႕ မင္းအေၾကာင္းပဲ တေျပာထဲ ေျပာေနတယ္’
‘ခင္ျဖိဳးဟုတ္လား အစ္ကို၊ ဘယ္ေကာင္မေလးဘာလိမ့္’
‘မင္းတို႕ ေကာက္စိုက္တုန္းက ၀တစ္တစ္ ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြး ေကာင္မေလး
ေလကြာ၊ ပါးမွာ ပါးခ်ိဳင့္ေလးနဲ႕’
‘အမယ္ေလးေလး အစ္ကိုရာ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ျမင္ရံု သတိထားမိရံုပဲ
ထားမိပါတယ္’
‘ဟ သတိထားရာက မ်က္စိကစား၊ မ်က္စိကစားရာက ညားၾကတာေပါ့
ကြ၊ ေကာင္မေလးက ငါ့တူမေလးပါ၊ ေျပာဆိုရင္ ငါေျပာေပးပါ့မယ္’
‘ေျပာလဲ မေျပာပါနဲ႕ လိုလဲမလိုခ်င္ဘူး အစ္ကိုရာ၊ ကြ်န္ေတာ္က ေျခ
သလံုး အိမ္တိုင္သမားပါ၊ လြင့္ခ်င္ရာ လြင့္ေနဦးမွာ’
‘ဒီလိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႕ ရွမ္းၾကီးရာ ၊ ေတာင္သူလယ္လုပ္ပဲ ဆက္လုပ္
မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစ္ကိုနဲ႕ အတူပဲ ဆက္လုပ္ပါ၊ ေနာက္က်ေတာ့ မင္းဘာသာ
မင္း တစ္စင္ေထာင္ခ်င္တယ္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လဲ အစ္ကိုက
အကူအညီေပးမွာပါ’
‘ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္ကိုရာ၊ အစ္ကို႕ကို ကြ်န္ေတာ္ အားကိုးပါတယ္၊
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္ကိုမွ သြားဖို႕လည္း မရည္ရြယ္ေသးပါဘူး’
သည္လိုႏွင့္ စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳး၍ ျပီးသြားသည္။ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္
ေရသြင္း ေရႏုတ္ခ်ိန္မွစ၍ လုပ္ေပးရသည္။ ကိုးတံုးထြန္မို႕ လယ္ကြင္းၾကီးက
ဟီးေနသည္
ဦးညီခင္ကလည္း ေမာင္ေလးကို ေန႕စားငါးမတ္ ေပးျမဲေပးထားသည္။
အလုပ္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ ပါးသည္ျဖစ္ေစ ေမာင္ေလးကိုပင္ လက္စြဲထားသည္။
အားကိုးသည္။
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အလုပ္ပါးသြားခ်ိန္၌ ေမာင္ေလး သတိထားမိသည္မွာ ခင္ျဖိဳးတစ္ေယာက္
ကိုလွေဖေနအိမ္ႏွင့္ ဦးညီခင္၏ ေနအိမ္သို႕ ခဏခဏ ေရာက္ရွိလာတတ္ျခင္း
ပင္။ ေမာင္ေလးကို ေတြ႕လွ်င္လည္း သူမကပင္ ႏွဳတ္ဆက္ျခင္းပင္။
‘ေဟာ အစ္ကိုေမာင္ေလး လယ္ေတာက ျပန္လာျပီလား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ၾကည့္စမ္း အက်ၤ ီေတြကလည္း စုတ္လို႕ ျပဲလို႕၊ ခင္ျဖိဳး အပ္နဲ႕ခ်ဳပ္ေပး
မယ္ေလ’
‘ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ၊ ကိစၥမရွိပါဘူး’
‘ၾကည့္စမ္း လူၾကီးကလဲ ဘယ္လို လူၾကီးမွန္းလည္း မသိဘူး၊ ခင္ျဖိဳးကို
ခင္ဗ်ာေတြ ဟုတ္ကဲ့ေတြနဲ႕’
‘ခင္ဗ်ာ’
‘ကဲပါ ခင္ဗ်ာေတြ ဘာေတြ လုပ္မေနပါနဲ႕၊ အက်ၤ ီလဲပါ၊ ခင္ျဖိဳး
ခ်ဳပ္ေပးထားခဲ့မယ္’
‘ေနပါေစ ခင္ဗ်ာ’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း ခစ္ ခစ္ ခစ္ သူ႕ၾကည့္ရတာ ခင္ျဖိဳးကမ်ား ကိုက္
စားေတာ့မယ္ ထင္ေနသလား မသိဘူး’
‘မထင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ’
ျမင္းကမလွဳပ္ ခုန္က လွဳပ္သည္ဟူ၍ ခင္ျဖိဳးကို မဆိုသာ။ ေမာင္ေလးလို
ရိုးရိုးစင္းစင္းသမား တစ္ေယာက္ကိုမူ မိန္မသားကပင္ ေရလာေျမာင္းေပး
လုပ္ရေပမည္။
သည္လို လုပ္ေအာင္လည္း ကိုလွေဖႏွင့္ မႏွင္းျဖဴေရာ၊ ဦးညီခင္ႏွင့္
မေရႊမိုးကေသာ္၎ တိုက္တြန္းၾကသည္။
အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းသည္။ ရိုးသား ေျဖာင့္မတ္သည္။ သည္လို
ေယာက္်ားမ်ိဳး ရွားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရိုးသားေသာ ရွက္ေသာ ေမာင္ေလး
တစ္ေယာက္ မိမိအေပၚတြင္ ရဲရဲတင္းတင္း ရင္းရင္ႏွီးႏွီး ဆက္ဆံလာေအာင္
မိမိက စကားေျပာသင့္သည္။ အားလံုးကလည္း ႏွစ္ေယာက္ နီးစပ္သြားသည္
ကို ျမင္လိုသည္။
သည္လို သည္လို နားခ်တိုက္တြန္းၾကေသာေၾကာင့္ ခင္ျဖိဳးက စတင္
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ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလးကို လူစားကလည္း အိမ္ေခါင္မိုးကို ေရႊလေရာင္
ထိုးခ်ိန္တြင္ ပုဆိုးပိုက္ ေစာင္ပိုက္ လိုက္ပါရေစရွင္ဟူ၍ ေျပာရမည့္ လူစား
မ်ိဳးေပပင္။ မိန္းကေလးက စတင္ခိုးေျပးမွ လိုက္လာမည့္ လူစားမ်ိဳးပင္။
ခင္ျဖိဳးက ေမာင္ေလး၏ ပုဆိုးမ်ား အက်ၤ ီမ်ားကို အပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္သည္။
ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးသည္။ ေမာင္ေလး လယ္ေတာမွ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ လွလွပပ
ျဖီးလိမ္းျပင္ဆင္လ်က္ ကိုလွေဖတို႕အိမ္သို႕ ေရာက္ရွိေနတတ္သည္။
သို႕တိုင္ေအာင္ ေမာင္ေလးမွာ ခင္ျဖိဳးႏွင့္ ရဲရဲတင္းတင္း ရင္မဆိုင္ရဲ၊
မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္မိသည္ႏွင့္ ရင္ထဲတြင္ ဒိန္းဒိန္းဒိတ္ဒိတ္ ခုန္လာတတ္ျမဲ
‘ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ေလး’
‘ဆို ဘာလဲဗ် ကိုလွေဖ’
‘ဒီေန႕ ၾကက္တစ္ေကာင္ ခ်က္တယ္ကြာ၊ ခင္ျဖိဳးက အစအဆံုး ဟင္းအိုး
ျပင္ျပီး ခ်က္ေပးထားတာ၊ ဒီေန႕ ခင္ျဖိဳးရဲ႕ လက္ရာနဲ႕ မင္းပြဲေတာ္တည္ရမယ္’
‘ေကာင္းတာေပါ့’
‘ဟ သူကေတာ့ မင့္မ်က္ႏွာနဲ႕ ငါ့အိမ္မွာ အိမ္မွဳကိစၥ ဗာဟီရေတြ
လာလာလုပ္ေပးတယ္၊ မင္းကေတာ့ ခင္ျဖိဳးကို တစိမ္းဆံဆံ ဆက္ဆံတယ္
ဒါကေတာ့ ဘယ္တရားမလဲကြ၊ စကားေလးဘာေလး ေျပာပါ’
‘ဟာ ေျပာပါတယ္ဗ်ာ၊ အဲ အဲ….ေျပာစရာမွ မရွိဘဲဗ်ာ’
‘ေအာ မင္းကလည္းကြာ၊ ေလာက၀တ္ ေလာကစကားဆိုတာေတာ့ လူ
တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေျပာတတ္ရမွာေပါ့၊ ဥပမာေပါ့ကြာ’
‘အင္း ဆိုပါဦး’
‘မခင္ျဖိဳးက ၾကာေလ၊ လွေလ ၀ေလ လွလာ ၀လာလို႕ပါလား၊ ၀တ္
လာတဲ့ လံုခ်ည္ေလးေတြနဲ႕ သိပ္လိုက္တယ္၊ အဲဒီလိုမွေပါ့’
‘ဟာဗ်ာ လွျပီးသား လူဆိုတာ ဘာပဲ၀တ္၀တ္ လွတာပါပဲ၊ သူ႕ဟာသူ
လွေနတာကို လွပါတယ္သြားေျပာေတာ့ ၾကားတဲ့လူရဲ႕ နားမွာ ရယ္စရာၾကီး
ျဖစ္ေနမွာေပါ့’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ မင္းမဆိုးဘူး၊ အရင္ကနဲ႕စာရင္ နဲနဲေတာ့ တိုးတက္လာျပီ၊
ခင္ျဖိဳး’
‘ရွင္ အစ္ကို႕’

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 117

‘နင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ၾကမွာလဲဟ’
‘ဟာဗ်ာ ကိုလွေဖကလဲ’
‘ကြ်န္မကေတာ့ မိန္းကေလးပဲ အစ္ကိုလွေဖရယ္၊ သူ႕သေဘာကို ဘယ္
သိပါ့မလဲ’
‘ကဲ ဘယ္ႏွယ့္လဲကြ ရွမ္းၾကီး’
‘ဟာဗ်ာ ဟာဗ်ာ’
‘ေန႕ေကာင္းရက္သာ ေရြးမယ္ဆိုရင္လဲ ဦးညီခင္ကို အေရြးခိုင္းလိုက္
မယ္ေလ’
‘ဟာဗ်ာ ဟာဗ်ာ’
အဘယ္လို႕ေသာ ေၾကာက္စိတ္ေပနည္း။ ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္ပင္ သူ႕
ကိုယ္သူ မသိ။ ခင္ျဖိဳးႏွင့္ေတြ႕ရတိုင္း ဘာကစ၍ ဘယ္လိုေျပာရမည္မသိ
အျမဲျဖစ္ရသည္။
ခင္ျဖိဳးကို စိတ္မ၀င္စား၍ကား မဟုတ္။ ခင္ျဖိဳးကဲ့သို႕ေသာ ကြမ္းေတာင္
ပန္းေတာင္ကိုင္ အလွပေဂး တစ္ေယာက္အေပၚလည္း စိတ္မ၀င္စားစရာ
အေၾကာင္းမရွိ။
သို႕ရာတြင္ ေန႕ရက္ေတြသာ တျဖည္းျဖည္း ကုန္ဆံုး လြန္ေျမာက္လာ
သည္။ သူတို႕ႏွစ္ဦး၏ အေျခအေနမွာ ထူးျခားလာျခင္း မရွိ။
သည္လိုႏွင့္ စပါးပင္မ်ား ၀င္းမွည့္လာသည္။ ေကာက္ရိတ္ၾကသည္။
စပါးႏွယ္ၾကသည္။ လယ္ကြင္းျပင္ၾကီးတခို စပါးေတြ ေတာင္လို ပံုလာသည္။
တစ္ႏွစ္တာအတြက္ လယ္လုပ္ငန္း ျပီးဆံုးေပေတာ့မယ္။ တစ္မိုး တစ္
ေဆာင္း ကုန္ကာ တစ္ေႏြသို႕ေျပာင္းေပေတာ့မည္။ ေမာင္ေလးအတြက္ နား
ခြင့္ အားလပ္ခြင့္ ရလုနီးျပီ။ လုပ္ခေငြေၾကးကေလးမ်ားလည္း စုေဆာင္းျပီး
ျဖစ္ေနျပီ။
သည္ရပ္သည္ရြာမွာပင္ ဆက္ေနရမည္လား။ ခင္ျဖိဳးကိုပင္ လက္ထပ္
ရေလမည္လား။ အျခား တစ္ရပ္တစ္ရြာသို႕ပင္ ကူးေျပာင္း ေျခဆန္႕ရေလ
မည္လား။
သည္လို သည္ကဲ့သို႕ ေမာင္ေလး ေတြးေတာ ေနမိသည္။ ေနာက္ထပ္
တစ္လေလာက္ အလုပ္လုပ္ျပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္ သိမ္းရေပေတာ့မည္။ ယခု
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ဆိုလွ်င္ လယ္ႏွစ္တံုးထြန္ေလာက္သာ ေကာက္ဆြရန္ စပါးႏွယ္ရန္ က်န္
ေတာ့သည္။
ခင္ျဖိဳးကို ယူလွ်င္ကား ကိုလွေဖကိုျဖစ္ေစ၊ ဦးညီခင္ကိုျဖစ္ေစ ေျပာလိုက္
ရံုသာ ရွိသည္။ လက္ထပ္ျပီၚျပီ ဆိုလွ်င္လည္း သည္ရပ္ သည္ရြာတြင္ပင္
အေျခခ် ေနထိုင္၍ရသည္။
ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ဦးညီခင္က ေမာင္ေလးကို ေခၚသည္။ ငါးဆားေပါ့
ေျခာက္ကို ဆီႏိုင္ႏိုင္ ဆမ္းထားသည္။ ေကာက္ညွင္းေပါင္းကလည္း တစ္ဇလံု
အျပည့္ၾကီး ျဖစ္သည္။
‘ရွမ္းၾကီး…စားကြာ၊ စားရင္း စကားေျပာရေအာင္’
‘ဟုတ္ကဲ့ အစ္ကို’
ေမာင္ေလးကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း အစားဆိုလွ်င္ ဟန္မေဆာင္။ ပလုပ္
ပေလာင္းပင္ အားရပါးရ စားသည္။ ဦးညီခင္ကမူ တို႕ကဆိတ္ တို႕ကနန္းသာ
စားသည္။ ဦးညီခင္က စ၍ဆိုသည္။
‘ရွမ္းၾကီး’
‘ခင္ဗ်ာ’
‘ငါ့လယ္ေတြလဲ ျပီးေတာ့မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္’
‘ဒါေပမယ့္ လယ္ထဲမွာက ငါ့ႏြားေတြ အေကာင္အစိတ္ေလာက္ ရွိေန
တာ မင္းျမင္တယ္ မဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ ျမင္ပါတယ္’
‘စပါးေတြကိုလည္း ရြာထဲ မေရႊ႕ႏိုင္ေသးဘူး’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘အဲဒီေတာ့ ဒီတစ္ေႏြ မင္းငါ့လယ္တဲကို ေစာင့္ေပးပါလား’
‘ေစာင့္ဆိုရင္လဲ ေစာင့္ရတာေပါ့ အစ္ကို၊ ေစာင့္ခ ဘယ္ေလာက္ေပး
မွာလဲ’
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‘ရွမ္းၾကီးရာ အခေၾကးေငြစကား မေျပာပါနဲ႕၊ သူမ်ားေတြကို ဆိုရင္
ေျခာက္ဆယ့္ငါးတင္း ေပးတယ္၊ ရွမ္းၾကီးကိုေတာ့ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးတင္း
ေပးမယ္၊ ကဲ သေဘာက်ရဲ႕လား’
‘ဟာ သိပ္က်တာေပါ့ အစ္ကိုရာ၊ အဲဒီေပးတဲ့ စပါးေတြကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္
ယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုလွေဖတို႕ လင္မယားကို ေပးမွာပါ၊ သူတို႕ ေက်းဇူးေတြ
ကြ်န္ေတာ့္မွာ အမ်ားၾကီးပဲ’
‘ေကာင္းျပီ၊ ဒါဆိုရင္ ငါ့တဲနဲ႕ ငါ့ႏြား ငါ့စပါးေတြကို ရွမ္းၾကီးပဲေစာင့္’
‘ဟုတ္ကဲ့ စိတ္ခ်ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ တာ၀န္ယူျပီး ေစာင့္ေပးပါ့မယ္’
လုပ္ငန္းခြင္ ျပီးဆံုးေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးညီခင္က ေမာင္ေလးကို
လက္မလႊတ္ခ်င္။ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မွဳ၊ ရိုးသားမွဳ၊ ၾကိဳးစားမွဳ အျပည့္ရွိေသာ
အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို အဘယ္မွာ လက္လႊတ္ခ်င္ပါမည္နည္း။
သူ၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သက္သက္ခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္။ ေမာင္ေလး
ကို သူကိုယ္တိုင္ပင္ ညီတစ္ေယာက္ပမာ ခင္ျခင္လည္း ပါသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ လယ္တဲမွာ ေစာင့္ရ အိပ္ရသည္။ တစ္ေယာက္
တည္း ေစာင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။
လယ္တဲဆိုျခင္းထက္ ႏြားတင္းကုပ္တြင္ ေစာင့္ရသည္ ဆိုျခင္းက ပို၍
မွန္ကန္ေပသည္။ အေၾကာင္းမူ လယ္တဲကို လယ္တဲသပ္သပ္၊ ႏြားတင္းကုပ္
ကို ႏြားတင္းကုပ္သပ္သပ္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဦးညီခင္၏ လယ္တဲသည္ အိမ္ၾကီးတစ္လံုးကဲ့သို႕ ၾကီးသည္။ ရွစ္ပင္
ခုႏွစ္ခန္း တဲၾကီးျဖစ္သည္။ မိုးတြင္း လယ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္းတြင္း
စပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္သမားမ်ား က်ယ္က်ယ္
၀န္း၀န္း ေနထိုင္ အိပ္စား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
တဲၾကီးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ၀ါးဆယ္ရိုက္ခန္႕ အကြာတြင္ ႏြားတင္းကုပ္
ႏွင့္ ႏြားျခံကို တြဲ၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။
ႏြားတင္းကုပ္ ဆိုေသာ္လည္း နိမ့္နိမ့္ေလး မဟုတ္။ လူတစ္ရပ္ လြတ္
ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေျခတံရွည္ တဲၾကီးတစ္လံုးသာ ျဖစ္သည္။
ႏြားတဲျဖစ္သျဖင့္ ႏြားတင္းကုပ္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
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ႏြားမ်ားႏွင့္အတူၾကက္မ်ားကိုလည္း ေမြးျမဴထားသည္။ ဟင္းစားအျဖစ္
ရည္ရြယ္၍ ေမြးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အစကေတာ့ ေကာင္ေရ ေတာ္ေတာ္ပင္ မ်ားသည္။ သို႕ရာတြင္ တမိုးလံုး
တေဆာင္းလံုး လုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမားမ်ားကို ေကြ်းေမြးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ
ယခု ေဆာင္းကုန္လဳ နီးခ်ိန္၌ ဆယ့္ေလးငါးေကာင္သာ က်န္ေတာ့သည္။
ထိုလက္က်န္ ၾကက္မ်ားသည္ တဲေအာက္ရွိ ၀ါးလံုးတန္းမ်ားတြင္
အိပ္တန္းတက္ၾကသည္။
ေမာင္ေလးတြင္ တဲနီးပါးခ်င္းဆို၍ ကိုဘုိးရွင္ တစ္ေယာက္သာ ရွိသည္။
ႏြားတင္းကုပ္ႏွင့္ ၀ါးဆယ္ရိုက္ အကြာတြင္ ျဖစ္သည္။
တဲနီးပါးခ်င္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေမာင္ေလးကား မေၾကာက္၊
တေစၦလည္း မေၾကာက္၊ သရဲလည္း မေၾကာက္။
လူဆိုလွ်င္ ေယာက္်ားကို မေၾကာက္။ သူေၾကာက္သည္မွာ မိန္းမပ်ိဳ
ေလးမ်ားကိုသာ ျဖစ္သည္။ မိန္းမခ်င္း တူလွ်င္ပင္ လင္ရွိ မိန္းမအအိုမ်ား
ကို မေၾကာက္။
ယင္းေၾကာင့္ ႏြားတင္းကုပ္တြင္ သူတစ္ေယာက္တည္း ေနသည္။
ႏြားႏွင့္ ၾကက္မ်ားကို ေစာင့္သည္။ တလင္းထဲမွ စပါးပံုၾကီးေတြကိုလည္း
ေစာင့္ရသည္။
သိုင္းသမားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေလးသည္ သူအိပ္ျပီဆိုလွ်င္ သူ႕အိပ္ရာေဘး၌
တုတ္တစ္ေခ်ာင္း၊ လွံတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဓားတစ္ေခ်ာင္းကို အျမဲထား၍
အိပ္ေလ့ရွိသည္။
ေမာင္ေလးေစာင့္၍ အိပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ဆယ္ရက္ခန္႕ရွိျပီ။ ထို
အေတာအတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ အေႏွာက္အယွက္ မေတြ႕ရ။ နံနက္လင္းလွ်င္
ႏြားမ်ားကို ျခံထဲမွ လႊတ္သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ျခံထဲသို႕ ျပန္သြင္းသည္။
သည္လိုႏွင့္ တစ္ညျပီးတစ္ည ကုန္ဆံုးလာသည္။
သို႕ရာတြင္ လမိုက္ည တစ္ညတြင္ကား ထူးျခားမွဳတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။
ညဆယ့္ႏွစ္နာရီတစ္ခ်က္ခန္႕ သန္းေကာင္ခ်ိိန္တြင္ သူအိပ္ေနသည့္ ႏြားတင္း
ကုပ္သည္ ယိမ္းထိုးလွဳပ္ယမ္းလာသည္။ ေျမငလ်င္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လွဳပ္ေန
သည့္ပံုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
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ၾကက္ေတြပင္ ကေရာက္ကေရာက္ႏွင့္ ျမည္ေနၾကသည္။ ေမာင္ေလး၏
မ်က္လံုးအစံု ပြင့္လာသည္။ သူေဘးတြင္း ခ်ထားေသာ လက္နက္ကို စမ္း
ၾကည့္ျပီးယူသည္။ တုတ္ကို စမ္းမိသည္။
သူက နားကို စြင့္ေထာင္သည္။ တဲတစ္ခုလံုး ယိမ္းထိုးေနျခင္းအတြက္
လည္း စဥ္းစားၾကည့္သည္။
ႏြားေတြက တိုင္ကို ပြတ္ေနျခင္းေပလား။ တစ္ေကာင္တေလ ပြတ္ရံုမွ်
ႏွင့္ေတာ့ သည္မွ်ထိ တဲက မလွဳပ္ႏိုင္။
ျပီးေတာ့ ႏြားအမ်ားစုကလည္း တဲေအာက္တြင္ မအိပ္စက္ၾက။ မိုးကုန္ျပီး
ေဆာင္းပင္ ကြ်တ္လုျပီျဖစ္၍ အျပင္ဘက္ ႏြားျခံထဲတြင္သာ အိပ္စက္ၾကသည္။
သူက နားစြင့္၍ ေထာင္ေနစဥ္မွာပင္ ၾကက္တစ္ေကာင္၏ ေအာျမည္သံ
သဲ့သဲ့ကို ၾကားလိုက္ရသည္။
‘ေကာက္ ကေရာက္’
‘ကေရာက္ ဖလပ္ဖလပ္’
တစ္ေကာင္ျပီး တစ္ေကာင္ ဆက္၍ ျမည္သည္။ ေမာင္ေလး နားလည္ျပီ။
ၾကက္သူခိုးေတြ ေရာက္ေနျပီ။ ၾကက္ေတြကို တစ္ေကာင္ျပီး တစ္ေကာင္
ဖမ္းေနျပီ။
တဲလွဳပ္ယမ္းေနသည္မွာလည္း ျငိမ္သြားျပီ။ အစက တဲကုပ္ လွဳပ္ယမ္း
ေနျခင္းမွာ ၾကက္သူခိုးမ်ားကိုယ္တိုင္ တဲကိုႏွန္႕၍ ယမ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ရမည္။
ထိုသို႕ လွဳပ္ယမ္းရျခင္းမွာလည္း ၾကက္ေတြ မည္သည့္ေနရာတြင္ အိပ္ေနေၾကာင္း
သိလို၍ လွဳပ္ယမ္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ရမည္။
တစ္ေယာက္က ၾကက္ကို ခုိးမည္။ ဖမ္းမည္။ က်န္လူမ်ားက အေစာင့္
တာ၀န္ ယူၾကမည္။
ေစာင့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ၾကမည္နည္း။
လူပိုတစ္ေယာက္သာ ပါလွ်င္ တဲေရွ႕ေလွကားရင္းတြင္ ေစာင့္မည္။
လူပို ႏွစ္ေယာက္ပါလွ်င္ မီးဖိုေဆာင္အဆင္းဘက္မွ ေစာင့္မည္။
သည္လို ေတြးလိုက္သည္။ သည္အေတြးေၾကာင့္ ေမာင္ေလးအေနျဖင့္
ေလွကားဘက္မွလည္း ဆင္း၍ မျဖစ္၊ မီးဖိုေဆာင္ဘက္မွလည္း ဆင္း၍
မျဖစ္။
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ထိုႏွစ္ေနရာမွ ဆင္းေလက ရန္သူ၏ သတ္ကြင္းထဲသို႕ ၀င္သည္ႏွင့္
တူမည္။
သို႕ျဖစ္ေလရာ မည္သည့္ေနရာမွ ဆင္းရမည္နည္း။
ရျပီ။ ေမာင္ေလး အၾကံရျပီ။ သူအိပ္ေနေသာ အိပ္ရာေဘးတြင္ ကဲလား
တပ္ထားသည္။ ထိုကဲလားကို လက္တြင္ ကိုင္ထားေသာ ၀ါးလံုးႏွင့္ ထုိး၍
ဖြင့္ျပီး ခုန္ဆင္းျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး။
ေမာင္ေလးကလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္ျပီး ကဲလားကို ၀ါးလံုးႏွင့္
ထုိုး၍ ေဆာင့္လည္းေဆာင့္ဖြင့္ လူကိုယ္တိုင္လည္း ေအာက္သို႕ ခုန္ဆင္း
လိုက္သည္။ ‘ဒိုင္း ၀ံုး ဖုတ္’
ဒိုင္းဟူေသာ အသံမွာ ကဲလားတံခါးကို ေဆာင့္တြန္းသံ၊ ၀ံုးဆိုသည္မွာ
တံခါးအနီးတြင္ ကပ္၍ ခ်ထားေသာ တင္းေတာင္း တစ္လံုးကို တိုက္မိသံ၊
ဖုတ္ဆိုေသာ အသံမွာ ေျမျပင္ေပၚသို႕ မုဆိုးဒူးေထာက္ က်သြားသံျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက ညာသန္ျဖစ္သည္။ ေျမျပင္ေပၚသို႕ က်သြားေသာ အခ်ိန္
၌ သူ႕လက္အစံုသည္ ၀ါလံုး၏ တစ္ဖက္စကိုင္လ်က္ အသင့္အေနအထား
ျဖစ္ေနသည္။
ေမာင္ေလးက မတ္တပ္မရပ္။ ညအေမွာင္ထုထဲတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍
ၾကည္ျခင္းထက္ ထိုင္၍ၾကည့္ျခင္းက ရန္သူကို ပို၍ ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုင္လ်က္
အေနအထားျဖင့္ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္လည္း ညအေမွာင္ထဲတြင္
ဆိုက ပို၍ တိုက္ကြက္သာသည္။
ယင္းသည္ အေမွာင္တြင္း တိုက္ခိုက္နည္း ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေတာ္ရံုတန္ရံု သိုင္းသမားဆိုလွ်င္ အေမွာင္တြင္း တိုက္ခိုက္နည္းကို
မတတ္။
ေျပာင္းျပန္သမားထဲတြင္ပင္ အဆင့္ျမင့္ ေျပာင္းျပန္သမားမွသာ အေမွာင္
တြင္း တိုက္ခိုက္မွဳကို ကြ်မ္းက်င္သည္။ အေၾကာင္းကိုဆိုေတာ့ ေျပာင္းျပန္
ပညာ၌ အေမွာင္တြင္း တိုက္ခုိက္နည္းပညာ ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္။
ေျမျပင္ေပၚသို႕အက် သူက ေလွခါးရင္းဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး ျဖစ္ေန
သည္။ ေလွခါးရင္းမွ စဥ့္အိုးၾကီးတစ္လံုး အနီးတြင္ ရန္သူတစ္ေယာက္
မတ္တတ္ရပ္ေနသည္ကို ၾကယ္ေရာင္ျဖင့္ ျမင္ရသည္။
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ရန္သူကလည္း သူ႕ကို ျမင္သြားျပီ။ သူ႕ထံသို႕ လွ်ပ္ပစ္သလို ေျပး၀င္လာ
သည္။ သူ႕ကို မိုး၍ ရိုက္လိုက္သည္။
သူက ဘယ္ေျခတစ္ကြက္ တက္လိုက္သည္။ ရန္သူ၏ ရိုက္ခ်က္ကို
ေရွာင္ျခင္းႏွင့္အတူ ရန္သူ၏ ညို႕သၾကီးကို ျဖတ္တုတ္ျဖင့္ ရိုက္ခ်လိုက္သည္။
‘ေဖ်ာင္း၊ အား အမယ္ေလးဗ်’
ေဖ်ာင္းခနဲ အသံထြက္လာသည္။ ရန္သူ၏ အမယ္ေလးတသံလည္း
တစ္ဆက္တည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုအသံနက္ၾကီးႏွင့္အတူ ရန္သူသည္
ေျမျပင္ေပၚသို႕ ေခြ၍ လဲက်သြားသည္။
ေမာင္ေလးက နားကိုစြင့္လိုက္သည္။ မ်က္စိကိုလည္း လ်င္လ်င္ထား၍
ၾကည့္သည္။
သူ႕ေနာက္ေက်ာဘက္မွ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ေျခသံသဲ့သဲ့ ၾကားရသည္။ ရိုးျပတ္
မ်ားကို ပြတ္တိုက္ျပီး သူ႕ထံသို႕ ခ်ည္းကပ္လာေသာ ေျခသံေပပင္။
သိုင္းသမားဆိုသည္မွာ ေရွ႕မွာ မ်က္စိ၊ ေနာက္မွာ နား ဟူေသာ
ေဆာင္ပုဒ္ကို က်င့္သံုးရေလသည္ပင္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကိုယ္တိုင္က
သည္ေဆာင္ပုဒ္ကို အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ နားယဥ္ေအာင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့
ဖူးေလသည္ပင္။
သူက ကိုယ္ခႏၶာကို ေနာက္ဘက္သို႕ လွည့္လိုက္သည္။ သည္ေတာ့ ရန္
သူ လာရာဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး ျဖစ္သြားသည္။
ရန္သူကလည္း သူ႕ကို ျမင္သြားျပီ။ တရွိန္ထိုး ေျပး၀င္လာသည္။
သူ႕ကို ၀ါးခြ်န္ျဖင့္ ေဆာင့္၍ ေျပးထိုးသည္။
သူကလည္း သူကိုင္ထားေသာ ၀ါးလံုး၏ ေအာက္စတုတ္ျဖင့္ ရန္သူ၏
၀ါးလံုးကို ရိုက္ျပီး ဖယ္လိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္း ထိုေအာက္စတုတ္ျဖင့္ပင္
ရန္သူ၏ နံရိုးမ်ားရွိရာ နံေဘးသို႕ ေဆာ့္၍ ထိုးလိုက္သည္။
‘ေဖ်ာင္း အား’
ထိုးလုိက္သည္မွာ နံေဘးသို႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္သူက သူ႕ကိုယ္ကို
လွည့္လိုက္သည္ႏွင့္ ၾကံဳသြားသည္။ သို႕ရာတြင္ ရန္သူကိုယ္တိုင္ကား ေျမျပင္
ေပၚသို႕ လဲက်သြားသည္။ သည္မွာ သူက လိမ္တုတ္ျဖင့္ ရန္သူကို ရိုက္ခ်
လိုက္သည္။
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‘ေဖ်ာင္း’
‘အမယ္ေလးဗ် အား ကြ်တ္ ကြ်တ္ ကြ်တ္’
ရန္သူသည္ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္သံႏွင့္အတူ ေျမျပင္ေပၚ၌ လိမ့္ဆင္း
သြားသည္။
‘ေဟ့ ေမာင္ေလး ေမာင္ေလး ဘာျဖစ္သလဲ’
‘သူခိုးေတြ သူခိုးေတြ’
‘ရိုက္ကြ သတ္ျပစ္ကြ ငါလာျပီေဟ့’
‘ေဟ့ ဘိုးရွင္ ဘိုးရွင္ ငါပါကြ ငါ ငါ ငါပါ ေဂၚယာပါ၊ မလုပ္ပါနဲ႕ကြ
ငါတို႕ကို မလုပ္ပါနဲ႕’
ပထမအရိုက္ခံထားရေသာ ရန္သူက ဘိုးရွင္ကို လွမ္း၍ ေအာ္ေျပာသည္။
ဘိုးရွင္ ေျခလွမ္းတံု႕သြားသည္။
‘ဟင္ ေဂၚယာ ေဂၚယာ မင္းတို႕ ဘာလာလုပ္တာလဲ’
‘ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကက္လာခိုးၾကတာပါ အစ္ကိုရာ’
‘ေဟ ၾကက္လာခိုးတယ္၊ မင္း တယ္မိုက္ရိုင္းပါလား ၊ ကိုယ့္ဦးေလးရဲ႕
ၾကက္ကို လာခိုးရသလား’
‘အေပ်ာ္ လာခိုးတာပါ အစ္ကိုရာ ၊ က်ဳပ္ေျခေထာက္ေတြ က်ိဳးကုန္ျပီ
ထင္တယ္ဗ်၊ ကုလားၾကီးေရာ ဘေသာ္ပါ ပါတယ္’
‘ေဟ သူတို႕ေကာ’
‘ကုလားၾကီးလဲ အရိုက္ခံထားရတယ္။ ဘေသာ္ေတာ့ ထြက္ေျပးျပီ
ထင္တယ္’
‘ေတာက္ ရာဇ၀င္ ရိုင္းလိုက္ေလကြာ၊ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး ၾကက္ကိုမွ လာခိုး
ရတယ္လို႕’
‘လုပ္ လုပ္ပါဦး အစ္ကိုရာ၊ ကြ်န္ ကြ်န္ေတာ္ မထႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်’
‘မထႏိုင္ရင္ ေသလိုက္ေပါ့ကြ၊ မင္းေမရိုး ေသလိုက္ေပါ့’
‘အား ကြ်တ္ ကြ်တ္ ကြ်တ္’
‘ေဟ့ အခုမွ စုတ္သပ္မေနနဲ႕ကြ’
ကိုဘိုးရွင္တစ္ေယာက္ ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ေနသည္။ ေမာင္
ေလးကမူ တိုင္တစ္လံုးကို အကာအကြယ္ယူ၍ ရပ္ၾကည့္ေနသည္။ ကိုဘိုးရွင္
၏ ေဆြမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ဦးညီခင္၏ ေဆြမ်ိဳးေတြေပပင္။
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၁၁
‘ကြ်န္ေတာ္ အစ္ကို႕ဆီမွာ အလုပ္ ဆက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး အစ္ကို’
‘ေဟ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ရွမ္းၾကီးရ’
‘ကြ်န္ေတာ္ ရိုက္ထားတဲ့ ေကာင္ေတြက ဓားျပနာမည္ၾကီးေတြ’
‘ဟ ရွမ္းၾကီးရ သူတို႕ ရန္ညိဳးဖြဲ႕မွာကို ေၾကာက္လို႕လား’
‘ေၾကာက္ေတာ့ မေၾကာက္ပါဘူး အစ္ကို၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႕က အစ္ကို႕
ေဆြမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္လား’
‘အိုး…ေဆြျဖစ္ျဖစ္ မ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတဲ့လူဟာ မေကာင္းတဲ့ လူပဲ
ေပါ့၊ မေကာင္းတဲ့လူကို မေကာင္းသလို အျပစ္ေပးရမွာဘဲေပါ့၊ ေဟ့ ဘိုးရွင္
သူၾကီးပါရဲ႕လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ ပါလာပါတယ္’
‘ေအာ ကိုရင္ ေရာက္လာျပီကိုး၊ ကဲ ကိုရင္ေရ႕ ဒီေကာင္ေတြကို အေရး
ယူဗ်ာ၊ မညွာနဲ႕ ကိုယ့္ဦးေလး အရင္းေခါက္ေခါက္ အိမ္ကိုေတာင္ စည္းမေစာင့္
တဲ့ ေကာင္ေတြဗ်၊ က်ဳပ္ ေဟာဒီ ရွမ္းၾကီးကိုလည္း လက္မလြတ္ႏိုင္ဘူး’
ျဖစ္ရသည္ကလည္း ဆန္းေလသည္ပင္။ ေဂၚယာ၊ ကုလားၾကီးႏွင့္
ဘေသာ္တို႕ သံုးဦးသည္ ညီအစ္ကို အရင္းအခ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္မိေမြး
တစ္၀မ္းထြက္ေတြ ျဖစ္သည္။
သူတို႕ မိခင္သည္ ဦးညီခင္၏ ဇနီးႏွင့္ ညီအမ အရင္းေခါက္ေခါက္
ျဖစ္သည္။ သို႕လ်က္ႏွင့္ဦးညီခင္၏ ၾကက္ကို လာခိုးၾကသည္။
သည္နယ္တစ္၀ိုက္၌ သည္ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ကလည္း ရာဇ၀င္
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ေျပာင္သည္။ သံုးေယာက္စလံုး ဓါးျပဗိုလ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ေဂၚယာ ဆို
လွ်င္ ေထာင္မွ လြတ္လာသည္မွာ ရက္ပိုင္းမွ်သာ ရွိေသးသည္။
တူအရင္းေတြကို ဦးေလးအရင္းက တိုင္တန္းျပီး။ သူၾကီးသည္လည္း
ဦးညီခင္၏ ဦးေလးျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္ရံုသာမက သူၾကီးအေပၚတြင္လည္း
ဦးညီခင္က ရုပ္ပစၥည္းအရ ၾသဇာရွိသည္။
သူၾကီးက ေဂၚယာတို႕ ႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းသြားသည္။ မိုးမလင္းမီပင္
က်န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဘေသာ္ကိုလည္း သြား၍ ဖမ္းသည္။
ဘေသာ္သည္ သူထြက္ေျပးသြားစဥ္ ဓားေျမွာင္ၾကီး တစ္ေခ်ာင္း
က်၍ က်န္ခဲ့သည္။
သံုးေယာက္လံုးကို သူၾကီးက ပုလိပ္လက္သုိ႕ အပ္သည္။ ရာဇ၀င္လူဆိုး
စာရင္း၀င္မ်ား ျဖစ္၍ သံုးေယာက္လံုး ေထာင္က်သြားသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ထိုညီအစ္ကို သံုးေယာက္သည္ ရပ္ရြာသို႕ ျပန္လည္၍
ေရာက္မလာေတာ့ေပ။ ေထာင္တြင္းမွာပင္ ေသေလသည္လား။ ဘယ္သို႕ပင္
ျဖစ္ေလသနည္း။ မည္သူမွ် မသိၾကေတာ့။
ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာတစ္ခြင္၌ ေမာင္ေလး၏ သတင္းသည္ ေတာမီး
ပမာ ခ်က္ခ်င္း ျပန္႕ႏွံ႕သြားသည္။ ဓားျပဗိုလ္ ႏွစ္ေယာက္ကို အလဲအကြဲ
ခ်လိုက္သည္။ တစ္ေယာက္မွာ ေၾကာက္ေခ်းပန္းျပီး ထြက္ေျပးသည္။
ဤရွမ္းသည္ သိုင္းတတ္သည္။ ေမာင္ေလးသည္ သိုင္းသမားျဖစ္သည္။
ေနေတာ့သာ ရိုးရိုးကုတ္ကုတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာကား တစ္ဖက္ကမ္း
ခတ္သည္။
ယင္းသို႕ယင္းသို႕လွ်င္ လူတကာ၏ ႏွဳတ္ဖ်ား၌ ေျပာစရာစကား ျဖစ္
သြားသည္။ ဦးညီခင္ကလည္း ေမာင္ေလးကို ပို၍ အထင္ၾကီးသြားသည္။
‘ရွမ္းၾကီးက သိုင္းတတ္တာကိုးကြ’
‘မဟုတ္ပါဘူး အစ္ကိုရာ၊ အဆင္သင့္လို႕ ျဖစ္သြားတာပါ၊ တတ္တာက
တစ္ပဲတစ္မူးပါ’
‘ဟား ဟား ဟား တစ္ပဲ တစ္မူးမို႕သာေပါ့ကြာ ၊ ေဂၚယာဆိုရင္ ေျခေထာက္
ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး ထက္ပိုင္း က်ိဳးသြားတယ္၊ ကုလားၾကီးလဲ ဘယ္ဘက္ပုခံုး
အဆစ္ျပဳတ္သြားတယ္’
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‘ဒါကေတာ့ ေၾကာက္အားလန္႕အားနဲ႕ အရမ္း တြယ္လိုက္တာကိုး၊ သူ
တို႕ အမ်ား၊ ကိုယ္က တစ္ေယာက္တည္းဆိုေတာ့ သူတို႕မလဲရင္ ကြ်န္ေတာ္
ကြဲေတာ့မယ္ မဟုတ္လား’
‘ေအး ခင္ျဖိဳးကေတာင္ ေျပာလိုက္ေသးသကြ ရွမ္းၾကီးရ’
‘ခင္ျဖိဳး ဟုတ္လား အစ္ကို’
‘ေအး သူက ငါ့ကိုေျပာတယ္၊ အစ္ကို ကိုေမာင္ေလးကို လယ္တဲမွာ
တစ္ေယာက္တည္း မထားပါနဲ႕တဲ့၊ သူစိုးရိမ္တယ္၊ စိတ္မခ်ဘူးတဲ့ကြ’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း အစ္ကိုကလဲဗ်ာ ေၾကာက္ပါတယ္ဆို ေၾကာင္နဲ႕
တို႕တို႕ေနေတာ့တာကိုး’
‘ဘာေၾကာက္စရာလဲကြ၊ ဓါားျပဗိုလ္ေတြကိုေတာင္ အျပတ္ ႏွံလႊတ္လိုက္
တဲ့သူက ခင္ျဖိဳးလို မိန္းကေလးကို ဘာေၾကာက္စရာ ရွိလို႕လဲ’
‘ဟာ ဒါက မတူဘူးဗ်၊ ဓားျပက ဓားျပမဲ၊ မိန္းကေလးက မိန္းကေလးပဲ’
‘ရွမ္းၾကီးရာ မင္း အဲဒီေကာင္မေလးကို ယူလိုက္ပါကြာ၊ ယူျပီး ဒို႕ဆီမွာ
အေျခခ်ပါ၊ ဒို႕တစ္ရြာလံုးကလဲ မင္းကို ခင္ျဖိဳးနဲ႕ သေဘာတူၾကပါတယ္’
‘မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး အစ္ကိုရာ၊ သူ႕ကို မၾကိဳက္လို႕လဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္
ကိုယ္၌ကိုယ္က မိန္းကေလးဆိုရင္ တကယ္ ေၾကာက္လို႕ပါဗ်ာ’
‘ဘာလဲကြ ရွမ္းၾကီးရ၊ မင္းရြာမွာမ်ား အဆက္ရွိေနလို႕လား’
‘မရွိပါဘူးဗ်ာ ဘုရားစုး မိုးၾကိဳးပစ္ပါ၊ ရည္းစားလဲ မရွိဘူး၊ ရည္းစား
ဆိုလို႕လဲ တစ္ခါမွ မထားဖူးပါဘူး၊ ထားဖူးဖို႕ဆိုတာ ေ၀လာေ၀းေရာ၊ မိန္း
ကေလးေတြနဲ႕ေတာင္ မ်က္ႏွာခ်င္း မဆိုင္ရဲဘူး အစ္ကိုရ’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ မင္းကေတာ့ စံပဲ၊ စံမွ တကယ့္စံပဲ၊ အဲေလ မင္းလိုခ်င္တဲ့
အခ်ိန္ေျပာေပါ့၊ ကေလးမေလးကေတာ့ မင္းကိုပဲ ေစာင့္ေနမွာပါ’
ေဂၚယာတို႕ ညီအစ္ကိုသံုးေယာက္ ရပ္ရြာမွာ ေပ်ာက္သြားၾကသည္။
ေမာင္းေလးလည္း ဦးညီခင္ႏွင့္ အတူပင္ အလုပ္ဆက္လုပ္ျမဲ လုပ္သည္။
မ်ားမၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ေမာင္ေလး ဦးညီခင္ႏွင့္ ကိုဘိုးရွင္
တို႕သံုးဦး သလင္းထဲမွာ ဆံုမိၾကသည္။ သံုးေယာက္လံုး ေကာက္ဆြမ်ားကို
ကိုင္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။
သည္မွာ ဦးညီခင္က စသည္။
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‘ဘိုးရွင္’
‘ခင္ဗ်ာ အစ္ကို’
‘ရွမ္းက သိုင္းတတ္တယ္ကြ’
‘ဟုတ္ ဟုတ္ကဲ့အစ္ကို’
‘ရွမ္းကို ခ်ရေအာင္ကြ၊ ရွမ္းက တကယ္တတ္တာ’
‘မတတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ အထင္ၾကီးမေနပါနဲ႕ နည္းနည္းပါးပါးကို မ်ားမ်ား
စားစား အထင္ခံရရင္ ရန္မ်ားတတ္တယ္ အစ္ကိုရ’
‘ေဟ့ ဘိုးရွင္’
‘ရွမ္းကို စမ္းခ်ၾကည့္ရေအာင္ကြ’
‘ဟာ မလုပ္ပါနဲ႕ဗ်’
ဦးညီခင္က ပါးစပ္မွေျပာရင္း ဘိုးရွင္ကို မ်က္စိမွိတ္ျပသည္။ ဒါကို
ေမာင္ေလးက ျမင္သည္။
အမွန္စင္စစ္ ဦးညီခင္သည္ ဘိုးရွင္ကို ေစာေစာကတည္းကပင္ ေျပာ
ထားသည္။ ေမာင္ေလးကို စမ္းမည္။ စမ္းလွ်င္ မည္သို႕ အကြက္နင္းမည္။
ယင္းသို႕ အၾကံထုတ္ ခ်ိန္ကိုက္ထားၾကျပီးသား ျဖစ္သည္။
ဦးညီခင္က ေမာင္ေလး၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ရွိသည္။ ဘိုးရွင္က
ေမာင္ေလး၏ ေရွ႕ဘက္တြင္ ရွိသည္။ ေမာင္ေလးကို ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္မွ ညွပ္၍
ပိတ္ထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္သည္။
‘ေဟ့’
‘ေဖ်ာင္း’
‘၀ံုး’
ဦးညီခင္က မ်က္စိမွတ္အျပ ဘိုးရွင္က ေမာင္ေလးကို သူ႕ေကာက္ဆြျဖင့္
မိုး၍ ရိုက္ရန္ ေျမွာက္လိုက္သည္။ သည္မွာ ေမာင္ေလး၏ ေကာက္ဆြက
ဘိုးရွင္၏ ေကာက္ဆြကို ေဖ်ာင္းကနဲ ရိုက္ျပီး ျဖစ္သြားသည္။
ဦးညီခင္က ေနာက္ဘက္မွ ၀င္သည္။ သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေလးက
ကိုယ္ကိုလွည့္ျပီး ဦးညီခင္ကို ရိုက္ျပီးျဖစ္သြားသည္။
ဦးညီခင္၏ ဦးေခါင္းကို ထိသြားသည္။ ေခါင္းတြင္ ေဆာင္းထားေသာ
ခေမာက္သည္ စိစိမြမြ ေၾကသြားသည္။ လက္ဆလက္ရမ္းျဖင့္ ရိုက္လိုက္ျခင္းပင္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးညီခင္အေနျဖင့္ နာေတာ့ နာသြားသည္။
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ေမာင္ေလးသည္ ဘယ္ေျခကို ဆုတ္၍ ညာလိမ္တုတ္ျဖင့္ ဘိုးရွင္၏
တုတ္ကို ရိုက္ခ်လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘိုးရွင္၏ ေကာက္ဆြ လြတ္က်
သြားသည္ႏွင့္ ညာေျခတစ္ကြက္ ဆုတ္ျပီး ဦးညီခင္ကို မိုးရိုက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္
သည္။
‘အား ပါး ပါး မျဖစ္ဘူး မျဖစ္ဘူးေဟ့’
‘အဟုတ္ကြာ ရွမ္းက တကယ္တတ္တာကိုး’
‘အဟုတ္ အဟုတ္ က်ဳပ္ေတာ့အံ့ေရာ’
ဦးညီခင္က ပါးစပ္မွ တဖ်စ္ေတာေတာ ေျပာသည္။ အမွန္စင္စစ္
ဘိုးရွင္က ေရွ႕မွ ရိုက္ဟန္ျပခိုင္းျပီး ေရွ႕သို႕ ေမာင္ေလး မဲေနစဥ္တြင္ သူက
ေနာက္မွ ၀င္ရိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေလး၏ လွဳပ္ရွားမွဳက ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို တစ္ဆက္တည္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္
ဦးညီခင္ အံ့ၾသရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေန႕မွစ၍ ဦးညီခင္၏ ႏွဳတ္ဖ်ားတြင္ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေရပန္း
စားေနေတာ့သည္။ ရြာထဲတြင္ ေတြ႕သမွ် စကားစပ္မိသမွ် လူမ်ားအား
ေမာင္ေလးအေၾကာင္းကိုပင္ တျဖစ္ေတာက္ေတာက္ တအံတၾသ ေျပာေန
ေတာ့သည္။
၀ါဒျဖန္႕သကဲ့သို႕ျဖစ္သြားသည္။ ေမာင္ေလး ပို၍ နာမည္ထြက္ကာ
နာမည္ၾကီးလာသည္။ အမ်ားစုသာမဟုတ္ ၊ အားလံုးက သူ႕ကို သိုင္းသမား
အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသြားၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္ထိ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ သိုင္းဆရာမလုပ္ေသး။ အခေၾကး
ေငြ ယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အေပ်ာ္တမ္းသေဘာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
မည္သူ႕ကိုမွ် သင္ၾကားမေပးေသး။
ဦးညီခင္ထံတြင္သာ အလုပ္လုပ္ျမဲ လုပ္ေနသည္။ ေတာင္သူလယ္လုပ္
ဓားမခုတ္ဘ၀ႏွင့္ပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳသည္။
ေနာက္တစ္လခန္႕ ၾကာေသာအခါ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဦးညီခင္
ထံတြင္ ခြင့္ေတာင္းသည္။
‘အစ္ကို ကြ်န္ေတာ္ အုန္းပင္စုကို သံုးေလးရက္ သြားလည္ခ်င္တယ္’
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‘ဘယ္သူ႕ဆီကိုလဲ ရွမ္းၾကီးရ’
‘ကိုဘခင္ဆီကိုပါ၊ သူက ခဏခဏ အလည္ေခၚလို႕ပါ’
‘သြားေလ အလုပ္လဲ ျပီးသေလာက္ ရွိသြားျပီပဲ၊ ဘိုးရွင္ကို ႏြားျခံမွာ
အေစာင့္ခိုင္းလိုက္မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ညပဲ သြားမယ္’
အုန္းပင္စုရြာမွာ ေခ်ာင္းၾကီးရြာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ပင္ ရွိသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ လြယ္အိတ္တစ္လံုး လြယ္လ်က္ အုန္းပင္စု
ရြာထဲ ၀င္သြားသည္။ ရြာသားတစ္ေယာက္ကိုေမးသည္။ ကိုဘခင္၏ ေနအိမ္
သို႕ ေရာက္သြားသည္။
‘ကိုဘခင္ ရွိသလား ခင္ဗ်’
‘ေဟ့ ရွမ္း ရွမ္းၾကီး၊ ရွိတယ္ ရွိတယ္ လာျပီ’
ကိုဘခင္က အိမ္ေဘး ႏြားတင္းကုတ္ထဲမွာ ထြက္လာသည္။ ေလွခါးရင္း
တြင္ ဆံုမိၾကသည္။
‘ရွမ္းၾကီး ေမာင္ရင့္ နာမည္ကေတာ့ သတင္းကို ေမႊးေနတာပါပဲလား
ကြ’
‘ဘာျဖစ္လို႕လဲကြ’
‘ေဂၚယာတို႕ကိုလည္း ခ်လႊတ္လိုက္တယ္၊ ဦးညီခင္နဲ႕ ကိုဘိုးရွင္က စမ္း
ၾကည့္ေတာ့လဲ ေမာင္ရင္ကပဲ ေဆာ္ထည့လိုက္တယ္ဆိုကြ’
‘အလကားပါ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ သက္သက္မဲ့ နာမည္ၾကီးေနတာပါ’
‘ဟ နာမည္ၾကီးတာ ၾကီးခ်င္တိုင္း ၾကီးလို႕ ရတာပဲ မဟုတ္တာ၊ လာကြာ
အိမ္ေပၚတက္’
အိမ္ေပၚသို႕ ႏွစ္ေယာက္သား တက္သြားၾကသည္။ ကိုဘခင္က ေမာင္ေလး
ကို ေနရာထိုင္ခင္း ေပးသည္။
‘ေမာင္ရင္လဲ အလည္လာမယ္ လာမယ္နဲ႕ အခုမွပဲ လာျဖစ္ေတာ့တာကိုး’
‘အခုမွပဲလာဆို အခုမွပဲ အလုပ္ျပီးတာကိုး’
‘ဒီမွာ အပန္းေျဖဦး၊ ၾကာၾကာေနဦးေပါ့ သူငယ္ခ်င္း’
‘ေနေစခ်င္ရင္ မိန္းမေပးစားေပါ့ကြာ’
‘ေအာင္မာ ေမာင္ရင္က ဘယ္လိုလဲ၊ တစ္ျခံဳကြယ္ တစ္မယ္ေမ့ခ်င္တဲ့
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သေဘာလား၊ ဟိုရြာမွာေနေတာ့ ဟိုရြာမွာ တစ္ေယာက္၊ ဒီရြာေရာက္ေတာ့
ဒီရြာမွာတစ္ေယာက္ ထားခ်င္တဲ့ သေဘာလားကြ သူငယ္ခ်င္း’
‘ဘာကို ဆိုလိုတာလဲကြ သူငယ္ခ်င္း’
‘အလို ေမာင္ရင္ကလဲ အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနျပန္ပါျပီ’
‘မဟုတ္ပါဘူးကြ၊ ငါတကယ္ နားမလည္လို႕ပါ’
‘ခင္ျဖိဳးေလ ခင္ျဖိဳး’
‘ေဟ’
‘ေအာင္မယ္ ေခ်ာင္းၾကီးက ခင္ျဖိဳးကိုမ်ား ေမာင္ရင္က ေမ့ခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ျပန္ပလား၊ ေမာင္ရင္တို႕ ယူၾကေတာ့မယ္လို႕ သတင္းထြက္ေနတာ
ၾကာလွျပီ’
‘ျမတ္စြာဘုရား’
‘ေကာင္မေလးကလဲ တစ္ေန႕ တစ္ေန႕ ေမာင္ရင့္အေၾကာင္း ေျပာရတာ
အေမာဆို’
‘အလို ျမတ္စြာဘုရား’
‘ေမာင္ရင့္ အ၀တ္အစားေတြ ဖြပ္ေလွ်ာ္ေပးရတာလဲ အေမာဆို’
‘ဒုကၡမွ ဒုကၡပါပဲကြာ၊ ငါက ေခ်ာင္းၾကီးသူကို မယူပါဘူး၊ အုန္းပင္စုသူ
ကိုမွ ယူမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ထားတာ’
‘ဒါဆုိလည္း ႏွစ္ေယာက္ယူေပါ့ကြာ’
‘အာဟာ အလကားေျပာတာပါကြာ၊ ခင္ျဖိဳးနဲ႕ ငါနဲ႕လဲ ဘာမွ ျဖစ္ၾက
ေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ မင္းတို႕ အုန္းပင္စုသူလဲ မယူခ်င္ပါဘူး၊ ေအးေလ
ေခ်ာင္းၾကီးသူကိုေရာ အုန္းပင္စုသူကိုေရာ မယူခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊
ငါ့ကိုယ္ႏွိဳက္က မိန္းကေလးဆို သိပ္ေၾကာက္တတ္တာကြ’
‘ေရာ မိန္းကေလးက်ေတာ့ ေၾကာက္တယ္၊ ဓားျပေတြက်ေတာ့ ဘာ
ေၾကာင့္ မေၾကာက္တာလဲ’
‘ဓားျပရဲ႕ လက္နက္က ဓားတုတ္လွံေတြပဲ ရွိတာကြ မိန္းကေလးရဲ႕
လက္နက္က မ်က္ရည္တဲ့၊ မ်က္ရည္ဆိုတာ ဓားေတြတုတ္ေတြထက္ ေၾကာက္
စရာေကာင္းတယ္ကြ’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟား ဟား ဟား ရွမ္းကလဲ စကားအတတ္ၾကီးပါလား?
ကဲ ေနဦး သူငယ္ခ်င္း၊ တို႕ ေပ်ာ္ပြဲစားရေအာင္ ငါစီစဥ္လိုက္ဦးမယ္’
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ကိုဘခင္သည္ သည္လိုေျပာျပီး ထြက္သြားသည္။ သူ႕ညီ ေမာင္သီဟႏွင့္
တိုးတိုးတိုးတိုး ေျပာၾကသည္။
ေမာင္သီဟက ရြာထဲတြင္ ထန္းရည္ႏွစ္ျမဴ သြားဆြဲသည္။ ကိုဘခင္က
အိမ္တြင္ ေမြးျမဴထားေသာ ၾကက္တစ္ေကာင္ကို ရိုက္သည္။ ခ်က္သည္။
အစီအစဥ္အတိုင္း ခ်က္ျပဳတ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ရြာခံကာလသား ႏွစ္ေယာက္
ပါ ေရာက္လာသည္။ ကိုဘခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားပင္။
ေလးေယာက္သား ၀ိုင္းထိုင္မိၾကသည္။ ေလးေယာက္ ဆိုေသာ္လည္း
ကိုဘခင္၏ ညီျဖစ္သူ ေမာင္သီဟကာ းထန္းရည္မေသာက္။ ၾကက္သားခ်က္
အျမည္းကိုသာ စားသည္။ အနားမွေန၍ ေဆးေပးမီးယူ လုပ္သည္။
ငွက္ခါးေတာင္ ထန္းရည္သည္ လွ်ာေၾကာကို စိမ့္ေစသည္။ ၾကက္သားႏွင့္
ဆိုေတာ့ အလုိက္ဖက္ၾကီး လိုက္ဖက္သည့္ အတြဲပင္။ ေရေႏြးၾကမ္းပန္းကန္
ဖန္ခြက္စသည္တို႕ကို မသံုး၊ အုန္းမွဳတ္ခြက္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ သံုးေယာက္သား
ခြက္လွည့္ေသာက္ရသည္ကလည္း အရသာ တစ္မ်ိဳးေပပင္။
တစ္ျမဴကုန္သြားသည္ႏွင့္ သံုးေယာက္လံုး အာသြက္ လွ်ာသြက္ ျဖစ္လာ
ၾကသည္။ စကားေတြ ဘယ္သြားၾကိဳသြားၾကား ဘယ္ဦးေႏွာက္ၾကိဳ ဦးေႏွာက္
ၾကားက ထြက္လာသည္ မသိ။
အရက္အေၾကာင္း၊ ထန္းရည္အေၾကာင္း၊ မိန္းမ အေၾကာင္း ၊ လယ္ယာ
အေၾကာင္း စံုစံုေစ့၍ ေစ့ေစ့စံုသည္။ ဟိုက သည္ေရာက္ သည္က ဟိုေရာက္
ႏွင့္ လွ်ာဦးတည့္ရာ စပ္မိစပ္ရာ ေျပာဆိုၾကသည္။
ေနာက္ထပ္ ျမဴ၀က္ခန္႕ ကုန္သြားေသာ အခ်ိန္၌ကား ခင္ျဖိဳးအေၾကာင္း
ေဂၚယာတို႕ ညီအစ္ကိုမ်ားအေၾကာင္း ၊ ေခြးခ်ီးလွေဖ၊ ဦးညီခင္တို႕ အေၾကာင္း
ပါ ေရာေထြး ပါလာသည္။
‘သူငယ္ခ်င္း ရွမ္းၾကီး ၊ မင္းေရာက္တုန္း ေရာက္ခိုက္ သိုင္းကေလး
ဘာကေလး သင္ေပးကြာ၊ ငါတို႕လဲ ကိုယ္ခံပညာ ရတာေပါ့’
‘အလကားပါ ကိုဘခင္ရာ၊ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ ဟုတပ
ိၱ တၱိ
ဘာမွ တတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သင္တယ္ဆိုတာ ဆရာလုပ္တာဗ်၊ ဆရာ
လုပ္တယ္ ဆိုရင္လဲ တကယ္တတ္မွ လုပ္ရတယ္၊ မေတာက္တေခါက္ ပညာ
နဲ႕ ဆရာလုပ္ရင္ တကယ့္ ပညာသည္ေတြရဲ႕ ၀မ္းထဲျပံဳး ျပံဳးတာ ခံရတတ္
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တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စိန္ေခၚတာကို ခံရတတ္တယ္၊ အဲဒီမွာ အရွက္တကြဲ
ျဖစ္ရတတ္တယ္’
ကိုဘခင္က အေလးအနက္ ေျပာေသာ္လည္း ေမာင္ေလးက ေလွ်ာခ်
သည္။ သည္လိုႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားသည္။
‘ကိုခင္ ထမင္းျပင္ရေတာ့မလား ဟင္’
‘ေအး ျပင္ေတာ့ေဟ့ မင္တင္၊ ဒို႕ေလးေယာက္စလံုး အတူတူ စားၾက
မယ္’
ထန္းရည္ကေလး ေထြေထြႏွင့္ ေမာင္ေလးအဖို႕ ခံတြင္းေတြ႕လွ ျမိန္ယွက္
လွသည္။ ဟင္းမေကာင္းဘဲႏွင့္ပင္ ႏို႕ဆီဘူး တစ္လံုးခြဲခ်က္ကို အသာကေလး
စားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၾကက္သားဟင္း လက္ရာ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ဆိုေတာ့
ဗိုက္ေခြးနမ္းမတတ္ ျဖစ္သြားသည္။
‘စားကြာ စား သူငယ္ခ်င္း အားမနာနဲ႕’
‘စားပါတယ္ကြ၊ စားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အားမနာႏိုင္ဘူးေဟ့’
‘မင္းက ေတာ္ေတာ္စားႏိုင္တာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္လဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တာ၊
မင္းစားတာကို ငါေတာ့ သိပ္အားက်တာပဲ၊ မင္းအလုပ္လုပ္တာကိုလဲ အား
က်တယ္’
‘ေအး ဒီစားပံုမ်ိဳးနဲ႕ သူမ်ားအိမ္သြားျပီး ဧည့္သည္ လုပ္ရတာေတာ့
အားနာစရာေကာင္းတယ္ သူငယ္ခ်င္း’
‘ေဟ့ ၀မ္းအျပင္ ပုတ္မပါဘူးကြ၊ ေအး ငါတို႕က လူတစ္ေယာက္
ေျပာသြားဖူးသလိုဆိုရင္သာ မၾကိဳက္တာ’
‘ဘယ္လိုလဲ ဘယ္လိုေျပာသြားသလဲ’
‘အဲဒီလူက ဆန္တစ္တင္းခ်က္နဲ႕ ဆိတ္တစ္ေကာင္သားကို တစ္နာရီအတြင္း
အကုန္စားမယ္တဲ့၊ ေလာင္းေၾကးတဲ့ကြ၊ မစားႏိုင္ရင္ သူ႕အေမေရာ
သူ႕ႏွမေရာ သူ႕ေဆြမ်ိဳးေတြေရာ ေခၚေပးမယ္တဲ့’
‘ဟ ဒါကေတာ့ မလြန္လြန္းလားကြ’
‘မလြန္ဘူးေမာင္ေရ႕ သြားမေလာင္းေလနဲ႕ ၊ မင္းရွံဳးသြားမယ္’
‘ရွံုးခ်င္လဲရွံဳးကြာ၊ ေလာင္းခ်င္တယ္၊ ေလာင္းရဲတယ္’
‘ေလာင္းလို႕ မရဘူးကြ၊ ေလာင္းတဲ့သူတိုင္း ရွံဳးမွာပဲ၊ သူ႕စကားကိုလဲ
ၾကည့္ဦးေလ’
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‘သူ႕စကားက ရွင္းေနသားပဲ၊ ကုန္ေအာင္မစားႏိုင္ရင္ သူ႕အေမေတြ
သူ႕ႏွမေတြ ေခၚေပးမယ္တဲ့’
‘ေခၚေပးရမွာေပါ့ကြ သူမွမစားႏိုင္ရင္’
‘ေအး အဲဒါေပါ့ ေခၚေပးလိုက္ရင္ မင္းရွံဳးေရာေပါ့’
‘ဘာေၾကာင့္ ရွံဳးရမွာလဲကြ၊ သူ႕မေအေတြ ႏွမေတြကို ငါရမွာေပါ့’
‘မဟုတ္ဘူးေလကြ၊ သူေျပာတာက သူစားလို႕ မကုန္တဲ့ ထမင္းဟင္း
မွန္သမွ် သူ႕မေအေတြ ႏွမေတြကို ေခၚျပီး ေပးလိုက္မွာကို ေျပာတာ’
‘ဟား ဟား ဟား ဒါေတာ့ ဟုတ္တယ္ေဟ့၊ ဒီလိုေပးရင္ေတာ့ တစ္
တင္းမကဘူး၊ ဆယ္တင္းလဲ မေလာက္ဘူး၊ တင္းတစ္ေထာင္လဲ မေလာက္ဘူး
ေပါ့၊ ကားနဲ႕ တိုက္ယူသြားမွာေပါ့’
ညဥ့္နက္လာေတာ့ သန္းေ၀လာၾကသည္။ ဧည့္သည္ ႏွစ္ေယာက္လည္း
ျပန္သြားၾကျပီ။ ကိုဘခင္၏ ဇနီးကလည္း ေမာင္ေလးအတြက္ အိပ္ရာျပင္
ေပးျပီးျပီ။
အိပ္ရာျပင္သည္မွာ ထူးထူးေထြေထြေတာ့ မဟုတ္။ သင္ဖ်ဴးတစ္ခ်ပ္
ေခါင္းအံုးႏွစ္လံုးႏွင့္ ေစာင္တစ္ထည့္ခ်ေပး၊ တစ္ထည္ကို ခင္းေပးရံုသာ ျဖစ္
သည္။
ေဆာင္းကုန္ကာစ ျဖစ္၍ ျခင္လည္းမကိုက္၊ အိုက္လည္း အိုက္စျပဳ
ေနျပီ။
‘အိပ္ခ်င္ျပီလား သူငယ္ခ်င္း’
‘ေအးကြာ အိပ္စို႕’
‘အိမ္ထဲမွာဆိုေတာ့ အိုက္တယ္ေဟ့၊ ျပတင္းတံခါး ႏွစ္ခ်ပ္ေရာ တံခါးမ
တစ္ေပါက္ပါ ဖြင့္ေပးထားမယ္၊ အဲ တစ္ခုေတာ့ သတိထား သူငယ္ခ်င္းေရ႕’
‘ဘာကိုလဲဗ်’
‘ဘိန္းစား သူခိုးေတြ ကိုယ္တို႕ရြာမွာ ထေနတယ္၊ ထဘီစုတ္ အက်ၤ ီစုတ္
ေတာင္ မခ်န္ဘူး၊ အကုန္ယူတာပဲ’
‘လာစမ္းပါေစကြာ အဲဒီသူခိုးေတြ’
‘ေအးပါ၊ ေၾကာက္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ေဟာဒီမွာ စားပြဲ၊ မီးခြက္ေရာ
မီးျခစ္ေရာ ေဆးလိပ္ေရာ ကြမ္းအစ္ေရာ တင္ထားတယ္’
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‘ေကာင္းျပီသူငယ္ခ်င္း၊ အိပ္ျပီေဟ့’
ေမာင္ေလးက သူကိုင္ေဆာင္လာေသာ ဓားရွည္ႏွင့္ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို
သူ႕အိပ္ရာေဘူးတြင္ ခ်ထားလိုက္သည္။ ကိုဘခင္က သူ႕အိမ္ ထရံေထာင့္
တြင္ ေထာင္ထားေသာ လွံတစ္ေခ်ာင္းကိုပါ ေမာင္ေလး၏ အနီးတြင္ ခ်ေပး
ထားသည္။
ပထမည အိပ္စက္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာ အႏၱရာယ္မရွိ။ ဒုတိယည
အိပ္စက္သည္။ ဘာသူခိုးမွ် မကပ္။
ကိုဘခင္ အေလးအေပ့ါ သြားလိုလွ်င္လည္း ေမာင္ေလး၏ ေျခရင္း
စားပြဲေပၚမွ ေရနံဆီမီးခြက္ကို မီးထြန္းသည္။ ေခ်ာင္းဟန္႕သည္။ ျပီးမွ အိမ္
ေအာက္သို႕ ဆင္းသည္။
တတိယေျမာက္ညသို႕ ေရာက္လာသည္။ ခါတိုင္းလိုပင္ ညေနပိုင္၌
ၾကက္ခ်က္၍ ထန္းရည္ ေသာက္ၾကသည္။ ထန္းရည္က ေသြးေလးသည္။
မူးလာလွ်င္ ေစာေစာစီးစီး အိပ္ခ်င္သည္။
ယင္းေၾကာင္း ေစာေစာစီးစီးပင္ အိပ္ရာ၀င္ၾကသည္။ သန္းေခါင္ ၾကက္
တြန္ခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေလး တစ္ေရးႏိုးလာသည္။ ေျခရင္းဘက္ ဖြင့္ထားေသာ
တံခါးဆီမွ ရွပ္ရွပ္ရွပ္ရွပ္ႏွင့္ ေျခသံသဲ့သဲ့ ၾကားရသည္။
အိမ္သည္ ေလးပင္သံုးခန္းျဖစ္၍ တံခါးမ သံုးေပါက္ရွိရာ ေမာင္ေလး
အိပ္ေသာ ေနရာ၏ေဘးမွ တံခါးမ ႏွစ္ခ်ပ္ကိုကား ဖြင့္ထားသည္။
နားပါးေသာ ေမာင္ေလးသည္ ေျခသံလိုလုိ ၾကားသည္ႏွင့္ သူ႕ေဘးမွ
လက္နက္မ်ားကို စမ္းၾကည့္သည္။ လွံကို သြား၍ ကိုင္မိသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္
လွံကို မိမိရရ ကိုင္ထားသည္။
တံခါးမဆီသို႕ လွမ္း၍ၾကည့္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္ တံခါးေပါက္မွ
တျဖည္းျဖည္း၀င္လာသည္။ အလင္းေရာင္သဲ့သဲ့ေၾကာင့္ မည္းမည္းမည္းမည္းႏွင့္
ျမင္ေနရသည္။
၀င္လာသူသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေရွ႕တိုးလားသည္။ မီးျခစ္ မီးခြက္မ်ား
တင္ထားေသာ ထမင္းစားပြဲခံုကေလးအနီးတြင္ ထိုင္လိုက္သည္။ စားပြဲေပၚတြင္
ဟိုစမ္း ဒီစမ္း စမ္းသည္။
‘ေဟ့ ဘယ္သူလဲ၊ ၀ံုး’
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ေမာင္ေလးက ေမးလည္းေမး၊ ၀ံုးခနဲလည္းထ၊ ေမွာင္ထဲမွ လူကိုလည္း
လွံျဖင့္ ထိုးလိုက္သည္။
ေမွာင္ထဲမွလူ၏ ၀မ္းဗိုက္ကို ထိုးမိသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုလူက ကိုယ္ကို
လွည့္လိုက္သည္။ လွံကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေဘးတိုက္ ကိုင္လိုက္သည္။
ေသခ်ာစြာ ဆုပ္ထားသည္။
ေမာင္ေလးက လွံကို ေဆာင့္ျပီး ဆြဲယူသည္။ လူပါ ပါလာသည္။
‘ဖုန္း ေဖာင္း ေဖ်ာင္း’
ေမာင္ေလးက သူ႕ေျခေထာက္ျဖင့္ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ သံုးေလးခ်က္ ကန္
သည္။ ေမွာင္ထဲမွလူသည္ အထိနာလွေသာ္လည္း လွံကိုကား မလႊတ္၊ ျမဲျမဲ
စြဲစြဲပင္ ဆုပ္ကိုင္ျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။
‘ကိုဘခင္ ကိုဘခင္ ကိုဘခင္လား’
‘အင္း အင့္ အင့္ အီး’
ေမာင္ေလးက ကိုဘခင္ အထင္ျဖင့္ ေမးသည္။ ျပန္၍ေျဖသံကား
ထြက္ေပၚမလာ။
‘ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲ’
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုဘခင္၏ဇနီး မယ္တင့္ အခန္းထဲမွ ထြက္လာသည္။
အိပ္ခန္းထဲတြင္ ထြန္းထားေသာ လက္ဆြဲမွန္အိမ္ကို ကိုင္ထားသည္။ မီးေရာင္
၀င္းခနဲလင္းလာသည္။
‘ဟိုက္’
ေမာင္ေလး ထိပ္ထိပ္ပ်ာပ်ာ ျဖစ္သြားသည္။ ကိုဘခင္မွ ကိုဘခင္
အစစ္ ျဖစ္ေနသည္။ လွံကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားျပီး
တဆတ္ဆတ္ တုန္ယင္ေနသည္။
‘အမယ္ေလး လွံသြား လွံသြားၾကီး’
မယ္တင့္သည္ ခင္ပြန္းအနီးသို႕ ေျပးကပ္လာသည္။ လွံသြားကို ၀င္၍
တိုက္မိသည္။
‘ဟိုက္ သြားျပီ သြားျပီ’
ေမာင္ေလးက ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္သည္။ လွံသြားသည္ ကိုဘခင္၏
ကိုယ္တစ္ဖက္တြင္ ထြက္ေနသည္။ ထုတ္ခ်င္းခတ္ သြားေလျပီ။ ဗိုက္ေပါက္
သြားေလျပီ။
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သို႕ရာတြင္ ရုတ္ျခည္းပင္ သူသတိထားမိသည္။ ကိဘခင္၏ ကိုယ္ခႏၶာမွ
ေသြးမ်ား ထြက္မလာ ၊ ဒလေဟာ စီးက်မလာ။
‘ကိုဘခင္ ကိုဘခင္’
‘ဟင္း’
ေမာင္ေလးက ကိုဘခင္၏ ပခံုးကို လွဳပ္၍ေခၚသည္။ ကိုဘခင္ သက္မ
ၾကီးတစ္ခ်က္ ‘ဟင္း’ ခနဲ ခ်လိုက္သည္။ သတိျပန္၀င္လာသည္။
‘အမယ္ေလး အမယ္ေလးဗ်ာ၊ က်ဳပ္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမွန္း မသိဘူး’
‘ကိုဘခင္ ကိုဘခင္’
ေမာင္ေလးက ထပ္ေခၚျပီး လွံကို အသာအယာ ဆြဲၾကည့္သည္။ လွံ
သည္ လြယ္လင့္တကူပင္ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ပါလာသည္။
‘အမယ္ေလး ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ ေတာ္ေသးတာေပါ့’
ေမာင္ေလး၏ ရင္ထဲမွ အသံတိတ္ေျပာ ေျပာလိုက္မိသည္။ စိုးရိမ္မွဳလည္း
ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ သက္မ တစ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္မိသည္။
အမွန္စင္စစ္ လွံသည္ ကိုဘခင္၏ဗိုက္ကို ထိုးမိသည္အမွန္။ သို႕ရာ
တြင္ ခါးပံုစာ တည့္တည့္သို႕ က်သြားသည္။ ကိုဘခင္က ေၾကာက္အားလန္႕
အားျဖင့္ အလွည့္လိုက္တြင္ ေခ်ာ္ထြက္သြားသည္။ လံုခ်ည္ကို ႏွစ္ေပါက္
ေဖာက္ထြင္းသြားသည္။
သည္မွာ လံကို ကိုဘခင္က ေဘးတိုက္ ဆုပ္ကိုင္မိျခင္း ျဖစ္သည္။
သူဆုပ္ကိုင္ထားပံုကို ရုတ္တရက္ ၾကည့္ေသာ္ လွံသြား ထုတ္ခ်င္း ခတ္ေန
သည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
‘ကိုဘခင္ ကိုဘခင္ သတိထားပါ သတိထားပါ’
လွံကို ဆြဲယူျပီးေသာ္လည္း ကိုဘခင္မွာ မ်က္လံုးၾကီး အျပဴးသား
ျဖစ္ေနဆဲပင္ ရွိသည္။ ေမာင္ေလးက ကိုဘခင္၏ ခႏၶာကို စစ္ေဆးၾကည့္
သည္။ ဗိုက္ေပါက္၍ မသြားေသာ္လည္း ဆီးစပ္တြင္ စပါးလံုးတစ္ေထာက္ခန္႕
နက္ေသာ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္။ လွံသြားရွသြားျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားမျခင္းေပပင္။ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ျခင္း ေပပင္။
‘ဒုကၡပါပဲ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ လွံမို႕သာေပါ့၊ ဓားကိုမ်ား သြားစမ္းမိရင္
အခက္ပဲ’
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ကိုဘခင္ သတိရလာေသာအခါ မစင္နဲ႕ တေထာင္းေထာင္း ထြက္ေန
သည္ကို သတိထားမိသည္။ ေမာင္ေလးက မီးခြက္ထြန္း၍ ဟိုဟိုသည္သည္
ၾကည့္သည္။
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေခ်းစိမ္းမ်ား က်ေနသည္။ ကိုဘခင္တစ္ေယာက္
ေၾကာက္ေခ်းပန္းထားျခင္းပင္။
ထိုေန႕မွစ၍ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ကိုဘခင္ ေနအိမ္တြင္ တုတ္ ဓား
မေဆာင္ေတာ့။ သူ႕အိပ္ရာေဘးတြင္ ဓား လွံ တုတ္ မ်ား မထားေတာ့။
ကိုဘခင္ အေၾကာက္ေျပ၍ ေမးျမန္းေသာအခါ ေမာင္ေလး လိပ္ပတ္လည္
စြာ နားလည္လာရသည္။
ညေနက ေသာက္ထားေသာ ထန္းရည္သည္ သိပ္မက်လွေသး။ ပုစြန္
ဆိတ္ခုန္ သာသာမွ်သာ ရွိေသးသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ကိုဘခင္တစ္ေယာက္ အိပ္ေနရင္ ဗိုက္နာလာသည္။
အိမ္ေအာက္သို႕ သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ ဆင္းသြားသည္။
ခါတိုင္းလို မီးလည္းမျခစ္၊ မီးခြက္လည္း မထြန္းျဖစ္။
သည္လို ကိုဘခင္ အိမ္ေအာက္သို႕ ဆင္းသြားသည္ကို ေမာင္ေလး မျမင္
လိုက္၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ မသိလိုက္။
ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ကိုဘခင္ အိမ္ေပၚျပန္တက္လာခ်ိန္သည္ သန္းေခါင္
ၾကက္ တြန္ခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ ေမာင္ေလး တစ္ေရးႏိုးလာ သတိရလာခ်ိန္ ျဖစ္
ေနသည္။
ကိုဘခင္ကလည္း ျပန္တက္လာခ်ိန္တြင္ အသံမေပး။ ဗိုက္ထဲမွ ရစ္၍
ရစ္၍ နာေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုက္ကိုႏွိပ္ျပီး ကုန္းကုန္းကုန္းကုန္းႏွင့္ အိမ္
ေပၚသို႕ ျပန္တက္လာသည္။ သည္ေတာ့မွ ေမာင္ေလးက ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုဘခင္ စားပြဲေပၚတြင္ မီးျခစ္ရွာျခင္းကို ေမာင္ေလးက ပစၥည္းခိုးသည္
ဟု ထင္သည္။ သို႕အတြက္ ထ၍ ထိုးျခင္းျဖစ္သည္။
သည္သတင္းသည္ အုန္းပင္စု တစ္ရြာလံုးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားသည္။ ငိုအား
ထက္ ရယ္အားသန္ၾကရသည္။ ကိုဘခင္ ေၾကာက္ေခ်းပါျခင္းကို ေျပာမဆံုး
ရယ္မဆံုး ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေမာင္ေလးအေၾကာင္းလဲ တေျပာတည္း ေျပာ
ေနၾကသည္။
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မၾကာပါ၊ မၾကာလွပါ။
ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ပင္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက ျဖစ္ပြားလာသည္။
ညအခ်ိန္တြင္ကား မဟုတ္။ ေန႕လည္ လင္းလင္းထိန္ထိန္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္
ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။
သိုင္းသမားဆိုသည္ ဆတ္သည္။ သူတို႕၏ အသားကို မေတာ္တဆ
ထိ၍မရ၊ လက္ေရာေျခေရာ လွဳပ္ရွားျပီး ျဖစ္တတ္သည္။
ထိုေန႕က ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ကိုဘခင္အိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေန
သည္။ ထမင္းစားျပီးခ်ိန္တြင္ ထမင္းလံုးစီရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
သည္မွာ ကိုဘခင္၏ ညီ ေမာင္သီဟ ေရာက္လာသည္။ ေမာင္သီဟကို
မရီးျဖစ္သူ မယ္တင့္က ကြမ္းရြက္ အယူခိုင္သည္။
ကြမ္းသီးကြမ္းရြက္မ်ားကို ဆြဲခင္းကေလး တစ္လံုးျဖင့္ ဆြဲ၍ တင္ထား
သည္။ ထိုဆြဲျခင္း ကေလးမွာ ေမာင္ေလး၏ အေပၚတည့္တည့္တြင္ ဆြဲခ်ိတ္
လ်က္သာ ရွိေနသည္။
‘ကြမ္းအစ္ထဲမွာ ကြမ္းကုန္သြားျပီ ေမာင္သီဟ၊ ကြမ္းသီးလဲ နည္းေန
ျပီ၊ ျခင္းထဲက ယူေပးစမ္းပါ’
‘ဟုတ္ကဲ့ အစ္မ’
မယ္တင့္ကိုယ္တိုင္ မယူျခင္းမွာ ဆြဲထားေသာ ျခင္းကိုလည္း လက္လွမ္း
မမွီ။ ေမာင္ေလး၏ ေဘးနားမွ လွမ္းယူရမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေလး၏
ကိုယ္ေပၚသို႕ မိုးေနမည္။ ငရဲၾကီးမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ မတ္ျဖစ္သူ ေမာင္သီဟကို ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီး ႏွိဳက္၍
အယူခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္သီဟက အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေမာင္ေလး၏ အနီးသို႕ ကပ္သြားသည္။
ေမာင္ေလး၏ ကိုယ္ အေပၚတည့္တည့္မွ ျခင္းထဲသို႕ လွမ္းႏွိဳက္သည္။ မမီ့တမီ
ျဖစ္ေနသည္။
ေျခဖ်ားေထာက္လိုက္သည္။ ကြမ္းရြက္ႏွင့္ ကြမ္းသီးမ်ားကို စမ္းၾကည့္
ျပီး ရွာသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေမာင္သီဟ၏ စိတ္ထဲ၌ ေမာင္ေလးကို ေမ့သြားသည္။
ျခင္းထဲသို႕သာ အာရံုေရာက္ရွိေနသည္။ မမီ့တမီ ႏိွဳက္ရွာရင္းမွ သူ႕ေျခဖ်ားက
ေမာင္ေလး၏ ေျခသလံုးကို သြားျပီး ထိသည္။
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‘၀ံုး ၀ံုး’
ေမာင္ေလး၏ လန္႕ႏိုးလာျခင္းသည္ ေမာင္သီဟကို ထထိုးျပီးသား ျဖစ္
သြားသည္။ ေမာင္သီဟက အလန္႕တၾကား လႊားကနဲ ခုန္လိုက္သည္။
ေမာင္ေလး၏ လက္သီးက ထရံကိုသြား၍ ထိုးမိသည္။ ထရံၾကီး ေပါက္ထြက္
သြားသည္။ ေမာင္သီဟ ေၾကာက္အားလန္႕အားႏွင့္ ခုန္၍ထြက္ရာ လူကား
လြတ္သြားသည္။ သို႕ရာတြင္ လံုခ်ည္က ကြ်တ္၍ က်န္ေနခဲ့သည္။
‘ကြ်န္ေတာ့္ကို လံုခ်ည္ေပးၾကပါ၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို လံုခ်ည္ေပးၾကပါ’
ေမာင္သီဟက တံခါးေထာင့္ တစ္ေထာင့္တြင္ တင္ပ်ဥ္ေခြလ်က္
ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ သူ႕ေပါင္ရင္းကို လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အုပ္ထားသည္။
မယ္တင့္သည္ မတ္ေတာ္ေမာင္၏ အျဖစ္ကိုၾကည့္ျပီး မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္
သည္။ မ်က္လံုးအစံုမွ မ်က္ရည္မ်ား ယိုစီးက်လာသည္အထိ အားရပါးရ
ရယ္ေမာေတာ့သည္။
‘အမယ္ေလး ေတာ္ေသးတာေပါ့ ေမာင္သီဟရာ၊ မင္းသာမဟုတ္ဘဲ
မယ္တင့္သာ မင္းလိုျဖစ္ရင္ ငါေတာ့ မ်က္ႏွာဘယ္လိုထားရမယ္ မသိေတာ့
ဘူးေဟ့’
၀ံုးခနဲအသံေၾကာင့္ ကုိဘခင္ အိမ္ေအာက္မွ အိမ္ေပၚသို႕အေျပးျပန္တက္
လာသည္။အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို လိပ္ပတ္လည္စြာ နားလည္သြားေသာအခါ
သူလည္း ေမာင္ေလးႏွင့္အတူ တ၀ါးတ၀ါး တဟားဟား ရယ္ေမာေတာ့သည္။
‘ကဲ ရွမ္းၾကီး၊ မင္းငါ့ကိုလဲ ေသေအာင္ လွံနဲ႕ထိုးျပီးျပီ၊ ငါ့ညီကိုလဲ
လူျမင္သူျမင္ မေကာင္းေလာက္ေအာင္ အရွက္ခြဲျပီးျပီ၊ အဲဒီေတာ့ မင္း ငါ
တို႕ကို သိုင္းသင္ေပး၊ ကိုယ္ခံပညာတတ္ေအာင္ သင္ေပးထားခဲ့’
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၁၂
သည္မွာ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ သိုင္းဆရာ အျဖစ္သို႕ ခံယူသည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ ကို္ယ္တိုင္က ပြဲေပးျပီး ဆရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
ခဲ့ေသာ္လည္း အစက ဆရာမလုပ္ခဲ့။ မည္သူ႕ကိုမွ် သင္မေပးခဲ့။ ေျပာင္းျပန္
ပညာ တတ္ေၾကာင္းပင္ ေျပာမျပခဲ့။
ယခုေတာ့ အုန္းပင္စု တစ္ရြာလံုးတြင္ သူ႕သတင္းသည္ ဟိုးေလးေက်ာ္
ေနျပီ။ အိမ္ရွင္ကိုဘခင္ႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာအျဖစ္၊ ေမာင္သီဟႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ
အျဖစ္မ်ားက သူ သိုင္းတတ္ေၾကာင္း ဖြင့္ျပသလို ျဖစ္ေနျပီ။
တစ္ရြာလံုးမွ ကာလာသားေရာ အိမ္ေထာင္ရွင္ပါ စုစုေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႕က
ေမာင္ေလးကို လာေရာက္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ သိုင္းသင္ေပးရန္ ေျပာဆို
ၾကသည္။
သင့္ေသာ အခ်ိန္လည္း ေရာက္ျပီ။ သည္လို ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္လည္း
ထင္ျမင္သည္။
ေမာင္ေလး သိုင္းဆရာ စတင္၍ လုပ္ျပီ။ ရြာလယ္ဇရပ္ ကြက္လပ္ၾကီး
တြင္ စုေ၀း၍ ေျပာင္းျပန္သိုင္းကို သင္ေပးသည္။ အခေၾကးေငြလည္း
ယူသည္။
အုန္းပင္စုရြာသားေတြ သိုင္းပညာသင္ၾကျပီ ဆိုေသာ သတင္းက
ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ ခ်က္ခ်င္း ေပါက္သြားသည္။ ကိုဘိုးရွင္ႏွင့္ ကာလသားမ်ား
အုန္းပင္စုသို႕ လိုက္လာၾကသည္။ သိုင္းသင္တန္းကို ၾကည့္ၾက ေလ့လာၾက
သည္။ ေခ်ာင္းၾကီးတြင္လည္း သင္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။
သင္ေပးရပါသည္။ ေခ်ာင္းၾကီးတြင္လည္း တစ္၀ိုင္း၊ ေခ်ာင္းၾကီးႏွင့္
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အုန္းပင္စုမွာ အလွမ္း မကြာေ၀းလွရာ အုန္းပင္စုတြင္ နံနက္ပိုင္း၊ ေခ်ာင္းၾကီး
တြင္ ညေနပိုင္း၊ တစ္ေန႕လွ်င္ ႏွစ္ဆိုင္း ႏွစ္ဆိုင္း သင္ေပးရသည္။
ထိုရြာမ်ားသည္ မုတ္ကြ်န္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္ျဖစ္ရာ မုတ္ကြ်န္း
တစ္ကြ်န္းလံုးသို႕လည္း သတင္း ျပန္႕လြင့္သြားသည္။
ေမာင္ေလး နာမည္ၾကီးေလျပီ။ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ဆရာအျဖစ္ လူတကာ၏
ႏွဳတ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားေလျပီ။
ပညာကိုကလည္း ပညာဆန္း ျဖစ္ေနသည္။ သိုင္းဟူ၍သာ ၾကားဖူးခဲ့ၾက
ေသာ ရပ္သူရြာသားမ်ား အလယ္တြင္ သိုင္းေျပာင္းျပန္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ
က ပိုမိုထူးျခားေနသည္။
‘ဘယ္လိုတဲ့လဲ၊ ေျပာင္းျပန္ ဆိုပါလား၊ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ဆိုပါလား’
‘သိုင္းေျပာင္းျပန္ဆိုေတာ့ သိုင္းပညာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ထားတဲ့ သိုင္း
လား။ သိုင္းက ေရွ႕ကိုတက္ရင္ ေျပာင္းျပန္က ေနာက္ကိုဆုတ္၊ သိုင္းက ညာ
ဘက္ကို တက္ရင္ ေျပာင္းျပန္က ဘယ္ဘက္ကို တက္တဲ့ သေဘာလား’
‘ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ရန္သူကို ခုခံမလဲ’
ယင္းသို႕ယင္းသို႕ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္လည္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။
သည္သတင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေလးက ရွင္းျပရသည္။ ရွမ္းၾကီးသိုင္းႏွင့္ ေျပာင္း
ျပန္သိုင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အကြက္နင္းျပရသည္။ အကြက္၏ ကြာျခားမွဳ၊ ကြာ
ျခားေသာ ခံစစ္၊ ကြာျခားေသာ တိုက္စစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ျပရသည္။
သည္ေတာ့မွ လူမ်ားစုက နားလည္သြားၾကသည္။ ေျပာင္းျပန္သိုင္း၏
သေဘာႏွင့္ တန္ဖိုးကို သိသြားၾကသည္။ တစ္ေန႕တျခား ပညာသင္လိုသူမ်ား
မ်ားျပား၍ မ်ားျပား၍လာသည္။
သိုင္းဆရာဘ၀သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ေမာင္ေလးက ရိုးရာစီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းကို စြန္႕လႊတ္ရန္ စိတ္မကူး။ မိုးတြင္းတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို
ဆက္၍ လုပ္မည္။ ေကာက္ရိတ္ျပီးခ်ိန္၊ စပါးသိမ္းျပီးခ်ိန္မွစ၍ နယ္လွည့္ျပီး
သိုင္းပညာ သင္ၾကားေပးမည္။
သည္လို ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ေခ်ာင္းၾကီးႏွင့္ အုန္းပင္စုတြင္ သိုင္းပညာ
သင္ၾကားေပးစဥ္ ၾကက္ဆံုရြာမွ လူႏွစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာသည္။ သူတို႕
ရြာတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုၾကသည္။
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ေမာင္ေလးကလည္း လက္ခံလိုက္သည္။ သည္တစ္ေႏြလံုး သိုင္းသင္ခ်ိန္
ရသည္။ မိုးတြင္းေရာက္မွ ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ ျပန္လာမည္။ ဦးညီခင္ထံတြင္
လယ္ဆက္လုပ္မည္ဆိုေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။
ေခ်ာင္းၾကီးႏွင့္ အုန္းပင္စုတြင္ သင္တန္းေပး၍ ျပီးဆံုးျပီ။ မၾကာမီ
ၾကက္ဆံုရြာသို႕ သြားေတာ့မည္။
သည္အခ်ိန္မွာပင္ ခင္ျဖိဳးတစ္ေယာက္ ေမာင္ေလးအိမ္သို႕ ေရာက္လာသည္။
အိမ္တြင္ ကိုလွေဖႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူမရွိ။ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္တည္းသာ
ရွိသည္။ ခင္ျဖိဳးႏွင့္ ပက္ပင္းရင္ဆိုင္တုိးေတာ့သည္။
‘ေဟာ…မခင္ျဖိဳးပါလား၊ လာဗ်ာ….ထိုင္’
ယခုေတာ့ ေမာင္ေလးအေနျဖင့္ ခင္ျဖိဳးကို သိပ္မေၾကာက္ေတာ့။ ေတြ႕ပါ
ျမင္ပါမ်ားေတာ့ ယဥ္ပါးလာသည့္ သေဘာပင္။
‘အစ္ကို ၾကက္ဆံုရြာကို သြားေတာ့မလို႕ဆိ’ု
ခင္ျဖိဳးက ဖ်ာေပၚတြင္ ၾကံဳၾကံဳကေလး ၀င္၍ထိုင္ရင္း ေကာက္ခါငင္ခါ
ေမးသည္။
‘ဟုတ္တယ္ မခင္ျဖိဳး၊ ၾကက္ဆံုရြာသား ႏွစ္ေယာက္ကို ကတိေပးလိုက္
ျပီ’
‘ဒါဆိုရင္ အစ္ကိုေမာင္ေလး ေခ်ာင္းၾကီးရြာကို စြန္႕ခြာသြားေတာ့မွာေပါ့
ေနာ္’
ခင္ျဖိဳးက ေျပာရင္းေျပာရင္း မ်က္ႏွာကေလး ညွိဳးငယ္လာသည္။ မ်က္လံုး
အစံုတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ေ၀့၀ဲလာသည္။
‘အျပီးအပိုင္ စြန္႕ခြာသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး မခင္ျဖိဳးရယ္၊ မိုးက်ကာနီး
ရင္ ျပန္လာမွာပါ။ ဦးညီခင္နဲ႕ အလုပ္ျပန္လုပ္မွာပါ’
‘မခင္ျဖိဳးေတာ့ မထင္ပါဘူး။ အစ္ကို ျပန္လာေတာ့မယ္ မဟုတ္ဘူးလို႕ပဲ
စိတ္ထဲမွာ စြဲေနမွတ္ထင္ေနတယ္’
‘ေခ်ာင္းၾကီးဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရပ္ ကြ်န္ေတာ့္ရြာလို ျဖစ္ေနပါျပီဗ်ာ။
ေခ်ာင္းၾကီးကစျပီး ကြ်န္ေတာ္ သိုင္းဆရာ စျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း
ေခ်ာင္းၾကီးကို သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္။ ကိုလွေဖကိုလည္း အစ္ကိုလို ခင္တယ္။
ဦးညီခင္ကိုလည္း အစ္ကိုအရင္း မိဘအရင္းလို ေလးစားၾကည္ညိဳပါတယ္’
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‘သိုင္းဆရာ လုပ္ေနမွေတာ့ လယ္လုပ္ဖို႕ လိုေသးလို႕လား အစ္ကို’
‘လိုတာေပါ့ မခင္ျဖိဳးရယ္၊ လယ္ယာဆိုတာ ရိုးရာလုပ္ငန္းပါ။ ဒီအလုပ္
နဲ႕ပဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျပီး ၾကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတာပါ။ မိုးတြင္က်ေတာ့ ေျခ
ခင္းလက္ခင္း သိပ္မေကာင္းဘူး မခင္ျဖိဳး၊ သိုင္းသင္လို႕ သိပ္မေကာင္းဘူး။
ျပီးေတာ့ မိုးတြင္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ကိုယ္စီ၀င္ေနၾက၊ အလုပ္ရွဳပ္ေန
ၾကေတာ့ သိုင္းပညာ သင္မယ့္လူလည္း သိပ္မရွိႏိုင္ပါဘူး’
ႏွစ္ဦးသား တိတ္ဆိပ္ျငိမ္သက္သြားၾကျပန္သည္။ တစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ကား ၾကည့္ေနၾကသည္္။ ႏွဳတ္ကမူ စကားဆက္၍ မဆိုၾက။
ခင္ျဖိဳး၏ မ်က္ႏွာကေလးက ညွိဳးငယ္ျမဲ ညွိဳးငယ္ေနသည္။ ေမာင္ေလး၏
ရင္ထဲစိတ္ထဲတြင္လည္း အမ်ိဳးအမည္ ခြဲျခားေျပာဆိုရင္ ခက္ခဲေသာ ေ၀ဒနာ
တစ္ရပ္ ၀င္ေနေၾကာင္း သူ႕ကိုယ္သူ သိေနသည္။
သူက အတန္ငယ္ၾကာမွ် ေတြးေငးေနျပီး ရုတ္ျခည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္
ရပ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
တံေတြးကို မ်ိဳလိုက္သည္။ ခင္ျဖိဳးကို စိုက္၍ ၾကည့္လိုက္သည္။ ခင္ျဖိဳး
က မ်က္လႊာကိုခ်မသြား။ မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္၍ပင္ ၾကည့္ေနသည္။
‘မခင္ျဖိဳး’
‘ရွင္…အစ္ကို’
‘ကြ်န္ေတာ္ မခင္ျဖိဳးကို ေျပာစရာ ရွိပါတယ္’
‘ေျပာပါ အစ္ကို၊ အစ္ကိုေျပာမယ့္စကားကို ခင္ျဖိဳး သိပါတယ္။
အစ္ကို႕ ႏွဳတ္က ထြက္မလာေသးေပမယ့္ ခင္ျဖိဳး ၾကိဳျပီးသိေနပါတယ္’
‘ဒါဆိုရင္ ဘာမ်ားလဲ မခင္ျဖိဳး’
‘ခင္ျဖိဳးကို ႏွဳတ္ဆက္စကားေျပာမလို႕ ႏွဳတ္ဆက္စကားဆိုခဲ့မလို႕ မဟုတ္
လား အစ္ကို’
‘ႏွဳတ္ဆက္စကား တစ္ပိုင္းလို႕ ေခၚခ်င္လည္း ေခၚလို႕ရပါတယ္ မခင္ျဖိဳး။
ဒါေပမယ့္ ႏွဳတ္ဆက္စကား သက္သက္ခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႕လည္း ဆိုရ
ပါမယ္’
‘ေျပာပါ အစ္ကို၊ ခင္ျဖိဳး နားေထာင္ေနပါတယ္’
‘မခင္ျဖိဳးကို ကြ်န္ေတာ္ ေမတၱာရွိေနတာ ၾကာခဲ့ပါျပီ မခင္ျဖိဳး’
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ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စကားေပမို႕ ထင္သည္။ သူမအေပၚတြင္ ခ်စ္ပါ
ၾကိဳက္ပါသည္ဟူ၍ ေမာင္ေလးအေနျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ် ေျပာလိမ့္မည္အထင္
မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထင္သည္။
ခင္ျဖိဳး၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အံ့ၾသေသာ၊ ၀မ္းသာေသာအရိပ္မ်ား ထင္ဟပ္
လာသည္။ ခင္ျဖိဳးက ဘာမွ်ျပန္၍ မေျပာ။ မ်က္ႏွာကေလးသာ ငံု႕သြားသည္။
ရင္ထဲမွာ ေမတၱာရွိေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္း နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ခ်စ္
ေရးဆိုျခင္း ခံလာရေသာအခါ ရွက္စိတ္က ၀င္လာသည္။ ရင္ထဲမွာလည္း
ဒိတ္ဒိတ္ခုတ္လာသည္။
‘ကြ်န္ေတာ္ဟာ အစက မိန္းကေလးဆိုရင္ အင္မတန္ ေၾကာက္တတ္ခဲ့
ပါတယ္။ ဘယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္တုန္းကမွ ခ်စ္ေရးမဆိုခဲ့ဖူး
တာ အမွန္ပါ’
‘ခင္ျဖိဳး ယံုပါတယ္ အစ္ကို’
‘ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုင္းသမား ျဖစ္တယ္။ သိုင္းသမားျဖစ္လို႕
သိုင္းပညာမွာပဲ စိတ္တစ္ခုလံုး နစ္ေနခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကို ဘယ္အရာကမွ
ေနရာ၀င္ျပီး မယူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ သိုင္းပညာမွာ ဘုရင္တစ္ဆူလို
ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ပညာသင္ေနစဥ္ကလည္း သံုးႏွစ္သံုးမိုး ေန႕ေရာညပါဆိုသလို
ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္’
‘ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အစ္ကို႕ပညာကို ေလးစားၾက၊ အထင္ၾကီးၾက၊ တန္ဖိုး
ထားၾကတာေပါ့ အစ္ကို’
‘မခင္ျဖိဳးနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဦးညီခင္တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံကေရာ၊ ကိုလွေဖတို႕
ဇနီးေမာင္ႏွံကေရာ သေဘာတူၾကပါတယ္။ တိုက္လည္း တိုက္တြန္းၾကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း မခင္ျဖိဳးလို မိန္းမလွ မိန္းမလိမၼာေလး တစ္ေယာက္
ကို ျငင္းပယ္စရာ လံုး၀မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က ရွမ္း၊ ကိုယ့္ရွမ္း
ရြာမွာပဲ ၾကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ သူဆိုေတာ့ ဗမာမိန္းကေလးေတြနဲ႕ အကြ်မ္းမ၀င္ခဲ့ပါ
ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာမိန္းကေလးဆိုရင္ ေၾကာက္စိတ္၀င္ေနမိတာပါ။ ကဲ…..
ကြ်န္ေတာ့ကို အေျဖေပးပါဦး မခင္ျဖိဳး’
ႏွစ္ေယာက္သား တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္သြားၾကျပန္သည္။ ေမာင္ေလးက
ထပ္ဆင့္၍ ေျပာသည္။
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‘ေျဖပါဦး မခင္ျဖိဳး၊ မခင္ျဖိဳးရဲ႕ အေျဖကို ၾကားပါရေစ’
မခင္ျဖိဳး၏ မ်က္ႏွာက ငံု႕ျမဲပင္ ငံု႕ေနသည္။ ေမာ္မလာ ေမာ့္မလာ၊ ေခါင္း
ငံု႕လ်က္ကပင္ ေျဖသည္။
‘ခင္ျဖိဳး ေျဖေနစရာ လိုေသးလို႕လား အစ္ကိုရယ္’
‘ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမတၱာရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ့္ေမတၱာကို
လက္ခံတယ္ေပါ့ေနာ္’
‘ပုဆိုးစဆြဲျပီး အခုလိုက္ခဲ့လို႕ ေခၚပါလား အစ္ကို’
‘အမေလးဗ်ာ ၀မ္းသာလိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ မခင္ျဖိဳးရယ္’
‘ဘာလဲအစ္ကို၊ ဒါေပမယ့္ ဆိုတာက….’
‘ဘာမွ ထူးထူးေထြေထြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ…ထူးထူးေထြေထြ
လို႕ေျပာရင္လည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့ေလ။ ကြ်န္ေတာ္ မခင္ျဖိဳးကို တင့္ေတာင့္တင့္
တယ္ ေတာင္းယူခ်င္တယ္။ ခမ္းခမ္းနားနားၾကီး မဟုတ္ေတာင္မွ မိသားဖသား
ပီပီသသ ေတာင္းခ်င္တယ္’
‘ဒါကေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ အစ္ကိုရာ’
‘ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ သိုင္းဆရာလုပ္ျပီး နယ္လွည့္သိုင္းသင္မယ္။
ပိုက္ဆံစုမယ္။ စုျပီးရွိျပီးသားနဲ႕ဆိုရင္ မ်ားလာမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေဖအေမ
မရွိေတာ့ဘူး။ အေဖအေမေတြကိုယ္စား အစ္ကိုနဲ႕ အမေတြကို ေခၚလာမယ္။
တစ္ခါတည္း နားေဖာက္ တစ္ခါတည္း ေတာင္းမယ္’
‘ခင္ျဖိဳး ၀မ္းသာပါတယ္ အစ္ကို’
‘ဒါေၾကာင့္ မခင္ျဖိဳးနဲ႕ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ သံုးလေလာက္ ခြဲခြာေနၾက
ရဦးမယ္။ မိုးဦးက်ခါနီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျပန္လာမယ္။ မခင္ျဖိဳး စိတ္ခ်လက္ခ်
ေနပါ။ သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ပါ’
‘ခင္ျဖိဳး ေစာင့္ပါမယ္ အစ္ကို။ သံုးေလးလမဟုတ္ဘူး။ သံုးေလးႏွစ္
ဆိုရင္လည္း ေစာင့္မယ္။ သံုးေလးသက္ သံုးေလးကမၻာ သံုးေလးသံသရာ
ဆိုရင္လည္း ေစာင့္မယ္’
‘ကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ စိတ္ခ်ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုင္းသမားပါ’
သိုင္းသင္တဲ့ေနရာမွာေတာင္ ကတိေတြ သစၥာေတြ ဆိုျပီးမွ သင္ခဲ့ရတာပါ။
အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီး သစၥာကတိ တည္လိမ့္မယ္လို႕
မခင္ျဖိဳး မွတ္ယူထားပါ’
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‘မွတ္ယူပါသတဲ့ဗ်ာ၊ မွတ္ယူပါသတဲ့။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ လက္သစပ္ေတာ့၊
အဲ…လက္စသတ္ေတာ့ အခုမွ ရင္ဖြင့္ျဖစ္ၾကေတာ့တာကိုး။ ငါအိမ္ေအာက္ကို
ေရာက္ေနတာ ၾကာလွျပီကြ ရွမ္းၾကီးရ။ မင္းတို႕ေျပာတာေတြ နားေထာင္
ေနတာ။ အားလံုး ငါၾကားတယ္’
‘ၾကားေတာ့လည္း ေကာင္းတာေပါ့ ကိုလွေဖရာ။ သက္ေသရသြားတာ
ေပါ့၊ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာျပီးသား ျဖစ္သြားတာေပါ့’
‘ဟား ဟား ဟား ရွမ္းက အလာၾကီးပါလားကြာ၊ မေျပာေတာ့လည္း
မေျပာ၊ မေျပာနဲ႕။ ေျပာမယ့္ေျပာေတာ့လည္း ေျပလို႕ျပစ္လို႕ ေခ်ာလို႕ေမာလို႕၊
အထစ္အေငါ့ေတာင္ တစ္ခ်က္မွ မရွိဘူး’
‘အဲဒီလို ေျပာႏိုင္ေအာင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ခဲ့ရေတာ့ မင္းမွ
မသိဘဲကြ’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ….ကဲ၊ မိခင္ျဖိဳး ညည္းလည္း အခုခ်ိန္ကစျပီး သိုင္း
သင္ေပေတာ့။ ရွမ္း သိပၾ္ ကမ္း၊ အားၾကီးၾကမ္းတယ္။ ေရွာင္တတ္ တိမ္းတတ္
ေရွာင္ႏိုင္ တိမ္းႏိုင္မွ ေနာင္ ညည္းသက္သာမယ္’
‘အို ကိုလွေဖကလဲ’
‘ဟုတ္သားပဲ၊ ရွင္ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ’
‘ေဟာဗ်၊ နင္က အိပ္ခမ္းထဲမွာကိုး၊ ငါက အျပင္သြားတယ္ ထင္တာ’
‘ဘယ္က သြားရမွာလဲ ကိုလွေဖရယ္၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနတာ။ ခင္ျဖိဳးေရာက္
လာမွ ႏိုးလာတာ။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ ေျပာေနၾကတာေတြ နားေထာင္ေကာင္း
ေကာင္းနဲ႕ ျငိမ္နားေထာင္ေနတာ။ ရွင္ေရာက္လာမွ သူတို႕စကား၀ိုင္း ပ်က္သြား
ေတာ့တာပဲ။ ရွင္ဟာ သာသနာဖ်က္’
‘အမယ္….ဒါဆိုရင္ နင္လည္း သက္ေသတစ္ေယာက္ေပါ့။ ရွမ္းၾကီးကပဲ
ကတိဖ်က္ဖ်က္၊ ခင္ျဖိဳးကပဲ ကတိပ်က္ပ်က္၊ အဲဒီလို ျဖစ္ရင္ေတာ့ တို႕က ႏွစ္
ေယာက္လံုးကို ရည္းစားပ်က္ စာရင္းထဲထည့္ျပီး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာ
မွာေဟ့’
ခင္ျဖိဳးတစ္ေယာက္ ၾကာေလ ရွက္ေသြးျဖန္းေလး ျဖစ္လာသည္။ မိန္းကေလး
ဆိုေတာ့ ရွက္တတ္ေလသည္ပင္။ မ်က္ႏွာပူတတ္ေလသည္ပင္။
ဒါကို ကိုလွေဖက သတိထားမိဟန္ ရွိသည္။ ေလေျပထိုးေသာ အေန
ျဖင့္ စကားဆိုသည္။
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‘၀မ္းသာပါတယ္ကြာ၊ ညည္းတို႕ခ်င္း အခုလို နီးစပ္သြားၾကတာ။ အစ
ကတည္းကလည္း ညည္းတို႕ခ်င္း တို႕က နီးစပ္ေစခ်င္တာပါ။ ကဲ၊ ေဟ့ ရွမ္း
ၾကီး ေမာင္ရင္လည္း ခရီးထြက္ခါနီးေနျပီ။ ခ်စ္သူလည္း ရျပီ။ ၀မ္းသာ
ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႕ ငါ့ကို ထန္းရည္တိုက္ကြာ’
‘တိုက္ပါတယ္ဗ်ာ၊ တိုက္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္သေဘာနဲ႕ မင္းကလည္း
မင္းအိမ္မွာ ေမြးထားတဲ့ ၀က္ကေလးကိုသတ္ျပီး အျမီးလုပ္ေကြ်းမွာ မဟုတ္
လား’
‘ဟ - ဒါက ငါ့၀က္မွ မဟုတ္ဘဲကြ၊ ငါ့မိန္းမရဲ႕ ၀က္ပဲ’
‘ဒါဆိုရင္ မင္းမိန္းမပစၥည္း မင္းမပိုင္ဘူးေပါ့’
‘မပိုင္ဘူးကြာ မပိုင္ဘူး’
‘ေတာ္တို႕ေနာ္….ေတာ္တို႕ မၾကီးမငယ္နဲ႕’
ညေနပိုင္းတြင္ ထန္းေရေသာက္ၾကသည္။ ငူသံုးေကာင္ ရထားျခင္းေၾကာင့္
ငူသားႏွင့္ ထန္းရည္ျမည္းၾကသည္။
ေမာင္ေလးကား အလြန္တရာ အရက္ေသာက္ခဲလွသည္။ မလႊဲသာမွ
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တစ္ခြက္တစ္ဖလား ေသာက္သည္။ ထန္းရည္ကိုပင္ အမူးလြန္ေအာင္ ေသာက္
ခဲသည္။
အရက္သည္ မွားတတ္သည္။ ပညာသည္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္
အရက္မူးခ်ိန္ ပညာအစမ္းခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ရန္သူႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ျဖစ္ေစ အရွက္
တကြဲ အက်ိဳးနည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။
အရက္သည္ သတိကို ေမ့ေစသည္။ ေသြးကိုဆူေစသည္။ ေသြးဆူလွ်င္
ေသြးၾကြတတ္သည္။ မွားတတ္သည္။ သတိေမ့လွ်င္လည္း ခံရတတ္သည္။
ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ထံတြင္ အရက္မေသာက္ပါဟူ၍ကား ကတိခံမထား။
သို႕ရာတြင္ ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ္ ေရွာင္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရသည္။
သည္လိုႏွင့္ တစ္ညကုန္လြန္ျပီး ေနာက္တစ္ရက္၊ ေနာက္တစ္ရက္ ကုန္
လြန္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕သို႕ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ပစၥည္းမ်ား ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္သည္။ ေစာင္၊ ျခင္
ေထာင္၊ ေခါင္းအံုးက လြယ္အိတ္တစ္လံုး၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ေထြရာကမာ
ပစၥည္းေတြက လြယ္အိပ္တစ္လံုး။
ဘယ္ဘက္ပခံုးတြင္ ဓားရွည္ကို လြယ္ခ်ိတ္ထားသည္။ လက္တစ္ဖက္က
တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္ထားသည္။
‘သြားေတာ့မယ္ မခင္ျဖိဳး’
‘ဟုတ္….ဟုတ္ကဲ့….အစ္ကို’
ေမာင္ေလး၏ အသံက ေျခာက္ကပ္ကပ္ၾကီး ျဖစ္ေနသည္။ ခင္ျဖိဳး၏
အေျဖကလည္း ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ ျဖစ္ေနသည္။
မလြယ္ အလြယ္ပါတကား။ သံေယာဇဥ္ဆိုသည္ တကယ္ပင္ ၾကီးမား
ေသာ အရာပါေပတကား။
မခင္ျဖိဳး၏ မ်က္လံုးရြဲၾကီးအစံု၀ယ္ မ်က္ရည္မ်ားေ၀့၀ဲလာသည္။ ေမာင္ေလး
၏ ရင္ထဲတြင္လည္း လွပ္လွပ္လွပ္လွပ္ ျဖစ္လာသည္။
ခက္ေလသည္ပဲ။ အခက္ၾကီး ခက္လွေလသည္ပဲ။
ေနာက္ဆံငင္ေနျပီဆိုေတာ့ လွမ္းမည့္ေျခကို တံု႕ဆြဲခံထားရသလို ျဖစ္
ေနသည္။ လွမ္းလိုက္ျပန္ေတာ့လည္း ေလထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရသလို ျဖစ္
ေနသည္။
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၀က္သားအျပင္ ထူးထူးျခားျခား ေရလိပ္သားပါ ပါလာသည္။ ေရလိပ္မွာ
လိပ္ေက်ာက္မဟုတ္၊ ကမၻာလိပ္ေခၚ အနားေျပာက္လိပ္ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ
ဆူသည္။
ထိုကမၻာလိပ္သားကား ၀က္သားကဲ့သို႕ပင္ သံုးထပ္သား ျဖစ္သည္။ အသီး
မွာ သရက္ အသားမွာ ၀က္ဆိုေသာ စကားသည္ ေရလိပ္သားကို စားရသူ
အတြက္ အလကားစကား ေရစကားျဖစ္သြားသည္။ ကမၻာလိပ္သားက ၀က္သား
ထက္ လွ်ာကိုစိမ့္ေစသည္။
ေမာင္ေလးက ထမင္းလုပ္ၾကီးမ်ားကို တစ္လုပ္ျပီးတစ္လုပ္ ေလြးျပ
စားျပသည္။ ဟင္းကိုကား တို႕ကနန္း ဆိတ္ကနန္းမွ်သာ စားသည္။ တမင္
သက္သက္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းပင္။
ပါလာေသာ ထမင္းအားလံုး၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ကို သူက စားပစ္
လိုက္သည္။ ၾကက္ဆံုရြာသားႏွစ္ေယာက္က ေမာင္ေလးကို ၾကည့္ျပီး အံ့ၾသ
သြားသည္။ သို႕ရာတြင္ အံ့ၾသရိပ္သာ ေပၚလာသည္။ အံ့ၾသစိတ္ကိုကား
လွစ္၍ မျပ။
‘မင္းတို႕ယူလာတဲ့ ထမင္းက နည္းတာကိုးကြ။ ေအး…ဒါေပမယ့္
ကိစၥမရွိပါဘူး။ ရြာကိုေရာက္ရင္ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႕ မရဘူးေဟ့။ တို႕ဆရာ
တပည့္ႏွစ္ေယာက္အတြက္ သံုးလံုးခြဲေလာက္ေတာ့ ခ်က္မွ’
‘ဟာ…..ကုန္ပါ့မလား ဆရာၾကီး’
‘ကုန္သလား မကုန္သလားဆိုတာ မင္းတို႕ ခ်က္ေၾကြးၾကေတာ့ သိ
မွာေပါ့ကြာ’
ညေနပိုင္းတြင္ ရြာတစ္ရြာသို႕ ၀င္လိုက္ၾကသည္။ အိမ္တစ္အိမ္ေပၚသို႕
တက္လိုက္ၾကသည္။
သည္မွာ ၾကက္ဆံုရြာသားႏွစ္ေယာက္ကို ေမာင္ေလးက စိတ္ထဲမွ ထပ္
မံ၍ ခ်ီးက်ဴးမိသည္။
ထိုရြာတြင္ ညေနစာစားရန္ ၾကိဳတင္မွာထားခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေလး သိ
နားလည္လာသည္။ ေလးေယာက္သား ေရာက္ရွိသြားသည္ႏွင့္ အိမ္ရွင္မ်ား
လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားၾကသည္။
အရက္ပုလင္းမ်ား ေရာက္လာသည္။ အျမည္းဟင္းလ်ာေတြကိုလည္း
တိုက္ပန္းကန္ေစာက္ၾကီးမ်ားႏွင့္အျပည့္ တစ္ပြဲျပီး တစ္ပြဲ လာ၍ ခ်ေပးသည္။
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‘ေဟ့ …. ေမာင္ထြန္းနဲ႕ ေမာင္လြန္း’
ေမာင္ေလးက ၾကက္ဆံုသား ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚသည္။
‘ဟုတ္ကဲ့…..ဆရာၾကီး’
‘က်ဳပ္ေတာ့ အရက္သိပ္မၾကိဳက္ဘူး။ ထန္းရည္ခါးေလး ဘာေလးရွိရင္
ေတာ့ ေသာက္ခ်င္တယ္’
‘ေၾသာ္ ဟုတ္ကဲ့ဆရာၾကီး၊ ရပါတယ္ ရပါတယ္’
ေမာင္ထြန္းဆိုသူက အိမ္ရွင္ကို တိုးတိုး သြား၍ ေျပာသည္။ အိမ္ရွင္၏
သားကေလး အိမ္ေပၚမွ ေျပးဆင္းသြားသည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ထန္းရည္
ျမဴကို လက္ျဖင့္ဆြဲ၍ ယူလာသည္။
‘ေမာင္းေထာင္ခြက္ထဲမွာ စစ္ျပီး ထည့္ေပးၾကဗ်ာ’
ေမာင္လြန္းက ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်ပင္ ထန္းရည္မ်ားကို စစ္သည္။
ေမာင္ေလးေရွ႕တြင္ ဖန္ခြက္ႏွင့္ ေမာင္းေထာင္ခြက္ကို လာ၍ ခ်ေပးသည္။
ေမာင္ေလးက ထန္းရည္ကိုပင္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းသာ ေသာက္သည္။
ဆရာတစ္ေယာက္ အေနအထားတြင္လည္း ရွိေနရ၊ လူစိမ္း သူစိမ္းမ်ား
အလယ္တြင္လည္း ေရာက္ေနသည္သာမက ထိုလူစိမ္းမ်ားထဲတြင္ ႏွစ္ေယာက္
မွာ မိမိ၏ ပညာကို သင္ယူလိုသည့္ တပည့္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
ယင္းေၾကာင့္ လူေရာစိတ္ပါ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနထိုင္ရသည္။
ထန္းရည္ ႏွစ္ပုလင္းမွ် ေသာက္ျပီးသည္ႏွင့္ ထန္းရည္၀ိုင္းကို သိမ္းခိုင္း
သည္။ ေမာင္ေလး အေသာက္ရပ္ျပီဆိုလွ်င္ ထမင္းစားပြဲကို ျပင္ၾကေတာ့
သည္။
ဆန္ကလည္းဗ်တ္၊ ဟင္းလ်ာေတြကလည္း စားပြဲတစ္လံုး အျပည့္
အယ္ေအာေနသည္။ ဘုန္းၾကီးဆြမ္းပြဲႏွယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ေမာင္ထြန္းေရာ
ေမာင္လြန္းပါ ၀င္၍ စားၾကသည္။ စားရင္း ေမာင္ေလးကို ေမးသည္။
‘ဆရာၾကီး ထမင္းစာျပီးရင္ ခရီးဆက္ ႏိုင္ပါဦးမလား၊ မဆက္ခ်င္ရင္လဲ
ဒီရြာမွာပဲ အိပ္လို႕ရတယ္’
‘က်ဳပ္အတြက္ ပင္ပန္းတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႕ ဆက္ခ်င္ရင္
ဆက္ပါ’
‘ဆက္ခ်င္ရင္ ညကိုးနာရီေလာက္မွ ၾကက္ဆံုကို ေရာက္မွာ ဆရာၾကီး’
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‘တစ္ညလံုးပဲ ဆက္ရဆက္ရ အေရးမၾကီးပါဘူး၊ ဒီခရီးေလာက္ လမ္း
ေလွ်ာက္ရတာ က်ဳပ္အတြက္ ထမင္းစား ေရေသာက္ပါ’
‘ဒါဆိုရင္လဲ ဆက္ၾကတာ ေကာင္းပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေရာက္မယ့္ေနရာ ျမန္ျမန္ေရာက္ရေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ အခ်ိန္ကုန္
သက္သာတာေပါ့’
ႏွစ္ထပ္တိုက္ စံအိမ္ၾကီးထဲထဲသို႕ ၀င္လိုက္ၾကသည္။
‘ထိုင္ပါ ထိုင္ပါ ဆရာၾကီး’
ေမာင္ထြန္းက ဧည့္ခံကုလားထိုင္ကို ညႊန္ျပျပီး ဆိုသည္။ ေမာင္ေလးက
ထိပ္ဆံုးမွ ကုလားထိုင္တြင္ ၀င္၍ ထိုင္သည္။
တစ္မုဟုတ္ခ်င္း စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ား ေရာက္ရွိလာျပန္သည္။ ေတြ႕ျပန္ျပီ
ပြဲေတာ္ၾကီး။ ၀မ္းဟာဟာႏွင့္ အေတာ္ပင္။
သည္လိုေတြးျပီး ေမာင္ေလး ငါးခူျပံဳး ျပံဳးလိုက္သည္။ ျပံဳးမိျပီးမွ ျပန္၍
သတိရသည္။ မ်က္ႏွာကို ခပ္တည္တည္ ျပန္၍ ထားလိုက္သည္။
ဆရာၾကီး မဟုတ္ေပလား။ အသက္မွာ ႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္တြင္သာ ရွိ
ေသးေသာ္လည္း အလုပ္သေဘာ ပညာသေဘာအရ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေနသည္
မဟုတ္လား။
ကေလးအရြယ္ဆိုေတာ့ ကေလးအေတြး ေတြးမိတတ္ျမဲ၊။ ေတြးမိျပီးကာမွ
မွင္ေမာင္းကို ျပန္ျပင္ရျပီ။
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ သူ႕ကုိယ္သူ ျပန္ေတြးျပီး ရယ္ခ်င္စိတ္ ၀င္လာသည္။
ဆရာ ဆရာဟူ၍ ဆရာၾကီး ဆရာၾကီးဟူ၍ အေခၚခံေနရျခင္း အတြက္
ျဖစ္သည္။
ဆရာခ်င္း တူသည္ပင္ထားဦး သိုင္းဆရာ ျဖစ္ေနရျပန္သည္။ သိုင္းဆရာ
ခ်င္း တူသည္ပင္ထားဦး။ ေျပာင္းျပန္ဆရာ ျဖစ္ေနရျပန္သည္။
သည္ေတာ့ သိုင္းသမား သိုင္းဆရာႏွင့္တူေအာင္ မ်က္ႏွာေပးကို ခပ္တည္
တည္ ခပ္တင္းတင္းထားမွ ေတာ္ကာက်မည္။ လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ ရွိမည္။
အဟန္႕ေကာင္းမည္။
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ပထမ ခ်ေပးေသာ စားစရာမ်ားမွာ ထမင္းပြဲမဟုတ္။ အရက္ပုလင္း၊
ဖန္ခြက္၊ သစ္သီး၀လံမ်ိဳးစံုႏွင့္ အရက္၊ အျမည္း၊ ဟင္းပန္းကန္မ်ား ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးႏွင့္ ထြန္းအံု၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ လူခုႏွစ္ေယာက္ ၀ိုင္း၍
ထိုင္ၾကသည္။ ထိုအထဲမွ ေဒါင္ေကာင္းေကာင္း ဗလေကာင္းေကာင္းႏွင့္
တစ္ေယာက္က စ၍ ဆိုသည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းသည့္
စကားပင္။
‘ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆရာၾကီး စမ္းၾကည့္ျပီးမွ သင္ခ်င္တာ ဆရာၾကီး၊
စမ္းၾကည့္လို႕ သေဘာမက်ရင္ မသင္ခ်င္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ မသင္ျဖစ္ရင္လဲ
ဆရာၾကီး၊ မနစ္နာေစရပါဘူး။ လမ္းစရိတ္ေရာ ထမင္းစရိတ္ပါ ပင္ပန္းရတဲ့
ပင္ပန္းခပါ ေပးလိုက္မွာပါ’
‘မၾကိဳက္ရင္ မသင္ပါနဲ႕၊ မသင္ဘဲေပးတဲ့ ပိုက္ဆံဆိုတာ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ
မမည္ဘူး၊ သနားလို႕ေပးတဲ့ သေဘာဆန္တယ္၊ ဒီလို ပိုက္ဆံမ်ိဳး က်ဳပ္မစားဘူး၊
ေအး တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္’
‘စမ္းျပီးမွ သင္ရင္ေတာ့ တစ္ေယာက္ကို ငါးဆယ္ပဲ၊ မစမ္းဘဲ သင္ရင္
ေတာ့ အစိတ္ပဲ ယူတယ္၊ ေအး မင္းတို႕အားလံုး နားလည္ထားဖို႕က ငါဟာ
သူမ်ားလို ပါခ်ီပါခ်ဲ႕ ဆရာမဟုတ္ဘူး၊ မင္းတို႕ ၾကားေနက် ရွမ္းၾကီးဆိုတာ
ငါပဲကြ၊ ကဲ စမ္းရင္လဲ အခုပဲစမ္း၊ ေရာ့ ဓား ငါ့ကိုခုတ္စမ္း’
ေမာင္ေလး၏ အမူအရာေၾကာင့္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းလူလည္း
အနည္းငယ္ ဟန္႕သြားသည္။
‘ဟာ ဒီလိုေတာ့ ဓားနဲ႕ခုတ္ျပီး မစမ္းလိုပါဘူး ဆရာၾကီး’
‘ဒါဆိုရင္ တုတ္နဲ႕ စမ္းမလား’
‘လက္နဲ႕ လက္ခ်င္းပဲ စမ္းၾကည့္ပါရေစ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ စမ္းကြာ၊ ကဲ ငါ့လက္ကိုကိုင္၊ လက္ကို အကိုင္ခံတယ္ဆိုတာ
တစ္ကြက္ အရွံဳးခံထားရတဲ့ သေဘာပဲ၊ ကဲ ကိုင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ ျမဲျမဲ ကိုင္၊
ခ် ခ်ကြာ၊ ငါ့ကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္’
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ကိုင္ထား၊ ခ် ခ်င္သလိုခ်ကြာ ဟူ၍သာ ပါးစပ္က ေျပာသည္။ ေျပာျခင္း
သည္ပင္ လုပ္ျပီးသား ျဖစ္သြားသည္။ စိမ္ေခၚသူသည္ ပက္လက္လန္ကာ
လဲက်သြားသည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း လုပ္ျပလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္လည္း
အထိနာသြားပံု ေပၚသည္။
‘ကဲ ျပန္ထ ျပန္ထ ငါ့လက္ကို’
‘အား ေတာ္ပါျပီဆရာၾကီးရာ၊ ထပ္မစမ္းရဲေတာ့ပါဘူး’
‘မင္းမစမ္းရဲရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထြက္ကြာ၊ အို တစ္ေယာက္မက
ဘူး အကုန္လံုး ထြက္ကြာ’
‘ဟာ ေတာ္ပါျပီဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သေဘာက်သြားပါျပီ။ ယံု
ပါျပီ’
‘ေအး အခုျပတာ အကင္းပဲ ရွိေသးတယ္ကြ’
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၁၃
လူပံုေတြက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေလးက ပို၍ ၾကမ္း
ျပရသည္။ မိုက္ဂိုက္ဖမ္း၍ မိုက္ၾကည့္ၾကည့္ကာ မိုက္ကန္းကန္း ၾကြတ္ဆတ္
ဆတ္ပံုစံမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားသည္။
ေလ့က်င့္ထားေသာ ေမာင္ေလး၏ လက္ဖ်ံရိုးမ်ားသည္ သံေခ်ာင္းပမာ
မာေက်ာေနသည္ မဟုတ္လား။ သဲအိတ္ ဖြဲအိတ္ ဆန္ကြဲအိတ္မ်ားကို
ထိုးထားသည့္ သူ႕လက္သီးဆုပ္ၾကီးေတြကလည္း ကြ်ဲပခံုးထေနသည္။တစ္
ခ်က္ထိုးလိုက္လွ်င္ တင္းပုတ္ၾကီးႏွင့္ ထုသည့္ပမာ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္လား။
နဂိုထဲက ကိုယ္ခႏၶာ ေတာင့္တင္းသန္မာသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္း
အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း အသက္အရြယ္ ၾကီးျပင္းလာသည္။ ရွမ္း
ၾကီးသိုင္းကို သင္ရင္း ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ကစားခဲ့သည္။ ေျပာင္းျပန္ ေလ့က်င့္
ခန္းမ်ားကို သံုးႏွစ္သံုးမိုး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
သည္ေတာ့ ေက်ာက္ခဲ စိန္ခဲ ေက်ာက္သြား စိန္သြားပမာ သူ႕အရိုးေတြက
မာေက်ာေနျပီလား ထင္မွတ္ရသည္။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္လာသူသည္ သန္းေဖျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။ ေဒါင္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဗလေကာင္းေကာင္း ၾကြက္သား
အျပ္ိဳင္းျပိဳင္းႏွင့္ဆိုေတာ့ သူ႕ခြန္အားကို ေတာ္ေတာ္ပင္ အထင္ၾကီးပံုရသည္။
ေမာင္ေလးက သန္းေဖ၏ လက္ဖ်ံရိုးမွ အေၾကာကို ခပ္နာနာ ညွစ္လိုက္
ေသာအခါ သန္းေဖ ဆတ္ဆတ္ခါသြားသည္။
ေျပာင္းျပန္ တိုက္ခိုက္မွဳတြင္ အေၾကာပညာလည္း ပါသည္။ မည္သည့္

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 156

အေၾကာကို မည္သို႕ ေထာက္လွ်င္ မည္မွ်ထိ ခံသြားရမည္။ မည္သည့္ေသကြင္း
ကို ပစ္သြင္းလွ်င္ မည္သုိ႕ အသက္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။
ယင္းသို႕လည္း သင္ၾကားထားရသည္။ ေျပာင္းျပန္သည္ အကသိုင္း
မဟုတ္။ အျပသိုင္းလည္း မဟုတ္။ အခ်သိုင္း ျဖစ္သည္။
အကသိုင္း ဆုိသည္မွာ သိုင္းကစားျပလွ်င္ ၾကည့္၍ လွသည္။ လက္ခ်ိဳး
ေျခခ်ိဳး က်နသည္။ မင္းသားကေနသည့္ပမာ မင္းသားဟန္ ေပါက္သည္။
အကသိုင္းျဖင့္ ဓားႏွစ္လက္ကို ကိုင္ကာ ဓားေရးျပလွ်င္ကား ၾကည့္လွ်င္ မျငီး
ေတာ့။ လူျပိန္းတို႕၏ စိတ္အာရံုကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။
အျပသိုင္း ဆိုသည္ကား တကယ္တမ္းခ်ေသာ တိုက္ကြက္ေရွာင္ကြက္
မ်ားကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဇာတ္တိုက္၍ျပေသာ အကြက္မ်ားျဖစ္
သည္။ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ခ်မည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္
တစ္ေယာက္ႏွင့္ သံုးေယာက္လည္း ခ်မည္။ လက္သမားႏွင့္ တုတ္သမား
တုတ္သမားႏွင့္ ဓားသမားလည္း ခ်ျပမည္။ သို႕ရာတြင္ ဇာတ္တိုက္ထားျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ကြက္ကို ၾကိဳတင္သိေနၾကသည္။ သူက ခ်လွ်င္ ကိုယ္က
ေရွာင္၊ ကိုယ္က ခ်လွ်င္ သူက ေရွာင္မည္။ ယင္းကို အျပသိုင္းဟု ေခၚသည္။
တကယ့္ရန္သူႏွင့္ တိုက္ခိုက္လွ်င္ကား သူ႕အကြက္ကိုလည္း ကိုယ္မသိ၊
ကိုယ့္အကြက္ကိုလည္း သူက သိသည္ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းေၾကာင့္ အခ်သိုင္း
ေလာက္ မၾကမ္းေခ်။
အခ်သိုင္းကား ယင္းသို႕မဟုတ္၊ ၾကမ္းသည္၊ ရမ္းသည္၊ ေျခႏုတ္
လက္ႏုတ္ ေျခသိမ္း လက္သိမ္း ၾကမ္းတမ္းသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္
အေသသတ္မည္။ အျပတ္ခ်မည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေဒါသမာန္ပါသည္။ မွင္ေမာင္း
ေတြကိုက ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။
စားရင္းေသာက္ရင္း ညတြင္းခ်င္းပင္ ေမာင္လြန္းက သန္းေဖတို႕လူစုႏွင့္
မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ေမာင္လြန္း၊ ေမာင္ထြန္း၊ သန္းေဖ၊ ငေတ၊ ထြန္းရွိန္၊
စံျမင့္ႏွင့္ အျခားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
အားလံုးသည္ ေဆြမ်ိဳး မ်ိဳးေတြခ်ည္း။ ညီအစ္ကို သမီးေယာက္ဖေတြခ်ည္း
ျဖစ္သည္။
သူတို႕အထဲတြင္ အထူးျခားဆံုးလူမွာ ငေတဆိုသူ။ နာမည္ႏွင့္ လိုက္
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ေအာင္ ေတပံုေပၚသည္။ အရက္ကို ေရလိုေသာက္သည္။ ေမာင္ေလးေရွ႕တြင္ပင္
အရက္ သံုးေလးပုလင္းကို ဆက္တိုက္ေသာက္သည္။ ေသာက္လံုး ေတာ္ေတာ္
ၾကီးပံု ေပၚသည္။
ေမာင္ေလး နားလည္ပါသည္။ သည္ပြဲတြင္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏႊဲမွ ျဖစ္မည္။
သာမန္ အရပ္သားေတြကို သင္သလို သင္၍မျဖစ္။
သည္လို ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္တြင္ စားအိုးစားခြက္
မ်ားယူ၍ ရြာအျပင္သို႕ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရြာႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္း ေလး
ဖာလံုခန္႕တြင္ က်ိတ္ေတာၾကီး တစ္ေတာရွိသည္။ ထိုက်ိတ္ေတာၾကီးထဲတြင္
စတည္းခ်ၾကသည္။ စတည္းခ်ျပီးလွ်င္ ခ်ျပီးခ်င္း ေမာင္ေလးက ေခၚသည္။
‘လာေဟ့ လာၾက၊ အခ်ိန္ဆိုတာ အဖိုးတန္တယ္၊ ျမန္ျမန္သင္ေတာ့
ျမန္ျမန္တတ္၊ ျမန္ျမန္တတ္ေတာ့ မင္းတို႕ဆႏၵ ျမန္ျမန္ျပည့္မယ္’
အညာသားထြန္းအံုး အပါအ၀င္ ငေတတို႕လူသိုက္ တန္းစီ၍ ရပ္လိုက္
ၾကသည္။
‘ေဟာဒီမွာ ၾကည့္၊ ေရွ႕ကိုဒူးညႊတ္ ေနာက္ေျခကို ဆန္႕ျပီး က်ားကန္ထား၊
ညာလက္ကို ေထာင္၊ ေခါင္းနဲ႕ လက္ဖ်ံတစ္ထြာ ေ၀းကြာရမယ္၊ ဘယ္လက္ကို
လက္သီးဆုပ္၊ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီးကို ပက္လက္အေနအထားနဲ႕ ဘယ္ဘက္
ခါးေစာင္းမွာ ကင္းေစာင့္အျဖစ္ ကပ္ထား’
‘ဟုတ္ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ေအး ဟုတ္ျပီ၊ အဲဒီလိုေန၊ အဲဒီလိုလုပ္၊ ေဟာဒီလိုခ်တယ္’
‘အား လား လား လား ဆရာရယ္၊ ေျဖးေျဖး လုပ္ပါဗ်ာ၊ ေျဖးေျဖး
လုပ္ဗ်ာ’
‘မေျဖးႏိုင္ဘူးကြ၊ ပညာဆိုတာ အနာခံသင္ယူမွေပါ့’
‘နာရံုတင္မကဘူး က်ိဳးကုန္ေတာ့မယ္ဗ်၊ အမယ္ေလး ကြ်တ္ ကြ်တ္
ကြ်တ္’
‘ကဲ ဒီလိုလုပ္၊ ေရွ႕ကိုတိုး၊ ထိုးကြာ၊ ငါ့ကိုထိုး ထိုးေဟ့ ထိုးစမ္း ထိုင္း
၀ုန္း’
‘အား အမယ္ေလး ေလးေလး အား လား လား လား ဆရာရယ္ ကြ်တ္
ကြ်တ္ ကြ်တ္’
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‘မင္းတို႕ကြာ ဒါေလာက္ေလးမ်ား နာသလား’
‘နာတာေပါ့ဗ်၊ ဘယ့္ႏွယ့္ေျပာပါလိမ့္ ဆရာရယ္’
‘ဟ ငါျပတာက ဒီေလာက္ပဲျပတာ၊ ရန္သူနဲ႕ဆိုရင္ မင္းတို႕ကို အေသခ်
မွာကြ၊ မင္းတို႕ဟာက ေယာက္်ား မဟုတ္သလိုဘဲ၊ ကဲ ဟိုေကာင္ ေရွ႕တက္စမ္း’
ေမာင္ေလးက ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေခၚျပန္သည္။
‘အဲ ေဟာဒီလိုေန ေဟာဒီလိုလုပ္၊ ခ်စမ္း၊ ခ် ငါ့ကိုခ်စမ္း၊ ခ်ကြာ
ရဲရဲခ်ပါကြ၊ ထိုင္း ၀ုန္း’
အိုး ဟိုးဟိုး အား လား လား ဆရာၾကီးရယ္ ဆရာၾကီးက သိပ္ၾကမ္း
တာကိုး’
‘ေၾသာ္ ခက္ေတာ့ေနပါျပီ၊ သိုင္းကစားတယ္ဆိုတာ ရည္းစားစကား
ေျပာတာမွ မဟုတ္ဘဲကြ၊ ဘယ္ႏွယ့္ ေပ်ာ့ေခြေခြ လုပ္လို႕ ျဖစ္မလဲ’
ေမာင္ေလးက သင္လည္းသင္ တကယ္လည္း နာေအာင္ ခ်သည္။ တစ္
ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ၀ုန္းခနဲ ၀ုန္းခနဲ ပစ္၍ ပစ္၍ လဲက်သြားေအာင္။
ခါးနာသူနာ၊ ေဘးေအာင့္သူေအာင့္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ေမာင္ေလးကို
ေတာ္္ေတာ္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသ ျဖစ္သြားၾကသည္။
ရယ္ခ်င္စိတ္ကို မနည္း ေအာင့္အည္းထားရသူကား အညာသား ထြန္းအံု
ျဖစ္သည္။ လူၾကမ္းၾကီး ခုႏွစ္ေယာက္ကို ဆရာျဖစ္သူ ေမာင္ေလးက ပယ္
ပယ္နယ္နယ္ လက္စြမ္းျပ ႏွိမ္နင္းေနပံုကို ၾကည့္ျပီး ၀မ္းထဲက ကလိကလိ
ျဖစ္ေနသည္။ စိတ္ကို မနည္းပင္ ခ်ဳပ္တည္းထားရသည္။
မိမိ၏ ဆရာတစ္ေယာက္ စကတည္းယဥ္သကို ဇာတ္ခင္းေနျပီ။ လူ
ၾကမ္းၾကီး ခုႏွစ္ေယာက္ ဦးက်ိဳးသြားျပီ။
‘ကဲ၊ မင္းတို႕ခုႏွစ္ေယာက္လံုး ငါ့ကို ၀ိုင္းၾကစမ္း ၀ိုင္း၊ ေရွ႕ကေရာ
ေနာက္ကေရာ ၀ိုင္းခ်ကြာ၊ ငါ့ကို ၀ိုင္းခ်ကြာ၊ ေဟ့၊ ခ်ပါကြ၊ မေၾကာက္ပါနဲ႕၊
မင္းတို႕ကို ငါ အေသသတ္ေနတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ခ် ခ်ကြာ၊ မခ်ဘူးလား၊
ခ်ျပီကြာ’
‘ဘုန္း၊ ဖုန္း၊ ၀ံုး၊ အား၊ အင့္၊ အီး၊ အားလားလား၊ အေမေရ အေမရဲ႕
အေမ့သားေတာ့ ေသပါျပီဗ်’
‘ဘာအေမ တ ေနတာလဲကြ၊ သည္းေျခကိုက ကျမင္းနီ သည္ေျခမ်ိဳးေတြ’
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ေမာင္ေလးက ခုႏွစ္ေယာက္လံုးကို အကပ္ခိုင္း အထိုးခိုင္းသည္။ ႏွစ္
ေယာက္က စတင္၍ ၀င္ထိုးသည္။ ေဘးဘက္မွ တစ္ေယာက္၊ ေနာက္ဘက္
မွ တစ္ေယာက္၊ သည္မွာ ေမာင္ေလး၏ ေျခေထာက္မ်ား ၊ ဒူးမ်ား၊ တံေတာင္
ဆစ္မ်ား၊ လက္သီးမ်ား၊ ဆက္တိုက္ လွဳပ္ရွားသြားသည္။ ေလးေယာက္ ေျမ
ျပင္ေပၚသို႕ ပစ္ျပီး လဲက်သြားသည္။ သံုးေယာက္ကား ေမာင္ေလးနားမွခြာ၍
ခုန္ထြက္ေျပးသည္။
သည္လိုႏွင့္ ေလးငါးရက္လံုး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ သင္ျပေပးသည္။
အျပင္းအထန္လည္း ေလ့က်င့္ခိုင္းသည္။ ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္လည္း အသက္
သာ မခို၊ အားၾကိဳးမာန္တက္ လွဳပ္ရွားျပသည္။
ဤဆရာကား အလကား ဆရာ မဟုတ္။ ပါခ်ီပါခ်ဲ႕ ဆရာ မဟုတ္။
တကယ္ပင္ ကိုယ္ခံပညာ ေကာင္းလွသူ၊ ၾကံ့ခိုင္ သန္မာလွသူျဖစ္ေၾကာင္း
မ်က္ျမင္ နားလည္သြားၾကသည္။
ေလးငါးရက္ၾကာေသာ္ စကားစျမည္ေျပာရင္း လူခ်င္း ခင္မင္သြားၾက
သည္။ ဆရာရင္း တပည့္ရင္း အသြင္ကို ေဆာင္သြားၾကသည္။
ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီလံုးလံုး အရက္ကို တစြက္စြက္ ေသာက္တတ္ေသာ
ငေတသည္ပင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့လာသည္။ အရက္ေသာက္သည္ကို ထိန္း
ထိန္းသိမ္းသိမ္း ေသာက္လာသည္။
ခုႏွစ္ရက္တစ္၀ိုင္း ျပီးေသာအခါ ရြာထဲသို႕ ျပန္ၾကျပန္သည္။ ႏွစ္ရက္
လံုးလံုး အနားယူျပီး စားစရာ ေသာက္စရာ ရိကၡာမ်ား စုေဆာင္းၾကျပန္သည္။
တစ္ရြာလံုးက ေမာင္ေလးကို ဂရုတစိုက္ၾကည့္ၾကသည္။ ထြန္းအံုသည္
လည္း ရြာကို ပတ္၍ ၾကည့္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသည္။
မိတ္ဆက္သည္။
ရပ္သူရပ္သားမ်ားက ေမာင္ေလးအေၾကာင္းကို တစ္ဘက္မွေမးရင္ က်န္
တစ္ဘက္မွလည္း ငေတ သန္းေဖတို႕အေၾကာင္း တီးတိုး ေျပာၾကသည္။
ထြန္းအံု အံ့အားသင့္သြားသည္။ မ်က္လံုးမျပဴးမိရန္၊ ဣေျႏၵမပ်က္မိရန္
သတိထားရသည္။ ဟန္ကိုယ္ဖို႕ သေဘာျဖင့္ မွင္ေမာင္းမပ်က္ေအာင္ ေျပာ
ဆိုရ သတိထားရသည္။
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အိမ္သို႕ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ထြန္းအံုက ေမာင္ေလးကို တိုးတိုးေျပာသည္။
‘ဆရာ၊ ဆရာ၊ ဆရာ၊ သူတို႕ညီအစ္ကိုေတြအေၾကာင္း ဘာမွ မၾကား
ဘူးလား ဆရာ’
‘ေဟ၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲ၊ ဘာမွ မၾကားပါလား’
‘ငေတနဲ႕ သန္းေဖက ဓားျပဗိုလ္ေတြတဲ့ ဆရာရဲ႕’
‘ေဟ’
‘

‘ငေတကို သူတို႕ရပ္ သူတို႕၀န္းက်င္က ႏွဳတ္ခမ္းရြဲ႕ၾကီး၊ ႏွဳတ္ခမ္းရြ႕ဲ ၾကီး

လို႕ ေခၚၾကသတဲ့’
‘ဘာေၾကာင့္လဲဟ၊ သူ႕ၾကည့္ေတာ့လဲ သူ႕ႏွဳတ္ခမ္းက မရြဲ႕ပါလား’
‘ဓားျပတိုက္တဲ့အခါက်မွ ရြဲ႕ထားတာတဲ့ ဆရာရဲ႕၊ သူ႕မ်က္ႏွာကို လူ
မမွတ္မိေအာင္ ရြဲ႕ထားတာတဲ့၊ တကယ့္ ပါးရြဲ႕ၾကီးနဲ႕တူေအာင္ ဟန္ေဆာင္
သရုပ္ဖ်က္တတ္သတဲ့၊ ျပီးေတာ့ ဆရာ’
‘အင္း’
‘သန္းေဖကလဲ မၾကာခင္ကမွ ေထာင္ကထြက္လာတာတဲ့ ဆရာ၊ ဓားျပ
မွဳနဲ႕ ေထာင္က်သြားရာက အခုမွ လြတ္လာတာတဲ့’
‘ေကာင္းကြာ၊ တကယ့္ လူဆိုးလူမိုက္ေတြကိုမွ ပညာသင္ေပးမိရက္သား
ျဖစ္ေနပါပေကာ၊ ဒါမ်ိဳးေတာ့ ငါမၾကိဳက္ဘူးေဟ့၊ ငါ့ပညာဟာ လူေတြကို
ဒုကၡေပးတဲ့ေနရာမွာ သံုးဖို႕မဟုတ္ဘူး၊ အစကသာ ငါ ၾကိဳတင္သိရင္ ဒီကို
လိုက္မလာဘူး၊ ဒီေကာင္ေတြကိုလဲ သင္မေပးဘူး’
‘အဲ၊ သူတို႕ ညီအစ္ကိုေတြ ခုႏွစ္ေယာက္လံုး ဓားျပေတြခ်ည္းပဲတဲ့၊
သူတို႕ေၾကာက္တဲ့လူဆိုလို႕ ဒီရြာမွာ တစ္ေယာက္တည္းပဲရွိသတဲ့’
‘ဘယ္သူတဲ့လဲ’
‘ထြန္းအိတဲ့ ဆရာ၊ ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ထြန္းအံုနဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ’
‘ထြန္းအိကို သူတို႕က ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္တာတဲ့လဲ’
‘ထြန္းအိက ရွမ္းၾကီးသိုင္း တတ္တယ္တဲ့၊ ကိုယ္ခႏၶာလဲ အင္မတန္
ၾကံ႕ခိုင္တယ္တဲ့’
‘ေၾသာ္…ဒါေၾကာင့္လား’
‘ထြန္းအိ ဆိုတဲ့ေကာင္က တစ္သက္လံုး ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘူးတဲ့
ဆရာ၊ ရြာထဲကို မိုက္ေၾကးခြဲျပီး စားေနတဲ့လူတဲ့’
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‘ၾသ….ဒီလုိကုိး’
‘ငေတတို႕က ထြန္းအိကိုေတာ့ မလွန္ရဲၾကဘူး၊ ထြန္းအိကလဲ ငေတ
တို႕ကို အႏၱရာယ္မေပးဘူး၊ ငေတတို႕က ဓားျပတိုက္တယ္၊ သူက မိုက္ေၾကး
ခြဲစားတယ္၊ ဓားျပတိုက္တဲ့ ငေတတို႕ကိုလဲ သူက အေႏွာက္အယွက္မေပးဘူး၊
ငေတတို႕ကလဲ ထြန္းအိ မိုက္ေၾကးခြဲခြဲေနတာကို ၀င္မစြက္ဘူးတဲ့’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း၊ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ၊ ေကာင္းၾကေရာကြာ’
‘ထြန္းအိက တစ္ရြာလံုးကို အႏိုင္က်င့္ေနတာတဲ့ ဆရာ၊ အိမ္တစ္အိမ္
ေပၚ တက္ျပီး ငါးက်ပ္ေတာင္း၊ တစ္ဆယ္ေတာင္းေတာင္းရင္ သူေတာင္းတဲ့
အတိုင္း ေပးၾကရသတဲ့၊ ငါးက်ပ္ေတာင္းတာကို ေလးက်ပ္၊ တစ္ဆယ္ေတာင္း
တာကို ငါးက်ပ္ေပးရင္ ခ်က္ခ်င္း ရန္ရွာေတာ့တာပဲတဲ့’
‘ကိစၥမရွိပါဘူးကြာ၊ ထြန္းအိကိစၥက သူ႕အလိုလို ရွင္းသြားမွာပါ၊ ငေတ
တို႕ ေျပာင္းျပန္ပညာ အေျခခံရသြားရင္ ထြန္းအိကို ႏွိမ္ျပီးသား ျဖစ္သြားမွာ
ပါ၊ အေရးၾကီးတာက တစ္ခုပဲ ရွိတယ္’
‘ဘာမ်ားလဲ ဆရာ’
‘ဒီေကာင္ေတြက ဓားျပေတြဆိုေတာ့ သူတို႕ကို ပညာေကာင္းေကာင္း
သင္ေပးလို႕မျဖစ္ဘူး၊ ပညာကို အလြဲသံုးစားလုပ္မယ့္ေကာင္ေတြ၊ ဒါေၾကာင့္
အသင့္အတင့္ေလာက္ပဲ ၀တ္ေက်၀တ္ကုန္ သင္ေပးထားခဲ့မယ္’
‘ဆရာလဲ သတိထားပါဆရာ၊ ဒီေကာင္ေတြက လူမိုက္ေတြဆိုေတာ့
သိပ္ယံုရတာမဟုတ္ဘူး’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ၊ မင္းက ေၾကာက္သလား’
‘ေၾကာက္တာေပါ့ ဆရာရဲ႕၊ သူတို႕ရပ္ သူတို႕ရြာမွာ မဟုတ္လား’
‘ေၾကာက္မေနစမ္းပါနဲ႕ တပည့္ရာ၊ ငါ ေရွ႕ကရွိပါတယ္၊ အေသခံသား
ခံရင္ ငါအရင္ အေသခံမယ္၊ ငါ မေသေသးသေရြ႕ မင္းကို မထိေစရဘူး၊
စိတ္ခ်’
‘ဟုတ္ကဲ့ဆရာ’
‘ျပီးေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ ဦးလွ်ိဳးသြားပါျပီကြ၊ အစက သူတို႕ ငါ့ကို ခပ္
ၾကမ္းၾကမ္း မိုက္ကမ္းကမ္း စဆက္ဆံတာက သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ဓါးျပေတြ
ျဖစ္ေနလို႕ကိုး၊ ဒီနယ္မွာ သူတို႕က နာမည္ၾကီးေတြ၊ သူတို႕လက္ သူတို႕ေျခရာ
ခ်ည္း ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကိုး’
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‘ဟုတ္တယ္ ဆရာ’
‘ေအး….ဒါေၾကာင့္ စကတည္းက ငါသူတို႕ကို ေက်ာင္းမွန္းကန္မွန္း
သိေအာင္ ဦးခ်ိဳးထားလိုက္တာ ေကာင္းတယ္’
‘ဆရာခ်ထည့္လိုက္ရင္ ဒီေကာင္ေတြ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ဖင္
ထိုင္က်သြားတာကို ၾကည့္ၾကည့္ျပီး ရယ္ခ်င္လိုက္တာ ဆရာရယ္၊ ကြ်န္ေတာ္
ေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ေအာင့္ထားရတယ္’
‘ဒီေကာင္ေတြကို ဒီလိုလုပ္ထားမွကြ၊ ဒီလိုမွမလုပ္ရင္ တုိ႕ကို သူတို႕က
ျပန္မ်ိဳသြားႏိုင္တယ္’
ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္ တီးတိုးစကား ေျပာေနၾကစဥ္တြင္ပင္ သန္းေဖ
ႏွင့္ စံျမင့္ ေရးၾကီးသုတ္ပ်ာ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။
‘ဆရာၾကီး၊ ဆရာၾကီး’
‘ေဟ၊ ဘာလဲကြ၊ ဘာျဖစ္လာၾကတာလဲ၊ ေရးၾကီးသုတ္ပ်ာနဲ႕’
‘ဆရာၾကီး၊ ဆရာၾကီး’
‘ဟ စံျမင့္၊ ငါထူးေနပါတယ္ဟ’
‘ကြ်န္ ကြ်န္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္လာျပီဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္လာ
ခဲ့ျပီ’
‘ေဟ၊ ဘာကို ႏိုင္တာလဲကြ၊ ဘယ္သူ႕ကိုလဲ’
‘ထြန္းအိ ဆရာၾကီး၊ ထြန္းအိကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခ်ထားခဲ့ျပီ’
‘ေဟ၊ ထြန္းအိ ဟုတ္လား၊ ထြန္းအိ ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ’
‘လူမိုက္ ဆရာၾကီး၊ ထြန္းအိဆိုတာ လူမိုက္’
‘ေဟ၊ လူမိုက္ ၊ ဟုတ္လား’
ေမာင္ေလးက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္လာျပီ
ဆိုေသာ သေဘာမွာ ထြန္းအိႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးၾကခဲ့ျပီ၊ ပညာခ်င္း ျပိဳင္ခဲ့ၾကျပီ
ဆိုေသာ သေဘာ၊ ဒါကို ေမာင္ေလး နားလည္သည္။
စံျမင့္၏ အေျပာကို သန္းေဖက ၀င္၍ေထာက္ျပီး ေျပာသည္။
‘ထြန္းအိ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရြာမွာ မိုက္ေၾကးခြဲစားေနတဲ့ လူမိုက္
ၾကီးဗ်၊ ဆရာရဲ႕’
‘ေအာ္ ေဟာ္ ေဟာ္ ဒီေကာင္နဲ႕ မင္းတို႕နဲ႕ ေတြ႕ခဲ့ၾကျပီ ဆိုပါေတာ့’
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‘ဟုတ္တယ္ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရြာထဲက အိမ္တစ္အိမ္မွာ ၾကက္
သြား၀ယ္ၾကတာ’
‘ေအာ္ အင္း၊ ဆက္ပါဦး’
‘ၾကက္ေတြဖမ္းေနတုန္း၊ ထြန္းအိ ေရာက္လာတယ္’
‘အဲ၊ ထိပ္တိုက္ တိုးၾကျပီေပါ့’
‘သူက အိမ္ရွင္ေတြဆီမွာ ေငြတစ္ဆယ္ေတာင္းတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕
ၾကက္ဖိုးေပးထားတာကလဲ ဆယ္တန္တစ္ရြက္ပဲ’
‘အဲဒီေတာ့’
‘ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္ အိမ္ရွင္ကို သနားသြားတယ္၊ အခုပဲ ၾကက္
ေရာင္း၊အခုပဲ ရတဲ့ ေငြကေလးတစ္ဆယ္ကို ခ်က္ခ်င္း ေပးလိုက္ရမယ္ ဆို
ေတာ့ အိမ္ရွင္ရဲ႕ ကိုယ္စား မခံခ်င္စိတ္ ၀င္သြားတယ္’
‘အင္း၊ အင္း’
‘ကြ်န္ေတာ္က ထြန္းအိကို စေျပာတယ္၊ ခင္ဗ်ား အခုလို လုပ္တာ
က်ဳပ္တို႕မ်က္ကြယ္မွာ သြားလုပ္ဖို႕ေကာင္းတယ္၊ က်ဳပ္တို႕ေရွ႕မွာ လာလုပ္
တာကေတာ့ က်ဳပ္တို႕ကို ေစာ္ကားတာနဲ႕ တူတယ္လို႕’
‘ဟား၊ ဟား ၊ ဒီေတာ့ ထြန္းအိက ဘာေျပာသလဲ’
‘ငါက မင္းတို႕နဲ႕ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခ်င္ေနတာ ၾကာျပီတဲ့၊ မင္းတို႕က
ေရွာင္ေရွာင္ေနလို႕ ငါကလဲ တမင္ ၀င္မတိုးခဲ့တာတဲ့’
‘အခုေတာ့ တိုးၾကျပီေပါ့’
‘ကြ်န္ေတာ္က ထပ္ေျပာတယ္၊ မင္းက ဒီရြာထဲ လိုက္လိုက္ျပီး သူ
ေတာင္းစားလို လိုက္ေတာင္းေနတာ ဒီရြာထဲကအိမ္ေတြမွာ မင္းလုပ္စာ တစ္
ျပားဖိုးရွိလို႕လား၊ ကဲ…လာကြာ၊ ခ်….ခ်စမ္း၊ သူေတာင္းစားကို သုႆန္
အေရာက္ပို႕လိုက္မယ္လို႕ ေျပာေတာ့ ထြန္းအိ ကြ်န္ေတာ့ဆီ ေထာင့္ျဖတ္၀င္
လာတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က သံုးကြက္ခြ်န္းနည္းကိုသံုးျပီး ယို႕ေရွာင္ ေရွာင္တယ္၊
တိုက္စစ္ကို တိုက္စစ္ခ်င္း အားိကုအားခ်င္းျပိဳင္ျပီး ညာေျဖာင့္လက္သီးပစ္
သြင္းလိုက္တယ္၊ ဖံုးဆို သူ႕အရွိဳက္ကို ထိတယ္၊ သူ႕ကိုယ္ၾကီး ေရွ႕ကိုငိုက္
ဆင္းလာတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့ညာဒူးနဲ႕ သူ႕အရွိဳက္ကို ထပ္ဆင့္ျပီး တိုက္လိုက္
တယ္’
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‘ထြန္းအိ ေနာက္ဘက္ကို လန္အက်မွာ ကြ်န္ေတာ္ကပါ ထပ္ဆင့္ျပီး
နံေဘးကို ၀ိုက္ကန္ေရာ ေဇာင္းကန္ေရာ ကန္ထည့္လိုက္တယ္၊ ထြန္းအိ ပစ္
လဲက်သြားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပန္ထတယ္၊ ေရအိုးစင္နားမွာေထာင္ထားတဲ့ ထမ္း
ပိုးကို ေျပးဆြဲတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ လွည့္ေျပးလာျပီး ကြ်န္ေတာ့ခါးကို ပိုင္း
ရုိက္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က ငါးကြက္အ၀ိုင္း ေျခထပ္ခုန္ဆုတ္နည္းနဲ႕ ခုန္ဆုတ္
လိုက္တယ္၊ သူ႕တုတ္ခ်က္ဟာ ကြ်န္ေတာ့ကိုမထိဘဲ ၀ွီးခနဲ လည္ထြက္သြား
တယ္၊ သူက ေရွ႕တစ္ကြက္တက္ျပီး ကြ်န္ေတာ့ခါးကို လက္ျပန္ထပ္ပိုင္းတယ္၊
ကြ်န္ေတာ္က ေရွ႕ကို ညာေျခတက္ ညာလက္နဲ႕ ထြန္းအိရဲ႕လက္ရင္းကို ေအာက္
ခတ္နဲ႕ ရိုက္တားထား၊ ညာပင္လက္သီးကိုသံုး ဘယ္ေျခေျပာင္း ဘယ္လက္
၀ါးေဇာင္းနဲ႕ လည္မ်ိဳကို ခုတ္လိုက္ေတာ့ ထြန္းအိ ေရွ႕ကို ငိုက္က်လာတယ္၊
အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္က လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ သူ႕လည္ကုပ္ကိုခ်ဳပ္ျပီး ခ်ဳပ္ဒူးႏွစ္
ခ်က္ဆင့္တိုက္လိုက္တယ္၊ တစ္ခ်က္က ရင္ညြန္႕ကိုထိျပီး ေနာက္တစ္ခ်က္က
ေမးကို ထိသြားတယ္၊ အဲဒီမွာ ဗုန္းခနဲ ပစ္လဲသြားတယ္၊ မရွဳမလွဘဲ ဆရာ
ၾကီး’
‘မင္းတို႕ကလဲ မဆိုးပါကလားကြ သန္းေဖရ’
‘ဆရာၾကီးတပည့္ပဲ ဆရာၾကီးရာ၊ ဘယ္ဆိုးပါ့မလဲ’
‘အဲ….ဆက္ေျပာစမ္းပါဦး’
‘အဲဒီလိုလဲျပီး သတိေမ့သြားေတာ့ စံျမင့္က ေရအိုးတစ္လံုး သြားမ,ယူ
ျပီး ထြန္းအိအေပၚ ေလာင္းခ်လိုက္တယ္၊ ထြန္းအိဟာ အိပ္ရာက လန္႕ႏိုးလာတဲ့
လူလို စူးစူးရြားရြားေအာ္ျပီး သတိျပန္ရလာတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွွစ္ေယာက္
က ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားနဲ႕ သူ႕ကို စိုက္ၾကည့္ေနၾကတယ္၊ ထြန္းအိဟာ
မ်က္စိကေလး ေပကလတ္ေပကလတ္နဲ႕ျဖစ္ေနတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က ေအာ္လိုက္
တယ္၊ မင္း အခုထြက္သြား၊ ေနာက္ကို မိုက္ေၾကးမခြဲနဲ႕၊ ရြာထဲမွာ မိုက္ေၾကး
ခြဲတာျမင္ရင္ ငါတို႕နဲကအေတြ႕ပဲလို႕ဆိုေတာ့ ထြန္းအိ တစ္ခ်ိဳးတည္း အိမ္ေပၚက
ေျပးဆင္းသြားတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ဒီေကာင္ တစ္သက္လံုးစြာလာတာ အခုမွ ေက်ာင္းမွန္းကန္းမွန္း သိသြား
ေတာ့တာေပါ့၊ ဟုတ္လားကြ စံျမင့္’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ ဒီေကာင္က ေျပာင္းျပန္သာ မတတ္
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သာ၊ ရွမ္းၾကီးသိုင္းေတာ့ တတ္ထားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရွမ္းၾကီးသိုင္းလည္း၊
မ်ားမ်ားစားစား တတ္ပံုမရပါဘူး၊ ေတာ္ရံုတန္ရံု ကၾကီးခေခြးေလာက္ပဲ
တတ္ပံုေပၚပါတယ္’
‘ေအး….ဒီတစ္ခ်က္ေတာ့ က်ဳပ္ ၀မ္းသာတယ္၊ က်ဳပ္တတ္ထားတဲ့ပညာ
ဟာ ၾကက္ဆံုရြာကို အက်ိဳးျပဳသြားျပီ၊ ရြာထဲမွာ မိုက္ေၾကးခြဲေနတဲ့ လူမိုက္
တစ္ေယာက္ကို ႏွိမ္မိသြားျပီ၊ ေနာက္ကို ရြာသူရြာသားေတြ စိတ္မခ်မ္းမသာ
မျဖစ္ရေတာ့ဘူး၊ ထြန္းအိကို ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့’
‘ဟုတ္ကဲ့….ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ အခုေတာင္ တစ္ရြာလံုး ၀မ္းသာ
ေနၾကတယ္’
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၁၄
ေမာင္ေလးက ငေတ၊ သန္းေဖတို႕ အုပ္စုကို တစ္လလံုးလံုး သင္၍ေပး
သည္။ ပညာကား မ်ားမ်ားမေပး။ အေျခခံေလာက္သာ သင္၍ ေပးသည္။
မေကာင္းမွဳဒုစရိုက္သမားကို ပညာမ်ားမ်ား သင္ေပးျခင္းသည္ အဆိပ္
အေတာက္ျဖစ္ေခ်သည္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသာနာကို ပညာျဖင့္ကာကြယ္ရ
မည့္အစား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
တစ္လသင္တန္း ေပးျပီးေသာအခါ ပြဲတင္၍ သစၥာဆိုခိုင္းသည္။ ငေတ
တို႕အားလံုးကလည္း ကတိေပးၾက သစၥာဆိုၾကသည္။
ထူးျခားခ်က္ကား ရွိပါသည္။ ငေတတို႕အားလံုး အေျပာအဆို အမူအရာ
မ်ား ေျပာင္းလဲသြားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ယခင္ကလို ေဆာင့္ၾကြားၾကြား ၾကြတ္ဆတ္ဆတ္ အမူအရာမ်ား ကြယ္
ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ မိုက္ဂိုက္ဖမ္း၍ မိုက္ၾကည့္ၾကည့္တတ္ေသာ မ်က္လံုး
မ်ိဳးလည္း မရွိၾကေတာ့။
ေမာင္ေလးကို ရိုရိုေသေသ ေလးေလးစားစားပင္ ဆက္ဆံသည္။ တပည့္
ရင္းကဲ့သို႕ က်ိဳးႏြံၾကသည္။
‘ေအး….အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ မင္းတို႕အေၾကာင္း အစက ငါမသိလို႕
မင္းတို႕ဆီလိုက္လာတာ၊ ငါ့ပညာဟာ ဓါးျပတိုက္ဖို႕မဟုတ္ဘူး၊ လူေတြကို ဒုကၡ
ေပးဖို႕ မဟုတ္ဘူး၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားဖို႕ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္
ဖက္သားက ကိုယ့္ကို မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္ သံုးခါက်ေအာင္မလုပ္ရင္
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ပညာကို အသံုးမခ်ရဘူး၊ ကိုယ့္ကိုစိမ္မေခၚဘဲနဲ႕ ကိုယ္ကစျပီး စိမ္မေခၚရဘူး၊
ငါ မင္းတို႕ကို ပညာစသင္ေပးတဲ့ေနာက္ပိုင္းက်မွ မင္းတို႕အေၾကာင္း ငါသိ
လာတယ္၊ ငါ မင္းတို႕ကိုမသင္ဘဲ ထြက္သြားရင္ မင္းတို႕ကိုေၾကာက္လို႕
ေရွာင္ေျပးတဲ့သေဘာ အထင္ခံရမွာစိုးလို႕ ဆက္သင္ေပးတာသာ ျဖစ္တယ္၊
တစ္ခုေတာ့ ငါ၀မ္းသာတယ္၊ ပညာသေဘာကို မင္းတို႕သိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ
မင္းတို႕ရဲ႕ အမူအရာေတြဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာတယ္’
‘ကြ်န္ေတာ္ ဆရာၾကီးရဲ႕ ပညာကို ေလးစားပါတယ္၊ ဆရာၾကီးရဲ႕ စိတ္
ထားကိုလည္း ေလးစားပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ ပညာဆက္သင္ခ်င္ပါတယ္၊
ဆရာၾကီးေနာက္ကို လိုက္ပါရေစ ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလးကို ငေတက ေတာင္းပန္သည္။ ေမာင္လး ပို၍ အံ့ၾသသြား
သည္။ ၀မ္းလည္း ၀မ္းသာသြားသည္။
‘မင္း ေနာက္ကို မေကာင္းမွဳေတြ မလုပ္ေတာ့ပါဘူးလို႕ ကတိေပးရင္
လိုက္ႏိုင္တယ္’
‘ေပးပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ကို ဓားျပမတိုက္ေတာ့ပါ
ဘူး၊ ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ လုပ္စားပါေတာ့မယ္’
‘ေအး…သာဓု…သာဓု…သာဓု၊ မင္းအတြက္ ဆရာ ၀မ္းသာတယ္၊
ဂုဏ္လဲယူတယ္၊ မင္းလိုက္ခ်င္ရင္ ငါ့ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ႏိုင္တယ္’
ေမာင္ေလး၊ ထြန္းအံုႏွင့္ ငေတတို႕သံုးဦး ၾကက္ဆံုရြာမွ ထြက္ခဲ့ၾက
သည္။ က်ိဳက္လတ္သို႕ ကူးခဲ့ၾကသည္။
က်ိဳက္လတ္တြင္ ေမာင္ေလး၏တပည့္ ျမစိန္ရွိသည္။ ျမစိန္သည္ လူငယ္
ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူျဖစ္သည္။ သမၺာန္ဆိပ္တြင္ သစ္ဆိုင္
ႏွစ္ဆိုင္ ေထာင္ထားသည္။ ပဲ့ခ်ိတ္ ေမာ္ေတာ္ႏွစ္ဆင္းလည္း ရွိသည္။
ေမာင္ေလးတို႕စီးလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္သည္ ျမစိန္ရွိရာ သမၺာန္ဆိပ္သို႕
ညေနသံုးနာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ ျမစိန္ႏွင့္ အဆင္သင့္ပင္ ေတြ႕သည္။
‘ဟာ… ဆရာ… ဆရာပါလား၊ ၾကြပါ….ၾကြပါဆရာ’
‘ေအး…မင္းေနေကာင္းတယ္ မဟုတ္လား၊ မိန္းမေတြ ကေလးေတြေကာ’
‘ေနေကာင္းၾကပါတယ္ ဆရာ၊ အားလံုး ေနေကာင္းၾကပါတယ္၊ ကေလး
ေတြလည္း ရွိပါတယ္၊ ေဟ့…..မေခ်ာေရ ဆရာၾကီးလာတယ္ေဟ့’
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ျမစိန္၏ဇနီး မေခ်ာက ႏုိ႕စို႕ကေလးကိုခ်ီျပီး သစ္ဆိုင္ထဲမွ ထြက္လာသည္။
‘ေဟာ ဆရာၾကီး ေရာက္လာျပီကိုး၊ ဆရာၾကီး လာမယ္ဆိုလို႕ ကြ်န္မတို႕
ေမွ်ာ္ေနၾကတာ၊ ကိုျမကလည္း ဆရာၾကီးအေၾကာင္းပဲ တတြတ္တြတ္ေျပာေန
တာ’
ျမစိန္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူက ေမာင္ေလးတို႕သံုးဦးကို သစ္ဆိုင္ထဲသို႕ ေခၚ
သြားသည္။ဧည့္ခန္းကုလားထိုင္မ်ားတြင္ ထိုင္လိုက္ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ပဲ့ခ်ိတ္တစ္စီးက ဆိပ္ကမ္းမွာ လာ၍ဆိုက္သည္။ စက္
သံေၾကာင့္ ျမစိန္က ဆိပ္ကမ္းဘက္သို႕ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ပဲ့ခ်ိတ္ဦး
ပိုင္းမွ တရုတ္တစ္ေယာက္ ဆင္းလာသည္။
‘အင္း….အေတာ္ပဲ ဆရာၾကီးေရ႕၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကသာ ဆရာ့ကို ေစာင့္
ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး၊ ဆရာ့ကို ေစာင့္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္လည္း ရွိေနေသး
တယ္ ဆရာရဲ႕’
‘ဘယ္သူလဲ ေမာင္ျမစိန္ရဲ႕’
‘သူေလ၊ ေဟာဟိုမွာ ပဲ့ခ်ိတ္ေပၚက ဆင္းလာတဲ့ တရုတ္ေလဆရာရဲ႕’
‘သူက ဘာကိစၥ ေစာင့္ေနတာတဲ့လဲ’
‘သူက ဆရာၾကီးရဲ႕ပညာကို အကဲစမ္းခ်င္လို႕တဲ့’
‘ေၾသာ္….ဒီတရုတ္ကလည္း ပညာသည္တစ္ေယာက္လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ဆရာၾကီး၊ သူက တရုတ္သိုင္းတတ္တယ္၊ ျပည္ၾကီးက ေရာက္
လာတာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္တဲ့’
‘ၾသ…သူက ျပည္ၾကီးသားကိုး’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ျပည္ၾကီးမွာတုန္းက တရုတ္သိုင္းဆရာေတြနဲ႕ခ်တာ သိုင္း
ဆရာသံုးေယာက္ဗိုက္ကို သူ႕လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕ ႏွိဳက္ျပီး သတ္ပစ္ခဲ့တယ္တဲ့’
‘ၾသ….သူကလည္း မေခပါလား’
‘သူက သူ႕ပညာအေၾကာင္းေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဆရာၾကီး
အေၾကာင္းကို ေျပာျပတယ္၊ သူက မခံခ်င္ဘူး၊ လာပါေစ ဘယ္ေတာ့လာ
မလဲတဲ့၊ လာတဲ့အခ်ိန္ ေတြ႕ခ်င္တယ္တဲ့’
‘ဟား ဟား ဟား၊ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အခုပဲ ပက္ပင္းေတြ႕ေနရျပီေပါ့’
တရုတ္သိုင္းသမားက သစ္ဆိုင္ထဲသို႕ပင္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ၀င္လာ
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သည္။ ျမစိန္သည္ တရုတ္ကျပားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္စကားတတ္သည္။
ဆိုင္ထဲသို႕၀င္လာေသာ တရုတ္ကို လွမ္း၍ေျပာလိုက္သည္။ ေမာင္ေလးကို
လည္း လက္ညွိဳးထိုးျပလိုက္သည္။
တရုတ္၏ေျခလွမ္းမ်ား ရပ္တန္႕သြားသည္။ ေမာင္ေလးကို တစ္ခ်က္
စိုက္ၾကည့္လိုက္သည္။
‘ကြာစိ…ကြာစိ…ကြာစိကြာ…ကြာစိ…ကြာစိကြာစိကြာ’
တရုတ္က ပါးစပ္ျဖင့္ ပြစိပြစိေျပာသည္။ ေမာင္ေလးကို ၾကည့္ျပီး ေျပာ
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္စကားနားမလည္ေသာ ေမာင္ေလး၏ နားထဲတြင္
မူ ကြာ….ကြာစိကြာ ဟူ၍သာ ၾကားရသည္။
‘ဘာလဲကြ၊ တရုတ္က ဘာေျပာတာလဲ’
‘သူ႕လက္ဟာ ဆန္အိပ္ကိုေတာင္ ေပါက္ေအာင္ထိုးႏိုင္တယ္တဲ့ဆရာ
ၾကီးရဲ႕၊ ဆရာၾကီးနဲ႕ ပညာစမ္းခ်င္ပါတယ္တဲ့၊ တရုတ္သိုင္းဆိုတာ အင္မတန္
ေကာင္းတယ္တဲ့’
‘ေအး…ျပန္ေျပာလိုက္ပါ၊ တရုတ္သိုင္းလည္း တရုတ္သိုင္းအေလ်ာက္
ေကာင္းမွာေပါ့၊ ကုလားသိုင္းလည္း ကုလားသိုင္းအေလ်ာက္ ေကာင္းတာ
ေပါ့၊ ရွမ္းသိုင္းလည္း ရွမ္းသိုင္းအေလ်ာက္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့လို႕’
ျမစိန္က ေမာင္ေလး၏စကားကို တရုတ္လို ဘာသာျပန္၍ ေျပာလိုက္
သည္။
‘ကြာစိ….ကြာစိကြာစိကြာ…ကြာစိ…ကြာစိကြာစိကြာ’
‘တရုတ္က ပါးစပ္မွ ပြစိပြစိႏွင့္ေျပာျပန္သည္။ ေျပာရင္း ေျပာရင္း
လည္း သူ၏ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းက သိုင္းေရးျပလာသည္။ ပါးစပ္မွ ‘အီး…
အက္…အီး….အက္’ဟူ၍ အားယူအသံျပဳျပီး လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဘယ္ျပန္
ညာျပန္ ထိုးျပသည္။
‘ေတာက္…ဒီတရုတ္ တယ္လူပါး၀ပါလားေဟ့၊ ဒီေကာင္ေျပာတဲ့စကား
ေတြဟာ ငါ့ကို စိမ္ေခၚတဲ့စကား၊ ငါ့ကို ေစာ္ကားတဲ့စကားေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္၊
၀ုန္း’
ေမာင္ေလး ေဒါသထြက္လာသည္။ ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ေနရာမွ
၀ုန္းခနဲ ထ၍ရပ္လိုက္သည္။
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တရုတ္က ေရွ႕သို႕တိုးလာသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေလး၏ၾကားတြင္
စားပြျတစ္လံုးသာ ျခားေတာ့သည္။
ျမစိန္က ဧည့္ခံစားပြဲကို မ၍ ဆြဲျပီး ေဘးသို႕ဖယ္လိုက္သည္။ ငေတ၊
ထြန္းအိႏွင့္ ျမစိန္၏ဇနီး မေခ်ာတို႕လည္း ေနာက္သို႕ဆုတ္ျပီးျဖစ္ေနၾကသည္။
ညေနပိုင္းျဖစ္၍ သမၺာန္ဆိပ္တြင္ လူစည္ေနသည္။ ေရခ်ိဳးသူမ်ား၊
အ၀တ္ေလွ်ာ္သူမ်ား ရွိေနသည္။
သစ္ဆိုင္သည္ ေရွ႕မွ ကဲလားတံခါးမ်ားကို မ,တင္ထားသည္ျဖစ္ရာ
ဟာလာဟင္းလင္း ပြင့္ေနသည္။ ေရခ်ိဳးသူမ်ားသည္ သစ္ဆိုင္ထဲတြင္ ရင္ဆိုင္
ေနၾကေသာ ေမာင္ေလးႏွင့္ တရုတ္ၾကီးကို ၾကည့္ေနၾကသည္။ လမ္းေပၚမွ
လွမ္းၾကည့္လွ်င္ ၀ါးတစ္ရိုက္ေလာက္မွ်သာေသးသျဖင့္ သဲကြဲစြာျမင္ေနၾကရ
သည္။
‘ကဲ…တရုတ္ ခ်စမ္းကြ၊ ခ်…ခ်စမ္း…ခ်ကြာ’
ေမာင္ေလးက ညာေျခကို ေရွ႕သို႕ညႊတ္၊ ဘယ္ေျခ ေနာက္သို႕ဆန္႕ျပီး
ျခေသၤ့ထိုင္အေနအထားျဖင့္ ရင္ဆိုင္သည္။ တရုတ္ကမူ ျမင္းထိုင္အေနအထား
ျဖင့္ သူ႕လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ရွဳပ္ယွက္ခတ္ေအာင္ထိုးျပီး မာန္သြင္းေန ေလ့က်င့္
ခန္း ယူေနသည္။
လူကိုမတိုက္ခိုက္မီ မခ်မီ ေလထဲတြင္ လက္ေခ်ာင္း လက္ထိပ္ဖ်ားျဖင့္
ထိုး၍ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနျခင္းပင္။
ေမာင္ေလးက သူ႕ကိုယ္ကို ေရွ႕သို႕ငိုက္လိုက္ ညႊတ္လိုက္သည္။
‘ေဟ့….အိစံကြမ္း၊ ခ်ကြာ၊ ခ်ကြာ…တရုတ္’
ေမာင္ေလးက ေရွ႕သို႕ ကိုယ္ကိုငိုက္လုိက္သည္ႏွႈ့္ တရုတ္က သူ႕ညာ
လက္ထိပ္ျဖင့္ ေျပးထိုးလိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက ဘယ္ေျခကို ေနာက္သို႕
ညြတ္ျပီး ေနာက္ဘက္သို႕ ရို႕ေရွာင္လိုက္သည္။ တရုတ္၏ထိုးခ်က္ လြတ္ထြက္
သြားသည္။ တရုတ္က သူ႕လက္ကို ေနာက္ဘက္သို႕ ျပန္ဆုတ္ ျပန္သိမ္းလိုက္
သည္။
ေမာင္ေလးက ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားမွ သူ႕ေျခကို ေရွ႕သို႕ ေျခထပ္
ခုန္တက္နည္းျဖင့္ တစ္လွမ္းခုန္၍ တက္လိုက္သည္။
‘ခ်…ခ်ကြာ…အိစံကြမ္း’
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တရုတ္ႏွင့္ေမာင္ေလးတို႕၏ တိုက္ပြဲကို မိခင္ေရာ သားငယ္ပါ ေငးၾကည့္
ေနၾကသည္။
မိခင္သည္ လံုခ်ည္ရင္ရွားႏွင့္ ကေလးကို ေပြ႕ခ်ီထားသည္။ ေမာင္ေလးက
တရုတ္အား ဆင့္၍ ဆင့္၍ ရိုက္လိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္က လန္႕ဖ်န္႕
သြားသည္။ သည္မွာ ကေလးငယ္က ေျခလက္မ်ား လွဳပ္ရွားသြားသည္။
မိခင္ျဖစ္သူ၏ လံုခ်ည္ ကြ်တ္သြားသည္။
မိခင္ျဖစ္သူလည္း ေယာင္ယမ္းျပီး ကြ်တ္က်သြားေသာလံုခ်ည္ကို ဖမ္း
ဆြဲလိုက္သည္။ သည္မွာ ကေလးငယ္ကို လြတ္က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ကေလးငယ္သည္ ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ သူ႕အသက္ႏွင့္ တရုတ္အသက္
ကို လဲေပးသြားျခင္းပင္။ ကေလးငယ္သာ ယင္းသို႕ျဖစ္မသြားက ေမာင္ေလး
သည္ တရုတ္ကို အေသရိုက္သတ္မိမည္ ဧကန္ပင္။
ျမစိန္က ျပန္ဆြဲ ဆြဲသည္ကို တရုတ္က မွိန္းရိုးျဖင့္ ရိုက္ခ်လိုက္ကတည္း
က ေမာင္ေလးေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္သြားသည္။
ျမစိန္သည္ ေမာင္ေလးအေၾကာင္းကို သိသည္။ ေမာင္ေလး ဆက္လုပ္
လွ်င္ တရုတ္ေသေတာ့မည္ကို နားလည္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ ျပန္ဆြဲ,ဆြဲသည္ကို တရုတ္က မွိန္းရိုးျဖင့္ရိုက္သည္။
ေမာင္ေလး ေဒါသထြက္ျပီ၊ အကြက္နင္းျပီ အျပတ္ရွင္းျပီ၊ တရုတ္ အလူး
အလွိမ့္ခံရျပီ။
သည္အခ်ိန္မွာပင္ ကေလးငယ္၏ ငယ္သံပါေအာင္ေအာ္လိုက္သံက စူး
စူး၀ါး၀ါး ေပၚထြက္လာသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ မိခင္ျဖစ္သူ၏ ရင္ထု
မနာျဖစ္သံပါ ေပၚထြက္လာသည္။
ထိုအသံမ်ားသည္ တရုတ္၏အသက္ကို ကယ္လိုက္သည္။ သို႕ရာတြင္
ကေလးငယ္ကား အသက္ဆံုးပါးသြားရေလျပီ။
ေမာင္ေလး ၾကီးစြာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ျဖစ္သြားရသည္။ ကေလးငယ္
၏ မရွဳမလွျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ျပီး ရင္က်ိဳးရေတာ့သည္။
မိမိတို႕ႏွစ္ဦး၏ ပေယာဂသည္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို သတ္မိလ်က္
သား ျဖစ္သြားရျပီေကာ။
ေဒါသစိတ္ျဖင့္ သူက သစ္ဆိုင္ထဲသို႕ ျပန္၀င္လာသည္။ တရုတ္သည္
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ထိုင္လ်က္သားျဖင့္ သူ႕ညိဳ႕သၾကီးမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ေနသည္။ ေမာင္ေလးက
၀က္ထိုးမွိန္းကို ဆြဲ၍ ကိုင္လိုက္သည္။
‘ဆရာၾကီး….ဆရာၾကီး…လြန္မယ္…လြန္မယ္’
ထြန္းအံုႏွင့္ ငေတ ေျပး၀င္လာသည္။ ေမာင္ေလး၏ လက္ေမာင္းရင္း
ႏွစ္ဖက္ကို ေျပးဖက္ၾကသည္။
‘ဆရာၾကီး…ဆရာၾကီး…သတိထားပါ…သတိထားပါ’
ေမာင္ေလး သစ္ဆိုင္ထဲသို႕ ျပန္၀င္သည္ကို ထြန္းအံုႏွင့္ ငဘကျမင္
သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေနာက္မွ ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက မွိန္းကိုေျပးဆြဲေသာအခါ လ်င္ျမန္ဖ်က္လတ္စြာ၀င္၍ ဆြဲၾက
သည္။
အဆြဲေကာင္း၍သာ အေထာင္းသက္သာရျခင္းပင္။ တရုတ္ကို ၀က္ထိုး
မွိန္းျဖင့္ မထိုးမိေလျခင္းပင္။ ၀က္သားၾကိဳက္ေသာ တရုတ္သည္ ၀က္ထိုးမွိန္း
၏ အသြားတြင္ အသက္ပါမသြားရေလျခင္းပင္။
တရုတ္ကလည္း ေမာင္ေလးကိုၾကည့္ျပီး မ်က္လံုးျပဴးေနသည္။ မ်က္
ကလဲဆန္ပ်ာျဖင့္ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ကိုပူးယွက္ျပီး အထပ္ထပ္ ရွိခိုးေနသည္။
ပါးစပ္မွလည္း ပြစိပြစိျဖင့္ ေျပာေနသည္။
သည္တစ္ခါတြင္ကား ေမာင္ေလးကို ရန္ေထာင္ျခင္းမဟုတ္။ ေတာင္း
ပန္စကား အသနားခံစကား ဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ႏွာအမူအရာကိုၾကည့္
ရံုျဖင့္ ေမာင္ေလး နားလည္သည္။
‘ေခြးမသားတရုတ္၊ မေလာက္ေလး မေလာက္စားပညာနဲ႕ ငါ့ကို အန္တု
တယ္၊ ငါ့ကို အန္တုတာ ငါခံႏိုင္တယ္၊ အိမ္ရွင္ကိုပါ ေစာ္ကားတယ္’
ေမာင္ေလးက အခဲမေၾက ၾကိမ္းလိုက္သည္။
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‘အခုေတာ့ ဒီျမိဳ႕မွာေတာင္ ဆက္မေနရဲရွာေတာ့ဘူး၊ ဒီေကာင္ ေၾကာက္
ေခ်းပန္းသြားျပီ’
‘ရွက္လဲရွက္ ေၾကာက္လဲေၾကာက္သြားရွာမွာေပါ့၊ ဆရာၾကီးသတင္း
လည္း တစ္ျမိဳ႕လံုး ျပန္႕သြားတယ္၊ သတင္းၾကားျပီး စိတ္၀င္စားတဲ့လူေတြက
ဆရာၾကီးကိုသာ လာလာျပီး ၾကည့္ၾကတာမဟုတ္ဘူး၊ ေဆးရံုကိုသြားျပီးလဲ
တရုတ္ကို သြား သြားၾကည့္ၾကတယ္တဲ့’
‘သူက သူ႕လက္ေခ်ာင္းေလာက္ကိုပဲ အားကိုးတတ္တဲ့ အေကာင္ပါ၊
ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ လူကို အထိခံတဲ့ပညာ မဟုတ္ဘူး၊ ေတာ္ရံုတန္ရံုထိတာ
ကိုလည္း ဂရုမစိုက္ဘူး’
‘နာလိုက္တာဆရာၾကီးရာ၊ ဒီေကာင့္ညိဳ႕သၾကီးကို ထိသြားတာနဲ႕ သူ႕
ေက်ာကုန္းကို ဆရာၾကီးရိုက္ခ်လိုက္တာ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ၾကည့္
ခ်င္တာ၊ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမေျပာျပတာကိုပဲ နားေထာင္ေနရတယ္’
က်ိဳက္လတ္တြင္ တစ္လခန္႕ ပညာသင္ေပးရသည္။ သင္တန္းသားမ်ား
ကို ပထမဆင့္ လက္သိုင္း၊ တုတ္သိုင္းႏွင့္ ဓားသိုင္း သံုးမ်ိဳးသင္ေပးခဲ့သည္။
ႏွစ္ကြက္မွသည္ ဆယ့္ႏွစ္ကြက္ထိ ပထမဆင့္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႕ က်ိဳက္လတ္တြင္ သင္တန္းေပးေနစဥ္မွာပင္ က်ံဳဒတ္မွ လာ၍
ေခၚသည္။ ေမာင္ေလးႏွင့္ တရုတ္၏ သတင္းသည္ က်ံဳဒတ္သို႕ပင္ ေပါက္
ၾကား သတင္းျပန္႕သြားသည္။
ေမာင္ေလး၊ ထြန္းအံုႏွင့္ ငေတပါ က်ံဳဒတ္သို႕ ကူးသြားၾကသည္။ က်ံဳ
ဒတ္သား လူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ျဖစ္သည္။
ေမာ္ေတာ္စီးရင္း ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ခင္ျဖိဳးကို သတိရေနသည္။
မိမိျပန္အလာကို ခ်စ္သူ ခင္ျဖိဳးသည္ လက္ေရခ်ိဳး၍ ေစာင့္ၾကိဳေနေပလိမ့္မည္။
ရက္ေတြက ကုန္ႏိုင္ခဲလွသည္။ မိုးကလည္း က်ပဲ က်ႏိုင္ခဲလွသည္ ဟူ၍
ေတြးေတာေနမိသည္။
အမွန္စင္စစ္ ေမာင္ေလးအေနျဖင့္ က်ိဳက္လတ္တြင္ သင္ၾကားေပးျပီးလွ်င္
ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ျပန္ရန္ အစက ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ေဇာတိကုန္းသို႕၀င္မည္၊ အစ္မ
ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူကိုေခၚမည္။ အစ္မသံုးေယာက္လံုး လိုက္ႏိုင္လွ်င္
လည္း ေခၚမည္။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 174

သည္လိုေခၚျပီး ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ေရာက္လွ်င္ ခင္ျဖိဳး၏ မိဘမ်ားအား နား
ေဖာက္မည္။ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားအတြက္ စီစဥ္မည္။ လက္ထပ္မည္။
ေငြေၾကးလည္း လံုေလာက္ျပီ။ ေခ်ာင္းၾကီးတြင္ သန္းေဖတို႕အုပ္စုက
ေငြေလးရာ ကန္ေတာ့လိုက္ၾကသည္။ တစ္ေယာက္လွ်င္ ငါးဆယ္ႏွဳန္းျဖင့္သင္
ၾကားေပးေသာေၾကာင့္ ခုႏွစ္ေယာက္အတြက္ သံုးရာ့ငါးဆယ္သာက်ေသာ္လည္း
ငါးဆယ္ အပိုေဆာင္း၍ ကန္ေတာ့လိုက္ၾကသည္။ ကန္ေတာ့ပြဲမွ ပိတ္စမ်ား
လည္း ရရွိသည္။
ယခု က်ိဳက္လတ္တြင္လည္း လူႏွစ္ဆယ့္တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေယာက္
လွ်င္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ေငြငါးရာေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျပီ။ ဦးညီခင္ထံမွ လယ္
လုပ္ခစုေငြမ်ားႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ မဂၤလာပြဲအတြက္ ေကာင္းေကာင္းၾကီးလံုေလာက္
ျပီ။ လွလွပပ ခမ္းခမ္းနားနားပင္ က်င္းပႏိုင္ျပီ။
ၾကက္ဆံုတြင္ေရာ က်ိဳက္လတ္တြင္ပါ အစားအေသာက္ အခမဲ့ ကြမ္းေဆး
လက္ဖက္ပါ အခမဲ့ စရိတ္ျငိမ္း သင္ခဲ့ရသည္မို႕ ရရွိေသာေငြမ်ားသည္ အသား
တင္ျဖစ္ေနသည္။ ထြန္းအံုကိုသာ ေငြငါးဆယ္ေပးထားသည္။
ငေတအတြက္ကား တစ္ျပားမွ် ေပးစရာမလို။ သူကိုယ္တိုင္ ေငြရႊင္သူ
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေပးေသာ္လည္း မယူ။ ငေတကိုလည္း ေမာင္ေလးက တျဖည္း
ျဖည္း ခင္မင္လာသည္။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အရက္ေသာက္ေသာ ဓားျပဗိုလ္
ၾကီးသည္ ယခုေတာ့ အရက္ျပတ္သေလာက္ျဖစ္ေနျပီ။ တပည့္ပီသစြာ က်ိဳး
က်ိဳးႏြံႏြံ ေဆးေပးမီးယူလုပ္ေနသည္။
ပညာကို လိုလိုလားလားရွိေၾကာင္းလည္း ထင္ရွားေနျပီ။ က်ိဳက္လတ္
တြင္ သူကိုယ္တိုင္ ဆရာလုပ္၍ ျပသည္။ သူကိုယ္တိုင္ အပင္ပန္းခံ၍ ထြန္းအံု
ႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္သည္။
ပညာစံုလွ်င္ ထိုပညာကိုသံုး၍ ဓားျပတိုက္ဦးမည္လားေတာ့ မသိ။
အဖိုးတန္ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ပညာကို တတ္ေျမာက္ရန္၊ တတ္ေျမာက္ျပီးကာမွ
ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းအတြက္သံုးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေကာင္းေန
ျခင္းေလလားေတာ့မသိ။
ေမာင္ေလး၏ မ်က္ေမွာက္တြင္မူ တကယ္ပင္ လူေကာင္းပကတိ ျဖစ္
ေနသည္။ ေက်ာင္းသားငယ္ကေလး တစ္ေယာက္ပမာ အေနအထိုင္ သိမ္ေမြ႕
လွပါဘိသည္။
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‘မရမ္းသီးတို႕ပါလားေဟ့၊ လာၾက…ထိုင္ၾက’
‘ဟုတ္ကဲ့ သူၾကီး၊ ေက်းဇူးတင္းပါသည္’
ခင္းထားေသာ သင္ျဖဴးမ်ားေပၚတြင္ ကုလားအားလံုးမွ ၀င္၍ထိုင္ၾက
သည္။ သိုင္းဆရာတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚရန္လာၾက
ေၾကာင္း သၾကီးကသိေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ေမးသည္။
‘ကိစၥရွိလို႕လားကြ…မရမ္းသီး’
‘ဟုတ္ပါတယ္သူၾကီ၊ ထူးထူးေထြေထြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူၾကီးအိမ္
မွာ သိုင္းဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္ေနတယ္ ၾကားလို႕ပါ’
‘ေအး…အခုတင္ပဲေရာက္တယ္၊ ေဟာဒီဆရာၾကီးပဲ၊ သူ႕နာမည္က
ဦးေမာင္ေလးတဲ့၊ ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလးလို႕ ေခၚၾကတယ္’
‘ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး…ဟုတ္လားသူၾကီး၊ ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ ဘာ
အဓိပၸာယ္လဲ’
‘သိခ်င္ရင္ ဆရာၾကီးကို ေမးၾကေပါ့’
ေမာင္ေလးက မရမ္းသီးကိုၾကည့္ျပီးေျပာသည္။
‘ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ သိုင္းေျပာင္းျပန္ပဲ၊ ရိုးရိုးသိုင္းမဟုတ္ဘူး၊ နန္းတြင္း
သိုင္း’
‘ၾသ….ဆရာၾကီးက နန္းတြင္းသိုင္းလား၊ နန္းတြင္းသိုင္းဆိုရင္
နန္းတြင္းသိုင္း ဘယ္ေလာက္အစြမ္းထက္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကုလား
သိုင္းနဲ႕ မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကည့္စမ္းခ်င္လွသဗ်ာ’
‘ဟား ဟား ဟား မွတ္ေက်ာက္တင္ရင္ မွတ္ေက်ာက္ကေတာ့ မပြန္းဘူး၊
မွတ္ေက်ာက္နဲ႕ အတိုင္ခံရတဲ့ေရႊပဲ ပြန္းသြားမွာေပါ့ကြ’
‘ေကာင္းပါျပီေလ၊ ဘယ္သူက ေရႊ ဘယ္သူက မွတ္ေက်ာက္ဆိုတာ သိ
ၾကရမွာေပါ့၊ ေၾကးပဲစကားေျပာပါ’
‘ေၾသာ္…ေၾကးတမ္းစမ္းခ်င္တဲ့ သေဘာလား၊ ဒါဆို ပိုေကာင္းတာေပါ့၊
ကဲ….ခင္ဗ်ားကပဲ ေၾကးစေျပာပါ၊ ၾကိဳက္သေလာက္ေျပာဗ်ာ’
‘ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္တမ္းေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္ရာ တစ္ဆယ္ႏွဳန္းနဲ႕ သူၾကီးကို
အေကာက္ႏွစ္ဆယ္ေပးမယ္’
‘မနည္းလြန္းဘူးလား၊ ေတာ္ပလားဗ်၊ ငါးရာ တစ္ေထာင္တမ္းေလာက္
ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား’
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‘ဧည့္သည္ရဲ႕ပိုက္ဆံကို ဒါ့ထက္ပိုျပီး မလိုခ်င္ပါဘူးေလ’
‘ဧည့္သည္ဆိုတာ အိမ္ခံေတြကိုမေၾကာက္လို႕ ဧည့္လာလုပ္တာေပါ့ဗ်ာ၊
နခ်ီးဘနန္း…နခ်ီးဘနန္းနဲ႕ ရပ္ရြာတခို ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ နာမည္ၾကီးေနတာ
ကို မေၾကာက္လို႕ ဒီကိုလာျပီး ဆရာလုပ္တာေပါ့’
‘ၾကိဳက္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ပါလာတဲ့အထုပ္အပိုျးကေလး၊ လြယ္
အိတ္ကေလးေတြေတာ့ အသင့္ျပင္ထားေပါ့’
‘ေျပာင္းျပန္ဆိုတာ အထုပ္အပိုးထမ္းျပီးျပန္တဲ့ ပညာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး၊
သူေသရင္ေသ သူမေသရင္ ကိုယ္ေသ ခ်တဲ့ ပညာပဲ၊ ေသနတ္မွာ ေမာင္းျပန္
သိုင္းမွာ ေျပာင္းျပန္၊ ေတာင္းပန္ရင္ ေတာင္းပန္ မေတာင္းပန္ရင္ ႏွာေခါင္း
လန္သြားမယ္၊ အဲဒါ ေျပာင္းျပန္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ပဲ’
‘ေျပာင္းျပန္မကလို႕ ျပန္ေျပာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ရွမ္းသိုင္းဟာ ရွမ္းသိုင္း
ပါပဲ၊ ရွမ္းသိုင္းနဲ႕ ကုလားသိုင္းကို ယွဥ္လို႕မရပါဘူး၊ ယွဥ္ရင္ ခင္ဗ်ားခံသြား
ရမယ္’
‘ေျပာင္းျပန္မွာ တစ္က်ပ္တစ္မတ္ပဲရင္တယ္၊ ဒါထက္ ရွင္းစရာမလိုဘူး၊
တစ္က်ပ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ာ့အသက္ကိုေျပာတာ၊ ခင္ဗ်ားေသရင္ က်ဳပ္အတြက္
အမ်ားဆံုး တစ္မတ္ဖိုးေလာက္ပဲ အထိခံခ်င္ ခံရမယ္၊ ပြန္းရံု ပဲ့ရံုေလာက္ပဲ
ထိခ်င္ထိမယ္၊ တစ္မတ္နဲ႕ တစ္က်ပ္ က်ဳပ္က ဘာေၾကာင့္ မရင္းရဲရမလဲ’
‘ကဲ….ဒါဆိုရင္ စာခ်ဳပ္ဗ်ာ၊ လက္မွတ္ထိုးမယ္ သူၾကီးေရွ႕မွာ’
‘ၾကိဳက္သလိုသာခ်ဳပ္ဗ်ာ၊ ဓားခ်င္းယွဥ္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ လက္နဲ႕ တုတ္
နဲ႕ ယွဥ္ရတာထက္ ပိုျပတ္တယ္’
‘ဧည့္သည္ကို အျပတ္ လုပ္မလႊတ္ခ်င္ပါဘူးဗ်ာ၊ တုတ္ခ်င္းပဲယွဥ္ၾက
တာ ေကာင္းပါတယ္’
‘သေဘာပါပဲ အလင္းေရာင္ထဲမွာမၾကိဳက္ရင္ အေမွာင္ထဲမွာ ခ်ခ်င္လဲ
ခ်လို႕ရပါတယ္၊ ေျပာင္းျပန္သမားဆိုတာ အလင္းအေမွာင္ေတာင္ မေရြးဘူးဗ်’
‘အမွာင္ထဲမွာဆိုေတာ့ လူေတြၾကည့္လို႕ မရဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ပရိတ္သတ္က
လည္း မ်က္စိအရာသာေတာ့ ခံခ်င္ၾကမွာေပါ့’
‘သေဘာပါ၊ ကဲ….သူၾကီး စာခ်ဳပ္ေရးဗ်ာ’
က်ံဳဒတ္သူၾကီးက စာခ်ဳပ္ေခါင္းတစ္ရြက္ေပၚတြင္ စာခ်ဳပ္ေရးသည္။
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တစ္ရြာလံုးမွ လူထုပရိတ္သတ္မ်ား ရြာလယ္ကို ထြက္လာၾကသည္။
အုတ္အုတ္ အုတ္အုတ္ႏွင့္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေမာင္ေလးႏွင့္
နခ်ီးဘနန္းတို႕ႏွစ္ေယာက္ကို စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ေနၾကသည္။
‘ကဲ…ကိုင္မယ့္တုတ္ကို ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္ ထားခ်င္သလဲကြ
မရမ္းသီး’
‘တုတ္ကိုေတာ့ လံုးပတ္ေရာ အစို အေျခာက္ေရာ ၾကိဳက္သလိုေရြးပါ၊
အရွည္ကိုေတာ့ အတူတူပဲထားၾကတာေပါ့’
‘ေကာင္းျပီ၊ မင္းကိုင္ခ်င္တဲ့ အရွည္အတိုင္းပဲ ငါကိုင္မယ္’
ေမာင္ေလးက သူ႕၀ါးလံုးႏွင့္ မရမ္းသီး၏ ၀ါးလံုးကို တိုင္းသည္။ တုတ္
အရွည္သည္ မတိမ္းမယိမ္းကေလးပင္ ျဖစ္ေနသည္။
‘ငါ့တုတ္က တစ္လက္မေလာက္ရွည္သည္၊ ျဖတ္ပစ္ရဦးမလား’
‘မလိုပါဘူး၊ ဒီအတိုင္းပဲ ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္’
‘ဒါျဖင့္ရင္ ေကာင္းျပီ’
မရမ္းသီး၏တုတ္သည္ ၀ါးလံုးေျခာက္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ပါးသည္။ ေမာင္
ေလး၏တုတ္မွာ အနည္းငယ္စိမ္းသည္။ အနည္းငယ္ ပို၍ေလးသည္။
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သူတို႕ႏွစ္ဦး၏ တုတ္မ်ားသည္ သူတို႕အရပ္ထက္လည္း ရွည္သည္။ လက္
ခုပ္တစ္ေဖာင္လည္း မရွိ။
အရပ္ခ်င္းယွဥ္လွ်င္ေတာ့ နခ်ီးဘနန္းေခၚ မရမ္းသီးက ေဒါင္ေကာင္း
သည္။ေျခတံ လက္တံရွည္သည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕ထက္ ပုသည္။ ဂင္တို
ျဖစ္သည္။
နခ်ီဘနန္းက ကုလားဒိုတီကို ၀တ္ထားသည္။ ခါးတြင္ က်စ္ေနေအာင္
လိမ္ထားသည္။ အေပၚကလည္း အက်ၤ ီအျဖဴကို ၀တ္ထားသည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္
အသားကမူ မည္းခ်ိတ္ေနသည္။ မီးေသြးခဲပမာ ျဖစ္ေနသည္။
ေမာင္ေလးက ေအာက္ခံေဘာင္းဘီတုိကိုခံျပီး အေပၚမွ လံုခ်ည္၀တ္ထား
သည္။ လံုခ်ည္ကို ဗမာလက္ေ၀ွ႕သမားမ်ား လက္ေ၀ွ႕ထိုးစဥ္ ၀တ္ထားသည့္
အတိုင္း ခါးတြင္ပတ္ခ်ည္ထားသည္။
မရမ္းသီးသည္ တတြတ္တြတ္ျဖင့္ ဘာေတြရြတ္ဆိုေနသည္မသိ။ ရြတ္
ဆိုေနသည္။ ေမာင္ေလးကလည္း အနေႏၱာအနႏၱ ငါးပါးကို ရွိခိုးဦးတိုက္သည္။
ဆရာသမားျဖစ္သူ၏အားသည္ မိမိထံသို႕ ေရာက္ေနရမည္ဟူ၍ စိတ္ကို
အာရံုျပဳလုိက္သည္။
သည္ေနာက္ ဒိုင္လူၾကီးျဖစ္သူက အခ်က္ေပးသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား
၀ါးတစ္ရိုက္ခန္႕အကြာတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ရပ္လိုက္ၾကသည္။
ေမာ္ငေလးက သူ႕တုတ္ကို ညာလိမ္ ဘယ္စီးကိုင္ျပီး ျခေသၤ့ထိုင္အေန
အထားျဖင့္ ရပ္ေနသည္။ တုတ္စသည္ ကုလားဆီသို႕ ဦးတည္ေနသည္။
မလွဳပ္၊ သူက တစ္စံုတစ္ရာ ခုန္ပ်ံျခင္း၊ လွဳပ္ရွားျခင္း အလ်င္းမျပဳ။
မရမ္းသီးေခၚ နခ်ီးဘနန္းကမူ သူ႕တုတ္ကို ၀ီေခၚေအာင္ ပိတုန္းသံ
ေပါက္ေအာင္ လွည့္ေနသည္။ သူ႕တုတ္သည္ ပန္ကာကဲ့သို႕ မႊတ္ေနသည္။
လူကလည္း အျငိမ္မေန။ ဟိုခုန္ သည္ခုန္ျဖင့္ ေရွ႕သို႕ တိုး၍တိုး၍လာသည္။
ေမာင္ေလးအနီးသို႕ ေရာက္လာသည္။ ေမာင္ေလးက ယခင္ သူေတြ႕ခဲ့
ဖူးေသာ ကုလားသုိင္းသမားေတြကို ျပန္၍သတိရသည္။
ယခင္ေတြ႕ဖူးခဲ့ေသာ ကုလားသိုင္းသမားတို႕သည္လည္း နခ်ီဘန္းကဲ့
သို႕ပင္ တုတ္ကို ၀ီေခၚေအာင္လွည့္သည္။ ထိုတုတ္ၾကားထဲသို႕ ေမာင္ေလးက
သူ႕တုတ္ကို ထိုးထည့္လိုက္လွ်င္ လည္ေနသာတုတ္သည္ ေမာင္ေလး၏တုတ္
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ႏွင့္ ကလန္႕ျပီး ရပ္သြားသည္။ သည္ေတာ့မွ ေမာင္ေလးက ဆက္၍ရိုက္
သည္။
ယခုလည္း သည္အတုိင္းပင္ တိုက္ရန္ စိတ္ကူးလိုက္သည္။ နခ်ီးဘနန္း
၏ ပန္ကာတုတ္ထဲသို႕ သူ႕တုတ္စကို ထိုးထည့္လိုက္သည္။ ေျခထပ္ကုန္ထိုး
နည္းျဖင့္ ထိုးထည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
‘ေဒါင္း’
ျပင္းထန္ေသာ ထိခတ္သံၾကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ ေမာင္ေလး၏ တုတ္
စသည္ ေနာက္ဘက္သို႕ လန္ထြက္သြားသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကိုင္ထား
လ်က္မွ လက္တစ္ဖက္ လြတ္ထြက္သြားသည္။ သူ႕ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ သူ႕
မ်က္ႏွာကို ျပင္းထန္စြာ ရိုက္မိလ်က္သား ျဖစ္သြားသည္။
ေမာင္ေလး မ်က္စိျပာေ၀သြားသည္။ သူ၏ ကိုယ္သည္လည္း ေနာက္
ဘက္သို႕ ေျခထပ္ခုန္ဆုတ္နည္းျဖင့္ ဆုတ္ျပီးျဖစ္သည္။ ကုလားကို ၾကည့္လိုက္
ေသာအခါ သည္မွ် မီးေသြးေရာင္ေပါက္ေနေသာကုလားသည္ ဘုန္းၾကီးေရာင္
နႏြင္းေရာင္ထေနျပီ။ မိမိလက္ျဖင့္ မိမိမ်က္ႏွာကိုရိုက္မိျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ကုလား၏ တုတ္လွည္းအားက ၾကီးမားျပင္းထန္လြန္းလွရာ လက္အားသည္
လည္း အလိုလို ျပင္းထန္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျမင္ကြင္း၀ါးသည္ကဲ့သို႕ နားထဲတြင္လည္း ၀ီေခၚသြားသည္။ ေမာင္ေလး
နားသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ မရမ္းသီးက ဖိလိုက္လာသည္။ ေမာင္ေလးကို ဖိ၍
ရိုက္သည္။
ေမာင္ေလးက ကိုးကြက္စၾကၤာနည္းျဖင့္ ခုန္လိုက္သည္။ လိမ္တုတ္ကို
တအားကုန္ပစ္သြင္းလိုက္သည္။
‘ေဒါင္….ေဖ်ာင္း’
တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္း၏ ျပင္းထန္လွေသာ ရိုက္မိသံေပၚထြက္လာသည္။
ေမာင္ေလး၏ တုတ္အဖ်ားပိုင္းသည္ တစ္ထြာခန္႕ ျပတ္ထြက္သြားသည္။
မရမ္းသီးလည္း ပက္လက္လန္ လဲက်သြားသည္။
‘ေဖ်ာင္း…ေဖ်ာင္း…ေဒါင္း….ေဖ်ာင္း’
မရမ္းသီးကလည္း လ်င္သည္။ သူက သူ႕တုတ္ကို သူ႕ရင္ဘတ္ေရွ႕တြင္
ေထာက္လ်က္ခံထားသည္။ သံုးေလးခ်က္ ဖိ၍ စီး၍ ရိုက္ေသာ ေမာင္ေလး၏
ရိုက္ခ်က္မ်ားသည္ မရမ္းသီး၏ ကိုယ္ကိုမထိဘဲ တုတ္ကိုသာထိသည္။
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သည္မွာ ဒိုင္လူၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ေမာင္ေလးကို လာ၍ ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ၾက
သည္။ ဆက္ရိုက္၍ထိလွ်င္ မရမ္းသီး ေသသြားႏိုင္သည္။
ေမာင္ေလး ေဒါသၾကီးလြန္းသြားသည္။ တစ္ကြက္မွားသြားသည္။ သူ
သည္ ကိုးကြက္စၾကၤာနည္းကိုသံုး၍ လိမ္တုတ္ျဖင့္ရိုက္ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕
မရမ္းသီးကို စီး၍မရိုက္ဘဲ ေအာက္စတုတ္ႏွင့္ ထိုးလိုက္လွ်င္ မရမ္းသီး၏ နံရိုး
မ်ား အပိုင္းပိုင္းက်ိဳးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္စတုတ္ျဖင့္ မထိုးဘဲ ပတ္တုတ္ျဖင့္ ဆြဲရိုက္လွ်င္ကား မရမ္းသီး
၏အသက္သည္ ထိုင္လ်က္ပင္ ပြဲခ်င္းျပီးသြားႏိုင္သည္။ အသက္ထြက္သြား
ႏိုင္သည္။
ယခုမူ မိမိကိုထိထားသျဖင့္ မႊန္ထူေန ေဒါသၾကီးေနေသာ ေမာင္ေလး
သည္ သံုးသင့္ေသာ တုတ္ခ်က္မ်ားကို မသံုးမိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
ပြဲျပီးသြားသည္။ ေမာင္ေလး အႏိုင္ရသည္။ သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေလးတစ္
ေယာက္ ရွဴးရွဴးရွဲရွဲ ျဖစ္ေနသည္။ မရမ္းသီးကို က်ိဳးပဲ့သြားေအာင္ မလုပ္လိုက္
ရသည့္အတြက္ ေဒါသထြက္ေနသည္။
‘ေတာက္ က်ဳပ္ တစ္ကြက္လိုသြားတယ္ဗ်ာ၊ ဒီေခြးလက္က ဘာေၾကာင့္
မ်ား ပတ္ရိုက္တုတ္ကို မသံုးမသလဲ မသိဘူး’
‘ဆရာၾကီး ဆရာၾကီး၊ ေတာ္ေလာက္ပါျပီဗ်ာ၊ တစ္ဖက္လူ လူစဥ္ သူ
စဥ္ မမွီျဖစ္သြားရင္ မေကာင္းပါဘူး၊ သူလည္း ေတာ္ေတာ္ေတာ့ နာသြားပါ
တယ္၊ ဒီအတိုင္းသာထပ္ျပီး စကၠန္႕ပိုင္းေလာက္ လႊတ္ေပးထားလိုက္ရင္ ဒီ
ေကာင္ အရိုးနဲ႕အသား တကြဲတျပားစီျဖစ္သြားမွာ’
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေမာင္ေလး၏သတင္းသည္ က်ံဳဒတ္နယ္တစ္ခြင္၌
ဟိုးဟိုးေက်ာ္သြားသည္။ မရမ္းသီးကို ေမာင္ေလးက ဆာတို႕ႏွင့္ တို႕စားလိုက္
ျပီ။ ႏြားခ်ီးကို ေျမၾသဇာျဖစ္သြားေစျပီဟူ၍ ေျပာစမွတ္ျပဳေနၾကျပီ။
က်ံဳဒတ္တြင္ ကုလားေတြ ျငိမ္က်သြားသည္။ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူငယ္
ပိုင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ် ေမာင္ေလးထံတြင္ ပညာလာသင္ၾကသည္။ ပထမဆင့္
လက္သိုင္း၊ တုတ္သိုင္းႏွင့္ ဓားသိုင္းကို ေမာင္ေလးက သင္ေပးသည္။
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ရက္ႏွစ္ဆယ္မွ် သင္ေပးျပီး ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေငြထုပ္ပိုက္၍
ေဇာတိကုန္းသို႕ ျပန္လာခဲ့သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုခ်စ္ေထြးႏွင့္ အစ္မမ်ားကို
အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ခင္ျဖိဳးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္း။
အစ္မအၾကီးဆံုးျဖစ္သူႏွင့္ ကိုခ်စ္ေထြး ႏွစ္ေယာက္သား မိဘအေနအထား
ျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကသည္။
ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ေရာက္လွ်င္ ရြာအ၀င္ေပါက္မွ ကိုလွေဖအိမ္ဆီသို႕ ေလွ်ာက္
လာၾကသည္။ ေမာင္ေလး၏ စိတ္ထဲတြင္ ျမဴးၾကြသည္။ မိန္းမရေတာ့မည္
ျဖစ္၍ ရင္ထဲတြင္ ခ်စ္တီးဘုရားပြဲ လွည့္ေနသည္။
‘အဲဒီအိမ္ပဲအစ္ကို ကိုလွေဖရဲ႕အိမ္’
အစ္ကိုျဖစ္သူကို ေမာင္ေလးကဆိုသည္။ ကိုခ်စ္ေထြးေရာ အစ္မျဖစ္သူ
ပါ အိမ္ေရွ႕တြင္ရပ္လိုက္ၾကသည္။
‘ကိုလွေဖ…ဗ်ိဳ႕….ကိုလွေဖ’
ေမာင္ေလးက ေလွကားမွ အိမ္ေပၚသို႕တက္သြားသည္။ တံခါးမ်ားသည္
ပြင့္လ်က္ပင္ရွိေနသည္။ သို႕ရာတြင္ အိမ္ထဲ၌ကား ကိုလွေဖေရာ ဇနီးျဖစ္သူပါ
တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ တစ္ေယာက္မွ် မေတြ႕ရ။
ေမာင္ေလးက လသာေဆာင္သို႕ ျပန္ထြက္လာသည္။ ေလွကားထိပ္မွေန၍
ရြာထဲသို႕ ဟိုဟိုသည္သည္ လွမ္းၾကည့္သည္။ လူတစ္ေယာက္ ေျပးလာေနသည္
ကို ေတြ႕ရသည္။
မၾကာမီ အနီးသို႕ေရာက္လာသည္။ ကိုလွေဖပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေရွ႕တြင္
လူေရာက္ေနသည္ကိုေတြ႕၍ ေျပးလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
‘ကုိလွေဖ ကိုလွေဖ အေရးထဲဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ဘယ္မ်ားသြားေနရတာလဲ’
‘ဟင္…ေမာင္ေလး….ေမာင္ေလး…လာ၊ လာ ငါ့ေနာက္လိုက္ခဲ့….
လာ’
‘ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲဗ်၊ ေမာၾကီးပန္းၾကီးနဲ႕၊ ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ့္
အစ္ကိုေတြ အစ္မေတြပါ ပါလာတယ္ေလ’
‘သူတို႕ကို အိမ္မွာ ခဏေနဖို႕ ေျပာထားခဲ့ပါကြာ၊ လာစမ္းပါ၊ ျမန္ျမန္
ဆင္းခဲ့၊ ျမန္ျမန္ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ၊ ျမန္ျမန္လုပ္ကြာ၊ ျမန္ျမန္လုပ္’
ကိုလွေဖ ျပာယာခတ္ေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေလးလည္း အိမ္ေပၚမွ
ေျပးဆင္းလိုက္သည္။
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‘အစ္မတို႕ ခဏေလာက္ေနၾကပါဦး၊ အိမ္ေပၚတက္ၾကပါ’
သူက ဒေရာေသာပါးေျပာျပီး ကိုလွေဖေနာက္သို႕ လိုက္သြားသည္။
ကိုလွေဖက ေျပးေနေသာေၾကာင့္ သူလည္း ေျပး၍၀င္လိုက္ရသည္။
‘ဘာျဖစ္လို႕လဲဗ် ကိုလွေဖ’
‘ခင္ျဖိဳးေပါ့ကြ၊ ခင္ျဖိဳး….ခင္ျဖိဳး’
‘ဗ်ာ….ခင္ျဖိဳး ဘာျဖစ္လို႕လဲ၊ ခင္ျဖိဳး ဘာျဖစ္လို႕လဲ’
ခင္ျဖိဳးဟူေသာအသံ ကိုလွေဖထံမွ ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေလး
အလန္႕တၾကားျဖစ္သြားသည္။ စိုးရိမ္စိတ္၀င္သြားသည္။ ဘာျဖစ္၍ ဘာျဖစ္
ေနမွန္း မသိေသာေၾကာင့္လည္း အေတြးရ ပို၍ခက္သြားသည္။
တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ျဖစ္ေနျပီ။ ကိုလွေဖ၏ အမူအရာကို
ျမင္ရျခင္းျဖင့္ သည္လို ေမာင္ေလး၊ နားလည္လိုက္သည္။
လမ္းတစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေကြ႕လိုက္ၾကေသာ္ ခင္ျဖိဳး၏ အိမ္ေရွ႕သို႕ ေရာက္သြား
သည္။ အိမ္၀ိုင္းထဲသို႕ ေျပး၀င္၊ အိမ္ေပၚသို႕ ေျပးတက္လိုက္ၾကေသာအခါ
အိမ္ေပၚ၌ လူေတြ တျပံဳၾကီးေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
‘ဖယ္ၾက ဖယ္ၾကစမ္း၊ လမ္းဖယ္ေပးၾက၊ ေမာင္ေလးေရာက္လာျပီ၊
ေမာင္ေလး ေရာက္လာျပီ’
ကိုလွေဖက ေရွ႕မွ သည္လိုေျပာျပီး လူေတြကို လမ္းဖယ္ခိုင္းသည္။
အိမ္ျပိဳက်မတတ္ ျပည့္ၾကပ္ေနေသာ္လည္း အားလံုးက တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္
ေနသည္။ အလြယ္တကူပင္ လမ္းဖယ္ေပးၾကသည္။
ေမာင္ေလးလည္း ကိုလွေဖေနာက္မွကပ္၍ လိုက္သြားသည္။ အိမ္ထဲသို႕
ေရာက္ေသာ္ အိပ္ခန္းဆီသို႕ သြားေနျပန္သည္။ ကိုလွေဖေရာ ေမာင္ေလးပါ
အိပ္ခန္းထဲသို႕ ၀င္လိုက္ၾကသည္။
ေမာင္ေလး မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။ ရင္ထဲတြင္ ထိတ္သြားသည္။ ရုတ္
တရက္ ရင္ဆို႕သြားမတတ္ ခံစားလိုက္ရသည္။
ခင္ျဖိဳးသည္ အိပ္ရာေပၚတြင္ ပက္လက္ကေလးလန္ေနသည္။ မ်က္တြင္း
ေဟာက္ပက္၊ မ်က္ႏွာ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖင့္ အရိုးေပၚ အေရတင္ျဖစ္ေနသည္။
အစက ၀၀ကစ္ကစ္ တုတ္တုတ္ခဲ ခဲကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေသာ္ ၀ါး
ျခမ္းျပားကေလးပမာသာ ပါးပါးလွပ္လွပ္ကေလး ျဖစ္ေနျပီ။
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‘ခင္ျဖိဳး ခင္ျဖိဳး ေမာင္ေလး လာျပီ၊ ေမာင္ေလး ေရာက္လာျပီေလ’
ကိုလွေဖေရာ ေမာင္ေလးပါ ခင္ျဖိဳးအနီးတြင္၀င္၍ ဒူးေထာက္ထိုင္လိုက္
ၾကသည္။ ကိုလွေဖက ေခၚေသာ္လည္း မွိတ္ထားေသာ ခင္ျဖိဳး၏ မ်က္လံုး
မ်ားက ပြင့္မလာ။
‘ခင္ျဖိဳး ခင္ျဖိဳး ေမာင္ေလး ေရာက္လာျပီ၊ ေမာင္ေလး ေရာက္လာျပီ’
ကိုလွေဖက သည္လို ထပ္ခါထပ္ခါ ေခၚလိုက္မွ ခင္ျဖိဳး၏ မ်က္ခြံမ်ား
တျဖည္းျဖည္းလွဳပ္လာသည္။ ေတာ္ေတာ္ပင္ၾကာကာမွ မ်က္လံုးအစံု ပြင့္လာ
သည္။
‘မခင္ျဖိဳး မခင္ျဖိဳး အစ္ကိုေရာက္လာျပီေလ၊ ဘာမွ အားမငယ္နဲ႕’
ခင္ျဖိဳး၏မ်က္လံုးအစံုတြင္ ၀မ္းသာရပ္ကေလး ရုတ္တရက္သမ္းလာ
လွ်မ္းလာေသာ္လည္း ရုတ္ျခည္းပင္ ျပန္လည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ မ်က္လံုး
ထဲ၌ မ်က္ရည္မ်ား ခ်က္ခ်င္းျပည့္လွ်ံလာသည္။
‘အစ္ကို…အစ္ကို’
သူမက အားတင္း အားခဲ၍ ေခၚပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အသံကား ထြက္
မလာေတာ့။ ပါးစပ္ကေလးသာ လွဳပ္လာသည္။
ခင္ျဖိဳးအေနျဖင့္ ေမာင္ေလးကို လြန္စြာစကားေျပာခ်င္ပံုရသည္။ အားခဲ
၍လည္းေျပာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အားခြန္က ျပတ္ေနျပီ။ ႏွဳတ္ခမ္းကေလး
အစံုသာ လွဳပ္ရံုမွ် လွဳပ္ႏိုင္ေတာ့သည္။
ေမာင္ေလးက ခင္ျဖိဳး၏လက္တစ္ဖက္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။
ခင္ျဖိဳး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အျပံဳးရိပ္ကေလး ေပၚလာျပန္သည္။ ထိုအျပံဳးရိပ္
သည္ သူမ၏ ေနာက္ဆံုးအျပံဳးရိပ္ကေလးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျပံဳးျပီး မ်က္လႊာ
ႏွစ္ခု ျပန္လည္ပိတ္သြားေသာအခါ လည္ပင္းကေလးလည္း ေစာင္းသြားေတာ့
သည္။ မ်က္ႏွာသည္ ဘယ္ဘက္သို႕ လည္ဆင္းသြားေတာ့သည္။
အသက္ထြက္သြားျခင္းေပပင္။ လူ႕ေလာကထဲမွ ေနာက္ဆံုး ထြက္ခြာသြား
ျခင္းေပပင္။
‘မခင္ျဖိဳး…မခင္ျဖိဳး’
ေမာင္ေလးက ဆင့္၍ဆင့္၍ ေခၚသည္။ ေခၚရင္းေခၚရင္း ငိုသံပါလာ
သည္။ ေၾကကြဲသံ၊ ယူၾကံဳးမရသံၾကီး လႊမ္းလာသည္။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 184

သိုင္းဆရာ သိုင္းသမား ေျပာင္းျပန္သမားၾကီး၏ မ်က္လံုးအစံုမွ မ်က္
ရည္ပူမ်ား တေတြေတြ စီးဆင္းလာသည္။
ရင္ထဲမွာဆို႕ရျပီ။ အသည္းႏွလံုးကို ဆြဲ၍ အကုတ္အဆြဲခံရသည့္ပမာ
ခံစားရျပီ။
‘ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဗ်ာ၊ ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ ကိုလွေဖ’
သူက ဆို႕နင့္အက္ကြဲသံၾကီးျဖင့္ ကိုလွေဖကိုေမးသည္။ ကိုလွေဖလည္း
ဘာမွမေျဖႏိုင္။ ေမာင္ေလးကိုသာ ငိုင္ငိုင္ၾကီး ေငး၍ၾကည့္ေနသည္။
‘ေျပာပါဦးဗ်၊ ေျပာစမ္းပါ ကိုလွေဖ၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဗ်ာ၊က်ဳပ္ ခရီး
ထြက္ေနတဲ့ သံုးလအတြင္းမွာ အျဖစ္က ျမန္လွခ်ည္လားဗ်ာ’
ေမာင္ေလးအေနျဖင့္သာ ဘာမွ် ဘာတစ္ခုမွ် မသိေသးေသာ္လည္း
တစ္ရြာလံုးကမူ ခင္ျဖိဳး၏အျဖစ္ကို သိျပီး နားလည္ျပီးျဖစ္ေနၾကသည္။
ေမာင္ေလးက ကိုလွေဖကို ေမးေနခ်ိန္တြင္ တစ္အိမ္လံုး ၾကြက္ၾကြက္
ဆူကာ ေသာေသာညံေနပါေလျပီ။ ခင္ျဖိဳးမိခင္၏ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုသံ၊ ခင္ျဖိဳး
ဖခင္၏ ေတာက္ေခါက္သံ၊ အခဲမေၾကသံ၊ ခင္ျဖိဳးေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ၀ိုင္းအံုငို
ေၾကြးသံမ်ား ဘ၀င္လွ်ံမွ် ထြက္ေပၚေနပါေလျပီ။
‘အမေလး သမီးရဲ႕၊ ေရတိမ္နစ္ပါေပါ့လား’
‘ေတာက္…က်ဳပ္ အသည္းနာလိုက္တာဗ်ာ’
‘တူမၾကီးေရ၊ တူမၾကီးရဲ႕၊ မင္းရည္းစား ေမာင္ေလးေရာက္လာျပီေလ၊
သိုင္းဆရာၾကီး ေရာက္လာျပီကြဲ႕ တူမၾကီးရဲ႕၊ ထႏွဳတ္ဆက္ဦးေလ’
ေမာင္ေလးက သူ႕ေခါင္းကို ျဗစ္ျဗစ္ပါေအာင္ ကုတ္လိုက္သည္။ ယခု
အခ်ိန္ထိ သူဘာမွ် နားမလည္ေသး။
‘ကဲ၊ ထ…သူငယ္ခ်င္း၊ ခင္ျဖိဳးအျဖစ္က ဒီမွာ ထပ္ေျပာလို႕ မသင့္
ေတာ္ဘူး’
ကိုလွေဖက ေမာင္ေလး၏လက္ကိုဆြဲ၍ အျပင္သို႕ေခၚသည္။ ေမာင္ေလး
ယက္ကန္ယက္ကန္ျဖင့္ ပါလာသည္။
အိမ္ေအာက္သို႕ ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ လူရွင္းေသာ ျခံေထာက့္ တစ္ေနရာတြင္
ထိုက္လိုက္ၾကသည္။
ကိုလွေဖဆင္း၍သာ လိုက္ဆင္းလာရသည္။ ကိုလွေဖ ထိုင္လိုက္ေသာ
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ေၾကာင့္သာ ေမာင္ေလး ထိုင္လိုက္ရသည္။ သူကိုယ္တိုင္ကား သူ႕ကိုယ္သူ
ဘာေတြလုပ္၍ ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္းမသိ။ သူ႕စိတ္အစဥ္က ခင္ျဖိဳး၏ အေလာင္း
နားတြင္ က်န္ေနရစ္ခဲ့ျပီ။ သူ႕ကိုယ္ထဲတြင္ ၀ိဥာဥ္မဲ့ေနျပီ။ ေက်ာက္ဆစ္
ရုပ္လို ျဖစ္ေနျပီ။
‘ေမာင္ေလး…..သူငယ္ခ်င္း’
‘ဟင္’
ကိုလွေဖက လက္ကိုဆြဲ၍ လွဳပ္လိုက္မွ ေမာင္ေလး သတိျပန္၍၀င္လာ
သည္။ ကိုလွေဖကို ေၾကာင္ေၾကာင္ျပဴးျပဴးၾကီး ၾကည့္ေနသည္။
‘သတိထားပါ သူငယ္ခ်င္း၊ ငါေျပာတာကို နားလည္ေအာင္ ေထာင္ပါ’
‘အင္း’
‘အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ေတာ့ ရင္က်ိဳးစရာပဲကြာ၊ မင္း ထြက္သြားေတာ့ ခင္ျဖိဳး
ကို ငါတို႕လင္မယားက မင္းနဲ႕စၾက၊ ေျပာင္ၾကတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ မင္းတို႕
ႏွစ္ေယာက္ သစၥာကတိထားၾကတာကို တစ္ရြာလံုးသိသြားတယ္၊ ၾကားရဲ႕
လား သူငယ္ခ်င္း’
‘အင္း’
‘အဲဒီမွာ အဲ့ဒီ့အေၾကာင္းကို ၾကက္ခိုးမွဳ ရာဇ၀င္လူဆိုးျဖစ္မွဳနဲ႕ ေထာင္
က်သြားတဲ့ ေဂၚယာတို႕ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ရဲ႕ အေထြးဆံုးညီ ေမာင္ဂ်မ္း
ကပါ သိသြားတယ္၊ မင္းတို႕ခ်င္း ခ်စ္ၾကိဳက္သြားၾကျပီ၊ မင္းတို႕ခ်င္း မၾကာ
ခင္ မဂၤလာေဆာင္ၾကေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့ သူငယ္ခ်င္း’
‘အင္း’
‘သူက မင္းကို စိတ္ထဲက နာၾကည္းေနတယ္၊ သူ႕အစ္ကိုေတြ ေထာင္
နန္းစံသြားရတာဟာ မင္းေၾကာင့္၊ မင္းပေယာဂေၾကာင့္ ေထာင္က်သြားၾကရ
တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းကို လက္စားေခ်ခ်င္စိတ္၀င္ေနတယ္’
‘ဘယ္သူကြာ၊ ဘယ္သူ ဒီေကာင့္နာမည္’
ေမာင္ေလး ဆတ္ခနဲ လူးလြန္႕လာသည္။ လည္လိမ္ခံထားရေသာ လဒ
ၾကီးပမာ ေငါင္စင္းစင္းၾကီး ျဖစ္ေနရာမွ အလန္႕တၾကားပံုမ်ိဳး ျဖစ္သာြ းသည္။
ဤျပႆနာ၊ ခင္ျဖိဳး၏ ျပႆနာသည္ မည္သို႕မည္ပံု ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း
မသိရေသးေသာ္လည္း၊ ဤျပႆနာ၌ တရာခံျဖစ္သူမွာ ေမာင္ဂ်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း
နားလည္ခန္႕မွန္းႏိုင္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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‘သူ႕နာမည္က ေမာင္ဂ်မ္းတဲ့’
‘ေမာင္ဂ်မ္း….ေမာင္ဂ်မ္း’
ေမာင္ေလးက ေမာင္ဂ်မ္း၏အမည္ကို ရြတ္ဆိုၾကည့္သည္။ စိတ္ထဲမွ
ေသခ်ာေအာင္ မွတ္ထားလိုက္ျခင္းပင္။
‘သူက အခုမွ အသက္ႏွစ္ဆယ္ပဲ ရွိေသးတယ္’
‘တိုတိုေျပာစမ္းပါ ကိုလွေဖရာ၊ ေမာင္ဂ်မ္းက ခင္ျဖိဳးကို ဘာလုပ္သလဲ’
‘ထင္းေခြအျပန္ ေတာစပ္မွာ ဓားေထာက္ျပီး ေခၚသြားတယ္’
‘က်ဳပ္ကို လက္စားေခ်ခ်င္လို႕ က်ဳပ္ခ်စ္သူကို ေစာ္ကားဖို႕ ေခၚသြားတယ္
ဆိုပါစို႕’
‘ဟုတ္တယ္သူငယ္ခ်င္း၊ ေခၚသြားျပီး ရက္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္
ေပ်ာက္ေနၾကတယ္၊ ဘယ္ကိုေခၚသြားမွန္း ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး၊ အမွန္က
ေတာ့ ေတာင္ေပၚတဲတစ္တဲကို ေခၚသြားတာ၊ အဲ့ဒီမွာ အဲဒီမွာ-’
‘မယားေတာ္တယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ၊ ခင္ျဖိဳးက အလိုမတူဘဲ ဘလက္
ကာယ လုပ္တယ္ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ’
‘ဟုတ္တယ္သူငယ္ခ်င္း၊အဲ…အဲဒီလိုနဲ႕ ေပ်ာက္ေနရာက တစ္ေန႕က်ေတာ့
ခင္ျဖိဳးကို ရြာစည္းရိုးနားမွာ ေတြ႕ၾကရတယ္’
‘အဆီကိုစား၊ အသားကိုမ်ိဳလို႕ ဆို႕လို႕၀ေတာ့ ျပန္ပို႕လာတယ္ ဆိုပါေတာ့’
ဒါေၾကာင့္ေတာင္ မဟုတ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း၊ ခင္ျဖိဳးဟာ ေတာထဲက တဲ
မွာ အျပင္းအထန္ဖ်ားေနတယ္၊ ငန္းဖမ္းတဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္
ဟိုေကာင္က ညအခ်ိန္မွာ လာပို႕သြားတာ’
‘ဒီေကာင္ ဘယ္မွာလဲ၊ ဒီေကာင္ အခု ဘယ္မွာလဲ’
‘မရွိေတာ့ဘူး သူငယ္ခ်င္း၊ တစ္ေနရာရာကို ထြက္သြားျပီ၊ ဒီမွာ
သူမေန၀ံ့ေတာ့ဘူး’
‘ဒီေကာင္မရွိရင္ ဒီေကာင့္မိဘေတြကို သတ္ရမယ္၊ လက္စားေခ်ရမယ္’
‘သူ႕မိဘေတြလည္း သူငယ္ခ်င္းရန္ကိုေရာ ခင္ျဖိဳးရဲ႕မိဘ ေဆြမ်ိဳးသား
ခ်င္းေတြရဲ႕ ရန္ကိုပါေၾကာက္လို႕ ထြက္ေျပးသြားၾကျပီ၊ ဒီရြာကို စြန္႕ခြာသြားၾကျပီ’
‘ေတာက္ ရာဇ၀င္ရီုင္းလိုက္ေလဗ်ာ’
ေမာင္ေလးက ေနရာမွ ၀ုန္းခနဲ ထလိုက္သည္။ အိမ္ဆီသို႕ ေျပးသြား
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သည္။ အိမ္တိုင္တစ္တိုင္ႏွင့္ ေျပး၍ေဆာင့္လိုက္သည္။ ၀ုန္းခနဲ ဦးေခါင္းႏွင့္
တိုင္ ေဆာင့္မိသြားသည္။ အိမ္တစ္အိမ္လံုး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားသည္။
‘၀ုန္း…၀ုန္း…၀ုန္း’
‘ဟဲ့…ဆြဲၾကပါဟ၊ ဆြဲၾကပါ’
အိမ္၀င္းအ၀င္တြင္ ထိုင္ေနၾကေသာ ေယာက္်ားမ်ား အေျပးအလႊား
ေရာက္လာၾကသည္။ ေမာင္ေလးကို ၀ိုင္း၍တြဲၾက ထူၾကသည္။ ေမာင္ေလးကား
ေျမျပင္တြင္ မ်က္ႏွာကိုအပ္ခါ တအစ္အစ္ ငိုေၾကးေတာ့သည္။ ရွိဳက္ၾကီးတငင္
ငိုေၾကးေတာ့သည္။
မိမိခ်စ္သူသည္ မိမိအတြက္ ဓားစာခံသြားရပါေကာ။ အျပစ္မရွိေသာ
အားႏြဲ႕ေသာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ေမာင္ဂ်မ္းသည္ ေစာ္ကားေမာ္ကား
လုပ္သြားခဲ့ပါပေကာ။
ရက္စက္လိုက္သည္ျဖစ္ျခင္း၊ ယုတ္မာ ရိုင္းစိုင္းလိုက္သည္ျဖစ္ျခင္း
မိန္းမဆံလြန္းလိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္း။
ေမာင္ေလးက သူ႕အံကိုသူ ၾကိတ္ထား ခဲထားသည္။ ရွိသမွ်အံသြားမ်ား
မွဳန္႕မွဳန္႕ညက္ညက္ ေၾကသြားေတာ့မည္လား ထင္မွားေလာက္သည္။
‘ေမာင္ေလး ေမာင္ေလး၊ သတိထား၊ သတိထားပါ သူငယ္ခ်င္း’
ကိုလွေဖက ၀င္၍တြဲသည္။ ထူသည္။ ရင္ထဲတြင္ မီးေတာက္ရပါျပီ။
အသည္းႏွလံုးကို ငရဲမီးႏွင့္ အစားခံေနရပါျပီ။ အသည္းႏွလံုးထဲတြင္ ခံစား
ခ်က္ေတြ ေက်ာက္သားေက်ာက္ေဆာင္၊ စိန္သြား စိန္ေတာင္လို အမေတ
တည္သြားရပါျပီ။
ကိုလွေဖက ေမာင္ေလးကိုတြဲ၍ေခၚသည္။ အျခားေယာက္်ားႏွစ္ေယာက္
ႏွင့္အတူျဖစ္သည္။ ကိုလွေဖ၏ေနအိမ္သို႕ ျပန္ေရာက္သည္အထိ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလး၏အျဖစ္ကို ျမင္ရေသာအခါ အမျဖစ္သူႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ
မ်က္လံုးမ်က္ဆံ ျပဴးသြားၾကရသည္။ အံအားသင့္ကာ ၾကက္ေသေသသြားၾက
ရသည္။
ေမာင္ေလးကမူ အသည္းလွိဳက္အူလွိဳက္ ရွိဳက္၍ရွိဳက္၍ ငိုေနသည္။
ကိုလွေဖကသာ ေမာင္ေလး၏ အစ္ကိုႏွင့္အစ္မကို က်ိဳးေၾကာင္းစံုလင္ ရွင္း
ျပရသည္။
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အစ္မေရာ အစ္ကိုပါ ငိုင္ဆင္းသြားၾကသည္။ ဘာေျပာ၍ ဘာဆိုကာ
ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမည္မသိ ျဖစ္သြားၾကသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ေမာင္ေလး ပို၍ပို၍ စိတ္ထိခိုက္ရသည္။ အံၾကိတ္ရ
ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ရသည္။
ငန္းဖမ္းေနေသာ ခင္ျဖိဳး၏ျငိးသံကို ၾကားရေသာအခါ မိခင္ျဖစ္သူက
သြားၾကည့္သည္။ သမီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာအခါ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္
လိုက္သည္။
ငန္းဖမ္းျခင္းကာ ေပ်ာက္သြားပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ခင္ျဖိဳး အားမရွိ
ေတာ့ျပီ။ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾက ျဖစ္ေနျပီ။
ငန္းဖမ္းေနစဥ္တြင္လည္း ေမာင္ေလးကိုပင္ ေယာင္ယမ္း၍ တတြတ္
တြတ္ေခၚသည္။ ျပန္လည္သတိရလာေသာအခါ၌လည္း ေမာင္ေလးကိုပင္
ေခၚေပးရန္ တတြတ္တြတ္ေျပာသည္။
ေမာင္ေလးကို တမ္းတရင္း ေရာဂါ ပို၍ပို၍ဆိုးလာသည္။ ေမာင္ေလး
နာမည္ကို ရြတ္ဆိုရင္းပင္ အားခြန္ ပို၍ပို၍ျပတ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
စကားပင္ မေျပာႏိုင္ေတာ့ျပီ။
အသည္းမကြဲဘဲ ေမာင္ေလး ပသို႕ေနႏိုင္ေခ်မည္နည္း။ ရင္မက်ိဳးဘဲ
ေမာင္ေလး ဘယ္သို႕ရွိရေခ်မည္နည္း။
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၁၆
အေလ့အက်င့္မလုပ္လွ်င္ အတတ္ပညာသည္ အဆိပ္ျဖစ္၏ မေၾက
ညက္လွ်င္ အစာသည္ အဆိပ္ျဖစ္၏။ ပညာမဲ့သူအတြက္ ပြဲလယ္သဘင္
သည္ အဆိပ္ျဖစ္၏။ လူအိုအတြက္ မိန္းမပ်ိဳသည္ အဆိပ္ျဖစ္၏
သည္ကဲ့သို႕ ဆိုစကားရွိ၏။ ပညာရွိ ေရွးသူေဟာင္းတို႕က မိန္႕ဆိုခဲ့ၾက
၏။
အဆိပ္ျဖစ္ရံုမွ်မက အဆိပ္တက္၍ ေသလိုလွ်င္ေသ၊ ေမာင္ေလးကား
သိုင္းကစားခ်င္စိတ္လည္း မရွိေတာ့။ သိုင္းဆရာဘ၀ျဖင့္ သိုင္းပညာ ျဖန္႕ျဖဴး
ေပးလိုစိတ္လည္း မရွိေတာ့။ အေလ့အက်င့္ပင္ ဆက္၍မလုပ္ေတာ့။
သူ႕မ်က္လံုးအစံုသည္ ခင္ျဖိဳးကိုသာ ျမင္ေယာင္ေနသည္။ သူ႕စိတ္
ႏွလံုးထဲမွာ ခင္ျဖိဳးသာ ကိန္းေအာင္းေနသည္။
သြားေလရာႏွင့္ ေရာက္ေလရာတြင္ ခင္ျဖိဳးသည္ သူႏွင့္ ထက္ၾကပ္မကြာ
လိုက္ပါေနသည္ဟု သူထင္သည္။
ခင္ျဖိဳး မေသ။ ခင္ျဖိဳးသည္ လူ႕ေလာကထဲတြင္ အသက္ထင္ရွားရွိလ်က္
ပင္ရွိေနသည္။ ခင္ျဖိဳးကို မေတြ႕ေတြ႕ေအာင္ရွာမည္။
သည္လို သူ႕စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ခင္ျဖိဳးသည္ သူ႕မ်က္ေမွာက္
သူ႕ေရွ႕တြင္ပင္ အသက္ထြက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ခင္ျဖိဳးေသျပီဟူ၍
သူ႕ႏွလံုးသားက အသိအမွတ္မျပဳ။
လြင့္မည္…လြင့္မည္။ ေျခဦးႏွင့္ ဒူးတည့္ရာကို သြားမည္။ ခင္ျဖိဳးကို
လိုက္၍ရွာမည္။ သည္လို သူက ဆံုးျဖတ္ထားသည္။
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တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလက မိခင္ၾကီး ဆံုးပါးခဲ့သည္။ ယခု ခ်စ္သူပါ
ကြယ္လြန္သြားျပန္ျပီ။
သိုင္းသမား လူၾကမ္းၾကီးသည္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွစ္ခါ မ်က္ရည္ျဖိဳင္ျဖိဳင္
က်ခဲ့ရျပီ။
လူက ၾကမ္းေသာ္လည္း ႏွလံုးသားကမူ ႏုပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္သည္
ခႏၶာကိုယ္သာျဖစ္ျပီး ႏွလံုးသားမွာမူ ႏွလံုးသားသာ ျဖစ္ေလသည္ မဟုတ္
လား။
အစ္မႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူက ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေခၚေသာေၾကာင့္ ေဇာတိကုန္း
သို႕ ျပန္လည္လိုက္ပါလာရသည္။ စိတ္အစဥ္ကမူ အေ၀းသို႕သာ လြင့္ခ်င္
လြင့္ခ်င္ေနသည္။
ခင္ျဖိဳး၏ရုပ္အေလာင္းကိုကား ေမာင္ေလးကိုယ္တိုင္ပင္ ေငြကုန္ေၾကး
က်ခံ၍ သၿဂၤ ိဳဟ္ခဲ့သည္။ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွ သံဃာအားလံုးကိုပင့္ဖိတ္သည္။ လွဴ
ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္၍ အလွ်ံပယ္လွဴသည္။
အသုဘသို႕ လာေရာက္ၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ၀က္သား၊ အမဲ
သားဟင္းမ်ားျဖင့္ အလွ်ံပယ္ေကြ်းသည္။ ပရိသတ္ကလည္း စည္ကားလွသည္။
ေခ်ာင္းၾကီးရြာ၏ အသုဘအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အစည္ကားဆံုး အသိုက္ျမိဳက္ဆံုး
ျဖစ္သြားသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ အရက္တစ္ပုလင္းျပီး တစ္ပုလင္းေသာက္သည္။
မူးျပီး လဲသြား သတိေမ့သြားေအာင္ ေသာက္သည္။
သို႕ရာတြင္ မူးျခင္းမွာ မူျခင္းသာျဖစ္ျပီး ခံစာရခ်က္မွာ ခံစားရခ်က္
သာျဖစ္သည္။
မူးေသာေၾကာင့္ ခံစားရေသာေ၀ဒနာသည္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေခ်။ မူး
ျခင္းက တျခား၊ ခံစားရျခင္းက တျခား ျဖစ္ေနသည္။
ခင္ျဖိဳးကို သျဂၤ ိဳဟ္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ပင္ ေဇာတိကုန္းသို႕ ျပန္လာခဲ့
ရသည္။
အစ္ကို အစ္မမ်ားအိမ္တြင္ မေန။ ရြာစပ္ရွိ မိမိ၏ အိမ္ၾကီးတြင္သာ
တစ္ေယာက္တည္းေနသည္။
အရက္ပုလင္းေတြကို ေတာင္လိုပံုထားသည္။ ေန႕ေရာညေရာ ႏွစ္ဆယ့္
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ေလးနာရီကာလပတ္လံုး ေသာက္သည္။ အဆက္မျပတ္ ေသာက္္သည္။
အဆက္မျပတ္မူးသည္။
ထမင္းမွန္း ဟင္းမွန္းပင္ မသိ။ အစ္မမ်ားကသာ ထမင္းဟင္းခ်က္၍
လာမပို႕လွ်င္ ထမင္းပင္ စားမိမည္မဟုတ္။
ရပ္သူရြာသားေတြက ေမာင္ေလး၏အျဖစ္ကို တေစ့တေစာင္းၾကည့္ကာ
အံ့ၾသၾကသည္။ ေမာင္ေလး၏အျဖစ္ကို မသိၾက။ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္
ပ်က္စီးျပီး ေလလြင့္ရာမွ ပ်က္စီးျခင္းမလွ ပ်က္စီးခဲ့ျပီ။
အဖတ္ဆည္၍ မရႏိုင္ေတာ့ျပီ။ ျပဳျပင္ေပး၍လည္း မရႏိုင္ေတာ့ျပီ။
သည္လို ထင္မွတ္လာၾကသည္။
ရြာမွထြက္သြားရန္ ေမာင္ေလးၾကိဳးစားသည္။ သို႕ရာတြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူ
က ေမာင္ေလးတြင္ရွိသမွ် ေငြေၾကးႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ယူသြားသည္။
ထိန္း သိမ္းထားသည္။ ေမာင္ေလး ထြက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ေဇာတိကုန္းသို႕ ေရာက္ရွိျပီး တတိယေျမာက္ေန႕တြင္ကား သူၾကီးႏွင့္
ေမာင္ဆင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ ေမာင္ေလးအိမ္သို႕ တိတ္တဆိတ္ ေရာက္လာၾက
သည္။ ည ဆယ္နာရီခန္႕တြင္ျဖစ္သည္။
‘ေမာင္ေလး…ေမာင္ေလး…ထ….ထ.. ထပါဦးကြ’
အရက္မူးမူးျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ေမာင္ေလးကို သူၾကီးက ႏွိဳးသည္။
လူကိုကိုင္၍ ဆြဲ၍လည္း မႏွိဳးရဲ။ သိုင္းသမားဆိုသည္ သူ၏အသားကို အထိ
ခံရလွ်င္ ၀ုန္းခနဲ ထတတ္သည္။ သို႕မဟုတ္ ေျခလက္ျဖင့္ ကန္တတ္ေက်ာက္
တတ္သည္။
အခြန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွိဳးမွ ေမာင္ေလး ႏိုးလာသည္။ ဆတ္ခနဲ ထ၍ထိုင္
သည္။ အိပ္မွဳန္စံုမႊားျဖင့္ ၾကည့္သည္။
‘ဟင္……..သူၾကီး…..သူၾကီးပါလား’
‘ေအး….တိုးတိုးေျပာပါကြ၊ လူၾကားကုန္ပါ့မယ္’
‘ဘာျဖစ္လို႕၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲ သူၾကီး’
‘ထြန္းရွင္….ထြန္းရွင္ေပါ့ကြ’
‘ဘယ္ထြန္းရွင္လဲ၊ ေတာင္ပိုင္းက ထြန္းရွင္လား’
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‘ဟုတ္တယ္၊ ဒီေကာင္ သိပ္ဆိုးေနျပီကြ ေမာင္ေလးရ’
‘ဘယ္လိုဆိုးတာလဲ သူၾကီး’
‘ဓားျပတိုက္တယ္၊ ျပန္ေပးဆြဲတယ္၊ မုဒိန္းက်င့္တယ္ကြာ၊ မေကာင္း
တာမွန္သမွ် အကုန္လုပ္တယ္’
‘အို….ဒီလူ အရင္က လူေကာင္းပါ’
‘အခုတေလာမွ ထျပီး ေသာင္းက်န္းေနတာကြ၊ ဒါေပမယ့္ တို႕ရြာကို
ေတာ့ မေႏွာက္ယွက္ပါဘူး’
‘ေႏွာက္ယွက္လို႕ေကာ ရမလားဗ်’
‘ေအး တျခားရြာေတြကိုသြားျပီး ဓားျပတိုက္ ျပန္ေပးဆြဲလုပ္လုပ္ေနေတာ့
ငါ့မွာ နာမည္ပ်က္ေနတယ္၊ ျမိဳ႕အုပ္က ထြန္းရွင္ကို အမိဖမ္းေပးဖို႕ ေျပာေနတယ္၊
ပုလိပ္ေတြကေရာေပါ့ကြာ’
‘ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ဘာလုပ္ေပးရမွာလဲ’
‘ထြန္းရွင္ကို ဖမ္းတဲ့ေနရာမွာ အကူအညီေပးပါ ေမာင္ေလးရာ၊ အေသ
ရရ၊ အရွင္ရရ ဆုေငြ ငါးရာေတာင္ ထုတ္ထားတယ္’
‘ဆုေငြေၾကာင့္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကို မဖမ္းခ်င္ပါဘူး သူၾကီးရာ’
‘ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကြာ၊ ငါ့မွာ အားကိုးစရာဆိုလို႕ မင္းပဲရွိပါတယ္၊ ငါ့ကို
ကူညီပါကြာ’
‘ကူညီပါဆိုေတာ့ ထြန္းရွင္က ဘယ္မွာေနလို႕ ဘယ္ကိုလိုက္ျပီး ဘယ္
လိုဖမ္းရမွာလဲဗ်’
‘သူ႕မိန္းမက ယာတဲမွာ ေနတယ္ေလ၊ အေနာက္ဘက္က သူတို႕ယာ
တဲေပါ့၊ အဲဒီကိုေတာ့ ဒီေကာင္ လာလာေနတာ အမွန္ပဲကြ’
‘လာမွန္းသိရဲ႕နဲ႕ သူၾကီးတို႕က သြားမဖမ္းၾကဘူးလား’
‘သြားေခ်ာင္းၾကတာ ႏွစ္ခါရွိျပီကြ၊ လာမွန္းရွိေနမွန္း သိရဲ႕နဲ႕ ရွာလို႕မရဘဲ
ျဖစ္ေနတယ္၊ အခုလဲ ငါလႊတ္ထားတဲ့လူတစ္ေယာက္က လာေျပာတယ္’
‘ဘာတဲ့လဲ’
‘ထြန္းရွင္ သူ႕တဲကို ျပန္ေရာက္ေနတယ္တဲ့’
‘ကဲ…ဒါဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့ သြားဖမ္းၾကမလဲ’
‘မနက္ေ၀လီေ၀လင္းမွာ သြားေခ်ာင္းခ်င္လို႕ မင္းကို အကူအညီ လာ
ေတာင္းတာ’
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‘လိုက္မယ္ဗ်ာ၊ မနက္က်ေတာ့ လာေခၚ’
‘ေက်းဇူးပဲေဟ့ ေမာင္ေလး’
သူၾကီးႏွင့္ ေမာင္ဆင္ ျပန္သြားၾကသည္။ ေမာင္ေလးလည္း အရက္မူး
ေျပသြားသည္။
ေျပသြားေတာ့ ျပန္ေသာက္သည္။ ျပန္ေသာက္ေတာ့ ျပန္မူးသည္။ ျပန္
မူးေတာ့ ျပန္အိပ္သည္။ တစ္ခ်ီ အိပ္ေပ်ာ္သြားျပန္သည္။
ေလးနာရီထိုးတြင္ သူၾကီးႏွင့္ ေမာင္ဆင္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ သည္
ေတာ့မွ ေမာင္ေလး ျပန္၍ ႏိုးလာသည္။ ကမန္းကတန္း မ်က္ႏွာသစ္သည္။
‘ကဲ….သြားၾကစို႕ သူၾကီး’
ေမာင္ေလးက ဓားရွည္ကိုဆြဲယူျပီး ေျပာသည္။ ဓားအိမ္ကား မပါ။ ဓား
ခ်ည္းသက္သက္ျဖစ္သည္။
သူၾကီးႏွင့္ ေမာင္ဆင္အျပင္ အျခားႏွစ္ေယာက္လည္း ပါသည္။ စုစု
ေပါင္း ငါးေယာက္ျဖစ္သည္။
တစ္နာရီခန္႕ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည္။ ငါးနာရီေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ထြန္း
ရွင္၏ ယာတဲအနီးသို႕ ခ်ဥ္းကပ္မိၾကသည္။
ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးျဖင့္ တစ္လွမ္းခ်င္း ေရွ႕သို႕တိုးၾကသည္။ သည္လို
ခ်ဥ္းကပ္ရတသည္မွာ နာရီ၀က္ခန္႕ပင္ ၾကာသည္။
ထြန္းရွင္က ၾကိဳတင္ျမင္သြား၍ မျဖစ္။ ထြန္းရွင္မွာက ေသနတ္ရွိေန
သည္။ ဓားသမားႏွင့္ ေသနတ္သမား၊ ေသနတ္သမားက စတင္ျမင္ေတြ႕သြား
လွ်င္ မစားသာ။ မစားသာေရးခ် မစားသာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ယာတဲ၀န္းက်င္သည္ ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ
ေတာၾကက္ဖတြန္သံ၊ ခါတြန္သံ၊ ခ်ိဳးကူသံမ်ားသာ ထြက္ေပၚေနသည္။
တဲကို အာရံုစိုက္၍ ၾကည့္ေနၾကသည္။ လူရိပ္လူေယာင္ မျမင္ရ။ တဲ
တံခါးသည္လည္း အနည္းငယ္ဟ၍ ေနသည္။
‘ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ဘက္က လွည့္ၾကည့္မယ္’
ေမာင္ေလးက သူၾကီးကို ေျခဟန္ လက္ဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။ သူၾကီးက
ေခါင္းညိတ္ျပသည္။
ေမာင္ေလး တဲေနာက္ဘက္သို႕ တျဖည္းျဖည္းေရႊ႕သြားသည္။ တဲေနာက္
ဘက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားသည္။ တဲႏွင့္ ၀ါးတစ္ရိုက္ခန္႕သာ ကြာသည္။
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မုဆိုးဒူးေထာက္ထိုင္၍ တဲဆိုသို႕ မ်က္ျခည္မျပတ္ ၾကည့္ေနသည္။ တဲ
သည္ တိတ္ဆိတ္ျမဲ ျငိမ္သက္ျမဲပင္။ လွဳပ္သံ ရွားသံ တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္
ေပၚလာျခင္းမရွိ။
သူက တဲေျမာက္ဘက္စပ္ဆီသို႕ ေလးဖက္ေထာက္၍ ေရြ႕လ်ားသြား
ျပန္သည္။ ဟုိဟိုဒီဒီ ၾကည့္လိုက္ျပန္သည္။
‘ဟိုက္’
ေမာင္ေလး ရင္ထဲတြင္ ထိတ္သြားသည္။ ထြန္းရွင္ကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထြန္းရွင္သည္ သူ႕ေရွ႕ဘက္ ဆယ့္ငါးေပအကြာေလာက္တြင္ ရွိေနသည္။
သူ႕ကို ေနာက္ေက်ာေပးထားသည္။ လံုခ်ည္ကို ျခံဳထားသည္။
သူ႕ေဘးတြင္ သူ႕မိန္းမပါ ထိုင္ေနသည္။ တြတ္တြတ္တြတ္တြတ္ႏွင့္
တီးတိုးစကားေျပာေနၾကသည္။ ထြန္းရွင္၏ေဘးတြင္ ေသနတ္ကိုခ်ထားသည္။
ထြန္းရွင္ အာရံုစိုက္သည္မွာ တဲေရွ႕ဘက္သို႕သာျဖစ္သည္။ တဲေရွ႕ဘက္
သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး ထိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက သူ႕စိတ္ကို ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ လႊားခနဲ ခုန္လိုက္သည္။
ဆူးေတြ ေညာင့္ေတြကို ဂရုမထား သတိမထားမိ၊ လွ်ပ္ပစ္သလို ခုန္လ်က္
ထြန္းရွင္ရွိရာသို႕ ေရာက္သြားသည္။ ေသနတ္ကို ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္ နင္းလိုက္
သည္။ ဓားျဖင့္ ထြန္းရွင္ကို မိုးလိုက္သည္။
‘ေဟ့…ထြန္းရွင္ မင္းမလွဳပ္နဲ႕၊ လွဳပ္ရင္ အသက္ေပ်ာက္သြားမယ္’
ထြန္းရွင္ လန္႕သြား ေၾကာင္သြားသည္။ အံ့ၾသသြားပံုလည္း ရသည္။
‘ထ…မတ္တတ္ရပ္….မလွဳပ္နဲ႕’
ေမာင္ေလးက သူ႕ဘယ္လက္ျဖင့္ ထြန္းရွင္၏ ေသနတ္ကို ေကာက္
ကိုင္လိုက္သည္။ ဘယ္ဘက္ပခံုးတြင္ လြယ္လိုက္သည္။ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္
ပင္ ထြန္းရွင္လံုခ်ည္စကို ဆြဲလိုက္သည္။
‘သြား…မင္းေရွ႕က သြား’
ထြန္းရွင္ လံုခ်ည္ ကြ်တ္လ်က္ပင္ ေရွ႕မွသြားသည္။ လံုခ်ည္ကို ဆြဲကိုင္
လ်က္ ေမာင္ေလးက ေနာက္မွလိုက္သည္။
ထြန္းရွင္တို႕လင္မယားသည္ အစက ပဲပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေသာ ‘ဂုတ္’တစ္ခု
၏ေအာက္တြင္ ခိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
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ယာတဲ၌ ပဲပင္စိုက္လွ်င္ ေျမာင္းေဖာ္၍ ေဘာင္တင္ရသည္။ ေဘာင္၏
တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္မွ သစ္ခက္ ၀ါးခက္မ်ားကို ထိုးစိုက္ရသည္။ သစ္ခက္
၀ါးခက္မ်ား၏ အဖ်ားမ်ားသည္ တဲေခါင္မိုးပမာ အဖ်ားခ်င္းယွက္ေနၾကသည္။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းကို ‘ဂုတ္’ လုပ္သည္ဟု ေခၚသည္။
ပဲတံုးခ်ိန္၌ ပဲခင္းထဲတြင္ ေပါင္းပင္ ႏြယ္ပင္မ်ား ေပါက္ေနၾကျပီး
‘ဂုတ္’ ေပၚတြင္ ပဲပင္မ်ား အစားယွက္မိုးႏြယ္လိမ္၍ေနၾကသည္။ ထို ‘ဂုတ္’
ေအာက္တြင္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ၀င္၍ ခိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုေတာ့ ထြန္းရွင္ကိုမိျပီ။ ေသနတ္လည္းရျပီ။ ေမာင္ေလးက ထြန္းရွင္
ကို ဓားမိုး၍ေခၚလာျပီ။
‘သူၾကီး….သူၾကီး…ထြန္းရွင္ကို မိျပိ၊ လာ….လာ ဒီကိုလာ’
ေမာင္ေလးက လွမ္းေအာ္၍ေျပာသည္။ သူၾကီးပါ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္
အနီးသို႕ ေရာက္လာသည္။
လွည္းလမ္းေၾကာင္းသို႕ ေရာက္လာၾကသည္။
‘က်ဳပ္ လံုခ်ည္၀တ္ခ်င္တယ္ဗ်ာ ကိုေမာင္ေလး’
‘၀တ္….၀တ္ခ်င္ရင္၀တ္’
ေမာင္ေလးက ခြင့္ျပဳသည္။ ထြန္းရွင္က လံုခ်ည္၀တ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္
ျပီး လႊားခနဲ ေရွ႕သို႕ခန္လိုက္သည္။
‘၀ွီး….ျဗန္း’
ထြန္းရွင္ ခုန္ထြက္အေျပးတြင္ ေမာင္ေလးက ဓားႏွင့္လွမ္းခုတ္လိုက္သည္။
လူကိုမထိ၊ လံုခ်ည္ကိုသာထိသည္။ လံုခ်ည္ ျဗန္ခနဲ ကြဲသြားသည္။ ထြန္းရွင္
ေနာက္သို႕ တန္းလန္းတန္းလန္းျဖင့္ ပါသြားသည္။
‘လိုက္ေဟ့….လိုက္လိုက္…ထြက္ေျပးသြားျပီ…ထြက္ေျပးျပီ’
ထြန္းရွင္က ေရွ႕သို႕ထြက္ေျပးသည္။ ေမာင္ေလးေရာ သူၾကီးေရာ
ေမာင္ဆင္ပါ ေျပး၍လိုက္ၾကသည္။ ေမာင္ေလး ထြန္းရွင္ကို မမိႏိုင္ျဖစ္ေန
သည္။ သူ႕ပခံုးတြင္ ေသနတ္ကို လြယ္ထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္မွ ေျပးလိုက္ေနသူမွာ ေမာင္ဆင္ျဖစ္သည္။ ထြန္းရွင္တစ္ေယာက္
ေသေျပးရွင္ေျပး ေျပးေနသည္။ေျပးရင္း ေျပးရင္း လံုခ်ည္စကို တက္နင္းမိသည္။
ေျမျပင္ေပၚသို႕ ေထြးခနဲ လဲက်သြားသည္။
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သည္မွာ ေမာင္ေလး မိသြားသည္။ ထြန္ရွင္ကို ဓားျဖင့္ ထပ္မံ၍ မိုး
လိုက္သည္။
‘ေဟ့ေကာင္ ထ တစ္ရြာတည္းသားဆိုျပီး မင္းကို မသတ္ခ်င္လို႕
ညွာေနတာ။ မင္းကို အေသမိမိ အရွင္မိမိ ဆုေငြက ငါးရာပဲ၊ မင္းကို သတ္ျပီး
ယူသြားလည္း ငါးရာပဲ၊ မင္းေတာ္ေတာ္ ေသခ်င္ေနျပီနဲ႕တူတယ္’
ထြန္းရွင္ လံုခ်ည္စကို နင္းျပီး လဲအက်၌ ေမာင္ဆင္သည္ အရွိန္ျဖင့္
ေရွ႕သို႕ ေက်ာ္တက္သြားသည္။ သူ႕ကိုယ္ရွိန္ကို သူသတ္၍ မရျဖစ္ေနသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက မီသြားျခင္းျဖင္သည္။ သူၾကီးကား ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
ထြန္းရွင္ ျပန္အထတြင္ ေမာင္ေလးက ထြန္းရွင္၏ လံုခ်ည္စကို
ဆြဲလိုက္သည္။ ထြန္ရွင္က ေမာင္ေလး၏ ဓားကိုလုသည္။ ရွမ္းၾကီးသိုင္း
တတ္ထားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲတင္းစြာပင္လုသည္။
ထြန္းရွင္၏လက္က ေမာင္ေလး ဓားကိုင္ထားေသာ ညာလက္ကို လာ
၍ကိုင္သည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕ဘယ္လက္ျဖင့္ ထြန္းရွင္၏ လက္ကို ခုတ္ခ်
လိုက္ေသာအခါ ေမာင္ေလး၏ ညာလက္ လြပ္လပ္သြားသည္။ ညာလက္တြင္
ကိုင္ထားေသာဓားျဖင့္ ထြန္းရွင္ကို ခုတ္ခ်လိုက္သည္။
‘ဒုတ္’
ဓားသြားထိသံ ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႕ရာတြင္ ထြန္းရွင္က ေမာင္ေလး၏
ဓားကို ထပ္မံလုသည္။ ေမာင္ေလးက ဆက္ခုတ္သည္။ ထပ္မံထိ၍ သြားသည္။
ထြန္းရွင္ လဲက်သြားသည္။
ေမာင္ေလး ထြန္းရွင္၏ ဇက္ကို အားယူျပီးအခုတ္။
‘မသတ္နဲ႕ ေသေအာင္မသတ္နဲ႕ ေသေအာင္မသတ္နဲ႕’
ေနာက္ဘက္မွ သူၾကီး၏ ေအာ္သံၾကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ ေမာင္ေလးက
လက္ကိုျပန္ဆျပီး မနည္းပင္ တံု႕လိုက္ တန္႕လိုက္ရသည္။ ထြန္းရွင္၏
လည္ပင္းႏွင့္ လက္ေလးသစ္ခန္႕အကြာတြင္ ဓားသည္ ရပ္တန္႕သြားသည္။
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ေမာင္ေလး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။ ထြန္းရွင္၏
ပခံုးတြင္လည္း ဒုတိယဓားခ်က္က ထိသြားျပီ။ ဟက္တတ္ၾကီးျဖစ္ေနသည္။
ေသြးေတြ ဒလေဟာ စီးက်ေနသည္။
ထြန္းရွင္ကို ရြာထဲသို႕ ေခၚသြားၾကသည္။ တစ္ရြာလံုး ၀ိုင္း၍ ၾကည့္ၾက
သည္။ အေၾကာင္းစံုကို သိရေလေသာ္ ေမာင္ေလး၏ သတၱိကို ခ်ီးက်ဴးၾက
သည္။ အရွင္ဖမ္းပါလ်က္ အာခံ အံတုေသာေၾကာင့္ ယခုလို ျဖစ္ရျခင္း
အတြက္ ထြန္းရွင္ကို ဘယ္သူမွ် မသနားၾက။
ေမာင္ေလး၏ သတင္းသည္ ၀န္းက်င္တစ္ခိုသို႕ ျပန္႕လြင့္သြားသည္။
ေမာင္ေလးကား ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္။ သတၱိရွိသူ၊ ထက္ျမက္သူအျဖစ္ အား
လံုးက အသိအမွတ္ျပဳသြားၾကရသည္။
ထြန္းရွင္ကို ဖမ္းမိသည့္အတြက္ ဌာနအုပ္က ဆုေငြေျခာက္ရာ ထုတ္ေပး
သည္။ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ တစ္ရာပိုေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ နာမည္
ေကာင္း လက္မွတ္တစ္ခုလည္း ေပးသည္။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မိမိ၏ ပညာျဖင့္ ကာကြယ္ရမည္။ ဤ
သည္မွာ ေမာင္ေလး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္က
လည္း သည္အတိုင္းပင္ မိန္႕ၾကားသြားခဲ့သည္။
တကယ္တမ္း ေတြးၾကည့္ေတာ့ ေသနတ္သမားကို ဓားျဖင့္ အႏိုင္ယူ
ရျခင္းကား မလြယ္ကူလွေသာ အလုပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေသနတ္သမား
ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေခသူမဟုတ္။ သိုင္းပါတတ္ထားသူ မဟုတ္လား။
တစ္ရြာလံုးက ေမာင္ေလး၏ သတၱိကို ခ်ီးက်ဴးၾကေသာ္လည္း ေမာင္ေလး၏
သတၱိကို အသိအမွတ္မျပဳသူ တစ္ေယာက္လည္း ရွိေနသည္။ သူကား ေဇာတိ
ကုန္းရြာ၏ ကြမ္းေတာင္ကိုင္ အလွပေဂးမေလး ေအးေရႊပင္ျဖစ္သည္။
‘ေဟ့ မိုက္ရူးရဲ မိုက္ရူးရဲ’
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ေမာင္ေလးႏွင့္ ေရခပ္ဆိပ္တြင္ ေတြ႕လွ်င္ ေအးေရႊက ေမာင္ေလးကို
ဆုိသည္။ ေရခပ္ဆိပ္ ေရခ်ိဳးဆိပ္တြင္ အျခား မိန္းကေလးမ်ား ကာလသာ
မ်ားကလည္း ရွိေနသည္။
‘ေအး မိုက္ရူးရဲက နင့္ကိုပါ ရေအာင္ယူျပမယ္’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း ဟင္း ခစ္ ခစ္ ခစ္ ခစ္ နင့္ကို မိုက္ရူးရဲကိုလား
ငါက ၾကိဳက္မွာ’
‘နင္က ငါ့ကို ၾကိဳက္တာမၾကိဳက္တာက ငါ့အလုပ္မဟုတ္ဘူး၊ နင့္ကို
ရေအာင္ ယူရမွာသာ ငါ့အလုပ္’
ေမာင္ေလး၏ စကားေၾကာင့္ ကာလသား ကာလသမီးမ်ား ၀ါးခနဲ
ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။
‘ငါ့ကို မတရားလုပ္ရင္ နင့္ပါး က်ိဳးသြားမွာေပါ့’
‘ငါ့ပါးပဲ က်ိဳးမလား နင့္ပါးကိုပဲ ငါနမ္းရမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ဦး
ေပါ့ ေအးေရႊရ’
‘အမယ္ေလးေလး ၾကားရရံုနဲ႕ ငါ့ပါး သနလိုက္တာ’
‘ဟ နင့္ပါးက အနမ္းခံဖို႕ကလြဲရင္ ဘာမ်ား အသံုးက်မွာမို႕လဲ ေအးေရႊ’
‘နင့္လို မိုက္ရူးရဲရဲ႕ အနမ္းကို ခံမယ့္အစားေတာ့ ဓားနဲ႕ ငါ့မ်က္ႏွာကို
မႊန္းပစ္လိုက္မယ္ေဟ့ မိုက္ရူးရဲရဲ႕’
‘နင္ဟာ လူလဲမိုက္ရိုင္းတယ္၊ စကားေျပာလည္း မိုက္ရိုင္းတယ္၊ စိတ္ေန
စိတ္ထားလဲ မိုက္ရိုင္းတယ္၊ နင့္လိုေကာင္မ်ိဳးကို မွန္းဖို႕ဆိုတာ ေ၀လာေ၀း
စိတ္ကူးထဲေတာင္ မထည့္ဘူး၊ အိပ္မက္ထဲေတာင္ မမက္ဘူး’
‘နင္က မမက္ေပမယ့္ ငါက မက္တယ္ဟာ၊ နင္က မခ်စ္ေပမယ့္ ငါက
ခ်စ္တယ္ဟာ၊ အခ်စ္နဲ႕စစ္မွာ မတရားဘူးဆိုတာ မရွိဘူး၊ စစ္မွာႏိုင္ဖို႕၊
အခ်စ္ေရးမွာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူကို ရဖို႕ပဲ အေရးၾကီးတယ္’
‘ဒါဆိုရင္ စမ္းၾကည့္ေလ၊ အခုစမ္းၾကည့္ပါလား’
‘နင့္ကို စမ္းၾကည့္လို႕ ဘယ္ရမလဲ၊ နင္က ျခင္ေထာင္အျပင္ဘက္
ေရာက္ေနတာကိုး’
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‘ေသခ်င္းဆိုး၊ လူက မိုက္ရူးရဲဆန္သေလာက္ စကားက်ေတာ့ ငါ့စကား
ႏြားရ အျမဲေျပာတယ္’
‘ဟဲ့ ေအးေရႊ နင္ကိုေတြ႕တိုင္း ငါဘယ္တုန္းကမ်ား စကားစေျပာဖူး
သလဲ၊ နင္ကသာ ငါ့ကို အျမဲတမ္းစျပီး ေျပာတယ္မဟုတ္လား၊ ဒါဟာ သက္ေသ
တစ္ခုပဲ’
‘ဘာသက္ေသလဲ’
‘ငါက စကာစ မေျပာတာဟာ နင့္ကို ငါက စိတ္မ၀င္စားလို႕၊ ငါ့ကို
နင္ကစျပီး ေျပာတာဟာ နင္က ငါ့ကို စိတ္၀င္စားေနလို႕’
‘အလိုေလးေတာ္ အမဲရိုးႏွယ္ ဟင္းအိုးမွ အားမနာ’
‘ဘာအားနာစရာ ရွိသလဲဟ၊ ဟင္းအိုးဆိုတာ အသားခ်ည္းခ်က္ဖို႕မွ
မဟုတ္တာ၊ အရိုးျပဳတ္လို႕လဲ ရတာပဲ၊ အရိုးမွာက ခ်ဥ္ဆီရွိတယ္၊ စားၾကည့္ရင္
အသားထက္ အရသာရွိတယ္၊ ကဲ ေကာင္မ လိုက္ခဲ့ေတာ့မလား ငါ့ေနာက္
ကို အခုပဲ’
‘ကဲ ေျပာဦး ေျပာဦး’
ေအးေရႊ ေဒါသထြက္လာသည္။ အနားတြင္ရွိေသာ ၀ါးလံုးေျခာက္ျဖင့္
ေမာင္ေလးကို ရိုက္သည္။
‘ဟား ဟား ဟား ဟား ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ’
ေမာင္ေလးက သေဘာက်စြာ ရယ္ေမာရင္း ေအးေရႊ၏ တုတ္ကို
သိုင္းကြက္ျဖင့္ ေရွာင္သည္။ ရွမ္းၾကီးသိုင္းကြက္ျဖင့္ မဟုတ္။ ေျပာင္းျပန္သိုင္း
ကြက္ျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ကာလသား ကာလသမီးေတြ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား ပြဲက်ေနၾက
သည္။ ေအးေရႊ၏ တုတ္တခ်က္မ်ားက ေမာင္ေလးကို တစ္ခ်က္မွ် မထိ။ ေအး
ေရႊ၏ မ်က္လံုးအစံုတြင္ မ်က္ရည္ကေလးမ်ားပင္ စို႕လာသည္။ ရွက္စိတ္
၀င္လာသည္။ ေမာဟိုက္လာသည္။
‘ကဲ ေအးေရႊ နင္ငါ့ကို ရိုက္ေနလို႕ အခ်ည္းႏွီးပဲ၊ နင္ ငါ့ကို တကယ္
မုန္းသလား ေျပာ’
‘မုန္းတယ္ မုန္းတယ္’
‘ကဲ မုန္းရင္လဲ ရိုက္ဟာ၊ ကဲ ေသေအာင္ရိုက္ ငါမေရွာင္ဘူး’
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ေမာင္ေလးက ေအးေရႊအနီးသို႕ ကပ္ျပီးေနာက္ ေက်ာေပး၍ ရပ္ေနသည္။
ေအးေရႊက တကယ္ပင္ ရိုက္သည္။ ၀ါးလံုးေျခာက္ျဖင့္ ဆင့္၍ ဆင့္၍ ရိုက္
သည္။
‘ေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း’
ရိုက္သူသာ ေမာလာသည္။ ေမာင္ေလးကား မလွဳပ္။ ၾကိဳက္သေလာက္
ရိုက္ေနသည္ကို ျငိမ္ခံေနသည္။ ေတာ္ေတာ္ပင္ၾကာမွ အသံၾသၾသၾကီးျဖင့္
ရယ္သည္။
‘ဟား ဟား ဟား ဟား ေအးေရႊ နင့္ ၀ါးလံုးေျခာက္က ေပါ့ေပါ့ေလးဟ၊
ဒီလို၀ါးလံုးမ်ိဳးနဲ႕ ရိုက္လို႕ကေတာ့ ငါ့ကိုယ္ခႏၶာဟာ ၀ါဂြမ္းကေလးနဲ႕ အေပါက္
ခံရသလိုပဲ ရွိမွာေပါ့’
‘ႏြားလိုကြ်ဲလို လူမ်ိဳးကိုး၊ ႏြားကန္နဲ႕ ရိုက္တာေတာင္ ဘယ္ျဖဳန္မလဲ’
‘ေအးပါဟာ တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာတဲ့၊ နင္က ငါ့ကို အေျခာက္တိုက္
မုန္းေနသလိုပါပဲ၊ ငါကလည္း နင့္ကို ေမတၱာမရွိပါဘူး။ ငါ့ေမတၱာဟာ ရုပ္ရည္
လွပမွဳေပၚမွာ မျငိတြယ္ဘူး၊ စိတ္သေဘာထား လွပမွဳေပၚမွာသာ ျငိတြယ္
ခ်င္ ျငိတြယ္မယ္၊ နင္က လွေတာ့လွပါတယ္၊ လွသေလာက္ အလွမာန္
၀င့္တယ္၊ ေသြးၾကီးတယ္၊ ဘ၀င္ေလဟပ္တယ္၊ စိတ္ႏွလံုးပုပ္တယ္၊ အဲဒီလို
မိန္းကေလးမ်ိဳးကို ငါ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ ေရခ်ိဳးေတာ့မယ္ေဟ့
စိတ္ပုပ္မရဲ႕’
ေမာင္ေလးက သည္လိုေျပာျပီး စမ္းေခ်ာင္းထဲသို႕ ေျပးဆင္းသြားသည္။
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၁၇
ေမာင္ေလးက ေရခ်ိဳးရင္း ျပံဳးမိသည္။ ကြမ္းေတာင္ကိုင္မေလးသည္
ေရအိုးကိုရြက္ျပီး ေဇာင့္ခနဲ ေဇာင့္ခနဲ နင္း၍ ထြက္သြားသည္ကို ျမင္ရ
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဘယ္လိုပါရမီလဲ မသိ။ ဤကေလးမသည္ ေတြ႕တိုင္း၊ မ်က္ႏွာခ်င္း
ဆိုင္တိုင္း မိမိကိုပင္ ရန္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ရန္လုပ္တိုင္းလည္း သူမသည္ပင္
ရွံဳးနိမ့္သြားရျမဲ၊ စိတ္ဆိုးျပီး ထြက္သြားရျမဲ ျဖစ္သည္။
သို႕လ်က္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေတြ႕လွ်င္လည္း သည္ကဲ့သို႕ပင္ ရန္လုပ္
ျပန္သည္။ ငယ္ငယ္ကတည္းကပင္ မ်က္ႏွာေၾကာ မတည့္ခဲ့ၾက။
တစ္ရြာလံုးတြင္ မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ား တစ္ထမ္းၾကီး တစ္ျပံဳၾကီးရွိသည္။
သို႕ေသာ္လည္း သူ႕အေနျဖင့္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ စကား
ေျပာဖူးျခင္းမရွိ၊ သူႏွင့္ စကားေျပာဖက္မွာ ေအးေရႊတစ္ေယာက္သာ ရွိသည္။
ေျပာၾကတိုင္းလည္း အေကာင္းစကား တစ္ခြန္းမွမပါ။ စကားနာထိုးျခင္း၊
မွိဳခ်ိဳးမွ်စ္ခ်ိဳး ေျပာၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ငယ္ငယ္ကတည္းက ေျပာခဲ့ၾကသည္မွာ ယခု လူပ်ိဳၾကီး အပ်ိဳၾကီးဖားဖား
ျဖစ္လာၾကခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္သည္။
ေအးေရႊႏွင့္ ခြန္းတံု႕ ခြန္းလွယ္ ေျပာလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေလး
ေပ်ာ္သလိုလို ရွိလာသည္။ ရုတ္တရက္ အေတာအတြင္း ခင္ျဖိဳးကိုပင္ ေမ့
ေလ်ာ့သြားသည္။ ရင္ထဲအသည္းႏွလံုးထဲတြင္ အျမဲခိုေအာင္းေနေသာ ေသာက
ဗ်ာပါဒမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားသည္။
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ေလကေလး တခြ်န္ခြ်န္ျဖင့္ ျပန္လာသည္။ အစ္မၾကီး၏ ေနအိမ္တြင္
၀င္၍ ထမင္းစားသည္။ အစ္မၾကီးျဖစ္သူက သူ႕ကို ယခင္ ငယ္စဥ္ကလိုပင္
တယုတယ ထမင္းျပင္၍ ေကြ်းသည္။
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ မမၾကီး ကြ်န္ေတာ္ ေအးေရႊကို စလႊတ္လိုက္တယ္’
‘ဟင္ ေအးေရႊကို ဟုတ္လား၊ ေမာင္ေလး’
‘ဟုတ္တယ္’
‘ေအး နင္တို႕လင္မယားကေတာ့ အခုထက္ထိ ရန္ျဖစ္ေနၾကတုန္းပဲလား၊
ယူရင္လဲ ယူလိုက္ၾကပါလား’
‘အမယ္ေလးေလး မလုပ္ပါနဲ႕ မမၾကီးရာ၊ ဒီလိုေကာင္မ ကတ္ကတ္လန္
ဇတ္ဇတ္ၾကဲမ်ိဳးေလးကို မယူခ်င္ပါဘူး၊ သူကလဲ မၾကိဳက္ပါဘူး’
‘သူက ၾကိဳက္ရင္ေရာ ေမာင္ေလးက ယူမွာလား’
‘မယူရဲပါဘူးဗ်ာ စုန္းမကို အိမ္ေပၚတင္ထားရသလို ျဖစ္မွာေပါ့’
‘ေကာင္မေလးက မဆိုးပါဘူးဟယ္၊ လွလဲလွ၊ စိတ္သေဘာထားလဲ
ေကာင္းပါတယ္၊ သူ႕ကို ၾကိဳက္တဲ့လူေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနၾကတာ’
‘အဲဒီအထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္မပါပါဘူးဗ်ာ၊ ကဲ ထမင္း၀ျပီ၊ ကြ်န္ေတာ္
သြားေတာ့မယ္’
‘ဟဲ့ ထမင္းစားတာကလဲ နည္းလွေခ်လား ေမာင္ေလးရဲ႕’
‘မနည္းပါဘူး မမၾကီးရာ၊ အဲဒါ အခု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္စား
လာႏိုင္တာ၊ သြားမယ္ သြားေတာ့မယ္ မမၾကီး’
‘ေအး ေအး ညေနစာလဲ ဒီမွာလာစားေနာ္၊ ဟဲ့ ေမာင္ေလး’
‘ဘာလဲ မမၾကီး’
‘နင့္အစ္ကို ခ်စ္ေထြးေတာင္ ႏြားေတြသြား၀ယ္တယ္၊ နင္ဆုရတဲ့ ေငြ
ေတြနဲ႕ေပါ့’
‘သူ႕ဟာသူ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါေစ မမၾကီးရယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မ
၀င္စားပါဘူး’
‘နင္စိတ္ေလေလနဲ႕ ရမ္းကားမွာ သံုးျဖဳန္းမွာစိုးလို႕၊ အရင္က နင့္မွာပါ
လာတဲ့ ေငြေတြလဲ ကြ်ဲေတြႏြားေတြပဲ အကုန္၀ယ္ထားတာ’
‘ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္၊ အစ္ကိုက ကြ်န္ေတာ္ ေလလြင့္သြားမွာ စိုးတယ္’
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ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကလဲ ေလလြင့္ဦးမွာပါပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ ဒီမွာမေနခ်င္
ဘူး’
‘ဒီလိုမလုပ္ပါနဲ႕ ေမာင္ေလးရယ္၊ ျဖစ္ျပီးခဲ့တာေတြ ေမ့လိုက္ပါ’
‘ေမ့ခ်င္တာေပါ့ မမၾကီးရယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေမ့ခ်င္တိုင္းေမ့လို႕ မရတဲ့
ကိစၥမ်ိဳးက်ေတာ့ ေမ့ပစ္လိုက္ခ်င္ေပမယ့္ ဘယ္မွာ ေမ့လို႕ရပါ့မလဲ’
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ အစ္မျဖစ္သူ၏ ေနအိမ္မွ ဆင္း၍လာသည္။
ရြာစြန္ရွိ မိမိေနအိမ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။
အရက္တစ္ပုလင္း ေထာင္၍ ေသာက္ျပန္သည္။ မၾကာမီ ရီေ၀ရီေ၀
ျဖစ္လာသည္။
ခင္ျဖိဳးကို သတိရျပန္သည္။ သည္မွာ သူက သူ႕လြယ္အိတ္ကို ဆြဲ၍
ယူသည္။ လြယ္အိတ္ထဲသို႕ အ၀တ္အစား ႏွစ္စံု ထည့္သည္။ အိတ္ကပ္ထဲ
မွ ပိုက္ဆံကို ထုတ္၍ ၾကည့္သည္။ တစ္ဆယ္သာ က်န္ေတာ့သည္။
သူက ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ ထိုင္ျပီး ဘုရားကို ၀တ္ျပဳသည္။ ဆရာၾကီး
ဆရာခ်ယ္၏ အမည္နာမကိုလည္း ထည့္သြင္း ရြတ္ဆိုသည္။
ျပီးေနာက္ အိမ္ေပၚမွ ဆင္း၍လာသည္။ သူ႕ေျခလွမ္းမ်ားသည္ တြံေတး
ဘက္သို႕ ဦးတည္ေနသည္။
ေဇာတိကုန္းမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ထြက္ခြာလာျခင္းပင္။
ရြာအထြက္တြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေအးေရႊႏွင့္ သြား၍ေတြ႕သည္။
ေမာင္ေလးကိုျမင္လွ်င္ မ်က္ႏွာကို တစ္ဖက္သို႕ လွည့္လိုက္သည္။ ႏွဳတ္ခမ္းအစံု
လည္း စူသြားသည္။
သည္တစ္ခါေတာ့ ေမာင္ေလးကပင္ စ၍ စကားေျပာသည္။
‘ေအးေရႊ…’
ေအးေရႊက မထူး၊ ေမာင္ေလးကို ေနာက္ေက်ာေပးျမဲ ေပးထားသည္။
မထူး။
‘နင္က ငါ့ကိုမုန္းေပမယ့္ ငါကေတာ့ နင့္ကို မမုန္းပါဘူးဟာ၊နင္ ငါ့
ကို မၾကည့္ခ်င္ မျမင္ခ်င္ဘူးဆိုတာ ငါသိပါတယ္၊ ငါလည္း ေဇာတိကုန္း
မွာ မေနေတာ့ပါဘူး၊ ငါ အခု တြံေတးကိုသြားေတာ့မလို႕’
‘သြားပါလား၊ နင့္ဟာနင္သြားတာ ငါ့ကို ဘာေျပာစရာလိုလို႕လဲ’
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‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ သြားမွာပါဟာ၊ ကဲ…..သြားျပီဟာ၊ သြားျပီ’
ေမာင္ေလးက သည္လိုေျပာျပီး ဆက္၍ ထြက္လာခဲ့သည္။ ေအးေရႊကို
ေတြ႕လွ်င္ ေနာက္ခ်င္ေျပာင္ခ်င္သည္။ ကသိကေအာင္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္
ထားခဲ့ခ်င္သည္။
သည္လိုႏွင့္ ေမာင္ေလး တြံေတးသို႕ေရာက္လာသည္။ တြံေတးတြင္
ငေသာ္ႏွင့္ေတြ႕ရသည္။ ငေသာ္သည္ ေမာင္ေလးႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္
ေက်ာင္းေနဘက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တြံေတးေစ်းတြင္ သြား၍ ေတြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။
‘ေဟး….ေမာင္ေလး….ေမာင္ေလး’
ေမာင္ေလးကိုျမင္လွ်င္ ငေသာ္က လွမ္းေအာ္ျပီး ေခၚသည္။ ေမာင္ေလးဆီ
သို႕ အေျပးအလႊားေရာက္ရွိလာသည္။
‘ဟ…ငေသာ္…ငေယာ္ၾကီး၊ လာကြာ….မုန္႕ဟင္းခါးစား’
‘ေအး…အေတာ္ပဲကြ၊ ငါဘိုင္က်ေနတာနဲ႕ ဘာမွမစားရေသးဘူး’
‘စားစမ္းပါကြာ၊ စားပိုးနင့္ေအာင္စား၊ အေမၾကီးေရ႕ မုန္႕ဟင္းခါးႏွစ္ပြဲ
ထပ္လုပ္ပါ’
ဆိုင္ရွင္အဘြားၾကီးက ေမာင္ေလးကို ထူးဆန္းစြာ ၾကည့္သည္။
‘လုပ္ပါ အေမၾကီးရဲ႕၊ သူ႕အတြက္တစ္ပြဲ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္တစ္ပြဲ’
ဆိုင္ရွင္အဘြားၾကီး အံ့အားသင့္သြားသည္။ ေမာင္ေလးသည္ သူတစ္
ေယာက္တည္း မုန္႕ဟင္းခါး သံုးပြဲတိတိ စားျပီးျပီ။ စတုတၳတစ္ပြဲကို စားေနစဥ္
ထပ္၍မွာျခင္းျဖစ္သည္။
‘မင္း ဘယ္တုန္းက ေရာက္တာလဲကြ ေမာင္ေလး’
‘အခုပဲေရာက္လာတာ၊ ဆာလို႕ မုန္႕ဟင္းခါး ၀င္စားေနတာ’
‘ဘယ္ေတာ့ျပန္မလဲ’
‘မသိေသးဘူးကြ၊ ျပန္ဖို႕ထြက္လာတာ မဟုတ္ဘူး’
‘မျပန္ရင္ ဘယ္ကိုသြားမလို႕လဲ’
‘အဲဒါလဲ မသိဘူး’
‘ဟ…..မင္းဟာက ဘယ္လိုလဲကြ’
‘ဘယ္လိုမွ မလဲဘူး၊ စိတ္ညစ္လို႕ ထြက္လာတာ’
‘ဒါဆိုရင္ ငါနဲ႕အတူေနကြာ’
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‘ေအး…ေနၾကည့္တာေပါ့’
‘င့ါအိမ္မွာ ထမင္းေတာ့ မပူရပါဘူးကြ၊ အပိုဆာဒါးသံုးဖို႕သာ ငါ့အေမ
က မရွာႏိုင္တာပါ၊ ထမင္းေတာ့ နပ္မွန္ပါတယ္’
‘ေအးပါကြာ၊ ဒါေတြေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ပါ၊ စားကြာ ၀ေအာင္စား’
ေမာင္ေလးက ငါးပြဲ၊ ငေသာ္က သံုးပြဲစားျပီး ေမာင္ေလးက ပိုက္ဆံ
ထုတ္ေပးလိုက္သည္။
‘ကဲ…လာကြာ၊ လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ သြားေသာက္ရေအာင္’
‘ဟေကာင္ရ၊ မလြန္လြန္းဘူးလားကြ’
‘မလြန္ပါဘူးကြ၊ ငါလက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ မေသာက္ရတာၾကာျပီ’
‘ငါေတာ့ ေခြး ဘုရားပြဲေတြ႕တာပဲကြ၊ မင္းမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ပါ
သလဲ’
‘တစ္ဆယ္ပဲပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း’
‘ဒါဆိုလဲ ေခြ်ေခြ်တာတာလုပ္ကြာ၊ အၾကံအဖန္လုပ္လို႕ ပိုက္ဆံမရခင္
ပိုက္ဆံျပတ္သြားဦးမယ္’
‘ေနာက္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းေပါ့ ငေသာ္ရာ၊ ဒါေတြ ပူမေနစမ္းပါနဲ႕’
ႏွစ္ေယာက္သား စားၾက ေသာက္ၾက လည္ၾက ပတ္ၾကႏွင့္ သံုးရက္
ေျမာက္ေန႕တြင္ ေမာင္ေလး၏ ေငြတစ္ဆယ္ ကုန္သြားသည္။
ႏွစ္ေယာက္လံုးကလည္း အစားပုပ္ေတြ မဟုတ္လား။ ညေနပိုင္းတြင္
ယမကာေလးပါ တည္းၾက ျဖည့္ၾကေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ သည္မွ် ျမန္ျမန္ကုန္
သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ငေသာ္အျပင္ ငေသာ္၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း
တတြဲေလာင္းေလာင္း ကပ္၍ပါေနသည္။
‘ပိုက္ဆံေတာ့ ျပတ္သြားျပီကြ’
‘ျပတ္ရင္ ဒီလိုလုပ္ကြာ၊ မင္းက လက္ေ၀ွ႕ထိုးတတ္တဲ့ေကာင္ပဲ၊ လက္ေ၀ွ႕
သြားထိုးရေအာင္ကြာ’
‘ေအး ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ရံုကိုသြားမလဲ၊ ေစ်းေဟာင္းရံုလား၊ ေစ်းသစ္
ရံုလား’
‘ေစ်းသစ္ရံုမွာက ပြဲပိုေကာင္းတယ္ကြ၊ ၀က္ေခ်ာင္း ဖိုးမွင္ၾကီးက ဦးစီး
တယ္၊ လူမိုက္ၾကီးေလကြာ’
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‘ဟုတ္လား၊ ၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွင္ကို ငါလဲသိပါတယ္’
‘ေအး…မအူပင္က မွ်ားၾကီးလည္းပဲရွိတယ္၊ သူလဲ ဒိုင္ပဲ’
‘ေၾသာ…..သူတို႕က တြဲမေနၾကသလား’
‘ဟုတ္တယ္ကြ၊ တြဲမိေနၾကတယ္’
၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွ်င္က နာမည္ၾကီး လူမိုက္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တြံေတး
နယ္တစ္နယ္လံုးက သူ႕ကိုသိၾကသည္။ ၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွင္ဆိုလွ်င္ ေၾကာက္
လည္းေၾကာက္ၾကသည္။
၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွင္ဆိုလွ်င္ ဓားျပဗိုလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္း
သိၾကသည္။ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဓားျပတိုက္ဖူးသည္။ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ား
စြာ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးသည္။
ေထာင္က်သည္ဆိုရာ၌ တစ္မွဳတည္းအတြက္ က်သည္မဟုတ္။ အမွဳေပါင္း
မ်ားစြာအတြက္ စုျပံဳ၍က်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ေထာင္တစ္သက္ လြတ္ရက္မရွိ
က်ျခင္းပင္။ တစ္ကြ်န္း သံုးခါျပန္ ေလးခါ ျပန္က်သည့္ႏွယ္ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ဖိုးမွင္အား လက္ေျမွာက္ရသည္။ ေထာင္တစ္သက္
လြတ္ရက္မရွိ ေထာင္က်ေနရာမွ မဲေပါက္၍ လြတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဘယ္ကဲ့သို႕ မဲေပါက္သည္ကား မသိ။ နယ္ခ်ဲ႕တို႕သည္ အဂၤလန္မွ
ဘုရင္မလို၊ ေ၀လမင္းသားလို ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ျမန္မာျပည္သို႕လာလွ်င္ အက်ဥ္း
သားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ကံစမ္းမဲေဖာက္၍ ေပါက္သူကို လႊတ္ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္ၾကသည္။
ဖိုးမွင္သည္လည္း ယင္းသေဘာမ်ိဳး မဲေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕ကို
လႊတ္လိုက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက ဓားျပတိုက္မစားရန္၊ တိုက္
မစားဘဲ ေတာင္းစားရန္ ေျပာလိုက္ၾကသည္။
ေတာင္းစားဟူ၍ ေျပာလိုက္ျခင္းမွာ သူေတာင္းစားကဲ့သို႕ ခြက္ျဖင့္ေတာင္း
စားခိုင္းျခင္းမဟုတ္၊ မိမိအတြက္ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ရံု မိုက္ေၾကးခြဲစားခိုင္း
ျခင္းျဖစ္သည္။
ေထာင္ထဲတြင္လည္း သူက မိုက္သည္။ ျပင္ပတြင္သာ ဓားျပတိုက္သည္၊
လူသတ္သည္မဟုတ္၊ ေထာင္ထဲတြင္လည္း ရိုက္သည္။ ႏွက္သည္။ သတ္သည္။
ျဖတ္သည္။
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တစ္ခါက ေထာင္ထဲတြင္ လူမိုက္ေရြးပြဲက်င္းပသည္။ ေထာင္အာဏာ
ပိုင္မ်ားက ဦးစီး၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရွိသမွ် ေထာင္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို တန္းစီေစသည္။ ေထာင္မွဳးတစ္
ေယာက္က ေအာ္၍ ေျပာသည္။
‘မင္းတို႕အထဲမွာ မိုက္တဲ့သူေတြ လက္ညွိဳးေထာင္’
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မိုက္သည္ဟုထင္ေသာ လူတစ္ရာနီးပါးမွ် လက္ညွိဳး
ေထာင္ၾကသည္။
‘ထြက္….၊ မိုက္တဲ့သူေတြ ေရွ႕ကိုထြက္’
လက္ညွိဳးေထာင္သူမ်ား ေရွ႕သို႕ထြက္၍ သီးျခားရပ္လိုက္ၾကသည္။ ဖိုးမွင္
က ထိုလူမိုက္မ်ား၏ ထိပ္ဆံုးမွသြား၍ စီျပီး လက္ညွိဳးေထာင္သည္။
ေထာင္ၾကပ္ ေထာင္မွဴးမ်ား ထြက္လာသည္။ ၾကိမ္လံုးျဖင့္ လူမိုက္ဗိုလ္
ေတြကို လိုက္၍ ရိုက္သည္။ ရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။စိတ္ၾကိဳက္
ရိုက္ျပီးေသာ္ ေထာင္မွဴးက ေအာင္ျပန္သည္။
‘မိုက္တဲ့သူေတြ က်န္ေသးသလား၊ မိုက္တဲ့သူရွိေသးရင္ လက္ညွိဳး
ေထာင္’
လူတစ္ရာထဲမွ ႏွစ္ဆယ္ အစိတ္သာ လက္ညွိဳးေထာင္ေတာ့သည္။ ဖိုးမွင္
သည္ ထိုက်န္လူမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးမွ သြား၍ ေထာင္သည္။
ထိုလူမ်ားကို ၾကိမ္စာေကြ်းျပန္သည္။ စိတ္ၾကိဳက္ရိုက္ႏွက္ျပီးေနာက္
ထပ္မံ၍ ေအာ္ျပန္သည္။
‘မိုက္တဲ့သူ က်န္ေသးသလားကြ၊ က်န္ေသးရင္ လက္ညွိဳးေထာင္’
ေလးငါးေယာက္သာ လက္ညွိဳးေထာင္ၾကေတာ့သည္။ ထိုအထဲ၌ ဖိုးမွင္
လည္းပါသည္။
ထပ္မံရိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖိုးမွင္တစ္ေယာက္တည္းသာ က်န္ေတာ့
သည္။ သည္မွာ ဖိုးမွင္ကို ဖိ၍ရိုက္သည္။ ကားစင္ေပၚတင္၍ ရိုက္သည္။ သို႕
ရာတြင္ ဖိုးမွင္ကား လက္ညွိဳးကိုေထာင္ျမဲ ေထာင္ထားသည္။ လူသာ ဇက္
က်ိဳးမတတ္ျဖစ္ေနသည္။ လက္ညွိဳးေထာင္ကား မပ်က္။
ရိုက္သူက အရွံုးေပးရသည္။ ျပီးလည္းျပီးသူ ျဖစ္သည္။
သည္မွာ ေထာင္မွဴးက ဆိုသည္။
‘ဖိုးမွင္…..မင္းေတာ္ေတာ္မိုက္သလား’
‘နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ပါဘုရား’
ကိုဖိုးမွင္၊ ၀က္ေခ်ာင္းဖိုမွင္သည္ ေထာင္မွလြတ္လာေသာအခါ ထိုင္မသိမ္းအက်ၤ ီကို
၀တ္ျပီး မိုက္ေၾကးခြဲစားသည္။လူဆင္းရဲမ်ားကိုကား ဒုကၡမေပး လူခ်မ္းသာမ်ားထံတြင္သာ
သူလိုသေလာက္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ယခုလက္ေ၀ွ႕ပြဲတြင္ ဒိုင္လုပ္ေနျပီ။ ဖိုးမွင္ဦးစီးေသာ
ပြဲျဖစ္၍ ေမာင္ေလးက ပိုသေဘာက်သည္။
‘ကဲ….သြားၾကမယ္ေဟ့၊ ေစ်းသစ္ရံုကိုပဲ သြားၾကမယ္’
သံုးေယာက္သား ေစ်းသစ္ လက္ေ၀ွ႕ပြဲရံုဘက္သို႕ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။
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ယေန႕ည ပြဲကလည္း ေကာင္းသည္။ နာမည္ၾကီး ဇတ္အဖြဲ႕ လာမည္။
ပြဲလည္း ၾကည့္ခ်င္သည္၊ ေစ်းသံုးလည္း မရွိ။
ယင္းေၾကာင့္ အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ေ၀ွ႕
ထိုး၍ ေငြရွာလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
လက္ေ၀ွ႕ထိုး၍ ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္သူသည္ ငါးက်ပ္ ရွံဳးလွ်င္ ရွံဳးသူသည္
ႏွစ္က်ပ္ခြဲရသည္။
ထိုေခတ္ ထိုကာလကဆိုေတာ့ ေရႊဒဂၤါးတစ္ျပားမွ ဆယ့္ေလးက်ပ္
ဆယ့္ငါးက်ပ္သာရွိရာ ထိုမွ်ေသာဆုေငြကို နည္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္။
ရံုသြင္းထားျပီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္၀ွ႕ရံုထဲတြင္ လူေတြ ျပြတ္သိပ္
ခဲေနသည္။ ေမာင္ေလးတို႕ သံုးေယာက္က ရံုအ၀င္တြင္ ေျပာဆိုျပီး ရံုထဲသို႕
၀င္လိုက္ၾကသည္။ ၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွင္ႏွင့္ သြား၍ ေတြ႕ၾကသည္။
‘ေဟာဒီမွာ ပိုလိုရွိတယ္။ ပိုလိုနဲ႕ ထိုးမလား’
‘ထိုးမယ္’
‘သူက က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နဲ႕ေကာ ထိုးရဲသလား’
‘ထိုးတယ္၊ ထိုးရဲတယ္’
ေကာင္းျပီ၊ က်ားသစ္က မင္းထက္ အလံုးအရပ္ငယ္တယ္။ ပိုလိုနဲ႕ပဲ
စျပီးထိုး။ ပိုလိုက မင္းအရပ္ထက္ လက္ႏွစ္လံုး ပိုျမင့္တယ္။ မင္းက ပိုလို
ထက္ ရင္အုပ္ လက္တစ္လံုးၾကီးတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ထိုးမယ္’
‘ေဟာဒီမွာ ဒါက တို႕ျမိဳ႕ပိုင္ၾကီး၊ ဒီရံုဟာ အစိုးရက ဦးစီးတဲ့ရံု ျဖစ္
တယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ သိပါတယ္’
‘က်ားသစ္နဲ႕ ပိုလိုဟာ ျမိဳ႕အုပ္ၾကီးတို႕က ေမြးထားတဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္
ဆိုတာကိုေကာ မင္းသိသလား’
‘မသိပါဘူး။ သိဖို႕လည္း မလိုပါဘူး။ ခ်ဖို႕ပဲလိုပါတယ္။ က်ဳပ္ ဘိုင္
ျပတ္ေနတယ္။ ပြဲၾကည့္စရာ ေငြမရွိဘူး’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ…ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ ပြဲစမယ္။ မင္းတို႕
ႏွစ္ေယာက္ကို စျပီး ပြဲထုတ္မယ္’
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‘ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္ျမန္ခ်ေတာ့ ျမန္ျမန္ကိစၥျပီးတာေပါ့’
ေမာင္ေလးကား သူ႕ကိုယ္သူ ယံုၾကည္ျပီးသူ ျဖစ္သည္။ ယခင္က
တြံေတးေရႊဆံေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ အၾကိမ္မ်ားစြာ လက္ေ၀ွ႕ထိုးဖူးခဲ့သည္။
သူမ်ားတကာေတြက ေျမွာက္ေပးရာမွ တကယ္တက္၍ ထိုးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္
သည္။ အမွန္စင္စစ္ သူကား လက္ေ၀ွ႕သမားမဟုတ္။ သိုင္းသမားသာ ျဖစ္
သည္။
သို႕ရာတြင္ ထိုးသည့္ပြဲတိုင္း၌ ေမာင္ေလး ႏိုင္သည္။ ပထမအခ်ီတြင္
မကြဲမလဲလွ်င္ ဒုတိယအခ်ီ၌ ကြဲသြား လဲသြားသည္သာ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခ်ီလား
ထက္ ပိုမထိုး။ သံုးခ်ီလားအထိ ကူးရေသာပြဲဟူ၍ မရွိ။
ၾကည့္ျမင္တိုင္နတ္စက္၊ ျပည္ဘိုးလွ၊ ေငြရ စသည္တို႕ႏွင့္လည္း ထိုးဖူး
ခဲ့ျပီ။ ႏိုင္ခဲ့ျပီ။ ေတြ႕မေရွာင္၊ ၾကက္တိန္ညင္၊ အာနီဘိုလံုး စေသာလက္ေ၀ွ႕
သမားမ်ားကိုလည္း လဲေစကြဲေစခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။
ပြဲစျပီ။
စျပီဆိုသည္ႏွင့္ ပိုလိုက စ၍ခ်သည္။ တိုက္စစ္ဆင္သည္။
သူသည္ အစိုးရက ေမြးထားေသာ လက္ေ၀ွ႕သမားျဖစ္သည္။ သည္
အသိက သူ႕စိတ္ထဲမွာ ၀င္ေနဟန္ရွိသည္။
ျပီးေတာ့ ပြဲတိုင္းေက်ာ္။ ပိုလိုဆိုလွ်င္ တြံေတးနယ္တစ္၀ိုက္ လက္ေ၀ွ႕
သမားမ်ားေရာ လက္ေ၀ွ႕ပရိသတ္ကပါ မ်က္စိယဥ္ျပီး သိၾကျပီး ျဖစ္သည္။
အစိုးရက ေမြးထားသည္ ဆိုျခင္းမွာ အရပ္ထဲတြင္ ေျပာၾကေသာ
စကားသာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ တြံေတးနယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက
လက္သပ္ေမြးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ပရိသတ္သည္ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေနသည္။ ပိုလိုက လိုက္၍ထိုးသည္။
ၾကိတ္သည္။ ကန္သည္။ ေက်ာက္သည္။
သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေလးကိုမထိ။ ေမာင္ေလးက ေရွာင္သည္။ အကြက္၀င္
လာသည္ႏွင့္ ေမာင္ေလးသည္ ခံစစ္အသြင္ ေရွာင္တိမ္းေနရာမွ တိုက္စစ္
အသြင္သို႕ ကူးေျပာင္းလိုက္သည္။ ပိုလိုကို တရွိန္ထိုးလိုက္၍ တိုက္စစ္ဆင္
သည္။
ပိုလိုကလည္း အေရွာင္အတိမ္း ေကာင္းသည္။
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ပထမတစ္ခ်ီ ျပီးဆံုးလုနီးမွ ဘတစ္ျပန္က်ားတစ္ျပန္ ထိုးသတ္ၾကသည္။
ကိုယ္ထိသူထိ အထိခံ၍ အနာခံ၍ ထုိးသတ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္တြင္ ပထမ
တစ္ခ်ီ ျပီးဆံုးသြားသည္။
ဒုတိယခ်ီ။
တတိယခ်ီ။
စတုတၳခ်ီ။
ေနာက္ထပ္ သံုးခ်ီသံုးလား ဆက္၍ ထိုးၾကျပန္သည္။ ေမာင္ေလးကသာ
အၾကိမ္မ်ားစြာ တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္သည္။ ပိုလို၏ တစ္ကိုယ္လံုးေရာ မ်က္ႏွာ
ကိုပါ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိသည္။
ပရိသတ္သည္ ေမာင္ေလးဘက္မွာ ရွိေနသည္။ ပိုလိုကို တစ္ခ်က္ တစ္
ခ်က္ထိသြားတိုင္း လက္ခုပ္သံမ်ား တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း ထြက္ေပၚလာသည္။
ေမာင္ေလးကိုလည္း ထိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ပိုလိုကို တစ္က်ပ္ဖိုးထိလွ်င္
ေမာင္ေလးကို တစ္မတ္ဖိုးသာ ထိသည္။
သည္လိုႏွင့္ စတုတၳအခ်ီ ျပီးဆံုးသြားသည္။
ပိုလို၏ မ်က္ႏွာတြင္ အသီးၾကီးေတြ ထေနျပီ။ ဖူးေယာင္ေနျပီ။ ျပီးသူ
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာ သည္မွ် ခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မျပီးသူ သာမာန္လူ
ဆိုလွ်င္ကား အရိုးတျခား အသားတျခား ျဖစ္ေလာက္ျပီ။
ၾကည့္။ ပိုလို၏ မ်က္စိေပါက္မ်ားသည္ က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးသာ ရွိေတာ့
သည္။ ေမာင္ေလးကား ေပါ့ပါးတက္ၾကြဆဲ အေျခအေနမွာပင္ ရွိျမဲရွိေနသည္။
‘ကဲ၊ ဒီပြဲကို သေရပြဲအျဖစ္ ထားလိုက္မယ္။ ပိုက္ဆံကိုလည္း တစ္
ေယာက္တစ္၀က္ဆီ ခြဲယူၾကေပါ့’
သူတို႕လူ၏ အေျခအေနကို ျမိဳ႕အုပ္က ၾကည့္သည္။ သိသည္။ ဆက္၍
ထိုးလွ်င္ သူတို႕လက္သပ္ေမြးထားေသာလူ ပို၍ အထိနာေတာ့မည္။ ယင္းသို႕
နားလည္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက အုန္းဆံၾကိဳးမ်ား ကားထားေသာ လက္ေ၀ွ႕၀ိုင္းထဲမွေန၍
ငေသာ္ဘက္သို႕ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။
ငေသာ္က မ်က္စိမွိတ္ျပသည္။ သေရေပးသည္ကို လက္မခံႏွင့္။ မင္းက
သာေနသည္။ အရွံဳးေပးမွသာ လက္ခံဆိုေသာ သေဘာျဖစ္သည္။
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ျမိဳ႕အုပ္က ေမာင္ေလးဘက္သို႕ ၾကည့္၍ ေမးသည္။
‘ေမာင္မင္းနဲ႕ ပိုလိုရဲ႕ပြဲကို သေရပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ေမာင္မင္း
သေဘာတူရဲ႕လား’
‘ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး သေဘာမတူပါ ဘုရား။ သေရဆိုသာ ႏြားမွာသာ ရွိပါ
တယ္။ အႏိုင္အရွံဳးပဲ ထိုးခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးဟာ လက္ေ၀ွ႕သမား
မဟုတ္ပါ။ ၀ါသနာေၾကာင့္ ၀င္ထိုးတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံကို လိုခ်င္လို႕
၀င္ထိုးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္’
‘ကဲ ပိုလို ေမာင္မင္း ဆက္ထိုးႏိုင္ဦးမလား’
‘ထိုးႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား။ အရွံဳးအႏိုင္ အေျဖေပၚတဲ့အထိ ထိုးပါ့မယ္’
‘ဒါဆိုရင္ ေကာင္းျပီ ေမာင္မင္း၊ ကဲ….ဖိုးမွင္ႏွင့္ မွ်ားၾကီး ျပန္စ
ေမာင္ေလးႏွင့္ ပိုလိုတို႕ႏွစ္ဦး ၾကိဳး၀ိုင္းထဲတြင္ ျပန္၍ ေနရာယူၾကသည္။
ဖိုးမွင္ႏွင့္ မွ်ားၾကီးက လက္တစ္ဖက္ခ်င္း ယွက္၍ ထားၾကသည္။
‘အသင့္ျဖစ္ၾကပလားေဟ့’
‘ျဖစ္ပါျပီ’
ေမာင္ေလးက သည္သို႕ေျပာလိုက္သည္။ ဖိုးမွင္ႏွင့္ မွ်ားၾကီးသည္ ယွက္
ထားေသာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ျဖဳတ္လိုက္ၾကသည္။ ယင္းသည္ပင္ ထိုးခြင့္စ၍
ေပးေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေယာက္သား ေစာင္ၾကရျပန္ျပီ။ သည္တစ္ပြဲတြင္ အျပတ္ႏႊဲမည္။
အျခားလက္ေ၀ွ႕သမားမ်ားႏွင့္ ထိုးခဲ့စဥ္က သံုးခ်ီသံုးလာအထိ မကူးခဲ့ေသာ္
လည္း ပိုလိုႏွင့္မူ ငါးခ်ီငါးလားသို႕ပင္ ကူးခဲ့ျပီ ယခုထိ မကြဲေသး။ မလဲေသး။
ထိုစဥ္မွာပင္ ပိုလိုက ေျမျပင္ကို ေျခဦးႏွင့္ ေကာ္၍ထိုးလိုက္ျပီး ေျခဦး
ႏွင့္ပင္ ဖုတ္မ်ားကိုေကာ္ျပီး ေမာင္ေလး၏ မ်က္ႏွာဆီသို႕ ပက္ထည့္လိုက္
သည္။
ေမာင္ေလးက မ်က္ႏွာကိုေစာင္းငဲ့ျပီး တိမ္းလိုက္သည္။ ေမာင္ေလး၏
မ်က္ႏွာ တိမ္အသြားတြင္ ပိုလိုက သူ႕ညာလက္ျဖင့္ တစ္လံုးထိုး ၀င္ထိုးသည္။
ထိုးလာေသာလက္ကို ေမာင္ေလးက ပယ္ထုတ္လိုက္သည္။ ေျခေျပာင္းျပီး
ပိုလို၏ နံေဘးကို ေျခဖ၀ါးျဖင့္ စလြယ္ရိုက္ထည့္လိုက္သည္။
ပိုလိုက သူ႕တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ သူ႕နံေဘးကို ကာလိုက္သည္။
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‘ေဖ်ာင္း’
ေမာင္ေလး၏ ေျခဖမိုးသည္ ပိုလို၏ တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိ
သြားသည္။ ပူခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ေမာင္ေလး၏ ေျခေထာက္သည္ ပိုလို၏
တံေတာင္ဆစ္ကိုထိျပီး ေဘးသို႕ေခ်ာ္ကာ ပိုလို၏နံေဘးကိုပါ တဆက္တည္း
ထိသြားသည္။
ေမာင္ေလးက ဆက္၍ ပိုလို၏ ပခံုးဆစ္ကို ထိုးလိုက္သည္။
လက္သီးသည္ ပုခံုးဆစ္ကို တည့္တည့္မတ္မတ္ မထိဘဲ အတြင္းဘက္က်က်
သို႕ ထိသြားသည္။ ပိုလို၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ လည္ဆင္းသြားျပီး ေမွာက္လ်က္
လဲက်သြားသည္။
ေမာင္ေလးက သူ႕ ဘယ္ေျခေစာင္းျဖင့္ ပိုလို၏ မ်က္ႏွာကို တက္၍
ကန္ခ်လိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ မထိ၊ မထိေခ်။
အေၾကာင္းမူ ဒိုင္လုပ္သူ ဖိုးမွင္ႏွင့္ မွ်ားၾကီးက သူ႕ကိုညွပ္၍ဆြဲမ,မ
ထားလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလး၏ ေျခေစာင္းသည္ ပိုလို၏
လည္မ်ိဳႏွင့္ လက္ေလးသစ္ေလာက္ အကြာတြင္ ရပ္သြားသည္။
ထိလွ်င္ကား မသက္သာ။ ပိုလိုသည္ ဤေနရာတြင္ပင္ လွ်ာထြက္ျပီး
ပြဲခ်င္းျပီးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လည္ဆစ္လည္း ျပဳတ္ထြက္သြားမည္။
‘တစ္….ႏွစ္….သံုး……ေလး…..ငါး’
‘ေျခာက္….ခုႏွစ္….ရွစ္….ကိုး….တစ္ဆယ္’
‘တစ္….ႏွစ္….သံုး….ေလး…..ငါး’
၀က္ေခ်ာင္းဖိုးမွင္သည္ တစ္ႏွစ္သံုးေလးေခၚကာ အမွတ္ေခၚေနသည္။
တစ္ဆယ္သို႕ေရာက္လွ်င္ ရပ္ရမည္။ ေမာင္ေလးကို အႏိုင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း ဆက္၍ပင္ ေခၚေနသည္။ ပိုလိုသည္ သူတို႕လူျဖစ္၍ သက္သက္ညစ္
ပတ္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းပင္။ ဒါကို ေမာင္ေလးေရာ ပရိတ္သက္မ်ားကပါ နား
လည္သည္။
တစ္မွတစ္ဆယ္ထိ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ အမွတ္စဥ္မွတ္ေနေသာ္လည္း ပိုလို
ျပန္မထႏိုင္ေတာ့။ အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ပင္ လဲက်ေနသည္။ ေမာင္ေလးအတြက္လည္း
အျငင္းပြားစရာ မလိုျပီ။ ႏိုင္ျပီ။
ဖိုးမွင္ႏွင့္ မွ်ားၾကီးက ပိုလို၏ေက်ာကို ေရႏွင့္ေလာင္းသည္။ ႏွိပ္၍ ေပး
သည္။ သည္ေတာ့မွ ပိုလို သတိျပန္၀င္လာသည္။
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သည္အေျခအေနဆိုက္ေနသည့္အထိပင္ ျမိဳ႕အုပ္မင္း၀င္လာျပီး ပိုလိုကို ေမး
ေသးသည္။
‘ပိုလို မင္း ဆက္ထိုးႏိုင္ဦးမလား၊ ဆက္ထိုးခ်င္ေသးသလား’
‘ဆက္ထိုးရင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး အသက္ပါ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္ ဘုရား’
သည္ေတာ့မွ မွ်ားၾကီးက ေမာင္ေလးကို တရား၀င္ အႏိုင္ေပးသည္။
ဆုေငြငါးက်ပ္လည္း ထုတ္ေပးသည္။
ေမာင္ေလး၊ ငေသာ္ႏွင့္ ငေသာ္၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ သံုးေယာက္သား
ရံုထဲမွ ထြက္လာၾကသည္။ ပိုလိုကို ရင္ဘတ္တြင္ ၾကပ္စည္း၍ ေဆးရံုသို႕
လိုက္ပို႕ၾကသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။
‘သူတို႕လူသူတို႕ လက္သပ္ေမြးတဲ့လူဘက္က ဘက္လိုက္ၾကတယ္’
‘ဟုတ္တယ္ကြ၊ အမွတ္စဥ္ကို သံုးၾကိမ္သံုးခါေခၚလို႕ မထႏိုင္တာေတာင္
ေမာင္ေလးကို အႏိုင္မေပးေသးဘူး။ ပိုလို ျပန္သတိရလာေတာ့ ျမိဳ႕အုပ္က
ျပန္ထိုးႏိုင္သလားလို႕ ေမးေသးတယ္။ ထိုးမ်ား ဆက္ထိုးႏိုင္ရင္ တစ္ဖက္သတ္
ညစ္ပတ္ျပီး ဆက္အထိုးခိုင္းေနဦးမွာ ေသခ်ာတယ္’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟား ဟား ဟား … ညစ္ပတ္ၾကစမ္းပါေစကြာ၊ ဘယ္
ေလာက္ ညစ္ပတ္ႏိုင္ၾကမလဲ။ ေတာက္…..ငါ့ဘယ္ေျခေစာင္းနဲ႕ ခုတ္နင္း
နင္းတာ ဖိုးမွင္တို႕ ဆြဲလိုက္လို႕။ ဖိုးမွင္တို႕သာ မလ်င္ရင္ ဒီေကာင့္ကို ေသ
ေသခ်ာခ်ာနင္းမိတယ္။ ဒီေကာင္ တစ္ခါတည္း ဇတ္ျပဳတ္ လွ်ာထြက္ျပီး
ပြဲခ်င္းျပီး အသက္ထြက္သြားမွာ’
‘ငါေတာင္ အသည္းယားသြားတယ္ကြာ ေမာင္ေလး၊ ရင္ထဲမွာ အသည္
လွပ္လွပ္ ျဖစ္ေနတယ္’
သံုးေယာက္သား ပြဲေစ်းတန္းတြင္ စားၾကေသာက္ၾကသည္။ ျပီးပြဲ၀င္ၾကည့္
ၾကသည္။
ညဥ့္ဦးပိုင္းပြဲၾကည့္ျပီး ေခတၱအနားေပးခ်ိန္၌ ရံုထဲမွ ျပန္၍ ထြက္လာၾက
သည္။ အေပါ့သြားၾကျပီး ဘူးသီးေၾကာ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ၀င္ထိုင္ၾကသည္။
အရက္လည္း ရသည္။
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ဘူးသီးေၾကာ္စား အရက္ေသာက္ေနၾကစဥ္မွာပင္ အျခားပြဲၾကည့္ပရိသတ္
လူငယ္မ်ား ဆိုင္ထဲသို႕ ၀င္လာၾကသည္။ ေမာင္ေလးကိုၾကည့္ျပီး သူတို႕ခ်င္း
တီးတိုးေျပာေနၾကသည္။
‘ေဟ့….ေဟာဒီဘက္ကေကာင္ေပါ့ကြ၊ ညက ပိုလိုနဲ႕ ထိုးတာ’
‘ဟုတ္လား၊ ပိုလို အလူးအလဲခံသြားရတယ္ဆို’
‘ေကာင္းတယ္၊ ဒါဆိုရင္ က်ားသစ္တစ္ေကာင္ပဲက်န္ေတာ့တာေပါ့’
‘က်ားသစ္က အလကားပါ။ ေမာင္ေလးနဲ႕သာထိုးရင္ ပထမတစ္ခ်ီတည္း
နဲ႕ ေသသြားမယ္။ လူက ပုရတဲ့အထဲ ညွက္ညွက္ကေလးပဲ’
တစ္ဖက္၀ိုင္းတြင္ တီးတိုးေျပာဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ေလး
တို႕က သဲကြဲစြာပင္ ၾကားေနရသည္။
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၁၈
‘ေခတ္ပ်က္ေပျပီ’
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႕ အေရးနိမ့္ေပျပီ။ စစ္ရွံဳးေပျပီ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႕ ျမန္မာ
ျပည္တြင္းသို႕ ၀င္လာၾကေပျပီ။ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္
ဂ်ပန္တို႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းကို စီးမိၾကျပီ။
တစ္ျမိဳ႕ျပီးတစ္ျမိဳ႕ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၾကျပီ။ ထား၀ယ္၊ ျမိတ္၊ ေရးျမိဳ႕
မ်ားမွသည္ ေမာ္လျမိဳင္သို႕ ခ်ီတက္လာၾကသည္။ ေမာ္လျမိဳင္ကို စီးမိၾကေသာ္
ေမာ္လျမိဳင္မွ ဆုတ္ခြာလၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တပ္မ်ားကို ေခြးရူးလိုက္သည့္
ပမာ ေနာက္မွ လိုက္၍တိုက္ၾကသည္။
နယ္ခ်ဲ႕တို႕ မစားသာျပီ။ ေသြးရူးေသြးတမ္း ေျပးၾကရျပီ။ စစ္ေတာင္းျမစ္
ကို ျဖတ္ကူးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ စစ္ေတာင္းတံတားကို ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ၾက
ရျပီ။
ပဲခူးကို ဂ်ပန္တို႕သိမ္းျပီ။ ရန္ကုန္မွ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိၾကီး
မ်ား အထက္ျမန္မာျပည္သို႕ ဆုတ္ခြာၾကျပီ။ ရန္ကုန္ကို ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕က လြယ္လင့္တကူပင္ သိမ္းပိုက္ၾကျပီ။
သည္သတင္းက ေတာမီးလို ျပန္႕ႏွံလာသည္။ ေမာင္ေလး စိတ္ထဲတြင္
ယားက်ိယားက်ိ ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္သို႕ သြားလိုစိတ္ ျပင္းထန္လာသည္။
ငေသာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္သည္။
‘ငေသာ္ သူငယ္ခ်င္း……ငါေတာ့ ရန္ကုန္ကို လိုက္သြားခ်င္တယ္ကြာ’
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‘ဟ…..ဒီေလာက္ဆိုးေနတဲ့အခ်ိန္ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္
မ်ိဳးမွာ သြားလို႕ ျဖစ္ပါ့မလားကြ’
‘အိုး…..ေယာက္်ားပဲကြ၊ ေသတစ္ေန႕ ေမြးတစ္ေန႕ေပါ့’
‘အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင့္သတဲ့ကြ၊ မေတြးမေတာ မဆင္မျခင္ပဲ ဘာကိုမွ
မလုပ္သင့္ဘူး။ ငါ ၾကားရသေလာက္ေတာ့ ဂ်ပန္ေတြ သိပ္ဆိုး သိပ္ရမ္းတယ္တဲ့။
စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေတြဆိုပဲ’
‘စစ္ဦးဘီလူးဆိုေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ရွိမွာေပါ့ကြာ’
‘ဒါေၾကာင့္ ငါေျပာတာပါ့။ ဒီလို စစ္ဦးဘီလူးအခ်ိန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တက် မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္ ရန္ကုန္သြားမလဲ။ သြားလို႕
ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ’
‘မင္းမလိုက္ခ်င္ဘူးလား’
‘ငါေတာ့ မလိုက္ခ်င္ဘူး သူငယ္ခ်င္း၊ ငါ့မွာက အေမတစ္ေယာက္၊
သားတစ္ေယာက္ရယ္၊ ငါ့အေမ စိတ္ဆင္းရဲမွာ ငါ စိုးရိမ္တယ္’
‘ေအး …. ဒါေတာ့ဟုတ္တယ္။ ငါလက္ခံတယ္။ ကဲ….ဒါဆိုရင္ ငါ
တစ္ေယာက္တည္းပဲ သြားမယ္’
‘ဟာ….မသြားပါနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းရာ’
‘သြားမယ္ကြာ၊ ငါတစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကာၾကာမေနခ်င္ဘူး။ ငါ့စိတ္
ေတြ ေလေနတယ္’
‘ဒါဆိုလည္း ေဇာတိကုန္းကိုပဲ ျပန္ေပါ့ သူငယ္ခ်င္းရာ’
‘ေဇာတိကုန္းကိုျပန္လည္း ဘာအဓိပၸာယ္မွ မရွိပါဘူးကြ။ ငါ့အေမလည္း
ေသျပီ။ ငါ့အမေတြ အစ္ကိုေတြကလည္း သူတိုကဘ၀နဲ႕သူတို႕ ေအးခ်မ္းေန
ၾကျပီ။ ရြာျပန္ေရာက္ရင္ ငါ့မွာ ဘာလုပ္စရာမွ မရွိဘူး။ ငါ့တ၀မ္းတခါး
အတြက္ ပူစရာလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရြာကို မျပန္ခ်င္ဘူး’
‘ဒါျဖင့္လည္း မင္းသေဘာပဲ သူငယ္ခ်င္း၊ စိတ္ရင္းအတိုင္း ေျပာရရင္
ငါေတာ့ မင္းရန္ကုန္သြားမွာ သေဘာမတူဘူး’
‘ငါ့အတြက္ မပူပါနဲ႕ကြာ၊ ကဲ…..ဒါဆို ငါသြားမယ္ေဟ့’
‘ဟ….ျမန္လွေခ်လားကြ၊ သြားမယ္ဆိုေတာ့လဲ’
‘ျမန္ျမန္ပဲကြ၊ ငါ့စိတ္က ဒီအတိုင္းပဲ။ စိတ္ကကူးလိုက္ရင္ ကိုယ္ခႏၶာ
ပါ တပါတည္း ပါသြားမွ ေက်နပ္တာ’
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‘ကဲ….တားမရလည္း သြားကြာ၊ သဗၺာန္ဆိပ္အထိ ငါ လိုက္ပို႕မယ္’
ေကာက္ခါငင္ကာပင္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕လြယ္အိတ္ထဲ သို႕
သူ႕အ၀တ္အစားမ်ားထည့္သည္။ သူျခံဳေသာ တစ္ထည္တည္းေသာ ေစာင္
ကေလးကို ေခါက္သည္။ လြယ္အိတ္ေပၚတြင္ တင္လိုက္သည္။ လြယ္အိတ္ကို
ၾကိဳးတိုတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ပတ္၍စည္းလိုက္သည္။
ႏွစ္ေယာက္သား ငေသာ္၏ တဲကေလးမွ ထြက္လာၾကသည္။ ေစ်းအနီး
သို႕ေရာက္လာၾကသည္။ သည္အခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အသံတစ္သံက
ထြက္ေပၚလာသည္။
‘ေမာင္ေလး…..ေမာင္ေလး’
မိန္းမရြယ္တစ္ေယာက္က ေစ်း၀မွေန၍ လွမ္းေခၚသည္။ ေခၚရင္းလည္း
ေမာင္ေလးဆီသို႕ အေမာတေကာ ေျပးလာ ေရာက္ရွိလာသည္။
ေမာင္ေလး ေျခလွမ္းတုန္႕သြား တန္႕သြားသည္။ ၾကီးမားစြာ အံ့ၾသသြား
ရသည္။
လွမ္းေခၚေသာ မိန္းမပ်ိဳမွာ တျခားသူမဟုတ္။ သူႏွင့္ အျမဲ ရန္ျဖစ္ေလ့
ရွိေသာ ေအးေရႊကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။
‘ေမာင္ေလး…..ေမာင္ေလး’
‘ဟင္…..ေအးေရႊပါလား၊ နင္ ဘယ္တုန္းက ေရာက္သလဲ’
‘ဘယ္ေတာ့ ျပန္မွာလဲ’
‘နင့္ကို ငါလိုက္ရွာေနတာ’
‘ဟင္….ငါ့ကိုလိုက္ရွာတယ္’
‘ေအးေလ’
‘ဘာေၾကာင့္ ရွာတာလဲ၊ ဘာကိစၥရွိလို႕လဲ’
‘ရြာကိုျပန္ေခၚမလို႕ေပါ့’
‘အိုး…..မလိုက္ပါဘူး။ ငါ ရန္ကုန္ကို အခု သြားမလို႕ ထြက္လာတာ’
‘ဟင္….ရန္ကုန္ကို သြားမလို႕’
‘ေအးေလ’
‘ဟင္….နင္…နင္၊ ရူးမ်ား ရူးေနသလားဟယ္’
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‘ေဟ….၊ နင္ ငါ့ကို ဒီလိုေတာ့ မေျပာနဲ႕၊ ရြာမွာ ရန္ျဖစ္ရတာ အား
မရလို႕ ဒီကိုလိုက္ျပီး ရန္ေတြ႕ေနတာလား’
‘မ…..မဟုတ္ပါဘူး ေမာင္ေလးရယ္၊ နင္….နင္ ငါ့ကို ဒီလို မေျပာ
သင့္ပါဘူး’
ေျပာရင္းေျပာရင္း ေအးေရႊ၏ မ်က္လံုးအစံုတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ေ၀့၀ဲလာ
သည္။
ေမာင္ေလး ပို၍ အံ့ၾသလာသည္။ ေအးေရႊကို ေၾကာင္၍ ၾကည့္ေနသည္။
သည္မိန္းကေလး ဘယ္လို ျဖစ္လာသနည္း။ ဘယ္သို႕ ျဖစ္ေနသနည္း။
ရုတ္တရက္ စဥ္းစား၍မရ ျဖစ္ေနသည္။ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေန
သည္။
‘ေမာင္ေလး’
‘ဟင္’
‘ငါ နင္နဲ႕ စကားေျပာခ်င္တယ္’
‘ဟ….အခု ေျပာေနၾကတာ စကားေတြပဲ မဟုတ္လား။ စကားဆိုလို႕
မာဂဓစကားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာစကားပဲ’
‘ငါ့ကို နင္၀မ္းနည္းေအာင္ မလုပ္နဲ႕ေနာ္။ ငါ ငိုပစ္လိုက္မယ္ သိလား’
‘ေဟ’
ထိုေနာက္ဆံုးစကားကိုမူေအးေရႊက ရွမ္းလိုေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းစကား
မတတ္ေသာ ငေသာ္ နားမလည္ေအာင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအးေရႊက ရွမ္း
လိုပင္ ဆက္ေျပာသည္။
‘ငါ နင္နဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာစရာ
ေတြ ရွိတယ္။ ငါေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ပါ။ နင့္သူငယ္ခ်င္းကိုလည္း ျပန္လႊတ္
လိုက္ပါ။ ေမာင္ေလး ေတြးသည္။ ႏွင္လႊတ္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ သူ႕ကို ကြ်န္မ
ေခၚသြားမယ္။ သူစိတ္ေလေနတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ပါဗ်ာ။ သူ ရန္ကုန္သြားမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ကန္႕
ကြက္ပါတယ္။ တားမရလို႕ သဗၺာန္ဆိပ္ကို လိုက္ပို႕တာပါ’
‘ေက်းဇူးပါပဲရွင္၊ ကဲ…ရွင္လည္း ျပန္ေတာ့။ ကြ်န္မတို႕လည္း သြား
ေတာ့မယ္။ လာ….ေမာင္ေလး’
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ေအးေရႊက ေမာင္ေလး၏လက္ကို ဆြဲ၍ ေခၚသည္။ ေမာင္ေလး
ဘုမသိဘမသိျဖင့္ ယက္ကန္ယက္ကန္ ပါ၍သြားသည္။ ငေသာ္ ေမာင္ေလး
ကို ျပံဳးျပံဳးၾကီး ရပ္ၾကည့္ရင္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
ေမာင္ေလးက ငေသာ္ကို လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ငေသာ္က
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ ဟန္ျဖင့္ လက္ညွိဳးကေလးေထာင္ျပီး ကေရာ္
ကေရာ္လုပ္ျပသည္။
ထိျပီ။ ေကာင္မ ေခ်ာေခ်ာေလး၏ အထိန္းအသိမ္းကို ခံလိုက္ရျပီ
ဆိုေသာသေဘာ။
အတန္ငယ္ ေလွ်ာက္သြားၾကျပီးေနာက္ ေအးေရႊက ရုတ္တရက္ လက္
ဖက္ရည္ဆိုင္ၾကီးတစ္ဆိုင္ထဲသို႕ ေမာင္ေလးကို ဆြဲေခၚသြားသည္။ ေထာင့္အက်
ဆံုး စားပြဲတစ္လံုးတြင္ ၀င္ထိုင္လိုက္ၾကသည္။
ေအးေရႊကပင္ လက္ဖက္ရည္ႏွစ္ခြက္ မွာလိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက
ေအးေရႊ၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ၾကည့္၍ေနသည္။ စိတ္ထဲတြင္လည္း ထူးဆန္း
ေနသည္။
လက္ဖက္ရည္ ေရာက္မလာမီ ေအးေရႊက ဘာစကားမွ် မေျပာ။ စားပြဲ
ကို စိုက္၍ၾကည့္ျပီးသာ စဥ္းစားေနသည္။
မၾကာမီ လက္ဖက္ရည္ႏွစ္ခြက္ ေရာက္လာသည္။ မုန္႕ပန္းကန္မ်ားလည္း
ခ်၍ေပးလာသည္။
‘စား….ေမာင္ေလး၊ ၀ေအာင္စား နင္က ငတ္ၾကီးက်တတ္တဲ့ေကာင္’
‘ေဟ့…..ငါ့ကို ဒီလိုေတာ့ အပုပ္မခ်နဲ႕။ လက္ဖက္ရည္ေလး တစ္ခြက္
တိုက္ျပီး’
‘ဒါဆိုရင္ ငါေကြ်းတာ နင္ မစားခ်င္ဘူးေပါ့’
‘ဟားဟားဟား….စားမွာေပါ့့ဟ၊ အစားနဲ႕ ေခၚေတာင္ေနဖို႕မလိုပါဘူး၊
ငါလဲ ေတာ္ေတာ္ဘိုင္က်ေနတာ’
‘ငါသိသားဘဲ၊ နင္ရ, ထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြကို ကိုခ်စ္ေထြးက အားလံုး
သိမ္းထားလိုက္တယ္ မဟုတ္လား’
‘ေအာင္မယ္….နင္က ဒါေတြေတာင္ သိေနပါလား’
‘ဒါေတြတင္ ဘယ္ကမလဲ၊ အားလံုးသိတယ္…နင့္အေၾကာင္း’
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‘ေအာင္မယ္….နင္မသိတာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္ ေအးေရႊရာ’
‘အိုး အားလံုးသိပါတယ္ ဆိုမွ၊ အားလံုးသိလို႕ ေျပာတာေပါ့’
‘ကဲ နင္ဘာေတြ သိလဲ’
‘ပိုလို ဆိုတဲ့ေကာင္ကို နင္ထိုးပစ္လိုက္တာလဲ ငါသိတယ္’
‘ေဟ ဒါကို နင္တို႕ေတာင္ သိေနပလား၊ တြံေတးေရာက္မွ သိတာလား’
‘ဘယ္ဟုတ္မလဲ ရြာကို သတင္းေရာက္လာတာ တစ္ပတ္ေလာက္
ရွိျပီ’
‘ေဟ’
‘နင္ဟာ သိပ္ရမ္းကားေနပါလားဟင္ ေမာင္ေလး’
‘မရမ္းကားပါဘူးဟာ၊ ပိုက္ဆံမရွိလို႕ လက္ေ၀ွ႕ ၀င္ထိုးမိတာပါ’
‘ထိုးတာ ထိုးတာေပါ့၊ လူတစ္ေယာက္ကို ေတာ္ရံုတန္ရံု ထိုးရင္လဲ
ရတာပဲ’
‘သူက လူေတာ္ပါ ေအးေရႊရ၊ ပီးလဲ ပီးတယ္၊ အစိုးရက လက္သပ္
ေမြးထားတဲ့ ပြဲတိုင္းေက်ာ္လဲ ျဖစ္တယ္’
‘ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဟယ္၊ လူတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ဒီေလာက္ထိ
လုပ္လိုက္ဖို႕ မေကာင္းပါဘူး’
‘ငါ့ကို သူကမွ အရွံဳးမေပးပဲ၊ ငါ့ေလာက္မေတာ္ပဲ သူက ငါ့ကိုအံတုဖို႕
ၾကံတာကိုး၊ ဒီေတာ့ ငါက ဆံုးမလိုက္ရတာေပါ့’
‘ေအး အဲဒီသတင္းလဲၾကားေရာ နင့္အမၾကီး မလွ အၾကီးအက်ယ္
စိတ္ထိခိုက္သြားတယ္၊ နင့္အတြက ္စိတ္ပူပန္သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ ငါ့ကို
လာေခၚတယ္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပတယ္၊ နင့္ကို လိုက္ရွာျပီး မရရ
ေအာင္ ျပန္ေခၚခဲ့ပါတဲ့၊ ငါမွ မေခၚရင္ နင္လိုက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့၊ နင့္
ကို ေခၚလို႕ရမယ့္လူ ငါတစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္တဲ့’
ေမာင္ေလး ေတြသြားငိုင္သြားျပန္သည္။ အစ္မၾကီးမလွသည္ အဘယ္
ေၾကာင့္ ေအးေရႊကိုမွ အကူအညီေတာင္းေလသနည္း။ ေအးေရႊကိုယ္တိုင္ကေရာ
အစ္မၾကီး၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ကို လက္ခံကာ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကို လိုက္၍
ေခၚရသနည္း။
ဒါကို သူေတြးေတာစဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။
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‘ေမာင္ေလး’
‘ဟင္’
‘နင္ နင္ ခင္ျဖိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာ ငါ
နားလည္ပါတယ္ ေမာင္ေလးရယ္’
‘ဟင္’
ခင္ျဖိဳးဆိုေသာနာမည္ ေအးေရႊ၏ ႏွဳတ္ဖ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္
ေမာင္ေလး ပိုမို အံ့အားသင့္သြားရသည္။ ေအးေရႊကို စိုက္၍ ၾကည့္လိုက္သည္။
ေအးေရႊကလည္း သူ႕ကို မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္၍ပင္ ၾကည့္ေနသည္။
ေအးေရႊ၏ မ်က္ႏွာကေလးမ်ားက ညွိဳးႏြမ္းေနသည္။ ၀မ္းနည္းရိပ္မ်ား
လွ်မ္းေနသမ္းေနသည္။
‘မမလွက အဲဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပေတာ့ ငါ့ရင္ထဲမွာ အသဲခိုက္
သြားတယ္၊ ခင္ျဖိဳးအတြက္ေရာ နင့္အတြက္ပါ ငါ စိတ္ထိခိုက္ရ ခံစားရတယ္’
‘ဟင္ မမၾကီးက ဒီအေၾကာင္းေတြ အားလံုးကို နင့္ကို ဖြင့္ေျပာျပ
တယ္’
‘ဟုတ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နင့္ကိုလိုက္ရွာဖို႕ ငါ သေဘာတူ လက္ခံ
လိုက္တာ’
‘ဟင္’
ႏွစ္ေယာက္သား တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္ သြားၾကျပန္သည္။ အေတြးကိုယ္
စီ ၀င္သြားၾကျပန္သည္။ စကားဆက္ ျပတ္သြားၾကရျပန္သည္။ အတန္ငယ္
ၾကာမွ ေအးေရႊကပင္ စ၍ဆိုသည္။
‘ခင္ျဖိဳးအေၾကာင္းသိရလို႕ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတုန္း ပိုလိုေသသြား
တဲ့သတင္း ထြက္လာျပန္တယ္၊ နင္ စိတ္ေလေလနဲ႕ ထင္ရာစိုင္းေနျပီဆိုတာ
ငါ သေဘာေပါက္လာတယ္၊ နင့္ဘ၀ဟာ ဒီလိုနဲ႕ ပ်က္စီးသြားမွာလည္း ငါ
စိုးရိမ္လာတယ္’
ေမာင္ေလးက ေအးေရႊကို စိုက္၍ၾကည့္ေနသည္။ ေအးေရႊ၏ မ်က္လံုး
အစံုထဲတြင္ မ်က္ရည္မ်ား ေ၀့၀ဲလာျပန္သည္။ သူမက တိုးတိုးကေလး
ထပ္မံ၍ ဆိုသည္။
‘ငါဟာ ငါတို႕ရြာမွာ အေခ်ာဆံုး အလွဆံုး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္
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ပါ ေမာင္ေလး၊ ငါ့အနားမွာ ကာလသားေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနၾကတယ္
ဆိုတာ နင္သိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ကာလသားေတြၾကားမွာ နင္တစ္
ေယာက္ပဲ ထူးထူးျခားျခား ငါ့ကို ဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဒါကို ငါမခံခ်င္စိတ္ ၀င္ခဲ့
တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နင့္ကို ငါကစျပီး စကားနာထိုးခဲ့တယ္၊ ေနာက္ေတာ့
ငါစဥ္းစားၾကည့္တယ္၊ ငါ တကယ္ၾကိက္တဲ့ ေယာက္်ားဟာ နင္ပဲျဖစ္ေနတယ္၊
အခုလို နင္ ေလလြင့္ေနတယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ ငါ ပိုလို႕ စိတ္ဆင္းရဲတယ္၊
ခင္ျဖိဳးအတြက္ပါ ခံစားေနရတယ္ဆိုေတာ့ ပိုစိတ္ထိခိုက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္
နင့္ကို ငါလာေခၚတာ ၊ နင္ ျပန္လိုက္ခဲ့ပါ’
‘ဟင္ ေအးေရႊ ေအးေရႊ မငိုနဲ႕ေလ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ ဆိုတာ
လဲ သတိထားဦးမွေပါ့’
‘နင္ငါ့ကို အထင္ေသးခ်င္ေသး၊ ငါေတာ့ ငါ့ရင္ထဲမွာ ရွိတာေတြကို
အကုန္ေျပာျပတာပဲ’
‘မေသးပါဘူး ေအးေရႊရယ္၊ ငါကလည္း နင့္ကို စိတ္မ၀င္စားခဲ့တာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ နင္ မာနၾကီးသလို ငါကလဲ မာနသိပ္ၾကီးတယ္ ၊ ကာလသား
ေတြ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနတဲ့ နင့္အနားကို ငါမကပ္တာက နင္ကိုယ္တိုင္ ငါက
စိတ္၀င္စားလိမ့္မယ္ မထင္လို႕ မကပ္ခဲ့တာပါ၊ အခုလို ငါစိတ္ေလလြင့္ေနတဲ့
အခ်ိန္မွာ နင္က ကယ္တင္တဲ့အတြက္ ငါနင့္ကို အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္
ပါတယ္၊ နင့္ဆႏၵအတိုင္း ငါရြာကို ျပန္လိုက္ပါ့မယ္၊ ရြာေရာက္ရင္ ငါ့ကို
လက္ထပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကတိေတာ့ေပးပါ’
‘ကတိေပးေနဖို႕ လိုေသးလို႕လား၊ ဒီက မိန္းကေလးတန္မယ့္ စျပီး
ေျပာေနျပီပဲ မဟုတ္လား’
‘၀မ္းသာလိုက္တာ ေအးေရႊရယ္၊ သဲကႏၱာရထဲ ေရာက္ေနတဲ့ လူ
တစ္ေယာက္ အိုေအစစ္ကို ေတြ႕ရသလိုပါပဲ၊ ငါ့ကို ထိန္းေပးပါ ေအးေရႊ၊ နင္
ထိန္းမေပးရင္ ငါေတာ့ ပ်က္စီးေတာ့မွာ အမွန္ပဲ’
‘ကဲ ေသာက္ ေမာင္ေလး သြားၾကစို႕၊ ေစ်း၀ယ္စရာေတြလဲ ရွိေသး
တယ္’
ယခုမွ ေအးေရႊ၏ ရင္ထဲတြင္ ရွက္စိတ္ေတြ ၀င္လာသည္။ မ်က္ႏွာေပၚ
တြင္လည္း ရွက္ေသြးေတြ ဖ်န္းလာ လွ်မ္းလာသည္။
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‘ငါ လက္ဖက္ရည္ေတာင္ မေသာက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး ေအးေရႊရယ္၊
နင့္မ်က္ႏွာေလးကို ၾကည့္ေနရတာနဲ႕ပဲ ငါ ၀ေနပါျပီ’
‘ကဲ ကဲ …. အခုမွ သဲေတာ္မူမေနပါနဲ႕၊ တမလြန္ဘ၀ကေန ခင္ျဖိဳးၾကား
သြားရင္ မိေရႊြကို ပါးလာရိုက္ေနပါဦးမယ္’
‘ဟင္း ဟင္း ဟင္း….မိေရႊရယ္၊ တို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ အခု အေျခအေန
မွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စကားနာထိုးရမယ့္သူ ရန္ျဖစ္ရမယ့္သူေတြ
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး’
‘ကဲပါ ေသာက္ေသာက္ စားေတာ္မူစမ္းပါ၊ ေနာက္ကို သြားခ်င္ရာသြား၊
လြင့္ခ်င္ရာ လြင့္မေနနဲ႕ လက္ေ၀ွ႕မထိုးနဲ႕ လူမသတ္နဲ႕’
‘မသြားေတာ့ပါဘူး၊ မထိုးေတာ့ပါဘူး၊ မသတတ္ေတာ့ပါဘူးတဲ့ဗ်ာ၊
မိေရႊဆိုတဲ့ ကြမ္းေတာင္ကိုင္ အလွပေဂးမေလးအတြက္ မိုးတြင္းမွာ လယ္လုပ္
မယ္၊ ေႏြေရာက္ေတာ့ သိုင္းဆရာလုပ္မယ္၊ စီးပြားရွာမယ္၊ ၾကီးပြားေအာင္
လုပ္မယ္’
‘မိေရႊကလည္း ကိုယ္ခ်စ္သူ ကိုလူၾကမ္းၾကီးနဲ႕အတူ ေမာင္တစ္ထမ္း
မယ္တစ္ရြက္ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ လုပ္မယ္၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူေနာက္က တဖ၀ါး
မကြာလိုက္မယ္၊ ေရပူေရခ်မ္း ကမ္းလွမ္းမယ္’
‘ကဲ ပိုက္ဆံ ရွင္းလိုက္ေတာ့၊ သြားၾကစို႕၊ ရြာကို ျမန္ျမန္ ေရာက္ခ်င္
ျပီ၊ ျမန္ျမန္ မဂၤလာေဆာင္ခ်င္ျပီ၊ မဂၤလာလဲေဆာင္ ေမွာင္လဲေမွာင္ လာေစ
ခ်င္ျပီ’
‘ဟြန္း သူ ဘာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနမွန္းလဲ မသိဘူး’
‘ရင္ထဲမွာရွိတာေတြ ေျပာေနတာေပါ့၊ အသည္းႏွလံုးထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့
ဆႏၵေတြကို ေျပာေနတာေပါ့’
‘မေျပာပါနဲ႕ နားခါးပါတယ္၊ ရွက္ပါတယ္’
‘ေနာက္ေတာ့ ခ်ိဳလာမွာပါ၊ သၾကားရည္ သကာရည္ထက္ ခ်ိဳလာရ
ပါေစမယ္’
ေအးေရႊက တခစ္ခစ္ႏွင့္ ရွက္စႏိုးကေလးရယ္သည္။ ေမာင္ေလးက
ေအးေရႊ၏ လက္ကိုဆြဲ၍ ေခၚသည္။
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ၾကည္ႏူးရပါဘိျခင္း၊ ရႊင္ျမဴးရပါဘိျခင္း။
ဘ၀သစ္သည္ အသစ္တဖန္ သာယာစိုေျပ၍ လာျပန္သည္။ ေျခာက္
ေသြးေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ အသစ္တဖန္ စိမ္းလန္းစိုေျပ လာျပန္သည္။
ေစ်းထဲသို႕ ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ၾကသည္။
၀ယ္ျခမ္းျပီးေသာ္ အသိဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ပစၥည္းမ်ား အပ္ႏွံ၍ ထားခဲ့သည္။
ေစ်းအျပင္သို႕ ထြက္လာၾကသည္။ တရုတ္ ေခါက္ဆြဲဆိုင္ တစ္ဆိုင္ထဲသို႕
၀င္သြားၾကသည္။ နံနက္စာအတြက္ ထမင္းဟင္းမ်ား မွာၾကသည္။ တစ္
ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ ျမိန္ယွက္စြာ စားၾကေသာက္ၾကသည္။
သည္မွာ ငေသာ္ ေရာက္လာသည္။ အ၀တြင္ ရပ္၍ ေမာင္ေလးတို႕
ႏွစ္ေယာက္ုိ ျပံဳးျပံဳးၾကီး လွမ္းၾကည့္ေနသည္။ ေအးေရႊက ေမာင္ေလး
လက္ကို ကုတ္၍ အ၀င္၀ဆီသို႕ ေစာင္းငဲ့ျပသည္။ ေမာင္ေလးက လွမ္းၾကည့္လိုက္
သည္။ ငေသာ္ကို ျမင္ရသည္။
‘ဟာ….သူငယ္ခ်င္း လာ လာကြာ ထမင္းစား’
ငေသာ္က ေမာင္ေလးတို႕ ႏွစ္ဦးရွိရာသို႕ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ကုလား
ထိုင္တြင္ ၀င္ထိုင္ျပီး ဆိုသည္။
‘ငါက မင္းေတာ့ အခုေလာက္ဆို ရန္ကုန္ေရာက္ေလာက္ျပီ ထင္ေန
တာကြ၊ ဟား ဟား ….’
‘ရန္ကုန္မေရာက္ဘဲ ထမင္းဆိုင္ထဲ ေရာက္ေနတာျမင္တယ္ မဟုတ္လား
ကြ၊ မင္းမ်က္စိ ကန္းေနလို႕လား၊ ဟား ဟား ဟား….၊ ကဲ…ဘာစားမလဲ’
‘ေခါက္ဆြဲပဲ စားမယ္ကြာ’
‘ေပါက္ေဖာ္ၾကီး ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ တစ္ပြဲဗ်ာ၊ ေခြးသားနဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ’
‘ကဲ ညီမ ဒီေကာင့္ကို မ်က္ေျချပတ္မခံဘဲ ရြာအေရာက္ ျပန္ေခၚသြား
ေပေတာ့’
‘စိတ္ခ်ပါရွင္ သူ႕ကို ေခၚမသြားရင္ တြံေတးက လက္ေ၀ွ႕သမားေတြ
မ်ိဳးျပဳတ္ကုန္လိမ့္မယ္’
ထမင္းစားျပီးသည္ႏွင့္ ငေသာ္ကို ႏွဳတ္ဆက္ျပီး ေအးေရႊ၏ တည္းခုိအိမ္သို႕
ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းပစၥယမ်ားယူ၍ ေဇာတိကုန္းရြာသို႕ ထြက္လာသည္။
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ေရာက္သည့္ညတြင္ပင္ ေအးေရႊ၏ မိဘမ်ားအိမ္သို႕ သြား၍ နားေဖာက္
ၾကသည္။ မဂၤလာရက္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ မဂၤလာပြဲ က်င္းပၾကသည္။
သည္တစ္ခါ ေမာင္ေလး စြံျပီ။ အိမ္ေထာင္က်ျပီ။ သံေယာဇဥ္ၾကိဳး
ျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ခံရျပီ။
ဘ၀သည္ ေအးခ်မ္းသာယာျပီ၊ ဇနီးျဖစ္သူကို အိမ္တစ္ေဆာင္ မီး
တစ္ေျပာင္ ထားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းရျပီ။
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၁၉
ဖက္ဆစ္တို႕သည္ ဖက္ဆစ္ဇာတိရုပ္ကို ျပသၾကသည္။ ဘီလူးစြယ္သည္
ေငါေငါၾကီး ေပၚထြက္လာျပီ။
ေနရာတကာ၌ ပတ္ၾကမ္းတိုက္ၾကျပီ။ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရး
အတု ေပးျပီ။ ကင္ေပတိုင္ စစ္ပုလိပ္တို႕ ဇာတ္ၾကမ္းကျပျပီ။
ဂ်ပန္တို႕၏ ရက္စက္မွဳ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္မို႕
ေမာင္ေလးက သူ႕တြင္ရွိေသာ ကြ်ဲမ်ား ႏြားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္။
ဂ်ပန္တို႕ကား စည္းကမ္းရွိသူမ်ား မဟုတ္။ ၀က္ကိုေတြ႕လွ်င္ ၀က္၊
ႏြားကို ေတြ႕လွ်င္ကား ႏြားကို ပစ္သတ္ၾကသည္။ သူတို႕၏ ရိကၡာအျဖစ္
စားေသာက္ၾကသည္။ ေမာင္ေလးက ဇနီးျဖစ္သူကို ေျပာသည္။
‘မေရႊ’
‘ရွင္ ကိုေမာင္ေလး’
‘အဇၹသူေရး၀ ပရသူေရး၀တဲ့ကြ၊ ေခတ္ၾကီးက ပ်က္ေနေတာ့ တို႕တေတြ
ဒီေန႕ေသမလား၊ နက္ျဖန္ေသမလား မေျပာႏိုင္ဘူး’
‘အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ’
‘ငါတို႕မွာရွိတဲ့ ကြ်ဲေတြ ႏြားေတြက မ်ားလြန္းတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကို ေရာင္း
ျပီး အလွဴအတန္း ျပဳခ်င္တယ္၊ ပစၥည္းဆိုတာ ဒီအတိုင္းထားရင္ ေသရာမပါ
ႏိုင္ဘူး၊ အလွဴဒါနသာ ေသရာပါႏိုင္တယ္’
‘ရွင့္သေဘာေလ’
‘ေအး၊ မင္းသေဘာတူရင္ ကြ်ဲေတြႏြားေတြ ေရာင္းရေအာင္ကြာ’
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ေမာင္ေလးက သူ႕ကြ်ဲမ်ား ႏြားမ်ားကို ႏွစ္ေကာင္တစ္တြဲ သံုးေကာင္
တစ္တြဲ ေရာင္းသည္။ ရက္ရက္ေရာေရာ အလွဴအတန္း ျပဳလုပ္သည္။
ခုႏွစ္ရက္ တစ္ပတ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ဆြမ္းေကြ်းသည္။
သည္လိုႏွင့္ တစ္လျပီးတစ္လ ကုန္လြန္လာသည္။ခႏွစ္ရက္တစ္ပတ္
ဆြမ္းေကြ်းခ်ိန္ ေရာက္လာျပန္သည္။ ရြာဦးထိပ္မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို ဆြမ္း
ပင့္ေကြ်းသည္။ သကၤန္းတစ္စံုလည္း ကပ္လွဴသည္။ ဆရာေတာ္က ေရစက္ခ်
အမွ်ေပးေ၀သည္။ ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္က ဆိုသည္။
‘ဒကာေလး’
‘မွန္ပါ၊ အမိန္ရွိပါ ဘုရား’
‘ဘုန္းၾကီး ပ်ဥ္းမကုန္းကို ၾကြစရာရွိတယ္၊ ဒကာေလးလွဴတဲ့ သကၤန္းကို
ဒကာေလးပဲ ေက်ာင္းေရာက္ေအာင္ သြားပို႕လိုက္ပါ’
‘မွန္ပါ့ဘုရား တပည့္ေတာ္ သြားပို႕လိုက္ပါ့မယ္ ဘုရား’
သည္လိုေျပာျပီး ဘုန္းၾကီး ၾကြသြားသည္။ ေမာင္ေလးက သကၤန္းကို
ယူျပီး အိမ္မွ ထြက္လာသည္။ ဘားမား ေရာ္ဘာျခံကို ျဖတ္လာသည္။ ဘုန္း
ၾကီးေက်ာင္းမွာ ဘားမားေရာ္ဘာျခံ၏ တစ္ဖက္တြင္ ရွိသည္။
ေရာ္ဘာျခံထဲ၌ ဂိုေထာင္တစ္လံုး ရွိသည္။ ဂိုေထာင္ေစာင့္ကား ဖဲသ
မား ဘိုးညြန္႕ျဖစ္သည္။ ဖဲရိုက္ လြန္စြာ ၀ါသနာထံုသူျဖစ္သည္။
‘ေဟ့ ကိုေမာင္ေလး ဘယ္လဲဗ်’
‘ၾသ ဘိုးညြန္႕၊ ငါ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို သကၤန္း သြားပို႕မလို႕ကြ’
‘အဲ ခင္ဗ်ားကိုေတြ႕တာနဲ႕ အေတာ္ပဲ၊ ေဟာဒီက မိတ္ေဆြက အပ္ခ်ဳပ္
စက္တစ္လံုး ၀ယ္ခ်င္လို႕တဲ့ဗ်၊ ရြာထဲမွာ အပ္ခ်ဳပ္စက္ ေရာင္းမယ့္လူမ်ား
ရွိသလား’
‘ရွိတယ္ ဦးလံုအိမ္မွာ ေရာင္းမယ္လို႕လည္းၾကားတယ္၊ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္တဲ့’
‘ဟုတ္လား…..ဒါျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သြားေမးၾကည့္ဦးမယ္’
‘ေအး…..ေမးၾကည့္ၾကေပါ့’
ေမာင္ေလးက လူစိမ္းဧည့္သည္ကို ၾကည့္ျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဘက္
သို႕ ထြက္သြားသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားအား
သကၤန္းကိုေပးထားခဲ့ျပီး ျပန္လာသည္။
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နာရီျပန္သံုးခ်က္ထိုးခန္႕တြင္ အပ္ခ်ဳပ္စက္၀ယ္ေသာ ဧည့္သည္ ေမာင္ေလး
၏ ေနအိမ္သို႕ ေရာက္လာသည္။ စက္ကိုပါ ယူလာသည္။
‘ဒီစက္ကို ဒီမွာ ခဏထားပါရေစ ခင္ဗ်ာ’
‘ထားပါ ရပါတယ္၊ အားနာစရာ မရွိပါဘူး’
ေမာင္ေလးက ဧည့္သည္ကို ခရီးဦးၾကိဳျပဳသည္။ ကြမ္းေဆးလက္ဖက္
ေရေႏြးၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။
‘ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ဘေစာလို႕ ေခၚပါတယ္၊ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွာ အ၀ယ္
ေတာ္လဲလုပ္၊ ဂ်ပန္စကားျပန္လဲ လုပ္ပါတယ္’
‘ေအာ္….ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့’
ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ့စီးပြားေရး အရသာ လုပ္တာပါေနာ္၊ ဂ်ပန္ရဲ႕
အလိုေတာ္ရိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဂ်ပန္႕လူဆိုျပီး ရပ္သူရြာသားေတြကို ဒုကၡ
ေပးတဲ့လူ မဟုတ္ပါဘူး’
‘ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ၊ ဟုတ္ကဲ့’
‘ေနာင္ၾကီးေက်းဇူးေၾကာင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေတာ့ ရပါျပီ၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳး
ရရင္ ထပ္လိုခ်င္ပါေသးတယ္’
‘ဘာမ်ားလဲ ခင္ဗ်ာ’
‘ကဒတ္ဥပါ ေနာင္ၾကီး၊ ကဒက္ဥရရင္ မ်ားမ်ားလိုခ်င္ပါတယ္’
‘ကဒက္ဥ ဟုတ္လားဗ်၊ ဘာလုပ္ဖို႕လဲ’
စကၠဴလုပ္မလို႕ပါ၊ ဂ်ပန္ေတြက စကၠဴကို ေကာက္ရိုး ငွက္ေပ်ာတံုး
ေတြနဲ႕ လုပ္ပါတယ္၊ စကၠဴပိုေခ်ာလာေအာင္ ကဒက္ဥျပဳတ္ေရနဲ႕ ေရာရပါ
တယ္’
‘ေၾသာ္’
‘အဲဒီစကၠဴေတြက ေငြစကၠဴလုပ္တဲ့ စကၠဴပါ၊ စကၠဴေခ်ာကို သူတို႕မွာ
ပါတဲ့ စက္ထဲထည့္လိုက္ရင္ ေငြစကၠဴေတြ ပံုႏွိပ္ျပီးသား ထြက္လာပါတယ္’
‘ေၾသာ္’
‘အဲဒါ ကဒက္ဥ၀ယ္လို႕ ရႏိုင္ပါ့မလား ခင္ဗ်ာ’
‘ရေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ညအိပ္မွပဲ ရမယ္ဗ်၊ ကိုဘေစာရဲ႕’
‘ဒါဆိုလဲ အိပ္ရမွာေပါ့ခင္ဗ်ာ၊ ေရာ့ စရံေငြငါးရာ ယူထားပါ ေနာင္ၾကီး’
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‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ ဒါဆိုရင္ ေနာင္ၾကီးအိမ္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ အိပ္ပါရေစ၊ ေဟာဒီ
ေငြအိတ္ကိုလည္း သိမ္းထားေပး ေစခ်င္ပါတယ္’
‘ကိုဘေစာက ေငြစကၠဴေတြ အျပည့္အသိပ္ ထည့္ထားေသာ သူ႕လြယ္
အိတ္ကို ေမာင္ေလးလက္သို႕အပ္သည္။ မေအးေရႊက အိမ္ခန္းထဲတြင္ သြား၍
သိမ္းလိုက္သည္။
‘ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ေငြအိတ္ တစ္အိတ္လဲ ေရာ္ဘာျခံထဲက ဂိုေထာင္
မွာ ထားခဲ့ပါတယ္၊ ထီးတစ္လက္ေရာ ဆိုပါေတာ့၊ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္ သြားယူ
ခ်င္ပါတယ္’
‘ေၾသာ္ ဟုတ္လား၊ ဟိုမွာလည္း ေငြအိတ္ ထားခဲ့ေသးသလား’
‘ဟုတ္ကဲ့ အဲဒါသြားယူဖို႕ ေနာင္ၾကီးပါ တဆိတ္လိုက္ခဲ့ပါလားဗ်ာ’
‘ရပါတယ္၊ ရပါတယ္ ၊ ကဲ သြားၾကရေအာင္’
ေမာင္ေလးက ေနရာမွထသည္။ ဧည့္ခန္းႏွင့္ အိပ္ခန္းအ၀င္ေထာင့္တြင္
ေထာင္ထားေသာ လွံကို ဆြဲ၍ ယူလိုက္သည္။ လွံမွာ သံလွမဟုတ္၊ ေၾကးလွံ
ျဖစ္သည္။ ၀က္အူရစ္ပါသည္။
ႏွစ္ေယာက္သား အိမ္ေပၚမွ ဆင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ဂိုေထာင္ရွိရာ ေရာ္ဘာ
ျခံဆီသို႕ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။
ေရာက္ျပီ။ ေရာ္ဘာျခံထဲသို႕ ေရာက္ျပီ။ ၀င္မိၾကျပီ။
ညေန ေလးနာရီပင္ မထိုးေသးေသာ္လည္း ေရာ္ဘာျခံတဲတြင္မူ ေရာ္
ဘာပင္ရိပ္မ်ား အုပ္မိုးထားေသာေၾကာင့္ ညေန ေျခာက္နာရီထိုးခန္႕ ပမာ
ထင္မွတ္ရသည္။ ေမွာင္ရိပ္ အနည္းငယ္ သမ္းေနျပီ။
သည္ေရာ္ဘာျခံၾကီးကား ဘားမား ေရာ္ဘာျခံပင္။ ျခံၾကီးထဲတြင္ က်င္း
မ်ား၊ ေခ်ာက္ မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား ေနရာအႏွံ႕ရွိသည္။
သည္ေနရာ သည္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဘားမား ေရာ္ဘာျခံႏွင့္ ဦးလံု
ေရာ္ဘာျခံ ႏွစ္ျခံသာ ရွိသည္။ တေမွ်ာ္တေခၚၾကီး ေရာ္ဘာပင္မ်ားကို စိုက္
ပ်ိဳးထားသည္။
ႏွစ္ေယာက္သား ေရာ္ဘာျခံၾကီးကို ျဖတ္၍ ဂိုေထာင္ရွိရာသို႕ ေလွ်ာက္လာ
ေရာက္လာၾကသည္။
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‘ဟိုက္’
ေမာင္ေလး၏ ရင္ထဲတြင္ အသံတိတ္ အာေမဋိတ္လိုက္မိသည္။ ေရာ္ဘာ
ပင္တစ္ပင္တြင္ မွီလ်က္ရပ္ေနေသာ လူပါးကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
လူပါးကားနာမည္ၾကီး လူမိုက္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ဖလိပ္ၾကီး အညာ
ေခ်ာင္မွာ ေနသည္။ ေမာင္ေလးႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္၊ ေဆာ့ဖက္၊ ကစားဖက္၊
နပမ္းသတ္ဖက္ ငယ္ေပါင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။
လူပါး၏ ဖေအသည္ တရုတ္၊ မေအက ကရင္၊ ကရင္ တရုတ္စပ္
ျဖစ္သည္။ အသားနီစပ္စပ္ ၊ အရပ္အေမာင္း ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဗလၾကီး
ၾကီး ျဖစ္သည္။ သူ႕တကိုယ္လံုး အေမြးေတြက ျဖဴေနသည္။ ဦးေခါင္းမွ
ဆံပင္သာ နီေၾကာင္ေၾကာင္ ရွိေနသည္။
ေမာင္ေလး နားလည္လိုက္ပါျပီ။ ဂိုေထာင္ေစာင့္ ဘိုးညြန္႕သည္
ဖဲသမား ျဖစ္သည္။ ကိုဘေစာ၌ ေငြမ်ားပါလာသည္ကို သိထားရာ လူပါးကို
သြား၍ ေခၚျခင္းပင္။
လူပါးအျပင္ အျခားႏွစ္ေယာက္လည္း ပါသည္။ ကိုဘေစာကို သတ္၍
ေငြကိုယူရန္ အေကာက္ၾကံၾကျခင္းပင္။
လူပါးက ေရာ္ဘာျခံကိုမွိရင္း ပုဆိုးကို ျခံဳထားသည္။ ေမာင္ေလးတို႕ကို
ျမင္သည္ႏွင့္ ပုဆိုးျခံဳထဲမွ ၀ွက္ထားေသာ ျမက္ရိတ္ဓားကို ထုတ္လိုက္
သည္။
‘ေဟ့ေကာင္လူပါး မင္းဒီကို ဘာလာလုပ္တာလဲ’
ေမာင္ေလးက ခပ္ဆတ္ဆတ္ ခက္ထန္ထန္ေလသံျဖင့္ ေမးလိုက္သည္။
‘ဘာလုပ္လုပ္ မင္းအပူတစ္ျပားသား မပါပါဘူးကြ’
‘ေဟ့ေကာင္ မင္းအၾကံကို ငါမသိဘူးထင္သလား၊ ဘိုးညြန္႕နဲ႕ေပါင္းျပီး
ငါ့လူကို ရွင္းၾကမလို႕ မဟုတ္လား’
လူပါးက ဘာမွဆက္မေျပာ ေရာ္ဘာပင္ကိုမွီလ်က္ ေမာင္ေလးႏွင့္
ကိုဘေစာကိုသာ စူးစိုက္ၾကည့္ေနသည္။
‘ရွင္းခ်င္ရင္ ငါ့ကို အရင္ရွင္းၾက၊ ငါ့ကိုရွင္းျပီးမွ ငါ့ဧည့္သည္ကို
ထိလို႕ရမယ္’
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‘မင္းက မင္းနဲ႕မဆိုင္ဘဲ ၀င္စြက္စရာ မလိုပါဘူးကြ’
လူပါးက သည္လိုေျပာျပီး သူ႕ျမက္ခုတ္ဓားျဖင့္ ေရာ္ဘာပင္ကို ဆက္
ကာဆက္ကာ ခုတ္လိုက္သည္။
‘ေဟ့လူပါး၊ မင္းနဲ႕ငါက ငယ္ေပါင္းေတြ အေၾကာင္းသိေတြပါကြာ၊
ခုတ္ခ်င္ရင္ ငါ့ကို လာခုတ္စမ္းပါ၊ ေရာ္ဘာပင္ကို ခုတ္ေတာ့ ေမာရံုရွိေတာ့
မေပါ့’
‘ေမာင္ေလး မင္းဒီေနရာက ထြက္သြားဖို႕ ငါသတိေပးတယ္’
‘ဟား ဟား ဟား ….ေဟ့ လူပါး၊ ငယ္ငယ္တည္းက ငါ့လက္ေစာင္း
ဘယ္ေလာက္ထက္တယ္ဆိုတာ မင္း သိျပီးသားပါကြာ၊ ေခါင္းတစ္လံုးကို
ငါးမူးနဲ႕ အငွားရိုက္လာတဲ့ ေကာင္ပါကြ၊ တစ္လက္မကြဲလား၊ ႏွစ္လက္မကြဲလား၊
သံုးလက္မကြဲထိ လိုခ်င္လား၊ ငါ့လက္ရမ္းလက္ဆ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း
တယ္ဆိုတာ မင္းသတယ္ မဟုတ္လား၊ ကဲ ၾကာတယ္ကြာ ငါ့ေရွ႕ လာရပ္
စမ္းပါ၊ ငါ့ကို စိမ္ေခၚၾကည့္စမ္းပါ၊ မင္းတို႕က ေလးေယာက္ ငါက တစ္
ေယာက္ထဲပါကြ’
သည္လိုေျပာျပီး ေမာင္ေလးက ကိုဘေစာကို ၾကည့္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္
စကားျပန္လည္းျဖစ္၊ အ၀ယ္ေတာ္လည္းျဖစ္ေသာ ကိုဘေစာမွာ တစ္ကိုယ္လံုး
တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနျပီ၊ ေၾကာက္စိတ္ ၾကီးမားစြာ ၀င္ေနျပီ။
‘ကိုဘေစာ သြား ဂိုေထာင္ေပၚတက္ ခင္ဗ်ား ပိုက္ဆံအိတ္ကို ယူခဲ့’
ကိုဘေစာ မသြားရဲ၊ မ်က္ႏွာငယ္ေလးျဖင့္သာ ေမာင္ေလးကို ၾကည့္
ေနသည္။
မ်က္ႏွာတြင္ ေသြးမရွိေတာ့ျပီ၊ ဂ်ပန္၏ လူျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း
ေသေဘးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ဒူးေခြ၍ မူးလဲသြားေတာ့မတတ္
တဆတ္ဆတ္ တုန္လွဳပ္ေနျပီ။
ကိုဘေစာ သြားဗ်ာ သြားစမ္းပါ၊ ဒီနယ္တစ္၀ိုက္မွာ ေမာင္ေလးက
တကယ့္နာမည္ၾကီးပါဗ်၊ ေတာ္ရံုတန္ရံု ေကာင္ေတြမေျပာနဲ႕ တကယ့္ဒိတ္ဒိတ္
ၾကဲေတြေတာင္ မကပ္၀ံ့တဲ့လူဆိုတာ ခင္ဗ်ား သိထားပါ၊ သြား…ရဲရဲသြား’
သည္တစ္ခါ ေမာင္ေလးက ခပ္ထန္ထန္ ခပ္ဆတ္ဆတ္ ေျပာသည္။
ေငါက္၍ အမိန္႕ေပးသည့္ႏွယ္ပင္ ျဖစ္သြားသည္။
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ကိုဘေစာ ဂိုေထာင္ထဲသို႕ ၀င္သြားသည္။ မၾကာေခ်။ ေငြအိတ္ကိုယူ၍
ျပန္ထြက္လာသည္။
‘ခင္ဗ်ားထီးေရာ၊ ထီးပါ က်န္ခဲ့တယ္ဆို’
‘ေန ေနပါေစေတာ့ဗ်ာ’
သည္အခ်ိန္မွာပင္ လူပါးက ေရွ႕သို႕ တိုးလာသည္။ ျမန္ျမန္တိုးလာ
ျခင္းကား မဟုတ္။ တုန္႕ဆိုင္း တုန္႕ဆိုင္းျဖင့္ တိုးလာျခင္း ျဖစ္သည္။
‘ခင္ဗ်ား ေနာက္ကိုဆုတ္၊ ကိုဘေစာ မေၾကာက္နဲ႕ က်ဳပ္မေသမခ်င္း
ခင္ဗ်ားကို လက္ဖ်ားနဲ႕ တစ္ခ်က္မထိေစရဘူး’
ကိုဘေစာပို၍ ထိတ္လန္႕လာသည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕လက္ထဲမွ လံွကို
အသင့္ကိုင္ျပီး လူပါးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္သည္။
‘ေဟ့…..ေဟ့ေကာင္ေတြ ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ၊ တက္ခဲ့ၾကပါလားကြ’
လူပါး၏ လူႏွစ္ေယာက္လည္း မရဲတရဲ မ၀ံ့တ၀ံ့ႏွင့္ ေရွ႕သို႕တိုးလာၾက
သည္။
‘ဟား ဟား ဟား မင္းဟာ တကယ့္ အေရးအေၾကာင္းက်ေတာ့
အင္မတန္ သတၱိေခါင္တဲ့ ေကာင္ပါလားကြ၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း ရင္ဆိုင္ရမွာ
မင္း ေၾကာက္ေနတယ္ မဟုတ္လား၊ ကဲ….ၾကာတယ္ကြာ’
ေမာင္ေလးက လွံကို အသင္ျပင္ျပီး ေရွ႕သို႕ခုန္၍ တိုးလိုက္သည္။
လူပါးက ေနာက္သို႕ လႊားကနဲခုန္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက လူပါးႏွင့္အတူ
ပါလာေသာ လူႏွစ္ေယာက္ဘက္သို႕ ခုန္ျပီး တက္လိုက္ျပန္သည္။
‘ေဖ်ာင္း ဖ်န္း အား’
ေမာင္ေလးကား လွံျဖင့္ မထုိးေသး။ ေျခဦးျဖင့္ ေျမကို ထိုးလိုက္ျပီး
လူပါး၏ လူတစ္ေယာက္ဆီသို႕ သဲျဖင့္ ပက္လိုက္သည္။ မ်က္ႏွာတည့္တည့္သို႕
ေျမမွဳန္႕မ်ား ပက္မိသြားသည္။
ထိုလူသည္ သူ႕မ်က္ႏွာကို လက္၀ါးႏွစ္ဘက္ျဖင့္ အုပ္လိုက္ျပီး ေနာက္
ဘက္သို႕ လွည့္၍ ေျပးသြားသည္။
‘၀ံုး…အား’
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မ်က္စိမျမင္ရေသာအခါ ေရာ္ဘာပင္ တစ္ပင္ႏွင့္ သြား၍ ေဆာင့္တိုက္
တိုက္မိသည္။ ၀ံုးကနဲ လဲက်သြားသည္။
‘ျမင္လားကြ လူပါး၊ ဒါဟာ ေျခဦးပဲ ရွိေသးတယ္’
‘ေဖ်ာင္း ဖ်န္း ေဖ်ာင္း ဖ်န္း’
ေမာင္ေလးက သူ႕ေျခဇာင္းျဖင့္ ေျမပင္ကို ခတ္လိုက္သည္။ ေျမၾကီး
သည္ ဖြာခနဲ ဖြာခနဲ ျဖစ္သြားျပီး ေျမမွဳန္မ်ားလည္း ေျမာက္၍ ေျမာက္၍
တက္သြားသည္။
လူပါးေရာ က်န္တစ္ေယာက္ပါ ေနာက္ဆုတ္ ေနာက္ဆုတ္ ျဖစ္ေနၾက
သည္။
‘ေဟ့ မေၾကာက္ပါနဲ႕ကြ သူမ်ားပိုက္ဆံ အလကား အေခ်ာင္လိုခ်င္ရင္
ဒီေလာက္သတၱိ၊ ကျမင္းနီသည္းေျခေလာက္နဲ႕ ဘယ္ျဖစ္မလဲ’
လူပါး ေရွ႕သို႕ တိုးလာျပန္သည္။ မခံခ်င္စိတ္၀င္လာ ေဒါသထြက္လာ
ဟန္ရွိသည္။
ေမာင္ေလးက ေရွ႕သို႕ တိုးလိုက္သည္။ လူပါး တြန္႕သြား တန္႕သြား
ျပန္သည္။
‘ေဟ့ ဟိုေကာင္ မေလာက္ေလး မေလာက္စား မိုက္ဂုဏ္ေလာက္နဲ႕
အနားမကပ္နဲ႕ေနာ္၊ ေသနတ္သမား ဓားျပထြန္းရွင္ကို ဓားနဲ႕လိုက္ဖမ္းတဲ့
ေမာင္ေလးဆိုတာ ငါပဲကြ’
ေမာင္ေလးက သည္လိုေျပာျပီး ျခိမ္းေျခာက္လိုက္သည္ႏွင့္ လူပါး၏
တပည့္ျဖစ္သူ ေနာက္သို႕ ဆုတ္သြားသည္။
‘ေဟ့ ခ်ကြာ ၊ ျမန္ျမန္ခ်၊ စိတ္မရွည္ဘူးေဟ့’
ေမာင္ေလးက လႊားကနဲ ေရွ႕သို႕ ခုန္လိုက္သည္။ လူပါးက ေနာက္သို႕
လွည့္အဆုတ္ ေမာင္ေလးက သူ႕လွံျဖင့္ ေျပးထိုးလိုက္သည္။
‘စြပ္ အား’
လွံက လူပါး၏ ေပါင္ကို ထိသြားသည္။ စိုက္၀င္သြားသည္လည္း
မဆိုႏိုင္။ ရွပ္ထိသြားသည္ဟုလည္း မဆိုသာ။
လူပါး၏ ေပါင္မွ အသားဖတ္ၾကီးတစ္ဖတ္ ပဲ့ထြက္သြားသည္။ တခ်ိဳး
တည္း သုတ္ေျခတင္ေတာ့သည္။ သူ႕တပည့္လည္း ေျပးျပီ။ သဲပက္ခံရသူ
လည္း မျမင္မစမ္းႏွင့္ ေနာက္မွ ေျပး၍ လိုက္သြားျပီ။
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‘လာ ကိုဘေစာ ဘာမွ မေၾကာက္နဲ႕’
ကိုဘေစာကား ယခုအခ်ိန္ထိ နတ္ပူးသလို တုန္ယင္ေနဆဲပင္ ရွိေသး
သည္။
‘ဆရာ ဆရာၾကီးရယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အေမေမြးတဲ့အသက္ မရွိေတာ့
ပါဘူး၊ ဆရာၾကီးရဲ႕ အသက္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္’
‘မေၾကာက္ပါနဲ႕ဗ်ာ၊ ဒီေကာင္ေလာက္က အေသးအမႊားပါ၊ တကယ္တမ္း
က်ေတာ့ ဒီေကာင္မွာက သတၱိရွိတာ မဟုတ္ဘူး၊ မိုက္လဲ လူခ်င္းယွဥ္ျပီး
မမိုက္ရဲဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ကလဲ ေၾကာက္စရာေတာ့ အေတာ္ေကာင္း
တဲ့ အေကာင္တစ္ေကာင္ပဲဗ်’
‘ဘာျဖစ္လို႕လဲ ခင္ဗ်ာ’
‘ဒီေကာင္က မိန္းမဥာဏ္ သံုးတတ္တယ္၊ အေမ့ေလာက္မွာ ၀င္ရိုက္တယ္၊
ညအခ်ိန္ အိမ္ကို ကပ္ေခ်ာင္းျပီး သတ္တတ္တယ္’
ႏွစ္ေယာက္သား ေရာ္ဘာျခံကိုျဖတ္၍ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ေမာင္ေလး
၏ေနအိမ္သို႕ ျပန္ေရာက္မွ ကိုဘေစာ ေၾကာက္စိတ္ေျပသြားသည္။
မေအးေရႊက ေမာင္ေလးႏွင့္ကိုဘေစာကို ၾကည့္ျပီး အကဲခတ္သည္။
သကၤာယနံ႕ မကင္းစိတ္ ၀င္သြားသည္။
‘ကုိေမာင္ေလး….ရွင္တို႕ တစ္ခုခု ျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား’
‘အစစ္ေပါ့မယ္ေရႊရာ၊ လူပါးနဲ႕ သြားတိုးေနလို႕’
‘ဟင္ လူပါး ဟုတ္လား၊ သူက ဘာလာလုပ္တာလဲ’
‘ဘာလုပ္ရမလဲဟ၊ ဖဲသမားဘိုးညြန္႕က သြားေခၚတာေပါ့၊ လူသတ္ျပီး
ေငြထုပ္ကို ယူမလို႕ေပါ့’
‘အလိုေတာ္….အၾကံပက္စက္လိုက္ၾကတာ’
‘ငါလိုက္သြားမိလို႕ ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ ငါ့သာလိုက္မသြားရင္ ကိုဘ
ေစာေတာ့ အေလာင္းဘ၀ ေရာက္ေနျပီေပါ့’
‘လူပါးက ရွင့္ကို ရန္မူေသးလား’
‘မူတာေပါ့ မယ္ေရႊရ၊ ရန္မူေတာ့လည္း သူ႕ေပါင္က အသားတစ္ ထြက္
သြားရံု ရွိတာေပါ့’
‘ရွင္က လုပ္ပစ္ခဲ့ေသးတယ္’
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‘မလုပ္လို႕ ဘယ္ျဖစမလဲကြ မိန္းမရ၊ သူက ရန္မူေနမွ မွတ္ေလာက္သား
ေလာက္ရံုေတာ့ လုပ္ခဲ့ရေသးတာေပါ့၊ ကိုယ္လံုးကိုမထိုးဘဲ ေပါင္ကို ထိုးလိုက္
တာ၊ တည့္တည့္ မထိုးမိဘူး၊ ရွပ္ျပီးေတာ့ ထိမိတယ္’
‘အင္း ကာလက မေကာင္းရတဲ့အထဲ ဒုကၡပါပဲေတာ္’
‘ကဲ ဆရာၾကီးရယ္ ဆရာၾကီးေက်းဇူးက ၾကီးမားလွပါတယ္၊ ဆရာ
ၾကီးကိုလည္း ေက်းဇူးဆပ္ရာေရာက္၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း တာ၀န္ေက်ေအာင္
ကဒက္ဥကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ ခင္ဗ်ာ’
‘ကဲ မယ္ေရႊ၊ ေမာင္ေဒါင္းကို သြားေခၚ၊ အရိုးေတာ္ရြာကို လႊတ္မယ္၊
ငါ့မိတ္ေဆြေတြကို ကဒက္ဥ အတူးခိုင္းမယ္၊ မနက္က်ေတာ့ လွည္းနဲ႕ ဒီကို
လာပို႕ခိုင္းရမယ္’
ေမာင္ေဒါင္း ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ေမာင္ေလး ေသခ်ာစြာ စကားေျပာျပီး
အရိုးေတာ္ရြာသို႕ လႊတ္လိုက္သည္။
အရိုးေတာ္ရြာကား ကရင္အမ်ိဳးသား ေက်းရြာျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလး
အေနျဖင့္ သိုင္းသင္ေပးထားေသာ တပည့္မ်ားရွိသည္။ သူတို႕ကို အကူအညီ
ေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္မိုးခ်ဳပ္၍ တစ္ညကုန္လြန္လာသည္။ မနက္သို႕ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိ
လာသည္။ ဆြမ္းခံ၀င္ခ်ိန္ေလာက္တြင္ လွည္းသံုးစီး ေဇာတိကုန္းရြာထဲသို႕
၀င္လာသည္။ ေမာင္ေလး၏ အိမ္ေရွ႕တြင္ လွည္းမ်ားကို ရပ္တန္႕လိုက္ၾက
သည္။
‘ေဟး ဖထီး ….. ေက်းဇူးပဲေ၀း’
‘ဆရာၾကီး….ဆရာၾကီးခိုင္းရင္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့ေ၀း’
‘အလကားခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ် ဖထီးရဲ႕ လုပ္အားခ ေပးမွာပါ’
‘မေပးလဲ အေရးမၾကီးပါဘူးေ၀း ငါ့သားေတြကို နင္ပညာသင္ေပးထား
တယ္ မဟုတ္လားေ၀း’
‘ပညာသင္တာက သင္တာပဲေပါ့ ဖထီးရဲ႕၊ အခုကိစၥက ကြ်န္ေတာ့္ကိစၥ
မဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္က ကူညီေပးတာပါ၊
ကဲ…..လာ အိမ္ေပၚကို တက္ၾက၊ အနားယူၾကပါဦး’
မိတ္ေဆြမ်ားကို အိမ္ေပၚသို႕ေခၚ၍ ေမာင္ေလးက ဧည့္၀တ္ျပဳသည္။
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ကိုဘေစာေပးထားေသာ ေငြငါးရာကို ဇနီးျဖစ္သူထဲမွ ေတာင္း၍ ကရင္
အဘိုးၾကီးကို ေပးလိုက္သည္။
ကရင္အဘိုးၾကီး ေငြစကၠဴမ်ားကို ေရတြက္ျပီး မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။
‘ေ၀း အမ်ားၾကီးပါလားေ၀း၊ ဘယ္ေလာက္ ျပန္ေပးရမလဲ ေ၀း’
‘မေပးပါနဲ႕ ဖထီးရဲ႕၊ ဖထီးအတြက္ ေပးတာပါ၊ တူးေပးတဲ့လူေတြကိုပါ
ေ၀ေပးလိုက္ပါ’
‘အား မ်ားလြန္းတယ္ေ၀း၊ ဆရာၾကီး ႏွစ္ရာဆို ေတာ္ပါျပီေ၀း’
‘ေနာက္ကိုလည္း ဆက္ျပီးတူးၾကပါ၊ ရသေလာက္ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ
က ယူပါလိမ့္မယ္’
‘ေ၀း ေက်းဇူးတင္တယ္ေ၀း ၊ ေနာက္ကိုလည္း တူးေပးမယ္ ေ၀း၊ ငါတို႕
ရြာနားမွာ သိပ္ေပါတယ္ေ၀း’
ကရင္အဘိုးၾကီး မ်ားစြာ ၀မ္းသာသြားၾကသည္။ ကြမ္းေဆးလက္ဘက္
မ်ား စားေသာက္ျပီး ျပန္သြားၾကသည္။
ေမာင္ေလးက ကဒက္ဥမ်ားတင္ရန္ လွည္းႏွစ္စီး ထပ္၍ ငွားသည္။
ငွားသည္ဟူ၍သာ ဆိုရသည္။ အစ္ကို အစ္မမ်ား၏ လွည္းမ်ားကို သြားေခၚ
ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကိုယ္ပိုင္လွည္းႏွင့္ဆိုေသာ္ လွည္းသံုးစီး ျဖစ္သည္။
သမၺာန္ဆိပ္သို႕ ကဒက္ဥမ်ားကို တိုက္သည္။ လွည္းေပၚမွ သမၺာန္ေပၚ
သို႕ တင္ၾကသည္။ ေယာက္ဖႏွစ္ေယာက္ သမၺာန္မ်ားႏွင့္အတူး ရန္ကုန္သို႕
ထြက္ခဲ့ၾကသည္။
လမ္းတြင္ ဂ်ပန္မ်ားက စစ္ေဆးသည္။ ကိုဘေစာက ဂ်န္ပန္စကားျဖင့္
ေျပာလွ်င္ ျပႆနာ တစ္စံုတရာမရွိ။ သည္လိုႏွင့္ ဗားဂရာ ဆိပ္ကမ္းသို႕
ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ဗားဂရာ ဆိပ္ကမ္းမွာ သမၺာန္ကို ကပ္သည္။
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္လည္း ကဒက္ဥမ်ားကို လွည္းျဖင့္ပင္ တိုက္၍
ယူရသည္။ ဗားကရာဆိပ္ကမ္းမွသည္ ေရႊဂံုတိုင္ ဂါတ္တဲေကြ႕အထိ ျဖစ္
သည္။
ဂ်ပန္ေတြက ကဒက္ဥေတြကို ၾကိတ္စက္မ်ားထဲတြင္ ထည့္၍ၾကိတ္
သည္။ ေၾကသြားေသာအခါ ကဒက္ဥရည္မ်ားသည္ ေကာ္ရည္ဘ၀သို႕ ေျပာင္း
သြားသည္။ ေစးထန္းထန္း အရည္မ်ား ျဖစ္သြားသည္။
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ငွက္ေပ်ာတံုးမ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္သည္။ သံပုရာ ဒယ္အိုးၾကီးမ်ားထဲ
တြင္ ထည့္၍ ျပဳတ္သည္။ ဘြမ္းဘြမ္း ဘြမ္းဘြမ္းႏွင့္ အရမ္းကာေရာ ဆူသည္
အထိ ျပဳတ္ၾကသည္။
အၾကာၾကီး ျပဳတ္ျပီးေနာက္ ျပဳတ္ထားေသာ ငွက္ေပ်ာတံုး၀ိုင္းမ်ားကို
အုတ္ကန္ထဲသို႕ ထည့္လိုက္ေသာအခါ ဆြတ္ဆြတ္ေဖြးေဖြး ျဖဴသြားသည္။
ေရႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆးရင္း တျဖည္းျဖည္း ျဖဴ၍ ျဖဴ၍လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ငွက္ေပ်ာတံုးမ်ားကို ၾကိတ္စက္ျဖင့္ ၾကိတ္သည္။ အရည္ဘ၀သို႕ ေရာက္
သြားသည္။ သည္အခါ ကဒက္ဥရည္ျဖင့္ ေရာသည္။ ေရာစပ္ထားေသာ အ
ရည္ကို စကၠဴစက္ထဲသို႕ ထည့္သည္။
စကၠဴစက္ကို အျမဲတမ္း အထက္ေအာက္ ပတ္ခ်ာလည္ေနေသာ
အလံုးၾကီးတစ္လံုးရွိသည္။ ထိုအလံုးေပၚတြင္ ေငြငါး ဂြမ္းေစာင္မ်ား ပတ္
ထားသည္။
ထိုပတ္ထားေသာ ဂြမ္းေစာင္က ငွက္ေပ်ာရည္ႏွင့္ ကဒက္ဥရည္ေရာထား
ေသာ အရည္ကို စုတ္သည္။ အထက္ေအာက္ လည္ပတ္ေနေသာ အလံုးၾကီး
၏ အေပၚဘက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အပူဓာတ္ ေပးထားသည္။
ကဒက္ဥရည္မ်ားသည္ ဂြမ္းေစာင္မွတစ္ဆင့္ အေပၚဘက္သို႕ ေရာက္လာ
ေသာအခါ အပူဓာတ္ေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕သြားျပီး စကၠဴေခ်ာမ်ား အျဖစ္သုိ႕
ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဂြမ္းေစာင္ႏွင့္ ကြာထြက္သြားသည္။
ကဒက္ဥရည္သည္ စကၠဴကို ပို၍ မာေစ၊ ပို၍ ေခ်ာေစသည္။ ေကာ္တင္
ေပးလိုက္သည့္ပမာ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေငြစကၠဴအျဖစ္ အသံုးျပဳတြင္
ေငြစကၠဴ တာရွည္ခံႏိုင္သည္။
ယင္းသို႕ ေမာင္ေလး နားလည္သည္။ စကၠဴလုပ္ပံုကို ၾကည့္ျပီးသည္ႏွင့္
ကိုဘေစာက ေမာင္ေလးကို ေခၚသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ သြား၍ ေတြ႕ဆံု
ရသည္။
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ေမာင္ေလးကို ေငြငါးေထာင္ ထုတ္ေပးသည္။ ေက်းဇူး
တင္စကား ေျပာသည္။ ေနာက္ထပ္ ရသေလာက္ လိုခ်င္ေၾကာင္းလည္း ေျပာ
သည္။ ဆယ္ရက္တစ္ၾကိမ္ ကဒက္ဥမ်ား ပို႕ေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ရန္လည္း
မွာသည္။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 238

သည္မွာ ေမာင္ေလးက ကိုဘေစာကို ေျပာသည္။
‘ဆယ္ရက္တစ္ၾကိမ္ေတာ့ ပို႕ေပးႏိုင္ဖို႕ မလြယ္ဘူးထင္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္
တို႕မွာ ေပါက္တူး ေပါက္ျပား မ်ားမ်ားရွိၾကတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိရိယာ နည္း
ေတာ့ တူးရတာ မတြင္က်ယ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဆယ္ရက္တစ္ၾကိမ္ ပို႕ႏိုင္
ေအာင္ ေပါက္တူး ေပါက္ျပားေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ေပးမလား ပိုက္ဆံနဲ႕
၀ယ္ပါ့မယ္’
ကိုဘေစာက ဂ်ပန္လို ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ကို ေမးျပီး ျပန္ေျပာသည္။
‘သူတို႕မွာလည္း ေပါက္တူး ေပါက္ျပား မရွိဘူးတဲ့ဗ် ဆရာၾကီးရဲ႕၊ ၀ယ္
လို႕လဲ ခက္တယ္တဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ ဆယ့္ငါးရက္ တစ္ၾကိမ္ပဲ ပို႕ပါတဲ့’
‘ေကာင္းျပီေလ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကိဳးစားပါ့မယ္၊ ကိုဘေစာ စိတ္ခ်သာ
ေနပါ၊ ကဲ….ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျပန္ေတာ့မယ္’
‘ေနဦးဗ် ေနဦး၊ ဆရာၾကီးတို႕ အေနနဲ႕ ေဟာဒီ လက္မွတ္ေတြ ယူထား၊
ဆရာၾကီးရဲ႕ လူေတြကိုလည္း ေပးထား၊ အဲဒီ လက္မွတ္ေတြကိုျပရင္ ဘယ္ဂ်ပန္
စစ္သားကမဆို ကူညီလိမ့္မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’
ေမာင္ေလးတို႕ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ သမၺာန္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ေဇာတိကုန္းသို႕ေရာက္သည္ႏွင့္ ကဒက္ဥမ်ား တူးခိုင္းျပန္သည္။ လွည္း
ဆယ္စီးတိုက္ခန္႕ရလွ်င္ ရန္ကုန္သို႕ ပို႕ၾကျပန္သည္။
ဒုတိယအေခါက္၌ ေငြေလးေသာင္းတိတိ ေပးလိုက္သည္။ ေမာင္ေလးတို႕
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရသည္။ တတိယ အေခါက္တြင္ သံုးေသာင္းငါ
ေထာင္ ရရွိသည္။ ကဒက္ဥ အနည္းငယ္ နည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးလက္တြင္ ေငြရႊင္လာသည္။ အရိုးေတာင္ ရြာသားမ်ား
လည္း လက္ဖ်ားတြင္ ေငြသီးေနျပီ။
ေမာင္ေလး၏ တန္ခိုးကလည္း ေဇာတိကုန္းႏွင့္ အရိုးေတာ္ရြာ
ႏွစ္ရြာတြင္ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပေနသည္။
အေၾကာင္းမူဂ်ပန္တို႕သည္ ေတာေရာျမိဳ႕ပါ ေခြ်းတပ္ ေသြးတပ္မ်ား
ဆြဲေနသည္။ ေဇာတိကုန္းႏွင့္ အရိုးေတာ္ ရြာသို႕လည္း လာ၍ ဆြဲၾကသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ေပးထားေသာ လက္မွတ္မ်ားကို
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ထုတ္ျပသည္။ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား ႏွဳတ္ဆိတ္သြားၾကသည္။ အေႏွာင္အယွက္
တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ ျပန္သြားၾကသည္။
‘ဆရာၾကီး သိပ္ပါ၀ါရွိပါလားေ၀း၊ ဂ်ပန္ေတြက ဆရာၾကီးကို ေၾကာက္
ၾကတယ္ေ၀း’
‘မဟုတ္ပါဘူး ဖထီးရဲ႕၊ က်ဳပ္ကို ေၾကာက္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႕
လိုခ်င္တဲ့ ပစၥည္းကို ရွာေပးေနတဲ့သူဆိုေတာ့ သူတို႕လူပဲ မဟုတ္လား
ဒါေၾကာင့္ ေခြ်းတပ္ အဆြဲမခံရတာပါ’
‘တျခားရြာေတြမွာေနာ္ ေယာက္်ားေတြ ေခြ်းတပ္ အမ်ားၾကီး အဆြဲခံရ
တယ္ေ၀း’
‘တျခားရြာမွာ ဆြဲေပမယ့္၊ ဖထီးတို႕ရြာကိုေတာ့ လာျပီး မဆြဲေစရပါဘူး၊
က်ဳပ္ အာမခံပါတယ္’
‘ဆရာၾကီးေနာ္ အားၾကီးေတာ္တယ္ေ၀း၊ က်ဳပ္တို႕ ရြာသားေတြ အမ်ား
ၾကီး အံ့ၾသရတယ္၊ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္တယ္ ေ၀း’
အရိုးေတာ္ရြာသာ မဟုတ္၊ ေဇာတိကုန္း တစ္ရြာလံုးကလဲ ေမာင္ေလးကို
ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ တတိယအေခါက္ ရန္ကုန္မွ ျပန္လာခဲ့သည္။
ညအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ကြပ္ပ်စ္ျဖင့္ ထြက္၍ အိပ္သည္။ ညတိုင္း သည္လိုပင္
အိပ္သည္။
‘ကိုေမာင္ေလး ရွင္ဘာေၾကာင့္ အိမ္ထဲမွာ မအိပ္တာလဲ ဟင္၊ အိုက္လို႕
မအိပ္တာလား၊ ရွင္ ကြ်န္မကိုမ်ား စိတ္ဆိုးေနသလား’
‘မဟုတ္ပါဘူး မယ္ေရႊရယ္ နင့္ကို ငါ ဘာမ်ား စိတ္ဆိုးစရာရွိလို႕လဲ၊
အဲ ေနာက္ေတာ့ နင္သိလိမ့္မယ္၊ ငါ ဒီလိုအိပ္တာ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္၊’
‘ဘာအဓိပၸာယ္လဲ ဟင္’
‘ေၾသာ္ ေနာက္ေတာ့သိလာမွာေပါ့ မယ္ေရႊရယ္၊ နင္ ေအးေအး ေနစမ္းပါ၊
ငါ့မွာ အၾကံတစ္ခု ရွိလို႕ပါ’
‘အၾကံကလည္းေတာ္ အိမ္ထဲမွာမထုတ္ဘဲ အိမ္ျပင္ထြက္ ကြပ္ပ်စ္နဲ႕
အိပ္မွ ထုပ္လို႕ရတဲ့ အၾကံတဲ့လား၊ ရွားတယ္ေတာ္၊ ရွိေတာ့ရွိတယ္ ရွားတယ္
ဆိုတာ ရွင္ပဲ ရွင္ပဲ’
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‘ကဲပါဟာ…နင့္ဟာနင္ သြားအိပ္ေနစမ္းပါ’
ေမာင္ေလးက တုတ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဓားတစ္လက္ကို သူ႕ဘယ္
ဘက္ေဘးတြင္ထားျပီး ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ လွဲ၍ လဲေလ်ာင္းလိုက္သည္။ အိမ္
ေစာင့္ေခြးသည္ ကြပ္ပ်စ္ ကုတင္ေျခရင္းတြင္ ၀ပ္လ်က္ေခြေနသည္။ အိမ္
အ၀င္၀တြင္ ၀ါးရြာက္မ်ားကို ၾကဲျဖန္႕ထားသည္။
တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ညဥ့္နက္လာသည္။ ဆယ့္တစ္နာရီ ထိုးျပီ၊ လူေျခတိတ္
ျပီ၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား မရွိေတာ့ျပီ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေမွာင္ရိပ္ကိုခို၍ လူတစ္ေယာက္က ျခံစည္းရိုးနားတြင္
လာ၍ကပ္သည္။ ျခံစည္းရိုးအျပင္မွေန၍ ျခံ၀င္းထဲသို႕ လွမ္းျပီး ေခ်ာင္း
ၾကည့္သည္။
လေရာင္မွိန္မွိန္ေအာက္တြင္ ကြပ္ပ်စ္ေပၚ၌ လဲေလ်ာင္း အိပ္ေပ်ာ္ေန
ေသာ ေမာင္ေလးကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။
ေမာင္ေလး အိပ္ေမာက်ေနျပီ။ ေဟာက္သံမ်ားပင္ က်ယ္ေလာင္စြာ
ေဟာက္ေနလိုက္ေသးသည္။
ဒါကိုၾကည့္ျပီး လူစိမ္းက တစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္သည္။ ျခံစည္းရိုးတံခါးကို
အသာအယာ တြန္းၾကည့္သည္။ အတြင္းမွ ဂလန္႕ထိုးမထား။ ယင္းေၾကာင့္
လြယ္လင့္တကူပင္ ညင္ညင္သာသာ ဖြင့္ျပီး လူစိမ္းက ၀င္လိုက္သည္။
လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားေသာ လွံကို ပို၍ ေသခ်ာေအာင္ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္
ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။ ထိုးရန္ အသင့္အေနအထား ျဖစ္သြားသည္။
လူစိမ္းက ေမွာင္ရိပ္ခိုျပီး သတိၾကီးစြာျဖင့္ ကြပ္ပ်စ္အနီးသို႕ တျဖည္း
ျဖည္း ကပ္သြားသည္။ ၀ါးရြက္မ်ားကို နင္းမိသည္ျဖစ္ရာ တရွပ္ရွပ္ သဲ့သ့ဲ
ကေလး အသံျမည္ေနသည္။
ကြပ္ပ်စ္ႏွင့္ ၀ါးတစ္ရိုက္အကြာသို႕ ေရာက္သြားျပီးသည္မွာ ေခြးက
ထ၍ ေဟာင္သည္။
‘၀ုတ္ ၀ုတ္ ၀ုတ္ ေ၀ါ’
သည္မွာ လူစိမ္းက ကြပ္ပ်စ္အနီးသို႕ ေျပးကပ္သည္။ မလွမ္းမကမ္းမွ
ေန၍ ညာေျခတက္ျပီး ေမာင္ေလး၏ေနာက္ေက်ာကို လွံျဖင့္ ထိုးလိုက္
သည္။
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‘၀ံုး ဒိုင္း ေဖ်ာင္း’
လူဆိုးက လွံႏွင့္အထိုး ေမာင္ေလးက အသင့္ကိုင္ထားေသာ ဓားကိုဆြဲလ်က္
ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွ လွိမ္ခ်လိုက္သည္။ လူဆိုး၏လွံသည္ ကြပ္ပ်စ္မွာ ထိုးစိုက္၍
၀င္သြားသည္။
‘ေဖ်ာင္း’
‘၀ွီး’
ေမာင္ေလးက သူ႕လက္ထဲမွဓားျဖင့္ ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္ စိုက္ေန စူး၀င္
ေနေသာ လူဆိုး၏ လွံကို လက္ျပန္ပိုင္း၍ ခုတ္လိုက္သည္။ ေဖ်ာင္းဆိုေသာ
အသံႏွင့္အတူ လူဆိုး၏ လွံရိုး ျပတ္ထြက္သြားသည္။ လွံသြားႏွင့္ လွံရိုး
တစ္ေတာင္ခန္႕သည္ ကြပ္ပ်စ္ေပၚသို႕ စိုက္က်န္ျမဲ က်န္ေနခဲ့ျပီး လူဆိုး၏
လက္ထဲတြင္ လံွရိုးသာ ရွိေတာ့သည္။
ထိုလွံရိုးျဖင့္ လူဆိုးက ေမာင္ေလးကို မိုး၍ ရိုက္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးႏွင့္
လူဆိုး၏ အၾကားတြင္ ကြပ္ပ်စ္က ခံေနသည္။ ေမာင္ေလးက ညာေျခတစ္ကြက္
ဆုတ္၍ လက္မွဓားျဖင့္ စလြယ္ခုတ္ ခုတ္လိုက္သည္။ လူဆိုး၏ လက္မွတုတ္
လန္ထြက္သြားျပီး ဘယ္လက္မွ ပက္တုတ္၀င္လာျပန္သည္။
လူဆိုး ေနာက္က်သြားျပီ။ ပက္တုတ္ ၀င္အလာတြင္ ေမာင္ေလးက
ညာေျခတစ္ကြက္ ခုန္တက္ျပီး လူဆိုး၏ခါးကို ပိုင္းလိုက္သည္။
လူဆိုးက ေနာက္သို႕ ခုန္ဆုတ္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးကလည္း ပိုင္းဓား
ႏွင့္အတူ သူ႕ခႏၶာကိုယ္က ကြပ္ပ်စ္ေပၚသို႕ ခုန္တက္ျပီး ျဖစ္သြားသည္။
လူဆိုးက ေမာင္ေလး၏ ေရွ႕ေျခကို သိမ္းရိုက္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက
ေရွ႕ေျခကို မ၍ ေပးလိုက္ရာ တုတ္သည္ ၀ွီးကနဲ ပက္ထြက္သြားျပီး ေနာက္
တစ္ဖန္ ဘယ္ဘက္မွ ပက္တုတ္၀င္လာျပန္သည္။
သို႕ရာတြင္ ေနာက္က်သြားျပီ။ ေမာင္ေလးက ညာေျခတက္၍ လူဆိုး၏
လက္ရင္းကို ပက္ဓားျဖင့္ ခုတ္လိုက္သည္။
‘ဒုတ္’
ဓားသြားႏွင့္ အရိုးထိသံၾကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ လူဆိုး၏ ညာလက္ကို
ထိသြားခ်ိန္၌ ေမာင္ေလးက တစ္ဆက္တည္း ေျခေျပာင္း၍ ဓားရိုးျဖင့္
လူဆိုး၏ ဦးေခါင္းကို ထုလိုက္သည္။
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‘ဒုတ္ အား’
ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္သံနက္ၾကီး ထြက္ေပၚလာျပီး ေမွာက္လ်ားထိုး
လဲက်သြားသည္။ ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ ကိုယ္တစ္ပိုင္း တင္ေနသည္။
‘ဟင္ ကိုေမာင္ေလး၊ ကိုေမာင္ေလး ဘာျဖစ္တာလဲ ဘာျဖစ္တာလဲ’
ေဒၚေအးေရႊက မွန္အိမ္ကိုကိုင္ျပီး တံခါးဖြင့္၍ ထြက္လာသည္။
ဘာမွမဟုတ္ဘူး မယ္ေရႊရ၊ ဒီေကာင္ လူပါးဟာ ဒီလိုပဲ မိန္းမဥာဏ္
သံုးျပီး သတ္တတ္တယ္ဆိုတာ ငါသိလို႕ တမင္ အျပင္ထြက္အိပ္တာ၊
ေျခသံၾကားေအာင္ ၀ါးရြက္ေတြ ခင္းထားတာ၊ ေခြးေဟာင္ရင္ ဒီေကာင္ လာ
ျပီဆိုတာ ငါသိေအာင္ လုပ္ထားတာ၊ ဟိုတစ္ေန႕က ေရာ္ဘာျခံထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့
တာကို သူမေက်နပ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ ငါ့ကို အေကာက္ၾကံမယ္ဆိုတာ ငါသိတယ္၊
ငါထင္တဲ့အတိုင္း သူလာတယ္၊ ငါ့ကိုလွံနဲ႕ထုိးတယ္၊ ငါက အိပ္မွ မအိပ္ဘဲ၊
သူ႕ကို ငါျမင္ေနတာပဲ၊ ငါ့ဆင္ကြက္ကို ၀င္လာတဲ့ေကာင္ အခုေတာ့ ထိျပီ။
အစက ငါသို႕ကို အေသသတ္မလို႕ဟာ စိတ္ေကာင္းကေလး ၀င္လာလို႕ ငါ
သူ႕ကို ေသေအာင္ မသတ္လိုက္တာ’
‘အမယ္ေလး ကိုေမာင္ေလးရယ္ မထိတ္သာ မလန္႕သာ ရွိလိုက္တာ၊
ဒီလူကလည္း ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းေတာင္ ဒီလို ၾကံစည္ရတယ္လို႕’
‘ဒီေကာင့္ ေသာက္က်င့္ ဒီအတိုင္းပဲ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေျဗာင္ရင္မဆိုင္ဘူး
အေမ့ေလာက္မွာ ၀င္လုပ္တတ္တာဟာ သူ႕မိန္းမဥာဏ္ပဲ၊ သူမ်ားကိုသာ
လုပ္လို႕ ရခ်င္ရမယ္၊ ငါ့ကိုေတာ့ မရဘူး’
‘ကဲ ကဲ ၊ သူၾကီးအိမ္ကို သြားအေၾကာင္းၾကားပါဦး၊ ေသြးလြန္ျပီး၊
ေသေတာ့မယ္’
‘ေသလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေခြးမသား လူပါး၊ အခု ပါးႏိုင္ေသးရဲ႕
လားကြ’
ညတြင္းခ်င္းပင္ တစ္အိမ္ႏိုး ႏွစ္အိမ္ႏိုးျဖင့္ တစ္ရြာလံုး ႏိုးလာၾကသည္။
လူပါးကို လာ၍ ၀ိုင္းၾကည့္ၾကသည္။
တြဲေလာင္းၾကီး ျဖစ္ေနသည့္ လက္တစ္ဘက္ကိုကား သစ္သားျဖင့္ပိုး၍
ပတ္တီးစည္းေပးလိုက္ၾကသည္။
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၂၀
အမ်ားျပည္သူေတြအတြက္ ခရီးသြားရသည္မွာ မလြယ္ကူ။ ျမိဳ႕ေပၚ ရြာ
ေပၚတြင္သာ ဂ်ပန္က ေခြ်းတပ္ ေသြးတပ္ ဆြဲသည္မဟုတ္။ ခရီးသြား ခရီး
လာမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ရာတြင္ ေခြ်းတပ္ဆြဲ၍ ဆြဲ၍ သြားၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ေမာင္ေလးအဖို႕ကား သြားခ်င္ရာ သြားႏိုင္၏။ လာခ်င္ရာ
လာႏိုင္၏။
ဘယ္ဂ်ပန္ကိုမွ် ေၾကာက္စရာမရွိ။ ဘယ္ဂ်ပန္ကိုမွ် မွဳစရာမလို။
လမ္းခရီးတြင္ေတြ႕လွ်င္ သူတို႕ေပးထားေသာ ကတ္ျပားမ်ားကို ထုတ္၍
ျပလိုက္ရံုသာရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ခါမ်ားတြင္ သူ႕အနီးအနားပတ္၀န္း
က်င္မွ ေယာက္်ားမ်ားကိုပင္ ကယ္တင္လိုက္ေသးသည္။
‘မာစတာ မာစတာ၊ ဟင္း ဟူး ဟူး ဟား’
‘အား အားအား အိုး ေအာ’
သူက ပါးစပ္မွ ဟင္းေတြ ဟူးေတြ ေျပာျပီး သူ႕အနားမွ ေယာက္်ားမ်ားကို
လက္ညိဳးထိုး၍ ျပသည္။ ဤလူမ်ား ဤ ေယာက္်ားမ်ားသည္ မိမိ၏ လူမ်ား
ျဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႕ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေျပာလိုက္လွ်င္ ဂ်ပန္ေတြကလည္း
အ အစကားေျပာသည့္ပမာ အား အိုး ေအာ ဟူ၍ ေျပာျပီး နားလည္ေၾကာင္း
ေခါင္းညိတ္ျပသည္။ ေမာင္ေလး ညႊန္ျပေသာ လူမွန္သမွ် ေခြ်းတပ္ဆြဲ
မသြားေတာ့။
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အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ ဗားဂရာဆိပ္ကမ္းတြင္ အၾကံဳေတြ႕ရဆံုး ျဖစ္သည္။
ထိုဆိပ္ကမ္းသို႕ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား ခဏခဏ ေရာက္လာေပါက္လာသည္။
ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိပ္ကမ္း ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားမ်ားရွိရာ ေတြ႕ရာ
အလုပ္သမားေတြကို ေခြ်းတပ္ဆြဲသြားတတ္သည္။
ေမာင္ေလး၏ သမၺာန္ဆိုက္လာျပီဆိုလွ်င္ ဆိပ္ကမ္း အလုပ္သမ်ား
၀ိုင္းအံု၍ ေနေလ့ရွိသည္။ ကဒက္ဥမ်ားကို အခမဲ့ သယ္ပိုး၍ ခ်ေပးၾကသည္။
အေၾကာင္းမူ ထိုကဒက္ဥမ်ားအေၾကာင္း ဂ်ပန္စစ္သားေတြက သိထား
နားလည္ထားၾကသည္။ ကဒက္ဥသယ္ေပးေသာ အလုပ္သမ်ားကို
ေမာင္ေလး၏ လူမ်ားအျဖစ္ ဂ်ပန္စစ္သားေတြက ထင္မွတ္ၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ထိုဆိပ္ကမ္းသို႕ ေရာက္လွ်င္ကား ေမာင္ေလးက သူ႕လက္ျဖင့္ စည္း
၀ိုင္းလို၀ိုင္းျပီး အလုပ္သမားေတြအားလံုးေလာက္နီးနီးကို ျခံဳမိေအာင္
လုပ္ျပရသည္။ သို႕မွသာ အလုပ္သမ်ား ေခြ်းတပ္ဆြဲျခင္းမွ သက္သာသည္။
ေမာင္ေလးသည္ ကဒက္ဥမ်ားကို ေရႊဂံုတိုင္ ဂတ္တဲေကြ႕သို႕ သြား၍
ပို႕ရေသာ္လည္း ေငြကိုမူ ကန္ေတာ္ၾကီးတြင္သာ လာ၍ ထုတ္ရသည္။ ကန္
ေတာ္ၾကီး (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းျခံ၊ ေျမပေဒသာကြ်န္း) တြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္တစ္တပ္
စခန္းခ်ထားသည္။
ေမာင္ေလး ေရာက္သြားျပီဆိုလွ်င္ ကန္ေတာ္ၾကီး၌ ျမင္ကြင္းႏွစ္မ်ိဳး
အျမဲျမင္ရသည္။
တစ္မ်ိဳးကား ကန္ေတာ္ၾကီးတြင္ ေဆာက္ထားေသာ ျပဇာတ္ရံုႏွစ္ရံုႏွင့္
အုတ္အုတ္သဲသဲ စည္ကားေနေသာ ပရိသတ္မ်ား ျဖစ္သည္။
က်န္တစ္မ်ိဳးကား အနိဌာရံုျမင္ကြင္း၊ လူဆိုး သူခိုးဟူ၍ ဖမ္းဆီးျပီး
လူျမင္ကြင္း ေနပူက်ဲက်ဲတြင္ ေနလွမ္းခံထားရေသာ အက်ဥ္းသမားမ်ား ျဖစ္
သည္။
ဂ်ပန္တို႕၏ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ျခင္းပင္။ လူစည္ကားရာ ေနရာ
တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျပျခင္းပင္။ ခိုးလွ်င္ ဆိုးလွ်င္ သူတို႕ကို
ဆန္႕က်င္လွ်င္ ယခုကဲ့သို႕ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ဆိုေသာ သေဘာကို လူ
ျမင္ေအာင္ ျပသထားျခင္းပင္။
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အနိဌာရံုျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ကာ ၾကက္သီးထၾကပါ။ ေၾကာက္လန္႕
ၾကပါ၏။ သို႕ရာတြင္ ဂ်ပန္ေတြကိုကား ေအာ့ႏွလံုးနာလာၾကသည္။ ဖက္ဆစ္
စစ္သားေတြအျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။
အံၾကိတ္သူၾကိတ္ စိတ္ထဲမွ ဆဲေရးသူ ဆဲေရး၊ ေမတၱာပို႕သူပို႕ ျဖစ္သြား
ၾကသည္ကသာ မ်ားသည္။
ယခုတစ္ခါ ေမာ္ငေလးေရာက္လာျခင္းမွာ ေျခာက္ေခါက္ေျမာက္ ကဒက္ဥ
လာ၍ပို႕ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ကတ္ျပားကိုျပ၍ စစ္တပ္၀င္းထဲသို႕ ၀င္သြားသည္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ
ကင္းေစာင့္ စစ္သားမ်ားကလည္း ေမာင္ေလးကို မ်က္စိယဥ္ျပီး သိျပီး
ျဖစ္ေနၾကျပီ။ ေတြ႕လိုက္ ျမင္လိုက္လွ်င္ ေခါင္းညိတ္၍ျပျပီး ၀င္ခြင့္ျပဳသည္။
သြားေနက် ေရာက္ေနက်ျဖစ္၍ ေငြထုတ္ေပးေသာ တဲထဲသို႕ ၀င္သြားသည္။
ေငြစာရင္းကိုင္ စာေရးမွာ ကုလားျဖစ္သည္။ ကုလား၏ စားပြဲေပၚသို႕ ေငြစာ
ရင္စာရြက္ကို တင္ေပးလိုက္သည္။
ျပီး ဧည့္ခံကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ေနသည္။ ေငြစာရင္းကိုင္ ကုလားက
ေငြမ်ားကို ေရတြက္သည္။ သူႏွင့္အတူ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ေသာ ဂ်ပန္တစ္
ေယာက္ကို ေငြထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ဂ်ပန္က ေမာင္ေလးကို လာ၍ ေပး
သည္။
ယခုတစ္ေခါက္ ရရွိမည့္ေငြမွာ သံုးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက ေငြမ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္သည္။ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္
ေထာင္သာ ရွိသည္။
မွားျပီ။ မေတာ္တဆ မွားယြင္းေရတြက္ျပီး ေပးျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ သူက
သည္လို ရိုးရိုးသားသားပင္ တြက္ကိန္းခ်သည္။
‘မာစတာ မာစတာ၊ ၀ူး ဟူး ၀ူး အား’
သူက ေငြထုတ္ေပးေသာ ဂ်ပန္၏ စားပြဲေရွ႕သို႕ သြားရပ္ျပီး ေျခဟန္လက္
ဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။ ေငြေရာ့ေနသည္။ တစ္ေသာင္းလိုေနသည္ ဆိုေသာ သ
ေဘာ။ စာရင္းမွား၍ တြက္ျပီး ေပးသည္ဆိုေသာ သေဘာ။
သည္မွာ ဂ်ပန္က ျပဴးတူးျပဲတဲလုပ္၍ ထေအာ္သည္။
‘ခူးဒကား ခူးဒကား၊ ဘိဓမၼာ ခူးဒကား’

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 246

‘ဘာခူးဒကားလဲကြ မင္းတို႕က ဘာသေဘာလဲ’
‘ခူးဒကား ဘိဓမၼာ ခူးဒကား’
ဂ်ပန္က ေငါက္ငန္းျပီး အျပင္သို႕ ထြက္သြားရန္ လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္
ႏွင္ထုတ္သည္။ ေမာင္ေလးက မသြား။
‘ေဟ့ မသြားႏိုင္ဘူးကြ၊ ဒီအတိုင္းျပန္သြားရင္ ငါ အေရာ္ေပးေနရမွာေပါ့၊
မသြားဘူး မသြားႏိုင္ဘူး၊ ၾကည့္စမ္း မင္းတို႕ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံ ဆယ္တန္နဲ႕
ရာတန္ေတြခ်ည္းပဲ၊ ငါ ေရတြက္ၾကည့္တယ္၊ ငါ မမွားဘူး၊ မင္းတို႕ တစ္
ေသာင္းထပ္ေပး။
‘ခူးဒကား၊ ခူးဒကား’
‘ေဟ့ မသြားဘူးဆို မသြားဘူးကြာ’
ေမာင္ေလး ေဒါသထြက္လာသည္။ သူ႕အသံက ၾကာေလ က်ယ္
ေလာင္ေလ က်ယ္ေလာင္လာသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္
ေငါက္ေနၾကသည္။
ဆူဆူဆူဆူအသံေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ စကားျပန္ ကိုဘေစာ ေရာက္ရွိ
လာသည္။
‘ဆရာၾကီး ဆရာၾကီး ဘယ္လိုျဖစ္လို႕လဲ’
ကိုဘေစာက ဗမာလို ေျပာေမးေမးသည္။
‘ဒီေကာင္ေတြ က်ဳပ္ကို မတရားလုပ္တယ္’
‘ဘာလုပ္လို႕လဲ ဆရာၾကီး’
‘သံုးေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ ေပးရမယ့္အစား ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ပဲ
ေပးတယ္၊ ျပီးေတာ့ က်ဳပ္ကို ဆဲလႊတ္တယ္၊ ႏွင္လႊတ္တယ္၊ သြားတဲ့’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ကိုဘေစာကို ေမးသည္။ ကိုဘေစာက အက်ိဳးအေၾကာင္း
ရွင္းျပသည္။
ဂ်ပန္စစ္ဗုိလ္ မ်က္ႏွာ နီျမန္းသြားသည္။ ေငြစာရင္းကိုင္ ကုလားႏွင့္
သူ႕တပည့္ ဂ်ပန္ကိုေခၚသည္။ ဂ်ပန္လိုေျပာျပီး စစ္ေဆးသည္။ သည္မွာ
ဗူးေပၚသလို ေပၚလာသည္။
‘ဖ်န္း ဖ်န္း ဖ်န္း ဖ်န္း’
‘ဖုန္း ထိုင္း ၀ံုး ဂြမ္း’
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ကုလားကိုေရာ ဂ်ပန္ကိုပါ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ပါးရိုက္ေတာ့သည္။ ပါး
ရိုက္ရံုသာမက ေျခေထာက္ႏွင့္လည္း ကန္သည္။ လက္သီးႏွင့္လည္း ထိုးသည္။
ကုလားေရာ ဂ်ပန္ပါ အလူးအလဲ ခံၾကရသည္။ ေမွာက္၍လဲျပီး ေခြက်
သြားသည္အထိ ျဖစ္သည္။
ဆဲလိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္းကလည္း မိုးမႊန္ေနသည္။ ဆဲသည္ဟူ၍ပင္ ေမာင္
ေလးက ထင္သည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္သည္ လြန္စာ ေဒါသထြက္သြားပံုရသည္။
စိတ္ၾကိဳက္ ထိုးၾကိတ္ျပီးမွ စစ္ဗိုလ္က ကုလား၏ ရင္ဘတ္ကို ဆြဲျပီး
ထူသည္။ ဂ်ပန္လို ေအာ္ေငါက္၍ ေျပာသည္။
ကုလားသည္ ပါးစပ္တြင္ ေသြးမ်ား ထြက္ေနျပီ။ ယိုင္ထိုး ယိုင္ထိုးျဖင့္
စားပြဲဆီကို ေလွ်ာက္သြားသည္။ အံဆြဲထဲမွာ ရာတန္ စကၠဴတစ္ထုပ္ကို ယူလာ
သည္။ စစ္ဗိုလ္က ထပ္၍ ေဟာက္သည္။ ဂ်ပန္လို ေျပာသည္။
ကုလားက ေမာင္ေလးဆီသို႕ ယိုင္ထိုး ယိုင္ထိုးျဖင့္ ေလွ်ာက္သြားသည္။
ေငြတစ္ေသာင္းထုပ္ကို ကိုယ္တိုင္ေပးသည္။
ေမာင္ေလးက ေသခ်ာစြာ ထပ္မံ၍ေရတြက္သည္။ တစ္ေသာင္းေစ့
ေၾကာင့္ ေသခ်ာမွ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ကို ၾကည့္ျပီးဆိုသည္။
‘ဟား ဟား ဘိဓမၼာ၊ အားၾကီးေကာင္းတယ္’
‘ကဒက္ဥ ကဒက္ဥ၊ အမ်ားၾကီး လာပို႕ဦးမယ္’
ေမာင္ေလးက သူ႕လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ၀ိုင္း၍ျပသည္
‘ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္၊ အားၾကီးေကာင္းတယ္’
‘ကဲ….ကိုဘေစာ က်ဳပ္ျပန္ေတာ့မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး၊ ျပႆနာျဖစ္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုေျပာပါ’
‘ဟုတ္ကဲ့ ေကာင္းပါျပီ’
ေမာင္ေလးက သူ႕၀မ္းကြဲေယာက္ဖႏွင့္အတူ စစ္တပ္ အေဆာက္အဦး
ထဲမွ ထြက္လာသည္။ လမ္းၾကီးေဘး ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ ႏွစ္ေယာက္သား
ေျမာက္ဘက္သို႕ ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ငါးထပ္ၾကီးဘက္သို႕
၀ဂၤဘာလမ္းထဲမွ ျဖတ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
‘ေတာ္ေတာ္ လူလည္က်တဲ့ ကုလားဗ်၊ အစ္ကိုရ’
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‘ဟိုဂ်ပန္နဲ႕ တစ္ၾကိတ္ထဲ တစ္ဥာဏ္ထဲေပါ့ကြာ၊ သူတို႕က ငါ့တို႕ဗမာ
ေတြကို အထင္ေသးတယ္ မဟုတ္လား’
‘ေအာက္က ညစ္ပတ္ရင္ အထက္ကို မတိုင္ရဲဘူး ထင္လို႕ေပါ့ အစ္ကို’
‘ေအး တျခားလူဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းငံု႕ျပီး ခံခ်င္ခံသြားမွာေပါ့၊ ငါ့ကို
ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ’
‘ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတြက ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ အမွန္ပဲ အစ္ကိုရ’
‘ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမွာလဲကြ၊ ေၾကာက္သင့္မွ ေၾကာက္မွာေပါ့၊
မေၾကာက္သင့္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမလဲ’
‘ဟာဗ်ာ ဒီငပုေတြက ထင္ရာစိုင္းျပီး ထင္တိုင္းက်ဲေနၾကတာဗ်’
‘ေဟ့ ေဟ့ ေဟ့….ဟိုမွာ ဂ်ပန္တစ္ေယာက္နဲ႕ ဗမာတစ္ေယာက္
ခ်ေနၾကတယ္ေဟ့’
‘ လာ လာ အစ္ကို ၀ဂၤဘာလမ္းထဲက မျဖတ္နဲ႕ လမ္းမၾကီးအတိုင္းပဲ
သြားရေအာင္’
‘ဟာ လာစမ္းပါကြာ၊ မေၾကာက္စမ္းပါနဲ႕ ၊ ေဟ့ ဗမာက လက္ရည္ သာ
တယ္၊ ေဟ့ ဂ်ပန္ ေမွာက္လဲသြားျပီ’
ေျပာရင္း ေျပာရင္းပင္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ထိုးၾကိတ္ေနၾကေသာ
ဂ်ပန္ႏွင့္ ဗမာအနီးသို႕ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။
ဗမာသည္ ဗမာ့လက္ေ၀ွ႕ တတ္ပံုရသည္။ အေရွာင္အတိမ္း ေကာင္းသ
ကဲသို႕ လွ်င္ျမန္သည္။
ဂ်ပန္က ပို၍ ခံေနရသည္။ ဗမာလည္း အထိနာသင့္သေလာက္ေတာ့
နာေနျပီ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေဟာဟဲ ေဟာဟဲ ျဖစ္ေနၾကျပီ။ မ်က္ႏွာေတြမွာ
လည္း ဖူးေယာင္ေနၾကျပီ။
‘ေဖာင္း’
ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ဗမာ့လက္သီးတစ္လံုး ဂ်ပန္၏ပါးခ်ိတ္သို႕ တည့္
တည့္ၾကီး ၀င္သြား ထိသြားျပန္သည္။ ဂ်ပန္သည္ ယက္ကန္ယက္ကန္ လည္
ဆင္းျပီး လဲက်သြားသည္။
‘၀ူး ၀ီး ကြ်ီ’
သည္အခ်ိန္မွာပင္ ဂ်စ္ကားတစ္စီး ထိုးဆိုက္လာသည္။ ရန္ပြဲအနီးတြင္
ဘရိတ္အုပ္၍ ရပ္လိုက္သည္။
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ဂ်ပန္စစ္ကားတစ္စီး ျဖစ္ေနသည္။ ကားေပၚမွ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္
ႏွင့္ စစ္သားတစ္ေယာက္ ဆင္းလာသည္။
‘ေဟး ေဟး ဘိရုမာ၊ ေဟာ ေဟာ ဟူး’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က အူးအူးအားအား အသံေရာ ေျခဟန္လက္ဟန္ႏွင့္ပါ
ဗမာကို လွမ္းေျပာသည္။
သူ႕အဓိပၸါယ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူပင္ နားလည္သည္။ သူေျပာသည့္
သေဘာမွာ ပထမ အထိုးအၾကိတ္ခံရေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္မခ်ရန္၊ သူႏွင့္
အတူပါလာေသာ စစ္သားသစ္ျဖင့္ ဆက္၍ ထိုးၾကိတ္ရန္ ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလး ေဒါသထြက္သြားသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္သည္ သက္သက္
လူပါး၀ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႕စစ္သားေဟာင္း အလူးအလဲ ခံေနရေသာေၾကာင့္
စစ္သားသစ္ႏွင့္ အခ်ခိုင္းျခင္းမွာ မတရား။
စစ္သားေဟာင္းႏွင့္ အၾကိတ္အနယ္ ဆင္ႏႊဲလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ဗမာ
ကိုယ္တိုင္လဲ ေမာဟိုက္ေနျပီ။ အထိလည္း ခံထားရသည္။
‘ေဟ့ ကိုယ့္လူ၊ အခုခ်ိန္က်မွ မထူးေတာ့ဘူး၊ ေသခ်င္ ေသသြားပ
ေလ့ေစ၊ ဆက္သာခ်ကြာ’
ေမာင္ေလးက ဗမာကို အားေပးလိုက္သည္။ ေမာင္ေလး၏
အသံကိုၾကားလွ်င္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ေမာင္ေလးဘက္ကို လွည့္ၾကည့္ျပီး ဆို
သည္။
‘အား ဟား ဘိရုမာ ဘီရုမာ ၊အား အား ၀ါး၀ါး’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ကိုေမာင္ေလးကို လက္ညိဳးထိုးျပသည္။ သူ႕ကိုယ္သူ
လည္း ျပန္၍ လက္ညိဳးထိုးျပီ ဆိုသည္။
ခ်မလားဆိုေသာ သေဘာ၊ စိန္ေခၚေသာသေဘာ၊ ‘မင္းက မင္းနဲ႕ဘာ
ဆိုင္လို႕ ၀င္စြက္ရသလဲ’ ဆိုေသာသေဘာ၊ ၀င္စြက္လွ်င္ ငါႏွင့္ခ်မည္ ဆိုေသာ
သေဘာ။
‘အား မင္းနဲ႕ ခ်ရမွၾလား ခ်တယ္ကြ၊ ခ်တယ္’
ေမာင္ေလးက ေရွ႕သို႕ တိုးသြားသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ လက္တစ္ကမ္း
သာသာတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ရပ္လိုက္သည္။
‘အစ္ကို အစ္ကို၊ မခ်ပါနဲ႕ဗ်ာ၊ ဒီေကာင္ေတြကို သြားမခ်ပါနဲ႕’
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‘ေနစမ္းပါကြာ၊ ဒီေလာက္ လူပါး၀တဲ့ေကာင္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ မခ်
ရမွာလဲ’
‘မလုပ္ပါနဲ႕ အစ္ကိုရာ ဟီး ဟီး သြားမလုပ္ပါနဲ႕၊ အႏၱရာယ္မ်ားလွတယ္’
‘ေဟ့ေကာင္ အသာေနစမ္း၊ ငါ့ပညာဟာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို
ကာကြယ္ဖို႕ သင္ထားတာ’
ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဘဆင္က တဟီးဟီးငိုသည္။ ေတာင္းပန္သည္။
ေမာင္ေလးက နားမေထာင္ဘဲ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္သည္။
‘၀ူး ၀ူး ဘီရုမာ၊ ၀ူး၀ူး’
‘ေဟ့ ငါ ဗမာမဟုတ္ဘူးကြ၊ ရွမ္း ရွမ္း’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က သူ႕ေဘာင္းဘီခါးၾကားမွ တစ္စံုတရာကို လက္ညိဳး
ထိုး၍ ျပသည္။ ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္၏ ခါးၾကားထဲတြင္ ဓားရွိသည္ဟု
ထင္သည္။
‘ထုတ္ကြာ၊ ထုတ္ မင္းဓားကိုလဲ ငါမေၾကာက္ဘူး’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ထုတ္လိုက္သည္။ ဓားမဟုတ္၊ နံပါတ္တုတ္ ျဖစ္ေနသည္။
ႏွစ္ေတာင္ နီးပါမွ် ျဖစ္သည္။
အမွန္စင္စစ္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္တို႕သည္ ဓားရွည္ကိုင္ေလ့ ရွိၾကေသာ္လည္း
ယခုစစ္ဗိုလ္မွာမူ စစ္ပုလိပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နံပါတ္တုတ္ ကိုင္ျခင္းျဖစ္
မည္ဟု ေမာင္ေလးခန္႕မွန္းလိုက္သည္။
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က သူ႕နံပါတ္တုတ္ကို ဂ်ပန္ ကင္ဒိုဓားသိုင္း ကိုင္နည္း
အတိုင္း အရင္းမွ ႏွစ္ဘက္စံုကိုင္ထားသည္။
ေမာင္ေလးကမူ သူ႕ခါးမွ ခါးပတ္ၾကားထဲမွ လံုခ်ည္စ ႏွစ္ဖက္ကို
မ, ၍ ညွပ္သြင္းလိုက္သည္။ ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားျဖင့္ပင္ ရင္ဆိုင္သည္။
ဘယ္ေျခေရွ႕တက္၍ ညာေျခကို ေနာက္ဘက္သို႕ က်ားကန္ထားသည္။
‘ေဟ့ ေဟ့ေကာင္၊ ခ် ခ်ာကြာ ခ်’
ဂ်ပန္က ေမာင္ေလးကို နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ မိုး၍ ရိုက္ဟန္ျပျပီး
ခါးကို ပိုင္း၍ ရိုက္ခ်လိုက္သည္။
ဖံုး ထိုင္း ၀ံုး အား
ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္၏ တုတ္ခ်က္ကို ေနာက္ဘက္သို႕ ရုတ္တရက္
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ရို႕၍ ေရွာင္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္၏ တုတ္ခ်က္ ၀ွီခနဲ လြတ္ျပီး လြန္အသြား
ေမာင္ေလးက ညာေျခစံုျဖင့္ စလြယ္၀ိုက္ခတ္ ခတ္ထည့္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္
၏ ကိုယ္အေနအထားသည္ တေစာင္းျဖစ္ေနရာ ေမာင္ေလး၏ ေျခခံုက
ဂ်ပန္၏ အရွိဳက္ကို ျပင္းစြာသြား၍ ထိသည္။
ဂ်ပန္ လည္ဆင္းျပီး ရင္ဘတ္ကို လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ဖိရင္း လဲက်သြား
သည္။
‘ခူဒကား ခူဒကား’
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ လဲက်သြားသည္ႏွင့္ အ၀က ရပ္လ်က္ၾကည့္ေနေသာ
စစ္စား ေျပး၀င္လာျပန္သည္။ နံပါတ္တုတ္ကို ကို္င္လ်က္သား ျဖစ္သည္။
‘ခူဒကား ခူဒကား’
‘ဟာ….ခုတစ္ခါေတြ ေနာက္တစ္ခါေတြ လုပ္မေနနဲ႕၊ အခုလဲ ခ်တယ္၊
ေနာက္လဲ ခ်တယ္ကြာ’
ေမာင္ေလးက လူသစ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္လိုက္ျပန္သည္။ ေမာင္ေလး
ကား ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားႏွင့္ပင္။ ဂ်ပန္စစ္သားျဖစ္ေသာ တပ္ၾကပ္
ၾကီးလည္း သူ႕ဆရာစစ္ဗိုလ္ ကိုင္သလိုပင္ ကင္ဒိုကိုင္နည္းျဖင့္ နံပါတ္တုတ္ကို
ကိုင္ထားသည္။
‘ေဟ့ ခ် ခ်ကြာ ခ်၊ ျမန္ျမန္ခ်ကြ’
ေမာင္ေလးက တပ္ၾကပ္ၾကီးကို ျပဴးျပဲျပသည္။ တပ္ၾကပ္ၾကီးသည္
သူ႕ နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ေမာင္ေလး၏ရင္၀ကို ေဆာင့္ထိုးမည့္ဟန္ျပျပီး
တအားမိုး၍ ရိုက္ခ်လိုက္သည္
‘ဖံုး ထိုင္း ၀ံုး အား’
ဂ်ပန္က တုတ္ျဖင့္ ေဆာင့္အထုိးတြင္ ေမာင္ေလးက တိမ္းရို႕ရို႕ျပီး
ေရွာင္လိုက္သည္။ သည္မွာ ဂ်ပန္က ထိုးေသာတုတ္ကို လွ်ပ္ပစ္သလို အေန
အထားေျပာင္းျပီး မိုး၍ ရိုက္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက တပ္ၾကပ္ၾကီး၏လက္ကို သူ႕ ဘယ္လက္ဖ်ံျဖင့္ ခတ္
၍ပယ္ထုတ္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္၏လက္ ေျမာက္တက္အသြား ညာေျခခံုျဖင့္
ဆီးစပ္ကိုကန္၊ ညာလက္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကို ထိုးလိုက္သည္။
ထိုးျခင္းတိုက္ျခင္းႏွင့္ ကန္ျခင္းတိုက္ကြက္သည္ တျပိဳင္တည္းျဖစ္ရာ
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ဂ်ပန္စစ္သား၏ ဆီးစပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာကို တျပိဳင္တည္း ထိသြားသည္။ ငယ္သံ
ပါေအာင္ ေအာ္ျပီး တပ္ၾကပ္ၾကီး ပံုလ်က္သား လဲက်သြားသည္။
‘အာ့ ၀ါး ၀ါး၊ ဘီရုမာ ဘီရုမာ’
‘ေဟ့ ငါ ဗမာမဟုတ္ဘူး၊ ရွမ္းကြ ရွမ္း’
‘အား…..ရွမ္း ရွမ္း ရွမ္းေနာ္ အားၾကီး ေကာင္းတယ္၊ ဟူ ၀ူး ၀ူး’
တပ္ၾကပ္ၾကီး လဲက်သြားခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ျပန္၍ထသည္။ မခ်ိ
မဆံ့ နာက်င္ေနေသာၾကားမွ ေမာင္ေလးကို လက္ဆြဲ၍ ႏွဳတ္ဆက္သည္။
လက္ဟန္ ေျခဟန္ျဖင့္ ကားေပၚသို႕ အတက္ခိုင္းသည္။
သည္မွာ ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဘဆင္က မ်က္ရည္လည္ရႊဲျဖင့္ ငိုသည္။
‘အီး ဟီး ဟီး ဒါေၾကာင့္ မေျပာလား၊ သူတို႕အထဲသြားျပီး ၀င္မစြက္ပါ
နဲ႕လို႕ ေျပာတယ္၊ အခုေတာ့ အဖမ္းခံရျပီ’
‘ေဟ့ ဘဆင္ ေယာက္်ားပဲကြ၊ ေသတစ္ေန႕ ေမြးတစ္ေန႕ပဲ၊ ႏွစ္ခါျပန္ေသတဲ့
မသာ မရွိပါဘူး၊ မင္းျပန္ေတာ့၊ ငါမေသရင္ ျပန္လာမွာေပါ့၊ ငါ့ကိုသတ္ရင္
ငါမေသခင္ ဒင္းတို႕ သံုးေလးေယာက္ေတာ့ ေသရေစ့မယ္’
သည္လိုေျပာျပီး ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္စစ္ကားေပၚသို႕ တက္လိုက္သည္။
ကားက ၀ူးကနဲ ထြက္လာသည္။
ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ေမာင္ေလးကို မဂၤလာဒံုသို႕ ေခၚသြားသည္။ မဂၤလာဒံု
စစ္တပ္သို႕ ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ အသစ္တစ္ေယာက္ ေမာင္ေလး
ရွိရာသို႕ ေရာက္လာသည္။ ထိုဂ်ပန္မွာ ရွမ္းစကားအနည္းငယ္ တတ္ထားသူ
ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလးကို ရွမ္းစကားျဖင့္ပင္ ေမးသည္။
‘ခင္ဗ်ား၊ ဗမာ မဟုတ္ဘူးလား’
‘မဟုတ္ဘူး ရွမ္း’
‘ေၾသာ္….ရွမ္းလူမ်ိဳးကိုး၊ ခင္ဗ်ား ပညာ ေတာ္ေတာ္တတ္သလား’
‘မတတ္ပါဘူး၊ နဲနဲပါးပါး သေဘာေလာက္ပဲ တတ္တာပါ’
‘ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ က်ဳပ္တို႕လူႏွစ္ေယာက္ကို ခင္ဗ်ား အျပတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့
တာပဲ’
‘သူတို႕ထက္ေတာ့ နဲနဲပိုတတ္လို႕ ျဖစ္မွာေပါ့’
‘သူတို႕ထက္တတ္ရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ဆရာတစ္ေယာက္အဆင့္ထိ တတ္တဲ့
ဆရာတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ရမယ္’
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‘ဟာ…..ဒီေလာက္ထိ မတတ္ပါဘူး’
‘ခင္ဗ်ားတတ္ပါတယ္၊ ျငင္းမေနပါနဲ႕၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ဳပ္တို႕
လူအားလံုး ကိုယ္ခံပညာ တတ္ၾကပါတယ္၊ ဂ်ပန္ ကိုယ္ခံပညာေပါ့’
‘ေအာ သူတို႕လည္း ကိုယ္ခံပညာ တတ္သလား’
‘ဟုတ္တယ္ ခင္ဗ်ားက သူတို႕ထက္တတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္တို႕
စစ္တပ္မွာ နည္းျပဆရာ လုပ္ပါ၊ စစ္ဗိုလ္ေတြ စစ္သားေတြကို ပညာသင္
ေပးပါ’
‘ဟာ က်ဳပ္ ဒီေလာက္မတတ္ပါဘူး၊ သင္ေပးေလာက္ေအာင္ မတတ္
ပါဘူး’
‘မရဘူး ခင္ဗ်ား သင္ကိုသင္ေပးရမယ္၊ ပထမဆံုး ဖ်ာပံုတပ္မွာ သြား
သင္ေပးပါ’
မတ္ကေရာလထြတ္ ဆိုေသာ စကားအတိုင္းပဲ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေတြကို
ခ်မိျခင္းမွာ မွားျပီ။ ဂ်ပန္စစ္တပ္တြင္ သင္တန္းဆရာ လုပ္ခိုင္းျပီ။ ဖက္ဆစ္
ေတြကို ပညာမေပးခ်င္၊ သင္မေပးခ်င္။
သင္ေပးခဲ့ေသာ္ လူမိုက္အားေပး ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ ဓါးျပ သူခိုး လူဆိုး
ေတြကို ပို၍တိုက္ရဲ ပို၍ဆိုးရဲေအာင္ သိုင္းပညာသင္ေပးသည့္ႏွယ္ ရွိေတာ့မည္။
သို႕ရာတြင္ မတတ္ႏိုင္၊ ခိုင္းသည္ကိုမွ မလုပ္လွ်င္ ျပႆနာ တက္ေတာ့
မည္။ အသက္ကို ရန္ရွာေတာ့မည္။
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္ေတြကို သူ႕ကို ဖ်ာပံုစစ္တပ္သို႕ ပို႕ေပးၾကသည္။
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ လိုက္ပါသြားရသည္။
ေရာက္ျပီ။ ဂ်ပန္စစ္သားေတြႏွင့္ ေတြ႕ျပီ။ သိုင္းသင္မည့္ ဂ်ပန္စစ္သား
ေတြအားလံုး လန္ကြတ္တီကေလးမ်ားကို ဆင္တူ ၀တ္ဆင္ထားၾကသည္။
‘ကဲကြာ သင္ဆိုလဲသင္ရမွာေပါ့၊ ငါးျပား ဆယ္ျပားဖိုးေတာ့ သင္ေပး
ရမွာေပါ့၊ ေအး…..မင္းတို႕က ဗမာျပည္လာျပီး ဗမာေတြအေပၚမွာ လူပါး၀တယ္၊
ႏွိပ္စက္တယ္ ညွင္းဆဲတယ္၊ ရမ္းကားတယ္၊ အဲဒီအတြက္ လက္စားေခ်ခြင့္
ရတယ္လို႕ပဲ သေဘာထားရေတာ့မွာေပါ့’
ေမာင္ေလးသည္ ယခင္က ေမာင္ေလးအရြယ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ ဆယ့္
ေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္ လူငယ္ပမာသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကေလး

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 254

စိတ္သာ ရွိေသးသည္။ ကေလးစိတ္ မကုန္႕တကုန္အရြယ္ႏွင့္ပင္ ပညာသင္ယူ
ခဲ့သည္။
ယခုကား အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျပီ။ ႏွစ္ေတြပင္ စြန္းလာျပီ။ ေမာင္ေလး
ဘ၀ ေမာင္ေလးအရြယ္မွ ကိုေမာင္ေလးဘ၀ ကိုေမာင္ေလးအရြယ္သို႕ ေရာက္
လာျပီ။
သည္ေတာ့ တိုင္းေရး ျပည္ေရး အေၾကာင္းလည္း သိလာျပီ။ ကိုယ့္တိုင္း
ကိုယ့္ျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ သံဖေႏွာင့္ေအာက္တြင္ ျပားျပား
၀ပ္ကိန္းဆိုက္ေနရျပီ။ တိုင္းရင္းသားထုက ျပန္လည္ ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္
ရန္ပင္ တာစူေနၾကျပီ။
ဒါေတြကိုလည္း သိေန ၾကားေန နားလည္တတ္ေနျပီ။ ယင္းေၾကာင့္
ဂ်ပန္ေတြကို သင္ၾကားေပးလိုစိတ္ မရွိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
သူ႕လက္ရွိ အေနအထားမွာ သူ႕သေဘာထားႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္။ သူက
မသင္လိုပါဘဲလ်က္ အာဏာျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ သင္ခိုင္းသည္။ သူ႕ထံတြင္
သင္ရမည့္ စစ္သားေတြကို္ယ္တိုင္လည္း အတင္းအၾကပ္ အသင္ခိုင္းေသာ
ေၾကာင့္သာ သင္ၾကားရသူေတြသာ မ်ားမည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ ပညာတတ္လို၍ ပညာကိုတန္ဖိုးထား၍ သင္လိုသူ
ရွိခ်င္မွရွိမည္။ အထက္ကိုေၾကာက္၍ အထက္လူ၏ အမိန္႕အာဏာကို မလြန္
ဆန္ရဲ၍ သင္ၾကားရသူေတြသာ မ်ားမည္။
ကဲ……ရွိေစေတာ့။ အလွည့္က က်လာေပျပီပဲ။ အလွည့္က်ေတာ့ မႏြဲ႕ရ
ဆိုေသာ ပြဲထဲက လူပ်က္စကားအတိုင္းပင္ က်င့္သံုးရေပမည္။
‘ေဟ့ လာ လာၾက၊ တန္းစီ’
ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္စစ္သားေတြကို တန္းစီခိုင္းသည္။ ဂ်ပန္စစ္သား
မ်ားကို တန္းစီလိုက္ၾကသည္။
‘ၾကည့္….ဒီမွာ ေရွ႕ေျခကိုေကြး၊ ေနာက္ေျခကိုဆန္႕၊ ဘယ္လက္ကို
ဘယ္ခါးေစာင္းမွာတင္၊ ညာလက္ကို ေကြးေထာင္’
ပါးစပ္ကေျပာေသာ စကားမ်ားကိုကား ဂ်ပန္ေတြက နားလည္ျခင္း
မရွိ။ သူ၏ ေျခခ်ိဳး လက္ခ်ိဳးမ်ားကို ၾကည့္၍သာ လိုက္လုပ္ၾကရျခင္း ျဖစ္
သည္။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 255

ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား မစားသာျပီ။ သံေခ်ာင္းကဲ့သို႕ မာေက်ာေသာ သူ႕လက္၀ါးဒဏ္ကို ခံ
ရသည္က မသက္သာ။ သူ႕လက္၀ါးၾကီးမ်ားက ၾကမ္းတမ္းလွသည္။ က်ားလွ်ာပမာ ျဖစ္ေနျပိ
ဟူ၍ မဆိုရရံုတမယ္။ လက္ျပန္ရိုက္လိုက္ေသာအခါ သူ႕လက္ဖမိုးမွ အဆစ္ၾကီးမ်ားက
ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္သြားပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ကြ်ဲပခံုးထေနသည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ေလ့က်င့္ထားသည့္ၾကားမွ အရြယ္ကလည္း အားေကာင္းတုန္း သန္မာတုန္းအရြယ္။
ဂ်ပန္စစ္သားတို႕သည္ ၀ံပုေလြႏွင့္ သိုးငယ္ပမာ သူ႕လက္ေအာက္တြင္
ျပားျပား၀ပ္ ေနၾကရသည္။ မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ျဖစ္နၾကရသည္။ သူ႕လက္သံ
အဘယ္မွ် ေျပာင္ေၾကာင္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေျပာထားၾကသည္။
ခံရသူေတြက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
‘ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ…. ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ’
ပယ္ ခုတ္ မ ခြဲ ရသည့္ အခ်ိန္က ဆယ္ရက္ေလာက္ ျဖစ္သည္။
သံုးကြက္ခြ်န္း တက္နည္းသင္ရသည္က ဆယ္ရက္ေလာက္ ျဖစ္သည္။
သူကို္ယ္တိုင္ကလည္း သင္ျပရာတြင္ အပင္ပန္းခံ၍ သင္သည္။ သူ
ကိုယ္တိုင္လည္း လွဳပ္ရွားျပသသည္။
သူကိုယ္တိုင္ လွဳပ္ရွားရသည္မွာ သူ႕အတြက္ ဘာမွ် မေထာင္းတာ။
သူက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ထားသူ၊ နဂိုကတဲကလည္း အလုပ္ၾကမ္း
သမား ခႏၶာကိုယ္ကလည္း ေမြးရာပါ ၾကံ႕ခိုင္သူ။
သည္ေတာ့ သူလုပ္သလို မေနမနား လိုက္၍ လုပ္ၾကေသာ စစ္သားမ်ားမွာ
တေန႕တေန႕ သင္တန္းျပီးသြားလွ်င္ အားျပတ္ခြန္ျပတ္ ျဖစ္မတတ္၊ အေမာ
ဆို႕၍ လဲေသသြားမတတ္ ခံစားၾကရသည္။
‘ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ မင္း….မင္းတို႕က ငါတို႕ဗမာေတြကို ေခြ်းတပ္ဆြဲတယ္၊
ေအး မင္းတို႕ကိုလဲ ငါက ေခြ်းခန္းသြားေအာင္ ေနာက္တစ္ခါ ေခြ်းထြက္စရာ
မရွိေအာင္ လုပ္မယ္၊ ကဲ လုပ္စမ္း၊ သဲအိတ္ကို ထိုးစမ္း၊ တိုင္ ထိုးစမ္း၊
တိုင္ကို ထိုး’
သူက စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေပါက္ျဖင့္ ကိုယ္ကာယ က်မ္းမာသန္စြမ္းေရး
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါ တြဲဘက္ေလ့က်င့္ေစသည္။ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားမွာ ဖတ္
ဖတ္ဆာမွ် ေမာပန္းၾကရသည္။
စစ္ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းစဥ္က ၾကမ္းလွျပီ၊ ပင္ပန္းလွျပီ ထင္ၾကမည္။
ယခုလို ေမာင္ေလးႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ၌ကား လွ်ာထြက္မတတ္ ေဟာဟဲလိုက္
ေနၾကရျပီ။
‘ဟိုေကာင္ ဘာအသက္သာ ခုိေနတာလဲ’
‘အား ဟား ဟား အီး အား ကြ်တ္ ကြ်တ္ ကြ်တ္’
‘ေအာင္မယ္ မင္းက စစ္သားမဟုတ္သလို ဒီေလာက္ကေလး လုပ္ရတာ
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မ်ား ေမာေနရသလား၊ ၾကည့္စမ္း ငါလုပ္တာ ေဟ ေဟာဒီလို လုပ္တယ္၊
ငါေတာင္ရေသးတာ မင္းက ဘာေၾကာင့္မရမွာလဲ၊ လုပ္ ရေအာင္လုပ္’
ေခြ်းတပ္စခန္းထက္ သာသည္မွာ အစားေကာင္းေကာင္း စားရျခင္း
တစ္ခုသာ ရွိေခ်မည္။ အစားစားျပီဆိုလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ကြ်ဲစား၊
ႏြားစား စားၾကသည္။ ခါတိုင္းထက္ ႏွစ္ဆဆိုသည္မွာ အနည္းဆံုး အေရ
အတြက္သာ ျဖစ္ေခ်မည္ထင္သည္။ သံုးေလးဆပင္ စားႏုိင္သူမ်ား ရွိေခ်မည္။
အိပ္လိုက္လွ်င္လည္း ကုလားေသ ကုလားေမာမဟုတ္။ ဂ်ပန္ေသ
ဂ်ပန္ေမာဟူ၍ ေျပာယူရေလာက္ေအာင္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကေပမည္။
၀န္ႏွင့္အား ျမွားႏွင့္ေလး မမွ်ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ ခိုင္းထားသည္
မဟုတ္လား။ ေခြးေမာင္း၊ ႏြားေမာင္း၊ ေမာင္းျခင္းမဟုတ္၊ က်ားေမာင္း၊
ေမာင္းထားသည္ မဟုတ္လား။
ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသား ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္
ပလုတ္ပေလာင္း အားပါးတရျမိန္ေရရွက္ေရ စားၾကေသာ္လည္း ေမာင္ေလး
မွာမူ ႏွဳတ္ခမ္းတမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာ တရွံဳ႕ရွံဳ႕ျဖစ္ရသည္။ စား၍ ေကာင္းေကာင္းမရ။
ၾကည့္ပါဦး။ ခ်က္ထားေသာဟင္းေတြက ဖရံုသီးႏွင့္ သၾကားႏွင့္ ထန္းလ်က္
ႏွင့္ ခရမ္းသီးႏွင့္။
‘ေတာက္….. ျပိတၱာမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ဘယ္ဘ၀က အခ်ိဳ
ငတ္လာၾကသလဲ မသိဘူး၊ ထန္းလ်က္တို႕ ၾကံသကာတို႕ သၾကားတို႕ဆိုတာ
ျမင္မွ ျမင္ဘူးၾကရဲ႕လား မသိဘူး၊ ဟိုဟင္းထဲလည္း သၾကား၊ ဒီဟင္းထဲက်
ေတာ့ ၾကံသကာ၊ ဒီဟင္းထဲလဲ ထန္းလ်က္၊ ဘယ္လိုလွ်ာေတြမ်ားပါလိမ့္၊
ပုရြက္ဆိတ္ဘ၀က ၀င္စားလာတဲ့ေကာင္ေတြလား’
သည္လို သူက စိတ္ထဲမွ အျမဲ က်ိန္ဆဲမိ ဆဲေရးမိသည္။ ဘယ္ဟင္း
ႏွိဳက္လိုက္ ႏွိဳက္လိုက္ ဘယ္ဟင္းကို စားလိုက္ စားလိုက္ ခ်ိဳရဲရဲအရသာကိုခ်ည္း
ေတြ႕ေနရာသည္ မဟုတ္လား။
‘ဒုကၡပါပဲ၊ ဒုကၡပါပဲ၊ ဒီ၀ဋ္က ဘယ္ေတာ့မ်ား ကြ်တ္မလဲမသိဘူး၊
ထြက္ေျပးရေအာင္လဲ ေရျပင္က ခံေနတယ္၊

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 257

တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ သူ႕အေနျဖင့္ ရိုက္ခ်င္သလိုရိုက္၊ မည္သည့္
အထက္ကလူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် လာေရာက္ ဟန္႕တားျခင္း ကန္႕ကြက္
ျခင္းမရွိ။
သင္တန္းကို သင္တန္းလိုပင္ သေဘာထားၾကသည္။ ဆရာ ၀င္မလုပ္။
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း အသင္မခိုင္း၊ ၀င္၍မစြက္။
သည္လိုႏွင့္ တစ္လခန္႕ၾကာျမင့္လာသည္။ ေမာင္ေလးအတြက္ ထူးဆန္း
ရသည္။ သူ႕ကို ဖ်ာပံုမွ ျပန္၍ေခၚေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
‘အင္း- ဒီေကာင္ေတြ ငါ့ကို ေနာက္ထပ္ စစ္တပ္တစ္တပ္ ပို႕ၾကျပန္ျပီ
သည္အေတြးျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ စီးရင္း လိုက္ပါလာသည္။ ေမာ္ေတာ္ေပၚ
တြင္ စစ္သား ေလးငါးေယာက္သာ ပါသည္။
ယင္းကိုေထာက္၍ ဤေမာ္ေတာ္သည္ သူ႕ကိုပို႕ရန္ သက္သက္အတြက္
သာျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေလး နားလည္သည္။
တြံေတးဆိပ္ကမ္းသို႕ ေရာက္သည္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားေတြက ေမာ္ေတာ္ကို
ကမ္းသို႕ ကပ္ေပးသည္။ ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ ကမ္းေပၚသို႕ ဆင္းရန္ ေျပာ
သည္။
ေမာင္ေလးပို၍ထူးဆန္းရသည္။ စိတ္ထဲ ရင္ထဲတြင္လည္း ၾကီးမားစြာ
၀မ္းသာသြားသည္။
ေဇာတိကုန္းသို႕ ျပန္လာခဲ့သည္။ ရြာေရာက္ေဆတာ့မွ အေျခအေနမွန္ကို
လိပ္ပတ္လည္စြာ သိရသည္။ ဇနီးျဖစ္သူက ျပန္၍ ေျပာျပေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
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စကားျပန္ ကိုဘေစာတစ္ေယာက္ ရြာသို႕ ေရာက္လာသည္။ ကဒက္ဥ
မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္မပို႕ေၾကာင္း ေမးသည္။
သည္မွာ ဇနီးျဖစ္သူက ကိုဘိုးဆင္ႏွင့္ ေတြ႕ေပးသည္။ ဘိုးဆင္က
ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပံု၊ ကားေပၚ တင္ေခၚသြားပံုမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း
ေျပာျပသည္။
သည္မွာ ကိုဘေစာက သူ႕ကို မေျပာရေကာင္းလား ဆိုသည့္သေဘာ
အျပစ္တင္သည္။ တြံေတးမွေနျပီး တယ္လီဖုန္းဆက္ျပီး စစ္တပ္ေပါင္းမ်ားစြာ
သို႕ စံုစမ္းသည္။ ဖ်ာပံုေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္၊ အထက္အမိန္႕ျဖင့္
ျပန္၍ အလႊြတ္ခိုင္းသည္။
ယင္းေၾကာင့္ မိမိတစ္ေယာက္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ျပန္ထြက္လာရေၾကာင္းကို
ေမာင္ေလး နားလည္လိုက္သည္။
ေတာ္ေပါေသးသည္။ ကိုဘေစာေက်းဇူး ၾကီးမားလွပါဘိသည္။ စစ္တပ္
တြင္သာ ဆက္ေနရေခ်က ဗမာဟင္း စားရမည္ မဟုတ္ေသး။ ၾကံသကာ
ဟင္း၊ ထန္းလ်က္ဟင္း၊ သၾကားဟင္းမ်ားကို ဆက္၍ စားေနရေပဦးမည္။
ယခုကား ဗမာထမင္း စားရျပီ။ ခံတြင္းေတြ႕ျပီ။ ဗိုက္ ေခြးနမ္းခ်င္ နမ္း၊
အရမ္းကာေရာ စား၍ ရျပီ။
ကိုဘေစာက မွာထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေလး တစ္ေယာက္ အရိုး
ေတာင္ ရြာႏွင့္ ျပန္၍ ဆက္ရသည္။ ကဒက္ဥမ်ား တူးခိုင္းရသည္။
ဤကဒက္ဥမ်ားသည္ အေလ့က်ပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေတာ္ထဲ ေတာင္ထဲ
မွာ ဗုန္းေပါလေအာ ေပါက္ေနၾကသည္။ ေဂၚျပား ေပါက္တူးမ်ားသာ
ေဖါေဖါသီသီရွိလွ်င္ အမ်ားၾကီး တူး၍ ရမည္။
သည္အေလ့က် ဥမ်ားက မိမိကို အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားၾကီး ရေနသည္။
အမွန္စင္စစ္ ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္ရန္ စကၠဴလိုေနေသာေၾကာင့္လည္း
ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ မိမိကို အားကိုးေနျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ သည္လို ေမာင္ေလး
ေတြးမိသည္။
ကဒက္ဥ လွည္းသံုးစီးတိုက္ ရျပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္သို႕ ဆင္းသြားျပန္
သည္။ နဂိုေနရာ နဂိုစစ္တပ္မွာပင္ ေမာင္ေလးက ကိုဘေစာကို ေတြ႕ရွိ
ရသည္။
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‘ဟာ- ဆရာၾကီး ျပန္လာျပီကိုး’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ- ခင္ဗ်ားေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပန္လြတ္လာတာဗ် ကိုဘေစာရဲ႕’
‘ဆရာၾကီးကလည္း ေဒါသၾကီးပဲကိုး၊ ဟိုစစ္သား ႏွစ္ေယာက္ကို ဘာ
ေၾကာင့္ သြားခ်ရတာလဲ’
‘မတရားဘဲကိုးဗ်၊ က်ဳပ္က မတရားတာျမင္ရင္ နည္းနည္းမွ စိတ္ထိန္းလို႕
ရတဲ့လူ မဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္နဲ႕ တစ္ရြာတည္းသား လူပါးကိုေတာင္ က်ဳပ္
ခ်လႊတ္ေသးတာပဲ’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ- ေနာက္ကို ဂ်ပန္ေတြနဲ႕ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ သတင္း
ေရာက္ေအာင္ ပို႕ပါ၊ ဆရာၾကီးသတင္းကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာ ေမႊးေနတာပဲ
ဆရာၾကီးရဲ႕’
‘ဘာျဖစ္လို႕လဲဗ်’
‘ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဆရာၾကီးက သိပ္ၾကမ္းတယ္တဲ့၊ ပညာခံလည္း
သိပ္ေကာင္းတယ္တဲ့၊ ေဒါသလည္း သိပ္ၾကီးဆိုကိုး’
‘ဟား ဟား ဟား ဟား - မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ တစ္ခါတေလ စိတ္ဆိုးလာ
မွပါ’
‘ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ အထက္လူၾကီးေတြကို မနည္းေျပာရတယ္၊ ဆရာၾကီး
မရွိရင္ စကၠဴမရဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့၊ သူတို႕က ဆရာၾကီးကို သင္တန္း
ဆရာ အျဖစ္ ဆက္ခိုင္းခ်င္ေနၾကတာ၊ မေပးႏိုင္ပါဘူး တကဲကဲ လုပ္ေနလို႕’
‘အမယ္ေလးဗ်ာ- သင္တန္းဆရာ လုပ္ရတာေတာ့ အပန္းမၾကီးပါဘူး၊
သၾကားဟင္း၊ ၾကံသကာဟင္းေတြ စားရတာေတာ့ တကယ္စိတ္ညစ္စရာ
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ’
‘ကဲ- လာ လာ ကြ်န္ေတာ့စစ္ဗိုလ္ အၾကီးဆံုးက ဆရာၾကီးကို လက္
မွတ္ တစ္ေစာင္ ေပးလိမ့္မယ္’
‘ဘာလက္မွတ္လဲ’
‘သိုင္းဆရာၾကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လက္မွတ္လဲျဖစ္၊ ဂ်ပန္စစ္တပ္
ကို အကူအညီေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လက္မွတ္လဲ မည္တာ
ေပါ့’
ကိုဘေစာက ေမာင္ေလးကို စစ္ဗိုလ္ၾကီးတစ္ေယာက္၏ ရံုးခန္းထဲသို႕
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ေခၚသြားသည္။ စစ္ဗိုလ္ၾကီးသည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ အဆင့္အတန္း ရွိသည္
ကိုကား ေမာင္ေလး နားမလည္။ စစ္ဗိုလ္ၾကီးက သူ႕ကို ထူးဆန္းေသာ
လူအျဖစ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္သည္။
သူ႕လက္ေမာင္းေတြ ေပါင္ေတြကို ကိုင္ၾကည့္သည္။ ျပံဳးရႊင္ေသာ
မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ကိုဘေစာကို ဂ်ပန္လို ေမးသည္။ ေျပာသည္။ ကိုဘေစာက
ျပန္ေျဖလွ်င္ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ ညိတ္သည္။ တ၀ါး၀ါး တဟားဟားလည္း
ရယ္ေမာသည္။
သည့္ေနာက္ တစ္ေတာင္ပတ္လည္ခန္႕ ၾကီးေသာ စကၠဴေခ်ာ ထူထူ
တစ္ရြက္ကို ထုတ္ေပးသည္။ စကၠဴသည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္သေဘာ
စာတန္းမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ စကၠဴျဖစ္သည္။
စကၠဴ၏ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ဘူးသီးငါးေပါင္းေၾကာ္ သ႑ာန္ရွိေသာ
ဂ်ပန္စာလံုးၾကီး တစ္လံုးကို ေရႊမင္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္။ ထိုေရႊစာလံုး
ၾကီး၏ အထက္၊ ေအာက္၊ ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္လည္း ဂ်ပန္စာလံုးေတြ အမ်ား
ၾကီး ရိုက္ႏွိပ္ထားသည္။
လက္မွတ္စကၠဴ၏ ေအာက္ဆံုးဘက္တြင္သာ အဂၤလိပ္လို စာတန္းေလး
ႏွစ္တန္း ပံုႏွိပ္ထားသည္။ လက္မွတ္ကို ေပးျပီးသည္ႏွင့္ ကိုဘေစာက ေမာင္
ေလးကို ေျပာသည္။
‘အဲဒီ လက္မွတ္ဟာ ဆရာၾကီးအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း လက္မွတ္ပဲ၊
သြားေလရာမွာ ေဆာင္ထားပါ၊ ဂ်ပန္တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ရာ
ေျပာရင္ ဒီလက္မွတ္ကို ထုတ္ျပပါ။ ဘယ္သူမွ ဆရာၾကီးကို မေႏွာင့္ယွက္
ဘူး’
‘ဟုတ္ကဲံ’
‘အဲ အဲဒီလက္မွတ္ ေဆာင္မထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ႕
ရင္လဲ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ပါးစပ္နဲ႕သာ ေျပာပါ’
‘ဘယ္လို ေျပာရမလဲ’
‘ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား လို႕ေျပာပါ’
‘ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား ဟုတ္လားဗ်’
‘ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
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ေမာင္ေလးက ‘ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား’ ဆိုေသာ အသံထြက္ကို မွတ္မိေအာင္
ထပ္ခါတလဲလဲရြတ္သည္။ ကိုဘေစာကပင္ ကဒက္ဥဖိုး ေငြေလးေသာင္း
ကိုလည္း ေငြစာရင္းကိုင္ စာေရးထံမွ ကိုယ္တိုင္လိုက္၍ ထုတ္ေပးသည္။
‘ကဲ က်ဳပ္ျပန္ေတာ့မယ္၊ ေနာက္ ဆယ့္ေလးငါးရက္ၾကာမွ တစ္ေခါက္
လာပို႕ေပးမယ္’
‘ေကာင္းပါျပီ ဆရာၾကီး၊ ကဲ သြားေပေတာ့’
အမွန္စင္စစ္တြင္ ကိုဘေစာသည္ ေမာင္ေလးထက္ အသက္ၾကီးသည္။
သို႕ရာတြင္ အသက္ငယ္ေသာ ေမာင္ေလးကို ကိုဘေစာက ဆရာၾကီး
ဟုသာ အျမဲေခၚသည္။ လူပါး၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္လိုက္ကတည္းက
ႏွဳတ္က်ိဳးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္သခင္လည္း ျဖစ္သြား၊ ေမာင္ေလး၏
ပညာကိုပါ ေလးစားသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပံုေပၚသည္။
ေမာင္ေလးက ဂ်ပန္စစ္တပ္၀င္းထဲမွ ထြက္လာသည္။ အ၀င္အထြက္
ဂိတ္တြင္ ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္ ကင္းေစာင့္ေနသည္။ သူ႕လက္မွတ္အေၾကာင္း
စမ္းသပ္လို၍ ေရွးဦးစြာ ေအာ္လိုက္သည္။
‘ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား’
‘ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား’
‘အား - ၾသ ေဖ်ာင္း ေဖ်ာင္း’
‘ဟိုက္- တယ္ဟန္က်ပါလား၊ တယ္နိပ္ပါကလားေဟ့’
သူက ေအာက္လိုက္သည္ႏွင့္ ကင္းေစာင့္ ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္ မ်က္လံုး
ျပဴးသြားသည္။ ခ်က္ခ်င္း သတိ၀င္လာျပီး သူ႕ကို သတိအေနအထားျဖင့္
အရိုအေသ ေပးၾကသည္။
ေမာင္ေလး ၀မ္းသာသြားသည္။ ေတာ္ေတာ္ထိေရာက္ေသာ လက္မွတ္
ပါေပတကား ဟူ၍ နားလည္သြားသည္။ ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္သည္ လြန္စြာမွ
အံ့အားသင့္သြားဟန္ျဖင့္ ‘ၾသ--အား ၾသ’ ဟူ၍ အံ့အားသင့္သံမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ျပီး က်န္ရစ္ခံသည္။
သူက ကန္ေတာ္ၾကီးမွ ထြက္လာခဲ့သည္။ ၾကက္ေတာင္ အေခ်ာင္းေပါင္း
မ်ားစြာ စိုက္ထားသည့္ပမာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္ေနေသာ ျပဇာတ္ၾကည့္ၾက
မည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားထဲတြင္ လူေတြကို လိုက္၍ၾကည့္သည္။
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တုတ္ေကာက္ တစ္ေခ်ာင္းကိုင္၍ ေလွ်ာက္လာေသာ လူၾကီးတစ္ေယာက္
ကို ေတြ႕သည္။ အသက္ေျခာက္ဆယ္ခန္႕ ရွိျပီး သားသားနားနား သပ္သပ္
ရပ္ရပ္ ၀တ္ဆင္ထားသည္။
အသားျဖဴသည္။ ဥပဓိရုပ္ ေကာင္းသည္။ ေရႊကိုင္း မ်က္မွန္ၾကီး
တ၀င္း၀င္းႏွင့္ ျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ လူပံုကိုၾကည့္ျပီး ေခတ္ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္မည္ဟူ၍
သူက သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ၾကီး ေပးလိုက္ေသာ လက္မွတ္ကို
ထုတ္ျပသည္။
‘ဆရာၾကီး ဆရာၾကီး- ကြ်န္ေတာ့္ကို ဒီစာကေလး ဖတ္ျပပါ ခင္ဗ်ာ
တဆိတ္ေလာက္’
သူက လက္မွတ္ကို ထုတ္ျပသည္။ လက္မွတ္ ေအာက္ဆံုးမွ ရိုက္ႏွိပ္
ထားေသာ အဂၤလိပ္စာတန္း ႏွစ္တန္းကို လက္ညိဳးထိုးျပသည္။
လူၾကီးက ဖတ္လိုက္သည္။ ဖတ္ျပီး ေမာင္ေလးကို စူးစိုက္ၾကည့္သည္။
‘ဘာအဓိပၸာယ္မ်ားလဲ ခင္ဗ်’
‘အဓိပၸာယ္က ခင္ဗ်ားအနားမွာ လူသံုးဆယ္ အျမဲတမ္း ရွိေနတယ္တဲ့
ခင္ဗ်’
‘ခင္ဗ်ာ….လူသံုးဆယ္…..ဟုတ္လား’
‘ဟုတ္တယ္ ငါ့တူရဲ႕’
‘လူသံုးဆယ္…..လူသံုးဆယ္’
ေမာင္ေလး ဘာမွ် နားမလည္ဟန္ျဖင့္ ေတြေ၀ေငးေမာသြားသည္။
အဓိပၸာယ္၏ အေျဖကို ရွာၾကည့္ျခင္းပင္။ သည္မွာ လူၾကီးကပင္ ဆက္၍
ေမးသည္။
‘ဒါနဲ႕ ငါ့တူက ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ’
‘ကြ်န္ေတာ္က သိုင္းဆရာပါ ခင္ဗ်ာ’
‘ေၾသာ္…..ဒါေၾကာင့္ကိုး၊ က်ဳပ္လဲ ခုမွ အေျဖေပၚလာေတာ့တယ္’
‘ဘာအဓိပၸာယ္မ်ားလည္း ခင္ဗ်ာ’
‘ငါ့တူက သိုင္းဆရာဆိုေတာ့ ငါ့တူရဲ႕ပညာနဲ႕ ငါ့တူရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာဟာ
လူသံုးဆယ္အားနဲ႕ ညီမွ်တယ္လို႕ ဆိုလိုတဲ့သေဘာေပါ့၊ ဒါပဲ ျဖစ္ရမယ္’
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‘ေၾသာ္….ဒီလိုကိုး၊ ကဲ၊ ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို
ခြင့္ျပဳပါ’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါျပီ’
‘စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္ စစ္အတြင္းကာလျဖစ္၍ ဘတ္(စ္) ကားမရွိ။ ဘတ္(စ္)
ကားမ်ား မေျပးဆြဲ။
သည္ေတာ့ သူက ေတာသားပီပီ ေျခဦးတည့္ရာ စြတ္သြားသည္။ ဘယ္မွာ
စစ္တပ္ရွိမွန္းလည္း မသိ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္သုိ႕ ျဖတ္သြားရမည္လည္း
မသိ။
ေမာင္ေလးက ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္းအတိုင္း အေရွ႕ဘက္သို႕ ေလွ်ာက္
လာသည္။ တိရစၦာန္ရံုေဘးမွ ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ပါမ်ားေခ်ေသာ္ ဘီလူးမေစ်းဘက္သို႕ ေရာက္လာသည္။
ဂ်ပန္စစ္တပ္ ဂိတ္တစ္ခုႏွင့္ သြားတိုးသည္။
‘ေဟး ေဟး …. ဘိရုမာ ဘိရုမာ၊ ခူးဒကား ခူးဒကား’
ေအာ္ေငါက္ဆဲဆိုျပီး ဂ်ပန္စစ္သားက သူ႕အနီးသို႕ ေျပးကပ္လာသည္။
ဘဲနက္တပ္ထားေသာ ေသနတ္ျဖင့္ သူ႕ရင္၀ တည့္တည့္ကို ခ်ိန္လိုက္သည္။
‘ေအာင္မာ၊ မင္းကဘာလဲကြ၊ ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား
‘အား ၾသ ၾသ ၾသ’
‘ၾကည့္ကြ၊ ဒီမွာၾကည့္’
သူက ဂ်ပန္ႏိုင္ေဆးျဖစ္ေသာ လက္မွတ္ကို ထုတ္ျပသည္။ ဂ်ပန္စစ္သားက
စိုက္ၾကည့္ျပီး ပါစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားသည္။ ေတာ္ေတာ္ပင္ အံ့အား
သင့္သြားပံုရသည္။
‘ေဖ်ာင္း အား ….. မာစတာ မာစတာ’
ဂ်ပန္က ေျခစံုကပ္၍ အရိုအေသေပးျပီး မာစတာ၊ မာစတာ ဟူ၍ပင္
ေခၚေနေသးသည္။ ႏိုင္မွန္းသိသည့္အတြက္ သူက ထပ္၍ ေဟာက္သည္။
‘မင္း ငါ့အေၾကာင္းသိျပီ မဟုတ္လား၊ ဂိုရွီ ဂီရွီ ဂိုင္းရွား’
‘အား…ၾသ ၾသ ၾသ’
သူက သည္လိုေျပာျပီး ထြက္လာသည္။ ဂ်ပန္သည္ ပါးစပ္အေဟာင္း
သားျဖင့္ အံ့အားၾကီးသင့္ကာ က်န္ခဲ့သည္။
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ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးတြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား အႏွံအျပား ခ်ထားသည္။
ေမာင္ေလးကလည္း ဘယ္မွာ ဘာရွိ၍ရွိေၾကာင္း ဘာမွ်မသိ။ ေတာသားပီပီ
သည္သို႕ပင္ ေတြ႕ရာေလွ်ာက္သြားေလ့ရွိသည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ခဏခဏ
သြား၍ တိုးသည္။ တိုးတိုင္းလည္း သူက ပါးစပ္မွ သည္လိုပင္ ရြတ္သည္။
သူ႕ကို သြားခြင့္ျပဳရသည္သာ ျဖစ္သည္။
ကုန္းေၾကာင္းကုန္းလမ္းမွာသာ ဤလက္မွတ္က တာစားသည္မဟုတ္
ေသး။ ေရေၾကာင္းမွာလည္း တာစားသည္။
ဗားဂရာ သမၺာန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုလွ်င္ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားတိုင္း
လိုလို သူ႕ကိုသိၾကသည္။ ဂ်ပန္မ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႕ ဆင္းလာသည္ကို ျမင္ရ
လွ်င္ သူ႕အနီးသို႕ ေျပး၍ကပ္ၾကသည္။ သူက သူ႕လူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ
လွ်င္ ဂ်ပန္မ်ား ျပန္၍သြားၾကသည္။ ၾကာေသာ္ ဗားဂရာဆိပ္ကမ္းသို႕ ဂ်ပန္
မ်ား အလာက်ဲသြားသည္။ သည္ဆိပ္ကမ္းကို ေမာင္ေလး ဦးစီးသည္။
သည္ဆိပ္ကမ္းမွ လူမ်ားသည္ ေမာင္ေလး၏ လူေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္ဟူ၍
ထင္သြားၾကဟန္ရွိသည္။
တြံေတးမွ ကဒက္ဥမ်ားကို သမၺာန္ျဖင့္ တင္၍ ေမ်ာလာလွ်င္လည္း
လမ္းတြင္ ဂ်ပန္ကင္းမ်ား ရွိသည္။ ေရေၾကာင္းေစာင့္ ကင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
အဆိုးဆံုးကား တြံေတးတူးေျမာင္း၀မွ လက္ပံကုန္း ကင္းစခန္းျဖစ္သည္။
ထိုကင္းစခန္းသည္ ေလွသမၺာန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ေသာ စခန္းလည္း
ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက ကဒက္ဥမ်ားတင္၍ စုန္ဆင္းလာသည္။ သူ႕ေရွ႕မွလည္း
ကုန္တင္ေလွမ်ား၊ သမၺာန္မ်ား စုန္ဆင္းေနသည္။
‘ေဟး…ဘိရုမာ ဘိရုမာ ဒိုင္း ဒိုင္း’
ဂ်ပန္ေတြက ေလွကပ္ေႏွးလွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ အရမ္းပစ္တတ္သည္။
ဆိပ္ကမ္းသို႕ ကပ္ခိုင္းသည္။ ေမာင္ေလး၏ သမၺာန္မ်ားလည္းကင္းစခန္း
အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ သူက ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေ၀းေ၀းမွ ေမွ်ာသြားသည္။
‘ေဟး ဘိရုမာ ဘိရုမာ’’
‘ဂိုရွိ ဂီရွိ ဂိုင္းရွား ဂိုရွိ ဂီရွိ ဂိုင္းရွား’
‘အား…ၾသ ၾသ ၾသ’
ဂ်ပန္ကင္းသမားက ဆိပ္ကမ္းသို႕ အကပ္မခိုင္းေတာ့။
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၂၂
ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ၾကျပီ။ ဖက္ဆစ္တို႕ သံဖေနာင့္ကို
ရိုက္ခ်ိဳးၾကျပီ။ ဂ်ပန္တို႕ ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးၾကရျပီ။ ဖက္ဆစ္ ဘီလူး
စြယ္ ေငါေငါၾကီးသည္ အပိုင္းပိုင္း က်ိဳးျပတ္၍ က်သြားရျပီ။
အဂၤလိပ္မ်ား ျပန္၍ ၀င္လာသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီ။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရသည္
ဗမာျပည္ကို လက္မလႊတ္ခ်င္ေသာ္လည္း မႏိုင္၍ သည္းခံရျပီ။ လံုး၀ လြတ္
လပ္ေရးရျပီ။
လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲက စလာသည္။ လြတ္လပ္ေရး
မရမီကပင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႕ ေတာ္ခိုၾကသည္။ သည္ေနာက္ ရဲေဘာ္မ်ားကပါ
ေတာခိုၾကျပီ။
ကြန္ျမဴနစ္ခ်င္းလည္း ကြဲ၊ အလံျဖဴ အလံနီေတြ ျဖစ္ၾက။ ျပည္သူ႕ရဲ
ေဘာ္ခ်င္းလည္း ကြဲ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ ရဲေဘာ္၀ါျဖစ္ၾကႏွင့္ ျပႆနာေတြ ရွဳပ္ေတြး
လာသည္။
ေဇာတိကုန္းသည္ ေရာင္စံုေသာင္းက်မ္းသူတို႕ ၀င္ထြက္က်က္စားရာ
ရြာတစ္ရြာျဖစ္ရျပီ။ သည္ရြာတြင္ ကင္းအုပ္မွာ ေမာင္ေလး၊ ရြာေခါင္း
ေဆာင္လည္း ေမာင္ေလး။
ကာလပ်က္သည့္ပမာ တိုက္ပြဲေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္။
အစိုးရတပ္ေတြ ၀င္လာလွ်င္လည္း ေမာင္ေလးကပင္ ေတြ႕ဆံု ဧည့္ခံရသည္။
အလံနီ အလံျဖဴမ်ား ၀င္လာလွ်င္လည္း ေမာင္ေလး။ ရဲေဘာ္ျဖဴ ရဲေဘာ္၀ါ
ေတြ ဆိုလွ်င္လည္း ေမာင္ေလး။
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ေနရာတကာတြင္ သူပင္ ေခါင္းေဆာင္၍ ေျဖရွင္းရသည္။ ယခင္က
ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားမွာ ေၾကာက္စိတ္ ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကုပ္ေနၾကျပီ။
ေမာင္ေလးကိုပင္ ေရွ႕တန္းတင္ ထားၾကျပီ။
ေမာင္ေလး စိတ္ညစ္ျပီ။ အခ်ိန္မေတာ္ အခ်ိန္ေတာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကသည္။
အစိုးရႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူ၊ အလံျဖဴႏွင့္ အလံနီ၊ အလံနီ ႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊
ေသာင္းက်န္းသူေတြခ်င္းလည္း တိုက္ၾကခိုက္ၾကသည္။
မေသမရွိ လူနာေတြကို တင္စရာ သယ္ေဆာင္စရာ ရွိလွ်င္
ေမာင္ေလးပင္ လွည္းႏွင့္ လိုက္သယ္ရသည္။ သူတို႕၏ ေတာတြင္းစခန္းသို႕
ပို႕ေပးရသည္။ ထမင္းထုတ္ဆင့္လွ်င္လည္း သူပင္။ ဆက္ေၾကးေတာင္းလွ်င္လည္း
သူ။ ေနရာတကာ သူခ်ည္း ေခါင္းခံေနရသည္။
အလုပ္လည္း ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ရ။ အလုပ္မလုပ္ရသည္က ထားဦး။
ရွိသမွ်ႏွင့္ စား၍ရသည္။ အခက္ဆံုးက အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရ၊ စားေကာင္းျခင္း
မစားရ ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥပင္။
သန္းေခါင္လည္း လာ၍ႏိုးသည္။ သလြဲလည္း မေရွာင္။ ၾကက္ဦးတြန္ခ်ိန္
တြင္ တံခါးလာ၍ ေခါက္တတ္ၾကသည္။
သည္အခ်ိန္မွာပင္ ေဇာတိကုန္းသို႕ လူၾကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာ
သည္။ ေမာင္ေလး၏ အသိအကြ်မ္း ဦးကြမ္းေဇာ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊ ကုကၠိဳင္း
လမ္းဆံုအနီးတြင္ ေနထိုင္သည္။
သူ႕တြင္ တူႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ ေအာင္ဘန္းႏွင့္ ေအာင္ခ်မ္းျဖစ္သည္။
ထိုတူႏွစ္ေယာက္က သိုင္းသင္လိုလွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လာ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ဦးကြမ္းေဇာ္က ေျပာျပသည္။
ေရငတ္တုန္း ေရတြင္ထဲက်ျခင္းပင္။ ေဇာတိကုန္းမွ ထြက္ခြာခ်င္ေနေသာ
ေမာင္ေလးအတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုပင္။
မထြက္ခြာ၍မျဖစ္ေသာ အေျခအေနသို႕လည္း ဆိုက္ေရာက္ေနျပီ။ ေသာင္း
က်န္းေနသူေတြက သူတို႕ ေတာတြင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ သူတို႕လူေတြကို သုိင္း
အသင္ခိုင္းေနၾကျပီ။ ေမာင္ေလး တတ္ကြ်မ္းထားေသာ သိုင္းပညာသည္
သာမန္ ရိုးရိုးသိုင္းပညာမဟုတ္။ ထူးျခားထက္ျမတ္လွေသာ သိုင္း၊ ေျပာင္းျပန္
သိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသာင္းက်န္းသူေတြက သိသြားၾကျပီ။
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ဇနီးျဖစ္သူကိုေခၚ၍ ရန္ကုန္သို႕ သုတ္ေျခတင္လာခဲ့သည္။ ဦးကြမ္းေဇာ္
ႏွင့္အတူ ကုကၠိဳင္းလမ္းဆံု တရုတ္ဘံုေက်ာင္းအနီး ကြက္လပ္တြင္ အိမ္ေဆာက္၍
ေနထိုင္သည္။
သည္တုန္းက ေျမကြက္ေတြ ေပါေသးသည္။ ၾကိဳက္သလို ေဆာက္
ၾကိဳက္သလို ေန၍ ရသည္။
ရန္ကုန္တြင္ ေအာင္ဘန္းႏွင့္ ေအာင္ခ်မ္းကို သိုင္းပညာသင္ေပးရသည္။
သန္းေရႊႏွင့္ လွသိန္းတို႕ကလည္း လာ၍ သင္ၾကသည္။
တပည့္ကား မမ်ားေသး။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ သံုးေယာက္တစ္တြဲသာ
သင္ေပးရသည္။ တပည့္မ်ားေပးေသာ ဥာဏ္ပူေဇာ္ချဖင့္ စား၍မေလာက္။
ယင္းေၾကာင့္ ရန္ကင္း ဥယ်ာဥ္စုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။
ဥယ်ာဥ္စုတြင္ စိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည္။ ဘူး၊ ဖရံု၊ ငရုတ္၊
သခြား စသည္ျဖင့္ ရာသီပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်သည္။ တစ္ဘက္မွလည္း
သိုင္းဆရာ လုပ္ျမဲလုပ္သည္။
တစ္ေန႕တြင္ ေမာင္ေလး၏ တပည့္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္။
သူကား ေျပာင္းျပန္ပညာကို ဆရာျဖစ္အဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္ထားသူ
ျဖစ္သည္။ တဘက္မွာလည္း လိုင္ခ်င္းသိုင္းပညာကို သင္ၾကား တတ္ေျမာက္
ထားသည္။
လိုင္ခ်င္းသိုင္းကား ရွမ္းၾကီးသိုင္းႏွင့္ ကြာျခားမွဳမ်ားစြာမရွိလွေခ်။ လိုင္ခ်င္း
သိုင္းကို ဆရာၾကီးဦစႏၵာထံမွ သင္ၾကားထားျခင္းပင္။
ဆရာၾကီးဆရာခ်ယ္သည္ ေမာင္ေလးကို ပညာသင္ေပးျပီး ရွမ္းျပည္နယ္
သို႕ ျပန္သြားစဥ္က စကားတစ္ခြန္း မွာထားခဲ့သည္။
‘ငါမရွိတဲ့ေနာက္၊ ငါနဲ႕အတူ ရွမ္းျပည္က ဆင္းလာတဲ့ ဦးစႏၵာကို ဆရာ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ပါ၊ သူနဲ႕ ငါနဲ႕ သိုင္းပညာခ်င္း ကြဲျပားေပမယ့္
အသက္အရြယ္ တူတယ္၊ သူေတာ့ ဗမာျပည္မွာပဲ ေနခဲ့မယ္လို႕ ေျပာတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
ထိုစကားေၾကာင့္ ေမာင္ေလးက ဆရာ ဦးစႏၵာကို သတိရသည္။
တိုက္ၾကီးဘက္တြင္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ တပည့္တစ္ေယာက္ျဖစ္
ေသာ ပုဇြန္ေတာ္မွ အုန္းခင္ကို မွာ၍ေခၚယူသည္။ အုန္းခင္မွာက ေမာ္ေတာ္
ဆိုင္ကယ္ ရွိသည္။
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အုန္းခင္ႏွင့္အတူ တိုက္ၾကီးသို႕ လိုက္သြားသည္။ တိုက္ၾကီးတြင္ ေဆး
ဆရာ ဆရာေကာ၊ ဆရာေစာတို႕ ရွိသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ မေအးေရႊ၏ ဦးေလး
၀မ္းကြဲမ်ားျဖစ္သည္။
ဆရာေကာ၊ ဆရာေစာတို႕က ဦးစႏၵာတစ္ေယာက္ သနပ္ေခ်ာင္းတြင္
ရွိသည္ဟူ၍ ၾကားသိေၾကာင္း ထပ္မံညႊန္ၾကားသည္။ သနပ္ေခ်ာင္းသို႕ လိုက္
သြားသည္။
ဦးစႏၵာသည္ သနပ္ေခ်ာင္းတြင္ မေန၊ ေတာင္ယာေလးတြင္ေနၾကာင္း
ထပ္မံသိရွိရျပန္သည္။ ေတာင္ယာေလးသို႕ လိုက္သြားၾကျပန္သည္။ ဦးစႏၵာ
ႏွင့္ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ပင္ ေတြ႕ရသည္။
ရန္ကုန္သို႕ ပင့္ေခၚလာသည္။ ဆရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကိုးကြယ္သည္။
တပည့္သိုင္းသမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံ၍ ပူေဇာ္သည္။ ကုကၠိဳင္းရွိ
ေတဇိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဆိုင္းဘုတ္တင္၍ သိုင္းသင္တန္းေပးရန္
စီစဥ္ၾကသည္။
သည္မွာ ျပႆနာတက္လာသည္။ ေျပာင္းျပန္တစ္ပိုင္း၊ လိုင္းခ်င္းတစ္
ပိုင္းတတ္ထားေသာ ေမာင္ေလး၏ တပည့္လည္းျဖစ္၊ ဦးစႏၵာ၏ တပည့္လည္း
ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ခြတပည့္က ေျပာင္းျပန္လိုင္းခ်င္းသိုင္းအဖြဲ႕ဟူ၍ ဆိုင္းဘုတ္ထိုး
ရန္ အၾကံေပးသည္။
ဒါကို ေမာင္ေလးက သေဘာမတူ။ လိုင္းခ်င္းသင္လိုလွ်င္ လိုင္းခ်င္း
သိုင္းသက္သက္ သင္ရမည္။ ေျပာင္းျပန္သင္လိုလွ်င္ ေျပာင္းျပန္သပ္သပ္
သင္ရမည္။. ပညာႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူေသာေၾကာင့္ ပူတြဲမသင္အပ္။
ယင္းသို႕ဆိုသည္။
အျခားအေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေလး
က သိုင္းအဖြဲ႕မွခြဲထြက္သည္။ ဦးစႏၵာလည္း ျပန္သြားသည္။ သိုင္းပညာသင္
ယူရန္ စာရင္းေပးလာၾကေသာ စိန္ဂြ်န္း၊ စိန္ေပါ၊ တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသား
မ်ား၊ စစ္ဘက္ရဲဘက္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ပညာသင္မေပးေတာ့။
ထိုအခ်ိန္တြင္ တပည့္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ကံထြန္း ေမာင္ေလးအိမ္
သို႕ ေရာက္လာ ေပါက္လာျပန္သည္။ ေဘာက္ေထာ္ဘက္မွ လူငယ္မ်ား သိုင္း
ပညာ သင္ၾကားလိုသည္။ တစ္လလွ်င္ ေလးရာေပးပါမည္ဟူ၍ ဆိုသည္။
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ခ်က္ခ်င္းပင္ ေမာင္ေလး လိုက္ပါသြားသည္။ ကံထြန္းသည္ တရုတ္
ၾကီး ဦးခ်ဲယာ၏ဘဲျခံတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ဦးခ်ဲယားက ဘဲေမြးသည္။
ကံထြန္းက ဘဲေက်ာင္းေပးရသည္။ ထိုဘဲျခံမွာပင္ ကံထြန္းေနသည္။ ယင္း
ေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္သား ဘဲျခံထဲသို႕ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။
ဘဲတဲမွာ ခပ္နိမ့္နိမ့္ပင္။ ဓနိမိုးထားသည္။ ေရာက္လွ်င္ ေရာက၈္ခ်င္း
ေမာင္ေလးက ဟိုဟိုသည္သည္ၾကည့္သည္။ ဥိးခ်ဲယားႏွင့္ တရုတ္တစ္
ေယာက္ စကားေျပာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္
တရုတ္သည္ အက်ၤ ီအနက္၊ ေဘာင္းဘီအနက္ ၀တ္ထားသည္။ မိခင္
ျဖစ္သူ ေသဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ တရုတ္တို႕၏ ထံုးစံအရ အနက္ေရာင္၀တ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕ႏွစ္ဦးႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေခြးၾကားၾကီးတစ္
ေကာင္ကို ၾကိဳးႏွင့္ခ်ည္ထားသည္။
]

ဘဲျခံဆိုေတာ့ ဘဲေအာင္သံေတြက ဆူညံေနသည္။ ထိုဘဲသံေတြၾကားထဲ

မွပင္ ကံထြန္းက ေမာင္ေလးကို ဦးခ်ဲယားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။
]

‘ဦးခ်ဲယား ဒါက ကြ်န္ေတာ့္ဆရာ ဦးေမာင္ေလးပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ သိုင္း

သင္တာ ဒီဆရာ့ဆီမွာ သင္ခဲ့ တတ္ခဲ့တာပါ’
‘ေၾသာ္…..ဟုတ္လား၊ ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ၊ အဲ…ဒါနဲ႕
အေတာ္ပဲဗ်၊ ေဟာဒီ ကြ်န္ေတာ့မိတ္ေဆြကလည္း တရုတ္သိုင္းဆရာပါပဲ၊ ျပည္
ၾကီးကေရာက္လာတာ သံုးလပဲရွိပါေသးတယ္၊ သူလည္း သိုင္းတတ္တယ္၊
ေမ်ာက္သိုင္းနဲ႕ ဗ်ိဳင္းသိုင္းလို႕ ေျပာတာပါပဲ’
‘ေၾသာ္…..ဒီဆရာကလည္း သိုင္းဆရာပဲကိုး၊ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊
ပညာဆိုတာ ေကာင္းတာခ်ည္းပါပဲ’
ေမာင္ေလး၏စကားကို ဦးခ်ဲယားက ဘာသာျပန္၍ တရုတ္သိုင္း
သမားကို ေျပာသည္။ တရုတ္သိုင္းသမားက ဦးခ်ဲယားကိုတစ္လွည့္ ေမာင္
ေလးကိုတစ္လွည့္ၾကည့္ျပီး တရုတ္လိုေျပာသည္။ ဦးခ်ဲယားက ျမန္မာ
ဘာသာျပန္ေပးသည္။
‘တရုတ္သိုင္းဆရာက ခင္ဗ်ားနဲ႕ စမ္းၾကည့္ခ်င္ပါသတဲ့၊ တရုတ္သိုင္းနဲ႕
သိုင္းေျပာင္းျပန္ ဘယ္ပညာက ထိေရာက္သလဲ သိရေအာင္ စမ္းၾကည့္ခ်င္
ပါသတဲ့’
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‘ဟုတ္ကဲ့၊ စမ္းခ်င္လဲ စမ္းၾကည့္လို႕ရပါတယ္’
ဦးခ်ဲယားက တရုတ္လိုျပန္ေျပာျပလိုက္သည္ႏွင့္ တရုတ္သိုင္းသမားက
ေနရာမွထလိုက္သည္။ ဘဲတဲနံရံတြင္ခ်ိတ္ထားေသာ တစ္ထြာသာသာ ဓား
ေျမွာင္တစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲ၍ယူလိုက္သည္။ ထိုဓားေျမွာင္မွာ မုန္လာဥ၊ မုန္ညင္းဥ
စေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို လွီးသည္၊ ခြာသည့္ ဓားေျမွာင္ျဖစ္သည္။
တစ္ထြာလည္းမက ေတာင္ဆုပ္ေလာက္လည္းမရွည္၊ သံေခ်းလည္း အတန္ငယ္
တက္ေနျပီ။
‘အင္း….ဒီတစ္ခါလည္း ပညာသည္တစ္ေယာက္နဲ႕ လာတိုးေနျပန္ျပီကိုး’
ေမာင္ေလးက သည္လို စိတ္ထဲမွ ေရရြတ္လိုက္သည္။ တရုတ္က
အသင့္ျပင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ သူကိုယ္တိုင္လည္း အသင့္ျပင္လိုက္ရသည္။
ရန္ဆိုင္မိၾကျပီ။ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကျပီ။
တရုတ္သည္ သူ၏ဒူးဆစ္ကို ညႊတ္လိုက္ ေကြးလိုက္သည္။ ဟိုခုန္
လိုက္ သည္ခုန္လိုက္လုပ္သည္။ ခုန္ဆြ ခုန္ဆြႏွင့္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အလား
ေရွ႕ေနာက္၀ဲယာ ခုန္ေနသည္။
လူသာမန္သာဆိုလွ်င္ ဓားကိုကိုင္ထားလွ်င္ မတ္တတ္ရပ္၍ပင္ ေနမည္
အမွန္။ ထိုးလွ်င္လည္း ဒူးဆစ္ကို အေတာ္အတန္သာ ေကြး၍ ထိုးမည္
တိုက္မည္ အမွန္။
တရုတ္ကား သည္လိုမဟုတ္၊ ဒူးဆစ္ကို သိသိသာသာပင္ ေကြးထား
သည္။ သူ႕အရပ္သည္ တစ္ဇက္ေလာက္ပုသြားသည္။
ေဘထိဆို ေပတိုးတို႕ကြဲဖို႕ အေရးၾကီးသည္၊ မင္းလည္း ကြဲေတာ့မွာပဲကြ၊
သိုင္းသမားဆိုတာ မတ္တတ္အေနအထားနဲ႕မွ တိုက္ရခက္တာ၊ အခုလို
ဒူးေကြးထားရင္ ပိုနိမ့္သြား၊ ပိုခံသြားရမွာေပါ့’
ေမာင္ေလးက စိတ္ထဲမွ သည္လို ေတြးလိုက္၊ အသံတိတ္ေျပာ ေျပာ
လိုက္သည္။ အသံထြက္၍ေျပာလွ်င္လည္း တရုတ္က နားလည္မည္မဟုတ္။
ေမာင္ေလးတြင္ ဘာလက္နက္မွ်မရွိ၊ ကိုင္မထား၊ တရုတ္၏ ကိုယ္ေန
ဟန္ထားကိုၾကည့္၍လည္း ေၾကာက္စရာမလိုေၾကာင္း နားလည္လိုက္သည္။
တရုတ္က ခုန္ဆြခုန္ဆြလုပ္၍ ထိုးကြက္ရွာသည္။ အကြက္ေတြ႕သည္ႏွင့္
တစ္ရွိန္ထိုးေျပး၀င္ျပီး ဓားျဖင့္ထိုးလိုက္သည္။
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‘ေဖ်ာင္း…..ေဖာက္’
တရုတ္က ၀င္ထုိးသည္ႏွင့္ ေမာင္ေလးက ယို႕လိုက္ျပီး ဘယ္ေျချဖင့္
တရုတ္၏လက္ကို ပင့္ခတ္ထုတ္လိုက္သည္။ တရုတ္၏လက္ဖ်ံကို ေဖ်ာင္း
ခနဲထိသြားသည္။ တရုတ္၏လက္မွဓားသည္ အေပၚသို႕ ေျမာက္တက္လႊင့္
စင္သြားသည္။ ေမာင္ေလး၏ ညာေျခဖ်ားက တရုတ္၏နားအံုကို ၀ိုက္
ကန္လိုက္သည္။
‘ေဖာင္း…၀ုန္း….အား’
ဆူညံေနေသာအသံမ်ား၊ တ၀ုတ္၀ုတ္ တ၀ုန္း၀ုန္းေဟာင္ေနေသာ ေခြး
ၾကားၾကီး၏ အသံမ်ားထဲမွ ငယ္သံပါေအာင္ေအာ္လိုက္ေသာ တရုတ္၏အသံ
ၾကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ လူသည္လည္း ေျမၾကီးေပၚတြင္ ေမွာက္လ်က္လဲ
က်ေနျပီ။
ဦးခ်ဲယားက တရုတ္၏လက္ကိုဆြဲ၍ ထူသည္။
‘အား….၀ါး၀ါး…အား…၀ူး၀ူး’
တရုတ္ ငယ္သံပါေအာင္ ထပ္၍ေအာ္ျပန္သည္။ ဦးခ်ဲယားက သူဆြဲ
ထားေသာ တရုတ္၏ညာလက္ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
တရုတ္၏လက္သည္ ထက္ပိုင္းက်ိဳးသြားျပီ။ လက္ကို လႊတ္လိုက္ေသာ
အခါ လက္ဖ်ံ၏ေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ လက္ဖ၀ါးသည္ ေရွ႕သို႕ငိုက္ဆင္းေနျပီ။
ေမာင္ေလးက သူခတ္တင္လိုက္ေသာဓားကို လွမ္းၾကည့္သည္။ ဓား
ေျမွာင္သည္ တဲေခါင္မိုး ဓနိတြင္ သြား၍ စိုက္ေနသည္။
ဤအျခင္းအရာကိုၾကည့္၍ မွင္သက္မိ ၾကက္ေသေသေနသူကား ကံထြန္း
ပင္။ ဆရာျဖစ္သူ ေမာင္ေလးအေပၚ ပို၍ အထင္ၾကီးသြား ေလးစားသြားရ
ေလသည္ပင္။
ဘဲျခံတြင္ျဖစ္ပြားေသာ တရုတ္သိုင္းဆရာႏွင့္ ေမာင္ေလး၏
သတင္းသည္ ကံထြန္းႏွင့္ ဦးခ်ဲယား၏ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ ေဘာက္ေထာက္
၀န္းက်င္တစ္ခို ျပန္႕လြင့္သြားသည္။
ေဘာက္ေထာ္မွလူငယ္မ်ား သိုင္းသင္ၾကသည္။ စုစုေပါင္း ဆယ့္ေျခာက္
ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုဆယ့္ေျခာက္ေယာက္က သူ႕အတြက္က်ေငြထည့္ျပီး တစ္လ
လွ်င္ ေလးရာ ေမာင္ေလးကို ကန္ေတာ့ၾက၊ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခေပးၾကသည္။
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ေမာင္ေလးက ရန္ကင္းဥယ်ာဥ္စုမွေန၍ ေဘာက္ေထာ္သို႕ ေန႕
တိုင္း သြားရသည္။ သိုင္းသင္ျပီးသည္ႏွင့္ အိမ္သို႕ျပန္လာသည္။ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း
သြားလိုက္ျပန္လိုက္ ျဖစ္ေနသည္။
တစ္လခန္႕အၾကာ ေန႕တစ္ေန႕တြင္ ေမာင္ေလး ေဘာက္ေထာ္
မွ ရန္ကင္းသို႕ ျပန္လာသည္။ ေန၀င္ေနျပီ၊ ေမွာင္ေနျပီ။
ေနအိမ္သို႕ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူက ထမင္းျပင္၍ ေကြ်းသည္။
ထမင္းပြဲတြင္ထိုင္၍ ျမိန္ရည္ယွက္ရည္စားသည္။ ငါးပန္းကန္ကုန္မွ၀သည္။
ထမင္းစားျပီးေသာ္ အခ်ိဳတည္းျပန္သည္။ သရက္သီးငါးလံုးကို တစ္
လံုးျပီး တစ္လံုး စားသည္။
ထိုသို႕ စားေနစဥ္၌ပင္ တပည့္သံုးေယာက္ အိမ္သို႕ေရာက္လာသည္။
အိမ္နီးနားခ်င္းမွ တပည့္မ်ားျဖစ္သည္။
‘လာကြ၊ သရက္သီးစားၾက’
‘မစားေတာ့ပါဘူး ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရေႏြးၾကမ္းပဲ ေသာက္ပါ့
မယ္’
ဆရာက သရက္သီးစား၊ တပည့္မ်ားက ေရေႏြးၾကမ္းေသာ္ေနစဥ္
ေမာင္ေလး၏ ေနအိမ္ေတာင္ဘက္ အိမ္တစ္အိမ္မွ ဆူဆူညံညံအသံ
မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
‘ကိုေအာင္ဘန္း ကိုေအာင္ဘန္း၊ ရွင္ ဒီလိုမရမ္းကားနဲ႕ေနာ္’
‘ရမ္းတယ္ကြာ၊ ရမး္တယ္ကြာ၊ ၀ုန္း…ဒိုင္း…ဂြမ္း…ခ်ေလာင္’
‘အမယ္ေလး ကုန္ပါျပီ၊ ကုန္ပါျပီေတာ့၊ က်ဳပ္ရွာထားတဲ့ပစၥည္းေတြ
ကုန္ပါျပီေတာ့….ဟီးဟီးဟီး’
‘ကုန္ပါေစကြာ၊ ကုန္ပါေစ၊ ကုန္ေတာ့ ေအးတယ္ေဟ့၊ ေအာင္ဘန္းတို႕
က ဂရုမစိုက္ဘူးေဟ့၊ ၀ုန္း…ဒိုင္း….ဂြမ္း…ခ်လြမ္….၀ုန္း’
‘အရပ္ကတို႕ေရ လာၾကပါဦး၊ ကယ္ၾကပါဦးေတာ့၊ ဒီမွာ က်ဳပ္ပစၥည္း
ေတြကို ျဖဳန္းတီးေနပါတယ္ေတာ့’
‘ေဟ့…မယ္ၾကဴ၊ ေတာ္ တန္ တိတ္၊ တိတ္စမ္း၊ ပါးစပ္ကိုပိတ္လိုက္
စမ္း၊ ငါ့လက္၀ါးနဲ႕ေတြ႕သြားရင္ နင့္ပါးကြဲသြားမယ္’
‘ကိုေမာင္…ကိုေမာင္ေလး….ကိုေမာင္ေလး၊ ရွင့္တပည့္ကို သြားဆြဲလိုက္
ပါဦးေတာ္၊ ေကာင္မေလး ဒုကၡေရာက္ေနျပီ’
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‘ဒီေကာင္ အရက္မူးေနျပန္ျပီထင္တယ္ကြ မယ္ေရႊရ၊ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့
ေကာင္ပါလား၊ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ခက္ေနျပီ’
‘မူးဆို ေန႕တိုင္းပဲေတာ့၊ တစ္ခါတစ္ခါ မိၾကဴကို ရိုက္လိုက္ရင္လည္း
ေလးငါးရက္ မထႏိုင္ဘူး၊ ေကာင္မေလးက သူကိုယ္တိုင္လည္း ရွားေကြ်းရ
ေသး၊ သူရွာတဲ့ ပစၥည္းေတြလည္း ရိုက္အခြဲခံရေသးျဖစ္ေနတာ’
‘ဒါနဲ႕ တစ္ေလာက မိၾကဴ အိမ္ေပၚက ဆင္းသြားတယ္ဆို’
‘ဆင္းသြားေတာ့လဲ ျပန္လိုက္ေခၚတယ္ေလ၊ ရွင့္တပည့္က အရွက္ရွိတဲ့
ေကာင္မွ မဟုတ္ဘဲ၊ မ်က္ရည္ခံထိုးျပီး ေခၚတယ္၊ ေနာက္ကို အရက္မေသာက္
ေတာ့ပါဘူး၊ မရိုက္ေတာ့ပါဘူးလို႕ ကတိခံတယ္’
‘ေနာက္ေတာ့ဆိုတာက ေရွ႕ေတာ့မွ မဟုတ္ဘဲကြ၊ အခုေတာ့ ျပန္ေသာက္
ေနျပန္ျပီ ဆိုပါေတာ့’
‘အစစ္ေပါ့၊ သူက ရွင့္ပညာတတ္ထားတဲ့လူ မဟုတ္လား၊ ဒီပညာနဲ႕
သူ႕မိန္းမအေပၚမွာေရာ သူ႕မိန္းမ ေဆြမ်ိဳးေတြအေပၚမွာေရာ စြာက်ယ္စာြ ကယ္
လုပ္ေနတာ’
ေမာင္ေလးက တပည့္ျဖစ္သူ ေအာင္ဘန္းအေၾကာင္း ဇနီးႏွင့္ေျပာဆို
ေနစဥ္မွာပင္ မိၾကဴႏွင့္ ေအာင္ဘန္း၏ ဆူဆူညံညံအသံမ်ား ဆက္လက္
ထြက္ေပၚေနသည္။ ေမာင္ေလး မေနသာေတာ့။ ထိုင္ရာမွ ထလိုက္
ရသည္။
အိမ္ေပၚမွ ဆင္းသြားသည္။ တပည့္ျဖစ္သူ ေအာင္ဘန္းအိမ္ေရွ႕တြင္
သြား၍ရပ္သည္။ အိမ္တြင္ ေစာေစာကေရာက္ေနေသာ တပည့္သံုးေယာက္
လည္း ေမာင္ေလးေနာက္မွ လိုက္လာၾကသည္။ ေမာင္ေလးက
အိမ္ေအာက္မွ လွမ္းေျပာသည္။
‘ေအာင္ဘန္း၊ တပည့္၊ ေတာ္ပါေတာ့ကြာ၊ မင္းမရွက္ဘူးလား၊ ေဘးအိမ္
ေတြ ၾကားလို႕လည္းမေကာင္း၊ ငါလည္း သိကၡာက်တယ္ကြ’
ေျပာေျပာဆိုဆို ေမာင္ေလးက ေအာင္ဘန္း၏ တဲေပၚသို႕ တက္
လိုက္သည္။ တဲသည္ အမိုးနိမ့္နိမ့္ကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း က်ယ္ေတာ့ အနည္း
ငယ္က်ယ္တယ္။ ႏွစ္ေဆာင္ျပိဳင္ကေလး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေဆာင္ျပိဳင္ၾကားက
တံစက္ျမိတ္အဆံုတြင္ ေရတံေလွ်ာက္ရွိသည္။
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ပစၥည္းေတြ ခြဲပစ္ လႊင္ပစ္ေတာ့လည္း ကိုယ့္ပစၥည္းပဲ ကုန္တာမဟုတ္
လားကြ၊ ေသာက္ရင္လည္း ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ေသာက္ဖို႕ ေကာင္းပါတယ္
ကြာ၊ ဆရာ့စကားကို နားေထာင္ပါ’
သည္လို ပါးစပ္မွ ဆံုးမစကားလည္းေျပာ၊ အိမ္မဘက္သို႕ အေဆာင္ငယ္
ကေလးဘက္သို႕လည္း ေရတံေလွ်ာက္ကို ေခါင္းငံု႕၍၀င္လိုက္သည္။
‘၀ွီး…ဒိုင္း….ဂြမ္း….ဟိုက္’
ေမာင္ေလးက ေရတံေလွ်ာက္ကို ေခါင္းငံု၍ အေဆာင္ငယ္ဘက္
သို႕အ၀င္၊ ေအာင္ဘန္းက တစ္လံုးထိုးမွိန္းျဖင့္ တအားကုန္လွမ္း၍ ထိုးလိုက္
သည္။ ေမာင္ေလးက လွ်ပ္ပစ္သလို တိမ္းလိုက္သည္။ တည့္တည္အေန
အထားမွ ေဘးေစာင္းတိုက္ျဖစ္သြားသည္။
မွိန္းသြားသည္ သူ႕ကိုယ္ကို လြတ္သည္ဆိုရံုမွ ျဖတ္၍သြားသည္။ ထရံ
တြင္ ကပ္ထားေသာ သြပ္ျပားႏွင့္ ပ်ဥ္ခ်ပ္ကို သြား၍ထိသည္။ ဒိုင္းခနဲျမည္သံ
ႏွင့္အတူ သြပ္ျပားေရာ ထရံပါ ေပါက္ထြက္သြားသည္။ မွိန္းရိုးတြင္ေပေန
ေသာ ရႊံ႕မ်ားသည္ ေမာင္ေလး၏လံုခ်ည္တြင္ ေပက်ံေနခဲ့သည္။
‘၀ုန္း…ဒိုင္း….ဂြမ္း’
ေမာင္ေလးက ေအာင္ဘန္းဆီသို႕ ခုန္၀င္လိုက္သည္။ နားသယ္ကို
ညာေျချဖင့္ ခတ္ထည့္လိုက္သည္။ မီးခြက္ကေလးေဘးတြင္ ထိုင္ေနေသာေအာင္
ဘန္း လဲက်သြားသည္။
‘ေၾကာက္ပါျပီခင္ဗ် ဆရာၾကီး၊ ေၾကာက္ပါျပီခင္ဗ်၊ တမင္က်ီစားတာ
ပါခင္ဗ်၊ ဆရာၾကီးပညာကို စမ္းၾကည့္တာပါခင္ဗ်’
‘ဟင္….ဟင္…ငါ့ကိုစမ္းၾကည့္တယ္၊ နင္က ငါ့ကို စမ္းၾကည့္တယ္၊
တယ္…ငါေလ…လုပ္လိုက္ရ၊ ေအာင္ဘန္း နင့္အသက္ ထြက္သြားေတာ့မယ္’
ေမာင္ေလး၏ အသားမ်ား တဆတ္ဆတ္တုန္ေနသည္။ ေဒါသ
ယမ္းအိုးသည္ ေပါက္ကြဲလုနီးပါး ျဖစ္သြားသည္။ ေအာင္ဘန္း၏ လည္မ်ိဳကို
ကို္င္ထားေသာ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ လွဳပ္ရွားေတာ့မည့္ဆဲဆဲ၊ လည္
ပင္းကို လိမ္ခ်ိဳးလိုက္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲ စိတ္ကို မနည္းၾကီးထိန္းထားလိုက္ရ
သည္။
‘ေၾကာက္ပါျပီခင္ဗ် ဆရာၾကီး၊ ေၾကာက္ပါျပီခင္ဗ်’
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‘နင္က ငါ့ကို အေသသတ္တာေပါ့ေလ၊ ဟင္….ေအာင္ဘန္း၊ နင္တယ္
မိုက္ရိုင္းတဲ့ေကာင္ပါလား၊ ေမွာင္ထဲကေန အငိုက္လွမ္းထိုးတာဟာ ပညာ
စမ္းတာလား၊ က်ီစားတာလား ဟင္’
‘ေၾကာက္ပါျပီခင္ဗ်၊ ေၾကာက္ပါျပီ ဆရာၾကီးခင္ဗ်’
‘ကဲ…ေျပာစမ္း၊ နင္….ေနာက္တစ္ခါ အရက္ေသာက္ဦးမလား’
‘မေသာက္ေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်၊ ကြ်န္ေတာ္ မေသာက္ေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်’
‘မယံုဘူးကြ၊ မယံုဘူး၊ နင့္ပါးစပ္က ဖာေခါင္းပါးစပ္၊ နင့္ကတိဟာ
ဖာေခါင္းကတိ’
‘မ…မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီးခင္ဗ်၊ တကယ္မေသာက္ေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်’
‘ေအး ေသာက္ရဲရင္ ေသာက္ၾကည့္စမ္း၊ နင္ေသာက္လို႕မွ နင့္ကို ငါ
မသတ္ရဲရင္ ငါ လူ႕ျပည္မွာ မေနေတာ့ဘူး’
ေမာင္ေလးက ေဒါသတၾကီးျဖင့္ ၾကမ္းကိုေဆာင့္ျပီးျပန္အထြက္၊
ေစာေစာက ေနာက္မွလိုက္ၾကသူ တပည့္သံုးေယာက္သည္ ဓားေတြ တုတ္
ေတြျဖင့္ အိမ္ေပၚသို႕ေျပးတက္လာၾကသည္။ ေအာင္ဘန္းကို သတ္ရန္ျဖစ္သည္။
‘ေဟ့…ေဟ့…ေဟ့…ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ေဟ့ေကာင္ေတြ- မလုပ္နဲ႕
မလုပ္နဲ႕၊ မလုပ္ၾကနဲ႕’
‘ဒီေကာင္ သိပ္မိုက္ရိုင္းတာ ဆရာၾကီး၊ ဒီေကာင့္ကို သတ္မွျဖစ္မယ္’
‘ေဟ့…ေဟ့ မလုပ္ၾကနဲ႕၊ မလုပ္ၾကနဲ႕’
‘မဟုတ္ဘူး ဆရာၾကီး၊ ဆရာၾကီးဖယ္ပါ၊ ဖယ္ေပးစမ္းပါ၊ ဆရာၾကီး
ကို ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္၊ ဆရာရင္းကို အေသသတ္တဲ့ေကာင္၊ ဒီေကာင့္ကို
အျပတ္ရွင္းပစ္မွေအးမယ္’
ေမာင္ေလးက မနည္းပင္ ေတာင္းပန္ရသည္။ တပည့္သံုးေယာက္
၏ေဒါသေျပသြားရန္ ေရွ႕မွပိတ္ဆီးျပီး ေဖ်ာင္းဖ်ရသည္။ တပည့္တစ္ေယာက္
ကား ေဒါသၾကီးလြန္းေန၍ မ်က္ရည္ပင္ က်သသည္။ တဟီးဟီးျဖင့္ ထိုင္၍
ငိုသည္။
သံုးေယာက္စလံုးကို ေခ်ာ့၍ အိမ္သို႕ေခၚသြားရသည္။ ေအာင္္ဘန္းလည္း
ကုတ္ကုတ္ကေလး က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။ အရက္မူးလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျပ
သြားမည္ထင္သည္။
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အိမ္သို႕ေရာက္ေသာ္ ဇနီးျဖစ္သူက ေမးသည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပ
သည္။ မေအးေရႊလည္း ၾကီးစြာေသာ ေဒါသ ထြက္လာေတာ့သည္။ ေမာင္ေလးက
ပင္ ေဖ်ာင္းဖ်ရသည္။
ကံသီေပလို႕ပင္၊ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ပင္၊ မီးခြက္အေရာင္ျဖင့္ ေအာင္
ဘန္း၏ လက္လွဳပ္ရွားမွဳ၊ မွိန္း၀င္လာေသာအသံမ်ားကို ရိပ္ခနဲျမင္ရ၊ ၀ွီခနဲ
ၾကားလိုက္ရ၍သာျဖစ္သည္။
သို႕မဟုတ္ပါက ဗိုက္ေပါက္သြားမည္ဧကန္၊ ကိုယ္ခႏၶာကို ထုတ္ခ်င္းခတ္
သြားမည္အမွန္။
ေတြးၾကည့္ရင္း ေဒါသာထြက္လာသည္။ ေဒါသကို မနည္းပင္ ခ်ဳပ္တည္း
ေျဖေဖ်ာက္ရသည္။
ကြမ္းတစ္ယာ ယာ၍စားလိုက္သည္။ ကြမ္းယာကို မည္သို႕ သဲၾကီးမဲၾကီး
၀ါးမိသည္မသိ။ ခဏခ်က္ခ်င္း ကြမ္းယာတစ္ယာလံုး ေၾကသြား ညက္သြား
သည္။
ေတာ္ေတာ္ပင္ၾကာေအာင္ စဥ္းစားေန ေတြးေနမိသည္။ စကားမေျပာဘဲ
တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ စိတ္ေျပသြားမွ စကားစသည္။ တပည့္သံုးေယာက္ကို
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
‘ေအး….တပည့္တို႕၊ ဆရာ့တစ္သက္မွာ အရင္က ေသကိန္း ႏွစ္ခါပဲ
ၾကံဳဖူးတယ္၊ အခုေတာ့ သံုးခါရွိျပီေပါ့ကြာ’
သည္လို သူက တစ္လံုးခ်င္းေျပာသည္။ ကြမ္းျမံဳရင္း ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
တပည့္ေတြက ဘာမွ်မေမး၊ ဘာမွ်မေျပာ၊ ဘာမွ် ၀င္မေထာက္။ သူကပင္
ဆက္၍ ေျပာသည္။
‘အရင္က ေသကိန္းၾကံဳခဲ့တဲ့ ႏွစ္ၾကိမ္က သက္ရွိနဲ႕မဟုတ္ဘူး၊ သက္မဲ့နဲ႕
ၾကံဳရတာ၊ ၀ါးေတြက ငါ့အသက္ကို ရန္ရွာခဲ့တာ၊ အခုကေတာ့ သက္ရွိက
ငါ့ကိုသတ္တာ၊ ငါ့အသက္ကို ရန္ရွာတာေပါ့ကြာ’
သူ႕သက္တမ္းတြင္ ရန္သူႏွင့္ တိုက္ခုိက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပညာ
သည္ခ်င္း အစမ္းခံရ၊ တိုက္ခိုက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေသကိန္းမၾကံဳခဲ့။ ရန္
သူ၏ အႏၱရာယ္ေပးမွဳကို ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တစ္ၾကိမ္မွ်
မခံရခဲ့။
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မိမိကသာ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိမိသာ အေပၚစီး
အေနအထားမွ အျမဲရခဲ့သည္။
ယခုေတာ့ တပည့္ရင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ေယာက္က ေမွာင္ရိပ္မွ အပိုင္
သတ္သည္။ အပိုင္ မွိန္းႏွင့္ထိုးသည္။ မီးခြက္ေရာင္ျဖင့္သာ မျမင္ရလွ်င္ မုခ်
ေသရမည္ ဧကံ၊ မေသေသာ္မွ လူစဥ္မမီ သူစဥ္မမီ ျဖစ္ရေတာ့မည္ ဧကန္။
ယခုလိုပင္ ယခင္ကလည္း ေသကိန္းႏွစ္ခါ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ျခံစည္းရိုး
တြင္ ၀ါးခုတ္စဥ္က ျဖစ္သည္။
ေဇာတိကုန္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္က ေတာင္ယာ ပဲခင္းလုပ္၍ အသက္ေမြး
၀မ္းေၾကာင္းျပဳရသည္။ မိန္းမ ရခါစအခ်ိန္ျဖစ္၏။
ယာခင္းထဲမွာ စင္မ်ား ထိုးသည္။ ဘူးပင္၊ ခ၀ဲပင္၊ ပဲလင္းေျမြပင္မ်ား
စိုက္ရန္ စင္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြမ္းျခံအတြက္ ကြမ္းပင္မ်ား တြယ္တက္ရန္
၀ါးလံုးမ်ားလည္း ေထာင္ေပး စိုက္ေပးရသည္။
တစ္ေန႕တြင္ ယာျခံစည္းရိုးမွ ၀ါးရံုတစ္ခုကို ေရာက္သြားသည္။ ၀ါးနက္
တစ္လံုးကို ခုတ္လိုက္သည္။ ၀ါးနက္သည္ တစ္စတစ္စႏွင့္ ျပတ္လုနီးပါး
အေျခသို႕ ေရာက္ရွိေနျပီ။
သည္မွာ ၀ါးအဖ်ားပိုင္း အနည္းငယ္ ငိုက္ဆင္း၍ က်လာသည္။
သူက ၀ါး၏ အေပၚပိုင္းကို ေမာ္၍ၾကည့္သည္။ ၀ါးရံုအေပၚပိုင္းသည္
ႏြယ္ပင္မ်ားျဖင့္ ယွက္လိမ္ရွဳပ္ေထြးေနသည္။
ျပတ္ေအာင္ျဖတ္လိုက္လွ်င္ ၀ါး၏အရင္းသည္ မိမိကိုလာ၍ ထိုးႏိုင္
သည္။ ေရွာင္ရမည့္ေနရာကလည္း က်ဥ္းသည္။ ေရွာင္ရမည့္ဘက္တြင္ သစ္
ပင္ၾကီးမ်ား ကပ္၍ေပါက္ေနသည္။
ျပတ္လုနီးေနျပီျဖစ္ေသာ ၀ါးသည္ ျဗစ္ျဗစ္ျဗစ္ျဗစ္ႏွင့္ ျမည္ေနျပီ။ စိတ္
ကလည္း သည္၀ါးကိုမွ လိုခ်င္ေနသည္။ လိုခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္
လည္း ၀ါးက ေကာင္းသည္။ ေျပာင္ေခ်ာေနသည္။ အလံုးလည္းၾကီးသည္။
စင္တိုင္လုပ္၍ေကာင္းမည္။
သူက ျပတ္လုတဲတဲ ၀ါးပင္ကို ခုတ္ထစ္ထားေသာ အေပၚဘက္နားမွ
ဘယ္လက္ျဖင့္ တြန္းကိုင္၍ အျပတ္ခုန္ရန္ စဥ္းစားၾကည့္သည္။
မျဖစ္။ သည္လိုလုပ္၍မျဖစ္။ သည္လိုလုပ္လွ်င္ ဘယ္လက္အားသည္
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မိမိဘက္သို႕ ကန္ထြက္လာမည့္အားကို ႏိုင္ေအာင္ထိန္း၍ရမည္မဟုတ္။ သို႕
ျဖစ္က ေမးကိုပါ ရိုက္ခတ္သြားႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ထိုအၾကံအစည္ကို
လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္။
‘အို….ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ကြာ’
သူက သည္လိုေတြးျပီး ဓားျဖင့္ ၀ါးလံုးကို ခုတ္လိုက္သည္။
‘ေဒါက္…၀ုန္း…အမယ္ေလး ျမတ္စြာဘုရား’
‘အမွန္စင္စစ္ ဘုရားပင္ မတလိုက္ႏုိင္ရွာ။ ေဒါက္ခနဲ ခုတ္လိုက္သည္
ႏွင့္ ျပတ္အသြား ၀ါးလံုးက ၀ုန္းခနဲ ေ၀ါဆို စိုက္ထိုး၍က်လာသည္။
ေမာင္ေလးက တစ္ကြက္တိမ္း၍ ေရွာင္လိုက္၏။
၀ါးလံုးသည္၀မ္းဗိုက္တည့္တည္ဆီသို႕ ထိုးက်လာရာမွ လွစ္ခနဲေရွာင္
လိုက္ေသာေၾကာင့္ မီးျခစ္ဆံတစ္ေခ်ာင္းစာမွ် သူ႕ကိုယ္ကိုပြတ္ျပီး ေျမၾကီးထဲ
သို႕ စိုက္ဆင္းလာသည္။
ၾကည့္။
၀ါးအရင္းသည္ ေျမထဲသို႕ တစ္ေတာင္ခန္႕၀င္သြားသည္။ ဒါကို ျမင္ရ
ေတာ့မွ ဘုရားတႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာတတ္ထား၍ပါတကား။ ဆရာသမား မိဘဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္
အသက္မေသရ၊ အူထြက္မသြားရျခင္းပါတကား။ သိုင္းပညာ၏ ေက်းဇူး
သည္ ၾကီးမားလွပါေပ၏။ ဇက္ခနဲခုတ္၊ ရုတ္ခနဲ ထိုးက်လာသည္ကို ေရွာင္၊
လက္တစ္လံုးျခား ေရွာင္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ သိုင္းပညာတတ္ထား၍ပင္ မဟုတ္
ပါလား။
ေနာက္တစ္ၾကိမ္လည္း သည္လိုပင္ ၾကံဳရသည္။ ယာခင္းထဲမွာပင္
ျဖစ္သည္။
ထိုတစ္ၾကိမ္ကား စင္ေပၚသို႕ ၀ါးခက္မ်ားကို တင္ေနရင္း ျဖစ္ရ ၾကံဳရ
ျခင္းျဖစ္သည္။
ၾကက္ဟင္းခါးပင္၊ ဘူးပင္မ်ား စင္ေပၚတြင္ သြားႏိုင္ရန္ ၀ါးဆစ္ျမစ္မ်ား
မသင္ရေသးသည့္ ၀ါးအဖ်ားပိုင္းမ်ားကို စင္ေပၚသို႕တင္သည္။
ေနကလည္းပူလာျပီ။ ထမင္းကလည္း ဆာလာျပီ။ သည္ေတာ့ ျမန္ျမန္
ျပီးခ်င္ျပီ။ တင္ရန္ ၀ါးအဖ်ားပိုင္းကလည္း သံုးေလးခုသာ က်န္ေတာ့သည္။
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တင္ရင္း တင္ရင္းမွ ၀ါးအဖ်ားပိုင္းတစ္ခုသည္ စင္ေပၚမွ ၀ါးႏွင့္ သြား
၍ျငိသည္။ ဆြဲခ်သည္ မရ။ ျငိျမဲျငိေနသည္။
သူက ၀ါးကို အေပၚသို႕ ေဆာင့္တင္လိုက္သည္။ သည္မွာ ၀ါး၏
အလယ္ပိုင္းေလာက္မွ ဆတ္ပိုင္းက်ိဳးသြားသည္။ အရင္းပိုင္းသည္ သူ႕လက္ထဲ
တြင္ ေရာက္ေနသည္။ ၀ါးအဖ်ားပိုင္းက သူ႕မ်က္ႏွာတည့္တည့္သို႕ ထိုးက်လာ
သည္။
‘ဒိုင္း….၀ုန္း’
သူက သူ႕လက္ထဲမွ၀ါးလံုးျဖင့္ ထုိးက်လာေသာ အဖ်ားပိုင္းကို ရိုက္ထုတ္
လိုက္သည္။ ၀ါးအဖ်ားပိုင္းသည္ ေဘးသို႕လြင့္စဥ္က်သြားသည္။
‘အားပါးပါး ဒုကၡပါလား၊ မ်က္လံုးတည့္တည့္ေပၚမ်ား က်လာရင္
မကန္းႏိုင္ပါလား၊ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး စုတ္ျပတ္ထြက္မသြားႏိုင္ပါလား၊ ပညာ
ခံသာမရွိလွ်င္ ေရေရလည္လည္ ခံရမည့္ ကိန္းပါကလား’
သည္လို သည္လို သူကေတြးမိသည္။ သည္လိုေတြးရင္း ဆရာသမား၊
မိဘ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးကို စိတ္ထဲမွ အာရံုျပဳလိုက္ ဦးတိုက္လိုက္သည္။
ဒါေတြကို သူက တပည့္သံုးေယာက္အား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။
ေအာင္ဘန္း၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။
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၂၂
ပညာသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ပညာအစမ္းခံရေပမည္။ ပညာအစမ္းခံႏိုင္မွ
လည္း ပညာသည္ မည္ေပမည္။ ပညာသည္ဟူ၍ အေခၚခံထိုက္ေပမည္။
အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္သို႕ ေမာင္ေလး ေရာက္ခဲ့သည္။ လွည့္ခဲ့သည္။
ထိုအျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္တို႕တြင္ ပညာသည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေတြ႕ခဲ့ၾကံဳ
ခဲ့ရသည္။
ေတြ႕လိုက္ၾကျပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ေနာက္မဆုတ္စတမ္းပင္။ မျငင္းတမ္း
မေရွာင္တမ္းပင္။
ယခုလည္း ေမာင္ေလး၏ေနအိမ္သို႕ ပညာသည္တစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိ
လာသည္။ ေမာင္ေလးမရွိခိုက္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္၍ စာေရးျပီး အေၾကာင္း
ၾကားသြား ခ်ိန္းခ်က္ထားခဲ့သည္။
သူသည္ တပ္မေတာ္မွ တပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္း
ျပည္ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခြင္ ျပဲျပဲစင္ေအာင္ ေရာက္ခဲ့က်င္လည္ခဲ့ပါ
သည္။ ရွမ္းျပည္၌သိုင္းပညာမ်ိဳးစံု သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းၾကီးသိုင္းကိုလည္း အကြက္ကုန္သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ ၾကိဳး
ၾကာသိုင္း၊ ေမ်ာက္သိုင္း စေသာ သိုင္းပညာမ်ားကိုလည္း ဆရာ့ ဆရာမ်ား
ထံတြင္ ၾကံဳသလို သင္ခဲ့ပါသည္။ အသက္အားျဖင့္ သံုးဆယ္နီးပါးရွိျပီး
အမည္နာမမွာ ေမာင္ေငြစန္း ျဖစ္ပါသည္။
အရပ္ ငါးေပ ရွစ္လက္မရွိသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္တစ္ရာ့ငါး
ဆယ္ရွိသည္။ သံုးတင္း၀င္ဆန္အိတ္ တစ္အိတ္ကို ခါးတြင္ ခါးေစာင္းတင္၍
လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ မ,ယူသြားႏုင္ေသာ ခြန္အားမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 281

အရပ္ရပ္ အရြာရြာတြင္ ပညာသည္မ်ိဳးစံုႏွင့္လည္း ေတြ႕ခဲ့၊ စမ္းသပ္ခဲ့၊
ပညာဖလွယ္ခဲ့၊ ေဆြးေႏြးခဲ့၊ တပည့္ခံခဲ့၊ ဆရာလုပ္ခဲ့ျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳ အသင့္
အတင့္ရွိထားသူ ျဖစ္သည္။
ယခု မဂၤလာဒုံတပ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕အမွဳထမ္းရန္ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။
ဆရာၾကီး၏သတင္းကို ရန္ကုန္ေရာက္မွ ၾကားရပါသည္။ ေျပာင္းျပန္ ဦးေမာင္
ေလးမည္ေသာ ဆရာၾကီး၏ သတင္းသည္လည္း လြန္စြာ သင္းပ်ံ႕လွပါသည္။
သတင္းၾကားရံုျဖင့္ပင္ ၾကည္ညိဳေလးစားျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အစစ္
အမွန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ၾကြား၀ါလို၍ မဟုတ္ပါ။
ဆရာၾကီး ၾကိဳတင္သိထားႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ
ၾကီးကို စိန္ေခၚလို၍မဟုတ္ပါ။ ဆရာၾကီးကို အန္တုလိုေသာစိတ္လည္း မရွိပါ။
ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဆရာၾကီးကဲ့သို႕ေသာ ဆရာ့ ဆရာၾကီးမ်ားထံတြင္
ပညာရည္ႏို႕ ေသာက္စို႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခုေလာက္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ရွိလာ
ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
သို႕ရာတြင္ ဆရာၾကီးအား တစ္ခုေတာ့ အစီရင္ခံလိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္
သည္ ဆရာၾကီးထံတြင္ တပည့္မခံမီ ဆရာၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုပါသည္။ ဆရာ
ၾကီး၏ ပညာကို လက္ေတြ႕ၾကည့္ျမင္လိုပါသည္။ ထိုသို႕ ၾကည့္ျမင္ရျခင္းအားျဖင့္
ဆရာၾကီး၏ ပညာကို တိတိပပသိျပီး ျပတ္ျပတ္သားသား တပည့္ခံလိုပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဆရာၾကီး အားလပ္မည္ဆိုပါလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ရာ တပ္ရင္းသို႕ ေအာက္ပါေန႕ရက္မ်ားတြင္ ေခတၱၾကြေရာက္ပါရန္
ပန္ၾကားပါသည္။ အသြားအျပန္ တကၠစီကာစရိတ္၊ ကြမ္းဖိုး၊ ေဆးဖိုး၊ ထမင္း
ဖိုး အားလံုးကို ကြ်န္ေတာ့အေနျဖင့္ ၀တ္ျပဳပါမည္။ ယခု ေငြတစ္ရာ ကန္
ေတာ့ထားခဲ့ပါသည္။
သည္လိုေရးျပီး ေအာက္ဘက္တြင္ ‘ေငြစန္း’ ဟူ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးထား
သည္။ တပ္ရင္း တပ္ခြဲလိပ္စာကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဦးေမာင္ေလးက စာကိုဖတ္ျပီး တစ္ခ်က္ျပံဳးလိုက္သည္။ လာျပန္ျပီေကာ
တစ္ေယာက္ ဟူ၍လည္း စိတ္ထဲမွ ေရရြတ္လိုက္သည္။
လာလည္း လာေပမည္ပင္။ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ သည္သို႕ပင္
အျမဲလာေနေပမည္ပင္။
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ပညာသည္ မဟုတ္ေပလား။ ပညာသည္ဟူ၍ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္မွတ္ရံု
သာမက ဤပညာျဖင့္ပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳခဲ့၊ ဤပညာျဖင့္ပင္
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူ မဟုတ္ပါလား။
ေငြစန္းသည္ စာေရးေကာင္းသူ၊ စာေရးပါးနပ္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဦးေမာင္
ေလး နားလည္ပါသည္။ စိမ္ေခၚျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း စမ္းသပ္လိုေသာ
သေဘာထားကို ယဥ္ေက်းစြာ ေရးသားေဖာ္ျပသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အစမ္းသပ္ခံရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြစန္းကိုယ္တိုင္ ပညာရည္ ၀သင့္
သေလာက္ ၀ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း စမ္းသပ္၍ ၾကည့္လိုေပမည္။ သည္လို
ပညာသည္မ်ိဳးသည္ စမ္းသပ္ၾကည့္ျပီးမွ ယံုၾကည္ေလးစားေလ့ရွိသည္။ စမ္း
သပ္လိုပါသည္ ေျပာဆိုလ်က္ႏွင့္ အစမ္းသပ္မခံလွ်င္လည္း အထင္ေသး၍
သြားတတ္သည္။
ဦးေမာင္ေလးက တကၠစီတစ္စီးငွားသည္။ ခ်ိန္းခ်က္ထားသည့္အတိုင္း
ခ်ိန္းခ်က္ထားေသာေန႕တြင္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာေနရာသို႕ သြားသည္။
ေရာက္ျပီ။ ေရာက္ပါျပီ။ ကားသမားကို အေစာင့္ခိုင္းထားျပီး ကားေပၚ
မွ ဆင္းလိုက္သည္။ တပ္မေတာ္အားကစားရံုေရွ႕သို႕ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ထို
အားကစားရံုထဲမွ ေစာင့္ပါမည္ဟူ၍လည္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မဟုတ္
လား။
အားကစားရံုထဲသို႕ ေရာက္သြားျပီဆိုလွ်င္ပင္ လူသံုးေယာက္ႏွင့္ ဓားႏွစ္
ေခ်ာင္းကို ေတြ႕ရသည္။
ဓားႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ စားပြဲတစ္လံုးေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ယွက္၍ တင္
လ်က္ရွိေနျပီ။ လူသံုးေယာက္ကား ထိုစားပြဲႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းပင္ ထိုင္ေန
ၾကသည္။
တစ္ေယာက္သည္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ဗလေကာင္းေကာင္းျဖစ္
၍ ေငြစန္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္ကား လူလံုးလူဖန္ ေသးေသး
ေတြသာ ျဖစ္သည္။
‘က်ဳပ္ ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလးပဲ၊ တပ္ၾကပ္ၾကီး ေမာင္ေငြစန္းက လာခ်ိန္း
သြားလို႕ ေရာက္လာတာပါ၊ ေမာင္ေငြစန္း ေရာက္လာပလား’
ဦးေမာင္ေလးက လူသံုးေယာက္ထိုင္ေနရာသို႕ၾကည့္ျပီး ေမးလိုက္သည္။
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ထိုစဥ္မွာပင္ သံုးေယာက္လံုး လွဳပ္လွဳပ္ရြရြျဖစ္သြားၾကသည္။ ရုတ္ျခည္း မတ္
တတ္ရပ္လိုက္ၾကသည္။ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္ လူကပင္ ေရွ႕သို႕
ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္လာေရာက္လာသည္။ အျပံဳးရႊမ္းရႊမ္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ
ဆိုသည္။
‘ကြ်န္ေတာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ ဆရာၾကီးခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္ ေစာင့္သာေစာင့္
ေနရေပမယ့္ ဆရာၾကီး ဒီေန႕ ေရာက္လာလိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္မထားမိတဲ့အတြက္
ခရီးဦး မၾကိဳမိတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ လူခ်င္းကလည္း မျမင္ဖူးေတာ့ ဆရာၾကီးကို
ကြ်န္ေတာ္ကလည္း မသိ၊ ဆရာၾကီးကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို မသိ ျဖစ္ေနရ
ပါတယ္’
‘ကိစၥမရွိပါဘူး ေမာင္ေငြစန္း၊ ေမာင္ေငြစန္းမွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိပါဘူး၊
အလုပ္အေၾကာင္း ပညာအေၾကာင္းပဲ ေျပာၾကပါစို႕’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္လွပါတယ ္ဆရာၾကီး’
‘ကဲ…က်ဳပ္ကပဲ စေျပာမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ေမာင္ေငြစန္းအေနနဲ႕ က်ဳပ္ကို စမ္းခ်င္တဲ့သေဘာ ရွိေနတယ္’
စမ္းၾကည့္ခ်င္တဲ့သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီး၊ မ်က္ျမင္လက္
ေတြ႕ ၾကည့္ခ်င္ ျမင္ခ်င္တဲ့ သေဘာပါခင္ဗ်ာ’
‘ကဲေလ၊ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕ပဲ ထားပါေတာ့၊ ကဲ…ဒါဆိုရင္ ဓားနဲ႕
ဓားခ်င္းပဲ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ခ်င္သလား’
‘ဓားနဲ႕မစခင္ လက္,လက္ခ်င္းပဲ စၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေကာင္းျပီ၊ ေမာင္ေငြစန္း သေဘာပဲ၊ ကဲ….ဒါဆိုရင္ စၾကရေအာင္
အသင့္ျပင္’
ႏွစ္ေယာက္သား အသင့္အေနအထား ျပင္လိုက္ၾကသည္။ ေမာင္ေလးက
သူ႕ပညာ၏ အေျခခံအတိုင္း ျခေသၤ့ထိုင္ အေနအထားျဖင့္ ရပ္လိုက္သည္။
သူ႕ညာလက္ေမာင္းကို အေပၚသို႕ ေကြးေထာင္ထားသည္။ ဘယ္လက္ကလည္း
လက္သီးဆုပ္လ်က္ ပက္လက္အေနအထားျဖင့္ သူ႕ဘယ္လက္ခါးေစာင္းတြင္
တင္ထားသည္။
‘ကဲ….စမ္းမယ္ဆိုေတာ့ မင္းက ငါ့ကို စတိုက္မလား၊ ငါက မင္းကို
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စတိုက္ရမလား၊ မင္းက ငါ့ကို စတိုက္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္၊ ျပီးေတာ့မွ
ငါက စတိုက္ျပမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ေကာင္းျပီ၊ ကဲ…မင္းက ငါ့ကို စတိုက္မယ္ဆိုရင္ ငါ့ညာလက္ကို
မင္းၾကိဳက္သလို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကိုင္ထားႏိုင္တယ္၊ ကိုင္ခြင့္ေပးတယ္၊ အဲ…
စိတ္ၾကိဳက္ကိုင္ျပီးျပီဆိုရင္ ေျပာ၊ ကိုင္ျပီးျပီဆိုတာနဲ႕ ငါ့ကို မင္းၾကိဳက္သလို
လုပ္ႏိုင္တယ္၊ လိမ္ပဲခ်ိဳးခ်ိဳး၊ ဆြဲပဲ လႊင့္ပစ္ လႊင့္ပစ္၊ ကိုင္ပဲ ေပါက္ေပါက္၊
ၾကိဳက္သလိုေပါ့၊ မင္းတတ္သမွ် ပညာနဲ႕ေပါ့’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ….စကိုင္’
‘ကိုင္ပါျပီ ဆရာၾကီး’
တပ္ၾကပ္ၾကီးေငြစန္းက သူ႕ညာေျခကုိ ေရွ႕သို႕ တစ္လွမ္းတက္ျပီးေမာင္
ေလး၏ညာလက္ကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ကိုင္ထားသည္။ သူ႕ညာလက္ျဖင့္
ေမာင္ေလး၏ လက္ေကာက္၀တ္နားမွကိုင္ထားျပီး က်န္တစ္ဖက္မွာ ေမာင္
ေလး၏ တံေတာင္ဆစ္ေကြး လက္ေမာင္းအဖ်ားတြင္ ကပ္၍ ကိုင္ထားသည္။
‘ကဲ…ကိုင္ျပီးရင္ အမွတ္စဥ္ေခၚမယ္၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး’
သံုးဆိုသည္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ၾကီးေငြစန္းက ေမာင္ေလး၏ ညာလက္ကို
လိမ္ခ်ိဳးရန္ ၾကိဳးစားလိုက္သည္။ ညာလက္ကို ၀င္အထမ္း ၀င္၍အခ်ိဳး ေမာင္
ေလးက ညာေျခကိုမ ေငြစန္းေရွ႕သို႕ တက္ထားေသာ ညာေျခကို မ, ခြဲျပီး ရိုက္
လွဲလိုက္သည္။ ညာေျခကို မိမိ၏ ညာေျချဖင့္ အျပင္ဘက္သို႕ကန္ျပီး လက္က
ေငြစန္း၏ နားအံုသို႕ ရိုက္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေငြစန္း အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ လဲက်သြားသည္။ တမံတလင္းေပၚ၌ ဖြဲအိတ္
သာ ခင္းမထားလွ်င္ တမံသလင္းႏွင့္ ဦးေခါင္း ေဆာင့္မိျပီး ကြဲသြားႏိုင္သည္။
ေထာင္ထားေသာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း၏ ေအာက္ေျခကို ညာေျခေဆာင္းျဖင့္ အျပင္
သို႕ကန္ခ်လိုက္ျပီး ညာလက္၀ါးျဖင့္ တိုင္အေပၚပိုင္းကို အေပၚဘက္မွ ရိုက္ခ်
လိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တိုင္ေအာက္ေျခသည္ ေျမမွလြတ္၍ ေလထဲသို႕ပ်ံ
တက္သြားျပီး တိုင္အေပၚပိုင္းကား လက္၏ ရိုက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေျမၾကီးသို႕
ကြ်မ္းစိုက္သြားျပီး ကိုင္ရိုက္သည့္ပမာ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္တူသည္။
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‘ကဲ….ျပန္ထ မတ္တတ္ရပ္၊ အသင့္ျပန္ျပင္’
ေငြစန္း ျပန္ထသည္။ မတ္တတ္ရပ္သည္။ အသင့္ျပန္ျပင္သည္။
‘အခု ပထမဆံုးျပတဲ့နည္းက မင္းက ငါ့လက္ကို အပိုင္ကိုင္ျပီးမွ ငါက
လုပ္တဲ့နည္းျဖစ္တယ္၊ အခုတစ္ခါ မင္းက ငါ့လက္ကို မကိုင္မိခင္ လာထိရံု
ထိတာနဲ႕ ခ်ျပတဲ့နည္းကိုျပမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ….ခ်…ခ်ကြာ…ခ်’
ေငြစန္းက ေမာင္ေလး၏ လက္ကိုကိုင္ျပီး ေျချဖင့္ ကလန္႕၍ ဆြဲေပါက္
ပစ္ရန္ ၾကိဳးစားလိုက္သည္။
ေငြစန္း၏လက္ ေမာင္ေလး၏ လက္ကို ထိျပီဆိုသည္ႏွင့္ ေမာင္
ေလးက သူ႕ဘယ္ဘက္ခါးေစာင္းတြင္ တင္ထားေသာ ကင္းေစာင့္လက္ျဖင့္
ေငြစန္း၏ ညာလက္ကို ေအာက္မွ အေပၚသို႕ ပင့္ရိုက္ျပီး ျဖဳတ္ထုတ္လိုက္
သည္။ ေငြစန္း၏ လက္အေပၚသို႕ ေျမွာက္တက္သြားလွ်င္ ေမာင္ေလး၏
ညာလက္ လြတ္လပ္သြားသည္။
ထိုညာလက္ျဖင့္ ေမာင္ေလးက ေငြစန္းလည္မ်ိဳကို ခ်ိန္ျပ ရြယ္ျပသည္။
‘အဲဒါ အျပတ္ပဲကြ၊ မင္းလည္ပင္း၊ မ်က္ႏွာ ၊ ရင္ဘတ္၊ အရွိဳက္ ၾကိဳက္
ရာကို ထိုးႏိုင္တယ္၊ အရိုးကို ခ်ိဳးႏိုင္တယ္၊ အဆစ္ကို ျဖဳတ္ႏိုင္တယ္၊ အမ်ိဳး
မ်ိဳး ဒုကၡေပးလို႕ရတယ္ ျမင္ရဲ႕လား’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ကဲ…ျပန္လုပ္၊ အသင့္အေနအထားျပန္ေန’
ႏွစ္ေယာက္သား အသင့္အေနအထားအသြင္သို႕ ျပန္၍ေရာက္သြားၾက
ျပန္သည္။
‘ကဲ ဒီတစ္ခါ တစ္မ်ိဳးျပမယ္၊ မင္းဟာ ငါ့လက္ကို ကိုင္လဲ မကိုင္ရေသး
ဘူး၊ ထိေတာင္ မထိရေသးဘူး၊ မင္းက ငါ့ကို လုပ္ေတာ့မယ္ဟန္ ျပင္လိုက္
တာနဲ႕ ငါက စတိုက္မယ္၊ ဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ ….စတိုက္ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး’
ေငြစန္းက တတိယအခ်ီ အကြက္၀င္လာျပန္သည္။ ေမာင္ေလး၏
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ညာလက္ကို ၀င္ဖမ္းသည္။ ေမာင္ေလးက ေရွ႕တြင္ေထာင္ထားေသာ သူ႕
ညာလက္ကို ေနာက္သို႕ဆုတ္လိုက္ျပီး သူ႕ဘယ္ဘက္လက္ဖ်ံျဖင့္ ေငြစန္း၏
ညာလက္ကို အေပၚဘက္သို႕ ျဖတ္ခုတ္လိုက္သည္။
ေငြစန္း၏ ညာလက္ ေအာက္ဘက္သို႕က်အသြား ေမာင္ေလးက သူ႕
ညာေျခခံျဖင့္ ေငြစန္းကို တည့္တည့္ကန္လိုက္သည္။ ဤတြင္ ေငြစန္းက
ေမာင္ေလး၏ ညာေျခသလံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဆီးဖမ္းလိုက္သည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက သူ႕ညာေျခကို သူ႕ကိုယ္ဘက္သို႕ ေကြးဆြဲဆြဲလိုက္
ရာ ေငြစမ္း၏ကိုယ္ ေရွ႕သို႕တိုးလာသည္။ ေမာင္ေလး၏ ရင္ဘတ္ဆီသို႕
ေရာက္လာသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက လြတ္ေနေသာဘယ္လက္ျဖင့္ ေငြစန္း၏နား
အံုကို ရိုက္ဖမ္းဖမ္းလိုက္သည္။ ေငြစန္း၏ဦးေခါင္း ေရွ႕သို႕ ငိုက္ဆင္းအသြား
ေမာင္ေလးက သူ႕ညာလက္သီးျဖင့္ ေဆာင့္ထိုးထိုးလိုက္သည္။ နားအံုႏွင့္
မ်က္ႏွာ ႏွစ္ေနရာလံုးကို လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း ညွပ္ထိုး ညွပ္
ရိုက္သည့္ပမာ ျဖစ္သြားျခင္းပင္။
တပ္ၾကပ္ၾကီးေငြစန္း လက္ဖ်ားခါသြားသည္။ ေျပာင္းျပန္ပညာကို အထင္
ၾကီးသြားသည္။ ေမာင္ေလးကိုလည္း ၾကည္ညိဳေလးစားသြားသည္။
‘ကဲ မင္းက ငါ့ကို စတိုက္တာေတာ့ နမူနာျပျပီးသြားျပီ၊ ငါက မင္းကို
စတိုက္ျပရဦးမလား’
‘အားပါးပါး ေတာ္ပါျပီ ဆရာၾကီးရယ္၊ ဆရာၾကီးအေၾကာင္းကို သိပါ
ျပီ’
‘ေအး မင္းစာထဲမွာပါတာ တစ္ခုရွိတယ္’
‘ဘာမ်ားလဲ ဆရာၾကီး’
‘မင္းက ဆန္အိတ္တစ္အိတ္ကို ခါးေစာင္းတင္ျပီး လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႕
သယ္ယူသြားႏိုင္တယ္ဆို’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ေကာင္းျပီ၊ မင္းနဲ႕ငါ ယွဥ္ၾကည့္စမ္း၊ မင္းက ငါ့ထက္ ဗလေကာင္း
တယ္၊ အရပ္လဲ ပိုျမင့္ အသက္လဲ အမ်ားၾကီးငယ္တယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
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‘ဒီေတာ့ မင္းလက္ဖ်ံနဲ႕ ငါ့လက္ဖ်ံကို ခုတ္ၾကည့္ ေခါက္ၾကည့္စမ္း’
ေမာင္ေလးက သူ႕လက္ဖ်ံကို တန္း၍ေပးသည္။ ေငြစန္းက သူ႕လက္
ဖ်ံ အျပင္ရိုးျဖင့္ ေမာင္ေလး၏ လက္ဖ်ံကို ခုတ္ခ်လိုက္သည္။
ေငြစန္းမ်က္ႏွာၾကီး ရွံဳ႕မဲ့သြားသည္။
‘အားပါးပါး ဆရာၾကီးအရိုးက သိပ္မာတာကိုး’
‘အဲဒါ အေလ့အက်င့္သေဘာ အမ်ားၾကီးပါတယ္၊ အရုိး အရိုးခ်င္းရိုက္
မိရင္ ကိုယ့္အရိုးေတြ မာေက်ာေနေအာင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရ
တယ္၊ အားရွိတိုင္း မဟုတ္ဘူး၊ အားရွိတာနဲ႕ သန္မာတာဟာ အတူတူလို႕ထင္
ရေပမယ့္ မတူဘူး၊ ေျပာင္းျပန္သမားဆိုတာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း တစ္
ခုခ်င္း သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ထားေလ ပိုေကာင္ေလပဲ၊ လက္ေခ်ာင္း၊
လက္ထိပ္၊ လက္ဆစ္၊ လက္၀ါးေစာင္း၊ လက္ေကာက္၀တ္၊ လက္ဖ်ံ၊ လက္
ေမာင္း စသျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုးပဲ’
အကင္းမွ်ေလာက္သာ ေမာင္ေလးက ျပရေသးသည္။ ေငြစန္းတစ္
ေယာက္ အလိုလို တပည့္ခံျပီးျဖစ္သြားသည္။ လက္ေျမွာက္သြားသည္။ ဆရာ
ၾကီးထံတြင္ ေျပာင္းျပန္ပညာကို သင္ၾကားသည္။
ထိုအက်ိဳးဆက္သည္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ကူးစက္သြားသည္။ ထို
ေနာက္တစ္ေယာက္ကား ေငြစန္း၏တပည့္ ေမာင္ခင္ပင္ျဖစ္သည္။
ေမာင္ခင္ကား ႏွစ္ရစ္ တပ္ၾကပ္ျဖစ္သည္။ သူ႕ဆရာျဖစ္္သူ မဂၤလာဒံုမွ
နယ္ေျပာင္းအသြား၌ သူက မဂၤလာဒံုသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းလာရသည္။
ေငြစန္းလို ေမာင္ခင္က စာေရးမသြား၊ ေမာင္ေလး ျပန္လာသည္အထိ
အိမ္တြင္ေစာင့္ေနသည္။ ေငြစန္းလိုလည္း ေမာင္ေလးကို စမ္းသပ္ျခင္းမရွိ။
တန္း၍ပင္ တပည့္ခံသည္။ ပညာသင္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဆရာျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္ၾကီးေငြစန္းက ဆရာၾကီးအေၾကာင္းေျပာျပ၍ သိ
ရပါျပီ။ ယံုၾကည့္ပါသည္။ ပညာကိုေရာ လူကိုေရာ ေလးစားအထင္ၾကီးပါ
သည္။ ယင္းသို႕ဆိုျပီး ပညာသင္သည္။ ပညာယူသည္။
သူကလည္း သူကေလးေပပင္။ သူကလည္း တစ္မ်ိဳးကေလးေပပင္။
သူ႕တြင္လည္း ပညာခံကေလး ရွိေလသည္ပင္။ စစ္တပ္တြင္ ဘဲနက္ဖိုက္
တင္၊ လွံစြပ္ထိုး ေလ့က်င့္ခန္း၌ ဆုတံဆိပ္ရရွိထားသူ၊ ပညာခံရွိထားသူေပပင္။
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လက္သိုင္း ပထမဆင့္ သင္ေပးရာတြင္ သူက ဘာမွ်မေျပာ။ သင္ေပး
သမွ် ေလးေလးစားစား လိုက္၍လုပ္သည္။
လက္သိုင္း ပထမဆင့္ျပီးသြားသည္ႏွင့္ တုတ္သိုင္း ပထမဆင့္သို႕ ကူး
ေျပာင္းသိုင္ေပးရသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက တုတ္ခ်က္ တုတ္ကြက္မ်ားကို သင္ၾကားျပ
သသည္။
‘ဒီမွာၾကည့္ကြ ေမာင္ခင္၊ တကယ္လို႕ ရန္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ခႏၶာကို သူ႕
တုတ္နဲ႕ ကိုယ့္ေရွ႕တည့္တည့္က ၀င္ထိုးတယ္ ဆိုပါစို႕၊ အဲဒီလို ၀င္ထိုးရင္
ေဟာဒီလို ေျခကိုေျမွာက္ျပီး ရန္သူ႕တုတ္ကို ကေလာ္ထုတ္ရတယ္၊တစ္ဆက္
တည္း လိမ္တုတ္နဲ႕ ေဟာဒီလို တိုက္စစ္ဆင္လို႕ရတယ္’
‘အဲ….ဒါမွမဟုတ္ ရႏ္သူက ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းရင္ညြန္႕ ရင္အံု
ကိုမထုိးဘဲ ကိုယ္ေအာက္ဘက္ ဗိုက္လို ဆီးစပ္လို အနိမ့္ပိုင္းေနရာကို ထိုး
တယ္ဆိုပါစို႕၊ အဲဒီလို အနိမ့္ပိုင္းကို ထိုးလာရင္ ေဟာဒီလို ကိုယ့္တုတ္နဲ႕ ပင့္
ျဖတ္ ရိုက္တင္ျပီး ရန္သူ႕တုတ္လြန္အသြား ေ၀့၀ဲအသြားမွာ ေဟာဒီလို လိမ္
တုတ္နဲ႕ တစ္ဆက္တည္း တိုက္စစ္ဆင္လို႕ရတယ္’
‘အဲ….ဒါမွမဟုတ္ေသးလို႕ရွိရင္လဲ၊ ထိုးလာတဲ့ တုတ္ခ်က္ကို ဘယ္ေျခဆုတ္
ျပီးေရွာင္၊ ညာလိမ္တုတ္နဲ႕ ျဖတ္ရိုက္၊ ေဟာဒီလိုေရွာင္၊ ေဟာဒီလိုျဖတ္ရိုက္၊
ရန္သူရဲ႕တုတ္ ေဘးကို လြင့္ထြက္သြားမယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဆက္ျပီး
ရန္သူ႕ကို ပင့္တုတ္နဲ႕ လိုက္ရိုက္ရင္လဲရိုက္၊ ပတ္တုတ္နဲ႕ စီးတုတ္နဲ႕ လိုက္
ရိုက္ရင္လဲရိုက္၊ ရိုက္ခ်င္သလို ရိုက္လို႕ရတယ္၊ ေအာက္စနဲ႕ ထိုးလို႕လဲ ရေသး
တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျခထပ္ ႏွစ္ထပ္လိမ္နည္းနဲ႕ လိုက္ရိုက္ရင္လဲ ရတယ္၊
ၾကည့္…ငါလုပ္ျပမယ္’
ေမာင္ေလးက တုတ္ကြက္မ်ားကို တစ္ကြက္ခ်င္း ျဖည္းျဖည္းကေလး
လုပ္ျပ အကြက္နင္းျပသည္။ ဆရာက တပည့္ကို သင္ၾကားျပသေနျခင္းျဖစ္
၍ ေမာင္ခင္ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစရန္ ျဖည္းျဖည္းသာသာ လုပ္ျပေန
ျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ခင္ကမူ ေမာင္ေလးလွဳပ္ရွားျပသည္ကို ေအးစက္စက္ ၾကည့္
၍သာ ေနသည္။ စိတ္မပါ့တပါ ျဖစ္ေနပံုရသည္။
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အမွန္စင္စစ္ ေမာင္ခင္သည္ ေမာင္ေလး၏ တုတ္ခ်က္မ်ားကို အယံု
အၾကည္မဲ့သလို ျဖစ္ေနသည္။ အကယ္၍သာ ရန္သူက လွံစြပ္ထိုးနည္းျဖင့္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၀င္ထိုးျခင္းခံရလွ်င္ ယခုသင္ေနသာ တုတ္ခ်က္ျဖင့္ ကာ
ကြယ္၍ မရႏိုင္၊ သည္လို ထင္မွတ္ယံုၾကည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဒါကိုလည္း သူ႕ေျပာစကားအရ ေမာင္ေလးက ခ်က္ခ်င္း သိနား
လည္လိုက္သည္။ ေမာင္ခင္က ဆိုသည္။
‘ဆရာ ဒါက ျဖည္းျဖည္းကေလး ထိုး၀င္လာတဲ့ တုတ္ကိုသာ ျပန္ကာ
ျပန္ရိုက္လို႕ရမွာ၊ တကယ္တမ္း သဲၾကီးမဲၾကီး ထုိး၀င္လာရင္ ကာလို႕ရပါ့မလား
ဆရာ၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း တပ္ထဲမွာ ဘက္နက္ဖိုက္တင္ ေလ့က်င့္ခန္း ဆင္း
ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ တံဆိပ္ေတာင္ ရခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘက္နက္ဖိုက္တင္နည္း
နဲ႕ ဆရာ့ကို ထိုးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္’
‘ေၾသာ…ေဟာေဟာ…ဒီလိုလား’
ေမာင္ေလးက ေဘးသို႕ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လိုက္သည္။ ဘူးစင္ကို ျမင္ရ
သည္။ သူတို႕ႏွစ္ဦးသည္ ဘူးစင္ေအာက္၌ တုတ္သိုင္းကစားေနၾကျခင္း ျဖစ္
သည္။
ဘူးစင္ကို အျမင့္ၾကီး ေျခတံရွည္ရွည္ျဖင့္ ထုိးထားသည္။ ေနပူဒဏ္လည္း
ခံ၊ သိုင္းကစား၍လည္းရေအာင္ ထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက ေမာင္ခင္ကို ၾကည့္ျပီး ျပံဳး၍ေျပာသည္။
‘ေအး….မင္းက ထိုးၾကည့္ခ်င္စိတ္ ရွိေနတာကိုး၊ ထိုးခ်င္စိတ္ရွိလည္း
ထိုးကြာ၊ မင္းထိုးမယ္ဆိုရင္ ငါ့အေနအထားိကု ျခေသၤ့ထိုင္ ထိုင္ျပီး ကိုယ္
ကို ေစာင္းမထားဘူး၊ ကိုယ္ကို ေစာင္းထားေတာ့ တုိက္ကြက္က်ဥ္းတယ္၊
မင္း ငါ့ကိုထိုးရတာ ေနရာရွားသြားမယ္၊ ဟုတ္လား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ဒါေၾကာင့္ ငါက ငါ့ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေဘးတိုက္မ်ဥ္းျပိဳင္ ခြဲရပ္ျပီးေန
မယ္၊ မင္းအတြက္ တိုက္ကြက္က်ယ္တာေပါ့’
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး’
‘ျပီးေတာ့ မင္းကို ငါထပ္ျပီးေျပာထားမယ္၊ ငါ့အေနနဲ႕ ေျခကိုခြဲျပီး ရပ္
တဲ့အေနအထားကေန တျခားအကြက္ကို မေျပာင္းဘူး၊ ေျခေထာက္ကို အကြက္
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မေရႊ႕ဘူး၊ မေရွာင္ဘူး၊ ပထမရပ္ေနတဲ့ အေနအထားနဲ႕ပဲ မင္းကို ျပန္ခ်မယ္၊
ေဘးကို ခုန္မေရွာင္ဘူး၊ ေနာက္ကို ခုန္မဆုတ္ဘူး၊ ေရွ႕ကိုလည္း ခုန္မတက္ဘူး၊
ေျခေသအေနအထားနဲ႕ ျပန္ခ်မယ္၊ ၾကိဳက္ပလား’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ကဲ….ငါအသင့္ျဖစ္ျပီ၊ ထိုးေပေတာ့၊ ထိုးကြာ….ထိုး’
ေမာင္ခင္က လွံစြပ္ထိုးနည္းျဖင့္ ဇပ္ခနဲ ဇပ္ခနဲ ႏွစ္ခ်က္ဆင့္ ထိုးလိုက္
သည္။ ပထမ ဇပ္ခနဲထိုးျခင္းမွာ အားယူျခင္းသေဘာျဖစ္ျပီး ဒုတိယဆင့္၍
ဇပ္ခနဲထိုးျခင္းမွာ တကယ္ထုိးျခင္း၊ အားရွိအားကုန္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေလးက လွ်ပ္ပစ္သကဲ့သို႕ တစ္ပတ္လွ်ိဳရိုက္ခြဲနည္းျဖင့္ အေပၚ
စီးမွ စက္၀ိုင္းျပတ္လိမ္ျပီး ရိုက္ထုတ္လိုက္သည္။
တုတ္ခ်က္က ျပင္းထန္လွသည္။ ေမာင္ခင္ကိုင္ထားေသာတုတ္ကို ေဒါင္း
ခနဲထိသြားသည္။ ေမာင္ခင္၏ တုတ္သည္ သူကိုင္ထားေသာ လက္ႏွစ္ဖက္၏
ေရွ႕တစ္ထြာခန္႕မွ ျပတ္ထြက္သြားျပီး ၀ွီးခနဲ ဘူးစင္ဘက္သို႕ ေဖာက္ထြက္လြင့္
စင္သြားသည္။
ေမာင္ေလးကား ေနရာမေရြ႕၊ ေျခမေရြ႕၊။ မူလအတိုင္းပင္ ရွိျမဲရွိေန
သည္။
အားလားလား ဆရာၾကီးရာ၊ ဆရာၾကီး ရိုက္ခ်က္က သိပ္ျပင္းတာကိုး’
‘ေအး….မင္းအမ်ားၾကီး ကံေကာင္းသြားတယ္၊ မင္းသာ ေရွ႕ကိုမ်ားမ်ား
တိုးျပီး ငါ့ကိုထိုးရင္ ငါ့တုတ္ခ်က္ထဲမွာ မင္းလက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ပါသြားႏိုင္တယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ မင္းလည္ပင္းကို ေဘးတိုက္ ထိသြားႏုိင္တယ္၊ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့
ေသကိန္းလား က်ိဳးကိန္းလားပဲေဟ့’
‘အမယ္ေလးဗ်ာ၊ ဆရာၾကီးေျပာမွ ကြ်န္ေတာ္ ၾကက္သီးေတြ ထလာ
လိုက္တာ’
‘ေအး မင္းစဥ္းစားၾကည္၊ အားခ်င္းကို ယွဥ္ၾကည့္၊ တုတ္နဲ႕ ေရွ႕က
ထိုးတဲ့သူရဲ႕အားဟာ သူ႕ေနာက္ လက္တံေတာင္ဆစ္နဲ႕ ေရွ႕လက္ဖ်ား အကြာ
အေ၀း အတြင္းမွာသာ ရွိတယ္၊ တုတ္ကို ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္ လုပ္လို႕ရတဲ့အား
ဟာ ေပ်ာ့တယ္၊ အဲဒီထိုးတဲ့တုတ္အားကို လြင့္စဥ္သြားေအာင္ ရိုက္ထုတ္တဲ့
လိမ္ရိုက္တုတ္အားကေတာ့ သံုးရာ့ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီအထိ ေ၀ွ႕ယမ္းလို႕ရတယ္၊
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ထိုးအားထက္ ေ၀ွ႕အား ၀ိုက္အားက အဆေပါင္းမ်ားစြာသာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္
ထိုးအားကို ေ၀ွ႕အား ယမ္းအားနဲ႕ ပယ္ထုတ္ပစ္လို႕ရတယ္’
‘ကြ်န္ေတာ္ နားလည္ပါျပီ သေဘာေပါက္ပါျပီ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ့
တုတ္ကေလးေတာ့ ျပတ္လဲျပတ္၊ ဘူးစင္ထဲလည္း ေရာက္သြားျပီ’
‘ကဲ…..နားၾကဦးစို႕၊ ေရေႏြးေလး ဘာေလး ေသာက္ၾကဦးစို႕’
‘ေျပာင္းျပန္က အစစအရာရာ သိပ္ၾကမ္းတယ္ ဆရာၾကီး၊ ေၾကာက္ဖို႕
သိပ္ေကာင္းတယ္၊ ၾကာေလ ၾကာေလ ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ ေၾကာက္ေလ ျဖစ္
လာျပီ’

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 292

၂၃
ငယ္စဥ္ကေတာ့ ေမာင္ေလးပဲျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလး၊ ေမာင္ေလးဟူ၍
ေခၚၾကသည္။
အရြယ္ေရာက္လာျပီး သိုင္းဆရာၾကီး ျဖစ္လာျပီဆိုေတာ့ ကိုေမာင္ေလး
ဟူ၍ အမည္နာမေရွ႕မွ ‘ကို’ တပ္လာၾကသည္။ အမည္နာမကို မေခၚဆိုလို
လွ်င္ ‘ဆရာ’ ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ သို႕မဟုတ္ ‘ဆရာ’ ေရာ ‘ကို’ ေရာတပ္ျပီး
‘ဆရာ ကိုေမာင္ေလး’ ဟူ၍ သံုးႏွဳန္း ေခၚေ၀ၚလာၾကသည္။
ယခုေသာ္ သိုင္းဆရာဘ၀ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ေျခဆန္႕ခဲ့ျပီ။ ေျခရာ
ခ်င္းထပ္ခဲ့ျပီ။ ျမန္မာျပည္တစ္ခြင္ ျပဲျပဲစင္ခဲ့ျပီ၊ အသက္အရြယ္က ၾကီးလာ
ျပီ။
သည္ေတာ့ ေမာင္ေလး၊ ေမာင္ေလးဟု ေခၚသူမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြား
သည္။
ကိုေမာင္ေလး၊ ဆရာေမာင္ေလး၊ ဆရာကိုေမာင္ေလးဟူ၍ ေခၚေ၀ၚသံုးႏွဳန္း
ျခင္းလည္း မရွိၾကေတာ့။
ဆရာၾကီးဟူ၍ ေခၚသူေခၚ၊ ဦးေမာင္ေလးဟူ၍ ေခၚသူေခၚ ျဖစ္လာ
ၾကျပီ။
အခ်ိဳ႕ ငယ္ရြယ္လြန္းေသာ တပည့္မ်ားက ဆိုလွ်င္ အဘဟူ၍ပင္ ေခၚေန
ၾကျပီ။
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ တပည့္ေတြလည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေန
ျပီ။ ပထမဆင့္ တက္သူေတြ၊ ဒုတိယဆင့္၊ တတိယဆင့္၊ ဆရာျဖစ္ တက္သူ
ေတြ မနည္းေတာ့ျပီ။

http://www.khtnetpc.webs.com

ေျပာင္းျပန္ေမာင္ေလး

ပ ြ င ္ ့ လ န ္ း ( သ တ ၱ ဳ တ ြ င ္ း ) P a g e | 293

တပည့္ေတြသာ မ်ားသည္မဟုတ္၊ သားသမီးေတြလည္း တထမ္းၾကီးေမြး
ခဲ့ျပီ။ သံုးေယာက္၊ ေလးေယာက္မဟုတ္၊ ငါးေယာက္ ေျခာက္ေယာက္မဟုတ္၊
တစ္ဒါဇင္တိတိ၊ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္တိတိျဖစ္သည္။ ဒါေတာင္မွ ဇနီးျဖစ္သူ
ေသြးဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မိန္းမသားတို႕သည္ ေသြးမဆံုးေသာသဘာ၀၊ အသက္ရွည္သမွ် သား
သမီးေမြးႏိုင္ေသာ သဘာ၀သာရွိခဲ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဒါဇင္ေပါင္း မည္မွ်ေမြး
ေလမည္မသိ။
တစ္ဒါဇင္လံုးလံုး ေမြးေသာ္လည္း ဒါဇင္ျပည့္ကား အဖတ္တင္သည္
မဟုတ္ပါေခ်။ ဒါဇင္၀က္သာ အသက္ရွင္လ်က္ တင္က်န္ရစ္သည္။
အၾကီးဆံုးကား သားတည္း။ သူ႕ကို ဘလြန္း၊ ေမာင္ဘလြန္းဟု နာမ
သညာေပးထားသည္။ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္၏။
ဒုတိယသည္လည္း သားပင္။ ေမာင္သန္းေမာင္ဟု အမည္တြင္သည္။
တြံေတးျမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ေထာ္မွာ ေနသည္။
တတိယကား သမီးကညာရတနာ၊ မၾကည္လွိဳင္ဟူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ထား
သည္။ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပင္ အတူတကြ ေနထိုင္သည္။
စတုတၳသားကား အမည္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က ေမာင္လွေမာင္၊ အခ်ိ႕
က ေမာင္စံေမာင္ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ အင္းစိန္ ၾကိဳ႕ကုန္မွာ ေနထိုင္သည္။
ပဥၥမသမီးကား မညြန္႕ရီတည္း။
ဆဌမ အေထြးဆံုးမွာ ဂ်စ္တူးတူး ဂ်စ္ကန္ကန္ကေလးျဖစ္သည္။ ဖေအ
တူသား ဟူ၍ ဆိုၾက ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။ အႏၶတၱသညာကား ေမာင္ျမ
ေသာင္းတည္း။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အမွဳထမ္းသည္။
သားေတြ သမီးေတြ ၾကီးလာၾကျပီ။ အိမ္ေထာင္က်ၾကျပီဆိုေတာ့ ေျမး
ေတြပါ တစ္ထမ္းၾကီး တစ္ေလွၾကီးရလာျပီ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ သားေတြ၊ သမီး
ေတြ၊ ေျမးေတြ လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကတိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ပို၍ ပို၍
အသက္ၾကီးလာေၾကာင္း သတိထားမိသည္။
လူက ငယ္ေနခ်င္ေသာ္လည္း အသက္က မေနပါတကား။ ျဖတ္သန္း
လာရေသာ ဘ၀ခရီးႏွင့္အတူ လူသည္လည္း အရြယ္ေထာက္၍ ေထာက္၍
လာပါကလား။
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အသက္ၾကီးလာေသာ္လည္း သိုင္းဆရာသည္ သိုင္းဆရာအလုပ္ႏွင့္ပင္
အသက္ေမြၚ၀မ္းေၾကာင္းျပဳရသည္။ တစ္နပ္ တစ္နပ္ ႏို႕ဆီဘူး ႏွစ္လံုးခ်က္၊
သံုးလံုးခ်က္ စားခဲ့ျခင္းသည္။ အသက္အရြယ္ေထာက္လာသည္အထိ လူကို
က်မ္းမာျမဲ က်မ္းမာေစသည္။ သန္စြမ္းျမဲ သန္စြမ္းေစသည္။
သည္ေတာ့ သိုင္းလည္း ကစားျမဲ ကစားႏိုင္ေသးသည္။ ငယ္ခ်စ္ဇနီး
ေခ်ာအနားလည္း ကပ္ျမဲကပ္ေနႏိုင္ေသးသည္။ အတြင္းသိ ဓာတ္သိေတြကမူ
ႏြားပ်ိဳသန္လွ ႏြားအိုေပါင္က်ိဳးသေလာက္သာ ရွိသည္ဟူ၍ ေျပာၾက ေမးေငါ့
ၾကေလမည္ထင္သည္။ အိမ္က အဘြားၾကီးကပင္လွ်င္ သံပရာသီးလို ၾကီး
ေလ ခ်ဥ္ေလ၊ အရိုး ေလတိုက္ေလ မာေလဟူ၍ ျဗစ္ေတာက္ျဗစ္ေတာက္ႏွင့္
ခဏခဏ အေျပာခံရသည္။
အသက္ၾကီးလာေသာ္လည္း ပညာသည္ဆိုသည္ကား ပညာသည္ေပပင္။
ပညာသည္တစ္ေယာက္တြင္ ပညာမာနကား ရွိေလသည္ပင္။
တပည့္တပန္း မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာသတင္းကလည္း ထြက္၍
ထြက္၍သြားသည္။ ထိုသတင္းသည္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ၾကီးတစ္ေယာက္
၏ နားသို႕ ေပါက္ၾကားသြားသည္။ ရပ္ကြက္ထဲ ျမိဳ႕နယ္ထဲမွ ရပ္ကြက္ေခါင္း
ေဆာင္၊ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စကားစပ္မိ ေျပာဆိုမိရာမွ ေပါက္ၾကား
သြား သတင္းေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ေန႕တြင္ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ ဦးေမာင္ေလးအိမ္သို႕
ေပါက္လာ ေရာက္လာသည္။
‘အဘကို ေျပာစရာရွိပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို စိတ္မဆိုးဖို႕ ၾကိဳတင္
ေတာင္းပန္ပါတယ္’
‘ေဟာဗ်ာ၊ ဘယ့္ႏွယ္ ေစာေစာစီးစီးလာျပီး ရန္စကားေတြ ေျပာေနတာ
လဲ၊ စကားေကာင္းေကာင္းေျပာတဲ့သူကို က်ဳပ္က ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးရမွာလဲဗ်ာ၊
ဟား ဟား ဟား’
‘ဒီလိုအဘရဲ႕၊ အခုေျပာမွာက ပညာနဲ႕ ပတ္သက္ေနလို႕ပါ၊ အဘတတ္
ထားတဲ့ပညာနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနလို႕ပါ’
‘ေျပာပါဗ်ာ ေျပာပါ၊ ပညာသည္ဆိုတာ ပညာစကားေျပာရရင္ ေပ်ာ္
စရာပိုေကာင္းတာပဲေပါ့’
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‘ဒီလိုဗ်အဘရဲ႕၊ အခု အစိုးရက ဂ်ပန္ေတြ ငွားထားတယ္၊ တစ္လ ငါး
ေထာင္ေတာင္ ေပးငွားထားရတာ’
‘က်ဳပ္သိပါတယ္ဗ်ာ၊ ဂ်ဴဒိုကရာေတးဆရာေတြ ငွားထားတယ္ဆိုတာ’
‘အဲဒါ ဟိုတစ္ေန႕က ကြ်န္ေတာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ၾကီးနဲ႕ စကားစပ္မိၾက
တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အဘအေၾကာင္း အစီအရင္ခံၾကတယ္ ဆိုပါေတာ့’
‘အဲ…အဲ…ဆိုပါဦး၊ ဆက္ပါဦး’
‘ႏိုင္ငံျခားသားေတြမွသာ ကိုယ္ခံပညာ တတ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး၊
ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မွာလဲ အစမ္းသပ္ခံႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ခံပညာသည္ၾကီး
တစ္ဦး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က သိုင္းေျပာင္းျပန္တတ္တယ္၊ နာမည္က
ဦးေမာင္ေလးလို႕ေခၚတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရန္ကင္းမွာပဲေနတယ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က
သိပ္နာမည္ၾကီးတယ္၊ သူ႕ပညာကို အစိုးရအေနနဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္၊
သူ႕ပညာကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္ၾကည့္ပါလို႕ အစီရင္ခံတယ္’
‘အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးက ဘာေျပာသလဲဗ်’
‘ပညာေတာ္ရင္ အခုငွားထားတဲ့ ဂ်ပန္ ဂ်ဴဒိုကရာေတးသမားေတြနဲ႕ခ်
ရဲသလား၊ ျပိဳင္ရဲသလားတဲ့၊ ျပိဳင္လဲျပိဳင္ ခ်လည္းခ်ရဲတယ္၊ အႏိုင္လဲရမယ္ဆို
ရင္ေတာ့ တကယ္ေကာင္းတဲ့ပညာ ျဖစ္ရမယ္၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားထဲက
ပညာစြမ္းျပႏိုင္တာျဖစ္လို႕ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႕လဲ ဂုဏ္ယူႏိုင္တယ္၊ အဲဒီလို
ေျပာပါတယ္အဘ’
‘ေကာင္းျပီ၊ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္ေျပာမယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့အဘ’
‘က်ဳပ္အေနနဲ႕ ဘယ္ပညာကိုမွလည္း အထင္မေသးဘူး၊ ဘယ္ပညာကို
မွလည္း ႏွိမ္လိုတဲ့စိတ္ က်ဳပ္မွာမရွိဘူး’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴဒိုကရာေတးသမားေတြအေၾကာင္းလဲ ဘာမွ မေျပာခ်င္
ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပညာသည္ ပညာသည္ခ်င္း တစ္ခုေတာ့ ေျပာရလိမ့္မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ေျပာပါအဘ’
‘သူေကာင္းသလား၊ ကိုယ္ေကာင္းသလားဆိုတာ သိရေအာင္ စင္ျမင့္ျမင့္
တစ္ခုထိုး၊ စင္ေအာက္မွာ ဓားေတြ လွံေတြ ေညွာင့္ေတါ ေထာင္ထား စိုက္ထား
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‘ဟုတ္ကဲ့’
‘စင္ေပၚမွာ ဒိုင္မထားဘဲခ်မယ္၊ လက္ခ်င္းလား၊ တုတ္ခ်င္းလား၊ ဓား
ခ်င္းလား၊ ဓားခ်င္းက ပိုျပတ္တယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အေသခ်မယ္၊ ေၾကာက္လို႕ေရွာင္ေျပးရင္
စင္ေပၚက လိမ့္က်ရင္လည္း ေအာက္မွစိုက္ထားတဲ့ ဓား၊ လွံေတြေပၚက်
ေသ၊ စင္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ခ်ရင္း ေသခ်င္လဲေသ၊ အဲဒီလို
က်ဳပ္က စိမ္ေခၚတယ္’
‘ၾကိဳက္ျပီအဘ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၾကိဳက္သြားျပီ’
‘ဒီလိုစိမ္ေခၚတယ္ဆိုတာ စိမ္ေခၚရဲလို႕ ေခၚတာလဲျဖစ္တယ္၊ အေမ
ေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းတယ္လို႕ မေျပာခ်င္ေပမယ့္ က်ဳပ္တို႕ျမန္မာေတြကလည္း
ႏိုင္ငံျခားဆို ႏိုင္ငံျခားမွ အထင္ၾကီးေလ့ရွိၾကတယ္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲက
တိုင္းရင္းသားပညာသည္ဆိုရင္ သိပ္အထင္မၾကီးခ်င္ၾကဘူး၊ တိုင္းရင္းသား
ေတြ တတ္ထားတဲ့ပညာက်ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ ျမွင့္တင္မေပးခ်င္ၾကဘူး၊ အဲ…
ဒီလိုေျပာေတာ့ လြန္ကဲရာက်တယ္၊ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ေနာ္’
‘ဘာမ်ားလဲအဘ’
‘ဂ်ဴဒိုကရာေတး ဆရာေတြနဲ႕ ခ်တဲ့ပြဲမွာ က်ဳပ္ႏိုင္မယ္လို႕ မာနနဲ႕ ၾကိဳ
ေျပာမထားခ်င္ဘူး၊ သူက်ိဳးရင္ က်ိဳးမယ္၊ သူ မက်ိဳးရင္ ကိုယ္က်ိဳး။ သူေသ
ရင္ ေသမယ္၊ သူမေသရင္ ကိုယ္ေသဆိုတဲ့သေဘာသာ ေျပာတာျဖစ္တယ္၊
သူႏိုင္ခ်င္လဲႏိုင္မယ္၊ ကိုယ္ႏိုင္ခ်င္လဲႏိုင္မယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့’
‘က်ဳပ္အေနနဲ႕ ၾကိဳေျပာရဲတာ တစ္ခုပဲရွိတယ္’
‘ဘာမ်ားလဲ အဘ’
‘ျပိဳင္ပြဲမွာ သူက စ၀င္ရင္၀င္၊ မ၀င္ရင္ က်ဳပ္က စ၀င္မယ္၊ အခ်ိန္
သိပ္ဆြဲမေနဘူး၊ ငါးစကၠန္႕အတြင္း ၀င္ျပီး ခ်ျပီး ျဖစ္ရေစ့မယ္’
‘ဟာ…ၾကိဳက္ျပီ ၾကိဳက္သြားျပီဗ်ာ၊ အဘေျပာတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕
ထပ္ျပီး အစီရင္ခံလိုက္ပါ့မယ္’
‘ေကာင္းျပီဗ်ာ၊ လက္မွတ္ထိုးဆို အခုပဲ ထိုးေပးလိုက္မယ္’
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ေမာင္ေလးက အေလးအနက္ ေျပာလိုက္သကဲ့သို႕ ျမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္
ႏွစ္ဦးကလည္း တကယ္ပင္သြား၍ အစီရင္ခံသည္။ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေမာင္ေလး ေပ်ာ္သြားသည္။
သို႕ရာတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲသည္ မျဖစ္ေျမာက္ပါ။ ျဖစ္ေျမာက္မလာပါ။
အေၾကာင္းကိုဆိုေတာ့ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊
တည္ျမဲႏွင့္ သန္႕ရွင္း ကြဲသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သန္႕ရွင္း အႏိုင္ရလာသည္။ ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္၍ တက္လာသည္။
သည္အခါ ေအာင္ဆန္းေဘာလံုးကြင္းတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စီစဥ္ၾကျပန္
သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ခ်ိန္းၾကျပန္သည္။
ထိုဒုတိယအၾကိမ္တြင္လည္း အထမေျမာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳရ။
အေၾကာင္းကိုဆိုေတာ့ သန္႕ရွင္းအစိုးရထဲတြင္လည္း ဦး၊ ဗိုလ္၊ သခင္
မ်ား ကြဲၾကျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အရွဳပ္အေထြးမ်ား ေပၚလာျပန္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
သည္ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တက္လာသည္။ ျမန္မာျပည္ကို
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ျပန္သည္။ သို႕ႏွင့္ ခ်ိန္းပြဲပ်က္သြားသည္။
ေမာင္ေလး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြားသည္။ ခဲေလသမွ် သဲေရက်ျဖစ္
ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားၾကားတြင္ ခ်ိန္းပြဲပ်က္သြားရျခင္းအတြက္
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနမိသည္။
သည္အခ်ိန္မွာပင္ တပည့္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ စစ္သားတစ္ေယာက္လည္း
ျဖစ္သည့္ မေကြးမွ ျမင့္ေဆြက စာေရး၍ေခၚသည္။ မေကြးမွလူငယ္မ်ားအား
သိုင္းပညာ လာေရာက္သင္ေပးရန္ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္သေဘာျဖင့္ ေမာင္ေလး ခရီးထြက္သြားသည္။
ခရီးမထြက္မီ ျမန္မာျပည္သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ နာယကတစ္ဦးက ဆိုသည္။
မေကြးျမိဳ႕တြင္ သိုင္းဆရာ ဦးသိန္းဇံရွိသည္။ မေကြးျမိဳ႕ သိုင္းဆပ္ေကာ္
မတီဥကၠဌျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာအကူအညီရွိက ေတာင္းပါဟူ၍။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္မာျပည္ သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ နာယက တစ္ဦး
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးသိန္းဇံတြင္ အကူအညီေတာင္းလွ်င္ ေပးမည္ဟု ေမာင္ေလး
ယံုၾကည္သည္။
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ရန္ကုန္မွ ျပည္ျမိဳ႕သို႕ ရထား၊ ျပည္ျမိဳ႕မွ မေကြးသို႕ ကားျဖင့္ လိုက္
လာသည္။ မေကြး ဟသၤာကားဆိပ္တြင္ ဦးသိန္းဇံအေၾကာင္း ေမးသည္။
ကားဆိပ္ႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ပင္ ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူေရာက္
သြားသည္။
ဦးသိန္းဇံႏွင့္ မိတ္ဆက္သည္။ ဦးသိန္းဇံကလည္း လွိဳက္လွဲစြာ ခရီးဦး
ၾကိဳသည္။ ထမင္းေကြ်းသည္။ ထမင္းစားျပီးေသာ္ ထြာဆိုင္ခန္႕ရွိေသာ ၾသဇာ
သီးေျခာက္လံုး ခ်ေပးလာသည္။ ေမာင္ေလးကလည္း ေျခာက္လံုးစလံုးကို
စားပစ္လိုက္သည္။
ထမင္းစားစဥ္ကလည္း ေလးငါးပန္းကန္ျပား၊ ၾသဇာသီးကို ေျခာက္လံုး
စလံုးကုန္ေအာင္ စားပစ္လိုက္ေသာအခါ ဦးသိန္းဇံေရာ ဇနီးျဖစ္သူပါ အံ့ၾသ
သြားၾကသည္။
‘ဆရာၾကီးက အသက္ၾကီးလာေပမယ့္ စားႏိုင္ ေသာက္ႏိုင္တုန္းပါလား၊
ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ ဆရာၾကီးကိုၾကည့္ျပီး အားက်မိတယ္’
‘စားတဲ့ေနရာမွာ က်ဳပ္က အရွက္မရွိဘူးဗ်၊ စားတိုင္း စားတိုင္းလဲ ခံ
တြင္း မေတြ႕တဲ့အခါရယ္လို႕ သိပ္မရွိဘူးဗ်’
‘ဟင္းဟင္းဟင္း….ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာေတာ့ အားနာစရာမရွိပါဘူး ဆရာၾကီး၊
ၾကိဳက္သလိုေနပါ၊ ၾကိဳက္သလိုစားပါ’
‘စားရမွာပဲ ဦးသိန္းဇံေရ႕၊ ငယ္ငယ္ကတည္းက အားနာတတ္တဲ့ ၀ါ
သနာလည္း နည္းနည္းမွမရွိဘူးဗ်…..ဟားဟားဟား’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ’
သည္လို ရယ္စရာ ေမာစရာစကား ေျပာေနစဥ္မွာပင္ အသားညိဳညိဳ
ဂင္တိုတိုလူတစ္ေယာက္ အိမ္ေပၚသို႕ တက္လာသည္။ ေခါင္းတံုးကို ေျပာင္
ေအာင္ရိတ္ထားသည္။
‘ေဟာ….ကိုယ္ေတာ္ ဘယ္တုန္းက သိကၡာခ်လာတာလဲ ကိုယ္
ေတာ္ရဲ႕’
‘သံုးရက္ရွိျပီေလဗ်ာ’
‘ေၾသာ္…..ဒါေၾကာင့္ အိမ္ကို ဆြမ္းခံၾကြမလာတာကိုး’
‘က်ဳပ္….လူျဖစ္နျပီဗ်၊ ကိုယ္ေတာ္ေတြ ဘာေတြ လုပ္မေနပါနဲ႕ေတာ့
…..ဟဲ ဟဲ ဟဲ’
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‘ႏွဳတ္က က်ိဳးေနျပီကိုး ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕’
‘ေဟာဗ်ာ၊ လုပ္ျပန္ျပီ ကိုယ္ေတာ္’
‘အဲ….အဲ….ခင္ဗ်ားေရာက္လာတာ အေတာ္ပဲ၊ ခင္ဗ်ားက ဘုန္းၾကီး၀တ္
ေနေပမယ့္ သိုင္းတတ္ထားတယ္၊ ေဟာဒီပုဂၢိဳလ္ကလည္း သိုင္းဆရာၾကီး၊
သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ နာယကတစ္ေယာက္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီ အလည္ေရာက္လာ
တာ’
‘ေၾသာ္…ဟုတ္လား၊ ရန္ကုန္သိုင္းအဖြဲခ်ဳပ္က နာယကဆရာၾကီးလား’
‘ဟုတ္ကဲ့ဗ်ာ၊ ဟုတ္ပါတယ္’
‘နာယကၾကီး ေရာက္လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕လည္း ပညာယူ
ရမယ္၊ ဆရာၾကီးခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ့္ကို ခြင့္ျပဳပါ၊ ဆရာၾကီးေဘးနားမွာ ကပ္
ထိုင္ပါရေစ’
‘ထိုင္ပါ၊ ထိုင္ပါဗ်ာ၊ ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္’
ေျပာေျပာဆိုဆုိပင္ ဘုန္းၾကီးလူထြက္က ေမာင္ေလး၏ ဘယ္ဘက္
ေဘးတြင္ ကပ္၍ထိုင္သည္။ ေမာင္ေလးက ေရေႏြးၾကမ္းတစ္ခြက္ျပီးတစ္
ခြက္ ေသာက္ေနသည္။
ဘုန္းၾကီးလူထြက္က ေမာင္ေလး၏ ဘယ္ဘက္လက္ဖ်ံကို သူ႕ညာ
လက္ျဖင့္ ကိုင္ၾကည့္သည္။
‘အားပါးပါး ဆရာၾကီးက အသက္သာရလာတယ္ သန္တုန္း မာတုန္း
ပဲကိုး’
‘အခုပဲ ထမင္းေလးပန္းကန္နဲ႕ ၾသဇာသီးေျခာက္လံုး စားထားလို႕ပါဗ်ာ’
အားလံုးက တေသာေသာ ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။ ဘုန္းၾကီးလူထြက္
က ေမာင္ေလး၏ ဘယ္လက္ကို လက္ေကာက္၀တ္အထက္နားမွ ဆုပ္၍
ကိုင္လိုက္သည္။
‘ဆရာၾကီး ဆရာၾကီးကို အခုလိုကိုင္ထားရင္ ဘယ္ႏွယ္လုပ္မလဲ’
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ….ဘယ္ႏွယ္မွ မလုပ္တတ္ပါဘူးဗ်ာ’
‘လုပ္ပါ၊ လုပ္စမ္းပါ ဆရာၾကီးရဲ႕’
‘ဟဲဟဲဟဲ ရိုးရိုးေျပာေနတာလား၊ စမ္းတဲ့သေဘာလားဗ်၊ ရိုးရိုးေျပာ
တာဆိုရင္ ရိုးရိုးလုပ္ရတယ္၊ စမ္းတဲ့သေဘာဆိုရင္ေတာ့ ပညာဟာ ပညာပဲ
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ေနာ္၊ ပညာမွာ ညွာတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးဗ်၊ မညွာျပန္ေတာ့လဲ စိတ္ဆိုးခံရ
တတ္တယ္’
‘မဆိုးပါဘူးခင္ဗ်၊ မဆိုးပါဘူး၊ လုပ္သာလုပ္ပါ’
‘ဖုန္း….၀ုန္း’
ေမာင္ေလးက သူ႕ဘယ္လက္ကို သူ႕ကိုယ္ဘက္သို႕ ေဆာင့္ဆြဲလိုက္
သည္။ သည္အခါ သူ႕ဘယ္လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ဘုန္းၾကီးလူထြက္
၏ကိုယ္သည္ သူ႕ဘက္ကို ေရြ႕လာသည္။ သည္မွာ ေမာင္ေလးက ထိုင္
လ်က္မွ သူ႕ဘယ္ေျခကိုေျမွာက္ျပီး ေဘးတိုက္ကန္ခ်လိုက္သည္။ ဖုန္းခနဲ
ရင္ဘတ္ကိုထိျပီး ၀ုန္းခနဲ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ လဲက်သြားသည္။
နာသြားေသာ္လည္း ဘုန္းၾကီးလူထြက္က ျပန္ထ၍ ထိုင္သည္။ ဒုတိယ
အၾကိမ္ ေမာင္ေလး၏ ဘယ္လက္ကို ေရွးနည္းအတူ ကိုင္လိုက္ျပန္သည္။
ကိုင္ရံုသာ ကိုင္သည္မဟုတ္။ လက္ကို ေမာင္ေလး၏ ကိုယ္ဘက္သို႕လည္း
တြန္းထားသည္။
‘ကဲ….ဆက္လုပ္ပါဦး ဆရာၾကီး’
ေမာင္ေလးက သူ႕တံေတာင္ဆစ္ကို ဘုန္းၾကီးလူထြက္ဘက္သို႕ အား
စမ္းသည့္သေဘာ တြန္းၾကည့္သည္။ သည္လိုတြန္းလွ်င္ ဘုန္းၾကီးလူထြက္က
လည္း တံေတာင္ဆစ္ ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ ေမာင္ေလး၏ လက္ကို ေမာင္ေလး
ဘက္သို႕ အတင္းတြန္းထားသည္။
ေမာင္ေလးသည္ ဘယ္လက္ကိုသာ လွဳပ္ရွားေနေသာ္လည္း ညာလက္
ကမူ ေရေႏြၾကမ္းပန္းကန္ကိုကိုင္လ်က္ အေသာက္မပ်က္။
‘ဟဲ ဟဲ ဟဲ ….ဖုန္း…..ဖ်န္း’
ေမာင္ေလးက သူ႕တံေတာင္ျဖင့္ တြန္းၾကည့္ရာမွ တံေတာင္ျဖင့္ပင္
ဘုန္းၾကီးလူထြက္၏ လက္ေမာင္းကို လိမ္ညွပ္ျပီး ညွပ္ရိုက္ ရိုက္လိုက္သည္။
ဘယ္လက္ခံုကလည္း တစ္ဆက္တည္း ဘုန္းၾကီးလူထြက္၏ မ်က္ႏွာကို ရိုက္
ျပီး ထိျပီး ျဖစ္သြားသည္။ ဘုန္းၾကီးလူထြက္၏ ကိုယ္ႏွင့္မ်က္ႏွာကို တံေတာင္
ဆစ္ႏွင့္ လက္ခံုႏွစ္ခ်က္ ထိသြားသည္။
ဘုန္းၾကီးလူထြက္ လဲက်သြားျပန္သည္။ မ်က္ႏွာကို အေမာ့လိုက္ႏွင့္
ေမာင္ေလးက လက္ခံုျဖင့္ အရိုက္လိုက္ ဆံုသြားေသာေၾကာင့္ ႏွာႏုကို
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ထိသြားသည္။ ႏွာေခါင္းမွ ေသြးမ်ားက်လာသည္။
ဘုန္းၾကီးလူထြက္ စိတ္ဆိုးလာသည္။ အေလွ်ာ့ေပးခ်င္စိတ္ မရွိေသး၊
ေမာင္ေလး၏လက္ကို ေရွးနည္းအတူ ကိုင္လိုက္ျပန္သည္။
‘ကိုင္ျပန္ပလား၊ ကဲကြာ…၀ုန္း….ဒုတ္…ဖ်န္း’
သည္တစ္ခါ ေမာင္ေလးက လက္ကို လက္ခ်င္းမျဖဳတ္။ ဘုန္းၾကီး
လူထြက္၏ ညာလက္ကို သူ႕ဘယ္ေျခေျမွာက္၍ ေျခေစာင္းျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္လိုက္
သည္။ ၀ုန္းခနဲ ျမည္သံႏွင့္အတူ ကိုင္ထားေသာလက္ ျပဳတ္ထြက္သြားသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက သူ႕ညာလက္ျဖင့္ ဘုန္းၾကီးလူထြက္၏ မ်က္ႏွာကို
စြပ္အထိုး ဘုန္းၾကီးလူထြက္က ညာလက္ကို ဆီး၍ဖမ္းသည္။
သည္မွာ ေမာင္ေလးက သူ႕ဘယ္လက္ျဖင့္ ခုတ္ခ်လိုက္ျပီး ဘယ္လက္
ေစာင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာကို ျဖတ္ရိုက္လိုက္သည္။ တတိယအၾကိမ္ ဘုန္းၾကီးလူ
ထြက္ လဲက်သြားျပန္သည္။
‘ကဲ…ထပ္ကိုင္းဦးမလား’
‘ေတာ္ျပီ…ေတာ္ျပီဆရာၾကီး၊ ဆရာၾကီးအေၾကာင္း သိပါျပီ’
‘ေနာက္ထပ္နည္းေတြ အမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္ဗ်၊ အနာခံႏိုင္ရေတာ့
ရမယ္’
‘ဒါထက္ အနာခံရရင္ေတာ့ ေသရံုပဲရွိေတာ့မွာ ဆရာၾကီး’
‘ခင္ဗ်ား စိတ္ဆိုးသလား’
‘စိတ္ေတာ့ မဆိုးပါဘူး၊ ကြ်ဲျမီးေတာ့ တိုမိတာေပါ့၊ ဒါက ကြ်န္ေတာ့္
အျပစ္ပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္က ကိုယ့္ကိုကုိယ္ အထင္ၾကီးမိတာကိုး’
‘စမ္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ နာေအာင္ခ်ရမွာပဲဗ်၊ သူတစ္ပါးကိုညွာရင္ ကိုယ္
နာတတ္တယ္၊ ကိုယ္ေတာ့ ဘယ္အနာခံမလဲ၊ သူမ်ားကိုပဲ ခ်မွာေပါ့’
‘ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မဆုိးပါဘူး’
‘စမ္းတဲ့သေဘာမဟုတ္ဘဲ ပညာျပခိုင္းရင္ေတာ့ သေဘာကို လွဳပ္ရွား
ျပမွာေပါ့၊ အခုေတာ့ ခင္ဗ်ားက စမ္းတာကိုး’
‘ကြ်န္ေတာ္ ဆရာၾကီးရဲ႕ပညာဂုဏ္ကို ေလးစား ခ်ီးက်ဴးပါတယ္၊ ကြ်န္
ေတာ္သာ ခံခံသြားရတာ ဆရာၾကီးကေတာ့ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ေတာင္
မပ်က္ဘူး’
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ဘုန္းၾကီးလူထြက္ ျပန္သြားေသာအခါ ဦးသိန္းဇံႏွင့္ စကားလက္ဆံုက်
ၾကျပန္သည္။ သိုင္းပညာအေၾကာင္း ဦးသိန္းဇံက ေဆြးေႏြးသည္။ ေဆြးေႏြး
ရင္းမွ ေမာင္ေလး တစ္ခုသတိရျပီး
‘က်ဳပ္သတင္းတစ္ခုၾကားရတယ္ခင္ဗ်၊ ဒီနယ္မွာ က်ဳပ္တပည့္တစ္ေယာက္
ေရာက္ေနတယ္၊ ဘုန္းၾကီး၀တ္ေနတယ္တဲ့၊ ဘယ္သူမွန္းေတာင္ မသိဘူး၊ သိုင္း
တတ္တဲ့ဘုန္းၾကီးမ်ား ဒီနယ္မွာ ရွိသလားဗ် ဦးသိန္းဇံ’
‘ရွိပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕လည္း ရင္းႏွီးပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္
ေခၚေပးပါ့မယ္’
ဦးသိန္းဇံ လူလႊတ္၍ အေခၚခိုင္းသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ဦးသိန္းဇံ
ေရာ ေမာင္ေလးပါ ေမာင္ျမင့္ေဆြထံသို႕ သြားၾကသည္။ ေမာင္ျမင့္ေဆြႏွင့္
စကားေျပာေနစဥ္ပင္ ေမာင္ျမင့္ေဆြေနအိမ္သို႕ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ေရာက္ရွိလာ
သည္။
‘ၾသ….လက္စသတ္ေတာ့ ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေလးကိုး၊ ကိုသိန္းဇံ အဲဒီ
ဒကာၾကီးက က်ဳပ္ဆရာၾကီး အရင္းေပါ့ဗ်’
‘ေၾသာ္…ဟုတ္လား ဆရာေတာ္’
ဦးသိန္းဇံ မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။ အေၾကာင္းကိုဆိုေတာ့ ေရာက္ရွိလာ
ေသာဆရာေတာ္မွာ ဦးသိန္းဇံ၏ ဆရာရင္း၊ ပညာသင္ေပးေသာ ဆရာရင္း
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။
ဘုန္းၾကီးက ေမာင္ေလးထံတြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။ ထိုပညာျဖင့္
သိုင္းဆရာလုပ္သည္။ ဦးသိန္းဇံကို သင္ေပးသည္။ ဘုန္းၾကီးသင္ေပးေသာ
ပညာျဖင့္ ဦးသိန္းဇံကိုယ္တိုင္ သိုင္းဆရာလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
တကယ့္တကယ္တြင္ ဦးေမာင္ေလးမွာ မိမိဆရာ၏ ဆရာ ျဖစ္ေနပါလား၊
ဆရာ့ဆရာၾကီးပါတကား။
ေမာင္ေလးက တပည့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးကို ၀တ္ျပဳသည္။ ၀တ္ျပဳရင္း
ေမးသည္။
‘တပည့္ေတာ္ေတာ့ တပည့္ဆိုလို႕သာ တပည့္ရတယ္၊ ဘုန္းၾကီးကို
မမွတ္မိေတာ့ဘူး ဘုရာ့’
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‘ဘယ္မွတ္မိႏိုင္မလဲ ဆရာၾကီးရယ္၊ အဲဒီတုန္းက က်ဳပ္က ေက်ာင္း
သားအရြယ္ ငယ္ငယ္ေလး၊ က်ဳပ္အေဖနဲ႕အတူ ဆရာၾကီးမွာ ပညာသင္ခဲ့တာ
ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီပဲ၊ သံုးဆယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိျပီထင္ပါတယ္’
‘ေၾသာ္…ေၾသာ္…ဒီလိုကိုး၊ ဒါနဲ႕ ဘယ္မွာေတြ႕ခဲ့ သင္ခဲ့တာလဲ ဘုန္း
ေတာ္ၾကီးဘုရား’
‘ေဒးဒရအပိုင္ ၾကပ္ဆင္ျဖဴရြာမွာပါ ဒကာၾကီး၊ က်ဳပ္အစ္ကိုက ကိုသာ၀၊
က်ဳပ္ေဆြမ်ိဳး ကိုသန္းေဖတို႕၊ ကိုေရႊထြန္းတို႕လည္း သင္ၾကတယ္ေလ၊ သူတို႕က
အသက္ၾကီးေတာ့ ဆရာၾကီး မွတ္မိမွာေပါ့’
‘မွတ္မိျပီ၊ မွတ္မိျပီ’
၀မ္းအသာရဆံုး၊ အအံ့ၾသရဆံုးသူကား ဦးသိန္းဇံပင္။ ဆရာ့ဆရာၾကီး
ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရေသာေၾကာင့္ ထပ္မံပညာဆည္းပူးရေတာ့မည္။ ပညာ ပို၍ရေတာ့
မည္ဆိုေသာအိသ ၀င္လာေသာေၾကာင့္ပင္။
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၂၄
နယ္လွည့္သိုင္းဆရာျဖစ္၍ ရြာရိုးကိုးေပါက္ ေရာက္ရသည္။ ေလွ်ာက္ရ
သည္။
ေျခေထာက္မွာ ေဗြပါသည္ဟူ၍ ဆိုလိုက ဆိုၾကေစ၊ သည္လို အျမိဳ႕ျမိဳ႕
အရြာရြာသို႕ သြားေနရျခင္းကိုပင္ ေမာင္ေလးက ေပ်ာ္ပိုက္သည္။ တပည့္
တပန္းေတြမ်ားေသာေၾကာင့္ ေရာက္ေလရာတြင္ ၀ိုင္း၀န္းျပဳစုၾကသည္။
တပည့္ေတြကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕တပည့္ေတြက ေတာ္သည္။
ဆရာကို ဆရာမွန္း သိတတ္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ကား ေၾကးစားဆရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဆရာက ပညာ
သင္ေပးသည္။ မိမိတို႕က ပိုက္ဆံေပး၍ သင္သည္။ ဆန္ေပး၍ ေဆးရသည္။
ဆရာကို ထပ္မံဆက္ဆံစရာမလို။
သည္လိုသေဘာထားၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သူတို႕ရပ္ သူတို႕ရြာသို႕
တစ္ခါတစ္ေခါက္ ေရာက္သြားေသာ္လည္း လာ၍မေတြ႕ၾက။ ေဆးေဖာ္ေၾကာ
ေဖာ္ မလုပ္ၾက။ ဘာသိ ဘာသာေနၾကသည္။
ေၾကးစားကား မွန္ပါသည္။ ပိုက္ဆံယူ၍ အခေၾကးေငြျဖင့္ သင္ေပးရ
ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သည္လိုမွ မယူလွ်င္ ဘာႏွင့္ ထမင္းစားမည္နည္း။ ဘယ္
လိုလုပ္ အသက္ရွင္မည္နည္း။ ဘယ္သို႕ ပညာျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္မည္နည္း။
ပိုက္ဆံယူေသာ္လည္း၊ ေၾကးစားဆရာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထက္တိုင္
ခ်မ္းသာျခင္းမရွိ။ စားႏုိင္ေသာက္ႏိုင္ရံုမွ်သာရွိသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာတြင္
အိမ္ပိုင္တစ္လံုးရွိသည္။ သြားရ လာရ ေ၀းေသာေၾကာင့္ ရန္ကင္းမွာသာ ေန
ထိုင္သည္။
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ရန္ကင္းတြင္ အိမ္ပိုင္ရွိေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္
လုပ္ထားေသာ အိမ္ျဖစ္သည္။ အဖ်က္ခိုင္းလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္ေပးရမည္
ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕တပည့္မ်ားကား ဆရာျဖစ္အဆင့္ထိ တတ္ကြ်မ္းထားၾကသည္။
ဆရာအျဖစ္ ေမာင္ေလးကပင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျပာင္းျပန္ပညာသည္တစ္ေယာက္သည္ ဆရာမဟုတ္ပါက ဆရာအျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရသူ မဟုတ္ပါက သူတစ္ပါးကို တစ္ဆင့္ပညာ
သင္ေပးပိုင္ခြင့္မရွိ။ ဆရာျဖစ္အဆင့္ထိ တတ္ကြ်မ္း၍ ဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳေပးျပီးမွ ဆရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ ဆရာျဖစ္ရ တပည့္မ်ားသည္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ၾကသည္။ ပညာ
သင္ေပးၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဆရာျဖစ္ရ တပည့္မ်ားမွာ ေမာင္ေလး
၏နာမည္ကို မထုတ္ေဖာ္။ လူသိရွင္ၾကား မေၾကညာ။ ေျပာင္းျပန္ပညာကို
မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္သာ တတ္ထား နားလည္ထားသည့္ပမာ ဟန္ေဆာင္ၾကသည္။
သည္ေတာ့ မသိသူမ်ားက ေျပာင္းျပန္ဆိုလွ်င္ ထိုဆရာတစ္ဦးတည္းသာ
တတ္သည့္ပမာ ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ ဆရာၾကီးလုပ္ခ်င္ေသာစိတ္၊ စီးပြား
ျဖစ္လိုေသာစိတ္ျဖင့္ ဆရာၾကီး ဟန္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကန္ေတာ့ပြဲ
ေပးေသာအခါတြင္မွ ေမာင္ေလး၏ အမည္ကို တိုးတိုးကေလး ရြတ္ဆိုသည္။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ တပည့္ပီသေသာ တပည့္ေကာင္းေတြလည္း ရွိၾက
သည္။ သိုတို႕ထံသို႕ ေရာက္သြားလွ်င္ ဆရာရင္း တပည့္ရင္းပံုစံႏွင့္ပင္ ခ်စ္ခ်စ္
ခင္ခင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျပဳစုၾကသည္။ ဆက္ဆံၾကသည္။
ယခုလည္း ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဘာအံသို႕ လိုက္သြားရသည္။
တပည့္စစ္သားတစ္ဦးက စာေရး၍ ဖိတ္ေခၚေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဘာအံရွိ ဆက္သြယ္ေရးတပ္၊ ေဆးတပ္၊ ေထာက္ပို႕တပ္၊ ကခ်င္တပ္
မ်ားမွာ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ရဲစခန္းမွရဲေတြကိုပါ သင္တန္းေပးရသည္။ တစ္စုတစ္
ေ၀းၾကီးျဖစ္၍ သင္ရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္။
အစားအေသာက္ကလည္း အလွ်ံပယ္၊ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခလည္း ထိုးထိုး
သာသာ စို႕စို႕ပို႕ပို႕ေပးၾကသည္။ သင္တန္းခ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဆရာကို
ကန္ေတာ့ေသာ လွဴေသာ သေဘာျဖစ္၏။
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ေတြ႕ျပန္ျပီ၊ ေတြ႕ရျပန္ျပီ။
ပညာသည္တစ္ေယာက္။
သူ႕အမည္ကို စိမ္းစိမ္းေလးဟူ၍ ေခၚသည္။
သူသည္လည္း ႏိုင္ငံေက်ာ္ လက္ေ၀ွ႕သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ႕
ကို လက္ေ၀ွ႕ေလာကတစ္ခုလံုးက သိၾကသည္။
လက္ေ၀ွ႕ဆိုရာ၌ ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႕ေရာ၊ အဂၤလိပ္လက္ေ၀ွ႕ေရာပါ တတ္ကြ်မ္း
သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၌ ထူးခြ်န္သည္။ သူက ေမာင္ေလးကို လာ၍ ေတြ႕သည္။
တစ္ေနတာအတြက္ သင္တန္းစခါနီး အခ်ိန္တြင္ လာ၍ ေတြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားေတြ ၾကားထဲတြင္ပင္ စကားေျပာသည္။
‘ဆရာၾကီး ကြ်န္ေတာ္လည္း ဆရာၾကီးရဲ႕ ပညာကို သင္ခ်င္ပါတယ္
‘သင္ခ်င္ သင္ေပါ့ကြယ့္ ငါ့တူရဲ႕’
‘ဒါေပမယ့္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး….ေျပာ’
‘ကြ်န္ေတာ္က ရိုးရိုးလူမဟုတ္ပါဘူး’
‘လူမဟုတ္ရင္ နတ္လားကြ’
‘မ…မဟုတ္ပါဘူး ဆရာၾကီး၊ ကြ်န္တာ္က လက္ေ၀ွ႕သမားပါ၊
အဂၤလိပ္လက္ေ၀ွ႕ေရာ၊ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႕ေရာ တတ္ပါတယ္၊ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႕
ဆိုရင္ အထက္ျမန္မာျပည္လည္း တက္ထိုးတယ္၊ ေအာက္ျမန္မာဆိုရင္လည္း
တြံေတးအထိ ဆင္းထိုးပါတယ္’
‘မင္းတတ္တာက လက္ေ၀ွ႕ပဲကြ၊ သိုင္းမွမဟုတ္တာ၊ ေျပာင္းျပန္မွ
မဟုတ္ဘဲ’
‘အဲဒါ ဆရာၾကီးဆီမွာ မသင္ခင္ နည္းနည္းေလာက္ ဆရာၾကီးနဲ႕ အ၀င္
အထက္ လုပ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္’
‘ကဲ…လုပ္ခ်င္လဲ လုပ္ေပါ့ကြာ၊ လာ…ကဲ…လုပ္’
ေမာင္ေလးက အေၾကြးမထား။ ခ်က္ခ်င္းပင္ အသင့္အေနအထားျပင္
လိုက္သည္။ ၀ိုင္းအံုေနေသာ သင္တန္းသားမ်ား ရွဲသြား ေနာက္သို႕ ဆုတ္သြား
ၾကသည္။
ေမာင္ေလးက အသင့္ျပင္ေလေသာ္ စိမ္းစိမ္းေလးကလည္း အသင့္ျပင္
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လိုက္သည္။ သူက ေရွ႕ေျခကို ေျခဖ၀ါးျဖင့္ အျပားလုိက္ခ်ထားေသာ္လည္း
ေနာက္ေျခကိုမူ ေျခဖ်ားသာေထာက္ထားသည္။
‘ဟ…..စိမ္းစိမ္းေလးရဲ႕ မင္းက အဲဒီလို ေျခတစ္ေခ်ာင္းပဲခ်ထား ေနာက္
ေျခကို ေျခဖ်ားနဲ႕ေထာက္ထားေတာ့ အားမရွိဘူးေပါ့ကြ၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို
အပိုင္ေထာက္မွ ေအာက္ေျခခိုင္တယ္၊ အတိုက္ခံရလဲ ဟန္ခ်က္ပ်က္မသြား
ဘူး၊ ကိုယ္က စတိုက္ရင္လဲ တိုက္အားပိုေကာင္းတယ္’
‘ရပါတယ္ ဆရာၾကီး’
စိမ္းစိမ္းေလးက ေနာက္ေျခေထာက္ကို ေျခဖ်ားျဖင့္ေထာက္ျပီး လက္
ေ၀ွ႕သမားတို႕ဟန္အတိုင္း ေခါင္းကေလးကို ေရွ႕သို႕တိုးလိုက္ ငဲ့လိုက္ ေစာင္း
လိုက္ လုပ္ျပသည္။ ၀င္ရန္ ၾကိဳးစားသည္။
ေမာင္ေလးက သူ႕ကို ညာေျခေထာက္ျဖင့္ ၀ိုက္ကန္ကန္လိုက္သည္။
စိမ္းစိမ္းေလး ခုန္၍ ေရွာင္ထြက္သြားသည္။
တစ္ဖန္ ေရွ႕သို႕ျပန္တိုးလာျပန္သည္။ ေခါင္းကေလးကို တိမ္းလိုက္ ငဲ့
လိုက္ လုပ္ေနျပန္သည္။ ေမာင္ေလးက သူ႕ေခါင္းကို ေျဖာင့္လက္သီးထိုး
ဟန္ျပလိုက္သည္။ ေခါင္းအငဲ့တြင္ ေမာင္ေလးက ညာေျချဖင့္ စိမ္းစိမ္းေလး
၏ ေရွ႕ေျခကို ရိုက္ခ်လိုက္သည္။
‘ေဖ်ာင္း….၀ုန္း’
စိမ္းစိမ္းေလး ယိုင္ဆင္းျပီး ၀မ္းလ်ားထိုး လဲက်သြားသည္။
‘ကဲ ငါမေျပာလား၊ ေျခတစ္ေခ်ာင္းတည္းေထာက္ေရင္ ေျခမခိုင္ဘူး၊
ေထာက္ထားတဲ့ေျခကို အထိခံရတာနဲ႕ ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားတယ္၊ ႏွစ္ေခ်ာင္း
လံုးေထာက္မွ တစ္ေခ်ာင္းကို ထိရင္ က်န္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ကိုယ္ကို ထိန္းထားႏိုင္
တယ္၊ ကဲ…ထပ္စမ္းဦးမလားေဟ့’
‘ေတာ္ပါျပီ၊ ေတာ္ပါျပီဆရာၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ ဆရာၾကီးရဲ႕ ပညာကို
သင္ပါေတာ့မယ္’
(မွတ္ခ်က္-စိမ္းစိမ္းေလးသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ အသက္ထင္ရွားရွိသည္။
က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ ဒုတိယအလံအတြက္ လက္ေ၀ွ႕ထိုးရာ အလံရရွိထားသည္။
ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ မၾကာမီ အဂၤလိပ္လက္ေ၀ွ႕ထိုးရာ၌လည္း ဆီမီးဖိုင္
နယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိထားသည္။ ဖိုင္နယ္တက္ခြင့္ ရထားျပီျဖစ္သည္။)
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ဘားအံတြင္ သင္တန္းေပးျပီးေသာ ရန္ကုန္သို႕ ျပန္လာသည္။ ရန္ကုန္
ေနအိမ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္စစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိေနၾကသည္။
‘ဆရာၾကီး ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဆရာဦးေရႊသိန္းရဲ႕ တပည့္ေတြပါ’
‘ရခိုင္ေရႊသိန္း၊ စစ္ေတြက ေရႊသိန္းလား’
‘ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာၾကီး’
‘ေအး…သူက ငါ့တပည့္ပဲ၊ သူေနေကာင္းရဲ႕လား’
‘ဟုတ္ကဲ့…ေနေကာင္းပါတယ္ ဆရာၾကီး၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕
အဆက္ျပတ္ေနတာေတာ့ ၾကာပါျပီ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေမာ္လျမိဳင္တပ္ရင္း
ငါးရာ့တစ္ဆယ့္ငါးကို ေရာက္ေနၾကပါတယ္’
‘ေၾသာ္…ေအး ကိစၥက’
‘ကိစၥက ဆရာၾကီးကို လာပင့္တာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕တပ္က ရဲေဘာ္
ေတြ သိုင္းသင္ခ်င္လို႕ပါ ဆရာၾကီး၊ တပ္ရင္းက ေမာ္လျမိဳင္ဆိုေပမယ့္ သံျဖဴ
ဇရပ္မွာပါ’
‘ေအး ….က်ဳပ္လည္း အားေနပါတယ္ လိုက္ရတာပ’
လာ၍ေခၚၾကသူမွာ စံလွႏွင့္ ေအာင္တင္ျဖစ္သည္။ သံျဖဴဇရပ္သို႕ လိုက္
ပါသြားသည္။ ကိုေရႊသိန္း၏တပည့္မွာ သံုးေယာက္၊ စံလွ၊ ေအာင္တင္ႏွင့္
ထြန္းညိဳျဖစ္သည္။
ထြန္းညိဳကိုကား မေတြ႕ရ။ ေရွ႕တန္းသို႕ ထြက္သြားသည္။ ယင္းေၾကာင့္
ထြန္းညိဳ၏အခန္းမွာပင္ ေမာင္ေလး ေနထိုင္ရသည္။ စားလိုက္ ေသာက္
လိုက္ သင္လိုက္ အိပ္လိုက္ပင္။
တပ္ရင္း ငါးရာ့တစ္ဆယ့္ငါးတြင္လည္း ပညာသည္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္
ေမာင္ေလး ေတြ႕ရ ရင္ဆိုင္ရျပန္သည္။ တစ္ေယာက္ကား သူ တည္းခို
ေနထိုင္ေသာ ထြန္းညိဳ၏အခန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ တစ္ဖက္ခန္းမွ ပိုးကရင္ၾကီး
ကိုေရႊပင္။
ကိုေရႊကိုယ္တိုင္လည္း ေမာင္ေလး၏သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားေနသူ
ျဖစ္သည္။ အိမ္ဆိုင္ကေလး တည္ထားသည္။ ေမာင္ေလးက ကိုေရႊ၏ဆိုင္
တြင္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ၾကံ စသည္ျဖင့္ ၀ယ္၍စားသည္။ စားရင္း စကားစျမည္
ေျပာၾကသည္။
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‘ကြ်န္ေတာ္လည္း ျဗိတိသွ်လက္ထက္က လက္ေ၀ွ႕သမားတစ္ေယာက္ပဲ
ဆရာၾကီးရဲ႕၊ ျမန္မာလက္ေ၀ွ႕ေပါ့’
‘ေၾသာ္…ခင္ဗ်ားလည္း ပညာသည္တစ္ေယာက္ကိုး’
ကိုေရႊကား ေျပာင္းျပန္ကစားလွ်င္ ကရင္စကားႏွင့္သာ မွတ္သား၍
ေလ့က်င့္သူျဖစ္သည္။ ေမာင္ေလးက ‘ပယ္ ခုတ္’ ဟူ၍ဆိုလွ်င္ သူက ‘ေဘး
ခ်ဴခ်ာ’ဟူ၍ ဆိုသည္။ ‘မ ခြဲ’ ဟုဆိုလွ်င္ ‘တိုး ျပီ’ ဟူ၍ ဆိုသည္။
‘ဟုတ္ကဲ့ ဆရာၾကီး၊ ဒါေပမယ့္ လက္ေ၀ွ႕မကစားတာေတာ့ ၾကာပါျပီ၊
အသက္ကလည္း ေလးဆယ္ရွိေနျပီကိုး’
‘က်ဳပ္ထက္ အမ်ားၾကီး ငယ္ေသးတာပဲ၊ ကစားမယ္ဆို ကစားႏိုင္ပါ
ေသးတယ္’
‘ဆရာၾကီးနဲ႕ နည္းနည္း စမ္းကစားၾကည့္ရမလား’
‘ကစားၾကည့္ခ်င္ ၾကည့္ေပါ့၊ ကားၾကည့္ရင္ေတာ့ နာတတ္တယ္ဗ် ေနာ့’
‘ကစားတယ္ဆိုတာ နာခ်င္လဲ နာမွာေပါ့ ဆရာၾကီးရဲ႕၊ အနာမခံရဲဘဲ
ဘယ္ကစားလို႕ ျဖစ္ပါ့မလဲ’
‘ေကာင္းပါျပီဗ်ာ၊ ေကာင္းျပီ’
ပိုးကရင္ၾကီးမွာ ေတာင့္တင္းသန္မာဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ ရင္ေရာ၊ ခါး
ေရာ တင္ပါးပါ တစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္သည္။ ပခုံးႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာေန နိမ့္ေန
သည္။ ကုတ္သားၾကီးေတြက ေမာက္ေန တက္ေနသည္။
ႏွစ္ေယာက္သား ခါးေတာင္းက်ိဳက္လိုက္ၾကသည္။ ကိုေရႊက သူ႕လက္
ေမာင္းအိုးကို တေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း ရိုက္လိုက္သည္။ ရဲေဘာ္ေတြ ၀ိုင္းအံုလာၾက
သည္။ ကိုေရႊ လက္ေ၀ွ႕ေရးျပသည္ကို ၾကည့္ၾကသည္။ဒ စိတ္လည္း ၀င္စား
ၾကသည္။
ကိုေရႊက ဘယ္ေျခကို ေရွ႕ထားလိုက္၊ ညာေျခကုိ ေရွ႕ထားလိုက္ႏွင့္
ေျခေထာက္ေျပာင္းေျပာင္းျပီးျပသည္။ ေခါင္းကိုလည္းခါ၊ ကိုယ္ကိုလည္း
လွဳပ္သည္။ လက္ေ၀ွ႕သမားတို႕၏ ပံုစံအတိုင္းပင္။
ဘယ္ေျခမွ ညာေျခ၊ ညာေျခမွ ဘယ္ေျခသို႕ ခဏခဏ ေျပာင္းျပခုန္
ျပသည္ကိုၾကည့္ျပီး ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။
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‘မင္း အဲဒီလို လုပ္လုပ္ျပေတာ့ ငါခ်ခ်င္စိတ္ ၀င္လာျပီကြေနာ္ ေမာင္ေရႊ’
‘ခ်ပါဆရာၾကီးရဲ႕ ခ်ပါ၊ဈ ခ်ခ်င္ရင္ ခ်ပါ’
‘ေဖ်ာင္း…ေဖ်ာင္း…ဖံုး…ဖံုး…၀ုန္း’
ကိုေရႊ ဘယ္ေျခမွ ညာေျခအေျပာင္း ေျပာင္းခုန္အခုန္တြင္ ေမာင္
ေလးက ဘယ္လက္သီးျဖင့္ ထိုးရန္ ရြယ္လိုက္သည္။ ကိုေရႊက ေမာင္ေလး
၏ ဘယ္လက္ကိုတားျပီး ၀င္ထိုးရန္ ေရွ႕သို႕ တစ္လွမ္းအတက္ ေမာင္ေလး
က တက္လာေသာ ညာေျခကို သူ႕ဘယ္ျချဖင့္ ကန္ထည့္လိုက္သည္။
ေဖ်ာင္းခနဲ အသံထြက္လာသည္။ ကိုေရႊ ယိုင္အသြား ကိုယ္ဟန္ပ်က္
အသြား ေမာင္ေလးက သူ႕ညာေျချဖင့္ပင္ ကိုေရႊရင္ညႊန္႕ကို ဆက္၍ကန္
ထည့္လိုက္သည္။
ေျခတစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ၀ိုက္အနိမ့္ကန္ေရာ ေဇာင္းကန္ပါ ဆက္တိုက္
ကန္ထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀ိုက္အနိမ့္ကန္ေသာ ကန္ခ်က္သည္ ကိုေရႊ
၏ ဟန္ခ်က္ကို ပ်က္သြားေစသည္။ ေဇာင္းကန္ကား ကိုေရႊကို လဲျပဳသြားေအာင္
ကန္ထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။
ကိုေရႊ ၀ုန္းခနဲ လဲက်သြားသည္။ စိတ္ထဲမွလည္း ေမာင္ေလးကိုလည္း
မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားပံုရသည္။ ပထမေန႕ ပြဲျပီးသြားသည္။
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ကိုေရႊ ငါးပက္ထြက္သြားသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ငါး
ပက္ရာမွ ျပန္လာသည္။ ေမာင္ေလးႏွင့္ ေရကန္နားတြင္ ဆံုမိၾကျပန္သည္။
ေရကန္ကား အုတ္ကန္၊ တပ္သားရဲေဘာ္မ်ား ေရခ်ိဳးရန္ ျပဳလုပ္ထား
ေသာ ကန္ျဖစ္သည္။ ေရခ်ိဳးရန္ျပင္ေနသည့္ ေမာင္ေလးကို ေတြ႕သည္ႏွင့္
ကိုေရႊက စကားစသည္။
‘လာဗ်ာ ဆရာၾကီး၊ ထပ္ကစားၾကည့္ၾကရေအာင္’
‘ကစားဦးမလား၊ ကစားခ်င္လဲ ကစားေလ၊ ကဲ…လာ’
ႏွစ္ေယာက္သား ရင္ဆိုင္လိုက္ၾကျပန္သည္။ လံုခ်ည္ေတြကိုလည္း ႏွစ္
ဖက္လံုး ခါးၾကားသို႕ ညွပ္တင္လိုက္ၾကသည္။
‘ေဟ့ တိုက္မွတိုက္ရင္ ငါ့ကို ထိေအာင္သာတိုက္ မညွာနဲ႕၊ အသက္ၾကီး
ျပီဆုိျပီးညွာရင္ မင္းပဲ နာသြားလိမ့္မယ္’
ကိုေရႊက သူ႕ထံုးစံအတိုင္း ဘယ္ေျခ ညာေျခေျပာင္းသည္။ ေမာင္ေလးက
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ေျချဖင့္ခတ္သည္။ ကိုေရႊခုန္၍ခုန္၍ ေရွာင္သြားသည္။ ေမာင္ေလးက
ေရွ႕တိုးတိုင္း သူက ေနာက္သို႕ ဆုတ္သည္။ မ၀င္ရဲ၊ ရဲရဲမ၀င္ရဲ။ မေန႕က
အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ တြန္႕ေန ေၾကာက္စိတ္၀င္ေနပံုေပၚသည္။
ေမာင္ေလးက ဘယ္ေျခကို ေရွ႕ထားရာမွ ညာေျခကို ေျပာင္းလိုက္
သည္။ ညာေျခ ေရွ႕သို႕အေျပာင္းတြင္ ကိုေရႊ၀င္လာသည္။
‘ဖံုး…အား…ဖံုး’
ကိုေရႊက၀င္အလာ ေမာင္ေလးက သူ႕ေနာက္မွ ဘယ္ေျခကို ေရွ႕မွ
ညာေျခသို႕ ပူးကပ္လိုက္ျပီး ညာေျချဖင့္ ၀ိုက္ကန္လိုက္သည္။ ကိုေရႊ လည္
ဆင္းျပီး ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားၾကားသို႕ လဲက်သြားသည္။
ၾကံၾကီးစည္ရာပင္၊ ကိုေရႊ၏ လည္ပင္းက ငွက္ေပ်ာပင္မၾကီးႏွင့္ သားတက္
တစ္ပင္ၾကားတြင္ ညပ္ေနသည္။ ထ၍မရ။ ေမာင္ေလးက ဆြဲထူေပးရသည္။
ရဲေဘာ္ေတြလည္း ၀ိုင္းအံုလာၾကသည္။
ကိုေရႊ မစမ္းရဲေတာ့။ ေမာင္ေလးကို အလန္႕ၾကီး လန္႕သြားသည္။
သို႕ရာတြင္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ထပ္မံ၍ ေပၚလာျပန္သည္။ သူ႕
နာမည္ကလည္း ကိုေရႊႏွင့္ဆင္တူ။ ထြန္းေရႊျဖစ္သည္။
ကိုေရႊလို ကရင္ေတာ့မဟုတ္။ ျမန္မာျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသို႕ ေရာက္ဖူး
သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုလားစကားဆိုလွ်င္ မႊတ္ေနေအာင္တတ္သည္။ ေမာင္
ေလး၏သင္တန္းတြင္ တပည့္ခံ၍ သင္ၾကားေနသူ သင္တန္းသားရဲေဘာ္ပင္။
သူေရာက္လာသည္မွာ ညအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူ႕အျပင္ ရဲေဘာ္ သံုးေလး
ေယာက္လည္း ပါလာသည္။
‘ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒုတိယ အလံ လုဖူးတဲ့ လက္ေ၀ွ႕သမားပါပဲ ဆရာၾကီး၊
ဆရာၾကီးနဲ႕ နည္းနည္းစမ္းၾကည့္ခ်င္လို႕’
အိပ္ခန္းမီးေခ်ာင္းေအာက္တြင္ ရင္ဆိုင္မိၾကျပန္သည္။ လက္ေ၀ွ႕သမား
ျဖစ္၍ ေျခေျပာင္းသည္။ ေခါင္းလွဳပ္ ကိုယ္လွဳပ္၍ ဟန္ျပင္သည္။
‘အဲဒီလို လွဳပ္လွဳပ္ရြရြျမင္ရင္ ငါက သိပ္ခ်ခ်င္တာကြ၊ မင္းလည္း
ေမာင္ေရႊလိုပဲ’
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‘ခ်ပါ ဆရာၾကီး’
‘ခ်ကြာ..ခ်စမ္း..ငါ့ကို၊ မင္းမခ်ရင္ ငါခ်ရလိမ့္မယ္’
ထြန္းေရႊက ညာလက္သီးျဖင့္ ထိုးလိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက ဘယ္
လက္ျဖင့္ တားသည္။ ထြန္းေရႊ၏ ဘယ္လက္သီး ၀င္လာသည္။ ညာလက္ျဖင့္
တားသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးကို တားျပီး ေမာင္ေလးက ထြန္းေရႊ၏ ကုပ္ကို
ဖမ္းဆြဲသည္။ ခ်ဳပ္ဒူးတိုက္ရန္ ဟန္အျပင္ ထြန္းေရႊက သူ႕ညာဒူးျဖင့္ ေမာင္
ေလး၏ ရင္ညြန္႕ကို ခုန္တိုက္လိုက္သည္။
ေမာင္ေလးက ထြန္းေရႊ၏တိုက္ဒူးကို တံေတာင္ျဖင့္ ရိုက္ထုတ္လိုက္
သည္။ တစ္ဆက္တည္း ထိုတံေတာင္သည္ ထြန္းေရႊ၏ ရင္ညြန္႕သို႕ ၀င္သာြး
သည္။ လက္ခံုကလည္း မ်က္ႏွာကို ေပါက္ရိုက္ရိုက္ျပီး ျဖစ္သြားသည္။
ထြန္းေရႊ လဲက်သြားသည္။ ေမာင္ေလး၏ ပညာကို အသိအမွတ္ျပဳ
သည္။ ၀ိုင္းျပီးသည္အထိ ပညာဆက္သင္သည္။
သင္တန္းျပီးဆံုးေသာအခါ လက္မွတ္ေပးပြဲ က်င္းပသည္။ ပါတီ ေကာင္စီ
ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေပးသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားက သတင္း
ယူၾက ေရးသားၾကသည္။
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၂၅
ေမြးရပ္ေျမမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဇာတိကုန္းသည္ ခ်က္ျမွဳပ္ရြာႏွယ္ပင္။
မေရာက္သည္မွာ ၾကာျပီ။
ဆယ္ႏွစ္ခန္႕ပင္ ရွိေခ်ျပီ။
ေဇာတိကုန္းကို ေအးေရႊက ေမာင္ေလးထက္ လြမ္းသည္။ မိန္မ
သား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆြေတြမ်ိဳးေတြႏွင့္ ေတြ႕ခ်င္ေနသည္။
‘ေဇာတိကုန္းကို တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ သြားလည္ၾကရေအာင္’
‘အိုကြာ၊ ငါမအားပါဘူး၊ သြားစရာေတြ ရွိေသးတယ္’
‘ဟုတ္တာေပါ့၊ ေတာ္ကေတာ့ ေယာက္်ားဆိုေတာ့ ေျခဦးတည့္ရာ
ေလွ်ာက္ သြားေနတာကိုး၊ ေပ်ာ္ေနတာေပါ့၊ က်ဳပ္မွာေတာ့ တစ္ေန႕တစ္ေန႕
အိမ္ထဲမွာပဲ တကုပ္ကုပ္နဲ႕’
‘သြားတာေပါ့ကြာ မယ္ေရႊရာ၊ ငါ့ကို စကားနာ လာထိုးမေနစမ္းပါနဲ႕’
‘သြားမယ္ဆို မနက္ျဖန္သြားမယ္၊ အခ်ိန္ဆြဲမခံႏိုင္ဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ
ဘယ္က တပည့္ေတြေပါက္လာျပီး ဘယ္လို ထြက္သြားဦးမလဲမသိဘူး’
‘ဟ…ဒါက အလုပ္ပဲကြ၊ ေခၚတဲ့လူရွိရင္ သြားရမွာေပါ့၊ သင္မယ့္လူ
ရွိရင္ ပိုက္ဆံရတာေပါ့’
‘အလုပ္ကို ေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ပါဦး၊ ေဇာတိကုန္းကိုမွ မသြားရရင္
ရွင့္ကိုကြာမယ္’
‘အလိုေလးေလးေလးေလး…အသက္ၾကီးလာမွ ဘယ္လိုျဖစ္ရတာတံုး
မယ္ေရႊရဲ႕၊ အရင္က ကြာစကား ရွင္းစကား တစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ဖူးပါဘူး’
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‘အို…မသြားရရင္ ကြာမယ္ေတာ္’
‘ကဲ…ကဲကဲ..ကြာေတာ့မကြာပါနဲ႕ အမယ္ၾကီးရယ္၊ က်ဳပ္တစ္ေယာက္
တည္း မ်က္စိသူငယ္ နားသူငယ္ေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႕၊ သြားမယ္ဆိုလဲ ျပင္ကာြ
အခုသြားမယ္’
‘အမယ္…ခုသြားလို႕ ျဖစ္မလားေတာ့၊ ၀ယ္စရာ ျခမ္းစရာေလးေတြ
၀ယ္ရဦးမွာေပါ့၊ လက္ခ်ည္းသြားလို႕ ျဖစ္မလား’
‘ပဲၾကီးေလွာ္ အထုပ္တစ္ရာေလာက္ ၀ယ္ေပါ့ကြာ၊ တစ္အိမ္ တစ္ထုပ္
လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရင္ ေတာ္ေရာေပါ့၊ ျပီးေတာ့မွ သူတို႕ ေကြ်းစာ ေမြးစာ
ေတြကို အ၀အျပဲစာျပီး ျပန္ခဲ့ၾကတာေပါ့၊ ဟဲဟဲဟဲ…ဟားဟားဟား’
ဇနီးေမာင္ႏွံ ရာသက္ပန္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ခရီးထြက္လာၾကသည္။
ရန္ကုန္မွ တြံေတးသို႕ သေဘၤာစီးၾကသည္။ တြံေတးသို႕ေရာက္လွ်င္ ျမိဳ႕ထဲအႏွံ႕
ေလွ်ာက္ၾက ၾကည့္ၾကသည္။ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသတိရၾက
သည္။ ငယ္စဥ္ ေမာင္ေလးဘ၀၊ မေအးေရႊဘ၀က လက္ဖက္ရည္ေသာက္
ၾကေသာ ဆိုင္အနီးသို႕ ေရာက္သြားၾကသည္။
‘မယ္ေရႊ’
‘ရွင္’
‘ဒီလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို မွတ္မိေသးလားဟင္’
‘အိုေတာ္၊ ကေလးကလားစကားေတြ ေျပာေနျပန္ပါျပီ’
‘ဟ…ဒါ ငါမိန္းမရတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဟ၊ ဘယ့္ႏွယ္ ကေလးကလား
ရမွာလဲ’
‘မသိပါဘူး၊ က်ဳပ္ မမွတ္မိပါဘူး’
‘မိန္းမရတာမွ မိန္းမကကို အရွက္မရွိ လာေခ်ာ့ေခၚလို႕ ရရတာကြ’
‘ေတာ္ေနာ္၊ ေနာ္ နားရွက္စရာေတြ ေျပာမေနနဲ႕’
‘ငါက သူမ်ားလို မိန္းကေလးကို ေနာက္ပိုးပိုးျပီး မိန္းမယူတာ မဟုတ္
ဘူးကြ၊ မိန္းကေလးကသာ ငါ့ကို ေနာက္ပိုးပိုးရတဲ့ေကာင္’
‘ဟင္း….ဒီက သူ႕ကို သနားမိတာ မွာေတာ့တာပဲ’
‘သနားတယ္လို႕ မေျပာစမ္းပါနဲ႕ကြာ၊ ငါ့လိုေယာက္်ားကို ရမွ မရရင္
ေသမတတ္ျဖစ္ေနလို႕ လာေခၚရတယ္ ေျပာစမ္းပါ’
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တတြတ္တြတ္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္သား ငယ္မူျပန္ရင္း ေလွ်ာက္လာၾကသည္။
လက္ေ၀ွ႕ထိုးေသာ လက္ေ၀ွ႕ရံုေဟာင္းေနရာသို႕ ေရာက္လာၾကသည္။ သည္မွာ
ေဒၚေအးေရႊက အႏိုင္ယူသည္။
‘ကိုေမာင္’
‘ဟင္’
‘ဒီေနရာေလ၊ ဒီေနရာ…ဒီေနရာကို ရွင္ မွတ္မိေသးရဲ႕လား’
‘မွတ္မိတာေပါ့ကြ၊ လက္ေ၀ွ႕ရံုေနရာေပါ့’
‘လူမိုက္ၾကီး လူသတ္တဲ့ေနရာေလ၊ လူမိုက္ေတြ လူသတ္ပြဲက်င္းပတဲ့
ေနရာေလ’
‘ေဟ့….ဟားဟားဟားဟား…မင္းက ငါ့ကို ျပန္အႏိုင္ယူတာ ဆိုပါ
ေတာ့’
‘မဟုတ္ဘူးလား၊ ရွင္ ဒီေနရာမွာ ပိုလို႕ကို သတ္ခဲ့တာပဲ မဟုတ္လား’
‘ဟ….ပိုလိုပါဆိုမွ ဘယ္က သတ္ရမွာလဲ၊ ေသာက္တာပါကြ၊ ပိုလို
ဆိုတာ စီးကရက္ပဲ၊ ဘူးခြံက ျမင္းရုပ္ေလကြာ’
ျမိဳ႕ကိုပတ္၍ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျပီးမွ ဦးေသာ္အိမ္သို႕ ၀င္ၾကသည္။ ယခင္
က ငေသာ္၊ ယခု ဦးေသာ္ကား ၾကီးပြားေနျပီ။ ပြဲရံုလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာမွ
ၾကီးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေသာ္ ၀ါးဓနိဆိုင္ ဖြင့္ထားသည္။
‘ဟာ…ေဟ့ ေမာင္ေလး၊ မင္းတို႕ လာၾကသကိုး’
‘ေအးကြ၊ ငါ့အမယ္ၾကီးက ေဇာတိကုန္းကို လိုက္ပို႕ပါဆိုလို႕၊ မင့္
မ်က္ႏွာကို ဖူးေျမာ္ရေအာင္လဲေပါ့ကြာ’
‘ဟားဟားဟား…..မင္းကိုျမင္တိုင္း ပိုလိုကို သတိျပန္ရတယ္ ေဟ့’
‘ေတာ္စမ္းပါကြာ၊ အခုပဲ ငါ့အမယ္ၾကီးက ငါ့ကို အပုပ္ခ်လာတာကြ’
‘အပုပ္ခ်ရမွာေပါ့ေတာ္၊ ဦးေသာ္ပဲ စဥ္းစားၾကည့္၊ ကြ်န္မသားေတြ သမီး
ေတြ ရြာကိုအလည္သြားရင္ သူ႕၀မ္းကြဲအစ္ကိုက ေျပာေျပာလႊတ္တယ္ေတာ့
ဦးေသာ္ရဲ႕’
‘အင္း….အင္း….ဘယ္လိုေျပာလို႕လဲ ေဒၚေအးေရႊ’
‘က်ဳပ္သားသမီးေတြ သြားကန္ေတာ့ရင္ မင္း ဘယ္သူ႕သားလဲ သမီးလဲ
လို႕ ေမးတယ္၊ ဦးေမာင္ေလး သားပါ သမီးပါလို႕ေျဖရင္ သူ႕အစ္ကို ၀မ္းကြဲ
က ဘယ္လိုေျပာတယ္ထင္လဲ’
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‘ဘယ္လိုေျပာသလဲ’
‘ေၾသာ္….ေမာင္ေလးသားဆိုေတာ့ ေခြးသားေပါ့ ေခြးသမီးေပါ့၊ ေခြးသား
ေခြးသမီးေတြေပါ့၊ လူသတ္တဲ့ေခြးက ေမြးရင္ ေခြးေတြပဲ ေမြးလာမွာေပါ့၊ ငါ
တို႕အမ်ိဳးထဲမွာ လူသတ္တဲ့အေကာင္ မရွိဘူးတဲ့’
‘ဟားဟားဟား….ဟားဟားဟား…ေဟ့ေကာင္ ေမာင္ေလး….ေခြး…
ေခြး’
ဦးေသာ္က ေအာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ပင္ တ၀ါး၀ါး တဟားဟား ရယ္ေမာ
သည္။ ရယ္ရင္းမွ ဆက္၍ေျပာသည္။
‘ေနပါဦးကြ ေမာင္ေလးရ၊ အဲဒီတုန္းက မင္းရန္ကုန္ကို သြားမယ္ေျပာ
ျပီး ေဇာတိကုန္းကို ဘယ္လိုျပန္ေရာက္သြားတာလဲ….ဟဲဟဲဟဲ’
ဦးေသာ္က ေဒၚေအးေရႊ လာ၍ေခၚသြားသည္ကို သတိရျပီး ျပန္ေျပာ
ျခင္းျဖစ္သည္။
‘ဟားဟားဟား…ငါ့လည္း မသိေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူးကြာ၊ ငါထင္
တာေတာ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ငါ့ကို အတင္းလက္ဆြဲေခၚလို႕ ျပန္
လိုက္သြားတယ္ ထင္တာပဲ၊ ေဇာတိကုန္းလည္းေရာက္ေရာ ငါ့ကို အတင္းဆြဲ
ျပီး အိပ္ခန္းထဲ သြင္းေတာ့တာပဲေဟ့….ဟားဟားဟား’
‘ေတာ္ေနာ္၊ ေတာ္…က်ဳပ္ကို သိကၡာခ်မေနနဲ႕’
‘အမယ္ေလးဗ်ာ ကိုယ့္မိန္းမ သိကၡာက်ေအာင္ ဘယ္ေယာက္်ားက ေျပာ
ပါ့မလဲ၊ က်ဳပ္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဖို႕ ၀ါးလံုးနဲ႕ေတာင္ အရိုက္ခံခဲ့ရတာဗ်ာ’
ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္ေတြခ်င္း ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရသည္မို႕ ေရွးေဟာင္း
ေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုၾကသည္။ ခံတြင္းေတြ႕လွသည္။ တ၀ါး၀ါး
တေသာေသာ ရယ္ေမာၾကသည္။
ႏွစ္နာရီခန္႕ စားျမံဳ႕ျပန္ျပီးကာမွ ေဇာတိကုန္းသို႕ ထြက္ခြာလာၾကသည္။
ေဇာတိကုန္းသည္ ယခုေသာ္ စည္ကား သိုက္ျမိဳက္လွေသာ ရြာၾကီးတစ္
ရြာျဖစ္ေနျပီ။ လူဦးေရတိုး၊ အိုးသစ္ အိမ္သစ္ေတြ တိုးေနျပီ။
ေမာင္ေလး၏ ေနအိမ္သည္ ယခင္က ရြာစြန္ရြာဖ်ားတြင္ တည္ရွိခဲ့
ေသာ္လည္း ယခုမူ ရြာလယ္ေကာင္တည့္တည့္တြင္ ေရာက္ေနျပီ။ ေလးဘက္
ေလးတန္ ေလးရပ္ ေလးမ်က္ႏွာလံုး တိုးခ်ဲ႕အိမ္ေဆာက္ေနၾကျပီ။
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သို႕ရာတြင္ အရိုးေတာင္ေခ်ာင္းကား စီးျမဲ စီးလ်က္ပင္။ စမ္းေရတသြင္
သြင္သည္ စိမ့္ျမဲ ေအးျမဲ ေအးလ်က္ပင္။
ငယ္စဥ္က သိုင္းသင္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားသို႕ ေရာက္လွ်င္ ဆရာၾကီးဦးခ်ယ္
ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရသည္။ တစ္ေခါက္ျပန္လာခဲ့ဦးမည္ဟူ၍ ေျပာဆိုသြား
ေသာ္လည္း ျပန္ေရာက္မလာေတာ့ေသာ ဆရာၾကီး၊ တတ္ေသာပညာျဖင့္
ထမင္းအိုး တည္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာၾကီး။ ဆရာၾကီး ဆရာခ်ယ္ကို လြမ္းရ
ေဆြးရ ျပန္ေျပာင္းသတိရရသည္။
သည္ရြာလယ္မ႑ပ္မွာ ဆရာၾကီးကို စ၍ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဦးေအးႏွင့္
ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကသည္။ ဦးလံုႏွင့္ ဦးေသာမကိုပါ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ယခုကား ဦးလံုေရာ၊ ဦးေအးေရာ၊ ဦးေသာမ ပါ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကျပီ။
သခ်ၤ ိဳင္းတြင္ မိခင္၏ အုပ္ဂူကို သြားေရာက္ သန္႕ရွင္းေပးလွ်င္လည္း
မိခင္ၾကီးကို လြမ္းဆြတ္ရျပန္သည္။ ေၾသာ္ ဘ၀ဆိုသည္ကား တိုေတာင္းလွ
ပါကလား။
ေဆြေတြ မ်ိဳးေတြ၊ တူ-တူမေတြ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ လာေခၚ၍
ဖိတ္၍ ထမင္းေကြ်းၾကသည္။ စားရသည္မွာ ဗိုက္ေခြးနမ္းမတတ္။
ညအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ႏိုင္။ လူၾကီးေတြခ်င္း
စုေ၀း၍ စကားေျပာၾကရသည္မွာ အေမာ။ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားအေၾကာင္း
ေရာ၊ အသက္ရွိထင္ရွားရွိေနသူမ်ားအေၾကာင္းပါ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္
ျဖစ္ေနၾကရသည္။
ေဇာတိကုန္းတြင္ ခုႏွစ္ရက္မွ် ၾကာေညာင္းလာသည္။ သို႕ရာတြင္ ျပန္
ခ်င္စိတ္ကား မရွိေသး။
ထိုအခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ ေဇာတိကုန္းသို႕
ေရာက္ရွိလာသည္။ ေမာင္ေလးကို တိုက္ရိုက္လာေတြ႕သည္။
‘ကြ်န္ေတာ္ ေခ်ာင္းၾကီးက ဦးလွေဖရဲ႕ သားပါ အဘ၊ အဘ ရြာကို
ျပန္ေရာက္ေနတယ္ၾကားလို႕ အေဖက လႊတ္လိုက္ပါတယ္၊ ေခ်ာင္းၾကီးကို
အလည္လိုက္ခဲ့ပါဦးတဲ့’
‘အိုး…..မင္းက လွေဖသားလား၊ မင္းလည္း လူၾကီးေတာင္ ျဖစ္ေနမွကိုး၊
ကိုလွေဖတို႕ လင္မယားေကာ ေနေကာင္းၾကရဲ႕လား’
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‘အေဖေတာ့ ေနေကာင္းပါတယ္၊ အေမေတာ့ ဆံုးသြားပါျပီ’
‘ေၾသာ္…မင္းအေမ ဆံုးသြားျပီကိုး’
‘အဘရဲ႕တပည့္ သိုင္းသမားေတြကလည္း အဘကို မရရေအာင္ေခၚခဲ့
ဖို႕ မွာလိုက္ၾကပါတယ္၊ ဦးညီခင္ၾကီးကလည္း မွာလိုက္ပါတယ္’
‘ေၾသာ….ဦးညီခင္ၾကီးလည္း ရွိေသးတာကိုး၊ သူက အဘရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္
ပဲကြ’
‘ဟုတ္ကဲ့ အဘအေၾကာင္း၊ ခဏခဏ ေျပာၾကပါတယ္’
‘ေအး ေခၚရင္လဲ လိုက္ရတာေပါ့၊ ဒီတစ္ခါေတာ့ ငါ့မိန္းမကိုပါ ေခၚ
ခဲ့ရမယ္’
ဇနီးေမာင္ႏွံရာသက္ပန္ စံုတြဲ ေခ်ာင္ၾကီးသို႕ လိုက္ပါလာၾကသည္။
မလာလိုေသာ္ ခရီးေ၀း၊ လာလိုေသာ္ အနီးကေလးပဲျဖစ္သည္။ လိုက္
လာေတာ့လည္း ေရာက္ရသည္ပင္။ ဦးလွေဖ၊ ဦးညီခင္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ရသည္
ပင္။
ေခ်ာင္းၾကီးသို႕ ေရာက္ေသာအခါ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ ခင္ျဖိဳးကို
ျပန္ေျပာင္းသတိရလာသည္။ အေဟာင္းတို႕သည္ အသစ္ျဖစ္လာရျပန္သည္။
သူ႕မ်က္စိေအာက္တြင္ အသက္ထြက္သြားခဲ့ေသာ ခင္ျဖိဳး။
မေသမီ မိမိ၏နာမည္ကို မၾကာခဏေခၚ၍ ေခၚ၍ သြားခဲ့ေသာ ခင္ျဖိဳး။
ေရတိမ္မွာ နစ္ခဲ့ရေသာ ခင္ျဖိဳး။
မိမိအတြက္ သက္သက္ ဓားစာခံသြားခဲ့ရေသာ ခင္ျဖိဳး။
ခင္ျဖိဳးကို မ်က္စိထဲမွ ျမင္ေယာင္ ျမင္ေယာက္၍ေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္
စိတ္ မခ်မ္းေျမ႕ ျဖစ္ရသည္။
သည္ၾကားထဲတြင္ ဦးညီခင္၊ ဦးလွေဖတို႕က ခင္ျဖိဳးကို ေစာ္ကားသြားခဲ့
ေသာ ျမရင္အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။
ျမရင္ကို ရန္ကုန္တြင္ ဖမ္းမိသည္။ သံုးႏွစ္ခန္႕ၾကာမွ ဖမ္းမိျခင္းျဖစ္
သည္။ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ခုႏွစ္ႏွစ္ အျပစ္ေပးလိုက္သည္။
ေထာင္ထဲမွာ ေဂၚယာတို႕ႏွင့္ သြား၍ေတြ႕သည္။ ေဂၚယာတို႕လည္း ျပန္
၍လြတ္လာျပီ။ ျမရင္လည္း လြတ္လာသည္။
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သည္လိုေျပာၾကသည္။ သည္စကားမ်ားကို ၾကားရေသာအခါ ေမာင္
ေလးက ျမရင္ကို သြား၍ သတ္ခ်င္စိတ္မ်ား ျပန္၍၀င္လာသည္။ ငယ္စိတ္
ေတြ ထလာသည္။
ေခ်ာင္းၾကီးတြင္ ေနရသည္မွာမေပ်ာ္။ ယင္းေၾကာင့္ သံုးရက္ သံုးည
ေနထိုင္ျပီး ေလးရက္ေျမာက္နံနက္တြင္ ေဇာတိကုန္းသို႕ ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ၾက
သည္။
တပည့္ေဟာင္း သိုင္းသမားတစ္ေယာက္ လွည္းျဖင့္ သမၺာန္ဆိပ္သုိ႕
လိုက္ပို႕မည္ျဖစ္သည္။ ကိုလွေဖအိမ္ေရွ႕တြင္ လွည္းပင္ ေရာက္ရွိေနျပီ။
အ၀တ္အထည္ မ်ားမ်ားစားစား မပါေသာ္လည္း ဦးညီခင္၊ ဦးလွေဖ
ႏွင့္ သိုင္းသမား တပည့္မ်ား၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ အထုပ္အပိုး
ေတြက မ်ားသည္။ လွည္းလိုက္ပို႕မည့္ ေမာင္ေက်ာ္က အထုပ္အပိုးမ်ားကို
လွည္းေပၚသို႕ ထမ္းတင္သည္။ ေမာင္ေလးက ဦးလွေဖကို ႏွဳတ္ဆက္စကားဆို
သည္။
ျပီး လွည္းေပၚသို႕ တက္ၾကသည္။ ရြာေျမာက္ဘက္မွ ထြက္လာၾကသည္။
ရြာႏွင့္ တစ္ဖာလံုခန္႕အကြာသို႕ ေရာက္လာၾကသည္။
‘ေဟာေတာ့…ဒုကၡပဲ ဒုကၡပဲ’
ေဒၚေအးေရႊ၏ႏွဳတ္မွ ရုတ္တရက္ ထြက္လာသည္။
‘ဘာလဲဟ မယ္ေရႊရဲ႕၊ မထိတ္သာ မလန္႕သာနဲ႕’
‘မ်က္မွန္ က်န္ခဲ့ျပီေတာ့ မ်က္မွန္၊ ဘုရားစင္ေပၚမွာ၊ ဦးလွေဖအိမ္က
ဘုရားစင္ေပၚမွာ’
‘ဒုကၡပါပဲကြာ၊ မင္းကလဲ ေမ့ပဲ ေမ့တတ္လြန္းတယ္’
‘အို လူပဲေတာ့ မေမ့ဘဲ ေနပါ့မလား’
‘ကြ်န္ေတာ္ ျပန္သြားျပီး ယူေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ’
‘ေအး….ေအး…ငါ့တူရယ္ ယူေပးပါဦးကြယ္’
လွည္းသမား ေမာင္ေက်ာ္က ၾကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းကို တင္းေအာင္ ဆြဲ၍
လွည္းရံတိုင္တြင္ ခ်ည္လိုက္ျပီး လွည္းေပၚမွ ခုန္ဆင္းသြားသည္။ ခပ္သြက္
သြက္ ေျပးထြက္သြားသည္။
‘မင္းဟာ လူေတြကို ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးပါလားဟင္ မယ္ေရႊ’
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‘အို…ေတာ္…အသက္ၾကီးလာေတာ့လည္း ေမ့တတ္ေလ်ာ့တတ္လာ
ျပီေပါ့’
‘ဟားဟားဟား သိုင္းဘုရင္ၾကီး လင္မယားပါလား၊ က်ဳပ္တို႕ ညီအစ္ကို
ေတြကို ေထာင္ထဲပို႕ခဲ့တဲ့ သိုင္းဆရာၾကီး’
ရုတ္တရက္ ျခံဳၾကားထဲမွ လူငါးေယာက္ ထြက္လာသည္။ ေဂၚယာတို႕
သံုးေယာက္၊ ျမရင္ႏွင့္ အျခားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ျမရင္ႏွင့္ အျခားတစ္
ေယာက္ကိုကား ေမာင္ေလးက မသိ။
ေမာင္ေလးက သူ႕ပခံုးတြင္ လြယ္ထားေသာဓားကို ဓားအိမ္မွ
ခြ်တ္လိုက္သည္။
‘ဟဲဟဲဟဲ…ဒီေခတ္က ဓားေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ် သိုင္းဆရာၾကီး
ရဲ႕၊ ေသနတ္ေခတ္၊ ေသနတ္ေခတ္ ျဖစ္လာျပီ’
ေဂၚယာက ေျခာက္လံုးျပဴးျဖင့္ ေမာင္ေလးကို ခ်ိန္ထားသည္။ က်န္
ေလးေယာက္ကား လွံ ဓားရွည္ကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္သည္။
‘မလွဳပ္နဲ႕ေနာ္၊ လွဳပ္ရင္ ျမဳပ္သြားမယ္၊ လက္ညွိဳးတစ္ခ်က္ေကြးလိုက္
တာနဲ႕ က်ည္ဆန္ပူပူေလး ႏွလံုးသားထဲ ကိန္းေအာင္းသြားမယ္’
‘ဆင္းေဟ့ ဆင္း…ႏွစ္ေယာက္လံုးဆင္း၊ မင္းတို႕ကို ဒီမွာ မသတ္ဘူး၊
ေတာထဲေခၚျပီး တတိတိ ညွဥ္းသတ္မယ္’
‘ရာဇ၀င္ေကြ်းဆပ္မယ္ေပါ့ ဟုတ္လား၊ ဟားဟားဟား’
‘ေဟ့….သူ႕ကို အလစ္မေပးနဲ႕၊ လက္ျပန္ၾကိဳးတုတ္ၾက’
‘ေဟ့…ဓားကိုခ်ထား၊ ဓားကိုမေကာက္နဲ႕၊ ပစ္ထည့္လိုက္မယ္၊ က်ည္
ဆန္ေတာ့ မေရွာင္ႏိုင္ပါဘူးကြာ’
ေမာင္ေလးက ဇနီးျဖစ္သူကို တစ္ခ်က္ၾကည့္သည္။ သူ႕လက္ႏွစ္ဖက္
က လွည္းေပၚတြင္ ေထာက္ထားသည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသည္ လွည္းေအာက္
သို႕ တြဲေလာင္းက်ေနသည္။
သူက လွည္းအျမီးမွ လက္ေထာက္၍ ခုန္ဆင္းဟန္ ျပဳသည္။
သူ႕ဘယ္ေျခအစံုသည္ ေျမၾကီးေပၚသို႕ က်သြားမည့္အစား ဘယ္ေျခက
ေလထဲသို႕ ပ်ံ၀ဲသြားသည္။ ေဂၚယာ၏ ေသနတ္ကိုင္ထားေသာ လက္ကို ထိ
သြားသည္။ ညာေျခကလည္း ဆက္တုိက္ပင္ ေဂၚယာ၏ ေမးဖ်ားကို ခတ္ထည့္
ျပီး ျဖစ္သြားသည္။
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ေသနတ္သံ ဒိုင္းခနဲ တစ္ခ်က္ထြက္သြားသည္။ ေသနတ္သည္လည္း
ေလထဲသို႕ ေျမာက္တက္ခါ လွည္းလမ္းေဘူး ျခံဳထဲသို႕ လြင့္သြားသည္။
ေဂၚယာ ေမွာက္သြားျပီ။ လည္ဆစ္ျပဳတ္သြားျပီ။ ေမာင္ေလးသည္
ေျမေပၚသို႕ ေရာက္ေနျပီ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရန္သူတစ္ေယာက္ ေမာင္ေလးကို လွံျဖင့္ ၀င္ထိုးသည္။
ေမာင္ေလးက ညာေျခကို ခြ်န္းဆုတ္ ဆုတ္လိုက္သည္။ ရန္သူသည္ အား
လြန္ျပီး ေရွ႕သို႕ေရာက္အလာ ညာလက္ဖ်ံျဖင့္ လွံကိုင္သူ၏လက္ကို ရိုက္
ခုတ္လိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္း လည္မ်ိဳကို ညာလက္ျဖင့္ပင္ ခုတ္ရိုက္
ရိုက္လိုက္သည္။ ရန္သူ ပက္လက္လန္လဲ က်သြားသည္။
ရန္သူ၏လွံသည္ သူ႕လက္ထဲသို႕ ေရာက္လာျပီ။ ထိုလွံျဖင့္ပင္ လဲက်
သြားေသာ ရန္သူကို ေဆာင့္၍ထိုးလိုက္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအးေရႊလည္း လွည္းေပၚသို႕ ခုန္ဆင္းျပီးျပီ။လွည္း
ေပၚမွ ေမာင္ေလး၏ ဓားကိုကိုင္လ်က္ ခုန္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။
လူဆိုးတစ္ေယာက္က သူမကို ၀င္ခုတ္သည္။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ ဘတျပန္
က်ားတျပန္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ခုခံေသာ ဓားသံမ်ား တခြ်မ္ခြ်မ္
ထြက္ေနသည္။
ဇနီးျဖစ္သူကို လွည့္အၾကည့္ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ ေျပး၍၀င္လာသည္။
ေမာင္ေလးကို ႏွစ္ဖက္ညွပ္၍ ခုတ္သည္။ ထိုးသည္။ ဓားသမားသည္ ညာ
ဘက္မွ ၀င္လာျပီး စလြယ္ခုတ္ပိုင္း၍ ခုတ္လိုက္သည္။ ေမာင္ေလးက
ဘယ္ေျခဆုတ္၍ လိမ္တုတ္ႏွင့္ ရိုက္ထည့္လိုက္သည္။ ဓားသမား ေမွာက္ဆင္း
အသြား ဘယ္ဘက္မွ လွံသမားက ေမာင္ေလးကို ေျပးထိုးလိုက္သည္။
ေမာင္ေလးက ညာေျခဆုတ္၍ သူ႕လွံရိုးျဖင့္ ပင့္ရိုက္လိုက္သည္။
ရန္သူ၏လွံ ေျမာက္တက္အသြား သူ႕လွံျဖင့္ ထိုးထည့္လိုက္သည္။ ရန္သူ
သည္ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္လ်က္ လဲက်သြားသည္။
ေမာင္ေလးက ဇနီးျဖစ္သူကို လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ရန္သူႏွင့္
ဘတျပန္ က်ားတျပန္ျဖစ္ေနျပီး ေဒၚေအးေရႊ ေခ်ာ္လဲသြားသည္။ ရန္သူက
ဓားျဖင့္ ေဒၚေအးေရႊကို ခုတ္ပိုင္းလိုက္သည္။ ေဒၚေအးေရႊက ေျမေပၚတြင္
လွိမ့္၍ ေရွာင္လိုက္သည္။
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သည္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေလးက ရန္သူအနီးသို႕ ေရာက္သြားသည္။
ရန္သူက ေမာင္ေလးကို ျမင္သည္ႏွင့္ ထြက္ေျပးေတာ့သည္။ ဖေနာင့္ႏွင့္
တင္ပါး တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ေျပးသည္။ ေမာင္ေလးက ေနာက္မွ
လိုက္သည္။
သို႕ရာတြင္ မီလုမီခင္အခ်ိန္၌ ရန္သူက ျခံဳၾကီးတစ္ျခံဳထဲသို႕ ေျပး၀င္
တိုး၀င္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။
‘ေတာက္…..တစ္ေယာက္လြတ္သြားတာ နာတယ္ကြာ’
ေမာင္ေလးက သည္လိုေျပာျပီး လွည္းရွိရာသို႕ ျပန္လာသည္။ ေဂၚ
ယာႏွင့္ တပည့္သံုးေယာက္ေပါင္း ေလးေယာက္မွာ ေျမေပၚတြင္ ပက္လက္
ေမွာက္ခံု အသက္ထြက္ေနၾကျပီ။
‘ဟဲဟဲဟဲ…သိုင္းသမားဆိုတာ တစ္လံုးထိုးပစ္ထည့္ရတဲ့ ရိုင္ဖယ္တို႕၊
ေျခာက္လံုးပူးတို႕ဆိုရင္ သိပ္မေၾကာက္ဘူး၊ ေမႊပစ္လို႕ရတဲ့ စတင္းဂန္းတို႕
ကာဘို္င္တို႕ကိုသာ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ ေဂၚယာ မသိရွာဘူး၊ အဲဒီမသိျခင္း
တရားဟာ သူ႕အသက္ကို ခႏၶာကိုယ္နဲ႕ အိုးစားကြဲေစတာပဲ’
‘ဟင္…ဆရာၾကီး…ဆရာၾကီး ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ၊ ေဟာ…ေဂၚယာ
ေဂၚယာတို႕ပါလား’
လွည္းသမား ေမာင္ေက်ာ္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ အေလာင္းမ်ားကို
မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး ၾကည့္ေနသည္။
‘ေအးကြ တပည့္ရ…သူတို႕က အဘကို ေသနတ္နဲ႕ခ်ိန္ျပီး လာေခၚတယ္၊
သတ္မလို႕တဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ ေသကုန္ၾကတာ၊ ကဲ…မယ္ေရႊ ျခံထဲေရာက္
သြားတဲ့ေသနတ္ကို လိုက္ရွာၾကစို႕’
သံုးေယာက္သား ျခံထဲ၀င္၍ ေသနတ္ရွာၾကသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ၾကာ
မွ လွည္းသမား ေမာင္ေက်ာ္က ေသနတ္ကို သြား၍နင္းမိသည္။
အေလာင္းမ်ားကို လွည္းေပၚသို႕တင္ၾကသည္။ ေဇာတိကုန္းသို႕ ျပန္မည့္
အစား ေခ်ာင္းၾကီးရြာသို႕ပင္ ျပန္လာၾကရသည္။
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အိမ္ေရွ႕တြင္ ယွဥ္လ်က္ခ်ထားေသာ အေလာင္းေလးေလာင္းကိုၾကည့္ျပီး
ေၾကာက္ရံ႕ြ တုန္လွဳပ္ေနၾကသည္။ ဦးေမာင္ေလးႏွင့္ ေဒၚေအးေရႊ ေျပာျပေသာ
ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ ဇာတ္လမ္းကို ထူးဆန္းစြာ နားေထာင္ေနၾကသည္။
သိုင္းေျပာင္းျပန္၏ တိုက္ကက
ြ ္မ်ားအား အံ့မခန္းရွိလွေပစြ။
သိုင္းေျပာင္းျပန္၏ ပညာကား ရင္သပ္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွေပစြ။
ပြင့္လန္း (သတၱဳတြင္း)
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