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ပံုႏိွပ္မွတ္တမ္း
ပံုႏိွပ္သူ - ဦးလွခ်ဳိ
(တိုက္ဂါးပံုႏွိပ္တိုက္ - ၀၄၈၂၉)
Aမွတ္ (၁၆၁)၊ ႏွင္းဆီျ ဖဴလမ္း၊ ၃၀-ရပ္ကြက္၊၊
သုဝဏၰ၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿ မိဳ ႕။
ထုတ္ေဝသူ - ေဒၚသင္းသင္းမြန္ (သင္းစာေပ) ၀၄၂၁၃၂
Aမွတ္ (၁၀)၊ ရတနာၿမိဳ င္လမ္း၊
၁၂-ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿ မိိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿ မိဳ ႕။
Aႀကိမ္ -၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ
ပထမAႀကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ Aတြင္းပံု - ေဖသစ္တည္
Aုပ္ေရ - ၂၀၀၀ Aုပ္
တန္ဖိုး - ၁၅၀၀ က်ပ္
ျဖန္႔ခ်ိေရး
ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေဟာင္းမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ယာယီ႐ံုးခန္း
Aမွတ္ (၁၆၆)၊ ၃၅-လမ္း (Aလယ္)၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿ မိဳ ႕။
ဖုန္း - ၀၉ ၄၃၁၀၄၁၄၆
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မာတိကာ
၁။ ၆-ပုဒ္ေက
၂။ လိပ္ကေလးႏွင့္ ၾကက္ဆူဆီ
၃။ မာရသုတ္ႏွင့္ ဂ်င္းသုပ္
၄။ ကြမ္းစားတေစၧ
၅။ စားစား Aားမနာနဲ႔စား
၆။ ဆားေကာ္ဖီ၊ ဝိုင္A ရက္ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ခ်မ္းဂဏန္း
၇။ မာဂဓစကား ေလ့လာသူ
၈။ Aုတ္႐ိုးေနာက္ကြယ္မွ ေဗဒင္သိုင္ းဂုိဏ္းသားမ်ား
၉။ Aျဖဴေရာင္ ေဂါ့ဖားမ်ား
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Aမွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေဟာင္း ရဲေဘာ္ရဲေမAေပါင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀ ကီးAား
Aာဏာရွင္Aစိုးရမ်ား လက္ထဲတြင္ လြတ္ေျမာက္ၿ ပီး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ား
Aျပည့္Aဝ

ရရွိေရးAတြက္

ပံုသဏၭာန္Aမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္

ေတာ္လွန္ခဲ့ၾ ကသူမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

Aာဏာရွင္တုိ႔ကလည္း သူတို႔၏စ႐ိုက္သဘာဝAတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ မဟာရန္သူႀ ကီးမ်ားAျဖစ္
သတ္မွတ္ၿ ပီး လူမဆန္စြာ ရက္စက္မႈမ်ဳိးစံုျ ဖင့္ ေစာ္ကား႐ိုင္းပ်ခဲ့ၾ ကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သာမက
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိသားစုမ်ားကိုပါ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾ ကပါေသးသည္။ Aာဏာရွင္တုိ႔၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာမက
ကမာၻ႔ျ ပည္သူမ်ားကပါ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾ ကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတြ႔ႀ ကံဳ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ Aဏာရွင္တို႔၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလုပ္ရပ္မ်ားကို
ဒီေန႔ဒီAခ်ိန္မွာ

ထပ္မေျပာလိုေတာ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျ မန္မာႏိုင္ငံ၏
စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္

ယU္ေက်းေသာ

ညစ္ေထးခဲ့သည့္

သမိုင္းရက္စြဲတခ်ဳိ႕သည္

ရွက္ဖြယ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿ ပီး

Aရွက္မရေစခ်င္ေတာ့ပါ။

ဒါေၾကာင္႔လည္း

လူ႔AဖြဲAစည္းႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

Aာဏာရွင္တို႔၏

Aံလြဲခဲ့ေသာ
ကမာၻ႔လူ႔သမိုင္း

ထပ္မံ၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ား
လူမဆန္ေသာ

AျပဳAမႈ၊

ယုတ္မာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္မံမေျပာလိုေတာ႔ျ ခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေျပာလိုသည္မွာ
Aာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈေေAာက္က ရဲရင့္ေသာသတၱိျ ဖင့္ Aာခံခဲ့ၾ ကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရဲေဘာ္
ရဲေမမ်ားAေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔Aခြင့္AေရးAတြက္ Aသက္ေပးခဲ့ၾ ကေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ား၏

Aာဇာနည္စိတ္ဓာတ္Aေၾကာင္း၊

စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား

Aတြင္းက

Aံႀ ကိတ္သံမ်ားႏွင့္ Aုတ္နံရံၾ ကားက ရင္ေကာ့ရယ္သံမ်ား Aေၾကာင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ားသည္

ေလာကဓံကို

Aမွန္Aတိုင္း

သိျ မင္ၿ ပီး

Aထီးက်န္

ေန႔ရက္မ်ားကို ေပ်ာ္စရာေန႔ရက္မ်ားAျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿ ပီး ျဖတ္သန္းခဲ့ၾ ကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဒီAေၾကာင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ားက စာAုပ္Aျဖစ္ စတင္ေရးသားၾကေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း

ရင္ထဲတြင္

ရွိေနေသာ

ထုိထိုေသာ

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

ေျပာခ်င္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿ ပီ။ Aုတ္နံရံ၊ သံတိုင္ေတြၾ ကားထဲ ရွိစU္ကပင္ ေျပာခ်င္ေနၾကတာ
ျဖစ္ပါသည္။

ဒီစကားမ်ားသည္

Aုတ္နံရံၾ ကားက

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏
မွ် ေဝၾကပါေတာ့မည္။

ဒီစာAုပ္သည္

ပဲ့တင္သံမ်ားလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ရင္ထဲက လတ္ဆတ္ဆဲ ခံစားမႈမ်ားကို

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က

ခ်စ္စႏိုးနဲ႔

ကိုဇာႀကီးလို႔ေခၚေသာ

စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ သူ႔ဘဝနဲ႔ ရင္းခဲ့ရေသာ ပံုျ ပင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဒီစာAုပ္Aား

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေဟာင္းမ်ား

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏

ရန္ပံုေငြAျဖစ္

ထုတ္ေဝျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာAုပ္ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ စာမူကို Aသံုးျပဳခြင့္ေပး လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ကိုဇာႀကီးAား
Aထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ယခု

စာAုပ္ကို

ဝယ္ယူၿ ပီး

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေဟာင္းမ်ား

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aတြက္ ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ခဲ့ၾ ကသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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စာ႐ႈသူAေပါင္းသည္ ယခုစာAုပ္ကို ဖတ္ၿ ပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားေဟာင္းမ်ားကို
စာနာမႈျ ဖစ္ပါလွ် င္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး ရရွိရန္Aတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾ ကေသာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

လုပ္ရပ္မ်ားကို

Aက်U္းသားေဟာင္းမ်ား

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏

တစ္စံုတစ္ရာ

AသိAမွတ္ျ ပဳပါလွ် င္၊

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္

Aဖြဲ႔Aစည္း

ႏိုင္ငံေရး

Aက်ဳိးAတြက္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို Aားေပးကူညီလိုစိတ္ရွိခဲ့ပါလွ် င္ ဤစာAုပ္ထုတ္ေဝရသည္ကို
ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

စာေပႏွင့္ ယU္ေက်းမႈလုပ္ငန္းAဖြဲ႔
ႏုိင္ငံေရးAက်U္းသားေဟာင္းမ်ားAဖြဲ႔ခ်ဳပ္
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၆ - ပုဒ္ေက
ေျမာက္လတီၱတြဒ္၏ ၁၆-ဒီဂရီ ၅-မိနစ္ႏွင့္ Aေရွ႕ေလာင္တီဂ်ီတြဒ္တြင္ ၉၆-ဒီဂရီ ၇ -မိနစ္တြင္
‘ေျမမထိ၊ ေနမခ’ တိုက္သားမ်ား ေနထိုင္ၾ က၏။ ထူထဲေသာ နံရံႏွင့္ ကာရံထား၍ ျပတင္းေပါက္မရွိ။
Aဝင္Aထြက္ တံခါးေပါက္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ တံခါးတြင္ပိတ္ေသာ တံခါးရြက္မရွိ။ Aလြန္ခိုင္ခံ့ေသာ
သံတုိင္တို႔ႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းထား၏။

တံခါးတို႔သည္

၂၄-နာရီတြင္

ငါးမိနစ္စီ

ႏွစ္ႀ ကိမ္သာဖြင့္၏။

ဤသို႔ေသာ Aခန္းမ်ဳိးတြင္ ေနထုိင္ၾ ကေသာ ‘ေျမမထိ၊ ေနမခ’ တိုက္သားမ်ားသည္ စားလွ် င္လည္း
ဤAခန္း၊ တပိုတပါးသြားကလည္း ဤေနရာျဖစ္၏။ ေန႔ခင္းတြင္ မီးမလာ။ တစ္ညလံုး မီးဖြင့္၏။
မီးပ်က္ျ ခင္းAား

တစိုးတစိမွ်

လက္မခံ။

ဓာတ္Aားလိုင္းျပတ္က

ခ်က္ခ်င္း

မီးစက္ဖြင့္၏။

Aခန္းAတြင္း မီးခလုတ္ လံုးဝမရွိ။ မီးဖြင့္ရန္၊ ပိတ္ရန္ ကိုယ့္Aလုပ္မဟုတ္။ မီးလံုးကၽြမ္းက
ခ်က္ခ်င္းလာလဲ၏။
မီးေရာင္ေAာက္၌ တစ္ညတာ ဇိမ္ခံAိပ္ရေသာ Aရသာသည္ကား ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ခံစားႏိုင္ၾ ကမည္
မဟုတ္။

ဤေနရာတြင္

ဖိနပ္သည္

လြန္စြာတန္ဖိုးႀကီး၏။

ဖိနပ္ကို

ေျခဖဝါးႏွငပ
့္ င္မထိ။

တျမတ္တႏိုးထား၏။ ဟိုသြားသည္သြား လမ္းသလားလွ် င္ပင္ ဖိနပ္မစီး။ လြန္စာြ တန္ခိုးႀကီးေသာ
ဘုရားရင္ျ ပင္ေပၚတြင္ လမ္းေလွ် ာက္ေနသည့္Aလား ဖိနပ္ခၽြတ္၍ လူတိုင္းသြားၾက၏။ စီးနင္းေသာ
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ဖိနပ္ကို ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႏွင့္ထုပ္၊ ပုဆိုးႏွင့္ပတ္၊ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ဒန္ထမင္းပန္းကန္ကို ေမွာက္၍
၎ေပၚတြင္ ဖိနပ္ထပ
ု ္တင္၍ ေခါင္းAံုးAိပ္ၾ ကရကုန္၏။
ဤေနရာသည္ ဖိနပ္ကို ေခါင္းAံုးAိပ္စက္ေသာ ေနရာျဖစ္၏။ ျဖဴစင္ေသာ ပုဆိုး၊ ျဖဴစင္ေသာ
Aက်ႌႏွင့္ Aဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခု ေခါင္းAံုးမပါ။ ျခင္ေထာင္မရွိ။ Aိပ္ရာခင္းမဲ့ ေစာင္ဗလာ၊
သမံတလင္းေပၚ၌ ခင္းထားေသာ ဖ်ာၾကမ္းေပၚတြင္ဖိနပ္ကို ေခါင္းAံုး၍ Aိပ္စက္ရသည္ကား
လြန္စြာစည္းစိမ္ရွိလွသည္။

မင္းသားႀကီး၏ ေမြးေန႔ပြဲ
ဤေျမမထိ

ေနမခတိုက္သားတုိ႔Aနက္မွ

ဘႀကီးေAာင္သည္

သူ၏

၅၄ -ႏွစ္ျ ပည့္ေမြးေန႔ပြဲကို

ခမ္းနားသိုက္ၿ မိဳ က္စြာဆင္ယင္က်င္းပမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ၏။ ဘႀကီးေAာင္သည္ ဘိုင္စကုပ္
႐ုပ္ရွင္မင္းသား

Aကယ္ဒမီေAာင္လြင္

ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

ဒါ႐ိုက္တာ

စံေရႊေမာင္

ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာက၏ Aလြန္ထင္ရွားေသာ ၾကယ္ပြင့္ႀ ကီးျဖစ္၏။
ေမြးေန႔

Eည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းAျဖစ္

ႏြားေဆးေပါ့လိပ္

ႏွစ္လိပ္စီ

ခ်ဳိခ်U္တစ္လံုး၊

ေဝငွမည္ဟုဆို၏။

ေျမပဲဆားေလွာ္

၁၅-ေစ့၊

မက်င္လွ

ဤေၾကညာသံကိုၾ ကားေသာ္

Aားလံုးက

လက္ခုပ္တီး ေထာပနာျပဳၾက၏။ ထုိ႔ထက္မက AထူးAစီAစU္Aျဖစ္ ေန႔ခင္းတြင္ ေတးဂီတႏွင့္
ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း

ဆိုေလေသာ္

Aားလံုးက

ႏွစ္ေထာင္Aားရ

ျဖစ္ၾ ကကုန္၏။

ထုိေမြးေန႔ပြဲႀ ကီး ျဖစ္ေျမာက္ရန္ က်ရာေနရာမွ တာဝန္ယူမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း
ဆံုးျဖတ္ၾ ကကုန္၏။

Aတူေနၾကသူမ်ား၏

တAိုင္Aိုင္သီခ်င္းဆိုေသာ
သီခ်င္းဆိုေသာ

Aခန္း(၁)မွ

မင္းေဇယ်ာ၊

သီခ်င္းသာဆိုတတ္ေသာ

ေတးဂီတAသံသည္ကား
ကိုေAာင္ဒင္၊

ေဝေလေလသာ

ၿပံဳ းခ်ဳိ၊

ေခါက္တတ္ေသာ ကိုျ မေAး၊ ကေပါက္တိ

Aသံခပ္ျ ပာျပာႏွင့္

လုပ္တတ္ေသာ

သူမ်ားသီခ်င္းဆိုလွ် င္

႐ိုးAီလွ၏။

စံ-ဇာဏီဘို၊

‘ဒရမ္’

တAီAီ
မြန္သံဝဲကာ

ကမာၻမေက်

တေတာက္ေတာက္

ကေပါက္ခ်ာ Aသံခပ္ျ ပာျပာႏွင့္

ဟဲတတ္ေသာ

ရန္မ်ဳိးသိန္း၊ Aဘိုႀ ကီးAို ခါးကုန္းကုန္းသာ ဆုိတတ္ေသာ တင့္ဆန္း၊ ဤသေကာင့္သားမ်ားႏွင့္
ဂီတပြဲတစ္ခု ျဖစ္မလာႏိုင္။
“ဒီက လူေတြနဲ႔ေတာ့ ဂီတပြဲျ ဖစ္မလာႏိုင္ဘူး”
Aားလံုးကေျပာသည္။ ကြမ္းတၿမံဳ ႕ၿမံဳ ႕ၿမံဳ လ်က္ ဘႀကီးေAာင္က ခပ္ေထ့ေထ့ၿပံဳ းကာ“ဝမ္းမန္း႐ိႈးလုပ္ဖို႔ စီစU္ထားတယ္”
ခပ္တည္တည္ေျပာ၏။
“ဘႀကီးေAာင္တစ္ေယာက္တည္း ဝမ္းမန္း႐ိႈးမလို႔လား၊ မမိုက္ပါဘူး”
လူငယ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေထာမနာျပဳၾက၏။
“ဟာ ငါမဆိုတတ္ဘူး၊ ဗလႀကီးကို ေခၚၿပီးဆိုခိုင္းမွာ ”
ဆိုေလေသာ္ Aားလံုးက ပါးစပ္ဟ မွင္တတ္သြားေလေတာ့သတည္း။
ဘႀကီးေAာင္သည္ကား ၿဗိစာၦရာသီဖြားပီပီ လြန္စြာ ဉာဏ္မ်ားသူျ ဖစ္သည္။ ဉာဏ္နီ၊ ဉာဏ္နက္၊
ဉာဏ္ျ ပာ၊ ဉာဏ္ဝါ၊ ဉာဏ္သက္တန္႔ေရာင္စံု ကြန္႔ျ မဴးႏုိင္စြမ္း ရွိ၏။ တိုက္ေရွ႕ လူသြားစႀကႍေခါင္မိုး
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လက္သည္းလွီးသည့္

ဓားျဖစ္ေAာင္

စြမ္းႏိုင္သူျ ဖစ္လင့္ကစား

ဝမ္းမန္း႐ိႈးကို

Aရပ္တစ္ပါးမွ Aဆိုေတာ္ကို ေခၚယူ၍ က်င္းပမည္မွာ မလြယ္ေသာကိစၥ ျဖစ္ေပမည္။

ေတးသံရွင္ဗလႀကီး
ဤေနရာ၊ ဤေဒသတြင္ တုၿ ပိဳ င္ဘက္ကင္းေသာ ဗလႀကီး Aမည္ရွိေသာ Aဆိုေတာ္တစ္ဦးရွိ၏။
Aသံဝါဝါႏွင့္

ခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔လြမ္းေဆြးေသာ

သီခ်င္းမ်ားကို

ျမန္မာသံစစ္စစ္ႏွင့္

ဟစ္ကာဟစ္ကာ

သီဆိုႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သူ သီခ်င္းဆိုက ဘူးဝထက္က ‘ဝါဒါ’ မ်ားပင္လွ် င္ နာရီေမာင္းေခါက္ရန္
ေမ့ေလ်ာ့ၾ ကကုန္၏။

Aၿမဲတေစ

တစီစီAသံေပး၍

ေတးဟစ္ဆိုၾ ကသည့္

နံရံတစ္ဖက္ျခား

မိန္းမေဆာင္ဘက္မွလည္း Aသံတိတ္ကာ နားစြန္႔ကုန္၏။
သံတိုင္Aေနာက္ၾ ကားမွ

Aလြမ္းဓာတ္ခံရွိသူမ်ားကာ

တီဝိုင္းမပါဘဲ Aဆိုႏွင့္ပင္
ဘီးတရွပ္ရွပ္ႏွင့္။

Aားလံုးကို

စက္ကတ္ေၾကးသံကို

မ်က္ရည္တစိုစို

ရင္တနင့္နင့္ျဖစ္ေAာင္

ညႇိဳ ႕ငင္ဖမ္းစားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ကတ္ေၾကးတစ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္

စည္းဝါးသဖြယ္

သံစU္ေပး၍

ေတးသီသူျ ဖစ္သည္။

စည္းႏွင့္ဝါးကို ကိုင္သူမဟုတ္။ ကတ္ေၾကးႏွင့္ဘီးကို ကိုင္သည့္ ဆံသဆရာျဖစ္သည္။ လူသတ္မႈႏွင့္
ေထာင္က်လာေသာ လူမိုက္တစ္ဦး၏ ရင္Aတြင္း၌ Aႏုပညာဗီဇသည္ကား Aျပည့္။
ျပင္ပေလာကတြင္ ဆံပင္ညႇပ္ျ ခင္းျဖင့္Aသက္ေမြးသူ၊ ႏွစ္ႀ ကီးသမားမ်ားAျဖစ္ ေထာင္က်လာေသာ
Aခါတြင္ ဤAတတ္ပညာႏွင့္ပင္ ေထာင္Aတြင္း၌Aစားေခ်ာင္၊ Aေနေခ်ာင္၊ တစ္ပါးသူပံုစံတူ
ပုဆိုးျဖဴဝတ္ခ်ိန္၌ ကုလားျပည္မွလာေသာ ပေလကတ္တံဆိပ္ ပုဆိုးျဖဴ၊ ပံုစံAက်ႌAျဖဴ ဝတ္ရ၏။
AစားAေသာက္
ရွားပါးလွသည့္

မရွား။

မိတ္

ကြမ္းကိုလည္း

မရွား။

ရွားပါးလွသည့္

ပါးစပ္တြင္

စီးကရက္Aား

တၿမံဳ ၿမံဳ ။ ‘ဝါဒါ’

လက္ၾ ကားမွ

မခ်။

ဆရာမ်ားႏွင့္တကြ ေထာင္မွဴး၊

ေထာင္ပိုင္မ်ားAား ဆံပင္ညႇပ္ေပးျခင္း၊ Aထူးတုိက္ သီသန္႔တိုက္တို႔၌ ထားရွိေသာ ဂုဏ္သေရရွိ
Aက်U္းသားမ်ားAား

ဆံပင္ညႇပ္ေပးရေသာ

ေထာင္Aက်U္းသား

ေထာင္မင္းသားတစ္ဦး

ျဖစ္သည္။ ေတးသီဆိုမႈတြင္လည္း လြန္စြာ Aသံေကာင္းရကား Aက်U္းေထာင္၏ စူပါစတား
တစ္ေယာက္လည္း

ျဖစ္သည္။

ဤပုဂၢိဳ လ္Aား

ေခၚယူ၍

ေတးဂီတ

ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို

ေမြးေန႔AစီAစU္တြင္ ထည့္ထားေပရာ Aားလံုးက သေဘာက်၍ ထိုAခ်ိန္ကို ငံ့လင့္ေနၾက၏။
ေတးဂီတAတြက္

ေပးဆပ္ရမည့္

Aခေၾကးသည္ကား

ပေလကတ္

Aျဖဴတစ္ထည္ႏွင့္

ဦးေခါင္းတစ္လံုး ျဖစ္သည္။

ပုဆိုးတစ္ထည္ႏွင ့္ ဦးေခါင္းတစ္လံုး
မ်ားမၾကာမီကာလတြင္
(၁)ေဆာင္ပံုစံခန္းမွ

လြန္စြာသစ္လြင္သည့္

ေထာင္Aတြင္းဝတ္ရန္

တန္းစီးစိုးျမတ္မွတစ္ဆင့္

Aခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ားမွ

ႏြားေဆးေပါလိပ္

(၂၀)ႏွင့္

AလဲAထပ္(Aာတေက)

ခ်ီးျမႇင့္ရန္Aတြက္

လက္ေဆာင္က

ရၿပီ။

ပေလကတ္Aျဖဴကို
ခၽတ
ြ ္ခြာ

လုပ္ထားေလ၏။

ေခၚယူေသာAခါ

ဆံပင္ညႇပ္ေသာ

လုပ္၍
ဂီတေၾကး
Aလုပ္ကို

Aေၾကာင္းျပဳၿပီးမွ ေခၚရေပမည္။ ထုိ႔Aတြက္ ေခါင္းတစ္လံုးAား ရင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္
ဆံပင္ညႇပ္ျ ခင္းသည္ကား

Aခန္းထဲမွ

ထုိင္ေသာ ေျခတစ္ေခ်ာင္း
တိုက္ခန္းAတြင္းမွ

ထုတ္၊ ေဘာင္းဘီတိုဝတ္၊

က်ဳိးေနသည့္

သူမ်ားက

Aက်ႌခၽြတ္၍ ‘ဝါဒါ’

မ်ား

ေခြးေျခေပၚထုိင္၍ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္လွည့္စာရွိေသာ

လွမ္းစကားေျပာရင္း
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com
ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွ ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလးမ်ားAလား

ပိတ္ေလွာင္ထားေသာ
ဗလႀကီးႏွင့္

ေလွာင္Aိမ္Aတြင္းမွ

က်ား၊ ေမ်ာက္၊

သတၱဝါမ်ားAလား

ဆံပင္ညႇပ္ကတ္ေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း

Aရသာကို

စည္းခ်က္လိုက္ကာ

ေတးသီခ်င္းသီဆိုေနသည္ကို နားေထာင္ေနရသည္က Aရသာတစ္မ်ဳိး၊ ေရကန္Aတြင္းမွ ေရကို
စိတ္ႀ ကိဳ က္ခ်ဳိးရသည္က

စည္းစိမ္တစ္ခု၊

ေရခ်ဳိးၿပီးက

Aဝတ္

ေလွ် ာ္သေယာင္၊

Aဝတ္

လွန္းသေယာင္၊ ေယာင္ေယာင္ႏွင့္ Aျပင္ထြက္ လမ္းေလွ် ာက္ရသည္က Aရသာထူးကဲလွသည္။
နံနက္ မိလႅာခ်ခ်ိန္ ငါးမိနစ္၊ ေန႔ေရခ်ဳိးခ်ိန္ ငါးမိနစ္သာ ေျမထိခင
ြ ့္ရေသာဘဝတြင္ ဤကဲ့သို႔
Aျပင္ထြက္၍ လမ္းသလားရသည္ကား Aေသးစား လြတ္လပ္ျ ခင္း၏ Aႏွစ္သာရေပတည္း။

ဟဲစတိုင္လAမ်ဳ
္Aမ်ဳိးမ်ဳိး
တိုက္တြင္

AတူေနၾကေသာသူAားလံုး

ဆံပင္ညႇပ္ၾ ကသည္။
ေမာ့စ္ေက၊

ထုိကာလ

မၾကာခဏ

ထိုေနရာတြင္

Aေၾကာင္းရွာ၍

ခတ္စားေသာဆံပင္ေကသည္

Aေမရိကန္မဒိန္းေက၊ ဗန္ဒိန္းေကတို႔ျ ဖစ္သည္။

ေမာ့စ္ကဲ့သို႔

ေဘးျမင့္ထိပ္စုသည္ကား

ေဘးေျပာင္ေနာက္ေျပာင္

ေမာ့စ္ေက၊

ေရွ႕က်ေနေသာေကကို

Aက္ရွင္မင္းသားဗန္ဒိန္းကဲ့သို႔

ခင္လိႈင္ေက၊

႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ
သ႐ုပ္ေဆာင္

ခင္လႈိင္ေက၊

ခင္လႈိုင္ကဲ့သို႔

Aေနာက္တိုင္း

ေထာင္ထားေသာေကAား

Aဆန္းျပားဆံုးေသာ AေခၚAေဝၚသည္ကား

ဗလႀကီးAားေခၚကာ

ျပင္သစ္

ဗန္ဒိန္းေကဟုေခၚသည္။

Aေမရိကန္မရိန္းေက ျဖစ္သည္။ Aေမရိကန္

မဒိန္းေကသည္ကား Aေမရိကန္စစ္တပ္ US Army ေရတပ္ Navy marine A ေမရိကန္
မရိန္းတပ္သားမ်ားကဲ့သို႔
A ေမရိကန္မရိန္း

ဆံပင္ကို

ဆံပင္ပံုကို

ေခါင္းတြင္ရွိ႐ံုမွ်

တိုနံ႔နံ႔ေခါင္းတံုး

A ေမရိကန္မရင္းေကဟု

ဆံေတာက္ပံုျ ဖစ္သည္။

ေခၚရာမွ

တစစေရြ႕လ်ားကာ

A ေမရိကန္မဒိန္းေကဟူ၍ ျဖစ္သြားေပျခင္းတည္း။

တစ္တိ
တုက
ိ ္လံုးမွ ကိုဆံရွည္
တုိက္တစ္တိုက္လံုးတြင္

A တူတကြေနသူ

A ားလံုးA နက္

ဆံပင္A ရွည္ဆံုးသူသည္ကား

စံ-ဇာဏီဘို တစ္ဦးတည္းသာ ရွိ၏။ သူသည္ ဆံပင္ကို A လြန္တန္ဖိုးထား၍ ျမတ္ႏုိးရကား
ညႇပ္ေလ့မရွိ။ လိမ္ေကာက္၍ ၿဖီးသင္း၍မရေသာ ဆံပင္ကို ကုပ္ဝဲေA ာင္ထား၏။ ကုပ္ဝဲ႐ံုသာမက
ဝဲေပါက္ေန၏။ ရွည္လ်ားေသာ ဆံပင္တြင္ သန္းUမ်ားတြယ္၏။ သန္းမ်ားေပါက္၏။ ဆံပင္တို႔သည္
ေျဖာင့္ျ ခင္းမရွိဘဲ A ဖ်ားဦးေကာ့ေနေပရာ A ျခားေသာ ဆံပင္ရွည္မ်ားကဲ့သို႔ တင့္သင့္ျ ခင္းမရွိ။
ထုိကာလေခတ္စားေသာ

ကာတြန္းတင္ေA ာင္နီ၏

ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္

‘ကိုေလပြ’

၏

ဆံပင္ကဲ့သို႔ ေဘးသို႔ ေကာ့ထြက္ေန၏။ တာဝန္ရွိေသာ ေထာင္မွဴးေထာင္ပိုင္မ်ားက ႀကံဳ ေလတိုင္း
ဘာေၾကာင့္

ဆံပင္ကုပ္ဝဲထားတာလဲ။

ကုပ္မွာ

ဝဲေပါက္ေနတာကို

ဆံပင္နဲ႔ဖံုးေA ာင္ထားရင္း

ကုပ္ဝဲထားတာ ျဖစ္တာပါ ဆရာဟူ၍ ဆံပင္ညႇပ္ျ ခင္းကို တိမ္းေရွာင္ေလ့ရွိသည္။
စံ-ဇာဏီဘိုသည္ A သားမည္း ၾကဳတ္ၾ ကဳတ္၊ နံ႐ိုး A ၿပိဳ င္းၿပိဳ င္း၊ ဗိုက္ခြက္ခြက္၊ ႏွာေခါင္းႀကီးၿပီး၊
မ်က္ႏွာရွည္ရွည္၊ လမ္းေလွ် ာက္လိမ္က်စ္က်စ္ႏွင့္ ကုလားဒိန္႐ုပ္ရွိ၏။ စကားေျပာေသာA ခါတြင္
မ်က္ႏွာေပၚ

ဝဲက်လာေသာဆံပင္ကို

ပင့္ကာပင့္ကာ

ေျပာတတ္၏။

ေဆးလိပ္ေသာက္လွ် င္

ေဆးလိပ္ေငြ႔ကို A ေပၚသို႔ေထာင္ေA ာင္ ဖူးခနဲမႈတ္၏။ ကုပ္သို႔ဝဲက်ေနေသာ ဆံပင္ကို မ,ကာ
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ပင့္ကာေျပာ၏။ ပါးတစ္ျ ခမ္းစံု နားရြက္ဖံုးေနေသာ ဆံပင္ကို လက္ႏွင့္ ဆြဲယူ၍ နားAေနာက္သို႔
သိမ္းကာ ဟန္ထုတ္ေလ့ရွိ၏။
တစ္လလံုးတြင္

နားဖာကေလာ္သာသာ တစ္ဇြန္းသာရေသာ ဆီကိုလူး၍ ေနာက္သို႔စည္းကာ

“စတီဗင္ေဆးခဲလ္” ဟန္ဖမ္း၏။ စတီဗင္ေဆးခဲလ္ႏွင့္ လားလားမွ် မတူ။ Aင္းစိန္ ပိႏၷဲကုန္းထိပ္မွ
မဆလာသည္ ပိန္ကပ္ကပ္ ေယာက်္ားလ်ာကုလားမႏွင့္ သြားတူေန၏။

ေခါင္း ရင္းရသူ
“ဒီမွာ ‘ကိုဇာႀကီး’ ဒီAထဲကို လာေနၾကတာ Aမ်ားေကာင္းဖို႔Aတြက္ Aနစ္နာခံၾ ကတာမို႔လား”
ဤကား ရန္ႀ ကီး (ရန္မ်ဳိးသိန္း)၏ စကား။
“မင္းတုိ႔ ဒါေတြလာမေျပာနဲ႔၊ ကိုဇာႀကီးက စိတ္ဓာတ္ရွိတယ္။ Aမ်ားAတြက္ဆို ဘာကိုစြန္႔ရစြန္႔ရ။
ဒီေခါင္းကေလးကို ရင္းဖို႔ကေတာ႔ ေAးေဆး”
ဤကားၿပံဳ းခ်ဳိ၏ ေလသံ။
“ဟာ... လုပ္လိုက္ေလ။ ဆံပင္ဆိုတာ ညႇပ္မွရွည္တာ”
စံ-ဇာဏီဘို၏ ေခါင္းကို သန္းရွာေပးေနေသာ ‘တင့္ဆန္း’၏ စကားသံ။
“ဘႀကီးေAာင္ေမြးေန႔မွာ ဗလႀကီးကိုေခၚဖို႔ ဒီတစ္ေခါင္းပဲရွိတာ။ ေထာင္မွဴးကိုေျပာၿပီး ေခၚဖုိ႔က်န္တဲ့
ေခါင္းေတြျ ပလို႔မွ မရတာ။ လုပ္စမ္းပါ ကိုႀ ကီးဇာရဲ႕ ပြဲေလးျဖစ္သြားေAာင္”
ႏြားေဆးေပါ့လိပ္တို ဖင္စီခံတို႔Aား ခြာထုတ္၍ ထြက္လာေသာ စာတုိေပစမ်ားကို ဖတ္ေနေသာ
ျမေAးမွ လွမ္းေျပာ၏။
“ကိုဇာႀကီး လုပ္လိုက္စမ္ပါဗ်ာ။ Aမ်ားAတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တဲ့ Aကြက္ကေလး”
ဤကား ယU္ေထြး၏ စကားသံ။
ရန္မ်ဳိးေAာင္၊

မင္းေဇယ်ာ၊

ဤလူငယ္မ်ားသည္ကား
လူAေတာ္မ်ားမ်ားက

ၿပံဳ းခ်ဳိ၊
ထိုကာလတြင္

ျမေAး၊

တင့္ဆန္း၊

ယU္ေထြး၊

ေက်ာင္းသားလူငယ္

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ

သူမ်ားျဖစ္သည္။

ေAာင္ဒင္

လူရြယ္မ်ားႏွင့္တကြ
စံ-ဇာဏီဘိုAား

ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္ျ ပဳရန္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးေနၾကျခင္းတည္း။
“ေဟ့ေကာင္ေတြ. ..

မင္းတို႔

ဘာမွေျပာမေနနဲ႔၊

ကိုယ့္ေမြးေန႔မွာ

ေမြးေန႔လက္ေဆာင္

Aျဖစ္ ‘ေခါင္းရင္းမယ္’လို႔ ေတြးၿပီးသား”
Aႀကံႀ ကီးလွေသာ ဦးေAာင္လြင္၏ စကားသံတည္း။
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ဗလႀကီးAား ေတာင္းဆိုရရွိျခင္း
ထိုကာလ

Aုပ္ခ်ဳ ပ္သူဦးသာၿမိဳ င္သည္

ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျ ဖစ္သည္။

လြန္စြာသေဘာေကာင္းလွ၏။

Aလိုရွိသည္ကို

လူသားခ်င္းစာနာေသာ

တင္ျ ပ။ စည္းႏွင့္ေဘာင္ႏွင့္ လိုAပ္သည္မွန္သမွ်

ျဖည့္စြမ္းေပးသည္။
“၁၉၈၉၊ ေAာက္တိုဘာလ ၂၃-ရက္၊ တနလၤာေန႔ ေန႔ခင္း(၁)နာရီတိတိမွာ ညႇပ္ခ်င္တယ္ ဆရာ”
“ဘယ့္ႏွယ္... ဆံပင္ညႇပ္တာ ေန႔နဲ႔ လနဲ႔ Aခ်ိန္နဲ႔ပါလား၊ ဘယ့္ႏွယ္ တနလၤာေန႔ ဆံပင္ညႇပ္တာလဲ ”
ေဗဒင္သမားကို ေဗဒင္စကားေျပာေလေသာ္“ဟာ... ဆရာ ဟိုဘက္

(၃)တုိက္က

‘ဆရာခ’(ဦးမင္းသိခၤ)က

ဇာဏီ. .. မင္း

ဒီAခ်ိန္မွာ

ဆံပင္ညႇပ္ရင္ Aခါေကာင္းတယ္၊ လူသူAားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာလိမ့္မယ္လို႔ လွမ္းေျပာထားလို႔”
“ဦးမင္းသိခၤက

လုပ္ျ ပန္ၿ ပီ။

စံ-ဇာဏီဘိုနဲ႔

ဦးမင္းသိခၤ

ဒီေဗဒင္ဆရာႏွစ္ေယာက္

ဒီAထဲ

ေရာက္ေနတာကိုက ျပႆနာ၊ ကဲ ကဲ Aခ်ိန္ AတိAက်ရေAာင္ လုပ္ေပးမယ္”
“ဆရာဗလႀကီးနဲ႔ ညႇပ္မွ ဓာတ္မိမွာေနာ္၊ တျခားလူနဲ႔ဆို ဓာတ္မမိဘဲ ေနဦးမယ္”
Aထြန္႔တက္၍ေျပာေသာ စံ-ဇာဏီဘိုကို ဦးသာၿမိဳ င္က“ကဲ Aဲ့ဒီေန႔ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ဗလႀကီးနဲ႔ရေAာင္ လုပ္ေပးမယ္”
ဦးသာၿမိဳ င္၏

ျပန္ေျပာသံကိုၾ ကားေသာ္

တစ္တိုက္လံုးမွ

‘ေဟး’

ခနဲ

ထ၍ေAာ္ၾ က၏။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလူ ဆံပင္ညႇပ္တာကို တစ္တိုက္လံုးက ဝိုင္းေပ်ာ္ေနတာလဲဟု ဦးသာၿမိဳ င္သည္
ေခါင္းတကုတ္ကုတ္ႏွင့္ ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း။

ေမြး ေန႔ႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြ
ျဖပြဲႀကီး
ဘႀကီးေAာင္၏ Aသက္ ၅၄-ႏွစ္ျ ပည့္ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္၊ ေAာက္တိုဘာလ ၂၃-ရက္၊ နံနက္ပိုင္း၌
ဆန္ျ ပဳတ္ႏွင့္

ပဲထမင္း၊ ေန႔ခင္း၌

ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္

တစ္ဇြန္းစီႏွင့္

ဘႀကီးေAာင္ကိုင္တုိင္

သုပ္ထားေသာ ေထာင္Aတြင္း မိလႅာေလာင္းစိုက္ခင္းမွ ဟင္းႏုႏြယ္Aစိမ္းသုပ္။ ပံုစံပဲသည္လည္း
ထုိေန႔တြင္

မတ္ပဲကို

ပဲဟင္းခ်က္ထားသည္ႏွင့္

ႀကံဳ ေပရာ

စားေသာက္ရသည္ကား

Aေတာ္ၿ မိဳ င္လွသည္။ နဂိုထမင္းႏွစ္ဇလံုးခန္႔စားေသာ ရန္မ်ဳိးသိန္းပင္ ေလးဇလံုAထိ စား၏။
မင္းသားႀကီးဦးေAာင္လြင္ ေမြးေန႔ျ ဖစ္ေပရာ မင္းသား႐ူး Aၿမဲဆင္း(ဘစ) သန္းထြန္းေAာင္သည္
မညည္းမညဴ ဖိုႀ ကီးမွ ထမင္းပံုးဆြဲလိုက္၊ ပဲပံုးဆြဲလိုက္၊ ထမင္းေဝလိုက္ႏွင့္။ ထမင္းစားၿပီးေသာ္
ေမြးေန႔Eည့္ခံေသာ ခ်ဳိခ်U္တစ္လံုး၊ ေျမပဲဆားေလွာ္ (၁၅)ေစ့၊ ႏြားေဆးေပါလိပ္ ႏွစ္လိပ္စီကို
Aခန္းေစ့ေဝငွ၏။ စားေသာက္ၿ ပီးေနာက္ တစ္ေရးတစ္ေမာAိပ္ၾ က၏။
ေန႔ခင္းတစ္နာရီသို႔ ေရာက္ေလေသာ္ ‘ေဂ်ာင္း’ ခနဲဟူေသာ တံခါးဖြင့္သံၾ ကား၏။ ဂတ္ႀ ကီးမွာ
ေန႔တစ္နာရီတီးသံ

ေမာင္းငါးခ်က္ေခါက္၏။

ဗလႀကီး

ေရာက္လာ၏။

စံ-ဇာဏီဘို

ဆံပင္ညႇပ္ခ်ိန္ေရာက္ၿ ပီ။ ေခြးေျခက်ဳိးေပၚတြင္ ထုိင္ေလေသာ္ Aားလံုးက လက္ခုပ္တီးၾက၏။
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“ဒီမွာ

ကိုဗလႀကီး

com
ကၽြန္ေတာ့္

ဆံပင္ကို

ခင္လႈိင္ေကလည္း

မညႇပ္နဲ႔၊

Aေမရိကန္ မရိန္း

မဒိန္းေကလည္း မညႇပ္နဲ႔၊ ခပ္ရွည္ရွည္ ေက်ာ္ဟိန္းေကညႇပ္”
“စတိုင္လ္ေလ သိတယ္မဟုတ္လား”
စံ-ဇာဏီဘိုေျပာေလေသာ္“စိတ္ခ် ေက်ာ္ဟိန္းကိုယ္ပြား ျဖစ္သြားေစရမယ္”
“ကဲ ဘႀကီးေAာင္ ေျပာလို႔ရၿပီ”
စိတ္ခ်လက္ခ်ကာ ဗလႀကီးထံ ေခါင္းထိုးAပ္၏။
“ဒီမယ္

ကိုဗလႀကီး ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ေမြးေန႔” Aစခ်ီ မင္းသားႀကီး ဦးေAာင္လြင္က

ဒီေန႔

ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပရသည့္ Aေၾကာင္း၊ Aဆိုေတာ္ဗလႀကီးAား မရမက ပြဲစီစU္ရသည့္ Aေၾကာင္း၊
Aားလံုးက

ဗလႀကီး၏

AႏုပညာေၾကးAျဖစ္

ေတးဂီတAေပၚ

Aိႏိၵယပေလကတ္ကို

ငံ့လင့္ေနၾကသည့္
ေပးေလေသာ္

Aေၾကာင္းေျပာကာ

Aားလံုးက

လက္ခုပ္ၾ သဘာ

ေထာမနာျပဳၾက၏။
ဦးေAာင္လြင္ကဲ့သုိ႔ေသာ

Aကယ္ဒမီဆုရွင္

AသိAမွတ္ျ ပဳျ ခင္းႏွင့္

ဂီတခ်စ္ေသာ

Aႏုပညာရွင္တစ္ဦး၏

ေက်ာ္ၾ ကားလွေသာ

ဤတိုက္သားမ်ားAေပၚ

Aႏုပညာႏွလံုးသားမွ

ပီတိပြားကာ

Aႏုပညာရွင္၏
Aႏုပညာရွင္တစ္ဦး၏

ေတးဂီတႏွင့္

သီဆိုရန္Aသင့္

ျပင္ေတာ့သည္။
“ကဲ. .. ဘာသီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္သလဲ”
ဗလႀကီး၏ ေမးသံAဆံုးစႏၵရားခ်စ္ေဆြ၊ ကိုသန္းလႈိင္၊ စႏၵရားထြန္းၫြန္႔၊ ေမာင္ေမာင္ၫြန္႔၊ ေရနံ႔သာ စိုးလႈိုင္၊ ဂီတနက္သံ
ကိုေစာညိမ္း၏ သီခ်င္း တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ႏွင့္ ပြဲေတာင္းသံမ်ား ဆူညံသြား၏။
“ကဲ. .. စမယ္”
ဟူ၍ ဗလႀကီး၏ Aသံႏွင့္ တစ္တိုက္လံုးၿငိမ္သြား၏။
သည္ေန႔

သည္ရက္

ႀကိဳ းသမားတို႔သည္လည္း

(၁)တိုက္တြင္

ဗလႀကီးသီခ်င္းဆိုသည္ကို

Aခါတိုင္းကဲ့သို႔

ဆူညံမေနဘဲ

သိ၏။

ၿငိမ္သက္စြာျဖင့္

(၂)တုိက္မွ

ေတးသီခ်င္းသံကို

ငံ့လင့္ၾ ကကုန္၏။ ကတ္ေၾကးကို တခ်ပ္ခ်ပ္ႏွင့္ စည္းခ်က္လိုက္ကာ ေထြး႐ႈပ္ေနေသာ ဆံပင္ကို
ဘီးႏွင့္

တဗ်င္းဗ်င္း

ၿဖီးရသည္ကား

ဆံပင္ညႇပ္ခံေသာ

စံ-ဇာဏီဘိုသည္

ဆံပင္ညႇပ္ျ ခင္း၏

Aရသာကို တစိမ့္စိမ့္ခံယူ၏။
လက္တြင္

ဖြာေနေသာ ႏြားေဆးလိပ္ပင္

ျမန္မာသီခ်င္းတို႔သည္ကား

လြတ္က်မတတတ္

တစ္ပုဒ္ဆိုလွ် င္
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Aျပန္ျ ပန္Aလွန္လွန္

Aလွည့္Aေပါက္ႏွင့္

Aႀကိမ္ႀ ကိမ္ဆိုေလေသာ္

တစ္ပုဒ္တစ္ပုဒ္လွ်င္

ဆယ္မိနစ္မက ၾကာ၏။
ဤသုိ႔ျ ဖင့္ တစ္ပုဒ္ၿ ပီးတစ္ပုဒ္ သီခ်င္းတို႔ကိုဆို၏။ ပရိသတ္ Aားလံုးသည္လည္း ေတးသီခ်င္း၏
ရသAလိုက္ ၾကည္ႏူး တစ္ခါ၊ ရႊင္တစ္လွည့္ မိန္းေမာ၍တစ္နည္း၊ မွင္တတ္၍တစ္ဖံု၊ ရင္တနင့္နင့္၊
မ်က္ရည္

တဝိုင္းဝုိင္း၊

ကုန္မွန္းမသိေတာ့။

သံစU္ေရယာU္ေၾကာ၌

ဂီတ၏

တန္ခိုးကား

ေမ်ာခ်င္တုိင္းေမ်ာပါ၏။

Aရွိန္ႀ ကီးမားစြ။

Aခ်ိန္ကုန္၍ပင္

ဤသုိ႔သီဆိုေလေသာ္

Aခ်ိန္

တျဖည္းျဖည္း ၾကာျမင့္သြား၏။
“ဘယ့္ႏွယ္မၿပီးေသးဘူးလား”
ေထာင္မွဴးဦးသာၿမိဳ င္က လာေျပာ၏။
“ဟုတ္တယ္ ဆရာ၊ ဆံပင္က ႐ႈပ္ေနတာ”
စံ-ဇာဏီဘို ဆံပင္Aားၾကည့္၍ ဦးသာၿမိဳ င္က ၿပံဳ းစိစိျ ဖစ္သြား၏။
“ဘယ့္ႏွယ္ ကိုဗလႀကီးသီခ်င္းသံၾ ကားလို႔လာတာ”
ျမန္မာေတးသီခ်င္းကို ဆိုသြားသည္ကား ေျခာက္ပုဒ္တိတိ ျဖစ္၏။ Aခ်ိန္သံုးနာရီေက်ာ္သြားၿပီ။
“မိန္းေဂ်းက ဆံပင္ညႇပ္ဖို႔ လာေခၚေနတယ္ ကိုဗလ”
ဤသို႔ေျပာေသာAခါ ကိုဗလႀကီးက“ဟာ ေဆာရီးေနာ္၊ ေက်ာ္ဟိန္းပံုေတာ့ မထြက္ေတာ့ဘူး”
ကတ္ေၾကးႏွင့္ ထိုးလိုက္၊ ညႇပ္လိုက္ ႏွစ္နာရီခန္႔ၾ ကာေAာင္ ဆံပင္ညႇပ္ရေသာAခါ ေႏြေခါင္ေခါင္
ေတာင္ကတံုးေပၚမွ

ျမက္စို၊

ျမက္ေျခာက္တုိ႔Aား

ႏြားပိန္

တစ္Aုပ္မွစားထားသည့္Aလား

႐ိုးတို႐ိုးစျဖစ္ေန၏။ ေျခာက္ပုဒ္ေက။
“ဟာ ကိုဇာႀကီး ဆံပင္က တယ္မိုက္တာပဲ”
Aားလံုးက ဝိုင္းၾကည့္ကာ ရယ္ေမာကာဆို၏။
“Aေမရိကန္ မဒိန္းေကထက္ ပိုမိုက္တယ္ ရွယ္ပဲ”
ေခါင္းထက္မွ ငုတ္စိစိဆံပင္ကို ၾကည့္၍ Aားလံုးက ဝိုင္းဝန္းေထာမနာျပဳၾ က၏။
“ဟာ ဒါဆံပင္ပံုစံသစ္၊ စတိုင္လ္သစ္ပဲ”
“ဟာ ဒီစတိုင္လ္သစ္ကို ဆံပင္ပံုစံနာမည္ေပးရမယ္”
ခၽြန္ၾ က၊ ပင့္ၾ က၊ တြန္းၾကေသာ ဤတိုက္သားမ်ားတည္း။
ေခါင္းကိုပြတ္လ်က္ ေျမေပၚတြင္ က်ေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ႏွေျမာတသစြာ ၾကည့္ေနသူAား
စာနာသနားမည့္သူဟူ၍ မရွိ။
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“ဒီေကကို ဘယ္လိုနာမည္ေပးမလဲ”
ေAာင္ဒင္က ေAာ္ေလေသာ္ ေတာင္ကတံုးေက၊ ၿပံဳ းခ်ဳိ၏ေAာ္သံ။ ႐ိုးျပတ္ေက။ ရန္မ်ဳိးသိန္း၏
ေAာ္သံ။

Aႀကံ

ဉာဏ္ႀ ကီးလွေသာ

ဘႀကီးေAာင္က

ကြမ္းတၿမဳံၿ မံဳ စား၍

ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္ကာ“ဒါသီခ်င္း ေျခာက္ပုဒ္ဆိုၿ ပီး ဖန္တီးထားတဲ့ ေကဆိုေတာ့ ...”
စကားကို ေခတၱရပ္ကာ ကြမ္းတံေတြးကို ႁပြတ္ခနဲေထြး၏။
Aားလံုးက

ဘႀကီးေAာင္

မည္သို႔Aမည္ေပးမည္ကို

ဝိုင္းဝန္းနားစြင့္ကာ

ၿငိမ္သက္သြား၏။

ထုိေသာAခါ ဘႀကီးေAာင္က Aသံဝါႀကီးႏွင့္“ေျခာက္ပုဒ္ေကလို႔ နာမည္ေပးရမယ္”
Aားလံုးက သေဘာက်ၾ ကသည္။
“ေျခာက္ပုဒ္ေကႏွင့္ ကိုဇာႀကီး”
ဟူ၍ ဝုိင္းဝန္းေAာ္ၾ ကသည္။
ဤသို႔ႏွင့္ ေျခာက္ပုဒ္ေကႏွင့္ စံ-ဇာဏီဘို ဟူ၍ နာမည္တြင္ေလေတာ့သတည္း။
ေျခာက္ပုဒ္ေကမွသည္
Aသံထြက္တစ္ခု

Aခ်ိန္ကာလ

ျဖစ္လာသည္။

ေရြ႕လ်ားေသာ္

Aေတာ္နားေထာင္ရ

ဤပညတ္ေၾကာင့္ပင္လား

မသိ။

ထုိေန႔

ခက္ခဲေသာ
ထိုAခ်ိန္မွစ၍

ဆံပင္သည္ ျပန္ေပါက္ျ ခင္းမရွိေတာ့။ ထားခ်င္သည္က ေက်ာ္ဟိန္းစတိုင္လ္၊ ညႇပ္ခံရသည္က
ေျခာက္ပုဒ္ေက၊ ေနာက္ဆံုး၌ ခ်ီးဗူး (ထိုကာလ ေခါင္းတံုးမင္းသား)ေကႏွင့္ စံ-ဇာဏီဘိုဘဝသို႔
က်ေရာက္ေလေတာ့သတည္း။
ေျခာက္ပုဒ္ေကသည္

ထိုကာလ

ထုိေနရာတြင္

Aလြန္ေခတ္စား၏။

တိုက္Aသီးသီး၊

Aေဆာက္AAံု Aသီးသီးတြင္ ေျခာက္ပုဒ္ေကကို ညႇပ္ၾ က၏။ Aထူးတိုက္မွ ျပည္သူခ်စ္ေသာ
ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ ႐ိုက္တာ ကိုသူရ (ဇာဂနာ)သည္လည္း စံ-ဇာဏီဘို၏ ေျခာက္ပုဒ္ေကကို
ဗလႀကီးကို ေခၚ၍ ညႇပ္၏။
ဤAေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္လား မသိ။ ယေန႔ကာလတိုင္ ဇာဂနာႏွင့္ စံ-ဇာဏီဘိုတုိ႔သည္ သူႏုိင္
ငါႏုိင္ ဆံပင္ရွည္ၿ ပိဳ င္ပြဲႀ ကီးကို ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ႀ ကီး ဆင္ႏႊဲေနၾကသတည္း။
*****

typing - kaungmyat

pdf - luc ky82

13

mmcybermedia.

com

လိပ္ကေလးႏွင ့္ ၾကက္ဆူဆီ
ေျမာက္လတီၱတြဒ္၏ (၁၆)ဒီဂရီ (၅)မိနစ္ႏွင့္ Aေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၏ (၉၆)ဒီဂရီ (၇)မိနစ္တြင္
'ေျမမထိ၊ ေနမခ' တိုက္သားမ်ား ေနထုိင္ၾ ကေသာေနရာတြင္ လြန္စြာေAးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းသုိ႔
ေရာက္၏။ စိတ္ညစ္ဖြယ္ရာ မုိးရာသီကား ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿ ပီ။
ေႏြAကုန္ မိုးAကူးကာလ ပုရြတ္ဆိတ္တို႔ Aံုလိုက္၊ က်င္းလိုက္ Aသိုက္ေျပာင္း၏။ Aစာခ်ီမေသာ
ပုရြတ္ဆိတ္က ခ်ီမ၊ Uခ်ီ၍ ဟိုေရႊ႕ သည္ေရႊ႕ေရႊ႕ေသာ ပုရြတ္ဆိတ္က ေရႊေျမႀကီးေပၚမွတဆင့္
ဤခမ္းနားထည္ဝါလွေသာ မီးေရာင္ထိန္လွသည့္ Aခန္းAတြင္း ညမေမွာင္ခင္ပင္ ဇြတ္Aတင္း
ဝင္ေရာက္လာ၏။ Aက္ကြဲေနေသာ သမံတလင္းAတြင္း Aိမ္ဖြဲ႔၏။
AမိုးေပၚAထိ

တက္၏။

မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ လမ္းေလွ် ာက္၏။

Aိပ္စက္ေနသေသာသူကိုပင္

ခ်မ္းသာမေပး။ ကိုက္ဖဲ့၏။ ေက်ာ္တတ္၏။ မိုးရြာေသာAခါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း လြန္စြာၾကာျမင့္လွၿ ပီ
ျဖစ္ေသာ ေခါင္းမုိးမွ ယိုစီးက်၍ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚတြင္ ေရAိုင္၏။ ေရကန္သဖြယ္ တည္ရွိ၏။
မ်က္ႏွာၾကက္သည္
ေလာင္းထားသည့္

Aုတ္၊

ကြန္ကရစ္ႏွင့္

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္၏

သ႐ိုးကိုင္ကာ

Aေပၚမွ

လက္ရာျဖစ္သည္။

ကတၱရာ

ထပ္ဆင့္

ျပဳျ ပင္ျ ခင္းလည္း

မရွိေပရာ

ကတၱရာသည္လည္း ကြဲAက္မ်က္ႏွာၾကက္မွ မိုးရြာသလို တစက္စက္က်၏။ သမံတလင္းတြင္
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ေလတိုက္ခတ္လွ် င္
ပစၥည္းစု

မတ္တတ္ရပ္ေနရ၏။

တံခါးရြက္မရွိ။

သံတိုင္မွ

မိုးမ်ား

ဒလေဟာပက္၏။

Aခန္းAတြင္း

ဟိုေျပး

ဒီေျပးလုပ္၊

သမံတလင္းေပၚ

ေရလွ်ံက

Aိပ္၍မရ။

ထုိင္၍မရ၊

မိုးမင္းတို႔

က်ိန္ဆဲရေသာ

ေန႔ရက္ကို

ေက်ာ္လြန္ရေပရာ လြန္စြာေပ်ာ္၏။ မည္မွ် ေAးေစ၊ ပုဆိုးၿခံဳ မက်င္လွ ႏြားတံဆိပ္ေဆးေပါ့လိပ္ကို
ဖြာ၊ ေဆာင္းညကို ႀကံ့ႀ ကံ့ခံရသည္ကား စည္းစိမ္တစ္ပါးေပတည္း။
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔

ပိုေAးစက္လာ၏။

ခပ္ၾ ကမ္းၾကမ္းရက္ထားေသာ

ဖ်ာၾကမ္းသည္ကား

ေနသားရက္ၾ ကာ လူးလြန္႔ပါမ်ား၍ လက္လက္ထ ေျပာင္ေခ်ာေန၏။ ဖ်ာေထာင္ဖ်ာၾကား၊ ဖ်ာေဘး၊
ဖ်ာေAာက္

ရက္ထားေသာ

ၾကမ္းပိုးတုိ႔သည္

ဝါးၾကားတြားသြားလူးလြန္႔

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္Aခါတြင္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ေနထိုင္ၾ ကေသာ

ဖ်ာေပၚမွဆင္း၍

နံရံသို႔တက္ကာ

ခရီးAေျခဆန္႔ကာ ဟန္းနီးမြန္း ထြက္ၾ က၏။
ပိုးဖလံတို႔သည္ မီးကိုတုိး၏။ ရွိရွိသမွ် ျဖဴ၊ ဝါ၊ စိမ္း၊ နက္၊ Aမႈန္Aမႊား ေတာင္ပံေပါက္စႏွင့္
Aခြံမာသတၱဝါတုိ႔သည္ မီးပြင့္ရွိေသာေနရာ၌ တရစ္ရစ္ဝဲ၏။ ပုရစ္လည္း လာ၏။ ဗီလားလည္းပါ၏။။
ေဆာင္း၏ AေAးဒဏ္ကိုေရွာင္၍ မီးလံုးရွိရာသို႔လာကာ မီးပံုပြဲက်င္းပေနေသာ ပိုးဖလံတို႔သည္
Aခန္းAတြင္း

ဝါၾကန္႔ၾ ကန္႔မီးတြင္

လာေရာက္

ၾကမ္းေပၚတြင္

ဟိုေျပးသည္ေျပး

ေျပး၏။

ကခုန္ကာ

သူတုိ႔၏

ေAာက္သို႔

ႏွာေခါင္းထဲ၊

ျပဳတ္က်ကုန္၏။

နားရြက္ထဲ

ဝင္၏။

ဦးေခါင္းဆံပင္Aတြင္း လူးလာဆန္ခတ္ သြားလာလႈပ္ရွား၏။
Aက်ႌႀ ကိဳ ၊ Aက်ႌၾ ကား ဟိုဝင္သည္ဝင္ စူးစမ္းၾကကုန္၏။ Aိပ္မေပ်ာ္၍ ထထို္င္ရင္း က်လာေသာ
ပုရစ္မ်ား၊ ဗီလားမ်ားAား ဖမ္းၾက၏။ မီးဖုတ္၍ ခ်က္ခ်င္းစားက Aရသာရွိ၏။ နံနက္မိုးေသာက္
Aလင္းေရာက္ေသာ္

ျပဳတ္က်

တစ္ခန္းလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔ေန၏။
သယ္ေဆာင္လာေသာ

ေသဆံုးေနေသာ

ပိုးေကာင္မ်ားသည္
ဖလံပိုးတုိ႔၏

ပိုးႏွံေကာင္တို႔၏

Aနံ႔စိမ္းေရႊေရႊAနံ႔သည္

ႏို႔ဆီဘူးႏွစ္လံုးခန္႔ရ၏။

ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္

တစ္ညလံုး

ေဆာင္းရာသီမွ
ငုတ္တုတ္။မိုးလင္းမွ

Aိပ္ရေလေတာ့သတည္း။
"ဂြတ္ေမာနင္း..."
Aခန္း(၁)မွ ကိုေAာင္ဒင္၏ Aသံကိုၾ ကားေလေသာ္ ခ်မ္းလြန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုးဖလံတုိ႔၏
ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

မိုးလင္းခါနီမွ

Aိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ

Aခန္းAတြင္းမွ

လူမ်ားႏိုးထၾက၏။ လွ်ံက်မည္စိုး၍ ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္ထားေသာ စU့္Aင္တံုပက္လက္ႏွင့္ ဆီးAျပည့္
ကိုင္ကာ ခပ္ျ ဖည္းျဖည္း လမ္းေလွ် ာက္ကာ Aခန္းတိုင္းသုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ေသာ ကိုေAာင္ဒင္ကို
ၾကည့္၍"ဟာ... မိလႅာေတာင္ ခ်ေနၿပီ၊ ဗံုးႀကဲၾ ကစို႔"
ဟုဆိုကာ

တိုက္တစ္ခုလံုးတြင္

တဘူဘူ

တဘြက္ဘြက္

တာလေပါနံ႔၊ ငါးပိ၊ ပဲ ဤသံုးမ်ဳိးေပါင္းစပ္၍ ဝမ္းAတြင္း၌

တဗ်စ္ဗ်စ္ႏွင့္

Aသံမ်ားထြက္၏။

Aစာခ်က္၍ စြန္႔ထုတ္ယူေသာ

Aစာေဟာင္းတုိ႔သည္ Aဆင္းလွ၏။ ဝင္းဝါ၏။ လိမၼာေရာင္ဘက္ ခပ္သန္းသန္း၊ ကရဝိတ္မွ
Aုိက္စ္ခရင္Aလား

AေခြAေခါက္

AႏုAရြႏွင့္

မာလည္းမမာ၊

ေပ်ာ့ၿ ပဲၿ ပဲလည္း

မဟုတ္၊

Aရည္တဗ်စ္ဗ်စ္လည္းမပါ၊ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ပ်စ္တြဲတြဲႏွင့္ သြားတိုက္ေဆးဘူးမွ ညႇစ္ထုတ္လိုက္ေသာ
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သြားတိုက္ေဆးသဖြယ္

Aစားနည္းသူ၊

ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူ

ၿပံဳ းဆခ်ဳိကဲ့သို႔

သူ႔Aတြက္

ငါးက်ပ္သားခန္႔ႏွင့္ Aစားပုတ္၍ တစ္ေန႔ သံုးေလးခါစားေသာ ရန္မ်ဳိးသိန္း (ရန္ႀ ကီး)ကဲ့သို႔ေသာ
ပုဂၢဳ ိလ္Aတြက္ကား

(၂၅)က်ပ္သားခန္႔

ထြက္ေလ့ရွိ၏။

ၾကည့္လွ် င္

လွပလင့္ကစား

Aနံ႔Aသက္သည္ကား ဝက္တို႔၏ မစင္ထက္ပင္ Aနံ႔ျ ပင္း၏။ တစ္တုိက္လံုး၌ ထိုAန႔ံသည္
နံနက္ခင္းတြင္

ခပ္လိႈင္လႈိင္

ဆီးခြက္သြန္ေသာ

ထြက္ေန၏။

ကိုေAာင္ဒင္ပင္လွ် င္

တုတ္ေခ်ာင္းထက္တြင္

တိုက္၏

Aထြက္

မိလႅာခြက္ကို

ထံုးထားေသာ

Aျပင္ဘက္တြင္

ေျမႀကီးျဖဴးကာ

မိတ္Aင္ေထာင္ထဲ

သြား၍

ႂကြပ္Aိတ္မ်ားကို

ေခ်းခြက္ေဆးတုတ္ႏွင့္

ေဆးေၾကာေနေလသည္။ ခဏၾကာေသာ္ Aစာေဟာင္းစြန္႔ထားသည့္ ခြက္ကိုကိုင္၍ တစ္ဖန္
ဆင္းရေပဦးမည္။
"ဒီေန႔ တံခါးဖြင့္တာ ဘယ္သူလည္း"
ဟူ၍

ခပ္က်ယ္က်ယ္ေမးေသာ

ဘႀကီးေAာင္၏

Aလြန္သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းသည့္

Aသံထြက္လာသည္။

႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး

ဘႀကီးေAာင္သည္

ျဖစ္သည့္Aျပင္

ႏွင္းေတာင္ဘက္တြင္

စြန္႔စြန္႔စားစား သြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။
"ေနျခည္ျ ဖာလို႔ ေႏြးေနၿပီလား မင္းသားႀကီး"
ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ေျပာေသာ ဦးခ်မ္းေAး(Aဘခ်မ္း)(ေမာင္စူးစမ္း)၏ Aသံကို ၾကားရ၏။
"ေAးလို႔ခဲေနၿပီထင္တယ္။ ဟုိဟာမထြက္၊ ဒီဟာမထြက္ ခဲကုန္ၿ ပီထင္တယ္"
ဘႀကီးေAာင္၏ Aေျဖကို ၾကားရ၏။ လူခ်င္းေတြ႔ရသည္ မဟုတ္။ တစ္ခန္းႏွင့္ တစ္ခန္း ေAာ္ဟစ္
ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေက်ာ္ဦးဟု တင့္ဆန္းက Aခန္းAတြင္းမွ လွမ္းေAာ္ ၏။
"ေAးေAးေဆးေဆးေပါ့"
ဟု

တစ္တိုက္လံုးက

လန္႔ပ်ံၾ က၏။

'ဝါဒါ'

ဘုႀ ကီးတစ္ခုရွိ၏။

ဆရာေက်ာ္ဦးသည္
ဘုေက်ာ္ဦးဟူ၍လည္း

ေဂ်ာ့ဘြတ္ခ်္ဟူေသာ
ေဂ်ာ့ဘုဟူ၍

သံၿ ပိဳ င္ေAာ္ၾ ကသည္ကား

သမၼတျဖစ္ေနေသာ

Aမည္တြင္သူျ ဖစ္၏။

ျပန္ျ ပဳတ္လိုက္ႏွင့္

ပခုံးထက္တြင္

သရက္ပင္၌

ခိုနားေနေသာ

လြန္စြာသေဘာေကာင္းသည္။
ေခၚၾက၏။
ကာလႏွင့္

က်ီးကန္းတုိ႔

ႏွာေခါင္းAထက္၌

ထုိေခတ္တြင္

Aေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌

တိုက္ဆိုင္ေပရာ

ဘုေက်ာ္ဦးမွသည္

သေဘာေကာင္းလြန္း၍

Aရစ္တစ္ရစ္

တက္လိုက္

A-က-စျပာနီ

က်ားAေရာင္

ပုခံုးတံဆိပ္မွတစ္ပါး

ထြက္လာ၏။

ဤေနရာတြင္

ေဆးလိပ္သာရွိသည္။

A႐ိုက္Aရာမရွိ။
"ဆရာ မီးတစ္တုိ႔"
ကိုျ မေAး၏

ေဆးလိပ္မီးေတာင္းသံ

မီးျခစ္မကိုင္ၾ က။

ေဂ်ာ့ဘုကဲ့သို႔ေသာ

သေဘာေကာင္းေသာ

ဝန္ထမ္းႏွင့္

ႀကံဳ မွသာလွ် င္

ေဆးလိပ္မီးရၾက၏။
"ေAာင္ဒင္ ေျဖးေျဖးလုပ္ကြာ ဗံုးႀကဲလို႔ မၿပီးေသးဘူး"
Aခန္း(၃) မင္းေဇယ်ာ၏ Aသံထြက္လာ၏။
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"ေAးေဆးပါ၊ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား ဆရာဘု "
ဟုေျပာကာ ခ်က္ခ်င္း Aခန္းတြင္ မတက္ေသးဘဲ ဟိုနားလမ္းေလွ် ာက္ သည္နားလမ္းေလွ် ာက္နဲ႔"ကဲ ဗိုလ္ေAာင္ဒင္ရယ္၊ ျပန္တက္ၿ ပီး မိလႅာခြက္ခ်ပါဦး"
ေသာ့တြဲကို

ကိုင္ကာ

ကိုေAာင္ဒင္ေနာက္

တေကာက္ေကာက္လိုက္ကာ

ေခ်ာ့၍

Aခန္းသြင္းေနေသာ 'ဝါဒါ' ဆရာ ေဂ်ာ့ဘုကို Aခန္းတုိင္းမွ"လာပါဦးဆရာ"
Aခန္းတိုင္းမွ ဝုိင္းေခၚကာ Aေၾကာင္းမရွိAေၾကာင္းရွာ ေျပာသူကေျပာႏွင့္ Aခ်ိန္ဆြဲၾ ကကုန္၏။
"ဟား ဗန္ဒါရြက္ကုန္ေနၿပီ၊ ဟိုဘက္ခန္းက ဘယ္သူရွိလဲ၊ ဟိုဘက္ခန္းက ယူေပးပါဦး ဆရာရယ္၊
ဖြဲျ ပာေလးကုန္ေနလို႔၊ ဟိုဘက္ခန္းက နည္းနည္းေလး ယူေပးပါဦး"
ထိုေဒသတြင္ ဝမ္းသြားသည္ကို ဗံုးႀကဲသည္ဟုဆို၏။ မလႅာခြက္Aတြင္း ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ကို ျဖန္႔ခင္း၊
၎ေပၚတြင္ ဖြဲျ ပာAနည္းငယ္ပံု၊ ဖြဲျ ပာေပၚတြင္ မစင္စြန္႔လိုက္၏။
"သင္၏ ေခ်းတံုး လူတိုင္းမုန္း ျပာဖံုးခဲ့ပါဦး"
ဟူေသာ

တုိက္စကားႏွင့္ညီစြာ

စြန္႔ထားေသာ

မစင္ေပၚ၌

ဖြဲျ ပာကို

ခပ္ထူထူ

ျပန္ဖံုးရ၏။

Aခန္းတိုင္း ဆီးခြက္ႏွင့္ မိလႅာခြက္ဟူ၍ Aဝတစ္ေတာင္ခန္႔၊ Aျမင့္တစ္ထြာခန္႔ Aင္တုံးႏွစ္လံုး
ေပး၏။

Aရည္သတ္သတ္၊

Aဖတ္သတ္သတ္

သီးသန္႔ခြဲ၏။

ဆီးAင္တံုးကို

ေရွ႕တြင္ခ်၊

မစင္စြန္႔ေသာ Aင္တံုးကို Aနားတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ေပၚသို႔ တက္ခြ၍ ေရွ႕ဘက္ခြက္သို႔ Aရည္၊
Aေနာက္ဘက္ခြက္တင္Aဖတ္၊ စနစ္တက် သြားတတ္ကာမွ တန္႐ံုက်သည္။ မိလႅာခြက္Aေပၚ
မတက္တတ္က လြန္စြာ ဒုကၡႀ ကီး၏။ ထုိင္ရမလို၊ ထရမလိုပံုသဏၭာန္ႏွင့္ Aေနာက္ဘက္သြားလိုက္၊
Aေရွ႕ဘက္သြားလိုက္

Aလြန္ခက္ခဲလွ၏။

ေႂကြAင္တံုးေပၚတြင္

မတက္တတ္က

ေခ်ာ္က်၊

ႏႈိက္ယူႏုိင္ေသာ

ေနရာ၌

Aင္တံုးေမွာက္၊ မစင္မ်ား ျပန္႔က်ဲသြားတတ္သည္။
ကိစၥၿ ပီးက

သံုးစြဲရန္

ေရမရွိ။

Aခန္းAျပင္တြင္

သံတိုင္မွ

ေရAိုးတစ္လံုးရွိ၏။ ၎ေရAိုးသည္ ေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာသစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေရAိုးကို
Aခန္းAတြင္း

လံုးဝထားခြင့္မရွိ။

ေရေသာက္ေသာAခါ

သံတုိင္ၾ ကား

လက္ႏွစ္ဖက္ထြက္၍

လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ Aဖံုးကိုမ၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ ေရခပ္၊ လက္ျ ပန္လွ် ဳိသြင္း၊ ေရေသာက္ခြက္ျ ပန္ထား။
ဤကား

ျပႆနာမရွိ။

မ်က္ႏွာသစ္ေသာAခါတြင္

မ်က္ႏွာက

သံတိုင္Aတြင္းဘက္၊

လက္ႏွစ္ဖက္က Aျပင္ထြက္၍ လက္ဝါးေပၚေရေလာင္းလိုက္ ေရစိုလက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကို ပြတ္ရ၏။
ဤေဒသတြင္ စကၠဴမရွိ။ ကိစၥၿ ပီးေသာAခါ ေရမသံုးရ။ စကၠဴလည္း မသံုးရ။ ဗန္ဒါရြက္ကို သံုး၏။

Aက်ႌ၊ ေစာင္ႏွင့္ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း
'ပံုစံ' ဟူေသာ Aသံသည္ Aဝင္ဝမွ Aသံၾ ကားရ၏။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ဆူညံေနေသာ
Aသံမ်ား ႐ုတ္တရက္ ၿငိမ္သက္သြားသည္။ ဝါဒါ ကိုေက်ာ္Uီးသည္ ဟိုေျပး ဒီေျပး လုပ္ေနေသာ
ကိုေAာင္ဒင္ကို

လိုက္ဆြဲျ ခင္း

သတိAေနAထားႏွင့္

မျပဳႏိုင္ေတာ႔။

Aေပါက္ဝတြင္ရပ္၏။

တုိက္ဝင္းAဝင္ဝသို႔

ေျပးထြက္ကာ

လမ္းသလားေနေသာ ကိုေAာင္ဒင္သည္လည္း
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Aခန္းAတြင္းသို႔ ဝင္ခ်ိန္မရ။ ေရခ်ဳိးေသာ ေရကန္ႀ ကီးသုိ႔ ေျပးကာ ပံုစံထိုင္၏။ မိလႅာေခ်ာင္း၌
ဗံုးႀကဲေနသူ Aားလံုးလည္း Aခန္းAတြင္း သံတိုင္တံခါးေရွ႕ေမွာက္ ပံုစံထိုင္ရ၏။ ပံုစံထုိင္ေသာ
AေနAထားသည္ကား

တင္ပ်U္ေခြထိုင္၍

ေက်ာကို

မတ္မတ္ထားကာ

လက္သီးဆုပ္၍

လက္တို႔ကိုဆန္႔ကာ ဒူးႏွစ္ဖက္ေပၚတင္၍ ထုိင္ရ၏။ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ AႀကီးAကဲ တစ္စံုတစ္Uီးလာလွ် င္
ၿငိမ္သက္စြာထုိင္၍ Aစစ္ေဆးခံရသည့္ AေနAထား ျဖစ္သည္။
"ေတာက္ ေစာေစာစီးစီး တလာစီၿ ပီထင္တယ္"
Aခ်ိန္မဟုတ္ Aခါမဟုတ္။
ကိုတင္ဆန္းမွ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာေနသံကိုၾ ကားရသည္။ 'တလာစီ' သည္ဟူသည္ကား
လူကိုယ္ေပၚ၌လည္းေကာင္း ၊ Aခန္းတစ္ခုAတြင္း၌လည္းေကာင္း ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ၍ မီးျခစ္မွAစ
တရားမဝင္သြင္းထား၊ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဓား၊ ခြက္ တို႔ကို ရွာေဖြျ ခင္းျဖစ္သည္။ 'ထုိင္ထား'
Aံမယ္ Aသံခပ္ဆြဲဆြဲႏွင့္ ထိုင္ထားရန္ AေနAထားကို ေAာ္ဟစ္သံၾ ကားေသာAခါ Aားလံုး
စိတ္သက္သာရာ

ရသြားသည္။

ဤတုိက္တြင္

ဝါဒါကိုေက်ာ္Uီး၏

Aထာစကားျဖင့္

ေAာ္ျ ခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္ထားမည္ဆိုက ပံုစံထုိင္သကဲ့သို႔ ေခါင္းငံု႔စရာမလိုဘဲ ခပ္မတ္မတ္ထုိင္ရန္
ျဖစ္သည္။

ျပႆနာမရွိသည့္

AေနAထားကို

ထိုင္ထားႏွင့္

မယ္Aၾကားတြင္

Aသံေပး၍

ေAာ္ျ ခင္းျဖစ္သည္။ ေထာင္မွဴးUီးသာၿမိဳ င္သည္ တန္းစီးစိုးျမတ္၊ တန္းစီးစာေရး မာမီ၊ ေAာင္ႏိုင္၊
ဘုတ္ကိုင္

Aရွည္ႀ ကီးတုိ႔

ၿခံရံကာ

ေနာက္ပါAားျဖင့္

"Aၿမဲဆင္း"

ႏွင့္

"ေဘာက္ဆင္း"

Aက်U္းသားမ်ားက Aထုပ္Aပိုးမ်ားကို သယ္ေဆာင္၍ ေရာက္လာၾကသည္။
"ကဲ. .. ေဆာင္းတြင္းေရာက္ၿ ပီ။ ပံုစံAက်ႌတစ္စံုႏွင့္ ပံုစံေစာင္ေတြ ေဝမယ္။ က်န္းမာေရးAတြက္
AထူးAစီAစU္Aေနနဲ႔ ဝါးျခားျပားလည္းရမယ္"
ပံုစံAက်ႌ၊ ပံုစံေစာင္တို႔ကို ရမည္ဆိုေသာAခါ Aားလံုးလႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ေပ်ာ္ရႊင္စြာAသံထြက္၍ 'ေဝးခနဲ' ေAာ္ဟစ္ၾ ကသည္။
"ကဲ. .. ကိုေAာင္ဒင္၊ ခင္ဗ်ားက စယူ"
Uီးသာၿမိဳ င္က

Aျပင္တြင္ရွိေသာ

ကိုေAာင္ဒင္ကို

စေပး၏။ ပံုစံAက်ႌသည္

စပို႔ရွပ္ပံုျ ဖစ္၏။

လက္တုိျ ဖစ္သည္။ Aေနာက္တိုင္းသားမ်ား Aႀကိဳ က္ ခ်ည္ထည္ခပ္ၾ ကမ္းၾကမ္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားသည္။
ပုဆိုးသည္လည္း

ခ်ည္ၾ ကမ္းAျဖဴႏွင့္

ရက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေစာင္သည္ကား

Aစိုးရ

ေစာင္စက္မွ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေစာင္ျ ဖစ္သည္။ ျပင္ပေလာကတြင္ ဘာဘူေစာင္ဟု
လူသိမ်ားသည္။ ဝါးျခမ္းျပားသည္ကား Aလ်ား တစ္ထြာ၊ Aနံလက္ႏွစ္လံုးျဖစ္၏။ Aနားေစာင္း
ခပ္ရွရွျ ဖစ္သည္။
"ဆရာ၊

ဒီဝါးျပားက

ဘာလုပ္ဖို႔လဲ"

ဟုကိုေAာင္ဒင္က

ေမးေလေသာ္

တုတ္ခေနာင္းေလ။

တပိုတပါးသြားၿပီးရင္ ဒီတုတ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္။ ဆရာတစ္ေခ်ာင္းတည္း ဘယ္ေလာက္မလဲ။
သံုးၿပီး ေရေဆး Aေျခာက္ခံထားၿပီး ျပန္သံုး။ တစ္ခါသံုးပစၥည္း မဟုတ္ဘူးဟုဆိုေသာ ေထာင္မွဴး
Uီးသာၿမိဳ င္၏ စကားကို ၾကားေလေသာ္ ဝမ္းသာရAခက္၊ ဝမ္းနည္းရ Aခက္ျဖစ္သည္။
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မည္သို႔ဆိုေစ၊ ထုိေန႔တြင္
Aတတ္ပညာစံုသည့္

ထိုတုတ္ကို မည္သို႔သံုးစဲြရမည္ကို Aားလုံး

ဘႀကီးေAာင္

(႐ုပ္ရွင္မင္းသား

ဝိုင္းဝန္းစU္းစားၾက၏။

UီးေAာင္လြင္)က

တုတ္တစ္ေခ်ာင္း

ကိုင္တြယ္နည္း သင္တန္းေပး၏။ Aားလံုး၏ ေရွ႕တြင္ငုတ္တုတ္ထိုင္၍ ဒါ႐ိုက္တာမင္းသားႀကီးပီပီ
Aုိက္တင္Aျပည့္ႏွင့္ ေဟာဒီလို ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ကိုင္၊ ေပါင္ႏွစ္ဖက္ ၾကားက တုတ္ကိုလွ် ိဳ သြင္း၊
ညာဘက္လက္ကို

ေနာက္မွ

လွ်ိဳ သြင္းထား၍

တုတ္ကိုကိုင္၊

ဘယ္ဘက္ကို

တစ္ခါဆြဲ၊

ညာဘက္ကိုတစ္ခါဆြဲ၊ ဤသို႔ သင္တန္းေပးေသာ္ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ထပ္ျ ပပါUီးဆိုသူဆို၊
လက္ေတြ႔စမ္းသူစမ္းႏွင့္

တစ္ေန႔တာ

တုတ္ခေနာင္း

ေလ့က်င့္ခန္းကို

ေလ့က်င့္ၾ ကကုန္၏။

ပိုးေကာင္မ်ား မီးလံုးမွတစ္ဆင့္ က်ေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားၿပီးျဖစ္ရာ ေန႔ခင္းတြင္ တန္းစီးႏွင့္
Aၿမဲဆင္းမ်ားက

Aခန္းတိုင္း၏

မီးလံုးေAာက္ေျခတြင္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႀ ကီးတစ္ခု

မီးလံုးထိပ္ဖ်ားတြင္ ခပ္ဟဟ သြတ္၍ ခ်ိတ္ဆြဲေပးသြားသည္။ လြန္စြာAိပ္စက္၍ ေကာင္းေသာ
ညတစ္ညAား

ေႏြးေထြးေသာ ေစာင္ကိုၿ ခံဳ ၍ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

ၾကမ္းသို႔က်မလာေတာ့ဘဲ

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ထဲ

ပိုးႏွံေကာင္တို႔သည္လည္း

ဒိုင္ဗင္ထုိးဆင္းၾက၏။

ပိုးေကာင္မ်ားသည္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ထဲတြင္ တက်ဳိးက်ဳိး တႂကြပ္ႂ ကြပ္ျ မည္ေနသည့္Aသံမွာ သာယာလွပါဘိ။ ဤသို႔ႏွင့္
ရက္Aတန္ၾ ကာေလေသာ္...

ေသြးစြန ္းေသာ ဘႀကီးေAာင္
"ဟာ... ဘႀကီးေAာင္ ရာသီလာေနတယ္"
Aလြန္AစAေနာက္

သန္လွေသာ

ေနထုိင္ရာေဒသတစ္ခုလံုး၌

ရန္ႀ ကီး

(ရန္မ်ဳိးသိန္း)၏

ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။

တီးတိုးသတင္းျဖန္႔မႈသည္

မင္းသားႀကီး

UီးေAာင္လြင္သည္

ေရခ်ဳိးကန္တြင္ ေစာင္Aသစ္ႀ ကီးကုိ တဗိုင္းဗိုင္း ႐ိုက္ေလွ် ာ္ေနသည္။ တင့္ဆန္းႏွင့္ ၿပံဳ းခ်ဳိတုိ႔မွာ
Aေဖာ္ျ ပဳကူညီၾ ကသည္။
Aကြက္လိုက္။

ဘႀကီးေAာင္၏

ဘႀကီးေAာင္သည္

ပံုစံ

ပုဆိုးျဖဴ၏

ဖင္ေနာက္ပိုင္းတြင္

မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္ႏွင့္

နားထင္ခ်ဳိင့္ေန၏။

ေသြးမ်ား
Aသံပင္

မထြက္ႏိုင္။
"ဘႀကီးေAာင္ နားေန၊ ေဆးမွဴးေခၚေပးမယ္"
Aားလံုးက

ကူညီေပးရင္း

ဘႀကီးေAာင္Aား

ေမးျမန္း၍

Aေၾကာင္းစံု

သိေလေသာ္

စေနာက္ေနေသာ မ်က္ႏွာမ်ား ေျပာင္းသြား၏။ စိုးရိမ္လာ၏။ ေသြးထြက္မရပ္။ ေထာင္မွဴးAား
သတင္းပို႔၍ ေဆးမွဴးထံသို႔ပို႔၏။ Aနာရွေသာ တုတ္ေခ်ာင္းကို တုတ္ခေနာင္းသံုးရာမွ လိပ္ေခါင္းကို
တုတ္ခေနာင္းထိကာ ေသြးျဖန္းျဖန္းက်သည္ ဟုဆို၏။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပို၍ဆိုးလာသည္။
ေဆးမွဴး

ကိုမင္းေဝသည္

ေသာက္ေဆး

တုိ႔ကိုလည္း

လြန္စြာ

စိတ္ရွည္လွသည္။

ေပးသည္။

စနစ္တက်

ေထာင္ဆရာဝန္ႀ ကီး

ေဆးထည့္ေပးသည္။

ေရာက္ရွိလာၿပီး

ဆက္တုိက္

ၾကက္ဆူဆီကို ေသာက္ရန္ စီစU္သည္။ ရက္ပိုင္း Aတြင္း က်န္းမာေရး ျပန္ေကာင္းလာသည္။
ၾကက္ဆူဆီကို ပုလင္းလိုက္ရ၏။ လိုတုိင္းမွာ၍ရ၏။

လိပ္ကေလးႏွင့္ ၾကက္ဆူဆီ
ဤကာလမွ

လြန္ေျမာက္၍

ၾကက္ဆူဆီသည္ကား

သကၠရာဇ္

၂၀၀၀-ေက်ာ္၌

၁၉၈၉-ခုႏွစ္ကတည္းက
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ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္ေပရာ စိုက္ခင္းေတာင္ယာမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စံုလင္လွ၏။
ေAာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ဟုေခၚေသာ

လူခႏၶာကိုယ္၏

AစာAိမ္ႏွင့္

ေက်ာက္ကပ္တုိ႔မွ

စြန္႔ပစ္သည့္

ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ေရာယွက္၍ ေျမၾသဇာေကၽြး စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ေပရာ Aပင္တို႔သည္
ထူးျခားေသာရနံ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿ ဖိဳ းကာ ႏုပ်ဳိလတ္ဆတ္လွ၏။ ၎Aရြက္တို႔ကို ယူငင္ေစ၍ Aသုပ္မ်ဳိးစံု
စီစU္သူကား

ဘႀကီးေAာင္တည္း။

Aနံ႔ဆိုးျဖစ္ေသာ မစင္နံ႔၊

ဆီးနံ႔တို႔ႏွင့္

ၾကက္ဆူဆီႏွင့္
ေပါင္းေသာ္

သုပ္ေလေသာ္

မေကာင္းေသာ

ထူးျခားေသာ ရနံ႔ထြက္၏။

ေAာ္ဂဲနစ္

ၾကက္ဆူသုပ္ဟု Aမည္ေပး၏။
ဤေဒသကို မၾကာမၾကာဝင္ထြက္ၿ ပီး ေနသားက်ေနေသာ Uီးမန္ဒါဝိတ္သည္ ပုရစ္ေၾကာ္ေၾကာ္ရန္
ႀကံစည္သည္။ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္တို႔ကိုသံုး၍ ေလာင္စာလုပ္သည္။ ေရခ်ဳိးကန္နံေဘးမွ ရႊံ႕ကိုယူ၍
မီးဖိုလုပ္ကာ

Aေၾကာ္ေၾကာ္ရန္

စီစU္ေလေတာ့သည္။

ေAာင္ဒင္

မင္းက

ဒီဘက္တံခါးဝ

ထိပ္ဘက္ကို ေစာင့္၊ Aျပင္ကိုၾ ကည့္၊ တစ္ေယာက္ေယာက္လာရင္"စာUေရ ငါAေရာက္လာခဲ႔မွာ"
လို႔ေAာ္။ ကိုေAာင္ဒင္ Aခန္းမွၾ ကည့္လွ် င္ လာလမ္းကို လွမ္းျမင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျ ဖင့္ ညတြင္ က်လာေသာ ပုရစ္တို႔ကိုဖမ္း၏။ ပုရစ္ေတာင္တုိ႔ကို ဖယ္၏။ ဝမ္းAတြင္းမွ
ေခ်းမ်ားကိုဖယ္၏။ ေျခေထာက္မ်ားျဖတ္ရန္ ဓားမရွိ။ ကတ္ေၾကးလည္းမရွိ။
"Aဘမန္း ပိုးဟပ္လည္း စားေကာင္းမွာပဲ"
ဟုAစားေသာင္းက်န္းေသာ ရန္ႀ ကီးကဆို၏။
"ေAး... ေကာင္းမွာပဲ ဒါေပမယ့္ ပိန္လြန္းေတာ့ မဖမ္းနဲ႔"
မီးဖို၍

ၾကက္ဆူဆီႏွင့္

ပုရစ္တုိ႔ကိုေၾကာ္ကာ

စားၾက၏။

ဗီလားကိုလည္း

ဖုတ္ကင္ျ ခင္း၊

ေၾကာ္ျ ခင္းမ်ားျပဳ၏။ Uီးမန္ဒါဝိတ္၏ Aေၾကာ္ဆိုင္သည္ နားရျခင္းမရွိ။ ယားလိုက္တာဟုဆုိကာ
တဗ်င္းဗ်င္း ကုတ္ရင္း UီးေAာင္လြင္က ေျပာ၏။ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ ၿပံဳးခ်ဳိသည္ တစ္ကိုယ္လံုး
Aနီစက္မ်ားျဖင့္။
ဟိုဘက္ေရာ

ကုတ္ထားေသာAနာမ်ားသည္

တစ္ကိုယ္လံုး

ျမင္ဝံ့စရာမရွိ။

Aနီစက္Aနီကြက္မ်ားေပၚကာ

ဒီမွာေတာ့

ယားယံေနၾက၏။

ယားကုန္ၿ ပီ။
ပုရစ္ေၾကာ္၊

ဗီလားေၾကာ္ႏွင့္ ၾကက္ဆူဆီတုိ႔ ေပါင္းစည္းျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚေသာ Aလာဂ်ီေပတည္း။
'ပံုစံ' Aားလံုးထုိင္ေနၾက၏။ သို႔ေသာ္ Aၿငိမ္မေနႏိုင္ တရြရြျ ဖစ္ေနၾက၏။ ေထာင္ပိုင္တန္းစီေန႔
ျဖစ္သည္။ ေထာင္ပိုင္ႀ ကီးႏွင့္တကြ Aားလံုးေသာ Aရာရွိမ်ား လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။
"ဟာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုျ ဖစ္တာလဲ၊ တစ္ကိုယ္လံုး Aဖုေတြနဲ႔ပါလား။
ဟာ

Uီးခ်မ္းေAး

မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးမွာလည္း

Aဖုေတြ

Aပိန္႔ေတြနဲ႔ပါလား၊

Uီးမန္ဒါဝိတ္

ဘယ္လိုျ ဖစ္တာလဲ"
တစ္ကိုယ္လံုးမည္းေနေAာင္

ကုတ္ထားတာ။

လူႀ ကီးလူငယ္Aားလံုး

AဖုAပိန္႔

ကိုယ္စီႏွင့္

Aားလံုးက ႏႈတ္ပိတ္ေန၏။
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"ကဲ ကိုသာၿမိဳ င္ ခင္ဗ်ား ဘာေတြ ေကၽြးလို႔လဲ"
တာဝန္ခံ

Uီးသာၿမိဳ င္သည္

ဘာေျပာရမွန္းမသိ။

ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး

ဆူသမွ်

ေခါင္းငံု႔ခံရသည္။

Aားလံုးကိုထုတ္၍ သန္႔ရွင္းေရးျပဳရန္ စီစU္ေတာ့သတည္း။
Aခန္းထံုးသုတ္၊

ဖ်ာၾကမ္းခင္းေပး၍

Aားလံုးေသာ

သူတို႔Aား

ေဆး႐ံုသို႔

ပို႔ေလသည္။

ေဆး႐ံုစားပံုစံကို စတင္ရ၏။ ႏုိ႔၊ သၾကား၊ ေပါင္မုန္႔၊ ခ်U္ေပါင္ဟင္း၊ ၾကက္သား၊ ဝက္သား၊ Aမဲသား၊
ၾကက္U၊ ၾကက္စြပ္ Aလြန္ၿ မိဳ င္လွေသာ ေဆး႐ံုစာကို ထူးကဲစြာ ပံုစံAား ေန႔စU္စားရေပေတာ႔သည္။
ထူးျခားစြာ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

သူေတာ္ေကာင္းမ်ား
UီးေAာင္လြင္တြင္

လိပ္ကေလး။

UီးေAာင္လြင္ထံတြင္

ဆုေတာင္းျဖစ္ေလရာ
လိပ္ေခါင္းမေပ်ာက္ေတာ့။

ထာဝရ

ေနႏိုင္ပါေစ။

ေတာင့္တတိုင္းျပည့္စံုသည္
လမ္းေလွ် ာက္လွ် င္

ကြတ၊

ကြတ၊

ျဖစ္ရကား
ထုိင္လွ် င္

ထႂကြႂ ကြ။ မၾကာခဏဆိုသလို လိပ္ေခါင္းရွိရာ လက္ႏွင့္စမ္း၏။ ယေန႔ထက္တိုင္ ႐ုပ္ျ မင္သံၾ ကား
ဖန္သားတြင္ၾ ကည့္က သိႏိုင္သည္။ လမ္းေလွ် ာက္လွ် င္ ကြတ ကြတ ထိုင္လွ် င္ ခပ္ေစာင္းေစာင္း၊
ဟိုစမ္း ဒီစမ္းျဖစ္ေနသည္ကို Aထင္Aရွား ေတြ႔ရေပမည္။ ယခုႏွစ္ဆိုလွ် င္ ဤလိပ္ကေလးသည္
UီးေAာင္လြင္ထံတြင္ ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃-ႏွစ္ေက်ာ္ေAာင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေလသတည္း။
*****
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ေမာရသုတ္ႏွင့္ ဂ်င္းသုပ္
ျပာတြင္ တင့္တယ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္သည္။ Aေဆာင္(၁)ဘက္ ေညာင္ပင္Aိုမွ Uၾသငွက္တြင္
က်ဴးသံကား သာယ ာလွေပသည္။ လႈိင္ျ မစ္Aတြင္း ခုတ္ေမာင္းသြားလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္တို႔၏
စက္သံသည္ ေလAေဝွ႔တြင္ တစ္ရံတစ္ခါ သဲ့သဲ့ၾ ကားရ၏။ ဒီဇယ္ရထား၏ Uၾသသံႏွင့္တကြ
ခုတ္ေမာင္းသံသည္ကား ရင္ကို ေဆြးျမည့္ေစသည္။ Aသံက်ယ္ေလာင္စြာႏွင့္ ေကာင္းကင္မွ
ျဖတ္သန္းေသာ

ဂ်က္ေလယာU္ပ်ံတို႔သည္လည္း

Aခါတိုင္းထက္ပို၍

ေျမျပင္ႏွင့္နီးသည္ထင္။

(၃)တိုက္၏ နံေဘးခပ္ျ မင့္ျ မင့္ ကာရံထားေသာ နံရံတစ္ဖက္တြင္ မိန္းမAခ်ဳပ္ေထာင္ရွိ၏။
မိန္းမတို႔မည္သည္ ေရခ်ဳိးေသာAခါတြင္လည္းေကာင္း၊ Aဝတ္ေလွ် ာ္ေသာAခါတြင္လည္းေကာင္း
သီခ်င္ဆုိေလ့

ရွိသည္ထင့္။

နံရံနံေဘး

ႀကိဳ းစင္AနီးAပါး၌

သူမတို႔၏

ေရခ်ဳိးကန္ရွိ၏။

ခပ္စြာစြာAသံ ‘ခပ္တစ္ခြက္၊ ခပ္တစ္ခြက္’ ဟူ၍ Aခ်က္ေပးသံ၊ တန္းစီးမမ်ား၏ ‘ထိုင္ထားမယ္၊
ပံုစံ’ စသည္ျ ဖင့္ Aခ်ဳပ္က်ေသာ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေရခ်ဳိးၾကျခင္း ျပဳသံကိုတုိ႔ကို သံၿ ပိဳ င္သီဆို
က်ဴးၾက၏။ Aဆိုေတာ္ ေမခလာ၏ သီခ်င္းကို Aေတာ္ႏွစ္သက္ ပံုရ၏။
‘ဂိုး၊ ဂိုး၊ ဂိုး ဂိုးသြင္းေကာင္းတဲ့ ကိုကုိ’
ဤသီခ်င္းကို Aားရပါးရ ဆိုၾ က၏။ ခိုးခိုးခစ္ခစ္ ရယ္ေမာၾက၏။
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(၁)တိုက္မွသူမ်ား၊

com

(၂)တိုက္မွ

ႀကိဳ းသမားမ်ားႏွင့္

(၃)တိုက္၊

(၄)တိုက္တို႔မွ

Aက်U္းသား

Aားလံုးတို႔သည္ လူကိုမျမင္ရဘဲ Aသံသာၾကားရသည့္ Aမ်ဳိးသမီးတုိ႔Aား စိတ္ကူးတြင္ ပံုေဖာ္၍
ၾကည္ၾ ကည္ႏူးႏူး နားဆင္ကာ ႏြားမက်င္လွေဆးေပါ့လိပ္ကို ဖိကာဖိကာ ဖြာေသာက္ၾ ကကုန္၏။
ထုိသို႔ၾ ကည္ႏူးေနစU္ ‘ဒီေန႔ ခ်င္းသုပ္စားၾကမယ္’ Aခန္း(၁၃)မွ ဆရာခ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံသည္
(၃)တိုက္ရွိ Aခန္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ နံရံကိုေက်ာ္၊ AသံကိုေAာ္၍ Aဆင့္ဆင့္ သတင္းပို႔ေလေသာ္
Aခန္း (၄)မွ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဦးေAာင္လင
ြ ္က Aသံဝါႀကီးျဖင့္ Aသံဝါႀကီး

'ဘဲရီးဂြတ္' ဟူ၍

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေAာ္ဟစ္၏။
Aေၾကာင္းAျပန္Aလွန္ ေAာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနသည္ကို တိုက္(၄)မွ A႐ိုင္းက ၾကားေလေသာ္"ဒီဘက္ကိုလည္း ပို႔ဦး၊ ဒီေန႔ ခ်င္းသုပ္စားပြဲမွာ Presenter ပရင္စင္တာ လုပ္မယ္"
ဟူ၍ ေAာ္၏။
"Aျပင္ေရာက္မွ ပရင္စင္တာလုပ္၊ Aခုေတာ့ Prisoner ပရီးစဲင္နာပဲလုပ"္
ဟူ၍ သူႏွင့္ Aတူေန Aဘဦးေတာ္ဘုရားေလး၏ မာန္မဲႀ ကိမ္းေမာင္းသံကို ၾကားရ၏။

ခ်င္းသုပ္ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ
Aဘဆရာႀကီး ေဒါက္တာမင္းသိခၤ (Ph.d) ဟူ၍ ယခုကာလ လူသိမ်ားေသာ ကြန္လြန္သူ
ေဗဒင္ဆရာႀကီး
Aားလံုးက

တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊

(ဆရာခ)

ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ

(ဗိုလ္ခ)ဟူ၍

ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကသည္။

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤကို

တစ္ပါးသူတို႔က

ႏြားတံဆိပ္

သနပ္မက်င္လွ ေဆးေပါ့လိပ္ကို ဖင္စီခံေလာင္သည္Aထိ ရွားရွားပါးပါး ေသာက္သံုးရေနခ်ိန္တြင္
ဒူးယားေဆးလိပ္ကို လက္ဖ်ားကမခ်။ ဒူးယားေခတ္ကုန္ေသာ္ ဇင္းဇင္းေဆးလိပ္ကို ေသာက္၏။
ဇင္းဇင္းေခတ္ကုန္ေသာ္ မြန္ထရီ၊ မြန္ထရီေခတ္ကုန္ေသာ္ လက္ကီးစတိြဳ က္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား
ဤသို႔ စီးကရက္မ်ဳိးကို မေသာက္သံုးေတာ့။ ေထာင္တြင္း၌ (ထရစ္ပယ္ 5)မည္ေသာ (555)
စီးကရက္ကို ေသာက္သံုးသည္။ ဂတ္စ္မီးျခစ္ကိုလည္း ေပၚေပၚထင္ထင္ ကိုင္ခြင့္ရသူျ ဖစ္သည္။
စင္စစ္တြင္ ထုိေဒသ၌ ႏြားတံဆိပ္၊ သနပ္ပင္မက်င္လွ ေဆးလိပ္မွတစ္ပါး Aျခားေသာ ေဆးလိပ္၊
စီးကရက္တို႔ကို ေသာက္ခြင့္၊ သံုးခြင့္လံုးဝမရွိ။ မီးျခစ္ကိုင္ခြင့္ မရွိ။
ဆရာခAတြက္က 'Aာေပး ဆာေပး' ဤစကားသည္ကား ထုိကာလ ေထာင္တြင္းဗန္းစကား
'ေAးေAးေဆးေဆးပါ'

ဟူေသာ

စကားျဖစ္၏။

လြန္စြာ

ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးသည္။

ေျပာမည့္

ဆိုမည့္သူဟူ၍မရွိ။ ဝါဒါကိုပင္ ကုန္းပိုးစီး၍ ေရခ်ဳိးဆင္းသူျ ဖစ္သည္။
ဆရာခသည္
ဝတၱဳ ေရးႏိုင္စြမ္း

စကားေျပာေကာင္း၏။
ရွိ၏။

ဗဟုသုတႂကြယ္၏။

Aလံနီသခင္စိုးက

ျပန္ဆိုေသာ

စာရြက္ေပၚတြင္မက

ပါးစပ္ႏွင့္ပင္

'က ားလ္မာခ္စ္'၏

Aရင္းက်မ္း

'ဒတ္စ္ကာပီတယ္လ္' (Das-capital)ကို Aာဂံုေဆာင္သူျ ဖစ္သည္။ ေဗဒင္တတ္၏။
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ေရကသိုဏ္းAတတ္ကို ေထာင္တြင္း၌ ေAာင္ျ မင္၏။ ေရခြက္တြင္ ျဖည့္ထားေသာေရကို ၾကည့္၍
ေထာင္ဝင္စာ

လာေတြ႔ေသာသူသည္

ဘာAေရာင္ဝတ္လာသည္၊

Aဘယ္သို႔ေသာ

ပစၥည္း

ယူေဆာင္လာသည္၊ မည္သို႔ေသာ AစားAေသာက္ပါသည္ကို Aတပ္ေဟာႏိုင္သည္သာမက
Aိမ္တြင္

မဂၤေဆာင္ရွိသည္၊ ၾကမ္းက်ဳိးေနသည္မွAစ

မ်က္လွည့္Aတတ္ကို
ထုိAတတ္တို႔ထက္

ေမွာ္ဆရာတစ္ဦးAလား
သာလြန္၍

ေျပာႏိုင္စြမ္း

ရွိသည္။

တတ္ကၽြမ္းသည္။

ေျပာစမွတ္ျ ပဳရေသာ

ထိုထက္မက

စိတ္ညႇိဳ ႕တတ္သည္။

Aတတ္ပညာသည္ကား

ခ်င္းသုပ္၊

လက္ဖက္သုပ္တုိ႔ကို AရသာထူးကဲေAာင္ သုပ္တတ္တတ္ျ ခင္းေပတည္း။

ေရေႏြးခါး
ကမာၻေျမေပၚတြင္

Aင္းစိန္၊

ေပါက္ေတာဝ၌ရွိေသာ

ဤေနရာတစ္ခုတြင္သာ

ရရွိႏိုင္ေသာ

AစားAေသာက္Aခ်ဳိ႕ရွိကုန္၏။
ေခါင္းႏွင့္ Aၿမီးသာရွိ ဝမ္းဗိုက္မပါေသာ ငါးကို Aေၾကးခြံမခြာဘဲ ေၾကာ္ေသာ ငါးေၾကာ္၊ Aသားမပါ
A႐ိုးႏွင့္ Aရြက္သာပါေသာ Aမဲသားေရလံုျ ပဳတ္၊ Aေမြးမႏုတ္Aေခါက္ႏွင့္ Aဆီ တြဲပါေသာ
ဝက္မွင္ဘီး

ဝက္သားတံုးျပဳတ္၊

ပဲကို

Aရြယ္တူ

ေက်ာက္ခဲAနည္းငယ္

ေရာ၍ျပဳတ္ကာ

မက်က္တက်က္ ေရေႏြးေလာင္း၍ ဝါးျခမ္းျပားႏွင့္ ေမြေႏွာက္ကာ င႐ုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ဆီသတ္ကို
ေရေပၚဆီAျဖစ္

ဆမ္းကာ

တည္ခင္းေကၽြးေမြးေသာ

ပဲဟင္းခ်ဳိ

စားၿပီးလွ် င္

တစ္ကိုယ္လံုး

ယားယံကုတ္ဖဲ့ ဝဲျ ဖစ္ေစေသာ မက်က္တက်က္ ငါးပိဖုတ္။ ခ်ဳိခ်U္ဖန္ခါး AရသာAနည္းငယ္စီသာ
ေပၚေစရန္Aလို႔ငွာ

ရွိရွိသမွ်

Aရြက္၊

A႐ိုးမွန္သမွ်

ေတာက္ေတာက္စU္းကာ

တီေကာင္၊

ခ႐ုပါမက်န္ တစ္စစီခ်ဳိးဖဲ့ကာ က်နစြာ စီမံခ်က္ျ ပဳတ္ထားေသာ ျမစိမ္းရည္ တလေပါဟင္းလ်ာ၊
စပါးလံုးဆန္ကြဲ၊ ေက်ာက္ၾ ကမ္းAနည္းငယ္ ေရာ၍ စည္ပိုင္းျပတ္တြင္ ဂုန္နီAိတ္ခင္း၍ ေရေႏြးေငြ႔
ခံထားကာ Aႏုႏုေပါင္းထားေသာ မက်က္တက်က္ ထမင္းေပါင္းရွယ္၊ ဝါးလွ် င္မာ၊ မ်ဳိလွ် င္ နင္သည့္
စပါယ္ရွယ္ ထမင္းေပါင္း ဤသို႔ေသာ ထူးထူးေထြေထြ Aမည္စံုလွေသာ စားဖြယ္တုိ႔ထက္ ပိုကဲ၍
Aားလံုးက ႏွစ္သက္Aားေပးၾကသည္ကား "ေရေႏြးခါး"။
ေရွးၿဗိတိသွ် မ်က္ႏွာျဖဴတို႔၏ Jail manua l Aရ ေထာင္တြင္းAက်U္းသားမ်ားAား တစ္ပတ္လွ် င္
တစ္ရက္ Tea လက္ဖက္ရည္တုိက္ရမည္ဟု ဆို၏။ Aဂၤလိပ္တုိ႔၏ ေက်းကၽြန္ဘဝက်ေရာက္စU္က
ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေခတ္ကို လြန္ေျမာက္၍ ယခုကာလတြင္ Tea ဟူေသာ လက္ဖက္ရည္ခ်ဳိသည္
ဂရင္းတီးဟူေသာ

လက္ဖက္ရည္ၾ ကမ္းဘဝသို႔

ကူးေျပာင္းေလသည္။

Aက်U္းသားမွန္လွ် င္

ေရေႏြးကို သံုးစြဲခြင့္မရွိ။ တစ္ပတ္လွ် င္ တစ္ႀ ကိမ္သာ သံုးစြဲေသာက္ခြင့္ရွိသည္။
ထိုေခတ္ကာလ

Aက်U္းေထာင္တြင္

ေရေႏြးသည္

လြန္စြာရွားပါး၍

ရေထာင့္ရခဲေသာ

ပစၥည္းျဖစ္သည္။ Aဝတ္Aထည္ထက္ပင္ ရွား၏။ ႏြားေဆးေပါလိပ္ (၁၀)လိပ္ႏွင့္ လဲလွယ္ႏိုင္၏။
ၾကက္Uျပဳတ္တစ္လံုး၊
ကြမ္းဝါးခ်င္သလား၊
တစ္ရက္၊

သနပ္ပင္မက်င္လွတံဆိပ္
လာထား

တစ္ရက္မွာ

လူလည္က်ႏိုင္ကာမွ
ေရေႏြးၾကမ္းသည္

ဆရာမ်ားႏွင့္

ေဆးလိပ္ႏွစ္လိပ္ႏွင့္

လဲလွယ္ႏိုင္သည္။

လိုင္းဝင္႐ံုသာ ေရေႏြးသည္ကား၊

တစ္ပတ္မွာ

တစ္ခြက္သာရမည္၊ ေနသားၾကာၾကာ Aေနက်၊ လက္ေကာက္က်၊
ေရခ်ဳိးေသာ

ခါးျခင္း၊

ပလတ္စတစ္ဖလား

သက္ျ ခင္း၊

ဖန္ျ ခင္း
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Aထြက္Aေခါင္သည္
Aရသာပိုကဲ၏။

ခါးသက္ျ ခင္းကို

စာဆိုႏွင့္

ဆို၏။

ညီမွ် ေသာ

ခါးသက္ျ ခင္းတြင္လည္း

ေရေႏြးခါးႀကီးသည္

Aဖန္ေဖာက္မွ

AျခားAရာမ်ား

Aရသာ

မတိုးႏိုင္ေတာ့ေပ။
ေရေႏြးခါးတစ္က်ဳိက္၊

ႏြားေဆးေပါလိပ္

တစ္႐ိႈက္ႏွင့္

ဤစည္းစိမ္သည္ကား

တနဂၤေႏြေန႔၏

မြန္ျ မတ္လွေသာ Aမွတ္သေကၤတ။

ထုၾက ေထာင္းၾကျခင္း
ဆရာခ ခ်င္းသုပ္သည္ကား AဆာပလာAမ်ဳိးစံုႏွင့္ တန္ဆာဆင္Aပ္ေသာ ခ်င္းသုပ္ျ ဖစ္သည္။
သံုးစံုးသည့္ ခ်င္းစိမ္းဖတ္ကို ျပင္ပမွ တကူးတက မွာယူရသည္။ ဝါဒါတို႔ကို လိုင္းဝင္၍ မွာယူရသည္။
ဆရာခသည္ ျပင္ပမွ

မွာယူေသာ ခ်င္းတို႔ကိုယူ၍ သူ၏

လွ်ိဳ ႕ဝွက္ေသာနည္းႏွင့္ ထပ္မံကာ

ခ်င္းကိုႏွပ္၏။ ဤသုိ႔ ေရေႏြးေပးမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ကာ စားသံုးရန္ စီစU္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေထာင္တြင္ တစ္လလွ် င္တစ္ခါ ေခါင္းလိမ္းဆီလိမ္းရန္ ကေလးေဆးေသာက္ေသာ
ဇြန္းႏွင့္

တစ္ဇြန္းက်

Aုန္းသီးဆံကို

ေပးထားေသာ

စားAုန္းဆီကုိ

ေၾကာ္ရန္ဖိုႀ ကီးတြင္ခိုင္း၍

စုထားကာ

Aုန္းသီးဆံကို

ျပင္ပမွ

ေၾကာ္၏။

မွာယူထားေသာ

ဤကား

ဆရာခ၏

Aလုပ္တည္း။
ခ်င္းသုပ္သုပ္ရန္

ၾကက္သြန္နီကို

ခပ္ပါးပါးလွီးရန္သည္ကား

ဓားပိုင္ရွင္

ဘႀကီးေAာင္၏

Aလုပ္တည္း။ Aခန္းAားလံုးမွ ေထာင္ဝင္စာပို႔ထားေသာ ေျပပဲဆန္၊ ပဲၾ ကမ္းေၾကာ္၊ ပဲႀ ကီးေၾကာ္၊
ပဲေလွာ္၊

ၾကက္သြန္ေၾကာ္တုိ႔ကို

ရွာေဖြ၍

ထုေထာင္းျခင္းကိုပါ

ဘႀကီးေAာင္က

Uီးေဆာင္လုပ္ရမည္။ ပဲမႈန္႔Aစား ပဲၾ ကမ္းတို႔ကို ေၾကညက္ေAာင္ Aမႈန္႔ေထာင္းရသည္။
(ဟံသာဝတီ)

Uီးဝင္းတင္၊

AဘUီးထြန္းတင္၊

ေခၚေသာ Aဘခ်မ္းAစရွိသည့္

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊

Aသက္ႀ ကီးသူမ်ား

မဝါးႏိုင္မည္

စိုး၍

ေမာင္စူးစမ္းဟု

ပဲႀ ကီးျခမ္း၊

ပဲျ ခမ္း

ခပ္မာမာတုိ႔Aား စံ-ဇာဏီဘို၊ ရန္မ်ဳိးသိန္း၊ ၿပံဳ းခ်ဳိ၊ တင့္ဆန္းတုိ႔က ထုေထာင္းရေသာ Aလုပ္ကို
လုပ္ရ၏။ Aဝတ္စတြင္ ပဲျ ခမ္းတို႔Aား ထည့္၊ ၾကမ္းေပၚတြင္ တင္၊ Aုတ္နီခႏ
ဲ ွင့္ ထုခြဲ၊ ေထာင္း၊
တAုန္းAုန္းႏွင့္။

ဘစ သန္းထြန ္းေAာင္
တိုက္ခန္းAတြင္းမွ

ျပင္ပသို႔

ထြက္ခြင့္မရသည့္သူမ်ား၏

ေဝယ်ာဝစၥလုပ္ရန္

'Aၿ မဲဆင္း'

Aက်U္းသားတုိ႔ကို ထားရွိ၏။ Aၿမဲဆင္းတစ္ေယာက္ျ ဖစ္ရန္ မလြယ္။ က်ရာေနရာ Aလုပ္ခြဲ၊
ဘုတ္ခြဲေသာAခါတြင္

က်ရာေနရာသြားရသူမ်ားကို

'ေဘာက္ဆင္း'ဟု

ေခၚသည္။

ေနရာ

တစ္ေနရာတစ္ခုAား ပါမည္။ Aေျခတည္၍ ေနရာတစ္ေနရာတစ္ခုAား ပါမည္။ Aေျခတည္၍
ေနရာေပးထားသူAား 'Aၿမဲဆင္း'ဟု ေခၚသည္။ 'Aၿမဲဆင္း'ခ်င္း တူလွ်င္ပင္ ၁၀(က)၊ ၅(ည)
Aက်U္းသားမ်ားရွိရာ ဤတိုက္တြင္ တာဝန္ယူရျခင္းကား Aဆင့္ျ မင့္ 'Aၿမဲဆင္း' တာဝန္ျ ဖစ္သည္။
Aသက္Aရြယ္ႀ ကီးသူမ်ား၊ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ျ ခင္း မဟုတ္သည့္ ေထာင္က်မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရသူ
ျဖစ္ေပရာ ေျပာေရး၊ ဆိုေရး ယU္ေက်းလိမၼာသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
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ေနထုိင္သူAားလံုး ေဝမွ် ေသာ္မည္ျ ဖစ္ေပရာ လိုက္လံေဝရမည့္သူကား (ဘစ) သန္းထြန္းေAာင္
ျဖစ္သည္။ ဘိန္းျဖဴမႈႏွင့္ ေထာင္က်လာေသာ ဘိုင္စကုတ္ မင္းသား သင္တန္းသားတစ္ေယာက္
ျဖစ္သည္။
Aသားျဖဴျဖဴ၊

မ်က္လံုး၊

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္

မ်က္ခံုး

ေကာင္းေကာင္းႏွင့္

Aရာရာလုပ္တတ္သည္။

လူပံုဟန္

AားလံုးAေပၚ၌

Aလြန္ေကာင္းသည္။

လိုေလေသး

မရွိေAာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ႏႈတ္ေစာင့္စည္းသည္ ႏႈတ္လံုသည္။ Aျခားေသာ 'Aၿမဲဆင္း'မ်ား ျဖစ္သည္။ 'ဓားျပ' ခင္ဝင္း၊ 'သူခိုး'
ေမ်ာက္ဖိုးစိန္၊ 'လူမိုက္' ဂ်င္ပု၊ 'လူသတ္သမား' Aရွည္ႀ ကီးတုိ႔ကဲ့သို႔ ေပကတ္ကတ္ လက္ေထာက္ခ်
သတင္းေပး ႏႈတ္ဖြာသူမ်ားမဟုတ္။ ၿငိမ္သည္။ ေAးသည္။ ပိပိရိရိ လုပ္တတ္သည္။ ႏႈတ္လံုသည္။
မွင္ေမာင္းေကာင္းသည္။ Aထာညက္သည္။ 'ဖိုႀ ကီး'တြင္ တာဝန္က် သူသည္ Aေရွ႕ႀကိဳ ႕ကုန္းမွ
'ခ်ဲဒိုင္'

ခ်ာလီျ ဖစ္သည္။

စံ-ဇာဏီဘို၏

မိတ္ေဆြ ျဖစ္သည္။

ထုိေန႔တြင္

သံုးစြဲရန္Aလို႔ငွာ

ၾကက္သြန္ျ ဖဴႏွင့္ ဆီတို႔ကို ခိုးထုတ္ထည့္ေပးလိုက္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း Aျပန္Aလွန္ Aခ်က္ျ ပထားၿပီး
ျဖစ္သည္။
ထမင္းပံုေAာက္တြင္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႏွင့္

ထည့္ကာ Aေပၚမွ

ထမင္းကို

ျဖန္႔ခင္း၍ (ဘစ)

သန္းထြန္းေAာင္မွ ခိုးသြင္းရန္ျ ဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္လွီးရာတြင္ သံုးစြဲမည့္ဓားကို တရႊတ္ရႊတ္ႏွင့္
ဘႀကီးေAာင္ဓားေသြးေန၏။ ထုေထာင္းမႈမ်ားAားလံုး ၿပီးေနၿပီ၊ ဘႀကီးေAာင္က ဓားေသြးတုန္း၊
Aခန္းAသီးသီးမွ

ထုေထာင္းထားေသာ

ပဲမႈန္႔၊

ေျမပဲဆန္တို႔Aား

ဆရာခ

Aခန္းသို႔ပို႔ရန္

သန္းထြန္းေAာင္က ေရာက္မလာ။ ေဟ့ (ဘစ)ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ။ Aခန္း(၁၃)မွ ဆရာခက
လွမ္းေAာ္၏။
"ဒီေကာင္ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ပစၥည္းေတြ ပို႔ဖို႔ခက္ေနတယ္"
(၃)တိုက္တြင္

တစ္ခန္းႏွင့္

တစ္ခန္းၾကား

ေရွ႕ဘက္တြင္

နံရံရွိ၏။

(၁)ခန္းရွိ

ဦးရဲထြန္းက

သတ္သတ္၊ Aခန္း (၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ )က တစ္ကန္႔၊ (၆)မွ (၁၀)Aထိက တစ္ကန္႔။ (၁၁၊ ၁၂ )တို႔က
သီးသန္႔တစ္ကန္႔စီ၊
ႀကိဳ းျဖင့္ဆြဲပစ္၍

(၁၃၊ ၁၄)
ပစၥည္းပို႔၍

တို႔က

မရ။

တစ္ကန္႔။

Aကန္႔လိုက္

လူလႊတ္ပို႔မွရသည္။

ၾကားနံရံမ်ား

ကာထား၍

တနဂၤေႏြေန႔ျ ဖစ္ေပရာ

Aၿမဲဆင္း၊

ေဘာက္ဆင္းတုိ႔သည္ ဟိုေခ်ာင္ ဒီေခ်ာင္ၾ ကား ေခြAိပ္ၾ ကသည္။ ေထာင္ပိုင္ တန္းစီးလည္းမရွိ။
Aတြင္းေထာင္ဝင္စာမွတစ္ပါး AျခားA႐ႈပ္Aေထြးမရွိ။ နံနက္စာ ထမင္းပံုးဆြဲၿ ပီး ေဝၿပီးသည္ႏွင့္
စားၿပီး၊

ေသာက္ၿ ပီး

ပန္ကန္ေဆးၿပီး

Aားလံုးၿငိမ္သက္ကာ

ေရေႏြးႏွင့္

ခ်င္းသုပ္ကို

ေစာင့္လင့္ေနၾကကုန္၏။ ခ်င္းတကြဲ၊ Aုန္းသီးေၾကာ္က တစ္ေနရာ၊ ပဲမႈန္႔က တစ္ခန္း၊ ေျမပဲၾ ကမ္းက
တျခား၊ ၾကက္သြန္ေၾကာ္က ေနာက္တစ္ခန္း၊ ၾကက္သြန္နီက မေရာက္ေသး။ င႐ုတ္သီးစိမ္းက
ဖိုႀ ကီးမွာ Aခ်ိန္ေမာင္းေခါက္သံတို႔ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္သြား၏။ တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ တဂ်က္ဂ်က္
Aသံႏွင့္ ေရေႏြးပံုးေရာက္ေလၿပီ။
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တနဂၤေႏြေရေႏြး ဝိုင္း
၁၉၇၀-ဝန္းက်င္တြင္
ဟူေသာ

Aထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား

စာပုိဒ္သည္

ၾကည္ႏူးဖြယ္

လက္ဖက္ရည္ၾ ကမ္းဝိုင္း

သင္ၾ ကားေသာ

ေကာင္းသည္။

စင္စစ္

ဒီထက္ပိုၿ ပီး

ၾကည္ႏူးစရာ

ေကာင္းသည္ကား တနဂၤေႏြေရေႏြးၾကမ္းဝုိင္း ျဖစ္သည္။ ဖ်ာကို Aေပါက္ဝAထိတိုး၊ သံတိုင္ၾ ကားမွ
ေလကို

႐ွဴ၊

ျပင္ပကမာၻ

မိုးတိမ္ကို

ေမွ် ာ္။

ယခုေခတ္ကာလ

ဟန္းဖုန္းေျပာသကဲ့သို႔

Aသံမက်ယ္လင့္ကစား Aသံကိုျ မႇင့္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ Aလာပသလႅာပ စကားစျမည္
ေျပာၾကကုန္သည္။ ေဆးလိပ္ကိုဖြာ၏။ ေရေႏြးၾကမ္းကို ငွဲ႔ကာေသာက္၏။ ပဲေလွာ္၊ ထန္းလ်က္၊
ေျမပဲေစ့မွAစ

တစ္ခန္းႏွင့္တစ္ခန္း

လက္ေဆာင္ေပးထားေသာ

Aျမည္းတုိ႔ႏွင့္။

ဤသို႔

ေရေႏြးAျပည့္

ထည့္၍

စည္းစိမ္သည္ကား ဤေနရာမွ တစ္ပါး Aျခားတြင္ ရွိမည္မဟုတ္။
ေရေႏြးလိုက္လံ

ေဝငွသူတို႔သည္

ဗလေကာင္းသူႏွစ္ဦးက
လွ်ိဳ ထမ္းကာ

စည္ပိုင္းျပတ္ႀ ကီးတစ္ခုAတြင္း

သစ္သားေခ်ာင္းႀကီးႏွင့္

တုိက္ေရွ႕တြင္

ပံုကိုခ်၊

ေရွ႕တစ္ေယာက္

Aေငြ႔ထေထာင္းေထာင္း

ေနာက္တစ္ေယာက္

ထေနေသာ

ေရေႏြးကို

တုတ္ေခ်ာင္းတပ္ ပလတ္စတစ္ခြက္ႏွင့္ ခပ္ကာ ပံုစံႏွင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ေျခာက္
Aစစ္ခပ္ကာ ပံုစံႏွင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ေျခာက္

Aစစ္ဟုတ္ဟန္မတူ။

ထည့္ထားေပေရာ့မလားမသိ။

တမာရြက္၊

ရွိရွိသမွ်

ခါးေသာAရြက္မ်ားကို

ေခြးေတာက္ရြက္

စသည္တုိ႔ပင္

Aေျခာက္ခံ၍
ပါမည္

ထင္၏။

လြန္စြာခါး၏။ ဖန္၏။
ၾကက္သြန္မရွိလင့္ကစား

ထုေထာင္းထားေသာ

ပဲမႈန္႔မ်ား

ေျမပဲမ်ားေပးရန္

ၾကားဆတ္သား

သန္းထြန္းေAာင္လည္းမရွိ။ လာႏိုးႏိုးႏွင့္ တေမွ် ာ္ေမွ် ာ္ျ ဖစ္ေန၏။ ရထားေသာ ေရေႏြးတို႔သည္ပင္
တစ္စစ ေAးခ်မ္းျခင္းသို႔ပင္ ေရာက္ေန၏။ တစ္စစႏွင့္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္၍ မြန္းလြဲလာ၏။
ခ်င္းသုပ္ကို

ေမွ် ာ္လင့္ေနေသာ

တစ္တိုက္လံုးၿငိမ္သက္ေန၏။

သူတို႔သည္
(၂)တိုက္မွ

ေAးစက္ေနေသာ
ေသဒဏ္က်ေနသည့္

ေရေႏြးကို

ၾကည့္ကာ

ႀကိဳ းသမားကိုျ မေခါင္၏

ေဆြးေဆြးျမည့္ျ မည့္ သီဆိုေနေသာ Aသံသည္ ေလ႐ူးAေဝွ႔တြင္ သဲ့သဲ့ၾ ကားရ၏။ ေထာင္တြင္း
ေထာင္က်ေနေသာ ဇနီးသည္ႏွင့္ သြားေတြ႔ေသာ ကိုမိုးဝင္းပင္လွ် င္ ျပန္လာေပၿပီ။
"ကိုမိုးႀကီး Aဆင္ေျပရဲ႕လား"
"Aားလံုး Aိုေကပဲ Aဆင္ေျပပါတယ္"
ဟု လွမ္းေAာ္၏။ ေထာင္တြင္း၌ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ျ ခင္းကို ႏွစ္ပတ္လွ် င္
တစ္ႀ ကိမ္

တနဂၤေႏြေန႔တြင္

ျပဳႏိုင္သည္။

ေယာကၡမျဖစ္သူ

ေဒၚၾကည္ၾ ကည္က ေထာင္ဒဏ္

တစ္သက္တစ္ကၽြန္း၊ ဇနီးျဖစ္သူက ေထာင္ဒဏ္Aစိတ္ႏွင့္ မိန္းမေထာင္ဘက္တြင္ ေထာင္က်ေနရာ
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ျ ခင္းျဖစ္သည္။ မိန္းမေဆာင္ဘက္မွ သုပ္ေပးလိုက္ေသာ
လက္ဖက္ကိုကိုမိုးဝင္းမွ လိုက္ေဝ၏။
"ဒီမွာ ခ်င္းသုပ္Aတြက္ စီစU္ထားတာ သန္းထြန္းေAာင္က ေပၚမလာလို႔"
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သန္းထြန္းေAာင္။

ႀကိဳ းသမား

ေရခ်ဳိးကန္နားက

သရက္ပင္ေAာက္မွာ

Aေမႊးတုိင္ေတြနဲ႔"
ဒီေကာင္ ဘာေပါက္တာလဲ။ Aားလံုးက ဝိုင္းကာ တဖ်စ္ဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာ၏။
"ဘာပဲေျပာေျပာ ေဘာပဲျ ပာျပာ"
ဟု ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းက Aသံၿ ပဲႀ ကီးႏွင့္ ထ၍ေAာ္သည္။ ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းAား ဘိုးေတာ္ေရ
လုပ္ပါဦး တစ္ပုဒ္ေလာက္။ ဘုရားဖူးေတြ လာေနၿပီ။ ႀကိဳ းစားလိုက္ ေဖ့သားႀကီးေရ စသျဖင့္
ေထာပနာျပဳသံမ်ား Aခန္းတိုင္းမွ ထြက္လာ၏။
"ကဲ သီခ်င္း စဆိုမယ္။ 1,2,3,4"
ဟူ၍ ပါးစပ္မွ ဂစ္တာ သံစU္မ်ားထြက္၍ Aင္ထ႐ိုေပးကာ"ငွက္ေပ်ာသီးစားတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား ေပတစ္ရာေပၚမွာ မပစ္နဲ႔ ငွက္ေပ်ာခံြမ်ား"
စသျဖင့္ Aသံေသး Aသံေညာင္ႏွင့္ ဆိုေလသည္။
ခ်င္းသုပ္သုပ္မည့္
"ေဘာက္ဆင္း"
မေမာမပန္းဘဲ

ပစၥည္းမ်ားAလံုးစံုကို
Aသစ္ကေလး

ကိုမိုး

စုစည္း၍
ႀကိဳ းစားထား၊

တစ္ခန္းဝင္တစ္ခန္းထြက္

စီစU္ေလေတာ့သည္။

ကိုမိုးဝင္းမွ

ဆရာခAခန္းသို႔

မ်က္မွန္တဝင္းဝင္းႏွင့္

ပို႔၏။

ကိုမိုးဝင္းက

လက္ဖက္သုပ္စားလိုက္၊

ခ်င္းသုပ္စားလိုက္

ေAးေနလင့္ကစား

ဆရာခခ်င္းသုပ္ႏွင့္

ေရေႏြးခါးႀကီးသည္

လိုက္ဖက္လွသည္။ ၾကက္သြန္မပါ။ င႐ုတ္သီးမပါလင့္ကစား စားသံုးရသည္မွာ Aားရစရာပင္။

ေမာရသုတ္ႏွင့္ ခ်င္းသုပ္
Aားလံုးက ေမွ် ာ္ေနရေသာ သန္းထြန္းေAာင္ ေရာက္ရွိလာသည္။
"ေကာင္ေလး မင္းဘယ္သြားေနတာလဲ"
ဘႀကီးေAာင္၏ ေမးသံ။
"Aလာေကာင္းေပမယ့္ Aခါေႏွာင္းခဲ့ၿ ပီေပါ့"
ငိုသံပါပါႏွင့္ေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္မွ ရင္ေထြးAသံ။
"ဒီAခ်ိန္မွာ ျပန္ေတြ႔တာ ဘာလုပ္ရမွာလဲ"
ရန္မ်ဳိးသိန္း၏ ရိသဲ့သဲ့ Aသံ။ သန္းထြန္းေAာင္မွာလည္း မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္ ကိုယ့္လူ ဆရာခ
ေခၚေနတယ္။
သန္းထြန္းေAာင္သည္ Aခန္းနံပါတ္ ၁၃ ဆရာခ ရွိရာသို႔ ခပ္ကုပ္ကုပ္ ထြက္သြားေလေတာ့သည္။
"ေမာင္ရင္ေလး ဒီေန႔ ဘယ္သြားေနတာလဲ"
ဆရာခAသံကို Aတိုင္းသားၾကားရ၏။
"ကၽြန္ေတာ္ ဦးရဲႀ ကီးသင္ေပးလို႔ ေမာဟသုတ္ကို ရြတ္ေနတာ"
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ဦးရဲထြန္းသည္ ေရွ႕ေနႀကီးျဖစ္သည္။ လြန္စြာ Aေမရိကန္ ဆန္သည္။ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို
လြန္စြာျမတ္ႏိုးသည္။ Uပါဒသံဓိက်မ္းကို Aသံထြက္မွန္မွန္ႏွင့္ Aလြတ္ရြတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Aဂၤလိပ္လို
စကားပီသသည္။ ဘုရားစာရြတ္လွ် င္လည္း Aသံထြက္ပီသည္။ ေထာင္သို႔ Aႀကိမ္ႀ ကိမ္ Aခါခါ
ေရာက္ဖူးသူျ ဖစ္သည္။

ယခု

ေထာင္ဒဏ္

တစ္သက္တစ္ကၽြန္း

၃-ခု၊

Aႏွစ္

(၆၀)

ေထာင္ခ်ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။
"ဆိုပါAုန္း၊ ေမာင္ရဲက ဘာေျပာလဲ"
ဆရာမင္းသိခၤႏွင့္ ဦးရဲထြန္းသည္ ေထာင္Aတြင္း၌ Aလြန္ခင္မင္ ရင္းႏွီးၾကသည္။ ဦးရဲထြန္းက
ဆရာမင္းသိခၤကို "ေAာင္ထြန္း"ဟု ေခၚ၍ ဦးရဲထြန္းAား ဆရာမင္းသိခမ
ၤ ွ "ေမာင္ရဲ" ဟု ေခၚသည္။
Aလြန္ခ်စ္ၾ ကသည္။
"ဦးရဲက ေျပာတယ္။ ပရိတ္ႀ ကီး (၁၁)သုတ္ထဲက ေမာရသုတ္ကို မနက္ေနထြက္ခ်ိန္၊ ညေန
ေနဝင္ခ်ိန္ ရြတ္တာက ပံုမွန္။ Aထူးျပဳရြတ္ႏုိင္တာက တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔ခင္း မြန္းတည္းခ်ိန္ (၁၂:၀၀)
နာရီမွာ ရြတ္ရင္ ေထာင္ကလြတ္မယ္"
"ေမာင္ရင္

လြတ္ေၾကာင္ေၾကာင္တာပဲ။

ေမာရသုတ္ထဲက

Uေဒါင္းမင္းေတာင္

ရြတ္ဆိုတာ

မလြတ္တာ၊ ဟိုက ဘုရားေလာင္းေတာင္ Aခက္ႀ ကံဳ ေသးတာ၊ မင္းကို ေမာရသုတ္ ရြတ္ေပးတဲ့
'ေမာင္ရဲ' ေထာင္က မလြတ္တဲ့Aျပင္ ေထာင္ဝင္စာ ပိတ္ခံရလို႔ ပံုးေၾကာင္ေနတာ"
(ေထာင္Aတြင္း AစားAေသာက္

Aဆင္မေျပျခင္းကို

ပံုးေၾကာင္သည္) ဟူ၍ ေျပာဆိုျ ခင္း

ျဖစ္သည္။
"ကဲ

ကိုယ့္လူ

AဆီAေသြးဟာ

ေလာကႀကီးဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ
သိဂႌေရႊခြက္နဲ႔သာ

တန္ဖိုးရွိတယ္။

ထုိက္တန္တယ္။

ဒီလို

ေကသရာဇာ ျခေသၤမင္းရဲ႕

ေထာင္က်ေနတဲ့

ေနရာမ်ဳိးမွာ

ေမာရသုတ္နဲ႔ ခ်င္းသုပ္ဟာ ဘယ္ဟာက လက္ေတြ႔ဆန္ ပိုAေရးႀကီးလဲ။ မင္း ေျဖစမ္းကြာ"
*****
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ကြမ္းစားတေစၧ
စကားနည္းေသာ ၿပံဳ းခ်ဳိသည္
Aုတ္ခဲကို

ထုေထာင္း၍

ပန္းခ်ီေတာ္၏။

Aမႈန္႔ျ ပဳကာ

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ၌

ေရႏွင့္ေဖ်ာ္၍

လြန္စာြ လက္ရာေျမာက္၏။

ပန္ခ်ီဆြဲရန္

ေရးေဆးကို

ျပဳလုပ္၍

တံျ မတ္စည္း႐ိုးမွ တုတ္တံကို Aဖ်ားထု ေျခဖြာ၍ ပန္ခ်ီစုတ္တံျ ပဳကာ ေထာင္Aတြင္း Aုတ္နံရံတို႔၌
ဘုရားပံုေတာ္ကို က်က်နနေရးဆြဲသည္။
ၿပံဳ းခ်ဳိ၏ နံရံေဆးေရး ေမာ္ဒန္ဂရက္ဖတီဖီလင္ကို တုိက္(၁)တြင္ရွိေသာ သူတို႔Aားလံုး ျမတ္ႏိုးစြာ
ခံစားၾကကုန္သည္။ Aခန္းတိုင္းတြင္ ၿပံဳ းခ်ဳိ၏ လက္ရာAား Aျမတ္တႏိုး ရွိခိုးဦးခ်ၾ ကကုန္သည္။
ၿပံဳ းခ်ဳိသည္

Uေရာပရီေနးဆက္

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီပညာရွင္

ေခတ္မွ

တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊

နံရံေဆးပန္ခ်ီပညာရွင္
ေသဆံုး၍

တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊

လူဝင္စားဘဝျဖင့္

ပံုဂံေခတ္

၈၈-ေက်ာင္းသား

မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ဦး ျဖစ္ေပၚလာသည္ထင့္။
တိုက္(၁)Aခန္းေပါက္ေစ့တြင္ ၿပံဳ းခ်ဳိ၏ ဘုရားပံုေတာ္ နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီတို႔ လက္ရာေျမာက္စြာရွိ၏။
ေန႔ခင္းေစာင့္ေသာ ဝါဒါတို႔ထံ လိုင္းဝင္၍ Aခန္းခ်င္း လဲကာ ကိုယ့္Aခန္း ၿပံဳးခ်ဳိဝင္၊ ၿပံဳ းခ်ဳိAခန္း
ကိုယ္ဝင္ျ ခင္းျပဳကာ နံရံပန္ခ်ီတုိ႔ကို စြန္႔စြန္႔စားစား ေရးဆြဲရျခင္းတည္း။
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ဘုရားပံုပန္ခ်ီကားတစ္ခုAား Aေႏွာက္Aယွက္မရွိ ေရးဆြဲရက ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾ ကာ၏။ Aေႏွာင့္ႀ ကံဳ က
ရွိက

သံုးေလးရက္ခန္႔ၾ ကာ၏။

Aခန္း၏

Aတြင္းမ်က္ႏွာစာ

တစ္ေပါက္တည္းေသာ

သံတံခါးဝေဘးနံရံတြင္ ဘုရားပံုေတာ္ ပန္ခ်ီကို ေရးဆြဲပါက Aခန္းျပင္ပမွ ျမင္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။
ထုိေနရာသည္သာ

မ်က္ကြယ္ရာျဖစ္သည္။

(၁)တိုက္သည္

၁၀(က)

Aထိန္းAသိမ္းခံမ်ား

ထားရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားလည္းပါ၏။ ေဒၚလာေလာကမွ Aီစမန္ႏွင့္
ဒါဝတ္ဂ်င္ ဝါးလားတို႔၏ Aခန္းတြင္ကား ၿပံဳ းခ်ဳိ၏ လက္ရာကို တမူထူးစြာေတြ႔ရမည္။
မီးေသြးမႈန္႔ကို

Aမည္းေရာင္၊

ေရာယွက္ကာ

Aုတ္နီခဲမႈန္႔ကို

Aစၥလာမ္တုိ႔ထားရွိေသာ

Aနီေရာင္၊

မကၠာပံု

မဲနယ္မႈန္႔

Aျပာေရာင္တုိ႔ကို

ေက်ာက္တံုးမည္းႀကီးပံုကို

က်က်နန

ေရးဆြဲထား၏။
ဤသို႔

(၁)တိုက္တြင္

ေနထိုင္သူတုိ႔

ဘာသာတရား

ကိုင္း႐ႈိင္းျခင္း၊

ဘာသာတရားကို

တေလးတစားကိုးကြယ္ Aနီကပ္ပူေဇာ္ၾ ကျခင္းသည္ကား 'ကရင္မ'ေၾကာင့္တည္း။

ဆံတိုကုပ္ဝ ဲ
Aထက္ေAာက္ Aျဖဴေရာင္ဝမ္းဆက္
ေၾကာ့ရွင္း၏။

ထဘီကို

ဝတ္ေလ့ရွိသည္။ ရင္ေစ့Aက်ႌခင္ပြပြ ဝတ္လင့္ကစား

ခပ္က်ပ္က်ပ္ဆြဲ၍ ေျခသလံုးသား

ေပၚေAာင္ဝတ္၏။

၁၉၇၀-ခုႏွစ္

ေခတ္ဦးစတိုင္လ္ ေပါင္သလံုးသားေပၚစတိုင္လ္ ဝတ္၏။ စတူဒီယိုေခတ္ဦး တကၠသိုလ္ထြန္းေနာင္
သီခင်္းမ်ားထဲမွ ဆံတိုကုပ္ဝဲပံု ျဖစ္၏။ ခါးေသးေသး၊ ဝမ္းခ်ပ္ခ်ပ္၊ တင္ရင္Aလွ ျပည့္ၿ ဖိဳ းလွပ၏။
သန္စြမ္းနက္ေမွာင္လွေသာ ကုပ္ဝဲဆံပင္၊ ထူထဲေသာ မ်က္ခံုး၊ ဝါဝင္းေသာ AသားAရည္ႏွင့္
Aရြယ္လတ္ မိန္းမသားတစ္ဦးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ရႊန္းသစ္ႏုပ်ဳိျ ခင္းႏွင့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ Aျပည့္ရွိသည္။
ကြမ္းကို

မျပတ္

တၿမံဳ ၿမံဳ စားသူ

ျဖစ္ေလရကား

လွပေသာ

ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္

ကြမ္းဖတ္၊

ကြမ္းေခ်းေAာက္၌ နီေစြးေစြးရွိ၏။ ခံတြင္းဟလိုက္လွ် င္ ရဲဗေလာင္းခတ္ေနေသာ ခံတြင္းႏွင့္လွ် ာ၊
ကြမ္းခ်ဳိးတက္၍ ရဲရဲနီေသာ သြားႏွင့္ ျဖစ္၏။ ဤသည္ပင္လွ် င္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။
Aင္းစိန္ေထာင္ဝင္းAတြင္း ေန႔မေရြး ညမေရြး Aခ်ိန္ကာလမေရြး တံခါးမရွိ ဓားမရွိ သြားလာ၏။
ေန႔Aခါ၌ေတြ႔ရန္

ခက္ခဲသည္။

ညAခါ၌သာလွ် င္

AသြားAလာမ်ားသည္။

ျမင္ေတြ႔ရန္

လြန္စြာခဲယU္းသည္။ ေတြ႔ဖူးသူတို႔ ေသြးပ်က္ျ ခင္း၊ A႐ူးAမူးျဖစ္ျ ခင္းမ်ား ႀကံဳ သည္။
နာနာဘာဝသရဲမပင္

ျဖစ္လင့္ကစား

Uစၥာေစာင့္မမ်ားကဲ့သို႔

လွပကာ

လူသားတုိ႔၏

ဝိညာU္လိပ္ျ ပာကို ဆြဲခါလႈပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဖူးေသာသူမ်ားAနက္ (၁)တိုက္တြင္
ေနထိုင္ေသာ ကိုေသာင္းထုိက္ ႐ူးသြပ္မတတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားေAာင္လြင္သည္ကား
ေသြးလည္မပ်က္၊

A႐ူးAမူးလည္း

မဟုတ္သည့္Aျပင္

ေထာင္Aတြင္း၌

ရွားပါးလွသည့္

ကြမ္းယာကိုပင္ ပံုမွန္ေပးကာ ကရင္မက စားသံုးေစသည္။
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နာရင္း ႐ုိက္ခံရ ေသာ ဝါဒါ
ဝါဒါကိုေက်ာ္ဦးသည္ ေမြရာပါ ႏွာေခါင္းတြင္ ဘုႀ ကီးပါေသာေၾကာင့္ Aမ်ားက "ဘုေက်ာ္ဦး" ဟူ၍
ေခၚသည္။ ထိုကာလ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘြတ္စီနီယာမွ Aုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေပရာ
၎Aားေဂ်ာ့ဘုဟူ၍လည္း ေခၚၾကကုန္သည္။
Aလြန္AAိပ္ႀ ကီးေသာသူ

ျဖစ္သည္။

ညကင္းေစာင့္ေသာAခါမ်ားတြင္

Aျပစ္ေပးခံရေလ့ရွိသည္။

ယခုလည္း

တခူးခူးႏွင့္

Aိပ္ေနေသာေၾကာင့္

ထိုင္ခံုေပၚထိုင္လ်က္

Aိပ္ေမာက်ေနစU္

ေျဖာင္းကနဲ လက္ဝါးႏွင့္ ျဖတ္႐ိုက္ခံရ၍ ဝါဒါဘုေက်ာ္ဦး Aိပ္ငိုက္ေနရာမွ ထုိင္ခံုေပၚမွ Aားခနဲ
ျပဳတ္က်သြားသည္။ ကုပ္ပိုးကိုပြတ္၍ ထလာသည္။ ဝုန္းခနဲ Aသံေၾကာင့္"ဆရာဘု ဘာျဖစ္တာလဲ"
ႏိုးလာေသာ စံ-ဇာဏီဘိုက ေမးေလေသာ္"ကရင္မ လာ႐ိုက္တာ၊ ကိုဇာႀကီး ျပန္Aိပ္ေန၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကင္းစစ္ဖို႔ လွည့္လာလိမ့္မယ္"
ဝါဒါဘုေက်ာ္ဦးက ယူနီေဖာင္းကို ဆင္ယင္၍ ဘြတ္ဖိနပ္ႀ ကိဳ းျပန္ခ်ည္၏။ ဦးထုပ္ေဆာင္း၏။ Gun
Pipe ( နံပါတ္တုတ္ )ကို ကိုင္၍ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ကင္းေစာင့္ေသာ စတိုင္လ္ယူေန၏။ မၾကာမီ
ေျခသံမ်ားၾကားရ၏။ Aေလးျပဳသံကိုလည္း ၾကားရ၏။ "သတိ" ဟူေသာ Aသံမ်ားႏွင့္ Aတူ
လိုက္လံစစ္ေဆး၍

Aခန္းAတြင္းမ်ား

မီးလင္း၊

မလင္း

စစ္ေဆးၾကကုန္၏။

ဝါဒါ

ညေစာင့္မ်ားကိုလည္း ဝတ္စံုျ ပည့္၊ မျပည့္၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး၏။ ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး
ကိုယ္တိုင္ လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ (၁)တိုက္AေျခAေနမ်ား စစ္ေဆး၍ ေက်နပ္စြာ
ထြက္ခြာသြားေသာ ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး ေနာက္က်န္ခဲ့ေသာ (၁)တိုက္တာဝန္ခံ ဦးထြန္းထြန္းက"ေက်ာ္ဦး မင္းကံေကာင္းတယ္၊ ဟိုဘက္တိုက္ကေကာင္ေတြ Aိပ္ေပ်ာ္ေနၾကလို႔၊ ဒီေကာင္ေတြ
ျပႆနာပဲ"
ဦးထြန္းထြန္းက

ဝါဒါေက်ာ္ဦးကို

ခ်ီမြန္း၍

ဇင္းဇင္းစီးကရက္

တစ္ဘူး

ေပးသြား၏။

သူ

တာဝန္ယူေသာ (၁)တိုက္တြင္ ျပႆနာမရွိျ ခင္းAေပၚ Aေတာ္ဝမ္းေျမာက္ေန၏။
"ကိုဇာႀကီး ေရာ့"
ေထာင္မွဴး

ထြက္သြားသည္ႏွင့္

ဝါဒါေက်ာ္ဦး

လာေရာက္

ေဆးလိပ္တိုက္သည္။

Aိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ စံ-ဇာဏီဘိုကို ေဆးလိပ္တိုက္၏။ ထုိေခတ္ကာလတြင္ ဒူးယား၊
ခေပါင္းေဆးလိပ္တုိ႔ ေခတၱေပ်ာက္၍ ဇင္းဇင္းAမည္ရွိေသာ တ႐ုတ္စီးကရက္ လြန္စာြ ေခတ္စား၏။
ေဆးစပ္ေကာင္း၏။ ခပ္ျ ပင္းျပင္းျဖစ္၍ လူႀ ကိဳ က္မ်ား၏။
"ဒါနဲ႔ ေျပာပါဦး ဆရာဘု၊ ခုနက ဘယ္သူလာၿပီး နာရင္း႐ိုက္ၿ ပီး ႏႈိးတာလဲ၊ မျမင္လိုက္ရဘူး"
"ကရင္မ လာသတိေပးတာ"
"ဘယ္က ကရင္မလဲ၊ ဒီတုိက္ထဲ ညဘက္ႀ ကီး ဘယ္မိန္းမဝင္လို႔ရမွာလဲ"
"ကရင္မဆိုတာ

လူမိန္းမမွ

မဟုတ္တာ၊

သရဲမေလ၊

ဘယ္သူျ မင္မလဲ၊

ကရင္မကိုျ မင္ရင္

ဖ်ားသြားမယ္။ ေရေရလည္လည္ မိုက္တာ"
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ကရင္မ၏

Aလွကို

ေAးသေယာင္ရွိလာ၏။

စာဖြဲ႔ေနစU္

ကြမ္းယာနံ႔မ်ား

ၾကက္သီးျဖန္းခနဲ
ေထာင္းခနဲထလာ၏။

ထသြား၏။

ေလထုသည္

ေခါင္းရွိ

ဆံပင္ရင္းမ်ား

ၾကက္သီးမ်ားထကာ ေထာင္သြား၏။ ထိုစU္ ဗဟိုကင္းမွ သံေခ်ာင္း(၆)ခ်က္ေခါက္သံ ၾကားရသည္။
ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ႏွစ္နာရီထိုးၿပီ။ ေျပာေနစU္ စစ္ေခြးတိုက္မွ ေခြးAူသံမ်ား ထြက္ေပၚလာ၏။
ေAးစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္လာ၏။ ကြမ္းဝါးသံ၊ ကြမ္းနံ႔မ်ားရ၏။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္Aရိမ္Aေယာင္မွ် မျမင္ရ။
တုိင္တြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ ဝါဒါေက်ာ္ဘုဦးထုပ္ ေလမတိုက္ဘဲ ေAာက္သို႔ ဖုတ္ခနဲ ျပဳတ္က်၏။
"လာၿပီ၊ လာၿပီ ေဆးလိပ္တိုက္မယ္"
ဝါဒါေက်ာ္ဦးက Aေမွာင္ထဲသို႔ လွမ္းစကားေျပာ၏။ Aေမွာင္ထဲတြင္ မည္သည့္ Aရိပ္Aေယာင္မွ်
မေတြ႔ရ။

ကိုေက်ာ္ဦးတစ္ေယာက္

႐ူးေနၿပီထင္။

ဝါဒါေက်ာ္ဦးသည္

စီးကရက္တစ္လိပ္ကို

မီးညႇိသည္။ ထို႔ေနာက္ တံခါးဝဝင္းတိုင္ Aျမင့္တြင္ တင္၍"ကဲ လာေသာက္ ကရင္မ၊ ငါ့ကို သတိေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"
Aေမွာင္ထဲသို႔ ၾကည့္ကာ ေျပာ၏။
ေခြးAူသံမ်ား ႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားသည္။ ကြမ္းနံ႔မ်ား ပိုမိုျ ပင္းထန္လာသည္။ တင္ထားေသာ
စီးကရက္သည္

ေလေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္

ဖြာလိုက္ေသာAခါ

ရဲခနဲ

ေဆးလိပ္မီးေတာက္ေလာင္ျ ခင္း ျဖစ္၏။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေဆးလိပ္ခိုးေငြ႔မ်ား မႈတ္ထုတ္သကဲ့သို႔
AခိုးAေငြ႔မ်ား ျဖာထြက္ေနသည္။ ပံုမွန္မီးညႇိပါက Aေမႊးတိုင္ ကဲ့သို႔သာ ေလာင္ကၽြမ္းမည္။
သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ဖင္စီခံမွ Aေငြ႔မ်ား လႈိုင္ေနသည္။ ထုိျ မင္ကြင္းသည္ကား ၾကက္သီးထဖြယ္ရာ။
"မေၾကာက္ပါနဲ႔ ကရင္မက ေဘာ္ဒါစိတ္ရွိတယ္။ သူခင္တဲ့ ဝါဒါေတြ Aိပ္ငိုက္ေနရင္ ပထမလႈပ္ၿ ပီး
သတိေပးတယ္၊ မႏိုးရင္ နားရင္း႐ိုက္ၿ ပီး သတိေပးတယ္ ခုတင္ေပၚAိပ္ေနရင္ ေျခေထာက္ကို
ဆြဲရင္ဆြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကန္ခ်တယ္၊ Aဲ႔ဒီလို သတိေပးတယ္"
ထုိသို႔ ေျပာေနရင္း စီးကရက္သည္ ဖြာမည့္သူမရွိဘဲ မီးၿငိမ္းသြားသည္။ ကရင္မကို တိုက္ထားေသာ
ေဆးလိပ္Aား

ကိုေက်ာ္ဦး

ကိုက္ထားေသာAရာမ်ားကို

သြားယူလ ာ၏။
ေတြ႔ရ၏။

ထုိAခါတြင္

ထိုေဆးလိပ္တြင္

ေဆးလိပ္Aစီခံတြင္
ကြမ္းယာဖတ္၊

သြားႏွင့္

ကြမ္းတံေတြးမ်ား

ေပေန၏။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေတြ႔ရဘဲ စီးကရက္ေသာက္သံုးသြားျခင္း ျဖစ္ေပ၏။

ဘႀကီးေAာင္ႏွင ့္ ကရင္မ
ဘႀကီးေAာင္ဟု
ပိတ္ထားေသာ
ေထာင္တုိက္

Aမ်ားေခၚေသာ

႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး

ေသာ့ခေလာက္သည္
တံခါးေသာ့တို႔သည္

ပိတ္ျ ခင္းျဖစ္သည္။

ေလမတိုက္ဘဲ

နံရံကိုထြင္း၍

ေသာ့ခေလာက္မ်ားသည္လည္း

ဦးေAာင္လြင္၏

Aခန္းတံခါးကို

တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ျ မည္၍

နံရံဘက္တြင္

လႈပ္၏။

ေသာ့ခေလာက္ထားကာ

Aလြန္ႀ ကီးမားလွေပရာ

လူတစ္ေယာက္

လႈပ္ခါမွသာလွ် င္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။
"ျပန္ေတာ့ေလ၊ လာမေနာက္နဲ႔ေတာ့"
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လွမ္းေျပာသည္။ ေျပာကာမွ ေသာ့ခေလာက္Aား ခါလႈပ္၏။ ထို႔ေနာက္ Aသံေပ်ာက္သြားသည္။
ထပ္မံ၍ ေဆးလိပ္တိုကို မီးညႇိကာ စကားေျပာေနစU္ 'Aား'ဟူ၍ Aသံနက္ႀ ကီးႏွင့္ Aလန္႔တၾကား
ထေAာ္ေသာ ဘႀကီးေAာင္Aသံကို ၾကားရသည္။
"တပီလာ၊ Aယ္ေဒါေAာ္Aီး"
ဟူ၍ ႏႈတ္မွ Aဆက္မျပတ္ ေAာ္ဟစ္ေနေသာ ဘႀကီးေAာင္Aား Aခန္းျပင္မွ ကိုေက်ာ္ဦးက
ေရႏွင့္ပက္ကာမွ Aသံရပ္သြားသည္။ ဘႀကီးေAာင္ ကရင္လိုေျပာသံမ်ားကိုလည္း ၾကားရ၏။
AAိပ္ဆတ္သူမ်ား ႏိုးလာ၏။
"ဘႀကီးေAာင္ ဘာျဖစ္တာလည္း"
Aိပ္ခ်င္းမူးတူးႏွင့္

ရန္မ်ဳိးသိမ္းက

ေဆးေက်ာင္းသား

လွမ္းေမး၏။

ရန္မ်ဳိးသိမ္းသည္

၈၈-မ်ဳိးဆက္သစ္

ေဆးထိုးAပ္မကိုင္ဘဲ

ေက်ာင္းသားAနက္
ဆရာဝန္လုပ္မည္ဟု

ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ (၁)တိုက္လံုး Aားထားရေသာ ဆရာဝန္ Aေလာင္းAလ်ာ ျဖစ္သည္။
"ေရာဂါမွန္သမွ် 'ပါရာ' ေသာက္ ေပ်ာက္"
ဟူ၍ ပါရာစီတေမာ ေဆးတစ္ဖံုကို တြင္တြင္ႀ ကီး သံုးေသာသူျ ဖစ္သည္။ ယခုလည္း Aိပ္ရာမွလန္႔ၿ ပီး
ထေAာ္ေသာ ဘႀကီးေAာင္Aား ပါရာစီတေမာတုိက္ရန္ လွမ္းေAာ္သည္ထင့္။
"ဘႀကီးေAာင္ ဘာေတြ ေAာ္ေနတာလဲ"
"ကရင္စာေတြ လာသင္ေနတာ Aိပ္မက္ထဲမွာ"
ဟု

ဘႀကီးေAာင္က

Aယ္ေဒၚေAာ္Aီးကို

ေျပာသည္။

ကရင္စကားမတတ္ေသာ

ေကာင္းေကာင္ေျပာေန၏။

ဘႀကီးေAာင္သည္

ကိုေက်ာ္ဦးက

တပီလာ

ကရင္စပ္ျ ဖစ္ေသာေၾကာင့္

တပီလာ Aယ္ေဒါေAာ္Aီးဆိုတာ ကြမ္းစားခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာဟု ဘာသာျပန္သည္။ တပီလာ
Aယ္ေဒါေAာ္Aီးလို႔ လာသင္ေနတာ။
"ကြမ္းစားခ်င္ရင္ ဒီလိုေAာ္"
"ဘယ္သူက လာသင္တာလဲ"
ရန္ႀ ကီးက စပ္စပ္စုစု ေမး၏။
"Aရမ္းေျဖာင့္တဲ့ ကရင္မလာသင္တာ"
"ေၾသာ္ ဒါမ်ား ဘာေAာ္စရာလိုလဲ"
ေဘးမွနားေထာင္ေနေသာ ဦးရဲမင္းမွ ခပ္ရႊတ္ရႊတ္ေျပာ၏။
ကြမ္းစားမလားလို႔

ေမးတယ္။

Aမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို
ကရင္လိုေျပာလုိ႔
သေဘာက်ၿပီး

Aိပ္ေနတာ
ေတြ႔ရတယ္၊

လာႏႈိးလို႔

စားခ်င္တာေပါ့လို႔ေျဖေတာ့

တပီလာAယ္ေဒၚေAာ္Aီးဟု
ၿပံဳ းျပတယ္။

လည္ပင္းရင္းကျဖဳတ္ၿ ပီး

လုိက္ရြတ္ခိုင္းတယ္။

႐ိုး႐ိုးၿပံဳ းျပ႐ံုသာမက

လည္ျ ပတ္ႀ ကီးက

ၾကည့္လိုက္ေတာ့

ေသြးေတြနဲ႔
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လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ကိုင္ၿ ပီး မ်က္ႏွာAေရွ႕ Aတင္းထိုးျပတယ္။ လန္႔ၿ ပီး ထေAာ္ယူရတယ္။ Aိပ္မက္က
ေတာ္ေတာ္ဆန္းတယ္။ ဘာပဲျ ဖစ္ျ ဖစ္၊ ကရင္စကားတစ္လံုးေတာ့ တတ္သြားၿပီ။

ကြမ္းစကား တပီလာ
နံနက္မိုးေသာက္

ေရာက္ရွိေလေသာ္

'တပီလာAယ္

ေဒၚေAာ္Aီး '

ကရင္လိုေျပာေသာ

စကားသံကို ၾကားရသည္။ သပိတ္ကဲ့သို႔ မည္းေမွာင္ေနေသာ Aသားႏွင့္ ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္ႏွင့္
ေထာင္ဝါဒါဝတ္စံုကို

ဝတ္ဆင္ထားေသာ

ကုလားတစ္ဦးသည္

ကရင္ကဲ့သို႔

တပီလာ

Aယ္ေဒါေAာ္Aီး ဟူေသာ ကရင္စကားကို ပီသစြာေျပာ၍ ဘႀကီးေAာင္Aား ကြမ္ယာတစ္ထုပ္
လွမ္းေပး၏။ တစ္ႀ ကိမ္တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးေသာ ဝါဒါတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ညက ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး ကိုယ္တုိင္
ကင္းလွည့္လည္

စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္

ညတာဝန္ယူထားေသာသူမ်ား

Aိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းေၾကာင့္

Aျပစ္ဒဏ္Aျဖစ္ 'ဗူးေပၚ' တင္ျ ခင္းျပဳ၏။
ဝါဒါေလာကတြင္

'ဗူးေပၚ' တင္ခံရေသာ AေျခAေနသည္ ဝါဒါတုိ႔Aတြက္ Aလြန္ဆိုးေသာ

AေျခAေနျဖစ္သည္။ ယခုသင္တန္းဆင္း ဝါဒါAသစ္မ်ားကို Aေျပာင္းAလဲထားရွိျ ခင္းျဖစ္သည္။
ထုိဝါဒါ ကုလားႀကီးသည္ ကရင္စကားလည္း မတတ္၊ ကြမ္းေရာင္း၍ စီးပြားရွာျခင္းလည္း မဟုတ္။
ထုိေန႔တုိက္Aဝင္ဝ ဗန္ဒါပင္ေAာက္တြင္ ကြမ္းတစ္ထုပ္ေတြ႔လွ် င္ ေကာက္ယူလိုက္ၿ ပီး (၁)တုိက္သို႔
ေရာက္ရွိလာကာ Aခန္း(၇)ေရွ႕တြင္ရပ္ၿ ပီး ဘႀကီးေAာင္Aား ကြမ္းထုပ္လာ၍ ေပးျခင္းျဖစ္၏။
ထုိ႔ေနာက္ ကြမ္းယာေပးၿပီး ထြက္သြားေသာ ကုလားႀကီး ေနာက္ေနာင္ေတြ႔ျခင္းမရွိ။ ထမင္းစားၿပီး
ထုိေန႔ခင္းတြင္ တစ္ေရးတစ္ေမာ Aိပ္စက္ေနစU္ တပီလာAယ္ေဒၚေAာ္Aီးဟူေသာ Aသံေၾကာင့္
ႏိုးထလာသည္။ ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔လွန္ၿ ဖီးထားၿပီး ဗိုက္ပူပူ ၊ ပါးေဖာင္းေဖာင္း ၊ ေရႊသြားေခါေခါႏွင့္
ဝါဒါဝတ္စံုကို ဝတ္ထားေသာ တ႐ုတ္ႀ ကီးတစ္ဦးသည္ ဘႀကီးေAာင္ထံသို႔ ကြမ္းယာ လာေပး၏။
"ေသဒဏ္ႀ ကိဳ းသမားေတြ

ေရခ်ဳိးတ့ဲ

ကန္ေပါင္ေပၚမွာ

ကြမ္းထုပ္ကို

ေကာက္ယူၿ ပီးတာနဲ႔

ဒီကိုလာေပးရမယ္ဆုိတာ Aလိုလိုသိေနတယ္ ေရာ့"
ေပးကာထြက္သြား၏။ ထိုတ႐ုတ္ဝါဒါႀကီးကို ေနာက္ေနာင္မေတြ႔ရေတာ့ပါ။
ဤသို႔ႏွင့္ ညကိုးနာရီAိပ္ခ်ိန္တြင္ တပီAယ္ေဒၚေAာ္Aီးကို ၾကားရျပန္သည္။ ကုလားမဟုတ္၊
ကရင္မဟုတ္၊ တ႐ုတ္မဟုတ္။ ေထာင္ေလာကတြင္ "ဗႏၶဳ လ"ဟု လည္းေကာင္း၊ "စံရစ္"ဟူ၍
လည္းေကာင္း

Aလြန္နာမည္ႀ ကီးေသာ ေထာင္မွဴးႀကီး ဦးစံရျဖစ္သည္။ ဦးစံရသည္

စည္းကမ္းႀကီးသည္။

Aလြန္ျ ပႆနာ

ရွာသည္။

Aလြန္

ရစ္သည္။

Aလြန္

ဦးစံရစ္ဟု

Aမည္တြင္ရျခင္းသည္ မဆန္းလွ။ ကရင္လိုေျပာ ဘႀကီးေAာင္Aား ကြမ္းေပး၏။ ေထာင္တြင္
ကြမ္းယာေတြ႔လွ် င္ပင္

ဘယ္သူေပးတာလဲ၊

ဘယ္က

ရတာလဲဟု

ျပႆနာရွာတတ္ေသာ

ဦးစံရလာေပးေသာေၾကာင့္ ဆန္း၏။
"မိန္းေၾကးစာပြဲေပၚမွာ ေတြ႔လို႔ေကာက္ၿ ပီး ဒီကိုလာေပးရမယ္လို႔ Aလိုလိုသိၿ ပီး လာေပးတာ"
ေျပာကာ ထြက္ခြာသြား၏။
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တုိက္သားမ်ားAားလံုး

မAိပ္ႏိုင္ေတာ့။

တစ္ထုပ္ၿ ပီးတစ္ထုပ္

သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္

ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ကြမ္းယာမ်ား Aလွ် ံပယ္ ျဖစ္ေန၏။ ဗမာေဆး၊ ေဆးေမႊး၊ စစ္ကနယ္ႏွင့္
က်နစြာ

ယာထားေသာ

စားေကာင္းၾက၏။

ကြမ္းယာသည္ကား

ထံုးႏွင့္

ရွားေဆး

(၁)တုိက္တြင္

က်က်နန

Aားလံုး

စပ္ထားေသာေၾကာင့္

တၿမံဳ ၿမံဳစား၍
မစားတတ္ေသာ

သူမ်ားပင္လွ် င္ ထံုးမေပါက္ ကြမ္းမနင္ဘဲ တၿမံဳ ၿမံဳ ဝါး၍ စားေကာင္းလွ၏။
"ဘႀကီးေAာင္ရဲ႕

ကရင္မ

တယ္စြမ္းသကိုး၊

ဒီည

လာရင္

ဘီယာေလး၊

ဘဲကင္ေလး

ေတာင္းရေAာင္၊ ဘီယာ၊ ဘဲကင္ေလာက္ မလုပ္ေနနဲ႔။ ေဂ်ာ္နီလမ္းေလွ် ာက္ေလးပါ ေတာင္းမွ၊
ဆိုဒါမရရင္ေန၊ ေရခဲတုံးနဲ႔ဆိုရင္ on the rock ေပါ့"
ကြမ္းတၿမံဳ ၿမံဳ ဝါး၍ ဦးရဲေAာင္မင္းက ဆိုျ ပန္သည္။ လူ႔Aလိုကို နတ္မလိုက္ႏိုင္ရင္သာ ရွိမယ္။
ကရင္မကေတာ့ ႏုိင္မယ္ထင္တယ္ဟူ၍ တစ္ဖန္ ေျပာၾကကုန္၏။
"ဘိုင္စကုပ္မင္းသမီးနဲ႔တူလား"
"Aေတာ္ စတုိင္လ္ မိုက္တယ္"
"ေဆာင္း ႐ုပ္ရွင္ကားထဲက မင္းသမီး စံရွားတင္လို ကိုယ္လံုးေတာင့္ေတာင့္ မ်က္ႏွာဆင္တင္တင္"
ပီသံုးလံုး

ကိုေသာင္းထုိက္ႏွင့္

နားစြင့္ေနၾက၏။

ဘႀကီးေAာင္တို႔

ပီသံုးလံုးတြင္

ေစ့ေစ့စပ္စပ္

ပါဝင္သူAားလံုးတုိ႔သည္

ေမးေျဖသံကို

'လက္ဝဲဝါဒီ႐ုပ္ဝါဒ'

Aားလံုးက
ကြန္ျ မဴနစ္ဝါဒ

စစ္စစ္ကို လက္ခံယံုၾ ကည္သူမ်ားျဖစ္သည္။ တုိက္ခန္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူAားလံုးတို႔သည္
လက္ေတြ႔႐ုပ္ဝါဒဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ သိပၸံနည္းစနစ္ကို လက္ခံသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပရာ တေစၧသရဲႏွင့္
ပတ္သက္၍

AယံုAၾကည္မရွိသူမ်ား

ေျပာရခက္ေန၏။

ဝါဒါေက်ာ္ဦး

ျဖစ္၏။

ယခုျ ဖစ္ရပ္တြင္ကား

နားရင္း႐ိုက္ခံရသည္မွာ

စိတ္ထင္လို႔ပါဟူ၍

ေသခ်ာလွသည္။

စီးကရက္ကို

ေလတြင္ထားလ်က္ Aစီခံမွ ကြမ္းဖက္၊ သြားကိုက္ရာ၊ ဘႀကီးေAာင္ Aခန္းေသာ့လႈပ္ျ ခင္း၊
ကြမ္းယာ မေမွ် ာ္လင့္ဘဲ ရရွိျ ခင္းတုိ႔သည္ကား ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။
"သရဲဆိုတာရွိရင္ ေတြ႔ခ်င္လိုက္တာ"
(ရကသ) ကိုတင္ဆန္းက စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေျပာ၏။ ထုိညေနတစ္ခုလံုး တေစၧသရဲပံုျပင္မ်ား
Aျပန္Aလွန္

ေျပာၾကသည္။ မေကာင္းဆိုးဝါး နာနာဘာဝမွန္သမွ်

ကိုယ္ထင္ျ ပၾကပါေစဟူ၍

Aခန္းတုိင္းက ေတာင္းဆို၍ Aိပ္ရာဝင္၏။ တေစၧသရဲတို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းၾက၏။ မိုးလင္းခါနီးမွ
Aိပ္စက္ၾ က၏။
"ဟား... ဟား... ဟား... ဟား... ဟား"
ဟူ၍

စူးစူးဝါးဝါးရယ္ေမာသံ

တစ္စံုတစ္ရာ

ၾကားရေသာ္

ပူးကပ္စီးေနသကဲ့သို႔

Aားလံုး

မရပ္မနား

႐ုတ္တရက္ႏိုး၏။
စူးဝါးရယ္ကာေန၏။

တန္းစီးစိုးျမတ္သည္
ကိုေသာင္းထုိက္

Aခန္းေရွ႕တြင္ ရပ္၍ လက္ညႇိဳ းထိုး ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ညိတ္ကာ ရယ္ေမာသည္။ ထို႔ေနာက္
ရယ္ေမာျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ရပ္ကာ တပီလာဟူ၍ သံုးခြန္းေAာ္ကာ ဘႀကီးေAာင္ Aခန္းတြင္
ကြမ္းယာထုပ္ေပး၍ (၁)တိုက္Aတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားသည္။
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"စိုးျမတ္ႀ ကီး ဘာျဖစ္တာလဲ"
Aေစာင့္ဝါဒါမ်ားက ေခါင္းတရမ္းရမ္း ေမးတဆတ္ဆတ္ႏွင့္ ေျပာ၏။
"သန္ဘက္ခါည လာခဲ့မယ္လုိ႔ ကြမ္းယာထုပ္မွာ စာေရးထားတယ္"
ဘႀကီးေAာင္က ကြမ္းထုပ္ေပၚမွ စာတုိကိုျ ပ၏။
"ဟာ ဘယ္သူလာမွာလဲ"
"သရဲဆိုတာ စာမေရးတတ္ပါဘူး"
"စိုးျမတ္ႀ ကီးေရးထားတာ ေနမွာေပါ့"
"သန္ဘက္ခါ က်ရင္ ႏြားေဆးလိပ္၊ ပဲေၾကာ္နဲ႔ Eည့္ခံမယ္လို႔"
Aားလံုး တဟီးဟီး တဟားဟားႏွင့္ ဝိုင္းၾသဘာေပးၾက၏။

သရဲစီးခံရျခင္း
'Aား'ဟူေသာ

Aသံနက္ႀ ကီးကို

လူAေျမာက္Aျမား

တၿပိဳ င္နက္တည္း

ေAာ္ဟစ္ျ ခင္းကို

ၾကားဖူးသူ ရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္ ရွားမည္။ သန္ဘက္ခါဟုဆိုေသာ ညတစ္ညတြင္ ထိုAသံကို
တုိက္(၁)တြင္

ရွိသူAားလံုးတို႔သည္

ၾကားလည္း

ၾကားဖူးၾကသည္။

ကိုယ္တိုင္လည္း

ေAာ္ဟစ္ၾ ကသည္။
စူးစူးဝါးဝါးေAာ္ဟစ္သံမ်ား Aသံနက္ႀ ကီးႏွင့္ မရပ္မနားေAာ္ဟစ္သံမ်ား တဝုန္းဝုန္းတဒိုင္းဒိုင္းႏွင့္
Aသံမ်ားေၾကာင့္ တစ္တိုက္လံုး ႏိုးထလာၾက၏။
"Aေဆာင္(၃)မွာ သရဲစီးလို႔"
Aေစာင့္ဝါဒါမ်ားက ေျပာသည္။
"Aိပ္ခ်ိန္လွဲထားမယ္၊ လွဲေနမယ္၊ လံုးဝမထနဲ႔"
ဝါဒါမ်ား၏ Aမိန္႔ေပးသံတုိ႔သည္ တုိက္ဝင္းAတြင္း ဆူညံေန၏။
ေထာင္Aတြင္း သရဲစီးျခင္းသည္ လြန္စြာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း၏။ ေခြးတစ္ေကာင္Aူလွ် င္
Aျခားေခြးမ်ား

Aူသကဲ့သို႔

Aလားတူ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ

Aသံနက္ႀ ကီးႏွင့္

စတင္ေAာ္ေလေသာ္ Aျခားလူမ်ားက လိုက္၍ေAာ္သည္။ လူစိတ္ေပ်ာက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ထုိးႀကိတ္

႐ိုက္ႏွက္ၾ ကသည္။

ဒဏ္ရာAနာတရ

သရဲစီးသည္ဟူေသာ

စကားAတိုင္းျဖစ္သည္။

ႀကီးမားေသာ

ရသည့္တိုင္ Aသက္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ AေနAထားAထိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ထုိးႀကိတ္႐ိုက္ႏွက္

သတ္ျ ဖတ္ၾ ကကုန္သည္။

Aိပ္ေဆာင္ဘာယာမ်ား၊

တန္းစီးမ်ား၊ ဝါဒါမ်ား၊

Aခန္းလူႀ ကီးမ်ား ထိန္းသိမ္း၍မရေAာင္ ျဖစ္ေလ့ျ ဖစ္ထရွိသည္။
"ဟား

ဟား

ဟား

သန္ဘက္ခါည

လာမယ္ဆိုၿ ပီး

(၁)တုိက္လာမယ္ဆိုၿ ပီး

(၃ )ေဆာင္ကို

ေရာက္ေနေလရဲ႕"
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ကိုေသာင္းထုိက္ကေျပာ၏။
"ဒီသရဲလိပ္စာ မွားလုိ႔ေနမွာေပါ့"
ဟု တင္ဆန္းက ထပ္ေျပာ၏။
"ေစာပါေသးတယ္ သူလာရင္လည္း လာမွာေပါ့"
ဟု ရန္ႀ ကီးေAာင္ကဝင္၍ ေနာက္ရႊတ္ရႊတ္ေျပာ၏။
ထိုစU္ 'Aား' ဟူေသာ Aသံသည္ Aေဆာင္(၁)တြင္ ေပၚလာျပန္သည္။
"ဟာ ဒုကၡပဲ၊ ဆက္တုိက္ျ ဖစ္ေတာ့မယ္"
ဝါဒါတုိ႔က ေျပာျပန္သည္။
ဤသို႔ သရဲစီးျခင္းမျဖစ္သည္မွာ ၾကာၿပီျ ဖစ္ပါသည္။ သရဲစီးက Aေဆာင္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ကူးစက္ကာ

ျဖစ္တတ္၏။

ယခု

ည

(၁၁)နာရီခန္႔သာ

ရွိေသး၏။

တစ္ညတာAတြက္

စုိးရိမ္ရေၾကာင္း ဝါဒါမ်ားက ေျပာ၏။ Aိပ္ေဆာင္မ်ား နံနက္ (၆)နာရီမွ စဖြင့္မည္ျ ဖစ္ေပရာ
တုိက္Aတြင္းမွ

လူမ်ားAားလံုး

Aိပ္ခ်ိန္မAိပ္ဘဲ

Aခ်င္းခ်င္း

မAိပ္ၾ ကေတာ့။

Aားလံုးသတိႏွင့္

စကားတီးတိုးေျပာၾကသည္။

ထုိသို႔ျ ဖင့္

ထုိင္ေနၾကသည္။
မနက္သံုးနာရီခန္႔သို႔

ေရာက္ေသာAခါ"ေတာ္ၾ ကာ မိုးလင္းေတာ့မွာ၊ ေထာင္မဖြင့္ရင္ေတာင္ ေလးနာရီဆိုလင္းၿပီ"
ကမာၻဦးAစ

လူမ်ား

ေတာင့္တၾကသည္။

ေနမင္းAလင္းေရာင္ကို
Aသံမ်ားလည္း

ေမွ် ာင္လင့္သည့္Aလား

မၾကားရေတာ့။

Aိပ္ခ်င္စိတ္လႊမ္းမိုးေနသည္။ Aိပ္သူAိပ္၊ ငိုက္သူငိုက္၊

မ်က္လံုးမ်ား

Aလင္းေရာင္ကို
ေလးလံကာ

သက္ေသာင့္သက္သာေန၍ ေမွးခနဲ

Aိပ္ေပ်ာ္သြား၏။
လက္တုိ႔၊ ေျခတို႔ လႈပ္၍မရ။ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ တက္နင္းထားသကဲ့သို႔ မ်က္လံုးဖြင့္ၾ ကည့္ေသာAခါ
ဖိနပ္မပါေသာ ေျခတစ္စံုကိုျ မင္ရ၏။ Aထက္သို႔ ေမာ့ၾ ကည့္ေလေသာ္ မ်က္လံုးျပဴး၊ လွ် ာထြက္၊
ႀကိဳ းတန္းလန္းႏွင့္ ေသေနေသာ လူေသေကာင္ႀ ကီး။ ေဘးမွလည္း မေကာင္းဆိုးဝါး ျငာသံေပး၍
တAူးAူး

တAားAားမ်ား

ၾကားရ၏။ ရင္ဘတ္ေပၚမွ

နင္းထားေသာ ေျခေထာက္တုိ႔သည္

ပိုမိုေလးလံလာ၏။ တစ္ကိုယ္လံုး လႈပ္၍မရေတာ့။
"ကိုဇာႀကီး ဘာျဖစ္ေနတာလဲ"
တစ္ေယာက္ေယာက္ ေAာ္ဟစ္ေမးသံၾ ကားရသည့္Aခါမွ ႀကိဳ းစား႐ုန္းကန္ ညႇစ္ထုတ္ေနေသာ
Aားဟူေသာ

Aသံထြက္လာ၏။

ထုိသို႔

ႏိုးထေသာ

Aခ်ိန္တြင္လည္း

တစ္တိုက္လံုး

ေထာင္တစ္ခုလံုး ဆူညံေAာ္ဟစ္ေနၾက၏။ ဝါဒါမ်ားကိုယ္တုိင္ပင္လက္တြင္ ကိုင္ထားေသာ Gun
Piper ႏွင့္ သံတုိင္မ်ားကို တဂ်မ္းဂ်မ္း႐ိုက္၏။ Aေတာ္Aတန္ ေAာ္ဟစ္ၾ ကၿပီး Aသံမ်ားကို
ရပ္လိုက္၏။ Aိပ္မက္ဆိုးမွ ႏိုးထလာၾက၏။
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"လူမည္းႀကီး လာခြလို႔"
ရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာ၏။
"လည္ပင္းလာညႇစ္လို႔"
တင္ဆန္းကေျပာ၏။
"လက္ျ ပတ္ Aမည္းႀကီး လည္ပင္းလာညႇစ္လို႔"
ဟု ကိုေသာင္းထုိက္က ေျပာ၏။
AားလံုးAိပ္မက္ဆိုးကို တစ္ၿ ပိဳ င္နက္တည္း ျမင္မက္ျ ခင္းျဖစ္ေပ၏။ နံနက္ေလးနာရီAေက်ာ္တြင္
မလင္းသည့္Aျပင္

ပို၍ေမွာင္သေယာင္

လဝင္ခ်ိန္ျ ဖစ္သည္။

မိုးေကာင္းကင္တြင္

ၾကယ္စင္Aလင္းမ်ား

တိမ္ဖံုးေန၏။

ေနသည္လည္း

ထုိAခ်ိန္တြင္

ထြက္မလာ။

နံနက္လင္းခါနီးျဖစ္၍

ျပန္Aိပ္ရန္ ေခ်ာက္ခ်ားေနၾက၏။ Aားလံုးေမွးခနဲ ျဖစ္သြားျပန္၏။
'Aား'
ဟူေသာ Aသံနက္ႀ ကီးသည္ ကိုေသာင္းထုိက္ Aခန္းမွ စူးစူးဝါးဝါး Aသံျ ဖစ္ေန၏။
တုိက္(၁)ဘက္ ၿငိမ္က်ေနၿပီျ ဖစ္၏။
"ကိုေသာင္းထုိက္ Aိုေကလား"
ဟု ဝါဒါမ်ားမွ ေမး၏။
"ကုပ္ေပၚ ေAးစက္စက္ႀ ကီး ခြစီးလို႔"
ကိုေသာင္းထုိက္ေျပာ၏။ ဝါဒါမ်ားက ကိုေသာင္းထုိက္Aခန္းဝတြင္ ထုိင္ေန၏။
"ေဂ်ာင္း

ေဂ်ာင္း

႐ႈိုက္တန္၊ ႐ိႈက္တန္"

Aခန္း(၂)မွ Aီစမန္က ကုလားလို ထေAာ္၏။
"ကိုAီစမန္ ဘာျဖစ္တာလဲ"
"Aေပါက္ဝကေန Aေငြ႔တန္းႀကီး ဝင္လာတယ္။ ႐ႈိက္တန္ သရဲမိန္းမျဖစ္တယ္၊ Aရိပ္ကေန
ျဖစ္လာတယ္"
"Aား႐ိုး႐ိုး Aလႅာ"
ဟူ၍

ဘုရားတေျပာ၏။

Aေကာင္ျ မင္သူျ မင္၊

မိုးေသာက္ခါနီးသည္Aထိ

Aခန္းမ်ားAတြင္း

Aကိုင္ခံရသူခံရႏွင့္

တေစၧသရဲ

Aရိပ္ျ မင္သူျ မင္၊
ျမင္ဖူးလိုသူမ်ားAား

ဆႏၵျ ဖည့္ေလေတာ့သည္။
"Iတိပိေသာ" ရြတ္ေနေသာ တင္ဆန္းAား

ပါးစပ္ကို Aေမြးထူထဲေနေသာ လက္တစ္စံုက

လာေရာက္ပိတ္၏။ ေရာင္နီပ်ဳိးခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ Aားလံုးၿငိမ္သြား၏။
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ထူးျခားခ်က္သည္ကား ၿပံဳ းခ်ဳိသည္ သရဲသဘက္ မေကာင္းဆိုးဝါး၏ ေျခာက္လွန္႔ျ ခင္းကိုလည္း
မႀကံဳ ၊

Aိပ္မက္ဆိုးလည္း

မရ၊

ေAာ္လည္း

မေAာ္၊

ေAးခ်မ္းစြာ

ပကတိရွိသည့္Aျပင္

AျခားAခန္းမ်ား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို လိုက္လံAားေပးကူညီသည္။
Aေၾကာင္းသည္ကား ၿပံဳ းခ်ဳိသည္ ပန္ခ်ီဝါသနာပါသူ ျဖစ္ေပရာ Aခန္းနံရံAတြင္း ဘုရားပံုေတာ္မ်ား
ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ျ ဖစ္သည္။
"ကိုၿ ပံဳ းခ်ဳိ၊ ဘုရားပံု လာဆြဲေပးပါ"
လို႔ ကိုေသာင္းထုိက္က စ၍ေတာင္းဆိုသည္။ ဤသို႔ျ ဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ AျခားAေဆာင္
တုိက္မ်ားတြင္သာ သရဲစီးခံရျခင္းမ်ားျဖစ္၍ တုိက္(၁)တြင္ နာနာဘာဝေဘးမွ လြတ္၏။
သို႔ေသာ္

ဘႀကီးေAာင္က

သတင္းၾကားရသည္မွာ

တပီလာကြမ္းႏွင့္

ကရင္မသည္

ေဝးရေလေတာ့သည္။

တုိက္(၃)တြင္

ေနထုိင္ေသာ

မ်ားမၾကာမီ
ဆရာမင္းသိခၤထံ

ေျခဦးလွည့္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
*****
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စားစား Aားမနာနဲ႔စား
ငါးသံုးလံုးစီးကရက္ကို ႐ိႈက္ခနဲ တစ္ခ်က္ဖြာ၍ Aျခားလက္မွ ကိုင္ထားေသာ ၾကက္ေပါင္ကို
Aားရပါးရကိုက္လိုက္ကာ

တၿမံဳ ၿမံဳ ဝါးရင္း

စီးကရက္

မီးခိုးမ်ား

မွ် င္းထုတ္သည္။

ဤသို႔

စီးကရက္ဖြာလိုက္၊ ၾကက္ေပါင္ကိုက္လိုက္ႏွင့္ စားၿပီး သကာလ ဘဲကင္တစ္ဖက္ကိုယူကာ ခ်ဳိတိုတို
ခ်U္တင္တင္ Aခ်U္ရည္ျ ဖင့္ တုိ႔စား၏။ Aသားမ်ားႏွင့္ Aနည္းငယ္နင္ေနေသာ လည္ေခ်ာင္းကုိ
ရွင္းသြားေစရန္

Aလို႔ငွာ

ေသာက္လိုက္သည္။

ငါးေခါင္းဟင္းခ်ဳိကို

ထုိ႔ေနာက္

ငါးရွU့္ကို

႐ွဴးခနဲေနေAာင္

ႏွစ္ဇြန္း၊

ခပ္စပ္စပ္ေျခာက္ေေAာင္

သံုးဇြန္းဆင့္၍
ေၾကာ္ထားသည့္

ငါးရွU့္ေျခာက္စပ္ တစ္ဖတ္၊ ႏွစ္ဖတ္ကို ဝါးျပန္သည္။ လက္တြင္တိုေနေသာ ေဆးလိပ္တိုကို
လႊင့္ပစ္၍

ငါးသံုးလံုး

စီးကရက္ဘူးAတြင္းမွ

စီးကရက္ေနာက္

တစ္လိပ္ကိုယူ၍

ေခါင္းကိုေမာ့၍

ေဆးလိပ္ေငြ႔တုိ႔ကို

ဓာတ္ေငြ႔ဂတ္(စ္)မီးျခစ္ကို

ေထာက္ခနဲ

ျခစ္ျ ပန္သည္။

မႈတ္ထုတ္ကာ ေဘးတြင္

ခ်ထားသည့္

ကိုင္းက်ဳိးကာ၊ Aညႇိတက္ကာ ေဟာင္းႏြမ္းလွသည့္

ပလတ္စတစ္ခြက္Aတြင္း ထည့္ထားေသာ ႏိုင္ငံျ ခားျဖစ္ cocacola Aခ်ဳိရည္ကို တမွ် င္းမွ် င္းစုပ္ကာ
ေသာက္သံုး၏။

ထုိ႔ေနာက္

Aလံုးခပ္တုတ္တုတ္

လက္မ်ားႏွင့္ပင္

ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ႏွင့္

မထိေသးေသာ

ၾကာဆံေၾကာ္၊

ဝက္သားAဖတ္လိုက္ႏွင့္

ၾကက္သားသုပ္ႏွင့္

ဝက္စတူးတို႔ကို

မ်က္လံုးမ်ား ေမွး၍ မ်က္ေစာင္းခပ္ေစြေစြၾ ကည့္ရင္း ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ ဟန္႔၍-
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"ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ နည္းနည္းယူစားၾကည့္ေလကြာ၊ ဟိုဘက္က ၾကက္ေကာင္လံုး
ေကာက္ညႇင္းသြပ္ထားတဲ့ ေကာက္ညႇင္းလည္း ယူစားလိုက္ဦး"
(၃)တိုက္

Aခန္း(၂)

သံတိုင္မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္

တိရစာၦန္႐ံုမွ

ေမ်ာက္Aိုႀ ကီးAလား

ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနေသာ စံ-ဇာဏီဘိုAား လွမ္း၍ေျပာ၏။ Aခန္းေရွ႕ ေထာင္Aေစာင့္ဝါဒါမ်ား
Aိပ္စက္သည့္ ကြပ္ပ်စ္ခုတင္ေပၚတြင္ Aဖြယ္ဖြယ္ Aရာရာေသာ စားဖြယ္မ်ား တည္ခင္းထား၏။
ဟင္းခြက္Aလယ္

တင္ပ်U္ေခြ၍

မိန္႔မိန္႔ႀ ကီး

ထုိင္ကာ

ေဆးလိပ္ေသာက္လိုက္၊

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား သံုးေဆာင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ ေျပာသည္။
တုိက္ေရွ႕Aရိပ္ေAာက္တြင္
ဝတ္ျ ဖဴစင္ၾ ကယ္ႏွင့္

ေခါက္တံု႔ေခါက္ျ ပန္

ဆံပင္ျ ဖဴနက္က်ား၊

လမ္းေလွ် ာက္ေနေသာ

ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊

ထက္ေAာက္

Aသားလတ္လတ္၊

ေရႊကိုင္းမ်က္မွန္ႏွင့္ ဦးရဲထြန္းကို လွမ္းၾကည့္ကာ"လာ လာ ၊ လာ... လာ... လာေလကြာ ေမာင္ရဲ၊ ေသြးတိုးရွိလို႔ ေသရင္ေသပါေစ၊ ဒီမွာ လာစား...
ကြာ၊

ေဟာဒီမွာ

ဝက္စတူး၊

ဒါက

ဝက္နံကင္၊

ဘဲကင္က

ေဟာဒီမွာ၊

ျပည္ႀ ကီးငါးသုပ္၊

ၾကည့္စားပါဦးကြာ၊ ၾကက္သားသုပ္ကိုေတာင္ လက္နဲ႔ မထိၾ ကဘူး၊ တယ္ ဘဝင္ျ မင့္ၾ ကသကိုး"
Aသံၾ သၾသႏွင့္

မေထ့တေထ့

ေျပာေလသတည္း။

ကြမ္းယာကို

တၿမံဳ ၿမံဳ ဝါး

ငါးသံုးလံုး

ေဆးလိပ္ဖြာ၍ လမ္းသလားေနေသာ ဦးရဲထြန္းက ပါးစပ္ကိုေစ့၊ မ်က္ႏွာကို Aုပ္၊ လက္ဝါးကာ၍
ေရေျမာင္းနားသြားကာ ပါးစပ္က ကြမ္းကို ထီြးခနဲ ေထြးထုတ္ကာ"လာမယ္ လာမယ္ လာမယ္ ကိုယ္က ကုလားစာကို ႀကိဳ က္တာ တ႐ုတ္စာကို ခံတြင္းမေတြ႔ဘူး"
ဦးရဲထြန္း၏ တုံ႔ျ ပန္သံကို နားေထာင္ရင္း ဆရာမင္းသိခၤက ခပ္ေထ့ေထ့ၿ ပံဳ းကာ"သိတယ္ကိုယ့္လူ ။ ေမာင္ရင္တုိ႔လို ဘိုဆန္သူေတြက ကုလားဆိုင္ကို ႀကိဳ က္တတ္မွန္းသိတာေပါ့"
ထို႔ေနာက္ စကားကိုရပ္၍"ဒီဘက္မွာ ႐ိုတီဘႀကီးေက်ာ္ႏွင့္ ဒီမွာ မတ္ပဲ တိုရွည္နဲ႔ ဆိတ္သားကလည္း ေဂၚရင္ခ်ီခ်က္
ခ်က္ထားတာ မဆလာနံ႔ကို သင္းေနတာပဲ"
Aစားစာမ်ားရွိရာသို႔ ေမးဆတ္၍"ေမာင္ခ မင္းေတာ္တယ္၊ Aျပင္ျ ပန္ေရာက္ရင္ စာလည္း မေရးနဲ႔၊ ေဗဒင္လည္း မေဟာနဲ႔၊ ကိုယ့္ရဲ႕
ပီေAပဲလုပ္"
ဦးရဲထြန္းက ၿပံဳ း၍ ခပ္ေထ့ေထ့ေျပာေသာ္"ပီေAေတာ့ မလုပ္ေတာ့ဘူး ကိုယ့္လူ။ Aႀကံေပးသာ ခန္႔လိုက္"
ဤသို႔Aျပန္Aလွန္ ေျပာေနသူမ်ားသည္ Aသက္(၅၀)ေက်ာ္ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ Aျပင္တြင္
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မခင္ၾ က။ ဤေနရာတြင္သာ ညီAစ္ကိုသဖြယ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးကာ
ေမာင္ခ၊ ေမာင္ရဲ ဟူ၍ Aျပန္Aလွန္ေခၚကာ ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္Aလား ေပါင္းဖက္၍ Aၿမဲတေစ
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ျငင္းခံုစကားႏုိင္လုေလ့ရွိသည္။

တုိင္းတစ္ပါးမွ

UပေဒAတတ္ပညာကို

သင္ၾ ကားသည့္

ေရွ႕ေနႀကီးဦးရဲထြန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ဆရာ မင္းသိခၤတုိ႔၏ ျငင္းခံုစကားႏိုင္လုပြဲတုိ႔သည္ကား Aတူေန
Aားလံုးတုိ႔Aတြက္ ဗဟုသုတရဖြယ္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေပသတည္း။
ဤကား Aိပ္မက္မဟုတ္၊ တစ္ခုေသာ ဒီဇင္ဘာလ ေAးခ်မ္းလွသည့္ ေန႔ခင္းတြင္ ၿမိဳ ႕ရန္ကုန္၏
ေၾကးရတတ္မ်က္ႏွာႀကီးမ်ား
Aားရပါးရႏွင့္

စားသံုးေလ့ရွိေသာ

Aင္စိန္ၿ မိဳ ႕ႀကီး၏

ခ်ဳိခ်U္ခဲဖြယ္Aျဖာျဖာတုိ႔ကို

ေလးဖက္နံရံကာ

ဤေနရာႀကီး၌

Aမွန္တကယ္

လူတစ္စုၿ မိဳင္ေရရွက္ေရ

စားသံုးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဘာပဲေျပာေျပာ..."
ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္း၏ နိဒါန္းစကားပ်ဳိးသံ Aစခ်ီသည္ႏွင့္ 'ဘစ္. .. ဘဲျ ပားျပား...' ရန္မ်ဳိးသိန္း၊ ၿပံဳ းခ်ဳိ၊
တင္ဆန္း၊ ျမေAး၊ တိုးေက်ာ္လႈိင္တို႔က ဝုိင္း၍ သံၿ ပိဳ င္ေAာ္ၾ ကေပသည္။ ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းသည္
Aေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာကို

စတင္ေျပာရာ၌

ဘာပဲေျပာေျပာဟု

Aစခ်ီေလ့ရွိသည္။

ထုိသုိ႔

Aစခ်ီၿ ပီးေသာ Aခ်ိန္Aေတာ္ၾ ကာ စကားစုကို မစပ္ဘဲ Aရွိန္ယူေလ့ရွိသည္။ ထုိစကားစုကို
Aစခ်ီတို္င္း Aလြန္ေနာက္ေျပာင္သန္လွသည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ဘစ္ဘဲျ ပားျပားဟူ၍
သံၿ ပိဳ င္ေAာ္ေလ့ရွိသည္။ ေAာ္ဟစ္ၾ ကကုန္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ ပါးစပ္မ်ားတြင္ ဆီမ်ားေဝ့ေနသည္။
ပဲဟင္းႏွင့္ တာလေပါကိုသာ ထည့္ေလ့ရွိေသာ ပံုစံခြက္တုိ႔သည္ ငါးေခါင္းဟင္းခ်ဳ၊ိ ဘဲေပါင္း
စြမ္တန္ဟင္းရည္၊

၁၂-မ်ဳိးဟင္းခ်ဳိျ ဖင့္

ခဲလံုးAတိၿ ပီးသည့္
ဂုန္နီAိတ္ခင္း၍

နီၾ ကန္႔ၾ ကန္႔

ဟင္းAမ်ဳိးAမည္မ်ားတို႔

ဝါၾကန္႔ၾ ကန္႔ဆန္ကို

ေပါင္းခံခ်က္ျ ပဳတ္သည့္

ေရာက္ရွိေနသည္။

မေဆးဘဲ

စပါးလံုး၊

ေရေႏြးဆီပိုင္းျပတ္Aေပၚ

ေAာက္ေစာ္နံလွသည့္

ဖိုႀ ကီးခ်က္

ထမင္းသာ

ထည့္ေလ့ရွိေသာ ပံုစံပန္ကန္ျ ပားသည္လည္း ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ၾကာဆံေၾကာ္၊ ၾကက္ေပါင္း၊ ဘဲကင္၊
ငါးရွU့္ေၾကာ္၊ ဝက္နံ႐ိုးစသည့္ Aမည္မည္Aျဖာျဖာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား သင္းပ်ံ႕ႀကိဳ င္လႈိင္ကာ
ျပည့္ၿ ဖိဳ းလွ်ံေမာက္ေနသည္။ Aသီးသီး ေဝပံုက်ရထားေသာ Aျမႇဳ ပ္တစီစီႏွင့္ cocacola Aား
တေျမ့ေျမ့ေသာက္လိုက္ႏွင့္
စည္းစိမ္Aလံုးစံုတုိ႔Aား

Aေတာ္Aတန္
ဒကာခံသူမွာ

ဇိမ္ယစ္ေနၾကသည္။

မႏၲေလးသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဤမွ် ရွားပါးလွသည့္
ယခုေခတ္ကာလ

စပြန္ဆာဟူသည့္ စကားသည္ ထုိေခတ္တြင္ မေပၚေသး။
ဒကာခံသည္ဟူေသာ စကားကိုသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးၾကေပရာ"ဒီလို စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ကို ဒကာခံတဲ့ မႏၲေလးသား ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီး တစ္ေယာက္
က်န္းမာပါေစ၊

ေထာင္မွဴးဝါဒါေတြနဲ႔

Aဆင္ေျပေျပ

လိုင္းဝင္ႏုိင္ပါေစ၊

Aားလံုးကိုလည္း

ေကၽြးေမြးႏိုင္ပါေစ၊ Aသက္လည္း ရွည္ပါေစလို႔"
ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းက ေတာင္းဆုျ ပဳေလသည္။ သာဓု၊ သာဓု ၊ သာဓု Aားလံုးက ဝိုင္းေAာ္ၾ ကသည္။
တေထာင္းေထာင္းထ၍
ေမႊးႀကိဳ င္လွသည့္
တ႐ုန္း႐ုန္းႏွင့္

လတ္ဆတ္လွေသာ

စီးကရက္နံ႔၊

တ႐ုတ္ဟင္းလ်ာနံ႔မ်ားေၾကာင့္

တၿဖိဳ းၿဖိဳ း

ေဝႆလီျ ပည္

တစ္ေျဖာက္ေျဖာက္၊ တကၽြတ္ကၽြတ္
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တရႊတ္ရႊတ္၊ တAင္းAင္း တAုAု ၊ တဂြက္ဂြက္ႏွင့္ ကိုက္စား ဝါးမ်ဳိ၊ Aုတ္ေAာ္ေသာင္းနင္း
စားသံုးေနသည္ကို Aနံ႔ခံေကာင္း၍ နားပါေသာ (၄)တုိက္မွ ကိုA႐ိုင္းက"သံုးတိုက္က ရဲေဘာ္ေတြ၊ တယ္ေမႊးပါလား"
ဟူေသာ စကားမဆံုးမီ"ရဲေဘာ္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ ရဲဘက္ေတြ၊ ရဲဘက္ေတြ"
ဦးရဲႀ ကီး၏ စကားသံႏွင့္တကြ 'ေကာင္းေကာင္း'ဟူ၍ ဝိုင္းဝိုင္းကာ ပလုတ္ပေလာင္း ဝိုင္းဝန္း
ေAာ္ၾ ကေလေသာ္"ဒီဘက္နည္းနည္း

ပို႔လိုက္ဦးေနာ္၊

Aဘိေတာ္

(ဦးေတာ္ဘုရားေလး)

Uပုသ္Aတြက္

ခံတြင္းပ်က္ေနတာနဲ႔ Aေတာ္ပဲ"
A႐ိုင္းက လွမ္းေAာ္သံသည္ ဆရာခေရ ကိုယ့္လူA႐ိုင္း ေမ်ာက္ျ ပၿပီး ဆန္ေတာင္းမလို႔လား၊
မဟုတ္ပါဘူး ဆင္ျ ဖဴေတာ္မွီၿ ပီး ႀကံစုပ္မလို႔ပါ၊ ဆရာေရ Aဘေတာ္က ေျပာတယ္၊ သူ႔ကို ေမ်ာက္နဲ႔
ႏႈိင္းတာလားလို႔ဆိုေသာ္ ဆရာခသည္ တဟားဟားႏွင့္ ရယ္ေမာေလသည္။
"Aိုေက Aိုေက ပို႔လိုက္မယ္၊ ပိုတာမွ လွ် ံေနတာ ဒီမွာ "
"တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ဘယ္သူ ဒကာခံတာလဲ၊ ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီးေပါ့"
ကမာၻေပၚတြင္

လြန္စြာခ်မ္းသာၾကကုန္ေသာ

သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား

ရွိၾ ကကုန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုိေခတ္ ထိုကာလတြင္ လူခ်မ္းသာမ်ား ထြက္ျ ပဴစ ေပၚဦးေပၚဖ်ား ကာလျဖစ္၏။
မႏၲေလးၿမိဳ ႕မွ

(ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီး)သည္ကား

တစ္ခုလံုးတြင္

သူ႔ေလာက္

ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္

Aင္စိန္ေထာင္၏

ခ်မ္းသာသူဟူ၍

ထုိေခတ္

ထုိကာလ

မရွိ။

မီလ်ံနာျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးပုဒ္မ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္Aသီးသီးမွ

ဤေဒသ
၁၀(က)ျဖင့္

ထိပ္သီး(စူစကာ)

သူေဌးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾ ကေသာ ကုလားသူေဌးဒါဝတ္ပိုင္၊ ေဒၚလာသူေဌး Aီစမန္၊ ဆန္သေဌး က်င္စိန္၊
ေရႊသူေဌး ဦးေက်ာ္သိန္း၊ တ႐ုတ္သူေဌး ဘြန္ဝွက္စသည့္ သူေဌးတုိ႔ထက္ Aဆမ်ားစြာ သာလြန္
ခ်မ္းသူျ ဖစ္သည္။

ပတၱျ မားႀကီးဟူ၍

လည္းေကာင္း

(ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီး)

ဟူ၍လည္းေကာင္း

ေခၚေဝၚၾကေပရာ မူရင္းနာမည္ ဦးသန္းထြန္းကိုပင္ လူမသိေတာ့။
ဤသို႔

မတန္မရာ

စားေသာက္ဖြယ္ရာ

ၿမိဳ င္ဆုိင္စြာ

တည္ခင္းစားသံုးရျခင္း၏

ျဖစ္ရပ္ရင္းသည္ကား...

ႀကိဳးသမားျမေဂါင္
တိုက္ဝင္းAတြင္း

ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္သံမ်ား

ဆိတ္သုU္းေနသည္။

ႀကိဳ းတိုက္မွ

သီခ်င္းသံမ်ား

တိတ္ဆိတ္ေန၏။ သီခ်င္း Aဆိုေကာင္းလွေသာ ႀကိဳ းသမားျမေဂါင္၏ ေဆြးျမည့္ေသာAသံႏွင့္
သီဆိုေနေသာ

Aလြမ္းေတးသည္

တစ္ဝက္တစ္ပ်က္တိုးတိမ္သြားၿပီး

Aသံေပ်ာက္သြား၏။

Aားလံုးေဆြးေဆြးျမည့္ျ မည့္ခံစားရသည္။ Aိပ္ခ်ိန္မေရာက္လင့္ကစား တုိက္တိုင္းAသံၿ ငိမ္ေန၏။
"ေဂ်ာင္း...

ဒုန္း..."
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Aသံသည္

ေလAေဝွ႔တြင္

တိုက္ခန္းAားလံုးမွ

ၾကားေနရ၏။

ထုိAသံသည္

ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ပံုမွန္ျ ပန္ျ မည္ေနသည္။ ႀကိဳ းစင္မွ ႀကိဳ းက်င့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
တုိက္ဝင္း၏ Aေနာက္ေတာင္ေထာင့္မွ ႀကိဳ းစင္တြင္ႀ ကိဳ းေပးရန္Aတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
(၂)တိုက္မွ ႀကိဳ းသမားျမေဂါင္ကို ႀကိဳ းေပးရန္ Aမိန္႔ခ်လိုက္ၿ ပီျ ဖစ္သည္။ ကိုျ မေဂါင္ကို ႀကိဳ းေပးရန္
Aမိန္႔ခ်လိုက္ၿ ပီျ ဖစ္သည္။
ကိုျ မေဂါင္သည္ ေAာက္ပိုင္းခ်ည့္၍ ကိုယ္တစ္ျ ခမ္းေသသကဲ့သို႔ျ ဖစ္သည္။ ေျခမ်ား ေကြးေနသည္။
ေကာင္းစြာ ေျခမဆန္႔သလိုျ ဖစ္သည္။ ေရခ်ဳိးဆင္း
ပခုံးကိုကိုင္၍

တျဖည္းျဖည္း

လမ္းေလွ် ာက္ေသာAခါ ေရွ႕မွသူတစ္ဦးမွ

လွမ္းရသူျ ဖစ္သည္။

Aလြန္Aသံေကာင္းသည့္

Aသံသာ၍

Aလြမ္းသံပါ၍ ဆံသဆရာဗလႀကီးထက္ Aဆိုေကာင္း၏။ ထုိႀ ကိဳ းသမားေနထုိင္ေသာ တုိက္သည္
တုိက္နံပါတ္(၂)ျဖစ္သည္။ ရင္ကြဲတုိက္ဟူ၍ေခၚသည္။ ရင္ကြဲတုိက္ ဆိုသည္ကား Aလယ္တြင္
စႀကႍလမ္းေက်ာ္ထား၍

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌

Aခန္းမ်ားထားရွိသည္။

ထိုAခန္းမ်ားသည္ Aဝင္Aထြက္ တံခါးတစ္ခုသာရွိသည္။ ခိုင္မာလွသည့္ သံတုိင္တံခါးရွိသည္။
Aေနာက္ဘက္၊ ေဘးဘက္တြင္ Aပိတ္ျ ဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တစ္ဖက္တြင္ Aခန္း(၃၀)ရွိသည္။
Aခန္းေပါင္း (၆၀)ရွိေသာ တိုက္တန္းရွည္ႀ ကီးျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တို႔၏

တံခါးတို႔Aား

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ဘယ္ညာလႊဲ၍ ေဖာက္ထားသည္။
Aလယ္လမ္း

ေဘးAခန္းတိုက္ျ ဖစ္ေပရာ

ေသဒဏ္ေပးခံရသည့္

ႀကိဳ းAမိန္႔က်

ရင္ကြဲတိုက္ဟု

ႀကိဳ းစင္တက္ရမည့္သူမ်ား

ေခတ္Aဆက္ဆက္ေခၚသည္။
ေနထိုင္ေသာေနရာျဖစ္ေပရာ

ႀကိဳ းတုိက္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
Aက်U္းေထာင္တစ္ခုလံုး၏ Aႀကီးျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေပး ခံရသည့္ ေနရာျဖစ္ေပရာ လံုၿ ခံဳ ေရးကို
Aထူးျပဳထားရွိေသာ တုိက္ျ ဖစ္၏။ ေသဒဏ္က်သည့္ သူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏
Aဆိုးဆံုး၊ Aမုိက္ဆံုး ထိပ္ေခါင္ဟု သတ္မွတ္ထားသူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားသူတို႔ ထားရွိရာေနရာ
ျဖစ္သည္။

၎ ႀကိဳ းတုိက္ကို

Aျခားေသာတိုက္တုိ႔သည္
ေတြ႔ရ၏။

ေထာင္ထဲမွ

Aဝင္Aေပါက္မွ

ႀကိဳ းတုိက္သည္ကား

ေနမျမင္၊

လမျမင္တိုက္ဟု

ၾကည့္လွ် င္

ေကာင္းကင္ကိုျ မင္ရင္း

ျပင္ပကမာၻကို

မျမင္ရေသာ

သတ္မွတ္သည္။
ေျမႀကီးကို

ေနရာျဖစ္သည္။

ေရခ်ဳိးဆင္းေသာAခ်ိန္တြင္ (၂)တိုက္ႏွင့္ (၃)တိုက္ေနာက္ေက်ာကို ေတြ႔ရသည္။ (၃)တုိက္၏
Aေနာက္တြင္သံတုိင္ေပါက္မ်ားရွိ၏။
ေရခ်ဳိးဆင္းရင္း စကားစျမည္ ဝါဒါAလစ္တြင္ (၃)တိုက္မွသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳ းသမားမ်ား စကားမ်ား
ေျပာေလ့ရွိေပရာ ႀကိဳ းသမားAားလံုးသည္ (၃)တိုက္မွ သူမ်ားႏွင့္ လြန္စာြ ရင္းႏွီးၾကကုန္သည္။
ႀကိဳ းေပးခံရေသာသူတို႔သည္

Aျခားေသာနည္းႏွင့္ ေသခြင့္မရွိ။

လည္ပင္တြင္ ႀကိဳ းကြင္းစြပ္၍

ႀကိဳ းစင္တြင္ မေသမခ်င္း ေသေစရန္သာ ျဖစ္သည္။ ေထာင္ပိုင္၊ နယ္ေျမပိုင္ရဲ၊ တရားသူႀ ကီး၊
ဆရာဝန္ႀ ကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႀကိဳ းေပးေသာ Aျပစ္ဒဏ္စီရင္ျ ခင္းျဖစ္သည္။
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ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ ႀကိဳ းသမားတစ္ေယာက္Aား က်န္းမာေရးေကာင္းေစရန္ Aလို႔ငွာ Aထူးျပဳ
ေကၽြးေမြးသည္။ ေန႔စU္ ဆရာဝန္မွ ခႏၶာကိုယ္ကို ေပါင္ခ်ိန္သည္။ ေထာင္ေလာကတြင္ Aယူခံ႐ံႈး၍
'စာနီ' ထြက္၍ ေသဒဏ္ရက္ သတ္မွတ္ေလေသာ္ ေထာင္ဆရာဝန္မွ ေန႔စU္ေပါင္ခ်ိန္စက္ႏွင့္
ကိုယ္Aေလးခ်ိန္ကိုမွတ္ကာ ႀကိဳ းက်င့္ေနေသာ ႀကိဳ းစင္ထဲ ခႏၶာAေလးခ်ိန္ကို သတင္းပို႔ရသည္။
ေပါင္ခ်ိန္စက္Aေပၚ

တက္ရသည္ဆိုသည္ကား

လူသားတစ္ဦး၏

ေနာက္ဆံုးေနထိုင္ရန္

ေန႔ရက္မ်ားေပတည္း။ ေသဒဏ္ေပးရန္ တစ္ပတ္Aလိုတြင္ စတင္ေပါင္ခ်ိန္ျ ခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၈၈-မတိုင္မီ

ဂြတိုႀ ကိဳ းသမားသည္

ေနာက္ဆံုးႀကိဳ းေပးခံရၿပီး

ယခုျ ပန္လည္၍

ပထမဦးစြာ

ေထာင္ကိုဖြင့္လွစ္ေလေသာ္ ႀကိဳ းစင္တြင္ ပထမႀကိဳ းေပးခံရသူကား ေသဒဏ္က်ျမေဂါင္ျ ဖစ္သည္။

လွ်ာျပန္ေပါက္ေသာ ဆရာခ
"ဒီလိုကိုယ့္လူ ...

မွားလို႔ကေတာ့

Aင္မတန္

ထက္ရွလွတဲ့

စိန္ဓားေမာက္၊

သင္းတံုဓားနဲ႔

ကိုယ့္လွ် ာကိုယ္ျ ဖတ္ ဂိုတီသဲကႏၲာရထဲသာ ပစ္လိုက္"
ဤကား ဆရာခ၏ စိန္ေခၚေႂကြးေၾကာ္သံျ ဖစ္သည္။ မွားရင္ လွ် ာျဖတ္ေၾကးဟူေသာ စိန္ေခၚသံႏွင့္
ေဟာကိန္းထုတ္ေသာ ဆရာခသည္ကား စကားမေျပာႏိုင္။ တစ္ပါးသူတို႔က ႏႈတ္ဆက္ရင္လည္း
ပါးစပ္ကို

လက္ညႇိဳ းထုိး၍ ဝူးဝါးဝူးဝါးသာ Aသံျ ပဳႏိုင္ေသာ AေနAထားရွိသည္။

Aခန္းေဘးတြင္

ေနထုိင္ေသာ

ေနေကာင္းပါတယ္

မိတ္ေဆြ၊

ေမာင္ေမာင္ဦးက
စကားေျပာဖို႔

ဆရာခကိုယ္စား
လွ် ာမရွိေတာ့ဘူး၊

ဆရာခ၏

ရွင္းျပရသည္မွာ
ဂိုတီသဲကႏၲာရထဲ

လွ် ာေရာက္သြားတာပါ ဟူ၍ Aၿမဲတေစ ျပန္ေျဖရသည္။
ေထာင္ထဲတြင္ 'လြတ္ေၾကာင္ေၾကာင္သည္' ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။
'ဘုရားႀကီးထီးေတာ္တင္တယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္လာေတာ့မယ္' ဒီလြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ ေထာင္ခါမယ္ဆိုပဲ
စသည္စသည္ျ ဖင့္

လြတ္လပ္ေရးေန႔၊

တေပါင္းလျပည့္ေန႔မ်ား

Aခါႀကီးရက္ႀ ကီးမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိမ့္မည္ဟူ၍ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လြတ္ေၾကာင္ေၾကာင္ၾ ကသည္။ ၁၀(က) Aထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားက ပိုဆိုးသည္။ လြတ္မည္ဆိုက
ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လြတ္ေလ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းမ်ားAတြင္း (၁)တိုက္မွ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး
ဦးေAာင္လြင္

စြန္႔ခြာ၍

လံုးႀကီးေပါက္လွ

ဆရာခထံ

Aခ်စ္ျ မားဦးလွည့္ေသာ

ကရင္မAမည္ရွိေသာ

သရဲမ၏

Aျဖဴေရာင္ဝမ္းဆက္ဝတ္သည့္

ကလူက်ီစယ္

Aခ်စ္စမ္းျခင္းမ်ားကုိ

Aၿမဲႀ ကံဳ ေနရကာ ေထာင္မွ လြတ္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ၏။ Aလြန္စိတ္ခိုင္၍ သမာဓိႀ ကီးလွသည့္
ဆရာခတစ္ေယာက္ စိတ္ညစ္ေလာက္ေAာင္ ကရင္မ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္ကို Aလ်U္းသင့္က
ေဖာ္ျ ပပါဦးမည္။
"ဒီလြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ Aားလံုးလြတ္မယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္လာမယ္၊

မွားရင္

လွ် ာကိုျဖတ္၊

ဂိုတီ

သဲကႏၲာရထဲပစ္"
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ေဟာကိန္းသည္ကား

နယ္Aသီးသီးတြင္

ရွိေနေသာ

ေမွ် ာ္လင့္ေနၾကသည့္
Aခါတိုင္းႏွင့္မတူ

တိုက္ဝင္းAတြင္းသာမက
ရဲဘက္စခန္းမ်ားAထိ

လြတ္လပ္ေရးေန႔သို႔
တစ္မူထူးကာ

တစ္ေထာင္လံုး၊

ပ်ံႏွံ႔ကုန္သည္။

ေရာက္လာသည္။

ပဲဟင္းကိုခ်က္၍

ထုိမွသည္

ဤသို႔ႏွင့္

Aားလံုး

လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္

ေကၽြးသည္။

လြန္စြာေကာင္းလွေသာ

သီစံုပဲကုလားဟင္းျဖစ္သည္။
"ေတြ႔လား

ကိုယ့္ဆရာက

မနက္စာကိုပဲ

Aရမ္းေတာ္တာ၊

ၾကည့္လိုက္ေလ၊

AသီးAရြက္ကလည္း

ဒီေန႔

တကယ့္ရွယ္၊

သန္႔၊

Aားလံုးလြတ္မွာေသခ်ာတယ္၊
ေဟာဒီမွာ

ဒါAမွတ္တရ

ေတြ႔လား၊

ေကၽြးတာပဲ၊

ခုၾ ကည့္၊

ငါးေျခာက္ဖတ္၊
ေထာင္ကထြက္ရင္

Aလြမ္းေျပေလးျဖစ္ေAာင္ေပါ့"
စံ-ဇာဏီဘိုက ပဲကုလားဟင္းကို ၾကည့္၍ မွတ္ခ်က္ေပးကာ"ဒီလြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ Aားလံုးလြတ္မယ္၊ မွားရင္ လွ် ာကိုျ ဖတ္၊ ဂိုတီ သဲကႏၲာရထဲပစ္"
ဆရာေကာင္းတပည့္ ပီသစြာ ဆရာ့ေလAတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း ေျပာရသည္။ လွ် ာေတာ့
ခပ္ယားယား၊ ထူးထူးျခားျခား ေန႔ခင္းတြင္ ေရေႏြးခါးမ်ား လာပို႔ျပန္သည္။
"ကဲ. .. ၾကည့္လိုက္ေလ၊ ထူးထူးျခားျခား ဘယ္တုန္းက ဒီလို Aခ်ိန္ ေရေႏြးလာလို႔လဲ"
မွတ္ခ်က္ခ်ကာ ဒီလြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ
စကားလံုးကို

ရြတ္ၾ ကျပန္သည္။

Aစခ်ီ၍ လွ် ာျဖတ္

ထူးကဲစြာ

ဂိုတီသဲကႏၲာရ ထဲပစ္

ပဲကုလားဟင္းကို

စားရျခင္း၊

ဟူေသာ

ရခဲလွေသာ

ေရေႏြးခါးႀကီးကို တုိက္ေကၽြးျခင္းမ်ားခံရေလေသာ္. ..
"ရွိပူရေသး... ကုန္မွေAး"
ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ေခၽြေခၽြတာတာႏွင့္ ေရရွည္စားသံုးရန္Aလို႔ငွာ တစ္ေန႔လွ် င္ ဇြန္းတစ္ဝက္သာ
စားသံုးသည့္ ငါးပိေၾကာ္၊ Aသားေၾကာ္ႏွင့္တကြ မုန္႔ႂ ကြပ္၊ ကိတ္ေျခာက္ႏွင့္ ထန္းလ်က္မွAစ
AစားAေသာက္တုိ႔ကို ဗံုးေပါလေAာ စားသံုးၾကသည္။
"ေဟး ဒီေန႔လြတ္မွာ၊ မကုန္ရင္ ထားခဲ့လိုက္၊ ရွိတာ Aကုန္စားလိုက္မယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က
ေန႔ခင္းတစ္နာရီသတင္းမွာ ပါပါ့မလား၊ ဘယ္ပါပါ့မလဲ ေနခင္းလူႀ ကီးေတြက လက္မွတ္ထိုးမွာ၊
ည(၈:၀၀)နာရီ သတင္းက်မွ ပါမွာ"
ဟူ၍

တစ္ခုေသာကာလ

ေသဒဏ္Aျပစ္ကို

ခ်မွတ္ခံရၿပီးမွ

လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္

လြတ္ေျမာက္ခဲ့ဖူးေသာ (ဖတီး) ဦးမန္းဒါဝိတ္က ေျပာကာ ႏိုင္ငံေတာ္က လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာမႈ
ေပးခဲ့ပံု၊ Aတိတ္မွ Aေၾကာင္းကို ေျပာ၏။
ညေန(၆)နာရီ ေထာင္ပိတ္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ Aခါတိုင္းထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ တန္းစီကာ
လူေရတြက္၍ ေထာင္ပိတ္၏။ Aားလံုးရင္ထဲတြင္ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျ ခည္မ်ားႏွင့္"ဒီေန႔လြတ္မွာ၊ ဆရာခေဟာထားတာ၊ မွားရင္ လွ် ာလာျဖတ္လို႔ ေျပာထားတာ"
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ဤသို႔ႏွင့္ ည(၈:၀၀)ထုိးသည္ သတင္းတြင္ မည္သည့္Aေၾကာင္းAရာမွ် မပါ။ ဝါဒါကိုေက်ာ္ဦး၏
ေရဒီယိုေလးမွ"သည္လူႀ ကီးမင္း ဟိုသို႔သြားသည္. .. ဤလူႀ ကီးမင္း ဟိုလူႀ ကီးႏွင့္ေတြ႔သည္... ထိုပုဂၢိဳ လ္ႀ ကီးမွ
ဤသို႔မွာၾကားထြက္ခြာသြားသည္၊ ဤတံတားႀကီးဖြင့္ပြဲ က်င္းပသည္. .. ဤသို႔ ညစာစားၾကသည္"
စသည္ စသည္တုိ႔မွ ရြာရန္ ၃၀% မိုးေလဝသသတင္းႏွင့္သာ ဆံုးသည္။ Aားလံုးရင္ထဲတြင္
ဟာတာတာႀကီး

ျဖစ္သြားသည္။

Aသံထြက္လာသည္။
က်ယ္ေလာင္လွ၏။

ရႊီးရႊမ္း၊

ရႊီးရႊမ္း

ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့စြာ
Aလြန္Aမင္း

မင္းသားႀကီးဘႀကီးေAာင္

ၿငိမ္တိတ္ေနေသာ

ၿငိမ္သက္ျ ခင္းဒဏ္ကို

Aခန္းမွ

Aခ်ိန္၌

ထိုAသံသည္

မခံႏိုင္သည့္Aလား

ကတုန္ကယင္

ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႔ေသြ႔ႏွင့္ ရန္မ်ဳိးသိန္း၏ Aသံထြက္လာသည္။
"ဘႀကီးေAာင္ ဘာလုပ္ေနတာတံုး"
"ငါဓားေသြးေနတာ၊ ဗိုလ္ခလွ် ာကို သြားျဖတ္မလို႔"
ဘႀကီးေAာင္စကား၏ ေျဖသံကို Aားလံုးက သေဘာက်သြား၏။
ၿပံဳ းခ်ဳိမွစ၍ ... 'ေကာင္း ... ေကာင္း'ဟူ၍ ေAာ္ဟစ္သည္။ Aားလံုးကလည္း တစ္ၿ ပိဳ င္နက္'ျဖတ္မယ္ ျဖတ္မယ္'
ဟူ၍ ေAာ္ဟစ္ၾ ကသည္။
စံ-ဇာဏီဘုိက သူမ်ားေAာ္၍ မေAာ္ႏိုင္။ ေခ်ာင္ကုပ္၍ မႈိင္ေတြခ်ေနသည္။ ပါးစပ္ကိုလည္း
လံုေAာင္ပိတ္ထားသည္။ လွ် ာကိုလည္း မၾကာခဏ စမ္းမိ၏။
"Aင္း...

ဒီေလာက္စိတ္ႀ ကီးေနတဲ့ လူေတြ မနက္က်ရင္ ေထာင္ဖြင့္၊ ဆရာခလွ် ာ မျဖတ္ခင္

ငါ့လွ် ာလာျဖတ္ရင္ျ ဖင့္ ဒုကၡ၊ ေတာက္ စကားႀကီး စကားက်ယ္ တယ္ေျပာခ်င္တာကိုး"
ေနာင္တမ်ားရင္မွာပိုက္၊ လွ် ာကို ဟိုထုိး ဒီထိုး လုပ္လိုက္၊ ပါးေစာင္ထိုးၾကည့္လိုက္၊ Aျပင္သို႔
လွ် ာကို

Aတန္ငယ္ထုတ္ၾ ကည့္လိုက္ႏွင့္

ႏွေျမာတသစြာျဖင့္

ပါးစပ္တြင္

Aားလံုးရြစိရြစိႏွင့္

ဆူညံေနၾကသည္။

မနက္တြင္

လံုၿ ခံဳ စြာသိမ္းကာ

ရွိ၊

မရွိ

မေသခ်ာလွသည့္

Aိပ္စက္လုိက္သည္။

နံနက္စာစားရန္လည္း

မရွိေတာ့။

လွ် ာAား

မနက္မိုးမလင္းေသး။
သြားတိုက္ေဆးဘူး၊

သြားပြတ္တံ၊ စားစရာ မစၥည္းမွန္သမွ် ဟိုလူေပး၊ ဒီလူေပး၊ ဟိုလႊင့္ပစ္၊ ဒီလႊင့္ပစ္ႏွင့္ ေရကို
ပလုတ္က်င္း ပြတ္စရာဆားပင္ Aခန္းAတြင္း မက်န္။ ေထာင္ဖြင့္ေလေသာ္ စံ-ဇာဏီဘိုသည္
ပါးစပ္ကို လက္ကိုင္ပဝါစည္း၍ ထြက္ေလေသာ္"ေAာ္မာ... ဗိုလ္ေAာင္ဒင္လိုလို၊ ေခ်းက်ဳံးကုလား လိုလို လာစမ္း"
ဘႀကီးေAာင္က လွမ္းေခၚသည္။ သူ႔လက္တြင္လည္း ထက္ျ မက္လွေသာ ဓား၊ သည္Aတိုင္းေတာ့
လွ် ာျဖတ္မခံ။ တုိက္ကိုပတ္ကာ ဟိုေျပး သည္ေျပးလုပ္ေလေတာ့သည္။ ၿပံဳ းစိစိႏွင့္ ေထာင္မွဴး
ဦးထြန္းထြန္းဦးေရာက္လာမွ

သက္သာရာ

ရေတာ့သည္။

ဦးထြန္းထြန္းဦးက

ဟိုဘက္(၃)တိုက္မွာေတာ့ ဆူကုန္ၿ ပီ။ ဆရာခလည္း လွ် ာမရွိေတာ့ဘူး။
"ဟာ... ဒီေလာက္ေတာ့လည္း မလုပ္သင့္ပါဘူး"
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ထိုစကားၾကားေလေသာ္ Aားလံုး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားသည္။ စံ-ဇာဏီဘို ေက်ာခ်မ္းသြားသည္။
"ဟာ ဒါေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးထင္တယ္"
Aားလံုးကေျပာသည္။
"ေနာက္တာပါဗ်ာ ၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ဆရာခ မမွားပါဘူးဗ်ာ၊ ရဲဘက္စခန္းက လူေတြ တစ္ခ်ဳိ႕
လြတ္ဝရမ္းနဲ႔

လြတ္ကုန္ၾ ကတယ္၊

လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာေတာ့

ႏွစ္ႀ ကီးသမားတခ်ဳိ႕လည္း

မရဘူး။

ဒါေပမယ့္

Aထူးေလွ် ာ့ရက္ေတြေပးတယ္၊

လြတ္နည္းေတြ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

လြတ္သြားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ Aဆင့္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီး လက္မွတ္နဲ႔ ထုတ္တာ"
ဆရာခAား မွားသည္ဟု မည္သူမွ် မဆိုေတာ့။ Aလြန္စိတ္ႀ ကီးေသာ ဆရာခသည္ ထိုေန႔မွစ၍
စကားမေျပာေတာ့။ Aခန္းေဘး၌ရွိေသာ ေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံေျပာေနရ၏။
"ကိုေမာင္ေမာင္ဦး၊

ဆရာခက

လွ် ာမရွိေတာ့

ဘယ္လိုေျပာတုံး၊

ေဆးရွိတယ္ေလ၊

လွ် ာကို

ျပန္ထြက္တဲ့ ေဆးရွိတယ္၊ ဟာ ဆိုပါဦး၊ လူAမ်ားက ေမးေနေသာ္ Aဂၤလိပ္လို ထရစ္ဖယ္ 5
ဖိုက္ဖိုက္ဖိုက္၊ ျမန္မာလုိဆိုဗ်ာ ေဆးလိပ္ Aဲဒါေလးရွိရင္ စကားေျပာတာဗ်"
ဤသို႔ျ ဖင့္ ႏြားေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ လွ် ာတုိ၍ ငါးသံုးလံုးေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ လွ် ာျပန္ထြက္ေသာ
မင္းသိခၤသည္ တစ္ေန႔သ၌ ေထာင္ႀ ကီးတစ္ခုလံုး

လႈပ္ခါသြားသည့္ ေဟာကိန္းကို ထုတ္ျ ပန္

ေၾကညာျပန္သည္။
ဤေဟာကိန္း၏ Aဆံုးတြင္ကား ထံုးစံAတိုင္း ဂိုတီသဲကႏၲာရႀကီး ပါလာျပန္သည္။

ဆရာမင္းသိခၤႏွင့္ ႀကိဳးသမားျမေဂါင္
ႀကိဳ းစင္တြင္ရွိေသာ စက္ခလုတ္မ်ားကို
သဲAိတ္ကို

ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ

ဆီထိုးေနသည္။

လည္ပင္းတြင္

ျမေဂါင္၏

ကြင္းAေလွ် ာစြပ္၍

Aေလးခ်ိန္ႏွင့္ညီမွ် ေသာ
ႀကိဳ းတန္းလန္းက်ကာ

ေသေစမည့္ ႀကိဳ းသည္လည္း ေျဖာင့္တန္းက်စ္လ်စ္ေန၏။ ျမေဂါင္Aား ႀကိဳ းေပးရန္ ေလးညသာ
က်န္ေတာ့သည္။

Aသက္Aရြယ္

ႀကီးရင့္ေနၾကေသာ

ဝါဒါAိုႀ ကီးမ်ားသည္

ေန႔စU္

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တရားမ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးၾကသည္။
ထူးျခားသည္ကား
ဇီဝေလာင္စာ၏

ႀကိဳ းသမားကိုျ မေဂါင္သည္
ေကာင္းမႈေၾကာင့္

ေသခါနီးမီး

ျပန္လည္

ေနာက္ဆံုးေတာက္ေလာင္မႈ၊

လမ္းေလွ် ာက္လာႏိုင္၏။

ခ်ည့္၍တြဲေခၚရာမွ

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလမ္းေလွ် ာက္ကာ ေရခ်ဳိးကန္ ဆင္းေသာ ကိုျ မေဂါင္ကိုၾ ကည့္၍ ႀကိဳ းသမားAားလံုး
စိတ္မေကာင္း

ျဖစ္ၾ ကသည္။

လည္ပင္းႀကိဳ းတန္းလန္းႏွင့္

ႀကိဳ းကြင္းကို
ေသဆံုးရျခင္းမွ

လည္ပင္းတြင္
တစ္ပါး

စြပ္၍

စက္တိုင္တြင္တပ္ကာ

Aျခားလမ္းမရွိသည္ကို

သိေသာ

ကိုျ မေဂါင္သည္ Aားလံုးကို ၿပံဳ းရယ္ႏႈတ္ဆက္၏။
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စင္စစ္ ကိုျ မေဂါင္သည္ လူမိုက္လူဆိုးတစ္ဦး မဟုတ္။ Aိမ္တစ္ခုလံုးရွိ မိသားစုတစ္ေယာက္မက်န္
Aသက္(၈၀)ေက်ာ္

AဘြားမွAစ

သတ္ျ ဖတ္ေသာ

ေသဒဏ္ေပးခံရမႈသည္ကား

ပုခက္Aတြင္းရွိကုန္ေသာ

ကိုျ မေဂါင္Aေၾကာင္း

မၾကာခဏ

ရင္းႏွီးစြာ

စာဖြဲ႔ေရးသားမည္ဟူ၍

စကားေျပာေလ၏။

တစ္ေယာက္မက်န္

ဝတၱဳ တစ္ပုဒ္ေရး၍ပင္

ဆရာဦးမင္းသိခၤသည္ ကိုျ မေဂါင္၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို
တစ္ေန႔လွ် င္

လူတို႔ကို

ဆံုးမည္မထင္။

လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားသည္ျ ဖစ္ေပရာ
ေတးမွတ္ကာ

ဆရာမင္းသိခၤႏွင့္

Aခြင့္Aခါရတုိင္း

ႀကိဳ းသမားျမေဂါင္တုိ႔သည္

လြန္စြာရင္းႏွီးၾကကုန္၏။ ေရခ်ဳိးဆင္းရင္း (၃)တုိက္Aေနာက္သို႔ ေရာက္ေလေသာ္ ကိုျ မေဂါင္က
Aသံဝါႀကီးႏွင့္"ဆရာခ ကၽြန္ေတာ္သြားေတာ့မယ္၊ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္"
ဟူ၍ ေAာ္ဟစ္သည္။
"ကိုယ့္လူ ျမေဂါင္၊ မင္းမေသဘူး၊ မနက္ျ ဖန္လြတ္မွာ"
Aလြန္ပီသ ရွင္းလင္း၍ ရင္ေခါင္းထဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၾသဇာႀကီးမားလွေသာ Aသံႏွင့္
ဆရာမင္းသိခၤ၏

ေAာ္ဟစ္ေျပာၾကားသံ

ၾကားေလေသာ္

Aခုမွ

ဝမ္းသာသြားသည္။

ဒုန္း

ႀကိဳ းစင္ဘက္မွ က်ယ္ေလာင္လွေသာ Aသံထြက္သြားသည္။ ကိုျ မေဂါင္Aစား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္
Aေလးခ်ိန္ညီ

သဲAိတ္ႀ ကီးသည္

ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ

ႀကိဳ းမွ

ေလွ် ာက်ကာ

ေAာက္သို႔က်သြားသည္။
"ျမေဂါင္ မေသဘူးတဲ႔၊ မနက္ျ ဖန္လြတ္မယ္တဲ့"
ဤစကားတုိ႔သည္

ေတာမီးပမာ

ေထာင္Aတြင္း

ပ်ံႏွံ႔သြားသည္။

Aၿငိမ္မေန

တတ္ေသာ

ေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ တကြ မိုးျမတ္သူ၊ ေက်ာ္ေဇယ်ဆန္နီ လူငယ္တစ္သိုက္တို႔က'ႀကိဳ းသမား

ျမေဂါင္မေသဘူး၊ နက္ျ ဖန္လြတ္မယ္၊

မွားရင္

လွ် ာျဖတ္ၿ ပီး ဂိုတီသဲ ကႏၲာရထဲ

ပစ္ခ်မယ္'
ဟူ၍

လွမ္းေျပာသည္။

ဘိုဘိုဦးသည္

ေထာင္ဝင္စာမွန္၍

ဝါဒါမ်ားႏွင့္လည္း

Aလြန္ပနံသင့္သည္ျ ဖစ္ေပရာ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာဝယ္စား၊ Aျပင္ေလာက AစားAေသာက္မ်ား
Aၿမဲမျပတ္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ဆရာခကိုလည္း လြန္စြာခ်စ္ခင္ေလးစားသူျ ဖစ္သည္။ လြတ္မည္ဟူ၍
ေလွ် ာက္ေျပာ၏။

ႏိုင္ငံေတာ္Aေပၚ

လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

ရွိၿ ပီသားဟူေသာ

Aေတြးဝင္ကာ

ေက်ာ္သူရ Aားလံုးေသာ လူငယ္မ်ားမွ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးပို႔ေလေတာ့သည္။
ေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ ဒီတစ္ခါက်ရင္ တစ္တိုက္က ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီးထံ စာပို႔ၿ ပီး ဝါးတီးဂြင္
ဖန္တီးလိုက္မယ္။

Aားလံုးက

သေဘာက်ၾကသည္။

ဗာဒံရြက္

ခပ္စိုစိုတစ္ရြက္ကို

ခူးေစ၍ သံခၽြန္ႏွင့္ ခပ္ပြပြ ဤသို႔ေရး၏။
"ျမေဂါင္မေသ ဆရာခေဟာ
မနက္ျ ဖန္လြတ္
မျဖစ္ လွ် ာျဖတ္ ဂိုဘီပစ္
ႏိုင္ငံေတာ္လာမည္"
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ဗာဒံရြက္ေပၚေရး၍

တုိက္Aတြင္းပို႔၏။

ဤေဒသတြင္

ဗာဒံရြတ္ကို

စာေရးစကၠဴAျဖစ္ သံုး၏။ ဓား၊ Aခၽြန္၊ သံAခၽြန္တို႔ႏွင့္ ေရး၏။ မွတ္သင့္ေသာ စာမ်ားကို
ပလတ္စတစ္တြင္

သံခၽြန္ႏွင့္ေရး၍မွတ္၏။

(၁)တိုက္မွ

သန္းထြန္းေAာင္

ျပန္လာေလေသာ္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္Aတြင္း မုန္႔ေတြပါ၍"ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီး

Aရမ္းဝမ္းသာေနတယ္၊

ႏိုင္ငံေတာ္လာရင္

Aျပင္ဟိုတယ္က

တ႐ုတ္AစားAေသာက္ေတြကို table လိုက္ေကၽြးမယ္လို႔ေတာင္မွ ေျပာလိုက္ေသးတယ္"
"tomorrow is tomorrow" လာ ဒီေန႔ဝါးထားဟုဆိုကာ ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီးထံမွ ရေသာ မုန္႔တို႔ကို
(၃)တိုက္တစ္ခုလံုးေဝမွ် ကာ စားလိုက္ၾ ကေတာ့သည္။

Aားလံုး၏

ရင္ထဲတြင္

ထူးထူးျခားျခား

ရွိေနသည္မွာ ျမေဂါင္၏ ႏႈတ္ဆက္သံႏွင့္ ဆရာခ၏ ျပန္ေျပာသံ၊ ထုိAသံတုိ႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္
Aသံလိႈင္း Aားလႈိင္းမ်ားပါေန၏။ ၾကား႐ံုမွ် ႏွင့္ ၾကက္သီးထေလာက္သည့္ Aသံမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ပံုမွန္ေျပာဆိုၾ ကျခင္း မဟုတ္။
မနက္ျ ဖန္သည္ကား...

ဆရာခေျပာေသာ မနက္ျဖန္
'ေဟး' ဟူေသာ Aသံႀ ကီးသည္ (၂)တိုက္မွ စတင္ထြက္ေပၚလာသည္။ (၁ )ေဆာင္၊ (၂ )ေဆာင္
Aစရွိသည့္

Aေဆာင္မ်ားမွလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေAာ္ဟစ္သံမ်ား ေပၚထြက္သည္။

ပံုစံခြက္မ်ားကို

ေခါက္သူကေခါက္၊ သံတိုင္မ်ားကို တီခတ္၍ ေပ်ာ္သူက ေပ်ာ္။
"လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တဲ့ေဟ့"
ဟူေသာ Aသံသည္ တစ္တိုက္မွ တစ္တိုက္ ေျပာဆိုေAာ္ဟစ္ၾ ကသည္။ Aားလံုး ေပ်ာ္ၾကသည္။
ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္Aျပည့္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္က

ေစာင့္ေမွ် ာ္ေနစU္က

ေၾကညာေလေသာ္

ေထာင္ပိုင္မ်ားမွ

လာ၍

ေပ်ာ္ၾ ကသည္။

မေပ်ာ္ႏိုင္သည္က

မလာ

မေမွ် ာ္လင့္ေသာ

Aက်U္းက်သူAားလံုး

လြတ္ၿ ငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို

ဝမ္းသာၾကသည္။

ေဖာ္ျ ပသည္။

Aားလံုးကို

Aခ်ိန္မွ

ျဗဳန္းခနဲ
မၾကာမီ

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

လႊတ္ေပးျခင္းမဟုတ္။

ႀကိဳ းဒဏ္၊

ေသဒဏ္ေပးသူAား တစ္သက္တစ္ကၽြန္း၊ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းက်သူက ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္၊
(၁၀)ႏွစ္က်သူက (၅)ႏွစ္၊ ဤသိ႔ထ
ု က္ဝက္ေလ်ာ့က်ျခင္းျဖစ္သည္။
Aခ်ဳပ္ခံရသူမ်ားႏွင့္

ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားAဖို႔

ဤAမိန္႔

Aက်ဳံးမဝင္၊ ျမေဂါင္

မေသေတာ့။

ေသရန္ႏွစ္ညAလိုတြင္ ႀကိဳ းဒဏ္မွ လြတ္သည္။ ကၽြန္းသမား ျမေဂါင္Aျဖစ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းသို႔
ေျပာင္းသည္။ မနက္ျ ဖန္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္ၾ ကေပမည္။ ေပ်ာ္ႏိုင္သူမ်ား ေပ်ာ္ႏိုင္ပါေစ။
ေထာင္ဒဏ္ (၂၅)ႏွစ္က်ေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ကား ထက္ဝက္ေလွ် ာ့ျ ခင္းကို Aျပည့္Aဝရမည္။
ေနာင္တစ္ခါ ႏိုင္ငံေတာ္လာပါက လြတ္ရန္တည္း။
ငါးသုံးလံုးေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ မလိုဘဲ ဆရာခ၏ လွ် ာသည္လည္း ျပန္လႈပ္ရွား၏။
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Aက်U္းသားမ်ားသည္ကား

ႀကိဳ းတုိက္တြင္လည္း

လူမရွိေတာ့။

တိုက္ထဲတြင္

ႀကိဳ းသမားတုိ႔သည္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
တစ္သက္တစ္ကၽြန္း

က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
Aျပစ္ဒဏ္ကို

ေျပာင္းလဲခံယူကာ တန္းစီးမ်ား Aခန္းလူႀ ကီးမ်ား Aျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေလသည္။
ယခင္က ႀကိဳ းသမားကိုျ မေဂါင္သည္ 'တန္းစီး ျမေဂါင္' ဟူေသာ Aမည္ႏွင့္ Aေဆာင္(၃)တြင္
ၾသဇာAရွိန္ Aဝါႀကီးမားလွ၏။ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ေျခAစံုသည္လည္း ျပန္ေကာင္းသြား၏။
ကတိတည္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီးသည္ကား...။
*****
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ဆားေကာ္ဖီ ဝိုင္Aရက္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ခ်မ္းဂဏန္း
ထီဝိဇၨာႀကီး

ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္

ဝတ္ျ ဖဴစင္ၾ ကယ္ကို

ဝတ္လ်က္

ေလးဖက္ေလးတန္

နံရံကာထားသည့္ Aခန္းက်U္းAတြင္း သမံတလင္းထက္၌ ခင္းထားေသာ ဖ်ာစုတ္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္
ခန္႔ခန္႔ႀ ကီးထုိင္၍

သနပ္ပင္မက်င္လွ

ေရွ႕တြင္လွမ္းျမင္ေနရေသာ

ႏြားတံဆိပ္ေဆးေပါ့လိပ္ကိုဖြာကာ

ေရခ်ဳိးကန္ဝါဒါမ်ားAလစ္တြင္

သံတုိင္မ်ားၾကားမွ

ဇိမ္ခံေရခ်ဳိးေနေသာ

စာေရးဆရာ၊

ေဗဒင္ဆရာႀကီး မင္းသိခၤAား လွမ္းၾကည့္ရင္း"ဆရာခ ဒီတစ္ပတ္ ဘာမ်ားသံုးေဆာင္ခ်င္ပါသလဲ"
"ဝက္သားေပါက္စီေလးနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ေလး ဆဲြလိုက္ရရင္ေတာ့ Aေကာင္းပဲ"
"ေဟ့ေကာင္ ... ဇာဏီ၊ မင္းေရာ ဘာစားခ်င္သလဲ တစ္ဆက္တည္း ဘိုးေတာ္ခ်မ္း၏ စကားကို
ေျဖၾကားရင္း

ေနာက္ေက်ာက

ဆပ္ျ ပာတုိက္

ေခ်းတြန္းေပးေနေသာ

တပည့္ျ ဖစ္ေသာ

စံ-ဇာဏီဘိုAား ဆရာခက ေမး၏။
"ပဲျ ပဳတ္ႏွင့္ နံျ ပား"
စံဇာဏီဘို၏ စကားမဆံုးမီ"ေAာင္မယ္ ... ရာရာစစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စားတဲ့AစားAေသာက္ကို မတန္မရာ
မင္းပါ;စပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ Favourite ကိုမွ စားခ်င္တယ္ရတယ္လို႔"
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ခ်စ္စႏိုးေခၚေသာ

Aားလံုးက

စာေရးဆရာ

႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ

ဦးမိုးသူမွ

စံ-ဇာဏီဘိုAား မာန္မဲေငါက္ငမ္းေလေတာ့သည္။
"ဒါဆိုလည္း ေနပါေစေတာ့၊ ဘဘထြန္းရဲ႕ ဆားေကာ္ဖီပဲ ေသာက္ေတာ့မယ္"
"ဟင္၊

ဆားေကာ္ဖီကေရာ

မင္းနဲ႔တန္လို႔လား၊

ဒီဟာက

တစ္တိုက္လံုးကို

လုပ္ေကၽြးေနတဲ့

ဘိုးေတာ္ခ်မ္း ဓာတ္စာAတြက္ ထားရမွာ"
ဘႀကီးမိုးက ဆက္၍ေျပာေလေသာ္ တစ္ဖက္Aခန္းမွ စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ဝံသ(ဦးစိုးသိန္း)က"ေရေက်ာ္ ေမာင္ေAး စမူဆာေလာက္ဆို ေတာ္ေသးရဲ႕"
ဟု Aရႊန္းေဖာက္ကာ ေျပာေလေတာ့သတည္း။
"ရေစရမယ္၊ ရေစရမယ္၊ ေပါက္စီေရာ လက္ဖက္ရည္ေရာ၊ ေရေက်ာ္ေမာင္ေAး စမူဆာေရာ
ဖန္တီးရမွာေပါ့"
ဟူ၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရေသာ မြန္သံခပ္ဝဲဝဲႏွင့္ ေျပာေလေတာ့သတည္း။

ဆားေကာ္ဖီႏွင ့္ ဘိုးေတာ္ခ်မ္း
မည္သည့္လမဆို Aဂၤလိပ္ျ ပကၡဒိန္ရဲ႕ (၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၆)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဤေနရာ၊ ဤေဒသ၌
စားေသာက္စရာ Aျဖာျဖာတို႔ ျပည့္လွ် ံစၿမဲျ ဖစ္သည္။ ဤကား ဘိုးေတာ္ခ်မ္း၏ မစမႈေပတည္း။
Aသားညိဳ ညိဳ ၊

ပိန္ပိန္ပါးပါးႏွင့္

ဂဏန္းတြက္ခ်က္မႈေနရာ၌

လြန္စြာကၽြမ္းက်င္လွေသာ

Aဘခ်မ္းသည္ ထုိေန႔ရက္ (၂)ခု၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖန္တီးရွင္ျ ဖစ္႐ံု သာမက မွီခိုဆည္းပူး ပသလာသူ
Aေပါင္းတို႔Aား သူ၏ ဉာဏ္တန္ခိုး၊ ဂဏန္းတန္ခိုးႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈ Aဆ (၈၀၀)တိုးေစ
ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေငြေၾကးတစ္က်ပ္ရွိသူသည္ ဘိုးေတာ္ခ်မ္းႏွင့္ ေတြ႔က ေငြ(၈၀၀) ပိုင္၏။ သို႔ေသာ္
ထုိသို႔

ႀကီးပြားေAာင္

ေန႔စU္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

မရွိ။

တစ္လတြင္

ႏွစ္ႀ ကိမသ
္ ာ

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္

ဤAတိုင္းေနက

ဓာတ္မစီး

ဉာဏ္မကြန္႔၊

ေရွ႕ေနႀကီး

ဆားဘထြန္း၏

ဆားေကာ္ဖီတစ္ငံုေလာက္ ေသာက္သံုးလိုက္သည္ႏွင့္ပင္ Aာစဇၨန္းရႊင္ ဉာဏ္စြမ္းAင္တက္ကာ
ဖန္ဆင္းရွင္ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။ ဤမွ် Aစြမ္းထက္လွသည့္ ဘိုးေတာ္ခ်မ္း
ေသာက္သံုးသည့္

ဆားေကာ္ဖီ၏

ေဖာ္ျ မဴလာကိုလည္း

ဆားဘထြန္းမွ

တစ္ပါး

မည္သူမွ်

မသိႏိုင္ေခ်။
"Aဘခ်မ္း ... ဘယ္ႏွယ့္လို႔ (၁)နဲ႔ (၆) တူရတာလဲ၊ (၅)ႏွင့္ (၀)ကလည္း ဘာဆိုင္လို႔လဲ၊ ဒီမွာ
ဆရာခသင္ထားတာက Aပိုလို Apollo တနဂၤေႏြၿ ဂိဳ လ္ (၆)က Venus ဗီးနပ္ ေသာၾကာၿဂိဳ လ္၊
ဦးသာဓာတ္ မိတ္ဓာတ္ ဆိုေတာ္ေသးတယ္၊ A ဘခ်မ္း ဟိုတစ္ေလာကေျပာေတာ့ ႂကြက္က (၅)။
ဟိုတစ္ေန႔က

ႂကြက္က

တ႐ုတ္ျ ပကၡဒိန္မွာ

တနလၤာနံ(၂)

ပထမဦးဆံုးလမို႔လို႔တဲ့၊

လို႔ေျပာျပန္ေရာ၊
ႂကြက္တစ္ခုတည္းပဲ
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(၁)ျဖစ္လိုက္၊ (၅)ျဖစ္လိုက္နဲ႔။ ဒါေတာင္ Aဂၤလိပ္လို Rat လို႔ေခၚတဲ့ 'ရ' နဲ႔စလို႔ ရာဟု '၈' ျဖစ္ရင္
ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဆရာခက ဝင္ေနာက္၍ ေျပာျပန္သည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ဘိုးေတာ္ခ်မ္း၏ Aခန္းတြင္ ယိုးဒယားစာလံုး၊ Aဂၤလိပ္စာလံုး Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာရြက္တို႔ကိုေတြ႔ရ၏။ ထိုေခတ္ကာလ ဤသို႔ေသာ စာရြက္မ်ဳိး 'ခ်ဳိင္း'ဟုေခၚ၏။
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္ ထုိခ်ဳိင္းဟုေသာ နိမိန္ျ ပစာရြက္တို႔ကို ဖတ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူျ ဖစ္သည့္Aျပင္
ဂဏန္းတို႔ကိုလည္း ဟိုေပါင္း၊ သည္ႏုတ္၊ ဟိုAပင္ခြဲ၊ ဒီAပင္ေရႊ႕၊ ထိပ္စည္း၊ ေနာက္ပိတ္၊
Aလယ္ထုိင္၊ ဘရိတ္၊ ညီAစ္ကို၊ AပူးAခြ၊ စံုမ၊ ပါဝါ၊ စံုစံု၊ မမ စသည္ျ ဖင့္ ႏႈတ္မွ တစီစီ
ေရရြတ္ကာ

ၾကမ္းျပင္တြင္

Aုတ္နီခဲႏွင့္

တဂ်စ္ဂ်စ္

ျမည္ေAာင္ျ ခစ္ကာ

ဈာန္ဝင္

တြက္ခ်က္ေလ့ရွိသည္။
ဆားေကာ္ဖီတစ္ငုံ ေသာက္လိုက္၊ ႏြားေဆးလိပ္ဖြာလိုက္ႏွင့္ ဂဏန္းသံုးလံုး ဒဲ့ေပးေလ့ရွိသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ဘိုး ေတာ္ခ်မ္း
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္ မၾကာခဏပင့္ဖိတ္သူမ်ားေၾကာင့္ Aလည္Aပတ္သြားရသည္။ Aထက္Aျဖဴ၊
ေAာက္Aျဖဴ၊ ဝတ္စံုAျဖဴႏွင့္ မ်က္ႏွာမေပၚေAာင္ ပိတ္Aျဖဴကို ေခါင္းမွာ စြပ္၍ AၿခံAရံ
Aေစာင့္Aေရွာက္မ်ားႏွင့္ ဘိုးေတာ္ခ်မ္းကို ေခၚေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို
ၾကား၊ သိ၊ ျမင္ေတြ႔သူ Aေပါင္းတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾ ကကုန္သည္။
"Aဘခ်မ္း ... တပီလာ မေမ့နဲ႔ေနာ္"
ကရင္မ သင္ထား၍ ကြမ္းကို တပီလာဟု ေခၚတတ္ေနေသာ မင္းသားႀကီး ဦးေAာင္လြင္၏ Aသံ။
"ဒီတစ္ခါ ဆီးယိုထုပ္ေလး ရွမ္းမတံဆိပ္ေနာ္"
တင္ဆန္း၊ ရန္မ်ဳိးသိန္းတို႔၏ လွမ္းေAာ္သံ။
Aေစာင့္Aေရွာက္မ်ားၾကား ပါသြားေသာ ဘိုးေတာ္ခ်မ္းက"Aိုေက၊ Aိုေက "
ေAာ္ကာ ထြက္ေလ့ရွိသည္။
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းျပန္လာက

ေဆးေပါ့လိပ္၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ၊

ပါလာစၿမဲျ ဖစ္သည္။

လက္တြင္လည္း

Aဘခ်မ္းမွတစ္ပါး

Aျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တုိ႔

သၾကားလံုးတုိ႔

စာAုပ္တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္ႏွင့္

ဤေနရာ၊

စာAုပ္စာတမ္း

Aိတ္Aျပည့္
ဤေဒသတြင္

ကိုင္တြယ္သံုးစြခ
ဲ ြင့္မရွိ။

ထုိေခတ္ကာလ ဤေဒသ၏ စည္းမ်U္း UပေဒသAရ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ စာတုိ စာစတုိ႔ကို ေတြ႔ရွိက
ရွာေဖြသိမ္းဆည္းသည့္Aျပင္

ျပင္းထန္စြာ

Aျပစ္ေပးေလ့ရွိသည္။

ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္ကား

ေရးရန္စာAုပ္၊ ေဘာပင္ တုိ႔Aား တရားဝင္သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။
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"Aဘခ်မ္း Aခု. .. ဘယ္ႏွခုႏွစ္ေရာက္ေနလဲ"
"၁၉၄၉ Aကုန္ပိုင္းေရာက္ေနၿပီ"
မင္းသားႀကီး ဦးေAာင္လြင္၏ Aေမးကို ေျဖသည္။
"ေAးေဆးပဲ၊ ၈၈-Aထိဆိုရင္ေတာ့ Aႏွစ္(၄၀)Aထိ က်န္ေသးတာေပါ့၊ ေAးေဆးပဲ"
ထုိကာလတြင္

တကၠသိုလ္သမိုင္း

ျပဳစုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သုေတသနဌာနမွ

ေရွ႕မီေနာက္မီျ ဖစ္ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

Aဘခ်မ္းကို

သမိုင္းစာAုပ္ကို

သုေတသီပညာရွင္မ်ားက

လိုAပ္ေသာ သမိုင္းAေထာက္Aထားမ်ားကို ေမးျမန္း၍ စီစU္ျ ပဳစုျခင္း ၊ ၎တို႔ေရးသားထားေသာ
စာAုပ္တို႔ကို

ျပန္လည္

စာရြက္စာတမ္းတုိ႔ကို
Aဘခ်မ္းထံမွ

သံုးသပ္ေစျခင္းျပဳ၏။

Aဘခ်မ္းမွ

ရွာေဖြစုေဆာင္းကာေပး၏။

စာရြက္စာတမ္းတို႔ကို

ယူငင္

ေတာင္းဆိုေသာ

တုိက္တြင္

ဖတ္႐ႈျ ခင္း၊

လိုAပ္ေသာ

Aတူေနၾကေသာ

ခဲတံေဆာ့ပင္တို႔ကို

သူတို႔သည္
သံုးစြျဲ ခင္းျဖင့္

Aခြင့္ထူးမ်ားကို က်က်နနရရွိၾ ကကုန္သည္။
"Aဘခ်မ္း သမိုင္းAုပ္စုကို ဂဏန္းေပးေသးသလား"
စပ္စုလွေသာ ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းက ေမးေလေသာ္"သူတုိ႔ကိုမေပးပါဘူး"
Aဘခ်မ္းက ခပ္ၿ ပံဳ းၿပံဳ းေျဖ၏။
သားဘထြန္းဟု Aမည္တြင္ေသာ Uပေဒပညာရွင္ ဦးထြန္းတင္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊
လယ္ေဝးသခင္ၾ ကည္ရွင္၊

Aဘ

(ဦး)ေတာ္ဘုရားေလးတုိ႔သည္

မၾကာခဏ

ဆိုသလို

Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကို ျငင္းခံုစၿမဲ ျဖစ္သည္။
လူႀ ကီးမ်ား၏ စကားဝိုင္းသည္ကား မွတ္သားစရာ Aျပည့္ျ ဖစ္သည္။

ဝိုင္A ရက္ခ်က္ျခင္း
ဘရန္ဒီဆိုေသာ

စပ်စ္သီးက၊

ဝီစကီဆိုတာက

ဂ်ဳံသေလးနဲ႔

ရမ္ဆိုတာက

ႀကံကခ်က္တာ။

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု Aရသာက မတူဘူး။ ဝီစကီက ဆိုဒါေလးနဲ႔ တြဲၿ ပီးေတာ့ တြယ္မွ Aရသာရွိတာ။
ရမ္ဆိုတာက ေရနဲ႔ေရာၿပီးေသာက္ရတာ။
ဘရန္ဒီကေတာ့ မွ် U္းမွ် U္းေလးစုပ္ၿ ပီး ေသာက္ရတာ။ ဤသို႔ ယစ္ေရႊရည္ဆိုင္ရာ သုတတို႔ကို
တံေတြးတၿမိဳ ၿမိဳ ေလတေAာ့ေAာ့တက္ကာ ေရွ႕တြင္ခ်ထားေသာ ခြက္ကို ဆတ္ခနဲ ဆုပ္ကိုင္၍
ဂြပ္ခနဲေမာ့ေသာက္လိုက္သူက ဘႀကီးေAာင္(မင္းသားႀကီးဦးေAာင္လြင္)။
"ဘႀကီးေAာင္ ျဖည္းျဖည္းေလးေသာက္၊ မူးေနဦးမယ္"
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ရန္မ်ဳိးသိန္းက

ေျပာေလေသာ္

မ်က္လံုးကို

Aသာေမွး၍

လက္တြင္ကိုင္ထားေသာ

သရက္သီးစိမ္းကို ဆားႏွင့္တုိ႔ကာ တကၽြတ္ကၽြတ္ျ မည္ေAာင္ ဝါးရင္း ၿပံဳ းခ်ဳိထည့္ေပးထားေသာ
ခြက္ကို တစ္ခ်က္တည္း ေမာ့၍ ေသာက္လိုက္သည္။
မ်က္ႏွာတို႔ ႐ံႈ႕မဲ့သြားသည္။ ဖူးခနဲ ေလတို႔ကို မႈတ္ထုတ္၍ ပစ္ခနဲ တံေတြးေထြး၏။
"Aား တယ္ေကာင္းသကိုး"
ဤကား Aကယ္ဒမီရေသာ၊ ေရကို Aရက္ကဲ့သို႔ ေသာက္ျ ပေသာ Aုိက္တင္ကို Aားလုံုးက
လက္ခုပ္တီးၾက၏။
"ဘႀကီးေAာင္ မိုက္တယ္"
ဤေဒသတြင္

ကာလသားေပါက္မွစ၍

ေခါင္းျဖဴ

သက္က်ားပုရိသ

လူေယာက်္ားမ်ား

စုစည္းေနေသာ ေနရာျဖစ္ေပရာ မၾကာခဏဆိုသလို ဤေဒသ၌ မရရွိႏိုင္ေသာ Aရာမ်ားAေပၚ
တသသေျပာဆို လြမ္းေမာေလ့ရွိသည္။
"ဒီမွာ ကိုႀ ကီးေAာင္ ေရေသာက္ၿ ပီး Aိုက္တင္လုပ္ေနလို႔ ႐ွဴးေပါက္ၿ ပီး ဂန္းဖလားလွ် ံ႐ံုသာျဖစ္မယ္၊
ဝိုင္ေသာက္ဖို႔ ရေAာင္ခ်က္မယ္"
ဦးရဲေAာင္မင္းက ဆုိေလသည္။ ဦးေAာင္လြင္၏ မ်က္လံုးမ်ား ေတာက္ပဝင္းလက္သြားသည္။
ရန္ကင္းသား စာေရးဆရာမ်ဳိးကိုမ်ဳိး၊ ဘြယ္ႀ ကီးAမည္ခံ 'Aံ့ဘြယ္ေက်ာ္' တို႔ႏွင့္တကြ ဘီယာကို
ေရေရာက္ေသာက္ကာေဒါင္ခ်စိုင္းေAာင္ မူးတတ္ေသာ ဆရာဝန္ေလာင္း ေဒါင္ခ်ာရန္မ်ဳိးသိန္းက"လုပ္လိုက္ေလ ၾကာသလားလို႔"
ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္Aျပည့္ႏွင့္ ေျပာသည္။ Aီတလီေတြကို ဆရာတင္ၿ ပီး သင္ထားရတဲ့နည္း။
"ဟာ ဒီမွာ ခ်က္လို႔ရပါ့မလား၊ Aဲဒါရတယ္"
ဤသို႔ႏွင့္ လွ် ဳိ႕ဝွက္တိုးတိတ္စြာ ဝိုင္Aရက္ခ်က္ရန္ကို တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးၿပီး သကာလ ဤသတင္း
မေပါက္ၾ ကားေစရန္ႏွင့္

ဤAစည္းAေဝး

တက္သူမ်ားမွAပ

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

Aသိမေပးရန္ ကတိျ ပဳၾ ကကုန္သည္။
Aလြန္လွ် ဳိ႕ဝွက္ေသာသတင္း

ျဖစ္ရသည္ကား

ထိုေန႔

ေနမဝင္မီပင္

တစ္တိုက္လံုးႏွင့္

တိုက္ဝင္းတစ္ခုလံုး Aီတလီဝုိင္Aရက္ ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံသြားေလသည္။ ဤကား ႏႈတ္လံုလွေသာ
၁၀(က)၊ ၅(ည) ပုဒ္မရွင္တုိ႔၏ စ႐ိုက္တည္း။
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ဝုိင္Aရက္ခ်က္ရန္ Aလို႔ငွာ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးမွည့္မ်ား၊ ထန္လ်က္ခဲမ်ားႏွင့္ Aရက္ခ်က္ရန္
တေစရိ

(Yeast)

လိုAပ္သည္။

ဖိုႀ ကီးတြင္

ေထာင္က်

ခ်ဲခ်ာလီရွိသည္။

ဘီပီAုိင္

ဝန္ထမ္းေဟာင္းျဖစ္သည္။ ၎ထံမွ တေစရိ (Yeast) Aနည္းငယ္ရေAာင္ တင္သြင္းလာ၏။
ဘပလက္စ္Aခ်ဳိ႕လည္း

ရရွိလာ၏။

သမိုင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးၾကသည့္

လူႀ ကီးမ်ားသည္ကား ဒီကာလသားေလးေတြ Aလိုက္သိလွသည္ဟူေသာ မ်က္ႏွာေပးမ်ားျဖင့္"မင္းတို႔ဝုိင္Aရက္ ဘယ္ေတာ့တုိက္မွာလဲ"
လွည့္ပတ္ေမးျမန္းၾကကုန္၏။
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္လည္း

Aခါတုိင္းကဲ့သို႔

ဆားေကာ္ဖီေသာက္၍

ဉာဏ္မရႊင္ေတာ့။

ဝုိင္Aရက္ေသာက္မွ ဉာဏ္ရႊင္ေတာ့မည္ဟု ခံစားေန၏။ စိတ္စြဲလြန္းကာ ဝုိင္Aရက္(၄၁၈)ဟူ၍
စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးခ်ထားသည္။
"Aဘခ်မ္း၊ ဒီAပတ္ ဘာဂဏန္းလဲ"
ဝါဒါခင္ေမာင္ေAးမွ လာေရာက္ေမး၏။
"Aင္း ဝိုင္Aရက္၊ ဝိုင္Aရက္"
Aိပ္ေနေသာ Aဘခ်မ္းAား လႈပ္၍ ႏႈိးကာေမး၏။ ေန႔ခင္းAိပ္မက္ဝုိင္Aရက္ဟူေသာ စိတ္ႏွင့္
ႏိုးထလာေသာ Aဘခ်မ္းသည္

ႏႈတ္မွ

ဝုိင္Aရက္ဟူသည္ကို

ေရရႊတ္ကာ ေရွ႕စာရြက္တြင္

ေရးထားသည္မွာ (၄၁၈)။
"Aဘ ဒဲ့ေနာ္"
ဘိုးေတာ္ခ်မ္းက

ဘာမွ

မေျပာဘဲ

ေခါင္းညိတ္လိုက္သည္။

ေပါက္ရင္ေတာ့

ေထာၿပီေနာ္။

ေပါက္ရင္ေတာ့ ေထာမွာ။ ကဲ. .. Aာ႐ံုေနာက္ေနေသာ ဘိုးေတာ္ခ်မ္းသည္ ဝါဒါခင္ေမာင္ေAးထံမွ
မီးျခစ္ကိုေတာင္း၊ ႏြားေဆးေပါ့လိပ္ကို မီးညႇိကာ"ဘာနဲ႔ ျမည္းရမွာလဲ"
Aခုထက္တုိင္ Aိပ္မႈန္စံမႊား။ ဝုိင္Aရက္ေသာက္လွ် င္ ဘာႏွင့္ျ မည္းရမည္ကို ေျပာေလေသာ္"ဟာ Aဘကလည္း ေပါက္သာေပါက္၊ ေက်းဇူးသိရမွာေပါ့"
"ေAး၊ သြား... သြား၊ ငါျပန္Aိပ္လိုက္ဦးမယ္"
"Aဘ ဘယ္ေလာက္ဖိုးထိုးရမွာလဲ "
"ေဟ့ေကာင္ ခင္ေမာင္၊ နားညည္းတယ္။ ငါAိပ္ေတာ့မယ္၊ ရွိသမွ် ေပါင္သာထိုးလိုက္၊ Aင္း
ရွိပူရေသး ကုန္မွေAး"
ဟူေသာ

စကားပံုAားေျပာကာ

Aဘခ်မ္း

ျပန္လည္

Aိပ္စက္၏။

ဝါဒါခင္ေမာင္ေAး

လြန္စြာေပ်ာ္ျ မဴး၏။ ဝိုင္Aရက္ (၄၁၈)ဟူ၍ ေရရြတ္ေန၏။
"ကိုေAး၊ Aဘခ်မ္းက ဘာဂဏန္းေပးလိုက္လို႔လဲ"
ဝါဒါစိုးေမာင္က လွမ္း၍ေမးသည္။
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"ဘာမွ မေပးပါဘူး၊ ဘာဂဏန္းမွ မေပးပါဘူး"
Aဘခ်မ္းေပးေသာ

ဂဏန္းAား

တစ္ေယာက္တည္းလွ် ဳိ၍

ခ်ဲထီထိုးေလသတည္း။

ရွိသမွ်

ပံုေAာထိုးရမည္ဟူေသာ Aဘခ်မ္းစကားAရ မိမိဆြဲႀ ကိဳ း၊ မိန္းမနားကပ္၊ ဆြဲႀ ကိဳ း၊ လက္စြပ္၊
ကေလးကိုေပးေသာ ခမဲပါမက်န္ ေပါင္ႏံွထိုး၏။
၎ကို

Aားမရ။

ရွိသမွ်

ပန္ကန္၊

စU့္Aိုး၊

ဒန္ခြက္

တို႔ကို

ေရာင္း၏။

ဒဲ့ထုိး၏။

သတင္းစာစကၠဴမ်ားလည္း ေရာင္း၍ ထုိး၏။
ဤသို႔ႏွင့္ (၁၅)ရက္ေန႔သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဝါဒါ ခင္ေမာင္ေAး Aဘခ်မ္းရွိရာသို႔သြား၏။
"ေဟ့ေကာင္ ဝက္၊ ဖက္တီးခင္ေမာင္ေAး လာစမ္းပါဦး။ မနက္ျ ဖန္ထိုးဖို႔ ဂဏန္းေပးမလို႔"
"Aဘခ်မ္း ေပးထားၿပီးသားေလး၊ ဟိုတစ္ေန႔ကပဲ Aဘခ်မ္းက ဝိုင္A ရက္ (၄၁၈) ဆိုေပးထားတာ"
"ဒီတစ္ေခါက္ထြက္မွာက စံုမထြက္မွာ ညီေနာင္ထြက္မွာ"
"ဟာ Aဘခ်မ္းက ဘာေတြေျပာေနတာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ Aကုန္ကုန္ၿ ပီ"
"ေဟ့ေကာင္ တယ္ဆိုးပါလား၊ ဘာေတြ ေလွ် ာက္ထိုးေနတာလဲ"
မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္

ခႏၶာဖိုင့္ဖိုင့္ႏွင့္

ဝက္ခင္ေမာင္ေAးသည္

လင္းတတစ္ေကာင္ကဲ့သို႔

လြန္စြာမႈိုင္၍ ေနေလေတာ့သည္။ Aဘခ်မ္း Aခန္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္လံုးထီေတာင္းသူမ်ား တ႐ုန္း႐ုန္း၊
မည္သူကမွ် ဝုိင္Aရက္ (၄၁၈) ကိုမထုိးၾက။
Aက်ဳိးAေၾကာင္းကုိ သိေသာသူမ်ားက ေနာက္၏။
"ေဟ့ေကာင္ ေမာင္ေAး၊ မင္းေပါက္ရင္ ငါတုိ႔ကို ေကၽြးရမယ္ေနာ္"
ေန႔ခင္း (၁၂)နာရီထုိးAထိ ေမွာက္၍ Aိပ္ေန၏။ ညေန (၄)နာရီAခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဝက္ခင္ေမာင္ေ A း
လြန္စြာေပ်ာ္ျ မဴးေန၏။ ဝက္ခင္ေမာင္ေ A းက ခ်ဲေပါက္ေၾကာင္းလာ၍ ေျပာ၏။
"A ဘခ်မ္းကလည္း သူတစ္ပါး စိတ္မခ်မ္းသာေA ာင္ လာလုပ္ေနတယ္"
ထုိင္ကာရွိခိုး၏။ ဝိုင္A ရက္ဟူေသာ A တိတ္ႏွင့္ ရွိသမွ် ကုန္ေ A ာင္ ထိုးဟူေသာ ဓာတ္စီးစကား၊
ရွိသမွ်

A ကုန္ေရာင္းကာ

ယူနီေဖာင္းေပါင္၍ထိုးေသာ

သိန္း

(၁၀)ဂဏန္းခန္႔

ခ်ဲသည္ကား

ခင္ေမာင္ေAး ဘဝေျပာင္းေပးသည္ ဟူ၍ ဒ႑ာရီသဖြယ္ Aားလံုးကေျပာၾက၏။

ေAာင္ပြဲခံ ဝုိင္A ရက္
သူေဌးလက္သစ္
ပို၍သာေသာ

ခင္ေမာင္ေ A းသည္

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို

ေကၽြးေမြးေလေတာ့သတည္း။
ဦးေA ာင္လြင္တို႔က

ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီးေကၽြးခဲ့သည့္

ကာလသား

စီစU္ထားေသာ

နည္းA မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
လူလတ္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ

ဝိုင္A ရက္ကို
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Aေမရိကန္Aသံႏွင့္ ဦးရဲက ဆို၏။ ကန္းေပ့ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ ခြက္ကို ေျမႇာက္ကာ Aဘထြန္းမွ
ေသာက္သံုး၏။
"တယ္ေကာင္းသကိုး"
Aဘ လယ္ေဝးသခင္ၾ ကည္ရွိန္က တဆစ္ဆစ္ေသာက္၍ေျပာသည္။
"သာဓု သာဓု"
ဦးေတာ္ဘုရားေလး၏
စီမံထားသည့္

ေကာင္းေလစြဟူေသာ Aနက္ကိုေဆာင္သည့္

ငွက္ေပ်ာခိုင္

ဝုိင္Aရက္သည္ကား

စကား

Aထူးတလည္

ဖန္ခါးခါး၊

ခ်ဳိျ မျမ၊

ခ်U္စုပ္စုပ္၊

တစ္ခြက္ေသာက္လည္း မမူး၊ ႏွစ္ခြက္ေသာက္လည္း မမူး၊ ေနာက္ဆံုး မူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍
သီခ်င္းဟစ္ေAာ္ဆိုကာ

ေပ်ာ္ျ မဴးၾကကုန္သည္။

နံနက္စာ

စားသံုးသည့္

Aခ်ိန္မွစ၍

ညကိုးနာရီAိပ္ခ်ိန္Aထိ တျဖည္းျဖည္း စားေသာက္ၾ ကကုန္သည္။

ထမ္းစင္
စင္ေ ပၚမွ လူသားမ်ား
'ေဝါ့'
ထိုးAန္သံ။ ရန္မ်ဳိးသိန္း Aခန္းဘက္မွ ၾကားသည္။
"မ်ဳိးႀကီး ဘာျဖစ္တာလည္း"
ညသန္းေခါင္ Aခ်ိန္မို႔ ခပ္တိုးတိုးေလး ေမးမိ၏။
"Aန္တာ မရပ္ဘူး၊ ဝမ္းေတြလည္း ဒလေဟာ သြားေနတယ္"
ေဘးနားက ၿပံဳ းခ်ဳိက"ကၽြန္ေတာ္လည္း ဝမ္းေတြသြားတာ Aရည္ႀ ကီးပဲ"
'ဗ်စ္ ဗ်စ္'
"ေဟ့ေကာင္ တင္ဆန္း ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ဝမ္းသြားတာ မရပ္ေတာ့ဘူး"
ဦးရဲေAာင္ Aခန္းတြင္လည္း တေဝါ့ေဝါ့ႏွင့္ ထိုးAန္သံမ်ား ၾကားရ၏။ ဂါတ္ႀ ကီးAခန္းက်U္းဘက္မွ
နာရီေခါက္သံက

ညU့္နက္လာသည္။ (၁)တိုက္တစ္တုိက္လံုး၊ Aန္သူAန္၊ ဝမ္းသြားသူသြား။

Aေစာင့္ဝါဒါတုိ႔သည္ ေထာင္မွဴးကိုေျပာ၍ ေခၚ၏။
"ဟာ ဘယ္လိုျ ဖစ္ၾ ကတာလည္း"
ေထာင္မွဴးႀကီး ဦးစံေAးႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔ မိန္းေဂ်းက ေသာ့ယူ၊ တံခါးေတြ Aကုန္ဖြင့္၊
ေဆးမွဴးေခၚ

Aေရးေပၚ

ေဆာင္ရြက္ၾ ကကုန္သည္။

တုိက္ခန္းAတြင္းမွ

သူတို႔သည္ကား

Aန္ဖတ္မ်ား Aတြင္း တဝုန္းဝုန္း လဲၿ ပိဳ ေနၾကသည္။ တAင္းAင္း တAဲAဲႏွင့္ Aန္ဖတ္မ်ား၊
ဝမ္းမ်ား စြန္းထင္းေန၏။ တန္းစီးစိုးျမတ္ကို ႏႈိး၊ ထမ္းစင္ထမ္းဖို႔ လူရွာ၊ Aေရးေပၚ AေျခAေနသို႔
ဆိုက္ေရာက္ေနသည္။ တန္းစီး၊ စိုးျမတ္ႏွင့္ Aိပ္ေဆာင္ဗာရာတုိ႔ ေရာက္ရွိကာ Aခန္းတြင္းမွ
လူAားလံုးAား ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ရေလသည္။
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"ဒီAန္ဖတ္ေတြကလည္း ခ်U္စုတ္စုတ္၊ Aရက္နံ႔ေတြ ကလည္း နံလို႔၊ ဝမ္းသြားတာေတြကလည္း
Aဖတ္လိုက္ ဒီမွာလည္း ဘဲကင္Aဖတ္ႀ ကီး"
Aန္ဖတ္Aတြင္းမွ Aမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ AစားAေသာက္မ်ား၊ ေထာင္ေဆး႐ံု၌ ပုလင္းခ်ိတ္ ဆားေရသြင္း
ကုသျခင္းမ်ား ျပဳရေလသည္။
ဤ သတင္းစကားသည္ကား Aထက္သို႔ေရာက္၏။

သန္႔ရွင္းသစ္လြင္ေသာ တုိက္ခန္း
ေဆး႐ံုတြင္

ႏွစ္ရက္ေန၍

Aားလံုးေနေကာင္းလာၾကသည္။

ဤေနရာ

ဤေဒသတြင္

ဝမ္းသြားျခင္းသည္ Aေရးႀကီးေသာ Aေၾကာင္းAရာျဖစ္သည္။
"ေတာ္ေသးတယ္ ကာလဝမ္းေရာဂါထင္ေနတာ"
ေထာင္ဆရာဝန္သာမက ၿမိဳ ႕နယ္ဆရာဝန္ေတြက ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးၾကသည္။
"ေနတာ ထုိင္တာ မသန္႔ရွင္းလို႔ ျဖစ္တာ၊ သန္႔ရွင္းေAာင္ လုပ္ေပးပါ"
ဤကား Aထက္ဌ ာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾ ကားမႈ။ သံုးရက္ေက်ာ္၍ တုိက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေလေသာ္
ဖ်ာAသစ္၊

ကြပ္ပ်စ္

Aသစ္မ်ားကို

ေပးထား၏။

Aခါတိုင္းတြင္

ဖ်ာသာရွိသည္။

ကြပ္ပ်စ္ရျခင္းသည္ကား လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျ ဖစ္သည္။
ေစာင္Aသစ္၊ ဂန္ဖလားAသစ္၊ သစ္သြင္ျ ဖဴစင္ေသာ ပံုစံAဝတ္မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးနံ႔ တသင္းသင္း။
*****
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မဂဓ စကားေလ့လာသူ
ေထာင္ဝါဒါ

ကြပ္ပ်စ္ေပၚတြင္

ေမွာက္လွက္ျ ဖစ္ေနေသာ

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤကို

တံေတာင္ႏွင့္

ေထာင္းသူကေထာင္း၏။ ဖေနာင့္ႏွင့္ တက္ႀ ကိတ္သူက ႀကိတ္၏။ ေျခေထာက္ကို လွန္ခ်ဳိးသူက
ခ်ဳိး၏။ ဇက္ကို လိမ္သူက လိမ္၏။
လက္သီးေခါက္ႏွင့္

ထိုးသူကထိုး၏။

ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွ

Aသားတုိ႔ကို

ဆြဲေခ်သူကေခ်၏။

လက္ဝါးေစာင္းႏွင့္ ခုတ္သူကခုတ္၏။ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ တက္ခုန္သူကခုန္၏။ 'ဖိ၊ ဆြဲ၊ လွန္၊ ခ်ဳိး၊
ထု၊

ေထာင္း၊

နင္း၊

ေခ်၊

လိမ္၊

လွည့္၊

ဆြဲယမ္း'

၁၂ -ပါးေသာ

ႏွပ္ကြက္စံုလင္ႏွင့္

ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္ေနျခင္းသည္ သာမန္လူတစ္ဦးဆိုက ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကရန္သာ။
"ကၽြတ္... ကၽြတ္. .. ကၽြတ္. .. ေကာင္းလိုက္တာကြာ ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ ၊ ဒီဘက္ ဇက္ေၾကာကို
နည္းနည္းဖိဆြဲ၊

ဟိုေကာင္

သန္းထြန္းေAာင္၊

Aားမရွိဘူးလား၊

မင္းႏွိပ္ေနတာ

Aေၾကာမေပါက္ဘူး၊ ေပ်ာ့တိေပ်ာ့ဖတ္နဲ႔"
စသည္ႏွင့္ ေမွာက္လ်က္သား Aႏွိပ္ခံ၍ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေရရြတ္၏။
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ေနျပည္ေတာ္ႀ ကီး

လွဴသမွ်

ေသြးတိုးေရာဂါေဟာင္းမ်ား

တဝစားၿပီးသည့္

ကာလမွစ၍

ျပန္လည္ျ ဖစ္ေပၚလာသည့္

ဆီးခ်ဳိ၊

ေသြးခ်ဳိ၊

ဆရာႀကီးမင္းသိခၤသည္

မၾကာခဏ

Aေၾကာမ်ားတတ္သည္။ Aားလံုးက ဝိုင္းႏွိပ္ေပးၾကရသည္။
"ဗိုလ္ခက Aငန္ေတြ တAားစားတာကိုး၊ ေရာ့. .. ဒီမွာ ေမာရိယမန္းေဆး"
ေဆးေက်ာင္းသား ရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေဆးထုပ္ကို လွမ္ေပး၏။ ေထာင္Aတြင္း၌ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤကို
ေက်ာင္းသားလူငယ္Aားလံုးတုိ႔က

'ဗိုလ္ခ' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'ဆရာခ' ဟူ၍လည္းေကာင္း

ခ်စ္စႏိုးေခၚၾက၏။

ေဆးေက်ာင္းသား

'ေဒါက္တာဗကသ'

ဟူ၍

လည္းေကာင္း

ရန္မ်ဳိးသိမ္းကို

'ရန္ႀ ကီး'

'ေဒါက္တာေမာရိယ'

ဟူ၍

လည္းေကာင္း၊

ဟူ၍လည္းေကာင္း

ေခၚ၏။

ေဆးတကၠသိုလ္ (၂)တြင္ ေက်ာင္းၿပီးခါနီးမွ ၈၈-လႈပ္ရွားမႈတြင္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္Aျဖစ္ႏွင့္
လႈပ္ရွားရင္း Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ Aႀကိဳ ေဟာက္ဆာဂ်င္ ဆင္းရေသာဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ
ျဖစ္သည္။ နီးစပ္သူမွန္သမွ် ၏ ျဖစ္လာသမွ် ေသာ ေရာဂါAေပါင္းတုိ႔ကို ေမာရိယမန္းေဆးႏွင့္
ေဆးေပးေဆးကုျ ပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ေမာရိယ ဟူ၍ ဟိုပြတ္သည္ပြတ္ ဟုိ႐ွဴသည္႐ွဴျပဳကာ
ဆရာခထလာ၏။
"ေAးကြ ရန္ႀ ကီး၊ မင္း မွန္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါက ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားဘဝႀကီးကို မႀကိဳ က္ဘူးကြ၊
ၾကည့္ ဟိုမွာ ေမာင္ရဲေတြ႔လား၊ ဘိုဆန္လိုက္တာ၊ Aေမရိကန္ဆန္လိုက္တာ၊ တကယ္ ေပါ့ေပါ့ေန
ေပါ့ေပါ့စား ဘိုဝါဒေတြကို ျဖန္႔ခ်ီေနတာေလ၊ သူလည္း Aခု ဘာတတ္ႏိုင္လဲ"
ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ စြပ္က်ယ္လက္ျ ပတ္Aျဖဴ၊ ႀကိဳ း႐ႈံ႕ေဘာင္းဘီတို Aနီႏွင့္ မ်က္မွန္Aထူႀ ကီးကို
တပ္လ်က္သား

ပါးေစာင္တြင္

ကြမ္းကိုဝါးလ်က္

ဟိုခုန္သည္ခုန္ျ ပဳလိုက္၊

လက္ကားရား

ေျခကားရားလုပ္လိုက္၊ ယိမ္းလိုက္ ယိုင္လိုက္ႏွင့္ AေထြေထြAျပားျပား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ
ကာယေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနေသာ ဦးရဲထြန္းAား လက္ညႇိဳ းၫႊန္၍ေျပာ၏။ Uပေဒပညာရွင္ႀ ကီး
ဦးရဲထြန္းသည္

Aေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ

Uပေဒဘြဲ႔ရထားသူျ ဖစ္သည္။

ေထာင္တြင္းေရာက္မွ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လြန္စြာခင္မင္သြားၾကကာ 'ေမာင္ခ'၊ 'ေမာင္ရဲ' ဟူ၍ Aျပန္Aလွန္ေခၚသည္Aထိ
ရင္းႏွီးၾကကုန္သည္။ ဆရာခ ေျပာေသာAသံကို လွမ္းၾကားေသာ ဦးရဲထြန္းက"ကိုယ္က ေသြးတိုးပဲတက္တာ လမ္းေလွ် ာက္လို႔ ရေသးတယ္။ ေမွာက္ၿ ပီးေတာ့ Aနင္းAႏွိပ္ခံရတဲ့
ဘဝကိုမေရာက္ဘူး။ ငါတို႔ရဲ႕ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားပါတီထဲ မင္းဝင္ဖို႔သင့္တယ္"
"ဇာဏီေတာင္မွ ငါ့ပါတီထဲ ေရာက္ေနၿပီ"
"ဇာဏီ မင္း ေမာင္ရဲရဲ႕ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားပါတီထဲ ေရာက္သြားၿပီလား"
"ဟုတ္တယ္ ဆရာႀကီး။ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စားလို႔ ေျပာရင္ လူၾ ကားမေကာင္းပါဘူး 'ပပန ပပစ ဝါဒီ'
လို႔ေျပာရင္ ေတာ္ေတာ္ နားေထာင္ေကာင္းမွာ"
ထိုAခါ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက"ကိုဇာႀကီး ပပန ပပစ ဝါဒီဆိုတာ ဘာလဲ"
ရန္ႀ ကီးက ေမးေလေသာ္ ဦးရဲက-
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"ရန္မ်ဳိးသိမ္း ကိုယ့္လူလည္း ေဆးေက်ာင္းသားပဲ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ဝလြန္းတာ
မေကာင္းဘူး။ Weight ခ်သင့္တယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေလး ဘာေလးလုပ္ လမ္းေလွ် ာက္Aဆီခ်ေပါ့။
ဝလြန္းAားႀကီးရင္ ေရာဂါေတြ႔တယ္။ Aနည္းဆံုး (၁၅)မိနစ္၊ နာရီဝက္ေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္သင့္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ Weight နည္းရင္ က်န္းမာတ့ဲ သဘာဝရွိေစတယ္။ ဒီလိုေျပာတာကို
ေမာင္ခက ေပါ့ေပါ့ေနဝါဒီတဲ့ကြာ"
"ဟုတ္တယ္ေလ။ ဝိတ္ခ်ရမယ့္ကိစၥ ဒီလိုေနမွ က်န္းမာမယ္ဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ေနဝါဒေပါ့"
ဟား ဟား ဟား ကတ္သီကတ္သတ္ေျပာ၍ တဟားဟား ရယ္ေမာရမွ က်န္းမာေရးေကာင္းေသာ
ဆရာခသည္

ဦးရဲထြန္း

မခံခ်ိမခံသာ

ျဖစ္ေနသည္ကို

သေဘာက်စြာ

ရယ္ေမာရင္း

က်န္းမာေရးAလြန္ေကာင္းသြားပံုရသည္။
"ေပါ့ေပါ့စားဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ"
ရန္ႀ ကီးက ေမးေလေသာ္ ဦးရဲထြန္း မေျဖခင္"ဘိုဆန္ဆန္

စားတာ။

ဟင္းမွန္သမွ်

ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္စားတာ။

ဆားမ်ားမ်ား

ခပ္စားရင္

ေသမွာက်ေနတာပဲ။ ဘိုဆန္တဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ ဘိုစာေတြဝယ္စား၊ ႀကိဳ က္တ့ဲဆိုင္စား။ ဆားတစ္စက္မွ်
မပါဘူး ဟိုတယ္တက္ Aိတ္ထဲ ဆားထုပ္ထည့္သာသြား။ Aဲဒီေလာက္ Aေပါ့စားတာ။ ဒါေၾကာင့္
ေပါ့ေပါ့စားလို႔ေျပာတာ"
ဦးရဲက"ေပါ့ေပါ့စားထဲ ငါေတာ့ မပါဘူးကြာ။ ေပါ့ေပါ့ေန ေတာ္ေရာေပါ့။ ဇာဏီ ... မင္းေရာ ဘယ္ထဲပါလဲ"
"ဟာ ကၽြန္ေတာ္က ဝိတ္ေလွ် ာ့ေနတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနတယ္"
"ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ၊ မင္းမွားေနၿပီ၊ ဘိုေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား A႐ူးထခ်င္
သလိုထ၊ ငါတို႔ ျမန္မာAယူAဆက ရွင္းရွင္းေလး။ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခု ေလးေလးနက္နက္
မရွိရင္

ဆားမပါတဲ့

ဟင္းႀကီးက်ေနတာပဲ။

ဒီလိုေျပာတာ။

ဟင္းဆိုတာ

ဆားေလးပါမွ

လွ် ာရင္းမ်က္တာ။ ဘိုေတြ ဘာမွသိတာ မဟုတ္ဘူး။ ေပါင္မုန္႔ေလာက္ Aေကာင္းထင္တာ"
"ဟုတ္တယ္၊ ဘုိစာဆုိတာ ဘာမွ

Aရသာမရွိဘူး၊ သူတို႔

တုိင္းျပည္မွာ ဘိုစာဆိုင္ဆိုတာ

မရွိသေလာက္ရွားတာ၊ Aီတလီဆိုင္၊ Aီတလီေတြလုပ္တဲ့ ပီဇာမုန္႔၊ Aီတလီေခါက္ဆစ
ြဲ ားတာ၊
ဂ်ာမနီကထြင္တဲ့

ဟမ္ဘာဂါကို

စားတာတုိ႔၊

ဂ်ပန္ဟင္းခ်က္စတိုင္လ္

ဆူရွီစားတာတို႔၊

ယိုးဒယားစတိုင္လ္၊ စပိန္စတိုင္လ္၊ ကုလားစတုိင္လ္နဲ႔ တ႐ုတ္တန္းက ေခါက္ဆြဲဆိုင္ေတြမ်ား
တစ္ခ်ိန္လံုး ဘိုေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာ။ ေရာက္ဖူးလို႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘိုင္စကုပ္ထဲမွာ ေတြ႔တာ"
ဟု တင့္ဆန္းက ေျပာသည္။
ဆရာခက တစ္ဖန္"ေဟ့ေကာင္၊ လူဆိုတာ ေပါ့ေပါ့ေနဆိုတဲ့Aတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ကို ဝိတ္ႀ ကီးခ်တာ ဟန္မယ္ မထင္ဘူး၊
ဝလို႔ လွလို႔ဆိုတာပဲ ၾကားဖူးတာ၊ နည္းနည္းမ်ား ပိန္သြားရင္ ဟာ က်သြားလိုက္တာ၊ ဟယ္
ပိန္းခ်ဳံးေနတာပဲ၊ စိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္၊ ဘာေရာဂါ ျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္

ပိန္သြားတာလဲ၊ ဒီလိုေတြ

ေမးခံရမွာ၊ တုိ႔တိုင္းျပည္မွာေတာ့ ေရွးေပါရာဏစကားရွိတယ္"
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စကားကိုရပ္၍ ေဆးလိပ္မီးကို တစ္ဖြာၿပီးတစ္ဖြာ ဖြာကာ"မိန္းမဆို 'ပန္းပန္' မွ ခန္႔မွာ။ ေယာက်္ားဆို 'ဝမ္းခံ' မွလို႔ ဆို႐ိုးရွိတယ္။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္
ႀကီးေကာင္ႀ ကီးမားနဲ႔
ဘိုင္စကုတ္ထဲက

ပိန္ကပ္ကပ္ႀ ကီး

ရဲလုပ္တဲ့

ျဖစ္ေနရင္

ဦးဘခ်စ္၊

ဘယ္ဟန္ပါ့မလဲ။

ဗိုလ္ေAာင္ဒင္

ပိန္တာ႐ိုးႀကီးမို႔

ဝိုင္းရယ္ၾ ကသလို

ကိုကိုခ်စ္ႀ ကီးလို

ျဖစ္မွာေပါ့။ နည္းနည္းဝေAာင္လုပ္ၿ ပီး ဗိုလ္ပူေAာင္လုပ္မွ ဝမ္းခံတဲ့စကားနဲ႔ ညီေနမွာ။ ဆားမပါရင္
က်န္းမာေရးညံ့မွာ။ ဆားဆိုတာ စားကိုစားရမွာ။ ဆားဆိုတာ ရွင္သန္မႈAလံုးစံု၏ Aရင္းAျမစ္ေပါ့။
လခကို salary စလာရီလို႔ေရးတာ သိလား"
ဆရာခ၏ ေမးခြန္းမဆံုးခင္ ဦးရဲထြန္းက ျဖတ္၍ စလာရီယမ္လို႔ ဆိုတာေပါ့။ လက္တင္စကားရဲ႕
Aဓိပၸါ ယ္က Payment in Salt ဆားထုပ္ေတြကို လခAေနနဲ႔ေပးတာ။
ဦးရဲထြန္းႏွင့္

ဆရာမင္းသိခၤတုိ႔သည္

ထူးျခားေသာ

သုတမ်ား

ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး Aျငင္းAခံုျ ပဳၾကတုိင္း လြန္စြာAတုိင္ Aေဖာက္ညီ၍ ထူးျခားေသာစကားမ်ား၊
Aေၾကာင္းAရာမ်ား ေပၚထြန္းစၿမဲ။
"ကိုယ့္ဆရာ...

ေရွးတုန္းက

ေျပာမလို႔မဟုတ္လား။

ေရာမစစ္သည္ေတာ္ေတြကို

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လခကို

လခAေနနဲ႔

ဆားနဲ႔စေပးတာ။

ဆားကိုေပးတာ

AစားေAသာက္တုိ႔ကို

ဆားထည့္စားမွ Aရသာရွိတာ။ ဆားဆိုတာ ေရႊေငြနဲ႔ ဆက္ၿ ပီး တန္ဖိုးရွိတာ"
ကြမ္းတၿမံဳ ၿမံဳ ဝါးရင္း"ဒီမွာ ေမာင္ရဲ၊ မင္းလည္း Aေမရိကန္ေတြ ဆားမႀကိဳ က္တာ Aခုမွ ဘာလာေျပာေနရတာလဲ၊
ကမာၻေပၚမွာ ဆားေရာင္းၿပီး သူေဌးျဖစ္တဲ့ မီလ်ံနာ Aေမရိကမွာပဲရွိတာ"
ဆရာခက ေျပာေလေသာ္ ဦးရဲထြန္းက"1911 မွာ ဆားစေရာင္းၿပီး 1914 မွာ သူေဌးျဖစ္တဲ့ ဆားကုမၸဏီပိုင္ရွင္ သန္းႂကြယ္သူေဌး Joy
Morton ကိုေျပာမလို႔မဟုတ္လား။ ဂ်ဳိင္းေမာ္တင္က ေမာ္တင္ဆားကုမၸဏီဆိုၿ ပီး ဆားကိုေရာင္းတာ။
ေမာ္တင္ေတးဘဲယ္ေဆာ့ဆုိၿ ပီး AခုAထိ နာမည္ႀ ကီးေပါ့"
ဦးရဲထြန္းက"ဆားကို

ျဖည့္စြက္ေျပာကာ

ကိုယ္ေျပာခ်င္တာက

ဆားဆိုတာ

သင့္သေလာက္စားေပါ့။

Aမ်ားႀကီးမစားဖို႔ ေျပာတာ"
"ဒါဆုိ ေမာင္ရဲ ငါးပိေထာင္း ဒီဘက္ပို႔လိုက္လို႔"
ဆရာခက ေျပာ၏။
ဦးရဲထြန္းသည္ လြန္စြာငါးပိႀ ကိဳ က္၏။ စနစ္တက် ငါးပိရည္ကို ေဖ်ာ္ကာ Aပူတိုက္ AခဲAမႈန္႔ျ ပဳကာ
Aိမ္မွ ပို႔ေပးစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ၎ကို Aရည္ေဖ်ာ္၍ စားသံုးေလေသာ္ လြန္စြာ Aရသာရွိလွ၏။
ဦးရဲထြန္း၏ဇနီး

ေဒၚUမၼာေမာ္ႏွင့္

သမီးျဖစ္သူ
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ေထာင္ဝင္စာပို႔စၿမဲျ ဖစ္ေပရာ ထုိငါးပိရည္ကို ေဒၚUမၼာယုဇာ ငါးပိရည္ေျခာက္မႈန္႔ဟူ၍ ထုိကာလ
Aင္းစိန္ေထာင္ (၃)တိုက္ ေနထုိင္သူ AားလံုးကေခၚဆိုAသိAမွတ္ျ ပဳၾ ကသည္။
ေဒါက္တာေမာရိယ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက"Aငန္မ်ားရင္ မေကာင္းဘူးထင္တယ္"
ဟုေျပာေလေသာ္ ဆရာခက ...
"ဒီမွာ

ရန္ႀ ကီး၊ မပယ္Aပ္တဲ့ Aရာေတြဆိုတာရွိတယ္။

Aမွန္တကယ္လိုAပ္တဲ့

Aရာေတြေရွ႕မွာ

ကမာၻဦးAစကေန စၿပီး သံုးစြဲခဲ့တဲ့

တို႔ျ မန္မာစကားAစမွာ

'A'

Aကၡရာကိုစၿပီး

စကားဖြဲ႔တယ္။ ထုိAရာနဲ႔ စၿပီး ေခၚေဝၚတဲ့Aရာေတြမွာ Aမိ၊ Aဖ၊ Aဘိုး၊ Aဘြား၊ Aစ္ကို၊
Aစ္မတို႔ေပါ့"
"ဟာ ... ညီေတြ၊ ညီမ ေတြက်ေတာ့ေရာ့"
"ဒါက ဒုတိယေနရာမွာ ထားရမွာ၊ ဦးစားေပးေနရာမွာ မထားရဘူး။ AစားAေသာက္ေတြမွာလည္း
'A'နဲ႔စတဲ့ AစားAေသာက္၊

Aငန္၊ Aစပ္၊ Aခ်ဳိ၊ Aခ်U္၊

Aစိမ့္၊

Aဖန္၊ Aခါး

စတဲ့

Aရသာေတြဟာ Aသက္ရွင္ဖို႔ Aတြက္ စားသုံးရတဲ့ AစားAစာေတြ။ ဒါကို ဘယ္ပယ္လို႔ရမလဲ"
ဆရာခ ေျပာေလေသာ္ Aလြန္စပ္စုေသာ ရန္ႀ ကီးက"ဟုတ္တယ္၊ ပယ္လို႔မရတဲ့ Aထဲမွာ Aခ်စ္ဆို ၾကည့္ပါလား၊ ကမာၻဦး Aစက စတာ"
လို႔ေျပာတာ 'A'ႏွင့္ စေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို လူငယ္မ်ား တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေျပာ၏။
ကိုတင့္ဆန္း၊ ကိုၿ ပံဳ ခ်ဳိ၊ ကိုျ မေAး၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ AပါAဝင္ ၈၈-ေက်ာင္းသားAုပ္စုတုိ႔သည္
'A'ႏွင့္

စေသာ

စကားမ်ားကို

Aဘိဓာန္ျ ပဳရန္

တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္

ရည္သန္၍

ရြတ္ၾ ကကုန္သည္။ Aေဖ၊ Aေမ၊ Aစ္ကို၊ Aေဒၚ၊ Aဘိုး၊ Aဘြား၊ Aငန္၊ Aစပ္၊ Aခ်ဳိ၊ Aခ်U္၊
Aစိမ့္၊ Aဖန္၊ Aခါး၊ AေAး၊ Aပူ၊ Aတုိက္၊ Aခိုက္၊ AခုAခံ၊ AတားAဆီး၊ Aဝင္Aထြက္၊
Aသတ္Aပုတ္၊ AသြားAလာ၊ AေနAထိုင္၊ AေပးAယူ၊ Aခ်စ္၊ Aမုန္း၊ Aလြမ္း၊ Aမႈိင္၊
AၾကားAျမင္၊
'A'ႏွင့္စေသာ

AေခၚAေျပာ၊
ႏွစ္လံုးတြဲ

Aၾကည့္Aျမင္၊

AေတြးAေခၚ၊

Aဓိပၸါ ယ္Aျပည့္ရွိသည့္

Aေျမာ္Aျမင္

စာလံုးမ်ားကို

စသျဖင့္

ရြတ္ဖတ္ၾ ကရင္း

Aလြန္AေမးAျမန္း ထူေသာ တင့္ဆန္းက...
"ဆရာခ ဘာျဖစ္လို႔ 'A' ဆိုတဲ့ Aသံေတြက ေရွ႕မွာ ပါေနတာလဲ"
"ဒီလိုရွိတယ္

Uကၠ႒ ေလး

ဘာသာလို႔ေခၚတယ္။

ေမာင္တင့္ဆန္းရဲ႕၊

Language

of

Birds

ေရွ႕ေပါရာဏ
and

ပညာရွင္ေတြမွာ

Beasts

ေက်းငွက္

'မဂဓ'

သာရကာနဲ႔

သားရဲတိရစာၦန္ေတြရဲ႕ စကားကိုလည္းေျပာတယ္။ လူေတြကလည္း ဒီစကားပဲ ေျပာခဲ့တာ။ 'မဂဓ'
ဘာသာတတ္ရင္ တိရစာၦန္စကားကို နားလည္တယ္"
တင့္ဆန္းရဲ႕ မ်က္လံုးတို႔သည္ လင္းလက္သြားသည္။
"ဟာ ...

ၾကားဖူးတယ္၊

ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္းဇာတ္ထဲမွာ

ေထာင္ေပးလို႔ဆုတ္၊

ရာေပးလို႔ခ်ဳ ပ္၊

ခ်စ္သူA႐ိုး၊ ဆံထိုးလုပ္ဆိုတဲ့ စကားေမးပုစာၦကို နဂါးႏိုင္မင္း ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္း ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့
Aခ်ိန္မွာ ေတာကတက္လာတဲ့ သူ႔Aေဖ၊ Aေမက က်ီးကန္းေတြ ေျပာတဲ့စကားကို နားလည္ၿ ပီး
Aေျဖထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္ေလ"

typing - kaungmyat

pdf - luc ky82

66

mmcybermedia.

com

"ဟုတ္တယ္ ေမာင္တင့္ဆန္း၊ ေရွးက 'A'နဲ႔စတဲ့ စကားေတြက မဂဓက ဆင္းသက္တယ္ဆိုတာပဲ"
"ဟာ ... ဒါဆို က်ီးကန္းေတြ စကားေတြ နားလည္ရင္ Aေတာ္ဟန္က်မွာ "
"ဟုတ္တာေပါ့၊ က်ီးကန္းေတြက ဟိုသြား၊ ဒီသြား၊ ဟိုၾ ကည့္ ဒီၾ ကည့္၊ ဟိုေခ်ာင္း ဒီေခ်ာင္းနဲ႔
Aေတာ္သိေလာက္တယ္"
ရန္ႀ ကီးက ဝင္ေျပာေလရာ...
"ေထာင္တြင္း၌ က်ီးကန္းေပါင္း ေျမာက္ျ မားစြာရွိေပရာ Aခ်ိန္ရွိခိုက္ က်ီးကန္းစကားနားလည္ရန္
က်ီးကန္းမ်ားထံမွ

ေလ့လာ၍

'မဂဓ'

စကားကို

ေဖာ္ထုတ္

သုေတသနျပဳရန္

သင္ၾ ကားၾကေလသတည္း"

' မဂဓ'
မဂဓ' ဘာသာစကား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ေထာင္တြင္ တစာစာေAာ္ေနေသာ က်ီးကန္းတို႔ ေပါင္မုန္႔စမ်ား၊ မုန္႔မ်ားေကၽြး၍ AမူAက်င့္
AေျပာAဆို

ေလ့လာသူကား

ရန္ႀ ကီးျဖစ္၏။

(၂)တိုက္

ေခၚမိုးေပၚမွ

ဆက္ရက္မ်ား

AသြားAလာကိုလည္း ေလ့လာ၏။ စာကေလးမ်ား၏ တကၽြိကၽြိေAာ္သံကိုလည္း ေလ့လာ၏။
စာကေလးမ်ား၏
Aလစ္မေပး။

တကၽြိကၽြိေAာ္သံကိုလည္း

ေတာက္တဲ့ျ မည္သံကိုလည္း

ေလ့လာ၏။
ေလ့လာ၊

Aိမ္ေျမႇာင္စုတ္ထိုးသံကိုလည္း

ပုရစ္ေAာ္သံကိုပင္

ဘာသာျပန္ရန္

ႀကိဳ းစားလာသည္။
ဤသို႔ႏွင့္ တစ္ေန႔ေသာ နံနက္၌ ေတာ္ၾ ကာေန တလာစီမယ္၊ ပစၥည္းေတြ Aကုန္သိမ္း။ ရန္ႀ ကီးက
တစ္တိုက္လံုးကို ႏႈိးေဆာ္Aခ်က္ေပး၏။ (၁)ခန္းမွ ကိုေAာင္ဒင္က"ရန္ႀ ကီး မင္း ဘယ္သူေျပာလဲ"
"က်ီးကန္းဆီက သိတာ"
"ဟာ Aေတာ္ ေနာက္တဲ့ေကာင္ပဲကြာ"
Aလန္႔တၾကား

ျဖစ္ေနသူAားလံုးက

ရန္ႀ ကိး

ေၾကာင္ရန္ေကာဟူေသာ

Aေတြးႏွင့္

AေနAစားမပ်က္ Aိပ္သူကAိပ္၊ ထုိင္သူကထုိင္။ မ်ားမၾကာမီ ပံုစံဟူေသာ Aသံထက
ြ ္လာ၏။
"ထုိင္ထားမယ္"
ဟူေသာ Aသံဆိုးထပ္ထြက္လာသည္။ လာေရာက္ တလာစီျ ခင္း ျဖစ္သည္။ AားလံုးAခန္းထဲမွ
ထြက္ေပးရသည္။

တလာစီျ ခင္းဟူေသာ

ေထာင္စကားသည္

ရွာေဖြေရးလုပ္ျ ခင္းကို

ဆိုျ ခင္းျဖစ္သည္။ Aခန္းတြင္း၌ ရွာေဖြပံုစံႏွင့္ ရပ္ေနရသည္။ ဂတ္(စ္)မီးျခစ္၊ မီးျခစ္ေက်ာက္၊
ဘရိတ္ဓား၊

ပိုက္ဆံ၊

စီးကရက္၊

စာAုပ္Aားလံုးတုိ႔ကို

သိမ္း၏။

Aငိုက္မိေသာေၾကာင့္

ဤတလာစီျ ခင္း၌ ပါသြား၏။
"တလာစီမယ္လို႔ ေျပာသားပဲ။ ကိုရင္ေထြးႏွင့္ ဝက္ေဇာ္ေAာင္တို႔က ေနာက္ဆုိ ရန္ႀ ကီးစကား
နားေထာင္ရမယ္။ ဒီေကာင္က က်ီးကန္းနဲ႔ စကားေျပာေနၿပီ"
"ဒီေန႔ ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး တန္းစီးလိမ့္မယ္၊ ၫြန္ၾ ကားမွဴးႀကီးပါ ပါမွာ"
တစ္ေန႔ေသာAခါ ရန္ႀ ကီးက ဆိုျ ပန္သည္။ ေAာင္ဒင္ကေမးျပန္သည္။ ရန္ႀ ကီးက ျပန္ေျဖသည္။
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"က်ီးကန္းက ေျပာတာ"
Aဝတ္မ်ားကို ႐ုတ္၊ Aခန္းတြင္းမွ ႀကိဳ းတန္းတို႔ကို ဖယ္၍ Aိပ္ရာကို စနစ္တက် သိမ္းၾကသည္။
သက္ဆိုင္ရာေထာင္ပိုင္ႀ ကီးႏွင့္

ၫႊန္မွဴးတုိ႔ကို

ေတာင္းဆိုရန္

ေဆြးေႏြးေနဆဲ

ပံုစံဟူေသာ

စကားႏွင့္တကြ ၫႊန္ခ်ဳပ္ႀ ကီးႏွင့္ ေထာင္ပိုင္ႀ ကီး တုိ႔ေရာက္လာသည္။ ရန္ႀ ကီးကို Aားလံုးက
Aထင္မေသးဝံ့ေတာ့။

က်ီးကန္းႏွင့္

ရန္ႀ ကီး

Aဆက္Aသြယ္ရွိေၾကာင္း

သတင္းစကားသည္

ေတာမီးပမာ တုိက္နယ္တစ္ခြင္ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလေတာ့သတည္။

က်ီးကန္းကို ဆရာတင္ျခင္း
စာကေလး၊ ဆက္ရက္၊ က်ီးငွက္တုိ႔ကို Aစာေကၽြး၍ စူးစမ္းေလ့လာေသာ ရန္ႀ ကီးက 'မဂဓ'
စကားတတ္ကၽြမ္းမႈသည္
ဗ်ဳိင္းျဖဴတစ္ေကာင္၊
သံုးေကာင္Aား

တင့္ဆန္းကို

မီလိမ့္မည္မဟုတ္။

က်ီးကန္းငွက္တစ္ေကာင္တို႔ႏွင့္

ႀကိဳ းတုိက္မွ

စာကေလးသံုးေကာင္၊

တင့္ဆန္းAတူေန၏။

ႀကိဳ းသမားေခြးတူ၊ ဝက္တူ

စာကေလး

လွသိန္းထံမွ ရွပ္Aက်ႌႏွင့္ လဲကာ

ယူငင္ေမြးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ငွက္ငယ္တုိ႔သည္ လူႏွင့္ ယU္ပါးေနကာ ေထာင္တုိက္ခန္းAတြင္းမွ
Aျပင္သို႔

ပ်ံသန္းျခင္းမျပဳ။

လူစားသမွ်

AစားAေသာက္မ်ားAား

ယူငင္စားေသာက္၏။

Aစားေကာင္းစား၍ စာကေလးစိတ္ေပ်ာက္၍ ဘဝင္ျ မင့္ေန၏။ မစင္စြန္႔လွ် င္ပင္ Aျမင့္သို႔ပ်ံတတ္၍
လူဦးေခါင္းထက္တြင္

စြန္႔ခ်ေလ့ရွိသည္။ ငွက္ေခ်းေခါင္းေပၚက်က ထီေပါက္မည္ဟူေသာ စံ-

ဇာဏီဘို၏ နိမိတ္ေကာက္ယူ၍ ေျပာဆိုက တင့္ဆန္းသည္ တစ္ေန႔သံုးခါ ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္။
ဦးေခါင္းထက္၌

လည္းေကာင္း၊

ပုခုံးထက္၌

လည္းေကာင္း

ေခ်းပါခ်၏။

'မဂဓ'

ဘာသာကၽြမ္းက်င္ေသာ တင့္ဆန္း၏ AဆိုAရ စာကေလးတုိ႔သည္ ႐ွဴး႐ွဴးေပါက္သည္ဟုဆုိ၏။
ဗ်ဳိင္းျဖဴႀကီးသည္

(၁)တိုက္၏

နားခိုAိပ္စက္ေနေသာ

Aခါ

Aေရွ႕ေတာင္ေတာင့္တြင္ရွိေသာ
ေထာင္သား

သရက္ပင္ႀ ကီးေပၚတြင္

သူခိုးေမ်ာက္ဖိုးစိန္

တက္ေရာက္ဖမ္းဆီး၍

သတ္ျ ဖတ္် က္စားရန္ စီစU္ေနဆဲ မက်င္လွႏြားတံဆိပ္ ေဆးေပါ့လိပ္ Aလိပ္(၅၀)၊ ခေပါင္းတစ္ဘူး၊
ကြမ္းယာသံုးယာႏွင့္ လဲလွယ္ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ Aေတာင္ျ ဖတ္၍ ႀကိဳ းႏွင့္ ခ်ည္ထားေသာ
ဗ်ဳိင္းျဖဴႀကီးသည္ကား တင့္ဆန္း၏ Aခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ Aေတာင္Aၾကား ဦးေခါင္းညႇပ္၍
ရပ္ေနသည္မွာ ဗ်ဳိင္းစင္စစ္မွ လင္းတမႈိင္မႈိင္ေနသလိုျ ဖစ္သည္။
တုိက္႐ံုးခန္းAေပၚ တမာပင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်လာေသာ က်ီးကန္းေပါက္စ တစ္ေကာင္Aား 'မဂဓ'
ဘာသာသုေတသီတင့္ဆန္း

Aေပၚေလးစားေနသည့္

တုိက္စာေရး

'မာမီ'ဟု

Aားလံုးက

ေခၚဆိုေသာ ကိုေAာင္ႏိုင္မွ လက္ေဆာင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်ီးကန္းငွက္ေပါက္စေလးသည္
လြန္စြာ

ယU္ပါးသည္။

Aေတာင္ျ ဖတ္ရန္

လွည့္လည္က်က္စားေပ်ာ္ပါးသည္။
ေရခ်ဳိးဆင္းသည္။
ပုခံုးေပၚမွ

Aခန္းေပါက္ေစ့

Aၿမဲတေစ

ရံဖန္ရံခါ

မလို။

တင့္ဆန္း၏

သံတိုင္ၾ ကားမွ

လိုက္လံလည္ပတ္သည္။

Aခန္းတြင္း၌

ထြက္ကာ
တင့္ဆန္း
Aမွ်

ေရကန္တြင္
Aျပင္ထြက္လွ်င္

လိုက္ပါသည္။

တင့္ဆန္းသည္

ေန႔စU္နဲ

စာကေလးတုိ႔၏

AမူAက်င့္Aားၾကည့္၏။ Aသံမွတ္၏။

စာကေလးဖိုင္ဟု

ပလတ္စတစ္Aိတ္တို႔

Aေပၚတြင္

သံခၽြန္ႏွင့္ ေရးသားထားေသာ စာကေလးစကား...
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ကၽြိကၽြိ

=

ေရဆာတယ္။

ကၽြိက်လိ၊ ကၽြိက်လိ

=

စိတ္ဆိုးတယ္။

ကၽြိကၽြိကၽြိကၽြိ

=

ဗိုက္ဆာတယ္။

ဟူေသာ Aသံထြက္မ်ားႏွင့္ Aဓိပၸါ ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား။
ဗ်ဳိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးထားသည္ကား-

ဂလူး

=

စိတ္ညစ္တယ္။

ကီြး

=

ေညာင္းတယ္။

ခရီး

=

စိတ္ဆိုးတယ္။

ကြပ္ကြပ္ (ႏွစ္ခါေAာ္က) =

ေရေသာက္မယ္။

စသျဖင့္ မွတ္ထား၏။
ေမြးထားေသာ က်ီးကန္းႏွင့္ ေန႔စU္စကားေျပာ၏။ AAာ၊ AိAု တင့္ဆန္း ဆိုေလေသာ္ 'Aား'
ဟူ၍ က်ီးကန္းေပါက္က ေAာ္သည္။ တစ္ဖန္ က်ီးကန္းေပါက္က 'Aစ္. .. Aစ္' ဟု Aသံထြက္က
တင့္ဆန္းက 'AAာ

Aား'ဟု ေAာ္သည္။ က်ီးကန္းငယ္ႏွင့္ တင့္ဆန္းစကားေျပာေနသည္ကို

ၾကည့္၍ ကရင္ႀ ကီး ဦးမန္းဒါဝိတ္က...
"တင့္ဆန္း... မင္းေျပာတဲ့ စကားက 'မဂဓ' စကားေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး။ ငါတုိ႔ ကရင္ၿ ခံထဲက
စကားမေျပာတတ္တဲ့ လူႀ ကီးAသံကြ။ ေတြ႔သမွ် လူAားလံုးကို AAAနဲ႔ေျပာတာ။ မင္းAသံနဲ႔
တစ္ထပ္တည္းပဲ"
မည္သူက

မည္သို႔ေျပာၾကေစ၊ တင့္ဆန္းကားမမႈ။

သူေမြးထားေသာ ငွက္မ်ားႏွင့္ တကၽြိကၽြိ၊

တAိAိ၊ တAA စကားေျပာေနဆဲ။

ရန္ႀကီး၏ က်ီးကန္း
"ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ၊ ရန္ႀ ကီးက က်ီးကန္းက ေျပာတာဆိုၿ ပီး တလာစီလာမယ္၊ ေထာင္မွဴးလာမယ္၊
ေထာင္ဝင္စာလာမယ္နဲ႔ Aေတာ္ထူးတာပဲ"
စာေရးဆရာ ေဗဒင္ဆရာ မင္းသိခၤ၏ စကားကုိ နားေထာင္ရင္း...
"ဟုတ္တယ္ဆရာ၊ ေရြးကေလးေဗဒင္၊ ေခြးကေလးေဗဒင္၊ စာကေလး ေဗဒင္လို႔သာ ၾကားဖူးတယ္။
ရန္ႀ ကီးက

က်ီးကန္းေဗဒင္

တတ္ေနၿပီလား၊

မင္း

သူ႔ဆီသြားၿပီး

စံုစမ္းၾကည့္ထား၊

သူက်ီးကန္းေဗဒင္တတ္ေနၿပီလား"
လို႔ ေျပာ၍ သြားေလေသာ္...
"ကိုဇာႀကီး လာေရာ့"
ဟူ၍ ႏြားေဆးလိပ္ေသာက္။
"ရန္ႀ ကီး ငါမင္းကို တိုးတိုးေမးရဦးမယ္၊ မင္းက်ီးကန္းနဲ႔ Aဆက္Aသြယ္ရလား"
"ဟာ ကိုဇာ ရတာေပါ့"
"ငါလည္း ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ကြာ "
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"ဟာ လြယ္ပါတယ္ကြာ၊ ခဏေစာင့္"
ဟုေျပာကာ

တုိက္Aေပါက္ဝထြက္

ဟိုၾ ကည့္သည္ၾ ကည့္လုပ္၍

ရႊီခနဲ

လက္ေခါက္မႈတ္

Aခ်က္ေပးသံၾ ကား၏။
"ဘယ္မွာလဲ မင္းရဲ႕ က်ီးကန္း"
"ကိုဇာႀကီး ခဏေစာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ပင့္ထားတယ္၊ Aခ်က္ေပးထားတယ္"
စံ-ဇာဏီဘိုသည္ ရန္ႀ ကီး၏ ရင္ခုန္ဖြယ္ က်ီးကန္းဆက္သြယ္မႈAား Aခန္းေပါက္ကို ေက်ာေပးကာ
ေဆးလိပ္ဖြာ၍

ရင္ခုန္စြာေစာင့္စားေနရင္း

မည္းမည္း

Aရိပ္တစ္ခု

Aေပါက္ဝတြင္

Aရိပ္ထိုးလာသည္။
"ကိုရန္ႀ ကီး ဘာကိစၥရွိလို႔ ေခၚတာလဲ"
ဟူေသာ ကုလားသံကို ၾကားရေသာ္ ဖြာလက္စ ေဆးလိပ္ျ ပဳတ္က်သြားသည္။
"လာ ကိုသက္ႏိုင္၊ ဘာထူးလဲ"
ဟူ၍ေမးေသာ္

Aသံၾ ကားရာ ေမာ့ၾ ကည့္ေလေသာ္ ေထာင္ဝါဒါ က်ီးကန္းသက္ႏိုင္ကို ေတြ႔ရ၏။

Aင္းစိန္ေထာင္တြင္ ကုလားဝါဒါဆို၍ သူတစ္ေယာက္သာရွိ၏။ Aသားသည္ သပိတ္ေရာင္ကဲ့သို႔
မည္း၏။

ႏွာေခါင္းသည္လည္း

ရွည္လ်ား၍

က်ီးကန္းႏႈတ္သီးႏွင့္

တူ၏။

တစ္ေထာင္လံုး

ဟိုသြားဒီသြား ေလွ် ာက္သြားလြန္း၍ က်ီးကန္းသက္ႏိုင္ လို႔ေခၚတယ္။
"မနက္ျ ဖန္ တလာစီဖို႔ရွိတယ္။ ဒီဘက္ေတာ့ လာမွာမဟုတ္ဘူး"
"ဟာ ကိုဇာႀကီး ေရာက္ေနပါလား၊ ႀကံဳ တုန္း လကၡဏာေလး ၾကည့္ေပးပါဦး"
"ဟာ မင္းက်ီးကန္းနဲ႔ Aဆက္Aသြယ္ရွိတယ္ဆိုတာ"
"ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဒီ ကိုသက္ႏိုင္ဆိုတဲ့ က်ီးကန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿ ပီး သတင္းျဖန္႔ရတာ"
"ဟာကြာ ... တစ္ေထာင္လံုး ဆရာခပါမက်န္ မင္းက်ီးကန္းနဲ႔ Aဆက္Aသြယ္ရတယ္ဆိုလို႔ မင္း
'မဂဓ' စကားတတ္တယ္လို႔ ေAာက္ေမ့လို႔ေလ"
ဟူေသာ စကားကိုေျပာေသာ္ ရန္ႀ ကီးက တဟီးဟီးရယ္၍"ဟုတ္တယ္ေလ၊

က်ီးကန္းနဲ႔

Aဆက္Aသြယ္ရတယ္လို႔

ေျပာတာ။

ဟိုက်ီးကန္းကို

ေျပာတာမဟုတ္ဘူး"

Aတတ္က်ဴးသည့္ သုေတသီ
Aမွန္တကယ္

ေက်းငွက္သံမ်ားႏွင့္

စကားေျပာႏိုင္ေသာ

တင့္ဆန္းသည္ကား

မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္

လူစကားပင္ မေျပာေတာ့။ ဆက္ရက္တုိ႔ကိုၾ ကည့္၍ ဆက္ရက္သံေပး၏။ စာကေလးတုိ႔ကိုၾကည့္၍
စာကေလးAသံႏွင့္တူေAာင္

ထြက္ႏိုင္၏။

ထုိေခတ္ကာလ

Aသံတုဝိဇၨာမ်ားျဖစ္သည့္

ခ်န္ပီယံတင္ၫြန္႔၊ Aသံတု ရဲျ မင့္ေလး၊ Aသံတုဝိဇၨာ ၾကယ္တစ္လံုးတို႔သည္ပင္ တင့္ဆန္း၏
ငွက္သံကို စံမီေAာင္ Aသံထြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ က်ီးကန္းတုိ႔ႏွင့္ Aသံသည္ကား ထူးျခားစြာပင္
ထပ္တူညီေAာင္ တူ၏။ သူ၏ ဗ်ဳိင္းႀကီးကား စိတ္ညစ္လြန္း၍မလားမသိ။
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တစ္ေန႔ေသာAခါ တင့္ဆန္းေမြးထားေသာ ဗ်ဳိင္းႀကီးသည္ စိတ္ညစ္လြန္း၍လားမသိ။ ဆန္႔ဆန္႔ႀ ကီး
လဲေသေန၏။
"ေဝသာလီ ဗ်ဳိင္းမ်ဳိးစားရင္ က်န္းမာေရး ေကာင္းတယ္"
ဘႀကီးေAာင္က ေျပာ၏။
"ဒီမွာ ေၾကာ္ဖို႔Aသင့္"
ဤစကားသည္ကား Aခ်က္၊ Aျပဳတ္၊ Aေၾကာ္၊ Aေလွာ္ ဦးရဲေAာင္မင္း၏ Aသံ။ ဗ်ဳိင္းAား
Aေမြးႏုတ္၊

ရင္ခဲြ၍

ေၾကာ္ေသာAခါ

ထုိဗ်ဳိင္းေတာင္ေလးကို

ကၽြန္ေတာ့္ကို

တင့္ဆန္းက

မ်က္ရည္မဆယ္ႏိုင္။

ေပးပါဟုဆုိကာ

တင့္ဆန္းက

ဗ်ဳိင္းေတာင္မ်ားကို

ယူ၏။

ကလီစာမ်ားကိုကား (၁)တိုက္Aေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ရွိ သရက္ပင္ေAာက္ေျခတြင္ ေျမတူး၍ ျမႇပ္၏။
ဤဗ်ဳိင္းသည္ ဤAပင္မွပင္ ရခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။
ထို႔ေနာက္ ငွက္က်ီးကန္းကဲ့သို႔ Aသံထြက္ကာငို၏။ 'မဂဓ' ငိုခ်င္းႀကီး ခ်ေနျပန္ၿ ပီ။ ဘႀကီးေAာင္၏
စကားမဆံုးခင္ Aင္းစိန္ေထာင္Aတြင္း
ဆက္ရက္သံ၊

စာကေလးသံႏွင့္

မၾကားရေလာက္ေAာင္

ရွိရွိသမွ် ေသာ ငွက္သံတုိ႔

ဆူညံေနေသာ

ဆိတ္ၿ ငိမ္သြား၏။

ဆိတ္ၿ ငိမ္သြား၏။ က်ီးသံ၊

Aင္းစိန္ေထာင္ႀ ကီးသည္

ငွက္တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔

Aပ္က်သံပင္

ငိုေသာ

တင့္ဆန္း

Aသံသည္ကား တိုးတစ္လွည့္၊ က်ယ္တစ္ခါ ၾကားေနရ၏။ ထုိကဲ့သို႔ ဆိတ္ၿ ငိမ္သြားသည္ကား
တုိက္ခန္းAတြင္း

ေနသူAားလံုး

သတိထားမိေစေလာက္သည့္

ထူးကဲေသာ

ၿငိမ္သက္ျ ခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။
'ဂီး' ငွက္ေပါင္းစံု တစ္ၿ ပိဳ င္နက္ေAာ္ေသာ Aသံထြက္လာၿပီး တစ္ဖန္ ၿငိမ္သြား၏။
ထုိစU္

ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး

မည္းေမွာင္သြားသည့္Aလား

က်ီးကန္းမ်ား

ဝဲပ်ံလာသည္။

ေကာင္းကင္တြင္ က်ီးကန္းမ်ား Aုပ္စုဖြဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်ီးကန္းသံသည္ တစ္ေထာင္လံုး
ဆူညံသြားေAာင္ တAားAားေAာ္၍ ေလတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေAာင္ ပ်ံသန္းၾကၿပီး တင့္ဆန္းAား
ထိုးဆိတ္သည္။

တင့္ဆန္းက

ေAာ္ဟစ္သည္။

ထုိAခါ

လူသံထြက္ေတာ့သည္။

တင့္ဆန္း

Aေဆာင္Aတြင္း ဝင္ေျပး၏။ ပ်ားပိတုန္းမ်ားလိုက္လာသည့္Aလား လိုက္လာ၏။ Aခန္းတြင္းရွိ
Aျခားသူမ်ားကို
ထုိ႔ေနာက္

လိုက္ကိုက္၏။

ရွဲသြား၏။

Aခန္းတြင္းမွသူမ်ား

သရက္ပင္ေပၚတြင္

ေတာ္ေလာက္ၿ ပီ၊ မင္းပါးစပ္က

"မဂဓ" ငွက္သံ

႐ွဴးရွဲႏွင့္

ၿငိမ္းေျခာက္

ထုတ္ရကုန္၏။

Aားလံုးနားခိုေနၾကသည္။

တင့္ဆန္းေရ၊

မထြက္ပါနဲ႔ေတာ့။ ထုိ႔ေနာက္ ဗ်ဳိင္းသားကို

မည္သူမွ် မစားၾကေတာ့။ (၂)တုိက္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။
တင့္ဆန္းသည္လည္း ထုိေန႔မွစ၍ "မဂဓ
မဂဓ " စကားမေျပာေတာ့။
*****
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Aုတ္႐ိုးေနာက္ကြယ္မွ ေဗဒင္သိုင္းဂိုဏ္သားမ်ား
ျဖဴေဖြးေသာ

ႏွင္းမႈန္တုိ႔သည္

Aခန္းတြင္းသို႔က်ဆင္းကာ

တုိက္ခတ္လာေသာ

သမံတလင္းတုိ႔သည္

ေလႏွင့္

Aတူ

သံတုိင္ၾ ကားမွ

စိုစြတ္ေAးစိမ့္ေနသည္။

မိုးလင္းၿပီး

Aခ်ိန္Aေတာ္ၾ ကာသည့္တုိင္ ေနမင္းကိုမျမင္ရ။ Aလင္းပ်ပ်ကိုသာ ျမင္ေနရသည္။
ေခါင္းAုံးမရွိ၊

ျခင္ေထာင္မရွိဘဲ

သမံတလင္းေပၚခင္းထားေသာ

ဖ်ာၾကမ္းေပၚတြင္

ဖိနပ္ကို

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႏွင့္ထုပ္ ေခါင္းAုံးလုပ္ကာ ေပးထားေသာ ခ်ည္ၾ ကမ္းထည္ေစာင္ကို လံုၿ ခံဳ ေAာင္
ၿခံဳ ေကြး၍ Aိပ္စက္ရေသာ သူတို႔ Aတြက္ ေဆာင္းရာသီ၏ AေAးဒဏ္သည္ကား ဆိုးဝါးလွသည္။
နံနက္ေလးနာရီဝန္းက်င္မွစ၍
ထုိင္ေနရသည္။

AေAးဓာတ္သည္

ေထာင္ဖြင့္ခ်ိန္

ပိုလာကာ

မေရာက္ေသး၍

Aိပ္မရဘဲ

ေစာင္ကိုၿ ခံဳ ၍

ဝါဒါေထာင္မွဴးမ်ားလာက

လွ၍
ဲ

Aိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရသည္။ ထုိေဒသတြင္ ေထာင္ဖြင့္ခ်ိန္မတိုင္မီ Aိပ္ရာမွထျခင္း မျပဳရ။
ေဆးလိပ္ေပးမေသာက္။
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လိုက္လံကင္းစစ္ေသာ

Aေႏြးထည္မ်ားထူေAာင္

ေထာင္မွဴးႏွင့္

ဝတ္ထားသည္။

ဝါဒါတို႔သည္

Aေႏြးထည္တစ္ထပ္

ႏွင္းေတာAတြင္း
ဆြယ္တာတစ္ထပ္ႏွင့္

လည္ပင္းပတ္၊ ေခါင္းေဆာင္း၍ ကင္းလိုက္လံစစ္ေဆးသည္။
"ဆရာ မီးတစ္တို႔"
တစ္ဖက္ခန္းမွ

ၿပံဳ းခ်ဳိ၏

Aသံၾ ကားရသည္။

ဝါဒါျဖစ္သူထံ

လွမ္း၍ မီးေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေခါင္းရင္းတြင္ရွိေသာ ႏြား(မက်င္လွ) ေဆးေပါ့လိပ္ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာ္ AစီခံAထက္
လက္တစ္ဆစ္စာ က်န္ေသးေသာ္ ႏွလံုးေAးသြားသည္။
"ေထာင္မဖြင့္ေသးဘူးေလ"
ဟူေသာ စကားကို ေရႊသြားေပၚေAာင္ ၿပံဳ းရင္း ဝါဒါကိုစိုးေမာင္ကေျပာ၍ ဆြယ္တာAထပ္ထပ္တြင္
ဝတ္ထားေသာ Aက်ႌေAာက္မွ မီးျခစ္ကို ႏႈိက္ကာေပးသည္။
"ဆရာစိုး ဒီဘက္လည္း မီးတစ္တို႔"
"ဟုတ္တယ္ ကိုဇာႀကီးရာ ခ်မ္းကလည္းခ်မ္း၊ ပိုးေကာင္ေတြလည္း က်လို႔ Aိပ္လို႔မရဘူး"
ၿပံဳ းခ်ဳိက လွမ္းေျပာသည္။
လက္က်န္မက်င္လွ ေဆးေပါ့လိပ္ကိုဖြာရင္း"မနက္ဘယ္Aခန္းက စ,ေရခ်ဳိးခ်မွာလဲ"
"Aခန္း(၁) ကိုေAာင္ဒင္က စမွာ"
Aလြန္ေAးလွေသာ ေဆာင္းတြင္းတြင္ Aလွည့္က်ခ်ဳိးရန္ ျဖစ္သည္။
Aက်U္းေထာင္တစ္ခုလံုးသို႔

ေပးပို႔ေသာ

ေရစင္သည္

ကြဲAက္ကာ

သိုေလွာင္ေပးပို႔၍မရဘဲ

စက္ႏွင့္ေမာင္းကာ တုိက္႐ိုက္ေပး ေနရသည္ျ ဖစ္ကာ ေထာင္တစ္ခုလံုး သံုးေရ၊ ေသာက္ေရလြန္စြာ
ရွားပါးေန၏။ Aလွည့္က်Aခ်ိန္ႏွင့္ ေရေပးေဝမႈAေပၚ သံုးစြဲရမည္ျ ဖစ္ေပရာ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္
မနက္ပိုင္းေစာေစာ ေရေပးကာ ေရခ်ဳိးခ်ေစသည္။
"ေတာက္. .. ေရခ်ဳိးရမွာလည္း Aေစာႀကီး၊ သူမ်ားေတြ ေစာင္ၿ ခံဳ မီးလႈံေနတဲ့Aခ်ိန္"
ဟု ကိုေAာင္ဒင္က ညည္းေလေသာ္"ခ်မ္းရင္ ေရခ်ဳိး ႏွင္းေတာတိုး"
မြန္သံဝဲဝဲႏွင့္ မင္းေဇယ်ာက ထေAာ္၏။
"ဟုတ္တယ္ဗ်ာ၊ လူႀ ကီးေတြ မဆိုနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြပါ ေရခ်ဳိးရမွာ လန္႔ေနတာ"
Aလြန္ညစ္ပတ္၍ ေလးရက္၊ ငါးရက္မွ တစ္ႀ ကိမ္ ေရခ်ဳိးေသာ ရန္မ်ဳိးသိန္းက ဆိုသည္။
" ေAာ္မာ...

ေရမခ်ဳိးဘဲ

ဒီေလာက္နံေဟာင္ေနတာ ၊

မင္းဆရာဝန္ျဖစ္ရင္

ငါတုိ႔

လာကို

မကုဘူး"
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မင္းသားႀကီး ကိုေAာင္လြင္က ထ၍ေျပာသည္။ Aသံတြင္ ေမာဟိုက္သံမ်ား ပါဝင္ေနသည္။
"ဘႀကီးေAာင္ ဘာေတြ ေမာေနတာလဲ။ ဘာမဟုတ္တာ လုပ္ေနတာလဲ"
"ေAာင္မာ... မင္းကမ်ား ငါ့ကို. .. ေရခ်ဳိးမလို႔ Exercise လုပ္ေနတာ"
မနက္လင္းလုလုတြင္

ႏွင္းတုိ႔သည္

ပိုမိုက်ဆင္းလာသည္ရွိ၏။

Aခ်မ္းဓာတ္သည္

ပိုမိုဆိုးဝါးလာေပရာ စကားသံပင္ မၾကားရဘဲ တစ္တိုက္လံုး ၿငိမ္သက္သြား၏။
"ေစာေစာAိပ္လို႔ ေစာေစာထလို႔ ေစာေစာလမ္းေလွ် ာက္ၾ ကပါစို႔၊ တိန္း... ေဒါင္. .. တိန္းေဒါင္"
ေထာင္ဝင္းAျပင္မွ

ေလာ္စပီကာႏွင့္

ဖြင့္လိုက္ေသာAသံသည္

ေဆာင္းေလ႐ူး၏

သယ္ေဆာင္မႈႏွင့္Aတူ က်ယ္ေလာင္စြာဝင္လာသည္။
"ေၾသာ္ ဒီေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ဒီဇင္ဘာလည္း ေရာက္ေနၿပီကိုး"
ဟု Aဘမန္းဒါးဝိတ္၏ မွတ္ခ်က္ခ်သံကို ၾကားရ၏။
"ဟုတ္တယ္

Aဘမန္းေရ၊

ဒီAခ်ိန္ဆိုရင္

ကန္ေတာ္ႀ ကီးဘက္

ပတ္လမ္းေလွ် ာက္မွာ၊

ႏွင္းမႈန္ၾ ကားက ေျပးလႊားေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြကို ၾကည့္... ဟီး... ဟိ"
တင့္ဆန္းက

ထၿပီး

မွတ္ခ်က္ေပး၏။

မွတ္ခ်က္ေပးၿပီးAဆံုး

တစ္တိုက္လံုး

ဒီဇင္ဘာႏွင့္

စပ္လ်U္းေသာ Aေၾကာင္းမ်ား တစီစီ ေျပာၾကကုန္သည္။
"ေတာက္. ..

လမ္းမေလွ် ာက္ရင္ေတာင္

Aားကစားလုပ္မွ

တန္႐ံုက်မယ္၊

ႏို႔မဟုတ္ရင္

ေရမခ်ဳိးဘဲေနရင္ ဝဲေပါက္၊ ေရခ်ဳိးရင္လည္း ဖ်ားဦးမွာ"
ရန္မ်ဳိးသိန္း၏ AေျပာAေပၚ Aားလံုးက သေဘာက်သြားသည္။ Aခန္းAေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
ေႁမြႏွစ္ေကာင္ ေပြး၊ ဝဲ၊ ႏွင္းခူးေဆး တ႐ုတ္သံဘူးႏွင့္ ေဆးမ်ားကိုယ္စီႏွင့္ ေပြးကိုင္းရြက္ႏွင့္
ပြတ္သူပြတ္၊ တမာဆပ္ျ ပာႏွင့္ ေရခ်ဳိးသူခ်ဳိးႏွင့္ တုိက္တြင္း Aက်U္းစံ လူဝဲစားမ်ား၊ မ်က္ႏွာမျမင္ရ
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေAာ္ဟစ္စံုညီ ညီလာခံက်င္းပကာ Aားကစားလုပ္ၾ ကရန္ တညီတၫႊတ္တည္း
ဆံုးျဖတ္ၾ ကေလေတာ့သည္။

တုိက္ဂုဏ္ေဆာင္

Aားကစားသမားမ်ားမွ

ဒီဇင္ဘာပထမပတ္

တနဂၤေႏြေန႔မွ စတင္လိုက္ေသာ တုိက္တြင္းAားကစား စီမံခ်က္သည္ လြန္စြာေAာင္ျ မင္သည္။
ရက္ပိုင္းAတြင္း ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ Aားကစားသမားမ်ားႏွင့္ နည္းျပေပၚထြန္းလာ၏။
မူလAေျခခံ Aားကစားရင့္က်က္ေသာ သူတို႔သည္ကား ကစားနည္းျပမ်ား ဆရာမ်ားျဖစ္လာကာ"ေတာက္မည့္ မီးခဲ Aလွ် ံရဲရဲ"
ဆိုေသာ AာဂAားကစားသမားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာႏွင္းပြင့္ၾ ကားမွ ေပၚထြန္းလာေလသတည္း။

သိုင္းဆရာႀကီး - မင္းသိခၤ
ေဂါက္သီးနည္းျပ - ဦးရဲထြန္း
Aေလးမႏွင့္ ကိုယ္ကာယAလွနည္းျပခ်ဳပ္ - ဦးေAာင္လြင္ (႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး)
Aေလးမသူက - ပိန္တာ႐ိုး စံ-ဇာဏီဘို
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ေဘာလံုး ကပၸတိန္ - ရန္မ်ဳိးသိန္း
ျခင္းလံုး - မင္းေဇယ်ာ
ေဘာ္လီေဘာ - ေမာင္ေမာင္ဦး
ေA႐ိုးပစ္ - တင့္ဆန္း
ဗယ္လီ - ၿပံဳ းခ်ဳိ
ဒိုက္ထုိး - ျမေAး
ကင္းၿမီးေကာက္ - ေAာင္ဒင္
စသည္ျ ဖင့္ ထူးျခားေသာ Aားကစားသမားမ်ား ရက္ပိုင္းAတြင္း ေပၚထြန္း၏။
ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္မ်ား လြန္စြာရွားသြားသည္။ ဤေဒသတြင္ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ၊္ ပလတ္စတစ္တို႔သည္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမဟုတ္၊

တန္ဖိုးႀကီးလွသည္။

မွတ္တမ္းမွတ္ရာထားသည္။

ပလတ္စတစ္ေပၚတြင္

Aျပန္Aလွန္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္တို႔သည္ကား

မီးလံုးတြင္

သင္ၾ ကားေသာ
စြပ္၍

ပိုးေကာင္

သံခၽြန္ျ ဖင့္
စာတို႔ကို

Aႏၲရာယ္

စာေရးကာ
ဖတ္ၾ ကသည္။

ကာကြယ္သည္။

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္တုိ႔ကို ႀကိဳ းက်စ္၍ ႀကိဳ းတုိ႔ကို လႊဲပစ္ကာ တစ္ခန္းႏွင့္တစ္ခန္း ေဆးလိပ္မီးယူ၊
ပစၥည္းယူ ေဆးလိပ္မီးႀကိဳ းAျဖစ္ သံုးသည္။ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္တစ္လံုး မီး႐ိႈ႕သံုးက ပံုစံခြက္ျ ဖင့္
ဟင္းတစ္ခြက္

က်က္သည္။

Aေရာင္းတြင္က်ယ္၏။
လည္းေကာင္း၊

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္

ႀကိဳ းပုတီးသည္ကား

Aိပ္ရာေAာက္ခံAျဖစ္

Aမ်ဳိးမ်ဳိး

Aသံုးျပဳ၍ရေသာ

လည္းေကာင္း၊

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္
မိလႅာေAာက္ခံAျဖစ္

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္တို႔သည္

ယခုAခါ

ပုိ၍

Aသံုးဝင္လာသည္။ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ေဘာလံုး၊ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ ေဘာလီေဘာပိုက္၊ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္
AေလးမAိတ္၊ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ သိုင္းက်မ္းAထိ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္သည္ လြန္စြာ Aသံုးဝင္၏။
စာေရးသားမႈAရာတြင္

လည္ေကာင္း၊

ေဗဒင္Aတတ္တြင္

လည္ေကာင္း

ေကာင္းစြာ

ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤသည္ ထူးျခားေသာ သိုင္းပညာရပ္ကို တတ္ေျမာက္သည္။
Aျပင္ေလာက
မ်က္ႏွာမူကာ

ထိုေခတ္ကာလ

ဗႏၶဳ လပန္းၿခံ၊ ကန္ေတာ္ႀ ကီးတစ္ဝိုက္တြင္

လြန္စြာေႏွးေကြးေသာ

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို

ေနထြက္ရာဘက္
သိုင္းကြက္ကေသာ

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ သိုင္းAတတ္ႏွင့္ I Ching ရီခ်င္းလႈပ္ရွားမႈ (၆၄)ကြက္ကို ကိုယ္တိုင္လည္း
ကစားသည္။ သင္ၾ ကားပို႔ခ်ျခင္းလည္း ျပဳသည္။ ဖိုမ၊ Aေပ်ာ့ Aမာ Yin ယင္၊ Yang ယန္ စံုမကို
Aေျခခံေသာ ထုိက္က်ိ (Taiji) သိုင္းကြက္မွသည္ Aလံုးစံုေသာ Aကြက္တုိ႔ကို AစU္Aတိုင္း
AစU္Aတိုင္း မဟုတ္ဘဲ Aလ်U္းသင့္သလို ေျပာင္းလဲ၍ Aေျပာင္းAလဲေပါင္း (၄၀၉၆)ကြက္၊
ဝူက်ိ (Wu Chi) သိုင္းကြက္တုိ႔ကို သင္ၾ ကားသည္။
ႏွာေခါင္းေမြး၊

မုတ္ဆိတ္ေမြးဖားရား

ဆံပင္ကုပ္ဝဲႏွင့္

AေပၚAက်ႌကို

ခၽြန္၊

ဝမ္းဗိုက္ပူပူႏွင့္

ေဘာင္းဘီးတုိ ခပ္ပြပြကို ဝတ္၍ ေရွ႕မွ သိုင္းကြက္တို႔ကို ေဖာ္က်ဴးေနေသာ သိုင္းဆရာႀကီးေနာက္မွ
Aေပါက္Aၿပဲမ်ားကို သားေရကြင္းႏွင့္စုကာခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ေဘာင္ဘီဖင္ၿ ပဲ၊ နံ႐ိုးAၿပိဳ င္းၿပိဳ င္း
ဆံပင္လိမ္ေကာက္ေကာက္ႏွင့္

Aခ်ဳိးမက်စြာ

ဟိုေရႊ႕သည္ေရႊ႕

လႈပ္ရွားေနသည့္တပည့္

သိုင္းပညာသင္ စံ-ဇာဏီဘိုကိုၾ ကည့္ကာ"ကိုဇာေရ၊ Aကြက္ကေတာ့ မိုက္ေနၿပီ၊ ေဘာ္ဒီဝိတ္ပဲလိုတာ"
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တစ္ေန႔တစ္ေန႔

ေထာင္မွ

Aရြယ္ေရာက္လာေသာ

ေကၽြးေသာ
ရန္မ်ဳိးသိန္း၏

ထမင္းတုိ႔ကို

တနင့္တပိုးစားကာ

ေနာက္ေျပာင္မႈAား

ဝၿဖိဳ း

မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေနဆဲ။

႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဦးေAာင္လြင္က"ကိုဇာဏီ မပူနဲ႔၊ ေဘာ္ဒီေဘ့ လုပ္ေပးမယ္။ ဝိတ္မခိုင္းလုိက္ရင္ ႂကြက္သားေတြ တက္လာမွာ "
ဟု

ဘႀကီးေAာင္က

ဦးေAာင္လြင္ကို

Aားပါးတရ

ေျပာသည္။

ၾကည့္ေလေသာ္

မိမိထက္

ေခါင္းတစ္လံုးမက

Aသက္(၅၀)ေက်ာ္သည့္တုိင္

ျမင့္ေသာ

Aရပ္Aေမာင္းႏွင့္

ခႏၶာကိုယ္Aား Aားက်ကာ...
"ဟာ... ဘႀကီးေAာင္၊ ဝိတ္မလို႔ျ ဖစ္ပါ့မလား"
"ဟာ... ျဖစ္ရမွာေပါ့"
"ဟာ... Aုိေကပဲ၊ ဆရာခဆီက သိုင္းသင္၊ ဘႀကီးေAာင္ဆီကနည္းနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ စပါယ္ရွယ္
သိုင္းဆရာႀကီးျဖစ္သြားမွာ၊ ဟီး... ဟီး"
ရန္မ်ဳိးသိန္းႏွင့္ တင့္ဆန္းတုိ႔က ရယ္ပြဲဖြဲ႔၍ ဝိတ္မရန္တိုက္တြန္းသည္။
ကိုျ မေAးက ကိုဇာႀကီး ဒိုက္ထိုးရင္ တကယ္တက္တာ၊ ဒိုက္ထိုးရန္ ျမႇဴဆြယ္၍ ဒိုက္ထုိးျပန္သည္။
ေရျပင္ညီဒိုက္ထိုးလိုက္၊ Aျမင့္မွေAာက္သို႔ စိုက္ကာ ဒိုက္ထိုးလိုက္၊ ေAာက္မွ Aထက္သို႔ျမင့္ကာ
ဒိုက္ထိုးလိုက္

ျမေAးစကား

နားေယာင္၍

လုပ္ေနစU္

ကိုဇာႀကီး

ဗယ္လီ႐ိုက္မွ

ဗိုက္က

ႂကြက္သားတက္မွာဟု ၿပံဳ းခ်ဳိက ေျပာေလရာ ပက္လက္တစ္မ်ဳိး၊ ဒူးေထာင္၍တစ္ဖံု၊ ေဘးတိုက္
ဘယ္လွည့္တစ္နည္း၊
ေပၚေျခပစ္၍

ညာလွည့္တစ္နည္းႏွင့္

ၾကမ္းကိုေAာက္ျ ပဳကာ

ဗယ္လီ႐ိုက္ျ ပန္သည္။

ေမွာက္ခံုဒိုက္ထိုးရာမွ

သံတုိင္Aလယ္တန္း

ေနာက္ေစ့မွ

ဆံပင္ကို

ဖ်ာတြင္ညႇတ္ကၽြတ္က်န္ခဲ့ကာ ေနာက္မွဆံပင္မ်ား ေျပာင္သြားသည္။ ႂကြက္သားက တက္မလာ။
ဆံပင္မ်ားေျပာင္၍ ေနာက္ဆံပင္ေျပာင္ေသာ္လည္း ဝိတ္ကတက္မလာ။
"ျမင္းေတြ၊ ခိုေတြ ေကၽြးတဲ့ ကုလားပဲကိုစားရင္ ႂကြက္သားတက္တာ၊ ကုလားပဲေစ့Aစိမ္းေတြကိုယူ၊
တစ္ညသိပ္

ေရစိမ္ထား၊

မနက္က်ေတာ့

ပဲစိမ္ရည္ကိုေသာက္၊

ပဲေတြကို

ဝါးစား၊

ဒါမွ

ႂကြက္သားတက္မွာ"
ဤကား ဦးရဲထြန္း၏ Aႀကံဉ ာဏ္ေပးမႈျ ဖစ္ေပရာ ေထာင္ဝင္စာAေတြ႔တြင္ Aိမ္မွ ကုလားပဲတုိ႔ကို
မွာယူကာ ကုလားပဲတို႔Aား တစ္ညတာ ေရစိမ္၊ စိမ္တဲ့ေရကိုေသာက္၊ ပဲစိမ္းကို စား ဗိုက္နာ၍
ဝမ္းသာသြားသည္။ ႂကြက္သားက တက္မလာ။ ႀကံရည္ဖန္ရည္ေကာင္းလွေသာ ဘႀကီးေAာင္၏
AစီAမံျ ဖင့္ ဝိတ္မေသာ ဝိတ္Aိတ္ကိုရရွိသည္။ ျပင္ပေလာကတြင္ ဝိတ္မေသာ Aျပားရွိသည္။
ဤေဒသတြင္ကား ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ သံုးထပ္ထပ္ကာ ေျမႀကီးမ်ား၊ ခဲလံုး၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား ျဖည့္ကာ
စီစU္ထားေသာ

Aိတ္သည္ကား

ဝိတ္Aိတ္ျ ဖစ္သည္။

လံုးပတ္လက္တစ္ဆုပ္

တစ္ေတာင္ခန္႔ရွိေသာ သရက္ပင္မွAကိုင္းကို ခ်ဳိး၍ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ လက္ကိုင္ကြင္းAလယ္မွ
ႀကိဳ းႏွင့္ခ်ည္ကာ ဝိတ္မေစသည္။
"ဟုတ္ပါ့မလား

ဘႀကီးေAာင္ရယ္၊

ဒီဝိတ္Aိတ္ႀ ကီးက။

ဝိတ္မတာကို

႐ုပ္ရွင္ထဲမွာလည္း

ၾကည့္ဖူးတယ္၊ Aျပင္မွာလည္း ျမင္ဖူးတယ္။ ျမင္ဖူးတာက သံေခ်ာင္းAလယ္ တစ္ဖက္ဆီမွာ
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ဝိတ္ျ ပားတပ္၊ Aလယ္က မ,ရတာ၊ Aခုေတာ့ ဝိတ္က Aလယ္က ဟိုဘက္ထိပ္၊ ဒီဘက္ထိပ္
လွမ္းကိုင္ၿ ပီး မ,ရတာ။ ေတာ္ၾ ကာ ဝိတ္မတက္ဘဲ ႀကီးလာမွာ"
"ဟာ ဒီမွာ ကိုဇာ၊ စနစ္က်ဖို႔Aေရးႀကီးတာ၊ ကဲ. .. ေျခေထာက္ကို ကားၿပီးရပ္၊ လက္ႏွစ္ဖက္
ေဘးကပ္ထား၊ ကားမသြားေစနဲ႔။ ကဲ. .. ဟိုဘက္ထိပ္ ဒီဘက္ထိပ္လက္ကို ပက္လက္ထားၿပီး မ"
AထူးစီစU္ထားေသာ Aခ်ိန္ (၁၀)ခန္႔ရွိ ခဲ၊ Aုတ္၊ သဲေျမ Aေရာေရာေသာ Aိတ္ႀ ကီးကို
မ,ေစသည္။ ေရွ႕မွဆြဲယူ၍ တံေတာင္ဆစ္Aထိ ကိုယ္ႏွင့္ကပ္ကာ ေAာက္မွ Aထက္ လက္ကို
ေကြးကာ မ,လိုက္ ခ်လိုက္ ျပဳေစသည္။
တစ္ဖန္ Aိတ္ကို ေနာက္မွထား၍ Aိတ္ကို မ,လိုက္ ခ်လိုက္ Aႀကိမ္မ်ားစြာျပဳသည္။ နည္းျပ
ဘႀကီးေAာင္ႏွင့္

သင္တန္းသား

စံ-ဇာဏီဘိုကို

ၾကည့္ကာ

Aားလံုးက

ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာၾကေလသတည္း။

ေဗဒင္သိုင္းက်မ္း က်က္မွတ္ျခင္း
ဆရာႀကီး

မင္းသိခၤ၏

လြန္စြာစိတ္ဝင္စားသည့္

ေဗဒင္သိုင္းက်မ္းသည္ကား
(P)

လြန္စြာနက္နဲလွ၏။

သိုင္းAတက္ကို

ဦးလွေရႊမွပင္

လြန္စာြ ခ်ီးက်ဴး၏။

သံုးလံုးေခါင္းေဆာင္

ပညာရွင္ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ေျပာသမွ် ကို ပလတ္စတစ္Aိတ္Aၾကည္ေပၚတြင္ ႀကိဳ းစားပမ္းစား
ေရးမွတ္ေသာက်မ္းကို ေလ့လာကာ"ေတာက္ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသမွ် သိုင္းက်မ္းထဲမွာ ဒီပညာက Aထူးဆန္းဆံုးပဲ"
ဦးလွေရႊက မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
ဦးလွေရႊသည္ကား

၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္

တာဝန္ယူခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္း

ကြန္ျ မဴနစ္ဝါဒကို
ေတာခိုရာမွ

ေနာက္ဆံုး

ေက်ာင္းသားသမဂၢUကၠဌ

ေကာင္းစြာနားလည္သူ

ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံေထာင္က်ကာ

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူျ ဖစ္သည္။

လက္ဝဲဝါဒပိုင္းတြင္

သမဂၢၿ ဖိဳ ဖ်က္သည့္

ယခုတစ္ဖန္

ကၽြမ္းက်င္သူ

Aျဖစ္
Aတြင္းသို႔

ျဖစ္သည္။

ဝါဒေရးရာ

ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္သည္။ ဦးလွေရႊ၏ ထူးျခားေသာ ဝါသနာသည္ကား သုိင္းက်မ္းေလ့လာျခင္း
ျဖစ္သည္။

မကၡရာဓား၊

သိုင္းကာတြန္းမွသည္

သိုင္းေလာက၏

စိန္ေခၚသံ၊

ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္၊

ေမာင္မ်ဳိးသစ္၊ ေခ်ာကလ်ာ၊ Aေရွ႕ကၽြန္းထိပ္သီး၊ Aေနာက္ကၽြန္းAဆိပ္ ဦးလူေက်ာ္၊ ေျမာက္ကၽြန္း
သူေတာင္းစားႀကီး ဦးျမတ္ထြား၊ ေတာင္ကၽြန္းဘုန္းေတာ္ႀ ကီး ကုမာရ Aစခ်ီ၍ မ်က္ခံုးေလးခုႏွင့္
လူေရွာက္ဖုန္၊

ေရွာင္လင္ဘုန္းႀကီး၊

နဂါးႏိုင္ဓား၊

က်မ္းဟူက်င္း

သိုင္းဇာတ္ေကာင္Aလံုးစံုတုိ႔ကို

Aလြတ္နီးပါး

ၾကားဖူးေသာ

သုိင္းကြက္Aသီးသီးသည္

သိုင္းဝတၳဳ မွ

ဝူတန္သိုင္းႏွင့္လည္း

ေျပာႏိုင္သူျ ဖစ္သည္။

တုိက္ဆိုင္၏။

ေရွာင္လင္သိုင္းကြက္ကိုလည္း

စသည့္
ဖတ္ဖူး၊

ဆရာခ၏

ခြန္လြန္ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း

Aေျခခံေၾကာင္းဆိုသည္။

သိုင္းက်မ္းပါ

စသည့္

မွတ္ဖူးေသာ၊

သုိင္းကြက္တုိ႔သည္
မကြာလွ။
Aကြက္မ်ားကို

ေလ့လာသည္။
ဤသိုင္းက်မ္း၏ Aက်ဳိးေပးလားမသိ။ ယခုထက္တိုင္ သက္ရွည္က်န္းမာေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
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"Aေရွ႕ နဂါးစိမ္း၊ Aေနာက္ က်ားျဖဴ၊ ေတာင္မွာ မီးငွက္၊ ေျမာက္မွာ လိပ္မည္း၊ စံုမ၊ မစံု၊ ယင္၊ ယန္
သစ္သားကို သတၱဳ ကႏုိင္၊ သတၱဳ ကို မီးကႏိုင္၊ မီးကို ေရကႏိုင္၊ ေရကို ေျမကႏိုင္၊ ေျမကို
သစ္သားကႏိုင္၊ သစ္သားက မီးျဖစ္၊ မီးက ေျမျဖစ္၊ ေျမက သတၱဳ ထြက္၊ သတၱဳ က ေရထြက္၊ ေရက
သစ္သားထြက္၊ သစ္သားက မီးထြက္"
ေAာ္ႀ ကီးဟစ္က်ယ္ ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ စာက်က္ေနေသာ စံ-ဇာဏီဘို Aသံၾ ကားေသာ
ဦးရဲထြန္းက"ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ၊ ဘာေတြ ေAာ္ေနတာလဲ"
"ဆရာခ ေပးထားတဲ့ ေဗဒင္သိုင္းက်မ္း က်က္ေနတာ"
"ဟား... ဟား... ဟား... ဟား... ေမာင္ခလုပ္တာနဲ႔ မင္း႐ူးလိမ့္မယ္"
ဦးရဲထြန္းသည္

ဆရာမင္းသိခၤႏွင့္

Aလြန္ရင္းနီးရာ

ေမာင္ခဟူ၍

က်ီစယ္ျ ခင္းျပဳကာ

ရယ္ပြဲဖြဲ႔ေလေတာ့သည္။
"သြားမလုပ္နဲ႔ ဦးရဲထြန္း၊ ဒီသိုင္းက်မ္းက တကယ္မိုက္တာ"
ဦးလွေရႊက သိုင္းက်မ္းAေပၚ ေထာမနာျပဳသည္။
"ကဲ ေျပာစမ္းပါဦး၊ မင္းစာAုပ္က ဘာေတြလဲ"
ဟုေမး၍ (၆၄)ကြက္ႏွင့္ Aကြက္ေျပာင္းမ်ားကို ေရးဆြဲေဖာ္ျ ပကာ ေျပာဆိုေလေသာ္ ဦးရဲထြန္းက"ဟာ...

ဒါေတြက

ဒီလို၊

၁၉၅၀

က

Aေမရိကမွာ

Aလြန္ေခတ္စားခဲ့တဲ့

စာAုပ္ထဲက

Aကြက္ေတြပဲ၊ Princeton University က ထုတ္ၿ ပီး ေရးတဲ့ သူကေတာ့ Richard Wilhelm
(ရစ္ခ်က္ဝယ္လ္ဟင္လင္)
ဒီရီခ်င္းလို႔ေခၚတဲ့

ေပါ့။

စာAုပ္နာမည္က

Aေျပာင္းAလဲေတြAေၾကာင္း

ခ်ီးက်ဴးထားတယ္။

ေမာ္စီတုန္းကလည္း

I

Ching

or

Book

တ႐ုတ္ပညာရွိႀ ကီး

of

Changes

ကြန္ျ ဖဴးရွပ္က

Aေတာ္သေဘာက်တယ္ဆိုတာပဲ။

၁၉၃၄၊

ေAာက္တိုဘာ (၁၆) ရက္မွာ ေမာ္စီတုန္းက Long March ဆိုတဲ့ ခရီးရွည္ကိုေလွ် ာက္ခဲ့တာ
ဒီရီခ်င္းကြက္ေတြနဲ႔ ေလွ် ာက္ခဲ့တာ။ မင္းတို႔ ဆရာခက တယ္သိပါလား"
ဗဟုသုတ Aလြန္ႂ ကြယ္လွေသာ ဦးရဲထြန္းသည္ ဆရာႀကီးမင္းသိခၤကို ေမာင္ခAစား မင္းတုိ႔
ဆရာခဟူ၍ Aစားထိုးကာ AေခၚAေဝၚမ်ား ေျပာင္းလာေတာ့သည္။
ထုိေန႔မွစ၍ ဆရာခေဗဒင္က်မ္းကို ေလ့လာကာ ဟိုလႈပ္သည္လႈပ္၊ ဟိုေရႊ႕ သည္ေရႊ႕ႏွင့္ ယင္ဟု
ေAာ္လိုက္၊

ယန္ဟု

ေAာ္လိုက္ႏွင့္

ဦးရဲထြန္းပင္လွ် င္

ေဗဒင္

သိုင္းဂုိဏ္းဝင္တစ္ဦး

ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။
*****
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Aျဖဴေရာင္ ေဂါ့ဖားမ်ား
ဒီဇင္ဘာႏွင္းမႈန္ၾ ကားမွ Aားကစားကို လုိက္စားၾကကုန္ေသာ Aင္းစိန္တုိက္ေဒသရွိ သံတိုင္ၾ ကားမွ
Aျဖဴဝတ္လူသား တို႔သည္ Aဆင့္Aတန္းျမင့္လာေသာ Aေနာက္တိုင္းAလိုAရ ေဂါ့ (Golf)
ဟုေခၚေသာ ေဂါက္သီးAားကစား နည္းပညာကို ေကာင္းစြာလိုက္စားတတ္ေျမာက္ၾကကုန္သည္။
ထုိေခတ္ကာလ လူကံုထံမ်ားသာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ျ ခင္း နည္းစနစ္ႏွင့္
Aတတ္ပညာUပေဒသတို႔ကို

လူပံုစံမ်ားဟု

ေခၚတြင္ႏိုင္သည့္

ပံုစံႏွင့္ထုိင္. ..၊

ပံုစံႏွင့္ရပ္. ..၊

ပံုစံႏွင့္စား...၊ ပံုစံႏွင့္ Aိပ္သည့္သူမ်ားကို ပံုစံတက် နည္းပညာေပး သင္ၾ ကားေသာ သူသည္ကား
"ဦးရဲထြန္း" ျဖစ္သည္။
ငယ္စU္ကာလမွပင္

Aေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္

ပညာသင္ၾ ကားကာ

ဘြဲ႔Aတတ္မ်ားရယူၿ ပီး

Aဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ထပ္ဆင့္ ပညာAတတ္ကို တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္လာေသာ Uပေဒပညာရွင္ႀ ကီး
ဦးရဲထြန္းသည္

AစU္Aလာႀကီးမားလွ၍

ၾကက္ေသြးေရာင္ေဘာင္းဘီကို
ကိုင္ကာ

(Good

morning)

ႂကြယ္ဝေသာမိသားစုမွ

စြပ္က်ယ္လက္ျ ပတ္ႏွင့္
ဟူ၍

ကြမ္းကို

Aလြန္ပီသေသာ

ေပါက္ဖြားလာသူျ ဖစ္သည္။
တၿမံဳ ႕ၿမံဳ ႕ဝါး၍ မိလႅာခြက္ကို

Aေနာက္တိုင္းမွ

ဘိုဆန္လွေသာ

ေလသံကိုျ ပဳကာ ႏႈတ္ဆက္ျ ခင္းျဖင့္ သူ၏ တစ္ေန႔တာကို စတင္ၿ မဲျ ဖစ္သည္။
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"ဇာဏီ မေန႔က သင္ေပးထားတာကို မွတ္မိလား"
ဟု

ဦးရဲထြန္း၏

Aေမးကို

သားေရကြင္းႏွင့္

ဆံပင္ဘုတ္သိုက္၊

ထံုးေႏွာင္၍ဝတ္ကာ

နံ႐ိုးAၿပိဳ င္းၿပိဳ င္းႏွင့္

ဒိုက္ထိုးေနေသာ

Aေပါက္Aၿပဲတုိ႔ကို

စံ-ဇာဏီဘိုက

မေျဖခင္

ကိုယ္ကိုေစာင္းၿပီး

Aလံုးကို

ဘိုးေတာ္ခင္ဝင္းက ၾကားဝင္၍"မွတ္မိတယ္

ဦးရဲ...

Aယ္စတုန္ဆိုၿ ပီးေတာ့

Aဆင့္ဆင့္

တုတ္နဲ႔႐ိုက္ရမွာ"
ဘိုးေတာ္၏Aေျဖကို ၾကားေလေသာ္ ဦးရဲထြန္းမ်က္ႏွာ ႐ႈံ႕မဲ့သြားၿပီး"ဘယ့္ႏွယ္

Aယ္စတုန္ရမွာလဲ ဘိုးေတာ္ရာ၊

Aမ္

စတာ

ဒမ္

ဆိုၿ ပီးေတာ့

ေဂါက္႐ိုက္ဖို႔

တိုင္ပင္ယူတာပါ"
ဟု ေျပာေလေသာ္"ဦးရဲကလည္း Aယ္စတုန္ျ ဖစ္ျ ဖစ္၊ Aမ္ စတာ ဒမ္ ျဖစ္ျ ဖစ္ Aသံထြက္Aတူတူဘဲဟာ၊ ျမန္မာမႈ
ျပဳလိုက္ၿ ပီးေရာ"
Aျပင္သို႔ေရာက္ေနေသာ

မင္းသားႀကီး

ဦးေAာင္လြင္က

တံျ မတ္စည္းတစ္ေခ်ာင္းကို

လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ကိုင္၍ ေျခစံုကားကား "Aမ္" ဟု ေခၚကာ ခါးကိုကိုင္းကာ တံျ မတ္စည္းကို
မိမိ၏ေရွ႕တြင္ တည့္မတ္စြာထား၏။ "စတာ" ဟု Aသံထြက္ကာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္မွညာသုိ႔
Aနည္းငယ္ ေစာင္း၍ စံုကိုင္ထားေသာ တံျ မတ္စည္းကို နာရီလက္တံ ဆန္႔က်င္ဘက္Aတိုင္း
ခပ္ဝုိက္ဝုိက္ေျမႇာက္၍

ဘယ္ေျခဖ်ားကိုေထာက္၊

လက္တုိ႔ကိုေကြး၍

"ဒမ္"

ဟုေခၚကာ

နာရီလက္တံAတုိင္း ေျခေထာက္ေရွ႕တြင္ထားေသာ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္AလံုးႀကီးAား "Aုန္းခနဲ"
ျမည္ေAာင္႐ိုက္၏။ Aဲဒါကိုၾ ကည့္၍ "Very Good... Very Good" ဟု Aာလုတ္သံႀ ကီးျဖင့္
ဦးရဲထြန္းက ဦးေAာင္လြင္Aား ခ်ီးေျမႇာက္၏။
ထိုေခတ္ကာလ Aလြန္နာမည္ႀ ကီးလွေသာ ေဂါက္သီးသမားႀကီး (ဦးျမေAး)၏ ဟန္Aတိုင္း
မ်က္ႏွာကို ဘယ္ဘက္သို႔ ခပ္ေစာင္းေစာင္းထား၍ လြင့္သြားေသာ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္Aလံုးကို ၾကည့္၊
ေျခေထာက္ကို

ခပ္ႀ ကဲႀ ကဲထား၊

ဘယ္ေျခေထာက္ကို

ေျခဖ်ားေထာက္၍

တံျ မတ္စည္းကို

ပုခံုးတြင္တင္ထားေသာ မင္းသားႀကီးဦးေAာင္လြင္၏ပံုသည္ မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးပံုတြင္ ေဖာ္ျ ပရန္ပင္
ေကာင္းေလသည္။
"ဟာ... ဘႀကီးေAာင္ တယ္စတုိင္က်ပါလား"
ဟု ဘိုးေတာ္က လွမ္းေAာ္သည္။
"Aုိက္တင္က တယ္မိပါလား..."
ဝိုင္းၾကည့္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကလည္း"မုိက္တယ္ကြာ"
ဟု လွမ္းေAာ္ၾ က၏။
"ဒီAုိက္တင္ကို ဘယ္လုိရေAာင္လုပ္ထားလဲ"
Aလြန္မ်က္စိစူး၍ Aတုခိုးေကာင္းလွေသာ ရန္မ်ဳိးသိန္းက ေမးေလေသာ္-
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"ေဂါက္သီး႐ိုက္တဲ့

Aိုက္တင္က

လူ

(၄)ေယာက္ဆီက

ပံုစံယူထားတာ၊

တစ္ေယာက္ဆို

ေတာ္ေသးတယ္၊ Aခုေတာ့ မ်ားလွခ်ည္လား"
ဟု စံ-ဇာဏီဘိုက ေမးေလေသာ္"ကိုဇာႀကီး ဒါက ဒီလိုရွိတယ္"
ရန္မ်ဳိးသန္းသည္ စကားတစ္ခုကို ရွင္းလိုလွ် င္ ဒီလိုရွိတယ္ဟု Aစခ်ီေလေသာ္. ..
"ဒီလိုရွိတယ္ႀ ကီးကို ရွင္းပါဦး"
"ေျခေထာက္ကို

ခပ္ကားကားရပ္ရင္

ဆရာခလိုရပ္ရမွာ...

ဟာနီယာဟု

Aေနာက္Aတိုင္းAေခၚAေဝၚAရ

ဆရာႀကီး

(ဦး)

မင္းသိခၤသည္

Aူက်သည့္ေရာဂါရွိေပရာ

ရပ္လွ် င္

ခပ္ကားကားရပ္ရတယ္... ဘႀကီးမိုးလို ခပ္ကုန္းကုန္းေနရတယ္"
စာေရးဆရာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မိုးသူကို ဘႀကီးမိုးဟူ၍ Aားလံုးက ေခၚသည္။ Aရပ္ရွည္ရွည္
ခါးကိုင္းကိုင္းႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ကို လူတိုင္းက မ်က္စိထဲျ မင္၏။
"ဆရာခလို

ေျခကားရယ္၊

ဘႀကီးမိုးလို

ခါးကုန္းထား၊

ခါးေစာင္းတဲ့Aခါ

ဦးေသာ္ကႀကီးလို

ခါးေစာင္းရမွာ..."
စာေရးဆရာ

ေရတပ္မွ

ဗိုလ္မွဴးဘေသာ္သည္

ခါးတြင္ဒဏ္ရာရထားသျဖင့္

စာေရးဆရာေမာင္ေသာ္ကဟု

ခပ္ေစာင္းေစာင္းျဖစ္ေနရာ

Aားလံုး၏

ေခၚသည္။

မ်က္လံုးထဲတြင္

ထင္းခနဲျ ဖစ္သည္။
"ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿ ပီး မ်က္ႏွာကို ခပ္ေမာ့ေမာ့ထားၿပီး ၿပံဳ းေနတဲ့ပံုက Aဘခ်မ္းပံုေလ"
စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္စူးစမ္းAား Aားလံုးက ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ Aဘခ်မ္းဟူ၍ ေခၚၾကသည္။
"ကဲ ေဂါက္သီး႐ိုက္တယ္ဆိုတာ ဆရာခလို ေျခကားကား၊ ဘႀကီးမိုးလို ခါးကုန္းကုန္း၊ ဦးေသာ္ကလို
ခါးေစာင္း ေစာင္း၊ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿ ပီးတာနဲ႔ Aဘခ်မ္းလို ၿပံဳ း"
"ဟာ... ဒါဆိုရင္ Aမ္ စတာ ဒမ္ လို႔ မေAာ္ေတာ့ဘူး၊ ခ မိုး ေသာ္ ခ်မ္းလို႔ေAာ္ၿ ပီး ေဂါက္႐ိုက္မယ္"
ဟု

ေက်ာင္းသားလူငယ္

မင္းေဇယ်ာမွ

ဝင္ေျပာေလေသာ္

Aားလံုး

Aခက္Aခဲမရွိ

ရၾကသည္။

သေဘာက်သြားေလေတာ့သည္။

ေဂါက္႐ိုက္တံျမတ္စည္း
ေဂါက္သီးAျဖစ္

သံုးစြဲေသာ

ထုိႂ ကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ကား

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္သည္

ေဂါက္သီးAျဖစ္႐ုိက္ရန္

ေဂါက္႐ိုက္တံျ မတ္စည္းသည္

ျပင္ပေလာက

ေဂါက္႐ိုက္တံ (Golf Stick) ထက္ပင္ ရွားပါးေပလိမ့္မည္။
တံျ မတ္စည္း
ထုိ႔ေနာက္

တစ္ခုAား

သံုးစြဲေလေသာAခါ

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကဲ့သို႔

ေဂါက္႐ိုက္သည့္

တံျ မတ္စည္းစတို႔သည္

တစ္ဖက္တစ္ခ်က္

တံျ မတ္စည္းသည္

ခပ္ေကာ့ေကာ့သာ

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးတစ္ဖက္သာ

တေျဖးေျဖးတိုဝင္၏။
ရွိၾ က၏။

ရွိရမည္။

သို႔ေသာ္
ဤသို႔ေသာ

တံျ မတ္စည္းမ်ဳိးရရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္မွာသာ ရရွိမည္။ ၎တံျ မတ္စည္း႐ိုးကာ Hocky Stick
Aျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Golf Stick Aျဖစ္လည္းေကာင္း ထည္လဲသံုးလို႔ရသည္။ (၃)တိုက္တြင္
တံျ မတ္စည္း (၂)ႏွစ္ေခ်ာင္းရွိ၏။ တစ္ေခ်ာင္းသည္ ဘႀကီးေAာင္(ဦးေAာင္လြင္) မွ ပိုင္ဆိုင္သည္။
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က်န္တစ္ေခ်ာင္းသည္ ႀကိဳ းသမား ေခြးတူ ဝက္တူ လွသိန္းထံမွ ႏြား (မက်င္လွ) Aလိပ္ (၂၀)ႏွင့္
ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျမတ္တံျ မတ္စည္းကို

စံ-ဇာဏီဘိုမွ

ပိုင္ဆိုင္၏။

ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္

ဤေဂါက္သီး႐ိုက္သည့္

Aေတာ္စီးပြားျဖစ္ေန၏။

တဖက္ေကာ့

ေထာင္တြင္းေဗဒင္

ေဟာျခင္းထက္ပင္ ပို၍စီးပြားျဖစ္သည္။ ဟန္က်ေန၏။ ထုိေဒသတြင္ စံ-ဇာဏီဘိုတြင္ ေဗဒင္ေမးက
မက်င္လွ (ႏြားေဆးလိပ္) ေပးရ၏။
ေဂါက္သီး႐ုိက္တံ ငွားရမ္းသည္ကား တစ္ေမာင္းဆိုက ၁-လိပ္၊ ၂-ေမာင္း ဆိုက ၂-လိပ္၊ ၃ေမာင္းဆိုက

၃-လိပ္၊

ေလးေမာင္းဆိုက

၄-လိပ္ရ၏။

Aင္းစိန္ေဒသတြင္

၁၅-မိနစ္တြင္

တစ္ေမာင္းတီး၏။ မိနစ္ ၃၀-တြင္ နာရီတစ္ခ်က္ထိုးေသာ္ ၂-ေမာင္းဟူ၍ သတ္မွတ္၏။ သံေခ်ာင္း
၃-ခ်က္ေခါက္ေသာ္ ၃-ေမာင္းဆုိသည့္ ၄၅-မိနစ္ၾ ကာသည္။ သံေခ်ာင္း ၄-ခ်က္တီးေသာAခါ မိနစ္
၆၀

ၾကာ၏။ ၁-နာရီ

လိပ္ဝင္ျ ဖင္းေၾကာင့္

ျဖစ္၏။

ဤသို႔

ရက္ပိုင္းAတြင္း

Aျမတ္မ်ားထြက္၍

တစ္နာရီၾ ကာက

(မက်င္လွ) ေဆးလိပ္ ၄-

ေဂါက္႐ိုက္ေသာ တံျ မတ္စည္းတုတ္၏ Aရင္းေၾကကာ

ထပ္မံ၍မွာၾကားရန္ပင္

ငွားရမ္းခမေတာင္းရဲေသာသူ

ႏြား

တစ္ဦးသာရွိ၏။

AေျခAေန

ျပည့္ျ ပည့္စံုစံုရွိ၏။

သူ၏ဆရာ

မင္းသိခၤမွ

စံ-ဇာဏီဘို

ယူငင္သံုးစြဲေလေသာ္

တံျ မတ္စည္း ေဂါက္႐ိုက္တုတ္ကို ေပး႐ံုသာမက ေဆးလိပ္ကိုပါ ေပး၏။
ဆရာခသည္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ျ ခင္းAေပၚ လြန္စြာစဲြမက္ေန၏။
"ဒီမွာ

ကိုယ့္လူ

I

Say

ေမာင္ရဲ

ေဂါက္သီး႐ိုက္တာကို

Aေတာ္ႀ ကိဳ က္သြားၿပီ၊

Aျပင္

ျပန္ေရာက္ရင္ေတာ့ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ကို ေဂါက္သီး႐ိုက္ခိုင္းမယ္... စာေရးရင္ တစ္ေန႔သ၌
ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္သည္

ႏွင္းေတာင္စီးကရက္ကိုခဲ၍

မ်က္လံုးကို

ခပ္ေမွးေမွးထားကာ

ေဂါက္သီးကို ၾကည့္လ်က္ စနစ္တက် ေဂါက္႐ိုက္တံကိုကိုင္ကာ Aစခ်ီၿ ပီး ေရးပစ္မွာ"
ဟုေျပာရင္း

ေAာက္တြင္ရွိေသာ

ေလထဲကိုဝဲေျမႇာက္တတ္သြားသည္။

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ကို
ေဂါက္သီးကိုမထိ။

ထုိသို႔

လွမ္း႐ိုက္၏။

ေဂါက္တံသည္

ဆရာခ လြဲေခ်ာ္သာြ းသည္ကုိ

ၾကည့္၍ ဆရာဦးရဲက တဟားဟားရယ္ကာ"ေမာင္ခ ဒီလို႐ိုက္လို႔မရဘူးေလ၊ ေမာင္ရင့္ဗိုက္ပူႀ ကီးက ေရွ႕ခံေနေတာ့ ေဘာလံုးကိုငံု႔ၾ ကည့္လို႔
ဘယ္ျ မင္ရမလဲ"
ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤတုိ႔သည္ Aျပန္Aလွန္ ရင္းႏွီးၾက၍ ေမာင္ခ၊ ေမာင္ရဲဟုပင္
က်ီးစယ္ေနာက္ေျပာင္ေခၚေဝၚက်၏။
"ခက္တာမွတ္လို႔... ဗိုက္ခံေနလည္း ေဘာလံုးေရွ႕တိုး႐ိုက္႐ံုေပါ့"
ေရွ႕သို႔တိုးကာ ေဂါက္သီးကို ႐ိုက္၏။ ကုန္း၍မရသျဖင့္ လဲြျ ပန္၏။
"ေမာင္ခ မင္း ဒီဗိုက္ႀ ကီးကို ဝိတ္ေလ်ာ့ရမယ္"
ဟု ဦးရဲထြန္းက ေဝဖန္၏။
"ဒီမွာေမာင္ရဲ ဒီလိုဗိုက္မ်ဳိးက ကိုယ္နဲ႔ ေကာသလဘုရင္ႀ ကီး ဒီႏွစ္ေယာက္မွာသာ ရွိတာ"
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ဟု ေျပာကာ ရယ္ေမာကုန္၏။
"Aဆိုရွိတယ္ ေမာင္ရဲရ"
"ဘယ္လိုAဆိုလဲ ေျပာပါဦး ေမာင္ခရာ"
"မိန္းမဆို ပန္းပန္၊ ေယာက်္ားဆို ဝမ္းခံဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးလား... မိန္းကေလးေတြက ပန္းပန္ရင္
သိပ္လွတာ... နဂိုAလွထက္ပိုၿ ပီး လွက်က္သေရတိုးတာ... ေယာက်္ားေတြက ဗိုက္က ခပ္ရႊဲရႊဲနဲ႔မွ
ခန္႔ညားတာ၊ စတိုင္လ္က်တာ"
ဟု ဆရာခ စကားၾကားရ၏။
"ဟိုေကာင္ ဇာဏီကို ၾကည့္၊ နံပိန္ပိန္ ဗိုက္ကပ္ကပ္နဲ႔ ယွU္လိုက္စမ္းပါ"
ဟူ၍

စံ-ဇာဏီဘိုAား

ဆြဲယူကာ

သူႏွင့္

ယွU္ျ ပ၏။

Aမွန္ပင္

ဆရာမင္းသိခၤသည္

ျပည့္ျ ပည့္ၿ ဖိဳ းၿဖိဳ းႏွင့္ လြန္စြာခန္႔ညားသည္။ စံ-ဇာဏီဘိုသည္ကား ညႇင္းသိုးသိုး ပိန္ကပ္ကပ္ႏွင့္
ဗိုက္က Aတြင္းသို႔ခ်ဳိင့္ဝင္ေန၏။ Eကရာဇ္ႏွင့္ သူဖုန္းစားပမာ ကြာျခားလွ၏။
"ဟာ ဆရာခကလည္း မဟုတ္ေသးဘူးေလ... ဒီလိုရွိတယ္"
ရန္ႀ ကီးက ထံုးစံAတုိင္း Aထြန္႔တက္၍"ပိန္ရင္

Aလုပ္မရွိရင္

ေဗဒင္မေဟာရရင္ေတာင္

Aျပင္မွာ

ရွာစားလို႔ရတယ္။

ေရွာက္သီးေဆးျပား

ကိုဇာႀကီးက

ေရာင္းလို႔ရတယ္၊

Aျပင္ထြက္လို႔

ဗိုက္ျ ပားျပားေလးဆိုေတာ့

ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့။ တင္ပါးမွာ တင္တုထည့္၊ ရင္သားမွာ ရင္တုတည့္၊ ေရျမႇပ္နဲ႔ ေဘာ္လီဝတ္၊
မိန္းမလိုဝတ္လိုက္ရင္ ေဂၚရင္ဂ်ီကုလားမေလာက္ေတာ့ ႐ုပ္ထြက္တယ္။

ဗိုက္ပူတဲ့ ဆရာခက

AဲဒီAတုေတြနဲ႔ ဝတ္လို႔ဘယ္ရမလဲ"
ကပ္သီးကပ္သတ္ေျပာေသာ ရန္ႀ ကီးစကားAား ဆရာခၾကားေလေသာ္ တဟီးဟီးရယ္ေမာ၏။
"ငါက ေဇာ္ဂ်ီလိုဝတ္ၿ ပီး လွ် က္ဆားေရာင္းရင္ Aေတာ္စီးပြားျဖစ္မွာ"
ဟု

ရယ္ေမာကာ

ေျပာ၏။

ထုိစU္

ဝါဒါခင္ေမာင္ေAး

ေရာက္ရွိလာ၍

ျဖဴေဖြးလွပေသာ

ေဂါက္သီးေဘာလံုးAား ဦးရဲထြန္းAား ျပ၏။
ေထာင္ဝါဒါ

Aေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ခင္ေမာင္ေAးသည္

Aျခားဝါဒါမ်ားႏွင့္မတူ

Aလြန္

ေသြးႀကီးေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေဆးေပါ့လိပ္မေသာက္၊ စီးကရက္ကိုမွ ဖြာသည္။ ထိုေခတ္ကာလ
ေပၚေပါက္ေသာ ဇင္းဇင္းစီးကရက္ကိုပင္ မဖြာ။
ငါးသံုးလံုး

စီးကရက္ကိုမွ ေသာက္သည္။

AမူAက်င့္ကို

Aတုယူ၍

ေၾကာ့ေနေAာင္ေနသည္။

ေနထုိင္ေျပာဆုိသူျ ဖစ္သည္။

လူကုံထံ

ဦးရဲထြန္း၏

သူေဌးတုိ႔၏

ေဂါက္သီး႐ိုက္ျခင္း

သင္တန္းတြင္ Aလြန္တက္ႂ ကြစြာ Aက်U္းသားမဟုတ္ဘဲ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ဝါဒါျဖစ္သည္။
စင္ကနယ္၊ 92၊ 45
ေထာင္တြင္းသို႔

Aစရွိေသာ ကုလားေဆးေမႊးတုိ႔ထည့္၍

သြင္းယူကာ

ဦးရဲထြန္းAား

ယာထားေသာ

တံစိုးလက္ေဆာင္ေပး၍

ကြမ္းယာကို

ေဂါက္႐ိုက္ပညာကို

သင္ၾ ကားသူ ျဖစ္သည္။
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"ဖက္တီး... မင္း ဒီေဂါက္သီးကို ဘယ္ကရတာလဲ"
ဝါဒါခင္ေမာင္ေAးသည္ Aနည္းငယ္ ဝဝဖိုင့္ဖုိင့္ရွိေပရာ ဖက္တီး ခင္ေမာင္ေAးဟူ၍လည္းေကာင္း
Aမ်ားက ေခၚၾက၏။
"ဒညင္းကုန္းေဂါက္ကြင္း ခ်ဳံၾ ကားက ေကာက္လာတာ"
ဦးရဲထံမွ ေဂါက္သီးကို ဟိုလူက ယူၾ ကည့္၊ ဒီလူက ယူၾ ကည့္ႏွင့္ Aလြန္သေဘာက်လွသည္။
ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္AလံုးAား
ေဂါက္သီးAစစ္ႏွင့္

ေဂါက္သီးသဖြယ္

႐ုိက္ျ ခင္းျဖင့္

ေဂါက္သီးကိုတည္၍

ပိုမိုထည္ဝါမႈ

တံျ မတ္စည္းႏွင့္

တစ္စက္မွမေရြ႕။ ေဂါက္သီးကို
တံျ မတ္စည္းၾကားတြင္

႐ုိက္ျ ခင္းေခတ္ကာလကား
ရွိလာၿပီဟူ၍

႐ိုက္သည္။

ေဂါက္သီးသည္

Aားလံုးက

ခပ္ေလးေလးရွိသည့္

တံျ မတ္စည္းႏွင့္ လွည္းသည့္
Iေႁႏၵရွိလွ၏။

ကုန္ဆံုးၿပီ။
ယူဆၾကကာ
ေဂါက္သီးသည္

Aလားရွိသည္။

ဟိုလူ႐ိုက္ၾ ကည့္၊

ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့

ဒီလူ႐ိုက္ၾ ကည့္ႏွင့္

ေနာက္ဆံုး ေဂါက္သီးလံုးAစစ္ကုိ ဖယ္ကာ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္Aလံုးကိုသာ ျပန္႐ိုက္ၾ ကရျပန္သည္။
ေဂါက္သီးစစ္စစ္သည္ Aင္းစိန္တုိက္သား ေဂါက္သမားမ်ားAတြက္ စိုးစU္မွ် Aသံုးဝင္ျ ခင္းမရွိေပ။

ဂြင္ေ ပ်ာက္ေသာ တံျမတ္စည္း
"ေခြး႐ူးေကာင္းစား တမြန္းတည့္"
ဟူေသာ စကားသည္ကား မွန္လွသည္။ တံျ မတ္စည္းေဂါက္႐ိုက္တံကား ငွားရမ္း၍ ႏြား (မက်င္လွ)
ေဆးလိပ္Aေပၚ၌
ခဏတာတည္း။

ဖင္ခုထိုင္ေနေသာ
တံျ မတ္စည္း

စံ-ဇာဏီဘို၏

ေဂါက္႐ိုက္တံ

ဘဝမွာ

သမုဒၵရာထက္

ေရပြတ္ပမာ

ငွားရမ္းရသည္မွာ လြန္စြာတြက္ေခ်ကိုက္ေပရာ

တစ္ေခ်ာင္းမကရွိက ပို၍ တြက္ေျခကိုက္မည္ဟုထင္၍ A႐ိုးမာဟု AေမႊးAလြတ္ တဖက္ေကာက္
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးပါးပါး ျမတ္တံျ မတ္စည္းAား ၁ -တိုက္၊ ၂ -တုိက္၊ ၄ -တို၊ ၄ -ရွည္၊ ၅ -တုိက္၊ ၆-တုိက္
တုိ႔သို႔ Aဝယ္ေတာ္လႊတ္ကာ တံျ မတ္စည္းတစ္လက္Aား ေဆးေပါ့လိပ္ ၂၀-ႏွင့္ ဝယ္ယူေလေသာ္
တံျ မတ္စည္း ၆-လက္ရ၏။
မူလရွိရင္းစြဲႏွင့္ ေပါင္းေလေသာ္ တံျ မတ္စည္းသည္ ၇-လက္ျ ဖစ္လာ၏။ AခါAတိုင္း ၁၅-မိနစ္
တစ္ေမာင္းလွ် င္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၁-လိပ္ဝင္ေငြရွိ၍ ယခု ၁၅-မိနစ္ တစ္ေမာင္းတြင္ ေဆးေပါ့လိပ္ ၇လိပ္ဝင္ကာ လြန္စြာဟန္က်ေန၏။ ေဂါက္သီးလံုးAစစ္ တိုက္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ Aခ်ိန္၌
တံျ မတ္စည္းႏွင့္ ထိုေဂါက္သီးAား ရိုက္၍မရေသာေၾကာင့္ နဂိုAတုိင္းပင္ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႏွင့္
တံျ မတ္စည္း

ႏွစ္ပါးသြားၾကသည္။

၁၅-မိနစ္လွ် င္

ေဆးေပါ့လိပ္တစ္တုိင္

မေပးႏိုင္ေသာ

ဘိုင္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ရင္ေထြး၊ တင့္ဆန္း၊ ရန္ႀ ကီးစသည့္လူငယ္တို႔သည္ ေဂါက္သီးလံုးကိုယူ၍
ေဂၚလီ႐ိုက္တမ္းကစား၏။ ၃-ႂကြင္းစိမ္တမ္း ကစား၏။ ေဆးလိပ္တိုကို ေထာင္၍ ပစ္ၾ ကကုန္၏။
"ေတာက္. .. ႏိုင္ငံျ ခားကလာတဲ့ ေဂါက္သီး Aင္းစိန္တက
ို ္ထဲေရာက္မွ ေပသီးျဖစ္ေတာ့တယ္"
ဟု ဦးေAာင္လြင္က ဆို၏။
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AရာရာAေပၚ စနစ္တက် တီထြင္တတ္ေသာ ဦးေAာင္လြင္သည္ ၃-တုိက္ႏွင့္ ၂ -တုိက္Aၾကားရွိ
သရက္ပင္ႀ ကီးမွ

ကိုင္းတစ္ကိုင္းကို

တတ္ေရာက္ခ်ဳိးေစသည္။

ေဖာက္ထြင္းခိုးမႈျ ဖင့္

႐ုပ္ဆင္သည္။

ေျခလက္တုိ႔သည္လည္း

တြယ္ကပ္၍

ဆင္းႏိုင္သည္။
ဓားႏွင့္

ေမ်ာက္ဖိုးစိန္Aား

ေထာင္က်လာေသာ ဖိုးစိန္သည္

ဆင္သည္။

ေဆးေပါ့လိပ္

ခပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္တစ္ေခ်ာင္းAား
ခ်ဳိးယူထားေသာ

Aၿမဲဆင္းေထာင္က်

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္Aလား
၅-လိပ္ေပး၍

သြားေရာက္ခ်ဳိးေစ၏။

Aခ်ိန္ယူကပ္ကပ္၍

ေမ်ာက္ႏွင့္
ဟိုဟိုဒီဒီ

သရက္ကိုင္း

ထုိ႔ေနာက္

ခပ္စိုစို

ေခါင္မိုးသြပ္ျ ပားမွ

ေဂါက္သီး႐ိုက္တံပုံစံAားလီွး၍

တစ္ဖံုျခစ္၍

တစ္မ်ဳိးထြင္း၍ တလီ Aခ်ိန္ယူ၍ တီထြင္ေလ၏။
"ဘႀကီးေAာင္ သြားၾကားထိုးတံလုပ္ေနတာလား"
ဟု လူငယ္မ်ားက ေနာက္၏။ "ဝီ" ဟု၍လည္း ေAာ္ၾ ကကုန္၏။ ျမန္မာ႐ိုးရာ ဟာသပံုျ ပင္ထဲ၌
ေလွာ္တက္ကိုလုပ္ရင္း ဟင္းေမႊေယာင္းမ, ျဖစ္၊ ထုိမွတစ္ဖန္ ထုတ္တုိျ ဖစ္၍ လႊင့္ပစ္ေသာAခါ
"ဝီခနဲ" Aသံမည္ ပံုျ ပင္ျ ဖစ္စU္ကို ကိုးကား၍ ေနာက္ေျပာင္ၾ ကျခင္းျဖစ္သည္။
"Aဲဒီ ဝီ တုတ္ႀ ကီးဘဲ မင္းတို႔ကစားဖို႔ လုပ္ေပးမွာ"
ဟုေျပာကာ

သရက္ကိုင္းAား

သင္းသပ္ထြင္းထု၍

ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႀ ကိဳ း

ထိုးထားသည္ႏွင့္

ခ်ည္ေႏွာင္၍ Aလြန္လွပသပ္ရပ္ေသာ ေဂါက္တံျ ဖစ္လာ၏။ ေဂါက္သီးလံုးကိုယူ၍ သစ္သားႏွင့္
ခြက္သ႑ာန္ျ ပဳလုပ္ထားသည့္ Aေပၚတင္ကာ ေဂါက္႐ိုက္ သစ္သားထုတ္ႏွင့္ ႐ိုက္ေလေသာ္
"ေဒါက္. ..

ဝွီး"။

ေဂါက္သီးႏွင့္

တုတ္တံ

တည့္သြားၿပီျ ဖစ္သည္။

Aားလံုးက

ဝုိင္းဝန္း၍

လက္ခုပ္တီးၾကသည္။
ေဂါက္သီး ၂-လံုး ေဂါက္တံတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ႂကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္ႏွင့္
လုပ္ထားေသာ

ေဂါက္သီးသည္လည္းေကာင္း၊

ေဂါက္႐ိုက္တုတ္Aားလည္းေကာင္း
တံျ မတ္စည္း

တုတ္

မည္သူကမွ်

စံ-ဇာဏီဘိုဆီ

တံျ မတ္စည္းႏွင့္
မ်က္ေစာင္းပင္

လာမငွားေတာ့။

ျပဳလုပ္ထားေသာ

ထိုး၍မၾကည့္။

တံျ မတ္စည္းတုတ္

မည္သူကမွ်

ငွားရမ္းေသာဂြင္

ပ်က္ရေလေတာ့သည္။
"ေဟ့ေကာင္ ဇာဏီ မင္းဘာျဖစ္ေနတာလဲ"
ဟု

ဆရာခက

တံျ မတ္စည္း

၇-ေခ်ာင္းႏွင့္

ေယာင္စင္းစင္းႀကီးျဖစ္ေနေသာ

ဇာဏီဘိုAား

လွမ္းေAာ္ေမးသည္။
"ဆရာစU္းစားၾကည့္၊ တံျ မတ္စည္းတစ္ေခ်ာင္းကို ႏြားေဆးလိပ္ Aလိပ္ ၂၀၊ ၇ -ေခ်ာင္းဆိုေတာ့
ေဆးလိပ္ ၁၄၀။ ကဲ ဘယ္ေလာက္ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းလဲ။ ဒီေန႔ ဖိုႀ ကီးေပါက္ေဈး ၾကက္Uတစ္လံုး ႏြား
၂-လိပ္ဆိုေတာ့ ပံုစံေစာင္တစ္ထည္ ႏြား ၂၀၊ ႀကိဳ းပုတီး ၁-ခု ႏြား ၁၀-လိပ္၊ ဘယ္ေလာက္
႐ံႈးထားလဲ"
"မင္း တစ္ေမာင္းကို ၁-လိပ္နဲ႔ငွားစားတဲ့ ေဆးေပါ့လိပ္ေတြေရာ..."
"ကုန္ၿ ပီေလ

ဆရာရဲ႕...

တံျ မတ္စည္းတုတ္ရဖို႔

ရင္းတာကတစ္မ်ဳိး၊ ဟိုလူ႔တုိက္

ဒီလူ႔တုိက္နဲ႔

Aခုေတာင္ ဒီတစ္တိုဘဲ က်န္ေတာ့တာ..."
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ဟု Aစီခံနားကပ္ေနေသာ ေဆးလိပ္တိုကိုျ ပၿပီး ညည္းေလေသာ္"ေဟ့ေကာင္ရာ ဒါမ်ား ညည္းမေနပါနဲ႔ေတာ့"
ဟု ဆုိကာ တံျ မတ္စည္းAစည္းကို ေျမသို႔ခ်၊ ညာေျခႏွင့္နင္း၍ မ်က္စိမွိတ္ကာ "Uဳမ္"ဟူ၍ ၃-ႀကိမ္
ရြတ္၏။ ဆရာ မင္းသိခၤ၏ "Uဳမ္" ရြတ္ပံုသည္ Aသံထြက္ႏွင့္လည္း ညီ၏။ ရင္ေခါင္းသံလည္းပါ၏။
"Uဳမ္ကို တစ္ညလံုးရြတ္မွာ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၅-ရက္မွစၿပီး ညလံုးေပါက္ရြတ္မွာ"
ဟုဆိုကာ

တံျ မတ္စည္းတုိ႔ကို

ေဆာင့္ကန္ထြက္သြားသည္။

ေဆးလိပ္လည္းကုန္၊

ထပ္မံဝယ္စရာလည္းမရွိ၍ Aိပ္ငိုက္ စိတ္ညစ္ေနဆဲ။
"ကိုဇာႀကီး၊ ကိုဇာႀကီး"
ဟု ေခၚသံၾ ကား၍ လွည့္ၾ ကည့္ေသာ္ ၄-တုိက္မွ Aၿမဲဆင္း ကရင္ေလးကို ေတြ႔ရ၏။
"၄-တုိက္မွာ

Aဘေတာ္ဘုရားေလး

ဦးA႐ိုင္းတုိ႔ကို

Aန္ကယ္ဂၽြန္က

ေဂါက္သီး႐ုိက္တာ

သင္ေပးမလို႔၊ Aဲ႔ဒါ ေဂါက္သီး႐ိုက္တဲ့ တံျ မတ္စည္းေရာင္းဖို႔ ကိုဇာႀကီးမွာ ရွိတယ္ ဆုိလို႔"
"မင္းတုိ႔ Aန္ကယ္ဂၽြန္က ေလယာU္ပဲေမာင္းတတ္တာ၊ ေဂါက္သီး႐ိုက္တတ္လို႔လား"
တံျ မတ္စည္းတုတ္မ်ား ေရာင္းရမည္ကို ရင္ထဲမွ ဝမ္းသာေနတာကို ဖံုးကာေျပာရ၏။
"Aန္ကယ္ဂၽြန္က ဦးရဲထက္ေတာင္ ေတာ္ေသး"
"မင္း ဦးရဲၾ ကားသြားလို႔ ေသဦးAုန္းမယ္။ ကဲ မင္းဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ"
"တစ္ေခ်ာင္းကို ႏြား Aလိပ္ (၂၀)နဲ႔ ဝယ္ထားမွန္းသိတယ္။ ရွားပါးပစၥည္းမို႔ (၂၅)လိပ္နဲ႔ ဝယ္မယ္"
ဟုေျပာ၏။
စံ-ဇာဏီဘို ရင္တလွပ္လွပ္ျ ဖစ္သြားသည္။ Aရင္းပါျပန္ရမည့္Aျပင္ (၅)လိပ္ပင္ ျမတ္ေသး၏။
"ဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းယူမွာလည္း"
"Aကုန္ယူမွာ"
"ဟုတ္လုိ႔လား သြားေမးလိုက္ဦး"
ကရင္ေလး ျပန္သြားသည္။ ျပန္မွလာပါ့မလားဟု ရင္တလွပ္လွပ္ျ ဖစ္ေနေသာ စံ-ဇာဏီဘိုသည္
ခရာခ ရြတ္သည့္ Aတုိင္း "Uဳမ္" ကို ရြတ္ေလေသာ္ သူ႔Aသံသည္ တစ္ခုခုျ ဖစ္ေနသည္။
"ကိုဇာႀကီး ေရာ့ေဆးလိပ္ တံျ မတ္စည္းေပး"
ဟူ၍ Aသံၾ ကား၍ မ်က္လံုးကို ဖြင့္ၾ ကည့္ေလေသာ္ ေဆးလိပ္မ်ားကို ေတြ႔ရ၏။ ေဆးလိပ္(၅၀)စီးက
(၃)စီး၊ (၂၅)လိပ္စီးက

တစ္စီးေတြ႔ရ၏။

ေဆးလိပ္စည္းေပၚမွ

ႏြား

(မက်င္လွ)

တံဆိပ္က

ေၾကာ့သား။
"ေရာ့

ေဂါက္တံ

တံျ မတ္စည္း

(၇)ေခ်ာင္းယူသြား။

ဒီႂ ကြပ္ႂ ကြပ္Aိတ္

ေဂါက္သီးလံုးေတြပါ

Aဆစ္ယူသြားလိုက္"
ဆရာခ၏ "Uဳမ္" သည္ Aလြန္စြမ္းလွေပသည္။
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ေဆးေပါ့လိပ္Aထုတ္တုိ႔ကို

ဆရာခဆီသို႔သြားေလေသာ္

မ၍

Aေရွ႕ဘက္နံရံသို႔

တုိက္-၃၊

Aခန္း-၁၃တြင္ရွိေသာ

မ်က္ႏွာမူ၍

တပလႅင္ေခြထုိင္၍

မ်က္လံုးမ်ားမွိတ္ကာ "Uဳမ္" ဟူ၍ ရြတ္ဆိုေနေသာ Aသံကိုၾ ကားေနရသတည္း။
ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျ ပန္ပါသည္။
စံ-ဇာဏီဘို

ၿပီးပါၿပီ။
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