ျမင့္မုိရ္မင္း၏ဆုံးမျခင္း
သုံးဆယ္-ထိဋ္တင္ျမင့္
မုိးေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး၏မည္းနက္ေသာ မုိးသားတိမ္လိပ္တုိ႔သည္ တရိပ္ရိပ္ ေျပးကစားေနၾကသည္။
ကရကဋ္ရာသီ ၀ါဆုိလျဖစ္၍လည္း မလင္းဘဲ ခပ္တင္းတင္းပင္ လႊမ္းျခံဳအုပ္စုိးေနေပသည္။ မုတ္သုန္ေလကလည္း ဒီ
ေရထခ်ိန္မုိ႔ တသုန္သုန္တုိက္ခတ္လ်က္ေနသည္။ သဲသဲမဲမဲ ရြာခ်ၿပီးေသာ္လည္း အခဲမေက်ပြဲ ႏႊဲရန္ ေစာင့္စားေနဟန္တူေပ
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သည္။
ေညာင္ေခ်ာင္းရြာသည္ ျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ မုိးသက္ေလ တဟူးဟူးျဖင့္ ၾကည္ႏူးစရာ အသြင္ပင္။
ဦးဘုိးထုံး၏အိမ္တြင္ ဆြမ္းကပ္ပြဲ က်င္းပသည္။ ဦးဘုိးထုံးတုိ႔ရြာသည္ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာ၏တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရွိသည္။
၀ါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ျဖစ္၍ ၀ါဆုိအႀကိဳပြဲအျဖစ္ ဦးဘုိးထုံးသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ရြာလူထုကို ဆြမ္းဒါနျပဳသည္။ အလွဴ
အိမ္ျဖစ္၍ ဆူညံဆူညံ ကြ်တ္ကြ်တ္စီႏွင့္ေန၏။ ရယ္သံေမာသံတုိ႔ျဖင့္ တေသာေသာပင္။ ဆြမ္းျပင္သူ၊ ေနရာခင္းသူ၊ ပန္းကန္
ေဆးသူ၊ ဟင္းခ်က္သူတုိ႔ႏွင့္တေပ်ာ္တပါး ရွိလွ၏။ ဆြမ္းခံ၀င္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေလၿပီ။
‘‘ဆရာေတာ္ ၾကြလာၿပီဗ်ဳိ႕” ထုိအသံေၾကာင့္ ပရိသတ္တုိ႔သည္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္လ်က္ ေနရာျပင္၊ ေနရာယူ၊ လမ္း
ဖယ္လူရွင္း လုပ္ၾကေတာ့သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ ထိုဆရာေတာ္သည္ အျခားေက်ာင္းထိုင္
ဆရာေတာ္မ်ားနည္းတူ ေခၚသုံးၾကေသာ ဆရာေတာ္မဟုတ္။ ဟသၤာတနယ္တစ္ခြင္ႏွင့္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ လုပ္သားထု၊
ရဟန္းထုကို ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ ဂယက္ရုိက္သြားေစသည့္ပညာစြမ္းျဖင့္ ဆြဲခါလႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရား၏ရုပ္ပြားေတာ္ကို ေယာက်္ားတို႔၏အဂၤါႏွင့္အညီ ရွိအပ္သည္ဟုအၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္လ်က္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး
တပ္လွဴ၍ ကိုးကြယ္ေသာဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသပင္ ျဖစ္သည္။ စာေပက်မ္းဂန္အရာတြင္လည္း ပိဋကတ္ကို ေခ်ာက္ျခားႏုိင္
သူျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ခမ္းေမြးဆရာေတာ္ဟု ရဟန္းေလာက၊ လူ႔ေလာက ဘြဲ႔သညာတပ္၍ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းခံခဲ့ရေသာပုဂၢဳိလ္
မြန္တစ္ဆူ ျဖစ္သည္။ ဦးဉာဏ၀ံသ၏အဆုိကို လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားပင္ ခပ္မဆိတ္ျပဳခဲ့ရသည္။ ဒါယကာတစ္ဦးကတပည့္
ေတာ္ စြယ္ေတာ္ဖူးသြားမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားမိရာ ဗမာျပည္ ဘယ္တုန္းက ျမတ္စြာဘုရားစြယ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူ
ဘူးလုိ႔လဲကြဟု မိန္႔လ်က္ က်မ္းဂန္အကိုးအကားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသူမွာလည္း ဤဆရာပင္ ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္၏ပုံပန္းမွာ ခပ္၀၀ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာေတာ္ႀကီး၍ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ ခံ့ညားေသာကုိယ္
ထည္လုံးရပ္ ရွိသည္။ စကားေျပာေသာအခါ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ဆုိေလ့ရွိသည္။ မွန္ေသာအေၾကာင္းျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္
ဒကာ၊ ဒကာမကိုမွ် ေထာက္ဆျခင္းမရွိေသာ ေဟာဒုိင္းဒုိင္း၊ ဒုိးဒုိးေဒါက္ေဒါက္ ဆုိတတ္သည္။ ရဟန္းခ်င္းကိုလည္း ေထရ္ႀကီး
၀ါႀကီးမွလြဲ၍ ဒဲ့ဒုိးသာ မွန္ရာကုိ ဆုိေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂဏအတြင္းမွ သီတင္းသုံးေဖၚခ်င္းကလည္း ခပ္ရြံ႕ရြံ႕ပင္ျဖစ္
သည္။ လူပရိသတ္ကေတာ့ ဆရာေတာ့္အား ေၾကာက္ခ်စ္ရုိေသ ျဖစ္ၾကသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ေနာက္ပါေက်ာင္းသားတပည့္တစ္ဦးႏွင့္လူႀကီးဦးဘုိးထုံး၏အိမ္ေပၚသို႔ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ ဆရာ
ေတာ္၏အလ်င္ ၾကြေရာက္ႏွင့္ေသာ သံဃာေတာ္ ၀ါငယ္သုံးပါးကလည္း အရုိအေသေပးျခင္း၊ ေနရာေပးျခင္း ျပဳၾကသည္။ ဆ
ရာေတာ္လည္း လက္ကန္ေတာ့ထုိးထားေသာ သကၤန္းကို အတြင္းမွ က်စ္လစ္စြာ သိမ္းပိုက္လ်က္ ေထရ္ႀကီးတုိ႔၏ေနရာတြင္
သီတင္းသုံးေတာ္မူသည္။
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“ဤေနရာေဒသ ဤအိမ္ကို ေက်ာင္းအမွတ္ျဖင့္ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါဘုရား” ဆြမ္းဒါယကာဦးဘုိးထုံးသည္ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထြက္ပီသစြာ ၀ိနည္းေတာ္အနည္းက်ဥ္း သိသည့္အေလ်ာက္ ၀တ္ျပဳရင္း ေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္။ ဆရာ
ေတာ္လည္း ခပ္မဆိတ္ပင္ ေနေတာ္မူသည္။ ဆြမ္းေကြ်းပြဲလာ ပရိသတ္တုိ႔လည္း ဆရာေတာ္အား ဦးတုိက္ၾကၿပီးလွ်င္ ရုိေသ
ေသာဣေျႏၵတုိ႔ကိုေဆာင္၍ ေနၾကကုန္သည္။
ဆြမ္းပြဲကို ဟင္းလ်ာအစုံအလင္ႏွင့္ျပင္ဆင္ထားသည္။ ၾကက္သား၊ ၀က္သား၊ ငါးဖယ္ေၾကာ္၊ ငရံ႕ေရက်ဳိ၊ ပုဇြန္သုတ္၊
ဖက္ဆြတ္မႈိဟင္း၊ မႈိဟင္းခ်ဳိစေသာ ဟင္းလ်ာစုံပါ၀င္ေနသည္။ အျခားဖြယ္ဖြယ္ရာရာမ်ားလည္း စားခ်င္ဖြယ္ပါေသး၏။ အားလုံး
အမြန္အျမတ္ခ်ည္း စီမံထားၾကသည္သာ။ အထူးတလည္ မႈိဟင္းကိုသာ ဟင္းႏွစ္မယ္သုံးမယ္ ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ထားသည္။ ရာ
သီစာျဖစ္၍၎၊ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္သာေပၚေသာ ဟင္းလ်ာျဖစ္၍၎ ပါ၀င္ထည့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။

ebook is created by www.ShanYoma.Org

“ဆြမ္းပြဲေတြ အသင့္ျဖစ္ၿပီ ဆြမ္းကပ္ၾကမယ္”စားဖုိသူႀကီးအေဒၚႀကီးတစ္ဦး၏ႏႈိးေဆာ္သံေၾကာင့္ ဆြမ္းပြဲမ်ားကို ေ၀
ယ်ာ၀စၥကူညီသူတုိ႔က သယ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အလွဴရွင္ဦးဘုိးထုံးႏွင့္တကြ
အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဆြမ္းပြဲကို မ,ခ်ီလ်က္ ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ံသအား ဆြမ္းကပ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဆြမ္းကပ္ခံၿပီးလွ်င္ အ
ျခားသံဃာေတာ္မ်ားပါ ၀ိုင္း၍ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူၾကသည္။
“ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဟုိဘက္က ဟင္းလ်ာမ်ားဟာ မႈိဟင္းဆီျပန္နဲ႔မႈိဟင္းခ်ဳိပါဘုရား။ အရွင္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူတာ
မုိ႔ တပည့္ေတာ္တုိ႔ မရ,ရေအာင္ ရွာေဖြၿပီး စီမံထားပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကို သနားသျဖင့္ ဆႏၵႏွင့္မွ်တစြာ ဘုဥ္းေပး
ေတာ္မူပါဘုရား”
ဆြမ္းဒါယကာဦးဘုိးထုံးသည္ ဆြမ္းပြဲနား၌ ဒူးတုပ္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ယွက္ ဦးတုိက္လ်က္ ေစတနာသန္စြာျဖင့္ ေလွ်ာက္
ထားေနသည္။
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ံသသည္ မႈိဟင္းလ်ာကို အထူးစြဲမက္ေတာ္မူသည္။ မႈိႏွင့္ပတ္သက္သေရြ႕ မႈိပါေသာဟင္းဟူသ
ေရြ႕ကို ပစ္ပယ္သည္မရွိ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူေလ့ရွိသည္။
မင္းတုန္းမင္း၏ငယ္ဆရာ ဦးစႏၵိမာဆရာေတာ္သည္ ငါးေျခာက္မပါလွ်င္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ပင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနဘိသကဲ့သို႔
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ံသသည္လည္း မႈိရာသီၾကံဳလွ်င္ မႈိဟင္းမပါက ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ပါသည္။ ပုဂၢဳိလ္တစ္
ဦးလွ်င္ အႀကိဳက္တစ္မ်ဳိးစီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသသည္ မႈိဟင္းကို ျမင္ေတြ႔ရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရႊန္းၾကည္ေသာ လမင္းအသြင္မ်က္ႏွာေတာ္
မွာ ၀င္းကနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ဘုဥ္းေပးလုိက္မည္ဟု အားရႏွစ္သက္သြားသည္။ သို႔ေၾကာင့္ မႈိဟင္းခြက္မွ မႈိပြင့္ဖတ္မ်ားကို ေၾကး
ဇြန္းျဖင့္ ႏွစ္၍ခပ္မည္ဟု လက္ေတာ္က ဇြန္းကို ကိုင္လုိက္ရာတြင္...
×××××××××××
နံနက္ခင္းျဖစ္ေပမင့္ မုိးမင္းသည္ သဲသဲမဲမဲ ရြာလ်က္ေနေပသည္။ အာကာျပင္၌လည္း အနက္ေရာင္ ေငြမင္တုိ႔သည္
ျခယ္မႈန္းလ်က္ရွိသည္။ မုိးမင္းက အသဲအရပ္သြား၍ တဖြဲဖြဲႏႊဲေသာအခါလည္း ေလလုလင္က တသုန္သုန္ တမႈန္မႈန္စိတ္ဆုိး
လ်က္ ေန၏။ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာႏွင့္ျမစ္တစ္ျပင္လုံးကို တိမ္တုိက္ခဲ မင္ခဲတုိ႔ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔၍ေနေပသည္။ ျမစ္ျပင္သီတာသည္ တ၀ုန္း
၀ုန္းထလ်က္ မာန္ၾကြေနသည္။ ေလနတ္သားကလည္း မထိတထိျဖင့္ က်ီစယ္သည္။ သီတာေမက ေဒါထ၍ လႈိင္းေတြ တလိပ္
လိပ္ ၾကြလ်က္ ရုိက္ခတ္ေနသည္။
“ေမာင္ထြန္းေရ၊ လြယ္အိတ္တစ္လုံးယူေဟ့... ကုိးနာရီထုိးေတာ့မယ္” ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားကေလးကုိ ႏႈိး
ေဆာ္လုိက္သည္။
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“မွန္ပါ၊ တပည့္ေတာ္မွာ ရွိပါတယ္ဘုရား”
“ေအး...ဒုိ႔ ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ဒီေန႔ ဆြမ္းေကြ်းရွိတယ္... အဲဒါ မုိးေလ အဆင္အျပင္ၾကည့္ၿပီး ဟုိဘက္ကမ္းကို ကူးၾက
မယ္”
ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားေမာင္ထြန္းအား ေျပာလ်က္ သကၤန္းလက္ကေတာ့ထုိးရန္ ကုိယ္ရုံသကၤန္းကုိ ျပင္ေန
၏။
ဆရာေတာ္ သကၤန္းရုံရန္ ဟန္ျပင္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေပၚသို႔ အသက္ ၆၀ နီးပါးရွိ အဖုိးတစ္ေယာက္ႏွင့္အမယ္အုိတစ္
ေယာက္သည္ ကုပ္ကုပ္ကုပ္ကုပ္ႏွင့္ တက္လာၾကသည္။ အဖြားအုိမွာ ပိန္ပိန္ပါးပါး အသားညိဳစိမ့္ျဖစ္သည္။ အနက္ႏွင့္အစိမ္း
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ရင့္ေရာင္ လက္ႏွစ္သစ္ခန္႔ ေလးေထာင့္အကြက္တုံးရွန္တဘက္ကေလးကို ျခံဳ၍လာသည္။ ထမီကေတာ့ ေရွးအမယ္အုိမ်ား
ထုံးစံအတုိင္း အနက္ေရာင္ကို ၀တ္ထားသည္။ ေျပာင္းဖူးဖက္ ေဆးလိပ္တုိကေလးကိုလည္း ဖြာလ်က္လာ၏။ အဖုိးအုိမွာ အမဲ
အူတဘက္အျဖဴတပတ္ႏြမ္းကို ေခါင္းေပါင္းထားၿပီးလွ်င္ အညာဖ်င္ၾကမ္း တပတ္ႏြမ္း အေပၚဖုံးအက်ႌႏွင့္ေပလကပ္လုံခ်ည္အ
ညိဳခပ္ေဟာင္းေဟာင္းကို ၀တ္ထားသည္။ အဖုိးအုိသည္ အရပ္ေထာင္ေထာင္ ပိန္ပိန္ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းေမြးႏွင့္ျဖစ္သည္။ အမယ္
အုိကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းဖူးဖက္လိပ္တုိတုိကုိပင္ ပါးေစာင္းတြင္ ခဲလ်က္ ထားသည္။ မုိးေအးေအး ေလေသြးေသြးမုိ႔ ခပ္ကုပ္ကုပ္လာၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္၏အနီးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးလုံး ပုဆစ္တုပ္၍ ထုိင္ၾကသည္။ ေဆးလိပ္တုိကေလးမ်ားကို ၾကမ္းေပၚ
သို႔ခ်ၿပီးလွ်င္ ၀တ္ျပဳၾကသည္။ ထုိအဖုိးအုိ အမယ္အုိတုိ႔မွာ အျခားသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ဆရာေတာ္၏ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္
တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
“ေမာင္ပဥၥင္း... ဒီေန႔မနက္ ဘယ္ၾကြမလုိ႔လဲ”
မယ္ေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းသည္။ မိဘျဖစ္၍ ေခၚသည္မဟုတ္။ ဤမွ်ေက်ာ္ၾကားေတာ္
မူေသာ ဆရာေတာ္ကို ေမာင္ပဥၥင္းဟုေခၚသျဖင့္ ရုိင္းမည္ ထင္ေကာင္း ထင္ၾကမည္။ ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါ။ အသက္ေတာ္ ငယ္
ရြယ္စဥ္ ပဥၥင္းငယ္ဘ၀ကစ၍ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္တုိ႔က ေခၚေ၀ၚလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏႈတ္ယဥ္ေနသျဖင့္ “ေမာင္ပဥၥင္း”ဟု
ပင္ အရြယ္ေတာ္ ေထာက္သည္အထိ ေခၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေအာ္... က်ဳပ္ ဟုိဘက္ကမ္းကို ဆြမ္းစားၾကြမလုိ႔... ဒီမနက္ က်ဳပ္အတြက္ ဆြမ္းမျပင္နဲ႔ေတာ့ေနာ္...” ဆရာေတာ္သည္
သကၤန္းရုံရင္း ျပန္၍ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။
“မုိးက သိပ္ေအးတယ္.... ကူးတုိ႔အကူးမွာ လႈိင္းထမလား မသိဘူး... ေလကလဲ ခပ္ထန္ထန္ဘဲ ေမာင္ပဥၥင္း”ခမည္း
ေတာ္ႀကီးက ထပ္၍ေလွ်ာက္ျပန္သည္။
“ဟာ...ကိစၥမရွိပါဘူးဒကာႀကီး၊ ဒါက မိုးတြင္းဘဲ၊ သူ႔အခါသူ႔အခ်ိန္ဆုိေတာ့ ဒီလုိဘဲေနမွာေပါ့”ဆရာေတာ္သည္ လက္
ကေတာ့လိပ္ကို မ,တင္ရင္း သာယာစြာ ေျဖၾကားသည္။
“ေမာင္ပဥၥင္း... ဆြမ္းစားၾကြတာေတာ့ ၾကြေပါ့ဘုရား... ဆြမ္းပြဲမွာ မႈိဟင္းပါလာရင္ မဘုဥ္းေပးနဲ႔ေနာ္ ေမာင္ပဥၥင္း”
မယ္ေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္၏မိခင္ျဖစ္သည့္အတုိင္း သားရဟန္း၏အထာ သိၿပီးျဖစ္ေန၍ မႈိဟင္း အလြန္အကြ်ံစား
တတ္သူမုိ႔ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္လ်က္ သတိေပးေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္။
“ဟာ... ဒကာမႀကီးကလဲ... လူ ခေလးမွတ္လုိ႔၊ ၾကည့္စားမွာေပါ့ဗ်ာ...”
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ဆရာေတာ္သည္ အသံမာမာျဖင့္ မယ္ေတာ္ႀကီးအား မိန္႔ၾကားသည္။
“မဟုတ္ဘူး... ေမာင္ပဥၥင္း...၊ ေမာင္ပဥၥင္းက မႈိဟင္းေတြ႔ရင္ အရမ္းကာေရာ... ဘုဥ္းေပးတတ္လုိ႔ေလွ်ာက္တာပါဘု
ရား၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ မုိးကေအး၊ မိႈဟင္းက တက္နဲ႔... ဖ်ားတတ္တယ္ေမာင္ပဥၥင္း...”မယ္ေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္အား အ
ေၾကာင္းျပ၍ ကရုဏာႀကီးစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္သည္။
“ဟုတ္တယ္ ေမာင္ပဥၥင္းရဲ႕၊ ဂရုထားေပါ့ တပည့္ေတာ္တုိ႔က သတိေပးတာပါဘုရား” ဘေတာ္ႀကီးကပါ ကူ၍ မယ္ေတာ္
ႀကီးစကားစဥ္ကို ေထာက္ခံျပန္သည္။
“ဟာဗ်ာ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ သူငယ္ႏွပ္စား မဟုတ္ဘူးဗ်... က်ဳပ္သိတယ္ ေတာ္... ေတာ္... က်ဳပ္သြားေတာ့မယ္၊
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ဒကာမႀကီးတုိ႔ တယ္ခက္တာကိုး... က်ဳပ္ ခေလးမ်ား ထင္ေနလား မသိဘူး”
ဆရာေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔အား သူ၏စရုိက္အတုိင္း ခပ္ဘြင္းဘြင္းပင္ မိန္႔လုိက္သည္။ ေနာက္ ထီးကို
ဆြဲယူၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းေပၚမွ ၾကြဆင္းသြားေလသည္။ ေက်ာင္းသားကေလးလည္း လြယ္အိတ္ကေလးလြယ္လ်က္ ဆင္းလုိက္
သည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္တုိ႔လည္း ေက်ာင္းေပၚတြင္ အၾကံဳ႕အရုံ႕ထိုင္လ်က္ က်န္ခဲ့ေလသည္။
×××××××××
ဆရာေတာ္သည္ မႈိဟင္းခပ္ရန္ ဇြန္းကို ကုိင္လုိက္မွ နံနက္က ျဖစ္ရပ္၏အာရုံေၾကာင့္ ဇြန္းကို ခ်၍ အျခားဟင္းခြက္ကို
လက္ေျပာင္းၿပီးလွ်င္ ခပ္ယူ၍ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူသည္။ ထုိထုိဤဤ ဟင္းလ်ာမ်ားကို အထုိက္အေလ်ာက္ အကိုက္တရားျဖင့္
ဆင္ျခင္၍ ဘုဥ္းေပးေနရေသာ္လည္း မႈိဟင္းကို ျမင္ေတြ႔ေသာအာရုံသည္ ဆရာေတာ္အား ဆြဲေဆာင္ေနေပသည္။ ဆရာေတာ္
၏စိတ္သည္လည္း ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနရသည္မွာ တစ္ခုလုိေနသလုိ မွတ္ထင္ေနမိ၏။ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားကလည္း ဆရာ
ေတာ္အား ၾကည္ညိဳလြန္း၍ တမင္ရွာၾကံ စီမံထားေသာ ဟင္းကို ဘုဥ္းမေပးပါက သူ႔သဒၶါကို ဖ်က္ဆီးရာအျပစ္(သဒၶါေဒယ်၀ိနိ
ပါတဒုကၠဋ္)ျဖစ္မည္ကိုလည္း ဆရာေတာ္က စဥ္းစားေျမႇာ္ေခၚမိသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ႏွစ္သက္ေသာအာဟာရျဖစ္၍လည္း စိတ္
ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္မိသည္။ ရဟန္းတုိ႔၏တရားႏွလုံးျဖင့္ သြင္း၍လည္း သုံးသပ္ၾကည့္သည္။
“ဆရာေတာ္ဘုရား... ဒီဟင္းဟာ...မႈိဟင္းပါဘုရား...တပည့္ေတာ္တုိ႔က ဆရာေတာ္အတြက္ သီးသန္႔ရည္မွန္းၿပီးထား
တဲ့ဟင္းလ်ာပါဘုရား... အလုိရွိသမွ် ဘုဥ္းေပးေတာ္မူဘုရား...”
အနားမွ ပုဆစ္တုပ္၍ လက္ယွက္ကာ ဦးတင္လ်က္ တတြတ္တြတ္ႏွင့္ေလွ်ာက္ထားေနေသာဒကာဦးဘုိးထုံး၏စကား
ေၾကာင့္လည္း ဆရာေတာ္မွာ ဒုကၡတစ္မ်ဳိး ၾကံဳေနရျပန္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆရာေတာ္သည္ ဒကာ ဒကာမမ်ား၏ေစတနာ
ကို အထေျမာက္ေအာင္ က်င့္ေတာ့မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္လ်က္ မႈိဟင္းကို ဘုဥ္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ မႈိဟင္းဆီသုိ႔
လက္ေတာ္ကို ဆန္႔တန္းလ်က္ ဇြန္းကို ကိုင္၍ ခပ္လုိက္ရွာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္။
×××××××××
“ေဟ့... မုိးသက္ေလျပင္း လာေနတယ္ကြ၊ ျမန္ျမန္ေလွာ္ေပးေဟ့...”
ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသသည္ ကူးတုိ႔ေလွသမားကုိ ကတိေပးလုိက္သည္။
ဟုတ္ေပသည္။ ေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး မဲနက္ေသာတိမ္လုံးမ်ား ဖုံးလ်က္ေနသည္။ အေနာက္မုိးကုပ္စက္၀ိုင္းဆီမွလည္း
တိမ္ေတာင္တုိ႔သည္ တရိပ္ရိပ္ေျပးလာေနသည္။ ေလသည္ ေဒါမာန္ပါပါႏွင့္လာေနသည္။ အကယ္၍ ေလွကို လႈိင္းမိလွ်င္ ျမစ္
လယ္တြင္ အခက္ပါ့။ ေရကူးတတ္သည္ဆုိၾကေပမင့္ လႈိင္းထဲ ေရထဲ ၀ဲထဲဆုိလွ်င္ မလြယ္ေခ်။ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္မေ၀းလွ။
“မွန္ပါဘုရား။ ေလဖ်ားတုိက္ရုံ၊ လႈိင္းဖ်ားပုတ္ရုံမွ်သာ ရွိပါေသးတယ္ဘုရား။ မၾကာခင္ ကမ္းရုိးတန္းကို ေရာက္ေတာ့
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မွာပါ၊ မစုိးရိမ္ပါႏွင့္ဘုရား”
ေလွသမားသည္ ဆရာေတာ္အား အေနာက္ဘက္ဆီသို႔လွမ္းၾကည့္ရင္း ေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္။ ေလွသမားလည္း
တက္သုတ္ရုိက္ေလွာ္သည္။ ကမ္းစပ္သို႔ ေလွေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မုိးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္လာေလေတာ့သည္။
ျမစ္ျပင္တစ္ခုလုံးသုိ႔ ေလႏွင့္မုိးသည္ ဖုံးလႊမ္းသြားေလသည္။ လႈိင္းလုံးတုိ႔သည္ အိမ္လုံးပမာဏ တအုန္းအုန္းထ တ
၀ုန္း၀ုန္းၾကြေနၾကေလသည္။ ေလမင္းကလည္း တဟူးဟူး တဟုန္းဟုန္း ႀကိမ္းေမာင္းလ်က္ ရွိသည္။
“လာေဟ့... ကမ္းေပၚကို ျမန္ျမန္တက္ၾကဟ၊ တက္ၾကကြ” ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ေလွရွင္အား ေခၚရင္း
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ကမ္းေပၚသို႔ တက္ၾကြေတာ္မူရင္း ျမစ္ျပင္သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္၍ ၾကည့္လုိက္မိသည္။
ဇာလႊာျပင္ကို ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ျမစ္ျပင္ကို လႊမ္းျခံဳထားဘိအလား မုိးေပါက္မ်ားသည္လည္း အဆက္မျပတ္က်ဆင္း
ေနသျဖင့္ ျမစ္ျပင္ကို မႈန္ပ်ပ်သာ ျမင္ရေတာ့သည္။ ေငြျပာေရာင္မႈိင္းထေနေသာ ေရျပင္သည္ ေရေႏြးအုိးအတြင္းက ေရမ်ား
ပြက္ေလာရုိက္သကဲ့သို႔ လႈိင္းတံပိုးတုိ႔သည္ လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။
ထုိလႈိင္းလုံးႏွင့္မုိးေပါက္ဇာျပင္အၾကားတြင္ နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္၊ ေပၚခ်ည္ျမႇဳပ္ခ်ည္ျဖစ္ေနေသာ မဲမဲသဏၭာန္တစ္ခုသည္
ျမစ္လယ္ေခါင္တြင္ ေရြ႕လ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ေလာင္းေလွေသးေလးျဖစ္ေလသည္။ ေလွေပၚ၀ယ္ လူႏွစ္ေယာက္က
ေလွာ္ခတ္လာေနသည္။ သူတုိ႔၏အေျခအေနမွာ မလြယ္ကူလွ၊ ေသမင္းကို လက္ယပ္ေခၚေနသည္ႏွင့္တူေပသည္။ ျမင္ရသူတုိ႔
အသဲထိတ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ စီးလာသူတုိ႔၏စိတ္၀ယ္ မည္သို႔ေနမည္မသိ။ သို႔ေသာ္ ေလွငယ္ရွင္ႏွစ္ဦးကား သူတုိ႔၏ေဇာ
စိတ္ျဖင့္ အသက္ကို မႏွေျမာဘဲ ရွိဟန္တူသည္။
“ေဟ့... ဟုိမွာၾကည့္စမ္း၊ ျမစ္လယ္က လာေနတဲ့ေလွတစ္စီး။ တယ္မုိက္တဲ့သတၱ၀ါေတြဘဲ။ ဒီကေလာက္ လႈိင္းၾကမ္း
ေလၾကမ္းထဲမွာ ကူးရသတဲ့လား”
ဆရာေတာ္သည္ တဟည္းဟည္း တုိက္ေနေသာ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ ယိမ္းထုိးေနေသာ ထီးကို ၿမဲၿမဲကိုင္လ်က္ ကရုဏာ
ေဒါေသာျဖင့္ ေျပာလုိက္သည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ေစတနာမွာ မွန္ပါသည္။ ဤမွ် မေတြး၀ံ့ေအာင္ ဆုိးသြမ္းေနေသာ
ျမစ္ျပင္လယ္မွ ေလွငယ္ရွင္ႏွစ္ဦး ကူးခတ္ေနျခင္းမွာ သူတုိ႔အတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာကိစၥ ရွိတန္ရာသည္။
“ေနအုံးေဟ့...ေမာင္ထြန္း၊ မသြားနဲ႔အုံး။ ဒီသတၱ၀ါႏွစ္ဦးကို ငါႀကိမ္းၿပီးမွ သြားမယ္၊ ေလကလဲ ခဏၾကာ ၿငိမ္သြားမွာဘဲ”
ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားကေလးအား ရြာထဲသို႔ မသြားေသးဘဲ ေစာင့္ရန္ မိန္႔ၾကားသည္။
မုိးသည္ တေ၀ါေ၀ါ တျဗဳန္းျဗဳန္း ရြာေနရာမွ အနည္းငယ္စဲလာသည္။ ေလညႇင္းလည္း တဟူးဟူး ျမဴးရာမ် ေႏွးလာ
သည္။ ေလွငယ္ရွင္တုိ႔လည္း ကမ္းသို႔တျဖည္းျဖည္း နီးလာသည္။ ေလွကေလးမွာ ဇင္ေယာ္ငွက္အလား လႈိင္းၾကားထဲမွာ ေငါ
ကနဲ ေငါကနဲ ေရြ႕လာသည္။ ဆရာေတာ္လည္း ေငးေမွ်ာ္၍ေစာင့္ေနသည္။ ေလွငယ္ရွင္ႏွစ္ဦးမွာ မုိးေရေတြလူး၍ သားႏွင့္အ
၀တ္မွာ ေပါင္းစပ္ကပ္ေနသည္။ ခ်မ္းလြန္း၍လည္း ခုိက္ခုိက္တုန္ေနၾကသည္။ မၾကာမီ ကမ္းစပ္သို႔ ေလွငယ္ေလးမွာ ေျပးလႊား
ဆုိက္လာေတာ့သည္။
“ေအာင္မယ္... ဘယ္သူေတြပါလိမ့္မွတ္တယ္၊ ဒကာႀကီးနဲ႔ဒကာမႀကီးပါလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဘာလုပ္လုိက္လာၾကတာလဲ
ဟင္... ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသခ်င္လုိ႔လား။ ဒီေလာက္ လႈိင္းၾကမ္းေလၾကမ္းမွာ ဘာကိစၥလုိက္လာတာလဲ”
ဆရာေတာ္သည္ ေဒါသသံပါပါျဖင့္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္တုိ႔ကို ႀကိမ္းေလသည္။ မိဘႏွင့္သား ယင္းသို႔စကားကို
ႀကိမ္း၀ါးသျဖင့္ အျမင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္မည္မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသ၏လြန္ကဲေသာကရုဏာစိတ္၊ စုိးရိမ္လြန္ေနေသာ
ေစတနာတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဖုိးႀကီးႏွင့္အမယ္ႀကီးတုိ႔မွာလည္း ကုပ္ကုပ္ ကုပ္ကုပ္ႏွင့္တက္ တစ္ေယာက္တစ္ေခ်ာင္း
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ကုိင္လ်က္ ကမ္းေပၚသို႔ တက္လာၾကသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ေသမင္းႏွင့္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရသည္ကို ေမ့ၿပီး သားရဟန္းကို ေတြ႔လုိက္
ေသာအခါ လျပည့္၀န္း၏အသြင္ ၾကည္လင္ေသာေမတၱာဓာတ္တုိ႔သည္ မ်က္ႏွာျပင္၀ယ္ အထင္းသားေပၚလ်က္ ရွိေနေပသည္။
“ကဲ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ေနာက္ကို ဘာလုပ္လုိက္လာၾကတာလဲ၊ ဒကာႀကီးနဲ႔ဒကာမႀကီး၊ ကံေကာင္းလုိ႔ မေသၾကတာ
ဟင္...”
ဆရာေတာ္သည္ ကမ္းစပ္သို႔တက္လာေသာ မယ္ေတာ္ႀကီး၏လက္ကို လွမ္း၍တြဲယူ ဆြဲငင္လုိက္ရင္း မာန္မဲသံအနႏၱ
ႏွင့္ ေမးေနျပန္သည္။
“ေမာင္ပဥၥင္း ဟုိဆြမ္းေကြ်းပြဲမွာ မႈိဟင္းစားမိမွာစိုးလုိ႔ လုိက္လာတာ” မယ္ေတာ္ႀကီးသည္ တုန္ယင္ေသာအသံျဖင့္
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ေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္။
“ဟာ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ သူငယ္ႏွပ္စား မဟုတ္ဘူးဗ်၊ တယ္ခက္တာဘဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ေနာက္ လုိက္မလာၾကနဲ႔
ေတာ့၊ ျပန္ၾက ျပန္ၾက” အသံမာမာျဖင့္ မာန္လ်က္ တစ္ခ်က္ေအာ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္သို႔ လွည့္မၾကည့္ဘဲ ၾကြသြားေတာ္မူ
သည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္တုိ႔လည္း ျမစ္ကမ္းစပ္မွာ ေလတဟူးဟူးအၾကား သားရဟန္းအား ဦးတည္လ်က္သာ က်န္ခဲ့
ေတာ့သည္။
×××××××××
ဆရာေတာ္သည္ ဤအာရုံျမင္ကြင္းသည္ မႈိဟင္းခြက္အတြင္းမွ ေပၚထြက္လာသျဖင့္ ဇြန္းကို ဟင္းခြက္ထဲသို႔ျပန္ခ်ျပန္
သည္။ အျခားဟင္းမ်ားကိုသာ လွည့္၍ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူေနသည္။
“ဆရာေတာ္ဘုရား၊ မႈိဟင္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ အဆိပ္အေတာက္ ကင္းေအာင္ ကန္ဇြန္း
ရြက္ျဖင့္ ေရာ၍ စီရင္ထားပါ့ဘုရား”
“ေဟ့... မယ္ခင္။ မႈိဟင္းယူခဲ့ပါအုံး”
ဆြမ္းဒကာဦးဘုိးထုံးသည္ အနားမွ ဦးတခ်ီခ်ီျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရား ျမတ္ႏုိးႏွစ္ၿခိဳက္ေသာမႈိဟင္းကို ေစတနာဗလ၀ျဖင့္
ေလွ်ာက္ထားရင္း ဆြမ္းဒကာမေဒၚမယ္ခင္ကိုလည္း လွမ္း၍ မႈိဟင္းမွာလုိက္ေသး၏။
ဆရာေတာ္သည္ မေ၀ခြဲတတ္ေအာင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဒကာ ဒကာမတုိ႔၏ေစတနာကို တုံ႔ျပန္ရန္ကတစ္ဖက္၊ ခမည္း
ေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္တုိ႔၏မဟာေမတၱာကို သြား၍ျမင္မိေနသည္ကတစ္ဖက္၊ စိတ္ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ေနရွာေတာ္မူသည္။ ေနာက္ဆုံး
တြင္ ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏၀ိနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဆုံးမခ်က္တုိ႔ကို လုိက္နာေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။
“အိမ္း... မင္းတုိ႔မႈိဟင္းက မွ်တပါ၏၊ မွ်တပါ၏”
ဆရာေတာ္သည္ ဒကာဒကာမတုိ႔၏ေစတနာပန္းကို ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျခင္း မုိးျဖင့္ ဖ်န္းေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မႈိဟင္း
ကို မ်ားစြာ ဘုဥ္းေပးေတာ္မမူေခ်။ သုံးဇြန္းမွ်သာ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူသည္။ ႏႈတ္ေတာ္မွလည္း ေစတနာသုံးတန္ တက္ၾကြေစရန္
မွ်တပါ၏ဟုလည္း မိန္႔ေခြ်လုိက္ေလသည္။
××××××××
ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၀ံသ(ႏႈတ္ခမ္းေမြးဆရာေတာ္)မွာ သုံးဇြန္းမွ်ေသာမႈိဟင္းကို ဘုဥ္းေပးၿပီး ျပန္ၾကြ၍ ေက်ာင္းေပၚသို႔
ေရာက္ရုံမွ်ပင္ရွိေသး၊ တစ္ကိုယ္လုံး ေအးစက္လာလ်က္ ဖ်ားေလေတာ့သည္။ အဘယ္မွ် ဤအဖ်ားေရာဂါသည္ တာရွည္ပါသ
နည္း။ ၀ါတြင္းသုံးလပင္ ေပၚခ်ည္ငုပ္ခ်ည္ျဖင့္ ဖ်ားေနသည္။ ပိန္ခ်ဳံး၍ လူလုံးမလွ ျဖစ္ရသည့္ဘ၀တြင္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မယ္ေတာ္
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တုိ႔၏ျပဳစုမႈေၾကာင့္ သာသနာ့အက်ဳိးကို ဆက္လက္၍ သယ္ပုိးနုိင္ေတာ့သည္ဟူသတည္း။
ေအာ္... ျမင့္မုိရ္မင္း၏ဆုံးမျခင္းပါတကား။
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သုံးဆယ္ထိဋ္တင္ျမင့္

မွတ္ခ်က္။

။၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လထုတ္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ(၅၅ မွ ၆၀ ထိ)၌လာရွိေသာေဆာင္းပါးကို

ျပန္၍ စာစီရုိက္ထားပါသည္။
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