နိဒါန်း
"မင်းတို ြမန်မာလူမျိးဆိုတာ အေတာ့်ကိုမိုက်မဲတဲ့ လူမျိး၊ ဒါေကာင့်
ငါတို အဂလိပ်ေတွက မင်းတို ြမန်မာြပည်မှာ ေထာင်ကီးအကီးကီး လု
ပ်ထားရတာ၊

ငါတို

သိမ်းပိုက်ထားတဲ့

ဘယ်တိုင်းြပည်မှ

ေထာင်အကီးကီး မေဆာက်ဘူးကွ၊ ြမန်မာြပည်တစ်ခုတည်းမှာ ပဲ
ေဆာက်ထားတယ်"
"ကန်ေတာ်တို တိုင်းြပည်တစ်ြခမ်း သူတို လက်ေအာက် ေရာက်ေန
တာ ကန်ေတာ်လည်း အဲဒီက လွတ်လိုလွတ်ြငား ကံစည်ချင်တာေပါ့ခင်
ဗျာ၊ ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ်က အတိအကျ ဆန်ကျင်တဲ့ အထဲ မပါပါဘူး၊ ဆ
န်ကျင်တဲ့ လူကို ကူညီမိတာတစ်ခုပါပဲ"
"ကိုယ့်လူမျိးနဲ ကိုယ့်တိုင်းြပည်ကိုချစ်လို ဆန်ကျင်တာေတာ့ အြပစ်
ရှိတယ်လို ငါ့အေနနဲ မယူဆပါဘူး၊ ေအး …၊ ဒါေပမဲ့ အြပစ်ရှိတယ်လို
သူတို

က

ယူဆထားကပီ၊

ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေလ၊

မင်းအမကို

ုံးေတာ်တင်ပီး စစ်ေဆးလိုက်ရင်ေတာ့ မင်းက စာတစ်ေစာင်ယူလာတ
ယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကိုမှ သက်ေသမြပိုင်ဘဲ လွတ်ိုင်ပါတယ်ကွာ၊
သက်ေသ မရှိရင် ုံးေတာ်မှာ စွဲဆိုခံထားရတဲ့ တရားခံဟာ အဲဒီအမ
ကို တကယ်ကျးလွန်တာ ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်၊ မကျးလွန်တာလည်း ြဖစ်ချ
င်ြဖစ်ိုင်တယ်လို တရားသူကီးဟာ သံသယြဖစ်ဖို ရှိတယ်၊ အဲဒီလို သံ
သယရဲ အကျိးကို တရားခံဟာ ခံစားခွင့်ရှိတယ်"

*
၁၈၇၇ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း၌ ဘဝရှင် မင်းတုန်းမင်းတားကီးသ
ည် အသည်းအသန် နာမကျန်းြဖစ် ေတာ်မူေလ၏။
ထိုအခါတွင် နန်းတွင်း၌ အလွန်သဇာကီးမားေနေသာ အဂမဟာ
ေသနာပတိ ဝန်ရှင်ေတာ် လည်ကိုင်းမိစား ေသနတ်ဝန်မင်းကီး(အများ
အေခကင်းဝန်မင်းကီး) သည် အတွင်းဝန်၊ ဝန်ကီး၊ ဝင့်မှး၊ ဝန်ေထာက်
၊ မိဝန်၊ မှးမတ်တစ်စုကို ေခယူ၍ နန်းတွင်းအုတ်တိုင်အနီး မန်ကျည်း
ပင်ကီးေအာက်၌ တိုင်းြပည်ကံကမာကို ဖန်တီးေစမည့် လက်သိပ်ထိုး
ေဆွးေွးပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ေလ၏။
သီေပါဘုရင်ှင့် ေနာက်ေတာ်ပါးများ သည် ရန်ကုန်မိသို ဒီဇင်ဘာ
လ (၅)ရက်ေနတွင် သုံပန်းအြဖစ်ြဖင့် ေရာက်ရှိ လာပီး ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ
)ရက်ေနတွင် (Canning) ကင်းနင်းဟု ေခသည့် ပင်လယ်ကူးသေဘာြဖ
င့် ကာလကတားသို ပိုေဆာင်ြခင်းြဖစ်ေလ၏။
ထိုကဲ့သို ပိုလိုက်သည့် အထဲတွင် စုဖုရားလတ်၊ စုဖုရားငယ်၊ မိဖုရား
ှစ်ပါးှင့် သမီးေတာ် (၂)ပါး၊ နန်းတွင်းသူ (၁၃)ဦး၊ ပန်းတဉ်းဝန်ှင့် ယ
င်း၏ သား စုစုေပါင်း အေယာက်(၂ဝ)ြဖစ်ေကာင်းကို ကန်ပ် ေကာင်းစွာ
မှတ်မိေနေနေသး၏။

*
ပီးခဲ့ေသာလက ကန်ပ်သည် ေကျာက်တန်းမိမှ စာေပေဟာေြပာပွဲ
ဖိတ်ကားသြဖင့် အြခားေသာ စာေရးဆရာ သုံးဦးှင့် အတူ သွားေရာက်
ေဟာေြပာခဲ့ေပသည် ။
ေဟာေြပာပွဲမစမီ၌ ကန်ပ်၏ စာကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖတ်ခဲ့ကေသာ

လူငယ်သုံးဦးေရာက်ရှိ လာပီး လင် ကန်ပ်အား …
"ဆရာေရးေနတဲ့ ဆားပုလင်းှင်းေမာင်တို ၊ စေနေမာင်ေမာင်တို ဆို
တာေတွဟာ တကယ့်အြဖစ် အပျက်ေတွလား၊ ဆရာ့စိတ်ကူးေတွလား"
ဟု ေမးေလ၏။
ဤေနရာ၌ ကန်ပ်သည် အမှန်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါမူ အမှန်တကယ်ြဖစ်
ပျက်ေသာ သူတို ၏ ေနရပ်လိပ်စာ၊ မိဘ၊ မျိးိုး စသည် တို ကို
ရှည်လျားစွာေြပာြပရေပေတာ့မည်။ ထိုသိုေြပာြပရလင်လည်း အချိကိ
စများ ၌ အရာယ် ရှိလှ၏။ အချိကိစများမှာ လည်း မေြပာသင့်ဟု က
န်ပ်ကိုယ်တိုင် ယူဆမိသည့် အေလျာက် …
"ကျပ် စိတ်ကူးေတွပါဗျာ" ဟု ခပ်လွယ်လွယ်ပင်ြပန်၍ ေြဖခဲ့ေလ၏။
ထိုသိုေြဖခဲ့သည့် အတိုင်းလည်း စကားေြပာစင်ြမင့်ေပသို ေရာက်
ေသာအခါ၌ တကယ့်အြဖစ်အပျက်များ မဟုတ်ေကာင်း ကန်ပ်၏ စိတ်
ကူးစိတ်သန်းမသာြဖစ်ေကာင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံကီး လှီးလဲေြပာဆိုခဲ့ရေလ
၏။
ကန်ပ်အေနှင့် မည်မပင် ခိုင်ခိုင်လုံလုံေြပာဆိုေစကာမူ အချိေသာ
ပရိသတ်သည် ယုံကည်ပုံ မရလှေချ။
"တကယ့်အြဖစ်အပျက်ေတွပါကွာ၊ မင်းသိခက ြပဿနာြဖစ်မှာ စိုး
လို စိတ်ကူးေတွပါဆိုပီး လဲေြပာတာပါ။ တချိအြဖစ်အပျက်ေတွဆိုရင်
ငါတို မင်းတို သာ မမီတာ၊ တို အဘိုးတို အဘွားေတွနဲ သူရဲ တချိဇာတ်
ေကာင်ေတွဟာ သိကမ်းေနကတာေတာင် ရှိကတယ်ကွ" ဟု အချင်းချ
င်း လက်တို ကကုန်၏။
ေဟာေြပာပွဲပီး၍ တည်းခိုရာေနရာသိုြပန်လည်ေရာက်ရှိေသာအခါ

၌ လည်း အထက်ကေမးခဲ့ ေသာ ေမးခွန်းမျိးသည် တစ်ဦးစ၊ ှစ်ဦးစ
ေပ လာေလ၏။
ကန်ပ်ကလည် ကန်ပ်ေရးခဲ့ေသာ ဝတများ ၌ ပါဝင်သည့် ဇာတ်
ေကာင်အချိသည် သက်ရှိထင်ရှားရှိေနေသးေသာေကာင့် ယင်းတို အား
ဖုံးဖုံးဖိဖိြပလုပ်ထားရန် တာဝန်ရှိသည် ဟု ယူဆသည့် အားေလျာ်စွာ တ
ကယ့် အြဖစ်အပျက်မဟုတ်ေကာင်း၊ စိတ်ကူးမသာြဖစ်ေကာင်း စေသာ
စကားများကို ခံတပ်သဖွယ် အသုံးြပ၍ ထိုြပဿနာ၏ ပစ်မှတ်လွတ်ရာ
လွတ်ေကာင်းြဖစ်ေသာ ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ်ေနရာ၌ အခိုင်အမာ တပ်
စွဲထားပီး ြဖစ်ေလ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်သည် ထိုညက ေစာေစာအိပ်ခွင့်ရ၏။ ကျန်ေသာ
စာေရးဆရာတစ်ဦးမှာ မူ အမျိးသမီးြဖစ်ေသာေကာင့် ယင်းလည်း ေစာ
ေစာအိပ်ခွင့်ရေလ၏။ ကျန်အမျိးသား စာေရးဆရာ ှစ်ဦးမှာ မူ 'သုပ်မှ
န် စာေပ၊ ဘဝသုပ်ေဖာ်စာေပ၊ ပစည်းမဲ့ အကျိးြပစာေပ' ဆိုေသာ ေခါ
င်းစဉ်များ ေအာက်တွင် သနားဖွယ်ရာ မိုးလင်းရရှာေပေတာ့၏။
နံနက်မိုးလင်းေသာအခါ၌ ကန်ပ်တို အား ငါးိုင်းချင်းြဖင့်ချက်ထား
ေသာ မုန်ဟင်းခါးြဖင့် ဧည့်ခံေကးေမွးေလ၏။
ေနာက်ေနာင်ကိုလည်း ေကျာက်တန်းမိသို အလည်အပတ် လာေရာ
က်ပါမည့် အေကာင်းကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများမှ လည်းေကာင်း၊ စာေပ
လုပ်သားများမှ လည်းေကာင်း ကန်ပ်တို အား အထပ်ထပ် အခါခါ မှာ
ကားေလ၏။
ထိုအချိန်၌ လူငယ်တစ်ဦးသည် အိမ်ြခံဝင်းအြပင်မှ ေန၍ ြခံတိုင်ကို
အကာအကွယ်ယူကာ ကန်ပ်အား လက်ယပ်ေခေလ၏။
ကန်ပ်သည် လည်း ထိုသူငယ်ကို မသိေသာေကာင့် ကန်ပ်အနီးမှ

လူကို ေခသေလာ ဟူေသာ အထိမ်းအမှတ်ြဖင့် အနီးမှ လူကို လက်ညိး
ထိုးြပရာ ထိုလူငယ်က ကန်ပ်ကိုပင်ေခေကာင်း လက်ဟန်ေြခဟန်ြဖင့်
ြပသေလ၏။ ထိုေကာင့် ကန်ပ်လည်း မေယာင်မလည်ြဖင့် ြခံဝင်းအြပင်
ဘက်သို ထွက်လာခဲ့ေလေတာ့၏။
ထိုအခါ ထိုငယ်လူက …
"ဆရာကီးအားရင်

ကန်ေတာ်နဲ

ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။

ဆရာ့အတွက်အကျိးရှိပါလိမ့်မယ်"ဟု ေြပာေလ၏။
"ဘာကိစလဲကွ၊ အေဝးကီးဆိုရင် လိုက်လို မြဖစ်ဘူး၊ တို က အဖွဲနဲ
လာတာဆိုေတာ့ သွားစရာရှိရင် အတူသွားအတူလာလုပ်မှ ေကာင်း
ေတာ့မှာ ေပါ့ကွာ" ဟု ကန်ပ်ကေြပာရာ ထိုလူငယ်က …
" မဟုတ်ဘူး ဆရာကီးရဲ ၊ ေရှးေဟာင်းစာအုပ်ကီးတစ်အုပ်ကို ကန်
ေတာ်တို ရထားတယ်၊ အဲဒါ ဆရာကီးအတွက်ေတာ့ အသုံးဝင်ပါလိမ့်မ
ယ်" ဟု ေြပာေလ၏။
"ဒီလိုဆိုလည်း ယူလာခဲ့ေလကွာ၊ ဒီဥစာက ခိုးေကာင်ခိုးဝှက်လုပ်ရ
မယ့်ကိစမှ မဟုတ်ဘ"ဲ ဟု ကန်ပ်က ေြပာရာ ထိုလူငယ်က …
"ဒီလို

ေြဗာင်ေပးလိုက်လို

မြဖစ်ဘူး၊

အဲဒီပစည်းက

ကန်ေတာ့်ပစည်း မဟုတ်ဘူး ။ ေဟာဟိုုံးသစ်ကီးကိုေတွတယ် မဟုတ်
လား၊

အဲဒီုံသစ်ကီး

ေဆာက်ခါနီးတုန်းက

အဲဒီနားမှာ

ရှိတဲ့

ေရှးေဟာင်းအုတ်ဂူကီးတစ်လုံးကို ဖိပစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီေြမေနရာဟာ
အစက ဘဂါလီကုလားလူမျိးေတွ ေဆွစဉ်မျိးဆက် ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ ေန
ရာပဲ၊ အဲဒီေနရာမှာ အုတ်ဂူရှိမှန်းလည်း ဘယ်သူမှ မသိဘူးဗျ၊ ချံေတွပိ
တ်ေနတာ၊ ဟိုတစ်ှစ်ကဆိုပါေတာ့ ဆရာကီးရယ်၊ အဲဒီအေဆာက်အဦ
သစ်ကီးကို ေဆာက်ဖို ကိစအတွက် ချံေတွရှင်းဖို အလုပ်သမားငှားတဲ့

က ိစ မ ှာ ကန်ေတာ်က အလုပ်သမားအြဖစ်ပါခဲ့တာ၊ အဲဒီှစ်က ကန်
ေတာ်ဆယ်တန်းေအာင်တယ်ေလ၊

တကသိုလ်သွားခါနီး

စရိတ်ရလိုရြငားဆိုပီး ကန်ေတာ်ဝင်လုပ်ခဲ့တာ၊ ကန်ေတာ်ရှင်းဖို တာဝ
န်ယူထားတဲ့ ဘက်မှာ ချံေတွက တအားပိတ်ေနတာကလား ဆရာကီးရ
ယ်၊ အဲဒါနဲ ကန်ေတာ်လည်း ြဖည်းြဖည်းချင်း အတွင်းကို လိက်ပီးရှင်း
သွားလိုက်တာ

အတွင်းမှာ အုတ်ဂူကီးကို

သွားေတွတာပဲ၊

အဲဒီအုတ်ဂူမှာ က “ မစတာဘနာဂျီ ” လို ေကျာက်ြပားကပ်ထားတာ
ေတွရတယ်၊ ဒါနဲ ကန်ေတာ်လည်း ဘယ်သူမှ မေြပာဘဲ အုတ်ဂူကီးကို
ဖိချလိုက်တာ အထဲမှာ ေဆွးေြမ့ေနတဲ့ အဝတ်စုတ်ေတွနဲ အိုးစုေတွရ
ယ်၊ အထုပ်ကီးတစ်ထုပ်ရယ် သွားေတွတယ်၊ အဲဒီအထုပ်ကီးေပကမှ
အင်မတန်ေကာင်းတဲ့ ပျားဖေယာင်းေတွအုပ်ပီး အေပကသိုးမံသလို
လုပ်ထားတာ ဆရာကီးရဲ ၊ ဒါနဲ ကန်ေတာ်လည်း အဲဒီအထုပ်ကီးကို ဖ
ေယာင်းေတွမခွာပဲ အေပကေန ဖဲထီးသံေချာင်းနဲ ထိုးကည့်တယ်၊ အဲဒီ
လိုထိုးကည့်ေတာ့ အတွင်းမှာ စကေတွအထပ်လိုက် ထပ်ထားတယ်ဆို
ေတာ့ ခန်မှန်းလို ရတာေပါ့ ဆရာကီးရယ်၊ ကန်ေတာ့်အထင်ေြပာရရင်
ေတာ့ အထဲမှာ ကွယ်လွန်သူ “ ဘနာဂျီ” ရဲ အတပတိ မှတ်တမ်းြဖစ်ဖို
များ တယ်၊ ဒါနဲ ကန်ေတာ်လည်း အုတ်ဂူကို တစ်တစ်ဖိပီးေတာ့ လက်
ရာေြခရာ ေဖျာက်ပစ်လိုက်တယ်၊ “ ဘနာဂျီ ” ဆိုတဲ့ ေကျာက်ြပားကို
ေတာ့ ေကျာက်တန်းဘုရားအနီး ေရလယ်ေကာင်မှာ ပစ်ချလိုက်ပါပီ၊ ပီး
ေတာ့ဆရာကီးက ဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းေလးေတွ ရှာေဖွေရးတတ်တ
ယ်ဆိုေတာ့ ဆရာကီးဆီပိုမယ်လို စိတ်ကူးေနတုန်း ကန်ေတာ်တို ေကျာ
က်တန်းမိကို ဒီှစ်စာေပေဟာေြပာပွဲမှာ ဆရာကီးလာမယ်ဆိုတာ သိရ
ေတာ့ ကန်ေတာ့်မှာ အေတာ့်ကိုဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်၊ အဲဒီအထုပ်ကီး က
န ်ေတ ာ့်မ ှာ အခုပါလာတယ်၊

ေဟာဟိုနားမှာ ထားခဲ့တယ်ဆရာကီး၊

အဲဒါကို တြခားလူေတွမြမင်ရေအာင် လုံလုံြခံြခံယူသွားေပေတာ့ ” ဟု
ဆိုသြဖင့် ကန်ပ်လည်း တည်းခိုေသာအိမ်သို ြပန်သွားပီးလင် ကန်ပ်၏
အဝတ်အစားထည့်ေသာ ဟမ်းဘက်အိတ်ထဲမှ အဝတ်အစားများကိုထု
တ်ပီး ထိုသူငယ်၏ အထုပ်ကီးကို ဟမ်းဘက်အိတ်အတွင်းသိုသွင်း၍ ဇ
စ်ကိုပိတ်ကာ ေသာ့ခတ် လိုက်ေလေတာ့၏။
ကန်ပ်၏ အဝတ်အစားများကိုမူ 'ကွပ်ကွပ်အိတ'် ဟု အများ ေခသ
ည့် အိတ်တစ်လုံးဝယ်ယူ၍ ထည့်လိုက်ပီးလင် ထိုအိတ်ေပမှ လက်
ေဆာင်ရေသာ ငါးေြခာက်ှင့် ဂွမ်းေစာင်ထုပ်ကို ဖိထား လိုက်ေလ၏။
ထိုေနာက် ထိုသူငယ်အား ေကျးဇူးဆပ်ေသာအားြဖင့် ကန်ပ်၏ အိ
တ်ထဲတွင် အေကွငါးမတ်မသာချန်၍ ပါသမေသာ ေငွကိုေပးလိုက်ရာ
ထိုသူငယ်သည် ထိုေငွကို ေရတွက်ကည့်ရာ ငါးရာ့ှစ်ဆယ့်ရှစ်ကျပ်တိ
တိ ြဖစ်ေကာင်း သိရေလေတာ့၏။
“ေမာင်ရင့်နာမည်လည်း ေြပာခဲ့ပါဦး၊ ေကျာက်တန်းဘယ်ေနရာမှာ
ေနတာတုန်း” ဟု ေမးလိုက်ရာ ထိုသူငယ်က …
“ကန်ေတာ့်နာမည်အမှန်ကိုေတာ့ ဘယ်ေြပာလို ြဖစ်မလဲဆရာကီးရ
ယ်၊ ဆရာကီးဟာ ေဟာေြပာပွဲမှာ ေြပာသလို “ငတိ” လို သာ မှတ်ထား
လိုက်ေပေတာ့” ဟု ဘဆိုပီးလင် ထိုသူငယ်သည် မချိမချဉ်မျက်ှာှင့်
ကန်ပ်အား ှတ်ဆက်ကာ ထွက်ခွာသွားေလေတာ့၏။
ထိုသိုေြပာဆိုကပီးေနာက် ကန်ပ်တို အားြပန်ပိုေပးမည့် ေမာ်ေတာ်
ကားေရာက် လာပီြဖစ်ေကာင်းေြပာသြဖင့်ကန်ပ်တို လည်း တည်းခိုအိ
မ်သို ြပန် လာပီးလင် ပစည်းများကို တင်ကေလ၏။
ထိုေနာက် ကန်ပ်တို သည် ထိုကားြဖင့်ပင် သန်လျင်၊ သန်လျင်မှ တ
စ်ဆင့် ရန်ကုန်သို ြပန်ခဲ့ကေလေတာ့၏။

ရန်ကုန်သို ေရာက်လင်ေရာက်ချင်း ကန်ပ်သည် ဧည့်သည် လာ၍
အေှာင့်အယှက် ေပးကမည်စိုးသြဖင့် တံခါးကို အြပင်မှ ေသာ့ခတ်ကာ
ဟမ်းဘက်အိတ်ကီးကိုဖွင့်ေလ၏။ ထိုသိုဖွင့်ပီးေနာက် အိတ်အတွင်းမှ
အထုပ်ကီးကို ှိက်ယူပီးလင် အေပမှ သိုးမံထားသည် ကို ခွာ၏။ ထို
ေနာက်

ဖေယာင်းများကို

ဓာြဖင့်လှီးချေလ၏။

ပီးလင်

အတွင်းသိုှိက်ကည့််ရာ ဖေယာင်းရည်ြဖည့်ရန် စိမ်၍ ထားေသာ စက
ညိကီးများ ၏ ေအာက်တွင် ေရှးေခတ်ုံးသုံးမျဉ်းေကာင်းကျဲကီးများ
ပါသည့် ေလာက်လာစာရွက်အရွယ် စကထုပ်ကီး တစ်ထုပ် ထွက် လာ
ေလေတာ့၏။
ထိုစကထုပ်ေပတွင် ပထဆုံးေတွရေသာစာမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်ေပေတာ့၏။
ရ န က မစတ ဘန ဂ ၏
မ တမ က

ကန်ပ်၏ ဘနာဂျီသည် ကာလကတားမိ၌ မိဘိုးရာ ေရှေနအလု
ပ်ကို သင်ယူ၍ ေရှေနစာေမးပွဲ ေအာင်ြမင်ပီးေနာက် ေရကည်ရာြမက်ု
ရာ ဆိုေသာ သေဘာြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံဘက်သို အဂလိပ်အစိုးရ၏ ခွင့်ြပ
ချက်အရ ကူးသန်းလာခဲ့ေလေတာ့၏။
ြမန်မာိုင်ငံသို ကန်ပ်ေရာက်ရှိေသာှစ်ပိုင်းမှာ ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံ
ေြမထဲမိအထိ အဂလိပ်များ သိမ်းပိုက်ပီးသည့် (၁၈၅ဝ)ြပည့် ှစ်ဦးကာ
လ ြဖစ်ေပသည် ။
အထက်ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထိုအချိန်က ပုဂံမင်းအုပ်ချပ်လျက်ရှိေပသ

ည် ။ ကန်ပ်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသို ေရာက်ရှိပီး များ မကာမီအချိန်၌ပင် ပုဂံ
မင်းကို ညီေတာ်မင်းတုန်းမိစားှင့် ကေနာင်မိစားတို က ပုန်စားပုန်
ကန်ြပ၍ နန်းချပီးလင် သိမ်းပိုက်ခဲ့ေလ၏။
ထိုေနာက် တစ်ဖန် ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရာကီး နတ်ရွာစံေသာ (
၁၈၇၈)ခုှစ်တွင်

သီေပါကိုယ်ေတာ်ေလးဘုရားအား

ထီးနန်းတင်က

ေလ၏။
ထိုအချိန်က သီေပါကိုယ်ေတာ်ေလး၏ အသက်မှာ (၂ဝ)မသာ ရှိ
ေသး၏။

ကန်ပ်မှာ ြမန်မာြပည်သို

အသက်(၂ဝ)ြပည့်ပီြဖစ်၍

ေရာက်လာစဉ်က

မင်းတုန်းမင်းတရာကီး၏

နန်းသက်တစ်ေလာက်လုံးကို မီခဲ့ရာ ထိုအချိန်က ကန်ပ်၏ အသက်သ
ည် (၄၅)ှစ်မပင် ရှိေနပီြဖစ်ေလ၏။
အမှန်စင်စစ် သီေပါကိုယ်ေတာ်ေလးမှာ ေလာင်းရှည်မိဖုရားငယ်၏
သား မထင်မရှားေသာ မင်းသားငယ်မသာ ြဖစ်ေပ၏။
ယင်း၏ ေရှတွင် ဘုရင်ြဖစ်ထိုက်ေသာ (သိုတည်းမဟုတ)် အိမ်ေရှမ
င်းြဖစ်ထိုက်ေသာ မင်းသား အေြမာက်အြမားရှိ၏။
ခုနစ်ရွာမိဖုရား၊ လင်းပန်းမိဖုရား၊ သက်ပန်းမိဖုရား၊ ေြမာက်ေရေရး
မိဖုရား၏ သားများ ရှိေသး၏။ ထိုအထဲတွင် ထင်ရှားသူတို မှာ သုံးဆယ်
မင်းသားကီး၊ မကရာမင်းသားကီး၊ ေညာင်ရမ်းမင်းသား၊ ပင်လယ်မင်း
သား၊ ေတာင်ညိမင်းသား စသည် တို ြဖစ်၏။
သိုရာတွင် ဆင်ြဖမရှင်၏ အကံာဏ်ြဖင့် ထိုမင်းသားတို ကို ေထာ
င်သွင်းအကျဉ်းထားကာ မင်းတုန်းမင်းတရာကီး နတ်ရွာစံလုဆဲဆဲအခါ
၌ သီေပါကို ကသုတ်ကုတ်ှင့် အိမ်ေရှမင်းသားတင်ပီးလင် နတ်ရွာစံ
သည် ှင့် တစ်ပိင်နက်တည်း သီေပါကို နန်းတင်လိုက်ြခင်း ြဖစ်ေပ၏။

ထိုအချိန်က

ကန်ပ်သည်

အသက်(၄၅)ှစ်ရှိပီြဖစ်ေသာေကာင့်

တိုင်းေရးြပည်မတို ကို ေကာင်းစွာ ချင့်ချိန်ေထာက်ဆိုင်ပီြဖစ်ေပ၏။
ေနာင်အခါတွင်

သီေပါမင်းပါေတာ်မူသည့်

အေကာင်းကိုလည်း

ေကာင်း၊ ဘဝရှင်မင်းတရားကီး နာမကျန်းြဖစ်ေတာ်မူစဉ်က ေသွးစွန်း
ေသာ နန်းလုပွဲများ အေကာင်းကိုလည်းေကာင်း၊ အများ သူငါတို ကား
ဖူး နားဝစကားြဖင့် “ေလဖမ်းဝရမ်းချည်” ဆိုေသာ ြမန်မာစကားအတိုင်း
မိမိတို ထင်ရာြမင်ရာကို ေြပာဆိုတက်ကေပ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်သည် ထိုသူတို ၏ စကားကို နားကေလာလှေပ
ေတာ့၏။ အမှန်စင်စစ် ထိုသူတို သည် ထိုအြဖစ်အပျက်များကို သိမီလို
က်သူများ မဟုတ်။
ကန်ပ်အေနှင့် ဆိုရပါမူ သီေပါမင်းပါေတာ်မူေသာကိစမှ ကန်ပ်၏
ှာေခါင်းေအာက်တွင် ြဖစ်ပျက်သွားေသာ အြဖစ်အပျက်တစ်ခုဟု ဆိုိုင်
ေပ၏။
သီေပါဘုရင်ှင့် ေနာက်ေတာ်ပါများ သည် ရန်ကုန်မိသို ဒီဇင်ဘာ (
၅)ရက်ေနတွင် သုံပန်းအြဖစ်ြဖင့် ေရာက်ရှိ လာပီး ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ)ရ
က်ေနတွင် (Canning)ကင်းနင်းဟု ေခသည့် ပင်လယ်ကူးသေဘာြဖင့်
ကာလကတားသို ပိုလိုက်ြခင်းြဖစ်ေလ၏။
ထိုကဲ့သို ပိုလိုက်သည့် အထဲတွင် စုဖုရားလတ်၊ စုဖုရားငယ်၊ မိဖုရား
ှစ်ပါးှင့် သမီးေတာ် (၂)ပါး၊ နန်းတွင်းသူ(၁၃)ဦး၊ ပန်းတဉ်းဝန်ှင့်
ယင်း၏ သား စုစုေပါင်းအေယာက် (၂ဝ) ြဖစ်ေကာင်းကို ကန်ပ်ေကာင်း
စွာ မှတ်မိေနေသး၏။
အေစာင့်အေရှာက်အြဖစ် လီဗာပူရီဂျီးမင့် တပ်ခွဲတစ်ခွဲလိုက်ပါသွား

ရပီး ေယာကမြဖစ်သူ ဆင်ြဖမရှင် မိဖုရားှင့် နန်းတွင်းသူ(၁၂)ေယာ
က်ကိုမူ အဂလိပ်အစိုးရက ဒီဇင်ဘာလအတွင်း၌ပင် ထားဝယ်သို ပို လို
က်ေလ၏။
ကင်းဝန်မင်းကီး၊ ေကျာက်ေြမာင်းအတွင်းဝန်၊ မိသစ်အတွင်းဝန်
တို ကိုမူ ေနြပည်ေတာ်သို ြပန်ခွင့်ြပ လိုက်ေလ၏။
သီေပါဘုရင်ပါေတာ်မူေသာအခါ၌ ကန်ပ်အသက်မှာ (၅၂)ှစ် ပင်ရှိ
ေနေပပီ။ ြမန်မာြပည်သို ေရာက်ေနသည် မှာ ှစ်ေပါင်း (၃ဝ)ပင် ေကျာ်
ခဲ့ပီြဖစ်ေလ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်သည် မူလက “ ဘန်ဂါလီ ” လူမျိးြဖစ်ေသာ်လည်း
ကန်ပ်၏

အကျင့်စိုက်၊

ဟန်ပန်ှင့်

ကန်ပ်၏

လာအာတို

မှာ

ြမန်မာကီးတစ်ဦးှင့် မြခား ြဖစ်ခဲ့ေလပီ။
ြမန်မာမများကိုလည်း ကမ်းကျင်ခဲ့ေလပီ။ ကန်ပ်သည် ရန်ကုန်မိ
၌ ေနထိုင်ကာ အဂလိပ်အစိုးရ၏ ဥပေဒကျမ်းကီးများကို အသုံးြပကာ
ေရှေနအြဖစ်ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပခဲ့သည် မှာ လည်း သမနိရှ
ည်ကာခဲ့ပီ ြဖစ်ေလ၏။
အမှန်စစ်စစ် ကန်ပ်သည် မိိုးဖလာြဖစ်ေသာ ေရှေနလုပ်ငန်းြဖင့်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပရေသာ်လည်း ကန်ပ်သည် ထိုပညာအေပ၌
များ စွာ အာုံမကျလှေပ။
ကန်ပ်အမှန်တကယ်

ဝါသနာပါေသာလုပ်ငန်းမှာ လူတို

၏

လက်ဝါးြပင်တွင် ပါရှိသည့် အေရးအေကာင်းများကို ကည့်ကာအတိ
တ်၊

အနာဂတ်၊

ပစပန်တည်း

ဟူေသာ

ကာလသုံးပါး၌

ေကာင်းကျိးဆိုးြပစ်သုဘာ၊ သုဘတို ကို ေဟာေြပာသည့် (Hast Samunt
rika) ဟတသမုိက ဟူေသာ ကျမ်းစာအုပ်ပါ အတတ်ပညာပင် ြဖစ်၏။

ကန်ပ်သည် ငယ်စဉ်အခါက သကဋကျမ်းကို ေကာင်းစွာတတ်ကမ်း
ေသာ ဆွာမိေခ ကုလားဘုန်းကီး တစ်ဦးထံ၌ ထိုပညာကို သင်ယူခဲ့ဖူး
၏။
ထိုေနာက်တွင် ကား ေရှေနအြဖစ်ြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပ
ေသာအခါ၌ ထိုပညာှင့် အတန်ငယ် အဆက်ြပတ်ခဲ့ရေလ၏။
သိုရာတွင် 'ငယ်ကအချစ်အှစ်တရာမေမ့သာ၊ ငယ်ကေပါင်းအှစ်
တစ်ေသာင်း မေမ့ေကာင်း' ဆိုေသာ စကားအတိုင်း ငယ်စဉ်က ြမတ်ိုးခဲ့
ရေသာ ဟတသမုိက အတက်ကို ေမ့၍ မရိုင်ေအာင် စိတ်ထဲ၌
အစွဲကီးစွဲခဲ့သည် သာ ြဖစ်၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်သည် ကန်ပ်လိုက်ရေသာ အမများ တွင် ထူးထူး
ဆန်းဆန်း အမများ ပါရှိလာပါက ထိုသူတို ၏ လက်များကို သစ်ေစးတ
စ်မျိးြဖင့် ေဖာ်စပ်ထားေသာမင်ြဖင့်(ထိုမင်ေဖာ်နည်းမှာ ကန်ပ်၏ ဆရာ
ဆွာမိကီး၏ နည်း ြဖစ်၏ )ထိုသူတို ၏ လက်ဝါးများကို သုတ်လိမ်းကာ
စကြဖများ ၊ စကပုရပိုဒ်ေခ ဘာဂျာတွန်သဏာန်လုပ်ထားေသာ စ
ကစာအုပ်များ ၌ ှိပ်ေစပီးလင် အြဖစ်အပျက်များ ှင့် တကွ မှတ်တမ်း
တင်ေလ့ရှိ၏။
အြခားေသာ ကန်ပ်တို အေရှတိုင်းသား စာေရးစာချီ၊ အရာရှိအရာခံ
၊

ေရှေနေရှရပ်များမှာ

မူကား

အားလပ်ေသာ

အချိန်များ

၌

အဂလိပ်လူမျိး မျက်ှာြဖအရာရှိများ ၏ အတုကိုယူကာ ပါတီေပးြခင်း၊
ဒန်( စ်)ကြခင်း၊ ေသစာမူးယစ်ြခင်း၊ ပိုလိုိုက်ြခင်းတို ကို ြပလုပ်ေသာ်လ
ည်း ကန်ပ်မူကား အမသည် တို ၏ လက်ဝါးပုံများကို သစ်ေဆးမင်ြဖင့်
ကူးြခင်း၊ အမလွတ်မည်၊ ေထာင်ကျမည်၊ ေသဒဏ်ကျမည်မှ အစ အြခား
ေသာ အြဖစ်အပျက်အေသးစိတ်တို ကို ရှာေဖွမှတ်တမ်းတင်ြခင်းများ သ

ည် သာလင် ကန်ပ်အဖို ကီးမားေသာ ေဖျာ်ေြဖမ တစ်ရပ်ြဖစ်ေချေတာ့
၏။
ထိုသို ြပလုပ်လာခဲ့သည် မှာ လည်း ေရှေနအလုပ်ြဖင့် အသက်ေမွး
ေသာ သက်တမ်းှင့် အမ ရှိခဲ့ေပရာ ေရှေနတစ်ဦးအြဖစ်ြဖင့် ဥပေဒပုဒ်
မများကို အလွတ်ရဘိသကဲ့သို လူတို ၏ လက်ဝါးေပမှ အစင်းေကာင်း
အမှတ်အသား ဗိ၊ ဗများကိုလည်း ကမ်းကမ်းကျင်ကျင် အလွတ်ရ
ေနခဲ့ပီြဖစ်သည် ။
အထက်ကဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း ကန်ပ်သည် လူေပါင်းများ စွာ၏
အေကာင်းကို ယင်းတို ၏ လက်ဝါးပုံများ ှင့် တကွ ြပစုေလ့လာခဲ့ရာ
တွင် “ မာလိန်မှးထူးစိန် ” ဆိုသူ၏ အြဖစ်အပျက်ကား ပညတ်သွားရာ
ဓာတ်သက်ပါသည် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း အထူးတကာ့အထူးဆုံးြဖစ်
သည့် အားေလျာ်စွာ ယင်း၏ လက်ဝါးပုံအြပင် ယင်းှင့်ပတ်သတ်ဆက်
ယ်ဖူးသမေသာ သူတို ၏ လက်ဝါးပုံများကို စရိတ်စကေငွေကး အကု
န်ကျခံကာ စုေပါင်း၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ေပ၏။
ယင်း “မာလိန်မှးထူးစိန်” ၏ အြဖစ်အပျက်တွင် ပါဝင်ေသာ်လည်း
လက်ဝါးပုံရရှိိုင်ြခင်းမရှိသူတို အတွက်ကိုမ လက်ဝါး၌ ဤသိုပါလင်
ဤသိုြဖစ်ပျက်တတ်သည် ။ တစ်ဖန် ဤသိုြဖစ်ပျက်တတ်လင် ယင်း၏
လက်ဝါး၌ ဤသိုေသာ အမှတ်အသား ဗိ၊ ဗများ ပါရှိဟန်ရှိေပလိမ့်မ
ည်ဟု အုေလာမနည်း၊ ပဋိေလာမနည်းတို ကို အသုံးြပကာမှန်းဆ၍
ထိုသူတို ၏ လက်ဝါးပုံကို ေရးဆွဲ၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ေပ၏။
ကန်ပ်သည်

ကန်ပ်၏

အသက်ဇီဝိန်ချပ်သည့်

တိုင်ေအာင်

မှတ်တမ်းများ ပျက်စီးြခင်းကို အလိုမရှိပါ။ အကယ်၍ မရဏေသမင်း
သူတပ်နင်း၍ ကန်ပ်၏ ခာစဲကာ ေသပွဲဝင်ရသည့် တိုင်ေအာင် ကန်ပ်

အား ြမပ်သွင်းထည့်သွင်းေသာဂူ၌ ထိုမှတ်တမ်းကိုပါ ထည့်သွင်းြမပ်ှံရ
န် အလိုမရှိေပ။
ယခုအခါ၌ မူ ဤြမန်မာိုင်ငံ၌ ရာသီစက်၊ နကတ်၊ ပါတ်၊ ဃဋီ၊ စုတ်
၊ ကိက်၊ ဥပါဒ်၊ ကိက်စားနဝင်း၊ ဖွားနဝင်းစသည့် အာယုစန်းေဗဒင်န
ည်းသာလင် တွင် ကျယ်ေနသည် ြဖစ်ရာ ကန်ပ်ကဲ့သို သမုိ က ပညာ
ရှင်သည် ေနရာရလိမ့်မည် မဟုတ်ေကာင်း ကန်ပ်ေကာင်းစွာ သေဘာ
ေပါက်မိေပ၏။
ေနာင်ှစ်ေပါင်း အတီေတကာ၍ ထိုပညာရပ်သည် ဤေြမမဟီ၌
ထွန်းလင်းခွင့်ကံရပါမူ ထိုေခတ် ထိုအခါ၌ ထိုလူသားတို အနက်မှ ထိုပ
ညာကို လိုက်စားသူ တစ်ဦးတေလ ေပေပါက်ခဲ့ြငားအံ့။
ကန်ပ်ှင့် အတူြမပ်ှံ၍ သဂိဟ်ြခင်းခံခဲ့ရေသာ ဤမှတ်တမ်းကီး
လည်း ြပန်လည်အသက်ရှင်ခွင့် ရေစေတာ့ ဟူေသာ ရည်ရွယ်သည် လ
ည်း တစ်ေကာင်း၊ ထိုြပင်တဝ ေရှးသူေဟာင်းတို ယင်းတို ၏ ပစည်းများ
ကို ြမပ်ှံ၍ ရတနာသိုက်ြပလုပ်သည့် ထုံး ရှိဖူးေလ၏။ လိဝှက်ရှားပါး
ေသာ ပညာများကိုလည်း ပုရပိုက်တင်၍ ပညာရတနာသိုက် ြပလုပ်သ
ည့်

ထုံးလည်း

ရှိခဲ့ဖူးေလ၏။

ထိုနည်းတူစွာ

ကန်ပ်၏

ပညာများကိုလည်း ဤမှတ်တမ်း၌ ြပည့်စုံစွာေတွရမည်ြဖစ်ရာ တစ်န
ည်းအားြဖင့် ကန်ပ်၏ ပညာရတနာသိုက်ကီး ြဖစ်ေစလိုသည် လည်း
တစ်ေကာင်း၊ ထိုပညာှင့် မထိုက်တန်သူတို ှစ်ေပါင်းများ စွာ၊ ေခတ်
ေပါင်းများ စွာ ေကျာ်ချင်သေလာက်ေကျာ်၍ လားချင်သေလာက်လားေစ
ဦး၊ မသိသူများေကျာ်သွားခဲ့ေသာ်လည်း သိသူတစ်ေယာက် ေပေပါက်
ေဖာ်စားလင်

ေကျနပ်ဖွယ်တကားဟု

ေအာက်ေမ့သည်

လည်း

တစ်ေကာင်းေကာင့် အထူးတလည် စီမံ၍ သိုမှီးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပသတည်း

။

ဉ ဏရညတလ င ဖ ယ၍
ပ

ပ က သ ပ ရ ။
မစတ ဘန ဂ
ရ နက
က ကတန မ ။

*

အသက်ေဘးမှ သီသီေလး
၁၈၇၇ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း၌ ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်တရားကီးသ
ည်

အသည်းအသန်

နာမကျန်းြဖစ်ေတာ်မူေလ၏။

ထိုအခါတွင်

နန်းတွင်း၌ အလွန်သဇာကီးမားေနေသာ အဂမဟာေသနာပတိ ဝန်ရှင်
ေတာ်လည်း ကိုင်းမိစား ေသနတ်ဝန်မင်းကီး (အများ အေခ ကင်းဝန်
မင်းကီး)သည် အတွင်းဝန်၊ ဝန်ကီး၊ ဝန်မှး၊ ဝန်ေထာက်၊ မိဝန်၊ မှးမ
တ်တစ်စုကို ေခယူ၍ နန်းတွင်းအုတ်တိုက်အနီး မန်ကျည်းပင်ကီးေအာ
က်၌ တိုင်းြပည်ကံကမာကို ဖန်တီးေစမည့် လက်သိပ်ထိုး ေဆွးေွးပွဲတ
စ်ခု ကျင်းပခဲ့ေလ၏။
ထိုလ က်သ ိပ ်ထ ိုးေဆွးေွးပွဲမ ှာ ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရားကီး န
တ်ရွာစံ ကံေတာ်ကုန်ပါက နန်းဆက်ခံရန် အလားအလာရှိေသာ မင်းညီ
မင်းသားတို ၏ အမည်စာရင်းကို တင်သွင်းကေသာ ေဆွးေွးပွဲဟု လ
ည်း ဆိုိုင်၏။
ထိုအချိန်က နန်းေတာ်အတွင်းရှိေနေသာ ပျဉ်းမနားမိစားကီး၏ အ
ဘိုးြဖစ်သူ ေရနံေချာင်း ဝန်ကီးှင့် ခန်းပတ်မိစားဝန်ကီးတို က ထို
ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်ရန် အလိုရှိကေသာ်လည်း ကင်းဝန်က မင်း
ညီမင်းသားများ ှင့် တိုက်ိုက်သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေသာ ထိုဝန်ကီးှစ်ပါး
ကို ေဆွးေွးပွဲသို တက်ေရာက်ရန်မသင့်ဟု ကန်ကွက်သြဖင့် ထိုဝန်ကီး
ှစ်ဦးမှာ “ကင်းဝန်တို က ဆင်ြဖမရှင် မိဖုရားကီးှင့် အလွမ်းေတာ်သ

င့်တာကိုး၊ ြခယ်လှယ်ချင်တိုင်း ြခယ်လှယ်ေပေရာ့၊ နန်းတွင်းမှာ ေတာ့
ကိုယ့်သေဘာအေလျာက်

ြခယ်လှယ်ခွင့်ရှိေပေသာ်လည်း

အပါယ်ေလးရွာကျရင်ေတာ့ ြခယ်လှယ်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာကို သင်းမှ မ
သိရှာပဲကိုး” ဟု ပါးေစာင်တွင် ကွမ်းဖတ်ကီးငုံ၍ အာလုပ်သံကီးြဖင့် ည
ည်းညကုံမအပ မည်သိုမ တတ်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ လက်ပိုက်၍ သာ က
ည့်ေနရရှာေလေတာ့၏။
ကင်းဝန်မင်းကီး၏ ဘက်ေတာ်သားများ ြဖစ်ကကုန်ေသာ ေတာင်ခွ
င်မိစား၊ ေပါက်မိင်အတွင်းဝန်၊ ေကျာက်ေြမာင်းအတွင်းဝန် တို သည်
လည်း အထက်ကဆိုခဲ့ေသာ မန်ကျည်းပင်ေအာက်ကျိတ်ဝိုင်း၌ လွန်စွာ
တွင် ကျယ်ကကုန်၏။
ထိုေဆွးေွးပွဲတွင် မင်းသားတို ၏ အမည်စာရင်း အေြမာက်အြမား
ရှိသည့် အနက် ေလာင်းရှည် မိဖုရား၏ သား သီေပါမင်းသား၏ အမည်
ေဘး၌ မူ ကင်းဝန်မင်းကီးကိုယ်တိုင်က ခေရပွင့်အမှတ်အသား ေရးမှ
တ်ထားေလ၏။ ယင်းတို ၏ အကံမှာ ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရားကီး
ေဝဒနာသည်း၍ သတိလစ်ေနစဉ် ဆင်ြဖမရှင်မိဖုရား၏ အစီအမံြဖင့်
ကျန်ေသာမင်းညီမင်းသားများကို ဘဝရှင်မင်းတုန်း မင်းတရားကီး၏
အမိန်ဟု ဆိုကာ မလိမ့်တပတ်လုပ်၍ ဖမ်းဆီးပီးလင် ေကးတိုက်သွင်း
၍ ကွပ်မျက်ပစ်ရန် ြဖစ်၏။ ထိုအစီအစဉ်ကို မကျည်းပင်ေအာက်ေဆွး
ေွးပွဲမကျင်းပမီ ှစ်အတန်ကာကပင် ဆင်ြဖမရှင်မိဖုရားှင့် ကင်းဝန်
တို ေခါင်းချင်းိုက်၍ တိုင်ပင်ထားသည် မှာ လည်း လွန်စွာေသချာလှ၏
။
ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရာကီးသည် ဤသို နာမကျန်းမြဖစ်မီကပင်
နန်းဆက်ခံမည့် နန်းွန် နန်းလျာ အိမ်ေရှမင်းသားကို ေရွးေကာက်တ

င်ေြမာက်ထားသင့်ပါလျက် အဘယ်ေကာင့် ဤသို ေဆာင်ရွက်ေတာ် မ
မူသနည်းဟု အများ သူငါတို အြပစ်တင်ဖွယ်ရာရှိေလ၏။ သိုရာတွင်
မင်းတရားကီး၌ အိမ်ေရှမင်းသား ေရွးေကာက်ထားြခင်းမရှိသည့် အတွ
က် မင်းတရားကီး၌ အြပစ်ဆို၍ စိုးစဉ်းမ မရှိေပ။ အဘယ်ေကာင့် ဆို
ေသာ်မင်းတရားကီးသည် ညီေတာ်ကေနာင်မင်းသားအား “သီရိပဝရမ
ဟာသုဓမရာဇာ” ဘွဲှင့် တကွ အိမ်ေရှအရာ အပ်ှင်းခဲ့ပီး ြဖစ်၏။
ထိုအိမ်ေရှမင်းသား ပထမေတာင် ေရေရးေဆာင်မိဖုရား သားများ
ြဖစ်ကသည့် မျိးေအးှင့် မျိးထင်တို သည် ၁၈၆၆ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ (၂)
ရက်ေန၌ လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ကပီး ြဖစ်၏။
အထက်ကဆိုခဲ့ေသာ မျိးေအးှင့် မျိးထင်ဆိုသည် မှာ ငယ်နာမည်
အများ ြဖစ်က၏။ တိုင်းြပည်က သိသာေသာအမည်များမှာ ြမင်းကွန်းှ
င့် ြမင်းခုံတိုင် မင်းသားများ ြဖစ်က၏။
ထိုေကာင့်

ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရားကီးအေနှင့်

တစ်စုံတစ်

ေယာက်ေသာ မင်းညီမင်းသား ကို ထပ်မံ၍ အိမ်ေရှအရာအပ်ှင်းပါက
အိမ်ေရှမင်းသားခန်အပ်သည် ှင့် မတူဘဲ ေသဒဏ်ေပးသည် ှင့် မြခား
ြဖစ်ေပေရာ့မည်။
ထိုအချိန်၌ နန်းတွင်း၌ ကာ ထီးေမွနန်းေမွဆက်ခံမည့် အိမ်ေရှမင်း
သားကို လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ရန် အသင့်ေစာင့်ေနေသာ နန်းတွင်းအုပ်စုတ
စ်စုသည် အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ေလသည် ။ ထိုအုပ်စုတွင် ဆင်ြဖမရှင်မိဖု
ရားှင့် ကင်းဝန်တို သည် ဦးစီးေခါင်းေဆာင်များ ြဖစ်ေပေတာ့၏။
ထိုေကာင့် ေရှေနာက် ေြမာ်ြမင်တတ်ေသာ ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတ
ရာကီးသည် ညီေတာ် ကေနာင်မင်းသားအသတ်ခံရပီးေနာက် မည်သူ
တစ်စုံတစ်ေယာက်ကိုမ အိမ်ေရှအရာ မအပ်ှင်းဝံ့ေတာ့ပဲ ရှိေတာ်မူေလ

၏။
ထိုရက်ပိုင်းအတွင်း၌ပင်

ဆင်ြဖမရှင်မိဖုရားကီးှင့်

ကင်းဝန်မင်းကီးတို သည် ဘဝရှင်မင်းတရားကီး၏ အိပ်ေဆာင်ေတာ်
သို ယင်းတို ၏ အမိန်ကို မဖီဆန်ဝံ့ေသာ လက်ပံစင်၊ စိန်တုံး၊ သရစိမ်း
လဲချား၊ ငန်းစွန်းမိဖုရားများ ှင့် မိသစ်ဝန်ေထာက်၊ ဘလဲ့ရွာစား၊ နန်း
တွင်းသမားေတာ်၊ အှိပ်ေတာ်များကိုသာ ဝင်ခွင့်ြပေလေတာ့၏။
ထိုေနာက်တွင် ကား ကင်းဝန်ှင့် ဆင်ြဖမရှင်မိဖုရားတို သည် ေြမာ
က်ေဆာင်ေတာ်မိဖုရားသား

ဝန်းသိုမင်းသား၊

ဒုတိယေြမာက်ေဆာင်

ေတာ်မိဖုရားသား၊ မကရာမင်းသား၊ ခုနစ်ရွာတိုက်စားမိဖုရား သား သုံး
ဆယ်မင်းသား၊ ပင်လယ်မင်းသား၊ မိုးလိင်မင်းသား၊ ေတာင်ညိမင်းသား
တို ကို မင်းတုန်းမင်းတရားကီး၏ အိပ်ေဆာင်ေတာ်သို မရ ရသည့်
နည်းှင့်

ဝင်ေရာက်ေြပာဆိုကာ

အြဖစ်အပျက်အလုံးစုံ

ကို

တိုင်တန်းေြပာဆိုကေလေတာ့၏။
ထိုအခါ ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရားကီးသည် ေကးတိုက်မှ မင်းညီ
မင်းသားများကို အြမန်ဆုံး လတ်ပစ်ရန် အမိန်ေတာ်ချမှတ်ပီးလင် အသ
က်အရာယ်စိုးရိမ်ရေသာ သုံးဆယ်မင်းသားကို ချင်းတွင်းေကာင်း၊ မ
ကရာမင်းသားကို ေတာင်တွင်းကီးေကာင်း၊ ေညာင်ရမ်းမင်းသားကို
ေအာက်ြမစ်စဉ်ေကာင်း၊ ဘုရင်ခံများ ခန်အပ်ေကာင်းအမိန်စာှင့် မိမိ
တို အား ေစလွတ်ေသာ ေဒသသို အြမန်ဆုံးသွားရန် အမိန်ေတာ်ချမှတ်
လိုက်ေလေတာ့၏။ ထိုအခါ အဆိုပါမင်းသားကီး သုံးပါးှင့် အတူ ေကး
တိုက်မှ လွတ်ေြမာက်လာခဲ့ကေသာ မင်းညီမင်းသားတို သည် ေြမာက်ဥ
ယျာဉ်ေတာ်အတွင်း၌ ယင်းတို ၏ မိခင မိဖုရားများ ှင့် ေတွဆုံကာ မိမိ
တို

သည်

ဤနန်းတွင်း၌

ကာကာေနလင်

အသက်ဆုံးံးေတာ့မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုတိုင်ပင်ကကုန်၏။ ထိုသို
တိုင်ပင်ေနကစဉ်၌ပင် ဆင်ြဖမရှင်မိဖုရား ှင့် ကင်းဝန်တို သည် ထပ်
မံဖမ်းဆီးရန်အတွက် မိဝန်မင်း “သာအို” ေခါင်းေဆာင်ေသာ ပါးကွက်
အာဏာသားတို အဖွဲကို မယ်ေတာ်များ ှင့် သားေတာ်များ စုေဝးေနရာ
ေြမာက်ဥယျာဉ်ေတာ်သို ေစလွတ် လိုက်ေလေတာ့၏။ မိဝန်မင်း သာအို
လည်း မကရာမင်းသားအနီးသို ေရာက် လာပီးလင် …
“ မင်းသားများ … အမိန်ေတာ်ပါတယ် … နာခံကေစ ” ဟု ဆိုလိုက်
ရာ မကရာမင်းသားက…
“ ဘာအမိန်ေတာ်လဲ … မဟုတ်ကဟုတ်က အမိန်ေတာ်ေတွ၊ ခမည်း
ေတာ်ဘုရားဟာ နတ်ရွာစံဖို အသက်ငင်ေနတဲ့ အချိန်မှာ ဘာအမိန်ေတာ်
မှ မထုတ်ိုင်ဘူး။ ြပည့်တန်ဆာမနဲ သူခိုးနဲ ေပါင်းပီး ထုတ်တဲ့ အမိန်
ေတွပဲ ” ဟု ေရရွတ်ဆဲဆိုကာ အနီးရှိ ေရတေကာင်းြဖင့် မိဝန်မင်းသား
အို၏ မျက်ှာကို တအားကုန် ိုက်ချ လိုက်ေလ၏။
ထိုေနာက် သုံးဆယ်မင်းသားဘက်သိုလှည့်ကာ …
“ ေြပးေပေတာ့ ” ဟု အချက်ြပလိုက်ရာ ပါးကွက်အာဏာသားများ ဝို
င်းထားသည့် အတွင်းမှ ပင် သုံးဆယ်မင်းသားသည် အတင်းေဖာက်ထွ
က်၍ ေြပးေလေတာ့၏။
ပါးကွက်အာဏာသားများ လည်း သုံးဆယ်မင်းသား၏ ေနာက်သိုလို
က်ကာ လှံတိုများ ြဖင့်ပစ်၏။ သုံးဆယ်မင်းသားက ေရှာင်၏။ ဓားများ ြဖ
င့်ခုတ်၏။ သုံးဆယ်မင်းသားက ခုတ်ေသာဓားများကို ဝင်၍ လုကာ ေရှာ
င်တိမ်း၏။ ထိုအချိန်၌ မလှမ်းမကမ်း မန်ကျည်းပင်ေအာက်တွင် ရပ်၍
ေငးေမာကည့် ေနေသာ သုံးဆယ်မင်းသား၏ အိမ်ေတာ်မှ အသက်ဆယ်
ေြခာက်ှစ်အရွယ်ခန်သာ ရှိေသးေသာ လက်ပါးေစ လူငယ်ကေလးသ

ည် မိမိအရှင်သခင်အတွက် ဝင်၍ တိုက်ခိုက်ရေကာင်းိုးိုး၊ မိမိကဲ့သို အ
ရပ်သားတစ်ဦးအေနှင့် နန်းတွင်း၌ ြဖစ်ပွားေသာ တိုက်ပွဲတွင် ဝင်ေရာ
က်တိုက်ခိုက်ေလ့ရှိမရှိ၊ ထိုြပင် မင်းတရားကီး၏ အမိန်ြဖင့် လာေရာက်
ဖမ်းဆီးေသာ အာဏာသားများကို ဝင်ေရာက်ခုခံပါက မင်းတရားကီး၏
အမိန်ကို ဖီလာဆန်ကျင်ရာ ကျမကျကို သူငယ်တို ၏ ုံနဲ ေသာဦးေှာ
က်ြဖင့် စဉ်းစားေနစဉ်၌ပင် ယင်း၏ အရှင်သခင် သုံးဆယ်မင်းသားသ
ည် ပါးကွက်အာဏာသားတို ၏ ဓားချက်၊ လှံချက်များမှ လွတ်ေြမာက်၍
လက်ခုပ်တစ်ေဖာင်ခန်ြမင့်ေသာ

သစ်တပ်ဘက်သို

ထွက်ေြပးသွား

ေကာင်းြမင်လင် ထိုသူငယ်ေလးသည် မန်ကျည်းပင်ေအာက်တွင် ရပ်၍
ေတွေဝေနရာမှ ြဖန်းကနဲ အကံရကာ သုံးဆယ်မင်းသားေရှသိုအေရာ
က် ေလ၏ အဟု န်ြဖင့် သစ်တပ်ဆီသို ေြပးသွားပီးလင် သစ်တပ်ကို
ေကျာြဖင့်မှီကာ …
“ ကိုယ်ေတာ်ဘုရား၊ ဒီကိုေြပးခဲ့ပါ ” ဟု ဟစ်ေအာ်ရာ သုံးဆယ်မင်း
သားလည်း ထိုသူငယ်ထံသို ေရှး၍ ေြပေလ၏။ ေနာက်မှ လည်း အာ
ဏာသားများ သည် ထက်ကပ်မကွာလိုက်ကကုန်၏။
သုံးဆယ်မင်းသားသည် ေြခကုန်သုတ်၍ ေြပးရာ သူငယ်ကေလးထံ
သိုေရာက်လင် ထိုသူငယ်ေလးက …
“ ကန်ေတာ်မျိး၏ ပုခုံးေပတက်ပီး သစ်တပ်ကိုေကျာ်ေတာ်မူပါဘု
ရား ” ဟု ဆိုကာ သုံးဆယ် မင်းသားအား ေပွချီဆွဲေြမာက်၍ မိမိပုခုံးေပ
သို ဆတ်ခနဲ ဆွဲတင် လိုက်ေလ၏။ သုံးဆယ်မင်းသားလည်း ထိုသူငယ်
ေလး၏ ပုခုံးကိုနင်းကာ သစ်တပ်ကိုလားကနဲ ေကျာ်သွားေလေတာ့၏။
ထိုအချိန်၌ သစ်တပ်၏ အတွင်းဘက်တွင် သူငယ်ကေလးသာ ကျန်
ရစ်ခဲ့၏။ ထိုအခါ ပါးကွက်အာဏာသားတစ်ဦးသည် သူငယ်ကေလး၏

ရင်ဝသို လှံတိုြဖင့် ချိန်ရွယ်၍ တအားထိုးစိုက် လိုက်ေလေတာ့၏။
လျင်ြမန်ေသာ သူငယ်ကေလးသည် ေဘးသိုအနည်းငယ်တိမ်းလိုက်ရာ
ထိုးလိုက် ေသာလှံတိုသည် သစ်လုံးှစ်ခုအကားသို စူးဝင်သွားေလ
ေတာ့၏။
ထိုအခါ သူငယ်ကေလးသည် ထိုစူးဝင်သွားေသာ လှံကိုခုန်၍ နင်း
ကာ အာဏာသား၏ ေမးကို “ခွပ်ကနဲ ” ခတ်၍ သစ်တပ်ကို လက်ြဖင့်
ေထာက်ကာ

လားကနဲ

ခုန်ထွက်သွားပီး

ခုန်ထွက်သွားေလေတာ့၏။

သစ်တပ်အြပင်

ထိုသို

ေြမြပင်ေပသိုကျေသာအခါ၌

သင်းေရှမှ ခုန်ထွက်၍ လွတ်ေြမာက် သွားပီဟု ထင်ရေသာ ယင်း၏ အ
ရှင်သခင်သုံးဆယ်မင်းသားသည် ေြမေပသိုအကျ၌ ေြခသပွတ်တိုင်လ
ည်၍ မထိုင်ရှိသည့် အြဖစ်ကိုေတွရာ ထိုသူငယ်ကေလးသည် အရှင်သ
ခင်ြဖစ်သူ သုံးဆယ်မင်းသားအား ေြပး၍ ထမ်းပိုးေလ၏။ ထိုအခါ သုံး
ဆယ်မင်းသားက …
“ ေမာင်မင်းရဲ ေကျးဇူးသစာ ေစာင့်သိပုံကို ချီးကျးသကွယ်၊ သို
ေသာ်လည်း ငါ့ကို ေမာင်မင်း ထမ်းေနရင် ှစ်ေယာက်စလုံးအသက်ဆုံး
ံးရမယ်၊ ဘယ်မှာ အကျိးထူးေတာ့မှာ လဲ၊ ေဟာဟိုမှာ ြမင်လား၊ ဓား
ေတွလှံေတွနဲ လာကုန်ကပီ၊ ဓားကီးကိုေြမာက်ပီး ေရှဆုံးကေြပးလာ
တာဟာ ကင်းဝန်ရဲ ညာလက်ုံးသံေတာ်ဆင့် ဖိုးေမာင်မဟုတ်လား၊
ေမာင်မင်းအလွတ်ေြပးေပေတာ့ ” ဟု ဆိုေသာ်လည်း သူငယ်ကေလးသ
ည် အရှင်သခင်ကို ရန်သူလက်၌ မထားရက်ရှာပဲ ထမ်းပိုးရန် ကိးပမ်း
ေနသြဖင့် သုံးဆယ်မင်းသားက …
“ ေမာင်မင်း မမိုက်ချင်နဲ ၊ အခုငါေြပာတာဟာ အမိန်လို သေဘာ
ထားပီး ငါ့စကား နားေထာင်ေပေတာ့၊ အမိန်မနာခံတတ်တဲ့ ကန်မျိးကို

ငါေသခါနီးမှာ ြမင်မသွားချင်ဘူး၊ ေမာင်မင်းမေြပးေသးဘူး လား ” ဟု
ေငါက်လိုက်ရာ သူငယ်ကေလးလည်း သုံးဆယ်မင်းသားအနီးသို မကပ်
ဝံ့ေတာ့ဘဲ ေတွေတွကီးရပ်ေနေလေတာ့၏။ ထိုအခါ သုံးဆယ်မင်းသား
က…
“ ဟယ် … ကန်မိုက်၊ ငါကေြပးဆိုတာ မေြပးေသးဘူးလား၊ ေမာင်မ
င်းတို ကန်များ ဟာ အရှင်သခင်နိမ့်ပါးလာရင် အမိန်ကိုမနာခံချင်က
ေတာ့ဘူး ” ဟု ဝမ်းနည်းသံကီးြဖင့်ေြပာရာ သူငယ်ကေလးသည် ယင်း
၏ အရှင်သခင်အား ကပျာကယာဦးချ၍ ေြပးေလေတာ့၏။
ထိုအခါ ပါးကွက်အာဏာသားများ လည်း သူငယ်ကေလးေနာက်သို
လိုက်သူလိုက်က၏။ သုံးဆယ်မင်းသားထံသို သွားသူသွားက၏။ သူင
ယ်ကေလးသည် သုံးဆယ်မင်းသားအား မထားရက် ဘဲ လှည့်ကည့်လှ
ည့်ကည့်ြဖင့် ေြပးရရှာ၏။ ထိုေကာင့် ေရှဆုံးမှ ေြပးလိုက်သွားေသာ ပါး
ကွက် အာဏာသားှစ်ဦးသည် သူငယ်ကေလးအား မီ၍ သွားကေလ၏
။
ထိုအခါ ယင်းပါးကွက်အာဏာသားှစ်ဦးသည် ထိုသူငယ်ကေလး
အား

ပိင်တူ

ဓားြဖင့်

ဝင်ခုတ်ေလ၏။

သူငယ်ကေလးလည်း

ေကာက်ရွံြခင်းမရှိပဲ ထိုသူှစ်ဦး၏ မျက်ှာကိုေြခြဖင့်ခုန်၍ တစ်ပိင်န
က်တည်း ကန်ချ လိုက်ေလ၏။ ထိုေကာင့် ပါးကွက်အာဏာသားှစ်ဦး
သည် လဲကျသွားေလ၏။ သူငယ်ကေလးကလည်း ဆက်၍ ေြပးရေလ၏
။ ထိုအခါ သစ်တပ်အြပင်ဘက်တွင် လှံများ ၊ ဓားများ ြဖင့် အေထာက်ခံ
ထားရေသာ သုံးဆယ်မင်းသားက …
“ လူေလးေြပး၊ ေြပး၊ လွတ်ေအာင်ေြပးကွဲ” ဟု အားေပးေနစဉ်၌ပင်
ပါးကွက်အာဏာသား များ သည် သုံးဆယ်မင်းသားအား တရွတ်တိုက်၍

ဆွဲေခသွားကေလ၏။
ထိုသူငယ်ေလးမှာ မူ အဿထိုရ်ြမင်း၏ အဟု န်ြဖင့် ပါးကွက်အာ
ဏာသားများ လိုက်၍ မမီေအာင် လယ်ှစ်ကွက်သုံးကွက်စာမြဖတ်၍
အပီးအပိုင်ေြပးထွက် ေပျာက်ကွယ်သွားေလေတာ့သတည်း။

*

ဆရာဘွတ်ှင့် ေတွဆုံြခင်း
အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် သုံးဆယ်မင်းသား၏ အိမ်တွင် ေစခိုင်း
ေသာ လက်ပါးေစ သူငယ်ကေလးမှာ ကန်ပ် “ မာလိန်မှးထူးစိန် ” ပင်
ြဖစ်ေပ၏။
ကန်ပ်သည် ပါးကွက်အာဏာသားတို ကို မျက်ြခည်ြပတ်ေအာင်ေြပး
ခဲ့ပီးေနာက် ချံကွယ်တစ်ခု၌ တေနကုန်ပုန်းေအာင်းေနရေလ၏။ ညအ
ခါသို ေရာက်ေသာအခါ၌ မူ ထိုချံပုတ်အတွင်းမှ ထွက်၍ မင်းညီ မင်း
သားများအား ပညာသင်ေပးေသာ ဆရာမှတ်ကီးေခ ေဒါက်တာမတ် (D
octor Marks) ေနထိုင်ရာ အိမ်ဆီသို တိတ်တဆိတ် ဝင်ေရာက်ရေလ၏။
သိုရာတွင် ထိုအချိန်၌ ေဒါက်တာမတ် မရှိေတာ့ေပ။ ယင်း၏ ေနရာ
၌ ခရစ်ယာန်သာသနာြပ ဘုန်းေတာ်ကီး (Reverend Colbeck) ကိုးလ်
ဘက်ဆိုသူ ဆက်ခံေရာက်ရှိေနပီ ြဖစ်ေလ၏။
ထိုဘုန်းေတာ်ကီးသည်

တိုင်းေရးြပည်ရွာ

မငိမ်မသက်ြဖစ်ေနေသာေကာင့် ြခံဝင်းတံခါးကို လုံေအာင်ပိတ်ထား၏
။ ြခံဝင်းအတွင်း၌ လည်း အလွန်ဆိုးေသာ ေခွးကီးတစ်ေကာင်ကို ေမွး
ထားေလ၏။ ကန်ပ်သည် ြခံဝင်းကို လားခနဲ ေကျာ်၍ ဝင်လိုက်ရာ
ေခွးကီးသည် “ ဝုတ်ခနဲ ” တစ်ချက်အသံ ြပ၍ ကန်ပ်အား ေြပး၍ ဟပ်
ေလ၏။ သိုရာတွင် ကန်ပ်သည် ထိုေခွးကီး၏ ပါးစပ်ကို အရအမိဖမ်း၍
အာှစ်ခုကို လှန်၍ ဖဲထားိုင် လိုက်ေလ၏။

ထိုအချိန်၌ မှာ ပင် အိမ်မကီးအတွင်းမှ သာသနာြပ ဘုန်းေတာ်ကီး
ထွက် လာပီးလင် …
“ အလို … ငရဲ၊ ငါ့ေခွးကို ပါးစပ်ဖဲထားပါလား ” ဟု အဓိပာယ်ရ
ေသာ အဂလိပ်စကားကို ေရရွတ်ေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်က အဂလိပ်
ဘာသာြဖင့်ပင် …
“ကန်ပ်ဟာ ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး၊ သုံးဆယ်မင်းသားရဲ အိမ်ေတာ်မှာ
ခိုင်းတဲ့ လက်ပါးေစ ကန်တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါတယ်။ အကူအညီအလို ငှာ
လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ပါတယ်” ဟု အဓိပာယ်ရေသာ အဂလိပ်စကားကို
ကိးစား၍ ေြပာလိုက်ရာ ဘုန်းေတာ်ကီး ကိုးလ်ဘက်သည် အစ၌ ယုံက
ည်ဟန်မရှိ ေသးဘဲ အနည်းငယ် ေမးြမန်းစစ်ေဆးပီးမှ ကန်ပ်အား ယ
င်းအိမ်အတွင်းသို ေခေဆာင်သွားကာ အကျိးအေကာင်းေမးြမန်းေလ
၏။

ကန်ပ်သည်

အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်

အြဖစ်အပျက်များကို

ဘုန်းေတာ်ကီးအား ေြပာြပေလ၏။
ဤေနရာ၌ သုံးဆယ်မင်းသား၏ အိမ်ေတာ်ေစ ကန်ကေလးသည် မ
ည်သိုမည်ပုံ အဂလိပ် ဘာသာစကားကို တတ်ကမ်းသနည်းဟု ေမးဖွယ်
ရာရှိ၏။
ကန်ပ်သည် မကရာမင်းသားကီးှင့် မျက်မှန်းတန်းမိသည့် အား
ေလျာ်စွာ ယင်းေစခိုင်းသည့် တာဝန်များကိုလည်း မကာခဏ ေဆာင်ရွ
က်ေပးရေလ၏။

မကရာမင်းသားကီးမှာ အဂလိပ်ဘာသာ စကားကို

ထုံးလိုေြခေရလိုေှာက်ိုင်သည် ြဖစ်၏။ ထိုေကာင့် ကန်ပ်အား အဂလိ
ပ်ဘာသာစကား

သင်ကားေပးေလ၏။

နန်းတွင်းသား

မင်းညီမ င်းသားများမှာ အဂလိပ်ဘာသာစကား တတ်ကမ်းကေလ၏။
ထိုအထဲတွင်

မကရာမင်းသားှင့်

ပခန်းမင်းသားကီးတို

သည်

ထင်ရှားကေလ၏။ ပခန်း မင်းသားကီးဆိုလင် ကာလကတားမိ ဒီဝီ
တံေကာလိပ် (Deveton College) တွင် အဂလိပ်စာ (၄)ှစ်ခန် သင်ကား
ခဲ့ဖူး၏။ ထိုေနာက်မှ ြပင်သစ်ြပည် (Pantheon Institution) ပက်သီယွန်
အင်စီကျးရှင်း ေလာကဓာတ်ပညာေကျာင်းကီးတွင် ငါးှစ်တိုင်တိုင်
ေလာကဓာတ်ပညာကို သင်ယူ ဆည်းပူး၍ မာစတာေခေသာဘွဲကို ရခဲ့
ဖူးေလ၏။
ထိုေနာက် (Central Imperial School Of Arts And Manufactures)
ေခ ေကျာင်းေတာ်ကီးတွင် လည်း သုံးှစ်ဆက်တိုက် ပညာသင်ကား
ရာ ဒီပလိုမာေခေသာ ေအာင်လက်မှတ်ကိုလည်း ရခဲ့ေလ၏။
ထိုေကာင့် နန်းတွင်းသုံး သုံးဆယ်မင်းသား၏ အိမ်၌ ေနေသာ ကန်
ပ်အဖို အဂလိပ်ဘာသာ စကားေြပာတတ်ဆိုတတ်ရန်မှာ များ စွာခက်ခဲ
ေသာအရာမဟုတ်ေကာင်း ရိပ်စားမိေလာက်ေပပီ။
သာသနာြပဘုန်းေတာ်ကီး ကိုလ်းဘက်သည် ကန်ပ်အား စားဖွယ်
ေသာက်ဖွယ်ှင့် ေငွေကး အသြပာ အဝတ်အထည် စသည် တို ကို ေပး
ေလ၏။ ထိုေနာက် ညတွင်းချင်းပင် အဂလိပ်လူမျိး မစတာေရှာ (Shaw)
ထံသို ပိုေပးေလ၏။ မစတာေရှာသည် ကန်ပ်အား ုပ်ဖျက်ပီးလင် ထို
အချိန်က မေလးေနြပည်ေတာ်ှင့် ရန်ကုန်ေြပးဆွဲေနေသာ ဧရာဝတီ
မီးသေဘာြဖင့် ကန်ပ်အား ရန်ကုန်သို ပိုေပး လိုက်ေလေတာ့၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်လည်း အသက်ေဘးမှ သီသီကေလး လွတ်ေြမာက်
ခဲ့ေလေတာ့၏။ ကန်ပ် ရန်ကုန်သို ေရာက်ရှိေသာအခါ၌ ရန်ကုန်မိ၏
လမ်းများ သည် ကတရာေစးလမ်းများ ခင်းပီးြဖစ်ုံမက စနစ်ကျေသာ
မိကွက်ကီးပင် ြဖစ်ေနပီြဖစ်ေလ၏။ ထိုမိကီးကို ကန်ပ်မေမွးမီ ဆ
ယ်ှစ်ခန်က ရန်ကုန်မိ အုပ်ချပ်ေရးအဖွဲတွင် ပါဝင်သည့် အဂလိပ်

ေဆးတပ်မှ ေဒါက်တာဝီလျံေမာင်ဂိုမာရီ ဦးေဆာင်၍ မိကွက်များ ေဖာ်
ခဲ့သည် ဟု သိရသည် ။ သိုရာတွင် ယင်းသည် ထိုမိကွက်ေဖာ်ေနစဉ် တ
စ်ှစ်အတွင်း၌ပင် ြမန်မာြပည်မှ ြပန်၍ သွားရသည် ြဖစ်ရာ ယင်း၏ လု
ပ်ငန်းကို ဘင်ေဂါအင်ဂျင်နီယာ တပ်ကို အုပ်ချပ်သည့် မျက်ှာြဖစစ်ဗို
လ် လက်ဖတင်နင် ေအဖေရဆာ ဆိုသူက ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရွက်ရ
သည် ဆို၏။
၁၈၇၄

ခုှစ်တွင်

ရန်ကုန်မိ

ကတရာလမ်းခင်းပီးြဖစ်ေကာင်း

သိရေလ၏။

လမ်းများအားလုံး
ထိုေနာက်

ထိုလမ်းကီးများကို မျက်ှာြဖစစ်ဗိုလ်လူကီးများ ှင့် လူကီးလူေကာင်း
တို ၏ အမည်များကို တပ်၍ မှ ည့်ေခခဲ့ေလေတာ့၏။
ေနာင်လာေနာက်သားတို သည် ထိုအမည်များ ှင့် ထိုလမ်းများ မည်
သိုမည်ပုံ ဆက်စပ်သည် ကို သိရှိရန် မလွယ်ကူရကာ ထိုလမ်းများ ၏ အ
မည်မှ ည့်ေခပုံတို ကို အတတ်ိုင်ဆုံး ြပည့်ြပည့်စုံစုံ ေဖာ်ြပရန် ဆရှိသ
ည့် အားေလျာ်စွာ ေဖာ်ြပလိုက်ရေပေတာ့၏။
ရန်ကုန်မိကီးတည်ေဆာက်ြခင်းလုပ်ငန်း၌
ေငွအေြမာက်အြမားလှခဲ့ေသာ ဂျးဒါအီစီကယ် (Judah Ezekiel) ေခ
ဂျးလူမျိးသူေဌးကီးအား

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်

လမ်းတစ်လမ်းကို

ဂျးဒါအီစီကယ်လမ်းဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကေလ၏။
-ရန်ကုန်အေရးပိုင် တီပီစပတ် (T.P Sparks) ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖ
င့် စပတ်လမ်းဟူ၍ လည်းေကာင်း၊
-ချန်ပီယံမာလိန်မှး ဟာဂိုးလူးဝစ် (Capt: Horold Lewis) ကို
ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် လူးဝစ်လမ်း၊
-လက်ေထာက်မင်းကီး ေဂျအီးဘား (J.E Barr) ကို ဂုဏ်ြပေသာအား

ြဖင့် ဘားလမ်း၊
-အေကာက်မင်းကီး ေရာဘတ်ဆင်ြမရယ် အက်ဒ်ဝပ် (Roberts Sa
mules Edwards) ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် အက်ဒ်ဝပ်လမ်း၊
-ဘဂလားစစ်တပ်မှ ကပတိန် ေသာမတ်(စ်)လတာ (Capt: Thomas
Latter) ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် လတာလမ်း၊
-စစ်ဗိုလ်ချပ်ကီး ဆာဟင်နရီေသာမတ်(စ်)ေဂဒွင် (Sir Henry Tho
mas Godwin) ကို ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့် ေဂဒွင်လမ်း၊
-၁၈၅၆ ခုှစ်တွင် ခရစ်ယာန်သာသနာြပ စိန်ေပါလ်(လ်)ေကျာင်းကို
တည်ေထာင်ေသာ အဂလိပ်ဘုန်းေတာ်ကီး ဘီေရှာ့ဘီကင်းတက် (Bisho
p Bigandet) ကို အေကာင်းြပ၍ ဘီဂမ်းဒက်လမ်း၊
-အင်ဂျင်နီယာစစ်တပ်မှ အကီးအချပ်ြဖစ်ေသာ လက်ဖတင်နင်ကာ
နယ်(လ်) ဗိုလ်မှး ဒဗလျအက်(စ်)ေအာ်လီဖင့် (W.S Oliphant) ကို
အေကာင်းြပ၍ ေအာ်လီဖင့်လမ်း၊
-အင်ဒီယာဘုရင်ခံချပ်

လင်းစေဒါင်း

(Lansdowne)

ကို

အေကာင်းြပ၍ လင်းစေဒါင်းလမ်း၊
-ြမနီစီပယ်လူကီး အက်ဖ်အက်ဖ်ဂွတ်တလိပ် (F.F. Goodliffe) ကို
အေကာင်းြပ၍ ဂွတလစ်ဖ်လမ်း၊
-စစ်ဗိုလ်ကီး ဆာအာစီစတီးဝပ် (Sir R.C Stewart) ကို အေကာင်းြပ
၍ စတီးဝပ်လမ်း၊
-ေဆးတပ်ဗိုလ်မှး

ေဂျလန်ကစတာ

အေကာင်းြပ၍ လန်ကစတာလမ်း။

(Co:J.Lancaster)

ကို

-အင်ဒီယာဆိုင်ရာအတွင်းဝန် ေလာ့ရင်ဒိုချာချီ (Lord Ran Dolph Ch
ur Chill) ကို အေကာင်းြပ၍ ချာချီလမ်း စသည် တို ြဖစ်ေလသည် ။
ကန်ပ်သည် ရန်ကုန်မိသို ေရာက်ေသာအခါ၌ အထက်ြမန်မာိုင်ငံ
ှင့်

ကွာြခား၍

သပ်သပ်ရပ်ရပ်

သန်သန်ြပန်ြပန်ှင့်

စည်စည်ကားကားြဖစ်ေနေသာ အြခင်းအရာကိုြမင်လင် ကန်ပ်ိုင်ငံ
အား သိမ်းပိုက်ေသာ အဂလိပ်လူမျိးများ အေပ၌ …
“ ေသာ် … သင်းတို လည်း တို လူမျိးအရှင်သခင်မဟုတ်ေပမယ့် တို
င်းသူြပည်သားေတွအတွက် အေတာ်ကို လုပ်ေပးရှာသားပဲ ” ဟု စိတ်ထဲ
မှ ကျိတ်၍ သေဘာကျသလိုြဖစ်မိေကာင်း ဝန်ခံရေပမည်။
ရန်ကုန်သိုေရာက်လင် ကန်ပ်သည် ကန်ပ်ှင့် သိကမ်းဖူးေသာ ဦး
ပုညဆိုသည့် ဦးပင်း တစ်ပါး ဗဟန်းဘက်၌ ေနထိုင်သည် ကိုသိရသြဖ
င့် သွားေရာက်ရှာေဖွရာ ထိုဦးပင်းကို များ စွာရှာေဖွ မေနရဘဲ အခန်
သင့်ေတွရေသာေကာင့် ယင်း၏ ေကျာင်း၌ပင် မှီခိုကပ်ရင်း ေနရေလ၏
။
ယင်း၏ ေကျာင်းသည် ကန်ေတာ်ကီး၏ အစပ်တွင် ေဆာက်လုပ်
ထားသည် ြဖစ်ရာ ညအခါများ ၌ ေကျာင်းအနီးေရစပ်သိုဆင်းကာ ငါး
လာ၍ ဖမ်းသူများ ရှိတက်ေလရာ ဦးပင်း ဦးပုညက ကန်ပ်အား
“ ညတိုင်း လာပီ ငါးဖမ်းတဲ့ ပါဏာတိပါတာသမားေတွကို မင်းက
လင်းေလးနဲ ပစ်ေပေတာ့၊ သိုကလို ပစ်ဆိုလဲ ေနလ်ယေနခင်း ေကျာင်း
ေဝယျာဝစလုပ်ပီးတဲ့ အခါ ရွံေစးနဲ ေလာက်စာလုံး လုံးကွယ့်၊ အဲဒီလိုလု
ပ်တဲ့ အခါမှာ ရွံချည်းလုပ်ရင် ေလာက်စာလုံးက ေပါ့တယ်ကွယ့်၊ လင်း
ေလးက သန်တယ်ကွ၊ အဲဒါေကာင့် ပစ်လို မေကာင်းဘူး၊ ဒါေကာင့်
ေလာက်စာလုံး လုံးတဲ့ အခါမှာ ရွံချည်း မလုံးနဲ ကွယ့် ” ဟု မှာ သြဖင့်

ကန်ပ်သည် ေနခင်းေနလည်၌ ေလာက်စာလုံး လုံး၍ ညအခါ၌ ကန်
ေတာ်ကီးအတွင်းသို ဆင်း၍ ငါးဖမ်းေသာသူများကို လင်းေလးြဖင့် ပစ်
ခတ်ေသာ တာဝန်ကို ယူရေလ၏။
တစ်ညသ၌ ကန်ပ်သည် ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းှင့် မလှမ်းမကမ်း
ေရကန်စပ်တွင် လပ်လပ်ရွရွ အသံကားသြဖင့် လင်းေလးကိုကိုင်၍ ထို
လပ်လပ်ရွရွအသံကားသြဖင့် လင်းေလးကိုကိုင်၍ ထိုလပ်လပ်ရွရွအသံ
ဆီသို ှစ်ချက်သုံးချက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ် လိုက်ေလ၏။ ချက်ေကာင်း
ကို

ထိမှန်သွားပီြဖစ်ေကာင်းလည်း

အဘယ့်ေကာင့်

ဆိုေသာ်

ကန်ပ်ေကာင်းစွာသိ၏။
ထိုငါးသူခိုးများ

သည်

ကသုတ်ကုတ်ကမ်းေပသို ေြပးတက်သွားပီးလင် မီးခွက်များ ထွန်းညိ
ကာ စကားေြပာဆိုေနကသည် ကို ေတွရေလ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်လည်း ေလးှင့်ပစ်သည် ကို မေြပးပဲ ကမ်းေပတ
က်ကာ လပ်လပ်ရွရွလုပ်ေန သူများကို မေကျမနပ်ြဖစ်၍ မည်သိုေသာြခ
င်အရာြဖစ်သည် ကို သိလိုေသာေကာင့် ေကျာင်းအြပင်ဘက်သိုထွက်ပီး
ထိုလူများ ရှိရာသိုသွားရာ တစ်ေယာက်ေသာသူမှာ ကန်ပ်၏ ေလာက်
စာလုံးစာမိ၍ နဖူးေပါက်ကာ ေသွးများ စီးကျလာသည် ကိုေတွ၍ ကျန်
ှစ်ေယာက်က ြပစုေနသည် ကိုေတွရေလေတာ့၏။
ကန်ပ်လည်း ထိုသူတို ကို အကဲခတ်ကည့်ရာ ယင်းတို ထံ၌ ငါးဖ
မ်းေသာပိုက်များ ၊ ယက်သဲ့များ ၊ ငါးမားတံများကို မေတွရသြဖင့် တံငါ
သည် များ မဟုတ်ေကာင်းကို ရိပ်စားမိေလ၏။
ထိပ ်ေပါက်သ ွားသူမ ှာ ကရင်လူမျိးတစ်ဦးြဖစ်ေကာင်းကိုမူ ကန်ပ်
ေကာင်းစွာသိေလ၏။ ကျန်တစ်ေယာက်မှာ မူ မည်သည့် လူမျိးြဖစ်သည်
ကို မဆိုိုင်ေသာ်လည်း ကန်ပ်တို တိုင်းရင်းသားလူမျိး တချိြဖစ်ေကာ

င်းကို ကန်ပ်ေကာင်းစွာ သေဘာေပါက်မိပီးြဖစ်ေလ၏။ ကျန်တစ်ေယာ
က်မှာ မူ အဂလိပ်လူမျိးြဖစ်ေပ၏။
ထိုအဂလိပ်ကီးသည် ကန်ပ်အား ေြခဆုံးေခါင်းဆုံးကည့်ပီးလင်
လွန်စွာပီသေသာ ြမန်မာစကားြဖင့် …
“ လူကေလး၊ မင်းပစ်လိုက်တာလား ” ဟု ေမးေလ၏။ ကန်ပ်ကလ
ည်း …
“ ဟုတ်တယ် … ကျပ်ပစ်လိုက်တာပဲ၊ ခင်ဗျားတို ကို ငါးသူခိုးေတွ
ေအာက်ေမ့လို ပစ်လိုက်တာပဲ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ အဂလိပ်ကီးသည် ေခါ
င်းကိုခါယမ်း၍ …
“ ေမာင်မင်း အလွန်ပဲမှားတယ်၊ ငါတို ဟာ ေမာင်မင်းထင်သလို ငါး
ခိုးတဲ့ လူေတွ မဟုတ်ဘူး ၊ ေဟာဟိုမှာ ထိပ်ေပါက်သွားတဲ့ လူဟာ ေကာ
င်းကင်ဘုံနဲ ခရစ်ေတာ်ကို ယုံကည်သူြဖစ်တဲ့ အတွက် ခရစ်ယာန်သာသ
နာကို သွတ်သွင်းဖို ၊ ှစ်ြခင်းမဂလာခံယူဖို ငါတို အလုပ်လုပ်ေနကတ
ယ် ” ဟု ေြပာရာ ကန်ပ်က …
“ ဒီလိုဆိုလည်း ကျပ်မှားတာေပါ့ဗျာ၊ ခင်ဗျာတို ကလည်း ဘာြဖစ်လို
ညကီးမိုးချပ်မှ လုပ်ရတာလဲ၊ အခုအချိန်ဟာ သုံးဗဟိုရ်ပဲ ရှိေသးတယ် ”
ဟု ေြပာလိုက်လင် အဂလိပ်ကီးက ေခါင်းကိုယမ်း၍
“

ဘာ

သုံးဗဟိုရ်လဲ

…

ငါမသိဘူး…

အခု

မနက်ေလးနာရီေကျာ်ေနပီ … ငါးနာရီထိုးေတာ့မယ် လူကေလး… ” ဟု
ေြပာေလ၏။
“ ေသာ် … သိပီ … သိပီ … ခင်ဗျာေြပာတဲ့ နာရီက ကုလားနာရီဗျ ”
ဟု ကန်ပ်က ေြပာလိုက်ရာ အဂလိပ်ကီးက …

“ ကုလားနာရီ မဟုတ်ဘူး … ငါ့နာရီြဖစ်တယ် …” ဟု ြပန်၍ ေြပာ
ေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်က …
“ အင်းေလ … ခင်ဗျာလည်း ကုလားပဲမဟုတ်လား … ” ဟု ေြပာရာ
ထိုအဂလိပ်ကီးက ေခါင်းကို ခါယမ်း၍ မျက်ှာကီးံမဲ့ပီးလင် …
“ မဟုတ်ဘူး လူကေလး … အိိယြပည်က ငါတို ေခလာတဲ့ လူေတွ
ကို ေမာင်မင်းတို က ကုလားလို ေခတယ် မဟုတ်လား … ငါတို က ဘ
ယ်လိုကုလားြဖစ်မလဲ ” ဟု ေမးြပန်ေလ၏။
“ ခင်ဗျားေြပာတာဟုတ်ပါတယ် … အိိယကလာတဲ့ ကုလားကို ကု
လားနက်လို ေခတယ်၊ ခင်ဗျာတို ကိုေတာ့ ကုလားြဖလို ေခတယ်၊ ခင်
ဗျာ ဘာြငင်းဦးမလဲ” ဟု ကန်ပ်က ေြပာလိုက်ရာ အဂလိပ်ကီးက …
“ လူကေလး တို လူမျိးဟာ ကိုယ့်လူမျိးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ လူမျိးအား
လုံးကို ကုလားလို ေခတယ်နဲ တူတယ်၊ ဒီလိုဆိုရင် ကျပ်ရဲ နာရီကို အမှ
န်အကန်ေခရင် ကုလားြဖနာရီလို ေခရမှာ ေပါ့ … ” ဟု ေြပာရာ ယင်း
တို ှင့် အတူပါလာေသာ မည့် သည့် လူမျိးမှန်းမသိရေသာ ဥပဓိုပ်
ေကာင်းေကာင်း လူက…
“ ဒီလိုလုပ်ပါလား … သူငယ်ရယ်၊ ကုလားနာရီလို ေခေတာ့
ှတ်မ ှာ ဝါစာသီလိထမြဖစ်ဘူးကွဲ၊ အဲဒီေတာ့ ေခလို ှတ်ေချာရေလ
ေအာင် ဒီလိုေခရင် မေကာင်းဘူးလား ” ဟု ဆိုကာ အဂလိပ်ကီးထံမှ
နာရီကိုေတာင်းယူ၍ ကန်ပ်အား ကိုင်ကည့်ရန်ေပးလိုက်ပီးလင်
“ ေဟာဒီ … အိမ်ေြမာင်အမီးကေလးေတွ၊ အေချာင်းကေလးေတွက
နာရီကို ေဖာ်ြပတယ်ကွ၊ အဲဒါေလးေတွ လည်ေစဖို ခွက်အထဲမှာ စက်တ
စ်မျိးရှိတယ်။ ဒါေကာင့် ဒီနာရီကို စက်နာရီလို ေခရင် ပိုပီးယဉ်ေကျးမ
ယ် ” ဟု ေြပာသြဖင့် ကန်ပ်လည်း လက်ခံရေလေတာ့၏။

ထိုေနာက် ထိုလူကပင်စတင်၍ ကန်ပ်အား ယင်း၏ အမည်ကို
ေြပာြပေလ၏။ ယင်း၏ အမည်မှာ “ ဦးေနး ” ဟူ၍ ြဖစ်၏။ ထိပ်ေပါက်
သွားေသာ ကရင်အမျိးသား၏ အမည်မှာ “ ကိုလူဝါ ” ဟူ၍ ြဖစ်ေလ၏။
အဂလိပ်ကီးမှာ ခရစ်ယာန်သာသနာြပဘုန်းကီး ြဖစ်၏။ ယင်း၏ အမ
ည်မှာ “ဘွတ်” ဟု သိရေလ၏။
ထိုအခါ၌ ကန်ပ်သည် မိမိတို အလုပ်ကို မိမိတို ဘာသာဆက်၍ လုပ်
ရန်ှင့် တကွ ကန်ပ်ေလးှင့် ပစ်မိြခင်းမှာ လည်း ငါးခိုးသူများ ထင်၍
ပစ်မိေကာင်း

ေတာင်းပန်ေလ၏။

ယင်းတို

ကလည်း

မှားယွင်းြခင်းေကာင့် အြပစ်မရှိေကာင်း ေြပာေလ၏။ ထိုေနာက် ယင်း
တို သည် ဘက်တီဝမ်းေခ ှစ်ချင်းမဂလာအခမ်းအနားကို ြပန်လည်း ၍
ေဆာင်ရွက်ကေလ၏။ ပီးလင် ကန်ပ်အား ဦးေနး ဆိုေသာလူကီးက
ကန်ပ်အနီးသိုကပ်ကာ …
“ ဒီမှာ သူငယ်၊ ေဟာဒီဘွတ်ကီးနဲ သိရတာ အကျိးမနည်းဘူးကွ၊ သူ
ကမင်းေြပာတဲ့ ကုလားြဖအစိုးရပိုင်းမှာ အေတာ့ကို ေပါက်ေပါက်ေရာ
က်ေရာက်ရှိတယ်၊ အလုပ်အကိုင်အတွက် အကူအညီလိုရင် သူက အများ
ကီးအကူအညီေပးိုင်တယ် ” ဟု တီးတိုးေလသံြဖင့် ကန်ပ်အား သင်
ာဏ်ေပးေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်က ယင်းဦးေနး အား …
“ မိတ်ေဆွြဖစ်ဖို ကေတာ့ ကျပ်လည်း လိုလားပါတယ်ဗျာ၊ ဒါေပမဲ့
ကုလားြဖဆီမှာ အလုပ်ေတာင်းပီး ကုလားြဖကန်လုပ်ဖို ေတာ့ ကျပ်စိ
တ် မပါဘူး ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဦးေနးဆိုေသာလူကီးသည် ကန်ပ်အား
သရဲတေစကိုေတွရသည့် အလား မျက်လုံးြပး၍ ကည့်ေနေလေတာ့၏။
ထိုေနာက်မှ
“ အဲ … မင်းက ေဆွေတာ်မျိးေတာ်ထဲကများ လား ” ဟု ေမးရာကန်

ပ်က …
“ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ၊ ဒါေပမဲ့ ကျပ်ဟာ သုံးဆယ်မင်းသားရဲ အိမ်
ေတာ်ေစ ကန်ဗျ၊ ကျပ်သခင်ကွပ်မျက်ခံရလို ဒီကိုထွက်ေြပးလာတာ၊ တ
စ်ခုေတာ့ရှိတယ်၊ ကျပ်ဒီကိုေြပးလာဖို အတွက်ေတာ့ ကိုးလ်ဘက်ဆိုတဲ့
ဘုန်းကီးက အကူအညီေပးလိုက်တာပဲ ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ သာသနာြပ
ဘုန်းကီးဘွတ်သည် ကန်ပ်အား …
“ လူကေလး ကိုးလ်ဘက်နဲ သိသလား ” ဟု ေမးရာ ကန်ပ်က အဂ
လိပ်စကားြဖင့် …
“ ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်၊ ကျပ်အသက်ကိုကယ်လိုက်တာ သူပါပဲ ” ဟု
ေြပာလင် ဘွတ်သည် ကန်ပ်အား လွန်စွာသေဘာကျ၍ …
“ ေမာင်မင်း အဂလိပ်စကားတတ်သားပဲ၊ အစိုးရဆီမှာ အလုပ်လိုချင်
သလား၊ ငါအများကီး ကူညီိုင်တယ်” ဟု ေြပာရာ ကန်ပ်က …
“ ကျပ် အစိုးရဆီမှာ အလုပ်မလိုချင်ဘူး၊ အြပင်အလုပ်ပဲလိုချင်တယ်
၊ အလုပ်ကလည်း တစ်ေနရာတည်းမှာ ေနရတဲ့ အလုပ်မျိး မလုပ်ချင်ဘူး
၊ ခရီးသွားေနရတဲ့ အလုပ်မျိး လုပ်ချင်တယ် ” ဟု ေြပာရာ ဘွတ်က
ကန်ပ်အား. . .
“ လင်းစေဒါင်းမှာ ငါ့ရဲ အိမ်ရှိတယ်၊ လာခဲ့ပါ၊ ငါကူညီိုင်ပါလိမ့်မ
ယ် ” ဟု ေြပာဆိုကာ ထွက်သွားေလ၏။ ထိုေနာက် ကိုလူဝါှင့် ဦးေနး
လည်း ကန်ပ်အား ှတ်ဆက်ကာ ထွက်သွားကေလေတာ့၏။
ကန်ပ်လည်း ယင်းတို အား ေငးေမာ၍ ကျစ်ရစ်ခဲ့ရင်း …
“ ငါတို နဲ ဘာသာချင်းမတူေပမယ့် ဘွတ်ဆိုတဲ့ လူကီးဟာ တစ်ဖက်
သားကို ကူညီလိုတဲ့ စိတ်ေတာ့ရှိသားပဲ၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေလ၊ သူတို မှာ လ

ည်း ေမတာ၊ ဂုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကာဆိုတဲ့ ြဗဟစိုရ်တရားေတာ့ ရှိတန်
ေကာင်းပါရဲ ” ဟု ေတွးေတာရင်း ကျစ်ရစ်ခဲ့ေလေတာ့သတည်း။
Language is the amoury of the human mind;
and at once contains the trophies of its past and
the weapons of its future conquests.
CAPT: HTOO SEIN
ဘာသာစကားသည် အတိတ်ကာလ၏ ေအာင်ြမင်မအထိမ်း
အမှတ်များ ှင့် အနာဂတ်ေအာင်ြမင်မများ ၏ လက်နက်များ
တည်ရှိရာ လူစိတ်၏ လက်နက်တိုက်ကီးပင် ြဖစ်သည် ။
မာလိန်မှး ထူးစိန်

*

ေမာင်ေကျာက်အိုးတစ်ေယာက်
တစ်ေနတစ်၌ ကန်ပ်သည် ဦးပင်းဦးပုည၏ ေစခိုင်းချက်အရ ေရ
တိဂုံဘုရားသိုတက်၍ ဘုရားဖူးြခင်း၊ ဆီမီး၊ ပန်းကပ်လှြခင်းများကို ြပ
လုပ်ခဲ့ေလ၏။ ထိုေနာက် ဘုရားေပမှ ဆင်းလာရာ နန်းတွင်း၌ လက်ပါး
ေစလုပ်ဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းေမာင်ေကျာက်အိုး ဆိုသူှင့် ေတွရေလ၏။
ယင်း ေမာင်ေကျာက်အိုးဆိုသည် မှာ ယင်း၏ မျက်ှာတွင် အပ်ချစရာမ
ရှိေလာက်ေအာင် ထင်ကျန်ေနေသာ ေကျာက်ေပါက်မာများေကာင့် ေခ
တွင် ေနသည့် အွတ နာမည်ြဖစ်ဖွယ်ရာရှိေလ၏။
ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးသည် ကန်ပ်ကိုြမင်လင်ြမင်ချင်း “ ဂွတ်တ
ေမာနင်း

”

ဟု

ှတ်ဆက်

လိုက်ေသာေကာင့်

ကန်ပ်လည်း

အူေကာင်ေကာင်ြဖစ်၍ သွားေလ၏။ ထိုေကာင့် ကန်ပ်က …
“အလိုေမာင်ေကျာက်အိုးပါလား၊ ဘယ့်ှယ်ေကာင့် ဂွတ်တေမာနင်း
ေတွ ဘာေတွနဲ ှတ်ဆက်ရတာတုံး ” ဟု ေမးရာ ယင်းေမာင်ေကျာက်
အိုးက …
“ မသိဘူးေလကိုရင်ရာ၊ ကျပ်လည်း နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံြဖစ်တာ
နဲ

ထွက်ေြပးလာရတာ၊

ဒီလည်း

ေရာက်ေရာ

လူကုံထံပိုင်းမှာ

အဲဒီလိုေြပာေနကတယ်မဟုတ်လား၊ ဒါနဲ ကျပ်လည်း အေကာင်းေအာ
က်ေမ့ ပီးေြပာမိတာပါကိုရင်ရာ၊ ဂွတ်တေမာနင်းဆိုတာက သုတိသ
ဘာ မဂလာနဲ ြပည့်စုံတဲ့ နံနက်အချိန်ခါ သမယလို အဓိပာယ်ရတယ် မ

ဟုတ်လား ” ဟု ယင်းက ေြပာေလ၏။
“ အင်း … ဟုတ်သားပဲ၊ အဲဒီအဓိပာယ်ရတယ်ေလ” ဟု ကန်ပ်က ြပ
န်၍ ေြပာရာ ယင်း ေမာင်ေကျာက်အိုးက...
“ဂွတ်အာဖတားွန်းဆိုတာလည်း ရှိေသးတယ်မဟုတ်လား ကိုရင်ရဲ
၊ အဲဒါကေတာ့ သုတိတာမဂလာနဲ ြပည့်စုံတဲ့ မွန်းတည့်ပီး အခါသမယ
ကို ေြပာတာမဟုတ်လား၊ ပီးေတာ့ ဂွတ်ိုက် ဆိုတာလည်း ေြပာက
ေသးတယ်၊ အဲဒါလည်း သုတိသဘာမဂလာနဲ ြပည့်စုံတဲ့ အကာလညအ
ခါကိုေြပာတာ မဟုတ်လား ” ဟု ေမးလိုက်ရာ ကန်ပ်က
“ ေအး… ဟုတ်သားပဲ၊ ေမာင်ေကျာက်အိုး အေတာ်တတ်ေနပါက
လား ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ ဒီကုလားြဖလူမျိးေတွဟာ မနက်ကိုလည်း သုတိသဘာမဂလာနဲ
ြပည့်စုံတယ်၊ မွန်းတည့်ပီးရင်လည်း သုတိသဘာမဂလာနဲ ြပည့်စုံတယ်
လို ေြပာေနကပါလား၊ ဒါကိုေထာက်ဆကည့်ရင် ဒီလူမျိးဟာ ေရာက်
ေနတဲ့ အချိန်အခါသမယကိုပဲ တန်ဖိုးထားဟန်ရှိတယ်၊ ပစပန်သက်သ
က်သမားေတွနဲ တူတယ် ဒါေကာင့် ဒီလူမျိးဟာ အတိတ်ဘဝနဲ အနာဂ
တ်ဘဝကို ယုံကည်ဟန်မရှိဘူးထင်တယ်၊ ကျပ်ထင်တဲ့ အတိုင်းသာမှန်
ရင်ေတာ့ သူတို ဟာ မိစာဒိဌိေတွပဲ ” ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်
က…
“ ဒါနဲ ေနစမ်းပါဦး ေမာင်ေကျာက်အိုးရယ်၊ အခုအခါမှာ ဘယ်လိုအ
လုပ်အကိုင်မျိးနဲ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းြပေနသလဲ ” ဟု ေမးရာ
ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ ဒီလိုရှိတယ်ကိုရင်ရဲ ၊ ကျပ်တို ကလည်း လက်ပါးေစကန်သာဆိုရ
ေပမယ့်

မင်းညီမင်းသားေတွ

အိမ်မှာ ေနလာကတာဆိုေတာ့

တကယ်ေြပာရရင် တူတူတန်တန် အလုပ်လုပ်ဖူးကတာ မဟုတ်ဘူး ၊ အ
လုပ်ကမ်းဆိုရင်လည်း မလုပ်ဖူးဘူး၊ အလုပ်ုကျေတာ့လည်း မလုပ်တ
က်ကဘူး၊ အရှင်သခင်ေတွ ေကာင်းစားတုန်းကေတာ့ သင်းတို ခိုင်းတာ
ေလးေတွ နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ေပးပီး ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန်ဝတ်၊
ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန်စားနဲ ေနလာခဲ့ကတာ မဟုတ်လား၊ အခုေတာ့
အရှင်သခင်ေတွလည်း အနိစသေဘာနဲ ကိစေချာကုန်ကပီမဟုတ်လား၊
အဲဒီေတာ့

ေလာေလာဆယ်

စားေရး

ေသာက်ေရးအတွက်ေတာ့

အူးဘုံေြမာက်တဲ့ အလုပ် လုပ်စားေနတယ် ” ဟု ေြပာေလ၏။
“ ဘယ်လို ဘယ်လို ေမာင်ေကျာက်အိုးရယ်၊ အူးဘုံေြမာက်တဲ့ အ
လုပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာပါလိမ့်၊ ကျပ်ြဖင့် နားေထွးလှသဗျာ ” ဟု ကန်
ပ်ကေြပာရာ …
“ နားမေထွးနဲ ကိုရင်၊ ကျပ်နဲ လိုက်ပီးေနပါလား၊ အများကီးအဆင်
ေြပဖို ရှိတယ်၊ ပင်ပန်းြခင်း မရှိဘဲ ထမင်းတစ်လုပ်ကို ငိမ်းငိမ်းချမ်းချမ်း
နဲ စားရတယ်၊ လိုက်ခဲ့ပါလား” ေမာင်ေကျာက်အိုးက ဆိုသြဖင့် ကန်ပ်
လည်း ဘုန်းကီးေကျာင်း၌ မှီခိုကပ်ေနရသည် မှာ ပျင်းရိငီးေငွလှပီြဖစ်
သြဖင့် ဦးပင်း ဦးပုညထံခွင့်ေတာင်း၍ ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးှင့် အ
တူ ေနထိုင်ရန် လိုက်ပါလာခဲ့ေလေတာ့၏။
ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးသည် ြမန်မာလူမျိးများ ေနထိုင်ရာ ဗိုလ်တ
ေထာင်ရပ်ကွက်ဆီ ေခ၍ သွားေလ၏။ ဗိုလ်တေထာင်ရပ်ကွက်သိုေရာ
က်လင် လွန်စွာကျယ်ဝန်းေသာ ြခံဝင်းကီးအတွင်း၌ အိမ်မည်းမည်းကီး
ေလးလုံး ေဆာက်ထားပုံမှာ အြခားေသာ အိမ်များ ှင့် မတူဘဲ တစ်မူဆ
န်း၍ ေနေပ၏။ အိမ်မိုးကို ေခါင် ေလးဘက်ချထား၏။ အမိုးေပတွင် လ
ယ်ေပတပ်ထား၏။ ထိုလယ်ေပအထပ်၌ ဘုံဆင့်များ ၊ ခိုနန်းများ ပါဝင်

၏။ ှစ်ထပ်အိမ်ကီးများ ြဖစ်ေသာေကာင့် ဆင်ဝင်ကီးများ လည်း ပါ၏
။
ထိုေကာင့် ထိုအိမ်ကီးများကို ြမင်လင် ကန်ပ်က ေမာင်ေကျာက်အိုး
အား …
“ မင်းညီမင်းသားေတွေနတဲ့ အိမ်ေတွပါလား၊ ဘယ်မင်းသားေတွလဲ၊
ကျပ်ြဖင့်ေအာက်ြမန်မာ ြပည်ဘက်ကို ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာတဲ့ မ
င်းသားရယ်လို မကားမိပါလား ” ဟု ထိတ်ထိပျာပျာ ြဖင့် ေမးလိုက်ရာ
ေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ ကိုရင် လူရည်လူေသွး တယ်ညံ့တာပဲ၊ အဲဒီမှာ ေဆွေတာ်မျိးေတာ်
ေတွ အများကီးရှိတယ်၊ မင်းသားေတွဆိုတာလည်း မနည်းဘူးပဲ၊ ကိုရင်
အဲဒါေတွမသိဘူးထင်တယ်၊ ကျပ် သူတို ဆီမှာ ခစားေနတယ်၊ ကိုရင့်ကို
လည်း ခစားဖို ေခလာတာ ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ကန်ပ်အဖို အတိုင်းမသိ
ဝမ်းသာေနေလ၏။ မိမိ၏ အရှင်သခင်များ ှင့် ေတွရမည့် အေရးကို
ေတွးကာ အားလည်း တက်မိေလ၏။
“လုပ်စမ်းပါဦး ေမာင်ေကျာက်အိုးရယ်၊ ဘယ်မင်းသားေတွလ”ဲ ဟု
ကန်ပ်ကေမးလိုက်ရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက ယင်း၏ ခါးကားတွင်
ေငွကတ်ှင့် ထည့်ထားေသာ ေဆးရွက်ကီးအနည်းငယ်ကို ထုတ်၍ ပါး
ေစာင်၌ ငုံလိုက်ပီးလင် …
“ အဲဒီဝင်းကီးအတွင်းမှာ မင်းသားကီးေလးပါးရှိတယ်၊ အေဆာင်မ
ရ ထဘီတစ်ထည်မိဖုရားကီးရဲ သားေတာ် အုတ်ကားြမက်ေပါက်မင်း
သားကီး၊ ေရေရးေဆာင် ေငွေရးေဆာင်တို ထက် မွန်ြမတ်တဲ့ ထုံးေရး
ေဆာင်ရ မိဖုရားကီးရဲ သား မိမစစ် ဖမစစ်မင်းသားကီး၊ ြပည်ကီးေပျာ်
ဘွယ် ြပည့်တန်ဆာမိဖုရားရဲ သား ေအာက်ဂလိအာ မင်းသားကီး၊ ကျပ်

က အဲဒီ ေအာက်ဂလိအာ မင်းသား ကီးရဲ ဆီမှာ ခစားေနတာ ” ဟု ေမာ
င်ေကျာက်အိုးက ေြပာေလ၏။
“ေမာင်ေကျာက်အိုးေြပာတဲ့ မိဖုရားေတွေရာ၊ မင်းသားကီးေတွေရာ
ကျပ်ြဖင့်တစ်ခါမှ မကားဖူးပါဘူးဗျာ” ဟု ကန်ပ်က ေြပာလိုက်ရာ ေမာ
င်ေကျာက်အိုးက …
“ ဟိုကျေတာ့ ကားဖူးုံတင်မကဘူး၊ ြမင်ဖူးလိမ့်မယ်ေပါ့ ” ဟု ဆို
ကာ ကန်ပ်အား ြခံဝင်းကျယ် ကီးအတွင်းသို ေခသွားပီးလင် ေတာင်
ဘက်စွန်းတွင် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်ေတာ်ေပသို ေခ၍ သွားေလ
ေတာ့သည် ။
ထိုအိမ်ေတာ်ေပသို ေရာက်ေသာအခါ၌ ပိုးြဖအကျကျပ်၊ ပိုးြဖ
ေတာင်ရှည်ပုဆိုးဝတ်၍

အဂလိပ်လုပ်ရှးဖိနပ်ကိုစီးကာ

အပွင့်ိုက်ေခါင်းေပါင်းကို မခိုတိုေပါင်းထားသည့် ငါးကျည်းကျပ်တို
က်ှင့်

လွန်စွာတူေသာ

မျက်လုံးြပးေကာင်ေကာင်ှင့်

လူတစ်ဦးကိုေတွရေလသည် ။ ထိုသူသည် ေမာင်ေကျာက်အိုးကိုြမင်လ
င်ြမင်ချင်း …
“ ငယ်ကန်ကီးေမာင်ေကျာက်အိုး၊ ေမာင်မင်းသွားတာ ကာလှသကွ
ယ် ” ဟု ထိုငါးကျည်းကျပ် တိုက်သဏာန်ရှိေသာသူက နန်းေသွးနန်းဟ
န် အမူအရာှင့် ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ေမာင်ေကျာက်အိုးကလည်း
… မှန်လှပါ ေတာ်ဘုရား၊ ေနြပည်ေတာ်မှာ ေနခဲ့တဲ့ ငယ်ေပါင်းေရာင်းရ
င်းနဲ ေတွေနလို ပါ ” ဟု လက်အုပ်ချီ၍ ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ငါးကျည်း
ကျပ်တိုက်ှင့် တူေသာ မျက်လုံး ြပးေကာင်ေကာင်ှင့် လူက ကန်ပ်ဘ
က်သိုလှည့်ကာ ေြခဆုံးေခါင်းဆုံးအကဲခတ်ပီးလင် …
“ ေမာင်မင်းကေကာ ေနြပည်ေတာ်မှာ ဘယ်မှာ ေနဖူးတာတုံး၊ ဘယ်

သူထံမှာ ခစားဖူး တာတုံး ” ဟု ေမးေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်ကလည်း
ထိတ်ထိတ်ပျာပျာြဖင့် …
“ သုံးဆယ်မင်းသားကီးရဲ ငယ်ကန်ပါ ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ထိုသူသ
ည် အနည်းငယ် မျက်ှာပျက်၍ သွားပီးလင် …
“ ေမာင်မင်းလည်း ငေကျာက်အိုးလို လိမာပါးနပ်မရှိရင်ေတာ့ ခစား
ခွင့်ေပးရတာေပါ့ေလ၊ ကဲ … ကဲ ငေကျာက်အိုး၊ ေမာင်မင်းရဲ ေရာင်းရင်း
ကို သွန်သင်ေပးလိုက်ပါကွယ် ” ဟု ဆိုကာ ေနာက်ေဖးေဆာင် သို ကူး
သွားေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်က ေမာင်ေကျာက်အိုးကိုလက်တို ၍ …
“ ေြပာစမ်းပါဦးကွာ၊ ေြပာစမ်းပါဦး ကိုယ့်လူရာ၊ ကျပ်လည်း နန်း
ေတာ်ထဲကီးလာတဲ့ လူပါပဲ၊ ဒီမင်းသားကို တစ်ခါမှ လဲ မေတွဖူးဘူး ”
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ ြပည်ကီးေပျာ်ဘွယ်ြပည့်တန်ဆာေခါင်းမိဖုရားရဲ သား ေအာက်ဂ
လိအာမင်းသားဆိုတာ သူေပါ့၊ ကိုရင်ကလည်း မှတ်ရည်ာဏ်ရည်နည်း
ရန်ေကာ၊ မြမင်ဖူးဘူးလား၊ လတ်ုံးမှာ ပုရပိုဒ်ကူး စာေရးလုပ်ေနတဲ့ ဘ
သန်းေလ၊

ဟိုကေန

နန်းတွင်းအေရးေတာ်ပုံလည်း

စေရာ၊

ေရာေယာင်ပီးေြပး လာပီး ဒီမှာ မင်းသားပုံ၊ မင်းသားဟန် လာဖမ်းေန
တာ၊ ေတာမေရာက်ေတာင်မေရာက်ေကာင်ေတွပါ ကိုရင်ရာ၊ မိစစ်လို ဖ
မစစ်တဲ့ ေကာင်ေတွ၊ ဟိုကေန ထွက်ေြပး လာပီး အေရးကီးတဲ့ စာချပ်
မှတ်တမ်းေတွကို

အဂလိပ်အစိုးရဆီကို

ေရာင်းလိုက်တယ်ေလ၊

အဲဒီေငွေကးအသြပာေလးနဲ သူကိုယ့်သူ ေဆွေတာ် မျိးေတာ်လိုလို၊ မင်း
သားလိုလို ဒီမှာ လာပီးလုပ်ေနတာ၊ သူအိမ်မှာ ခိုင်းတဲ့ လူေတွအားလုံး
က သူကို ဘုရားထူးရတယ်၊ ကျပ်ကလည်း စားေရးေသာက်ေရးခက်ေန
ေလေတာ့ ေရာေယာင်ပီး ဘုရားထူးပီး စားေနရတာ၊ အဲဒါနဲ သည် သ

ေကာင့်သား ဘဝင်ြမင့်ေနတာ၊ သူကိုယ်မှာ မဟာေသွးမေြပာနဲ ေမျာက်
ေသွးေတာင်သန်သန်ပါမယ့်ေကာင်

မဟုတ်ဘူး

၊

ဟိုဘက်

အိမ်သုံးအိမ်မှာ ဒီလိုေကာင်စားမျိး သုံးေကာင်ရှိေသးတယ်၊ အံ့ေရာ .. အံ့
ေရာ၊ ေလာကကီးမှာ ဒီလိုမဟုတ်က ဟုတ်က ဟန်ေဆာင်ပီး ေသွးနား
ထင်ေရာက်ေနတဲ့ လူစားမျိးေတွရှိေသးတယ်ဆိုတာ ကျပ်ြဖင့် အခုမှ ပဲ
ေတွဖူးေတာ့တယ်၊ ဟိုဘက်က သုံးေကာင်အနက် တစ်ေကာင်က လတ်
ုံးဝန်ကီးေတွအတွက် လက်ဖက်ရည်ပွဲြပင်ရတဲ့ ေကာင်၊ ကျန်တဲ့ ှစ်
ေကာင်က ဝန်ကီးအိမ်မှာ ထင်းခွဲ ေရခပ်လုပ်ရတဲ့ ေကာင်ေတွ၊ ကဲ …
ကျပ်လို သိသိကီးနဲ ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ်ေကာင်ေတွကို ဘုရားထူးဝံ့
ေသးသလား၊ အဲဒီလိုထူးဝံ့ရင် ထမင်း တစ်လုပ်ေအးေအးေလးစားရမယ်
၊ သူတို ကဘာမှ မခိုင်းဘူး၊ လူေရှသူေရှမှာ ဘုရားထူးြပုံပဲရှိတယ်၊ ဘ
ယ်ေလာက်ူးကတဲ့ ေကာင်စားမျိးေတွလဲ မသိဘူး ” ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုအခါ ကန်ပ်က …
“ ဒါကထားပါဦး၊ အဂလိပ်အစိုးရက သူတို ကို ဘယ်လိုသေဘာထား
သလဲ ” ဟု ေမးလိုက်ရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ အဂလိပ်လူမျိးဟာ အေတာ့်ကို ပါးရည်နပ်ရည်ရှိတဲ့ လူမျိးပဲ၊ ဒီ
ေကာင်ေတွဟာ မင်းသား မဟုတ်မှန်းလည်း သိတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာင်
ေတွကို အေှာင့်အယှက်မေပးဘူး၊ သူတို ကို ူးချင်သေလာက် ူးခွင့်
ေပးထားတယ်၊ တစ်ေနေနတစ်ချိန်ချိန်မှာ အသုံးတည့်တဲ့ ေနရာေတွရင်
သုံးချင်သုံး မယ်ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့ ” ဟု ေြပာေလ၏။
“ သူတို နဲ အဂလိပ်အစိုးရနဲ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ေရာ ဘယ်ပုံဘယ်
နည်း ဆက်ဆံသလဲ၊ သူတို အေပမှာ ေလးစားမရှိသလား ” ဟု ကန်ပ်
က ေမးလိုက်ရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက …

“ တိုင်းြပည်တစ်ြခမ်းကို စစ်ိုင်လို သိမ်းထားတဲ့ လူမျိးပဲဗျာ၊ ဘယ်
ညံ့လိမ့်မတုံး၊ ဒီလိုအူးမျိးေတွကို ူးသည် ထက်ူးေအာင် ေြမာက်ပင့်
ေပးေတာ့တာေပါ့၊ ဟိုနားမှာ ေနတဲ့ သာသနာြပဘုန်းကီး “ဘွတ”် ဆိုရ
င် ပိုပီးေတာင်ယဆိုးေသးတယ်၊ သူတို နဲ ေတွတဲ့ အခါမှာ “ရွာဟိုင်းနတ်
” လို ေြပာတယ်၊ ဘယ်လိုနတ်မျိးနဲ ှိင်းပီးေြပာသလဲေတာ့ မဆိုိုင်ဘူး၊
အေတာ့်ကို ြမင့်ြမတ်တဲ့ စကားလုံးပဲလို ဆိုတယ်” ဟု ေြပာရာ ကန်ပ်က
…
“ ရွာဟိုင်းနတ်ေတာ့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး၊ အဂလိပ်စကားနဲ ဆိုရင်
ယူအားဟိုင်းနက်(စ်) (Your Highness) လို ေြပာတာြဖစ်ပါလိမ့်မယ်၊ အဲ
ဒီစကားဟာ ကီးကျယ်ြမင့်ြမတ်တဲ့ ပုဂိလ်ကို ေခတဲ့ စကားပဲ၊ ဒါနဲ ေနစ
မ်းပါဦး၊ ေမာင်ေကျာက်အိုးေြပာတဲ့ အဂလိပ်ကီး ဘွတ် ဆိုတာ ဘယ်နား
မှာ ေနသလဲ” ဟု ေမးရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက …
“ လင်းစေဒါင်းမှာ ေလ၊ ဘာလုပ်မလို လဲ ” ဟု ေမး လိုက်ေလ၏။
“ ကျပ်နဲ တစ်ခါ စကားေြပာဖူးတယ်၊ သူအိမ်ကို လာလည်ဖို ဖိတ်
ထားဖူးတယ်၊ လိုက်ြပပါ ” ဟု ကန်ပ်ကဆိုရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက
“ ဒီမင်းသားေတွဆီမှာ ခစားဖို စိတ်မကူးဘူးလား ” ဟု စပ်ဖီးဖီး မျ
က်ှာှင့် ေမး လိုက်ေလ၏။
“ မခစားချင်ပါဘူးဗျာ၊ မင်းညီမင်းသားေတွလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ ၊ သူ
လိုကိုယ်လို ဆင်းရဲသားချင်း ဘုရားမထူးချင်ပါဘူးဗျာ၊ ဒီလူေတွလည်း
မတန်မရာေလာက်လုပ်ေနရင် တစ်ေနေန မိုးကိးပစ်ချလိမ့်မယ်၊ ေမာင်
ေကျာက်အိုးအေနနဲ လည်း ဒီလိုအသက်မေမွးသင့်ဘူး၊ သူတို ဟာ မင်း
ညီမင်းသားမဟုတ်မှန်း သိလျက်သားနဲ ဘာြဖစ်လို ဘုရားထူးချင်ရတာ
တုံး ” ဟု ကန်ပ်ကေြပာရာ ေမာင်ေကျာက်အိုးက …

“ ကျပ်က ြမန်မာအချင်းချင်း ဘုရားထူးတာပဲဗျာ၊ အခုအခါမှာ မျက်
ှာြဖကိုေတာင် ဘုရားထူးတဲ့ ြမန်မာေတွအများကီးထဲမှာ ကျပ်အြဖစ်
ကဒီေလာက်မဆိုးေသးပါဘူးဗျာ၊ ကိုယ့်လူလိုပဲ ဘုရားမထူးိုင်တဲ့ လူတ
စ်ေယာက် ေတွဖူးတယ်ေလ၊ သူကေတာ့ပုဇွန်ေတာင်မှာ ငါးဖမ်းစားေန
ေလရဲ ၊ သူဆီကိုလဲ ကျပ်တို သွားကရေအာင်၊ သူလည်း ေနြပည်ေတာ်
က ထွက်ေြပးလာတာပဲ ” ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုေနာက်
သာသနာြပဘုန်းကီး

ကန်ပ်အား
ဘွတ်ထံသို

ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးက
ေခေဆာင်သွားေလေတာ့၏။

ဘုန်းကီး ဘွတ် သည် ကန်ပ်ကို ြမင်လင်ြမင်ချင်း …
“ မှတ်မိပီ … မှတ်မိပီ … လူကေလး၊ ငါတို ကို ငါးသူခိုးထင်ခဲ့တဲ့ လူ
ကေလးပဲ ” ဟု ဆိုကာ စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်များ ြဖင့် ဧည့်ခံေလ၏။ ထို
ေနာက် ရန်ကုန် ေဒးလီးေမးလ် (Rangoon Daily Mail) သတင်းစာှင့် ဗိ
တိသဘားမားနယူးစ် (British Burma News) သတင်းစာှစ်ေစာင်ကို ဖ
တ်ရန်အတွက်ချေပးေလ၏။ ထိုသတင်းစာများကို ကန်ပ်ကဖတ်ရန် စိ
တ်မဝင်စားေသာ်လည်း အဂလိပ်စာလုံးဝမတက်ေသာ ေမာက်ေကျာက်
အိုးက စိတ်ဝင်စားသည့် အေလျာက် ေကာက်ယူ၍ သတင်းစာကို ေဇာ
က်ထိုးဖတ်ေလ၏။ ထိုအခါ 'ဘွတ'် က …
“ ဒီလူကေလးက အဂလိပ်စာကို ငါ့ထက်ကမ်းကျင်တယ်၊ ငါ့အေနနဲ
ဒီလိုေစာက်ထိုး ဖတ်လို မရဘူး ” ဟု ေြပာလိုက်ေသာအခါမှ ပင် ေမာင်
ေကျာက်အိုးက သတင်းစာကို လှည့်လိုက်ရေလ၏။ ထိုေနာက် ဘုန်းကီး
ဘွတ်က …
“ လူကေလးက တစ်ေနရာတည်းေနတဲ့ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ ခရီး
သွားတဲ့ အလုပ်မှ လုပ်ချင်တယ်လို ေြပာထားေတာ့ငါလဲ လူကေလးအ

တွက်အလုပ်ရှာထားတယ်၊ အဲဒါကေတာ့ ပင်လယ်ကူးသေဘာမှာ လုပ်ရ
မယ့်အလုပ်ပဲ၊ သန်ဘက်ခါကို ဒီကိုလာခဲ့ပါ၊ သေဘာကပတိန်နဲ အလုပ်
ရဖို တစ်ခါတည်း ေြပာလိုက်မယ် ” ဟု ဆိုေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်က …
“ ကပတိန်ဆိုတာ ဘာလဲ ” ဟု ေမးရာ ဘုန်းကီး ဘွတ်က …
“ ကပတိန်ဆိုတာ သေဘာမာလိန်မှးကိုေြပာတာ ” ဟု ဆိုေလ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်ကလည်း
“ သိပ်ေကာင်းတာပဲ ေကျးဇူးအလွန်တင်ထိုက်ပါတယ် ” ဟု ေြပာပီး
လင် သာသနာြပဘုန်းကီး ဘွတ် အိမ်မှ ထွက်ခဲ့ေလ၏။ ထိုေနာက်
ယင်းေမာင်ေကျာက်အိုးသည် ကန်ပ်အား ပုဇွန်ေတာင်ေချာင်း အနီးရှိ
တံငါသည် များ ေနထိုင်ရာ တဲအိမ်စုကေလးများ ဆီသို ေခေဆာင်သွား
ေလ၏။ ထိုတဲအိမ်စု ကေလးတို အနက် အစွန်းဆုံး တဲအိမ်စုတ်ကေလး
တွင် ေနထိုင်ေသာ တံငါသည် တစ်ဦးကို ေတွရေလ ၏။ ေမာင်ေကျာက်
အိုးသည် ထိုတံငါသည် ှင့် ကန်ပ်အား မိတ်ေဆွြဖစ်ေစရန် ဆက်သွယ်
ေပးေလ၏။ ထိုသူ၏ အမည်မှာ ေမာင်ချစ်ညိ ဟူ၍ ြဖစ်၏။
ထိုသူသည်

ေနြပည်ေတာ်မှ

ကန်ပ်ကဲ့သိုထွက်ေြပးလာရသူြဖစ်ေကာင်းလည်း သိရေလ၏။ သိုရာတွ
င် ထိုသူနန်းတွင်း၌ အမမထမ်းဖူးေကာင်းသိရ၏။ အဘယ်ေကာင့် ဆို
ေသာ်

ထိုသူအား

ကန်ပ်သည်

နန်းတွင်း၌

တစ်ကိမ်တစ်ခါမ

ေတွဖူးြခင်းမရှိေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ေမာင်ေကျာက်အိုးက ထိုသူအား
…
“ ခင်ဗျာလိုပဲဗျ၊ ေဟာဒီ ေမာင်ထူးစိန်ဟာလည်း မဟာေသွးအတု
ေတွကို ဘုရားမထူးိုင်ဘူးဆိုပီး ထွက်လာခဲ့တာပဲ ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ
ယင်းတံငါသည် ေမာင်ချစ်ညိက …

“ ကျပ်ညီက အသက်သာငယ်တယ်၊ ေလးစားဖို ေကာင်းပါတယ် ”
ေြပာေလ၏။
ကန်ပ်သည် ထိုသူ၏ အသက်ကိုသိလို၍ စုံစမ်းကည့်ရာ သီေပါမင်း
သားှင့် တစ်ေနတည်း တစ်ရက်တည်းေမွးခဲ့သူြဖစ်ေကာင်းသိရသြဖင့်
ထိုသူ၏ အသက်မှာ ထိုအချိန်က အသက်ှစ်ဆယ် ြဖစ်ေကာင်း ကန်ပ်
ေကာင်းစွာသိရေပ၏။
ထိုေနာက် ထိုသူက ကန်ပ်အား မည်သည့် အရပ်ေဒသ၌ ေနသနည်း
ဟု

ေမးြမန်းစုံစမ်းရာ

ကန်ပ်က

အစပထမတွင်

ဗဟန်းဘုန်းကီးေကျာင်း၌ ေနေကာင်း၊ ယေနတွင် ေမာင်ေကျာက်အိုးှ
င့် ေနမည်ဟု ဘုန်းကီးအားေလာက်ထား၍ ထွက်လာခဲ့ေသာ်လည်း အ
မှန်စစ်စစ်အားြဖင့် ေမာင်ေကျာက်အိုးှင့် လည်း ေန၍ မြဖစ်ေတာ့ေကာ
င်းေြပာရာ ယင်းေမာင်ချစ်ညိက …
“ ဒီလိုဆိုလဲ ကျပ်နဲ ေနေပါ့ ေမာင်ထူးစိန်ရယ်၊ ပီးေတာ့ ကျပ်လည်း
ဒီလဆန်းကျရင် မိတ်၊ ထားဝယ်ဘက်ကို သွားစရာရှိတယ်၊ ဟိုမှာ အဆ
င်ေြပရင် ဟိုမှာ ပဲ အေြခချမလားလို စိတ်ကူးတယ်၊ အဲဒီေတာ့ ကျပ်အ
ေနနဲ ခရီးထွက်တာနဲ ေဟာဒီတဲေရာ၊ ငါးဖမ်းတဲ့ ေလှကေလးေရာ၊ ငါးဖ
မ်းပိုက်ေတွ၊ ချိတ်ေတွေရာ အကုန်ေပးခဲ့မှာ ၊ တကယ်လို ဟိုမှာ ေနရာမ
ကျရင်လည်း ကျပ်ရန်ကုန်ကို ြပန်လာချင် ြပန်လာမယ်၊ ကိုရင့်ဆီက
ေတာ့ ဒီပစည်းေတွ ြပန်မေတာင်းပါဘူး ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ကန်ပ်က
…
“ အဲဒါခက်တာဗျ၊ သန်ဘက်ခါဆိုရင် ပင်လယ်ကူးသေဘာက မာလိ
န်မှးတစ်ေယာက်နဲ မိတ်ေဆွြဖစ်ရမယ်၊ အဆင်ေြပရင် သူရဲ ပင်လယ်
ကူးသေဘာမှာ ကျပ်လည်း တစ်ခါတည်းလိုက်သွားရမှာ ၊ အဲဒီေတာ့ ခင်

ဗျားရဲ တဲရယ်၊ ငါးဖမ်းတဲ့ ေလှရယ်၊ ပိုက်ေတွရယ်ကို ဒီအတိုင်းထားပစ်
ခဲ့ရမှာ ” ဟု ေြပာ လိုက်ရာ ေမာင်ချစ်ညိက …
“ အဲဒီလို ဆိုရင်ေတာ့ ေမာင်ေကျာက်အိုးကို ေခပီးေပးခဲ့ေပါ့ ” ဟု
အကံေပးေလ၏။ ထိုအခါ ေမာင်ေကျာက်အိုးက.....
“ မလိုချင်ဘူး၊ လုံးဝမလိုချင်ဘူး၊ အဲဒါေတွယူလိုက်ရင် ကျပ်အေနနဲ
ငါးဖမ်းစားေနရဦးမယ်၊ အခု ကျပ်လုပ်ေနတဲ့ အလုပ်က သိပ်ပီးသက်
သာတယ်၊ အူးေတွကို ဘုရားထူးပီး အူးေတွေကးတဲ့ ထမင်းကို
ေကာင်းေကာင်း ေလးစားေနာ်၊ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ိုင်ဘူး ” ဟု ခါးခါး
သီးသီး ြငင်းေလေတာ့ ၏။ သိုရာတွင် ေမာင်ချစ်ညိက …
“ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေလ၊ ေမာင်ထူးစိန် ဒီမှာ ေနပါ၊ ေနာင်ခါလာေတာ့လ
ည်း ေနာင်ခါေစျးေပါ့၊ စဉ်းစားပီး အလုပ်လုပ်ကေသးတာေပါ့ ” ဟု ဆို
သြဖင့် ကန်ပ်လည်း ထိုသူှင့် ေနထိုင်ရန် တစ်ခါတည်း ဆုံးြဖတ် လိုက်
ေလေတာ့၏။ ထိုေကာင့် ေမာင်ေကျာက်အိုးလည်း တစ်ကိုယ်တည်းြပန်
၍ သွားရေလေတာ့၏။
ထိုညေနပိုင်းသိုေရာက်ေသာအခါ၌ ကန်ပ်သည် ေမာင်ချစ်ညိှင့် အ
တူ ေလှြဖင့်ထွက်၍ ပိုက်ချရေလ၏။ ေနာက်တစ်ေန၌ လည်း ငါးဖမ်းြခ
င်း၊ ပိုက်ချြခင်းအလုပ်များကို လုပ်ရြပန်ေလ၏။ ေနာက်တစ်ေနတွင် မူ
ကန်ပ်သည် ေမာင်ချစ်ညိထံ ခွင့်ပန်၍ သာသနာြပဘုန်းကီး ဘွတ် ှင့်
အတူ လွန်စွာှာေခါင်းခန်၍ ဒုတာ၏ အေရာင်ကဲ့သိုြပာလှေသာ မျက်
လုံးများ ရှိသည့် ဥေရာပတိုက်သား တစ်ဦးကိုေတွရေလ၏။ ဘုန်းကီး
ဘွတ် က …
“ လူကေလး၊ ေဟာဒါငါေြပာတဲ့ မာလိန်မှး ေကာလင်း ဆိုတာပဲ ”
ဟု ေြပာပီးလင် မာလိန်မှး ေကာလင်းကိုလည်း … “ ေဟာဒါ ြမန်မာအ

မျိးသား လူငယ်ေမာင်ထူးစိန် ” ြဖစ်ေကာင်း အဂလိပ် ဘာသာြဖင့် မိတ်
ဆက်ေပးရာ ယင်းမာလိန်မှးေကာလင်းက...
“ အလွန်ပဲ ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျပ်ဟာ ဥေရာပတိုက်သားဆိုေပမယ့်
အဂလိပ်မဟုတ်ပါဘူး၊ အိုင်ယာလန်သားတစ်ဦးြဖစ်ပါတယ်၊ အိုင်ယာလ
န်လူမျိးဟာ လူကေလးတို ြမန်မာလူမျိးနဲ စိတ်သဘာဝ အလွန်တူပါတ
ယ်၊ ဒါေကာင့် ကျပ်နဲ လူကေလးတို မိတ်ေဆွြဖစ်ဖို ကိစဟာ များ စွာခ
က်ခဲလှမှာ မဟုတ်ပါဘူး ” ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုေနာက် ယင်းကပင် ယင်း၏ သေဘာမှာ တန်ချိန် (၅၅)တန်ရှိပီး
စကူးနားအမျိးအစား သေဘာြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသေဘာ၏ ပိုင်ရှင်မှာ “
ေမာ်ဆာကီး ” ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုသေဘာ၏ အမည်မှာ “ဟွန”် ြဖစ်ေကာ
င်းေြပာေလ၏။

သိုရာတွင်

ထိုသေဘာသည်

ပီနန်သို

ယခုတစ်ေခါက်သွားရဦးမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ေနာက်တစ်ေခါက်ြပန်လာ
လင် ကန်ပ်အားေခမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆိုေလ၏။
ထိုေကာင့်

ကန်ပ်လည်း

မာလိန်မှး

ေကာလင်းှင့်

သာသနာြပဘုန်းေတာ်ကီး ဘွတ် အား ှတ်ဆက်ပီးလင် ပုဇွန်ေတာင်
သို ြပန်ခဲ့ေလေတာ့၏။ ထိုသို ြပန်ခဲ့ပီး ေမာင်ချစ်ညိှင့် အတူ တံငါ လုပ်
ငန်းကို တစ်လခန် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပီးေနာက် ေမာင်ချစ်ညိက မိတ်ဘက်သို
ခရီးထွက်သွားသြဖင့် ကန်ပ်တစ်ကိုယ်တည်းသာလင် ပုဇွန်ေတာင်ေချာ
င်းနံေဘးတံငါရွာကေလး၌ ေသာင်တင်၍ ကျန်ရစ် ခဲ့ေလေတာ့သတည်း
။
Where boasting ends, there dignity begins
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မာလိန်မှး ထူးစိန်

*

နာတာလူးပွဲေတာ်
ကန်ပ်သည် တံငါစုရွာကေလး၌ ေနထိုင်ပီး တံငါလုပ်ငန်းကို လုပ်
ကိုင်ခဲ့ေလ၏။ မကာမကာ ဆိုသလိုလည်း သာသနာြပဘုန်းေတာ်ကီး
ဘွတ်ထံသို သွားေလ၏။ ဘုန်းကီးဘွတ်သည် ကန်ပ်အား ေရေကာင်းှ
င့် ပတ်သက်ေသာစာအုပ်များကို ရှာေဖွ၍ ဖတ်ရန်လည်း ငှားရမ်းေလ
၏။ ကန်ပ်ဖတ်၍ နားမလည်ေသာ အေကာင်းအရာများကိုလည်း ယင်း
ကရှင်းြပေလ၏။
တစ်ခါ၌ ကန်ပ်သည် ဘုန်းကီးဘွတ်ထံမှ “ ပင်လယ်သမုဒရာ၏
လိဝှက်ချက် ” ဟူေသာ အဂလိပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ငှားရမ်း၍ ဖတ်က
ည့်ရာ ဘာသာစကား၏ ခက်ခဲြခင်း၊ အေကာင်းအရာ၏ နက်နဲြခင်းတို
ေကာင့် နားမလည်ိုင်ေအာင်ရှိေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ဘုန်းကီးဘွတ်က
…
“ ဒီစာအုပ်မှာ အေရးကီးဆုံးအပိုင်းက အပူဓာတ်နဲ ပင်လယ်သမုဒ
ရာတို သမဘာဝြဖစ်ပုံပဲ လူကေလးရဲ ၊ ပင်လယ်သမုဒရာမှာ ရှိတဲ့ အပူ
ဓာတ်ကိုးဆယ့်ကိုးရာခိုင်ှန်းဟာ ေနကေနရတာ၊ ငါတို အဂလိပ်စကား
ဟိ (Heat) ဆိုတာက ပူြခင်းသက်သက်ကိုဆိုလိုတာ၊ တို စကားမှာ တင်
ပေရချာ (Temperature) ဆိုတာက အပူဓာတ်ကိုေြပာတာ၊ ပူြခင်းဆိုတဲ့
သေဘာတရားမှာ ဓာတ်တစ်မျိး ပါတယ်ကွဲ၊ အဲဒီဓာတ်ဟာ စွမ်းအားတ
စ်ခုြဖစ်သွားတာပဲ၊ ငါတို စကားနဲ ဆိုရင် အဲဒါကို အင်တင်းစီးတီး ေအာ့

အနားဂျီး

(Instensity

of

Energy)

လို

ဆိုတယ်၊

ကမာကီးက

ေနကိုပတ်ပီး အရက်မူးတဲ့ လူကီးလို ေစာင်းေစာင်းကီးလည်ေနတာက၊
အဲဒီေတာ့ ေနနဲ အနီးဆုံးြဖစ်တဲ့ အီေကွတာဆိုတဲ့ ေနရာ ေတွက ပိုပီးပူ
တဲ့ ေနရာနဲ မပူတဲ့ ေနရာရယ်လို ရှိတာေပါ့၊ ပိုပီးပူတဲ့ ေနရာက ပင်လ
ယ်သ မုဒ ရ ာထဲမ ှာ ရှိတဲ့ ဆားေတွကို ပိုပီးအရည်ေပျာ်ေစိုင်တာေပါ့၊
ဒါေကာင့် အဲဒီေဒသကေရဟာ ေအးတဲ့ ေဒသက ေရထက် ပိုပီး သိပ်သိ
ပ်သည်းသည်း ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိတာေပါ့ကွာ၊ အဲဒီေတာ့ ကျစ်လျစ်သိ
ပ်သည်းတဲ့ ေရဆီကို မကျစ်လျစ် မသိပ်သည်းတဲ့ ေနရာက ေရေတွက
စီးဝင်လာတာေပါ့၊ ေရထဲမှာ ေရထပ်စီးေနတယ်ဆိုတာကို ေြပာြပရတာ
အခက်သားလားကွာ၊ ပင်လယ်သမုဒရာထဲမှာ ေရစီးေကာင်းကီးေတွရှိ
ေနတယ်၊ ေနာက်ေတာ့ မင်းသိလာရမှာ ပါကွာ၊ ေစာေစာက ငါေြပာတဲ့
အလွန်ပူတဲ့ အပိုင်းက ေရေတွဟာအခိုးအေငွြဖစ်ပီး ေကာင်းကင်ကိုတ
က်သွားတယ်၊ အဲဒါေကာင့် လဲ အဲဒီ ေနရာကိုေရအစားဝင်လာိုင်တယ်
ဒါေကာင့် ပင်လယ်သမုဒရာထဲမှာ ဟိုမှ ဒီမှ စီးေနတဲ့ ေရစီးေကာင်းကီး
ေတွ ရှိေနတာေပါ့၊ ပီးေတာ့ အဲဒီပင်လယ်သမုဒရာကပဲ မိုးရွာြခင်းကိုြဖ
စ်ေစတယ်၊ ေလတိုက်ြခင်းကိုြဖစ်ေစတယ်ဆိုေတာ့ ရာသီဥတုဆိုတဲ့ စ
ကားဟာ ပင်လယ်သမုဒရာကေနေမွးေပးလိုက်တဲ့ သားငယ်တစ်ေယာ
က်ပဲ လူကေလးရဲ ၊ ေအး … ရာသီဥတုသာလင် ပင်လယ် သမုဒရာမှာ
အေြခခံတာ မဟုတ်ဘူး ၊ ပင်လယ်ေရဆိုတာက ဓါတ်ေပါင်းစုံပဲကွ၊ ငါတို
လူမျိး ဓာတုေဗဒ ဆရာေတွကေတာ့ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်နဲ ကလိုရင်းဓာတ်
ေတွ ပါတယ်လို အဆိုရှိတယ်၊ အမှန်ေတာ့ ပင်လယ်ေရရဲ ဆယ့်ေလးရာ
ခိုင်ှန်းဟာ အြခားေသာ ဓာတ်ပစည်းေတွကွ၊ အကမ်းဖျင်းအားြဖင့် က
လိုရင်း၊ ဆိုဒီယမ်၊ မဂနီဆီယမ်၊ ကယ်(လ)ဆီယမ်၊ ကာဘွန်၊ ဆီလီကွန်၊
ိုက်ထိုဂျင်၊ ကိုေဘာ့ စတဲ့ ဓာတ်အမျိးေပါင်း (၄၆)မျိး ေရာေှာေနတဲ့

ဓာတ်သမုဒရာကီးပါပဲ လူကေလးရယ်၊ အဲဒါေကာင့် ေြပာတာေပါ့ကွ၊
ေရဟာ ေရ မဟုတ်ဘူး ၊ ဓာတ်၊ မီးဟာ မီး မဟုတ်ဘူး ၊ ဓာတ်၊ ေလဟာ
ေလ မဟုတ်ဘူး ဓာတ် ” ဟု ကန်ပ်အား ရှင်းြပေလေတာ့၏။ ထိုအခါက
န်ပ်က …
“ လူကေရာ ဘာလဲ ” ဟု ေမးလိုက်ရာ ဘွတ်က …
“ လူလည်း လူ မဟုတ်ဘူး ကွ၊ ဓာတ်ပဲ၊ မေကာင်းတဲ့ ဓာတ်နဲ
ေကာင်းတဲ့ ဓာတ် ေရာစပ်ေနတဲ့ ဓာတ်ေပါင်းစုတစ်ခုပဲ ” ဟု ြပန်၍ ေြဖ
ေလ၏။
“ ဒီလိုဆို ခင်ဗျားတို အဂလိပ်ေတွဟာ မေကာင်းတဲ့ ဓာတ်များ တဲ့
လူမျိးြဖစ်မယ်ထင်တယ်၊ ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ ကျပ်တို ဘာသာ ကျပ်
တို ေနတဲ့ တိုင်းြပည်ကို ခင်ဗျားတို က သက်သက် လာပီး သိမ်းပိုက်ချင်
ေနတာကိုးဗျ ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ဘွတ်ကရယ်ေလ၏။
“ လူကေလး၊ မင်း ငါ့ကို တြခားအဂလိပ်ေတွနဲ အတူေရာပီးေတာ့
ဓာတ်တစ်ခုတည်းပဲလို

နားလည်ေနပီထင်တယ်၊

ငါဟာ

အဂလိပ်လူမျိးြဖစ်တာေတာ့မှန်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ ေကာင်းက
င်ဓာတ်ရှိေနတယ်၊ ငါဟာ သူတစ်ပါးတိုင်းြပည်ကို လိုချင်တဲ့ ထဲမှာ မပါ
ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လိုချင် တဲ့ လူေတွ စစ်တိုက်ပီးရလာတဲ့ တိုင်းြပည်ေတွကို
ေတာ့ ငါေရာက်ေအာင် လာပီး ေကာင်းကင်ဘုံ အေကာင်း ေြပာြပတယ်
” ဟု ဘွတ် က ဆိုလိုက်ရာ ကန်ပ်က …
“ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်က စစ်တိုက်တဲ့ အထဲမပါေပမယ့် တိုက်လို
ိုင်ပီးတဲ့ အထဲမှာ ေတာ့ ခင်ဗျား အရသာေတွေနတယ်ေပါ့ ” ဟု ေြပာ
လိုက်ရာ ဘွတ်သည် ကန်ပ်အား ြပံး၍ ကည့်ပီးေနာက် …
“ မင်းတစ်ခုစဉ်းစားကည့်ပါလူကေလး၊ လူတိုင်းဟာ ကက်ေတွ၊ ငှ

က်ေတွ၊ ဝက်ေတွကို မသတ်ကပါဘူး၊ သတ်တဲ့ လူေတွက သတ်ပီး ေစျး
မှာ ေရာင်းရင်ေတာ့ ဝယ်ပီးစားတာေပါ့ကွာ၊ သူကိုယ်တိုင်စားုံ မဟုတ်
ဘူး ၊ သူမိဘကိုလည်း ေကးေမွးချင်ေကးမယ်၊ ေစျးက အသားဝယ်စား
တဲ့ လူကို သားသတ်သမားနဲ အတူ ငရဲြပည်ပိုမလို လား လူကေလး ” ဟု
ဘွတ်က ေြပာ လိုက်ေလ၏။
ထိုေကာင့် ကန်ပ်တို လည်း ထိုအေကာင်းအရာကို ဆက်လက်၍
ေြပာဆိုြခင်းမြပေတာ့ဘဲ အြခားေသာ အေကာင်းအရာများ ဆီသို ေြပာ
င်းလဲေြပာဆိုကေလေတာ့၏။
အချိန်အေတာ်ကာ ေြပာဆိုပီးေနာက် ဘွတ်သည် ကန်ပ်အား နာ
တာလူးပွဲေတာ် အေကာင်း ေြပာြပေလ၏။ ကန်ပ်လည်း လွန်စွာ စိတ်ဝ
င်စားမိေလ၏။ ထိုေနာက် ဘွတ်က နာတာလူးပွဲေတာ်ရက်မှာ ယခုလာမ
ည့် ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေနတွင် ြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆို၍ ကန်ပ်အား
ယင်း၏ အိမ်သို လာရန် ဖိတ်ကား လိုက်ေလ၏။
ထိုေနညေနသိုေရာက်ေသာအခါ၌ ကန်ပ်သည် ဘွတ်၏ အိမ်သို
သွားေရာက်ေလ၏။ ဘွတ်၏ အိမ်ဝင်းတစ်ခုလုံး၌ မီးများ ထိန်ထိန်ညီး
ေနေအာင် ထွန်းထားေလ၏။ လူအများ လည်း အေတာ် စည်ကားေန
ေလ၏။ ြခံဝင်းအလယ်တွင် အကျနီ ေဘာင်းဘီနီှင့် ေခါင်းစွပ်ခန်ခန် ရှ
ည်ရှည်ကီးကို ေဆာင်းထားေသာ မုတ်ဆိတ်ေမွး၊ ှတ်ခမ်းေမွးများမှာ
လွန်စွာရှည်လျား၏။ ထိုလူဝကီးသည် လွန်စွာကီးမားေသာ အိတ်ကီး
တစ်လုံးကိုလည်း

ထမ်းထား၏။

ထိုအိတ်ကီးအတွင်း၌

ပစည်းပစယများ အေြမာက်အြမားထည့်ထားဟန်ရှိ၏။
ဘွတ်သည် ပရိသတ်ကို လက်ခုပ်တီး၍ ငိမ်သက်ေအာင်ြပလုပ်ပီး
ေနာက် …

“ နာတာလူး လက်ေဆာင်ကို ေဟာဒီဆန်တာကေလာ့ကီးက ေပးလိ
မ့်မယ် ” ဟု ေြပာလိုက်ရာ ကန်ပ်က ပရိတ်သတ်အတွင်းမှ ေန၍
“ ဘွတ် … ခင်ဗျာေြပာတဲ့ ဆန်တာကေလာ့ကီးဆိုတာ ဘာကီးတုံး
” ဟု ေအာ်၍ ေြပာလိုက် ရာ ကန်ပ်အား ပရိသတ်က ဝါးကနဲရယ်ေမာ
လိုက်ကေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ကန်ပ်အနီးမှ ကရင် အမျိးသမီးဟု ယူ
ဆရေသာ မိန်းကေလးတစ်ဦးက …
“ အဲဒီအုပ်ကီးေပါ့၊ ဆန်တာကေလာ့ဆိုတာ၊ သူအိတ်ထဲမှာ ပါတဲ့
လက်ေဆာင်ေတွရမယ် ” ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုေနာက် ဘွတ် သည်
ထိုအုပ်ကီး၏ အိတ်တွင်းမှ လက်ေဆာင်ပစည်းများကို ှိက်ယူ၍ ပရိ
သတ်ကို တစ်ေယာက်ချင်းနာမည်ေခ၍ ေပးေလ၏။
အေတာ်အတန်ကာေသာ် …
“ ေမရီစံဖိုး ” ဟု ဘွတ်ကီးက ေခလိုက်ရာ ကန်ပ်၏ စိတ်၌ …
“ အလို၊ အဘိုးကီးတစ်ေယာက်ကိုေတာ့ ေခြပန်ပီ၊ ဒီအဘိုးကီး
ဘာများ ရမလဲေတာ့ မသိဘူး” ဟု စဉ်းစားေနစဉ်၌ပင် ကန်ပ်၏ ေဘးမှ
မိန်းကေလးသည် ရင်ြပြမးထူးစွာ ေြပးထွက်သွားေလေတာ့၏။ ထိုအခါ
ဘွတ်ကီးသည် မဲလိပ်တစ်လိပ်ကို ှိက်ယူလိုက်ပီးေနာက် ထိုမဲလိပ်ပါ
ဂဏန်းကိုကည့်ပီး လင် ဆန်တာကေလာ့အုပ်ကီး၏ အိတ်အတွင်းမှ
ပစည်းတစ်ခုကိုှိက်ယူ၍ မိန်းကေလးအားေပးလိုက်ရာအားလုံးက လ
က်ခုပ်တီးကေလ၏။ ကန်ပ်လည်း ေရာေယာင်၍ လက်ခုပ်တီးရေလ၏
။ မိန်းကေလးလည်း ကန်ပ်အနီးသို ြပန်လည်ေရာက်ရှိေသာအခါ၌ …
“ ဘယ်လို၊ ဘယ်လို၊ နင့်နာမည်က စံဖိုးတဲ့ လား ” ဟု ေြပာရာ မိန်း
ကေလးက ခစ်ကနဲ ရယ်ပီးလင် …

“ စံဖိုးဆိုတာက ကန်မအေဖနာမည်ပါ၊ ကန်မနာမည်က ေမရီစံဖိုး၊
ကိုယ့်နာမည်ေနာက်မှာ အေဖနာမည်တပ်ပီး မှ ည့်ရတယ်မဟုတ်လား ”
ဟု မိန်းကေလးက ေြပာလိုက်ရာ ကန်ပ်က …
“ ငါကေတာ့ စံဖိုးလို မေခချင်ဘူး၊ ေမရီလို ပဲေခမယ် ” ဟု ေြပာလို
က်ရာ မိန်းကေလးက …
“ ရှင့်နာမည်ေကာ ” ဟု ေမးလိုက်စဉ်၌ပင် သာသနာြပဘုန်းကီး ဘွ
တ်က …
“ ကပတိန်ထူးစိန်၊ ကပတိန်ထူးစိန် ” ဟု ေခေလ၏။ ကန်ပ်မှာ က
န်ပ်ကို ေခသည် ကို မသိဘဲ ထိုင်၍ ေနစဉ် ဘုန်းကီးဘွတ်က ရိပ်မိသွား
ေသာေကာင့် …
“ မာလိန်မှးထူးစိန် ” ဟု ေြပာင်းလဲ၍ ေခလိုက်ရာ ပရိတ်သတ်က
လက်ခုပ်တေြဖာင်းေြဖာင်း တီး လိုက်ေလ၏။ ကန်ပ်၏ ရင်တွင်း၌ လ
ည်း ထိုအမည်သည် ပဲ့တင်ထပ်၍ သွားေလေတာ့သတည်း။
“ မ လနမ ထ စန ”
“ မ လနမ ထ စန ”

“ မ လနမ ထ စန ”

“ မ လနမ ထ စန ”

“ မ လနမ ထ စန ”
*

