အခန်း(၁)

ရန်ကုန်မိ ၊ ကင်းဘဲလမ်း (ယခုငါးထပ်ကီးဘုရားလမ်း)ှင့် ငါးထ
ပ်ကီး ဘုရားအနီး၌ လွန်စွာေရှးကျလှေသာ ှစ်ထပ်အိမ်ေဟာင်းကီးတ
စ်လုံး ရှိေလ၏။ ထိုှစ်ထပ် အိမ်ကီး၏ ေနာက်တွင် ကား ဧကေပါင်း
များ စွာကျယ်ဝန်းေသာ လယ်ယာစိုက်ပျိးိုင်သည့် ယာခင်းများ လည်း
ရှိေလ၏။ ထိုအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ေရှးအခါကပင် ယာခင်း လုပ်ကိုင်စား
ေသာက်ကသူတို ရှိ၏။
ယာတဲများ လည်း ရှိ၏။ သိုရာတွင် အထက်က ဆိုခဲ့ေသာ ှစ်ထပ်အိ
မ်ေဟာင်းကီးှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ရှိေနေသာ ေြမ၌ မူ ယာခင်း
လုပ်ကိုင်သူ ဟူ၍ မရှိေသာေကာင့် ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ ပိတ်ဆီးကာရံ
လျက် ရှိေလေတာ့၏။
ထိုအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ေတာင်ယာလုပ်ကိုင် စားေသာက်သူတို သည်
လွန်စွာြဖစ်ထွန်းကသည် ြဖစ်ရာ လှိုင်တန်းိုင်ကကုန်၏။ ေတာင်
ယာသမား တို ၏ ဇနီးမယားများမှ လည်း ေရတွဲလွဲ ေငွတွဲလွဲ ဝတ်ိုင်
စားိုင်ကုန်က၏။
သိုရာတွင် ၎င်းတို သည် အထက်ကဆိုခဲ့ေသာ အိမ်ေဟာင်းကီးှင့်
ဆက်ယ်ေနသည့် ြခံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ ပိတ်ဆီးကာရံလျက် ရှိေသာ
ေြမကိုမူ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ တိုးချဲလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်မပင် မကူးကေချ

။ အဘယ့်ေကာင့် ဆိုေသာ် ထိုေြမသည် ေြမခိုက် ေြမကမ်းဟု ယုံက
ည်ေနကေသာေကာင့် ြဖစ်၏။ ထိုအနီးတစ်ဝိုက်မှ လူများ သည် ထိုအိမ်
ေဟာင်းကီးအား "အိမ်မည်းကီး" ဟူ၍ လည်းေကာင်း ၊ ေဆွေတာ် မျိး
ေတာ်များ ထဲမှ

မင်းသားကီးတစ်ဦး ေနထိုင်ခဲ့ဖူးေသာေကာင့် "မင်း

သားကီးအိမ်ေတာ်" ဟူ၍ လည်းေကာင်း ေခေဝကေလ၏။ ကာလ
သားအချင်းချင်း ရဲစွမ်းသတိကို အေကာင်းြပ၍ ြငင်းခုံေြပာဆိုေသာ အ
ခါများ ၌ .. .
"မင်းတို

သတိရှိရင်

အိမ်မည်းကီးထဲမှာ မင်းတစ်ေယာက်တည်း

သွားပီးအိပ်ဝံ့သလား" ဟူသည့် သတိစမ်းသည့် ေမးခွန်းမျိးသည် ထိုအ
နီးတစ်ဝိုက်တွင် ေနေသာ လူတို မကာခဏ ကားရတတ်ေသာ ေမးခွန်း
မျိး ြဖစ်၏။
အမှန်စင်စစ်အားြဖင့် ေရှးအခါက အိမ်ကီးအနီး၌ ေတာင်ယာ လုပ်
ကိုင်စားေသာက်ကေသာ ေတာင်ယာသမားတို သည် ထိုအိမ်မည်းကီး
ကို တစ်နည်း သိုမဟုတ် တစ်နည်းြဖင့် ‘ြဖံ’ ခဲ့ကသည် မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်
၏။ အမှန် စင်စစ်အားြဖင့် ထိုအိမ်မည်းကီးသည် ကျယ်ဝန်းေသာြခံကီး
အတွင်း ရှိသည် ကတစ်ေကာင်း ၊ ြခံပတ်ပတ်လည်တွင် ကုကိပင်၊
ေညာင်ပင်၊ သရက်ပင်၊ ကံ့ေကာ်၊ ေတာင်မုိုး၊ ဝါးပိုးဝါးစေသာ သစ်ကီး
ဝါးကီးများ ရှိေသာေကာင့် လွန်စွာ အရိပ်အာဝါသ ေကာင်းသည် က တ
စ်ေကာင်း၊ ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်ပုံစံမှာ လည်း ေကာင်လိမ်ေလှ
ကား၊ ဆင်ဝင်၊ ဆင်ဝင်ေဆာင်၊ လသာေဆာင် စသည် တို ြဖင့် ကျယ်ကျ
ယ်ဝန်းဝန်း ရှိသည် ကလည်း တစ်ေကာင်း၊ ထိုေကာင့် ေနချင်စဖွယ် ရှိ
လှ၏။ သိုရာတွင် လူတို ၏ စိတ်သည်

မည်သိုြဖစ်သည် မသိ၊ အိမ်ပုံစံ

ေရှးကျလင်လည်းေကာင်း၊ သစ်ကီးဝါးကီးများ ကာရံထားေသာ ြခံဝန်း
ကျယ်ကီးအတွင်း ရှိလင် လည်းေကာင်း၊ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိလင်

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေနထိုင်ရန်ေကျာစိမ့်တတ်ကေလ၏။ ထိုသို ေကျာ
စိမ့်သည် ကို ေရှးလူကီးများက ‘ အိမ်ေြခာက်သည် ’ ဟု ေခေလ့ရှိက၏
။
တစ်ေနသ၌ အသက်ေလးဆယ်ေကျာ်အရွယ် ေယာက်ျားတစ်ေယာ
က်သည် ထမ်းပိုးဆိုင်းထမ်းတို ကို ထမ်း၍ လည်းေကာင်း ၊ အသက်(၃၀)
ေကျာ်အရွယ် မိန်းမတစ်ဦးသည် ခံေတာင်းကီးတစ်ေတာင်းကို ေခါင်း၌
ရွက်လျက် လည်းေကာင်း၊ ဟိုေငးေငးဒီေမာ့ေမာ့ှင့် လာခဲ့ကရာ အထ
က်ကဆိုခဲ့ေသာ

ေတာင်ယာများ

အနီးရှိ

ယာတဲတစ်တဲဆီသို

ေရာက်ခဲ့ကေလ။

ထိုအခါေရှမှ ဆိုင်းထမ်း ထမ်းပိုးတို ကို ထမ်းလာ

ေသာ ေယာက်ျားကီးက မိန်းမလုပ်သူအား
"ရှင်မေရ

ေဟာဒီယာတဲေလးမှာ ခွင့်ေတာင်းပီး ခရီးတစ်ေထာက်

နားကစိုလား"
ဟု ေြပာလိုက်လင် မိန်းမလုပ်သူက . . .
"ေကာင်းသားေပါ့ေတာ်"
ဟု ြပန်၍ ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ေယာက်ျားလုပ်သူက ယာတဲ
အတွင်း မှ စုုံး၍ ေရေွးေသာက်ေနကေသာ လူများအား . . .
"ဒီမှာ ခင်ဗျား. . . ကန်ေတာ်တို ကို ေနရိပ်ခိုခွင့် ြပပါ၊ ပီးေတာ့
ေဟာဒီ ေသာက်ေရအိုးထဲကလည်း ေရကည်တစ်ေပါက်ကိုလည်း ေသာ
က်ခွင့်ြပပါဗျာ "
ဟု ယဉ်ေကျးစွာေြပာလင် တဲအတွင်းမှ လူများ အနက် တစ်ေယာက်
ေသာ လူက. . .
"ေနရိပ်လည်း

ခိုခွင့်ြပပါတယ်၊

ေရကည်လည်း

တစ်ေပါက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ေသာက်ိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်အိုးလုံးသာ ေသာ
က်ကေပေတာ့၊ အဲဒါမှ မဟုတ်ဘူး ေရေွးကမ်းေလး ေသာက်ချင်တယ်
ဆိုရင်လည်း

ေဟာဟိုမှာ ေရေွးကမ်းေတွ ရှိပါတယ်၊ လက်ဖက်ေြခာ

က်ေတွလည်း အဆင်သင့်ပဲ၊ ကိက်သေလာက်သာ ေသာက်ကေပေတာ့
"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ေယာက်ျားလုပ်သူက မိန်းမဘက်လှည့်၍ . . .
"ရှင်မေရ ... ကျပ်မေြပာဘူးလား၊ အေကသားေတွ ေစတနာ သိပ်
ေကာင်းတယ်လို " ဟု ေြပာလိုက်လင် ယာခင်းအတွင်းမှ တစ်ေယာက်
ေသာသူက. . .
"အေကသားဆိုတာ ဘယ်လူကိုေြပာတာတုံး"
ဟု ေမးလိုက်၏။ ထိုအခါ ထိုသူက. . ..
"ကန်ေတာ်က အညာသား၊ ေနာင်တို က အေကသား၊ အထက်ကို
အညာလို ေခတယ်၊ ေအာက်ကို အေကသားလို ေခတယ်မဟုတ်လား
ေနာင်ေတာ်တို ရယ်၊ ကန်ေတာ် စကားများ အမှားပါသွားလို လား၊ တ
ကယ်လို များ အမှားပါသွားလို ရှိရင် နဖူးေြမစိုက် ဦးခိုက်ေတာင်းပန်ပါ
တယ် ခင်ဗျား"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ယာတဲအတွင်း၌ ရှိကကုန်ေသာ ယာသမား ငါး
ဦးသည် ဝါးခနဲ ရယ်ေမာကကုန်၏။ ထိုသို ရယ်ေမာပီးေနာက် ေသာင်း
စိန် ဟု ေခသည့် ယာသမားတစ်ဦးက. . .
"မမှားပါဘူးဗျာ၊ ဒါေပမဲ့ ကျပ်တို သိထားတာက အညာသား၊ ေအာ
က်သားရယ်လို သိထားတာ၊ ခင်ဗျားနဲ ေတွမှ အညာသားအေကသားရ
ယ်လို သိရတာကိုး"

ဟု ေြပာလိုက်ရာ ထိုသူက . .. . .
"ေအာက်သားလို ေခတာ ိုင်းတာေပါ့ဗျာ၊ အေကလို ေခတာ ပို
ေကာင်းပါတယ်၊ မဟုတ်ဘူး လား ေနာင်ေတာ်တို ရယ်"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ယာသမားေသာင်းစိန်က. . ..
"ဘာြဖစ်လို အထက်ကို အညာလို ေခပီး.၊ ေအာက်ကို အေကလို
ေခရတာတုံး မိတ်ေဆွရဲ "
ဟု ေမးလိုက်ရာ ထိုသူက. . .
"တိုင်းြပည်ကီးတစ်ခုလုံးကို သစ်သီးအမှတ်နဲ တင်စားပီး ေြပာတာ
ပါ။ ဥပမာ - သက်ရက်သီး ဆိုပါေတာ့ အညာမှာ တွဲေလာင်းေလးဆွဲေန
တယ်၊ သရက်သီးရဲ အထက်ပိုင်းဟာ အညာရှိတဲ့ အပိုင်းပဲ၊ အဲဒါေကာ
င့် အညာပိုင်းလို ေခတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ကာလာတဲ့ အခါ မှာ အညာဟာ ‘ဟ
ထိုး’ ြပတ်ပီး

အညာပိုင်းလို ေခတယ်၊ အဲဒီ သရက်သီးေလးဟာ

အညာေကွတဲ့ အခါမှာ ေြမေပကို ဖုတ်ခနဲ ြပတ်ကျတယ်၊ အဲဒီအခါမှာ
သရက်သီးရဲ ေအာက်ပိုင်း ကေြမနဲ ထိပီး ေကသွားတယ်၊ မဟုတ်လား၊
အဲဒါေကာင့် အဲဒီအပိုင်းကို အေကပိုင်းလို ေခတယ်၊ အဲဒီလိုပဲ အထ
က်ြမန်မာြပည်နဲ ေအာက်ြမန်မာြပည်၊ အထက်ပိုင်းကိုအညာပိုင်း၊ ေအာ
က်ပိုင်းကို အေကပိုင်းလို ေခခဲ့ကတာေပါ့၊ ကန်ေတာ်ေြပာတဲ့ စကားမှ
အမှားပါရင် ြပင်ေပးကပါေနာ်"
ဟု ယဉ်ေကျးစွာေြပာလျင် ယာတဲအတွင်းရှိ ယာသမားေသာင်းစိန်
အပါအဝင် ယာသမား အေပါင်းသည် ထိုသူအား လွန်စွာကုဏာသက်
သွားကကုန်၏။
ထိုေကာင့် ေရေွးကမ်းများ ၊ ထန်းလျက်ခဲများကို ၎င်းတို ဇနီးေမာ

င်ှံ စားေသာက်ရန် ေပးကေလ၏။ ထိုေကာင့် အညာသားလင်မယား
သည် ယဉ်ေကျးစွာ ေြပာဆိုတတ်ေသာေကာင့် ေနရိပ်ခွင့်ရသည့်အြပင်
လက်ဖက်ေြခာက် ေကာင်းေကာင်း ှင့် ှပ်ထားေသာ ေရေွးှင့် ထန်း
လျက်၊ ေြမပဲတို ကို စားေသာက်ခွင့် ရကေလ၏။ ထိုသိုစားေသာက်ခွင့်ရ
လင် အညာသားသည် ထန်းလျက်ခဲကို ‘ေထာက်’ ခနဲ ကိုက်လိုက်၊ ေရ
ေွးကမ်းကို တစ်ကျိက်ေသာက်လိုက်ရင်း ထန်းလျက်ခဲကို ချီးကျး၏။
အညာသား၏ မိန်းမသည်

ေြမပဲှင့် လက်ဖက်ေြခာက်ကို ချီးကျး၏။

ထိုေနာက် အညာသား၏

မိန်းမသည်

စားေသာက်ပီးေနာက် တဲအ

တွင်း၌ အမှ ိက်များကိုေကာက်၍ တမာခက်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ
တံြမက်စည်း ြဖင့် ယာတဲကို လှည်းေပး၏။ အညာသားကလည်း မီးဖိုတွ
င် ထင်းများ ထပ်၍ ေရေွးအိုး တစ်လုံးထပ်၍ ထည့်ေပး၏။ ထိုအခါ၌
ယာသမား ငါးဦးအနက် ‘ကုလားငတင်’ ဟု ေခေသာ ယာသမားက. . .
"မိတ်ေဆွတို

က

ပညာသားေတာ့

ဟုတ်ပါပီ၊

ဘယ်ေဒသက

လာခဲ့ကတာတုံး"
ဟု ေမးရာ အညာသားက. . ..
"ဒီလိုပါ

ေနာင်ေတာ်ရယ်၊

အညာသားဆိုေပမယ့်

သိပ်ပီး

အညာသားကီး မဟုတ်ပါဘူး၊ ပုဂံနားက ‘ငသေရာက်’ ဆိုတဲ့ ရွာကပါ၊
ကန်ေတာ့်မိန်းမဆိုရင် ပုဂံသူပါ၊ သူတို ပုဂံမှာ က ဒီမှာ ေတာ့ ရပ်ကွက်
ေခမှာ ေပါ့၊ ဟိုမှာ ေတာ့ အပိုင်ေခတယ် ၊ မင်းနန်းသူ အပိုင်ေပါ့ဗျာ၊
အခုေခမယ်ဆိုရင် မင်းနန်းသူရပ်ကွက်ေပါ့ဗျာ၊ ေရှးအခါက ေကျာက်
ေရာဂါ ှိပ်စက်ေလေတာ့ ကန်ေတာ့်ရဲ မိန်းမ မျက်ှာမှာ ေကျာက်ေပါ
က်မာေတွ ဗရပျစ် နဲ ေပါ့ဗျာ၊ တစ်ခါတေလ လင်နဲ မယား အချစ်ပွားက
တဲ့ အခါမှာ ကန်ေတာ်က သူကို ‘ေကျာက်ေပါက်မာထူ မင်းနန်းသူ’ လို

ကျီစားေလ့ရှိတယ်၊ ကန်မလည်း မကာခဏ သူကို ‘ကသိကေအာက်လု
ပ်သလား၊ ငသေရာက်သား’တဲ့ ၊ ဒီလိုနဲ ပဲ ဆင်းရဲသားအညာသူ အညာ
သား လင်မယားဟာ သမုဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ ဆိုသလို ရှာေဖွစားေသာက်
ဖို ေအာက်အေကကို ဆင်းလာခဲ့တာပဲ"
စီကာပတ်ကုံး ေြပာြပ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ကုလားငတင်က. . .
"ထားပါေတာ့

မိတ်ေဆွ၊

ခင်ဗျားေြပာတဲ့

အေကကိုေရာက်ပီ၊

ခင်ဗျား ဘာအလုပ် လုပ်မှာ လဲ"
ဟု ေမးလိုက်ရာ ထိုအညာသားက. . .
"ကန်ေတာ်တို က လူကမ်းပဲဗျာ၊ ခိုင်းမယ့် လူရှိရင် သစ်ပင်တက်တ
ယ်၊ ေရတွင်းတူးမယ်၊ ထမ်းမယ်၊ ပိုးမယ်၊ ထွန်မယ်၊ ယက်မယ်၊ စိုက်မယ်
၊ ပျိးမယ်ေပါ့ဗျာ"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ကုလားငတင်က သူ၏ လူများ ဘက်သိုလှည့်ကာ
. . ..
"ဒီလူကို

အိမ်မည်းကီးေနာက်က ေြမေတွကို ရှင်းခိုင်းပီး ေတာင်

ယာလုပ်ခိုင်းရင် ေကာင်းမယ်ထင်တယ်"
ဟု ေြပာလိုက်လင် အညာသားသည် . . . . . .
"ခိုင်းပါ ခင်ဗျား ခိုင်းပါ၊ ကန်ေတာ်လုပ်ပါ့မယ်"
ဟု အားရဝမ်းသာ ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ယာသမား ေသာင်းစိန်က.
..
"ကုလားငတင်က ၊ သူခမျာ ဆင်းရဲရှာလွန်းလို

အညာကေန ဆင်း

လာရတာ ၊ ဒီလို မရက်စက်ပါနဲ ကွာ ၊ သနားဖို ေကာင်းပါတယ်၊ ဒီေြမ

အေကာင်းလည်း မင်းသိသားနဲ ကွာ"
ဟု ေြပာလိုက်လင် အညာသားက. . .
"ေနာင်ေတာ်ရယ် ဒီေြမက ဘယ်လိုြဖစ်လို တုံး"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ယာသမား ေသာင်းစိန်က. . .
"ဘယ်လိုြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ အိမ်မည်းကီးပိုင်တဲ့ ေြမ၊ (၈) ဧကရှိတ
ယ်၊ ေဟာဟိုနားက ချံေတွပိတ်ေနတာ အားလုံးဆိုပါေတာ့၊ အဲဒီမှာ
ေတာင်ယာလုပ်တဲ့ လူ (၈) ေယာက်ရှိပီ ေသတာ၊ (၈) ေယာက်စလုံး ဟာ
(၂) လထက် ပိုပီးမခံဘူး၊ ကျပ်တို ေဟာဒီငါးထပ်ကီး ရွာကေလးမှာ
ကာလသားေခါင်းရှိတယ်၊ ကာလသား ရန်ပုံေငွရှိတယ်၊ ပထမလူ (၄)
ေယာက် ေသတုန်းက ထမင်းနဲ ဟင်းနဲ ကျကျနန ဆွမ်းသွတ်ိုင်တယ်၊
ေနာက်လူေတွကျေတာ့ ကာလသားရန်ပုံေငွ နည်းသွားလို မုန်ဟင်းခါး
ေတာင် မေကးိုင်ေတာ့ဘူး၊ ဆန်ြပတ်နဲ

ဆွမ်းသွတ်လိုက်ရတယ်၊ ခင်

ဗျားလုပ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအတွက် ဆန်ြပတ်ေတာင် မတတ်ိုင်ေတာ့
ဘူး၊ ေကာက်ညင်းေပါင်းနဲ ဆွမ်းသွတ်ရမယ် "
ဟု ေြပာရာ ေသာင်းစိန်၏ အေြပာပိုင်မေကာင့် ယာသမားအားလုံး
ဝါးခနဲ ဝိုင်းရယ်ကေလ၏။ အညာသားကမူ
"ေနာင်ေတာ့်စကားကို ဆန်ကျင်ဘက်လုပ်ပီး ေြပာတာမဟုတ်ပါ
ဘူး၊ အဲဒီပိုင်ေြမပိုင်ရှင်ကို သွားပီးေြပာေပးကပါ၊ ကန်ေတာ် လုပ်ချင်ပါ
တယ်၊ ေသသွားေတာ့လည်း ခင်ဗျားတို ေြပာသလို ေကာက်ညင်းေပါင်း
နဲ ပဲ သပိတ်သွတ်လိုက်ကေပါ့ဗျာ"
ဟု ေြပာေလ၏။ ငါးထပ်ကီးရွာမှ ေတာင်ယာသမားများ သည်
ထိုေြမ၌ မလုပ်ရန် အမျိးမျိးအဖုံဖုံ နားချက၏။ သိုရာတွင် အညာသား

က လုပ်ခွင့်ရရန် ပိုင်ရှင်အား ေြပာေပးရန်အတွက် နားပူနားဆာ တိုက်
ေလေတာ့၏။ အညာသားကသာ နားပူနားဆာ တိုက်သည် မဟုတ် ။ သူ
၏ မိန်းမ အညာသူမလည်း ဝင်၍ ပူဆာေလ၏။ ထိုအခါ ေတာင်ယာသ
မားတို အနက်မှ အသက်အကီးဆုံးြဖစ်ေသာ ဘဂျမ်းဆိုသည့် ေတာင်
ယာသမားက
"ခုအခါမှာ အဲဒီအိမ်မည်းကီးေရာ ၊ အဲဒီေြမေတွကို ချစ်တီးကုလား
ပုလဲဆာမိဆိုတာ ကပိုင်ေနပီ၊ သူကကုန်သည် လမ်းမှာ ေနတယ်၊ သူ
ဆီမ ှာ သွားေြပာရင်ေတာ့ ပုလဲဆာမိက ကပီးေတာင် လုပ်ခွင့်ေပးလိုက်
ဦးမယ်၊ ဘာေကာင့်လဲ ဆိုေတာ့ ဒီအိမ်နဲ ဒီေြမကီးဟာ နာမည်ပျက်ေန
တာ ကာပီ၊ လုပ်မယ့်သူရှိလို နာမည်ေကာင်းလာရင်၊ သူက ကိက်ေဈး
ေခပီး ေရာင်းပစ်လိုက်မှာ ေပါ့ ၊ အခုအခါမှာ ေတာ့ နာမည် ပျက်ေန
ေတာ့ အလကားေပးရင်ေတာင် ယူမယ့်သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး "
ဟု ေြပာလိုက်လင် အညာသားက. . .
"ေနာင်ေတာ်ကီးရယ် တစ်ဆိတ်ေလး ကူညီစမ်းပါ၊ အဲဒီ ပုလဲဆာမိ
ဆီ သွားေြပာေပးစမ်းပါ" ဟု ပူဆာေလ၏။ ထိုအခါ ဘဂျမ်းက. . ..
"ဒီေလာက်ေတာင် ေတာင်းပန်လို မရရင်ေတာ့ လုပ်ရေစမယ်၊ လုပ်
ရေစ့မယ်၊ ဒီေနညေတာ့ ကိုယ့်လူတို လင်မယား ေဟာဒီယာတဲမှာ
အိပ်က၊ မနက်ြဖန် ကျပ်နဲ လိုက်ခဲ့က၊ ကျပ်ေြပာေပးမယ်"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ အညာသားသည် . . .
"ေကျးဇူးကီးလှပါေပတယ်ဗျာ"
ဟု ေြပာပီးလင် သူ၏ မိန်းမဘက်သို လှည့်ကာ. . ..
"ရှင်မေရ တစ်ဝမ်းတစ်ခါး စားဖို ေသာက်ဖို ဘာမှ မပူနဲ ေတာ့ေဟ့"

ဟု အားရဝမ်းသာ ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ၎င်းမိန်းမ အညာသူ
မ ကလည်း
"ဟုတ်တာေပါ့ ေတာ်ေရ၊ အဲဒီ ေြမရှင်ချစ်တီးကုလားကီးဆီမှာ

အ

လုပ် လုပ်ခွင့်သွားေတာင်းရင် ဓားမတို ၊ သံတူးရွင်းတို ၊ ေပါက်ြပားတို ၊
ငန်းြပားတို အစုံေတာင်းခဲ့ေနာ်၊ ချံေတွကို ရှင်းရမှာ ၊ ဓားမက ှစ်လက်
မှ ရမယ်၊ ချံေတွကများ ေတာ့ ေတာ်တစ်ေယာက်တည်း ပီးမှာ မဟုတ်
ဘူး ၊ ကျပ်ပါဝင်ခုတ်ရမှာ "ဟု ေြပာလိုက်လင် ကုလားငတင်က
"ဒီမှာ ညီမေရ. . . အဲဒီမှာ က မေကာင်းဆိုးဝါးေတွရှိတယ်"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ အညာသူမက သူ၏ ေယာက်ျားအား . . .
"ဒီမှာ ေတာ်ေရ . . .ေဟာဒီက ေမာင်ကီးက ေြပာေနတယ်၊
မေကာင်းဆိုးဝါးေတွ အများကီးပဲတဲ့ ၊ ချစ်တီးကုလားကီးဆီက ဓားမ
ေတွအများကီး ေတာင်းခဲ့ပါ၊ အဲဒီ မေကာင်းဆိုးဝါးေတွကိုပါ ြခံကူရှင်းခို
င်း ရေအာင်"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ကုလားငတင်သည် ပါးစပ်အေဟာင်းသား ြဖစ်
သွား၏။

ကျန်ေသာ

ယာသမားများကမူ

ရယ်ေမာလိုက်က ေလေတာ့သတည်း။

*****

‘ဝါး’

ခနဲ

ဝိုင်း၍

အခန်း(၂)

ေနာက်တစ်ေနတွင် ယာသမား ဘဂျမ်းသည် အညာသားအား အိမ်
ရှင်ယာရှင်ြဖစ်ေသာ ချစ်တီး ကုလား ပုလဲဆာမိ ေနထိုင်ရာ ကုန်သည်
လမ်း ဆီသို ေခ၍ သွားေလ၏။ လမ်းတွင် ဘဂျမ်းက အညာသားအား
...
"ေနစမ်းပါဦး ကိုယ့်လူနာမည်က ဘယ်လိုေခတုံး"
ဟု ေမးလိုက်ရာ ထိုသူက . . .
" ကန်ေတာ့်နာမည် ေမာင်ြပံးချိပါ"
ဟု ြပန်၍ ေြဖေလ၏။ ထိုအခါ ဘဂျမ်းက . . .
"ကိုယ့်လူကေတာ့ နာမည်နဲ လူနဲ သိပ်ပီး လိုက်တာပဲ၊ ကိုယ့်လူက စ
ကားေြပာရင် ြပံးြပံး ြပံးြပံးနဲ "
"ဒါနဲ ကိုယ့်လူရဲ မိန်းမ နာမည်တေကာ ဘယ်သူတဲ့ တုံး"
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ြပန်ရာ ေမာင်ြပံးချိက. . .
"မမဲတူလို ေခပါတယ်"
ဟု ေြပာေလရာ ဘဂျမ်းက ...
"သူလည်း နာမည်နဲ လူနဲ လိုက်တာပဲ အသားက မည်းေပတာကိုး"

ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုေနာက် ၎င်းတို ှစ်ဦးသည် ေြမရှင် ပုလဲဆာမိ ထံသို ေရာက်ရှိ
သွားကေလေတာ့၏။ ပုလဲဆာမိသည် ၎င်း၏ နာမည်ပျက်ေနေသာ ေြမ
၌ ေတာင်ယာလုပ် မည်ဟု ေြပာေသာေကာင့် ေမာင်ြပံးချိ လိုအပ်ေသာ
ဓားမ၊ တူးရွင်း၊ ေပါက်တူး၊ ေပါက်ြပား၊ ငန်းြပား၊ ပုဆိန်၊ ေတာင်းသာမ
က တဲထိုး ေနထိုင်ရန်ှင့် မျိးေစ့ဝယ်ိုင်ရန်အတွက် ေငွအနည်းငယ်ကို
ပင်

ထုတ်ေပး လိုက်ေလ၏။ ေမာင်ြပံးချိသည် ပစည်းများကို သယ်

ေဆာင်၍ ဝမ်းသာ စွာြပန်ခဲ့ေလ၏။ ထိုေနာက် ခရီးေရာက်မဆိုက်ပင် ချံ
ကို

အနည်းငယ်

ရှင်းလင်း၍

တဲကေလးတစ်လုံး

ထိုးေလ၏။

ေမာင်ြပံးချိ၏ တဲကေလးမှာ ေြခတံရှည်တဲကေလး ြဖစ်၏။ ေတွြမင်ရ
သူ အေပါင်းက. . .
"တဲကေလးက ေနချင့်စဖွယ်ကေလးေနာ်" ဟု ချီးမွမ်းကကုန်၏။
ေမာင်ြပံးချိသည်
ေန၏။

တဲထိုးပီးေနာက် လည်း မေနေသးဘဲ ယာထဲ၌ ပင်

ေနာက်တစ်ေနကျမှ

တဲသို

ေြပာင်းေရ၏။

ထိုေနတွင်

ေမာင်ြပံးချိသည် မည်သည့်အလုပ်ကိုမ မည်မည်ရရ မလုပ်ဘဲ၊ ေကျာ
က်ေြမာင်း ေဈးသို သွားကာ အမဲအူ၊ အမဲအသည်းှလုံးများကို ဝယ်ေလ
၏။ ထိုသိုဝယ်ပီးလင် အနီးအနားရှိ ထင်းများ ြဖင့်ပင် တစ်ေနကုန် ချက်
ြပတ်ေလ၏။ ယာသမား ေမာင်ဘဂျမ်းတို ကိုလည်း ထိုဟင်းအိုးမှ ဟင်း
တစ်ခွက် ခပ်၍ သွားပိုေလ၏။ ဘဂျမ်း၊ ေသာင်းစိန်၊ ကုလားငတင်တို လူ
စုမ ှာ ေမာင်ြပံးချိ၏။ ဟင်းချက်ေကာင်းြခင်းကို ချီးကျးကကုန်၏။ ည
ေန ေနဝင်ရီတေရာသိုေရာက်ေသာ အခါ၌ ေမာင်ြပံးချိသည် တစ်ေန
လုံး ချက်ထားေသာ အမဲအူ၊ အသည်းှလုံး ဟင်းအိုးကီးကို(၈) ဧကမ
ကျယ်ေသာ ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ အုပ်ဆိုင်းေနသည့် ေြမေနရာ အလ
ယ်သို ကိးစား၍ သွားပီးလင် ေအာက်ပါ အတိုင်းေအာ်ဟစ်ေလ၏။

"အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ေဆွအေပါင်းတို ခင်ဗျာ ကန်ေတာ် အညာသား
ေမာင်ြပံးချိှင့် ကန်ေတာ့်မိန်းမ အညာသူမ မမဲတူတို ဟာ မိတ်ေဆွများ
ရှိရာ ဤေနရာ၊ ဤဌာနသို ေတာင်ယာအလုပ် လုပ်ကိုင်စား ေသာက်ရန်
အထက်အညာမှ ေြပာင်းေရလာကပါတယ် ခင်ဗျား၊ ကန်ေတာ်တို အ
ညာမှာ ဆိုလင် ဟင်းေကာင်းချက်လင် အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ေဆွများကို
ဟင်းခွက်ကမ်းတဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ်းရှိပါတယ်၊ ကန်ေတာ်တို ဟာ ဒီေနမှာ
အမဲအူ၊ အသည်းှလုံးချက်တဲ့ အတွက် အိမ်နီးနားချင်းများကို ြဖစင်
ေသာ

ေစတနာနဲ

ဟင်းခွက်ကမ်းပါတယ်၊

စားေသာက်ကပါတယ်ခင်ဗျား"
ေမာင်ြပံးချိသည် အထက်ပါအတိုင်း ေြပာဆိုပီးေနာက် အမဲအူ၊ အ
သည်းှလုံးအိုးကီးကို ထိုေနရာ၌ ထားခဲ့ပီး အိမ်သို ြပန်ခဲ့ေလ၏။ ထိုေန
ညက ၎င်းတို လင်မယားသည် အိပ်ရာသို ေစာစီးစွာ ဝင်ခဲ့ေလ၏။ နံနက်
မိုးလင်း ခါနီး၌ ေမာင်ြပံးချိသည် အိပ်မက်ြမင်မက်ေလ၏။ အိပ်မက်ထဲ
တွင် အသက်(၅၀)ခန်

အသားညိညိ ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း

လူကီးတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ တဲဝသို ေရာက်လာ၏။ ထိုလူကီးသည် ရင်
ဖုံးအကျကို ဝတ်ထား၏။ အလွန်စွာအဆင်ေကာင်းေသာ ပိုးလုံချည်ကို ဝ
တ်ထား၏။ ဖိနပ်မှာ ကတီပါဖိနပ် ြဖစ်၏။ ထိုလူကီးသည် လွန်စွာ ဆံပ
င်ေကာက်ေကာင်း ထင်ရှားလှ၏။ ဥပဓိုပ်မှာ ြမန်မာပီသေသာ ဥပဓို
ပ်မျိး

ြဖစ်၏။

အသံမှာ

လည်း

ြပင်းဓာတ်ပါ၏။

အိပ်မက်ထဲတွင်

ထိုလူကီးက. . . .
"ေမာင်ြပံးချိက ဟင်းချက်တယ်ေကာင်းတယ်ကိုးကွဲ ၊ ဟင်းချက်
ေကာင်းုံတင် မဟုတ်ဘူး ၊ မျက်ှာလည်း တယ်လည်း ချိေပသကိုး ၊ မျ
က်ှာတင်ချိတာ မဟုတ်ဘူး ေဟ့ အေြပာကလည်း အလွန်ေကာင်းသ
ကိုး၊ ညက ေမာင်ြပံးချိ ကမ်းတဲ့ အမဲအူဟင်းကေတာ့ ကျပ်ေရာ ကျပ်ရဲ

တပည့်ေတွေရာ အလွန်သေဘာကျ ကျပါတယ်၊ ဒါေကာင့် မနက်ြဖန်လ
ည်း ချက်စမ်းပါဦး ၊ ေမာင်ြပံးချိရယ် ချက်ိုင်ေအာင်လည်း

ကျပ်တို

က ကူညီမှာ ပါ"
ဟူ၍ ေြပာေလ၏။ ေမာင်ြပံးချိသည် ေနာက်တစ်ေန

နံနက်ေစာ

ေစာတွင် အိပ်ရာမှ ထ၏။ ပီးလင် တမာခက်ြဖင့်လုပ်ထားေသာ ေတာ
တံြမက်စည်းကမ်းကီးြဖင့် တဲ၏ ေရှတွင် ေရဖျန်းကာ တရမ်းရမ်း လှ
ည်းေလ၏။ ထိုသိုလှည်းရာ လက်သီးဆုပ်ေလာက်ရှိေသာ ေကျာက်တုံး
ကေလး တစ်တုံးကို ခတ်မိလိုက်လင် ေကျာက်တုံးေလးသည် လွင့်သွား
၏။ ေကျာက်တုံးေအာက်တွင် ဝင်းခနဲ အရာတစ်ခုကို ြမင်လိုက်ရ၏။
ေမာင်ြပံးချိသည်

ထိုအရာကို

ေကာက်၍

ကည့်လိုက်ရာ

ေရဒဂါးြဖစ်ေကာင်း သိရေလေတာ့၏။ ထိုအခါ၌ ေမာင်ြပံးချိသည် ေရ
မိုး ချိးကာ ေရဒဂါးေရာင်းရ မည့်ေနရာကို စုံစမ်း၍ သွားေလေတာ့၏။
နံနက်ေစာေစာ ထွက်သွားရာ ဟိုေမး ဒီေမးသွားရေသာေကာင့် မဂို
လမ်း( ယခုေရဘုံသာလမ်း) ရှိ၊ စိန်၊ ေရ၊ ရတနာ ေရာင်းဝယ်ေသာ ဘာ
ဘူ ကုလား၏ ဆိုင်သို (၇) နာရီထိုးမှ ေရာက်ေလေတာ့၏။ ဘာဘူကု
လားသည် ေမာင်ြပံးချိြပေသာ ဒဂါးကို မှတ်ထိုးြခင်း၊ ငရဲမိစားြခင်းမပ
င် မြပဘဲ မေန ညေနကပင်ေပါက်ေသာ ေရေဈးြဖင့် ေချ လိုက်ေလ၏။
ေမာင်ြပံးချိသည် ထိုဘာဘူကုလားအား " သတအိုးကီးကီး တစ်လုံးဝ
ယ်လိုေကာင်း ၊ မည်သည့်ေနရာတွင် ဝယ်၍ ရိုင်မည်ြဖစ်ေကာင်း " ကို
ေမးြမန်းရာ

ထိုဘာဘူကုလားက

သတအိုးများ

ရိုင်မည့်ေနရာကို

န်ြပ လိုက်ေလ၏။ ေမာင်ြပံးချိသည် သတအိုးကို ဝယ်ယူပီးေနာက်
ေဈးသိုဝင်ကာ အမဲအူ၊ အသည်းှလုံးများ စွာ ဝယ် လာေလ၏။ ထိုေနာ
က် ၎င်း၏ တဲသို ြပန် လာပီး ဆီ၊ ငုတ်သီး၊ ကက်သွန်ြဖင့် ၎င်းဝယ်
လာခဲ့ေသာ အမဲအူကိုအကျအန ချက်ေလေတာ့၏။ ညေနပိုင်း သိုေရာက်

လင် ေမာင်ြပံးချိသည် ၎င်း၏ ေကျးဇူးရှင် ယာသမားများအား ဟင်းတ
စ်ခွက်ကို ကိုယ်တိုင်သွား၍ ေပး၏။ ပီးလင် ၎င်းတို လင်မယား စားရန်
အတွက်လည်း ဟင်းတစ်ခွက် ဖယ်ထားေလ၏။ ထိုေနာက် ယမန်ေနက
သွားေသာ ေနရာသို ဟင်းအိုးကီးကို မိုင့်တိုင်ြဖင့် သယ်သွားပီးလင်.
...
"အိမ်နီးနားချင်းေကာင်းတို ခင်ဗျား၊ ကန်ေတာ်ကလည်း ဩဘာေပး
ရင် သေဘာကျတတ်တဲ့ လူပါဗျ၊ ကန်ေတာ်ချက်တဲ့ ဟင်းကို ေကာင်းတ
ယ်လို အိမ်နီးနားချင်းမိတ်ေဆွကီးက ချီးမွမ်းတာနဲ ဒီေနလယ်း ထပ်ပီး
ချက်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒီေနကေတာ့ ေရဒဂါးတစ်ြပား ေရာင်းရတဲ့ ေငွနဲ ချ
က်လာတာဆိုေတာ့ ေပါေပါများများ ချက်ခဲ့ပါတယ်၊ အိမ်နီးချင်း မိတ်
ေဆွကီးေတွ ကိက်တဲ့ ဟင်းကိုလည်း ေြပာကပါခင်ဗျာ၊ ကန်ေတာ်
ေမာင်ြပံးချိကလည်း ဒီလိုသာ ချက်ေနရမယ် ဆိုရင် အလွန်ေပျာ်တာက
လား၊

အိမ်နီးချင်း

မိတ်ေဆွကီးတို

လည်း

ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါး

စားေသာက်ကပါ ခင်ဗျား"
ဟု ေြပာကာ ဟင်းအိုးကီးကို ထားပီးလင်အိမ်သို ြပန် လာေလ၏။
ပီးလင် ၎င်းတို လင်မယားသည် အမဲအူဟင်းှင့် မိန်ရှက်စွာ စား
ေသာက်ကေလ၏။ ညအိပ်ရာဝင်ေစာ အခါ၌ . . . .
"ဟင်းနဲ ထမင်းနဲ တူတူတန်တန် ထမင်းစားရတာ ကာပါပီရှင်၊ မချ
မ်းသာချင်ေနပါ၊ ခုလို ထမင်းနဲ ဟင်းနဲ တူတူတန်တန် စားေနရတယ်ဆို
ပဲ ေတာ်လှပါပီ"
ဟု ြပန်၍ ေြပာေလ၏။
ထိုေနာက် ေမာင်ြပံးချိတို လင်မယားသည် အိပ်စက်ကေလေတာ့၏
။ ထိုသို အိပ်စက်ခဲ့ကရာ နံနက်မိုးလင်းခါနီးတွင် ေမာင်ြပံးချိသည် အိပ်

မက်မက်ြပန်၏။ အိပ်မက်မှာ ယမန်ေနညက မက်ခဲ့ေသာ ပဝါေပျာက်
ေပါင်းထားသည့် ှတ်ခမ်းေမွးှင့် ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း လူကီး
ကို ြပန်၍ မက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
ထိုလူကီးသည် လွန်စွာ ြပံးချိေသာ မျက်ှာထားြဖင့် ေမာင်ြပံးချိ၏
တဲသိုလာ၏။ ေမာင်ြပံးချိကို ြမင်လင်ြမင်ချင်း ထိုလူကီးက . . .
"ေမာင်ြပံးချိေရ

ေဟာဒီေြမေပမှာ လာပီးေနတဲ့

လူေတွထဲမှာ

ေတာ့ မင်းအေတာ်ဆုံးပဲ၊ ဟင်းချက်တာလည်း ေကာင်းလိုက်တာ မေြပာ
ပါနဲ ေတာ့ ၊ မေနညက ေမာင်ရင်ချက်တဲ့ အမဲအူဟင်းကို ကျပ်တစ်
ေယာက်တည်း ကိက်တာ မဟုတ်ဘူး ေနာ်၊ ကျပ်ရဲ ေနာက်လိုက် ေနာ
က်ပါတပည့်တပန်း ၊ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကေလး၊ လူကီးမကျန်
ကိက်ကတာေနာ် ၊ စားရတာလည်း ေဖာေဖာသီသီ ရှိလှပါတယ် ေမာင်
ရင်ရယ်၊ ဒါနဲ ေြပာရဦးမယ် ၊ နက်ြဖန်မနက် မိုးလင်းလို တံြမက်စည်းလှ
ည်းတဲ့

အခါမှာ တဲေရှတည့်တည့်က

ချံစပ်ကို

သွားလှည်းစမ်းပါ၊

အဲဒီမှာ တာအိုးေလးတစ်အိုး ေတွလိမ့်မယ်၊ အဲဒါယူလိုက်၊ ပီးေတာ့ ထုံး
စံအတိုင်း အမဲအူဟင်းကို ေနတိုင်းချက်ေပေတာ့၊ အမဲအူထဲမှာ ပုဆိုးက
မ်း ဆိုတာကို များများ ပါေအာင် ထည့်စမ်းပါ၊ ပီးေတာ့လည်း ပူဆာတ
ယ်လည်း မထင်စမ်းပါနဲ ၊ ကျပ်ေတာ့ မေသာက်တတ်ပါဘူး၊ ကျပ်တပ
ည့်ှစ်ေယာက်သုံးေယာက် ကေတာ့ အရက်ကေလးကိက်တယ်၊ အဲဒါ
ေလးလည်း ပါေအာင်ေပါ့ ေမာင်ြပံးချိရယ်၊ တစ်ခုေြပာရဦးမယ်၊ ကျပ်
တို ဆီမှာ မိန်းမကီးတစ်ေယာက်ရှိတယ်၊ ကျပ်တို ေြပာင်းဖူးဖက် ေဆး
လိပ်ကို သိပ်ကိက်တယ်၊ အဲဒါ ေလးလည်း ပါေအာင် လုပ်ေပးစမ်းပါ"
ဟူ၍ အိပ်မက်တွင် ြမင်မက်ေလ၏။ ထိုေကာင့် ေမာင်ြပံးချိသည်
အိပ်ရာမှ ိုးသည် ှင့် တစ်ပိင်နက် တမာခက်ြဖင့်

လုပ်ထားေသာ

ေတာတံြမက်စည်းကို ယူ၍ တဲေရှတွင် ေရများ ဖျန်းကာ တရမ်းရမ်းြဖင့်
လှည်းြပန်၏။ ထိုသိုလှည်းရင်း ချံစပ်သိုသွားရာ ေရှးေဟာင်းအိုးကေလး
တစ်အိုးကို ေတွရ၏။ အိုးတွင် သုတ်ထားေသာ စဉ့်မှာ နက်ေမှာင်ေြပာင်
လက်၍ ေန၏။
အိုးတွင် စေလာင်းဖုံးကေလးလည်း ပါ၏။ ေမာင်ြပံးချိသည် ထိုအိုး
ကေလးကို ဝမ်းသာအားရ တဲဆီသိုယူ လာပီးလင် ဖွင့်၍ ကည့်လိုက်ရာ
အတွင်း၌ ေရဒဂါး အြပည့်ထည့်ထားသည် ကို ေတွရေလ၏။ ေမာင်ြပံး
ချိသည် လွန်စွာ ဝမ်းသာေန၏။ ထိုေကာင့် ေရေွးအိုးတည်ေနေသာ ၎
င်း၏ မိန်းမအား. . . .
"ရှင်မေရ. ..မမဲတူ လာကည့်စမ်းပါဦးဟ" ဟု အသံကို ခပ်အုပ်အုပ်
ကေလးြပ၍

ေခလိုက်ရာ

မမဲတူသည်

ေမာင်ြပံးချိ

ထံသို

အေြပးအလား ထွက် လာပီးလင် ေမာင်ြပံးချိ ေရှမှ အိုးကေလးကို က
ည့်ကာ. . .
"အလို အိုးနဲ အြပည့်ပါလား၊ ကျပ်တို ေတာ့ လူေမွးေြပာင်ပီ" ဟု ခ
ပ်တိုးတိုး ေြပာ လိုက်ေလ၏။
ေမာင်ြပံးချိသည် အဖန်ရည်ကို ေသာက်ပီးေနာက် ေဈးသိုသွားကာ
အမဲအူများ ၊ ေြပာင်းဖူးဖက် ေဆးလိပ်များ ၊ ေတာအရက်များ ဝယ်၍ ြပ
န်လာ၏။
ပီးလင် အိုးအတွင်းမှ ဒဂါးသုံးြပားကို ယခင်ေရာင်းခဲ့ေသာ ဘာဘူ
ထံတွင် ေရာင်းချ လိုက်ေလ၏။ ထိုဘာဘူ၏ အမည်မှာ ‘ပါေရှာတန်း
လား’ ဟူ၍ ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာများက ‘ပုဆိုးတန်းလန်းဘာဘူ’ ဟု
ေခက ကုန်၏။
ေမာင်ြပံးချိသည် (၈) ဧကမ ကျယ်ဝန်းေသာ ချံများကို ရှင်းရန်အ

တွက် ေြမတူးကုလားများကို ငှားရမ်းပီးလင် ရှင်းလင်းခ အဖိုးစားနား
ေကျနပ်ေလာက်ေအာင် ေပး၍ ရှင်းလင်းေလ၏။ ရှင်းလင်း၍ ရေသာ ချံ
များမှ ထင်းများကိုလည်း

ထိုအလုပ်သမားကုလားများအား ညီညီမမ

ခွဲေဝ၍ ေပးလိုက်၏။ ေမာင်ြပံးချိသည် ကုလားများအား သစ်ငုတ်တစ်ငု
တ်တေလပင်

မကျန်ရေလေအာင်

ရှင်းခိုင်းပီးလင်

ေြမကိုဆွ၏။

ေြမာင်းများ ေဖာ်၏။ ပီးလင် ေဂဖီထုပ်၊ ပန်းေဂဖီ၊ မုန်လာ၊ မုန်ညင်း စ
သည့် သီးှံများကို အားကိးမာန်တက် စိုက်ပျိးေလေတာ့၏။ ေနခင်း၌
ထိုသို ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ေသာ်လည်း ညပိုင်း၌ မူ အမဲအူဟင်း၊
ဆိတ်ကလီစာ၊ ေတာအရက်၊ ေြပာင်းဖူးဖက်ေဆးလိပ် စသည့်အရာများ
ကို ၎င်း၏ ေတာင်ယာခင်းအလယ်၌ အကျအန တည်ခင်း၍ အိပ်မက်
ထဲတွင် ေတွရေသာ ပဝါေြပာက် ေပါင်းထားသည့် ေထာင်ေထာင်
ေမာင်းေမာင်း လူကီးအား ေကးေမွးခဲ့ေလ၏။ အစပထမတွင် ပဝါေြပာ
က်ှင့် ေထာင်ေထာင် ေမာင်းေမာင်းလူကီးသည် ညစဉ်ညတိုင်းလိုလို
ေမာင်ြပံးချိ၏ အိပ်မက်၌ ေရာက်ရှိလာတတ်ေသာ်လည်း ေနာက်ပိုင်း၌
မူ (၁၀) ရက် (၁၅) ရက် တစ်ကိမ် ၊ ှစ်လ တစ်ကိမ်ခန်သာ အိပ်မက်တွ
င်

ေတွရေလ၏။ သိုရာတွင် ကား ေမာင်ြပံးချိသည် ဝတရား ပျက်ကွ

က် သည် ဟူ၍ မရှိ။ ညစဉ်ညတိုင်း အမဲအူဟင်း၊ ေတာအရက်ှင့်
ေြပာင်းဖူး ဖက်ေဆးလိပ်များကို ေပးမဲတိုင်း ေပးခဲ့ေလ၏။
တစ်ေနသ၌ ဘဂျမ်း၊ ေသာင်းစိန်၊ ကုလားငတင် အပါအဝင် ေတာင်
ယာသမားတို

သည်

၎င်းတို

အပန်းေြဖခဲ့ကရာမှ

ထဲတွင်

ေမာင်ြပံးချိ

ေရေွးကမ်းေသာက်ရင်း
အေကာင်းကို

စကားစ

ေရာက်သွားကေလ၏။ ေမာင်ဘဂျမ်းသည် ေရေွးကမ်းကို ကျိက်ခနဲ
ေမာ့လိုက်ပီးေနာက်. . . .
"ဟို အညာသား ြပံးချိဆိုတဲ့ အေကာင်ေသရင် ဘာနဲ သပိတ်သွတ်ရ

မလဲလို ေစာင့်ေနတာ၊ အခု ဒီေကာင် အလုပ်လုပ်ေနတာလည်း အခါလ
ည်ရှိေတာ့မယ်၊ ချံေတွပိတ်ေနတဲ့ အိမ်မည်းကီးပိုင် ေြမကလည်း ရှင်း
လင်းပီး ြပံးချိရဲ စိုက်ခင်းေတွ ြဖစ်ေနပီ ၊ အခုေနတာ တဲေတာင် မဟု
တ်ဘူး ၊ ြပံးချိတို လင်မယားဟာ ေြခတံရှည်ပျဉ်ေထာင် အိမ်ကေလးနဲ
ြဖစ်ေနပီ ၊ သူအရင်က လူေတွဆိုရင် တစ်လှစ်လအတွင်း ေသသွားက
တာချည်းပဲ၊ ြပံးချိကေတာ့ တယ်ဟုတ်ပါလား"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ကုလားငတင်က . . .
"မေသတာလည်း မေြပာနဲ ေလ ဘဂျမ်းရဲ ၊ အညာသားက အိုးကီး
တစ်အိုးနဲ ချက်ထားတဲ့

အမဲအူဟင်းေတွ၊ ေတာအရက်ေတွ၊ ေြပာင်းဖူး

ဖက်ေဆးလိပ်ေတွနဲ သူစိုက်ခင်းရဲ အလယ်မှာ တင်ေြမာက်ေနတာ ကို
ငါကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ ြမင်ခဲ့ဖူးတယ်ကွ၊ ငါက ဘာလုပ်တာလဲ အညာ
သားလို ေမးေတာ့ သူက ထုံးစံအတိုင်း ြပံးပီး ေတာ့ ‘သူေကျာင်းေနရင်
သူစာအံရမှာ ေပါ့ဗျာ’ လို ြပန်ပီးေြပာတယ်"
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေသာင်းစိန်က . . . . .
"ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်ေလ အညာသား ြပံးချိကေတာ့ အဆင်ေြပေနပုံပဲကွ၊
တင်းကုပ်လုပ်ပီး ွားေလးေတွ ဘာေတွလည်း ေမွးထားတာ ေတွရတ
ယ်၊ သူမိန်းမကလည်း ွားိုညစ်ပီး ေရာင်းေသးတယ်က"ွ
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ဘဂျမ်းက . . ..
"ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အညာသားြပံးချိက ေကျးဇူးသိ တတ်ပါတယ်ကွ၊ ပီး
ခဲ့တဲ့ သီတင်းကတ်က မင်းကိုလည်း ပုဆိုးတစ်ထည်၊ ငါ့ကိုလည်း ပုဆိုး
တစ်ထည် လက်ေဆာင်ဆိုပီး လာေပးတယ်ေလကွာ၊ ေမာင်ပိန်နဲ စံလှ
ကိုလည်း စွပ်ကျယ်အကျေတွ ဘာေတွ လာေပးတယ်၊ ဒါတင် ဘယ်ကမ
လဲကွ၊ ငါတို (၅) ေယာက် စလုံးကို စာအိတ်ကေလးနဲ ေငွ အစိတ်စီ ထ

ည့်ပီး ကန်ေတာ့ေသးတယ်ေလကွာ"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ကုလားငတင်က. . . .
"အခုလို ေချာင်လည်လည်ြဖစ်သွားတာ သိရေတာ့ ငါြဖင့် သူတို လင်
မယားအေပ မုဒိတာပွားမိတယ်"
ဟု ေြပာလိုက်လင် ဘဂျမ်းက. . . ..
"ငတင်ရယ် မင်းစကားက ခမ်းနားလှေချလား၊ ိုးိုးလုပ်စမ်းပါကွာ
"
ဟု ေြပာလိုက်သြဖင့် ကျန်လူများက ဝါးခနဲ ရယ်ေမာလိုက်ကေလ
ေတာ့သတည်း။
*****

အခန်း(၃)

အညာသား ေမာင်ြပံးချိသည် သူ၏ စိုက်ခင်းများကို လွန်စွာ ဂုစို
က်၏။ အလုပ်လုပ်ရာ၌ လည်း လွန်စွာဝီရိယေကာင်း၏။ စိုက်ခင်းများမှ
လည်း ေငွများ ဝင်၏။ စိုက်ခင်းလုပ်ရန် ေြမကို ဆွလိုက်သည့်အခါ၌
မကာခဏ

ဆိုသလို

ေငွဒဂါးများ

ထည့်ထားေသာ

အိုးများကို

ေပါက်ြပားြဖင့် ခုတ်မိတတ်၏။ ေဂြပားြဖင့် ေြမကိုေကာ်တင်သည့်
အခါ၌

လည်း

ေရှးေဟာင်းေရေနာ်ဇာကုံးများကို

ေကာ်မိသည့်အခါလည်း ေကာ်မိ၏။ တံြမက်စည်းလှည်းတိုင်းလည်း ေရ
ဒဂါးတစ်ြပား သိုမဟုတ် ှစ်ြပား အစဉ်သြဖင့် ရ၏။ ထိုေကာင့် ၎င်းသ
ည် ‘စိုင်ေကာ်လို ချံေပေရာက်’ ဆိုေသာစကားကဲ့သို အိမ်မည်းကီးအနီး
မှ ချံေတာ်ကီးထဲတွင် လာေရာက်ေနထိုင် ရြခင်းအကျိးကို ေကာင်းစွာ
ခံစားရေလေတာ့၏။
တစ်ညတွင် ေမာင်ြပံးချိသည် မည်သိုြဖစ်သည် မသိ ဘုရားမရှိခိုးရ
သည် မှာ ကာပီြဖစ်သြဖင့် ေကျာက်ေြမာင်းေဈးမှ ဝယ်လာေသာ သစာ
ပန်းများ ှင့် သေြပပန်းများကို ဘုရားေညာင်ေရအိုးထိုး၏။ ေသာက်
ေတာ်ေရများကပ်၏။ အနော ၊ အနငါးပါးကို ရည်စူး၍ ဖေယာင်းတို
င် ငါးတိုင်ထွန်းညိ ပူေဇာ်၏။
ပီးလင် ဘုရားကို အကျအန အကျယ်ကီး ရှိခိုးေလေတာ့၏။ ဘုရား
ရှိခိုးပီးေသာအခါ

ေမတသုတ်၊

ရတနာ့သုတ်၊

ပုဗဏှသုတ်မှ

အစ

ပရိတ်ကီး (၁၁) သုတ် ကို ပါဠိပုတ်ြဖင့် မှန်မှန် ရွတ်ဆိုေလေတာ့၏။ ထို
ေနာက် သမေဒ ဂါထာကိုလည်း တစ်ရာ့ရှစ်လုံး ပုတီးြဖင့် မှတ်ကာ တစ်
ရာ့ရှစ်ေခါက် ရွတ်ေလ၏။
၎င်း၏ မိန်းမ မမဲတူလည်း ေသာင်တစ်ရာ့ရှစ်ကွက် ဂါထာကို အသံ
ေန အသံထားြဖင့် ရွတ်ေလေတာ့၏။ ထိုညတွင် ေမာင်ြပံးချိသည်
ေခါင်းေပါင်းေြပာက်ှင့် လူကီးအား အိပ်မက် ြမင်မက်ြပန်၏။ အိပ်မက်
ထဲတွင် ထိုလူကီးသည် ေမာင်ြပံးချိအား

မေကျနပ်ေသာ မျက်ှာ

ထားြဖင့် ကည့်လိုက်လင်. . . .
"ေမာင်ြပံးချိသည် အလွန်ိုင်းတယ်၊ အိမ်နီးချင်းေကာင်း၊ မိတ်ေဆွ
ေကာင်း မပီသဘူး၊ ကျပ်တို မကိက်တာကို လုပ်တယ်"
ဟု ေြပာကာေမာင်ြပံးချိက. . .
"မြဖစ်ိုင်တာပဲဗျာ ၊ ဒီေလာက်ေကာင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်းေကာင်းေတွ
မကိက်တာကို ကန်ေတာ်က လုပ်ပါ့မလား"
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ထိုေခါင်းေပါင်းေြပာက်ှင့် လူကီးက. . .
"ညက လုပ်တယ် ေမာင်ြပံးချိ ၊ တစ်ေယာက်တည်း လုပ်တာ မဟု
တ်ဘူး ၊ ေမာင်ြပံးချိ မိန်းမကပါ လုပ်ေသးတယ်"
ဟု ေြပာသြဖင့် ေမာင်ြပံးချိသည် မည်သည့်အရာကို လုပ်မိေကာင်း
စဉ်းစားမိရာ ညက ပုတီးစိပ်ြခင်း၊ ပရိတ်ရွတ်ြခင်း ၊ ဘုရားရှိခိုးြခင်းကို
ြပန်၍ သတိရမိသြဖင့်. . . . .
"ဪ. . .အဲဒါကို ေြပာတာလား"
ဟု ေမးလိုက်ရာ ထိုလူကီးက. . .

"ေအး. . .ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ စိတ်ထဲက လုပ်ရင်လည်း ရပါတ
ယ်၊ အသံထွက်ပီးလုပ်ေတာ့ ကျပ်တို အေနနဲ ေနရထိုင်ရ ခက်တာေပါ့
ေလ၊ အဲဒါေကာင့် ေြပာရတာပါ"
ဟု ေြပာ လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ေမာင်ြပံးချိက. . .
"ဟုတ်ကဲ့ .. . .ဦးေလး ၊ ေနာက်ေနာင် မြဖစ်ေစရပါဘူး"
ဟု ေြပာလိုက်ပီးေနာက် အိပ်မက်မှ လန်၍ ိုးခဲ့ေလေတာ့သတည်း။
*****

