အမှာ စာ

ကန်ေတာ်၏ အမည်မှာ ေမာင်ုြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဟာ အဂလိ
ပ်- ြမန်မာ၊ (၉) တန်းအထိ သင်ခဲ့ပီးတဲ့ ေနာက် ေကျာင်းကထွက်ပီး ဝါး
ခယ်မမိ

ေစျးအတွင်းက

ကန်ေတာ့်မိဘများ

ရဲ

အထည်ဆိုင်မှာ

မိဘများ ရဲ အကူအညီအြဖစ်နဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၁၉၀၅ ခုှစ်ေလာက်မှာ ဦးဘိုးချမ်းနဲ ဦးေရကုန်းဆိုတဲ့ ပုဂိလ်ကီးှ
စ်ဦးက ေခါင်းေဆာင်ပီး ပုညေကာသလအသင်းကို ထူေထာင်ကပါတ
ယ်။ အဲဒီအခါ သာသနာေရးဘက်မှာ ဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်ေတွ အေတာ်
များများ ဒီအသင်းထဲကို ဝင်ကပါတယ်။ အဲဒီအသင်းထဲကို ကန်ေတာ်ဝ
င်ပီးလို များ မကာခင် ကိုစံထွန်းဆိုသူနဲ မိတ်ေဆွရင်းချာြဖစ်သွားကပါ
တယ်။ အဲဒီအချိန်က ကန်ေတာ်ဟာ အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး (၁၉) ှစ်
ထဲကို ေရာက်ေနပီ။ ကိုစံထွန်းက ကန်ေတာ့်ထက် ငါးှစ်ကီးတယ်။
ကိုစံထွန်းကို သူအေမ မုဆိုးမကီး ေဒေမက ငါးှစ်သားအရွယ်က
တည်းက ဝါးခယ်မမိ၊ မင်းပိုင်းရပ်ရှိ ကွမ်းြခံကုန်း ဘုန်းကီးေကျာင်းမှ
အပ်ထားပါတယ်။ (၁၀) ှစ်သားအရွယ်ေလာက်ရှိေတာ့ ကိုစံထွန်းဟာ
ကိုရင်ဝတ်ပါတယ်။ သြဂဟ်ကိုးပိုင်းကုန်တဲ့ အထိ ေကာင်းေကာင်း
သင်ကားပီး (၁၈) ှစ်သားအရွယ်မှာ လူထွက်လိုက်တယ်။ အလုပ်ဆိုလို
ဘာမှ မည်မည်ရရ မရှိေသးတာနဲ သူအေမအတွက် ထမင်းချက်၊ ထမင်း
ပို ေစျးကူေရာင်းေပးတဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လုပ်ေပးေနရတယ်။ ပုညေကာသ

လအသင်းကို ထူေထာင်တဲ့ အခါ ကန်ေတာ်နဲ တစ်ချိန်တည်းလိုလိုပဲ အ
သင်းထဲကို ကိုစံထွန်း ဝင်လာပါတယ်။
ကိုစံထွန်းက ရွယ်တူချင်းကို တည့်ေအာင်ေပါင်းတယ်။ လူကီးလူ
ေတွကို ိုေသတယ်။ ကိစတစ်ခုခုေပလာရင် လူစိမ်းလူကျက် မေရွးဘူး
။ လက်မေှးဘဲ ကူညီေလ့ရှိတယ်။ စကားေြပာေကာင်းတယ်။ ေြပာတဲ့
အခါမှာ လည်း တရားစကားေတွကို ထည့်သွင်းပီး ေြပာေလ့ရှိတယ်။ ဒါ
ေတွအြပင် သူမှာ ေယာက်ျားေကာင်းပီသတဲ့ ုပ်လကဏာေတွ ရှိေနတ
ယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒုတိယဥက ဦးေရကုန်းဟာ ကိုစံထွန်းအေပမှာ အ
ေတာ်မျက်စိကျေနတယ်။ ဦးေရကုန်း မျက်စိအကျဆုံးအချက် ရှိေသးတ
ယ်။ အဲဒါကို ေြပာရဦးမယ်။ အသင်းသားေတွ ဆုံမိလို အသင်းကိစေတွ
ကို ေဆွးေွးပီးတဲ့ အခါမှာ ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ကိုင်ပီးတဲ့ အခါမှာ ြဖစ်ေစ ဦး
ေရကုန်းက "ေဟ့ …ဖိုးစံကွန်း ၊ ဆင်ြဖရှင်အေကာင်းကို ေြပာစမ်းကွာ"
လို ခိုင်းရင်လည်း ကိုစံထွန်းဟာ ဦးမေလးဘူး။ ထေြပာတာပဲ။ "ဦးပုည
ရဲ ေတးထပ်တစ်ပုဒ်ေလာက် ဆိုြပစမ်းကွာ" လို ေြပာရင်လည်း ကိုစံထွ
န်းဟာ ဦးမေလးဘူး။ ထဆိုတာပဲ။ "ကိုစံထွန်းေရ…..ကျားေကာက်လို ရှ
င်ကီးကိုး၊ ရှင်ကီးကျားထက်ဆိုးဆိုတဲ့ စကားပုံဟာ

ဘယ်လိုြဖစ်ေပ

လာတာလဲ" လို ေမးရင်လည်း ကိုစံထွန်းဟာ ဦးမေလးဘူး။ ထရှင်းြပ
တာပဲ။

"သတိပာန်

၄

ပါး

အေကာင်းတို

နားလည်ေအာင်

ေဟာစမ်းကွာ" လို တိုက်တွန်းရင်လည်း ကိုစံထွန်းဟာ ဦးမေလးဘူး။
ထေဟာတာပဲ။ ေဗဒင်တို ၊ ေဆးကျမ်းတို ၊ နကတ်တာရာတို နဲ ပတ်သ
က်လာရင်လည်း များများ စားစား မဟုတ်ေတာင် သမားဂုဏ်ြပအေနနဲ
ကိုစံထွန်းဟာ အထိုက်အေလျာက် ေြပာိုင်တယ်။ အသင်းထဲမှာ တချိ
က ဗဟု သုတ ေခါင်းပါးတယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒီလိုခိုင်းလို မရဘူး။ တချိ
ကျြပန်ေတာ့လည်း

ဗဟု

သုတရှိသေလာက်

ရှိပါတယ်။

ဒါေပမဲ့

ကိုစံထွန်းလို အာရဲလာရဲ မရှိဘူး။ ဦးေရကုန်းက သူတို ရဲ နာမည်ေတွ
ကို ေခပီး အကိမ်ကိမ်တိုက်တွန်းေပမယ့် သူတို ရဲ နာမည်ေတွကို
ေခပီး အကိမ်ကိမ် တိုက်တွန်းေပမယ့် စပ်ဖဲဖဲလုပ်ပီး ေခါင်းကီးေတွ
အတင်းငုံထားတာပဲ။ ကိုစံထွန်းလို ပရိသတ် အလယ်မှာ ရဲရဲရင့်ရင့် မထ
ရဲဘူး။
ဦးေရကုန်းဟာ ဒီအချက်ေတွအားလုံး စုေပါင်းပီး ကိုစံထွန်းကို အင်
မတန်သေဘာကျတာပဲ။ သူအိမ်မှာ ေခထားတယ်။ ေလာက်လာအေရး
အသားကို သင်ေပးပီး သူအကူစာေရးအြဖစ်နဲ အေရးခိုင်းတယ်။ ေနာ
က်တစ်ှစ် သူအကူစာေရးအြဖစ်နဲ အေရးခိုင်းတယ်။ ေနာက်တစ်ှစ်
ေလာက် အခုလို နီးနီးကပ်ကပ် အကဲခတ်ပီး သူခယ်မ မေစာခင်နဲ ကိုစံ
ထွန်းကို ေပးစားလိုက်တယ်။
ခရစ်သကရာဇ် ၁၉၀၇ ၊ ေမလ ၂၅ ရက်၊ စေနေန ၊ ြမန်မာသကရာဇ်
၁၂၆၉ ခု၊ နယုန်လြပည့်ေန၊ နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်ေလာက်မှာ ကိုစံထွန်း
ဟာ ကန်ေတာ်တို အထည်ဆိုင်ကို ေရာက်လာတယ်။ သူကို ကည့်ရတာ
စိတ်ညစ်ေနသလိုပဲ၊ လက်ဖက်ရည်ကမ်းတစ်ခွက်ကို ငှဲေသာက်ပီး " မ
ေစာခင် ၊ ဒီကေန မနက် (၈) နာရီေလာက်မှာ မျက်ှာြမင်တယ်" လို ကို
စံထွန်းက ေြပာတယ်။ ကန်ေတာ့်အေမက "ဘာေလးလဲ" လို ေမးတယ်။
ထွန်း - "ေယာက်ျားကေလး"
အေမ - "ေယာက်ျားကေလးဆိုရင် ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် ြဖစ်ေနရတယ်
ကွ။ ဒါေပမဲ့ မင်းကို ကည့်ရတယ် ေမာင်စံထွန်းရယ်၊ စိတ်ညစ်ေနသလို
ပဲ"
ထွန်း - "ဒီကေနဟာ စေနေန၊ သားဦးစေန မီးလိုေမဆိုတာ အေဒ
လည်း ကားဖူးမှာ ေပါ့၊ သားဦးစေနဆိုရင် အေမ သိုမဟုတ် အေဖ ပျက်

စီးရမယ်"
အေဖ - "ေမာင်စံထွန်းကလည်း ကွာ၊ ေလာကုတရာစာေတွ ဒါေလာ
က်သင်ထားပီး ဒီဟိအယူအဆေတွကို လက်ခံထားတာ ငါေတာ့ အံ့
ဩပါရဲ ကွာ။ သတဝါေတွမှာ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံအြပင် စေနတို ၊
တနဂေွေနတို ၊ ဗုဒဟူးဂိဟ်တို ၊ ရာဟု ဂိဟ်တို ဆိုတာေတွလည်း ရှိ
ေသးတယ်လို ဘုရားေဟာထားတာများ မင်းကားဖူးသလား"
ထွန်း - "မကားဖူးပါဘူး"
အေဖ - "မကားဖူးရင် မမှန်တဲ့ အယူေတွကို မင်း ဘာြပလို လက်ခံ
ထားရသလဲ။ ဒါေတွကို မစွဲလမ်းပါနဲ ကွာ။ စွဲလမ်းေနရင် ဒါေတွဟာ
မင်းကို အမဲတမ်းစိတ်မချမ်းသာေအာင် လုပ်ေနမှာ ပဲ"
အေမ - "မင်းမှာ ဒီအစွဲအလမ်းေတွ ရှိေနတယ်ဆိုရင် ငါေြပာတာကို
လုပ်ကည့်စမ်းပါလား။ ငါငယ်ငယ်တုန်းက တို အေဖေြပာတာကို ငါမှ
တ်ထားဖူးတယ်။ သားဦးစေနဆိုရင် အေဖလုပ်တဲ့ လူက ဓားထမ်းပီးက
ေလးအေပမှာ ေခါက်တုံေခါက်ြပန် ခုနစ်ခါေကျာ်ရတယ်။ ဒီလိုေကျာ်လို
က်ရင် သားဦးစေနဟာ မဆိုးိုင်ေတာ့ဘူးလို ဆိုတယ်"
အေဖ - "ဒါေတွဟာ အလကားဟာေတွပါကွာ "
အေမ - "ဒီလိုလည်း မေြပာနဲ ေလ။ လူတိုင်းဟာ ရှင့်လိုတစ်ယူသန်ချ
ည်းပဲ မဟုတ်ဘူး ။ အစွဲအလမ်းေတွ ရှိတဲ့ လူေတွမှာ ရှိေနတာပဲ။ မရှိနဲ
ဆိုလို မရဘူး"
ကိုစံထွန်းဟာ သားဦးစေနကို ေကာက်ေကာက်နဲ ခုနစ်ခါ မကဘူး။
တစ်ကိမ်ကို ခုနစ်ခါ၊ အဲဒီလို အကိမ်ေပါင်း ခုနစ်ကိမ်တိုင်တိုင် ကန်
ေတာ့်အေမ မှာ လိုက်တဲ့ အတိုင်း ဓားထမ်းပီး သားဦးစေနကေလးအ

ေပမှာ ေကျာ်ပစ်လိုက်တယ်။
စေနသားကေလး ေလးှစ်သားအထိ သူေသမလား၊ ငါေသမလား
လို တထိတ်ထိတ်နဲ ြဖစ်ေနကတဲ့ ကိုစံထွန်းနဲ မေစာခင်တို ဟာ ဘယ်သူ
မှ မေသကဘူး။ အမှန်စင်စစ် မေသတာကေတာ့ သားဦးစေနနဲ အေဖ၊
အေမ ေသတာနဲ ဘာမှ မဆိုင်လို ပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို ှစ်ေယာက်စလုံးက
ေတာ့ အေဖလုပ်သူဟာ ကေလးအေပ ဓားထမ်းေကျာ်လိုက်တာေကာင့်
သူတို မေသတာလို မမှ ိတ်မသုန် ယုံကည်ပီး ကန်ေတာ့်အေမကို အထူး
ေကျးဇူးတင်ေနကတယ်။
သားဦးစေနဟာ အေဖနဲ အေမကို ဒုကမေပးတဲ့ အြပင် သုံးှစ်သား
အရွယ်ေလာက် ေရာက်လာတဲ့ အထိ မိဘေတွကို အကျိးေတာင် ေပး
ေသးတယ်လို ဆိုရမလား မသိဘူး။ ြဖစ်ပုံက ဒီလို။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးေရ
ကုန်း ေဒကီးတို ရဲ သမီး မသိန်းတင်ဟာ စိန်လယ်ဂျာထီမှာ ဒုတိယဆု
ေပါက်ပီး

ေငွေလးေသာင်းေကျာ်ေကျာ်ေလာက်

ရတယ်။

အဲဒီအချိန်တုန်းက ေငွေလးေသာင်းဆိုတာ အေတာ်များ တာပဲ။ ဦးေရကု
န်းဟာ သူတို စေနသားကို ချစ်တဲ့ အရှိန်နဲ ကိုစံထွန်း၊ မေစာခင်တို ကို
ေစျးထဲမှာ အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ေပးတယ်။ ကိုစံထွန်း၊ မေစာခင်တို
ဟာ

ဦးေရကုန်း၊

ေဒကီးတို

ရဲ

အိမ်မှာ ကပ်ရပ်ေနရတဲ့ ဘဝက

လွတ်ေြမာက်ပီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကေလးေတွ ြဖစ်လာကတယ်။
ဒါေပမဲ့ တစ်ခုေတာ့ ေြပာစရာရှိတယ်။ ဒီသားဦးစေနဟာ မိဘေတွ
ကို ဒုကမေပးေပတဲ့ သူကိုယ်ကိုယ်ေတာ့ သူဒုကေပးတယ်။ ဒီလိုြဖစ်ရ
တာကလည်း သားဦးစေနြဖစ်တာေကာင့် ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ပတ်
ဝန်းကျင်အေြခအေနေကာင့် ြဖစ်တယ်လို ကန်ေတာ်ယူဆတယ်။ ဘယ်
လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိးလဲဆိုတာ နည်းနည်းေလာက် ရှင်းြပဖို လိုလိမ့်မယ်။

ဘကီးဦးေရကုန်းဟာ

သူတူစေနသားကေလးကို

သိပ်ချစ်တယ်။

အဲဒါေကာင့် သိပ်အလိုလိုက်တယ်။ ဒီလို ချစ်လွန်းလို သူမျက်ခွက်ေပ
ေြမာက်ေြမာက်ပီး ချီရတာလည်း ဘကီးဦးေရကုန်းဟာ တစ်ေနတစ်
ေန အေမာပဲ။ အဲဒီလို ေြမာက်ချီတုန်း မျက်ှာေပ ေသးပန်းချတာကလ
ည်း တရမ်းရမ်းပဲ။ အဲဒီလို ေသးပန်းချတိုင်း ဘကီးေရကုန်းဟာ တဟဲ
ဟဲနဲ ြဖစ်ရတာလည်း တေသာေသာပဲ။ တစ်ေနမှာ အခုလို ေြမာက်ချီရင်း
စေနသားကေလးက ေြခေထာက်နဲ ကန်လိုက်တာ ဘကီးဦးေရကုန်းရဲ
အေပသွားတစ်ေချာင်း ကျိးထွက်သွားဖူးတယ်။ ဒီေလာက် အလိုလိုက်ုံ
ဆိုရင် ကိစ မရှိေသးပါဘူး။ ဘကီးဦးေရကုန်းကေတာ့ ေရှကို သုံး၊ေလး
ထစ်ေလာက်ေကျာ်သွားတယ်။ အိမ်ကို အသိမိတ်ေဆွေတွ လာတဲ့ အခါ
"လူကေလး၊ ေဟ့ေကာင်ကီးလို ေခလိုက်စမ်း" လို ေြပာလိုက်ရင် စေန
သားကေလးကလည်း ှတ်မေလးဘူး။ ေဟ့ေကာင်ကီးလို ေခလိုက်
တာပဲ။
အခုလို ေဟ့ေကာင်ကီးလို ှတ်ဆက်ခိုင်းရင်းက တြဖည်းြဖည်း တ
စ်စ တစ်စ တိုးတက်လာလိုက်တာ ေနာက်ဆုံးမှာ စေနသားကေလးဟာ
လူကီးေတွကို ြမင်ရင် မေအ၊ ှမနဲ ကေလာ်ဆဲတဲ့ အထိ ရမ်းကားလာ
တာပါပဲ။ အဲဒီလို ဆဲရာက တစ်ဆင့်တက်ြပန်ပီး ဘကီးက ေကာ့ြပလို
က်စမ်းဆိုရင် တူေတာ်ေမာင် စေနသားကလည်း ကိုယ်မေလးဘူး။ ေကာ့
ြပလိုက်တာပဲ။ ဒီလို အေစာ်ကားခံရတဲ့ ဧည့်သည် ေတွဟာ ဘယ်မှာ
ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ရှိိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘကီးဦးေရကုန်းရဲ အချိန်က
လည်း ရှိ၊ ကေလးနဲ ဖက်ြဖစ်ရမှာ ကလည်း အခက်ဆိုေတာ့ ဒီလို ေစာ်
ကားတာေတွကို မကိက်ေပမယ့် ဧည့်သည် ေတွဟာ မချိသွားဖဲ လုပ်
ေနကရတယ်။
ဧည့်သည် ေတွကမှ တစ်ဆင့်တက်ပီး အိမ်ေရှြဖတ်သွားတဲ့ အသိ

ေတွကို ဘကီးဦးေရကုန်းက ှတ်ဆက်ခိုင်းြပတဲ့ အခါ စေနသား လူမို
က်ကေလးကလည်း အရင်တုန်းကအတိုင်း ဘကီးခိုင်းသမ ရက်ရက်
ေရာေရာကီး လုပ်တာပါပဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိးလဲဆိုတာ ပိုပီးသေဘာ
ေပါက်ိုင်ေအာင် အြဖစ်အပျက်ကေလးတစ်ခုကို ထပ်ပီးေြပာရဦးမယ်။
မေစာခင် အပျိဘဝကတည်းက အိမ်မှာ အမျိးသမီးဝတ်အသင်းတစ်ခု
ေထာင်ထားတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းေတွြဖစ်ကတဲ့ အပျိကေလးေတွ ၊ အ
အိုေတွ၊ အေယာက် (၂၀) ေလာက် ဒီဝတ်အသင်းထဲမှာ ပါတယ်။ စေန
သား လူမိုက်ကေလးဟာ ေြမာက်ေပးရင် လုပ်တတ်တယ်ဆိုေတာ့ ဦးေရ
ကုန်းရဲ တပည့်ကာလသားေတွထဲက ခပ်ေနာက်ေနာက် လူတချိက ဝ
တ်အသင်ထဲက ကေလးမကေလးေတွကို ဖင်ဆိတ်ဖို ၊ ဆံပင်ဆွဲဖို ၊ တံ
ေတွးနဲ ေထွးဖို ၊ ေြခေထာက်နဲ ကန်ဖို အစရှိတဲ့ မဟားတရားကိစေတွကို
လုပ်ေအာင် စေနသားကို ေြမာက်ေပးကတယ်။ စေနသားကလည်း
ေြမာက်ေပးသမ ဦးမေလးဘူး။ အကုန်လုပ်တာပဲ။ ကိုစံထွန်းနဲ မေစာခ
င်တို ကလည်း ဒီလိုလုပ်တာေတွကို မကိက်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဦးေရကုန်း
ရှိေနတဲ့ အတွက် သူတို သားကိုလည်း သူတို မဆုံးမရဲဘူး။ အေစာ်ကားခံ
ရတဲ့ ဝတ်အသင်း သူေတွဟာ မေကျမနပ်ြဖစ်ပီး တစ်ေယာက်ထွက်၊ တ
စ်ေယာက်ထွက်နဲ ထွက်လိုက်ကတာ ဝတ်အသင်းဟာ ပျက်လုနီးနီးြဖစ်
လာတယ်။ တစ်ေနကျေတာ့ ဝတ်အသင်းသူေတွရဲ ေနာက်က ထိုင်ရွတ်
ေနတဲ့ ဝတ်ေခါင်းေဆာင် အမျိးသမီးရဲ တဘက်ကို ဖေယာင်းတိုင်မီးနဲ
ိေအာင် လူပ်တစ်ေယာက်က ေြမာက်ေပးလိုက်တယ်။ စေနသားက
ိတယ်။ တဘက်ကစပီး ဝတ်ေခါင်းေဆာင်ရဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို ေလာင်
လိုက်တာ မီးဝိုင်းသတ်တဲ့ လူေတွ ိုင်ေပလို ဝတ်ေခါင်းေဆာင် မေသတ
ယ်။ မေစာခင် အပျိဘဝကတည်းက ထူေထာင်လာတဲ့ ဝတ်အသင်းဟာ

ဘယ်သူတားလို မှ မရေတာ့ဘူး။ သားေတာ်ေမာင် စေနသားေကာင့် အဲ
ဒီညက စပီး တစ်ခါတည်း ပျက်သွားခဲ့ရတယ်။
အခုလို အေစာ်ကားခံရတဲ့ သူေတွက ဝိုင်းပီး သတင်းလင့်လိုက်တာ
ဝါးခယ်မတစ်မိလုံးမှာ စေနသားနဲ ပတ်သက်ပီး အသံဆိုးတစ်ခု ေပ
ထွက်လာတယ်။ အဲဒီ အသံဆိုးကေတာ့ တြခားမဟုတ်ပါဘူး။ "တာေတ
စေနသား"ဆိုတဲ့ အသံဆိုးပဲ ြဖစ်တယ်။
ဘကီးဦးေရကုန်းဟာ တူေတာ်ေမာင် စေနသားကို ကာရှည်မချစ်ို
င်ရှာပါဘူး။ စေနသား ေလးှစ်သား အရွယ်ေလာက်မှာ လူကီးေရာဂါနဲ
ဘဝတစ်ပါးေြပာင်းသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။ ဦးေရကုန်း အနိစ ေရာက်ပီးလို
မကာခင် တစ်ေနမှာ ကိုစံထွန်းဟာ ကန်ေတာ်တို ဆိုင်ကို ေရာက်လာ
တယ်။
ထွန်း - "ေမာင်ုေရ…ငါ့သားကို အရပ်က ဝိုင်းပီးဘွဲထူးတစ်ခု အပ်
ှင်းလိုက်တဲ့ အေကာင်းကို မင်းကားပီးပီလား"
ု - "တာေတစေနသားဆိုတဲ့ ဘွဲထူးကို ေြပာတာလား"
ထွန်း - "ေအး…ဒါေပါ့ကွ၊ တြခား ဘယ်ဟာရှိရဦးမလဲ။ ငါေတာ့
မေြပာချင်ေတာ့ဘူးကွာ။ ြမန်မာစကားမှာ တာေတလန်ဆိုတာ ရှိတယ်မ
ဟုတ်လား။ အဲဒီစကားဟာ ဆိုးတဲ့ ၊ ေပတဲ့ ၊ သုံးလို မရတဲ့ ေနရာမှာ တ
စ်ဖက်ကမ်းကို ေရာက်ေနတဲ့ လူေတွကိုေခတာ၊ ငါ့သားဟာ ေလးှစ်
သားမှာ တာေတဆိုတဲ့ ဘွဲထူးကို ရေနရင် လန်ဆိုတဲ့ ေနာက်ထပ်ဘွဲကို
ရဖို

ဆိုတာ

သိပ်မေဝးေတာ့ဘူး။

ေနာင်ှစ်ေလာက်ဆိုရင်

ကျိန်းေသေနပီထင်တယ်"
ု - "ကိုစံထွန်းေရ…ခင်ဗျားကို ကန်ေတာ်ေြပာမလို ချိန်ေနတာ
ကာပီ။

အားနာတာေကာင့်

မေြပာချိန်ေနတာ

ကာပီ။

အားနာတာေကာင့် မေြပာြဖစ်တာ။ အခု ခင်ဗျားက စပီး ေြပာလာတဲ့
အတွက်

ကန်ေတာ်ေြပာေတာ့မယ်။

ခင်ဗျားသား

အတွက်

ကန်ေတာ်ေြပာေတာ့မယ်။ ခင်ဗျားသားကို လူတကာ မျက်မုန်းကျိးေန
တယ်။ အဲဒါခင်ဗျားသိထားဖို ပဲ"
ထွန်း - "ဒါကို ငါသိပါတယ် ေမာင်ုရယ် ၊ (လက်ှစ်ဖက်ကို
ထိပ်ေပတင်ပီး ရှိခိုးလျက်) ေကျးဇူးရှင်ကီး ေကာင်းရာမွန်ရာကို ေရာ
က်ပါေစ။ ေမာင်ု ရယ်…ကေလးကို ဒီအဘိုးကီး ဖျက်ဆီးသွားတာပဲ"
ု

-

"ဒီအဘိုးကီး

မရှိေတာ့ဘူး။

မဟုတ်လား။

ခင်ဗျားတို

လက်ပိုက်ပီး ကည့်မေနကနဲ ။ ဒီအရွယ်ဆိုတာ ြပင်လို ရပါေသးတယ်"
ထွန်း - "အဘိုးကီး မရှိတဲ့ ေနာက် အမယ်ကီး ကျန်ေသးတယ်။ ဒီအ
မယ်ကီးက အဘိုးကီးေလာက်ေတာ့ မဆိုးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးကို ို
က်ဖို ဆိုတာ ေဝးေရာ။ ငါနဲ မေစာခင်က မာန်မဲေငါက်ငမ်းပီး ဆုံးမုံနဲ
အမယ်ကီးက တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ေကာက်ပီး ထမင်းေတာင် မစားဘူး။
အေြခအေနက အဲဒီလိုြဖစ်ေနတယ်"
ု -"ခင်ဗျားတို ဒီကေလးအေပမှာ ေပါ့ေပါ့ဆဆ လုပ်မေနကနဲ ။ အ
ရပ်က အေတာ်ကီးကို မျက်မုန်းကျိးေနဆိုတာေတာ့ အမှန်ပဲ ။ အခု ကံ
ကိက်တုန်း ခင်ဗျားကို တစ်ခုေြပာြပရဦးမယ်။ ခင်ဗျား စိတ်လည်း မဆိုး
နဲ ေနာ်။ ြပန်လည်း မေမးနဲ ။ ခင်ဗျားရဲ ဝမ်းထဲမှာ ပဲ ထား၊ ခင်ဗျားတို ရဲ
ေခါင်းရင်းအိမ်က ကိုြမဟာ သူကို ြမင်တိုင်း ခင်ဗျားသား ကေလာ်ဆဲ၊
ေကာ့ြပေနတာ ကာလာေတာ့ ရှက်တာေပါ့။ အဲဒါေကာင့် လွန်ခဲ့တဲ့ တ
စ်လေလာက်တုန်းက ကမ်းနားမှာ ေရကူးရေအာင်ဆိုပီး ခင်ဗျားသားကို
ေချာ့ေခသွားတယ်။ ေရဆိပ်ကိုေရာက်တာနဲ တစ်ပိင်နက် ေဒါသြဖစ်ြဖ
စ်နဲ ကိုြမဟာ ကေလးကို ေရထဲှစ်လိုက်တယ်။ အေတာ်ကေလး မွန်းသ

ေလာက်ရှိေတာ့မှ ေရေပကို ေဖာ်ပီး ေဟ့ေကာင် ေနာက်ကို မင်း ငါ့ဆဲ
ဦးမလားလို ေမးတယ်။ ခင်ဗျားသားက ဘာြပန်ေြပာတယ် ထင်သလဲ၊ မ
ေအလိုးကီး…ငါ့အိမ်ကို ြပန်ပိုလို ေတာင် ထပ်ဆဲလိုက်ေသးတယ်။ အဲဒီ
လို ကိုြမက ေဒါသြဖစ်ြဖစ်နဲ ေရထဲှစ်လိုက်၊ ေပလာလိုက်နဲ တစ်ပိင်န
က် ခင်ဗျားရဲ သားက ကေလာ်ဆဲလိုက်နဲ ြဖစ်ေနကတာ ေလး၊ ငါးကိမ်
ေလာက်ကာတယ်။ ေဘးက လူေတွက ေဟ့ ကိုြမ….ဒီေကာင်ေသတာ
အေရးမကီးဘူး၊ ခင်ဗျား လူသတ်မြဖစ်ေနလိမ့်မယ်လို ေြပာေတာ့ ကိုြမ
ဟာ သတိရပီး ကေလးကို ေရှစ်တာ ရပ်လိုက်တယ်"
"ကိုစံထွန်းေရ…ခင်ဗျားဟာ

ကန်ေတာ့်ရဲ

မိတ်ေဆွရင်းဆိုေတာ့

ေြဗာင်ေြပာရမှာ ပဲ။ ဒီကိစမှာ ကန်ေတာ် ကိုြမကို အြပစ်မတင်ချင်ဘူး။
အဆဲခံရဖန်များ ၊ အေကာ့ခံရဖန်များ လာေတာ့ သူလည်း လူပဲ၊ ရှက်မှာ
ေပါ့၊ ခင်ဗျားကိုြမရဲ ေနရာမှာ ရှိရင်လည်း ခင်ဗျား ဒီလိုပဲ ရှက်မှာ ပဲ မ
ဟုတ်လား"
ထွန်း -" ဟုတ်ပါတယ် ေမာင်ုရယ်၊ ငါ ကိုြမကို စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ ငါ့
သားကို ဘယ်လိုလုပ်ပီး ြပြပင်ရပါ့မလဲဆိုတာကိုသာ ငါေတွးပီး ပူေန
တာပါ "
ု - "ကိုယ့်တူ၊ ကိုယ့်သား ၊ ကိုယ့်ေြမးေတွကို အလိုမလိုက်ရဘူးလို မ
ဆိုလိုပါဘူး။ လိုက်ရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အလိုလိုက်တာဟာ ကိုယ့်ပိုင်နက်
အတွင်းမှာ သာ ြဖစ်ရမယ်။ သူများ ေတွရဲ ပိုင်နက်ထဲကို မကျးလွန်ရ
ဘူး။
မမရဲ ကေလးေတွ ရှိတယ် မဟုတ်လား။ အေဖဟာ ဒီေြမးေတွကို
သိပ်ချစ်တာပဲ။ စားစရာရှိရင် သူ မစားရက်ဘူး။ ကေလးေတွကို ေကး
တယ်။ အဝတ်အစား၊ လက်ဝတ်လက်စား အစရှိတဲ့ ကိစေတွမှာ လည်း

သူေြမးေတွ လူပုံအလယ်မှာ မျက်ှာမငယ်ရေအာင် သူအစွမ်းရှိသေရွ
ဆင်ထားတယ်
ဒါေပမဲ့ သူစိမ်းတစ်ရံဆံနဲ ဆက်ဆံတဲ့ ေနရာမှာ ေတာ့ အင်မတန် အ
ချိးကျေအာင် လုပ်ထားတယ်။ နည်းနည်းမှ အလိုမလိုက်ဘူး။ လူကီး
ေတွေရှမှာ သွားရင် ကုန်းပီး ိုိုေသေသ လုပ်ရတယ်။ လူကီးေတွကို ပ
မာမခန် ေဆာင့်ကွားကွားလုပ်တယ်ထင်ရင် အေကွးမထားဘူး၊ ဧည့်သ
ည် ေတွေရှမှာ ပဲ အေဖဟာ သူေြမးေတွကို ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆုံးမတ
ယ်"
ထွန်း -"ဒါဟာ စံနမူနာယူစရာပါပဲ။ ငါကိးစားပီး ြပြပင်ပါ့မယ်ကွာ
။ မင်းကို အများကီး ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါထက် ငါဒီကေန ဒီကို လာ
တာ မင်းဆီမှာ ခွင့်တစ်ခုေတာင်းချင်လို ပဲ"
ု -" ဘာလဲ"
"ငါသားကို ေနာင်ှစ်ခါ ေကျာင်းအပ်ရေတာ့မယ်။ ပုဏားဆရာကး
လုပ်ေပးထားတဲ့ ဇာတာထဲမှာ ငါ့သားနာမည်က ထွန်းမင်းတဲ့ ။ ဒီနာမ
ည်ကို ငါမကိက်ဘူး။ ေကျာင်းအပ်တဲ့ အခါ ငါ့သားကို ငါကိက်တဲ့ နာမ
ည်နဲ အပ်ချင်တယ်"
ု - "ခင်ဗျားက ဘယ်နာမည်ကို ကိက်ေနလို လဲ"
ထွန်း - "ေမာင်ုဆိုတဲ့ မင်းနာမည်ကို ငါကိက်တယ်"
ု - "ဘာြဖစ်လို လဲ"
ထွန်း

-

"ပညတ်သွားရာ

ဓာတ်သက်ပါဆိုတဲ့

စကားကို

မင်းကားဖူးမှာ ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ငါ့သားရဲ စိတ်ိုင်း၊ စိတ်ဆိုးေတွ ူးညံ့
သိမ်ေမွလာေအာင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ ေမာင်ုလို နာမည်ေပးချင်တာ

ပါပဲ"
ု -(ရယ်လျက်) "နာမည်ဆိုတာ တစ်ဦးတည်းပိုင် မဟုတ်ပါဘူး ကိုစံ
ထွန်းရယ်။ ခွင့်ေတာင်းေနဖို မလိုပါဘူး။ ခင်ဗျားကိက်ရင် ဒီနာမည်ကို
ယူိုင်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေမာင်ုလို ေခုံနဲ ခင်ဗျားသား ုလာလိမ့်မယ်
ဆိုတာကိုေတာ့ ကန်ေတာ်မယုံဘူး။ နာမည်အတိုင်း လိုက်ြဖစ်ရမယ်ဆို
ရင် လူတိုင်းချမ်းသာလို နာမည်ေပးုံနဲ တစ်ကမာလုံးမှာ သူေဌးေတွချ
ည်းပဲ ြဖစ်ကုန်မှာ ေပါ့"
ထွန်း - "မင်းဟာ ငါ့ရဲ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မဟုတ်လား။ ငါ့သား
ကို

ေမာင်ုလို

နာမည်ေပးချင်တဲ့

အေကာင်းေတွထဲမှာ ဒီလိုချစ်တဲ့

အေကာင်းလည်း ပါပါေသးတယ် ေမာင်ုရယ်"
ု - "ဒီမှာ ကိုစံထွန်း၊ ကန်ေတာ်ကလည်း ခင်ဗျားရဲ သားနဲ ပတ်သ
က်ပီး ခင်ဗျားဆီမှာ ခွင့်တစ်ခု ေတာင်းချင်တယ်"
ထွန်း - "ဘာလဲကွာ….ေတာင်းပါ၊ ငါ ေပးိုင်တာဆိုရင် ဦးမေလးပါ
ဘူး။ ချက်ချင်းေပးပါ့မယ်"
ု - "ခင်ဗျားသားနဲ ပတ်သက်ပီး ကန်ေတာ် စိတ်ဝင်စားေနတဲ့ အချ
က်တစ်ချက် ရှိတယ်။ ဒီဝါးခယ်မမှာ ခင်ဗျားတို ထက်ပိုပီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ၊
ဂုဏ်ရှိတဲ့ လူေတွအများကီး ရှိတယ်။ သူတို ရဲ သားေတွ၊ သမီးေတွဟာ
လည်း အရွယ်ေရာက်တဲ့ အထိ သူတို ရှိေနမှန်း တစ်မိလုံး မသိပါဘူး။
ခင်ဗျားသားကေတာ့

ေလးှစ်သားသာ

ရှိေသးတယ်။

တစ်မိလုံး

သိေနပီ။ ဒီအချက်ဟာ ကန်ေတာ်သိပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက်ပဲ"
ထွန်း -"ြဖစ်မှ ြဖစ်ရေလေမာင်ုရယ်၊ တာေတ စေနသားဆိုတာ စိ
တ်ဝင်စားစရာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒီေအာ့ှလုံးနာစရာကီးကို
မင်းက စိတ်ဝင်စားေနရတာလဲ"

ဘာြဖစ်လို

ု - "ဆိုးတာကေတာ့ ဆိုးတာပဲ။ ကန်ေတာ် မြငင်းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ
ဒီဆိုးတာကို ဖယ်ထားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဆိုးတာကို ဖယ်ထားလိုက်၊ ဒီ
အရွယ်ကေလးနဲ တစ်မိလုံး ဟိုးေလးတေကျာ်ေကျာ်ြဖစ်ေအာင် လုပ်ိုင်
တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ မေကာင်းဘူးလား"
ထွန်း - "ငါေတာ့ ဒီလို ဟိုးေလးတေကျာ်ေကျာ်ြဖစ်တာမျိးေပမှာ စိ
တ်မဝင်စားဘူး။

ြဖစ်ိုင်ရင်

ဒီမိမှာ မေနဘဲ

ပန်းတေနာ်ကို

ထွက်ေြပးကဖို ေတာင် ငါဟာ မေစာခင်နဲ တိုင်ပင်ခဲ့ဖူးပါတယ်"
ု - "ကန်ေတာ်ပီးေအာင် ဆက်ေြပာပါရေစ။ နားေထာင်ပါဦး ကိုစံ
ထွန်း။ ခင်ဗျားခွင့်ြပမယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ် ခင်ဗျားရဲ သားအေကာင်းကို
တာေတ စေနသားဆိုတဲ့ ေခါင်းစဉ်နဲ စာတစ်အုပ်ေရးချင်တယ်"
ထွန်း - "ေအာင်မေလးဗျာ…ငါက အဟုတ်လားလို နားေထာင်ေနတ
ယ်။ လက်စသတ်ေတာ့ ဒါကိုး။ မလုပ်ပါနဲ ကွာ။ ေမာင်မင်းကီးသားကို
ရှိခိုးေတာင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလို လက်အုပ်ချီပီး ေတာင်းပန်တာကို မကိ
က်ေသးရင်ေတာင် ကန်ေတာ့ပွဲနဲ ေတာင်းပန်ပါတယ်။"
ု - "ကန်ေတာ်ပီးေအာင် ဆက်ေြပာပါရေစ၊ နားေထာင်ပါဦး ကိုစံ
ထွန်း၊ ခင်ဗျားသားဟာ အခုမှ ေလးှစ်ပဲ ရှိေသးတယ်။ ေနာက်ကို
အများကီး ကီးြပင်းလာရဦးမယ်။ အဲဒီအချိန်အတွင်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခ
င်ဗျားသားဟာ ေကာင်းတဲ့ ဘက်ကို ေြပာင်းလာမယ်ဆိုရင် ေြပာင်းိုင်
ေသးတယ်"
ထွန်း -" မင်း ငါ့ကို မှန်မှန်ေြပာစမ်း၊ ငါ့သားဟာ ေနာင်ကို ေကာင်း
လာဖို အေကာင်းရှိေသးတယ်လို မင်းယုံသလား"
ု - "အခုအချိန်ဟာ ငယ်ေသးတယ်။ အဲဒီအချိန်ကေတာ့ သူ ေကာင်း

မယ်။ မေကာင်းဘူးဆိုတာ ေြပာဖို ေစာေသးတယ်။ ေနာင်တစ်ေန ေကာ
င်းလာလိမ့်မယ်လို

ကန်ေတာ်လည်း

မေြပာိုင်ဘူး။

ေြပာရင်

ခင်ဗျားမှားမယ်။
အဲဒီေတာ့ ဒီလိုလုပ်ဖို ကန်ေတာ် စိတ်ကူးထားတယ်။ ခင်ဗျားဆီက
မေစာင်ခင်ဆီက ၊ ခင်ဗျားတို ရဲ အိမ်သူအိမ်သားေတွဆီက၊ ခင်ဗျားသား
ရဲ သူငယ်ချင်းမိတ်ေဆွေတွဆီက၊ သူဆရာေတွဆီက၊ သူကို သိတဲ့ လူ
ေတွဆီက သူအေကာင်းေတွကို ရိုင်သမရေအာင် ကန်ေတာ်စုေဆာင်း
မယ်။ အဲဒီလို ကန်ေတာ် စုေဆာင်းလို ရတဲ့ အချက်ေတွ ၊ ေလ့လာလို ရ
တဲ့ အချက်ေတွကို မှီပီး ကန်ေတာ်သူအေကာင်းကို ေရးမယ်၊
သူအခန်းနဲ

သူ

ေရးပီးရင်

သင့်ေတာ်တဲ့

အချိန်တစ်ချိန်ချိန်မှာ

ခင်ဗျားကို ဒီေရးပီးသား စာမူေတွြပမယ်။ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်ေရးဖို ခ
င်ဗျားခွင့်ေပးမယ် မဟုတ်လား"
ကိုစံထွန်းလည်း ုတ်တရက် အေြဖမေပးေသး ေတာင်ေတွး ေြမာက်
ေတွးနဲ ဟိုဟာ ဒီဟာေတွကို ေလာက်ေတွးေနတယ်။ ငါ့သားကို လူေတွ
အေတာ်မျက်မုန်းကျိးေနတယ်။ အဲဒီ မျက်မုန်းကျိးေနတဲ့ လူေတွထဲမှာ
ဒီေမာင်ုလည်း ပါမှာ ပဲ။ ဒီေကာင်ဟာ ငါ့သားကို အရှက်တကွဲအကျိးန
ည်းြဖစ်ေအာင် လုပ်ချင်လို လား၊ ဒီလိုလည်း ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးေလ။
ေမာင်ုဟာ ငါ့ကို ေတာ်ေတာ်ချစ်တာပဲ။ ငါ့ကို ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ
ငါ့သားကို

ဒီေလာက်မုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ငါ့သားအေကာင်းကို

ဘာြဖစ်လို

များ

ဒီေကာင်ဟာ

စာအုပ်ေရးချင်ရတာလဲ

အစရှိသြဖင့် ေလာက်ေတွးရင်း…
ထွန်း - "ေမာင်…
ု မင်း ဒီစာအုပ်ကို ပုံှိပ်မှာ လား"
ု - "ဒါကေတာ့ ခင်ဗျားရဲ သေဘာပဲ။ ဒီစာအုပ်ကို ေရးပီးရင်

ခင်ဗျားကို ကန်ေတာ်လှမယ်"
ထွန်း -"ငါ သေဘာမတူဘဲ ဘယ်နည်းနဲ မှ မင်း ပုံမှိပ်ရဘူးေနာ်"
ု -" မှိပ်ဘူး"
ထွန်း -"အဲဒီလို ဆိုရင်ေတာ့ မင်းရဲ သေဘာအတိုင်း ေရးိုင်ပါတယ်"
ကန်ေတာ်ဟာ ေမာင်ုရဲ အတပတိကို ကန်ေတာ်တတ်ိုင်သေလာ
က် တြဖည်းြဖည်းေရးလာခဲ့ပါတယ်။ သင့်ေတာ်ပီလို ကန်ေတာ် ယူဆ
တဲ့ အချိန်အခါေတွမှာ ကိုစံထွန်းကို ကန်ေတာ်ေရးပီးတဲ့ အခန်းေတွ ြပ
ပါတယ်။
တချိအခန်းေတွကို ကိုစံထွန်း မကိက်ဘူး။ သူသားရဲ ဂုဏ်ကို ထိခို
က်မယ်ဆိုပီး အြပင်းအထန် ကန်ကွက်တယ်။ တချိအခန်းေတွကျေတာ့
ေမာင်နဲ ှမ၊ သားနဲ အမိ အတူတူဖတ်ဖို မသင့်ဘူး။ ုန်ရင်းကမ်းတမ်း
တဲ့ အေရးအသားေတွ ပါေနတယ်။ ဒါေတွကို ြဖတ်ေပးပါလို ေတာင်းပ
န်တယ်။
ကိုစံထွန်း ကန်ကွက်ေတာင်းပန်ေပတဲ့ ကန်ေတာ်က ေလာ့မေပးဘူး
။ သူသားနဲ ပတ်သက်ပီး ကန်ေတာ်ေဖာ်ြပထားတဲ့ အချက်ေတွဟာ မဟု
တ်ဘူး ဆိုရင် ေြပာပါ။ ကန်ေတာ်ြဖတ်ေပးမယ်။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် မက
န်ကွက်ပါနဲ ။ ေလာကမှာ ေြခာက်ြပစ်ကင်း စင်းလုံးေချာဆိုတဲ့ လူမျိး
ဟာ ဘယ်ေနရာမှာ မှ မရှိပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ေကာင်းတဲ့ အချက်ေတွ ရှိ
သလို မေကာင်းတဲ့ အချက်ေတွလည်း ရှိမှာ ပဲလို ရှင်းြပတဲ့ အခါတိုင်း
ကိုစံထွန်းဟာ သူသားကို ချစ်တဲ့ ေဇာနဲ ေအာင့်သက်သက်ြဖစ်ေပမယ့် မ
ကန်ကွက်ေတာ့ဘူး။ ေလာ့ေပးတယ်။
၁၉၄၈ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ေမာင်ုဟာ ဝန်ကီးချပ်ြဖစ်ေနပီ။

အဲဒီအချိန်မှာ ကန်ေတာ်ရဲ စာမူကို ဖတ်ပီးေတာ့ ေမာင်ုေရ…..ဒီတာ
ေတစေန သားကို ပုံှိပ်ချင်ရင် ှိပ်ိုင်ပီ။ ငါ ခွင့်ေပးတယ်။ ဒါေပမဲ့ စဉ်း
စားပါဦး။ ငါ ကန်ကွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့သားရဲ ဂုဏ်ကို ထိခိုက်မ
ယ့်ဟာေတွကို ြဖတ်ပစ်ပါကွယ်လို ကိုစံထွန်းက ေတာင်းပန်တယ်။ ကန်
ေတ ာ့်မ ှာ ေစတနာဆိုး မရှိဘူး။ အမှန်အတိုင်း တင်ြပချင်တဲ့ ေစတနာ
သာ ရှိတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား ယုံသလားလို ကန်ေတာ်က ြပန်ေမးတယ်။
ယုံပါတယ် ေမာင်ုရယ်လို ကိုစံထွန်းက ြပန်ေြဖတယ်။ ယုံတယ်ဆိုရင်
ကန်ေတာ်စိတ်တိုင်းကျ ြပန်ေြဖတယ်။ ယုံတယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်စိတ်တို
င်းကျ ေရးပါရေစလို ကန်ေတာ်က ထပ်ပီး ေြပာတဲ့ အခါ ကိုစံထွန်းက
လည်း ဘာမှ မေြပာေတာ့ပါဘူး။
ကိုစံထွန်းဟာ ၁၉၅၁ ခုှစ်မှာ ှလုံးေရာဂါနဲ ြဗန်းခနဲ ဆုံးသွားတယ်
။ တိုက်ဆိုင်ချင်ေတာ့ သူ မဆုံးခင် ှစ်နာရီေလာက်မှာ ကန်ေတာ်သူဆီ
ကိုေရာက်သွားပီး အရင်တစ်ေနကမှ ကန်ေတာ်ေရးပီးသွားတဲ့ တာေတ
စေနသားထဲက အခန်းတစ်ခန်းကို ဖတ်ြပလိုက်ရေသးတယ်။ အဲဒီအချိန်
မ ှာ ကိုစံထွန်းဟာ သွက်ချာပါဒ လိုက်ေနလို စကားေကာင်းေကာင်း
မေြပာိုင်ေတာ့ပါဘူး။
ြပံးပီးေခါင်းညိတ်ြပတယ်။

ကန်ေတာ်ဖတ်ြပပီးတဲ့
ကန်ေတာ်ြပန်

အခါ
လာပီး

တစ်နာရီေလာက်အကာမှာ မနက်စာထမင်းကို စားေနတုန်း ြဗန်းခနဲ
ဆုံးသွားရှာတယ်။
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တစ နသ

က
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မ င
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သတ ပ

တ ထပ

တာေတကို အသံကားုံနဲ
လန်သွားတဲ့ လူေတွ။
ဝါးခယ်မကန်းေပေြမမှာ
ေရှးပေဝခါက။
တစ်နယ်လုံး ဟိုးဟိုးေကျာ်
သူလာေသာ် လမ်းေဘးေရှာင်ရ။
ဆိုးလိုက်တဲ့ သတဝါ
မေကာင်းတာ မှန်သမ။
ယုတ်မာပုံစံြပမို၊
အလံရ တံခွန်ထူ။
ငရဲြပည်ရှစ်ထပ်က
စစ်တပ်နဲ တားရတဲ့ သူ။
ေနာက်ေတာ့လည်း သူလိုလူ
သေဘာြဖအူစင်းလို
လူလူချင်း အလွန်ညာ

ေကာင်းကွက်ကိုရှာ။
ဝန်ကီးချပ်ြဖစ်ပီး လာတယ်။
သင်ခန်းစာတစ်ခုထင့်ေလး။
စန်းစန်းု၊ ေမာင်ေသာင်းထိုက်၊ ေမာင်ေအာင်၊ သန်းသန်းု၊ ချိချို
တို …။
တာေတ

စေနသားေခ

မင်းတို

ရဲ

ေဖေဖ

ဦးုဟာ

ေအာ့ေကာလန်မျိး၊
လူဆိုးလူေပွ၊ တာေတဘဝမှ လူေကာင်းဘဝသို ေရာက်လာေအာင် အြပ
င်းအထန် ကိးစားခဲ့ရတဲ့

ေရာက်လာေအာင် အြပင်းအထန် ကိးစားခဲ့

ရတဲ့ လူတစ်ေယာက်ြဖစ်တယ်။ မင်းတို ရဲ ေဖေဖ၊ ဦးုဟာ မေကာင်း
တာေတွကိုလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ေကာင်းတာေတွကိုလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။
မင်းတို

ဟာ

မင်းတို

ေဖေဖလုပ်ခဲ့တဲ့

မေကာင်းတာေတွကို

အထူးေရှာင်ပီး ေကာင်းတာေတွကို ကိးစားလုပ်ကမယ်ဆိုရင် ဒီစာအု
ပ်ကို ေရးရတာ ေရးရကျိးနပ်ပီ။
ဒီစာအုပ်ဟာ မင်းတို အတွက် တမင်သက်သက် ေရးလိုက်တဲ့ စာအု
ပ် ြဖစ်တယ်။
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1. The Union of Burma.
A study of the first years of Indepen dence.
Third Edition
Hugh Tinker

2. Burma's Foreign Policy
A study in neutralism.
William C. Johntone.

3. Buma
F.S.V. Donnison.

4. Burma

From Kingdom to Republic
A historical and political analysis.

5. U Nu of Burma.
Richard Butwell.

6.A history of Modern Burma.
John F. Cady.

အခန်း(၁)

ကိုစံထွန်းဟာ သူသားကီး ဩရသကို အရမ်းချစ်တယ်။ ေမာင်ုဆိုး
တာကို တစ်ေယာက်ေယာက်က ေြပာရင် ေကျးဇူးရှင်ကီး ဦးေရကုန်းက
အလိုလိုက်လွန်းလို

၊

ဦးေရကုန်းရဲ

ဇနီးက

အလိုလိုက်လွန်းလို

အစရှိသြဖင့် ကိုစံထွန်းဟာ တြခားလူေတွအေပ အြပစ်လဲချေလ့ရှိတ
ယ်။ သူနဲ သူဇနီး မေစာခင်တို အလိုလိုက်တာလည်း ထူးမြခားနားပဲ။ ကို
စံထွန်းဟာ သူသား ေမာင်ုကို စိတ်ဆိုးရင် မျက်ှာကီး မန်ကုပ်ကုပ်လု
ပ်ထားတယ်။ ဒါထက်ပိုပီး စိတ်ဆိုးလာရင် ေမာင်ုကို ဘာမှ မေြပာဘူး
။ အနီးအနားကလူေတွကို မဲပီး ေအာ်လားေငါက်လား လုပ်တယ်။ ဒါထ
က် မခံမရပ်ိုင်ေအာင် ပိုပီးစိတ်ဆိုးလာရင် ရှးရှးရှားရှားနဲ အိမ်အြပင်

ဘက်ကို ထွက်သွားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အိမ်ြပန်လာရင် သားစားဖို သားကိ
က်တဲ့ အစားအေသာက်တစ်ခုခု ဝယ်လာတယ်။ သားကိက်တဲ့ ပစည်း
တစ်ခုခု ဝယ်လာတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း

ဟင်းချက်စရာေတွ ဝ

ယ် လာပီး ဟင်းအထူးအဆန်းေတွကို သူကိုယ်တိုင် ချက်ေကးတယ်။
ဘယ်ေလာက် အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားေအာင် သာဓကတစ်
ခု ထုတ်ြပဦးမယ်။ ကိုစံထွန်းဟာ ချမ်းသာကွယ်ဝသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝါး
ခယ်မ ေစျးထဲမ ှာ အထည်ဆိုင်ကေလးနဲ သကန်းပရိကရာဆိုင်ကေလး
သာ ရှိတဲ့ သာမန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကေလးမသာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူချစ်
တဲ့ သား ေမာင်ုအတွက် ရှိစုမဲ့စုကေလးကို ြခစ်ြခတ်ပီး ြမင်းတစ်ေကာ
င်နဲ အမိုးဖွင့်ရထားတစ်စင်းကို ဝယ်ေပးတယ်။ ဝါးခယ်မမိကေလးဟာ
ကျဉ်းကျဉ်းကေလး၊

ရထားစီးစရာေနရာ

မရှိပါဘူး။

ဒါေကာင့်

ကိုစံထွန်းထက် အဆေပါင်းများ စွာ ချမ်းသာတဲ့ သူေဌးေတွထဲမှာ ေတာ
င် အေရှပိုင်းက သူေဌး ဦးေဖကီးတစ်ေယာက်တည်းမှာ သာ ြမင်းရ
ထားတစ်စင်းရှိတယ်။ သူကေတာ့ အေပျာ်စီးဖို ဝယ်ထားတာ မဟုတ်ပါ
ဘူး။

ဝါးခယ်မ

အေနာက်ဖျားမှာ သူေဆာက်ထားတဲ့

ဘုန်းကီးေကျာင်းကီးတစ်ေကျာင်းရှိတယ်။

သူဟာ

အသက်ကီးလာ

ေတာ့ အဲဒီဘုန်းကီးေကျာင်းကို ြမင်းရထားနဲ မှ သွားိုင်ေတာ့တယ်။
အဲဒါေကာင့် ရထားတစ်စင်းကို သူဝယ်ထားတာ ြဖစ်တယ်။ ကိုစံထွန်း
ကေတာ့ ဒီလိုသွားစရာ ဘယ်မှာ မှ မရှိပါဘူး။ မရှိဘူးဆိုတာလည်း သူ
သိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူချစ်တဲ့ သား ေမာင်ုအတွက် သူက တစ်ခုခုလုပ်
ေပးချင်တဲ့ ဆဟာသူမှာ အင်မတန်ြပင်းြပေနတယ်။ အဲဒီဆကို ှစ်သိ
မ့်တဲ့ အေနနဲ ရှိစုမဲ့စု ကေလးကို စုေဆာင်းပီး အဲဒီြမင်းနဲ အဲဒီရထားကို
ကိုစံထွန်း ဇွတ်အတင်းဝယ်လိုက်တာပါပဲ။ သူြမင်းကို မိုင်ေပျာက်လို နာ
မည်ေပးထားတယ်။ မိုင်ေပျာက်လည်း အလိုလိုက်ထားလို ထင်ပါရဲ ။ ခ

ပ်ဆိုးဆိုးပဲ။ ြမင်းေစာင်းထဲက ထုတ်တိုင်း အေတာ်ဆွဲဆွဲပီး ထုတ်ရတ
ယ်။ ဒါေတာင် တြခားလူထုတ်လို မရဘူး။ သူကို ထိန်းေနတဲ့ ူးေပါေပါ
ေစာလိင်ကိုယ်တိုင် ေချာ့ေမာ့ပီး ထုတ်မှ ရတယ်။ တြခားလူဆိုရင် ြမင်း
ေစာင်းထဲမှာ ေအာ်ဟစ်ခုန်ေပါက် ကန်ေကျာက်ေနတာပဲ။
ေမာင်ုရဲ အေမ မေစာခင်ကေတာ့ ကိုစံထွန်းလို မဟုတ်ဘူး ။ တစ်
ခါ တစ်ခါ သူသားကို ေြပာမရရင် တုတ်ေတွရင်လည်း တုတ်နဲ ၊ တုတ် မ
ရှိရင် လည်း လက်နဲ တအားရွယ်ပီး ေမာင်ုရဲ ကိုယ်ကို ထိတဲ့ အခါကျ
ေတာ့ ေရကို ဂွမ်းနဲ တို သလို အသာကေလးတို တယ်။ အဲဒီလို ိုက်ေန
တုန်း ေမာင်ုရဲ အစ်မဝမ်းကွဲ မသိန်းတင် အနားမှာ ရှိရင် အေဒ …က
ေလးကို သိပ်မိုက်ပါနဲ ၊ ေပါက်ပဲကုန်ဦးမယ်လို အမဲတမ်းဝင်ပီး ေြပာ
ေလ့ရှိတယ်။
၁၉၁၂ ခုှစ်အတွင်း ေမာင်ုကို ဝါးခယ်မမိ အဂလိပ် -ြမန်မာ အလ
ယ်တန်းေကျာင်းမှာ အပ်လိုက်တယ်။ ေမာင်ုဟာ စာေတာ်သူလည်း မ
ဟုတ်။ ဘုတ်ထိုင်းလည်း မဟုတ်။ ှစ်စဉ်ှစ်တိုင်း အတန်းတင်စာေမးပွဲ
လုပ်တဲ့ အခါ သာမန်ေအာင်တဲ့ ေကျာင်းသားစာရင်းမှာ ေအာက်နားက
အမဲတမ်းကပ်လိုက်ေနသူြဖစ်တယ်။
ေကျာင်းကိုေရာက်တဲ့ အချိန်က စပီးသူဟာ လူကီးေတွကို မဆဲ
ေတာ့ဘူး။ ေကာ့ြပတာေတွ၊ တြခားတစ်နည်းနည်းနဲ ေစာ်ကားတာေတွ
လည်း သူမှာ မရှိေတာ့ဘူး။ ဒါဟာသူအတွက် ထူးြခားတဲ့ အချက်တစ်ခု
ပါပဲ။

အဲဒါေကာင့်

ေနတစ်ေနမှာ ကန်ေတာ်ဟာ

ကိုစံထွန်းဆီကို

သွားပီး ခင်ဗျားသားဟာ အခု လူကီးေတွကို မဆဲေတာ့ဘူး၊ ေကာ့လည်း
မြပေတာ့ဘူး။ ေစာ်လည်း မေစာ်ကားေတာ့ဘူး။ ခင်ဗျား သတိထားပီး
ကည့်မိရဲ လားလို ကန်ေတာ်ေမးတယ်။

ထွန်း- "ေအး …သတိထားမိတယ်"
ု - "အဲဒါဟာ ခင်ဗျားသားအတွက် အေရးကီးတဲ့ ထူးြခားချက်တစ်
ခုပဲ"
ထွန်း - "ဘယ်လိုအေရးကီးတဲ့ ထူးြခားချက်မျိးလဲကွ"
ု - " ခင်ဗျားရဲ သား နဂိုစိတ်ရင်းထဲမှာ ဆိုးတဲ့ စိတ် ရှိေနရင် လူကီး
ေတွကို အခုအထိဆက်ပီး ေစာ်ကားေနဦးမှာ ပဲ။ အခု မေစာ်ကားေတာ့
တာကို ေထာက်ကည့်ရင် အရင်တုန်းက ေစာ်ကားခဲ့တာဟယ သူကိုယ်
တိုင်က ဆိုးလို မဟုတ်ဘူး ။ သူဘကီးက ေြမာက်ေပးခဲ့လို ဆိုတာ ထင်
ရှားေနတယ်။ အဲဒီေတာ့ ခင်ဗျားသားဟာ လူဆိုး မဟုတ်ဘူး ။ ေကာင်း
တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ ထားိုင်ရင် လူေကာင်းကေလး ြဖစ်လာလိမ့်မ
ယ်။ ဆိုးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ ထားရင် လူဆိုးကေလးြဖစ်သွားိုင်စရာ
အေကာင်းရှိတယ်လို ကန်ေတာ် ယူဆတယ်။ ဒါေပမဲ့ အခုေြပာတာဟာ
အတည်ေတာ့ မဟုတ်ေသးဘူး။ (ငါး) ှစ်သားဆိုတာ ငယ်ေသးတယ်။
ေနာက်ထပ် နည်းနည်းေလာက် ေစာင့်ကည့်ချင်ေသးတယ်"
(ငါး)ှစ်သားမှ (ကိုး)ှစ်သားအထိ ေမာင်ုမှာ

ေကာင်းတာကိုလ

ည်း ထူးထူးြခားြခား မေတွရ၊ ဆိုးတာကိုလည်း ထူးထူးြခားြခား မေတွ
ရ ။ (ကိုး)ှစ်သား ြဖစ်လာတဲ့ အခါ ေမာင်ုဟာ (၄) တန်းကို
ေရာက်ေနပီ။ အဲဒီေတာ့ ေမာင်ုမှာ ေကျာင်းသားသူငယ်ချင်းေတွလည်း
ေရှးကထက် ေပါလာတယ်။ အရပ်သားမိတ်ေဆွေတွလည်း ေရှးကထက်
ေပါလာတယ်။

ဒီအရပ်သား မိတ်ေဆွေတွထဲမှာ ပန်းရီဆိုတဲ့ မိတ်ေဆွ

ဟာ တြခားမိတ်ေဆွေတွထက် ထူးြခားတယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒီေနရာမှာ
ပန်းရီအေကာင်းကို နည်းနည်းေလာက် ေဖာ်ြပသင့်တယ်။
ပန်းရီဟာ ပင်လယ်ပိုင်းက အလုပ်ကမ်းသမားတစ်ဦးြဖစ်တယ်။ ပ

င်လယ်ကုန်ေလှတစ်စင်းမှာ

ေလှထိုးသားအြဖစ်နဲ ဝါးခယ်မကို ေရာ

က်လာတယ်။ငှက်ဖျားေရာဂါ အြပင်းအထန် ြဖစ်တာနဲ သူေလှသူကီး
ဟာ သူကို ေဆးုံတင်တယ်။ သူေဆးုံကမဆင်းခင် ေလှထွက်သွားတ
ယ် ။ ေဆးုံကဆင်းတဲ့ အခါ ကိုစံထွန်းနဲ ေတွပီး ထမင်းချက်အြဖစ်နဲ
အိမ်ကိုေရာက်လာတာတယ်။ ပန်းရီဟာ ေမာင်ုထက် (၁၅) ှစ်ေလာက်
ကီးတယ်။
ပန်းရီဟာ အလုပ်သိပ်လုပ်တယ်။ ထမင်းချက်ဆိုေပတဲ့ အားတာနဲ
တစ်ပိင်နက် အလကားထိုင်မေနဘူး။ ေရထမ်းတယ်၊ အဝတ်ဖွပ်တယ်။
အ ိမ ်မ ှာ သန်ရှင်းေရးလုပ်တယ် ။ ဆိုင်ထွက်ေနတဲ့ မေစာခင်ဆီကို
ထမင်းပိုတယ်။ ေမာင်ုနဲ သူထက် တစ်ှစ်ငယ်တဲ့ ညီ ေမာင်ဥတို ကို
ေကျာင်းလိုက်ပိုတယ်။ ေကျာင်းကြပန်ရင် သွားကိတယ်။ အဲဒီလို ဖင်
ေပါ့တာေကာင့်

ညဘက်အလုပ်ပီးချိန်မှာ သူဟာ ကေစာ်နည်းနည်း

ေသာက်ေလ့ရှိတာကို အိမ်သူအိမ်သားေတွ မကိက်ေပတဲ့

ဘာမှ

မေြပာကဘူး ။ လျစ်လျထားကတယ်။
တစ်ခါမှ ေတာ့ ပန်းရီဟာ ပုညေကာသလအသင်းရဲ ကထိန်မှာ ပတ်
စာခွာ

ဖျာသိမ်းတဲ့

အထိ

အသင်းလူကီးတစ်ဦးြဖစ်တဲ့

မနားမေနသွားပီး

ကူတဲ့

အတွက်

ဦးလူကေလးက ပန်းရီကို သူတို လူကီး

ေတွေသာက်ပီးလို ပုလင်းထဲမှာ နည်းနည်းကျန်ေနတဲ့ ြမင်းြဖတံဆိပ်
ဘိလပ်အရက်ကို ေပးလိုက်တယ်။ ပန်းရီဟာ ဘိလပ်အရက်ကို အခွင့်
ေကာင်းရမှ ကျကျနန ေသာက်မယ်ဆိုပီး အိမ်အြပင်ဘက် ထင်းစင်နဲ
ကပ်ေဆာက်ထားတဲ့ သူအခန်းကေလးထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။ ညတစ်
ညေရာက်တဲ့ အခါ မေလးက တရားေဟာေကာင်းတဲ့ ဆရာေတာ်တစ်
ပါးဟာ ပုညေကာသလအသင်းမှာ တရားေဟာတယ်။ ေဒကီးဟာ နား
ေလးေနတဲ့ အတွက် တရားပွဲကို မသွားိုင်ဘူး။ အဲဒါေကာင့် အိမ်မှာ အိ

မ်ေစာင့်အြဖစ် ေဒကီး၊ ေမာင်ု၊ ေမာင်ဥနဲ ပန်းရီတို ပဲ ကျန်ရစ်တယ်။
ညပိုင်း (၉) နာရီေလာက်မှာ ေမာင်ုနဲ ေမာင်ဥတို အိပ်ရာဝင်ကရတ
ယ်။ မဝင်ခင် ပန်းရီဟာ သူတို ကို အိမ်သာထဲ ေခသွားပီး ေသးတည်ရ
တယ်။ အဲဒီညမှာ အိမ်သာကအြပန် ပန်းရီဟာ ေမာင်ဥကို အိပ်ရေအာင်
လတ်လိုက်ပီး ေမာင်ုကို သူအခန်းထဲ လက်တို ေခသွားတယ်။ အခန်း
ထဲေရာက်တဲ့ အခါ အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပီး ပန်းရီဟာ သခွားသီး
တစ်လုံးရဲ ထိပ်ကို ဓားနဲ ြဖတ်တယ်။ အဲဒီထိပ်နဲ သခွားသီးရဲ ြဖတ်ထား
တဲ့ ေနရာကို ပွတ်ေပးတဲ့ အခါ အေစးေတွ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီအေစး
ေတွကို ေရစင်ေအာင် ေဆးပစ်လိုက်ပီး ပန်းရီဟာ သခွားသီးကို အစိတ်
စိတ်ကေလးေတွြဖစ်ေအာင် လှီးတယ်။ ေနာက်ပီးေတာ့မှ အသင့်လုပ်
ထားတဲ့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို ဘိလပ်အရက်လက်တစ်လုံး မရှိတရှိ
ေလာက် ထည့်ေပးတယ်။ အဲဒီအရက်ကိုမှ ေမာင်ုေသာက်ိုင်ေအာင်
သံပရာနဲ သကားအေဖျာ်ရည်ေတွ ေရာပီး ေဖျာ်ေပးတယ်။

သူရဲ

န်ကားချက်အရ ေမာင်ုဟာ အရက်ကို သခွားသီးအြမည်းနဲ ေသာက်
ရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပီး ေမာင်ုနဲ ပန်းရီတို ဟာ မိတ်ေဆွရင်းချာ
ေတွ ြဖစ်သွားကတယ်။
ပန်းရီမှာ ေစတနာရှိေပတဲ့ လူကီးေတွ သိသွားမှာ စိုးတဲ့ အတွက် ပ
န်းရီဟာ ေမာင်ုကို သူေသာက်သလို ညတိုင်း အရက်မတိုက်ိုင်ဘူး။ လူ
ကီးေတွ လစ်တဲ့ အခါမျိးမှာ သာ ေမာင်ုကို အခန်းထဲ လက်တို
ေခသွားခွင့်ရတယ်။ ဘိလပ်အရက်ကုန်တဲ့ အခါ ပန်းရီနဲ ေမာင်ုတို
ဟာ ကေစာ်ဘက်ကို လှည့်ကရြပန်တယ်။ ေမာင်ုအတွက် ကေစာ်ဟာ
သိပ်လည်း မများ ၊ အဲဒီအထဲမှာ သံပရာေဖျာ်ရည်ေတွ ခပ်များများ နဲ
ေရာေပးထားတဲ့ အတွက် ေမာင်ုအဖို အဝင်မဆိုးလှဘူး။

ပုလင်းမိတ်ေဆွေတွအြဖစ် ပန်းရီနဲ ေမာင်ုတို ဟာ အေတာ်ရင်းှီး
လာတဲ့ အခါ ပန်းရီဟာ ေရှကို ေြခတစ်လှမ်းတိုးလိုက်တဲ့ အေနနဲ ေမာင်
ုကို သူအေမဆိုင်က ပိုက်ဆံအခိုးခိုင်းတယ်။ ေမာင်ုက (ှစ်) ရက်တစ်
ခါ ၊ (သုံး) ရက်တစ်ခါ ခိုးခိုးေပးရတယ်။ တစ်ခါတေလ တစ်ကျပ်၊ ှစ်ကျ
ပ်၊ တစ်ခါတေလ (ေလး) ၊ (ငါး)ကျပ်၊ တစ်ခါတေလ (၁၀) ေကျာ်ေလာက်
အထိ ခိုးလို ရလာတယ်။ အဲဒါေတွ အကုန်လုံး ပန်းရီကို ေပးလိုက်ရတ
ယ်။ ခိုးတာမှာ မက်လုံးရှိေအာင် ေမာင်ုကို ပန်းရီက ဒီပိုက်ဆံနဲ ငါဝယ်
ေပးမယ်၊ ဘာလိုချင်သလဲလို ေမးတယ်။ ေမာင်ုက ကေလးေတွ ကစား
တဲ့ ေဘာလုံးနဲ ေမာင်းချဓားကို လိုချင်တယ်လို ေြပာတယ်။ ပန်းရီက လူ
ပါး၊ အဲဒီေတာ့ ေမာင်ု ခိုးေပးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ မဝယ်ဘူး။ ေဘာလုံးနဲ
ေမာင်းချဓားကို ခိုးတတ်ေအာင် ေမာင်ုကို သင်ေပးတယ်။ သင်ပုံက ဒီ
လို။
ဝါးခယ်မေစျးထဲက ေလးေထာင်ပုံသဏာန်ရှိတဲ့ အထည်ေစျးုံကီး
ထဲကို ဝင်ဖို အေရှဘက်မှာ ေလးေပါက်၊ အေနာက်ဘက်မှာ ေလးေပါက်၊
ဝင်ေပါက်ေပါင်း (ရှစ)် ေပါက်ရှိတယ်။ အဲဒီ အဝင်ဝေတွမှာ ကျလယာ
ကုန်စုံဆိုင်

ကေလးေတွ

ရှိတယ်။

အဲဒီ

ကျလယာေတွဟာ

မူဆလင်ေတွြဖစ်တဲ့ အတွက် ေသာကာေနတိုင်း ေနလယ်တစ်ချက်တီး
မှာ သူတို ရဲ ဆိုင်ေတွကို ဖွင့်တယ်။ ေမာင်ုရဲ အေမမေစာခင်ရဲ အထ
ည်ဆိုင်တန်းကို ဝင်တဲ့ အေပါက်ဝမှာ ကျလယာကုန်စုံဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိ
တယ်။ ပန်းရီဟာ မေစာခင်ဖို ေနစဉ်ထမင်းပိုရတဲ့ အတွက် ေသာကာ
ေနတိုင်းမှာ ဒီဆိုင်ရဲ အေနအထားကို ေလ့လာခွင့်ရတယ်။ အဲဒါေကာင့်
ဒီဆိုင်ရဲ

ေပျာ့ကွက်ဟာကွက်

ဘယ်မှာ

ရှိတယ်ဆိုတာ

သူေကာင်းေကာင်း သိတယ်။ ဒီဆိုင်ကေလးေတွရဲ ေနာက်ေကျာဟာ အ
ထည်ေစျးုံကီးရဲ နံရံြဖစ်တယ်။ အဲဒီနံရံကိုကပ်ပီး အဂေတဆိုင်ခုံက

ေလးေတွ ေဆာက်ထားတယ်။ အဲဒီဆိုင်ခုံ တစ်ခုေပမှာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်
ခုကျစီ ကျလယာကုလားေတွဟာ ကုန်စုံဆိုင်ကေလးေတွ ဖွင့်ကတယ်။
ဒီဆိုင်ေတွရဲ တံခါးဟာ ပျဉ်ြပားတစ်ချပ်စီစပ်ထားတဲ့ တံခါးအရှင်ြဖစ်တ
ယ်။ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကျရင် အဲဒီပျဉ်ြပားေတွကို ဆိုင်ခုံေအာက်က ထုတ်၊
ဆိုင်ရဲ ေဘး (ှစ)် ဖက်နဲ ေရှမှာ သူတို ကို ထိန်းထားေပးဖို ကပ်ထားတဲ့
သစ်သားတန်းေတွရဲ ကားထဲ ထည့်လိုက်ပီး ေမျာက်လက်တပ်ထားတဲ့
ပျဉ်ြပား(ှစ်)ချပ်ကို ေသာ့ခတ်လိုက်တာပါပဲ။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကျရင် ေသာ့ခ
ေလာက်ကိုဖွင့်၊ ပျဉ်ြပားတစ်ချပ်စီထုတ်ပီး ဆိုင်ခုံေအာက် သွင်းထားလို
က်ကတယ်။ ှစ်ေတွကာလာေတာ့ ဒီပျဉ်ြပားေတွထဲမှာ ကျံတဲ့ ဟာ
ကျံ၊ လိပ်တဲ့ ဟာ လိပ်၊ ေကာက်တဲ့ ဟာ ေကာက်ကုန်ကပီ။ ဒီပျဉ်ြပား
ေတွထဲက တချိပျဉ်ြပားကို အားေကာင်းေကာင်း နဲ ဖိပီး တွန်းလိုက်ရင်
ကေလးလက်တစ်ေချာင်း ဝင်ိုင်ေအာင် အေပါက်ကေလးြဖစ်သွားတယ်
။
ေမာင်ု လိုချင်တဲ့ ေဘာလုံးေတွကို ပိုက်ကွန်လို ဟာမျိးနဲ ထုပ်ပီး
ဆိုင်ရဲ

မျက်ှာကက်မှာ ဆွဲထားတယ်။ ေမာင်းချဓားကေလးေတွကျ

ေတာ့ ဆိုင်ခုံေပမှာ တင်ထားတယ်။ အဲဒီေတာ့ ေဘာလုံးကိုခိုးချင်ရင် ပ
န်းရီဟာ သူကုပ်ေပမှာ ရပ်ရတယ်။ ပီးေတာ့မှ တံခါးတစ်ချပ်ကို သူက
အားဖိတွန်းတယ်။ ပွင့်လာတဲ့ အေပါက်ကေလးက ေမာင်ုဟာ ေဘာ
လုံးကို ခိုးရတယ်။ ေမာင်းချဓားကို ခိုးတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ ဒီေလာက်ခဲခဲယ
ဉ်းယဉ်း မကံရဘူး။ ပျဉ်ြပားရဲ ေအာက်ပိုင်းကို ပန်းရီက ဖိတွန်းေပးပီး
ေမာင်ုက အသာကေလး ှိက်ယူရတာပါပဲ။ ခိုးရင် ဒီဘဝမှာ ေထာင်
ကျိုင်တယ်။ ေနာင်ဘဝမှာ ငရဲကျိုင်တယ်ဆိုတာေတွကို သိပ်ေပျာ်ပီး
သွားခိုးရေအာင် ပန်းရီကို ခဏခဏပူဆာတယ်။ ဒါေပမဲ့ ခိုးချင်ရင် ေစျး
မစည်ခင် ေြခာက်နာရီနဲ ေြခာက်နာရီခွဲ ေလာက်အတွင်းမှာ ခိုးရတယ်။

အဲဒီအချိန်မှာ ေမာင်ုရဲ အစ်မဝမ်းကွဲ မသိန်းတင်ကိုယ်တိုင် ကွပ်ကဲပီး
အတင်းစာကည့်ခိုင်းတယ်ဆိုေတာ့ ေမာင်ုဟာ ခိုးချင်တိုင်း ခိုးခွင့်မရ
ဘူး။ တစ်လ၊ ှစ်လကာမှ တစ်ခါေလာက်ပဲ ရတယ်။
ေနာက်ထပ် သုံးကိမ်ေလာက် ခိုးပီးတဲ့ အခါ ခိုးေနတာကို ြမင်ရတဲ့
မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်က ြပန်ေြပာကတယ် ထင်ပါရဲ ။ ဆိုင်ရှင်ကျလ
ယာကုလားေတွ သိသွားကတယ်။ သူတို က ေမာင်ုရဲ မိဘေတွကို တိုင်
ကတဲ့ ကတယ်။ သူတို က ေမာင်ုရဲ မိဘေတွကို တိုင်ကတဲ့ အတွက်
ေနာက်ထပ် ခိုးခွင့်မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါေကာင့် ပန်းရီရဲ ေြခဦးဟာ တစ်
ဖက်ကို ဒီလိုလှည့်သွားြပန်တယ်။
ဝါးခယ်မ ကမ်းနားလမ်း၊ ညေစျးတန်းမှာ အလုပ်ေရာင်းတဲ့ တုတ်
ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိတယ်။ ဒီဆိုင်ရှင် တုတ်ဟာ သွပ်လင်ပန်းကီးထဲမှာ
အသားမျိးစုံထည့်ထားပီး ဝယ်စားသူလာရင် ကိက်ရာအသားကို သုပ်
ေကးတယ်။ များ ေသာအားြဖင့် ဒီတုတ်ဟာ ဘိန်းငိုက်ေနတယ်။
အဲဒါေကာင့်

ပန်းရီနဲ

ေမာင်ုဟာ

အဲဒီဆိုင်မှာ

တစ်ပဲဖိုးစီေလာက်စားပီး တုတ်ဘိန်းအငိုက်မှာ သွပ်လင်ပန်းထဲက သူ
တို ကိက်ရာအသားေတွကို သူတို ပန်းကန်ထဲ ခိုးခိုးထည့်ကတယ်။ ဝ
ေတာ့မှ ထြပန်ကတာပဲ။ အဲဒီ တုတ်ဆိုင်မှာ ခိုးရတာဟာ ပိုင်ရှင်ကို
ေရှမှာ ထားပီး ခိုးရတာေကာင့် ကျလယာကုလားဆိုင်မှာ ခိုးရတာထ
က် ပိုပီးကီးကျယ်တယ်။ ခက်ခဲတယ်။ သတိနဲ အစွမ်းပိုလိုတယ်လို အ
ဟုတ်ကီးထင်ေနတဲ့

အတွက်

သူဟာ

ကီးကျယ်တဲ့

၊

ခက်ခဲတဲ့

အလုပ်ကီးတစ်ခုကို လုပ်ရေပပီ၊ သတိနဲ အစွမ်းရှိတဲ့ လူတစ်ေယာက်
ြဖစ်ေနေပပီလို ယူဆပီး ေမာင်ုဟာ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာြဖစ်ေနတယ်။
နည်းနည်းဘဝင်ြမင့်ချင်သလိုလို ြဖစ်လာတယ်။

ေနာက်များ

မကာမီ

ပန်းရီဦးေှာက်ထဲမှာ အကံသစ်တစ်ခု

ေပလာြပန်တယ်။ ဒီအကံသစ်အရ မီးဖိုေချာင်ရဲ လက်တစ်လုံးစီေလာ
က်ကျဲေနတဲ့ ပျဉ်ေတွကားက ပိုက်ဆံကိးကို ကွင်းေလာထဲမှာ ဆန်
ေလး၊ ငါး ေစ့ကဲထားတယ်။ မီးဖိုေအာက်ကို ေရာက်လာတဲ့ အိမ်နီးချင်း
အိမ်က ကက်ေတွဟာကွင်းေလာထဲက ဆန်ကို စားတာနဲ တစ်ပိင်နက်
ပန်းရီဟာ ကိးကို တအားတုပ်ဆွဲလိုက် တယ် ။ ေမာင်ုက ကွင်းေလာ
ထ ဲမ ှာ မိေနတဲ့ ကက်ကို

ဆင်းပီးဖမ်းရတယ်။ ပီးေတာ့မှ သူတို ှစ်

ေယာက် ချက်ပီးဆင်းပီးဖမ်းရတယ်။ တချိကို ကေစာ်နဲ ြမည်းကတယ်
။ ဒီအကံသစ်ဟာ ဘဲသားသုပ်ေရာင်းတဲ့ တုတ်ကီး ကုသိုလ်ေကာင်းဖို
ြဖစ်လာရတယ်။ အိမ်မှာ ကက်သားကို ဗိုက်ကားေအာင် တုပ်ေနကရတဲ့
အတွက် မသူေတာ်ှစ်ေယာက်ဟာ ညေစျးတန်းကို ခါတိုင်းလို သွားပီး
ခိုးစားဖို မလိုေတာ့ဘူး။
ေနာက်များ မကာခင် ပန်းရီနဲ ေမာင်ုတို ဟာ ထိုင်ပီး ကေစာ်ေသာ
က်ေနကရင်း ပန်းရီက ေဟ့ေကာင်ေမာင်ု၊ မင်း လင်မယားလုပ်တမ်း
ကစားပါလားလို အကံေပးလိုက်တယ်။
ဘယ်လို ကစားရမလဲ။
ဒီေကာင်ဟာ ေစာက်(အ)ပဲ။ လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားတယ်ဆို
တာ

ဒီလိုလုပ်ရတယ်ကွလို

အစချီပီး

သူတတ်သေရွနည်းမျိးစုံကို

ေလာက်သင်ေတာ့တာပါပဲ။
ဒီေလာက်ကာေအာင် ေပါင်း လာပီးတဲ့ အခါ ေမာင်ုဟာ ပန်းရီကို
အေတာ်ကီးကည်ညိေနပီ။ ေတာ်ေတာ်စွမ်းတဲ့ လူ၊ အကံေကာင်း ာ
ဏ်ေကာင်းေတွကို

အများကီးေပးိုင်တဲ့

လူလို

သူစိတ်ထဲမှာ

ယူဆထားပီးပီ။ အဲဒါေကာင့် ပန်းရီေြပာပီးတဲ့ အခါ ခါတိုင်းထက်ပိုပီး

ကည်ညိေနတဲ့ စိတ်နဲ ဘယ်သူနဲ ကစားရမလဲလို ေမာင်ုက ြပန်ေမးတ
ယ်။
အဲဒီအချိန်က ေမာင်ုတို အိမ်မှာ အေစခံမိန်းကေလးှစ်ေယာက်ရှိ
တယ်။ တစ်ေယာက်က အသက်(၂၀) ှစ်ေယာက်ရှိေနပီ။ တစ်ေယာက်
ကေတာ့ ေမာင်ုနဲ ရွယ်တူေလာက်ပဲ။ ကိုးှစ်ေကျာ်ေကျာ်ေလာက်သာ ရှိ
ေသးတယ်။ သူတို ရဲ နာမည်အမှန်ကို မေြပာချင်ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အကီး
ကို မယ်တင်။ အငယ်ကို လှေကွလို ပဲ ေခကပါစို။
ပန်းရီဟာ ေနာက်တစ်ေနကျေတာ့ လှေကွရဲ ပန်းကန်ထဲကို ဟင်း
ေတွအများကီး ထည့်ေပးရင်း လှေကွ၊ ငါေြပာတဲ့ စကားကို နင်နား
ေထာင်ေနာ်၊ နင့်ကို ေနတိုင်းလှေကွက ဟုတ်ကဲ့လို ေြဖတယ်။ ထမင်း
စားပီးတဲ့ အခါ ပန်းရီဟာ လှေကွကို

ပိုက်ဆံတစ်ြပား ေပးတယ်။

လှေကွဟာ သိပ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ ေနာက်ကိုလည်း သုံး၊ ေလးရက်
ဆက်ပီး ပန်းရီဟာ လှေကွကို ဒီလိုပဲ ေလာကွတ်လုပ်တယ်။ စေနေန
ေရာက်လာတဲ့ အခါ ေနလယ်တစ်ချက်တီးေလာက်မှာ ကိုစံထွန်း၊ မေစာ
ခင်တို က ဆိုင်မှာ ရှိေနတယ်။ ေဒကီးက အိပ်ေနတယ်။ မသိန်းတင်နဲ
မယ်တင်တို က ေစျးဝယ်ထွက်ကတယ် ။ ေမာင်ုနဲ ညီေမာင်ဥကလည်း
အိမ်ေရှမှာ ဖန်ဒိုးပစ်တမ်း ကစားေနတယ်။ ပန်းရီဟာ လှေကွနဲ ေမာင်
ုတို ကို နင်တို လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားရမယ်လို ေြပာပီး သူအခန်း
ထဲက ေကးလက်ေလးသစ်တက်၊ ချဉ်ေစာ်နံေနတဲ့ သူြခင်ေထာင်ထဲ
သွင်းေပးလိုက်တယ်။ ှစ်ဦးစလုံးဟာ ကေလးေတွ ရှိကေသးတာပဲ။ အဲ
ဒီေတာ့ ပန်းရီက ဘာေတွကိုပဲ သင်ေပး၊ သင်ေပး သူတို ှစ်ဦးရဲ လင်မ
ယားလုပ်တမ်းကစားတာဟာ လူကီးေတွ ကစားတာမျိးေတာ့ ဘယ်ြဖစ်
မလဲ။ ကေလးကစားတာမျိးေလာက်ပဲ ြဖစ်တာေပါ့။

တစ်ေနမ ှာ ပန်းရီဟာ အိမ်ကိုတံြမက်လှည်းရင်း အိမ်ေခါင်းရင်းက
စားပွဲခုံေပမှာ ေငွဒဂါးေတွနဲ ေငွစကေတွကို ေတွရတယ်။ အားလုံးေပါ
င်း (၁၀၀) ဖိုးေလာက် ရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒီေငွေတွကို သူလိုချင်တယ်။
အဲဒါေကာင့် ေမာင်ုကို ေခပီး ဒီေငွေတွကို ခိုးခိုင်းတယ်။ ေမာင်ုက
လည်း ပန်းရီေြပာတိုင်းလုပ်တာပဲ။ ေလးတန်းြပဆရာ ကိုဘဟာ ေမာင်
ုတို

ေကျာင်းမှာ ေလးတန်းြပဆရာ လုပ်ေနတယ်။ အဲဒီေငွေတွဟာ

ေကျာင်းပိုင်ေငွေတွ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ေနက ေကျာင်းစာေရး အိမ်ြပန်သွားတဲ့
အတွက် မအပ်ခဲ့ရေသးဘဲ အိမ်ကို ယူလာတာ ြဖစ်တယ်။ ေနာက်တစ်
ေန ေကျာင်းသွားခါနီးမှာ ေငွေတွကို ရှာမေတွတဲ့ အတွက် ကိုဘဟာ
ေမာင်ုနဲ ေမာင်ဥကို ေခပီး ေမးတယ်။
"ေမာင်ဥ ဒီအေပက ေငွေတွကို ယူသလား"
"ကန်ေတာ် မယူဘူး ဦးေလး"
"ေမာင်ု မင်းယူသလား"
"ယူတယ်"
"ဘယ်မှာ လဲ"
"ကိုပန်းရီဆီမှာ "
"ပန်းရီ…ေမာင်ုေပးထားတဲ့ ေငွေတွ ဘယ်မှာ လဲ"
"ကန်ေတာ် မသိဘူး"
"ကေလးက မင်းကို ေပးထားတယ်လို ေြပာေနပီ၊ မင်းမလိမ်နဲ "
"ကန်ေတာ်မလိမ်ဘူး။ ေဟ့ေကာင် ေမာင်ု၊ မင်းဘာေတွ မဟုတ်
တာေတွ ေလာက်ေြပာေနသလဲ။ (မျက်လုံးြပးပီး) မင်း ငါ့ကို ေငွေပးသ

လား"
"ေပးတယ်"
"မင်း မလိမ်နဲ "
"မလိမ်ဘူး"
"ေဟ့ေကာင်…ပန်းရီ၊ အခု ေငွထုတ်ေပးရင် မင်း သက်သာမယ်။ ဂါ
တ်တိုင်ပီးမှ ဆိုရင် မင်းဒုကေရာက်လိမ့်မယ်"
"ကန်ေတာ်မှ မသိဘဲ"
ကိုဘဟာ ဂါတ်တိုင်တဲ့ အတွက် ဂါတ်ကစာသင်တစ်ေယာက် လိုက်
လာပီး ပန်းရီကို ေခသွားတယ်။ ဂါတ်ကိုေရာက်တဲ့ အခါ ေဘးကို လက်
သီးနဲ

သုံး၊ေလး

ချက်ေလာက်ပဲထိုးရတယ်၊

ဝှက်ထားတဲ့

ေငွကို

ြပပါ့မယ်ြဖစ်တာပါပဲ။
ေငွြပန်ရပီးတဲ့ ေနာက် ဦးေလးဟာ သူအစ်ကိုကိုစံထွန်းကို အကျိးအ
ေကာင်းရှင်းြပပီး ပန်းရီကို ှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အမဆက်မလုပ်
ေတာ့ပါဘူး။
ပန်းရီထွက်သွားလို သုံး၊ ေလးရက်ေလာက်ကာတဲ့ အခါ မီးဖိုထဲမှာ
ထမင်းချက်ေနရင်း မယ်တင်က မသိန်းတင်ကို ဒီလိုစေြပာတယ်။
"တင်တင်ရယ်၊ ကိုပန်းရီကို ှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တာ ကန်မ သိပ်ဝမ်း
သာတာပဲ။ ဒီလူဟာ မေကာင်းဘူး။ လူယုတ်မာ"
"အင်း…"
"ေမာင်ုကို သူအခန်းထဲေခပီး အရက်ေချာ့ေချာ့ တိုက်တယ်။"
"ဘယ်တုန်းကလဲ"

"တင်တင်ရယ်…ဒီလို တိုက်ေနတာ ကာပါပီ"
"ညည်း ငါ့ကို ဘာြဖစ်လို ချက်ချင်းမတိုင်သလဲ"
"ေမာင်ု အိုက်ခံရမှာ သနားလို "
"ညည်းကလည်း ေအ၊ ချက်ချင်းတိုင်ေရာေပါ့"
"ဒါထက် ဆိုးတာေတာင် ရှိေသးတယ်။ တင်တင်ကို ကန်မ အခုမှ ဖွ
င့်ေြပာမယ်"
"ဘာလဲ"
"ဒီပန်းရီဆိုတဲ့ အေကာင်ဟာ ကန်မကို လူပျိစကားေြပာတယ်။ ည
ဘက်မှာ လူကီးေတွ အိပ်ေပျာ်ေနတုန်း သူအခန်းမှာ သူနဲ လာအိပ်ဖို ခ
ဏခဏ ေခတယ်။ သူေခတိုင်း ကန်မက သူကို မေအနဲ ချည်းပဲ က
ေလာ်တုတ်တာပဲ"
"မယ်တင်ရယ်….ငါ့ကို ချက်ချင်းတိုင်ေရာေပါ့"
"တစ်ေနမှာ ေတာ့ မီးဖိုထဲမှာ ကန်မလက်ကို ဆွဲတယ်။ ကန်မက ဘ
ယ်ခံပါ့မလဲ။ မေအနဲ ကေလာ်တုတ်ပီး ပါးြပန်ိုက်တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့
သူက ကန်မကို ေစာက်ကြမင်းမလို လည်း ဆဲတယ်။ နင်ေကာင်းေကာ
င်း သတိထား၊ နင့်ြခင်ေထာင်ထဲကို ငါ ေမာင်ုကို လတ်လိုက်မယ်လို က
န်မကို ကိမ်းေသးတယ်။ ေနာက်ှစ်ရက်ေလာက်ကာေတာ့ သန်းေခါင်
ေကျာ်ေကျာ်ေလာက်မှာ ေမာင်ု ကန်မြခင်ေထာင်ထဲဝင် လာပီး ကန်မ
ကို အတင်းဖက်ထားတယ်။ ကန်မ လန်ိုးပီး သူကို တွန်းပစ်လိုက်တ
ယ်။ ပထမေတာ့ အိပ်မက်မက်သလိုလို ြဖစ်ေနတယ်။ ေနာက်ကို ေမာင်
ုမှန်းသိေတာ့မှ ဒီေကာင်ေလး ဒီမှာ ဘာလုပ်တာလဲ၊ နင့်အိပ်ရာ နင်ြပန်
သွား၊

တင်တင့်ကို

ေအာ်တိုင်လိုက်ရမလားဆိုေတာ့မှ

ေမာင်ု

ထွက်သွားတယ်"
"ပန်းု လတ်လိုက်တာ ြဖစ်မှာ ေပါ့"
"ဒါေပါ့ တင်တင်ရဲ "
"ဒီေကာင်ဟာ အလုပ်ေတာ့ လုပ်ပါရဲ ၊ ဒါေပမဲ့ သိပ်ပ်တယ်၊ သူကို
ှင်ပစ်လိုက်တာ ကန်မ သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ"
"ဒီလိုဟာေတွ ြဖစ်ြဖစ်ချင်း ငါ့ကို ညည်းတိုင်ေရာေပါ့ေအ"
"ဒါေတွ ငါ့အိမ်မှာ ြဖစ်တာ ငါမကိက်ဘူး"
ေကျာင်းကြပန်လာတဲ့ အခါ မသိန်းတင်က ေမာင်ုကို ေခလိုက်တ
ယ်။ မသိန်းတင်ဟာ အင်မတန် စည်းကမ်းကီးတယ်။ အြပစ်ရှိရင်လည်း
မညာဘူး။ ေခါင်းကိုေခါက်တဲ့ အခါ ေခါက်၊ ေပါင်ကို ဆွဲလိမ်တဲ့ အခါ လိ
မ်၊ ကက်ေမွးတံြမက်စည်းနဲ ိုက်တဲ့ အခါ ိုက်တဲ့ အတွက် အေဖကိုလ
ည်း မေကာက်၊ အေမကိုလည်း မေကာက်၊ အေမရဲ အစ်မကီးဆိုရင် ဖု
တ်ေလတဲ့ ငါးပိ ရှိတယ်လို ေတာင် မမှတ်တဲ့ ေမာင်ုနဲ ေမာင်ဥတို ညီအ
စ်ကိုှစ်ေယာက်ဟာ မသိန်းတင်ကို သိပ်ေကာက်တယ်။
"ေမာင်…
ု ၊ မင်း ပန်းရီတိုက်တဲ့ အရက်ကို ေသာက်သလား"
"ေသာက်တယ်"
"ဘယ်ှခါေလာက် ရှိသလဲ"
"ခဏခဏပဲ"
"မယ်တင်ရဲ ြခင်ေထာင်ထဲကိုလည်း မင်းဝင်တယ်လို ကားရတယ် ၊
ဟုတ်လား"
"ဟုတ်တယ်…"

"သွား..ကက်ေမွးတံြမက်စည်းကို သွားယူခဲ့"
"တင်တင်ရယ်…ေမာင်ုဟာ ကေလးပဲ ရှိပါေသးတယ်။ ဒီတစ်ခါ
ေတာ့ ချမ်းသာေပးပါ"
"မယ်တင်၊ ညည်း အသာေန"
(ေမာင်ုဘက်သ)ို "သွား….ကက်ေမွးတံြမက်စည်းသွားယူေချ"
ေမာင်ုဟာ ကက်ေမွးတံြမက်စည်းကို ယူလာရတယ်။ မသိန်းတင်
ဟာ ကက်ေမွးတံြမက်စည်းကို ကက်ေမွးဘက်က ကိုင်၊ ေနာက်ကို
ဒါမျိး မလုပ်နဲ လို ဆုံးမပီး ေမာင်ုရဲ တင်ပါးကို ငါးချက်ိုက်တယ်။
ေမာင်ုဟာ မသိန်းတင်ကိုေတာ့ ေကာက်တယ်။ ဒါေပမဲ့ မသိန်းတင်က
ေခါက်ေခါက်၊ လိမ်လိမ်၊ ိုက်ိုက် ဘယ်ေတာ့မှ မငိုဘူး။
မသိန်းတင်

ိုက်တာကို

ေဒကီးသိသွားတဲ့

အခါ

တင်ပါးက အိးေတွကို ကည့်ပီး မျက်ရည်ကျရှာတယ်။
*****

သူတူချစ်တဲ့

အခန်း(၂)

၁၉၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ပထမတကသိုလ်သပိတ်ေပလာ
တယ်။ မကာခင် ဒီသပိတ်ဟာ အလယ်တန်းနဲ အထက်တန်းေကျာင်း
ေတွကို ကူးစက်သွားပီး ေမာင်ုတို လည်း သပိတ်ထဲပါသွားကတယ်။
ေမာင်ုဟာ

ဒီအချိန်မှာ ခုနစ်တန်း၊

အသက်ကေတာ့

(၁၃)ှစ်

ေကျာ်ေနပီ။
အဲဒီအချိန်မှာ ေမာင်ုရဲ လုပ်ပုံကိုင်ပုံေတွဟာ ေရှးကနဲ မတူဘဲ အန
ည်းငယ်ေြပာင်းလဲလာတာ သူကို အကဲခတ်မိတဲ့ လူေတွ ေတွလာကတ
ယ်။ ဒီလိုေြပာင်းလဲလာတာဟာ ေကျာင်းသားသပိတ်ေကာင့်ြဖစ်တယ်
လို အဲဒီအကဲခတ်မိသူေတွက ယူဆကတယ်။ တကသိုလ်သပိတ်ေခါင်း
ေဆာင်ေတွက ေဟာေြပာြပသကတဲ့ လွတ်လပ်ေရး တရားေတွ၊ အမျိး
သားေကျာင်းမှာ ေမာင်ုတို သင်ရတဲ့ အာဇာနည်ေတွ၊ လွတ်လပ်ေရးတို
က်ပွဲများ

အစရှိတဲ့

စာအုပ်ေတွဟာ

ေမာင်ုရဲ

စိတ်ကို

တစ်မျိးတစ်ဖုံေြပာင်းပစ်လိုက်တယ်လို အဲဒီအကဲခတ်မိသူေတွက ယုံက
ည်ေနကတယ်။ ဒီယုံကည်ချက်ဟာ မှန်သေလာက် မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ
ေပမဲ့

ရာခိုင်ှန်း

ရာခိုင်ှန်း

အြပည့်မှန်တယ်လို

အြပည့်မှန်တယ်ဆိုရင်

မဆိုိုင်ဘူး။

အကယ်၍

ဒီေဟာေြပာချက်ေတွ

၊

ဒီစာအုပ်ေတွေကာင့် ေမာင်ုဟာ ေကာင်းတာေတွကိုပဲ လုပ်ရမယ်။ မ
ေကာင်းတာေတွကို မလုပ်ရဘူး၊ အခုေတာ့ သူေြပာတာဆိုေတာ့ လုပ်
တာကိုင်တာ ေတွထဲမှာ အေကာင်းေတွလည်း ပါေနတယ်။ အဆိုးေတွ
လည်း ပါေနတယ်။

အခုလို ေြပာင်းလဲလာတာနဲ ပတ်သက်ပီး ေမာင်ုအေကာင်းကို
ေကာင်းေကာင်း သိတဲ့ သူေဆွမျိးရင်းချာတစ်ေယာက် ေြပာြပတာဟာ စိ
တ်ဝင်စားစရာေကာင်းတယ်။ အဲဒီ ေဆွမျိးရင်းချာပုဂိလ်က ေမာင်ုနဲ ပ
တ်သက်ပီး ဒီလိုေြပာတယ်။
လူတိုင်းမှာ ဦးေှာက်နဲ ှလုံးဆိုပီး အဓိကအစိတ်အပိုင်းကီး ှစ်ခုရှိ
တယ်။ အသက်အရွယ်ကီးမား လာတာနဲ အမ တချိလူေတွမှာ ဦးေှာ
က်နဲ ှလုံးဟာ တညီတညာတည်း ကီးထွားလာကတယ်။ တချိမှာ
ေတာ့ ဦးေှာက်ထက် ှလုံးက ပိုပီးကီးထွားလာတယ်။ အဲဒီလို လူသုံး
စားရှိတဲ့ အထဲက ေမာင်ုဟာ တတိယအမျိးအစားထဲမှာ ေရာက်ေနတ
ယ်။ အရွယ်ကီးလာတာနဲ အမ သူှလုံးဟာ သူဦးေှာက်ထက် အဆမ
တန်ပိုပီး ကီးထွားလာတယ်။ သူဦးေှာက်နဲ ှလုံးသားတို ရဲ ကီးထွား
မဟာ ညီွတ်ြခင်းမရှိဘဲ ှလုံးသားက ဦးေှာက်ထက် ထူးထူးြခားြခား
ပိုမိုကီးထွားေနတဲ့ အတွက် လူအများ စုက အေသးအဖွဲလို ယူဆထားတဲ့
ြပဿနာကေလးေတွဟာ

ေမာင်ုမှာ အကီးကီးေတွြဖစ်တဲ့

အခါ

ြဖစ်ပီး သူှလုံးကို အများကီး ထိခိုက်တယ်။ အဲဒီလို ထိခိုက်တဲ့ အခါ
ဒီြပဿနာဟာ အေသးအဖွဲပဲ၊ အေရးမကီးဘူး။ အကျိးရှိမယ့် ကိစမျိး
လည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့

အချက်ေတွကို သူဦးေှာက်က မစဉ်းစားိုင်

ေသးခင် သူှလုံးထိခိုက်တာကို မှီပီး ေမာင်ုဟာ တစ်ခုခုေြပာဖို ဒါမှ မ
ဟုတ်ရင်လည်း တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို ချက်ချင်းချက်ချင်း ဆုံးြဖတ်ချက်ချ
ေလ့ရှိတယ်။ သူရဲ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွကလည်း ဘာကီးြဖစ်သွားသွား လု
ပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ ြဖစ်ေနတဲ့ အတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု
ကို ချပီးရင် ြပင်ဖို မလွယ်ဘူး။ အဲဒီဆုံးြဖတ်ချက်အတိုင်း တစ်ခုခုကို
ေြပာပီး၊ လုပ်ပီးမှ သူဦးေှာက်က

ကျကျနန စဉ်းစားိုင်တဲ့ အခါ

သူေြပာမိတာ၊ လုပ်မိတာဟာ မှားမှန်းသိရင် ေမာင်ုဟာ အများကီးဝမ်း

နည်းပက်လက်ြဖစ်ေနတတ်တယ်။ အဲဒီလိုမှားပီးရင် ေနာက်ထပ်မမှား
ဖို

ေမာင်ုဟာ အများကီး ကိးစားေလ့ရှိတယ်။ ဒါေပမဲ့ ှလုံးက

ဦးေှာက်ထက်ကီးေနတဲ့ ေမာင်ုဟာ ကိးစားလို မေအာင်ြမင်ိုင်ဘူး။
မှားမှားပီးမှ ေနာင်တရတာေတွဟာ အင်မတန်များ တယ်။ အဲဒီလိုြဖစ်
တာဟာ (၁၃)၊ (၁၄) ှစ်အရွယ် ငယ်ငယ်တုန်းကသာြဖစ်တာ မဟုတ်
ဘူး ။ အသက်အရွယ်ကီးြပင်းလာတဲ့ အခါမှာ လည်း ြဖစ်တုန်းပဲ ရှိေန
ေသးတာပဲ။

ငယ်ငယ်တုန်းက

ဒီလိုြဖစ်ခဲ့ဖူးတာေတွနဲ

အသက်အရွယ်ကီးြပင်းလာတဲ့ အခါမှာ ြဖစ်ခဲ့ကတာေတွဟာ အချက်
တစ်ချက်မှာ ပဲ ြခားနားချက်ရှိတယ်၊ ှလုံးသားကို ထိခိုက်လာရင် အလျ
င်စလို ဆုံးြဖတ်ပီး အဲဒီဆုံးြဖတ်တဲ့ အတိုင်း ေြပာတာဆိုတာ လုပ်တာ၊
ကိုင်တာမှာ ေတာ့ မြခားနားဘူး။ အတူတူပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် ြခားနားချက်ဆို
တာ ဘယ်လိုဟာမျိးလဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ေမာင်ုဟာ ကုသိုလ်၊
အကုသိုလ် မသိေသးဘူး။ သုစိုက်၊ ဒုစိုက်ကိုကားေတာင် မကားဖူး
ဘူး။ ဘယ်ဟာက ြမင့်ြမတ်တယ်။ ဘယ်ဟာက ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာ
ေတွကိုလည်း မစဉ်းစားတတ်ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ တစ်ခုခုကို လုပ်ချင်
လာရင် ကုသိုလ်ကိုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အကုသိုလ်ကိုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ သုစိုက်ကိုပဲြဖစ်
ြဖစ်၊

ဒုစိုက်ကိုပဲြဖစ်ြဖစ်

၊

ြမင့်ြမတ်တာကိုပဲြဖစ်ြဖစ်

၊

ယုတ်ညံ့တာကိုပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဇွတ်တရွတ်လုပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ အသက်အရွ
ယ်ကီးြပင်းလာတဲ့ အခါကျေတာ့ ေကျးဇူးရှင် သူဖခင်နဲ သူဆရာ ဒီးဒုတ်
ဦးဘချိတို ရဲ သွန်သင်ဆုံးမတာေတွကို ကားနာရပီးတဲ့ အခါ ေမာင်ု
ဟာ ကုသိုလ်နဲ အကုသိုလ်၊ သုစိုက်နဲ ဒုစိုက်၊ ြမင့်ြမတ်တာနဲ ယုတ်
ညံ့တာေတွကို အေတာ်အတန်သိလာတယ်။ ဒီလိုသိလာတဲ့ အတွက် အ
ကုသိုလ်တို ၊ ဒုစိုက်တို ၊ ယုတ်ညံ့တာတို ကို လုပ်ချင်တိုင်း ဇွတ်တရွတ်
မလုပ်မိေအာင် သူကိုယ်သူ အထူးထိန်းသိမ်းလာိုင်တယ်။ ကွာြခားချက်

ဆိုတာ ဒါပါပဲ။
ှလုံးသားက ဦးေှာက်ထက် ကီးေနတဲ့ ေမာင်ုဟာ ှလုံးသားကို
ထိခိုက်လာတိုင်း စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်ခဲ့တာေတွဟာ အများကီးပါပဲ။
အဲဒီအများကီးထဲက စိတ်ဝင်စားစရာေကာင်းမယ်လို ထင်တဲ့ သာဓက
ကေလးအနည်းစီကို သူအခန်းနဲ သူ ေဖာ်ြပသွားချင်ပါတယ်။

(က)

သပိတ်ေပ လာပီးလို မကာခင်ေနတစ်ေနမှာ သူစိတ်ကို ဘယ်လို
ထိခိုက်ေနတယ် မဆိုိုင်ဘူး။ ေမာင်ုဟာ သူငယ်ချင်းေလး၊ ငါးေယာက်
နဲ ထိုင်ပီးစကားေြပာရင်း သူသူငယ်ချင်းေတွကို ေဟ့ေကာင်ေတွ၊ ငါတ
စ်ခုလုပ်ချင်တယ်လို ုတ်တရက်ေြပာလိုက်တယ်။ အဲဒီေနာက် ဆက်ပီး
ေြပာတာကေတာ့ တို အားလုံး ေခါင်းတုံးေြပာင်ေနရေအာင် ရိတ်ရမယ်၊
ခါးေတာင်းေြမာင်ေနေအာင် ကျိက်ရမယ်၊ ကိုယ်တုံးလုံးခတ်ထားရမယ်၊
တုတ်ထိုး၊ ေနာက်ပိတ်ဖိနပ်စီးရမယ်၊ လက်တစ်ဖက်မှာ ခဲတစ်လုံးစီကို
င်ပီး ေစျးထဲကိုသွားရမယ်လို အဲဒီလို ေမာင်ုကေကညာလိုက်တယ်။
သူသ ူင ယ်ခ ျင်းေတွထ ဲမ ှာ ထွန်းရင်ကလွဲပီး အားလုံးသေဘာတူတယ်။
ထွန်းရင်ဟာ ခါးေတာင်းေအာင် ကျိက်ဖို ေနေနသာသာ လုံချည်ဝတ်ရင်
သူလုံချည်စဟာ ေြခမျက်စိေပ ဘယ်ေတာ့မှ မတက်ဘူး။ သူဆံေတာ
က်ကိုလည်း ေကာ့စမတ်တစ်နဲ တိုက်ပီး အမဲတမ်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခွဲ
ထားေလ့ရှိတယ်ဆိုေတာ့ ဘယ်မှာ ေခါင်းတုံးရိတ်ချင်ပါ့မလဲ၊ ေနာက်ပီး
ေတာ့ ကိုးိုးကားရား လုပ်ပီး သူတို သွားရမယ့်ေနရာဟာ အပျိကေလး
ေတွ သိပ်ေပါတဲ့ ေစျးြဖစ်ေနြပန်တယ်ဆိုေတာ့ မိန်းကေလးေတွေရှမှာ

အင်မတန်ရှက်တတ်တဲ့ ထွန်းအရင်အတွက် ေမာင်ုရဲ ေကညာချက်အ
တိုင်း လိုက်လုပ်ဖို ဆိုတာ မေြပာနဲ စဉ်းစားဖို ဆိုတာေတာင် မြဖစ်ဘူး။
ဒါေပမဲ့ ေမာင်ုဟာ ဆုံးြဖတ်ပီး ြဖစ်ေနတဲ့ အတွက် ထွန်းရင်ြငင်းလို မ
ရဘူး။ စိတ်မပါ့တပါ၊ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ လိုက်လုပ်ရရှာတယ်။
ေနာက်တစ်ခါကျေတာ့ သူငယ်ချင်းေတွ စကားေြပာေနကရင်း ေမာ
င်ုက သူဟာ အရက်ကိုသာ ေသာက်ဖူးတယ်။ ကုတ်ကင်းကို တစ်ခါမှ
မပွတ်ဖူးဘူး။

အနည်းဆုံး

တစ်ခါေတာ့

ပွတ်ကည့်ချင်တယ်

။

အဲဒါေကာင့် သူသူငယ်ချင်း ေမာင်ဟန်က ကုတ်ကင်းကို သွားဝယ်ေချပါ
လို ေမာင်ုက ေြပာတယ်။ သူငယ်ချင်းတချိက ကုတ်ကင်းပွတ်တာ မ
ေကာင်းဘူး။ ူးတတ်တယ်လို ကန်ကွက်ပါေသးတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေမာင်ု
ဟာ ဆုံးြဖတ်ပီးေနတဲ့ အတွက် သူတို ကန်ကွက်လို မရဘူး။ ေမာင်ဟန်
က ကုတ်ကင်းကို ဝယ်ေပးရတယ်။ ကုတ်ကင်းရလာတဲ့ အခါ ဂနီဆိုတဲ့
က ုလ ားလ က ်ဖ က ်ရ ည ်ဆ ိုင ်မ ှာ ေမာင်ုနဲ

သူငယ်ချင်းေတွအားလုံး

ဝိုင်းပီး ကုတ်ကင်းပွတ်ကတယ်။ ပွတ်ပီးတဲ့ အခါ စကားေြပာလို မရ
ဘူး။

ှတ်ခမ်းေတွ

ထူေနတယ်။

မေကာင်းဘူးလို

ေမာင်ုက

မှတ်ချက်ချတယ်။
ေနာက်တစ်ခါမှာ

ေတာ့

အခုလိုပဲ

သူငယ်ချင်းေတွ

ဝိုင်းဖွဲပီး

စကားေြပာေနကတုန်း ေမာင်ုက သူဟာ အရက်လည်း ေသာက်ဖူးပီ၊
ကုတ်ကင်းကိုလည်း ပွတ်ဖူးပီ၊ ဘိန်းကို မရှဖူးဘူး၊ တစ်ခါေလာက်
ေတာ့ ရှကည့်ချင်တယ်လို ေကညာြပန်တယ်။ ဘယ်သူမှ ကန်ကွက်လို
မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘိန်းရှတာကို မကိက်တဲ့ သူငယ်ချင်းေတွက ကံေကာ
င်းချင်ေတာ့ ဘိန်းခန်းထဲေရာက်တဲ့ အခါ ဘိန်းရှမယ့်လူေတွအတွက် ခ
င်းထားတဲ့ ဖျာစုတ်ေတွ ၊ ေကးေတွနဲ မည်းေနတဲ့ ေခါင်းအုံးေတွ၊ ဘိန်း
ဆီေတွ အလိမ်းလိမ်းကပ်ေနတဲ့ ဘိန်းေြပာင်းေတွကို ကည့်ပီး ေမာင်ု

ဟာ ေအာ်ဂလီဆန်ေနတယ်။ အဲဒါေကာင့် သူတို ဟာ ဘိန်းမရှြဖစ်
ေတာ့ဘဲ ဘိန်းခန်ထဲက ြပန်ထွက်လာကတယ်။
တစ်ေနေသာအခါ သေဘာဆိပ်နားမှာ ကူလီကုလားတစ်ေယာက်ကို
ဗမာ ေလး၊ ငါးေယာက်ဝိုင်းိုက်ေနတာ ေမာင်ု ေတွတယ်။ ေမာင်ု
ဟာ ဘိုင်စကယ်ေပက ကပျာကယာဆင်းပီး ြမန်မာေတွကို အတင်းလို
က်ထိုးတယ်။ ဒီဗမာေတွဟာ ဝါးခယ်မမိ၊ သုသာန်နဲ

မျက်ေစာင်းထိုး

ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း တလိုင်းစုရွာက လူဆိုးရန်ရှင်းနဲ ညီ လူဆိုးဘိုးချစ်နဲ
သူငယ်သား လူဆိုးတစ်စုဆိုတာ ေမာင်ု မသိဘူး။ ဝါးခယ်မမှာ ဝါးခယ်
မသားအေတာ်များများ ဟာ ဒီေကာင်ေတွနဲ သာဆိုရင် မျက်ှာချင်း သိပ်
မဆိုင်ချင်ကဘူးဆိုတာကိုလည်း ေမာင်ု မသိဘူး။ မကာေသးခင်ကပဲ
ဦးဘြမစ်ဆိုတဲ့ ပုလိပ်စာသင်တစ်ေယာက်ကို ဘိုးချစ်ဆိုတဲ့ လူဆိုးဟာ
ကွမ်းြခံကုန်းဘုန်းကီးေကျာင်းနားမှာ ေချာင်းပီးိုက်လိုက်တာ ကံေကာ
င်းလို မေသတယ်ဆိုတာကိုလည်း ေမာင်ု မသိဘူး။ ကူလီကုလားက
မှားေနသလား၊ ဒီလူဆိုးေတွက မှားေနသလားဆိုတာကိုလည်း ေမာင်ု
မသိဘူး။ ကူလီကုလားတစ်ေယာက်တည်းကို ဗမာအများက ဝိုင်းိုက်
ေနတာ ြမင်ရတာနဲ သူှလုံးသား ေဆွေဆွခုန်ြဖစ် လာပီး ဗမာေတွကို
အတင်းဝင်ထိုးတာပါပဲ။ သူဟာ ကိုစံထွန်းရဲ သားဆိုတာ အဲဒီလူဆိုးေတွ
က သိေနကလို သူလွတ်သွားတာပဲ။ ဒီလိုသာ မဟုတ်ရင် အဲဒီေနရာမှာ
သူအေတာ်နာမယ်။
ေနာက်ပီးေတာ့လည်း ဝါးခယ်မတစ်ဖက်ကမ်း ရွာသစ်ရွာမှာ ေအာ
င်သင်းဆိုတာ

ရှိတယ်။

ေအာင်သင်းဟာ

ေမာင်ုထက်

ှစ်ှစ်ေလာက်ကီးတယ်။ အရပ်လည်း အေတာ်ရှည်တယ်။ အားလည်း
သိပ်ေကာင်းတယ်။ လက်ကလည်း သိပ်ြမန်တယ်။ သူနဲ စကားေြပာရင်
တစ်ဖက်သားဟာ အင်မတန် သတိထားေြပာရတယ်။ စိတ်မထင်ရင်

ဘာမဟုတ်တာကေလးနဲ ထချတာပဲ။ သူ ချလိုက်ရင်လည်း မသက်သာ
ဘူး။ လက်ဝါးေရာ၊ လက်သီးေရာ၊ ဒူးေရာ၊ ဖေနာင့်ေရာ အကုန်လုံးသုံး
တယ်ဆိုေတာ့ သူချပီးရင် တစ်ဖက်သားကို ှာှပ်ယူရတာချည်းပဲ။ စိ
တ်အထိအခိုက် အင်မတန်ြမင့်တဲ့ ေမာင်ုဟာ တစ်ေနေသာအခါ အဲဒီ
ေအာင်သင်းနဲ ကမ်းနားလမ်း၊ ေကျာက်မီးေသွးုံအနားမှာ သွားပီး ရင်
ဆိုင်မိကတယ်။ ေမာင်ုနဲ ပါလာတဲ့

သူငယ်ချင်းကို ေအာင်သင်းက

သူစာအုပ်ေတွ ြပန်းေပးဖို ေတာင်းတယ်။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းကလည်း
ေအာင်သင်းကို သိပ်ေကာက်ပီး ြပန်ေပးပါ့မယ်လို

တုန်တုန်ယင်ယင်

နဲ ြပန်ေြပာတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေအာင်သင်းက ေဒါသထွက်ပီး မင်းယူသွား
တာကာပီ၊ ဒီကေန လာေပးချင်ေပး မေပးရင် မင်းကို တီးရလိမ့်မယ်လို
စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကိမ်းေမာင်းတယ်။ ဒီလို ကိမ်းေမာင်းေနတာကို
ေမာင်ု မကိက်ဘူး။ အဲဒါေကာင့် ဘာစာအုပ်မှန်းလဲ မသိ၊

ယူထား

တာ ဘယ်ေလာက်ကာ ေနပီလဲဆိုတာ မသိဘဲ "ေဟ့ေကာင် …စာအုပ်
ကို ြပန်မေပးနဲ " လို ေမာင်ုက သူသူငယ်ချင်းကို လှမ်းေြပာလိုက်တယ်
။ အင်မတန်လက်ြမန်တဲ့ ေအာင်သင်းဟာ အေချအတင် စကားေြပာေန
ဖို ေမာင်ုကို ခွင့်မေပးဘူး။
သူဗလကီးနဲ ေမာင်ုရဲ ဘယ်ဘက်ေမးိုးကို တအားထိုးလိုက်တာ
ေမာင်ုဟာ အဲဒီေနရာက ဒီလုံးခဲပုံေပ ပုံလျက်သား ကျသွားတယ်။
ေမာင်ုဟာ လက်သီးဒဏ်ေကာင့် မူးေနာက်ေနာက် ြဖစ်ေနရာက ဆွဲမိ
ဆွဲရာကို ဆွဲလိုက်တာ ဒီလုံးခဲတစ်လုံးကို ဆွဲမိတယ်။ အဲဒါေကာင့် အတ
င်းကုန်းထပီး ဒီလုံးခဲနဲ ေအာင်သင်းနဲ နားထင်ကို တစ်ချက်ပဲ ထုိုင်တ
ယ်။ သူထက် အရပ်နဲ ဗလေကာင်းတဲ့ ေအာင်သင်းဟာ အေပက စီးပီး
လက်သီးမိုး၊ ဒူးမိုး၊ ေြခေထာက်မိုးေတွ ရွာချေနလိုက်တာ ေမာင်ုရဲ ညီ
ေမာင်ဥဟာ အဲဒီေနရာကို ှစ်မိနစ်ေလာက် ေနာက်ကျပီး ေရာက်လာမ

ယ်ဆိုရင် ေမာင်ုရဲ အသက်ဟာ ထွက်သွားေကာင်း ထွက်သွားိုင်စရာ
အေကာင်း ရှိတယ်။ သူညီ ေမာင်ဥဟာ ရန်ြဖစ်ေနတဲ့ ေနရာကို ေရာက်
လာပီး ဒီလုံးခဲတစ်ခုနဲ တအားလွဲေပါက်လိုက်ရာ ေအာင်သင်းလည်း အဲ
ဒီေနရာမှာ ပုံလျက်သား ကျသွားတယ် ထင်တယ်။ ေအာင်သင်းရဲ လက်
က လွတ်တဲ့ အချိန်မှာ ေမာင်ုဟာ သတိမရေတာ့ဘူး။ အေတာ်ှာှပ်
ယူရတယ်။

(ခ)

ေနာက်တစ်ခုေြပာရဦးမယ်။ ၁၉၂၁ ခုှစ်ထဲမှာ

ဝှိက် (Whyle)

ေကာ်မရှင်လို ေခတဲ့ စုံစမ်းေရးအဖွဲတစ်ခုကို ဘိလပ်အစိုးရက ဖွဲေပး
လိုက်တယ်။ အဲဒီအဖွဲကို ဂျီစီဘီေအ အသင်းချပ်က သပိတ်ေမှာက်တယ်
။ အဲဒါေကာင့် ဒီအဖွဲဟာ ဝါးခယ်မကို ေရာက်လာရင် သံပုံးတီးပီး
ဆြပကဖို ဝါးခယ်မ ဂျီစီဘီေအအသင်းခွဲရဲ ေခါင်းေဆာင်တချိက စီစ
ဉ်ကတယ်။ အဲဒီလို သံပုံးတီးမယ့်လူေတွထဲမှာ ေနရှင်နယ်ေကျာင်းက
ေမာင်ုတို အုပ်စုလည်း ပါတယ်။ ဝှိက်ေကာ်မရှင်ဟာ ၁၉၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇ
င်ဘ ာလထဲမ ှာ ပုသိမ်ကိုအသွား ဝါးခယ်မမှာ ခဏနားတယ်။ သူတို ရဲ
သေဘာဟာ ဝါးခယ်မမိထိပ်ကို ဝင်လာတဲ့ အချိန်ကစပီး တစ်မိလုံး
ဆူညံသွားေအာင် သံပုံးေတွ တီးကတာပဲ။ ေမာင်ုတို လူစုဟာ သေဘာ
ဆိပ ်န ားမှာ ကပ်ပီး တာဝန်ယူရတယ်။ အထက်အမိန်အရ သူတို ဟာ
သံပုံးတီးလာရင်း ှလုံးသားေတွ ေဆွေဆွခုန်လာတယ် ထင်တယ်။ ဘာ
မှ မေြပာဘဲ သူတို လူစုထဲက ထွက် ၊ အနားမှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဘိ
လပ်ရည်တစ်ပုလင်းကို

အတင်းဆွဲပီး

ဝှိက်ေကာ်မရှင်

စီးလာတဲ့

သေဘာကို တအားေပါက်လိုက်တယ်။ ပုလင်းဟာ သေဘာကို ထိပီး အ
စိတ်စိတ်ေကမွသွားတယ်။ ေမာင်ုလည်း ခဏေတာ့ အဖမ်းခံလိုက်ရ
ေသးတယ်။

(ဂ)

၁၉၂၂ ခုှစ်၊ မတ်လထဲမှာ ေမာင်ုဟာ ေနရှင်နယ်ေကျာင်းက ရှစ်
တန်းေအာင်တယ်။ အဲဒီအချိန်က ေမာင်ုမှာ ပညာဆက်သင်ဖို ရည်ရွယ်
ချက် မရှိဘူး။ ပညာရဲ တန်ဖိုးကိုလည်း သူမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူမိဘေတွ
က အထူးသြဖင့် သူအေဖက ေကျာင်းဆက်ထားချင်တယ်။ ြဖစ်ိုင်ရင်
သူသားကို ဝတ်လုံြဖစ်ေစချင်တယ်။ အဲဒါေကာင့် ရန်ကုန်သရက်ေတာ
ေကျာင်းတိုက်ထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အမျိးသားေကျာင်းမှာ ပညာဆက်သင်
ဖို သူအေမ ကိုစံထွန်းက စီစဉ်တယ်။
ရန်ကုန်ကို မသွားခင် ေလး၊ ငါးရက်ေလာက်အလိုမှာ ဝါးခယ်မကုန်
လမ်းက ကုလားမ ဘေမာင်လို ေခတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ရဲ
အိမ်မှာ ဘုရားကိုးဆူဆွမ်းကပ်တယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ သူငယ်ချင်းေတွစုပီး
စကားေြပာေနကရင်း ေအးေမာင်စကင်းဟာ ေမာင်ုကို လက်တို ပီး
အြပင်ေခသွားတယ်။ ေမာင်ုတို အတန်းထဲမှာ ေအးေမာင်ှစ်ေယာက်
ရှိတယ်။ အဲဒါေကာင့် ဒီေအးေမာင်ှစ်ဦးကို ခွဲြခားတဲ့ အေနနဲ သူကို
ေအးေမာင်စကင်းလို ေခတာ ြဖစ်တယ်။ အိမ်အြပင်ဘက်ကို ေရာက်တဲ့
အခါ ေအးေမာင်စကင်းက "ေမာင်ု မင်း ရန်ကုန်မှာ ေကျာင်းသွားေန
ေတာ့မယ်၊ အဲဒီေတာ့ မင်းကို ငါအေကာင်းဆုံး ဧည့်ခံမယ်" လို ေြပာတ
ယ်။ ဘယ်လိုဧည့်ခံမှာ လဲလို ေမာင်ုက ေမးတဲ့ အခါ အိမ်မဲက ေကာင်မ

အသစ်ကေလးတစ်ေယာက် ေရာက်လာတယ်လို ငါကားရတယ်။ မင်း
ကို အဲဒီေခသွားမယ်လို ေအးေမာင်စကင်းက ြပန်ေြပာတယ်။
ေအးေမာင်စကင်းဟာ ေမာင်ုကို ေရှးဦးစွာ သူအိမ်ေခသွားတယ်။
ေမာင်ုဟာ ေအးေမာင်စကင်းရဲ န်ကားချက်အတိုင်း ေခါင်းရင်းဘ
က်က အိမ်ကားထဲကို သွားပီး ြပတင်းေပါက်ေအာက်မှာ ေစာင့်ေနရတ
ယ်။ ေအးေမာင်စကင်းက သူတာဖက်တာ အေပအကျအသစ်တစ်ထည်
ကို အဲဒီြပတင်းေပါက်က ပစ်ချေပးတယ်။ အဲဒီေနာက် သူတို ှစ်ေယာ
က် တာဖက်တာအကျကို ဘုရားကီးလမ်းနားက တုတ်အေပါင်ဆိုင်မှ
သွားေပါင်ကတယ်။ ရတဲ့ ေငွေလးကျပ်ကို ယူပီးဝါးခယ်မအေရှပိုင်းမှာ
ရှိတဲ့ အိမ်မဲက ေကာင်မအသစ်ကေလးဆီသို သူတို သွားကတယ်
အဲဒီညက ေမာင်ုေတွခဲ့ရတဲ့ အေတွအကံဟာ သူ လူလားေြမာက်
တဲ့

အရွယ်မှာ ပထမဆုံးေတွကံရတဲ့

အေတွအကံြဖစ်တယ်။

အဲဒါေကာင့် ထမင်းချက်ပန်းရီရဲ တိုက်တွန်းချက်အရ လှေကွဆိုတဲ့
ေကာင်မေလးနဲ လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားခဲ့ကစဉ်က ေတွကံခဲ့ရတဲ့
အေတွအကံနဲ တြခားစီ၊ တစ်ဘာသာစီြဖစ်ေနတာကို ေတွရပီး ေမာင်
ုရဲ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းသာတာေရာ၊ အံ့အားသင့်တာေရာ၊ ကိက်တာေရာ
ေြဗာင်းဆန်သွားတာပဲ။
*****

