အမှာ စာ
(၁)

ေရအြမေတမဂဇင်းတွင် လေပါင်း (၃၆) လတိုင်တိုင် အခန်းဆက်ဝ
တရှည်အြဖစ် ကန်မ ေရးသားခဲ့ေသာ ‘မအိမ်က’ံ လုံးချင်းဝတ ပီးေြမာ
က်သွားသည့်ေနာက် စာအုပ်အြဖစ် ထုပ်ထုပ်ပိုက် ပိုက် ထုတ်ေဝိုင်လို
က်သည့်အတွက် ကန်မ အလွန်ဝမ်းသာမိပါသည် ။ စာေရးဆရာတစ်
ေယာက် အေနြဖင့် မိမိအားထုတ်ခဲ့ရေသာ စာအုပ်တစ်အုပ် စာအုပ်စင်
ေပ တင်ိုင်ပီဆိုေသာ ခံစားမကို ကန်မ ဆိုလိုြခင်း ြဖစ်ပါ၏။
ကန်မအေနြဖင့် စာအုပ်ေပါင်း (၂ဝ) ေရးသားထုတ်ေဝခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်
လည်း လုံးချင်းဝတ အေနြဖင့်မူ ‘မအိမ်က’ံ သည် စတုတေြမာက် လုံးချ
င်းဝတြဖစ်ပါသည် ။ သည် ဝတကီးကို ေရးသား ရန် စိတ်ကူးစဉ်ကတ
ည်းက ကန်မမှာ ေရးချင်စရာ၊ ထည့်ချင်စရာ၊ ြဖည့်ချင်စရာေတွ များ ခဲ့
သည် ။ အိမ်ကို ေရာက်လာသမ စာေပမိတ်ေဆွများ ၊ စာေရးဆရာများ ၊
ုပ်ရှင်နယ်မှ

မိတ်ေဆွများကို

မေရးမီ

ကပင်

ဇာတ်လမ်းအကမ်း

ေြပာြပြဖစ်ခဲ့သည် ။ မိတ်ေဆွများကလည်း ‘မအိမ်က’ံ အေကာင်း လုံးချ
င်းဝတအြဖစ် ပီးေြမာက်ေအာင် ေရးသားရန် အားေပးခဲ့ကပါသည် ။
သိုေသာ်လည်း ကန်မ ကိုယ်တိုင် ချမေရးြဖစ်ေသးဘဲ စိတ်ကူးအတွင်း
ေအာင်းထားခဲ့သည့်ှစ်ေတွ အေတာ်ကာခဲ့ပါသည် ။

စင်စစ်

‘မအိမ်က’ံ

ဝတေကျာိုးမှာ ကန်မတို

ရွာတွင်

အမှန်တကယ်ြဖစ်ပျက်ခဲ့ေသာ အြဖစ်မှန်ဇာတ်လမ်းြဖစ်သည် ။ ကန်မ
တို ငယ်ငယ် ရွာမှာ ေနစဉ်က ဝိုင်းတိုက်အြပင် ထွက်ကစားေတာ့ မည်
ဆိုလင် လူကီးမိဘများက မှာ တတ်ေသာ စကားရှိပါသည် ။ "ကစား
တာ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ကစားက … မကံ ပဲေမှာ်တိုက်ဘက် သွားမ
ကစားကနဲ " ဆိုသည့်စကား ြဖစ်သည် ။ ကန်မတို ကလည်း သည်
လိုမှာ တိုင်း ကားိုးကားစဉ် သေဘာထားခဲ့ကသည် ။ မကံပဲေမှာ်တိုက်
သည် ြခံကျယ် ကီးတစ်ြခံအတွင်းတွင် ထီးထီးကီးရှိေနေသာ ပဲေမှာ်တို
က်ကီးြဖစ်၍ ကန်မတို ငယ်စဉ်ကပင် ေဆွးလှ ပါပီ။ ဘူးလို၊ ဖုံလိုအပ
င်များ သာမက ွယ်ရှင်ကီးေတွ၊ ချံွယ်ကီးေတွ ငုံထားေသာ ထိုပဲေမှာ်
တိုက် ဆီကို ဘယ်ကေလးမှ တကန်တက သွားကစားတာမျိး မရှိက
ေသာ်လည်း လူကီးေတွကေတာ့ သတိရတိုင်း မှတ်မှတ်ရရ မှာ တတ်
တာကလည်း အမှန်ပင်။
ကန်မတို နည်းနည်းကေလး သိတတ်သည့်အရွယ်ေရာက်ေတာ့ မကံ
ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို ေမးမိခဲ့သည် ။ အေမတို ၊ ကီးေတာ်တို က သည်
လိုေမးလင် ေကာင်းေကာင်း မေြဖပါ။ "မကံ ဆိုတာ မကံေပါ့ေအ့ …"ဆို
တာှင့် ပီးရသည် ချည်းပင်။ ပဲေမှာ်တိုက်က ဘာြဖစ်လဲဆိုေတာ့လည်း "
ပဲေမှာ် တိုက်က ပိေတာ့မှာ ေလ … မေတာ်ကစားေနတုန်း ပိကျရင် ဘ
ယ့်ှယ်လုပ်မတုန်း" ဆိုတာေလာက် သာ ေြဖကပါ၏။ တချိကလည်း မ
ကံပဲေမှာ်တိုက်က ေနဝင်ရင် မီးလက်တာ ြမင်ရသတဲ့ ဆိုတာမျိး၊ သီချင်း
ညည်းသံ ကားရတယ် ဆိုတာမျိး၊ အမဲသား ပိဿာလုံးတွဲကီး ဆွဲသွား
တာ ပဲေမှာ်တိုက်အထိ စွတ်ေကာင်းရာကီး ေတွသတဲ့ ေတာ် ဆိုတာမျိး
မေရမရာ ေြပာကတာများကိုလည်း ကန်မတို အကားနာခဲ့ရသည် ။ မီး
ေရာင်ကို

ဘယ်သူြမင်တာလဲ၊

သီချင်းသံကို

ဘယ်သူကားတာလဲ၊

စွတ်ေကာင်းရာကီးကို

ဘယ်သူေတွတာလဲ

ဆိုေတာ့လည်း

ေဝေဝဝါးဝါး ရှိကြပန်သည် ။ မဟုတ် သလိုလို၊ ဟုတ်သလိုလို။ ေသချာ
တာကေတာ့ ကန်မငယ်ငယ်က မကံပဲေမှာ်တိုက်ဆိုတာကီးကို ေကာက်
ရွံခဲ့ရတာေတာ့ အမှန်ပင်။
ကန်မကီးေတာ်ေတွထဲက အသက်အကီးဆုံး ကီးေတာ်ကီးကေတာ့
စိတ်ကူးရသည့်အခါ "မကံက အင်မတန်လှသာကိုးေအ့ တစ်ရွာကေတာ
င် လာေငးရသယ့်မိန်းမ … အသားကေလးများ ပဲတီချဉ်သန်သန်လို
ဝါပီး မှ ည့်ေနသာေအ့ … ဆံပင်များ ဆိုရင် တံေကာက်ေကွး ိုက်က
ေရာ မျက်ခုံးေတွက တံစဉ်ေကွး … မျက်လုံးေတွက ဖန်တူလုံး … အ
သားကေလးေတွများ တုန်ေနသလား မှတ်ရသယ် …" ဆိုတာမျိး ေြပာ
ဖူးသည် ။ သည် ေလာက်ပဲ များများ စားစား ကားခဲ့ရဖူးပါ၏။ ဖန်တူ
လုံးဆိုတာက ကေလးေတွ ကစားေသာ ဖန်ေဂလီလုံးကေလးလို ကည်
လင်ေနသည့်သေဘာ ကို ဆိုလိုပါသည် ။
ကန်မငယ်ငယ်က ကားခဲ့ဖူးေသာ မကံ (ေဒကံ) အေကာင်းက ြပ
ည့်ြပည့်စုံစုံ မဟုတ်ပါ။ ေြပာကသေလာက်သာ ကားခဲ့ရြခင်းြဖစ်၍ ကန်
မအာုံထဲ

နင့်နင့်စူးစူးေရာက်မလာခဲ့ေသးပါ။

တစ်ေခတ်တစ်ခါက

ရ ွာမ ှာ အလွန်ေချာေမာလှပေသာ ရွာသူမိန်းမေချာတစ်ေယာက် ရှိခဲ့သ
ည် ။ ဥစာ စည်းစိမ် ြပည့်စုံသည် ။ လယ်ယာကိုင်းခင်းြပည့်စုံသည့်
သူကီးသမီး ြဖစ်သည် ဆိုတာေလာက်သာ ရင်ထဲေရာက်ခဲ့ရသည် ။

(၂)
ကန်မတို မိဘများ ရွာမှ ြမင်းြခံကို ေြပာင်းေရေနထိုင်ခဲ့ကပီးသည့်
ေနာက် ြမင်းြခံမိတွင် ကန်မတို ေမာင်ှမတစ်ေတွ ေကျာင်းေနခဲ့ကသ

ည် ။ ှစ်စဉ် ေွေကျာင်းပိတ် ရွာြပန်တိုင်း မိဘေဆွမျိး များ အရိပ်တွင်
ခိုလံကရင်း ေတာစကားကို ေတာနားှင့် ကားခဲ့ရတာေတွသာ များ ခဲ့
သည် ။ ေတာသူ ေတာင်သား ေဆွမျိးသားချင်းတို ၏ ိုးစင်းေသာ ဘဝ
ေတွကားမှာ အေနများ ခဲ့ရသည် ။ ေကျာင်းဖွင့် လို မိကိုြပန်ရေသာ်လ
ည်း စိတ်က ရွာကိုပင် လွမ်းဆွတ်ကသည် ။ ကန်မတို အရွယ်ကေလးရ
လာ ေတာ့ ရွာမှာ မကံပဲေမှာ်တိုက် မရှိေတာ့ပါ။ ပိကျသွားတာလား၊ ဖိ
ဖျက်ပစ်လိုက်ကတာလားေတာ့ မသိရ။ ပဲေမှာ်တိုက် မရှိေတာ့တာကို
ေတာ့ သတိထားမိခဲ့ပါ၏။ မကံပဲေမှာ်တိုက်မရှိေတာ့သည့်အခါ မကံပဲ
ေမှာ်တိုက်ဘက် သွားမကစားကနဲ ဆိုသည့်စကားလည်း ေမ့ေမ့ေပျာက်
ေပျာက် ြဖစ်ရေတာ့ သည် ။ သည် လိုှင့် မကံဆိုေသာ ရွာ့မိန်းမေချာတ
စ်ေယာက်၏ အေကာင်းသည် ကန်မတို ရွာကေလး မှာ ရှားရှားပါးပါး
ကားရေသာ အေကာင်းအရာြဖစ်ခဲ့ရပါ၏။
ကန်မ ခုနစ်တန်းေကျာင်းသူအရွယ်တွင် ြမင်းြခံမိမှ မေလးမိသို
မိသားစုေြပာင်းေရခဲ့ ကသည် ။ မေလးမှာ အထက်တန်းပညာ၊ တက
သိုလ်ပညာေတွ ဆည်းပူးခဲ့သည် ။ တစ်ရက်မှာ ေတာ့ အေမက မကံပဲ
ေမှာ်တိုက်အေကာင်း စကားေရာက်ရာမှ မကံ၏ ဘဝဇာတ်လမ်းကို စိ
တ်လိုလက်ရ ေြပာြပခဲ့သည် ။ အေမတို က မမကံ ေခကပါ၏။ မမကံ
ဆိုေသာ်လည်း အေမတို ှင့် ေခတ်ပိင် ရွယ်တူရွယ်တန်း မဟုတ်ပါ။ မ
ကံေခတ်ေကာင်းစဉ်က အေမတို က ေတာ်ေတာ့်ကို ငယ်ကေသးသည်
ြဖစ်၍ သူတကာ မမကံ ဆိုလို မမကံခဲ့ရသည် ဟု ဆိုပါ၏။ သိုေသာ် မမ
ကံ၏ ဇာတ်လမ်းကို အေမတို ကိုယ်တိုင် အရွယ်ေရာက်ေတာ့ ေကာင်း
ေကာင်း သိခဲ့ ကားခဲ့ကရပီ။ အေမက သည် စကား အေကာင်းအရာကို
ေြပာြပေတာ့ အံ့ဩခဲ့ရပါ၏။
ေနာက်ပိုင်း ရွာကိုေရာက်လို မိကီး ေထွးကီး၊ ကီးေတာ်ကီးတို ကို

တစ်စစီေမးရင်းက ေဒကံ့ဘဝကို သိခဲ့ရသည် ။ ကန်မငယ်စဉ်က ေကာ
က်ရွံခဲ့မိေသာ

မကံပဲေမှာ်တိုက်ှင့်

ှီးွယ်ေနေသာ

ေဒကံ့ဘဝဇာတ်ေကာင်းက ကန်မ စာေတွမေရးခင်ကတည်းက ကန်မ
ရင်ထဲ စူးစူး စိုက်စိုက် ခိုဝင်ေနခဲ့ပါ၏။ ကန်မ စာေတွေရးြဖစ်လာေတာ့
ေဒကံ့ဘဝကို

ဝတေရးချင်မိေသာ်လည်း

ဝတတိုကေလးတစ်ပုဒ်အေနြဖင့် အားမရချင်။ သည် ေတာ့ ရွာြပန်ေရာ
က်တိုင်း ေဒကံှင့်ပတ်သက် စပ်ယှက်သမေတွကို ကန်မ ရှာေဖွတီးေခါ
က်ရင်းက ေဒကံ့ဘဝကို ြဖည့်ခဲ့ရသည် ။ ဘဝုပ်လုံး အကမ်းေပလာ
ေတာ့မှ အတန်ငယ် ြခံငုံမိေသာဇာတ်လမ်း ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။ သည် ဇာတ်
လမ်းကို ေကျာိုးြပ၍ ကန်မ၏ စိတ်ကူးများ ှင့် ေပါင်းစပ်ကာ ‘မအိမ်
ကံ’ဝတအြဖစ် ဖန်တီးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည် ။
တကယ်ေရးမည်ဆိုြပန်ေတာ့ ှစ်ကာလှင့်ချီကာ ရင်ထဲ ေမွးထားရ
င်း ထည့်ချင်သည့်ဇာတ် ကွက်ေတွကို စိတ်ကူးြဖင့် အကိမ်ကိမ် ပုံေဖာ်ရ
ပါသည် ။ ေနာက်ခံအြဖစ် ကာလသတ်မှတ်ရပါသည် ။ ထိုကာလေနာက်
ခံှင့် ေလျာ်ညီေသာ အခင်းအကျင်းကို ချရပါသည် ။ ဝတကို အေထာက်
အကူြပမည့်

စာအုပ်များကို

ရှာရေဖွရ

ဖတ်ရမှတ်ရပါသည်

။

ှစ်တစ်ရာြပကဒိန် စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ကာ မအိမ်ကံ ေမွးဖွားသည် မှ
ဇာတ်လမ်းပီးဆုံးချိန်အထိ ရက်စဉ်မလွဲေအာင် ေတးရ မှတ်ရပါ၏။ ဝ
တတည်ရာ ြမင်းြခံနယ် ေြမပုံတစ်ချပ် ကိုယ်တိုင်ဆွဲကာ ရွာများ ၊ လမ်း
များ ၊ အထင်ကရေနရာများကို ပုံစံချရသည် ။ မအိမ်ကံတို ေဆွစဉ်မျိး
ဆက်ဇယားကို ဆွဲရသည် ။ ဝတပါ ဇာတ်ေကာင်များ ၏ အမည် ှင့်တွဲ
ကာ ဇာတ်ေကာင်စိုက်ကို ေရးမှတ်ထားရပါ၏။
တကယ်တမ်းချေရးြဖစ်သည့်အခါမှာ ေတာ့ အခန်းေတွ ကိတင်ခွဲ
ထားခဲ့ေသာ်လည်း အခန်း တစ်ခန်းချင်းမှာ ထည့်ချင်တာေတွ ရှိလာြပန်

သြဖင့် တစ်ခန်းကေန ှစ်ခန်း၊ သုံးခန်း ပွားရတာများ လည်း ရှိခဲ့ပါသ
ည် ။ ဇာတ်လမ်း ေဝေဝဆာဆာရှိေစရန် ဇာတ်ေကာင်များများ ထည့်ရ
တာမျိးရှိသလို၊ အြခားအြဖစ်အပျက်ေတွကို အံဝင်ခွင်ကျ ေပါင်းစပ်ရ
တာမျိးလည်း ရှိရြပန်ပါ၏။ တစ်လချင်းေရး ရင်းက ထည့်ချင်စိတ်ရှိတာ
ကေလးေတွ ထည့်မိသည် လည်း အခါခါပင်။

(၃)
မအိမ်ကံဝတ ချမေရးမီ တစ်ှစ်က ေရအြမေတမဂဇင်း အယ်ဒီတာ
ချပ် ဆရာဦးဝင်းငိမ်း ကန်မတို အိမ်ကို အလည်ေရာက်လာခဲ့ပါသည် ။
ဆရာက မေလးမိကိုေရာက်တိုင်း အချိန်ရလင် ရသလို ကန်မတို မိ
သားစုထံ ေရာက်လာတတ်မဲြဖစ်၍ ကန်မတို ကို ေမာင်ှမရင်းသဖွယ်
ေစာင့်ေရှာက်သူ ြဖစ်ပါသည် ။ ကန်မ မအိမ်ကံဇာတ်လမ်း တည်ထားပုံ
ကို ေြပာြပသည့်အခါ ေရအြမေတမဂဇင်းမှာ အခန်းဆက်ဝင်ရန် ခွင့်ြပ
ခဲ့သည် ။ ေရးသည့်အခါတွင် လည်း စိတ်လတ်ပီး ေရးရန်ှင့် ေဖာ်ြပမ
ည့်ကာလအတိုင်းအတာှင့် စာမျက်ှာကို မစဉ်းစားဘဲ ေရးိုင်သမ
ေရးပါရန်ပင် မှာ ခဲ့ပါသည် ။ မေလးမိသို အေကာင်းအားေလျာ်စွာ
ေရာက်လာသည့်အခါတိုင်း အိမ်ကို လာေရာက် လည်ပတ်ရင်း စိတ်ခွန်
အားေပးခဲ့သည့်အတွက်လည်း ကန်မမှာ များ စွာ အားြဖစ်ရပါ၏။ မဂဇ
င်း တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသည့်အခါတွင် လည်း ပန်းချီဆရာ ဆရာေဖ
ွန်ေဝ၏ လက်ရာေကာင်းများ ှင့် လစဉ် ေနရာေပး ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အ
တွက် ဆရာ ဦးဝင်းငိမ်း၊ ဆရာ ေဖွန်ေဝ၊ ဆရာ မျိးြမင့်ညိမ်း၊ ကိုလင်း
ိုင်ဦးှင့် ေရဝိုင်းေတာ်သူ ဝိုင်းေတာ်သားများကို ေကျးဇူးများ စွာ တင်ရ
ပါသည် ။

သည် ဝတကို ေရးရာတွင် ကန်မအဖို ရာ အဓိက ေဖာ်ြပလိုရင်း
အချက်တစ်ချက် ရှိပါသည် ။ ြမန်မာမိန်းကေလးများ ၏ ကိုယ်ကျင့်တ
ရားှင့် ရွာဓေလ့ရပ်ဓေလ့ကို ြမတ်ိုးေလးစား တန်ဖိုးထား တတ်ေသာ
စိတ်ှလုံးကို ကန်မတတ်စွမ်းသမ ဝတတွင် ထည့်သွင်းလိုြခင်း ြဖစ်ပါ
၏။ ြမန်မာေကျး ေတာသဘာဝများ ှင့် ေကျးေတာေန ေတာသူေတာင်
သားများ ၏ စိတ်ေနသေဘာထားကို အခါ အားေလျာ်စွာ ဖွဲွဲြပချင်သ
ည် ။ အထူးသြဖင့် ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင် (သိုမဟုတ)် ြမဖက်ကွမ်းေတာ
င် (သိုမဟုတ)် ြမစိမ်းကွမ်းေတာင်ဆိုသည့် ကွမ်းေတာင်ကို ကိုင်ရသည့်
ြမန်မာမိန်းကေလးတို တွင် ြပည့်စုံရေသာ အရည်အချင်းများ သည်
ရွာ့စံြပမိန်းကေလး (တစ်နည်း) ရွာ့ကျက်သေရ ြဖစ်ပါ၏။ ငှက်ေပျာဖက်
ရွက်ကွမ်းေတာင်သည် ေရကွမ်းေတာင်၊ ေငွကွမ်းေတာင်၊ ေကျာက်စီကွ
မ်းေတာင်များ ထက် ပိုမို၍ တန်ဖိုးထားြခင်းခံရသြဖင့် ဖက်စိမ်းကွမ်း
ေတာင်ကိုင်ဘဝသည် ေရှးေခတ် မိန်းမပျိ ကေလးများ အဖို ရာ တန်ဖိုး
အားြဖင့် မက်စက်ေသာ ကိုယ်ကျင့်တရား နိမိတ်ပုံ ြဖစ်ရပါ၏။ ရပ်ရွာက
ေရွးချယ်သည့် ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုေသာ ဆုလာဘ်ကို တပ်မက်သလို အ
များက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းစံှင့်အညီ ိုးိုးသားသား စင်စင်က
ယ်ကယ် ေစာင့်စည်းခဲ့ကြခင်းသည် လည်း ချစ်စရာ လူမ ဓေလ့ေကာင်း
ြဖစ်ရပါ၏။ အစစအရာရာ ြပည့်စုံေသာ်လည်း ကွမ်းေတာင်ကိုင်ြဖစ်ချင်
လှေသာ စိတ်ခံစားမအားကီးသူ မအိမ်ကံအေကာင်း ဇာတ်လမ်းသည်
ေတွးေတာဆင်ြခင်ဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ပါသည် ဟု ဆိုလင် ကန်မေရးဖွဲ
ရကျိးနပ်ပါပီ။
သည် ကေန ေခတ်မှာ ေတာ့ ကွမ်းေတာင်ကိုင်ရမည့် မိန်းကေလးအ
တွက် စံေတွ ထုံးေတွပင် ေလျာ့ရဲလာသည့်အေလျာက် အလျဉ်းသင့်သူ
က သင့်သလို ကွမ်းေတာင်ကိုင်ေနကပါပီ။ မည်သူမဆို ုပ်ရည်အသင့်

အတင့်ရှိလင် ကိုင်ိုင်ကပါပီ။ ေရှးကေတာ့ သည် လိုမရပါ။ ရွာက သ
တ်မှတ်ထား ေသာ စံသည် ပင် ဥပေဒကဲ့သို တည်ပါသည် ။ တစ်နည်း
အားြဖင့် အပျိစင်ဘဝကို ကျက်သေရရှိစွာ ေစာင့်ေရှာက်တတ်ေသာအ
ေလ့ှင့် အကျင့်စာဂေကာင်းကို ေမွးြမေပးကြခင်းဟု ကန်မထင်သည်
။ ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဘဝကို အလှအြဖစ် ခံယူသူေတွ ရှိသကဲ့သိုပင် ဘဝ
အြဖစ် ခံယူသူေတွလည်း ရှိခဲ့သည် ။
‘မအိမ်က’ံ ဝတသည် ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဘဝကို မက်စက်ခဲ့ရှာသူ မိန်း
မေချာတစ်ေယာက်၏ ဘဝဇာတ်လမ်းလို သာ ဆိုချင်ပါေတာ့သည် ။

(၄)
သည် စာအုပ်ကို ေရးရန်အတွက် စာအုပ်စာတမ်းများ ဖတ်ရပါသည်
။ အထူးသြဖင့် ဝတ ေနာက်ခံှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံေရးှင့်ွယ်
ေသာ စာအုပ်စာတမ်းများကို ဖတ်၍ မှတ်စုထုတ် ရပါသည် ။ ြမန်မာ့သ
မိုင်းရက်စဉ်များကို

ေရွးထုတ်ရပါသည်

။

ထိုစာအုပ်များကို

ေရးသားခဲ့ကေသာ ဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများ ၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးကို ဦး
ထိပ်ပန်ဆင်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပလိုပါသည် ။ လူပုဂိလ်များကိုလည်း ေမး
ရြမန်းရသည် လည်း ရှိရာ ကန်မကို အထူးကူညီခဲ့သူမှာ ဆရာညီေစမ
င်း

ြဖစ်ပါသည်

။

ြမင်းြခံမိှင့်

ထိုေခတ်ကာလ

ိုင်ငံေရးအေြခအေနများကို ေြပာြပုံမက ညကီးသန်း ေခါင် တယ်လီဖု
န်းှင့် လှမ်းေမးသည် ကိုပင် ဆရာက ေြဖကားေပးခဲ့ပါသည် ။ ေကျးဇူး
တင်ရပါ၏။ သည် ဝတကို ေရးရာတွင် ကန်မှင့် ေဆွးေွးဖက်၊ ြငင်းခုံ
ဖက်၊ အကံာဏ်ေကာင်းေပးဖက်ြဖစ် ေသာ ခင်ပွန်းသည် ကိုလည်း
ေကျးဇူးတင်မိပါသည် ။

စာအုပ်အြဖစ်

ြဖစ်ေြမာက်ေစရန်

အစစအရာရာ

ကူညီခဲ့ေသာ

ကိုဝင်းချိ (ဓူဝံစာေပ) မိသားစု ကိုလည်းေကာင်း၊ မျက်ှာဖုံး ေရးဆွဲေပး
ခဲ့ေသာ ပန်းချီဆရာ ဆရာြမင့်ေမာင်ေကျာ်ကိုလည်းေကာင်း၊ လိုအပ်လ
င် သူပိုင်ကားတစ်စီးြဖင့် အကူအညီေပးခဲ့ေသာ ဆရာညိထွန်းလူ+မမီမီ
ေသာ် ဇနီးေမာင်ှံ အားလည်းေကာင်း၊ ကွန်ပျတာစာစီေပးေသာ ညီမင
ယ် မိုးသူဇာ မိသားစုကိုလည်းေကာင်း၊ ေရအြမေတမဂဇင်းတွင် အခန်း
ဆက် ေဖာ်ြပစဉ်ကတည်းက စိတ်လက်ရှည်စွာ ဖတ်အားေပးခဲ့က
ေသာ ေရပရိသတ်ကီးကိုလည်းေကာင်း၊ ေပးစာများ ြဖင့် ေဝဖန်အား
ေပးခဲ့ကေသာ

အနယ်နယ်အရပ်

ရပ်မှ

ချစ်ေသာ

စာဖတ်သူများကိုလည်းေကာင်း၊ အေဝးမှ ဆက်သွယ်ကာ ှတ်အားြဖင့်
အားေပးခဲ့ ကေသာ ကန်မ၏ ချစ်စွာေသာ စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးကို
လည်းေကာင်း ေကျးဇူးဥပကာယ တင်ပါေကာင်း ဆိုချင်ပါ၏။
ကျက်သေရရှိေသာ ြမန်မာမိန်းကေလးများ ြဖစ်ိုင်ကပါေစ …။
ခငခငထ
၂ဝ၁ဝ ပည စ၊ ဖ ဖ ဝ ရလ
မ

***

လ

(၁)

" ဇယ တ ၅ဝ၂၁ သကရဇ ဒဃ ၁၂၈၂ ခ စ ကင ၁၉၄ သရယ
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ရွာလက်သည်

‘အေမကီး

ိုးပု’ံ

၏

အသံက

မီးေနခန်း

ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းကေလးထဲတွင် ေလးတွဲတွဲှင့် ခပ်ညည်းညည်းကေလး
ထွက်ေပလာသည် ။ အသက်ရှစ်ဆယ်ေကျာ် လက်သည် အမယ်အိုကီး
၏

မီးေနခန်းဝင်

ဆုေတာင်းသံက

တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်ေန
ဆုေတာင်းသံေကာင့်

ကတုန်ကရီ

ေသာ
လွမ်းစရာလိုလို၊

ရှိလှသည်

။

မီးေနခန်းကေလးသည်
အတိတ်နိမိတ်တစ်ခုခုကို

ေဆာင်ကဉ်းလာသလိုလို ခံစားရ၏။ သားဖွားရမည့် ကိုယ်ဝန်သည် ‘မပ
န်းုံ’

ကေတာ့

ကမ်းြပင်မှာ ေြခဆင်းထိုင်ရင်းက အေမကီးိုးပုံကို

ေငးကည့်ေနေလ၏။
အသက်ရှစ်ဆယ်ေကျာ်ပီ ဆိုေသာ်လည်း ‘ေဇာင်ချမ်းကုန်း’ ရွာမှာ
ေတာ့

မီးေရးဖွားေရးကိစ

ေတွမှာ အေမကီးိုးပုံ မပါလို မပီးပါ။

အေတွအကံ ကီးလှပီ။ ေဇာင်းချမ်းကုန်းမှာ မှ မဟုတ်။ အနား ပတ်လ
ည်က နရန်းရွာေတွြဖစ်ေသာ တည်ပင်ကန်၊ ချယားကုန်း၊ လင်းေနကုန်း၊
ရှားေတာ၊ အိုးေပါက်၊ ကက်တငို၊ ေညာင်ဘုတ်၊ ယာကီးြပင် စသည့်ရွာ
ေတွကပါ အေမကီးိုးပုံကိုပင့်ကာ မီးေနခန်း ဝင်ခိုင်းတတ်ကမဲ ြဖစ်၏
။

ေလှတန်ေလှ၊

လှည်းတန်လှည်း

လာရသည့်အခါရှိသလို

ေြခကျင်ေလာက်လာရသည့်အခါလည်း ရှိ၏။ ဘယ်ေလာက်ခရီးေဝးက
လာလာ

မီးဖွားမည့်အိမ်

ေရာက်ပီဆိုသည်

ှင့်

ဖျင်တဘက်

ေခါင်းေပါင်းကီးကို ခတ်၊ ေြပာင်းဖူးဖက်လိပ်ကို ဖွာရင်း မီးေနခန်း ကို

ကမ်းတစ်ေချာင်းချင်း အရင်လိုက်ကည့်တတ်သည် ။ မီးေနခန်း ြပင်ဆ
င်ထားပုံကို အကဲခတ် သည် ။ အိမ်မှင့် မီးေနေဆာင်အကွာအေဝးကို ချ
င့်သည် ။ ပီးေတာ့မှ မီးေနသည် အဂါုပ်ကို ကည့် သည် ။ စိတ်ထဲ မ
ေကျမနပ်ရှိလင် ဘယ်လိုမိန်းမသားကိုမှ ေထာက်ထားသူမဟုတ်။
"ညည်းက လင်ယူသားေမွးအလုပ်ကို ေြပာင်းဖူးအခွံခွာသေလာက်
ေအာက်ေမ့သာလားေအ့ … မေအက ဥပဓိသမတိြဖစ်မှ ေမွးမယ့်က
ေလးက ဥပဓိသမတိြဖစ်သာ … မေအက ဥပဓိသမတိ မြဖစ်ရင် ေမွးမ
ယ့်ကေလးကလည်း စာကေလးအေမးုတ်ေပါ့ေအ … ဥပဓိဝိပတိေခ
သယ် … ကေလးဆိုတာ ေမွးကတည်းက ေခါင်းလကဏာ၊ နားလက
ဏာ၊ မျက်စိလကဏာ၊ လာလကဏာ ပါလာသာရယ် … လာဆိုပါေတာ့
ေအ … ကေလးက လာလယ်ိက်ရင် မိဘများမှာ ေရေငွစပါး ေပါသယ်၊
ကျီးလာနဲ တူေတာ့ ချစ်သူခင်သူ ေပါသယ်၊ လာဝန်းေတာ့ ပညာကီးသ
ယ်၊ လာြဖေတာ့ ခက်ထန်သယ်၊ လာပါးေတာ့ ဘုန်းကီးသယ်၊ လာရှ
ည်ေတာ့ လူအများ ဝပ်ရခရသယ်"
အေမကီးိုးပုံက ေခါင်းကေလး တတုန်တုန် ှတ်ခမ်းပါးကေလး
တလပ်လပ်ှင့် ေြပာေန ြခင်းြဖစ်သည် ။ မီးေနခန်းထဲမှာ ရှိသမ မိန်းမ
သားေတွက အေမကီးိုးပုံစကားေတွကို ေငးပီး နားေထာင်ေနက၏။
မပန်းုံကေတာ့

အေမကီးိုးပုံ

ေရာက်

လာပီဆိုကတည်းက

အားရှိလှပီ။ အသက်တစ်ဝက် ကိုယ့်ဘက် စီးမိပီ။
"ှာေခါင်းလကဏာေတွ ေြပာပါဦး အေမကီးိုးပုံရဲ "
မိန်းမတစ်ေယာက်က ဝင်ေမးလိုက်ေတာ့ အေမကီးိုးပုံက ကိုင်း
ထားေသာခါးကို ငန်ခနဲ ဆန်လိုက်သည် ။ လက်ကားမှာ ညပ်ထားေသာ
ေြပာင်းဖူးဖက်လိပ်ကီးကို ေဘးက ဒန်ဖလားထဲ ထိုးစိုက်ချလိုက်သည် ။

ှတ်ခမ်းကေလးကို လာြဖင့် တစ်ချက်သပ်လိုက်ရင်းက ဆိုသည် ။
"ှာေခါင်းများ ေတာ့ ေကာင်ှာေခါင်းနဲ တူမှ ပညာကီးသာ …
ငါ့ှာေခါင်း ကည့်ပါလား … သစ်ှာနဲ တူေတာ့ အမပီးေအာင် ေဆာင်ရွ
က်တတ်တယ်၊ သမင်ှာနဲ တူေတာ့ ကွယ်ဝသယ်၊ ှာတိုေတာ့ ဥစာပါး
သယ်၊ ှာပွေတာ့ ကမ်းကတ်သယ်၊ ှာပိန်ေတာ့ ယုတ်ညံ့သယ် … သ
ဟာ ေကာင့်ေြပာသာ ကေလးမှာ ဥပဓိသမတိ ြပည့်စုံဖို က မေအမှာ တ
ည်သယ် … ရတနာသုံးပါး ေအာက်ေမ့ရသယ်၊ လင်သားကို ိုေသရသ
ယ်၊ စိတ်ေအးငိမ်းေအာင် ထားရသယ် …၊ ဒါနဲ ေနပါဦး … ေမးစမ်းပါရ
စီဦးဟဲ့ … ကိုယ်ဝန်ကီးနဲ ညည်း ဘာများ ချင်ြခင်းတပ်သတုံးဟဲ"့
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိန်းမများ သည် တစ်ခုခုကို စားချင်ေသာက်ချင်သ
ည့် အာသီသရှိတတ်ကမဲ မို အေမကီးိုးပုံက ေမးြခင်းြဖစ်သည် ။
တချိကလည်း အစားအေသာက်ရယ်မဟုတ်ဘဲ ေဆးလိပ် ြပာ လျက်သ
ည့်မိန်းမ၊ အိုးြခမ်းကွဲ စားသည့်မိန်းမ၊ မီးေသွးခဲ စားသည့်မိန်းမ၊ ေြမကီး
ခဲ စားသည့် မိန်းမ၊ ဖိုလယ်ြပာ လျက်ချင်သည့်မိန်းမ စသြဖင့် ရှိတတ်က
သည် မဟုတ်လား။
"ကျပ်ြဖင့် ကိုယ်ဝန်တစ်ေလာက်လုံး ငှက်ေပျာအူုုကေလးေတွ
စားချင်ေနေတာ့သာပါပဲ ေတာ် …"
"အလိုေတာ် … ဆန်းလှချည့်လား … အင်း အင်း ငှက်ေပျာဆိုသဟာ
က မဂလာယူရသဲ့ အပင်ဟဲ့ … ကန်ေတာ့ပွဲထိုးေတာ့လည်း ငှက်ေပျာ ပါ
ရသယ်၊ သဲြဖခင်း ရာဇမတ်ကာေတာ့လည်း ငှက်ေပျာပင် စိုက်ရသယ်
… အလှအတန်းများ ရှိေတာ့လည်း ငှက်ေပျာလက်နဲ ဖက်စိမ်းကွမ်း
ေတာင် ထိုးရသယ် ... ေကာင်းပါေလ့ ေကာင်းပါေလ့"
အေမကီးိုးပုံက မျက်စိကို စုံမှ ိတ်ကာ ေခါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်ေန

သည် ။ ချင်ြခင်းတပ်သည့် အေပမှာ နိမိတ်ေကာက်ရာမှာ လည်း ကမ်း
ကျင်သည် ။ အေတွအကံ ကီးရင့်သူပီပီ မီးဖွားရာတွင် အဖိတ်အစင်မရှိ
ေမွးဖွားေပးိုင်သူလည်း ြဖစ်သည် ။ ကိုယ်တိုင်က လက်ထိလက်ေရာက်
ေမွးဖွား မေပးိုင်ေတာ့သည့်တိုင် အရံလက်သယ်မိန်းမကီး ေလးငါး
ေယာက်ကို လိုသမ ေြပာြပခိုင်းေစိုင် သူ ြဖစ်၏။ ြပဖွယ်ကိစမှန်သမ
ကို ပါးစပ်ြဖင့် စီမံရင်းက သင်ကားေပးသည် ။ အဆူအေြပာ အေငါက်
အငန်းကေလးလည်း မလွတ်။
"ညည်းတို က ဗိုက်ကီးသယ်ေစာင့်ပီး လက်သယ်လုပ်စားချင်သာပဲ
ရှိသာကိုးေအ့ … မီးေန သယ်ဆီက တံစိုးစားချင်သာနဲ မဟုတ်ကေရာ
ဟုတ်ကေရာ မလုပ်ချင်နဲ … တစ်သက်လုံး ဘဝ လုပ်ရမယ့်ကေလးကို
ကျက်သေရ မယုတ်ေစနဲ … အချင်းေတာင် ေြဖာင့်ေအာင်မြမပ်တတ်သဲ့
ဟာမေတွ … ေပါင်းခူးဆုန် ေြမာက်ဘက်ကို ြမပ်ရသယ်၊ နတ်ြပာတွဲကျ
ေတာ့ အေနာက်ဘက် ြမပ်ရသယ် … အချင်းရယ်လို ေြမကီးထဲ ဇာတ်ခ
နဲထိုးလိုက်လို ြဖစ်သာမတ်ဘူးေအရဲ …"
အေမကီးိုးပုံလာလင် ချဉ်ေပါင်နီရွက်၊ ကန်ကတ်နီရွက်၊ ပရဝါရွ
က်၊ မိုးနံရွက်၊ ကသစ် ရွက်၊ ဒန်သလွန်ရွက်ေတွ ခူးလာတတ်သည် ။ ငု
တ်ေကာင်း ပါလာတတ်သည် ။ ထန်းေကာဖာ ေတာင်းကေလးထဲမှာ
ေတာ့ သူငယ်နာေဆးေတွ ပါလာတတ်ပါသည် ။ ွယ်ချိ၊ ပဲဆိတ်၊
စပါးကီး သည်းေြခ၊ ဇင်ေရွးြဖ။ ကွက်ေချး၊ ဆိတ်ဖူး၊ လင်းေန၊ ရှိန်းခို၊
စမုံမျိးငါးပါး၊ ေကာင်ပန်း၊ မိဿလင်၊ ကန်အိတ်၊ ပတဲေကာက အစ
အြမစ်အတုံးေသးေသးကေလးေတွပါ ပါလာတတ်သည် ။
သည် မနက်ေတာ့ အေမကီးိုးပုံ ခပ်ေစာေစာကတည်းက သည် အိ
မ်ကီးကို ေရာက်ေနခဲ့ သည် ။ အိမ်ရှင် သူကီးဦးသာထန်ှင့် ေဆွရိပ်မျိး

ရိပ် မကင်းတာကတစ်ေကာင်း၊ အသက်ေလးဆယ် နီးကာမှ သားသမီး
ေပသည့် ဦးသာထန်၏ ေနာက်အိမ်ေထာင် မပန်းုံ၏ ကိုယ်ဝန်ရင့်မှ ည့်
ပုံကို အားမရသည် ကတစ်ေကာင်းေကာင့် ဗိုက်နာပီဆိုကတည်းက
ေရာက်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။ အိမ်ထဲ ေရာက်ပီဆိုကတည်းက မပန်းုံကို
မျက်လုံးသီသီကေလးများ ြဖင့် ကည့်သည် ။ ေသွးစမ်း၊ ဗိုက်စမ်း ြပသ
ည် ။ လက်ေကာက်ဝတ်ေသွးေကာစမ်းသည် ။ မျက်အိမ်မျက်ခမ်း ဖဲက
ည့်သည် ။ စကားေြပာ သည့်အသံကို နားေထာင်ကည့်သည် ။ ဆံပင်ကို
တစ်ေချာင်းှစ်ေချာင်း

ုတ်ကည့်သည်

။

လာကို

ကည့်သည်

။

လက်ဖဝါးကို ကည့်သည် ။ ဝမ်းစူစူကို ေဘးတိုက်ကည့်သည် ။
"မွန်းတိမ်းမှ ေမွးမှာ ပါေအ … ကိုင်းပါေတာ် ေြပာလိုက်ပါ့မယ် ည
ည်းကိုယ်ဝန်က မိန်းကေလးေမွးမှာ ေအ့ … ညည်းတူရင်ေတာ့ ေချာမှာ
ေပါ့ ပန်းုံရယ် … ငါ့တူ သာထန်တူရင်ေတာ့ ေခွးဘီးလူးုပ် ထွက်ုံရှိ
သာပဲ … ေလာေလာဆယ် ညည်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်က ရတနာသုံးပါးကို
အာုံြပ၊ ေမွးလာမယ့်ကေလးကို ေမတာပို၊ ကေနက တပိုတွဲလြပည့်
ေကျာ် ဆယ့်ေလးရက်ဆိုေတာ့ ကေလးက အဆင်းလှတတ်သတဲ့ … မ
ယုံရင် ေမွးေတာ့ ကည့်ေပါ့ေအ"
"ဟုတ်ကဲ့လား အေမိုးပုံရယ် … မိန်းကေလးလား"
"ညည်းှယ်ေအ … ိုးပုံပါသဲ့ … ဘယ်တုန်းကများ လွဲဖူးလို တုန်း
… ငါေမွးေပးသဲ့ ကေလးေတွ စုထားရင်ေတာင် တစ်ရွာတည်ေလာက်ပီ
ဟဲ့ … အခုက တပိုတွဲ … ‘ကုံရာသီမှာ ေလ မန်ြပာရီပါလို ှင်းေဝဆိုင်း’
ဆိုသာေကာ

…

ေတာင်ေလကေလးကလည်း

ြပက်ချင်ချင်

ဥတု

ကလည်း ချမ်းစီးစီးဆိုေတာ့ မေအေရာ ကေလးပါ အေနဆင်းရဲသဟဲ့"
အေမကီးိုးပုံှင့် မိန်းမကီး သုံးေလးေယာက်က မပန်းုံကို ပိတ်ကမ်း

စြဖင့် ေခါင်းေပါင်းေပးကသည် ။ မီးေနခန်းအလယ် ေလာက်မှာ ဖွေစာ
င်ှစ်ထည် ခင်းကာ ထဘီေဟာင်းသုံးေလးထည် ခင်းထားသည့်အိပ်ရာ
ကို အသင့် ြပထားကသည် ။ နံသာြဖ ကရမက်ကေလး ေသွးကာ မီး
ေနခန်းပတ်လည် လိုက်ေတာက်သည် ။ မပန်းုံ၏ နဖူးကို လိမ်းေပးသ
ည် ။ လက်ဖဝါးှစ်ဖက်ကို ပွတ်ကာ နံသာြဖနံေပးသည် ။ နွင်းနံ ေပး
သည် ။
"ညည်း လမ်းကေလးေလာက်ေနစမ်း … ကမဇေလ လပ်ေတာ့ ေမွး
ရေဖွးရ

လွယ်သယ်

…

တုတ်တန်းက

ချထားသဲ့

တန်းကိးကေလးကိုင်ပီးရပ် အလတ်မဲ့ မရပ်နဲ "
မီးေနခန်းေထာင့်မှာ ထင်းေတွ ပုံထားသည် ။ မီးအိုးကင်းကီး ရှိသ
ည် ။ အိုးငယ်ြဖင့် ထည့်ထားေသာ ဆန်လွတ်နွင်းဝါဝါေတွ ရှိသည် ။ စ
မုံငါးပါး ေလှာ်ထားေသာ ှမ်းထုပ်ကီးရှိပီ။ မပန်းုံက လမ်းကေလး မ
လပ်လဲ့လပ်လဲ့ ေလာက်ရင်းက လက်တစ်ဖက် ခါးကိုေထာက်ရင်း မျက်
ှာ ကီး ံမဲ့ေနသည် ။ "အေမ … အေမ နာလိုက်သာေတာ်" ေအာ်ေန
ေသာ်လည်း အေမကီးိုးပုံက တစ်ချက်လှည့်မကည့်။
"အင်း … သည် အသံေတွ ကားခဲ့ရေပါင်း များ လှေပါ့ … ဃရာဝါသ
သံဝါသ ေနာက်ဆက် တွဲေတွေပါ့ေအ … ဗိုက်ကေလး နာေတာ့မှ အေမ
ကယ်ပါ

အေဖကယ်ပါ

ေအာ်ကကေရာ

…

ညည်းလင်

သာထန်

လှမ်းေခပါလားေအ့ … တစ်ဝက်မခံပါလားလို ေလ … ညည်းကသာ
ေအာ်ေန ညည်းလင်ကြဖင့် ပဲေမှာ်စင်ေအာက်မယ် ိုင်ငံေရးတရားဦး
ေဟာေနပါေရာလားေအရဲ …"
အေမကီးိုးပုံက

အစွဲမညီေသာ

ေြပာင်းဖူးဖက်လိပ်က

မီးကို

တံေတွးြဖင့်ဖိရင်း ေြပာေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ မပန်းုံကေတာ့ ကိုသာထန်

ကိုလည်း သတိမရ၊ ိုင်ငံေရးတရား ဆိုတာကိုလည်း နားမလည်။ ဝမ်းဗို
က်တစ်ခုလုံး ဆုပ်ညစ်ထားသလို ခံစားေနရတာကိုပဲ သိသည် ။
"အေမကီးိုးပုံရယ် … ကျပ်ဗိုက်ထဲ ဒလက်လှည့်ေနသလို နာလွန်း
လှလို ပါေတာ် … ေမွးေတာ့မယ်ထင်ပါရဲ ေတာ် … အမယ်ေလး ကတ်
… ကတ် … အေမ … အေမေရ"
အေမကီးိုးပုံက မီးေနခန်းဝက ထရံဇလီသတ်တံခါးမကို မှီရင်း
ေဆးလိပ်ဖွာမပျက် အကဲ ခတ်ေနသည် ။ မိန်းမကီးေတွကေတာ့ ေန
လား ညလား မီးဖွားေတာ့မည့် မပန်းုံကို အားေပးေနက သည် ။ မပန်း
ုံက ဦးသာထန်၏ ဒုတိယအိမ်ေထာင်ြဖစ်သည် ။ ဦးသာထန်ထက် အ
သက်ှစ်ဆယ် ေလာက် ငယ်သည် ။ မျက်ှာကျသွယ်သွယ်၊ အသားအ
ေရ ဝင်းစက်စက်၊ နဖူးရှင်းရှင်း၊ ဆံအုံ ေကာင်းေကာင်း ဆိုေတာ့ မိန်းမ
ေချာစာရင်းဝင်ေလသည် ။ အသက်သုံးဆယ်ေကျာ်ကာမှ မုဆိုးဖို ဦးသာ
ထန်ှင့် အေကာင်းပါရေသာ်လည်း လင်ေကာင်းရသည် လို ေတာ့ ဆိုို
င်ပါ၏။ သူကီးမျိးိုး၊ ေြမရှင်ထန်းရှင်ြဖစ်ုံသာမက အိမ်ေထာင်ကျပီဆို
ကတည်းက သူကီးကေတာ်ဘွဲကို မပန်းုံ ရေလသည် ။ ဦးသာထန်၏
ပထမ မယားက ေမွးသည့် သားေယာက်ျားေလး ေမာင်ြမတ်သာကိုပင်
သားရင်းပမာ ချစ်ရှာသူလည်း ြဖစ်သည် ။ ဦးသာထန်ှင့် ညားပီး သား
သမီးမေပေပါက်ေတာ့

သည်

တစ်သက်

ေမာင်ြမတ်သာကိုသာ

သားအြဖစ် သေဘာပိုက်ထားခဲ့သည် ။ ေမာင်ြမတ်သာကလည်း သူအသ
က် ေလးငါးှစ်သားေလာက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် မိခင်ကို မမှတ်မိ
သလိုလို မှတ်မိသလို လိုရှိေသာ်လည်း ဖေအြဖစ်သူ ေနာက်အိမ်ေထာင်
ထူပီး အိမ်ေပေရာက်လာသည့် ေဒပန်းုံကို မိခင် လို သေဘာထားသ
ည် ။ အေမပန်းုံလို ေခခဲ့သည် ။ အရှိန်အေစာ်ကီးေသာ၊ မပူမပင်
မေကာင့်မကျ ရေသာ ဘဝ ဆိုေသာ်လည်း သည် အိမ်ကီးမှာ ကေလးရ

ယ်လို

သူတစ်ေယာက်တည်းသာရှိသည်

။

အိမ်ကီးမှာ

အလုပ်လာလုပ်ကသည့် စာရင်းငှား ကိုဖိုးေငွ၏ သားကေလး ဖိုးတုတ်
ကို တစ်ခါတစ်ခါ အေဖာ်ြပရသည် ။ ရွာဘုန်းကီးေကျာင်းမှာ ေကျာင်း
ေနခွင့်ရချိန်မှာ ေတာ့ သူငယ်ချင်းေတွှင့်အတူ ေဆာ့ကစားခွင့်ရပီ။ အိ
မ်ှင့်ေကျာင်းကူးလူးေြပးလားရင်း ေမာင်ြမတ်သာ ဆယ်ှစ်သားအရွယ်
ေရာက်လာခဲ့သည် ။ သည် အချိန်မှာ အေမပန်းုံက သူအတွက် ညီေလး
ဒါမှ မဟုတ် ှမကေလး တစ် ေယာက် ေမွးဖွားဖို ြဖစ်လာခဲ့သည် ။
"ေယာက်ျားေလးလား မိန်းကေလးလား မသိပါဘူး လူကေလးရယ်
… လူကေလးက ညီေလး လိုချင်သာလား … ှမေလး လိုချင်သာလား"
တစ်ခါတစ်ရံ အေမပန်းုံက ေမးလင် ေမာင်ြမတ်သာ အေြဖရခက်
သည် ။ ေယာက်ျားကေလး အချင်းချင်းဆိုလင်ေတာ့ ကမ်းကမ်းတမ်း
တမ်း ေြပးလား ကစားိုင်သည် ။ သူအတွက် အေဖာ်ရ မည်။ ေကျာင်း
က သူငယ်ချင်း ဖိုးေအာင်လို ှမကေလးတစ်ေယာက်လည်း သူ ရချင်သ
ည် ။ မေြဖ မြဖစ် ေြဖရသည့်အခါေတွမှာ ေတာ့ ှမကေလး လိုချင်တယ်
လို ေြဖခဲ့သည် သာ ြဖစ်၏။
"အေမပန်းုံက ဘာလိုချင်သာလဲ … အေမပန်းုံ ေမွးသာကို ကျပ်ချ
စ်မှာ ပဲ"
"အေမပန်းုံကေတာ့ မိန်းကေလး လိုချင်သာေပါ့ကွယ် … သား
ေယာက်ျားကေလးက လူေလးရှိပီးသားပဲဟာ … မိန်းကေလးဆိုေတာ့
ကူေဖာ်ေလာင်ဖက် ရသာေပါ့"
"ကျပ်လည်း

မိန်းကေလးပဲ

လိုချင်သယ်

…

ြမန်ြမန်ေမွးေပးေတာ့ဗျာ"
ေမာင်ြမတ်သာ၏ အေြဖကို အေဖေရာ အေမပါ သေဘာကျကမဲ။

ေကျနပ်ကမဲ။ မပန်းုံ မီးဖွားမည့်ေနက ေမာင်ြမတ်သာကို ဘုန်းကီး
ေကျာင်း ပိုထားရသည် ။ ကေလးဆိုေတာ့ မီးေနခန်းထဲ ေရာက်လာိုင်
သည် ။ ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ် ရှိိုင်သည် မဟုတ်လား။
"ငါ့သား … မင်းအေမပန်းုံ မီးဖွားပီးမှ ေမာင်ေငွကို အေခခိုင်းလို
က်မယ် … ေကျာင်းမှာ ပဲေန ကားလား … ဆရာေတာ့်ကို အေဖေလာ
က်ထားသယ်"
အေဖ့စကားကို နားေထာင်ရေသာ်လည်း ေမာင်ြမတ်သာ ေကျာင်းမှ
သွားမေနချင်။ အိမ်ကီး မှာ ပဲ ေနချင်သည် ။ အေမကီးိုးပုံတို ကပါ
ဝိုင်းေငါက်ေတာ့မှ ေကျာင်းဘက် ထွက်သွားေတာ့၏။ ဦးသာထန်က
ေတာ့ မပန်းုံ ေမွးဖို ဖွားဖို အစစအရာရာ စီစဉ်ေပးေသာ်လည်း မိန်းမ
တစ်ေယာက် သားသမီး ပွားစီးရတာ သူတို တာဝန် သူတို ကိစဆိုတာ
ေလာက်သာ သေဘာထားပုံရသည် ။ တစ်ေန တစ်ေန တိုင်းေရးြပည်
ေရးေတွ ထိုင်ေြပာေနရတာနဲ ပဲ ပီးသူ ြဖစ်၏။ မပန်းုံအေရးထက် ပီးခဲ့
သည့် တန်ေဆာင်မုန်းလက ရန်ကုန်မိမှာ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တကသိုလ်
ေကျာင်းသားသပိတ်က သူအတွက် ပိုအေရးကီးေနသည် ။ တိုင်းြပည်အ
ေြခအေန မငိမ်မသက်ြဖစ်လာလင် သူကီးရာထူးကေလး မမဲမှာ စိုးရိမ်
မိလို ပဲ ြဖစ်သည် ။ ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဂုဏ်ဝါကို မက်စက်ြခင်းထက် သူအ
ဘိုး သူအဘ လက်ထက် က ဆင်းသက်လာေသာ သူကီးမျိးိုးပျက်သွား
မှာ ပူပန်မိရသည် ။ သည် အေမွကို သား ေမာင်ြမတ် သာအား လက်ဆင့်
ကမ်းေပးိုင်ဖို က သူတာဝန်ြဖစ်သည် ။
သည် ကေနေတာ့ မပန်းုံ မီးဖွားမည့်လကဏာ ြပလာသြဖင့်
အေမကီးိုးပုံက ဦးသာထန်တို အဖွဲကို အိမ်မကီးေပမှာ ြငင်းတာ ခုံ
တာေတွ ခွင့်မြပေတာ့။ ေရေွးကမ်းတစ်အိုး၊ ေဆးလိပ်တစ် ဗန်း၊ လ

က်ဖက်တစ်အုပ်ြဖင့် အိမ်ေနာက်ေဖး ြခံေထာင်မှာ ရှိေသာ ပဲေမှာ်တိုက်
ေအာက် ေရခဲ့ရသည် ။ ေယာက်ျားသားေတွ၏ အသံဗလံေတွ ကားေနရ
လင် မပန်းုံအတွက် အေှာင့်အယှက်ြဖစ်ိုင် သည် ။
"မင်းတို အရည်မရ အဖတ်မရ စကားေတွ ပဲေမှာ်တိုက်ေအာက် သွား
ေအာ်က သာထန်ေရ … ေယာက်ျားသံကားရင် မင်းမယား အပျိေမွးက
ကေလးထွက်ဖို

ခက်ကေရာ့မယ်

…

မင်းှယ်

ကိုယ့်မယား

ကေလးေမွးမှာ တစ်ချက်လှည့်မကည့်ဘူး … ဘာေတွကများ မယားထ
က် အေရးကီး လို တုန်း …"
"ေဒကီးိုး ရှိသားကပဲဗျာ … ကျပ် စိတ်ချပါသယ် … ပစ်မထားေပါ
င်ဗျာ … ကျပ်က နားစွင့်ေနသာပါ … မပန်းုံ ေချာေချာသာသာ ေမွးရင်
ေဒကီးိုးကို ြမင်းြခံေစျးက တာပလာ ကိုးထဘီ ဝယ်ကန်ေတာ့မယ်ဗျာ
ကိုင်း …"
ထိုေန ညေန ေနဆင်းေရဆင်းမှာ မပန်းုံ သမီးမိန်းကေလး ေမွးသ
ည် ။ အေမကီးိုးပုံ နိမိတ် ဖတ်ခဲ့သလို သမီးမိန်းကေလးဆိုေတာ့ ကား
ရသူေတွပင် အံ့ဩယူကရသည် ။ မိန်းေမာေနသည့် မပန်းုံ၏ နဖူးထ
က်က ေခးေတွကို လက်သည် အမျိးသမီးကီး ေဒစာက ဖျင်တဘက်ှင့်
သုတ်ေပး သည် ။ မေမွးခင်ကတည်းက ရွတ်ေပးေနကေသာ အဂုလိမာ
လသုတ်ေတာ်ကို ရပ်ပီး ေမတာသုတ်ကို ရွတ်ေပးကသည် ။ အေမကီး
ိုးပုံက မပန်းုံ၏ ဆံထုံးမှာ ထိုးစိုက်ထားသည့် သစ်ကွပ်စကို ဆွဲုတ်
ကာ သူေခါင်းက ဆံထုံး တမာသီးကေလးမှာ ထိုးစိုက်လိုက်သည် ။
သစ်ကွပ်ဆိုသည် မှာ သစ်ပင်ခုတ် ရာမှ ကျန်ရစ်ေသာ သစ်စြဖစ်သည် ။
သစ်ကွပ်စကို သားသမီးဖွားရခက်သူ မိခင်များ ၏ ေခါင်းတွင် စိုက်ေပး
လင် အဖွားရလွယ်သည် ဟု အယူရှိက၏။ ပီးေတာ့ မီးေနသည် ကို လူး

ေပးဖို နွင်းတစ်အင် တုံ ေဖျာ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ အုတ်ပူထိုးဖို အုတ်ခဲှစ်
လုံးကို မီးဖုတ်ခိုင်းထားသည် ။ ခပ်ေစာေစာကတည်း က ဖိုခိုင်းထား
ေသာ မီးအိုးကင်းကီးကို မီးေနသည် နား အေရခိုင်းလိုက်သည် ။ သည်
အချိန်ကစပီး မီးေနသည် မီးနားမှာ ေနရေတာ့မည်။
"ကေလးက တနဂေွသမီးဆိုေတာ့ ကျက်သေရ ဦးေခါင်းမှာ ေနသ
ယ်

…

ေခါင်းကို

သန်

ေအာင်ထား

…

မင်းမိဖုရားကိက်နဲ

ယှဉ်ေမွးသဲ့မိန်းကေလးဟဲ့ … လြပည့်ေကျာ် ဆယ့်ှစ်ရက်ဖွား သဲ့က
ေလး

ကွယ်ပိုးကွယ်ဝ

ေကာင်းလိုက်သဲ့ဇာတာကလည်း

ရှိတတ်သတဲ့
ေတာ်

…

အင်း

ညည်းတို

…
က

လူြပည်မှာ ေနကရဦးမှာ ေစာင့်ကည့် မင်းကေတာ်မြဖစ်ေတာ့ ေြပာ …"
အေမကီးိုးပုံက ေမွးလာသည့်ကေလးှင့် မိခင်ကို ဘိုးဘွားမိဘ စိ
မ်ေရမသင့်ေစရန် ယတာ ြပေပးသည် ။ ေြမစိမ်ေရ၊ ေရစိမ်ေရ၊ ေနစိမ်
ေရ၊ သဲစိမ်ေရ ရှိခဲ့လင် လွတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေြမစိမ်ေရသင့်ေတာ့ ေြခကတင် ေညာင့်ကိုင်နာတတ်သည် ။ ေရစိမ်ေရ
သင့်ေတာ့

ကက်

မျက်သင့်တတ်သည်

။

ေနစိမ်ေရသင့်ေတာ့

ဝမ်းြပတ်ြပတ်ြမည်တတ်သည် ။ မျက်ဝန်းမည်းသည် ။ သဲစိမ်ေရသင့်
ေတာ့ ဝမ်းနာတတ်သည် ။ အေမကီးိုးပုံက တစ်ခုချင်း ရှင်းြပရင်း သင်
ေလသည် ။ အေမကီးိုးပုံစကားကို နာယူရင်း မိန်းမသားကီးေတွက
မီးေနမီးဖိုကီး ရဲေနေအာင် ယပ်ခတ်က သည် ။ မပန်းုံတစ်ကိုယ်လုံး န
ွင်းေတွ လူးေပးကသည် ။ နွင်းလုံးကေလးေတွ မပန်းုံပါးစပ်ထဲ ခွံ
ကာ မျိခိုင်းကသည် ။ ှမ်းထုပ်ကို ငယ်ထိပ်ေပါက်ေအာင် ရှခိုင်းကသ
ည် ။ ေသွးေဟာင်းသွန်ပီး ေသွးသစ်ေလာင်းချိန်ဆိုေတာ့ မီးေနသည်
ခမျာ ထစ်ခနဲရှိ ေသွးလန်တတ်သည် ။ သည် ေတာ့ မီးမထွက် မချင်း မီး
ေနခန်းကေလးထဲမှာ မိန်းမသားေတွ အုပ်သင်းဖွဲကာ ေစာင့်ေပးကရသ

ည် ။ သူကီးကေတာ် မပန်းုံကိုမှ မဟုတ်ပါ။ မီးေနသည် ကို ဂုတစိုက်
ေစာင့်ေရှာက်ကြခင်းသည် ပင် ေဇာင်ချမ်းကုန်းရွာ ၏ ဓေလ့ြဖစ်ပါ၏။
"ေအးသင် … သာထန်ကို ေခစမ်း … သူသမီး ကည့်လို ရပီလို …
ကိုင်း ငါလည်း ြပန်လိုက် ဦးမယ် … အေရးရှိေတာ့ ငါ့ကိုေခလှည့်"
မပန်းုံကေတာ့ မိန်းမူးေနဆဲ။ မိခင်ေဘးနားမှာ ေတာ့ ေမွးကင်းစ
သမီးငယ်ကေလးကို ဆန်ေကာချပ်ကေလးထဲမှာ အှီးကေလးြဖင့် ေထွး
၊ ပုဆိုးေဟာင်းကေလးခင်းကာ သိပ်ထားသည် ။ ြပည့်ဝင်းေသာ မျက်ှာ
ကေလးက ြပံးေယာင်သန်းေနသည့်ှယ်ရှိ၏။ ထိုညက ထူးထူးြခားြခား
တတို တွဲလဆုတ်ရက်ေတွဆိုေတာ့ ညကီးေမှာင်မည်းမှာ အေနာက်ရမ်း
ေလကီး ြပင်းြပင်းတိုက် သည် ။ မီးေနခန်းထဲက မီးသည် ပင် ယိမ်းထိုး
ေနသည် ။
"ပန်းုံ … တို ရှိသယ် ကားလား … ကေလးလည်း ကျန်းမာသယ်၊
မေကာက်နဲ … ေလကျသာပါ … မိုး မပါဘူးရယ်"
လက်သည် မိန်းမသားကီးေတွက မပန်းုံကို အားေပးကသည် ။ မ
ပန်းုံက မျက်လုံးများ ြဖင့် မေကာက်ေကာင်း အေြဖေပးရင်း ကေလး
ကို ေစာင်းငဲ့ကည့်သည် ။ မိန်းမကီးေတွက ေခါင်းကို အလှည့်အလပ်မ
ခံ။ မီးယပ်ေခါင်းကိုက် စွဲတတ်တယ်ဆိုေတာ့ မပန်းုံမျက်ှာကို တည့်
တည့်ထား လိုက်ရသည် ။ သမီးကေလး … လှရဲ လား။
"ေဒစာကီး သမီးက ဘယ်သူနဲ တူတုန်း"
"ညည်းနဲ တူပါ့ေအ … အသားကို ေဖွးဥလို … သည် မှာ ကည့်"
ေဒစာကီးက မပန်းုံ ရင်ဘတ်နားအထိ ကေလးကို ေြမာက်ြပသ
ည် ။ ဝိုင်းဝိုင်းြပည့်ြပည့် သမီးကေလးမျက်ှာကို ြမင်လိုက်ရသည့်ခဏ

မပန်းုံရင်ေတွ လှပ်ခနဲ ခုန်ရသည် ။ သမီးကေလးကို ေပွချီလိုက်ချင်
ေသာ်လည်း မလပ်ချင်ေအာင် ပင်ပန်းလွန်းေသာေကာင့် အသာမှ ိန်းေန
လိုက်ရ၏။ ထိုညက တစ်လုံး ေလြပင်းကီး ဆက်ကျေနခဲ့သည် ။ သန်း
ေခါင်ေကျာ်ေတာ့ အခါမဟုတ် မိုးကေလး ပင် ရွာလိုက်ေသးသည် ။ မပ
န်းုံ တစ်ချက်ကေလး ေမှးခနဲ အိပ်ေပျာ်သွားြပန်၏။ အိပ်မက်ထဲမှာ
မိုးကီးေလကီးေတွ ကျေနသည် ။ အေဝးက ေအာ်သံကီးေတွကိုပင်
ကားေနရသလိုလို။ ဦးသာထန် ကေလးလာကည့်သွားတာကိုပင် မသိ
လိုက်။
ဦးသာထန် မီးေနခန်းေပါက် လာရပ်ေတာ့ ေဒစာကီးက မှန်အိမ်ကို
တန်းမှ ြဖတ်ကာ ဆန်ေကာထဲ သိပ်ထားသည့်ကေလးမျက်ှာကို ြမင်
သာေအာင် ြပသည် ။ မပန်းုံှင့်တူေကာင်း ေလသံှင့် ေြပာြပေတာ့ ဦး
သာထန်က သမီးမျက်ှာကို ဝေအာင် လှမ်းကည့်ရင်း ြပံးလိုက်သည် ။
ဟုတ်တယ် … မပန်းုံနဲ တူတယ်။ ပဲေမှာ်တိုက်ေအာက်က လူအုပ်ဆီကို
အေြပးသွားရင်းက ဝမ်းေခါင်းသံကီးြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"ကျပ်သမီးက မေအတူဗျ … ေချာမှာ ပဲ၊ ကျပ်ြဖင့် ငါးဆယ်ေကျာ်
ကာမှ ကံေပသယ် ေအာက်ေမ့မိပါရဲ … သမီးကေလးေရာက်လာသာ
ကျပ်တို အိမ်ရဲ ကံပဲေပါ့ဗျာ … ဟုတ်သယ် သမီးက အိမ်ရဲ ကံကေလးပဲ
… သမီးနာမည်ကို ‘မအိမ်က’ံ လို ကျပ်ေပးလိုက်ပီဗျာ"
လင်းခနဲ ြပက်လိုက်ေသာ လပ်စီးေကာင်းှင့်အတူ ေကာင်းကင်ပိ
သံကီး ကားလိုက်ရပီး ေနာက် ပဲေမှာ်တိုက်ကီးပင် သိမ့်ခနဲတုန်သွားခဲ့
သည် ။ ခဏတွင်းမှာ ပင် မိုးေရေတွ ဒလေဟာ သွန်ကျ လာသည် ။ ဦး
သာထန်မှာ ကက်သီးေမွးညင်းများ ပင် ေထာင်းခနဲ ထသွားရသည် ။ မီး
ေနသည် များ ေသွးလန်သွားေလမလား စိုးရိမ်လိုက်မိသည် ။ သိုေသာ်

မီးေနေဆာင်ဘက်ဆီက ဘာသံမှ မကားရ။
ထိုညက ေဇာင်းချမ်းကုန်းရွာ၏ ပိန်းပိတ်ေအာင် ေမှာင်မည်းေနသ
ည့် တပိုတွဲလဆုတ် ညတစ် ညမှာ ပင် မအိမ်ကံကို ေမွးဖွားခဲ့သည် ။ သ
ည် ေမွးဖွားြခင်းသည် ေလာကအတွက် ထူးဆန်းသည့်ကိစ မဟုတ်ပါ။
သိုေသာ် မအိမ်ကံ ေမွးဖွားလာြခင်းသည် ေဇာင်ချမ်းကုန်းရွာကေလးအ
ဖို ေတာ့ ထူးဆန်း ေသာ အြဖစ်အပျက်တစ်ခု ေမွးဖွားလာေတာ့မည့် က
နဦးနိမိတ်လို ေတာ့ ဆိုိုင်မည် ထင်ပါ၏။ ပထမဆုံး ထူးဆန်းသည့်ြဖစ်
ရပ်မှာ အိမ်ေခါင်ရင်းမှာ ှစ်ေပါင်းများ စွာမပွင့်ဘဲ အပွင့်ြမံေနသည့် ဆ
ပ်သွားဖူးပင်ကီး ထိုညကစ၍ ေမးကိင်ေသာ ရနံများ ြဖင့် အပွင့်ေတွ ြပ
လာြခင်းြဖစ်သည်

။

တစ်ေဆာင်းတွင်းလုံး

ေရခန်းေနခဲ့ေသာ

ရွာဦးဘုန်းကီးေကျာင်းရိပ်က ေသာက်ေရကန်ကီး ညတွင်း ချင်း မိုးေရ
ေတွ

အြပည့်လံသွားခဲ့သည်

။

အခါမဟုတ်

မိုးရွာသွန်းပီးေနာက်

ေကာင်းကင်တစ်ခွင်လုံး ကယ်ေရာင်ြဖင့် လင်းကျသွားခဲ့သည် ။ လဆု
တ် လတစ်ြခမ်းပဲ့ကေလးသည် ပင် မိုးမည်းကို ခွဲ၍ ကိုယ်ထင်ြပခဲ့သည် ။
သိုေသာ် ပဲေမှာ်တိုက်ေပမှာ ငှက်ဆိုးတစ်ေကာင် သုတ်ခနဲ လာနား
ေနခဲ့သည့်အြဖစ်ကိုေတာ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မသိခဲ့ပါေလ။

***

(၃)

"နေမာ တဿတိ။ ေအာင်ေြမကူးဆိပ်၊ ဇမဒိပ်ဟု ၊ တံဆိပ်ေခသ
ညာ၊ သာသနာေရာင်၊ ကန်းြမေခါင်၊ ေနေရာင်မကသာလို …" (သိး)
"ဆယ်ြဖာဦး ဆီမီးဝါ၊ လပ်စစ်တန်ေဆာင်၊ ပိင်တိုင်းေရှာင်သည် ၊
ဘုန်းေခါင်သာသနာ၌ …" (သိး)
"ပရေမ သည် သဗဒ၊ ငါးမာရ်ဖျက်ေြခွ၊ သုံးလူေဆွသည် ၊ ေဟာမိန်
ေခြပခဲ့၏ …" (သိး)
"ေြခာက်နတ်ရွာ မှန်မလွဲ၊ ေဇာင်ချမ်းကုန်းရွာ၊ ကုသိုလ်ရှာသည် ၊ အ
လှဒါန ခိမ့်ခိမ့်သဲ၏ …" (သိး)
မနက်ခင်း ရှင်ေလာင်းသွင်းချိန် …။
သူကီးပိုင်

အိမ်ကီးအေပထပ်က

လှမ်းကည့်လင်

ရွာ့အေနာက်လှမ်းလှမ်းက သီးှံစိုက်ခင်း ေတွကို ြမင်ရသည် ။ သူကီး
ဦးသာထန်၏ အိမ်ကီးက ေရှးအိမ်ကီးြဖစ်၍ ေရနံရည်ဝချင်းတိုင်း ဝေန
သြဖင့် တစ်အိမ်လုံး ေနရာလပ်မရှိေအာင် ညိေမှာင် စိုအိေနသည် ။
သူကီး ဦးသာထန်၏ ဘိုးဘွားများ လက်ထက်ကတည်းက ေဆာက်
ထားသည့်အိမ်ြဖစ်၍ ကာလှစ်ထမ်းကာလှပီ။ ဦးသာထန်၏ အေဖ
သူကီး ဦးဘိုးခလက်ထက်တုန်းကေတာ့ အိမ်ကီးမှာ ဝဲလင်းေဆာင်တစ်
ေဆာင် ချဲခဲ့ေသးသည် ။ အေရှဘက်လှည့်ေသာအိမ်များ တွင် အေရှ

ေတာင်ဘက်စွန်းမှာ တုတ်ထားသည့် ဧည့်ခံေနရာကို ဝဲလင်းေဆာင် ေခ
ကြခင်း ြဖစ်၏။ သည် ဝဲလင်းေဆာင်တစ်ေဆာင်လုံးမှာ ေမှာ်ပွင့် ေမှာ်တ
န်းေခကသည့် သစ်သားပန်းကေလးေတွ စီစီရီရီ ထုဆစ်ထားသည် ။
သစ်သားပန်းကေလး

ေတွကို

အနားတစ်ေလာက်

မန်ကျည်းရွက်တန်းြဖင့် အနားသပ်ထားသည် ။ ြမင်းြခံေြမာက်လက် ဆီ
မီးခုံနယ်က လက်သမားဆရာ ဆရာမန်း၏ လက်ရာဟု အစဉ်အဆက်
ေြပာခဲ့ကပါ၏။ အိမ်မကီး အေပထပ်ကို တက်သည့်ေလှကားကပင်
အြပန်ကျယ်ဝန်းလှသည်

။

ေလှကားဆံတစ်ထစ်တိုင်းမှာ

ေငွဒဂါးြပားကီးေတွကို အချပ်လိုက် သံြဖင့် ိုက်ကပ်ထားသြဖင့် မအိမ်
ကံ အိမ်ေပတက်တိုင်း ေငွဒဂါးြပားေတွကို နင်းတက်တတ်သည် ။ အ
ေပထပ်ြပတင်းေပါက်ေတွကေတာ့ မဖွင့်သေလာက် ပင်။ ြပတင်းေပါက်
အေပက မှန်လည်ေတွကေတာ့ တစ်ဝက်စာေလာက် ပွင့်ေနကေသာ်လ
ည်း ဖုန်ေတွ ပိုးမင်ေတွ တင်းကမ်း။
အိမ်အေပထပ်ကို ေလှကားကီးက တက်လာလင် ေလှကားခုံေနရာ
ကျယ်ကျယ်ကီးကို ေကျာ်ရသည် ။ အေပထပ်အခန်းများ သို ကူးိုင်သ
ည့်

တံခါးမကီးသုံးချပ်ရှိေသာ်လည်း

အလယ်

တံခါးမကီးကိုသာ

အသုံးြပကတာ များ သည် ။ ကျန်သည့်တံခါးမကီး ှစ်ချပ်က ထုံးစံအ
တိုင်း အပိတ်။ အလယ်တံခါးကီးက ဝင်မှ အေပထပ်အခန်းကျယ်ထဲကို
ေရာက်ိုင်သည် ။ ေလှကား အတက်တွင် အိမ်အေပထပ်ကမ်းှင့်
တစ်ေြပးတည်း ဆင်ထားေသာ ေလာတံခါးကီးလည်း ရှိေသးသည် ။
ေလာတံခါးကီးကို တွန်းပီး ပိတ်လိုက်လင် ေလှကားအဝ ပိတ်သွား
ေတာ့သည် ။ သည် ေလာတံခါးကို ညအိပ်ရာဝင်ေလတိုင်း သူကီး ဦး
သာထန်က မှတ်မှတ်ရရ တွန်းပိတ်ေလ့ရှိ၏။ ြပတင်းေပါက်တံခါးေတွ ပိ
တ်ထားေတာ့ အေပထပ် အိမ်မကီးတစ်ခုလုံးကလည်း အမဲတမ်း ေမှာ

င်မည်းေနေလ့ရှိ၏။ မှန်လည်တံခါးေတွဆီက ဝင်လာသည့်အလင်းေရာ
င်ေကာင့် ေရှးေခတ်သုံး ပရိေဘာဂေတွကို ခပ်ဝါးဝါးြမင်ိုင်ပါ၏။ သည်
ပရိေဘာဂေတွကို မအိမ်ကံ အလွန်သေဘာကျသည် ။
အသက် ဆယ်ှစ်စွန်းစွန်း မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ဆိုေသာ်လည်း
မအိမ်ကံသည် အရွယ်ှင့် မမေအာင် ရင့်ကျက်သည် လို ပင် ေြပာရမည်
ထင်ပါ၏။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူတကာကေလးေတွ လို ကစားခုန်
စား

သိပ်မရှိ။

ရွာလယ်

ေညာင်ပင်ေအာက်မှာ ကေလးသံေတွ

ပွက်ေလာကီး ညံေနတတ် ေသာ်လည်း မအိမ်ကံက သွားကစားေလ့မရှိ
။ တစ်ခါတစ်ရံ အေမပန်းုံက ေပးလတ်ကစားေစသည့် တိုင် ငုတ်တုတ်
ထိုင်ကည့်ကာ ြပန်လာတာများ သည် ။ စိတ်ကူးရလင် အစ်ကိုြဖစ်သူ
ေမာင်ြမတ်သာ ှင့် တိုင်တို တမ်း၊ တူပုန်းတမ်း စသြဖင့် ရှားရှားပါးပါး
ကစားေလ့ရှိေသာ်လည်း များ ေသာအားြဖင့် တစ်ေယာက်တည်းေနတာ
များ သည် ။ ြခံကျယ်ဝင်းကျယ်ကီးထဲက ှစ်ထပ်ပျဉ်ေထာင်အိမ်ြမင့်ြမင့်
ကီးမှာ ေနစရာ ထိုင်စရာ မရှားေသာ်လည်း အားအားရှိလင် မအိမ်ကံ
က အေပထပ်ကို တက်လာ ေလ့ရှိသည် ။ အိမ်မကီးအေပထပ် အတွင်း
ခန်းကိုမဝင်ဘဲ ေလသာေဆာင် ထုတ်ထားသည့် အေဆာင် ရှည်ကီးမှာ
ေနကုန်ေနခန်း ေနချင်ေနတတ်ပါ၏။ ေလသာေဆာင်မှာ တန်းလျား၊ ကု
လားထိုင်ရှည် ကီးတစ်လုံးရှိေတာ့ မအိမ်ကံအတွက် အဆင်ေြပသည် ။
အေဆာင်ရ ှည ်ေထာင့်မ ှာ ခုံပုဝိုင်းကေလး တစ်လုံးရှိသည် ။ နဂါးသုံး
ေက ာင ်သ ဏ ာန ်ေြခ ေခ ျာင ်းတ ပ ်ခ ုံပ ုက ေလ းေပ မ ှာ ခူးလာသည့်
ဆပ်သွားဖူး ပန်းေတွတင်ကာ ရွာလမ်းကို အေပစီးက လှမ်းကည့်ေနတ
တ်သည် ။ ဆပ်သွားဖူးနံ သင်းအီအီကို မအိမ်ကံ ကိက်သည် ။
တစ်ခါတစ်ရံ အစ်ကိုေမာင်ြမတ်သာ သင်ေပးထားေသာစာကို ေကျာ
က်သင်ပုန်းတစ်ချပ်ေပ ေရးမှတ်ြခင်း၊ ှတ်မှ တိုးတိုးရွတ်ဆိုြခင်း ြပေန

တတ်သည် ။ ေဇာင်ချမ်းကုန်းရွာမှာ ဘုန်းေတာ်ကီး စာသင်ေကျာင်း ရှိ
ေသာ်လည်း မိန်းကေလးများ သွား၍ မတက်ကရပါ။ ေယာက်ျားက
ေလးများ ှင့် သာဆိုင်ေသာ အလုပ်ဟု သာ သေဘာထားကသည် ။ မ
အိမ်ကံကိုေတာ့ အေဖလုပ်သူက စာသင်ေပးဖို ေမာင်ြမတ်သာကို တာဝ
န်ေပးထားသည် ။ ရွာမှ မိန်းကေလးေတာ်ေတာ်များများ စာမတတ်က
ေသာ် လည်း ဘုရားရှိခိုးတတ်ကသည် ။ အိမ်တွင်းမအလုပ်မှန်သမ မိခ
င်ှင့်အတူ ဒိုးတူေဘာင်ဖက် လုပ်ကိုင်ရင်း တတ်ကသည် ။ ထမင်းဟင်း
ချက်၊ ပဲုတ်၊ ွားစာရိတ်၊ ဝါဖတ်၊ ဗိုင်းငင်၊ ရက်ကန်း အတတ်ေတွကို
တတ်ကသည် ။ မအိမ်ကံကေတာ့ သည် အလုပ်ေတွ လုပ်စရာမလို။ အိ
မ်မှာ အေမပန်းုံကို ဝိုင်းကူကသူေတွ အများကီးရှိသည် ။ သည် ေတာ့
မအိမ်ကံအဖို အိမ်ကီးအေပထပ် က သည် ေနရာကေလးမှာ လာလာ
ေနတတ်တာ မဆန်းလှပါ။
အေဝးရွာေတွက လှည်းေတွ တအီအီ ြဖတ်သန်းေနကသည့် ဖုန်ထူ
ထူ ရွာလယ်လှည်းလမ်း ဂုန်းဂရင်းေပမှာ သွားလာေနကသည့် လူမျိး
စုံ၊ အဆင်အေသွးေပါင်းစုံကို ေငးရတာကိုလည်း မအိမ်ကံ ဝါသနာပါပုံရ
သည် ။ တချိက လှည်းစီးလာရတာ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ကာခဲ့ကသ
ည် မသိ။ လှည်းကမ်းကီးေတွေပမှာ ေစာင်ကျားကီးေတွြခံကာ ထိုင်
လျက် ငိုက်သူကငိုက်၊ ပိုးလို ပက်လက် လန်သူကလန်၊ လှည်းဆွဲရာ လို
က်ေနကသူေတွြဖစ်သည် ။ တချိကေတာ့ လှည်းေပမှာ ထမင်းထုပ်
ေတွ ဖွင့်စားေနကသူေတွ၊ တချိက ခုံဖိနပ်ကီးဝတ်၊ ကားဖိနပ်ကီးစီး
ကာ ကုန်းေကာင်း ေလာက်ကသူေတွ။ တချိက ဖိနပ်ပင်မပါက။ အ
ေရှ ကည်းေတာေခါင်ေခါင်ရွာများ ှင့် အေနာက် ြမစ်နားတန်းရွာများ
ကူးလူးကေသာ ခရီးလမ်းသင့်ရာ ေဇာင်ချမ်းကုန်းရွာကေလးကေတာ့
ရွာသူ ရွာသား ရွာလှည်းများ ပင်မက အေဝးကလူေတွ လှည်းေတွပါ မ

အိမ်ကံတို အိမ်ကီးေရှက ရွာလယ် လမ်းမကီးေပ လွန်းထိုးရက်ယှက်
ရှိတတ်သည် ။ လူေတွကည့်လိုက်လင် ေခးေတွသံေတွှင့်။ ဖုန်ှင့်
ေသာေကာေရာေကာ ြဖစ်ေနသည့် အဝတ်အစားေတွကလည်း ွမ်းပါး
လှသည် ။ ရက်ကန်း ထည် ဂျတ်ခုတ်ထဘီ၊ ဖျင်ကမ်းှစ်နံစပ်ေတွဆိုလ
င် အကွက်ပင် မေပကေတာ့။ ေယာက်ျားသား ကီးေတွကေတာ့ ဖျင်ပု
ဆိုး ခပ်တိုတိုဝတ်ကာ ေကာေြပာင်ကီးေတွှင့်။ တချိ လှည်းကမ်းပင်
မစီးိုင်ကဘဲ အထုပ်ကီးေတွ ထမ်းပိုးြဖင့် လိထမ်းကာ ဒရွတ်သိုးသီ
အေြပးအလားိုင်လွန်းလှ သည် ။ မအိမ်ကံအဖို ေနစဉ်ှင့်အမ သည် ြမ
င်ကွင်း သည် ေတာသူေတာင်သား လူမဘဝေတွကိုသာ ြမင်ေတွေနကျ
ြဖစ်၏။
ရွာလမ်းေပမှာ လူေတွ လှည်းေတွ မရှိလင်ေတာ့ ေအာက်ဘက် ခပ်
လှမ်းလှမ်းက အသီးေတွ အက်ကွဲေနတတ်သည့် သလဲပင်ကီးက သလဲ
သီးေတွကို ေငးေနတတ်ပါ၏။ တစ်ခါတေလ ေလှင့် လွင့်ပါလာတတ်
ေသာ မှ ိစကာကေလးေတွ၊ သစ်ရွက်ကေလးေတွ ေဝ့ေနတာကို အစအ
ဆုံး

လိုက်

ကည့်ေနမိသည်

။

ေအာက်ထပ်မှာ ဧည့်သည်

ေတွ

တုန်းုန်း ရှိေနချိန်ဆိုလင်ေတာ့ မအိမ်ကံ တစ်ေနကုန် မဆင်းေတာ့။
"မအိမ်ကံေရ … ထမင်းစားကရေအာင်ေလ ဆင်းခဲ့ေတာ့"
ေအာက်ထပ်က တစ်ေယာက်ေယာက်ေခသံ ကားသည့်တိုင် မအိမ်
ကံ ဆင်းချင်မှ ဆင်းသည် ။ ေအာက်ထပ်မှာ ဟင်းေတွ စုံေနမှန်းသိေသာ်
လည်း လှည်းေပက လှည်းသမားမိသားစုစားကသည့် ထမင်းအိုးေတာ
င်း ဟင်းအိုးေတာင်းဆီကိုသာ အာုံေရာက်ေနတတ်သည် ။ ဘာဟင်း
ေတွနဲ များ စားေနကပါလိမ့်။ ဆီမပါ ပျားမပါ ခရမ်းချဉ်သီး ဒလိမ်းထိုး
ချက် ချဉ်စုတ်စုတ်နဲ များ လား။ ငါးပိ ကေလး စေလာင်းကပ်ကင်ပီး ငု

တ်သီးေထာင်းကေလးနဲ လည်း ြဖစ်ိုင်ပါ၏။ ဒါမှ မဟုတ် မန်ကျည်းသီး
နုကေလးေတွ ေထာင်း၊ ငါးပိကေလးလူးကာ ေကာ်လာသည့် ချဉ်ငံစပ်
စပ်လည်း ြဖစ်ိုင်တာပဲမဟုတ်လား။ အိမ်ေအက်ထပ်က မအိမ်ကံ စား
ေနကျထမင်းဝိုင်းနဲ ေတာ့ ကွာချင်းတိုင်း ကွာေရာ့မည်။ အိမ်မှာ က ဧည့်
သည် ေစာင်သည် ြပတ်သည် မရှိေတာ့ ထမင်းြပည်ဝင်အိုးကီးက
ေဗာင်း လန်ေနတတ်သည် ။ ရွာမှာ အမဲေပ၊ ငါးေဖာ်ေလတိုင်း ေရှးအစ
ဉ်အလာအရ သူကီးအိမ်ကို အသား တွဲေပး၊ ငါးတွဲေပး ဓေလ့ရှိသည် ။
အဦးအဖျားထားကာ လာပိုသမ မီးဖိုေဆာင်မှာ ချက်ြပတ်ထား သည့်
သားငါးနံေတွက လိင်ေနတတ်သည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ မိက ေရာက်လာ
တတ်ကေသာ အေဖ့ ဧည့်သည် ေတွထဲမှာ အေဖကိုယ်တိုင်က ခယဝပ်
တွြပရသည့် လူကီးလူေကာင်းဆိုသူေတွ ပါလာတတ် သည် ။ အဲသလို
ေနေတွမှာ ေတာ့ သားညီနံ၊ ငါးညီနံ၊ အရက်နံ၊ ပိုလိုနံေတွ တစ်အိမ်လုံး
နံေစာ် ေနေတာ့သည် ။ သည် လိုအနံေတွကို မအိမ်ကံ မကိက်။ အဲသလို
ေနေတွဆိုလင် ဆပ်သွားဖူးပင်ကီး က ဆပ်သွားဖူးပန်းေတွခူးကာ ခပ်
ေဝးေဝး ပဲေမှာ်တိုက်ေဘးမှာ သွားေနလိုက်သည် ချည်း ြဖစ်၏။
သည် ကေနလည်း မနက်ခင်းေစာေစာကတည်းက အိပ်အေပထပ်
ေလသာေဆာင်ကို မအိမ်ကံ ေရာက်ေနခဲ့သည် ။ အိမ်မှာ အေဖေရာ အ
ေမေရာ အစ်ကိုေရာ မရှိက။ ရွာမှာ အလှရှိသည် မဟုတ်လား။ အလှရှိ
လင် တစ်ရွာလုံးက ဝိုင်းက ဝန်းက ရှိကရသည် ။ သည် တစ်ခါ အလှ
က အလှကီးြဖစ်သည် ။ အေဖပင် မနက်မိုးမလင်းခင်က အလှအိမ်ကို
သွားှင့်ပီ။ အေမ အလှသွား မည်ြပင်ေတာ့ မအိမ်ကံကို ေခေသးသည်
။ မအိမ်ကံက ဝတ်ခါစားခါ ဟန်ပန်လုပ်ရမည့် လူစုစုထဲကို သိပ်မသွားချ
င်၍ မလိုက်ဘဲ အိမ်မှာ ကျန်ေနရစ်ခဲ့သည် ။ ခါတိုင်း စိုက်ခင်းေတွထဲမှာ
လူမံမံကေလး

ေတွ

ပွစာတက်ေနတတ်ေသာ်လည်း

ကေန

စိုက်ခင်းဆင်းသူမရှိ။ မအိမ်ကံကေတာ့ ေမာ်ကည့်ေနကျ ကွင်းြပန်ကီး
ေတွကို ေငးေနလိုက်သည် ။
"ကံကေလးေရ ှမေလး … အလှလှည့် လာပီ သွားကည့်ရေအာင်"
အစ်ကိုြဖစ်သူက အိမ်ကို တကူးတက ြပန် လာပီး အေပထပ်အထိ
တက်လာကာ ေခေတာ့မှ မအိမ်ကံ ဆင်းဖို ြပင်သည် ။ အစ်ကိုက သူကို
‘ကံကေလး’ ဟု ေခသလို၊ မအိမ်ကံကလည်း ေမာင်ြမတ်သာကို သူတ
ကာေတွလို ေမာင်ကီးဟု မသုံးဘဲ ‘အစ်ကို’လို သာ ေခေလ့ရှိ၏။ အေဖ၊
အေမှင့် အိမ်ကီးက သူရင်းငှားေတွအားလုံးက ကေလးဆိုေပသိ ‘မအိ
မ်က’ံ ပဲေခကသည် ။ တစ်ရွာလုံးကလည်း မအိမ်ကံက အေနအထိုင် သို
သိပ်သည် ။ စကားနည်းသေလာက် အေြပာအဆို လိမာညင်သာသည် ။
စကားတစ်ခွန်းကို ြဖစ်ကတတ်ဆန်း မေြပာဘဲ ေတွးေတွးဆဆ ှိင်းှိ
င်းချိန် ချိန် ဆိုတတ်သည် ။ ရွယ်တူသူငယ်ချင်းများ ှင့် အချင်းချင်း ေတွ
ကဆုံကလင်ပင် မအိမ်ကံေရှမှာ ိုသွားရေလာက်ေအာင် အေနတည်
တာကလည်း မအိမ်ကံ၏ ဘဝက ပါလာသည့် အရှိန်အေစာ် ြဖစ်လိမ့်မ
ည်။
"အစ်ကို လိုက်ပိုမှာ လား"
"ဟဲ့ ကံကေလးရဲ လိုက်ပိုစရာလိုလို လား … ကိုယ့်ရွာကိုယ့်အသိချ
ည်းပဲဟာကို … အခုနရွဲ တိုက်သံ မကားလိုက်ဘူးလား … မပ်ထဲ ရှင်
ေလာင်းဝင်ကေတာ့မယ် ကံကေလးရဲ … သွားကည့် ေချ"
"ဟင့်အင်း … အစ်ကိုလိုက်ပိုမှ … မအိမ်ကံတစ်ေယာက်တည်းေတာ့
သွားချင်ေပါင်"
"ခက်ကေရာဟာ နင့်မလဲ … ကိုင်း လာလာ"

ေမာင်ှမှစ်ေယာက် ေလှကားကီးက ဆင်းခဲ့ကသည် ။ ရွာလယ်လ
မ်းကို အေြပးကေလး ြဖတ်ခဲ့ကကာ ပဲေတွလှန်းထားသည့် ကီးေတာ်စိန်
ဝိုင်းထဲက တလင်းကို ခါးကြဖတ်ကူးလိုက်ေတာ့ အလှမပ်ေရှ ဒုတ်ဒု
တ်ထိ

ေရာက်ပီ။

မပ်ေရှမှာ ကေလးေတွေရာ

လူကီးေတွေရာ

မွစာကီး တက်ေနေလသည် ။ လူေတွ တကျိတ်ကျိတ် တိုးေဝှေနကတာ
ကိုက ေပျာ်စရာေကာင်းလှသည် ။ မအိမ်ကံသည် ပင် လူေတွကားထဲ
တိုးချင်လာသည် ။ အစ်ကိုြဖစ်သူ၏ ပုဆိုးစကိုဆွဲရင်း မပ်ထဲ ဝင်က
ေတာ့မည့် ရှင်ေလာင်းအဝင်ကို ေြခဖျားေထာက်ကာ ေမာ်သည် ။ မပ်
ေပါက်မှာ ချိတ်ထား သည့် ရွဲလုံးကီးေတွကို လှမ်းကည့်သည် ။ မပ်ဝ
မှာ ရွဲလုံးေရာင်စုံသီချိတ်ကတာ ေဇာင်ချမ်းကုန်း ရွာဓေလ့ ြဖစ်သည် ။
"ေမးနံသာကသည့်၊ သုံးလူသာသနာ၊ များ လှသံဃာ၊ ေကျာင်းဝိ
ဟာမှာ ၊ တစ်ဝါထမ်းတို ပါေလာ …" (သိး)
"ေလာကမျက်၊ သဗည၊ ခွင့်ြပသာသနာ၊ ထမ်းချင်ပါေကာင်း၊ ေမာ
င်ခွင့်ေတာင်းသည် ၊ အေကာင်းလတ်သင့်ပါ၏ …" (သိး)
"လတ်ပါဦးေတာ့၊ ေကာ့မှးသည် တစ်ဝါ၊ နိဗာန်ကိုလှမ်း၊ ေရစာထ
မ်းသည် ၊ ရဟန်းြပချင် ပါ၏ …" (သိး)
"သုံးလြဖင့်ကာရဘူး၊ ေမာင်ကီးသစာ၊ ထားခဲ့ပါသည် ၊ ြမတ်စွာစိ
ေစူးပါေစ့ …" (သိး)
လမ်းဘက်ဆီက သိးသံေတွ ဒိုးသံေတွ စီစီကီး ကားရပီ။ မပ်ဝ
မှာ လူေတွ များ သည် ထက်များ လာပီ။ ေမာင်ြမတ်သာက ှမလက်ကို
ဆွဲကာ ြမင်ကွင်းေကာင်းမည့်ေနရာကိုေရွးသည် ။ မပ်ဝက လမ်းဘ
က်ကို လှည့်ထားေသာ်လည်း လမ်းေနရာက ကျဉ်းလှသည် ။ သည် ေြမ
ကွက် ကျဉ်းကျဉ်းကေလးထဲမှာ လူေတွ အများကီးထပ်ေရာက်လာက

ေတာ့မည်။ မပ်ထဲမှာ လည်း လူ အြပည့်။ ရှင်ေလာင်းလှည့်လာကသ
ည့် လူတန်းကီးက နီးသည် ထက်နီး လာေလပီ။ ေြခဖျားကေလး ေထာ
က်ကာ ေထာက်ကာ ေမာ်ကည့်ေနေသာ မအိမ်ကံကို ေမာင်ြမတ်သာက
ေစွခနဲ ေပွချီေြမာက် လိုက်သည် ။
"ြမင်ရလား ကံကေလး"
"ြမင်ရပီ အစ်ကို"
ေရှဆုံးက သာသနာ့အလံကိုင်၊ ေနာက်က ကန်ေတာ့ပွဲရွက်၊ ေနာက်
က ပရိတ်အိုး၊ ေရစင် ေတာ်အိုး ရွက်ကသူေတွ၊ ေနာက်ကမှ သကန်းပို
က်၊ ကွမ်းေတာင်ကိုင်၊ ပန်းေတာင်ကိုင် အပျိေတွ၊ အပျိတန်းရှည်ကီး
ေန

ာက

်မ

ှာ ေမာင်ရှင်ေလာင်းေတွ

ြမင်းကိုယ်စီြဖင့်၊

နားရံလှည်းယာဉ်ေကာ့ေကာ့။ ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ အုပ်ဆရာ ဘိုးြပ
န်လက်ရာများ ြဖစ်သည့် ဖိုးသူေတာ်ုပ်၊ အဘိုးအိုုပ်၊ ေတာင် သူကီးုပ်
ေတွ။ သည် အုပ်ကီးေတွကို မအိမ်ကံ ချစ်သည် ။ တကယ့်လူပုံစံ ချိး
ထားသည့် ှီးုပ် ကီးေတွမှာ စကကပ် ေဆးြခယ်ထားမှန်း သိေသာ်လ
ည်း အုပ်ကီးေတွက သဘာဝကျလွန်းပါ၏။ ဖိုးသူေတာ်ုပ်မှာ ေရသဖ
န်သီးေတွကို စိပ်ပုတီးလုပ်ကာ ဆွဲထားသည် ။ ှတ်ခမ်းေမးကားကား၊
ေဆးလိပ်ကီး ပါးေစာင်ခဲထားသည့် အဘိုးကီးုပ်ကလည်း မာန်ပါလှ
၏။

ရင်ကီးေမာက်ေမာက်၊

လည်ပင်းအစ်အစ်ှင့်

ှီးတဘက်ရက်

အုပ်ကီးေတွကို ရွာက အလှတိုင်းမှာ ေတွဖူးေသာ်လည်း မအိမ်ကံ က
ည့်၍ မဝိုင်။
"ကာလအလိုက် သူစိတ်ကိက် ×× ကျပ်ကီးမပိုက် ေခါင်းစိုက်စိုက်
×× တိမ်းလိုက်မှ ိန်း လိုက် အိမ်တိုင်းဝင် ×× လက်ေဆာင်ြမင် ခုေရာ့ချ
က်ချင်း ×× ဆန်စ ေငွစ ဖျင်စပါ လိုရာ လိုရာ ေရးချည့်မယွင်း ××"

ဒုံးသီချင်းဆိုတတ်သည့် ကိုလူေငွဟစ်သံက ပွက်ပွက်ိုက်ေနသည့်
ဒိုးသံ လူသံ၊ ေအာ်သံ ေခသံေတွကားက စူးထွက်ေန၏။ အုပ်ကီးေတွ
က ကီးလွန်းေတာ့ စိတ်ရှိတိုင်း သွားလို မရ၊ တလပ်လပ်။ ြမင်းစီး ေမာင်
ရင်ေလာင်းေတွကလည်း တေရွေရွ။ ပရိကရာကိုင်၊ ပန်းေတာင်ကိုင်၊
ကွမ်းေတာင်ကိုင် အပျိကီး အပျိငယ်ေတွက တစ်ဆစ်စီ။ မအိမ်ကံ၏ မျ
က်လုံးများက ငှက်ေပျာဖက် ထိုး ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကီး ကိုင်လာသ
ည့် မိန်းမေချာဆီမှာ ရှိေနသည် ။ ဘာေကာင့်ရယ်မသိ။ ငှက်ေပျာဖက်ွ
န် စိမ်းစိမ်းဖူးဖူးကေလးကို ကလပ်ေပမှာ တင်ကာ ကိုင်လာသည့် သည်
မိန်းမေချာ ကို လူေတွ စိတ်ဝင်တစားရှိေနကတာကိုလည်း မအိမ်ကံ သ
တိထားမိသည် ။ အစ်ကိုေပမှ ေလာ ဆင်းကာ လူအုပ်ကားထဲ တိုး၍
အနားကပ် ရပ်ကည့်ေနလိုက်သည် ။
"အဲဒါ ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကိုင်ေလ မအိမ်ကံရဲ … ဘွားေလးသီရဲ
သမီး မဂွမ်းြဖေလ"
မအိမ ်က ံေဘးမှာ ရပ်ေနေသာ သူှင့်ရွယ်တူမိန်းကေလးတစ်ေယာ
က်က ေြပာလိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ေခါင်းကို အသာငဲ့ကည့်လိုက်ေတာ့
ေတာင်ပိုင်းက အရီးြမသမီး ေရမံ။ ေရမံက ရွာေတာင် ဖျားမှာ ေနသူဆို
ေတာ့ မအိမ်ကံှင့် အေနေတာ့ လှမ်းသည် ။ ရွာကေလး ပလုပ်တုတ်မှာ
တစ်ရွာတည်း ေနကသူေတွဆိုေတာ့လည်း အခင်အမင်ေတာ့ ရှိပါ၏။
ေရမံြပေတာ့မှ ကွမ်းေတာင်ကိုင် မဂွမ်းြဖကို ခပ်စူးစူး ကည့်လိုက်မိသ
ည် ။ ဆံထုံးပုံပုံမှာ ဆံမိတ်ရှည်ကေလး ချကာ ှင်းဆီြဖတစ်ပွင့်သာ ပန်
ထားသည် ။ ြဖြဖအိအိ အသားကေလးမှာ သူတကာလို နံသာေတွ
တင်းေနေအာင် လူးမထား။ ပကတိအလှြဖင့်သာ ယဉ်စစ ဝင်းပေနသ
ည် ။ ေကျာက်ဘယက်ှစ်သွယ်တန်းကေလးက လည်တိုင် မှာ ယီးေလး
ခိုထားကာ လှေသာမျက်ှာှင့် ယဉ်ေသာခာကို စည်းြခားထားသလိုရှိ

ေနသည် ။ အကျ လက်ရှည် ိုစိမ်းေရာင်၊ ချိတ်ပိုးစိမ်းထဘီှင့် သိုင်း
ထားသည့် ပဝါစိမ်းက ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်ှင့် လိုက်ဖက်လှသည် ။ ရွာ
မ ှာ ေတွရခဲ့သည့် ကတီပါပုံေတာ်ဖိနပ်ေပက ေြခဖမိုးသားဝင်းဝင်းမှာ
လည်း ေရေြခကျင်းကီးေတွက ထင်းေနသည် ။ ကံဆစ်လက်ေကာက်
ေတွ ဝတ်ထားသည့် လက်ှစ်ဖက် ထဲမှာ ေတာ့ ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်။
ခါတိုင်းအလှေတွမှာ လည်း ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကိုင် ပါမဲြဖစ် ေသာ်
လည်း မအိမ်ကံ အာုံမကျခဲ့။ သည် တစ်ခါေတာ့ သူေရှမှာ တလပ်လပ်
ေရွလျားေနသည့် ရွာကွမ်းေတာင်ကိုင်ကို တေရွချင်းလိုက်ကည့်ေနမိသ
ည် ။ ကတီပါ ပုံေတာ်ဖိနပ်ကေလး ေရွေန သေရွ မအိမ်ကံမျက်လုံးေတွ
လိုက်ေရကာ ကည့်ေနမိြခင်းြဖစ်ပါ၏။
"လှလိုက်သာေနာ် မအိမ်ကံ … ငါေတာ့ေလ ကီးလာရင် ဖက်စိမ်းကွ
မ်းေတာင်ကိုင်ြဖစ်ပါရစီ

ဆုေတာင်းမိသယ်

သိလား

…

နင်ေကာ

မကိုင်ချင်ဘူးလား"
ေရမံက သူခါးကေလးကို တင်းေနေအာင်ဖက်ရင်းက ေမးေနြခင်းြဖ
စ်သည် ။ နင်ေကာ မကိုင် ချင်ဘူးလားတဲ့ …။ ဟုတ်သားပဲ။ အဲသလိုလ
ည်း စဉ်းစားိုင်ေပသားပဲ။ မအိမ်ကံက ဒုံးုပ်ကီးေတွ ကို ေငးကည့်ရင်း
က ေတွေတွကေလး စဉ်းစားသည် ။ ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုတာ
ြဖစ်ချင် တိုင်းြဖစ်ခွင့်ရှိလို လား။ ရွာထဲမှာ အပျိေပါင်း ေသာင်းေြခာက်
ေထာင် ရှိတဲ့ အထဲက ဘယ်လိုအပျိမျိး ကို ေခါင်ေကာက်ေရွးတာလဲ။ ဖ
က်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကိုင်ိုင်ပါမှ ဆိုေတာ့ အပျိကီးဖားဖားြဖစ်ေအာင်
ေတာ့ ေစာင့်ရဦးမှာ ေသချာသည် ။
"ကိုင်ချင်သာေပါ့ ေရမံရယ် … ဒါေပမဲ့ ငါတို ငယ်ပါေသးသယ် … ငါ
သာ ဖက်စိမ်းကွမ်း ေတာင် ကိုင်ရရင် မဲေနေအာင် ေပွထားမှာ ပဲေအရဲ

"
ေရမံက မအိမ်ကံကို ထူးဆန်းသလို ေမာ့ကည့်လိုက်သည် ။ မပ်
ေပါက်ထဲ ရှင်ေလာင်းသွင်း ပီးချိန်မှာ ေတာ့ လူေတွ မပ်ထဲ လုံးေထွး
ဝင်သူကဝင်၊ ထမင်းုံဘက် သွားသူက သွားှင့် အလှ ကီးတစ်ခုလုံး
အုံးအုံးထေနေတာ့သည် ။ ထမင်းုံက မပ်ှင့် အနည်းငယ်လှမ်းေသာ
ေနရာမှာ ထန်းလက်များ ကာထားသည့် သီးသန်ေနရာြဖစ်သည် ။ ထမ
င်းုံဆီက ဟင်းနံေတွ ပျံတက်လာေတာ့ မအိမ်ကံ ထမင်းဆာသလိုလိုြဖ
စ်လာသည် ။ အလှဆိုေတာ့ ကိုယ့်ရွာ သူရွာက ဖိတ်ထားကသူေတွ မ
ေရာက်မြဖစ် မီးခိုးတိတ်လာကသူေတွချည်း ြဖစ်ပါ၏။ အိမ်ဆူးဆို၊ က
ေလးလက်တို ၊ ေခွးအိုအို ဆိုသလို ဝက်ဝက်ကွဲေအာင် အိမ်ပစ်ယာပစ်
လာကသူေတွ ြဖစ်၏။ အလှရှင်ကလည်း သည် လို လှရ တန်းရ ေကး
ရေမွးရတာကို ေကျနပ်တတ်က၏။
"ကံကေလး ြပန်ချင်ပီလား … မပ်ထဲ ဝင်ဦးမလား … လာေလ"
အစ်ကိုက လာေခေတာ့ မအိမ်ကံက ထမင်းုံဘက်ဆီ လက်ညိးထိုး
ြပရင်း ဆိုသည် ။
"အစ်ကို … မအိမ်ကံ ထမင်းဝင်စားချင်တယ်"
"ဟာ … ဟုတ်ရဲ လား ကံကေလးရဲ … ထမင်းုံထဲ ငါ့ှမ စားရဲလို
လား"
"စားရဲပါ့"
ထမင်းုံထဲကို ေမာင်ှမှစ်ေယာက် တိုးဝင်သွားေတာ့ ရွာေဆာ်
ေမာင်ေသာင်းက ဆီးကိပီး ဧည့်ေကာင်းေစာင်ေကာင်း လူကီးသူမများ
ကို တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် သီးသန်ေနရာကို ေခသွားသည် ။ မအိမ်ကံက

အဲသလို မစားချင်။ ခုံြမင့်စားပွဲေပမှာ တည်တည်ပပ စားရြခင်းထက်
ေြမကီးေပမှာ ခုံဝိုင်းေတွခင်းကာ ဖင်ထိုင်စားရသည့် လူအုပ်ကားထဲ
ေရာေှာစားချင်၏။ ေကးဇွန်း စိုက်ထားသည့် မှန်ေရာင်ဟင်းချိကို ဖ
လူးဖလဲြမည်ေအာင် ေသာက်ချင်သည် ။ ပဲတီချဉ်သုပ်ှင့် ငါးေြခာက်ဖု
တ်ဆီရဲရဲကို

လက်ကားယိုေအာင်

စုတ်ရင်း

စားချင်သည်

နယ်ရင်း

။

လက်ေချာင်းေတွကို

ခုံြမင့်ေပက

ဝက်သားနီ

ဆီြပန်ချက်ကိုကည့်ပီး မအိမ်ကံ စားချင်စိတ်မရှိေတာ့ပါ။
"စားေလ ကံကေလး"
"မစားချင်ေတာ့ဘူး အစ်ကို … အိမ်ပဲြပန်ေတာ့မယ်"
"ေဟာ ြဖစ်ရြပန်ပီ … ကဲကဲ ဒါဆို အိမ်ကျမှ စားေပါ့ … အိမ်မှာ လ
ည်း အလှက ထမင်းအုပ် ပိုထားသားပဲ … ကိုင်း လာလာ"
ေမာင်ှမှစ်ေယာက် ြပန်လာေတာ့ ကီးေတာ်စိန် ဝိုင်းတိုက်က မြဖ
တ်ေတာ့ဘဲ ရွာ့အေနာက် တာလမ်းကိုေပါက်သည့် လမ်းသွယ်တစ်ခုက
ြပန်လာခဲ့ကြခင်း ြဖစ်၏။
"အစ်ကို မမဂွမ်းြဖက လှသယ်ေနာ်"
"ဟ … လှသာေပါ့ဟ … ကွမ်းေတာင်ကိုင်ပ"ဲ
"ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုသာ ဘာကိုေြပာသလဲအစ်ကို"
"အင်း … ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုသာ ကွမ်းေတာင်ကိုင်ရလို ေနမှာ ေပါ့
ဟ"
"အဲသာေတာ့ အစ်ကိုေြပာမှ လား … ကွမ်းေတာင်ကိုင်က လှမှ ြဖစ်
သာလားလို "

"အင်းေပါ့ … လှဖို ေတာ့ လိုမှာ ေပါ့ ှမေလးရာ … ကံကေလးကီးရ
င် ကွမ်းေတာင်ကိုင် ြဖစ်မှာ ပဲ … ငါ့ှမက လှသာပဲဟာ"
အစ်ကိုစကားကို မအိမ်ကံ သိပ်ေတာ့ စိတ်မချ။ သူြမင်ခဲ့ရသေလာက်
ဖက်စိမ်းကွမ်းေတာင် ကိုင် မမဂွမ်းြဖက ေချာတာေတာ့ အမှန်ပင်။ ေချာ
သည် လှသည် ဆိုသည့် အချက်တစ်ချက်တည်းှင့် သာ ေရွးကေကးဆို
လင် ရွာအေနာက်ပိုင်းက မုဆိုးမ ေဒကီးအုံသမီး မကာဥကို ဘာလို မ
ေရွး ကသလဲ။ မကာဥက ပိုေချာတာကို တစ်ရွာလုံး ေြပာေနကတာပဲ။
မအိမ်ကံစိတ်ထဲမှာ သည် အေကာင်းအရာက စလုံးစခု ြဖစ်ေနခဲ့ပီ။ ခါ
တိုင်း သူေခါင်းထဲ မေရာက်ခဲ့ဖူးေသာ အေကာင်းအရာ က သည် မနက်
ေတာ့ သူရင်ထဲမှာ ေြမပဲဥသလို ဥေနကပီ။
အိမ်ေရာက်ေတာ့လည်း မအိမ်ကံ သည် အချက်ကိုပဲ စဉ်းစားေနမိသ
ည် ။ အေကာင်းဆုံး ကေတာ့ အေမပန်းုံကို ေမးြခင်းပင်။ အေမက
ေတာ့

ေြပာိုင်လိမ့်မည်။

အေမအားေလာက်မည့်

အချိန်မှာ ေမးဖို

ေချာင်းေသာ်လည်း အေမ မအားတာကို ြမင်ေနရသည် ။ ညေနဘက်ကျ
ေတာ့လည်း အလှအိမ်ကို တရားနာ သွားေနလို မေမးြဖစ်။ တရားနာက
ြပန်လာေတာ့မှ အေမ့နားကို မအိမ်ကံ ကပ်ရေတာ့သည် ။
"အေမ"
"သမီးက မအိမ်ကံ … ဘာများ ပါလိမ့်ေတာ်"
မအိမ်ကံက အေမ့ကို ေမာ့ကည်သည် ။ သူစိတ်ထဲ အေမ့ကို ေချာသ
ည် ဟု ထင်သည် ။ ‘သူကီး ကေတာ်တို များ ကျက်သေရရှိချက်ေတာ့
ေတာ် … ဘဝကံ ပါလာလို ထင်ပါရဲ ’ ဆိုသည့် စကားမျိးကို မအိမ်ကံ
မကာခဏ ကားဖူးေသာ်လည်း အေမ့ကို စကားလှေအာင် ေြပာကတာ
ပဲလို ေအာက်ေမ့ခဲ့ သည် ။ အေမ တကယ်လှတာပါပဲလား။ ရွာကေတာ့

မအိမ်ကံက မေအတူဟု ဆိုကသည် ။ ဒါဆိုရင် သူလည်း လှတာပဲေပါ့။
ဒါဆိုရင် …။
"အေမ့ကို ေမးချင်လို … သည် ေန အလှလှည့် သွားကည့်ေတာ့ ဖ
က်စိမ်းကွမ်းေတာင်ကီး ကိုင်ထားသဲ့ မမဂွမ်းြဖကို ေတွခဲ့တယ် … အ
ေမကီးသီရဲ သမီးေလ "
"ေအး … အေမသိပါတယ် … ေြပာပါဦး"
"ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုသာ ဘာကိုေြပာသာလဲဟင် အေမ"
သမီးကေလး မအိမ်ကံဆီက သည် လိုေမးခွန်းမျိးကို ေဒပန်းုံ ေမာ်
လင့်မထားေတာ့ ဘာေြပာရမှန်းမသိေအာင် ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။ သည်
ေမးခွန်းမျိးကို ခါတိုင်း ေြဖဖူးလက်စ မရှိတာပါ သလို၊ သမီးနားလည်
ေအာင် မေြဖတတ်တာလည်း ပါပါ၏။ မအိမ်ကံက မေအကို စိုက်ကည့်
ေနသည် ။ အေမ ေြဖေတာ့ေလဆိုသည့် မျက်ှာကေလးက အသနားခံ
ေနသည့်ှယ် ရှိေလ၏။ ေဒပန်းုံ ဘယ်လိုေြဖရပါ့မလဲ။ ကွမ်းေတာင်
ကိုင်ဆိုတာ ဘာလဲ အေမလို သမီးကေလးက ေမးေနပီ။
"ကွမ်းေတာင်ကိုင်ဆိုသာ တစ်ရွာလုံးက သူကေလးေတာ့ြဖင့် ြဖစ်ထို
က်ရဲ လို တညီတွတ် တည်း ေရွးချယ်ခံရသဲ့ မိန်းကေလးေပါ့ သမီးရ
ယ် … ုပ်ရည်လည်း ေချာရမယ် … မိဘကလည်း ပစည်းဥစာ အတန်
သင့်ရှိသဲ့ ရွာ့မျက်ှာဖုံးြဖစ်ရမယ် … ပီးေတာ့ မိန်းကေလးက အကျင့်စာ
ရိတ ေကာင်းရမယ် … သူမှာ ရည်းစားသနာရယ်လို လည်း မရှိရဘူး …
နာမည်ပျက် မရှိရဘူး … လပ်ေပေလာ်လည် မရှိရဘူးေပါ့ သမီးရယ်"
"ဒါဆိုရင် ကွမ်းေတာင်ကိုင် ြဖစ်ေရာလား အေမ"
"တစ်ချက်ှစ်ချက်ေတာ့ ကျန်ေသးတယ်သမီးရဲ … အေမလည်း သိ

သေလာက် ေြပာြပရသာ … ကွမ်းေတာင်ကိုင်ြဖစ်ဖို က ရွာက ေရွးသာ
ေပါ့ … သမီးကီးေတာ့ နားလည်လာမှာ ပါေလ"
မအိမ်ကံကေတာ့ တစ်ချက်ှစ်ချက်ေတာ့ ကျန်ေသးတယ်ဆိုတာကို
သာ သိချင်ေနသည် ။ အေမ့ကိုေတာ့ မအိမ်ကံ ယုံပါသည် ။ အေမ တက
ယ်မသိလို ေြပာတာေနမှာ ပါေလလို စိတ်ကိုေြဖ သည် ။ အေမက မအိမ်
ကံ၏ ေခါင်းကေလးကို ပွတ်သပ်ရင်း ဆက်ေြပာသည် ။
"သူကီးသမီးမို ကွမ်းေတာင်ကိုင် ြဖစ်ရမယ်လို ေတာ့ မရှိဘူး သမီးရဲ
… ကွမ်းေတာင်ကိုင် ေရွးသဲ့ေနရာမှာ ရွာက ဘက်လိုက်သယ်ဆိုသာလ
ည်း မရှိဘူး … ြဖစ်ထိုက်တယ်လို အများက သေဘာတူကရင် ြဖစ်ရသာ
မျိးပဲ"
အေမ့စကားကို မအိမ်ကံ ေကျနပ်သွားသည် ။ မျက်ှာုုကေလး ဝ
င်းပသွားေလ၏။ ြဖစ်ထိုက်တယ်လို အများက သေဘာတူကရင် ြဖစ်ရ
တာမျိးပဲ ဆိုသည့်စကားကို မအိမ်ကံ စွဲစွဲမဲမဲ မှတ်ထားလိုက်သည် ။
"မအိမ်ကံ ကွမ်းေတာင်ကိုင် ြဖစ်ချင်သယ်အေမ … တစ်ရွာလုံးက သ
ေဘာကျေအာင် မအိမ်ကံ ေနြပမယ် … အေမကည့်ေန"
မအိမ်ကံက သည် စကားကို ေြပာပီးသည် ှင့် အိမ်ေရှကို ေြပးထွက်
သွားခဲ့သည် ။ ေမွးကတည်းက စကားနည်းခဲ့ေသာ သမီးက သည် စ
ကားမျိး ေြပာလိုက်ြခင်းကို ေဒပန်းုံ အံ့ဩသွားခဲ့သည် ။ ရှားရှားပါးပါး
တစ်ဦးတည်းေမွးခဲ့ရေသာ သမီးကေလးဆီက သည် စကားမျိး ေြပာ
လာလိမ့်မည် မထင်ခဲ့သလို၊ ေဒပန်းုံ ထည့်လည်း မတွက်မိခဲ့။ တိုက်
တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ေမးလာ ေတာ့လည်း သမီးကို ထည့်မေြပာခဲ့သည့် စကား
တစ်ခွန်း ှစ်ခွန်း ကျေနေသးတာ သူအသိဆုံးြဖစ် သည် ။ တမင်ချန်
ထားခဲ့သည့် သည် စကားေတွကို ေြပာိုင်ေလာက်သည့် ခွန်အားလည်း

သူမှာ မရှိ။ ေြဖကတည်းက သတိထားေြဖခဲ့ရသည် ။ ေဒပန်းုံသည်
ေနရာမှာ ပင် ေတာင့်ေတာင့်ကီးရပ်ေနဆဲ။ ရင်ဘတ်ေပအထိ စီးကျ
လာေသာ မျက်ရည်များကိုပင် မသိမ်းိုင် မဆည်းိုင်။
"မအိမ်ကံရယ် … သည် ဘဝမှာ ေတာ့ သမီးကေလး ကွမ်းေတာင်ကို
င်ြဖစ်ခွင့် မရှိိုင်ေတာ့ဘူး ဆိုတာ တစ်ေနေန သိလာမှာ ပါကွယ"်

***

