အခန်း (၁)

သရဲကမ်းေသာ အိမ်နီကီး

တစ်ေနသ၌ ေရတိဂုံေစတီေတာ်ကီး တည်ရှိရာ ေြမာက်ဘက်ရှိ ေရ
ဂုံတိုင်လမ်းအတွင်း ဖိုးသူေတာ်ကီးတစ်ဦး ေလာက် လာေလသည် ။
အချိန်ကာလမှ (၁၉၃၀)ခုှစ် အချိန်ကာလြဖစ်သည် ။ ထိုအချိန်ကာ
လမှာ ြမန်မာတစ်ိုင်ငံ လုံးကို ကိုလိုနီ လက်ေအာက်သို ကျေရာက်ခဲ့က
သည် မှ ှစ်ေပါင်း (၄၀)ေကျာ်မ ကာခဲ့ပီြဖစ်ေသာ် လည်း ရန်ကုန်မိလို
ေနရာမျိးမှာ ပင် စည်ကား တိုးတက်ြခင်းများ မရှိေသးေပ။
(၁၈၈၆)ခုှစ်တွင် စတင်ပီး ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး ကိုလိုနီလက်ေအာ
က်ခံ ဘဝေရာက်ခဲ့ကရ ပီးေနာက် (၁၉၃၀)ြပည့်ှစ် ေရာက်ေသာအခါ
ှစ်ေပါင်း (၄၀)ေကျာ် ကာြမင့်ခဲ့ပီြဖစ်သည် ။
တိတိကျကျ ေရးရလင် (၁၈၈၆)ခုှစ်တွင် ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလုံး ကို
လိုနီ နယ်ချဲတို လက်ေအာက်သို ကျေရာက်ခဲ့ရာ (၁၉၃၀)ြပည့်ှစ်တွင် (
၄၄)ှစ်ရှိခဲ့ပီ ြဖစ်ေသာ်လည်း ထူးထူး ြခားြခား တိုးတက်မ ြဖစ်မလာခဲ့
ဘဲ သူကန်ဘဝြဖင့်သာ ွံနစ်ေနရေသာ အချိန်ြဖစ်သည် ။
ေရတိဂုံ

ေစတီေတာ်ကီး

ဗဟန်းရပ်ကွက်ြဖစ်သည် ။

တည်ရှိေသာ

ရပ်ကွက်မှာ

ေြမဝါှင့်ေြမနီတို

ေရာေှာေနေသာ

အရပ်ြဖစ်ပီး၊

အချိမှတ်တမ်းများမှာ ေတာ့ "ဗဟန်း" ဟူေသာ ေဝါဟာရမှာ "အဝါေရာ
င် ေြမရှိေသာအရပ်"ဟု အဓိပာယ်ရှိေကာင်း ေပါရာဏ စကားြဖင့် ေရး
သား ေဖာ်ြပကေလသည် ။
ေရှးအခါက ဗဟန်းနယ်ေြမ တစ်ခုလုံးမှာ ေတာေတာင်ထူထပ်ပီး
လူသူအေနနည်းေသာ အရပ်လည်း ြဖစ်သည် ။
သစ်ပင်ကီးများ ှင့် ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ ထူထပ်ကာ ေတာေကာင်
များ ခိုေအာင်းရာ အရပ်လည်း ြဖစ်သည် ။
(၁၂၆၆)ခု တေပါင်းလဆန်း (၅)ရက် တနလာေနတွင် ေရတိဂုံ ေစ
တီေတာ်ကီး ေခါင်းေလာင်းပုံ အနားစွန်းတွင် ကျားတစ်ေကာင် တက်ဝ
ပ်ေနသည် ကို ဘုရားဖူးများ ြမင်ေတွခဲ့က ရသည် ။
ထိုအချိန်က ဗဟန်းနယ်ေြမတစ်ဝိုက်မှာ ပဲခူးိုးမေတာင်တန်းများ ြဖ
င့် တဆက်တည်း ြဖစ်ေနုံမကပဲ ေရတိဂုံ ေစတီေတာ်ကီး တည်ရှိရာ
ကုန်းေတာ်တစ်ဝိုက်မှာ ပင် ေတာေတာင်ထူထပ် ြခင်းရှိေလရာ ကျားတ
စ်ေကာင်ေတွရသည် မှာ အံ့ဩဖွယ်ရာေတာ့ မဟုတ်ပါေချ …။
ကျားကူးေကျာင်း ကျားကူးသိမ် စေသာ အမည်များမှာ ကျားှင့်ပတ်
သက်ေသာ အမည်နာမ များ ြဖစ်ေပသည် ။
ေရတိဂုံ ေစတီေတာ်ကီး တည်ရှိေသာေနရာှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝို
က်တွင် ေတာေတာင် ထူထပ်သည် က တစ်ေကာင်း စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်
သူတို မျက်စိမကျေသာေကာင့် ေသာ်လည်းေကာင်း အစဉ်သြဖင့် အေြခ
ချပီး ေနထိုင်သူ မရှိကေပ။
ေစတီေတာ်ကီးကို အေကာင်းြပလျက် ေနကေသာ ေတာရေကျာင်း

ှင့် ဘုန်းကီးေကျာင်း အချိေတာ့ ထိုအချိန်ကတည်းက ရှိေနခဲ့ေပသည်
။
ထိုအချိန်က အေနာက်ဘက်မုခ်ှင့် ေြမာက်ဘက်မုခ်များ ပင် မဆို
ထားှင့် လူသွားလူလာ များ ေသာ အေရှဘက်မုခ်ှင့် ေတာင်ဘက်မုခ်
အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ပင် ေတာရေကျာင်းများ ှင့် ဘုန်းကီးေကျာင်း အချိ
သာ ရှိေပသည် ။ ယခုကားေတာရလမ်းဟု ေခေသာ ေနရာတစ်ဝိုက်မှာ
ပင် ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ ထူထပ်လှပီး ဒီလုံးခဲ (မီးဖုတ်ထားေသာ
လမ်းခင်းအုတ်တုံးများ )များ စီခင်ထားရသည် ။
လမ်းမှာ လည်း သိပ်မကျယ်လှဘဲ ြမင်းလှည်းှစ်စီး ေရှာင်သာုံမ
သာ ရှိေလသည် ။
ကားေတာရဟု ေခေသာ အေကာင်းရင်းမှာ …
အေရှေတာရ (ယခု ငါးထပ်ကီးရှိေသာေနရာ)ှင့်
အလယ်ေတာရ (ဘုန်းေတာ်ကီးများေကျာင်း)တို တည်ရှိေသာ အလ
ယ်ေနရာ၌

ရှိေသာ

ေတာရေကျာင်းကေလးများကို

အြခားနာမည်

သီးြခားမေခေတာ့ဘဲ ကားေတာရဟု ေခေဝခဲ့က သည် ။
ကားေတာရ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ရှိေသာ လမ်းတိုကေလးကို ကား
ေတာရလမ်းဟု ပင် အလွယ်တကူ ေခေဝခဲ့ရာမှ ယခု မျက်ေမှာက်ေခ
တ်တွင် ေရာက်သည် အထိ ထိုအမည်တွင် ေနခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပသည် ။
လမ်းအရှည်ကေတာ့ ေရတိဂုံေစတီေတာ် အေရှဘက်မုခ်မှ ဗဟန်း
လမ်းဆုံေနရာ အထိသာ ရှိ၏။
ဦးသူေတာ်ကီး ေလာက်လာေသာလမ်းမှာ ယခု ေရဂုံတိုင်လမ်းဟု
ေခေသာ ေရခုံတိုင် လမ်းေပဘက်မှ ြဖစ်သည် ။ ကိုလိုနီေခတ်ဦး အလွ

န်ကာလေလာက်က ေရခုံတိုင်(ယခု ေရဂုံတိုင်) လမ်း ရှိေသာေနရာတစ်
ဝိုက်တွင် လူေနအိမ်ေြခ မရှိသေလာက် နည်းပါးပီး ထိုေနရာတစ်ဝိုက်
တွင် ွားေမွးေသာ ကုလားြခံများ ှင့် ပန်းြခံများ စိုက်ပျိးေရာင်းချေသာ
ြခံအချိေတာ့ ရှိေလသည် ။
လမ်းတေလာက်တွင် ဒီလုံးခဲှင့် အုတ်များ စီပီးခင်းေပးထားေလသ
ည် ။
အုတ်များ စီခင်းထားေသာေကာင့် ထိုေနရာတစ်ဝိုက်မှာ ရှိေသာလ
မ်းတစ်လမ်းကို အုတ်လမ်း ဟု ပင် ယခုတိုင် ေခေဝေနကေလသည် ။
ေရခုံတိုင်လမ်းဟု ေခေဝကြခင်းမှာ ေရခုံတိုင်ဆရာေတာ် သီတင်း
သုံးေသာ ေနရာကို အေကာင်းြပပီး ေခေဝခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည် ။
"ေရခုံတိုင်"ဟူေသာအမည်မှာ မေလးတိုင်း၊ စဉ့်ကူးမိနယ်အတွင်း
၌ ရှိေသာ ရွာတစ်ရွာ၏ အမည်ပင် ြဖစ်သည် ။ ထိုရွာမှာ သီတင်းသုံး
ေသာ ဆရာေတာ် ဦးဝုဏအားလည်း ေရခုံတိုင် ဆရာေတာ်ဟု ပင် ေခ
ေဝကသည် ။
ဆရာေတာ်သည်

(၁၈၇၄)ခုှစ်တွင်

တပည့်

ဒါယိကာ၊

ဒါယကာမများ ဖိတ်ကားမေကာင့် ရန်ကုန်သို ေရာက်ခဲ့သည် ။
ထိုအချိန်က ေရဂုံတိုင်ေစတီေတာ် ေြမာက်ဘက်၌ ေတာရေကျာင်း
ေဆာက်လုပ်ကာ သီတင်းသုံးေနထိုင်ခဲ့သည် ။
ဆရာေတာ် သီတင်းသုံးေသာ ေတာရေကျာင်းအနီး၌ ေရတံခွန် တစ်
ခုလည်း ရှိရာ "ေရခုံတိုင်ေတာရ" "ေရတံခွန်ေတာရ" ဟု ေခေဝကသ
ည် ။
ှစ်အနည်းငယ်ကာေတာ့ ထိုေနရာတစ်ဝိုက်တွင် လာေရာက်ေနထို

င်သူများ ရှိလာသည် ။
ေတာင်ယာစိုက်ပျိးသူများ ှင့် ပန်းစိုက်သူများ ြဖစ်ကေလသည် ။
ေနာက်ပိုင်း လူစည်ကား လာေသာအခါ လမ်းေဖာက် အသုံးြပခဲ့ရာ
မှ ေရခုံတိုင်လမ်း၊ ေရခုံတိုင် ရပ်ကွက်ဟု အမည်တွင် လာခဲ့ရာ ယခုမျက်
ေမှာက် ေခတ်ကာလမှာ ေတာ့ ေရဂုံတိုင်လမ်း၊ ေရဂုံတိုင် ရပ်ကွက်ဟု
ေခေဝအသုံးြပခဲ့ ကေလသည် ။ (၁၉၃၀)ြပည့်ှစ် ေနာက်ပိုင်းတွင် လူ
သွား လူလာများ ေသာ လမ်းတစ်လမ်း ြဖစ်လာခဲ့သြဖင့် (၁၉၃၇)ခုှစ်တွ
င် ကတရာလမ်းအြဖစ် ေြပာင်းလဲ အသုံးြပက ေလသည် ။
ေရှ၌ ေရးသားေဖာ်ြပ ခဲ့သည့်အတိုင်း (၁၉၃၀)ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်
တစ်ဝိုက်ကေတာ့ ထိုေနရာတစ်ဝိုက် သက်ကီးဝါကီးများ ှင့် ချံွယ်ပိ
တ်ေပါင်းများ ထူထပ် လှေသာေကာင့် ေနထိုင်သူ မရှိသေလာက် နည်း
လှေပသည် ။
ေဘာင်ဒရီလမ်း (ယခု ဓမေစတီလမ်း)ှင့် ေရခုံတိုင်လမ်းကားမှာ ရှိ
ေသာ ေနရာများ မှာ လည်း ရာသီေပ သီးှံစိုက်ေသာ ြခံ၊ ရာသီထွက် ပ
န်းစိုက်ေသာြခံှင့် ိုစားွား ေမွးြမေသာ ြခံအချိေလာက်သာ ရှိေပသ
ည် ။
အများအားြဖင့်ေတာ့ ထိုေနရာတစ်ဝိုက်မှာ လာေရာက်ေနထိုင် က
သူတို မှာ လည်း ကုလား လူမျိးတို သာ များ ေလသည် ။
သိုေသာ် … ေဘာင်ဒရီလမ်းှင့် ေရခုံတိုင်လမ်းကား တစ်ေနရာတွင်
ရှိေသာ ေြမကွက်လပ် ေပမှာ ေတာ့ ေရှးေခတ်လက်ရာြဖင့် ေဆာက်
ထားေသာ ှစ်ထပ်အိမ်ကီး တစ်လုံးရှိသည် ။
တံခါးေလးေပါက်၊ ဝရန်တာေလးခုပါေသာ ကုလားသူေဌးတစ်ဦး

ေဆာက်ထားေသာ ေရှးအိမ်ကီးပင် ြဖစ်သည် ။
ထုထည်ကီးလှေသာ

အုတ်တိုင်များ

နံရံများ

အြဖစ်

ြပတင်းေပါက်များမှာ စိုက်ထားေသာ သံတိုင်ကီးများမှာ လည်း ကီးမား
ခိုင်ခံ့လှသည် ။
အဝင်ေပါက် တံခါးချပ်ကီးများမှာ လည်း ကန်းသစ်များ ြဖင့် ထုထ
ည်ကီးမားစွာ တပ်ဆင် ထားပီး (၉)ေပခန် ြမင့်သည် ။ တစ်အိမ်လုံး အ
နီေရာင်ေဆးများ သုတ်ထားေသာေကာင့် ေရှးကေတာ့ "အိမ်နီကီး" ဟု
ေခကသည် ။
ယခုအခါမှာ ေတာ့ ှစ်ပရိေစရ ကားြမင်ခဲ့ပီြဖစ်သြဖင့် အနီေရာင်
ေဆးများက ေမှးမိန် ေနေလပီ။
ေနထိုင်သူမရှိဘဲ ဒီအတိုင်း ပိတ်ထားခဲ့တာ ကာပီြဖစ်ေသာေကာင့်
ေရညိေရေမှာ်များ တက်ကာ အစိမ်းပုတ်ေရာင်များက ေနရာအှံ ကွက်
တိကွက်ကျား ြဖစ်ေနေလသည် ။
အမိုးမိုးထားေသာ အုတ်ကွပ်ချပ်များမှာ လည်း အညိေရာင် အမည်း
ေရာင် ြဖစ်ေနေချပီ။
ထိုအိမ်ကီးရှိေသာ

ေနရာတစ်ဝိုက်မှာ ြခံဝန်းကျယ်ကီး

ြဖစ်ေသာေကာင့် အြခားေနထိုင် သူများ မရှိေပ။
ေဘာင်ဒရီလမ်း (ဓမေစတီလမ်း)ေြမာက်ဘက်၊ ယခုေရေတာင်ကား
ရပ်ကွက် ဟု ေခေသာ ေနရာတစ်ဝိုက်မှာ ေတာ့ ိုးစားွားေမွးေသာ ကု
လားြခံများ ှင့် ရာသီေပ သီးှံစိုက်ပျိးေသာြခံများ ရှိေပသည် ။
သိုေသာ် လူေနရပ်ကွက်များ မဟုတ်ဘဲ ဟိုေနရာတစ်အိမ် ဒီေနရာ
တစ်အိမ်ြဖင့် ကျိးတိုးကျဲတဲ ေနကြခင်းြဖစ်သည် ။

ေရေတာင်ကား

ဟူေသာအမည်မှာ ေနာက်ပိုင်းမှ

ေြပာင်းလဲေခကြခင်းြဖစ်သည် ။
ေရှးအခါကေတာ့ "ကုလားကုန်း"ဟု သာ ေခကသည် ။ ထိုေနရာ
တစ်ဝ ိုက ်မ ှာ လူေနအိမ်ေြခ မရှိေသာေကာင့် လမ်းေပမှာ လည်း လူအ
သွားအလာ မရှိသေလာက် နည်းသည် ။
ေြမနီကုန်းဘက်၊ ြပည်လမ်းဘက်သို သွားလာလိုသူများ သာ တစ်ခါ
တစ်ရံ

ထိုလမ်းမှ

အသုံးြပပီး

သွားလာကေသာ်လည်း

အချိန်အေတာ်များများ ၌ မူ လူသွားလူလာ ရှင်းလင်းေနလျက် တိတ်ဆိ
တ်ငိမ်သက် ေနတတ်ေပသည် ။
ညဘက်အချိန် ေရာက်လင်မူ သစ်ပင်ရိပ်များေကာင့် ေမှာင်မည်းေန
သည် က တစ်ေကာင်း၊ လမ်းမီးေရာင် မရှိသည် က တစ်ေကာင်းေကာ
င့် သွားလာြခင်း မြပကေပ။
အချိန်မေတာ် သွားလာခဲ့သူများမှာ လည်း အရာယ်တစ်ခုခုှင့်
ေတွကရတတ်သည် ။
တစ်ခုက လူဆိုး၊ ဓားြမတို ၏ လုယက်တိုက်ခိုက်မကို ခံရပီး အြခား
တစ်ခုကေတာ့ သရဲတေစ များ ှင့် ဥစာေစာင့်များ ှင့် ေတွရကာ ေှာင့်
ယှက်ြခင်းခံရေသာ အရာယ်ပင်ြဖစ်သည် ။
ေရခုံတိုင်လမ်းှင့် ေဘာင်ဒရီလမ်းတို တွင် အချိန်မရှိပါက မသွား
လာဝံ့ေသာ အေကာင်းများ ထဲတွင် "အိမ်နီကီး" ှင့် ပတ်သက်သည့်
အေကာင်းအရာ အချိလည်း ပါဝင်ေလသည် ။
အိမ်နီကီးှင့်

ပတ်သက်ေသာ

အေကာင်းများကို

အနည်းငယ်

ေဖာ်ြပေပးရမည်ဆိုလင် ထိုအိမ်ကီးမှာ လွန်ခဲ့ေသာ (၁၅)ှစ်ခန်က ကု

လားသူေဌးတစ်ဦး တည်ေဆာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည် ။ ၎င်းသူေဌးအမည်မှ
မတ်စတီးဆိုသူြဖစ်ပီး ထိုတိုက်ကီးကို ေဆာက်လုပ်စဉ်က အသက်(၄၀)
ေကျာ် အရွယ်ခန်သာ ရှိေသးသည် ။
ကိုလိုနီေခတ်ဦးကာလတွင် ေခတ်ပျက်သူေဌးြဖစ်ေသာ မူဝါဒကို အ
သုံးြပ၍ စီးပွားရှာခဲ့ေသာ မတ်စတီးမှာ တိုင်းြပည်အေြခအေန တည်ငိမ်
စ ြပလာေသာအချိန်တွင် ရန်ကုန်မိေပတွင် ချမ်းသာကွယ်ဝေသာ ကု
လားသူေဌး တစ်ဦးဘဝသို ေရာက်ခဲ့ေလပီ။
ဆန်စက်ှင့် သစ်စက်များ အြပင် ရန်ကုန်မိေပမှာ ရှိေသာ ေဈးအ
ေတာ် များများ ၌ လည်း အစုရှယ်ယာပါဝင်ထားသူ ြဖစ်သည် ။ ၎င်းမူလ
ေနထိုင်သည့် တိုက်ကီးမှာ ချစ်တီးလမ်း(ယခု ေရဘုံသာလမ်းဟု ေခ
ေသာ မဂိုလမ်း)အတွင်း၌ ရှိသည် ။
ထိုတိုက်ကီးမှာ ေတာ့ မယားကီးှင့် သားသမီးများ ေနထိုင်ကသ
ည် ။
ေနာက်ပိုင်း

တိုက်နီကီးေဆာက်ပီးေသာအခါ

ထိုတိုက်ကီးတွင်

ေတာ့ ေနာက်ထပ်ယူေသာ မယားများကို ထားသည် ။ မတ်စတီးသည်
အလုပ်အားလပ်ေသာ အချိန်တွင် ထိုတိုက်နီကီးတွင် အေပျာ်ယူထား
ေသာ မယားများ ှင့် လာေရာက်ေနထိုင်ေလသည် ။
ေနာက်ေတာ့ မတ်စတီးတစ်ေယာက် ထိုတိုက်ကီးေပမှာ ပင် ေသ
ဆုံးသွားခဲ့ေလသည် ။
မည်သိုမည်ပုံြဖစ်ပီး ေသသွားခဲ့သည် ကိုေတာ့ သူလက်ရင်းတပည့်
လူမိုက်များ ပင် မသိလိုက် ကေပ။
မတ်စတီး ေသဆုံးသွားပီးေနာက်တွင် ထိုတိုက်ကီးတွင် ေနထိုင်မ

ည့်သူ မရှိေတာ့ဘဲ တံခါးပိတ်ထား ခဲ့ရေလသည် ။
ပထမ အိမ်ေစာင့်၊ ြခံေစာင်များ ထားေသးသည် ။ ထိုအေစာင့်များ
လည်း ကာရှည် မေနိုင်ကဘဲ ထွက်ေြပးကရသြဖင့် ေနာက်ပိုင်းတွင်
တံခါးပိတ်ထားရြခင်း ြဖစ်ေပသည် ။
ှစ်အနည်းငယ်ကာေတာ့ ထိုတိုက်ကီးကို စိတ်ဝင်စားသြဖင့် ငှားရ
မ်းေနထိုင်သူအချိ ေပလာေသာ်လည်း စာချပ်ြပည့်သည် အထိပင် မေန
ိုင်ကဘဲ ြပန်ေြပာင်းေြပး ကရေလသည် ။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် …
သရဲတေစများ

ေြခာက်လှန်မေကာင့်

ကာရှည်မေနိုင်ဘဲ

ထွက်ေြပးကရြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေနာက်ပိုင်းမှာ လည်း ထိုအေကာင်းကို မသိသူများ အယုံအကည် မ
ရှိသူများက

ေဈးှန်း

သက်သာသြဖင့်

ငှားရမ်းပီး

လာေရာက်ေနထိုင်ကသည် ။
သိုေသာ် ကာကာမေနိုင်ကဘဲ ရက်ပိုင်းလပိုင်း အတွင်းမှာ ပင် ြပ
န်ေြပာင်းေြပးက ရေလသည် ။
လာေရာက်ေနစက တေစသရဲဆိုလင် အယုံအကည်မရှိ၊ မေကာက်
တတ်ပါဟု ေကွးေကာ် လာသူတို ပင် ကာရှည်မေနိုင်ေပ။
"ဒီမှာ ရှိတဲ့ သရဲက တြခားေနရာေတွမှာ ေတွဖူးတဲ့ သရဲတေစေတွ
ထက် ပိုပီးကမ်းတယ်၊ ပိုပီး ေကာက်စရာေကာင်းတယ်"
ဟု မှတ်ချက်ချကာ အလျင်အြမန် ြပန်ေြပာင်းေြပးကြခင်း ြဖစ်ေပသ
ည် ။
ယခုဝတေရးေသာ (၁၉၃၀)ခုှစ် ဝန်းကျင်ေရာက်ေတာ့ ေနထိုင်သူ
မဆိုထားှင့် ြခံေစာင့် အိမ်ေစာင့်ပင် မရှိေတာ့ဘဲ ဒီအတိုင်း တံခါးပိတ်

ထားရေသာ အေြခအေနသို ေရာက်ေနခဲ့ေပပီ။
တစ်ေနသ၌ ေနဝင်ခါနီးအချိန် ေရာက်ေတာ့မှ ဖိုးသူေတာ်ကီးတစ်
ေယာက် ေရခုံတိုင်လမ်း အတိုင်း တစိုက်စိုက်ှင့် ေလာက် လာေလသ
ည် ။
ထိုသိုေလာက်လာစဉ် လမ်းသွယ်တစ်ခုအနီးသို ေရာက်ေသာအခါ
ထိုလမ်းအတွင်းမှ အမျိးသမီးတစ်ေယာက် ထွက်လာသည် ကို လှမ်းြမင်
ရေလသည် ။
ထိုအမျိးသမီး လမ်းထိပ်တွင် ရပ်ေနသြဖင့် ဖိုးသူေတာ်ကီးက ထိုေန
ရာေရာက်ေတာ့ ရပ်လိုက်သည် ။
"ကံတုန်း ေပါက်ေပါက်ဆုပ်ကေလးများ လှလိုက်ပါရေစရှင်"
ဟု ချိသာေသာ အသံြဖင့် ေြပာသြဖင့် ေနရာမှာ ရပ်ပီး အလှခံသည်
။
ထိုေနာက် ေကးစည်ှင့် လက်ခတ်ဘုကိုထုတ်ပီး ေကးစည်တေနာ
င်ေနာင်ထုပီး ဆုေပး လိုက်သည် ။
အချိန်မရှိေတာ့သြဖင့် ရှည်ရှည်ေဝးေဝး ေပးမေနေတာ့ပဲ "ကျန်းမာ
ပါေစ၊ ချမ်းသာပါေစ၊ လိုရာဆြပည့်ပါေစ"ဟူေသာ ဆုမျိးသာြဖစ်သည်
။
အမျိးသမီးမှာ အသက်(၂၅)ှစ်အရွယ်ခန်ရှိပီး ိုးိုးယဉ်ယဉ်ှင့် ဆံ
ပင်ရှည်ကို တစ်ပတ်လိ ထုံးကာ ေကျာဘက်သို ချထားေလသည် ။
မျက်ှာအမူအရာှင့် ကိုယ့်ခာအချိးအစားကို ကည့်ုံှင့် ေချာ
ေမာလှပေသာ မိန်းမပျိ တစ်ဦးြဖစ်မှန်း သိသာိုင်ေပသည် ။

"ဒါထက် အချိန်မရှိေတာ့မှ ဘယ်အထိများ သွားမှာ လဲရှင"်
"ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ ဘုရားရင်ြပင်ေတာ်ေပ တက်ပီး အဓိဌာန်ဝ
င်ဖို ပါပဲ …"
"ဒီအချိန်ေရာက်မှ

ေတာ့

ဘုရားရင်ြပင်ေတာ်ေပ

တက်ရင်

အဆင်မေြပေလာက်ဘူး ထင်တယ်၊ ေခတ်ကာလ မေကာင်းေတာ့ ဘု
ရ ားေပ မ ှာ ညအိပ်ညဉ့်ေန

လက်မခံေတာ့တာ

အေတာ်

ကေလး

ကာသွားပီ"
ထိုစကားကားေတာ့ ဖိုးသူေတာ်ကီးက သက်ြပင်းတစ်ချက် ချလိုက်
သည် ။
"ဆွမ်းဆန်ထဲ

ကွက်ေချးေရာ

ဆိုသလိုပဲ

မေကာင်းတဲ့

လူနည်းစုေကာင့် ေကာင်းတဲ့ သူ အေတာ်များများ အခက်ေတွကရတ
ယ်၊ မိုးသားတဲ့ လူတစ်ေယာက်ေကာင့် ိုးသားတဲ့ သူ အေတာ်များများ
အထင်အြမင် အေသးခံကရတယ်၊ ေခတ်ကာလကိုက မေကာင်းေတာ့
တာပါ"
ဟု ညည်းညည်းညညြဖင့် ေရရွတ်ေြပာဆိုေလသည် ။
"ဦးသူေတာ် ဘုရားရင်ြပင်ေတာ်ေပ တက်မယ်ဆိုရင် မနက်ေစာ
ေစာတက်တာ ပိုပီး အဆင်ေြပပါတယ်ရှင"်
"ဒါြဖင့် ဒီတစ်ညတွက် တည်းခိုဖို ေနရာေလးများ တစ်ဆိတ်ေလာက်
လမ်းန်ေပးိုင်မလား၊ ကျပ်က ဒီနယ်သား မဟုတ်ေလေတာ့ အသိအ
ကမ်း မရှိဘူး၊ ဒါေကာင့် …"
"စိတ်မပူပါနဲ ရှင် ဦးသူေတာ်အတွက် ဒီတစ်ညတည်းခိုဖို လမ်းန်
ေပးလိုက်ပါ့မယ်"

"ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ် …"
"ဒီကေန ေရှကိုဆက်သွားရင် အနီေရာင်ေဆးေတွ သုတ်ထားတဲ့ တို
က်နီကီးတစ်လုံး ေတွရပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအိမ်မှာ ကန်မရဲ ညီမေတာ်စပ်
တဲ့ အမျိးသမီးတစ်ေယာက် ရှိပါတယ်"
ဦးသူေတာ်က ေခါင်းညိတ်ြပသည် ။
"သူနာမည်က ခင်ခင်ေလးလို ေခပါတယ်၊ ကန်မ နာမည်ကေတာ့
ခင်ခင်ကီးလို

ေခပါ

တယ်ရှင့်၊

သူနဲ

ေတွလို

ကန်မ

လတ်လိုက်တယ်ေြပာရင် ညအိပ်ညဉ့်ေန လက်ခံေပးပါ လိမ့်မယ်"
"ေကျးဇူတင်ပါတယ် မိန်းကေလးရယ်"
ထိုသိုေြပာလိုက်သည်

ှင့်

မိန်းကေလးက

အြပံးြဖင့်

ေခါင်းညိတ်ြပပီးေနာက် လာလမ်း အတိုင်း ြပန်သွားေလေတာ့သည် ။
ဦးသူေတာ်ကီးလည်း ထမ်းပိုးကိုထမ်းကာ ေရှသိုဆက်ေလာက် လာ
ေလသည် ။
အချိန်က ေနဝင်ချိန်ေရာက်ေတာ့မည် ြဖစ်သြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်
ဝိုက် အေမှာင်ရိပ်များ သမ်းစုြပလာေချပီ …။

***

