


အခနး်(၁)

ကု်ပ၏်	ငယ်စဉဘ်၀တစေ်ကွတငွ	်ကု်ပသ်ည်	အနယ်နယ်အရပရ်ပရိှ်

မိများသို	လည့်ှလည်၍	ေစျးအနးီ	လစူည်ကားရာ	လမး်များေပတငွ	်လကဏာ

ေဟာေြပာြခငး်ြဖင့်	အသက်ေမးွ	ခဲ့ရေပ၏	။

တစေ်နတငွ	်ကု်ပသ်ည်	ေတာင်ကီးမိသိုေရာက်ရိှသာွး၏	။

ထိုေနာက်	ေစျးအနးီရိှ	တိုက်ရိပတ်စခ်ကုို	အမှီြပကာ

လကဏာေဟာေသာဆိုငေ်လး	တစဆ်ိုင	်ဖငွ့်လစှ၍်	လကဏာ	ေဟာေြပာခဲ့ရေလ၏	။

နနံက်ပိုငး်တငွ	်လကဏာ	ေဟာေြပာပးီေနာက်	ေနခငး်ပိုငး်တငွ	်ေနထိုငမ်ည့်

ေနရာကုိ	ငာှးရမး်ရနအ်တက်ွ	ရပကွ်က်များအတငွး်သို	လည့်ှလည်၍	အိမ	်ရှာရေလ၏

။	အိမမ်ရမ	ီရက်များအတငွး်၌	ေတာင်ကီးမိ	ေြမြဖရွာရိှ

တပဦ်းဘုနး်ကီးေကျာငး်တငွ	်ခို	ကပ၍်	ေနရေလ၏	။

ကု်ပသ်ည်	အထက်က	ဆိုခဲ့သည့်အတိုငး်ေနရန်

အိမခ်နး်ကေလးကုိရှာေဖခွဲ့ရာ	တစေ်နတငွ	်တတိဆ်တိေ်အးချမး်လေှသာ

ရပကွ်က်တစခ်	ုအတငွး်၌	အိမခ်နး်ေလး	တစခ်နး်ရမည်ဟု	သတငး်ရ	ေသာေကာင့်

ထိုအိမခ်နး်ဆ	ီသိုသာွးေရာက်ရေလ၏	။	အိမမ်ာှ	သုံးပင	်စှခ်နး်	အိမက်ေလး	ြဖစ၏်

။တစခ်နး်တငွ	်အိမရှ်ငြ်ဖစသ်ေူနထိုင်ပးီ	ကျနတ်စခ်နး်မာှ	ကု်ပအ်ား

ငာှးရမး်မည့်အခနး်ဟု	ယူဆရ၏	။

ေြမပိုကေလးရိှေသာေကာင့်	ြခဝုိံငး်ကေလး	သပသ်ပ	်ရပရ်ပ်

ခတထ်ားသည်ကုိလည်း	ေတွရ၏	။

ကု်ပသ်ည်	ြခတံခံါး၀တငွ	်ရပလ်ျက်	....

“အိမရှ်ငတ်ို	အိမရှ်ငတ်ို	ဝငခ်ငွ့်ြပပါ	ခငဗ်ျား”

ဟု	ကု်ပက်	ေအာ်၍	ေြပာလိုက်ေလ၏	။



“ဝငခ်ငွ့်ြပပါတယ်	၊	ဝငခ်ဲ့ပါ”

ဟု	ေလသကံေလးြဖင့်	ြပန၍်	ေြဖသည်ကုိ	ကားရ၏	။

ကု်ပသ်ည်	ြခတံခံါး	ကုိ	တနွး်ဖငွ့်ရငး်	…

“ေခးွရိှသလား	ခငဗ်ျား”

ဟု	ေအာ်၍	ေမးလိုက်၏	။

“ေခးွမရိှပါဘူး	၊	ေတာက်တဲ့ပ	ဲရိှတယ်”

ဟု	ကေလးသကံေလးြဖင့်	ြပန၍်	ေြဖေလ၏	။

“မေနာက်ပါနဲခငဗ်ျား	၊ကနေ်တာ်	အိမခ်နး်	ငာှးမလို	လာတာပါ”

ဟု	ကု်ပက်	ေအာ်၍	ေြပာရြပန၏်	။

“မေနာက်ပါဘူးခငဗ်ျား	၊	ကနေ်တာ်ကလည်း	အိမခ်နး်ငာှးမလို

ေစာင့်ေနတာပါ”

ဟု	ကေလးသြံဖင့်	ြပန၍်	ေြပာေလ၏	။	ထိုေကာင့်	ကု်ပလ်ည်း

ြခတံခံါးကုိ	တနွး်ဖငွ့်၍	အတငွး်သို	ဝငသ်ာွးခဲ့ေလ၏	။

သုံးပင	်စှခ်နး်	အိမက်ေလးေပသို	တက်သာွးခဲ့ေလ၏	။	တစစ်ုံ

တစေ်ယာက်မ	မေတွရသြဖင့်	…

“ကနေ်တာ်	ေရာက်ပါပ	ီခငဗ်ျာ”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ရာ	…

“ေရာက်ရင	်ထိုငပ်ါ	ခငဗ်ျာ”

ဟူေသာ	ကေလးအသ	ံကေလးသည်	အမိုးေပမ	ှထက်ွေပလာသြဖင့်

အမိုးေပသိုေမာ့၍	ကည့်လိုက်	ရာ	ကုိးစှအ်ရွယ်ခန်ရိှ	ကေလးတစေ်ယာက်သည်



ထပုတ်နး်ေပတငွ	်ထိုင၍်	အိမအ်မိုး	ဖာေနသည်ကုိ	ေတွရေလ၏	။	ထိုေကာင့်

ကု်ပက်	…

“ေဟ့	…	ကေလး	၊	ဒအိီမက်	လေူတ	ွဘယ်သာွးသလ”ဲ

ဟု	ေမးလိုက်ရာ	ထိုကေလးက	…

“ကနေ်တာ်	ဒအိီမက်	လပူေဲလ	၊	အစကုိ်ကီးေနဖို	အမိုးဖာေနတယ်”	ဟု

ဆိုကာ	ကေလးသည်	သက်ွလက်ေပါပ့ါးစာွ	ထပုတ်နး်ေပမ	ှေအာက်သို	တယ်ွ၍

ဆငး်လာေလ၏	။	ပးီလင	်ကု်ပ	်အနးီတငွ	်လာ၍	ထိုငေ်လ၏	။

“ဦးေလးက	အိမင်ာှးမလိုကွ	၊	လူကီးေတ	ွဘယ်သာွးသလ”ဲ

ဟု	ကု်ပက်	ေမးလိုက်ရာ	ထိုကေလးက	…

“လူကီးေတ	ွေစျးသာွးတယ်	၊	ညေနမ	ှြပနလ်ာကမာှ	အစကုိ်ကီးရ	၊

အိမင်ာှးဖိုကုိေတာ့	ကနေ်တာ်နဲ	ေြပာပါ”

ဟု	ထိုကေလးက	ေြပာေလ၏	။	ကု်ပ	်သည်	ထိုကေလးကုိ

ကည့်လိုက်၏	။	ထိုကေလးသည်	ေစျး	ချပ	်ေဘာငး်ဘီတို	ကေလးကုိ	ဝတထ်ား၏	။

ထို	မေလာက်ေလး	မေလာက်စား	အရွယ်ကေလး	တစဦ်း	ငှ့်	အိမင်ာှးမည့်

ကိစကုိေြပာရန	်ကု်ပသ်ည်	ဝနေ်လးလျက်ရိှ၏	။

“မငး်နာမည်	ဘယ်လို	ေခသလ”ဲ

ဟု	ကု်ပက်	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“ေတာက်တဲ့	လိုေခပါတယ်”

ဟု	ကေလးက	ြပနေ်ြပာေလ၏	။	ကု်ပသ်ည်	ြပးံမေိလ၏	။

ကု်ပ	်ြခထံသဲိုမဝငမ်ကီ	ေခးွရိှသလားဟု	ေမးလိုက်ရာ

ေခးွေတာ့မရိှဘူး။	ေတာက်တဲ့	ေတာ့ရိှတယ်ဟု	ြပန၍်	ေြဖခဲ့ပုံကုိ



သေဘာေပါက်သာွး၏	။

“ဦးေလးက	မငး်တို	အိမခ်နး်မာှ	ငာှးပးီေနမလိုကွ”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့က	…

“အေမက	အဲဒ	ီအတိုငး်ေြပာပါတယ်	အစကုိ်ကီး”

ဟု	ြပနရ်	ေြဖေလ၏	။	ကု်ပက်	ဦးေလးဟု	ေြပာေသာ်လည်း	၄ငး်

ကအစကုိ်ကီးဟုသာ	ကု်ပအ်ား	ေခ၏	။

“အဲဒ	ီေတာ့	ဘယ်လိုလပု်ကမာှလ	ဲ“

ဟု	ကု်ပက်	ေမးလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့က	…

“အိမလ်ခ	တစလ်	(၅၀)	ကျပ	်အစကုိ်ကီး	၊	အစကုိ်ကီး	ေနရမာှ

ဒအီခနး်ပ”ဲ

ဟု	ေြပာေလ၏	။

“စေပက	ဘယ်ေလာက်လ”ဲ

ဟု	ကု်ပက်	ထပ၍်	ေမးလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့က	…

“စေပေတ	ွစရနေ်တ	ွမဟုတဘူ်း	၊	ြပနမ်အမး်	အပိုငယူ်ေင	ွသုံးရာ

ေပးရမယ်”

ဟု	ေြပာေလ၏	။

“ြပနမ်အမး်	အပိုငယူ်ေင	ွဆိုေတာ့	ဒတီစခ်ါပ	ဲကားဖးူတယ်	၊

ဘာသေဘာနဲ	အဲဒ	ီလို	ယူ	တာလ”ဲ

ဟု	ကု်ပက်	ေမးရြပနေ်လ၏	။

“အစကုိ်ကီး	ေနဖိုအတက်ွ	အမိုးေတ	ွြပနဖ်ာရတာ	က	တစရ်ာ့စှဆ်ယ်



ကျတယ်၊	ကန	်ေတာ့်အေဒ	အခနး်ေနရာက	ထရံေတ	ွေပါက်ေနလို	အစကုိ်ကီး

မေချာငး်ကည့်ိုင	်ေအာင	်စကေတ	ွဝယ်ကပရ်တာ	က	ရှစဆ်ယ်ကျတယ်”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ြပနေ်ြဖေလ၏	။

“မငး်အေဒအခနး်ကုိ	ငါက	ဘာကိစ	ေချာငး်ကည့်ရမာှလ”ဲ

“ကနေ်တာ့်အေမက	ကနေ်တာ့်ကုိ	ေြပာတဲ့အတိုငး်	ကနေ်တာ်က

အစကုိ်ကီး	ကုိ	စာ	ေရး	ေြပာြပတာပါ	၊	ကနေ်တာ့်အဒ	အခနး်က	မလုံဘူး၊

အစကုိ်ကီး	က	ေချာငး်မကည့်	ဘူးပထဲား	ကနေ်တာ့်	အေဒက	အစကုိ်ကီးကုိ

ေချာငး်ကည့်ိုငေ်သးတာပ၊ဲ	အဲဒ	ီေတာ့	အေပါက်ေတကုိွ	ဖာကုိ	ဖာမ	ှြဖစမ်ာှ”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေြပာေလ၏	။

“မငး်အေဒ	ငါကုိ့	ေချာငး်ကည့်မာှစိုးလို	ဖာတဲ့	ဂုံစကဖိုးကုိေတာ့

ငါထ့မဲာှ	ထည့်မ	ေတာငး်သင့်ဘူးေပါကွ့ာ”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာရေလ၏	။

မေြပာပါနဲ	အစကုိ်ကီး	အားလုံးေြပေြပလည်လည်ြဖစသ်ာွး	တာ

အေကာငး်ဆုံးပါပ	ဲ၊	အစကုိ်ကီး	ဒမီာှေနရင	်အဆငေ်ြပမာှပါ	၊ကနေ်တာ်ဟာလည်း

အစကုိ်ကီးအတက်ွ	အ	သုံးဝငမ်ာှပါ၊	အစကုိ်ကီးခိုငး်ချငတ်ာ	ခိုငး်ရတာ	ေပါ၊့	အဲဒီ

အတက်ွ	လခ	မယူပါဘူး”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေြပာေလ၏	။

ကု်ပသ်ည်	ကုိးစှသ်ားအရွယ်ကေလး	တစဦ်း၏

သက်ွလက်ချက်ချာပုံကုိ	သေဘာကျ	မေိလေတာ့၏	။	ထိုေနာက်	ေတာက်တဲ့က	…

“ကနေ်တာ့်	အေမကလည်း	ဟငး်ချက်သပိေ်ကာငး်တာ	ခငဗ်ျ၊

အစကုိ်ကီးအေနနဲ	သူ	ဆမီာှ	ထမငး်လခေပးပးီစားရင	်အဆငေ်ြပတာေပါ၊့

ထမငး်လခကလည်း	တစရ်ာပ	ဲယူ	မာှပါ၊	ဆြီပနတ်စခ်က်ွရယ်၊	ဟငး်ချိတစခ်က်ွရယ်၊



ငနြ်ပာရည်ေဖျာ်ရယ်၊	ကပစ်ရာ	ရယ်”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ြပန၍်	ေြဖေလ၏	။

“ကပစ်ရာ	ဆိုတာ	ဘာလကွဲ”

ဟု	ကု်ပက်	ေမးရေလ၏	။

“တိုစရာ	ကုိ	ေြပာတာပါ	အစကုိ်ကီး”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ြပန၍်	ေြဖေလ၏	။

ကု်ပသ်ည်	ထမငး်လခ	တစရ်ာကုိ	စဉး်စားေန၏	။	ထမငး်လခ

တစရ်ာဆိုသည်မာှ	မများလေှပ။	ထမငး်တစန်ပလ်င	်စှက်ျပြ်ပားေြခာက်ဆယ်

ေကျာ်ေကျာ်သာ	ကျေပသည်။	ထိုေကာင့်	ဤ	အခနး်ကုိ	ငာှးေနလင်

ေနေရးထိုငေ်ရးသာမက	စားေရးေသာက်ေရးပါ	အဆငေ်ြပေလပဟုီ	ေတးွမ	ိေလ၏

။

ထိုေနာက်	ေတာက်တဲ့က	…

“ကနေ်တာ့်	အေမက	မဆုိုးမကီး	ခငဗ်ျ	၊အေမရယ်	၊ကနေ်တာ်ရယ်	၊

ကနေ်တာ့်	အေဒ	ရယ်	ေနကတာ၊	ကနေ်တာ့်	အေဒက	အပျိကီး	၊	သလူည်း	အေမနဲ

အတ	ူေစျးေရာငး်	တယ်၊	အစကုိ်ကီး	အတက်ွ	အသုံးဝငမ်ာှပါ”

ြပနေ်ြပာေလ၏	။

“မငး်အေဒက	ငါအ့တက်ွ	ဘယ်လို	အသုံးဝငမ်ာှလ	ဲေတာက်တဲ့ရဲ”	ဟု

ကု်ပက်	ေမးလိုက်ေလသည်။

“သကူ	အကျႌေလာ်မယ်၊	မးီပတူိုက်မယ်၊	အဲဒ	ီအတက်ွ	အစကုိ်ကီးက

သူကုိ	လခေပးရ	မယ်၊	တစလ်ေြခာက်ဆယ်ဆိုရင	်ကနေ်တာ့်	အေဒက	အစကုိ်ကီးရဲ

အကျႌအဝတ	်အစားေတကုိွ	ေလာ်လည်း	ေလာ်ေပးမယ်၊မးီပလူည်း	တိုက်ေပးမယ်၊

အဲဒ	ီေတာ့အစကုိ်	ကီးရယ်	အိမလ်ခက	ငါးဆယ်၊	ထမငး်လခက	တစရ်ာ၊	ေလာ်ဖတွ်



ေပး	ခက	ေြခာက်	ဆယ်၊	စစုေုပါငး်	စှရ်ာ့တစဆ်ယ်	ေပးတာနဲ	အစကုိ်ကီးအတက်ွ

အားလုံး	အဆငေ်ြပ	သာွးမယ်၊	တစလ်ကုိ	စှရ်ာ့တစဆ်ယ်ဆိုေတာ့	တစေ်နမှ

ခုစှက်ျပပ်	ဲကျတယ်”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေြပာေလ၏	။	ထိုေကာင့်	ကု်ပက်	…

“ဒအီတိုငး်ဆိုရင	်အဆငေ်ြပပါမယ်	ေမာငေ်တာက်တဲ့ရယ်၊	အစကုိ်ကီး

ဒညီေနကုိ	ေြပာငး်လာခဲ့မယ်”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

“အစကုိ်ကီး	ေြပာငး်လာရင	်သပိေ်ကာငး်မာှပ၊ဲ	ကနေ်တာ်သခိျငတ်ာေတွ

ေမးရမယ်၊	အေမကုိ့	ေမးလိုလည်းမရဘူး	အေမက	စာေကာငး်ေကာငး်မတတဘူ်း၊

အေဒ	့ကုိ	ေမး	လိုလည်း	မရဘူး	၊	အေဒ	့မာှက	စဉး်စားာဏလ်ည်း	မရိှဘူး၊

ဗဟုသတုလည်း	မရိှဘူး	အစကုိ်ကီးကေတာ့	ကနေ်တာ်	ေမးတာေတ	ွေြဖမာှပါ”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေြပာေလ၏	။

“မငး်က	ဘာေတမွျား	ေမးချငလ်ိုလ	ဲေတာက်တဲ့ရဲ”

ဟု	ကု်ပက်	ြပနရ်	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“တစခ်ျိဟာေတ	ွကနေ်တာ့်ဟာ	ကနေ်တာ်	စဉး်စားကည့်တယ်၊

စဉး်စားလို	မရတာ	ေတ	ွအများကီးပ၊ဲ	အဲဒါေတကွျေတာ့	အစကုိ်ကီးကုိ	ေမးရမာှပ”ဲ

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေြပာေလ၏	။

“ဘယ်လိုဟာမျိး	ေတလွည်း	ေတာက်တဲ့ရဲ”

ဟု	ကု်ပက်	ြပန၍်	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“အခေုတာ့	မေြပာေတာ့ပါဘူး	အစကုိ်ကီးရယ်	၊	အစကုိ်ကီး

ေြပာငး်လာမ	ှပ	ဲေမးေတာ့	မယ်”



ဟု	ေတာက်တဲ့က	ြပန၍	ေြပာလိုက်ေလ၏	။	ထိုေနာက်	ကု်ပ	်သည်

ေတာက်တဲ့ကုိ	ှတဆ်က်၍	ြပနခ်ဲ့	ေလ၏	။	ညေနပိုငး်သို	ေရာက်ေသာ	အခါ၌

ကု်ပ၏်	လယ်ွအိတ	်ကု်ပ၏်	အိပရ်ာလပိတ်ိုကုိ	ယူကာ	ေတာက်တဲ့တို	အိမသ်ို

ေြပာငး်ခဲ့	ေလ၏	။

ကု်ပ	်ေြပာငး်၍	သာွးေသာ	အခါ၌	ေတာက်တဲ့	အေမ	ငှ့်	ေတာက်တဲ့

အေဒ	တိုသည်	အိမသ်ို	ြပနလ်ည်	ေရာက်ရိှေနပ	ီြဖစ၏်	။	၄ငး်မနိး်မ	စှဦ်းသည်

မနိး်မေချာများြဖစ်က၏	။

ေတာက်တဲ့	အေမသည်	မဟာဆန၍်	ေချာ၏	။	ေတာက်တဲ့	၏	အေဒမာှ

ေခတဆ်န၍်	ေချာ၏	။	၄ငး်တို	ပါးများသည်	ေဆးမဆိုးရပါေလဘဲလျက်

နြီမနး်လျက်ရိှ၏	။

ှတခ်မး်များမာှလည်း	ရှားေစများများြဖင့်	ကွမး်စားထားေသာ	လထူက်

န၏ီ	။	ေတာက်	တဲ့	၏	မခိငသ်ည်	ကု်ပကုိ်	ြမငလ်င…်

“လာပါ	လာပါ	၊ကေလးနဲ	လဲထားခဲ့ရတာ	ကနမ်တိုက	အားနာေနတယ်”

ဟု	အသကံေလး	ဝဲတ	ဲဝဲတ	ဲြဖင့်	ေြပာေလ၏	။

ေတာက်တဲ့၏	အေဒကမ	ူကု်ပကုိ်	ြမငလ်င	်မည်သိုြဖစသ်ည်	မသ၊ိ

မျက်ာှ	ကီး	ေအာက်သို	ငုံ၍	ထား၏	။ကု်ပ	်ေနရမည့်	အခနး်ကုိ	ေတာက်တဲ့

အေမက	လိုက်၍	ြပသည်။

ေတာက်တဲ့	အေမက	တြံမက်စည်း	လှဲ၍	ေပးသည်။	ေတာက်တဲ့	၏

အေမက	ကု်ပ	်အား	…

“ကနမ်သား	ေတာက်တဲ့	ကေတာ့	ဆရာ့အတက်ွ	အေဖာ်ရမာှပါ”

ဟု	ေြပာလင	်ကု်ပ	်က	…

ကနေ်တာ့်	အတက်ွကေတာ့	သားေလး



တစေ်ယာက်ရတယ်ေြပာရမလား	၊တကူေလး	တစေ်ယာက်ရတယ်	ေြပာရမလား

မသိိုငပ်ါဘူးဗျာ”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့၏	အေဒသည်	ကနေ်တာ့်	အား

မျက်ေစာငး်လမှး်၍	ထိုး၏	။သ၏ူ	မျက်	ေစာငး်သည်	ကု်ပ၏်	ရင၀်ကုိ	ေလးခွငှ့်

‘ေဒါက်’	ကနပဲစလ်ိုက်သက့ဲသို	ရိှ၏	။	ေတာက်တဲ့	သည်	ကု်ပအ်တက်ွ	အိပရ်ာကုိ

ခငး်ေပး၏	။	သ၏ူ	အေမကမ	ူကု်ပ	်ပစည်းများကုိ	ေနရာချထားေပး၏	။သ	ူ၏

အေဒသည်	ကု်ပ	်ေသာက်ရန	်ေရအုိးကုိ	ေရြဖည့်ေပး၏	။

ကု်ပက်	ေတာက်တဲ့	၏	အေမအား	…

“နာမည်ေလး	ဘာေလး	ေြပာကပါဦး၊	ကနေ်တာ့်	နာမည်က

ေအာငထ်နွး်လို	ေခပါ	တယ်၊	ေဗဒငေ်လးဘာေလး	တက်ွေတာ့	‘မငး်သခိ’	ဆိုတဲ့

နာမည်နဲတက်ွတယ်၊ဇာတ	ိက	ရနကု်နက်ပါ၊	အိမေ်ထာငမ်ရိှဘူး”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့	၏	မခိငက်	ခစ	်ခန	ဲရယ်၏	။

“ကနမ်လည်း	အိမေ်ထာငမ်ရိှပါဘူး၊	ကနမ်က	မဆုိုးမ၊	ရှငက်ေရာ

မဆုိုးဖိုလား”

ဟု	ကု်ပအ်ား	ြပန၍်	ေမးလိုက်ရာ	ကု်ပက်	…

“ေတာက်တးီ	ေတာက်တဲ့	ဗျာ၊	ဘုရားေပးေပး	ကျမး်ေပးေပး	မနိး်မဆိုလို

အပျငး်ေြပ	ုိက်စရာေတာင	်မရိှဘူး”

ဟု	ြပန၍်	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့	အေမက	…

“မနိး်မဆိုတာ	အပျငး်ေြပ	ုိက်ရတဲ့	ပစည်းမ	ှမဟုတဘဲ်၊	ရှင	်ဒေီလာက်

ုိက်တာ	ဝါသနာ	ပါရင	်မနက်ြဖန	်ဖျာေတထွားခဲ့မယ်၊	ေနပရူင	်တတုန်ဲ

ုိက်ေပေတာ့”

ဟု	ေြပာလိုက်ေလ၏	။



ကု်ပသ်ည်	ေတာက်တဲ့	အေမ၏	ဟာသ	ာဏရ်ငပ်ုံကုိ	သေဘာကျ၍

သာွးေလ၏	။	ကု်ပ၏်	စတိ၌်	သားမတှမ်တှ	်မယားမတှမ်တှယူ်၍	အေြခချရလင်

ေကာငး်မည်ေလာဟူ၍	ပငစ်တိကူ်း	မေိလေတာ့၏	။	သိုရာတငွ	်ေတာက်တဲ့	အေမ

မဆုိုးမ	ကုိကု်ပ	်ယူလင	်ကု်ပအ်ား	လည်ှးကျိး	ထမး်	သည်ဟု

ေြပာကေပလမိ့်မည်။

သိုရာတငွ	်ေတာက်တဲ့က့ဲသိုေသာ	လည်ှးေဒါက်ကေလးပါ

အဆစရ်ြခငး်အတက်ွ	ကု်ပ၌်	နစန်ာစရာ	မရိှေပ။

“ကဲပါေလ	ခငဗ်ျားတိုရဲ	နာမည်ေတ	ွေြပာစမး်ပါဦး”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့	အေမက	…

“ကနမ်	နာမည်	ေစာလှယ်ွ၊	ကနမ်	ညီမ	နာမည်က	ေစာြမယ်ွ”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	…

“ကျပတ်ိုဆမီာှဆိုရင	်ဒနီာမည်မျိးေတကွ	ဥစာေစာင့်ေတ	ွမည့်ှတဲ့

နာမည်မျိး	ေတဗွျ”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်လင	်ေစာလှယ်ွက	…

“ကနမ်	တို	စှေ်ယာက်ကုိလည်း	‘ဥစာေစာင့်’	လိုပဲ

သေဘာထားလိုက်ပါေတာ့”

ဟု	ေြပာဆို၍	ရယ်ေမာေလ၏	။

ကု်ပသ်ည်	၄ငး်တို	အထတဲငွ	်ထမငး်လခေပးစားမည်	ြဖစေ်ကာငး်

ေြပာဆို၍	အဝတ	်အစားလည်း	ေလာ်ေပးရန	်ေြပာရာ	ေစာြမယ်ွက

သေဘာတေူလ၏	။	ထိုေနာက်	ကု်ပသ်ည်	ေအးေဆးစာွ	ကမး်ြပငေ်ပ၌

၀မး်လျားေမာှက်၍	ေဆးလပိဖ်ာွ	လျက်ရိှစဉ	်ေတာက်တဲ့	ေရာက်ရိှလာ	ေလ၏	။

“ကနေ်တာ်	အစကုိ်ကီးကုိ	ေမးစရာ	တစခ်	ုရိှတယ်၊	အဲဒါ	ကနေ်တာ်



အခ	ုေမးမယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	ကနေ်တာ်က	…

“မငး်ေမးတိုငး်	ငါေြဖရမာှလား”

ဟု	ြပနေ်ြပာလိုက်ေလ၏	။	ထိုအခါ	ေတာက်တဲ့သည်	ကု်ပ	်မျက်ာှကုိ

စးူစးူဝါးဝါး	ကည့်၏	။

ေနာက်မ	ှ...

“အစကုိ်ကီးေြဖဖို	အတက်ွ	ကနေ်တာ်က	ဘာလပုေ်ပးရမာှလ၊ဲ

ကနေ်တာ့်မာှ	ပိုက်ဆ	ံမရိှဘူး”

ဟု	ေြပာေလ၏	။	ထို	အခါ	ကု်ပက်	…

“ဒါကေတာ့	ရပါတယ်၊	ပိုက်ဆမံရိှလည်း	ကိစမရိှပါဘူး၊	ငါက

မငး်ေမးတာကုိ	ေြဖတဲ့	အခါတိုငး်မာှ	မငး်က	ငါကုိ့	နငး်ေပးရမယ်၊	ေြဖတဲ့	အခါမာှ

သပိ်ပးီေညာငး်တယ်ကွ”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က…

“အစကုိ်ကီးက	ေညာငး်လိုလား	ေညာငး်ရင	်ကနေ်တာ်နငး်ေပးမာှေပါ၊့

ကနေ်တာ်ေမး	တာကုိ	ေြဖချငေ်ြဖ	၊	မေြဖချငေ်န	ရပါတယ်၊	အစကုိ်ကီး

ေညာငး်တယ်ဆိုရင	်ကနေ်တာ်က	ေတာ့	နငး်ေပးရမာှပ”ဲ

ဟု	ြပန၍်	ေြပာေလ၏	။	ထိုအခါ	ကု်ပက်	…

“ကဲ	ေမးချငလ်ည်း	ေမးကွာ	၊	ငါ	ေြဖ	တတရ်ငလ်ည်း	ေြဖမယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်ေလ၏	။	ထိုအခါ	ေတာက်တဲ့က	ေအာက်ပါအတိုငး်

ေြပာေလေတာ့၏	။

“ကနတ်ာ်	ဟုိဟုိ	သည်သည်	သာွးတဲ့	အခါတိုငး်မာှ	အေမက	နင့်ကုိ



ပရှးေခါငး်ြဖတ	်ေတ	ွဖမး်ပးီ၊	ေခါငး်ြဖတလ်မိ့်မယ်	တဲ့	၊	ဒါနဲ	ကနေ်တာ်က

ပရှးေခါငး်ြဖတ	်ဆိုတာ	ဘာလလဲို	ေမးလိုက်တယ်။

အဲဒ	ီမာှ	အေမက	ပရှးေခါငး်ြဖတ	်ေတဟွာ	လမး်ေတ	ွထဲ

ရပကွ်က်ေတထွ	ဲဝငလ်ာပးီ	ကေလးေတကုိွ	ဖမး်သာွးတယ်။ပးီေတာ့	ေခါငး်ြဖတမ်ယ်

၊ဒါေပမယ့်	ပရှးေခါငး်	ြဖတေ်တကွ	သတူို	ြဖတတ်ဲ့	ေခါငး်တိုငး်ကုိ	မယူပါဘူးတဲ့	၊

ြပးံြပးံ	ေလး	မျက်ာှ	နဲ	ေသေနတဲ့	ေခါငး်ေတ	ွကုိပ	ဲယူတာတဲ့	။	ကျနတ်ဲ့ေခါငး်

ေတကုိွ	လတပ်စ	်လိုက်တယ်	ဆိုပ။ဲ	သဇငပ်နး်ေတဟွာ	ဒဇီငဘ်ာလကျရင	်ပငွ့်တယ်

မဟုတလ်ား။	အဲဒ	ီေတာ့	ကနေ်တာ်လည်း	ပရှးေခါငး်ြဖတ	်ကုိ	သပိ်ပးီ	သခိျငတ်ဲ့

စတိေ်ပလာတယ်။

“ပရှးေခါငး်ြဖတ	်ဆိုတာ	ဘာလ	ဲ၊	ေြပာြပစမး်ပါ	အစကုိ်ကီးရ”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	စတိအ်ားထက်သနစ်ာွ	ေမးလိုက်ရာ	…

ကု်ပက်	…

“မငး်ေမးတိုငး်	ငါက	ေြဖရမာှလား”

ဟု	ြပန၍်	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့	သည်	စှလ်ိုဖယ်ွရာ

ြပးံြပလိုက်ေလေတာ့၏	။	၄ငး်	အြပးံ	၏	အဓိပါယ်မာှ	…

“အစကုိ်ကီးခိုငး်ချငရ်ာ	ခိုငး်ပါ	၊	ကနေ်တာ်လပုေ်ပးမယ်”

ဟူ	သည့်	အဓိပါယ်မျိး	ပါဝငေ်န၏	။	ထိုအခါ	ကု်ပက်	…

“အလကားေြပာတာပါ	ေတာက်တဲ့ရာ	၊	ငါသသိေလာက်	ရှငး်ြပပါမ့ယ်	၊

ဒါေပမယ့်	အိပင်ိုက်တယ်	ဆိုပးီ	ြပနသ်ာွးလိုေတာ့	မြဖစဘူ်း”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“စတိခ်ျပါ	အစကုိ်ကီးရာ”



ဟု	ကတေိပးေလ၏	။	ထိုေကာင့်	ကု်ပသ်ည်	ကမာေပရိှ

ပရှးေခါငး်ြဖတ	်များအေကာငး်ကုိ	ေြပာြပ	ေလေတာ့	သတည်း	။

*



အခနး်(၂)

ေတာက်တဲ့သည်	ကု်ပအ်ား	ပသးေခါငး်ြပတအ်ေကာငး်	ေြပာြပရန်

ထပမ်	ံပဆူာြပန	်၏	။	ထိုအခါ	ကု်ပက်	…

“ဒလီိုရိှတယ်	ေတာက်တဲ့ရဲ	၊	မငး်ေမးတဲ့	ပသးေခါငး်ြပတ	်ဆိုတာ

အသငး်တစခ်ကွု	အဲဒ	ီအသငး်မာှ	ပသးတစေ်ယာက်မ	ှမပါဘူး၊	ဘယ်သူကုိမ	ှလည်း

ေခါငး်မြဖတဘူ်း	ဒါေပမယ့်	ြမနမ်ာြပည်မာှက	အဲဒ	ီနာမည်ကီးတငွက်ျယ်ေနတယ်၊

အမနှက်	ဒအီသငး်	ရဲနာမည်	‘ဖရီးေမဆင’်	လိုေခတယ်	၊	‘ဖရီးေမဆင’်	ဆိုတာ

လတွလ်ပ်ပးီ	အသအိမတှ	်ြပထားေသာ	ဗသိကုာ	ဆရာလို	အဓိပာယ်ရတယ်၊

ဥေရာပတိုက်	အလယ်ေခတမ်ာှ	ပနး်ရနဆ်ရာေတ	ွဖွဲစည်းခဲ့တဲ့	အသငး်ကေန	စတင်

ေပေပါက်	လာခဲ့တာပါကွာ၊	ဥေရာပတိုက်မာှက	ေရှးတနုး်က

ဘုရားရိှခိုးေကျာငး်ကီးေတ	ွ၊ဘုနး်ကီး	ေကျာငး်ကီး	ေတ	ွခရစယ်ာန	်အယူဝါဒနဲ

ဆကသယ်ွေနတဲ့	အေဆာက်အအံုကီးေတကုိွ	အုတေ်တ	ွေကျာက်ြပားေတနွဲ

အများအြပားေဆာက်လပုခ်ဲ့ကတာကွ	၊	အဲဒ	ီေတာ့	ကမး်ကျင	်တဲ့	ပနး်ရနဆ်ရာေတွ

အများကီးလိုအပတ်ာေပါ	့ဗျာ၊	မိတိုငး်	ရွာတိုငး်မာှလည်း	ကမး်ကျင	်သဆူိုတာ

မရိှိုငဘူ်း၊	အဲဒ	ီေတာ့	ပနး်ရံ	ဆရာေတဟွာ	သတူို	အချငး်ချငး်	အသငး်ဖွဲ	ထားပးီ

အမိမိ	အနယ်နယ်ကုိ	လည့်ှပးီ	ေဆာက်ခဲ့ေတာ့တာပ၊ဲ	အဲဒ	ီမာှ	ပညာရှင်

အချငး်ချငး်၊	အသငး်ဝငအ်ချငး်ချငး်၊	အကူအညီေပးိုငေ်အာငလ်ို	အထမိး်အမတှေ်တွ

ှတဆ်က်နည်းေတလွိုအပလ်ာတယ်၊	အဲဒ	ီလိုအပခ်ျက်ေတကုိွ	စည်းကမး်တစက်ျ

ြဖစေ်အာင	်ေရှးအကျဆုံး	“ဖရီးေမဆင	်အသငး်”	ြဖစတ်ဲ့	“အငဒ်ငဘ်ာေရာေလာ့ဂျ”်

လိုေခတဲ့	ဖရီးေမဆငဘံု်	အိမတ်စခ်မုာှ	၁၅၉၉	ခုစှက်တည်းက	စတငခ်ျမတှခ်ဲ့တယ်

အချငး်ချငး်	ှတဆ်က်နည်း၊	အချငး်ချငး်	အသအိမတှြ်ပနည်း	အားလုံးဟာလိဝှက်

နည်းချည်းပ၊ဲ	လအုူပထ်မဲာှ	တစဦ်းကုိ	တစဦ်း	လက်ဆွဲှတဆ်က်တာ	ေတာင်

ဖရီးေမဆင	်အချငး်ချငး်သေိအာင	်ှတဆ်က်ိုငတ်ယ်ကွ”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ပးီလင	်ကု်ပထ်တံငွ	်သမိး်ဆည်း



စေုဆာငး်ထားေသာ	ဖရီးေမဆင	်စှဦ်း	လက်ဆွဲှတဆ်က်ေနပုံကုိ	ထတုယူ်၍

ေတာက်တဲ့အား	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိ	ကည့်ပးီေနာက်	…

“အစကုိ်ကီးရယ်	သတူို	လပုတ်ာက	တစေ်ယာက်န့ဲ	တစေ်ယာက်

လက်ဆွဲှတဆ်က်	သလိုနဲ	လက်မနဲတတု်ပးီ	အချက်ေပးတာပ”ဲ

ဟု	ေြပာလိုက်သြဖင့်	ကု်ပလ်ည်း	ရယ်ရေသးေတာ့၏	။

“အခ	ုအစကုိ်ကီး	ေြပာတဲ့	ဖရီးေမဆငေ်တ	ွရိှေသးသလား”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“ရိှေသးတာေပါကွ့၊	ဒါေပမဲ့	အခလုက်ရိှ	ဖရီးေမဆငေ်တကွ

အဂလနမ်ာှရိှတဲ့	ဗဟုိ	ဘံုအိမ်ကီးက	ေပါက်ပာွးလာတာေတကွွ၊	အဲဒ	ီအိမ်ကီးဟာ

၁၇၁၇	ခုစှမ်ာှ	စပးီ	တည်ေထာငတ်ာ”

ဟု	ကု်ပက်	ြပန၍်	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

“အရငတ်နုး်က	ကနေ်တာ်တိုဆမီာှ	ရိှတယ်ဆိုတာ	အဟုတပ်လဲား”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေမးေလ၏	။

“ရိှတယ်	ေတာက်တဲ့ရဲ၊	တိုဆမီာှ	‘ေလာ့ဂျ’်	လိုေခတဲ့	ဘံုအိမ	်(၁၄)

ခေုတာငရိှ်တယ်	ေမာ်လမိငက်	ဖရီးေမဆင	်အသငး်ဆိုရင	်သတူိုရဲေလာ့ဂျ	်ကုိ

‘ဖလီနသ်ုိပ’ီ	လို	နာမည်ေပးထားတယ်၊	အဲဒါဟာ	ြမနမ်ာြပည်ရဲ	ေရှးအကျဆုံး

ဖရီးေမဆငအ်သငး်ပ	ဲ(၁၈၅၀)	ြပည့်စှက်	တည်ေထာငခ်ဲ့တယ်လို	ဆိုတယ်ကွ	၊

ြမနမ်ာိုငင်မံာှ	ဖရီးေမဆင	်အသငး်ကီးကုိေတာ့	တကသိုလ်

ေကျာငး်အုပဆ်ရာကီးေဟာငး်	‘မစတာအယ်ထငစ်’ီ	က	အကီးအကဲ	ြပလပု်ပးီ

(၁၈၅၈)	ခုစှမ်ာှ	တည်ေထာငတ်ယ်၊	အဲဒ	ီဗဟုိအသငး်	ကီးဟာ	အဂလန	်ဗဟုိ

အသငး်ကီးနဲ	တိုက်ုိက်ဆက်သယ်ွတယ်”



ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

ထိုအခါ	ေတာက်တဲ့သည်	မျက်လုံးေလး	ေပကလပ	်ေပကလပ	်ြဖင့်

ကု်ပ၏်	မျက်ာှကုိ	ေငးကည့်ေန၏	။	ထိုေနာက်မ	ှ…

“အစကုိ်ကီးရယ်	ဟုိတနုး်က	ပနး်ရနဆ်ရာေတ	ွဖွဲထားတဲ့	အသငး်ကီးပဲ

၊အခလုေူတ	ွက	ဘာြဖစလ်ို	ဆက်ပးီလပုေ်နကတာလ”ဲ

ဟု	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“ဒအီသငး်ရဲရည်ရွယ်ချက်က	အချငး်ချငး်	ကူညီုိငး်ပငး်

ြပိုငေ်ရးဆိုေတာ့	ပနး်ရန	်ေတ	ွမဟုတေ်ပမယ့်	လည်း	လမူေရး	အသငး်	အေနနဲ

ဆက်ပးီရိှေနတာေပါကွ့ာ”

ဒါေပမယ့်	ဒအီသငး်ရဲ	အစဉအ်လာက	လိဝှက်ရမယ်ဆိုတဲ့

သေဘာပါေနေလေတာ့	အသငး်သားေတဟွာ	အဲဒ	ီစည်းကမး်ေတကုိွ	အခလုည်း

လိုက်နာကတယ်၊	အဲဒ	ီလို	လိဝှက်တာေကာင့်လည်း	တိုဆမီာှ	အဲဒ	ီအသငး်ကုိ

ေခါငး်ြဖတတ်ဲ့	အသငး်ဆိုပးီ	အထငလ်ွဲ	ခရံတာ	ေပါ”့

ဟု	ကု်ပက်	ရှငး်ြပေလ၏	။

“ေတာ်ေတာ်	ခိုငခ်ိုငခ်ခံ	ံခမး်ခမး်နားနားလပုထ်ားတဲ့

အသငး်တစခ်ပုေဲနာ်”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ြပန၍်	ေြပာေလ၏	။

“ခမး်နားတယ်ကွ၊	ခမး်နားတယ်	၊	ညီအစကုိ်	ေနာငရ်ငး်	ချစြ်ခငး်လို

အမည်ေပးထား	တဲ့	ဖရီးေမဆငဘံု်အိမ	်တစအိ်မအ်တငွး်ပိုငး်ကုိ	ုိက်ထားတဲ့

ဓာတပ်ုံတစပ်ုံဟာ	ဗတိသိ	ြပတိုက်ထမဲာှရိှတယ်ကွ၊	အဲဒါက	(၁၉၁၀)

ခုစှေ်လာက်က	ုိက်ထားတာ	အဲဒ	ီတစပ်ုံ	ငါမ့ာှရိှတယ်	ငါြပမယ်”

ဟုဆိုကာ	ကု်ပ	်သည်	စှေ်ပါငး်များစာွ	ေသတာထ၌ဲ	သမိး်ထားေသာ



ပသးေခါငး်ြပတ	်အသငး်	တစသ်ငး်၏	ဓာတပ်ုကုိံ	ေတာက်တဲ့အား	ထတုြ်ပေလ၏	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိ	ကည့်၍	…

“ေတာ်ေတာ်ကုိ	ခမး်ခမး်နားနား	လပုထ်ားတာပေဲနာ်၊	အဲဒီ

အသငး်ထမဲာှက	ဘယ်လို	လမူျိးေတ	ွပါဝင်ကသလ”ဲ

ဟု	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“လေူတကွေတာ့	အစုံပေဲဟ့၊	စစဘ်က်က	ပဂုိလေ်တလွည်း	ပါတယ်၊

ေကျာငး်ဆရာ	ေတလွည်းပါတယ်၊မငး်ညီ	မငး်သားေတေွတာငပ်ါေသးတယ်၊

‘ေဝလမငး်သား’နဲ	‘ေကာ့ေနာ့’	မိစားကီး	(၁၈၈၇)	ခုစှက်	ဖရီးေမဆင်

အဝတအ်စားေတနွဲ	ုိက်ထား	တဲ့	ပုံတစပ်ုံ	အဂလနမ်ာှရိှတဲ့	‘ဟာလတ်န’်	ပုံြပ

စာကည့်တိုက်မာှ	ြပထားတယ်ကွ”

ကု်ပက်	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“အဲဒ	ီပုံကုိ	ကနေ်တာ်	ကည့်ချငလ်ိုက်တာ	အစကုိ်ကီးရယ်”

ဟု	ေြပာေလ၏	။	ထိုအခါ	ကု်ပ	်သည်	ေသတ၌	သမိး်ဆည်းထားေသာ

ဓာတပ်ုံကုိ	ထတုယူ်၍	ေတာက်တဲ့အား	ြပလိုက်ရြပန၏်	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိ	ကည့်ပးီေနာက်	အနည်းငယ်	ြပးံလိုက်ေလ၏

။

“ဘာြပးံတာလ	ဲေတာက်တဲ့ရဲ”

ကု်ပက်	ေမးလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့က	…

“ေဝလမငး်သားေလးကလည်း	ေဘာလုံးကနတ်ဲ့လေူတွ

ေြခေထာက်ထရိင	်လမိး်တဲ့	‘စလုံးလငန်မင’်	ပလုငး်ကပုံနဲ	တလူိုက်တာ”

ဟု	ေြပာေလ၏	။



“မငး်လည်းေတာ်ေတာ်	ကပသ်းီကပသ်ပ	်ေြပာတတတ်ဲ့ေကာငပ်ဲ

ေတာက်တဲ့ရယ်”

ဟု	ဆိုကာ	၎ငး်အား	ကု်ပ	်အနးီသို	တိုးခိုငး်ပးီလင	်ေခါငး်ကုိ

ပတုလ်ိုက်ေလ၏	။

“ေနပါအံုး	အစကုိ်ကီးရဲ	၊	အဲဒ	ီအသငး်မာှ	မနိး်မေတ	ွေရာ	ပါသလား”

ဟု	ေမးေလ၏	။

“ပါတယ်ကွ	(၁၇၁၀)	ခုစှမ်ာှ	အုိငယ်ာလနဘံု်အိမမ်ာှ

အမျိးသမးီကီးတစဦ်း	ဖရီးေမဆငထ်ကုိဲ	ဝငခ်ဲ့ဖးူတယ်၊	သဟူာ	ပထမဆုံး

ဖရီးေမဆင	်အသငး်ဝင	်အမျိးသမးီကီးပ၊ဲ	သူနာမည်က	‘အဲလဇိဘက်စနိ်လယ်ဂျာ’

လိုေခတယ်၊	သူပုံက	လည်း	ေစာေစာက	ပုံြပစာကည့်တိုက်မာှ	ရိှတယ်ကွ၊	အဲဒါ

မငး်ကုိ	ငါြပဦးမယ်”

ဟု	ဆိုကာ	ကု်ပသ်ည်	ေသတာအတငွး်မ	ှ‘အယ်လဇိဘက်စနိ်လယ်ဂျာ’

၏	ပုံကုိ	ထတုယူ်	ြပလိုက်	ေလ၏	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိ	ကည့်ပးီေနာက်	…

“ကနေ်တာ့်	အေမေလာက်နးီနးီ	ေချာပါတယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	ကု်ပက်	…

“မငး်	အေဒထက်ပိုေချာမယ်ထငတ်ယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“ဒါေကာင့်	အေမက	ေြပာတာ၊	ငါညီ့မေလး	အိမေ်ထာငမ်ကျမချငး်

ဒေီဘးအခနး်ကုိ	လပူျိ	အိမင်ာှးသမား	မတငဘူ်းတဲ့”

ဟု	ြပနေ်ြပာလိုက်ေလ၏	။



“ေဟ့ေကာင	်ေတာက်တဲ့	တိုးတိုးေြပာ၊	မငး်အေဒ	ေချာငး်ပးီ

နားေထာငခ်ျင	်နားေထာငေ်နမာှ၊	အဲဒ	ီလို	ေချာငး်ပးီ	နားေထာငေ်နရင်

ငါတိုေြပာတဲ့စကားေတ	ွနားစနွး်နားဖျားကားပးီ	သူကုိ	ငါကိက်ေနတယ်လို

ထငေ်နဦးမယ်”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“တကယ်ေြပာတာလား	အစကုိ်ကီး”

ဟု	ြပန၍်	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“မနိး်မ	မရိှတဲ့	တိုငး်ြပည်ကုိ	ေရာက်ရငေ်တာ့	မငး်အေဒကုိ

ကိက်မမိလား	မဆို	ိုငဘူ်း”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“ထားလိုက်ပါေတာ့ဗျာ	၊	ကနေ်တာ့်	အေဒက	ပသးေခါငး်ြပတေ်လာက်

အေရး	မကီးပါဘူး	၊	ပသးေခါငး်ြပတ	်အေကာငး်ဆက်ေြပာပါဦး”

ဟု	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

ထိုအခါ	ကု်ပက်…

“ေနာက်ပိုငး်မာှေတာ့	ဖရီးေမဆင	်အသငး်မာှ	မနိး်မေတွ

အများကီးပါဝငလ်ာတယ်ကွ	မနိး်မေတ	ွထကဲကုိပ	ဲအသငး်လူကီးေတ၊ွဘာေတွ

ြဖစတ်ာေတာငရိှ်တယ်ကွ၊မငး်ကုိ	ပုံတစခ်	ုြပရဦးမယ်၊	အမျိးသမးီအသငး်လူကီးနဲ

အသငး်ဝငေ်တရဲွပုံေပါကွ့ာ”

ဟု	ဆိုကာ	ကု်ပ	်သည်ေသတာကုိ	ဖငွ့်ရြပနသ်ည်။	ထိုေနာက်ပုံကုိ

ထတုရ်ြပန၏်	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိကည့်၍	…



“ကေလးေတေွရာ	ဝငလ်ိုရလား”

ဟု	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“မရဘူးကွ၊	အရွယ်ေရာက်ပးီမ	ှဝငလ်ိုရတယ်”

ဟု	ကု်ပက်	ြပန၍်	ေြဖလိုက်ေလ၏	။

“အဲဒ	ီအသငး်ထ	ဲဝငတ်ဲ့အခါ	ဘာေတ	ွလပုရ်ေသးလ”ဲ

ဟု	ေတာက်တဲ့	က	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“အသငး်က	ချက်ချငး်ဝငခ်ငွ့်မေပးေသးဘူးကွ၊	စစေ်ဆးေသးတယ်၊

အသငး်သား	အသစကုိ်	စစေ်ဆးဖို	မျက်စကုိိ	အဝတစ်ည်းပးီ

အသငး်လူကီးေရှကုိေခလာရတယ်	အဂလနမ်ာှ	ဖရီးေမဆင	်တစေ်ယာက်

အသငး်ဝငတ်စေ်ယာက်	အသငး်ဝငြ်ဖစဖ်ို	အစစေ်ဆးခေံနပုံကုိ	မငး်ကုိ	ြပရဦးမယ်”

ဟု	ဆိုကာ	ေသတာကုိ	ဖငွ့်ရြပန၏်	။	ထိုေနာက်	ေသတာကုိ	ဖငွ့်ကာ

ဓာတပ်ုံကုိ	ထတု၍်	ေတာက်တဲ့	ကုိ	ြပရြပန၏်	။

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံကုိ	ကည့်ပးီေနာက်…

“အစကုိ်ကီးရယ်၊	ေသတာကုိ	တစခ်ါတည်း	ဖငွ့်ထားစမး်ပါဗျာ၊

ခငဗ်ျားဟာက	ဆတတ်ငံ့ငံ့	၊	ခငဗ်ျားဟာက	ရှမး်ဘုနး်ကီး	အိမမ်က်စာအုပ်

ဖတရ်သလိုပ”ဲ

ဟု	ေြပာေလ၏	။

“ရှမး်ဘုနး်ကီး	အိမမ်က်က	ဘယ်လိုတုံးကွ၊	ငါမသိိလို

နည်းနည်းေြပာပါဦး”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“အစကုိ်ကီးဆကုိီ	စာတိုက်ကေန	အဲဒ	ီစာမျိးမလာဖးူဘူးလား	၊



ရှမး်ဘုနး်ကီး	အိမမ်က်	ြဖစသ်ည်၊	ဤ	စာကုိ	ကုိးေစာင	်ေဝေသာေကာင့်	ေညာငေ်ရမှ

လတူစေ်ယာက်	ထေီပါက်သာွးသည်၊	မေဝေသာေကာင့်	အိမမ်းီေလာငသ်ာွးသည်၊

ေနာက်တစဖ်န	်ြပန၍်	ေဝလိုက်ေသာေကာင့်	အလပုတ်ငွရ်ာထးူတက်၍

ေအာငဘ်ာေလသနိး်ဆ	ုဆတွခ်းူ	သာွးသည်	ဆိုတာ	မျိးေလ	အစကုိ်ကီးရဲ	၊	သူဟာက

ဝမး်ပသဲာရမလိုလို၊	ဝမး်ပ	ဲနည်းရမလိုလို”

ဟု	ေြပာလိုက်ေလ၏	။

“အဲဒါ	ေရေပလာ	ေခတယ်ကွ၊	ြမနမ်ာြပည်မာှ	ပထမ

ကမာစစ်ပးီတနုး်က	စခဲ့တာ	ေပါကွ့ာ၊	အစမာှေတာ့	အဂလပိလ်ိုကွ၊	ေနာက်မှ

ြမနမ်ာလို	ြဖစသ်ာွးတာ၊	ရှမး်ဘုနး်ကီး	အိမမ်က်ကေတာ့	ေနာက်အကျဆုံး

ေရေပလာေပါကွ့ာ	၊	လေူနာက်ေတ	ွလပုထ်ား	တာပါ၊	အချနိရ်ရင	်ေရေပလာ

အေကာငး်ေြပာြပဦးမယ်”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ေလေတာ့သတည်း။

*



အခနး်(၃)

ေတာက်တဲ့သည်	ကု်ပအ်ား	နငး်ေပး၏	။	ထိုေနာက်ြခငမ်ကုိက်ေစရန်

ယပခ်တ	်ေပး၏	။	ထိုအချနိ၌်	ေတာက်တဲ့၏	အေမက	…

“ေတာက်တဲ့ေရ	မအိပေ်သးဘူးလား”

ဟု	လမှး်၍	ေမးလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	…

“မအိပေ်သးဘူး	အေမရဲ၊	ခမု	ှပသးေခါငး်ြပတက်

ေကာငး်တနုး်ရိှေသးတာ”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့၏	အေမက	ကု်ပအ်ား	…

“ဆရာေရ	ေတာက်တဲ့က	ဒါမျိး	ေစာင့်ေနတာ	၊	ကနမ်ဆေီတာင	်လာမာှ

မဟုတေ်တာ့	ဘူး၊ဆရာ့ဆမီာှ	ပ	ဲေနေတာ့မယ်ထငတ်ယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ကု်ပက်	…

“ကျပက်လည်း	ဒါမျိးေစာင့်ေနတာ၊	ေတာက်တဲ့လို	သားေလးပ	ဲြဖစြ်ဖစ၊်

တေူလးပ	ဲြဖစြ်ဖစ	်ရချငလ်ိုက်တာဗျာ”

ဟု	ြပန၍်	ေြပာလိုက်ေလ၏	။	ေတာက်တဲ့၏	အေမကလည်း	အားကျမခံ

…

“သားကေလး	လိုချငရ်ငေ်တာ့	တကူေလးရမာှ	မဟုတေ်တာ့ဘူး	၊

တကူေလး	လိုချင	်ရငေ်တာ့	သားကေလးရမာှ	မဟုတေ်တာ့ဘူးေနာ်”

ဟု	အသဝဲံဝဲ	ြဖင့်	ြပန၍်	ေြပာေလ၏	။

“ဒါက	ဒလီိုရိှပါတယ်	ေတာက်တဲ့တို	အေမေရ၊	ကုိယ့်မာှ	မရိှေတာ့လည်း

သားအြဖစပ်	ဲရရ၊	တ	ူအြဖစပ်	ဲရရ	လိုချငတ်ယ်ေြပာတာပါ၊	ကျနိး်ေသကီး

သားြဖစရ်မယ်၊	တြူဖစ	်ရမယ်လို	ေြပာလို	ဘယ်ြဖစမ်လ၊ဲ	ရချငတ်ာရဆိုပးီ	ကံစမး်မဲ



ထိုးတဲ့	သေဘာေပါဗ့ျာ”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့၏	အေမက	‘ခစခ်န’ဲ	ရယ်ေလ၏	။

ထိုသိုရယ်ပးီေနာက်	…

“လကဏာဆရာပ	ဲကုိယ့်ဟာကုိယ်	တက်ွကည့်ေပါ၊့	သားရမာှလား	၊တူ

ရမာှလား	မတက်ွတတဘူ်းလား”

ဟု	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“ဆပံငည်ပတ်ဲ့သဟူာ	ကုိယ့်ေခါငး်က	ဆပံငရှ်ည်လာရင	်ကုိယ့်ဟာကုိယ်

ညပလ်ိုမရဘူး	အဲဒ	ီလိုပ	ဲကုိယ့်ဟာကုိယ်	တက်ွရတာ	သပိခ်က်တယ်၊	ဒါေပမယ့်

အေမက	မာှဖးူတယ်	အရငလ်ာတဲ့	ဝယ်သကုိူ	ေစျးဦး	မလနှရ်ဘူးတဲ့၊	ေစျးတဲ့

ေအာငေ်ရာငး်	ရတယ်လို	ဆိုပ၊ဲ	သားေလးအရငလ်ာရင	်သားေလး	ေပါဗ့ျာ၊

တေူလးအရငလ်ာရင	်တေူလးေပါ”့

ဟု	ကု်ပ	်ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့၏	အေမက	…

“စှေ်ယာက်စလုံးလာရင	်ဘယ့်ယ်ှလပုမ်တုံး”

ဟု	ေမးလိုက်ရာ	…

“အဲဒါေတာ့	မေကးိုငဘူ်းဗျိ	၊	ကေလးက	စှေ်ယာက်ေတာင	်ကျပက်

ဝငေ်ငသွပိ	်မေကာငး်ဘူး”

ဟု	ကု်ပက်	ေြပာလိုက်ရာ	ေတာက်တဲ့က	…

“အေမရယ်	ေတာ်ပါေတာ့ဗျာ၊	ပသးေခါငး်ြပတ်

မေရာက်ပေဲနေတာ့မယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်လင	်ကု်ပက်	…

“မငး်အတက်ွ	ပသးေခါငး်ြပတက်	အေရးကီးတယ်ကွ၊	ငါအ့တက်ွ



မငး်လို	သား	ကေလးတစေ်ယာက်၊	တ	ူကေလးတစေ်ယာက်ရဖို	အေရးကီးတယ်ကွ”

ဟု	ေြပာလိုက်ရေလ၏	။	ထိုအခါ	ေတာက်တဲ့က	…

“အခ	ုပသးေခါငး်ြပတ	်အေကာငး်ေြပာစမး်ပါ၊	သားကေလး၊

တကူေလး	တစေ်ယာက်	လိုချငရ်င	်ရနကု်နက်ျေတာ့	ရှာတာေပါ”့

ဟု	ေြပာလိုက်သြဖင့်	ကျပေ်ရာ	ေတာက်တဲ့	အေမပါ	ဝါးခနဲ

ရယ်လိုက်ကေလ၏	။	ေတာက်တဲ့၏	အေဒကမ	ူအခနး်တငွး်မ	ှတစေ်ယာက်တည်း

ကျတိ၍်	ြပးံေနဟန	်ရိှ၏	။

“ေနစမး်ပါဦး	အစကုိ်ကီးရဲ၊	အစကုိ်ကီးေြပာတဲ့	ဖရီးေမဆငေ်တကွ

သူဟာသ	ူအဖွဲ	အသငး်လပုတ်ာကုိ	ကနေ်တာ်တို	ြမနမ်ာေတကွ	ဘာေကာင့်

ေခါငး်ြဖတတ်ယ်လို	စပွစ်ွဲရတာ	တုံး၊	အဲဒါ	ေြဖစမး်ပါဦး”

ဟု	ေတာက်တဲ့က	ေမးလိုက်ေလ၏	။

“ဒါက	ဒလီိုကွ၊	သတူိုအဖွဲမာှက	ဒဂီရီေတ	ွအများကီးရိှတယ်၊

ဒဂီရီဆိုတာ	အဆင့်	ေတ	ွတက်တာေပါကွ့ာ၊	တတယိ	ဒဂီရီမာှ	ဆိုရင	်လကုူိ

ေသတယ်လို	မတှယူ်ခိုငး်ပးီ	ကမး်ြပငေ်ပမာှ	ပက်လက်လနှခ်ိုငး်တယ်၊ပးီေတာ့

ပတိြ်ဖကီးနဲပတ်ပးီ	ေခါငး်ထ	ဲထည့်တယ်၊ပးီေတာ့မ	ှေခါငး်ကုိ	ဖုံးပးီ

သတပ်စလ်ိုက်တဲ့	သေဘာပ၊ဲ	အဲဒ	ီလို	အခမး်	အနား	ကျငး်ပေနတာကုိ

ဖရီးေမဆငမ်ာှ	ခိုငး်ထားတဲ့	ဒုိငဘ်ာ၊	ထမငး်ချက်ေတကွ	ေချာငး်ကည့်ပးီ

ေခါငး်ြဖတတ်ယ်လို	ယူဆထားတာ	၊	တကယ်သတကု်န်ပးီ	၊တကယ်

ေခါငး်ေတြွဖတကု်န်ပလီို	ထငတ်ာ၊	အထကဲ	လကူ	ဘာမ	ှမြဖစဘူ်း၊	ဒေီနရာမာှ

စည်းကမး်	တစခ်	ုေတာ့ရိှတယ်၊	ဓားနဲ	ခတု်ပးီပးီချငး်	ေမးခနွး်	မေမးရဘူး	၊	ဘာြဖစ်

လိုလဆဲိုေတာ့	ေသသာွးတဲ့လဆူိုတာ	ေမးလည်း	ေြဖိုငမ်ာှ	မဟုတလ်ိုပ၊ဲ	တေအာင့်

ေလာက်ကာေတာ့မ	ှေခါငး်ကုိ	ဖငွ့်တယ်၊	ေခါငး်ထကဲ	လရဲူ	မျက်ာှနဲတည့်တည့်

မျက်ာှကျက်မာှ	ချတိဆ်ွဲထားတဲ့	မနှအိ်မက်ေလးကုိ	ကိးေလျာ့ပးီ	မျက်ာှနား



ေရာက်	တဲ့	အထ	ိချေပးလိုက်တယ်၊	အဲဒ	ီမာှ	မနှ	်အိမအ်လငး်ေရာငကုိ်	ေခါငး်ထကဲ

လကူ	ြမငတ်ာနဲ	တပိငန်က်	ဘဝသစကုိ်	ရရိှပလီို	အဓိပါယ်ရတယ်၊	အဲဒ	ီမးီေရာငကုိ်

‘ေမဆငလ်ိုက်’	လိုေခတယ်၊	အဲဒ	ီအလငး်ေရာငကုိ်	ြမငတ်ဲ့	အခါမာှ	အထကဲ	လဟူာ

အသက်ြပနရှ်ငလ်ာတယ်လို	ဆိုလိုတာေပါ၊့	အဲဒ	ီအခါကျမ	ှအြပငက်လကူ	‘သင့်

နာမည်	ဘယ်သလူ’ဲ	လို	ေမးရတယ်၊	အထကဲ	လကူ	‘နာမည်	မရိှဘူး’	လို	ြပနေ်ြဖ

တယ်။	ဖရီးေမဆင	်အဖွဲကလကူ	ဒလီကုိူ	နာမည်	အသစေ်ပးရတယ်၊	အဲဒါကုိ	ြမနမ်ာ

အလပုသ်မားေတကွ	ေချာငး်ကည့်ပးီေခါငး်ေတ	ွြဖတကု်နတ်ယ်လို	ထငကု်န်က

တာေပါ၊့	အဲဒ	ီမာှ	သတူို	ေပးချငတ်ဲ့	နာမည်ေတ	ွေပးပးီေတာ့	ေအးချမး်တဲ့

ဖရီးေမဆင	်အဖွဲဟာ	ြမနမ်ာြပည်မာှ	ပသးေခါငး်ြပတ	်အြဖစန်ဲ

နာမည်ကီးေတာ့တာပ၊ဲ	ေဟာဒမီာှ	ငါသမိး်ထားတဲ့	ပုံေတ၊ွေခါငး်ထ	ဲမဝငခ်ငပ်ုံ၊

ေခါငး်ထဝဲင်ပးီပုံ၊	လည်ပငး်ေနရာေလာက်	ကုိ	မနှး်ပးီ	ေခါငး်ဖုံးကုိ	ဓားနဲ	ခတုဖ်ို

မာှကားေနပုံေတေွပါကွ့ာ”

ေတာက်တဲ့သည်	ထိုပုံများကုိ	ကည့်ပးီေနာက်	…

“အစကုိ်ကီးကေတာ့	ကပသ်းီကပသ်ပေ်တ	ွစထုားပါတယ်၊	အ့ံေရာ”

ဟု	ေြပာေလ၏	။

“အဲဒ	ီလိုဆိုရင	်မငး်ကုိ	ငါ	ထးူထးူဆနး်ဆနး်ပုံ	တစခ်	ုြပဦးမယ်၊အဲဒါက

၁၇၄၇	ခုစှက်	တာေဘာ်လတန	်ဆိုတဲ့	မိမာှ	အသငး်ချပက်ေန	စနိ်ဂျမိး်အသငး်ခွဲ

ကုိ	လထူပုရိသတ	်နဲ	ေအာငလ်လံင့်ထေူပးေနပုံ	ြဖစတ်ယ်”

“ပးီေတာ့	ေနာက်ထပတ်စပ်ုံ	ကည့်လိုက်ဦး၊	(၁၈)	ရာစုစှမ်ာှ	လနဒ်န်

ဖရီးေမဆင	်အသငး်ရဲ	အသငး်ပိုင	်အသငး်ကဲွများရဲ	စားရငး်ချပ	်ပုံေပါကွ့ာ”

ေနာက်ထပ	်ပုံေတလွည်း	ငါမ့ာှ	အများကီး	ရိှေသးတယ်ဟု	ကု်ပက်

ေြပာလိုက်	ေလ၏	။

“ေနာက်ပုံ	တစခ်	ုြပဦးမယ်၊	အဲဒါက	(၁၈၇၅)	ခုစှ၊်	ေတာ်ဝင်



အဲလဘတခ်နး်မမာှ	သတမအက်ဒတွဘု်ရင	်အဂလနအ်သငး်	ချပရဲ်	ေခါငး်ေဆာင်

အြဖစ	်ဖရီးေမဆင	်အသငး်ကုိ	တက်ေရာက်ပုံပကွဲ”

“ေနာက်ပးီ	ေဟာဒမီာှ	(၁၈၈၃)	ခမုာှ	မးီေလာငပ်ျက်စးီသာွးတဲ့

လနဒ်န်မိက	တစခ်	ုေသာ	ဖရီးေမဆင	်ခနး်မပုံပ၊ဲ	အဲဒါက	ပနး်ချလီက်ရာကွယ့်”

ဟု	ဆိုကာ	ပုံများကုိ	ထတုြ်ပေလ၏	။

ေတာက်တဲ့သည်	ပုံများကုိ	ကည့်၍	သေဘာကျေန၏	။ထိုေနာက်

ေတာက်တဲ့က…

“ချမး်လှပ	ီဆယ့်နှာရီလည်း	ထိုးေတာ့မယ်၊	ကနေ်တာ်	အိပေ်တာ့မယ်”

ဟု	ေြပာလိုက်ရာ	ကုပက်	…

“ဒမီာှ	အိပမ်ာှလား”

ဟု	ေမးလိုက်လင	်ေတာက်တဲ့က	ြပးံ၍	…

“ကနေ်တာ်	ဒမီာှ	အိပလ်ိုမြဖစဘူ်း	၊	အေမက	ကနေ်တာ့်ကုိ

လာှိးလမိ့်မယ်၊	အဲဒ	ီအခါမာှ	ကနေ်တာ်	မိ်ုးေတာ့ပ	ဲအြခားလူ

တစေ်ယာက်ေယာက်ိုးမာှ	စိုးရိမတ်ယ်၊	ကနေ်တာ့်	အေမ	အတက်ွ

အာရယ်ရိှတယ်”

ဟု	အတည်ေပါက်	ငှ့်	ေြပာဆိုကာ	၄ငး်၏	အခနး်ဘက်သို

ြပနသ်ာွးေလေတာ့သတည်း။

*
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