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အိမရ
် ှင်ဓန ဧည့်သည်က န် တာ်
ဒါရိက်တာြမင့် မာင်

စာ ပလပ်သားမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၂ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ၊ အမှတ် ၁၉၊ နှာ ၁ဝ၂-၁ဝ၄ ထိ။
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(၁)
ဆရာက ရန်ကန် မို ့ ဘယ်လမ်းမှာ နသလဲ။
ဘာအလပ်နဲ ့ ရွာင လာတာလဲ။
လခ ဘယ် လာက်ရသလဲ။
က န် တာ်နင
ှ ့်ရွာင မို ့နယ် ပါတီယူနစ်ဥက္က ဦးချစ်စန်း(ယခ-စစ်ကိင်း ရ ့ ြပာင်း)တိ ့ နှစ်ဦးသား ရွာင မို ့တွင်
လှည့်လည် ကည့်ရာကအြပန် တည်းခိအိမ်အ ရာက် မီးဖိ ဘးက ဓနမ လး မလှနွယ် ချက် က း သာ ထမင်းဝိင်းအထိင်
တွင် အိမ်ရှင်ဓနအမျိုးသား ကီးဦးဖိးတင်( ဒသအ ခ မင်းတင်)၏သား ဓန လး မာင်သန်း အာင်က မးလိက်သည့်
မးခွန်း ြဖစ်ပါသည်။
က န် တာ်တိ ့ ြမန်မာစကားပများထဲတွင် "ဟန်ကိယ့်ဖိ ့၊ မာန်သူ ့ဖိ ့"ဆိ သာ စကားပတစ်ခ မ ကာခဏ ကားဖူး
သည်။ ဓနတိ ့ လူမဆက်ဆ ရးတွင် ထိစကားပသည် ဆူး ြငာင့်ခလတ် ြဖစ် န လသည်။
ဓနလူမျိုးများသည် ဝတ်စားဆင်ယင်မ ရိးသား က ပီး အ နအထိင် ရိးသား ြဖာင့်စင်း ကသကဲ့သိ ့ တစ်ဦးနှင့်
တစ်ဦး ဆက်ဆ ြပာဆိရာတွင်လည်း ဟန် ဆာင်မ ကင်း ပီး ရိးသားမ အရင်းခြဖင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆ ြပာဆိ
တတ် က လသည်။
ဦးချစ်စန်းက က န် တာ်လပ်သည့်အလပ်က လခစား အစိးရအမထမ်းတစ်ဦး မဟတ် ကာင်း၊ လွတ်လပ်စွာ စာ
ရး ရပ်ရှင်ရိက်ပညာြဖင့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသူ ြဖစ် ကာင်း၊ က န် တာ့်ကိယ်စား ရှင်းြပလိက်သည်။
တခါတရ ဓနတိ ့၏ဟန်မ ဆာင် သာ ဤကဲ့သိ ့ သာ မးခွန်းမျိုးသည် ဓနတိ ့နှင့်အက မ်းတဝင် တရင်းတနှီး
မရှိ က သးသူများအဖိ ့ ရိင်းရာ ရာက် နသည်ဟ ထင်စရာရှိ လသည်။ ဓနတိ ့နှင့်အတန်ငယ် ရင်းနှီးက မ်းဝင်လာ သာ
အခါကျမှ ဓနတိ ့၏ပကတိြဖူစင် သာ ဖာ် ရွခင်မင်မအြပည့်ြဖင့် တိက်ရိက်တဲ့တိး ရိးရိး မး ကြခင်း ြဖစ် ကာင်း
သ ဘာ ပါက်ခဲ့ရ ပသည်။
ဓနတိ ့သည် ြပာဆိဆက်ဆရာတွင် ပွင့်လင်းရိးသား ကသ လာက် မိမိတိ ့ မို ့နယ်၊ မိမိတိ ့ ြမလတ် ဒသ၊ မိမတ
ိ ိ့
နအိမ်များဆီသိ ့ ဧည့်သည်လာသည်ကိ လက်ခ ကိုဆိ သာ တိင်းရင်းသားများ ြဖစ် ကသည်။
က န် တာ် မ ကာခဏ အ ကိမ် ကိမ် အ ခါက် ခါက် ရာက်ဖူးခဲ့ သာ ညာင် ရ မို ့နယ် အင်း လးကန် အင်း
လး ဒသမှ အင်းသူအင်းသားများကဲ့သိ ့ အိမ်သာမှ ဧည်လ
့ ာသည်ဆိရိးစကား လက်ကိင်ြပုကာ ဧည်သ
့ ည်အလာကိ အင်
မတန် လိလား သာ လူမျိုးများ ြဖစ် က လသည်။
အကယ်၍ ဧည့်သည်တစ်ဦးတစ် ယာက် အ ကာင်းကိစ္စနှင့်ဓနတိ ့ နထိင်ရာ အရပ် ဒသ၊ ဓနတိ ့ ကျးရွာ၊ ဓန
တိ ့ နအိမ်တစ်အိမ်တွင် တစ်လကိးသီတင်း ကာသည်အထိ နမည်ဆိသည့်တိင် အာင် ဓနတိ ့က ငိုြငင်ြငူစူြခင်း မရှိ က
ပ။ ကိ ရဧည့်သည်ကိ ရှိသမ အစားအစာများနှင့်ဧည့်ဝတ် ကျပွန်စွာ ကာင်းမွန်စွာ ဧည့်ခ က း မွး ြပုစ ကမည်သာ
ြဖစ်သည်။
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ဧည့်သည် နထိင်ရမည့်ဓနတိ ့ အိမ်များကိ ကည့်ပါဦး။ က န် တာ်တိ ့ ရန်ကန် မန္တ လး မို က
့ ီးများက အိမ်အများ
စကဲ့သိ ့ ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်နှင့်အသက်ရှူရာမှာပင် ဝနိင်စရာမရှိ သာ အခန်းကျဉ်း အခန်းငယ်မျိုး မဟတ်။ ြခ ကီးဝင်း
ကျယ် ြမြပန် ့ ြမဆွယ်နှင့် တာင်ရိး တာင်ခါးပန်းအသွယ်သွယ်တိ ့၌ လိ မ္မာ်၊ သစ် တာ်၊ သနပ်ဖက်၊ ကာ်ဖီပင်ပျိုပင်
ငယ်များနှင့်ပန်း၊ နှမ်းပင်၊ သစ္စာပန်းပင်၊ မ မို ့ပန်းပင်နှင့် န ကာပန်းပင် စသည် ရာင်စပွင့်လျက် ရှိ န က သာ အလှ
ပန်းပင် ပန်းခင်းများနှင့် လ ကာင်း လသန် ့များ တဝ ကီး ရှူ နနိင် သာ ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညတ် သာ ြခအိမ်မျိုးြဖစ်
ကသည်။ ဤြခအိမ်မျိုး ပါများ လသည်။
ရထွက်စိမ့်စမ်း အ မဲထွက်လျက် ရှိ သာ တာင် ကာ တာင်ခါးပန်းများ ဝိင်းရလျက်ရှိသည့် လူ နရပ်ကွက်
မျိုးဆိလ င် စိမ့် ရ၊ စမ်း ရများ အ မဲထွက်ရှိကာ ဆယ့်နှစ်ရာသီကာလပတ်လး ရများ ပါများ နတတ်သည်။
အချို ့ ဓန ကျးရွာအိမ်များဆိလ င် ြခဝင်းထဲတွင် လှကားထစ် တာင်ယာခင်းများ ြပုလပ်၍ စနစ်တကျ သီးနှ
ပင်မျိုးစ ပန်းမျိုးစ စိက်ပျိုးထားတတ် က လသည်။

(၂)
က န် တာ် ရာက်ခဲ့ သာ ြမလတ်ပိင်း အ နာက်ပိင်းက ရွာင မို ့နယ် ရွာငနှင့် ရဦး မို ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဓန ကျး
လက်အိမ်များတွင် မိသားစအချင်းချင်း အ ခ အ ဝ များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒသအသးအနန်း ဒသအ ခ အ ဝ များကိ
ဤသိ ့ သးနန်း ခ ဆိ ကသည်ကိ သတိြပုမိခဲ့သည်။ ဧည့်သည်တစ် ယာက်အ နနှင့် "နား" စိမ်း၊ "အ ကား" စိမ်း န သာ
ဒသသးစကားလး ဝါဟာရများ ြဖစ်သည်။
ဓနအိမ် ထာင်တစ်ခတွင် ဇနီးမယား မိန်းမဘက်နှင့်သက်ဆိင် သာ "အစ်ကိ"ြဖစ်သူနှင့်" မာင်"ြဖစ်သူတိ ့အား
"မတ်"ဟ ခ ကသကဲ့သိ ့ ညီမြဖစ်သူ၏ ယာက်ျားကိလည်း "မတ်"ဟူ၍ပင် ခ က လသည်။
ထိ ့အတူ ညီအစ်မ နှစ် ယာက်ရှိလ င် အစ်မ၏ ယာက်ျားကိ ညီမြဖစ်သူ၏ ယာက်ျားက "အ ကီးဟ ခ ၍ ညီမ
၏ ယာက်ျားကိ အစ်မြဖစ်သူ၏ ယာက်ျားက "ဦး လး"ဟ ခ လ့ရှိ က ပသည်။
အ မ့အစ်ကိ၊ အ မ၏ ယာက်မ(အ မ့ မာင်၏မိန်းမ)ကိ "အရီး" ခ ၍ အ မ၏ညီမကိ " ဒွး တာ် သိ ့မဟတ်
"အပဲ့"ဟ ခ က ပီး အ မ၏အစ်မ ကီးကိ " ကီး တာ်"ဟ ခ က လသည်။ အချို ့အရပ် ဒသတွင် " မွ က
့ ီး" " မွ ့ပဲ့"ဟ
ခ လ့ရှိ ကသည်ကိ ကားခဲ့ရသည်။
ဓနလူမျိုးတိ ့၏ဤ ဒသအသးအနန်း ဤ ဒသအ ခ အ ဝ များသည် က န် တာ်တိ ့ ြမြပန် ့အရပ်က ြမန်မာ
အိမ် ထာင်စများ၌ ဒသအလိက် ခ ဝ သးနန်းသည့်အ ခ အ ဝ များနှင့်တူညီသည်များရှိသလိ မတူညီသည့်အသးအ
နန်းများ ရှိ က လသည်။
ဥပမာ ဖာ်ြပရလ င်ြမြပန် ့ ြမန်မာအိမ် ထာင်စ အသိင်းအဝိင်းများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မိမိ၏အစ်မ ြဖစ်သူ၏ ယာက်ျား
ကိ "ခဲအိ"ဟ ခ ဝ သိမှတ်ထား ကသည်။ ဓနတိင်းရင်းသားအိမ် ထာင်စအတွင်းမှာမူ အစ်မ၏ ယာက်ျားကိ ညီမ၏
ယာက်ျားက "အ ကီး"ဟူ၍၊ ညီမ၏ ယာက်ျားကိ အစ်မ၏ ယာက်ျားက "ဦး လး"ဟူ၍ မတူကွဲြပား သာ ခ ဝ ြခင်း
မျိုး ြဖစ်သည်။
ဒသအသးအနန်း၊ ဒသအ ခ အ ဝ များသည် ဤသိ ့လ င် ရ၊ ြမ၊ တာ၊ တာင် ပတ်ဝန်းကျင်တည်ရှိ နမ
အ လျာက် ယဉ် ကျးမ ဓ လ့ထးစအ လျာက် အနည်းနှင့်အများ ကွဲြပား ြခားနား နမည်သာ ြဖစ်သည်။
က န် တာ် မွးဖွား ကီးြပင်းခဲ့ရ သာ က န် တာ်တိ ့အရပ် ဒသ အညာ မို ့ရွာများတွင် အ မ၏ညီမကိ "အ ဒ "
သိ ့မဟတ် ချစ်စနိး " ဒ လး"ဟ ခ ၍ အ ဖ၏အစ်မရင်း အ ကီးဆးကိ "အ ကီး"(အ ဂီး)အသထွက်ြဖင့် က န် တာ်တိ ့
ကိယ်တိင် ခ ခဲ့ က လသည်။
ဧည့်သည်တစ် ယာက်အ နနှင့်မိမိ ရာက်ရှိ နရာ အရပ်၊ ဒသ၊ နယ် ြမအတွင်းမှ လ့လာမှတ်သားစရာ သွး
ချင်းတိင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုး၏အ ခ အ ဝ အသးအနန်း စကားလး ဝါဟာရများ ြဖစ်ပါသည်။
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(၃)
ဓနလူမျိုးတိ ့အိမ် ထာင်စတစ်ခတွင် လင် ယာက်ျားသည် အိမ် ထာင်ဦးစီး အ ကီးအကဲတစ်ဦး ြဖစ် လသည်။
ထိ ့အတူ မယားြဖစ်သူလည်း အိမ် ထာင်ဦးစီး နရာတွင် လင် ယာက်ျားနှင့်တန်းတူရည်တူ ရှိ လသည်။
ရှး ခတ်က လူ ကီးသူမများ ြပာ လ့ ြပာထ ရှိ သာ " မာင်တထမ်း မယ်တရွက်" ဟူ သာ စကားပသည်ပင်
က န် တာ်တိ ့ ြမြပန် ့မို က
့ ီးြပ ကီးထက် ကျးလက် တာရွာများနှင့်မိမိတိ ့ဝမ်းတထွာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းအတွက်
တာင်ယာပဲခင်း စသည်အလပ်ခွင်များ၌ လက် တွ ့တာဝန် ခွဲ ဝလပ်ကိင် န ကသည့်ဓနတိ ့ အရပ် ဒသများတွင်သာ
က န် တာ် အ တွ ့များခဲ့ လသည်။
သိ ့ သာ် ဓနလူမျိုး တိင်းရင်းသားတိ ့၏ ရှးအစဉ်လာ ဓ လ့ထးစအရ ဇနီးမာယားြဖစ်သူသည် လင် ယာက်ျား
ခင်ပွန်းသည်ကိ အိမ်ဦးနတ်အသွင် အစဉ်အ လးထား ဆက်ဆ နထိင် လ့ ရှိ က ပသည်။
ြမန်မာဧည့်သည်တစ်ဦးသည် ဤကဲ့သိ ့ အစဉ်အလာ ကာင်း လးများ၊ ယခတိင် တည်တ့ရှိ န သာ တိင်းရင်း
သားတိ ့၏ဓ လ့ထးစ အစဉ်အလာများကိ သတိထားလျက် လးစားသင့် ပသည်။
ဓနအိမ် ထာင်စ နအိမ်တွင် ဇနီးြဖစ်သူသည် လင် ယာက်ျားနှင့်ယှဉ် ပိုင်ထိင် လ့ရှိသူ နည်းပါးသ လာက်
ဘရား ကျာင်းကန်နှင့်အလှူအတန်း ပွဲလမ်းသဘင်များ ရှရ
ိ ာသိ ့ လင်စမယားဖက် အတူတကွ သွား ကလာ ကသည့်အခါ
မျိုးလည်း ခင်ပွန်းသည် လင် ယာက်ျားက ရှ ့၊ ဇနီးသည် မိန်းမြဖစ်သူက နာက်မှ လိက်ပါသွား လ့ ရှိ ကသည်။
ထိ ့အတူ ထမင်းဟင်း စား သာက်ဖွယ်ရာများကိလည်း ခင်ပွန်းသည် လင် ယာက်ျားကိ အလျင်ခူး က းတတ်
သည်။ အကယ်၍ လင်စမယား အတူစား သာက် ကသည့်အခါမျိုး၌လည်း လင် ယာက်ျားကိ ဦးချ၊ သိ ့မဟတ် လင် ယာ
က်ျားက ထမင်းဟင်းလျာများ အလျင်နက်စား ပီးမှ မယားြဖစ်သူက စား လ့ရှိ ကသည်။
ရှးအခါက ဓနအိမ်တစ်အိမ်သိ ့ ဧည့်သည်တစ်ဦးဦး ရာက်လာလ င် ထိအိမ်တွင်လည်း မီးဖွားခါနီး အိမ်သူဇနီးရှိ
နလ င် ဧည်သ
့ ည်ကိ ရင်းချာ သာ ဆွမျိုးသားချင်း မိသားစအိမ်တစ်အိမ်သိ ့ ခတ္တခဏ ပိ ့ထားတတ် ကသည် ဆိပါသည်
ဧည်သ
့ ည်က အ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့် အြခားအိမ် ရ ့ ြပာင်း ပိ ့ြခင်းကိ မ နလိပဲ ရာက်လာသည့်အိမ်မှာပင် တည်းခိ
နထိင်လိသည်ဆိလ င် အိမ်ရှင်၏ဇနီး မီးဖွား ပီးသည်အထိ နရသည်။ အိမ်ရှင်ဇနီး မီးထွက်သည့် န ့မှ ထိအိမ်မှ ြပန်ခွင့်
ြပုသည်ဟ ြပာ ကသည်။
ယခ ခတ်တွင်မူ ရိးရာအစဉ်အလာ ကီး သာ အချို ့ သာ ဓန ကျးရွာ၊ ဓနလူ ကီးများမှအပ မို ့နှင့်ကူးလူး အ
ဆက်အဆများ သာ ဓနတိင်းရင်းသား ဓန မို ့ရွာများက ဧည့်သည်ကိ စာနာ ထာက်ထားကာ မိမိတိ ့အိမ်မှာပင် အချိန်
မ ရွး လက်ခ ကသည်ဟသိခဲ့ရသည်။
ဓနလူမျိုးတိ ့သည် ရာက်လာ သာ ဧည့်သည်အ ပ ဤမ စတနာ ကာင်း က၊ ငဲ့ညာတတ် က လသည်။
က းချင် မွးချင် က၊ ဧည့်ခချင် က၊ ကည်ြဖူစွာ ြပုစလက်ခထားချင် က လသည်။
က န် တာ် တွ ့ခဲ့ရ သာ အချို ့ဓန ကျးရွာများဆိလ င် သည်နှစ်တွင် သည်အိမ်သိ ့ ဧည်သ
့ ည် မည်မ လာ သာ
ကာင့် ဆန်မည်မ ကန်သည်၊ မည်သူအိမ်ကြဖင့် ဆန်ဘယ်မ လာက်ပဲ ကန်သည် စသည်ြဖင့် တစ်ဦးနှင်တ
့ စ်ဦး၊ တစ်အိမ်
နှင့်တစ်အမ
ိ ်၊ တစ် နရာနှင့်တစ် နရာ ဧည်သ
့ ည်အလာ အနည်းအများအ ပ ပိုင်ဆိင်ဂဏ်ယူမများပင် ရှိတတ် ကသည့်
အ လ့ရှိရှိ န ကာင်း သိခဲ့ရ လသည်။
ဒါရိက်တာြမင့် မာင်
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