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နာင်ကန်ရိပ်သာ
မာင်ထင်

စာ ပလပ်သားမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃ ခ၊ ဩဂတ်လ၊ အမှတ် ၂၈၊ နှာ ၁၇၄-၁၇၈ ထိ။
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နာင်ကန်ရိပ်သာဆိသည်မှာ အ ရြပား ရာဂါစွဲကပ်သူတိ ့ကိ ကသ ပးရာဌာန ြဖစ်သည်။ ယင်းဌာနကိ
ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ အ ငိမ်းစားလက် ထာက် ညန် ကား ရးဝန် ဒါက်တာသာဆိင်က ၁၉၆၆ ခနှစ်တွင် သူကိယ်တိင် ရး
သားထတ် ဝခဲ့ သာ "အနာ ကီး ရာဂါအ ကာင်းကိ သိ ကာင်းဖွယ်ရာ"စာအပ်၌ ၁၉၆၅ ခနှစ်အတွက် အတွင်းလူနာ
၇၃၆ ယာက်၊ အြပင်လူနာ ၄၅ ယာက် ရှိ သာ ဗရင်ဂျီဘာသာ ဂဟာဟ ဖာ်ြပခဲ့ဖူးသည်။ ယခ ခတ်တွင် ယင်းအနာ
ကီး ရာဂါကိ အ ရြပား ရာဂါဟ ခ တွင်လျက် ရှိသည်။ သတိသာယာ စရန်နှင့် ရာဂါသည်တိ ့၏စိတ်ဓာတ်ကိ မကျ စ
ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပာင်းလဲ ခ တွင်သည်ဟ မှတ်ယူရသည်။ သိ ့ သာ် ကျိုင်းတ၌မူကား ယင်း ဂဟာကိ ရှးအ ခ
အတိင်း နာင်ကန်အနာ ကီးရိပ်သာဟ ကမ္ပည်းထိးထားသည်။
ထိရိပ်သာသည် ကျိုင်းတနှင်မ
့ နီးမ ဝးတွင် တည်ရှိသည်။ ကျိုင်းတ မို ့နယ် စာ ပလပ်သားအဖွဲ ့၏စာဆိ တာ်
န ့ အထိမ်းအမှတ် ဟာ ြပာပွဲသိ ့ တက် ရာက် ဟာ ြပာ က သာ စာမညင်း၊ မင်း ကျာ်၊ မာင်ဆရှင်နှင့်က န် တာ်တိ ့
အဖွဲ ့ကိ ၁၉၈၃ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် န ့တွင် ဒါက်တာဦးတင် ရ ဦး ဆာင် သာ လ့လာ ရးအဖွဲ ့က ခ ဆာင်၍
ြပသ ကပါသည်။ ထိအဖွဲ ့တွင် လူမ ရးဆိင်ရာ လူမဝန်ထမ်းဌာန ဒ နန်းနွယ်နှင့်တကွ ဆရာဝန် ဒါက်တာတင် ရ၏ဇနီး
အြပင် သားက လးလည်း ပါပါသည်။ သွားယင်းလာယင်း သတိြပုမိသည်မှာ ဒါက်တာတင် ရ၏သားသည် အရွယ်နှင့်
မလိက် အာင် ဒသန္တရဗဟသတ၌ နှ ့စပ်သူြဖစ် ကာင်း အကဲခတ်မိပါသည်။ က န် တာ်တိ ့ သွားမည့်ခရီး၌ ဘယ် နရာ
မှာ ဘာရှိသည်ကိ သူကပင်လ င် လမ်းညန်သူပမာ ြပာြပသွားပါသည်။ ဤသူငယ် ကီးြပင်းလာလ င် ဒသခတိင်းရင်း
သားတိ ့၏မနဿ ဗဒဆိင်ရာ ဇာစ်ြမစ်တိ ့ကိ သ တသနြပုနိင် သာပဂ္ဂိုလ် ြဖစ်လာပါ စဟူ၍ပင် က န် တာ့်ဝမ်းထဲမှာ
ကျိတ်၍ ဆ တာင်းခဲ့သည်။ ဆရာက တာ်ကမူ သူ ့သားအတွက် ဤသိ ့ ဆ တာင်း ပးလ င် ကိုက်လိမ့်မည် မထင်ပါ။ အ
ဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ဆရာက တာ်သည် မိမိ၏ဇာတိချက် က မွးရပ် ြမကိ လွမ်းလျက်ပင် ရှိ န ကာင်း ရိပ်မိ သာ
ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။
က န် တာ်သည် ကျိုင်းတ မို ့ကိ ဂျပန် ခတ်ကပင်လ င် စိတ်ဝင်စားမိခဲ့သည်။ ဤအ ကာင်းကိ အစ ဖာ် ပးရန်
လိပါလိမ့်မည်။ "ြမန်မာနိင်ငနှင့်ဂျပန်ကျူး ကျာ်သူ"1ဟူ သာ စာအပ်ကိ ရးသားသူ ဂ န်လရွိုင်ခရစ္စတီယန်က ၁၉၄၂ ခ
နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆-၃၁ ရက်များအတွင်း တရတ်အမျိုးသားအစိးရ၏ ၉၃ ဒီဝီဇတပ်သည် ကျိုင်းတနယ် တာင်ပိင်း ဒ
သကိ တပ်ခွဲ၍ ဂျပန်ကိ ခခသည်ဟဆိသည်။ ယင်းတပ်နှင့်တကွ သာ အြခားတရတ်တပ်များသည် မလဒတိယပိင်းအ
ထိ နယ် စာင့်တာဝန်ကိ ထမ်းရွက်ခဲ့ရာ တိက်ပွဲများတွင် ထိင်းနိင်ငအစိးရ၏ဒီဝီဇတပ်နှစ်တပ်က ဂျပန်တပ်မ တာ်ကိ
အကူအညီ ပးခဲ့ရာ တရတ်တပ်များ တပ်လှန်သွား လသည်။
၁၉၄၅ ခနှစ်တွင် ဗိတိသ စစ်အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာတိ ့ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ြပန်ဝင် ပီးလ င် စစ် ပီး ခတ် အပ်ချုပ် ရးကိ
ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်း သာအခါ ကျိုင်းတနှင့်မိင်းပန်နှစ်နယ်သည် မူလအတိင်းပင် ရှမ်းြပည်နယ်အပ်ချုပ် ရးထဲ၌ ြပန်လည်ပါ
ဝင်လာသည်။ ထိင်းနိင်ငသည်လည်း ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘာမ ပါဝင် ြပာဆိြခင်းကိ မြပု ချ။ ဤသ ဘာ ကာင့် ြမန်
မာနှင့်ထိင်းကိ ရန်တိက် ပးသကဲ့သိ ့ရှိ သာ သမိင်းြဖစ်ရပ်တစ်ခသည် အလိလိ ရွ ့လျားပ ပျာက်သွား လသည်။
ထိစဉ်ကပင် ကျိုင်းတကိ ရာက်လိ၏။ သိ ့ သာ် တာ် တာ်နှင့်နဖူးစာ မဆခဲ့။ တခါတရ တရတ်ြဖူစစ်ဆင် ရး
ကိ အ ကာင်းြပု၍ သတင်းစာဆရာအြဖစ်ြဖင့် ကျိုင်းတကိ ရာက်ခဲ့ သာ်လည်း လဆိပ်မှာပင် တပ်မ တာ်သားများနှင့်
အတူ အချိန်ကန်ခဲ့ရာ ကျိုင်းတကိ ကုတိင်းလည်း မ ရာက်ခဲ့ပါ။ ယခမှပဲ ရာက်ဖူးသည်။ ရာက်ြပန် တာ့လည်း ဟာ
ြပာြခင်း၊ လ့လာြခင်းကိစ္စများက အလွန်အချိန်ယူထားသြဖင့် တွ ့ခဲ့ ကုခဲ့သည်မှာ အိပ်မက်ထဲတွင် တွ က
့ ုရဘိသကဲ့
သိ ့ ရှိလှသည်။
သိ ့ သာ် ဤအထဲမှာပင် ဗဟသတယူစရာ များစွာ ရှိ န သာ ကာင့် မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ကျန်သ ရွ ့ကိ တစ်ဆင့်
ဖာက်သည်ချလိပါသည်။
ဒါက်တာတင် ရ ြပာ ကားချက်အရ အဆိပါ နာင်ကန်အနာ ကီးရိပ်သာကိ ရိမန်ကက်သလစ်သာသနာြပု
အဖွဲ ့က စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည်ဟ သိရ၏။ မှတ်တမ်းများ၏ အဆိမှာ အီတလီ၌ အရင်းခ သာ ရိမန်ကက်သလစ်ြဖစ်
ကသည့် Sisters of Charity ခ အဖွဲ ့အစည်းက ၁၉၂၃ ခနှစ်တွင် စတင်၍ ြမန်မာနိင်င၌ အနာ ကီး ရာဂါ ထိန်းသိမ်း
ကသ ရးကိစတင် ဆာင်ရွက်ရာ ကျိုင်းတလည်း ယင်းလပ်ငန်းထဲတွင် အပါအဝင်ြဖစ်သည်။ အ မရိကန်ဘက်ပတစ်သာ
သနာြပုအဖွဲ ့ကား ကျိုင်းတ မို ့တွင် ၁၉၁၄ ခနှစ်ကပင် စတင်၍ ဆးရဖွင့်ကာ သာသနာြပုခဲ့ က သာ ကာင့် ၁၉၂၆ ခနှစ်
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၌ ရိမန်ကက်သလစ် သာသနာြပုအဖွဲ ့နည်းတူ အနာ ကီး ရာဂါရိပ်သာကိ ဖွင့်လှစ်တည် ထာင်သည်။ ထိစဉ်က ဆးရ
အ ကီးအကဲမှာ ဒါက်တာရစ်ချဒ်ဗျူကာ (Dr. Richard Buker) ြဖစ်သည်။ ထိပဂ္ဂိုလ် ကာက်ယူ သာ စာရင်းဇယားမှာ
ဝဒနာရှင်စစ ပါင်း ၁၈ဝဝဝ ြဖစ်၍ ရာခိင်နန်းအားြဖင့် ကျိုင်းတလူဦး ရ၏ ၆ ရာခိင်နန်း ြဖစ်မည်။ ထိစဉ်က ြမန်မာနိင်
ငတွင် ရာဂါအများဆးဟ ဆိအပ် သာ သထနှင့်မင်းဘူးတိ ့တွင် လူတစ်ရာမှာ တစ် ယာက်သာလ င် ဝဒနာရှင် ြဖစ်
သည်။
ထိအနာ ကီး ရာဂါမှာ ခရစ်နှစ် ၁၉ဝဝ ကျာ် ကျာ် လာက်တွင် တရတ်ြပည်အစိးရက ဝဒနာရှင်တိ ့ကိ သူတိ ့
ပိင် သာ ဒသ၌ မ နနိင် အာင် နှိပ်ကွပ် သာ ကာင့် တရတ်ြပည်မှ ကျိုင်းတ ဒသသိ ့ ထွက် ြပးလာ သာ ဒက္ခသည်များ
မှ အစြပုသည်ဟဆိသည်။
၁၉၃၆ ခနှစ်တွင် ဘက်ပတစ်များနှင့်ရိမန်ကက်သလစ်တိ ့က အနာ ကီး ရာဂါကသြခင်းနှင့်ယှဉ်၍ အ ပိုင်အဆိင်
သာသနာြပု ကရာ ရာဂါနှိမ်နင်း ရးမှာ အတန်ငယ် အ ြခအ န တိးတက်လာသည်။ သိ ့ သာ် ဒတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း
ဂျပန်စစ်တပ်နှင့်တရတ်အမျိုးသားစစ်တပ်တိ ့သည် ကျိုင်းတနယ် ြမကိ စစ်တလင်းအမှတ်ြဖင့် တိက်ခိက် ကရာ ယခ
က န် တာ်တိ ့ လ့လာရာ နာင်ကန်ရိပ်သာမှာ ဖရိဖရဲ ြဖစ်ခဲ့ လသည်။
၁၉၄၇ ခနှစ်တွင် စစ်ဒဏ် ကာင့် ပျက်စီးသည်တိ ့ကိ ြပန်လည်ထူ ထာင်ရာ၌ အနာ ကီးစခန်းကိ ထိ ရာက်စွာ
မကူညီနိင် ြဖစ်လာ သာ ကာင့် နယ်ခ စာ်ဘွား ကီးက ဘက်ပတစ်နှင့်ရိမန်ကက်သလစ်သာသနာြပုတိ ့အား ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဝဒနာရှင်များကိ ကည့်ရပါဟ မတ္တာရပ်ခသည်။ ဤသည်တင
ွ ် လက်ရင်းလက်ငပ် ြဖစ် သာ အနာ
ကီးစခန်းသည် ြပန်လည်၍ အသက်ဝင်လာသည်။ ထိ နာက် အီတလီမှ ဖာသာကိလမ်ဘိ(Father Colombo) ရာက်ရှိ
လာ ပီးလ င် နာင်ကန်စခန်းကိ ြပန်လည် ြပုစပျိုး ထာင် လသည်။ ဖာသာကိလမ်ဘိကား ဆရာဝန်အတတ်ကိ တတ်
ြမာက်က မ်းကျင်သူ ြဖစ်သည်။ ဤ ခတ်တွင် ရာဂါကသ ရးမှာလည်း များစွာ ထိ ရာက်လာသည်။ စခန်းတွင် လူမျိုး
မ ရွး၊ ဘာသာမ ရွး အားလးကိ လက်ခရသည်။ မိမိတိ ့ ကိးကွယ်လိ သာ ဘာသာအလိက် ဆိင်ရာဆိင်ရာ အသီးသီးတိ ့
ကိ ကိးကွယ်နိင်ခွင့်ရှိသည်။ အထူးသြဖင့် ြပည် ထာင်စဆိရှယ်လစ်သမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်၏မူဝါဒများအရ အပ်ချုပ်
လာ သာအခါ ရှးကနှင့်မတူ တာ့ပဲ "ငါတိ ့ တိင်းရင်းသားများ၏ပရဟိတလပ်ငန်း"ဟူ သာ အြမင်သည် ထွန်းကားလာ
ပီးလ င် လူမျိုးဘာသာ ခွဲြခား သာ စိတ်ဓာတ်တိ ့သည် တစတစနှင့်ပ ပျာက်သွား လသည်။
၁၉၆၆ ခနှစ် နာက်ပိင်းတွင် ဖာသာကိလမ်ဘိသည် ဥ ရာပသိ ့ အ ပီးအပိင် ြပန်သွားသည်။ သိ ့ရာတွင် မ ကာမီ
ြမန်မာနိင်ငသိ ့ အလည်လာ သာအခါ နိင်င တာ်အစိးရက ထိပဂ္ဂိုလ်ကိ ကာင်းစွာ ဧည့်ခြပုစလိက်ရာ ထိပဂ္ဂိုလ် ကီးနှင့်
တကွ သူ၏တပည့်တပန်းများအားလးသည် များစွာ နှစ် ထာင်းအားရ ရှိ ကသည်။ က န် တာ်တိ ့ ရာက်သွား သာအခါ
ဤအ ကာင်းကိ အားပါးတရ ြပန် ြပာ ကသည်။
ဖာသာကိလမ်ဘိကိ ဖာသာကွမ်မာဆီယိ (Father Commasio)က ဆက်ခသည်။ ထိပဂ္ဂိုလ်မှာ မိမိ နရင်းရပ်
ဌာန်သိ ့ မြပန်ပဲ ြမန်မာနိင်င၌ပင်လ င် ထင်းပ ခါင်းချ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သည့်ပဂ္ဂိုလ် ြဖစ်သည်။ ထိ နာက် သူ၏ နရာ
ကိ လွန်ခဲ့ သာ သး လးနှစ်မှစ၍ ြမန်မာတိင်းရင်းသား ဘစ် ရှာ့ဧဘရာဟင်သန်းက ဆက်ခအပ်ချုပ်သည်။ သူ ့ကိ ရင်းနှီး
သူတိ ့က ဧသန်းဟ ခ လ့ရှိရာ က န် တာ်က အမှတ်တမဲ့နှင့်ဦးဧသန်းဟ ြမန်မာလိ ရိးရိး ခ ဝ မိသည်။ သိ ့ သာ် ဧမှာ
ခရစ်ယာန်နာမည် ဧဘရာဟင် ြဖစ်၍ သန်းမှာ ကိယ်ပိင်ြမန်မာအမည် ြဖစ်သည်။ က န် တာ်တိ ့ကိ သူကိယ်တိင် ဂျစ်ကား
နှင့်အသွားအြပန် ပိ ့ ပးသည့်အြပင် ရိပ်သာတွင် က န် တာ်တိ ့အဖွဲ ့အား ကရင်အမျိုးသမီး မာသာဆူပီရီးယား (Mother
Superior) နှင့်လားဟူအမျိုးသမီး အြခားတိင်းရင်းသား အမျိုးသမီးတိ ့ စီမချက်ြပုတ် သာ န ့လယ်စာြဖင့်လည်း တည်
ခင်း က း မွးလိက်သည်။
"က န် တာ်တိ ့ရဲ ့ နာင်ကန်ရိပ်သာဟာ ငွအကန်အကျ အနည်းဆးနဲ ့စိတ်အ ပျာ်ဆး ြဖစ် အာင် ထားနိင်တဲ့ရိပ်
သာ ြဖစ်ပါတယ်။ ရှးကဆိယင် ဝဒနာရှင်ကိ မိသားစထဲမှ ခွဲထတ် ပီး တသီးတြခား နရာချထားကာ ြပုစ စာင့် ရှာက်
တဲ့ဓ လ့ရှိပါတယ်။ ဒါ ပမယ့်လိ ့ က န် တာ်တိ ့ ဖိလိပိင်ရဲ ့နမူနာကိ ယူလာ ကပါတယ်။ ဖိလိပိင်မှာ ဝဒနာရှင်အိမ် ထာင်စ
ထဲက မိသားစများကိ ခွဲမထားပဲ အိမ် ထာင်တခလးကိ တာဝန်ယူ ပီး စာင့် ရှာက် ပးတဲ့အတွက် ဝဒနာရှင်ဟာ စိတ်
ဓာတ်မကျပဲ ကသခယူြခင်းမှာ တိးတက်တဲ့လက္ခဏာ တွ ြပလာပါတယ်။ အိမ် ထာင်စကိ တစတစည်းတည်းထား တာ့
သူတိ ့ဘာသာ သူတိ ့ဝမ်း ရးကိ ထူ ထာင်ဖိ ့နဲ ့ဝမ်းစာမ တလ လာက်ဖိ ့ ကိစ္စအတွက် နရာချထား ပးဖိ ့ လိပါတယ်။ လိ
သည့်အ လျာက် အိးအိမ်နဲ ့တကွ လပ်စားကိင်စား ြမ နရာတိ ့ကိ ပးလိက်တယ်။ အဲဒီအခါ သူတိ ့ဘာသာ သူတိ ့စိက်ပျိုး
ကတယ်။ ကိယ်ထူကိယ်ထ လလ လာက် လာက် လပ်ကိင်လာနိင်တဲ့အတွက် အားလးမ တလျက် ရှိပါတယ်။ ယခ ဒီရိပ်
သာမှာ ဝဒနာရှင်လူဦး ရ ၄၇၅ ယာက် ရှိပါတယ်။ ထာက် က့မှာ ၄ဝဝ လာက်၊ မန္တ လးမှာ ၃ဝဝ လာက်ဆိတဲလ
့ ူဦး
ရနဲ ့နင်းယှဉ် ကည့်ပါ။ က န် တာ်တိ ့ဆီမှာ မ ပျာ်ဘူးဆိ ပီး ရိပ်သာမှထွက်သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဘယ်မှာထွက်သွားချင်
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ပါ့မလဲ။ ဒီရွာဟာ တိ ့ရွာ၊ ဒီအိမ်ဟာ တိ ့အိမ်၊ ဒီ ြမယာဟာ တိ ့ ြမယာ၊ ဒီြခဟာ တိ ့ြခဆိတဲ့သ ဘာတရားက သူတိ ့စိတ်ကိ
ရင် ပျာ် အာင် ဖန်တီး ပး နတာကိးဗျာ့"
ဒါက်တာတင် ရက ထိကဲ့သိ ့ အားပါးတရ ြပာြပသည်။ ဤအတွင်း သနတ်သ တ ြဖာက် ြဖာက် ကားရ၏။
တ ြဖာက် ြဖာက်ဟ ဆိရြခင်းမှာ ဤစခန်းရှိ အခါ ၊ လားဟူ၊ ပ ဒါင်၊ ကရင်စ သာ တိင်းရင်းသားတိ ့ ကိင် ဆာင် သာ
သနတ်မှာ တလးထိးတူမီး သနတ်များြဖစ်၍ စရိတ်(ကျည်)မပါဘဲ ပစ်လိက် သာအသမှာ "ဒိင်း"ဟ မြမည်၊ " ြဖာက်"
ဟသာြမည်သည်။ ဓာတ်မသိလ င် က န် တာ်တိ ့ စာ ရးဆရာအဖွဲ ့ကိ အန ကမ်းစီး လ ရာ့သလားဟ ထင်လိက ထင် က
မည်။ သိ ့ သာ် စင်စစ် စာ ရးဆရာကိ အန ကမ်းစီးလ င် မင်ကန် န သာ ဘာလပွိုင့်ပင်ကိသာ ရနိင်မည်ကိသာအားလး
သိ ကပါသည်။
ထိ ့ ကာင့် အ ကာင်းြခင်းရာကိ စစမ်းလိက် သာအခါ က ရာက်လာ က သာ ဧည်သ
့ ည်များကိ ကိုဆိ သာ
အားြဖင့် သနတ် ဖာက်သည်ဟဆိပါသည်။ ဂဟာ၏ ရှ ့မျက်နှာစာကွင်းြပင်တွင် ကျားမ မ ရွး တိင်းရင်းများသည်
တီးမတ်ကခန် န ကသည်။ ကခန်သည်ဆိသည်မှာ စည်းချက်ညီညီ ြခကိ ဆာင့်ကာ ဆာင့်ကာ ကိယ်ကိ ယိမ်းကာနွဲ ့
ကာ ရိးရာအကကိ သရပ် ဖာ် နြခင်း ြဖစ်သည်။
ယခအခါ ဝဒနာရှင်ဦး ရမှာ များစွာ ကျဆင်းသွားပါ ပီဟ ဒါက်တာတင် ရ၏ဆန်းစစ်ချက်အရ သိရသည်။
ဝဒနာရှင်များမျာ ပွားလာြခင်းလည်း မရှိ တာ့ပါ။ ထိ ့ ကာင့် ယ န ့ရှိ န သာ လူဦး ရနှင့်နင်းဆလ င် ဝဒနာရှင် ၂
ရာခိင်နန်းအထက် အာက်ပတ်ဝန်းကျင်မ သာ ရှိလိမ့်မည်။ လူ ၁ဝဝဝ လ င် က လး ၁ ယာက်မ သာ ရာဂါရှိသည်ဟဆိ
သည်။ ယခ ခတ်၌ စာသင် ကျာင်းများတွင် က လးအရွယ် လူနာဟူ၍ တ ယာက်မ မရှိ တာ့ ချ။ ဤသည်ကိ ထာက်
ရ၍ ရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း တန် ့ရပ်သွား ပီဟ ယူဆနိင် ကာင်း ဒါက်တာတင် ရက ရှင်းြပသည်။ ရာဂါသည် သားသမီး
များအတွက် က လးသူငယ်ြပုစ ရးလပ်ငန်းများကိလည်း ဆာင်ရွက် ပးလျက် ရှိသည်။ ဤလပ်ငန်းကိ ကျိုင်းတနှင့်
ထာက် က့တွင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကျိုင်းတ၌ အထူး အာင်ြမင် နသည်။ အ ကာင်းမှာမူ ကျိုင်းတ၌ ဝဒနာရှင်တိ ့
သည် အစိးရ၏ကူညီ ထာက်ပ့မြဖင့် မိမိတိ ့ဘာသာ မိမိတိ ့ လပ်ကိင်စား သာက် က း မွးြပုစနိင် ကသြဖင့် မိမိတိ ့၏
က လးများကိ မိမိတိ ့ကိယ်တိင် သူတစ်ပါးထ ရာင်းစားြခင်း မြပု သာ ကာင့် ြဖစ်သည်။
စစ်မြဖစ်မီ ခတ်က ဤလပ်ငန်းမျိုးအတွက် နိင်င ကီးများ၌ ကာ်ြငာ၍ အလှူ ကာက်ခ လ့ ရှိသည်။ ယခ
ယင်းအလှူကိ အားကိးရန် မလိ တာ့ပါ။ နာင်ကန်ရိပ်သာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကာ်ဖီပင် ၂ဝဝဝ စိက်ပျိုးထားသည်။
အြခား သာ စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး လပ်ငန်းများလည်း ရှိသည်။ ဤလပ်ငန်းတိ ့သည် ကိယ်ထူကိယ်ထ စီးပွား ရးစနစ်ကိ
များစွာ အ ထာက်အကူ ြပုလျက်ရှိသည်။ ဤစနစ်အတိင်း ကျးရွာများကိ ထူ ထာင် ပးခဲ့ရာ ယခအခါ လားဟူနှင့်အခါ
တိင်းရင်းသားတိ ့ ရာ နှာ နထိင် သာ ကျးရွာ ပါင်း ၁၄ ရွာအထိ ရှိ နသည်။
ဧက ပါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်း သာ နာင်ကန်ရိပ်သာ ဒသထဲတွင် ယူကလစ်ပင်နှင့်တကွ ထင်းရှူးအနွယ်အပင်
များသည် အရိပ်အာဝါသကိ ကာင်း ကာင်း ပး န ကသည်။ ဖာက်ထား သာ လမ်းများမှာလည်း စနစ်တကျြဖစ်သည်။
ဝဒနာသည်များ နထိင်ရာ အိမ်က လးများစွာလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိသည်။ က န် တာ်တိ ့ ရန်ကန်အနီးတွင် တွ ့ န
ကျြမင် နကျ ဝဒနာရှင်များ၏အိမ်ကဲ့သိ ့ မဟတ်ပါ။ မိမိတိ ့၌ စွဲကပ် န သာ ဝဒနာကိ အသိစိတ်ဓာတ်ြဖင့်လည်း ကာင်း
ဇွဲလ ့လြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ဝဋ် ကမ္မာဆိသည်ကိ သတ္တိ ကာင်း ကာင်းနှင့်တိက်ဖျက် တွန်းလှန် န က သာသူတိ ့ကိ က န်
တာ်တိ ့မှာ အထူး လးစားချီးကျူးမိပါသည်။
ဗျာဓိဟူသည်မှာ အတူတူချည်းပါဘဲ။ ဗျာဓိဟူ သာ အ ကာင်းတရားကိ ပ ပါက် စသည့် ရာဂါတိ ့တွင် ဤ
ရာဂါက ကာင်းသည်၊ ဤ ရာဂါက ဆိးသည်ဟူ၍ ရာဂါချင်း ဂဏ် ပိုင်စရာ မရှိပါ။ ဗျာဓိ၏နှိပ်စက်ြခင်း ခရ သာအခါ
ဘယ်သူက ဘယ်သူထက် သာသည် နာသည်ဟ နင်းယှဉ်ရန် မလိပါ။ သူလည်း သူ ့ဒက္ခနှင့်သူ၊ ငါလည်း ငါ့ဒက္ခနှင့်ငါ၊ ဒက္ခ
မှန်သမ တိ ့သည် မ ထွမြပား အားလးအတူတူပင် ြဖစ် ကသည်။
နာင်ကန်စခန်းမှ ြပန်လာ ပီး နာက် က န် တာ်တိ ့ စာ ဟာဆရာအဖွဲ ့သည် လူညီတက်ညီ မို ့နယ်စည်ပင်သာ
ယာ ရးခန်းမ၌ ဟာ ကပါသည်(စာမ ရးပဲ ဟာသည့်ပဂ္ဂိုလ်များကိ စာ ဟာဆရာဟ မ ခ ရလ င် ဘာ ခ ရမလဲ)။ ထိ
နာက် ည နချမ်းသိ ့ ရာက်လာသြဖင့် အစီအစဉ်အရ ဗလငါးတန် ဂဟာသိ ့ သွား ရာက်၍ ကျိုင်းတ မို ့နယ် စာ ပလပ်
သားအဖွဲ ့က တည်ခင်း က း မွး သာ ညစာကိ စား ကပါသည်။ ဤဗလငါးတန် ဂဟာမှာ ယခင် ြပုစ စာင့် ရှာက် ရး
သ ဘာတရားကိ လက် တွ ့ြပသ သာ ဂဟာ ြဖစ်သည်။ ကျိုင်းတ မို ့နယ် စာ ပလပ်သားအဖွဲ ့ ဥက္က ဦး အာင်နိင်က
က န် တာ်တိ ့ကိ ဆိင်ရာဆိင်ရာပဂ္ဂိုလ်များနှင့်သာမက လူငယ် လမငယ်များနှင့်မိတ်ဆက် ပးသည်။ စာ ရးဆရာများက
လည်း က လးသူငယ်များကိ ဩဝါဒ ပး ကသည်။
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ဂဟာရှိ က လးငယ်များမှာ အခါ ၄၄ ယာက်၊ ရှမ်း ၁၅ ယာက်၊ လားဟူ ၁၃ ယာက်နှင့်အြခား သာ ဝ၊
လီ ရှာ၊ ြမန်မာ၊ ကချင်၊ ကရင်၊ အဲ(န်)၊ ချင်း ၂၃ ယာက်၊ စစ ပါင်း ၉၅ ယာက် ရှိသည်။ ယင်းတိ ့အနက် မိဘမဲ့ ကျားမ
၃၇ ယာက်၊ ဖမဲ့ကျားမ ၂၈ ယာက်၊ မိမဲ့ကျားမ ၁၂ ယာက်၊ ဆင်းရဲသူကျားမ ၁၈ ယာက် ဟူ၍ စာရင်းခွဲြခားထားရ
သည်။
က လးများကိ ဂဟာက ထမင်း က းသည်။ အိပ်ရာ နရာ ပးသည်။ အချိန်အရွယ် ရာက်လ င် မို ့ထဲမှာ ရှိ
သာ ကျာင်းများတွင် ကျာင်းထား ပးသည်။ များ သာအားြဖင့် က လးများမှာ ၅ နှစ် ၁ဝ နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် ြဖစ်
သည်။ ဂဟာက အဓိကြပစပျိုး ထာင် ပးသည်မှာ လိမ္မာ ရးြခားရှိ စဖိ ့၊ စည်းကမ်း သဝပ် ကဖိ ့၊ ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမထစ
များကိ နားလည် က စဖိ ့၊ ြပည် ထာင်စသားသမီးပီပီ မ ထွမြပား တသားတည်း ရှိ က စဖိ ့ ြဖစ် လသည်။ ဤ ဂဟာမှာ
နာင်ကန်နှင့်မည်သိ ့မ မစပ်ဆိင်ပါ။ သိ ့ သာ် ဤ ဂဟာ၌ က လးသူငယ်ကိ ြပုစ ပး သာ အြခင်းအရာမှာကား နာင်
ကန်ရိပ်သာရှိ က လးသူငယ်ြပုစ ရးနှင့်သ ဘာထား အတူတူဟ က န် တာ်ယူဆပါသည်။ ဤသ ဘာသွားအတိင်း လူ ့
အဖူးအ ညာက်က လးများကိ ြမ တာင် ြမာက် ပးသွားလ င် "တိ ့ြပည် ထာင်စသား"ဟူ သာ အ တွးအ ခ များ မချ
ထွန်းကားလာရမည်ဟ ယ ကည်ပါသည်။
က န် တာ်တိ ့သည် ဗလငါးတန် ဂဟာမှ ထွက်လာ သာအခါ အြပင်ဘက်တွင် အ အးဓာတ်က စာင့် နပါသည်
သိ ့ သာ် ခိက်ခိက်တန် အာင် မချမ်း တာ့ပါ။ ကျိုင်းတသိ ့ ရာက်ခဲ့သည်မှာ ၃၆ နာရီနီးပါး ရှိသွား ပီြဖစ်၍ က န် တာ့်အဖိ ့
အ အးကိ အတန်ငယ် ခနိင်ရည် ရှိသွား ပီဟ က န် တာ့်ကိယ်က န် တာ် အထင် ကီးစွာြဖင့် တည်းခိရာစခန်းသိ ့ ဆိက်
ရာက်ခဲ့ပါသည်။
စခန်းသိ ့ ရာက် သာအခါ အိပ်ရာ ြခရင်းတွင် မီးဖိနှစ်ဖိ ကာင်းစွာ တာက် လာင် နပါသည်။ ထိမီးရှိန်
ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ဂွမ်း စာင် သးထပ် ကာင့်လည်း ကာင်း က န် တာ်မှာ ထွး ထွး နွး နွး ရှိလှပါ ၏။ ထိ ့ ကာင့်
ညဦးမှာ ကာင်း ကာင်းအိပ် ပျာ်ပါသည်။
သိ ့ရာတွင် သန်း ခါင် ကျာ် သာအခါ ချမ်းလှပါသည်။ မီးရှိန် သသွား သာ ကာင့် က န် တာ် အိပ်ရာမှ ရတ်တ
ရက် နိးြခင်းြဖစ်သည်။ ကအား လျာ်စွာ မီးအတန်ငယ်ကျန် သးသြဖင့် မီး သွးထပ်ထည့် ပီး အိပ်မည်ြပုရာ အ တာ်ပင်
နရာကျပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် အိပ် ပျာ် တာ့မည်ဟ အာက် မ့ နစဉ် ကက်ဦးမတွန်မီအချိန် လာက်တွင် တဖန် လန် ့နိး
ပါသည်။ မီးဖိထဲမှ မီး ရာင် မထွက် တာ့ပါ။
ထိ ့ ကာင့် က န် တာ်သည် အိပ်ရာမှ ကပျာကယာ ထ၍ ကိယ်ကိ နွး စရန် ကိုးခန်သကဲ့သိ ့ ခန်ပါသည်။ စိတ်
ထဲကလည်း "ငါ အပျို ကီးမှ မဟတ်ပဲ ဘာ့ ကာင့် ခန်ရသလဲ" ဟ ြမည်တွန်မိပါသည်။ အ ကာင်းမှာ "အပျို ကီး တွ လိ
တာမရလိ ့ ညညထလိ ့ခန်"ဟူ သာ ကဗျာကိ တွးမိြခင်း ကာင့် ြဖစ်သည်။
က န် တာ့်ဘာသာ က န် တာ် တ ယာက်တည်း ဗ လာင်ဆန် နသည်ကိ မင်း ကျာ်က တိတ်တိတ် ချာင်း ကည့်
ပါသည်။ သိ ့ သာ် က န် တာ် သူ ့ကိ မမနိင်ပါ။ အတန်ငယ် နွး အာင် ဆက်ခန်ပါသည်။
ဤအတွင်း မာင်ဆရှင်က "တယ်ချမ်းပါကလား"ဟ ညည်း၍ မီးဖိကိ စမ်းပါသည်။ သည်အခါမှ မီးဖိထဲမှာ ပိး
စန်း ကူး လာက် အ ရာင်က လး ကျန် သးသည်ကိ ဂရြပုမိသည်။ ယင်းပိးစန်း ကူးကိ မီး တာက် အာင် မာင်ဆရှင်
က သိပ္ပနည်းကျကျ ပါးစပ်ြဖင့် မတ်ပါသည်။ အရှိန်ရ သာအခါ က န် တာ်က မီး သွးများကိ ြဖည့်၍ မီးလသည်။ နွး
သာအခါ အိပ်ရာဝင်သည်။ အိပ်မည်ဟ ကတန်းရှိ သး၊ မင်း ကျာ်က မိးလင်း ပီဟ ဆိပါသည်။ လက်စသတ် တာ့ က န်
တာ် မီး မွးယင်း ထခန်ယင်းနှင့် တ မှးမ ကာင်း ကာင်း မအိပ်ရ သးပါကလား။
မာင်ထင်
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