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ကားဟွန်းတီးသ မ ကားရသည့် မို ့
ဦးထွနး် ြမင့်( တာင် ကီး)

သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၉ဝ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ၊ အမှတ် ၅၂၈၊ နှာ ၆၅-၆၇ ထိ။
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ကားဟွန်းတီးသ မ ကားရတဲ့ မို ့ဆိလိ ့ မာ် တာ်ကား မရှိတဲ့ မို ့လိ ့ မယူဆပါနဲ ့။ အဲဒီ မို ့မှာ ကားဟွန်းတီးတဲ့အ
လ့အထ မရှိတာ ကာင့် ဟွန်းတီးသ မ ကားရြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
က န် တာ် ဩစ တးလျနိင်င ဆစ်ဒနီ မို ့မှာ သွား ရာက် နထိင်ခဲ့စဉ်အတွင်း ကားဟွန်းတီးသ မ ကားမိခဲ့တဲ့အ
တွက် ဆစ်ဒနီ မို ့ကိ "ကားဟွန်းတီးသ မ ကားရတဲ့ မို ့"လိ ့ သမတ်လိက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဆစ်ဒနီ မို ့ဟာ နယူး ဆာက် ဝးြပည်နယ်ရဲ ့မို ့ တာ် ြဖစ် ပီး ဩစ တးလျနိင်ငမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ပါင်း နှစ်ရာ
ကျာ်က ပထမဦးဆး တည် ထာင်ခဲ့တဲ့ မို ့ ဟာင်း ြဖစ်တဲ့အြပင် ယခအခါ လူဦး ရ အများဆး စက်မလက်မလပ်ငန်းနဲ ့စီး
ပွား ရး အချက်အချာ အကျဆး ကမ္ဘာ ပ မှာ အလှပဆး ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း မို က
့ ီးလဲ ြဖစ်ပါတယ်။ အကျယ်အဝန်းအား
ြဖင့် ဆိလ င် အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ ကာလီဖိးနီးယားြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ လာ့စ်အိန်ဂျလစ် မို ့၊ ပီးလ င် ဆစ်ဒနီ မို က
့ ီးဟ
ကမ္ဘာ ပ မှာ ဒတိယအကျယ်ဝန်းဆး မို ့လိ ့ဆိပါတယ်။ ခပ်လွယ်လွယ် ြပာရလ င် မဟာဆစ်ဒနီ မို က
့ ီးရဲ ့တစ်ဖက်စွန်းက
တြခားတစ်ဖက်စွန်းအထိ အကျယ်အဝန်းဟာ ရန်ကန် မို ့က န ပဲခူး မို ့ လာက်အထိ ရှိပါတယ်။ လူဦး ရဟာ ၃ သန်း ၇
သိန်းခန် ့သာ ရှိ ပမယ့် မာ် တာ်ကားစီး ရကျ တာ့ တစ်သန်းခွဲ လာက်ရှိတဲ့အတွက် လူဦး ရနဲ ့ မာ် တာ်ကားစီး ရ အ
ချိုးအစားအရဆိလ င် ဆစ်ဒနီ မို ့ဟာ ကမ္ဘာ ပ ရှိ မာ် တာ်ကားစီး ရ အများဆးရှိတဲ့ မို က
့ ီးများထဲက တစ် မို ့ြဖစ်ပါ
တယ်။ တစ်အိမ် ထာင် တစ်မိသားစ တစ်စစီမှာ အနည်းဆး ကိယ်ပိင်ကား တစ်စီး တာ့ ရှိပါတယ်။ က န် တာ် တွ ့ခဲ့တဲ့
ြမန်မာလူမျိုး မာင်နှမ လး ယာက် အိမ် ထာင်စမှာ ကိယ်ပိင်ကား ၂ စီးနဲ ့ မာ် တာ်ဆိင်ကယ် တစ်စီး ရှိပါတယ်။ ယာ
က်ျားက လးနှစ် ယာက်က ကျာင်းသား တွ ြဖစ် ပီး မိန်းက လးနှစ် ယာက်က အလပ် လပ် န ကပါတယ်။ သူတိ ့ရဲ ့
ဖခင်က ဒါဝင် မို ့မှာ အလပ်လပ် ပီး သားသမီး တွကိ ထာက်ပ့ နပါတယ်။ ဖခင်ရဲ ့ ထာက်ပ့ ငွနဲ ့မိန်းက လးနှစ် ယာက်
ရဲ ့ဝင် ငွပါ ပါင်း ပီး ရှစထ
် ပ်မှာရှိတ့ဲတိက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ကိယ်ပိင်ကားနှစ်စီး၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်တစ်စီးနဲ ့ဟန်ကျပန်
ကျ နနိင် ကြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
က န် တာ့်သားက တာ့ ကွန်ပျူတာကမ္ပဏီတစ်ခမှာ အလပ် လပ်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီ မို ့ရဲ ့ဆင် ြခဖး မို ့နယ်တစ်
နရာမှာ ဝင်းနဲ ့ကိယ်ပိင်အိမ်တစ်လး ကိယ်ပိင်ကားတစ်စီးနဲ ့ နထိင်ပါတယ်။ က န် တာ့်သား စီးတဲ့ကားက စက်နးထား
တဲ့အခါ စက်သမ ကားရတဲတ
့ ိယိတာ ကင်မရီကားမျိုး ြဖစ်ပါတယ်။
ည နချမ်းအချိန် သား အလပ်က ြပန်လာတိင်း" ဖ ဖ…သားြပန်လာ ပီ"လိ ့ လာ ြပာတဲ့အခါကျမှ သား ြပန် ရာက် ကာင်း က န် တာ် သိရတဲ့အတွက်…
"သားရယ်…ြခဝင်းထဲ ကားဝင်လာတဲ့အခါ ဟွန်းကိ ဒီးခနဲတစ်ချက် လာက် တီးလိက် ရာ ပါ့"လိ ့ ြပာလိက်
တဲ့အခါ သားက ရယ်ပါတယ်။
"သားတိ ့ဆီမှာ ကားဟွန်းတီးတဲ့အ လ့ မရှိ ကလိ ့ ဟွန်းတီးဖိ ့ သတိမရဘူး။ ကားတိင်းမှာ ဟွန်းရှိ ပမယ့်လိ ့
မတီး ကဘူး။ ဥပ ဒ တားြမစ်ချက် တွ မရှိ ပမယ့် ဟွန်းတီးစရာ မလိလိ ့ မတီး ကဘူး။ ြခဝင်းထဲအဝင် ဟွနး် တီးလ င်
ဘယ်သူမှ မကန် ့ကွက်ပါဘူး။ ဒါ ပမယ့် ဘးအိမ် တွကိ အ နှာင့်အယှက် ြဖစ်မှာစိးလိ ့ သားတိ ့ ဆင်ြခင် ကတယ်"
သား ြပာတာ ဟတ်ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီ မို ့မှာ ကားဟွန်းတီးစရာ မလိပါဘူး။ လမ်း တွဟာ အားလးလိလိ နိင်
လွန်ကတ္တရာခင်းထားပါတယ်။ ကျယ်လဲ ကျယ်တယ်။ အိမ် ကိုအိမ် ကား လမ်းကျဉ်း တွ တာင် ယာဉ် ကာနှစ် ကာစီ ရှိ
ပါတယ်။ ပီး တာ့ လမ်းတိင်းမှာ တစ်ဖက်တစ်ချက် လူသွားလမ်း ပလက် ဖာင်း ရှိ ကပါတယ်။ လမ်း ဘးပလက် ဖာင်း
တွဟာ အကျယ် ကီးပါ။ အလယ်မှာ လူသွားဖိ ့ ၄ ပခန် ့ ကျာက်ြပားခင်းထား ပီး ဘးတစ်ဖက်တစ်ချက် ြမက်ခင်းနဲ ့
သစ်ပင်ပန်းပင် တွ စိက်ထားပါတယ်။ လူ တွဟာ အင်မတန် စည်းကမ်းရှိ က ပီး ကားသွားလမ်းမ ပ ဆင်းမ လ ာက်
ကဘူး။ လမ်းြဖတ်ကးူ တဲအ
့ ခါမှာလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နရာမှာ စည်းကမ်းတကျ ြဖတ်ကူး ကပါတယ်။ မို ့တွင်းမှာ ရာ
မို ့ြပင်မှာပါ စီရီး ဝးဟိက် ဝး ခ တဲ့လမ်းမ ကီး တွ ရှိ ကပါတယ်။ အသွားအလာ တစ်ဘက်စီမှာ ယာဉ် ကာသး ကာစီ
ရှိပါတယ်။ စည်းကမ်းတကျ မာင်း ကလိ ့ ကားတစ်စီးကိ တစ်စးီ ကျာ်တက်တဲ့အခါ လမ်း တာင်းတဲ့ဟွန်းတီးစရာ မလိ
ပါဘူး။ မီးပွိုင့် တွမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့အချက်ြပမီးစိမ်း မီးနီ တွဟာ နည်းနည်း လးမှ ခ တ် ချာ်တိမ်း စာင်းြခင်း မရှိပါ
ဘူး။ အင်မတန် စနစ်တကျ အချက်ြပ ပးပါတယ်။ လမ်း လးဆ ၅ ဆ ၆ ဆ တွမှာ မီးစိမ်း မီးနီ အချက်ြပညန် ကား ပးပ
တွကိ က န် တာ်ြဖင့် ကည့် ပီး အ့ဩမိပါတယ်။
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"သား…ဒီအချက်ြပမီး တွကိ လူက ထိန်း ကျာင်း ပးရသလား"
က န် တာ်က သားကိ လှမ်း မးလိက်ပါတယ်။
"လူမရှိဘူး၊ အားလး ကွန်ပျူတာနဲ ့ထိန်း ကျာင်းထားပါတယ် ဖ ဖ၊ ဗဟိယာဉ်ထိန်းဌာနချုပ်မှာ စက်ခလတ်ခ
တွ ြမပကားချပ် တွ၊ ရပ်ြမင်မှန်စင် မှန်ချပ် တွ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ခ တ်ယွင်းမရှိရင် ချက်ချင်းသွား ရာက်ြပုြပင် ပးပါ
တယ်။ ယာဉ်ထိန်းဝိင်ယာလက်ကား တွလဲ မို ့ နရာအနှ ့ သွားလာ နပါတယ်"
သားက ရှင်းြပပါတယ်။
"မီးစိမ်း မီးနီ အချက်ြပပ တွ စနစ်ကျလွန်းလိ ့ ဖ ဖ တာ့ အ့မိတယ်။ ဒီမှာ ယာဉ်တိက်ခိက်မ တွ ကာ ရှိသ
လား"
"ရှိတာ ပါ့ ဖ ဖ၊ ဘယ်မှာမှ ရာနန်းြပည့် လူ ကာင်း တွ မရှိနိင်သလိ၊ စည်းကမ်းလိက်နာသူ တွလဲ ရာနန်း
ြပည့် မရှိပါဘူး။ အရက်မူး ပီး မာင်းသူ တွ ရာဇဝတ်မကျူးလွန် ပီး ကား မာင်း ြပးသူ တွ မ ကာမ ကာ ရှိတတ်ပါ
တယ်"
က န် တာ် သတိထား ပီး ကည့်မိပါတယ်။ မီးပွိုင့် တွမှာ ယာဉ်ထိန်းရဲ တွ စာင့် ကပ် နတာ က န် တာ် မ တွ ့
မိခဲ့ပါဘူး။ ဟိက် ဝးလမ်းမ ကီး တွ ပ မှာ တာ့ ယာဉ်ထိန်းရဲ ဝိင်ယာလက်ကား တွကိ ဝး ဝးတစ်ခါ တွ ့ြမင်ခဲ့ပါတယ်
ကာင်းကင်ယမှာလဲ ယာဉ်ထိန်းဟယ်လီ ကာ့ပတာ တွ ပျ နတာ တွ ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတိ ့က သတ်မှတ်အြမန်နန်းထက် ပိ
မာင်းတဲ့ကား တွကိ စာင့် ကည့် န ကတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ဟိက် ဝးလမ်းမ ကီး တစ် လ ာက်မှာ လမ်းအ ြခအ နကိ လိက် ပီး အြမန်နန်း ကန် ့သတ်ချက် တွကိ ဧရာမစာ
လး ကီး တွနဲ ့ ၆ဝ၊ ၇ဝ၊ ၈ဝ၊ ၉ဝ၊ ၁ဝဝ၊ ၁၁ဝ စသည်ြဖင့် ထင်ရှားစွာ ရးထားပါတယ်။ အြမန်ဆး တစ်နာရီလ င် ကီလိမီ
တာ ၁၁ဝ သတ်မှတ်ထားတာ တွ ့ရပါတယ်။
တစ်ခါက က န် တာ်တိ ့ သားအဖ ဩစ တးလျရဲ ့မို ့ တာ် ကင်ဘာရာ မို ့ကိ သွားလည် ပီး အြပန်မှာ ညဉ့်နက်
နပါ ပီ။ လမ်းမ ကီးတစ် လ ာက်မှာ ကား တွဟာ ခပ် စာ စာက လာက် မများ တာ့ပါ။ သားက တစ်နာရီကီလိမီတာ
၁၁ဝ နန်းနဲ ့မှန်မှန် မာင်း နပါတယ်။ ကားတစ်စီးဟာ က န် တာ့်ကားကိ ကျာ်တက်သာွ းပါတယ်။ က န် တာ်တိ ့ ရှ ့က
သွား နတဲ့ကား တွကိလဲ လွန်းထိး ပီး ကျာ်တက်သွားပါတယ်။ နာက် ၁ဝ မိနစ်ခန် ့ အ ကာမှာ အဲဒီဟာ လမ်း ဘးတစ်
နရာမှာ ယာဉ်ထိန်းဝိင်ယာလက်ကားတစ်စီးနဲ ့အတူ ရပ် နတာ က န် တာ်တိ ့ တွ ့ရပါတယ်။
"ခတင်က ကား ပါ့ ဖ ဖ။ အိဗာစပိနဲ ့ဖမ်းထား ပီနဲ ့တူတယ်"
သားက ြပာြပပါတယ်။
ဆစ်ဒနီ မို ့လယ်မှာ ဆိလ င် ရန်ကန် မို ့လယ်မှာလိဘဲ လူ ရာ ယာဉ် ရာ ရပ်ယှက်ခတ်သွားလာ န ကပါတယ်။
ဒါ ပမယ့် လူ တွ ယာဉ် တွပါ စည်းကမ်းရှိ ကပါတယ်။ ဒါ ကာင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တွ များများစားစား မ တွ ့ရပါ။ ဝး ဝး
တစ် ယာက်စီ လာက်သာ တွ ့ရပါတယ်။ ယာဉ်ထိန်းရဲအဝတ်အစားနဲ ့အမျိုးသမီးတစ်ချို ့ကိ ဟိနား ဒီနား သွားလာ န
တာ တွ ့ရပါတယ်။
"သား…ဒီယာဉ်ထိန်းရဲအမျိုးသမီး တွက ဘာလိက်လပ် န ကတာလဲ"
က န် တာ်က စပ်စလိက်ပါတယ်။
"ကန် ့သတ်အချိန်ထက် ကျာ်လွန် ပီး ရပ်ထားတဲ့ကား တွကိ လိက်စစ် နတာပါ ဖ ဖ"
မာ် တာ်ကား တွကိက များလွန်းလှတဲ့အတွက် ဆစ်ဒနီ မို ့လယ်မှာ ကားရပ်ထားရန် နရာ အလွန်ခက်ပါတယ်
ကားရပ်ထားဖိ ့ ၃-၄ ထပ်အ ဆာက်အအ တွ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲ ကားရပ်ဖိ ့ တစ် နရာစာ ရရန် မလွယ်ကူပါ။ ဒီ နရာ
မျိုးမှာ ကားထားခကိ နာရီနဲ ့ ပးရပါတယ်။ လမ်း ဘးကားရပ်ထားရန် နရာ တွမှာ တာ့ "တစ်နာရီထက် ပိမရပ်ရ"ဆိ
တဲ့ ကန် ့သတ်ချက် တွ ရှိပါတယ်။ ယာဉ်ထိန်းရဲအမျိုးသမီး တွဟာ အဲဒီကန် ့သတ်ချက်ထက် ကျာ်လွန် ပီး ရပ်ထားတဲ့
ကား တွကိ လိက်စစ် ဆး ပီး ရး ခ တဲစ
့ ာ ရှ ့ခန်းမှာ ကပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
3

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ဆစ်ဒနီ မို ့သူ မို ့သား အများစက တာ့ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းများကိ တိကျစွာ လိက်နာ ကတဲ့အ
တွက် ကားဟွန်းတီးရန် မလိပါ။ ကား မာင်းသူ တွလဲ ဟွနး် တီးတဲအ
့ လ့အထ မရှိ ကတာ ကာင့် ဆစ်ဒနီ မို က
့ ီးကိ
"ကားဟွန်းသ မ ကားရတဲ့ မို ့"လိ ့ က န် တာ်က ခ ဝ သမတ်လိက်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ဦးထွန်းြမင့်( တာင် ကီး)
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