တစ်ေနသ၌ ေြခာက်ထပ်ကီးဘုရားေစာင်းတန်းအနီးရှိ အရိပ်ေကာ
င်းစွာရေသာ ေညာင်ပင်ကီးတစ်ပင် ေအာက်မှ ေနာင်ခနဲြမည်ေအာင်
တီးလိုက်သည့် ေမာင်းသံတစ်ချက် ကားလိုက်ရပီး
"ကဲ ... ကဲ ... ထမင်းရည်ေချာင်းစီး အလှကီးေပးေတာ့မယ့် အချိန်
ေရာက်ပီ"
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်သည့် အသံထွက်ေပလာသည် ။ ဘုရားဖူးအချိ
လည်း ထိုအသံရှင်ရှိရာသို ကည့် လိုက်ကရာ ဖျင်ကမ်းတဘက်ကီးကို
ေခါင်းေပါင်းထားသည့် အညာသားကီးတစ်ေယာက်ကို ေတွကရ၏။
အညာသားကီးက ၎င်းေရှရှိ သစ်သားတွန်းလှည်းေပတွင် ချိတ်
ထားသည့် ေမာင်းကေလးကိုတီး၍ ေအာ်ဟစ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည် ။
လက်တွန်းလှည်းေပတွင် အေငွတေထာင်းေထာင်းထလျက်ရှိေသာ
အိုးကီးတစ်လုံးကို ြမင်ရပီး ေြမပန်းကန်လုံးကေလးများကို ေမှာက်လျ
က်ထပ်ထား၏။
အညာသားကီးက ေြပာင်းဖူးဖက်ေဆးလိပ်ကီးကို အားရပါးရဖွာိ
က်လိုက်ပီး
"တစ်မူး၊ တစ်ပဲ ေပးစရာမလိုဘဲ ထူးကဲတဲ့ ဘဲသားဆန်ြပတ်ကို သုံး
ေဆာင်ရန် ကွကပါ။ ကန်ပ် ဦးမဂလာက မဂလာသတင်းေကာင်းနဲ
ေကညာေမာင်းခတ်လိုက်ပါတယ်"
ဟု ေြပာဆိုကာ ေမာင်းကေလးကို ေနာင်ခနဲ တီးလိုက်ြပန်၏။

ဝိုင်းအုံကည့်ေနကေသာ ဘုရားဖူးထဲမှ ရဲတင်းသွက်လက်၍ စပ်စု
တတ်ဟန်ရှိေသာ မိန်းမငယ်တစ်ဦး က ေဘးမှ အေဖာ်ကို လက်တိုလိုက်
ကာ
"ြမြမေရ ငါကဘဲသားဆန်ြပတ်ဆို အရမ်းကိက်တာ မင်းလည်း အ
သိပဲ၊ ဒီလိုလက်တွန်းလှည်းနဲ လှတဲ့ အလှမျိး တစ်ခါမှ မေတွခဲ့ဖူး အ
လှအထေြမာက်သွားေအာင် သွားစားကမယ်"
ဟု ေခေလရာ ြမြမဟူေသာ မိန်းမငယ်က တွန်ဆုတ်လျက် ...
"ရှက်စရာကီး တင်တင်ရယ်"
ဟု ေြပာေသာ်လည်း တင်တင်က အတင်းပင် ဆွဲေခ၍ လိုက်ပါလာ
ရ၏။
အလှရှင် အညာသားကီးက မိန်းမငယ်ှစ်ဦးကို ြပံးရင်စွာကည့်လို
က်၏။
ထိုေနာက်

လွန်စွာေမးကိင်လှေသာ

ဘဲသားဆန်ြပတ်ကို

ေယာက်ချိဇွန်းရှည်ကီးြဖင့် ေမေှာက် ခပ်လိုက်ကာ ေြမပန်းကန်လုံး
ေလးများ ထဲသို ထည့်ေပးလိုက်၏။
တင်တင်က ဘဲသားဆန်ြပတ်ပူပူကို အငမ်းမရ မတ်ေသာက်လျက်
ေပါ့သည် ဟု ေြပာေလ၏။
အညာသားကီးက ဆားဘူးကေလး ချေပးလိုက်၏။
ထိုေနာက် ဆားထည့်များ သွား၍ ငန်သည် ဟု ေြပာေလရာ အညာ
သားကီးက ဆန်ြပတ်ထပ်ထည့် ေပးရြပန်၏။
ဤသိုြဖင့် တင်တင်သည် ဆားကို အေကာင်းြပ၍ ဆန်ြပတ်သုံးပန်း

ကန်မ ေသာက်ေလ၏။
ြမြမက အညာသားကီးကို အားနာဟန်ြဖင့်ကည့်ကာ တင်တင့်ကို
"မင်းလည်း

ဗိုက်ြပည့်ေလာက်ပီေပါ့၊

သွားကစို

ဘုရားေပမှာ

လည်း ေဗဒင်ေလးဘာေလး ေမးဦးမယ်ဆို"
ဟု ေြပာဆိုကာ အြမန်ပီးရန် တိုက်တွန်းလိုက်၏။ အညာသားကီး
က တဟဲဟဲရယ်ေမာရင်း
"များများ ေသာက်ေတာ့ ကျပ်လည်း များများကုသိုလ်ရတာေပါ့၊ ဘု
ရားမှာ ေဗဒင်သွားေမးမလို လား၊ ကျပ်လည်း ဒီေလာက်ေတာ့ ကည့်တ
တ်ပါတယ်"
ဟု ေြပာေလရာ ရဲတင်းေသာ တင်တင်က အလျင်အြမန်ပင်
"ဒါဆိုလည်း ကည့်ေပးပါဦး၊ ေဗဒင်ေမးခ သက်သာတာေပါ့"
ဟု ေြပာ၏။
အညာသားကီးက ၎င်း၏ ကျိးတိုးကျဲတဲေပါက်ေနေသာ မုတ်ဆိတ်
ေမွးများကို လက်ြဖင့် ပွတ်သပ်၍
"အင်း ငါ့တူမကီးက ရဲတင်းသွက်လက်တယ်၊ ပွင့်လင်းတယ်၊ အလှ
အပကိုလည်း ကိက်တတ်တယ်၊ မင်းကေတာ် စိုးကေတာ် ြဖစ်မယ့်အဂါ
ုပ်ပဲ"
ဟု ေြပာေလရာ တင်တင်က
"ဟုတ်လိုက်တာ ဦးကီးရယ် ဆက်ေဟာပါဦး"
ဟု ေထာက်ခံေလ၏။
အညာသားကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်လိုက်ပီး ...

"ဒါေပမဲ့ မုဆိုးဖို မင်းစိုးရာဇာေတွနဲ ညားတတ်တယ် သတိထားရမ
ယ်"
ေြပာလိုက်ရာ တင်တင်၏ မျက်ှာမှာ ရဲခနဲ ြဖစ်သွား၏။ အနီးရှိ လူ
များ လည်း ြပံးစိစိ ြဖစ်သွားက၏။
တင်တင်က ဆန်ြပတ်ပန်းကန်ကို ေဆာင့်ချလိုက်ကာ
"ဦးကီးက ဆန်ြပတ်တိုက်ပီး အရှက်ခွဲတာလား၊ ကန်မဘာသာ မု
ဆိုးဖို မိအုပ်တစ်ေယာက်နဲ ကိက်ေနတာ ဦးကီးနဲ ဘာဆိုင်လို တုံး"
ဟု ေအာ်ကီးဟစ်ကျယ် ရန်ေတွေလ၏။
ထိုေနာက် ဘုရားေပသိုပင် မတက်ေတာ့ဘဲ ြမြမကို ေခ၍ စိတ်ဆိုး
မာန်ဆိုးြဖင့် ထွက်သွား ေလေတာ့၏။
အညာသားကီးက တဟားဟား ရယ်ေမာလိုက်ပီး
"စိတ်မဆိုးပါနဲ မိန်းကေလးရယ် အဂဝိဇာနည်းအရ ြမင်လို သတိ
ေပးတာပါ၊ ြမြမေရ အေပါင်းအသင်းမှားပီး ဒုကေရာက်တတ်တယ်ကွဲ
ကျပ်ရဲ နည်းနဲ သိေနတယ်"
ဟု ေြပာြပန်ရာ အနီးရှိ ဘုရားဖူးများ လည်း ဝါးခနဲ ရယ်ေမာကေလ
၏။
ထိုေနာက် အညာသားကီးသည် အြခားသူများကို ဆန်ြပတ်များ လ
က်မလည်ေအာင် ထည့်ေပးရင်း အလှကီးေပးေန၏။
ခဏကာလင် ဆန်ြပတ်များ တက်တက်ေြပာင်သွားေလ၏။ ဘုရား
ဖူးများက ...
"အလှရှင်ကီး ဦးမဂလာ ကျန်းမာပါေစ၊ ချမ်းသာပါေစ၊ လြပည့်ေန

တိုင်း ဘဲသားဆန်ြပတ် တိုက်ိုင်ပါေစ"
ဟု ဆုေပးသွားကေလ၏။
ဦးမဂလာ၏ လက်တွန်းလှည်းအနီးတွင် ကေလးများ သာရှိေလ
ေတာ့၏။
ထိုအခါ ဦးမဂလာက ေြပာင်းဖူးဖက်ေဆးလိပ်ကီးကိုဖွာလိုက် က
ေလးများကို ပုံြပင်တစ်ပုဒ် ပီး တစ်ပုဒ် ေြပာလိုက်ရှိေနေလ၏။
ကေလးများ သည် ဦးမဂလာေြပာြပသည့် ပုံြပင်များကို နားေထာင်
ကာ လွန်စွာသေဘာကျေနက၏။
ညေနေစာင်း၍ ေမှာင်စပျိးသည့် အချိန်ေရာက်မှ သာ ကေလးများ
ြပန်သွားက၏။
ဦးမဂလာလည်း ပစည်းများကို သိမ်းဆည်းကာ လှည်းကေလးကို
ကျိကဆံလမ်းမဘက်သို တွန်းလာ ခဲ့၏။
တာေမွသချင်းနားအေရာက်တွင် ြမင်းလှည်းတစ်စီး အြပင်းေမာင်း
လာကာ ဦးမဂလာ၏ သစ်သား လှည်းကေလး ေဘးမှ ြဖတ်သွား၏။
ခဏကာေလလင် ြမင်းလှည်းေပမှ အထုပ်ကီးတစ်ထုပ် ထွက်ကျ
ကာ လမ်းေဘးသို လိမ့်သွား၏။
ြမင်းလှည်းသည် အရှိန်ြပင်းစွာြဖင့် ဆက်လက်ေမာင်းသွား၏။ ဦးမဂ
လာက မိမိလက်တွန်းလှည်းကို အြမန်တွန်း၍ အထုပ်ကီးနားသို ေရာက်
လာ၏။
အထုပ်ကီးမှာ ဖျင်ကမ်းအိတ်တစ်လုံး ြဖစ်၏။
ဦးမဂလာ ကည့်ေနစဉ် ဖျင်ကမ်းအိတ်ကီးထဲမှ ညည်းညသံကား

လိုက်ရ၍ အံ့သသွားေလ၏။
အထုပ်ကို ေြဖလိုက်ရာ သတိလစ်ေနေသာ လူငယ်တစ်ေယာက်ကို
ေတွရ၏။
လူငယ်ကို အိတ်ကီးထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်၏။ လူငယ်မှာ တစ်ကိုယ်
လုံး

အညိအမည်း

ဒဏ်ရာများ

ှင့်

ြပည့်ေန၏။

ဦးမဂလာက

စမ်းသပ်ကည့်လိုက်ပီး
"အသက်ေတာ့ရှိေသးတယ်၊ ဒုကနဲ နပန်းလုံး လာပီး ံးနိမ့်လာပုံရ
တယ်"
ဟု ေရရွတ်ကာ ထိုလူငယ်ကို လှည်းကေလးေပသို ေပွတင် လိုက်
ေလေတာ့၏။
***

လကို တိမ်မည်းများ အုံဆိုင်းေန၍ ညသည် တိတ်ဆိတ်ေမှာင်မည်း
ေနေလ၏။
လူငယ်ေလး ဖျတ်ခနဲ သတိရလာသည့် အချိန်၌ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျ
င်ကိုက်ခဲေနသည့် ေဝဒနာတို ကို ဦးစွာသတိထားမိ၏။
ရင်ထဲတွင် ပူေလာင်၍ အာေခါင်များ ေြခာက်ကပ်ေန၏။ မျက်လုံးကို
အားယူဖွင့်လိုက်ပီး ပတ်ဝန်းကျင် ကို ေစာင်းငဲ့ကည့်မိ၏။
လင်းသည် ဆိုုံေလးရှိေနသည့် အလင်းေရာင်ြဖင့် ထိုးထိုးေထာင်
ေထာင် ထွက်ေနသည့် အရာများကို ေတွရေလ၏။
မိမိေရာက်ေနသည့် ေနရာမှာ အမိုးအကာမလုံြခံသည့် တဲကေလး
တစ်လုံးြဖစ်မှန်းသိလိုက်၏။ လက် ှစ်ဖက်ကို အားယူ၍ ထိုင်လိုက်၏။
ထိုအချိန်၌ လြပည့်ည၏ လေရာင်သည် တိမ်မည်းများကားမှ ကင်း
လွတ်သွားသြဖင့် ထိန်ထိန်သာ ေအာင် လင်းလက်လာ၏။
သူေရာက်ေနသည့် တဲကေလး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိုးထိုးေထာင်
ေထာင်ထွက်ေနသည့် မှတ်တိုင်များ ၊ အုတ်ဂူများကိုြမင်လိုက်ရာ ထိတ်
လန်အံ့သသွား၏။ စိတ်ကိုတင်း၍
"လူေသဆိုတာ

အသက်ရှင်ေနတဲ့

လူေလာက်

ေကာက်စရာမေကာင်းဘူး။ လူရှင်ေတွကသာ ေကာက်ကျစ် တယ် ယု
တ်မာတယ် ရက်စက်တတ်တယ်"
ဟု တီးတိုးေရရွတ်လိုက်၏။

အနီးတွင် ေသာက်ေရအိုးတစ်လုံးကိုေတွရာ ဝမ်းသာသွားပီး တစ်ခွ
က်ပီးတစ်ခွက် ခပ်ေသာက်လိုက် ေလ၏။
ထိုအချိန်တွင် တဖျပ်ဖျပ်လမ်းေလာက်လာသည့် ေြခသံလိုမျိး ကား
လိုက်ရ၏။
ေြခသံသည် တြဖည်းြဖည်းနီး လာပီး တဲေပါက်ဝ၌ အရိပ်မည်းကီး
တစ်ခု ေပလာ၏။
အရိပ်မည်းကီးမှ …
"သတိရပီလား ေကာင်ေလး"
ဟု ေမးေလ၏။ လူငယ်က အရိပ်မည်းကီးစကားကို မေြဖေသးဘဲ
အရိပ်မည်းကီးကို စူးစိုက်ကည့် လိုက်ကာ …
"ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ ဒီသချင်းက သုဘရာဇာလား"
ဟု ေမးေလရာ အရိပ်မည်းကီးက …
" မဟုတ်ဘူး " ဟု ေြဖေလ၏။
လူငယ်က …
"ဒါဆိုရင် ကျပ်ကို ဖမ်းထားတဲ့ အဖွဲထဲကလား"
ဟု ေမးလိုက်ြပန်၏။ အရိပ်မည်းကီးက …
" မဟုတ်ဘူး "
ဟု ေြဖ၍ လက်ထဲမှ အထုပ်ကီးကို ဝါးကမ်းခင်းေပသို ပစ်ချလိုက်
ကာ
"ကျပ်ကေမးရမှာ မင်းကချည်းြပန်ေမးေနတယ် မင်းကို ကျပ်ကယ်

ထားတာ၊ ကျပ်သာ ကယ်မထား ရင် မင်း ခုလိုတဲေပမှာ အိပ်ေနရမှာ မ
ဟုတ်ဘူး ေြမကျင်းထဲမှာ အိပ်ေနရတဲ့ ဘဝကို ေြပာင်းသွားေလာက်ပီ"
ဟု ေြပာေလ၏။
ပီးေနာက် အရိပ်မည်းကီးက …
"ေရာ့ ေဟာဒီအထုပ်ထဲမှာ ဖေယာင်းတိုင်ရယ် မီးြခစ်ရယ် ပါတယ်
ထွန်းလိုက်"
ဟု ေြပာ၍ အထုပ်ကေလးတစ်ထုပ် ပစ်ေပးေလ၏။
လူငယ်သည် အထုပ်ကိုဖွင့်၍ ဖေယာင်းတိုင်ထွန်းေလရာ အသက်(၅
၀)အရွယ် လူကီးတစ်ေယာက်ကို ေတွလိုက်ရ၏။
ထိုလူကီးက
"မင်းဟာ စက်ေလှတစ်စီးေပမှာ ရက်ေပါင်းများ စွာ ပိတ်ေလှာင်ခံ
ထားရတာြဖစ်မယ်၊ မင်းရဲ ကိုယ်ေပ မှာ အခန်းကျဉ်းေတွမှာ ြဖစ်ေနတ
တ်တဲ့ ေအာက်သိုးသိုးအနံနဲ ပင်လယ်ဆားငန်ေရအနံေတွ စွဲေနလို ပဲ"
ဟု

ေြပာေလရာ

လူငယ်က

လူကီး၏

အကင်းပါးမကို

သေဘာကျသွားပီး
"ဟုတ်ပါတယ် ကန်ေတာ်က ပင်လယ်ကမ်းိုးတန်းက ကန်းေလး
တစ်ကန်းေပမှာ ေနတာပါ။ ဒီကို ဘယ်လိုေရာက်လာတယ်ဆိုတာေတာ့
မသိဘူး"
ဟု ေြဖေလ၏။
လူကီးက သူယူေဆာင်လာေသာ အထုပ်ကီးကို ေြဖလိုက်ပီး
"မင်းဘဝဇာတ်ေကာင်းကို ေနာက်မှ ေြပာေပေတာ့ ခုေတာ့ စားစရာ

ရှိတာစားလိုက်"
ဟု ဆိုကာ ေခါက်ဆွဲေကာ် တစ်ထုပ်ေပးေလ၏။ လူကီးကဆက်၍
"အစားစားပီးရင် ဒဏ်ရာေတွကို ေဆးလိမ်းရမယ်။ မင်းက ေတာ်
ေတာ်ခံိုင်ရည် ရှိတာပဲ။ ေယာက်ျား ဆိုတာ ဒီလိုမှ ေပါ့ ကျပ်ကို ဦးမဂ
လာလို မှတ်ထားပါ၊ မင်းနာမည်ကေရာ"
ဟု ေမးေလရာ လူငယ်က
"ကန်ေတာ့်နာမည် မိုးညိပါ"
ဟု ေြဖေလ၏။
မိုးညိ ေခါက်ဆွဲေကာ်စားပီးလင် ဦးမဂလာက ဒဏ်ရာများကို ေဆး
လိမ်းေပးကာ
"ေရာ့ ဒီပန်းကန်ေလးထဲက အရည်ေတွကို ေသာက်လိုက်၊ ဒါ ေတာ
င်ဆိတ်ေတွရဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ေသွးနဲ ေဖာ်ထားတဲ့ ဒဏ်ေက
အားေဆးပဲ၊ ကျပ်ရဲ မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်ဆီက ယူလာတာ"
ဟု ေြပာ၍ အနီရဲရဲအေရာင်ရှိေသာ ေဆးရည်များ တိုက်ေလ၏။
မိုးညိသည် ထိုေဆးကိုေသာက်ေလရာ ရင်ထဲ၌ ေွးေထွးသွားပီး ခ
ဏကာလင် ှစ်ခိက်စွာ အိပ်ေမာ ကျသွားေလ၏။
ေနာက်တစ်ေနနံနက်၌ မိုးညိ အိပ်ရာမှ ိုးေသာအခါ ဦးမဂလာကို မ
ေတွရေချ။
တစ်ကိုယ်လုံး ေပါ့ပါးလန်းဆန်းလျက်ရှိသည် ကို ေတွရ၏။
တဲ၏ ကမ်းခင်းေပတွင် ေကျာက်ခဲကေလးတစ်လုံးြဖင့် ဖိထားသည့်
စာတစ်ေစာင်ကို ေတွ၍ ဖတ် ကည့်ေလရာ စာထဲတွင်

"မင်းအတွက် လက်ဖက်ရည်နဲ မုန် ဝယ်ထားခဲ့တယ် အဝတ်အစား
အေဟာင်းတစ်စုံလည်း ရှိတယ်"
ဟု ေရးသားထား၏။
မိုးညိက ညစ်ပတ်ေပေရေနသည့် မိမိ၏ အဝတ်အစားများကို ငုံက
ည့်လိုက်ပီး
"ဒီလူကီး ေတာ်ေတာ်အလိုက်သိတာပဲ"
ဟု ေရရွတ်ေလ၏။ တဲကေလး၏ အြပင်တွင် ေရတွင်းတစ်တွင်းကို
ေတွရ၏။ ေရတွင်း၌ အားရပါးရ ေရချိးလိုက်၏။
ပီးေနာက် ဦးမဂလာထားခဲ့သည့် ဖျင်ကမ်းအကျှင့် ရှမ်းေဘာင်းဘီ
ပွကီးကို ဝတ်ဆင်ကာ လက်ဖက် ရည်ှင့် မုန်ကို စားေသာက်ေလ၏။
တဲကေလးအတွင်း၌ လူအသုံးအေဆာင်ပစည်းဟူ၍ ဘာမမရှိေပ။
ေသာက်ေရအိုးတစ်လုံးှင့် ဖျာကမ်းတစ်ချပ်သာ ေတွရ၏။
မိမိအိပ်ခဲ့သည့် ဖျာကမ်း၏ ေဘးတွင် သံဘူးဝိုင်းကီးတစ်ခုကို ေတွ
ရ၏။
သံဘူးဝိုင်းကီးကို ဖွင့်ကည့်ေလရာ တစ်ဆယ်တန်ေငွစကများကို
ေတွလိုက်ရ၍ လွန်စွာအံ့သသွား၏။
မိုးညိက …
"ဦးမဂလာကို ကည့်ရတာ အလုပ်ပ်ေနတဲ့ ပုံစံပဲ၊ ညကလည်း ဒီမှာ
အိပ်ပုံမရဘူး၊ ခုနေသာက်တဲ့ လက် ဖက်ရည်က ေွးေနတုန်းပဲဆိုေတာ့
မနက်အေစာကီး တစ်ေခါက် လာထားသွားတာြဖစ်မယ်။ သူဘာအလုပ်
လုပ် တာပါလိမ့်၊ သူပုံကည့်ရတာ ဒီေလာက်များ တဲ့ ေငွေတွ ကိုင်ိုင်မ

ယ့် ပုံစံမရှိဘူး။ ဒီလူကီးက လူဆိုးလား၊ ဓားြပ လား"
ဟု ေတွးမိပီး တစ်ဆက်တည်းပင်
"ဦးမဂလာက ငါ့ရဲ ေကျးဇူးရှင်ပဲ၊ သူဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါနဲ မဆိုင်ဘူး၊
ငါမေနချင်ရင်

ထွက်သွားုံပဲ

…

ငါ့

ဒဏ်ရာေတွ

နည်းနည်းသက်သာေနပီပဲ၊ ဒီက ထွက်သွားရမယ်"
ဟု စဉ်းစားလိုက်ကာ ေငွစကများကို တလှည့်ကည့်ပီး …
"မြဖစ်ေသးပါဘူး ဒီေငွေတွထားခဲ့လို ေပျာက်ကုန်ရင်ခက်မယ်။ သူ
လာေတာ့မှ ေငွေတွအပ်ပီး ထွက် သွားမယ်"
ဟု ဆုံးြဖတ် လိုက်ေလ၏။
ထိုအချိန်တွင် တဲေပါက်ဝမှ
"ေဟ့ … သချင်းေစာင့်တဲ့ ေကာင်ေလး လာပါဦး ဒီမှာ အလုပ်အပ်ချ
င်လို ကေလးအသုဘအတွက် ေြမကျင်းတူးေပးပါ၊ ေနချင်းပီး ချရမှာ ဆို
ေတာ့ ြမန်ြမန်လုပ်ရမယ်"
ဟု အသံကား၍ ကည့်ရာ အသားမည်းမည်းှင့် လူတစ်ေယာက်ကို
ေတွရ၏။
မိုးညိက
"ကျပ်က သချင်းေစာင့် မဟုတ်ဘူး ဗျ၊ သချင်းေစာင့်က ဟိုအုတ်ဂူ
ေတွရဲ အလယ်က ဇရပ်ထဲမှာ ေန တာေတွရတယ်"
ဟု ေြပာေလရာ အသားမည်းမည်းှင့် လူက …
မင်းက သချင်းေစာင့်မဟုတ်ဘဲ ဘာလို ဒီမှာ ေနရတာလဲ"
ဟု ေလေကာရှည်ေနေလရာ မိုးညိလည်း စိတ်မရှည်ေတာ့ဘဲ

"သချင်းကို အလည်လာတဲ့ ဧည့်သည် ဗျာ ဧည့်သည် "
ဟု ေြပာ လိုက်ေလေတာ့၏။
ထိုလူက ေခါင်းကို တဗျင်းဗျင်းြမည်ေအာင် ကုတ်၍
"ငါတို အိမ်ေတွတင် ဧည့်သည် လာတာ မဟုတ်ဘူး သချင်းေတာင်
ဧည့်သည် လာေသးတယ်"
ဟု တစ်ကိုယ်တည်း ေရရွတ်ကာ ထွက်သွား၏။
ထိုသူထွက်သွား၍ မကာမီ သချင်းထဲသို ြမင်းလှည်းတစ်စီးဝင် လာ
ေလ၏။
ြမင်းလှည်းေမာင်းသူမှာ ဦးမဂလာြဖစ်ပီး ြမင်းလှည်းကို တဲေရှတွင်
ရပ်ေလ၏။
မိုးညိသည် ဦးမဂလာကို ကည့်လိုက်ကာ
"ဦးမဂလာဟာ ကန်ေတာ့်ရဲ အသက်သခင် ေကျးဇူးရှင်ပါ၊ ဒါေပမဲ့ မ
ိုးသားတဲ့ သူေတွနဲ အတူမေနချင် ဘူး၊ ကံလာတဲ့ တစ်ေနကျရင် ဦးမဂ
လာရဲ ေကျးဇူးေတွကို အသက်နဲ လဲပီး ြပန်ဆပ်ပါ့မယ်၊ ဒီမှာ ဦးမဂလာ
ရဲ ေငွေတွ … ကန်ေတာ့်ကို သွားခွင့်ြပပါ"
ဟု ေြပာေလ၏။
ဦးမဂလာက တဟားဟားရယ်ေမာပီး
"မိုးညိ မင်းေတာ့ စာေမးပွဲ ေအာင်သွားပီ၊ ကျပ်ကို ယုန်ထင်ေကာင်
ထင်မြဖစ်ပါနဲ ၊ စိတ်ေအးေအးထား ပီး ကျပ်နဲ လိုက်ခဲ့ေပေတာ့"
ဟု ေြပာ၍ ြမင်းလှည်းေပသို ြပန်တက်သွား၏။

ထိုအခါ မိုးညိသည် ေငွထည့်ထားေသာ သံဘူးကီးကို ပိုက်ကာ ြမင်း
လှည်းေပ တက်ရ၏။
ဦးမဂလာက ြမင်းလှည်းကို မှန်မှန်ေမာင်းရင်း
"ကျပ်က ဒီမှာ အမဲေနတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျပ်အမဲေနတဲ့ ေနရာလ
ည်း မရှိဘူး၊ မင်းအခုေနခဲ့တဲ့ တဲ ကေလးက ရေသ့ကီးတစ်ပါး တရား
လာအားထုတ်သွားတဲ့ ေနရာပဲ၊ ရေသ့ကီးမေရာက်လာတုန်းက တဲက
ေလး မရှိဘူး၊ တဲကေလးေနာက်မှာ ရှိတဲ့ ကုကိပင်ကီးေအာက်မှာ သု
ဿန်ဓူတင်ေဆာင်တဲ့ အကျင့်ကို ကျင့်တယ်ကွ၊ ုကမူဓူတင်လို လည်း
ေခလို ရတာေပါ့၊ ေနာက်ကည်ညိတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတွေရာက် လာပီး
ဟိုဟာလှ ဒီ ဟာလှနဲ ၊ ေနာက် တဲေကျာင်းကေလးေဆာက်ပီး
ရေသ့ကီးကို တဲေကျာင်းေပ အတင်းပင့်ကေတာ့ ရေသ့ကီး လည်း တဲ
ေကျာင်းေပေရာက်လာရတယ်၊ တြဖည်းြဖည်း ကည်ညိသူေတွေပါလာ
လိုက်တာ၊ လှလိုက် တန်းလိုက်တာ အြပည့်အစုံပဲ၊ ရေသ့ကီးလည်း ပစ
ည်းဥစာေတွနဲ ယစ်မူး လာပီး တရားအလုပ်မလုပ်ိုင်ေတာ့ ဘူး၊ ေနာက်
ဆုံးေတာ့

အမဲလှဒါန်းေနတဲ့

ဒကာမ

အပျိကီးတစ်ေယာက်နဲ

ခိုးေြပးကေတာ့တယ်၊ အခုေတာ့ လူြပန်ေတာ်ဆိုတဲ့ အမည်နဲ ဗိုလ်တစ်
ေထာင်ဆိပ်ကမ်းမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ေနေလရဲ "
ဟု ေြပာေလ၏။
ပီးေနာက် ဦးမဂလာသည် သက်ြပင်းရှည်ကီးချ၍
"အဲဒီ

ရေသ့ကီးလိုပဲ

လူေတွဟာ

ဥစာပစည်းေတွရဲ

ဒဏ်ကို

မခံိုင်ကဘူး၊ ြပည့်စုံေလ ေလာဘတက် လာေလပဲ၊ အဲဒါနဲ ပတ်သက်
တဲ့ တုတ်ပုံြပင်ေလးတစ်ပုဒ် ေြပာြပရဦးမယ်။ ေရှးတုန်းက တုတ်ြပ
ည်မှာ ေပါ့ကွာ အလွန်ပဲ ိုးသားပီး ေရာင့်ရဲတတ်တဲ့ ဘုရင်ကီးနဲ တိုင်း

သူြပည်သားေတွ ေနထိုင်ကသတဲ့ ။ ဘုရင်ကီးက ဘယ် ေလာက် ေရာင့်
ရဲိုင်

ိုးသားိုင်သလဲဆိုရင်

တိုင်းသူြပည်သားေတွစားတဲ့

အစားမျိးစားပီး တိုင်းသူြပည်သား ေတွဝတ်တဲ့ အဝတ်မျိးပဲဝတ်သတဲ့ ။
အားလုံးနဲ လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း ေနထိုင်သတဲ့ ၊ မိဖုရားေတွ မှးကီး
မတ်ရာေတွလည်း ဒီလိုပဲ ေနထိုင်ရသတဲ့ ၊ ဝတ်ရေကာင်းမှန်း စားရ
ေကာင်းမှန်းလည်း

မသိဘူးတဲ့

။

ဘာြဖစ်ြဖစ်

သူတို

ဘာသာ

ေပျာ်ရင်ေနကတာပဲတဲ့ ၊ တစ်ေနေတာ့ ေဝးလံလှတဲ့ တိုင်းြပည်တစ်ြပည်
က ကုန်သည် တစ်စုဟာ သူ တို တိုင်းြပည်ကိုေရာက်လာကတယ်။ ထုံး
တမ်းစဉ်လာအရ လက်ေဆာင်ပာေတွ ဆက်သကသတဲ့ ၊ ေရေငွ
ေကျာက်သံပတြမားေတွ၊ အထည်အလိပ်ေတွေပါ့ … ဒါေတွကိုလည်း
ဘုရင်ကီးက စိတ်မဝင်စားပါဘူးတဲ့ ။ သူရဲ ဘာတိုက်ထဲ ထည့်ခိုင်း
လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာ ကုန်သည် တစ်ေယာက်က ဆက်သတဲ့ ဆင်စွယ်တူ
ကေလး တစ်ေချာင်းကိုေတာ့ ေတာ်ေတာ်စိတ်ဝင်စားသတဲ့ ၊ ဆင်စွယ်တူ
ကေလးက အလွန်ပဲလှပပီး နဂါးနဲ ဇာမဏီ ငှက် ပုံကို အေသးစိတ်ထွင်း
ထုထားတာ ေတာ်ေတာ်လက်ရာေြမာက်သတဲ့ ၊ ဘုရင်ကီးလည်း ဒီတူနဲ
စားေတာ်ပွဲတည် မယ်လို မိန်ေတာ်မူလိုက်သတဲ့ ၊ ကုန်သည် ေတွပါ
ဖိတ်ပီး ဘုရင်ကီးနဲ လက်ရည်တစ်ြပင်တည်း စားမယ်လို စီစဉ်သတဲ့ ၊
ကုန်သည် တစ်ေယာက်က "အရှင်မင်းကီး အလွန်အဖိုးထိုက်တန်ပီး အ
လွန်ပဲ လှပတဲ့ ဆင်စွယ်တူ ကေလးကို ေကွပန်းကန်နဲ တွဲပီး စားသုံး
တာက ဘယ်လိုမှ မတင့်တယ်ပါဘူး၊ ဆင်စွယ်တူနဲ ေကျာက်စိမ်း ပန်းက
န်သာ လိုက်ဖက်တင့်တယ်ပါတယ်" လို ေလာက်တင်သတဲ့ ၊ ဘုရင်ကီး
လည်း ေသချာစဉ်းစားကည့်ေတာ့ ဟုတ်သလိုလိုရှိတာနဲ ေကာင်းပီ …
ေမာင်မင်းေြပာသလို ေကျာက်စိမ်းပန်းကန်ေတွ ြပင်ဆင်ေစဆိုပီး အမိန်
ေပးလိုက်သတဲ့ ။ ေနာက်ကုန်သည် တစ်ေယာက်ကလည်း "ဆင်စွယ်တူ

နဲ ေကျာက်စိမ်းပန်းကန်က အလွန်ပဲ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ မလိုက်
ဖက်တာက အရှင်မင်းကီးရဲ စားေတာ်ကဲညံ့ညံ့ေတွကချက်တဲ့ ဟင်းလျာ
ညံ့ ညံ့ေတွပါပဲ" လို ေလာက်တင်သတဲ့ ၊ ဘုရင်ကီးလည်း စဉ်းစားကည့်
ေတာ့ ဟုတ်သလိုလိုရှိတာနဲ အေကာင်းဆုံး စားေတာ်ကဲေတွကို ေသချာ
စိစစ်ေရွးချယ်ပီး အေကာင်းဆုံးဟင်းလျာေတွ ချက်ခိုင်းသတဲ့ ။ ဒီလိုနဲ
ဆင်စွယ်တူ၊ ေကျာက်စိမ်းပန်းကန်ေတွနဲ အေကာင်းဆုံးဟင်းလျာေတွ၊
အဲဒါေတွနဲ လိုက်ဖက်မယ့် ေရနားကွပ်စားပွဲဝိုင်းကီးနဲ ထိုင်ခုံေတွ၊ အဲဒါ
ေတွနဲ လိုက်ဖက်မယ့် လူေတွရဲ အဝတ်အစားေတွ၊ လက်ဝတ်ရတနာ
ေတွ၊ အဲဒါေတွနဲ လိုက်ဖက်မယ့် ေရပိန်းချပီး ေကျာက်သံပတြမားေတွ
စီြခယ်ထားတဲ့ တိုင်လုံးကီးေတွ၊ အခန်းကီးေတွ၊ တြဖည်းြဖည်း လိုက်ဖ
က်မယ့် အရာေတွကို ချဲထွင်လာလိုက်တာ ေကျာက်ြဖသားနဲ ေဆာက်
တဲ့ နန်းေတာ်ကီးအထိ ြဖစ်လာ တယ်။ ဒါနဲ လည်း မရပ်ပါဘူး၊ ေလာက
မှာ အေကာင်းဆုံးဆိုတဲ့ အရာေတွကို ိုင်ငံြခားတိုင်းြပည်ေတွက မှာ
ယူပီး သုံးစွဲသတဲ့ ၊ အဲဒီလိုလုပ်လာလိုက်တာ ဘုရင်ကီးရဲ ဘာတိုက်
ထဲကေငွေတွနဲ မေလာက်ေတာ့လို တိုင်းသူြပည် သားေတွဆီက အခွန်
အတုတ်ေတွ

အဆမတန်တိုးပီး

ေကာက်ခံရသတဲ့

၊

ေနာက်ဆုံးတိုင်းသူြပည်သားေတွလည်း ဆင်းရဲမွဲေတ လာပီး၊ ခိုးဆိုးလု
ယက်မေတွ ြဖစ်လာကေတာ့တယ်၊ နိဂုံးချပ်ေတာ့ ပုန်ကန်မေတွြဖစ်
လာပီး တိုင်း ြပည်လည်း ပျက်သွားသတဲ့ ။ ေရာင့်ရဲြခင်းဟာ သဘာဝကျ
တဲ့

ချမ်းသာကွယ်ဝမြဖစ်ပီး၊

ဇိမ်ခံြခင်းဟာ

ဖန်တီး

ထားတဲ့

ဆင်းရဲြခင်းြဖစ်တယ်ဆိုတာ ဘုရင်ကီးသိမသွားရှာဘူး"
ဟု ဆိုေလ၏။
မိုးညိမှာ ဦးမဂလာ၏ ပုံြပင်ေလးထဲမှ ေရာင့်ရဲြခင်းှင့် ချမ်းသာကွ
ယ်ဝြခင်း အေကာင်းများကို အေလး အနက်စဉ်းစားရင်း လိုက်ပါ လာ

ေလ၏။
.*****

