အခန်း (၁)
တစ်ေနသ၌ ြမန်မာြပည်ေအာက်ပိုင်း ေဒသရှိ သဲြဖဆိုေသာရွာ၏
အကီးအကဲ အဘွား ေဒသဲြဖကို ပူေဇာ်ကန်ေတာ့ရန် တစ်ရွာလုံး အလု
ပ်ပ်ေနကေလ၏။
သဲြဖရွာသည် တြခားေသာ ရွာများ ှင့်မတူ တစ်မူထူးြခားေသာ ရွာ
ေလး ြဖစ်၏။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ထိုရွာတစ်ရွာလုံးရှိ လူများမှာ
ရွာ၏

အကီးအကဲ

ေဒသဲြဖ၏

သားသမီး

ေြမးြမစ်များ

ပင်

ြဖစ်ေသာေကာင့်ပင်။
ေဒသဲြဖ၌ သားသမီး ဆယ့်ငါးေယာက် ထွန်းကားပီး ယခုအချိန်၌
ေြမးအေယာက်ေလးဆယ်

ြမစ်ခုနစ်ေယာက်ပင်

ရှိေနပီ

ြဖစ်၏။

ေဒသဲြဖ၏ ေယာက်ျား ဦးေရဘမှာ ယမန်ှစ်ကပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့၏။
ေဒသဲြဖတို

လင်မယားသည်

လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်း

ေလးဆယ်ေကျာ်က ဤအရပ်သိုေရာက် လာပီး ေရကည်ရာြမက်ုရာ
ရှာေဖွစားေသာက်ခဲ့၏။
ေဒသဲြဖတို လင်မယား ေမာင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက် လုပ်ကိုင်ပီး
သူတို ၏ လယ်ယာကိုင်းကန်းမှ ေကာက်ပဲသီးှံများ အေြမာက်အြမား
ထွက်ရှိေသာအခါ အနီးအနားရွာများ သို သွားေရာက်ေရာင်းချရ၏။
ထိုသို ေရာင်းချသည့်အခါတိုင်း ေဒသဲြဖတို ှင့် ခင်မင်ေသာသူများ

က ၎င်းတို ၏ ရွာများ တွင် လာေရာက်ေနထိုင်ရန် ဖိတ်ေခကေလ၏။
သိုေသာ် ေဒသဲြဖတို လင်မယားသည် သီးြခားေနချင်ေသာ ဆရှိသြဖ
င့် ဖိတ်ေခသူများအား ြငင်းဆန်ခဲ့ေလ၏။
ေဒသဲြဖ၏ ေယာက်ျား ဦးေရဘသည် အလွန်ေယာက်ျားပီသပီး ရဲစွ
မ်းသတိရှိ၏။

ရွာြပင်၌

တစ်ကိုယ်တည်း

ေနထိုင်ေသာ်လည်း

လူဆိုးဓားြပများ ၏ ရန်ကို ေကာက်ရွံြခင်းမရှိ တချိေသာ လူဆိုးဓားြပ
များ သည် ဦးေရဘ၏ သတိကို အကဲစမ်းပီး ခိမ်းေြခာက်ကည့်၏။
သိုေသာ် ဦးေရဘ၏ ရဲဝံ့ေသာတုံြပန်မေကာင့် ေနာက်ေကာင်းသို ြပ
န်ဆုတ်သွားရ၏။
ဦးေရဘတို လင်မယား၌ မက်ေမာစရာ ေရ၊ ေငွ၊ ရတနာ မရှိ သို
ေသာ် ဦးေရဘ၏ ဥယျာဉ်ြခံတွင်း၌ ေကာက်ပဲသီးှံ တစ်ပုံတစ်ပင်ရှိ၏။
ဦးေရဘသည် လယ်ယာ ကိုင်းကန်းကိုသာ တိုးချဲလုပ်ကိုင်၏။
သူတို လင်မယား၏ လုပ်အားှင့် မလုံေလာက်လင် အနီးအနား ရွာ
များမှ လူများကိုငှားရ၏။ ထိုလူငယ်များအား ဦးေရဘတို လင်မယား ကို
ယ်တိုင် အနီးကပ်ကီးကပ်ပီး သင်ကားေပးခဲ့၏။
ဦးေရဘသည် လူငယ်များ အလုပ်ကိးစားပီး ကိုယ့်ထူးကိုယ်ခန်ရန်
အစဉ်အမဲဆုံးမ၏။ ထိုလူငယ်များ အနက် အစွမ်းအစ ရှိသူများ သည်
ဦးေရဘတို ၏ စကားကို နာယူ၍ အတူတကွ ေပါင်းသင်းေနထိုင်၏။
ဇွဲလုံလနည်းရှာေသာ

လူငယ်များမှာ ဦးေရဘ၏

ြခံကို

စွန်ခွာ

ထွက်ေြပးက၏။ ဤသိုြဖင့် ဦးေရဘ၏ လယ်ယာကိုင်းကန်းများ တိုးတ
က်ပွားများ လာသကဲ့သို သားသမီးရတနာများ တစ်ေယာက်ပီး တစ်
ေယာက် ထွန်းကားခဲ့၏။

သားသမီးသုံးေယာက် ထွန်းကားပီးေသာအခါ ေဒသဲြဖက “ကိုယ်
ေရဘ ကန်မတို မိသားစုမှာ ကေလးေတွ များ ေနပီေနာ်" ဟု ေြပာေလ
ရာ ဦးေရဘက ေခါင်းခါယမ်း၍
“သားသမီး ဘယ်ှေယာက် ရှိသလဲဆိုတာ ေရတွက်မေနပါနဲ ကွာ၊
တကယ်ေတာ့ သားသမီးဆိုတာ ရတနာပါ၊ ငါတို မိသားစုဆီ ရတနာ
ေတွ တစ်ဦးပီးတစ်ဦး ေရာက်လာတာ ငါတို က မလိုချင်လို မရဘူး၊
သားသမီးေတွ များ လာတာ ရတနာေတွ များ လာတာကွ၊ တစ်နည်း
အားြဖင့် ငါတို မိသားစု ချမ်းသာလာတာေပါ့ကွာ”
ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုအချိန်မှ စ၍ ေဒသဲြဖသည် သားသမီး ေမွးဖွားြခင်းှင့် ပတ်သ
က်၍ ဦးေရဘကို တားဆီးြခင်း မရှိေတာ့ေချ၊ ေဒသဲြဖသည် လယ်ယာ
ကိုင်းကန်း လုပ်ကိုင်သြဖင့် ကျန်းမာေရးေကာင်းပီး သားသမီးများ တစ်
ေယာက်ပီး တစ်ေယာက် ေမွးဖွားိုင်၏။
သားသမီးများ အားလုံးလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းက၏။ ေဒသဲြဖ
ေြခာက်ေယာက်ေြမာက်

ေမွးေသာကေလးမှာ အြမာမိန်းကေလးှစ်ဦး

ြဖစ်၏။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေဒသဲြဖသည် သားသမီးများ တစ်ေယာက်ပီးတ
စ်ေယာက် ေမွးဖွားပီး ဆယ့်ငါးေယာက်ေြမာက်ေသာအခါ သဘာဝတ
ရား၏ အလိုေတာ်အရ သားသမီးများ ဆက်လက် မထွန်းကားေတာ့ေချ။
ေဒသဲြဖ၏ သားသမီး အများ စုသည် လိမာယဉ်ေကျးက၏။
စုန်းြပး တစ်ေယာက်စှစ်ေယာက်စ ပါရှိေသာ်လည်း ထိုစုန်းြပးများ
သည် ပင် ဦးေရဘတို ၏ အထိန်းအကွပ် ေကာင်းမေကာင့် ေလလွင့်ပျ
က်စီးြခင်း မရှိေချ။

*

အခန်း (၂)
တစ်ေနသ၌ ဦးေရဘက သူ၏ သားသမီးများ ှင့် ထမင်းဝိုင်းတွင်
အတူစားေသာက်ရင်း ှစ်ေထာင်းအားရဟန်ြဖင့်
“ေဟာဒီက

ငါ့သားသမီးေတွနဲ

တစ်ေနေနမှာ ရွာကီးတစ်ရွာြဖစ်

ေအာင် တည်ရမယ်”
ဟု ကံးဝါးခဲ့ဖူး၏။
ဦးေရဘ၏

သားသမီးများ

သည်

အချိန်တန်

အရွယ်ေရာက်ေသာအခါ သဘာဝတရားကို မလွန်ဆန်ိုင်သြဖင့် အသီး
သီး အိမ်ေထာင်ြပက၏။
ထိုသို အိမ်ေထာင်ြပေသာအခါတိုင်း သားသမီးများ သည် ဦးေရဘ
၏ ဆအတိုင်း ၎င်းတို ၏ အိမ်ေထာင်ဘက်ကို သဲြဖရွာသို ဆွဲေဆာင်
သိမ်းသွင်းိုင်ခဲ့၏။
ထိုေကာင့်ပင် သဲြဖရွာ၌ မိသားစုဝင်များ တြဖည်းြဖည်း များ ြပား
လာ၏။ သဲြဖရွာ၌ မိသားစုဝင်များ မည်မပင် များ ြပားေစကာမူ ဦးေရ
ဘှင့် ေဒသဲြဖက ေကျာသားရင်သား မခွဲြခားဘဲ အုပ်ချပ်မေကာင့် စ
ည်းလုံးညီွတ်စွာ ေနထိုင်ိုင်က၏။
သဲြဖရွာ၌ စည်းစိမ်ဥစာ အပိင်အဆိုင်ဟူ၍ မရှိ၊ သူတို အားလုံး
တေြပးညီပင် ေနထိုင် စားေသာက်က၏။ သဲြဖရွာ၌ အလုပ်လုပ်ိုင်သူ

မည်သူမဆို

လယ်ယာကိုင်းကန်း

အလုပ်ကို

ကိးစားပမ်းစား

လုပ်ကိုင်က၏။
ဦးေရဘှင့် ေဒသဲြဖကိုယ်တိုင် ဥယျာဉ်ြခံေြမကို မနားမေန လုပ်ကို
င်ေနကဆဲ ြဖစ်၏။ သဲြဖရွာ၌ အလုပ်အတွက် ခိုကပ်ပီး ြငင်းခုံရန်ြဖစ်ြခ
င်းမှာ ရှာမှ ရှားေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခု ြဖစ်၏။
သဲြဖရွာမိသားစုဝင်များကို လက်ထပ်သူများမှာ ကာသည် ှင့်အမ
ေနသားထိုင်သားကျပီး

အေလ့အထတစ်ရပ်သို

ြဖစ်သွားက၏။

ထိုေကာင့် သူတို အားလုံး သဲြဖရွာ၌ ေပျာရင်စွာ ေနထိုင်ိုင်က၏။
တစ်ခါက ြခံဝိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် ေနထိုင်ကေသာ ကိုသူရှင့် မယ
ဉ်ေကျးသည် အိမ်ေထာင်မ ေဖာက်ြပန်မတစ်ရပ် ြဖစ်ပွား၏။ ကိုသူရ၏
ကျန်ရစ်သူမိန်းမ မှင်းဆီှင့် မယဉ်ေကျး၏ ကျန်ရစ်သူေယာက်ျား ကိုဝ
သုန်တို သည် ဦးေရဘထံသို ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက် ေရာက်ရှိ လာပီး
ထိုြဖစ်ရပ်ကို တိုင်ပင်ေဆွးေွး၏။
ဦးေရဘက ဘုရားေဟာ တရားေတာ်များကို ဥပမာထား၍ လိမာယ
ဉ်ေကျးစွာ ေနထိုင်သင့်ေကာင်း သတိေပးခဲ့၏။ သိုေသာ် အိမ်ေထာင်ေရး
ေဖာက်ြပန်သူှစ်ဦးမှာ အိမ်ေထာင်ေရး စည်းေကျာ်ပီး အေနာက်သို ြပန်
လှည့်ရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေချ။
သူတို ှစ်ဦးကို သဲြဖရွာ၌ ဆက်လက်ပီး ေနထိုင်ခွင့်ြပသင် အစဉ်
အလာရှိခဲ့ေသာ သဲြဖရွာ၏ ဂုဏ်သတင်း ညိးမှ ိန်ရေပေတာ့မည်။
သိုေသာ် သဲြဖရွာ၌ ရှိေသာ စည်းကမ်းတစ်ရပ်မှာ ရွာသူရွာသားများ
အားလုံး ရွာ၌ ေသတပန်သက်တစ်ဆုံး ငိမ်းငိမ်းချမ်းချမ်း ေနထိုင်ရမည်
ဟူေသာ ဥပေဒသပင် ြဖစ်၏။

သိုမှ သာ ဦးေရဘ၏ သဲြဖရွာစီမံကိန်း၊ အေကာင်အထည် ေပလိမ့်
မည်။ ယခု အိမ်ေထာင်ေရး ေဖာက်ြပန်ေသာ ကိုသူရှင့် မယဉ်ေကျးကို
သံြဖရွာမှ ေမာင်းထုတ်ရမည်ေလာ။
ဤသိုဆိုလင် ဦးေရဘ၏ မဟာစီမံကိန်းကီး ပျက်စီးရေပေတာ့မည်
။

ဦးေရဘသည်

ရွာ၏

အခက်အခဲေပါင်းစုံကို

ေြဖရှင်းေပးိုင်ေသာ်လည်း ထိုြပဿနာအတွက် လက်မှ ိင်ချ၍ ေနရ၏။
ထိုအခိုက်မှာ

ပင်

ေဒသဲြဖက

ထိုြပဿနာကို

ထူးထူးဆန်းဆန်းဝင်ပီး ေြဖရှင်းေပးလိုက်၏။ ေဒသဲြဖ ေြဖရှင်းလိုက်ပုံ
ကို ကာယကံရှင် အားလုံး ှစ်ေထာင်းအားရရှိလှ၏။
ထိုသို တရားမတစွာ ေြဖရှင်းေပးေသာ ေဒသဲြဖကို ဝမ်းသာအားရ
ချီးကျးဂုဏ်ြပက၏။ သူတို အားလုံး သဲြဖရွာ၏ စည်းကမ်းအတိုင်း
ေသတပန်သက်တစ်ဆုံး ေနထိုင်သွားိုင်ကမည် ြဖစ်၏။
ေဒသဲြဖသည် အိမ်ေထာင်ေရး ြပဿနာကို ေြဖရှင်းေပးလိုက်ပုံမှာ
အလွန် ရယ်ရင်ဖွယ်ေကာင်းပီး လက်ေတွဆန်၏။ ေဒသဲြဖသည် ကျန်
ရစ်သူ ှစ်ဦးြဖစ်ေသာ မှင်းဆီှင့် ကိုဝသုန်၏ ဆကို ေမးြမန်း၍ ကျန်
ရစ်သူှစ်ဦးကို တစ်အိုးတစ်အိမ် ထူေထာင်ေပးလိုက်၏။
ကိုဝသုန်ှင့် မှင်းဆီသည် တစ်ေယာက်လက်ကို တစ်ေယာက်ချိတ်
၍ ေကျးဇူးတင်စကား အကိမ်ကိမ်ေြပာကာ ေပျာ်ရင်စွာ အိမ်ေပမှ
ဆင်းသွားက၏။
ေဒသဲြဖ၏ ဆုံးြဖတ်ပုံကို တစ်ရွာလုံး ေြပာမဆုံးေပါင် ေတာသုံး
ေတာင် ြဖစ်ခဲ့ရ၏။ ထိုအိမ်ေထာင်စု ှစ်စုသည် ယေနထက်တိုင် ေပျာ်ရ
င်စွာ ေပါင်းဖက်ေနကဆဲ ြဖစ်၏။

ေဒသဲြဖ၏ သားသမီးများ တစ်ေယာက်ပီးတစ်ေယာက် တစ်အိုးတ
စ်အိမ် ထူေထာင်ကေသာအခါ ထိုအရပ်၌ တဲအိမ်များ တစ်လုံးပီး တစ်
လုံး တိုးပွားလာ၏။
ထိုအခါ အနီးအနားရွာများမှ လူများ သည် ေဒသဲြဖတို လူစုကို ရွာ
ငယ်ေလးသဖွယ် သတ်မှတ်လိုက်၏။ ထိုေနာက်တွင် မူ သူတို လူစုကို သဲ
ြဖရွာဟူ၍ ပင် သတ်မှတ် ေခေဝလာက၏။
အနီးအနားရွာမှ လူများ သည် ဦးေရဘကို ခွကျကျိုင်သူဟု ထင်ြမင်
ပီး ေဒသဲြဖကိုမူ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်သူတစ်ဦးဟု ယူ
ဆက၏။
ဦးေရဘသည် သူ၏ သားသမီးများ ေနထိုင်ရာအရပ်ကို လုံြခံေသာ
ြခံစည်းိုးများ ကာရံ၏။ ရွာထဲ၌ စုေပါင်းအားှင့် ေရတွင်း ေရကန်များ
ကို တူးေဖာ်၏။
လူဆိုးလူမိုက်များ မခိုေအာင်းေစရန် ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ချံွယ်
ပိတ်ေပါင်းများကို ရှင်းလင်း၏။ ရွာ၌ ှစ်ရှည်လများ ၊ ေအးြမိုင်ရန် သ
စ်ပင်ကီးများကို စိုက်ပျိးထားရှိ၏။
သားသမီးများ သည် ဦးေရဘ၏ လက်ေအာက်တွင် စည်းလုံး ညီွ
တ်စွာ ေနထိုင်က၏။ ထိုေကာင့် အင်အားကီးေသာ ရွာများကပင် သဲြဖ
ရွာကို အိုင်မကျင့်ဝံ့ဘဲ ရှိက၏။
“သဲြဖရွာသားေတွကို သွားမစနဲ ၊ သိပ်စည်းုံးတယ်၊ ဒီေကာင်ေတွ
က တစ်ေယာက်ထိရင် မခံဘူးကွ၊ ကျီးကန်းေတွလိုပ”ဲ
ဟု ေြပာဆိုတတ်၏။
သဲြဖရွာ တစ်ရွာလုံး စုေပါင်း၍ သုံးှစ်တစ်ကိမ် ဘုရားဖူး ထွက်

ေလ့ရှိ၏။ ထိုသို ဘုရားဖူး ထွက်သည့်အခါ အနီးအနား ရွာများ သို ြဖတ်
သန်းသွားလာရ၏။
ထိုသို သွားလာသည့်အခါတိုင်း ေဒသဲြဖသည် စိတ်ေကာင်း ေစတ
နာေကာင်းရှိသူပီပီ မလိမာသူများကိုြမင်လင် ရင်ဝယ်သားကဲ့သို ဆုံးမ
တတ်၏။
တစ်ခါက အရက် အလွန်ေသာက်သူ တစ်ဦး၏ အိမ်ကို ဝင်၍
“ကည့်စမ်း၊ မင်းအိမ်မှာ ဘာပစည်းမှ ြပည့်ြပည့်စုံစုံမရှိဘူး၊ ဘုရားစ
င်ေပလည်း ပန်းေတွ ေြခာက်သေယာင်းလို ၊ ကေလးေတွကလည်း တို
လို တွဲေလာင်းနဲ ၊ အဝတ်အစားေတာင် ြပည့်ြပည့်စုံစုံ မဆင်ိုင်ဘူး၊ ဝဝ
လင်လင်လည်း ေကးိုင်ပုံ မရပါဘူး၊ ချက်ြပတ်စားေသာက်ဖို ဒန်အိုးတ
စ်လုံးေတာင် မေတွဘူး၊ တစ်အိမ်လုံးမှာ သံဇလုံတစ်လုံးပဲ အေကာင်းရှိ
တယ်၊ ြခင်ေထာင်မရှိ၊ ေစာင်မရှိ၊ ေခါင်းအုံးမရှိနဲ ၊ မင်းတို ဘဝက လူြဖ
စ်ပီး လူပီပီသသ မေနရသလို ြဖစ်ေနတယ်၊ အေဒ ဒီလိုေြပာတာ မင်း
ကို ှိမ်ပီး ေြပာေနတာ မဟုတ်ဘူး ၊ မင်းဘဝ ြပည့်စုံချမ်းသာ ေစချင်တဲ့
ရည်ရွယ်ချက်နဲ ေြပာြပေနတာ”
ဟု ေြပာလိုက်ရာ အရက်သမားသည် အရှက်ရသွားပီး မျက်ှာကို
လက်ဝါးြဖင့်အုပ်၍ ငိုယိုကာ
“ကန်ေတာ်မှားပါပီ၊ ဒီေနကစပီး အရက် မေသာက်ေတာ့ပါဘူး”
ဟု ဝန်ခံေလ၏။ ေဒသဲြဖက အရက်သမား၏ အမူအရာေကာင့် စိ
တ်အားတက်ကွသွားပီး
“မင်းတို စဉ်းစားကည့်စမ်း၊ ဒီရွာမှာ ရှိတဲ့ ကျပ်တို မိသားစု အရက်
ဆိုင် ဖွင့်လိုက်တာ၊ စီးပွားြဖစ်လိုက်တာ လွန်ပါေရာ၊ ဒီရွာကလူေတွ အရ

က်ဘယ်ေလာက် ေသာက်သလဲဆိုတာ အရက်ဆိုင်ဖွင့်ပီးမှ ေကာင်း
ေကာင်း ကီး သိရတယ်၊ ဟဲ ... ဟဲ ... သူတို များများ ေသာက်ပါေစလို
ဆုေတာင်းပါတယ်၊ သူတို များများ ေသာက်ေလ ကျပ်စီးပွာြဖစ်ေလပဲ၊
အခုေတာ့

ကီးေဒကီးေြပာတဲ့

အတိုင်း

ကျပ်သားေတွကို

မိေကျာင်းပိုပီး ပညာသင်ိုင်တယ်၊ ရာေလးစက်ဘီးလည်း စီးိုင်ပီ”
ဟု

ေြပာေလရာ

ေဒသဲြဖသည်

ခုတ်ရာတြခား

ရှရာတြခား

ြဖစ်သွားေသာေကာင့် မျက်စိမျက်ှာပျက်ပီး ထိုေနရာမှ ကမန်းကတန်း
ထွက်ခဲ့ေလေတာ့၏။
သဲြဖရွာတွင် ဝါကတ်ပွဲေတာ်သို ေရာက်လင် ဦးေရဘှင့် ေဒသဲြဖ
ကို သားသမီးေြမးြမစ်များက ဝိုင်းဝန်းကန်ေတာ့ေသာ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့
ဖူး၏။
ထိုေနသိုေရာက်လင်

သားသမီးေြမးြမစ်များက

ဦးေရဘှင့်

ေဒသဲြဖတို အား ိုေသစွာ ရှိခိုးကန်ေတာ့က၏။
ထိုေန၌ ေဒသဲြဖတို ကလည်း သားသမီးများအား ြမန်မာဆန်ဆန်
မုန်ဟင်းခါး၊ အုန်းိုေခါက်ဆွဲ စသည် ြဖင့် ြပန်လည် ေကးေမွးတတ်၏။
ဝါကတ်ကန်ေတာ့ပွဲ

အချိန်သိုနီးလင်

သဲြဖရွာသားများ

သည်

မိေပသိုတက်၍ ဦးေရဘတို လင်မယားအတွက် ကန်ေတာ့ရန် ပစည်း
များကို ဝယ်ယူေလ၏။
မိဘများကို ကန်ေတာ့ရန် ပစည်းစုံလင်ေသာအခါ ရွာလယ်တွင် မ
ပ်တစ်ခုေဆာက်၍ ထိုမပ်၌ ကန်ေတာ့ပွဲ ကျင်းပေလ့ရှိ၏။
ဝါကတ်ပွဲေတာ် အချိန်အခါသိုေရာက်လင် ရွာရှိကေလးများ အား
လုံးေပျာ်ရင်က၏။

၎င်းတို သည် ဝတ်ေကာင်းစားလှများ ဝတ်ဆင်ရသည့်အြပင် အဘိုး
အဘွား မိသားစုမှ တည်ခင်းဧည့်ခံေသာ မုန်ဟင်းခါ၊ အုန်းိုေခါက်ဆွဲစ
ေသာ စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို တဝတပဲ စားေသာက်ရ၏။
ထိုအချိန်၌ မိသားစုများ စုံစုံညီညီ ေတွဆုံရသြဖင့် မိသားစုအတွင်း
မကည်လင်ေသာ ြပဿနာေလးများကို တင်ြပေဆွးေွးက၏။
ထိုြပဿနာများကို ဦးေရဘရှိစဉ်အခါက ဦးေရဘကိုယ်တိုင် ေြဖရှင်း
ေပးခဲ့၏။ ယခု ဦးေရဘ မရှိေတာ့ေသာအခါ ေဒသဲြဖ၏ တာဝန်သို ကျ
ေရာက်လာ၏။
ယခုှစ် ဝါကတ်ကန်ေတာ့ပွဲ၌ သားသမီးေြမးြမစ်များ ၏ ေတာင်းဆို
မအရ ေဒသဲြဖသည် မိေပရှိ ကုလားများကိုေခ၍ ဒံေပါက်ထမင်း ချ
က်ခိုင်း၏။
ထိုကုလားများ ၏ တိုက်တွန်းချက်ေကာင့်ပင် သူ၏ သားသမီး
ေြမးြမစ်များအား ဘိလပ်ရည်တိုက်ရန် ကံစည်ထား၏။
သဲြဖရွာတစ်ရွာလုံး ၎င်းတို မစားဖူးေသာ ဒံေပါက်ထမင်းှင့် ဘိလ
ပ်ရည်ကို

ေသာက်ရေတာ့မည်

ဆိုသြဖင့်

အလွန်

စိတ်အားတက်ကွေနက၏။
သဲြဖရွာ၏ ဝါကတ်ပွဲေတာ် အစဉ်အလာအရ ယခုှစ် ေဒသဲြဖ
ေကးေမွးေသာ အစားအေသာက်များမှာ အခမ်းနားဆုံး ြဖစ်၏။
ေဒသဲြဖသည် မိမိကိုကန်ေတာ့ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်သို
ေရာက်လင် ရွာလယ်မပ်သို ဣေရရ ေလာက်လှမ်းခဲ့၏။
ထိုေနာက် ကန်ေတာ့ခံရန် သူမအတွက် ြပင်ဆင်ထားေသာ ပန်းကု
တ်

ကုလားထိုင်ကီးတွင်

ဝင်ထိုင်၏။

ထိုေနက

ေဒသဲြဖသည်

ပဒုမာအကျှင့် ဇင်းမယ်လုံချည်ကို ဝတ်ဆင်ထားပီး ဘီးဆံပတ်ပတ်
ကာ သနပ်ခါး ေြခဆုံးေခါင်းဆုံး လိမ်းထား၏။
ကတီပါ ေြခညပ်ဖိနပ် အနီေရာင်ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ထား၏။ ထိုပစ
ည်းများမှာ လွန်ခဲ့ေသာှစ်က သားသမီးေြမးြမစ်များ စုေပါင်းကန်ေတာ့
ေသာ ပစည်းများ ြဖစ်၏။
ေဒသဲြဖသည် သားသမီးေြမးြမစ်များ ၏ ကန်ေတာ့ခံရင်း သူတို ထဲ
တွင် တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ရှာေဖွေန၏။ ထိုသို ရှာေဖွေသာ်လည်း သူမ
ရှာေဖွသူ၏ အရိပ်အေယာင်ကို မြမင်ရသြဖင့် မျက်ေမှာင်ကတ်လိုက်မိ
၏။
ေဒသဲြဖသည် သူမ ရှာေဖွေနသူမှာ လူအုပ်ထဲတွင် ကွယ်ေပျာက်
ေနသေလာဟု ေတွးကာ ေသချာေအာင် ထပ်မံရှာေဖွေလ၏။
သိုေသာ် ထိုသူ၏ အရိပ်အေယာင်ကိုပင် မြမင်ရသြဖင့် ေဒသဲြဖသ
ည် ဝမ်းထဲ၌ ေအာင့်မထားိုင်ေတာ့ဘဲ ေရှဆုံးမှာ ကုန်းုန်း၍ ကန်
ေတာ့ေနေသာ သားတစ်ေယာက်ဘက်သို လှည့်၍
“ေရတံခွန် ဘယ်ေရာက်ေနသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ထိုအခါ ကန်ေတာ့ေနေသာ လူကီးသည် အ
ေနာက်သိုလှည့်၍ လူအုပ်ကားထဲတွင် ေရတံခွန်ကို ရှာေဖွေလ၏။
သိုေသာ် ေရတံခွန်၏ အရိပ်အေယာင်ကိုမ မြမင်ရသြဖင့် လူအုပ်ထဲ
ရှိ သားသမီး ေြမးြမစ်များကားတွင် ပွက်ေလာိုက်သွားေလ၏။
ဝါကတ်ကာလ ေဒသဲြဖအား ကန်ေတာ့ရေသာ အချိန်ကာလ ရွာရှိ
သားသမီးေြမးြမစ်များအားလုံး တစ်ေယာက်မကျန် စုံလင်စွာရှိေန၏။
ယခု ေဒသဲြဖ၏ အချစ်ဆုံး ေြမးတစ်ဦးြဖစ်ေသာ ေရတံခွန်ကို လူအု

ပ်ထဲတွင် မေတွသြဖင့် သူတို အားလုံး လပ်လပ်ရွရွ ြဖစ်သွားေလ၏။
ေဒသဲြဖက

သားသမီးေြမးြမစ်များကို

ကည့်၍

သက်ြပင်းချလိုက်ပီး ...
“ဒီေန ငါ့ကိုကန်ေတာ့တဲ့ အဖွဲထဲမှာ ငါ့ေြမးေလး ေရတံခွန် ရှိမေန
ဘူးဆိုတာ ငါ့ရင်ထဲမှာ အလိုလိုသိတယ်၊ ေရတံခွန်ဟာ ငါတို သဲြဖရွာ
ကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ ပုန်ကန်ချင်တဲ့ စိတ် အမဲရှိတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေဒသဲြဖ၏ သားကီးတစ်ဦးက ေနာက်သိုလှည့်၍
မေကျမချမ်း အမူအရာြဖင့်
“ဒီေကာင်ေလး ဘယ်ေလာက်ပဲ ဆိုးဆိုး အေမ့ကို ကန်ေတာ့တဲ့ ပွဲမှ
ရှိေနသင့်တာေပါ့၊ ေရတံခွန် ဒီေလာက် မိုက်ိုင်းမယ်လို ကျပ် လုံးဝမထ
င်ဘူးဗျ၊ ဒီေကာင့်ကို မေတွေတွေအာင်ရှာပီး ဆုံးမရမယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေဒသဲြဖ၏ သားသမီးများ သည် ေရတံခွန်အား အ
နီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်လံရှာေဖွကေလ၏။
၎င်းတို သည် ရွာအတွင်း၌ ေရတံခွန်ကို မေတွရသြဖင့် ရွာြပင်သို ထွ
က်၍ လူစုခွဲထွက်ပီး ရှာေဖွကေလ၏။ ထိုအခါ ရွာြပင်ရှိ စမ်းေချာင်း
ေဘးတွင် ထိုင်ေနေသာ ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးကို ြမင်
ေတွရ၏။
ေရတံခွန်ကို လိုက်ရှာေနေသာ လူအုပ်ကီးသည် စမ်းေချာင်းအနီးသို
ေရာက်ရှိသွားပီး
“ေရတံခွန် ေရတံခွန”်
ဟု ေအာ်ဟစ် ေခေဝကေလ၏။

ေရတံခွန်ဆိုေသာ လူငယ်သည် စမ်းေချာင်းကို ေငးေမာကည့်ေနရာ
မှ ၎င်းရှိရာသို ဦးတည်ပီး ေလာက်လှမ်းလာေသာ ေဆွမျိးစုကီးကို က
ည့်၍ ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး ...
“ဒုကပါပဲ၊ ငါ့ရဲ ေအးချမ်းသာယာေနတဲ့ ဘုံဗိမာန်ေလးကို ဖျက်ဆီးမ
ယ့် အေှာင့်အယှက်ေတွ ေရာက်လာကပီ”
ဟု ေရရွတ် လိုက်ေလ၏။ ေဆွမျိးစုများ သည် ေရတံခွန်၏ အနီးသို
ေရာက်ေသာအခါ လူကီးတစ်ဦးက
“ေဟ့ေကာင် မင်းဘာြဖစ်လို အေမေဒသဲြဖကို ကန်ေတာ့တဲ့ ပွဲမှာ
ေရာက်မလာတာလဲ၊ ကိုယ့်အဘွားကို ကိုယ် မကန်ေတာ့ချင်ဘူးဆိုတာ
မင်း အေတာ်မိုက်ိုင်းတဲ့ ေကာင်ပဲ ...”
ဟု ေအာ်ဟစ်ေြပာဆို လိုက်ေလ၏။
ထိုအခါ ရွာထဲရှိ ေဆွမျိးစုများ သည် လည်း ေရတံခွန်အစား တစ်
ေယာက်တစ်ေပါက် ေြပာဆိုကေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်ဆိုေသာ လူင
ယ်ေလးသည် မိမိအား ဝိုင်းဝန်းဆူပူေနေသာ လူကီးများကိုကည့်၍ စိ
တ်ပျက်လက်ပျက်ြဖင့် ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“အဘွားေဒသဲြဖကို တစ်ရွာလုံးကေဆွမျိးေတွ ကန်ေတာ့ကတယ်၊
တစ်ရွာလုံး ေဆွမျိးေတွစုံတဲ့ အချိန်မှာ ကျပ်တစ်ေယာက် မရှိေတာ့လ
ည်း ကန်ေတာ့ပွဲ ပျက်မသွားပါဘူးဗျာ၊ ဦးေလးတို ဘာသာပဲ အဘွားကို
ဆက်ပီး ကန်ေတာ့လိုက်ကပါ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေဒသဲြဖ၏ သမီးတစ်ေယာက်ကလည်း ဝ
င်ေရာက်၍
“မင်း အေတာ် မိုက်ိုင်းတဲ့ ေကာင်ပဲ၊ အဘွားကို သားသမီးေြမးြမစ်

ေတွက ဝါကတ်ပွဲေတာ်မှာ တိုတေသ ရှိခိုးကန်ေတာ့ေနကတယ်၊ နင်
က အဘွားကို မကန်ေတာ့ချင်ဘဲနဲ ရွာြပင်မှာ လာပီး ထိုင်ေနတယ်၊ နင်
ဟာ မိဘအဆုံးအမ မရှိတဲ့ အတွက် အခုလို မိုက်ိုင်းေနတာ ြဖစ်လိမ့်မ
ယ်”
ဟု

ေြပာေလ၏။

ထိုအခါ

ေရတံခွန်ဆိုေသာ

လူငယ်က

ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
“ဦးေလးတို အေဒတို အားလုံးက အဘွားကိုကန်ေတာ့ဖို စိတ်အား
ထက်သန်ေနကတယ်၊ ကျပ်က အဘွားေရှမှာ ကန်ေတာ့စရာေတွနဲ
လာပီး လက်အုပ်ချီလိုက်တာနဲ ကျပ် ကျးလွန်လိုက်တဲ့ အြပစ်ေတွအား
လုံး လွတ်သွားေရာလား။ ဒီကိစအတွက် ကျပ် ယုံကည်မမရှိဘူး၊ ဦး
ေလးတို အေဒတို ဟာ တစ်ှစ်လုံး အဘွားအေပ မေကာင်းတာေတွ လု
ပ်ကတယ်၊

မေကာင်းတာေတွ

ကံကတယ်၊

ဒါေပမဲ့

ဝါကတ်ပွဲေတာ်အချိန်ကို ေရာက်တဲ့ အခါ ကန်ေတာ့စရာပစည်းေလး
ေတွနဲ အဘွားေရှမှာ ထိုင်ပီး ရှိခိုးကန်ေတာ့လိုက်တယ်၊ ဒီလိုကန်ေတာ့
လိုက်ုံနဲ အြပစ်ေတွအားလုံး ပီးဆုံးသွားေရာလား၊ ဒါ ဆိုရင်ေတာ့ ကျ
ပ် တစ်သက်လုံး အဘွားကို ထိုင်ကန်ေတာ့ေနေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ ေဆွမျိးစုထဲရှိ လူကီးတစ်ဦးသည် ေဒါသကို မထိန်း
ိုင်ေတာ့ဘဲ ေရတံခွန်ကို ထိုးကိတ်ရန်အတွက် ေရှသို တိုးဝင် လာေလ
၏။
ထိုအခါ ၎င်းတို ၏ အေနာက်မှ ေဒသဲြဖ ေရာက် လာပီး
“ရပ်လိုက်စမ်း၊ မင်းတို အားလုံး ကိုယ့်ေနရာကိုယ်သွား၊ ငါနဲ ေရတံခွ
န်နဲ စကားေြပာကမယ်”
ဟု ေြပာ လိုက်ေလေတာ့၏။

ထိုအခါ ရွာရှိ ေဆွမျိးစုများ သည် ေဒသဲြဖကို လွန်ဆန်ဝံ့သူများ မ
ဟုတ်သြဖင့် စမ်းေချာင်းအနီးမှ ထွက်ခွာသွားကေလ၏။ ေဒသဲြဖသည်
စမ်းေချာင်းထဲတွင် ေမျာပါသွားေသာ ေတာပန်းပွင့်ေလး တစ်ပွင့်ကို ေငး
ေမာကည့်၍
“လူေလး ဘာြဖစ်လို အဘွားကို လာမကန်ေတာ့တာလဲ”
ဟု ေမးြမန်း လိုက်ေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်ဆိုေသာ လူငယ်က
“အဘွားကို မကန်ေတာ့ချင်လို မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျပ်ကို ခွင့်လတ်ပါ”
ဟု တီးတိုးေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေဒသဲြဖက
“ကိုယ့်ထက် အသက်အရွယ်ေရာ၊ အေတွအကံေရာ၊ အသိာဏ်မှာ
ကီးတဲ့ လူကို ကန်ေတာ့ရတာ မဂလာတစ်ပါးပါ၊ ဒါကို မင်း ဘာလို ေရှာ
င်ဖယ်ဖယ် လုပ်ေနရသလဲ၊ အဘွားကို မေကျနပ်လို လား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်က
“အဘွားကို ကျပ် ေကျနပ်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ရွာကလူေတွနဲ အတူတူ
အဘွားကို ကျပ် မကန်ေတာ့ချင်ဘူး၊ သူတို ဟာ အဘွားကို တစ်ှစ်ပတ်
လုံး ကွယ်ရာမှာ ဆန်ကျင်ကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဝါကတ်တဲ့ အချိန်ေရာက်
ေတာ့ လက်ေဆာင် ပစည်းေလးေတွနဲ ထိုင်ကန်ေတာ့ကတယ်၊ ဒါဆိုရင်
တစ်ှစ်ပတ်လုံး ကျးလွန်ထားတဲ့ အြပစ်ေတွ ေကျပီလို ထင်ကတယ်၊
ဒါဆိုရင် အဓိပာယ်မရှိဘူးလို ကျပ်ထင်တယ်၊ ကျပ် ဒီလူေတွနဲ ေရာပီး
အဘွားကို မကန်ေတာ့ချင်ဘူး၊ ကျပ်ဟာ သူတို နဲ မတူဘူး၊ အမဲတမ်း
ကွဲြပားြခားနားတယ်”
ဟု

ေြပာေလ၏။

နားမလည်ဟန်ြဖင့် ကည့်၍

ထိုအခါ

အဘွားအိုက

ေရတံခွန်ကို

“အဘွားရဲ အြမင်မှာ ေတာ့ လူေလးက သူတို နဲ အတူတူပဲ ဘာများ
ကွဲြပားြခားနားလို လဲ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်က
“ကျပ်ဟာ သူတို နဲ အြပင်ပန်းကေတာ့ အတူတူပါပဲ၊ ကွဲြပားြခားနား
က အတွင်းမှာ ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေဒသဲြဖက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“အတွင်းမှာ ကွဲြပားြခားနားေနတယ် ဟုတ်လား၊ အဘွားေတာ့ နားမ
ရှင်းေတာ့ဘူး၊ ေသေသချာချာ ရှင်းြပပါဦး”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေရတံခွန်က အေဝးဆီသို ေငးကည့်၍
“သူတို ဟာ ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ကမာကီးကို လှမ်းေမာ် မကည့်ချင်က
ဘူး။ ဒီအရပ် ဒီေဒသမှာ ပဲ ေပျာ်ကတယ်၊ သူတို ဟာ ွားေြခရာခွက်ထဲ
က ဖားသူငယ်ေတွပ”ဲ
ဟု ေြပာေလ၏။ ေရတံခွန်၏ စကားေကာင့် ေဒသဲြဖသည် မျက်ှာ
ကွက်ခနဲပျက်သွားပီး
“လူေလးက ဒီအရပ်မှာ မေပျာ်လို လား၊ ဒီအရပ်က လူေလးရဲ ဇာတိ
ရပ်ေြမေလ၊ လူသားတိုင်းက ဇာတိရပ်ေြမကို ခင်မင်တွယ်တာကတယ်၊
ဇာတိရပ်ေြမဟာ ကိုယ့်အတွက် အရာယ်အကင်းဆုံးပါပဲ၊ ဇာတိရပ်ေြမ
ကို စွန်ခွာပီးသွားတဲ့ လူဟာ အရာယ်နဲ ေတွတတ်တယ်၊ ေဘးဒုကနဲ
လည်း ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ ဒီေနရာမှာ ပဲ ေပျာ်ေအာင်ေနပါကွယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေရတံခွန်က ေခါင်းခါယမ်း၍
“ဇာတိရပ်ေြမကို စွန်ခွာပီး ေတွကံရမယ့် အခက်အခဲေတွကို ကျပ်

စိတ်ဝင်စားတယ်၊ အရာယ်နဲ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလည်း ရဲရဲကီး ရင်ဆိုင်
ဖို အသင့်ပဲ”
ဟု

ေတာင်းပန်ေလ၏။

ထိုအခါ

ေရတံခွန်၏

စကားေကာင့်

ေဒသဲြဖက သက်ြပင်းရှည်ကီးကို ချလိုက်ပီး
“လူကေလးဟာ အဘွားရဲ သားသမီးေြမးြမစ်ေတွ အားလုံးထဲမှာ
ေတာ့ အထူးဆန်းဆုံးပါပဲ၊ ေမွးရပ်ေြမကိုစွန်ခွာဖို ကိးစားတဲ့ အတွက် မ
င်း တစ်ေန ေနာင်တကီးစွာရလိမ့်မယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်က အေဝးဆီသို ေငးကည့်၍
“စွန်စားချင်တဲ့ သူဟာ ထိုင်ေနတဲ့ လူနဲ စာရင် အရာယ်နဲ ပိုပီး
ေတွကံိုင်တယ်၊ ဒီအတွက် ကျပ် မေကာက်ရွံပါဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေဒသဲြဖက မျက်ေမှာင်ကတ်၍ တခဏမ
စဉ်းစားလိုက်ပီး
“လူေလးကို အဘွားတားလို မရေတာ့ဘူးဆိုတာ သိတယ် အဘွား
တားရင်လည်း လူေလး ဒီရွာက ထွက်ေြပးမှာ ပဲ မဟုတ်လား”
ထိုအခါ ေရတံခွန်က
“အဘွားေြပာတာ

မှန်တယ်၊

ဒီကမာကီးထဲကို

လှည့်ပီး

အေတွအကံအသစ်ေတွ ရှာချင်ေနတာကာပီ၊ သဲြဖရွာမှာ ေနလို က
ေတာ့ ဒီအေတွအကံေတွရမှာ မဟုတ်ဘူး ”
ဟု ေြပာေလရာ ေဒသဲြဖက
“လူကေလး သွားချင်တဲ့ ဆရှိရင် သွားပါေတာ့၊ ဒါေပမဲ့ အဘွားရဲ
ခွင့်ြပချက်ေတာ့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး ”

ဟု ေြပာေလ၏။
ထိုအခါ ေရတံခွန်က ေခါင်းညိတ်၍
“ကျပ်နားလည်ပါပီ အဘွား၊ ဒီရွာက ကျပ် ဘယ်သူမှ မသိေအာင်
ထွက်သွားပါ့မယ်၊ တကယ်ေတာ့ ဒီကမာကီးထဲကိုဝင်ပီး အေတွအကံ
အသစ်အဆန်းေတွ ကျပ်ရှာချင်တယ်။ ေနာက်ပီး ကီးပွားချမ်းသာတဲ့
သူေဌးကီးတစ်ေယာက် ြဖစ်ေအာင်လည်း ကျပ် ကိးစား ကည့်ချင်ေသး
တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ေရတံခွန်၏ စကားေကာင့် ေဒသဲြဖက
“လူေလးမှာ ရည်ရွယ်ချက်ေတွ အများကီးရှိေနတာကိုး၊ ဒါေကာင့်
သဲြဖရွာမှာ လူကေလး မေနချင်ေတာ့တာပဲ၊ လူကေလးရဲ မိဘေတွ မရှိ
ေတာ့တဲ့ အတွက် ဒီရွာမှာ မေပျာ်တာလည်း ြဖစ်ိုင်ပါတယ်၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖ
စ် ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ေတွ ေအာင်ြမင်ေအာင် အစွမ်းကုန်ကိးစားပါ၊ လူ
ေလးရဲရည်ရွယ်ချက်ေတွ ေအာင်ြမင်ရင် အဘွားတို ရွာကို ြပန်လာခဲ့ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေရတံခွန်က ေခါင်းညိတ်ရင်း
“ကျပ်ရဲ ရည်ရွယ်ချက်ေတွ ေအာင်ြမင်လာတဲ့ တစ်ေနမှာ ရွာကို ြပန်
လာခဲ့မှာ ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုအခါ ေဒသဲြဖက သက်ြပင်းချ၍
“လူေလးြပန်လာတဲ့ တစ်ေနမှာ အဘွား အသက်ရှင်လျက် ရှိေနပါ
ေစလို ပဲ ဆုေတာင်းပါတယ်”
ဟု ဆိုကာ စမ်းေချာင်းေလးအနီးမှ ထွက်ခွာသွားေလ၏။
ေရတံခွန်သည် အဘွားအို၏ ေနာက်ေကျာကိုကည့်ရင်း

“
တစ်ေနေန တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကျပ် ရွာကိုြပန်လာခဲ့မှာ ပါ။ အဲဒီအချိန်
ကျရင် အဘွား သက်ရှိထင်ရှား ရှိေနပါေစလို ဆုေတာင်းပါတယ်”
ဟု ေရရွတ်လိုက်ရင်း ဖျင်လွယ်အိတ်ေလးကို စလွယ်သိုင်းကာ သဲြဖ
ရွာမှ အပီးအပိုင် ထွက်လာခဲ့ေလ၏။

*

