အခန်း(၁)
တစ်ေနသ၌ ေအ၀းေြပးကားလမ်းေပတွင် အရှိန်ြပင်းစွာ
ေမာင်းှင်ေနေသာ ေလာ်ရီကားကီး ၏ ဒိုင်ဘာသည် ကားကံလိုက်ရန်
တားဆီးေနေသာ မိန်းမပျိှစ်ေယာက်ကိုြမင်သြဖင့် အိပ်ငိုက်ေန ေသာမျက်လုးများ
ြပးကျယ်သွားပီး
‘ဟို… နတ်သမီးေလးေတွပါလား၊ စားရကံကံေတာ့
မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲပီေဟ့’
ဟု ကေယာင်ကတမ်း ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါ နံေဘးတွင်မျက်လုံးမှိတ်၍ လိုက်ပါလာေသာ
တဏှာူးစပယ်ယာကလည်း မိန်းမပျိများ ၏ လှပေသာ ကိုယ်ခာကိုကည့်၍
‘ေရဘိုမင်းကိက်ေတွဗျိ’
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ။
ဒိုင်ဘာသည် ေလာ်ရီကားကီး၏ ဘရိတ်ကို ကိခနဲြမည်ေအာင်
မညာမတာအုပ်လိုက်ရာ ကား ေနာက်ခန်းရှိ ပဲအိတ်များကားတွင်
ကတ်သီးကက်သတ် လိုက်ပါလာေသာ လူတစ်ဦးသည် အေနာက် သို
ကမ်းြပန်ကျေလရာ ထိုသူက
‘ေြမပိပီဗျိ’
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ။
ဒိုင်ဘာသည် ကားကိုရပ်ေပးပီး မိန်းမပျိှစ်ေယာက်အား

မျက်လုံးကတ်မတတ် ကည့်၍
‘ဟီးဟီး… ညီမေလးတိုက လမ်းကံလိုက်မလိုလား’
ဟု ေမးြမန်းေလရာ သွက်လက်ဟန်ရှိေသာ မိန်းမပျိတစ်ဦးက
‘ဟုတ်ပါတယ်ရှင်၊ ေနရာမရဘူးဆိုရင် ေနာက်ခန်းကပဲ လိုက်ပါ့မယ်၊
ကျသင့်တဲ့ကားခလည်း ေပးပါ့မယ်’
ဟု ေြပာေလရာ စပယ်ယာက ကမန်းကတန်းဝင်ေရာက်၍
‘အို.. အစ်ကိုကီးတိုက ဒီေလာက်လည်း မိုင်းပါဘူး။ ကားခလည်း
ေပးစရာမလိုဘူး၊ မိန်းမ သားေတွပဲ အလကားသာလိုက်၊ ကားေနာက်ခန်းကလည်း
မလိုက်နဲ၊ ေနပူတယ်၊ ကားေရှခန်းက ဆိုဖာေပမှာ ဇိမ်နဲထိုင်ပီး လိုက်စမ်းပါ’
ဟု ခွင့်ြပလိုက်ေလ၏ ။
ထိုေနာက် ဒိုင်ဘာှင့် စပယ်ယာသည် မိန်းမပျိှစ်ေယာက်အား
ကားေရှခန်းတွင် ကျပ်ကျပ် သိပ်သိပ် လိုက်ပါေစ၏ ။
စပယ်ယာကိုယ်တိုင်ကမူ ကားအြပင်သို ဦးေခါင်းထွက်ပီး လိုက်ေလ၏ ။
ကားထွက်ခါနီး တွင် ဒိုင်ဘာသည် စပယ်ယာအား မျက်ရိပ်ြပလိုက်ပီး
‘ေဟ့ေကာင် သန်ဇင်၊ မင်းေတာ်ေတာ် အေြမာ်အြမင်မရှိတဲ့ေကာင်ပဲ၊
ကားေနာက်ခန်းက ဆန်ကုန်ေြမေလးကို ကည့်ရှင်းလိုက်ဦးေလ’
ဟု ေြပာေလရာ စပယ်ယာသည် သေဘာေပါက်သွားဟန်ြဖင့်
‘ေမ့လို အာစရိေရ.. ေမ့လို.. ေမ့လို..’
ဟုဆိုကာ ကားေနာက်ဆီသို အမိုးကိုင်းမှ တွယ်ကပ်၍ တက်သွားပီး
ပဲအိတ်များကားတွင် မှီ၍ ထိုင်ေနသူအား
‘ေဟ့ေကာင်.. မင်းကို ဒီေနရာကစပီး လမ်းကံမတင်ိုင်ေတာ့ဘူး၊

ကားေပက ဆင်းေပေတာ့’
ဟု ေြပာေလရာ ပဲအိတ်ကိုမှီ၍ ထိုင်ေနသူက သကလက်ဦးထုပ်ကို
ပင့်တင်လိုက်ပီး
‘ဘာြဖစ်လိုလဲဗျာ၊ လမ်းတစ်ဝက်ကီးမှာ’
ဟု ေြပာေလရာ စပယ်ယာက မျက်ှာံမဲ့၍
‘ဘယ်လိုမှ မြဖစ်ဘူး၊ မင်းတိုေတာသားေတွက
အေတာ်ေြပာရခက်တာပဲ၊ ဗမာစကား နားလည် ဘူးလား၊ ဒီအချိန်ကစပီး
လမ်းကံမတင်ိုင်ေတာ့ဘူးလို ေြပာတာ’
ဟု ေြပာေလရာ သကလတ်ဦးထုပ်ေဆာင်းထားသူက
ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
‘ကျပ်ဘာသာ ကားေနာက်မှာေနတာ ခင်ဗျားတိုကို
အေှာင့်အယှက်မေပးပါဘူးဗျာ၊ အနီးဆုံး မိကိုေရာက်မှ ဆင်းခွင့်ြပပါ’
ဟု ေတာင်းပန်လိုက်ေလရာ စပယ်ယာက ေဒါသူပုန်ထသွားပီး
‘ေဟ့ေကာင်.. ကားထွက်ေတာ့မယ်၊ အချိန်မရှိဘူး၊ ဆင်းမှာသာ
ဆင်းစမ်း’
ဟုေြပာရင်း သကလတ်ဦးထုပ်ှင့်လူ၏ ေကျာပိုးအိတ်အစုတ်ကီးအား
ေြမေပသို ကန်ချလိုက် ေလ၏ ။
ထိုအခါမှပင် ကားကံလိုက်သူသည် စိတ်ေလာ့လိုက်ဟန်ြဖင့်
ကားေအာက်သို ခုန်ချလိုက်ေလ ၏ ။
ပီးေတာ့ သကလတ်ဦးထုပ်ကိုခတ်၍
ယပ်ခတ်ကာစပယ်ယာအားကည့်၍

‘ဒီမှာ ေဟ့လူ၊ ေြမွေြမွချင်း ေြခြမင်တယ်ဗျ၊ ခင်ဗျားတို ဘာကီးလဲဆိုတာ
ကျပ်သိတယ်။ ကျပ် ဒီခရီးကို အလကားစီးလာတာမဟုတ်ဘူး၊
ပိုက်ဆံေပးစီးလာတာ၊ မစီးနဲဆိုလည်း မစီးဘူးဗျာ၊ ခင်ဗျား တိုသာ
အာုံေတွေထွြပားပီး ေရှခရီးမှာ ကားဘီးေပါက်ပီး ေချာက်ထဲမကျေအာင် ကိးစား’
ဟု ေြပာဆိုလိုက်ေလရာ ဒိုင်ဘာသည် ကားကို ဂီယာထိုး၍ ထွက်ပီးမှ
ကားကံလိုက်သူ၏ စကားကို နားစွန်နားဖျား ကား၍
‘ဘာေြပာတာလဲ ကိုယ့်လူ’
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကားကံလိုက်သူက
‘ေရှကေကွမှာ ဓားြပသိပ်ေပါတယ်။ ဓားြပတိုက်မခံရေအာင် ကိးစား’
ဟု ေြပာေလရာ ဒိုင်ဘာသည် မေကျမချမ်း ဆဲဆိုလိုက်ပီး
ကားကို၀းခနဲ ေမာင်းှင်ထွက်သွား ေလ၏ ။
ထိုအခါ မိန်းမပျိှစ်ေယာက်သည် လမ်းေပတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ
လူကိုကည့်၍ သေဘာကျ ဟန်ြဖင့် ရယ်ေမာရင်းလိုက်ပါသွားေလ၏ ။
ကားကံလိုက်သူသည် တြဖည်းြဖည်းေ၀းသွားေသာ ေလာ်ရီကားကီး၏
ေနာက်ပိုင်းကိုကည့်၍ ေအ၀းေြပးလမ်းေပမှာပင် ေြခပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်၏ ။
ထိုသူသည် ေတာင်ညိရွာသား ေအာင်ဒင်ပင်ြဖစ်၏ ။
ဒိုင်ဘာှင့် စပယ်ယာသည် မိန်းမပျိအား ထိကပါး၊
ရိကပါးလုပ်ရန်အတွက် သာသနာဖျက် ြဖစ်ေနေသာ မိမိအား
ကားေပမှေမာင်းချလိုက်ေကာင်း ရိပ်စားမိ၏ ။
မိန်းမပျိှစ်ဦးသည် အရာယ်ကိုမသိဘဲ ကားေပမှာ
တဟီးဟီးတဟားဟား လိုက်ပါသွားေလ ၏ ။ သူတိုထိုက်နဲသူတိုကံ ရှိေစတာ့။
ေအာင်ဒင်သည် ကားလမ်းေပတွင် ေြခပစ်လက်ပစ်ထိုင်ေနရာမှ

အာေြခာက်လာပီး အနီးပတ် ဝန်းကျင်တွင် ေရကိုရှာေလ၏ ။
ထိုေနာက် ကားလမ်းနံေဘးရှိ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်များ ေအးြမေနေသာ
လိကီးရှိရာသို တေရွေရွ ေလာက်လှမ်းသွားေလ၏ ။
လိကီးသိုေရာက်ေသာအခါ ေရသံကိုကားရသြဖင့် အနီးအနားတွင်
စမ်းေချာင်းရှိေကာင်း ေသချာသွားေလ၏ ။ လိကီး၏ ေနာက်တွင်
လွန်စွာကည်လင်ေသာ စမ်းေချာင်းငယ်ေလးတစ်ခု စီး ဆင်းေန၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် စမ်းေချာင်းရှိရာသိုသွားကာ ဒူးေထာက်ထိုင်ချလိုက်ပီး
ေရကို အငမ်းမရ ေသာက်ေလ၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် ေအးြမေသာေနရာေလးတွင်
ေခတထိုင်ပီး ခဏကာလင် ဗိုက်ေလး ကာ အိပ်ေပျာ်သွားေလ၏ ။
အိပ်ရာမှ ိုးေသာအခါ ဆာေလာင်လာသြဖင့် အိတ်ထဲမှ
ငှက်ေပျာသီးှစ်လုံးကိုထုတ်ကာ စား လိုက်ပီး စမ်းေချာင်းမှေရကိုသွား၍
ေသာက်ြပန်၏ ။
ထိုေနာက် ေအ၀းေြပးကားလမ်းဆီသို ြပန်သွားကာ
ေညာင်ပင်ကီးေအာက်တွင်ထိုင်၍ ကားကံ ကို ေစာင့်ရေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ကားကံေစာင့်ရင်း ေအ၀းဆီသို လှမ်းေမာ်ကည့်ေလရာ
မိင်းညိေနေသာ ေတာင်တန်းများကိုြမင်ရပီး အတိတ်ဘ၀ကို သတိရသွားကာ
ေဒါသတကီး ေတာက်ေခါက်လိုက်ပီး
‘ေတာက်… ေစာြမ… ေစာြမလှ၊ ငါးစိမ်ြမင်ပီး
ငါးကင်ပစ်ချင်တဲ့ေကာင်မ၊ ေနာက်လင်ရဲ ရင်ခွင် မှာ အေပျာ်ကီးေပျာ်ေနပီေပါ့၊
ငါကေတာ့ ရွာကိုစွန်ပီး ေခွးေြပးဝက်ေြပး ေြပးလာရတယ်။ ဒါေကာင့် လည်း
မန်လည်ဆရာေတာ်ကီးက မာဃေဒ၀လကာထဲမှာ မိန်းမေတွဟာ
ေဖာက်ြပန်တတ်တယ်လို ေရးသားထားတာကိုး’

ဟု မိမိာဏ်မီသလို မှတ်ချက်ချလိုက်၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် သူ၏ ရည်းစား ေစာြမအေကာင်းကို ေတွးပီးေသာအခါ
ညက တစ်ညလုံး ေခွးေြပးဝက်ေြပး ေြပးခဲ့ရပုံများကို ြပန်လည်ြမင်ေယာင်လာ၏ ။
ထိုအခါ သူ၏ ရင်ထဲတွင် မေကျမချမ်းစိတ်များ ြဖစ်ေပလာပီး
ေဒါသတကီး တက်ေခါက်လိုက် ြပန်၏ ။ သူသည် ေအ၀းေြပးလမ်းေပတွင်
ကားကံေစာင့်ရင်း အတိတ်ကအေကာင်းအရာများကို မျက်လုံးထဲတွင်
ြပန်လည်ြမင်ေယာင်လာေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ငယ်စဉ်က မိခင်ဆုံးပါးသွားပီးေနာက်
မိတဆိုးေလးဘ၀ှင့် ေနထိုင်ခဲ့ရ၏ ။ ဖခင်သည် မိခင်ကိုချစ်လွန်းသြဖင့်
ဆုံးပါးသွားေသာေနတွင် တွင်းထဲသိုခုန်ချမည်တကဲကဲလုပ်ေန သြဖင့်
ရွာသားများအားလုံးက ဝိုင်းဝန်းချပ်ကိုင်ထားရ၏ ။
ဖခင်သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့် မုဆိုးဖိုြဖစ်ရသြဖင့် တစ်ရွာလုံးရှိ
အပျိေတာ်ေတာ်များများက သနားကုဏာသက်က၏ ။
ဖခင်သည် အပျိများ သနားကုဏာသက်ြခင်းကို အေကာင်းြပ၍
မိခင်ဆုံးပီးသုံးလအကာ တွင် အပျိေချာမိတုတ်ှင့် အေကာင်းပါ၏ ။
မိတုတ်သည် ုပ်ေချာ အေြပာချိသေလာက် အလွန်လည်ဝယ်၏ ။
ဖခင်၏ လယ်ကေလး၊ ယာ ကေလးများှင့် ရှိစုမဲ့စုအားလုံးကို
သူေြခသူလက်ြဖစ်ေအာင် သိမ်းသွင်း၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ဖခင်သည် မိတုတ်၏ ြခယ်လှယ်မေအာက်၌
သနားစဖွယ်ေနထိုင်ရပီး အရက် သမားကိးလုံးလုံး ြဖစ်သွားရရှာ၏ ။
ဖခင်အရက်သမားကီးဘ၀ြဖင့် ဆုံးပါးသွားေသာအခါ မိတုတ်သည်
ရွာသားတစ်ေယာက်ှင့် အေကာင်းပါပီး လူမမည်ကေလးငယ် ေအာင်ဒင်ကို

စွန်ပစ်လိုက်၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ရွာသူရွာသားများ အလှည့်ကျေကးေမွးြပစုရင်း
ကီးြပင်းလာခဲ့ရ၏ ။ ရွာသား များသည် ေအာင်ဒင်အား မိဘများ စွန်ပစ်ခါစက
ကုဏာပိုပီး ဝိုင်းဝန်းကည့်က၏ ။
သိုေသာ် ေအာင်ဒင် အရွယ်ေလးေရာက်လာေသာအခါ
ဆိုးသွမ်းလွန်းလှသြဖင့် ၎င်းအား မျက်စိဆံပင်ေမးဆူးသူများြပားလာ၏ ။
ရွာထဲရှိ ရွယ်တူကေလးများအားလုံး ေအာင်ဒင်ကို
ဆိုးမိုက်သည့်ေနရာတွင် ဆရာတင်ထားရ၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် မည်သူမ
ေရဆင်းမချိးရဲေသာ ရွာထိပ်ေရကန်ထဲသိုဆင်း၍ ေရကူး၏ ။
ရွာြပင်သိုထွက်၍ ငှက်ပစ်၏ ။ ေတာထဲသိုဝင်၍ ပုဒက်၊ ယုန်၊ ခါ၊
ငုံးများကို ဖမ်းဆိးဖိုကိးစား၏ ။ ြမင်သမ သစ်ပင်ေပသိုတက်၍
ေတွသမအသီးမျိးစုံကို ခူး၏ ။
ေြမေပရှိ ေြမွတွင်းကိုပင်မချန် မည်သည့်တွင်းကိုမဆို ှိက်၏ ။
တိရိစာန်ငယ်မျိးစုံကို ဖမ်းဆိး၍ အေကာင်းမဲ့သတ်ြဖတ်ပစ်၏ ။
ရွယ်တူကေလးအချင်းချင်း အိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ၏ ။
ေနာက်ဆုံးတစ်ရွာလုံးက ေအာင်ဒင့်ကို ေမွးစားရန် စိတ်ကုန်သွားေသာအခါ
မေကာင်းေကျာင်းပိုဆိုသည့် စကားရှိသည့်အတိုင်း ရွာဦးေကျာင်းသို ပိုေလ၏ ။
ရွာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်ကီးသည် တရားေဟာရာတွင်
တိုြပတ်သေလာက်စည်းကမ်းလည်း အလွန်ကီး၏ ။ အြပစ်ကျးလွန်သူကို
သူကီးသားပင်မချန် ကိမ်ဒဏ်ေပးသူြဖစ်၏ ။
ရွာဦးေကျာင်းသိုေရာက်ေသာအခါ ဆရာေတာ်ကီး၏ ကိမ်စကာသည်
ေအာင်ဒင်၏ ေကျာြပင် သိုေဗျာတင်သည့်ှယ် ရှိ၏ ။ မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ

ေအာင်ဒင်သည် ေခွးမီးေကာက် ကျည်ေတာက်စွပ်ပင် ြဖစ်ေနတတ်၏ ။
ဆရာေတာ်ကီး၏ ကိမ်စကာပင် သူ၏ အကျင့်စိုက်ကို မြပင်ိုင်ေပ။
ေအာင်ဒင်သည် ကျက် သေရတိုက်ထဲမှ ေရငှက်ေပျာသီးများကိုယူ၍
ရွယ်တူကေလးများအား ေ၀ငှေပး၏ ။
ကိုရင်ကီးစုထားေသာ စုဘူးကိုေဖာက်၍ ဖဲဝိုင်းတွင် ံးပစ်၏ ။
ဆရာေတာ်ကီး ကိက်ှစ်သက် ေတာ်မူလှသြဖင့် တစ်ှစ်စာသိုေလှာင်ထားေသာ
ငါးေြခာက်ြပားများကိုပင် အလွတ်မေပး။ မီးဖုတ်၊ ဆီ ဆမ်းပီး ေရေွးကမ်းြဖင့်
ြမည်းပစ်၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ဘုန်းကီးေကျာင်းသို ေရာက်ခဲ့သြဖင့် ေသစာရှင်စာ
ေကာင်းစွာတတ်ကမ်းခဲ့ ၏ ။ အလွန်အေကာတက်တတ်ေသာ ကိုရင်ကီးအား
ှိပ်နယ်ေပးရင်း ေဗဒင်ကျမ်း၊ ေဆးကျမ်းများကို ပင် မေတာက်တေခါက်
သင်ယူခဲ့ဖူး၏ ။
ကိုရင်ကီးသည် အင်းအိုင်၊ ခါးလှည့်များကို
ဝါသနာထုံသူတစ်ဦးြဖစ်သြဖင့် ေအာင်ဒင်အား တစ်ဦးတည်းေသာ တပည့်အြဖစ်
သတ်မှတ်ကာ ပညာကုန်သင်ေပး၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေဗဒင်ေလးမေတာက်တေခါက်တတ်ေသာအခါ
မိမိထက် အသက်ကီးေသာ ရွာသူအပျိေချာများကို ေဗဒင်ေဟာ၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ ေဗဒင်သည် အလွန်မှန်သြဖင့်
ရွာသူအပျိေချာများေဆွေဆွခုန်ေအာင် အားေပးခဲ့က၏ ။ ေအာင်ဒင်၏
ေဗဒင်မှန်ြခင်းမှာ အေကာင်းရှိ၏ ။
ေအာင်ဒင်မှာ အလွန်ာဏ်ေကာင်းသူြဖစ်သြဖင့်
ေဗဒင်ေဟာချက်နည်းနည်းေပတွင် သူသိ သမ အရာအားလုံးကို
ထည့်သွင်းေဟာလိုက်၏ ။

သူသည် ရွာသူအပျိေချာများှင့် တစ်ရွာသားချင်းြဖစ်သြဖင့်
ထိုမိန်းကေလးများ၏ အူမေချးခါး ကအစသိ၏ ။
ရွာသူအပျိေချာများသည် ထိုအေကာင်းအရာကို မစဉ်းစားမိဘဲ သူ၏
ဆရာ ကိုရင်ကီးထံမှ ေဗဒင်ပညာကို အကုန်ရရှိသွားသည်ဟု ယူဆက၏ ။
ဤသိုြဖင့် ေအာင်ဒင်သည် အရွယ်ကေလးေရာက် ေငွကေလးက
ရင်ေသာအခါ မေကာင်း ေသာ အတတ်မျိးစုံကို စုံလင်ေအာင်သင်၏ ။
ရွာြပင်ထန်းေတာသိုသွား၍ ထန်းရည်ခါးှင့် ကက်သားေကာ်ကိုစား၏
။ တုတ်အြပန်၏ ေခါက် ဆွဲဆိုင်သိုသွား၍ အေခါက်ကင်ှင့်အရက်ပုန်းကို မှီ၀ဲ၏ ။
ကက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်းများတွင်လည်း ဟိုစပ်စပ်၊ သည်စပ်စပ်ပါ၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ဆရာေတာ်ကီး သည် ဆိုးသွမ်းလာေသာ ေအာင်ဒင်၏
အကျင့်စိုက်ကို သည်းမခံိုင်ေတာ့ဘဲ ေကျာင်းေပမှ ှင်ချ လိုက်ေလေတာ့၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ဆရာေတာ်ဘကီးက
ေကျာင်းမှေမာင်းချလိုက်ေသာ်လည်း ေနစရာထိုင်စရာ အတွက် ပူပင်ေသာကမြဖစ်။
မိမိ၌ ေကျာချစရာေနရာ များလှ၏ ။
ဦးေပတလူ၏ ထန်းေတာ၊ ရွာြပင်သချႌင်းဇရပ် စသည်တိုသည်
ေအာင်ဒင်အတွက် ဘုံဗိမာန် များပင်ြဖစ်၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် တစ်ရွာလုံးက လူဆိုးလူမိုက်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ
ဦးေပတလူ၏ ထန်းေတာ၌ ခိုကပ်ခွင့်ရသွား၏ ။
ဦးေပတလူသည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့် ဇရှိေသာ
ေအာင်ဒင်ကိုသေဘာကျ၏ ။ ထိုေကာင့် အနာဂတ်ရွာလူမိုက်ေလာင်းလျာြဖစ်ေအာင်
ေအာင်ဒင်အား ေြမေတာင်ေြမာက်ေပး၏ ။
တစ်ရွာလုံးရှိလူများသည် မိမိ၏ ထန်းေတာကို တစ်စက်ေလးမ

အေကာင်းမေြပာ။ မိမိအား အကုသိုလ်အတုံးအခဲကီးဟု ယူဆ၏ ။
သိုေသာ် ထန်းေတာှင့်လည်း မည်သူမ မကင်းိုင်က။ ဆရာေတာ်ကီး
ဘုန်းေပးေနေသာ ထန်းလျက်သည်ပင် သူ၏ ထန်းေတာမှ ထွက်ေသာ
ထန်းလျက်ြဖစ်၏ ။
မိမိအား မထီမဲ့ြမင်ြပေသာ ရွာသားများ ေပတလူအေကာင်း
ေကာင်းေကာင်းသိေစရမည်။ တစ် ရွာလုံး၏ အနာဂတ်အတွက်
လူမိုက်အေလာင်းအလျာတစ်ဦးကို မကာမီအချိန်အတွင်း မိမိေမွးထုတ်
ေပးိုင်ေတာ့မည်။
ဤသိုြဖင့် ဦးေပတလူသည် ေအာင်ဒင်အား ေြမာက်ပင့်ေပးပီး သူ၏
ထန်းေတာတွင် ေပျာ်ေအာင်ထား၏ ။ မိမိတတ်ကမ်းေသာ
ြမန်မာ့လက်ေ၀ှပညာကိုလည်း သင်ကားေပး၏ ။
ေအာင်ဒင်သည်လက်ေ၀ှတက်ေသာအခါ ကျားကို
အေတာင်တပ်ေပးသကဲ့သို ရှိေလ၏ ။
သူသည် ထန်းေတာတွင် ထစ်ခနဲဆို လက်ခေမာင်းခတ်ကာ
လက်ေ၀ှေကးြပေလ့ရှိ၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် မေကာင်းသည့်ေနရာတွင်
ထူးခန်တတ်သလို လက်ေ၀ှပညာ သင်ကားသည့်အခါ တွင်လည်း
လွယ်လွယ်ကူကူှင့်ပင် တတ်ကမ်း၏ ။
သူ၏ လက်ေ၀ှပညာတိုးတက်မအတွက် အေလ့ကျင့်ခံများသည် သူ၏
ထန်းေတာသို လာေရာက်၍ မူးယစ်ရမ်းကားသူများပင်ြဖစ်၏ ။ ေနာက်ဆုံးတွင်
ထန်းရည်ကိက်သူများသည်
‘ထန်းေတာမှာသွားပီး မရမ်းနဲ၊ လက်ေ၀ှူးေကာင်ရဲလက်သီးနဲ
မိသွားမယ်’

ဟု ေြပာစမှတ်ြပက၏ ။

*

အခန်း(၂)
တစ်ေနတွင် လက်ေ၀ှူးေအာင်ဒင်သည် မေမာ်လင့်ဘဲ
အလံလုပွဲတစ်ပွဲ၌ အိုင်ရလိုက်သြဖင့် သူအား တစ်ရွာလုံးမည်သူမ လက်ေ၀ှူးဟု
မေခဝံ့ေတာ့။
ဤမဆိုးသွမ်းေသာ ေအာင်ဒင်သည် ေရှးဘ၀က
ြပလုပ်ခဲ့ေသာကံေကာင့် ယခုဘ၀မှာ အကျိး ခံစားရေသာ ကံတစ်ခုရှိ၏ ။
ထိုကံမှာ ေချာေမာလှပေသာ ေအာင်ဒင်၏ ုပ်ရည်ပင်ြဖစ်၏ ။
သူ၏ ုပ်ရည်သည် အကျင့်စိုက်ှင့်မတန်ေအာင်ပင် ေချာေမာလှပပီး
ကည့်ေကာင်းသူြဖစ်၏ ။
ထိုေကာင့်ေအာင်ဒင့်အား တစ်ရွာလုံးက ဆိုးသွမ်းသည်ဟု
အြပစ်ြမင်ကေသာ်လည်း ရွာသူ အပျိေချာတစ်စုကမူ ေအာင်ဒင့်ကိုလူဆိုးလူမိုက်ဟု
မဆိုဘဲ ှတ်ဆိတ်ေနက၏ ။
၎င်းတိုအြမင်တွင် ေအာင်ဒင်သည် သနားစဖွယ်လူငယ်ေလးပင်ြဖစ်၏ ။
ေအာင်ဒင့်ခမျာ ဘ၀ကံ မေကာင်းရှာ၍ ဆိုးရရှာ၏ ။
ငါတိုလက်သို ေရာက်လင် အကင်နာေမတာအင်အားြဖင့်
ြပြပင်ေပးလိုရမည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် က၏ ။ ထိုစိတ်ကူးေကာင့်ပင်
ဒူးှင့်မျက်ရည်သုတ်သွားရသူ အပျိေချာသုံးေလးေယာက်ရှိ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် မည်သည့်မိန်းမကိုမဆို သစာကတိမတည်ဘဲ သူ၏
ကိုယ်ကျိးအတွက် လိမ် ညာလှည့်ြဖားရန် ဝန်မေလးခဲ့ေချ။

ဤသိုြဖင့် ရွာသူမိန်းကေလးသုံးေယာက်ှင့် အချစ်တလင်းတွင်
စစ်ခင်းခဲ့ပီးေနာက် ိုးအီလာ ေသာအခါ အနီးအနားရွာများသို ေြခဦးလှည့်၍
ေမတာမိုးများ ေစွြပန်၏ ။
ထိုေနာက် မိုးစဲသွားြပန်ကာ မိမိတိုရွာဘက်သိုလှည့်၍
ကွမ်းေထာင်ကိုင်တမ ေချာလှေသာ ေစာြမကို ထစ်ချန်းမိုးေစွြပန်၏ ။
ေစာြမသည် အေချာတွင် အယဉ်ဆင့်ုံသာမက ရွာချစ်တီးဦးဖိုးစီ၏
သမီးြဖစ်၏ ။
ဦးဖိုးစီသည် ေငွတိုးေချးငှားရာတွင် ချစ်တီးကုလားကပင်
ဆရာတင်ရသူြဖစ်၏ ။ ေစာြမမှာ လည်း ဖခင်ေြခရာနင်း၍ မိန်းမချစ်တီးဟု
နာမည်သတင်းကီး၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမကို အရကံရြခင်းမှာ ရွာချစ်တီးဦးဖိုးစီ၏
သမီးြဖစ်ေသာေကာင့်ပင်။ ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမထံမှ ချလိုရသမကို ကက်ဝိုင်း
ဖဲဝိုင်းများသို မှန်မှန်ပိုေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမကို ေမတာစစ်ှင့်ချစ်၍ မဟုတ်ဘဲ ချစားရန်သာ
ကံရွယ်၏ ။ ထိုေကာင့် ထန်းရည်မူးလင် ကဲခိုးေပသည်ဟူေသာ
စကားရှိသည့်အတိုင်း ရွာြပင်ထန်းေတာသို ေရာက်သည်ှင့် ေစာြမ၏ ထူပုံ အပုံ၊
မိမိလှည့်စားသမ ခံရပုံများကို အေပါင်းအသင်းများ၏ အလယ်တွင် ကွားဝါ တတ်၏
။
ထိုသတင်းသည် မေမာ်လင့်ဘဲ ေစာြမထံ ြပန်ေရာက်သွားေသာအခါ
ေစာြမသည် ေဒါသ ထွက်သွားပိး
‘ေယာကျ်ားပိုင်းလုံးကီး ရှင့်လိုလူမျိးကို တစ်သက်လုံးပုံပီး ယုံမိရင်
ကန်မ ဒူးနဲမျက်ရည် သုတ်ရမယ်။ ဒါေကာင့် အချိန်မေှာင်းမီ
ေညာင်ညိပင်စခန်းက လမ်းခွဲကမှြဖစ်မယ်’

ဟုဆိုကာ ေအာင်ဒင်အား အဆက်ြဖတ်ရန် ကိးစားေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမကို ေငွတုံးေငွခဲမှန်းသိသြဖင့် လက်မလတ်လိုဘဲ
ေတာင်းပန်ခယပီး ေမတာမိုးေစွရန် ကိးစားခဲ့ေသး၏ ။
ထိုအခါ ေအာင်ဒင်၏ အကျင့်စိုက်ကို ရွံမုန်းေနပီြဖစ်ေသာ ေစာြမသည်
ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြပင်ရန် မကိးစားေတာ့ေချ။
ဤကဲ့သို ေစာြမတစ်ေယာက် ေအာင်ဒင်အား စိတ်ပျက်ေစြပေနချိန်တွင်
ပွဲလန်တုန်းဖျာခင်း သူမှာ အင်းသူကီးသား ခင်ေမာင်ြဖစ်၏ ။
အင်းသူကီးသား ခင်ေမာင်သည် ေစာြမအား အေသရရ၊ အရှင်ရရ
ပိုးပန်းေနသူြဖစ်သည်။ ေစာြမအတွက်ဆိုလင် ြမင့်မိုရ်ေတာင်ကို
ဒူးြဖင့်တိုက်ဝံ့သည်ဟု ကံးဝါးထားသူြဖစ်၏ ။
ေစာြမှင့်ခင်ေမာင်သည် ဂုဏ်ရည်ချင်းတူမသြဖင့်
ှစ်ဖက်မိဘများကလည်း သေဘာတူ ကည်ြဖ၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ေစာြမတစ်ေယာက် ေအာင်ဒင့်ကို ေမ့ထားလိုက်ပီး
အင်းသူကီးသား ေနာက်သို ေကာက်ေကာက်ပါေလေတာ့၏ ။
ထိုအခါ ေအာင်ဒင်သည် ထန်းရည်အိုးထဲသို ေခါင်းှစ်၍ ခင်ေမာင်အား
အူုကဲခတ်သည့် ှယ်ရှိ၏ ။ အင်းသူကီးသားခင်ေမာင်သည် ေအာင်ဒင်၏
တစ်ေဇာက်ကန်းစိတ်ဓာတ်ကို သိသြဖင့် ေစာြမအား အြမန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရန်
ကိးပမ်း၏ ။
ထိုေကာင့် ရက်ပိုင်း လပိုင်းအတွင်း မဂလာပွဲကီးခိမ့်ခိမ့်သဲ ကျင်းပရန်
ကံစည်ေလေတာ့ ၏ ။
အချစ်ံးသမား ေအာင်ဒင်မှာ ထန်းရည်အိုးထဲတွင် ေခါင်းှစ်ုံကလွဲ၍
ဘာမမတတ်ိုင် ေတာ့ေချ။

ေအာင်ဒင်သည် မိမိ၏ ဆိုးမိုက်မကိုမြမင်ဘဲ
ဆင်းရဲသားနင်းြပားဘ၀ကိုသာ အြပစ်ပုံချခဲ့ ၏ ။ ဓနရှင်တိုက ေငွှင့်ဂုဏ်တိုအား
အသုံးြပ၍ မိမိ၏ ှလုံးသားကို နင်းေချသွားခဲ့သည်ဟု ေကွးေကာ် ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမအား တစ်စက်ေလးမ ေမတာမရှိေသာ်လည်း
မူးမူးြဖင့် အသည်းစား ဘုရင်မကီးဟု တံဆိပ်ကပ်၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ အေကာင်းကို သိသူများက ကွယ်ရာတွင်ရယ်ကုန်က၏ ။
တစ်ေနသ၌ ေအာင်ဒင်သည် တစ်ဖက်ရွာရှိ အလှ၌ သွားစားရင်း
ဂီတာြမင့်ေအးဆိုသူတစ် ဦးှင့်ဆုံေလ၏ ။ ဂီတြမင့်ေအးကို ကာြမင့်ေအးဟုလည်း
လူသိများက၏ ။
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ြမင့်ေအးသည် ဂီတာတစ်လက်ကို
အေကာင်းြပ၍ မိန်းမမှန်လင် ကာမပိုင်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ
အလွတ်မေပးဘဲ ပိုးပန်းတတ်ေသာေကာင့်ပင်။
ကာြမင့်ေအးသည် အကိမ်ကိမ် ဓားြဖင့်အခုတ်သံရေသာ်လည်း
ကံေကာင်းေထာက်မ၍ အသက်ေဘးမှ လွတ်ေြမာက်သြဖင့် ၎င်း၏
ပီးေဆးရှိသည်ဟု ယုံကည်သူများလည်းရှိ၏ ။
ကာြမင့်ေအးသည် အသည်းကွဲသမား ေအာင်ဒင်ကို ေြမာက်ပင့်ေပးရန်
ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ထန်းေတာသို ချိန်းဆိုလိုက်ေလ၏ ။
ထန်းေတာသိုေရာက်ေသာအခါ ေအာင်ဒင်တိုက်သမ ထန်းရည်များကို
အ၀ေသာက်ပီး
‘ေမတာစစ် ေမတာမှန်ရင် ေငွရှင်ဓနရှင်ေတွက အိုင်ယူလိုရေပမယ့်
ဒီေကာင်ေတွကို ြပန် ပီးအိုင်ယူိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိပါတယ်ကွာ’
ဟု ေြပာေလရာ ေအာင်ဒင်သည် မျက်လုံးများ

အေရာင်တဖျပ်ဖျပ်ေတာက်ပသွားပီး
‘ဘယ်လိုနည်းလမ်းရှိတာလဲ ကာြမင့်ေအးရဲ၊ ေြပာစမ်းပါဦး၊ အဲေလ..
ေယာင်လို ဂီတာ ြမင့်ေအးရဲ’
ဟု ေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါ ကာြမင့်ေအးက ေအာင်ဒင်၏ နားနားသိုကပ်၍
တီးတိုးေမးြမန်းလိုက်ေလ၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် ကာြမင့်ေအး၏ အေမးေကာင့်
ေခါင်းခါယမ်းလိုက်ပီး
‘ကျပ်နဲမေစာြမဟာ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာေတွဖို အချိန်မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါေကာင့်
မေစာြမအေပမှာ ကျပ် မကျးလွန်ခဲ့ပါဘူး’
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ ဂီတာြမင့်ေအးက လက်ေဖျာက်တီး၍
‘ေကာင်းပီ၊ ဒါဆိုရင်ေတာ့ ဓနရှင်ေတွကို ေမာင်ရင်
ြပန်ပီးအိုင်ယူမယ့်နည်းလမ်းေတာ့ ရပီ။ ဒါေပမဲ့ နည်းနည်းေတာ့
စွန်စားရမယ်ေနာ်၊ ေမာင်ရင် သတိရှိတယ် မဟုတ်လား’
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ေအာင်ဒင်က လက်သီးဆုပ်၍
‘ရွာမှာ ဆရာေတာ်ကီးနဲ သူကီးကလွဲလို ကျပ် ဘယ်သူမှ
မေကာက်ပါဘူး’
ဟု ေြပာေလရာ ကာြမင့်ေအးက သေဘာကျဟန်ြဖင့် တဟားဟား
ရယ်ေမာလိုက်ပီး
‘ဟီးဟီး ဒါဆိုရင်ေတာ့ ေငွရှင်ဓနရှင်ေတွကို အိုင်ယူလိုရပီ။
ငါေြပာတဲ့စကားကို ေသေသ ချာချာနားေထာင်’ ဟုဆိုကာ ေအာင်ဒင်၏ နားနားသို
ကပ်ရပ်ပီး မေကာင်းေသာ နည်းလမ်းများကို သင်ြပေပးေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ကာသမားြမင့်ေအး ယုတ်မာေသာစကားကို

နားဝင်သွားပီး လက်သီးဆုပ် ၍
‘ဟုတ်ပီ.. ခင်ဗျားအကံ သိပ်ေကာင်းတယ်၊ ဒီနည်းနဲ ဓနရှင်ေတွကို
လက်စားေချရမယ်၊ ဒီေကာင်ေတွဟာ ေငွေတွ ဂုဏ်ေတွအားကိုးပီး ကျပ်လက်ထဲက
ချစ်သူကိုလုယူသွားတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာင်ေတွဟာ အစစ်အမှန်မရေစရဘူး။ အတုပဲ
ရေစရမယ်’
ဟု ကံးဝါးလိုက်ေလေတာ့၏ ။
ကာသမားြမင့်ေအးသည် ေအာင်ဒင်အား မိမိကဲ့သို
ကာဇာတ်သွင်းလိုက်ြခင်းပင်ြဖစ်၏ ။ ကာသမားြမင့်ေအး၏ အကံသည်
အလွန်ယုတ်မာပီး ေအာက်တန်းကျေသာ်လည်း ေအာင်ဒင်သည်
အဟုတ်ကီးထင်မှတ်၏ ။
မိမိအား ဓနဂုဏ်အားကိုးြဖင့် အိုင်ယူသွားေသာ ခင်ေမာင်အား
ဤနည်းြဖင့် လက်တုံြပန် မည်ဟု ယူဆ၏ ။ ကာသမားြမင့်ေအး၏ ယုတ်မာေသာ
အကံအစည်မှာ မေစာြမအား ခင်ေမာင်ှင့် လက်မထပ်မီ ချစ်ေရးဆိုပီး
အဓမကျးလွန်ရန်ြဖစ်၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမအား ပန်းဦးပန်ရန်အတွက်
အကိမ်ကိမ်အဖန်ဖန် ေတွဆုံရန် ကိး စား၏
သိုေသာ် မေစာြမသည် ေအာင်ဒင်အား ေညာင်ညိပင်စခန်းမှ
လမ်းခွဲပီးပီြဖစ်သြဖင့် အေနာက်သို ြပန်လှည့်မကည့်ဘဲ ချိန်းဆိုထားြခင်းကို
လက်မခံဘဲ ေန၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် စာတစ်တန်၊ ေပတစ်တန်ေရး၍ မေစာြမအား
လူကံအမျိးမျိးှင့် ပိုေပး၏ ။ သိုေသာ် မေစာြမအား ေတွရန်မြဖစ်ိုင်ခဲ့ေချ။
ဤသိုြဖင့် မဂလာပွဲကျင်းပရန် တြဖည်းြဖည်းနီးကပ်ေလ၏ ။

တစ်ရွာလုံး မေစာြမ၏ မဂလာပွဲ၌ မီးခိုးတိတ်စားရန် ကံစည်ပီး ေပျာ်ရင်ေနေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်တစ်ကိုယ်တည်းသာ မေပျာ်ိုင်ဘဲ တက်တေခါက်ေခါက်
ရှိေလ၏ ။ သိုေသာ်
ေအာင်ဒင်သည် မဟုတ်သည့်ေနရာတွင် ဇွဲရှိသူြဖစ်သြဖင့်
လွယ်လွယ်ှင့်လက်မေလာ့၊ နည်းအမျိး မျိးကိုသုံး၍ မေစာြမကိုေတွဆုံခွင့်ရရန်
ကိးပမ်း၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် မဂလာပွဲကျင်းပသည့်ေနသို ေရာက်သည့်အချိန်ထိ
မေစာြမကို ေတွဆုံ ခွင့်ရရန် စိတ်မေလာ့ေသး။
ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမတိုအိမ်သို မဂလာဦးညမတိုင်မီ တိတ်တဆိတ်
ဝင်ေရာက်ရန် ဆုံး ြဖတ်လိုက်၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ညသိုေရာက်ေသာအခါ မေစာြမတိုအိမ်ဝိုင်းအနီးသို
တိုးကပ်သွား၏ ။ ထိုစဉ် ခင်ေမာင်သည် ခဲဖိုးေတာင်းေသာ
ကာလသားတစ်စုှင့်အတူ အရက်ဝိုင်းဖွဲေနေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ြခံစည်းိုးအနီးရှိ သရက်ပင်ကီးေပသို ခုန်တက်၍
သရက်ကိုင်းမှတစ်ဆင့် ြခံဝန်းအတွင်းသို ဝင်ေရာက်သွားေလ၏ ။
ထိုစဉ်တွင် မေစာြမသည် အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ ခမ်းနားစွာ
ြပင်ဆင်ထားေသာ ခုတင်ကီးေပ တွင် ထိုင်၍ ရင်ခုန်ေနေလ၏ ။ သူမသည်
မကာမီအချိန်အတွင်း အပျိစင်ဘ၀မှာ စွန်လတ်ရေတာ့ မည်ြဖစ်သြဖင့်
အလွန်စိတ်လပ်ရှားေနမိ၏ ။
အပျိစင်မိန်းကေလးဘ၀၏ ထူးြခားေသာ အေြပာင်းအလဲတစ်ခုကို
စတင်ကံေတွရေပ ေတာ့မည်။
ေနာက်တစ်ေနမှစ၍ သူမသည် အိမ်ေထာင်ရှင်ဘ၀သို

ေြပာင်းလဲသွားေပေတာ့မည်။ ေအာင်ဒင်သည် ေမှာင်ရိပ်ကိုခို၍
မေစာြမတိုအိမ်အနီးသို ချည်းကပ်ခဲ့ေလ၏ ။
ထိုေနာက် ြခံစည်းိုးအနီးသိုေရာက်ေသာအခါ သရက်ကိုင်းကိုခိုဆွဲပီး
အိမ်ဝိုင်းအတွင်းသို ဝင်ေရာက်သွားေလ၏ ။
ထိုအချိန်တွင် ခင်ေမာင်သည် ကလာသားများ၏
အရက်ဝိုင်းတွင်ရှိေနဆဲြဖစ်၏ ။ ေအာင်ဒင် သည် ထိုအခွင့်အေရးကို အရယူ၍
မေစာြမ၏ အိပ်ခန်းအနီးသို ချည်းကပ်သွားေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ အိပ်ခန်းသို ေရာက်ေသာအခါ ြပတင်းေပါက်ကို
ခိုဆွဲတက်လိုက်ရာ ခမ်းနားစွာ ြပင်ဆင်ထားေသာ ခုတင်ကီးတွင်
ေကျာခိုင်းထိုင်ေနေသာ မေစာြမကို ြမင်ရေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမအေနာက်မှ နင်း၍ ဝင်ေရာက်သွားပီး
သိုင်းဖက်လိုက်ေလ၏ ။ မေစာြမသည် ရင်ခုန်လွန်းသြဖင့် ေအာင်ဒင်ှင့်ခင်ေမာင်ကို
ခွဲြခားမသိိုင်ဘဲ ေအာင်ဒင်အား ခင် ေမာင်ဟုထင်မှတ်ကာ
‘ရှက်စရာကီး ကိုခင်ေမာင်ရယ်.. မီးေတွ ပိတ်လိုက်ဦးေလ’
ဟု ေြပာေလရာ ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမကို မေကျမနပ်ြဖစ်သွားပီး
တင်းကျပ်စွာဖက်ထား ရာမှ လတ်လိုက်ကာ
‘လူယုတ်မာခင်ေမာင် မဟုတ်ဘူး ေစာြမ၊ နင့်ရဲအချစ်ဦး ေအာင်ဒင်’
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ရင်ခုန်ေနေသာ မေစာြမသည် ထိတ်လန်အံ့သသွားပီး
ေနာက်သို ကမန်း ကမတန်းလှည့်ကည့်၍ ေအာင်ဒင်ကိုြမင်ေသာအခါ
‘အို.. ေအာင်ဒင်၊ နင် ဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ၊ ဒီလိုအချိန်မျိးမှာ ငါ့ဆီကို
ေရာက်မလာသင့် ဘူး။ နင် အြမန်ဆုံးြပန်ပါ’
ဟု ေမာင်းှင်ထုတ်လိုက်ရာ ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမ၏

မကည်ြဖေသာအမူအရာေကာင့် မျက်ှာံမဲ့ကာ
‘ေြပာရက်လိုက်တာ ေစာြမရယ်၊ နင်နဲငါက တစ်ရွာတည်းသား
ချစ်သူအရင်းေတွလ၊ ခင် ေမာင်ဟာ ေဆွဂုဏ်မျိးဂုဏ်ကို အားကိုးပီး ငါ့ဆီက နင့်ကို
လုယူသွားတာ သတိရပါဦး’
ဟု ေြပာလိုက်ရာ မေစာြမက ေခါင်းခါယမ်း၍
‘အို.. ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီအချိန်မှာ ငါက ကိုခင်ေမာင်ရဲ ဇနီးမယားြဖစ်ေနပီ။
နင်နဲအရင်လိုေနဖို ဘယ်ြဖစ်ိုင်မှာလဲ။ နင်နဲငါ့ကို အခုလိုအေနအထားမျိးနဲ
လူေတွေတွသွားရင်ေတာင် ငါ့ကို ေဖာက်ြပန်တဲ့မိန်းမဆိုပီး ကဲ့ရဲတ်ချကလိမ့်မယ်။
နင်ြပန်ပါေတာ့ဟာ’
ဟု ေမာင်းထုတ်ြပန်ရာ ေအာင်ဒင်သည် ေစာြမကို ေဒါထသွားပီး
‘ေသာ်.. ေစာြမ၊ နင်ေတာင် ေငွဂုဏ်ဓနဂုဏ်ေမာက်ပီးေတာ့
ေြပာင်းလဲသွားပီကိုး၊ ဒီမှာ ေစာြမ၊ နင့်ကိုငါ ခင်ေမာင့်လက် အပါမခံိုင်လို
အကိမ်ကိမ်အဖန်ဖန် ေတွဖိုကိးစားခဲ့တယ်။ နင်ဟာ ငါးစိမ်းြမင်လို
ငါးကင်ပစ်ချင်တဲ့မိန်းမပဲ၊ နင် ငါ့အေပ ဘာေကာင့် သစာေဖာက်သလဲဆို တာ
ငါသိသွားပီ၊ နင်ဟာ ချစ်ြခင်းေမတာထက် ေငွဂုဏ်ဓနဂုဏ်ကို ပိုပီးေတာ့
တန်ဖိုးထားတာကိုး’
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေစာြမသည် ှတ်ခမ်းကိုမဲ့လိုက်ပီး
‘ဒီမှာ ေအာင်ဒင်၊ ရည်းစားတစ်ေထာင်၊
လင်ေကာင်တစ်ေယာက်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ ငါ့ အိမ်ေထာင်ဖက်ကို ငါ့ဘာသာ
ေရွးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ နင့်လို ရွာိုးကိုးေပါက်ေလာက်ေနတဲ့ ကက် သမား၊
ဖဲသမားကို ယုံပီးပုံလိုက်ရင် ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံး ရစရာမရှိေအာင် ပျက်စီးသွားမှာေပါ့၊
ထန်းေတာမှာ နင် ထန်းရည်မူးတိုင်း ေကွးေကာ်တဲ့စကားေတွကို ေမ့ကုန်ပီလား၊
ေစာြမက ငထူ ငထိုင်းမဆို၊ ငါလှည့်စားသမ ခံေနတဲ့မိန်းမဆို၊ အခုေတာ့ နင်နဲငါ

ဘယ်သူက ငထူငထိုင်းဆိုတာ နင်သိဖိုသင့်ပီ’
ဟု မာန်ကီးေသာ အမူအရာြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်ရာ ေအာင်ဒင်သည်
မခံချိမခံသာြဖင့်
‘ေသာ်.. နင်က ထန်းေတာကစကားေတွကို ြပန်ကားပီး
ငါ့ကိုလက်စားေချတာေပါ့ေလ၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါတိုှစ်ေယာက်ဟာ
ချစ်သူအရင်းေတွပါ။ ခင်ေမာင်ဟာ ေငွဂုဏ်ဓနဂုဏ်အားကိုးပီး ငါတိုရဲချစ်ြခင်းကို
ခွဲတဲ့သူပဲ၊ ဒီလိုလူမျိးတစ်ေယာက်ရဲလက်ကို နင့်ရဲအပျိစင်ဘ၀ အပါမခံိုင်ဘူး။
ဒါေကာင့် နင့်ကိုငါသိမ်းပိုက်လိုရမှာလဲ၊ ဒု သနေသာ ြဖစ်သွားမှာေပါ့၊ နင်
ငါ့ကိုမထိနဲ၊ အခုချက်ချင်း လတ်’
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေအာင်ဒင်သည် မေစာြမ၏ လက်ကို မလတ်ဘဲ
‘ဒုသနေသာေတွ ဘာေတွ ငါနားမလည်ဘူး။ ငါနားလည်တာက
နင့်ရဲအပျိစင်ဘ၀ဟာ ခင်ေမာင်လိုလူမျိးနဲ မထိုက်တန်ဘူး။ ခင်ေမာင်ဟာ ဓနဂုဏ်၊
ေငွဂုဏ်အားကိုးနဲ ငါ့ကိုအိုင်ယူသွား တဲ့သူပဲ၊ ဒီလိုေကာင်မျိးကို
ငါအံးမေပးိုင်ဘူး။ ဒါေကာင့် ဒီေနည နင့်ကို ငါမရရေအာင်ယူရမှာပဲ၊
ခင်ေမာင်ဟာ နင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရရင်လည်း အစစ်အမှန် မရေစရဘူး’
ဟု ဆိုကာ မေစာြမအား ဆွဲယူေပွဖက်လိုက်ြပန်၏ ။
မေစာြမသည် ုန်းကန်၍ ေအာင်ဒင်အား ကမန်းကတန်း
ေဆာင့်တွန်းလိုက်ပီး
‘ေအာင်ဒင်.. နင် ငါ့အသားကိုမထိနဲေနာ်၊ အိမ်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကားေအာင်
ငါေအာ်ပစ်လိုက် မယ်။ ငါ့အခန်းထဲက အြမန်ဆုံးထွက်သွား၊ နင်
ဒုကေရာက်သွားမယ်ေနာ်’
ဟု ခိမ်းေြခာက်လိုက်ေလ၏ ။

ထိုအချိန်တွင် ခင်ေမာင်သည် ကာလသားများကို ခဲဖိုးများထပ်ေပးပီး
၎င်းတိုအား ေတာင်း ပန်၍ ေစာြမ၏ အိပ်ခန်းအနီးသို ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
သူသည် ဒယီးဒယိုင် ေလာက်လှမ်းရင်း ေစာြမှင့်ေတွဆုံရန်
စိတ်ေစာေနမိ၏ ။ ယေနည မိမိ၏ လူပျိဘ၀ ေနာက်ဆုံးညြဖစ်သြဖင့်
ေမာ်ကွန်းထိုးရေသာည ြဖစ်ေစရမည်ဟု ကံးဝါးကာ ေစာြမရှိရာသို ထွက်ခဲ့၏ ။
ကာလသားများသည် သတိုသားခင်ေမာင်အား အမျိးမျိးအဖုံဖုံ
ဝိုင်းဝန်းေနာက်ေြပာင်ေနက ၏ ။ ခင်ေမာင်သည် သေဘာကျဟန်ြဖင့်
တဝါးဝါးတဟားဟား ရယ်ေမာကာ ကာလသားများကို ြပန်
လည်ေနာက်ေြပာင်ေနေလ၏ ။
ထိုအသံများကိုကားေသာအခါ မေစာြမသည် ေအာင်ဒင်အား
အိပ်ခန်းထဲမှထွက်သွားရန် ကမန်းကမတန်း ေမာင်းှင်ထုတ်ေလ၏ ။
‘ေအာင်ဒင်.. နင် အြမန်ဆုံးြပန်ေတာ့၊ ခင်ေမာင်လာေနပီ။ ခင်ေမာင်
အိပ်ခန်းထဲေရာက်လို နင့်ကိုြမင်သွားရင် ငါတိုအားလုံး ဒုကေရာက်ကုန်လိမ့်မယ်။
နင်လည်း ရာဇဝတ်သင့်သွားလိမ့်မယ်။ နင် မြဖစ်သင့်တာကို ဘာေကာင့်
စိတ်ကူးယဉ်ချင်ရတာ လဲ၊ ငါ့သိကာကိုလည်း ငဲ့ပါဦးဟယ်’
ဟု အမျိးမျိးအဖုံဖုံ ေတာင်းပန်လိုက်ေလရာ ေအာင်ဒင်သည် မိမိ၏
ပထမအကံအစည် ပျက် ြပားေတာ့မည်ဟု ေတွးကာ မေကျမချမ်း ြဖစ်သွားေလ၏ ။
ထိုအချိန်တွင် ခင်ေမာင်သည် မေစာြမ၏ အိပ်ခန်းအ၀သို ေရာက်လာပိး
တံခါးကို တေဒါက် ေဒါက်ေခါက်ကာ
‘မေစာြမ… မေစာြမ အိပ်ပီလား၊ တံခါးဖွင့်ပါဦး’
ဟု အာေလးလာေလးကီးြဖင့် ေအာ်ဟစ်ေနေလ၏ ။
မေစာြမသည် ေအာင်ဒင်အား ေလသံတီးတိုးြဖင့်

ရှိခိုးမတတ်ေတာင်းပန်ေလ၏ ။ ေအာင် ဒင်သည် အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို
သုံးသပ်ပီး မိမိ၏ အကံအစည်များ ပျက်ြပားသွားပီြဖစ်ေကာင်း
ရိပ်စားမိသွားေလ၏ ။
ေရှဆက်တိုးလင် ရာဇဝတ်သင့်ပီး အုတ်နံရံေလးဘက်အတွင်းသို
ေရာက်ရှိသွားိုင်ေကာင်း သုံးသပ်ဆင်ြခင်မိေလ၏ ။ သူေဌးသားခင်ေမာင်ှင့် မိမိ၏
တိုက်ပွဲ၌ မိမိဘက်က အံးကီးံးနိမ့်သွားပီ ြဖစ်ေကာင်း လက်သင့်ခံလိုက်၏ ။
ထိုေကာင့် မေစာြမအား မေကျမချမ်းကည့်၍ တက်ေခါက်ကာ
‘ေတာက်.. သစာမရှိတဲ့မိန်းမ၊ နင်နဲ နင့်လင်ှစ်ေယာက်လုံး
တစ်ေနေနမှာ ငါနဲေတွေစရမယ်။ အဲဒီ ေနကို ထမင်းအ၀စားပီး ေစာင့်ေနေပေတာ့’
ဟု ကံးဝါးကာ ြပတင်းေပါက်မှ ေအာက်သို လားခနဲခုန်ချလိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါမှပင် မေစာြမသည် တံခါး၀မှ တဒိုင်းဒိုင်းထုေနေသာ
ခင်ေမာင်အား ကမန်းကတန်း ဖွင့် ေပးလိုက်ေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ေမှာင်ရိပ်အတိုင်း ြခံစည်းိုးအြပင်သိုေရာက်ေသာအခါ
ခဲဖိုးေတာင်းရာမှ ြပန် လာေသာ ကာလသားများသည် မသကာဖွယ် လူတစ်ဦးကို
ြမင်ရသြဖင့် ကာလသားေခါင်းက
‘ေဟ့… ဘယ်သူလဲ၊ ရပ်..’
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ကာလသားများအား ေကာက်ရွံသူမဟုတ်ေသာ်လည်း
မေစာြမ၏ မဂလာဦး ည၌ ြခံစည်းိုးအနီးတွင် မိမိကိုေတွရလင်
တစ်ရွာလုံးအုံးအုံးကတ်ကတ်ြဖစ်မှာစိုးသြဖင့် ထိုေနရာမှ ေြခကုန်သုတ်ေြပးခဲ့ေလ၏
။
ထိုအခါ ကာလသားများသည် ေအာင်ဒင့်အား

လူဆိုးလူမိုက်တစ်ေယာက်ဟု ထင်မှတ်ကာ ညာ သံေပး၍ လိုက်ကေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ရွာအလယ်လမး်မကီးအတိုင်း ရွာြပင်သိုေရာက်ေအာင်
ဖေနာင့်ှင့်တင်ပါး တစ်သားတည်းကျေအာင် ေြပးလားခဲ့ေလ၏ ။
ထိုသိုေြပးလားရင်း ဆူညံသံများေကာင့် တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်များ
ကိုင်ေဆာင်လာေသာ ကလာသားတစ်စုှင့် ထပ်မံဆုံေတွေလရာ
ရွာေတာင်ဘက်လမ်းအတိုင်း အသက်လုပီး ေြပးလားရ ြပန်၏ ။
ကာလသားများသည် ေအာင်ဒင်အား ရွာြပင်သိုေရာက်သည့်တိုင်ေအာင်
လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရန် ကိးပမ်းက၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် ေနာက်ဆုံး၌ ရွာသားများကို
မျက်ြခည်ြဖတ်ပီး ထားိုင်ခဲ့၏ ။
သူသည် ထိုေနညက တစ်ညလုံး ေခွးေြပးဝက်ေြပး ေြပးရသြဖင့်
မေစာြမကိုလည်း စိတ်နာ၏ ။
ခင်ေမာင့်ကိုလည်း ရန်လိုမုန်းထားစိတ်ထား၏ ။ ရွာသားများကိုလည်း
မေကျမချမ်းြဖစ်၏ ။ ထို ေကာင့် ရွာသိုြပန်ရန် စိတ်မကူးေတာ့ဘဲ ရွာမှ
အပီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်ေလ၏ ။
သူ၏ အ၀ကို ခင်ေမာင့်ထက်သာလွန်ေအာင် ကိးစားပီး တစ်ေနေန
တစ်ချိန်ချိန်တွင် ရွာသို ေမာ်ကွားပီး ြပန်လာရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်ေလေတာ့၏ ။

*

အခန်း(၃)
ေအာင်ဒင်သည် ကားကိေစာင့်ရင်း သူ၏ အတိတ်ဘ၀ကို
ြပန်ေြပာင်းသတိရေနရာမှ ေလာ်ရီ ကားကီးတစ်စီးကို ြမင်သြဖင့်
လမ်းေပသိုတက်ပီး တားလိုက်ေလ၏ ။
သိုေသာ် ကားေပရှိ ဒိုင်ဘာှင့် စပယ်ယာသည်
သူအားဖုတ်ေလသည့်ငါးပိ ရှိသည်ဟူ၍ ပင် ေအာက်ေမ့ပုံမရဘဲ
ေမာင်းှင်သွားေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ထိုသူများကို ကျိန်ဆဲပီး ကျန်ရစ်ခဲ့ေလ၏ ။
အတန်ကာေသာအခါ ေအ၀းေြပး ကားကီးတစ်စီး ထပ်မံေရာက်ရှိလာေလရာ
ေရှနည်းအတိုင်း တားြပန်ရာ ဒိုင်ဘာှင့်စပယ်ယာသည် ေအာင်ဒင့်ကို ငဲ့ေစာင်း၍
ပင်မကည့်ဘဲ ေမာင်းှင်သွားြပန်၏ ။
ဤသိုြဖင့် ေအာင်ဒင်သည် ေအ၀းေြပးကားသုံးစီးတိတိ
တားဆီးပီးေသာအခါ လက်မိင်ချလိုက် ပီး ေြမေပသို ေြခပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချကာ
‘ေဟ့..မင်းတို ဒိုင်ဘာေတွ၊ ငါ့ေနရာမှ မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ဆိုရင်
ကားေပက ခုန်ဆင်းပီး ချီေပွတင်မှာ ေသချာတယ်’
ဟု မေကျမချမ်း ေရရွတ်ေနေလ၏ ။
ထိုေနာက်တွင်မူ ကားကံကို ေစာင့်ပီးလိုက်ရန် မကိးစားေတာ့ဘဲ
လှည်းကံြဖင့် ရွာဘက်သို လိုက်ရန် လှည်းလမ်းဘက်သို ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
လှည်းလမး်နံေဘးရှိ ေကျာက်တုံးကီးေပတွင် ထိုင်ေစာင့်ေနစဉ်

ထူးဆန်းေသာြမင်ကွင်းတစ် ရပ်ကို ြမင်ေတွရေလ၏ ။
ထိုြမင်ကွင်းမှာ ေအ၀းေြပးလမ်းေပမှ လှည်းလမ်းထဲသို
အနက်ေရာင်ကားတစ်စီး ဝင်ေရာက် လာကေလ၏ ။ အနက်ေရာင်ကား၏
ေနာက်ခန်းတွင် ေခါင်းေပါင်းထားေသာ လူကီးတစ်ဦး လိုက်ပါ သွားေကာင်း
ေတွရေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် လှည်းကံလိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အနီးသိုသွားပီး
ခွင့်ေတာင်းေလရာ ေပျာ်ရင်ေနေသာလူများက ေအာင်ဒင်အား လိုလိုချင်ချင်ှင့်ပင်
လိုက်ပါရန် ခွင့်ြပေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် အိုးစည်ဒိုးပတ်သမားများ၏ ဆိုတီးသံများကို
နားေထာင်ရင်း ေပျာ်ရင်စွာ လိုက် ပါသွားေလ၏ ။ ေရှမှဦးေဆာင်သွားေသာ
ကားကီးသည် လှည်းလမ်းအတိုင်း ေမာင်းှင်သွားေလရာ မကာမီ
ကားကီးြမင်ကွင်းမှ ေပျာက်ကွယ်သွားပီး ွားလည်းှစ်စီးသာ တအိအိေမာင်းရင်း
ကျန်ရစ်ခဲ့ ေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် သူ၏ နံေဘးတွင် ထိုင်ေနေသာလူ၏ ပခုံးကို
လက်ြဖင့်ပုတ်၍
‘ခင်ဗျားတို ဘယ်ကြပန်လာကတာလဲ၊
ေရှကေမာင်းသွားတဲ့ကားကီးေပက ဘယ်သူလဲ’
ဟု စပ်စုလိုက်ေလရာ ထိုသူက
‘အနက်ေရာင်ကားကီးေပက လူက အင်းသားကီးဦးဘတုတ်ေလ၊ ဒီေန
အင်းေလလံပွဲမှာ ထိန်ပင်အင်းကိးကို ကျပ်တိုရဲပိင်ဘက် အင်းသားကီးဦးြမသာနဲ
အကိတ်အနယ် ယှဉ်ပိင်ပီး ကျပ် တိုဘက်က အိုင်ရလိုက်တာဗျ၊
ထိန်ပင်အင်းကီးက တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် အင်းသားကီးေတွကို လုပ် ေကးတာ
မနည်းဘူးေလ။ ဒါေကာင့် အင်းသားကီးေတွ သဲကီးမဲကီး ယှဉ်ပိင်ေနရတာ ေပါ့’

ဟု ေြပာေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ထိုအခါမှပင် လှည်းေပမှလူများ ေပျာ်ရင်စွာ
ေအာင်ပွဲခံြခင်းအေကာင်းကို ရိပ်စားမိသွားေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် အင်းလုပ်သားများ၏ ေပျာ်ရင်စွာ တီးမတ်ေနပုံကို
သေဘာကျသွားေလ၏ ။
သူသည် ရွာ၌ ေနထိုင်စသ် အရက်သမား ကက်သမားြဖစ်ေသာ်လည်း
ေလာေလာဆယ် မိမိ စားဝတ်ေနေရးအတွက် အလုပ်တစ်ေနရာစာရေအာင်ယူရန်
ဆုံးြဖတ်လိုက်၏ ။
ထိုေကာင့် ေအာင်ဒင် သေဘာေကာင်းဟန်ရှိေသာ အင်းလုပ်သားအား
သူ၏ ဘ၀ေနာက် ေကာင်းကို မုသားစွက်၍ မိမိသည် မိမရှိ၊ ဖမရှိ
တစ်ေကာင်ကွက်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေကာင်း ရွာတွင် အှိမ်ခံဘ၀ှင့် ေနရလွန်းသြဖင့်
ကီးပွားတိုးတက်လိုစိတ်ြဖင့် ရွာမှထွက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ ယခု
အင်းလုပ်သားများ ေပျာ်ရင်ေနပုံကိုကည့်၍ မိမိလည်း အင်းလုပ်သားအြဖစ်
လုပ်ကိုင်လိုေကာင်း၊ ြဖစ် ိုင်လင် ကူညိေပးပါရန် ူးည့ံစွာ ေမတာရပ်ခံေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် လူတစ်ဖက်သားကျေလာက်ေအာင် ေြပာဆိုတတ်ေသာ
စွမ်းအင်ရှိ၏ ။ သူ၏ တင့်တယ်ေသာ ဥပဓိုပ်ကလည်း ေြပာသမစကားကို
ေအာင်ြမင်ေစ၏ ။
ထိုအခါ သေဘာေကာင်းဟန်ရှိေသာ အင်းလုပ်သားသည် သူ၏
အမည်မှာ ေမာင်ေရြဖစ်ပီး ထိန်ပင်အင်းတွင် အေတာ်အတန်သဇာရှိသူြဖစ်ေကာင်း
ေြပာေလ၏ ။
ေမာင်ေရက အင်းသားကီးဦးဘတုတ်အား အလုပ်ရရန်
ေြပာဆိုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာေလ ၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် ေလာေလာဆယ်
ေနစရာ စားစရာတစ်ခု မေမာ်လင့်ဘဲ ရရှိသွားသြဖင့် အင်းလုပ် သားေမာင်ေရကို

စိတ်ထဲကမပါေသာ်လည်း ေကျးဇူးတင်ေကာင်း အကိမ်ကိမ်ေြပာေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ရွာ၌ ေပေတေတေနသူြဖစ်ပီး မည်သည့်အလုပ်ကိုမ
လက်ေကာတင်းေအာင် လုပ်ကိုင်သူမဟုတ်ေချ။ သူသည် အင်းလုပ်သားများှင့်
ေနထိုင်ရင်း မိမိအတွက် အခွင့်အေရးကို ရသ ေလာက်ယူပီး တတ်ိုင်သေလာက်
အေချာင်ခိုရန် ဆုံးြဖတ်ထားေလ၏ ။
ထိန်ပင်အင်းကီးရှိရာသို ေရာက်ေသာအခါ အင်းကီးသည်
ထင်သည်ထက်များစွာကျယ်ဝန်း ေကာင်း ေတွရေလ၏ ။
ထိန်ပင်အင်း၏ နံေဘးတွင် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲြပလုပ်ရန်
အရက်ှင့်အြမည်းများကို စားပွဲခုံများေပ တွင် အသင့်ြပင်ဆင်ထားေလ၏ ။
ေမာင်ေရသည် ေအာင်ဒင်အား စားပွဲ၌ ထိုင်ေနေသာ
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်ထံသို ေခသွား ပီး ထိုလူငယ်သည်
အင်းသားအလုပ်လုပ်ချင်သူြဖစ်ေကာင်း ေြပာေလ၏ ။
အင်းသားကီးသည် အရက်ကို တစ်ငုံေသာက်ရင်း ကက်ေပါင်ကို
တကတ်ကတ်ဝါးစားကား ေအာင်ဒင်ကို မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်၍
‘ကိုယ့်လူရဲုပ်ကေတာ့ အင်းထဲမှာ လုပ်မယ့်အစား
ပန်တျာထဲမှာဝင်လုပ်ရင် ေကာင်းမယ်။ အင်းထဲက အလုပ်က ပင်ပန်းတယ်ေနာ်။
နဖူးကေခး ေြခမကျေအာင်လုပ်ရတာ ။ ေတာ်ုံလူ မလုပ်ိုင် ဘူး။ အင်းထဲမှာ
သက်သာတာဆိုလို အင်းလူမိုက်ေတွပဲရှိတယ်။ ဒါေပမဲ့
ကိုယ့်လူရဲဥပဓိကိုကည့်ရတာ မိုက်ဝံ့တဲ့သူလည်းြဖစ်ပုံမရပါဘူး’
ဟုအထင်အြမင်ေသးဟန်ြဖင့် ေြပာလိုက်ေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် သူလိုတစ်ရွာလုံးက ေအာ့ေကာလန်တစ်ေယာက်အား
မိုက်ဝံ့သူမဟုတ်ဟု အထင်ေသးစကားေြပာသြဖင့် မခံချိမခံသာြဖစ်သွားေလ၏ ။

သူသည် ရွာ၌ ေနထိုင်စဉ် လူမိုက်ေယာင်ေယာင်လုပ်ပီး
သူများမျက်ခုံးေမးေပတွင် စက ေလာက်စားခဲ့သူြဖစ်၏ ။
ထန်းေတာ၌ ေနထိုင်စဉ်
ရွာလူမိုက်များှင့်လက်ေ၀ှေရးြပသူလည်းြဖစ်၏ ။ မိမိကဲ့သို ဂျင်တကာ့ ဂျင်အား
အင်းသားကီးက အထင်ေသးေနလင် နဂါးမှန်းသိေအာင်
အေမာက်ေထာင်ကြပရေပေတာ့ မည်။
ထိုေကာင့် ေအာင်ဒင်က အင်းသားကီးဦးဘတုတ်ကို ပမာမခန်ကည့်၍
‘ကျပ်ဟာလူမိုက်တစ်ေယာက်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ရွာမှာလူမိုက်ဆိုတဲ့လူေတာ်ေတာ် များများကို လူမိုက်ရာထူးကြပတ်ေအာင်
လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်’
ဟု ေြပာေလရာ အင်းသားကီးဦးဘတုတ်က ေအာင်ဒင်အား
ေလှာင်ေြပာင်သလိုကည့်၍
‘ဘာ.. ကိုယ့်လူက ရွာလူမိုက်ေတွကို လူမိုက်ဘ၀ကတ်ေအာင် လုပ်တယ်
ဟုတ်လား၊ မယုံိုင် စရာပဲေဟ့’
ဟု ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုလိုက်ေလရာ အင်းလုပ်သားများသည်
သေဘာကျဟန်ြဖင့် တဝါးဝါးတ ဟားဟားရယ်ေမာကေလ၏ ။
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်က အင်းသားများဘက်သို လှည့်၍
လက်ကာြပလိုက်ပီး
‘ေဟ့ေကာင်ေတွ.. တိတ်စမ်း၊ မင်းက ရွာလူမိုက်ကို
လူမိုက်ရာထူးကြပတ်ေအာင် လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုေတာ့ အစွမ်းအစေတာ့ရှိမှာေပါ့။
ဒါေကာင့် မင်းအရည်အချင်းကို စမ်းသပ်တဲ့အေနနဲ အင်းလူမိုက် တစ်ေယာက်နဲ
နည်းနည်းပါးပါး စမ်းကည်စမ်းကွာ ဘယ်လိုလဲ’

ဟု ေြပာလိုက်ရာ ေအာင်ဒင်သည် မခံချင်စိတ်ေကာင့် လက်သီးဆုပ်၍
‘ဘက်တူရင် လူမေရွးဘူး ဦးဘတုတ်၊ ကိက်တဲ့လူမိုက်နဲ စမ်းလိုရတယ်’
ဟု စိန်ေခေသာေလသံြဖင့် ြပန်လည်ေြပာဆိုလိုက်ရာ
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်က
‘ကိက်သွားပီ ေမာင်ရင်၊ ဒီလိုသတိမျိးကို လိုချင်တာ၊ အဲ..
ေဟာဒီသစ်ပင်ကီးေအာက်မှာပဲ စမ်းကမယ်’
ဟုဆိုကာ အင်းလူမိုက်တစ်ေယာက်အား လက်ေဖျာက်တီး၍
ေခလိုက်ေလ၏ ။
အင်းလူမိုက်သည် ဗလေတာင့်ပီး ကိုယ်ခာတုတ်ခိုင်၍
ေအာင်ဒင်ှင့်ယှဉ်လင် ဆင်ှင့်ဆိတ် ပမာ ြဖစ်၏ ။
အင်းလူမိုက်သည် သစ်ပင်ရိပ်ကွက်လပ်သို ဦးေဆာင်သွားပီး
ေအာင်ဒင်ကို အထင်ေသးဟန် ြဖင့် ကည့်ကာ
‘ေရှတိုးခဲ့ ကိုယ့်လူ’
ဟု လက်ခေမာင်းခတ်လိုက်ေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် အင်းလူမိုက်ကို ြပန်လည်လက်ခေမာင်းခတ်လိုက်ပီး
တိုက်ခိုက်ရန် စိန်ေခ လိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါ အင်းလုပ်သားများှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရွာသားများသည်
လက်ရည်စွမ်းပွဲကို စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့် ဝိုင်းအုံကည့်ကေလ၏ ။
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်အပါအဝင် အင်းလုပ်သားများသည်
ေအာင်ဒင်အား အထင်ကီးဟန် မရှိေချ။
အင်းလူမိုက်သည် ေအာင်ဒင်ကို ေလှာင်ေြပာင်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍

ဘယ်ညာလက်သီးချက်များြဖင့် စတင်ထိုးေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် ကိုယ်ကို ေနာက်သိုအနည်းငယ်ေရှာင်တိမ်းေပးလိုက်ပီး
အင်းလူမိုက်၏ အဆင့်အတန်းကို ရိပ်စားသွားေလ၏ ။
အင်းလူမိုက်သည် ခွန်အားရှိုံကလွဲပီး
ကိုယ်ခံပညာတတ်ကမ်းသူမဟုတ်ေချ။ ေအာင်ဒင်သည် ရွာြပင်ထန်းေတာ၌
ေနထိုင်စဉ် ဦးေပတလူထံမှ လက်ေ၀ှပညာကို ေကာင်းစွာသင်ကားဖူး၏ ။
ထန်းေတာ၌ ရွာလူမိုက်များှင့် မကာခဏ လက်ရည်စမ်းဖူး၏ ။
ထိုေကာင့် အင်းလူမိုက်ကို အေလးမမူဘဲ အသာတကည်အိုင်ယူိုင်မှန်းသိ၏ ။
အင်းလူမိုက်သည် ေအာင်ဒင်အရိပ်အကဲေစာင့်ကည့်ေနသည်ကိုမသိဘဲ
ေကာက်ရွံ၍ ြပန် မတိုက်ဝံ့ဟု ထင်ြမင်ေနေလ၏ ။ ထိုေကာင့် ေအာင်ဒင်အား
ေရှသိုတိုးပီး သဲကီးမဲကီး တိုက်ခိုက်ြပန် ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် စိတ်ေလာကီးစွာြဖင့် တိုက်ခိုက်ေနေသာ အင်းလူမိုက်၏
ဟာကွက်ကိုြမင် ေတွ သွားပီး ကိုယ်ကိုတစ်ပတ်လှည့်၍ ကျားခနဲေအာ်ပီး
လဲကန်လိုက်ရာ အင်းလူမိုက်သည် ေြမေပ သို ဝုန်းခနဲ ပိလဲကျသွားေလ၏ ။
ထိုအခါ ကည့်ေနသူအေပါင်းသည် အံ့သလွန်းသြဖင့် ‘ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ
ြဖစ်သွားေလ၏ ။
အင်းလူမိုက်သည် ေအာင်ဒင်၏ ေြခကန်ချက်တစ်ချက်တည်းြဖင့်
မထိုင်ေတာ့ဘဲ ေမ့ေြမာသွား ေလ၏ ။ အင်းသားကီးဦးဘတုတ်သည်
မယုံိုင်ဟန်ြဖင့် ေခါင်းခါယမ်းကာ
‘အင်းလူမိုက်ေခါင်းကီး ေပါ့ဆလိုခံရတာ ပဲ။
ေြခကန်ချက်တစ်ချက်တည်း ေမ့ပီးလဲကျသွား တယ်။ ကည့်ရတာ အားမရေသးဘူး။
ေနာက်တစ်ေယာက်နဲထပ်စမ်းရေအာင်၊ သေဘာတူလား’

ဟု ေအာင်ဒင့်ကို ေမးြမန်းလိုက်ေလရာ ေအာင်ဒင်က ေခါင်းညိတ်၍
‘ရတယ် ဦးဘတုတ်၊ ကျပ်ကလည်း ေသွးေတာင်မပူေသးဘူး။
အင်းလူမိုက်ေတွ အေတာ်ညံ့ တာပဲ’
ဟု မထီေလးစားေြပာလိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါ ဦးဘတုတ်သည် အင်းလူမိုက် ေပါကီးဆိုသူကို ထပ်မံ၍
လက်ရည်စမ်းရန် ေခလိုက် ြပန်၏ ။
အင်းလူမိုက်ေပါကီးသည် ေအာင်ဒင်၏ ကိုယ်ခာကိုကည့်၍
အထင်ကီးဟန်မရှိဘဲ ပထမ တစ်ကိမ်က
ကက်ကန်းဆန်အိုးတိုးသွားြခင်းြဖစ်သည်ဟု ယူဆ၏ ။
ထိုေကာင့် ပွဲစသည်ှင့် ေအာင်ဒင်အား သဲကီးမဲကီး
တိုက်ခိုက်ေလေတာ့၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် အသာအယာတိမ်းေရှာင်၍ အင်းလူမိုက်၏
အားနည်းချက်ကိုကည့်ကာ ရင်၀တည့်တည့်သို ေြဖာင့် လက်သီးတစ်ခုံးထိုးလိုက်၏ ။
ထိုေနာက် ေအာက်သိုငိုက်ကျလာေသာ အင်းလူမိုက်၏ ေကျာအား
တံေတာင်ြဖင့် ေထာင်း လိုက်ရာ အင်းလူမိုက်ကီးေြမေပသို လဲကျပီး
ြပန်မထိုင်ေတာ့ေချ။
ကည့်သူအေပါင်းသည် အံ့သလိုမဆုံးိုင်ေတာ့ေချ။
ထိုအခါမှပင် အင်းသားကီးဦးဘတုတ်အပါအဝင် အင်းလုပ်သားအားလုံး
ေအာင်ဒင်၏ အစွမ်းကို ယုံကည်သွားကေလ၏ ။
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်က ထိုင်ရာမှထကာ ေအာင်ဒင်၏
ပခုံးကိုလက်ြဖင့်ပုတ်
‘ေမာင်ရင်ဟာ လူပုံွဲေပမယ့် တကယ်ကမ်းတဲ့သူပါပဲ။ လူပုံကိုကည့်ပီး
အထင်ေသးမိတာ ကျပ်ရဲအမှားပဲ၊ ေမာင်ရင့်ကို ဒီေနကစပီး အင်းလူမိုက်အလုပ်

ခန်လိုက်ပါပီ’
ဟုဆိုကာ ေအာင်ဒင်ကို ၎င်း၏ စားပွဲေသာက်ပွဲရှိရာသို ေခေဆာင်ပီး
ဝင်ေရာက်စားေသာက် ေစ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် စားပွဲေပတွင် မီးေတာက်အရက်ှင့် အြမည်းများကို
အလံအပယ် ြမင်ေတွရ သြဖင့် သွားရည်တများများကျသွားေလ၏ ။
သိုေသာ် ဤအရပ်သို ေရာက်ခါစြဖစ်သြဖင့် အလွန်အကံမေသာက်ဘဲ
ဟန်ေလာက်သာ ေသာက်ရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်၏ ။
ရွာ၌ ထိုင်ေနစဉ် အရက်ကို တစ်၀တစ်ပဲေသာက်ပီး အမူးလွန်သည့်အခါ
ရွာလုံးကတ်ေလာက် ဆဲေလ့ရှိ၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် အရက်ကိုတစ်ငုံေသာက်၍ မိမိအား
အထင်ေသးေနေသာ အင်းသားကီးအပါ အဝင် အင်းလုပ်သားအားလုံးကို
အစွမ်းြပခွင့်ရသြဖင့် အလွန်ေကျနပ်ေနမိ၏ ။
အင်းလူမိုက်များသည် တိုက်ခိုက်ေရးကမ်းကျင်သူမဟုတ်ကဘဲ
ခွန်အားဗလအားကိုးေနသူများ သာြဖစ်၏ ။ ေအာင်ဒင်သည် ထိုအချိန်မှစ၍
အင်းလူမိုက်တစ်ေယာက်ြဖစ်၏ ။
အင်းလူမိုက်၏ အလုပ်မှာ အင်းထဲသိုဝင်၍ ငါးခိုးဖမ်းသူများကို
လိုက်လံဖမ်းဆီးရ၏ ။ ငါးခိုးဖမ်း သူများမှာ အနီးအနားရှိ သနားစဖွယ်ဆင်းရဲသား
တံငါသည်များသာြဖစ်၏ ။
တံငါသည်တိုသည် မရှိရှာလွန်း၍ အင်းထဲသိုဆင်းပီး
ငါးခိုးဖမ်းရြခင်းြဖစ်၏ ။
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်သည် ဤအင်းကို
တစ်ှစ်တာငါးဖမ်းခွင့်အတက် အစိုးရမင်းများထံ တွင် အခွန်ေငွေြမာက်ြမားစွာ

ေပးေဆာင်ထားသည်ကို အေကာင်းြပ၍ အင်းထဲရှိ ငါးသိမ်ငါးမားများကို ပင်
ဆင်းရဲသားတံငါများထံသို အပါမခံချင်ေပ။
ထိုေကာင့် ဆင်းရဲသားတံငါများကို ှိပ်ကွပ်ရန် ေအာင်ဒင်ကဲ့သို
အင်းလူမိုက်များကို ထားရှိြခင်း ြဖစ်၏ ။
အင်းလူမိုက်တို၏ တာဝန်မှာ ငါးခိုးဖမ်းသူများကို
အမိဖမ်းအြပစ်ဒဏ်ခတ်ရြခင်းပင်ြဖစ်၏ ။
အင်းလူမိုက်များသည် တံငါများကို ိုက်ှက်ခိမ်းေြခာက်ပီး
ငါးဖမ်းပိုက်သိမ်းရ၏ ။ တံငါတို၏ အသက်မှာ ငါးဖမ်းပိုက်ြဖစ်သြဖင့်
ငါးဖမ်းပိုက်အဖမ်းခံရေသာ တံငါသည်ရှင်လျက် ေသရေသာ ဘ၀ှင့် မြခားေချ။
တစ်ခါတစ်ရံ ဆင်းရဲသားတံငါသည်များသည် ပိုက်ကေလးကို
ှေြမာရှာလွန်းသြဖင့် မသိမ်း ပိုက်ရန် လူမိုက်များထံ ေမတာရပ်ခံရှာ၏ ။
သိုေသာ် လူမိုက်များ၏ ှလုံးသားသည် သံမဏိြဖင့်
တည်ေဆာက်ထားသူများြဖစ်သြဖင့် ိုက် ှက်ကန်ေကျာက်ကာ တံငါများ၏
ရတနာများြဖစ်ေသာ ပိုက်ကွန်ကို သိမ်းဆည်းေလေတာ့၏ ။
တံငါများကို ဒုကေပးသူမှာ အင်းလူမိုက်များသာမဟုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံ
မျက်စိလည်လမ်းမှား၍ ေရာက်လာေသာ အင်းအင်စပက်တာလည်း ပါ၏ ။
အင်စပက်တာသည် ငါးခိုးဖမ်းသူများကို ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိ၏ ။
မိလင်လည်း တံငါတို၏ ရတနာြဖစ်ေသာ ပိုက်ကွန်သိမ်း၍ ေထာင်ဒဏ်သိုမဟုတ်
ေငွဒဏ်ချမှတ်ိုင်၏ ။
ထိုေကာင့် တံငါများသည် အင်းလူမိုက်များကိုလည်း ေကာက်ရ၊
အင်စပက်တာကိုလည်း ေကာက်ရှင့် လုပ်စားစရာေနရာမရှိေတာ့ေချ။
ေအာင်ဒင်ှင့်အတူ အင်းလူမိုက်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သူများမှာ

အင်းလူမိုက်ေခါင်းကီးှင့် ေပါ ကီးြဖစ်၏ ။ အဆိုပါ ကီးှစ်ကီးမှာ
လူကီးသေလာက် အချိန်မစီးေသာအတေဘာကီးများြဖစ်က၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် အင်းလူမိုက်ြဖစ်ခါစက ေလှဦးထိပ်တွင်ထိုင်၍
ေတွသမြမင်သမ တံငါသည် တိုင်းကိုဖမ်းကာ ပတ်ကမ်းတိုက်ခဲ့၏ ။
ထိုေကာင့်ပင် တံငါများကားတွင် ေအာင်ဒင်၏ မိုက်ဂုဏ်သတင်းသည်
ပျံှံသွားေလ၏ ။
‘ေနာက်ေရာက်လာတဲ့ လူမိုက်က ေပါကီးတိုေခါင်းကီးတိုထက်
ကမ်းတယ်ေဟ့၊ တကယ် လည်း ရက်စက်လိုက်တာ။ အရင်ဘ၀က
အာဏာပါးကွက်သားများ ြဖစ်သလား မသိဘူး။ ေသရင် အပင်းဆိုပီး ေသပါေစ’
ဟု ေအာင်ဒင်အား တံငါသည်အေပါင်းက ေမတာပိုက၏ ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ေအာင်ဒင်သည် တံငါများ၏ ပိုသေသာေမတာေကာင့်
ပိုမို၍ ဂုဏ်သတင်း ေကျာ်ကားလာကာ အင်းသားကီးဦးဘတုတ်၏
ချီးြမင့်ေြမာက်စားြခင်းကို ခံရ၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ ကမ်းပုံ ရမ်းပုံေကာင့် တံငါအချိ အင်းထဲသို
ငါးခိုးမဖမ်းဝံ့ေတာ့။ ယခင် လူမိုက် များသည် တံငါများ ငါးခိုးဖမ်းြခင်းကိုမိလင်
ေအာ်ေငါက်၍ ပိုက်သိမ်း၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ လက်ထက်၌ ငါးခိုးဖမ်းေသာ တံငါတိုကို
လိပ်ေကျာက်မီးြဖင့်ိုက်၏ ။ ကျာပွတ်ြဖင့် ေဆာ်၏ ။
တစ်ကိုယ်လုံးဖူးေရာင်ေနေအာင် ထိုးကိတ်ကန်ေကျာက်၏ ။
ေအာင်ဒင်၏ ဘီလူးဆိုင်းတီးေသာ သတင်းေကာင့် အင်းထဲသို
ငါးခိုးဖမ်းဝံ့သူနည်းပါးသွား၏ ။ ထိုအခါ အင်းသားကီးဦးဘတုတ်သည်
ေအာင်ဒင်အား သေဘာကျမဆုံးြဖစ်ပီး ဆုလာဘ်အြဖစ် မီး ေတာက်အရက်၊ ပုဆိုး

သည်ြဖင့် ချီးြမင့်၏ ။
ကာေသာအခါ ေအာင်ဒင်သည် အင်းသားကီးဦးဘတုတ်က
ေကျာသပ်ရပ်သပ်လုပ်၍ အရက် တစ်လုံး၊ ပုဆိုးတစ်ထည် ချီးြမင့်ုံှင့် မိမိ၏
မိုက်ဂုဏ်ြပရကျိးမနပ်ဟု ထင်၏ ။
ထိုေကာင့် အင်းထဲဆင်းပီး အကျိးအြမတ်ထွက်မည့်
နည်းလမး်ကိုရှာကံကည့်ေသာအခါ တံငါ များှင့်ပူးေပါင်းပီး ၎င်းတိုထံမှ
တံစိုးလက်ေဆာင်ကို လက်ခံယူလင် ယခုထက်ပို၍ ကွယ်၀မည်ဟု ယူဆ၏ ။
တံငါများှင့် အဆင်ေြပလင် ဦးဘတုတ်၏ ပုဆိုးတစ်ထည်၊
အရက်တစ်လုံးကို ဘာလုပ်ရေတာ့ မည်နည်း။
ထိုအချိန်မှစ၍ ေအာင်ဒင်သည် ေပါကီးှင့် ေခါင်းကီးဆိုေသာ
လူမိုက်ှစ်ေယာက်ကို ရန်ြပ၍ ၎င်းှင့် လိုက်ပါရန်မေခေတာ့ေချ။ ထိုအခါ
ေပါကီးတိုသည် တံငါများကို ေစာင့်ကည့်ရန်အတွက် ေလှ
တစ်စီးသီးသန်ရှာေဖွရေလေတာ့၏ ။
အင်းေရြပင်၌ ငါးခိုးဖမ်းသူများသည် ေအာင်ဒင်၏ ေလှကို
ြမင်သည်ှင့်တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး အချက် ေပးသံများ ဆူဆူညံသွားေလ၏ ။
သိုေသာ် ေအာင်ဒင်သည် ယခင်ကကဲ့သို ဘီလူးဆိုင်းမတီးေတာ့ဘဲ
ငါးခိုးဖမ်းေသာ တံငါများ ကို ေဆွမျိးရင်းချာကဲ့သိုကည့်၍
‘ခင်ဗျားတိုလည်း အူမ မေတာင့်ေတာ့ သီလမေစာင့်ိုင်ေတာ့ဘူးေပါ့၊
လွမ်းေရးထက် ၀မ်းေရး က ခက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလည်းရှိတာပဲ။ ကျပ်ကလည်း
ခင်ဗျားတိုကို ဘီလူးဆိုင်းမတီးချင်ဘဲ တီးရ တာဗျ၊ အင်းသားကီး
ဦးဘတုတ်ရဲဆအရပါ။ သူဆန်စားေတာ့လည်း ရဲရတာ ေပါ့ဗျာ’
ဟု ေြပာေလရာ တံငါသည်များသည် မိမိနားကိုပင်မိမိ

မယုံသလိုြဖစ်သွားေလ၏ ။
ေအာင်ဒင်ကဲ့သို အာဏာပါးကွက်သားတစ်ေယာက်ထံက
ပျားသကာကဲ့သို ချိသာေသာ စကား များကို ကားရြခင်းသည်
အံ့သဖွယ်ေကာင်းေလစွ။ အကံသမား ေအာင်ဒင်ကမူ တံငါများကို သနား
ကုဏာသက်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍
‘ခင်ဗျားတိုကို ကျပ် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ၊ အရင်လိုလည်း
မှိပ်စက်ချင်ေတာ့ပါဘူး။ ေအး ေအးချမ်းချမ်း အင်းထဲမှာ ငါးရှာစားကပါ။
ခင်ဗျားတိုရဲ ရတနာြဖစ်တဲ့ ပိုက်ကွန်လည်း မသိမ်းချင်ေတာ့ ပါဘူး။
ကျပ်အတွက်လည်း ခင်ဗျားတို ေငွစေကးစေလးေတွ နည်းနည်းပါးပါး
ြပန်ပီးသိတတ်မယ်ဆို ရင် အားလုံးအဆင်ေြပသွားမှာပါ’
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါမှပင် နင်းြပားတံငါတိုသည် ေကျာချမှ ဓားြပမှန်းသိလိုက်ရ၏ ။
ေအာင်ဒင် အရင်ကလို ဘီလူးဆိုင်းမတီးရြခင်းအေကာင်းကို
ရိပ်စားမိသွား၏ ။ မည်သိုပင်ြဖစ် ေစ တံငါသည်တိုဘ၀မှာ
ေရွးချယ်ိုင်စရာနည်းလမ်းမရှိ။
တစ်ေနလုပ်မှ တစ်ေနစားရေသာ်လည်း မိမိတို၏
ေခးနည်းစာကေလးများမှ စုေဆာင်း၍ ေအး ဓားြပေအာင်ဒင်ကို ေပးကမ်းရရှာ၏ ။
တံငါများ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ထိုအချိန်မှစ၍ ေအာင်ဒင်အား
ေအးဓားြပဟု ေခခဲ့က၏ ။
ေအာင်ဒင်သည် တံငါများထံမှရရှိေသာ ေငွစေကးစေလးများြဖင့်
စီးပွားြဖစ်ေနေလ၏ ။ သူသည် ေအးဓားြပတိုက်၍ မရေသာ တံငါများကိုမူ
ေရှးယခင်အတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာနာဘဲ ိုက်ှက် ညဉ်းပန်းေလ၏ ။

တံငါများခမျာ ဆင်းရဲရှာလွန်း၍ တံစိုးလက်ေဆာင်မေပးိုင်ဟု
မယူဆဘဲ
‘ငါ့ကို ပမာမခန်လုပ်တဲ့ေကာင်ေတွ၊ သိကေရာ့ေပါ့ဟယ်’
ဟု ကိမ်းဝါးကာ ိုက်ှက်လိုက်၊ ပိုက်သိမ်းလိုက်ှင့်
အမျိးမျိးဒုကေပးေနေလေတာ့၏ ။
အင်းသားကီးဦးဘတုတ်သည် ေအာင်ဒင်အား ယုံကည်သူြဖစ်သြဖင့်
ေအာင်ဒင်၏ တံငါများ ထံမှ တံစိုးလက်ေဆာင်ရယူြခင်းကို ရိပ်စားမိြခင်းမရှိေချ။
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