ေြမလတ်ပိုင်းရှိ ရွာကီးတစ်ရွာ၌ လယ်ပိုင်ရှင် သူေဌးဦးေတာေကျာ်၏
ရှင်ြပအလှပွဲကီး ကျင်းပေတာ့မည်ြဖစ်သြဖင့် တစ်ရွာလုံး လပ်လပ်ရွရွ ြဖစ်ေနက၏
။
အလှရှင်သည် လယ်ပိုင်ရှင် သူေဌးကီးြဖစ်သြဖင့်
တစ်ရွာလုံးကိုသာမက အနီးအနားရွာများကိုပင် ဖိတ်ကားပီး
မီးခိုးတိတ်ေကးေမွးရန် ေထာပတ်ထမင်း၊ ဝက်သားနီချက်၊ ငါးသေလာက်ေပါင်း၊
ချဉ်ေပါင်ရွက်ဟင်းချိ၊ ငပိေကာ် စသည်ြဖင့် စုံစုံလင်လင်စီစဉ်ထား၏ ။
ထိုအြပင် အချိပွဲအတွက်လည်း မိမှ ဝယ်ယူထားေသာကိတ်မုန်ှင့်
ဘိလပ်ရည်များကို တိုက်ေကးရန် စီစဉ်ထား၏ ။
ရွာသူရွာသားအချိသည် ဘိလပ်ရည်ကို မေသာက်ဖူးသြဖင့်
ဦးေတာေကျာ်၏ အလှကီး၌ တဝကီးေသာက်မည်ဟု ေကွးေကာ်ထားက၏ ။
ဦးေတာေကျာ်သည် အလှသိုလာေရာက်မည့် ပရိသတ်များကို
ေဖျာ်ေြဖရန် မိမှ နာမည်ကီး ေရမိုးညိအငိမ့်အဖွဲကို ငှားရမ်းထား၏ ။ ထိုအခါ
ေနာက်ပိုးသန်ေသာ ကာလသားတိုသည် ေရမိုးညိရွာသိုေရာက်လင်
ေနာက်ပိုးူးလုပ်ရန် ကိတင်ကံစည်ထားကကုန်၏ ။
မိမိကိုယ်မိမိ ထင်တစ်လုံးရှိကေသာ ရွာသူအပျိေချာများမှာလည်း
မင်းသမီးေရမိုးညိှင့် အလှချင်းပိင်ရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားက၏ ။
လယ်ပိုင်ရှင်ဦးေတာေကျာ်၏ အလှပွဲကီးတွင် မပါမြဖစ်ပါရမည့်

ဇာတ်လိုက်ေကျာ်မှာ ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွားြဖစ်၏ ။
ကိုစံပွားသည် ရွာ၌ အလုပ်အကိုင် မည်မည်ရရမရှိဘဲ ဟိုေနရာ စပ်စပ်
သည်ေနရာစပ်စပ် ဝင်ပါတတ်၏ ။ ကိုစံပွားသည်ေခါင်းေပါင်းစတလူလူှင့်
ုပ်ကေလး သနားကမားရှိေသာ်လည်း တေယာက်တလက်ြဖင့် ရွာိုးကိုးေပါက်
ေလာက်ေနတတ်သြဖင့် ရွာသူများအားလုံးက အထင်မကီးကေချ။ ထိုေကာင့်
၎င်းအားအရဲစွန်၍ အားကိုဝံ့သူမရိဘဲ လူပျိကီး ြဖစ်ေနရရှာ၏ ။
ကိုစံပွားသည် ရွာ၌ မည်သည့်ေနရာမ အသုံးမကျေသာ်လည်း သာေရး၊
နာေရးအလှပွဲများ၌ သူမပါလင် ပွဲမစည်သကဲ့သို ရှိ၏ ။
ကိုစံပွားကိုယ်တိုင် ဦးစီးဦးေဆာင်လုပ်ေသာ အလှပွဲများသည်
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ှင့် ေအာင်ြမင်စွာပီးဆုံးသွားတတ်၏ ။ ထိုေကာင့် ကိုစံပွားကို
တစ်ရွာလုံးက အထင်မကီးေသာ်လည်း အလှပွဲကျင်းပချိန်၌
မျက်ှာေကာင်းရတတ်၏ ။
ကိုစံပွားသည်ရွာ၌ သာေရး၊ နာေရးပွဲရှိလင် ရွာဦးေကျာင်း
ဆရာေတာ်ထံသို သူ၏ အကံအစည်များကို ဦးစွာေလာက်ထား၏ ။
ဆရာေတာ်ကီးက သူ၏ အကံကို လက်ခံလင် လုပ်စရာရှိသည်များကို
ဆိုးဆိုးဇတ်ဇတ် လုပ်ကိုင်ေလေတာ့၏ ။
ကိုစံပွားသည် အလှပွဲကီးတစ်ပွဲ မကျင်းပမီ မပ်ြပင်ဆင်ေရး၊
ချက်ြပတ်ေရး၊ ဧည့်ခံေရးဟူ၍ အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲြခားလိုက်၏ ။ ပီးေနာက်
ထိုအပိုင်းကီးများကို မလစ်ဟင်းရေစေအာင် စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲေလ၏ ၊
ကိုစံပွားစီမံေသာ ဧည့်ခံေကးေမွးသည့်အပိုင်းမှ ကာလသား
ကာလသမီးများသည် လစ်ဟင်းမမရိဘဲ၊ ေဖာ်ေရွပျငှာသြဖင့် အြခားရွာများသို
အလှရှင်များကပင် လာေရာက်ကူညီရန် ဖိတ်ကားြခင်းခံရ၏ ။
လယ်ပိုင်ရှင် ဦးေတာေကျာ်၏ အလှပွဲကီး နီးကပ်လာသည်ှင့်အမ

ကိုစံပွားသည် ဟိုေြပသည်ေြပးှင့် မအားလပ်နိင်ေအာင်ရှိေလ၏ ။
ဧည့်ခံကိဆိုေရးအပိုင်းမှ လုံေမပျိများကို မလစ်ဟင်းေလရေအာင်
အကိမ်ကိမ်အဖန်ဖန် သင်ကားေပးရ၏ ။
ကွမ်းေတာင်ကိုင် ပန်းေတာင်ကိုင်မည့်သူများကိုလည်း
အြငင်းမပွားရေလေအာင် စီမံေပးရြပန်၏ ။
ကွမ်းေတာင်ကိုင်ေနရာကိုရွာသူအပျိေချာ ေတာ်ေတာ်များများ လိုချင်က၏ ။
အလှသိုလာေရာက်မည့် ဧည်သည်များအား ေနရာချထားေရးအတွက်လည်း
စီစဉ်ေပးရ၏ ။
ဤမ အလုပ်တာဝန်များ မအားလပ်လှသြဖင့် ကိုစံပွားက
အလှရက်နီးလာလို ကျပ်ကိုကည့်လိုက်ရင် ဟိုေြပးသည်ေြပးှင့်
ရွာေဆာ်ကီးေခွးကေနတာပဲ၊
အလှရှင်ဦးေတာေကျာ်ကီးေတာင်ကျပ်ေလာက်မပင်ပန်းဘူး”
ဟု ငီးတွားေလရာ ကာလသားများက တဝါးဝါး တဟားဟားှင့်
ပွဲကျေနတတ်၏ ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ရွာအကျိးကိုေဆာင်လိုေသာ ကိုစံပွားသည်
မေမာနိင်မပန်းနိင်ဘဲ ဟိုသည် ေြပးလားေနတတ်၏ ။
ကိုစံပွားသည် မိသိုတက်ပီး ေစျးဝယ်မည့်သူများကိုလည်း အလှရှင်၏
ေငွများကို မိမိပိုင်ေငွကဲ့သို ဂုတစိုက်သယ်ေဆာင်ရန်၊ သူခိုး၊ သူဝှက်၏
ရန်မှကာကွယ်ရန်၊ အကိမ်ကိမ် အဖန်ဖန် မှာကားရ၏ ။
ဤသို အတန်တန်မှာသည့်ကားမှ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ှစ်က ရွာ၌ ငှားရန်
ေငွများကို ေလာင်းကစားဝိုင်း၌ သုံးြဖန်းပစ်က၏ ။ထိုှစ်က ပွဲမကည့်ရသြဖင့်
ေလာင်းကစားသမားများကို တစ်ရွာလုံးက အဝီစိချိးကပ်မည့်သူများဟု
ကျိန်ဆိုက၏ ။

တစ်ခါကလည်း သကန်းပရိကရာများ ဝယ်မည့်ေငွကို
ဓါးြပတိုက်ခံရသြဖင့် ေမာင်ရင်ေလာင်းများ ဒုကေရာက်ခဲ့ရ၏ ။
ရွာဦးေကျာင်းဆရာေတာ်က သကန်းများစွန်ကဲသြဖင့် ေမာင်ရင်ေလာင်းများ
ရဟန်းဘ၀သိုေရာက်ခဲ့၏ ။
သူကီးကေတာ်သည် အငိမ့်မင်းသမီးေရမိုးညိကို သူမ၏
အိမ်တွင်ေနထိုင်ရန် ကိတင်ြပင်ဆင်ထားပီးြဖစ်၏ ။
မိန်းကေလး ငယ်ငယ်ေချာေချာများကို ှစ်သက်ေသာ သူကီးကမူ
ေရမိုးညိအိမ်တွင်တည်းခိုမည်ဆိုသြဖင့် ကျိတ်ပီး ေကျနပ်ေနေလ၏ ။
အလှရှင်ဦးေတာေကျာ်ှင့် အလှဒါယိကာမ ေဒတင်လှ၏
ှစ်ထပ်ပျဉ်ေထာင်အိမ်ကီးတွင်လည်း ေဆွမျိးများှင့် ြပည့်ှက် ေနေလ၏ ။
ဦးေတာေကျာ်သည် ေဆွမျိးများထဲတွင် သဇာရှိသူြဖစ်သြဖင့်
တစ်ေဆွလုံးတစ်မျိးလုံးလူစုံတက်စုံ ေရာက်ရှိေလ၏ ။ ထိုေကာင့် ဦးေတာ်ေကျာ်၏
ြခံဝန်းတစ်ခုလုံး အလှသိုေရာက်သည့် ေဆွမျိးများ ရွာခံလူများှင့် ြပည့်လံခဲ့ေလ၏
။
အလှရှင် ဦးေတာေကျာ်ှင့် ေဒတင်လှသည် ၄င်းတို`၏
အိမ်ခန်းထဲတွင် လူအများ စည်စည်ကားကား ရှိေနြခင်းကို အေကျနပ်ကီး
ေကျနပ်ေနခဲ့ေလ၏ ။
အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် အေြခွအရံအသင်းပင်းများှင့် ြပည့်စုံြခင်းသည်
မဂလာတစ်ပါးပင်မဟုတ်ပါလား။ ဦးေတာေကျာ်ကေတာ် ေဒတင်လှကီးသည်
ေြပာင်းဖူးဖက်ေဆးလိပ်ကီးကို မီးခိုးတေထာင်းထေအာင်ဖွာ၍
အလှကိုကီးကျယ်ခမ်းနားေအာင် မည်သိုမည်ပုံြပလုပ်ထားေကာင်း
ချဲကားေြပာဆိုေလ၏ ။
ထိုအချိန်တွင် ကိုစံပွားသည် ဘုံ၊ ြပဿဒ်၊ မုခ်ဦးတိုြဖင့်

အဆန်းတကယ်စီမံထားေသာ မပ်ကီးေရှတွင် ဟိုသည်ေြပးလားရင်း
အလုပ်ပ်ေန၏ ။ ကိုစံပွားသည် ကွမ်းေတာင်ပွဲ၊ ပရိတ်ပွဲကအစ သူ၏
တာဝန်ြဖစ်ေနသြဖင့် မလစ်ဟင်းရေလေအာင် သတိကီးစွာထား၍
ေကးမည့်ဟင်းလျာများ မထပ်ရေအာင် စီမံရေလ၏ ။
ရွာ၌ အလှပွဲေပေပါက်တိုင်း ဩဇာေပးတတ်ေသာ ဆယ်အိမ်ေခါင်း
ကိုပွကီးသည် ေရမိုးညိကို သူ၏ အိမ်တွင် ဧည့်ခံချင်သည်ဆိုသြဖင့် ကိုစံပွားှင့်
စကားများက၏ ။ ကိုစံပွားက
“ဒီမှာ ကိုပွကီး၊ ဦးေတာေကျာ်ရဲ အလှဆိုေပမဲ့
ကျပ်တိုကရွာအလှပွဲလိုပဲ သေဘာထားပီး ဝိုင်းလုပ်ေနတာဗျ၊ ခင်ဗျား ဘာြဖစ်လို
အလှကိုဝိုင်းမကူဘဲ ဖျက်လိုဖျက်လိုဖျကစီးလုပ်ရတာ လဲ”
ဟု ကိမ်းေမာင်းလိုက်ရာ ဆယ်အိမ်ေခါင်း ကိုပွကီးက
“ ေဟ့ေကာင် စံပွား၊ ရွာကမျက်ှာသာေပးထားတာနဲ မင်းဘာြဖစ်လို
ေနရာတကာဆရာကီး လုပ်ချင်ရတာ လဲ၊ ေရမိုးညိကိုငါ့အိမ်မှာဧည့်ခံထားရင်
မင်းအသားပဲ့ပါသွားတာ ေအာက်ေမ့လိုလား”
ဟု ြပန်လည်ကိမ်းေမာင်းလိုက်ေလ၏ ။
ထိုအခါ ကိုစံပွားက ေခါင်ခါယမ်း၍
“ ေဟ့လူ…ေရမိုးညိလို အပျိစင်မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကို
ခင်ဗျားရဲအိမ်မှာဧည့်ထားလို ြဖစ်မှာလားဗျာ၊ အများရဲအြမင်မှာ မသင့်ေတာ်လဲ
ထည့်စဉ်းစားဦး ေနာက်ပိုးူးလုပ်ချင်တာ တစ်ခုတည်းကည့်မေနပါနဲ”
ဟု ေြပာဆိုေလ၏ ။
ထိုအခါ ဆယ်အိမ်ေခါင်း ကိုပွကီးသည် မျက်ှာံမဲ့သွားပီး
“ ေဟ့ေကာင် စံပွား၊ ငါက ေရမိုးညိကို ေနာက်ပိုးူးလုပ်ချင်လို

မဟုတ်ဘူးကွ၊ ငါ တိုရွာသားေတွ ေစတနာေကာင်းတယ်ဆိုတာ၊ တစ်ရွာသူေတွ
သိသွားေစချင်လိုကွ၊ မင်းငါ့ကို မေတာ်မတရားစွပ်စွဲဖို မကိးစားနဲ”
ဟု ြပန်လည်ေြပာဆိုေလ၏ ။
ထိုအခါ သူကီးကေတာ်ကီးက ဝင်ေရာက်၍
“ ပွကီး နင့်ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း၊ ေရမိုးညိ ငါ့အိမ်ကလွဲလို
ဘယ်သူအိမ်မှ မတည်းရဘူး၊ ရွာမှာပွဲလမ်းသဘင် လုပ်တိုင်းပန်တျာသမားေတွက
ငါ့အိမ်မှာတည်းခိုေနက၊ အစဉ်အလာကိုမဖျက်နဲ၊ နင့်လို ေနာက်ေပတဲ့ေရကာကို
ဦးစားအေပးိုင်ဘူး”
ဟု ကိမ်ေမာင်းလိုက်ေလရာ ဆယ်အိမ်ေခါင်းကိုပွကီးသည်
သူကီးကေတာ်ကီးကို စကားမတုံြပန်ဝံ့ေတာ့ဘဲ ပါးစပ်ပိတ်သွားေလ၏ ။
ထိုေနညက ညဉ့်နက်သည်အထိတိုင်ပင်ေဆွးေွးပီးမှ သူတိုအားလုံး
အနားယူကေလ၏ ။ ကိုစံပွားကမူ တစ်ညလုံး မအိပ်စက်ိုင်ဘဲ အလှမပ်အတွင်း
လိုအပ်ချက်များကို လှည့်လည်ကည့် ေနရ၏ ။
မနက်အုဏ်တက်အချိန်သို ေရာက်ေသာအခါ
ထမင်းဟင်းချက်ြပတ်ေသာ အိုးသူကီးများထံသိုသွား၍ ကည့်ကာ
၎င်းတိုလိုအပ်ချက်များကို စီမံေပးရြပန်၏ ။ထိုအခါ
အိုးသူကီးတာဝန်ယူထားသူများက ကိုစံပွားကို ဂုဏာသက်လာသြဖင့်
တခဏမအနားယူရန် တိုက်တွန်းကေလ၏ ။
ထိုအခါမှပင် ကိုစံပွားသည် ဖျာကမ်းကီးေပတွင် လှဲ၍
အနားယူရေလ၏ ။ သို ေသာ် မနက်အလှပွဲအတွက် စိတ်ေစာေနသြဖင့်
အိပ်မေပျာ်ိုင်ဘဲ ဟိုလှည့်သည်လှည့်ှင့် မိုးလင်းသွားေလ၏ ။
ေနာက်တစ်ေနသိုေရာက်ေသာအခါ ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ

အလှပွဲကီးအတွက် ကိုစံပွားကိုယ်တိုင် ဦးေဆာင်၍ အစစအရာရာ
ြပင်ဆင်ထားသြဖင့် များြပားလှေသာ ပရိတ်သတ်ကီးကို အခက်အခဲမရှိဘဲ
ေအာင်ြမင်စွာ ဧည့်ခံိုင်ခဲ့၏ ။
ညသိုေရာက်ေသာအခါ တစ်ရွာလုံး အငိမ့်မင်းသမီးေရမိုးညိ၏
အငိမ့်ကို ကည့်ရန်စိတ်အားထက်သန်ေနက၏ ။ သူကီးသည် သူ၏
အိမ်ဝန်းအတွင်း ဧည့်သည်များအတွက် အပိုေဆာက်လုပ်ထားေသာ အိမ်ကေလး၌
အငိမ့်မင်းသမီး ေရမိုးညိကို တည်းခိုေစ၏ ။
ကျန်ေသာ အငိမ့်အဖွဲသားများကို ြခံဝန်းအတွင်းရှိတဲအိမ်၌
ေနရာချထားေပး၏ ။ ရွာရှိကာလသားများသည် အငိမ့်မင်းသမီးေရမိုးညိကို
ေနာက်ပိုးူးလုပ်လိုသြဖင့် သူကီး၏ အိမ်ဝိုင်းအတွင်းသို အေကာင်းအမျိးမျိးရှာ၍
ေရာက်လာက၏ ။
ကာလသားများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရိပ်စားမိေသာ သူကီးက
“ ငါ့ရွာသားေတွ အလွန်တာဝန်သိေနပါလား၊
အခုမှလှည်းဆင့်ေပးချင်တဲ့လူနဲ၊ ထင်းခုတ်ေပးချင်တဲ့လူနဲ၊
ဟိုးအရင်ကဆိုလှည်းဆင့်ဖို၊ ထင်းခုတ်ဖိုလူကို ေမာင်းထုပီး ေခရတယ်၊ ဒါေတာင်
ကည်ကည်ဥသာသာ ဆင့်ေပးချင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ေနာက်ပိုးူးေတွ
မင်းတိုအကျင့်ေတွကို ြပင်ေတာ့၊ ကာလသားဆိုပီး ေနာက်ပိုးတဲ့ ကိစေတွမှာပဲ
အချိန်ြဖန်းမေနနဲ ရွာရဲေကာင်းကျိးကို စိတ်အားထက်သန်သန်နဲ လုပ်ကဦး၊
မင်းတိုေကာင့် ငါရင်ေလးတယ် “
ဟု ေြပာေလရာ ှတ်သွက်လာသွက်ိုင်ေသာ ကာလသားတစ်ဦးက
“ သူကီးလည်း ကာလသားဘ၀က သူကီးြဖစ်လာတာပါ၊ ကျပ်တိုကို
ကိုယ်ချင်းစာပါဦးဗျာ၊ တစ်ရွာသူ အပျိေချာေလးတစ်ေယာက်ေရာက်ေနလို၊
ေနာက်ပိုးူးမလုပ်ရရင် ကျပ်တိုဘယ်အချိန်မှာ သွားပိးလုပ်ရမှာလဲ၊ ဟဲဟဲ…

သူကီးက ကျပ်တိုရွာသားေတွကို အခွင့်အေရးေပးသင့်ပါတယ်ဗျာ၊ အပျိ၊
လူပျိပိုးတာအြပစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျ “
ဟု ေြပာေလရာ သူကီးမင်းသည် ကာလသားများကိုကည့်၍
စိတ်မထိန်းိုင်ေတာ့ဘဲ အိမ်နံရံတွင် ချိတ်ထားေသာ ကိမ်လုံးကိုြဖတ်၍
“ အပျိ၊ လူပျိပိုးတာ အြပစ်မရှိဘူး ဟုတ်လား၊ ဒါဆိုရင်
ေနာက်ပိုးူးလုပ်တဲ့ ရွာသားေတွကို သူကီး ကိမ်လုံးနဲ ိုက်တာ အြပစ်မရှိဘူးကွ “
ဟု ဆိုကာ မျက်ှာေြပာင်ေသာ ကာလသားများအား ကိမ်လုံးြဖင့်
တရမ်းရမ်းလိုက်လံ ိုက်ှက်ေလ၏ ။ ကာလသားများသည် ထိုအခါမှပင် အမေလး
တ၍ သူကီး၏ အိမ်ဝန်းအတွင်းမှ ေြခကုန်သုတ်၍ ေြပးကေလေတာ့၏ ၊
သူကီးကေတာ်ကီးသည် ထိုြမင်ကွင်းကိုကည့်၍ သေဘာကျဟန်ြဖင့်
တဝါးဝါး တဟားဟား ရယ်ေမာေနေလေတာ့၏ ။ ထိုေနညသို ေရာက်ေသာအခါ
ဆရာေတာ်ကီးမှလွဲ၍ တစ်ရွာလုံးရွာြပင်သို ထွက်၍ ေရမိုးညိအငိမ့်ကို ကည့်က၏
။
ထိုအခါ ေရမိုးညိသည် ပညာကုန်သုံး၍ ကာလသားများှစ်သက်ေအာင်
သီဆိုကြပေလ၏ ။ အလှပွဲကီးတစ်ခုလုံးကို ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ေပးရေသာ
ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွားသည် အငိမ့်ပွဲသို ပင် ေရာက်မလခဲ့ေချ။
ကိုစံပွားသည်များြပားလှေသာလူအုပ်ကီး အငိမ့်ပွဲ၌ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားမ မရှိရေအာင်
ကိုယ်တိုင်ထိန်းေကျာင်းေနရ၏ ။
ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွားသည် ေရမိုးညိကို ေနာက်ပိုးူးလုပ်ရန်ေ၀းစွ၊
ေရမိုးညိ၏ အလှကို ေစ့ေစ့ပင် မကည့်ဖူးခဲ့ေချ။
ထိုသို ေရမိုးညိအားကာလသားများ အပိင်အဆိုင် ပိုးပန်းေနသည့်
ကားမှ ေရမိုးညိက ပွဲကပီးေနာက်တစ်ေနမှာပင် ရွာရှိကာလသားေခါင်း
ကိုစံပွားှင့်ေတွချင်သည်ဆိုသြဖင့် ရွာရှိကာလသားေခါင်း

ကိုစံပွားှင့်ေတွချင်သည်ဆိုသြဖင့်ရွာရှိကာလသားများအားလုံး အံ့ဩတကီး
ြဖစ်သွားကေလ၏ ။
အဘယ့်ေကာင့် ဆိုေသာ် ေရမိုးညိက သူထက်ငါလက်ေဆာင်
ပစည်းများ၊ အပိင်အဆိုင်ပိုးပန်းေနေသာ ကာလသားများကို ဂုမစိုက်ဘဲ၊
မင်းသမီးက မိမိတိုရွာတွင် မည်သူမအထင်မကီးေသာ ကာလသားေခါင်း
ကိုစံပွားကို ေတွချင်သည်ဆိုေသာေကာင့် ြဖစ်၏ ။
ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွားသည် မိမိအား အငိမ့်မင်းသမီး ေရမိုးညိက
ေတွချင်သည်ဆိုေသာေကာင့် အြခားေသာ ကာလသားများကဲ့သို ထီေပါက်သလို
၀မ်းသာဟန်မြပဘဲ
“ကျပ်က ရွာရဲေကာင်းကျိးကို သယ်ပိုးေနတဲ့လူ၊ ဒါေကာင့် ကျပ်ကို
ဒီရွာနဲပတ်သက်ြ့ပီးေတာ့ အကူအညီေတာင်းစရာရှိလို
အငိမ့်မင်းသမီးကေခတာြဖစ်မယ် “
ဟု ဆိုကာ အငိမ့်မင်းသမီးထံသို ေအးချမ်းစွာ ထွက်သွားခဲ့၏ ၊
အငိမ့်မင်းသမီးှင့် ကိုစံပွား၏ ေတွဆုံြခင်းကို တစ်ရွာလုံးရှိ
လူများအားလုံး စိတ်ဝင်စားက၏ ။ အငိမ့်မင်းသမီးသည်
သူမတစ်ကိုယ်တည်းေနထိုင်ေသာ အိမ်ကေလးထဲသို ကိုစံပွားအားဖိတ်ေခလိုက်၏ ၊
ေရမိုးညိသည် ကိုစံပွားအားဖိတ်ေခလိုက်၏ ၊ ေရမိုးညိသည်
ကိုစံပွားေရာက်ေသာအခါ သူမကိုယ်တိုင် သုပ်ထားေသာ လက်ဖက်သုပ်ြဖင့်
တည်ခင်းဧည့်ခံေလ၏ ၊

*

ကိုစံပွားှင့်အတူ စပ်စုတတ်ေသာ သူကီးလင်မယားသည်
လိုက်ပါလာေလ၏ ၊။ ကိုစံပွားကေချာေမာလှပေသာ
ေရမိုးညိကိုတည်ငိမ်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ ကျပ်ကို ဘာကိစေခရတာ တုန်း၊ ရွာနဲ ပတ်သက်လို
ခိုင်းစရာရှိလိုလား “
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ၊
ထိုအခါ ေရမိုးညိက ကိုစံပွားကို ခင်မင်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ ကိုစံပွားကို ကန်မ ခိုင်းစရာရှိလို ေခတာမဟုတ်ပါဘူး၊
ကန်မရွာအှံလှည့်ပီး အငိမ့်ပွဲေတွများကီး ကခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီရွာမှာ
အငိမ့်ကရတာ ေလာက် အစီစဉ်တကျရှိတာ မကံဖူးပါဘူး၊ ဒါေကာင့် ဒီရွာရဲ
အလှပွဲကီးကို ကီးကပ်စီစဉ်တဲ့လူ ဘယ်သူလဲလို စုံစမ်းကည့်တဲ့အခါမှာ
ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွား ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါေကာင့် ကိုစံပွားကို
ကန်မကိုယ်တိုင် ေတွဆုံပီး ချီးမွမ်းစကားေြပာချင်လို၊ ကန်မအိမ်ကို
ချိန်းလိုက်တာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ၊
ထိုအခါ ကိုစံပွားက သက်ြပင်းချ၍
“ချီးမွမ်းစရာ မလိုပါဘူး မင်းသမီးရယ်၊ ကျပ်တိုက ဒီရွာသားပဲ၊
ရွာကအလှကီး ေကာင်းသထက်ေကာင်းေအာင် ကျပ်တို ဝိုင်းဝန်းပီးေတာ့

ကိးစားကရမှာေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ၊
“ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကန်မတစ်သက်မှာ၊ ဒီရွာအလှေလာက်စနစ်တကျနဲ
စည်းကမ်းရှိတာ မကံဖူးပါဘူး၊ ဒါေကာင့် ကိုစံပွားကို အမှတ်တရအေနနဲ ေဟာဒီ
ေရေွးအိုးေလးကို လက်ေဆာင်ေပးလိုက်ပါရေစ “
ဟု ဆိုကာ လွန်စွာ လှပေသးငယ်ေသာ ေကွေရေွးခရားေလးကို
ကိုစံပွားအား လက်ေဆာင်အြဖစ်ေပးေလ၏ ။
ကိုစံပွားသည် မင်းသမီးေပးေသာ လက်ေဆာင် ေကွခရားေလးကို
လက်ခံယူ၍ ေကျးဇူးတင်ေကာင်းေြပာကာ
“ ကျပ်ကေတာ့ ရွာမှာဆင်းရဲသားနင်းြပားတစ်ေယာက်ပဲ မင်းသမီး၊
ဒါေကာင့် အမှတ်တရလက်ေဆာင် ြပန်မေပးိုင်တာ ခွင် ့လတ်ပါ”
ဟု ဆိုကာ မင်းသမီး၏ တဲအိ်မ်ကေလးအတွင်းမှ ထွက်ခဲ့ေလ၏ ၊
ကိုစံပွား ြခံဝန်းထဲသို ေရာက်ေသာအခါ ကိုစံပွားှင့် မင်းသမီး၏
ေတွဆုံြခင်းအေကာင်းကို သိလိုေသာ ကာလသားများသည် ကိုစံပွားအားတစ်လှည့်
ဝိုင်းဝန်းေမးြမန်းကေလ၏ ၊ ထိုအခါ ကိုစံပွားက ကာလသားများကိုကည့်၍
လက်ထဲရှိေကွခရားေလးကို ေြမာက်ြပကာ
“ မင်းသမီးက ငါ့ကိုဆင်းရဲလွန်းလိုတဲ့၊ ေရွမ်းကမ်းေသာက်ဖို ေဟာဒီ
ေကွကရားေလးကို စွန်ကဲလိုက်တယ်”
ဟု ေြပာကာ ကာလသားများ၏ ကားမှ တိုးေ၀ှပီး၊ ၎င်းေနထိုင်ရာ
ရွာဦးေကျာင်း ဇရပ်ဆီသို ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
ဇရပ်သိုေရာက်ေသာအခါ ကိုစံပွားသည်
မင်းသမိးလက်ေဆာင်ေပးလိုက်ေသာ ေကွကရားေလး၏ အဖုံးကို ဖွင့်လိုက်ေလ၏ ။

ထိုအခါ ေကွကရားေလးထဲတွင် စာရွက်ေခါက်ေလးတစ်ခုကို ြမင်ရသြဖင့်
အံ့ဩသွားေလ၏ ။ ကိုစံပွားသည် ေကွကရားထဲရှိ စာရွက်ေခါက်ေလးကို
ဆွဲဖတ်လိုက်ပီး မျက်ေမှာင်ကတ်ကာ
” အချိန်ကျြ့ပီ ထင်တယ် “
ဟု တစ်ကိုယ်တည်း ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။
အငိမ့်မင်းသမီး ေရမိုးညိသည် ကိုစံပွားတိုရွာ၌ (၃) ညတိုင်တိုင်
ကြပသွားေလ၏ ။ ေနာက်ဆုံးညကြပပီးေသာအခါ ေရမိုးညိသည်
ပင်ပန်းလွန်းသြဖင့် အနားယူရန် သူမတစ်ကိုယ်တည်းေနထိုင်ေသာ
အိမ်ကေလးထဲသို ဝင်ခဲ့၏ ။ ထိုအခါ အိမ်အတွင်းရှိ မှန်အိမ်ကေလး လင်းေနပီး
အခန်းထဲတွင် ထိုင်ေနေသာ ေယာက်ကျားတစ်ေယာက်ကို ြမင်ေတွလိုက်ရေလ၏ ။
ေရမိုးညိသည် ထိုေယာက်ျားကို ြမင်ေသာအခါ အံ့ဩဟန်မရှိဘဲ
“ ကိုစံပွားေရာက်လာပီေနာ်၊ ရှင်ဟာ
ကန်မေြပာတဲ့စကားကိုနားလည်လွယ်သားပဲ “
ဟု ဆိုကာ ကိုစံပွားအား သူမေြပာလိုေသာ အေကာင်းအရာများကို
တတွတ်တွတ်ေြပာဆိုေလ၏ ။ ကိုစံပွားသည် ေရမိုးညိေြပာေသာစကားများကို
စိတ်ဝင်တစားနားေထာင်၏ ။ ကိုစံပွားသည် ေရမိုးညိေြပာေသာစကားများကို
နားေထာင်ရင်း သူ၏ ရင်ထဲတွင် ဗေလာင်ဆူေလ၏ ။
မုန်းတီးနာကည်းစိတ်ေကာင့်
ေသွးများပွက်ပွက်ဆူလာသေယာင်ခံစားရ၏ ။ သူသည် အငိမ့်မင်းသမီး ေရမိုးညိ၏
စကားကိုနားေထာင်ရန် ှစ်ေပါင်းများစွာ ေစာင့်စားခဲ့ရ၏ ။
ရွာ၌ အလုပ်အကိုင် မည်မည်ရရမလုပ်ဘဲ၊ ဟိုေနရာစပ်စပ်
သည်ေနရာစပ်စပ် ပါတတ်ေသာ လူညံ့၊ လူဖျင်းတစ်ေယာက်ှယ် ေနထိုင်ခဲ့ရ၏ ၊

ယခု ေရမိုးညိထံမှ ထူးြခားေသာ သတင်းများကို ကားသိရေသာအခါ
ေရမိုးညိကို ေကျးဇူးတင်ဟန်ြဖင့် ကည့်၍
“ ကျပ်ကို တကူးတကလာပီး သတင်းေပးတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊
ကျပ်ဘ၀မှာ ဒီသတင်းကို ရဖိုအတွက် ှစ်ေပါင်းများစွာ ေအာင့်အည်းသည်းခံပီး
ေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်၊ အခုေတာ ့ကျပ်ကားချင်တဲ့သတင်းကို ကားရပီ၊
ဒီရွာေလးက ကျပ်ခွာမှြဖစ်ေတာ့မယ်”
ဟုေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ ေရမိုးညိက ကိုစံပွားကိ ဂုဏာသက်ဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ ရှင့်ကို အရာယ်ေတာထဲက်ိ သွားခိုင်းသလိုများ ြဖစ်ေနပီလားမသိဘူး
“
ဟု တီးတိုးေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ ကိုစံပွားက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ဒါဟာ ကျပ်တိုေဆာင်ရွက်ရမဲ့ သမိုင်းေပးတာဝန်ပါ၊ ဒီတာဝန်ကို
ေရှာင်ခွာထွက်ေြပးလို မြဖစ်ိုင်ဘူး၊ တကယ်ေတာ့ မင်းသမီးဆီက
ဒီသတင်းမျိးမကားရရင်လည်း၊ ကျပ်ဒီရွာမှာေနထိုင်ခဲ့တာ ဒီှစ်ေနာက်ဆုံးပါပဲ၊
ရွာကထွက်ပီး ကျပ်ဒီရွာမှာေနထိုင်ခဲ့တာ ဒီှစ်ေနာက်ဆုံးပါပဲ၊ ရွာကထွကပီး
ကျပ်ဘ၀မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ေတွကို လုပ်ရေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလ၏
ထိုအခါ ေရမိုးညိက
“ ရှင့်အတွက် အရာယ်ေတွ အများကီး ေတွကံိုင်တယ်၊ ဒါေကာင့်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိကီးစွာထားပီး ေနထိုင်ပါ”
ဟုေြပာေလ၏ ။

ထိုအခါ ကိုစံပွားက ေခါင်းညိတ်၍
"ကျပ်ဘဝတစ်ေလာက်လုံး ငယ်စဉ်ကတည်းက သတိနဲထိန်းပီး
ကီးြပင်းခဲ့ရတယ်၊ ဒါေကာင့် သတိဆိုတာ
တကူးတကလုပ်စရာေတာင်မလိုေတာ့ပါဘူး၊ ကျပ်ကို တကူးတကလာပီး
ဒီသတင်းကိုေပးတာ မင်းသမီးကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ မင်းသမီး ေရမိုးညက
" ကန်မရဲ အတိတ်ဘဝမှာလည်း ဒီလူကီးနဲပတ်သက်ပီး
မုန်းတီးနာကည်းဖွယ် အြဖစ်အပျက်ေတွ ြဖစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ကန်မလည်း
မိဘေတွနဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ေသကွဲ ကွဲခဲ့ရတယ်၊ ဒီေလာက်ဆိုရင်
ကန်မရဲရန်သူဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှင် သေဘာေပါက်မှာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ကိိုစံပွားသည် အငိမ့်မင်းသမီး ရမိုးညိ၏
စကားေကာင့်သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
"ဒါေကာင့် ေရမိုးညိက လိဝှက်သတင်းကို ကျပ်ဆီကိုလာပိုတာေပါ့၊
ကျပ်သေဘာေပါက်သွားပီ။ ေရမိုးညိရဲကိုယ်စား၊ ဒုကဆင်းရဲနဲ
ကံေတွရသူေတွရဲကိုယ်စား၊ အြပစ်ရှိသူကို အြပစ်ဒဏ်ခတ်မှ ြဖစ်ေတာ့မယ်၊
ကျပ်ဆုံးြဖတ်လိုက်ပီ၊ ေနာက်တစ်ေနပဲ ကျပ်ဒီရွာက ထွက်သွားေတာ့မယ် "
ဟု ေြပာကာ မင်းသမီး၏ အိမ်ကေလးထဲမှ ထွက်ခွာရန်ြပင်လိုက်ေလ၏
။ ထိုအခါ မင်းသမီးက ကိုစံပွား၏ ေနာက်ေကျာကိုကည့်၍
" ရှင် အရာယ်ေတာထဲသွားရမယ်ဆိုတာသတိရပါ "
ဟု ေြပာလိုက်ေလေတာ့၏ ။
ကိုစံပွားသည် ေရမိုးညိအား စကားမတုံြပန်ဘဲ သူမ

ေနထိုင်ေသာအိမ်တံခါးကို ပိတ်လိုက်ေလ၏ ။ ထိုအချိန်တွင် အငိမ့်မင်းသမီး
ေရမိုးညိအား လာေရာက်ေချာင်းေြမာင်းေနေသာ ကာလသားအချိသည်
အငိမ့်မင်းသမီး၏ အိမ်ကေလးထဲမှ ညကီးအချိန်မေတာ် ထွက်လာေသာ ကိုစံပွားကို
မယုံိုင်ဟန်ြဖင့် ကည့်လိုက်ကေလ၏ ။
ကာလသားတစ်ဦးက
" ဟင် … ဟိုမှာ အငိမ့်မင်းသမီးရဲ အိမ်ေလးထဲက ထွက်လာတာ
ကိုစံပွား မဟုတ်လား၊ အံ့သစရာေကာင်းလိုက်တာကွာ၊ ကိုစံပွားလိုလူမျိးက
အငိမ့်မင်းသမီးရဲ အိမ်ကိုညဉ့်နက်သန်းေခါင်အချိန်မှာ ေရာက်ေနရသလား၊
သွားပါပီကွာ ငါတိုအားလုံး ေနာက်ေကာက်ကျသွားပီ၊ ငါတိုေတာ့
မင်းသမီးကိုပိုးေကးပန်းေကးေတွ ေပးလိုက်ရတာ ၊ ကိုစံပွားကေတာ့ မင်းသမီးကို
ဘာမှမေပးဘဲ အေချာင်ရလိုက်တယ်”
ဟု ထင်ရာ ြမင်ရာ ေြပာဆိုေလ၏ ။
ကျန်ေသာ ကာလသားများသည် ၎င်းတို၏ မျက်လုံးကိုပင်
မယုံိုင်ဟန်ြဖင့် ရှိေနေလ၏ ။
ကိုစံပွားသည် ထိုေနနံနက် အာုဏ်တက်ချိန်မှာပင် သူ၏
လွယ်အိတ်ထဲသို အဝတ်အစား တစ်စုံှစ်စုံကို ထည့်ကာ ရွာမှအပီးအပိုင်
ထွက်ခဲ့ေလေတာ့၏ ။
အငိမ့်မင်းသမီးေရမိုးညိ၏ အငိမ့်အဖွဲလည်း ထိုေနမနက်မှာပင် ရွာမှ
ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားေလေတာ့၏ ။ ထိုေနေနလယ်သိုေရာက်ေသာအခါ အလှကို
ဦးစီးဦးေဆာင်လုပ်ရေသာ ကိုစံပွား ေပျာက်ဆုံးေနသြဖင့် တစ်ရွာလုံးအံ့ဩတကီး
ြဖစ်ကေလ၏ ။
အလှရှင် ဦးေတာေကျာ်သည် ကိုစံပွားအား ရွာလုံးကတ်အှံ
လိုက်လံရှာေဖွခဲ့ေလ၏ ။ ထိုအခါ ကာလသားတစ်စုသည် ၎င်းတိုညက

ေချာင်းေြမာင်းကည့်ခဲ့ေသာ အေကာင်းကို ေြပာြပေလ၏ ။ ထိုအေကာင်းကို
ဦးေတာေကျာ်သည် မယုံနိင်ဟန်ြဖင့် နားေထာင်၍
" စံပွားက ဒီလိုလူစားမျိးမဟုတ်ဘူးကွ၊ သူက အင်မတန်ိုးသားတယ်၊
ဒါေပမဲ့သူလိုလူမျိးတစ်ေယာက်က အငိမ့်မင်းသမီးနဲ ရင်းှီးကမ်းဝင်ေနတာ
မယုံနိင်စရာပဲေဟ့”
ဟု ေရရွတ်ေလေတာ့၏ ။
ထိုေနမှစ၍ လွန်စွာသေဘာမေနာ ေကာင်းမွန်ပီး တစ်ရွာလုံး၏
အေရးကိစများကို ေဆာင်ရွက်ေပးတတ်ေသာ ကာလသားေခါင်း ကိုစံပွားသည် ရွာမှ
ေပျာက်ြခင်းမလှ ေပျာက်ဆုံးသွားေလေတာ့၏ ။
ကိုစံပွားသည် ရွာမှထွက်ခဲ့ပီး အေဝးေြပးကားလမ်းေပသို
ေရာက်ေသာအခါ ဘုရားဖူးထွက်လာသည့် သီလရှင်ကီးများ၏ ဘတ်စ်ကားကို
တားဆီး၍ လမ်းကံလိုက်ခဲ့ေလေတာ့၏ ။ လမ်းခရီး၌ သီလရှင်ဆရာမကီးများ
လိုအပ်ေသာကိစများကို ကူညီလုပ်ကိုင်ေပးခဲ့၏ ။
သူသည်ဘတ်စ်ကားကီး၏ ေခါင်မိုး၌ တစ်ကိုယ်တညး် လွတ်လပ်စွာ
အိပ်စက်ရင်း လိုက်ပါလာေလ၏ ။ ခရီးလမ်း၌ ငယ်စဉ်အတိတ်ဘဝကို
သတိရပီးေသွးများ ပွက်ပွက်ဆူလာသေယာင်ခံစားရ၏ ။
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