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တစ်ေနသ၌ တုတ်ြမန်မာနယ်စပ် တာပိန်းြမစ်အနီးရှိ ေရကျင်ြခင်းှင့်
အသက်ေမွး၀မ်း ေကာင်းြပေသာ ရွာကေလး၏ အြပင်ဘက်ရှိ
စမ်းေချာင်းကေလးအနီးတွင် ရွာသူရွာသားတစ်စုသည် ေမွးကင်းစ
ကေလးငယ်ကိုချီပိုး၍ သယ်ေဆာင်လာေလ၏ ။
ကေလးငယ်ကို ရွာသူကီးက သယ်ေဆာင်လာပီး
ရွာသူရွာသားများသည် ေနာက်မှ တိတ် တ ဆိတ်လိုက်ပါလာက၏ ။
စမ်းေချာင်းကေလး၏ အစပ်သိုေရာက်ေသာအခါ
ေလှငယ်ေလးတစ်စီးကို ေတွရ၏ ။
ရွာသူကီးသည် ေလှငယ်ေလးအနီးတွင် ရပ်လိုက်ပီး
စိတ်မေကာင်းဟန်ြဖင့် အေနာက်သို လှည့်လိုက်ပီး
“တကယ်ေတာ့ ေမွးကင်းစကေလးငယ်ေလးကို ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့ သူကိုလဲ အရဲ စွန်ပီး ဘယ်သူမှ မေမွးရဲဘူးေလ”

ဟု တီးတိုးေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ ရွာသူကီးအနီးသို
လူကီးတစ်ဦးေရာက်လာပီး ကေလးငယ်ကို အနီးကပ်ကည့်ကာ
“ကေလးရဲ ကံကမာကလဲ ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်။ ေမွးကတည်းက
ကံကမာနိမ့်ပါးေနတဲ့ ကေလးကို ကျပ်တိုရွာသားထဲက ဘယ်လိုလူမျိးက အရဲစွန်ပီး
ေမွးဖွားရဲမှာလဲ ေတာ်ကာ သူရဲညံ့ ဖျင်းလှတဲ့ ကံကမာက ကျပ်တိုရွာကို
ကူးစက်သွားိုင်တယ်ေလ..”
ဟု ေြပာကာ ကေလးကို တစ်လှည့်ချီပိုးလိုက်၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ကေလးအနီးသို ချဉ်း ကပ်လာပီး ဝိုင်းဝန်းကည့်ကာ
“ကေလးက ကံကမာသာမေကာင်းတာ၊ ြဖြဖတုတ်တုတ်ေလးေနာ်”
“ချစ်ဖိုေကာင်းလိုက်တာ၊ တစ်လုံးတစ်ခဲကီး”
“ေရှးဘ၀က ၀ဋ်ေကွးပါလာလိုနဲတူတယ်”
စသည်ြဖင့် တစ်ေယာက်တစ်ေပါက် ေြပာဆိုက၏ ။
သူကီးသည် ကေလးငယ်ကို တစ်ေယာက်တစ်လက် ဝိုင်းဝန်းချီပိုး၍
အမျိးမျိးေြပာဆို ေန ေသာ ရွာသူရွာသားများကို ကည့်၍ အံကိုကိတ်ကာ
တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးြဖတ်လိုက်ဟန်ြဖင့်
“ေဟ့၊ အားလုံးေတာ်ကေတာ့၊ ကေလးကို ကျပ်လက်ထဲကိုေပး၊
အချိန်မရှိေတာ့ဘူး၊ ဒီဘ၀မှာ ကေလးအတွက်ေကာင်းတဲ့ ကံကမာ ပါလာရင်ေတာ့
သူကို ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန် ေမွးဖွားမဲ့သူေပ လာမှာပဲ..”
ဟု ေြပာလိုက်ရာ ရွာသူရွာသားများသည် ကေလးကို
တစ်ေယာက်တစ်လက် ချီပိုးေနရာမှ သူကီးလက်သို မေပးချင်ေပးချင်ြဖင့်
လဲအပ်လိုက်ေလ၏ ။
သူကီးမင်းသည် အာဏာပါးကွက်သားှင့်တူေသာ မိမိ၏ အြဖစ်ကို

ယူကံးမရြဖစ်ဟန်ြဖင့် ေခါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ပီး
“မတတ်ိုင်ဘူးေလ၊ ကမာမီးေလာင်ေတာ့
သားေကာင်းကိုချနင်းရမှာေပါ့၊ ဘကီးကို ခွင့်လတ် ပါ ကေလးရယ်”
ဟု တီးတိုးေရရွတ်ကာ ကေလးကိုပိုက်၍ ေရစပ်သို ြဖည်းညင်းစွာ
ဆင်းခဲ့ေလ၏ ။ စမ်းေချာင်း ၏ အစပ်သည် သူကီး၏ ေပါင်လယ်သိုသာ ေရရှိ၏ ။
သူကီးသည် ေလှငယ်ေလးအနီးသို ေရာက်ေသာ အခါေရစပ်မှ ရွာသားတစ်ဦး
ကမ်းေပးေသာ ေစာင်တစ်ထည်ကို ေလှအတွင်း၌ ခင်း၍ ေထွးေပွထား ေသာ
ကေလးငယ်ကို ေလှထဲသိုချလိုက်ေလ၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ေလှထဲတွင် ငိမ်သက်စွာ ရှိေနေသာ
ကေလးငယ်ကိုကည့်၍ စိတ် မေကာင်းဟန်ရှိက၏ ။
သူကီးမင်းသည် ကေလးငယ်ကို မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်ေနရာမှ
ေတာေစာင့နတ်၊ ေတာင် ေစာင့်နတ်အေပါင်းကိုတိုင်တည်၍ ကေလးအတွက်
ဆုမွန်ေကာင်းများ ေတာင်းေပးလိုက်၏ ။
ရွာသူရွာသားထဲမှ အသည်းုဟန်ရှိေသာ မိန်းမတစ်ဦးက မျက်ရည်များ
ဝိုင်းစက်ေနေသာ မျက်ဝန်းများြဖင့် ေကေလးငယ်ကိုကည့်ေန၏ ။
သူကီးမင်းသည် ေလှငယ်ေလးအတွင်း ငိမ်သက်စွာ ရှိေနေသာ
ကေလးငယ်ကို သံေယာဇဉ် ြဖတ်ေတာက်လိုဟန်ြဖင့် အံကိုကိတ်လိုက်ပီး၊
ေလှငယ်ကို ေရစပ်မှ တွန်းထုတ်လိုက်၏ ။
ေလှငယ်ေလးသည် သူကီးမင်းတွန်းလတ်လိုက်ေသာ အရှိန်ေကာင့်
လပ်ရှားလူးလွန်ပီး စမ်း ေချာင်းထဲမှ ေရွလျားသွား၏ ။
စမ်းေချာင်းကေလးသည် ေရစီးညင်သာသြဖင့် ေလှငယ်ကေလးသည်
တေရွေရွေမျာပါသွား ၏ ။

ေလှငယ်ကေလးသည် ရွာသူရွာသားများ၏ အနီးမှ တြဖည်းြဖည်း
ေဝးကွာသွား၏ ။
ဟိုေဝးေဝးတွင် ြမများအုံဆိုင်းေနေသာေကာင့် ေလှငယ်ကေလးကို
မန်ဝါးဝါးသာ ြမင်ေတွ ရေတာ့၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် ေလှငယ်ေလးအတွင်းရှိ ကေလးငယ်၏ ငိုသံကို
စတင်ကားရေလ၏ ။
ကေလးငယ်၏ ငိုသံေကာင့်ရွာသူရွာသားများ မျက်ှာပျက်သွားကပီး
သူကီးမင်း၏ အနီး တွင် ရပ်ေနေသာ လူကီးက
“ကေလးငိုေနပီ”
ဟု တီးတိုးေြပာေလ၏ ။ သူကီးသည် ြမများအုံဆိုင်းေနေသာ
ကန်ေရြပင်ကို လှမ်းေမာ်ကည့်၍ စိတ်အားတင်းလိုက်ဟန်ြဖင့် အံကိုကိတ်၍
“သူ ကံေကာင်းမှာပါ၊ သူကို တစ်ေယာက်ေယာက်ေတွပီး
ေမွးစားြဖစ်မှာပါ”
ဟု ေြပာလိုက်ေလေတာ့၏ ။
သူကီးမင်းသည် ရွာသူရွာသားများ ြခံရံလျက် ရွာတွင်းသို
ြပန်ဝင်လာရင်း ကေလးငယ်၏ ဆိုးဝါးလှေသာ ဘ၀ေနာက်ေကာင်းကို
ေတွးေတာေနေလ၏ ။
ကေလးငယ်၏ ဘိုးဘွားများသည် ယခင်က သူတိုရွာသားများပင်ြဖစ်၏
။ ယခုေနာက်ပိုင်းတွင် ေရကျင်ရခက်ခဲလှသြဖင့် ရွာှင့် ှစ်မိုင်ခန်ေဝးေသာေနရာသို
ေြပာင်းေရ၍ ေရကျင်ေသာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့က၏ ။
ကေလးငယ်၏ အေဖှင့်အေမကမူ ရွာတွင်သာေနထိုင်ပီး ေရကျင်ေသာ
အလုပ်ကို လုပ် ကိုင်၏ ။

လွန်ခဲ့ေသာေနက ကေလးငယ်၏ ဘိုးဘွားများ
ေတာင်ပိပီးအသက်ဆုံးပါးသွားေကာင်း သတင်းဆိုးကို ရရှိ၏ ။ ထိုအခါ
ကေလးငယ်၏ ဖခင်သည် ေတာင်ပိေသာေနရာသို ကမန်းကတန်းေြပး ၍ ဖခင်ှင့်
မိခင်ကို ၀မ်းပန်းတနည်းကည့်၏ ။
ထိုေနာက် ေသွးုသားုှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ မိန်းမြဖစ်သူကို
စိတ်မချသြဖင့် ရွာသိုအြမန်ြပန် လာခဲ့၏ ။
လမ်းခရီး၌ အရိပ်ေကာင်းေသာ သစ်ပင်ကီးေအာက်တွင် ထမင်းထုပ်ကို
ြဖည်၍ ေနလယ်စာ စားေသာက်ေနစဉ် အဆိပ်ြပင်းေသာ ေြမွတစ်ေကာင်၏
ကိုက်ခဲမကို ခံလိုက်ရ၏ ။
မိဘများှင့် လင်ေယာက်ျားြဖစ်သူ၏ သတင်းဆိုးကို ကားသိလိုက်ေသာ
ကေလးငယ်၏ မိခင် သည် မီးတွင်းထဲမှာပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ကေလးငယ်၏ မိခင်ှင့်ဖခင်ကို အတူယှဉ်တွဲ၍
ြမပ်ှံေပးခဲ့ရ၏ ။
ဆိုးဝါးလှေသာ ကံကမာကို ရင်ဆိုင်ရေသာ ကေလးငယ်အတွက်
ကုဏာသက်က၏ ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ကေလးငယ်ကို ကီးြပင်းေအာင် မည်သူမ ေမွးြမရန်
မ၀့့ံရဲက။
ကေလးငယ်ကိုေမွးြမသူသည် ကေလးှင့်အတူ ပါလာေသာ
ကံကမာဆိုးကို ကူးစက်ခံရ မည်ြဖစ်၏ ။
သူကီးမင်းသည် ေမာင်းခတ်၍ ရွာသူရွာသားများကို ေခယူကာ
ကေလးငယ်ကိုေမွးြမ လိုသူ ရှိ မရှိ ေမးြမန်းခဲ့၏ ။
သိုေသာ် ရွာသူရွာသားအားလုံး ကေလးငယ်ကို ကုဏာသက်ုံကလွဲ၍

ဆိုးဝါးလှေသာ ကံက မာကို လဲေြပာင်းယူရန် ဆမရှိကေပ။
ေနာက်ဆုံးတွင် သူကီးမင်းသည် ရွာတွင် အစဉ်အဆက်
လိုက်နာခဲ့ရေသာ ဓေလ့ထုံးစံကို အသုံးြပရေလေတာ့၏ ။
ထိုထုံးစံမှာ ကေလးငယ်ကို ေရတွင်ေမာ၍ ရွာှင့်ေဝးရာ ေနရာသို
ေစလတ်လိုက်ရန်ြဖစ်၏ ။
ေရတွင်ေမာခံရေသာ ကေလးသည် ကံေကာင်းေထာက်မလင်
ကေလးအား ေမွးစားလိုသူှင့် ေတွဆုံမည်ြဖစ်၏ ။
ကံဆိုးမိုးေမှာင်ကျေသာအခါတွင်မူ စမ်းေချာင်းထဲမှာပင်
ေမွးဖွားလိုသူမရှိဘဲ အသက်ဆုံး ရမည်ြဖစ်၏ ။
သူကီးမင်းသည် ကေလးငယ်၏ ဆိုးဝါးလှေသာ ကံကမာကိုဆက်၍
မေတွးရဲေတာ့ဘဲ ေခါင်း ကိုခါယမ်း၍ ရွာထဲသိုဝင်ခဲ့ေလေတာ့၏ ။
ြမများအုံဆိုင်းေနေသာ စမ်းေချာင်းထဲတွင် ေလှငယ်ကေလးသည်
တေရွေရွေမျာပါးေန ေလ၏ ။
ကေလးငယ်၏ ငိုသံသဲ့သဲ့ကေလးသည် ြမများကို ေဖာက်ထွင်း၍
ပတ်ဝန်းကျင်အှံသို ပျံှှံ သွားေလ၏ ။
ေလှကေလးသည် တေရွေရွ ေမျာပါေနရာမှ ကမ်းစပ်တစ်ေနရာတွင်
ေရကျင်ရန် ကရိယာ များကို ြပြပင်ေနသူ လူတစ်စုသည် ေလှကို
မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်လိုက်၏ ။
ထိုေနာက် လင်ြမန်ဖျတ်လတ်သူတစ်ဦးက အေပအကျႌကို ခတ်၍
စမ်းေချာင်းထဲသို ဆင်းကာ ေလှငယ်ရှိရာသို ဆီးကိေရာက်ရှိသွားပီးေလှကို
ကမ်းစပ်သို ဆွဲယူလာေလ၏ ။
ကမ်းစပ်သိုေရာက်ေသာအခါ ေရကျင်သမားများသည် ေလှအတွင်းမှ

ကေလးကိုကည့်၍ စိတ်မေကာင်းဟန်ြဖင့်
“ဂိလ်ဆိုးဝင်လို ေရေမာခံရတဲ့ကေလးနဲတူတယ်။ သနားစရာကွာ၊
ြပန်ေမာလိုက်၊ ေမာလိုက်၊ ေတာ်ကာ၊ မေကာင်းတဲ့ကံေတွ ငါတိုကို
ကူးစက်ေနဦးမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ေရကျင်သူများသည် ကေလးငယ်ကို သနားကုဏာ သက်ေသာ်လည်း
ထိုအရပ်၏ ဓေလ့ထုံး စံအရ ကံကမာဆိုးများ ကူးစက်ခံရမည်ကို
ေကာက်ရွံေသာေကာင့် စမ်းေချာင်းအတွင်းသို ေလှငယ် ကို ြပန်ေမျာလိုက်ေလ၏ ။
ေလှငယ်ကေလးသည် စမ်းေချာင်းအတွင်း တေရွေရွ ေမျာပါသွားြပန်၏
။
ကေလးငယ်သည် ေလှထဲတွင် ငိုယို၍ ေမျာပါသွားရှာ၏ ။
ေလှငယ်ကေလးသည် ကေလးငယ်ကို ေခေဆာင်၍ အတန်ကာေအာင်
ေမျာပါေနပီးေနာက် ချံွယ်များြဖင့် ငိစွန်းပီး ေရထဲတွင် ေမျာပါြခင်း မရှိေတာ့ဘဲ
ရပ်နားေနေလ၏ ။
ကေလးငယ်သည် ေလှကေလးထဲတွင် ငိုယိုေနဆဲရှိေနေလ၏ ။
ထိုအခို်က်မှာပင် ေလှငယ်ေလးတစ်စီးသည် စမ်းချာင်း၏ တစ်ဖက်မှ
ဆန်တက်လာေလ၏ ။
ေလှကေလးကို ေလှာ်ခတ်လာသူမှာ ေချာေမာလှပေသာ
မိန်းမပျိတစ်ေယာက်ြဖစ်၏ ။
မိန်းမပျိသည် ေလှကေလးကို ြဖည်းညင်းစွာ ေလှာ်ခတ်ေနရာမှ
ကေလးငိုသံေကာင့် သူမ၏ လှပေသာ မျက်ှာေလးတွင် အံ့သဟန်ြဖင့် ေပလာပီး
ကေလးငိုသံကားရာသို မှန်းဆ၍ ေလှကို ေလှာ်ခတ်ခဲ့၏ ။

ခဏကာလင် ချံွယ်များြဖင့် ငိစွန်းေနေသာ
ေလှကေလးကိုေတွလိုက်ရ၏ ။
ေချာေမာလှပေသာ မိန်းမသည် ကေလးငိုသံထွက်ေပေနေသာ
ေလှရှိရာသို လင်ြမန်စွာ ေလှာ်ခတ်သွားေလ၏ ။
ေလှ၏ အနီးသိုေရာက်ေသာအခါ ငိုယိုေနေသာကေလးငယ်ကို ေတွရ၍
မျက်ေမှာင်ကတ် ကည့်လိုက်ပီး
“ကည့်စမ်း ေလှထဲမှာ ကေလးငယ်တစ်ေယာက်ငိုေနပါလား၊
သူမိဘေတွ ဘယ်ကိုေရာက်ေန ပါလိမ့်၊ ေလှကလဲ စမ်းေချာင်းထဲမှာ
ေမျာပါလာပုံရတယ်၊ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရင် ေရထဲေမျာပါသွား ိုင်တယ်၊
ကေလးကိုငါယူပီး မိဘေတွကို စုံစမ်းရမယ်”
ဟု ေရရွတ်ကာ ကေလးငယ်ကို သူမ၏ ေလှေပသို ေရေြပာင်းယူကာ
ေလှကို ေလှာ်ခတ်ခဲ့ ေလ၏ ။
ကေလးငယ်သည် အသားအရည် ြဖစင်ဝင်းပပီး
ချစ်စဖွယ်အလွန်ေကာင်းေကာင်းေတွ ရေလ၏ ။
ကေလးငယ်သည် သူမလက်ထဲ၌ အငိုတိတ်သွားေသာ်လည်း
ခဏကာလင် ိုဆာေနဟန်ြဖင့် ြပန်လည်ငိုယိုေနေလ၏ ။
ေချာေမာလှပေသာ မိန်းမသည် ေလှကို ကမ်းစပ်တစ်ေနရာသို
ေလှာ်ခတ်သွားေလ၏ ။
ကမ်းစပ်ရှိ တဲငယ်ေလးတစ်လုံးေရှတွင် ေရကျင်ြခင်းှင့်
အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းြပေသာ အဘိုးအိုတစ်ဦးထိုင်ေနပီး သူမလက်ထဲရှိ
ကေလးကိုြမင်ေသာအခါ အံ့သဟန်ြဖင့်
“ဟင် ဘယ်က ကေလးကို ေခလာခဲ့တာတုန်း”

ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။
မိန်းမပျိက ကေလးကိုေပွပိုက်၍ ကမ်းေပသို တက်လာပီး
ကေလးငယ်ှင့် ေတွဆုံပုံကို ေြပာ ြပေလ၏ ။
ထိုအခါ အဘိုးအိုက ေချာေမာလှပေသာ မိန်းမ၏ လက်ထဲရှိ
ကေလးငယ်ကို အထိတ် တလန် ကည့်၍
“ဟင် ဒါဆိုရင် ဒီကေလးဟာ ေရေမျာခံရတဲ့ ကေလးထင်တယ်၊ ဒါဆိုရင်
သူဆီမှာ မေကာင်း တဲ့ ကံကမာဆိုးေတွ ပါလာလိမ့်မယ်၊ မိန်းကေလး
သူကိုေခလာရင် ကံဆိုးလိမ့်မယ်၊ ေဘးဒုကေတွ နဲ ေတွလိမ့်မယ်၊ ေရထဲမှာ
ြပန်ေမာပစ်လိုက်ပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
အဘိုးအို၏ အလန်တကားေြပာဆိုေသာ အမူအယာေကာင့် မိန်းမပျိက
နားမလည်ဟန်ြဖင့်
“ဒီကေလးကို ေခလာတာနဲ ဘာြဖစ်လို ကန်မရဲ ကံကမာဆိုးပါရမှာလဲ၊
ေနာက်ပီးေတာ့ ကေလးမိဘေတွက ကေလးကို ဘာြဖစ်လိုေရထဲေမာလိုက်ရတာ
လဲ၊ သူတိုမှာ အကင်နာ တရား မရှိဘူးလား..”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ အဘိုးအိုက သူတိုအရပ်ေဒသ၏
ေရေမာခံရေသာ ဓေလ့ထုံးစံ ကို အကျဉ်းချံး၍ ရှင်းြပေလ၏ ။
အဘိုးအိုက ရှည်လျားစွာ ရှင်းြပရင်း
“ကျပ်တိုအရပ်မှာ အသက်ရှိပစည်းပဲြဖစ်ြဖစ်၊ သက်မဲ့ပစည်းပဲြဖစ်ြဖစ်၊
ကိုယ့်ကို ခိုက် တယ်လို အယူရှိရင် ေရထဲမှာ ေမာလိုက်တာပဲ၊ ဒီလိုေရေမာရေအာင်
နတ်ဆရာေတွက အကံေပးေလ့ရှိ တယ်။”
ဟု ေြပာေလရာ ေချာေမာလှပေသာ မိန်းမက ေခါင်းကိုခါယမ်း၍

“ဒါဟာ အဓိပါယ်မရှိဘူး၊ ကန်မကေတာ့ ဒါေတွကို
အယုံအကည်မရှိဘူး၊ ကေလးဟာ ေရထဲမှာ ေမာခံရရင်
အစာငတ်ပီးေသသွားလိမ့်မယ်၊ ကေလးမိဘေတွနဲေတွပီး ကေလးကို ြပန်ေပး
ချင်တယ်”
ဟုေြပာေလ၏ ။ အဘိုးအိုက မိန်းမပျိ၏ မျက်ှာကိုကည့်၍
သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
“မိန်းကေလးပင်ပန်းတာပဲ အဖတ်တင်မှာပဲ၊ ဒီေဒသမှာ ေရေမာခံရတဲ့
သက်ရှိသက်မဲ့ပစည်း ကို ဘယ်ပစည်းကိုမဆို ြပန်ယူေလ့မရှိဘူး၊ သူတိုဟာ
ေရေမာဖိုအတွက် အကိမ်ကိမ်အဖန်ဖန် စဉ်း စားပီးမှ လုပ်ေလ့ရှိတယ်…”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ မိန်းမပျိက စိတ်မသက်သာဟန်ြဖင့် သက်ြပင်းချလိုက်ပီး
“ဒါဆိုရင် ဒီကေလးဟာ ေရထဲမှာပဲ အသက်ဆုံးရမှာေပါ့”
ဟု ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။ အဘိုးအိုက ကေလးငယ်ကိုကည့်၍
“ကံကမာဆိုးေတွကို မေကာက်မရွံဘဲ သတိရှိရှိနဲ
ေမွးရဲတဲ့သူရှိရင်ေတာ့ ကေလးအသက် ရှင်မှာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေဒသမှာေတာ့
ဒီလိုလူမျိး ရှားပါတယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိက ကေလးငယ်၏
ချစ်စဖွယ်မျက်ှာေလးကိုကည့်၍ ကုဏာ စိတ်များြဖစ်ေပလာ၏ ။
ကေလးအား ေရတွင်ေမာရန် မြပလုပ်ရက်ေတာ့ေပ။
မိန်းမပျိသည် ကေလးငယ်ကို ေမွးစားလင် ေကာင်းမည်ေလာဟု
ေတွးေတာမိေလ၏ ။
သိုေသာ် သူမ၏ ဘ၀သည်ကမ်းတမ်းလှ၏ ။ ဆိုးဝါး၍

နာကည်းဖွယ်ေကာင်းေသာ အတိတ် ဘ၀လည်းရှိ၏ ။
မိန်းမပျိသည် အတိ်တ်ဘ၀ကို သတိရပီး သူမ၏ လှပေသာ
မျက်ှာေလးသည် တင်းမာလာ ၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် အဘိုးအိုက သူမကိုကည့်၍
“မိန်းကေလးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ ကေလးကို ေရမှာေမာရင်လဲ
ေမာလိုက်ေတာ့ေလ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိသည် ကေလးကို အတန်ကာေအာင်
စူးစိုက်ကည့်ေနပီး သနားကု ဏာသက်လှသြဖင့် တစ်စုံတစ်ရာကို
ဆုံးြဖတ်လိုက်ဟန်ြဖင့်
“ကန်မကေလးကို ေမွးမယ်၊ ချစ်စရာေကာင်းပီး
အြပစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကေလးကို ေရထဲကို ြပန်မ ေမာရက်ဘူး၊ ဒီကေလးနဲအတူ
ကံကမာဆိုးေတွပါလာပီး ကူးစက်ခံရမယ်ဆိုရင်လဲ ကန်မခံမယ်၊ ကန်မဘ၀မှာ
ကံကမာဆိုးအမျိးမျိးနဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပီးပီ၊ ဒီထက်ပိုဆိုးစရာမရှိေတာ့ပါဘူး”
ဟု တီးတိုးေြပာလိုက်ေလ၏ ။ အဘိုးအိုက သူမကိုကည့်၍
သက်ြပင်းရှည်ကီးကို ချလိုက်ပီး
“တားလိုမရလဲ မိန်းကေလးရဲ သေဘာပဲေပါ့၊ ကံကမာဆိုးေတွ
မိန်းကေလးကို မကူးစက် ပါေစနဲလို ကျပ် ဆုေတာင်းပါတယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းကေလးသည် အဘိုးအို၏ စကားေကာင့်
မဲ့ြပံးြပံးလိုက်ပီး
“ေပးတဲ့ဆုနဲ ြပည့်ပါေစရှင်၊ ကန်မသွားေတာ့မယ်”
ဟု ေရရွတ်ကာ ကေလးကိုေပွချီ၍ ေကျာပိုးအိတ်ကီးလွယ်ကာ
အေရှစူးစူးအရပ်ဆီသို ထွက် ခဲ့ေလ၏ ။

*

အခန်း(၁)
သူမသည် အေရှစူးစူးရှိ နယ်စပ်ရွာကီးတွင်
စီးပွားရှာရန်ထွက်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်၏ ။
တုတ်ြမန်မာ နယ်စပ်ရွာကီးတွင် စီးပွားရှာ၍ အလွန်ေကာင်းေကာင်း
တုတ်ဘိန်းစားတစ် ေယာက်ထံမှ သတင်းကားရ၏ ။
တုတ်ဘိန်းစားသည် နယ်မိေလးတစ်မိတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ
သူမ၏ ထမင်းဆိုင်သို ေနစဉ်လာေရာက်စားေသာက်ရင်း နယ်စပ်ရွာကီး
အေကာင်းကို မစားရ ၀ခမန်းေြပာြပေလ့ရှိ၏ ။
ဒီေဒသမှာ ေရကျင်တဲ့သူေတွသိပ်ေပါတယ်၊ ကံထူးရင်ေတာ့ ေရကို
အတုံးလိုက်အခဲလိုက် ရတတ်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ အဂလိပ်အစိုးရရဲအာဏာစက်က
ဒီေဒသကို မြပန်ှံဘူး၊ အဲဒီ နယ်စပ်ရွာကီး မှာ တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည်ေတွ
ေြခချင်းလိမ်ေနပီး၊ ေလာင်းကစား၊ အရက်၊ မိန်းမကေတာ့ အလွန် ေပါတယ်၊
လူဆိုးလူသွမ်းေတွလဲ ဒီေဒသမှာ ကျင်လည် ကျက်စားေလ့ရှိတယ်၊
ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်ြဖစ် ေနေတာ့ ဥပေဒက လက်လှမ်းမမီတာများတယ်
ဟု ေြပာေလရာ တုတ်ဘိန်းစား၏ စကားကို စိတ်ဝင်စားစွာ
နားေထာင်ေနေသာ မိန်းမပျိက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“အစိုးရရဲ အာဏာစက် မြပန်ှံိုင်တဲ့ေနရာမှာ စီးပွားရှာလို
ေကာင်းပါ့မလား၊”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ တုတ်ဘိန်းစားက ရယ်ေမာ၍

“စီးပွားရှာလို သိပ်ေကာင်းတာေပါ့ မိန်းကေလးရယ်၊ ဒီေဒသကို
ေရာက်လာတဲ့သူေတွက လက်ဖျားေငွသိီးတဲ့သူေတွချည်းပဲ၊ ဒီရွာကီးက
ေလာင်းကစားရွာကီးေလ၊တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည် ကီးေတွဟာ ဒီေဒသကို
ေလာင်းကစားဖို ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ ေရာက်လာေလ့ရှိတယ်၊ သူတို ဟာ
ေလာင်းကစားလို၀ရင် ဒီိုင်ငံက ေရွနဲ ေကျာက်စိမ်း၊ ရှားပါးေဆးြမစ်ေဆးဥနဲ
ရှားပါးတဲ့ သတ ဝါ ေတွကို ဝယ်ယူသွားေလ့ရှိတယ်၊ ဒီရွာကီးကို အမှီြပပီး
အနီးအနားရွာကလူေတွေတာင် စီးပွားြဖစ် ေနကတယ်၊ ဒါေပမဲ့
နယ်စပ်ရွာကီးဆိုေတာ့ ဗိတိသအစိုးရရဲ အာဏာစက် မြပန်ှံိုင်ဘူး၊ လူဆိုးလူ
သွမ်းေတွ အလွန်ေပါပီး လူတစ်ေယာက်ရဲ အသက်ကို ရန်ရှာဖို သိပ်လွယ်တယ်၊
ဒီေဒသမှာ လူတစ် ေယာက်ေသဆုံးရင် လက်သည်မေပတာများတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ မိန်းမပျိက ပခုံးတွန်၍
“ေကာက်စရာကီး မင်းမဲ့ေဒသလို ြဖစ်ေနတာေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ တုတ်ဘိန်းစားက
“ဒါေပမဲ့ ဒီေဒသမှာ ေအးချမ်းသာယာမရှိေအာင် ထိန်းချပ်ထားတဲ့
လူတစ်ေယာက်ရှိတယ်၊ သူနာမည်က ေရဝန်တဲ့၊ သူဟာ ဒီေဒသမှာ
အကီးဆုံးေလာင်းကစားဒိုင်ကီးေတွကို ပို်င်ဆိုင်ထား တယ်။ အရည် အချင်းရှိတဲ့
တပည့်တပန်းေတွလဲ အများကီးရှိေနတယ်။ ဒီေဒသမှာ ေရဝန်ကို လူဆိုး
လူသွမ်းေတွေတာင် ဖိန်ဖိန် တုန်ေအာင် ေကာက်ရတယ်။ သူဟာ အဲဒီ မှာေတာ့
သဇာအာဏာအကီး ဆုံးပဲ၊ သူကို မထိေလးစားလုပ်တဲ့လူဆိုး လူသွမ်းေတွဟာ
လူမသိ၊ သူမသိေပျာက်ဆုံးသွားေလ့ရှိ တယ်။”
ဟု ေြပာေလရာ မိန်းမပျိက သက်ြပင်းချ၍
“ဒါဆိုရင် ဒီလူကီးကလဲ ဒုစိုက်သမားကီးတစ်ေယာက်ေပါ့”

ဟု ေြပာေလ၏ ။ တုတ်ဘိန်းစားက ေခါင်းခါ၍
“ေရဝန်ကို ဒုစိုက်သမားလို ေြပာရခက်တယ်။ သူဟာ
ေလာင်းကစားဝိုင်း ေထာင်တာကလွဲရင် မဟုတ်တာ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဒီေဒသက
ကုန်စည်ေတွကို တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည်ေတွကို ေရာင်းချ တယ်။ ဒါေပမဲ့
မင်းမဲ့ေဒသလိုြဖစ်ေနတဲ့ ေဒသမှာ ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွေနလိုမရတာ အမှန်ပဲ၊
ဒီေဒသမှာ စီးပွားရှာချင်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ဟာ အရင်ဆုံး ေရဝန်ကို
လာေတွပီးအသိေပးရတယ်။ ပီးေတာ့ ေရဝန်ကို ေစာင့်ေရှာက်ပါဆိုပီး
အခေကးေငွေပးတယ်၊ ေရဝန်ဟာ အခေကးေငွရပီးရင် အဲဒီ လူ ကို
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ မိန်းမပျိက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ဒါဆိုရင် ဒီလူကီးဟာ လူမိုက်အလုပ်လဲ လုပ်တာေပါ့”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ တုတ်ဘိန်းစားက သက်ြပင်းချ၍
“လူမိုက်အလုပ် လုပ်သလားဆိုတာေတာ့ ေြပာရခက်တယ်၊ ဒါေပမဲ့
ဗိတိသအစိုးရရဲ အာဏာ စက်နဲ အလှမ်းေဝးတဲ့ေနရာမှာ သူလို
လူတစ်ေယာက်ရှိေနတာ ေကာင်းပါတယ်၊ သူမရှိရင် ဒီေဒသမှာ လုံြခံမမရှိဘူး၊
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ြပည်မကီးမှာေနပီး ေငွရှာတာထက် ဒီေဒသမှာေငွရှာရတာ ပိုပီးလွယ်
တယ်၊ ေအာင်ြမင်ကီးပွားချင်တဲ့လူေတွကေတာ့ အရဲစွန်ပီး ဒီေဒသကို
ထွက်ခွာေလ့ရှိတယ်၊ မိန်း ကေလးဟာ ကီးပွားချင်တဲ့ ဆရှိတာ ကျပ်
ရိပ်စားမိတယ်၊ ဒါေကာင့် တုပ်ြမန်မာနယ်စပ်ကိုသွားပီး စီးပွားရှာဖို
တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီေဒသကိုေရာက်ရင်ေတာ့ ေရဝန်ကို သွားေတွဖို
မေမ့ ပါနဲ၊ သူရဲေစာင့်ေရှာက်မကို ခံပီး စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်
အရာယ်ကင်းပါလိမ့်မယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိသည် ထိုအချိန်မှစ၍

တုတ်ြမန်မာနယ်စပ်ရွာကီးသို သွားေရာက်၍ စီးပွားရှာချင်စိတ်များ
ြဖစ်ေပလာေလ၏ ။
သူမသည် ဥစာစီးပွားများကို ရှာေဖွ၍ ရရှိေသာ ေငွေကးဥစာများှင့်
သူမဘ၀၏ ရည်ရွယ်ချက် များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ကံစည်ခဲ့၏ ။
ထိုေကာင့် သူမ၏ ခေနာ်ခနဲ ထမင်းဆိုင်ကေလးကိုပိတ်၍ တုတ်
ြမန်မာနယ်စပ် ရွာကီးသို အရဲစွန်၍ ထွက်ခွာလာခဲ့ြခင်းြဖစ်၏ ။
မိန်းမပျိသည် မေလးမိသို ခရီးဆက်ခဲ့ပီး မေလးမိမှ တစ်ဆင့်
ေနာင်ချိ၊ သီေပါ၊ လားိး၊ ကွတ်ခိုင် ကားလမ်းအတိုင်း ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်းသို
ခရီးဆက်ခဲ့ေလ၏ ။
ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ ကကုတ်မိသိုေရာက်ေသာအခါ
ရှမ်းလူမျိးကုန်သည်များှင့်အတူ တုတ်ြမန်မာနယ်စပ်
မုံးကိုးရွာကီးသိုထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
မုံးကိုးရွာကီးသို သွားေသာခရီးသည် ကမ်းတမ်းခက်ထန်လှပီး
ဝန်စည်စလှယ် များကို လား သတဝါများြဖင့် ခက်ခက်ခဲခဲ သက်ေဆာင်ရေလ၏ ။
ေတာလမ်းခရီးကို ခရီးဆက်ရာတွင် သူမှင့်အတူ လမ်းကံသွားေသာ
ရှမ်းလူမျိးကုန်သည် များသည် ိုးသားေြဖာင့်မတ်သူများြဖစ်၍ များစွာ
ကံေကာင်းလျက်ရှိ၏ ။
သူမတိုသည် လားသတဝါများြဖင့် ေတာလမ်းခရီးကို ြဖတ်သန်းကပီး
မုံးကိုးရွာကီးသို ေရာက် ေလ၏ ။
မုံးကိုးရွာကီးသည် လွန်စွာစည်းကား၏ ။ သိုေသာ် သူမတို ဦးတည်ရာ
နယ်စပ်ေလာင်းကစား ရွာကီးသို မေရာက်ေသး။
မုံးကိုးရွာကီးသို ေကျာ်ြဖတ်ပီး ှစ်နာရီမ ခရီးဆက်ပီးေသာအခါ

တုတ်ဘိန်းစားေြပာေသာ နယ်စပ်ရွာကီးသို ေရာက်ေလ၏ ။
ရွာကီးအတွင်း လူအများှင့် စည်စည်ကားကား
သွားလာေနေသာေကာင့် မိကီးအလား ထင်မှတ်ရေလ၏ ။
နယ်စပ်ရွာကီးသို ှစ်ိုင်ငံနယ်စပ်မှ ကုန်သည်များ လာေရာက်၍
ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားက ေသာေကာင့် အလွန်စည်ကား၏ ။
ရွာကီးအတွင်း ှစ်ထပ်ပျဉ်ေထာင်အိမ်ကီးများကို ေတွရသြဖင့်
မိငယ်ေလးတစ်မိကဲ့သို ရှိ ေနေလ၏ ။
ရွာလမ်းမကီးကို ေကျာက်တုံးများြဖင့် ခင်းကျင်းထား၏ ။
ရွာကီးထဲရှိ အိမ်ကီးများမှာ ေလာင်းကစားလုပ်ငန်းှင့်
စားေသာက်ဆိုင်ကီးများပင်ြဖစ်၏ ။
သူမသည် ရှမ်းကုန်သည်များှင့် လမ်းခွဲပီး ရွာေတာင်ဘက်ရှိ
ေစျးတန်းကီးရှိရာသို ေလာက်ခဲ့ ၏ ။
ေစျးတန်းတစ်ေနရာတွင် ေမျာက်၊ မိေကျာင်း၊ ေတာေကာင်၊ ေြမွ
စသည့်သတဝါများကို ေလှာင်အိမ်ြဖင့်ထည့်၍ ေရာင်းချေနသူများကို ြမင်ေတွရ၏ ။
ေစျးတန်းကီးတစ်ခုလုံး လူများှင့် ကိတ်ကိတ်တိုး စည်ကားေနပီး
ရှားပါးေသာ မချစ်ဥ၊ ဂျင် စင်ေဆးြမစ်၊ ခန်းေတာက်ြမစ် စသည့် ေဆးဝါးများကို
ေရာင်းချေနသူများလည်းေတွ၏ ။
ထိုအြပင် မျက်လှည့်ဆရာများ၊ ေြမွအလမာယ်ပညာရှင်များ၊
သိုင်းကစား၍ အလှခံေနသူမျာ စသည်ြဖင့် လူေပါင်းစုံကို ေတွရ၏ ။
လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲသား လူတန်းစားများအတွက် လမ်းနံ ေဘးတွင်
အန်စာြဖင့် ေလာင်းကစားဝိုင်းများကိုလည်း ေတွရ၏ ။
မိန်းမပျိသည် ရွာကီးထဲတွင် လှည့်လည်ကည့်ပီး လမ်းတစ်ေနရာသို

ေရာက်ေသာအခါ တည်းခိုအိမ်ဟု ေရးသားထားေသာ အိမ်တစ်အိမ်သိုဝင်ကာ
အခေကးေငွကို ေမးြမန်း၍ တည်းခိုခဲ့ ေလ၏ ။
မိန်းမပျိသည် ညေနေစာင်းေသာအခါ တည်းခိုအိမ်ပိုင်ရှင် လူ၀ကီး၏
လမ်းွန်မေကာင့် ညစာ စားရန် ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်သို ေရာက်ေလ၏ ။
ထိုရွာကီး၌ ြမန်မာထမင်းဆိုင် နည်းပါးလှပီး တုတ် အစားအစာများကို
ေရာင်းချေသာဆိုင်များသာလင် များြပားေလ၏ ။
မိန်းမပျိသည် တည်းခိုအိမ်၌ တစ်ညအိပ်ပီးေနာက်
မနက်ေစာေစာလမ်းေလာက်ထွက်ခဲ့ ၏ ။
ရွာှင့် အေတာ်အတန်ေဝးေသာ အရပ်သို ေရာက်ေသာအခါ
စမ်းေချာင်းေလးတစ်ခုကို ေတွ ရ၏ ။
ြမများေဝ့ေနသြဖင့် စမ်းေချာင်းကေလးသည် ချင်စဖွယ်
တင့်တယ်လှ၏ ။ စမ်းေချာင်း တစ်ေနရာတွင် ေလှငယ်ေလးတစ်စီးကိုလည်း
ေတွရ၏ ။
ေလှငယ်ေပတွင် အဘိုးအိုတစ်ဦး ထိုင်၍ ငါးမားေန၏ ။
မိန်းမပျိက စမ်းေချာင်းထဲမှာ ေလှစီးချင်ေသာေကာင့် အဘိုးအိုထံမှ
ေလှကို ငှားရမ်းေသာ အခါ အဘိုးအိုက။
“ဒီေဒသမှာ ဘာတစ်ခုမှအလကားမရဘူး၊ မိန်းကေလး၊
ပိုက်ဆံတစ်မတ်ေပးရင် တစ်မနက် ခင်းလုံး ေလှစီးိုင်တယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိသည် အဘိုးအိုကို ပိုက်ဆံတစ်မတ်ေပး၍
စမ်းေချာင်းထဲတွင် ေလှတစ်စီးြဖင့် လိုက်လံကည့်ေလ၏ ။
သူမသည် ေလှကို ကိုယ်တိုင်ေလှာ်၍ သာယာလှပေသာ ခင်းများကို
လိုက်လံကည့်၏ ။

စမ်းေချာင်းထဲတွင် ေမျာပါေနေသာ ပန်းကေလးများကို လိုက်လံ
ဆယ်ယူ၍ သူမသည် တစ်ခဏမ အချိန်ကေလးအတွင်းမှာပင် ဆိုးဝါးလှေသာ
အတိတ်ဇာတ်ေကာင်းကို ေမ့ေနမိ၏ ။
ထိုသို ေလှာ်ခတ်ရင်း တစ်ေနရာသို အေရာက်တွင်
ကေလးငိုသံကားရပီး ေရတွင်း ေမျာလိုက် ေသာ ကေလး၏ ေလှငယ်ေလးကို
ေတွရှိြခင်းြဖစ်၏ ။
ဤသိုြဖင့် မိန်းမပျိသည် ကေလးငယ်ကို သူမ၏ ေလှထဲသို
သယ်ေဆာင်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်၏ ။
မိန်းမပျိသည် ကေလးငယ်ကို အဘိုးအို တားဆီးေနသည့်ကားမှ
သနားကုဏာသက်လှ သြဖင့် ေမွးြမရန် ေခေဆာင်လာခဲ့၏ ။
သနားစဖွယ် ကေလးငယ်တစ်ဦးကို ေမွးြမုံမှှင့် ဆိုးဝါးလှေသာ
ကံကမာများ ကူး စက် မည် ဆိုြခင်းကို ယုံကည်ယူဆြခင်းမရှိေပ။
သူမသည် ချစ်စဖွယ် ကေလးငယ်ကို ေပွပိုက်၍ ေလာင်းကစားရွာကီးသို
ြပန်ခဲ့ေလ၏ ။
တည်းခိုအိမ်သို ေရာက်ေသာအခါ အိမ်ပိုင်ရှင်လူ၀ကီးသည် သူမ၏
ကေလးကိုကည့်၍
“ဟင် ဘယ်က ကေလးကို ယူလာတာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ မိန်းမပျိက ြဖစ်ေကာင်းကုန်စင်ကို
ြပန်လည်ေြပာဆို၍ ကေလးငယ်အ တွက် ကုဏာသက်လှ၍ ေမွးစားရန်
ယူေဆာင်လာြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေြပာေလ၏ ။
တည်းခိုအိမ်ပိုင်ရှင်လူ၀ကီးသည် သူမကို တအံ့တသကည့်၍
“ဒီေဒသမှာ စီးပွားရှာမယ်ဆိုေသးတယ်၊ ကံကမာမေကာင်းတဲ့

ကေလးကိုလဲ ေမွးစားဦးမယ်၊ ကေလးတစ်ဖက်နဲ ဘယ်လိုလုပ်ပီး အလုပ်
ေကာင်းေကာင်းလုပ်လိုရမှာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။
မိန်းမပျိက သက်ြပင်းချ၍
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အြပစ်မဲ့တဲ့ ကေလးတစ်ေယာကကို ေရထဲမှာ
အသက်မဆုံးေစချင်ဘူး၊ ကေလး ရှိတဲ့အတွက် ကန်မအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ
အခက်အခဲေတာ့ရှိမှာပဲ၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် အဆင်ေြပသွားမှာပါ”
ဟု တီတိုးေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။ ထိုအခိုက်မှာပင် ကေလးငယ်သည်
ိုဆာလာဟန်ြဖင့် ေအာ် ဟစ်ငိုယိုေလေတာ့၏ ။
မိန်းမပျိသည် ကေလးိုဆာေနသြဖင့် ေြခမကိုင်မိ၊
လက်မကိုင်မိြဖစ်သွား၏ ။
ထိုေနာက် လူ၀ကီး၏ အကူအညီှင့်ပင် ရွာထဲရှိ
ကေလးအေမမိန်းမများကို သွားေရာက် ေတာင်းပန်၍ ကေလးကို ိုတိုက်ရန်
ေြပာဆိုရ၏ ။ ရွာရှိသားသည် မိန်းမများသည် ကံကမာမေကာင်း ေသာ ကေလးကို
ိုတိုက်ရန် ဆမရှိေသာ်လည်း မိန်းမပျိက အခေကးေငွေပးမည်ဆိုေသာအခါ ို
တိုက်ရန် သေဘာတူက၏ ။
ဤေဒသတွင် ေငွရှိလင် အစစအရာရာ အဆင်ေြပသည်ဆိုေသာ
စကားသည် မှန်ကန် ေနပီ ဟု ေတွးလိုက်မိ၏ ။
ဤသိုြဖင့် မိန်းမပျိသည် နယ်စပ်ရွာကီးသိုေရာက်ပီး
တစ်ပတ်ကာသည်အထိ မည်သည့် စီးပွားေရးကိုမ မလုပ်ကိုင်ိုင်ဘဲ
ချစ်စဖွယ်ကေလးငယ်ှင့်ပင် အချိန်ကုန်ေနေလ၏ ။
မိန်းမပျိသည် နယ်စပ်ရွာကီးသို ေရာက်ရှိပီး

တစ်ပတ်ြပည့်ေသာေနတွင် လူ၀ကီးကိုေခ၍ ေရဝန်ဆိုသူအေကာင်းကို
ေမးြမန်းေလရာလူ၀ကီးက
“ဒီရွာကီးမှာေတာ့ ေရဝန်ဟာ တန်ခိုးသဇာအကီးဆုံးပဲ၊ ဒီမှာ
အလုပ်လုပ်မဲ့လူအားလုံး ေရဝန် နဲေတွဆုံပီး ကိုယ်လုပ်မယ့်အလုပ်ကို အသိေပးပီးမှ
လုပ်ေလ့ရှိတယ်၊ ေရဝန်ရဲ ေစာင့်ေရှာက်မကိုခံ ယူပီး အလုပ်လုပ်ရင်
ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို အတိုက်အခံလုပ်မဲ့ လူ နည်းသွားတယ်၊ ေရဝန်ကို ဒီအရပ်မှာ ေတာ့
ရွာစားကီးလို ချစ်စိုးေခကတယ်။”
ဟု ေြပာေလရာ မိန်းမပျိသည် ေရဝန်ဆိုသူကို ပိုမို၍
စိတ်ဝင်စားလာပီးလင်
“ေရဝန်ဆိုတဲ့လူဟာ အေတာ်သဇာကီးတာပဲေနာ်၊ ေြမြပန်မှာ
ေနကတည်းက သူအေကာင်း ကို တုတ်ဘိန်းစားတစ်ေယာက်ေြပာလို
ကန်မကားဖူးတယ်၊ ကန်မ ဒီအရပ်ကိုေရာက်ခဲ့တာလဲ တုတ်ဘိန်းစားရဲ
တိုက်တွန်းမေကာင့်ပဲ၊ ဒါနဲ ေရဝန်ဆိုတဲ့လူက အသက်ဘယ်ေလာက်ရှိပီလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ
တည်းခိုအိမ်ပိုင်ရှင်လူ၀ကီးကသက်ြပင်းချ၍
“ေရဝန်ဟာ အသက်သိပ်မကီးေသးဘူး၊ သူအသက်ဟာ
ေလးဆယ်ေကျာ်ေလာက်ပဲ ရှိေသး တယ်၊ သူဟာ အသက်ှစ်ဆယ်ေကျာ်
အရွယ်ကတည်းက ဒီရွာကီးမှာ မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်နဲ လူအ
များရဲေကာင်းကျိးကိစေတွကို ကူညီေြဖရှင်းေပးခဲ့တယ်၊ ဒီေဒသက ြပည်သူေတွကို
မတရားဖိှိပ်ေန တဲ့ တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည်ေတွကို
ေရဝန်ဦးေဆာင်ပီးေြဖရှင်းခဲ့တယ်၊ ဒီလိုနဲ ေရဝန်ဟာ တြဖည်း ြဖည်းနဲ
လူသိများထင်ရှားလာပီး အသက်ငယ်ငယ်နဲရွာရဲအကီးအကဲြဖစ်ခဲ့တယ်၊ ေရဝန်ဟာ
အရည် အချင်းရှိတယ်၊ သူတစ်ပါးကို မတရားဘယ်ေတာ့မှမလုပ်ဘူး၊

သူကိုယ်တိုင်လဲ ေလာင်းကစားဝို်င်းေတွ၊ စားေသာက်ဆိုင်ေတွဖွင့်ပီး စီးပွားရှာတယ်၊
ဒီေဒသကို တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည်ေတွ အများကီး လာတဲ့အတွက်
ကုန်သည်ေတွရဲ ပိုက်ဆံေတွဟာ ေရဝန်အိတ်ထဲကို ဝင်ကုန်တာများတယ်၊ ေရဝန်
မှာ တပည့်တပန်းေတွေပါတယ်၊ သူတိုဟာ လူဆိုးလူသွမ်းေတွလဲပါတယ်၊ ေရဝန်ဟာ
သူရဲ တပည့် တပန်းေတွ အားကိုးနဲ ဒီေဒသကို ေအးချမ်းသာယာေအာင်
ထိန်းသိမ်းေနတာလဲြဖစ်တယ်။”
ဟု ရှည်လျားစွာ ရှင်းလင်းြပေလ၏ ။ မိန်းမပျိသည်
ေရဝန်ဆိုသူအေကာင်းကို ေတွးတာ၍ ေရ ဝန်သည် လူဆိုးဟု ေခရခက်သလို
လူေကာင်းဟုလည်း မဆိုိုင်ဟု ေတွးေတာမိေလ၏ ။
မိန်းမပျိသည် ထိုေနညေနမှာပင် ကေလးငယ်ကို လူ၀ကီးဇနီး၏
လက်သိုအပ်ှံကာ ထိုရွာ ကီးတွင် တန်ခိုးသဇာရှိေသာ ေရဝန်ဆိုသူှင့် ေတွဆုံရန်
ထွက်ခဲ့ေလ၏ ။
ေရဝန်၏ ေလာင်းကစားအိမ်ကီးသည် ရွာလယ်တွင်ရှိပီး ရွာ၏
အကီးဆုံး ေလာင်းကစားဒိုင်ဟု လည်း သိရ၏ ။
ေရဝန်သည် သူ၏ ေလာင်းကစားအိမ်ကို သုံးထပ်ေဆာက်ထားပီး
သုံးထပ်တိုက်၏ ။ ေခါင်မိုး ေပတွင် ေမာ်စင်သဖွယ် စင်ြမင့်ေလးရှိ၏ ။
ေရဝန်သည် ထိုေမာ်စင်ေပတွင် ထိုင်၍ မှန်ဘီလူးတစ်လက်ြဖင့်
အနီးအနားေဒသ၏ ခင်း များကို ကည့်ေလ့ရှိသည်ဆို၏ ။
မိန်းမပျိသည် ခဏကာေသာအခါရွယ်လယ်ရှိ ေရဝန်၏
ေလာင်းကစားအိမ်ကီးကို ေရာက်သွား ေလ၏ ။
ေလာင်းကစားအိမ်ကီးထဲတွင် တစ်ဖက်ိုင်ငံမှ
ကုန်သည်များြပည့်ကပ်ေနပီး မိန်းမပျိသည် အိမ်ကီးထဲသိုဝင်၍
ေလာင်းကစားဝိုင်းများကို လှည့်လည်ကည့်ေလ၏ ။

သူမသည် အိမ်ကီး၏ ေလှကားထစ်များအတိုင်း အေပဆုံးထပ်သို
တက်ခဲ့ေလ၏ ။
အေပဆုံးထပ်တွင် ေလာင်းကစားဝို်င်းများမရှိဘဲ ခမ်းနားလှေသာ
အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂ များှင့် အလှဆင်ထား၏ ။
မိန်းမပျိသည် အိမ်ကီး၏ အေပဆုံးထပ်၏ ။
လှပခမ်းနားမကိုေငးေမာကည့်ေနစဉ် အနီးသို လူသန်ကီးတစ်ေယာက်
ေရာက်လာပီး
“ေဟ့ေကာင်မေလး၊ အေပဆုံးထပ်ကို မတက်ရဘူး၊ ြပန်ဆင်းပါ”
ဟု ေမာင်းှင်ထုတ်ေလ၏ ။
မိန်းမပျိက ရွာစားကီးှင့်ေတွလိုေကာင်း ေြပာဆိုေသာအခါ မှပင်
လူသန်ကီးက အံ့သ ဟန်ြဖင့်ကည့်၍ သူမကို အခန်းတစ်ခန်းသို
ေခေဆာင်သွားေလ၏ ။
ထိုအခန်းတွင် မှိန်ြပြပအလင်းေရာင်ရှိပီး ခန်းဆီးများမှာ လှပေသာ
အနီေရာင်ပုတီးေစ့ များ ြဖစ်၏ ။
လူသန်ကီးက မိန်းမပျိကို အခန်းထဲသို ဝင်သွားရန် အချက်ြပလိုက်၏ ။
မိန်းမပျိသည် မှိန်ြပြပအလင်းေရာင်ရှိေသာ အခန်းထဲသို
ဝင်ေရာက်ေသာအခါ လွန်စွာခံ့ညား ေသာကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် ေကျာေပး၍
ထိုင်ေနေသာ လူတစ်ဦးကို ေတွရ၏ ။
မိန်းမပျိသည် ထိုသူ၏ ေနာက်ေကျာကိုကည့်၍ အသံြပရန်သင့်မသင့်
စဉ်းစားေနစဉ်မှာပင် ေရဝန်ဆိုသူက ကုလားထိုင်ကီးကိုလှည့်၍ သူမှင့်
မျက်ှာချင်းဆိုင်လိုက်၏ ။
မိန်းမပျိသည် ေရဝန်၏ ုပ်ဆင်းသဏာန်ကို ကည့်၍ အနည်းငယ်

အံ့သသွားေလ၏ ။
ေရဝန်ဆိုသူသည် ဤရွာကီးတွင် များစွာသဇာေညာင်းလှ၍
လူကမ်းသူကမ်းကီးတစ်ေယာက် ြဖစ်မည်ဟု ထင်ြမင်ခဲ့၏ ။ သိုေသာ် လက်ေတွ
ြမင်ရေသာအခါ ေရဝန်သည် ှတ်ခမ်းေမးစစရှိေသာ
လူေချာလူခန်တစ်ေယာက်ြဖစ်မှန်း ေတွလိုက်ရ၏ ။ ေရဝန်က မိန်းမပျိ၏ လှပေသာ
ုပ်ရည်ကိုကည့်၍
“မိန်းကေလး ကျပ်ကိုဘာကိစ ေတွချင်တာလဲ၊ ဒီေဒသမှာကျပ်ကေတာ့
အထိုက်အေလျာက် သဇာရှိပါတယ်၊ လိုအပ်တဲ့အကူအညီ လိုရင်ေြပာပါ”
ဟု တည်ငိမ်ရင့်ကျက်ေသာ အမူအယာြဖင့် ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိက
ေရဝန်၏ ဟန်ပန် ကို အနည်းငယ် အထင်ကီးေလးစားသွားပီး ဤအရပ်တွင်
စီးပွားရှာရန် ြပည်မေဒသမှာ ထွက်ခွာလာခဲ့ ေကာင်း အသိေပးေလ၏ ။ ေရဝန်သည်
မိန်းမပျိ၏ စကားေကာင့် မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ြပည်မကေန စီးပွားရှာချင်လို ဒီအရပ်ထိေအာင်လာတယ်၊ ဟုတ်လား၊
အံ့သစရာပဲ၊ ဒီအရပ် မှာ အစိုးရရဲ အာဏာစက်မြပန်ှံဘူး၊
မိန်းမတစ်ေယာက်အတွက် အရာယ်သိပ်များတယ်၊ အထူး သြဖင့်
ေချာေမာလှပတဲ့မင်းလို မိန်းမတစ်ေယာက်အတွက် ပိုပီးေတာင်
အရာယ်ရှိေသးတယ်၊ ဘာလိုများ ဒီေလာက်ေဝးလံေခါင်သီတဲ့ အရပ်ေဒသမှာ
စီးပွားရှာချင်ရတာ လဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ မိန်းမပျိက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
ြပတင်းေပါက်မှ အေဝးဆီသို ေငးကည့်လိုက်ပီး
“ကန်မဘ၀မှာ အလွန်ကီးမားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပိုက်ဆံေတွ အများကီးရှိဖိုလိုတယ်။ ဒါေကာင့် ေငွများများနဲ
ြမန်ြမန်ရေအာင် ဒီေဒသကို အရဲစွန်ပီး ထွက်လာခဲ့တာပဲ၊

အရာယ်ေတွအများကီးရှိတာေတာ့ ကန်မလဲ ကားပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ကန်မကိုယ်
တိုင်ကာကွယ်ရမှာေပါ့၊ ရှင်လဲ ကန်မကိုအကူအညီေပးမယ်လို ေမာ်လင့်ပါတယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုအခါ ေရဝန်ဆိုသူက သက်ြပင်းချ၍
“ဒီအရပ်မှာေတာ့ လူတိုင်းကို ကျပ်တတ်ိုင်သမ ကူညီေနပါတယ်၊
လူေတွကလဲ ကျပ်ကို အခ ေကးေငွေပးပီး ေစာင့်ေရှာက်ခိုင်းကတယ်၊
တကယ်ေတာ့ သူတိုေပးတဲ့ အခေကးေငွကို ကျပ်မယူ ပါဘူး၊ ကျပ်ဆီမှာ ေနထိုင်တဲ့
တပည့်တပန်းေတွကို ခွဲေဝေပးလိုက်တာပါပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ မိန်းမပျိက ေခါင်းညိတ်၍
“ကန်မလည်း သူများေတွလို အခေကးေငွေပးပါမယ်၊ ဒီအရပ်မှာ
ဘယ်လိုစီးပွားေရးလုပ်ရင် ေကာင်းမလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ ေရဝန်က မိန်းမပျိကိုကည့်၍
အနီးရှိကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ခိုင်း ကာ
“ဒီေဒသမှာေတာ့ ေလာင်းကစားဒိုင်ဖွင့်တာ အေကာင်းဆုံးပဲ၊
စားေသာက်ဆိုင်နဲ ြပည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းလည်းေကာင်းတယ်၊ ဒါေပမဲ့
မိန်းကေလးကိုေတာ့ ြပည့်တန်ဆာခန်းဖွင့်တာ အားမေပးဘူး၊
ြပည့်တန်ဆာခန်းေတွကို ကျပ်လုံး၀မကိက်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကုန်သည်ေတွက
ေတာင်းဆိုေတာ့လဲ ဒီအလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူရှိတာပဲ၊ ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့သူေတွထဲမှာ
ကျပ်တိုိုင်ငံသားေတွကေတာ့နည်း ပါတယ်။ ဒါနဲ အရင်းအှီးေရာ ရှိရဲလား”
မိန်းမပျိက ေခါင်းညိတ်၍
“ကန်မမှာ လုံေလာက်တဲ့ အရင်းအှီးရှိပါတယ်၊ ဒီအရပ်ကိုေရဒဂါးေတွ
သယ်လာခဲ့တယ်၊ ထုခွဲေရာင်းချဖိုကိုေတာ့ ရှင့်ကိုပဲ အကူအညီေတာင်းရမှာပဲ”

ဟု ေြပာေလရာ ေရဝန်က ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်၍
“ရပါတယ်၊ ကျပ်ေရာင်းေပးပါမယ်၊ ေရဒဂါးေတွ ေရာင်းပီးရင်ေတာ့
ြမန်မာအစားအစာေတွကို ေရာင်းချတဲ့
စားေသာက်ဆိုင်ကီးတစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ေစချင်တယ်၊ ကျပ်တိုရွာမှာ
တုတ်အစားအစာေရာင်း တဲ့ဆိုင်ေတွပဲများတယ်၊
ြမန်မာထမင်းဆိုင်ေကာင်းေကာင်းရှားတယ်၊ ထမင်းဆိုင်နဲ ေလာင်းကစား
လုပ်ငန်းကိုတွဲလုပ်ရင်လည်း ြဖစ်ိုင်တယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မိန်းမပျိက စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့် ေခါင်းညိတ်၍
“ြမန်မာထမင်းဆိုင်ဖွင့်ဖိုဆိုရင်ေတာ့ ကန်မလဲ ဝါသနာပါတယ်၊
ေလာင်းကစားေတာ့ မလုပ် ချင်ဘူး၊ ထမင်းဆိုင်သီးသန်ပဲ လုပ်ချင်တယ်၊
ေြမြပန်မှာေနတုန်းကလဲ ကန်မ ထမင်းဆိုင်ပဲ ဖွင့်ခဲ့ တယ်”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ထိုေနာက်တွင်မူ မိန်းမပျိသည် ေရဝန် ဧည့်ခံေသာ
လွန်စွာရှားပါးသည့် ေြမွြဖ သားစွပ်ြပတ်ကိုေသာက်၍ ြပန်ခဲ့ေလ၏ ။

*

အခန်း(၂)
သူမသည် ေနာက်တစ်ေနသို ေရာက်ေသာအခါ ဂုံနီအိတ်ကီးအတွင်း
လိ၀ှက်စွာ သယ် ေဆာင်လာေသာ ေရဒဂါးအြပားတစ်ရာကို ေရာင်းချေပးရန်
ေရဝန်၏ လက်သို အပ်ှံေလ၏ ။
ေရဝန်သည် သူမ၏ ေရဒဂါးများကို ေရှးေဟာင်းေရဒဂါးမှန်း သိရှိ၍
သူတစ်ပါးကို မေရာင်း ေတာ့ဘဲ ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင် ထိုက်သင့်ေသာ
အခေကးေငွေပး၍ ေစျးြဖတ်ပီး ဝယ်ယူခဲ့၏ ။
ထိုေနာက် ေလာင်းကစားအိမ်ကီးှင့် မနီးမေဝးတွင်ရှိေသာ
၄င်းပိုင်ဆို်င်ေသာ အိမ်ကီး တစ်လုံးကို မိန်းမပျိအား ေရာင်းချ၍ ထိုေနရာမှာပင်
ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ေစ၏ ။
မိန်းမပျိသည် ေရဝန်ပိုင်ဆိုင်ေသာ အိမ်ကီးကိုဝယ်ယူ၍
ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ရန် တြဖည်းြဖည်း ြပင် ဆင်ရေလ၏ ။ ကေလးငယ်ကိုလည်းေနစဉ်
ေကးေမွးေစာင့်ေရှာက်ရေလ၏ ။
သူမသည် ေနာက်ပိုင်းတွင် ကေလးငယ်အား ရွာစွန်ရှိ
ကုလားလူမျိးတစ်ဦးပိုင် ဆိတ်ြခံမှ ဆိတ်ိုများကို ဝယ်ယူ၍ တို်က်ေကးရေလ၏ ။
ရွာတွင်းရှိ သားသည် မိန်းမများသည် ကေလးငယ်ကို
ချစ်ခင်ကေသာ်လည်း ေရတွင်ေမာခံရ ေသာ ကေလးငယ်ကို
ကာရှည်ိုတိုက်လိုေသာ ဆမရှိေပ။
မိန်းမပျိသည် ေရဝန်ပို်င်ဆိုင်ေသာအိမ်ကီးကိုေစျးြဖတ်၍
ဝယ်ယူပီးေသာအခါ သူမက

“ဒီရွာကီးမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အတွက် အရာယ်ေတွက
ေစာင့်ေရှာက်ေပးခအေနနဲ ရှင့်ကို ဘယ်ေလာက်ေပးရမလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ေရဝန်က လက်ကာြပ၍
“ပထမေတာ့ အခေကးေငွေတာင်းမလိုပဲ၊ အခုေတာ့ မိန်းကေလးကို
အခေကးေငွ မေတာင်း ေတာ့ပါဘူး၊ ဘာြဖစ်လိုလဲဆိုေတာ့
မိန်းကေလးရဲစိတ်ဓာတ်ကို သေဘာကျလို့ပဲ၊ မိန်းကေလးဟာ ကံကမာညံ့ဖျင်းလို
သူများစွန်ပစ်သွားတဲ့ ကေလးကို ေရထဲကဆယ်ပီး ေမွးစားလိုက်တယ်ကားတယ်၊
ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိးကို ကျပ်ကိက်တယ်၊ ဒီေဒသက လူေတွဟာ
အေတာ်အယူသည်းကတယ်၊ သူတိုရဲ အယူသည်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကျပ်ြပြပင်ဖို
ကိးစားေပမဲ့ မေအာင်ြမင်ေသးဘူး၊ ဒါေကာင့်လဲ ကံကမာ မေကာင်းဘူးဆိုတဲ့
ကေလးကို မိန်းကေလး ကီးြပင်းေအာင်ေမွးြမပါ၊ ပီးေတာ့ တိုးတက်ေအာင် သွန်
သင်ဆုံးမေပးပါ၊ မိန်းကေလးရဲ အယူသည်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ေထာက်ခံတဲ့အေနနဲ
ကျပ်ကရာသက်ပန် ေစာင့်ေရှာက်ခမယူဘဲ မိန်းကေလးရဲ လုပ်ငန်းေတွကို
အကူအညီေပးပါ့မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ မိန်းမပျိသည် အားရ၀မ်းသာြဖစ်သွားပီး
“ဟင် ဒါဆိုရင် ကံမေကာင်းဘူးဆိုတဲ့ ကေလးက
ကန်မကိုအကျိးြပေနပီေပါ့၊ ၀မ်းသာလိုက် တာရှင်၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီကေလးကို
ေအာင်ြမင်ကီးပွားတဲ့ လူတစ်ေယာက်ြဖစ်ေအာင် ကန်မ ေမွးြမ ဖို
ဆုံးြဖတ်ထားတယ်၊ ကဲ ကန်မကို ခွင့်ြပပါဦး”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ ေရဝန်သည် ေကျာခိုင်းထွက်ခွာသွားေသာမိန်းမပျိ၏
လှပေသာ ေနာက်ေကျာ ကိုကည့်၍
“မိန်းကေလးရဲ နာမည်ကိုေြပာပါဦး”

ဟု တီးတိုးေမးြမန်းလိုက်၏ ။ မိန်းကေလးက
ေကျာခိုင်းေနရာမှလှည့်မကည့်ဘဲ
“မေကးမုံ”
ဟု ေြပာဆိုကာ ထွက်ခွာသွားေလေတာ့၏ ။ ေရဝန်သည်
မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“မေကးမုံ၊ မေကးမုံ၊ သိပ်လှပီး ြမန်မာဆန်တဲ့ နာမည်ေလးပဲ”
ဟု ေရရွတ်ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ေလေတာ့၏ ။
ဤသိုြဖင့် မေကးမုံဆိုေသာ မိန်းမပျိသည် နယ်စပ်ရွာကီး၌
ြမန်မာထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့၏ ။
ထိုရွာကီးတွင် ြမန်မာထမင်းဆိုင်ရှားပါးပီး
တုတ်စားေသာက်ဆိုငများြပားသြဖင့် သူမ၏ ဆိုင် သည်ဖွင့်ကာစမှာပင်
များစွာေရာင်းချရေလ၏ ။
သူမ၏ ဆိုင်ကို သန်ရှင်းသပ်ရပ်၍ ခမ်းနားလှပေစရန် ေရဝန်၏
တပည့်တပန်းများက လာေရာက် အကူအညီေပးေလ၏ ။
ထိုေကာင့်ပင် မေကးမုံ၏ ြမန်မာထမင်းဆိုင်သည် စားချင်စဖွယ်ရှိပီး
လှပတင့်တယ်ေလ၏ ။
မေကးမုံသည် ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ဖူးသူ ပီပီ ထမင်းဟင်းများကို
ေကာင်းမွန်စွာချက်ြပတ်တတ် ၏ ။ အစပိုင်းတွင် ထမင်းဆိုင်ကို သူမကို်ယ်တိုင်ပင်
ချက်ြပတ်ေလ၏ ။
တစ်ပတ်ခန်ကာေသာအခါ ထမင်းစားေသာက်သူများြပားသြဖင့်
ဆိုင်တွင်ကူညီေရာင်းချ ရန် ရွာထဲရှိ မိန်းကေလးများကို ေခယူရေလ၏ ။
မေကးမုံသည် သူမ၏ ထမင်းဆိုင်ကေလး ေအာင်ြမင်ေနသြဖင့်

လွန်စွာေပျာ်ရင်ေနေလ၏ ။
သူမ၏ ဆိုင်သို တည်းခိုအိ်မ်မှာလူ၀ကီး ေရာက်ရှိလာပီး သူမ၏
ေအာင်ြမင်မအတွက် ၀မ်းသာ ေကာင်းေြပာဆို၍ လူ၀ကီးက
“တကယ်ေတာ့ မေကးမုံရဲ ထမင်းဆိုင်ေအာင်ြမင်တာဟာ
ထမင်းဟင်းေတွ အချက်အြပတ် ေကာင်းတာထက်၊ ေရဝန်ရဲ
ေကျးဇူးေကာင့်ေြပာရင် ပိုမှန်မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ မေကးမုံသည် အံ့သသွားပီး
“ဟင် ေရဝန်ရဲ ေကျးဇူးေကာင့်ဟုတ်လား၊ ဦးေလးက
ဘာြဖစ်လိုေြပာိုင်တာလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ လူ၀ကီးက
“ေရဝန်ဟာ မိန်းကေလးရဲ ထမင်းဆိုင်ကို သိပ်ဂုစိုက်ေနတယ်၊
တကယ်ေတာ့ ေရဝန်ဟာ ရွာလယ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ေနရာကို ဘယ်သူဝယ်ဝယ်
ေရာင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ မိန်းကေလးကိုေတာ့ သူရဲ အိမ်ကို ေစျးသက်သက်သာသာနဲ
ေရာင်းခဲ့ုံမကဘူး၊ ဆိုင်ဖွင့်ဖိုအတွက်လည်း သူတပည့်ေတွကို လတ်ပီး
အကူအညီေပးခဲ့တယ်၊ တစ်ဖက်ိုင်ငံက ကုန်သည်ေတွကိုလဲ မိန်းကေလးရဲ
ထမင်းဆိုင်ကို စားေသာက်ေအာင် တိုက်တွန်းေပးခဲ့တယ်လိုလဲသိရတယ်။ ဒါေကာင့်
ရွာထဲက ကုန်သည်ေတွက ဒီကိစကို သိပ်အံ့သေနကတယ်၊ ေရဝန်ဟာ
သူကိုရွာစားကီးလို ချစ်စိုး ေခခံရသလိုပဲ၊ သူတစ်ပါး
ကိုအကူအညီေပးတတ်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ မိန်းကေလးကိုေတာ့
သူများထက်အများကီးပိုတယ်၊”
ဟု ေြပာေလရာ မေကးမုံက မျက်လုံးဝိုင်းသွားပီး အံ့သသွားေလ၏ ။
သူမက နားမလည်ဟန် ြဖင့်

“ဟင် အဲဒါဘာြဖစ်လိုလဲဟင်”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ လူကီးက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငဲ့ေစာင်းကည့်၍
“မိန်းကေလး စိတ်မေကာင်းမြဖစ်နဲ၊ရွာထဲကလူေတွက မိန်းကေလးနဲ
ေရဝန်ဟာ တိတ်တခိုး ြဖစ်ေနကတယ်လို ထင်ေနကတယ်၊ မိန်းကေလးဟာ
ေရဝန်ရဲ ေနာက်မယားြဖစ်မယ့်လူလို ယူဆေန ကတယ်။”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မေကးမုံသည် လူ၀ကီး၏
စကားေကာင့်ထိတ်လန်သွားပီး
“အို၊ လူေတွက ခက်လိုက်တာ၊ ကန်မရဲ၊ ဂုဏ်သိကာေတွေတာ့
ကျဆင်းပါပီ”
ဟု ေရရွတ်လိုက်ေလ၏ ။
လူ၀ကီးက သက်ြပင်းချ၍
“ေရဝန်ဟာ မိန်းကေလးကိစနဲေတာ့ အပ်အရှင်းမရှိပါဘူး၊ သူဟာ
အရင်ကေတာ့ မိန်း မတစ်ေယာက်ကို ယူခဲ့ဖူးတယ်၊ ေနာက်ေတာ့ အဲဒီ မိန်းမကို
အိမ်ကီးေပက ေမာင်းချခဲ့တယ်၊ ဒီမိန်းမနဲ ကွာရှင်းြပတ်စဲသွားပီးကတည်းက
ေရဝန်ဟာ ဘယ်မိန်းမနဲမှ မပတ်သက်ေတာ့ဘူး၊ ေရဝန်ဟာ မိ်န်းမ ေတွနဲ
ကင်းကင်းေနတတ်ေပမယ့် မိန်းကေလးကိုေတာ့ အေတာ်ကီး
ဂုြပတာေတွရတယ်။”
ဟု ေြပာဆိုေလေတာ့၏ ။ မေကးမုံသည် ရွာကီးထံတွင်
ြဖစ်ေပေနေသာ သတင်းေကာင့် အေတာ်ပင် ထိတ်လန်သွားေလ၏ ။
ေရဝန်သည် သူမကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုဂုစိုက်ေနသည်ဆိုပါလား။
သူမ၌ ကီးမားေသာ ဘ၀ရည်ရွယ်ချက်ကီးရှိသြဖင့်
မည်သည့်ပုရိသေယာက်ျားှင့်မ အေရာ တဝင် မေနရန် ဆုံးြဖတ်ထား၏ ။

ေရဝန်၏ လူများသည် ထိုေနညေနမှာပင် သူမ၏ ဆို်င်ေရှတွင်
အနီေရာင်အလံတစ်ခုကို လာ၍ စိုက်ေလ၏ ။
အလံကို အနီေရာင်ကတီပါစြဖင့် ြပလုပ်ထားပီး ေရစာလုံးြဖင့်
ကျားတစ်ေကာင်၏ ပုံစံ ေရးဆွဲ ထား၏ ။
မေကးမုံက ေရဝန်၏ လူများကို အလံှင့် ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းေလရာ
၄င်းတိုက
“ဒီအလံက ရွာစားကီးရဲအထိမ်းအမှတ်အလံပါ၊ ဒီအလံရှိရင်
အစ်မေလးရဲဆိုင်ကို ဘယ်လို လူဆိုးလူသွမ်းကမှ မေှာင့်ယှက်ရဲပါဘူး၊ဒါဟာ
ရွာစားကီးက အစ်မေလးကို အစွမ်းကုန် ေစာင့် ေရှာက်လိုက်တာပါ”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မေကးမုံသည် ေရဝန်၏ တပည့်များ၏ စကားေကာင့်
သက်ြပင်းချလိုက်ပီး ရွာထဲရှိ လူများ၏ အထင်အြမင်လွဲမှာပိုမိုြဖစ်ေပေတာ့မည်ဟု
ေတွးလိုက်မိေလ၏ ။
ရွာထဲရှိ လူများသည် မေကးမုံ၏ ထမင်းဆိုင်ေရှရှိ အလံကို
တအံ့တသကည့်သွားေလ၏ ။
၄င်းတိုသည် ေရဝန်၏ အထိမ်းအမှတ်အလံကို မေကးမုံ၏
အေရှတွင်ြမင်ရသြဖင့် ၄င်းတိုထင် ြမင်ေနေသာ ေကာလဟလသည်
ပိုမိုခိုင်မာသွားေလ၏ ။
မေကးမုံှင့် ရွာစားကီး မကာမီယူေတာ့မည်ဟူ၍ ပင်
သတင်းထွက်လာ၏ ။
အချိေသာေလာင်းကစားဝါသနာထုံေသာ ရွာသားများသည်
ေရဝန်ှင့်မေကးမုံ မဂလာ ေဆာင်မည့်လကိုပင် ေလာင်းေကးထပ်က၏ ။
မေကးမုံသည် ထိုသတင်းများေကာင့် ေရဝန်ှင့် အဆက်အဆံမလုပ်ဘဲ

သတိထား၍ ေနထိုင် ေလ၏ ။
သူမသည် ေမွးစားသားကေလးကိုပင် ဂုတစိုက်ေမွးြမခဲ့ေလ၏ ။
ကေလးငယ်သည် ေယာက်ျားေလးတစ်ေယာက်ြဖစ်သြဖင့်
အရွယ်ေရာက်လာလင် သူမကို အကူအညီေပးလိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ခဲ့၏ ။
တစ်ေနသ၌ မေကးမုံသည် ကေလးငယ်ကို ေပွချီ၍ ရွာေတာင်ပိုင်းရှိ
တုတ်လူမျိးေဗဒင်ဆရာ ကီးထံသို သွားေရာက်၍ ကေလးအတွက်
နာမည်ေပးကင်ပွန်းတပ်ရန် ြပင်ဆင်ေလ၏ ။
ေဗဒင်ဆရာကီးသည် ေကျာက်သင်ပုန်းေပတွင် တေဒါက်ေဒါက်ြဖင့်
တွက်ချက်၍ ကေလး၏ အမည်ကို ေနမင်းဟု ေပးလိုက်ေလ၏ ။ ေဗဒင်ဆရာကီးက
“ကေလးဟာ ဂဏန်းေဗဒင်ပညာအရကည့်ရင် ၁၉ ရက်ေနဖွားဆိုေတာ့
တစ်ဂဏန်းရှင်ေပါ့၊ တစ်ဂဏန်းရှင်ေတွဟာ ရည်မှန်းချက်ကီးတယ်၊ ြဖစ်ချင်တာကို
မြဖစ်ြဖစ်ေအာင်လုပ်တတ်တယ်၊ သူတစ်ပါးကို ေခါင်းေဆာင်လုပ်ို်င်စွမ်းရှိတယ်၊
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်ေတာ့မှ ေနာက်မဆုတ် ဘူး၊ ေခါင်းမာမာနဲ
ေရှတိုးလုပ်တယ်၊ ကေလးကို တနဂေွ ဂိဟ်မင်းကီးရဲ ထိန်းချပ်မေအာက်မှာ
ရှိေနတယ်ဆိုေတာ့သူရဲ အမည်ကို ေနမင်းလို မှည့်လိုက်တာ လိုက်ဖက်ညီတာေပါ့”
ဟု ေြပာေလ၏ ။ မေကးမုံသည် သူ၏ သားကေလး၏ ေနမင်းဟူေသာ
အမည်ကိုေရရွတ်၍ လွန်စွာသေဘာကျသွားေလ၏ ။
ထိုေကာင့် ေဗဒင်ဆရာကီးကို အခေကးေငွေပး၍ ဆိုင်သို ြပန်ခဲ့ေလ၏
။
သူမ ေမွးစားခဲ့ေသာ ကေလး၏ ေနာက်ေကာင်းရာဇဝင်ကို
စုံစမ်းကည့်ရာ တြဖည်းြဖည်း စုံလင် စွာ သိရှိခဲ့ေလ၏ ။
မည်သိုြဖစ်ေစ၊ ကေလးထံမှ ဆိုးဝါးေသာ

ကံကမာများကူးစက်ခံရမည်ဆိုြခင်းကို ယုံကည်ြခင်း မရှိေချ။
ကေလးှင့် ပတ်သက်၍ ေပရွက်ေပတွင် ေရးသားထားေသာ
ဇာတာတစ်ချပ်သာ သက်ေသ အြဖစ်ပါ၏ ။
မေကးမုံသည် ဆိုင်သိုေရာက်ေသာအခါ မုန်ဟင်းခါးချက်၍
လူအများကီး ေကးေမွးပီး ကေလးအတွက် နာမည်ေပး ကင်ပွန်းတပ်ြခင်းကို
ြပလုပ်ေလ၏ ။
မေကးမုံ၏ ကေလးအမည်ေပးေသာေနတွင် ေရဝန်ေရာက်ရှိလာပီး
ကေလးကို ေပွချီကာ
“ေနမင်း ေနမင်း သိပ်ေကာင်းပီး အားရှိတဲ့နာမည်ပဲ၊ တစ်ေနေတာ့
ဒီကေလးဟာ မေကးမုံ အတွက် အားကိုးရမယ့်ကေလးတစ်ေယာက်ြဖစ်မှာ
ေသချာပါတယ်။”
ဟု ကိတင် နိမိတ်ဖက်ေလ၏ ။ ေရဝန်သည် မေကးမုံ၏ ထမင်းဆိုင်သို
တစ်ပတ်လင် တစ်ကိမ်မ လာေရာက်စားေသာက်၏ ။
မေကးမုံသည် ေရဝန်ကို ပိုက်ဆံမယူဘဲ ေကးေမွးေလ၏ ။ ေရဝန်သည်
မေကးမုံချက်ြပတ် ေသာ ထမင်းဟင်းများ လက်ရာေကာင်းမွန်ေကာင်း မကာခဏ
ချီးမွမ်းတတ်၏ ။
ေရဝန်သည် မေကးမုံဆိုင်သို လာေရာက်စားေသာက်သည့်အခါတိုင်း
မေကးမုံ၏ လှပေသာ မျက်ှာကိုေငးေမာကည့်၍ စကားေဖာင်ဖွဲပီးမှ
အိမ်ြပန်ေလ့ရှိ၏ ။
မေကးမုံသည် ေရဝန်၏ မျက်လုံးများမှ
သံေယာဇဉ်အရိပ်အေယာင်များကို ြမင်ေတွရေသာ် လည်း သူမဘ၀၏
ရည်မှန်းချက်များမပျက်မခံိုင်သြဖင့် ေရဝန်၏ မျက်လုံးများကို မသိကျိးကံ ြပ

ေနေလ၏ ။
ေရဝန်သည် မေကးမုံကို သံေယာဇဉ်ရှိပီး
တိမ်းွတ်လိုဟန်ရှိေသာ်လည်း မေကးမုံ၏ စိမ်း ကားေသာ ဆက်ဆံမေကာင့်
တြဖည်းြဖည်း ေနာက်သို ြပန်ဆုတ်သွားေလ၏ ။
မေကးမုံသည် ေယာက်ျားတစ်ေယာက်၏
အလိုကျေနထိုင်ချင်သူမဟုတ်၍ ေရဝန်ှင့် လက်ထပ်လိုေသာ ဆမရှိေချ။
သူမဘ၀၏ အိပ်မက်ဆိုးကီးသည် သူမကို မကာခဏ
ေြခာက်လှန်ေနသည်မဟုတ်ပါလား။
ထိုအိမ်မက်ဆိုးကီးကို ြမင်မက်သည့်အခါတိုင်း သူမသည်
နာကည်းေကကွဲစိ်တ်ြဖင့် ၀မ်းပန်း တနည်း ငိုယိုခဲ့ရ၏ ။
မျက်ရည်များကုန်ခမ်းသည့်အထိ
ငိုေကွးပီးသည့်အခါတိုင်းလက်သီးဆုပ်၍
“လူယုတ်မာကီး၊ ဒင်းကို မိုးအဆုံးေြမအဆုံးလိုက်ရှာပီး
ကလဲ့စားေချရမယ်”
ဟု ကံးဝါးေလ့ရှိ၏ ။
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