ဒုတိယကမာစစ်မတိုင်မီက ကည့်ြမင်တိုင်ကမ်းနားတွင် အလုပ်က
မ်းသမား ကူလီများ ၊ လူဆိုးလူမိုက်များ ၏ အပန်းေြဖရာ အရက်ပုန်းဆို
င်ကေလးတစ်ဆိုင် ရှိခဲ့ဖူးေလ၏။
ထိုသူများ သည် အရက်ပုန်းဆိုင်ကေလးတွင် ဆန်ှင့် ချက်ေသာ ဦး
ရည်စစ်စစ်ကိုသာ ေသာက်သုံးရေသာေကာင့် လွန်စွာသေဘာကျေလ၏
။
ဖွယ်ဖွယ်ရာရာှင့် ေဈးှန်းချိသာေသာ အြမည်းများကိုလည်း လွန်
စွာ ကိက်ှစ်သက် ေလ၏။
တစ်ခါတစ်ရံ ေငွေကးမေြပလည်ပါက အေကွးေသာက်သုံးခွင့်ရက
၏။

ထိုအြပင်

အခါကီး

ရက်ကီးများ

၌

ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ကမကထြပပီး လူကမ်း၊ လူရမ်း(၅)ေယာက်ကို ဒုလဘမဲေဖာက်၍ သာ
သနာ့ေဘာင်သို သွတ်သွင်းေပး၏။
အရက်ပုန်းဆိုင်ကေလး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သက်တမ်းတစ်ေလာက် မ
ည်သည့် အခါမ ြပဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ေပေပါက်ြခင်းမရှိသည် ကလ
ည်း ထူးြခားမ ြဖစ်၏။
ထိုထက်ပို၍ လူကမ်း၊ လူရမ်းကီးများ သည် ဆိုင်ရှင်၏ မျက်ှာကို
ေစ့ေစ့မကည့်ရဲေအာင်ပင် ေကာက်ရွံကကုန်၏။
ဆိုင်ရှင်၏ အသံထွက်ေပလာလင်ပင် လိပ်ြပာလွင့်မတတ် ထိတ်လ
န်သွားက၏။ ဆိုင်တွင်း တစ်ေနရာတွင် လည်း သွပ်ြပားေဟာင်းေပ၌

ေြမြဖခဲှင့် ေရးသားထားေသာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို အများ ြမင်သာ
ေအာင် ေထာင်၍ ထား၏။
""အရက်မေကာင်းရင် ငါ့အြပစ်
နင်တို မေကာင်းရင် နင်တို အြပစ်""

ဒမ
ဆိုင်ရှင်သည် ေယာက်ျားရင့်မာကီးမဟုတ်ဘဲ အသက်(၄၀)ေကျာခန်
ေဒမိုးဟူေသာ မိန်းမကီးတစ်ေယာက်သာလင် ြဖစ်၏။
သိုေသာ် ေဒမိုးသည် ေယာက်ျားကီးတစ်ေယာက်ကဲ့သို ရှည်လျား
ေသာအရပ်ှင့် လိုက်ဖက်စွာ တုတ်ခိုင်ေသာ ကိုယ်ခာရှိ၏။ အသားက
ညိ၏။
ေတာ်ုံေယာက်ျားတစ်ေယာက်ကို ကုတ်မှ ဆွဲ၍ လင့်ပစ်ိုင်ေလာက်
ေအာင် အင်အား ကီးမား၏။ သူမသည် ေခါင်းမှ စွပ်၍ ဝတ်ဆင်ရသည့်
ချည်ကမ်းအကျပွကီးှင့် အြပာေရာင်ှစ်နံစပ် ချည်ကမ်းလုံချည်ကိုသာ
အစဉ်ဝတ်ဆင်တတ်၏။
လုံချည်မဲေစရန် သားေရခါးပတ်ြပားကီးကိုလည်း ပတ်၍ ထား၏။
ေဒမိုး၏ ပါးေစာင်တွင် မူ ကွမ်းတစ်ယာက အမဲလိုရှိေနတတ်၏။
ကွမ်းကို ပလုပ်ပေလာင်းစား၍ ေပလာေသာ စကားသံဩဩကီးကို
ကားရသူတိုင်း မည်သည့် အေကာင်းမှန်းမသိ ကက်သီးထသွားတတ်
သည် ချည်း ြဖစ်၏။
သိုေသာ် ေဒမိုး၏ မျက်ှာမှာ ခက်ထန်တင်းမာြခင်းမရှိဘဲ အစဉ်ြပံး
ချိေနတတ်၏။သူမ၏ လပ်ရှားမက လူငယ်တစ်ေယာက်လို သွက်လက်
ဖျတ်လတ်၏။

ေဒမိုးသည် ညေနေစာင်းမှ ပင် ဆိုင်ဖွင့်၏။ ဆိုင်ဖွင့်သည် ဆိုသည်
ှင့် အရက်သမားများ အလိ အလိ ေရာက်လာက၏။
မကာမီ တစ်ဆိုင်လုံးတွင် ေနရာလွတ်မရှိေအာင် လူများ ြပည့်သွား
ေတာ့၏။ ထိုအခါ ေဒမိုးက အားလုံးကားေအာင် ထုံးစံအတိုင်းပင်
""ငါ့လူတို . . . ကိုယ့်ေရချိန် ကိုယ်သိပါ အရက်သမားစစ်စစ်က အရ
က်ပဲ ေသာက်တယ်၊ ဒါေကာင့် ေလမေပါနဲ ၊ ေလေပါချင်ရင် ကုလား
ကာကာဆိုင်ကိုသွား၊ ရန်ြဖစ်ချင်ရင် ကမ်းနားဆိပ်ကိုဆင်း၊ ဆိုင်ထဲမှာ
ြပဿနာရှင်းချင်တယ် ဆိုရင်ေတာ့ ငါ့ဆီကိုသာ လာေပေတာ့""
ဟု ေဆာ်ဩေလေတာ့၏။
ေဒမိုး၏ ေယာက်ျား ဦးေတာင်ေကျာ်မှာ မူ ညေနေစာင်းအရက်ကို ပုံ
မှန်ေသာက်ေနရလင် ေကျနပ်ေနတတ်သူ ြဖစ်၏။
သူသည် ေဒမိုး၏ စကားကိုမူ ေြမဝယ်မကျနားေထာင်ကာ ေဒမိုး
ကိုလည်း လွန်စွာ ေကာက်ရွံသူသာ ြဖစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဦးေတာ
င်ေကျာ်က
""မမိုးရယ် . . . ဆိုင်မှာ အရက်ေသာက်တဲ့ လူေတွက ဘုရင်ခံအိမ်
ေရာက်ေနသလား မှတ်ရတယ်၊ စည်းကမ်းေတွက တင်းကပ်လိုက်တာ၊
အရက်သမားဆိုတာ

အရက်ေသာက်ပီးရင်

ေလကေလး

ခဏေလးလည်း ေပါမှ ေနသာထိုင်သာရှိတာ၊ အရက်ဆိုတာကလည်း
အူရင်တတ်တာမျိး မဟုတ်လား၊ တစ်ခါတစ်ခါလည်း ေသွးကွတတ်တာ
ေပါ့၊ ေတာ်ုံြပဿနာေလာက်က မသိချင်ေယာင် ေဆာင်ေနလိုက်လို
ရပါတယ်ကွာ""
ဟု ေြပာတတ်၏။ ထိုအခါ ေဒမိုးက ေခါင်းရမ်းပီး

"ဒီကိုလာသမ လူေတွအကုန်လုံး လူကမ်းေတွချည်းပဲ၊ ဒီပုံစံနဲ မှ စ
ည်းကမ်း သတ်မှတ်မထားရင် ကျပ်တို လင်မယား ဆိုင်ြပတ်ပီး သမန်ခ
ပ်စားေနရတာ ကာပီ""
ဟု ြပန်၍ ေြပာတတ်၏။ မည်သိုဆိုေစ ေဒမိုး၏ အရက်ပုန်းဆိုင်တွ
င် အချိန်တန်လင် လူြပည့်ေနမဲ ြဖစ်၏။
ထိုသူများမှာ မည်သည့် ြပဿနာမ မြဖစ်ေပဘဲ ဆိတ်ငိမ်စွာှင့် ရှိ
ေနကမဲ ြဖစ်၏။ သူတို သည် ေဒမိုးက လွန်စွာေစတနာေကာင်းသလို
လက်သံေြပာင်လှသည် ကိုလည်း သေဘာေပါက်ထားက၏။
တစ်ခါက တစ်နယ်တစ်ေကျးမှ လာေရာက်၍ ေဒမိုး၏ ဆိုင်သို မျက်
စိလည်ကာ လာေရာက် ေသာက်သုံးရင်း ရမ်းကားမိေသာ လူထွားကီး
တစ်ေယာက်ကို ေဒမိုးသည် ေကာင်းေကာင်း ကီး ပညာေပးခဲ့၏။
ထိုသူမှာ ပါးကိုလည်း တြဖန်းြဖန်း အိုက်ှက်ခံရသလို ဆိုင်ြပင်သို
ဖေနာင့်စာေကး၍ ကန်ထုတ်ြခင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရ၏။
တစ်ခါကမူ ဆန်ကုန်သည် တစ်စုသည် ေဒမိုး၏ ဆိုင်တွင် အရက်
ေသာက်ရင်း မူးယစ် လာေသာအခါ အချင်းချင်းေအာ်ဟစ်ဆဲဆိုက၏။
အြခားသူများကိုလည်း မထီမဲ့ြမင်ဟန်ှင့် ရန်စက၏။ ထိုအခါ ကမ်း
နားလူမိုက် ဖိုးထိန်က ေဒမိုးကို
""ဒီေကာင်ေတွလွန်ေနပီ၊ ကျပ်တို ဝိုင်းဘက်ကို အရက်နဲ ပက်တာ
ေဒမိုးကီး ြမင်တယ်ေနာ်၊ ေဒမိုးကီးရဲ စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပီး ဆိုင်
ထဲမှာ ေတာ့ ဒီေကာင်ေတွကို ခွင့်လတ်လိုက်မယ်၊ ဆိုင်ြပင်ေရာက်ရင်
ေတာ့ မှတ်ေလာက်ေအာင် ဆုံးမရဦးမှာ ေပါ့""
ဟု ကိမ်းဝါးေလ၏။ ေဒမိုးက

""ဒီတစ်ခါေတာ့ သည်းခံလိုက်ပါ ဖိုးထိန်၊ သူတို ကို ငါ တာဝန်ယူပါ
တယ်""
ဟု ှစ်သိမ့်ပီး ထိုသူများ ထံ ေရာက်ရှိလာကာ
""ကဲ . . . ငါ့လူတို ၊ ဒီေလာက်ေသာင်းကျန်းပီးရင် ေတာ်ေလာက်
ေရာေပါ့၊ အရက်မေကာင်းရင် ငါ့အြပစ်၊ မင်းတို မေကာင်းရင် မင်းတို
အြပစ်ပ"ဲ "
ဟု ေြပာလိုက်၏။ ထိုအခါ ဆန်ကုန်သည် ထဲမှ ဗလေကာင်းေကာင်း
ှင့် လူက ပုလင်းကို ေဆာင့်ချပီး
""ဒီမိန်းမကီး ဘာေတွလာေြပာေနတာလဲ၊ ခင်ဗျား အရက်ပုန်း ေရာ
င်းမစားချင် ေတာ့ဘူး ထင်တယ်""
ဟု ေြပာေလရာ ေနာက်တစ်ေယာက်က ေလှာင်ေြပာင်ဟန်ှင့် ရယ်
ေမာကာ
""ဟား ဟား ဟား . . . ဒီမိန်းမကီးက စည်းကမ်းချက်ေတွကို ဆိုင်း
ဘုတ်နဲ ေထာင်ပီး အကျအန ေရးထားတာကွ၊ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ငါတို မှ
အြပစ်ရှိေနပီ၊ အြပစ်ရှိေတာ့ သူ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ကည့်ရေသးတာ
ေပါ့""
ဟု ဆိုကာ လက်တွင်းမှ ဖန်ခွက်ြဖင့် သွပ်ြပားဆိုင်းဘုတ်ကို ပစ်ေပါ
က်လိုက်၏။ ေဒမိုးက မတုန်မလပ်ရှိေနရင်းမှ ြပံး၍
""မင်းတို အြပစ်က ပိုကီးသွားပီ""
ဟု ေရရွတ်ေလ၏။
ထိုအခါ ဗလေတာင့်ေတာင့်လူက ဝုန်းခနဲထ၍ လက်သီးကို ေဒမိုး

၏ မျက်ှာအနီး၌ ေဝှယမ်းရင်း
""အြပစ်ကီးေတာ့

ခင်ဗျားက

ဘာလုပ်ချင်သလဲ၊

မိန်းမတစ်ေယာက်ြဖစ်ေနလို ကျပ်လက်သီးနဲ မေတွတာ ကံေကာင်းတ
ယ်မှတ်ပါ""
ဟု ေြပာေလ၏။ ေဒမိုးက ထိုသူ၏ လက်ကို ဆတ်ခနဲဖမ်းဆုပ်ပီး
""မင်းဆီက ေနာက်ထပ်စကားသံထွက်လာရင် ေဟာဒီလက်ကို တစ်
သက်လုံး အသုံးြပလို မရေအာင် လုပ်ပစ်လိုက်မယ်""
ဟု ဆိုလိုက်၏။
ထိုသူမှ ေဒမိုး၏ ချပ်ကိုင်မမှ ဆတ်ခနဲအားစိုက်၍ ုန်းေလ၏။ သို
ေသာ် သူ၏ လက်မှာ ြပတ်တူှင့် အညပ်ခံထားရသလိုနာကျင်လွန်းလှ
၏။
ထိုေကာင့် ပင် အမူးရှိန်ေပျာက်ကာ မျက်ှာကီးနီရဲ၍ ေခးများ ြပန်
လာပီး
""ခင်ဗျား . . . ကျပ်လက်ကိုလတ်စမ်း""
ဟု ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ ေဒမိုးက
""အခုထိ ေလသံကမေလျာ့ေသးဘဲကိုး""
ဟု ေြပာကာ အားစိုက်၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ြပန်၏။
ဆန်ကုန်သည် လူစုသည် လပ်လပ်ရှားရှားြဖစ်သွားကေသာ်လည်း
မည်သိုြပလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ေကာင်ေငးေနကစဉ် ေဒမိုးက
""မင်းတို ရဲ ကျသင့်ေငွကိုရှင်းပီး ြမန်ြမန်သွားကေပေတာ့၊ ဒါမှ မ
ဟုတ်ရင် တစ်ေယာက်ချင်း ကုတ်ဆွဲပီး ဆိုင်ြပင်ေရာက်ေအာင် ဖေနာင့်

စာေကးရလိမ့်မယ်""
ဟု ေလသံေအးေအးြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်၏။
ေဒမိုး၏ လက်တွင်းမှ ဗလေတာင့်ေတာင့်လူ၏ မျက်ှာမှာ ဇီးရွက်
ေလာက်သာရှိေတာ့၏။
ဆန်ကုန်သည် များမှာ မျက်ှာငယ်ကေလးှင့် ရှိေနေသာ သူတို လူ
၏ အြဖစ်ကို ြမင်ေတွကာ ေဒမိုးအား ထပ်မံ မေှာင့်ယှက်ရဲေတာ့ေချ။
ထိုသူများ ထွက်ခွာသွားလင် ဆိုင်ေထာင့်တွင် ပက်လက်ကုလားထိုင်
ှင့် ရှိေနေသာ ဦးေတာင်ေကျာ်က ေခါင်းယမ်းပီး
""အင်း . . . ငါ့မိန်းမကေတာ့ အရက်ေရာင်းမစားဘဲ လမ်းမေတာ်ဖိုး
တုတ်တို နဲ အပိင် လူမိုက်လုပ်စားရင်ေတာင် ရေလာက်တယ်""
ဟု ေရရွတ်ေလေတာ့၏။
***

