အခန်း (၁)
တစ်ေနသ၌ ေနာင်ဘိုဟူေသာ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းရွာကီးတစ်ရွာတွင်
ခွကျကျ ညီအစ်ကို သုံးေယာက်ရှိေလသည်။
ထိုလူသုံးေယာက်သည် တစ်ဦးမှာ အလွန်အရပ်ရှည်၏ ။ တစ်ဦးမှာ
အလွန်အရပ်ပု၏ ။ ကျန်ေသာတစ်ဦးမှာ အရပ်မပုမရှည် ြဖစ်ေသာ်လည်း
အလွန်၀ဖိး၏ ။
ထိုလူသုံးေယာက်သည် ညီအစ်ကိုများြဖစ်ပီး အရပ်အရှည်ဆုံးလူ၏
အမည်မှာ ေလာဘြဖစ်၏ ။ အရပ်အပုဆုံးလူမှာ ေဒါသြဖစ်၏ ။ အလွန်၀ဖိးေသာ
သူမှာ ေမာဟြဖစ်၏ ။
ေလာဘသည် အစ်ကိုအကီးဆုံးြဖစ်ပီး ေဒါသမှာ အစ်ကိုလတ်ြဖစ်၏ ။
ေမာဟမှာ ညီအငယ်ဆုံးြဖစ်၏ ။
၎င်းတိုသည် ေနာင်ဘိုတွစ်ရွာလုံးှင့်
စိတ်သေဘာထားြခားနားသူများြဖစ်ပီး ညီအစ်ကိုသုံး ေယာက်တည်းသာ
ရွာြပင်ထွက်၍ ေနထို်င်ေလ၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ေလာဘ၊ ေဒါသ၊
ေမာဟညီအစ်ကိုသုံးေယာက်ကို ေပါင်းသင်းရ ခက်သူများဟု ယူဆက၏ ။
၎င်းတိုှင့် စကားေြပာဆိုသည့်အခါတို်င်း အေပါက်အလမ်း မတည့်သြဖင့်
ကာေသာအခါ တစ်ရွာလုံးက ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်ကို ေရှာင်ကဉ်လာက၏ ။
ရွာြပင်တွင် ၎င်းတိုပိုင်ဆိုင်ေသာ အုန်းြခံကီးရှိေနသြဖင့် စားဝတ်ေနေရး
အဆင်ေြပ၏ ။ ထို ေကာင့် ရွာသူရွာသားများကို ဂုစိုက်ြခင်းမရှိလှေချ။
ညီအစ်ကို များသည် တစ်ရွာလုံးှင့် မတည့်ေသာ်လည်း
ိုင်းစို်င်းကမ်းကတ်ေသာ လူများ မဟုတ်ကေချ။ ၎င်းတို၏ စိတ်သေဘာထားသည်

အလွန်ူးညံ့၏ ။
သူတစ်ပါးစကားကို ယုံလွယ်၏ ။ ကင်နာသနားတတ်၏ ။ ၎င်းတိုသည်
တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ေနထိုင်ေသာ်လည်း
ငါးတစ်ေကာင်ကို ဓားြဖင့် မခုတ်ဝံ့ေချ။
တစ်ခါက ၎င်းတိုအလွန်ှစ်သက်ေသာ ကကူရံငါးကီးတစ်ေကာင်ကို
တံငါသည်များက ယူေဆာင်လာ၏ ။
ကကူရံငါးကီး၏ အရွယ်မျာ လူခါးလယ်ေလာက် ရှိ၏ ။ ထိုြပင်
ငါးကီးသည် အသက်ြပင်း ဟန်ရှိပီး ေသဆုံးြခင်းမရှိေသးေချ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ဓားတစ်လက်စီကိုင်၍ ငါးကီးကို
ဝုိင်းကည့်ေန၏ ။ ထိုေနာက် ကကူရံငါးကိးကို မည်သူမ မသတ်ဝံ့သြဖင့်
ပင်လယ်ထဲသို ြပန်ချေပးလိုက်ေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်၏ အမိအဖှစ်ဦးမှာ
ေနာင်ဘိုရွာသူရွာသားများပင်ြဖစ်ပီး တံငါ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကေလ၏ ။
တစ်ေနသ၌ ပင်လယ်ြပင်၌ ပိုက်ချရင်း တံငါသည်လင်မယား မုန်တိုင်းမိကာ
ပင်လယေအာက်သို နစ်ြမပ်သွားေလ၏ ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ှင့်
မိဘမဲ့ြဖစ်ခဲ့က၏ ။ ထိုစဉ်က သားကီး ေလာဘမှာ
အသက်ဆယ့်သုံးှစ်အရွယ်သာရှိေသး၏ ။
အငယ်ဆုံးြဖစ်သူမှာ ေမာဟမှာ အသက် ၉ ှစ်သာရှိေသး၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် မိဘမဲ့ြဖစ်သွားေသာေကာင့် ရွာထဲရှိ လူကီးသူမများက
၎င်းတိုကို အုပ်ထိန်းေစာင့်ေရှာက်ရန် ကံစည်က၏ ။
သိုေသာ်ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက်

မခွဲိုင်ကသြဖင့် ေမွးစားမည့် သူများ အခက်ေတွေနက၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်စလုံး တစ်ပိင်တည်း ေမွးစားရမှာလည်း
မလွယ်ကူလှသြဖင့် ကာလရှည်ကာစွာေ မွးစားမည့်သူမရှိဘဲ ြဖစ်ခဲ့၏ ။
ညီအစ်ကို သုံးေယာက်၏ တဲကေလးသည် ေသာင်ြပင်ှင့် အနီးကပ်ဆုံး၌
တည်ရှိ၏ ။
တစ်ညသည် ညီအစ်ကိုများ ေသာင်ြပင်တွင် ထိုင်၍
ပုံြပင်ေြပာတမ်းကစားေနစဉ် မျက်စိလျင်ေသာ ေလာဘသည် ပင်လယ်ြပင်ကို
လက်ညိးန်ြပ၏ ။
“ေဟ့ေကာင်ေတွ ပင်လယ်ြပင်ကီးကိုကည့်စမ်း ကမ်းစပ်ကို
ဘာကီးေမျာလာသဲ မသိဘူး”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ေဒါသသည် ေလာဘြပရာ ပင်လယ်ြပင်ကို
မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်၍
“ဟုတ်တယ်ေဟ့ .လေရာင်နဲ ြမင်ရတယ်။ ပင်လယ်ြပင်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ
ေမျာလာတယ်”
“ငါးကီးနဲတူတယ် ငါးကီးရရင်ေတာ့ ေကာ်တာပဲ”
ဟု၀မ်းသာအားရ ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ။ ညီငယ် ေမာဟသည်
အစ်ကိုများကဲ့သို ပင်လယ် ြပင်ကို ကည့်၍ ..
“ငါးကီးနဲ တူတယ်ဗျ၊ ကျပ်တို သွားကည့်ကမယ်”
ဟုေအာ်ဟစ်ကာ ထိုင်ရာမှ ခုန်ထေလ၏ ။ ထိုေနာက်
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ကမး်စပ်သို အေြပးအလားသွားေရာက်ကည့်ေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုများ ကမ်းစပ်သိုေ၇ာက်ေသာအခါ ေသာင်ြပင်တွင် ဝိုးတစ်ဝါး
ြမင်ရေသာ အရာ ကိုကည့်ပီး အစ်ကိုကီး ေလာဘက..

“ဟင် ငါးကီး မဟုတ်ဘူး။ လူ လူနဲတူတယ်”
ဟု တအံ့တသ ေရရွတ်ေလ၏ ။ ညီငယ်ြဖစ်သူက လည်း.
“ဟုတ်တယ်ဗျိ ငါးကီးမဟုတ်လူး။ လူ လူပဲ အသက်
ရှိေသးသလားမသိဘူး။”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ အစ်ကိုကီးေလာဘသည် ပင်လယ်ထဲမှ ေမျာပါသူကို
ေပွချီ၍ စစ်ေဆး ကည့်လိုက်ကာ..
“အသက်ရှေသးတယ်ေဟ့ မေသေသးဘူး။ ငါတိုတဲကို ေခသွားမယ်”
ညီအစ်ကို သုံးေယာက်သည် ပင်လယ်ထဲမှ ေမျာပါလာေသာ သူကို
သုံးေယာက်သာ မို်င တိုင် ချီပိုး၍ ၎င်းတို၏ တဲသိုေခေဆာင်လာ၏ ။ ထိုေနာက်
ေမ့ေြမာေနသူကို အစ်ကိုကီးေလာဘက ထမ်းပိုး၍ ေရများအန်ထုတ်ရန်
ြပလုပ်ေပး၏ ။
ထိုေနာက် ပင်လယ်ထဲမှ ေမျာပါလာသူကို အဝတ်အစားများ
လဲလှယ်ေပးက၏ ။
၎င်းတိုသည် ပင်လယ်ှင့် ရင်းှီးသူများြဖစ်၍
ေရထဲတွင်ေမျာပါလာသူကို ကုသို်င်ရန် နည်းလမး်များကို သိရှိ၏ ။
ပင်လယ်မှ ေမျာပါလာသူသည်
အသက်ငါးဆယ်ဝန်းကျင်ရှိေသာလူကီးတစ်ဦးြဖစ်၏ ။
ထိုလူကီးသည် ှတ်ခမ်းေမွးကားကားကီးရှိပီး ရှမ်းေဘာင်းဘီှင်
ရှမ်းအကျီ ဝတ်ဆင် ထား၏ ။
ခါးကားတွင် ဓားေြမာင်တစ်ေချာင်းကိုလည်း ထိုးထားေသး၏ ။
လူကီးသည် ေမ့ေလျာ့ေနရာမှ သတိရလာေသာအခါ
ဝိုင်းအုံကည့်ေနေသာ ကေလးငယ် များကိုကည့်၍ ..

“ငါ ဘယ်ေရာက်ေနသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုများက ြဖစ်ေကာင်းကုန်စင်ကို တစ်ေယာက်တစ်လှည့်
ဝိုင်းဝန်းေြပာဆို က၏ ။
ထိုအခါ လူကီးက အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို
နားလည်သေဘာေပါက်ဟန်ြဖင့် ကေလးသုံး ေယာက်ကိုကည့်၏ ။
“မင်းတိုသုံးေယာက်က ငါ့အသက်ကို ငယ်တင်ထားတယ်ေပါ့။ မင်းတို
သတိဘယ်ဆိုးလို လဲ။ ဒါနဲ မင်းတို မိဘေတွမရှိေတာ့ဘူးလား”
ဟုေမးြမန်းေလရာ ညီအစ်ကိုများက မိဘှစ်ပါးပင်လယ်ထဲသို
ပိုက်ချရန် ထွက်ခွာရာမှ ြပန်မေရာက်လာေကာင်းေြပာဆိုေလ၏ ။ လူကီးသည်
ကေလးငယ်များအား မိဘမဲ့များြဖစ်ေကာင်း သိရေသာအခါ
ကုဏာသက်သွားေလ၏ ။
လူကီးသည် ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်ကို ေမွးစားမည့်သူမရှိေကာင်း
သိရေသာအခါ တစ်စုံ တစ်ရာကို မျက်ေမှာင်ကတ်စဉ်းစား၍ ..
“ဒီမှာေကာင်ေလးေတွ ငါ့နာမည် ေပသီးလို ေခတယ်ကွ၊ ငါ
ဒီရွာမှာေနေတာ့မယ်။ မင်းတို သုံးေယာာက်ကို ငါ ေမွးစားမယ်။ ဘယ်လိုလဲ
သေဘာတူသလား”
ဟုေမးြမန်းေလရာ လူငယ်သုံးေယာက်သည် တစ်ေယာက်မျက်ှာ
တစ်ေယာက်ကည့် က၏ ။ အစ်ကိုကီး ြဖစ်သူေလာဘက ဦးေပသီးကိုကည့်၍ ..
“ကျပ်တို သုံးေယာက်စလုံးကို ေမွးစားမယ်ေပါ့”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ေခါင်းညိတ်၍ ..
“ဒါေပါ့ကွာ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်စလုံး တစ်ပိင်တည်း ေမွးစားမှ

မင်းတိုမခွဲဘဲ အတူေနရ မှာေပါ့”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ထိုအခါ ညီအစ်ကိုသုံးေယာာက်သည်ဦးေပသီး၏
ေမွးစားြခင်းကို အားရ ၀မ်းသာ သေဘာတူလိုက်၏ ။
ဤသိုြဖင့် မည်သည့်အရပ်က ေရာက်လာမှန်းမသိေသာ
ဦးေပသီးဆိုေသာလူကီးက ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်ကို တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း
ေမွးစားခဲ့ေလ၏ ။ ေနာင်ဘိုရွာရှိ ရွာသူ ကီး သည် မည်သည့်အရပ်က
ေရာက်လာမှန်းမသိေသာ ဦးေပသီးကို ေခယူ၍ စစ်ေဆးေလ၏ ။ သူကီးမင်းက
ဦးေပသီးကို မျက်ေမှာင်ကတ်ကည့်၍ ..
“ခင်ဗျားဘာြဖစ်လို ပင်လယ်ထဲ ေမျာပါလာရသလဲ”
ဟုေမးြမန်းေလရာ ဦးေပသီးက ေခါင်းခါယမ်း၍
“ကျပ်မသိဘူး။ ဒီေမးခွန်းကို ကျပ်လည်း သိပ်သိချင်ေနတယ်။
တကယ်ေတာ့ ကျပ် ဟာပင်လယ်နဲ အေဝးကီးမှာေနတဲ့သူပါ။
တံငါသည်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကုန်သည်အလုပ်လည်း မလုပ် ဘူး။
ဘာြဖစ်လိုပင်လယ်ထဲကိုေမျာပါလာရသလဲမသိဘူး”
ဟုေြပာေလရာ သူကီးမင်းသည် မျက်လုံးြပးသွားေလ၏ ။
သူကီးမင်းက ထပ်မံ၍ ..
“ခင်ဗျားမှာ မိသားစုမရှိဘူးလား။ သူတိုဆီကို
ခင်ဗျားြပန်မသွားဘူးလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ ဦးေပသီးက ေခါင်းယမ်း၍ .
“ကျပ်မှာ မိသားစုမရှိဘူး။ ကျပ်က တစ်ေကာင်ကွက်ပါ”
ဟုေြဖ၏ ။ သူကီးမင်းက သက်ြပင်းချ၍ ..
“ခင်ဗျား အိမ်ေထာင်မကျဖူးဘူးဆိုေတာ့လူပျိကီးေပါ့”

ဟု ေမးြမန်းြပန်၏ ။ ထိုအခါ လူကီးက ေခါင်းခါယမ်း၍ ..
“ကျပ်အိမ်ေထာင်ေတွ ကျဖူးပါတယ်။ ဒီအသက် အရွယ်အထိ
အိမ်ေထာင် (၁၃) ဆက်ကျဖူးတယ်”
ဟုေြဖေလရာ သူကီးမင်း၏ ဥပဓိုပ်ေကာင်းမွန်ေစရန် ခဲထားေသာ
ေဆးတံကီး လွတ်ကျသွာပီး..
“ဘာ ..မိန်းမ ၁၃ ေယာက်ေတာင် ယူခဲ့ဖူးတယ်။ အေတာ်ဆန်းတာပဲ၊
ဒါနဲေတာင် သားသမီးတစ်ေယာက်မှ မရဘူးလား”
ဟု တအံ့တသ ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ေခါင်းခါယမ်း၍ ..
“ေရှးဘ၀က ကုသိုလ်ေကာင့်ထင်တယ် သားသမီးတစ်ေယာက်မှ
မရကရဘူး”
ဟုေြဖေလ၏ ။ သူကီးမင်းသည် ဦးေပသီးကို
စိတ်ဝင်စားေနပီြဖစ်သြဖင့်
“မိန်းမ (၁၃) ေယာက်ေတာင် ယူခဲ့ဖူးတယ်ဆိုေတာ့ ခင်ဗျားမှာ
အလုပ်အကိုင် ေကာင်းေကာင်းတစ်ခုေတာ့ရှိမှာေပါ့”
ဟုေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ ဦးေပသီးက ေခါင်းခါယမ်း၍ ..
“ကျပ်မှာ ဒိေနအထိ အလုပ်အကိုင် မယ်မယ်ရရ မရှိပါဘူး။ ဘာအလုပ်မှ
ဟုတ်တိ ပတ်တိ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး”
ဟုေြပာေလရာ သူကီးမင်းသာမက သူ၏ အနီးတွင် စိတ်ဝင်စားစွာ
နားေထာင်ေနေသာ ရွာသူကီးများသည် အလွန်အံ့သသွားေလ၏ ။ ထိုအခါ
သူကီးမင်းသည် ဦးေပသီးကို အလွန်အံ့သ သွားြပန်ပီး..
“ဘာအလုပ်မှ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်ဘဲ မိန်းမေတွ
အများကီးယူို်င်တယ်ဆိုေတာ့ ခင်ဗျားမှာေဆးစွမ်းေကာင်းတစ်ခု ရှိကိုရှိရမယ်’

ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ထိုအခါဦးေပသီးက သူကီးမင်းကို
ြငင်းဆန်ဟန်မရှိဘဲ
“လူေတွမှာ ရှိတဲ့ အခွင့်အေရး တစ်ခုကေတာ့ ထင်ချင်သလို
ထင်ိုင်တာပဲ ခင်ဗျားမှာ လည်း ဒီအခွင့်အေရး ရှိပါတယ်”
ဟုေြပာဆိုလိုက်ေရာ သူကီးမင်းှင် ရွာသူရွာသားများသည် ဦးေပသီးကို
မည်သို ေြပာဆိုမှန်းမသိ ြဖစ်သွားေလ၏ ။
သူကီးမင်းသည် အတန်ကာေအာင် စဉ်းစားပီး..
“ခင်ဗျားဟာ ဒုစိုက်သမား တစ်ေယာက် ဟုတ်မဟုတ် မေသချာဘဲ
ကျပ်တိုရွာမှာ လက်ခံထားဖို ခက်တယ်”
ဟုေြပာဆိုေလရာ ဦးေပသီးက သူကီးမင်း၏ မျက်ှာကို ကည့်၍ ..
“ကျပ်က ရွာထဲမှာ ေနတာမှ မဟုတ်တာ။ ကျပ်နဲ
ကေလးသုံးေယာက်ဟာ ရွာြပင်မှာ ေနတာပဲ၊ ကျပ်ဟာ လူဆိုးလူေကာင်း ဟုတ်၊
မဟုတ် ခင်ဗျားနဲမဆိုင်ပါဘူး”
ဟု ဘုကျကျ ေြပာေလရာ သူကီးမင်းသည် ေကာင်အမ်းအမ်းြဖစ်ေလ၏
။
ထိုေနာက်တွင်မူ ရွာသူကီးများ စုေဝးတိုင်ပင်၍ ဦးေပသီးကိုရွာြပင်၌
ေနထိုင်ခွင့်ြပလိုက် ေလ၏ ။ ညီအစ်ကိုသုံးဦးသည် ဦးေပသီးှင့်အတူ
တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း ေနရမည်ဆိုသြဖင့် ၀မ်းေြမာက်၀မ်းသာြဖစ်သွားေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်အနက် ေလာဘက ဦးေပသီး၏
ဘ၀ကိုစိတ်ဝင်စားသြဖင့်
“ဦးေလးက ပင်လယ်ထဲကို ဘယ်လိုေရာက်လာတာတယ်ဆိုတာ
တကယ်မသိဘူးလား”

ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ ဦးေပသီးက ရယ်ေမာ၍ .
“ပင်လယ်ထဲကို ဘယ်လိုေရာက်လာမှန်း မသိဘူးဆိုရင်
ငါူးေနပီေပါ့ကွာ။ မင်းတိုရွာက သူကီးမင်နဲရွာလူကီးေတွ ကို အြမင်ကတ်လို
ေြပာချင်ရာ ေလာက်ေြပာေနတာကွ၊ သူတိုကို ငါ ေြပာခဲတာ တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး။
တကယ်ေတာ့ ငါဟာ အေပါင်းအသင်းမှားပီး ပင်လယ်ဓားြပ ေတွနဲ
ေပါင်းသင်းခဲ့မိတယ်။ ေနာက်ေတာ့ ပင်လယ်ဓားြပေတွရဲစိတ်ဓာတ်ကို
မကိက်တာနဲ သူတိုကို တိုက်ခိုက်ပီး ပင်လယ်ထဲမှာ ေလှတစ်စီးနဲ
ေမျာလာခဲ့တာကွ”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ထိုအခါ ညီငယ်ြဖစ်သူ ေဒါသက လည်း.
“ဦးေလးမှာ မိန်းမ (၁၃) ေယာက်ရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်မဟုတ်ဘူးေပါ့”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ရယ်ေမာ၍ ..
‘ဟား ဟား ဟား ငါ့ရဲဥပဓိုပ်နဲ မိန်းမတစ်ဆယ့်သုံးေယာက်
ယူလိုြဖစ်ပါ့မလားကွာ၊ ငါ့တစ်သက်မှာ မိန်းမတစ်ေယာက်ကိုေတာင်
မယူခဲ့ပါဘူးကွာ။ မင်းတိုရွာက ဦးေှာက်မရှိတဲ့ သူကီး နဲရွာလူကီးဟာ ငါ့စကားကို
တအံ့တသြဖစ်ပီး ရက်ေပါင်းများစွာ ေဆွးေွးေြပာဆို ကမှာ ြမင်ေယာင်တယ်ကွာ။
ဒါေတွ အေရးမကီးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ် မင်းတို သုံးေယာက်နဲ ငါ
စားဝတ်ေနေရး ေြပလည်ဖို အေရးကီးတယ်”
ဟုေြပာကာ သူ၏ ခါးတွင် ပတ်ထားေသာ သာေရးခါးပတ်အတွင်းရှိ
ချပ်ထားေသာ ချပ်ိုး များကို ေြဖေလ၏ ။
ထိုအခါ ဦးေပသီး၏ ခါးပါတ်အတွင်းမှ ေရဒဂါးများတခင်ခင်
ထွက်လာေလ၏ ။ ဥိးေပသီးက ေရဒဂါးတစ်ြပားကို လက်ြဖင့်ေတာက်၍ ..
“ဒါေတွကိုေရာင်းပီး ငါတိုရဲ စားဝတ်ေနရးြပဿနာကို

ေြဖရှင်းရမယ်ကွ”
ဟုေြပာကာ မိသိုလှညး်ြဖင့် လမ်းကံလိုက်၍ ေရဒဂါးအချိကို
သွားေရာက်ေရာင်းချ ေလ၏ ။ ထိုေနာက် ေရဒဂါးများေရာင်းရေသာ ေငွများှင့်
စားေသာက်ဖွယ်ရာများ ဝယ်ယူပီး ညီ အစ်ကိုသုံးေယာက်ကို ေကးေမွးေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုများသည်ေခါက်ဆွဲေကာ်၊ ကာဇံေကာ်၊ အစိမ်းေကာ်၊
ေတာက်ေတာက်ေကာ် စေသာ စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို မိန်ရှက်စွာ
စားေသာက်ကေလ၏ ။
ထိုေနာက်တွင်မူ ဦးေပသီးသည် လူငယ်များအား
“ထူးဆန်းတာ တစ်ခုြပမယ် မင်းတိုငါနဲ ေသာင်ြပင်ကို လိုက်ခဲ့က”
ဟုဖိတ်ေခေလရာ လူငယ်များသည် စိတ်ဝင်စားစွာြဖင့် ဦးေပသီး၏
အေနာက်သို လိုက်သွားေလ၏ ။
ဦးေပသီးသည် ရှမ်းေဘာင်းဘီ ဝတ်ဆင်ပီးခါးအထက်တွင်
ဗလာကျင်းထားေလ၏ ။
ထိုေနာက် ဦးေပသီးသည် ေသာင်ြပင်သိုေရာက်ေသာအခါ လက်ထဲတွင်
တုတ်ရှည် တစ်လက် ကို ကို်င်၍ လှပစွာ လှည့်ပတ်ကစားြပေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ဦးေပသီး၏ တုတ်သိုင်း ကစားဟန်ကို
တအံ့တသ ကည့်၍ သေဘာကျဟန်ြဖင့် ေအာ်ဟစ်အားေပးကေလ၏ ။
ထိုေနာက် ဦးေပသီးက ဓားှစ်လက်ြဖင့် သိုင်းကစားြပြပန်၏ ။
ဓားှစ်လက်သည် ေလထဲ တွင် စက်ဝိုင်းသဏာန်ြဖစ်ေပေန၏ ။ ဦးေပသီး၏
ဓားသို်င်းကစားဟန်ကို ကေလးများသည် ှစ်သက်လွန်း၍
ေအာ်ဟစ်အားေပးကေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ကေလးများအား
“မင်းတို သိုင်းပညာ သင်ချင်သလား”

ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ထိုအခါ လူငယ်သုံးေယာက်က ၀မ်းသာအားရြဖင့်
သိုင်းပညာ သင်ယူလို ေကာင်း ေြပာဆိုေလ၏ ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ဦးေပသီး၏
သိုင်းပညာများကို စတင်သင်ယူ ေလ၏ ။ ဦးေပသီးသည် သိုင်းပညာကို
အထူးကမ်းကျင်သူြဖစ်ပီး သူဘ၀တစ်ေလာက်လုံး သိုင်းပညာ၌ ြမပ်ှံထားသူြဖစ်၏
။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ထူးြခားစွာပင် သို်င်းပညာကို
ဝါသနာကီးက၏ ။ ဦးေပသီး သင်ေပးသမ ပညာရပများကို မေမာိုင် မပန်းိုင်
သင်ယူကေလ၏ ။
ရွာထဲရှိ လူများသည် ဥိးေပသီးှင့် ေပါင်းသင်း၍ သိုင်းပညာူး
ူးေနေသာ လူငယ်များကို ေဝဖန်ကဲ့ရဲကေလ၏ ။
ဦးေပသီးသည် ထူြခားေသာ အေတွးအေခရှိသူြဖစ်သည်။ သူသည်
ရွာဦးေကျာင်းဆရာ ေတာ်ှင့် အဆင်မေြပသြဖင့် လူငယ်သုံးေယာက်ကို
စာေပပညာသင်ယူရန် ေကျာင်းသို မသွားခိုင်း ေချ။
“ဆရာေတာ်က သင်ေပးမှ တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ငါလည်
းသင်ေပးိုင်တာပဲ”
ဟုဆိုကာမိသိုတက်၍ ေကျာက်သင်ပုန်း ေကျာက်တံစာအုပ်စသည့်
ပစည်းများကို ဝယ်ယူ ၍ ညီအစ်ကိုများကို စာေပသင်ေပးေလ၏ ။
ထိုြပင် ဂဏန်းသချာှင့်သမိုင်းဘာသာကိုလည်း သင်ြပေလ၏ ။
လူကီး၏ အေတွးအေခ ဒဿနများသည် သူတစ်ပါးှင့် ြခားနား၏ ။ သူသည်
အစဉ်အလာယုံကည်ယူဆချက်များကို ဆန် ကျင်တတ်၏ ။
သူအေတွး၊ သူအြမင်များသည် ေရှိုးစွဲဝါဒီတိုှင့် ြခားနားေနတတ်၏ ။

ဦးေပသီးသည် ဆရာေတာ်ကီး၏ ေကျာင်းသို သွားေလ့မရှိေပ။
ရွာထဲရှိ အဘိုးကီးများှင့်လည် တရားေဆွးေွးြခင်းမရှိေပ။
ဦးေပသီးသည် အဘိုးကီးများှင့် တရားေဆွးေွးဖို ေဝစွ တစ်နာရီ
ကာေအာင်ပင် စကားေြပာဆိုမရေချ။
ဦးေပသီးသည် အဘိုးကီးများကို အထင်ကီးြခင်းမရှိေချ။
ဦးေပသီးက အဘိုးကီးများှင် ပတ်သက်၍ ..
“ဒီလူကီးေတွဟာ အလကားလူကီးေတွပါကွာ။ သူတိုမှာ
ကိုယ်ပိုင်ယုံကည်ချက် မရှိဘူး။ သူများေနာက်လိုက်ေတွပဲ။ အစဉ်အလာ
ယုံကည်ချက်ေတွက သူတိုကို ချပ်ေှာင်ထားတယ်။ သူတိုရဲ မျက်စိေတွ၊
မြမင်ေအာင် ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ နားေတွကိုကန်းေအာင် လုပ်ထားတယ်”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ လူငယ်သုံးေယာက်သည် အသက်အရွယ်
ငယ်ရွယ်ေသးသြဖင့် လူကီး ၏ ဒဿနများကိုနားမလည်ေသာ်လည်း တြဖည်းြဖည်း
၎င်းတို၏ နားထဲသို ဝင်လာေလ၏ ။
ထိုအခါ လူငယ်များသည် ဦးေပသီးကဲ့သိုပင် ဘုကန်လန် ကျလာ၏ ။
ရွာသူရွာသားများှင့် ဆက်ဆံေသာအခါ မေြပမလည်ြဖစ်၏ ။
ရွာသူရွာသားများသည် ၎င်းတိုကို ေရှာင်ရှားက၏ ။
မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ ဦးေပသီးှင့် လူငယ်များသည် ရာသူရွာသားများှင့်
ကင်ကွားြခင်းကို ပိုမို ှစ်သက်က၏ ။ ဦးေပသီးသည် သူ၏ ေရဒဂါးများကို
အကုန်အစင်ေရာင်းချ၍ အုန်းြခံကီးတစ်ြခံကို ဝယ်ယူခဲ့၏ ။
ထိုအုန်းြခံမှ သူတို၏ စားဝတ်ေနေရးကို အဆင်ေြပေချာေမွေစ၏ ။
ထိုေကာင် သိုင်း ပညာထဲ တွင် ဘ၀ကို ြမပ်ှံိုင်၏ ။ ဦးေပသီးသည်
လူငယ်သုံးေယာက်သို်င်းပညာကို ဝါသနာထုံ ြခင်းကို အလွန်သေဘာကျ၏ ။

ဦးေပသီးက..
“မင်းတိုဟာ တစ်ေန ငါ့ေြခရာနင်းမယ့်ေကာင်ေတွ၊ သိုင်းပညာကို
ထူးထူးခန်ခန် ြဖစ်ေအာင် ေလ့ကျင့်ကပါ။ ငါ့သားေတွဟာ ငါလို
သိုင်းပညာထူးခန်ရမယ်”
ဟု ကံးဝါးေလ၏ ။

*

အခန်း (၂)
ေနာင်ဘိုရွာ၏ သူကီးမင်းသည် စက်ေလှများ အုန်းြခံများကို
ပိုင်ဆိုင်ေသာ လူကုံထံတစ်ဦး ြဖစ်၏ ။
သူကီးမင်း၏ သမီး ေအးဘုံမှာ တစ်ရွာလုံးတွင် အေချာဆုံး
အလှဆုံးကွမ်းေတာင်ကိုင် ြဖစ်၏ ။
သူကီးမင်းသည် သူ၏ သမိး အချိန်တန်ရင် အရွယ်ေရာက်ေသာအခါ
တစ်ဖက်ရွာရှိ ချမ်းသာ ေသာ လယ်ပိုင်ရှင်တစ်ေယာက်၏ သားှင့် လက်ထပ်ေပးရန်
ကံစည်က၏ ။
သူကီးမင်း၏ မဂလာေဆာင်တွင် သတိုသားှင့် သတိုသမီး၏
ရွာှစ်ရွာလုံး မီးခိုးတိတ် ေကးေမွးရန် ကံစည်က၏ ။
မဂလာပွဲကီးကျင်းပရန် ရက်ေပါင်းများစွာကပင် ကိတင်ကံစည်က၏
။ ရွာှစ်ရွာလုံး ကာလ သား ကာလသသမီးများ တက်တက်ကွကွပင်
ပူးေပါင်းပါဝင်က၏ ။
မဂလာပွဲ မကျင်းပမီ ခုနစ်ရက်အလိုကပင် မိေပရှိ ေလာ်စပီကာကီးကို
ငှား၍ သီချင်းများ ဇာတ်ထုပ်များ၊ ဖွင့်လှစ်ေနေလ၏ ။ သူကီးသမီး၏ မဂလာပွဲ
ကီးကျယ်ခမ်းနားပုံမှာတစ်နယ်လုံး တြဖည်းြဖည်း ပျံှံသွားေလ၏ ။
ထိုသတင်းေကာင့် သူကီးသမီး၏ မဂလာပွဲသည် ကီးစွာေသာ
အရာယ်ဆိုးှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရေလ၏ ။ မဂလာပွဲကျင်းပရန် တစ်ရက်အလိုတွင်
တစ်ရွာလုံးရှီ လူများ သူကီးမင်း၏ အိမ်ဝိုင်းထဲ တွင် အလုပ်များေန၏ ။
ထိုအခိုက်မှာပင် ဆူညံေသာ ြမင်းခွာသံများကို ကားရေလ၏ ။
ြမင်းခွာသံများကို နားေထာင်၍ သူကီးမင်းှင့် ရွာသူရွာသားများ
ေဝခွဲမရ ြဖစ်ေနစဉ် ဓားြပ ေခါင်းေဆာင် မိုးေမှာင်ှင့် ဓားြပများ ရွာထဲသို ဝင်လာ၏

။
ဓားြပများ၏ ြမင်းခွာသံများ နီးကပ်လာေသာအခါ မပ်တွင်
ကူညီလုပ်ကိုင်ေပးေနသူများ သည် ုတ်ုတ်သဲသဲ ေြပးလားကေလ၏ ။
သူကီးမင်းသည် မေမာ်လင့်ဘဲ ေရာက်လာေသာ ဓားြပေခါင်းေဆာင်
မိုးေမှာင်ကို အထိတ် တလန်ကည့်ေနစဉ် မိုးေမှာင်သည် ေသနတ်သံ
တဒိုင်းဒိုင်းြပ၍ အိမ်ဝိုင်းထဲသို ဝင်ေရာက်လာ၏ ။
သူကီးမင်းသည် မနက်ြဖန် သမီးြဖစ်သူ၏ မဂလာပွဲရှိသည့်အတွက်
ဓားြပများကိုေတာင်း ပန်ေသာ်လည်း မရခဲ့ေချ။ ဓားြပများသည် အိမ်ထဲသိုဝင်၍
သကီးသမီး ေအးဘုံကို ဆွဲထုတ်၍ ြမင်းေပသို တင်ေလ၏ ။
သူကီးကေတာ်ကီးက ဓားြပေခါင်းေဆာင်ကိုသနားစဖွယ်
ေတာင်းပန်ရှာ၏ ။ သိုေသာ် ဓားြပ ေခါင်းေဆာင်မိုးေမှာင်က..
“ခင်ဗျားသမီးရဲ မဂလာပွဲကို
ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန်ကျင်းပချင်တယ်ဆိုရင် ေနာက်သုံးရက် ြပည့်တဲ့ေနမှာ
ေငငါးေထာင်ကို ယူလာပီး ေရွးပါ။ ဟဲ ဟဲ ေငွငါးေထာင်ကို ှေြမာေနမယ်ဆို
ရင်ေတာ့ ပထမ မဂလာပွဲ ပျက်မယ်။ ဒုတိယခင်ဗျားသမီး အပျိရည်ပျက်မယ်၊
တတိယ ခင်ဗျားသမီး အေလာင်းကိုပဲ ြပန်ရမယ်”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ပီးေနာက် ဓားြပေခါင်းေဆာင် မိုးေမှာင်သည်
သူကိးသမီးကို အဓမေခ ေဆာင်၍ ရွာမှ ထွက်ခွာသွားေလေတာ့၏ ။
သူကီးကေတာ်ကီးသည် သမီးေလးအတွက် ရတက်ေပွပီး
ေမ့ေမျာသွားေလ၏ ။
ဓားြပများသည် သူကီးသမီးကို ြမင်းေပသိုတင်၍
ရွာြပင်သိုထွက်ခွာသွားေလ၏ ။ ဓားြပ များသည် ရွာှင့် ေဝးကွာေသာ

အရပ်သိုေရာက်ေသာအခါ ဓားြပေခါင်းေဆာင် မိုးေမှာင်သည် ေချာေမာလှပေသာ
သူကီးသမီး ေအးဘုံကိုကည့်၍ စိတ်မိုက်ိုင်းများ ဝင်လာေလ၏ ။
ထိုေကာင့် သူ၏ တပည့်များကို လမ်းခွဲသွားရန် ခိုင်းေစလိုက်၏ ။
တပည့်များသည် ဆရာ၏ ဝါသနာကို သိ၍ အေဝးသို ေရှာင်ခွာသွားေလ၏ ။
ဓားြပေခါင်းေဆာင် မိုးေမှာင်သည် ြမင်းကိုြမက်ခင်းများရှိရာသို
စီးနင်းလိုက်၏ ။ ထိုေနာက် သူကီးသမီးကို ြမက်ခင်းေပသိုတွန်းချလိုက်၏ ။
ထိုေနာက် အဓမကျင့်ရန်ကိးစားေလ၏ ။
ထိုအခို်က်မှာပင် သူ၏ ေရှသို ဥိးေပသီးေရာက်ရှိလာပီး..
“ယုတ်မာလှချည်းလား မိုးေမှာင်၊ ဓားြပက ဓားြပအလုပ်လုပ်ရင်
ငါလက်ပိုက်ကည့်ေန ေသးတယ်။ အခုေတာ့ မင်းက မုဒိန်းသမား ြဖစ်ေနပီ။ ငါ
ခွင့်မလတ်ို်င်ေတာ့ဘူး”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ဓားြပေခါင်းေဆာင် မိုးေမှာင်သည် မိမိအား
လာေရာက်တားဆီးေသာ လူကို ေဒါသူပုန်ထသွားပီး ခါးကားမှ ေြခာက်လုံးြပးကို
ဆွဲထုတ်ရန ်ကိးပမ်းေလ၏ ။ ထိုအခါ ၎င်းအား တားဆီးသူက ေြခာက်လုံးြပးကို
ေြဖြဖင့်တအားေဆာင်ကန်လိုက်ပီး မျက်ှာကို လက်သိးြဖင့် ထိုးလိုက်ရာ
မိုးေမှာင်ပက်လက်လန်လဲေလ၏ ။ ထိုအခါမှပင် ဦးေပသီးက မိုးေမှာင်၏
ရင်ဘတ်ကို ေြဖနင်း၍ ..
“မင်းလို အညံ့စားဓားြပေတွကို လူြပည့်မှာ ကာကာထားဖို မသင့်ဘူး။
ဒါေပမဲ့ ငါက သတဝါ ေတွရဲ အသက်ကို မသတ်ဘူးလိုသစာဆိုထားတဲ့အတွက်
မင်းကိုအုတ်ိုးထဲကိုပဲ ပိုေပးရမှာေပါ့”
ဟုေြပာ ကာ မိုးေမှာင်၏ မျက်ှာကို ေြခြဖင့် တအားေဆာင့်ကန်လိုက်ရာ
မိုးေမှာင် ေမ့ေြမာ သွားေလ၏ ။

မိန်းမပျိအား ကယ်တင်လာေသာ ဦးေပသီးက သူကီးသမိးကိုကည့်၍
“မိန်းကေလး.. မေကာက်နဲ၊ ဒီေကာင်ေတွကို
တစ်ေယာက်ပီးတစ်ေယာက် လှဲ သိပ်လိုက်ဦးမယ်။ တကယ်ေတာ့ ဒီေကာင်ေတွဟာ
မေလာက်စရာ မရှိတဲ့သတဝါငယ်ေလးေတွပါ”
ဟု အားေပးစကားေြပာလိုက်ေလ၏ ။ သူကီးသမီးကမူ
၀မ်းနည်းလွန်းသြဖင့် ိက်ကီးတငင် ငိုယိုရှာေန၏ ။
ခဏကာလင် ဓားြပများသည် ြမင်းများြဖင့်
ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေလ၏ ။
ထိုအခါ ဦးေပသီးက ဓားြပတစ်ဦးကို ြမင်းေပမှဆွဲချ၍ ေြမေပသို
မကျမီ လက်ဝါးေစာင်း ြဖင့် ခုတ်၏ ။ ကျန်တစ်ဦး၏ အိက်ကို
အနီးကပ်လက်သီးြဖင့် ပင့်ထိုးလိုက်ရာ ရန်သူသည် ြမင်းေပမှ
ပက်လက်လန်ကျေစ၏ ။ ကျန်ေသာ ရန်သူှစ်သီးသည် ေကာင်အမ်းအမ်း
ကည့်ေနစဉ် ကယ်တင်ရှင်၏ လျင်ြမန်ေသာ တိုက်ခိုက်မများကို ခံလိုက်ရေလ၏ ။
ရန်သူများအားလုံး ကျဆုံးေသာအခါ ဦးေပသီးက ရန်သူများကို
လျင်ြမန်စွာ ကိးြဖင့်တုပ် ေှာင်၏ ။ ပီးေနာက် သူကီးသမီးကိုြမင်းေပတင်
ရွာသိုြပန်လာခဲ့ေလ၏ ။
သူကီးမင်း မိသားစုသည် သူ၏ သမီးကို ဓားြပများလက်မှ
ြပန်လည်ကယ်တင်လာသြဖင့် လွန်စွာ ၀မ်းေြမာက်သွားပီး ကယ်တင်ရှင်ကို
ေကျးဇူးတင်စကား တဖွဖွေြပာေလ၏ ။
ဦးေပသီးကမူ သူကီးမင်း၏ ေကျးဇူးစကားကို မည်သိုမ
စိတ်လပ်ရှားဟန် မြပဘဲ
“ဟိုအရင်တုန်းက ကျပ်ရွာကို ေရာက်ကာစက ရွာထဲမှာ ရှိရင်

အရာယ်ရှိတယ်ဆိုပီး ကျပ်ကို ရွာြပင်မှာ ထားခဲ့တယ်။ အခုေတာ့ ခင်ဗျားတို
အခက်အခဲကို ကျပ်ပဲ ကူညီေြဖရှင်းရတာ ပဲ မဟုတ်လား”
ဟုေြပာေလရာ သူကီးမင်းသည် ဦးေပသီးကို
အားတုံအားနာဟန်ြဖင့်ကည့်၍
“ကျပ်ရဲ စကားကို ေဗွမယူပါနဲ ဥိးေပသီးရယ်၊ အခုေတာ့ ကျပ်
မှားမှန်းသိပါပိ။ ဦးေပသီးတို ရွာထဲမှာ ေနချင်ရင် ေနပါဗျာ”
ဟုေတာင်းပန်ေလ၏ ။ သိုေသာ် လူခွစာကီးဦးေပသီးက သူကီးမင်း၏
ဖိတ်ေခမကို လက်မခံဘဲ ေခါင်းခါယမ်း၍ ..
“ေနပါေစေတာ့ဗျာ။ ကျပ်တိုရွာြပင်မှာေနတာပဲ ေကာင်းပါတယ်။
လူေတွနဲ နီးနီးေနရင် ဟန်ေဆာင်မေတွ၊ ဂုဏ်ပကာသနေတွရှိေနမယ်။
တစ်ဥိးနဲတစ်ဦး ယဉ်ေကျးမဆိုပီး ဟန်ေဆာင် ဆက်ဆံေနဦးမယ်။ ကျပ်ဒါေတွကို
စက်ဆုပ်ရွံရှာေနပီ သွားေတာ့မယ်”
ဟုေြပာဆို သူကီးှင့် ရွာသရွာသားများကို ေကျာခိုင်း၍
ရွာြပင်သိုထွက်ခွာလာခဲ့ေလ၏ ။

*

ဦးေပသီးသည် ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်ကို သိုင်းပညာှင့် အေထွေထွေသာ
အတတ်ပညာ များကို သင်ကားေပးရင်း တြဖည်းြဖည်း
အသက်အရွယ်ကီးရင့်လာေလ၏ ။ ထိုအခါ သူ၏ ကျန်းမာ ေရးလည်
းတြဖည်းြဖည်း ညံ့ဖျင်းလာ၏ ။
တညသ၌ ဦးေပသီးက မိမိအား လွန်စွာေချာေမာလှပေသာ

နတ်သမီးတစ်ပါးက ပန်းရထား ြဖင့် လာေရာက်ေခေဆာင်ပီး မိုးေကာင်းကင်သို
ြပန်တက်သွားေကာင်း အိပ်မက်ြမင်မက်ေလ၏ ။
ထိုအိပ်မက်ကို ြမင်မက်ပီး ေနာက်တစ်ေနတွင် ဦးေပသီးက
ညီေနာင်သုံးေယာက်အား ေခ၍ ..
“မင်းတိုကို ထူးဆန်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းေြပာမယ်”
ဟုေြပာလိုက်ရာ ညီအစ်ကိုများသည် ဦးေပသီး၏ စကားကို
စိတ်ဝင်စားေသာေကာင့် နားစိုက် ေထာင်ကေလ၏ ။ ထိုအခါ ဦးေပသီးက..
“ေဟ့ေကာင်ေတွ ငါ မေနရေတာ့ဘူး။ တစ်လြပည့်ေတာနဲ
နတ်ြပည်ကိုသွားေတာ့မယ်”
ဟု ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ေြပာဆိုေလ၏ ။ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်
ဦးေပသီး၏ စကား များကို နားေထာင်၍ မျက်လုံးြပးသွားက၏ ။
အစ်ကိုကီးေလာဘက..
“ဦးေလး စိတ်မှေကာင်းေသးရဲလား ဘာြဖစ်လို
နတ်ြပည်ကိုသွားရမှာလဲ”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ညီအစ်ကိုသုံးေယာက် မိမိအား
မယုံသကာြဖင့် ကည့်ေန ေကာင်း ေတွရသြဖင့်..
“ေဟ့ေကာင်ေတွ ငါမူးဘူးကွ၊ တစ်လအတွင်း ငါ
ေသရေတာ့မယ်လိုေြပာတ”
ဟုေြပာေလရာ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်အနက် အငယ်ဆုံးေမာဟက
“ဦးေလးက အေကာင်းကီးရှီေသးတာ၊ ဘာြဖစ်လို ေသရမှာလဲ၊
လူြပည့်မှာ ေနမယ်ဆိုရင် ေနာက်ထပ် မိန်းမ တစ်ေယာက်ေတာင်
ယူလိုရေသးတယ်”

ဟု စပ်ဖဲဖဲ ေြပာေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ေမာဟ၏ ေခါင်းကို
လက်သီးြဖင့်ထု၍ ..
“ေခွးေကာင်.. ငါက ဘယ်မိန်းမကိုမှ မယူရေသးတဲ့ လူပျိကီးအစစ်ကွ၊
ေနာက်မိန်းမ တစ်ေယာက်လို မေြပာစမ်းပါနဲ၊ တကယ်ပါကွာ ငါ မေနာက်ပါဘူး။
တစ်လအတွင်း ငါ ေသရေတာ့မယ်ကွ”
ဟုဆိုကာ ညက မက်ခဲ့ေသာ နတ်သမိးအိပ်မက်ကို
ြပန်လည်ေြပာြပေလ၏ ။ အိပ်မက်ကို ေြပာပီးေသာအခါ ဥိးေပသီးက
“ငါတိုတစ်မျိးလုံး ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်းေတွ ြဖစ်ခဲ့ဖူးတယ်ကွ။
ငါ့အဘိုးက မေသခင် တစ်လ အလိုတုန်းကလည်း ေဟာဒီလို အိပ်မက်မျိး
ြမင်မက်တယ်။ ငါ့အေဖ မေသမီ တစ်လအလို တုန်းကလည်း ဒိလိုအိပ်မက်မျိး
မက်တယ်။ ဒါေကာင့် မျိးိုးအစဉ်အလာအရ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက် အတိုင်းဆိုရင်
ေနာက်တစ်လြပည့်တဲ့ေနမှာ ငါေသရေတာ့မယ်”
ဟုေြပာေလရာ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် မျက်လုံးြပးသွားေလ၏ ။
ဦးေပသီး အတွက် လည်း စိုးရိမ်သွားေလ၏ ။
၎င်းတိုသည် ဦးေပသီးအား ေဆွမျိးရင်းြခားသို တွယ်တာေနမိေချပီ။
ထိုေကာင့် ညီအစ်ကိုများသည် ဦးေပသီးအတွက်
၀မ်းနည်းေကကွဲြခင်းြဖစ်က၏ ။ ဦးေပသီး က
မိင်ေတွေတွြဖစ်ေနေသာညိအစ်ကိုများကိုကည့်၍ ..
“ေဟ့ေကာင်ေတွ ငါေသေတာ့မယ်ဆိုတာနဲ မင်းတို ဘာြဖစ်လို
ေမျာက်မိင် မိင်ေနတာလဲ၊ ေသတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူးကွာ။ ကမာေပမှာရှိတဲ့
သက်ရှိတိုင်း ေသဆုံးေနကတာပဲ၊ ငါတို မှ ထူးပီးေသရတာ မဟုတ်တာ။ မင်းတိုဟာ
ငါ့တပည့်ေတွြဖစ်ပီး အေတွးအေခ ညံ့ဖျင်းလိုက်တာ ကွာ။ တကယ်ေတာ့
လူဘ၀ဆိုတာ စွန်စားမကီးတစ်ခုဆိုရင် ေမွးဖွားြခင်းနဲ ေသဆုံးြခင်းဟာ

အကီးမားဆုံး စွန်စားမကီးကွ”
ဟုေြပာေလရာ ညီငယ်ြဖစ်သူ ေမာဟက
“ဦးေပသီး ဘယ်လိုပဲေြပာေြပာ ကျပ်တိုေတာ့ ၀မ်းနည်းတယ်ဗျာ”
ဟု ၀မ်းနည်းသံကီးြဖင့် ေြပာေလ၏ ။ ဦးေပသီးက ေခါင်းခါယမ်း၍ ..
“မင်းတိုဟာ သမားိုးကျ လူေတွလား။ စာအုပ်ကီးသမားေတွကို
ငါသိပ်မုန်း တယ်ဆိုတာ မင်းတိုသိတယ်ေနာ်။ သူများထက် ထူးစမ်းပါ။ ေလာကမှာ
ထူးရင်ထူး မထူးရင်း ူးတဲ့၊ ကားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ေဟ့ေကာင်ေတွ ငါေသရင်
အိမ်မှာ ၀မ်းနည်းမေနရဘူးးေနာ်။ ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲေတွ လုပ်ရမယ်။
အိမ်မှာပွဲလမ်းသဘင်ကီး မကျင်းပိုင်ရင်ေတာင် တီးတတ် မတ်တတ်တဲ့ သူေတွ
ေခပီး ေပျာ်စရာေကာင်းေအာင် လုပ်စမ်းပါ။ ေပျာ်ေပျာ်ရင်ရင် ေနတာကို
ငါကိက်တယ်ကွ”
ဟု အတန်အတန်မှာကားေလရာ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်
ဦးေပသီး၏ စကားကို နားမလည် ိုင်ဘဲ ၎င်းတို၏ စိတ်ေကျနပ်ေအာင်
ေခါင်းညိတ်ရေလ၏ ။
ဦးေပသီးသည် ထူးဆန်းေသာ အိပ်မက်ကို ြမင်ပီး
တစ်လြပည့်ေသာေနမှာတွင် ေခါင်းမူး တယ်ဟုညည်းညကာ ေြမေပသို
လဲကျသွားေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ဦးေပသီးကို ခုတင်ေပသို
ဝိုင်းဝန်းြပစုေသာအခါ ဦးေပသီးက အသက်ကို ကိးစားရှ၍
“ငါသွားေတာ့မယ် ှတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကွာ”
ဟုေြပာဆိုကာ အသက်ထွက်သွားေလ၏ ။ ညီအစ်ကိုသုံးများသည်
ဥိးေပသီးအတွက် ၀မ်းနည်းပူေဆွလှသြဖင့် ငိုယိုကေလ၏ ။ အတန်ကာေအာင်

ငိုယိုေနပီးမှ အစ်ကိုကီးြဖစ်သူ ေလာဘက..
“ဟိုက်.. ဦးေပသီးမေသခင် မှာခဲ့တာကို ေမ့ေနပီထင်တယ် သူေသရင်
မငိုရဘူး ဆိုတာေလ”
ဟုေြပေလရာ ညီအစ်ကိုများသည် ဦးေပသီး၏ မှာကားချက်များကို
သတိရ၍ ငိုယိုေနြခင်း ကို ရပ်တန်လိုက်ေလ၏ ။ ညီငယ်ြဖစ်သူ ေမာဟကလည်း
“ဦးေပသီးက သူေသရင် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲေတွ လုပ်ရမယ်လို မှာခဲ့တယ်။ အဲဒါ
ဘယ်လိုလုပ် မလဲ”
ဟုေြပာေလ၏ ။ ညီလတ်ြဖစ်သူ ေဒါသက ေခါင်းကုတ်၍ ..
“မလုပ်လိုမ ြဖစ်ဘူးလား။ ရွာထဲက လူေတွက ငါတိုကို
ေဝဖန်ကဲ့ရမှာေပါ့”
ဟုေြပာေလ၏ ။ အစ်ကိုေလာဘက..
“ေဝဖန်ကဲ့ရဲလည်း ဘာြဖစ်လဲကွာ၊ ဦးေပသီး စကာကို ငါတို
လွန်ဆန်ရမလား။ ဦးေပသီးက ငါတိုရဲ ေကျးဇူးရှင်ကီးပဲ”
ဟုေြပာကာ တစ်ဖက်ရွာရှိ မယ်ဒလင်တီးရာတွင် အလွန်ကမ်းကျင်ေသာ
သန်ဇင်ဆိုသူကို အိမ်ကို ေြမာက်ပင့်ေခေဆာင်ကာတိးခိုင်းေလ၏ ။ ထိုအခါ
သန်ဇင်သည် မယ်ဒလင်တစ်လက် ြဖင့် အလွမး်သီချင်းများကို သီဆိုေလေတာ၏ ။
ထိုအြပင် တေယာထိုးရာတွင် ကမ်းကျင်ေသာ တင်ေဖဆိုသူကိုေခယူ၍
တေယာထိုးခိုင်း ေလ၏ ။ တင်ေဖှင့် သန်ဇင်သည် အတီးအမငတ်
ကမ်းကျင်သကဲ့သို အရက်ေသာက်ရာတွင် လည်း အတွဲညီလှသြဖင့် ဦးေပသီး၏
အသုဘတွင် ခုနစ်ရက်ခုနစ်လီ တီးမတ်လိုက်၊ ေသာက်လိုက် ြဖင့်
လွန်စွာေပျာ်ရင်ေနေလ၏ ။
ထိုရက်များအတွင်း အနီးအနားရွာများရှိ အတီးအမတ် ဝါသနာပါေသာ

အေသာက်သမား များသည် ထူးဆန်းေသာ အသုဘ၏ သတင်းကိုကား၍ ဗုံ၊ ှဲ၊
ပုေလွစေသာ တူရိယာများကို ေဆာင်ယူ၍ သူထက် ငါ အလုအယက်
တီးမတ်ကေလ၏ ။
ထိုေနာက်တွင်မူ အတီးအမတ်သမား အချင်းချင်းစွမး်ကုန်
ပိင်ဆိုင်ကရင်း ရန်ပွဲများ ြဖစ်ပွ ား ကေလ၏ ။
ဤသိုြဖင့် လူထူးဆန်းကီး ဦးေပသီး၏ အသုဘသည်တီးသံ ၊ မတ်သံ၊
ရန်ပွဲသံများ ဆူဆူ ညံညံြဖင့်ပီးဆုံးသွားေလ၏ ။ ေနာင်ဘိုရွာသူရွာသားများအေနြဖင့်
ေြပာမဆုံးေပါင် ေတာသုံးေတာင် ြဖစ်သွားေလ၏ ။

*

အခန်း (၃)
ဦးေပသီး မရှိေတာ့ေသာအခါ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် အုန်းြခံမှ
ရရှိေသာ ဝင်ေငွြဖင့် ၎င်းတို စားဝတ်ေနေရးကို ရပ်တည်ိုင်က၏ ။ ထိုေကာင့်
ေအးေအးလူလူြဖင့် သိုင်းေလ့ကျင့်ိုင်က ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် သိုင်းေလ့ကျင့်ရာတွင် ဝါသနာထုံလှသြဖင့်
သိုင်းပညာ၌ သာ ဘ၀ကိုြမပ်ှံထား၏ ။ ၎င်းတိုသည်လူထူးဆန်းများပီပီ
အိမ်ရာထူေထာင်ြခင်းမ ရှိဘဲ သိုင်းပညာ ၌ သာ ေပျာ်ေမွေနက၏ ။
ဤသိုြဖင့် ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်၏ အသက်အရွယ်သည် တြဖည်းြဖည်း
ကီးရင့်လာ ေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် သို်င်းပညာ ထူးခန်သူများြဖစ်သြဖင့်
၎င်းတိုထံတွင် ပညာသင်ယူ လိုေသာ လူငယ်များ မကာခဏ ေရာက်လာေလ့ရှိ၏ ။
သိုေသာ် ညီအစ်ကိုများ၏ ဘုကန်လန်ိုင်ပီး
ခွက်ကျကျအြပအမူေကာင့် လူငယ်များ အေဝးသို
ေရှာင်ခွာေြပးကသည်သာများေလ၏ ။
တစ်ခါက ညီအစ်ကိုများသည် သိုင်းပညာသင်ယူလိုသူ လူငယ်တစ်ဦးကို
ဇွဲရှိ၊ မရှိ စမ်းသပ် ဆိုကာ ေသာင်ြပင်တွင် ကင်းမီးေကာက် ေထာင်ခိုင်းေလ၏ ။
ထိုေနာက် ၎င်းတို သိုင်းေလ့ကျင့်ရင်းြငင်းခုန်ကာ
ကင်းမီးေကာက်ေထာင်ခိုငး်ေသာ လူငယ် ကို ေမ့ေလျာ့သွားသြဖင့် လူငယ်
ေသာင်ြပင်တွင် နာရီးေပါင်များစွာ ဒုကခံေနရ၏
တစ်ကိမ်ကလည်း လူငယ်တစ်ဦးကို အကမ်းအရမ်းခံို်င်ရမည်ဆိုကာ
ေသာင်ြပင်တွင် အေခါက်အေခါက်အခါအခါ ေြပးခိုင်းေလ၏ ။
ထိုသိုေြပးခိုင်းရင် သိုင်းပညာ ြငင်းခုန်ကာ ေသာင်ြပင်တွင်

ေြပးလားေနသူကို ေမ့ေလျာ့သွား ေလ၏ ။
လူငယ်သည်သို်င်းပညာ သင်ချင်ေဇာြဖင့် ေသာင်ြပင်တွင်
မရပ်မနားေြပးလားရာမှ အေမာ ဆို၍ လဲကျသွားေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်သိုင်းပညာ ြငင်းခုန်လင်
အရာရာကိုေမ့ေလျာ့တတ်သြဖင့် ၎င်းတိုေကာင့် ဒုကေရာက်ရေသာ လူငယ်မျာ
မနည်းလျေချ။
ထိုေကာင့်ပင် ၎င်းတို၏ သတင်းသည်
တစ်ေယာက်စကားတစ်ေယာက်နားြဖင့် ပျံှံသွား ရာက သိုင်းပညာသင်ယူရန်
မည်သူမ မစွန်စားဝံ့ေတာ့ေချ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ၎င်းတို၏ ပညာများကို ဆက်ခံို်င်ေသာ
အရည်အချင်းြပည့်၀ သည် ့လူငယ်များ ရွာထဲတွင်မရှိိုင်ဟု ယုံကည်ကေလ၏ ။
ထိုေကာင့်ပင် မည်သူကိုမ ပညာအေမွ မေပးေတာ့ေချ။
ဤသိုြဖင့် ၎င်းတိုသည် အသက်အရွယ် တြဖည်းြဖည်းကီးရင့်လာပီး
လူလတ်ပိုင်း အရွယ်သိုပင် ေရာက်ရှိခဲ့ေလေတာ့၏ ။

*

တစ်ေနသ၌ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် တုတ်ကိုယ်စီြဖင့်
ေသာင်ြပင်တွင် သို်င်းေလ့ကျင့် ကေလ၏ ။ ထိုသို ေလ့ကျင့်ရင်း ထုံးစံအတိုင်း
ြငင်းခုန်ကေလ။ အစ်ကိုကီးြဖစ်သူ ေလာဘသည် ညီငယ်ှစ်ဦးကို
ယှဉ်ပိင်ြငင်းခုန်ေလ၏ ။
ထိုသို ြငင်းခုန်ရင်း ေလာဘသည်

“ေဟ့ေကာင်ေတွ တုတ်ရှည်ကို အဖျားကကို်တာ ပိုပီးအားပါတယ်ကွ၊
မင်းတို မယုံရင် တုတ်ေတွကိုင်ပီး လှမ်းိုက်ကွာ ထိရင် ငါံးေပးတယ်”
ဟုေြပာေလရာ ညီငယ်ေမာဟက
“အစ်ကိုကီးက တုတ်ကို အဖျားက ကို်င်ရင် ကျပ်တိုက
တုတ်ရဲေအာက်ပိုင်းကို ဖိပီး ဆွဲချ မယ်ဗျာ။ ဒါဆိုရင် အစ်ကိုကီးလက်ကို
တုတ်နဲထိပီး တုတ်လွတ်ကျမှာေပါ့”
ဟုြပန်လည်ြငင်းခုန်ေလ။ ထိုသိုြငင်းခုန်ရင်း ထုံးစံအတိုင်း စကားများ
ရန်ြဖစ်ကေလ၏ ။ အစ်ကိုကီးေလာကက..
“ေဟ့ေကာင်ေတွ အပိုေတွေြပာမေနနဲ မင်းတိုတုတ်ေတွကို
ကိုင်လိုက်က၊ ငါ တုတ်ကို အဖျားကေန ကိုင်ပီး သိမ်းိုက်မယ်။ ေရှာင်ိုင်ရင်
ေရှာင်က”
ဟု ေြပာဆိုေလရာ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်တုရှည် ကိုယ်စီကိုင်၍
ယှဉ်ပိင်တိုက်ခိုက်ိုင် ကေလ၏ ။
အစ်ကိုကီးေလာဘသည် တုတ်ရှည်ကို အမဖျားမှကိုင်၍
ညီအစ်ကိုှစ်ေယာက်ကို ိုက်ှက် ေလ၏ ။ ညီအစ်ကိုှစ်ဦးက အစ်ကိုကီး၏
လက်ကို ထိေအာင်ိုက်၍ တုတ်လွတ်ကျေစရန် ကိးစားေလ၏ ။
၎င်းတို၏ တိုက်ပွဲသည် မည်သူမ အသာစီးမရဘဲြဖစ်ေနစဉ် အစ်ကိုသူ
ေလာဘသည် ပင်ြပင်ကို လက်ညိးန်၍ ..
“ေဟ့ေကာင်ေတွ ပင်လယ်ထဲမှာ ေလှတစ်စီး ေမျာပါလာပါလား”
ဟု ေအာ်ဟစ်လိုက်ရာ ညီအစ်ကို ှစ်ဦးကလည်း
ိုက်ှက်ရန်ြပင်ဆင်ထားေသာ တုတ်များကို ချ၍ ပင်လယ်ြပင်သို ကည့်ကေလ၏ ။
ထိုအခါ ပင်လယ်ြပင်တွင် ေလှတစ်စီး ေမျာပါလာေကာင်းေတွရေလ၏

။ ေလှတွင် ေလှာ် ခတ်သူ မပါရှိေချ။ အစ်ကို လတ် ေဒါသက..
“ဘာြဖစ်လို ေလှထဲမှာ လူမပါရတာ လဲ၊ ဟိုက် ေဟ့ ငါတိုကမ်းကို
တြဖည်းြဖည်းကပ်ေနပီ ေဟ့ သွားကည့်ကမယ်”
ဟုေြပာကာ ေရှဆုံးမှ ဥိးေဆာင်၍ ေရထဲသို ဆင်းေလ၏ ။ ေဒါသ၏
အေနာက်သို ေမာဟှင့်ေ လာဘက လိုက်ေလ၏ ။ ေဒါသသည် ေလှ၏ အနီးသို
အရင်ဆုံးေရာက်ရှိသွားပိး ေလှထဲကိုကည့့်ကာ..
“ဟိုက် ကေလးေလးပါလား”
ဟု အထိတ်တလန် ေအာ်ဟစ်လိုက်ေလ၏ ေမာကလည်း ေလှထဲကို
ငုံကည့်၍ ..
“ဟုတ်ပါရဲ ကေလးတစ်ေယာက်ပါလား ရက်စက်လိုက်ကတာကွာ
လိင်းေလှြပင်း ထန်တဲ့ ပင်လယ်ထဲကို ေမျာရက်တယ်”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ ေလာဘသည် ေလှထဲကေလးကိုဦးစွာေပွချီ၍ ..
“အမယ်ေလး.. ကေလးက ချစ်စရာေလးကွ၊ အသားေလး
ကလည်းြဖတယ်”
ဟုေြပာေလ၏ ။ ကေလးငယ်သည် ငိုယိုြခင်းမရှိဘဲ လူခွစာကီး
သုံးေယာက်ကို ကည့်ေန ေလ၏ ။ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်
ကေလးကိုကမ်းေပသို တင်ပီး ကေလးှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စရှာရာ
မည်သည့်သဲလွန်စမှ မေတွရသြဖင့် အစ်ကိုကီးေလာကဘက..
“ကေလးရဲ မိဘအရင်းအြခားေတွ ရှိေသးသလား မသိဘူး။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကေလးကို သူတို မေမွးချင်လို စွန်ပစ်လိုက်တာ ေသချာတယ”
ဟုေြပာဆိုေလ၏ ။ အငယ်ဆုံးြဖစ်သူ ေမာဟက
ကေလးကိုချစ်ခင်ေနပီြဖစ်သြဖင့်

“သူတိုမေမွးလည်း ကျပ်တိုေမွးမယ်ဗျာ အစ်ကိုကီးတို
ေမွးချင်တယ်မဟုတ်လား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏ ။ ညိအစ်ကို သုံးေယက်သားရွာြပင်တွင်
ှစ်ေပါင်းများစွာ အထီးကျန်ေန ထိုင်ခဲ့ရသြဖင့် ကေလးငယ်ကို ြမင်ြမင်ချင်းက၏ ။
သိုေသာ် ကေလးှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲ များ ရှိို်င်ေကာင်း စဉ်းစားမိ၍
ေလာဘက..
“ငါတိုသုံးေယာက်က ရွာြပင်မှာေနတာ။
အခါလည်ေလာက်ရှိတဲ့ကေလးကို ေမွးလိုြဖစ် ပါ့မလား”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ အစ်ကိုလတ်ေဒါသက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
စဉ်းစားလိုက်ပီး..
“ေမွးလိုရေအာင် ေမွးမယ်ကွာ၊ ကေလးကို ိုတိုက်ဖို ရွာထဲက
ကေလးအေမေတွကို အကူ အညီေတာင်းမယ်ဗျာ။ ေနာက်ပီးေတာ့ ရွာမှာ
ဆိတ်ြခံရှိသားပဲ။ ဆိတ်ြခံက ဆိတ်ိုရိုင်တယ်
ဟုအားတက်သေရာ ေြပာေလ၏ ။ အစ်ကိုကီးေလာဘက ေခါင်းညိတ်၍
..
“ေအ မင်အကံ မဆိုးဘူး။ ရွာထဲက မိန်းမေတွကို ေြပာကည့်ရမှာပဲ။
တစ်ခုေတာ့ရှိတယ် ရွာထဲက လူေတွကို ငါတိုတစ်သက်လုံးေအာက်မကျိသမ
ဒီကေလးနဲကျမှ ေအာက်ကျိရမလို ြဖစ်ေနပီ”
ဟုေြပာေလရာ ကေလးေမွးစားရန် စိတ်အားထက်သန်ေနေသာ
ညီငယ်ေမာဟက
“ေအာက်ကျိတယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အကူအညီေတာင်းကည့်တာေပါ့။
သူတိုလည်း ကေလးကိုြမင်ရင် ချစ်သွားမှာ ေသချာတယ်။ ကေလးက

ချစ်စရာေလးဗျ .. ဟိ ဟိ ”
ဟုေြပာေလ၏ ။ ထိုေနာက်တွင်မူ ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည်
ကေလးကို ေပွချီ၍ ရွာထဲသို သွားေလ၏
ရွာသူ၊ ရွာသားမျာသည် မေရာက်စဖူး ရွာထဲသို အေရာက်ထူးပီး
ကေလငယ်တစ်ဦးကို ေပွ ချီလာေသာ လူထူးလူဆန်း သုံးဦးကို တအံ့တသ
ထွက်ကည့်၏
အချိမေနို်င်သူများက လာေရာက်ေမးြမန်က၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယက်သည် ၎င်းတို၏ လိုအင်ဆရှိသြဖင့် ယခင်ကဲ့သို
မျက်ှာရှစ်ေခါက်ချိး မေနကဘဲ ြပံးြပံးရင်ရင် ရှိေန၏ ။
အစ်ကိုကီး ေလာဘက ကေလးငယ်ကို ြပ၍ ရွာသူတစ်ဦးထံမှ ိုရည်
အလှခံလိုေကာင်း ေြပာေလ၏ ။
ထိုအခါ ရွာတွင်းရှိ ကေလးအေမ သုံးဦးက ကေလးကိုကည့်၍
၎င်းတိုထံမှ ိုရည်ရရှိိုင် ေကာင်း လိုလိုချင်ချင်ေြပာဆိုက၏ ။ ညီအစ်ကိုများသည်
၎င်းတို၏ လိုအင်ဆ ြပည့်၀သြဖင့် ေပျာ် ရင်စွာြဖင့် ရွာြပင်သို ြပန်ခဲ့ကေလ၏ ။
ထိုေနမှစ၍ လူခွစာ သုံးေယာက်သည် ကေလးအတွက်
အလုပ်ပ်ေလေတာ့၏ ။
၎င်းတိုသည် အချိန်မှ သိုင်းေလ့ကျင့်ြခင်းပင် မြပလုပ်ိုင်ဘဲ
ကေလးအလုပ်ှင့်သာ ပိေန ေလ၏ ။
ကေလးအတွက် ိုဘူးေဖျာ်သူက ေဖျာ်၏ ။ အှီးေလာ်သူက ေလာ်၏ ။
ရွာထဲသိုသွား၍ ဆိတ်ြခံမှ ိုများ ယူသူက ယူ၏ ။ မိေပတက်၍ ကေလးကစားစရာ
အုပ်များကိုလညး် ဝယ်လိုက် ေသး၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယက်သည် ကေလး၏ ဗာဟီရအလုပ်များြဖင့်

ပ်ေပွေနေလေတာ့၏ ။
ကေလးကို အမည်ေပးချိန်သို ေရာက်ေသာအခါ ရွာထဲရှိ ေဗဒင်ဆရာကို
ကည့်မရေသာ ေကာင့် နာမည်ကို သုံးေယာက်စလုံး ဝိုင်းစဉ်းစားက၏ ။ ထိုေနာက်
ဆယ်ရက်ခန် အြပင်းအထန် ြငင်းခုန်ပီးေနာက် ကေလး၏ အမည်ကို
ေမာင်မိုးတိမ်ဟု အမည်ေပးလိုက်ေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် ေမာင်မိုးတိမ်၏
အမည်ေပးကင်ပွန်းတပ်ပွဲအတွက် မိမှ တုတ်စားများကို ဝယ်ယူစားေသာက်ပီး
ကျင်းပခဲ့ေလ၏ ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ပင်လယ်မှ ေရာက်ရှိလာေသာ ေမာင်မိုးတိမ်ဟူေသာ
ကေလးသည် လူထူးဆန်းကီး သုံးေယာက်ထံတွင် ကီးြပင်းခဲ့ေလေတ့၏ ။
မိုးတိမ်ကေလးသည် လူခွစာကီး
သုံးေယာက်အလိုလိုက်ထားေသာေကာင့် အလွန်ဆိုး သွမ်းေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် မိိုးတိမ်ေရာက်ရှိသည့်ေနမှစ၍ သိုင်းပညာကို မေလ့ကျင့်
ိုငေတာ့ေချ။
မိုးတိမ် ငါးှစ်သား အရွယ်သိုေရာက်ေသာအခါ ြမင်ြမင်သမှအရာကို
လက်ညိးထူး၍ ပူဆာတတ်၏ ။ ေသာင်ြပင်အုန်းပင်တစ်ပင်ကို လက်ညိးထိုး၍
အုန်းသီးစားချင်သည်ဟုဆိုလိုက် လင် ညီအစ်ကိုသုံးေယာက်သည် အုန်းပင်ေပသို
တက်ရြပန်၏ ။
ထိုအုန်းပင်မှ အုန်းသီးကိုခွဲပီးေသာအခါ ေနာက်အုံးပင်တစ်ပင်ကို
လက်ညိးန်ြပြပန်၍ ညီအစ်ကိုများသည် အုန်းပင်တစ်ပင်ပီးတစ်ပင် တက်၍
ေမာပန်းလွန်းသြဖင့် ေသာင်ြပင်တွင် ပက်လက်လန်ေလ၏ ။
မိုးတိမ်သည် ညီအစ်ကိုများက အလိုလိုက်ေသာေကာင့် ဆိုးချင်တိုင်း
ဆိုးေနေလ၏ ။

တစ်ခါကလည်း ရွာထဲသို လှည့်လှည့်ကည့်ရင်း သူကီးမင်း၏
ေဆးတံကီးကို လိုချင်သည် ဟု ပူဆာ၏ ။
ေဆးတံမရေသာအခါ တစ်ေနကုန် ေသာင်ြပင်ေပတွင်လူးလှိမ့်၍
ငိုယို၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ညီအစ်ကို သုံးေယက်သည် သူကီးမင်း၏ ေဆးတံကို
ေတာင်းရန် မြစဖ်ိုင် သြဖင့် ရွာထဲတွင် ေဆးတံအရှာထွက်ရ၏ ။
ထိုအခါ ကံအားေလျာ်စွာ အဘိုးကီးတစ်ဦးက သူ၏
ေဆးတံအေဟာငး်ကီးကို စွန်ကံလိုက် ေလ၏ ။ မိုးတိမ်သည် ေဆးတံံကို ရရှိေသာ
အခါမှပင် သူကီးမင်း အမူအရာကို အတုခိုး၍ ဟန်ပါပါ ခဲေလေတာ့၏ ။
ထိုအမူအရာကိုကည့်၍ ညီအစ်ကိုများသည် သေဘာကျ၍
မဆုံးိုင်ေအာင်ရှိေလ၏ ။
တစ်ကိမ်ကလည်း ရွာထဲရှိ အပျိေချာေလး တစ်ဦးဝတ်ဆင်ထားေသာ
ထဘီကို သေဘာ ကျသြဖင့် ေတာင်းေပးရန် ပူဆာေလရာ ညီအစ်ကိုများသည်
မျက်လုံးြပးရေလ၏ ။
ညီအစ်ကိုများသည် ထဘီကို ေတာင်းယူရန် မြဖစ်ိုင်သြဖင့် ကေလးကို
အမျိမျိး ေချာ့ ေမ့ာ့ေလ၏ ။
သိုေသာ် အလွန်ဆိုးသွမ်းေသာ ကေလးသည် ထဘီမရလင်
အငိုမတိတ်ဟု ဆုံးြဖတ်ထား ဟန်ြဖင့် ေသာင်ြပင်တွင် လိမ့် ငိုယိုေလ၏ ။
ညီအစ်များသည် တက်မတ် ငိုယိုေန၏ ။ ကေလးကို ဝိုင်းအုံကည့်ပီး
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ အခက်ကံေနေလ၏ ။ ေနာက်ဆုံးတွင် အစ်ကိုကီးေလာဘက
အကံတစ်ခုရရှိ၍ ရွာထဲရှိ ကုန်စုံ ဆိုင်သိုသွားကာ မျက်ှာပူပူြဖင့်
ထဘီအသစ်တစ်ထည်ကို ဝယ်ရေလ၏ ။

ထိုထဘီကို ယူ၍ မိုးတိမ်အား ြပလိုက်ေသာအခါတွင်မူ အငိုတိတ်ေလ၏
။ မိုးတိမ်သည် ထဘီကို ရရှိေသာအခါ တစ်ရက်ှစ်ရက်ခန် ေအးေအးလူလူရှိ၏ ။
သုံးရက်ကာေသာအခါ ထိုထဘီကို ညီအစ်ကိုများ ဝတ်ဆင်ြပရန်
ပူဆာြပန်၏ ။ အစ်ကိုကီး ြဖစ်သူ ေလာဘသည် ကေလးငယ်၏ ေတာင်းဆိုမေကာင့်
မျက်ေမှာင်ကတ်၍ ..
“ဒီေကာင် မဟုတ်ေတာ့ဘူးေနာ် ေတာင်းဆိုမေတွက
အထူးအဆန်းေတွချည်းပဲ”
ဟု ေရရွတ်ေလ၏ ။ ထိုအခါ ေဒသါက စိတ်ပျက်လက်ပျက်အမူအရာြဖင့်
“ဝတ်မြပရင်လည်း တစ်ေနကုန် ဂျီတိုက် ေနဦးမယ်”
ဟု ညည်းညေလရာ ေမာဟက
“ေဟ့ေကာင် ေယာက်ျားေတွကွ ထဘီဝတ်ြပလိုြဖစ်မလား ထဘီဝတ်ရင်
ငါတိုကို မိန်းမလျာြဖစ်သွားပီလို ရွာထဲက လူေတွက ေြပာမှာေပါ့”
ဟုေြပာေလ၏ ။ အစ်ကိုကီး ေလာဘက..
“ေနာက်ပီးေတာ့ မိန်းမထဘီကို ေယာက်ျားဝတ်လို ြဖစ်မလား
ဘုန်းကံေတွ နိမ့်ေနဦးမယ်”
ဟု ညည်းညေလ၏ ။
ေဒါက ေခါင်းကုတ်၍ ..
“ဒါေတာ့ြဖစ်ပါတယ်။ ထဘီက ဘယ်သူမှ မဝတ်ရေသးဘူး
အသစ်ကီးပဲ။ ဘုန်းမနိမ့်ပါဘူး။ အစ်ကိုကီး ခဏဝတ်ရင် ဝတ်ြပလိုက်ပါ။ ဘယ်သူမှ
မြမင်ပါဘူး”
ဟုေ ြပာဆိုေလရာ ေလာကမျက်ှာမဲ့၍ ..

“ဟဲ့ေကာင် မင်းတိုက ငါ့ကို မိန်းမလျာ
ြဖစ်ေအာင်ေချာက်တွန်းေနတာလား”
ဟု ြပန်ေအာ်ဟစ်ေလ၏ ။ မိုးတိမ်သည် သူဝတ်ေစချင်ေသာ ထဘီကို
ညီအစ်ကိုသုံးေယာက် မဝတ်ြပေသးသြဖင့် အသံတိုးြမင့်၍ ေအာ်ဟစ်ငိုယိုြပန်၏ ။
ေနာက်ဆုံးတွင် အစ်ကိုကီး ေလာဘ သည် ထဘီကို ဝတ်ဆင်ြပရ၏ ။
သိုေသာ်မိုးတိမ်သည် ေလာဘတစ်ဦးတည်း ထဘီဝတ်ြပြခင်းကို
ေကျနပ်ဟန်မရှိ ဘဲ ေဒါသ ှင့် ေမာဟကို ပါ ထဘီဝတ်ခိုင်းေနသြဖင့်
ညီအစ်ကိုအားလုံး တစ်လှည့်စီ ဝတ်ဆင်ြပရ ေလ၏ ။
မိုးတိမ်သည် ထိုအခါမှပင် ငိုယိုြခင်းမှ ရပ်တန်၍ တဟား ဟား
ရယ်ေမာေလေတာ့၏ ။

*

