အံ့ဖွယ်ဖိနပ်

တစ်ခါတုန်းက တိုင်းြပည်တစ်ြပည်တွင် ဘုရင်ကီးတစ်ပါး ရှိေလသ
ည် ။
ဘုရင်ကီးှင့်

မိဖုရားကီးတို

သည်

တစ်ဦးှင့်

တစ်ဦး

အလွန်ချစ်ခင်ကကာ ယုယကင်နာလျက် ရှိကေလသည် ။ မကာမီ မိဖု
ရားကီးသည် သားေယာက်ျားကေလးတစ်ဦး ဖွားြမင်ရာ ဘုရင်ကီးှင့်
မိဖုရားကီးတို သည် အလွန်ေပျာ်ရင်ကေလသည် ။
မကာမီ မိဖုရားကီးသည် ကိုယ်ဝန်ရှိလာြပန်ေလသည် ။ သမီးမိန်း
ကေလးကို လိုချင်က၍ ယခု ေမွးမည့် ကေလးသည် မိန်းကေလးြဖစ်ပါ
ေစဟု ဆုေတာင်းကေလသည် ။ သိုေသာ် ေမွးလာသည့် ကေလးကား မိ
န်းကေလး မဟုတ်ေပ။
ထိုအခါ မိဖုရားကီးက …
"ကိစမရှိဘူး။

ညီမေလးအတွက်

အစ်ကိုှစ်ေယာက်

ေမွးဖွားလာြခင်း ြဖစ်၏။ ေနာက်ေမွးလာ မည့် ညီမေလးအတွက် အစ်ကို
ှစ်ေယာက် ေစာင့်ေနတဲ့ သေဘာေပါ့"
ဟု ေြဖသိမ့်ကာ ဆိုေလသည် ။
သိုေသာ် တတိယေမွးလာသည့် ကေလးသည် လည်း ေယာက်ျား

ေလးပင်။
ဘုရင်ကီးှင့် မိဖုရားကီးသည် စိတ်မချမ်းမသာ ြဖစ်စြပ လာပီြဖစ်
သည် ။ သိုေသာ် သူတို က စတုတေြမာက် ကေလးသည် မိန်းကေလး ဧ
ကန်ြဖစ်ရမည်ဟု ယုံကည်ထင်မှတ်ေနကေလသည် ။
သိုေသာ် စတုတေြမာက် ကေလးသည် မိန်းကေလး မဟုတ်ြပန်ေချ။
ေယာက်ျားေလးပင်။ မိဖုရားကီး ေနာက်ထပ်ေမွးလာသည့် ကေလးများ
အားလုံးသည် ေယာက်ျားများ ချည်းပင် ြဖစ်၏။
(၁၂)ေယာက်ေြမာက် ေယာက်ျားကေလးကို ေမွးဖွားလာသည့် အခါ
တွင် မူ ဘုရင်ကီးှင့် မိဖုရား ကီးတို သည် အလွန်ပင် စိတ်ညစ်သွားက
သည် ။
သူတို ၏ သားကေလးများမှာ ကိုယ်ခာကီးထွားကသည် ။ အားခွ
န်ဗလ ေတာင့်တင်း ကျန်းမာ ကသည် ။ ဘုရင်ကီးှင့် မိဖုရားကီးတို
မှာ သူတို သားများကို ချစ်ခင်ှစ်သက်ကေသာ်လည်း သမီး မိန်းကေလး
ကို လိုချင်သည့် စိတ်ကား တားဆီးမရခဲ့ေချ။
သိုေသာ် ေနာက်ဆုံးတွင် သူတို ၏ ြဖစ်ချင်ဆုံးေသာ ဆကား ြပည့်ဝ
သွားပီြဖစ်သည် ။
(၁၃)ေယာက်ေြမာက် ေမွးဖွားလာသည့် ကေလးကား ရှားရှားပါးပါး
မိန်းကေလးြဖစ်ေနေလ သည် ။ သူတို ၏ ေပျာ်ရင်မကား ေဖာ်ြပ၍ မရို
င်ေတာ့ေချ။
မိဖုရားကီးသည် အားရဝမ်းသာစွာြဖင့် သူသား (၁၂)ေယာက်ကိုေခ
ကာ သူတို ၏ ညီမေချာ ေလးအား ြပသသည် ။ ဘုရင်ကီးလည်း ဝမ်း
သာလွန်း၍ နန်းေတာ်တွင် စားပွဲကီးကို ကျင်းပကာ အယုတ် အလတ်

အြမတ်မေရွး ေကးေမွးေလသည် ။
စားပွဲအခမ်းအနားကီးတွင် သမီးေတာ် မင်းသမီးေလးအား ဧည့်ပရိ
သတ်အေပါင်းေရှတွင် ပွဲထုတ်ေလသည် ။
ပရိသတ်အေပါင်းသည် မင်းသမီးကေလးအား ေကာင်းချီးေပးက
ေလသည် ။ ချီးမွမ်းေထာမနာ ြပကသည် ။
ထိုအချိန်တွင် နန်းေတာ်တံခါးကီး ပွင့်လာကာ နတ်သမီးသုံးပါးသ
ည် အထဲသို ဝင်လာကေလ သည် ။
ပရိသတ်အားလုံးသည်

နတ်သမီးသုံးေဖာ်ကို

ြမင်ေသာ်

ငိမ်သက်သွားကသည် ။ သူတို က နတ်သမီးများ သည် ဘုရင့်သမီး
ေတာ်ကေလးအား ဆုလာဘ်များ ေပးရန် ေရာက်ရှိလာကြခင်းြဖစ်သည်
ဟု သိေနကေလသည် ။
ပထမ နတ်သမီးက …
"မင်းသမီးကေလးရဲ ဘဝတစ်ေလာက်လုံးမှာ ဘယ်ေတာ့မှ နာမကျ
န်း မြဖစ်ေစရဘူး"
ဟု ဆုလက်ေဆာင်ေပးသည် ။
ဒုတိယနတ်သမီးက …
"မင်းသမီးကေလးဟာ

ဘဝတစ်ေလာက်လုံး

ေချာေမာလှပသူ

ြဖစ်ပါေစ"
ဟု ဆုလာဘ်ေပးသည် ။
တတိယ နတ်သမီးက …
"မင်းသမီးကေလးဟာ ဘဝတစ်ေလာက်လုံး ေကာင်းမေတွနဲ သာ

ေတွကံရမယ်၊ မေကာင်း တာ ဘာမှ မြဖစ်ေစရဘူး"
ဟု ဆုလာဘ်ေပးေလသည် ။
ထိုသို နတ်သမီးသုံးပါးသည် မင်းသမီးကေလးအား ဆုလာဘ် လက်
ေဆာင်များ ေပးကပီး ေနာက် ကီးမားေသာ အလင်းေရာင်ကီး ေပ
လာပီးေနာက် နတ်သမီးသုံးပါးသည် ြမင်ကွင်းမှ ေပျာက် ကွယ်သွားက
ေလသည် ။
ပရိသတ်အေပါင်းလည်း ကံေကာင်းေသာ မင်းသမီးကေလးအတွက်
အချင်းချင်း ချီးကျး စကား ေြပာဆိုကေလသည် ။
နန်းရင်ြပင်တစ်ခုလုံး ပရိသတ်အေပါင်း၏ စကားသံများ ြဖင့် စည်
ေဝလျက်ရှိေနေလသည် ။ ထိုအချိန်တွင် နန်းေတာ်တံခါးကီးသည် ြပန်ပွ
င့်လာြပန်ကာ အနက်ေရာင်ဝတ်ထားေသာ အဘွားအို တစ်ဦးသည် နန်း
ေတာ်ထဲသို ဝင်ေရာက်ေြပးဝင် လာေလသည် ။
အဘွားအိုသည် ပါးစပ်မှ လည်း …
"ခဏေစာင့် … ခဏေစာင့်၊ မင်းသမီးကေလးကို ဆုေပးဖို ကျန်ေသး
တယ်၊ မပီးေသးဘူး"
ဟု ေအာ်ေြပာေနေလသည် ။
လူအားလုံးလည်း ငိမ်သက်သွားကကာ အဘွားအိုကို ကည့်ေနက
ေလသည် ။
အဘွားအိုသည် အကျအိတ်ထဲမှ အလွန်ေသးငယ်သည့် ေငွဖိနပ်တစ်
ရန်ကို ထုတ်ယူကာ မင်းသမီးေလး၏ ေြခေထာက်တွင် ဝတ်ဆင်ေပး လို
က်ေလသည် ။

ထိုေနာက် အဘွားအိုက …
"ဒီဖိနပ်က ထူးဆန်းတဲ့ ဖိနပ်ေလးြဖစ်တယ်။ မင်းသမီးေလးဟာ ဒီဖိ
နပ်ကိုစီးပီး လူေတွရဲ ှလုံးသားေတွထဲမှာ ေလာက်လှမ်းသွားလိမ့်မယ်။
ဟား … ဟား … ဟား"
ဟု ရယ်ေမာကာ ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားေလသည် ။
အဘွားအို အြပင်ဘက်သို ေရာက်ရှိသွားသည် အထိ အဘွားအို၏ ရ
ယ်ေမာသံကို အဆက်မြပတ် ကားကရေလသည် ။
"လူေတွရဲ ှလုံးသားထဲကို ေလာက်လှမ်းလိမ့်မယ်"
ဆိုတဲ့ အဓိပာယ်က ဘာကိုေြပာတာလဲ၊ ကားရသူတိုင်း အနက်အဓိ
ပာယ် အမျိးမျိး ေဖာ်ေနက ေလသည် ။
ဘုရင်ကီးက ပညာရှိတစ်ဦးအား …
"သင် လူေတွရဲ ှလုံးသားထဲမှာ လမ်းေလာက်ိုင်သလား"
ဟု ေမးေလသည် ။
ထိုအခါ ပညာရှိက သူေြခေထာက်ကီးကို ကည့်ကာ
"အို … အရှင်မင်းကီး၊ ကန်ေတာ်မျိး မေလာက်ိုင်ပါ"
ဟု ေလာက်တင်သည် ။
ပညာရှိကီး၏ ေလာက်တင်ချက်ကို ကားေသာ် ဘုရင်ကီးက ..
"ဒါြဖင့် ဒီစကားက ဘာအဓိပာယ်လဲ"
"ကန်ေတာ်မျိး မသိနားမလည်ေကာင်းပါ အရှင်မင်းကီး"
ဟု ပညာရှိက ြပန်လည်ေလာက်တင်သည် ။

ထိုအခါ ဘုရင်ကီးက ေနာက်ပညာရှိကီးတစ်ပါးအား
"အဲဒီအဓိပာယ်ကိုေကာ အသင် သိပါသလား"
ဟု ေမးြပန်သည် ။
ဒုတိယ ပညာရှိကလည်း မသိေကာင်း ြပန်ေြဖသည် ။ ဘုရင်ကီးသ
ည် တတိယေြမာက် ပညာရှိ အား ေမးြပန်သည် ။ တတိယေြမာက် ပ
ညာရှိကလည်း မေြဖိုင်ေပ။
ထိုသိုြဖင့် ဘုရင်ကီးသည် ပညာရှိများအား အဘွားအိုေြပာဆိုသွား
သည့် စကား၏ အဓိပာယ်ကို ယေနညမတိုင်မီ ေြဖကားရမည်ဟု အမိန်
ေတာ်ချမှတ်ကာ ြပန်ေစေလသည် ။ ပညာရှိများ သည် စားပွဲ မပီးဆုံး
ေသးမီ ြပန်က၍ များ စွာစိတ်မသာမယာ ရှိကေလသည် ။ သိုေသာ် သူ
တို သည် ဘုရင်ကီး၏ အမိန်အတိုင်း ယေနညမတိုင်မီ အဘွားအို၏ စ
ကားကို အနက်အဓိပာယ်ေဖာ်ိုင်ရန် နန်းေတာ်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ကေလ
သည် ။
သူတို သည် စာကည့်ခန်းထဲ၌ စာအုပ်များကို လှန်ေလှာရှာေဖွ ဖတ်
ပါက စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲ တွင် အဘွားအိုစကား၏ အနက်အဓိပာယ်ကို
ေဖာ်ိုင်မည့် အေြဖကို ရရှိလိမ့်မည်ဟု ေတွးမိကေလ သည် ။
ထိုေကာင့် သူတို သည် စာကည့်ခန်းသို လာကေလသည် ။ သူတို
သည် စာအုပ်များကို လှန်ေလှာ ဖတ်ကသည် ။ အဓိပာယ်များ ေဖာ်က
သည် ။ သိုေသာ် သူတို သည် အနက်အဓိပာယ်ေဖာ်ကရာ၌ တစ်ဦးှင့်
တစ်ဦး "သူမှန်သည် ၊ ငါမှန်သည် "ဟု ဆိုကာ ြငင်းခုံကသည် ။ ရန်
ေဆာင်ကသည် ။ တွန်းထိုး ကသည် ။ ထိုအခါ သူတို ၏ မုတ်ဆိတ်ေမွး
များ သည် ဘယ်ညာ ယိမ်းွဲကာေနကေလသည် ။ ေနာက်ဆုံး ှစ်ဦးသ
ည် သတ်ပုတ်ကကာ လုံးေထွးသွားကသည် ။ သူတို ှစ်ဦး၏ မုတ်ဆိတ်

ေမွးများ သည် လိမ်ပ် ငိတွယ်သွားကကာ ချည်ပီးသကဲ့သို ြဖစ်သွားသ
ည် ။ အြခားသူများက အချိန်ေတာ်ကာေြဖမှ ေြပသွား ကသည် ။
ထိုအချိန်တွင် ဟားတိုက်ရယ်ေမာလိုက်ေသာ အသံတစ်သံကို ကား
လိုက်ရပီး နန်းေတာ်ထဲ၌ မင်းသမီးေလးအား ဖိနပ်ေပးခဲ့ေသာ အဘွား
အိုသည် သူတို ထံသို ေရာက်ရှိ လာေလသည် ။
ပညာရှိများက အဘွားအိုအား အဘွားအိုေြပာကားခဲ့သည့် လူေတွရဲ
ှလုံးသားထဲမှာ လမ်းေလာက်ရလိမ့်မယ်ဟူေသာ စကား၏ အနက်အဓိ
ပာယ်ကို ေြပာြပရန် ေတာင်းဆိုကသည် ။ ထိုအခါ အဘွားအိုက …
"လူေတွရဲ ှလုံးသားထဲမှာ ေလာက်လှမ်းပါ"ဆိုတာက "မင်းသမီး
ကေလးက အားလုံးက သူကိုချစ်ေအာင် လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပာယ်ပဲ
"ဟု ြပန်ေြပာေလသည် ။
ပညာရှိများက …
"အားလုံး ဟုတ်လား"ဟု ြပန်ေမးသည် ။
"ဟုတ်ပါတယ်၊ အားလုံးဆိုရာမှာ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ေယာက်ျားက
ေလး၊ မိန်းကေလး၊ ေခွး၊ ေကာင်၊ ဆင်ေတွအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်"
ဟု

ေြပာဆိုကာ

အဘွားအိုသည်

တဟားဟားရယ်ေမာ၍

ထွက်ခွာသွားေလသည် ။
ပညာရှိများ သည် တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် ကည့်လိုက်မိကသ
ည် ။ သူတို အထဲတွင် အသက် အကီးဆုံးပညာရှိကီးက …
"ကဲ … အခု ကန်ပ်တို ဘုရင်ကီးကို သွားပီးအေြဖေပးလို ရပီ"ဟု
ဆိုေလသည် ။

ထိုအခါ အြခားပညာရှိတစ်ဦးက …
"အဘွားအို အခုေြပာတဲ့ အနက်အဓိပာယ်စကားေတွကို ဘုရင်ကီး
ကို ေလာက်တင်မှာ လား" ဟု ေမးသည် ။
ထိုအခါ အသက်အကီးဆုံး ပညာရှိကီးက…
ထိုသိုြဖင့် သူတို သည် ဘုရင်ကီးဆီသို ေရာက်ရှိလာကေလသည် ။
သူတို က ဘုရင်ကီးအား …
"အရှင်မင်းကီး … ကန်ေတာ်မျိးတို အရှင်မင်းကီး ရှာေဖွခိုင်းတဲ့ အ
ဘွားအိုစကားရဲ အနက် အဓိပာယ်ကို ရှာေဖွလို ေတွခဲ့ပါပီ။ ကန်ေတာ်
မျိးတို ဒီအေြဖကိုရဖို စာအုပ်ေတွ အေတာ်များများ ဖတ် ခဲ့ရပါတယ်။
အဘွားအိုေြပာသွားတဲ့ လူေတွရဲ ှလုံးသားထဲမှာ လမ်းေလာက်လိမ့်မ
ယ်ဆိုတဲ့ စကားက မင်းသမီးေလးဟာ သူကိုချစ်ေအာင် လူေတွကိုလုပ်
လိမ့်မယ်လို အဓိပာယ်ရပါတယ်"ဟု ေလာက်တင် ကေလသည် ။
ဘုရင်ကီးက …
"အားလုံး ဟုတ်လား"ဟု ြပန်ေမးသည် ။
"မှန်ပါတယ်

အရှင်မင်းကီး၊

အားလုံးပါ။

အားလုံးဆိုရာမှာ

ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ေယာက်ျား ကေလး၊ မိန်းကေလး၊ ေခွး၊ ေကာင်နဲ ဆ
င်ေတွပါပါတယ်"ဟု ပညာရှိများက ြပန်လည်ေလာက်တင်က ေလသ
ည် ။
ဘုရင်ကီးလည်း အလွန်ေကျနပ်သွားကာ ပညာရှိများအား ကို ဆက်
လက်သုံးေဆာင် ေစေလသည် ။ စားပွဲများကား ေအးစက်၍ ေနေလသ
ည် ။ စားေတာ်ကဲသည် စားပွဲအသစ်များ ယူေဆာင် လာကာ ချေပးသည်

။
အထိန်းေတာ်များ သည် သမီးေတာ်အား မိဖုရားကီးထံ ေခသွားက
သည် ။
ှစ်များ စွာ ကာေညာင်းသွားခဲ့သည် ။ မိဖုရားကီးလည်း ကွယ်လွန်
သွားပီြဖစ်သည် ။၊ မင်းသမီး ကေလးမှာ နတ်သမီးများ ေကာင်းချီးေပး
သည့် အတိုင်း ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် အရွယ်ေရာက် ကီးြပင်းလာခဲ့
ေလသည် ။ အလှေသွးများ တိုးကာ အလွန်ေချာေမာလှပေသာ မင်းသမီး
ကေလးတစ်ပါး ြဖစ်လာခဲ့ေလသည် ။ မင်းသမီးကေလးသည် အဘွားအို
ေပးခဲ့သည့် ဖိနပ်ကေလးကို အစဉ်အမဲ ဝတ်ဆင် ေလ့ရှိသည် ။ ထိုဖိနပ်
ကေလးမှာ ထူးဆန်းေသာ ဖိနပ်ကေလးြဖစ်သည် ။ မင်းသမီးကေလး အ
ရွယ်ှင့် လိုက်ကာ ဖိနပ်သည် လည်း ကီးလိုက်လာြခင်းြဖစ်သည် ။ မင်း
သမီးကေလး အသက်ကီးလာေသာ် လည်း ဖိနပ်သည် လိုက်ကီးလာ၍
မင်းသမီးကေလး၏ ေြခေထာက်ှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ြဖစ်ေနေလသည် ။
ယခု အဘွားအိုေြပာကားသည့် စကားသည် မှန်ကန် လာပီြဖစ်သ
ည် ။ မင်းသမီးကေလးသည် လူများ ၏ ှလုံးသားထဲတွင် လမ်းေလာက်
လျက်ရှိေနပီ ြဖစ်သည် ။ လူတိုင်းသည် မင်းသမီးကေလး အား ချစ်ြမတ်
ိုးကေလသည် ။ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ေယာက်ျားကေလး၊ မိန်းကေလး၊
ေခွး၊ ေကာင်နဲ ဆင် အားလုံးမကျန် မင်းသမီးကေလးအား မချစ်မှစ်သ
က်သည် ဟူ၍ မရှိ။
ထိုသိုြဖင့် မင်းသမီးကေလးမှာ အသက် (၁၅)ှစ်အရွယ်သို ေရာက်ရှိ
လာေလသည် ။ ထိုအချိန် တွင် တိုင်းတစ်ပါးမှ မင်းသားကေလးတစ်ပါး
သည် မင်းသမီးေလး၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကားသိသွား ေလသည် ။ မင်း
သားေလးသည် မင်းသမီးအား လက်ထပ် လိုချင်ေနသည် ။

ထိုသိုြဖင့် မင်းသားေလးသည် မင်းသမီးေလးရှိရာ တိုင်းြပည်သို
ြမင်းြဖကီးကိုစီးကာ တစ်ကိုယ်တည်း ထွက်ခွာလာခဲ့ေလသည် ။
ရက်ေပါင်းများ စွာ ခရီးှင်ပီးေနာက် မင်းသားေလးသည် မင်းသမီး
ကေလးရှိရာ တိုင်းြပည်သို ေရာက်ရှိလာခဲ့ေလသည် ။
သိုေသာ် မိထဲသိုဝင်ရန် မိုးချပ်ေနပီြဖစ်သည် ။
ေတာထဲတွင် ြဖတ်သန်းလာ၍ လည်း သူြမင်းမှာ ေမာဟိုက်ေနပီ။
သူသည် တစ်ညတည်းခိုိုင် မည့် ေနရာကို ရှာေဖွသည် ။ သစ်ပင်ကား
ထဲမ ှာ အိမ်တစ်အိမ်၏ မီးအလင်းေရာင်တစ်ခုကို ြမင်ေတွရ၍ ဝမ်းသာ
သွားသည် ။
မင်းသားေလးသည် ထိုအိမ်သို ေရာက်ရှိ လာပီး …
"အိမ်ရှင်တို … အိမ်ရှင်တို "
ဟု လှမ်းေအာ်ေမးသည် ။ အိမ်ထဲမှ …
"ဝင်လာခဲ့ပါ"ဟု အသံကားရသည် ။
မင်းသားေလးသည် တံခါးဖွင့်ကာ အိမ်ထဲတွင် အနက်ေရာင်ဝတ်ဆ
င်ထားသည့် အဘွားအိုကို ေတွရသည် ။
မင်းသားေလးက အဘွားအိုအား ….
"ဒီညအဖို အဘွားအိမ်မှာ ပဲ ကန်ေတာ့်ကို တည်းခွင့်ြပပါ"
ဟု ခွင့်ေတာင်းသည် ။
အဘွားအိုက …
"တည်းိုင်ပါတယ်၊ သင့်ြမင်းကို ြမင်းနက်ကီးရှိတဲ့ တဲအတွင်း သွား
ထားပါ။ ေနာက်ပီး ဒီကိုြပန်လာခဲ့ပါ။ ေကာင်ကို တက်မနင်းမိဖို သတိ

ထားပါ"
ဟု ေြပာဆိုေလသည် ။
မင်းသားေလးလည်း သူြမင်းြဖကီးကို တဲအတွင်း သွားေရာက်ထား
ကာ အစာေရစာများ ေကးေမွးေလသည် ။
ထိုေနာက် အိမ်ကေလးဆီသို ြပန်လာခဲ့ေလသည် ။
အဘွားအိုသည် မီးဖိုေချာင်တွင် စားစရာများကို ချက်ြပတ်ေနသည်
။ ဟင်းနံများမှာ ေမးကိင် ေနသည် ။
ထိုေနာက်

အဘွားအိုသည်

စားေသာက်ဖွယ်ရာများကို

စားပွဲေပတင်ပီးေသာ် သူတို ှစ်ဦး အတူတကွ စားသုံးကေလသည် ။
အစားအစာများ စားေသာက်ပီးေသာ် အဘွားအိုက မင်းသားေလး
အား …
"သင် မင်းသမီးေလးကို လက်ထပ်ဖို လာတာ မဟုတ်လား"
ဟု ေမး လိုက်ေလသည် ။
"အဘွား ဘယ်လိုလုပ်သိသလဲ၊ အဘွားက နတ်သမီးလား"
ဟု မင်းသားေလးက ေမးသည် ။
ထိုအခါ အဘွားအိုက…
"ဟုတ်တယ်၊ ငါဟာ နတ်သမီးပဲ။ မင်းအေကာင်းကို ေြပာြပပါ၊ ငါ
ကူညီမယ်"
ဟု ဆိုသည် ။
မင်းသားေလးလည်း သူအေကာင်းကို အဘွားအိုအား ေြပာြပသည် ။

စကားဆုံးေသာ် အဘွားအို က မင်းသားေလးအား
"လူကေလး … ဒီမင်းသမီးကေလးကို ရဖို ဆိုတာ သိပ်ခက်ခဲပါလိမ့်
မယ်"
ဟု ေြပာဆိုသည် ။
"ကန်ေတာ် ကိးစားပါ့မယ်"
ဟု မင်းသားေလးက ြပန်ေြပာသည် ။
"မင်းကိးစားေပမဲ့ မင်းသမီးကေလးကို မရိုင်ဘူး။ ဘာေကာင့် လဲ
ဆိုတာ မင်းသိသလား"
ဟု အဘွားအိုက ေမးသည် ။
မင်းသားေလးက …
"ကန်ေတာ် မသိပါဘူး။ အဘွားေြပာြပမယ်လို ယုံကည်ပါတယ်"
ဟု ြပန်ေြပာသည် ။
"ေအး … ငါေြပာြပမယ်။ ငါငယ်စဉ်ကေပါ့။ မင်းသမီးကေလး
ေမွးဖွားတဲ့ အချိန်မှာ ငါဟာ မင်းသမီးကေလးကို ထူးဆန်းတဲ့ ဖိနပ်တစ်
ရန် ေပးခဲ့တယ်။ အခု မင်းသမီးကေလးဟာ အဲဒီဖိနပ်စီးပီး လူေတွရဲ ှ
လုံးသားထဲမှာ ေလာက်လှမ်းေနပီေလ"
ဟု အဘွားအိုက ရှင်းြပသည် ။
အဘွားအိုေြပာဆိုသည့် စကားအဓိပာယ်ကို မင်းသားေလးသိရှိ၍
ြပံးရယ်ေလသည် ။ အဘွားအိုက ဆက်၍ …
"ဒါေကာင့် လူအားလုံး မင်းသမီးေလးကို ချစ်ေနကပီ"

"အားလုံး ဟုတ်လား"
ဟု မင်းသားေလးက ြပန်ေမးသည် ။
အဘွားအိုက …
"ဟုတ်တယ် အားလုံးပဲ။ ေယာက်ျား၊ မိန်းမ၊ ေယာက်ျားကေလး၊ မိန်း
ကေလးေတွတင်မကဘူး တိရစာန်ေတွြဖစ်တဲ့ ေခွးေတွ၊ ေကာင်ေတွ၊
ဆင်ေတွကပါ မင်းသမီးကေလးကို ချစ်ေနကပီ"
ဟု ေြပာဆိုရှင်းြပေလသည် ။
ဟု မင်းသားေလက ဆိုသည် ။
အဘွားအိုက ဆက်လက်၍ …
"မင်းကိးစားလို ရမယ်လို ငါမထင်ဘူး။ အားလုံးက မင်းသမီးက
ေလးကို ချစ်ေနကေပမဲ့ မင်းသမီးေလးက ဘယ်သူကိုမှ ြပန်မချစ်ဘူး။ မ
င်းက မင်းသမီးေလးကို ချစ်ေပမဲ့ မင်းသမီးေလးကို ဘယ်ေတာ့မှ ြမင်
ေတွရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ မင်းကို ချစ်မှာ လည်း မဟုတ်ဘူး "
ဟု ြပန်ေြပာသည် ။
"ဒါြဖင့် ကန်ေတာ် ဘာလုပ်ရမလဲ"
ဟု မင်းသားေလးက ြပန်ေမးသည် ။
အဘွားအိုက …
"ပထမဆုံး လုပ်ရမှာ က မင်း ငါ့ဆီကို အဲဒီထူးဆန်းတဲ့ ဖိနပ်ကေလး
ြပန်ယူလာေပးဖို ပဲ။ ေနာက်ပိုင်း ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆက်ေြပာ
မယ်"

ဟု ဆိုသည် ။
"အဲဒီဖိနပ်ကေလးကို ဘယ်လိုယူရမှာ လဲ"
ဟု မင်းသားေလးက ေမးသည် ။
"မနက်ကျရင် မင်းကို အြပာေရာင်ပန်းပွင့်ကေလး တစ်ပွင့်ေပးမယ်။
အဲဒီပန်းပွင့်ဟာလည်း အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ပန်းပွင့်ြဖစ်တယ်။ ဘယ်သူ
ကိုမဆို အိပ်ေပျာ်ေစတဲ့ ပန်းပွင့်ြဖစ်တယ်။ မင်း ဘုရင့်နန်းေတာ်ကို ေရာ
က်လို နန်းေတာ်ထဲဝင်ဖို အေစာင့်စစ်သားက တားဆီးတဲ့ အခါ အဲဒီပန်း
ပွင့်နဲ အေစာင့်စစ်သားကို ထိလိုက်ပါ။ စစ်သား အိပ်ေပျာ်သွားပါလိမ့်မ
ယ်။ အဲဒီေနာက် မင်း မင်းသမီးကေလး ကို ေတွရလိမ့်မယ်။ မင်းသမီး
ကေလးကို ေတွရင်လည်း ဒီထူးဆန်းတဲ့ ပန်းပွင့်နဲ မင်းသမီးကို ထိလိုက်
ပါ။ မင်းသမီးေလး အိပ်ေပျာ်သွားတာနဲ တစ်ပိင်နက် သူဖိနပ်ကို ခတ်
ယူလာခဲ့ေပေတာ့"
ဟု ေြပာဆိုမှာ ကားေလသည် ။
ေနာက်တစ်ေနနံနက်တွင် အဘွားအိုသည် အိမ်မှ ထွက်သွားေလသ
ည် ။ အဘွားအိုသည် ေတာထဲ တွင် ဖူးပွင့်ေနေသာ အြပာေရာင်ပန်းတစ်
ပွင့်ကို ခူးကာ မင်းသားေလးအား ေပးေလသည် ။ မင်းသား ေလးသည်
ပန်းပွင့်ကိုယူပီး အဘွားအိုအား ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာဆိုကာ ြမင်းစီး
၍ နန်းေတာ်သို ထွက်ခွာလာခဲ့သည် ။
မိအဝင်ဝတွင် တံခါးေစာင့်စစ်သားက မင်းသားေလးအား ..
"ဘယ်သွားမလို လဲ"ဟု တားသည် ။
ထိုအခါ မင်းသားေလးသည် သူယူေဆာင်လာသည့် အြပာေရာင်ပန်း
ပွင့်ကေလးှင့် တံခါးေစာင့် အား ထိ လိုက်ေလရာ တံခါးေစာင့်သည် ချ

က်ချင်း အိပ်ေပျာ်သွားေလသည် ။ မင်းသားေလးသည် နန်းေတာ်ဥယျာဉ်
ဆီသို

ဆက်လက်လာခဲ့ေလသည်

။

သူသည်

သူြမင်းအား

သစ်ပင်များကားတွင် ဝှက်ထားလိုက်ပီး လမ်းေလာက်လာခဲ့သည် ။
တစ်ေနရာအေရာက်တွင် သူသည် စကားေြပာသံှင့် ရယ်ေမာေနသံ
များကို ကားရသည် ။ သစ်ပင်တစ်ပင်ေပတက်၍ ေချာင်းကည့်လိုက်
ရာ မင်းသမီးကေလးအား သူအေဖာ်များ ှင့် အတူ ေပျာ်ရင်ြမးထူး က
စားေနကသည် ကို ေတွြမင်ရေလသည် ။ မင်းသမီးကေလးမှာ အလွန်
ေချာေမာ

လှပ

ေနေလရာ

မင်းသားေလးမှာ မင်းသမီးကေလးအား

ချစ်ကိက်သွားမိေလသည် ။
မင်းသမီးကေလးှင့်

အေဖာ်များ

သည်

‘တူတူပုန်းတမ်း’

ကစားေနကြခင်း ြဖစ်သည် ။ ထိုကစားနည်းမှာ တစ်ေယာက်က ပုန်း
ေအာင်း၍ ကျန်သူများက ပုန်းေအာင်းသူကို ရှာေဖွရြခင်းြဖစ် သည် ။
မကာမီ မင်းသမီးကေလး၏ အလှည့်သို ေရာက်ရှိလာသည် ။ မင်းသမီး
ကေလးသည် ြမင့်မား ေသာ ပန်းပင်ကီးများ အကားတွင် သွားေရာက်ပု
န်းေအာင်းေလသည် ။ မင်းသားေလးသည် လည်း သစ်ပင်ေပမှ ချက်ချ
င်းဆင်း လာပီး မင်းသမီးေလး ပုန်းေအာင်းေနရာ ပန်းပင်များကားသို
ြဖည်းညင်း စွာ တိုးကပ်သွားေလသည် ။ သူသည် မင်းသမီးေနာက်ကို အ
သာအယာ ေြခေဖာ့သွားပီးေနာက် သူလက် ထဲတွင် ကိုင်ထားသည့်
အြပာေရာင်ပန်းပွင့်ှင့် မင်းသမီးကေလးအား ထိ လိုက်ေလသည် ။
ထိုအခါ မင်းသမီးေလးလည်း ချက်ချင်း အိပ်ေပျာ်သွားေလသည် ။ မ
င်းသားေလးလည်း မင်းသမီးကေလး စီးထားေသာ ဖိနပ်ကိုခတ်ယူကာ
အိတ်ထဲထည့်၍ ြမင်းကိုစီးပီး အဘွားအို၏ အိမ်သို ြပန်လာခဲ့ေလသည် ။
အဘွားအို၏ အိမ်သိုေရာက်ေသာ် အဘွားအိုက မင်းသားေလးအား

…
"မင်း ဒီဖိနပ်ကို မစီးရဘူး။ စီးရင် မင်းကို အမျိးသမီးအားလုံးက
ဝိုင်းချစ်ကလိမ့်မယ်"ဟု ေြပာဆိုေလသည် ။
"ကန်ေတာ် မစီးပါဘူး"ဟု မင်းသားေလးက မျက်လုံးပိတ်လျက် ြပန်
ေြပာသည် ။
ထိုေနာက် အဘွားအိုက ဆက်လက်၍
"မင်းက ဖိနပ်တစ်ဖက်ကို မင်းအိတ်ထဲမှာ သိမ်းထား၊ ငါက ကျန်တ
စ်ဖက်ကို သိမ်းထားမယ်" ဟု ေြပာဆိုေလသည် ။
မင်းသမီးကေလး၏ အေဖာ်များ သည် မင်းသမီးကေလးအား အချိန်
အေတာ်ကာသည် အထိ လိုက်လံ ရှာေဖွကေသာ်လည်း မင်းသမီးေလး
ကို ရှာေဖွမေတွရှိကေပ။ သိုေသာ် ေနာက်ဆုံးတွင် သူတို သည် ပန်းပင်
များကားတွင် အိပ်ေပျာ်ေနေသာ မင်းသမီးကေလးအား ေတွရှိသွားက
သည် ။ မင်းသမီး ကေလးသည် အိပ်ရာမှ ိုးလာေသာ် သူအေဖာ်များ
အား …
"ကန်ပ်ဖိနပ် ဘယ်ေရာက်သွားသလဲ"ဟု ေမးေလသည် ။
မည်သူမ မေြဖိုင်က။ ထိုသိုြဖင့် မင်းသမီးကေလးှင့် အေဖာ်များ
သည် နန်းေတာ်ထဲသို ြပန်လာခဲ့ကသည် ။
သူတို က ဘုရင်ကီးအား မင်းသမီးကေလး၏ ဖိနပ်ကို တစ်စုံတစ်ဦး
က ယူေဆာင်သွားေကာင်း ေလာက်တင်ကသည် ။ ဘုရင်ကီးသည်
ေလာက်တင်ချက်ကို ကားေသာ် အလွန်ေဒါသထွက်သွား သည် ။
ထိုေနာက် ဘုရင်ကီးသည် သားေတာ် (၁၂)ေယာက်အား ရဲမက်စစ်
သည် ေတာ်များ ှင့် အတူ သမီးေတာ်ေလး၏ ဖိနပ်အား ခိုးယူသွားသူကို

ဖမ်းဆီးရန်

ေစလတ်လိုက်သည်

။

သားေတာ်များ

လည်း

ရဲမက်ေတာ်များ ှင့် အတူ တိုင်းိုင်ငံအှံ သွားေရာက်ကာ ဖိနပ်သူခိုး
အား ရှာေဖွကသည် ။ သိုေသာ် အချည်းှီးပင်။ ဖိနပ်သူခိုးအား ရှာေဖွမ
ေတွကေပ။
မင်းသမီးကေလးကား သူဖိနပ် ြပန်မရ၍ ဝမ်းနည်းသွားသည် ။
ေပျာက်ဆုံးသွားေသာ ဖိနပ် ကေလးအတွက် ေနစဉ်ငိုေကွးသည် ။ ေနာ
က်ဆုံး ဘုရင်ကီးက သမီးေတာ်ကေလး၏ ဖိနပ်ကို ရှာေဖွ ေပိုင်သူ မ
ည်သည့် မင်းသားှင့် မဆို သမီးေတာ်ကေလးှင့် လက်ဆက်ေပးမည်ြဖ
စ်ေကာင်း ေကညာ သည် ။ သိုေသာ် မင်းသမီးကေလးသည် သူဖိနပ်ရှာ
ေဖွေပးသူ မင်းသားကို လက်ထပ်လိုမည် မဟုတ်ေပ။ မင်းသမီးကေလး
မှာ သူဖိနပ်ကို ြပန်ရလင် မည်မ ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ြဖစ်မည်နည်း။
တစ်ေနတွင် အမေတာ်ထမ်းများ သည် ဘုရင်ကီးအား နန်းေတာ်တံ
ခါးဝတွင် သီချင်းသည် တစ်ဦး ေရာက်ရှိေနေကာင်း ေလာက်ထားသည်
။
ဘုရင်ကီးက …
"ဝင်ခွင့်ြပလိုက်ပါ။ သီချင်းသည် က သမီးေတာ်ကေလးကို ေတးသီ
ချင်းေတွနဲ ေပျာ်ရင်ေအာင် ေြဖေဖျာ်ေပးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ သမီး
ေတာ်ကေလးဟာ ြပန်လည်ေပျာ်လာလိမ့်မယ်"ဟု ဆိုေလ သည် ။
ထိုသိုြဖင့် သီချင်းသည် သည် နန်းေတာ်ထဲသို ေရာက်ရှိ လာေလသ
ည် ။ အမှန်မှာ သီချင်းသည် ကေလးသည် မင်းသားေလးြဖစ်သည် ။ သူ
အိတ်ထဲတွင် မင်းသမီးကေလး၏ ေငွေရာင်ဖိနပ်တစ်ဖက် ရှိေနသည် ဆို
သည် ကို မည်သူမ မသိရှိကေပ။
မင်းသားကေလးကား တူရိယာကို တီးခတ်ကာ သီချင်းကို သီဆိုေလ

သည် ။ သူသီဆိုတီးမတ် ေသာ သီချင်းများမှာ စစ်သီချင်းများ ၊ ဟာသသီ
ချင်းများ

၊

အချစ်သီချင်းများ

ြဖစ်ကသည်

။

မကာမီ

မင်းသမီးကေလးမှာ ရယ်ေမာလာသည် ။ မင်းသားေလးက သီဆိုမကို ရ
ပ်လိုက်ေသာအခါ မင်းသမီး ကေလးက …
"မရပ်ပါနဲ ၊ ြပန်ဆိုပါ၊ ြပန်ဆိုပါ"ဟု ေတာင်းဆိုေလသည် ။
ဘုရင်ကီးသည် မင်းသမီးကေလး၏ ရယ်ေမာသံကို ကားရေသာအ
ခါ အလွန်ဝမ်းေြမာက် ဝမ်းသာ ြဖစ်သွားသည် ။ အစ်ကိုေတာ် (၁၂)ေယာ
က်ကလည်း ဝမ်းသာသွားသည် ။ ထိုေနာက် ဘုရင်ကီး က အမေတာ်ထ
မ်းအား …
"ဒီသီချင်းသည် ကို ေရဒဂါးတစ်ရာ ချီးေြမာက်လိုက်ပါ"ဟု မိန်ကား
လိုက်သည် ။
သိုေသာ် မင်းသားေလးက …
"အရှင်မင်းကီး … ကန်ေတာ်မျိး ေရဒဂါး မလိုချင်ပါဘူး"ဟု ြပန်လ
ည်ေလာက်တင်ေလ သည် ။
မင်းသားေလး၏ စကားကိုကားေသာ် ဘုရင်ကီးက …
"အသင်

ေရဒဂါး

မလိုချင်ဘူး

ဟုတ်လား…။

လူတိုင်း

ေရဒဂါလိုချင်ကတာပဲ မဟုတ်လား"ဟု ဆိုသည် ။
ညီအစ်ကို (၁၂)ေယာက်ကလည်း …
"အသင် ေရဒဂါး မလိုချင်ဘူး ဟုတ်လား …"ဟု အံ့သတကီး
ေမးကသည် ။
"မှန်ပါတယ် အရှင်မင်းကီး။ ကန်ေတာ်မျိး ေရဒဂါး မလိုချင်ပါဘူး"

ဟု မင်းသားေလးက ြပန်လည်ေလာက်တင်သည် ။
ထိုအခါ ဘုရင်ကီးက …
"ဒါြဖင့် သင် ဘာလိုချင်သလဲ"ဟု ြပန်ေမးသည် ။
မင်းသားကေလးသည် မင်းသမီးကေလးအား ကည့်လိုက်သည် ။ မ
င်းသမီးကေလးကလည်း သူကို ြပန်ကည့်သည် ။ မင်းသားေလးက သူ
အကျအိတ်ထဲမှ အံ့ဖွယ်ဖိနပ်ကေလးသည် တန်ခိုးြပေနပီ ြဖစ်ေကာင်း
သိရှိလိုက်သည် ။ ထိုေကာင့် မင်းသားေလးသည် မေကာက်မရွံြဖင့် …
"အရှင်မင်းကီး … ကန်ေတာ်မျိးလိုချင်တာ ကမာေပမှာ တစ်ခုတ
ည်းရှိပါတယ်"ဟု ေလာက်တင်လိုက်သည် ။
ထိုအခါ ဘုရင်ကီးက …
"ကဲ … ေလာက်တင်စမ်း၊ သင်လိုချင်တာ ဘာလဲ"ဟု မိန်ဆိုလိုက်သ
ည် ။
ဘုရင်ကီး၏ မိန်ဆိုချက်ကိုကားေသာ် မင်းသားေလးလည်း မဆိုင်း
မတွပင် …
"ကန်ေတာ်မျိး အရှင့်သမီးေတာ် မင်းသမီးေလးနဲ လက်ဆက်လိုပါ
တယ်"ဟု ရဲဝံ့စွာ ေလာက်တင် လိုက်ေလသည် ။
မင်းသားေလး၏

စကားကို

ကားေသာ်

ဘုရင်ကီးသည်

ေဒါသတကီးြဖင့် …
"ဘာ … ဘာေြပာတယ်"ဟု ဟစ်ေအာ် လိုက်ေလသည် ။
ဘုရင်ကီး၏ သားေတာ် (၁၂)ေယာက်ကလည်း ..
"ဘာေြပာလိုက်တယ်။ ငါတို ရဲ ညီမေတာ်ေလးနဲ လက်ဆက်ချင်တ

ယ် ဟုတ်စ။ သင်ဟာ တစ်အိမ်နဲ တစ်အိမ် လှည့်လည်ပီး သီဆိုတီးခတ်
ေဖျာ်ေြဖေနရတဲ့ သီချင်းသည် ြဖစ်တယ်။ ငါတို ရဲ မင်းေဆွမင်းမျိးထဲ ဝ
င်ချင်လို ရမလား။ တန်ရာတန်ရာ မှန်းတာ မဟုတ်ဘူး ။ အမဲိုးက
ဟင်းအိုးမှ အားမနာ မင်းမိုေြပာရက်တယ်။ ဒီေကာင်ကို ဆွဲထုတ်သွားလို
က်စမ်း"ဟု ဆိုကေလသည် ။
ဘုရင်ကီးကလည်း …
"ဒီေကာင်ကို ေခသွားပီး ေခါင်းြဖတ်သတ်လိုက်က"ဟု အမေတာ်
ထမ်းများအား အမိန်ေပး သည် ။
ဘုရင်ကီး၏ စကားကိုကားေသာ် မင်းသမီးကေလးသည် ငိုေကွး
ေလသည် ။ မင်းသမီးကေလး အား မငိုရန်ေဖျာင်းဖျေသာ်လည်း မရေပ။
ဆက်လက်ငိုေကွးေနေလသည် ။ ေနာက်ဆုံးတွင် ဘုရင်ကီး က …
"ကဲ … ကဲ သူေခါင်းကို မြဖတ်ကနဲ ေတာ့"ဟု အမိန်ကို ြပန်ဖျက်
ေလသည် ။
ထိုအခါကျမှ မင်းသမီးကေလးသည် အငိုရပ်ေလေတာ့သည် ။ ဘုရင်
ကီးသည် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိေတာ့ေချ။
ထိုေနာက် ဘုရင်ကီးသည် မင်းသမီးေလးအား …
"သမီးေတာ် … ခမည်းေတာ် ဒီလူကို ဘာလုပ်ရမလဲ"ဟု ေြပာဆိုလို
က်သည် ။
ဘုရင်ကီး၏ စကားကို ကားေသာ် မင်းသမီးေလးက …
"သူကို သမီးေတာ်နဲ လက်ထပ်ေပးပါ"ဟု ေတာင်းဆို လိုက်ေလသ
ည် ။

"ဘာ … ဘာေြပာတယ်"ဟု ဘုရင်ကီးက ေဒါသတကီးြဖင့် ဟစ်
ေအာ် လိုက်ေလသည် ။
မင်းသမီးေလး၏ အစ်ကိုေတာ်များကလည်း
"ဘာ … ဒီေကာင်နဲ လက်ထပ်မယ်ဟုတ်လား"ဟု အံ့သတကီး ေြပာ
ဆိုကေလသည် ။
ဘုရင်ကီးက ေဒါသကီးစွာြဖင့် …
"သမီးေတာ် ဖိနပ်ရှာေဖွေတွလာမဲ့ မင်းသားနဲ လက်ထပ်ရမယ်။ ခု
မင်းသားေလးေတွဟာ သမီးေတာ်ရဲ ဖိနပ်ကို ကိးစားရှာေဖွေနကတ
ယ်"ဟု မိန်ဆိုသည် ။
ထိုအခါ မင်းသမီးေလးက …
"သမီးေတာ် ဖိနပ်ကို မလိုချင်ေတာ့ပါဘူး။ သီချင်းသည် နဲ ပဲ လက်
ထပ်ချင်ပါတယ်"ဟု ေြပာဆို ေလသည် ။
ထိုအချိန်တွင် မင်းသားေလးသည် အမထမ်းများ လက်ထဲမှ ုန်းထွ
က်၍ …
"ကန်ေတာ်မျိး စကားတစ်ခွန်းေလာက် ေြပာပါရေစ"ဟု ဆိုေလသ
ည် ။
ဘုရင်ကီးက …
"မင်း ဘာမှ မေြပာနဲ "ဟု ေဒါသတကီးြဖင့် တားသည် ။
ဘုရင်ကီး၏ သားေတာ်များကလည်း …
"ဘာမှ မေြပာရင် ေကာင်းမယ်"ဟု ဆိုကသည် ။
သိုေသာ် မင်းသမီးကေလးက …

"သူေြပာချင်တာ ေြပာပါေစ၊ မတားကပါနဲ "ဟု ငိုယိုကာ ထပ်ခါတ
လဲလဲ ေြပာဆိုသည် ။
ေနာက်ဆုံးေတွင် ဘုရင်ကီးလည်း မင်းသမီးကေလး၏ ဆအတိုင်း
မင်းသားေလးအား စကားေြပာခွင့် ြပ လိုက်ေလသည် ။
မင်းသားေလးလည်း ေအးေဆးတည်ငိမ်စွာြဖင့် …
"ကန်ေတာ်မျိး မင်းသမီးကေလးရဲ ဖိနပ်ကို ြပန်လည်ယူေဆာင်လာ
ခဲ့ေပးပါ့မယ်"ဟု ေလာက် တင်ေလသည် ။
"သင်က မင်းသားေလးမှ မဟုတ်ဘ"ဲ ဟု ဘုရင်ကီးက ဆိုသည် ။
မင်းသားေလးက …
"မင်းသမီးေလးက ဘယ်မင်းသားကိုမှ လက်ထပ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး
"ဟု ြပန်ေလာက်သည် ။
မင်းသားေလး၏ စကားကိုကားေသာ် ဘုရင်ကီးသည် မင်းသား
ေလးအား သေရာ်ေလှာင်ေြပာင် ကာ ရယ်ေမာပစ် လိုက်ေလသည် ။ ဘု
ရင်ကီးက …
"ဒီသီချင်းသည် ဟာ ဖိနပ်ကို ရှာေဖွိုင်မဲ့သူ မဟုတ"် ဟု ေတွးထင်
ထားေလသည် ။
ထိုြပင် သီချင်းသည် အား မင်းသားအစစ်ြဖစ်သည် ဟူ၍ မသိရှိေသး
ေပ။
ထိုေနာက် ဘုရင်ကီးက မင်းသားေလးအား ..
"ေကာင်းပီ၊ သင် ဖိနပ်ကို သွားေရာက်ရှာေဖွေပေတာ့။ ဖိနပ်ကို ရှာ
ေဖွေတွရင်သာ သင့်လိုအင် ဆအတိုင်း ြဖစ်ရေစမယ်"ဟု ဆိုေလသည်

။
"ကန်ေတာ်မျိး ဖိနပ်ကို မရှာခင် မင်းသမီးကေလးနဲ အရင်လက်ထ
ပ်လိုပါတယ်။ လက်ထပ်ပီး မှ သာ မင်းသမီးကေလးရဲ ဖိနပ်ကို ေပးပါမ
ယ်"ဟု မင်းသားေလးက ြပန်လည်ေလာက်တင်ေလသည် ။
မင်းသားေလး၏ စကားကို ကားေသာ် ဘုရင်ကီးသည် ေဒါသထွက်
သွားကာ ..
"ဘာေြပာတယ်"ဟု ေအာ်ေငါက် လိုက်ေလသည် ။
ဘုရင့်သားေတာ်များကလည်း ပိင်တူ …
"ဘယ်လိုေြပာလိုက်တာလဲ"ဟု ဆိုြမည်ကေလသည် ။
နန်းေတာ်တစ်ခုလုံး မေကျနပ်သံများ ြဖင့် ဆူညံသွားေလသည် ။ ဘု
ရင်ကီးက …
"ဒီေကာင့် ေခါင်းကို ြဖတ်"ဟု ဆိုြမည်အမိန်ေပးေနေလသည် ။
မင်းသမီးကေလးကလည်း ဘုရင်ကီးအား သီချင်းသည် ၏ ေခါင်း
ကို

မြဖတ်ရန်

အတန်တန်

ငိုယိုကာ

ေတာင်းပန်ေနေလသည်

။

ဘုရင်ကီးက မည်သိုပင် ေချာ့ေစကာမူ အငိုမတိတ်ေပ။ ေနာက်ဆုံး တွင်
ဘုရင်ကီးသည် သီချင်းသည် မင်းသားေလးအား ေခါင်းြဖတ်သတ်မိန်
ကို ုပ်သိမ်း လိုက်ေလ သည် ။ ထိုနာက် ဘုရင်ကီးက …
"ကဲ … မနက်ြဖန်မှာ သင်နဲ သမီးေတာ်ရဲ လက်ထပ်ပွဲသဘင်ကို ဆ
င်ယင်ကျင်းပေပးမယ်။ လက်ထပ်ပွဲပီးရင် စားပွဲကီးကို ကျင်းပမယ်။ သ
င်က စားပွဲကီး မကျင်းပမီအချိန်မှာ သမီးေတာ်ရဲ ဖိနပ် ကို ေပးဆက်ရမ
ယ်။ မေပးဆက်ိုင်ရင်ေတာ့ သင့်ေခါင်းအြပတ်ပ"ဲ ဟု မိန်ဆို လိုက်ေလ
သည် ။

ဘုရင်ကီး၏ စကားကိုကားေသာ် မင်းသမီးကေလးသည် အငိုရပ်
ကာ ြပံးေပျာ်လာသည် ။ မင်းသမီးကေလးှင့် မင်းသားေလးတို သည်
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး

ကည်ူးစွာြဖင့်

ကည့်လိုက်ကကာ

ပိင်တူရယ်ေမာကေလသည် ။
ဘုရင်ကီးက မင်းသားေလးအား …
"သင်ကားတယ်ေနာ်။ သင် မနက်ြဖန် ဖိနပ်မရဘူး ဆိုရင်ေတာ့ သင့်
ေခါင်း ြပတ်ပီသာမှတ"် ဟု ထပ်မံသတိေပး ေြပာဆိုကာ နန်းေတာ်ခန်း
မေဆာင်ထဲမှ ထွက်ခွာသွားေလသည် ။ ဘုရင်ကီးေနာက်မှ သားေတာ် (
၁၂)ပါးကလည်း လိုက်ပါသွားကေလသည် ။
ေနာက်တစ်ေနတွင် နန်းေတာ်၌ မဂလာစားပွဲကီး ကျင်းပရန်အတွ
က် ဘုရင့်စားဖိုေဆာင်တွင် စားေတာ်ကဲ အေယာက် (၅၀)သည် စား
ေသာက်ဖွယ်ရာများကို စီမံချက်ြပတ်လျက် ရှိေနကေလသည် ။ ဘုရင့်ဥ
ယျာဉ်မှး

အေယာက်

နန်းေတာ်ခန်းမေဆာင်ထဲသို

(၅၀)ကလည်း
မဂလာ

မဂလာပွဲကျင်းပမည့်
ပန်းများ

အသီးသီးယူေဆာင်လာကသည် ။ ရံေရွေတာ် (၅၀)ဦးကလည်း မဂလာ
သတို သမီး မင်းသမီး ေလးအား အလှဆုံးြဖစ်ေစရန် အဝတ်အစား လ
က်ဝတ်တန်ဆာများ ဝတ်ဆင်ေပးလျက်ရှိေနကသည် ။ မဂလာအခမ်း
အနားသို တက်ေရာက်လာေသာ လူများ သည် အေကာင်းဆုံး ဝတ်ေကာ
င်းစားလှများကို ဝတ်ဆင်ထားကသည် ။ ဘုရင်ကီးသည် စိန်ေရများ ြဖ
င့် အတိပီးသည့် သရဖူကီးကို ေဆာင်းထား သည် ။ သရဖူမှ စိန်ေရာင်၊
ေရေရာင်များ တဖိတ်ဖိတ်ေတာက်ေနသည် ။ သိုေသာ် ဘုရင်ကီးှင့်
သားေတာ် (၁၂)ေယာက်တို သည် စိတ်ဆိုးလျက်ရှိေနကသည် ။ ေဒါသ
ထွက်ေနကသည် ။ သီချင်းသည် ကို လုံးဝ မကည်ြဖေပ။ သိုေသာ် သီချ

င်းသည် မှာ ဖိနပ်ရှာမရ၍ မကာမီ အသတ်ခံရမည်ဆိုသည် ကို ေတွးမိ
ကာ စိတ်ေအးေနကသည် ။
မကာမီ သီချင်းသည် ှင့် မင်းသမီးကေလးတို သည် လက်ထပ်ပွဲသ
ဘင်ကို စတင်ကျင်းပက ေလသည် ။ သီချင်းသည် ှင့် မင်းသမီးကေလး
တို လက်ထပ်ပီးစီးပီးေနာက် ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံး သည် မဂလာ
စားပွဲကီးကျင်းပမည့် ခန်းမေဆာင်ကီးဆီသို လာခဲ့ကေလသည် ။ ေရှ
ဆုံးမှ လူကီး လူေကာင်းများ ှင့် အမျိးသမီးများ ၊ ေနာက်မှ ဘုရင့်သား
ေတာ် (၁၂)ေယာက်က လိုက်ပါလာသည် ။ ဘုရင့်သားေတာ်များ ေနာက်
တွင် အာဏာပါးကွက်သားတစ်ေယာက်သည် ေပါက်ဆိန်ကိုထမ်းကာ
လိုက်ပါလာခဲ့သည် ။ သူတို ေနာက်မှ ဘုရင်ကီးှင့် ဘုရင်ကီး၏ ေနာ
က်မှ သီချင်းသည် မင်းသားေလး ှင့် မင်းသမီးေလးတို လိုက်ပါလာက
သည် ။
ခန်းမကီးထဲသို လူစုံေရာက်ရှိေသာ် ဘုရင်ကီးက …
"ကဲ … အခုအချိန်ကစပီး သီချင်းသည် ရဲ ဦးေခါင်းကို ြဖတ်ပါေတာ့
မယ်။ သူခာကိုယ်ကီး အေဝးကို သယ်သွားပီးရင် မဂလာစားပွဲကီး စ
တင်ပါမယ်"ဟု ေြပာဆို လိုက်ေလသည် ။
အမှန်မှာ ဘုရင်ကီးက သီချင်းသည် မည်သည့် နည်းှင့် မှ ဖိနပ်ကို
ရှာေဖွေတွရှိမည်မဟုတ်ဟု စိတ်ချယုံကည်ပီး ယင်းသို ေြပာဆိုလိုက်ြခ
င်းြဖစ်သည် ။
းလည်း ေပါက်ဆိန်ကီးကို မ ကာ သီချင်းသည် မင်းသားေလးရှိရာ
သို လာခဲ့ေလသည် ။ ထိုအချိန်တွင် သီချင်းသည် မင်းသားေလးသည် တ
ဟားဟားြဖင့် ရယ်ေမာလိုက်ပီး သူအိတ်ထဲမှ ေငွဖိနပ်ကေလးကို ထုတ်
ယူကာ ေြမာက်ြပ လိုက်ေလသည် ။

သည် ဖိနပ်ကိုြမင်ေသာ် အလွန်အံ့သသွားကာ မျက်ှာမည်းသွားသ
ည် ။ ဘာစကားမ မေြပာိုင်ဘဲ မှ င်တက်မိသလို ြဖစ်ေနေလသည် ။

ဘုရင်ကီးက …
"ဒါ ဖိနပ်တစ်ဖက်ပဲ၊ ေနာက်တစ်ဖက်ကေကာ"ဟု မင်းသားေလး
အား ေမး လိုက်ေလသည် ။
ထိုအခါ လူအုပ်ကားထဲမှ အသံတစ်သံ ထွက်ေပလာကာ
"အဲဒီဖိနပ်တစ်ဖက်က ဒီမှာ ေလ"ဟု ဆိုကာ အဘွားအိုတစ်ဦးသည်
ဖိနပ်ကိုကိုင်၍ ထွက်လာသည် ။ ထိုေနာက် အဘွားအိုက …

"ခန်းမေဆာင် တံခါးကီးကို ဖွင့်လိုက်ကစမ်းပါ။ သင်တို ဘာေတွရ
မယ်ဆိုတာ သိကရ မယ်"ဟု ဆိုကာ တဟားဟားြဖင့် အဆက်မြပတ် ရ
ယ်ေမာေနေလသည် ။
အမေတာ်ထမ်းများ လည်း တံခါးမကီးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ကရာ အြပင်
ဘက်တွင် ေရရထားကီး တစ်စင်း ရပ်ထားသည် ကို အံ့ဖွယ်ေတွြမင်က
ရေလသည် ။ ေရရထားကီးထဲတွင် မင်းသားကေလး၏ ဖခမည်းေတာ်ှ
င့် မယ်ေတာ်တို သည် ထိုင်လျက်ရှိေနကသည် ။
ဘုရင်ကီးက ေရရထားထဲမှ မင်းှင့် မိဖုရားအား မဂလာပွဲသို ဖိတ်
ေခေလသည်

။

ဘုရင်ကီး

သည်

သီချင်းသည်

အား

မင်းသားကေလးမှန်း သိရှိသွားေလသည် ။ သူသမီးေတာ်ကေလးမှာ မ
င်းသား ကေလးှင့် လက်ဆက်သွားသည် ြဖစ်ရာ ဘုရင်ကီးမှာ အလွန်
ပင် ဝမ်းသာလျက်ရှိေနေလသည် ။
ထိုသိုြဖင့် မင်းသားကေလးသည် မင်းသမီးကေလးအား သူေနြပည်
ေတာ်သို ေခေဆာင် သွားကာ အသက်ထက်ဆုံး ေပျာ်ရင်ချမ်းေြမ့စွာ ေန
ထိုင်သွားကသည် ။
[Longmans စာအုပ်တိုက်မှ B.Lumsden Milne ေရးသားသည့် The
Magic Slippers and other stories စာအုပ်မှ The Magic Slippers.]
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