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ဟုိေရွးေရွးတုန္းကေပါ့ကြယ္။ ဥေရာပတုိက္မွာရွိတဲ ့ စလုိဗက္ကီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ပိုလန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ နယ္ျခားေဒသျဖစ္တဲ ့

“တတ္(သ)္သရာ”ေတာင္တန္းေဒသမွာ ပိုလန္လူမ်ိဳးေတြ ေနၾကသတဲ့။ အဒဲီေဒသမွာ ေနၾကတဲ ့ ပိုလန္လူမ်ိဳး လယ္သမားေတြဟာ 

သိပ္ၿပီးေတာ ့ဆင္းရတဲာပတဲဲ့။ ဘာလုိ႔လဆဲိုေတာ့ကာ ေျမရွင္ႀကီးေတြက ေျမခြန္ေတြ မတရား ေတာင္းလုိ႔တဲ့။  

 

ေျမခြန္ေျမခ၊ သီးစားခေတြ သိပ္ၿပီး ေစ်းႀကီးလြန္းတယ္ဆုိတာကုိ  လယ္သမားေတြ သိေပမယ့္လည္း ဒ ီ မိရုိးဖလာ လယ္လုပ္ငန္းအျပင ္

တျခားအလုပ ္ မလုပ္တတ္ေတာ့ ေျမရွင္ႀကီးေတြကုိ ေအာင့္အီးသည္းခ ံ ေပါင္းၿပီးေတာ ့ ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ ခခဲယဲဥ္းယဥ္း 

လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရတာပေဲပ့ါ။ ထမင္းတစ္လုပ္ တုတ္တစ္ခ်က္ ဆိုသလုိေပ့ါကြယ္။  

 

ေျမရွင္ႀကီးေတြက သိပ္ဆုိးတာပ။ဲ ပုိက္ဆံကလဲ ခ်မ္းသာေတာ ့ ေၾကးစားစစ္သားေတြကုိ ငွားထားႏိုင္တာေပါ့။ ေျမခြန ္ မေပးႏုိင္တ့ဲ 

လယ္သမားေတြကုိ ေၾကးစားစစ္သားေတြ လႊတ္ၿပီး အရိုက္ခိုင္းလုိ ရုိက္ခိုင္း၊ သုိးကေလးေတြကုိ သိမ္းလုိ သိမ္း၊ ေနာက္ဆုံး 

လယ္သမားေတြ သိမ္းထားတဲ့ မ်ိဳးစပါးေတာင္ မခ်န္ဘူး အကုန္သိမ္းတာပတဲဲ့။ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္၊ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္တုိင္း 

ခ်မ္းသာေနၾကတဲ ့ေျမရွင္ဆုိးႀကီးေတြေပါ့ကြယ္။  

 

အဒဲ ီ “တတ္(သ္)သရာ”ေတာင္တန္းေဒသမွာ “ယားႏို႔ရွိခ္”ဆိုတဲ ့ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ရွိသတဲ့။ “ယားႏို႔ရွိခ”္က ဗလ 

သိပ္ေတာင့္တာပ။ဲ သတိၱလဲ သိပ္ေကာင္းတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ ့ “ယားႏို႔ရိွခ”္ဟာ ေတာင္ၾကားလမ္းကေလးမွာ ေလတခၽြန္ခၽြန္နဲ႔ 

လမ္းေလွ်ာက္လာသတဲ့ေလ။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ ေျမရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ ေရွ႕မွာ စစ္သားတစ္ေယာက္၊ ေနာက္မွာ စစ္သားတစ္ေယာက္ 

ျခံရံၿပီးေတာ ့“ယားႏို႔ရိွခ”္ေနတဲ ့ရြာဘက္ကုိ သီးစားခေတာင္းဖို႔ ထြက္လာသတဲ့။  

 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ေလွ်ာက္လာတဲ့ ေတာင္ၾကား လမ္းကေလးက က်ဥ္းက်ဥ္းေလး။ အဒဲ ီ လမ္းက်ဥ္းေလးထမဲွာ ယားႏို႔ရိွခ္နဲ႔ 

ေျမရွင္ႀကီးတုိ႔လူသုိက္ ဆံုၾကေတာ ့ ေျမရွင္ႀကီးက “ေဟ့ေကာင္ … အစုတ္ပလုပ္ေကာင္  လမ္းဖယ္စမ္း” လုိ႔ ေျပာလုိက္သတဲ့။ 

အစတုန္းကေတာ ့ “ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ လမ္းဖယ္ေပးမလုိ႔ စိတ္ကူးထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကုိ မာေရေက်ာေရနဲ႔ လမ္းဖယ္စမ္းလုိ႔ 

ေျပာတာကုိ သ ူ မႀကိဳက္ဘူးေပါ့။ ဆင္းရတဲယ္ဆုိၿပီး ႏိွမ္ခ်င္တုိင္း ႏွိမ္လုိ႔ရမလား။ ဒီေတာ့ကာ “ယားႏို႔ရွိခ္” စိတ္ထမဲယ္ ဖ်ဥ္းခနဲ 

ျဖစ္သြားၿပီးေတာ ့ေဒါသ ေထာင္းခန ဲထြက္လာသတဲ့။  



 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ ေျမရွင္ႀကီးတုိ႔ လူသုိက္ကုိ ၿဂိဳဟ္ၾကည္ ့ၾကည့္လုိက္သတဲ့။ ဒါကုိ ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ သက္ေတာ္ေစာင့္ စစ္သားတစ္ေယာက္က 

ျမင္သြားေတာ ့ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ ရုိက္ဖို႔ ဆိုၿပီး ေျပးလာသတဲ့။ ဘယ္ရမလ။ဲ “ယားႏို႔ရွိခ္”က သူမ်ားက သူ႔ကုိ မတရား လာလုပ္ရင္ 

ငံု႔ခံတတ္တဲ့ လူစားမ်ိဳးမ ွ မဟုတ္တာ။ ဒီေတာ့ သူ႔ကုိ ထုိးဖို႔ ေျပးလာတဲ ့ စစ္သားကုိ ေဆာင့္ကန္ထည့္လိုက္တာ အဒဲီေကာင ္ ေခြခနဲ 

လဲက်သြားပါေလေရာ။  

 

ဒါကုိျမင္ေတာ ့ ေနာက္ထပ္ စစ္သားတစ္ေယာက္က ယားႏို႔ရွိခ္ကုိ ဓားႀကီးနဲ႔ ခုတ္မယ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ဘက္သြား ဓားလြတ္ႀကီးကုိ 

တအားလႊဲၿပီးေတာ ့ “ယားႏို႔ရိွခ”္ဆီကုိ ေျပးလာသတဲ့။ “ယားႏို႔ရိွခ”္ သိုင္းတတ္တာ ဒီစစ္သား မသိဘူးေလ။ ခံရတာ နည္းေတာင ္

နည္းေသး။ “ယားႏို႔ရိွခ”္ ဟာ ဓားလြတ္ကုိင္ထားတဲ့ စစ္သားရ႕ဲ လက္ကုိ လက္၀ါးေစာင္းနဲ႔ ခုတ္ထည့္လုိက္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ ့ဒီစစ္သားရ႕ဲ 

ရင္၀ကုိ ေဆာင့္ကန္ထည့္လုိက္ ျပန္သတဲ့။  

 

သူ႔လူ ႏွစ္ေယာက္လုံး အေျခအေန မေကာင္းတာကုိ ျမင္ေတာ ့ ေျမရွင္ႀကီးဟာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးဖုိ႔ လုပ္သတဲ့။ ဒီေတာ ့

ယားႏို႔ရွိခ္က ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ အေရွ႕မွာ ရပ္ၿပီးေတာ ့ “ဒီမယ္ ဒီမယ္ … ခင္ဗ်ားႀကီး ေျပးလုိ႔ လြတ္မယ္ ထင္သလား။ ေနာက္ဆုိရင္ 

ဆင္းရသဲားေတြကုိ အႏိုင္က်င့္ဦးမလား” ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာကုိ လက္သီးနဲ႔ တစ္ခ်က္ ပိတ္ထုိးလုိက္တာ ေျမရွင္ႀကီး သတိလစ္သြားတယ္။  

 

ေျမရွင္ႀကီး လက္ထမဲွာ ကုိင္ထားတဲ ့ အထုပ္ႀကီးလ ဲ လြတ္က်သြားတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ “ယားႏို႔ရွိခ္”က အထုပ္ထမဲွာ ဘာေတြ ပါသလဆဲိုၿပီး 

ဖြင့္ၾကည့္ေတာ ့ … လား လား .. ေရႊဒဂၤါေတြ ေငြဒဂၤါးေတြ နည္းတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဆင္းရသဲား လယ္သမားေတြဆီက မတရား 

ယူထားတဲ့ ပစၥည္းေတြေပါ့။  

 

ဒါကုိ ျမင္ေတာ ့ “ယားႏို႔ရွိခ”္ဟာ သိပ ္ ေဒါသထြက္သြားၿပီး ေတာင္သားေတာင္သူ မိလကၡဴေတြဆီက ေခၽြးႏွစဲာကုိ မတရား ယူထားတဲ့ 

အေကာင္ေတြကုိ လမ္းေဘး ကန္ခ်ထည့္လုိက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ ဆိုၿပီး ေျမရွင္ႀကီးနဲ႔ သူ႔ တပည္ ့စစ္သားႏွစ္ေယာက္ကုိ လမ္းေဘးကုိ 

ကန္ခ်လုိက္သတဲ့။ ေျမရွင္ႀကီးနဲ႔ စစ္သားႏွစ္ေယာက္ဟာ လမ္းေဘးမွာ ပုံလ်က္သား လေဲနေတာ့တာေပါ့။ ဆင္းရသဲားေတြကုိ 

အႏိုင္က်င့္တဲ့ လူဆုိးေတြ ဒီလုိမ်ိဳး ခံရတာ နည္းေတာင္ နည္းေသးတယ္။  

 

ဒါန႔ဲ “ယားႏို႔ရိွခ”္ဟာ ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ ေရႊဒဂၤါး၊ ေငြဒဂၤါး အထုပ္ႀကီးကုိ ယူၿပီးေတာ ့ “တတ္(သ)္သရာ” ေတာင္ေပၚရြာကေလးကုိ 

ထြက္သြားတယ္။ ေတာင္ေပၚရြာကုိ ေရာက္ေတာ ့ “ေဟ့ … ငါနဲ႔ ဘ၀တူ ဆင္းရသဲား လယ္သမားေတြ လာၾက လာၾက။ ေရာ ့ ေရႊဒဂၤါး၊ 

ေငြဒဂၤါးေတြ ယူၿပီးေတာ ့ မင္းတုိ႔ သားသမီးေတြကုိ အက်ီလွလွေလး ၀ယ္ေပးလုိက္၊ ကေလးေတြ စားခ်င္တာလ ဲ ၀ယ္ေကၽြးလုိက္ကြာ” 

ဆိုၿပီးေတာ ့ သ ူ လုလာတဲ ့ ေရႊဒဂၤါး၊ ေငြဒဂၤါးေတြကုိ တစ္ေယာက္ တစ္ျပား ေ၀ေပးလုိက္သတဲ့။ ေနာက္ေတာ ့ ေဘးလြတ္ရာကုိ ေျပးမွ 

ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး “ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ “တတ္(သ)္သရာ” ေတာင္တန္းႀကီးေပၚကုိ တက္သြားသတဲ့။  

 

ဒီလုိန႔ဲ “ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ ေတာင္ေပၚမွာ ပုန္းေနတုန္း သူ႔ ေနာက္ကုိ လူတစ္ခ်ိဳ႕ ေနာက္ေယာက္ခံၿပီး လုိက္လာတာကုိ သတိထားမိသတဲ့။ 

အကင္းပါတဲ့ “ယားႏို႔ရွိခ”္ဟာ သူ႔ ေနာက္ကုိ လုိက္လာတဲ့ သူေတြကုိ အငိုက္ဖမ္းၿပီး လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ ့ စုန္းမႀကီးသံုးေယာက ္

ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရသတဲ့။  

 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ သတိၱေကာင္းတဲ့သူဆုိေတာ့ စုန္းမႀကီးေတြကုိ မေၾကာက္ဘူး။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ဳပ္ေနာက္ကုိ ဘာျဖစ္လို႔ 

ေနာက္ေယာင္ခံၿပီး လုိက္လာတာတုန္း” လုိ႔ ေမးလုိက္သတဲ့။  

 



ဒီေတာ့ကာ စုန္းမႀကီးသံုးေယာက္ထကဲ အႀကီးဆံုးစုန္းမႀကီးက “ဒီမယ္ ေမာင္မင္း “ယားႏို႔ရွိခ္”… က်ဳပ္တုိ႔ ညီအမ သံုးေယာက္ဟာ 

ေမာင္မင္းကုိ ဒုကၡေပးဖုိ႔ လုိက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေမာင္မင္းဟာ ဆင္းရသဲ ူ ဆင္းရသဲား ေတြကုိ ၾကင္နာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 

မတရား ႏွိပ္စက္တဲ့ လူေတြကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးမလုိက္တာကုိ က်ဳပ္တုိ႔ အပံုႀကီး သေဘာက်တယ္။ မေကာင္းသ ူ ပယ္ၿပီး 

ေကာင္းသူ ကယ္တဲ ့ေမာင္မင္းရ႕ဲ စိတ္ဓာတ္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ညီအမေတြ သေဘာက်လုိ႔ လုိက္လာတာပါ ေမာင္မင္းဟာ ရရဲင့္လွပါေပတယ္။ 

တကယ့္ သူရေဲကာင္း တစ္ေယာက္ပါပ။ဲ” လုိ႔ ေျပာလုိက္သတဲ့။  

 

ဒါ့အျပင ္ စုန္းမႀကီးက “ဒီမယ္ ေမာင္မင္း “ယားႏို႔ရွိခ္”.. ေမာင္မင္းဟာ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္ေနၿပီ။ မင္းဟာ ဟုိေျမရွင္ဆုိးရ႕ဲ လက္ကေန 

လြတ္ေအာင ္ ေျပးရေတာ့မယ္။ မေကာင္းသူ ပယ္ၿပီး ေကာင္းသူ ကယ္တဲ ့ ေမာင္မင္းရ႕ဲ အလုပ္ကုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး လုပ္ရေတာ့မယ္။ 

ေမာင္မင္းဟာ ေဟာဒ ီ““တတ္(သ)္သရာ”” ေတာင္တန္းတစ္ခြင္မွာ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ေတာပုန္းႀကီး ျဖစ္ေစရမယ္။ 

ဒီေတာ့ကာ အေမႀကီးတုိ႔က မင္းအတြက္ ကာယသိဒၶ ိၿပီးတဲ့ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ ေပးလုိက္မယ္” ဆိုၿပီး ေျပာျပန္တယ္။ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကေတာ ့

စုန္းမႀကီး ေျပာတာကုိ နားေထာင္ၿပီး ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့။  

 

စုန္းမႀကီးတစ္ေယာက္က ယားႏို႔ရွိခ္ကုိ သိုးေမႊးအက်ီ တစ္ထည္ လက္ေဆာင္ေပးသတဲ့။ အဒဲ ီ သိုးေမႊးအက်ီီဟာ ႏွယ္ႏွယ္ရ 

သိုးေမႊးအက်ီ မဟုတ္ဘူး။ အဒဲီ သိုးေမႊးအက်ီကုိ ၀တ္ထားရင ္ က်ည္ပီး၊ ျမားပီးတယ္။ အခုေခတ္ အေမရိကန ္ စစ္သားေတြ ၀တ္တဲ ့

က်ည္ကာအက်ီလုိေပါ့ကြယ္။  

 

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ ့ ယားႏို႔ရိွခ္ကုိ သားေရန႔ဲ လုပ္ထားတဲ ့ အနီေရာင္ ခါးပတ္တစ္ခ ု လက္ေဆာင ္ ေပးသတဲ့။ ဒ ီ ခါးပတ္ကလဲ 

အစြမ္းရွိတယ္။ ဒ ီ ခါးပတ္ကုိ ပတ္ထားၿပီး ေျပးရင္ လူ မေျပာနဲ႔ အေျပးသန္လြန္းပါတယ္ဆုိတဲ့ က်ားသစ္တုိ႔၊ သမင္တုိ႔ေတာင္ မီေအာင ္

မလုိက္ႏိုင္ဘူးတဲ့။  

 

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ ့ ေတာင္ေပၚသားေတြ ကုိင္တဲ ့ အရိုးရွည္တပ ္ ပုဆိန ္ တစ္လက္ ေပးျပန္သတဲ့။ ဒီပုဆိန္ကလ ဲ အင္မတန္ 

စြမ္းတယ္။ ေတာင္ကမ္းပါးေစာက္ကုိ တြယ္တက္မယ္ဆုိရင္ ဒီပုဆိန္နဲ႔ ေတာင္ကမ္းပါးကုိ ေပါက္ၿပီးေတာ ့ တြယ္တက္ရုံပတဲဲ့။ ဘယ္သူမ ွ

မေရာက္ဖူး မေပါက္ဖူးတဲ ့ေတာင္ကမ္းပါးေစာက္ အထိေရာက္ေအာင ္ဒီပုဆိန္ကုိ သံုးၿပီးေတာ ့တက္လုိ႔ ရသတဲ့ေလ။  

 

ဒီလုိန႔ဲပ ဲ “ယားႏို႔ရွိခ္”ဟာ ဆင္းရသဲားေတြဆီက ပစၥည္းေတြ မတရား ယူထားတဲ့ ေျမရွင္ဆုိးႀကီးေတြဆီက ပိုက္ဆံေတြကုိ လိုက္လုတဲ ့

ေတာပုန္းဒျမႀကီး ျဖစ္သြားသတဲ့။ သူ႔ မွာ တပည့္ေတြလ ဲ အမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ့။ သူတုိ႔ ေတာပုန္းအဖြဲ႔ဟာ ၿမိဳ႕ထကုိဲ ၀င္ၿပီး 

ေျမရွင္ဆုိးႀကီးေတြ ဆီကေန ပစၥည္းေတြ လုၿပီးေတာ ့ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ျဖစ္ေနတ့ဲ ဆင္းရသဲ ူ ဆင္းရသဲားေတြကိ ု

ေ၀ျခမ္းေပးသတဲ့။ ဆင္းရသဲားေတြက “ယားႏို႔ရွိခ”္ကုိ သိပ္ၿပီး ခ်စ္ၾကတာေပါ။ ဒါေပမယ့္ ေျမရွင္ႀကီးေတြကေတာ ့ သူ႔ကုိ သိပ္မုန္းတယ္။ 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ ဘယ္လုိ ဖမ္းၿပီး သတ္ရမလ ဲဆိုတာပဲ ၾကံေနၾကတယ္။  

 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ ဖမ္းႏိုင္ရင္ ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ေပးမယ္လို႔ ေျမရွင္ႀကီးေတြက ဆုေငြ ထုတ္လုိက္ၾကတယ္။ မေကာင္းသူ ပယ္၊ ေကာင္းသူ 

ကယ္တဲ့ ေတာပုန္းႀကီး “ယားႏို႔ရွိခ”္ကုိ ဖမ္းဖို႔ လုပ္တဲ့သူေတြ ရိွတာေပ့ါ။ ေငြ မ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာေနာက္ကုိ လုိက္ၿပီး တစ္သက္စာ 

လမ္းမွားလုိက္တဲ့ လူေတြေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွဖမ္းလုိ႔ မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆဲိုေတာ့ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ 

စုန္းမႀကီးေတြ ေပးထားတဲ့ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ေပါ။ ရန္သူေတြက ျမားနဲ႔ ပစ္ရင္လဲ မထိဘူး။ လူအုပ္ႀကီးနဲ႔ ၀ိုင္းလိုက္ၿပီး ဖမ္းရင္လဲ 

“ယားႏို႔ရွခ္ိ”ေျပးတာကုိ မီေအာင္ မလုိက္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ဆုံး ေခ်ာင္ပိတ္ၿပီး ဖမ္းရင္ေတာင ္ “ယားႏို႔ရိွခ”္က နံရံကုိ ပုဆိန္နဲ႔ ေပါက္ၿပီး 

တြယ္တက္သြားေတာ ့ဖမ္းလုိ႔ မရဘူးေပါ့။  

 



“ယားႏို႔ရွိခ္”မွာ အစြမ္းထက္တဲ့ လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေတြ ရိွမွန္းကုိ မိန္းမတစ္ေယာက္က သိသြားသတဲ့ေလ။ ဒါနဲ႔ အဒဲီမိန္းမဟာ ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ 

စစ္သားေတြဆီကုိ ေျပးသြားၿပီးေတာ ့ မ်က္ႏွာလုိအားရ လုပ္ၿပီး ေျပာျပလုိက္သတဲ့။ ဒီေတာ ့ စစ္သားေတြက “ဟဲ ့ ေကာင္မ … နင္ 

“ယားႏို႔ရွိခ္”ရဲ႕ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိ ခုိးေပးႏိုင္ရင ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဆုခ်မယ္” လုိ႔ ဆိုၿပီး ေျပာလုိက္တယ္။ ဒီေတာ ့

ေလာဘႀကီးတဲ ့ မိန္းမယုတ္ဟာ တစ္ည “ယားႏို႔ရွိခ”္အိပ္ေနတုန္းမွာ တကဲေလးထကုိဲ ခုိး၀င္လာၿပီး “ယားႏို႔ရွိခ”္ရဲ႕ သိုးေမႊးအက်ီ၊ 

သားေရခါးပတ္နီနဲ႔ ပုဆိန္ကုိ ခိုးေျပးသတဲ့။ ေနာက္ၿပီး မီးပံုႀကီး တစ္ပံုဖုိၿပီး  ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ စစ္သားေတြကုိ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကုိ လာဖမ္းလဲွ႔ 

ဆိုၿပီး အခ်က္ေပး အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။  

 

ဒီလုိန႔ဲ ရန္သူေတြ ေရာက္လာၾကတာေပါ့။ “ယားႏို႔ရွိခ္”အိပ္ရာထၿပီး ရန္သူေတြကုိ ျပန္တိုက္ဖို႔ လုပ္ေတာ ့ သူ႔ ပစၥည္းေတြ 

အခိုးခံလုိက္ရတာကုိ သတိထားမိသတဲ့။ “ယားႏို႔ရွိခ္”မွာ အစြမ္းအစေတြ နည္းသြားတာေပ့ါ။ ဒါေပမယ့္ “ယားႏို႔ရွိခ”္ဟာ စိတ္ဓာတ္ 

မက်ဘူး။ ေျမရွင္ႀကီး လႊတ္လိုက္တဲ ့ စစ္သားေတြကုိ အရႈံး မေပးဘဲ ျပန္တိုက္တယ္။ စစ္သားေတြက အမ်ားႀကီးဆိုေတာ ့ေနာက္ဆုံးမွာ 

“ယားႏို႔ရွိခ္”အဖမ္းခံလုိက္ရတာေပါ့။  

 

စစ္သားေတြဟာ ကတိမတည္ဘူးတဲ့။ ေလာဘႀကီးတဲ့ မိန္းမကုိ သူတုိ႔ ေပးထားတ့ဲ ကတိအတုိင္း ဆုေငြ ထုတ္မေပးပါဘူး။ “ဘာ ဆုေငြ 

လာေတာင္းတာလ။ဲ အခု နင့္ကုိ ငါတုိ႔ မသတ္တာ ကံေကာင္လွၿပီမွတ္။ မေသခ်င္ရင ္ ငါတုိ႔ ေရွ႕က ထြက္သြားစမ္းလုိ႔” 

ေငါက္လႊတ္လုိက္တယ္။ ဆုေငြကုိေတာ ့သူတုိ႔ဖာသာ ထုတ္ၿပီး သံုးၾကတာေပ့ါ။ ေတာ္ေတာ ္ယုတ္မာတဲ ့စစ္သားေတြပ။ဲ ေလာဘႀကီးတဲ့ 

မိန္းမလည္း စစ္သားေတြက သူ႔ကို သတ္မွာစိုးလုိ႔ ရပ္ေ၀းကုိ ထြက္ေျပး သြားရတယ္။ ေနာက္ေတာ ့ ရပ္ေ၀းေျမျခားမွာ အေသဆိုးနဲ႔ 

ေသတာပါပ။ဲ သူမ်ားကုိ မေကာင္းၾကံတဲ့သူဆုိတာ ဒီလုိပ ဲျဖစ္ေတာ့တာေပါ့။  

 

ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပဲ ႏိွပ္စက္ပေစ။ “ယားႏို႔ရွိခ္”ကေတာ ့ “ယားႏို႔ရိွခ”္ပ။ဲ သူ႔ကုိ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ ေဖာက္ၿပီး 

ထြက္ေျပးသြားတယ္။ ေျမရွင္ႀကီးရ႕ဲ မီးခံတုိက္ခန္းထမဲွာ သိမ္းထားတဲ့ သူ႔ရ႕ဲ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္ယူသြားၿပီးေတာ ့

“သတ္(သ)္သရာ” ေတာင္ေပၚကုိ ျပန္သြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလ ဲ “ယားႏုိ႔ရွိခ္”ဟာ သူ႔ရ႕ဲ တန္ခိုးရွိတဲ ့ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔ေတြကုိ 

အသံုးခ်ၿပီး မေကာင္းသ ူပယ္၊ ေကာင္းသ ူကယ္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ အသက္ထက္ဆုံး လုပ္သြားသတဲ့။ 

 

 

ေမာင္က်ပ္ခိုး ျပန္ေျပာသည္။  

၁၃၇၄ ခုႏွစ ္၀ါေခါင္လဆန္း ၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔။ ခရစ္ႏွစ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္။ 


