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ဟုိးေရွးေရွးတုန္းက ပုိလန္ျပည္ရွင္ ့ မင္းၾတားႀကီးမွာ သမီးေတာ ္ သံုးပါး ရွိသတဲ့။ မင္းသမီးေလးေတြဟာ ငယ္ကလငဲယ္၊ 

ေခ်ာကလေဲခ်ာဆိုေတာ ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ ဖခမည္းေတာ ္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးနဲ႔ မယ္ေတာ ္ မိဖုရားႀကီးက တုန္ေနေအာင ္ ခ်စ္ၾကတာေပါ့။ သူတို႔ 

သံုးေယာက္ကုိ ခ်စ္လြန္းေတာ ့အစစ အရာရာ အလုိက္လုိက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ ထားသတဲ့ကြယ္။  

 

မင္းသမီးေလး သံုးေယာက္မွာ အေထြးဆံုး မင္းသမီးေလးဟာ သူ႔ အစ္မေတာ္ မင္းသမီးႀကီးေတြေလာက္ မေခ်ာေပမယ့္ စိတ္ေကာင္း 

ရွိသတဲ့။ သိပ္ၿပီး ႏူးညံ့တယ္။ သူတစ္ဖက္သားကုိလည္း ၾကင္နာတတ္တယ္။ သိပ္ၿပီး သနားတတ္တယ္။ ဒီေတာ့ကာ လူတုိင္းက 

မင္းသမီးေလးကုိ ခ်စ္ၾကတာေပါ့။ မယ္ေထြးေလး မယ္ေထြးေလးနဲ႔ သည္းသည္းလႈပ္ ခ်စ္ၾကသတဲ့။  

 

မင္းသမီးေလးေတြေနတဲ ့ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ တစ္မိုင္သာသာေလာက္ ေ၀းတ့ဲ ေနရာမွာ လူ မေနေတာ့တဲ ့ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီး တစ္လုံး 

ရွိတယ္။ အဒဲီ ရတုိဲက္ႀကီးထကဲ ပန္းဥယ်ာဥ္ဟာ သိပ္ၿပီး လွတာပ။ဲ ဥယ်ာဥ္ထမဲွာ အေရာငအ္ေသြးစံုတဲ ့ ပန္းေတြ ပြင့္ေနလုိက္တာ 

ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ပတ္လုံးေပါ့။ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ ့ မင္းသမီးေလးဟာ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင ္ အဒဲီ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးထကဲ ပန္းဥယ်ာဥ္ထမဲွာ 

သြားၿပီးေတာ ့ကစားေလ့ ရွိတယ္။   

 

တစ္ေန႔မွာ မင္းသမီးေလးဟာ ပန္းဥယ်ာဥ္ထမဲွာ ခုန္ေပါက္ျမဴးတူးၿပီး ေဆာ့ကစားေနသတဲ့။ အဒဲ ီ အခ်ိန္မွာ ႏွင္းဆီပန္းခ်ံဳ အနားမွာ 

က်ီးကန္းႀကီး တစ္ေကာင္ဟာ ခုန္ဆြခုန္ဆြလုပ္ၿပီး ဟိုသြားလုိက္ ဒီသြားလုိက္ လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ က်ီးကန္းႀကီးရ႕ဲ 

ကုိယ္ေပၚမွာလည္း ဒဏ္ရာေတြနဲ႔၊ အေတာင္ေတြ က်ိဳးၿပီးေတာ ့ေသြးေတြ ထြက္ေနလုိက္တာလဲ ဒလေဟာပတဲဲ့။  

 

ဒါကုိေတြ႔ေတာ ့ မင္းသမီးေလးဟာ သိပ္ၿပီး စိတ္ထိခိုက္သြားတယ္။ “အုိ က်ီးကန္းႀကီးရယ္ … ဘယ္လုိျဖစ္ရတာလကဲြယ္၊ ေသြးေတြ 

ထြက္ေနတာလ ဲ ေတာင္က်ေရ စီးတဲ့အတုိင္းပဲ” လုိ႔ လွမ္းေျပာလုိက္သတဲ့။ ဒီေတာ့ကာ က်ီးကန္းႀကီးဟာ မင္းသမီးေလး အနားကုိ 

ခုန္ဆြခုန္ဆြန႔ဲ ေရာက္လာၿပီးေတာ ့“အုိ ... ၾကင္နာတတ္တဲ့ မင္းသမီး မယ္ေထြးေလးရယ္ .. ေမာင္ႀကီးဟာ အဟိတ္တိရစာၦန ္က်ီးကန္း 

သတၱ၀ါ မဟုတ္ရပါဘူး။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွလုိ႔ အျပဳစားခံရတဲ ့မင္းသားေလး တစ္ေယာက္ပါ ႏွမေလးရဲ႕။ ေမာင္ႀကီးဟာ ဒီလုိ 

အျဖစ္ဆုိးတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးနဲ႔ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းရေတာ့မွာပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ႏွမေလးသာ ေမာင္ႀကီးကုိ ကယ္တင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 

က်ိန္စာသင့္ေနတာက လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ လမ္းစေတာ ့ရွိပါရ႕ဲ” လုိ႔ ေျပာလုိက္သတဲ့။ 



 

မင္းသမီးေလးဟာ သူတစ္ဖက္သားကုိ သိပ္ၿပီးေတာ ့ သနားတတ္တဲ့ သူဆုိေတာ ့ “အုိ က်ီးကန္းႀကီးရယ္ ေမာင္ႀကီး 

က်ိန္စာသင့္ေနတာက လြတ္ေျမာက္ေအာင ္ ႏွမေလး ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမလဲဆိုတာ မိန္႔ေတာ္မူပါဖ်ာ”့ လုိ႔ ပ်ာပ်ာသလ ဲ

ဆိုလုိက္တယ္။ ဒီေတာ ့ က်ီးကန္းႀကီးက “အုိ ႏွမေလးရယ္ … ေမာင္ႀကီး အေနနဲ႔ ႏွမေလးကုိ ေမတၱာရပ္ခံရမွာ အင္မတန္မွပ ဲ

၀န္ေလးလွပါတယ္။ ဒီလုိပါ ႏွမေလးငဲ ့ … ႏွမေတာ္ေလးဟာ ႏွမေတာ္ေလးရ႕ဲ ဖခမည္းေတာ္နဲ႔ မယ္ေတာ္နဲ႔ အစ္မေတာ္ အစရွိတဲ ့

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြနဲ႔ ခြဲခြာၿပီး ေဟာဒ ီ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးကုိ လာၿပီးေတာ ့ ေမာင္ႀကီးရ႕ဲ သစၥာရွင ္ ၾကင္ရာေတာ္အျဖစ္နဲ႔ လာေရာက္ 

ေနထုိင္ၿပီးေတာ ့ ကုစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးထမဲွာ ေရႊသားအတိၿပီးတဲ ့ သလြန္တစ္ခ ု ရွိတယ္။ အဒဲ ီ သလြန္ထက္မွာ 

ႏွမေတာ္ေလး တစ္ေယာက္တည္း အိပ္စက္ရပါမယ္။ ညအခါမွာ ႏွမေတာ္ေလး က်ိန္းစက္ေနတဲ ့ ေရႊသလြန ္ အပါးကုိ မေကာင္းဆိုးရြာ 

နာနာဘာ၀ေကာင္ေတြ ခ်ဥ္းကပ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ ျမင္ေတြ႔လုိ႔ ႏွမေတာ္ေလး ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေအာ္ဟစ ္ငိုေႂကြးလုိက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 

က်ိန္စာေတြ မေျပေပ်ာက္တဲ ့အျပင္ ေမာင္ႀကီးမွာ ေ၀ဒနာ ႏွစ္ဆတုိးၿပီး ခံစားရမွာ မလြဲပါပ”ဲ လုိ႔ ေျပာသတဲ့။  

 

မင္းသမီးေလးက “အုိ ေမာင္ႀကီးငဲ ့ …. ႏွမေလးဟာ ေမာင္ႀကီးအတြက္ဆုိ အစြမ္းကုန ္ ရဲရင့္ပါမယ္” လို႔ ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ 

စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ့တဲ ့ မင္းသမီးေလးဟာ သူ႔ ဖခမည္းေတာ္၊ မယ္ေတာ္နဲ႔ နန္းေတာ္ႀကီးကုိ စြန္႔ခြာၿပီးေတာ ့ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးဆီကုိ 

တစ္ေယာက္တည္း ထြက္လာပါေလေရာ။ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးထဲက အခန္းေတြကုိ ဟုိဟုိ သည္သည ္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ေတာ ့

အခန္းတစ္ခန္းထမဲွာ က်ီးကန္းႀကီး ေျပာလုိက္တဲ့ အတုိင္းပ ဲေရႊသလြန ္တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရတာေပါ့။   

 

ညေရာက္ေတာ့ မင္းသမီးေလးဟာ ေရႊသလြန္ေပၚမွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး လွေဲလ်ာင္းေနတာေပါ့။ မ်က္လုံးေတြ အတင္းမွိတ္ထားေပမယ့္ 

အိပ္လုိ႔ မေပ်ာ္ႏုိင္ဘူး။ ရင္ေတြ ခုန္လြန္းလုိ႔ တဒိတ္ဒိတ္ ျဖစ္ေနရွာေတာ့တယ္။ သန္းေခါင္ယံ ေရာက္ေတာ ့ စၾကၤန္လမ္းေန 

အခန္းဘက္ကုိ တဒုန္းဒုန္း ျမည္ေအာင ္ေဆာင့္နင္းလာတဲ့ ေျခသံေတြ ၾကားရတယ္။ မင္းသမီးေလးဟာ အိပ္ရာထမဲယ္ လွေဲနတာကေန 

ေခါင္းေထာင္ၾကည့္လုိက္တယ္။ အခန္းထမဲွာလ ဲ ေမွာင္မေဲနတာပဲ။ အသဲလုိ အခ်ိန္မွာ အခန္းတံခါးႀကီး ျဗဳန္းခန ဲ ပြင့္သြားၿပီးေတာ ့

အခန္းထဲကုိ နာနာဘာ၀ေတြ ၀င္လာသတဲ့။ အဒဲီ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြဟာ အခန္းထကုိဲ ပိုင္စုိးပိုင္နင္း ၀င္လာၿပီးေတာ ့မီးပံုႀကီး 

ဖိုလုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ ဘယ္ေခ်ာင္ကေန ဆြဲထုတ္လာမွန္း မသိရတဲ ့ မိုးျဗဒဲယ္အုိးႀကီး တစ္လုံးကုိ မီးဖိုေပၚတင္ၿပီး ေရေႏြး 

ႀကိဳသတဲ့။ ေရေႏြးပြက္သံက ဗြမ္း ဗြမ္း … ဗြမ္း ဗြမ္း … ဗြမ္း ဗြမ္းနဲ႔ အခန္းထမဲွာ ဆူညံေနေတာ့တာပ။ဲ   

 

ေရက်ိဳက္က်ိဳက္ဆူေတာ့ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြဟာ မင္းသမီးေလး အိပ္ေနတ့ဲ သလြန္ဘက္ကုိ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ လွမ္းလာတာေပါ့။ 

မင္းသမီးေလးက ေၾကာက္လြန္းလို႔ အသား တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနတာေပါ့။ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြဟာ ေရႊသလြန္ကုိ 

လွည့္ပတ္ၿပီးေတာ ့ အသံဆုိး အသံနက္ႀကီးေတြနဲ႔ ေအာ္ဟစ ္ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ ့ မင္းသမီးေလးရ႕ဲ ေျခေထာက္ကေလးကိ ု

အေမႊးအမွ်င္ေတြ ထူလပ်စ္ထေနတဲ ့ လက္မည္းမည္း ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေတြနဲ႔ ဆြဲၿပီးေတာ ့ မုိးျဗဲဒယ္အုိးႀကီးထဲကုိ ပစ္ထည့္ဖို႔ 

လုပ္ေတာ့တာေပါ့။ မင္းသမီးေလးဟာ ေၾကာက္ရွာလြန္းလုိ႔ လိပ္ျပာလြင့္ထြက္လု မတတ္ျဖစ္ေနရွာတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

က်ီးကန္းမင္းသားေလးက သူ႔ကုိ မွာထားသလုိပ ဲ အသံတစ္ခ်က္မွ မထြက္ေစရဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြကလဲ 

သူ႔ကုိ ဆြဲလားရမ္းလားနဲ႔ လုပ္ၿပီး ေရေႏြးပူေတြ တဗြမ္းဗြမ္း ဆူပြက္ေနတဲ ့ မုိးျဗဒဲယ္အုိးႀကီးထကုိဲ ပစ္ထည့္ဖုိ႔ လုပ္ေတာ့တာပ။ဲ 

မင္းသမီးေလးဟာ ေယာင္ယမ္းၿပီးေတာ ့ ေအာ္မိမွာ စိုးလုိ႔ဆုိၿပီး သူ႔ လွ်ာႏုႏုေလးကုိ သြားနဲ႔ အတင္းဖိကုိက္ထားသတဲ့။ အဒဲီအခ်ိန္မွာ 

ရဲတုိက္ အျပင္ဘက္ ေတာအုပ္ထကဲေန  ၾကက္တြန္သံကုိ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ေအာက္အီအီးအြတ္ ဆိုတဲ့ အသံကုိလည္း ၾကားေရာ 

မေကာင္းဆိုးရြားေတြ တစ္ခ်ိဳးတည္း ေျပးရေတာ့တာပ။ဲ   

 

အဒဲ ီအခ်ိန္မွာ အခန္းထကုိဲ က်ီးကန္းႀကီး ျဗဳန္းခန ဲ ေရာက္လာတယ္။ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႔ ဆိုၿပီး အခန္းထဲမယ္ လွည့္ပတ္ၿပီး ခုန္ဆြ ခုန္ဆြနဲ႔ 

ကေနေတာ့တာပ။ဲ က်ီးကန္းႀကီးက “ႏွမေတာ္ေလးရယ္ ေမာင္ႀကီးေလ ႏွမေတာ္ေလးကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္တာ ဘယ္လိ ု

ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး” လုိ႔ ၀မ္းပန္းတသာနဲ႔ ဆိုသတဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ သ ူ ခံစားေနရတ့ဲ ေ၀ဒနာေတြ အပံုႀကီး 



သက္သာသြားၿပီလုိ႔လ ဲ ေျပာလွာတယ္။ ဒါကုိ ၾကားရေတာ့ မင္းသမီးေလး ၾကည္ႏူးသြားၿပီး ျပံဳးလုိက္တာ ပါးခ်ိဳင့္ကေလး လွလွေလး 

ေပၚလာေတာ့တာေပါ့။  

 

မင္းသမီးေလးရ႕ဲ အစ္မေတာ္ေတြ အေၾကာင္းကုိ ေျပာရဦးမယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ ့စပ္စုတာပတဲဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့အတင္းလ ဲ

ေျပာတတ္တယ္။ သူမ်ား အေၾကာင္း စပ္စုတတ္တဲ့ သူေတြဆိုေတာ့ကာ သိပ္ၿပီးေတာ ့ စပ္စုစရာ မလုိလွဘူး။ နည္းနည္းပါးပါး 

စပ္စုလုိက္ရုံန႔ဲတင ္သူတုိ႔ရ႕ဲ ညီမေတာ ္မင္းသမီးေလးဟာ ညႀကီးမင္းႀကီးမွာ ရဲတုိက္ပ်က္ႀကီးကုိ သြားၿပီး ဘာလုပ္တယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔ 

သိသြားၾကတာေပါ့။ ေနာက္ညက်ရင္ ညီမေတာ္ေလးနဲ႔ အတူတူ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးဆီ လိုက္ပါရေစလုိ႔ ေျပာၾကသတဲ့။ ညီမေတာ္ 

မင္းသမီးေလးကေတာ့ အင္တင္တင ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဘာလုိ႔လ ဲ ဆိုေတာ ့ သူ႔ အစ္မေတာ္ေတြ အေၾကာင္းကုိ သိေနတာကုိး။ သူတုိ႔က 

ေၾကာက္တတ္တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ မင္းသမီးေလးဟာ သိပ္ၿပီးေတာ ့ စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ့တဲ့သူဆိုေတာ ့ သူ႔ အစ္မေတာ္ကုိ သူနဲ႔ 

အတူ ရဲတုိက္ပ်က္ႀကီးကုိ လုိက္ခဲ့ဖို႔ရာ ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။  

 

အသဲလုိန႔ဲ ေနာက္တစ္ည ေရာက္လာေတာ့တာေပါ့။ သန္းေခါင္လ ဲ ေရာက္ေရာ ဟုိ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြဟာ အခန္းထကဲိ ု

စြတ္ရြတ္ၿပီး ၀င္ခ်လာေတာ့တာပဲ။ မင္းသမီးေလးကေတာ့ အသံတစ္ခ်က္မ ွမထြက္ရေအာင ္သူ႔ လွ်ာကုိ သ ူကုိက္ထားသတဲ့။ ဒါေပမယ့္ 

အစ္မေတာ္ မင္းသမီးႀကီးကေတာ ့ ေၾကာက္လြန္းလုိ႔ အာျဗဲႀကီးနဲ႔ ေအာ္ထည့္လုိက္တယ္။ ဒီလုိ ေအာ္ထည့္လုိက္ေတာ့ 

က်ီးကန္းမင္းသားေလးမွာ ေ၀ဒနာေတြ ႏွစ္ဆတုိးလာေတာ့တာေပါ့။ အဒဲညီက စၿပီးေတာ ့ မင္းသမီးေလးဟာ သူ႔ အစ္မေတာ္ေတြကုိ 

မေခၚေတာ့ဘူးတဲ့။ လုိက္မယ္ဆုိရင္လ ဲအတင္းပ ဲျငင္းလႊတ္သတဲ့။  

 

မင္းသမီးေလးဟာ ေန႔ခင္းဘက္ဆုိရင္ လူေတြနဲ႔ အေ၀းႀကီးမွာ သြားၿပီး ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ မင္းသမီးေလးဟာ သိပ္ၿပီးေတာ ့

သတိၱရွိလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ေတြကုိ သူ မေၾကာက္ဘဲ ဘယ္ေနပါ့မလ။ဲ ေၾကာက္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ 

မင္းသားေလးမွာ သင့္ေနတဲ ့ က်ိန္စာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားေအာင ္ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးွဆီကုိ ညတုိင္း ညတုိင္း သြားၿပီးေတာ့ 

မေကာင္းဆိုးရြားေတြ ေျခာက္တာလွန္႔တာကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံသတဲ့ေလ။ က်ီးကန္းႀကီးကလဲ မင္းသမီးေလးဆီကုိ ေန႔တိုင္း လာၿပီးေတာ ့ သူ 

ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြ သက္သာလာၿပီ ဆိုတဲ ့အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပရင္း ေက်းဇူး သိပ္တင္တာပလုိဲ႔ အခါခါ ေျပာေသးတယ္။  

 

ဒီလုိန႔ဲ မင္းသမီးေလးဟာ က်ီးကန္းမင္းသားေလး က်ိန္စာသင့္တာ ေပ်ာက္ေအာင္ဆုိၿပီးေတာ ့ ညစဥ္ညတုိင္း ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီးမွာ 

မေကာင္းဆိုးရြားေတြရ႕ဲ အေျခာက္အလွန္႔ခံၿပီး ေနလုိက္တာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာသြားတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ ့ က်ီးကန္းႀကီးက 

မင္းသမီးေလးကုိ "ႏွမေတာ္ေလးေရ ေမာင္ႀကီးဟာ ေရွ႕လာမယ့္ ႏွစ္က်ရင ္က်ိန္စာသင့္တာကေန လြတ္ေျမာက္ပါေတာ့မယ္။ ခုနစ္တာ 

က်ိန္စာကာလဟာ မၾကာခင္မွာပ ဲ ကုန္လြန္ပါေတာ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ႀကီးဟာ မူလရုပ္သြင္၊ ဥစၥာစည္းစိမ္နဲ႔ အရိုက္အရာေတြကုိ 

ျပန္လည ္ သိမ္းပိုက္ရယူႏုိင္ဖုိ႔ရာ ႏွမေတာ္ေလးရ႕ဲ အကူအညီ လုိပါေသးတယ္။ ႏွမေတာ္ေလး အေနနဲ႔  သူတစ္ပါးရ႕ဲ အိမ္မွာ 

အိမ္ေစမေလး အျဖစ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္တိတိ ေနေပးမ ွေမာင္ႀကီးရ႕ဲ စည္းစိမ ္အရိုက္အရာေတြ အားလုံးကုိ ေမာင္ႀကီး ျပန္ၿပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္မွာ 

ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ဆိုသတဲ့ကြယ္။  

 

မင္းသမီးေလးဟာ က်ီးကန္းႀကီး ေျပာတာကုိ နားေထာင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆိုသလုိပ ဲ ေခါင္းညိတ္လုိက္သတဲ့။ ဒီေနာက္ေတာ ့

နန္းေတာ္ထဲကေန ထြက္သြားၿပီး ေရျခားေျမျခား ေဒသကုိ သြားၿပီးေတာ ့ အိမ္ေစမေလး အျဖစ္နဲ႔ ဆင္းဆင္းရရဲ ဲ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႔ 

ေနရွာသတဲ့။ အလုပ္ေတြ ပင္ပန္းလြန္းေတာ ့ မင္းသမီးေလးဟာ ပိန္ခ်ံဳးသြားေတာ့တာေပါ့။ မ်က္ႏွာေလးဆိ ု ေခ်ာင္က်ေနတာပဲ။ သူ႔ 

လက္ေခ်ာင္း ႏုႏုေလးေတြလ ဲၾကမ္းေထာ္ကုန္တယ္။  

 

တစ္ညေနခင္းမွာေတာ့ မင္းသမီးေလးဟာ ဗုိင္းငင္ေနရရွာတယ္။ ဗိုင္းငင္းရင္း လက္ကုိ ခ်ည္ရွလုိ႔ ေသြးစေသြးနေလးေတြေတာင ္

ထြက္လာသတဲ့။ အသဲလုိနဲ႔ မင္းသမီးေလး ဗိငု္းငင္ေနတုန္းမွာ သူ႔ နားထမဲယ္ အသံတစ္မ်ိဳး ၾကားလုိက္သလုိ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ 



ေဘးဘီကုိ ၾကည့္လိုက္ေတာ ့ သူ႔ နံေဘးမွာ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ခပ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ လူတစ္ေယာက္ ရပ္ေနတာကုိ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ အဒီဲ 

ကုိလူေခ်ာဟာ မင္းသမီးေလးရ႕ဲ ေျခရင္းမွာ ဒူးေထာက္လုိက္ၿပီးေတာ ့ မင္းသမီးေလးရ႕ဲ ေသြးစေသြးနေလးေတြ စြန္းထင္ေနတဲ ့

လက္ကေလးကုိ တယုတယနဲ႔ ခပ္ဖြဖြ နမ္းရႈိက္လုိက္သတဲ့ေလ။  

 

အဒဲ ီကုိလူေခ်ာဟာ မင္းသမီးေလးကုိ ျပံဳးၾကည့္ၿပီးေတာ့ “ေမာင္ႀကီးဟာ က်ိန္စာ အတုိက္ခံရတဲ ့မင္းသားေလးပါ” လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ 

“ႏွမေတာ္ေလးရ႕ဲ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သိပ္ၿပီး အရုပ္ဆုိး၊ အက်ည္းတန္လြန္းတ့ဲ က်ီးကန္အုိႀကီး အျဖစ္နဲ႔ က်ိန္စာသင့္ေနတာက 

လြတ္ေျမာက္ခ့ဲပါၿပီ။ ႏွမေတာ္ေလးကုိ ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆံုးေတာ့ပါဘူး။ ဒီကေန႔ကစၿပီးေတာ ့ ေမာင္ေတာ္နဲ႔ ႏွမေတာ္ေလးဟာ 

ေမာင္ေတာ္ရ႕ဲ ရတုိဲက္ႀကီးမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အသက္ထက္ဆုံး ေနထိုင္သြားၾကရေအာင္ကြယ္” လုိ႔  ကုိလူေခ်ာ မင္းသားေလးက 

ေျပာလိုက္တယ္။ မင္းသမီးေလးက မင္းသားေလးကုိ ျပံဳးၾကည့္ၿပီးေတာ ့မင္းသားေလးရ႕ဲ လက္ကုိ အားကုိးတႀကီး တြဲလုိက္သတဲ့ကြယ္။  

 

ဒီေနာက္ေတာ ့မင္းသားေလးနဲ႔ မင္းသမီးေလးဟာ ရဲတုိက္ပ်က္ႀကီး ရိွရာကုိ လက္ခ်င္းတြဲၿပီးေတာ ့ထြက္သြားၾကတယ္။ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီး 

အနားကုိ သူတုိ႔ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံး အ့ံအားသင့္သြားသတဲ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆဲိုေတာ့ ရတုိဲက္ပ်က္ႀကီး ေနရာမွာ 

ရဲတုိက္အသစ္ႀကီးကုိ ေတြ႔လုိက္ရလုိ႔ေပါ့ကြယ္။ ၾကင္နာတတ္တဲ့ မင္းသမီးေလးနဲ႔ ကုိလူေခ်ာ မင္းသားေလးဟာ အဒီဲ 

ရဲတုိက္အသစ္ႀကီးမွာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင ္ေနထုိင္သြားၾကတာေပါ့။   

 

ေမာင္က်ပ္ခိုး ျပန္ေျပာသည္။  

၁၃၇၄ ခုႏွစ ္၀ါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္ တနလၤာေန႔။ ခရစ္ႏွစ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္။ 


