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ဟုိေရွးေရွးတုန္းကေပါ့ကြယ္။ မာ့ဇိုဖ်ဳန္နယ္စား မင္းသားေလးဟာ သူ႔ရ႕ဲ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြကုိ ေခၚၿပီးေတာ ့

ေတာကစားထြက္သတဲ့။ ေတာကစားထြက္တယ္ဆုိတာ ေတာထ၀ဲင္ၿပီးေတာ ့အမလုိဲက္တာကုိ ေျပာတာေပါ့ကြယ္။  

 

မင္းသားေလးနဲ႔ သူ႔ေနာက္လုိက္ေတြဟာ ေတာထဲကုိ ၀င္လာရင္း ေတာက တစ္စထက္ တစ္စ နက္သထက္ နက္လာတာကုိ 

သတိထားမိသတဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ မင္းသားေလးနဲ႔ သူ႔ေနာက္လုိက္ေတြဟာ ေတာအုပ္ႀကီး တစ္ခုထကုိဲ ေရာက္သြားေတာ ့ မေကာင္းဆိုးရြာ 

ေတာေကာင္ႀကီး တစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႔လုိက္သတဲ့။  

 

မေကာင္းဆိုးရြား ေတာေကာင္ႀကီး ကုိယ္ေပၚမွာ အေမႊး အရညွ္ႀကီးေတြ ဖံုးလုိ႔တဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ ေရွ႕လက္ႀကီး ႏွစ္ေခ်ာင္းကလည္း 

ရွည္လုိက္တာ ေျမႀကီးကုိ ထိေနေတာ့တယ္။ လက္သည္းႀကီးေတြကလ ဲအရွည္ႀကီးနဲ႔။ ပါးစပ္ထကဲေန သြားရည္ေတြ တျမားျမား က်လုိ႔။  

ပါးစပ္ႀကီးကုိ တအား ျဖလုိဲက္ေတာ့ အာပုပ္ေစာ္ေတြ နံေဟာင္ၿပီး သြား၀ါ၀ါထိန္ထိန္ႀကီးေတြကုိ ေတြ႔ရေသးသတဲ့။  

 

ဒီေတာေကာင္ႀကီးကုိ ျမင္ေတာ့ မင္းသားေလးက “ဟယ္ … မင္းခ်င္းတုိ႔ ဒီမိစာၦ ေတာေကာင္ႀကီးကုိ ခ်က္ခ်င္း သုတ္သင္ၾကေလာ့” ဆိုၿပီး 

အမိန္႔ေပးရင္းနဲ႔ သူကုိယ္တုိင ္ေလးကုိဆြဲၿပီးေတာ ့ေတာေကာင္ႀကီးကုိ ျမားနဲ႔ ခြင္းလုိက္သတဲ့ကြယ္။ ဒါေပမယ့္ မိစာၦေတာေကာင္ႀကီးဟာ 

မင္းသားေလးနဲ႔ မင္းခ်င္းေတြရ႕ဲ မ်က္စိေရွ႕ေန ျဗဳန္းခန ဲ ေပ်ာက္သြားပါေရာတဲ့။ ဒီေတာ့ကာ သူတုိ႔အားလုံး 

အ့ံအားသင့္သြားၾကတာေပါ့ကြယ္။  

 

ဒီေနာက္ေတာ ့ မင္းသားေလးက သူ႔ရ႕ဲ မင္းခ်င္းေတြကုိ အေမာအပန္းေျဖၾကေစ ဆိုၿပီး အနားယူခြင္ ့ ေပးလုိက္တယ္။ မင္းသားေလး 

ကုိယ္တုိင္လ ဲ ေမာလြန္းလုိ႔ ေရေသာက္ရေအာင ္ ဆိုၿပီးေတာ ့ ျမစ္ကမ္းေဘးကုိ ဆင္းသြားတာေပါ့။ မင္းသားေလးဟာ ေမာလြန္းလုိ႔ 

ေရတ၀ႀကီး ေသာက္မယ္ဆုိၿပီး ျမစ္ေရၾကည္ေအး ကုိ လက္ခုပ္ႏွစ္ဘက္နဲ႔ က်ံဳးခပ္ၿပီး ေသာက္ဖို႔ လုပ္ေနတုန္းမွာ ျမစ္ေရျပင္ထကဲေန 

ေရသူမေလးတစ္ေယာက္ ဘြားခန ဲထြက္လာသတဲ့။  
 

ေရသူမေလးက “အုိ အရွင့္သား … ကၽြန္ပ ္ ပစ္လႊတ္လိုက္သည္ ့ ျမား ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေတာ္မူပါေလာ”့ လုိ႔ ေျပာၿပီး ျမားတစ္စင္းကုိ 

ပစ္ထည့္လုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ကာ မင္းသားေလးဟာ ျမစ္ကမ္းပါး တစ္ေလွ်ာက္ ေျပးၿပီးေတာ ့ ေရသူမေလး ပစ္လႊတ္လိုက္တဲ ့



ျမားေနာက္ကုိ လုိက္ရေတာ့တာေပ့ါ။ ဒီလုိနဲ႔ မင္းသားေလဟာ လြင္ျပင္လဟာက်ယ္ တစ္ခုကုိ ေရာက္သြားသတဲ့။ အဒီဲ 

လဟာျပင္က်ယ္ႀကီးထမဲယ္ ၀က္သစ္ခ်ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ ၀က္သစ္ခ်ပင္ႀကီး ေအာက္မွာ တပဲုတ္ကေလး တစ္လုံး 

ရွိသတဲ့ေလ။  

 

မင္းသားေလးဟာ ေျပးရင္းလႊားရင္းနဲ႔ ဗိုက္ဆာလာလုိ႔ တပဲုတ္ကေလးထ ဲ ၀င္ၿပီးေတာ ့ ထမင္းေတာင္းစားဖုိ႔ လုပ္သတဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ 

တဲပုတ္ကေလးထကုိဲ သ ူ ၀င္လုိက္ေတာ ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ မီးလင္းဖိ ု အနားမွာ ထိုင္ၿပီး သူ႔ ကေလးေလး ႏွစ္ေယာက္ကုိ 

ထမင္းေကၽြးေနသတဲ့။ ကေလးေလးေတြက အျမႊာပူးေလးေတြ။ တစ္ေယာက္က ေယာက်္ားေလး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ မိန္းကေလး။ 

ကေလးေတြရ႕ဲ မေအႀကီးက သူ႔ ရွိတာေလးေတြ ထုတ္ခ်က္ၿပီးေတာ ့မင္းသားေလးကုိ ထမင္းေကၽြးသတ့ဲ။   
 

ထမင္းစားၿပီးေတာ ့ မင္းသားေလးနဲ႔ ကေလး အေမႀကီးဟာ မီးလင္းဖု ိ ေဘးမွာ ထုိင္ၿပီး ျမစ္ျပင္က်ယ္ႀကီးကုိ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ထမင္းလုံး 

စီၾကတယ္။ မင္းသားေလးက အျမႊာေမာင္ႏွမကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ ့ဒီကေလးေတြကုိ နာမည္မွည့္ရင္ ေယာက်္ားကေလးကုိ “၀ါ” လုိ႔ မွည့္ၿပီး၊ 

မိန္းကေလးကုိ “ဇ၀ါ” လုိ႔ နာမည္မွည့္ပါလုိ႔ ေျပာသတဲ့။ ဒါ့အျပင ္“ဒီနယ္တစ၀္ိုက္ကုိ ကေလးေတြ အပိုင္စားေစ” ဆိုၿပီး ေပးသနားေတာ ္

မူလုိက္သတဲ့။ အဒဲီ လဟာျပင္က်ယ္ႀကီးမွာ စုိက္ဖို႔ပ်ိဳးဖို႔ ေက်းရြာတည္ေထာင္ဖို႔ ခဲခယဲဥ္းယဥ္း လုပ္ရမယ္ဆုိတာ မင္းသားေလး 

သိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကေလးေတြရ႕ဲ မိဘေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ ့အလုပ ္ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတာ သ ူသိတယ္ေလ။  

 

ကေလးေလးေတြရ႕ဲ အေမႀကီးကလည္း မင္းသားေလး ေျပာတာကုိ နားေထာင္လုိက္တယ္။ အဒဲ ီ အခ်ိန္မွာ ျမစ္ေရျပင္ 

လႈိင္းလုံးႀကီးေတြထကဲေန ေရသူမေလး ဘြားခန ဲ ထြက္လာတာကိ သ ူ ျမင္လိုက္ရတယ္တဲ့။ ေရသူမေလးက “အုိ အခ်င္းတို႔ .. 

မွတ္သားၾကေလာ ့ ဤဘူမိနက္သန ္ ေနရာမွန္သည္ကား ေနာက္ေနာင္ကာလတြင ္ သာယာလွပေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ 

ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းတစ္မူကား အသင္တုိ႔သည ္ ရိုးသားႀကိဳးစားၿပီး ဤေျမတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ပင္တည္း” လုိ႔ 

ေျပာၿပီးေတာ ့ေရထကုိဲ ျပန္ဆင္းသြားတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ပ ဲ၀ါနဲ႔ ဆာ၀ါတုိ႔ အပိုင္စားရတဲ ့တံငါရြာကေလးဟာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းလာၿပီးတဲ ့

ေနာက္မွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ ၿမိဳ႕ေတာ ္၀ါေဆာၿမိဳ႕ ျဖစ္လာတာေပါ့ကြယ္။  

 

ေမာင္က်ပ္ခိုး ျပန္ေျပာသည္။  

၁၃၇၄ ခုႏွစ ္၀ါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္ အဂၤါေန႔။ ခရစ္ႏွစ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္။ 

 

မွတ္ခ်က္ - မူကြဲရွိေသးသည္။ ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္။  


