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တာင်ရိးတိ ့ ပျာ်တဲ့ပွဲ
လးြမင့်
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ြမူနှင်းများက ဝ မှာင်လျက် ရှိ ချသည်။
ြမူနှင်းများနှင့် တာင်ခိး တာင် ငွ များက
့

ရာယှက်ပိတ်ဆိ ့လာရာ

လူတ ယာက်နှင့်တ ယာက်

မြမင်နိင် အာင် အ မှာင်ထက လမ်းမိးလာခဲ့သည်။
သည်အ မှာင်ထကား မဲမဲ မှာင် သာအ မှာင်ထ မဟတ်။ မှန်သား ရာင်ကဲ့သိ ့ ကည် ကည်လင်လင်
ပိတ်ဆိ ့ကာဆီး န သာအ မှာင်…။
လူနှစ် ယာက် ကားသိ ့ ငွမန် ငွြခည်များ ဒလ ကမ်း ကဲြဖန် ့ချလိက် သာအခါ တ ယာက်မျက်နှာတ
ယာက် မြမင်ရသကဲ့သိ ့ပမာတူ ပလိမ့်မည်။
လဆန်းဆယ့် လးရက်ည၏လဝန်းသည် လှပစွာ

တာက်ပလျက်ရှိသည်။ အြမင့်ဆး သာအားြဖင့်

ထွန်းလင်း တာက်ပြခင်း ြပု န စကာမူ တာင်ခိး တာင် ငွ များနှ
့
င့်ြမူနှင်းများက ထပ်ဆီးတိးသလိ ပိတဆ
် ိ့
ကာဆီးလျက်ရှိ နသည်။
မနက်ြဖန် ြမန်မာလဆန်းဆယ့်ငါးရက်၊ လြပည့် န ့၊ တန် ဆာင်မန်းလြပည့် န ့၊ ယ န ့ည လြပည့်အ
ကို တာင် ပ ဘရားပွဲအစ…။
နှင်းမန်ထ ကားတွင် သး ယာက်တတွဲ၊ လး ယာက်တတွဲ တွဲကာ ရှ မှ့ လူကိ အသ ပး၍ တ ပျာ်တ
ပါးတိးတက် န ကသည်။ အ ထွအထူးအသမ ပးသည့်တိင် သူတိ ့ပခးတွင် လွယ်လျက်ရှိ က သာဓာတ်ခဲသး
ရဒီယိမှ တးသက တလွင်လွင်ထွက် ပ န ကသည်။
အချို ့အပျိုအသိက်၊ အချို ့လူပျိုအသိက်များကား ကက်ဆက်ကိ အသကျယ်ကျယ် ဖွင့်လာ ကသည်။
ငွလ ရာင်က မီး မာင်းထိးသလိ အလင်း ရာင်ြဖာဆင်းလာသည်။ သူ ့၌ရှိ သာ ခွန်အားကိ အစွမ်း
ကန်သးလျက် နှင်းမန်ထကိ တအား ဖိုခွဲသည်။

တာင်တန်း ကီးများ ကားမှ

ဝ့ဝက်လာ သာ လသည် အ

လအ ထွးြဖစ် န သာ ြမူနှင်းဆိင်များကိ တွန်းဖယ်ပစ်လိက်သည်။
သည်အခါ အနက် ရာင်ဝတ်စကိ ဝတ်ဆင်လာ သာ တာင်ရိးပျိုတိ ့သည် ငွလ ရာင် အာက်၌ ကမ္ဗ
လာကိ ြခုထားသည့်အလား လှလှပပ ပ လွင်လာ ကသည်။ တ ယာက်ကိတ ယာက် ထင်ထင်ရှားရှားြမင်
လာ ကသည်။ သည်အခါ သူတိ ့အလွန် ပျာ်ရင်လာ ကသည်။
အ ဝးမှ တာင်တန်း ကီးများကိ

ကျာ်ြဖတ်၍ ပင်ပန်း ကီးစွာ ခရီးနှင်ခဲ့ ကရသြဖင့် အလှအပကိ

မြပင်မဆင်ခဲ့ရ သး သာ တာင်ရိးအပျိုတိ ့သည် သး ယာက်တစ လး ယာက်တစ စကာ လမ်း ဘးသစ်ပင်
ကီး အာက်များတွင် အလှအပြပင်ဆင် ကသည်။ နတ်ခမ်းနီဆိး ကသည်။

ခါင်း ပါင်းြပင် ပါင်း ကသည်။

ခါင်း ပါင်း ပ တွင် ပန်းခက် လးများကိ စိက်ထိး ကသည်။ အလွန်အလှြပင်ထားသြဖင့် အပျိုဟလည်း မ
ထင်နှင့်။ အလှအပ မြပင်ဆင်သည့်အတွက် အပျိုမဟတ်ဟလည်း မထင် လနှင်…
့ ။
အပျိုလူပျိုြဖစ် ကာင်းကိကား အလွယ်နှင့်သိသာနိင် ကသည်။
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မိန်းက လးတိ ့သည် ြခမျက်စိတွင် ကပ်၍ ြခကွင်းဝတ်ထားသူသည် အပျိုမများြဖစ် ကသည်။ မိန်း
ခ လးအရွယ် လးရလာသည်နှင့်အိမ် ထာင်ဘက် မရှိ သးမီ ြခကျင်းများကိ ြခမျက်စိနှင့်ကပ်၍ ဝတ်ဆင်
ကသည်။ သူတိ ့ ြခကျင်းကား ငွ ကးတတ်နိင်ြပည့်စသူတိ ့သည် ဘာ်ကိ ြပုလပ်သးစွဲ ကသည်။ များ သာ
အားြဖင့် ငွ ြခကျင်းများ ဝတ်ဆင် ကသည်။
မိန်းက လးတ ယာက် အိမ် ထာင်ြပုလိက် ပီဆိသည်နှင့်တ ပိုင်နက် ြခသလးသားအထက်၊ ဒူးဆစ်
အာက်တွင် ကပ်၍ ြခကျင်းဝတ်ဆင် ကသည်။ သည်အခါ သူတိ ့ ြခကျင်းဝတ်သည်ကိ ကည့်ြခင်းအားြဖင့်
အပျိုအအိဟူ၍ အလွယ်နှင့်သိသာနိင် ကသည်။
သူတိ ့ ြခကျင်းများကား ဘယ်-ညာ နှစ်ဖက်လးဝတ်ဆင် ကသည်။ သိ ့ သာ်

တာင်ရိးမတဦးသည်

ြခသလးအထက် ဒူးဆစ် အာက်တွင် ကပ်၍ကား ြခကျင်းကိ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ သိ ့ သာ် ြခနှစ်ဖက်လး
တွင် မဝတ်ဘဲ ြခ ထာက်တဖက်သာ ဝတ်ဆင်ထား ကာင်း တွ ရှ့ ိရပါက ထိမိန်းက လးသည် အိမ် ထာင်
ကျခဲ့ဖူးသူကား မှန်၏။ သိ ့ သာ် ယခအခါ သူ ့၌ လင် ယာက်ျား မရှိ တာ့။ လင် ယာက်ျား သဆးသွား၍
သာ်လည်း ကာင်း၊ သိ ့မဟတ် အ ပီးအပိင် ကွာရှင်း ပီး၍ သာ်လည်း ကာင်း၊ လွတ်လပ် သာမိန်းမတဦးြဖစ်
န ချ ပီဟသိရာသည်။
သူ ့အား ပိးပန်းနိင် ကသည်။ လူပျိုလှည့်နိင် ကသည်။ အိမ် ထာင်ဘက်အြဖစ် ရွးချယ်နိင် ကသည်။
သူတိ ့ကား ရှမ်းြပည်၏ တာင်တန်း ကီးများကိ အမှီြပုလပ်ကိင်စား သာက် က သာ

တာင်ရိးများပင် ြဖစ်

ကသည်။
သူတိ ့သည် အလပ်ကိ အလွန်လပ် ကသည်။ ြမ ကီးကိ အလွန်နိင်နင်း ကသည်။ တာင်ထိပ် ပ များ
တွင် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ စိက်ခင်းများ ြပုလပ် ကသည်။ လူစည်ကား သာ အရပ်တွင် သူတိ ့မ န က။

တာင်

စာင်း၊ တာင်ကမ်းပါးများတွင် နထိင် ကသည်။
ငါးရက်တ စျး မှန်မှန် သစ်သီးဝလ ရာင်းထွက် ကသည်။

စျးတ ခါက် ရာက်လာလ င် တိ ့ဟူး

ကာ်နှင့်ထမင်းကိသာ တဝစား ကသည်။ ငွကိ စ ဆာင်း ကသည်။
သိ ့ သာ် သူတိ ့ကား ခသူများ မဟတ် က။ ရဒီယိကိ ကာင်း ကာင်းသး န ကသည်။ ကက်ဆက်
ကိ လက်ကမချဘဲ သး န ကသည်။ က ဲနှင့်ရန်း၍ အလပ်လပ်ရင်းပင် သစ်ကိင်းတွင် ရဒီယိကိ ချိတ်၍ ဖွင့်
ထား ကသူများ၊ က ဲ ပ တွင် လိက်ပါလာရင်းက ကက်ဆက်ကိ သီချင်းမျိုးစ ဖွင့် န ကသူများ။ ရှမ်း၊ ပအိဝ့်၊
ဓန၊ အင်းသားများနှင့်နင်လား ငါလား
သည်တ
့ ိင် လူစည်ကား သာအရပ်သိ ့

ရာင်းဝယ် ဖာက်ကား န ကသူများ။ မည်မ ပင်
ြပာင်း ရ မ့ နနိင်။

ငွ ကးချမ်းသာ

တာင် ပ ြမကိ သူတိ ့အလွန်ချစ်ခင် ကသည်။

တွယ်တာ ကသည်။ တာင်တန်း၊ တာင် စာင်းများမှ သူတိ ့မခွာနိင် က။
သိ ့ သာ် တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ဆယ့် လးရက်ည၏ ရြမင်ထင်ဘရားပွဲ တာ်သိ ့မူ အပျိုလူပျိုတ
ယာက်မကျန် သူတိ ့အ ရာက်လာခဲ့ က တာ့သည်။
က န် တာ်သည် တာင်ပိင်းရှမ်းြပည်သိ ့ မ ကာခဏ ရာက်ခဲ့ဖူးသည်။ အင်း လး ဒသသိ ့လည်း န
ရာအနှ ့ ရာက်ဖူးသည်။ သိ ့ သာ် ဧည့်သည်အြဖစ် အလည်အပတ်သ ဘာသာ ြဖစ်ခဲ့သည်။
ယခမူ တာဝန်တရပ်အ နြဖင့်

ြပာင်း ရ ့ ရာက်ရှိလာခဲ့ရာ တိင်းရင်းသားများနှင့်လက်ပွန်းတတီး

အချိန် ကာြမင့်စွာ အတူတကွ နထိင် ရးအတွက် အခွင့်သင့်ခဲ့ ပီ။
တန် ဆာင်မန်းလြပည့်မတိင်မီက ရာက်လာသည့်အတွက် တာင်ရိးတိ ့ ပျာ် သာ ဘရားပွဲ တာ်နှင့်
ဆဆည်းခဲ့ရ တာ့သည်။
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"ဒီ န ့ တန် ဆာင်မန်းလဆန်းဆယ့် လးရက် အဖိတ် န ့၊ ဒီညဆိရင်
စည်မယ်၊

တာင်ရိး တွ အများ ကီးလာမယ်၊ ဒီပွဲမှာ သူတိ ့ချစ်သူ

ရြမင်ထင်ကန်း ပ မှာ သိပ်

ရွးလိမ့်မယ်၊ က န် တာ်တိ ့ သွား ကည့်ရ

အာင်လား"
တပည့်ြဖစ်သူက က န် တာ့်ကိ ကို ကိုတင်တင် ြပာလာသည်။
" ဟ-ဟတ်လားကွ၊ ဒီမှာ ချစ်သူ ရွးတာက ဘရားပွဲကျမှ ရွး ကသလား"
"ဟတ်တယ်၊ ဒီဘရားပွဲဟာ သူတိ ့အတွက် မလာရင်မြဖစ်တဲ့ဘရားဘဲ။ ချစ်သူ ရွးလွယ်သ လာက်
ယူဖိ ့ကျ တာ့ သိပ်မလွယ်ဘူး။ သစ္စာသိပ် ကီး ကတယ်"
က န် တာ့်တပည့်က သူသိထားသ လာက် ြပာြပသည်။
" အးကွာ၊ ဒိ ့ရန်ကန်များ တာ့ ချစ်သူ ရွးဖိ ့လဲ မလွယ်ဘူး။ ယူဖိ ့လဲ မခဲယဉ်းဘူး။ ကွဲချင်ရင်လဲ သိပ်
ြမန်တယ်က"ွ
က န် တာ်တိ ့ဆရာတပည့်နှစ်ဦး ရြမင်ထင်ကန်း ပ သိ ့ တက်လာ ကသည်။
ရြမင်ထင်။
နရပတိစည်သူမင်းတရား ကီး တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့ သာ ဘရားြဖစ်ပါသည်။ မူလက ထိဘရား၏
ဘွဲ ့မည်သည် ရြမင်ထင်မဟတ်။ နရပတိစည်သူမင်း ကီးက တာင်ထိပ်မှအရပ် လးမျက်နှာသိ ့ ကည့်ရာ အ
ရပ် လးမျက်နှာလးကိ ထင်ထင်ရှားရှား သာသာယာယာြမင်ရသည့်အတွက် ရတိင်းြမင် တာင်ဟအမည်နာမ
သမတ်ခဲ့သည်။ ထိ တာင်ထိပ်တွင်လည်း ရတိင်းြမင် စတီ တာ်နှင့်ရပ်ပွား တာ်များကိ တည်ထားခဲ့သည်ဟ
သိရသည်။
ယခမူ ရတိင်းြမင်ဟူ သာဘွဲ ့မည်မှာ ပ ပျာက်လျက် ရြမင်ထင်ဟ ကျာ် ကားလျက် ရှိ နသည်။ ရ
ြမင်ထင်သည် အင်း လးကန်၏အ နာက်ဖက်ကမ်း မိင်း သာက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိင်တွင် တည်ရှိသည်။ အင်း
ပတ်လည် တိက်နယ်ရွာ ကီးများ ဝိင်းရလျက်ရှိ နသည်။
တန် ဆာင်မန်းလဆန်းဆယ့် လးရက် န ့ညတွင် တိက်နယ်ရွာများအားလးက ကိယ့် နရာနှင့်ကိယ်
မ

ပ်များထိးကာ ဧည့်ခ က း မွး ကသည်။ လြပည့် န ့နနက်ပိင်းတွင်

ဒသပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆရာ တာ်သ

ဃာ တာ်အပါးရှစ်ဆယ်ခန် ့ ဘရားကိ ပတ်၍ ဆွမ်းခ က တာ်မူရာ လှူဖွယ်ဝတ္ထ ုအစစတိ ့ကိ
သည်။ သဃာ တာ်များ ဆွမ်းခ က ပီး သာ် ယခနှစ်အတွက် ဘရားပွဲ တာ်သည်

လာင်းလှူ က

အာင်ြမင်စွာ ပီးဆးသွား

ြခင်း ြဖစ် တာ့သည်။
ထိကာလအတွင်း ဆိင်တန်းများထိး၍ စျး ရာင်း ကသည်။ တညလး မိးလင်း န ကသည်။ တာင်
ရိးတိ ့သည် ရာသီဥတ ကည်လင်သာယာလ င် သာယာသလိ ကခန် ပျာ်ပါး က သာ တာင်ရိးတိ ့ ပျာ်သည့်ပွဲ ပ
တည်း။
တာင်ရိးများကိ က န် တာ်ြမင်ဖူး နသည်မှာကား ကာ ပီ။ သူတိ ့သည် စျး န ့များတွင် နနက် လး
နာရီခန် ့မှ နနက် စျး ရာင်းမီ တာင်တန်း ကီး ပ က အထမ်းများနှင့်ဒလ ကမ်း ဆင်းလာ ကသည်။ သစ်သီး
ဝလများ၊ ဒါမှမဟတ် ဝါးထရများကိ

ရာင်းချ ပီး သာအခါ တိ ့ဟူး ကာ်နှင့်ထမင်း အဝစား ကသည်။ ပီး

သာ် ငါးရက်တွက် စားစရာများ ဝယ်၍ တာင် ပ သိ ့ ြပန်တက်သွား ကသည်။
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အလွန်အပင်အပန်း ခနိင်သူများြဖစ်၏။ အ မာခနိင်သူများ ြဖစ်၏။ အလွန်အလပ်လပ်သူများြဖစ်သ
လိ အလွန်ထမင်းစားနိင်သူများလည်း ြဖစ် ကသည်။
ယ န ့ကား သူတိ ့တ တွ လှလှပပ ြပုြပင်ကာ ဘရားပွဲ တာ်သိ ့ ရာက်လာ ကသည်။ တာင်ရိးကာလ
သားတိ ့သည် တက်ထရက် ဘာင်းဘီများ တရွမ်းရွမ်းဝတ်ဆင်ထား က၏။ ခါး၌ ကိယ်စီ ဓားများ လွယ်ထား
ကသည်။ ပီး တာ့ ဓာတ်ခဲသး ရဒီယိ လးများ…။ သည်ပွဲ တာ်သိ ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဘာ ကာင့်အ ရာက်လာ
ကပါသနည်း…။
တာင်ရိးကာလသားပျိုသည် မှန်ဝိင်း လးြဖင့် တာင်ရိးအပျိုမမျက်နှာသိ ့ မီး ရာင်ြဖင့် တဝင်းဝင်း
ထိးလိက်သည်။

တာင်ရိးအပျိုမက မျက်နှာလဲသွား သာအခါ ကာလသားပျိုတိ ့သည် မိမိမှန်ကိ အိတ်ထဲသိ ့

အသာြပန်ထည့်ထားလိက်သည်။
တာင်ရိးကာလသားက မီး ရာင်တလက်လက်ြဖင့် အပျိုမမျက်နှာသိ ့ မှန်နှင့်ထိး န သာ်လည်း အပျို
မက မျက်နှာလဲမသွားဘဲ ငိမ် န သာ် သူတိ ့နှစ် ယာက်သည် ယခအချိန်မှစ၍ သမီးရည်းစားအြဖစ်သိ ့ ရရှိ
သွား ကသည်။
ကာလသားပျိုသည် အပျိုမ လးအား ပဲ လှာ်ြဖင့် လှမ်း၍ ပါက်လိက်သည်။ အပျိုမ လးက မျက်နှာ
လဲသွား သာ် သူ ့အား သ ဘာမတူ။ အပျိုမ လးက ပဲ လှာ်ြဖင့် ြပန် ပါက် သာ် သူတိ ့သည် ယခအချိန်မှစ၍
သမီးရည်းစားအြဖစ်သိ ့ ရရှိသွား ကသည်။
တ ယာက်က ပဲ လှာ်ကိ သွား ပး၏။ တ ယာက်က လက်ခယူ၏။ ြပန်၍လည်း ပး၏။ ခဏ ကာ
သာအခါ သစ်ရိပ်တခိတွင်

မတ္တ ာစကား ဆိ ကသည်။ တ ယာက်နာမည် တ ယာက်မှတ် ကသည်။ တ

ယာက် နရာတ ယာက် မး ကသည်။ မတ္တ ာထား ကသည်။
က န် တာ်သည်

ဤအြပုအမူ လးများကိ

ကိယ်တိင်မျက်ြမင် ကုလာရ သာအခါ

သူတိ ့အတွက်

ကည်နူးသလိ ချမ်း ြမ့သလိ ြဖစ်လာသည်။ ငယ်စိတ်ငယ် သွး လးများပင် ဝင်လာခဲ့မိသည်။
" အးကွာ၊ ဒီလိဆိ တာ့လဲ သူတိ ့ရဲ ့ မတ္တ ာထားပ၊ ချစ်သူ ရွးပက ရိးရိး လးနဲ ့ယဉ် နတာဘဲ"
က န် တာ်က တပည့်ြဖစ်သူကိ ရယ်ရယ် မာ မာြဖင့် ြပာလိက်သည်။ တဆက်တည်းပင် ထပ်၍ မး
လိက်မိြပန်သည်။
"ဒီလိဆိ သူတိ ့တ တွဟာ ဒီကိစ္စအတွက်နဲ ့ကိ တနှစ်လးလး ဒီဘရားပွဲကိ စာင့် ပီး လာ န ကရတာ
ပါ့ဟတ်လား"
"တနှစ်လးလး ဘယ်ကမလဲဆရာရယ်၊ သးနှစ်လးလး စာင့် ပီး ဝတ္တ ရားမပျက် အာင် လာ န ကရ
တာ…"
" ဟ…မင်း ြပာတာ နားမရှင်းဘူးကွာ၊ ဘယ်လိ၊ ြပန် ြပာစမ်းပါအး"
"ဆိပါ တာ့ဆရာရယ်၊ တာင်ရိးပျိုကာလသားနဲ ့အပျိုမ လးဟာ ဒီ န ့ဘရားပွဲမှာမှ စ တွ တယ်
့
ဆိပါ
တာ့၊ မှန်ြပ ပီးရှာမယ်၊ ပဲ လှာ်နဲ ့ ပါက် ပီး ရှာမယ်၊ အဲဒီ န ့ည ဒီနှစ်ပွဲ တာ်မှာစ ပီး

တွ သွ
့ ား က ပီ၊

မတ္တ ာ

ထား က ပီဆိတာနဲ ့ သူတိ ့ဟာ တ ယာက်နဲ ့တ ယာက် မထိမတိ ့ မကိင်မတွယ်ဘဲ တညလး စကား ြပာ က
တယ်၊ သူတိ ့မျိုးရိးဟာ သစ္စာလဲ တကယ်ရှိ ကတယ်၊ နာင်နှစ်ဒီအချိန် ဒီဘရားပွဲမှာ သူတိ ့နှစ် ယာက် ြပန်ဆ
ကရတယ်၊ ဘယ်သူကမှ မပျက်ကွက်ရဘူး၊ ဒတိယနှစ်ကျ တာ့ မှန်ြပဖိ ့ ပဲ လှာ်နဲ ့ ပါက်ဖိ ့ မလိဘူး လ၊ သူတိ ့
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တ ယာက်နဲ ့တ ယာက်

တွ ့ အာင်ရှာ ပီး စကား ြပာ ကတာဘဲ၊ က ကတာဘဲ၊ တချို ့များ သိပ်သနားဖိ ့

ကာင်းတယ်၊ ကိယ့်ချစ်သူကိ ကိယ်ရှာ က တာ့၊ အချိန်ကန်တဲ့အထိ မ တွ တဲ
့ ့လူလဲ မ တွ ဘူ
့ း ပါ့"
"အင်း…အချိန်ကန်လိ ့ မ တွ ဘူ
့ းဆိ တာ့ သူတိ ့ဘယ်လိသ ဘာထားလဲ၊ စစမ်းတာတိ ့၊ မးတာစမ်း
တာတိ ့ ရှိ သးလား"
"အချိန်ကန်လိ ့ မ တွ ရင်
့ သူတိ ့အစဉ်အလာအရ မလာတဲ့လူက သစ္စာ ဖာက်သွား ပီ ပါ့၊ သူတိ ့ရဲ ့သမီး
ရည်းစားဘဝပျက်သွား ပီ၊ နာင်နှစ်ဘရားပွဲမှာ အသစ် ရွးဖိ ့ဘဲ ရှိ တာ့တယ်၊ ဒါ ကာင့် ဒီပွဲဟာ ချစ်သူရှိတဲ့
သူ တွအတွက် ဘယ်လိမှ အပျက်မခနိင် ကဘူး၊ မ ရာက် ရာက် အာင် လာ ကရတယ်"
"ဒါြဖင့်…သူတိ ့ ဘယ်အချိန်မှာ ယူ ကသလဲ"
"ဒီဘရားပွဲမှာ သးနှစ်ဆ ပီးရင် သူတိ ့ရဲ ့သမီးရည်းစားဘဝဟာ အာင်ြမင်သွား ပီ၊ သစ္စာတည်သွား က
ပီ ပါ့၊ သးနှစ်ဆ ပီးတာနဲ ့ မဂလာ ဆာင် က ရာ၊ သးနှစ်ဆ ပီးမှလဲ သူတိ ့ဟာ တ ယာက် ပ တ ယာက်
သစ္စာတည် ကတယ်လိ ့ ယ ကည် ကတယ်။ ဆရာ ကည့်ပါလား၊ ဘရားကန်း ပ မှာ တာင်ရိး တွချည်းပဲ"
" အး…ဟတ်တယ်ကွ၊ တာ် တာ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကာင်းတာဘဲ နာ်"
"ဟတ်တယ်ဆရာ၊ သူတိ ့ တကယ်ချစ်တဲ့သူ တွဟာ တာ့၊ ဒီ န ့ဒီရက်မှာ ဘယ်လိအခက်အခဲြပဿနာ
နဲ က
့ ု ကု ဒီပွဲကိ အပျက်မခနိင် ကဘူး"
"အင်း…ဘရားပွဲလပ်တာက တာ့ ဘန်း တာ် ကီးနဲ ့အင်းသား တွ၊ ဒါ ပမယ့် ဘရားပွဲြဖစ် အာင်
လပ်လာတဲ့အင်းသား တွဟာ တာင်ရိး တွရဲ ့ဖူးစာ ရးနတ် တွလိ ြဖစ် န ပီ ပါ့"
က န် တာ့်စကား ကာင့် တပည့် လးက သ ဘာကျစွာ ရယ် မာလိက်ပါသည်။
"ဪ…ဒါနဲ ့ နအးကွ၊ တာင်ရိးသူ တွကိ တာ့ အပျို၊ အအိ၊ တခလပ်ဆိတာ ြမင်တာနဲ ့သိရတယ်၊
ကာလသား တွကျ တာ့ လူပျိုလား၊ လူအိလားဆိတာ ဘယ်လိလပ်သိမလဲ"
"ဪ…ဒါလား၊

ဟာ ဟာ…ဟိမှာ တွ လား၊
့
နားမှာ ပန်းပွင့် လး တွ ပန်ထားတာဟာ ကာလ

သား ပါ့ဆရာ၊ လူအိ တွက နားမှာ ဘာမှမရှိဘူး၊ လူပျို တွက ပန်းပွင့် လး တွ ပန်ထား ကတယ် တွ တယ်
့
မတ်လား"
" အး အး… တွ တယ်
့
ဟ့

တွ တယ်
့
ကွ၊ ဟိမှာ ကည့်ပါလား၊ ပန်းပွင့် လး နားမှာ ပန်ထားတဲ့

ကာင် လး၊ ဟိရှာ ဒီရှာနဲ ့ သူ က
့ ည့်ရတာ မျက်နှာမသာမယာ…"
" ပျာက် န ပီထင်တယ်ဆရာ၊ ရှိ ပီးသားချစ်သူ ရှာမ တွ တဲ
့ ့ပပါလား"
က န် တာ်သည် အသာ လးရပ်၍ ကည့် နမိသည်။ ဟတ်သည်။ လူငယ်၏မျက်နှာသည် မသာယာ၊
သူ ့မျက်လးများသည် တစတရာအတွက် စိးရိမ် ကာင့် ကစွာ ခစား နရသလိ ြဖစ် နသည်။
သူ ့အတွက် က န် တာ်ပင် အလိလိရင် မာသွားမိသည်။ ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်၍ ခစားရ သာ ဝဒနာ
မျိုးကိ ငယ်စဉ်က ခစားခဲ့ဖူးရာ သည်လူငယ် လး မခစားရပါ စနှင့်ဟ ဆန္ဒြပုလိက်မိသည်။
ရြမင်ထင် တာင်ထိပ်ကား သာယာ ပစွ။ စည်ကား ပစွ။ ငွနှင်းမန်များက ဖွဲဖွဲ လး ကဲြဖန် ့လျက်ရှိ
သည်။ ငွလ ရာင်က အစွမ်းကန် တာက်ပသာယာ နသည်။
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ငွနှင်းမန်များ ကဲြဖန် ့ န သာအင်း ရြပင်သည် ကမ်းရိပ်များ ကွယ် ပျာက်ကာ ပင်လယ်ြပင်သိ ့ပမာ
ဆာင် နသည်။ ဝ့ဝက်ဝန်းဝိင်း န သာ တာင်တန်း ကီးများအလယ်ဗဟိတွင် ရြမင်ထင် တာင်က ကည်
နူးဖွယ်ရာ တင့်တယ် နသည်။
စျးသည်၊

စျးဝယ်၊ ပွဲ တာ်လည်သူ တွလည်း စည်ကား န ကသည်။

တာင် စာင်း- တာင်လယ်

ချာင်အကွယ်၌ ချစ် တးဆိ န သာ တာင်ရိးများ။
လွန်ခဲ့ သာနှစ်-လွန်ခဲ့ သာပွဲ တာ်ရက်က ချစ်ြခင်းအစ

မတ္တ ာမ ခဲ့ ကသူများမှာလည်း ယခမူ တ

ယာက်မျက်နှာတ ယာက် ကည့်၍ အ ကည်ဆိက် န က ပီ။ သည်ပွဲအစ ညဦးကမှ ချစ်လာ ကသူများမှာလည်း
သစ္စာ တးကိ ဆိ န က ပီ။
အ မာင်လူငယ်တ ယာက်ကား…
ကည့်လည်း မြမင်
ရှာလည်း မ တွ ့
စာင့်လည်း မလာ
ခ လည်း မ ကား
တ ယာက်တည်း ယာင်ဝါးဝါးြဖင့် မျက်နှာငယ်ရှာ န ပီထင့်…။
က န် တာ်တိ ့ ဆရာတပည့် အလွန်ညဉ့်နက်မှ တာင် ပ မှဆင်းလာခဲ့ ကရာ လူငယ်၏ချစ်လမ်းခရီး
ြဖာင့်ြဖူးသာယာပါ စဟူ၍သာ ဆ တာင်းခဲ့မိပါသတည်း။

လးြမင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၇ ခနှစ်၊ မလ၊ အတွဲ(၂၅)၊ အမှတ်(၇)ထတ် ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၄-၄၈)ထိ၌

လာရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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