
မမေရ၊ အရာဝတ ေတဘွာြဖစ်
လိ အေပ ကုိတက်မသွားတာ

လဲ



’မမရယ်၊ မမရယ်၊ သားသားသိပ်ကုိ သိချင်တယ်’
’ဘာသိချင်သလဲ ေမာင်ေလးရယ်၊ ဘာသိချင်သလဲ
ကွယ်’
’အရာဝတ များ ဘာေကာင့် အေပ ကုိတက်မသွားရ
တယ် ဆုိတာရယ်သားသားသိချင်စမ်းလှတယ်’
’ေမာင်ေလး ကဘယ်လိထုင်တယ် ေြပာြပစမ်းပါကွယ်
’
’သားသားကေတာ့ ဒီလိထုင်တယ်’
’ေြပာြပစမ်းပါ ေမာင်ေလးရယ်၊ မင်းဘယ်လိုထင်
တယ်’
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သားထင်တာေြပာြပမယ်။ ေ ှးေ ှးတနုး်ကအရာဝတ
ေတအွေပ ကုိ တက်သွားကပါတယ်။
ေတာ်ဖီမုန် အ့ခံွေတ၊ွ ေရခဲေချာင်းတတ်ုေချာင်းေတွ
ေကာင်းကင် ကီးေပ မယ် မုိးလံးုြပည့်ေနတယ်။
ငှက်ေပျာခံွေတွ နင်းမိလိ ကယ်ကေလးေတေွချာ်လဲ
တယ်။ လမင်းရဲ ေြခဖဝါးေတာ် ု ုရယ် မှနကဲွ်စေတွ
နင်းမိတယ်။ ဒါမှမဟတ်ုရင်ေတာကွ့ယ် လမင်းရဲ ေငွ
ေရာင်စကပ်ဟာ သံေချးတက်ေနတဲ့ သံမိနဲ ့ ငိမိတယ်။
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ေကာင်းကင်ေပ မှာေနတဲ့ အဘွား ကီးကသန် ့ ှ င်း
ေရးလပ်ုရတာစိတ်ညစ်လာ ပီမိ ကမာ ကီးကုိ ကျနိဆဲ်
တယ်။ အဲဒီအချနိက်စလိ အရာဝတ ေတဟွာ ေအာက်
ကုိသာကျရပါေတာတ့ယ်။
သားသားထင်တာေြပာြပမယ်။ ဒါေကာင်သ့ာ အရာ
ဝတ ေတကွ မုိးေပ ပျမံတက်သွားတယ်။
ေကာင်းကင်ေပ ကအဘွား ကီးက နေံစာ်ညစ်ပတ်ေန
တာကုိ စိတ်ပျက်လှ ပီကွယ်။
သားသားေတာ်တယ်မိ လား မမရယ်။
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ေတာ်တာေပါ ့ေမာင်ေလးရယ်။ မင်းမှနေ်ကာင်း မှန် ိင်ု
တယ်။ ဒါေပမ့ဲ မမဖတ်တဲ့ စာအပ်ုေတွ ထဲမှာေတာ့ ဒီ
လိေုြပာတာမဟတ်ုဘူး။
’ဒါဆုိသူတိ ဘာေြပာသလဲမမရယ်။ သူတိ ဘာေြပာ
သလဲ မမရယ်’
’ေမာင်ေလး ကဘယ်လိထုင်တယ် ေြပာြပစမ်းပါကွယ်
’
’သားသားကေတာ့ ဒီလိထုင်တယ်’
’ေြပာြပစမ်းပါ ေမာင်ေလးရယ်၊ မင်းဘယ်လိုထင်
တယ်’
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’သားသားကေတာ့ ဒီလိုထင်တယ်။ ေ ှးေ ှးတနုး်
ကအရာဝတ ေတွအေပ ကုိ တက်သွား ကတယ်။
ဒါေကာင်ကွ့ယ် ေမေမတစ်ေယာက် စိတ်ဆုိးတယ်။
ေဖေဖ့ရဲ ေသာေ့တ၊ွ ေမေမ့ရဲ ှာေခါင်းအလှဆင်
ရတနာ၊ အေကေစ့ေတွ ဒါေတအွားလံးုဟာ မမရဲ ဟို
ဖက်လက်ကေန ဒီဖက်လက်ကုိ ခုနပ်ျေံနကတယ်။ ဒါ
ကုိေမေမက ဆူမယ်ဆုိတာမမသိပါတယ်။ မမတစ်
ေယာက် ေဈးဝယ်ထွက် ပီး ြပနလ်ာတယ်။ အားလံးု
ဟာ မုိးေပ တက်သွား ပီး ေပျာက်ကွယ်သွားရတယ်’
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ေမေမက နတ်ဘုရားေတွ အားလံးုဆီမှာ ဆုေတာင်း
တယ်။ နတ်ဘုရားတစ်ပါးက ေမေမ့ကုိသနား သွား ပီး
အရာဝတ ေတွ အားလံးုကုိ ေအာက်ကုိပဲကျေစတယ်။
ပီးေတာ့ ဘာမှ ထပ် ပီးမေပျာက်ေတာတ့ယ်။ ခဏ
တာေတာ့ ေမေမေပျာ်သွားတယ်။ ခုေတာ့ ကမ်းြပင်
ေပ မှာ အမိက်ေတွပွလိ သူ ငီးတာွးေနတယ်။ ဒါ
ေကာင်သ့ာ အရာဝတ ေတကွ မုိးေပ ပျမံတက်သွား
တယ်။ ဒါေတအွားလံးုြဖစ်ရတာအမျ ိးသမီးတစ်ဦး
ကအေကေစ့ေတ၊ွ နားကပ်ေတ၊ွ ေသာေ့တေွပျာက်
လိ ဆုေတာင်းလိက်ုတာြဖစ်ပါတယ်။ သားသားေတာ်
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တယ်မိ လားမမရယ်’
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’ေတာ်တာေပါ ့ေမာင်ေလးရယ်။ မင်းမှနေ်ကာင်းမှန် ိင်ု
တယ်။ ဒါေပမ့ဲ မမဖတ်တဲ့ စာအပ်ုေတထဲွမှာေတာ့ ဒီလို
ေြပာတာမဟတ်ုဘူး။’
’ဒါဆုိသူတိ ဘာေြပာသလဲမမရယ်။ သူတိ ဘာေြပာ
သလဲမမရယ်’
’ေမာင်ေလး ကဘယ်လိထုင်တယ် ေြပာြပစမ်းပါကွယ်
’
’သားသားကေတာ့ ဒီလိထုင်တယ်’
’သားသားကေတာ့ ဒီလိထုင်တယ်’
’ေြပာြပစမ်းပါ ေမာင်ေလးရယ်၊ မင်းဘယ်လိထုင်လဲ’
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’သားသားကေတာ့ ဒီလိုထင်တယ်။ ေလာဘ ကီးတဲ့
အေကာင် ကီးဟာကမာေြမထဲမှာ ှိေနတယ်။
တစ်ေနကုနပ်ါပဲသူဟာ ေလေတွကုိစုပ်သွင်းတယ်။
သူဒီလိုလပ်ုေနသမ ေတာ့ ဘယ်အရာေတွမှ အေပ
ကုိ တက်မသွားေတာ့တယ်။ အရာရာတိင်ုးဟာ
ေလာဘ ကီးတဲ့ ပါးစပ်ေပါက် ကီး ဘက်ကုိပဲသွားေန
ရတယ်’
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’သားသားကေတာ့ ဒီလိထုင်တယ်။ အရာဝတအေတာ်
များများ အဲဒီထဲကုိေရာက်သွားတယ်။
သားသားရဲ ေဂ လီလံးုေတ၊ွ မမရဲ ဆံညပ်ကလစ်
ေတ၊ွ ေမေမလပ်ုေသာအရသာ ှိတဲ့ သားလည်းမ
စားရ မမလည်းမစားရတဲ့ လတ်ဒူးမုန် ေ့တွ အကုန်
ပါပဲေပျာက်သွားတယ်။ သားသားကေတာ့ ဒီလို
ထင်တယ်။ ေြမေအာက် ေလာဘအေကာင် ကီးကုိ
အစာေက းဖိ သူတိ ဟာ ေအာက်ကုိ အေြပးဆင်းသွား
ရတယ်။
ဒါေကာင်သ့ာ အရာဝတ ေတကွ မုိးေပ ပျမံတက်သွား

10



တာ။သားသားေတာ်တယ်မိ လား မမရယ်’
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’ေတာ်တာေပါ ့ေမာင်ေလးရယ်။ ေတာ်တာေပါ ့ေမာင်
ေလးရယ်။ မင်းမှနေ်ကာင်း မှန် ိင်ုတယ်။
ဒါေပမ့ဲ မမဖတ်တဲ့ စာအပ်ုေတထဲွမှာေတာ့ ဒီလိုေြပာ
တာမဟတ်ုဘူး။’
’ဒါဆုိသူတိ ဘာေြပာသလဲမမရယ်။ သူတိ ဘာေြပာ
သလဲမမရယ်’
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’ဒီကုိလာပါ ေမာင်ေလးရယ်၊ မမေြပာြပမယ်။ စာအပ်ု
ေတမှွာေြပာထားတာကေတာ�့�����’
’ဘာေြပာထားသလဲမမရယ် ေြပာြပစမ်းပါကွယ်။ ဘာ
ေြပာထားသလဲမမရယ် ေြပာြပစမ်းပါကွယ်’
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’စာအပ်ုေတကွေြပာကတယ်။ ဧရာမစ◌ကာဝဠာ ကီး
ထဲမှာကွယ် အရာဝတ တိင်ုးဟာ
တစ်ခုကုိ တစ်ခုဆဲွငင် ထားကတယ်’

14



’ ကီးတဲ့အရာေတွဟာ ေသးတဲ့အရာေတွကုိ ပုိ
အားေကာင်းစွာဆဲွ ိင်ု ကတယ်။ ေသးတဲအ့ရာေတွ
ကေတာ့ ကီးတဲအ့ရာေတကုိွ အားေကာင်းေကာင်းနဲ ့
မဆဲွ ိင်ုဘူးလိ စာအပ်ုေတကွ ေြပာတယ်’
’ဒါေပမ့ဲ ဘာေကာင့် အရာဝတ ေတွ အေပ ကုိတက်မ
သွားရသလဲ။ ဘာေကာင်လဲ့’
’စိတ် ှည် ှည်ထား ေမာင်ေလးရယ် ေြပာြပမှာေပါ ့
ကွယ်။’
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’စာအပ်ုေတကွ ေြပာြပတယ် တိေနထုိင်ရာ ကမာလံးု
ကီးဟာ အလနွ် ကီးမားတယ်။
ကျနတဲ့် တိတစ်ေတနွဲ အ့ရာအားလံးုဟာကမာ ကီး
ေပ မှာ အလနွေ်သးငယ်သွားရတယ်။
ေလယာ ်ပျေံတ၊ွ ေဝလငါး ကီးေတနွဲ သ့မုဒရာ ကီး
ေတေွတာင် ေသးေသးေလးြဖစ်သွားရတယ်။’
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’ဒါေကာင်မိ့ ကမာ ကီးဟာ တိတစ်ေတွ သကုိဆဲွ ိင်ု
တာထက် ပုိပုိ ပီးေတာ့
တိ ကုိသဘက် ဆဲွထား ိင်ုတယ်။ သိပ်အားေကာင်း
တဲ့ ဆဲွအားကွယ်။ ဒါေကာင့် ေသာေ့တ၊ွ မူလီေတ၊ွ
အေကေစ့ေတွဟာအေပ ကုိတက် ပီး လွင့်ေမျာ
ေပျာက်ကွယ်မသွားရတာေပါ။့
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’အလနွ် ကီးမားတဲ့ အင်အား ကီးနဲရ့ယ် ကမာ ကီးက
တိေတအွားလံးုကုိ ဆဲွထားတယ်။ ကမ္ဘာအ့စွနဆုံ်း
ကပင်ဂွင်းငှက် ေတွကုိပါ မကျန။် သဘက်ကုိသာ
ဆဲွထားတယ်။ ကမာေြမဆဲွအားလိ ေခ ပါတယ်။’
’ဒါေတဟွာ ဟတ်ုလိလား မမရယ်။ မှနလိ်လားကွယ်’
’မမလည်း မေြပာတတ်ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ မမဖတ်ထားတဲ့
စာအပ်ုေတအွားလံးုကေတာ့ ဒီလိပဲုေြပာထားတယ်။’
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