နတ်နဂါးအင်း

ဘိုးရာစီက ဘန်ေဘွးကုန်းကဗျ။ ကျပ်သူငယ်ချင်း သိန်းေဇာ်တို နဲ
ေတာင် သားချင်းေတာ်တယ်။ ဘိုးရာစီ ဆယ့်ငါးှစ်သားေလာက်က ိုးမ
ထဲမ ှာ ေြမွလာဖမ်းတဲ့ အလမာယ်ဆရာ တစ်ေယာက်နဲ ေတွပီး တစ်ခါ
တည်း လိုက်သွားလိုက်တာ အသက်သုံးဆယ်မှ ရွာြပန်ေရာက်လာတာ
ဆိုပဲ။
ြပန်ေရာက်လာေပမဲ့ ခဏပဲတဲ့ ဗျ။ သူအေမကို သူရှာလို ရထားတဲ့
ေငွေတွ လာေပးတာတဲ့ ။ ေငွမှ မနည်းဘူးတဲ့ ဗျိ။ တစ်ေသာင်းေကျာ် ှ
စ်ေသာင်းနီးပါးတဲ့ ဗျ။ ဒီတုန်းက ေငွှစ်ေသာင်း ဆိုတာ နည်းတဲ့ တန်ဖိုး
မှ မဟုတ်တာ။ ဘိုးရာစီရဲ အေမက ရွာမှာ တိုက်ေတွဘာေတွ ေဆာက်ပ
စ်ပီး ယာေတွမှ ဝယ်ထားလိုက်တာ လက်ညိးထိုးမလွဲဘဲတဲ့ ဗျိ။
ဘိုးရာစီ ေြမွိုင်ချက်ေတာ့ဗျာ၊ လမ်းမှာ သွားရင်း ေတွတဲ့ ေြမွတိုင်း
ေခါင်းကို ေြမကီးမှာ ချပီး အိုအေသ ေပးကတာတဲ့ ဗျိ။
ဘိုးရာစီကေတာ့ ရွာမှာ ခဏပဲေနပီး ြပန်သွားတာတဲ့ ဗျ။ ြမန်မာြပ
ည်အှံ လှည့်ပတ်ပီး ေြမွလမာယ် ြပေနတာတဲ့ ဗျာ။ ဘုရားပွဲကီးေတွမှာ
ဆိုရင် ဘိုးရာစီက ုံသွင်းပီးေတာ့ကို ြပတာဆိုပဲ။ ဆိုင်းဝိုင်းနဲ တီးပီး
ေြမွေတွနဲ သူနဲ ကြပတာဆိုပဲဗျာ။
ဘိုးရာစီက အသက်ေြခာက်ဆယ် ြပည့်ေတာ့ အလမာယ် ဆရာအလု
ပ်ကို အပီးတိုင် စွန်လိုက်ပီး ရွာမှာ ြပန်ေနတာဗျ။ ဘိုးရာစီက အိမ်ေထာ
င်မရှိတဲ့ လူပျိကီးဆိုေတာ့ တူေတွ တူမေတွက သူကို ေစာင့်ေရှာက်က

တယ်။ ဘိုးရာစီ ေဆာက်ေပးထားတဲ့ တိုက်မှာ ေနကပီး ဘိုးရာစီ ဝယ်
ေပးထားတဲ့ ယာေတွမှာ လုပ်ကိုင် စားကတာေလဗျာ။ ဘိုးရာစီကို သူတို
ေစာင့်ေရှာက်ကတာေပါ့။
ဘိုးရာစီက ဘန်ေဘွးကုန်းမှာ ဘုန်းကီးေကျာင်း ေဆာက်လှတယ်။
ဥပုသ်ေနတိုင်း ဥပုသ်ေစာင့်တယ်။ ဘယ်ေတာ့မှ အသားမစားဘူး။ သက်
သတ်လွတ်ပဲ စားတယ်။
ဘိုးရာစီ အလွတ်ေနတယ်လို ကျပ်ေတာ့ တစ်ခါမှ မြမင်ဖူးဘူး။ လ
က်ထဲမှာ ပုတီးတစ်ကုံးကိုင်ပီး အမဲစိပ်ေနတဲ့ အဘိုးကီးဗျ။ ပိုးထိလို က
ေတာ့ ဘိုးရာစီကိုသာ ေြပးပင့်ေပေတာ့ဗျာ။ အသက်သာ မှီပေစ၊ ဘယ်
ေတာ့မှ မေသေစရဘူးဗျ။
ကိုက်တဲ့ ေြမွကို ချက်ချင်း အမိန်ြပန်ပီး ေခလိုက်တာဗျ။ ေရာက်
လာတဲ့ ေြမွကို...
"နင့်အဆိပ် နင်ြပန်စုပ"်
ဆိုပီး အမိန်ေပးလိုက်တာနဲ ကိုက်တဲ့ ေြမွက ချက်ချင်းကို အဆိပ်စုပ်
ေပးရတာဗျ။ သူကိုက်ထားတဲ့ အစွယ်ရာကေနပီး အဆိပ်ေတွကို စုပ်
ေပးတာ။ ေအာက်က ငှက်ေပျာဖက်ေတာ့ ခံေပး ထားရတယ်။ အဆိပ်မ
ည်းမည်းကီးေတွက ငှက်ေပျာဖက်ေပကို စီးကျလာေတာ့တာပဲဗျာ။ အ
ဆိပ်ကုန်ပီဆိုရင် ေနာက်က ေသွးလိုက်လာတယ်။
"နင့်အဆိပ် ကျန်ေသးလား၊ ကုန်ေအာင်စုပ်၊ ကုန်ရင် သွားေတာ့"
လို အမိန်ေပးေတာ့မှ လူကို ကိုက်တဲ့ ေြမွက အိမ်ေပကေန ေလာခ
နဲ ဆင်းသွားတာဗျိ။ အဆိပ်တက်ေနတဲ့ လူလည်း သတိရ လာပီး အ
ေကာင်းပကတိ ြဖစ်ေတာ့တာ။ ေြမွက အဆိပ်ကို စုပ်ချလိုက်တာနဲ အဆိ

ပ်ြပန်ပီး ြပာှမ်းေနတဲ့ အသားအေရာင်ကေန တြဖည်းြဖည်း ေသွးေရာ
င်သန်း လာပီး ေနာက်ဆုံးေတာ့ သတိ ြပန်ရလာေတာ့တာပဲဗျ။
ကျပ်တို ရွာမှာ ကထိန်တို ဘုရားပွဲတို ရှိမှ ဘိုးရာစီ လာတာဗျ။
ေတာ်ုံတန်ုံ အလှအတန်းေလာက်ဆိုရင် မလာဘူးဗျ။ ဘန်ေဘွးကုန်း
က သူေဆာက်ပီး လှထားတဲ့ ေကျာင်းထဲမှာ ပဲ ပုတီး စိပ်ေနေတာ့တာ။
သူလှတဲ့ အုတ်ေကျာင်း အဝင်ေပါက်မှာ သူအလှကို ကမည်းထိုးထား
တာ။
"ေြမွလမာယ်ဆရာ ေမာင်ရာစီ ေကာင်းမ" တဲ့ ဗျိ။ ကထိန်ဘုရားပွဲ
ကို ဘိုးရာစီ လာပီဆိုလို ကေတာ့ ကျပ်တို လူငယ်ေတွဆိုတာ ဘိုးရာစီ
နားမှာ ဝိုင်းပီး ဘိုးရာစီ ေြပာြပတဲ့ ေြမွေတွ အေကာင်းကို တအံ့တသ
နားေထာင်ကရတာေပါ့ဗျာ။
အဲဒီအထဲမှာ အင်မတန်မှ စပ်စုတဲ့ တာေတဆိုတဲ့ ကျပ်က ဘိုးရာစီ
ရဲ ေရှတည့်တည့်ကေပါ့ဗျာ။ ေြပာရဦးမယ်ဗျိ။ တစ်ခါတုန်းက ကျပ်တို
ဝိုင်းထဲကို နဂါးဝင်လာတာကိုလည်း ဘိုးရာစီပဲ လာပီး ဖမ်းေပးတာဗျ။
အဲဒီနဂါးကို ိုးမေတာထဲအေရာက် ဘိုးရာစီ သွားလတ်ေပးတာဗျိ။ (အဲ
ဒီအေကာင်းကို ဖတ်ချင်ရင် ေတာ့ ‘တေစမျက်လုံးမဂဇင်း၊ အမှတ-် ၃’
မှာ ရှာပီး ဖတ်ကည့်ဗျာ။ ကျပ်ေရးထားပါတယ်)
ဘိုးရာစီေြပာြပတဲ့ ေြမွေတွအေကာင်းက ေတာ်ေတာ်ကို

စိတ်ဝင်

စားဖို ေကာင်းတာဗျ။
"ေြမွဆိုတာ ေတာ်ေတာ် ထူးဆန်းတဲ့ သတဝါကွ၊ ေမာင်တာေတရဲ ၊
တစ်က မာလုံးမှာ ပျံှံေနတဲ့ ေြမွအမျိးအစားေတွ ေတာ်ေတာ်ကို များ
တာကွ၊ ဒါေပမဲ့ ထူးြခားတာက ေဒသတစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ ေြမွေတွဟာ တစ်
ေကာင်နဲ တစ်ေကာင် စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်ိုင်တယ်က"ွ

"ဘိုးရာစီတို ေြမွေတွဖမ်းရင်း ဘယ်လိုများ လိုက်ရှာတာတုံးဗျ"
ကျပ်ကလည်း လတ်စပ်စုတဲ့ ေကာင်ေလဗျာ။ ကျပ်က ှိက်ှိက်ခ
တ်ခတ်ေတွေမး။ ဘိုးရာစီက စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ ေြဖ။ ကျန်တဲ့ ေကာင်
ေတွက ေမးေစ့ကို လက်ေထာက်ပီး နားေထာင်ကေပါ့ဗျာ။
"ဒါကေတာ့ အလမာယ်ဆရာရဲ ပညာအဆင့်အတန်းေပမှာ မူတည်
တာေပါ့ကွာ၊ ေတာ်ေတာ်များများကေတာ့ ေတာထဲ ေတာင်ထဲေတွမှာ လို
က်ရှာကရတာေပါ့ကွာ၊ ဘိုးကေတာ့ အဲဒီလို လိုက်ရှာစရာ မလိုပါဘူး၊
ဘိုးရဲ ဆရာက အင်မတန် ပညာြမင့်တာကွ၊ သူ မေသခင်မှာ သူပညာ
ေတွ ဘိုးကို အားလုံးေပးခဲ့ေတာ့ ဘိုးက သူေြမွရှာသလိုပဲ ရှာတာေပါ့ကွာ
"
"ဟင်... ဘိုးက ဘယ်လို ရှာတာတုံးဗျ"
"ေတာနက်ထဲကိုေတာ့ ဝင်ရတာေပါ့ကွာ၊ တပည့်ေတွက ေြမွပြခပ်
ေတွထမ်းပီး လိုက်ကတာေပါ့၊ ေတာထဲေရာက်တာနဲ မန်ေတွ၊ မရား
ေတွ ရွတ်ဖတ်ပီး အမိန်ြပန်လိုက်ရင် တစ်ထွာ သာသာေလာက်ရှိတဲ့ ေြမွ
နီေလးတစ်ေကာင် ေရာက်လာတယ်ကွ၊ အဲဒီေြမွနီေလးကို အေကာင်တို
တို ေသးေသးေလးဆိုပီး မေထမဲ့ြမင်ေတာ့ မလုပ်နဲ ေဟ့၊ အဲဒီအေကာင်
ေပါက်ရင် အစွယ်ခတ်တာနဲ အသက်ေသေရာကွ"
"ဟာ၊ အဆိပ်ြပင်းလှချည်လား ဘိုးရဲ ၊ အဲဒါ ဘာေြမွတုံးဗျ"
"နဂါးေလကွာ၊ ေတာင်နဂါးမျိးေပါ့၊ သူက အဲဒီေဒသက ေြမွေတွ
အားလုံးရဲ အချပ်ပဲ၊ ေြမွအားလုံးက သူအမိန်ကို နာခံကရတယ်"
"အဲဒီ ေတာင်နဂါးေတွက အနီေရာင်ချည်းပဲလား ဘိုးရဲ "
"ဟာ၊ မဟုတ်ဘူး ေမာင်တာေတရဲ ၊ အြဖေရာင်၊ အစိမ်းေရာင်ေတွ

လည်း ရှိတယ်။ အြဖေရာင်က အဆင့်အြမင့်ဆုံးကွ"
"ေသာ်၊ ဒီလိုခွဲထားတာလား ဘိုးရဲ "
"ေအး ဟုတ်တယ် ေမာင်တာေတ၊ ဒါေကာင့် ဘိုးေြပာတာေပါ့၊ ေြမွ
ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ အေကာင်းဆုံး သတဝါပဲလို "
"ေနပါဦး ဘိုးရဲ ၊ ေစာေစာကေြပာတဲ့ ေတာင်နဂါးအနီေလးကို ဘိုး
က ဘာလုပ်တာတုံး"
"သူကို

ဘိုးလိုချင်တယ်

ေြမွေတွေြပာြပရတာေပါ့ကွ၊

ေြမွေဟာက်ကီး ဘယ်ှေကာင် လိုချင်တယ်၊ အရှည်က ဘယ်ှေပေလာ
က်၊ လုံးပတ်က ဘယ်ေလာက်၊ ပီးေတာ့ ငန်းေြမွကီးက ဘယ်ှေကာင်
လိုချင်တယ်၊ အရွယ်က ဘယ်ေလာက် ရှိရမယ်ေပါ့"
"ဟာ... ထူးဆန်းလှချည်လား ဘိုးရဲ ၊ ဒီေတာင်နဂါးက လူစကား
နားလည်လို လားဗျ"
"ဟာ...

နားလည်ပါပီလား

ေမာင်တာေတရယ်၊

ေတာထဲကို

ချက်ချင်း ြပန်ဝင်သွားတယ်၊ ေအး ေြပာရဦးမယ်ကွဲ၊ အဲဒီလို ေြမွေတွ လို
ချင်တဲ့ အေကာင်း ေြပာတဲ့ အခါမှာ တစ်ခါတည်း ထည့်ေြပာရတာ ရှိတ
ယ်၊ အဲဒါ ကတိပဲေဟ့၊ အခုယူသွားမယ့် ေြမွေတွကို ှစ်ှစ်ြဖင့် ှစ်ှစ်၊
သုံးှစ်ြဖစ် သုံးှစ်ေပါ့ကွာ၊ ခိုင်းစားပါ့မယ်၊ ရက်ြပည့်တာနဲ ြပန်လတ်
ေပးမယ်လို ကတိေပးပါတယ်"
"ေသာ်... အဲဒီလို ေြပာရတာကိုး"
"ေအး ... အဲဒီေြမွနီေလး ေပျာက်သွားပီး ေတာ်ေတာ်ေလး ကာရင်
ေြမွေတွေရာက် လာပီး ပြခပ်ေတွနားမှာ ေခွေနေတာ့တာကွ၊ အဲဒီမှာ
ကိုယ်က ဒီေကာင်ေတွကို ေစာေစာက ေြမွနီေလးကိုေပးတဲ့ ကတိကို ထ

ပ်ေြပာရတယ်။ အဲဒီလိုေြပာပီးတာနဲ ေြမွေတွကို ဘိုးပိုင်သွားတာပဲ၊ တစ်
ေကာင်ချင်း ေကာက်ပီး ပြခပ်ေတွထဲ ထည့်ုံပဲကွ၊ ေြမွေဟာက်ေတွက
ပြခပ်တစ်လုံး၊ ငန်းေြမွေတွက ပြခပ်တစ်လုံး။ စပါးအုံက တစ်လုံး၊ ငန်း
ေတာ်ကျားက တစ်လုံးေပါ့ကွာ။ အမျိးအစားလိုက်ခွဲပီး ထည့်ရတာကွ၊
ပီးရင်ေတာ့

မန်ေတွ

ရွတ်ဖတ်ပီး

ယဉ်ပါးလာေအာင်

သင်ရတာေပါ့ကွာ၊ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ဆိုင်းတီးေပးရင် သီချင်းဆိုေပးရင်
ကတဲ့ အဆင့် ေရာက်လာေတာ့တာေပါ့ကွာ၊ ဒီေတာ့မှ အလမာယ်ြပစား
လို ေငွရတာေပါ့ကွာ"
ကျပ်က ဘိုးရာစီ ေြပာတာကို နားေထာင်ေနရင်းနဲ တစ်ခုခုကို ေတွး
မိသွားတယ်ဗျိ။
"ဘိုး၊ ကျပ် ေမးပါရေစဗျာ"
"ေမးေလ ေမာင်တာေတ၊ ဘာများ တုံး"
"အဲဒီေြမွေတွကို ရက်ေစ့သွားလို ြပန်မလတ်ရင် ဘာြဖစ်တုံးဗျ"
"အင်း၊ ေြမွလမာယ်ဆရာ ေြမွကိုက်လို ေသတယ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ ေမာ
င်တာေတရဲ ၊ နတ်နဲ နဂါး မလှည့်စားနဲ ဆိုတာ ဒါကို ေြပာတာပဲ၊ ဒီေြမွ
ေတွကို ကည်ကည်ြဖြဖနဲ ထည့်ေပးလိုက်တဲ့ ေတာင်နဂါးက အချိန်ေစ့
ကာနီးရင် နတ်မိစာတစ်ေယာက်ကို လတ်ပီး သတိေပးခိုင်းတယ်"
"ဟင်၊ ဟုတ်လား ဘိုး"
"ေအး ... ဟုတ်တယ် ေမာင်တာေတရဲ ၊ အိပ်မက်ေပးတာေပါ့ကွာ၊
ေခါင်းမှာ ရှပ်ပန်းထည်အနီပတ်ပီး ေဘာင်းစှစ်ဖက် ချည်ထားတဲ့ နတ်
မိစာက ေကာက်စရာေကာင်းတဲ့ အကည့်မျိးနဲ ကည့်ပီး ‘ကိုယ့်ကတိ
ကိုယ်တည်ပီး ေြမွေတွကို ြပန်လတ်ေပးေတာ့’ လို ေြပာပီး ေပျာက်သွား

တာကွ။ တကယ်လို ကိုယ်က သတိတရနဲ ဘယ်ေန ဘယ်ရက်မှာ ြဖင့် ရ
က်ေစ့ပီြဖစ်လို မင်းတို ကို ြပန်လတ်ေပးမယ်လို ကိုယ့်ေြမွေတွကို ေြပာ
ထားရင်ေတာ့ အဲဒီနတ်မိစာ မလာဘူးကွ၊ ဘိုးကေတာ့ လတ်ရမယ့်ရက်
စွဲကို အမဲေရးမှတ်ထားတာ ဆိုေတာ့ နတ်မိစာ လာဖို မလိုဘူးေပါ့ကွာ"
"ေသာ်... ေြမွေတွက ေတာ်ေတာ် အံ့သစရာ ေကာင်းတာပါလား ဘိုး
ရဲ "
"ေအး၊ အဲဒီလို သတိေပးရဲ သားနဲ မှ ဂုမစိုက်ဘဲ ြပန်လတ်မေပးရ
င်ေတာ့ ေြမွလမာယ်ဆရာ ဘာမန်ရွတ်ရွတ် မစွမ်းေတာ့ဘူးကွ၊ အဲဒီရ
က်ေကျာ်တဲ့ ေြမွ ကိုက်တာခံရပီး ေသေတာ့တာေပါ့ကွာ"
"ေဆးြမန်ြမန် ကုိုင်ရင်ေတာ့ အသက်ရှင်မှာ ေပါ့ေနာ် ဘိုး"
"မရဘူး ေမာင်တာေတ၊ အဲဒီလိုြဖစ်လို ကေတာ့ ဘာေဆးမှ ကို မမီ
ဘူးကွဲ၊ ေြမွကို နတ်မိစာဝင်စီးပီး ကိုက်တာေလ"
"ဟာ၊ ဟုတ်လား ဘိုး"
"နတ်နဲ နဂါးကို မလှည့်စားရင်၊ ကိုယ့်ကို အကူအညီ ေပးတဲ့ ေြမွေတွ
အေပမှာ မှိပ်စက်ရင်၊ မညဉ်းပန်းရင်၊ သူတို ကို ေမတာအမဲထားရင်
အလမာယ်ဆရာကို ဘယ်ေြမွကမှ မကိုက်ပါဘူးကွာ"
ဘိုးရာစီနဲ ေတွရင် ကျပ်တို သိပ်ေပျာ်တာဗျ။ ဘိုးရာစီ ေြပာတဲ့ ေြမွ
ေတွအေကာင်းက လတ်နားေထာင်လို ေကာင်းတာေလဗျာ။
"ေြမွဆိုတာ အင်မတန် ထူးဆန်းတဲ့ သတဝါကွဲ၊ တစ်ခါတုန်းက ဘိုး
အလမာယ်ြပစားခဲ့တဲ့ ငန်းဝါကီးတစ်ေကာင် ဆိုရင် ဘိုးကို ညဘက်မှာ
အိပ်မက်ေပးတယ်၊ အိပ်မက်ထဲမှာ သူက လူပုံစံပဲကွဲ၊ သူက ေြပာတယ်...
‘ကျပ်မှာ အေရးကီးတဲ့ ကိစရှိလို တစ်ပတ်ေလာက် ေတာထဲကို ြပန်

ပါရေစ၊ တစ်ပတ်ြပည့်ရင် ကျပ် အေရာက်ြပန်ခဲ့ပါ့မယ်’
ဘိုးကလည်း သူတို ကို ခိုင်းစားေနေပမဲ့ ဘယ်ေတာ့မှ ေမတာမပျက်
ဘူး၊ ကိုယ့်သားသမီးေတွလိုပဲ ဆက်ဆံတာကိုး ေမာင်တာေတရဲ ၊ ဒီ
ေတာ့ ကျပ်က အိပ်မက်ထဲမှာ ြပန်ေြပာလိုက်တယ်။ ‘ကိစရှိလို သွားတာ
ပဲကွယ်၊ ြဖစ်ပါတယ်၊ သွားသာ သွားပါ’ လို ေြပာလိုက်ေတာ့ ချက်ချင်း င
န်းဝါကီးပုံစံြဖစ်ပီး အိမ်ထဲကေန ေလာခနဲ ထွက်သွားတယ်။ မနက်မိုး
လင်းေတာ့ ဘိုးက ငန်းဝါကီးထားတဲ့ ပြခပ်အနီကီးကို သွားဖွင့်ကည့်
လိုက်ေတာ့

အထဲမှာ ဘာမှ ကို မရှိေတာ့ဘူးကွဲ၊ ဒါနဲ ဘိုးလည်း

ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ပီး တစ်ပတ်ကာေတာ့မှ ပြခပ်အနီကီးကို သွားက
ည့်တယ်။
‘ရ’ီ
ဘိုးေတာင်မှ ပြခပ်မဖွင့်ရေသးဘူး၊ အထဲကေန ငန်းဝါကီးက အသံ
ေပးသကွဲ။ ေြမွဆိုတာ ကတိအင်မတန်တည်တဲ့ သတဝါေတွ ေမာင်တာ
ေတရဲ ၊ ဒါေကာင့် ေြမွနဲ ပတ်သက်ရင် ဘယ်ေတာ့မှ မလှည့်စားနဲ ကတိ
မပျက်ေစနဲ ကွဲ"
အဲဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ ေြမွေတွအေကာင်းလည်း ကားရတာကိုးဗျာ။
ဒါေကာင့်

လည်း

ဘိုးရာစီနဲ

ဆုံရင်

ကျပ်တို

မှာ ထမင်းေမ့

ဟင်းေမ့ချည်းပဲဗျ။
"ဘိုးနဲ သက်တူရွယ်တူေလာက်ရှိတဲ့ ေြမွလမာယ်ဆရာ တစ်ေယာက်
ရှိသကွဲ၊ သူနာမည်က ‘စိုင်းယက’တဲ့ ။ ဒီေကာင်က ေြမွေဟာက်ကီးတစ်
ေကာင်နဲ

ကြပတာ၊

ကလို

ပီးရင်

ဒီေကာင်က

ေြမွကို

ှတ်ခမ်းချင်းေတ့ပီး နမ်းြပတာ။ ေြမွကလည်း သူကို နမ်း၊ သူကလည်း
ေြမွကို နမ်းေပါ့ကွာ၊ အဲဒီေနက ြပန်လတ်ရမယ့် ေြမွေဟာက်ကီးကို မလ

တ်ဘဲ တစ်ရက်ေကျာ်သွားတာ၊ တစ်ရက် ကေလးပဲ ေကျာ်သွားတာပါ၊
အဲဒီေန ခါတိုင်းလို ေြမွေဟာက်ကီးနဲ ကပီး ပါးစပ်ချင်းေတာ့ နမ်းတယ်၊
ေြမွေဟာက်ကီးရဲ ေခါင်းကို သူပါးစပ်ထဲထည့်ပီး ငုံြပတယ်၊ ဒီမှာ တင်
ေြမွေဟာက်က စိုင်းယက ရဲ လာကို ကိုက်လိုက်တာ ြပန်ြဖတ်လို ကို မ
ရေတာ့ဘဲ ေနာက်ဆုံး လာကို ဓားနဲ ြဖတ်ထုတ်ပစ် ရေတာ့တာပဲ ေမာင်
တာေတေရ"
"ဟာ၊ ဒီေလာက်ေတာင်ပဲလား ဘိုးရယ်"
"ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ ေြမွများ လတ်သစာရှိတာကွဲ၊ သူတို အေပမှာ သစာရှိ
မှ လည်း ကိက်တာဗျ၊ ကတိသစာထားပီး ပျက်လို ကေတာ့ နဂါးမျက်
ေစာင်း အေကာင်းမေရွးဆိုသလိုပဲ ေမာင်တာေတေရ"
"ဟုတ်ပါ့ ဘိုးရယ်၊ ဘိုးေြပာြပမှ ပဲ ေြမွေတွ၊ နဂါးေတွ အေကာင်း
ေကာင်းေကာင်း သိရေတာ့တာ ဘိုးရဲ "
"အင်း၊ ေမာင်တာေတတိုလို လူငယ်ေတွ ဗဟု သုတ ပွားတာ
ေကာင်းတာေပါ့ကွယ်၊ ဘိုးလည်း ကံတဲ့ အခါတိုင်း ဘိုးရဲ အေတွအကံ
ေတွကို ေြပာြပပါ့မယ်ကွယ"်
‘ေနပူလို ညချမ်း တေပါင်းလသရမ်း’ လို တေပါင်းလကို မကိက်တဲ့
သူေတွက ေြပာကတာေပါ့ဗျာ။ တေပါင်းလကို
ေတာ့ ‘တေပါင်းသာေခါင် လများ ေနာင်’ လို

ကိက်တဲ့ သူေတွက

ေတာင် ေြပာကတာေလ

ဗျာ။ တကယ်ေတာ့ တေပါင်းလမှာ က ေတာပန်း၊ ေတာင်ပန်းေတွ အကု
န်ပွင့်ပီး ေဆးေရာင်စုံပန်းချီ တစ်ကားလို လှတယ် ဆိုတာကိုေတာ့
ေတာထဲေတာင်ထဲ ေရာက်တဲ့ သူေတွမှ သိကတာကိုးဗျ။
အခုလို တေပါင်းလမှာ ေတာထဲေထာင်ထဲ ေရာက်သွားလို ကေတာ့
လတ်လွမ်းတာဗျ။ ဘာကိုလွမ်းမှန်းလည်း ကျပ်ေတာ့ မသိပါဘူးဗျာ။

ကျပ်ေတာ့

ဒီလိုတေပါင်းလမှာ ေတာတက်ရရင် လတ်ေပျာ်တာဗျိ။

နဂါးေဆးေပါ့လိပ်ကေလး ေသာက်ရင်း ေတာင်ေရာက်ေြမာက်ေရာက်
ေတွးေနတဲ့ ကျပ်အေတွးေတွက တစ်ချက် တစ်ချက် မီးဖိုဘက်ကို ေရာ
က်သွားေသးဗျ။
မီးဖိုထဲက အေမချက်ေနတဲ့ ဝက်လက်ဟင်းအနံက ကျပ် ှာေခါင်း
ထဲကို ဝင်လာတာကိုဗျ။ ေခါက်ဆွဲေကာ်ဆိုင်က ကိုပိန် လာေခလို အေမ
က လိုက်သွားပီး ဝက်လက်ှစ်ေချာင်းေတာင် ဝယ်လာတာဗျ။ ဝက်လ
က်ကို ကိုပိန်က ေသေသချာချာ သန်ရှင်းပီး အေနေတာ် ခုတ်ေပးလိုက်
တာဗျ။
အေမက အိုးထဲမှာ ဆီနည်းနည်းထည့်ပီး ဝက်လက်တုံးပီးသားေတွ
ထည့်တယ်။ ဆီပူထိုးတာေပါ့ဗျာ။ ေရနည်းနည်း ထည့်ရေသးတယ်ဗျ။ န
ည်းနည်းေလးပါ။ ေခေရေပါ့ဗျာ။ ဒီေတာ့မှ ဝက်လက်ထဲက ေရေတွထွ
က်လာတာဗျ။

အသားထဲက

ေရကို

ထုတ်ပစ်တာေပါ့ဗျာ။

အဲဒီေရထုတ်ပီးချက်မှ ဝက်သားက ူးလွယ်တာဗျ။ အရသာလည်း ပိုရှိ
တယ်။
ပထမတစ်ေရခန်းသွားလို ဒုတိယေရထည့်ကာနီးမှာ အေမက မရန်း
သီးစိမ်းေလးေတွ ထက်ြခမ်းြခမ်းပီး ထည့်လိုက်တာဗျိ။ ပီးမှ ေရထည့်
တာ။ ဒုတိယေရလည်း ခန်းေရာ ဝက်လက်ေတွ ူးုံ မဟုတ်ဘူး ၊ အိေန
ေတာ့တာဗျ။ အရသာကလည်း ချဉ်ြဖံးေလး။ အနံကလည်း ေမးလို ။ မ
ရန်းသီးေြခာက်ထည့်လည်း ေကာင်းတာပဲဗျ။ ကျပ်က နဂါးေဆးေပါ့လိ
ပ်ကေလးဖွာရင်း အေမ့ရဲ ဝက်သားဟင်းနံ ေမးေမးေလးကို ရှေနတုန်း
ရှိေသးသဗျ။
"တာေတေရ၊ တာေတ"

ဝိုင်းဝကေန ကျပ်နာမည်ကို အသံကျယ်ကျယ်ကီးနဲ လှမ်းေအာ်ေန
တာဗျိ။ တန်းလျားေပမှာ ပက်လက်ကေလးလှန်ပီး ဝက်သားဟင်းနံ
ေလး ရှေနတဲ့ ကျပ်ေတာင် လန်သွားပီး ချက်ချင်း ထကည့်မိတာဗျိ။
ဟာ ဘန်ေဘွးကုန်းက ကိုစံေအးကီးဗျ။ လူက ပိန်ပိန် ရှည်ရှည် က
လန်ကလားကီးနဲ စကားေြပာရင် ေအာ်ကျယ် ေအာ်ကျယ်နဲ ေြပာတာ။
ဘန်ေဘွးကုန်းမှာ စံေအးှစ်ေယာက် ရှိတယ်။ သူကို အာကျယ်စံေအးလို
ေခတာဗျ။ ကိုစံေအးရဲ အေဖက ဘိုးစံ ေမာင်ေလဗျာ။ လတ်စိတ်တိုတဲ့
အဘိုးကီးဗျ။ ဘန်ေဘွးကုန်းက ေကာင်ေတွက ဘိုးစံေမာင်ကို ကွယ်ရာ
မှာ ဘိုးစိတ်တိုလို ေခကတာ။
"ကိုစံေအးကီး လာေလဗျာ၊ အိမ်ေပမှာ ဗျ"
ဝိုင်းထဲမှာ ဟိုကည့်၊ ဒီကည့် လုပ်ေနတဲ့ ကိုစံေအးကို လှမ်းေခလိုက်
တယ်။ ကိုစံေအးက လက်ြပင်ကိုင်းကိုင်းကီးနဲ အိမ်ေပတက်လာေရာဗျ
။
"ဟာ… ေမးလှချည်လား၊ အရီးေငွစိန်၊ ဘာဟင်းေကာင်းေတွ ချက်
ေနတုံး"
ကိုစံေအးက အသံကျယ်ကီးနဲ လှမ်းေမးလိုက်တာဗျိ။ ကိုစံေအးအ
သံကို ကျပ်တို တစ်ရွာလုံးက မှတ်မိပီးသားေလဗျာ။
"ဟဲ့ စံေအးကီးပါလား၊ ကိုစံေမာင်တို ေနထိုင်ေကာင်း ကလားဟဲ"့
"ေကာင်းပါ့ဗျာ၊ ကျပ်တို ကို လက်ညိးတထိုးထိုးနဲ ခိုင်းေကာင်းတုန်း
၊ ကုန်းေအာ်တုန်းဗျိ"
ကိုစံေအးက သူအဘ ဘိုးစံေမာင်ကို ေြပာတာေလဗျာ။ အေမက ကို
စံေအးကီး ေြပာတာကို ရယ်ေနေရာဗျိ။

"ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟုတ်ပါ့ စံေအးေရ၊ နင့်အဘ စံေမာင်ကေတာ့
လတ်စိတ်တိုတဲ့ အေကာင်ဟဲ့၊ နင့်အေမနဲ မရခင် ေရှမှာ ရည်းစားသုံး
ေယာက်ေလာက် ရှိေသးတာ၊ သူစိတ်တိုတာနဲ အဆက်ြပတ်ကုန်ကတာ
ဟဲ့၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟား"
အေမက သူသူငယ်ချင်း ဘိုးစံေမာင် အေကာင်းကို ေြပာရင်း ရယ်
ေတာ့တာပဲဗျာ။
ကိုစံေအးက

ကျပ်တည်တဲ့

နဂါးေဆးေပါ့လိပ်ကေလးကို

သုံးေလးဖွာ ဆက်တိုက်ဖွာပီး အားရပါးရ ိက်လိုက်တယ်ဗျ။
ေဆးလိပ်ေသာက်ရင် အေမာမခံိုင်ဘူးဆိုတာ အားလုံး သိကတယ်
ေလ။ ဒါေပမဲ့ ေဆးလိပ်ေသာက်တဲ့ လူတိုင်းကို ခင်ဗျား ေမးကည့်ဗျ။
ေမာလာလို ကေတာ့ ေဆးလိပ်ကေလး မီးညိပီး ှစ်ိက် သုံးိက် ိက်
လိုက်ရရင် အေမာကို ေြပသွားတာဗျာ။
"ကိုကီးစံေအး ကျပ်ဆီလာတာ ကိစရှိလို လား"
ကျပ်က ကိုကီးစံေအးကို ေမးလိုက်ေတာ့ ကိုစံေအးက ေသာက်လ
က်စ ေရေွးကမ်းပန်းကန်ကို ကုန်ေအာင် ေမာ့လိုက်ပီးမှ ေြပာသဗျ။
"မင်းဆရာကီး ေရာက်ေနလို ကွ တာေတရ"
"ဟင်၊ ဘိုးလူေပ ေရာက်ေနတယ် ဟုတ်လား"
"ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ မနက်အေစာကီး ေသာင်တေစာင်းေလးမှာ ပဝါအြဖ
ေလးေပါင်းလို လွယ်အိတ်ကီး တစ်လုံးလွယ်ပီး ဝိုင်းထဲ ဝင်ချလာတာ
ကွ"
"ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ဘိုးလူေပကေတာ့ ဒီအတိုင်းပဲဗျ ကိုကီးစံေအးရဲ
၊ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ေရာက်လာတာချည်းပဲ"

"ဟုတ်ပါ့ကွာ၊ ငါ့အဘ ဗိုလ်စိတ်တိုကေတာ့ သူဆရာ ေရာက်လာလို
ေပျာ်ေနေလရဲ ၊ တို အိမ်မှာ ကလည်း ဒီေန ေကာက်ညင်း ေပါင်းတယ်
ေလကွာ၊ အဲဒါ အဘက ငါးရံေြခာက်မီးဖုတ်နဲ ေကာက်ညင်းေပါင်းနဲ
ဘိုးလူေပကို ဧည့်ခံေနေလရဲ ၊ ဘိုးလူေပကလည်း ဖျာေပ ထိုင်လိုက်ပီး
တာနဲ ‘ကိုရင်စံေအး မင်းသူငယ်ချင်း ေမာင်တာေတကို သွားေခကွယ်’
ဆိုပီး တန်းလတ်ေတာ့တာပဲ ေဟ့"
"ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ကျပ်လည်း ဘိုးလူေပကို သတိရေနတာ၊ သုံး
ေလးရက် ရှိပီဗျ၊ ကိုကီးစံေအးရဲ "
ကျပ်က အေမ့ကို အကျိးအေကာင်း ေြပာပီး အဝတ်အစား လဲလိုက်
တယ်။ အဘကေတာ့ မနက်အေစာကီး ကတည်းက ေရေတာင်ကုန်း ဘု
ရားပွဲအတွက် အစည်းအေဝးလုပ်ဖို ရွာဦးေကျာင်းကို သွားေလရဲ ။
ကိုစံေအးကီး ေအာ်ကျယ် ေအာ်ကျယ်နဲ စကားေတွေြပာပီး ေရှက
သွား၊ ကျပ်က ေနာက်ကလိုက်ေပါ့ဗျာ။ ဘိုးစံေမာင်ရဲ ဝိုင်းထဲကို ဝင်လို
က်တာနဲ ...
"ေဟာ

ပါလာပါပီဗျာ၊

သရဲမေကာက်၊

တေစမေကာက်၊

ကေဝမေကာက်၊ စုန်းမေကာက်တဲ့ တာေတ"
ဘိုးစံေမာင်က ကျပ်ကို စတာဗျိ။ ကျပ်က ရယ်ေနလိုက်တယ်။ အိမ်
ေပေရာက်ေတာ့ အိမ်ဦးခန်းမှာ တင်ပလင်ေခွထိုင်ပီး ကျပ်ကို ြပံးက
ည့်ေနတယ်။
ဘိုးလူေပကေတာ့ ဘယ်ေတာ့ကည့်ကည့် ပိန်ပိန်ပါးပါးပဲဗျ။ ှတ်ခ
မ်းေမွးေလး သဲ့သဲ့နဲ ၊ မျက်လုံးေတွက ကည်ပီး ေတာက်ေနတာဗျိ။
"ေမာင်တာေတ ေနေကာင်းလားကွဲ၊ မင်းအဘနဲ အေမေရာ ေနထိုင်

ေကာင်းကရဲ လား"
"ဟုတ်ကဲ့ ေကာင်းကပါတယ် ဆရာကီး"
ကျပ်က ဘိုးလူေပ ေမးတာကို ေြဖရင်းနဲ ဘိုးလူေပကို ဦးချပီး ကန်
ေတာ့လိုက်တယ်။
"ဆရာကီးေရာ ေနေကာင်းရဲ လားဗျ"
"ေအး၊

ေကာင်းပါတယ်

ေမာင်တာေတ၊

ကျပ်က

ချင်းေတာင်ေတွေပကို ေရာက်ေနလို ၊ ဒီဘက် မေရာက်ြဖစ်တာကွဲ၊ အ
ခုေတာ့ ကိစေပလာေတာ့လည်း ေရာက်ရပီေပါ့ကွယ်၊ ေမာင်တာေတ
ကျပ်နဲ လိုက်ခဲ့ိုင်မလားကွဲ"
"အခုအချိန်ေတွက အားေနတဲ့ အချိန်ပဲ ဆရာကီးရယ်၊ ကျပ် လိုက်ို
င်ပါတယ်"
"ဟာ၊

ဒါ

ဆိုရင်ေတာ့

ဟန်ကျပီေပါ့ကွယ်၊

ကျပ်တို

နတ်နဂါးအင်းကီး သွားရလိမ့်မယ် ေမာင်တာေတ၊ နတ်နဂါးသိုက်ထဲက
ေကးပုရပိုက် သုံးဆူကို သွားယူရမှာ ကွဲ"
"ဟာ ဟုတ်လား ဆရာ၊ ို အဲဒီနတ်နဂါးအင်းက ဘယ်ေနရာမှာ ရှိ
တာတုံး ဆရာ"
"ရခိုင်ြပည်မှာ ကွဲ၊ သဘာဝအင်းကီးတစ်ခုပဲ ေမာင်တာေတရဲ ၊ ရခို
င်ေတာင်ကီးေတွကားမှာ ရှိတာ၊ အင်းကီးရဲ ေဘးပတ်ပတ်လည်မှာ
ေတာင်အြမင့်ကီးေတွ ကာထားသလို ြဖစ်ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအင်းကီး
က ေအာက်မှာ အနက်ကီးဆိုပဲ၊ ဒီအင်းကီးရဲ ေအာက်ေြခက ပင်လယ်
အထိ ေပါက်သတဲ့ ၊ ဒါေကာင့် လည်း ဒီအင်းထဲမှာ နဂါးေနတာေပါ့ကွ
ယ်"

"ို ေနပါဦး ဆရာကီးရဲ ၊ နဂါးဆိုတာ တကယ်ေရာ ရှိလို လားဗျ၊
ကျပ်က ပုံြပင်အေနနဲ ေြပာတာလို ပဲ ထင်ေနတာ"
"အို ... ရှိပါပီလား ေမာင်တာေတရယ်၊ ပုံြပင်ထဲမှာ ရှိတာ မဟုတ်ပါ
ဘူးကွယ်၊ အြပင်မှာ လည်း တကယ် ရှိပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ပုံြပင်တို ၊ ဝတ
တို ၊ ဇာတ်နိပါတ်တို ထဲမှာ ကေတာ့ လူစိတ် ဝင်စားေအာင် ပိုပိုမိုမို ေြပာ
တာေတွေတာ့ ရှိသေပါ့ကွယ"်
"ေသာ်... ဒါဆိုရင် နဂါးဆိုတာ တကယ်ရှိတာပဲ"
ဘိုးလူေပက ေရေွးကမ်း ပန်းကန်ေလးကိုယူပီး ေသာက်လိုက်တ
ယ်။ ပီးေတာ့မှ စကားဆက်တယ်ဗျ။
"နဂါးဆိုတာ သုံးမျိးရှိတယ် ေမာင်တာေတရဲ ၊ ကုန်းနဂါး၊ ေရနဂါးနဲ
အာကာသနဂါးလို ခွဲထားတယ်။ ကုန်းနဂါးကေတာ့ ေတာထဲေတာင်ထဲ
မ ှာ ေနကတယ်၊ တချိကေတာ့ ကုန်းနဂါးကို ေတာင်နဂါးလို လည်း
ေခကတယ်ကွဲ၊ အေကာင်အရွယ်အစားက ေြမွေလာက်ပဲ ရှိပါတယ်၊ အ
ေမာက်ေတာ့ ပါတယ်။ ေရမှာ ေနတဲ့ နဂါးကေတာ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ေန
တာေပါ့ကွယ်၊ ပင်လယ်နဲ ဆက်ေနတဲ့ အင်းေတွ အိုင်ေတွထဲမှာ လည်း
ေနကတယ်ကွဲ၊ အရွယ်အစား ကီးတာေပါ့ကွယ်၊ လုံးပတ်က ထန်းပင်
လုံးေလာက် ရှိပီး ေခါင်းက ခွဲေတာင်းေလာက် ရှိတယ်ကွဲ၊ အရှည်က
ေတာ့ ေပေလးဆယ်ေလာက်ကို ရှည်တာဗျ။ အာကာသနဂါး ဆိုတာက
ေတာ့ ြမင်ဖူးတဲ့ လူ အင်မတန် ရှားပါတယ်၊ ရှိတယ်လို ပဲ ကျပ်တို
လည်း သိရတာကွဲ၊ ေသေသချာချာေတာ့ မသိဘူး၊ ေကာင်းကင်မှာ သွား
လာေနတယ်လို ပဲ ကားဖူးတာ"
"ဒါဆိုရင် အခု ကျပ်တို သွားမယ့် နတ်နဂါးအင်းကီးက နဂါးေတွက
ေရနဂါးမျိးေပါ့ေနာ် ဆရာကီး"

"ဟုတ်တာပ ေမာင်တာေတ၊ ေရနဂါးမျိးေတွေပါ့၊ အရွယ်အစား
အကီးကီးေတွကွဲ၊ ပီးေတာ့ သူတို က ိုးိုးနဂါး ေတွ မဟုတ်ဘူး ၊ နတ်
နဂါးေတွကွဲ"
"ဟင်၊ နတ်နဂါးဆိုတာက ဘယ်လိုမျိးတုံး ဆရာကီးရဲ "
"သူတို က ေရေအာက်မှာ ဗိမာန်နဲ ေနကတာကွဲ၊ သူတို ေနဖို ဗိမာန်
ကို သူတို ရဲ တန်ခိုးနဲ ဖန်ဆင်းိုင်ကတယ်၊ ပီးေတာ့ နတ်နဂါးမျိးေတွ
ဟာ ကိက်တဲ့ အချိန်မှာ လူေယာင်ဖန်ဆင်း ိုင်ကတယ်၊ လူအသွင်သ
ဏာန်နဲ လူေတွကားမှာ ေရာေှာ သွားလာေနိုင်တယ်၊ သူတို ကို သာမ
န်လူေတွကေတာ့ မသိဘူးေပါ့ကွယ်။ ဒါေပမဲ့ အဆင့်ြမင့်တဲ့ လူပုဂိလ်၊ ရ
ဟန်း ပုဂိလ်ေတွကေတာ့ သူတို ကို ြမင်တာနဲ သိကတယ်ကွဲ"
"ေသာ်... ဒီလိုကိုး၊ ေလာကကီးမှာ ထူးဆန်းတာေတွ ေတာ်ေတာ်
များ တာပါလား ဆရာကီးရယ်"
"ဟုတ်ေပတယ် ေမာင်တာေတ၊ အခု ကျပ်တို သွားရမှာ က မင်းဘူး
ေရစက်ေတာ်ဘက်ကေန သွားရမှာ ကွဲ၊ ေမာင်တာေတ မိဘများကို ခွင့်
ေတာင်းေပေတာ့ကွယ်၊ ခုလာမယ့်လြပည့် မတိုင်ခင် နတ်နဂါးအင်းကို
ကျပ်တို ေရာက်ဖို လိုတယ်၊ ဟိုမှာ ြပင်စရာ ဆင်စရာေတွ ရှိေသးတယ်
ကွဲ"
"ေကာင်းပါပီ ဆရာကီး၊ ဆရာကီး ခရီးထွက်မယ့်ေနကိုသာ အမိန်
ရှိပါ၊ ကျပ်ဘက်က အဆင်သင့် ြဖစ်ေစရပါမယ်"
"ဒါဆိုရင် သန်ဘက်ခါ မနက်ေစာေစာ ခရီး စထွက်ကတာေပါ့ကွယ်
"
ဘိုးလူေပနဲ

ကျပ်နဲ

မေကွးေရာက်ေတာ့

ြမသလွန်ဘုရားကို

ဝင်ဖူးကတယ်။ မင်းဘူးဘက်ကမ်းကို သေဘာနဲ ကူးရတာဗျ။ ေရလယ်
ေသာင်ေတွကို ေကွပတ်ပီးေတာ့ေပါ့ဗျာ။ မင်းဘူး ေရာက်ေတာ့ ေရစက်
ေတာ်ကို သွားပီး ရခိုင်ဘက်ကို ဝင်ခဲ့ကတယ်။ ေြခေတာ်ရာကိုေတာ့ ဝင်
ဖူးဖို အချိန်မရခဲ့ဘူးဗျ။
ရခိုင်ေရာက်ေတာ့ ရွာေလးတစ်ရွာကေန ရခိုင်လမ်းြပ တစ်ေယာက်
ငှားရတယ်။ အသက် ေလးဆယ်ေလာက်ရှိတဲ့ ကိုညီေချ ဆိုတဲ့ လူဗျ။ ဒီ
လူက မုဆိုးေလဗျာ။ လတ်လမ်းကမ်းတာဗျ။
ကိုညီေချ လမ်းြပေပးလို ဘိုးလူေပနဲ ကျပ်နဲ တစ်ရက် တစ်ည
သွားပီးတာနဲ နတ်နဂါးအင်းကီးကို ေရာက်ခဲ့ကတယ်။
အို... အင်းကီးမှ နည်းတာကီး မဟုတ်ဘူး ဗျာ။ ေဘးပတ်လည်မှာ
ေတာင်ကမ်းပါးယံကီးေတွဗျ။ မတ်မတ်ကီးေတွဗျာ။ အခု ကျပ်တို ေရာ
က်တဲ့ ဘက်ကေတာ့ ေတာင်ကားလမ်းေလးရှိလို အင်းထဲအထိ ဆင်းိုင်
တယ်ဗျ။
"ကိုကီးညီေချ၊ ဒီေြခသွားလမ်းေလးက လူေတွ အင်းထဲ ဆင်းတဲ့ လ
မ်းထင်တယ်၊ လူေတွ သွားပါများ လို လမ်းြဖစ်သွားတာလားဗျ၊ ဒီလူေတွ
က အင်းထဲမှာ ငါးဆင်းဖမ်းတာလား"
"ဟာ မဟုတ်ပါ၊ ဒီလမ်းက လူသွားလမ်း မဟုတ်၊ နဂါးသွားလမ်းပါ၊
နဂါးဗိုက်ရာကီးကေန ခုလိုလမ်းြဖစ်ေနတာ၊ လူေတွ ဒီအင်းမှာ ငါးမဖ
မ်းရဲကဘူး"
"ဗျာ၊ ဒါ နဂါးဗိုက်ရာကီး ဟုတ်လား"
ကျပ်ဆိုတာ ကက်သီးေတွေတာင် ဖျန်းခနဲ ထသွားလိုက်တာဗျာ။
ကျပ်ေြမကီးကို ေသေသချာချာ ငုံကည့်တယ်။ ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ ဒါ နဂါးကီး

တစ်ေကာင်ရဲ ဗိုက်ရာကီးပဲဗျ။ ဘုရား၊ ဘုရား ဘာေတွများ ေတွရဦးမ
လဲ"
ဘိုးလူေပက ကိုညီေချကို ေခပီး အင်းစပ်ကို ဆင်းတယ်။ ကျပ်လ
ည်း လိုက်ရတာေပါ့ဗျာ။ ဘိုးလူေပက ေနရာတစ်ခု ကိုြပတယ်။ ကိုညီေချ
ကို သစ်ပင်ေတွ ခုတ်ခိုင်းတယ်။
ဆယ့်ငါးေပေလာက်ကျယ်တဲ့

ေြမေြပာင်ရလာေတာ့မှ

ဝါးခုတ်ခိုင်းပီး ှစ်ေတာင်ေလာက် ြမင့်တဲ့ စင်ကို ဝါးနဲ ထိုးခိုင်းတယ်။
ကိုညီေချက ေတာထဲမှာ လင့်စင်ထိုးေနကျဆိုေတာ့ ခဏေလးနဲ ဘိုးလူ
ေပ လိုချင်တဲ့ စင် ပီးသွားတယ်။ ဘိုးလူေပက ကန်ေတာ့ပွဲ ြပင်ဖို ဝါးနဲ ခံ
ေတာင်းပက်ကေလးေတွ ရက်ခိုင်းတယ်။ ဒါကေတာ့ ကျပ် ကမ်းပီး
သားဗျ။ ကျပ်က အဘ ေတာင်းရက်ရင် ဝင်ပီး လုပ်ေနကေလဗျာ။
ကျပ်ကေတာ့ ပွဲြပင်ဖို ဝါးခံေတာင်းေလးေတွ ရက်လိုက်တယ်။ ကျပ်
ေတာင်း ရက်ေနတုန်းမှာ မုဆိုး ကိုညီေချကို ဝါးပိုးခုတ်ပီး ေဖာင်ဖွဲခိုင်း
တယ်။ ေဖာင်က ဆယ်ေပပတ်လည် ဝါးပိုးသုံးဆင့်ခံနဲ ဗျ။
ကျပ် ေတာင်းေတွရက်ပီးေတာ့ ကိုညီေချ ဝါးေဖာင်ဖွဲတာကို ကူလုပ်
ေပးလိုက်တယ်။

ဘိုးလူေပက

ေဖာင်ကို

ေသေသချာချာ

စစ်ေဆးကည့်ပီးမှ သေဘာကျသွားတယ်။ မုဆိုးကိုညီေချ ကလည်း
ေဖာင်ကို ွယ်ကိးေတွ၊ ကိမ်ေတွနဲ အထပ်ထပ်ကို ချည်ပီး ဖွဲတာဗျ။
ေဖာင်ဖွဲပီးတာနဲ ကိုညီေချ ေတာထဲဝင်ပီး အုန်းသီး ငါးလုံးနဲ ငှက်
ေပျာခိုင်ေတွ ခုတ်ရတယ်။ ကျပ်က လိုက်ပီး ငှက်ေပျာခိုင် ကူထမ်းရတာ
ေပါ့ဗျာ။ ပီးတာနဲ ဘိုးလူေပက ပွဲေတွ ြပင်တယ်။ ဘုရားတစ်ပွဲ ငှက်ေပျာ
သုံးဖီး၊ ရှင်ဥပဂုတတစ်ပွဲ ငှက်ေပျာသုံးဖီး၊ ေတာင်ပိုင်နတ်ကီးတစ်ပွဲ ငှ
က်ေပျာသုံးဖီး၊ ေတာေစာင့်နတ်တစ်ပွဲ ငှက်ေပျာှစ်ဖီး၊ နဂါးပွဲတစ်ပွဲ ငှ

က်ေပျာှစ်ဖီးဗျ။ ပွဲေတွကို ေစာေစာက ကိုညီေချ ထိုးထားတဲ့ စင်ေပမှာ
စီပီးတင်တယ်။
အားလုံးပီးေတာ့ ညေနေစာင်းပီ။ ဘိုးလူေပက ကိုညီေချကို ေမးတ
ယ်။ ဒီည ဒီမှာ အိပ်ချင်သလား ြပန်ချင်သလား ေမးေတာ့ ကိုညီေချက ြပ
န်မယ်လို ေြပာတယ်ဗျ။ ဒါနဲ ဘိုးလူေပက ကိုညီေချကို ေငွေတွေပးတယ်
။ ကိုညီေချ ေတာင်းထားတာရဲ ှစ်ဆေပးလိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ေကျးဇူး
တင်စကားကိုလည်း ဘိုးလူေပက ထပ်ခါထပ်ခါ ေြပာသဗျ။
ကိုညီေချ ြပန်သွားေတာ့ နတ်နဂါးအင်းကီးရဲ ကမ်းစပ်မှာ ဘိုးလူေပ
ရယ်၊ ကျပ်ရယ်၊ ကန်ေတာ့ပွဲ ငါးပွဲရယ်ပဲ ကျန်ခဲ့တာေပါ့ဗျာ။
ဘိုးလူေပက ေရစပ်အထိဆင်းပီး အင်းကို အကဲခတ်တယ်။
"ေမာင်တာေတ၊ ေဟာဒီအင်းက အလျား တစ်မိုင်ေကျာ်တယ်၊ အနံ
က တစ်မိုင် မြပည့်တတ်ဘူးကွဲ၊ ညကို လမွန်းတည့်တာနဲ ကျပ်က ေရ
ထဲကို ေဖာင်နဲ ထွက်မယ်၊ ေဖာင်ေပမှာ မန် ေတွ မြပတ်ရွတ်ရမယ်။
ေဟာဒီပွဲစင်ကို ေမာင်တာေတက ေစာင့်ေရှာက်ပီး ကမ်းေပမှာ ေနခဲ့ရ
လိမ့်မယ်"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကီး"
"ဘယ့်ှယ်တုံး ေမာင်တာေတ၊ ေနဝံ့ပါ့မလား"
"ဟာ၊ ေနဝံ့ပါတယ် ဆရာကီး"
"အင်း... ေမာင်တာေတကေတာ့ အာဂလူေပပဲကွယ်၊ ပွဲစင်ေပမှာ ဖ
ေယာင်းတိုင်မီးကို မြပတ်ေအာင် ထွန်းထားကွဲ၊ ငိမ်းရင် ထပ်ထွန်း၊ ပီး
ေတာ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မီးဖို ဖိုထား၊ မီးကို မြပတ်သာ ထည့်ေပေတာ့၊
ကျပ်မသွားခင် ေဟာဒီေနရာကို စည်းချထားခဲ့ပါ့မယ်၊ ြဖစ်တယ်မိုလား

ေမာင်တာေတ"
"ဟာ ြဖစ်ပါတယ် ဆရာကီးရဲ "
ဘိုးလူေပက ကျပ်ကို စိတ်မချသလိုနဲ ထပ်ေမးတယ်ဗျ။
မိုးမချပ်ခင် ကျပ်က ေတာထဲဝင်ပီး ထင်းေချာင်းေတွ စုလိုက်တယ်။
မီးဖိုမယ့်ေနရာကိုလည်း ေသေသချာချာ ရှင်းထား လိုက်တယ်။ မိုးချပ်ပီ
ဆိုတာနဲ ကျပ်က မီးဖိုကို မီးေမးေတာ့တာ ဗျိ။
ဝင်ကာနီး ေနေရာင်ေအာက်မှာ နတ်နဂါးအင်းကီးရဲ ေရြပင်ကီးမှာ
လိင်းကက်ခွပ်ေတွ တဖျတ်ဖျတ် ထေနတာ။ ကျပ် ေငးကည့်ေနမိတယ်
။ ကျပ်တို ဆရာတပည့်ှစ်ေယာက် ပါလာတဲ့ ေကာက်ညင်း ကျည်ေတာ
က်ေတွခွဲပီး ငါးေြခာက်ဖုတ်နဲ ညစာ စားလိုက်ကတယ်။ ပီးတာနဲ ဘိုး
လူေပက ပွဲေတွမှာ ဖေယာင်းတိုင် မီးထွန်းတယ်။ ကျပ်ကို ဝါးစင်ေပမှ
ခပ်ကျဲကျဲ ဖေယာင်းတိုင် ထွန်းထားဖို ေြပာတာနဲ ကျပ်က ဝါးလုံးေပမှ
ဖေယာင်းတိုင်ေတွ စီတန်းပီး ထွန်းလိုက်တယ်။ အင်းစပ်မှာ ဖေယာင်း
တိုင် မီးေရာင်နဲ လင်းထိန်သွားေရာဗျိ။ ကျပ်ရဲ မီးလင်းဖိုကလည်း မီး
ေတာက်ေတွ ထပီး လင်းေနတာဗျိ။ မီးအလင်းေရာင်က အင်းေရြပင်ထဲ
အထိ လင်းေနတာဗျ။
ဘိုးလူေပက ပွဲစင်ေရှမှာ အဝတ်ကေလး တစ်ထည်ခင်းပီး ရွတ်ဖတ်
ေတာ့တာပဲဗျိ။ ေဟာ လထွက် လာပီ။ လြပည့်ည လမင်းကီးက ဝိုင်းဝို
င်းစက်စက် ြပည့်ြပည့်ဝဝကီးေပါ့ဗျာ။
လကြမင့် လာေလ အင်းေရြပင်ကီးက ပိုပီးလင်း လာေလ။ ဘိုးလူ
ေပရဲ မန်ရွတ်သံက ပိုကျယ် လာေလပဲဗျ။
ကျပ်ကေတာ့ ပွဲစင်ေပက ဖေယာင်းတိုင်နဲ အေမးတိုင်ေတွကို မြပ

တ်ေအာင် ထွန်းေပးေနရတာဗျ။ အေမးတိုင် ထွန်းဖို ညေနတည်းက ကျ
ပ်က ဝါးဆစ်ကေလးေတွ လုပ်ထားတာေလ ဗျာ။
လမွန်းတည့်ပီဗျိ။
"ကဲ ေဟ့ ေမာင်တာေတ၊ ဝါးေဖာင်ကို တွန်းကစိုေဟ့"
ေရစပ်မ ှာ ချထားတဲ့ ဝါးေဖာင်ကို ေရထဲေရာက်ေအာင် ဘိုးလူေပနဲ
ကျပ်နဲ တွန်းချကတယ်။ ေဖာင်က ေရထဲေရာက်သွားပီ။
"ကဲ ငါ့တပည့် ဆရာကီး စည်းေတွချထားခဲ့ပီ၊ ဘာမှ မေကာက်နဲ "
ဘိုးလူေပက ေဖာင်ေပတက်ပီး ဝါးလုံးေတွေပမှာ ဖေယာင်းတိုင်
အကီးကီးေတွ လိုက်ထွန်းလိုက်တယ်။ ေဖာင်ေလးက လင်းထိန်သွား
ေရာဗျိ။
"ကဲ ေဟ့ ေမာင်တာေတ၊ ေမာင်ညီေချ လုပ်ေပးခဲ့တဲ့ ဝါးပိုးြခမ်း ေပး
စမ်းကွယ"်
ကိုညီေချက ဘိုးလူေပ ေဖာင်ကိုေလှာ်ဖို ဆိုပီး ဝါးပိုးြခမ်းကို ေလှာ်
တက် ခုတ်ေပးခဲ့တာဗျ။ ကျပ် ဝါးပိုးြခမ်း ေလှာ်တက်ကို ယူေပးလိုက်တ
ယ်။

ဘိုးလူေပက

မီးေတွလင်းေနတဲ့

ဝါးေဖာင်ကို

ေလှာ်ပီး

အင်းေရြပင်ကီးထဲကို ထွက်သွားတယ်။ ေရလယ်ေလာက် ေရာက်ေတာ့
ဘိုးလူေပက ဝါးေဖာင် အလယ်တည့်တည့်မှာ ထိုင်ပီး မန်ေတွ ရွတ်
ေတာ့တာပဲဗျာ။ ဘိုးလူေပ မန်ရွတ်တဲ့ အသံကို ေလသင့်ရင် သဲ့သဲ့က
ေလး ကားေနရတယ်ဗျ။
ကျပ်ကေတာ့ မီးဖိုကို ထင်းထည့်ေပးလိုက်၊ ပွဲစင်က ငိမ်းသွားတဲ့ ဖ
ေယာင်းတိုင်ေတွ ြပန်ထွန်းလိုက်၊ ကုန်သွားတဲ့ ဖေယာင်းတိုင်ကို အသစ်
စိုက်လိုက်နဲ ေပါ့ဗျာ။ ဘိုးလူေပကိုလည်း မျက်ြခည်မြပတ်ေအာင် ကျပ်

ကည့်ေနေသးတာဗျ။ ကည့်သာ ကည့်ေနရတာဗျ။ ဘိုးလူေပ တစ်ခုခုြဖ
စ်ရင် ကျပ် ဘာမှ ကူညီိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ေလ။
"ဝုန်း"
ဟာ ေရထဲက လိင်းလုံးကီးတစ်လုံး ထသွားတာဗျိ။ ဘိုးလူေပက မ
န်ကို မြပတ်ရွတ်တယ်။
"ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ေရလိင်းကီးေတွက ဘိုးလူေပရဲ ေဖာင်နဲ ခပ်လှမ်းလှမ်း ေပမှာ ေပ
ေပလာတာဗျ။
"ဝုန်း၊ ရီး"
ဟာ မီးတန်းကီးဗျာ၊ မီးတန်းကီး။ ဟာ နဂါးက မီးနဲ မတ်ေနပီဗျိ။ ‘
ဝုန်း’ဆိုပီး လိင်းလုံးကီးတစ်လုံး ထသွားပီး အဲဒီလိင်းလုံးထဲကေန မီး
တန်းကီး ထွက်လာတာဗျိ။ လိေမာ်ေရာင် မီးတန်းကီးဗျ။
ဒါေပမဲ့ ဘိုးလူေပဘက်ကို မတ်တာေတာ့ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ အေပကို
မတ်ထုတ်တာ။ ကျပ်စိတ်ထင် မီးတန်းကီးက အေပကို ေပှစ်ဆယ်၊
အစိတ်ေလာက် တက်သွားတယ် ထင်တာပဲဗျ။
ဘိုးလူေပကို ကည့်လိုက်ေတာ့ တင်ပလင်ေခွမပျက်ဘဲဗျ။ မန်ေတွ
ကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ ရွတ်ေနတာ။
"ဝုန်း" "ဝုန်း" "ဝုန်း" "ဝုန်း"
"ရီ၊ ရီ၊ ရီ၊ ရီ"
ဟာ

နဂါးေတွ

ဘယ်ှေကာင်ေတာင်

ေရာက်

လာပီလည်း

မသိဘူးဗျိ။ အင်း ေရြပင်ကီးရဲ ဟိုနားမှာ ဝုန်းခနဲ လိင်းလုံးကီး ထလာ

လိုက်၊ ဒီနားမှာ လိင်းလုံးကီး ထလာလိုက်၊ မီးတန်းေတွ ရီခနဲ ရီခနဲ မ
တ်ထုတ်လိုက်နဲ အင်းကီးရဲ ေနရာအှံမှာ ကို ေပလာေတာ့တာဗျိ။ ကျ
ပ် ဘိုးလူေပအတွက် စိုးရိမ်လို မျက်ေတာင်မခတ်ကို ကည့်ေနမိတာဗျ။
ကျပ်က ပွဲစင်ေပမှာ ဖေယာင်းတိုင်၊ အေမးတိုင်ေတွကို ကျပ်ဆရာ
မှာ တဲ့ အတိုင်း မြပတ် ထွန်းေပးတယ်။ ဖေယာင်းတိုင် ထွန်းပီး ဘိုးလူ
ေပကို ကျပ် လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့...
"ဟာ၊ ေအာင်မယ်ေလးဗျာ"
ကျပ်ပါးစပ်က လတ်ခနဲေတာင် ေအာ်လိုက်မိတယ်ဗျိ။
"ဝုန်း၊ ဝုန်း၊ ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ဟာ ဘိုးလူေပရဲ ဝါးေဖာင်ကို ကိးနဲ ချီပီး ဆွေြပးေန သလိုပဲဗျ။ ဝါး
ေဖာင်က ေရြပင်ကီးထဲမှာ ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ေြပးေနတာဗျိ။
အေရှဘက် ေရာက်သွားလိုက်၊ ေတာင်ဘက် ေရာက်သွားလိုက်၊ အ
ေနာက်ဘက်

ေရာက်သွားလိုက်နဲ

ဝါးေဖာင်က

ေရေပမှာ

ေြပးေနတာဗျာ။ ကိုညီေချ ေဖာင်ကို ေသေသချာချာ လုပ်ေပးခဲ့ေပလို
ပဲဗျာ။
ဟာ... ပစ်လိုက်ပီဗျိ။ ပစ်လိုက်ပီ။ ဝါးေဖာင်ကို လဲပီး ပစ်လိုက်တာ
ဗျ။

ဝါးေဖာင်က

ေလထဲမှာ ပျံတက်ပီး

ေတာ်ေတာ်

ေဝးေဝးကို

ေရာက်သွားတယ်။
"ဝုန်း"
ဝါးေဖာင်က ေရထဲကို ‘ဝုန်း’ခနဲ ြပန်ကျသွားတယ်။ ဘိုးလူေပက
ေတာ့

တင်ပလင်ေခွ

ထိုင်လျက်ပဲဗျ။

ဝါးေဖာင်မှာ ထွန်းထားတဲ့

ဖေယာင်းတိုင်ကေတာ့ အားလုံးငိမ်းသွားပီဗျ။ လေရာင်နဲ ပဲ ေနရတာ။

နဂါးေတွက ေဖာင်ကို ဆွဲေြပးလိုက်၊ လဲပစ်လိုက်နဲ လုပ်ေနကတာ။ နာရီ
ေတွကို မနည်းေတာ့ဘူးဗျ။
ကျပ်လည်း ဘာလုပ်ေပးရမှန်း မသိဘူးေလဗျာ။ ဘိုးလူေပက ကျပ်
ကို မှာ ထားတာက ပွဲစင်က မီးမငိမ်းဖို ပဲေလဗျာ။ ေနာက်ေတာ့ ကျပ်
သတိရသွားတယ်ဗျ။ ပရိတ်ကီး ဆယ့်တစ်သုတ်ထဲက ခသုတ်က နဂါး
ေတွကို ေမတာပိုတာေလဗျာ။ ကျပ် ခသုတ်ရတယ်ဗျ။ ကျပ် ခသုတ်
ကို မြပတ်ရွတ်ေတာ့တာေပါ့ဗျာ။
"ဝုန်း"
"ဟာ၊ နဂါးကီးဗျိ၊ နဂါးကီး ေပ လာပီ"
ဘိုးလူေပရဲ

ေဖာင်နဲ

ဆယ်ေပေလာက်အကွာမှာ နဂါးေခါင်းကီး

ေပလာတာဗျ။ ေခါင်းက တင်းေတာင်း တစ်လုံးစာေလာက် ရှိမယ်ဗျိ။
ေခါင်းမှာ အထစ်အထစ်ေတွနဲ အေမာက်ကီး ပါတယ်ဗျ။ ေရထဲမှာ ေခါ
င်းကီး ေထာင်ထားတာ။ ကျပ်စိတ်ထင် ခုနစ်ေပ၊ ရှစ်ေပေလာက် ေပ
ေနတယ်လို ထင်တယ်ဗျ။ မျက်လုံး နီနီကီးေတွက ဟင်းေသာက် ပန်းက
န်ကီးေတွေလာက် ရှိမယ်ဗျ။ ေမးေစ့မှာ လူမုတ်ဆိတ်ေမွးလို အေမွးအမှ
င်ေတွလည်း ပါတယ်။
ဘိုးလူေပက အသံအကျယ်ကီးနဲ ေအာ်ေြပာတယ်။
"အသင်နတ်နဂါးမင်း၊ ပထမံပုဂိလ်ကီးများ သာသနာေတာ် အဓွန်ရှ
ည်ေအာင် စည်းေဝးတိုင်ပင်ပီး လုပ်ေဆာင်ေနကပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ
သင်လည်း ပါဝင်ပါလို ပထမံဆရာကီးေတွက သင့်ကို ဖိတ်မကြပက
ပါတယ်၊ သင့်ရဲ ဗိမာန်ထဲမှာ သင် ေစာင့်ေရှာက် သိမ်းဆည်းထားတဲ့
ေကးပုရပိုက်သုံးဆူကို ကျပ်ကို ေပးပါ နဂါးမင်း၊ ကျပ်ကတစ်ဆင့် ပထ
မံပုဂိလ်ကီးေတွဆီကို

အေရာက်ပိုေပးပါ့မယ်။

ဗုဒရဲ

သာသနာေတာ်ကီး အဓွန်ရှည်ဖို အတွက် အဲဒီေကးပုရပိုက်ေတွကို သင့်
ထံမှ ကျပ်လာယူရတာပါ နတ်နဂါးမင်းကီးဗျာ"
နဂါးကီးက ေရထဲကေန ေခါင်းကီးေထာင်ပီး ဘိုးလူေပကို စိုက်က
ည့်ေနတုန်းပဲဗျ။ ကျပ်စိတ်ထဲမှာ ေတာ့ နဂါးကီးက ဘိုးလူေပကို မီး
ေတာက်ကီးနဲ များ မတ်လိုက်ေတာ့မလားလို ေတွးေနမိတာဗျိ။ ခသု
တ်ကိုလည်း ကျပ် မနားတမ်း ရွတ်ေနတယ်။
"ေအာက် အီး အီး အွတ်"
ေဟာ

ေတာကက်ေတွေတာင်

တွန်ပီဗျ။

မကာခင်

အာုံလာေတာ့မှာ ။
"ဝုန်း"
နဂါးကီး ေရထဲကို ြပန်ငုပ်သွားတယ်။ ေရေပမှာ လိင်းေတွ ထကျန်
ခဲ့တယ်။ ဘိုးလူေပရဲ ဝါးေဖာင်ေလးက လိင်းေတွေပမှာ လူးေနေတာ့
တာေပါ့ဗျာ။ အချိန်ေတာ်ေတာ် ကာသွားပီဗျ။ ေရြပင်ကီးတစ်ခုလုံး ငိမ်
ေနတယ်။ နည်းနည်းေလးေတာင် မလပ်ေတာ့ဘူး။ ဘိုးလူေပကေတာ့ မ
န်ေတွ အဆက်မြပတ် ရွတ်ေနဆဲပဲဗျိ။ ကျပ်ကလည်း ခသုတ်ရွတ်ရ
င်းနဲ ပွဲစင်က မီးကို မငိမ်းေအာင် ထွန်းေနတုန်းပဲဗျ။
"ဝုန်း"
ဟာ ေရလိင်းကီးတစ်ခု ထသွားတယ်ဗျိ။ ဘိုးလူေပက ေဖာင်ေပမှ
ထိုင်လျက်ကေနပီး တစ်ခုခုကို လှမ်းဖမ်းယူလိုက်တာကို ေတွလိုက်ရတ
ယ်။
ေဟာ ငိမ်သွားပီ။ ငိမ်သွားပီ။ အင်းကီးတစ်ခုလုံး ငိမ်ကျသွားပီဗျိ
။

"ေအာက် အီး အီး အွတ်" "ေအာက် အီး အီး အွတ်"
တစ်ေတာလုံးမှာ လင်းကက်တွန်ပီဗျိ။ ေတာကက်ဖေတွ အေတာင်
တဖျန်းဖျန်းခတ်ရင်း ေတာအှံတွန်ကလို ဗျာ။
ဟာ၊ ဘိုးလူေပ ြပန် လာပီဗျိ။ ဝါးပိုးြခမ်း ေလှာ်တက်ကေလးကို
ေလှာ်ပီး ဘိုးလူေပ ြပန်လာေနပီ။ ဝါးေဖာင်ေလးက ကျပ်ရှိတဲ့ ဘက်ကို
တေရွေရွနဲ ေမျာလာတယ်။
ဝါးေဖာင် ကမ်းစပ်ေရာက်ခါနီးေတာ့ ကျပ်က ေြပးဆင်းပီး ေဖာင်
ကိုဆွဲတယ်။ ကမ်းစပ်မှာ ေဖာင်ကို ဆွဲတင်ေပးလိုက်ေတာ့ ဘိုးလူေပ လွ
ယ်အိတ်ကီး စလွယ်သိုင်းလျက်နဲ ေဖာင်ေပက ဆင်းလာတယ်။ ပွဲစင်
ေရှေရာက်ေတာ့ လွယ်အိတ်ထဲကေန ေကးပုရပိုက်ကီးကို ဆွဲထုတ်ပီး
နဂါးပွဲေပကို တင်လိုက်တယ်။
"နတ်နဂါးမင်းကီး သင်နဲ ကျပ်နဲ ကတိြပခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဒီေနကစ
ေရတွက်လို တစ်ှစ်ြပည့်တဲ့ ေနမှာ ဒီေကးပုရပိုက်သုံးဆူကို ြပန်လာပို
ေပးပါ့မယ်"
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျပ် ေသေသချာချာ ကည့်လိုက်ေတာ့ ေကးပုရပိုက်
က သုံးချပ်ဗျ။ ေရကိးနဲ ကက်ေြခခတ် ချည်ထားတာ။
"ေမာင်တာေတေရ၊ နဂါးနဲ ကျပ်နဲ ကတိထားပီးကပီ၊ တစ်ှစ်ြပည့်
တဲ့ အချိန်မှာ ကျပ်တို ဒီေကးပုရပိုက်သုံးဆူကို ေဟာဒီ နတ်နဂါးအင်းအ
ေရာက် လာပိုကရမယ်ကွဲ၊ နတ်နဲ နဂါး မလှည့် စားနဲ လို ေရှးလူေတွ
မှာ ခဲ့တယ်မိုလား။ ဒီပုရပိုက်ေတွကို ြပန်မပိုဘဲ ထားလို ကေတာ့ ကျပ်
တို

ဆရာ

တပည့်ှစ်ေယာက်စလုံး

ေသကရမှာ ကွဲ"

မီးေသွးတုံး

ကီးလို

မဲပီး

"ဟာ၊ ဟုတ်လား ဆရာကီး၊ အဲဒီစကားကို ဘိုးရာစီလည်း ေြပာဖူး
တယ်ဗျ"
"ဟင် ဟုတ်လား၊ အလမာယ်ြပတဲ့ ကိုရာစီကို ေြပာတာလား၊ သူက
ဘယ်မှာ ေနလို တုံးကွဲ"
"ဟာ၊ ဘိုးရာစီက ဘန်ေဘွးကုန်းသားေလ ဆရာကီးရဲ ၊ အခု ဘန်
ေဘွးကုန်းမှာ ပဲေနတာ၊ ေြမွေတာ့ လတ်ိုင်တဲ့ အဘိုးကီး ဗျ"
"ဟုတ်တယ် ေမာင်တာေတ၊ ကျပ်ငယ်ငယ်က ကိုရာစီြပတဲ့ ေြမွလ
မာယ်ပွဲကို သုံးေလးခါေလာက် ကည့်ဖူးတယ်၊ ေြမွလမာယ်ြပ သိပ်ေတာ်
တဲ့ လူကွဲ၊ သူက ေြမွလမာယ်ကို လမ်းေဘးမှာ ြပတာ မဟုတ်ဘူး ကွဲ၊ ုံ
သွင်းပီးေတာ့ ဆိုင်းနဲ ဝိုင်းနဲ ြပတာ၊ ကည့်တဲ့ လူမှ ကိတ်ကိတ်တိုး ေန
တာကွဲ၊ သူုံအဝမှာ ‘ေမာင်ရာစီ ေြမွလမာယ်ပ’ွဲ လို အမဲတပ်တယ်။ သူ
ပုံေရာ၊ သူေြမွကီးေတွရဲ ပုံေရာ ပန်းချီဆွဲပီး ချိတ်ထားတာ"
"ဟာ ဒါဆိုရင် ဆရာကီးက ဘိုးရာစီကို ေကာင်းေကာင်း သိတာေပါ့
"
"လူချင်းေတာ့ မသိဘူးေပါ့ကွယ်၊ ဆရာက ကိုရာစီကို ေကာင်းေကာ
င်း မှတ်မိတာေပါ့၊ တကယ်ေတာ်တဲ့ အလမာယ်ဆရာကီးပါ ေမာင်တာ
ေတ"
တစ်ရက် တစ်ည ကာေတာ့ မုဆိုး ကိုညီေချတို ရွာကို ြပန်ေရာက်တ
ယ်။ အြပန်မှာ ေတာ့ ဘိုးလူေပနဲ ကျပ်နဲ ေရစက်ေတာ်ကို ဝင်ပီးဖူးက
တယ်။ ဒီတစ်ေခါက်ေတာ့ ဘိုးလူေပက ကျပ်ကို အိမ်အေရာက် ြပန်ပို
ေပးတယ်ဗျိ။
တ

တ

***

