မဖဲဝါရဲ ေခွးကီး

ကျပ်က တာေတပါ။
ကျပ်က အထက်လမ်းဆရာလည်း မဟုတ်ဘူး ။ ေအာက်လမ်းဆရာ

လည်း မဟုတ်ဘူး ။ အဲ အလယ်အလတ်ဆရာလည်း မဟုတ်ဘူး ။ အမှန်
အတိုင်းေြပာရရင်ေတာ့ တာေတဆိုတဲ့ ကျပ်က အားကီးစပ်စုချင်တဲ့
ေကာင်ဗျ။ ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစေလးေတွဆိုရင် ကျပ်က လတ်သိချင်
တာ။ ကျပ်မျက်စိနဲ ကို တတ်အပ်ြမင်ချင်တာဗျ။
တာေတ မေကာက်ဘူးလားလို ေမးရင် ေကာက်တာေပါ့လို ပဲ ေြဖရ
မှာ

ေပါ့။

လူဆိုတာ

ေကာက်တတ်တဲ့

အမျိးေလဗျာ။

ဒီေတာ့

ကျပ်လည်း ေကာက်တာေပါ့ဗျ။ ဒါေပမဲ့ ကျပ်က ထူးထူး ဆန်းဆန်းကိ
စေတွဆိုရင် အရမ်းသိချင်၊ အရမ်းြမင်ချင်၊ အရမ်းစပ်စုချင်ေတာ့ ေကာ
က်ရမှန်းလန် ရမှန်းကို မသိတဲ့ ေကာင် ြဖစ်ေနေရာေပါ့ဗျာ။
အဲဒီဗီဇေကာင့်ပဲ

မဖဲဝါရဲ

အင်မတန်ေကာက်စရာေကာင်းတဲ့

ေခွးကီးကို ကျပ် ြမင်ခဲ့ဖူးတာ ေပါ့ဗျာ။ အမှန်အတိုင်း ေြပာရရင်ေတာ့
အဲဒီညက ကိစကို လံေဆာ်သူကေတာ့ ဘထစ်ပါပဲဗျာ။ ဘထစ်ကိုေတာ့
ခင်ဗျားတို ေကာင်းေကာင်း သိေနကေရာေပါ့။ "သုသာန်ေကျာင်းက
ေမာင်ဘထစ်"၊ "သံလက်ဝါး မဖဲဝါ"၊ "မရဏဆုံမှတ်" ေတွမှာ ဘထစ်အ
ေကာင်းကို ကျပ် ေရးခဲ့ဖူးတယ်ေလဗျာ။
ဘထစ်ရဲ နာမည်ရင်းက ဘချစ်ေလ။ ဒီေကာင်က စကားအရမ်းထစ်
လို ကျပ်တို က သူကို ဘချစ်လို ေခကတာပါ။
ဘထစ်က

ငယ်ငယ်ကတည်းက

မိဘေတွ

မရှိကေတာ့

ဘုန်းကီးေမွးစားခဲ့တဲ့ ေကာင်ဗျ။ သူကို ေမွးစားတဲ့ ဘဘုန်းက ေဆးထိုး
ေပးခဲ့တာ။ မျက်ခမ်းမှာ ပတ်ပီးထိုးတဲ့ မျက်ကွင်းေဆးေအာင် သွားပီး ဒီ
ေကာင် ေတာ်ေတာ်ငယ်ငယ်ကတည်းက သရဲ၊ တေစ ေတွကို ြမင်ရတာ
ဗျ။
သူေဆးေစာင့်ကိုပင့်ပီး ကျပ်ကိုေတာင် အြမင်ဖွင့်ေပးလို မဖဲဝါကို

ကျပ်

ေကာင်းေကာင်း

ြမင်ခဲ့ရတာေလဗျာ။

ဒီအေကာင်းေတွကို

ခုနကေြပာတဲ့ ဝတေတွမှာ ကျပ် ေြပာခဲ့ပီးပါပီ။
တစ်ခုခု ေပွလီေတာ့မယ်ဆိုရင် ဒီေကာင်က ကျပ်ကို ေကျာင်းေရှက
ထေနာင်းပင်ေအာက်မှာ ေစာင့်ေနေတာ့တာဗျ။ အခုလည်း ညေန ေကျာ
င်းဆင်းချိန ်မ ှာ လွယ်အိတ်ကေလး စလွယ်သိုင်းပီး ကျပ်ကို ေစာင့်ေန
တာဗျိ။ ဘထစ်က ပိန်ပိန်အေကာင်ဗျ။ ခါးကလည်း နည်းနည်းကိုင်းတ
ယ်။ သွား ကလည်း ခပ်ေခါေခါနဲ ။ စကားေြပာရင်လည်း ထစ်ချက်က
ေတာ့ လွန်ေရာဗျာ။
"ေဟ့ေကာင် ဘထစ်၊ မင်း ဘယ်သူကို ေစာင့်ေနတာတုံး"
"ငါ - ငါ - က ဘယ် - ဘယ်သူကို ေစာင့် - ေစာင့် - ရ - ရမှာ တုံးကွ၊ မ
င်း - မင်း - ကို ေစာင့် - ေစာင့် - ေနတာ - တာေပါ့"
ဒီေကာင်က အ ထစ် အ ထစ်နဲ ြပန်ေြပာတယ်ဗျ။ (ဒါေပမဲ့ ေရှမှာ
ေတာ့ ိုးိုးပဲ ကျပ်ေရးြပမှာ ပါ။ ဘထစ်ရဲ ထစ်တဲ့ ပုံစံနဲ ေရးရင်
ခင်ဗျားတို ဖတ်ရတာ အရသာပျက်မှာ စိုးလို ေလ)
"အင်း … ဘထစ်၊ မင်း တစ်ခုခု ေပွလီေတာ့မယ်ဆိုတာ ငါ သိေနပီး
သားပါကွာ"
"ေဟ့ေကာင်

တာေတ၊

ငါ

ဘာမှ

မေပွလီဘူး၊

မင်းကို

သတင်းေကာင်းေပးမလို ကွ"
"ဟ သတင်းေကာင်း ဟုတ်လား၊ ဒါဆိုရင် ေြပာကွာ"
ဘထစ်က ေဘးဘီကို တစ်ချက်ကည့်ပီး အကဲခတ်လိုက်ေသးတယ်
ဗျ။ ေကျာင်းသားေတွက ေတာ့ လွယ်အိတ်ကေလးေတွ လွယ်ပီး သူတို
ဟာသူတို ေကျာင်းဆင်းသွားကတာပါဗျာ။ ကျပ်နဲ ဘထစ်ကို လှည့်

ေတာင်မကည့်ကပါဘူး။
ဘထစ်က လူေတွကို အကဲခတ်ပီး ေကျနပ်ေတာ့မှ "ဒီလိုကွ၊ ငါတို သုသာန်ထဲကို ေအာက်လမ်းဆရာတစ်ေယာက် မေန
က ေရာက်လာတယ်က"ွ
"ေဟ ေအာက်လမ်းဆရာ ဟုတ်လား"
"ေအး ဟုတ်တယ်၊ သုသာန်ဇရပ်ေပမှာ ပဲေနတယ်၊ အဲဒီမှာ ပဲ စား
ေသာက်ပီး ညအိပ်တာကွ"
"ဟင် ဒီေအာက်လမ်းဆရာက ဘာလာလုပ်တာတုံးကွ"
"တိုက်ွား လာလုပ်တာကွ"
"ဘာကွ၊ ဘထစ် တိုက်ွား ဟုတ်လား"
"ေအး ဟုတ်တယ်၊ သချင်းထဲကရံကို တူးပီးေတာ့ သူမှာ ပါလာတဲ့
အမန်ေတွနဲ ေရာနယ်ပီး တိုက်ွားအုပ်ကေလး လုပ်တာကွ"
"ေနပါဦး ဘထစ်ရဲ ၊ တိုက်ွားဆိုတာက ဘာတုံးကွ"
"ဟာ တာေတရာ၊ မင်းမလည်း လည်ပုံလည်ပန်းနဲ ေတာ်ေတာ် အ
ေသးတဲ့ ေကာင်ပ"ဲ
"ေအးပါကွာ၊ ငါမှ မသိတာ ေြပာစမ်းပါဦး"
"တိုက်ွားဆိုတာ ေအာက်လမ်းဆရာေတွလုပ်တဲ့ အစီအရင်တစ်ခု
ေပါ့ကွ၊ သချင်းရံရယ်၊ လူေသကို မီးသြဂဟ်တဲ့ ြပာရယ်၊ ေနာက်ပီး
ေတာ့ ဘီလူးမတံေတွးလို ေခတဲ့ မနက်အေစာကီး ြမက်ပင်ေတွ၊ သစ်ရွ
က်ေတွမှာ ကပ်ေနတဲ့ အြမပ်ြဖြဖေတွေလကွာ မင်း သိပါတယ်"
"ေအး ေအး ငါသိတယ်၊ ဪ အဲဒါကို ဘီလူးမတံေတွးလို ေခတာ

လား၊ ေအး ဟုတ်ေတာ့ ဟုတ်တယ်ကွ၊ တံေတွးနဲ ေတာ်ေတာ်တူတာ"
"ေအး ဟုတ်ပီ၊ ပီးေတာ့ နီနီအမန်ေတွက"ွ
"ဘာတုံးကွ၊ နီနီအမန်က"
"အဲဒါကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေကာက်စရာေကာင်းသားကွ"
"ေဟ ဘာြဖစ်လို တုံး"
"အဲဒီနီနီမန်ေတွက ဘုရားပျက်ေတွ မင်းြမင်ဖူးမှာ ေပါ့၊ အုတ်ခဲေတွ
ေပေနတာေလ"
"ေအး ြမင်ဖူးတာေပါ့ဟ"
"အဲဒီဘုရားပျက်ထဲက ေပေနတဲ့ အုတ်ခဲကို ဖဲ့ယူပီး အမန်ေထာင်း
ထားတာေဟ့၊ အဲဒါကို ေအာက်လမ်းဆရာက ဘုရားေချးလို ေခတယ်
ကွ"
"ေဟ ဘုရားေချး၊ ဟုတ်လား၊ ကံကံဖန်ဖန်ကွာ"
"ေအး သချင်းထဲက ရံရယ်၊ လူေသြပာရယ်၊ ဘုရားေချးရယ်၊ ဘီလူး
မတံေတွးရယ် ေရာနယ် ပီး ွားုပ်ကေလး လုပ်တာကွ၊ ေအာင်မာ ဒီလူ
က ွားုပ်လုပ်တာေတာ့ လတ်လက်ရာေြမာက်တာ ကွ၊ ှစ်လက်မ
ေလာက်ပဲြမင့်တဲ့ ွားုပ်ကေလးမှာ ဂျိေရာ၊ မျက်စိေရာ၊ ှာေခါင်းေပါ
က်ေရာ၊ ခွာ ကေလးေတွေရာ၊ ပီးေတာ့ ွားထီးတစ်ေကာင်ရဲ အဂါေရာ၊
အားလုံး အစုံပါေအာင် လုပ်တာကွ။ ပီးေတာ့မှ တစ်ေနကုန် ေနလှမ်းရ
တာ၊ ွားုပ်ကေလး ေြခာက်လာေတာ့ အက်ေကာင်းကေလးေတွ ထ
လာရင် သူေဖာ်ထားတဲ့ ရံနဲ အသာကေလး ပွတ်ပွတ်ေပးတာ။ ညေနကျ
ေတာ့ ွားုပ်ကေလးက ေြခာက်ပီး အသားကေလးကို ကျစ်သွားတာ
ေပါ့"

"အဲဒါေတွ မင်းက ဘယ်လိုသိတာတုံး ဘထစ်ရ"
"မေနက ေကျာင်းပိတ်ေတာ့ ငါ ဘယ်မှ မသွားဘဲ တစ်ေနကုန် ေစာ
င့်ကည့်ေနတာေလကွာ၊ ဒီေန ငါ ေကျာင်းလာခါနီးေတာ့ သူ ွားကို
ေဆးေတာင်သုတ်ေနပီကွ"
"ေဟ ဟုတ်လား၊ ဘာေရာင်သုတ်တာတုံးကွ"
"အနက်ေရာင်ကွ၊ တစ်ေကာင်လုံး နက်ေြပာင်ေနတာကွ၊ အဲဒါကို
ေနြပန်လှမ်းထားတယ်"
"ဪ အဲဒီေအာက်လမ်းဆရာရဲ ွားုပ်ကေလးကို လိုက်ကည့်ဖို
ေခမလို လား၊ ဘထစ် တာေတဆိုတဲ့ ေကာင်က ရွာမှာ ွားုပ်လုပ်တဲ့
ေန ရ ာမ ှာ နံပါတ်တစ်ကွ၊

မင်းေအာက်လမ်းဆရာလုပ်တဲ့

ွားထက်

အများကီးသာေအာင် လုပ်ြပလိုက်ချင်ေသးေရာ့ကွာ"
"ဟာ ဒီေကာင်ဟာေလ၊ စကားကို ဆုံးေအာင်ြဖင့် နားမေထာင်ဘဲ စွ
တ်ေြပာဖို ပဲသိတယ်"
"ဟင် ွားုပ်လိုက်ကည့်ဖို ေခတာ မဟုတ်ဘူး လား"
"မင်းကို ွားုပ်ကည့်ဖို ေတာ့ ငါက ေခမလားကွ တာေတရ၊ ွားု
ပ်ဆိုတာ လူတိုင်း ြမင် ဖူးတာပဲ၊ မင်း ေသေသချာချာ နားေထာင်၊ ဒီည
ေအာက်လမ်းဆရာက သူွားုပ်ကို အသက်သွင်း ေတာ့မှာ တဲ့ ကွ"
"ေဟ ဒီအုပ်ကို အသက်သွင်းလို ရလို လား"
"ေအး အဲဒါေကာင့် မင်းကို ေြပာတာေပါ့ကွ၊ အင်မတန် ကံခဲတဲ့ ကိ
စကွ၊ မင်း စိတ်ဝင်စားရင် ဒီည ငါ့ဆီလာခဲ့လို ေြပာမလို "
"ဟာ စိတ်ဝင်စားတာေပါ့ကွ ဘထစ်ရ၊ ဒီွားုပ်ကေလးကို အသက်

သွင်းလို ရတယ်ဆိုရင် ေတာ့ ဒီလူ ေတာ်ေတာ်ကို စွမ်းတာပဲေနာ် ဘထစ်
"
"ေအးေပါ့ကွ၊ ငါလည်း အဲဒါကို သိချင်ေနတာေပါ့၊ ကဲ ဘယ်လိုလဲ မ
င်း လာမှာ လား"
"တာေတဆိုတဲ့ ေကာင်က အဲဒါမျိးကို လက်လတ်မတဲ့ လား ဘထစ်
ရ"
"ငါသိတယ် တာေတ၊ ဒါေကာင့် မင်းကို ငါ ေစာင့်ပီးေြပာတာေပါ့ကွ
"
"စိတ်ချ ဘထစ်၊ စိတ်ချ၊ ဒီည ငါ လာြဖစ်ေအာင် လာခဲ့မယ်"
"မင်း ဘကီးက လတ်ပါ့မလားလို ငါေတွးေနတာကွ"
"ဟာ ငါ ဘကီးကို ရေအာင်ေြပာပီး လာမယ်ကွာ၊ မင်းသာ ငါ့ကို
ေကျာင်းေရှက ထွက် ေစာင့်ေန ဘထစ်"
"ေအးပါ၊ ငါ ဆက်ဆက်ေစာင့်ေနပါ့မယ်"
ဪ

ေြပာရဦးမယ်ဗျ၊

ဘထစ်တို

သုသာန်ေကျာင်းရှိတဲ့

သချင်းကုန်းကို မိစွန်ဘက်ကို ေြပာင်းလိုက်တာ ကျပ်ေရးခဲ့ဖူးတယ်မို
လား၊ အခု ကျပ်ေြပာမယ့်အေကာင်းက ဘထစ်တို ဘုန်းကီး ေကျာင်းရှိ
တဲ့ သချင်းမေရခင်က ကိစဗျ။ ဒီတုန်းက အဲဒီသချင်းကုန်း မေရရေသး
ဘူး။
အဲဒီညေန ေကျာင်းဆင်းေတာ့ ကျပ် အိမ်ြပန်လာတယ်။ ေရမိုးချိးပီး
စာေလးဘာေလး ကျက်တယ်။ ဆရာထွန်း ေပးလိုက်တဲ့ သချာေတွကို
တွက်တယ်။ ညေန ေြခာက်နာရီေလာက်ကျေတာ့ ဘကီးနဲ ကျပ်နဲ ထမ
င်းစားကတယ်။ ထမင်းစားရင်းနဲ သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ စာအတူတူ သွား

လုပ် ချင်တယ်လို ဘကီးကို ခွင့်ေတာင်းေတာ့ ဘကီးက ကျပ်ကိုေမးတ
ယ်။
"စာအတူတူလုပ်တာေတာ့

ဟုတ်ပါပီ၊

မင်းက

ဘယ်အချိန်

ြပန်လာမှာ တုံး"
"မြပန်ေတာ့ဘူး ဘကီး၊ မနက်ေစာေစာမှ ပဲထပီး ြပန်ခဲ့မယ်"
"ေအး ေအး သွားေလ၊ စာေမးပွဲနီး လာပီဆိုေတာ့ စာေတာ့ ဂုစိုက်
လုပ်ေနာ် တာေတ"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘကီး"
လို ကျပ်က ေြပာလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ အခု တပိုတွဲလဆန်းပီ
ဆိုေတာ့ ကျပ်တို စာေမး ပွဲကီးေြဖဖို တစ်လေလာက်ပဲ လိုေတာ့တာေပါ့
ဗျာ။
သုသာန်ေကျာင်းကို ကျပ်ေရာက်ေတာ့ ေမှာင်စြပပီဗျ။
"ေဟ့ေကာင် တာေတ လာ၊ ငါ မင်းကို ထွက်ေစာင့်ေနတာကွ၊ မင်း
လာမှ လာပါ့မလားလို "
"ဪ ဘထစ်ရာ၊ လာမယ်ဆို လာမှာ ေပါ့ကွာ"
ကျပ်က ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ ကျပ်စီးလာတဲ့ စက်ဘီးကို တွန်းသွားပီး
ေကျာင်းကီးေပကိုတက် တဲ့ အုတ်ေလှကားမှာ မှီပီး ေသာ့ခတ်ထားလို
က်တယ်။ ကျပ် စီးလာတာက ကျပ်ဘကီးရဲ ရက်ေလး စက်ဘီးဗျ။ ဇက်
ေသာ့ပါတယ်။
ကျပ်ေနာက်က ကပ်ပီးပါလာတဲ့ ဘထစ်ကို ကျပ်က ေမးလိုက်တယ်
။

"အေြခအေန ဘယ်လိုတုံးကွ ဘထစ်ရ"
ဘထစ်က သုသာန်ဇရပ်ဘက်ကို တစ်ချက်လှမ်းကည့်တယ်ဗျ။
"မင်း လှမ်းကည့်လိုက် တာေတ၊ ဇရပ်ေပမှာ တင် ပလင်ေခွပီး ထို
င်ကည့်ေနတဲ့ လူကို ေတွ လား"
ကျပ်က ဇရပ်ကို လှမ်းကည့်လိုက်တယ်။
"ေအး ေတွတယ်၊ အဲဒါလား မင်းေြပာတဲ့ ေအာက်လမ်းဆရာဆိုတာ၊
အသက်သိပ်မကီးေသး ပါလား၊ ငါက ေအာက်လမ်းဆရာဆိုရင် အသ
က်ကီးကီးပဲ ထင်ေနတာ"
"မကီးေသးပါဘူးကွ၊ ဒီဆရာ ရှိလှမှ ေလးဆယ်ေကျာ်ေပါ့ကွာ"
"မင်းေြပာတဲ့ ကိစကေကာ ဒီညလုပ်ြဖစ်ပါ့မလား"
"လုပ ်မ ှာ လုပ်မှာ ၊ ငါ ေကျာင်းက ြပန်လာေတာ့ တစ်ေခါက်သွား
ေသးတယ်"
"ေဟ ဟုတ်လား၊ မင်းကို ဘာေြပာတုံး"
"ေကျာင်းဆင်း လာပီလားကွ ေမာင်ဘချစ်လို ငါ့ကို ေမးတယ်ကွ၊
ပီးေတာ့ ဒီည နကတ် အဝင်အထွက် ေကာင်းတယ်တဲ့ ကွ၊ ဒါေကာင့် သူ
ွား မိုးေမှာင်ကို အသက်သွင်းရမယ်လို ေြပာတယ်"
"ဘာကွ၊ သူွားက မိုးေမှာင်တဲ့ ဟုတ်လား"
"ေအးကါ တာေတရ၊ သူွားကို ဒီေနပဲ နာမည်ေပးလိုက်တာတဲ့ ၊
ွားုပ်ကေလးက တကယ် လှတာကွ၊ နက်ေမှာင်ေနတာ။ သူက သူွား
ကို ဒီညေတာ့ ငါ့သားကီး မိုးေမှာင်ကို အသက်သွင်းေပး ရမှာ ေပါ့ကွာ၊
မနက်ြဖန်ကျေတာ့ ကျပ်နဲ ေဟာဒီက ကျပ်သားကီး ခရီးထွက်ကတာ

ေပါ့၊ ွားပွဲရှိတဲ့ ေနရာေတွ သွားကတာေပါ့ကွာ
လို သူွားုပ်ကေလးကို လူနဲ စကားေြပာသလို ေြပာေနတာကွ"
"ဟာ ဒီလူက ွားပွဲေတွကို ဘာလိုက်လုပ်တာတုံးကွ ဘထစ်ရ"
"ဒီလိုကွ

တာေတရ၊

ငါလည်း

အစကေတာ့

မသိဘူးေပါ့ကွာ၊

ဦးပင်းထွန်းေပ ေြပာြပေတာ့ မှ သိတာကွ"
"ဦးပင်းထွန်းေပဆိုတာ ဘယ်ကတုံးကွ"
"ဒီေကျာင်းကေလ တာေတရာ၊ မင်း ဟိုတစ်ခါလာတုန်းကေတာင် မ
င်းနဲ စကားေြပာကပါ ေသးတယ်"
"ဪ အဲဒီဦးပင်းလား၊ သိပီ၊ သိပီ"
"ေအး အဲဒီဦးပင်းထွန်းေပက ဒီဆရာကို သိတယ်တဲ့ ကွ၊ ဦးပင်း
က ငယ်ြဖ မဟုတ်ဘူး ေလကွာ၊ ေတာထွက်ကီးဆိုေတာ့ လူဘဝမှာ ေန
တုန်းက ေဒသအစုံေရာက်ပီး အလုပ်အစုံ လုပ်ခဲ့ဖူး တာကွ၊ ဒါေကာင့်
ဦးပင်းထွန်းေပက ဒီဆရာအေကာင်းကို ေကာင်းေကာင်း သိေနတာ"
"ေဟ ဟုတ်လား ဘထစ်၊ ဒီဆရာက ဒီွားုပ်နဲ ဘာလုပ်တာတုံးကွ၊
မင်းဦးပင်းများ သိသလား"
"ဟာ တာေတရာ၊ သိတာေပါ့ကွ၊ ဒီလိုတဲ့ ေဟ့၊ ငါေြပာတဲ့ ွားပွဲဆို
တာက ွားေတွေရာင်းတာ ကို ေြပာတာ မဟုတ်ဘူး ၊ ွားတိုက်တာကို
ေြပာတာကွ၊ ချိန်းပီးတိုက်တာ၊ ကက်တိုက်သလိုေပါ့ကွာ၊ ပီးေတာ့
ေလာင်းကတာေပါ့ကွာ၊ ထွက်ေြပးသွားတဲ့ ွားက အံးေပါ့ကွာ"
"ဪ အဲဒါကို ေြပာတာလား"
"ေအး

အဲဒီပွဲေတွမှာ ဒီေအာက်လမ်းဆရာကို

တိုးတိုးတိတ်တိတ်ေခပီး ေငွေတွေပးက တယ်။ သူတို ွားိုင်ေအာင်
လုပ်ခိုင်းတာတဲ့ ေဟ့၊ ဟိုတစ်ဖက်ကလည်း လုပ်တာပဲတဲ့ ကွ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီ
ဆရာက ပညာသာေတာ့ သူက ိုင်တာေပါ့ကွာ၊ သူတို က ွားခပ်ထုံထုံ
ကို ရှာပီး တိုက်တာတဲ့ ဗျာ။ ဟိုဘက်က ွားက ကီးကီးထွားထွား၊ သွ
က်သွက်လက်လက်ေပါ့ကွာ။ ယှဉ်ကည့်လိုက်ရင် ဘယ်လို ကည့်ကည့်
သူတို ွား ံးမယ်လို ထင်ကတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ေလာင်းေကးကို ဟိုဘက်
က ထပ်ကတာ ေပါ့။ ဒီမှာ တင် ွားပွဲစတာနဲ ဒီဆရာက လူမသိေအာင်
သူရဲ တိုက်ွားကို ဂါထာနဲ မန်းမတ်ပီး လုပ်လိုက်ရင် ွားုပ်ကေလးက
ေပျာက်သွားေရာတဲ့ ကွ"
"ဟင် ဘယ်ေရာက်သွားလို တုံး"
"ဟာ တာေတကလည်း ဘယ်ေရာက်သွားရမှာ တုံး၊ ွားပွဲမှာ ဝင်ေဝှ
ေတာ့တာေပါ့ကွ၊ သူတို ွားဘက်က ဝင်ေဝှတာေပါ့"
"ဟာ ွားကီးသုံးေကာင်ေတာင် ြဖစ်ေနတာ၊ လူေတွက မေတွဘူး
လားကွ"
"ဘယ်ေတွလိမ့်မတုံးကွာ၊ ေအာက်လမ်းပညာပါဆိုမှ ။ အဲဒီေတာ့ ှ
စ်ေကာင်နဲ တစ်ေကာင်ေဝှ မှ ေတာ့ ဟိုတစ်ဖက်ကွား ဘယ်ခံိုင်မလဲ
ကွာ၊ ေြပးေတာ့တာေပါ့။ မေြပးဘဲ ခံေဝှတဲ့ ွားကျေတာ့ ဝိုင်းထဲမှာ တင်
ေသတာတဲ့ ဗျာ"
"ေဟ အေသေဝှတာ ဟုတ်လား"
"ဟာ ွားပွဲိုင်ေတာ့ ေလာင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံေတွ အကုန်ရမှာ ေပါ့
ေနာ်"
"ေအးေပါ့ကွ၊

ဒါေကာင့်လည်း

သူကို

ဟိုလူေတွက

ေငွေတွ

အများကီး ေပးတာေပါ့။ ဒီ ေအာက်လမ်းဆရာက ေငွဝင်လမ်းေြဖာင့်ေန
တာေပါ့က"ွ
"ို သူလုပ်စားတဲ့ ွားက ဘာြဖစ်သွားလို တုံးကွ"
"ဒါေတာ့ ဘယ်သိမလဲကွ၊ တစ်ခုခုေကာင့် ေသသွားလို ရှိမှာ ေပါ့"
"ဒီညေတာ့ တိုက်ွားုပ်ကေလးကို အသက်သွင်းတာ ြမင်ရေတာ့မှာ
ေပါ့ကွာ"
လို ကျပ်က ဝမ်းသာအားရ ေြပာလိုက်တယ်ဗျ။ ကျပ်က ဘထစ်နဲ စ
ကားေြပာပီး သုသာန် ဇရပ်ေပကို လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ ေအာက်လမ်း
ဆရာကီးက

ဇရပ်ေပမှာ ဖေယာင်းတိုင်ေတွ ထွန်း ေနတယ်ဗျ။ ပီး

ေတာ့ ပါးစပ်ကလည်း ဘာေတွရွတ်ဖတ်ေနမှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ ရွတ်သံ
ဖတ်သံေတွကို ခပ်သဲ့သဲ့ ကားေနရတယ်၊ ဘထစ်တို ေကျာင်းက ဝင်ဝင်
ချင်းမှာ နတ်လမ်းရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီနတ်လမ်း အတိုင်း ေလာက်သွားေတာ့
မှ ေကျာင်းေလှကားကို ေရာက်တာ။ ကျပ်နဲ ဘထစ်က နတ်လမ်းထဲမှာ
လူထိုင်ဖို လုပ်ထားတဲ့ အုတ်ခုံကေလးမှာ မထိုင်ဘဲ ရပ်ပီး စကားေြပာ
ေနတာဗျ။
"ေဟာ ကားလား တာေတ၊ အဲဒါ ေမှာ်ဂါထာေတွ ရွတ်ေနတာကွ"
"ေဟ ဟုတ်လား၊ မင်းက ဘယ်လိုလုပ်ပီး သိတာတုံး ဘထစ်"
"ဦးပင်းကီး ညကေြပာတာကွ၊ အဲဒီဆရာ ညကလည်း အဲဒီလိုရွတ်
ေနတာ ငါက ဦးပင်းကီးကို ေလာက်ကည့်တာ၊ ဒီလူ ဘုရားရှိခိုးေန
တာလားဆိုေတာ့ ဦးပင်းကီးက ဘယ်က လာ ဘုရားရှိခိုးရမှာ တုံး၊
ေအာက်လမ်းပါဆိုမှ ေြခဖဝါးမှာ ေတာင် ဘုရားပုံထိုးတဲ့ ေကာင်ေတွကွ၊
ဒါ ေမှာ်မန်ေတွ ရွတ်ေနတာလို ေြပာတယ်"

"ေတာ်ေတာ်ေတာ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ လူေတွပဲေနာ်"
လို ကျပ်က ေြပာလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ ကျပ်တို ှစ်ေယာက် စကားထို
င်ေြပာေနကတာေပါ့ဗျာ။ ကျပ်တို ှစ်ေယာက်ေြပာတယ်သာ ဆိုရတယ်
။ တကယ်ေြပာတာက ဘထစ်ဗျ။ ကျပ်က အေမး သမား၊ ကျပ် နားမလ
ည်တာေတွကို ေမးယူေနရတာပါ။ ဘထစ်ဆိုတဲ့ ေကာင်က ကားဖူးနား
ဝ အားကီးရှိတဲ့ ေကာင်ဗျ။
ကျပ်နဲ

ဘထစ်

စကားေြပာေနတုန်းမှာ ညဉ့်ေတာ်ေတာ်နက်

လာပီဗျ။ ဘထစ်က အသာထပီး ဇရပ်ဘက်ကို ကည့်တယ်ဗျ။
"ေဟာ ေအာက်လမ်းဆရာ သွားပီေဟ့"
"ေဟ ဘယ်ကိုသွားတာတုံးကွ ဘထစ်"
"မသိဘူးကွ၊ ဇရပ်ေပက ဆင်းသွားတာပဲ၊ ေဟာ ဇရပ်ရဲ အေရှဘ
က်ကို သွားေနတာကွ၊ ဪ ငါသိပီေဟ့ တာေတေရ၊ အဲဒီမှာ က ကွင်း
တစ်ကွင်းရှိတယ်။ ဟိုဘက်က ဂျံးဂျံးရွာက ွားေတွ ေတာင် အဲဒီထဲမှာ
လာ လာပီး လတ်ထားကတာ။ အဲဒီကွင်းက ြမက်ေပါတယ်ကွ။ ကဲ လာ
မင်းနဲ ငါ သူေနာက်က အသာလိုက်ပီး ကည့်ကတာေပါ့ကွာ"
ဘထစ်က ေြပာေြပာဆိုဆို ေကျာင်းဝင်းထဲက ထွက်တယ်။ ကျပ်လ
ည်း သူေနာက်က ကပ်ပီး လိုက်ရတာေပါ့ဗျာ။
ဘထစ်က ဇရပ်ဘက်ကို သွားတယ်။ ဇရပ်ေပမှာ ေတာ့ ဖေယာင်း
တိုင်ေတွ

ထွန်းထားခဲ့တယ်

ဗျ။

ဟာ

အိုးေခါင်းခွံကီးတစ်ခုဗျ၊

ေခါင်းခွံြဖြဖကီးေပမှာ လည်း ဖေယာင်းတိုင်ကီးတစ်တိုင် ထွန်းလို ဗျ
။

ကျပ်နဲ

ဘထစ်လည်း

ဇရပ်ရဲ

ေြမာက်ဘက်ကေနေတွပီး

ေလာက်ခဲ့ကတယ်။ ဇရပ် ေြမာက်ဘက်မှာ က ေညာင်လမ်းပင်ကီးတစ်

ပင် ရှိတယ်ဗျ။ ေညာင်လမ်းပင်အလွန်မှာ ေတာ့ ငှက်ေပျာ ပင်ေတွဗျ။ အ
ခိုင်ေတွေတာင် ကျေနပီ။
"ဘထစ် ဒီငှက်ေပျာပင်ေတွက ဘယ်သူစိုက်ထားတာတုံး"
"ဒီသချင်းရဲ စာလကီး စိုက်ထားတာေလကွာ"
ကျပ်တို

ှစ်ေယာက်

ငှက်ေပျာပင်ေတွကားက

ြဖတ်ေလာက်လိုက်ကတယ်။ ငှက်ေပျာေတာ ကေလးကို ေကျာ်လိုက်
ေတာ့

အုတ်ဂူေတွဘက်ကို

ေရာက်လာတယ်။

အုတ်ဂူေတွကို

ေကွပတ်ပီး ေလာက်လိုက်ေတာ့ ြမယာပင်ေတွဘက်ကို ေရာက်လာတ
ယ်ဗျ။

ြမယာပင်ေတွ

လွန်ေတာ့မှ

ကွင်းြပင်

ကီးကို

လှမ်းေတွေနရတာဗျိ။
"လာ တာေတ၊ ဟိုေရှက ေညာင်ပင်ကီးေနာက်ကေန မင်းနဲ ငါ
ပုန်းပီးကည့်မယ်"
ကျပ်နဲ ဘထစ် ေညာင်ပင်ကီးေအာက်ကို ဝင်လိုက်တယ်။ ကီးလိုက်
တဲ့ ေညာင်ပင်ကီးဗျာ။ လူသုံးေယာက်ဖက်စာေလာက်ရှိတယ်ဗျ။ ကျပ်
တို ှစ်ေယာက် ေညာင်ပင်ေနာက်ကို ဝင်ကပ်ပီး ကည့် လိုက်ေတာ့
ေအာက်လမ်းဆရာက ကွင်းစပ်မှာ စည်းဝိုင်းချေနတယ်ဗျ။ ပါးစပ်ကလ
ည်း ဘထစ်ေြပာ တဲ့ ေမှာ်မန်ေတွ ရွတ်လို ဗျ။ လကေလးက ေကာင်း
ကင်မ ှာ ခပ်မန်မန်ကေလး သာေနတယ်။ ကွင်းထဲ မှာ ေတာ့ ဝိုးတိုးဝါး
တားကေလးပဲ ြမင်ရတာေပါ့ဗျာ။
ေအာက်လမ်းဆရာက ကွင်းြပင်ထဲမှာ စည်းဝိုင်းကို ေသေသချာချာ
တားေနတာဗျိ။ ပါးစပ် က မန်ေတွ မြပတ်ရွတ်ပီး စည်းချေနတာ။
ဒီအချိန်မှာ ကျပ်က ေကာင်းကင်ကို အမှတ်တမဲ့ ေမာ့ကည့်မိေတာ့

ခုနစ်စင်ကယ်ေတာင် အမီးေထာင်စြပေနပီဗျိ။ ေဟာ ေြပာရင်းဆိုရင်း
ေအာက်လမ်းဆရာ အလုပ်စပီဗျိ။
သူလုပ်ထားတဲ့ ွားနက်ုပ်ကေလးကို လက်ဝါးေပမှာ တင်ထားပီး
…
"ကဲ ငါ့သားကီး မိုးေမှာင်၊ မင်းကို အသက်ဝိာဉ် သွင်းေပးရေတာ့မ
ယ့်အချိန် ေရာက်ပီေဟ့၊ အဝိာဉ်ဏက အသက်မဲ့တဲ့ ရံုပ်ကေလးတစ်
ုပ်ကို ဝိာဉ်ဏက အသက်ရှိတဲ့ ွားနက်ကီး တစ်ေကာင် ြဖစ် လာေလ
ေအာင် ဆရာပန်လို အမည်သညာေခဆိုကပါတဲ့ ။ ကန်ပ် ဆရာပဝ
က ေခတ်အဆက်ဆက် ှစ်ေပါင်းများ စွာကတည်းက ဆရာအစဉ်အဆ
က် လိဝှက်ခဲ့ေသာ နာနာူပံ အတတ်၊ ေမှာ်ပညတ်နဲ ေမှာ်အစွမ်းြပချိန်
ေရာက်ပီမို ကန်ပ် ဆရာ ပဝရဲ အမိန်ြပန်တမ်းကို ေြမထု၊ ေလထု၊ ေရ
ထုအတွင်း

သွားလာလပ်ရှားေနကသမ

နာနာဘာဝ၊

ဝိနာဘာဝ

မှန်သမကို နာခံကေစ၊ နာနာူပံ (ေခ) နာနာုပ်အတတ်ကို စီရင်ေန
တဲ့ အခိုက်အတန်မှာ သင်တို ဤေနရာမှ ေဝးရာသို ထွက်ခွာသွားကေစ
။ ကန်ပ်ပဝအစီအရင် ကိစမပီးစီးမချင်း ဤေနရာဝန်းကျင်သို သင်တို
ြပန် မလာကရ။ တကယ်လို ကန်ပ်အမိန်ကို မနာခံပါက ကန်ပ်၏ ေမှာ်
မန်ကျိန်စာများ အတိုင်း မဟာ အဝီစိငရဲကို ဆင်းလာေစ၊ ေမှာ်စက်
ေရာင်ဆရာကီး ကန်ပ်ဆရာပဝရဲ အမိန်ေတာ်"
ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ ေအာက်လမ်းဆရာက မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တယ်
။
"ေဟ့ေကာင် တာေတ၊ ဒီဆရာက ေပါ့ေသးေသးမှ မဟုတ်တာ၊ ပဝ
ဆိုတာ ေအာက်လမ်း ေလာကမှာ အင်မတန် နာမည်ကီးတဲ့ ဆရာကွ"
ဘထစ်က ေလသံတိုးတိုးကေလးနဲ ကျပ်နားကို ကပ်ေြပာတယ်။

ကျပ်ကလည်း တိုးတိုး ကေလး ြပန်ေြပာရတာေပါ့ဗျာ။
"မင်း သိလို လားကွ ဘထစ်ရ"
"ငါ ကားဖူးတာကွ၊ လူကီးေတွ ေြပာကတာ အင်မတန် အစွမ်းထ
က်တယ်ဆိုပ"ဲ
"သတိထားေနာ်၊ ငါတို ေချာင်းကည့်ေနတာသိရင် မလွယ်ဘူးေနာ်
ဘထစ်"
"ေအးပါကွ၊ ငါ့ကိုေတာ့ မလုပ်ပါဘူး၊ ငါနဲ ေတာ်ေတာ်ခင်ေနကပါပီ
"
ဘထစ်နဲ ကျပ်နဲ ဆရာပဝဆိုတဲ့ လူကိုပဲ ကည့်ေနကတာေပါ့ဗျာ။
"ဟာ သရဲေတွ ေြပးပီေဟ့၊ သူအမိန်က ေတာ်ေတာ်ြပင်းပါလားကွ"
"ဟင် မင်းြမင်ရတာေပါ့ ဟုတ်လား ဘထစ်"
"ေအး ြမင်ရတယ်ကွ၊ ဪ မင်းကို ငါ အြမင်ဖွင့်ေပးဖို ေမ့ေနတာ
ေဟ့ တာေတေရ၊ ကဲ မင်း လက်ဝါးေပး၊ ခါတိုင်းလိုပဲ ငါ့လက်ဝါးကို ဆု
ပ်ထား၊ မလတ်လိုက်နဲ ။ ကဲ ေဆးေတာ်ေစာင့်ကီးဗျာ ကျပ် သူငယ်ချင်း
တာေတကို

နာနာဘာဝေတွြမင်လို

၊

ေတွလို

ရေအာင်

အြမင်ဖွင့်ေပးပါဗျာ၊ မင်း မျက်လုံးမှ ိတ်ထားတယ်မိုလား တာေတ၊
ြဖည်းြဖည်းဖွင့်လိုက"်
ကျပ်က ဘထစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း ြဖည်းြဖည်းေလး ဖွင့်လိုက်တယ်။
ဟာ ြမင်ရပီဗျိ။ ဘထစ် ေြပာတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ။ သရဲေတွ၊ သရဲေတွ ေြပး
လားေနလိုက်ကတာ ုန်းုန်း ုန်းုန်းကို ြဖစ်ေန ေတာ့တာဗျိ။ ဆရာ
ပဝက ေတာ်ေတာ်ကို အာဏာစက်ြပင်းတာဗျ။ သူ အစီအရင်လုပ်မလို
ဒီေနရာ က ထွက်သွားလို အမိန်ေပးလိုက်တာနဲ အားလုံးထွက်ေပးကရ

ေတာ့တာဗျ။ သရဲေတွ ထွက်သွားပီး ကွင်းြပင်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိေတာ့တဲ့
အချိန်ကျမှ ဆရာပဝက ွားုပ်ကေလးကို ပါးစပ်နားေတ့ပီး မန်
ေတွ ရွတ်ေတာ့တာပဲဗျိ။
"ဟာ တာေတေရ၊ ဇာတ်လမ်းကေတာ့ ပ်ပီေဟ့၊ ဟိုမှာ ကည့်စမ်း၊
မဖဲဝါ လာေနပီေဟ့၊ ေဘးမှာ သူေခွးကီးလည်း ပါလာတယ်ေဟ့"
"ဟင် ဘယ်မှာ တုံးကွ၊ ဘယ်မှာ တုံး"
ကျပ်က ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ ဘထစ်ကည့်တဲ့ ဘက်ကို လိုက်ကည့်လို
က်တယ်။
"ဟာ ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ မဖဲဝါက ေြခေထာက်နဲ ေြမကီး ထိတာ မဟုတ်
ဘူး ဗျိ၊ ေြမေပမှာ ရှပ်ပီး လွင့်လာတာဗျ။ သူေဘးက ေခွးနက်ကီးက
လည်း အကီးကီးဗျ။ မဖဲဝါကေတာ့ ကျပ်စိတ်ထင် အရပ် ဆယ်ေပ
ေလာက်ရှိတယ်။ သူေဘးက ေြပးလာတဲ့ ေခွးကီးကေတာ့ ကျပ်စိတ်ထ
င် ွားမတန်း တစ်ေကာင်ေလာက် ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျ"
ဘထစ်ကို ကည့်လိုက်ေတာ့ ကျပ်လိုပဲဗျိ။ မျက်ေတာင်မခတ်ကို က
ည့်ေနတာဗျ။

ေဟာ

ရပ်

သွားပီဗျိ။

မဖဲဝါေရာ

ေခွးကီးေရာ

ရပ်သွားပီဗျ။ ဆရာပဝကို စိုက်ကည့်ေနကတယ်ဗျိ။
"သချင်းထဲက သရဲေတွ ထွက်ေြပးလာတာေတွလို မဖဲဝါကီး လိုက်
ချလာတာကွ တာေတရ"
"ေအး ဟုတ်မယ်ကွ၊ ငါ့စိတ်ထင်ေတာ့ ဆရာပဝ မှားသွားပီထင်တ
ယ် ဘထစ်ရ"
"ေဟ ဘာြဖစ်လို တုံးကွ"
"ဟာ မင်း စဉ်းစားကည့်ေလ၊ သူပိုင်တဲ့ သချင်းထဲမှာ လာပီး ဆရာ

ပဝက လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ေနတာေလကွာ၊ သူကိုလည်း ခွင့်ေတာင်းပုံ
မရဘူးကွ၊ ပီးေတာ့ ဒီအထဲမှာ ေနတဲ့ သရဲေတွကို ငိမ်သက်ေအာင်
မဖဲဝါက ထိန်းထားတာ မဟုတ်လား။ အခုလို ုန်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ပီး
ေြပးလားေန ေတာ့ သူေတာ်ေတာ် မေကျမနပ်ြဖစ်ေနပုံပဲက"ွ
"ေအး မင်းေြပာတာ ဟုတ်တယ် တာေတ၊ မဖဲဝါကီး မျက်လုံးကီး
ေတွ နီရဲေနတာကွ၊ ေဒါသ ေတာ်ေတာ်ြဖစ်ေနပုံပ"ဲ
ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ ဆံပင်ဖားလျားကီးချပီး ထမီရင်လျားကီးနဲ ဗျ။ မျက်
လုံးကီးေတွက နီရဲပီး ေဒါသ အရမ်းထွက်ေနတဲ့ ပုံပဲဗျိ။
ေဟာ ေဟာ ဆရာပဝကလည်း မန်ကို ရွတ်ေနတာ တိုးတိုးေလး
မဟုတ်ေတာ့ဘူးဗျိ။ မာန်နဲ ာန်နဲ ကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ ရွတ်ေနတာ။
မဖဲဝါနဲ ေခွးကီးကေတာ့ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ စိုက်ကည့်ုံပဲ ကည့်ေနက
တာဗျ။ မဖဲဝါနဲ ေခွးကီးက ကွင်းတစ်ဝက်ေလာက်က ရပ်ေနတာဗျ။ ဆ
ရာ ပဝနဲ ဆိုရင် နည်းနည်းေတာ့ လှမ်းတာေပါ့ဗျာ။ ေဟာ ဆရာပဝ
မန်ရွတ်တာ ရပ်သွားပီဗျ။ ဟာ သူလက်ဝါးေပမှာ တင်ထားတဲ့ ွားု
ပ်ကေလးက အေရာင်ေတွ တဝင်းဝင်း ြဖစ် လာပီဗျိ။ ဟာ ွားုပ်က
ေလး ြဖတ်ခနဲ ေပျာက်သွားပီဗျ။
"ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း"
"ဟာ ဘထစ် ွားေအာ်သံကီးပါလားကွ"
"ေအးကွ၊ အေကာင်ေတာ့ မြမင်ရေသးဘူးကွ"
"ေဟာ ဟိုမှာ ကွ၊ ဟိုမှာ ေရမန်ကျည်းပင်ကီးေဘးက ေမှာင်ရိပ်မှာ
ရပ်ေနတာကွ၊ နည်းတဲ့ အေကာင်ကီး မဟုတ်ဘူး ေဟ့၊ ဘိုကီးကို ေကာ
က်ေနတာပဲကွ ဘထစ်ေရ"

"ဟာ ေဟ့ေကာင် တာေတ၊ ဟိုမှာ ဆရာပဝက လက်ကီးှစ်ဖက်
ေဘးကိုဆန်ထုတ်ပီး တဟားဟားနဲ ရယ်ေနပီက"ွ
"ဟား ဟား ဟား ဟား နတ်ြပည်မှ မာဃ၊ လူြပည်မှာ ပဝတဲ့ ေဟ့၊
ဟား ဟား ဟား ဟား"
"ေအးကွ၊ သူရဲ ေအာင်ြမင်မအတွက် အရမ်းကို ပီတိြဖစ်သွားတဲ့ ပုံပဲ
ေဟ့ ဘထစ်ေရ"
"ဟာ တာေတ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးကို ကည့်စမ်း၊ ပါးစပ်ကီးဖဲပီး မာန်
ဖီေနပီကွ"
"မာန်ဖီမှာ ေပါ့ ဘထစ်ရ၊ ဟိုွားကီးက ကွင်းထဲကို ထွက် လာပီ
ေလကွာ"
"ေဟ ဟုတ်သားပဲကွ၊ ွားကီးကိုြမင်လို မဖဲဝါရဲ ေခွးကီး မာန်ဖီေန
တာကိုး"
"ဟင်း၊ ဟင်း၊ ဟင်း၊ အီး၊ အီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
"ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း"
တိတ်ဆိတ်ေနတဲ့ ကွင်းြပင်ကီးထဲမှာ ွားတွန်သံကီးရယ်၊ မဖဲဝါရဲ
ေခွးကီး မာန်ဖီတဲ့ အသံ ရယ် ေကာက်စရာကီးပါဗျာ။ ထမီရင်လျားနဲ
အရပ်ဆယ်ေပေလာက်ရှိတဲ့ မဖဲဝါကီးကေတာ့ ေြခစုံ ရပ်ပီးေတာ့ပဲ က
ည့်ေနတာဗျိ။
ဟာ ဆရာပဝရဲ တိုက်ွားကီးက ခွာေတွယက်ေနပီဗျိ။
"ေြဖာင်း ေြဖာင်း ေြဖာင်း"
ဟာ တိုက်ွားကီးရဲ ခွာယက်တဲ့ အသံက တေြဖာင်းေြဖာင်း ြဖစ်ေန

ေတာ့တာဗျိ။
"ဟား ဟား ဟား ဟား ေဖ့သားကီးက ခွာေတွ ယက်ေနပါလား၊
ဘာြဖစ်လို တုံး ေဖ့သားကီး မိုးေမှာင်"
"ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟင်း၊ ဟင်း"
ဆရာပဝလည်း ေခွးကီးမာန်ဖီတဲ့ အသံကို ကားသွားပီဗျိ။ ကိုယ်
ကို ဆတ်ခနဲြဖစ်ပီး ငိမ် သွားတယ်ဗျ။
"လက်စသတ်ေတာ့ မဖဲဝါ ေရာက်ေနတာကိုး၊ ငါဆရာ အမိန်ြပန်
ထားတာကိုေတာင် ပမာ မခန်နဲ ေရာက်လာေသးတာကိုး၊ ငါဟာ နင်တို
လို အဆင့်နိမ့်တဲ့ နာနာဘာဝေတွကို မှိပ်စက်ချင်ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေမှာ်စက်
ေရာင် ဆရာပဝရဲ အမိန်ကိုေတာင် မနာခံဘူး ဆိုရင်ေတာ့ ှိပ်စက်ည
ဉ်းပမ်းပီး ဒဏ် ေပးရေတာ့မှာ ေပါ့ေလ။ ကဲ ေဖ့သားကီး မိုးေမှာင်ေရ၊ မ
င်း အစွမ်းြပရေတာ့မယ့်အချိန် ေရာက်ပီေဟ့။ အဲဒီသရဲမနဲ သူေခွးသရဲ
ကို တစ်ခါတည်းသာ ေဝှသတ်လိုက်ေပေတာ့ေဟ့"
ဒါအမိန်ပဲဗျ။ သခင်ရဲ အမိန်လည်း ရေရာ တိုက်ွားကီး မိုးေမှာင်
တစ်ရှိန်ထိုး ေြပးထွက်သွား ေတာ့တာပဲဗျိ။ ဟာ မဖဲဝါနဲ သူေခွးကီးဆီ
ကို တန်းေြပးတာဗျိ။ တိုက်ွားကီး ခွာယက်လိုက်တိုင်း ြမက်ပင်ေတွ
တဖွားဖွား ကတ်ထွတ်ကုန်တာဗျိ။ မဖဲဝါက သူလက်ကီးကို ေရှဘက်
ကို ဆန်ထုတ်ပီး …
"အီး ဝါး အီး"
ဆိုတဲ့ အသံကီးနဲ ေအာ်လိုက်တာ ကျပ်ြဖင့် ေကျာထဲမှာ ကို စိမ့်သွား
တာပါပဲဗျာ။
ဟာ ေြပးထွက် လာပီဗျိ။ မဖဲဝါရဲ ေခွးနက်ကီး ေြပး လာပီဗျိ။ သူ

သခင်မရဲ အမိန်ရတာနဲ ြမားပစ်လိုက်သလိုကို ေြပးလာတာဗျိ။ ေတွပီ၊
ကွင်းလယ်မှာ ေတွပီဗျိ။ ေဝှပီး တန်းေဝှတာပဲဗျာ။ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးက
လည်း တိုက်ွားကီးကို ခုန်ပီးကိုက်တာဗျိ။
ေခွးကီးက ွားရဲ လည်ဂုတ်ကို ကိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ွားက
ကံးအေဝှနဲ

ဆိုေတာ့

ွားေပ

က

ေကျာ်ပီး

မဖဲဝါရဲ

ေခွးကီး

ြပတ်ကျသွားတယ်။ ဒါေပမဲ့ ွားရဲ လည်ဂုတ်ကိုေတာ့ ကိုက်မိသွားတာ
ဗျ။ ွားေရာ၊ ေခွးကီးေရာ ေတာ်ေတာ်ေဒါသထွက်သွားကတယ်။ ွားက
လည်း ေနာက်ကို ြပန်လှည့်၊ ေခွးကလည်း ေနာက်ကို ြပန်လှည့်။ တစ်ရှိ
န်ထိုးေြပးပီး တိုက်ကြပန်ေရာဗျိ။ ဒီတစ်ခါေတာ့ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးက
ွားကို မကိုက်ဘဲ ွားမေဝှခင် ကိပီး ွားေကျာေပကို ခုန်တက်လိုက်
တယ်။ ွား ကေတာ့ ေဒါသတကီး ကံးပီးေဝှလိုက်တာ ေြမကီးေတွ
ေရာ ြမက်ေတွပါ ဖွားခနဲြဖစ်ပီး ေြမာက် တက်သွားေရာဗျာ။ ွားေကျာ
ေပကို ေရာက်သွားတဲ့ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးက ွားရဲ လည်ဂုတ်ကို ကံးလို
က်ေတာ့တာပဲဗျာ။
"ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း၊ အီး"
ဆိုတဲ့ မချိမဆန်ေအာ်သံနဲ အတူတူ ေကျာေပေရာက်ေနတဲ့ ေခွးကို
ကွင်းထဲမှာ ကဆုန်ေပါက် ေြပးရင်း ခါချေနတယ်ဗျ။ ေခွးကလည်း လည်
ဂုတ်ကို ခဲထားတာ တစ်ချက်မှ ကို မလတ်ေတာ့ဘူးဗျိ။
"ဝတ်ထရိန်း၊ ဝတ်ထရိန်း"
ဆရာပဝရဲ တိုက်ွားကီးက အသံကုန်ဟစ်ေအာ်ရင်း ကွင်းထဲမှာ
ကဆုန်ေပါက်ေြပးေန ေတာ့တာပဲဗျာ။
"ေြဖာင်း ေြဖာင်း ေြဖာင်း"

ကဆုန်ေပါက်ေြပးေနတဲ့ ခွာသံ တေြဖာင်းေြဖာင်းကိုပဲ ကားေနရတဲ့
ဆရာပဝက စိုးရိမ်လာ ပီး မန်ေတွ ရွတ်ေတာ့တာပဲဗျာ။
ဆရာပဝ မန်ေတွ ထရွတ်လိုက်ေတာ့ ွားေကျာေပမှာ လည်ဂုတ်
ကို မလတ်တမ်းခဲထား တဲ့ ေခွးနက်ကီးဟာ လွင့်ကျသွားေရာဗျိ။
"ဟာ ဆရာပဝရဲ မန်က ေတာ်ေတာ်ကိုစွမ်းတာပဲကွ"
"ဟာ မဖဲဝါကီးေတာင် ေနာက်ေြခှစ်လှမ်းေလာက် ဆုတ်ေပးလိုက်
ရပါေရာလား တာေတ ရ"
"ေဟာ ွားကီးက ေခွးကို ေြပးေဝှြပန်ပီေဟ့"
ဒါေပမဲ့ မထိဘူးဗျိ။ ေခွးကီးက ေဘးကို လှိမ့်ေရှာင်ေပးလိုက်ပီး
ွားကို သူကိုယ်လုံးနဲ ေြပး တိုက်လိုက်တာ ွားကီး ဘုန်းခနဲ လဲသွား
ေရာဗျာ။ ဟာ ကိုက်ပီဗျိ၊ ကိုက်ပီ။ ေခွးကီးက လဲကျေန တဲ့ ွားေပကို
လားခနဲ ခုန်တက်လိုက်ပီး ကိုက်ေတာ့တာပဲဗျာ။
"ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
မဖဲဝါရဲ

ေခွးကီး

မာန်ဖီတဲ့

အသံကီးက

တကယ်ကို

ေကာက်စရာကီးပါဗျာ။
"အီး၊ အီး၊ အီး"
ွားကီး မချိမဆန်ေအာ်တဲ့ အသံကီးကလည်း ေတာ်ေတာ်ကို ေချာ
က်ချားစရာပါဗျာ။
"ဟင် ေဖ့သားကီး မိုးေမှာင်၊ သား မင်းဘာြဖစ်သွားတာလဲ"
သွားပီဗျိ။ ွားကီး ငိမ်ကျသွားပီ။ ေအာ်လည်း မေအာ်ေတာ့ဘူး။
ဆန်ငင် ဆန်ငင်နဲ ငိမ်သွားပီဗျ။

"ဟာ ွားကီး ေပျာက်သွားပီကွ၊ ဟာ ဟိုမှာ ကည့်စမ်း ဘထစ်၊ ြမ
က်ပင်ေတွကားမှာ လင်း ေနတာ ေတွလား"
"ေအး ေအး ေတွတယ်၊ တိုက်ွားအုပ်ကေလး ြပန်ြဖစ်သွားပီထင်
တယ်ကွ၊ ေဟာ ဆရာ ပဝလည်း ြမင်သွားပီကွ၊ ေဟာ အလင်းေရာင်
ေတွ ေပျာက်သွားပီကွ၊ သူွားေတာ့ လုံးဝေသသွားပီ ထင်တယ်"
"ေတာက်"
ကျပ်ေရာ ဘထစ်ပါ တုန်သွားတာပဲဗျိ။ ဆရာပဝ ထပီး ေတာက်
ေခါက်လိုက်တာ။
"ေတွကေသးတာေပါ့ သရဲမရယ်၊ နင် ဘယ်မှ ထွက်မေြပးနဲ ၊ ငါ့အ
စွမ်းကို နင် အခုသိေစ မယ်"
ေဟာ ဆရာပဝ မန်ေတွ ရွတ်ြပန်ပီဗျိ။ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးက
မဖဲဝါရဲ ေဘးမှာ သွားပီးရပ်ေန တယ်။
"ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
ပါးစပ်ကီးဖဲပီး မာန်ဖီေနတယ်ဗျ။ ဆရာပဝကို စိုက်ကည့်ပီး မာ
န်ဖီေနတာဗျိ။ မဖဲဝါက ခါးကီးကုန်းပီး သူေခွးကီးရဲ ေကျာကုန်းကို ပွ
တ်ေပးေနတယ်ဗျ။
"အီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
မဖဲဝါက အသံအကျယ်ကီးနဲ ထေအာ်လိုက်တယ်ဗျိ။
"ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
ေခွးကီးကလည်း

အစွယ်ေဖွးေဖွးကီးေတွေပေအာင်

ပါးစပ်ကီးဖဲပီး မာန်ဖီေနေရာဗျိ။ ဆရာပဝကလည်း မန်ကို မနား

တမ်း

ရွတ်ေတာ့တာဗျိ။

မဖဲဝါက

ကိုယ်ကို

မတ်မတ်ကီးရပ်ပီး

ေခါင်းကီး ေကာင်းကင်ကို ေမာ့ထားတယ်။ ပီးေတာ့ သူလက်ကီးှစ်ဖ
က်ကို အေပကို ေြမာက်လိုက် တယ်။
"ဟာ ေဟ့ေကာင် ဘထစ်၊ ေကာင်းကင်ကို ကည့်လိုက်စမ်း ဘာကီး
လဲကွ၊ ငှက်ကီးလား"
"ေဟ ဟာ ဟုတ်သားပဲကွ၊ အေတာင်ပံကီး အကီးကီးနဲ ကွ၊ ဟ ငှ
က် မဟုတ်ဘူး ၊ သရဲကီး ကွ၊ အစွယ်ြပးြပးကီးနဲ ၊ သရဲကီးက အ
ေတာင်ပံကီးေတွပါတဲ့ သရဲကွ၊ ငါ ဒီတစ်ခါပဲ ြမင်ဖူးတယ်၊ မဖဲဝါ ေခလို
က်တာထင်တယ်"
"ေအး ဟုတ်မယ်ကွ၊ ေဟာ ဆရာပဝရဲ ေခါင်းေပမှာ ဝဲေနပီေဟ့၊
ဆရာပဝကေတာ့ မျက်စိစုံမှ ိတ်ပီး မန်ရွတ်ေနတာကွ၊ ဒီေကာင်ကီး
ေရာက်လာတာကို မြမင်ဘူးထင်တယ်"
မဖဲဝါက ဆရာပဝကို လက်ညိးကီးနဲ ထိုးပီး …
"ကံကျိး ကံေပါက် ကာေမသု ေအာက်လမ်းေကာင်ကို သုတ်သင်ပစ်
လိုက်ေတာ့ …"
ပီပီသသအသံေတာ့ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ မပီမသအသံကီးနဲ ေြပာလိုက်
တာ။

မဖဲဝါရဲ

စကားလည်း

ဆုံးေရာ

အေတာင်ပံနဲ

သရဲကီးက

အ ေပ မ ှာ ဝဲေနရာကေန ေအာက်ကို ထိုးဆင်းလာေရာဗျိ။ မန်ကို
အကိတ်အနယ် ရွတ်ေနတဲ့ ေအာက်လမ်းဆရာကို ေခါင်းကေန ဆွဲမပီး
လိမ်ချိးပစ်လိုက်တယ်ဗျ။ ပီးေတာ့ ေအာက်ကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ ချက်ချ
င်းမေသဘဲ ြမက်ေတာထဲမှာ လှိမ့်ေနတဲ့ ဆရာပဝရဲ အသံနက်ကီးနဲ
ေအာ်တဲ့ အသံဟာ သချင်းတစ်ခုလုံးကို လမ်းသွားေရာဗျိ။

"အား၊ အား၊ အား"
ဆိုတဲ့ ေအာ်သံကီးလည်း ကားေရာ မဖဲဝါရဲ ေခွးနက်ကီးက လားခ
နဲ ေြပးထွက် လာပီး ဆရာပဝရဲ လည်မျိကို ခဲေတာ့တာပဲဗျာ။
"ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ ဟီး"
ဆိုတဲ့

ေခွးကီးရဲ

မာန်ဖီသံကီးကလည်း

တကယ်ကို

ေကာက်စရာကီးပါဗျာ။
"အား"
ဆရာပဝရဲ မချိမဆန် ခံစားပီး ေအာ်လိုက်တဲ့ အသံနက်ကီး တြဖ
ည်းြဖည်းနဲ ငိမ်သွား ေတာ့မှ ေခွးကီးက ကိုက်တာကို ရပ်လိုက်တယ်။
သွားပီ။ ေမှာ်စက်ေရာင် ဆရာပဝေတာ့ သွားေလပီ။ မဖဲဝါရဲ ပိုင်န
က်ကို ဝင် လာပီး မဖဲဝါရဲ တပည့်လက်သား နာနာဘာဝေတွကို ပညာစွ
မ်းနဲ

ှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တာ။

ဆရာပဝရဲ

အမှားလား

ေတာ့

မသိဘူးေပါ့ဗျာ။
မဖဲဝါရဲ သရဲေခွးကီးက တိုက်ွားကီးကို တိုက်ခိုက်သတ်ြဖတ်လိုက်
တဲ့ ြမင်ကွင်းနဲ ဆရာ ပဝကို အေတာင်ပံမည်းမည်းကီးနဲ ပျံပီးေရာက်
လာတဲ့ သရဲကီးက အေပကို မ သွားပီး လည်ပင်း ကို လိမ်ချိးလိုက်တဲ့
ြမင်ကွင်းေတွဟာ ကျပ်တစ်သက်ေတာ့ ေမ့လို ရေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဗျာ။
"အီး၊ ဟီး၊ ဟီး၊ အီး"
မဖဲဝါကီးက

ေနာက်ကိုလှည့်ပီး

ေအာ်လိုက်တယ်ဗျ။

ေဟာ

လာကပီဗျိ။ ေစာေစာက ဆရာ ပဝ ေမာင်းထုတ်လိုက်တဲ့ အေကာင်
ေတွ ြပန်လာကပီဗျိ။ ပုံသဏာန်မှ အစုံပါပဲဗျာ။ နားရွက် အကီးကီး

ေတွေရာ၊ မျက်လုံးြပးြပးကီးေတွေရာ၊ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ သွားေနတဲ့
ေကာင်ေတွေရာ။ သူတို ေနရာကို သူတို ြပန်ေရာက်လာလို ေပျာ်ေနကပုံ
ပဲဗျ။
မဖဲဝါနဲ သရဲေခွးကီးကေတာ့ အဲဒီအေကာင်ေတွကို မျက်လုံးြပးကီး
ေတွနဲ လိုက်ကည့်ေန တယ်ဗျ။
နာနာဘာဝေကာင်ေတွက

ဆန်ဆန်ကီး

ေသေနတဲ့

ဆရာပဝအေပက ေကျာ်ြဖတ်ပီး သွားေနကတာဗျ။ ဆရာပဝသာ
အသက်ရှိေသးရင် ဒီေကာင်ေတွ ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲဗျာ။ ဒီေလာက်
များ ြပားတဲ့ နာနာဘာဝေတွကိုကည့်ပီး ကျပ်ြဖင့် ေကျာထဲမှာ တဖျန်း
ဖျန်းကို ြဖစ်သွား တာဗျိ။ ကက်သီးေတွလည်း ထလိုက်တာ မေြပာပါနဲ
ေတာ့ဗျာ။ သရဲေတွ သူေနရာသူေရာက်ပီး ငိမ်သက်သွားေတာ့မှ မဖဲဝါ
က ေနာက်ကို လှည့်ထွက်သွားတယ်ဗျ။ မဖဲဝါရဲ ွားမတန်းအရွယ်
ေလာက်ရှိတဲ့ ေခွးနက်ကီးလည်း လိုက်သွားတာေပါ့ဗျာ။
"ဝူး၊ ဝူး၊ ဝူး၊ ဝူး၊ ဝူး"
ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်တဲ့ မဖဲဝါရဲ ေခွးကီးအသံက သချင်းကုန်းကီး
တစ်ခုလုံးကို လမ်းသွား ေတာ့တာပါပဲဗျာ။ ကျပ်နဲ ဘထစ်လည်း အုတ်ဂူ
ေတွကို ေကွပတ်ပီး ေကျာင်းကို ြပန်ခဲ့ကတယ်။ သချင်းဇရပ်ေပမှာ
ေတာ့ ဆရာပဝရဲ ပစည်းပစယေတွက ဒီအတိုင်း ကျန်ခဲ့တာေပါ့ဗျာ။
ကျပ် လည်း အဲဒီညက ဘထစ်တို ရဲ သုသာန်ေကျာင်းမှာ အိပ်ခဲ့ရတာ
ေပါ့ဗျာ။ အိပ်မက်ထဲမှာ ေတာ့ မဖဲဝါရဲ ေခွးနက်ကီးလိုက်လို ေြပးလိုက်
ရတာများ မေြပာပါနဲ ေတာ့။
*****

