ေရဂူရှင်မ

ကျပ်က မိမှာ ေရာက်ေနတာဗျ။
မ ိမ ှာ ေရာက်ေနတာလို ေြပာတာထက် မိမှာ ေသာင်တင်ေနတာ
လို ေြပာရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်ဗျ။ ဒီလိုဗျိ။ ကျပ်က ဘကီးကို တစ်ှစ် တစ်
ခါ လာပီး ကန်ေတာ့ေနကျေလဗျာ။ အခုလည်း ဘကီးကို ကန်ေတာ့ဖို
လာတာပဲဗျ။ ဘကီးကို ကန်ေတာ့ပီး မိမှာ တစ်ည အိပ်လိုက်တာဗျိ။
ကျပ်အိပ်တဲ့ ညမှာ ပဲ ကျပ်ဘကီး ေလထြဖတ်တာ။
ညတစ်နာရီထိုးေလာက်ကီးဗျ။ ဘကီးက အိပ်ရာထဲကေန ဝူးဝူးဝါး
ဝါးေတွ

ေအာ်ေနတာနဲ

ကျပ်

ိုးသွားပီး

ေြပးကည့်ေတာ့

ပါးတစ်ြခမ်းရွဲပီး ပါးစပ်ပါ ရွဲရွဲကီး ြဖစ်ေနတာဗျိ။ စကားေြပာလို လုံး
ဝမရေတာ့ဘဲ ဝူးဝါး ဝူးဝါး ြဖစ်ေနတာဗျ။ ဒါေပမဲ့ ဘကီးက သတိေတာ့
မလစ်ဘူး။ သူအိပ်ရာေဘးက စားပွဲေပကိုချည်း လက်ညိးထိုးြပေနတာ
။ ကျပ် လှည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ ငှက်ေပျာဖူးပုလင်း ှစ်ပုလင်း တင်ထား
တာ ေတွတယ်။ ပုလင်းထဲမှာ ဝါဝါအရည်ေတွ ေတွတယ်ဗျ။
ဒီေတာ့မှ ကျပ် သတိရသွားတာဗျ။ ဘကီးအိမ်မှာ လာေနပီး ေကျာ
င်းတက်တုန်းက ဘကီး ေလငန်းေဆးေဖာ်ေဖာ်ပီး လူေတွကိုေပးတာ
သွားပီးသတိရလိုက်တာဗျိ။ အဲဒီတုန်းက ဘကီး ေြပာတာကို ချက်ချင်း
သတိရသွားပီး စားပွဲေပက ငှက်ေပျာဖူးပုလင်းကီးကို ဆွဲယူလိုက်တယ်
။ ပုလင်းကို ကပျာကယာ ဖွင့်ပီး စားပွဲေပမှာ အဆင်သင့်ေတွတဲ့ ဇွန်းနဲ
ဘကီးပါးစပ်ထဲကို ေဆးရည်ေတွ ခပ်ြဖည်းြဖည်း ထည့်ေပးလိုက်တယ်။
ေဆးရည် ှစ်ဇွန်းတိုက်ပီးေတာ့ ဘကီးရဲ ရွဲေနတဲ့ ပါးကို ေဆးရည်နဲ

နာနာ ပွတ်ပီး ြပန်ဆွဲချေပးတာဗျ။
စွမ်းလိုက်တဲ့ ေဆးဗျာ။ လတ်စွမ်းတာဗျ။ ကျပ်က ေဆးလိမ်းလိုက်၊
ဆွဲချလိုက် လုပ်ေပးလိုက်တာ ဘကီးရဲ ပါးက တြဖည်းြဖည်း ြပန်တည့်
လာေရာဗျာ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်ေလာက်ကာ ေတာ့ လုံးလုံးြပန်တည့်သွား
ေရာဗျိ။ ဘကီးရဲ ရွဲေနတဲ့ ပါးစပ်ေရာ ရွဲေနတဲ့ မျက်ှာတစ်ြခမ်းပါ ြပန်
တည့်သွားတာဗျိ။ ဘကီးက စကားလည်း ေြပာိုင်သွားပီဗျ။ ဒါက
ေတာ့ ေဆးရည်ကို ပါးစပ်ကေန တိုက်လိုက်လို ထင်တယ်ဗျ။
ကျပ်က

ဘကီးရဲ

လက်ေမာင်းေတွေရာ၊

ေကျာကုန်းေရာ

ကိုယ်တစ်ြခမ်းလုံးကို ေဆးရည်နဲ ခပ်ရဲရဲလိမ်းပီး ှိပ်ေပးရတာေပါ့ဗျာ။
တစ်နာရီေလာက်ကာေတာ့ အကျထူထူဝတ်ေပးပီး ေစာင်ြခံ ေပးထား
လိုက်တယ်။
"တာေတ၊ မင်း ြမင်ပီမိုလား၊ ဘကီးေဆးအစွမ်းကို"
"ဟုတ်ပ ဘကီးရာ၊ ဘကီးေဆးက လတ်စွမ်းတာ ကျပ် ကိုယ်ေတွ
ပဲေလဗျာ"
"မင်း ဒီမှာ ေကျာင်းလာတက်ေနတုန်းက ဒီေဆးေဖာ်တာ ှစ်ခါ သုံး
ခါ ေတွဖူးတယ်မိုလား"
"ေတွဖူးတယ်ေလ ဘကီးရဲ ၊ ကျပ်ပဲ ေရှာက်ဘီလူးေတွ အရည်ညစ်
ေပးတာေလ"
"ေသာ်... ေအး၊ ေအး၊ ဟုတ်သားပဲ တာေတရဲ ၊ မင်းပဲ ေရှာက်သီး
ေတွ အရည်ညစ်ေပးတာ"
ဘကီးေဖာ်တဲ့ ေလငန်းေဆးကို ကျပ် မှတ်မိတယ်ဗျ။ ေရှာက်ဘီလူး
ေတွ ေတာကို မှာ ရတယ်ဗျိ။ ေရှာက်ဘီလူးဆိုတာ သံပရာသီးသာသာ

ေလာက်ရှိတဲ့ ေရှာက်သီးေလဗျာ။ အခွံထူထူမှာ အထွတ် အထွတ်ေတွ
ထွက်ေနတဲ့ ေရှာက်သီးေလ။
အဲဒီေရှာက်ဘီလူးအရည် တစ်ပုလင်းရေအာင် ညစ်ရတယ်ဗျ။ တစ်ပု
လင်းဆိုတာ ငှက်ေပျာဖူးပုလင်းကို ေြပာတာေလဗျာ။ ေရှာက်ရည်တစ်ပု
လင်း ရေအာင်က ေတာ်ေတာ်ကို ညစ်ရ တာဗျ။ ေရှာက်သီးက သံပရာ
သီးသာသာေလး ရှိတာေလဗျာ။
ေရှာက်ရည်တစ်ပုလင်းနဲ ထန်းလျက်အရက်၊ ေခါင်ေရ သန်သန်တစ်
ပုလင်း ေရာရသဗျ။ ထန်းလျက်အရက်ဆိုတာ ေတာအရက်ကို ေြပာတာ
ေလဗျာ။ အဲဒီှစ်ပုလင်းစာကို ေကွရည်သုတ် ဇလုံထဲမှာ ထည့်ရတယ်။
တစ်ခါတေလေတာ့လည်း ေြမအိုးနဲ ကျိရသဗျ။ အဲဒီှစ်ပုလင်းစာကို တ
စ်ပုလင်းစာကျန်ေအာင် ကျိရတယ်။ တစ်ပုလင်းစာ ကျန်ပီဆိုေတာ့မှ အ
ဆင်သင့်ဝယ်ထားတဲ့

ငါးလင်ပန်းသည်းေြခ

အစိုြဖစ်ြဖစ်၊

အေြခာက်ြဖစ်ြဖစ် ေလးခု ငါးခုေလာက် ထည့်ကျိရတယ်။ ငါးလင်ပန်း
သည်းေြခ ထည့်လိုက်ေတာ့ အရည်ကို ဝါညိညိကီး ြဖစ်လာေရာဗျ။ ပီး
ရင် ကုလားေအာ်သီးလို ေခတဲ့ အာဝါးသီးရဲ အလယ်က အူတိုင်သုံးခု
ထုတ်ပီး ထည့်ကျိရတယ်။ ငုတ်သီးရဲ အူတိုင်မှာ က ငုတ်ေစ့ေလး
ေတွ ပါတာေပါ့ဗျာ။ အဲဒီအရည်ကို အေအးခံပီး ငှက်ေပျာဖူး ပုလင်းနဲ
ထည့်ထားရတယ်။

တစ်ေယာက်ေယာက်

ေလြဖတ်လို

ဘကီးကို

လာေခရင် ဘယ်အချိန်ြဖစ်ြဖစ် သူေဆးပုလင်းကီးကို ဆွဲပီး လိုက်
ေတာ့တာပဲဗျ။
ဘကီးက တြဖည်းြဖည်း ေွး လာပီး အိပ်ေပျာ်သွားတယ်ဗျ။ ကျပ်
ကေတာ့ ြပန်မအိပ်ေတာ့ဘဲ ဘကီးကို ေစာင့်ေနရတာေပါ့ဗျာ။ ေနာက်
ေနမနက်ေရာက်ေတာ့ ဆရာဝန်နဲ ေတာ့ ြပရတာေပါ့ဗျာ။ ရွာကို လူကံ

နဲ အေကာင်းကားေတာ့ အေမနဲ အဘလည်း လိုက်ချလာကတာေပါ့။
ဒါနဲ ပဲ ကျပ်လည်း မိမှာ ေသာင်တင်ေနေတာ့တာဗျ။ ဘကီး ေတာ်
ေတာ်ေလး ေကာင်းလာေတာ့ ကျပ်လည်း ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ မိထဲက
ေကျာင်းေနဖက် သူငယ်ချင်းေတွဆီ ေလာက် လည်ရတာေပါ့ဗျာ။
"ေဟ့ တပည့်၊ အဲဒီ ေရမန်ကျည်းေတာင့်ေတွကို မထိနဲ မကိုင်နဲ
ကားလား။

ေလာက်ေလာက်

တည့်တည့်ေလာက်၊

ငါ့ေနာက်က

သိပ်မခွာနဲ ၊ ကပ်ေလာက် တပည့်။ ကပ်ေလာက်။ ေဟ့ေကာင် တပည့်
မင်း ဘာမှ မေကာက်နဲ ဘီလူးေကာင်ကီး လာေနပီ၊ လာေနပီ။ ငါ လုပ်
လိုက်မယ်၊ မေကာက်နဲ တပည့် မေကာက်နဲ ၊ ငါ့ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ
ယမ်းလိုက်မယ်"
အသံြပာြပာကီးနဲ ေအာ်ေြပာတာဗျ။ လူေတွလည်း အုံလို ။ ကျပ် ချ
က်ချင်းသွားပီး ကည့်လိုက်တယ်။ ရေသ့ကီးတစ်ပါးဗျ။ ဆံပင်ကီး ဖား
လျားချလို ။ သကန်းညိညိကီးကလည်း စုတ် ြပတ်သတ်လို ဗျာ။ လက်
ထဲမှာ သစ်ကိုင်းေြခာက်တစ်ေချာင်း ကိုင်ထားတယ်။
"ဟာ... ရေသ့ အူးကီးကွ"
ကေလးှစ်ေယာက်က ကျပ်ကို တိုးပီး လူအုပ်ထဲကို ဝင်သွားတယ်။
ဝိုင်းအုံကည့်ေနတဲ့ လူေတွရဲ မျက်ှာကို ကျပ် အကဲခတ် ကည့်လိုက်တ
ယ်။ လူစိတ်ဆိုတာ မျက်ှာမှာ ေပေန တာပဲေလဗျာ။
တချိကေတာ့ ရေသ့အူးကီးကို သနားတဲ့ စိတ်နဲ ကည့်ေနတာဗျ။
တချိကျေတာ့လည်း မျက်ှာက ြပံးေစ့ေစ့နဲ ၊ ရယ်စရာလို သေဘာထား
တာေပါ့ဗျာ။
"ဟား၊ ဟား၊ ဟား ရေသ့ကီး သိုက်တူးေနတာကွ"

"ေအး ဟုတ်မယ်ကွ၊ လက်ထဲက ကိုင်ထားတဲ့ သစ်ကိုင်းေြခာက်ကို
ေဆးေတာင်ေဝှးလို သေဘာထားပုံရသကွ"
"ဟုတ်တယ်ေလ ကိုစရဲ ၊ အဲဒီေဆးေတာင်ေဝှးနဲ သိုက်ထဲက ဥစာ
ေစာင့် ဘီလူးေတွ၊ သရဲေတွကို ယမ်းပစ်လိုက်၊ ထိုးပစ်လိုက်၊ ိုက်လိုက်
လုပ်ေနတာေလဗျာ၊ အေတာ်ေလးေတာ့ ရယ်စရာေကာင်းသားဗျ။ ဟား၊
ဟား၊ ဟား"
ေြပာရင်းနဲ ဒီလူ ရယ်ေရာဗျ။
"ေဟ့ေကာင် ဘမှ ိန်၊ မရယ်နဲ ကွ၊ မင်း ဝဋ်လိုက်ေနဦးမယ်၊ ဒါ ရယ်
စရာ မဟုတ်ဘူး ကွ၊ သနားဖို ေကာင်းတာ"
"ဟဲ့ တပည့်၊ မတီးနဲ ၊ မတီးနဲ ၊ အဲဒီေမာင်းကို မတီးနဲ ၊ ဟာ ဒီေကာ
င် ေြပာေနတဲ့ ကားက ေမာင်းကို တီးလိုက်ပီ။ ဟာ ေရေတွ ေရေတွ ဂူနံ
ရံက ေရလုံးကီးေတွ ပန်းထွက် လာပီဟ။ ကူးေဟ့၊ ကူး၊ ကူး၊ မေသချင်
ရင် လွတ်ေအာင်ကူးကွ"
ရေသ့အူးကီးက ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ ဝမ်းလျားေမှာက်ချလိုက်ပီး သဲ
ထဲမှာ ေရကူးသလို ကူးေနေရာဗျာ။
"ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟား"
ကည့်ေနတဲ့

လူအုပ်ကီးက

ရယ်ေတာ့တာေပါ့ဗျာ။

ဒါေပမဲ့

ရေသ့ကီးက သူကို လူေတွ အုံကည့်ေနတာကို နည်းနည်းမှ သတိထားမိ
ပုံမရဘူးဗျ။ သဲေတာထဲမှာ ေရကူးေနေတာ့တာပါပဲဗျာ။ ကျပ်လည်း ဆ
က်မကည့်ရက်ေတာ့တာနဲ လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်ကိုမှ လည်း
သွားချင်စိတ် မရှိေတာ့ပါဘူးဗျာ။ ဘကီးအိမ်ကိုပဲ ကျပ် ြပန်လာခဲ့တယ်။
ကျပ် စိတ်မေကာင်းဘူးဗျာ။ ရေသ့ကီး ဦးေဘာဂကို ကျပ် မေတွ

တာ တစ်ှစ်ေကျာ်ပီဗျ။ ကျပ်စိတ်ထဲမှာ သတိေတာင် သိပ်မရေတာ့ပါ
ဘူး။ အခုလို ြဗန်းခနဲ ြပန်ေတွလိုက်ေတာ့ ကျပ် အံ့သသွားတာေပါ့ဗျာ။
ပီးေတာ့ ေတွရပုံ ေတွရနည်းကလည်း အူးကီးအေနနဲ ေတွရတာဆို
ေတာ့ ကျပ်စိတ်ထဲမှာ ေတာ်ေတာ်ကို မေကာင်းတာဗျာ။
ရေသ့အူးကီး ဦးေဘာဂကို ဝိုင်းကည့်ပီး တဟားဟားနဲ ရယ်ေန
တဲ့ လူေတွကေတာ့ ဒီရေသ့အူးကီးနဲ ကျပ်နဲ ပတ်သက်ခဲ့တာကို ဘယ်
သိကမတုံးဗျာ။ ဒီရေသ့ကီးက ဘာြဖစ်လို ူးသွား တယ်ဆိုတာလည်း
ဘယ်သိကမှာ တုံး။ ကျပ်ကေတာ့ သိတာေပါ့ဗျာ။ ကျပ်က ဦးေဘာဂနဲ
အတူတူပါသွားခဲ့တဲ့ ေကာင်ေလဗျာ။
ခင်ဗျားကိုေတာ့ ဒီအေကာင်း ေြပာြပရမှာ ေပါ့ဗျာ။ ဘာြဖစ်လို တုံး
ဆိုေတာ့ ခင်ဗျားက ကျပ်ရဲ စာဖတ်ပရိသတ်ကိုဗျ။
ကျပ် ေသေသချာချာကို မှတ်မိေနတဲ့ အေကာင်းပါဗျာ။ ဒီတစ်သက်
ေတာ့ ကျပ် ဘယ်ေတာ့မှ ေမ့ိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ြပာသိုလကီးဗျ။ ကျပ်တို အညာမှာ လတ်ေအးေနတဲ့ အချိန်ေပါ့ဗျာ။
အဘနဲ ကျပ်နဲ က ေဆာင်းေြမပဲေတွ ုတ်ပီး သိမ်းဆည်းပီးလို
အားေနကတာ တစ်ပတ်ေလာက် ရှိပီဗျ။ ေနခင်း ဘက်ဆိုရင် ဝိုင်းထဲမှ
ပဲလှန်းရတာေလာက်ပဲ အလုပ်ရှိတာေပါ့ဗျာ။
ြပာသိုညေတွဆိုတာ ကျပ်တို အညာမှာ ေကာင်းေကာင်း အိပ်လို
ရကတာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ ေစာင်ြခံပီးေတာ့သာ ေကွးေနရတာ။ ေမှးခ
နဲ ေပျာ်သွားလိုက်၊ ိုးလာလိုက်၊ ေကွးလိုက်နဲ မိုးကိုလင်းေရာ ေကာင်း
ေကာင်း အိပ်ေပျာ်တာ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ မနက်ကျေတာ့လည်း အလုပ်ရှိ
ေတာ့ ထကရြပန်တာပါပဲဗျာ။ ကျပ်တို အညာသားေတွနဲ အညာွား
ေတွကေတာ့ ဒီလိုပါပဲ။ ွားနဲ ဖက်ပီး ကီးလာတဲ့ ေကာင်ေတွဆိုတာ

ကျပ်တို မှ အစစ်ဗျ။ ဒီွားေတွနဲ ကျပ်တို နဲ အတူတူ ယာထွန်လိုက်က၊
အတူတူ ေရစည်တိုက်လိုက်က၊ အတူတူသွားပီး ထင်းခုတ်လိုက်က၊ အ
တူတူသွားပီး ှမ်းအိတ်၊ ပဲအိတ် တိုက်လိုက်က။ ဟိုရွာ ဒီရွာကို လှည်းနဲ
အတူတူ သွားလိုက်ကေလဗျာ။ ခုရက်ကေလးေတာ့ နည်းနည်းအားတာ
နဲ ကျပ်က မနက်အေစာကီး မထဘူးဗျ။ အိပ်ရာထဲမှာ ဇိမ်လုပ်ပီး ေကွး
ေနတာဗျိ။
"တာေတေရ၊ တာေတ၊ ိုးပီလားေဟ့"
အို... ဘယ်သူများ တုံးဗျာ၊ ဝိုင်းဝကေန အာပဲကီးနဲ ကုန်းေအာ်ေန
တာ။ ကျပ်လည်း ြခံထားတဲ့ ေစာင်ေတွကို ခွာချပီး အိမ်ေရှကို ထွက်က
ည့်လိုက်တယ်။ လှည်းနဲ လာတာဗျ။ ဝိုင်းဝမှာ လှည်းရပ်လို ၊ ကျပ်ကို လှ
မ်းေအာ်ေနတာ။ ေသေသချာချာ ကည့်လိုက်ေတာ့မှ ဒါ ဆပ်သေြမာင်က
ကိုေအာင်ပွားဗျ။ လက်ှစ်ဖက်လုံးမှာ လက်မေလးေတွ ပွားေနတာ။ ဒီ
လူ ကျပ်ဆီကို တစ်ခါမှ လာဖူးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ရွာေတွမှာ အလှအတ
န်းရှိမှ ဆုံတတ်တာဗျ။
ဆပ်သေြမာင်ဆိုတာက ကျပ်တို ရွာ ထေနာင်းကုန်းနဲ ဆိုရင် ေတာ်
ေတာ်ေလး လှမ်းေသးတယ်။ ကားမှာ မီးေလာင်ကုန်းတို ၊ ေငွတွင်းကုန်း
တို ေကျာ်သွားရေသးတာ။ အဲဒီှစ်ရွာ ေကျာ်ပီးမှ ဆပ်သေြမာင်ကို ေရာ
က်တာဗျ။
"ကိုေအာင်ပွား လာေလဗျာ၊ လှည်းကို ဝိုင်းထဲအထိ ေမာင်းဝင်လိုက"်
ကျပ်က

ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ

ဝိုင်းထဲကို

ေြပးဆင်းခဲ့တယ်။

ကိုေအာင်ပွားကလည်း ွားြဖကီးှစ်ေကာင်ဆွဲတဲ့ သူလှည်းကို ဝိုင်းထဲ
ေမာင်းဝင်လိုက်တယ်။ ကိုေအာင်ပွားရဲ ွားကီးေတွက ေတာ်ေတာ်ေချာ
တာဗျ။ အလုံးေရာ ေဒါက်ေရာ ဘာမှ ကို ေြပာစရာ မရှိတဲ့ ွားေချာကီး

ေတွဗျ။
"လာဗျ၊ ကိုေအာင်ပွား"
ကိုေအာင်ပွားက ွားှစ်ေကာင်ကို လှည်းကေန ြဖတ်လိုက်တယ်။
ွားတင်းကုပ် ဒီဘက်ထိပ်မှာ ွားေတွ ချလိုက်တယ်။ ကျပ်က ွားစာခွ
က်ထဲကို စဉ်းပီးသား ေြပာင်းိုးထည့်ပီး ေရပါ ထည့်ေပးလိုက်တယ်။
ကျပ်တို အညာမှာ က လူကိုတင် ဧည့်ခံကတာ မဟုတ်ဘူး ဗျ၊ ွားပါရင်
ွားကိုပါ ဧည့်ခံကရတာဗျိ။
ကိုေအာင်ပွားကို

အေမာေြပဖွာဖို

နဂါးေဆးေပါ့လိပ်ကေလး

မီးညိပီး တည်လိုက်တယ်။ အေမက လက်ဖက်သုပ်နဲ ေရေွးကမ်း ချ
ေပးတယ်။ ကိုေအာင်ပွားက အဘနဲ အေမ့ကို ှတ်ဆက်တယ်။
"ေအာင်ပွား မင်းအဘ ကိုဘိုးရင်နဲ မင်းအေမ မစွာတို ေနေကာင်းက
ရဲ လားကွ၊ မေတွတာ အေတာ်ကို ကာေနပီေဟ့"
"ေနေကာင်းကပါတယ် ဘိုးာဏ်၊ ဘိုးာဏ်တို အရီးတို ေရာ ေန
ေကာင်းကရဲ လား"
"ေအး၊ ေကာင်းပါတယ်ကွ၊ ို ထေနာင်းကုန်းကို အလည်လာတာ
လား၊ ကိစရှိလို လား"
"တာေတ့ဆီကို လာတာ ဘိုးာဏ်ရဲ ၊ ကိစတစ်ခု ရှိလို ဗျ"
"ေသာ်... ေအး ေအး၊ ကဲ ဒါဆို မင်းတို ညီအစ်ကို ှစ်ေယာက်
ေြပာကဆိုက၊ ဘိုးာဏ်နဲ မင်းအရီးက ေတာင်ပိုင်းက ကိုညိတို အိမ်ကို
ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်၊ ကိုညိတို အိမ်မှာ ဘုန်းကီးဆွမ်းကပ်ရှိလို ဖိတ်
ထားတာ၊ မသွားလို မေကာင်းဘူး ေဟ့"
အဘနဲ

အေမ

ဝိုင်းက

ထွက်သွားကတယ်။

ကျပ်လည်း

ကိုေအာင်ပွားကို ေမးလိုက်မိတယ်။
"ကိုေအာင်ပွား၊ ကျပ်ဆီကိုလာတာ ဘာကိစရှိလို တုံးဗျ"
ကိုေအာင်ပွား ဆိုတဲ့ လူက ကျပ်ထက် ဆယ်ှစ်၊ ကိုးှစ်ေလာက်
ကီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ လူပုံက ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်ကီးဗျ။ လက်မှစ်ဖက်
စလုံးမှာ လက်ပွားေလးေတွနဲ ဗျ။ ဒီလူက လတ် သေဘာေကာင်းတာဗျာ
။ ဆပ်သေြမာင်က သာေရး နာေရးဆိုရင် ကိုေအာင်ပွား မပါလို ပီးတာ
မဟုတ်ဘူး ဗျ။
"ဒီလို တာေတေရ၊ ငါတို ဆပ်သေြမာင် ေတာင်ေကျာင်းက ဆရာ
ေတာ် ဦးဥတမကို မင်း သိတယ်မိုလား"
"ဟာ သိတာေပါ့ ကိုေအာင်ပွားရဲ "
"ေအး၊ ဆရာေတာ် လတ်လို ငါလာတာကွ၊ ဆရာေတာ့်ေကျာင်းမှာ ရ
ေသ့ှစ်ပါး ေရာက်ေနတယ်"
"ရေသ့ ဟုတ်လား၊ ဘယ်က ရေသ့ေတွတုံးဗျ"
"ဘယ်က ရေသ့လဲေတာ့ ငါလည်း မသိဘူးကွ၊ ဆရာေတာ် ဦးဥတမ
နဲ ေတာ့ ေတာ်ေတာ်ရင်းှီးပုံပဲ၊ ရေသ့ကီးရဲ ဘွဲက ဦးေဘာဂတဲ့ ကွ၊ ရ
ေသ့အငယ်ေလးရဲ ဘွဲက ကိုေသာမတဲ့ ။ ရေသ့ ကီးက အသက် ငါးဆ
ယ်ေကျာ်ေလာက် ရှိမယ်၊ ရေသ့ေလးေသာမက အသက် ှစ်ဆယ်ေကျာ်
ေလာက်ပဲ ရှိမယ်ကွ တာေတရ"
"သူတို ခင်ဗျားတို ဆပ်သေြမာင်ကို ဘာလာလုပ်တာတုံးဗျ"
"သိုက်တူးမလို တဲ့ ကွ တာေတရ"
"ဘာဗျ၊ သိုက်တူးမလို ဟုတ်လား၊ ဘယ်ကသိုက်တုံး"

"ြပဒါးြပာသိုက်လို ေြပာတာပဲကွ၊ ဘယ်မှာ ရှိတာတုံးေတာ့ ငါလည်း
မသိဘူး၊ ဒီသိုက်ကို ဖွင့်ဖို အတွက်က စေနသား တစ်ေယာက် လိုေနတ
ယ်တဲ့ ကွ"
"ဗျာ၊ စေနသား လိုေနတယ် ဟုတ်လား ကိုေအာင်ပွား၊ ခင်ဗျားတို ဆ
ပ်သေြမာင်မှာ စေနသားေတွ အများကီးပါဗျာ၊ တင်ေကွတို တင်ေငွတို
ညီအစ်ကိုလည်း စေနသားေတွပဲဗျ"
"ဟာ မဟုတ်ဘူး ကွ၊ လူတိုင်းေခလို မရဘူးတဲ့ တာေတရ၊ လတ်သ
တိရှိပီး

လတ်သစာရှိရမှာ ဆိုပဲကွ။ ဆရာေတာ်က မင်းအေကာင်း

ေြပာြပလိုက်ေတာ့ ရေသ့ကီး ဦးေဘာဂက ချက်ချင်း ေခေပးပါလို ေြပာ
တာနဲ ငါလာေခတာကွ"
ဒါမျိးေတွက ကျပ် ကံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဘနဲ အေမ ြပန်လာေတာ့ အ
ကျိးအေကာင်းေြပာပီး ကိုေအာင်ပွားရဲ လှည်းနဲ ဆပ်သေြမာင်ကို ကျပ်
လိုက်ခဲ့တယ်။
ရေသ့ကီး ဦးေဘာဂရဲ ဥပဓိုပ်ကို ြမင်ေတာ့ ကျပ် သေဘာေပါက်
တယ်ဗျ။ ရေသ့ကီးဟာ တစ်ခုခုကို လုပ်ေတာ့မယ် ဆိုရင် မဆုတ်မနစ်
လုပ်မယ့်ုပ်မျိးဗျ။ ဒါေပမဲ့ ရေသ့ကီးရဲ မျက်လုံးေတွက နည်းနည်းြပး
ေနတယ်။ ဒါဟာ အလိုေလာဘ ကီးတဲ့ သေဘာကို ြပတာဗျ။ သူတပည့်
ရေသ့ေသာမကေတာ့ ငယ်လည်း ငယ်တယ်၊ အသိာဏ်လည်း နည်းမ
ယ့်ပုံပဲဗျ။
"ဒကာေလး တာေတ၊ ကျပ်ကို ကူညီပါကွယ"်
ရေသ့ကီး ဦးေဘာဂက ကျပ်ကို အကူအညီေတာင်းတာဗျ။ ဆရာ
ေတာ် ဦးဥတမကလည်း ကျပ်ကို ကူညီဖို ေြပာတယ်ဗျ။

"ေနပါဦး ဘရေသ့ကီးရဲ ၊ အခု တူးမယ့်သိုက်က ဘာသိုက်တုံး၊ ဘရ
ေသ့က ဘာကို လိုချင်လို တူးမှာ တုံး"
ကျပ်က တည့်ပဲ ေမးလိုက်တယ်ဗျ။
"ဘရေသ့ အခုတူးမယ့်သိုက်က ြပဒါးြပာသိုက်ကွဲ၊ ဘရေသ့က ေရ၊
ေငွ၊ ေကျာက်သံပတြမား ဘာမှ မမက်ေမာဘူး ကွဲ၊ ြပဒါးြပာပဲ လိုချင်
တာ၊ အဲဒီြပဒါးြပာ ရရင် ေရလိုချင်ေရ၊ ေငွလိုချင်ေငွ ြဖစ်မယ်။ ပီးေတာ့
ဘရေသ့ ထွက်ရပ်ကွလို ရမယ်၊ ဒကာေလး တာေတ"
ကျပ် လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်လို ကတိေပးလိုက်တယ်။ အဲဒီည ဆပ်သေြမာင်
ေတာင်ေကျာင်းမှာ တစ်ညအိပ်ပီး မနက်ေစာေစာ ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ အ
လယ်ိုးမေပကို ကျပ်တို ေရာက်ေတာ့ ဘရေသ့ကီးက သူရဲ ေဆး
ေတာင်ေဝှးကီးကို ေထာက်ရင်း ေထာက်ရင်းနဲ ေရှက ကွတယ်။ သူ
ေနာက်က ကျပ်က လိုက်ရတယ်။ ကျပ်ေနာက်ကမှ ရေသ့ေလး ေသာမ
က လိုက်လာတယ်။ ေတာထဲ ေရာက်ကတည်းက ရေသ့ေသာမက ဘု
ရားဂုဏ်ေတာ်ကို မြပတ်ရွတ်ေတာ့တာပဲဗျ။
ညေရာက်ေတာ့ ေညာင်ပင်အကီးကီးှစ်ပင် ေပါက်ေနတဲ့ ကားက
ေကျာက်ဖျာေပမှာ ကျပ်တို အိပ်ကတယ်။ ကျပ်တို ဆိုတာက ကျပ်နဲ ရ
ေသ့ေသာမရယ်ေပါ့ဗျာ။ ဘရေသ့ကီး ဦးေဘာဂကေတာ့ တစ်ညလုံး ပု
တီးထိုင်စိပ်ေနတာဗျ။ လကလည်း တစ်ေတာလုံး၊ တစ်ေတာင်လုံး လင်း
ေနေအာင်ကို သာေနတာဗျ။
မနက်မိုးလင်းေတာ့ ရေသ့ကီးက ကျပ်နဲ ရေသ့ေသာမကို ှိးပီး
ေကာက်ညင်းကျည်ေတာက် အဆာေြပ ေကးတယ်။
"ေမာင်တာေတ၊ ကျပ်တို ေတာ့ လာရှာတဲ့ ေနရာကို ဆိုက်ဆိုက်မိ
က်မိက် ေရာက်ပီကွဲ"

"ဟာ ဟုတ်လား ဘရေသ့၊ ဒါဆိုရင် ေရှဆက်သွားဖို မလိုဘူးေပါ့"
"ဟုတ်တယ်ကွဲ၊ ဒီေညာင်ပင်ကီး ှစ်ပင်ေအာက်က ေမာင်တာေတ
တို တစ်ညလုံး တက်အိပ်ေနတဲ့ ေကျာက်ဖျာကီးဟာ ြပဒါးြပာသိုက်ကီး
ရဲ ဝင်ေပါက်ကီးပဲကွဲ။ ကဲ အေပက သစ်ရွက် ေြခာက်ေတွဖယ်ပီး
ေကျာက်ဖျာကီးကို နည်းနည်းေလာက် ပွတ်တိုက်ကည့်စမ်းကွယ"်
ရေသ့ေသာမနဲ ကျပ်က ေတာင်ထန်းလက်အေြခာက် တစ်ခုစီ ေကာ
က်ယူပီး ေကျာက်ဖျာကီးေပက သစ်ရွက်ေြခာက်ေတွကို လှည်းထုတ်ပ
စ်လိုက်တယ်။

ပီးေတာ့မှ

လိုက်ကည့်ေတာ့မှ

ေကျာက်ဖျာကီး

ေပမှာ ေသေသချာချာ

ေထာင့်ေလးေထာင့်မှာ ဘီလူးုပ်ေတွ ေတွေတာ့

တာဗျိ။
"ကဲ ေသချာပီ ေမာင်တာေတေရ၊ ေသာမနဲ ေမာင်တာေတ ေနာက်
ဆုတ်က၊ ေနာက်ဆုတ်က၊ ကျပ် သိုက်တံခါးဖွင့် ေတာ့မယ်"
ရေသ့ေသာမနဲ ကျပ်နဲ က ေညာင်ပင်ကီး ှစ်ပင်ရဲ ပင်စည်ကို ေရာ
က်သွားတဲ့ အထိ ဆုတ်လိုက်ကတယ်။ ရေသ့ကီးက ပါးစပ်ကေန မန်
ေတွ မြပတ်ရွတ်ပီး လက်ထဲက ေဆး ေတာင်ေဝှးကီးနဲ ေကျာက်ဖျာကို
လဲိုက်လိုက်တယ်။
"ဝုန်း"
ဟာ ကျပ်တို ရပ်ေနတဲ့ ေြမကီးဆိုတာ ဆတ်ဆတ်ခါေအာင် တုန်လ
ပ်သွားလိုက်တာ ရေသ့ေသာမခမျာ ဖင်ထိုင်ရက်ေတာင် လဲကျသွားေရာ
ဗျာ။
"ဝုန်း၊ ဂျန်း၊ ဂျန်း"
ဟာ ပွင့်သွားပီဗျိ။ ေကျာက်ဖျာကီးအလယ်က ကွဲပီး ေရသွားပီဗျာ

။ ဟာ ေကျာက်ဖျာေအာက်မှာ ေအာက်ကိုဆင်းတဲ့ ေကျာက်ေလှကားကီး
ဗျ။ ကျပ် ငုံကည့်လိုက်ေတာ့ ေကျာက်ေလှကားကီး အဆုံးမှာ ေကျာက်
ဘီလူးုပ်ကီး တစ်ုပ်ဗျ။ အစွယ်ြပးြပးနဲ မျက်လုံးကီးေတွ ရဲရဲေတာ
က်ေနတာဗျ။ လက်က ေလးဖက်။ လက်တိုင်းမှာ ဓားတစ်လက်စီ ကိုင်
ထားတာဗျိ။
ဘာမှ မေြပာမဆိုေတာ့ဘဲ ရေသ့ကီးက ေဘာက်ဆတ် ေဘာက်ဆ
တ်နဲ ေရှက ဆင်းသွားတယ်။ ကျပ်နဲ ရေသ့ေသာမလည်း ေကျာက်ေလှ
ကားထစ်ေတွအတိုင်း

နင်းပီး

လိုက်ကရေတာ့တာေပါ့ဗျာ။

ရေသ့ကီး

ဦးေဘာဂရဲ

ေကျာက်ေလှကားထစ်

ေနာက်က

ဆယ့်တစ်ထစ်

ဆင်းပီးတာနဲ ဆင်စွယ်ေရာင်လို ေဖွးေနတဲ့ ေကျာက်သားကမ်းြပင်ကီး
ကို ေြခေထာက်နဲ နင်းမိေရာဗျ။ ကျပ်တို အားလုံး ေကျာက်သား ကမ်းြပ
င်ကီးေပကို ေရာက်တာနဲ တစ်ပိင်နက်တည်းမှာ ပဲ လက်ေလးဖက်နဲ
ေကျာက်ဘီလူးုပ်ကီးက အသက်ဝင်လာေတာ့တာပဲဗျိ။
"ဝီး၊ ဝီး၊ ဝီး၊ ဝီး"
လက်ေလးဖက်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ ဓားေတွဟာ ဝင်းခနဲ ဝင်းခနဲနဲ အကွ
က်ကျကျကို လှည့်ေနေတာ့တာဗျာ။ ကျပ်တို လူေတွမှာ လက်ှစ်ဖက်နဲ
ဓားှစ်လက်သိုင်းကိုေတာင် မနည်း လှည့်ေနရတာဗျ။ ဒီဘီလူးုပ်ကီး
က အသက်ဝင် လာပီး လက်ေလးဖက်နဲ ဓားေလးေချာင်းကို လှည့်ေန
လိုက်တာများ ဗျာ ဝီခနဲ ဝီခနဲကို ြဖစ်ေနတာဗျိ။
ကျပ်ေရာ ရေသ့ေသာမေရာ ေကာက်လိုက်ကတာ မေြပာပါနဲ ေတာ့
ဗျာ။ ရေသ့ကီးေနာက်မှာ ကပ်ေနကရေတာ့တာဗျ။ ရေသ့ကီး ဦးေဘာ
ဂကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပဲဗျ။ သူလက်ထဲက ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ
အသက်ဝင်ေနတဲ့ ဘီလူးုပ်ကီးကို ထိုးမလို လုပ်လိုက်တာဗျ။ ဘီလူးုပ်

ကီး ချက်ချင်း ငိမ်ကျသွားပီး နဂိုအတိုင်း ေကျာက်ုပ်ကီး ြပန်ြဖစ်ေန
ေရာဗျ။ ပညာေတာ်ေတာ် ထက်တဲ့ ရေသ့ကီးပဲလို ကျပ် ေတွးလိုက်မိတ
ယ်။
ရေသ့ကီးက ေရှဆက်သွားတယ်။ အခန်းကျယ်ကီးထဲကို ကျပ်တို
ြဖတ်ဝင်လိုက်ေတာ့...
"ေဟး ခုတ်ကေဟ့၊ ခုတ်က၊ တစ်ေယာက်မကျန် ခုတ်ေဟ့"
လို ညာသံေပးပီး ေြပးထွက်လာတဲ့ ဓားသမားေတွ ဆယ်ေယာက်
ေကျာ်ေကျာ်ေလာက် ရှိတယ်ဗျ။
ဓားသမားေတွအားလုံးဟာ အရပ် ေထာင်ေထာင် ေမာင်းေမာင်းကီး
ေတွဗျ။ ေသာင်တေစာင်းေတွနဲ ပဝါအနီးေတွ ေပါင်းလို ။ လက်ထဲမှာ
ကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ကိုင်ထားတဲ့ ဓားရှည်ေတွက အေရာင်တလက်လက်
ကို ြဖစ်ေနတာဗျ။
"ဟိတ်"
ရေသ့ကီးက သူလက်ထဲက ေဆးေတာင်ေဝှးကို ေဝှရင်း ‘ဟိတ’် လို
ေအာ်လိုက်တာ ေြပးထွက်လာတဲ့ ဓားသမားေတွဟာ ေြပးလာတဲ့ ပုံစံအ
တိုင်း ငိမ်ကျသွားပီး ေကျာက်ုပ်ကီးေတွ ြဖစ်ကုန်ေရာဗျိ။ ဒီေတာ့မှ
ကျပ်လည်း အခန်းကျယ်ကီးကို လှည့်ပတ် ကည့်လိုက်မိတာဗျ။ ေကျာ
က်သားနံရံကီးေတွက ြဖေဖွးပီး ေချာေမွေနတာဗျ။ ဒီဂူကီးဟာ အလ
ယ်ိုးမေတာင်ကီးထဲမှာ ရှိေနတယ် ဆိုတာေတာင် ယုံဖို ခက်ေနတာဗျ။
နန်းေတာ်တစ်ခုထဲကို ေရာက်ေနသလို ခံစားမိတယ်။ ဘရေသ့က ေကျာ
က်ုပ် ဓားသမားေတွကားကေန ြဖတ်ပီး ေရှဆက်သွားတယ်။ ကျပ်နဲ
ရေသ့ေသာမလည်း ဘရေသ့ကီးေနာက်က ကပ်ပီး လိုက်ကရတာေပါ့
ဗျာ။

ေတာ်ေတာ်ေလး

သွားမိေတာ့

ပိတ်ထားတဲ့

နံရံကီးနဲ

ေကျာက်တံခါးကီးတစ်ခုကို ေတွေရာဗျ။ ဘရေသ့က အချိန်မဆိုင်းဘဲ
သူရဲ ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ ေကျာက်တံခါးကီးကို ှစ်ချက်ဆင့် ထိုးလိုက်တ
ယ်။
"ေဒါက်၊ ေဒါက်၊ ကိ၊ ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ဟာ ေကျာက်တံခါးကီးက အတွင်းဘက်ကို လည်ပီး ပွင့်သွားပီဗျိ။
ဘရေသ့က ပွင့်သွားတဲ့ တံခါးေပါက်ကေန တန်းဝင် သွားတာဗျ။
ကျပ်တို လည်း လိုက်ရတာေပါ့ဗျာ။ ဒီအခန်းက ပထမအခန်းနဲ အကျယ်
အဝန်း အတူတူေလာက်ပဲဗျ။ ဒါေပမဲ့ နံရံေတွေရာ ကမ်းခင်းေရာက ေငွ
ေရာင်ဗျ။ ေကျာက်သားေတာ့ ေကျာက်သားပဲ၊ ေငွေရာင် ေကျာက်သားဗျ
။ နံရံမှာ ေကျာက်ဖေယာင်းတိုင်ကီးေတွ ထွန်းထားေတာ့ လင်းထိန်ေန
တာဗျ။ ပထမ ြဖတ်ခဲ့တဲ့ ဆင်စွယ်ေရာင် အခန်းမှာ လည်း ဒီလို ေကျာက်
ဖေယာင်း တိုင်ေတွ နံရံမှာ ကပ်ပီး ထွန်းထားတာပဲဗျ။
ေဟာ လာပီဗျိ၊ ထွက် လာပီ။ အစိမ်းေရာင်၊ အဝါေရာင်၊ ပိုးသားထ
ဘီ၊ အကျေတွ ဝတ်ထားတဲ့ နတ်မိမယ်ေလးေတွဗျ။ တေရွေရွနဲ ထွက်
လာကတာ။ သူတို ထွက်လာတာနဲ ေငွေရာင် အခန်းကီးထဲမှာ ေမးကိ
င်သွားတာဗျိ။ နတ်မိမယ်ေလးေတွ ှစ်ဆယ်ေလာက် ရှိမယ်။ အားလုံး
က လက်အုပ်ကေလးေတွ ချီပီး ထွက်လာကတာဗျ။
"ေမာင်တာေတနဲ ေသာမ သတိထား၊ ဒါေတွဟာ သိုက်နန်းရှင်ရဲ မာ
ယာေတွပဲ။ ဘာပဲေြပာေြပာ စကားတစ်ခွန်းမှ ြပန်မေြပာကနဲ ကား
လား၊ ငါ့အေနာက်မှာ ကပ်ေနေနာ် ေသာမ။ ေမာင်တာေတက အေတွ
အကံ ရှိခဲ့ေတာ့ စိတ်မပူဘူး"
တေရွေရွနဲ ေလာက်လာတဲ့ နတ်မိမယ်ေလးေတွက ှစ်စုခွဲလိုက်က
တယ်ဗျ။ တစ်စုက ကျပ်တို ရဲ လက်ယာဘက်၊ တစ်စုက ကျပ်တို ရဲ လ

က်ဝဲဘက်ကို ကပ်လာတယ်။ အစိမ်းေရာင် နတ်မိမယ်ေလးေတွက တစ်
စု၊ အဝါေရာင် နတ်မိမယ်ေလးေတွက တစ်စုဗျ။
ဒီေတာ့မှ ကျပ် ေသေသချာချာ ကည့်မိတာ၊ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်စ
ေတွက ပါးပါးလာလာေလးေတွဗျ။ အတွင်းက နတ်မိမယ်ေတွရဲ အလှ
အပကို အထင်းသား ြမင်ေနရတာဗျိ။ ကျပ် ရေသ့ေသာမကို လှည့်က
ည့်လိုက်ေတာ့ ရေသ့ေသာမက မျက်လုံးကီးေတွြပးပီး နတ်မိမယ်ေလး
ေတွကို လိုက်ကည့်ေနေရာဗျ။ ရေသ့ေသာမရဲ အသားေတွလည်း တဆ
တ်ဆတ်တုန်ေန တာဗျိ။ နတ်မိမယ်ေလးေတွက သူတို ရဲ ေဖွးုေနတဲ့
လက်သွယ် သွယ်ေလးေတွကို ထိုးေပးပီး...
"ှမေတာ်ကို ချစ်ကမ်းဝင်တယ်ဆိုရင် လက်ကေလးကို ကိုင်လိုက်ပါ
ေမာင်ေတာ်၊ ချက်ချင်းပဲ ေမာင်ေတာ်နဲ ှမေတာ် ပန်းေမွရာေပကို ေရာ
က်သွားမှာ ပါ။ ေမာင်ေတာ် စိတ်တိုင်းကျ ေပျာ်ေမွိုင်မှာ ပါ ေမာင်ေတာ်၊
ှမေတာ်ရဲ လက်ကိုသာ ကိုင်လိုက်ပါ"
ရေသ့ကီးက မန်တစ်ပုဒ်ကို ရွတ်လိုက်ပီး ...
"ဟိတ်၊ ဖျန်း"
‘ဟိတ’် ခနဲ ေအာ်ပီး ေငွေရာင်ကမ်းြပင်ကို ဖေနာင့်နဲ ‘ဖျန်း’ ခနဲ ြမ
ည်ေအာင် ေပါက်လိုက်တာ။
ဟာ၊ ေပျာက်သွားပီဗျိ။ နတ်မိမယ်ေလးေတွ ေပျာက်သွားပီ။ ဒီ
ေတာ့မှ ရေသ့ေသာမလည်း အတုန်အရီေတွ ရပ်သွားသဗျိ။
ရေသ့ကီးက ခပ်သုတ်သုတ်ပဲ ေရှဆက်သွားတယ်။ ေရှမှာ ေကျာက်
တံခါးကီးတစ်ချပ် ပိတ်ေနေရာဗျာ။
"ေတာက်"

ရေသ့ကီးက ေတာက်တစ်ချက် ေခါက်လိုက်ပီးေတာ့ ေကျာက်တံခါး
ကီးကို ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ ှစ်ချက် ဆင့်ထိုးလိုက်တယ်။
"ေဒါက်၊ ေဒါက်"
မပွင့်ဘူးဗျ။ တံခါးက ပွင့်ဖို ေနေနသာ လပ်ေတာင် မလပ်ဘူး။ ရ
ေသ့ကီးက မန်တစ်ခု ရွတ်တယ်။ ပီးေတာ့ သူရဲ ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ
ေကျာက်တံခါးကီးကို ိုက်လိုက်တယ်။
"ဒုန်း၊ ဝုန်း၊ ဝုန်း၊ ကီ၊ ကီ"
ေဟာ ပွင့်ပီဗျိ။ ေကျာက်တံခါးကီး ပွင့်သွားပီ။ ဟာ ... ေရေရာင်
ေတွ ဝင်းေနပါလား။
"ေမာင်တာေတနဲ ေသာမ သတိထားက၊ ဒါ ေနာက်ဆုံး စမ်းသပ်တဲ့
အခန်းပဲ၊ ဒီအခန်းေကျာ်သွားရင် ကျပ်လိုချင်တဲ့ ြပဒါးြပာ ေတွလိမ့်မကွဲ
။ ဒီအခန်းထဲက ပစည်းေတွကို ယူဖို မေြပာနဲ

ထိေတာင် မထိနဲ ကား

လား၊ စကားတစ်ခွန်းမှ မေြပာနဲ ၊ ဘာပစည်းကိုမှ မထိနဲ ၊ ကားကလား
၊ ကဲ လာ ဝင်မယ်"
ရေသ့ကီးက

သူရဲ

ေဆးေတာင်ေဝှးကီးကို

တေဒါက်ေဒါက်ေထာက်ပီး ေရှက ဝင်သွားတယ်။ ကျပ်တို က သူေနာ
က်က လိုက်ရတာေပါ့ဗျာ။
အို... များ လိုက်တဲ့ ရတနာေတွဗျာ။ အခန်းကီးတစ်ခုလုံးက ေရေရာ
င်ဗျ။ နံရံေတွေရာ၊ ကမ်းခင်းေရာ ေရေရာင်ဗျ။ နံရံမှာ ထွန်းထားတဲ့
ေကျာက်ဖေယာင်းတိုင်ကီးေတွ အားလုံးလည်း ေရေရာင်ပဲဗျာ။ မီးေရာ
င်ေအာက်မှာ ေဟာင်းေလာင်းပွင့်ေနတဲ့ ရတနာေသတာေတွဟာ ဘယ်ှ
လုံးဆိုတာ ေရေတာင် မေရိုင်ပါဘူးဗျာ။ ေရေရာင်ကမ်းြပင်ေပမှာ ပုံ

ထားတဲ့ ရတနာေတွ၊ ေရမန်ကျည်းေတာင့်ေတွ၊ ေရဒဂါးြပားေတွ၊ ေရု
ပ်တုေတွ၊ ေရပုတီး၊ ေရဆွဲကိး၊ ေရလက်ေကာက်၊ ေရေြခချင်း၊ ပတြမား
၊ ြမ၊ နီလာ၊ စိန်၊ သာ၊ ေဂမုတ်၊ ပုလဲ ရတနာမျိးစုံက မီးေရာင်ေအာက်
မှာ တလက်လက် တဖိတ်ဖိတ်နဲ လူတစ်ေယာက်ရဲ ေလာဘကို ဖိတ်ေခ
ေနတာေပါ့ဗျာ။
ရတနာပုံကီးကို ေကျာ်ြဖတ်ပီးသွားေတာ့ ေရတံခါးကီး ပိတ်လို ဗျ။
ေရသားအစစ်နဲ လုပ်ထားတဲ့ တံခါးဗျ။ ရေသ့ကီးက မန်သုံးေလးပုဒ်ရွ
တ်ပီး သူရဲ ေဆးေတာင်ေဝှးနဲ ိုက်လိုက်တယ်။
"ဒုန်း၊ ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ေဟာ ေရတံခါးကီး ပွင့်သွားပီဗျိ။ ဟာ ပတြမား အေရာင်ပါလား။
အခန်းကီးတစ်ခုလုံး ပတြမားအေရာင် ေတာက်ေနပီး ရဲရဲနီေနတဲ့ အခ
န်းကီးဗျ။ နံရံလည်း ပတြမား၊ ကမ်းခင်းလည်း ပတြမား၊ မျက်ှာကက်
လည်း ပတြမား။ ဟာ သိုက်နန်းရှင်ပါလား။ အနီေရာင်ထဘီနဲ ခါးေတာ
င်အကျ

ဝတ်ထားတဲ့

အမျိးသမီးတစ်ေယာက်

မတ်တတ်စုံရပ်ပီး

ရေသ့ကီးကို လက်အုပ်ချီ ထားတယ်။ လှလိုက်တဲ့ မိန်းမဗျာ။ ကျပ်တစ်
သက် ြမင်ဖူးသမ မိန်းမေတွနဲ ဘယ်လိုမှ ကို မယှဉ်သာေအာင်လှတဲ့
မိန်းမဗျာ။ ေငွေရာင်အခန်းမှာ ေတွခဲ့တဲ့ နတ်မိမယ်ေတွ လှတယ်လို ထ
င်ခဲ့တဲ့ အေတွးဟာ ဘယ်ေပျာက်သွားမှန်းကို မသိေတာ့တာေပါ့ဗျာ။ ဆ
င်စွယ်ကို ထုထားတဲ့ ပန်းပုုပ်ကေလးများ လားလို ေတာင် ထင်မိရဲ ဗျာ
။ ေြပြပစ်လှတဲ့ နဖူးြပင်ရဲ ေအာက်မှာ နက်ေမှာင်ေနတဲ့ မျက်ခုံး ှစ်ခုက
စင်ေရာ်ေတာင်လို ေကာ့ေကာ့ေလးဗျ။ ဝိုင်းစက်ေနတဲ့ မျက်လုံးှစ်လုံး
က မဟူရာလို နက်ေမှာင်ပီး ကယ်ပွင့်ေလးေတွလို တလက်လက် ေတာ
က်ပေနတယ်။ မျက်ခုံးှစ်ခုကားက ေြဖာင့် စင်းတဲ့ ှာတံေလးက ေလး

ကိုင်းသဖွယ် ှတ်ခမ်းကေလးရဲ အေပမှာ အဆုံးသတ်ပီး နီေစွးေစွး ှ
တ်ခမ်းှစ်ြမာက မြပံးေပမဲ့ ြပံးေနသေယာင်ေယာင်ေလးဗျ။ ခာကိုယ်
ကလည်း မဆူ မကံ၊ မနိမ့် မြမင့် အလွန်ကို တင့်တယ်လွန်း လှပါတယ်
ဗျာ။ ေရအြပင်ထက်မှာ ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့်ေနတဲ့ ပဒုမာကာပန်းတစ်ပွင့်
ကို ကည့်ေနရသလိုပါပဲဗျာ။
သူရပ်ေနတဲ့ အေနာက်မှာ ေရေလှကားထစ်ေတွဗျ။ အားလုံး ကိုးထ
စ်ရှိတယ်။ အဲဒီအေပမှာ ေတာ့ ရတနာမျိးစုံ စီြခယ်ထားတဲ့ ေရပလင်
ေလးဗျ။ အြမင့်က ကျပ် ရင်စိုေလာက် ရှိမယ်။ အဲဒီေရပလင်ေပမှာ မှ
ေရကာပွင့်ကီးတစ်ပွင့်၊ ေရကာပွင့်ရဲ အလယ်က ပန်းဝတ်ဆံေနရာမှာ
ေရကလပ်တစ်ခုဗျ။ အဲဒီေရကလပ်ေပမှာ ဖန်ေပါင်းေချာင်နဲ အုပ်ထား
တဲ့ ေရကတ်ကေလးဗျ။ ှစ်လက်မလုံးေလာက်ရှိပီး အြမင့်က ေြခာက်
လက်မေလာက် ရှိမယ်။ ေရကတ်ရဲ အေပမှာ ုပ်ကွေလးေတွ ေဖာ်
ထားေသးသဗျ။ ရေသ့ကီးရဲ မျက်လုံးေတွက အဲဒီေရကတ်ကို စိုက်က
ည့်ပီး ေမးလိုက်တယ်။
"သိုက်နန်းရှင် မဟုတ်လား"
"မှန်ပါ့ဘုရား၊ တပည့်ေတာ်မဟာ ေဟာဒီ ေရဂူသိုက်နန်းကီးရဲ သို
က်နန်းရှင်ပါဘုရား"
"ဪ၊ ဪ၊ ေရဂူရှင်မ နန်းကာမုံ ဆိုတာ ဒကာမေလးေပါ့"
"ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်ေတာ် ေရဂူရှင်မ နန်းကာမုံပါဘုရား၊
ဒီြပဒါးြပာသိုက်ကို ေစာင့်ရတဲ့ သူပါဘုရား"
ဘရေသ့က ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်ပီး ေြပာတယ်ဗျ။
"ဒီမ ှာ ေရဂူရှင်မ နန်းကာမုံ၊ ဘရေသ့ ထွက်ရပ်လမ်းကို ြမန်းကွဖို

ရာ ေဟာဒီြပဒါးြပာရမှ ြဖစ်မှာ မို ေဟာဟိုက ကာကလပ်ေပမှာ တင်
ထားတဲ့ ြပဒါးြပာေရကတ်ကို အလှခံပါတယ် ဒကာမေလး"
"ဒီြပဒါးြပာဟာ လှလို လည်း မရ၊ ေပးလို လည်း မရတဲ့ အရာပါဘု
ရား၊ အထက်က ဘိုးဘိုးကီး ဘုရားတို ရဲ အမိန်အရ အသက်ေပးပီး
ကာကွယ်ရမှာ ပါဘုရား၊ တပည့်ေတာ်မ အူးအွတ် ေတာင်းပန်ပါတ
ယ်။ ေရ၊ ေငွ၊ ရတနာ၊ ေကျာက်သံ ပတြမားေတွကို အရှင်ဘုရားတို ကိ
က်သေလာက် ယူသွားပါ ဘုရား။ ဒီြပဒါးြပာကိုေတာ့ ေပးဖို ေနေနသာ
သာ လက်နဲ ေတာင် အထိမခံိုင်ပါဘူးဘုရား၊ တပည့်ေတာ်မကို သနား
တယ်ဆိုရင် ဒီကပဲလှည့်ပီး ြပန်ေတာ်မူပါ ဘရေသ့ကီးဘုရား"
"ေသာ်... ဒီလိုလား၊ ဒီလိုဆိုမှ ြဖင့် ရေအာင် ယူရေတာ့မှာ ေပါ့ေလ"
ဘရေသ့က သူေဆးေတာင်ေဝှးကို ကမ်းြပင်မှာ ေဒါက်ခနဲြမည်ေအာ
င် ေထာက်လိုက်တယ်ဗျ။ ဒီမှာ တင် ပတြမားခန်းေဆာင်ရဲ ေထာင့်ေလး
ေထာင့်မှာ ရပ်ေနတဲ့ တင်းပုတ်ကိုင် ဘီလူးုပ်ကီး ေလးုပ် အသက်ဝင်
လာေရာဗျိ။ တင်းပုတ်ကီးေတွကို လက်ှစ်ဖက်နဲ စုံကိုင်ပီး ကျပ်တို
ဘက်ကို ေလာက်လာေရာဗျာ။ ဒီအချိန်မှာ ဘရေသ့က မျက်စိစုံမှ ိတ်ပီး
မန်ရွတ်ေနတာဗျ။ ဘရေသ့က မန်ကို အရပ်ေလးမျက်ှာ လှည့်ပီး ရွ
တ်တာ။ သူလက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ေဆးေတာင်ေဝှးကေန အခိုးအလံ
ေတွ ထွက်လာတာဗျိ။ ေကျာက်ဘီလူးုပ်ကီး ေလးေကာင်က တေရွ
ေရွနဲ ကပ်လာကတာ ကျပ်တို နဲ ဆယ်ေပေလာက်ပဲ ကွာေတာ့တာဗျ။
"ဟိတ်"
ဘရေသ့ ထေအာ်လိုက်ေတာ့ ဘီလူးုပ်ကီး ေလးုပ်ဟာ လက်ကီး
ေတွ ေြမာက်ရက်သားနဲ ေကျာက်ုပ်ြပန်ြဖစ်သွားကေရာ ဗျိ။
"ဟဲ့၊ ဖယ်စမ်း ေရဂူရှင်မ"

ဘရေသ့က ေြပာေြပာဆိုဆိုနဲ သူေတာင်ေဝှးနဲ ေရဂူရှင်မ ဘက်ကို
ေဝှလိုက်တာ ေတာင်ေဝှးက မီးခိုးလုံးကီး ထွက်သွားပီး ေရဂူရှင်မဟာ
ေနရာမှာ တင် ေခွကျသွားေရာဗျိ။ ကျပ်ြဖင့် ေရဂူရှင်မကို သနားလိုက်
တာဗျာ။ ေြပးပီး ေပွထူေပးချင်လိုက်တာ။ စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရ
တယ်။
ဘရေသ့က ေရှဆက်သွားပီ။ ကျပ်လည်း ေနာက်က ကပ်လိုက်လာ
တယ်။ ဘရေသ့က ေရေလှကား ကိုးထစ်ကို စပီး တက်ပီဗျ။ တစ်ထစ်၊
ှစ်ထစ်၊ သုံးထစ်၊ ေလးထစ်၊ ငါးထစ်။
"စည်းေပါက်သွားပီေဟ့၊ ဝိုင်းကဟ၊ ဝိုင်းက"
ဂူကီးတစ်ခုလုံး

ဟိန်းထွက်သွားတဲ့

အသံကီးဗျ။

ကျပ်လည်း

လန်ပီး ေနာက်ကို လှည့်ကည့်လိုက်တယ်။
"ဟာ"
ရေသ့ေသာမက ကျပ်ေနာက်မှာ ပါမှ မလာဘဲ။ သတိေမ့ပီး လဲကျ
ေနတဲ့ ေရဂူရှင်မကို ရေသ့ေသာမက ေပွထားလို ပါလား။
"ေနာင်၊ ေနာင်၊ ေနာင်၊ ေနာင်"
ဟာ ဂူကီးတစ်ခုလုံး ေမာင်းတီးသံေတွ ဆူညံပီး ေကျာက်တုံးကီး
ေတွ လိမ့်ကျလာတဲ့ အသံေတွလည်း ကားရတယ်ဗျာ။ လူတစ်ေထာင်
ေလာက် ညာသံေပးပီး ေြပးလာတဲ့ ေြခသံေတွ ကားေနရတယ်။ ကျပ်
တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကက်သီးေတွ တဖျန်းဖျန်းထလို ဗျာ။
"ဝုန်း၊ ေဝါ၊ ေဝါ"
ဟာ

ေကျာက်နံရံကီးေတွမှာ အေပါက်ကီးေတွ

ေပ

လာပီး

ေရလုံးကီးေတွ ပန်းထွက်လာေရာဗျိ။
"ေြပး၊ ေြပး၊ ေမာင်တာေတ၊ ေြပးေတာ့၊ ေတာ်ေတာ် မိုက်တဲ့ ေသာမ၊
ဒင်းေကာင့် ြဖစ်ရတာ။ ေမာင်တာေတ လွတ်ေအာင် ေြပးေပေတာ့"
ကျပ်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူပီး စွတ်ေြပးခဲ့ရတာေပါ့ဗျာ။ ထွက်
ေပါက်ကို ေရာက်ပီဗျ။ ေကျာက်ေလှကားေတွေပကို ေြပးအတက်မှာ ...
"ဝုန်း"
ေနာက်က ပါလာတဲ့ ေရလုံးကီးက ကျပ်ကို ေြပးိုက်လိုက်တယ်။
ကျပ် ေရလုံးကီးနဲ ပါသွားေရာဗျိ။ ကျပ် သတိရလာလို ကည့်လိုက်
ေတာ့ စမ်းေချာင်းကီးတစ်ခုေဘးက ေကျာက် တုံးကီးတစ်ခုေပမှာ ဗျ။
တစ်ကိုယ်လုံးလည်း နာကျင်ေနတာပဲဗျာ။ ကျပ် ဘယ်ေနရာ ေရာက်ေန
မှန်းလည်း

မသိဘူး။

သတိေမ့ေနတာ

ဘယ်ေလာက်

ကာသွားမှန်းလည်း မသိဘူးဗျ။
စမ်းေချာင်းထဲက ေရကို လက်ခုပ်နဲ ခပ်ေသာက်ပီး မျက်ှာသစ်လို
က်တယ်။ ပီးေတာ့မှ ေတာထဲကထွက်ဖို မှန်းပီး ေလာက်လာတယ်။
ေတာ်ေတာ်ေလး ေလာက်မိေတာ့ ကျပ်ေရှမှာ ေတွလိုက်ရတာက ေညာ
င်ပင်ကီး ှစ်ပင်ဗျ။
"ဟာ"
ကျပ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကက်သီးေတွ တဖျန်းဖျန်း ထသွားေတာ့တာ
ဗျိ။ ဒါ ေရဂူသိုက်ကီးရဲ ဝင်ေပါက်က ေညာင်ပင်ကီးေတွဗျ။ ကျပ်
ေလာက်ရင်းနဲ ေရဂူသိုက်ကီးရှိတဲ့ ေနရာကို ြပန်ေရာက်လာတာပဲ။ ကျ
ပ်လည်း ဘာမှ မေတွးေတာ့ဘဲ ေနာက်ကို ချာခနဲ လှည့်ထွက်လိုက်တယ်
။

"ေမာင်တာေတ၊ ေနပါဦးကွဲ"
ကက်သီးေတွ ဖျန်းခနဲထပီး ဆံပင်ေတွပါ ေထာင်သွားတယ်လို ထင်
လိုက်မိတယ်ဗျာ။ ကျပ်နာမည်ကို ဘယ်သူ ေခလိုက်တာတုံး။ သိုက်ထဲ
က ေကျာက်ဘီလူးကီးေတွများ လားလို ေတွးမိပီး ကျပ်ေနာက်ကို လှ
ည့်ကည့်လိုက်ေတာ့ ေညာင်ပင်ကီး တစ်ပင်ရဲ ေနာက်က ထွက်လာတဲ့
အဘိုးကီးတစ်ေယာက်ဗျ။ အေပြဖ၊ ေအာက်ြဖ၊ ပဝါြဖ ေပါင်းလို ။ လွ
ယ်အိတ်ကီး တစ်လုံးလည်း လွယ်ထားတယ်။ လွယ်အိတ်ကေတာ့ အစိ
မ်းေရာင် ဗျ။
"ဟာ... အဘိုးပါလား"
ဟုတ်တယ်ဗျ။ (မဖဲဝါ မဝင်ရ)မှာ ကျပ်ေြပာြပခဲ့ဖူးတဲ့ ကုန်းတန်းရွာ
ေဟာင်းကီးက

အဘိုးဆရာကီးဗျ။

ကျပ်ကို

အင်း

လက်ကိုင်ပဝါစည်းပီး ရွာေဟာင်းကီး အေကာင်းကို ြပခဲ့တာေလ ဗျာ။
အေဖရှင်လို ေခတဲ့ အဘိုးဆရာကီးေလ။ (ခင်ဗျား ေမ့ေနရင်ေတာ့ ‘မဖဲ
ဝါ မဝင်ရ’ ကို ြပန်ပီး ဖတ်ကည့်ဗျာ)
"ေမာင်တာေတ အဘိုးကို မှတ်မိသားပဲ၊ ဘယ့်ှယ်တုံးကွဲ ေမာင်တာ
ေတရဲ ၊ ရေသ့သိုက်ဆရာနဲ အေဖာ်လိုက်ခဲ့တာ ေတာ်ေတာ်မှ ဗဟု သုတ
ရရဲ လား"
"ဟာ မေြပာပါနဲ ေတာ့ အဘိုးရယ်၊ ကျပ်ြဖင့် ကံေကာင်းလို မေသ
တာဗျာ"
"ဟား၊ ဟား၊ ဟား၊ ဟား မင်းကွာ ေတာ်ေတာ်စပ်စုချင်တဲ့ သူငယ်ပဲ၊
ရေသ့သိုက်ဆရာကို ဘယ်လိုများ ေတွပီး လိုက်လာတာတုံး"
ကျပ်က အဘိုးဆရာကီး အေဖရှင်ကို အကျိးအေကာင်း ေြပာြပလို

က်ေတာ့ အဘိုးက ကျပ်ကို ေခါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ ကည့်တယ်ဗျ။
"ကဲ ေမာင်တာေတ၊ အဘိုးေြပာတာ နားေထာင်၊ သိုက်ထဲမှာ ေရဂူရှ
င်မ အခုထိ သတိမရေသးဘူးကွဲ"
"ဟာ ဟုတ်လား အဘိုး"
"ေအး ဟုတ်တယ် ေမာင်တာေတ၊ သိုက်ဆရာ ရေသ့ရဲ ပညာက
ေတာ်ေတာ်ြမင့်တာကွဲ၊ ေရဂူရှင်မကို ကယ်ဖို လူကေလး သိုက်ထဲကို ြပ
န်ပီးဝင်မှ ြဖစ်မယ်"
"ဗျာ၊ ကျပ် သိုက်ကီးထဲကို ြပန်ဝင်ရမယ် ဟုတ်လား အဘိုး၊ ကျပ်ကို
ေကျာက်ဘီလူးကီးေတွ ဝိုင်းပီး သတ်ကမှာ ေပါ့ အဘိုးရဲ "
"မသတ်ပါဘူး ေမာင်တာေတရယ်၊ ေဟာဒီေဆးေတာင့်ကို ယူသွား၊
သိုက်ထဲေရာက်ေတာ့ ဒီေဆးေတာင့်ကို ေသွးပီး ေမာင်တာေတကိုယ်တို
င် သိုက်နန်းရှင်မရဲ မျက်ှာမှာ သနပ်ခါး လိမ်းသလို လိမ်းေပးလိုက်ေပ
ေတာ့။ ေရဂူရှင်မ ေကာင်းသွားလိမ့်မယ်ကွဲ"
"ြဖစ်ပါ့မလား အဘိုးရယ်"
"ဟာ ြဖစ်ပါတယ်ကွဲ၊ ေမာင်တာေတအေပကို ဘာအရာယ်မှ မကျ
ေရာက်ေစရပါဘူး၊ ပီးေတာ့ ေမာင်တာေတ လာမှာ ကို သူတို ကိသိလို
ေစာင့်ေနကပါပီ။ သူတို သခင်မ အတွက် သူတို ေတွမှာ မျက်ရည်နဲ မျ
က်ခွက် ြဖစ်ေနကရရှာတာပါကွယ်။ ကိစပီးရင်သာ ချက်ချင်း ြပန်ထွက်
လာခဲ့။ ကျပ် ဒီ ေညာင်ပင်ကီးေတွေအာက်ကပဲ ေစာင့်ေနမယ်"
အဘိုးဆရာကီး အေဖရှင်က သူေခါင်းမှာ ေပါင်းထားတဲ့ ပဝါအြဖ
ေလးကို ြဖတ်ယူပီး ကျပ်ေခါင်းမှာ အဘိုးကိုယ်တိုင် ေပါင်းေပးလိုက်တ
ယ်။ ပီးေတာ့ ကျပ်ကို ေဆးေတာင့်အပ်တယ်။

"ဝုန်း၊ ဝုန်း၊ ကိ၊ ကိ"
ဟာ သိုက်တံခါးကီး ပွင့်သွားပီဗျိ။ ေကျာက်ေလှကားကီးေတွကို ြမ
င်ေနရပီ။
"ကဲ ေမာင်တာေတ သွားေပေတာ့၊ သူတို သိုက်တံခါး ဖွင့်ေပးလိုက်ပီ
"
ကျပ်လည်း ေဆးေတာင့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင်ဆုပ်ပီး ေကျာက်
ေလှကားအတိုင်း ဆင်းလာလိုက်တယ်။ ဟိုေနက ေတွတဲ့ လက်ေလးဖ
က်ပါတဲ့ ေကျာက်ဘီလူးုပ်ကီးက ဒီတစ်ခါေတာ့ လပ်ေတာင် မလပ်ဘူး
ဗျ။
ကျပ်က ေြခလှမ်းကျဲကီးေတွနဲ ေလာက်ဝင်လိုက်တယ်။ ဆင်စွယ်
ေရာင်အခန်းကီးကို ြဖတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူကိုမှ မေတွဘူးဗျ။
"ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ဟာ ေနာက်တံခါးတစ်ချပ် ပွင့်ြပန်ပီဗျိ။ ကျပ် ဝင်လာ ခဲ့တယ်။ ေရ
ေရာင်ခန်းမကီးထဲက ရတနာေတွကားထဲကို ကျပ် ေရာက်လာတယ်။
နတ်မိမယ်တစ်ေယာက်ေတာင်မှ မေတွဘူးဗျ။ ကျပ် ဆက်ေလာက်တ
ယ်။
"ဝုန်း၊ ဝုန်း"
ေနာက်ဆုံး တံခါးကီး ပွင့်သွားပီ။ ပတြမားအေရာင် ခန်းမကီးဗျ။
ေရေလှကားထစ်ေတွနဲ ေရပလင်၊ ေရကာပွင့်ကီးေပက ေရကတ်နဲ ထ
ည့်ထားတဲ့ ြပဒါးြပာ။ ရေသ့ကီး ဦးေဘာဂ သိပ်လိုချင်တဲ့ ပစည်းေပါ့ဗျာ။
ကျပ်က ပတြမားခန်းမကီးထဲကို လှည့်ပတ်ကည့်လိုက်ေတာ့ အစိမ်း
ေရာင် တင်းတိန်ကာထားတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကို ေတွလိုက်တယ်။ အေရှ

မှာ ရပ်ေနတဲ့ နတ်မိ မယ်ေလးေတွ အစိမ်းေရာင်နဲ ေရေရာင်အဝတ်ေတွ
နဲ ဗျ။
ကျပ်က သူတို ဘက်ကို ေလာက်သွားလိုက်တယ်။ သူတို အားလုံး
ကမ်းြပင်ေပမှာ ဒူးတုပ်ထိုင်ပီး ကျပ်ကို လက်အုပ်ချီ ထားကတယ်။
"ေဆးေသွးဖို ေပးပါ"
ကျပ်ေြပာလိုက်တာနဲ တင်းတိန်ကိုဖွင့်ပီး နတ်မိမယ်ေလးတစ်ပါး
ထွက်လာတယ်။ ေရထည့်ထားတဲ့ ေရခွက်တစ်ခုနဲ ြမေကျာက်ြပင်တစ်ချ
ပ် ေပးတယ်။ ကျပ်က ပတြမားကမ်းြပင်မှာ ထိုင်ပီး ေဆးေသွးတယ်။
ေရခွက်ထဲက ေရကိုထည့်လိုက် ေသွးလိုက်နဲ ြမေကျာက်ြပင်မှာ ေဆး
ေတာ်ေတာ် ရလာေတာ့ ကျပ်က ေဆးေတာင့်ကို ြပန်သိမ်းပီး ြမေကျာ
က်ြပင်ကို ယူတယ်။
ကျပ်လုပ်သမကို မျက်ေတာင်မခတ်ဘဲ ကည့်ေနတဲ့ နတ်မိမယ်ေလး
ေတွက သူတို ပါ ထရပ်ပီး အစိမ်းေရာင်ပိုးသား တင်းတိန် ဟိုဘက် ဒီဘ
က် ကိုင်ပီး ဖွင့်ေပးကတယ်။ အတွင်းကို လှမ်းကည့်လိုက်ေတာ့ ေရသ
လွန်ေပမှာ ဆန်ဆန်ေလး လဲေနတဲ့ ေရဂူရှင်မ နန်းကာမုံကို ေတွလိုက်
ရတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ပတြမားေရာင် နီရဲေနတဲ့ ထိုင်မသိမ်းနဲ ခါးေတာ
င်အကျကို ဝတ် ထားတယ်ဗျ။ အခန်းတစ်ခုလုံး ေမးကိင်ေနတာပဲဗျိ။
တင်းတိန် ကာထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ အစိမ်းေရာင်ဝတ်ထားတဲ့ နတ်မိမ
ယ်ေလးေတွက ေရယပ်ေတွကိုင်ပီး ေရဂူရှင်မကို ယပ်ခတ်ေပးေနက
တယ်။
ကျပ်က

ေရဂူရှင်မ

လဲေလျာင်းေနတဲ့

ေရသလွန်ေဘးကို

ကပ်သွားပီး မထိရက်ေလာက်ေအာင်လှတဲ့ လူလား၊ နတ်လား မသိိုင်
တဲ့ ေရဂူရှင်မရဲ မျက်ှာေလးေပမှာ အဘိုးဆရာကီးရဲ ေဆးေတာ်ကို

ေသေသချာချာ လိမ်းေပးလိုက်တယ်။
ေဆးကုန်ေအာင် လိမ်းပီးတာနဲ ကျပ်က လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ြမ
ေကျာက်ြပင်ကို နတ်မိမယ်ေလး တစ်ေယာက်ကို လှမ်းေပးလိုက်တယ်။
ဒီအချိန်ေလးမှာ ပဲ...
"ဟာ သခင်မ သတိရ လာပီ"
လို ေရယပ်ကိုင် နတ်မိမယ်ေလးတစ်ပါး ေြပာလိုက်တဲ့ အသံကို ကျ
ပ် ကားလိုက်တယ်။ နတ်မိမယ်ေလးေတွအားလုံး ေရသလွန်ေဘးမှာ ဝို
င်းအုံပီး ကည့်ကတယ်။
"ဝမ်းသာလိုက်တာ သခင်မရယ်"
ကျပ်ကေတာ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ပဲ ရပ်ကည့်ေနလိုက်တယ်။
"သခင်မ ေနေကာင်းပါပီကွယ်၊ ကဲ ကဲ ညီမေတာ်တို ဖယ်ကဦးကွဲ၊
သမားေတာ်ေလးကို ေကျးဇူးြပရေပဦးမယ်"
ေရဂူရှင်မက ေရသလွန်ေညာင်ေစာင်းမှာ အသာေလး ထထိုင်လိုက်
တယ်။ ကျပ်က ရပ်ေနတဲ့ ေနရာမှာ ပဲ ကျံကျံထိုင်လိုက်တယ်။
"အေဖရှင်ရဲ ေကျးဇူး ကီးမားလှပါေပတယ်။ ေဟာဒီက ေမာင်ငယ်
သမားေတာ်ေလးကိုလည်း နန်းကာမုံ ေကျးဇူးအထူး တင်လှပါတယ်ကွ
ယ်။ ကဲ သမားေတာ်ေလး ကိက်တဲ့ ေရေငွ ရတနာေတွကို ကိက်သ
ေလာက် ယူသွားိုင်ပါတယ်"
"ဟာ ကျပ် အဲဒါေတွ ဘာကိုမှ မလိုချင်ပါဘူးဗျာ၊ ေရဂူရှင်မ ကျန်း
မာသွားရင်ပဲ ကျပ် စိတ်ချမ်းသာလှပါပီ"
"သမားေတာ်ေလးရဲ စိတ်ထား မွန်ြမတ်ပါေပတယ်။ ဒါ ဆိုရင်ေတာ့

ေဟာဒီ ေရကက်ဖေလးကို လက်ေဆာင်အြဖစ် သခင်မ ေပးလိုက်ပါ့မ
ယ်။ ဒါကိုေတာ့ ယူပါကွယ"်
ေရဂူရှင်မက သူလက်ဝါးေပမှာ ဘွားခနဲ ေပလာတဲ့ ကက်ဥလုံး အ
ရွယ်ေလာက်ရှိတဲ့ ေရကက်ဖုပ်ကေလးကို ကျပ်ကို ေပးတယ်"
"အဘိုးဆရာကီးက ကျပ်ကို အြပစ်တင်ေနပါဦးမယ် ဗျာ"
"ဟာ အြပစ်မတင်ေစရပါဘူးကွယ်၊ နန်းကာမုံ ေဟာဒီကေန အေဖ
ရှင်ကို လှမ်းပီး ေလာက်ထားလိုက်ပါ့မယ်၊ ကဲ ယူပါ ေမာင်ငယ်"
ကျပ် ိုိုေသေသ သွားပီး ယူလိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ ကျပ် ြပန်ဖို ြပင်
တယ်။ အဘိုးဆရာကီးက ကိစပီးတာနဲ ချက်ချင်း ြပန်ထွက်ခဲ့လို မှာ လို
က်တယ်ေလဗျာ။
ြပဒါးြပာသိုက်ကီးထဲကေန

ကျပ်

ြပန်ထွက်လာေတာ့

အဘိုးဆရာကီးက ေညာင်ပင်ကီး ေအာက်ကေန ကျပ်ကို ေစာင့်ေနတ
ယ်။
ကျပ်က ေခါင်းက ပဝါနဲ ေဆးေတာ်ကို အဘိုးဆရာကီးကို ြပန်အပ်
လိုက်တယ်။ အဘိုးဆရာကီးက ကျပ်ကို ဆပ်သေြမာင် သွားတဲ့ လမ်းအ
ေရာက် လိုက်ပိုေပးတယ်။ ခဏေလးနဲ ဆပ် သေြမာင်ကို ြပန်ေရာက်
လာတယ်။ ကျပ်တို ကို ေမာ်ေနကတဲ့ ဆရာေတာ် ဦးဥတမနဲ ကိုေအာင်
ပွားကို ေတွတယ်။ ကျပ်က ြဖစ်သမအေကာင်းေတွကို ေလာက်ထားလို
က်တယ်။
ဆရာေတာ်လည်း ေတာ်ေတာ်ကို စိတ်မေကာင်း ြဖစ်သွားတာေပါ့ဗျာ
။ ကိုေအာင်ပွားက ကျပ်ကို လှည်းနဲ ြပန်ပိုပါတယ်။ ကျပ် ခါးပိုက်ေထာ
င်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ေရကက်ဖေလး အေကာင်းကိုေတာ့ ဆရာေတာ်

ဦးဥတမကိုေရာ၊ ကိုေအာင်ပွားကိုေရာ ေြပာမြပခဲ့ဘူးဗျ။
ထေနာင်းကုန်းကို ြပန်ေရာက်ေတာ့ ေရဂူရှင်မ ေပးလိုက်တဲ့ ေရက
က်ဖေလးကို ဘယ်သူမှ မသိေအာင် ကျပ်ရဲ သံေသတာထဲမှာ အသာက
ေလး သိမ်းထားလိုက်တယ်။
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