ေဇာ်ဂျီဂမုန်း
ထိုေနက မုဆိုးေစာသာထူးအတွက် ခါတိုင်းေတာလိုက်ထွက်ရာှင့်
မတူဘဲ စိတ်တထင့်ထင့် ရှိေန၏။
သူသည် မုဆိုးသက်တမ်းအှစ် (၂၀) ေကျာ်အတွင်း တစ်ခါမ ေြခမချ
ဘူးေသာ နတ်ကီးေတာသို မြဖစ်မေနဝင်ရေပေတာ့မည်။
ေစာသာထူးသည် သတိအရာ၌ ညံ့ဖျင်းလှသူမဟုတ်ေချ။
သူ၏ ဖခင်ှင့် တကွ ဘိုးေဘးများ ၊ မုဆိုးအလုပ်ှင့် အသက်ေမွးခဲ့
သူ များ သာ ြဖစ်၏။
သူတွင် မုဆိုးေသွးအြပည့်ပါ၏။ သူသည် အသက် (၁၃) ှစ်တွင် တ
စ်ကိုယ်တည်း ေတာလည်ရင်း ကိုးေတာင်ကျားတစ်ေကာင်ှင့် ရဲရဲဝင့်ဝ
င့် ရင်ဆိုင်ကာ ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ပီး အစွမ်းြပခဲ့၏။
ယခုသူ၏ အသက်က (၄၀) ြပည့်ရန် နီးကပ်လာသလို ဖခင်တစ်
ေယာက်လည်း ပီပီြပင်ြပင် ြဖစ်ေပေတာ့မည်။
ဇနီးသည် အားမူတွင် ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကီးြဖစ်တည်ေနေချပီ။
ထိုရင်ေသွးသည် သူတို အှစ်ှစ်အလလက ေတာင့်တခဲ့ေသာ အနီး
ဆုံး

ကေလးြဖစ်ေလရာ

ေဖာ်မြပတတ်ေအာင်

ေပျာ်ရင်စွာှင့်

အရိပ်တကည့်ကည့် ဂုစိုက်ခဲ့က၏။
ဝမ်းဆွဲသည် ကီး ေနာ်ေဆးလာက အားမူ၏ ကိုယ်ဝန်ကို မကာခဏ

စစ်ေဆးပီး
“ဒီမှာ ေစာသာထူး၊ အားမူဗိုက်ထဲက
ကေလးဟာ ေယာက်ျားေလးပဲ၊ ငါ ကက်ိုးေဗဒင်
လည်း ေသေသချာချာ ေမးပီးပီ၊ ေယာက်ျားေလး
လို ပဲ အေြဖထွက်တယ်၊ ငါ့စကားကိုမယုံလို
အေလာင်းအစား လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဝက်
တစ်ေကာင်နဲ ဆန်တစ်စလယ်ေကးေတာင်
ေလာင်းလိုက်ချင်ေသးတယ်၊ ေယာက်ျားကေလးမှ
ေယာက်ျားကေလးပဲေဟ့”
ဟု အာမခံခဲ့၏။
ေစာသာထူးသည်

သူ၏

သားေယာက်ျားကေလးကိုသာ

မုဆိုးအလုပ်ကို

အေမွေပးရန်

ေမာ်လင့်မိရာ

ဝမ်းဆွဲသည်

ကီးစကားေကာင့် အားတက်ခဲ့ရ၏။
သူတို ၏ အသက်အရွယ်အရ ေနာက်ထပ်သားသမီးပွားစည်းရန်
အေြခအေနေပးမည် မဟုတ်ေချ။
ထိုကေလးသာ သူတို အတွက် အားထားရာ ြဖစ်ေပေတာ့မည်။
မုဆိုးေစာသာထူးသည် ထိုရင်ေသွးကေလး၏ ေနာင်ေရးကို ေမာ်၍
နတ်ကီးေတာသိုဝင် ေရာက်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ြခင်းသာ ြဖစ်၏။
သူကို

နတ်ကီးေတာသိုဝင်ရန်

ေစခိုင်းသူမှာ သူတို အလယ်ိုးမ

ေတာင်ေြခရွာ ကေလးတွင် အချမ်းသာဆုံးဟု ဆိုရမည့် ေြမပိုင်ရှင်သူ

ေဌးကီး ဦးေရလုံး ြဖစ်၏။
ဦးေရလုံးသည် ဆင်များကို ေမွးြမကာ ဘုံေဘဘားမားသစ်ကုမဏီ
သိုပင် ငှားရမ်း ထား၏။ ဦးေရလုံးတွင် ဇနီးသည် ဆုံးပါးသွားေလရာ ချ
စ်လုံးဟူေသာ သားတစ်ေယာက်ှင့် အေဖာ်ြပေနထိုင်၏။
ချစ်လုံးသည် လွန်စွာဆိုးသွမ်းသူသာ ြဖစ်၏။ သူေဌးဦးေရလုံးက
သားကို ေဝးလံေသာ မိတွင် ပိုကာ ေငွကုန်ေကးကများ စွာခံ၍ ေကျာ
င်းထားေပးခဲ့၏။
ချစ်လုံးကမူ တစ်ှစ်ခန်အကာတွင် ေကျာင်းမှ ကိုယ်တိုင်ထွက်၍ ရွာ
သိုြပန် ေရာက်လာ၏။
ချစ်လုံးကမူ ဦးေရလုံးကို
“ကျပ် အေဖနဲ ခွဲပီး မေနိုင်ဘူးဗျာ၊ ဒီပညာေတွတတ်လို ေကာ ဘာ
လုပ်မှာ လဲ၊ အေဖပိုင်ဆိုင်သမ ပစည်းေတွက ကျပ်တစ်သက် စားမကုန်
ပါဘူး”
ဟု ေြပာေလ၏။
ဦးေရလုံးက သား၏ အလိုကျ လိုက်ေလျာခဲ့၏။
အမှန်တွင် မူ ချစ်လုံးသည် မိတွင် ေကျာင်းကို ေကာင်းစွာမတက်ဘဲ
လူဆိုး၊ လူေပများ ှင့် ေပါင်းသင်းကာ ဆိုးသွမ်းချင်တိုင်း ဆိုးသွမ်းခဲ့၏။
မေကာင်းမမှန်သမ ကျးလွန်ရင်း မကာခဏ ရန်ပွဲများ ြဖစ်ပွားတ
တ်၏။
ထိုေကာင့် မိတွင် သူအတွက် ရန်ငိးရန်စများ ေပေပါက်လာခဲ့ရာ
ဆက်လက်ေန ထိုင်ရန် မရဲေတာ့ဘဲ ရွာသိုေနာက်ေကာင်းြပန်လှည့်ခဲ့ြခ

င်းသာ ြဖစ်၏။
ထိုအခါ

ချစ်လုံးှင့်

အတူ

မိမှ

မေကာင်းသည့်

အကျင့်စိုက်မှန်သမ ကပ်ပါလာခဲ့၏။
ချစ်လုံးသည် အေဖာ်အေပါင်း စုံလင်စွာှင့် အရက်ေသာက်၏။
ကက်တိုက်၏။
မိန်းမေပွ၏။
သူသည် ရွာသိုြပန်ေရာက်ပီး ှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင် အားလုံး
က ေအာ့ေကာလန်ရေသာ လူပ်လူေပွတစ်ေယာက်ြဖစ်လာခဲ့၏။
ယခုေတာ့ ချစ်လုံးသည် မပ်မေပွိုင်ေတာ့ဘဲ အိပ်ရာထက်တွင် ပ
က်လက်လန်ေနေချပီ။
သူသည် မစားိုင် မေသာက်ိုင်ှင့် တစ်ေနတြခား အားအင်ဆုတ်
ယုတ် လာပီး ထူးဆန်းေသာ ေဝဒနာတစ်မျိးကို ခံစားေနရ၏။
ဦးေရလုံးသည် သားအတွက် အရပ်တကာလှည့်ကာ ဆရာမျိးစုံရှာ
ေဖွပီး ကုသေသာ်လည်း အေကာင်းမထူးခဲ့ေချ။
ေနာက်ဆုံးတွင် ပိတ်ြဖစင်ကယ်ဝတ် ေဆးဆရာကီးတစ်ဦး၏ မိန်
မှာ ချက်ြဖင့် မုဆိုးေစာသာထူးထံ ေရာက်ရှိ လာပီး
“ကျပ်သား ချစ်လုံးရဲ ပေယာဂကိုကုဖို ေဇာ်ဂျီဂမုန်းလိုချင်တယ်၊ အဲ
ဒီဂမုန်းဟာ နတ်ကီးေတာမှာ ပဲရှိတယ်လို ဆရာကီးက လမ်းန်တယ်၊
ေဇာ်ဂျီဂမုန်းကို ေဆာင်ကဉ်းေပးိုင်ရင် မုဆိုးကီးတို မိသားစုကို အိမ်သ
စ်တစ်လုံးေဆာက်ေပးမယ်၊ လုပ်ကိုင်စားလို ရေအာင် လယ်တစ်ကွက်ရ
ဦးမယ်၊ ေငွသားချည်းပဲ ှစ်ေထာင်တိတိ ဆုချမယ်”

ဟု ခိုင်းေစေလေတာ့၏။
သတိအရာ၌ မညံ့ေသာ ေစာသာထူးသည် နတ်ကီးေတာဟူသည့် အ
သံကားလင်ပင် ေကျာစိမ့်၍ ကက်သီးတြဖန်းြဖန်း ထလာ၏။
နတ်ကီးေတာဟူသည် မည်သည့် ေတာမျိးမှန်း အားလုံးကသေဘာ
ေပါက်ပီး ြဖစ်၏။
သိုေသာ် နတ်ကီးေတာသို ဝင်ရမည့် အတွက် ရရှိမည့် ဆုလာဘ်က
လည်း မက်ေလာက်စရာ ြဖစ်၏။
ထိုေခတ်အခါက ေဂျာ့ေခါင်းတံဆိပ် ေရဒဂါးတစ်ြပားလင် ေငွ (၂၀)
ကျပ်မ သာရှိေလရာ ေငွသာချည်း (၂၀၀၀) တိတိဟူေသာ စကားှင့် ပင်
ေစာသာထူး၏ ေတွေဝစိတ်ကို ေပျာက်ပျက်ေစ၏။
ထိုေကာင့် မုဆိုးေစာသာထူးသည် ဝါးေဆးတံကို တစ်ဖွာှစ်ဖွာမဖွာ
၍ ဦးေရလံးကို
“ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကျပ်နတ်ကီးေတာကိုဝင်ပီး ေဇာ်ဂျီဂမုန်းကို မရရ
ေအာင် ယူခဲ့ေပး မယ်ဗျာ”
ဟု ကတိေပးလိုက်ေတာ့၏။
ေစာသာထူး၏ စကားေကာင့် ကိုယ်ဝန်ေနေစ့လေစ့ှင့် အားမူသည်
စိုးရိမ်ထိတ်လန်ကာ မျက်လုံးြပးကျယ်သွား၏။
ထိုအခါ ေစာသာထူးက တစ်စုံတစ်ရာေြပာမည့် ဟန်ြပင်ေနေသာ
အားမူကို လက်ကာြပပီး
“ေဝ့….အားမူ၊ နင်နဲ ငါ ဒီအတိုင်းေနလည်း ေဟာဒီတဲစုတ်ကေလး
ဘဝက တက်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဗိုက်ထဲက ကေလးအတွက် ငါေတာ့ စွန်

စားမယ်လို ဆုံးြဖတ်ပီးပီ၊ ဘာမှ ကန်ကွက်ဖို မကိးစားနဲ ေတာ့”
ဟု အြပတ်ေြပာေလေတာ့၏။
ထိုေနာက် ေစာသာထူးသည် နတ်ကီးေတာသိုဝင်ရန် အေဖာ်အြဖစ်
လိုအပ်ေလရာ ရွာထဲမှ သူှင့် မကာခဏေတာလည်ထွက်ရာတွင် လိုက်
ပါတတ်ေသာ စံထူးှင့် ေတွပီး
“ဒီမ ှာ စံထူး၊ ငါနတ်ကီးေတာကို ဝင်မယ်ဆိုတာ မင်းသိပီးပီ မဟု
တ်လား၊ မင်း ငါနဲ လိုက်ပါ၊ ငါရလာမဲ့ ေဝစုထဲက မင်းကို ေငွ (၅၀၀) ခွဲ
ေပးမယ်”
ဟု ေခေလ၏။
စံထူးက ပျာပျာသလဲ ြငင်းဆန်ပီး
“ေငွတစ်ေထာင်ေပးမယ်ဆိုလည်း မလိုက်ဘူး၊ တစ်ေသာင်းေပးမယ်
ဆိုလည်း

မလိုက်ဘူး၊

မင်းကိုေတာ့

တစ်ရွာလုံးက

ူးေနပီလို

ေြပာကုန်ကပီ”
ဟု ဆိုေလ၏။
ထိုအခါ ေစာသာထူးသည် လက်ေလာ့ပီး သူတို ရွာှင့် (၁၀) မိုင်မ
ကွာေဝးေသာ ေညာင်ကိုင်းရွာရှိ မိတ်ေဆွြဖစ်သူ မုဆိုးသာဇံကီးထံ ေရာ
က်လာ၏။
သာဇံကီးက အေကာင်းစုံကိုသိလင် ပါးစပ်အေဟာင်းသားှင့် ေစာ
သာထူး ကိုကည့်ပီး
“ဒီမှာ ကိုယ့်လူ၊ မင်းနဲ အတူ ငါအေဖာ်မလိုက်ိုင်သလို မင်းကိုလည်း
မသွားေစချင်ဘူး၊ အသိာဏ်ရှိတဲ့ လူမှန်သမ၊ ကိုယ့်ေသတွင်းကိုယ် မ

တူးကဘူးကွ၊ အဲဒီလိုပဲ နတ်ကီးေတာရဲ အေကာင်းကို သိသူမှန်သမ
အဲဒီေတာကို ေြခချဖို ေယာင်လို ေတာင် စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ မင်းမ
သိေသးရင် ငါေြပာြပမယ်၊ ေတာေမှာက်တာ၊ ေတာေချာက်တာ၊ ေတာလှ
ည့်တာေတွကို အကမ်းတကာ့ အကမ်းဆုံး ေတာထဲမှာ ေတာ့ နတ်ကီး
ေတာက ထိပ် ပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏။
ေစာသာထူးက အံကိတ်ပီး
“ဘယ်ေလာက်ကမ်းကမ်း ငါကေတာ့ ေနာက်မဆုတ်ေတာ့ဘူး”
ဟု ဆိုေလရာ မုဆိုးသာဇံကီးက
“ငါထပ်ပီး

မင်းမသိေသးတဲ့

အေကာင်းတစ်ခု

ေြပာြပမယ်၊

အဲဒီအေကာင်းဟာ ငါရဲ ဦးေလးအရင်း ဦးဖိုးထွားကီးကိုယ်တိုင် လူင
ယ်ဘဝက နတ်ကီးေတာမှာ ကံေတွခဲ့ရတဲ့ အြဖစ်အပျက်ပဲ၊ နတ်ကီး
ေတာရဲ တစ်ေနရာမှာ ေရှးေဟာင်းမိပျက်ကီးတစ်ခု ရှိတယ်လို ဆိုတ
ယ်၊ မိပျက်ရဲ တစ်ေနရာမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ပုံနဲ လူေသေတွကို ြမပ်ှံထား
ဟန်ရှိတဲ့ အုတ်ဂူကီးကိုးလုံးလည်း ရှိတယ်လို ဆိုတယ်၊ အုတ်ဂူကီးေတွ
ကို အစဉ်အတိုင်းပဲ နဝရတ်ကိုးပါးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ရတနာေတွရဲ အမည်
ကို ေပးထားတယ်လို ဆိုတယ်၊ အဲဒီအုတ်ဂူကီးကိုးလုံးကိုလည်း လူထ
က်

သုံးဆေလာက်ကိုယ်ခာကီးပီး

သိဒိတန်ခိုး

အြပည့်ရှိတဲ့

လူဘီလူးကီးတစ်ေကာင်က ေစာင့်ကပ်ေနတယ်တဲ့ ၊ အလွယ်ေြပာရရင်
ေတာ့” ဂူကိုးလုံးနဲ အေစာင့်ဘီလူးေပါ့ကွာ၊ မင်းအေနနဲ မယုံရင်ေတာ့
ပုံြပင်လို သာ မှတ်လိုက် ေပေတာ့”
ဟု စကားစေလေတာ့၏။

*

