တစ်ေနသ၌ ပဲခူးိုးမှင့် နီးေသာ ရွာေလးတစ်ရွာ၏ ရွာစွန်တဲအိမ်၌
လူငယ်တစ်ဦးသည် ေတာဝက်သားများကို ကိးြဖင့်သီ၍ ေနလှန်းေန
ေလ၏။
လူငယ်သည် ေနေရာင်ရှိရာသို ေမာ့ကည့်လိုက်၊ ေတာဝက်သားများ
ကို ကိးြဖင့်သီလိုက်ှင့် အလုပ်ပ် ေနခိုက်တွင် ြခံတွင်းသို မိန်းမပျိတစ်
ဦး ဝင်ေရာက် လာေလ၏။
မိန်းမပျိသည် ေကျာေပး၍ ထိုင်ေနေသာ လူရွယ်၏ အနီးသို ေြခသံမ
ကားေအာင် ချဉ်းကပ်သွားေလ၏။
သူမသည် လူရွယ်အား အလန်တကားြဖစ်ေအာင် ေနာက်ေြပာင်လို
ေသာဆရှိပုံရ၏။
ထိုအခိုက်မှာ ပင် မိန်းမပျိ၏ ေြခေထာက်သည် ကိးှင့် ငိ၍ တင်းခ
နဲြဖစ်သွားပီး ေလထဲသို ေြမာက်တက်သွားေလ၏။ မိန်းမပျိ၏ အလန်
တကား ေအာ်ဟစ်သံေကာင့် လူရွယ်လှည့်ကည့်လိုက်ရာ ေြခေထာက်
တစ်ဖက်ကို ကိးကွင်းစွပ်၍ ေလထဲတွင် ေဇာက်ထိုးဆွဲခံေနရေသာ အြဖ
စ်ကို ေတွရေလ၏။
“ဟား.....ဟား....ဟား.... မူယာ၊ မူယာ အသံမေပးဘဲ ဝင် လာပီး ငါ့
ကို ကျီစယ်မလို နဲ တူတယ် အခုေတာ့ မှတ်ပီလား”

ဟု ေြပာဆိုလိုက်ရာ ေလထဲတွင် တန်းလန်းဆွဲခံရေသာ မိန်းမပျိက
“ဟဲ့၊ ရယ်မေနနဲ မုဆိုးစုတ် မုဆိုးပဲ့၊ ငါ့ကို အြမန်ေအာက်ချေပးစမ်း၊
နာလှပီ”
ဟု ေအာ်ဟစ်ေလ၏။ လူရွယ်က ရယ်ေမာ၍
“ကည့်လို ေကာင်းတယ်ေဟ့၊ နင်ဒီအတိုင်း ေနဝင်တဲ့ အထိ ေနပါ
လား”
ဟု ေနာက်ေြပာင်ေလရာ မိန်းမပျိသည် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းြဖင့် သူမ
၏ လုံချည်ကို ညာလက်ြဖင့် ထိန်းကိုင်ထား၏။
ထိုအခါမှ ပင် လူရွယ်က ခါးကားရှိ ဓားေြမာင်ကိုထုတ်၍ ေလထဲသို
ေစွခနဲခုန်တက်ကာ ကိးကိုြဖတ်ေလ၏။
ပီးေနာက် ေြမေပသိုကျလာေသာ မိန်းမပျိအား ဆီးဖမ်းထားေလ၏
။
မိန်းမပျိသည် လူရွယ်၏ လက်ထဲမှ ုန်းထွက်လိုက်ပီး
“မုဆိုးစုတ် မုဆိုးပဲ့၊ ြခံထဲမှာ မဟုတ်တာေတွလုပ်ထားတယ်။ နင့်ြခံ
ထဲကို ဘယ်ကေတာေကာင်လာမှာ မို အခုလိုလုပ်ထားရတာလဲဟဲ့၊ အမ
ေလး....ငါ့ေြခေထာက်က နာလိုက်တာ”
ဟု ညည်းညေလ၏။ လူရွယ်က ရယ်ေမာ၍ မဆုံးိုင်ေသးဘဲ
“ဘယ်က ေတာေကာင်မှ မလာပါဘူး။ သုတ်ကိုင်း မလုပ်တာကာလို
အစမ်းလုပ်ကည့်ေနတာ၊ နင်က အသံမေပးဘဲ ဝင်လာေတာ့ ထိတာေပါ့၊
ကဲ .... ငါ့ဆီလာတာ ဘာကိစလဲ”
ဟု ေမးေလ၏။ မိန်းမပျိက မျက်ှာံမဲ့၍ ကိးဆွဲခံထားရ၍ နာကျ

င်ေနေသာ ေြခေထာက်အား လက်ြဖင့်ပွတ်၍
“အေဖေခခိုင်းလို ေပါ့ဟာ၊ မိက ဧည့်သည် လူကီး တစ်ေယာက်
ေရာက်ေနတယ် အဲဒါနင့်ကိုေတွချင် လို တဲ့ ”
ဟု ဆိုေလရာ လူရွယ်က ေခါင်းညိတ်၍
“အမဲပစ်ဖို ကိစနဲ တူတယ်။ အမဲမပစ်ရတာကာပီ၊ ဝမ်းသာလိုက်
တာ၊ ကဲ....လာ၊ နင်နဲ အတူသွားမယ်”
ဟု ဆိုကာ မိန်းမပျိှင့် အတူ ရွာလယ်ရှိသူကီးအိမ်သို ထွက်ခဲ့ေလ
၏။ မိန်းမပျိသည် သူကီးမင်း၏ တစ်ဦးတည်းေသာ သမီးြဖစ်ပီး လူရွ
ယ်ှင့် ငယ်စဉ်ကပင် ရင်းှီးခင်မင်လာြခင်း ြဖစ်၏။ သူမသည် ရွာကွမ်း
ေတာင်ကိုင်ြဖစ်ေသာ်လည်း မာနမကီးဘဲ လူရွယ်ကို လွန်စွာ သံေယာဇ
ဉ်ရှိသူ

ြဖစ်၏။

သူတို

ှစ်ေယာက်သည်

စကားတေြပာေြပာှင့်

လမ်းေလာက်လာကပီး
အိမ်ဝိုင်းထဲသို ေရာက်ေသာအခါ သူကီးမင်းှင့် အတူ ထိုင်ေနေသာ
အသက်(၅၀)ဝန်းကျင် လူကီးတစ်ဦးကို ေတွရ၏။
သူကီးမင်းက လူကီးဘက်သိုလှည့်၍
“ဦးမင်းဒင်ကို လမ်းြပလုပ်ေပးမယ့် ရာမေလ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ လူကီးသည် မျက်လုံးြပးသွားပီး တဟားဟားရယ်
၍
“ဟား...ဟား...ဟား.... ေကာင်ေလးက ငယ်လှချည်လား၊ မင်းအသ
က် ဘယ်ေလာက်ရှိပီလ”ဲ
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။

လူရွယ်က လူကီးကို ခပ်တည်တည်ြပန်ကည့်၍
“ကျပ်အသက် (၁၅)ှစ်ရှိပီ”
ဟု ေြဖ၏။ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်၍
“အေကာင်ငယ်ေပမယ့် အဆိပ်ြပင်းတယ်ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေကာ
င်းတယ်

ေကာင်းတယ်၊

ကျပ်ကလည်း

ေလာကကိုစိတ်ကုန်ေနတဲ့

လူကီးေတွထက်စာရင် စွန်လတ်စွန်စားဝံ့တဲ့ လူငယ်မျိးကို သေဘာကျ
တယ်”
ဟု ေြပာေလေတာ့၏။
လူကီးက ဆက်လက်၍
“ဒီေတာ ဒီေတာင်ကို ကမ်းရဲ လားေကာင်ေလး၊ ဘာေကာင်ေတွ ရှိ
တတ်သလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ရာမဆိုေသာ လူရွယ်က
“စုံေနတာပဲ ဦးေလး၊ သမင်၊ ဒရယ်၊ ေချ လိုသတဝါမျိးကေန ကျား၊
ကျားသစ်၊ ေတာဆင်ေတွအထိ ေတွရတတ်တယ်”
ဟု ေြဖေလ၏။ လူကီးက စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညိ၍
“မင်းအဘိုးက ဝါရင့်မုဆိုးကီးလို သူကီးကေြပာတယ် ဒီေတာ့ မင်း
က မုဆိုးပညာကို အေတာ်တတ်မှာ ေပါ့၊ သားေကာင် နဲ ေတွရင် တိုက်ခို
က်ဝံ့ပါ့မလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူရွယ်က ရင်ေကာ့၍
“ကျပ် အသက် (၇) ှစ်အရွယ်ကတည်းက အဘိုးနဲ ေတာထဲကိုလို
က်ေနကျဗျ၊ ကျပ်လက်စွမ်းနဲ ကျားသစ်တစ်ေကာင် ေတာင်ရဖူးတယ်။

ေသနတ်နဲ ဒူးေလးကို ေကာင်းေကာင်း ပစ်တတ်တယ်၊ ဓားေြမာင်လည်း
ေပါက်တတ်တယ်။ ကျပ်ေပါက်ြပမယ်၊ ဦးေလးဓားေြမာင်ခဏငှားပါ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ လူကီးက သေဘာကျဟန်ြဖင့် သူ၏ ခါးကားတွင် ချိ
တ်ထားေသာ ဓားေြမာင်ှစ်ေချာင်း ကို လူရွယ်၏ လက်ထဲသို ထည့် လို
က်ေလ၏။ လူရွယ်က ဓားေြမာင်ကို လက်ြဖင့် ဆကည့်၍ ဓားေပါက်ရန်
ပစ်ကွင်းရှာေလ၏။
ထိုေနာင်

သူကီးမင်း၏

ဝရန်တာတွင်

ချိတ်ဆွဲထားေသာ

သမင်ချိကီးကို ကည့်၍
“သမင်မျက်လုံးှစ်လုံးကို ကျပ်ပစ်ြပမယ်၊ ဦးေလး ကည့်ေန”
ဟု ေြပာေလရာ သူကီးက ကမန်းကတန်း ဝင်၍
“ေဟ့ေကာင်ရာမ၊ မင်းလက်စွမ်းကို ယုံပါတယ်ကွာ၊ မပစ်ပါနဲ ၊ မ
ေတာ်မတဲ့ ြဖစ်ပီး ငါ့သမင်ချိ ပျက်စီး သွားမှ ြဖင့် ဟုတ်ေပ့ ြဖစ်ေနပါဦး
မယ်”
ဟု တားဆီးေလ၏။ လူရွယ်ကရယ်ေမာ၍
“မပျက်စီးေစရဘူး သူကီး၊ ကျပ်လက်ကို ယုံစမ်းပါ၊ ဖွဖွေလးေပါက်
မှာ ပါ”
ဟု ဆိုကာ ဆတ်ခနဲလှည့်၍ ဓားေြမာင်ှစ်လက်ကို တစ်ချက်ပီးတစ်
ချက် ပစ်လိုက်ရာ သမင်မျက်လုံး ှစ်လုံး၌ စိုက်ဝင်သွားေလ၏။
လူကီးက သေဘာကျဟန်ြဖင့် ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်လိုက်ပီး
“အေတာ် လက်ေြဖာင့်တဲ့ မုဆိုးေပါက်စေလးပဲ၊ ေသနတ်လည်း
ေကာင်းေကာင်း ပစ်တတ်မှာ ေပါ့”

ဟု စကားစလိုက်ရာ လူရွယ်က ေခါင်းညိတ်၍
“ဦးေလး ေသနတ် ခဏငှားပါ”
ဟု ဆိုေလ၏။ လူကီးက ေြခာက်လုံးြပးေသနတ်ကို လူရွယ်လက်သို
ပစ်ေပး လိုက်ေလ၏။
လူရွယ်က ေသနတ်ကို ကျင်လည်စွာဖမ်း၍ လက်ထဲရှိမူးေစ့တစ်ေစ့
ကို ေလထဲသို ေြမာက်တင်လိုက်ပီး ေသနတ်ြဖင့် ဒိုင်းခနဲပစ်ချ လိုက်
ေလ၏။
ထိုေနာက် ြခံဝင်းတစ်ေနရာသို ေလာက်သွားပီး မူးေစ့ေလးကို
ေကာက်ယူေလ၏။
မူးေစ့သည် ကျည်ဆန်ထိမှန်၍ ေပါက်ပဲေနေလ၏။
လူကီးက လက်ခုပ်တေြဖာင်းေြဖာင်းတီး၍ သဘာေပးလိုက်ပီး
“ကိက်သွားပီေဟ့၊ မင်းရဲ အသက်အရွယ်ကိုကည့်ပီး အထင်ေသး
မိတာ ေတာင်းပန်ရမလို ြဖစ်ေနပီ၊ မင်းကို လမ်းြပ လုပ်ဖို သေဘာတူလို
က်ပီ၊ ေငွေရးေကးေရးအတွက်ကေတာ့ ဘာမှ မပူနဲ ၊ ခါတိုင်းလမ်းြပလို
ရ တာထက် သုံးဆပိုေပးမယ်”
ဟု ေြပာေလရာ လူရွယ်က ေခါင်းခါ၍
“မလိုပါဘူးဦးေလး၊ ကျပ်ကို ထိုက်သင့်သေလာက်ပဲ ေပးပါ။ အဘိုး
ကေြပာတယ်၊ ပိုက်ဆံဆိုတာ လိုတာထက်ပိုပီး လက်ထဲမှာ ရှိရင် လူကို
ဖျက်ဆီးတတ်တယ်တဲ့ ”
ဟု ြငင်းဆန် လိုက်ေလ၏။ လူကီးက တဟားဟားရယ်ေမာ၍
“ပိုက်ဆံဆိုတာ လိုတာထက်ပိုပီး လက်ထဲမှာ ရှိရင် လူကိုဖျက်ဆီး

တတ်တယ်တဲ့ လား သိပ်မှန်တယ်ေဟ့”
ဟု ချီးမွမ်း၏။
ထိုေနာက်တွင် မူ ေနာက်တစ်ေန နံနက်ေစာေစာတွင် ေတာလည်ထွ
က်ရန် လူကီးှင့် သေဘာတူညီမ ရခဲ့ေလ၏။

*
ေနာက်တစ်ေနနံနက်တွင် လူရွယ်သည် ရွာထိပ်ရှိ ရွာေတာ်ရှင်နတ်
ကွန်းသိုသွားကာ မုဆိုးတို ၏ ိုးရာထုံးစံအတိုင်း ပူေဇာ်ပသမများကို ြပ
လုပ်ေလ၏။
ေဒသခံမုဆိုးများ သည် ထိုသို ပူေဇာ်ပသမများကို မြပလုပ်ပါက အ
မဲလိုက်ရာတွင် အခက်အခဲေတွရ တတ်ေကာင်း ယုံကည်ကေလ၏။
လူရွယ်က အနီးတွင် ရပ်ကည့်ေနေသာ လူကီးအားလှည့်၍
“ဦးေလး သားေကာင်များများ ရပါေစ၊ ေဘးအရာယ် မေတွပါေစနဲ
လို ဆုေတာင်းပါ”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက ဆုေတာင်း လိုက်ေလ၏။ ပီးေနာက်တွင်
မူ လူကီးက
“ေတာေကာင်ေတွ ဘယ်နားမှာ ရှိတတ်သလဲ ေကာင်ေလး”
ဟု ေမးြမန်းေလရာလူရွယ်က ဒူးေလးကီးကို လွယ်လိုက်ရင်း
“ရွာနဲ တစ်မိုင်ေလာက်ေဝးတဲ့ ေနရာမှာ ိုးမထဲကိုမဝင်ခင် ေတာအု
ပ်ကေလးရှိတယ်၊ အဲဒီေတာအုပ်ထဲ မှာ ေချ၊ ဒရယ်နဲ ေတာဝက်ေတွ ခို
ေအာင်းတတ်တယ် ဦးေလး၊ ေတာေြခာက်ပီး ပစ်ရင် သိပ်ေကာင်းတယ်
”

ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက ေသနတ်ကိုစလွယ်သိုင်းရင်း
“ငါက အမဲပစ်ချင်တဲ့ လူ မဟုတ်ဘူး ကွ၊ မုဆိုးအချင်းချင်းပစ်ချင်
တာ”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူရွယ်က နားလည်ဟန်ြဖင့် ေခါင်းညိတ်၍
“ဦးေလးက သားေကာင်ငယ်ေလးေတွ မပစ်ချင်ဘဲ ကျား ကျားသစ်
ေတွကို ပစ်ချင်တယ်ေပါ့။ ဦးေလးကံေကာင်းရင် ဒီေတာေလးထဲမှာ အိပ်
ပုပ်ကီးတဲ့ ကျားသစ်တစ်ေကာင်ေကာင်နဲ ေတွိုင်တယ်။ ေတာ ေချာက်
ဖို ေတာ့ ရွာသားေတွေခရမှာ ပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ကျား၊ ကျားသစ်စေသာ မုဆိုးတိရစာန်များမှာ ည
အချိန်တွင် အစာရှာ၍ ေနအချိန်တွင် ေတာအုပ်ေကာင်းေကာင်း ရှာပီး
တစ်ေနလုံး အိပ်စက်တတ်ြခင်းကို ဆိုလိုြခင်း ြဖစ်၏။
“ငါက

သားေကာင်ကို

ေတာေြခာက်ပီးပစ်တယ်ဆိုတာ

ေတာေြခာက်ပီးလဲ

မပစ်ချင်ဘူးကွ၊

သားေကာင်ကို

လူအင်အားနဲ

အိုင်ယူပီး တိုက်ခိုက်တယ်လို ပဲ ငါယူဆတယ်၊ ငါက ကျား၊ ကျားသစ်
လို သတဝါေတွနဲ မုဆိုးအချင်းချင်း ာဏ်ရည်ပိင်ပီးပစ်ချင်တာ ေနာ
က်ပီး သားေကာင်ကို အလစ်ေချာင်းပီးလည်း မပစ်ချင်ဘူး”
ဟု ေြပာေလရာ လူရွယ်သည် လူကီးကိုကည့်၍ မျက်ေမှာင်ကတ်
လိုက်ေလ၏။ ဤလူကီး၏ စိတ်ဓာတ်သည် ကွယ်လွန်သွားရှာေသာ အ
ဘိုး၏ စိတ်ဓာတ်ှင့် တူလှေချတကား။
ဤစိတ်ဓာတ်မျိးကို သူကိုယ်တိုင်လည်း ှစ်သက်၏။
ဤလူကီးှင့် အတူတွဲ၍ စွန်စားခန်းဖွင့်ချင်လှ၏။ ထိုေကာင့် လူရွ
ယ်က

“စွန်စွန်စားစား အမဲပစ်ချင်တယ် ဆိုရင်ေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ကစပီး
ိုးမထဲမှာ နာမည်ကီးေနတဲ့ နတ်ကျားကီးကို ရှာကရေအာင်”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက စိတ်ဝင်စားဟန်ြဖင့် ကည့်၍
“နတ်ကျားကီးဟုတ်လား ေကာင်ေလး ဘာလို နတ်ကျားလို ေခတာ
လဲ ရှင်းပါဦး”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူရွယ်က ေြမေပတွင် ထိုင်၍ ေရဘူးထဲမှ ေရကို
ေသာက်ကာ
“လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်က ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလွန်ကီးမားပီး ေကာ
က်ဖို ေကာင်းတဲ့ ကျားကီးတစ် ေကာင်ေပဖူးတယ်။ ကျားကီးကို ဒီနယ်
တေကာမှာ အလွန်နာမည်ကီးတဲ့ သာေရနဲ သာေဝဆိုတဲ့ မုဆိုးညီေနာင်
ှစ်ေယာက် လိုက်ကတယ်။ ဒီကျားကီးကို လိုက်ရင်းနဲ သာေရ ေသဆုံး
ခဲ့တယ်။ သာေရေသေတာ့ သာေဝဟာ မခံမရပ်ိုင်ြဖစ်ပီး သူညီအတွက်
ကလဲ့စားေချမယ်ဆိုပီး ကျားကီးကို လိုက်ရှာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ သူလည်း
သူညီေနာင်ေနာက်ကို လိုက်သွားရရှာတယ်။ သာေရ သာေဝ ေသဆုံးပီး
ေတာ့ ေညာင်ေလးပင်ဘက်မှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ မုဆိုးကီးဦးြမေဘာ်
ဆိုတာ ေရာက်လာတယ်။ မုဆိုးညီေနာင်ှစ်ေယာက်ကို အေသသတ်ိုင်
တဲ့ ကျားကို ရင်ဆိုင် ေတွချင်လို တဲ့ မကာပါဘူး။ ဦးြမေဘာ်လည်း ညီ
အစ်ကို ှစ်ေယာက်ေနာက်ကို လိုက်သွားရြပန်တယ်။ ဒီအချိန်ကစပီး ဒီ
နားပတ်ဝ န်းကျင်ေတွမ ှာ ဒီကျားကီးကို နတ်ကျားကီးလို အမည်တွင်
ေတာ့တာပဲ”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်၍
“မုဆိုးေကျာ်သုံးေယာက်ကို

အေသသတ်ခဲ့တယ်ဆိုေတာ့

နတ်ကျားကီးလို ေခမယ်ဆိုရင်လည်း ေခေလာက်ပါေပတယ်”

ဟု ေြပာေလ၏။ လူရွယ်က သက်ြပင်းချ၍
“ဒီေလာက်နဲ မေခေလာက်ေသးဘူး ဦးေလးရဲ ၊ နတ်ကျားကီးမှာ
ထူးြခားချက်ေတွ အများကီးရှိေသး တယ်။ ဒီကျားကီးဟာ ကျိက်ထိုဘ
က်က မုဆိုးတစ်ေယာက် ေပါက်ေခါင်းဘက်က မုဆိုးတစ်ေယာက်ကိုလ
ည်း သတ်ြဖတ်ခဲ့ေသးတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးသည် မျက်လုံးြပးသွားေလ၏။ လူရွယ်က
ဆက်လက်၍
“နတ်ကျားကီးရဲ

ထူးြခားချက်ကေတာ့

ေြပာမဆုံးေပါင်ေတာသုံး

ေတာင်ပဲ ဦးေလးရဲ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်က တစ်ဖက်ရွာက ဘုရားရင်ြပင်ေပ
မ ှာ နတ်ကျားကီးကို ရွာသားေတွ ေတွလိုက်ရတယ်။ ရွာသားေတွရဲ
အေြပာ အရေတာ့ နတ်ကျားကီး ဘုရားလာဖူးတယ်တဲ့ ၊ တချိကလည်း
နတ်ကျားကီးဟာ ဥစာေစာင့်သိုက်ရဲ အေစာင့်ကျားကီးတဲ့ ၊ ဒီနယ်တစ်
ဝိုက်မှာ ေရနန်းရှင်သိုက်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီသိုက်ရဲ အေစာင့်ကျားကီး
လို ေြပာတယ်။ ထူးြခားတာက နတ်ကျားကီးဟာ ဒီေနအထိ ရွာသူရွာ
သားေတွကို မကိုက်ေသးဘူး။ မုဆိုးေတွကိုသာ တစ်ေယာက်ပီး တစ်
ေယာက် တိုက်ခိုက်ေနတယ်။ နတ်ကျားကီးကို ေကာက်ပီး ဒီနယ်တစ်ဝို
က် မုဆိုးေတွ အမဲ မလိုက်ရဲတာကာပီ ဦးေလး ဒီသုံးလေလာက်အတွင်း
မှာ မုဆိုးတစ်ေယာက်မှ ေရာက်မလာဘူး။ ဦးေလးကေတာ့ မုဆိုး ဟုတ်
ပုံမရဘူး”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးကေခါင်းညိတ်၍
“ေအး...ဟုတ်တယ်၊ ငါမုဆိုး မဟုတ်ဘူး ။ ေတာလည်ချင်လို ထွက်
လာတာ၊

အမဲပစ်တဲ့

အေတွအကံ

ေတာ့

စုံစုံလင်လင်ရှိတယ်ကွ၊

မင်းေြပာတဲ့ နတ်ကျားကို ငါစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီကျားရဲ အစွမ်းက ထူး

ေတာ့ အေတာ်ထူးေနတယ်။ မုဆိုးတစ်ေယာက် ှစ်ေယာက်ကို အိုင်ယူ
တာကေတာ့ ထားပါေတာ့ေလ၊ မုဆိုး အချင်းချင်း သူိုင် ကိုယ်ိုင် အပိ
င်ကဲတယ်ဆိုေတာ့ လင်သူ စားစတမ်းေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ မုဆိုးေကျာ် ငါး
ေယာက် ကို အိုင်ယူိုင်တာေတာ့ ဆန်းတယ်ေဟ့၊ ငါရှာေနတာ ဒီလို
သားေကာင်မျိးပဲ၊ ဒါေကာင့် ဒီေကာင်ကီးကို မေတွေတွေအာင်ရှာမယ်
လို ဆုံးြဖတ်လိုက်ပီ”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူရွယ်က လက်သီးဆုပ်၍
“ဦးေလး သတိကိုေတာ့ သိပ်ကိက်သွားပီ၊ ကျပ်ကလည်း နတ်ကျား
ကီးကို ရှာချင်ေနတာကာပီ၊ အေဖာ် ေကာင်းမရှိလို ေစာင့်ေနတာ၊ ဦး
ေလးနဲ

ကျပ်

ေသအတူ

ရှင်အတူေပါ့ဗျာ၊

ဒီေကာင်ကီးကို

မရရေအာင်ရှာပီး ချကာတာေပါ့”
ဟု အားတက်သေရာေြပာေလ၏။ လူကီးက တဟားဟား ရယ်ေမာ
၍
“မင်းဟာ လူသာငယ်တယ်၊ သတိကအေတာ်ေကာင်းပါလား။ မင်းရဲ
အဘိုးဟာ အေတာ်စွမ်းတဲ့ မုဆိုး ကီးဆို”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ လူရွယ်က ဂုဏ်ယူဟန်ြဖင့်
“အဘိုးကိုင်တဲ့ ေလးကီးဟာ ငါးေပေလာက်ရှိတယ်၊ အဘိုးပစ်တဲ့
ြမားတံဟာ

သာမန်မုဆိုးေတွကိုင်တဲ့

ြမားထက်

ှစ်ဆရှည်တယ်။

ဒီြမားကီးကို ကျပ် အမှတ်တရသိမ်းထားတယ်။ အဘိုးဟာ ကျားနဲ လ
ည်း နပန်းလုံးဖူးတယ်၊ မိေကျာင်းနဲ လည်း ေရထဲမှာ ဖက်သတ်ဖူးတယ်၊
အဘိုးဟာ အသက်(၇၀)ရှိေပမယ့် အလွန်ကျန်းမာတယ်၊ တစ်ကိမ်တစ်
ခါမှ မဖျားမနာဖူးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တစ်ေနေတာ့ ရွာကအလှမှာ ကက်သား
ဟင်းနဲ ထမင်းစားပီး ကက်ိုးေလး စူးတာနဲ ေသဆုံးရရှာတယ်၊ အစား

မေတာ် တစ်လုတ် ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိသားပဲ မဟုတ်လား”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ထိုင်ေနရာမှ ထ၍
“ကဲ၊ တို ခရီးဆက်ကရေအာင်၊ ရိကာေတွသယ်ဖို လူလိုမလား”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူရွယ်က
“ကျပ်တို ှစ်ေယာက်ပဲ တစ်ိုင်သယ်ပိုးကတာေပါ့၊ ရွာသားေတွထဲ
က ငှားလို ရမယ်မထင်ဘူး။ နတ်ကျားကီးကိုေကာက်လို ေတာထဲကို ဘ
ယ်သူမှ မလိုက်ရဲဘူး။ ထင်းခုတ်သွားတဲ့ သူေတွေတာင် အဖွဲလိုက် စုပီး
သွားကတယ်။ ေတာထဲကို ေနစဉ်သွားရဲတဲ့ သူဆိုလို ကျပ်တစ်ေယာက်
တည်းရှိတယ်။ ကျပ်ကလည်း ရွာနဲ အနီးဆုံး ေတာအုပ်ေလးထဲမှာ
ေတာဝက်ေတွပစ်ေလ့ရှိတယ်၊

အေဖာ်မရှိေတာ့

ိုးမထဲမဝင်ရဲဘူး၊

ဒါေကာင့် နတ်ကျားကီးနဲ မေတွတာထင်ပါရဲ ”
ဟု ေြပာေလေတာ့၏။
ထိုေနညတွင် ရွာသူရွာသားများ သည် ရာမှင့် လူကီးထံသို လာ၍
နတ်ကျားကီးကို ရှာေဖွြခင်းမြပရန် တားဆီးကေလ၏။ သိုေသာ် စိတ်
အားထက်သန်ေနေသာ ရာမတို ှစ်ေယာက်အား မည်သူမ မတားဆီးို
င်ခဲ့ေပ။
ေနာက်တစ်ေနနံနက် ရာမတို ေတာတွင်းသို ဝင်ကာနီးတွင် ရွာကွမ်း
ေတာင်ကိုင် မိန်းကေလးေရာက် ရှိ လာပီး
“ရာမရယ်....သတိထားပါဟယ်၊ ညက အိပ်မက်ေတွ မေကာင်းဘူး”
ဟု စိုးရိမ်ဟန်ြဖင့် ေြပာေလ၏။ ရာမက ေခါင်းညိတ်၍
“စိတ်ချပါဟယ်၊ ငါတစ်ေယာက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ေဟာဒီက ဦး

ေလးလည်း ပါသားပဲ၊ နတ်ကျားကီး ကို ငါတို မရရေအာင်ပစ်ပီး ြပန်
လာခဲ့မယ်”
ဟု စိတ်အားတတ်ကွဟန်ြဖင့် ေြပာဆိုေလ၏။ မိန်းမပျိက
“နင့်အတွက် ဘုရားမှာ ငါဆုေတာင်းေပးမယ်”
ဟု တီးတိုးေြပာကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရှာ၏။

*
ဤသိုြဖင့် မုဆိုးှစ်ဦးသည် လွန်စွာသတင်းကီးေသာ နတ်ကျားကီး
ကိုရှာေဖွရန် ိုးမေတာထဲသို ဝင်လာခဲ့ေလ၏။
ရာမသည် လူကီးကိုဦးေဆာင်၍ ကိုင်းေတာကီးကို ြဖတ်သန်း၍ ေရှ
ခရီးဆက်ခဲ့ေလ၏။ ကိုင်းေတာကို ေကျာ်လွန်ေသာအခါ ရာမက
“ကျပ်ေနစဉ် ေတာဝက်ေတွပစ်တာ ဒီေတာေလးမှာ ေပါ့၊ ေရှကိုလွ
န်ရင် ိုးမေတာထဲဝင်ေတာ့မယ် ေတာထဲမဝင်ခင် ေနလယ်စာ စားကရ
င်ေကာင်းမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုေနာက်တွင် မူ လူကီးှင့် အတူ ေပါင်မုန်ှင့် ငါး
ေသတာများကို စားေသာက်ကေလ၏။
ေရဘူးထဲမှ

ေရကိုေသာက်ကေလ၏။

ပီးေနာက်

ိုးမေတာသို

ဝင်ခဲ့က၏။ ေတာစပ်သိုဝင်ပီး များ မကာမီတွင် ခပ်လှမ်းလှမ်း၌ ေကာ
င်ေငးေငးကည့်ေနေသာ ေချငယ်တစ်ေကာင်ကိုေတွရေလ၏။
လမ်းခရီးတွင် အုပ်စုလိုက် ေနထိုင်ကေသာေမျာက်များ ှင့် သမင်ဒ
ရယ်များကို မကာခဏေတွရ ေလ၏။ ရာမသည် တစ်ေနရာသိုေရာက်
ေသာအခါ ေြမေပသိုကုန်းကည့်၍ ေလသံတီးတိုးြဖင့်

“ဝက်ေြခရာေတွ ဦးေလး”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးကကည့်၍
“မင်းက ဝက်ပစ်ေနကျဆိုေတာ့ ဝက်ေြခရာေတွရင် မေနိုင်ဘူးနဲ
တူတယ် ထားလိုက်ပါကွာ ဝက်မကီး နဲ ကေလးေြခရာ ေတွပါ”ဟု ဆို
လိုက်ရာ ရာမသည် အံ့သဟန်ြဖင့် လူကီးကို ေမာ့ကည့်၍
“ဝက်မကီးဆိုတာ ဦးေလးက ဘယ်လိုလုပ်သိတာတုံး၊ ကျပ်ဝက်ပစ်
ေနတာကာပီ ဒီလိုခွဲြခားမသိ ပါဘူး” ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူကီးက ရ
ယ်ေမာ၍
“ဟား....ဟား....ဟား.....မုဆိုးေလးကို ဆရာြပန်လုပ်ရမလိုြဖစ်ေနပီ၊
တိရစာန်စိတ်ပညာလို ဆိုရင် ရမလားမသိဘူး။ ဝက်ထီးှင့် ဝက်မ စိတ်
ခံစားချက်ချင်းမတူဘူး၊ ဝက်ထီးေတွက ပိုပီး စိတ်လပ်ရှားတယ်၊ အထူး
သြဖင့်

ဝက်မေတွနဲ

ေတွရင်

ပိုလပ်ရှားတယ်၊

အချစ်စိတ်ရဲ

လံေဆာ်မေကာင့် ေပါ့ကွာ”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ ရာမက သေဘာကျဟန်ြဖင့် တဟားဟား ရယ်ေမာ
လိုက်ေလ၏။ ပီးမှ
“ဆက်ပါဦး ဦးေလးေြပာတာ စိတ်ဝင်စားဖို ေကာင်းတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ဆက်လက်၍
“ဒီအုပ်စုက

ဝက်ေြခရာေတွကိုကည့်လိုက်ရင်

ေြခရာေတွက

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိေနတာေတွရမယ်၊ စိတ်လပ်ရှားတတ်တဲ့ ဝက်ထီး
ေတွပါလာရင် ေြခရာေတွ ပ်ယှက်ခက်ေနမယ်၊ သူတို ဟာ အမေတွကို
မိတ်လိုက်ဖို အမဲြမဆွယ်ေနတဲ့ ေကာင်ေတွဆိုေတာ့ စိတ်လပ်ရှားတာ
မဆန်းဘူးေပါ့ကွာ သဘာဝပါပဲ”

ဟု ေြပာေလ၏။ ရာမသည် လူကီး၏ စကားကို ှစ်သက်ဟန်ြဖင့်
ေခါင်းညိတ်ေလ၏။
ခဏကာေအာင် ခရီးဆက်ခဲ့ပီးေနာက် ရာမက
“ကျပ်တို

ေသနတ်ေတွကို

အသင့်ြပင်ထားကရေအာင်

ဒီအချိန်ကစပီး နတ်ကျားကီးနဲ ေတွိုင်တယ်။ နတ်ကျားကီးခိုေအာင်း
ိုင်တဲ့ ဘုရားေကျာင်းပျက်ကီးကို ေရာက်ေတာ့မယ်”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍
“ဘုရားေကျာင်းပျက်ဟုတ်လား ဒီေတာကီးထဲမှာ ဘုရားေကျာင်းပျ
က်ရှိပါ့မလား၊ ဘာ, ဘုရားလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ရာမက ေြခသံကိုလုံေအာင် လမ်းေလာက်ရင်း
“ြမန်မာဘုရားေတာ့ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ် ကုလားဘုရားေကျာင်း
လားမသိဘူး၊ မုဆိုးေတွကေတာ့ ဘုရားေကျာင်းပျက်လို ေြပာတာပဲ၊ ဘု
ရားေကျာင်းပျက်ကီးထဲမ ှာ အရင်က အလွန်ကီးမားတဲ့ ေြမွကီးတစ်
ေကာင်ရှိတယ်။ ဒီေြမွကီးကို အဘိုးှိမ်နင်းလို ေသသွားပီ ေြမွကီးက
ကီးလွန်းလို နတ်ေြမွကီးလို ေခတယ်။ ေြမွကီးေသပီးတဲ့ ေနာက် ရွာ
ထဲက နတ်ဝင်သည် တစ်ေယာက်ကို ဝင်ပူးပီး ေြမွကီးက အဘိုးကို က
လဲ့စားေချမယ်လို ကံးဝါးဖူးတယ်။ အဘိုးတစ်ေယာက်အလှမှာ အစား
မှားပီး ေသဆုံးေတာ့ ေြမွကီးက ကလဲ့စားေချတာလို ရွာသားေတွက
ေြပာကတယ်။ ေြမွကီး မရှိတဲ့ ေနာက် ဘုရားေကျာင်းထဲမှာ ေမျာက်
ေတွ အုပ်စုဖွဲပီးလာေနကတယ်။ နတ်ကျားကီး ေရာက်လာေတာ့ ေမျာ
က်ေတွလည်း မေနရဲေတာ့ဘူး။ ေနရာေြပာင်း ေရ သွားကတယ်”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက မျက်ေမှာင်ကတ်၍

“ဘုရ ားေကျာင်းပျက်ထ ဲမ ှာ နတ်ကျားကီးရှိတယ်လို ဘယ်လိုသိသ
လဲ”ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ ရာမက
“ေသသွားတဲ့ မုဆိုး ၃ေယာက်ရဲ အေလာင်းကို ေကျာင်းပျက်ကီးထဲ
မ

ှာ ေတွရတယ်။

ကျန်တဲ့

မုဆိုးှစ်

ေယာက်ကို

ေကျာင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ေတွရတယ်”ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက
“ဒါ ဆိုရင်ေတာ့ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျားခိုေအာင်းေနတာ
ေသချာပီေပါ့။ ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင် မှာ ေတွရတဲ့ မုဆိုးှစ်ေယာက်ရဲ
အေလာင်းဟာ လွင်ြပင်လိုေနရာမျိးမှာ လား”
ဟု ေမးြမန်းေလရာ ရာမက
“လွင်ြပင်မှာ မဟုတ်ဘူး ေတာထူထပ်တဲ့ ေနရာမှာ ပဲ”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်၍
“ေကျာင်းပျက်နဲ ဘယ်ေလာက်ေဝးေသးလဲ”ဟု ေမးြမန်းေလ၏။ လူ
ရွယ်က
“သိပ်မေဝးေတာ့ဘူး၊ တစ်မိုင်ေလာက်ပဲ”
ဟု ေြဖေလရာ လူကီးက ေသနတ်ကို အသင့်ြပင်လိုက်ပီး
“ဒါ ဆိုရင်ေတာ့ သတိထားေပေတာ့၊ ဒီမှာ ေကာင်ေလး၊ မင်းတို
ေြပာတဲ့

နတ်ကျားကီးဆိုတာ

ငါမယုံဘူး၊

အင်မတန်

ပရိယာယ်မာယာများ တဲ့ ကျားတစ်ေကာင်လို ပဲ ငါယူဆတယ်။ ဘာပဲြဖ
စ်ြဖစ် ကျားနဲ လူသား ပရိယာယ်ချင်းယှဉ်ရင် လူပဲ အိုင်ရရမှာ ေပါ့၊
ဒါေကာင့် ဒီအချိန်ကစပီး သတိထားေပေတာ့”
ဟု သတိေပးေလ၏။ ထိုေနာက်တွင် မူ လူကီးှင့် ရာမသည်

သတိကီးစွာထား၍ ေတာနက်ထဲသို ဝင်ခဲ့ေလ၏။
စမ်းေချာင်းကေလးတစ်ခုကို ြဖတ်သန်းပီးေသာအခါ ေတာပန်းဝါဝါ
ေလးများ ပွင့်ေနေသာ ေြမကွက်လပ် တစ်ခုကို ြမင်ရ၏။
ရာမက လူကီးဘက်သိုလှည့်၍
“ဒီကွက်လပ်ကီးကိုေကျာ်ရင် ဘုရားေကျာင်းပျက်ကိုေရာက်ပီ”
ဟု တီးတိုးေြပာေလ၏။ လူကီးသည် ေြမကွက်လပ်သို ေရာက်ေသာ
အခါ ခဏရပ်၍ အသံဗလံများကို နားစွင့်ေလ၏။
ပတ်ဝန်းကျင်အရာယ်ကင်းရှင်းသည် ထင်မှ ေတာထဲသို ဆက်ဝင်
ခဲ့၏။ ေတာတစ်ေနရာသို ေရာက်ေသာအခါ လူကီးက
“ဒ ီမ ှာ ရာမ

ငါက

ေရှြမင်ကွင်းကိုကည့်မယ်၊

မင်းက

ေနာက်ြမင်ကွင်းကိုကည့် ဝဲယာှစ်ဖက်ကိုလည်း သတိမလွတ်ေစနဲ ၊
ေသနတ်ကို ယမ်းေတာင့်အသင့်ထိုးထားေနာ်၊ ဒီအချိန်ကစပီး ကျားက
လွဲလို ဘယ်သတဝါမှ မပစ်နဲ ”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီး၏ ေစ့စပ်ေသချာပုံကို ရာမစိတ်ထဲတွင် ကျိ
တ်၍ ချီးမွမ်း လိုက်ေလ၏။
လူကီးက ဆက်လက်၍ ေလသံတီးတိုးြဖင့်
“စကားကို မလိုအပ်ဘဲ မေြပာနဲ ေတာ့၊ အေပါ့အေလးသွားချင်ရင်
အခုကတည်းက

သွားထားေပေတာ့

အေရးအကီးဆုံး

စည်းကမ်းကိုေြပာလိုက်မယ်၊ ကျားနဲ ရင်ဆိုင်ေတွပီဆိုရင် မင်းနဲ ရင်ဆို
င်ရင် မင်းပစ်၊ ငါနဲ ရင် ဆိုင်ရင်လည်း ငါပစ်မယ်”ဟု ေြပာေလ၏။ ရာမ
က နားမလည်ိုင်ဟန်ြဖင့် မျက်လုံးြပး၍

“ဦးေလးေြပာတာ မရှင်းဘူး၊ ကျားနဲ ေတွရင် ှစ်ေယာက်စလုံး ဝိုင်း
ပစ်ရမှာ ေပါ့၊ ဒီေကာင်ကီးက မုဆိုး ေတွကိုေတာင် သတ်ြဖတ်လာတဲ့
ေကာင်ကီးပဲ၊ မုဆိုးစည်းကမ်းေတွ ဘာေတွ လိုက်နာ စရာမလိုပါဘူး”
ဟု ဆိုလိုက်ရာ လူကီးက လက်ကာြပ၍
“မင်း ငါ့စည်းကမ်းကို မလိုက်နာိုင်ရင် ဒီေနရာက လှည့်ြပန်ေတာ့
ရာမ၊ ငါ့စကားကို နားေထာင်စမ်း ပါ၊ နားမေထာင်ရင် မင်းနဲ ငါ တစ်
ေယာက်ေယာက်ေသလိမ့်မယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ ရာမသည် လူကီး၏ ေြပာစကားကို နားမလည်ိုင်
ေသး၍ ေခါင်းတရမ်းရမ်းြဖင့်
“ကျပ်တို ှစ်ေယာက် စည်းလုံးရမယ်ေလ၊ စည်းလုံးမှ ခွန်းအားရှိတဲ့
ရန်သူကို အိုင်ရမှာ ေပါ့”
ဟု ေြပာေလရာ လူကီးက တဟားဟားရယ်ေမာ၍
“ဟားဟားဟား.....စာအုပ်ကီးထဲကစကားေတွ လာရွတ်ြပမေနနဲ ၊
အရင်မုဆိုးေတွေသရတာ ဒီလို စိတ်မျိးေကာင့် ကွ၊ မင်းငါ့စကားကို နား
ေထာင်မလား၊ မေထာင်ဘူးလားေြပာ၊ မေထာင်ရင် ဒီကေနလှည့်ြပန်
ေပေတာ့”
ဟု ရာဇသံေပးလိုက်ရာ လူရွယ်က အံကိတ်၍
“ကျပ်လည်း ဒီေကာင်ကီးနဲ ေတွချင်တယ်ဗျ၊ လှည့်မြပန်ဘူး၊ ဦး
ေလးစကားကို နားေထာင်မယ်ဗျာ”
ဟု ဆိုလိုက်၏။ လူကီးက ေခါင်းညိတ်၍
“ေအး....ေကာင်းပီ၊ ဒါဆိုရင် တို ခရီးဆက်ကမယ်၊ မင်းကတိကို

ေတာ့ ဖျက်ဖို မကိးစားနဲ ”
ဟု ဆိုကာ ေြခသံလုံလုံြဖင့် ေရှခရီးဆက်ကေလ၏။ ခဏကာလင်
ချံွယ်ပိတ်ေပါင်းများ ထူထပ်စွာ ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ဘုရားေကျာင်း
ပျက်ကီးကို ေတွရေလ၏။ လူကီးသည် ေကျာင်းပျက်ကီးကို စူးစူး စိုက်
စိုက်ကည့်ရင်း ေရှသိုတက်ရန် ရာမအား မျက်ရိပ်ြပ လိုက်ေလ၏။
မုဆိုးှစ်ေယာက်သည် ဘုရားေကျာင်းပျက်ကီး၏ ေကျာက်ေလှကား
ထစ်များ ဆီသို တေရွေရွချဉ်း ကပ်သွားေလ၏။ လူကီးသည် ေကျာက်
ေလှကားထစ်လက်ရန်းများကိုကည့်၍ ေလသံတီးတိုးြဖင့်
“ဒီေကျာင်းပျက်ကီးဟာ ပုဂံေခတ်မတိုင်မီက လက်ရာလို ထင်တယ်
ကွ၊ ပုဂံအေဆာက်အဦေတွထက် ေရှးကျပုံရတယ်”
ဟု ေြပေလ၏။ လူကီးသည် ေကျာင်းပျက်ကီး၏ တံခါးဝရှိ ေကျာက်
စာများကိုကိးစားဖတ်၍
“မွန်စာေတွကွ”
ဟု ေြပာေလရာ ရာမက
“ဦးေလးဖတ်တတ်လား၊ ဘာေတွေရးထားသလဲ”
ဟု ေမးြမန်းေလ၏။
လူကီးသည် ေကျာက်စာကိုေသချာစွာကည့်၍
“မွန်စာေပကို ငါေလ့လာဖူးတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေကျာက်စာမှာ ေရးထား
တဲ့ စာက ေရှးမွန်စာကွ၊ ငါမဖတ် တတ်ဘူး။ ေသချာတာက ဒါဟာ ဘု
ရားေကျာင်း မဟုတ်ဘူး ေရှးက မင်းတစ်ပါးရဲ ဂှသချင်း ြဖစ်ပုံရတယ်။
ဒီလိုေတာေခါင်ေခါင်ကီးထဲမှာ မထင်မရှားေသဆုံးတဲ့ မင်းဟာ ဘယ်လို

မင်းမျိးဆိုတာ စဉ်းစားလို မရဘူး။
ဟု

ေရရွတ်ေလ၏။

ထိုေနာက်တွင်

မူ

လူကီးှင့်

ရာမသည်

သတိကီးစွာထား၍ ဂှသချင်းထဲသိုဝင် လာခဲ့၏။
ေကျာက်ေလှကားထစ်များကို ဆင်းပီးေသာအခါ ေပ ၄၀ခန်ကျယ်ဝ
န်းေသာ ခန်းမေဆာင်သိုေရာက် ေလ၏။ ခန်းမေဆာင်၏ နံရံတွင် ပန်းပု
ုပ်များ ရှိ၏။
အချိေသာ ပန်းပုုပ်များ သည် ေြမေပသိုပိကျပျက်စီးေနေလ၏။
ခန်းမေဆာင်၏ အဆုံးတွင် ေလှကားသုံးထစ်ခန်ြမင့်ေသာ ေနရာတစ်ခု
ရှိ၏။ ထိုေနရာတွင် ေကျာက်ဖျာတစ်ချပ်ရှိ၏။ လူကီးက ေကျာက်ဖျာအ
နီးသို တိုးကပ်၍
“နတ်ရွာစံသွားတဲ့ မင်းရဲ အေလာင်းကို ဒီေကျာက်ဖျာေပမှာ တင်
ထားပုံရတယ်။ ဒါေပမဲ့ အေလာင်းေတာ်က မရှိေတာ့ဘူး၊ အေခါင်းထဲမှ
ေရေငွေကျာက်သံပတြမားေတွ ထည့်ြမပ်ပုံရတယ်၊ ဒါေကာင့် မသမာ
သူေတွ ဖျက်ဆီးသွားတယ်ထင်တယ်”
ဟု

ေြပာေလ၏။

ခန်းမေဆာင်၏

အထက်တွင်

ေကျာက်ေဆာင်ေကျာက်တန်းများ ရှိ၏။ ထိုေနရာများ တွင် ကျားခိုေအာ
င်းိုင်သြဖင့် သတိကီးစွာထားရေလ၏။
လူကီးက ေကျာက်ေဆာင်ေကျာက်တန်းများကို လက်ညိးထိုးြပ၍
သတိထားရန်ေြပာေလ၏။
ဂှသချင်းထဲတွင် ခဏကာေအာင်ကည့်ပီးေနာက် အရာယ်ကင်း
မည်ဟု ယူဆေသာေနရာသို ေရေြပာင်းခဲ့ေလ၏။ လူကီးက
“ငါတို

ဂှသချင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ှစ်ရက်သုံးရက်ေလာက်ေနပီး

ကျားကိုေစာင့်ကမယ်၊ ဒီေကာင်ကီး ေနရာ ေရမသွားေသးဘူး ဆိုရင်
ေတာ့ ရှိမှာ ပဲ။ မင်းဒီေကျာက်ေဆာင်နားက ဘယ်ကိုမှ မသွားပါနဲ ၊ အ
ေပါ့အေလး

သွားချင်ရင်ေတာင်

ငါ့ကို

ေြပာပီးသွားပါ၊

ဒီေကျာက်ေဆာင်ကီးနားမှာ ကပ်ေနသေရွ ေနာက်ေကျာကလာမဲ့ အ
ရာယ်ကို ေကာက်စရာမလိုဘူး။ ငါတို ေရှြမင်ကွင်းမှာ သစ်ပင်ေတွနဲ ကို
င်းေတာရှိတယ်။ ေရှြမင်ကွင်း ဝဲယာကို မင်းနဲ ငါခွဲပီး ေစာင့်ကည့်မယ်၊
မင်းက ဝဲဘက်ကိုဂုစိုက်ပါ။ ငါက ညာဘက်ကို ဂုစိုက်မယ်၊ ဒီအချိန်
ကစပီး သတိနဲ ေနေပေတာ့၊ တို အတွက် အရာယ်အများ ဆုံးအချိန်ကို
ေရာက်ေနပီး မင်းကတိကိုလည်း ဖျက်ဖို မကိးစားနဲ ”
ဟု ရှည်လျားစွာ သတိေပးေလ၏။ ညေနေစာင်းေသာအခါ ေကျာက်
ဖျာကီးေရှတွင် မီးဖို၍ ေရေွးအိုး တည်ေလ၏။ ငါးေသတာများကို မီး
ကင်၍ ေပါင်မုန်ှင့် စားေလ၏။ ေကာ်ဖီေဖျာ်၍ ေပါင်မုန်ေထာပတ်သုတ်
စား ေလ၏။ လူကီးက ညဘက်တွင် မီးပုံကီးဖိုထားမည်ြဖစ်ေကာင်း
ေြပာေလ၏။
“မီးဖိုထားေတာ့ အရာယ်ေတာ့ကင်းတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေတာမှာ ငါတို
ေရာက်ေနေကာင်း သားေကာင်ကို သတိေပး လိုက်သလိုြဖစ်သွားမယ်၊
ဒီေနည မင်းနဲ ငါ တစ်လှည့်စီအိပ်ကမယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ လူကီးက ညဦးပိုင်းတွင် အိပ်ေပျာ်သွားေလ၏။ ရာ
မသည် မီးပုံကီးအနီးတွင် ထိုင်၍ ေသနတ်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကာ ေတာ
တွင်းသို စူးစိုက်ကည့်ေနမိ၏။
ညအေတာ်နက်ေသာအခါ စိတ်ထဲတွင် တုန်လပ်ေချာက်ချားလာသ
လို ထင်ြမင်မိ၏။ ှစ်ေပါင်းများ စွာ အမဲလိုက်ခဲ့ေသာ အေတွအကံအရ
သူအား တစ်စုံတစ်ဦးက ေချာင်းေြမာင်းေနေကာင်း ခံစားရေလ၏။

ရာမသည် ကိုင်းေတာအတွင်းသို ေသနတ်ကိုထိုးချိန်၍ သားေကာင်
ကိုရှာေဖွေလ၏။
ကိုင်းပင်များ သည် ေလမတိုက်ဘဲ လပ်ရှားသွားသေယာင်ထင်ြမင်မိ
၏။ သူသည် လပ်ရှားသွားေသာ ကိုင်းပင်များ ေနာက်သို စူးစိုက်ကည့်
ေနမိ၏။
ထိုစဉ် သူ၏ အေတွးထဲသို ဤကျားသည် ိုးိုးကျား မဟုတ်၊ ကျားန
တ်ပင်ြဖစ်သည် ဟူေသာ အယူအဆ ဝင်ေရာက်ကာ ကက်သီးများ တြဖ
န်းြဖန်းထလာ၏။ ေသဆုံးသွားေသာ မုဆိုးေကျာ်ငါးေယာက်၏ မျက်ှာ
ကို ြပန်လည်ြမင်ေယာင်လာ၏။
ကိုင်းပင်များ လပ်ရှားပုံမှာ ပိုမိုသိသာလာသြဖင့် ေသနတ်ခလုတ်ေပ
သို လက်ညိးတင်၍ ထားလိုက်၏။ ထိုအခိုက်မှာ ပင် သူ၏ ယာဘက်
ေထာင့်စွန်းမှာ လည်း ကိုင်းပင်များ လပ်ရှားလာြပန်ရာ ရာမသည် လွန်
စွာ တုန်လပ်ေချာက်ချားသွားပီး စိတ်မထိန်းိုင်ေတာ့ဘဲ ကိုင်းေတာထဲ
သို ေသနတ်ြဖင့်သုံးေလးချက်ပစ် လိုက်ေလ၏။
ေသနတ်သံများေကာင့် လူကီးလန်ိုး လာပီး ေမးြမန်းေလရာ ရာမ
က သူြမင်ေတွသမကို ေြပာေလ၏။ လူကီးက ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိ
တ်၍
“မေကာက်နဲ ေကာင်ေလး၊ မကာမီ ငါတို ဒီေကာင်ကီးကို ှိမ်နင်းရ
ေတာ့မယ်၊ ငါထင်တဲ့ အတိုင်း မှန်ေနပီ”
ဟု ေြပာေလ၏။ ထိုေနာက် လူကီးက ရာမအား အိပ်ေစ၍ မိုးလင်း
ေသာအခါ

လူကီးသည်

ကိုင်းေတာ

ေြခရာေကာက်ဟန်ရှိပီး ခဏကာလင် ြပန်ေရာက်လာ၏။

တွင်းသိုဝင်၍

“ညက မင်းကိုကျားလာေချာင်တာအမှန်ပဲ၊ ငါတို အနီးပတ်ဝန်းကျင်
မှာ ရှိေနတာေသချာတယ်”
ဟု ေြပာေလ၏။ တစ်ေနကုန်ေစာင့်သည် အထိ ကျားမေရာက်လာ
သြဖင့် ထိုေနညဆက်ပီးေစာင့်ရြပန် ၏။

*

