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ှစ်တိင်ုး ေတာင်ကားေဒသက ပုစ ်းရင်ကဲွေတွ
အတူစု ံု း ပီး ပဲွကျင်းပကတယ်။ ပဲွမှာ ကခုနြ်ခင်း၊
ေတးသီချင်းသီဆုိြခင်းနဲ ပ့ျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွများပါဝင်
တယ်။
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တစ် ှစ်မှာ တိရီုလိ အမည်ေခ တဲ့ ပုစ ်းရင်ကဲွမေလး
ဟာ ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွကုိ ဝင် ပိ င်ဖိ ဆုံးြဖတ် လိက်ုပါ
သတဲ။့
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တိရီုဟာ ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွအတက်ွ စာရင်းသွားေပး
တယ်။ ဒါေပမ့ဲ ပုစ ်းေခါင်းေဆာင် ကီးကတားသတဲ။့
’ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွက ပုစ ်းရင်ကဲွအထီးေတွ အတက်ွ
ပဲ၊ မိနး်ကေလးေတွ ဝင်မ ပိ င်ရဘူး’ လိ ေခါင်းေဆာင်
က ဆုိတယ်။ ’ဒါ မတရားဘူး’ လိ တိုရီ က ြပနေ်ြပာ
တယ်။
’သမီးလည်း ြမနြ်မနပ်ျ ံ ိင်ုပါတယ်။ ကည့်ေန’
တိရီုဟာချက်ချင်းပဲထပျလိံက်ုေတာ့ ခလတ်ုတိက်ုမိ
ပီး ကမ်းြပင်ေပ ြပ တ်ကျတာေပါ။့ ’အမယ်ေလး’ လိ
တိရီု ေအာ်လိက်ုတယ်။ ပုစ ်းရင်ကဲွအထီးေလးေတကွ
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သကုိ ဝုိင်းရယ်ကတယ်။
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ဒါေပမ့ဲ တိရီု ကလက်မေလ ာပ့ါဘူး။ အိမ်ြပနလ်ာ ပီး
မိဘေတကုိွေြပာြပတယ်။ ’ေဖေဖ ၊ သမီးကုိ ြမနြ်မနပ်ျ ံ
တဲန့ည်း သင်ေပးပါလား’ လိ ေတာင်းဆုိတယ်။
’ဘာြဖစ်လိလဲ သမီးရဲ ’ ေဖေဖက ြပနေ်မးတာေပါ။့
’သီချင်းဆုိနည်းပဲ သင်ပါလား’ လိ ေဖေဖက ေြပာ
တယ်။
’ေမေမ၊ သမီး ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွ ဝင်ချင်တယ်’ လိ တို
ရီ က ေြပာတယ်။
’ဘာြဖစ်လိ လဲ သမီးရဲ ၊ ပုစ ်းရင်ကဲွအထီးေတပဲွ ပိ င်
လိရတာေလ’ လိ ေမေမကေြပာတယ်။
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ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွအတက်ွ တိရီုစ ပီးေတာ့ ေလက့ျင့်
ပါ ပီ။ ’ေတာင်ကားေဒသမှာ အြမနဆုံ်းပုစ ်းရင်ကဲွ
ြဖစ်တဲအ့ထိ ငါပျသံနး်မယ်။ ငါဆက် ပီး ပျသံနး်မယ်
’ လိ တိရီု က ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ေြပာတယ်။ သအေတာင်
ေတကွတဝီဝီြမည်ေနတယ်။ ေလကလည်း တိက်ုေန
တယ်။ တိရီုေမာေနေပမ့ဲ ဆက် ပီး ပျသံနး်ေနတနုး်ပဲ။
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’ပိကျ ိပိကျ’ိ
ငှက်ေမေမတစ်ေကာင်က ငှက်ေပါက်စေလးေတကုိွ
အပျသံင်ေနတာ တိရီု ြမင်သွားတယ်။ သူ ရပ် ပီး က
ည့်တာေပါ။့
’ကေလးတိ အ မီးေတကုိွ ဒီလိေုလးလပ်ပါ၊ အေတာင်
ကုိ ဒီလို ြပင်းြပင်းေလး ခတ်လိက်ုပါ’ လိ ငှက်ေမေမ
က ေြပာတယ်။
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’ဟတ်ု ပီေဟ့ ၊ ငှက်ေတရဲွ သင်ခနး်စာကုိ ငါေလလ့ာ
မယ်၊ ပိ င်ပဲွမှာ ိင်ုရမယ်ကွ’ လိ တိရီု ကသကုိယ်သူ
ေြပာလိက်ုတယ်။
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တိုရီဟာ ေလ့ကျင်ရ့ာကေန ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွကုိ
အချနိမီ်ြပနလ်ာခ့ဲတယ်။ ပိ င်ပဲွဝင်ဖိ အတက်ွ သူမ
ြပင်ဆင် ထားတာကုိ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိဘူး။
ပိ င်ပဲွစတင်တဲအ့ခါ အံအ့ားသင်စ့ရာ ေကာင်းေလာက်
ေအာင် တိရီု က ဦးေဆာင်ေနတယ်။
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တိရီု ပနး်ဝင်ေတာမ့ယ့်အချနိမှ်ာ ဆာေလာင်မွတ်သိပ်
ေနတဲ့ ကျးီငှက်တစ်ေကာင် ထုိးဆင်းလာတာကုိ ြမင်
လိက်ုတယ်။ ’မြဖစ်ဘူး၊ တြခား ပုစ ်းရင်ကဲွေတကုိွ ငါ
ကယ်ရမယ်’ လိ တိရီုက ဆုိတယ်။
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တိုရီ ကကျးီေ ှ ကုိပျသံနး်သွားလိက်ုတယ်။ ’ေဟ့
ကျးီငှက်၊ နင် က ဗုိက်ဆာေနပုံပဲ၊ ဒါေပမ့ဲ နင်ငါကုိ့ မ
ဖမ်း ိင်ုပါဘူး။ ငါကသိပ်လျင်တယ်ေလ’ လိ ေြပာ
တယ်။ ကျးီဟာသ ကုိ လိက်ုဖမ်းေတာတ့ာေပါ။့ တိရီု
ရဲ အေတာင်တစ်ခုကုိ ကုိက်လိက်ုတယ်။
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’အမယ်ေလး’ လိ တိရီု ေအာ်လိက်ုတယ်။ ဆူးချ ံ ပုတ်
တစ်ခုနားကုိ တိရီု ကျသွားတာေပါ။့ ေမာ့ ကည့်လိက်ု
တဲအ့ခါ ဆာေလာင်ေနတဲ့ ကျးီငှက်က ထုိးဆင်းလာ
တယ်။ ဆူးချ ံ ပုတ် ေအာက်ကုိ အချနိမီ်ပဲ တိရီုလိှမ့်ဝင်
လိက်ုတယ်။
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’အမယ်ေလး’ လိ တိရီု ေအာ်လိက်ုတယ်။ ဆူးချ ံ ပုတ်
တစ်ခုနားကုိ တိရီု ကျသွားတာေပါ။့ ေမာ့ ကည့်လိက်ု
တဲအ့ခါ ဆာေလာင်ေနတဲ့ ကျးီငှက်က ထုိးဆင်းလာ
တယ်။ ဆူးချ ံ ပုတ် ေအာက်ကုိ အချနိမီ်ပဲ တိရီုလိှမ့်ဝင်
လိက်ုတယ်။
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ဆာေလာင်ေနတဲ့ ကျးီငှက်ဟာ ဆူးချ ံ ပုတ်ကုိ တည့်တ
ည့်တိးုဝင်လာေတာ့ သူညပ်ေန ပီေပါ။့ အေတာင် ေတွ
ကုိခါေနရင်း ’အား၊ အား’ နဲ ေ့အာ်ေနေပမ့ဲ သူလပ်လိ
ေတာင် မရပါဘူး။
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တြခားပုစ ်းေတွ တိရီု ကုိ ကူညီဖိ အေြပးေရာက်လာ
ကတယ်။ကျးီငှက်ဟာဆူးချ ံ ပုတ် နဲ ဉ့ာဏ်ေကာင်းတဲ့
ပုစ ်းရင်ကဲွမကေလးရဲ ေဝးရာကုိ ပျသံနး်ထွက်ေြပး
သွားတယ်။
’မင်းက တိ ကုိ ကယ်လိက်ုတာပဲ တိုရီေရ’ လိ ပုစ ်း
ေတကွေြပာကတယ်။
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သူမရဲ ရဲစွမ်းသတိေကာင့် ပုစ ်းရင်ကဲွေတကွ တိရီု
ကုိ ပျသံနး်ြခင်း ပိ င်ပဲွရဲ အ ိင်ုရ ှိသူအြဖစ် သတ်မှတ်
လိက်ုတယ်။ ’တိုရီတဲ့ေဟ့ ေဝးေဟးေဟး’ သူတိ
ေအာင်ပဲွခံေပးကတယ်။ ’သူမက ဉာဏ်ေကာင်းတယ်၊
သတိေကာင်းတယ်။ အြမနဆုံ်းပျသံနး်သူပဲ။ သတိခဲ
တိရီု အတက်ွ သဘာေပးကေဟ’့
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