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ရာဘာစက် ံု ကီး အနားမှာ ဆေရးေပါဗ့် ေနထုိင်
တယ်။ စက် ံု အနးီအနားမှာ ေနမင်း ကီး မထွက်ေတာ့
ဘူး။ ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်ကုိ ဆေရးေပါဗ့် သွားေတ
တယ်။
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ဆေရးေပါဗ့် က ေြပာတယ် ’ေလေပ ပျတဲံ့ စက်တစ်ခု
သမီးတည်ေဆာက်မယ်။ ဒါမှသာ ေနမင်း ကီးကုိသွား
ေတလိ ရမယ်’ ။ ’ဒါဟာ စိတ်ကူးအိပ်မက်မ သာပဲ။
မင်းက ေကာင်မေလးတစ်ေယာက်သာ ြဖစ်တယ်။
အိမ်ြပနပ်ါ’ လိ ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်က ြပနေ်ြပာ
သတဲ။့
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ေတာင်ထိပ်ေပ ကုိ ဆေရးေပါဗ့် တက်ခ့ဲတယ်။
ေကျးရွာေလးကုိ ကည့်လိက်ုတယ်။ ’ေနမင်း ကီးေရ၊
တိ မကာခင်ေတ ကမယ်ေဟ’့ လိ ကျယ်ေလာင်စွာ
ေအာ်လိက်ုတာေပါ။့
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စက် ံု ရဲ သုိေလှာင် ံုထဲကုိ ဆေရးေပါဗ့် ဝင်ခ့ဲတယ်။
သူသုံးလိရမယ့် အရာအမျ ိးမျ ိ းကုိ ှာတာေပါ။့ တာ
ဘုိင်၊ ချနိး် ကိ း၊ ေတာင်ပံေတနွဲ အ့ဝတ်စ ကီးေတကုိွ
ယူခ့ဲတယ်။
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ေတာင်ထိပ်မှာ စက်ကုိ ပျသံနး် ကည့်ဖိ ဆေရးေပါဗ့်
ကိ းစားကည့်တယ်။ မုိးပျယံာ ် ေအာက်ကုိ ြပ တ်ကျ
သွားတယ်။ စက်ရဲ ေဝးရာကုိ ထွက်ေြပးရ ပီးသူဟာ
ေမ ာ်လင်ခ့ျက်မ့ဲသွားခ့ဲတယ်။
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ဆေရးေပါဗ့် ဟာစက်ကုိ ြပန် ပီးတည်ေဆာက်တယ်။
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ထပ်မံပျသံနး်ဖိ ဆေရးေပါဗ့် ကိ းစားတယ်။ ဒီတစ်ခါ
မှာေတာ့ ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်နဲ ရွ့ာသူရွာသားေတကွ
ယာ ်ပျကုိံဝုိင်းတနွး်ေပးကတယ်။ ’ဒီဝတ်စုံနဲ ဦ့းထုပ်
ကအပူဒဏ်ကေနသမီးကုိ ကာကွယ်ေပးလိမ့်မယ်။
ေနကတအား ပူတယ်ေလ’ လိ ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်
က ေြပာတယ်။
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ဆေရေပါဗ့် ြပံ းလိက်ု ပီး ေ ှ ကုိ ေမ ာ် ကည့်လိက်ု
တယ်။ စက်ကုိ နင်းထားလိက်ုတယ်။ ယာ ်ပျဟံာ
ေတာင်ကုိေကျာ် ပီး လ င်ြမနစွ်ာပျတံက်သွားတယ်။
’ငါခုေတာ့ ပျ ံ ိင်ု ပီေဟ’့ လိ ဆေရးေပါဗ့် ဆုိလိက်ု
တယ်။
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ေနမင်း ကီးဆီကုိဆေရးေပါဗ့် ပျသံနး်သွားတယ်။ ’
မဂလာပါ ေနမင်း ကီးေရ၊ ဘာြဖစ်လိ သမီးတိရွာ
အတက်ွ ေနမသာေတာ့တာလဲ’လိ ဆေရးေပါဗ့်
က ေြပာသတဲ။့ ’ေအာ် မင်းဟာ တိဆီကုိပထမဆုံး
ေရာက်လာတဲ့ လသူားပဲ။ တိရဲ အလင်းတနး်ေတွ
ကုိ ညစ်ညမ်းေနတဲ့ ေလထုကကာဆီးထားတာပါ
’ လိ ေနမင်း ကီးက ေြပာတယ်။ ’အို ဒါေကာင်ကုိ့း၊
ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ေနမင်း ကီးရယ်’ လိ ဆေရးေပါဗ့်
က ေြပာလိက်ုြပနတ်ယ်။ ’ေကာင်းတယ်ကွယ်။ အေြဖ
အြမနဆုံ်း ှာေတပါေစေနာ်’ တဲ့ ေနမင်း ကီးကဆုိ
တယ်။
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ဆေရးေပါဗ့် ရွာကုိြပနလ်ာခ့ဲတယ်။ ’စက် ံုကေန လာ
တဲည့စ်ညမ်းမေတကုိွ ေလထုထဲကေန ေလ ာခ့ျရမယ်။
ညစ်ညမ်းေလေတကုိွသန် ့ ှ င်းရာမှာ သစ်ပင်ေတကွ
ကူညီေပးတယ်။ အပင်ေတွ ပုိစုိက် ကရမယ်’ လိ ဆ
ေရးေပါဗ့် က ေြပာတယ်။
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ေနမင်း ကီး ြပနထွ်က်လာပါ ပီ။ ရွာသူရွာသားေတကွ
ဆေရးေပါဗ့်ကုိ ေကျးဇူးတင်ကတယ်။ သူတိ သိပ်ကုိ
ေပျာ်ရင်က ပီေလ။
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ခုေတာ့ ေနာက်ထပ် ေလယာ ် တစ်ခုတည်ေဆာက်ဖိ
ဆေရးေပါဗ့် ြပင်ဆင်ေန ပီ။ ဂိ လ်ေတွ အများ ကီးဆီ
သိ ပျသံနး်ဖိ သူြပင်ဆင်ေန ပီ။
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