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ကေလာင် ကေလာင် ကေလာင်။ ေကျာင်းဆင်း
ပီေဟ။့ ပစ်ချ ်ဟာသေကျာပုိးအိတ်ကုိြပင်လိ
သူငယ်ချင်းေတကုိွ ူတ်ဆက် ပီး ေကျာင်းကြပနခ့ဲ်
တယ်။
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ေတာင်ကုနး်ေတကုိွတက်၊ ေရကနကုိ်ြဖတ်၊ လယ်ကွင်း
ေတကုိွ ြဖတ်ေလ ာက်လိ အိမ်ကုိ ြပနခ့ဲ်တယ်။
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’ချနဒ်ါ ေရကုိကုိ အိမ်ြပနေ်ရာက် ပီေဟ’့။ ’သူအိပ်ေန
တနုး်လား’ ’သူဘာြဖစ်လိ ြပနမ်ထူးတာပါလိမ့်’ ပစ်ချ ်
က ေတးွတယ်။ သူတံခါးကုိ ဆဲွဖွင်လိ့က်ုေတာမှ့ အံ့
သသွားတယ်။ ချနဒ်ါ အခနး်ထဲမှာမ ှိပါလား။ ’ချနဒ်ါ
ေရ ဘယ်ေရာက်ေနလဲေဟ’့ ပစ်ချ ်က ေအာ်ေခ တယ်။
တစ်အိမ်လံးု လိက်ု ှာတယ်။ ဒါေပမ့ဲ သူမကုိ မေတွ ◌့
ပါဘူး။ ပစ်ချဟ်ာ အလနွစိ်တ်ပူသွား ပီး ေကျာပုိးအိတ်
ေတာင် မခ တ်ဘဲနဲ အ့ြပင်ကုိ ထွက်လိက်ုတယ်။
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ပစ်ချဟ်ာ လယ်ကွင်းထဲကုိ ထွက်ခ့ဲ ပီးေတာ့ ဦးေနလံးု
ကီးဆီကုိ ေြပးသွားတယ်။
’ဦးေနလံးု၊ ဦးေနလံးု၊ သားရဲ ညီမေလးကုိေတမိပါ
သလား’ ပစ်ချ ်က ေမးတယ်။ ပစ်ချ ်ေမးတာကုိ ခဏ
ေလာက် ေသချာစ ်းစား ပီးေတာ့ ’ေရကန်ဘက်ကုိ
သွားတဲ့ ေကာင်မေလး တစ်ေယာက် ငါေတခ့ဲတယ်
ထင်တယ်ကွာ’ လိ ဦးေနလံးု က ြပနေ်ြဖတယ်။ ’
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ’ လိ ပစ်ချက် ေြပာလိက်ု
သတဲ။့
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’ဒါနဲ မ့င်းရဲ ေကျာေပ ကဘာလဲကွာ’ လိ ဦးေနလံးု
က ေမးသတဲ။့ ’ဒါ သားရဲ ေကျာပုိးအိတ်ပါ။ အထဲ
မှာစာအပ်ုေတွ ှ ိတယ်။ သားတိ မသိတဲ့ အရာေတကုိွ
စာအပ်ုေတွကသင်ေပးတယ်’။ ’ဒါဆုိ ငါေ့မးခွနး်ကုိ
သူတိ ေြဖ ိင်ုမလား’ ဦးေနလံးုကေမးလိက်ုတယ်။ ’
ဒါေပါ။့ ဘာသိချင်လိ လဲခင်ဗျာ’ ပစ်ချက် ြပနေ်ြပာ
တယ်။
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’သိပ်လှတဲ့ အဝါေရာင်ပနး်ေတကွ ငါကုိ့ပဲ ကည့်ေနက
တယ်။ဘာြဖစ်လိ လဲ’ လိ ဦးေနလံးု က ေမးတာေပါ။့ ’
သူတိကေနကာပနး်ေတပွါ။ ကီးထွားဖိ အတက်ွ ဦးဦး
ရဲ ေ းွေထွးတဲ့ ေနေရာင်ြခည်ကုိ သူတိ လိအုပ်တယ်။
ဒါေကာင့် သူတိ ကဦးဦးကုိ ကည့်ေနတာေပါ ့’ လိ ပ
စ်ချက် ြပနေ်ြပာတယ်။ ’ကဲခုေတာ့ နားလည်ပါ ပီ။
ေကျးဇူးအများ ကီးတင်ပါတယ်ကွာ။ စာအပ်ုေတကွ
တကယ်ပဲတိ ကုိ အများ ကီး သင်ေပးတာပဲ။ ခုေတာ့
မင်းရဲ ညီမေလးကုိ ှာဖိ ြမနြ်မနသွ်ားရဦးမယ် မဟတ်ု
လား’

6



ဦးေနလံးုေြပာတဲအ့တိင်ုးေရအိင်ုဘက်ကုိပစ်ချ ်သွားခ့ဲ
တယ်။ ေရအိင်ုေဘးမှာေလနဲေ့တတယ်။ ’ေလခင်ဗျား။
ေလခင်ဗျား။ သားရဲ ညီမေလးကုိေတပါသလား’ ပ
စ်ချက် ေမးလိက်ုတယ်။ ’ေကာင်မေလး တစ်ေယာက်
ဒီေတာင်ကုနး်ေတဘွက်တက်သွားတာငါေတလိက်ု
တယ်’ လိ ေလကြပနေ်ြဖတယ်။ ’ေကျးဇူးတင်ပါတယ်
ခင်ဗျာ’ လိ ပစ်ချ ်က ေြပာလိက်ုတာေပါ။့
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’ဒါနဲ မ့င်းရဲ ေကျာေပ ကဘာလဲကွာ’ လိ ေလကေမး
တာေပါ။့ ’ဒါ သားရဲ ေကျာပုိးအိတ်ပါ။ အထဲမှာစာ
အပ်ုေတွ ှ ိတယ်။ သားတိ မသိတဲအ့ရာေတကုိွ စာအပ်ု
ေတကွသင်ေပးတယ်’ ဆုိ ပီးပစ်ချက် ြပနေ်ြဖတယ်။ ’
ဒါဆုိ ငါေ့မးခွနး်ကုိသူတိေြဖ ိင်ုမလား’ ေလက ေမး
လိက်ုတယ်။ ’ဒါေပါ။့ ဘာသိချင်လိ လဲခင်ဗျာ’ ပစ်ချ ်
က ြပနေ်ြပာတယ်။
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’ငါ ေရအိင်ုကုိ ြဖတ်သနး်လာတိင်ုး၊ ေရအိင်ုထဲမှာ ပနး်
ေတွနဲ သ့စ်ပင်ေတွေတတယ်။ ေရအိင်ု ထဲကကမာ
က ငါတိကမာနဲ တ့ူတူပဲလား’ လိ ေလကေမးတယ်။ ’
တကယ်ေတာ့ ေရအိင်ုထဲကကမာကသားတိ ကမာနဲ ့
ကွာြခားပါတယ်။ လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် ကူးခတ်ေနတဲ့
ငါးအပ်ုေတ၊ွ လက်မထက်ထက် ကီး ေတနွဲ ေ့ဘးတိက်ု
သွားတဲ့ ကဏနး်ေတွ နဲ ေ့ရေန အပင် ေပါင်းစုံအထဲမှာ
ှိ ကတယ်’ ဆုိ ပီးပစ်ချ ်က ှင်းြပတယ်။
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’ကဲခုေတာ့ နားလည်ပါ ပီ။ ေကျးဇူးအများ ကီးတင်ပါ
တယ်ကွာ။ စာအပ်ုေတကွတကယ်ပဲ တိ ကုိ အများ
ကီးသင်ေပးတာပဲ။ ခုေတာ့ မင်းရဲ ညီမေလးကုိ ှာဖိ
ြမနြ်မနသွ်ားဦးေနာ်’
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ေလေြပာလိက်ုသလို ပစ်ချဟ်ာေတာင်ကုနး်ေတေွပ
ကုိ တက်သွားတယ်။ ေတာင်ကုနး်ေတထိွပ်မှာ သူဟာ
မမလမင်းနဲေ့တတယ်။ ’မမလမင်းေရ၊ မမလမင်းေရ၊
သားရဲ ညီမေလးကုိေတပါသလား’ ပစ်ချ ်က ေမး
လိက်ုတယ်။ ’ဟိသုစ်ပင် ကီးဘက်ကုိ ေကာင်မေလး
တစ်ေယာက် သွားတာ တိ ေတလိက်ုတယ်ကွာ’ မမ
လမင်း က ြပနေ်ြပာတယ်။ ’ေကျးဇူးတင်ပါတယ်
ခင်ဗျာ’ လိ ပစ်ချက် ေြပာလိက်ုသတဲ။့
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’ဒါနဲ မ့င်းရဲ ေကျာေပ ကဘာလဲကွာ’ လိ မမလမင်း
က ေမးတာေပါ။့ ’ဒါ သားရဲ ေကျာပုိးအိတ်ပါ။ အထဲ
မှာ စာအပ်ုေတွ ှ ိတယ်။ သားတိ မသိတဲ့ အရာေတကုိွ
စာအပ်ုေတကွသင်ေပးတယ်’ ဆုိ ပီးပစ်ချက် ြပနေ်ြဖ
တယ်။ ’ဒါဆုိ တိေမးခွနး်ကုိ သူတိ ေြဖ ိင်ုမလား’ မမ
လမင်း က ေမးလိက်ုတယ်။ ’ဒါေပါ။့ ဘာသိချင်လိလဲ
ခင်ဗျာ’ ပစ်ချက် ြပနေ်ြပာတယ်။ ’ကေလးေတဟွာဘာ
လိ တိပုံကုိအ မဲတမ်း မျ ိ းစုံဆဲွေနကတာလဲကွယ်’ လိ
မမလမင်း က ေမးတယ်။ ’တခါတေလ စက်ဝုိင်းပုံဆဲွ
တယ်၊ စက်ဝုိင်းြခမ်းပုံလည်းဆဲွတယ်။ တချ ိ အချနိ်
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ေတဆုိွ တိပုံက ငှက်ေပျာသီးတစ်လံးုပုံြဖစ်ေနတယ်။
ဘာြဖစ်လိလဲ’
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’ မမလမင်းေရ။ သားကုိ ကည့်လိက်ုပါ။ မျက် ှာက
ဘယ်လိပုံုစံလဲ’ ပစ်ချ ်က ေမးတယ်။
’စက်ဝုိင်းပုံပါ’ လိ မမလမင်း က ြပနေ်ြဖတယ်။ ’ခုသား
ေဘးကုိ ေစာင်းလိက်ုမယ်။ မျက် ှာကဘယ်လိပုံုစံလဲ
’ လိ ပစ်ချ ်က ေမးြပနတ်ယ်။’ စက်ဝုိင်းြခမ်းပုံေတွ ပါ
တယ်’ မမလမင်းကြပနေ်ြဖတယ်။
’ထပ် ပီးလှည့်လိက်ုမယ်ေနာ်။ ခုမျက် ှာကဘယ်လို
ပုံစံလဲ’ ဆုိ ပီးပစ်ချ ်က မမလမင်းကုိေြပာတယ်။
’ငှက်ေပျာသီးလိုပါးပါးေလးပါ’ လိ မမလမင်း က
သိမှတ်သွားတယ်။
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’ ဒီလိပဲုေပါ။့ မမ ကသားကုိ စကားေြပာေနတာေကာ
င်၊့ မျက် ှာက စက်ဝုိင်းပုံြဖစ်ေနတယ်။ ဒါေပမ့ဲ မမက
တစ်ဖက်ကုိလှည့် ပီး အြခားကေလးနဲ စ့ကားေြပာေန
ပီဆုိ၊ သားကတစ်ဝက်ပဲြမင်ရမယ်ေလ၊ ဒါေကာင့်
မမမျက် ှာက စက်ဝုိင်းြခမ်းပုံြဖစ်တာေပါ ့’။ ’ကဲခုေတာ့
နားလည်ပါ ပီ။ ေကျးဇူးအများ ကီးတင်ပါတယ်ကွာ။
စာအပ်ုေတကွတကယ်ပဲ တိကုိ အများ ကီးသင်ေပး
တာပဲ။ ခုေတာ့ မင်းညီမေလးကုိ ှာဖိ ြမနြ်မနသွ်ားဦး
ေနာ်’ လိ မမလမင်း က ေြပာတယ်။
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မမလမင်းေြပာလိက်ုသလို ပစ်ချဟ်ာသစ်ပင် ကီးဆီ
ကုိ ေြပးသွားတယ်။ အံအ့ားသင်စ့ရာပဲ သူ [ေကျာင်း
ကသစ်ပင်ရဲ ေဘးမှာပါ။ ပစ်ချ ်ေကျာင်းထဲကုိ ဝင်
သွားလိက်ုေတာ့ စားပဲွခုံေပ မှာအိပ်ေနတဲ့ ချနဒ်ါ ကုိ
ေတတယ်။
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’ချနဒ်ါ၊ ဒီမှာဘာလပ်ုေနတာလဲ၊ ညီမေလးကုိ ေတ ဖိ
အတက်ွ ကုိကုိဘယ်ေလာက်အထိ ေလ ာက် ှာရသ
လဲသိသလား’ လိ ပစ်ချ ်က ဆုိတယ်။ ’ေတာင်းပနပ်ါ
တယ်’ လိ ချနဒ်ါ က ြပနေ်ြပာတယ်။ ’ေကျာင်းကုိလာ
ကည့်ချင်လိပါ။ ေနတိ့င်ုး ကုိကုိ ေကျာင်းကြပနလ်ာ
တဲအ့ခါ၊ ေပျာ်ေနတာပဲ။ ဒါေကာင့် ညီမေလးလည်း
ေကျာင်းကုိသွားချင်တာေပါ ့’ ။
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’ကုိကုိေတာင်းပနပ်ါတယ် ချနဒ်ါ’ လိ ပစ်ချ ်က
ေတာင်းပနလိ်က်ုတယ်။ ’ညီမေလးလည်း ေကျာင်း
သွားချင်တာကုိ ကုိကုိမသိခ့ဲဘူး။ ခုကစ ပီးေနတိ့င်ုး
ေကျာင်းတူတူသွား ကမယ်ေနာ်’။ ’မနက်တိင်ုး ညီမ
ေလး အိပ်ရာက ိးုတဲအ့ခါ အရမ်းေပျာ်စရာေကာင်း
ေတာမှ့ာပဲ’ လိ ချနဒ်ါ ေအာ်လိက်ုတယ်။
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လက်ချင်းတွဲလိ သူတိ အိမ်ြပနလ်ာခ့ဲတယ်။ မမ
လမင်းဟာလက်ချင်းတွဲကာသွားေနတဲ့ ကေလး ှစ်
ေယာက်ေပ ကုိ အလင်းေတွ ြဖာကျေစ ပီး ှစ်လိုစွာ
ေကာင်းကင်ေပ ကေန ငံကည့်ေနတယ်။
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