ebook is created by www.ShanYoma.Org

မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီ
ထိဋ်တင်ြမင့်(သးဆယ်)

သွး သာက်၊ ၁၉၈၉ ခနှစ်၊ ဇန်နရီလ၊ အမှတ် ၅၁၃၊ နှာ-၁၃၇-၁၄ဝ ထိ။
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ြမစိမ်း တာင်ညိုက လှမ်း ကို နပါသည်။ တာင်တန်း ပ မှ နမင်းလည်း တစ်ြခမ်း ပ လျက်လာ လ ပီ။
အ ရှ ့စက်ဝန်းတွင် ရြခည်ဖျန်းလျက်ပါ။ နဝန်းရဲရဲ၊ နှင်းမပွဲတပွဲ၊ ခပ်ဖွဲဖွဲ၊ ဆာင်း လက ဖျန်း န တာ့သည်။ လမ်းက
လည်း ခပ် ကမ်း ကမ်း၊ စက်ဘီးလမ်းက တာ့ မလိမ် မ ကာက်လိ၊ စက်ဘီးနင်းသူက တာ့ အာင်ြမင့်ချစ်ပါ။ လူငယ်
သဘာဝ သွက်သွက်လက်လက်၊ ကယ်ရီယာထိင်ခ ပ တွင် စီးလိက်သူ က န် တာ်က အာင်ြမင့်ချစ်၏ခါးကိ ခပ်တင်း
တင်း ဖက်လိက်ရပါသည်။
" မဲ မဲကိင်လိက် နာ်" အာင်ြမင့်ချစ်က ကွင်း ကီးရွာ ဖွ ့ဖိုး ရးလမ်းမ ကီး ပ တွင် စက်ဘီးကိ အားသွန်နင်း
ြပး နသည်။ ဟမန်၏ လသရမ်း ကာင့် ချမ်းလိက် ကသည်ြဖစ်ြခင်း။ အာင်ြမင့်ချစ်၏ကိယ်ကိ မှီ၍ လခိ ပီးလိက်
လိ ့သာ သက်သာသလိလိ။ နှင်းမန်မားမား ကားထဲက ြခူသတသဲသဲနှင့် ဒန်းလှည်းသ။ နွားဝါ ရ တရှဉ်းက သာ လှည်း
ယာဉ်က လး ချစ်စရာ။ ရွာသူ ကီးတိ ့ ရပ် ကီးသူတိ ့ ဓ လ့ဘာသာတည်း။
လှမ်း မ ာ် ကည့်လိက်လ င် ကွင်း ကီးရွာ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်း ဥယျာဉ် တွ ့ရသည်။ ကွင်း ကီး ကသိန္နာရ ရှိ
သည်။ ဤရွာ ကျာင်းကား နှယ်နှယ်ရရ မဟတ်။ ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိတိ ့ ပ ထွန်းရာ ရှး ဟာင်းတစ် နရာပင်။
ယခအခါ တိင်းရင်း ဆးပညာအဖွဲ ့ဝင် ပထမ ကျာ် ဆရာသိန်းမှာ ဤ ကျာင်းမှ ပညာရင်နိ ့ သာက်စိ ့၍ သွားခဲ့သူ ြဖစ်
သည်။ တိင်းရင်း ဆးပညာ လူရည်ခ န် မွးရာ ဇာတိ ြမတည်း။
"အစ်ကိ ရာက် ပီ လ၊ ဆင်း တာ့"
အာင်ြမင့်ချစ်က ြပာ တာ့မှ အ တွးရပ်သွား ပီး နှစ် ယာက်သား ကျာင်းပရဝဏ်တွင်းသိ ့ ဝင်သွား ကသည်။
ဆရာ တာ်ဦးဥတ္တရကိ အခန် ့သင့်ပင် ဖူး တွ ့ရသည်။
"ဘာကိစ္စနဲ ့ မို ့က လာ ကသတး" ဆရာ တာ်က မး တာ်မူသည်။
"မ ရာက်တာ ကာတာလဲ တစ် ကာင်း၊ ဆးပင်ရှာရင်းလဲ တစ် ကာင်းပါဘရား"
က န် တာ်က ဝတ်ချရင်း လ ာက်သည်။ ကိရင်တစ်ပါးနှင့် ကျာင်းသား လးတစ် ယာက်က က န် တာ်တိ ့ ရှ ့
သိ ့ လက်ဖက်ရည်အိးနှင့်မန် ့ တွ လာချ ပးပါသည်။
"ဘာ ဆးပင်တး ဆရာရဲ ့"
ဆရာ တာ်က သိလိ ဇာြဖင့် မးြမန်း တာ်မူပါသည်။
"မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီပါ ဘရား"
"ဆရာရဲ ့ ဆးပင် ဒီ ကျာင်းမှာရှိတယ်လိ ့ ဘယ်သူက ြပာသလဲ"
ဆရာ တာ်က ထပ်မ၍ မးသည်။
"တပည့် တာ်တိ ့ ကျာင်းက ဥမ္မာခင်တိ ့၊ သီတာခင်တိ ့ ကျာင်းသူ တွက ြပာလိ ့ သိရပါတယ်၊ အပင် တွကိလဲ
ယူလာ ပးပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်က လ ာက်ထားသည်။ က န် တာ့်အနားတွင် ကျု ့ကျု ့က လး ထိင် နတဲ့ အာင်ြမင့်ချစ်က တာ့ ချမ်း
ချမ်းနှင့်လက်ဖက်ရည် ကမ်းနှင့်မန် ့ကိ လွး နပါသည်။
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"ဘန်း ကီးတိ ့ တာ့ ရှိမှန်း တာင် မသိဘူးဆရာရယ်"
ဆရာ တာ်က နရာကိ မသိ ကာင်း မိန် ့ကားသြဖင့် က န် တာ်နှင့် အာင်ြမင့်ချစ်တိ ့ ကာကန် ကီးနှစ်ကန်ဘက်
သိ ့ သွား၍ ရစပ်မှာ ရှာ ကပါသည်။ ကာကိန်းတဲ့ ရကန် ကီး တွက ကည်နူးစရာ၊ လယ်ကွင်းဆီမှ နွားခ လာက်သ တွ
ကိ ခပ်သဲ့သဲ့ ကားရပါသည်။ သာယာလိက်ဘိ။ က န် တာ်တိ ့ မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီကိ ရှာ၍ အချိန်အ တာ် ကာသွားပါ
သည်။ သစ်ရာကန်းမှ ဥမ္မာခင်၊ သီတာခင်တိ ့ ရာက်လာ တာ့မှ နရာမှန်ကိ သိရ တာ့သည်။
လမ်း ဘးက ရအိင် ကီး၊ ရစပ်စပ် ရကွက်ကွက်က လးသာ ကျန် တာ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ရ ့စပ် ရစပ်တွင်
က န် တာ်တိ ့ကိ ဖိတ် ခ န သာ မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီပင် တွကိ ြမင် တွ ့ရပါသည်။ ဆရာ တာ်လည်း က န် တာ်တိ ့ဆီ
သိ ့ ကလိက်လာ တာ်မူပါသည်။ အာင်ြမင့်ချစ်က သူ ့အစ်ကိ လိချင် သာ ဆးပင် တွကိ အြမစ်ပါ ဆွဲနတ်ယူ နပါသည်။
"ဒီအရိးနီနီနဲ ့အဆစ် တွမှာ အြမစ် တွ ထွက် နတဲ့အပင် တွပဲ ဘရား"
က န် တာ်က ဆရာ တာ်အား ြပသပါသည်။
" အး…ဘန်း ကီးတိ ့ အနားကပ် န ပီး သတိမမူမိဘူးဆရာ"
တည် ငိမ် အးချမ်းစွာ မိန် ့ တာ်မူပါသည်။
မဟာကာ ကဆစ်အရိးပင်၊ အချို ့က တာ့ အရိင်း ကဆစ်ပင်လိ ့လည်း ခ ကသည်။ အမှန်မှာ မဟာကာ ကဆစ်
ရိးနီမျိုး၊ အနီပင်များ ြဖစ်ပါသည်။ အရိး ကီးလ င် အ ခါင်း ပါက် ပါရှိသည်။ ကပင်ကဲ့သိ ့ အဆစ်အဆစ် ရှ၍
ိ အဆစ်မှ အ
ြမစ် တွ မာထွက် နပါသည်။ အရွက်မှာ ဗျက်နှစ်လက်မအကျယ်ထိ ရှိတတ် ပီး ရွက်ခ န်းပါသည်။ အရွက် ကာ၏တစ်
ဘက်တစ်ချက်တွင် အနီညိုခက် ကီးများကိ တွ ့နိင်သည်။ အရွက် ပ တွင် အ မး ချာ ချာက လးများ ရှိသည်။ ကိင်
ကည့်လ င် မွတ်မွတ် လး၊ နူးည့ည့က လးပင်။ အစိမ်း ရာင် ပ တွင် ြဖူြပာလဲ့လဲ့ အ သွးအ ရာင် ရှသ
ိ ည်။ အချို ့အပွင့်
က လးများ အြဖူ ရာင်တွင် အနီ ရာင် ရာယှက်၍ နသည်။ ဖန်ခါး ချဉ်တင့်တင့်အရသာလည်း ပါသည်။
"အစ်ကိ ဖန်ခါးခါးချဉ်ချဉ်"
အာင်ြမင့်ချစ်က အရွက် တွ ဝါးစားလိက် ပီး ြပာပါသည်။ မး မးသင်းသင်းပင်၊ အပွင့်ရိးတက လး တွမှာ
အြဖူ ရာင်တွင် နီ ကန် ကန် ရာင်သန်းလျက်။
"ဘယ်လိ အသးရှိတယ်ဆိတာလဲ ြပာဦး လဆရာရဲ ့"
ဆရာ တာ်က မး တာ်မူလာသည်။
"ဒီအရွက်ကိ အရည်ညစ် ပီး သ ကားနဲ ့ သာက်ရင် ကျာက်ကပ် ရာဂါ၊ ဆီး ရာဂါ ချမ်းသာရာရပါတယ်ဘရား၊
တပည့် တာ်တိ ့ ကျာင်းက ဆရာမ ဒ သင့်သင့်ဟာ ဒီရိးနီရွက်ရည်နှင့်သ ကား နှာ သာက်လိ ့ အခ အကိက်အခဲတိ ့၊ ဆီး
တိ ့ သက်သာလာပါတယ်၊ လာ လာဆယ် လက် တွ ့ပါဘရား"
" နာက်လဲ အလယ်တန်း ကျာင်းအပ် ဒ ခင်ခင် ဌးဟာ မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီရွက်ကိ ြပုတ် ပီး သ ကားနဲ ့
သာက်တာ သူ ့ရဲ ့ ကျာက်ကပ် ရာဂါ အလွန်ချမ်းသာရာရပါတယ်၊ အခလဲ ဆက် ပီး သာက် နပါတယ်။ ဒီြပင်လဲ အမျိုး
သမီးများ အသက် လးဆယ် ကျာ်လိ ့ သွးဆး ရာဂါမှာလဲ ဒီမဟာကာ ကဆစ်ရိးနီက စွမ်းပါတယ်၊ ပီး တာ့ ဓမ္မတာ
ထိန်မ၊ ချုပ်မ တွမှာလဲ ြပုြပင် ပးသွားနိင်တယ်လိ ့ သိရပါတယ်ဘရား၊ ဒါလက် တွ ့ပါပဲ။ နားနဲ ့မနာ ဖဝါးနဲ ့နာပါဘရား"
က န် တာ်က စကားအဆစ်ထည့်၍ ရိ သစွာ လ ာက်ထားရပါသည်။
"အိန်း…တယ်ဟတ်ပါလား"
" ပီး တာ့ ဘရား၊ ဖာ ရာင် ရာဂါ၊ လနာ ရာဂါနဲ ့ဆီး ရာဂါတိ ့ကိ ရ စပါတယ်ဘရား၊ တပည့် တာ်လဲ မဟာ
ကာ ကဆစ်ရိးနီ(အနီမျိုး) ကားဖူး ပမယ့် ခမှ တွ ့ြမင်ရပါတယ်ဘရား၊ စမ်းသပ်သးစွဲဖိ ့ စူးစမ်းဖိ ့ လိပါဦးမယ်ဘရား၊
မဟာကာ ကဆစ်အြဖူ(ပွင့်ြဖူမျိုး) ၁၉၈၃ ခ၊ မတ်လထတ် သွး သာက် မဟာကာ ကဆစ်က တာ့ လက် တွ ့အ တာ်
များများ ရာဂါ တွ ပျာက်ကင်းချမ်းသာရာ ရရှိ နပါတယ်ဘရား"
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က န် တာ်က အာင်ြမင့်ချစ်လာ ပး သာ ဆးပင် တွကိ လှမ်းယူရင်း ရှင်းြပပါသည်။
" တာ် လာက် ရာ ပါ့ကွာ"
အာင်ြမင့်ချစ်က က န် တာ့်အနား လာ၍ ပါက်တူးကိ ထာင်ထား ပီး အိင်စပ်မှာ သွားထိင် နသည်။
"ဆရာရဲ ့လက် တွ ့ အခသး နတဲ့မဟာကာ ကဆစ်ကိလည်း ြပာြပခဲ့ပါဦး၊ ပီး တာ့ ကျာင်းသား တွနဲ ့လဲ ပး
ပိ ့လှူပါဦးဆရာ"
ဆရာ တာ်က အလှူခသည်။
"မှန်ပါဘရား၊ တပည့် တာ် ပးပိ ့လှူဒါန်းမယ်ဘရား၊ ဒီမဟာကာ ကဆစ်(ပွင့်ြဖူ)ဟာ အဆိပ်မှန်သမ အနာ
ဟာင်း အနာသစ်မှန်သမ ကိသာ ပျာက်ကင်း စတာ မဟတ်ပါဘူး။ ကျာက်ကပ် ရာဂါကိလဲ သ ကားနဲ ့ သာက်ရင် ရ
ပါတယ်။ ဆီးမ ကာင်းသူများ တာ့ သပ်စား၊ ြပုတ် သာက်၊ အစိမ်းအရည်ညစ် သာက်ရင် ချမ်းသာပါတယ်။ ဆီးကိ တာ့
အလွန် ကာင်း စတဲ့ ဆးရွက်ပါဘရား"
"အင်း…ဟတ် ပတယ်၊ ယာက်ျား ဆီး၊ မိန်းမ မီးတဲ့ပဲ ဆရာရဲ ့"
"မှန်ပါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ချာင်းဆိးမှာလဲ ရပါတယ်ဘရား။ တပည့် တာ်တိ ့ ကျာင်းက အထက်တန်းဆရာဦး
စိန်ဝင်းဟာ တီဘီ ချာင်းဆိးပါ၊ ဒီမဟာကာ ကဆစ်ရွက်ရည် သာက်လိ ့ ပျာက်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်တဲ့ဆရာမ ဒ
တင်ဝင်းလွင်လဲ သက်သာပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်က ဒူးယားစီးကရက်ကိ ဖွာ န သာ အာင်ြမင့်ချစ်ကိ က န် တာ့်လွယ်အိတ်က လး ကမ်း ပးရင်း
လ ာက်ထားလိက်ပါသည်။
"ဘန်း ကီးတိ ့ တိင်းရင်းြမန်မာ ဆးကိ အားကိးသးစွဲပါတယ်။ ဆရာလက် တွ ့နဲ ့စာ တွ ့ သးနည်း လး တွကိ
သတိရသ လာက် နာက်ထပ် ပီး ြပာခဲ့ပါဦး"
ဆရာ တာ်က သူ၏ဆန္ဒကိ ထတ် ဖာ်မန
ိ ် ့ကားသည်။ ဆရာ တာ်မှာ ဝမ်းသာ နပရသည်။
"တပည့် တာ်ရဲ ့ရန်ကန်က ဦး လးတစ် ယာက်လဲ ကိယ်မှာ ယားနာ တွြဖစ်၊ အသား တွ ယားတာဟာ ဒီမဟာ
ကာ ကဆစ်ပဲ ပးခဲပါတယ်။ ပီး တာ့ စာ ရးဆရာမ ကီး ဒ ခင်မျိုးချစ်လဲ သွးအဆိပ် ြဖစ်တဲ့အနာဆိလားဘရား မဟာ
ကာ ကဆစ်ကိ လူ ကုနဲ ့ ပးပိ ့ကူညီခဲ့ရပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်က ရိးနီပင်များကိ နှီး ကိုးများြဖင့် စည်းရင်း လ ာက်ထား နပါသည်။ ဆရာ တာ်က ဦး ခါင်း တာ်
တညိတ်ညိတန
် ှ ငပ
့် င် ပီတိ တွြဖာလိ ့။
" ပီး တာ့ဘရား၊ အစာအိမ်အဆိပ်ြဖစ်ရင်လဲ ဒီအရွက် တွကိ ဝါးစား၊ ကိတ် ထာင်း သာက်ရင် ရပါတယ်။ သူ
က ဓာတ်ဖျက်ပစ်တယ်လိ ့ ထင်ပါတယ်ဘရား"
"ဟာ…တယ် ကာင်းတဲ့အစာဖျက် ဆးပဲဆရာရယ်၊ တစ်မျိုးထဲနဲ ့စွမ်းတာပဲ၊ ဆရာ့ ဆးပင် တာ် တာ်မှတ်ယူရ
တယ်၊ မဟာကာ ကဆစ် နာ်"
ဆရာ တာ်က ထပ် ပီး မးြပန်ပါသည်။
"စကားစပ်မိလိ ့ ဘရား၊ လွန်ခဲ့တဲ့ငါးရက် လာက်က တပည့် တာ် အိပ် ရးပျက်၊ အလပ်ပင်ပန်းနဲ ့၊ တာ် တာ်
မာသွားတယ်ဘရား။ ဒါနဲ ့ တပည့် တာ်လဲ မဟာကာ ကဆစ်ရွက် တွကိ အရည်ညစ် ပီး တာ့ သ ကားနဲ ့ ရာ သာက်
ကည့်တယ်။ တစ်နာရီ လာက်လဲ ကာ ရာ အ မာ ြပသွားတယ်ဘရား၊ အ မာအပန်းလဲ ြပတယ်လိ ့ဆိရမယ်ဘရား။ လူ
အိလူမင်းများနဲ ့သင့် လျာ်မယ်ထင်တယ်ဘရား"
က န် တာ်လည်း ဆရာ တာ်အား သိရှိသမ လ ာက် နရသည်။
"အစ်ကိ သစူးတာ လ"
4

ebook is created by www.ShanYoma.Org

အာင်ြမင့်ချစ်သည် လမ်း ဘးဆီးပင်ကိ ခဲနှင့်ပစ် ပီး ဆီးသီး တွ ကာက်စားရင်း က န် တာ်ကိ လှမ်းသတိ ပး
ပါသည်။
"ဟတ်တယ်ဘရား၊ သစူး သရှရင် သဆိပ်ဟာ သိပ်ြပင်းတယ်။ အဆိပ်တက်ရင် အသက်ပင် ဆးရးတတ်တယ်လိ ့
လူ တွက စိးရိမ် ကပါတယ်။ သစူးသရှရင် အ ပါက်ထဲကိ မဟာကာ ကဆစ်ရိးရွက်ရည် ညစ်ထည့်၊ အဖတ်ကိ ခတ္တအ
ကပ်ထားရင် နှစ်ခါမထည့်ရပါဘူးဘရား၊ ပျာက်ပါတယ်။ နည်းနည်း တာ့ စပ်ပါတယ်။ ဆးတိက်သွား ဆးထိးစရာ
မလိပါဘူး။ ကိယ် တွ ့ပါဘရား"
"ဟတ် ပီဆရာ ရ၊ ဘန်း ကီးတိ ့ ကျာင်းသား တွ ခဏခဏ သစူး ဓားရှတာ အ တာ်ပဲ"
"အစ်ကိ၊ ဟိ ကာင်မ လး ြဖစ်တဲ့ ရာဂါ လ၊ မ ြပာြပဘူးလား"
"ဘယ် ကာင်မ လး ရာဂါလဲက"ွ
က န် တာ်က မ့ နဟန်တူပါသည်။
"က န် တာ်လဲ နာမည် မသိဘူး၊ အဆစ် ရာင်မထနိင်တာ လ"
အာင်ြမင့်ချစ်က သူသိသ ရွ ့ကိ ဖာ်ြပ ြပာသည်။
" အး… လးဘက်နာ… လးဘက်နာ၊ သတိရ ပီကွ"
"ဟတ်တယ်ဘရား၊ အရှင်ဘရား လးဘက်နာဆိတာ သိ ကားဖူးပါလိမ့်မယ်။ အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီး တွမှာ
မီးယပ်နဲ ့ယှဉ် ပီး ြဖစ်တတ်ပါတယ်ဘရား။ ဒီ ရာဂါဟာ လူ တွက ပါ့ ပါ့တန်တန် ထင် န ကတယ်။ အသက်အန္တရာယ်
ရာက် စတတ်ပါတယ်ဘရား၊ ဒီ ရာဂါနဲ ့လူ ့ဘဝမှာ အကျိုးဆးရးရသူ တွ အများ ကီးပါဘရား"
"ဘယ်လိလဲ၊ ဆိပါဦးဆရာရယ်"
ဆရာ တာ်က စိတ် စာ၍ မးြပန်သည်။
"ဒီ လးဘက်နာ ရာဂါဟာ အမျိုးသမီးများသာ ြဖစ်တတ်တာ မဟတ်ပါဘူးဘရား၊ အမျိုးသား တွလဲ ြဖစ်တတ်
ပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်က ထပ် လ ာက်သည်။
" ဟ…တိ ့များဘက် လှည့်လာသကိး ဆရာရဲ ့"
ဆရာ တာ်က ထိတ်လန် ့စကားသ ပါလာသည်။
"ဒီ လးဘက်နာဟာ အဆစ် တွ ရာင်၊ အသား တွနာ ပီး တစ်ကိယ်လး ကိက်ခဲတယ်။ မထနိင် အာင် ြဖစ်တယ်
အားနည်းတဲလ
့ ူဆရင်
ိ နှလးကိ ထိတယ်။ နှလးအားကိ ထိခိက် စပါတယ်ဘရား။ ဒီအခါ မဟာကာ ကဆစ်(ပွင့်ြဖူမျိုး)ကိ
အစိမ်းအရည်ညစ် သာက်၊ အရိးအရွက်ထ ချ ပီး ရာင်ရမ်းတဲ့ နရာ တွမှာ လိမ်း ပး အ ပးရပါတယ်ဘရား။ လး
ဘက်နာြဖစ်လာရင် အသက် ကီးသူ တွမှာ သွးတိးတတ်တယ်လိ ့ သိရပါတယ်။ ဒီအရွက်အရိးနဲ ့ပဲ အာင်ြမင်ချမ်းသာနိင်
ပါတယ်ဘရား။ မဟာကာ ကဆစ်ရိးနီက ပိထက်တယ်လိ ့ ဆိပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်က ဆရာ တာ်အား လ့လာသမ တွ ရှိသမ ကိ တင် လ ာက်ပါသည်။
"အိန်း…အသက်ကယ် ဆးတစ်မျိုး ပါ့ နာ်"
"မှန်ပါဘရား…တကယ်လက် တွ ့ ပျာက်ကင်း ကတာမိ ့ တပည့် တာ်လဲ လ ာက်ဝ့တာပါဘရား"
က န် တာ်က သက် သထူရသည်။
"ထိ ့ြပင် ကာ ဆရာရဲ ့"
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ဆရာ တာ်က ထပ် မးသည်။
" နာက်ထပ်က တာ့၊ ဝဲနှင်းခူတိ ့ကိ အရည်ညစ်လိမ်း ပးရင် ပျာက်ပါတယ်ဘရား။ ပျာက်တာမှန် သာ်လည်း
ရာဂါအနအရင့်ကိ လိက် ပီး အချိန် ကာတတ်ပါတယ်ဘရား။ အ ရြပား ပ မှာ ြဖစ်တဲ့အနာကိလဲ ရပါတယ်ဘရား။
တပည့် တာ်ရဲ ့တူက လးတစ် ယာက် ခါင်းက ဒက်ကိ ဒါနဲ ့ပဲ လိမ်းထည့် ပးလိ ့ ပျာက်ပါတယ်ဘရား"
" အး… နရာကျလိက် လ ဆရာရယ်"
ဆရာ တာ်မှာ ဝမ်းသာစွာ မိန် ့ တာ်မူပါသည်။
" ပီး တာ့ ဒီမဟာကာ ကဆစ်ြဖူကိ အမျိုးမျိုး ခ က သးတယ်ဘရား၊ အချို ့က နဂါး မီးတဲ့၊ အချို ့က နဂါးစက်
တဲ့ ခ ကပါတယ်။ ဒီအ ခ က တာ့ အဂ္ဂိရတ်ပညာနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အသးအနန်းပါပဲ။ နာမျိုးငါးပါးမှာ ပါဝင်ပါတယ်ဘ
ရား"
က န် တာ်က ဆက် လ ာက် နမိပါသည်။
ပစ် တာင်းကိ ထမ်း၍ လာရင်း "ဆွမ်း တာ်ဗျို ့"ဟူ သာ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းသား လး၏ဗျို ့ဟစ်သကိ
ကားလိက်သည်။ နမင်းလည်း ြမင့်၍ ရင့်၍ လာ လ ပီ။
"တပည့် တာ်တိ ့ ြပန်ခွင့်ြပုပါဦးဘရား၊ ဦးတင်ပါတယ်ဘရား"
က န် တာ်တိ ့က ရအိင်စပ်ြဖစ်၍ မတ်တပ်ရပ်လက်အပ်ချီ ပီး ခွင့် တာင်းသည်။
" အး…သတ္တဝါ တွ ကယ်မနိင်တဲ့ကိယ် ြဖစ် ကပါ စ၊ ရက်တိတိနဲ ့ မဂ်ဖိလ်ရ ကပါ စ"
ဆရာ တာ်က တိတိပဲ ဆ ပးသည်။
က န် တာ့်ညီ အာင်ြမင့်ချစ်၏စက်ဘီး နာက်တွင် က န် တာ်က အ မိုင့်သားထိင်၍ လိက်ပါသွားသည်။ ဆီးပင်
တန်းနှင့်လာလမ်းမ ကီးအတိင်း စက်ဘီးက တစ်ရိပ်ရိပ် ြပး နသည်။ ကွင်း ကီးရွာလည်း ဝး၍ ဝး၍ ကျန်ခဲ့ လသ
တည်း။
သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်
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