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ရှမ်းအမျိုး ဗိလ်ဝိင်း
သးဆယ်-ထိဋ်တင်ြမင့်

သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၂ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အတွဲ ၃၁၃၊ နှာ ၂၄-၂၇ ထိ။
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နနက် စာ စာ နှင်းများ ဝ န သာ န ့ ြဖစ်သည်။ သူရ ြမနယ်၏အ ရှ ့ဘက် ရိးမလမ်းမှ လာ သာ တာင်သူ
တာသား စျးသွား စျးလာတိ ့ တဖွဖ
ဲ ဲွ လာ န ကသည်။ နမင်းလည်း တြဖည်းြဖည်း ဝင်း ရာင်သန်း၍ နှင်းထကိ ကွဲ
အာင်ြပု နပါသည်။
" နာ် ကီး တကွာလိင်"
ကျ နာ်သည် အသက် ၇ဝ ကျာ် ရှမ်းအမျိုးသမီး ကီး တဦးအား ရှမ်းဘာသာြဖင့် "ဘယ်သွားမလဲ နာ် ကီး" ဟ
နတ်ဆက်လိက်ပါသည်။
နာ် ကီးသည် အြခားသူမဟတ်။ ဆရာစ တာ်လှန် ရးတွင် ဂဠုန်တပ်သားသူရဲ ကာင်းအြဖစ် ဆင်နဲခဲ့ သာ
ရှမ်းအမျိုးသားဦးဝိင်း ခ ဗိလ်ဝိင်း၏ဇနီး ြဖစ်သည်။ အဖွား ကီးသည် ရှမ်းအမျိုးသမီးြဖစ်၍ အသားဝင်းသည်။ အရပ်
ြပတ်ြပတ်ြဖစ်သည်။ ပါး ရများ တွန် ့ န ပီး မျက်နှာသွယ်သွယ် ြဖစ်သည်။ ခပ်ပိန်ပိန်ပင်။ ရှမ်းတိ ့သဘာဝအတိင်း ခါင်း
ပါင်း ပါင်းထားသည်။ ဘးတွင် လွယ်အိတ်နက်တစ်လးကိ လွယ်လျက်လာ နသည်။
"ဟဲ…အိက်ဆန်…နင် န ကာင်းတယ် နာ့"
ကျ နာ်၏အသကိ ကျက်မိသြဖင့် ရှမ်းသဝဲဝဲြဖင့် ဗမာလိ ြပန် မးသည်။ ကျ နာ်တိ ့ ငယ်ငယ်က ဦးဝိင်းနှင့် နာ်
ကီးတိ ့နှင့်အတူ မရမ်းအင်းရွာ သစ် တာဗိလ်ရးဝင်းတွင် အတူ နခဲ့ရသည်။ သိ ့ ကာင့် မိဘသဖွယ် ရင်းနှီးလျက်ရှိသည်။
မ တွ ့ရသည်မှာ အချိန်အ တာ် ကာ န၍တ ကာင်း၊ အ ကာင်းမဆဆည်းမိသြဖင့်တ ကာင်း စိမ်းသကဲ့သိ ့ြဖစ် န ပရာ
ယခ ကျ နာ်ကစ၍ နတ်ဆက်လိက် သာအခါ နာ် ကီးမှာ ဝမ်းသာမဆး ြဖစ်သွားသည်။
"မားလယ် နမ် ကာ့ ကျင်နမ့် နး နာ် ကီး"
ကျ နာ်က " နာ် ကီး လာထိင်ပါအး၊ လဘက်ရည် သာက်ပါအး" ဟ ရှမ်းဘာသာြဖင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖိတ် ခ
သြဖင့် ကျ နာ့် အိမ်ဝင်းထဲသိ ့ ဝင်လာသည်။
" အး…အိက်ဆန်…ငါ မာတယ် နားအးမယ်"
ကျ နာ်က ရှမ်းလိ ြပာသည်။ သူက ြမန်မာလိ ြပာသည်။ မိတ် ဟာင်း ဆွ ဟာင်း တွ ့၍ အထူးဝမ်းသာမိ၏။
နာ် ကီးအား လဘက်ရည် ကမ်းအြပင် ကာ်ဖီတခွက်နှင့် ရမ ့တချပ်ကိပါ က း မွးသည်။ နာ် ကီးသည် ခါင်း ပါင်းကိ
ြဖည်၍ ဖျာ ပ တွင် အ ခွလိက်ချထား ပီးလ င် လဘက်ရည် သာက် နပါသည်။ ကျ နာ်သည် နာ် ကီးအား တွ ့ရသြဖင့်
ဦးဝိင်း(နတ်ဆန်ဝိင်း)ကိ သတိရမိပါသည်။ (နတ်ဆန်ဝိင်းမှာ ရှမ်းဘာသာြဖင့် ဦး လး ြဖစ်သည်။)
"ဒါနဲ ့ နာ် ကီး နတ်ဆဝိင်း ဆးတာ ဘယ် လာက်ရှိသွား ပီလဲ…"
" အး…နင့်နတ်ဆန်ဆးတာ ၁၃ နှစ် လာက် တာ့ ရှိသွား ပီထင်တယ်၊ နင်က ရှး ဟာင်း နှာင်းြဖစ် တွ ြပန်
သတိရတာနဲ ့တူ - အး ပါ့ဟယ် အတူ န အတူစား တ ရထဲ သာက်ခဲ့တာကိး…"
ကျ နာ်က နာ် ကီး၏စကားသကိ ကားလိက်ရသည်နှင့်တ ပိုင်နက် လွန်ခဲ့ သာ အနှစ် ၃ဝ လာက်က အတိတ်
မှ အရိပ်များ၊ အသများသည် ြမင် ယာင် ကား ယာင်လာပါ တာ့သည်။
*************************

ကျ နာ်တိ ့ ပဲခူးရိးမ တာင် ြခ မရမ်းအင်းရှမ်းရွာတွင် နခဲ့စဉ်က ြဖစ်ပါသည်။ မရမ်းအင်းရွာသည် နယ်ချဲ ့ တာ်
လှန် ရး ဆရာစတိ ့ သစ္စာဓိ ာန် ြပုရာ လူသူလက်နက် စရးရာြဖစ် သာ ြမစိမ်း တာင်ညိုအနီးတွင် ရှိပါသည်။ မရမ်းအင်း
ရွာထိပ်တွင် တစ်ဧကမ ကျယ်ဝန်း သာ အပ်ဆိင်းညို ့မင်း သာ သရက်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ သစ် တာဗိလ်ရ ရှိပါသည်။ ကျ
နာ်၏ဖခင်မှာ သစ် တာဌာန အမထမ်းတစ်ဦး ြဖစ်၍ ဗိလ်တဲတွင် အိမ် ထာင်စ န ကပါသည်။ ကျ နာ်တိ ့ ဗိလ်တဲနှင့်
လယ်နှစ်ကွက် လာက်အကွာ ြမာက်ဘက်က န်း တာအနီး ချာင်းကမ်းတွင် လးပင်တဲတန်းလျားတစ်လး ရှိပါသည်။
ထိတဲတန်းလျားတွင် နယ်ချဲ ့ တာ်လှန် ရး ခါင်း ဆာင် ဗိလ်ဝိင်းတိ ့မိသားစ နထိင် ကပါသည်။

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

၁၉၃၈-၃၉ ခနှစ်၊ ကျ နာ်တိ ့ ငယ်စဉ်အချိန်က ြဖစ်သည်။ နတ်ဆန်ဝိင်း(ဦးဝိင်း)သည် အသက် ၄ဝ ကျာ် ၅ဝ နီး
ပါးခန် ့ြဖစ်မည် ထင်ပါသည်။ ဦးဝိင်းသည် ရှမ်းအမျိုးသားြဖစ်၍ အသားြဖူ၏။ မျက်နှာဝိင်းသည်။ မျက်လးမျက်ဖန် ဝိင်း
သည်။ အရပ်ခပ်ပျပ်ပျပ် ြဖစ်သည်။ ခပ်ဖိင့်ဖိင့် ြဖစ်သည်။ ခန် ့၍ ချာသည်ဆိချင်သည်။ ကျ နာ်တိ ့ မရမ်းအင်းရွာ ရာက်ခါ
စက ဦးဝိင်းသည် ဆပင်နှင့်ြဖစ်သည်။ ရာင်ထးြဖစ်သည်။ ရာင် ချာတွင် ခါင်း ပါင်းြဖူ တဘက်ကိ ခွထိး အစနှစ်စ
ထာင်၍ ပါင်း လ့ရှိသည်။ ထိအချိန်က မရမ်းအင်းရှမ်းရွာ အမျိုးသားများသည် ြမန်မာ့ဦးစွန်းြဖစ် သာ ကသာထးကိ
မပယ် က သးပါ။ ရာင် ချာက လးများနှင့် ခါင်း ပါင်း ခွထိး နှစ်စ ထာင်၍ ပါင်း ကသည်မှာ တမျိုးကျက်သ ရရှိလှ
သည်။ ယခတိင် မရမ်းအင်းက ရှမ်းအမျိုးသားအချို ့မှာ ရာင် ချာနှင့် ခါင်း ပါင်း မပယ် က သး ပ။
ဗိလ်ဝိင်းသည် အဘယ်အ ကာင်း ကာင့် တာ့ မသိ၊ နာက်တွင် ကတးရိတ်ပစ်သည်။ ကတးြဖစ် သာ်လည်း
ခါင်း ပါင်းက ပါင်း မဲပင်တည်း။ စကား ြပာ ကာင်းသူ ြဖစ်သည်။ ဗိလ်ဝိင်းကိ ြမင်လိက်ရလ င် သူက အြပုးနှင့်ဦးစွာ
နတ်ဆက်တတ်သည်။ ဖာ် ရွပျူငှာသည်။ သူနှင့် တွ ့သူတိင်း ခင်မင်လိစိတ် ြဖစ် ကသည်။ သူ ့အသက ကည်လင်သည်။
ဦးဝိင်းသည် ရှမ်း ဘာင်းဘီအနက် ခါးစည်းြပားအြဖူ တပ် သာ ဘာင်းဘီပွကိ ဝတ် လ့ရှိသည်။ ပဆိးဝတ်ခဲသည်။ ကျ
နာ်တိ ့ မရမ်းအင်းက ထွက် သာ ရလက်ဝါးတွင်းထွက်စိန် အမည်ရှိ သာ ခါချဉ် ပါင်ဓားလှီး ဆးနပ်များကိ ဝါး ဆးတ
တွင် ထည့်၍ အားပါးတရ ဖွာ၍ နတတ်သည်။
ကျ နာ်တိ ့နှင့်တစ်ရွာတည်း နစဉ်က ဗိလ်ဝိင်းသည် နွတွင် သစ် တာအ ကာက်စာ ရး လပ်၏။ အြခားအချိန်
တွင် တာင်ယာပဲခင်း လပ်၏။ နွအခါ ထင်းလှည်း ဝါးလှည်းများကိ နနက် စာ စာထ၍ လက်မှတ် ရာင်းရ၏။ ထင်း
လှည်းဝါးလှည်း မလာမီအချိန် နနက်(၃)နာရီ လာက်တွင် ဗိလ်ဝိင်းသည် ဘရားရှခ
ိ ိး လ့ရှိသည်။ အသ နအသထားနှင့်
ဆိ၍ ဘရားဝတ်ြပုတတ်၏။ နနက် စာ စာတွင် "စိန် ရာင်ြခည်"ဘရားပင့်ကိ သ နသထားမှန်မှန်ြဖင့် ဘရားပင့် န
သည်မှာ အလွန် ကည်နူးစရာပင်။ ရတနာသးပါး အလွန် လးစား၏။ ဘရားရှခ
ိ ိးသတိတသ
် ွားလ င် လက်မှတ် ရာင်းရန်
ကျ နာ်တိ ့ ဗိလ်ရသိ ့လာ၏။
"ကိ မဓာ ရ…နိး ပီလားဗျို ့၊ လှည်းသမား တွ တာ့ ရာက်ကန် ပီဗျို ့…"
ဗိလ်ဝိင်းသည် ကျ နာ်တိ ့အ ဖကိ လာ၍ အသြပု၏။ ကျ နာ်တိ ့အ ဖ၏နာမည်ရင်းကိ မ ခ ဘဲ ကျ နာ်တိ ့ ြမ
ြပန် ့ရှမ်းထးစအတိင်း ကိရင်ဘွဲ ့အမည် ကိ မဓာဟပင် ခ သည်။ ကျ နာ်တိ ့အ ဖထမှ ထင်းလက်မှတ်၊ ဝါးလက်မှတ်များ
ကိယူ၍ တာစပ်က လက်မှတ် ရာင်းတဲသိ ့ သွား လ့ရှိသည်။
ဦးဝိင်းသည် ဒူး လးအလွန်တည့်သည်။ အမဲပစ် တာလိက် ကာင်းသူ ြဖစ်သည်။ ပဲခူးရိးမ တာင် ြခ တာကိ
က မ်းသည်။ ဆာင်းဦးနှင့် နွဦး သ ားြဖူသီးလင် သာ အချိန်တွင်လည်း ကာင်း၊ မိးတွင်း ရငန်သီးမှည့် သာအချိန်တွင်
လည်း ကာင်း ဗိလ်ဝိင်းသည် တာလိက် လ့ရှိသည်။ သိ ့ ကာင့်ပင် မဆိးဗိလ်ဝိင်းဟပင် ခ တတ် က သး၏။ ဗိလ်ဝိင်း
သည် နနက် စာ စာ ဘရားရှိခိး ပီးလ င် ကျ နာ်တိ ့အိမ်သိ ့ လာသည်။
"ကိ မဓာ ရ… သနတ် ပးဗျို ့၊ ကိးလးကျည် ပး နာ်" ကျ နာ့်အ ဖ၏နှစ်လးပူး သနတ်နှင့်ယမ်း တာင့်ကိ
လာ တာင်းသည်။ ကျ နာ်တိ ့အ ဖက "ပီအိက်ရယ်…နနက် စာ စာ ကီး မ ကာင်းပါဘူး၊ မလပ်ပါနဲ ့"ဟ အ မဲတား လ့ရှိ
၏။ အစ်ကိရယ်…မသွားပါနဲ ့ဟ တား ပမင့် အတင်း တာင်းယူ ထွက်သွားတတ်၏။ ကျ နာ်တိ ့အ ဖကလည်း ဗိလ်ဝိင်း
အား စိတ်ချယ ကည်ရ သာ သူြဖစ်၍သာ သနတ်ကိ သးခွင့်ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိစဉ်က အဂလိပ်အစိးရလက်ထက် ြဖစ်
၏။ သိလ င် ကျ နာ်တိ ့ အ ဖလပ်ပမှာ မသက်သာလှ ပ။
ဗိလ်ဝိင်းသည် တခါတရ မျာက်များ၊ တာဝက်များကိ ပစ်လာတတ်သည်။ တခါတရ ဂျီများ၊ ဒရယ်များ ရလာ
၏။ ကျ နာ်တိ ့ကိ ဂျီ သွးများ တိက်သည်။ ကျ နာ်တိ ့က မ သာက် ပ။ သူငယ်နာနှင့်မီးယပ်ဒူလာ ရာဂါများအတွက်
ကာင်းသည်ဆိ၏။ မျာက် သွးနှင့်ဂျီ သွးကိ အရက်နှင့် ရာ၍ သာက်လ င် ဒူလာမီးယပ် နိင်သည်ဟူသတည်း။ ကျ
နာ်တိ ့သည် နတ်ဆန်ဝိင်း ဂျီဖိရလာလ င် သာ၍ ပျာ် က၏။ အဘယ် ကာင့်နည်း။ ဂျီ ဝှး စ့ကိ မီးကင်၍စားလ င် အ
လွန်အရသာ ရှိ သာ ကာင့်တည်း။ ဤနည်းမှာ နတ်ဆန်ဝိင်း ြပာ သာ ကာင့် သိ၏။ နတ်ဆန်ဝိင်းသည် က လး အ
လွန်ချစ်တတ်၍ ကျ နာ်တိ ့နှင့်အ ပါင်းဆိလ င် မမှားပါ။
ဗိလ်ဝိင်းသည် အ ြပာအ ဟာ ကာင်းသူြဖစ်၍ ရပ်ထဲရွာထဲ၌ သာ ရးနာ ရးတွင် တ ဖာင် ဖာင်နှင့်တရား
စကား ြပာ နသည်ကိလည်း တွ ့ဘူးသည်။ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းထွက်ြဖစ်၍ စာ ပပရိယတ် က မ်းသူလည်း ြဖစ်
သည်။ ရှမ်းစာ ပကိလည်း ကာင်းစွာ တတ်က မ်းသည်။ တစ်နှစ်လ င် တစ် ကိမ်နှစ် ကိမ် ဆိသလိ ရွာထဲ၌ ရှမ်းစာ ဟာပွဲ
ရှိတတ်သည်။ ရွာလယ်ဓမ္မာရတွင် ပထမဆး ဦးအာ လာကက ဗဒ္ဓဝင် တာထွက်ခန်းကိ ရှမ်းဘာသာြဖင့် ဟာသည်။
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နာက် ဗိလ်ဝိင်းက အ လာင်း တာ် ဝ ဿန္တရာဇာတ် တာ်ကိ ရှမ်းဘာသာြဖင့် ဟာသည်။ ပဆစ်ဒူးတပ်၍ မျက် စ့စ
မှိတ် ပီးလ င် ရှမ်းဘာသာြဖင့် ရွတ်ဆိလိက် ြမန်မာြပန်၍ သူ၏အသဝါ ကီးြဖင့် ဟစ်လိက်။ ဟာ နသည်ကိ ယခတိင် ြမင်
ယာင် ကား ယာင် နမိ သးသည်။ စာနာပရိသတ်ကလည်း စာထ-စာထ-စာထ(သာဓ-သာဓ-သာဓ)ဟတ ပိုင်နက် အန
မာဒနာြပုပ တွကိ ကား ယာင်လျက်ပင်။
*******************************

"နင့်အ ဖ ကိ မဓာနဲ ့ကိဝိင်းနဲ ့က တာ့ အင်မတန်ခင်တာ သားချင်းလိဘဲ၊ နင့်အ ဖ ကိ မဓာကိ သတိရတယ်
ဟယ်…"
နာ် ကီးသည် သူ သာက်လက်စ လဘက်ရည်ကိ အကန်ဆက်၍ သာက်ချ ပီး ြပာလိက် သာအခါ ကျ နာ့
အ တွးများ ရပ်၍သွားသည်။
"ဟတ်တယ် နာ် ကီး၊ အ ဖ ကွယ်လွန်တာ တာင် အနှစ်နှစ်ဆယ် ကျာ်သွား ပီ၊ ဒါနဲ ့ နတ်ဆန်ဝိင်း…ဆရာစ
တာ်လန
ှ ် ရးမှာ ဘယ်လိလိက်ပါသလဲဆိတာ ြပာစမ်းပါအး နာ် ကီး"
ကျ နာ်က ရှမ်းဗိလ်ဝိင်း၏ တာ်လှန် ရးကိ သိလိ ဇာြဖင့် မးလိက်သည်။
" အး…ငါလဲ သိပ် တာ့မသိဘူးဟ၊ ဒါ ပမဲ့ ၉၂ ခနှစ် ဆရာစသူပန်လိ ့ ဒိ ့က ခ တာ ပါ့ဟာ၊ ဒိ ့က ဆရာစကိ
ဆရာ ကီးလိ ့ ခ ကတယ်။ အဲဒီတန်းက ဒိ ့က ဖား ရ ကျာ်မှာ နတယ်၊ ဆရာစက ဒိ ့ဆီလာ ကိဝိင်း နင့်နတ်ဆန်ဝိင်းတိ ့နဲ ့
ပါ့၊ ပီး တာ့ ဖား ရ ကျာ်က ကိဘိးထိန်တိ ့ တွ တိးတိးတိးတိးနဲ ့ တိင်ပင် က၊ ဒိ ့ မသိဘူးဟဲ့၊ နာက် အဂလိပ်ကိ သူပန်
ထမယ်လိ ့ ကား တာ့ ဒိ ့က ကိဝိင်းကိ တား ကတယ်၊ မရဘူး ဟ့….သူတိ ့ တာင်ညိုမှာ သွား ပီး သစ္စာဆိ ကတယ်၊
နာက် အလ တာင်မှာ စခန်းချတပ်စွဲ ကတယ်၊ ငါလဲ အဲဒီတန်းက ငိလိက်ရတာ၊ ကိဝိင်းက သူပန်ထဲ လိက်သွားတာကိး
အစိင်းရဲ ့"
နာ် ကီးသည် အားရပါးရ ြပာ ပီး အနီးရှိ လဘက်ရည်ပန်းကန်ကိ ယူ၍ တကျိုက် သာက်ြပန်သည်။
"သူတိ ့ နာက် အလ တာင်က ဆင်းလာ ပီး ဖား ရ ကျာ်နားမှာ အဂလိပ်နဲ ့တိက် ကတယ်၊ ရာဇဝတ်ဝန်က လး
ကိ မာင်က လး သတဲ့တိက်ပွဲ ပါ့၊ အဲဒီတပ်ထဲမှာ နင့်နတ်ဆန်ဝိင်းက လက် ထာက်ဗိလ်တဲ့ကွဲ ့၊ ငါက တာ့ သ ပီထား
တာဘဲ၊ ဒါနဲ ့ ဟ့… နာက် သူတိ ့ အလ တာင်စခန်းပျက် တာ့ နင့်နတ်ဆန်ဝိင်းတိ ့ ဟိ ြပးဒီ ြပးနဲ ့ အိမ်ြပန်လာ ကတယ်။
တိတ်တိတ်ြပန်ရတာ ပါ့၊ နာက် ဘယ်သူက လက်တိ ့လိက်တယ် မသိဘူး အဂလိပ်တပ်က လာဖမ်းသွား ရာဟ၊ အဲဒါနဲ ့
ထာင်ထဲမယ် နှစ်နှစ် ကျာ် လာက် ကာခဲ့တယ်ထင်တယ်၊ က ကာင်းချင် တာ့ လွတ်လာတယ်ဟဲ့…"
" နာ် ကီးရဲ ့နတ်ဆန်ဝိင်းကိ တိက်ပဲွ ဘယ်နှစ်ပွဲ လာက် အဂလိပ်နဲ ့တိက်ခဲ့ရတယ် ထင်သလဲ၊ မှတ်မိသ လာက်
ပါ့ ြပာစမ်းပါအး"
ကျ နာ်က စကားဆက် မး၏။
"ဖား ရ ကျာ်မှာရယ်၊ အင်း ကာက်မှာလဲ ပါတယ်၊ သူတိ ့က အြပင်းထန်ဆးတိက်ပွဲလိ ့ ြပာတယ်၊ သနတ်သ
တွများတာနဲ ့ လ ိုထဲ ရှာင် ပီး ြပးရတယ်ဆိဘဲ၊ နာက် ပီး နင့်နတ်ဆန်ဝိင်း ြပန်လာတန်းက သူ ့မှာ ပန်း ရာင်စက္က ူ
လးပါလာတယ်၊ ဂဠုန်တပ်ဖွဲ ့ လက် ထာက်ဗိလ်ခန် ့စာလိ ့ ြပာတယ်၊ ဒိ ့လဲ ကာက်တာနဲ ့ နာက်မီးရ ့ပစ်လိက်တယ်"
" ပီး တာ့ ဆရာစနဲ ့ပတ်သက်တာ တွ သိရင် ြပာစမ်းပါအး နာ် ကီးရယ်…"
ကျ နာ်က စကား တာင်းြပန်သည်။
"သိပ် တာ့ မသိဘူးဟဲ့၊ ဆရာစရဲ ့ ြခဖွားမှာ သး ထာင့်အမဲမှတ်တစ်ခ ရှိတယ်၊ အဲဒါက မင်းြဖစ်ထိက်တဲ့ဇာတာ
ြဖစ်တယ်လိ ့ နင့်နတ်ဆန်ဝိင်း ရှိတန်းက ြပာဘူးတယ်"
ဟတ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့ သာနှစ်က သာယာဝတီ ထာင်ပိင်ဝန် ဟာင်းဦးစိန်(ဆရာစ တာ်လှန်စဉ်က ထာင်မှူး
ဘဝ)နှင့် တွ ့ဆစဉ်က ြပာြပချက်မှာလည်း ဆရာစ၏ ြခဖဝါးတွင် တိဂပ အမှတ်အသားရှိ၍ ဘရင်ြဖစ်ထိက် သာ ဇာ
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တာပါ ကာင်း ဆရာစက
သည်။

ြပာြပခဲ့သည်ဟဆိပါသည်။

နာ် ကီး၏စကားနှင့်ဦးစိန်၏စကားမှာ ကိက်ညီလျက်ရှိ န ပ

" နာ် ကီး အခ မနှင်းစိန်နဲ ့အတူ နတယ် နာ်…သားသမီး ဘယ်နှစ် ယာက်လဲဟင်…"
"နင်ကလဲ ရ ကည့်ပါလား၊ နှင်းရင်ရယ်၊ မာင်လှရယ်၊ နှင်းစိန်ရယ်၊ ကျင်စိန်ရယ်၊ နာက် မယန်နဲ ့ အာင်သိန်း
ပါ့၊ နင်သိသားဘဲ၊ နှင်းရင်၊ ကျင်စိန်နဲ ့ အာင်သိန်းတိ ့ သ ပီဘ…
ဲ "
" နာ် ကီး… ရမ ့စားအး လ…"
" တာ် ပီဟယ်…နင်နဲ ့ ရှး ဟာင်း နာက်ြဖစ် ြပာရတာ စိတ်မ ကာင်းဘူး အစိင်းရဲ ့…"
"ဘာလဲ၊ နတ်ဆန်ဝိင်းကိ သတိရလိ ့ မဟတ်လား၊ ဟဲ….ဟဲ…"
ကျ နာ်က စလိက်သည်။
"မဟတ်ပါဘူး အစိင်းရယ်…နင်နဲ ့ ြပာရတာ န တာင်ြမင့် ပီ၊ သွား တာ်မယ် အစိင်း"
နာ် ကီးသည် ြပာ ြပာဆိဆိ အ ခွလိက်ချထား သာ
အိတ်ကိ ကာက်ယူကာ ထ၍ သွား လသတည်း။

ခါင်း ပါင်းတဘက် ယူ၍

ခါင်း ပါင်းလျက် လွယ်
သးဆယ်-ထိဋ်တင်ြမင့်
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