Chapter 331
အေရးထဲ အရာေပ

ရှီယန်၏ မျက်ှာက တည်ကည် ေလးနက်ေနပီး ဝိညာဉ်အသိကို
သူညာလက်ေမာင်းသို ှစ်ြမပ်ထားသည် ။
ေထာင်ေသာင်းချီေသာ အစိမ်းေရာင် ကိးမင်များက ြဖည်းညင်းစွာ
တွန်လိမ် ထိုးေဖာက်ေနကပီး သူကွက်သားမင်များ အေသွးအသားများ
ကို ဖျက်ဆီး ချင်ဟန်တူသည် ။
အစိမ်းေရာင် ကိးမင် တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင် ပါဝင်လာေသာ အဖျ
က် စွမ်းအင်က ရှီယန် လက်ေမာင်းကို နည်းနည်းချင်းစီ တိုက်စားသည်
။

သူအိုးများ ထဲမှ ပင် နာကျင် ကိုက်ခဲလာသည် ။
ဒါက အေလာင်းေကာင် ဂိုဏ်းချပ် ချင်မင်၏ စွမ်းအင်များ ပင် ြဖစ်

ေလသည် ။
ထွတ်ြမတ်ေရာင်စဉ် ေတာင်ေပတွင် ရှီယန်က မီးလံ သုံးမျိး၏ အား
သာချက်ကို ရယူကာ ယီတျန်းမိုတို အုပ်စု၏ အကူအညီြဖင့် ချင်မင်ကို ဖိ
အားေပး ိုင်ခဲ့သည် ။
သူထံတွင် ကီစုစည်းမ မရှိဟု သိထားေသာ ချင်မင်က ေပါ့ဆသွား
ေသာ ေကာင့်လည်း ြဖစ်သည် ။

ချင်မင်၏ ဝိညာဉ်က ယီတျန်းမိုတို အုပ်စု၏ ထိန်းချပ်မ ေအာက်သို
ကျေရာက် သွားချိန်တွင် ခာကိုယ် လပ်ရှားမများ ပင် မြပလုပ်ိုင်
ေတာ့ေအာင် ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။
ထိုေကာင့်လည်း ရှီယန်လက်ချက်ြဖင့် အြပင်းအထန် ဒဏ်ရာရလု
နီးပါးြဖစ်ခဲ့သည် ။
သိုေသာ်လည်း မိုးေြမေမာင်ှံ ှစ်ေဖာ် အချိန်မီ ေပထွက် လာပီး ချ
င်မင့်ကို ကူညီေသာေကာင့်သာ အရာယ်မှ လွတ်ေြမာက် သွားခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည် ။
နတ်ဘုရားအဆင့် တန်ခိုးရှင် များ ထဲတွင် ချင်မင်သည် အားအနည်း
ဆုံး တစ်ေယာက် ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
ဝိညာဉ် ကျင့်စဉ်ကိုထားဦး၊ သိုင်းပညာမှာ ေရာ ကီစုစည်းမ သန်မာ
အားေကာင်းမမှာ ပါသူက အနိမ့်ဆုံး အဆင့်တွင် ရှိသည် ။
သူ၏ အဓိကစွမ်းရည်က အေလာင်းေကာင်များမှ လာြခင်း ြဖစ်သည်
။
သူက

ှစ်ေပါင်းများ

စွာကို

အေလာင်းေကာင်

ြပြပင်ြခင်းှင့်

ထိန်းချပ်ြခင်း နည်းစနစ်များ တွင် ြမပ်ှံခဲ့သည် ။ ထိုေကာင့် သူက န
တ်ဘုရား အဆင့်သို တက်လှမ်း ိုင်ခဲ့ေသာ်ြငားလည်း သူ ခွန်အားသည်
အနိမ့်ဆုံး အဆင့်တွင် ရှိေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
ဧကရာဇ် အေလာင်းကီးမပါလင် ချင်မင်၏ တစ်ကိုယ်ရည် စွမ်းအင်
သည် တြခား နတ်ဘုရားအဆင့် သိုင်းသမားများ ေအာက် အများကီး
ကျေလသည် ။
မည်သိုပင် ဆိုေစကာမူ သူက နတ်ဘုရား အဆင့်ြဖစ်သည် ။

သူှင့် ရှီယန်အကားမှ ကွာဟချက်က ကီးမားလှသည် ။
ထိုေကာင့် ရှီယန်သည် သူ၏ ပိင်ဘက် မဟုတ်ေချ။
ယီတျန်းမိုတို သုံးေယာက်ှင့် ေကာင်းကင် မီးလံများ ၏ အကူအညီ
ကို မရလင် ရှီယန်သည် ချင်မင်လက်ချက်ြဖင့် ေသသွားပီး ြဖစ်ိုင်သည်
။
ယခု ချင်မင်၏ စွမ်းအင် စီးေကာင်း တစ်ခုတည်း သူခာကိုယ်မှာ
ကျန်ရစ်ခဲ့ သည် ကပင် မခံမရပ်ိုင်ေအာင် နာကျင်ေစသည် ။
ထိုထူးဆန်းေသာ အလင်းမင်များက သူလက်ေမာင်း တစ်ခုလုံး တွ
ယ်ကပ်ေနပီး သူ အေသွးအသားများကို ြဖတ်ေတာက် ဖျက်ဆီးေနေလ
ရာ ရှီယန် တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်လာသည် ။

သူက ထို

အရာများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အကူအညီ လိုအပ်သည် ။
သူက ေအးစိမ့်မီးလံကို ေခေတာ့မည့် ဆဲဆဲတွင် ေတာ့ သူလက်ေမာ
င်းက အေြခအေန တစ်မျိး ေြပာင်းသွားခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။
အလွန်ကည်လင် လှပေသာ ခရမ်းရင့်ေရာင် အလင်းများ သူလက်
ေမာင်းမှ ြဖာထွက်လာသည် ။
မျက်စိတစ်မှ ိတ် အတွင်း သူလက်ေမာင်းထဲရှိ ဆဲလ်များအားလုံး လ
ပ်ရှား တက်ကွ လာကသည် ။
ရှီယန် တစ်ကိုယ်လုံး ြပင်းထန်စွာ တုန်ခါ လာပီး ေနာက်တွင် ေတာ့
ထိုတုန်ခါ လိင်းများ ှင့် အတူ သူလက်ေမာင်းက ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ
စုပ်ငင်အားကီး တစ်ခု ထွက်ေပလာသည် ။ ကွက်သားမင် တစ်ခုချင်း
စီသည် ပင်လယ်ထဲက ဝဲကေတာ့ကီး တစ်ခုသဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
စွမ်းအင်များကို စုပ်ငင် ဆွဲယူလာသည် ။

ဒါက စွမ်းအင် ြဖည့်တင်းေသာ ကျင့်စဉ်ှင့် ဆင်တူသည် ။
ခရမ်းေရာင် ရင့်ရင့်အလင်းက ပိုမို ကျယ်ြပန် လာသည် ။
ရှီယန် မျက်စိေအာက်တွင် ပင် တွန်လိမ် တွန်လိမ်ြဖင့် ထိုးေဖာက်
ေနကေသာ အစိမ်းေရာင် ကိးမင်များ သည် ကည်လင် ေတာက်ပ
ေသာ ခရမ်းေရာင် အလင်းများ ေအာက်သို ကျေရာက် သွားသည် ။
ထိုအစိမ်းေရာင် ကိးမင်များ သည် ခရမ်းေရာင် စွမ်းအင်၏ ေကည
က်ေအာင် ေချဖျက်ြခင်းကို ခံရသကဲ့သို ရှီယန် လက်ေမာင်းရှိ ကွက်သား
မင် များ ထဲတွင် ေပျာ်ဝင်သွား ေလေတာ့သည် ။
ြဖစ်စဉ်က တြဖည်းြဖည်း ပီးဆုံးသွားသည် ။
ခရမ်းေရာင် အလင်းများ သည် လည်း ေပျာက်ကွယ် သွားပီ ြဖစ်
ေသာ်လည်း
မူလက အသားေရာင် ြဖစ်ေသာ ရှီယန် ညာလက်သည် ယခု ခရမ်း
ေရာင်သို အြပည့်အဝ ေြပာင်းလဲ သွားေပပီ။
ရှီယန်က လက်သီး ဆုပ်လိုက်သည် ။
အားေကာင်းေသာ စွမ်းအင် စီးေကာင်းတစ်ခု ုန်ရင်းကမ်းတမ်းစွာ
ြဖာထွက်လာသည် ။
ရှီယန်က တစ်ချက် အားစိုက်ကာ ကမ်းြပင်ေပသို လက်သီးတစ်ချ
က် ထိုးချ လိုက်ေလသည် ။
"ဒုန်း…."
ခရမ်းေရာင် အလင်းစက်ဝိုင်းများ သူလက်သီးချက်ကို ဗဟိုြပကာ
အဝိုင်းလိုက် ြပန်ထွက်သွားသည် ။

ေလထုကို ထိုးခွဲသွားေသာ အသံများ ှင့်အတူ မျက်စိ တစ်မှ ိတ်အ
တွင်း သူတို ၏ ငါးထပ် ေကျာက်သား အေဆာက်အအုံကီး တစ်ခုလုံး ခ
ရမ်းေရာင် အလင်းများ ဖုံးအုပ်သွားသည် ။
အားလုံး၏ စူးစမ်းေသာ အကည့်များ ေအာက်မှာ ပင် မီတာ ဒါဇင်
ေပါင်းများ စွာ ြမင့်မားေသာ အေဆာက်အအုံကီး တစ်ခုလုံး ြပင်းထန်စွာ
တုန်ခါ လာပီးေနာက် တဝုန်းဝုန်း ပိကျ လာေလေတာ့သည် ။
ေကျာက်တုံးများ ဖုံမန်များ ပလူပျံ သွားပီးေနာက် ခရမ်းေရာင် အလ
င်းများ သည် အေဆာက်အအုံ တစ်ခုလုံးကို ဖိဖျက် ပီးသည် အထိ အရှိ
န်မကုန် ေသးဟန်ြဖင့် အြပင်ဘက် အထိ လွင့်ပျံ ိုက်ခတ် သွားပီးေနာ
က်မှ ခရမ်းေရာင် အလင်းစက် များ အြဖစ် ေပျာက်ကွယ် သွားေတာ့သ
ည် ။
အားလုံးပင် ပါးစပ် အေဟာင်းသားြဖင့် ရှီယန်ကို ေငးကည့် ေနက
ေလသည် ။
ရှီယန်က ရယ်ကျဲကျဲြဖင့် ညာလက်ေမာင်းကို ေြမာက်ြပကာ
"စွမ်းအားကေတာ့ မဆိုးဘူးဗျ…"
အားလုံးပင် ှလုံးသားထဲမှ ေအးစက် သွားကသည် ။
ဒါက မဆိုးဘူးတဲ့ လား။
လက်သီးချက်မှ ထုတ်ေဖာ်လိုက်ေသာ အဖျက်စွမ်းအားသည် မီတာ
ဒါဇင်ေပါင်းများ

စွာ

ြမင့်ေသာ

အေဆာက်အအုံကီးကို ပိကျ သွားေစသည် ။
ဒါက ေပါ့ေသးေသး ခွန်အား မဟုတ်ေချ။

ငါးထပ်ေကျာက်သား

ပီးေတာ့ ကီစုစည်းမ မပါဝင်ပဲ လက်ေမာင်းအား သက်သက်သာ ြဖ
စ်သည် ။
သူသာ ကီစုစည်းမ ြပန်လည် ရရှိလာလင် မည်မ ခွန်အားကီး လာ
လိမ့်မည်နည်း။
အားလုံးပင် တုန်လပ် ေနကသည် ။
ရှီယန် စိတ်ထဲတွင် တြခား အေတွးတစ်ခု ြဖစ်ေပ လာြပန်သည် ။
"မင်း စွမ်းအင်ေတွကို ငါ့ခာကိုယ်ထဲ သွန်ချေပးလိုက်...ငါ့ခာကို
ယ်

ဘယ်ေလာက်ထိ

ခံိုင်ရည်ရှိမလဲ

ကည့်ရေအာင်…ပီးေတာ့

အဲဒီစွမ်းအင်ေတွကို ငါက ကီစုစည်းမ လိုမျိး အသုံးချလို ရမလား
စမ်းကည့်ချင်တယ်"
ရှီယန်က ေအးစိမ့်ေရခဲ မီးလံကို ဆက်သွယ် လိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
"နားလည်ပီ"
ေအးစိမ့် ေရခဲမီးလံက ချက်ချင်း တုံြပန်လာသည် ။
ခဏေနေတာ့

သူတစ်ကိုယ်လုံး

ေရခဲဓာတ်

စွမ်းအင်

လိင်းလုံးကီးများ တလိမ့်လိမ့် စီးဆင်းေနပီ ြဖစ်သည် ။
သူက ေအးစိမ့် ေရခဲမီးလံ၏ ေရခဲဓာတ် ေအာ်ရာများကို သူဘယ်ဘ
က် လက်သို ပိုေဆာင်လိုက်သည် ။
သူဘယ်ဘက် လက်က လျင်ြမန်စွာ ေအးခဲသွားပီးေနာက် အိုးကွဲမ
တတ် အေအးဓာတ်များ တြဖည်းြဖည်း သိပ်သည်း သည် ထက် သိပ်သ
ည်းလာသည် ။
ရှီယန်က တစ်ချက် မာန်သွင်း လိုက်ပီးေနာက် မုဆိုးဒူးေထာက် ထိုင်

ကာ ဘယ်လက်ြဖင့် ေြမြပင်ကို ဖိကပ် ထားလိုက်သည် ။
မျက်စိ တစ်မှ ိတ်အတွင်းပင် ေြမြပင်သည် ေအးခဲသွားသည် ။
ထွင်းေဖာက်ြမင်ရေသာ ေရခဲဓာတ် စက်ဝိုင်းအလင်းများ သူဘယ်ဘ
က် လက်မှ ထွက်ေပ လာြပန်သည် ။
သူဘယ်ဘက် လက်ကို ဗဟိုြပကာ ကည်လင်ေသာ ေရခဲေငွများ
အံ့သေလာက်စရာ အြမန်ှန်းြဖင့် ပျံှံသွားသည် ။
"ခရက်..ခရက်..ခရက်…."
ေရခဲေငွများ ပျံှံသွားရာ တစ်ေလာက်တွင် ေြမြပင်သည် ထူထဲ
ေသာ ေရခဲြပင် အြဖစ် ေြပာင်းလဲ သွားသည် ။
ငါးမီတာခန်

ကျယ်ဝန်းေသာ

ေရခဲလမ်းေကာင်း

တစ်ခု

တည့်တည့်ကီး ထိုးထွက် သွားသည် ။
ထိုေရခဲ လမ်းေကာင်း ြဖတ်သန်းသွားရာ တစ်ေလာက်ရှိ ေကျာက်
တုံးများ သစ်ပင်များ အားလုံးပင် ေရခဲြပတိုက်ထဲရှိ ေရခဲပန်းပု များ သဖွ
ယ် ေအးခဲ သွားကေလသည် ။
လမ်းေကာင်းထဲရှိ သက်တမ်းရင့် သစ်ပင်ကီး ှစ်ခုပင် ေရခဲသစ်ပင်
များ ြဖစ်သွားကပီး ခရစမတ် အလှသစ်ပင် များကဲ့သို ကည်လင်ေသာ
အလင်းများ ေတာက်ပလာသည် ။
ေရခဲလမ်းေကာင်းက ေရှသို ဆက်လက် တိုးထွက်သွားရာ ခပ်လှမ်း
လှမ်းရှိ ေနာက်ထပ် မီတာ ဒါဇင်များ စွာ ြမင့်မားေသာ ေကျာက်သား အ
ေဆာက်အအုံ တစ်ခုသည် သူ၏ ေနာက်ထပ် ပစ်မှတ် ြဖစ်ဟန်တူသည် ။

မျက်စိ တစ်မှ ိတ်အတွင်းပင် ေကျာက်သား အေဆာက်အအုံကီးသ
ည် ေရခဲေခတ် ေရာက်သွားသကဲ့သို ေအးခဲသွားပီ ြဖစ်သည် ။
လူအားလုံးပင် မျက်လုံးများ ြပးကုန်ပီး ပါးစပ် အေဟာင်းသား ြဖစ်
ကုန်ကသည် ။
ရှီယန် ဘက်ဘက် လက်ေမာင်း တစ်ခုလုံးက လပ်စစ်စီးသလို အလ
င်းေရာင်များ ေြပးေနသည် ။
သူဘယ်ဘက် လက်ကို ဖယ်လိုက် ပီးသည် ှင့် ထိုကမ်းြပင် ေနရာ
သိုပင် ညာလက်သီးြဖင့် ထိုးချ လိုက်ြပန်သည် ။
သူဖန်တီးထားေသာ

ေရခဲကမာသည်

ုတ်တရက်

အစိတ်စိတ်အြမာြမာ ေပါက်ကွဲသွားကသည် ။
ေြမြပင်သည် ကွဲအက်ကာ သစ်ပင်များ သည် ေရခဲ အပိုင်းအစများ
အြဖစ် ြပန်ကျဲ လွင့်စဉ်ကုန် ကသည် ။
ေရှးေဟာင်း သစ်ပင်ကီး ှစ်ပင်သည် လည်း ေပါက်ကွဲ ထွက်သွား
ပီးေနာက် ေြမာက်ြမား လှစွာေသာ ေရခဲအမန် အစများ အြဖစ် ေကမွ
သွားေလသည် ။
တစ်နည်းေြပာရလင် ရှီယန်၏ ေအးခဲ ေစလိုက်ြခင်းသည် ပိင်ဘက်
ကို ဖျက်ဆီးရန် ေထာင်ေချာက် ဆင်လိုက်ြခင်းှင့် မြခားေပ။
အိုးကွဲမတတ် အေအးဓာတ်သည် ေနရာအှံ ြဖန်ကက်သွားေသာ
အခါ ြခံဝင်းထဲရှိ မိန်းကေလး အေစခံေလးများ သည် ခံိုင်ရည် မရှိက
ေတာ့ပါ။
သူတို က မီတာတစ်ရာ ေကျာ်သည် အထိ ဆုတ်ခွာ ထွက်ေြပး က
ေသာ်လည်း အေအးဒဏ်ကို ခံေနရဆဲ ြဖစ်သည် ။

ဒီအတိုင်း

ဆက်သွားပါက ခဏေန သူမတို အားလုံး ေသွးခဲကာ ေသဆုံး ရေပ
ေတာ့မည်။
ယီတျန်းမိုတို

သုံးေယာက်က

အချင်းချင်း

တစ်ချက်ကည့်

လိုက်ကပီး အေအးဓာတ်များကို ပိတ်ဆိုရန် ကိးစား လိုက်ေသာ်လည်း
အရာမေရာက်ေချ။
ရှီယန်က သူ လက်ကို ြပန်ုပ်လိုက်သည် ။
သူကအေတွး ေပလာေသာေကာင့် ေအးစိမ့် ေရခဲမီးလံှင့် ဆက်သွ
ယ်ကာ လပ်ရှား ကည့်လိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ။
သူက သူ၏ ေကာင်းကင် မီးလံများကို အသုံးြပရန် အေတွအကံ န
ည်းပါး ေနေသးသည် ။
သူက ၎င်းတို ကို လွယ်ကူစွာ ထုတ်လတ် ိုင်ေသာ်လည်း ထိန်းချပ်
ရန်ှင့် ုပ်သိမ်းရန်တွင် အခက်အခဲ အများကီး ရှိေနဆဲ ြဖစ်သည် ။
ယခု အချိန်တွင် လည်း သူက ဘာဆက် လုပ်ရမှန်း မသိေတာ့ေချ။
မထင်မှတ် ထားစွာပင် ယီေကျာင်းဖန်က ုတ်တရက် ေအာ်ဟစ် လို
က်သည် ။
"ခုခံစမ်း"
ယီေကျာင်းဖန်၏ ခာကိုယ်မှ မေရမတွက်ိုင်ေသာ မီးေတာက် မီး
လံများ ထွက်ေပလာသည် ။ သိုေသာ်လည်း သာမန်မျက်စိြဖင့် ြမင်ိုင်
ရန် ခက်ခဲပီး ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံး ြပည့်လမ်း သွားမတတ်ပင် ြဖစ်သ
ည် ။
ပီးေနာက် မီတာသုံးရာ ပတ်လည်အထိ ဖုံးလမ်း သွားေလသည် ။

အြပင်သို ြပန်ထွက်သွားေသာ ေအးစိမ့် ေရခဲမီးလံ၏ ေရခဲဓာတ်များ
ကို တားဆီးပိတ်ပင် ထားလိုက်သည် ။
"ရွဲ…ရွဲ…."
ေအးစိမ့် ေရခဲမီးလံ၏ ေရခဲ စွမ်းအင်များ သည် ယီေကျာင်းဖန်၏ သ
န်စင်ြခင်း မီးေတာက် ကန်လန်ကာှင့် ထိေတွမိေသာအခါ ေရေငွြပန်
သလိုမျိး

အခိုးအေငွများ

ထွက်ေပ

လာပီးေနာက်

ဆက်လက်

ပျံှံသွားြခင်း မရှိေတာ့ေချ။
ရှီယန်က ခုမှ စိတ်သက်သာရာ ရသွားဟန်ြဖင့် သက်ြပင်းချ လိုက်ို
င်သည် ။
သူက ချက်ချင်းပင် မုန်တိုင်းတိုက်သလို အြပင်သို ေြပးထွက် သွားသ
ည် ။
မီတာ ရာေပါင်း အနည်းငယ်ခန် အကွာတွင် ရှိေနေသာ မိန်းကေလး
တစ်ေယာက်ထံ ေြပးလားသွားြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေကာင်မေလးသည် အစက ထိတ်လန် ေကာက်ရွံေသာ မျက်ှာ
ေလးြဖင့် မျက်လုံးေလး ဝိုင်းလျက်ရှိပီး ေသပီဟု တွက်ထားလိုက်ြခင်း
ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ်လည်း ုတ်တရက် မီးလံကန်လန်ကာ တစ်ခုက အေအးဓာ
တ်များကို ကာဆီးထားလိုက်သည် ။
သူမ ဘာမှ မလုပ်ရေသးမီမှာ ပင် ရှီယန်သည် စိုးရိမ် ပူပန်ဟန်ြဖင့်
သူမ၏ ေရှတွင် ရပ်ေနပီကို ြမင်ေတွ လိုက်ရသည် ။
ုတ်တရက် သူမ၏ ှလုံးသားထဲတွင် ချိမိန်မကို ခံစား လိုက်ရသ
ည် ။

သူ…သူစ ိတ ်ထ ဲမ ှာ ငါရှိေသးတာပဲ…သူက ငါ့ကို ကာကွယ် ေပးဖို
ေတာင် ေြပးလာခဲ့တယ်…ဒါဆို သူ ှလုံးသားထဲမှာ သူမ ရှိေသးလို ေပါ့
ေနာ်…။
ေကာင်မေလးက

တိတ်တဆိတ်

ေမာ်လင့်ချက်များ

ြပန်လည်

ေမွးဖွားလာသည် ။
သူမ၏ မျက်ှာေလးတွင် ေကျနပ်ေသာ အြပံးေလးတစ်ခု ေပ လာ
ေလသည် ။
တကယ်လို ရှီယန်က သူမကို မေတာ်တဆ သတ်မိသွားလင်ပင် သူမ
စိတ်ဆိုးမိမည် မဟုတ်ပါ။
"လင်ဒါ…ဘယ်လိုလုပ် ဒီကိုေရာက်လာတာလဲ"
ရှီယန်က

သူမ၏

ပခုံးေလး

ှစ်ဖက်ကို

ဆုပ်ကိုင်ကာ

စိုးရိမ်

ပူပန်စွာြဖင့် ေမးသည် ။
"နင် အဆင်ေြပရဲ လား"
ဆံပင် ရှည်ရှည်များကို ကျစ်ဆံမီး ကျစ်ထားေသာ မိန်းကေလးသည်
ေပျာ်ရင်စွာြဖင့် ြပံးြပလိုက်သည် ။
"ငါက နတ်မင်း သုံးပါးဂိုဏ်းရဲ တပည့်ေလ…ကန်းေပမှာ ဧည့်သ
ည် ေတွ အများကီး ေရာက်ေနတာဆိုေတာ့ ငါကလည်း ဧည့်ခံတဲ့ အဖွဲ
ထဲ ပါရတာေပါ့…အဲဒါနဲ ငါက ဒီဘက်မှာ တာဝန်ကျေအာင်လို စီစဉ် လို
က်တာေလ…နင်ဒီမှာ ေနတယ်ဆိုတာ ငါသိတာနဲ ငါက ဒီကိုလာလို ရ
ေအာင် တာဝန်ေြပာင်းလဲ လိုက်တာေလ…"
သူမက စကားေြပာရင်း ပါးြပင်ေလး ှစ်ဖက် ရဲတက်လာသည် ။

အနည်းငယ် ရှက်ရွံေနဟန် တူသည် ။
ရှီယန် စိတ်ထိခိုက် သွားသည် ။
သူက တစ်ခုခု ေြပာလိုက်ေတာ့ မလိုလုပ်ပီးမှ ုတ်တရက် ေခါင်း
ေမာ့ကည့် လိုက်မိသည် ။
ေကာင်းကင်ထက်မှ ေပါက်ကွဲသံများ အတွဲလိုက် ထွက်ေပ လာြခင်း
ေကာင့် ြဖစ်သည် ။
ရှီယန်မျက်ှာ အမူအရာက တစ်မျိးြဖစ် သွားေလသည် ။
ဧရာမ သေဘာကီး တစ်စင်း ေကာင်းကင်ထက်ရှိ အနက်ေရာင် တိ
မ်ထုများ ကားမှ ထိုးထွက်လာသည် ။
ဆွတ်ဆွတ်ြဖေနေသာ သေဘာကီးကို ေသချာကည့်မည် ဆိုလင်
ေတာ့ ထို သေဘာကီး တစ်ခုလုံးကို လူအိုးများ ြဖင့် ြပလုပ်ထားြခင်း
ြဖစ်သည် ကို ြမင်ေတွိုင်မည် ြဖစ်သည် ။
မီတာ တစ်ေထာင်ခန် ရှည်လျားေသာ အိုးြဖ သေဘာကီး ေပတွ
င် ေတာ့ ိုင်းစိုင်းေသာ အမူအရာများ ြဖင့် မိစာနယ်သား ေြမာက်ြမားစွာ
ကို သယ်ေဆာင် လာေလသည် ။
၎င်းတို အားလုံးပင် ေသွးဆာ ရက်စက်ေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့် ေနဝ
န်းကန်းကို စိတ်လပ်ရှားစွာြဖင့် ငုံကည့် ေနကေလသည် ။
***

