Chapter 360:
ခုနစ်စဉ်ကယ် ကွန်ြခာ

ေနလုံးကီးက ဝင်သွားလိုက် ြပန်လည် ထွက်ေပလာလိုက်ှင့် လည်
ပတ်ေနသည် ။
ရှီယန်က သစ်သား ေလှကေလးေပတွင် ထိုင်ေနသည် ။
သူမျက်လုံးများက ေနအချိန်တွင် ေမှးမှ ိတ်ကာ စွမ်းအင် ကျင့်ကံေန
ရင်း ညအချိန်တွင် ေတာ့ ကယ်စုံေသာ ေကာင်းကင်ကီးကို ေမာ့ကည့်
ကာ စိတ်များ လွင့်ေမျာလျက် ရှိသည် ။
နတ်မင်း သုံးပါးဂိုဏ်း၏ အထွတ်အြမတ် နယ်ေြမတွင် သူက ကယ်
တာရာ ေရကန်ထဲသို ှစ်ြမပ်ခွင့် ရခဲ့သည် ။
ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပီးေနာက် ကယ်တာရာ အ
လင်း၊ ကယ်တာရာ တံတိုင်းှင့် ကယ်တာရာ နည်းစနစ်တို ကို ေလ့
လာ အသုံးချိုင်စွမ်း ရရှိခဲ့သည် ။
ကယ်တာရာ အလင်းသည် ေကာင်းကင်ထက်ရှိ ကယ်များ ၏ လပ်
ရှားမအတိုင်း ေရွလျားရေသာ ေြခလှမ်းနည်းစနစ် တစ်မျိးြဖစ်ပီး က
ယ်တာရာ တံတိုင်းကေတာ့ အကာအကွယ် ပညာရပ် တစ်ခုအြပင် က
ယ်တာရာ အေတာင်ပံ တစ်စုံကို ဖန်တီးကာ ပျံသန်းိုင်သည် ။

ကယ်တာရာ နည်းစနစ်ကေတာ့ ကယ်တာရာများ အေကာင်း သိြမ
င်နားလည်ြခင်းမှ တစ်ဆင့် ကယ်တာရာ စွမ်းအင်များကို အသုံးြပကာ
တိုက်ခိုက်ရေသာ တိုက်ခိုက်ေရး နည်းစနစ် ြဖစ်သည် ။
ကယ်တာရာ အလင်းှင့် ကယ်တာရာ တံတိုင်းအေကာင်း ေစ့စပ်
ေသချာစွာ နားလည်သေဘာ ေပါက်လာလင် ထိုှစ်ခုကို ေပါင်းစည်းပီး
အနီးကပ် တိုက်ခိုက်ေရးများ တွင် ထိထိေရာက်ေရာက် အသုံးချလာိုင်
မည် ြဖစ်သည် ။
ကယ်တာရာ နည်းစနစ်ကေတာ့ ကမ်းကျင် တတ်ေြမာက်ဖို ရာ ပိုမို
ခက်ခဲ နက်နဲသည် ။
ေကာင်းကင်ထက်ရှိ ကယ်တာရာများ ၏ ဥပေဒသများ ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မများ ြဖစ်စဉ်များကို နားလည်ဖို လိုအပ်ပီး ေလာကကီး၏
အစစ်အမှန် သေဘာတရားကို နားလည်ရန်ပင် လိုအပ်သည် ဟု သူထင်
သည် ။
ထိုေကာင့် ရှီယန်က ကယ်တာရာ နည်းစနစ်အေပတွင် ပိုမိုအားစို
က် ေလ့လာသည် ။
ထိုအရာက လွန်စွာမှ လိဝှက် ဆန်းကယ်ပီး ခန်မှန်းလို မရသလို
အဆုံးမရှိေသာ ြဖစ်ိုင်ေြခများ ပါဝင်ေနသည် ။
ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်၏ စစ်မှန်ေသာ စွမ်းအားသည် ကယ်တာ
ရာ နည်းစနစ် အတွင်းတွင် ြမပ်ကွယ်ေနသည် ။
ထိုေကာင့် သူက ကယ်တာရာ နည်းစနစ်ကို နက်နက်ိင်းိင်း နား
လည် ေလေလ ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်ကို အဆင့်ြမင့်ြမင့် အသုံးြပို
င်ေလေလ ြဖစ်လာေပ လိမ့်မည်။

ညသန်းေခါင် ...
အနက်ေရာင် ကမလာစကီးေပတွင် စိန်ပွင့်ေလးများ ပက်ကဲထား
သကဲ့သို ကယ်ပွင့်များက ေကာင်းကင်ထက်တွင် တလက်လက် ေတာ
က်ပေနကသည် ။
ကမာဦးကာလတွင် ေဟာဒီ ကျက်သေရ ကုန်းေြမေဒသကီး ြဖစ်ေပ
မလာခင် ကတည်းက ကယ်တာရာများ တည်ရှိှင့်ပီး ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။

အချိန်စက်ဝိုင်း စတင်ြဖစ်တည် ကတည်းက ြဖစ်ချင်ြဖစ်ေပ လိမ့်မ
ည်။
ထိုကယ်တာရာများ ၏ သမိုင်းေကာင်းသည် ကျက်သေရ ကုန်းေြမ
ေဒသကီးထက် အဆေပါင်းများ စွာ ရှည်လျားခဲ့ ေပလိမ့်မည်။
အဆုံးအစမဲ့ လိဝှက်မများ ှင့်အတူ မေရမတွက်ိုင်ေသာ အမှန်တ
ရား များ သည် လည်း ထို ကယ်တာရာများကားတွင် ြမပ်ကွယ် ေနေပ
လိမ့်မည်။
သူ ကယ်တာရာများကို အကာကီး ေငးေမာကည့် ေနေလေလ
ေဟာဒီ စကဝဠာကီးထဲတွင် သူ ဘယ်ေလာက်အထိ ေသးငယ်သလဲ ဆို
တာကို ခံစားမိ လာေလေလြဖစ်သည် ။
သူ ကယ်တာရာများ ၏ လိဝှက်ချက်ကို သေဘာေပါက် နားလည်
သွားသည့်တစ်ေန

သူသည်

ကမာေြမကီး၏

အကန်အသတ်များမှ

လွန်ေြမာက်ကာ အဆုံးမဲ့ စကာဝဠာကီး၏ လိဝှက်ချက်များကို ဆက်
လက် ေဖာ်ထုတ်ေနလိမ့်မည်ဟု ြမင်ေယာင် လာမိသည် ။
ေအးချမ်း တည်ငိမ်ေနေသာ သူစိတ်သည် သိမ်ေမွူးညံ့ေသာ နယ်ပ

ယ်ထဲတွင် နစ်ြမပ်ေနသည် ။
သူက ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံး ြပန်ကျဲေနေသာ ကယ်တာရာများကို
ေမာ့ကည့်ေနရင်း ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်ှင့် ကယ်တာရာများ ၏
ကီးကျယ် ခမ်းနားေသာ ဆက်သွယ်မကို ခံစားေနရသည် ။
ထို ဆက်သွယ်မက အလွန်အင်မတန် ုနယ်သည် ။
သူက ဝိညာဉ်အသိစိတ် စီးေကာင်းေလး တစ်ခုကို ထုတ်လတ်ကာ
ေကာင်းကင်ထက်သို ပိုလတ်သည် ။
တြဖည်းြဖည်းှင့် ကယ်တာရာများ ဆီ ေရာက်ေအာင် သွားိုင်မည်
လား စူးစမ်းချင်မိသည် ။
သိုေသာ်လည်း သူဝိညာဉ်အသိက တိမ်များ အကား တိုးဝင်သွားပီး
ကျက်သေရ ကုန်းေြမေဒသကီး၏ အကန်အသတ်ကို လွန်ေြမာက်ခံနီး
တွင် သူစိတ်က ေှးေကွး ေလးလံ လာပီး ေရှဆက်တိုးလို မရေတာ့ေချ။

သူပိုလတ်လိုက်ေသာ ဝိညာဉ်အသိ စီးေကာင်းသည် လည်း ြပန်လ
ည် ဆုတ်ခွာ လာပီးေနာက် သူခာကိုယ်ထဲသို ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာ
ခဲ့သည် ။
ဒါက အကိမ်တိုင်းပင်ြဖစ်သည် ။
ဟိုး ... အေမှာင်ထဲတွင် တံတိုင်းကီးတစ်ခု တည်ရှိဟန် တူသည် ။

ထိုတံတိုင်းကီးက

မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းှင့်

ကုန်းေြမေဒသကီးကို ေဘာင်ခတ် ထားသည် ။

ကျက်သေရ

သူ ထိုတံတိုင်းကီးကို ြဖတ်ေကျာ်ရန် ကိးစားချိန်တိုင်း ထိုစွမ်းအင်
က သက်ေရာက် လာသည် ။
သူ ဝိညာဉ်အသိ ဆက်မသွား ိုင်ေတာ့ပဲ ကိးစားအားထုတ်မ အား
လုံးကို ပျက်ြပယ်သွား ေစသည် ချည်း ြဖစ်သည် ။
သူက လက်မေလာ့ပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ကိးစားသည် ။
သူက ညစဉ် ညတိုင်းပင် ဝိညာဉ်အသိကို ေကာင်းကင်ကီးဆီသို ေစ
လတ်သည် ။
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း အတားအဆီးကို လွန်ေြမာက်ရန် ကိးစားသည် ။
သိုေသာ်လည်း သူအားထုတ်မက ကျဆုံးခဲ့ရသည် ။
သူက ထို တံတိုင်းကီးကို ထိလုထိခင်မှာ ပင် အလိုအေလျာက် ကျ
ဆုံးသွားြခင်း ြဖစ်သည် ။
မေရမတွက်ိုင်ေသာ မေအာင်ြမင်မများ ၊ အကိမ်ေပါင်း များ စွာ
ေသာ ကျဆုံးမများ အပီးတွင် ေတာ့ ေနာက်ဆုံး သူေကာက်ချက် ချလို
က်ရသည် ။
သူ၏ စွမ်းအင် အဆင့်အတန်း နိမ့်ေနေသာ ေကာင့်သာ ြဖစ်ရမည်။
လိုအပ်ေသာ အဆင့်တစ်ခုသို မေရာက်မချင်း သူဝိညာဉ်အသိသည်
ထိုတံတိုင်းကီး၏ တားဆီးမမှ လွန်ေြမာက် ိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေချ။
သူ ဝိညာဉ်အသိက တံတိုင်းကီး အနီးသို တိုးကပ်သွားသည် ှင့် မြမ
င်ရေသာ အားလိင်း တစ်ခုက သူဝိညာဉ် အသိကို သူခာကိုယ်ထဲသို ြပ
န်လည် တွန်းပိုသည် ။
ထိုေကာင့် သူက ထိုတံတိုင်းကီးကို ဘယ်လိုမှ ေကျာ်လွန်လို မရပဲြဖ

စ်ေနသည် ။
သူကိုယ်သူ အဆင့်ြမင့်တင်ပီးမှ ပိုမို ြမင့်မားလာေသာ ဝိညာဉ်
အသိြဖင့်သာ ထိုတံတိုင်းကီးကို ထိုးေဖာက် ြဖတ်ေကျာ် ိုင်လိမ့်မည် ထ
င်သည် ။
ထိုအခါကျလင်

ေကာင်းကင်ဘုံှင့်

ေြမကီးအကားရှိ

အမှန်တရားများကို သူက ပိုမိုနက်ိင်းစွာ နားလည် လာိုင်လိမ့်မည် ြဖ
စ်သည် ။
သူက မေရမတွက်ိုင်ေသာ ကျံးမများကို ကံေတွခဲ့ရေသာ်လည်း
သူဘာမှ အကျိးမရှိဘူး ဟု ေတာ့ ယူဆ၍ မရပါ။
ေကာင်းကင်ကီးထံသို အကိမ် အဖန်များ စွာ ဝိညာဉ်အသိ ပိုလတ်ခဲ့
ေသာ အကျိးေကျးဇူးက သူ ဝိညာဉ်အသိကို ပိုမို သန်မာ လာေစသည် ။
ထိုေကာင့် သူဝိညာဉ်အသိ ြဖန်ကက်ိုင်ေသာ အကျယ်အဝန်းသည်
လည်း အနည်းငယ် ချဲကား လာပီ ြဖစ်သည် ။
ဝိညာဉ်အသိကို အသုံးြပြခင်း နည်းစနစ်များကိုလည်း အရင်ကထ
က် ပိုမိုသိမ်ေမွစွာ နားလည်လာသည် ။
အရင်တုန်းက သူဝိညာဉ်အသိကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်လင် မိုင်ရာေပါင်း
အနည်းငယ် အတွင်းက အသက်ဓာတ် ြဖာထွက်မများကို ခံစားိုင်ခဲ့သ
ည် ။ ယခု အကိမ်ဖန်များ စွာ ကျံးခဲ့ေသာ်လည်း အဆက်မြပတ် ေလ့
ကျင့် ေနသကဲ့သို ြဖစ်ေသာေကာင့် ယခု သူဝိညာဉ်အသိ သက်ေရာက်ို
င်ေသာ အကျယ်အဝန်းသည် မိုင်ေထာင်ှင့်ချီ လာပီြဖစ်သည် ။
သိမ်ေမွ နက်ိင်းေသာ စွမ်းအင်ကျင့်ကံမ အေြခရှိပီး ဝိညာဉ် ြဖာထွ
က်မကို ေကာင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းိုင်ေသာ သိုင်းသမားများမှ လွဲပီး သူ

၏ ေထာက်လှမ်းမမှ ဘယ်အရာမှ မလွတ်ေြမာက် ိုင်ေတာ့ပါ။
သိုင်းသမားပဲြဖစ်ြဖစ် မိစာသားရဲပဲြဖစ်ြဖစ် စွမ်းအင် ကျင့်ကံမ ရှိလ
င် သူရှာေတွိုင်မည် ြဖစ်သည် ။
ရှီယန်က ကယ်တာရာ များ ထံသို ဝိညာဉ်အသိ ပိုလတ်ြခင်းကို ယာ
ယီ ရပ်နားထား လိုက်ေသာ်လည်း သူက ကယ်တာရာများကို ေလ့လာြခ
င်းတွင် ပိုမို အာုံစူးစိုက် ထားပါသည် ။
ေနအချိန်များ တွင် သူက စိတ်ကို အနားယူကာ စွမ်းအင်ကျင့်ကံရင်း
သိုင်းပညာများ ၏ အေြပာင်းအလဲများကို ှိင်းယှဉ် ေတွးေခေနခဲ့ပီး
ညအချိန်တွင် ေတာ့ သူက ကယ်တာရာများကို ေငးေမာြခင်း အလုပ်
သာ လုပ်သည် ။
သူက ကယ်တာရာများကို ေငးေမာေသာအခါ သူစိတ်ကို လုံးဝ ြမပ်
ှံထားသည် ။
ပီးေတာ့ ကယ်တာရာများ ှင့် ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်၏ ဆက်
သွယ်ချက်ကို ေလ့လာသည် ။
ကယ်တာရာ နည်းစနစ်ကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန် ကိးစားသည် ။
ကယ်တာရာများ သည် မေရမတွက်ိုင်ေသာ ကယ်တာရာ အစုအ
ေဝးများ အြဖစ် တည်ရှိ ေနကြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေကာင်းကင်ကီး တစ်ခုလုံးသည် ကယ်တာရာ ဝကပါကီးသဖွယ် ြဖ
စ်သည် ။
စိတ်ကို ှစ်ြမပ်ကာ ေလ့လာေနေသာအခါ ကယ်တာရာ နယ်ပယ်
အစုအေဝး တစ်ခုချင်းစီသည် သူကိုယ်ပိုင် ဥပေဒသများ ြဖင့် သီးြခား ြဖ
စ်တည်ေနရင်း တြခား တြခားေသာ ကယ်တာရာ နယ်ပယ်များ ှင့် သ

ဟဇာတြဖစ်စွာ

ေပါင်းစည်းရင်း

စကဝဠာကီး

ြဖစ်တည်ေနြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း ရှီယန် သေဘာေပါက် လာသည် ။
ကယ်တာရာများကို မတူညီေသာ ကယ်တာရာ နယ်ပယ်များ အြဖစ်
ပိုင်းြခားိုင်ေကာင်း သေဘာေပါက် လာေသာအခါ သူတို တစ်ခုချင်းစီ
တွင် သီးြခား လိဝှက်မများ သီးြခား နည်းစနစ်များ ရှိေကာင်း နားလ
ည်လာသည် ။
သူက ေကာင်းကင် တစ်ခွင်လုံးကို ချံကည့်ကာ အချိန်ြဖန်းေနမည့်
အစား ကယ်တာရာ နယ်ပယ် တစ်ခုတည်း အေပတွင် သာ အြပည့်အဝ
အာုံစူးစိုက် ကည့်လိုက်သည် ။
သူစိတ်ကို အနီးဆုံး ကယ်တာရာ အစုအေဝး တစ်ခုအေပတွင် အြပ
ည့်အဝ အာုံစူးစိုက် ထားလိုက်သည် ။ ထိုကယ်တာရာ အစုအေဝးထဲ
တွင် သိသိသာသာ ထွန်းလင်း ေတာက်ပေနေသာ ကယ်ကေလး ခုနစ်
လုံး ရှိသည် ။
ထိုအရာက ခုနစ်စဉ်ကယ် ြဖစ်ေလသည် ။
သူက ေတာက်ပေနေသာ ကယ်ေလး ခုနစ်လုံး အေပတွင် သာ သူစိ
တ်ကို အြပည့်အဝ ှစ်ြမပ် ထားလိုက်ပီ ြဖစ်သည် ။
ညေပါင်းများ စွာ ကုန်ဆုံး သွားခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။
တစ်ေနတွင် ...
ညအချိန် ေရာက်လာေသာအခါ ခုနစ်စဉ်ကယ် ထွက်ေပလာသည် ။

သူထုံးစံအတိုင်းပင် ခုနစ်စဉ်ကယ်ကိုသာ စူးစိုက် ကည့်ေနသည် ။
မူလက ေကာက်ှံေလး တစ်ခုသဖွယ် ေသးသွယ်ေသာ ခုနစ်စဉ်ကယ်

ေလးသည် သူမျက်လုံးထဲတွင် တြဖည်းြဖည်း ကီးမားကျယ်ြပန် လာသ
ည် ။
သူှင့် ခုနစ်စဉ်ကယ် အကားရှိ အကွာအေဝးသည် ပိုမို တိုေတာင်း
လာ သကဲ့သိုပင် ြဖစ်သည် ။
သူ၏ မျက်လုံးများ ထဲတွင် တလက်လက် ေတာက်ပေနေသာ ခုနစ်စ
ဉ်ကယ် ပုံသဏာန် အလင်းစက်ကေလးများ ထွက်ေပလာသည် ။
သူ

ှလုံးသားထဲရှိ

ကယ်တာရာ

သိုင်းဝိညာဉ်သည်

လည်း

ခုနစ်စဉ်ကယ် ရှိသည် ။
တစ်နည်းနည်းြဖင့် တုံြပန်မ ရှိဟန်တူကာ ခုနစ်စဉ်ကယ်ှင့် သူ ဆ
က်သွယ်မ တစ်ခု ရှိလာသည် ။
မူလက ေကာက်ှံေလးလို ေသးသွယ်ေသာ ခုနစ်စဉ်ကယ်သည် သူ
မျက်လုံးထဲတွင် တြဖည်းြဖည်း ကီးမားသည် ထက် ကီးမား လာပီ ြဖစ်
သည် ။
အချိန်မည်မ ကုန်ဆုံး သွားပီမသိ။
သူ၏ မျက်လုံးထဲတွင် ခုနစ်စဉ်ကယ် အလင်းသည် ေကာင်းကင် တ
စ်ခုလုံးရှိ တြခားေသာ ကယ်များကို ဖုံးလမ်းသွားပီ ြဖစ်သည် ။
ေကာက်ှံေလး တစ်ခုလို ေသးသွယ်ေသာ ခုနစ်စဉ်ကယ် သည် လ
ည်း သူမျက်လုံးထဲတွင် ေတာင်ကီး ခုနစ်လုံးကဲ့သို ကီးမား လာပီ ြဖစ်
သည် ။
သူမျက်လုံးထဲတွင် ခုနစ်စဉ်ကယ်သည် ဧရာမ ကယ်စင် ေတာင်ကီး
ခုနစ်လုံးကဲ့သို ြဖစ်လာေသာအခါ သူှင့် ခုနစ်စဉ်ကယ် အကားမှ
အကွာအေဝးသည် လည်း အလွန်နီးကပ် လာသည် ဟု ခံစားရသည် ။

သူအာုံစူးစိုက် လိုက်သည် ှင့် သူကိုယ်ထဲမှ ကယ်တာရာ သိုင်းဝိ
ညာဉ်က လင်းလက် လာကာ သူမျက်လုံးတွင် ကယ်စဉ်ခုနစ်လုံး ပုံရိပ်
ေပ လာသည် ။
အေမှာင်ထဲတွင် ခုနစ်စဉ်ကယ်သည် အလင်းတန်း ခုနစ်ခုကဲ့သို ြဖစ်
လာပီး သူှင့် ဆက်သွယ်မတစ်ခု ဖန်တီးြဖစ်ေပ လာသည် ။
သူ ဦးေှာက်ကို တစ်စုံတစ်ခုက ဖျစ်ညစ် လိုက်သလိုမျိး သူက ေတွ
ေဝမိန်းမူး သွားသည် ။
ထိုအချိန်တွင် သူဝိညာဉ် အသိသည် ုတ်တရက် ပျံသန်းထွက်ခွာ
သွားပီးေနာက် ထို ကယ်တာရာ အလင်းခုနစ်ခုှင့် ချိတ်ဆက် လိုက်သ
ည် ။
ထိုကယ်တာရာ အလင်းတန်း ခုနစ်ခုမှ တဆင့် တြဖည်းြဖည်း အ
ေပတက် သွားပီးေနာက် ကျက်သေရ ကုန်းေြမေဒသကီး၏ အကန်အ
သတ်ကို ေကျာ်လွန်ကာ ခုနစ်စဉ်ကယ်ရှိရာ ကယ်တာရာ နယ်ေြမသို ဝ
င်ေရာက် သွားေလေတာ့သည် ။
သူက ကယ်တာရာ နယ်ေြမထဲတွင် တိတ်ဆိတ်စွာပင် ေလ့လာေနရ
င်း အချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားသည် ကိုပင် သတိမရေတာ့ေချ။
ေနှင့်ည ကွဲြပားြခားနာြခင်း မရှိေတာ့ပဲ သူမျက်လုံးထဲတွင် ခုနစ်စ
ဉ်ကယ်ကို ရှင်းလင်း ြပတ်သားစွာ ြမင်ေနရသည် ။
တြဖည်းြဖည်းှင့် အသားကျ လာသည် မှာ ှစ်ေပါင်းမေရမတွက် ို
င်ေအာင်ပင် ဒီအတိုင်း ြဖစ်ေနခဲ့သည့်အလား အရင်တုန်းက တည်ရှိမကို
ပင် ေမ့ေလျာ့လုမတတ် ြဖစ်လာသည် ။
သူအကီးအမှး ဝိညာဉ်သည် အသိစိတ် ပင်လယ်ကို ထားရစ်ခဲ့ကာ

သူဦးေခါင်းထဲမှ ပျံသန်းထွက်ခွာ သွားသည် ။
သူက ေကာင်းကင်ကီးကို ေမာ့ကည့်ေနရင်း ခုနစ်စဉ်ကယ်ကို သူ
လက်ဖဝါးမှ အေရးအေကာင်းများ သဖွယ်ပင် ရှင်းလင်း ြပတ်သားစွာ
ြမင်လာရသည် ။
ထိုစိတ် အေြခအေနတွင် သူခာကိုယ်က လုံးဝ မလပ်ရှားေတာ့ပါ။
မျက်ေတာင်ပင် မခတ်ေတာ့ပဲ ေကာင်းကင်ကီးကိုသာ စိုက်ကည့်
လျက်ရှိသည် ။
သူက ထိုအေြခအေနအတိုင်း လဝက်ခန်အထိ ေမျာလျက် ရှိသည် ။
ထိုလဝက် အချိန်အတွင်း သူသည် လိဝှက်ချက်များကို လှစ်ဟိုင်
လာသည် ။
ေကာင်းကင်ဘုံှင့် ကမာေြမကီး၏ အမှန်တရား တချိကို ေဖာ်ထု
တ် ိုင်လာသည် ။
သူခာကိုယ်ထဲမှ ကီစုစည်းမသည် သူအလိုလိုပင် လှည့်ပတ် ေလ့
ကျင့်ေနရင်း ေလှကေလးထဲသိုလည်း စီးဝင်သည် ။
ထိုသိုြဖင့် သူက အေရှစူးစူးသို ဆက်လက် ခရီးသွား ေနေလသည် ။

အချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားသည် ။
ညသန်းေခါင်ယံ ...
ရှီယန်က ေကာင်းကင်ကီးကို ေငးကည့်ေနသည် ။
သူမျက်လုံးများ ထဲတွင် ေတာက်ပေနေသာ ကယ်ေလး ခုနစ်လုံးရှိ
သည် ။

သူှလုံး ခုန်ှန်းကလည်း စည်းချက်တစ်မျိး ပီပီြပင်ြပင် ြဖစ်ေပ
လာသည် ။
မျက်စိြဖင့်ပင် ြမင်ိုင်ေလာက်ေသာ ကယ်စင် အလင်းစီးေကာင်း ခု
နစ်ခုသည် စမ်းေချာင်း ခုနစ်သွယ်ှယ် ေကာင်းကင်ထက်မှ စီးကျလာသ
ည် ။
ေလဟာနယ် အတားအဆီးများကို ချိးဖျက် ြဖတ်ေကျာ်ကာ ရှီယန်ဦး
ေခါင်းထက်သို ေရာက်ရှိလာသည် ။
ေဖာက်ထွင်း ြမင်ရေလာက်ေအာင် ကည်လင်ေသာ ကယ်တာရာ အ
လင်းစီးေကာင်း ခုနစ်ခုသည် စမ်းေရများ လို စီးကျလာေသာ်လည်း ရှီ
ယန်က တိုက်ိုက် စုပ်ယူလို မရပါ။
သိုေသာ်လည်း

ေသချာခံစား

ကည့်ေသာအခါ

ထိုစွမ်းအင်

စီးေကာင်းများမှ လိဝှက်ေသာ ခိမ်းေြခာက်ိုင်စွမ်းကို ခံစားမိသည် ။
စွမ်းအင်စီးေကာင်း ခုနစ်ခုသည် တြဖည်းြဖည်းှင့် ဥကာပျံ ခုနစ်ခု
အြဖစ် သိပ်သည်း သွားကသည် ။
ခုနစ်စဉ်ကယ် ဝကပါပုံစံြဖင့် သိမ်ေမွစွာ ေရွလျား ေနကသည် ။
သူမျက်လုံးများ ှင့် ကယ်တာရာ သိုင်းဝိညာဉ်တို သည် ုတ်တရက်
ေတာက်ပ လာကသည် ။
ရှီယန်က သစ်သား ေလှငယ်ေလးထဲတွင် ေြဖာင့်မတ်စွာ ထိုင်ေနရင်း
သူက ဥကာပျံ ခုနစ်လုံးကို ထိန်းချပ်ိုင်စွမ်း ရှိေနသည် ကို ခံစားလိုက်
ရသည် ။
သူမျက်လုံးများ

ေရွလျားသွားေသာ

လမ်းေကာင်းအတိုင်း

ဥကာပျံများက အတန်းလိုက် ပျံသန်းလာကသည် ။

ဟိုဟို ဒီဒီ ေရွလျားကည့်ေနရင်း သူြမင်ကွင်းထဲသို ပင်လယ် ေကျာ
က်ေဆာင်များ ဝင်ေရာက်လာသည် ။
ထိုေကျာက်ေဆာင်များ သည် ေတာင်ကီးများ သဖွယ် ြမင့်မားလှပီး
ပင်လယ် ေရေအာက်ထဲမှ ထိုးထွက်ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
သူမျက်လုံးများက ထိုေနရာသို ေရွလျားသွားသည် ှင့် ဥကာပျံ ခုနစ်
ခုတို သည် လည်း လိုက်ပါလာသည် ။
ရှီယန်က ထိုပင်လယ် ေကျာက်ေဆာင်ကီးများကို ပစ်မှတ်သဖွယ် စူး
စိုက်ကည့် လိုက်ချိန်တွင် ေတာ့ ဥကာပျံ ခုနစ်ခုမှ ကယ်တာရာ အလင်း
တန်းများ ြဖာထွက် လာပီး ပစ်မှတ်ဆီသို တည့်တည့်မတ်မတ် တိုးဝင်
သွားေလ ေတာ့သည် ။
"ဝုန်း ... ဝုန်း ... ဝုန်း ... ဝုန်း ..."
ကမာတုန်ေလာက်ေသာ သက်ေရာက်မတွင် ေပါက်ကွဲသံကီးများ
ဆက်တိုက် ြဖစ်ေပလာသည် ။
ေတာင်ကီးများ သဖွယ် ထိုးထွက်ေနေသာ ေကျာက်ေဆာင်ကီးများ
သည် မန်မန်ညက်ညက် ေကကုန်ကပီ ြဖစ်သည် ။
လပ်ရှားမများ တည်ငိမ် သွားချိန်တွင် ေတာ့ ကမာေပတွင် ဘယ်တု
န်းကမှ

ရှိမေနခဲ့သည့်ှယ်

ေကျာက်ေဆာင်ကီးများ

ေပျာက်ကွယ်

သွားကေလပီ။
ကီးကျယ်ေသာ ေပါက်ကွဲမကီးေကာင့် ရှီယန် မျက်လုံးများ တွင် အ
သိစိတ်များ ြပန်လည် ဝင်ေရာက်လာသည် ။
မျက်လုံးထဲမှ ခုနစ်စဉ်ကယ်အလင်း ေပျာက်ကွယ် သွားပီြဖစ်သလို
ဥကာပျံ ခုနစ်ခုှင့် ကယ်တာရာ စွမ်းအင် စီးေကာင်းများ လည်း မရှိ

ေတာ့ပါ။
သိုေသာ်လည်း သူမျက်လုံး အစုံကေတာ့ အေမှာင်ထဲတွင် ေတာက်ပ
ေနေသာ ကယ်အစုံလို တဖျတ်ဖျတ် လက်လို ေနသည် ။
"ခုနစ်စဉ်ကယ်ဆီက စွမ်းအင်ေတွကို ငှားသုံးလို ရတဲ့ ကယ်တာရာ
နည်းစနစ်ေလး တစ်ခုပဲဆိုေတာ့

...

.အင်း

...

. ငါက ဒါကို

ခုနစ်စဉ်ကယ် ကွန်ြခာလို ပဲ ိုးိုးေလး မှ ည့်ေခ လိုက်ပါ့မယ် ..."
ရှီယန်က သူဟာသူ တီးတိုးေရရွတ် လိုက်သည် ။
သူှတ်ခမ်းေထာင့်တွင် သိိုင်ခက်ခဲေသာ အြပံးတစ်စ တွဲခိုေနေလ
သည် ။
***

