အကံဆိုးှင့်လူ
လေရာင်သည် ေမှးမှိန်ေန၏။
လူှစ်ေယာက်သည်

အေရှဘက်သို

တန်းတန်းမတ်မတ်ေလာက်

သွားသည်။
သူတိုသည်

မိြပင်ေရာက်လာေသာအခါ

ေရကန်ေပါင်အတိုင်း

ေလာက်သွားြပန်ေလသည်။
သူတိုသည် ခဏတာမ ဆက်၍ေလာက်ပီး ေြခလှမ်းရပ်တန်သွား
သည်။
ကန်ေပါင်တစ်ဖက်၌ အပင်များ အစီအရီ စိုက်ထားေလသည်။
ေရှသို

ေမာ်ကည့်လိုက်လင်

ကန်ေပါင်ဘက်မှ

ေြဖာင့်တန်းပီး

အဆုံးအစ မရှိဟု ထင်ရေလသည်။
လေရာင်ပက်ဖျန်းထားေသာေကာင့် ကဗျာဆန်ေသာ ပန်းချီကား
တစ်ချပ်သဖွယ် တူလှေပသည်။
ထိုလူှစ်ေယာက်ကား ေရှာင်စုရီှင့် သူေြခရာခံ ရှာေဖွေနေသာ
ကာြဖကန်ေဂဟာပိုင်ရှင် ဝူးေပကျားတိုပင် ြဖစ်ေနပါေတာ့သည်။

*

ေရှာင်စုရီ. . .

ေရှာင်စုရီသည် သကာမကင်းြဖစ်မိေသာ ကျန်းေဂဟာပိုင်ရှင် ကျန်း
စုထင်းထံ၌ မုစင်းအား စုံစမ်းရန် ထားရှိခဲ့၏။
သူကမူ ကျန်းစုထင်းအား ြပဿနာရှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ေသာ ဝူးေပကျား
အား လိုက်လံရှာေဖွခဲ့သည်။
ထွက်ေြပးမလွတ်ေတာ့ဟု သေဘာထားကာ ဝူးေပကျားသည် ေရှာင်
စုရီှင့် ထိပ်တိုက်ေတွဆုံရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည်။
ထိုေကာင့်. . .
ယေနည၌ သူသည် ေရှာင်စုရီအား ဆက်သွယ်ကာ မိြပင်ကန်ေပါင်
သို ေခေဆာင်လာခဲ့ြခင်းပင် ြဖစ်ေပေတာ့သည်။
သူတိုှစ်ဦးေတွဆုံမ အေြဖရလဒ်ကား မည်သိုြဖစ်လာေပမည်နည်း။
မည်သူမ မခန်မှန်းတတ်ကပါေတာ့ေချ။

*

ဝူးေပကျားသည် ြဖည်းညင်းစွာ ေလာက်သွားရင်းမှ ရပ်တန်လိုက်
သည်။
သူသည် ေကာင်းကင်ေပသို ေမာ့ကည့်လိုက်သည်။
ထိုေနာက် သက်ြပင်းတစ်ချက် အသာချကာ. . .
“ဒီေနရာက ေတာ်ေတာ့်ကိုေကာင်းတဲ့ ေနရာပါပဲ”
ေရှာင်စုရီ ေြခလှမ်းရပ်ကာ ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်၏။
ဝူးေပကျားက ဆက်ေြပာလာသည်။

“အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျပ် ဒီေနရာကို သေဘာကျလို ခဏခဏ
လာတတ်ပါတယ်”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ဘယ်ေလာက်ကာပီလ”ဲ
ဝူးေပကျားက. . .
“ှစ်သုံးဆယ်ေလာက် ရှိပီ ထင်တယ်”
သူသည် သက်ြပင်းတစ်ချက်ချကာ စကားဆက်လိုက်၏။
“ှစ်ေပါင်းအေတာ်ကာေပမယ့် ေြပာင်းလဲမေတာ့ လုံးဝမရှိပါဘူး”
ေရှာင်စုရီ မျက်ေမှာင်ကုတ်သွားသည်။
“အရင်တုန်းက ဒီလို အချိန်မျိးပဲလား”
ဝူးေပကျား ေခါင်းယမ်းလိုက်သည်။
“မဟုတ်ဘူး၊ မနက် ေဝလီေဝလင်း အချိန်က ကဗျာအဆန်ဆုံးပဲ”
သူက

ေရှာင်စုရီအား

တစ်ချက်အကဲခတ်ကည့်ကာ

ဆက်ေြပာ

လိုက်၏။
“ကျပ်က ဘာေကာင့် ဒီလို အချိန်မျိး ေရွးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာ
မင်းသိသလား”
ေရှာင်စုရီ ေခါင်းခါယမ်းလိုက်၏။
“မသိဘူး”
ဝူးေပကျားက. . .
“ကျပ်က ကျန်းစုထင်းကို အခဲမေကျသလို မင်းက ကျပ်ေနာက်တ

ေကာက်ေကာက် ေြခရာခံလိုက်ေနတယ်၊ ဒါေကာင့် အခုလိုအချိန် ဒီ
ေနရာမှာ ေတွဖိုချိန်းဆိုလိုက်တာပါ”
ေရှာင်စုရီ ေခါင်းညိတ်လိုက်၏။
“အခုလို ေတွဆုံလိုက်ေတာ့ ေစာေစာကိစြပတ်သွားတာေပါ့”
ဝူးေပကျားက. . .
“ဒါပဲေလ၊ ကျပ်က ေရှာင်ပုန်းေနလိုမှမရတာ၊ အခုလိုေတွဆုံေတာ့
အေြဖတစ်ခု ထွက်လာမှာေပါ့”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ဒါထက် ကျန်းစုထင်းက ဘယ်လိုလူစားမျိးလဲဗျ”
ဝူးေပကျားက အေြဖမေပးဘဲ ြပန်ေမးလိုက်၏။
“ကျပ်က သူကို ရန်ရှာတာ ဘာေကာင့်လဲဆိုတာ မင်းသိသလား”
ေရှာင်စုရီက. . .
“သူစီးပွားေရးလုပ်ငန်းေတွ လိုချင်တဲ့အတွက် မဟုတ်လား”
ဝူးေပကျားက. . .
“ဒီနယ်ေြမတစ်ဝိုက်မှာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်း

ငါးပုံတစ်ပုံဟာ

သူ

ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိမှာပါ”
ေရှာင်စုရီ ေခါင်းညိတ်လိုက်၏။
“ကျပ် သတင်းကားမိပါတယ်”
ဝူးေပကျားက. . .
“ေကာင်းပီ၊ ဒီလို လုပ်ငန်းချဲတွင်ိုင်ေအာင် သူေငွေတွဘယ်ကရ

သလဲဆိုတာေရာ သိသလား”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ဒါကို ကျပ်လည်း မသကာ ြဖစ်မိတယ်၊ ဒါေကာင့် အြဖစ်မှန်သိ
ရေအာင် ခင်ဗျားေနာက်လိုက်ေနရတာေပါ့၊ ခင်ဗျားသာ သူအေကာင်း
အသိဆုံးမို ရန်စခဲ့တာလို ကျပ်ယူဆတယ်ေလဗျာ”
ဝူးေပကျား ြပံးလိုက်၏။
“မင်းာဏ်ေကာင်းသားပဲ၊

ကျပ်ေနာက်ကို

သဲကီးမဲကီးေြခရာခံ

လိုက်ေနကတည်းက ကျန်းစုထင်းေကာင့်ဆိုတာ ရိပ်မိပါတယ်၊ ကျပ်က
လည်း သူအေကာင်း ေြပာြပချင်စိတ်ေပလာတာမို မင်းကို ချိန်းလိုက်ရ
တာေပါ့”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ကျန်းစုထင်းအေကာင်း ေြပာြပစမ်းပါဦး”
ဝူးေပကျားက. . .
“ခင်ဗျားဟာ

“နန်းတွင်း”မှာ

ေတာ်ေတာ်ကာကာ

ေနဖူးတယ်

မဟုတ်လား”
ေရှာင်စုရီ ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“မကာမကာေတာ့ ေရာက်ဖူးပါတယ်”
ဝူးေပကျားက. . .
“နန်းတွင်းက မင်းစိုးရာဇာေတွနဲ သိကမ်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား”
ေရှာင်စုရီက. . .

“သိသင့်သေလာက် သိပါတယ်”
ဝူးေပကျားက. . .
“ဒါြဖင့် အခု ေခတ်စားေနတဲ့ အသက်ရှည်ေဆးဆိုတာေရာ ကားဖူး
တယ်မဟုတ်လား”
ေရှာင်စုရီ၏မျက်ှာတွင် ရွံမုန်းသည့် အရိပ်အေယာင်များ ေပလွင်
လာေလသည်။
“သိပါတယ်”
ဝူးေပကျားက. . .
“အမှန်ေြပာရမယ်ဆိုရင် ဒီေဆးဟာ စပီးေသာက်ခါစေတာ့ စားသုံး
တဲ့လူဟာ

စိတ်ဓာတ်တက်ကွပီး

အလွန်လန်းဆန်းသန်မာပါတယ်၊

ဒါေပမဲ့ ကာကာစွဲလာတဲ့အခါမှာ တြဖည်းြဖည်းအသားအေရေြခာက်
ပီး အိုးေပအေရတင်ြဖစ်သွားတတ်ပါတယ်”
ေရှာင်စုရီ မျက်ေမှာင်ကတ်သွားသည်။
ဝူးေပကျားက စကားဆက်လိုက်သည်။
“အဲဒီေဆးဟာ ဘိန်းပင်ဆိုတဲ့ အပင်တစ်မျိးက အဆီထုတ်လိုက်တဲ့
ပစည်းပါ”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ခင်ဗျားဆိုလိုတာက. . .”
ဝူးေပကျားက ကားြဖတ်ေြပာလိုက်သည်။
“ကျန်းစုထင်းဟာ အဲဒီ ဘိန်းပင်များစိုက်ပီး ဘိန်းချက်တဲ့ေနရာမှာ
ေတာ်ေတာ့်ကို ကမ်းကျင်တယ်ဆိုတာ ကျပ်ေကာင်းေကာင်းသိတယ်”

ေရှာင်စုရီက သူအား စိုက်ကည့်လိုက်သည်။
“ခင်ဗျားေရာ ဘိန်းချက်တတ်လိုလား”
ဝူးေပကျား ေခါင်းယမ်းလိုက်သည်။
“မချက်တတ်ပါဘူး”
သူသည် သက်ြပင်းချ၍ စကားဆက်လိုက်သည်။
“ကျန်းစုထင်းဟာ ဘိန်းကိုချက်ပီး နန်းတွင်းအေြခစိုက် ခိုင်ဖုံးမိ
တင်မက တြဖည်းြဖည်းနဲ ကျန်းနန်ဘက်ကိုေတာင် နယ်ချဲေနတယ်
ေလ”
“ဟာ”
ေရှာင်စုရီ ထိတ်လန်တုန်လပ်သွား၏။
သူသည် အလွယ်တကူ ထိတ်လန်တတ်သူ မဟုတ်ပါ။
ယခုမှာမူ လိဝှက်ချက်ကို ကားသိရေသာအခါ ထိတ်လန်တုန်လပ်
သွားသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်သည်။
ဝူးေပကျားက စကားဆက်လိုက်သည်။
“ကျန်းစုထင်းက လယ်ေြမများကို ေစျးကီးေပးဝယ်ေနတာ ဘိန်းပင်
စိုက်ဖိုပါပဲ၊ ေနာက်ပီး နယ်ေြမတစ်ခုလုံးကို သူကပိုင်ထားမှ ဘိန်းချက်
လုပ်ငန်းကို ဘယ်သူကမှ သိကမှာမဟုတ်ဘူးေလ”
ေရှာင်စုရီ မျက်ေမှာင်ကတ်သွားသည်။
“ခင်ဗျားက ဒီလိဝှက်ချက်သိရေအာင် အေတာ့်ကို အချိန်ကုန်ခံပီး
ကိးစားထားတာ ြဖစ်ရမယ်”

ဝူးေပကျား ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“ဟုတ်တယ်၊ ဒီလိဝှက်ချက်ကို ကျပ်က မျိသိပ်ထားတယ်၊ သူကို
ယှဉ်ိုင်တဲ့ အင်အားရှိပီလို ယုံကည်ပီးမှ သူကို စိန်ေခတဲ့အေနနဲ ရန်စ
ခဲ့တာပဲ”
သူက သက်ြပင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်။
“ဒါေပမဲ့ အေြဖကေတာ့ ကျပ်မမလှ ံးနိမ့်သွားတယ်ဆိုတာ မင်း
ေတွတဲ့အတိုင်းပါပဲ”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ခင်ဗျား အစကတည်းက နည်းပရိယာယ်နဲ ဗျဟာအတွက်မှားလို
ြဖစ်မှာေပါ့”
ဝူးေပကျားက. . .
“အမှန်ေြပာရမယ်ဆိုရင် သူလက်ရှိ အင်အားကို ကျပ်ကေလာ့တွက်
မိလိုပါ”
ေရှာင်စုရီ သက်ြပင်းချလိုက်၏။
“သူဘက်မှာ လိဝှက်သိုင်းသမားေတွ ရှိေနတာကို ဆိုလိုတာလား”
ဝူးေပကျား ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“အမှန်ပဲ သူမှာ လိဝှက်ထားတဲ့ ထိပ်တန်းသိုင်းသမားေတွရှိေန
တယ်၊ ဘိန်းအေရာင်း အဝယ်လုပ်ငန်း ဦးေဆာင်ေနတဲ့ ပထမေကးစား
စုန်ချန်းေတာင် သူနဲ ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနတယ်”
ေရှာင်စုရီ၏မျက်လုံးအစုံ ဝင်းလက်သွား၏။
“လက်စသတ်ေတာ့ ပထမေကးစား စုန်ချန်းဟာ ကျန်းစုထင်းနဲ

ပတ်သက်ေနတာကိုး”
ဝူးေပကျားက. . .
“ခင်ဗျားက ဘိန်းအေရာင်းအဝယ်ေနာက် ေြခရာခံလိုက်ေနတယ်လို
ကျပ်ယူဆတယ်၊ ဒီေတာ့ ကျပ်က တစ်ခုေြပာချင်ပါတယ်”
ေရှာင်စုရီက သူအားစိုက်ကည့်ရင်း. . .
“ေြပာပါ”
ဝူးေပကျားက. . .
“မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ် မလုပ်ခင် ကျပ်ကို အလဲထိုးဖို ကိးစားရပါ
ဦးမယ်”
ေရှာင်စုရီ ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ံးတဲ့လူက ကျပ်ြဖစ်ခဲ့ရင် ဘာမှဆက်လုပ်လို မရ
ေတာ့ဘူးေလ”
ဝူးေပကျား ြပံးလိုက်သည်။
“ဒါေပါ့ ကျပ်လို လူမျိးဟာ တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ ညာမှာမဟုတ်ဘူး၊
ေနာက်ပီး မင်းေကာင့် ကျပ်ရဲလုပ်ငန်းေတွလည်း ပျက်စီးခဲ့ရေသး
တယ်ေလ”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ကျန်းစုထင်းက

မေကာင်းမြပလုပ်ေနတယ်ဆိုတာ

သိထားတာ

ေတာင် သူရဲသမီးကို ကယ်ြဖစ်ေအာင် ကယ်မှာပဲဗျ၊ အေဖမေကာင်းတာ
သမီးနဲမှမဆိုင်ဘဲ”
ဝူးေပကျား သက်ြပင်းချလိုက်သည်။

“အခုလို မင်းနဲ ရင်ဆိုင်ရမှာကို စိတ်မေကာင်းပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီနည်း
ကလွဲလို အြခားနည်းလမ်း ကျပ်မစဉ်းစားတတ်ဘူးဗျ”
သူက စကားဆုံးသည်ှင့် ဓားကို ဆွဲထုတ်လိုက်၏။
“ခင်”
ေရှာင်စုရီ မျက်ေမှာင်ကုတ်သွားသည်။
ဝူးေပကျား ြဖစ်သလို ရပ်ေနေသာ်လည်း သူအေနအထားမှာ ခံစစ်၊
တိုက်စစ်၊ ဟာကွက်၊ ေပျာ့ကွက် မရှိေအာင် အဆင်သင့်ြပင်ထားသည်ကို
ေတွရ၏။
“ခင်ဗျားက ဝူတန်ဂိုဏ်းကလား”
ဝူးေပကျားက. . .
“ကျပ်ရဲသိုင်းကွက်က ဝူတန်ဂိုဏ်းရဲ ဓားကွက်ြဖစ်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့
ကျပ်ဟာ ဝူတန်ဂိုဏ်းသား မဟုတ်ပါဘူး”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ခင်ဗျား အခုရပ်ေနတဲ့ပုံက ဝူတန်ဂိုဏ်းသား မဟုတ်ရင် ဒီေလာက်
ပီြပင်မှာ မဟုတ်ဘူး”
ဝူးေပကျား ြပံးလိုက်သည်။
“ဒါကေတာ့ ကျပ်က ေကာင်းတဲ့သိုင်းကွက် မှန်သမ စုေဆာင်းေလ့
ကျင့်တတ်လိုပါ”
“ခင်”
ေရှာင်စုရီ ဓားဆွဲထုတ်လိုက်သည်။

“ခင်ဗျားဟာ လက်ဝါးသိုင်း အေတာ်အစွမ်းထက်တယ်လိုကားဖူးပါ
တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ်ေလာက်ထိ အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး”
“မှန်ပါတယ်”
သူက ြပံး၍. . .
“ကျပ်ဟာ ဓားသမားတစ်ေယာက်လည်း ြဖစ်တယ်ဆိုတာ သိသူ
အလွန်နည်းပါတယ်”
ေရှာင်စုရီက. . .
“ကျပ်လဲ အခုမှ သိရေတာ့တယ်”
ဝူးေပကျားက. . .
“မင်းက သိုင်းေလာကမှာ အေတာ်ဆုံး ဓားသမားလိုေကျာ်ကားတဲ့
ပုဂိလ်တစ်ေယာက်ပါ၊ အခုလို ယှဉ်ပိင်ခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်”
သူက စကားဆုံးသွားသည်ှင့် ခာကိုယ်သည် ေနာက်သို တစ်လံခ
န် ဆုတ်သွားသည်။
သူ၏လက်ထဲမှ ဓားသည် ုတ်တရက် လပ်ရှားလာ၏။
ပထမ စတင်တိုက်ခိုက်ေသာအခါ သုံးဆယ့်ေြခာက်ကွက်ြဖစ်သည်။
ယင်းဓားချက်များသည် ေလမုန်တိုင်းပမာ အင်အားြပင်းထန်လှ၏။
ေရှာင်စုရီသည် တည်ငိမ်စွာပင် ေရှာင်တိမ်းေပးလိုက်၏။
ဝူးေပကျား၏ သုံးဆယ့်ခုနစ်ကွက်ေြမာက် သိုင်းကွက် ထုတ်ေဖာ်
အသုံးြပမှ သူက စတင်တုံြပန်လိုက်ေလသည်။
သူတို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရာ လူရိပ်များ ေရာေထွးသွားသည်။

သိုင်းကွက်တစ်ရာေကျာ် ယှဉ်ပိင်ပီးေသာအခါ သူတိုသည် မူလ
ေနရာှင့် အေတာ်ေဝးေဝးသို ေရာက်ရှိသွားေလသည်။
ဝူးေပကျားက ုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ရာမှ ရပ်တန်သွားသည်။
ေရှာင်စုရီက ေရှသို ဖိ၍ တိုက်ခိုက်ြခင်း မရှိဘဲေနာက်သိုှစ်လံခန်
ဆုတ်သွား၏။
ဝူးေပကျားသည် ေနာက်တစ်လံခန် ဆုတ်သွားြပန်သည်။
သူသည်

ေြခေထာက်ြဖင့်

သစ်ပင်တစ်ပင်၏ပင်စည်ကို

နင်း၍

အားယူပီး သူ၏ခာကိုယ်သည် ြမားတစ်စင်းပမာ ေရှာင်စုရီထံခုန်အုပ်
လိုက်ေလသည်။
သူ၏ဓားသည် ေလထဲ၌ ေဝှယမ်းလိုက်ေသာေကာင့် သစ်ရွက်ှင့်
သစ်ကိုင်းများသည် တဖွဲဖွဲ ြပတ်ကျသွားေလသည်။
သူ၏ြပင်းထန်ေသာ ဓားချက်များေကာင့် ေရှာင်စုရီ စိုးထိတ်သွား
မိသည်။
“ယား”
ဝူးေပကျား ညာသံေပးကာ ထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်သည်။
ဤတစ်ကိမ် သူသည် ဓားိုးမှ ချည်ေှာင်ထားေသာ ကိးြဖင့် ေရှာင်
စုရီထံ ပစ်လင့်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။
ေရှာင်စုရီ၏ခာကိုယ်သည် ေလထဲသို ကမ်းတစ်ပတ်ပစ်ကာ လက်
ထဲမှ ဓားသည် ဝူးေပကျား၏ရင်ဝသို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လိုက်ေလ
သည်။
ဝူးေပကျားက ေနာက်ဆုတ်လိုက်သည်။

သူသည် ေလးကိမ်တိတိ ေရှာင်တိမ်းိုင်ခဲ့သည်။
သိုေသာ်. . .
ငါးကိမ်ေြမာက် ဓားချက်ကမူ ရင်ဝသို ထိုးသွင်းမိသွားေလသည်။
“အား”
ဝူးေပကျား စူးရှစွာ ေအာ်ဟစ်လိုက်၏။
လက်တစ်ဖက်က ဓားပိုက်ထားကာ ေရထဲသို ပက်လက်လန် လဲကျ
သွားေလသည်။
“ပလုံ”
သူ၏ခာကိုယ်လည်း ကန်ေရထဲသို ြမပ်ဆင်းသွားေလသည်။
ေရများသည် နီရဲသွား၏။
ဝူးေပကျား၏ခာကိုယ်သည် ေရထဲ ြမပ်ဝင်သွားပီးေနာက် ထပ်မံမ
ေပလာေတာ့ေချ။
ေရှာင်စုရီသည် ေရကန်အနီးသို ေြပးကာ ကည့်လိုက်၏။
ေရြပင်သည် လိင်းတံပိုးထပီးေနာက် ြပန်လည်ငိမ်သက်သွားေတာ့
မှ ဓားကိုဓားအိမ်ထဲသို ြပန်လည်ထည့်သွင်းလိုက်ေလသည်။
ေရှာင်စုရီသည် ဝူးေပကျားအား လွယ်လွယ်ကူကူြဖင့် အိုင်ရလိုက်
သည်ဟု ခံစားေနရသည်။
ဝူးေပကျား၏သိုင်းပညာမှာ ေကျာ်ကားလှေပသည်။
ယခုမှာမူ ထိုက်သင့်သေလာက် အစွမ်းမထက်ဟု ထင်ြမင်မိေလ
သည်။

ေရှာင်စုရီ အကံအိုက်ေန၏။
ယခု သူသည် မည်ကဲ့သို ဆက်ကာ လုပ်ေဆာင်ရမည်ကို အခက်ကံ
ေနသည်။
သူ၏မိတ်ေဆွ

နယ်စားကီးယိုသည်

သတင်းအနံခံေကာင်းေသာ

ပုဂိလ်တစ်ေယာက် ြဖစ်သည်။
သူသည် ဘိန်းကူးသန်းေရာင်းဝယ်ရာတွင် ပထမေကးစားစုန်ချန်း
ကိုသာ သိထားေပသည်။
အဓိကေခါင်းေဆာင်မှာ ကျန်းစုထင်း ြဖစ်သည်ကို မသိေသးပါ။
အကယ်၍. . .
ဝူးေပကျား၏စကား အမှန်ြဖစ်ေနလင် ကျန်းစုထင်းသည် အလွန်
လိဝှက်ပီး ပိရိသည်မှာ ေသချာသည်။
သူအေနြဖင့် ယင်းအမှင့် ပတ်သက်ပီး စုံစမ်းရာ၌ မိမိှင့်မုစင်း ှစ်
ေယာက်ှင့် လုံေလာက်မည် မဟုတ်ေချ။
ကျန်းစုထင်းကဲ့သို လိဝှက်ပီး ေနာက်ကွယ်အင်အားေတာင့်တင်း
ေသာ အဖွဲတစ်ခုအား ရင်ဆိုင်ရာ၌ တစ်ကိုယ်ေတာ်စွမ်းအားှင့် မြဖစ်
ိုင်မှန်း သူကနားလည်လိုက်၏။
ထိုေကာင့်. . .
သူသည် ေခါင်းေအးေအးထားကာ စဉ်းစားပီးမှ ထိုေနရာမှ ထွက်ခွာ
သွားေလေတာ့သည်။

*

