အပိုင်း (၅၅၁)
ြပည့်စုံေသာလူ

"ကျပ်ေတာ့ အဲဒီလို မြမင်ဘူး…" ုတ်တရက် ဥပဓိုပ် ခန်ညား
ေသာ လူကီးတစ်ေယာက်က ြပံးလျက် ေြပာသည် … "ယန်နန်က ဒီမ
တိုင်ခင် ေကာင်ေလး တစ်ေယာက်ကို စိန်ေခပီးေတာ့ စကားအားြဖင့်
ေစာ်ကား ေြပာဆိုခဲ့တယ်… ပီးေတာ့ သူက တိုက်ပွဲမှာ ပိင်ဘက်ကို သ
တ်ြဖတ်ချင်တာက သိသာေနတယ်… သူသာ အခွင့်အေရးရရင် ရီဖူရှင်း
နဲ ရီဝူချင်းကို သတ်ဖို ကိးစားမှာ ပဲ…ကည့်ရတာ သူတို အကား ရန်ငိး
တစ်ခုခု ရှိေနပုံပဲ…"
"ယန်နန်က သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်ိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ဘူး… ရီဖူရှင်းရဲ
တုံြပန်မက မှားတယ်လို ကျပ်က မထင်ဘူး… အာုဏ်လမ်းမှာ ြဖစ်ပျ
က်ခဲ့တာနဲ ပတ်သက်ပီး ေြပာရရင် ဒါကို ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ် ဦးစီး
ကွပ်ကွဲပီး လုပ်တာြဖစ်လို အာုဏ်လမ်းထဲက ြဖစ်ပျက်ခဲ့သမက ေတာ်
ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ရဲ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအတိုင်း ြဖစ်ခဲ့တာလို ေြပာလို
ရတယ်…" လူကီးက ရီဖူရှင်းကို ကည့်ကာ ေမးသည် … "မင်း ငါ့ကန်း
ကို လာချင်သလား…"
လူအများ အြပားက ထိုလူကီးကို တည်ငိမ်စွာ ကည့်ကသည် ။ သ
ည် မတိုင်မီ ရှီတန်ခိုးရှင် ှစ်ေယာက်က ရီဖူရှင်းအတွက် အဘယ်ေကာ

င့် ခက်ခဲေအာင် လုပ်လိုသည် ကို သူတို အားလုံး နားလည်ကသည် ။
ေလှကားထစ်ေပမှ အကီးအကဲက ေခါင်းညိတ်သည် … "မင်း လ
က်ခံမလား…"
ရီဖူရှင်းက ထိုလူကီး ရှိေနရာဘက်ကို ကည့်သည် ။ ထိုေနာက် အ
သာအယာ ဦးတ်ကာ ေြပာသည် … "စီနီယာကို ေကျးဇူးတင်ပါတယ်
… ကန်ေတာ်က ကွင်းထဲမှာ ဆက်ေနပီး တိုက်ခိုက်ချင် ပါေသးတယ်…
"
"ေကာင်းပီ…" ထိုလူကီးက ြပံးလျက် ေခါင်းညိတ်သည် ။
"ေကျးဇူးတင်ပါတယ်…" ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။ ထိုေနာက်
သူက တိုက်ပွဲကွင်း အလယ်မှ ေနာက်ဆုတ်ကာ နဂိုေနရာသို ြပန်သွားသ
ည် ။
သူက အမှန်တကယ် ြငင်းပယ်ခဲ့သည် ။ လူအများ အြပားက အံ့အား
သင့် ကရသည် ။ ရီဖူရှင်းကား အကာနာ အဆင့်မသာ ရှိေသးကာ ထိုအ
ခွင့်အေရးအား မဆုပ်ကိုင်ခဲ့ေပ။ ကည့်ရသည် မှာ သူက ပင်မနန်းေတာ်
ကို သွားလိုေနသည် ။
သူကား အမှန်ပင် ရည်မှန်းချက် ကီးသည် ။ မည်သိုဆိုေစ ပင်မနန်း
ေတာ်ကို ဝင်ခွင့်ရရန် အလွန်အမင်း ခက်ခဲေပသည် ။
အကီးအကဲနန်ကား ေရေွးကမ်းကို တိတ်ဆိတ်စွာ ေသာက်ေနဆဲ
ြဖစ်သည် ။ သူထင်မှတ် ထားသလိုပင် ရီဖူရှင်းကို တစ်စုံတစ်ေယာက်က
ဖိတ်ေခခဲ့သည် သာ။ ရီဖူရှင်း ြငင်းပယ်ခဲ့သည် ကိုလည်း သူက မအံ့ဩ
ေပ။ နန်ေဟာင်ကို သတ်ိုင်စွမ်း ရှိေသာလူက ေတာ်ဝင်ေြမမြဖင့် ေကျန
ပ်မည် မဟုတ်ေပ။

ုတ်တရက် ေနာက်တစ်ေယာက် ထွက်လာသည် ။ သူေပလာသည်
တွင် အားလုံးက စိတ်ဝင်စား သွားကြပန်သည် ။ ဓားေကျးရွာမှ ယန်ချ
က လက်စားေချရန် ထွက်လာဟန် ရသည် ။
"ကျပ်က ဟွာဂျီယူကို စိန်ေခတယ်…" ယန်ချက ရီဖူရှင်းေဘးမှ မိ
န်းကေလးကို ကည့်သည် ။ အားလုံးက အံ့အားသင့်ရသည် ။ ရီဖူရှင်းက
ယန်နန်၏ လက်ကို ချိးပစ်ခဲ့ကာ ယန်ချက ရီဖူရှင်း၏ ချစ်သူ ဟွာဂျီယူ
ကို စိန်ေခသည် ။ သူကား ရီဖူရှင်းကို အရှက်ခွဲရန် တမင် ကိးစားေနသ
ည် ။ ဟွာဂျီယူက ေကာင်းကင် စိတ်ဝိညာဉ် ပညာရှင် ြဖစ်ေသာ်လည်း
သူမက အခုမှ ိုဘယ်အဆင့်ကို စတင် ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူမ
က ယန်ချကို မယှဉ်ိုင်သည် မှာ ေသချာသည် ။
ရီဖူရှင်း၏ မျက်လုံးက ေအးစက်သွားသည် ။ ဟွာဂျီယူက စိန်ေခမ
ကို ြငင်းပယ်လင် သူက ရီဖူရှင်း၏ ေဘးမှ တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက်
စိန်ေခမည့်ဟန် ရှိေနသည် ။ တစ်ေယာက်မှ ြပန်မတိုက်သေရွ သူက
ဆက်တိုက် စိန်ေခကာ ရီဖူရှင်းတို အဖွဲအား အရှက်ခွဲမည် ြဖစ်သည် ။
သိုေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ေယာက်က စိန်ေခမကို လက်ခံခဲ့ပါကလည်း
သူက သနားငဲ့ညာေနမည် မဟုတ်ေပ။
ကျးေကာ့ခမ်ယန်ှင့် ကျးေကာ့မင်းယွီတို က ယန်ချကို ခံစားချက်
ကင်းမဲ့စွာ ကည့်ေနကသည် ။ ဓားေကျးရွာမှ ဂျနီယာများကား အမှန်ပ
င် စည်းကမ်းမရှိေပ။ ယန်ချက ကျးေကာ့ရှင်းကို စိန်ေခဘာမှ သူမတို
က မည်သိုမှ စိတ်ထဲထားမည် မဟုတ်ေပ။ သိုေသာ် သူကား မိမိ၏ စွမ်း
ရည်ကို ြပသရမည့်အစား ဟွာဂျီယူကို စိန်ေခကာ အရှက်ခွဲရန် ကိးစား
ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
"ဂျီယ…
ူ မသွားနဲ …" ရီဖူရှင်းက ဟွာဂျီယူကို ေြပာသည် ။ ယန်ချ

က ငဲ့ညာမည် မဟုတ်သည် ကို သူသိသည် ။
"ငါကိးစားကည့်ဦးမယ်…" ဟွာဂျီယူက ြပံးလျက်ေြပာသည် … "ငါ
မိုင်ရင် အံးေပးမယ်…"
"ဒါဆိုလည်း ဂုစိုက…
် " ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။
"ေသချာတာေပါ့…" ဟွာဂျီယူက ြပန်ေြပာသည် ။ ထိုေနာက် သူမက
လပ်တစ်ြပက် တိုက်ပွဲကွင်းထဲသို ပျံသန်းသွားသည် ။
ယန်ချက သူ၏ ေရှမှ လှပေချာေမာေသာ မိန်းကေလးကို ကည့်သ
ည် ။ ရီဖူရှင်းကား သူမကို ပိုင်ဆိုင်ရသည် မှာ အလွန် ကံေကာင်းသည် ။
"မင်း အဆင်သင့် ြဖစ်ပီလား…" ယန်ချက ေမးသည် ။
"စကရေအာင်…" ဟွာဂျီယူက ြပန်ေြပာသည် ။
သူမက ထိုသို ေြပာလိုက်သည် ှင့် ဓားစွမ်းအင်က ယန်ချ၏ ခာ
ကိုယ်တွင် လာေရာက် စုစည်းကသည် ။ ချက်ချင်းပင် အလင်းတန်းအ
လား ဓားများ စွာက ဟွာဂျီယူထံကို ေြပးဝင်သွားသည် ။ တစ်ချိန်တည်း
မှာ ပင် ယန်ချ၏ မျက်လုံးမှ ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ ဓားအရှိန်
အဝါတစ်ခု ထွက်ေပလာကာ ဟွာဂျီယူ၏ မျက်လုံးထဲကို တိုးဝင်လာသ
ည် ။
ဟွာဂျီယူက သူမ၏ သက်ေစာင့်ဝိညာဉ်ကို ထုတ်လတ်လိုက်သည် ။
ချက်ချင်းပင် ေရာင်စဉ်ခုနစ်ခု သရဖူက သူမေခါင်းထက်တွင် ေပလာ
ကာ သူမအား ဘုရင်မတစ်ပါးအလား ထင်မှတ်ရေစသည် ။ မြမင်ရ
ေသာ စိတ်ဝိညာဉ် အားလိင်းက ထိုေနရာ တစ်ခုလုံးကို ဖုံးလမ်းသွားသ
ည် ။ သူမထံကို ေရာက်ရှိလာေသာ ဓားစွမ်းအင်များကလည်း ေှးေကွး
သွားကာ တြဖည်းြဖည်း ေအးခဲသွားက၏။ ထက်ရှေသာ ဓားသွားများ

က တုန်ယင်လာကကာ ေနာက်ဆုံး အမန်များ အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲ
ေပျာက်ကွယ် သွားသည် ။
ယန်ချက ေလထဲကို ခုန်တက်လိုက်သည် ။ ေကာင်းကင်တစ်ခုလုံး
ဓားစွမ်းအင်များ ဖုံးလမ်းသွားပီး ေနမင်းကိုပင် ပိတ်ဆိုသည် ။ သူက လ
က်ညိးထိုးလိုက်သည် တွင် ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ ဓားမိုးစက်
များ ေကာင်းကင်မှ ကျဆင်းလာသည် ။
ဟွာဂျီယူက ေခါင်းေမာ့ကာ ကည့်သည် တွင် သူမ၏ မျက်လုံးများက
စိန်ပွင့်အလား တလက်လက် ထသွားသည် ။ သရဖူက တုန်ခါသွားပီး စိ
တ်ဝိညာဉ် စွမ်းအားက ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံးကို ဖုံးလမ်းသွားသည် ။
ဓားမိုးစက်များ ေရာက်ရှိလာေသာအခါ ဓားမိုးစက်များက အမှန်ပင်
ဟွာဂျီယူကို ေရှာင်ဖယ်၍ ေအာက်ကို ကျဆင်းကသည် ။
ေရာင်စဉ်ခုနစ်ခု ြဖာထွက်ေနေသာ ဟွာဂျီယူက လပ်ရှားြခင်း မရှိ
ေသာ်လည်း သူမက စိတ်ြဖင့် အရာခပ်သိမ်းကို ထိန်းချပ်ေနြခင်း ြဖစ်သ
ည် ကို အားလုံးက သိကသည် ။
ဝှစ်…
ယန်ချက သူမထံကို ဓားတစ်လက်အလား ေြပးဝင်လာသည် တွင်
ဟွာဂျီယူက အရာယ်၏ အေငွအသက်ကို ခံစားရသည် ။ ဟွာဂျီယူက
ေကာင်းကင်စိတ်ဝိညာဉ် ပညာရှင်ြဖစ်ကာ သူ၏ ဓားပျံများက သူမကို မ
ထိေရာက်သည် ကို သိသည် ။ အကယ်၍ သူက အနီးကပ် တိုက်ခိုက်ိုင်
ပါက သူက ေသချာေပါက် အိုင်ရေပမည်။
ယန်ချက ြမန်ဆန်လွန်းရကား ဟွာဂျီယူက စဉ်းစားရန်ပင် အချိန်မ
ရေပ။ ေရခဲချပ်ေှာင် တိုက်ကွက်ှင့် ွယ်ပင်များ ုတ်တရက် ေပလာ
ကာ တားဆီးေသာ်လည်း ယန်ချ၏ ဓားချက်ေအာက်တွင် အားလုံး ပိ

ကွဲရသည် ။
သရဖူထံမှ ေရာင်စဉ်ခုနစ်သွယ်က ပိုမိုလင်းလက် ေတာက်ပလာသ
ည် ။ သူ၏ ဓားှင့်ခာကိုယ်က ုတ်တရက် လမ်းေကာင်း ေြပာင်းသွား
သည် ကို ယန်ချက ခံစားရသည် ။ တစ်ဖက်တွင် ဟွာဂျီယူကား ေလဓာ
တ် သဘာဝများ ရစ်ပတ်လျက် လှပစွာ ေရှာင်တိမ်းသွားပီး ြဖစ်သည် ။
"ကန်မ အံးေပးတယ်…" ယန်ချက ေနာက်ထပ် တိုက်ခိုက်ရန် လု
ပ်မည်ြပသည် တွင် ဟွာဂျီယူ၏ အံးေပးသံကို ကားရသည် ။ ယန်ချ
ကား ရပ်တန်ုံမှ အပ မတတ်ိုင်ေတာ့။
ဓားစွမ်းအင် ေပျာက်ကွယ်သွားကာ ဟွာဂျီယူက ေြမြပင်ေပကို လှပ
သိမ်ေမွစွာ ကျဆင်းသည် ။ လူအများ အြပားက သူမကို တိတ်တခိုး ချီး
ကျးကရသည် ။ သူမက တိုက်ခိုက်မတွင် ပါဝင်ေသာ်လည်း ရပ်သင့်
ေသာ အချိန်တွင် ရပ်တန်ိုင်ခဲ့သည် ။ ယန်ချက သူ၏ စွမ်းရည်ကို ြပသ
ခဲ့သလို ဟွာဂျီယူကလည်း ထူးြခားေသာ စွမ်းရည်ရှိသည် ကို အားလုံးက
ေတွြမင်ကရသည် ။ ယန်ချက ေနာက်တစ်ေယာက်ကို ထပ်မံ၍ စိန်ေခ
မရေတာ့။
ေကာင်းကင်စိတ်ဝိညာဉ်

ပညာရှင်များကား

အမှန်ပင်

အားေကာင်းကသည် ။ ခုနက ေသေစိုင်ေသာ တိုက်ကွက်က ပွတ်ကာ
သီကာ လွဲေချာ်ခဲ့သည် ။ သူမက သတမ အတန်းအစား ိုဘယ်ြဖစ်ပါက
ယန်ချ၏

ဓားကို

တိုက်ိုက်

ထိန်းချပ်ိုင်မလား

အားလုံးက

ေတွးေနမိကသည် ။
ယန်ချ၏ မျက်ှာက နက်ေမှာင်သွားသည် ။ သူက ဟွာဂျီယူကို စိန်
ေခခဲ့ေသာ်လည်း ထူးထူးြခားြခား ဘာမှ မလုပ်ိုင်ခဲ့။
သူတို ှစ်ေယာက်လုံးအား ကန်းစုတစ်ေထာင် ေတာ်ဝင်ေြမမှ ဖိတ်

ေခခဲ့သည် ။ သိုေသာ် ှစ်ေယာက်လုံးက ြငင်းပယ်ခဲ့ကာ မူလေနရာကို
ြပန်သွားခဲ့ကသည် ။
တိုက်ပွဲက ဆက်လက် ြဖစ်ပွားသည် ။ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုမှ လူအား
လုံးက ေကာင်းမွန်ေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြပသိုင်ခဲ့ကကာ ကန်းစု
တစ်ေထာင် ေတာ်ဝင်ေြမတွင် ေလ့ကျင့်ရန် ဖိတ်ေခခံရသည် ။ မူကျိချ
ှင့် ရွယ်ယွန်ပိုကျင်တို က လက်ခံခဲ့ကာ ကျန်ေသာ လူများအားလုံးက ြင
င်းပယ်ခဲ့ကသည် ။
တိုက်ပွဲက သုံးရက်တိတိ ဆက်လက် ြဖစ်ပွားကာ ပါရမီရှင်များ အား
လုံးက သူတို ၏ စွမ်းရည်များကို ြပသကသည် ။ အများ စုက ကန်းစုတ
စ်ေထာင် ေတာ်ဝင်ေြမကို ေရွးချယ်ခဲ့ကကာ လူအနည်းစုကသာ ကွင်း
ထဲ၌ ကျန်ရစ်ေတာ့သည် ။
အေရအတွက်အားြဖင့် စုစုေပါင်း လူတစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်မသာ ကျ
န်ရစ်သည် ။
လူေရွးချယ်ြခင်းအား ေထာင်ေပါင်းများ စွာေသာ လူငယ်များ ြဖင့် စ
တင်ခဲ့ပီး ယခု လူတစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်ခန်သာ ကျန်ေတာ့သည် ။ ကျန်ရှိ
ေသာ လူတစ်ရာ့ေြခာက်ဆယ်များကား ကန်းစုတစ်ေထာင် ေတာ်ဝင်ေြမ
ကို ြငင်းပယ်ထားေသာ ထိပ်သီးပါရမီရှင်များ ြဖစ်ကသည် ။ သူတို အား
လုံးက ပင်မနန်းေဆာင်ကို ဝင်လိုကသည် ။
ေလှကားထစ်ေပမှ အကီးအကဲက ကွင်းထဲမှ လူငယ်များကို ကည့်
ကာ ေြပာသည် … "သုံးရက်လုံးလုံး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကရေတာ့ မင်းတို လ
ည်း ပင်ပန်းေနလိမ့်မယ်… ငါတို တစ်ရက်နားမယ်… မနက်ြဖန် ေတာ်ဝ
င်ကျဲနန်းေတာ်က အေရးကီးတဲ့ ပုဂိလ်ေတွလည်း လာကည့်ကမယ် ဆို
ေတာ့ မင်းတို အားလုံးက ေကာင်းေကာင်း ြပင်ဆင်ထားသင့်တယ်… အ

နားရချိန်မှာ ကန်းက ထွက်မသွားကပါနဲ … ပီးေတာ့ တိုက်ခိုက်တာကို
ခွင့်မြပဘူး…" ထိုေနာက်တွင် ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်မှ အကီးအကဲများ
က အလိလိ ထွက်သွားကသည် ။ တချိက မိတ်ေဆွများ ှင့်
စကားေြပာကသည် ။
ုတ်တရက် ပိုင်ေလွလီက ကျးေကာ့ခမ်ယန်ှင့် ကျးေကာ့မင်းယွီ
တို ထံကို ေလာက်သွားသည် ။
"ခမ်ယန်… မင်းယွီ…" ပိုင်ေလွလီက ြပံးလျက် ှတ်ဆက်သည် ။
"ေလွလီ…" ကျးေကာ့ခမ်ယန်က ြပံးလျက်ြပန်ေြပာသည် … "ဒီတ
စ်ေခါက် ေနာက်ဆုံးကျန်တဲ့ လူေတွကို မင်း ဘယ်လိုြမင်လ…
ဲ "
"ေတာ်ေတာ် ထူးခန်တဲ့ ဂျနီယာေတွ ပါတယ်… ငါက ဟွာဂျီယူကို
အရင်က ြမင်ဖူးတယ်… ဒါေပမဲ့ ဒီေနမှ သူမရဲ စွမ်းရည်ေတွကို ြမင်ဖူး
တယ်…

ေကာင်းကင်စိတ်ဝိညာဉ်

ပညာရှင်ေတွက

တကယ်ပဲ

နာမည်ကီးထိုက်တယ်…"
"ကျးေကာ့ရှင်းကလည်း ထူးခန်တာပဲ… ပီးေတာ့ ေဟာင်ကျဂီ၊ ရွ
ယ်ခဲနဲ ချိမင်တိုလို ထူးြခား ထက်ြမက်တဲ့ လူေတွလည်း ပါတယ်…
တချိလူေတွက တန်ခိုး အဆင့်နိမ့်ေပမဲ့ စွမ်းရည်ေတွကေတာ့ မနိမ့်ဘူး
… မနက်ြဖန်ကေတာ့ တကယ် စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…" ပိုင်ေလွလီက ဆ
က်ေြပာသည် ။
"ပိုင်စီက အဲဒီအထဲက တစ်ေယာက် ြဖစ်လိမ့်မယ်… မင်းက သူကို
အရင်က ကိုယ်တိုင် ကပ်မတ် သင်ေပးခဲ့တယ်လို ငါကားတယ်… သူပါ
ရမီက ပိင်ဘက်ကင်းပဲ…" ကျးေကာ့ခမ်ယန်က ေြပာသည် ။
"ေကာင်းပီ… ငါက နန်းေတာ်ကို အရင် ြပန်လိုက်ဦးမယ်…" ပိုင်

ေလွလီက ေခါင်းညိတ်ကာ တစ်ဖက်ကို လှည့်မသွားခင် ကျးေကာ့မင်း
ယွီကို ြပံးလျက် ေခါင်းညိတ်ြပခဲ့သည် ။
သူ ထွက်သွားပီးေနာက် ကျးေကာ့ခမ်ယန်က ကျးေကာ့မင်းယွီကို
ကည့်ကာ ေြပာသည် … "ပိုင်ေလွလီကို ထက်ြမက်တဲ့ လူကို ေြမိုင်းေဒ
သမှာ ေနာက်တစ်ေယာက်ေတွဖို မလွယ်ဘူး… ပီးေတာ့ သူက ှိမ့်ချတ
တ်တယ်… သူက မင်းကို ချစ်ခင် ှစ်သက်တာကို ြပချင်တယ် ဆိုရင်
ေတာင် ဘယ်တုန်းကမှ ေဘာင်မေကျာ်ခဲ့ဘူး… မင်းက ဘာေတွ စဉ်းစား
ေနလဲ ငါတကယ်မသိဘူး…"
ြပံးလျက်ပင် ကျးေကာ့မင်းယွီက ကျးေကာ့ခမ်ယန်ကို ေြပာသည်
… "လူတစ်ေယာက်က အရမ်းြပည့်စုံေနရင် နားလည်ဖို ခက်ခဲတယ်လို
အစ်ကိုကီး မထင်ဘူးလား…"
ကျးေကာ့ခမ်ယန်က သူမကို ကည့်သည် ။ မှန်သည် … သူမေြပာသ
လိုပင် ပိုင်ေလွလီကား ြပည့်စုံေသာလူ ြဖစ်သည် ။ သူ၏ လက်ရှိ အဆင့်
အတန်း၊ ေနာက်ခံအင်အား၊ ုပ်ရည်၊ တစ်ကိုယ်ရည် စွမ်းရည်အားလုံး
က အေကာင်းဆုံးတွင် ရှိေနသည် ။ သူကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်
တွင် နံပါတ်တစ်ဆယ် ချိတ်ကာ အသက်အငယ်ဆုံး ေကာင်းကင်ေြမိုင်း
အဆင့်ဝင်လည်း ြဖစ်သည် ။
သူကား အမှန်ပင် အြပစ်အနာအဆာ ကင်းသည် ။
"ညီမေလးက ပိုပီး ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ တစ်ေယာက်ကို သေဘာကျ
တယ်…" ကျးေကာ့မင်းယွီက ြပံးလျက်ေြပာကာ ရီဖူရှင်းရှိေနရာသို လှ
မ်းသွားလိုက်သည် ။

***

