အပိုင်း(၅၆၆)
သက်ေစာင့်ဝိညာဉ်သုံးခုှင့်လူ

ယန်ကျန်းက ေကျာင်းလီအား အိုင်ယူပီးေနာက် ေရှာင်ကမ်ရီက
ကွင်းလယ်သို ဝင်လာသည် ။ တြခား ဘယ်သူကမှ သူှင့်အတူ တစ်ပိင်
နက် မထွက်လာခဲ့ရာ ပိင်ဘက်အား ေရွးချယ်ခွင့်ရေသာ ရှားပါးေသာ
အခွင့်အေရးအား သူရသည် ။ သူက ေရှးေဟာင်း ရှာမန်ကလန်မှ ေကွချ
န်းကို စိန်ေခ၏။
ေကွချန်းကား ပိန်ပါးကာ ေချာေမာသူ ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ်လည်း သူ
ထံမှ ေအးစက်ေသာ အေငွအသက်များကို ရ၏။ သူက ဖီးနစ်ကို အလွန်
စိတ်ဝင်စားဟန်ရကာ မကာမကာ လှမ်းကည့်တတ်သည် ။
သူက ကွင်းလယ်ကို ဝင်လာေသာ အခါတွင် လည်း ေရှာင်ကမ်ရီကို
ေအးစက်စွာ ကည့်သည် ။ ပိင်ဘက်အား ေရွးချယ်ခွင့်ရေသာ သူများက
အားအနည်းဆုံးဟု ထင်မှတ်ရသူကိုသာ ေရွးချယ်ေလ့ ရှိကသည် ။ ေရှာ
င်ကမ်ရီက သူအား အားအနည်းဆုံးဟု ထင်မှတ်ေနသည် ။
ေရှာင်ကမ်ရီက

အဘယ်ေကာင့်

ေကွချန်းအား

ေရွးသည်

ကို

လူအများ အြပားက နားမလည်ကေပ။ ထိုထူးဆန်းေသာ လူငယ်ကား
အလွန် အရာယ်များ သည် ။
"မင်းက အေသဆိုးနဲ ေသရလိမ့်မယ်…" ေကွချန်းက ှတ်ခမ်းများ

ေကွးွတ်ကာ ြပံးသည် ။ ေရှာင်ကမ်ရီ၏ မျက်ှာမူကား ခံစားချက် က
င်းမဲ့သည် ။ သူက တည်ငိမ်လွန်းရကား တြခားလူများက ထိတ်လန်
ေကာက်ရွံစိတ် ြဖစ်ရသည် ။
ေရှာင်ကမ်ရီက မည်မ အရာယ်များ သည် ကို အာုဏ်လမ်းမှ လူ
များ အသိဆုံးြဖစ်သည် ။ သူက ေသွးေအး ရက်စက်ေသာ်လည်း ေချာ
ေမာေသာ မျက်ှာက ထိုအရာများကို ဖုံးကွယ် ထားိုင်သည် ။
ေကွချန်း၏ စကားကို သူက ေခါင်းထဲ ထည့်ဟန်လည်း မရှိေပ။ ေရှာ
င်ကမ်ရီက ဝါးပေလွတစ်ေချာင်းအား ထုတ်လိုက်ကာ ပါးစပ်တွင် ေတ့
လိုက်သည် ။ သူ၏ အဝတ်အစားများက ေလထဲတွင် လွင့်သွားကာ သံစ
ဉ်က စတင် ြဖစ်ေပလာသည် ။ သူ၏ ေချာေမာေသာ ုပ်ရည်ြဖင့် သိမ်
ေမွေသာ ဟန်ပန်တို ေကာင့် ေရှာင်ကမ်ရီကား လူကီးလူေကာင်း တစ်
ေယာက်ကဲ့သို ထင်မှတ်ရ၏။
ေကွချန်း၏

စိတ်ထဲကို

သဏာန်မဲ့ေသာ

စိတ်စွမ်းအား

အမင်တန်းများက သံစဉ်ှင့်အတူ စိမ့်ဝင်လာသည် ။ ထိုအရာများက အ
နက်ေရာင် အေငွအသက်များ ရစ်သိုင်းေနကာ ေကွချန်း၏ စိတ်စွမ်း
အားများကို တြဖည်းြဖည်း တိုက်စားလာ၏။
ေကွချန်း၏ မျက်ှာက နက်ေမှာင် သွားသည် ။ သူ၏ ပိင်ဘက်က စွ
မ်းအင်နက်၌

ထူးခန်ဟန်ရသည်

။

သူ၏

စိတ်နယ်ပယ်ထဲ၌

မီးလံစိမ်းများ ြဖစ်ေပလာသည် ။ ထိုေနာက် ထိုမီးလံစိမ်းများက အန
က်ေရာင် အမင်တန်းများကို သွားေရာက် ေလာင်ကမ်းရန် ကိးစားက
သည် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် တရှဲရှဲြမည်သံှင့်အတူ ွယ်ပင်များက
ေရှာင်ကမ်ရီထံသို တိုးဝင် သွားကသည် ။ ွယ်ပင်များက အစိမ်းေရာင်
သက်သက် မဟုတ်ဘဲ ထူးဆန်းေသာ အေရာင်ရှိသည် ။ ွယ်ပင်

ထိပ်ဖျားများ တွင် အဆူးခန်များ ပါဝင်က အဖျားများက မည်းနက်ေနပုံ
ကို

ေထာက်ပါက

ြပင်းထန်ေသာ

အဆိပ်များ

ရှိေနရေပမည်။

ွယ်ပင်များက ေရှာင်ကမ်ရီကို ရစ်ပတ်ကာ တိုက်ခိုက်ကသည် ။
"ဒါက ဘယ်လို သစ်သားဓာတ် စွမ်းအင်မျိးလဲ…"
"ေရှးေဟာင်း ရှာမန်ကလန်က မေကာင်းဆိုးဝါး သစ်သားဓာတ် စွမ်း
အင်ကို ေလ့ကျင့်ကတယ်… ဒါက သန်စင်တဲ့ သစ်သားဓာတ် မဟုတ်
ဘူး … တကယ်လို ပိင်ဘက်က ဒီွယ်ပင်ေတွရဲ အဆိပ်ကို မိသွားရင်
သူတို ရဲ တိုက်ခိုက်ေရး စွမ်းရည်ေတွက ချက်ချင်း ေပျာက်ပျက် သွားလိ
မ့်မယ်… "
အားလုံးက တိုက်ပွဲကွင်းြပင်ကို စူးစိုက်ကည့် ေနကသည် ။ ွယ်ပင်
များက ေြမွများ အြဖစ် ေြပာင်းလဲသွားကာ ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံးကို ဖုံး
လမ်းသွားကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ေရှာင်ကမ်ရီက ရိပ်မိဟန်ပင်မတူ။
သူက ပေလွအား မတ်သည် တွင် အနက်ေရာင် အေငွအသက်များ သူခ
ာကိုယ်တွင် စတင် ရစ်ပတ်လာကာ အနက်ေရာင် ြမခိုးများ အလား ြဖ
စ်လာသည် ။ ေြမွသဏာန် ွယ်ပင်များက သူအနီးကို ေရာက်လာေသာ
အခါ ချက်ချင်း မည်းနက်သွားပီး အမန်များ ြဖစ်သွားက၏။
"ဘယ်ေလာက် အားေကာင်းတဲ့ ေသဆုံးြခင်း စွမ်းအင်လ…
ဲ သူက ဒီ
အဆင့်အထိ

ေလ့ကျင့်ဖို

ဘယ်ေလာက်ေတာင်

သူလက်မှာ

ေသွးစွန်းခဲ့ရပီလဲ မသိဘူး…" ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်မှ ပုဂိလ်ကီးများ
က ေရှာင်ကမ်ရီကို ကည့်ကသည် ။ လူအနည်းငယ်ကသာ ေသဆုံးြခင်း
စွမ်းအင်ကို ေလ့ကျင့်ကသည် ။ သူတို အား ေမှာ်နက်မိစာများ ဟု လူသိ
များက၏။ သူတို က ပင်မတန်ခိုးရှင် ေလာကတွင် လူရာမသွင်းေသာ
သူများ ြဖစ်ကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ေြမိုင်းေဒသတွင် အလွန်အမင်း

ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ ေမှာ်နက်မိစာ တစ်ေယာက် ရှိသည် ။
သူကား ေမှာ်နက်သခင် ြဖစ်၏။
ေကွချန်းက မျက်ေမှာင်ကတ် လိုက်သည် ။ သူ၏ တန်ခိုးအစွမ်းက
လည်း မေကာင်းဆိုးဝါးဘက်ကို ွယ်ေသာ်လည်း ေရှာင်ကမ်ရီ၏ ေသ
ဆုံးြခင်း စွမ်းအားက သူအား ဖိှိပ်ထားိုင်သည် ။
ဘုန်း… မီးလံများ ဝင်းလက်သွားသည် ။ ေရှာင်ကမ်ရီထံသို တိုးဝင်
သွားေသာ ွယ်ပင်များက သည် တစ်ေခါက်တွင် မီးလံများ ဟူးဟူး
ေတာက်ေလာင် ေနသည် ။ သစ်သားဓာတ်ှင့် မီးဓာတ်တို က အတူရှိမ
ေနိုင်ပါ။ သိုေသာ် ေကွချန်းက သစ်သားဓာတ် စွမ်းအားတွင် မီးဓာတ်
ကို ေရာေှာ ထားိုင်ခဲ့သည် ။
ေရှာင်ကမ်ရီက ဝါးပေလွကို ဆက်လက် တီးမတ်ေနသည် ။ သူေဘး
မှ အနက်ေရာင် စီးေကာင်းကလည်း ပိုမို အားေကာင်းလာ၏။ အဆုံးမဲ့
ေသာ အနက်ေရာင် စီးေကာင်းများ ေကာင့်ပင် တစ်ေလာကလုံးက ေသ
ဆုံးြခင်း စွမ်းအားများ ြဖင့် ြပည့်ှက် သွားသည် ဟု ထင်မှတ် ရေတာ့သ
ည် ။ မီးေတာက် ွယ်ပင်များ ေရာက်လာေသာအခါ တစ်မုဟုတ်ချင်း
ေပျာက်ကွယ် သွားကသည် ။ ေသဆုံးြခင်း စွမ်းအားှင့် မည်သည့် သ
ဘာဝ စွမ်းအင်ကမှ ယှဉ်တွဲ ရှိမေနိုင်။ ထိုေကာင့် မီးဓာတ်ှင့် သစ်
သားဓာတ်က ချက်ချင်း ပျက်စီး ေပျာက်ကွယ် သွားရသည် ။
ေရှာင်ကမ်ရီက ပေလွကို မတ်ရင်းှင့်ပင် ေရှကို ေလာက်လာ ေနသ
ည် ။ သူအနီးတွင် ေသဆုံးြခင်း စွမ်းအင်များက စီးဆင်းေနဆဲ ြဖစ်သည်
။ ေသဆုံးြခင်း စွမ်းအင်ှင့် ေတွေသာ ေမှာ်စွမ်းအင်များ အားလုံး ေသ
ဆုံးကရသည် ။ သူကား သာမန် လမ်းေလာက် ေနသလိုပင် ေအးေဆး
လှသည် ။ သိုေသာ်လည်း ပရိသတ်များက ေကျာချမ်း ကရသည် ။

အနက်ေရာင် စီးေကာင်းများက နဂါးများ အသွင် ြဖစ်သွားကာ
ေကာင်းကင်၌ လှည့်ပတ် ကခုန်ကသည် ။ သံစဉ်က သူတို အတွက် တီး
ခတ် ေပးေနဟန်ရ၏။
ေကွချန်းကား လုံးဝ ထိန်းချပ် ခံေနရသည် ။
သူေနာက်တွင် ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ အနက်ေရာင် အရိပ်
တစ်ခု ြဖစ်ေပလာသည် ။ မေကာင်းဆိုးဝါး အေငွအသက်များ ြပင်းထန်
အား ေကာင်းစွာ စီးဆင်းကာ ေရှးေဟာင်း ရှာမန်ကလန်၏ ေရှးေဟာင်း
သေကတများ ေလထဲ၌ ြဖစ်ေပလာသည် ။
"အဲဒါ ေရှးေဟာင်း ရှာမန်ကလန်ရဲ ကျိန်စာပဲ…" ေတာ်ဝင်ကျဲနန်း
ေတာ်မှ လူများက ထိုေမှာ်ပညာကို သိကသည် ။ အရိပ်က ပိုမိုကီးမား
လာကာ ဖျက်ဆီးအားက ေလထုထဲ တိုက်စားလာ၏။ ေကွချန်းက လက်
ကို ေဝှယမ်းသည် တွင် ကျိန်စာက ေရှာင်ကမ်ရီထံကို ပျံသန်းသွားသည်
။
ေရှာင်ကမ်ရီ၏ အနီးမှ နဂါးနက်များက တဂီးဂီးေအာ်သည် ။ မဆုံး
ိုင်ေသာ အနက်ေရာင် စီးေကာင်းများက ကျိန်စာကို ြဖတ်သန်း သွားသ
ည် တွင် ဘာမှ မရှိခဲ့သလို ေပျာက်ကွယ် သွားေတာ့သည် ။ ေကွချန်း၏
မျက်ှာက ချက်ချင်း ြပာှမ်းသွားသည် ။ ထိုအခိုက်တွင် သူ၏ တစ်ကို
ယ်လုံးက တုန်ယင် အားေပျာ့သွားပီး ေသဆုံးြခင်း စွမ်းအားများက သူခ
ာကိုယ် အသက်ဓာတ်ကို လာေရာက် ဝါးမျိကေတာ့သည် ။
"ကျပ် အံးေပးတယ်…" ေကွချန်းက ခက်ခဲစွာ ထုတ်ေြပာသည် ။
အကယ်၍ သူ အံးမေပးပါက ေရှာင်ကမ်ရီက သူအား ေသချာေပါက်
သတ်မည်။
ဘယ်ေလာက် ေကာက်စရာ ေကာင်းလိုက်တဲ့ အေကာင်လဲ…။ အား

လုံးက ထိတ်လန် ေချာက်ချား ကရသည် ။ ေရှာင်ကမ်ရီ၏ တိုက်ခိုက်
ေရး စွမ်းအားက အမှန်ပင် ေကာက်လန်ဖွယ် ေကာင်း၏။
ေတာ်ဝင်လမ်းတွင် ရှိစဉ်ကထက် ေရှာင်ကမ်ရီက ပိုမိုအားေကာင်း
လာသည် ဟု ရီဖူရှင်းက ခံစားရသည် ။ ကည့်ရသည် မှာ ေတာ်ဝင်လမ်း
တွင် မေရမတွက်ိုင်ေသာ လူများကို သတ်ြခင်းက သူစွမ်းအားများကို ပို
မိုြမင့်တက် ေစခဲ့ဟန်ရသည် ။
"မင်းက ေမှာ်နက်သခင်ရဲ ဆက်ခံသူလား…" ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်
မှ အကီးအကဲ တစ်ေယာက်က အားလုံး သိလိုေနေသာ ေမးခွန်းကို ထု
တ်ေမးသည် ။
"ဟုတ်ကဲ့…" ေရှာင်ကမ်ရီက အိုအေသေပးကာ ြပန်ေြပာသည် ။
သာမန် အချိန်များ တွင် ကား သူက လူကီးလူေကာင်း တစ်ေယာက်အ
လား ယဉ်ေကျး သိမ်ေမွသည် ။
"ေတာ်ဝင်လမ်းမှာ မင်းက လူအများကီး သတ်ခဲ့တယ် ကားတယ်…
" အကီးအကဲ တစ်ေယာက်က ေအးစက်စွာ ေြပာသည် … "လူသတ်တဲ့
စွမ်းရည်ေတွက လူသားေတွ ကားထဲမှာ ေရှာင်ရှားသင့်တဲ့ အရာေတွပဲ
… အခုမင်းက ဒါကို ေလ့ကျင့်တယ်… မင်းရဲ အြပစ်ကို မင်းသိလား…"
ေရှာင်ကမ်ရီက ထိုအကီးအကဲကို ကည့်သည် ။ သူမျက်ှာတွင် ဘာ
ေြပာင်းလဲမမှ မရှိေပ… "တကယ်လို ကျပ်က အြပစ်ရှိတယ်လို စီနီယာ
က ယူဆရင် ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ကလည်း သူတို ရဲ အြပစ်ကို သိပါ
သလား…"
"အတင့်ရဲတယ်…" ထိုအကီးအကဲက ကိမ်းေမာင်းသည် ။
ေရှာင်ကမ်ရီက ထိုအကီးအကဲကို တည်ငိမ်စွာပင် ကည့်လျက်ေြပာ

သည် … "ကန်ေတာ်က ေတာ်ဝင်လမ်းကို ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ရဲ
စည်းမျဉ်းအတိုင်းပဲ ခရီးှင်ခဲ့တယ်… ခင်ဗျားတို က ေတာ်ဝင်လမ်းကို ဖွ
င့်လှစ်ခဲ့တယ်… ေြမိုင်းေဒသက လူေတွကို စုစည်းပီး ေတာ်ဝင် တံဆိပ်
ြပားေတွကို လုယက် သတ်ြဖတ်ခိုင်းတယ်… မဆုံးိုင်တဲ့ သတ်ြဖတ်မ
ေတွ လုယက်မေတွက ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ေကာင့် ြဖစ်လာတာ မဟု
တ်ဘူး လား… အခု ဒီေနရာမှာ ဘယ်သူက လက်မှာ ေသွးမစွန်းဖူးတဲ့
လူရှိလဲ… လူတစ်ရာကို သတ်တဲ့ လူလည်း အြပစ်ရှိသလို လူဆယ်ေယာ
က်ကို သတ်တဲ့ လူလည်း အြပစ်ရှိတာပဲ… ဒီလူေတွကို သတ်ြဖတ်ဖို ခိုင်း
ေစတဲ့ ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်က ပိုပီးေတာ့ေတာင်မှ အြပစ်ရှိေသးတယ်
…"
ထိုအကီးအကဲ ေရှာင်ကမ်ရီကို ကည့်ကာ ဘာမှ ေြပာိုင်စွမ်း မရှိ
ေတာ့။
"တိုက်ပွဲကို ဆက်ကမယ်…" ေနာက်ထပ် အကီးအကဲ တစ်ေယာက်
က ေြပာသည် ။
ေလှကားထစ်ေပမှ အကီးအကဲက ေခါင်းညိတ်သည် … "မင်းတို ှ
စ်ေယာက် ေနာက်ဆုတ်က… တိုက်ပွဲကို ဆက်မယ်…"
ေရှာင်ကမ်ရီ

ေြပာသည်

မှာ မှန်ကန်သည် ။ အရာအားလုံးက

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အတွင်း၌ ရှိသည် ။ အကယ်၍ ေရှာင်ကမ်ရီက
အြပစ်ရှိသူဆိုပါက ထိုစည်းမျဉ်းများကို ထုတ်သည့် ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်း
ေတာ်ကလည်း အြပစ်ရှိေပသည် ။
ေကွချန်းက အေရွးမခံခဲ့ရေပ။ အမှန်တကယ်အားြဖင့် သူကို တပည့်
အြဖစ် မလိုလားကြခင်း ြဖစ်သည် ။ ေရှာင်ကမ်ရီကလည်း ကွင်းေဘး
ကို ြပန်ေရာက်သွားသည် ။ ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်က သူအား ဘာမှ မ

လုပ်ိုင်သည် ကို သူသိသည် ။ ထိုလူများကား ဟန်လုပ်ေနကြခင်းသာ
…။
လူှစ်ေယာက် တစ်ချိန်တည်းတွင် ေရှကို ထွက်လာသည် ။ တစ်
ေယာက်ကား ေဟာင်ကျဂီ ြဖစ်ကာ ေနာက်တစ်ေယာက်ကား ဖက်တီး
တစ်ေယာက် ြဖစ်သည် ။
ယိေရှာင်ရှီ စိတ်ညစ်သွားသည် ။ သူ၏ ပိင်ဘက်ကား အလွန် အား
ေကာင်းသည် ။ ေဟာင်ကျဂီကား ေနာက်ဆုံး ဆယ်ေယာက်ထဲတွင် အ
ေကာင်းဆုံး တစ်ေယာက်ဟု ေြပာ၍ ရသည် ။
သစ်မင်း ွယ်ပင်များ ေပလာသည် ။ ဧကရာဇ်သစ်ပင်ကီး ြဖစ်ေပ
လာကာ မဆုံးိုင်ေသာ ေရေရာင်ွယ်ပင်များ ေကာင်းကင်ကို ဖုံးလမ်း
သွားသည် ။ ေကာက်မက်ဖွယ် ွယ်ပင်များက လပ်စီးတန်းများ အလား
ေဟာင်ကျဂီထံသို ေြပးဝင် သွားကသည် ။
ေဟာင်ကမ်ဂီက သဘာဝ စွမ်းအင်များကို စုစည်းလိုက်သည် ။ သူတ
စ်ကိုယ်လုံးကို ချတ်ဝတ်အကျများ ဖုံးလမ်းသွားကာ များ စွာေသာ ေဟာ
င်ဓားများ ြဖစ်ေပလာသည် ။ ေဟာင်ကျဂီက ေရှကို လက်ညိးထိုးသ
ည် တွင် ဓားများက ေရှကို ေြပးဝင် သွားကသည် ။ သူတို က
ွယ်ပင်များကို အလွယ်တကူ ြဖတ်ေတာက် သွားက၏။
သိုေသာ်လည်း ွယ်ပင်များက ြဖတ်ေတာက်ခံရေသာ ေနရာမှ ပင်
ြပန်လည်၍ အသစ် ြဖစ်လာကသည် ။ ပိုမိုများ ြပားေသာ ွယ်ပင်များ
ြဖစ်ေပလာကာ ေဟာင်ကျဂီထံသို ဆက်လက်၍ တိုးဝင်လာကသည် ။
ဓားများက ွယ်ပင်များကို အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်း ြပတ်ေတာက်
သွားေစကာ ွယ်ပင်များကလည်း ပိုမိုြမန်ဆန်စွာ ကီးထွားလာခဲ့သည် ။
ဟန်ကျဂီက မာန်သွင်းလိုက်လင် ဓားများက ေရှကို တိုးဝင်လာကသ

ည်

။

သိုေသာ်လည်း

ေရေရာင်ွယ်ပင်များက

သစ်ပင်တံတိုင်းပုံစံ

ြဖစ်သွားသည် ။ ဓားများက ထိုအထဲကို နစ်ြမပ်သွားကာ ေပျာက်ကွယ်
သွား၏။ ယိေရှာင်ရှီကိုမူကား ြမင်ပင် မြမင်ရေတာ့။
ကမ်းတမ်းစွာ ကီးထွားလာေသာ ွယ်ပင်များက သဘာဝ စွမ်းအင်
များ စွာကို စုပ်ယူကာ ကွင်းတစ်ခုလုံးကို ြပည့်ှက်လာသည် ။ ွယ်ပင်
အချိက ေဟာင်ကျဂီ၏ ေြခေထာက်ကိုပင် လာေရာက် ရစ်ပတ်သည် ။
ဆူးခန်များက သူ၏ ခာကိုယ်ထဲကို တိုးဝင်ရန် ကိးစားကေသာ်လည်း
ချပ်ဝတ်ကို မေဖာက်ထွင်းိုင်။ ထိုေကာင့် ွယ်ပင်များက ေဟာင်ကျဂီ
ကိုသာ ရစ်ပတ်လျက်ရှိသည် ။
ဘုန်း…
ကျယ်ေလာင်ေသာ အသံှင့်အတူ ွယ်ပင်များအားလုံး ေပါက်ကွဲ ြပ
တ်ေတာက် သွားကသည် ။ ေဟာင်ကျဂီ၏ ခာကိုယ်က နတ်ဘုရားတ
စ်ပါးလို ေရာင်စဉ် ေရာင်ဝါများ ေတာက်ပေနသည် ။ သူေနာက်တွင် အ
ရိပ်သဏာန်တစ်ခုကို ေတွရသည် ။ ထိုအရိပ်က ေကာင်းကင်မှ ဆင်းသ
က်လာေသာ နတ်ဘုရားတစ်ပါးှင့် ဆင်သည် ။ ထိုအရိပ်ထံမှ ေကာက်
မက်ဖွယ် ေကာင်းေသာ ဖိအားကို ေပးသည် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် ဓား
တစ်လက် ေပလာသည် ။
ေဟာင်ကျဂီက ဓားသမားသာ မဟုတ်ေပ။ သူတွင် သက်ေစာင့်ဝိ
ညာဉ် ဓားတစ်လက် ရှိသည် ။ သိုေသာ် သူတွင် သက်ေစာင့်ဝိညာဉ် သုံး
ခုရှိ၏။
ေဟာင်မိသားစုတွင် သက်ေစာင့်ဝိညာဉ် သုံးခုရှိပီး ထိုအရာများမှာ
ေဟာင်ခာ၊ ေဟာင်ဓားှင့် ေဟာင်ေလးတို ြဖစ်ကသည် ။

***

