Chapter-1

ဂျင်ယွန်ဟီက ယီယွမ်၏ အဆင့်နိမ့် ေမှာ်ေဆးပညာရှင် မာစတာ
အြဖစ်သို ေရာက်ရှိသွားမကို အများ ြပည်သူသို ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း
မရှိေပ။ သိုြဖစ်၍ အကယ်ဒမီတွင် ဖိန်လိချင်ှင့် မိုးေကာင်းကင် တာအို
ကို တိုင်တည်သစာ ဆိုထားေသာ ေကျာင်းသားများ သာ ယီယွမ် ေမှာ်
ေဆးပညာရှင် မာစတာ တံဆိပ်ကို ရရှိထားေကာင်း သိရှိေပသည် ။
မူလက ဤတံဆိပ်မှာ ယီယွမ်အတွက် အေရးမပါေပ။ သိုေသာ် ထို
တံဆိပ်ကို လျအာက အသက် ဆုံးံးရလုနီးပါး ကာကွယ်ခဲ့ြခင်းေကာင့်
တံဆိပ်က ယီယွမ် အတွက် အေလးအြမတ် ထားရမည့် ပစည်းြဖစ်လာခဲ့
၏။
ယီယွမ်က လျအာကို ဖိန်လိချင်၏ လက်ထဲသို ေပးလိုက်ပီးေနာက်
သူက တံဆိပ်ကို အေလးအနက်ထား တပ်ဆင်ခဲ့သည် ။
ထိုအရာကို ထုတ်ေဖာ်ြပသရန် သူက စိတ်ကူးမရှိခဲ့ေသာ်လည်း ယခု
ထိုအရာက ပွက်ေလာိုက် သွားေစခဲ့ပီ ြဖစ်၏။
ယီယွမ်ှင့် လင်ထန်းချန်က အကွာအေဝးတစ်ခုမှ မျက်ှာချင်းဆိုင်
ေနခဲ့က၏။ အချိန်အနည်းငယ် ကာပီးေနာက် သူတို က အေကာင်းဆုံး

အေြခအေနသို ြပန်ေရာက် သွားခဲ့ကသည် ။
သူက လင်ထန်းချန်၏ အဆင့်တက်မကို ေှာင့်ယှက်ြခင်း မရှိေပ။
အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းက အသုံးမဝင်ေသာ ေကာင့်
ပင်။
လင်ထန်းချန်က စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ်ကို နားလည် ေန
ခဲ့သည် မှာ ကာပီြဖစ်၍ အတားအဆီးကို အချိန်မေရွး ေကျာ်ြဖတ် သွား
ိုင်ေပသည် ။ သူက သူ၏ ကျင့်စဉ်အဆင့်ကို ဖိှိပ်ထားြခင်းသာ ြဖစ်ပီး
ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များကို ဖိှိပ်ထားြခင်း မဟုတ်ေပ။
လက်ရှိအချိန်တွင် လင်ထန်းချန်ကို ယီယွမ်က လပ်တစ်ြပက် တိုက်
ခိုက်လင်ပင် သူ၏ ကျင့်စဉ် အဆင့်တက်မကို တားဆီးိုင်မည် မဟုတ်
ေပ။

***

ကိုယ်တွင်း

စွမ်းအင်မုန်တိုင်း

ေပျာက်ကွယ်

သွားပီးေနာက်

လင်ထန်းချန်၏ ေအာ်ရာများ ုတ်တရက် ြမင့်တက် သွားခဲ့သည် ။
"ဟား ဟား... ဒါက စိတ်ဝိညာဉ်ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ်ပဲ... ယီယွမ်...
မင်းလိုချင်တာ ဒါလား... မင်းငါ့ကို ဘယ်လို သတ်မလဲဆိုတာ ြပေတာ့
ေလ..."
အဆင့်တက် သွားပီးေနာက် လင်ထန်းချန်က သူ၏ ခာကိုယ်တွင်
ခွန်အားများ ြပည့်ဝေနပီး ဖွင့်ကာနီး ေရတံခါးတစ်ခုလို ြဖစ်ေနခဲ့၏။

ထိုအခိုက်အတန်တွင် သူအား အိုင် မယူိုင်ေတာ့ေကာင်း ခံစားေန
ခဲ့ရသည် ။
အဓိက အဆင့်တစ်ခုကို အဆင့်တက်ြခင်းသည် မည်သူပင် ြဖစ်ေစ
ကာမူ အလွန် ထူးခန်သည် ဟု ဆိုရေပမည်။
သိုရာတွင် လင်ထန်းချန်က ယီယွမ်၏ မျက်ှာတွင် ထိတ်လန်သည့်
အမူအရာ မြမင်ရ၍ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ြဖစ်သွားခဲ့၏။
"မင်းက ဒါကို အားကိုးေနတာလား... စိတ်ဝိညာဉ်ဖွဲစည်းြခင်း နယ်
ပယ် အဆင့်ကို ေရာက်တာနဲ ငါ့ကို အိုင်ရပီ ထင်ေနတာလား..." ယီယွ
မ်က ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာဆိုလိုက်သည် ။
"ဟမ့်... ဒီလိုဆိုေတာ့လည်း ဘာြဖစ်လဲ... အခု ငါတို က အဓိက အ
ဆင့်ကီးတစ်ခု ကွာြခားသွားပီကို မင်းက တိုက်ခိုက်ရဲတယ်လား... မင်း
က ဒီေန ေသချာေပါက် ေသရမယ်..." လင်ထန်းချန်က ေရခဲတမ ေအးစ
က်စွာ ြပံးလိုက်၏။
"ဦးေှာက် နည်းလိုက်တာ..." ယီယွမ်က ထိုစကားကို ေအးေဆးစွာ
ေြပာဆိုခဲ့သည် ။
"မင်း ဘာေြပာလိုက်တာလဲ..." လင်ထန်းချန်က ေပါက်ကွဲသွားခဲ့သ
ည် ။
"ဒါက ကျင့်စဉ် အဆင့်တက်တာပဲ မဟုတ်ဘူး လား... ငါလည်း
မင်းြမင်ရေအာင် အဆင့်တက်ြပမယ်..."
ယီယွမ် ေြပာစည်ကို နားေထာင်ရသည် မှာ ကျင့်စဉ်အဆင့်များ ြမင့်
တက်ြခင်းသည် အိပ်လိုက် စားလိုက် သလိုပင် လွယ်ကူေနသည့်ဟန်
ေပေနခဲ့၏။

လင်ထန်းချန်က အားပါးတရ ရယ်ေမာလိုက်သည် ။ "မင်းက အဆင့်
(၆) ချီစွမ်းအင် အဆင့်ကို အခုမှ ေရာက်တာေလ... မင်းရဲ ကျင့်စဉ်အဆ
င့်ကို အေြခခိုင်ေအာင် မလုပ်ဘဲနဲ ကျင့်စဉ်အဆင့် တက်ချင် ေနေသးတာ
လား... ေကာင်းပီေလ... မင်းက ကျင့်စဉ်အဆင့် ဘယ်လို တက်မှာ လဲဆို
တာ ငါ့ကို ြပပါဦး..."
"ဒါဆိုရင် ေသချာကည့်ထား..."
ထိုသို ေြပာပီးေနာက် ယီယွမ်က ေဆးလုံးတစ်လုံးကို ထုတ်ယူ ေသာ
က်သုံး လိုက်သည် ။ ထိုေဆးကား ဓာတ်ကီးငါးပါး ဝိညာဉ် ချိတ်ဆက်
ေဆးလုံး ြဖစ်၏။
ထိုအရာကို ြမင်၍ လင်ထန်းချန်၏ ဆိုးရွားသည့် တစ်စုံတစ်ခု ြဖစ်
လာေတာ့မည်ဟု ခံစားမိလိုက်ရပီး မျက်ှာအမူအရာ ေြပာင်းလဲ သွားခဲ့
သည် ။
ထိုအေကာင်းကို သူ မစဉ်းစားမိခဲ့ေပ။ သိုရာတွင် ယီယွမ်က ေဆး
လုံးတစ်လုံးကို အသုံးြပ၍ ကျင့်စဉ် အဆင့်တက်ရန် လုပ်ေဆာင်လိုက်
သည် ကို ြမင်ေသာ် သူ၏ ေစာေစာက စကားများကို ေနာင်တရသွား၏။
လင်ထန်းချန်က ကျင့်စဉ် အဆင့်တက်ေစိုင်ေသာ ေဆးလုံးမျိး ရှိ
ေနမည်ဟု မထင်ထားေသာ်လည်း စတင် လပ်ရှားလိုက်သည် ။
ယခုအချိန်သည် ေသြခင်း ရှင်ြခင်း တိုက်ပွဲြဖစ်၍ လင်ထန်းချန်က
သူ၏ စကားများကို ေနာင်တရေနရန် အချိန်မရှိေတာ့ေပ။ ခုနစ်စင်က
ယ်ေြခသိုင်း ပညာရပ်ကို စွမ်းအားကုန် အသုံးြပ၍ သူ၏ လက်သီးကို ထု
တ်ေဖာ်လိုက်ရာ လပ်စီးေကာင်းများ ဝန်းရံထားေသာ လက်သီးချက်က
ယီယွမ်ဆီသို ဆင်းသက် သွားခဲ့၏။

သူ၏ အြပအမူေကာင့် ေလှာင်ေြပာင်သံများ ထွက်ေပလာခဲ့၏။ သိ
သာစွာပင် လူတိုင်း၏ အထင်ေသးမကို ရရှိသွားခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ေစာေစာက ယီယွမ် အဆင့်တက်သည် ကို ြမင်လိုသည် ဟု ေြပာဆို
ထားခဲ့ပီး ယခုအချိန်တွင် သူ၏ ှတ်ထွက်စကားကို ပယ်ဖျက်၍ ုတ်တ
ရက် တိုက်ခိုက်လိုက်ေပ၏။
အရှက်မဲ့သည် မှာ ကမ်းကုန်ေအာင်ပင်...
"ဂိုဏ်းတူ

အစ်ကိုကီးလင်က

အနည်းဆုံးေတာ့

စိတ်ဝိညာဉ်ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင်ပဲေလ... သူက ဘယ်လို
လုပ် အရှက်မဲ့ရတာလဲ..."
"ဟူး... တစ်စုံတစ်ေယာက်က အရှက်မရှိဘူးဆိုရင် ဘာမှ ေြပာလို မ
ရေတာ့ဘူး... သူတို က အေရထူေတာ့ ဘာလုပ်လို ရမှာ လဲ..."
"ေပါက်တတ်ကရ မေြပာနဲ ေတာ့... ဒါက ေသြခင်းရှင်ြခင်း တိုက်ပွဲပဲ
... ယီယွမ်က ဟန်ေဆာင်ေနတာ ဆိုရင် အေကာင်းဆုံးပဲ... တကယ်လို
သူက အဆင့်တက်ိုင်ပီး အဆင့(် ၇)ချီစွမ်းအင် အဆင့်ကို ေရာက်သွားပီ
ဆိုရင် သာမန်ကျင့်စဉ် နယ်ပယ်တစ်ခုကို ေရာက်ရှိသွားတာပဲေလ...
ကွာြခားချက်က ေတာ်ေတာ်ကီးသွားပီ... သူက အမအလာကို ထုတ်
ေဖာ် လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီစွမ်းအားက ဘယ်ေလာက် ေကာက်စရာ
ေကာင်းလိုက်မလဲ..."
"ဟုတ်တယ်... ဒါေပမဲ့ ဒါက အရှက်မဲ့လွန်းတာပဲ... သစ်ပင်တစ်ပင်
ရှင်သန်ဖို ပင်စည်တစ်ခု လိုအပ်သလို လူတစ်ေယာက်ကလည်း နာမည်
တစ်ခု

လိုအပ်တယ်ေလ...

မင်းက

မေြပာချင်ဘူးဆိုလည်း

မေြပာေတာ့ပါဘူး... ေစာင့်ကည့်ေနတဲ့ လူေတွ အများကီးရှိတယ်..."

"ကျင့်စဉ် အဆင့်ကို ြမင့်တက်ေစတဲ့ ေဆးလုံးမျိး ရှိတယ်လို တစ်ခါ
မှ မကားဖူးဘူး... ယီယွမ်က သူခွန်အား အတွက် ဟန်ေဆာင်ေနတာ
လား မသိဘူး... တကယ်လို သူက ဟန်ေဆာင်ေနတာ ဆိုရင် ဒီအချိန်က
ေကာက်စရာ အေကာင်းဆုံး အေြခအေနေတွ ြဖစ်လာေတာ့မယ်နဲ တူ
တယ်..."
"တစ်စုံတစ်ရာ ထူးဆန်းေနပီ... ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး လင်ရဲ သိုင်းပ
ညာရပ်က မိုးကိးလက်သီး ပညာရပ်နဲ မတူေတာ့ပါလား..."
"အာ... ဟုတ်တယ်ဟ... ဒါ... ဒါက မိုးကိးလက်သီး ပညာရပ်ကို အ
ဆင့်ြမင့်ထားတဲ့ အဆင့(် ၂) အဆင့်နိမ့် သိုင်းပညာရပ်... လားရာ ဆယ်ခု
လပ်စီး သိုင်းပညာရပ်ပဲ..."
"ခုနစ်စင်ကယ် ေြခသိုင်း အြပင် လားရာ ဆယ်ခုလပ်စီး သိုင်းပညာ
ရပ်နဲ ဆိုေတာ့ ဒါက အိုင်ကျင့်တာ မဟုတ်ဘူး လား..."
အဆင့(် ၂)အဆင့်နိမ့် သိုင်းပညာရပ် ြဖစ်ေသာ လားရာ ဆယ်ခုလပ်
စီး

ပညာရပ်မှာ တူညီေသာ အရင်းအြမစ်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည့်

မိုးကိးလက်သီး ပညာရပ်၏ အဆင့်ြမင့်တင် ထားေသာ အမျိးအစား ြဖ
စ်၏။
လင်ထန်းချန်က လားရာ ဆယ်ခုလပ်စီး ပညာရပ်ကို ကျင့်ကံေနသ
ည် မှာ ှစ်ရက် သုံးရက် မြဖစ်ိုင်ေပ။သူက ေအာင်ြမင်မ အနည်းငယ်အ
ဆင့်သို ေရာက်ရှိေနသည် မှာ ကာလှပီ ြဖစ်ေပမည်။
စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ် တစ်ပိုင်းအဆင့် ခွန်အားြဖင့် ပုံရိ
ပ်ေယာင် ေမာ်စင်၏ စမ်းသပ်မများကို ေကျာ်ြဖတ်ရန်အတွက် လင်ထန်း
ချန်က သူ၏ သိုင်းပညာရပ်များ ကို ကိးကိးစားစား လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေပ
သည် ။

သိသာစွာပင် အဆင့(် ၁) သိုင်းပညာရပ် ြဖစ်ေသာ မိုးကိးလက်သီး ပ
ညာရပ်က မူလကတည်းက ထိုသို စွမ်းအား မရရှိိုင်ေပ။
ေရလာလက်ဖဝါး ပညာရပ်ှင့် ယန်ပကတိ လက်ေချာင်း ပညာရပ်
ကဲ့သို အဆင့(် ၁) သိုင်းပညာရပ်များမှာ စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပ
ယ် အဆင့်ကို ခိမ်းေြခာက်ိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိေပ။
ထိုအရာမှာ လင်ထန်းချန်၏ နားလည်ိုင်စွမ်း ေလျာ့နည်း၍ လားရာ
ဆယ်ခုလပ်စီး ပညာရပ်ကို ေအာင်ြမင်မ ကီးမားသည့် အဆင့်သို မေရာ
က်ရှိိုင်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ သိုြဖစ်၍ သူက ေြမကမာအဆင့် စမ်းသပ် စစ်
ေဆးြခင်းကို မေအာင်ြမင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
ယခင်က သူ၏ စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ် တစ်ပိုင်းအဆင့်
ခွန်အားှင့် လားရာ ဆယ်ခုလပ်စီး ပညာရပ်ကို အသုံးြပခဲ့ရာ စွမ်းအား
များမှာ ေလျာ့နည်း လှေပသည် ။
လက်ရှိအချိန်တွင် လင်ထန်းချန်က အဆင့(် ၁) စိတ်ဝိညာဉ်ဖွဲစည်းြခ
င်း နယ်ပယ် တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနခဲ့၏။ လားရာဆယ်ခုလပ်စီး ပညာရပ်
ကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်ြခင်း၏ စွမ်းအင်မှာ ေြပာြပ၍ ပင် မရေပ။
ယီယွမ်က ေအးစက်စက် ရယ်ေမာလိုက်၏။ လူအများ အြပားှင့် ရ
င်ဆိုင်ခဲ့ဖူး၍ လင်ထန်းချန်ကဲ့သို လူမျိးက သူ၏ စကားကို ထိန်းသိမ်းမ
ည် မဟုတ်ေကာင်း သိရှိေနခဲ့၏။ ထိုေကာင့် အဆင်သင့် ြဖစ်ေနခဲ့ေပသ
ည် ။
ေရလာလက်ဖဝါး ပညာရပ် အမအလာှင့် ဆန်ကျင်ဘက်တွင်
လားရာ ဆယ်ခုလပ်စီး သိုင်းပညာရပ် ထွက်ေပလာ၏။
လက်သီးတစ်လုံးှင့် လက်ဝါးတစ်ဖက် ေနာက်တစ်ကိမ် ထိပ်တိုက်

ေတွဆုံသွားခဲ့သည် ။
ဘုန်း...
ယခုအချိန်တွင် ထိပ်တိုက်ေတွဆုံမက ယခင်အကိမ်များ ထက် ပို၍
ြပင်းထန်ေပသည် ။ လူှစ်ဦး ထိပ်တိုက် ေတွဆုံချိန်တွင် ကီးမားေသာ
ေပါက်ကွဲသံများ ထွက်ေပလာခဲ့၏။
လင်ထန်းချန်ှင့် ယီယွမ်မှာ ေနာက်တစ်ကိမ် ပျံသန်း သွားခဲ့ကသ
ည် ။
သိုရာတွင် လင်ထန်းချန်က ဤတစ်ကိမ်တွင် အေနာက်သို ေြခလှမ်း
အနည်းငယ်သာ ဆုတ်သွားခဲ့ရပီး ယီယွမ်က လွင့်ထွက်သွားကာ ေြမြပ
င်ေပသို ြပတ်ကျသွားခဲ့၏။
"ဖူး..."
လဲကျသွားသည့် အချိန်တွင် ယီယွမ်၏ အတွင်းကလီစာများ တုန်ယ
င်သွားခဲ့ပီး ေသွးတစ်ပွက် အန်သွားခဲ့သည် ။
ဤအရာက ကျင့်စဉ်အဆင့် ကွာြခားမေကာင့် ြဖစ်၏။
စိတ်ဝိညာဉ်ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ် တစ်ေယာက်က အဆင့(် ၂) သိုင်းပ
ညာရပ်ကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်သည် မှာ အလွန်ေကာက်စရာ ေကာင်းလှေပ
သည် ။
ယီယွမ်က စွမ်းအား တစ်ဆယ့်ေြခာက်ဆကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်လင်ပင်
သူက ဒဏ်ရာ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ရရှိသွားေပမည်။
အတိတ်က လင်ထန်းချန်သည် ေြမကမာအဆင့် စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခ
င်းကို ေအာင်ြမင်ရန် အနည်းငယ်မသာ လိုအပ်ေနပီး ယခုအချိန် တွင်

အလွယ်တကူ ြဖတ်ေကျာ်ိုင်ပီ ြဖစ်၏။
သူတို ှစ်ဦးကား ကွာြခားမက ဆံြခည်တစ်မင် မကေပ။
ယီယွမ်က မည်မပင် သန်မာေစကာမူ ယခုသူက အဆင့(် ၆) ချီစွမ်း
အင် အဆင့်သာ ရှိေနေသးသည် ။
သူတို ှစ်ဦးကား ကွာြခားချက်က မူလထက် ကီးမားသွားခဲ့ေပသ
ည် ။ ယခု သူတို ကားတွင် အဓိက နယ်ပယ်တစ်ခု ကွာြခားေနခဲ့ပီ ြဖစ်
၏။
တိုက်ခိုက်မ ှစ်ခု ဆုံေတွသွားပီးေနာက် ယီယွမ်က ေသွးတစ်ပွက်
အန်သွားခဲ့၏။ ထိုအရာက ြပင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရသွားေစခဲ့ပုံ ေပသည် ။
"ငါဆက်မကည့်ိုင်ေတာ့ဘူး... ဘယ်ေလာက်ေတာင် အရှက်မရှိလို
က်သလဲကွာ..."
"ဟုတ်တယ်...

အဆင့(် ၂)

ေြခသိုင်းပညာရပ်နဲ

တိုက်ခိုက်မ

စွမ်းအားြမင့်မားတဲ့ အဆင့(် ၂) လပ်စီးသဘာဝ သိုင်းပညာရပ်နဲ ေပါင်း
လိုက်ေတာ့ ယီယွမ်အတွက် အေြခအေန မေကာင်းေတာ့ဘူး..."
"ေရလာလက်ဖဝါး ပညာရပ်က အဆုံးထိသာ ရှိမယ်ဆိုရင် ယီယွမ်
အိုင်ရဖို အခွင့်အေရး ရှိဦးမယ်... ဟူး ... ဘယ်ေလာက်သနားစရာ
ေကာင်းလိုက်သလဲ... ယီယွမ်လို ဂျီးနီးယပ် တစ်ေယာက်က ဒီလိုနည်းနဲ
အဆုံးသတ် သွားရေတာ့မယ်..."
"အားိုး... ငါစိတ်ပူလို ေသေတာ့မယ်... ယီယွမ် ေသာက်လိုက်တဲ့
ေဆးက အာနိသင် မြပဘူးလား... ြမန်ြမန် အဆင့်တက် ပါေတာ့ဟ..."
ယီယွမ်၏ ဒဏ်ရာများေကာင့် လူအများ ၏ ကုဏာကို ရရှိသွားခဲ့
ေပ၏။ လင်ထန်းချန်၏ အြပအမူများက လူမဆန်ေအာင်ပင် ယုတ်မာ

လှသည် ။
သန်မာေသာ သူများက လူတိုင်း၏ ေလးစားမကို အမဲတမ်း ခံယူရ
ေပ၏။
ယီယွမ်က သူ၏ အဆင့်(၆) ချီစွမ်းအင်အဆင့်ြဖင့် စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစ
ည်းြခင်း နယ်ပယ် အဆင့်ကို ထိုမ ရင်ဆိုင်ိုင်ြခင်းမှာ အလွန် ထူးဆန်း
ေပသည် ။
မည်သိုပင် ဆိုေစကာမူ စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်းနယ်ပယ် အဆင့်က
ချီစွမ်းအင် နယ်ပယ် အဆင့်ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် လုံးဝ အသာရေပ၏။
အကယ်၍ ေလာင်ထန်က ေြမကမာအဆင့် စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခင်းကို
အဆင့(် ၉) ချီစွမ်းအင်အဆင့်ြဖင့် ေအာင်ြမင်ခဲ့ချိန်တွင် သာ ြဖစ်ပါက သူ
သည် လင်ထန်းချန်ကို ယှဉ်ပိင် အိုင်ယူရန် မေသချာေပ။
ယခု ယီယွမ်က ထိုအြပတ်အသတ် သာလွန်မကို အားနည်း သွားေစ
ခဲ့သည် ။
သူက လူတိုင်း၏ ေလးစားမကို ရရှိသွားခဲ့ေပပီ...
"ချီးတဲ့ မှ ပဲ... ဒီေကာင်က ဟန်ေဆာင်ေနတာဟ... ငါ့ကို ေကာက်ရွံ
ဖို ထားပါဦး... စိတ်ဝိညာဉ် ေဆးလုံးက ငါ့လက်ထဲ ေရာက်လာေတာ့မ
ယ်လို ငါထင်..." ေဂဟာထဲ၌ လိဘူးရီ၏ စကား တစ်ဝက် တစ်ပျက်တွင်
ုတ်တရက် ရပ်တန်သွားခဲ့၏။
အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ယီယွမ်၏ ေအာ်ရာ အရှိန်အဝါများက လ
က်ရှိအချိန်တွင် မရပ်မနား ြမင့်တက် ေနေသာေကာင့် ြဖစ်ေပသည် ။
***

