Chapter 826
ေဆးမီးေတာက်မိမှ ရန်ေစာင်ြခင်း

ဥေဒါင်း ေတွဆုံပွဲက ပီးဆုံးသွားပီမို လာေရာက်ကတဲ့ ကလန်ေတွ
အားလုံး ြပန်ဖို ြပင်ကပါတယ်။ ရစ်ေခွနဂါးကလန် သခင်ကီးနဲ ဂျန်ချန်
ကိုေတာ့ ကျန်ေနခဲ့ဖို အင်ပါယာ ဥေဒါင်း အမိန်ေပးပါတယ်။ ဘယ်သူမှ
အဲဒီလို မျက်ှာသာေပးြခင်း မခံကရပါဘူး။ သခင်ေလး ဂျီဆန် ေတာင်
မှ ေပါ့ေလ။
ကလန်သခင်ေတွ အားလုံး ဒီအလှည့် အေြပာင်းေကာင့် ေနာက်ကို
လည်ြပန် လှည့်ကည့်မိ ကပါတယ်။ ေဆးဘုရင်ကျန်းက သူတို ထက်
ဘယ်တုန်းကများ ပိုအေရးပါ သွားတာပါလိမ့်။ ဘာမှန်း မသိတဲ့ လူတစ်
ေယာက်ကို အေလးေပးြခင်း။
ရစ်ေခွနဂါးကလန် သခင်ကီး ကျန်ေနခဲ့ရတာကို နားလည်ေပးလို ြဖ
စ်ပါတယ်။ သူက ေရှဆုံးေရာက် ကလန်ကီး မဟုတ်လား။ ေဆးဘုရင်
ကျန်းကျ အရှင် ဥေဒါင်းနဲ ဘာမှ လည်း မသက်ဆိုင်တဲ့ ဟာကို။
ဘယ်လိုေတွ ြဖစ်ကုန်တာပါလိမ့်။ သူက ပိုအေရးကီးေနတာ ဟုတ်
ေတာ့ မဟုတ်ေသး။ အေကာင်းရင်းကို ေသချာ နားမလည်ေပမဲ့ သူတို
ေတွ အရှင့် အမိန်ေတာ်ကို မပယ်ရှားဝင့်။ အင်ပါယာ ဥေဒါင်း ေနာက်လို
က်လာတာ ကာေချပီမို သူတို ကား ဆက်ဆံေရးက တည်တံ့ခိုင်မာ

လွန်းေနပါပီ။
ေဆးဘုရင်ကျန်းကို

ေနခဲ့ေစဖို

အမိန်ေပးထားတာ

အေစာက

အချက်ေပး သေကတေတွနဲ ပတ်သက်ပါ လိမ့်မယ်။
အင်ပါယာ ဥေဒါင်း အခုေလာက် မျက်ှာ ပျက်သွားရ ေလာက်
ေအာင် ဘာမိုလို လဲ။ လူတိုင်းက ေမးခွန်းကိုယ်စီနဲ ြပန်သွားကရ ပါ
တယ်။
အားလုံး ေပျာက်ကွယ်သွားမှ အရှင် ဥေဒါင်းက ဂျန်ချန်ကို အဓိပာယ်
ပါပါ ကည့်လာပါတယ်။
"ေဆးဘုရင်ကျန်း ... ငါတို ဆီကို မဖိတ်ေခတဲ့ ြပဿနာေတွ
ေရာက် လာပီ "
ြပဿနာ ...။ ဘာေတွများ ပါလိမ့်။ ငါနဲ ပတ်သက်ေနတာလား။ အခု
လို ေြပာလာတာက ဘာသေဘာလဲ။ ြမင့်ြမတ်ေသာ ဥေဒါင်းေတာင် အ
ပ်အေထွး အားလုံးကို ငါပဲ ေြဖရှင်းေပး ေစချင်ေန သလိုလိုကီးပါလား။
ဂျန်ချန် ေခါင်းထဲ ပလုံစီခတ် လာပါတယ်။
ရစ်ေခွနဂါးကလန် သခင်ကီးလည်း စိတ်ဝင်စား မိပါတယ်။ သိုတိုင်
ေအာင်ပဲ သူ အသံတိတ် ေနလိုက်ပါတယ်။ ဧကရာဇ် ေလးပါးလည်း ထို
နည်းလည်းေကာင်း ဆိတ်ဆိတ် ေနပါတယ်။
ဂျန်ချန်ကိုသာ ထူးဆန်းသလို ကည့်မိပါရဲ ။ ေဆးဘုရင်ကျန်းက ဘ
ယ်ေလာက် ထူးြခားလဲ သူတို သိချင်မိပါတယ်။ ဘာလို အရှင်က လူငယ်
ေလး တစ်ေယာက်ကို တန်ဖိုး ကီးကီးမားမား ထားေနတာလဲ။
အချက်ေပး သေကတေတွထဲ ဘယ်လို အေကာင်းအရာ မျိးေတွက
များ ဒီေကာင်ေလးနဲ ဆက်ွယ်ေနပါလိမ့်။

"ကန်ေတာ် နားမလည်ိုင်ေသးတာ ခွင့်လတ်ပါ အရှင် "
ဂျန်ချန် မချိသလို ြပံးပါတယ်။
"မင်း

ေပးခဲ့တဲ့

အသက်ရှည်ေဆးနဲ

ပတ်သက်တယ်။

ေဆး

မီးေတာက် မိကလည်း ဒီေဆးကို သူတို ပိုင်ဆိုင်တယ်လို သတင်းလင့်
ေနပီ။ ငါတို မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ်က သူတို ဆီကေန ခိုးယူခဲ့တာ
ဆိုလားပဲ။ ဒါကို ေပတင် မေကညာထားေပမဲ့ မကာခင် လုပ်လိမ့်မယ်
"
ေဆးမီးေတာက်မိ…။ ဒီနာမည်ကို သူ မစိမ်းပါဘူး။ မူေဂါင်ချီနဲ
အကီးအကဲ ယွမ်နင်းတို တစ်ေတွကို ကန်ေတွ အြဖစ် ဝယ်သွားတဲ့ ေန
ရာ။
မူေဂါင်ချီ ဘယ်ေပျာက်ေနလဲ ဆိုတာနဲ ပတ်သက်လို မဟာုပ်ေသး
ေဂဟာ တာဝန်ခံ ေလာပန်လီကို စစ်ေမးပီး သိခဲ့ရတဲ့ အင်အားစု တစ်ခု
ရယ်ပါ။
အထက်အဌဂံ နယ်ေြမမှာ မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ်နဲ ဖက်ပိင်ို
င်တာ ဆိုလို ေဆးမီးေတာက်မိပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းပညာ သက်သက်
နဲ ဆိုရင်ေတာ့ သူတို ေတွက မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ်နဲ ှိင်းစာလို
မရပါဘူး။ အဲ ... ေဆးပညာ ယှဉ်လိုက်ေတာ့ အထက်စီးရ ြပန်ပါတယ်။
အထက်အဌဂံ နယ်ေြမနဲ လူသားပိုင်နက် တစ်ခုလုံးမှာ ေတာင် ေဆး
မီးေတာက်မိက ေဆးလုပ်ငန်း အြမတ် (၇ဝ) ရာခိုင်ှန်းေလာက် သဲ့ယူ
ေနပါတယ်။ သူတို လက်ေအာက်မှာ ေဆးအင်အားစုေပါင်း မေရမတွက်
ိုင်ေအာင်ကို ေပါများ လွန်းပါရဲ ။
မိတိုင်း ... နယ်ေြမတိုင်းမှာ သူတို ဆိုင်အခွဲေတွ ရှိပါတယ်။ ေဆးအ

င်အားစု ရှိရင် သူတို ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သေဘာကို ေဆာင်ပါရဲ ။
မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ်ကေတာ့ ြခွင်းချက်ေပါ့ေလ။ မိေတာ်
ေဆးလုပ်ငန်းကို ကိုယ့်အတွင်း လူေတွနဲ သာ ပျိးေထာင် ရပ်တည်ထား
ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ေြမေတွမှာ ေတာ့ ေဆးမီးေတာက်မိ အေပ မှီတည်
ေနကရ ပါတယ်။
မထင်မရှား ေနရာေတွကို ေဆးမီးေတာက်မိက စိတ်မဝင်စားပါဘူး
။ သူတို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ေနရာေတွမှာ လည်း အေတာ်ကီးကို လမ်းမိုးိုင်
ကပါတယ်။ ေဆးပညာနဲ ပတ်သက်ရင် ေဆးမီးေတာက်မိက မိုးြပာ
ေကျာက်မျက် မိေတာ်ထက် အပုံကီးကို သာပါတယ်။
လူသားတို ပိုင်နက်မှာ မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ်က ေဈးကွက် (၂
ဝ) ရာခိုင်ှန်းေလာက်သာ ကီးစိုးထား ိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ ေဆး
မီးေတာက် မိကကျ သူတို ထက် (၃) ဆေလာက် သာလွန်ေနပါပီ။ သိ
သိသာသာပါပဲ။
ှစ်ေပါင်းမနည်း မိုးြပာေကျာက်မျက် မိေတာ် ကိးစားအားထုတ်
ပီး ေဆးဘုရင်ေတွ ေမွးထုတ်ခဲ့ေပမဲ့ ေဆးမီးေတာက်မိရဲ အားေကာင်း
တဲ့ အုတ်ြမစ်နဲ က အလှမ်းကွာေဝး ေနဆဲပါ။
ဒါေကာင့် ရစ်ေခွနဂါးကလန် သခင်ကီးနဲ ဧကရာဇ် ေလးပါးလုံး မျ
က်ှာေတွ ုတ်ြခည်း ပျက်ယွင်းကုန် ကပါတယ်။
"ေဆးမီးေတာက်မိ ... "
တိမ်ပျံဧကရာဇ် မျက်ေမှာင်ကတ် သွားပါတယ်။
"သူတို ေတွက ကျပ်တို နည်းနည်းေလာက် အားေကာင်းလာမှာ ကို
ေကာက်ေနတယ်နဲ တူတယ်။ ဒါေကာင့် အခုလို လပ်ရှားလာတာ "

"အရှင် ... သူတို ေတွ သိပ်ကို တရားလွန် လွန်းေနပီ။ အခုလိုမျိး အ
ိုင်ကျင့်တာ မခံေတာ့ရင် ပိုေကာင်းမယ် "
ကာလ ဧကရာဇ်လည်း ေဒါသတကီး ြဖစ်ေနဟန်ပါပဲ။
ေြမေခွးဧကရာဇ် အကည့်ေတွကေတာ့ ဂျန်ချန်ဆီ ေရာက်ေနပါ
တယ်။
"ေဆးဘုရင်ကျန်း ... မင်းက အသက်ရှည် ေဆးန်းကို ငါတို ဆီ ချ
ြပလာတဲ့ သူပဲ။ မင်းဆရာက တြခား အင်အားစုေတွလည်း ဒီေဆးကို သ
န်စင်ိုင်တယ် ေြပာခဲ့ေသးလား "
ဒီစကားကားခိုက် လူတိုင်း သူကို စိတ်ဝင်စားတကီး ကည့်လာပါ
တယ်။ ဂျန်ချန်က တစ်ချိန်လုံး တည်ငိမ်ေနဆဲပါ။
"အသက်ရှည် ေဆးန်းက ရှားပါး ဆန်းကယ်လွန်းတဲ့ ေဆးပဲ။ လူ
သားပို င် န က် မှာ ဘယ်လို သန်စင်ရမလဲ သိတဲ့ သူ အြခား မရှိဘူး။ ဒီစ
ကားမျိးကို ဆရာ့ ပါးစပ်ကေန မွတ်ကားခဲ့တာ "
"မင်းဆရာက အဲဒီေလာက် ယုံကည်ချက် ြပင်းြပတယ်ေပါ့ "
"သူ စကားက ဘယ်ေလာက် ယုံကည်ရလဲ ဆိုတာ ေသချာမသိေပမဲ့
ဆရာ့ အေကာင်းေတာ့ ကန်ေတာ် ေကာင်းေကာင်း ကီး သိတယ်။ လူ
သားတို ပိုင်နက်ထဲ ဘယ်လို ေဆးပညာရှင် မျိးကမှ သူနဲ ပိင်ဖို အဆင့်
မမီဘူး။ ဒီေတာ့ သူ ာဏ်ပညာကို ကန်ေတာ် အကွင်းမဲ့ ယုံတယ် "
ဂျန်ချန် တစ်ေယာက် အသက်ရှည်ေဆးကို နတ်ဘုရား လွင်ြပင်က
ထုတ်ကုန်လို

ထုတ်မေြပာိုင်ပါဘူး။

နတ်ဘုရား

ေချာက်ကမ်းပါး

ကုန်းေြမကီးမှာ ဘယ်လို လူမျိးကများ ေဆးန်းမရှိဘဲ သန်စင်ိုင်ပါ့မ
လဲ။

ဒါေပမဲ့ အခု ေဆးမီးေတာက် ုတ်တရက် ေပလာတယ် ဆိုတာ ထာ
ဝရ ေကာင်းကင်ဘုံ မိေတာ် ဦးတည်ရာ ေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပီလို ဆိုလိုပါ
တယ်။ သူတို ေတွက ဆန်းကယ်ကလန်နဲ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်တာ ကျ
ံးခဲ့ပီမို ေဆးမီးေတာက် ဘက်ြခမ်းကို ဦးတည်ပူးေပါင်း သွားခဲ့ပုံရပါတ
ယ်။
ဂျန်ချန် တစ်ေယာက် ဘာေတွ ြဖစ်ပျက်ေနသလဲ ဆိုတဲ့ အတွင်းသ
ေဘာကိုေတာ့ ေသချာ ြမင်ေအာင် မကည့်ိုင်ပါဘူး။ သိုတိုင်ေအာင်ပဲ
ေသချာသေလာက် ရှိပါတယ်။ ဒါသည် ထာဝရ ေကာင်းကင်ဘုံ မိေတာ်
ရဲ စနက်ပါ။ တြခား အေကာင်းရင်းကို ရှာေဖွလို မရ။
ဂျန်ချန် ယုံကည်ချက်ရှိရှိ ေြပာေနတာ ြဖစ်ေကာင်း ြမင်ေနရေပမဲ့
လူေတာ်ေတာ်များများ ခံစားချက်ေတွ ပ်ေထွးေန ကပါတယ်။ အင်ပါ
ယာ ဥေဒါင်းေရာ ရစ်ေခွနဂါးကလန် သခင်ကီးပါ ေမးခွန်းထပ်မထုတ်
ပါဘူး။
တိမ်ပျံဧကရာဇ်လည်း သံသယ မရှိ။ တစ်ဖက်မှာ ကျန်တဲ့ ဧကရာဇ်
သုံးပါးကေတာ့ စိတ်ထဲ ပ်ေထွးေနပါတယ်။ ေဆးဘုရင်ကျန်းက တစ်
ဆိတ် ချဲကားရာ ကျတယ်လို ယုံကည်ေနပါပီ။ အသက်ရှည်ေဆးက ဆ
န်းကယ်ေပမဲ့ ေဆးမီးေတာက်မိက အဲဒါကို တစ်ေနရာကေန ရလာ
တာ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို မျက်ဝန်းေတွကို သတိထားမိတဲ့ ဂျန်ချန် ရင်ထဲ မေကျမချမ်း
ြဖစ်သွားပါတယ်။
"အသက်ရှည်ေဆးက ေကာင်းကင်ဘုံကို ဆန်ကျင်ိုင်လုလု ေဆး
အမျိးအစား ြဖစ်တယ် "
သူ အသံတိုးညင်းစွာနဲ စေြပာလာခဲ့ပါပီ။

"စီနီယာတို တစ်ေတွက ေဆးမီးေတာက်မိနဲ ယှဉ်ရဲတဲ့ သတိမျိး မ
ရှိရင် အံးေပးလိုက်လို ြဖစ်တယ်။ အဲဒီ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ကန်ေတာ်
တစ်ခွန်း ေစာဒက မတက်ေစရဘူး"
ပီးတဲ့ ေနာက် အသက်ကို ခပ်ြပင်းြပင်း ိက်လိုက်ပါတယ်။ အသံက
လည်း ေအးစက်တင်းကျပ် ေနေလရဲ ။
"ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာကို ဘယ်သူမှ အင်အားသုံး
ယူသွားလို မရေစရဘူး။ အတင်းအကျပ် လုပ်သွားရင်လည်း တစ်ေနကျ
သူတို ဆီကေန အရင်းေရာ အတိုးပါ ြပန်ေတာင်းမယ်"
ဒါ ဝါကွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ေလးေလးနက်နက်ကို သံိဌာန် ချ
ထားတာပါ။ အသက်ရှည်ေဆး အတွက်နဲ သူ ေခါင်းကိမ်းရေပါင်း များ
ေနပါပီ။ ထာဝရ ေကာင်းကင်ဘုံ မိေတာ် ... ဆန်းကယ်ကလန် ... အခု
ေဆးမီးေတာက်မိ။ အားလုံးက အသက်ရှည် ေဆးေကာင့်ချည်း သူနဲ ပ
တ်သက် ေနရပါတယ်။
ဘာလို လဲ။ ဒါကို သူ ထပ်သည်းခံေပးလို မရေတာ့ပါဘူး။
ဂျန်ချန်ရဲ ေလးနက်လွန်းတဲ့ အေြပာကို ဧကရာဇ် သုံးပါး ေကာင်က
ည့်ေနမိ ကပါတယ်။ ေဒါသေတွေတာင် ထွက်လို မျက်ှာတစ်ြပင်လုံး နီ
ရဲလာခဲ့ပါပီ။
အရှင်က မင်းကို ဘယ်ေလာက် ချီးကျးေနပါေစ ကိုယ့်စီနီယာေတွ
ကိုေတာ့ ေလးစားသင့်တာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ဂျန်ချန် တစ်ေယာက် ကိုယ့်စကားကို ြပန်ေြပာင်းေြပာဖို ဆ
မရှိ။ သူ လက်သီးဆုပ်လို အင်ပါယာ ဥေဒါင်းကို အေလးအြမတ် ြပပါတ
ယ်။

"အရှင် ... အသက်ရှည် ေဆးန်းကို အန လွင်ြပင်မှာ တုန်းက
ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ် ေခါင်းေဆာင်ဆီ အရင်ဆုံး အပ်ထားမိတယ်။
နန်းေတာ်

ပိလဲသွားေတာ့

ေဆးန်းကို

ထာဝရ

ေကာင်းကင်ဘုံ

မိေတာ်က ယူသွားတာပဲ။ ေဆးမီးေတာက်မိမှာ ပျံလာတဲ့ အသက်
ရှည်ေဆး အေကာင်း ေကာလဟာလ ဆိုတာ ြမင့်ြမတ်ေသာ ဥေဒါင်း
ေတာင်ေကာင့်ပဲ ြဖစ်လိမ့်မယ်။
ထာဝရ ေကာင်းကင်ဘုံ မိေတာ်က မိုးြပာ ေကျာက်မိေတာ်ကို ယှဉ်
ဝင့်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေကာင့် ေဆးမီးေတာက်မိဆီ ေြခဦးလှည့်သွား
တာ ြဖစ်မယ်။ ေဆးေလာကမှာ ေဆးမီးေတာက်မိက သာမန် တည်ရှိမ
တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘဲ။ သူတို သဇာကို အခုချိန်ထိ ဘယ်သူမှ ေြပာင်းလဲပစ်
ိုင်ေသးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေကာင့် ဥေဒါင်းေတာင်က အသက်ရှည်
ေဆးနဲ ပတ်သက်တဲ့ ေကညာချက် ထွက်မလာေသးခင် အခုလို ကမန်း
ကတန်း စီစဉ်လိုက်တာ ြဖစ်မယ် "
ဒီစကားလုံးေတွေကာင့် အေစာနမှာ ေဒါသထွက်ေနတဲ့ ဧကရာဇ်
သုံးပါးလုံး

စိတ်ေတွေြပေလျာ့

သွားပါတယ်။

ဟုတ်သားပဲ။

ဒီလို

ေထာင့်ကေန သူတို မြမင်ခဲ့ကဘူး။ ေဆးဘုရင် ကျန်းကိုသာ မဲေနက
တာကိုး။ ေဆးမီးေတာက်မိ ရည်ရွယ်ရင်းကို ေမ့ေနခဲ့ကတယ်။
ဥေဒါင်းေတာင်က အသက်ရှည်ေဆးန်း ပိုင်ဆိုင်ေကာင်း ဆန်းက
ယ် ကလန်ကို ကိုင်ေပါက်လို သက်ေသြပခဲ့ပီကိုး။ ဒါေကာင့် သူတို ေတွ
အသက်ရှည်ေဆး အားကိုးနဲ အင်အား ကီးထွားလာမှာ စိုးရိမ်ပါလိမ့်
မယ်။
ဘာလို ဆို ေဆးေလာကမှာ ေဆးမီးေတာက်မိက ဆရာ တစ်ဆူေပ
ကိုး။ သူတို ေနရာကို အသက်ရှည်ေဆးနဲ ကိုင်လပ်လာမယ့် ဥေဒါင်း

ေတာင် အေနအထားကို လက်သင့်ခံဖို ရာ မရှိ။
အင်ပါယာ ဥေဒါင်း ှစ်လိုစွာ ေခါင်းညိတ်ပါတယ်။ ဂျန်ချန် စကား
ေတွက အဓိပာယ်ရှိတာ သူ နားလည်ပါတယ်။ လူငယ်ေလး တစ်
ေယာက်က အဲဒီေလာက်ထိ ြမင်ိုင်တာ..။
ြပဿနာရဲ ဇာစ်ြမစ်ကို သူ ေထာက်ြပခဲ့ပါတယ်။ အေစာတည်းက
အင်ပါယာ ဥေဒါင်း တစ်ေယာက် ဂျန်ချန် ပါရမီကို အထင်ကီး ေနတာ
ပါ။ အခုေတာ့ ပိုလို ေတာင် ှစ်ခိက်ရပါပီ။
"ဒီေတာ့ ... ေဆးဘုရင်ကျန်း ... မင်းမှာ တန်ြပန်ဖို ဗျဟာ ရှိေနပီ
လား "
ဒီေမးခွန်းက စမ်းသပ်ချက် တစ်ခုဆိုတာကို ဂျန်ချန် နားလည်ပါ
တယ်။
အချိန်အေတာ် ယူလိုက်ပီးမှ သူ ြပန်ေြဖမိပါပီ။
"ေကာင်းပီ ... ကန်ေတာ့်မှာ အေကာင်းဆုံး ... မဆိုးတာနဲ ဆိုးဝါးတဲ့
ဗျဟာ သုံးရပ်ရှိတယ်"
"ေဟ ... "
အင်ပါယာ ဥေဒါင်း ရယ်ေမာလိုက်ပါတယ်။
"ငါတို ြဖင့် တစ်ခုေတာင် မရှိေသးဘူး။ မင်းက သုံးမျိးေတာင် စဉ်း
စားပီး သွားပီေပါ့ "
"အဆိုးဆုံး ဗျဟာကေတာ့ ေဆးမီးေတာက်မိကို စစ်ချီဖို ပဲ။ တက
ယ့် အင်အားကို သူတို သိပါေစ။ ေဆးမီးေတာက်မိက မိုးြပာေကျာက်မျ
က် မိေတာ်ကို ယှဉ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေပမဲ့ ေဆးေလာကမှာ ေတာ့

သူတို က သဇာကီးတယ်။ သူတို အာဏာစက် သက်ေရာက် ခံရသူေတွ
နဲ ေနာင်မှာ နည်းနည်း အပ်အေထွးေတွ ရှိလာိုင်တယ်။ ဒါေကာင့် အ
ဆိုးဆုံး ဗျဟာလို ေြပာတာ "
"မဆိုးတဲ့ ဗျဟာကေရာ ... "
"အဲဒါက သူတို ကို လျစ်လျထားလိုက်။ သူတို လည်း ေဆးထုတ်
လုပ်

လိမ့်မယ်။

ကျပ်တို

လည်း

ကိုယ့်လမ်းနဲ

ကိုယ်

သွားုံပဲ။

အရည်အေသွးမှာ ပိုသန်စင်ိုင်ရင် ြဖစ်ပီ။ ဒါဆို သူတို စိတ်ကိက် ေြပာ
ဆို စွတ်စွဲပါေစ ပိုေကာင်းတဲ့ ဆီ အဝယ် လိုက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ဘယ်
သူ မှန်တယ်။ ဘယ်သူမှားတယ် ေြပာရခက်လာလိမ့်မယ်။ ေဆးမီးေတာ
က် မိကလည်း အေထာက်အထား မရှိရင် ဘာတတ်ိုင်မှာ လဲ။ ဆို
ေတာ့ မဆိုးဘူးလို ေြပာရမယ် "
ဂျန်ချန် စိစစ်သုံးသပ် ြပတာကို အားလုံး ေခါင်းညိတ် ေထာက်ခံမိက
ပါပီ။ ဧကရာဇ် သုံးပါးေတာင် သေဘာကျလာဟန် ရှိပါတယ်။ သူ စ
ကားလုံးေတွက အကျိးအေကာင်း ဆီေလျာ်သားပဲ။

***

