Chapter-1

"အေဝးကို ထွက်ေြပး သွားတာလား ... ဘယ်ေလာက် သတိ နည်း
လိုက်တဲ့ ေကာင်လဲ ..." ထိုစကားကို ကားေသာ် ယီယွမ်က အံ့သသွားခဲ့
သည် ။
"ေတာင်းပန်ပါတယ်...

အစ်ကိုယီ...

ထန်ယုရဲ

စွမ်းရည်ေတွက

နိမ့်ပါးေနလို သူကို တားဆီး မထားိုင်ခဲ့ဘူး... သူ ထွက်ေြပးတာကို
ရပ်ကည့်ေနုံပဲ တတ်ိုင်ခဲ့တာ..." ထန်ယုက ရှက်ရွံစွာ ေြပာလိုက်၏။
ခံစားချက်ကို ထုတ်မြပေသာ်လည်း ထန်ယုက သူကိုယ်သူ ယခုအချိ
န်၌ အလွန် အသုံးမကျသလို ခံစားေနရသည် ။
ယီယွမ်တွင် လတ်တေလာ၌ ကိစအများ အြပား ြဖစ်ပျက် ေနခဲ့ေသာ်
လည်း သူက ထိုအထဲမှ ကိစေလး တစ်ခုကိုပင် မကူညီိုင်ခဲ့ေပ။
လက်ရှိအချိန်တွင် ယီယွမ်အတွက် ဝမ်ယွမ်က ပုရွက်ဆိတ် တစ်
ေကာင်မသာ ြဖစ်ပီး လက်တစ်ဖက်တည်းြဖင့် အလွယ်တကူ အမန်ေြခ
ိုင်၏။ သိုေသာ် ထန်ယုအတွက်မူ ဝမ်ယွမ်က ြမင့်မားေသာ ေတာင်တစ်
လုံးကဲ့သို သန်မာ ေနေသးသည် ။
ထန်ယုက ဝမ်ယွမ်မှာ ယီယွမ်အတွက် အြမစ်တွယ်ေနေသာ ရန်သူြဖ
စ်ေကာင်း သိခဲ့ေသာ်လည်း ယခု ဝမ်ယွမ်က အေဝးသို ထွက်ေြပးသည်
ကို မည်သိုမှ မလုပ်ိုင်ခဲ့ဘဲ ရပ်ကည့်ေနခဲ့ရသည် ။ ဤအရာေကာင့်ပင်

သူက အကူအညီ မေပးိုင်သလို ြဖစ်ေန၍ ရှက်ရွံေနခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
ယီယွမ်က လက်ခါြပလိုက်ရင်း ေြပာလိုက်သည် ။ "စိတ်ထဲမထားပါ
နဲ ညီေလးထန်... ဝမ်ယွမ်က ကေနတဲ့ လူြပက်တစ်ေယာက်ပဲ... ငါသူကို
ရက်နည်းနည်းေလာက် အသက်ရှင်ခွင့် ေပးထားလိုက်မယ်... ငါက အ
ဆုံးမဲ့ေတာအုပ် ကေန ြပန်ထွက် လာပီဆိုရင် သူနဲ သူအေဖကိစကို ရှင်း
လင်း ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်..."
သူက အဆုံးမဲ့ေတာအုပ်မှ ြပန်ထွက်လာချိန်တွင် သူ၏ ဖခင် ယီဟန်
လည်း တံခါးပိတ် ေလ့ကျင့်ေနရာမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ပီ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
ထိုအချိန်တွင် သူတို သားအဖ ှစ်ေယာက် အတူလက်တွဲ၍ ချင်ိုင်ငံ
တစ်ခုလုံးကို အလွန်ကီးမားေသာ အံ့အားသင့်မများ ေပးစွမ်းမည် ြဖစ်
သည် ။
သိုေသာ် ထန်ယုက ထိုစကားကို ကားေသာ် ေြပာစရာစကား မရှိ
ေတာ့သလို ြဖစ်သွားခဲ့၏။ ဂိုဏ်းတူ အစ်ကိုကီးယီက တကယ် အထက်
စီး ဆန်လွန်းတာပဲ... အဓိကအားြဖင့် ချင်ိုင်ငံ တစ်ခုလုံးတွင် ဝမ်ဒွန်ဟို
င်ကို ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားမည်ဟု မည်သူမှ မေြပာရဲေသာ်လည်း သူက ယ
ခု ထိုစကားကို ပုံမှန်သေဘာြဖင့် ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာေနခဲ့၏။
ယီယွမ်က သည်းခံ ေစာင့်ဆိုင်းရြခင်းကို မကိက်ဘဲ လူတစ်ေယာက်
က

လက်စားြပန်ေချရန်

မည်မပင်

ေစာင့်ဆိုင်းေနရပါေစ

ေနာက်ကျြခင်း မရှိဟူသည့် စကားကို လက်မခံသည့် လူစားမျိးြဖစ်သ
ည် ။ သူ၏ ခံယူချက်က လူတစ်ေယာက်သည် လက်စားေချရမည် ဆိုပါ
က ချက်ချင်း လက်စားေချရမည် ဟူေသာ ဝါဒ ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
ဖိန်ချင်းေပါင်က သူအား ေသမလိုြဖစ်ေအာင် ြပလုပ်ခဲ့သည် ။ ယခု
အသတ်ခံခဲ့ရပီ ြဖစ်၏။

လင်ထန်းချန်ှင့် ကျန်းဟန်က လျအာကို ထိုသိုြပလုပ်ခဲ့၏။ ယီယွမ်
က အကယ်ဒမီ၏ စည်းကမ်းများကို ချိးေဖာက်ပီး ထိုသူှစ်ေယာက်ကို
သတ်ြဖတ်ခဲ့ေပ၏။
ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ်

တစ်ေယာက်တေလမှ

ေကာင်းကင်ဘုံကိုးခု

ေလာက်လမ်းကို ြဖတ်ေကျာ်ိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိေပ။ ယီယွမ်က ထိုေကာင်းက
င်ဘုံကိုးခု ေလာက်လမ်းကို ြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။
ထိုသိုေသာ ဘဝမျိးကသာ ေကျနပ်စရာ ေကာင်းေပ၏။
ထန်ယုကလည်း ထိုသိုေသာ ဘဝ တစ်ခုရရှိရန် စိတ်ကူး ရှိေသာ်လ
ည်း ထိုဘဝမျိးတွင် မည်သူမှ အသက်မရှင်ိုင်ေပ။
ယီယွမ်ကဲ့သို မိုးေကာင်းကင်ကို ဆန်ကျင်ေသာ လူမျိးမှ ပင် ထိုသို
ေသာ ဘဝမျိး၌ အသက်ရှင်ိုင်စွမ်း ရှိေပသည် ။
ဝမ်ယွမ်က ယီယွမ်ကို ေကာက်ရွံေနခဲ့၍ အထိတ်တလန် ထွက်ေြပး
သွားြခင်း ြဖစ်၏။
ဤကဲ့သို အေြခအေနမျိးတွင် ဝမ်ယွမ်က အကယ်ဒမီ၏ စည်းကမ်း
များကိုသာ အကာအကွယ် ယူရမည် ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ထိုစည်းကမ်း
များက ယီယွမ်အတွက် အလဟဿ ထားရှိမ ြဖစ်ပီး သူကို တားဆီးိုင်
စွမ်း မရှိေပ။
ယခုအချိန်၌ ယီယွမ်က စိတ်ကွေနေသာသူ ြဖစ်သည် ။ သူက ကျန်း
ဟန်ှင့်

လင်ထန်းချန်ကို

သတ်ြဖတ်ရဲခဲ့၍

ဝမ်ယွမ်ဆိုေသာ

သူကို

ေသချာေပါက် သတ်ြဖတ်ရဲေပမည်။
အမှန်တကယ်တွင် ဝမ်ယွမ်ှင့် ယီယွမ်တို အကားမှ ရန်ေကွးက ယီ
ယွမ်ှင့် လင်ထန်းချန် တို ကားမှ ြပဿနာထက် အဆေပါင်းများ စွာ ပို

မိုကီးမားေပ၏။
သိုြဖစ်၍

သူက

ေနာက်ဆုံး

ရလဒ်

မထွက်ေပလာေသးခင်

ထွက်ေြပးသွားခဲ့၏။
ဝမ်ယွမ် ေကာက်ရွံသည် မှာ ေနာက်ဆုံးရလဒ် ထွက်ေပ လာပီး
ေနာက် သူက မလွတ်ေြမာက် ိုင်ေတာ့မည်ကိုပင် စိုးရိမ်သွားြခင်း ြဖစ်
သည် ။
"အမှန်တကယ်ေတာ့ အြခားကိစတစ်ခု ရှိေသးတယ် ဂိုဏ်းတူအစ်
ကိုကီး ယီ... ဒါေပမဲ့ ကန်ေတာ် ေြပာသင့်လား မေြပာသင့်ဘူးလား ဆို
တာ မခွဲြခားတတ်ေသးဘူး..." ထန်ယုက ေြပာလိုက်၏။
"မင်းက ဘာလို ငါ့ကို သူစိမ်းတစ်ေယာက်လို ေြပာေနရတာလဲ... ညီ
ေလးထန်... တစ်ခုခု ေြပာစရာရှိေနရင် ေြပာသာေြပာလိုက်..."
"လင်ထန်းချန်က လျအာ မိန်းကေလးကို ပစ်မှတ်ထားတာ နည်းန
ည်း ထူးဆန်းေနတယ်လို ကန်ေတာ်က အမဲတမ်း ခံစားေနခဲ့ရတယ်...
ေယဘုယျအားြဖင့် ေြပာရမယ်ဆိုရင် လင်ထန်းချန်က အစ်ကိုယီကို ပုံရိ
ပ်ေယာင် ေမာ်စင်မှာ တစ်ဖက်သတ် ရန်ငိးဖွဲခဲ့တယ် ဆိုရင်ေတာင် ဒီလို
မျိးကိစကို လုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး .... ဒါေကာင့် ကန်ေတာ်က အံ့သေန
လို ဒီကိစကို အြခားသူေတွလည်း ြမင်ေတွလိုက်မယ်လို ယူဆပီး ဒီြဖစ်
ရပ်ကို အေသးစိတ် ေလ့လာ စုံစမ်းလိုက်ေတာ့ ကန်ေတာ်က တစ်ခုခုကို
ရှာေဖွေတွရှိမိခဲ့တယ်..." ထန်ယုက ေြပာလိုက်သည် ။
ယီယွမ်က ကျန်းဟန်ှင့် လင်ထန်းချန်ကို သတ်ခဲ့သည့် အချိန်က
ေဒါသ အလွန် ထွက်ေနခဲ့ရာ သူက အများကီး မေတွးခဲ့ေပ။ လင်ထန်းချ
န်က ဤသို ြပလုပ်ြခင်းမှာ ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်မှ ကိစေကာင့် ြဖစ်မည်
ဟု သာ ယီယွမ်က ယူဆထားခဲ့၏။

ယခု သူက ဂုတစိုက် စဉ်းစားလိုက်ေသာအခါ ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စ
င်၌ သူက လင်ထန်းချန်ကို အရှက်ရေစခဲ့သည့်တိုင် ထိုကိစက အြခားသူ
ကို ေသေစလိုသည် အထိ မကီးကျယ်ေပ။
သိုရာတွင် ကျန်းဟန်၏ အြပအမူများက လင်ထန်းချန်၏ လက်
ေအာက်မှ ကိစများ ြဖစ်ရာ ြဖစ်လာေသာ ကိစများက ပုံမှန်အတိုင်း ြဖစ်
သည် ။
ဤြဖစ်ရပ်တွင် လိဝှက်ချက်များ အမှန်တကယ် ရှိေနမည်ဟု ယီယွ
မ်လည်း ထင်မှတ် မထားခဲ့ေပ။
"ညီေလးထန်

ဆိုလိုတာက

ဝမ်ယွမ်လား..."

ယီယွမ်က

လျင်လျင်ြမန်ြမန်ပင် ဝမ်ယွမ်ဟု ခန်မှန်းလိုက်သည် ။
ထန်ယုက ေခါင်းညိတ်၍ ေြပာခဲ့၏။ "ဟုတ်တယ်... ပုံရိပ်ေယာင်
ေမာ်စင်ရဲ စမ်းသပ် စစ်ေဆးြခင်း အပီးမှာ ဝမ်ယွမ်နဲ လျယူရှီတို က လ
င်ထန်းချန်ကို သွားရှာတာ တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေတွလိုက်တယ်... တ
ကယ်ေတာ့ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို က သွားရှာစရာ အေကာင်း မရှိဘူး...
ဟုတ်တယ်မလား..."
"ခန်မှန်းေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး... သူတို ကပဲ ြပဿနာရှာခဲ့တာ ေသ
ချာတယ်... ငါက ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်မှာ လင်ထန်းချန်ကို အရှက်ခွဲခဲ့တ
ယ် ဆိုေပမဲ့ အဲဒီကိစက လူေသရေလာက်တဲ့ အထိ မကီးမားဘူး... လင်
ထန်းချန်က အစကတည်းက စိတ်သေဘာထား ေသးသိမ်တဲ့ သူတစ်
ေယာက်ပဲ... သူတို က ေသွးထိုးေပးလိုက်ရင် သူရင်ထဲက မေကျနပ်ချက်
ေတွက ေပါက်ကွဲ ထွက်လာမှာ ပဲ... သူက ဒီလိုကိစကို ြပမူခဲ့တာ မထူး
ဆန်းေတာ့ဘူး..." ယီယွမ်၏ မျက်ှာက တြဖည်းြဖည်း တင်းမာလာခဲ့၏
။

"ဒါေပမဲ့ ဝမ်ယွမ်က လွတ်ေြမာက် သွားပီ... အခု ဘာလုပ်ရေတာ့မှာ
လဲ..." ထန်ယုက ေမးြမန်းလိုက်၏။
"သူကို

ပထမဆုံး

ေြပးခွင့်

ေပးလိုက်ပါဦး...

အခုအချိန်မှာ

အေရးအကီးဆုံးက လျအာရဲ ကိစပဲ... ငါက အဆုံးမဲ့ေတာအုပ် ကေန
ြပန်ေရာက်လာရင် သူကို ရှင်းပစ်မယ်... ဒါေပမဲ့ လျယူရှီရဲ စိတ်က ေြမွ
တစ်ေကာင်လို မာယာများ ပီး ကင်းမီးေကာက် တစ်ေကာင်လို အဆိပ်
ရှိတယ်... ငါ ခန်မှန်းတာ မမှားဘူးဆိုရင် လျအာကို ယုတ်မာတဲ့ အကံ
အစည်က

သူမဆီကေန

ထွက်လာတာပဲ

ြဖစ်မှာ

..."

ယီယွမ်၏

စကားများ တွင် သတ်ြဖတ်လိုြခင်း အေငွအသက်များ ပါဝင်ေနခဲ့သည် ။
"မိန်းမတစ်ေယာက်ရဲ စိတ်က ေကာက်စရာ အေကာင်းဆုံးပဲတဲ့ ...
ေသချာတာကေတာ့ အဲဒီ မိန်းကေလးက သူမလို မိန်းကေလးပဲ ထင်တ
ယ်..." ထန်ယုက ေကာက်ချက် ချလိုက်၏။
ယီယွမ်က မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပီး တည်တည်ငိမ်ငိမ် ေြပာဆိုလိုက်
သည် ။ "ငါ ခဏေလာက် အြပင်သွားဦးမယ်..."
ထိုေနာက် သူက ချက်ချင်း ထွက်ခွာ သွားခဲ့၏။
ယီယွမ်၏ ေနာက်ေကျာကို ကည့်၍ ဟု ရန်ယွမ်က ကူရာကယ်ရာမဲ့
စွာ ေြပာလိုက်သည် ။ "ဒီလူလိမ်ေကာင်က ခဏေလးေလာက်ကို ရပ်မ
ေနိုင်ပါလား..."
ထန်ယုက အသာအယာ ြပံးလိုက်၏။ "ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး ယီက
ေကျးဇူးတရားနဲ ရန်ေကွးကို ခွဲြခားထားတဲ့ သူတစ်ေယာက်ပါ... အြခား
သူေတွက သူအေပ ေကာင်းရင် သူက ဆယ်ဆ ြပန်ေကာင်းတယ်... တ
ကယ်လို အြခားသူေတွက သူအေပ ထိခိုက်ေအာင် လုပ်ရင် သူကလည်း

ဆယ်ဆြပန်ေပး လိုက်တယ်ေလ..."
"ဟူး ... သူက ြပဿနာ ရှာချင်ေနမှ ေတာ့ အဲဒီလူေသပီပဲ... သူက
ေကာင်းကင်ဘုံကိုးခု ေလာက်လမ်းကို ြဖတ်ေကျာ် ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီ ဆို
ေတာ့ အဆင့်ြမင့်အဖွဲရဲ အတွင်းစည်းတပည့် အဆင့်အတန်းနဲ ညီေနပီ.
.. စူးယူဘိုင်က သူကို ဘာမှ မလုပ်ရဲေတာ့ဘူးလို ငါထင်တယ်..." ဟု ရန်
ယွမ်က သက်ြပင်း တစ်ချက်ချ၍ ေြပာဆိုလိုက်သည် ။

***

ယီယွမ်က တံခါးအြပင်ဘက်သို ေြခချလိုက်သည် ှင့် အြခားတစ်
ေယာက်က သူ၏ လမ်းကို ပိတ်ထားခဲ့သည် ။ ထိုသူမှာ ယီယွမ်ှင့်
ယှဉ်ပိင်ရန် ယခင်ကတည်းက စီစဉ်ထားခဲ့ေသာ ဝူလိချန်ပင် ြဖစ်၏။
"ဂိုဏ်းတူညီေလးယီ... မင်းက တကယ် အစွမ်းထက်တာပဲ... မင်းက
ချီစွမ်းအင် နယ်ပယ်နဲ ေကာင်းကင်ဘုံကိုးခု ေလာက်လမ်းကို တကယ်ပဲ
ြဖတ်ေကျာ် ိုင်ခဲ့တယ်..." ဝူလိချန်က ယီယွမ်ကို ြမင်သည် ှင့် ေလး
ေလးစားစား ချီးကျးလိုက်သည် ။
"ဒါေကာင့်

ဂိုဏ်းတူ

အစ်ကိုကီးဝူ

လာတာလား...

ေကာင်းကင်ဘုံကိုးခု ေလာက်လမ်းက ကံေကာင်း သွားလို ပါ... ဒီေလာ
က်ကီး ထူးခန်တာ မဟုတ်ပါဘူး..." ယီယွမ်က သူ၏ စိတ်မရှည်မကို ထိ
န်းချပ်၍ ြပန်လည် ေြဖကားလိုက်၏။
ယီယွမ်က

ဝူလိချန်က

သူှင့်

ယှဉ်ပိင်ရန်

လာေရာက်ြခင်း

ြဖစ်ေကာင်း သိရှိသည် ။ သိုေသာ် ဤ အချိန်၌ သူက ဝူလိချန်ှင့် တိုက်
ခိုက်ရန် မည်သို စဉ်းစားိုင်မည်နည်း။
"ဟီး ဟီး ... ညီေလးယီက ငါ လာရတဲ့ အေကာင်းရင်းကို သိပီး ြဖစ်
မှာ

ပါ...

ညီေလးယီက

ေကာင်းကင်ဘုံကိုးခု

ေလာက်လမ်းကို

ြဖတ်ေကျာ် ေအာင်ြမင်ခဲ့ပီး အဆင့(် ၉) ချီစွမ်းအင် အဆင့်ကို တက်ေရာ
က်သွားပီ ြဖစ်လို ညီေလးက ေသချာေပါက် မိုးေကာင်းကင်အဆင့်
ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်ရဲ စွမ်းအား ရှိေနပီေလ... အရင်က ညီေလး
ယီ ကတိေပးထားခဲ့တဲ့ သေဘာ တူညီချက်ေလးကို ြဖည့်ဆည်းေပးပီး
ငါနဲ တိုက်ခိုက်ိုင်မလား သိချင်လို ပါ..." ဝူလိချန်က သူ၏ ရည်ရွယ်ချ
က်ကို ဖုံးကွယ်ထားြခင်း မရှိဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာြပခဲ့သည် ။
"ေတာင်းပန်ပါတယ် ဂိုဏ်းတူ အစ်ကိုကီးဝူ ... အခု ကန်ေတာ်က လု
ပ်စရာ တစ်ခုရှိေနေသးလို ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး တိုက်ခိုက်ချင်တယ် ဆိုရ
င် ေနာက်တစ်ရက်ကို ေရွးလိုက်ပါလား..." ယီယွမ်က ချက်ချင်း ပယ်ချ
လိုက်၏။
ဝူလိချန်က ထိုစကားကို ကားေသာ် သူ၏ တည်ငိမ်မများ ေပျာက်
ကွယ်သွားပီး ကပျာကယာ ေြပာဆိုလိုက်သည် ။ "ဒီလိုလုပ်လို မရဘူး
ေလ... မင်းက ကျင့်စဉ်အဆင့် ခိုင်မာေအာင် လုပ်ေဆာင်ဖို တံခါးပိတ်
ေလ့ကျင့်ေတာ့မယ် ဆိုတာ ငါသိတယ်... ေနာက်ှစ်ရက်ေနရင် အဆုံးမဲ့
စစ်ေဆးြခင်း စပီ... ဘယ်ေလာက် ကာေအာင် ေစာင့်ရမလဲဆိုတာ ဘ
ယ်သူက သိမှာ လဲ... ငါတို က ေနာက်တစ်ရက် ေရွးမှာ ထက် ဒီေနပဲ ယှ
ဉ်ပိင်ကတာ ပိုေကာင်းတယ်..."
ဝူလိချန်၏ မျက်လုံးများက ေမာ်လင့်ချက်များ အြပည့်ြဖင့် ယီယွမ်
ကို ကည့်ေနခဲ့၏။

ဝူလိချန် အတွက် တိုက်ခိုက်ြခင်းက သူ၏ ဘဝမှ အရာအားလုံး ြဖစ်
ေပသည် ။
ယီယွမ်က စိတ်ပျက် လက်ပျက် ေြပာဆိုရန်သာ တတ်ိုင်ခဲ့၏။ "ဂို
ဏ်းတူ အစ်ကိုကီးဝူ... ကန်ေတာ် မှတ်မိသေလာက်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို
သေဘာတူညီမက မယှဉ်ပိင်ခင် ကန်ေတာ် မိုးေကာင်းကင်အဆင့် ေရာ
က်ေနမှ ပဲ မဟုတ်လား... ဒါေပမဲ့ အခု လက်ရှိ ကန်ေတာ်က ေြမကမာ
အဆင့် ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်ပဲ ရှိေသးတာေလ... တကယ်လို
ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး ယီက အတင်းအကပ် ဖိအားေပးေနရင် ဒါက ခွန်
အားကီးမားသူက ခွန်အားနိမ့်ပါးသူကို အိုင်ကျင့်လိုက်တာပဲ မဟုတ်
လား..."
"ဒါက... ဒါေပမဲ့ ဂိုဏ်းတူညီေလးယီရဲ တိုက်ခိုက်မ စွမ်းရည်က တုန်
လပ်စရာ ေကာင်းတယ်ေလ... မင်းက အဆင့(် ၉) ချီစွမ်းအင် အဆင့်ပဲ ရှိ
ေသးေပမဲ့ မင်းရဲ ခွန်အားက မိုးေကာင်းကင်အဆင့် ေကျာင်းသားေတွ
ေအာက် မနိမ့်ကျဘူး... ဟုတ်တယ်မလား... ငါ့ရဲ အြမင်အရဆိုရင် အခု
ညီေလးယီရဲ ခွန်အားနဲ သိုင်းပညာ လမ်းစဉ်ကို တက်ေရာက်လာရင် ညီ
ေလးရဲ အဆင့်က ငါ့ထက်နိမ့်ကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး..." ဝူလိချန်ကို ထိုသို
အလွယ်တကူ လှည့်စား၍ မရေပ။
ယီယွမ်က လျယူရှီကို ရှာေဖွရန် အလျင်လိုေနခဲ့ရာ ယခု ဝူလိချန်
က သူ၏ အချိန်ကို ြဖန်းတီးေနခဲ့ရာ သူက စိတ်တိုလာခဲ့ပီး ေြပာဆိုလို
က်သည် ။ "ေကာင်းပီ... ဂိုဏ်းတူ အစ်ကိုကီးဝူက ကန်ေတာ့်ဆီက ဓား
ချက် တစ်ချက်ကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ိုင်ပီဆိုရင် ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး ဝူ
နဲ ကန်ေတာ် ယှဉ်ပိင်ေပးမယ်... အရာယ် မရှိေလာက်ပါဘူးေနာ်..."
ဝူလိချန်၏ မျက်လုံးများ ေတာက်ပသွားခဲ့ပီး အံ့အားသင့်စွာ ေမးြမ

န်းခဲ့၏။
"တကယ် ေြပာေနတာလား..."
"တကယ်ေြပာေနတာ... သတိရပါ... ဒါကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရမှာ
ေနာ်... တကယ်လို ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီးက ေရှာင်တိမ်းမယ်ဆိုရင် ကန်
ေတာ်နဲ ယှဉ်ပိင်ချင်တဲ့ ကိစကို ေမ့လိုက်ေတာ့..." ယီယွမ်က ေလးေလး
နက်နက် ေြပာဆိုလိုက်သည် ။
"ဟား ဟား ဟား... အရာယ် မရှိိုင်ပါဘူး... လာထား..." ဝူလိချန်
က အားပါးတရပင် ရယ်ေမာလိုက်၏။
ယီယွမ်က ကန်ဟွာဓားကို သူ၏ သိုေလှာင်လက်စွပ်ထဲမှ ထုတ်ယူ၍
သူေပါင်းစပ်ထားသည့် ဓားစိတ်ဆကို ချက်ချင်း ထုတ်ေဖာ်လိုက်သည်
။
မူလက

ဝူလိချန်၏

မျက်ှာတွင်

အြပံးများ

ေဝဆာ

ေနခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအချိန်တွင် သူ၏ မျက်ှာအမူအရာက ုတ်တရက်
ေြပာင်းလဲသွားခဲ့သည် ။ ထိုေကာက်စရာ ေကာင်းေသာ ဓားစိတ်ဆက
သူအား လက်ေတွတွင် မွန်းကျပ်သွားေစခဲ့၏။
ဤသိုေသာ ဓားစိတ်ဆ တစ်ခုကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရန် မည်သို ြဖ
စ်ိုင်မည်နည်း။
ဝူလိချန်က

သူ၏

ေြခသိုင်းပညာရပ်ကို

ကတိုက်ကိုက်

ထုတ်ေဖာ်ပီး ထိုဓားစိတ်ဆကို ေရှာင်တိမ်း လိုက်ရေပသည် ။

***

