Because of you
(1)
[အကျဉ်းတိုက်]
ေအးစက်၍ ေမှာင်မိုက်ေနေသာ ညတစ်ညဝယ် အခန်းငယ်ေလးထဲတွင်
မှိန်ပျပျ မီးအိမ်မှာ အလင်းေရာင်တိုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သဲသဲကွဲကွဲ ြမင်
ိုင်ဖို မကူညီေပးိုင်ရှာ။ အခန်းငယ်ထဲတွင် ခာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျာပွတ်
အိုင်ထဲ ြပတ်ကျထားသလား မှတ်ရေလာက်တဲ့အထိ ဒဏ်ရာေတွ များြပား
လွန်းလှတဲ့ လူတစ်ေယာက် လဲေလျာင်းေန၏။
သူခာကိုယ်သည် အနည်းငယ်မပင် မလပ်ိုင်ေတာ့။ အြဖေရာင် ဝတ်ုံ
စများဟာဆိုရင် သူအနီးနားတွင် ြပန်ကျဲလျက်။ ဝတ်ုံစတိုတွင် အနီေရာင်
ေသွးတစ်ဝက်က စွန်းထင်းလိုေနပါ၏။
ဘယ်သူကများ သူကိုကူညီိုင်မလဲ။ ယခုအချိန်တွင် ဘယ်သူကိုလာပီး
ကူညီေပးပါ၊ ကယ်ေပးပါလိုလည်း သူမေတာင်းဆိုိုင်ေတာ့ပါ။ သူဘဝက
မိုးေကာင်းကင်ကေန ေြမကီးထဲအထိ နိမ့်ကျသွားပီ။
သူမျက်ှာသည်လည်း ဓားြခစ်ရာေတွေကာင့် လူုပ်မေပါက်ေတာ့ဘဲ
သရဲတစ်ေကာင်နဲပင် တူေနေသး၏။ လက်ရှိသူသည် ေကာက်ိုးေတွြဖန်
ခင်းထားတဲ့ ခုတင်တစ်လုံးေပတွင် အုပ်တစ်ုပ်လို လဲေလျာင်းေနရပီး
ေအးစက်လှပါေသာ ေဆာင်းရာသီမှာ ဘယ်သူကမှ သူအတွက် ေစာင်တစ်
ထည် မေပးေတာ့ေပ။

ရွယ်ကန်ကျန်းဆိုတဲ့သူဟာ

ယခုေတာ့

အကျဉ်းတိုက်ထဲမှာ

ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် များစွာနဲအတူ အိပ်စက်ေနရပီ။ သူက ဘယ်သူများလဲ။
ရွယ်ကန်ကျန်းဆိုတာ တိမ်မထိေတာင်ထွတ်ရဲ ဂိုဏ်းချပ်တစ်ေယာက်ပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ှစ်ေလာက်ကတည်းက သူရဲဂုဏ်သတင်းဟာ ကျင့်ကံ
ြခင်းေလာကတစ်ခွင် ေမးပျံေနခဲ့သည်။ အနိမ့်ပိုင်း ကျင့်ကံြခင်းေလာကမှ
လူသားများ အခက်အခဲကံရတိုင်း ရွယ်ကန်ကျန်းသည် ကိုယ်တိုင်ေတာင်
ေပကဆင်း၍ ကူညီ၏။
ေတာင်ေအာက်ဆင်းတိုင်း

သူမျက်ှာတစ်ြခမ်းကို

ပဝါနဲအုပ်ထားတာ

ေကာင့် လူတိုင်း သူမျက်ှာကို မြမင်ဖူးေသာ်လည်း သူနာမည်ကိုေတာ့
ကေလးကအစ သိကသည်။
အသက်၁၈ှစ်အရွယ်မှာ

တိမ်မထိေတာင်ထွတ်၏

ဂိုဏ်းချပ်ေနရာကို

ဆက်ခံခဲ့ပီး ငါးှစ်ေကျာ်ကာ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရာ တစ်ေနမှာေတာ့ ထိုအရာ
ေတွအားလုံး ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ရွယ်ကန်ကျန်းသည် အရည်အချင်းရှိပီး
ပါရမီေကာင်းတဲ့ လူငယ်တစ်ေယာက်။
အသက်၁၈ှစ်က ေတာင်ထွတ်ကို အုပ်ချပ်မယ်ဆိုေတာ့ ဘယ်သူကမှ
လက်မခံချင်ခဲ့ေပမဲ့ အရင်ဂိုဏ်းချပ်ရဲ အမိန်ကို မလွန်ဆန်ိုင်တာေကာင့်
မာနကိုချိးှိမ်ကာ ရွယ်ကန်ကျန်းအား ဦးတ်ခဲ့ရသည်။
သိုေသာ် အရင်ဂိုဏ်းချပ် ေသဆုံးပီးတဲ့ေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့ အကီးအကဲ
များသည် တစ်စတစ်စနဲ ရင့်သီးလာကာ တိတ်တဆိတ် ပုန်ကန်ဖို ကိးစား
ကသည်။ သိုေသာ် ရဲရင့်ပီး ထက်ြမက်ေသာ ရွယ်ကန်ကျန်းက သူတိုအကံ
ကို ရိပ်မိတာမို အမှားမရှိေအာင် ြပမူခဲ့သည်။
တစ်ေနေသာည အကီးအကဲတစ်ေယာက်၏ ေမွးေနပွဲတွင် လူေတွဟာသူ
ကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် လုပ်ကံခဲ့သည်။ အရက်ထဲတွင် စိတ်ကေဆးများ

ထည့်၍ သူကို မိန်းမလှေလးများှင့် အခန်းထဲ ထည့်ပိတ်ခဲ့ေလ၏။
ဘဝတစ်ေလာက်လုံး သမာဓိတရား လက်ကိုင်ထားခဲ့သူ ရွယ်ကန်ကျန်း
သည် မိန်းကေလးများအေပ အြပစ်မြပမိဖိုရန်အတွက် မိမိခာကိုယ်ထဲက
ေဆးအာနိသင်များကို ဝိညာဉ်စွမ်းအင်သုံး၍ ဖိဖျက်ခဲ့သည်။ ဤအရာက
သူကို အလွန်အကံ အားနည်းေစ၏။
မိန်းကေလးများသည် သူအနား တြဖည်းြဖည်း တိုးကပ်လာခဲ့သည့်
အချိန်တွင် သူသည်လည်း အတတ်ိုင်ဆုံး ေရှာင်ေြပးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်
အနက်ဝတ်နဲ

လူတစ်ေယာက်ေရာက်လာပီး

မိန်းကေလးများကို

ရက်ရက်စက်စက် သတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။
ရွယ်ကန်ကျန်း ိုးလာတဲ့ အချိန်မှာေတာ့ မိန်းကေလးများက ေသဆုံးေန
ကပီး ေမွးေနပွဲကို လာကတဲ့ ဧည့်သည်များှင့် အကီးအကဲများက သူကို
သံသယမျက်လုံးနဲ ကည့်ေနခဲ့ကသည်။
ရွယ်ကန်ကျန်းအဖို

ြငင်းဆန်ချိန်ပင်

မရလိုက်ဘဲ

အကီးအကဲများက

မိန်းကေလးများကို ေစာ်ကားတဲ့အြပစ်နဲ လူအသက်ကို သတ်ေသာအြပစ်
များြဖင့် စွပ်စွဲကာ ကျာပွတ်ိုက်ချက် ၁၀၀၀ှင့် မျက်ှာကိုလည်း ဖျက်ဆီး
ခဲ့သည်။
ယခုေတာ့ ရွယ်ကန်ကျန်းတစ်ေယာက် အကျဉ်းတိုက်ထဲက အခန်းတစ်
ခန်းထဲတွင် လူေသေကာင်လို လဲေလျာင်းေနရပါပီ။
အြဖေရာင် ဝတ်ုံစများဟာ ြပန်ကျဲလျက်ရှိကာ ယခင်က ေပျာ့ေပျာင်းလှ
ေသာ ဆံရှည်များသည်လည်း ယခုေတာ့ ေသွးေတွေကာင့် အေချာင်းလိုက်
ြဖစ်ေနသည်။ သူသည် ဝိညာဉ်အြမေတ ေရအဆင့် ေရာက်ရှိခဲ့သူ မဟုတ်ပါ
လင် ယခုဆို ေသွးထွက်လွန်ပီး ေသေနေလာက်ပီ။

ထိုအချိန်တွင် အေစာင့်ှစ်ေယာက် ေရာက်လာကာ တစ်ေယာက်က ေရ
ေပဆန်ြပတ်

တစ်ပန်းကန်ကို

သံတိုင်တံခါးနားတွင်

လာချေပးသည်။

သူက သူဓားနဲသံတိုင်ကို ေခါက်၍။
"ေဟ့ ..... ထမင်းစားလိုရပီ"
ဒါက သူတိုအေပ ညီကိုရင်းချာလို ဆက်ခံခဲ့တဲ့ ဂိုဏ်းချပ်တစ်ေယာက်ကို
ဆက်ဆံတဲ့ အြပအမူတဲ့လား။
"ဟင့်..."
ထိုအခါ မီးတုတ်ကိုင်ထားတဲ့ တစ်ေယာက်က ှာမတ်၍။
"မင်းက သူစားဖိုကို တကူးတက ေြပာေနေသးတယ်.... သူကိုအြပစ်ေပး
ထားတဲ့ ကျာပွတ်ရာက ၁၀၀၀ဆိုေပမဲ့ သူေြခေတွလက်ေတွက အေကာင်း
ကီးရှိေသးတယ်"
"အဟား....ဟုတ်သားပဲ ငါသက်သက်ေစာက်ပို လုပ်မိပီ"
"ဟင့် ...သွားရေအာင် သူေတာ်ေကာင်း အေယာင်ေဆာင်ထားတဲ့ ကျီးမဲ
တစ်ေကာင်ကို အဖက်လုပ်မေနနဲ "
"သွားမယ်"
အေစာင့်ှစ်ေယာက် သူတိုထွက်သွားတဲ့ လမ်းတစ်ေလာက်လုံး အကျဉ်း
တိုက်ထဲက အကျဉ်းသားတစ်ေယာက် အေကာင်းကို မဆုံးိုင်ေအာင် ေြပာ
သွားကေလသည်။
"ငါကေတာ့ သူကိုဂိုဏ်းချပ်ေကာင်း တစ်ေယာက်လို ထင်ထားတာ"
"ဟုတ်တယ်.... သူက ငါးှစ်ေကျာ်ေလာက် ေဒါင်းေယာင်ေဆာင်ထားတဲ့
ကျီးတစ်ေကာင်ဆိုတာ မထင်ခဲ့ဘူး"
"ဂိုဏ်းေငွေတွကို

မလိုအပ်တဲ့ေနရာမှာ

သုံးပစ်တဲ့အြပင်

သူက

မိန်းကေလးေတွကို မေလျာ်ကန်တာေတွလုပ်ပီး မညာမတာ သတ်ပစ်ေသး
တယ်...."
"အဲဒါေြပာတာေပါ့.... သူက သူလုပ်တာကို လူမသိေစချင်လို မိန်းကေလး
ေတွကို သတ်ပစ်တာပဲ ြဖစ်ရမယ်"
"ဟွန် ... သူက ှာဘူးတစ်ေကာင်ပဲကွ.... မိန်းကေလးေတွက ငါးေယာက်
ေြခာက်ေယာက်ေလာက်ရှိတာကို သူတစ်ေယာက်တည်းနဲ လုပ်ခဲ့တာေပါ့ ...
ကတ် ကတ် ကတ်.... ေတာ်ေတာ်ပင်ပန်းခဲ့မှာပဲ"
"ဟားဟား ...ဟားဟားဟား "
"ဟားဟားဟား.... "
အသံေတွ ေဝးကွာသွားေတာ့ ရွယ်ကန်ကျန်းရဲ မျက်ဝန်းများ မှိတ်သွားခဲ့
သည်။ နားထင်ေကာတစ်ေလာက် မျက်ရည်တစ်စက်က စီးဆင်းသွား၏။
နာကျင်လွန်ပါသည်။ ငါးှစ်ေကျာ် ဂိုဏ်းအတွက် သူလုပ်ေပးခဲ့တာေတွကို
လူေတွက တကယ် မြမင်ေတာ့တာလား။
သူက သူတာဝန်အတိုင်း ဂိုဏ်းကို စိတ်ေရာကိုယ်ပါှစ်ပီး ေစာင့်ေရှာက်
ေဖးမေပးခဲ့တာက

အခုေတာ့

ှာဘူးတစ်ေကာင်၊

လာဘ်စားသူ၊

အေယာင်ေဆာင် ကျီးမဲ စေသာ စကားလုံးေတွေအာက် နင်းေချခံခဲ့ရပီ။
ှစ်ေတွအကာကီး ေကာင်းေကာင်းမွန်မွန် ရပ်တည်လာခဲ့တာကို ဘယ်
သူကမှ မစဉ်းေတာ့ဘူး။ သူတိုအားလုံးက ရွယ်ကန်ကျန်းကို မိန်းကေလး
များအား အဓမကျင့်ပီး သတ်ြဖတ်သူဟုသာ မှတ်ယူကုန်ပီ။
ဂုဏ်သတင်းက ေြမာင်းထဲေရာက်သွားပီ။ သူဘဝလည်း အဆုံးသတ်သွား
ပီ။
{"ကျန်းအာ.... ဒီေနကစပီး တိမ်မထိေတာင်ထွတ်က သားရဲအိမ်ပဲ"}

မိခင်ရဲအသံကို နားထဲကားေယာင်မိေတာ့ ရွယ်ကန်ကျန်း ပိုလိုေတာင်
နာကျင်လာမိသည်။
ဤသိုြဖင့် ေနာက်တစ်ေနေသာ မနက်ခင်းကို ေရာက်လာခဲ့၏။ ဒဏ်ရာ
ေတွေပက ေသွးများ ေြခာက်ေသွလို တစ်ကိုယ်လုံး ပူကျစ်ေနသည်။
("အေမ ... တကယ်ေတာ့ အေမေြပာတဲ့ အိမ်ဆိုတာ အေမ့ရင်ခွင်ေလာက်
မေကာင်းခဲ့ပါဘူး.... ေနာက်ြပန်ဆုတ်လိုသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ် အ
ေမဆီက ထွက်မသွားေတာ့ဘူး")
ထိုစဉ် အကျဉ်းတိုက်ထဲကို လူတစ်စုဝင်လာေသာ ေြခသံများကို ရွယ်ကန်
ကျန်း အိပ်စက်ေနရာမှ ကားလိုက်ရသည်။ အကျဉ်းတိုက် ပင်မတံခါးနဲ သူ
ေနတဲ့ေနရာက အေမးတိုင်တစ်ဝက်စာ လမ်းေလာက်ရေပမဲ့ ရွယ်ကန်ကျန်း
ရဲနားေတွက အေကာင်းကီးရှိေသးသည်။
ဝင်လာသူများသည် ယမန်ေနကလို ှစ်ေယာက်မဟုတ်ဘဲ သုံးေယာက်
ြဖစ်ေနသည်။ ထိုထဲမှ တစ်ေယာက်၏ ေြခသံမှာ ကျန်ှစ်ေယာက်ထက်
သာလွန်ြမန်ဆန်ေနပီး ုန်းကန်ေနသလိုလည်း ြဖစ်ေန၏။
ရွယ်ကန်ကျန်း အကီးအကဲတစ်ေယာက် ဝင်လာတယ်လို ထင်လိုက်ေပမဲ့
အဲဒါက

အကီးအကဲတစ်ေယာက်ေတာ့

မဟုတ်ခဲ့ေပ။

အသံေတွက

တြဖည်းြဖည်း သူနဲနီးကပ်လာသည်။
ရွယ်ကန်ကျန်း မျက်ဝန်းေတွကို မှိတ်ထားတာေကာင့် မြမင်ရေပမဲ့ သူရဲ
တံခါးကို ဖွင့်ေနတဲ့ အသံကိုေတာ့ ကားေနရ၏။
"ဝင်သွား ..."
အေစာင့်တစ်ေယာက်က ခပ်မာမာေြပာပီးတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို
အချပ်ခန်းထဲ တွန်းလတ်လိုက်ပါေတာ့သည်။ တွန်းလတ်ခံရသူသည် ူးညံ့

ေသာ ခာကိုယ်ရှိပုံေပ၏။ သူက အေစာင့်တွန်းလတ်တာကို ခံေတာင်မခံ
ိုင်ဘဲ ေကာက်ိုးကမ်းြပင်နဲ အာဘွားေပးမိသွားသည်။
ရွယ်ကန်ကျန်း သူအခန်းထဲ ေရာက်လာသူအား မိန်းကေလးတစ်ေယာက်
ဟု မှတ်ယူလိုက်သည်။ အေစာင့်ရဲအားကိုေတာင် မိုင်ဘဲ ဘုတ်ခနဲ လဲကျ
သွားပုံမှာ သူသည် အင်မတန် ူးညံ့တဲ့ ပိတ်စေလးတစ်စလိုပဲ။
အကျဉ်းတိုက်ထဲက

အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်

တစ်ေယာက်က

လူေသ

ေကာင်လို ခုတင်ေပမှာ လဲေနပီး ေနာက်တစ်ေယာက်ကေတာ့ ကမ်းြပင်
မှာ

ေြခကားလက်ကားေလး။

ကမ်းြပင်ေပကလူသည်

တ်ခမ်းကို

ဘဲတ်သီးသဖွယ် ဆူထား၏။
("ငါေလးတကယ်ကို ကံမေကာင်းတာပါလား")
ကမ်းြပင်တွင် လဲေနသူေလးမှ ေတွးေတာေနသည်။
("ပထမဆုံး ေရချိးပီး အိပ်ရာဝင်တုန်းရှိေသးတယ်.... ုတ်တရက်ကီး
ဝတထဲကို ကူးေြပာင်းခံရတယ်.... ကူးေြပာင်းခဲ့တဲ့ ခာကိုယ်ကလည်း
ေစာင်းတီးသမားတဲ့လား ငါေလးမုန်ေခ့ ေတာ်ေတာ် ကံဆိုးတာပဲ.... ")
သူသည် ကမ်းြပင်တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်၍ သူအဝတ်ေတွေပက ဖုန်ေတွကို
ခါထုတ်လိုက်◌်သည်။
"ေစာင်းမတီးတတ်တာနဲပဲ အချပ်ခန်းထဲ ပိုရေအာင် မင်းတိုဦးေှာက်က
ပိန်းဥေတွလား.... ငါ့လခွမ်း..."
မုန်ေခ့ စိတ်တိုတိုနဲ ေအာ်ဆဲပစ်လိုက်သည်။ သူဆိုတဲ့မုန်ေခ့သည် လက်ရှိ
ကမာက ေစာင်းလုလင် မုန်ေခ့ခာကိုယ်ထဲကို ေရာက်ေနတာြဖစ်ပီး တစ်
စက်ကေလးမှ ေစာင်းမတီးတတ်တာေကာင့် တိမ်မထိေတာင်ထွတ်က လူ
ေတွက သူအား အသေရဖျက်သည်ဟုဆိုကာ အကျဉ်းတိုက်ထဲ ေခေဆာင်

လာခဲ့၏။
"ဒီအဝတ်အစားေတွကေကာ ဘာေတွလဲ ... တစ်ခုမှကည့်လိုမေကာင်း
ဘူး ... ေြခတံေတွကို ေဖာ်ထားရေအာင် ငါက မိန်းကေလးမလိုလား ...
ေစာက်သုံးကိုမကျဘူး"
ဤေတာ့မှ ရွယ်ကန်ကျန်း စိတ်နည်းနည်း သက်သာသွားသည်။ သူထင်
ထားတာ အကီးအကဲတစ်ေယာက်က မိန်းကေလးတစ်ေယာက်နဲ သူနဲ
အတူတူထားပီး တစ်ခုခုကံစည်ေတာ့မည်ဟု ထင်ေနမိ၏။
ယခုေတာ့ ဝင်လာသူက လူငယ်ေကာင်ေလး ြဖစ်ေနသည်။
မုန်ေခ့ မတ်တတ်ရပ်လျက် သံတံခါးကို စိတ်တိုတိုနဲ ကန်ပစ်လိုက်၏။ သူ
ဆိုသည်မှာ ၂၁ရာစုကေန ထူးထူးဆန်းဆန်း သူဖတ်ထားတဲ့ ဝတထဲကို
ကူးေြပာင်း ခံလိုက်ရသူြဖစ်သည်။ ဒီကမာရဲ ဇာတ်လိုက်ြဖစ်ေသာ ရွယ်ကန်
ကျန်းရဲ နာမည်ကို ကားလိုက်ကတည်းက သူေရာက်ေနတာ တြခားကမာ
မှန်း သိလိုက်ရသည်။
သူသည် ထိုဝတကို အလွန်အမင်း ှစ်သက်ခဲ့ပီး ဇာတ်လိုက် ရွယ်ကန်
ကျန်းဆိုရင် သူအိုင်ေဒါတစ်ေယာက်ပင် ြဖစ်သွားသည်။ သူကူးေြပာင်းခံရ
ပီးေနာက် ရွယ်ကန်ကျန်းကို ေြပးေတွချင်ေသာ်လည်း သူကားလိုက်ရတာ
က ရွယ်ကန်ကျန်း ကျာပွတ်ိုက်ချက် ၁၀၀၀ ခံယူေနပီ ဆိုတာပင်။
မုန်ေခ့မှာ ရွယ်ကန်ကျန်းကို သွားမေတွိုင်ေတာ့ဘဲ မိန်းကေလးလိုလို
ေယာက်ျားေလးလိုလို ဝတ်စုံကို အတင်းအကျပ် ဝတ်ဆင်ြခင်း ခံလိုက်ရ
သည်။ ေစာင်းဆိုတာ ြမင်သာြမင်ဖူး မထိဖူးေသာ မုန်ေခ့သည် ေစာင်းမတီး
တတ်တာေကာင့် အကီးအကဲများက သူအား အကျဉ်းတိုက်ထဲ ပိုေဆာင်
လိုက်ေလသည်။

သူဝတ်ထားရတာကလည်း အနီ၊အဝါ၊အစိမ်း၊ လိေမာ် အေရာင်စုံေသာ
ပိတ်စေတွနဲ ချပ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံြဖစ်၏။ ဝတ်စုံေပမဲ့ ပိတ်စေတွက တွဲ
ေလျာင်းကျေနတာ ေြမကီးထိပင်။ ထိုအြပင် အခွဲေတွကလည်း ပါေနတာ
ေကာင့် လမ်းေလာက်လိုက်တိုင်း ေြခတံေတွက ထင်ရှားေပလွင်ေန၏။
"ဟွန်..."
မုန်ေခ့ ေြခေဆာင့်၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေလ့လာလိုက်ေသာ်။
"ဟင်"
အခန်းထဲက ခုတင်ထက်တွင် လူတစ်ေယာက် လဲေလျာင်းေနတာကို ေတွ
လိုက်ရေလသည်။
("သူ ....")
မုန်ေခ့သည် သိချင်စိတ်ြဖင့် သွက်သွက်လက်လက် ေြပးကည့်လိုက်ေလ
ရာ ဝတထဲကအတိုင်း ကျာပွတ်အချက်ေပါင်းများစွာ၏ ဒဏ်ကိုခံထားရ
ေသာ တစ်စုံတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနေလသည်။
("သူ ...သူပဲ")
မုန်ေခ့ရဲ အိုင်ေဒါကီး။ တကယ်ပဲ သူြဖစ်ေနသည်။ မုန်ေခ့မှာ သူအိုင်ေဒါ
ကီးကို ဒီလိုအကျဉ်းတိုက်ထဲမှာ ေတွရလိမ့်မယ်လို မထင်ထားတာေကာင့်
အံ့သေနတာ ပါးစပ်ေဟာင်းေလာင်းေလးပင် ြဖစ်ေနပီ။
ဝတထဲက ဇာတ်လိုက်ကီးကို ေတွလိုက်ရေသာအခါ မုန်ေခ့၏ ပထမဆုံး
တုံြပန်မက ေပျာ်ရင်သွားကာ တစ်ချက်ှစ်ချက် ခုန်ေပါက်လိုက်တာပင်။
သိုေသာ် ဒဏ်ရာဗရပွနဲ ရွယ်ကန်ကျန်းကို ြပန်ကည့်မိေတာ့မှ သူအြပအမူ
က မသင့်ေတာ်ေကာင်း စဉ်းစားမိကာ ဟန်ပန်အေနအထား ြပန်ထိန်းလိုက်
ရသည်။

ရွယ်ကန်ကျန်းက

ဒဏ်ရာရထားသူေလ။

ဒဏ်ရာရထားကာ

ကိုယ်ေရာစိတ်ပါ ကျဆင်းေနသူအနားမှာ သူက ခုန်ေပါက်ေနတာ ဘယ်လို
လုပ် သင့်ေတာ်ပါ့မလဲ။ မုန်ေခ့ ခုတင်ေဘးတွင် သာသာယာယာေလး ထိုင်
လိုက်သည်။
"ဒဏ်ရာေတွက များလိုက်တာ.... "
ရွယ်ကန်ကျန်း

မျက်လုံးေတွကို

မှိတ်ထားဆဲ။

ဒီေကာင်ေလးကို

အကီးအကဲ လတ်လိုက်တာလား မသိေပမဲ့ ယခုအချိန် ထိုေကာင်ေလးက
သူကို ဓားနဲထိုးမယ်ဆိုရင်ေတာင် သူမှာ ခုခံိုင်စွမ်း မရှိေတာ့ပါ။
"လူမဆန်တဲ့ ေစာက်ေကာင်ေတွ.... ကျာပွတ်အချက် ၁၀၀၀ကို နည်းတယ်
များ ထင်ေနကလားမသိဘူး"
"ဒါနဲ.... သူ သူ သူေသသွားတာလား"
မုန်ေခ့ ေခါင်းငုံ၍ ရွယ်ကန်ကျန်းရဲရင်ဘတ်အနား ကပ်လျက် ှလုံးခုန်
ေသးသလား

နားေထာင်ကည့်လိုက်သည်။

ရွယ်ကန်ကျန်း

ေသးတာကို ကားမှ မုန်ေခ့ စိတ်သက်သာသွား၏။

***

ှလုံးခုန်

