Until death
1
[နတ်အရာရှိြဖစ်ရန်စစ်ေဆးြခင်း]
လွန်စွာ တက်ကေသာ ေြခလှမ်းေတွသည် အင်မတန် ရှည်လျားေသာ
အထစ်၄၀၀၀ရှိ

ေလှကားထစ်များေပကို

ေြပးတက်လာသည်။

အနက်

ေရာင် ဝတ်ုံနဲလူငယ်တစ်ေယာက်။ သူက ေအးေအးေဆးေဆး တက်ေန
ေသာ ေယာက်ျားပျိ မိန်းမပျိများကို ေကျာ်တက်ကာ ေြပးေန၏။
ေလှကားထစ်၄၀၀၀ရဲ

ထိပ်ဆုံးကိုေရာက်ေအာင်

တစ်ေယာက်တည်း

အေြပးပိင်ေနသလိုပဲ အားလုံးထဲမှာ သူတစ်ေယာက်တည်းသာ တတ်တက်
ကကနဲ ေြပးေနေလသည်။ ေလှကားထစ်၄၀၀၀ ေပတွင် နတ်အရာရှိအဆ
င့်ကို ေြဖဆိုမည့်သူများ ေထာင်နဲချီရှိ၏။
ဝတ်စုံေတွကို မိမိကိက်ှစ်သက်ရာ အေရာင်စုံလင်စွာ ဝတ်ဆင်လာပီး
နတ်ဘုရားေတွ သူတိုကို ှစ်သက်သေဘာကျကာ တပည့်အြဖစ် ေရွးချယ်
ေအာင်လို ေသေသချာချာ ြပင်ဆင်လာကေလသည်။
ေလှကားထစ်ေတွေပကေန ေြပးတက်လာတဲ့ လူငယ်ကို တြခားေသာ
နတ်အရာရှိေလာင်းများ ြမင်တဲ့အခါ တချိက ေကာက်လန်ကာ ေဘးကို
ေရှာင်ကသည်။ တချိကေတာ့ ရွံမုန်းေသာ အကည့်ေတွနဲ ေဝးေဝးကေန
က၏။

ေြပးတက်လာတဲ့ လူငယ်ေလးကို ဘယ်သူကမှ စကားေခေြပာဖို ဆမရှိ
ကေပ။

ချီးစီကေတာ့

ဂုမစိုက်ပါ။

သူအသက်ရှင်လာတဲ့

သက်တမ်း

တစ်ေလာက်လုံး သူကို စိတ်ရင်းနဲ ေဖာ်ေရွတဲ့သူမရှိဘူးေလ။ အားလုံးက
သူကိုနတ်ဆိုးေသွးေှာဆိုပီး အထင်ေသးကသည်။
အဲဒါေကာင့် သူကလည်း အများအြမင်မှာ လူဆိုတာထက် နတ်ဆိုးတစ်
ေကာင် ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ေလှကားထစ်၂၀၀၀ တိတိကို ြဖတ်ေကျာ်လာပီး
ေသာအခါ ချီးစီက ုတ်တရက် ရပ်လိုက်သည်။
"ဟူး ... ... "
ြပင်းြပင်းထန်ထန် သက်ြပင်းချပီးေနာက် အသက်ဝဝ ရှလိုက်သည်။
("ေကာင်းကင်မိေတာ် ...")
စိတ်ထဲမှ အံကိတ်ကာ ေရရွတ်မိ၏။
("ငါြပန်လာပီ ... မင်းတို တစ်ေယာက်ချင်းစီကို ငါသတ်ပစ်မယ်")
ပီးတဲ့ေနာက် သူဆက်ေြပးြပန်၏။ ဒီေန နတ်ဘုရားရမ်းယင်လည်း တပ
ည့်လက်ခံမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းေကာင့်သာ မဟုတ်ရင် သူဒီေလာက်ထိ ေြပး
လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ နတ်ဘုရားရမ်းယင်အေကာင်း နည်းနည်း ကား
ဖူးသည်။
ေကာင်းကင်မိေတာ်က တစ်ှစ်တစ်ကိမ် သိုမဟုတ် ၂ှစ်တစ်ကိမ် နတ်
ဘုရားေတွကို တပည့်လက်ခံတဲ့ပွဲမျိးကျင်းပေပးသည်။ သိုေသာ် နတ်ဘုရား
ရမ်းယင်ကေတာ့

၁၀ှစ်ေနလို

တစ်ကိမ်ေတာင်

ေပထွက်မလာေပ။

တြခားေသာ နတ်ဘုရားေတွမှာ တပည့်ေြမာက်ြမားစွာ ရှိေသာ်လည်း ရမ်း
ယင်မှာကေတာ့ တပည့်ှစ်ေယာက်သာ ရှိသည်။
နတ်ဘုရားရမ်းယင် တည်ရှိလာတဲ့ ှစ်၂၀၀ အေတာ်အတွင်း သူက တပ

ည့်ှစ်ေယာက်သာ လက်ခံထား၏။ သူသင်ကားေပးတဲ့ တပည့်ှစ်ေယာက်
ကလည်း

အချိန်တိုအတွင်း

နတ်အရာရှိကေန

နတ်ဘုရားအဆင့်အထိ

တိုးတက်လာကသည်။
ထိုေကာင့် ဒီတစ်ေခါက်တွင် စွမ်းအင်ကျင့်ကံသူများက ရမ်းယင်သူတိုကို
ေရွးချယ်ဖိုအတွက် အများကီး ေမာ်လင့်ေနကသည်။ ထိုထဲတွင် ချီးစီလည်း
ပါ၏။
ေနာက်ထပ် အထပ်၂၀၀၀ကို ထပ်မံေြပးတက်ပီးေသာအခါ သူေတာ်
ေတာ်ေလး ေမာဟိုက်ေနပီ ြဖစ်သည်။ နတ်ဘုရားေတွရဲ တပည့်အြဖစ်
ေရွးချယ်ခံမည့်သူများက ေလှကား၄၀၀၀ကို စွမ်းအင်မသုံးဘဲ တက်လာခဲ့ရ
မှာ ြဖစ်၏။
ေလှကားကီးက

အေကွအေကာက်ေတွြဖင့်

ေကာင်းကင်နဲေြမကီးကို

ဆက်သွယ်ေပးထားတဲ့ ေလှကားြဖစ်သည်။ သူက နတ်အရာရှိ ေရွးချယ်ပွဲ
ေရာက်မှသာ ေပလာတတ်လို ကျန်တဲ့အချိန်ေတွမှာ ထိုေလှကားကို ြမင်ရဖို
အကိမ်တစ်ေထာင် ဆုေတာင်းရင်ေတာင် ေတွရမှာ မဟုတ်ပါ။
ေလှကားေဘးပတ်ပတ်လည်မှာ တိမ်မင်ေတွသာရှိသည်။ ေလှကားအဆုံး
မှာေတာ့ နတ်အရာရှိေလာင်းများအတွက် စုရပ်ကွင်းြပင်ကီး တစ်ခုရှိပီး ထို
အရာသည်

ဝဲပျံေနေသာ

ေကျာက်ြပားကီးတစ်ချပ်နဲ

တူေလသည်။

ေကျာက်ြပားေပတွင် အစီအရင် စက်ကွင်း ပုံစံတစ်ခုကို ေရးဆွဲထားကာ
နတ်အရာရှိေလာင်းများကို ကာကွယ်ေပးထားသည်။
ချီးစီ စုရပ်ကွင်းြပင်ထဲ ေရာက်လာတဲ့အခါ တစ်ေယာက်တစ်ေပါက် ေြပာ
ေနကတဲ့အထဲ အသံတစ်သံက ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင် လွင့်ပျံလာ၏။
"ယိုး ဒါကဘယ်သူေလးများလဲ ... ေအာက်ဘုံက လူဆိုးေကာင်ေလး
မဟုတ်လား"

တစ်စုံတစ်ေယာက်က လံေဆာ်လိုက်ေသာအခါ နတ်အရာရှိေလာင်းများ
က ချီးစီကို တစ်ပိင်တည်း လှည့်ကည့်လာ၏။ တချိကေတာ့ ေအာက်ဘုံရှိ
ေကျာင်းေတာ်က မဟုတ်တာေကာင့် ချီးစီကိုမသိကေပ။
အသံလင့်လိုက်သူက ေနာက်ဆုံးေတာ့ လူကားထဲကေန ထွက်ေပလာ
သည်။ စုရပ်ကွင်းြပင်၏ အေပတွင်လည်း တိမ်စိုင်ေတွသာရှိပီး ကွင်းက
မိုင်နဲချီကျယ်ဝန်လို စွမ်းအင်ကျင့်ကံသူေတွ ေထာင်နဲေသာင်းနဲချီ စုေဝး
ိုင်သည်။

ေလာေလာဆယ်

လူလည်း

သိပ်မေရာက်ေသးတာေကာင့်

ကွင်းြပင်ထဲမှာ လူ၁၀၀ ေလာက်သာရှိ၏။
လူကားထဲကေန ထွက်လာသူက အြဖေရာင် ဝတ်စုံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်
ဝတ်ဆင်ထားပီး လက်ကျပ်ကိုလည်း ေငွေရာင် သံလက်ကျပ်တပ်ဆင်ထား
ေလသည်။
"မင်းကိုး ... ကျံးေကာ"
ချီးစီက သူေရှေရာက်လာသူအား ကည့်ကာ ေြပာလိုက်သည်။ ချီးစီနဲ ကျံး
ေကာဆိုတာက

ေကျာင်းေနဖက်ေတွြဖစ်သည်။

ေကျာင်းမှာ

သူတိုှစ်

ေယာက် ရန်မြဖစ်တဲ့ေနက မရှိသေလာက်ပဲ။ ှစ်ေယာက်သားက လက်နဲမ
ချရင် ပါးစပ်နဲရန်ြဖစ်ေနတတ်သူများ။
"ဟုတ်တယ်ေလ ... ငါပဲ ေရွးချယ်ပွဲအတွက် မင်းကအရမ်း အားထုတ်
ထားသလို ငါလည်းပဲ အားထုတ်ထားတာေလ ... လူဆိုးေကာင်ေလး မင်းရဲ
အခုပုံစံနဲ ဘယ်နတ်ဘုရားက မင်းကိုေရွးချယ်မယ်လို ထင်ေနတာလဲ"
ချီးစီ သူကိုယ်သူ ြပန်ကည့်လိုက်သည်။ သူဆိုတာက ေကျာင်းေတာ်ရဲ
လူဆိုးေကာင်ေလးပဲ။ သူဘယ်ေတာ့မှ သပ်သပ်ရပ်ရပ် မဝတ်စားတတ်ဘူး။
အဲဒါအြပင် အမဲတမ်းလည်း ြပဿနာရှာတတ်ေသး၏။

သူက

ေအာက်ဘုံက

ေကျာင်းေတာ်မှာဆိုရင်

စွမ်းအားနည်းတဲ့

ေကျာင်းသားေတွထဲမှာ ပါဝင်ေလသည်။ ရှင်းရှင်းေြပာရရင် သူနဲရန်ြဖစ်တဲ့
သူတိုင်းက သူကိုိုက်ှက်သွားကတာ များ၏။ အိုက်ခံရတိုင်း ချီးစီက
ေကာက်တတ်သူေတာ့ မဟုတ်။
တစ်စုံတစ်ေယာက်က သူကိုိုက်ရင် သူကလည်း ြပန်ဆဲဖို အဆင်သင့်ပဲ။
အခု ကျံးေကာက သူထက်ပိုပီး စွမ်းအားြမင့်သည်။ ဒါေပမဲ့ သူမှာ ေကာက်
စိတ် နည်းနည်းေလးေတာင် မရှိဘူး။
"မင်းကိုယ်မင်းကည့်ဦး ... ဝတ်ုံက အနက်ေရာင် ... ေခါင်းက ဖိုဖရဲနဲ
ဘယ်နတ်ဘုရားကမှ မင်းကိုေရွးမှာ မဟုတ်ဘူး"
ကျံးေကာက သူအား ခနဲလာသည်။ ကျံးေကာေနာက်တွင် ပါလာသူ
ေကျာင်းသား ှစ်ေယာက်ကလည်း ချီးစီကိုကည့်၍ ဟာသတစ်ခုလို ေအာ်
ရယ်ကေတာ့သည်။ သိုှင့် ချီးစီရဲ စုတ်စုတ်ြပတ်ြပတ် ပုံစံေလးကို တြခား
ေသာ နတ်အရာရှိေလာင်းများပါ အာုံစိုက်လာကာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်
ရယ်ေမာလာက၏။
"သူပုံစံကို ကည့်ပါဦး ... လမ်းေဘးက သူေတာင်းစားေတာင် သူထက်သာ
ဦးမယ်"
"ဟုတ်သားပဲ ... ငါကားတာ နတ်ဘုရားရမ်းယင်လည်း ဒီတစ်ေခါက်မှာ
ေကာင်းကင်မိေတာ်ကေန ဆင်းလာမှာတဲ့ သူသာဒီတစ်ေယာက်ရဲ ပုံစံကို
ြမင်ရင်ေတာ့ လုံးဝထည့်စဉ်းစားေပးမှာ မဟုတ်ဘူး"
"ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ... နတ်ဘုရားရမ်းယင်က အသန်အရမ်းကိက်
တာတဲ့"
ချီးစီ နတ်ဘုရားရမ်းယင် အသန်ကိက်တာကို သိသည်။ သိုေသာ် သူမှာ

နတ်ဘုရားရမ်းယင် သေဘာကျေလာက်တဲ့အရာ ရှိတာေကာင့် နတ်ဘုရား
ရမ်းယင် သူကို ထည့်မစဉ်းစားေပးမှာကို သူလုံးဝ စိတ်မပူေပ။
ထိုေကာင့် သူက ေဘးလူေတွကို လျစ်လျလိုက်သည်။ အခုအချိန်မှာ သူ
ြပဿနာမရှာေသးတာ ေကာင်းမည်။ အေြပာကမ်းတဲ့ ချီးစီ ြပန်မှြပန်မ
တုံြပန်တာကို ေတွတဲ့အခါမှာေတာ့ ကျံးေကာက ထပ်ေြပာလာေလ၏။
"ချီးစီ ... ငါမင်းကို ေြပာမယ်ေနာ် မင်းအခုြပန်လှည့်သွားရင် အချိန်မီေသး
တယ်ေနာ် မဟုတ်ရင် မင်းရဲစုတ်ြပတ်ေနတဲ့ပုံစံကို နတ်ဘုရားေတွေတွသွား
ရင် သူတိုမျက်စိအတွက် မေကာင်းိုင်ဘူးေလ"
ချီးစီက ဘာမှမတုံြပန်ဘူး။ သူ နတ်ဘုရားရမ်းယင်ရဲ တပည့်ြဖစ်ဖို ေတွ
ထားပီးပီ။ ဒီမတိုင်ခင်ေတာ့ သူဘယ်သူနဲမှ ရန်မြဖစ်ချင်ေသးဘူး။ အခု သူ
ကို ရန်စထားတဲ့သူေတွကို သူေနာက်မှ သင်ခန်းစာေပးလည်း ေနာက်မကျ
ဘူးေလ။
ချီးစီ ဒီေန သူကို ရန်မေထာင်တာေတွေတာ့ အားလုံးအြမင်မှာ သူကပဲ ချီး
စီကိုသက်သက်မဲ့ ရန်စသလို ြဖစ်သွားေလသည်။ သူက ဒီလူဆိုးေကာင်
ေလးကို နတ်အရာရှိေလာင်းေတွကားမှာ သူရဲသုပ်မှန်ကို ြပသချင်တာ
ြဖစ်ေပမဲ့ သူကပဲ တစ်ဖက်သတ် ရန်စသလို ြဖစ်ေန၏။
ကျံးေကာ

ေရှတစ်လှမ်း

ထပ်တိုးမည်အြပတွင်

ေကာင်းကင်ထက်မှ

အလင်းတန်းတစ်ခု အရှိန်ြပင်းြပင်း ထိုးကျလာေလသည်။ ဝုန်းခနဲ ြမည်သံ
နဲအတူ

ေကျာက်ြပားကီးလည်း

တစ်ချက်တုန်သွား၏။

နတ်ဘုရားရှိ

ေလာင်းများ ေဘးကို ယိမ်းယိုင်ကုန်ကသည်။
သူတိုေမာ့ကည့်လိုက်ေတာ့ အလင်းတန်းထဲတွင် နတ်ဘုရားတစ်ပါးက
ဆင်းလာတာကို

ေတွရေလသည်။

နတ်ဘုရားရှိေလာင်းများ

တစ်ပိင်နက်တည်း ဒူးေထာက်လိုက်က၏။

အားလုံး

အလင်းတန်းကီး ေပျာက်ကွယ်သွားတဲ့အခါ စစ်သည်သံချပ် ဝတ်စုံနဲ နတ်
ဘုရားတစ်ပါး

ေပထွက်လာေလသည်။

သူက

လက်ေဝှယမ်း၍

ကွင်းြပင်၏အလယ်တွင် ေဘာလုံးကဲ့သို လုံးဝန်းေသာ ရတနာတစ်ခုကို
ထုတ်ယူလိုက်၏။
"အားလုံးပဲ

ေရာက်ေနကပီဆိုေတာ့

မင်းတိုရဲအဆင့်ေတွကို

ဒီမှာ

စမ်းသပ်လိုက်ေတာ့ ... ဒီရတနာက မင်းတိုရဲစွမ်းအင်အဆင့်ကို ေဖာ်ြပေပး
လိမ့်မယ် ... ဒီအလင်းလုံး အနီေရာင် ေြပာင်းသွားရင် မင်းတိုဝင်ခွင့်ေအာင်
ပီ တစ်ေယာက်ချင်းစီ လာခဲ့"
ကျံးေကာက

ဒူးေထာက်ေနရာမှ

အရင်ဆုံးထကာ

သွား၏။

သူက

လက်ဖဝါးနဲ အလင်းလုံးကို ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အနီေရာင်စွမ်းအင်တို
ြဖာထွက်လာေလသည်။ အနီေရာင်အြပင် ေရေရာင်စွမ်းအင်ပင် ပါဝင်ေန
ေသး၏။
"ဒါ ...."
"ဝါး ... သူ သူကနတ်ဘုရားြဖစ်ဖို ပါရမီ ပါလာတာပဲ"
"အံ့ဩဖိုေကာင်းလိုက်တာ"
သူရဲစွမ်းအားကို အားလုံးအလယ်တွင် ထုတ်ြပလိုက်ရပီ ြဖစ်တဲ့အတွက်
ကျံးေကာတစ်ေယာက် သူကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူေနသည်။ နဂိုက မျက်ှာထားကို
တင်းထားတဲ့ စစ်ေဆးသူ နတ်ဘုရားမှာလည်း ကျံးေကာရဲ စွမ်းအားကို ြမင်
လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အံ့အားသင့်သွား၏။
ကျံးေကာက

သူကိုချီးကျးေနတဲ့

ဟန်ပန်ြပလုပ်လိုက်ပီး

လက်ကို

တီးတိုးစကားသံေတွကို

မသိသလို

ေနာက်ြပန်ဆုတ်လိုက်သည်။

စစ်ေဆးသူ နတ်ဘုရားကို အိုအေသ ေပးရင်း။

သူက

"နတ်ဘုရား ... ကန်ေတာ် ဝင်ခွင့်ေအာင်ရဲလား ... "
"မင်းေအာင်ပါတယ် မင်းတကယ် ပါရမီထူးတာပဲ ..."
"အဟက် ... ကန်ေတာ့်ရဲ ကိးစားမေကာင့်ပါ ကန်ေတာ့်ရဲစွမ်းအား အဆ
င့်နဲဆိုရင် နတ်ဘုရားရမ်းယင်က ကန်ေတာ့်ကို ေရွးချယ်ေလာက်လား..."
ကျံးေကာက ေမာ်လင့်တကီးနဲ ေမးလိုက်သည်။ နတ်ဘုရားရမ်းယင်
ဟူေသာ နာမည်ကို ကားေသာအခါ ချီးစီလည်း ဒူးေထာက် အိုအေသ ေပး
ေနရာမှ ချက်ချင်း ေခါင်းေထာင်ကည့်လာ၏။ နတ်ဘုရားရမ်းယင်က တစ်
ေခါက်မှာ တပည့်တစ်ေယာက်သာ လက်ခံသည်။
နတ်ဘုရားတိုင်းက သူတိုရဲတပည့်ကို စွမ်းအားကီး ေစချင်ကသည်။ တပ
ည့်က ပါရမီရှိပီး စွမ်းအားကီးေလ သူတိုရဲဂုဏ်သတင်းကလည်း ြမင့်တက်
လာေလပဲေလ။

နတ်ဘုရားရမ်းယင်ကလည်း

ထိုကဲ့သိုေသာ

ပါရမီ

အားေကာင်းသူကို ေရွးချယ်ေလာက်သည်။
ကျံးေကာက အဲဒီလိုေမးလိုက်ေတာ့ ကျန်ရှိေနေသာ နတ်ဘုရားရမ်းယင်
ကို ဆရာတင်ချင်တဲ့ လူငယ်ေတွရဲ ှလုံးသားက တင်းကျပ်သွားသည်။ သူ
တိုရဲစွမ်းအားအဆင့်က ကျံးေကာလို ေရေရာင်မလမ်းေနေပ။
တကယ်ပဲ နတ်ဘုရားရမ်းယင်က တပည့်တစ်ေယာက်ပဲ ေရွးချယ်ခဲ့မယ်
ဆိုရင်ေတာ့ သူကေသချာေပါက် ကျံးေကာကို ေရွးချယ်ေလာက်သည်။
စစ်ေဆးသူနတ်ဘုရားက ကျံးေကာရဲအေမးကို ကားေတာ့ ြပံးလိုက်
သည်။
"မင်းကို နတ်ဘုရားရမ်းယင်က ေသချာေပါက် ထည့်စဉ်းစားေပးမှာပါ ...
စစ်ေဆးပီးပီဆိုေတာ့ မင်းေဘးမှာ ထွက်ေနလိုက်"
"ဟုတ်ကဲ့"

ေနာက်ထပ် စွမ်းအားရှင်ေတွ စမ်းသပ်ကည့်ကတဲ့အခါ သူတိုအားလုံးက
အနီေရာင် ေြပာင်းေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်ကသည်။ ေနာက်တစ်ေယာက် အ
လှည့်ကျေတာ့ စုတ်တိစုတ်ြပတ် ချီးစီက မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်။
ချီးစီ

ထလိုက်တာနဲ

စစ်ေဆးသူနတ်ဘုရားက

တစ်ခါတည်း

မျက်ေမှာင်ကတ်ထားေလသည်။ သူက ထုတ်မေြပာေသာ်လည်း ချီးစီရဲ
ညစ်ေပေနတဲ့ ပုံစံကို လုံးဝသေဘာမကျတာ ထင်ရှား၏။ သိုေသာ် ချီးစီ
ကေတာ့ သူလက်ဖဝါးကို အလင်းလုံးေပ တင်ထားပီ။
ကျံးေကာ မျက်လုံးြပးသွားသည်။ သူက ချီးစီကို တစ်လှည့် အလင်းလုံး
ကို

တစ်လှည့်ကည့်ရင်း

ေနာက်ဆုံးေတာ့

မထိန်းိုင်ဘဲ

ရယ်ချလိုက်

ေတာ့သည်။ ကျန်ေသာသူများလည်း ချီးစီ၏ ကံမေကာင်းမကို ေခါင်းခါ
ယမ်း၍သာ ေထာက်ခံရ၏။
အလင်းလုံးက လုံးဝမလင်းလာဘူး။ အနီေရာင်ဘက်ကို နည်းနည်းေလး
ေတာင် ေြပာင်းမသွားဘူးေလ။ သိုေပမဲ့ အလင်းလုံးထဲမှာ မှိန်ပျပျ စွမ်းအင်
ေလးတစ်ခုေတာ့ ရှိေနသည်။ ထိုအရာကို ဘယ်သူကမှ သတိထားမိမည်
မဟုတ်။ ချီးစီကလည်း တြခားလူေတွ သတိထားမိဖို လိုအပ်တယ်လို မထင်
ပါ။
သူအတွက်ကေတာ့

တစ်စုံတစ်ေယာက်

သတိထားမိဖိုပဲ

လိုအပ်ေလ

သည်။
ကျံးေကာ - "စိတ်မေကာင်းစရာပဲ ချီးစီ မင်း ဝင်ခွင့်မေအာင်ေတာ့ဘူး"
ချီးစီ - "ဘယ်သူေြပာလဲ ... ငါေသချာေပါက် ေအာင်မှာ ... ငါကေအာင်
ုံတင်မကဘူး နတ်ဘုရားရမ်းယင်ကို ဆရာတင်မှာ"
"ဟားဟားဟား သူကေတာ်ေတာ်ေလး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကီးေန

တာပဲ ... နတ်ဘုရားရမ်းယင်က ဘယ်လိုလုပ် သူကိုလူကို တပည့်လက်ခံမှာ
လဲ"
"ဟုတ်တယ် နတ်ဘုရားရမ်းယင်က ကျံးေကာလို ပါရမီထူးတဲ့သူကိုပဲ
ေရွးချယ်မှာ... တကယ်လို ကျံးေကာသာ ေရွးချယ်ခံရရင် ငါတိုကျံးေကာကို
ကပ်ထားရမယ် ... နတ်ဘုရားရမ်းယင်ရဲ တပည့်ဆိုေတာ့ အခွင့်အေရးေတွ
က အများကီးရမှာေလ"
"ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ... "
နတ်အရာရှိေလာင်းများ၏ တစ်ေယာက်တစ်မျိး ေြပာဆိုသံေတွေကာင့်
ကျံးေကာသည်လည်း နတ်ဘုရားရမ်းယင်ရဲ တပည့်ြဖစ်လာဖို ယုံကည်မ
ေတွ တိုးလာသည်။ နတ်ဘုရားရမ်းယင်က သူကိုပဲ ေသချာေပါက် ေရွးချယ်
မှာပဲလို သူယုံကည်ထား၏။ သူသာ နတ်ဘုရားရမ်းယင်ရဲ တပည့်ြဖစ်သွား
ရင် ချီးစီလိုေကာင်ကို မေြပာနဲ သူကည့်မရတဲ့ သူထက်အားေကာင်းတဲ့ လူ
ေတွကို မျက်စိထဲ ထည့်ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။
***

