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[သည်းခံတတ်လွန်းသူ]
"ကျံးေကာ ... မင်းငါ့ရဲရှစ်ဇွင်းကို ဘယ်လိုစကားမျိး ေြပာလိုက်သလဲ ဆို
တာကို မင်းဆရာကိုေြပာြပလိုက်ေလ"
ကီးကပ်သူ အံ့ဩသွားသည်။ ကျံးေကာ ဘာေြပာလိုက်သလဲ ဆိုတာကို
သူသိသည်ေလ။ သူက အကာအကွယ်စည်းကို ြပလုပ်ေပးတဲ့ နတ်ဘုရား
ြဖစ်တာေကာင့် ကျံးေကာ ဘာေြပာသလဲ သူမကားရင် သူကအဆင့်နိမ့်
နတ်ဘုရားသား ြဖစ်သွားလိမ့်မည်။
ကျံးေကာရဲရှစ်ဇွင်း မုလုံလည်း ထိတ်လန်သွားကာ သူတပည့်ကို ငုံကည့်
လိုက်သည်။ ကျံးေကာတစ်ေယာက်ကေတာ့ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ြဖစ်ေနပီ။
သူက ချီးစီရဲေဒါသကို ဆွချင်တာေကာင့် ထိုစကားမျိးကို ေြပာလိုက်ုံ
သက်သက်ပဲ ြဖစ်ေပမဲ့ ရမ်းယင်ေရှမှာေတာ့ မေြပာချင်ေပ။
မုလုံ

ကီးကပ်သူအား

စူးစိုက်ကည့်လိုက်ေသာအခါ

ကီးကပ်သူက

အသာေလး ေခါင်းငုံသွား၏။
"ကျံးေကာ ေြပာလိုက်တဲ့စကားက နတ်ဘုရားရမ်းယင်က တပည့်တစ်
ေယာက်ကိုေတာင် ေကာင်းေကာင်း မသင်ြပိုင်ပါဘူးတဲ့"
ချီးစီ ေဒါသထွက်သွားသည်။
"ခင်ဗျားလိမ်ေနတာ ..."
ချီးစီ သူရဲဓားကို ြပန်ဆင့်ေခလိုက်ကာ ကျံးေကာကို သတ်ြဖတ်ချက်စိတ်

များ ေပထွက်လာေလရာ မုလုံက သူတပည့်ကို ကာကွယ်ဖိုအတွက် အသင့်
အေနအထား ြဖစ်သွားေလသည်။
မုလုံ - "ရမ်းယင် ... ငါ့တပည့် ဒီလိုေြပာလိုက်တယ်ဆိုတာက မင်းကို
ေစာ်ကားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိတယ်မလား ... ဒါေပမဲ့ မင်းတပည့်
ကေတာ့ ငါ့တပည့်ကို ဒဏ်ရာြပင်းြပင်းထန်ထန် ရေအာင် လုပ်လိုက်တယ်"
ရမ်းယင် မျက်ှာက ချီးစီဘက်ကိုသာ လှည့်ေနဆဲ။ ချီးစီက ကျန်တဲ့သုံး
ေယာက်ကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကည့်ေနပီးေတာ့ အသက်ြပင်းြပင်း ရှထုတ်
ေန၏။ တစ်ဖက်က လက်သီးတင်းတင်း ဆုပ်ထားကာ ကျန်တဲ့တစ်ဖက်
ကေတာ့ ဓားကိုကျစ်ေနေအာင် ဆုပ်ထားသည်။
ချီးစီ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ေဒါသထွက်ေနလဲ ြမင်သာသည်။ တကယ်လို
များ သူသာ ချီးစီရဲလက်ေမာင်းတစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာ မဟုတ်ရင်
ချီးစီက ေနာက်ထပ်တိုက်ပွဲကို ဆင်ဲဖို အသင့်ြဖစ်ေနပီ။
ကျန်ရှိေနေသာ စွမ်းအားကီး နတ်ဘုရားများှင့် သူတိုတပည့်ေတွသည်
စင်ြမင့်ေအာက်တွင်

အြငင်းပွားေနကေသာ

နတ်ဘုရားှစ်ပါးနဲ

နတ်

အရာရှိှစ်ေယာက်ကို ကည့်ေန၏။ ကားထဲတွင် ကီးကပ်သူကလည်း
ဘယ်ဘက်လိုက်ေြပာရမှန်းမသိ ြဖစ်ေနသည်။
ရမ်းယင် လက်ေြမာက်၍ ချီးစီပါးြပင်ကို ပွတ်သပ်ေပးလိုက်တဲ့အခါ
အားလုံး လပ်လပ်ရှားရှား ြဖစ်သွားေတာ့သည်။ ဘယ်ဆရာက သူတပည့်နဲ
ဒီေလာက်ထိ နီးနီးကပ်ကပ် ေနမှာလဲ။ သူတိုှစ်ေယာက်က ဆရာတပည့်
ဆက်ဆံေရးမှ ဟုတ်ကရဲလားဟု အားလုံးက သံသယဝင်လာေလသည်။
"ချီးစီ ... ေဒါသကိုေလာ့"
ချီးစီရဲ ေဒါသတကီး စူးရှေနေသာ မျက်ဝန်းများသည် တြဖည်းြဖည်း

ြပန်လည်တည်ငိမ်လာပီး ရမ်းယင်ဘက်ကို ူးူးညံ့ညံ့ေလးနဲ ြပန်ကည့်
လာသည်။
"ရှစ်ဇွင်း ... ကန်ေတာ်သူကို လုံးဝသည်းမခံိုင်ဘူး ... ဒီမှာ အသံဖမ်း
ေကျာက်တုံး"
ချီးစီ သူလက်ဝါးထဲ အသံဖမ်းေကျာက်တုံး တစ်တုံးကို ထုတ်ြပလိုက်ေလ
သည်။ ကျိးေကာ လက်ေတွတုန်ယင်သွားသည်။ ချီးစီမှာ အသံဖမ်းေကျာက်
တုံး ရှိမယ်လို လုံးဝမထင်ထားခဲ့ေပ။ သူလိုပဲ ကီးကပ်သူသည်လည်း ထိတ်
လန်သွား၏။
စည်းအတွင်းမှာ

နတ်အရာရှိှစ်ပါးသည်

တစ်ေယာက်နဲတစ်ေယာက်

ရန်ေထာင်ေြပာဆိုကတဲ့ စကားသံေတွကို ကီးကပ်သူကမှ သက်ေသမခံ
ေပးရင် အမှန်မဟုတ်ိုင်ေပ။ ဒါက တပည့်ှစ်ေယာက် မေကျနပ်က၍
အြပန်အလှန် ရန်စြခင်းလို သတ်မှတ်လိုရသည်။
သိုေသာ်

အသံဖမ်းေကျာက်တုံးနဲ

ဆိုရင်ေတာ့

အေြခအေနက

ေြပာင်းြပန်ြဖစ်သွားပီ။ ကီးကပ်သူ၏ မျက်ှာက ြဖဖပ်ေနကာ ရမ်းယင်
လက်ထဲေရာက်သွားတဲ့ အသံဖမ်းေကျာက်တုံးကို စိုက်ကည့်ေန၏။
ရမ်းယင် အသံဖမ်းေကျာက်တုံးကို ဖိလိုက်တဲ့အခါ ကျံးေကာ စည်း
အတွင်းမှာတုန်းက ေြပာခဲ့တဲ့စကားသံကို အားလုံးအတူတူ ကားလိုက်ရ
ေလသည်။
{"ချီးစီ ... ရမ်းယင်က ငါ့ကိုမေရွးချယ်ခဲ့ေပမဲ့ ငါကေတာ့ သူကိုကိက်
တယ် မင်းသိမလားေတာ့ မသိေပမဲ့ သူကအရမ်းလှတာ ... ပီးေတာ့ ပိုးပန်း
ချင်တဲ့သူေတွကလည်း အများကီးပဲ သူသာငါ့အိပ်ရာေပက အေွးဓာတ်
ကေလး ြဖစ်လာခဲ့ရင် မင်းက ငါ့ေြခေထာက်ေအာက်က သဲေလာက်ေတာင်
တန်ဖိုးရှိမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး ... ဟားဟားဟား"}

မုလုံ မျက်လုံးေတွ ြပးကျယ်သွားရ၏။ သူတပည့်က နာမည်ကီးပီး
စွမ်းအားကီးတဲ့ နတ်ဘုရားကို အခုလိုစကားေတွ ေြပာလိုက်တယ်တဲ့လား။
မုလုံ ကျံးေကာကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျံးေကာ ေကာက်
ေကာက်လန်လန်နဲ ေနာက်ဆုတ်သွား၏။
ရမ်းယင် လက်သီးဆုပ်လိုက်တဲ့အခါ အသံဖမ်းေကျာက်တုံးက တစ်စစီ
ြဖစ်သွားေလသည်။ ကီးကပ်သူကေတာ့ ေခးေစာေတွြပန်ေနပီး မုလုံနဲကျံး
ေကာကေတာ့ မျက်ှာပူေနကသည်။ သူတပည့်က တကယ်ကီး ရမ်းယင်
ကို စကားလုံးနဲ ေစာ်ကားမိသွားပီပဲ။
အိပ်ရာေပက အေွးဓာတ်ဆိုတာ ဘာလဲ လူတိုင်းသိသည်။ အသံဖမ်း
ေကျာက်တုံးက အသံသည် သိပ်မကျယ်တာေကာင့် နတ်အရာရှိများ မကား
ိုင်ေသာ်လည်း နတ်ဘုရားေတွကေတာ့ ကားိုင်ကေလသည်။
သူတိုလည်း အံ့သသွားကာ တချိကဆို မတ်တတ်ထရပ်ကာ မျက်လုံးေတွ
ဝိုင်းစက်ေနကသည်။
"ရှစ်ဇွင်း ..."
မတ်တတ်ရပ်ကာ ငိမ်သက်ေနတဲ့ ရမ်းယင်ရဲ လက်ေမာင်းှစ်ဖက်ကို ချီး
စီ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
"ကန်ေတာ် ရှစ်ဇွင်းအစား အဲဒီေကာင်ကို သတ်ေပးမယ်"
"ချီးစီ ရပ်လိုက်"
ချီးစီလပ်ရှားမေတွ ရပ်သွားသည်။ ရမ်းယင်က တြဖည်းြဖည်းချင်း
ကီးကပ်သူဘက်ကို လှည့်လိုက်သည်။ ကီးကပ်သူမှာ သူေစာေစာက ေြပာ
လိုက်တဲ့စကားနဲ အသံဖမ်းေကျာက်တုံးထဲက စကားနဲက မတူညီတာေကာ
င့် ရမ်းယင် ေဒါသထွက်သွားမှာကို သူေကာက်ေနမိသည်။

"နတ်ဘုရားရမ်းယင် ... လူငယ်ေတွကားက ြပဿနာက နတ်ဘုရားရမ်း
ယင်ကို စိတ်ထိခိုက်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ကန်ေတာ်က "
"လိမ်လိုက်တာလား"
ကီးကပ်သူ ရမ်းယင်ကို ေခါင်းေမာ့ကည့်လိုက်သည်။ ရမ်းယင်က ေဒါသ
ထွက်ေနပုံ မေပေသာ်လည်း သူကိုစိတ်မဆိုးဘူးလို ေြပာတာေတာ့ မဟုတ်
ေပ။ ခံစားချက်ကို အလွယ်တကူ မေဖာ်ြပတတ်ဘဲ အမဲတမ်း တည်ငိမ်တဲ့
မျက်ှာပုံပန်းသဏာန်ကိုသာ ပန်ဆင်ထားတာေကာင့် သူေဒါသထွက်ေန
သလား သည်းခံေနသလား ခန်မှန်းလိုမရ။
"ကီးကပ်သူတစ်ေယာက်အေနနဲ အမှန်တရားကို အမှန်အတိုင်း မေြပာ
ဘဲ ချီးစီရဲ တိုက်ကွက်ေတွက ြပင်းထန်တဲ့အေကာင်း ေဝဖန်တယ် ... ဒါဆို
ကျံးေကာေြပာတဲ့

စကားေတွက

ကီးကပ်သူအတွက်

အရမ်းများ

နားေထာင်လို ေကာင်းေနတာလား"
ကီးကပ်သူ ထိတ်လန်သွားေချပီ။ ဒါက ရမ်းယင် ေဒါသထွက်ေနပီ ဆို
တာကို ြပသလိုက်တာပဲ။ သူဒူးေထာက်မလို ြပလုပ်လိုက်စဉ်မှာပင် ကျံး
ေကာက ပျာပျာသလဲ ဒူးေထာက်ချလိုက်ကာ နဖူးနဲကမ်းြပင်ကို ထိကပ်၍
ရမ်းယင်ကို ဂါရဝ ြပလိုက်ေလေတာ့သည်။
"နတ်ဘုရား ... ကန်ေတာ် မှားသွားပါတယ် ကန်ေတာ် မှားသွားပါတယ်
ကန်ေတာ်က ချီးစီကိုမေကျနပ်လို ေြပာမိေြပာရာ ေလာက်ေြပာမိတာပါ
နတ်ဘုရားရမ်းယင် စိတ်ကိက် အြပစ်ေပးပါ"
မုလုံကလည်း လက်သီးလက်ဝါးဆုပ်၍ ခါးကိုင်းလိုက်သည်။
"ဒါက ကန်ေတာ့်ရဲသွန်သင်မ အားနည်းသွားလိုပါ ... နတ်ဘုရားရမ်းယင်
ေကျးဇူးြပပီး ခွင့်လတ်ေပးပါ"

ရမ်းယင် မုလုံဘက်ကို လှည့်လိုက်သည်။
"နတ်ဘုရားမုလုံ အေကာင်းအရင်းမသိဘဲ ချီးစီကို ိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့
အတွက် ကန်ေတာ့်ဘက်ကလည်း ြပန်အြပစ်ေပးသင့်တယ် မဟုတ်လား ...
ခင်ဗျားကို မဟုတ်ပါဘူး သူကို"
ရမ်းယင်ဆီက လက်ညိးထိုး ခံလိုက်ရေသာ ကျံးေကာသည် အြပာေရာင်
စွမ်းအင် လင်းတစ်ခုေကာင့် အေဝးကို လွင့်ထွက်သွားကာ နတ်ဘုရားေတွ
အနားယူေသာ

နန်းေဆာင်နံရံှင့်

အရှိန်ြပင်းြပင်း

ဝင်ေဆာင့်မိသွား

ေတာ့သည်။
'ဝုန်း ...'
မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ြဖစ်ပျက်သွားတာေကာင့် မုလုံ တားချိန်ေတာင်မ
ရလိုက်ေပ။ ကီးကပ်သူလည်း ေကာက်ေကာက်လန်လန်ြဖင့် ဒူးေထာက်
လိုက်ေတာ့သည်။ သူတို လှည့်ကည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျံးေကာက သတိ
မရှိေတာ့ေပ။
ေသွးှစ်လုတ် အန်ပီးေနာက် သတိလစ်သွားေလေတာ့သည်။ ကီးကပ်သူ
က အမှားလုပ်မိသွားေလရာ နတ်ဘုရားရမ်းယင် စိတ်ေြပသွားေစဖို ပိင်ပွဲ
ခုံုံးက နတ်ဘုရားတစ်ပါး သူတိုနားကို ဆင်းလာေလ၏။ သူစကားေြပာဖို
တ်ဟလိုက်စဉ်မှာပင် ရမ်းယင်က ချီးစီကိုလှည့်ကာ ေမးလိုက်သည်။
"မင်း ဆက်ပိင်ချင်ေသးလား"
"မပိင်ချင်ဘူး ... ပိင်ပွဲခုံုံးက ေနာက်ထပ် အလိမ်အညာနဲ ထပ်ကစားမှာ
ေကာက်မိတယ် ရှစ်ဇွင်း ကန်ေတာ်တို ြပန်ကရေအာင်"
"ေကာင်းပီ ... ေနာက်မင်းပိင်ပွဲ ထပ်ပိင်ဖို ဆမရှိမချင်း ဒီေနရာကို
လာစရာမလိုဘူး"

"ဟုတ်ကဲ့ ရှစ်ဇွင်း"
ရမ်းယင် လက်ေဝှယမ်းလိုက်တဲ့အခါတွင် သူတိုှစ်ေယာက်လုံး ပိင်ပွဲစင်
ေအာက်ကေန ေပျာက်ကွယ်သွားေလသည်။ မုလုံ သူတပည့်ကိုေခ၍ ပိင်ပွဲ
ခုံုံးက နတ်ဘုရားကို ေတာင်းပန်စကားဆိုပီး ထွက်သွား၏။
ပိင်ပွဲခုံုံးသည် ဒီအေကာင်း ေကာလာဟလများ မြပန်ေအာင် အေကာင်း
ဆုံး ကိးစားကရေတာ့မည်။ သူတို နတ်ဘုရားချပ်ဆီက အြပစ်ေပးတာ ခံ
ရမယ်ဆိုတာ ေသချာေသာ်လည်း ေနာက်ထပ် ပိင်ပွဲေတွ မကျင်းပိုင်မှာ
စိုးတာေကာင့် ဒီသတင်း မြပန်သွားေအာင် အေကာင်းဆုံး လုပ်ရေတာ့မှာ
ြဖစ်၏။
ကျင်းေစွေတာင်။
"ရှစ်ဇွင်း ... ကန်ေတာ် ေတာင်းပန်ပါတယ် ကန်ေတာ်သာ အသံဖမ်း
ေကျာက်တုံးကို ယူမသွားရင် ရှစ်ဇွင်းအခုလို စိတ်ညစ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ..."
ရမ်းယင် သွားေနရာမှ ရပ်သွားသည်။ အိပ်ေဆာင်ထဲရှိ တံခါးများကို ပိတ်
ထားပီး ြပတင်းေပါက်တစ်ချပ်သာ ဖွင့်ထားတာေကာင့် ေလေြပေအးေအး
က အထဲကို ေဝ့ဝဲတိုက်ခတ်ေန၏။
ချီးစီ တစ်လှမ်းှစ်လှမ်း ေလာက်ပီး ရပ်တန်ေနတဲ့ ရမ်းယင်ရဲကိုယ်လုံး
ေလးကို ေထွးဖက်လိုက်သည်။
"ရှစ်ဇွင်း ကန်ေတာ့်ကို စိတ်ဆိုးေနရင် ိုက်လိုက်ပါ"
"မဟုတ်တာ ... မင်းအမှား မဟုတ်ပါဘူး "
ရမ်းယင် အေနာက်ဘက်ကိုလှည့်၍ ချီးစီရဲကျစ်လျစ်တဲ့ ခါးသွယ်ကို ြပန်
ဖက်ထားလိုက်သည်။
"ရှစ်ဇွင်းက အရမ်းသည်းခံတတ်လွန်းတယ် ... အဲဒါေကာင့် ရှစ်ဇွင်းကို

ပိုးပန်းချင်သူေတွက ရဲတင်းေနတာ ... ကန်ေတာ် ဒီထက်အင်အားကီးလာ
ရင် သူတိုအကုန်လုံးကို ရှစ်ဇွင်းအတွက် အြပစ်ေပးပစ်မယ်"
ရမ်းယင် သူကိုေပွဖက်ထားသူအား ေခါင်းေမာ့ကည့်လိုက်သည်။ ချီးစီရဲ
ှာေခါင်းေလးကို ဖျစ်ညစ်လိုက်ပီး။
"အားလုံးထက်ပိုပီး ရဲတင်းေနတာ မင်းပဲမဟုတ်ဘူးလား မင်းကငါ့ခွင့်ြပ
ချက်ေတာင် မယူဘဲ ငါ့တ်ခမ်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တာေလ"
ချီးစီ ြပံး၍ ေခါင်းကုတ်ေလသည်။
"အဲဒါကေတာ့ ကန်ေတာ်ရှစ်ဇွင်းကို အရမ်းချစ်တာကိုလို ... ဟဲဟဲ ရှစ်ဇွ
င်း ဒီေနကိစကို ေမ့လိုက်ေတာ့ေနာ် ညေနကျရင် ကန်ေတာ်ရှစ်ဇွင်းကို
ေနရာတစ်ေနရာ ေခသွားေပးမယ်"
"ဘယ်ေနရာလဲ ..."
"မေြပာြပေသးဘူး ... "
ချီးစီက သူကိုေခသွားပီးေတာ့မှ အံ့သသွားေအာင် လုပ်ချင်ေနတယ်ဆို
တာ ရမ်းယင် သိလိုက်သည်။ သူေခါင်းညိတ်လိုက်ပီးေတာ့ လက်ဖက်ရည်
စားပွဲေလးမှာ သွားထိုင်ေန၏။ ချီးစီ အေနာက်က လိုက်လာပီး သူကို
ေစာေစာကအတိုင်း အေနကေန ဖက်ထားသည်။
"ချီးစီ ... ပျင်းေနတယ်ဆိုရင် စာသွားဖတ်ေနပါလား ... မင်းဒီအတိုင်း
ပျင်းေနလို မြဖစ်ဘူးေနာ်"
"ဟုတ် ရှစ်ဇွင်း ... ဒါဆိုကန်ေတာ် ညေနမှ ရှစ်ဇွင်းရဲအိပ်ေဆာင်ကို လာခဲ့
မယ်ေနာ်"
"အင်း"
ချီးစီက ထွက်သွားခါနီး ရမ်းယင်ရဲခါးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်၍ ပါး

တစ်ဖက်ကို နစ်နစ်နဲနဲ နမ်းက်သွားေလသည်။ ရမ်းယင် ရှက်ေနမယ်ဆို
တာကို သိတာေကာင့် ချီးစီ ြပံးစိစိနဲ ေနာက်ပါးတစ်ဖက်ကိုပါ ထပ်နမ်း
သွားပီးေတာ့ မျက်ှာကီးရဲေနတဲ့ ရမ်းယင်ကို အိပ်ေဆာင်ထဲတွင် ချန်
ထားခဲ့၏။
ချီးစီ

အြပင်ထွက်လာပီး

သူနန်းေဆာင်ကို

ေရာက်ခါနီး

အချိန်တွင်

နတ်ဆိုးမျိးွယ်မှ မိခင်ြဖစ်သူ၏ ဆက်သွယ်မကို ရလိုက်ေလသည်။
{"စီအာ ... ယစ်ပလင်ကေန ဝိညာဉ်စုစွမ်းအင် ရထားပီ သားသွားရင် လာ
ယူသွားဦး"}
{"ဟုတ်ကဲ့"}
ချီးစီ သူဖမ်းထားတဲ့ နတ်ဘုရားေတွရဲ ဝိညာဉ်ကို နတ်ဆိုးမျိးွယ်၏ ယစ်
ပလင်ဟူေသာ ရတနာထဲထည့်ကာ ဝိညာဉ်စွမ်းအင်များကို စုစည်းရသည်။
စုစည်းထားေသာ

စွမ်းအင်များှင့်

ေရေအာက်ထဲ

နစ်ြမပ်သွားေသာ

နတ်ဆိုးမျိးွယ် ပင်မေကျာက်တိုင်တွင် ထည့်သွင်း ပူေဇာ်ရမှာြဖစ်ေလ
သည်။
တစ်ချိန်တုန်းက

နတ်ဆိုးမျိးွယ်နဲ

နတ်မျိးွယ်တို

ြပင်းထန်ေသာ

တိုက်ပွဲကီး ြဖစ်ပွားခဲ့စဉ်က နတ်မျိးွယ်ဘက်က နတ်ဘုရားတစ်ပါးသည်
သူကိုယ်သူ စေတးခံပီး မျိးွယ်ှစ်ခုကားက တိုက်ပွဲကို ရပ်တန်သွားေစခဲ့
ကာ နတ်ဆိုးမိေတာ်ကို ေရေအာက်ထဲ နစ်ြမပ်သွားေအာင် ဖိှိပ်ခဲ့ေလ
သည်။
နတ်ဆိုးဧကရာဇ်ကို အနက်ေရာင်ေကျာက်တိုင်မှာ ချပ်ေှာင်ထားခဲ့က
သည်။ နတ်ဆိုးမိေတာ်ကီး တစ်ဖန်ြပန်လည် ေပထွက်လာဖို အတွက်ဆို
ရင် ပင်မေကျာက်တိုင်က ဝိညာဉ်စွမ်းအား ြပည့်ဝေနမှ ြဖစ်မှာြဖစ်၏။

ချီးစီ သူအိပ်ေဆာင်ထဲကို ေရာက်ေတာ့ စွမ်းအင်ေလ့ကျင့်ဖိုအတွက် စိတ်မ
ပါေသးတာေကာင့် ရမ်းယင်ေပးထားတဲ့ အသံကူးေြပာင်း ေခါင်းေလာင်း
ေလးကို ပုံစံေြပာင်းဖိုအတွက် စဉ်းစားလိုက်သည်။
ကျန်ေနတဲ့

ေနတစ်ပိုင်းလုံး

အသံကူးေြပာင်း

နားကပ်တစ်ခုအြဖစ် ေြပာင်းလဲဖို
အစစ်အမှန်နဲသုံး၍

ေခါင်းေလာင်းေလးကို

ကိးစားေနေလသည်။

ပုံစံေြပာင်းလိုက်တာေကာင့်

သူရဲစွမ်းအင်

ညေနပိုင်းေလာက်တွင်

ရရှိသွား၏။
ချီးစီ သူလက်ထဲက အသံကူးေြပာင်း ေခါင်းေလာင်းေလးကို ကည့်ေန၏။
သူေနတစ်ပိုင်းေလာက် ကိးစားခဲ့ရတာ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ရရှိသွားပီ။ ခပ်
ေကွးေကွးပုံစံနဲ အရာကို သူရဲနားရွက်ေနာက်မှာ တပ်ဆင်လိုက်သည်။ ထို
အရာက သူရဲနားရွက်ကို အေပမှေအာက်အထိ ကုပ်ယူထားပီး ေအာက်ဆုံး
တွင် ေခါင်းေလာင်းပုံစံ ေသးေသးကေလး ရှိ၏။
***

