51
[မင်းရဲလက်ရာကအေကာင်းဆုံး]
"ကိုယ့်ကို ရှာေနတာလားလို…"
ေမာ့လန်သည် အရှင်ဧကရာဇ်က သူမတိုအား အြပစ်ဆိုေနသံ မဟုတ်ဘဲ
ကင်ကင်နာနာ

ေွးေွးေထွးေထွး

ေလသံနဲ

ေြပာလာတာကို

ေတွရ

ေသာအခါမှ စိတ်ေအးလက်ေအး ြဖစ်သွားေတာ့သည်။ သူမက ရမ်းယင်
ဘယ်လိုေြဖမလဲ သိချင်မိ၏။
သူမတစ်ေယာက်တည်းကသာ ရမ်းယင် တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ရှာေန
တယ် ဆိုတာကို သိတာြဖစ်ပီး ထိုသူကလည်း အရှင်ဧကရာဇ် မြဖစ်ိုင်
ေကာင်း ထင်ထားခဲ့ကတာ ြဖစ်သည်။
သူေမးေနေပမဲ့ ရမ်းယင်ဘက်က ြပန်မတုံြပန်တာကို ေတွေသာအခါ ရမ်း
ယင် စကားမေြပာိုင်ဘူး ဆိုတာကို သူသတိရသွား၏။ သူက ထပ်ြပံးြပ
လာပီး။
"ကိုယ်ေမ့သွားတာပါ

...

ကိုယ်တိုှစ်ေယာက်

တစ်ေနရာရာမှာ

စကားေြပာကမလား"
သူက ရမ်းယင် ြပန်ေြဖမှာကိုပင် မေစာင့်ေတာ့ဘဲ ရမ်းယင်ရဲ အေရာင်
ေတာက်ေနတဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ေွးေထွးေသာ ေလထုက သူ
တိုှစ်ေယာက်ကားကို ရစ်ပတ်သွားပီးေတာ့ အလင်းစက ေပျာက်ကွယ်

သွားသည်။
အရှင်ဧကရာဇ်က သူအထိန်းေတာ်ကို လက်ေဝှယမ်းြပကာ ရမ်းယင်ကို
ေခထုတ်လာခဲ့၏။ အစက ေကျာင်းေတာ်က လူငယ်ေတွကို ကိုယ်တိုင်
ေရွးချယ်ဖို စီစဉ်ထားေသာ်လည်း တစ်စုံတစ်ေယာက် ေရာက်လာမယ်လို မ
ထင်ထားခဲ့ေပ။
ထိုလူသားေလး ေရာက်ရှိလာြခင်းက သူှလုံးသားကို တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ကာ
စိတ်ကစဉ့်ကလျား ြဖစ်ေစတာေကာင့် လူေရွးပွဲကို အထိန်းေတာ် လက်ထဲ
အပ်လိုက်ရေလသည်။ ထွက်လာတဲ့ လမ်းတစ်ေလာက် ရမ်းယင် သူတိုှစ်
ေယာက်ရဲ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ လက်ေတွကိုသာ ကည့်ေနမိ၏။
သူရှာေနတဲ့သူက

အရှင်ဧကရာဇ်ကီး

ြဖစ်ေနမယ်လို

မထင်ထားတာ

ေကာင့် ထိုသူကိုလည်း မကာခဏ ခိုးကည့်ေနမိြပန်သည်။ သူတိုှစ်
ေယာက်

စုရပ်ကွင်းကေန

ထွက်လာပီးေတာ့

တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်

လမ်းေလာက်လာခဲ့ရာ နန်းေတာ်ထဲက ေစာင်းလုလင်ဥယျာဉ်ဟု ေခတွင်
ေသာ ေနရာသိုပင် ေရာက်လာခဲ့၏။
ေမာ့လန်က ခပ်လှမ်းလှမ်းကေန လိုက်လာေလသည်။ လိပ်ေမွးကန်ေဘး
တွင် စားပွဲဝိုင်းတစ်ခု ရှိသည်။ အရှင်ဧကရာဇ်က ရမ်းယင်ကို ခုံတွင်ထိုင်ရန်
အချက်ြပလိုက်ေသာ် ရမ်းယင် တစ်ဖက်လူရဲ လက်ထဲကေန ထွက်ခွာဖို
ကိးစားလိုက်သည်။
သိုေသာ် ထူးဆန်းစွာပဲ တွဲထားတဲ့ လက်တစ်စုံသည် ြပန်ြဖတ်မရေအာင်
ပူးကပ်ေနေချ၏။ အရှင်ဧကရာဇ်နဲ ရမ်းယင် ှစ်ေယာက်လုံး ပိင်တူပင် သူ
တိုရဲလက်ေတွကို ငုံကည့်လိုက်သည်။
ဧကရာဇ်က ြပံး၏။ ရမ်းယင်ရဲ မျက်လုံးေတွကေတာ့ အံ့သစွာ ြပးကျယ်
လာကာ နားရွက်ကေလးှစ်ဖက်ဟာ ရဲတွတ်လာသည်။ ဧကရာဇ်သည်

ရမ်းယင်ရဲ နားရွက်ေလးေတွကို ကည့်ကာ ခပ်ဖွဖွ ရယ်လိုက်သည်။
သူတိုလက်ေတွက တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖမ်း
ဆုပ်ထားတာကို ေတွရေတာ့ ရမ်းယင်စိတ်ထဲ ကျဉ်းကျပ်လာသည်။ သူက
အရှင်ဧကရာဇ်ကို ေမာ့ကည့်လိုက်၏။
"ရမ်းေလး ကိုယ်တိုအတူတူ ထိုင်ကမလား"
ရမ်းယင် ပါးေတွရဲလာသည်။ ထိုစဉ် အရှင်ဧကရာဇ်က ရယ်၍ သူဘက်က
အရင်

လက်လတ်လိုက်ေတာ့

ရမ်းယင်လည်း

လတ်လိုက်သည်။

ှစ်

ေယာက်လုံး တစ်ပိင်တည်း လတ်လိုက်ေသာအခါ ကိးချည်ထားသလို
တင်းကျပ်ေနရာကေန လွတ်ေြမာက်သွား၏။
သူတိုှစ်ေယာက် မျက်ှာချင်းဆိုင် ေနရာယူပီးေသာအခါ အေစခံများက
သစ်သီးပန်းကန်များကို လာချေပးကသည်။ ထိုေနာက် အေစခံေတွ ြပန်
ထွက်သွားရာ သူတိုှစ်ေယာက်ပဲ ကျန်ခဲ့ြပန်၏။
"မင်း ကိုယ့်လက်ထဲက စာလုံးက ဘာလဲဆိုတာ သိချင်လား"
ရမ်းယင် တစ်ချိန်လုံး ေခါင်းငုံေနရာမှ ေမာ့လာကာ ေခါင်းညိတ်လိုက်
သည်။ သူတိုရဲလက်ေတွဟာ အလင်းြဖာေနတုန်းပင်။ ဧကရာဇ်ရဲ ညိဓာတ်
ြပင်းကာ ဆွဲေဆာင်အားေကာင်းေသာ အသံက သူကိုထပ်ေြပာလာ၏။
"မင်း အရင်ြပကည့်"
ရမ်းယင် တုံဆိုင်းသွားသည်။ သူက စားပွဲေပမှာတင်ထားတဲ့ ဧကရာဇ်ရဲ
လက်သီးဆုပ်ကို ခိုးကည့်လိုက်၏။ သူသည် ဧကရာဇ်ရဲ လက်ထဲက စာလုံး
ကို လုကည့်ဖိုအထိေတာ့ သတိမရှိေချ။
သိုှင့် တွန်ဆုတ်တွန်ဆုတ်ြဖင့် သူရဲလက်ေချာင်း သွယ်သွယ်ေလးေတွကို
ြဖန်ြပလိုက်သည်။

"ယွီ ...."
ဧကရာဇ် အသံထွက်ရွတ်လိုက်သည်။ 'ယွီ'ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဧကရာဇ်ရဲ
နာမည်မှာ မပါဝင်ေပ။ သိုေသာ်လည်း စာလုံးကိုေတွေတာ့ ဧကရာဇ်က
ေဒါသမထွက်

မျက်ှာအေရာင်လည်း

မေြပာင်းသည့်အြပင်

ခပ်ယဲ့ယဲ့

ကေလးပင် ြပံးလာေသးသည်။
ရမ်းယင် သူရဲလက်ကို ြပန်ချလိုက်သည်။ သူအလှည့်ပီးပီမလို ဧကရာဇ်
ဘက်က ြပဖိုအလှည့်ပင်။
"ရမ်းေလး ... ကိုယ့်လက်ထဲက စာလုံးက မင်းထင်ထားတဲ့ စာလုံးေတာ့
မဟုတ်ေလာက်ဘူး ... ဒါကမင်းတစ်ခါမှ မေတွးဖူးတဲ့ အရာပဲ ... သိချင်
လား"
ရမ်းယင် ထပ်၍ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
"ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က မင်းကို ေတာင်းဆိုစရာ တစ်ခုေတာ့ရှိတယ်"
"……"
"မကာခင်မှာ ကိုယ်တိုြပည်ေတာ်ထဲက ကျင့်ကံသူေတွနဲ စုေပါင်းပီး အမဲ
လိုက်ပွဲတစ်ခု ြပလုပ်ဖိုရှိတယ် ... အမဲလိုက်ပွဲမှာ ကိုယ်လည်း သွားရမှာ ...
မင်းက ကိုယ်နဲအတူ လိုက်ခဲ့ေပးရမယ်"
"…"
"ရမလား … မင်းလက်ခံရင် ကိုယ်မင်းကိုြပမယ် ... လက်မခံရင်ေတာ့
တြခားတစ်ခု ေတာင်းဆိုကည့်တာေပါ့ ဒါေပမဲ့ ေနာက်တစ်ခုကို မင်းမလုပ်
ိုင်မှာ ေကာက်မိတယ်"
ရမ်းယင် လက်ညိးေလးြဖင့် စားပွဲေပတွင် စာလုံးတချိ ေရးသားလိုက်
သည်။

{"ကန်ေတာ် အမဲလိုက်ပွဲကို အတူလိုက်ခဲ့ေပးပါ့မယ်"}
ဧကရာဇ်က ေကျနပ်သွား၏။ သူက ရင်ပျစွာ ြပံးြပလိုက်ပီးေတာ့ ရမ်း
ယင်ေရှမှာ သူရဲလက်ဝါးကို ြဖန်ြပလိုက်သည်။ လက်ဝါးေပက စာလုံးက
ရမ်းယင်ကို ကက်ေသေသ သွားေစ၏။ အြပာေရာင် စာလုံးေလးှစ်လုံး
သည် တစ်ဖက်လူ၏ လက်ဖဝါးထဲတွင် ေတာက်ပစွာ ရှိေနသည်။
ရမ်းယင်

မသိလိုက်ဘဲ

သူလက်ဝါးကိုေတာင်

ြပန်ငုံကည့်မိသည်။

ဧကရာဇ်ရဲ လက်ဝါးထဲက စာလုံးမှာ 'ရမ်းယင်'ဟူေသာ နာမည်ြဖစ်ေန၏။
"အံ့သသွားတယ် မဟုတ်လား"
ရမ်းယင် အမှန်အတိုင်းပဲ ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။
"ကိုယ်လည်း အံ့သေနတာ ... ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ကို ေတာ်ေတာ်ေလး ရှာ
လိုက်ရတယ်ေလ မင်းေလးက အိမ်တွင်းပုန်းေလး ြဖစ်ေနေတာ့ ခက်ခဲ
တယ်ကွာ ..."
{"အရှင့်ရဲနာမည်မှာ ယွီဆိုတဲ့ စာလုံးမပါဘူး မဟုတ်လား"}
ရမ်းယင် ေနာက်ထပ် စာလုံးများကို ချေရးလိုက်ြခင်း။ ဧကရာဇ်က ရယ်
လိုက်သည်။
"အဲဒီအေကာင်း ကိုယ်မင်းကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ေြပာြပပါ့မယ် ... အမဲ
လိုက်ပွဲရဲ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ေလာကတံခါးကို ရှာေဖွဖိုပဲ လူတိုင်းက
တြခားကမာကို သွားချင်ကတယ် ... ကိုယ်လည်း အဲဒီတံခါးကို ရှာေဖွချင်
တယ် ... ဘာေကာင့်လဲ မသိေပမဲ့ လက်ထဲကနာမည်ကို ေဖာ်ြပေပးတဲ့
စွမ်းအင်က တြခားေနရာကလာတယ်လို ခံစားေနရတယ်ေလ"
ဧကရာဇ် မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်။ ရမ်းယင် သူကို လိုက်ကည့်ေန၏။
ဧကရာဇ်က တစ်လှမ်းချင်း ေရွလာပီးေတာ့ ရမ်းယင်ရဲအေနာက်မှာ ရပ်

ကာ ရမ်းယင်ပခုံးှစ်ဖက်ေပကို လက်တင်လိုက်သည်။
သူက ေအာက်ကိုငုံကိုင်းလိုက်ပီး ရမ်းယင်ရဲ နားရွက်ကေလးနားကပ်၍
တိုးတိုးေလး ဆိုလိုက်သည်။ ဧကရာဇ်ထံက ထိုစကားသံကို ကားေသာ်
ရမ်းယင်ရဲ လှပေသာ မျက်ဝန်းများ ြပးကျယ်သွားရ၏။
သူတိုှစ်ေယာက်ကို မျက်ြခည်မြပတ် လှမ်းကည့်ေနေသာ ေမာ့လန်သည်
ရမ်းယင်ရဲ အံ့သသွားတဲ့
သိုေသာ်

ရမ်းယင်ြပံး၍

မျက်ှာကိုေတွေသာအခါ
ဧကရာဇ်ကို

သူမစိုးရိမ်သွား၏။

ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်တာ

ေတွရ

ေသာအခါ သူမ စိတ်ေအးသွားရြပန်သည်။
ထိုေနာက် သူတိုှစ်ေယာက် လမ်းခွဲခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်က အလုပ်ပ်သူမို
ရမ်းယင်လည်း
ြပန်လာခဲ့သည်။

သူကို

အလုပ်မပိုေစလိုေချ။

နန်းေဆာင်ထဲက

စားပွဲတွင်

ရမ်းယင်

နန်းေဆာင်ကို

ရမ်းယင်နဲ

ေမာ့လန်

မျက်ှာချင်းဆိုင် ထိုင်ေနပီး ရမ်းယင်က သူကိုယ်တိုင် မုန်တစ်ခုလုပ်ချင်
ေကာင်း ေြပာေန၏။
ေမာ့လန် - "သခင်က ဘာြဖစ်လို ုတ်တရက်ကီး မုန်လုပ်ချင်သွားရတာ
လဲ … မဟုတ်မှလွဲေရာ ဧကရာဇ်က ညေနေရာက်ရင် သူဆီလာဖို မှာလိုက်
တာလား"
ရမ်းယင် ြပံးလိုက်သည်။ အဲဒါက သူမေြပာတာမှန်ေကာင်း ေထာက်ခံ
လိုက်သည့်အလား ေမာ့လန်သည် ချက်ချင်းဆိုသလို ရင်ပျသွားကာ ရမ်း
ယင်ကို ဧကရာဇ် ှစ်သက်ေတာ်မူိုင်သည့် မုန်ပွဲများကို စတင်ရွတ်ြပလာ
ေတာ့သည်။
သူမေြပာသည့် အမျိးအစား ၂၀မကေသာ မုန်ပွဲများထဲက ရမ်းယင် မုန်ပွဲ
တစ်ခုကို ေရွးချယ်လိုက်သည်။ ထိုအရာသည် ပွင့်ဖတ်သုံးချပ်သာ ပါရှိေသာ
ပန်းပွင့်ပုံစံသည့် ကိတ်တစ်မျိးြဖစ်ကာ လုပ်ရတာ အနည်းငယ် ခက်၏။

ေမာ့လန်မှာ ရမ်းယင်က သူကိုယ်တိုင် လုပ်ေပးချင်တယ်လို ဆိုတာေကာ
င့် သူမကိုယ်တိုင် နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကားေပးရေလသည်။ မီးဖိုထဲ
တစ်ခါမှ မဝင်ဖူးေသာ လက်ုုေလးေတွသည် တစ်စုံတစ်ေယာက်အတွက်
မေမာိုင်မပန်းိုင် ဂျံနယ်ေနေတာ့သည်။
ညေနဘက်ေရာက်ေသာ် ရမ်းယင် ေကျာက်စိမ်းချိင့်ကေလးကို ကိုင်လျက်
ဧကရာဇ်ရဲ

နန်းေဆာင်ဘက်ကို

ထွက်လာခဲ့၏။

သူလုပ်ထားတဲ့မုန်ကို

ဧကရာဇ် ှစ်သက်ပါ့မလား ဆိုတာကိုလည်း စိုးရိမ်ေနရေသးသည်။
ရမ်းယင် ဧကရာဇ်၏ အနားယူရာ နန်းေဆာင်ကို ေရာက်သွားေသာအခါ
သူလိုပဲ

တြခားေသာ

ကိုယ်လုပ်ေတာ်များသည်လည်း

မုန်ပွဲကိုယ်စီြဖင့်

ဧကရာဇ်ေရှတွင် တန်းစီကာ ရပ်ေနကတာကို ေတွလိုက်ရသည်။ ရမ်းယင်
ရပ်သွား၏။
ဧကရာဇ်တွင်

ကိုယ်လုပ်ေတာ်ေတွ

အများကီး

ရှိတာကို

သူသိ၏။

အားလုံးက ေချာ့ေပ့လှေပ့ဟူသည့် အလှေလးေတွချည်းသား။ ေယာက်ျား
မိန်းမ အားလုံးတိုသည် ဧကရာဇ်ဆီက အာုံစိုက်မရေအာင် သူတိုကိုယ်သူ
တို အလှဆုံး ြပင်ဆင်ြခယ်သလာခဲ့ရာ အမျိးသား ကိုယ်လုပ်ေတာ်တိုပင် ပါ
ေသး၏။
အေယာက်၂၀ခန် ရှိေသာ အေရာင်အေသွးစုံ ကိုယ်လုပ်ေတာ်များသည်
ငါးေယာက်တစ်တန်းြဖင့် ရပ်လျက် ဧကရာဇ်ကို အချိပွဲဆက်သရန် အသင့်
ေစာင့်ေနကသည်။ သိုေသာ် ဧကရာဇ်သည် တုပ်တုတ်မမလပ်ဘဲ သူလက်
ထဲက စာလိပ်ကိုသာ အာုံစိုက်ေန၏။
ထိုအချိန်တွင် အထိန်းေတာ်က ဧကရာဇ်နားကပ်လျက် စကားေြပာလိုက်
သည်။ ဧကရာဇ်က စာလိပ်ကိုချ၍ ကိုယ်လုပ်ေတာ်ေတွဘက်ကို ကည့်
လိုက်၏။ အားလုံး လပ်လပ်ရှားရှားနဲ ရှက်ေသွးြဖာသူကြဖာ ြဖစ်ကုန်က

သည်။
"ရမ်းေလး ... အေရှကိုလာခဲ့ပါ"
ေခလိုက်တဲ့ အေခအေဝေကာင့် ကိုယ်လုပ်ေတာ်များ ကက်ေသေသ
ကုန်သည်။ ကိုယ်လုပ်ေတာ်ထဲတွင် ရမ်းဟူသည့် အမည်ပါေသာ အမျိးသား
ကိုယ်လုပ်ေတာ်နဲ အမျိးသမီး ကိုယ်လုပ်ေတာ်တိုသည် ရှက်ရွံစွာြဖင့် အေရှ
ကို ထွက်သွားက၏။
သူတိုှစ်ေယာက်သည်
တြခား

ဧကရာဇ်ထံမှ

ကိုယ်လုပ်ေတာ်များသည်

အာုံစိုက်ြခင်း

တိတ်တဆိတ်

ရလိုက်ပီဟူ၍

ေြခေဆာင့်ကသလို

တ်ခမ်းကိုက်၍ မေကျနပ်သူများလည်း ေပလာသည်။
ဧကရာဇ်သည် သူေရှေရာက်လာသူ ှစ်ေယာက်ကို မျက်ေမှာင်ကတ်၍
ကည့်ေနလိုက်သည်။
"မင်းတိုကို ကည့်ရတာ အိမ်ြပန်ချင်ေနကပုံပဲ"
ကိုယ်လုပ်ေတာ်များ
အသီးသီး

အားလုံး

ထိတ်ထိတ်လန်လန်

ဒူးေထာက်ကုန်ကသည်။

ရမ်းဟူသည့်

ြဖစ်ကုန်ကပီး
အမည်ပါေသာ

ကိုယ်လုပ်ေတာ် ှစ်ေယာက်လည်း ေကာက်ေကာက်နဲ ဒူးေထာက်လိုက်က
ေသာ်

ေနာက်ဆုံးတွင်

ရပ်ေနေသာ

အြပာေရာင်

အရိပ်ကေလးကို

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ြမင်လိုက်ရေတာ့၏။
"ရမ်းေလး ....."
ဒီတစ်ခါေတာ့ ထိုအမည်ပါတဲ့ အလှေလးှစ်ေယာက် ေခါင်းေမာ့မကည့်ရဲ
ေတာ့ေပ။ ရမ်းယင် ှလုံးသားသည်လည်း အေကာင်းြပချက် ရှာမရဘဲ ေွး
ေထွးသွားေတာ့သည်။ သူက ကိုယ်လုပ်ေတာ်များကို ေကျာ်ြဖတ်ကာ သူကို
ြပံးြပေနတဲ့ ဧကရာဇ်ဆီကို ေလာက်သွားလိုက်သည်။

ဧကရာဇ်က ြပံးလျက်။
"ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုခုယူလာတာလား"
ရမ်းယင် ေခါင်းညိတ်လိုက်သည်။ တစ်ဖက်လူရဲအြပံးက ပိုလိုေတာင်
ေတာက်ပလာခဲ့ပီး

လက်ဝါးြဖန်လာ၏။

ရမ်းယင်

ယဉ်ယဉ်ေကျးေကျး

ေကျာက်စိမ်းေသတာေလးကို ကမ်းေပးလိုက်သည်။
ထိုအချိန်တွင် တြခားေသာ ကိုယ်လုပ်ေတာ်များသည် ဧကရာဇ်တ်ဖျားမှ
ရမ်းေလးဟူေသာ အမည်ပိုင်ရှင်သည် မေနကမှ နန်းေတာ်ထဲ ဝင်လာေသာ
ရမ်းယင်ဆိုတာကို သိလိုက်ရေလေတာ့သည်။ တချိသည် ေဒါသထွက်လွန်း
လို လက်သီးသာ ဆုပ်ထားမိက၏။
ဧကရာဇ်သည် ရမ်းယင်ရဲလက်ရာ ကိတ်မုန်ေလးေတွကို တစ်ခုယူစားက
ည့်ပီးေတာ့ ေနာက်ထပ် တစ်ခုပီးတစ်ခု ထပ်စားလိုက်ရာ ေနာက်ဆုံး
ေသတာငယ်ေလးထဲတွင် ဘာမှမရှိေတာ့ေပ။
"ကိုယ်စားဖူးသမထဲမှာ မင်းလက်ရာက ပိုေကာင်းတယ် ... မဟုတ်ဘူး
အေကာင်းဆုံးပဲ "
"ကျန်တဲ့သူေတွ အားလုံး ထွက်သွားကေတာ့"
ကိုယ်လုပ်ေတာ်များ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက် ကည့်ကာ ထွက်သွားဖို
အတွက် ြပင်ဆင်ကေတာ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သတိရှိတယ်လို ထင်ရေသာ
ကိုယ်လုပ်ေတာ်တစ်ေယာက်သည် သူမ၏မုန်ပွဲေလးကို ဧကရာဇ်၏ စားပွဲ
ေပသို ိုိုေသေသ တင်လိုက်ေလသည်။
"အရှင် ... ကန်မလုပ်လာခဲ့တဲ့ မုန်ပွဲေလးကို ြမည်းကည့်ပါလား … ကန်မ
တိုက

မျိးိုးအလိုက်

အချိပွဲလုပ်လာခဲ့တာ

ေသချာေပါက် အရှင့်ကို သေဘာကျေစမှာပါ"

ကန်မရဲလက်ရာက

ဧကရာဇ်က မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကို ပင့်လိုက်သည်။
"ဟုတ်လား"
"ဟုတ်ကဲ့"
ဧကရာဇ်သည် သူမ၏ စားချင်စဖွယ် မုန်ပွဲေလးဆီကို အကည့်မေရာက်
ေသးဘဲ ရမ်းယင်ကို ေမာ့ကည့်လိုက်၏။ သူက ဝတ်ုံလက်ကိုလဲ၍ သူေဘး
ကေနရာကို ြပလိုက်ကာ လက်ဝါးနဲ ပုတ်ြပလိုက်ေလသည်။ ရမ်းယင်
မျက်ေတာင်ေလးေတွ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် ြဖစ်သွား၏။
မုန်ပွဲပိုင်ရှင် ကိုယ်လုပ်ေတာ်သည်လည်း မျက်ှာမဲ့သွားေတာ့သည်။ ရမ်း
ယင် အံ့သစွာ မလပ်မယှက် ရပ်ေနဆဲ။ ဧကရာဇ်က သူကို ေဘးနားလာ
ထိုင်ရန် ေနာက်တစ်ေခါက် ထပ်၍ ပုတ်ြပေသာအခါ ရမ်းယင် ထပ်မံမတုံ
ဆိုင်းရဲေတာ့ဘဲ ပထမက ဒူးေထာက်ေနတဲ့ ကိုယ်လုပ်ေတာ်ှစ်ေယာက်ကို
ေကျာ်ြဖတ်ကာ ဧကရာဇ်ေဘးတွင် ထိုင်လိုက်ေတာ့သည်။
ဧကရာဇ်က ြပံးလိုက်သည်။
"ေတာ်တယ် ...."
ထိုေနာက်

ဧကရာဇ်သည်

မုန်ပွဲလာချေပးေသာ

ကိုယ်လုပ်ေတာ်အား

ေခါင်းေမာ့ကည့်လိုက်သည်။
"ဒီေနည အားလုံးလိုလို မုန်ပွဲေတွလုပ်ပီး ငါ့ဆီလာကတယ် ... ဒါက
နည်းနည်း သံသယဝင်စရာ မေကာင်းဘူးလား ... ဘယ်သူကများ ဒီလိုလုပ်
ဖို အမိန်ေပးလိုက်တာလဲ ..."
"အဲ

အဲဒါက

...

အရှင်စိတ်ေလာ့ပါ

...

ကန်မတို

ဒီညေနမှာ

ကိုယ်လုပ်ေတာ်ယင်က ဧကရာဇ်အတွက် မုန်ပွဲြပင်ဆင်ေနတယ် ဆိုတဲ့
သတင်းကားခဲ့ပါတယ် ... အဲဒါေကာင့် အရှင့်အတွက် ြပည့်စုံတဲ့ မုန်ပွဲရရှိဖို

ကန်မတိုက ကိးစားခဲ့တာပါ ..."
***

