အခန်း(၁၅)
ပျက်စီးသွားေသာ စားေသာက်ဆိုင်ငယ်ေလး

"အေမေရ ... သားြပန် လာပီ" သူ၏ အိမ်ေဘးှင့် ကပ်လျက် စား
ေသာက်ဆိုင်ငယ်ေလး၏ ဆိုင်းဘုတ်အား ြမင်ေတွရေသာအချိန်တွင် ထ
န်၏ မျက်ှာတွင် ချစ်ခင်ြမတ်ိုးေသာ အြပံးတို ေပလာလျက် ကျယ်
ေလာင်စွာ ေအာ်ေြပာလိုက်သည် ။
သိုေသာ် သူ၏ အြပံးတို ချက်ချင်း ေပျာက်ကွယ်သွားရသည် ။ ယခင်
က သူ၏ အသံကားသည် ှင့် မိခင်ြဖစ်သူသည် ဆိုင်ေပါက်ဝမှ ဆီးကိ
ေနကျ ြဖစ်သည် ။ ယေနတွင် မူ သူမ ထွက်ေပလာြခင်း မရှိေချ။ ထိုအ
စား အိမ်နီးနားချင်းများက သူ၏ အသံကို ကားလိုက်ရေသာအခါ သက်
ြပင်းများ ချလျက် သူအား သနားကုဏာ သက်ေနကသည် ။
"ဆိုင်ထဲမှာ တစ်ခုခု ြဖစ်ေနတာလား" အိမ်နီးချင်းများ ၏ အမူအရာ
များကို ကည့်ပီး သူ စားေသာက်ဆိုင်ထဲသို တစ်ဟု န်ထိုး ေြပးဝင်သွား
ေတာ့သည် ။
အထဲသို ထန်ေရာက်ေသာအခါ စားေသာက်ဆိုင်ေလးမှာ ပျက်စီး
ေနသည် ကို ေတွြမင်ရသည် ။ အစားအစာများ ၊ စွပ်ြပတ်များ ှင့် ပန်း
ကန်ခွက်ေယာက် အကွဲများ သည် ေနရာအှံြဖစ်ေနပီး စားပွဲများ ှင့်
ကုလားထိုင်များမှာ လည်း ကန်ေကျာက်ြခင်း ခံထားရေသာေကာင့်

ေြမေပတွင် ပိလဲေနကသည် ။ နံရံများ ှင့် ကမ်းြပင်များမှာ လည်း
ေပကျံေနသည် ကို ေတွရသည် ။
မီးဖိုေချာင်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာအား ိုက်ခွဲေနေသာ

အသံများ

ကားထဲတွင် ငိုိက်သံှင့် အတူ စကားသံတစ်စွန်းတစ်စကို သူ ကားလို
က်ရသည် ။

ထိုအသံေကာင့် ထန်၏ ေသွးများ ဆူပွက် လာပီး

မျက်ဝန်းအစုံတွင် ေဒါသေရာင်များ လက်လာခဲ့သည် ။
"ဘလက်

... ေကျးဇူးြပပီးေတာ့ ထပ်မဖျက်ဆီး ပါနဲ ေတာ့။

မီးဖိုေချာင်ထဲက ပစည်းေတွက ငါတို မှာ ရှိသမ အကုန်ပါ။ ရှင် အဲ့ဒါ
ေတွ ထပ်ဖျက်ဆီးရင် ကန်မ ဘယ်လို စီးပွားေရးလုပ်လို ရေတာ့မှာ လဲ"
ထန်

မီးဖိုေချာင်အဝသို

ေရာက်ေသာအခါ

လူလတ်ပိုင်းတစ်

ေယာက်၏ လက်ေမာင်းကို ကိုင်လျက် မျက်ှာတစ်ခုလုံး မျက်ရည်များ
အြပည့်ြဖင့် ငိုယိုေနေသာ မိခင်ြဖစ်သူအား ေတွလိုက်ရသည် ။
"ငါ့ကို စာနာေပးဖို ဘယ်လို ေတာင်းဆိုရမလဲဆိုတာ အခု သိပီေပါ့။
လဝက်မတိုင်ခင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခ ယွမ်၅ေထာင်ေပးဖို မင်းကို
ေြပာခဲ့တယ်။ အခု လေတာင်ကုန်သွားပီ ဘယ်မှာ လဲ မင်းရဲ ပိုက်ဆံ။
မင်း ငါ့စကားကို ဖုတ်ေလတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို ေတာင် မမှတ်ဘူးေပါ့။ မင်း
ကို မှတ်ေလာက်ေအာင် သင်ခန်းစာမေပးရင် ငါ့စကားကို ဘယ်ေတာ့မှ
သတိရမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး"
လူလတ်ပိုင်းက သူ၏ လက်အား ေဆာင့်ုန်းလိုက်ပီး စုလင်းယွမ်
အား ေြမေပသို ေဆာင့်တွန်းလိုက်သည် ။ ထိုေနာက် ေပါင်းအိုးအား
ေဆာင့်ကန်ပစ်လိုက်ေတာ့သည် ။
ကီးမားေသာေပါင်းအိုးကီး ေြမေပသို လည်ထွက်သွားပီး အထဲမှ ပူ
ေလာင်ဆူပွက်ေနေသာ ေပါင်းရည်များ သည် ထွက်ကျလာကသည် ။

"အေမ ... သတိထား" ေပါင်းအိုးထဲမှ ပူေလာင်ဆူပွက်ေနေသာ
ေပါင်းရည်များ သည် မိခင်၏ ကိုယ်ေပသို ကျေရာက်ေတာ့မည်ကို ြမင်
လိုက်ရေသာ ထန်သည် အေြပး ေြပးသွားပီး သူ၏ မိခင်အား ဆွဲထူလို
က်သည် ။
"အာ ... ြပန် လာပီလား။ ဗိုက်ဆာေနပီလား သားေလး။ သားစား
ဖို အရသာရှိတာ အေမ တစ်ခုခု လုပ်ေပးမယ်ေနာ်" ထန်၏ ဆွဲထူြခင်း
ကို ခံလိုက်ရေသာ စုလင်းယွမ်သည် နာကျင်မအား ေမ့ေလျာ့သွားပီး
သားြဖစ်သူအား ကေယာင်ကတမ်း ေြပာလိုက်သည် ။
ထိုအချိန်မှာ ပင် စားေသာက်ဆိုင်၏ ြဖစ်ပျက်ေနေသာ အေြခအေန
အား ြပန်သတိရသွားကာ အကူအညီ မဲ့ေနေသာ သူမတို အြဖစ်အား
အလွန် ဝမ်းနည်းသွားရသည် ။
ဘလက်သုံး၏

ဖျက်ဆီးမေကာင့်

ချက်ြပတ်သည့်

ပစည်းများ

အကုန်ပျက်စီးေနသည် ြဖစ်ပီး ထန်အတွက် မည်သည့် စားစရာကိုမ
ယုတ်စွအဆုံး အိုးရှင်းဆုံး ကက်ဥထမင်းေကာ်ပင် မြပလုပ် ေပးိုင်
ေတာ့ေချ။
မိခင်ြဖစ်သူ၏ မျက်ဝန်းထဲမှ ကူကယ်ရာမဲ့ေနေသာ၊ ေမာ်လင့်ချက်မဲ့
ေနေသာ ခံစားချက်တို အား ြမင်ေတွလိုက်ရချိန်တွင် ထန် အလွန်
စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းရသည် ။
ထန်အတွက်မူ စုလင်းယွမ်သည် မိခင်တစ်ေယာက် အေနှင့် သာ
မက ဖခင်တစ်ေယာက် အေနြဖင့်ပါ သူမ တတ်ိုင်သမ နည်းလမ်းများ
ြဖင့် ြပစုေစာင့်ေရှာက် ေပးခဲ့သည့် သူ အလွန်ချစ်ြမတ်ိုး ေလးစားရ
ေသာ လူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည် ။

ဆယ်ှစ်ေကျာ်မက သူ၏ မိခင် ြဖစ်သူသည် အလွန် အလုပ်ကိးစား
လုပ်ခဲ့ရသည် ။ သူမသည် သူအား မိုးေကာင်းကင်ကီးသဖွယ် အုပ်မိုး
ကာ ြပစုပျိးေထာင် ေပးခဲ့သြဖင့် ထန်သည် ကျန်းကျန်းမာမာြဖင့်
ေကာင်းမွန်စွာ ရှင်သန်ကီးြပင်း လာခဲ့ရသည် ။ ထိုေကာင့် သူအေနြဖင့်
မိခင်ြဖစ်သူသည် အမျိးသမီးတစ်ေယာက် ြဖစ်ုံသာမက ခွန်အားနည်း
ေသာ အထီးကျန်ေနေသာ အမျိးသမီးတစ်ေယာက် ြဖစ်သည် ဟူေသာ
အချက်အား ေမ့ေလျာ့လုနီးပါး ြဖစ်ခဲ့ရသည် ။
မုဆိုးမတစ်ေယာက် အေနြဖင့် လူေတွရဲ ေြပာစရာစကား ဘယ်
ေလာက်များ ြဖစ်ခဲ့ရရှာမည်နည်း။ မိခင်ြဖစ်သူ နာကျင် ခံစားခဲ့ရမည်
များကို ေတွးေတာမိရင်း ထန် ရင်နာလာရသည် ။
"အေမ ကန်ေတာ် မဆာပါဘူး။ အိမ်ေရာက်ေတာ့မှ ညစာ စားက
တာေပါ့" ထန်သည် မိခင်၏ ပိန်ပါးပါး ကိုယ်ေလးအား ေပွဖက်ထား
ရင်း နီရဲေသာ မျက်ဝန်းအစုံတို ြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"အိမ်ြပန်မယ် ဟုတ်လား။ မင်းတို က အိမ်ကို ြပန်ချင်ေသးတယ်ေပါ့
ဟုတ်စ။ ဒီေန ယွမ်၅ေထာင် မေပးမချင်း မင်းတို ှစ်ေယာက် အိမ်ြပန်
လို မရဘူး" အသားမည်းမည်းှင့် လူလတ်ပိုင်းက သားအမိှစ်ေယာက်
စကားေြပာေနသည် အား ကားြဖတ်ကာ ေအးစက်စွာ ေြပာလိုက်သည်
။
လူလတ်ပိုင်း ေြပာလိုက်သည့် စကားအား ကားေသာအခါ စုလင်းယွ
မ်တစ်ေယာက် ေကာက်လန်တုန်လပ် သွားသည် ။ သူမသည် ထန်
အား အြမန် ေပွဖက်လိုက်ကာ တုန်လပ်စွာ ေြပာလိုက်သည် ။
"အစ်ကိုဘလက် ... ကန်မသားေလးကို ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ ရှင်။ သား
ေလးကို သွားခွင့်ေပးလိုက်ပါ။ ကန်မ

...

ကန်မကို အချိန်တစ်ရက်

ေလာက် ထပ်ေပးပါ။ မနက်ြဖန် ဒီအချိန်ဆိုရင် ယွမ်၅ေထာင် ကန်မ
ေပးပါမယ်"
"ဒီေန မင်းတို ဒီ၅ေထာင် မေပးိုင်ဘူးဆိုရင် မနက်ြဖန် ဒီေငွပမာဏ
ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ေတာ့မယ်" ဘလက်သုံးက စုလင်းယွမ်အား တစ်ချက်
ကည့်လိုက်ပီး ေလသံြပတ်ြပတ်ြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"ကန်ေတာ်

မှတ်မိသေလာက်ဆိုရင်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခက

ယွမ်၂ေထာင် မဟုတ်လား။ ဒီလကျမှ ဘာလို ယွမ်၅ေထာင် ြဖစ်သွားရ
တာလဲ" ထန်သည် မိခင်အား သူ၏ ေနာက်ဘက်တွင် ထားကာ ကာကွ
ယ်ထားရင်း အမမဲ့အမှတ်မဲ့ ေမးလိုက်သည် ။
ထန်မှ သူအား ဤကဲ့သို ုတ်တရက် ြပန်လည်ေမးြမန်းလိမ့်မည်
ဟု လူလတ်ပိုင်းမှ မထင်ထားေချ။ ယခင်က ထန်၏ ခံစားချက်မဲ့ေသာ
အကည့်အား သတိရသွားပီး မည်သည့် စကားမ မေြပာိုင် ြဖစ်သွားရ
ကာ ထန်အား အံ့အားသင့်စွာ ကည့်လိုက်မိသည် ။
"ချီးတဲ့ မှ ပဲ ... မင်းတို ကို အေကာင်းြပချက် ေပးစရာ လိုသလားကွ
" ဘလက်သုံး၏ အေနာက်ဘက်တွင် ရှိေသာ ဆံပင်အစိမ်းေရာင်ှင့် လူ
မှ ေအာ်ဟစ်လိုက်ကာ ထန်အား ိုက်ရန် သူ၏ လက်အား ေြမာက်
လိုက်သည် ။
ထိုသူ၏ လက်သည်

ထန်ှင့် ၁၀စင်တီမီတာေကျာ်ေကျာ် ေရာက်

ရှိချိန်တွင် ကမ်းြပင်ေပမှ ဖန်ကွဲစသည် ပျံဝဲ လာပီး အစိမ်းေရာင်ဆံပင်
ှင့် လူ၏ လက်ေကာက်ဝတ်အား ညာတာမကင်းမဲ့စွာ ထိုးစိုက်လာသြဖ
င့် လက်ေကာက်ဝတ်မှ ေသွးများ စီးကျလာသည် ။
သနားစရာေကာင်းေသာ ထိုအိုင်ကျင့်ေသာ သူသည် သူ၏ အစွမ်း
အား ြပချင်ခဲ့ေသာ်လည်း ထိုသို ြဖစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိမထားေချ။

လက်ေကာက်ဝတ်တွင် ဖန်ကွဲစ ထိုးစိုက်ေနသည် မှာ မခံရပ်ိုင်ေလာက်
ေအာင် နာလွန်းလှသည် ။
ဆံပင်အစိမ်းှင့် လူသည် ထန်အား မိုက်ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း ထို
အြခင်းအရာသည် ထန်မှ ထိုလူအား အလွတ်ေပးမည်ဟု အဓိပာယ် မ
သက်ေရာက်ေပ။
တန်းခွ-ဲ ၁၀မှ ေကျာင်းသားများ သူအား ဘယ်ေလာက် အိုင်ကျင့်ကျ
င့် ေြပာေြပာ ထန်သည် တစ်ခွန်းမ ခွန်းတုံ မြပန်ခဲ့ေချ။ ထိုအရာသည်
ထန်၌ စိတ်ထားေကာင်းသည် ဟု မဆိုလို၊ ထိုနည်းတူ အားနည်းသူဟု
လည်း အဓိပာယ်မှတ်ယူ၍ မရေပ။ ထိုေကျာင်းသားများ သည် အိုင်ကျ
င့်

ေြပာဆိုသည်

မှန်ေသာ်ြငားလည်း

ထန်အေပ

အမှန်တကယ်

နာကျင်ေစလိုြခင်း မရှိေပ။
သိုေသာ် ယခုလူများ သည် ထိုကဲ့သို မဟုတ်ေချ။ ၎င်းတို သည် သူ၏
မိခင် ကိးစားအားထုတ်မကို ဖျက်ဆီးုံမသာမက လူကို နာကျင်ထိခိုက်
ေစရန် တွန်းလှဲကေသးသည် ။ မိခင်ြဖစ်သူအား စိတ်ေရာကိုယ်ပါ
ထိခိုက်နာကျင်ေအာင် လုပ်ြခင်းသည် ထန်အား လွန်မင်းစွာ ေဒါသထွ
က်ေစသည် ။
ထန်အတွက် အေရးကီးဆုံးေသာ လူသားသည် သူ၏ မိခင်သာ
ြဖစ်ပီး မိခင် စိတ်ချမ်းသာမသည် သူအတွက် အေရးကီးဆုံးေသာ အရာ
ပင်ြဖစ်သည် ။
ထိုသူများ သည် မိခင်ြဖစ်သူ၏ ဆိုင်ကေလးအား ဖျက်ဆီးလိုက်က
တည်းက ထန်၏ စိတ်ထဲတွင် ေသလူများ အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပီး ြဖ
စ်သည် ။
တစ်ဖက်လူ ဘာလုပ်ရမည်မှန်း မသိစဉ်မှာ ပင် ထန်သည် ဆံပင်

အစိမ်းှင့် လူအနားေရာက်လာကာ ဒူးေခါင်းအား ကန်ထည့်လိုက်ပီး
လဲကျသွားစဉ်တွင် ထိုလူ စကားမေြပာိုင်ေစရန် မျက်ှာအား တက်
နင်းပစ်လိုက်သည် ။
ထန်၏ လပ်ရှားမသည် အလွန်ြမန်ဆန် လှေသာေကာင့် တစ်ဖက်
လူများ မတုံြပန်ိုင်ခင်မှာ ပင် ဆံပင်အစိမ်းှင့် လူသည် ေြမေပတွင် မ
ချိမဆန် ြဖစ်ေနေပသည် ။ ထိုအခါမှာ ပင် ကျန်ေသာသူများ သတိဝင်
လာကသည် ။
"သူေတာင်းစား ... ငါတို ကို ြပန်ခံချေနတယ် ေပါ့ေလ။ မင်း အသက်
မရှင်ချင်ေတာ့ဘူးနဲ တူတယ်"
"ေခွးေကာင် ... ငါ့ညီအစ်ကိုကို လတ်လိုက်။ မဟုတ်ရင် မင်းကို ငါ
ိုက်ချိးပစ်မယ်"
သူတို အထဲမှ လူတစ်ေယာက်မှာ ထန်၏ ိုက်ှက်ြခင်းကို ခံလိုက်
ရေကာင်း သတိထားမိလိုက်သြဖင့် လူမိုက်များ ေဒါသတကီး ေအာ်ဟစ်
လိုက်ကသည် ။ ဘလက်သုံးမှ လွဲ၍ ကျန်ေသာသူများ သည် ထန်ဆီသို
တစ်ပိင်နက်တည်း ေြပးဝင်လာကသည် ။ ဘလက်သုံးသည် ေနရာမှာ
ပင် ရပ်ေနေသာ်လည်း ထန်အား စူးစမ်းသလို ကည့်ေနသည် ။
ဘလက်သုံးသည် ကမ်းနားလမ်းတွင် ေနလာခဲ့သည် မှာ ှစ်ေပါင်း
ှစ်ဆယ်ေကျာ်ရှိပီ ြဖစ်သည့် အေလျာက် သူသည် ကမ်းနားဧရိယာ တစ်
ဝိုက်တွင် သူမသိေသာ အရာမရှိေချ။ သည် စားေသာက်ဆိုင်ေလးသည်
ဖွင့်ခဲ့သည်

မှာ ၆လပင်

မြပည့်ေသးေသာ်ြငားလည်း

ထိုဆိုင်ှင့်

ပတ်သက်သမ သူ အကုန် သိသည် ။
ေကျးလက်မှ ေရာက်လာေသာ စုလင်းယွမ်တွင် သားငယ် တစ်ေယာ
က်ရှိပီး သည် ဆိုင်ေလး မဖွင့်ခင် သူမသည် အလုပ်ကမ်းမျိးစုံ လုပ်ခဲ့ရ

ကာ ပိုက်ဆံစုခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူမ အလုပ်လုပ်ိုင်သေရွ ေငွရှာဖို
ကိးစားေနမည့် အမျိးသမီး ြဖစ်သည် ။
လွန်ခဲ့ေသာ တစ်လက ေနကာမျက်မှန် တပ်ဆင်ထားေသာ လူတစ်
ေယာက်သည် ဘလက်သုံးအား လာရှာပီး စုလင်းယွမ်ှင့် ထန်အား
ထိခိုက်ေစေအာင် လုပ်ေပးရန်အတွက် ယွမ်တစ်သိန်း ေပးခဲ့သည် ။
ဘလက်သုံးသည် စုလင်းယွမ်အား သနားေသာ်လည်း သူမှင့် ပတ်
သက်မ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိေသာေကာင့် စုလင်းယွမ်ှင့် ယွမ်တစ်သိန်း
အား ေရွးချယ်ေစရာတွင် ပိုက်ဆံအား တုံဆိုင်းြခင်းမရှိဘဲ ေရွးချယ်ခဲ့သ
ည် ။
"ထန်က တစ်ခန်းလွတ်ေနတာ မဟုတ်ဘူး လား" သူ၏ ယခင်
ေတွြမင်ေနမအရ ထန်၏ ဦးေှာက်မှတ်ာဏ်သည် ြပဿနာ ရှိေနသ
ည် ။ တစ်ခန်းလွတ်ေနတဲ့ ေကာင်ေလးသည် သူ မဟုတ်သကဲ့သို ထန်
သည် စကားအား အချက်ကျကျ ေြပာိုင်ပီး လူေတွကို ညာတာမမရှိ
ိုက်ိုင်ရပါသနည်း။
ေနကာမျက်မှန်ှင့် လူ ခိုင်းေစချက်အရ စားေသာက်ဆိုင်အား ဖျက်
ဆီးြခင်း၊ စုလင်းယွမ်အား အိုင်ကျင့်ြခင်းသည် ေထာင်ေချာက်တစ်ခု ြဖ
စ်သည် ။ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်သည် ထန် ထွက်ေပလာရန် ြဖစ်
သည် ။ ဘယ်သူေတွကများ ထန်ကို ထိခိုက် ေစချင်ရပါသနည်း။ ထို
ဟာသည် ထန်အေပ ဘလက်သုံး သံသယ ြဖစ်ေစသည် ။
"ငါတို

မှာ အရွယ်ေရာက်ပီးသား လူ၇ေယာက်ရှိတယ်။ ဒီေကာင်

ေလးက အားနည်းတဲ့ ငခတ်ေလးြဖစ်ပီး ငါတို ကို ဦးေအာင် ချရဲတယ်
ေပါ့ေလ။

ဒီေကာင်ေတာ့

နာချင်ေနပီနဲ

တူတယ်"

ေခါင်းခါလိုက်ပီး စုလင်းယွမ်ကို ကည့်လိုက်သည် ။

ဘလက်သည်

ယခင်အချိန်တုန်းက ဘလက်သည် စုလင်းယွမ်အား ေစ့ေစ့ပင် မက
ည့်ဖူးေချ။ စုလင်းယွမ်၏ ဘဝဇာတ်ေကာင်းေကာင့် သနားကုဏာ သ
က်ခဲ့ပီး ေလးစားမရှိခဲ့သည် ။ ယေနမှ ဘလက်သည် စုလင်းယွမ်အား
ေသချာစွာ ကည့်မိေလရာ စုလင်းယွမ်သည် သူ ြမင်ဖူးသမ အမျိးသမီး
ထဲတွင် အလှဆုံးြဖစ်သည် ကို သူ ေတွရှိလိုက်ရသြဖင့် ကမ်းလှမ်းချက်
တစ်ခုလုပ်ရန် စဉ်းစားမိြခင်းြဖစ်သည် ။
"စုလင်းယွမ်သာ ငါနဲ အတူေနမယ်ဆိုရင် သူမကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ
ေစမှာ မဟုတ်ဘူး ။ သူမက ေခါင်းမာပီး ငါ့ရဲ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်
မခံခဲ့ဘူး" စုလင်းယွမ်တစ်ေယာက် သူအေပထားသည့် သေဘာထား
အား ေတွးမိပီး ဘလက် ေခါင်းယမ်းလိုက်သည် ။ စိတ်မရှည်မများ
သည် ြမင့်တက် လာခဲ့ရသည် ။
လူမိုက်၅ေယာက်သည် ထန်ဆီ ေြပးလာေသာအချိန်တွင် ထန်
ေကာက်ရွံစိတ် မြဖစ်ေသာ်လည်း စိတ်လပ်ရှားမ အြပည့်ှင့် ြဖစ်သည် ။
ထန်သည် ဆံပင်အစိမ်းှင့် လူအား လူ၃ေယာက်ဆီသို ကန်ထုတ်
လိုက်သည် ။ အြခား ေြခေထာက်ြဖင့် ေနာက်လူတစ်ေယာက်အား
ေပါင်းရည်ပူဆီသို ကန်ပစ်လိုက်ရာ ထိုသူမှာ နာကျင်စွာ ေအာ်ဟစ်လိုက်
ရသည် ။
ေနာက်ဆုံးတစ်ေယာက်၏ လက်သီးသည် ထန်၏ နဖူးအား ထိုးမ
ည့် ေတာ့မည့် ဆဲဆဲတွင် ထန်သည် ေလှာင်ရယ်ရယ်လိုက်ပီး သူ၏ လ
က်ေချာင်းှစ်ေချာင်းြဖင့် ထိုသူ၏ လက်ေကာက်ဝတ်အား ထိုးလိုက်ပီး
သူ၏ လက်သီးြဖင့် ပစ်ထိုးလိုက်သည် ။
လူမိုက်၅ေယာက်အား ထိန်းချပ်လိုက်ပီးေနာက်တွင် အသားမည်းမ
ည်းှင့် လူလတ်ပိုင်းဘက် လှည့်လိုက်ပီး ေအးစက်စွာ ေြပာလိုက်သည် ။

"ဘလက်သုံး ... ကန်ေတာ်တို ဆိုင်ထဲက ပစည်းေတွက ခင်ဗျား
ေကာင့် အကုန် ပျက်စီးလုနီးပါး ြဖစ်ေနပီ။
အခု ကန်ေတာ်တို ေလျာ်ေကးအတွက် စကားေြပာရေအာင်"

***

