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အဌမပဗၺတ၏ ေတာင္ထြတ္ေပၚ သို႔ ကြၽႏ္ုပ္၏ ညာေျခကိုတင္လိုက္မိသည္ႏွင့္
ေတာင္ေျခဆီမွ ပရိတ္သတ္၏ ေကာငး္ခ်ီးၾသဘာသံ သည္ ကြၽႏု္ပ္ရ္ေနရာ ေတာင္ဖ်ားဆီသို႔
လြင့္ပံ်၍ တက္လာေပသည္။
''လူစြမ္းေကာင္း ရာဝဏ''
''ျဒာဝိဒိယန္တို႔ရဲ႔ သူရဲ႔ေကာင္း''
''အိႏၵဳ ေဒသရဲ႔ အသည္းႏွလံုး''
ေတာင္ေျခမွ ပရိသတ္တို႔သည္ ဦးရစ္ေခါင္းေပါင္းမ်ား ကို ေလထဲတြင္
ေျမႇာက္ပစ္ေနၾကသည္။ မိုးသက္ေလ၏ အရွိန္တြင္ သူတို႔၏ အဝတ္နီစမ်ား
သဲသဲလႈပ္ေနသည္။ ကြၽႏု္ပ္ေရာက္ ေနေသာ အဌမပဗၺတ၏ ေတာင္ထိပ္၌
မူေလျပင္းတုိက္ေနေပသည္။ ကြၽႏုပ္၏ ေရညိႇေရာင္ ဝတ္ရုံစသည္ တိမ္တိုက္စမ်ား ႏွင့္ အတူ
တဖ်ပ္ဖ်ပ္လႈပ္ခါေနသည္။ေမာပန္းျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ရင္ဝတြင္ အၾကိတ္အခဲအ
ျဖစ္စုတည္ေနသည္ဟုထင္ရသည္။ ေအးစိမ့္ေသာ ေတာင္ေပၚေလသည္ကြၽႏု္ပ္၏ ႏြမ္းနယ္မႈ
မ်ား ကို မေျဖေဖ်ာက္ ႏုိင္ေခ်။ ႏွင္းေငြ႔မ်ား စိုစြတ္ေနသည့္ၾကားမွ ကြၽႏု္ပ္၏

နဖူးျပင္ထက္ဝယ္ေခြၽးသီးေခြၽးေပါက္ၾကီးမ်ား တဲြခိုေနၾကသည္။ ကြၽန္ပ္၏ လက္အတြင္ းမွ
သံလ်က္သည္ ေသြးမ်ား ျဖင့္ ခ်င္းခ်င္းနီေနသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ေလးမၾတာခန္႔ကမွကြၽန္္ပ္၏
လက္ခ်က္ျဖင့္ ဦးေခါင္ျပတ္ခဲ့ရသည့္ ေျမြေဟာက္ၾကီး၏
အျမီးပိုင္းသည္တဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနသည္။ ေျမြေဟာက္ၾကီး၏ ေခါင္းပိုင္းကား
မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့။
''ေတာင္ႏွစ္ လံုးက်န္ေသးတယ္ ရာဝဏ''
''ေတာင္ဆယ္လံုးျပည့္ဖို႔ ႏွစ္ လံုးက်န္ေသးတယ္ေဟ့''
''ေအာင္ျမင္ခါနီး ျပီ ရာဝဏေရ၊ ၾကိဳ း စားလိုက္စမ္း''
ေတာင္ေျခမွ မယ္ေတာ္ ဂုႏဝၶီ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္သားတို႔သည္ ဓားမ်ား ကို
ေျမႇာက္၍ ကြၽႏု္ပ္ၾကားေအာင္ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည္။ ကြၽန္ပ္သည္ လက္ဝဲဘက္ေတာင္မွ
အစျပဳ ၍ ပတ္လည္ဝိုင္းရံေနေသာ ေတာင္မ်ား ဆီသို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေပသည္။ ႏွင္းျမဴ
တို႔ဆိုင္းေနေသာ ေတာင္ထြတ္ဖ်ား ခုႏွစ္ ခုကို လွပစြာ ေတြ ျမင္လိုက္ရေပသည္။ေတာင္မ်ား
သည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေအာင္ပဲြရလဒ္ သက္ေသခံမ်ား ပင္တည္း။
ေတာင္ခုႏွစ္ လံုးေတာင္ထြတ္ဖ်ားမ်ား ႏွင့္ ယခုကြၽႏု္ပ္ေျခခ်လ်က္ရွိေသာ
ေတာင္ထြတ္ဖ်ားဆီသို႔ ကြၽႏု္ပ္ေအာင္ျမင္စြာ ေျခတင္ႏုိင္ခဲ့ေပျပီ။ ေတာင္တစ္လံုးစီ၏
ေတာင္ထိပ္တြင္ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြၾကီးမ်ား ေတာင္ပို႔တစ္လံုးစီျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။သို႔
တေစ သင္းတို႔ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ ေနထိုင္ဖို႔ အခြင့္မရွိေတာ့။ ကြၽႏု္ပ္၏ သံလ်က္ေၾကာင့္
ဦးေခါင္းမ်ား ျပတ္၍ ေသြးအလိမ္းလိမ္း ျဖင့္ ေသပဲြဝင္ခဲ့ရေပျပီ။
နံနက္အရုဏ္တက္ကာလမွစ၍ ကြၽန္ပ္သည္
တစ္ေတာင္ျပီးတစ္ေတာင္ဆင္းကာတက္ကာျဖင့္ ေျမြဆိုးမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ
ယခုအဌမအဗၼတကိုပင္ ေအာင္ျမင္ျပီးစီးခဲ့ျပီ။ အခ်ိန္ကလည္းမြန္းလြဲညေနေစာင္းခဲ့ျပီ။
တစ္ေန႔တာ၏ ငါးပံုေလးပံုေသာ ကာလလည္းကုန္လြန္ခဲ့ျပီ။ ကြၽန္ပ္စြမ္းေဆာင္ရန္
နဝမေတာင္ႏွင့္ ဒသမေတာင္ႏွစ္ လံုး က်န္ေသးသည္။

အဌမအဗၺတႏွင့္ နဝမအဗၺတ ေတာင္ထြတ္ႏွစ္ ခုၾကားတြင္
ဆယ့္ငါးေတာင္ခန္႔က်ယ္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး တစ္ခုျခားေနသည္။
ထိုေခ်ာက္ကိုခုန္လြားႏိုင္ပါက ကြၽန္ပ္သည္ အဌမေတာင္မွ ဆင္း နဝမေတာင္ကို
ျပန္တက္ေနစရာမလိုေတာ့။သို႔ ေသာ ္ေျခေခ်ာ္သြားလ်င္မူကား အရုိးအသားပင္ ရွာ၍ ေတြ
႔ေတာ့မည္ မဟုတ္။ထိုေတာင္မွ ဆင္းျပီးတက္ေနရလ်င္ကန္႔သတ္ထား ေသာ တစ္ေန႔တာ
အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားလိမ့္မည္ ။ ႏွင္းမ်ား ျဖင့္ စိုစြတ္ေနသည့္
ေလကိုကြၽႏု္ပ္တဝၾကီးရႈသြင္းလုိက္သည္။ ရင္ကိုျဖိဳ း ေမာက္စြာ စြင့္ကားလိုက္ျပီး
နဝမေတာင္ထိပ္ဆီသို႔ ကြၽန္ပ္ခုန္ကူးလိုက္သည္။ဆယ့္ငါးေတာင္မွ်က်ယ္ဝန္းေသာ
ေခ်ာက္ကမ္းပါး၏ ဟိုဘက္သည္ ဘက္ ကမ္းပါးထိပ္ၾကား ေလဟာျပင္ထဲ၌ ကြၽႏု္ပ္၏
ခႏၶာကိုယ္သည္ အဟုန္ျပင္းစြာ ေရြ႔လ်ားလ်က္ရွိသည္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအတြင္ းရွိ စူးရွေသာ
ေလတိုးသံမွအပ ဘာကိုမွ်မၾကားရ။မာေၾကာေသာ ေျမျပင္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္ေျခေထာက္အစံုတို႔
ထိေတြ ႔လိုက္ရသည္။အဌမအဗၺတသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေနာက္ဘက္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ျပီ။
နဝမအဗၺတေတာင္ထြတ္တြင္ ကြၽႏု္ပ္ေျခတင္မိျပန္ျပီ။
''ေဟး ...ေဟး ''
''ဝူး ...ဝူး ... ဝူး''
ေတာင္ေအာက္ဆီမွ အရာအေထာင္မကေသာ ျဒာဝိဒိယန္တို႔၏ ၾသဘာသံမ်ား
လြင့္ပ်ံလာသည္။ သို႔ ေသာ ္ၾသဘာသံမ်ား ကို နားစြင့္ေနရန္ ကြၽႏု္ပ္မွာ အခ်ိန္မရွိ။ ကြၽႏု္ပ္၏
ေရွ႔ႏွစ္ လံအကြာေလာက္ရွိ ေတာင္ပို႔ၾကီးကိုမ်က္ေတာင္မခတ္ၾကည့္ေနရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္
ခုန္ခဲ့ဖူးသည့္ေတာင္ရွစ္လံုး၏ ေတာင္ပို႔ရွစ္ခုတို႔ထက္ႏွစ္ ဆမွ်ၾကီးသည္။အထဲမွထြက္လာမည္ ့
ေျမြေဟာက္သည္လည္း ျပီးခဲ့ေသာ ေျမြေဟာက္ရွစ္ေကာင္ထက္ ပိုၾကီးမားမည္ မွာ
ေသခ်ာသည္။သံလ်က္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။
ေတာင္ပို႔ဆီမွ ရႊီ ဟူေသာ အသံၾကီးေပၚလာျခင္းႏွင့္ သံလ်က္ကို
ေဝွ႔ယမ္းလိုက္ျခင္းတို႔မွာ တစ္ျပိဳ င္တည္းလိုလို ျဖစ္သည္။ ေျမစိုင္ေျမခဲမ်ား ဖြာထြက္သြားျပီး
ေၾကးနီႏွင့္ မဟူရာေရာင္ ေရာေနေသာ အရာသည္တြန္႔လိမ္၍ ေနေလသည္။ မယ္ေတာ္ ဂုႏၶီ

နန္းေတာ္ တို္ငလံုးခန္႔ရွိသည့္ ေျမြေဟာက္နက္ၾကီးတြင္ ေခါင္းမရွိေတာ့ေပ။ေျမစိုင္ေျမခဲမ်ား
အၾကားတြင္ ကိုယ္လံုးၾကီးသာ တြန္႔လိမ္ေနသည္။ ေခါင္းမရွိေသာ ကိုယ္လံုးၾကီး၏ ရုိက္ခါမႈ
ေၾကာင့္ အနီးမွသစ္ပင္ငယ္မ်ား က်ိဳ း ပဲ့ကုန္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမြကိုယ္လံုးၾကီးသည္
ေတာင္ေအာက္သို႔ က်သြားေလသည္။ေျမြေဟာက္နက္ၾကီး၏ ဦးေခါင္းျပတ္သည္ ကြၽန္ပ္၏
သန္လ်က္ကို စြဲျမဲစြာ ကိုက္ခဲထားသည္။ နီညိဳ ေရာင္ အဆိပ္ရည္ မ်ား သည္သံလ်က္ေပၚတြင္
လိမ္းက်ံေနသည္။ ကိုယ္ထည္မရွိေတာ့သည့္ ေျမြေခါင္းၾကီးသည္ သန္လ်က္သြားကို
မလြတ္တန္းကိုက္ခဲထားလ်က္ပင္ရွိေသးသည္။ အနက္ေရာင္ ရွိသည့္ လ်ာႏွစ္ ခြသည္
သံလ်က္အသြားကို အျငိဳ း ၾကီးစြာ ပြတ္သပ္ေနသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္သံလ်က္ကို
အနီးမွသစ္ျမစ္တစ္ခုဆီသို႔ ရုိက္ခ်လိုက္ရသည္။ အစြယ္က်ိဳ း သံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရျပီး
ေျမြေခါင္းသည္စိစိညက္ညက္ ေၾကသြားေပသည္။ နဝမေတာင္ထိပ္ရွိေတာင္ပို႔ၾကီးတြင္ ႏွစ္
ေပါင္းမ်ား စြာ ေအာင္းလ်က္ေနသည့္သတၲဝါၾကီးကားေတာၾကီးေျမြေဟာက္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔
ေသာ ္ယခုအခါ သင္း၏ ဦးေခါင္းသည္ ေတာင္ထိပ္တြင္ ေၾကမြလ်က္လည္းေကာင္း၊သင္း၏
ကိုယ္လံုးၾကီးသည္ ေတာင္ေအာက္တြင္ ပ်က္စီးလ်က္လည္းေကာင္း တကြဲတျပားစီ
ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ။
အေနာက္ဘက္ဆီတြင္ ေနလံုးၾကီးသည္ နီရဲ၍ ေနေလသည္။ အိႏၵိဳ ျမစ္ေရျပင္၌
ပတၲျမားရည္မ်ား ဖိတ္စင္၍ ေနေလသည္။ ဒသမပဗၺတ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က်န္ေသးသည္။
''ရာဝဏ ျပန္ဆင္းခဲ့ေတာ့ သားေတာ္ ''
ေတာင္ေျခမွ မယ္ေတာ္ ဂုႏၶီ၏ ေအာ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။
''သင့္ျမတ္လွပါျပီ ရာဝဏ၊ ဆင္းခဲ့ပါေတာ့''
ပရိတ္သတ္၏ ၾသဘာသံတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ အရိပ္အေငြ႔မ်ား ပါေနသည္။
ေအးျမေသာ ေတာင္ေပၚေလကိုရွဴရွိက္ရင္း ကြၽန္ပ္ျပံဳ း လိုက္ေလသည္။ ''ဘာေၾကာင့္
ျပန္ဆင္းရမွာ လဲ ၊ ေတာင္တစ္လံုးက်န္ေသးတယ္''ဟု စိတ္ထဲကေရရြတ္လိုက္သည္။
''ဒသမပဗၺတ က်န္ေသးတယ္၊ သူဆက္လုပ္ ပါေစ''

စူးရွေသာ မိန္းမသံတစ္ခု ေပၚလာသည္။ နီရဲေသာ ဝတ္ရုံစ ကိုေျမႇာက္ျပရင္း
ထိုမိန္းမက ေအာ္ဟစ္ေနေလသည္။
''သူသိပ္ပင္ပန္းေနျပီ၊ သိပ္ပင္ပန္းေနျပီ''
ခ်ိဳ ျမေသာ ကရုဏာသံကိုလည္းၾကားလိုက္ရသည္။အျခားမိန္းမတစ္ဦး၏
အသံပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအသံႏွစ္ ခုကို ကြၽႏု္ပ္ဆက္စပ္၍ ေရရြတ္လိုက္သည္။
''ဟုတ္တယ္၊ ငါသိပ္ပင္ပန္းေနျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒသမပဗၺတ က်န္ေသးတယ္၊
ငါဆက္လုပ္ ရမယ္''
နဝမေတာင္ထိပ္ႏွင့္ ဒသမေတာင္ထိပ္ကား
အေတာင္ေလးဆယ္မွ်ကြာလွမ္းေပမည္ ။ ေတာင္ထိပ္ႏွစ္ ခုၾကားေခ်ာက္ကမ္းပါးကလည္း
ကြၽႏု္ပ္မခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္ မတ္လြန္း ေပသည္။ ေျမြ အဆိပ္ႏွင့္ ေျမြေသြးမ်ား
ေပက်ံေနသည့္သံလ်က္ႏွင့္ ကြၽန္ပ္သည္ အနီးမွထင္းရွဴး ပင္တစ္ပင္ ကိုခုတ္ျဖတ္လိုက္သည္။
ထိုထင္းရွဴး ပင္ကိုခုတ္၍ အကိုင္းအခက္ မ်ား ကိုဖယ္ရွားေနစဥ္ တြင္ ဒသမေတာင္ထိပ္မွ
က်ယ္ေလာင္ေသာ ျမည္ ဟိန္းသံၾကီး တစ္ခုထြက္ေပၚလာသည္။
ထိုအသံနက္ၾကီးေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ရုတ္တရက္အားျဖင့္ တုန္လႈပ္သြား မိသည္။
''ျခေသၤ့'' မွန္ေပသည္။ ဒသမေတာင္ထိပ္တြင္ ေျမြေဟာက္မရွိ၊
ျခေသၤ့ရွိေနသည္။ဝင္လုဆဲေနေရာင္ ျခည္တြင္ ျခေသၤ့၏ လည္ဆံေမြးမ်ား သည္
ၾကက္ေမာက္ပန္းရုံၾကီးလို ရဲရဲနီေနသည္။ ဤမွာ ဘက္က လူသားအား တိုက္ခိုက္ရန္
ျခေသၤ့ၾကီးသည္ေစာင့္စား၍ ေနေပျပီ။ ထင္းရွဳ း ပင္၏ အခက္မ်ား ကိုဖယ္ရွားယင္း
ကြၽႏု္ပ္သည္ဤျခေသၤ့ၾကီးအား ရုတ္ျခည္းတိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရန္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို
ရွာေဖြေနမိသည္။ လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနလ်င္ ေနဝင္သြားခ်ိမ့္မည္ ။ သတ္မွတ္ထားေသာ
အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္သြားမည္ ။ ၾကီးမားလွေသာ ဤျခေသၤ့ၾကီးအား ပူးကပ္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္
လည္း ကြၽႏု္ပ္သည္အႏုိင္ရရန္မလြယ္ကူ။သို႔ ေသာ ္ ျဒာဝိဒိယန္ေသြး ျဖစ္ေသာ
ကြၽႏု္ပ္ရာဝဏ၏ စဥ္းစားဥာဏ္သည္ လက္ရုံးအားႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ်ၾကီးက်ယ္ေပသည္။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို ကြၽႏ္ုပ္ရျပီ။
ထင္းရွဴး ပင္အား ဝဲလက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ကိုင္လ်က္
သန္လ်က္ကိုယာလက္ျဖင့္ တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္သည္။သန္လ်က္သြားကို
ေရွ႔တည့္တည့္သို႔ ဦးတည္ထားသည္၊ ခြန္အားကို စုစည္းျပီး ထင္ရွဴး ပင္ကိုေထာက္လွံအ ျဖစ္
အသံုးျပဳ လိုက္သည္။ တစ္ဖက္ ေတာင္ထိပ္ဆီသို႔ ကြၽႏု္ပ္ ေထာက္ခုန္၍ လွမ္းကူးလိုက္ခ်ိန္တြင္
ျခေသၤ့ၾကီးသည္ ကြၽႏု္ပ္က်လာမည္ ့ေနရာမွ အသင့္ေစာင့္ ၍ ေနသည္။ ဒသမေတာင္ထိပ္
မ်က္ႏွာျပင္ထက္သို႔ ကြၽႏု္ပ္ေျခမခ်မီမွာ ပင္ ျခေသၤ့ၾကီး၏ ဟထားေသာ ခံတြင္ းထဲသုိ႔
သန္လ်က္ကို ေလထဲမွ ခုန္ပံ်ရင္း ထိုးသြင္းလုိက္ေပသည္။မိုးၾကိဳ း ပစ္သံတမွ်က်ယ္ေလာင္ေသာ
အသံနက္ၾကီးျဖင့္ စူးစူးဝါးဝါးဟိန္းေဟာက္လ်က္ ျခံေသၤ့ၾကီးသည္ေတာင္ေအာက္သို႔
လိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ေခ်ျပီ။
ကြၽန္ပ္၏ လက္ေမာင္းတြင္ ေသာ ္မွ် ကုတ္ျခစ္ရာတစ္ခုမွမရခဲ့။
ေနလံုးလည္းကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ျပီ။ ေတာင္ဆယ္လံုး၏ တိုက္ပဲြလည္း အျပီးသတ္ခဲ့ျပီ။
''ရာဝဏ၊ရာဝဏ၊ သူဟာ ဒသဂီရိ၊ ဒသဂီရိ၊''
''ဒသဂီရိ အရွင္မင္းျမတ္''
''ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ တို႔ရဲ႔အရွင္သခင္ ျဖစ္တယ္''
ေတာင္ဆယ္လံုး၏ အရွင္သခင္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဒသဂီရိဟူသည္
ျဒာဝိဒိယန္ မ်ိဳ း ႏြယ္စု၏ အျမင့္မားဆံုးဘဲြ႔ကိုကြၽႏု္ပ္ လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ရခဲ့ေခ်ျပီတကား။
ဝက္ဝံဆီမီးတိုင္မ်ား မွ အလင္းေရာင္ ေၾကာင့္ အိႏၵိဳ
ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးလင္းလက္ ေနသည္။ျပည့္ျဖိဳ း ဝုိင္းစက္ေသာ လသည္
ၾကယ္နကၡတ္မ်ား စြာ ႏွင့္ အေရွ႔ဆီတြင္ ထြန္းလင္း ေနသည္။ ကြၽန္ပ္၏ ျဒာဝိဒိယန္မ်ိဳ း
ႏြယ္တို႔သည္ ေတာင္ေျခြမွေန၍ ေတာင္ခါးပန္းထက္ဆီ သို႔ ပင္ တက္လာေနၾကသည္။
ဒသဂီရိဟူေသာ အသံမ်ား မိုးမႊန္ေနသည္။ကြၽႏု္ပ္ေတာင္ေအာက္သို႔ မေရာက္မီမွာ ပင္
သူတို႔ႏွင့္ ဆံုမိျပီး ကြၽႏ္ုပ္ကို ဝိုင္းဝန္းထမ္းပိုးၾကသည္။ ခ်ီေျမႇာက္၍ ေလထဲသို႔

ပစ္တင္ၾကသည္။သို႔ ျဖင့္ ကြၽန္ပ္သည္ ေတာင္ေျခမွတစ္ဆင့္ အိႏၵဳ ျမစ္ကမ္း ေသာ င္ျပင္စပ္ရွိ
မယ္ေတာ္ ဂုဒီၶစံျမန္းေနရာသို႔ လူမ်ား ၏ ပခံုးထက္မွေရာက္ခဲ့ရေပသည္။ မယ္ေတာ္ သည္
ကြၽန္ပ္ကို ျမင္ေသာ အခါ ထိုင္ခံုမွထ၍ ေျပးလာေလသည္။
''သားရယ္၊ ငါ့သားေတာ္ ၾကီးရယ္''
မယ္ေတာ္ သည္ကြၽႏု္ပ္၏ နဖူးျပင္ကိုနမ္းရႈ႔ံရင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းၾကီးစြာ ျဖင့္
ငိုေၾကြးေနေလသည္။
ကိုယ္ရံေတာ္ စစ္သားမ်ား ကမူ ကြၽန္ပ္ျဖတ္ေလ်က္သြားတိုင္ သဲျပင္ထက္သို႔
ျပားျပားဝပ္ခ်ရင္ အရိုအေသျပဳ ၾကသည္။လံုမပိ်ဳ တို႔သည္ ကြၽန္ပ္၏ ေျခကို န႔ံသာရည္ျဖင့္
ေဆးေၾကာေပးျပီး အေမႊးဆီမ်ား ျဖင့္ လိမ္းက်ံဆုပ္နယ္ၾကသည္။
ကြၽႏု္ပ္၏ ဆရာသခင္ ျဖစ္ေသာ ေဂါဓံရေသ့ၾကီးကမူ နဖူးျပင္အား ယာလက္ျဖင့္
ထိလ်က္''ရာဝဏ မင္းဟာ ဒသဂီရိ ျဖစ္သြားျပီ'' ဟုေရရြတ္ေနသည္။
''က်ဳ ပ္ဟာ ဒသဂီရိဆိုရင္ မေႏၵာဒရီကေကာ''
ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ 'မေႏၵာ' ကိုၾကည့္ရင္း မယ္ေတာ္
အားေမးလိုက္သည္။မေႏၵာကကြၽႏ္ုပ္၏ လက္ေမာင္းကို ကိုင္ရင္း မ်က္ရည္မ်ား
ေဝ့လ်က္ေနေပသည္။ ဆရာေဂၚဓံရေသံၾကီးသည္ အျပာေရာင္ မုတ္ဆိတ္ရွည္ၾကီးကို
လက္ႏွင့္ သပ္လိုက္ ေပသည္။
''မင္းဟာ ဒသဂီရိ၊ မေႏၵာ ကေတာ့ ဒသဂီရိရဲ႔ မိဖုရားေခါင္ၾကီး
မဏိမကၡမေႏၵာၾတိမေဟသီ ေပါ့။ ရာဝဏရဲ႔''
''ရွည္လ်ားလိုက္တဲ့ မေဟသီဘဲြ႔ပါလား။ က်ဳ ပ္တို႔ျဒာဝိဒိယန္ မ်ိဳ း ႏြယ္ထဲမွာ ျဖင့္
အရွည္ဆံုးဘဲြ႔ပဲနဲ႔တူတယ္။ ဟား... ဟား ... ဟား ...''
ကြၽႏု္ပ္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဟစ္ေအာ္ရယ္ေမာရင္း မေႏၵာ၏ လက္ကို
ဖ်စ္ညႇစ္လိုက္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ ရယ္သံေၾကာင့္ ေဂၚဓံရေသ့ၾကီး၏ မ်က္ႏွာထား

တင္းသြားေလသည္။ မေႏၵာကမူ ျပံဳ း ေနေလသည္။
''အခုမွပဲ ရယ္ႏုိင္ျပံဳ း ႏုိင္ေတာ့တယ္ ေမာင္ေတာ္ ရယ္။ နဝမပဗၺတ ကို ကူးခါနီး
တုန္းကမ်ား ႏွမေတာ္ ေလအရွက္ကိုမငဲ့ႏုိင္ေတာ့ ဘဲ သူသိပ္ပင္ပန္းေနျပီ
လို႔ေအာ္လိုက္မိေသးတယ္''
နဝမေတာင္မွ ဒသမေတာင္သို႔ ကူးခါနီး တြင္ စူးရွေသာ မိန္းမသံႏွစ္ သံကို
ၾကားခဲ့ရသည္။ အသံရွင္တစ္ဦးမွာ မေႏၵာ ျဖစ္လွ်င္ က်န္တစ္ဦးမွာ မည္ သူေပနည္း။
''အဲဒါကြၽန္မပဲ ေမာင္ၾကီး''
''ဟယ္ တရိဂမီၻပါလား''
တရိဂမီၻကား ကြၽန္ပ္၏ ဖေအတူ မေအကဲြႏွမေပတည္း။ တစ္ဝမ္းကြဲပင္
ျဖစ္ေသာ ္ျငား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမာင္ႏွမ္သည္အရင္းတမွ် ခ်စ္ခင္ၾကေပသည္။ တရိဂမၻီသည္
လူအုပ္ၾကားထဲတိုးထြက္လာသည္။ သူ႔ကိုယ္မွာ ေသြးမ်ား ျဖင့္ နီရဲေနသည္။လက္ေမာင္းတြင္
ျခစ္ရာမ်ား က ျမင္မေကာင္း။
''ဟဲ့ .. ဟဲ့ ေသြးေတြ နဲ႔ သမီးေတာ္ ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္လာသလဲ''
''ဘယ္လုိမွ ျဖစ္မလာပါဘူးမယ္ေတာ္ ၊ ေမာင္ၾကီးရဲ႔ သံလ်က္သြားရွာတာ ဆူးခ်ံဳ
ထဲက်ေနလို႔ မနည္းရွာခဲ့ရတယ္။'ဟယ္' ဝိုင္းအံုေနေသာ လူအုပ္ၾကီး ေနာက္သို႔ ရွဲခနဲ
ျဖစ္သြားသည္။ဂမၻီလွမ္းေပးေသာ ပစၥည္းကား ျခေသၤ့ခံတြင္ းထဲသို႔ ထို႔စိုက္ခဲ့ေသာ ကြၽန္ပ္၏
သံလ်က္ေပတည္း။
''အာေခါင္ကို ေဖာက္ျပီး ႏွာႏုရင္းကေန ေပါက္ထြက္သြားတယ္ေလ။
လက္ကိုက္အရုိးၾကားမွာ ျခေသၤ့ရဲ႔ အစြယ္ကညပ္ျပီးဝင္ေန ေတာ့ဆဲြႏုတ္လို႔မရဘူး၊
ညကလည္းေမွာ င္ေနျပီမဟုတ္လား။ သံလ်က္ကို ဘယ္လိုမွ
ဆဲြထုတ္လို႔မရေတာ့တာမို႔ျခေသၤ့ၾကီးအေခါင္းကိုျဖတ္ ႏႈတ္သီးတစ္ဝိုက္ကို
လွီးျပီးယူခဲ့ရတယ္။''

မယ္ေတာ္ ဂုႏၡီကား ရင္ကိုလက္ျဖင့္ ဖိလ်က္ေနေတာ့သည္။
''ဂမၻီ နင္ဟာ မိန္းကေလးတန္မယ့္ အဲဒီ လိုအသတ္အျဖတ္ေတြ ေတာ္ ေတာ္
ဝါသနာပါ။ အခုလည္း ျခေသၤ့ေခါင္းကိုျဖတ္လာျပန္ သတဲ့။ နင့္က်မွ တျခားမ်ိဳ း ႏြယ္စုေတြ ရဲ႔
ေခါင္းကို ျဖတ္တာခံေနရမယ္ သိရဲ႔လား။'' ေဂၚဓံရေသ့ၾကီးက ဂမၻီကိုအျပစ္တင္ေနသည္။
ဆရာရေသ့ၾကီးသည္ျဒာဝိဒိယန္ေယာက္ ်ားမ်ား အား လက္ရုံရည္ ျပည့္ဝေစလိုေသာ
္လည္းမိန္းမသားမ်ား က မူ ကိုးကြယ္မႈ ၌ သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ရမည္ ဟု ယံုၾကည္သူ ျဖစ္သည္။
''ကြၽန္မကိုလား ေခါင္းျဖတ္မွာ ၊ ရာဝဏရဲ႔ႏွမကို ဘယ္သူက ေခါင္းျဖတ္ႏုိင္မွာ
လဲ''
''ေအး ... နင့္ကိုမျဖတ္ႏုိင္ရင္ နင့္သားသမီးေတြ အျဖတ္ခံရမယ္''
'အို ... ဆရာရေသ့ၾကီးကလည္း ေမာင္ၾကီးရာဝဏရဲ႔ ဒသဂီရိဘဲြ႔ခံေအာင္ပဲြမွာ
ဘာေတြ နိမိတ္ဖတ္ေနတာတံုး။ဒသဂီရိကို ဂုဏ္ျပဳ ရမွာ ေပါ့ ၊ေဟာဒီမွာ ေမာင္ၾကီးဓား၊ ႏွမ
ဂမၻီရဲ႔ ဂုဏ္ျပဳ ပစၥည္း'
အနီးတြင္ ဝိုင္းအံုေနၾကေသာ ပရိတ္သတ္သည္ ေနာက္သို႔
ဆုတ္သြားၾကျပန္သည္။ဂမၻီ၏ ဂုဏ္ျပဳ ပစၥည္းကားကြၽန္ပ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ျခံေသၤ့ၾကီး၏
လည္ဆံေမြးမ်ား ပင္တည္း။
''ေမာင္ၾကီးရာဝဏဟာ မိမိသံလ်က္ကိုေကာ မိမိရဲ႔ ယစ္ေကာင္ကိုပါ
ဒီအတိုင္းထားပစ္ခဲ့တာကိုး၊ဘုရင္မင္းျမတ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့
တိုက္ပဲြဝင္ဘိသိက္ပဏၰာဆိုတာ ရွိရမွာ ေပါ့''
''တရိဂမၻီ .. တရိဂမၻီ နင့္ရဲ႔ပဏၰာကို ငါဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာ နဲ႔ လက္ခံလုိက္မယ္''
လက္ရုံသတၲိအရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေသြးႏွင့္ အေရာင္ တူေသာ ႏွမငယ္ဂမၻီသည္
ဝမ္းေျမာက္စြာ ရယ္ေမာလိုက္သည္။ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ မေႏၵာ တို႔လည္း ရႊင္ျမဴး စြာ
ရယ္ေမာလိုက္မိၾကသည္။

''ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္အ ျဖစ္ကို ရရွိေနျပီ ျဖစ္တဲ့ သားေတာ္ ရာဝဏ၊
ဘုရင္တစ္ပါးဟာ ဒီလိုမရယ္ရဘူး၊ရာဇဣေျႏၵကို ေဆာင္ရမယ္။ သမီးေတာ္ ဂမၻီဟာလည္း
သက္ဦးဆံပိုင္ ေတြ ဟာ တည္ၾကည္ခန္႔ညားမႈ ကို ေဆာင္ထားရလိမ့္မယ္''မယ္ေတာ္ ဂုႏၵီက
ျပတ္သားစြာ မိန္႔ဆိုသည္။ ထိုအခါ ပရိတ္သတ္မ်ား ကလည္း ''ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္'' ဟူ၍
တစ္ခဲနက္ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ၾကသည္။ ဝက္ဝံဆီမီးတုိင္ အလင္းေရာင္ တြင္ သူတို႔၏
ပုျပားေသာ ႏွာေခါင္းမ်ား ရွိသည့္မ်က္ႏွာမ်ား သည္တက္ၾကြမႈ ျဖင့္ ဝင္းထိန္ေနၾကသည္။
''ျပီးေတာ့ ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႔ႏွမတို႔ဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အရင္ကလို
သာမန္အသံုးအႏႈန္း မေခၚမသံုးရဘူး၊သာမန္ျဒာဝိဒိယန္ေတြ ရဲ႔ အသံုးစကားမ်ိဳ း ကို
စြန္႔ပယ္ရမယ္။ ဒါမွသာ အရွင္သခင္နဲ႔ ေက်းကြၽန္ဆိုတာ ကြဲျပားေတာ့မွာ ေပါ့၊ၾကားရဲ႔လား
သားေတာ္ ဒသဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္''
''သားေတာ္ ဒသဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္'' ဟူေသာ မယ္ေတာ္ ၏ အေခၚအေဝၚ သည္
ကြၽန္ပ္၏ ႏွလံုးအိမ္အတြင္ းသို႔ စိမ့္ဝင္သြားေလ သည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ရာဝဏမဟုတ္ေတာ့၊
ဒသဂီရိ ျဖစ္ေနေပျပီ။ ဒသဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္၊ ၾကင္ရာေတာ္ မေဟသီမေႏၵာေဒဝီမိဖုရား၊
ႏွမေတာ္ တရိဂမၻီ ကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္အတြင္ းမွ အရွင္သခင္ ေဝါဟာရမ်ား ကို
ေရရြတ္ေနမိသည္။ ညီေတာ္ ဘိဘိသန ...
''ညီ ... ညီေတာ္ ဘိဘိသန တစ္ေယာက္ ေကာ''
ဘိဘိသနသည္ တဲနန္းအတြင္ းဘက္မွေန၍ တင္းတိမ္အနီစကို ဖယ္ရွား၍
ထြက္လာေလသည္။ ဘိဘိသနကားကြၽန္ပ္ႏွင့္ လညး္မတူ၊ ဂမၻီႏွင့္ လည္း မတူ၊
တစ္မူထူးျခားသူ ျဖစ္သည္။ ေအးေဆးတည္ျငိမ္၍ လက္ရုံးရည္ အမႈ ကိစၥတို႔၌
စိတ္မဝင္စားဘဲ နကၶတၲေဗဒ၌ စိတ္ဝင္စားသူ ျဖစ္သည္။
''ေနာင္ေတာ္ ရဲ႔ ေအာင္ပဲြခံဒီညဦးမွာ ညီေတာ္ ဟာ ေဟာဒီအိႏၵဳ
ျမစ္ကမ္းကေနျပီး လျပည့္ညရဲ႔ ၾကယ္နတၶတ္မ်ား ကိုၾကည့္ရႈတြက္ခ်က္ေနပါတယ္''
''ဒါဟာလည္း ဘုရင္မင္းျမတ္အတြက္ ညီေတာ္ ရဲ႔ ဘိသိက္ပဏၰာတစ္ခုပဲေပါ့''

ဂမၻီကျပတ္သားေသာ အသံျဖင့္ ေထာက္ခံလိုက္ေလသည္။
ကြၽႏ္ုပ္၏ ရင္တြင္ းဝယ္ ၾကည္ႏူးမႈ အဟုန္တို႔ ျဖန္႔က်က္လႊမ္းမိုးသြားသည္။
မယ္ေတာ္ ဂုႏၶီ၊ မိဖုရား မေႏၵာႏွင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက မခဲြမခြာ ေရၾကည္ ျမက္ႏုေဒသမ်ား
ေျပာင္းတုိင္း ျမင္းရထားတစ္စီးတည္း စီးခဲ့သည့္ခ်စ္စြာ ေသာ ႏွမငယ္ဂမၻီ၊ ညီေတာ္
ဘိဘိသနတို႔ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ ကြၽႏု္ပ္ဒသဂီရိသည္ လကၤာဒီပ၏ ဘုရင္မင္းျမတ္ ျဖစ္ခဲ့ျပီ။
အိႏၵဳ ျမစ္ကမ္း၏ အထက္ ေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္နကၶတ္တို႔သည္
အထူးထူးေသာ အလင္းေရာင္ တို႔ျဖင့္ ျပိဳ း ျပက္လ်က္လျပည့္လ ကိုဝန္းရံခစားလ်က္
ေနၾကေလသည္တကား။
***

အခန္း(၁)
အသုရာ ဘုရင္၏ လက္ေဆာင္
ေရာင္ နီေလ့ ... ေရာင္ နီေလ့ ... ေရာင္ နီဇက္သံုး
စီးနင္းခေတာင္ငယ္မွာ ... တိမ္ေပၚနတ္လွႏႈန္း
ကြၽန္းပတ္ကံုး ... ထြန္းလွ်ပ္ဘုန္း ...
ျမင္သူေတြ းဘြယ္သာ
ဣႏၵာရိုးၾကမွတ္ထင္ေသာ ... ကြန္႔ျမဴး ပ်ံၾကြ နတ္သိေႏၵာ
(ျမန္ေျမနယ္ဇမၺဴေဘာင္ ... ျမင္းခင္း )
''စစ္ျမင္းေျခာက္ေကာင္ကေသာ ဤရထားျမတ္ကို ျဒာဝိဒိယန္မ်ဳ
ိးႏြယ္အေပါင္းတို႔၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေတာမူေသာ ၊ေတာင္ဆယ္လံုးကို အစိုးရေတာ္ မူေသာ ၊
ေျမြနဂါးႏွင့္ ျခေသၤ့တို႔၏ ရာဇာဓိပတိ ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ၊ ဒႆ ဂီရိဘုရင္က
မင္းျမတ္၏
ေရႊလက္ေတာ္ သို႔ အကြၽန္အသုရာမင္းက ပဏၰာဆက္သပါ၏ ''
ႏွမေတာ္ တရိဂမၻီက ကြၽႏု္ပ္ေရွ႔ေမွာ က္ရွိ စစ္ရထား၏ ''ျမားကာ''
ေပၚမွစာလံုးမ်ား ကို တစ္လံုးျခင္း ဖတ္ျပေနသည္။ဂမၻီ၏ ေလသံသည္ ထံုးစံအတိုင္း
ျပတ္သားတက္ၾကြလွေပသည္။ မိဖုရားၾကီမေႏၵာသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ဝဲလက္ေမာင္းကို တြဲ
ဖက္ရင္းမခို႔တရုိ႔ရပ္ေနသည္။ ယခုအခါ မိဖုရားမေႏၵာ၏ ႏႈတ္ၾကာငံုသေႏၶသည္
အရင့္အမာတည္ေနျပီ ျဖစ္သည္။
''အသုရာဘုရင္ဟာ အစ္ကိုေတာ္ နဲ႔ အသင့္ေတာ္ ဆံုး ပဏၰာကို
ဆက္သလိုက္တာပဲ''
''ဟုတ္တယ္ဂမၻီ၊ အစ္ကိုေတာ္ ဟာ ဝဇီရာစီးနင္းျပီး စစ္ပဲြေတြ တုိက္ခဲ့ရတာ မ်ား
ေတာ့ ဝဇီရာခမ်ာလည္း အင္အားဆုတ္ယုတ္လွျပီ''
ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ျမင္းေဇာင္းထဲမွ ကြၽႏ္ုပ္၏ စီးေတာ္ ျမင္းဝဇီရာသည္

မုေလးစပါးမ်ား ကို စားေနရင္း ကြၽႏု္ပ္ဘက္သို႔ ၾကည့္၍ ဟီလုိက္ေပသည္။ ဝဇီရာကဲ့သို႔
ကြၽန္ပ္စိတ္တိုင္းက်ေသာ ျမင္းတစ္ေကာင္ေနာက္ထပ္ရွာေနခ်ိန္တြင္ အသုရာဘုရင္၏
စစ္ျမင္းေျခာက္ေကာင္က စစ္ရထား ကို လက္ခံရရွိလိုက္သည္မွာ ကြၽႏု္ပ္၏
ဘုန္းသမၻာေၾကာင့္ ပင္ဟု ဆိုရခ်ိမ့္မည္ ။
''မယ္ေတာ္ ဂုႏၵီမ်ား ရွိေနေသးရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ဝမ္းသာလိုက္မလဲ''
ညီေတာ္ ဘိဘိသနက ေလးနက္စြာ ေရရြတ္ေနသည္။
''ဘိဘိသန နင္ဟာကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီ ျဖစ္တဲ့ အရာေတြ ကိုခ်ည္း
တမ္းတေနလို႔ဘာ အက်ိဳ း မ်ား မွာ လဲမယ္ေတာ္ ဂုႏၵီဟာ သခၤ်ိဳ င္းေတာ္ မွာ ေအေဆးစြာ
စံျမန္းေနျပီပဲ။ နင္အခုစိတ္ဝင္စား ရမွာ ကအကိုေတာ္ ဒႆ

က

ဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႔အာဏာစက္က်ယ္ျပန္႔ဖို႔အေရး ပဲ မဟုတ္လား။''
ျပတ္သားတက္ၾကြေသာ ဂမၻီႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးေဆးေသာ ဘိဘိသနတို႔သည္
အခြင့္ၾကံဳ တိုင္း စကားႏုိင္လုေလ့ရွိသည္။နန္းေတာ္ သူ နန္းေတာ္ သား အေျခြအရံမ်ား
မရွိၾကသည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေမာင္ႏွမေတြ ခ်ည္းရွိေနၾကသည့္ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳ း တြင္
သူတို႔သည္ ထီးသံနန္းသံမ်ား ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီး တရင္းတႏွီးပင္ဆက္ဆံေလ့ရွိၾကသည္။
ကြၽႏု္ပ္ကလည္း ဒါကိုပင္ ေက်နပ္ေနမိသည္။
''ဂမၻီ ငါက ကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့အရာကို တမ္းတတာမဟုတ္ဘူး၊ ပညာဥာဏ္နဲ႔
ျပည့္ဝျဖဴစင္တဲ့ မယ္ေတာ္ ကိုသတိရလို႔ ေရရြတ္မိတာ။ မယ္ေတာ္ ဂုႏၵီကိုတင္ မဟုတ္ဘူး၊
ဥာဏ္ပညာအသိတရား ရွိတဲ့ အရာမွန္သမွ်ကိုငါအျမဲေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ေနတာပဲ။''
ဘိဘိသနက ပို၍ ေလးနက္စြာ ေျပာလိုက္ျပန္သည္။
''အံမယ္ ဒီလိုဆိုေတာ့ငါက မိန္းမတန္မယ့္ မိုက္မဲညံ့ဖ်င္းမႈ ကိုခ်ည္း
ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ေနတယ္ လို႔ ဆိုတာေပါ့ေလ။ဒီမွာ ဘိဘိသန၊ ေလာကမွာ
ဘုန္းလက္ရုံးအာဏာသာလွ်င္ အမွန္ကန္ဆံုးပဲ''

''မဟုတ္ဘူး၊ နင္မွာ းေနျပီ၊ အသိဥာဏ္သာ အမွန္ကန္ဆံုး''
''တိတ္ၾကစမ္း ဒါဟာပေရာဟိတ္ေတြ ရဲ႔ ေနရာမဟုတ္ဘူး၊ဒႆ ဂီရိရဲ႔နန္က
းေတာ္
။ရာဝဏရဲ႔နန္းေတာ္ ။ ဒီေနရာမွာ ဘာမွမမွန္ဘူး။ ဒႆ ဂီရိသာ က
မွန္တယ္။''
ကြၽႏု္ပ္က ဘုရင့္အာဏာသံျဖင့္ ေငါက္ငမ္းလိုက္ေသာ အခါမွႏွစ္
ဦးလံုးတိတ္လ်က္ လက္အုပ္ ခ်ီလိုက္ၾကသည္။
''နန္းရင္ျပင္မွာ ခစားတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဒီလိုလုပ္ေနစရာသည္း မလိုပါဘူး။
အျငင္းအခံုေတြ ရပ္ၾကဖို႔ငါက ေျပာတာပါ။''
''ကဲ .. အသုရာမင္းရဲ႔ ပဏၰာေတာ္ စစ္ရထားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါအံုးေလ''
မိဖုရားမေႏၵာက သတိေပးမွပင္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ သံုးဦးစလံုး စစ္ရထားဆီၤသို႔
အာရုံျပန္ေရာက္ သြားသည္။
စာတန္းထိုးထားေသာ 'ျမားကာ' တစ္ခုလုံးတြင္ ေရႊပိန္းခ်ထားသည္။ ရထားတြင္
း၌ ျခေသၤ့ေရမ်ား ကိုခင္းထားေသာ ေၾကာင့္ ႏူးညံ့လွေပသည္။ အမိုးမရွိေသာ ေၾကာင့္
ရထား၏ ပံုစံသည္ ပို၍ ၾကြေနသည္။ ေဘးအကာမ်ား ကိုမူေၾကးနီသံုးထပ္ကာရံျပီး
ျဒာဝိဒိယန္မိ်ဳ း ႏြယ္တို႔၏ ျခေသၤ့တံဆိပ္မ်ား ကို ေရႊသားျဖင့္ ထုလုပ္ပံုေဖာ္ထားသည္။
ရထား၏ လက္ဝဲဘက္အတြင္ း ေနရာတြင္ ေလဟာျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားသည့္
ျမားက်ည္ေတာက္ႏွင့္ ရတနာစီခ်ယ္ထားသည့္ၾကီးမားလွေသာ ေလးၾကီးႏွစ္ ခုခ်ိတ္ထားသည္။
က်ည္ေတာက္ထဲရွိျမားတံမ်ား ၏ အသြားမွာ ဝင္းလက္ေနသည္။လက္ယာဘက္တြင္ မူ
သန္လ်က္ဓားႏွင့္ လံွတံမ်ား ခ်ိတ္ရန္ေထာင္ရန္ အကန္႔မ်ား ရွိသည္။
အထူးျခားဆံုးကားရထားဘီးႏွစ္ ဘက္၏ ဝင္ရုိးမ်ား ျဖစ္သည္။ဝန္ရုိးတန္သည္ ဘီး၏
အျပင္ဘက္တစ္ေတာင္ခန္႔မွ်ထိုးထြက္ေနျပီးသန္ခြၽန္အတက္မ်ား ျဖင့္ အတိျပီးသည္။
ဘီးေဒါက္ေနရာတြင္ လညး္ သံခြၽန္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ စစ္ျမင္းေျခာက္ေကာင္၏ ဇက္ကို
ထိန္းေသာ ၾကိဳ း မ်ား ကို ျမားကာတစ္ဖက္ရွိေရႊေရာင္ လက္ကုိင္တြင္
ရစ္ေခြထံုးေႏွာင္ထားသည္။

ေရႊထည္ႏွင့္သံထည္မ်ား ျဖင့္ သာ အတိျပီးေသာ ဤစစ္ရထား၏
အေလးဒဏ္ကို ျမင္းေျခာက္ေကာင္သည္တစ္ဟုန္တည္း ေျပးဆဲြႏုိင္ပါမည္ ေလာဟု
ကြၽႏု္ပ္သံသယ ျဖစ္လာသည္။ ျမင္းမ်ား အားလံုး အနက္ေရာင္ ျဖစ္သည္။ႏွာေရာင္ အျဖဴ
စင္းမွစ၍ ခြာေလးဖက္အထက္ အေမြးမ်ား ပြေနပံုထိ ေျခာက္ေကာင္စလံုး
တစ္ေသြးတည္းတစ္ဆင္တည္း ျဖစ္ေပသည္။ အဆင္းအားျဖင့္ တာ့ ျမင္းၾကီးမ်ား သည္
ခန္႔ညားၾကပါေပသည္။ သို႔ ေသာ ္ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ တကြေသာ ေလးလံသည့္ ရထား၏
အေလးခ်ိန္ကို သင္းတို႔ဆဲြႏုိင္ပါမည္ လား။
သံသယႏွင့္ ျပသနာကို အခ်ိန္မေပးတတ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ရထားေပၚ သို႔
ခုန္တက္လ်က္ ဇက္ၾကိဳ း မ်ား ကို စုဆဲြရင္းေနာက္ဆံုးျမင္းႏွစ္ ေကာင္၏
တင္ပါးကိုရုိက္ခ်လိုက္သည္။ ရုတ္တရက္လန္႔သြားသည့္ျမင္းမ်ား သည္
တဟီးဟီးေအာ္ရင္းပတပ္ရပ္လိုက္ျပီးတစ္ဟုန္ထိုး ေျပးထြက္ၾကေလသည္။ ဝဲယာႏွစ္ ဖက္မွ
ထင္းရွဴး ပင္မ်ား သည္ တရိပ္ရိပ္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ကြၽန္ပ္၏ နားႏွစ္ ဖက္ေဘးတြင္
ေလသည္တဝီးဝီးျဖတ္သန္းသြားသည္။ ကြၽန္ပ္သည္ ေလထဲတြင္
ပ်ံဝဲေနသည့္အလားခံစားမိေလသည္။ အိႏၵဳ ျမစ္ကမ္းအထိ ဇက္ၾကိဳ း ကို အားစိုက္ဆဲြထားျပီး
ျပန္လွည့္ေမာင္းလာခဲ့သည္။ မေႏၵာ၊ ဂမၻီႏွင့္ ဘိဘိသနတို႔ရပ္ေနရာသို႔ ေရာက္ခါနီး တြင္ 'ေဟး'
ဟုကြၽန္ပ္ေအာ္လိုက္သည္။ ျမင္းေျခာက္ေကာင္စလံုးတညီတည္းရပ္သြားၾကသည္။
ကြၽႏ္ုပ္ေမာင္းခဲ့ေသာ လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ဖုန္လံုးမ်ား ထေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ဘာမွမၾကာလိုက္ေပ။
ရထားထက္မွ ခုန္ဆင္းလိုက္ျပီးေနာက္တြင္ မေႏၵာသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ နီညိဳ ေရာင္
ဆံပင္မ်ား ကို လက္ႏွင့္ သပ္ေပးေလသည္။ကြၽႏ္ုပ္ရွိရာသို႔ ေျပးလာျပီး ဟန္ပါပါႏွင့္
ဒူးေထာက္၍ ဦးညႊတ္လိုက္သည္။
''ျမားတစ္စင္းပစ္လႊတ္လိုက္သလိုပါပဲလား ေမာင္ေတာ္ ''
မေႏၵာက ေတာက္ပေသာ မ်က္လံုးမ်ား ျဖင့္ ခ်ီးက်ဳ း စကားဆိုသည္။

''ဒီစစ္ရထားကိုေမာင္းႏွင္လာတဲ့ အကိုေတာ္ ကိုျမင္တာနဲ႔ ရန္သူေတြ
ဟာထြက္ေျပးၾကမွာ ေသခ်ာတယ္။ထြက္မေျပးႏုိင္တဲ့ရန္သူေတြ ဟာလည္း ဘီးႏွစ္
ဖက္ကသံခြၽန္ေတြ ေၾကာင့္ အတံုးအရုန္းေသကုန္ၾကမွာ ပဲ။အို . . . ဒႆ ဂီရိဟာအိ
ကႏၵဳ
ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွာ ျပိဳ င္ဘက္ကင္းတဲ့ဘုရင္ မၾကာခင္ ျဖစ္လာေတာ့မယ္''
ဘယ္အခ်ိန္ကေရာက္လာၾကမွန္းမသိေသာ ကြၽန္ပ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား
သည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ရထားအနီးတြင္ ဒူးမ်ား ေထာက္လ်က္ ေကာင္းခ်ီးေပးေနၾကသည္။
တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ၏ ေကာင္းခ်ီးေပသံမ်ား ကို ကြၽႏု္ပ္သည္ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ခံယူေနရသည္။
ထိုအသံမ်ား ကို ကြၽႏု္ပ္မျငီးေငြ႔မိေပ။ တစ္ေန႔တစ္ျခားၾကီးထြားလာေသာ အ ျဖစ္၌ ကြၽႏ္ုပ္၏
ျဒာဝိဒိယန္ေသြးသည္ပို၍ ္ပို၍ နီရဲလာေလသည္။ ဤစကားသည္အမွန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏
အသားအေရာင္ သည္အျခားေသာ ျဒာဝိဒိယန္မ်ား ကဲ့သို႔ မည္ းညိဳ မေနဘဲေၾကးနီေရာင္
သန္းလာသည္။ အေမြးအမွ်င္ထူေျပာလွေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မိ်ဳ း ႏြယ္စုတိုင္းရင္းသားတုိ႔ထက္ပို၍
ကြၽန္ပ္၏ လက္ေမာင္းမွ အေမြးမ်ား သည္ပို၍ ထူထပ္ရွည္လ်ားသည္။
ၾကမ္းတမ္းေသာ ဆံပင္မ်ား သည္ပင္ အနက္ေရာင္ မဟုတ္ဘဲ အနီေရာင္
သန္းေနသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ မ်က္လံုးအစံုမွမ်က္ဆန္မွာ လည္း အညိဳ ေရာင္ မက ေသြးေရာင္
ျဖစ္လာသည္။ ကြၽန္ပ္အျမဲလိုလို ဆင္ယင္ေလ့ရွိသည့္ ေရညိႇေရာင္ ဝတ္စံု၊
ေရႊနားကြပ္ကိုယ္က်ပ္အကၤ်ီတို႔ႏွင့္ အနီေရာင္ ကဲေသာ ကြၽႏု္ပ္၏ မ်က္လံုး၊ ဆံပင္၊
အသားအေရတို႔သည္ ျဒာဝိဒိယန္အေပါင္းထက္ထူးျခားေပသည္။
ဤသည္ကားတစ္ေန႔တစ္ျခား ပို၍ ပို၍ နီရဲလာေသာ ေသြးတို႔၏ အထိမ္းအမွတ္ပင္
ျဖစ္သည္။
''ဘယ္ႏွယ့္လည္း ဘိဘိသန၊ ဘုန္းလက္ရုံးအာဏာရဲ႔ တန္ဖိုးကို နင္ေတြ
႔ျပီမဟုတ္လား''
တရိဂမၻီက ညီေတာ္ အား ေအာင္ျမင္သူ၏ ေလသံျဖင့္ ေမးလိုက္သည္။
''ေနာင္ေတာ္ ရာဝဏ၊အဲ ... ေနာင္ေတာ္ ဒႆ ဂီရိဘုရင္
ကမင္းျမတ္ဟာ

ဘုန္းလက္ရုံးတန္ခုိးမွာ အလံုးစံုေသာ မ်ိဳ း ႏြယ္စုတို႔ထက္ သာလြန္ေၾကာင္းငါမျငင္းလိုပါဘူး၊
ဒါေပမယ့္''
''ဒါေပမယ့္ဘာ ျဖစ္ျပန္သလဲ၊ ဘာဆန္႔က်င္ေျပာခ်င္ျပန္သလဲ''
''ဆန္႔က်င္ဘက္မေျပာလိုပါဘူး ဂမၻီရယ္၊ ဒီမွာ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္
စစ္ရထားဟာသံခြၽန္ဘီးေရာ၊အခင္းအကာေရာ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ ေရာ
ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူး''
''ေအး''
''ျမင္းေျခာက္ေကာင္ဟာလည္း အံ့မခန္းအစြမ္းထက္လွပါေပတယ္''
''ေအး''
''ဒါေပမယ့္ ျမားကာဟာနိမ့္ေနတယ္လို႔ ညီေတာ္ ထင္တယ္''
''ဘယ္လို . . . ဘာေျပာတယ္၊ ဘိဘိသန''
''ရထားရဲ႔ ေရွ႔ဘက္ ရန္သူနဲ႔မ်က္ႏွာမူရာဘက္က ျမားကာဟာနည္းနည္း
နိမ့္ေနတယ္။ေနာင္ေတာ္ ရထားေပၚတက္လိုက္စဥ္ ျမင္းဇက္ေတြ ကို ကိုင္လုိက္စဥ္မွာ
ေနာင္ေတာ္ ရဲ႔ရင္ဘတ္ဟာျမားကာရဲ႔အထက္ေရာက္ေနတယ္''
''ဒီေတာ့ဘာ ျဖစ္သလဲ''
''အကယ္၍ ရန္သူရဲ႔ ျမားတစ္စင္းဟာ တူရူအရပ္ကေန
ျမင္းေျခာက္ေကာင္ကိုျဖတ္သန္းျပီးေနာင္ေတာ္
့ထံဝင္လာမယ္ဆိုရင္ျမားကာနိမ့္ေနတဲ့အတြက္ ျမားဟာေနာင္ေတာ္ ရဲ႔ ရင္ဘတ္ကို''
'တိတ္စမ္း ဘိဘိသန'
သည္တစ္ခါေတာ့ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ဘိဘိသနကို အမ်က္ထြက္မိေတာ့သည္။
''ေတာ္ စမ္း၊ မင္းဟာသူရသတၲိအရာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အျမဲအနိဌာရံုဘက္က

ၾကည့္တယ္။ ဒီမွာ ညီေတာ္ ဘိဘိသန၊တူရူအရပ္ကေန
ျမင္းေျခာက္ေကာင္ရဲ႔ေက်ာေပၚကျဖတ္သန္းျပီး ဝင္လာတဲ့ရန္သူရဲ႔ျမားကို
ငါကလက္တစ္ကမ္းအကြာထိအေရာက္ခံမယ္ထင္လား။ ေဟ့ . . .ဒီမယ္''
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာကို စကားျဖင့္ ေျဖရွင္းတတ္သူမဟုတ္။
ေျဖရွင္းရန္လည္း ဝါသနာမပါ။ထို႔ေၾကာင့္ မလွမ္းမကမ္းမွ ေလးသည္ေတာ္ တစ္ေယာက္ အား
အမိန္႔ေပးလိုက္ သည္။
''ေဟ့ မင္းလက္ထဲက ေလးနဲ႔ ငါ့ရင္ဘတ္ကို ထိေအာင္ပစ္စမ္း၊
ဘာလက္အုပ္ခ်ီေနတာလည္း ပစ္ေလ၊အခုပစ္လိုက္စမ္း''
ေလးသည္ေတာ္ သည္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္စြာ ျဖင့္ သူလက္ထဲမွ ေလးညိဳ
႔ကိုဆြဲငင္ျပီး ပစ္လႊတ္လိုက္ေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္ကရထားနံရံမွသံလ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း
ဆဲြထုတ္ယူလိုက္ျပီး ဝင္လာေသာ ျမားကို ခုတ္ခ်လိုက္ရာ ျမားသည္ ႏွစ္ ပိုင္းက်ိဳ း
သြားေလသည္။ျမားက်ိဳ း သည္ ဘိဘိသန၏ ေျခႏွစ္ ဖက္ၾကားတြင္ သြား၍ စိုက္ေနေလသည္။
ဘိဘိသနသည္ အံ့ၾသေသာ မ်က္လံုးမ်ား ျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ကိုၾကည့္ျပီး ေခါင္းကိုျဖည္းညင္းစြာ
ယမ္းခါလ်က္ နန္းေတာ္ ဘက္သို႔ ထြက္သြားေလသည္။ ကြၽႏု္ပ္အားေလးႏွင့္ပစ္ခဲ့ရေသာ
ေလးသည္ေတာ္ သည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေျခရင္းသို႔ ပစ္လွဲျပီး ေျခဖမိုးကိုပါးျဖင့္
ပြတ္သပ္ကာေတာင္းပန္ေနေလသည္။
''ဟဲ့ . . ထစမ္း၊ မင္း ငါခိုင္းသလို ငါ့ကိုေလးနဲ႔ပစ္တဲ့အတြက္''
''ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳ း . . ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳ း ''
''ဘာ ျဖစ္လို႔တုန္လႈပ္ေနတာလဲ၊ သြား .. ေရႊတိုက္စိုးဆီသြားျပီး
ေရႊဒဂၤါးသံုးျပားကပ္ထားတဲ့ ဝက္ဝံေရခါးပတ္ကိုဆုအ ျဖစ္လက္ခံေခ်။သြား . . သြား''
ေလးသည္ေတာ္ သည္ ပို၍ တုန္လႈပ္သြားျပီး ကြၽႏု္ပ္၏ ေျခဖမိုးကို မ်က္ႏွာျဖင့္
အပ္ကာ နမ္းရႈပ္ျပီးေနာက္ခုန္ေပါက္ထြက္သြားေလသည္။

''ေတြ ႔ၾကလား၊ ၾကားၾကလား၊ ဒီမွာ ရွိေနတဲ့ ျဒာဝိဒိယန္တို႔၊ ဒႆ ဂီရိရဲ႔

က

လက္ရုံးေအာက္မွာ ခစားလိုရင္ပထမအခ်က္သူရသတၲိနဲ႔ ျပည့္စံုရမယ္၊ ဒုတိယအခ်က္ ဒႆ
ဂီရိခိုင္းတာကို လုပ္ရမယ္။ ဒႆ ဂီရိက ေသဆိ
က ုေသရမယ္၊နားလည္လား''
တုိင္းသူျပည္သားႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္ မ်ား ကြၽႏု္ပ္၏ ေရွ႔ေမွာ က္၌
ျပားျပားဝပ္ေနၾကေလသည္။ ေရွ႔နားဆီကစစ္သည္ေတာ္ တစ္ဦးက ဒူးေထာက္၍
ထလိုက္သည္။
''ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳ း ရဲ႔အသက္ကို ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အပ္ႏွင္းပါတယ္''
''ေဟ . . မင္းတကယ္လား''
''စမ္းသပ္ေတာ္ မူပါ''
''ေအး . .မင္းလက္ထဲက ဓားနဲ႔ မင္းကိုယ္မင္းထိုးလိုက္စမ္း၊ တစ္ခ်က္မွ မညီးညဴ
နဲ႔၊ တစ္ခ်က္မွမတုန္လႈပ္နဲ႔''
စစ္သည္ေတာ္ သည္ ဓားရုိးကို လက္ႏွစ္ ဖက္ျဖင့္ ဆုပ္ကိုင္ရင္း
သူ႔ဝမ္းဗိုက္အတြင္ းသို႔ ထိုးသြင္းလိုက္သည္။ေႏွာင့္ေႏွးတံု႔ဆိုင္းျခင္းအလ်င္းမရွိ။ ေသြးမ်ား
ပြက္ခနဲက်ဆင္းလာသည္။ ထို႔ေနာက္ဓားတန္းလန္းျဖင့္ ပင္ ကြၽႏု္ပ္၏ ေျခရင္းသို႔
တိုးလာသည္။ ပါးစပ္တြင္ းမွလည္း ေသြးမ်ား က်လာေလသည္။
''ကြၽန္ေတာ္ မ်ိဳ း ရဲ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈ ကို ျပသခြင့္ရလို႔ေက်နပ္ပါျပီ''
''ေအး . . မင္းရဲ႔ဝိဥာဥ္ကို သူရဲေကာင္းအ ျဖစ္ စစ္သည္ေတြ ဂုဏ္ျပဳ ေစရမယ္။
ကဲ မင္းအနားယူေပေတာ့''
ကြၽႏု္ပ္သည္ သူ႔ရင္ဝမွ ဓားကိုဆဲြထုတ္လိုက္ရာ ေသြးမ်ား
ပန္းထြက္လာျပီးေနာက္ စစ္သည္ေတာ္ လဲက်ေသဆံုးသြားေလသည္။ကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ၏
ေသြးမ်ား ကို လက္ျဖင့္ ယူလိုက္ျပီးကြၽႏု္ပ္၏ ဘယ္ဘက္ရင္အံုသို႔ သုတ္လိမ္းလိုက္သည္။
''ဒီလို လကၤာဒီပရဲ႔ေသြးမ်ိဳ း သာလွ်င္ ဒႆ ဂီရိရဲ႔ႏွလက
ံုးနဲ႔ နီးစပ္မႈ ရွိႏုိင္တယ္။

သူဟာဒႆ ဂီရိကခ်စ
က္ျမတ္ႏုိးတဲ့သူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားျပီ။ ကဲ . . .
ငါအခုထပ္အမိန္႔ေပးဦးမယ္၊ မိမိကိုယ္မိမိ ငါ့အတြက္ရည္စူးျပီး
ဓားနဲ႔ထိုးသတ္ဖို႔ဘယ္သူရွိဦးမလဲ''အိႏၵဳ သဲျပင္တြင္ ဝပ္စင္းေနၾကေသာ သူအားလံုး
တစ္ေယာက္ မက်န္ျဖိဳ င္ျဖိဳ င္ထၾကသည္။ ဓားမ်ား အသီးသီးဆဲြထုတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏
ဓားမ်ား ကိုလက္ႏွစ္ ဖက္ျဖင့္ ဆုပ္ကိုလ်က္ အေပို႔ေျမာက္လိုက္ၾကသည္။
''အားလံုးရပ္ၾက၊ မင္းတို႔အားလံုး ဒႆ ဂီရိရဲ႔ ခ်စက
္ျမတ္ႏုိးေသာ လကၤာဒီပ
သူရဲေကာင္းေတြ ျဖစ္တယ္။အားလံုးဓားေတြ ျပန္သိမ္း၊ ကိုယ့္ေနရာကိုျပန္သြားၾ ကေတာ့''
အားလံုးေသာ လူတို႔သည္ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္လွ်က္ လူစုခြဲသြားၾကေပသည္။
ထိုအခါမွပင္ဘိဘိသန၏ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ေသြးမ်ား ဆူပြက္ေနေသာ ကြၽႏု္ ပ္၏
ရင္သည္အတန္ငယ္ျပန္ ျငိမ္သက္သြားခဲ့ေပသည္။
''အကိုေတာ္ ဘိဘိသနကေျပာသြားတယ္၊ အသုရာမင္းဟာအကိုေတာ့္ထံ
ဒီလက္ေဆာင္ေပးတာတစ္စံုတစ္ခုအကူအညီေတာင္းခ်င္လို႔ ျဖစ္ရမယ္၊ အဲဒီ
အကူအညီဟာလည္းစစ္ေရး နဲ႔ဆိုင္လိမ့္မယ္ နဲ႔တူတယ္ . . တဲ့''
''အို . . အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာမယ့္အေရး တစ္ခုကို ၾကိဳ တင္ေတြ
းေတာတာဟာဘိဘိသနရဲ႔အလုပ္ပဲ၊အခုတို႔နန္းေတာ္ ကိုျပန္ၾကမယ္၊ မိဖုရားၾကီးလည္း
ကိုယ္ေလးလက္ဝန္နဲ႔ အနားယူၾကစို႔''
အသုရာမင္း၏ လက္ေဆာင္ စစ္ျမင္းေျခာက္ေကာင္တပ္
ရထားကိုရထားထိန္းအား သိမ္းဆည္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျပီးကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နန္းေတာ္ သို႔
ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။
လကၤာဒီပသိန္းခိုကြၽန္းသည္ ဘုိးေတာ္ ဣရဏၰပုသွ်မင္း လက္ထက္တြင္
လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္မျမင္ဖူးေသာ ခမည္ းေတာ္ ဘရာမပုသွ်မင္းလက္ထက္တြင္
လည္းေကာင္း နယ္နမိတ္က်ယ္ျပန္႔လွသည္မဟုတ္။ ခမည္ းေတာ္ ဘရာမပုသွ်သည္မိ်ဳ း
ႏြယ္စုေပါငး္မ်ား စြာ ကြဲျပားေနသည့္ ျဒာဝိဒိယန္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ဘုရင္မ်ား အား

တိုက္ခိုက္သိမ္းသြင္းရင္းစစ္ပဲြတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ခမည္ းေတာ္ ၏
ပိုင္နက္သည္လည္းက်ယ္ျပန္႔လွသည္မဟုတ္ခဲ့။ ယခုအခါဘိုးေတာ္ သည္လည္းေကာင္း၊
ခမည္ းေတာ္ သည္လည္းေကာင္း မယ္ေတာဂႏၵီသည္ လည္းေကာင္း
ဤလကာၤဒီပေျမေပၚဝယ္အသက္ထင္ရွားမရွိၾ ကေတာ့။ လကၤာဒီပတိုင္းရင္းသား
မင္းေဆြမင္းမ်ိဳ း ဆက္တြင္ ကြၽႏု္ပ္ဒႆ ဂီရိသည္က
သာနန္းေမြဆက္ခံက်န္ရစ္ခဲ့သည္။
သို႔ ေသာ ္ ကြၽႏု္ပ္လက္ထက္တြင္ လကၤာဒီပသည္ နယ္နိမိတ္အာဏာစက္
က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ၾကီးစြာ ေသာ အိုးစရည္းၾကီးမ်ား ကို ျပဳ လုပ္ျခင္း၌ လက္မႈ
ပညာေျပာင္ေျမာက္သည့္ ဂုမၻာမ်ိဳ း ႏြယ္စုမ်ား သည္ လည္းေကာင္း၊ အလမၸာယ္ပညာ၌
ကြၽမ္းက်င္ၾကသည့္ နာဂါမ်ိဳ း ႏြယ္စုမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ သိန္းငွက္စြန္ရဲတို႔ကို ေမြးျမဴလ်က္
စစ္တိုက္ၾကသည့္ဂရုဋမ်ိဳ း ႏြယ္စုမ်ား သည္လည္းေကာငး္၊ ေဆးဝါးမႏၲန္အတတ္၌
လိမၼာၾကသည့္ ဂႏၡဗၺမ်ိဳ း ႏြယ္စုမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါကြၽႏု္ပ္၏ ေက်းကြၽန္မ်ား
ျဖစ္ခဲ့ၾကေလျပီ။ မိ်ဳ း ႏြယ္စုအသီးသီး၏ ဘုရင္မ်ား သည္လည္း ကြၽႏု္ပ္၏ သစၥာေတာ္
ခံနယ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကေလျပီ။ လကၤာဒီပရွိသစ္ပင္တုိင္း၏ သစ္ရြက္တိုင္းႏွင့္ ၊ အိႏၵဳ ျမစ္ရွိ
သဲပြင့္တိုင္းတြင္ ဒႆ ဂီရိဟူေသာ
က ဘဲြ႔သည္ခတ္ႏွိပ္စဲြထင္ခဲ့ေလျပီ။ စစ္ပဲြေပါင္းမ်ား စြာ ကို
ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ကြၽႏု္ပ္၏ ကိုယ္ခႏၡာသည္လည္း လကၤာဒီပတစ္ဝန္းမွစစ္ရႈံးသူတို႔၏
ေသြးမ်ား စီးဝင္ရာ သမုဒၵရာ ျဖစ္ခဲ့ေလျပီ။
ယခုအခါ ကြၽႏု္ပ္၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမေႏၵာဒရီမွာ သားေတာ္ တစ္ပါးလည္း
ဖြားျမင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာ၍ ငလ်င္ပဲ့တင္ေတာ္ လဲ ေနခ်ိန္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ
ထိုသားေတာ္ အား ေမဃနာဒဟု ကြၽႏ္ု္ပ္အမည္ ေပးလိုက္ သည္။
ေမဃနာဒကိုကြၽႏ္ုပ္အားေပးအပ္ျပီးေနာက္ မိဖုရားမေႏၵာဒရီသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ဘိုးေတာ္ ၊ ခမည္
းေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ မ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ေလသည္။ မိခင္ဟူသည္ သား၏
လက္ရုံးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ကြၽန္ပ္အဖို႔မူကားမိဖုရားၾကီး
အနိစၥေရာက္သည့္အတြက္ ပူပင္ဆင္းရဲျခင္းမရွိလွ။ သားေတာ္ ေမဃနာဒအား
အတားအဆီးမရွိကြၽႏု္ပ္၏ လက္ရုံးရည္ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ တို႔ကို ဆင့္ပြားႏုိင္ျပီဟူေသာ

အသိျဖင့္ မိဖုရားၾကီးကံေတာ္ ကုန္ျခင္းကိုနားလည္ယူလိုက္ေပသည္။
ကြၽႏ္ု္ပ္၏ စရုိက္ဓေလ့ျခင္းတူသည့္ ႏွမငယ္ဂမၻီ၏ ၾကင္ရာေတာ္ နာဂါမ်ိဳ း
ႏြယ္စုဘုရင္ ရိႏၵမလည္း စစ္ပဲြတစ္ပဲြတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္
ကြၽႏု္ပ္၏ အမိမဲ့သား ေမဃနာဒႏွင့္ ႏွမဂမၻီ၏ အဖမဲ့သားတူေတာ္ ဒုသႏွင့္ ခရတို႔အား
ျပင္းျပစြာ တြယ္တာခ်စ္ခင္ လာမိေပသည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ဒုသႏွင့္ ခရတိုကိုမူ
ကြၽႏု္ပ္ပို၍ ၾကင္နာမိသည္။ သားေတာ္ ေမဃနာဒအား ညဦးယံမွနံနက္မိုးေသာက္အထိ
ဓားေရး က်င့္ေစျပီးတူေတာ္ မ်ား ကိုမူ ညဦးယံမွသန္းေခါင္ယံအထိသာ ဓားေရး
က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ၾကင္နာမႈ ကို သက္ေသျပလိုက္ေပသည္။ႏွမငယ္ဂမၻီွမူကား
လကၤာဒီပ၏ ေျမာက္ဘက္ေဒသေမွာ ္ရုံေတာအုပ္ထဲမွ သမင္ရိုင္းမ်ား ကို အမဲလိုက္ျခင္း၊ အခ်ိဳ
႔ကို အရွင္ဖမ္းျပီးေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အခ်ိဳ ႔ကိုဝန္တင္ရထားမ်ား ဆဲြေစျခင္းတို႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ား
ေနသည္။ ႏွမငယ္ဂမၻီ၏
သမင္လုပ္ငန္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္အႏွစ္ ျခိဳ က္ဆုံးကား ၾကီးမားလွေသာ သမင္ၾကီးႏွစ္
ေကာင္၏ တိုက္ပဲြပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဂမၻီသည္သမင္ဖိုၾကီးမ်ား ကို
လက္သပ္ေမြးျပီးတိုက္ခိုက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည္။ ယင္းတို႔၏
လွပေသာ ဦးခ်ိဳ ၾကီးမ်ား ကို အဖ်ားခြၽန္ေနေအာင္ ျပဳ ျပင္ေပးထားသည္။ စိတ္အဆတ္ဆံုးႏွင့္
အသန္မာဆံုး သမင္ဖိုႏွစ္ ေကာင္ကိုယွဥ္ျပိဳ င္၍ ခတ္ေစသည္။ သမင္ၾကီးမ်ား သည္
ျဒာဝိဒိယန္စစ္မွဴး ၾကီးမ်ား ႏွင့္ မျခား အေသအေၾကတိုက္ခိုက္ၾကသည္။ဂမၻီၾကီးမွဴး
က်င္းပသည့္ ''သမင္ခတ္ပဲြ''ကို ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ တကြေသာ စစ္သည္ေတာ္ သို႔ ႏွစ္ ျခိဳ ုက္လွသည္။
သို႔ ေသာ ္သမင္ခတ္ပဲြက်င္းပတိုင္း မည္ သည့္အခါမွမတက္ေရာက္သူ
တစ္ဦးရွိသည္။ ထိုသူကားညီေတာ္ ဘိဘိသနပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ညီေတာ္ ဘိဘိသနသည္ နကၡတၲေဗဒကို ပို၍ လိုက္စားလားျပီး သူ၏
အမူအရာမ်ား မွာ ကံေတာ္ ကုန္ဘိုးေတာ္ ႏွင့္တစ္ေန႔တစ္ျခားတူလာသည္။ အရြယ္ႏွင့္
မလိုက္ေအာင္ တည္ျငိမ္ ေအးေဆးလွေပရာ သူ၏ အသားအေရာင္ သည္ပင္ျဒာဝိဒိယန္ႏွင့္
မတူေတာ့ဘဲ ႏူးညံ့ ေဖ်ာ့ေတာ့လာသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ထင္ေပသည္။ သို႔ ေသာ ္ ညီေတာ္

ဘိဘိသနသည္လက္ေအာက္ခံေဒသမ်ား ၏ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ၊ အခြန္ပဏၰာလက္ခံေရး ႏွင့္
ျဒာဝိဒိယန္ အခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ တရားတေဘာင္မ်ား ၌ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး တို႔တြင္ ကား
အားထားေလာက္ပါေပသည္။
ယခုလည္း ကြၽန္ပ္သည္ ညီေတာ္ ၏ အစီအမံအရ ကြၽႏု္ပ္၏
ေအာင္ပဲြအထိမ္းအမွတ္ ေတာင္ဆယ္လံုးကိုလကာၤဒီပခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနရသည္။
ညီေတာ္ သည္ ပထမပဗၺတမွ နဝမပဗၺတအထိေသာ ေတာင္ကိုးလံုး၏
ေျခရင္းေတာင္ၾကားမ်ား ကို ေက်ာက္တံုးမ်ား ျဖင့္ အေသပိတ္ဆို႔လိုက္သည္။
ကြၽႏ္ုပ္ရာဝဏမင္းသားဘဝကေျမြေဟာက္ၾကီးမ်ား ကိုသုတ္သင္ခဲ့သည့္
ေတာင္ကလပ္ထိပ္ဖ်ားမ်ား ေပၚတြင္ စက္ေမာင္းခလုပ္မ်ား တပ္ဆင္သည့္ခံတပ္မ်ား
တည္ေဆာက္ေစသည္။ နဝမပဗၺတႏွင့္ ဒသမပဗၺတအၾကား ေတာင္ၾကားတစ္ခုတည္းသား
တံခါးေပါက္အ ျဖစ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းလွ်ိဳ ႔ဝွက္ တံခါးမွသည္
ဥမင္လိုဏ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အိႏၵဳ ျမစ္ကမ္းအထိေဖာက္လုပ္မည္ ဟုညီေတာ္ က
စီစဥ္ေနသည္။ အိႏၵဳ ျမစ္ကမ္းကို ဤေနရာမွျဖတ္ကူးပါက တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
လက္ေအာက္ခံ ဂႏၶမ်ိဳ း ႏြယ္စုဘုရင္ရွိရာ ဘရာမာဗႏၵျမိဳ ႔ေတာ္ သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။
ညီေတာ္ ၏ အစီအမံေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ လကၤာဒီပမွာ တန္ခုိးၾသဇာၾကီးမား
ခန္႔ညားလာသည့္အေလ်ာက္ဝါလုခ်ိစတန္ေဒသမွ ကြၽႏုပ္၏ အမိ်ဳ း အႏြယ္လူရိုင္းမ်ား လည္း
ခုိဝင္လာၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ရာခန္႔ကတည္းကေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ
လွည့္လည္ခဲ့ရေသာ ဤအရိုင္းတို႔သည္ ယခုအခါ လကာၤဒီပ၏ အာဏာစက္ေအာက္ဝယ္
ကြၽန္မ်ား အ ျဖစ္ေနထိုင္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ညီေတာ္ ဘိဘိသနသည္ လက္ရုံးရည္အရာ၌
ညံ့ဖ်င္းေသာ ္လည္း ယင္းသို႔ ေသာ အရာမ်ား ၌ မူကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ႏွမဂမၻီတို႔
မျငင္းပယ္ႏိုင္။ ဝန္ခံၾကရေပသည္။
သို႔ ေသာ ္ ေတာင္ဆယ္လံုးအနက္နဝမေတာင္ႏွင့္
ဒသမေတာင္ၾကားကိုတံခါးေဖာက္လုပ္၊ ဥမင္တူးျခင္း၊က်န္ေတာင္ၾကားမ်ား တြင္
ေက်ာက္တံုးျဖင့္ အေသပိတ္ဆို႔ျခင္း . . . တည္းဟူေသာ လုပ္ငန္းကိုမူ ကြၽႏ္ုပ္ နားမလည္မိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ က်ေနေသာ နံနက္ခင္းတစ္ခု၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဂမၻီကိုေခၚျပီး
ဥမင္တူးေနသည့္ ေနရာရွိညီေတာ္ ထံသို႔ ထြက္လာခဲ့ေပသည္။
အသုရာမင္း၏ လက္ေဆာင္စစ္ရထားကို ကြၽႏု္ပ္မယူခဲ့ေပ။ ဝဇီရာ၏
အဆက္အႏြယ္ ျဖစ္ေသာ မဟူရာအမည္ ရွိျမင္းၾကီးတစ္စီးကိုသာ စီးလာခဲ့သည္။ ညီေတာ္
ဘိဘိသနသည္ ေက်ာက္တံုးၾကီးတစ္တံုးေပၚ၌ ထုိင္၍ စီမံခန္႔ခဲြေနသည္။ သူ၏ ခိုျပာေရာင္
ဝတ္ရုံထက္တြင္ ဆီးႏွင္းစမ်ား ျဖင့္ ျဖဴေဖြး၍ ေနသည္။
''အကိုေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ . . ၾကြပါ''
''ဝီရိယ တယ္ေကာင္းပါလားညီေတာ္ ၊ ဆီးႏွင္းထူေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ရပ္နားထားဖို႔ေကာင္းတယ္''
''အခ်ိန္မရွိဘူး အကိုေတာ္ ၊ ဒီဥမင္ ျမန္ျမန္ျပီးမွ စိတ္ေအးႏုိင္မယ္၊ ဒီလုပ္ငန္းဟာ
ညီေတာ္ ရဲ႔ ေခါင္းထဲမွာ ေလးလံစြာ ပိက်ေနပါတယ္။''
လကၤာဆန္ေသာ ဘိဘိသန၏ အသံုးစကားမ်ား ကို ကြၽႏု္ပ္ျပံဳ း မိသည္။
''ေအး . . စစ္တိုက္ဖို႔ကလဲြျပီးဘာမွ စိတ္မဝင္စားတာမွန္ေပမယ့္ ညီေတာ္
ဒီေလာက္သဲၾကီးမဲၾကီးလုပ္ေနတာ ေတြ ႔ရေတာ့အက်ိဳ း အေၾကာင္းသိခ်င္လာတယ္''
''ဟုတ္တယ္ဘိဘိသန .. နင့္လုပ္ငန္းဟာ နန္းေတာ္ တည္ေဆာက္တာနဲ႔
မတူေတာ့ဘူး၊ရန္သူကာကြယ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတာနဲ႔ တူေနျပီ။ ငါေတာင္မွ ဒီမနက္သမင္ေတြ
ေလ့က်င့္ေပးစရာရွိတာ ထားခဲ့ျပီးအကိုေတာ္ နဲ႔လိုက္လာခဲ့ရတယ္''
''နင္ေျပာတာမွန္တယ္ ဂမၻီ၊ ဒါရန္သူကာကြယ္ဖို႔ပဲ''
''ထားပါေလ။ ဒါေပမယ့္ နင္လုပ္ေနပံုက ရန္သူဟာ ဒီေန႔နက္ျဖန္
ေရာက္လာေတာ့မယ့္အတိုင္းပဲ၊ ဒႆ ဂီရိရဲ႔လကၤ
ကာဒီပကို ဘယ္သူက က်ဴး ေက်ာ္ဲရဲမွာ လည္း
ဘိဘိေသနရယ္''
''ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနစမ္းနဲ႔ ဂမၻီ၊ ရန္သူဟာ ဒီေန႔နက္ျဖန္လာမွာ မဟုတ္ေသာ

္လည္း တို႔ေတာင္ပိုင္းကိုဆင္းလာစရာရွိတယ္ ''
''ဟုတ္ရဲ႔လား၊ ဘယ္မ်ိဳ း ႏြယ္စုေတြ မ်ား လဲကြယ့္''
''အိႏၵဳ ျမစ္ဝွမ္းေျမာက္ပိုင္းက အာရိယန္မ်ိဳ း ႏြယ္စု''
''ဘယ္လို . . . ''
''အိႏၵဳ ျမစ္ဝွမ္း ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဇဗၺ၊ ရာဇာပုတၲရ ေဒသမွာ ေျခကုပ္ျပဳ ေနတဲ့
အာရိယန္ မ်ိဳ း ႏြယ္စုေတြ ''
''အာရိယန္မ်ိဳ း ႏြယ္စု ... ဟုတ္လား''
''အကိုေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ . . . အသုရာမင္းရဲ႔ စစ္ရထားဟာ မၾကာမီမွာ ပဲ
ပဏၰာဆက္သသူအတြက္ျပန္လည္အသုံုးခ်ရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္၊ အာရိယန္တို႔ရဲ႔မိတ္ေဆြ
မာဃမ်ိဳ း ႏြယ္စုဟာ အသုရာမင္းကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ခ်ီတက္သြားၾကျပီ။ မၾကာမီမွာ မာဃမ်ိဳ း
ႏြယ္စုေတြ နဲ႔ အသုရာဘုရင္တို႔ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားလိမ့္မယ္၊ ဒီအခါမွာ . . . ''
ဆီးႏွင္းေတာထဲမွ ျမင္းတစ္စီးေျပးလာျပီး တပ္မွဴး တစ္ေယာက္ သည္
ျမင္းထက္မွခုန္ဆင္း လိုက္သည္။ကြၽႏု္ပ္လက္ထဲသို႔ စာခြၽန္တစ္ခုဆက္သလာသည္။
''မာဃမိ်ဳ း ႏြယ္စု ဘုရင္က စစ္မက္ျပဳ လာတဲ့အတြက္ အသုရာမင္းက
စစ္ကူေတာင္းတဲ့စာခြၽန္ပါဒႆ ဂီရိဘုရင္
ကမင္းျမတ္''
ဂမၻီသည္ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴး ဟန္ျဖင့္ ဘိဘိသနကို ၾကည့္ေနသည္။ ဘိဘိသနကမူ
ကြၽႏ္ုပ္အား တည္ျငိမ္သည့္မ်က္လံုးမ်ား ျဖင့္ စိုက္ၾကည့္ေနေလသည္။
''အသုရာဘုရင္ကို စစ္ကူေပးပါ၊ အသုရာထံက မာဃဘုရင္ကို
တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ လကၤာဒီပရဲ႔ ရန္စြယ္ကိုၾကိဳ တင္ဖယ္ရွားျခင္းလို႔လည္း အဓိပၸာယ္ရပါတယ္
ဘုရင္မင္းျမတ္''
''တပ္မွဴး . . . မင္းအခုျပန္သြား၊ မ်ိဳ း ႏြယ္စု တပ္မကိုအဆင္သင့္ျပင္၊
ငါ့စစ္ရထားကို တပ္ဆင္၊ သားေတာ္ ေမဃနာဒကိုလဲ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ား ဝတ္ဆင္ပေလ့ေစ၊

ဆီးႏွင္းေတြ အရည္ေပ်ာ္သြားခ်ိန္မွာ စစ္ထြက္မယ္''
''ႏွမေတာ္ လည္း လိုက္ပါရေစ အကိုေတာ္ ''
ဆီးႏွင္းျဖဴျဖဴမ်ား ေအာက္မွ ဂမၻီ၏ မ်က္ႏွာသည္ စစ္စိတ္စစ္ေသြးမ်ား ျဖင့္
ရုတ္တရက္နီျမန္းလာေလသည္။
''ေအး . . . လိုက္ခဲ့၊ ငါလာခဲ့မယ္၊ ဂမၻီသြားႏွင့္ ၊ ငါဘိဘိသန ထံကအာရိယန္ေတြ
အေၾကာင္း သိခ်င္ေသးတယ္''
ဂမၻီသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ အမိန္႔ကို ရလွ်င္ရျခင္း ျမင္းေပၚ သို႔ တက္၍ တပ္မွဴး ႏွင့္
တကြ နန္းေတာ္ သို႔ ဒုန္းဆုိင္းသြားေလသည္။ ဘိဘိသနသည္ ေက်ာက္တံုးေပၚတြင္ မတ္တတ္
ရပ္လိုက္ရင္း ေျမာက္ဘက္အရပ္ဆီသို႔ ေငးၾကည့္ေနသည္။ ဆီးႏွင့္ တို႔အလယ္တြင္
သူ႔အသြင္သည္ ေဆးဝါးမႏၲန္အတတ္၌ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဂႏၡဗၺမ်ိဳ း ႏြယ္စုအဘိုးၾကီးႏွင့္
တူေနေပသည္။
''နားဆင္ပါအကိုေတာ္ မင္းျမတ္ အင္မတန္ေဝးလံလွတဲ့ ေျမာက္ဘက္အရပ္မွာ
ၾကီးမားတဲ့ျမက္ခင္းျပင္ၾကီးေတြ ရွိတယ္။ အာရိယန္မ်ိဳ း ႏြယ္ေတြ ရဲ႔ မူလေဒသဟာ အဲဒီ
အရပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႔အသားအေရာင္ ဟာျဒာဝိဒိယန္ေတြ လို အညိဳ ေရာင္ မဟုတ္ဘူး၊
ဝါေရႊေရာင္ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္ျပီး၊ ျမင္းစီးအတတ္၊ေလးအတတ္မွာ
ကြၽမ္းက်င္ၾကတယ္''
''လကၤာဒီပ ဘုရင္ထက္ပိုျပီး ေလးအတတ္မွာ ကြၽမ္းက်င္သတဲ့လား''
ကြၽႏု္ပ္၏ ေလွာင္ေျပာင္ခ်က္ကို ဘိဘိသနက တစ္ခ်က္မွ်သာမ်က္လံုးဝင့္ၾကည့္ျပီး
ေျမာက္ဘက္အရပ္သို႔ ေငးေမွ်ာ္လိုက္ျပန္သည္။ သူ၏ ဝတ္ရုံစသည္ ေလတြင္ လြင့္ပ်ံေနေပရာ
ဆီႏွင္းအျဖဴကို ေနာက္ခံျပဳ လ်က္ေက်ာက္တံုးေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္ေနေသာ ဘိဘိသန၏
ရုပ္ပံုသည္ တစ္ခါမွ်ဤအၾကိမ္ေလာက္ ခံ့ညားျခင္းမရွိခဲ့ဟုကြၽႏု္ပ္ထင္ေနမိသည္။
''ေတာေတာင္အထပ္ထပ္ကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ လွည့္လည္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့

အာရိယန္ေတြ ဟာ က်န္းမာသန္စြမ္းၾကတယ္၊အၾကမ္းပတမ္းခံႏုိင္ၾကတယ္။
စစ္မက္ကိုေကာင္းစြာ ျပဳ တတ္ၾကေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႔အႏွစ္ သာရ ကေတာ့ စစ္ပဲြမဟုတ္ဘူး၊
ျပီးဆံုးသြားတဲ့စစ္ေျမျပင္မွာ ထြန္ယက္စိုက္ပိ်ဳ း ႏိုင္ေရး ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ေတာေတြ
ျမစ္ေတြ အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကျပီ။အခုအိႏၵဳ ျမစ္ဝွမ္းေျမာက္ဘက္ကို
ေရာက္လာၾကျပီ''
''ဒီအသားဝါေတြ ကို ငါသြားျပီးေမာင္းထုတ္မွာ ေပါ့ ဘိဘိသန''
''ဘုရင္မင္းျမတ္သြားစရာမလိုဘူး၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ရွိရာ
လကၤာဒီပရွိရာ အိႏၵဳ ေတာင္ပိုင္းကိုဆင္းလာၾကပါလိမ့္မယ္''
''သူတို႔ဟာ ေတာင္ပိုင္းကိုလာရင္ စစ္ကိုပါယူလာခဲ့ၾကမွာ လား ဘိဘိသန''
''မွန္ပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ အိႏၵဳ ျမစ္ဝွမ္းေတာင္ပိုင္းရဲ႔ ေျမၾသဇာလြင္ျပင္ၾကီးကို
အင္မတန္မက္ေမာေနၾကတယ္။သူတို႔စစ္မက္ျပဳ ၾကလိမ့္မယ္''
''အင္မတန္ၾကီးက်ယ္ျပီး ဂုဏ္ေျမာက္တဲ့စစ္ပဲြၾကီးတစ္ခု ျဖစ္မွာ ေပါ့ဘိဘိသန၊
သို႔ ေသာ ္ အသားဝါေတြ အဖို႔အိႏၵဳ ျမစ္ဝွမ္းေတာင္ပိုင္းမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျမၾသဇာေတြ
ျဖစ္ကုန္ၾကရမယ္''
''အသု အသုရာဘုရင္ စစ္ကူေတာင္းတဲ့ ကိစၥဟာ ဒီအေရး ရဲ႔ေရွ႔ေျပး
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ အသုရာကို တိုက္တဲ့မာဃဘုရင္ဟာ အာရိယန္တို႔ရဲ႔ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ပါတယ္''
''ညီေတာ္ ဘိဘိသန . . . မင္းနဲ႔စကားေျပာရတာ ငါ့အဖို႔
စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးပဲ၊ ေသးသိမ္တဲ့ျဒာဝိဒိယန္မ်ိဳ း ႏြယ္စုငယ္ေတြ
အခ်င္းခ်င္းစစ္မက္ျပဳ ရတာ ကို ျငီးေငြ႔ေနခ်ိန္မွာ မင္းဟာ ငါ့အတြက္ အဖိုးတန္တဲ့
လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုညႊန္ျပေပးတာပဲ''
''ဒါေပမယ့္ အာရိယန္ေတြ ကို . . . ''
''ေတာ္ ေလာက္ပါျပီကြယ္၊ ကဲ . . မင္းလုပ္စရာရွိတာဆက္လုပ္

ငါအသုရာဘုရင္ထံသြားလိုက္ဦးမယ္''
''အကိုေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ . . . ေအာင္ျမင္ပါေစ''
ဘိဘိသန၏ ဆုေတာင္းသံႏွင့္ ရုပ္ပံုတို႔သည္ ဆီးႏွင္းမ်ား အၾကားနစ္ျမဳ
ပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ျမင္းေျခာက္ေကာင္က စစ္ရထားသည္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနေလာက္ေပျပီ။
မာဃဘုရင္၏ စစ္တပ္ၾကီးကား အင္အားၾကီးမားလွေပသည္၊ ပုစြန္ေသြးေရာင္
ကိုယ္ထည္ ႏွင့္ ဒရယ္ေမြးေရာင္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိၾကီးမားေသာ စည္ၾကီးကို စစ္ဦးတြင္
ရိုက္ႏွတ္တီးခတ္လ်က္ မာဃတပ္မၾကီးသည္ လွိမ့္၍ ဆင္းလာ ေလသည္။
သူတို႔၏ တိုက္ပဲြဝင္ စည္သံသည္ မိုးျခိမ္းသံတမွ် ျမည္ ဟီးလွသည္။ ''အာလမၺရ
တပ္ဦးတံခြန္လာျပီ ေဟ့ ....'' ဟုသူတို႔ဟစ္ေၾကြးၾကသည္။ သို႔ ေသာ ္
စစ္ျမင္းေျခာက္ေကာင္က စစ္ရထားကိုသားေတာ္ ေမဃနာဒအား ေမာင္းႏွင္ေစ၍
ကြၽႏု္ပ္ကမူေလးႏွင့္ ျမားကို စဲြလ်က္ ရန္သူ႔စစ္ဦးကင္းထဲသို႔
တရၾကမ္းထိုးေဖာက္ဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မိုးၾကိဳ း လ်ပ္စီးႏွင့္ ငလ်င္ေတာ္ လည္းသံတို႔ကို
အျခံအရံျပဳ လ်က္ ေမြးဖြားလာသည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မာဃနာဒဟုအမည္ တြင္ ေသာ
ကြၽႏု္ပ္သားေတာ္ အဖို႔ ရန္သူတို႔၏ တိုက္ပြဲဝင္စည္သံသည္ အျပင္းေျပတူရိယာဂီတသံသဖြယ္
ျဖစ္သြားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရထားေမာင္းတာဝန္ကို သားေတာ္ အား ကြၽႏ္ုပ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သံခြၽန္သြားတပ္ ဘီးမ်ား ေအာက္ဝယ္မရႈမလွေသဆံုးခဲ့ၾကသည့္ ရန္သူမ်ား ၏
ေသြးစမ်ား သည္ ရက္ေပါင္းမ်ား စြာ ပင္ သံခြၽန္သြားမ်ား ၌ စြန္းထင္းစြဲျမဲေနခဲ့ေပသည္။
ရန္သူ၏ အာလမၺရစစ္ဦးတံခြန္ကို ကြၽႏ္ုပ္ထိုးေဖာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကား
ျဒာဝိဒိယန္တပ္တို႔သည္မာဃတပ္တို႔ကိုတဆင့္ျပီးတဆင့္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မာဃဘုရင္သည္ သူ၏ မ်ိဳ း ႏြယ္စု
စစ္သည္အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကိုသာ အသက္ႏွင့္ တကြျပန္လည္စုရုံးႏိုင္ျပီး အိႏၵဳ

ျမစ္ေျမာက္ဘက္ေဒသဆီသို႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေလသည္။ ခုႏွစ္ ရက္မွ်ၾကာေသာ ထိုစစ္ပဲြကို
ကြၽႏု္ပ္အေသးစိတ္မမွတ္မိေတာ့။ သို႔ ေသာ ္ အသုရာမ်ိဳ း ႏြယ္စုမွ လကၤာစာဆိုမ်ား ကမူ
မိုးမာဃႏွင့္ နတ္အသုရာစစ္ပဲြဟူေသာ အမည္ ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ ကဗ်ာလကၤာမ်ား
ဖဲြ႔ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုကဗ်ာလကၤာတို႔၏ စာပိုဒ္တိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အမည္ ကားဒႆ
ဂီရိဟူေသာ အမည္ နာမပင္ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ ေမဃနာဒမင္းသားကား အသုရာမ်ိဳ း ႏြယ္
မိန္းမပိ်ဳ မ်ား အၾကားတြင္ ၾကီးစြာ ေသာ သူရဲေကာင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေနရေပသည္။
ျဒာဝိဒိယန္တပ္မ်ား ကို စစ္ေဆးျပီး လကၤာဒီပနန္းေတာ္ သို႔
ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ စစ္ရထားေပၚခုန္တက္လိုက္သည္ႏွင့္ အသုရာဘုရင္သည္
စစ္ရထားအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျပီး ဒူးေထာက္၍ ဦးညြတ္လိုက္သည္။
''ေနာက္ထပ္စစ္ရထားတစ္စီး လက္ေဆာင္ေပးဦးမလို႔လားေဟ့၊ ဒါဆိုရင္
မင္းတို႔အသုရာေတြ ဆီေနာက္ထပ္ရန္သူေတြ ထပ္လာ၊ ေနာက္ထပ္တစ္ခါငါတို႔က
စစ္ကူေနာက္ထပ္ျပန္ေပး . . . ''
အသုရာဘုရင္က ျပံဳ း ရင္း ေခါင္းကိုခါရမ္းလိုက္ေလသည္။
''ေနာက္ထပ္စစ္ရထားတစ္စီး လက္ေဆာင္ေပးစရာမလိုေတာ့ပါဘူး ဒႆ
ဂီရိဘုရင္မင္းျမတ္၊ အသုရာတို႔ရဲ႔ရန္ဟာျပီးစီး သြားပါျပီ။ အရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း
အသုရာမာဃစစ္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းလွပါျပီ။ အရွင္ရဲ႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ နဲ႔သံုးစဲြလိုက္ရတဲ့
ခြန္အားေတြ ကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေပးမယ့္ ေနာက္ထပ္လက္ေဆာင္ပဏၰာတစ္မ်ိဳ း
အကြၽန္ဆက္သလိုက္ပါတယ္''
''ေနာက္ထပ္ လက္ေဆာင္ပဏၰာ . . ''
''မွန္ပါတယ္ အရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ဟုိမွာ ပါ''
အသုရာဘုရင္ ညႊန္ျပေသာ ေနရာသို႔ ကြၽႏု္ပ္ၾကည့္လိုက္သည္။
ျဒာဝိဒိယန္စစ္တပ္ၾကီး၏ ေနာက္ဆံုးဘက္တြင္ ကားအသုရာဘုရင္၏ လက္ေဆာင္မ်ား သည္
စစ္တပ္တစ္တပ္ခန္႔ ရွိေနသည္။

''ေက်းကြၽန္ေတြ ရယ္ .. စစ္ျမင္းေတြ ရယ္ . . ေရႊေငြရတနာေတြ ရယ္ . . အသုရာ
မိန္းမေခ်ာေတြ ရယ္၊ ေဟ့ . . .ဒီလက္ေဆာင္ေတြ ဟာ ေပးရုိးထံုးစံပဲမဟုတ္လား
အသုရာဘုရင္ရဲ႔၊ ဒါကို အဆန္းလုပ္ျပီးျပေနရသလား''
''ေသေသခ်ာခ်ာ ရႈစားပါ ဘုရင္မင္းျမတ္''
ၾကီးမားေသာ ရထားၾကီးဆယ္စီးကို ေတြ ႔ရသည္။ စစ္ရထားမ်ား မဟုတ္၊
အမိုးပါသည့္ ျမင္းႏွစ္ ေကာင္ကခရီးသြားထားမ်ား ျဖစ္သည္။
''အဲဒီ ရထားဆယ္စီးထဲမွာ ၾကီးမားတဲ့အိုးၾကီးႏွစ္ လံုးစီ ရွိပါတယ္။ ဒီအိုးၾကီးေတြ
ထဲမွာ ထူးျခားမြန္ျမတ္တဲ့တစ္စံုတစ္ခုွရွိပါတယ္''
''ေဟ . . ဘာလဲကြယ့္''
''စစ္ပဲြမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ ျဖစ္၊ အျခားဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ျဖစ္
ႏြမ္းနယ္ကုန္ခမ္းသြားတဲ့ အရွင္ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႔ခြန္အားမ်ား ကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့
ၾသသဓရည္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္''
''ေၾသာ္ . . တယ္ဟုတ္ပါလား၊ အဲဒီ ၾသသဓရည္ကို ဘယ္လိုေခၚ သလဲ''
''သူရာလို႔ေခၚပါတယ္''
''သူရာ . . တဲ့၊ အလြန္နားေထာင္လို႔ေကာင္းတဲ့ အမည္ သစ္ပါလား''
''မွန္ပါ။ ေသာက္သံုးရန္ အညႊန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ာကို အရွင့္ရဲ႔ ဘဏၰာစိုးမင္းၾကီးထံ
အကြၽႏ္ုပ္ေပးအပ္ထားပါတယ္''
''ေအး ေအး၊ ကိုင္းေဟ့၊ လကၤာဒီပကို ျပန္ၾကစို႔၊ ဂမၻီရဲ႔ သမင္ခတ္ပဲြကို
ငါၾကည့္ခ်င္လွျပီ။ ကိုင္း . . လာၾကျဒာဝိဒိယန္တို႔ သြားၾကစို႔''
''ဒႆ ဂီရိဘုရင္က
မင္းျမတ္ သက္ေတာ္ ရွည္ပါေစ'' ဟူေသာ အသံမ်ား သည္
လြင့္ဝဲ၍ ပဲ့တင္ျပီးက်န္ေနရစ္ေလသည္။သမင္ဖိုၾကီးႏွစ္ ေကာင္သည္ သူတို႔၏
လည္ကုပ္သားၾကီးမ်ား ကို ေအာက္သို႔ ႏွိမ့္ဆဲြထားၾကသည္။ ဦးခ်ိဳ ၏ အစြန္အဖ်ားမ်ား ကို

တစ္ေကာင့္တစ္ေကာင္ ခ်ိန္ရြယ္ထားၾကသည္။ ဦးခ်ိဳ ဖ်ားမ်ား သည္ ခြၽန္ျမ၍ မည္
းနက္ေတာက္ေျပာင္ေနသည္။ ခြာမ်ား ကို ရွပ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျမက္ပင္မ်ား သည္ သူတို႔၏
ေျခေလးေခ်ာင္းေအာက္မွဖြာထြက္ေနၾကသည္။ တရွဴး ရွဴး ႏွာမႈ တ္သံမ်ား ကို အတိုင္းသား
ၾကားေနရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရႊခြက္ကို ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ေတ့၍ ''သူရာ'' ကို ေမာ့ခ်လိုက္သည္။
ခ်ိဳ ျမျခင္း၊ ပူစပ္ျခင္း၊ ခါးသက္ျခင္းဟူေသာ အရသာသံုးမ်ိဳ း သည္
လွ်ာကိုျဖတ္သန္းသြားျပီးလွ်ာအရင္းတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္
တစ္ဆက္တည္းမွာ ပင္ ရွိန္းျမေသာ အထိအေတြ ႔တစ္မ်ိဳ း ကိုလည္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွ
ဝမ္းဗိုက္အထိ ခံစားလုိက္ရသည္။ ေသြးေၾကာမ်ား သည္ တဖ်င္းဖ်င္းျမည္
လာသည္ဟုထင္ရေလာက္ေအာင္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽနု္ပ္၏ မ်က္လံုးအိမ္မွ
ျမင္ကြင္းသည္ပို၍ ၾကည္လင္ျပတ္သားလာသည္ဟု ခံစားမိသည္။ နား၏ အာရုံႏွင့္ ခံတြင္
းႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္လည္း အလြန္ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ုပ္သည္
သမင္ခတ္ပဲြ ၾကည့္ရႈေနေသာ မိမိ၏ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ လကၤာဒီပဘုရင္မင္းျမတ္အ
ျဖစ္ကို ျပင္းထန္စြာ ႏွစ္ ျခိဳ က္ေက်နပ္လာမိသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴး တူးမႈ အလ်ဥ္သည္ ကြၽႏ္ု္ပ္၏
စိတ္ႏွလံုး၌ ျဖန္႔ၾကက္ စိုးမိုးသြားေလသည္။
''ေဟ့ . . . ဂမၻီရဲ႔ သမင္းေတြ ဟာ ဒီလိုပဲ ေစာင္ေနၾကရင္းနဲ႔
အခိ်န္ကုန္ေတာ့မလား''
ဂမၻီသည္ က်ာပြတ္ကို ေျမႇာက္ကိုင္ျပီး သမင္ဖိုၾကီးႏွစ္ ေကာင္ကို
ခပ္ဆတ္ဆတ္ရုိက္ခ်လိုက္သည္။ နန္းေတာ္ ဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ဘက္၊ သမင္ခတ္ပြဲက်င္းပရာ
ေနရာေလးတစဝုိက္၌ ခြာသံ၊ ဦးခ်ိဳ ခ်င္းထိသံ၊ ႏွာမႈ တ္သံ၊ ဟစ္ေအာ္အားေပးသံမ်ား
ဆူညံသြားေလသည္။ သမင္နက္ၾကီးႏွင့္ သမင္ညိဳ ၾကီးႏွစ္ ေကာင္သည္ အလယ္ဗဟုိတြင္
ဆံုၾကျပီး မိမိေနရာမိမိျပန္ေရာက္သြားၾကသည္။ သူတို႔၏ ဟန္ပန္မွာ တကယ့္ျဒာဝိဒိယန္
စစ္သုူၾကီးမ်ား လို ခံ့ညားလွပေပသည္။ ထူးျခားစြာ တက္ၾကြေနေသာ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ျဖင့္
ကြၽႏ္ု္ပ္သည္ သူရာကို ေနာက္ထပ္ေသာက္သံုးလိုက္ျပန္သည္။
''ေဟး . . . ေဟး''

သမင္ဖိုႏွစ္ ေကာင္သည္ ကြက္လပ္အလယ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္
ဆံုၾကျပန္သည္။ ေၾကးနီဒိုင္းလႊားေပၚ သို႔ သံပုဆိန္ျဖင့္ ခုတ္ခ်လိုက္သည့္ အသံမိ်ဳ း
ထြက္ေပၚလာသည္။ မိမိေနရာ အသီးသီးသို႔ ျပန္ေရာက္သြားၾကျပန္သည္။ ဂမၻီ၏
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ သည္ အံ့မခန္း ေပတည္း။ အထူးသျဖင့္ သမင္ညိဳ ၾကီး၏ ဟန္ပန္မွာ
ကြၽႏု္ပ္၏ မ်က္၌ ပိုမိုဝင့္ၾကြားေနေလသည္။
''ေဟ့ေကာင္ၾကီး ျပန္ထ ျပန္ထစမ္း''
သမင္ညိဳ ၾကီး ျပန္ထလာသည္။ သူညႊတ္က်သြားရာ ေနရာတြင္
ေသြးကြက္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။သမင္ညိဳ ၾကီးသည္
ဆတ္ဆတ္ခါလ်က္ယိမ္းယိုင္ေနသည္။ သူ၏ ဦးခ်ိဳ တစ္ဖက္သည္ အရင္းမွေန၍ သြင္သြင္က်ိဳ း
လ်က္ျပဳ တ္ထြက္သြားခဲ့ျပီ။ ခ်ိဳ ေစာင္းတြင္ ေသြးမ်ား တပြက္ပြက္ ထြက္လာသည္။
ကြၽုန္ပ္သည္ သူရာကို ထပ္၍ ေသာက္သံုးလိုက္သည္။ ေရႊခြက္သည္ ကြၽႏု္ပ္၏
ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမည္ မွ်ထိေတြ ႔ခဲ့သည္ကို မမွတ္မိေတာ့ေခ်။ သမင္ညိဳ ၾကီး၏ ခ်ိဳ
ေစာင္းမွ ေသြးမ်ား ကို ေတြ ႔ျမင္ရသျဖင့္ ပို၍ တက္ၾကြလာသည္။ ေသြးမ်ား နီရဲေနသည့္ၾကားမွ
တစ္ဖက္တည္းေသာ ဦးခ်ိဳ ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့သည့္ သမင္ညိဳ ၾကီးသည္ရဲ႔ဝံ့စြာ ပင္ ရန္သူကို
ရင္ဆိုင္လိုက္ျပန္သည္။ ဥယ်ာဥ္ကြပ္လပ္တစ္ခုလံုး ကြၽႏု္ပ္၏ အားေပ၊
သံတစ္သံတည္းသာအဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚေနေတာ့သည္။
ဒဏ္ရာၾကီးစြာ ရထားသည့္ ဦးခ်ိဳ တစ္ဖက္တည္းရွိ သမင္ညိဳ ၾကီးကို
သမင္နက္ၾကီးသည္ျပင္းထန္စြာ ထိုးခတ္ခ်လိုက္သည္။ သမင္ညိဳ ၾကီး၏ ၾကီးမားေသာ
ခႏၡာကိုယ္ၾကီးသည္ ေျမျပင္တြင္ အရွိန္ျပင္းစြာ ပစ္က်သြားသည္။ သူ၏ လည္ပင္းမွာ
သမင္နက္ၾကီး၏ ဦးခ်ိဳ ထိပ္ခြၽန္ေၾကာင့္ ထုတ္ခ်င္းခတ္ေပါက္သြားေပျပီ။ကြၽႏု္ပ္သည္ လက္ထဲမွ
ေရႊခြက္ကို လႊင့္ပစ္လိုက္ျပီး ေရႊေသတေကာင္းကို သည္အတိုင္း ေမာ့ခ်လိုက္ျပီး
ကြင္းလယ္တြင္ ရပ္ေနသည့္ ရက္စက္ေသာ သမင္နက္ၾကီးဆီသို႔ ခုန္ေပါက္လ်က္
ေျပးဝင္ခဲ့သည္။

''ေဟ့ေကာင္ၾကီး၊ သမင္ညိဳ ၾကီးအတြက္ လက္စားေခ်ဖို႔ ငါလာျပီေဟ့''
ဂမၻီ၏ ေအာ္ဟစ္သံကို နားထဲတြင္ သဲ့သဲ့ၾကားေနရသည္။ကြၽုန္ပ္၏ လက္တြင္
ဓားေျမာင္တို တစ္ေခ်ာင္းသာပါသည္။သမင္နက္ၾကီးသည္ ကြၽန္ုပ္ကို အံ့ၾသဟတန္ျဖင့္
ရပ္ၾကည့္ေနေပသည္။ ကြၽနု္ပ္၏ လက္ကို ေျမႇာက္လိုက္သည္။အလို . . . ထူးဆန္းစြတကား။
ကြၽႏု္ပ္၏ ေျခေထာက္မ်ား သည္ ယိမ္းယိုင္ေနၾကသည္။ ေရွ႔မွ
သမင္နက္ၾကီးသည္ တစ္ေကာင္တည္းမဟုတ္ေတာ့။သမင္နက္ၾကီး၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္ းမွ
အျခားသမင္နက္မ်ား ပြား၍ ထြက္ေပၚလာသည္။ ဦးခ်ိဳ မ်ား သည္လည္း ထင္းရွဴး ပင္၏
သစ္ကိုင္းမ်ား သဖြယ္ မ်ား ျပားရႈပ္ေထြးလာသည္။ နားထဲတြင္ အသံမ်ိဳ း စံုကို ဆူညံစြာ
ၾကားေနရသည္။ ''ငါလာျပီေဟ့'' ဟူေသာ ကြၽႏု္ပ္၏ အသံသည္ပင္ ကြၽန္ပ္၏ နားအတြင္ း၌
တစ္မ်ိဳ း ျဖစ္ေနသည္။ ဗလံုးဗေထြးႏွင့္ ေလးလံေနသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ ကိုယ္သည္လည္း
ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ ပါလ်က္ ကြၽႏု္ပ္သည္ သမင္နက္ၾကီးရွိရာသို ရူးမိုက္စြာ
တိုးဝင္သြားခဲ့သည္။လက္ေခ်ာင္းမ်ား သည္ ေလးလံဆိုင္းတြေနျပီး ဓားေျမႇာင္ကို
ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းမရွိ၊ သမင္ခတ္ပဲြကြက္လပ္၏ ေဘးပတ္လည္မွသစ္ပင္မ်ား ၊ ပန္းရုံမ်ား ၊
ပရိသတ္မ်ား အားလံး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေရာေထြးလ်က္ လ်င္ျမန္စြာ လည္ပတ္ေနၾကသည္။
''ငါလာျပီေဟ့၊ သ . . မင္ . . နက္''
ကြၽနု္ပ္သည္ သမင္နက္ၾကီးရွိရာသို႔ မေရာက္မီမွာ ပင္ ေျမျပင္သို႔
ပစ္လဲက်သြားသည္။ သမင္နက္ၾကီးသည္ ခြၽန္ျမေသာ ဦးခ်ိဳ ဖ်ားမ်ား ကို ကြၽႏ္ုပ္အား
ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ ေျပးဝင္လာေနေပျပီ။ သို႔ ေသာ ္ လွံတံတစ္စင္းျဖတ္သြားသံကို
သဲ့သဲ့မွ်ၾကားလိုက္ရျပီးသမင္နက္ၾကီး၏ လက္ျပင္တြင္ လွံတံဝင္စြဲသည္။ သမင္ၾကီးသည္
ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေသာ ေနရာတြင္ ပံုလဲက်သြားသည္။ဂမၻီေျပးလာသည္ကို
ဝုိးတဝါးမွ်ေတြ ႔လိုက္ရသည္။
''သူရာမူးယစ္ေနတဲ့ အကိုေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႔အသက္အႏၲရာယ္ကို
ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ငါဟာ အင္မတန္ရဲရင့္တဲ့သမင္နက္ၾကီးကို သတ္လိုက္ရျပီ''

ဘိဘိသန၏ အသံကိုလည္း ကြၽန္ုပ္ၾကားေနရသည္။
'' အသုရာဘုရင္ဟာ စစ္ရထားကို ဦးစြာ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ဒါဟာ ဒႆ
ဂီရိဘုရင္အတြက္စစ္မွန္တဲ့လက္ေဆာင္ပဲ။ ဒီစစ္ရထားကို အသံုးျပဳ ျပီး အသုရာဘုရင္ထံ
စစ္ကူေပးျပီးေနာက္ ဒုတိယလက္ေဆာင္တစ္ခုေပးလိုက္ ျပန္တယ္၊ အဲဒါ ကေတာ့ သူရာ
ျဖစ္တယ္။ မူးယစ္ရီေဝတဲ့ သူရာကို ေသာက္သံုးတဲ့အတြက္ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ
အခုအသက္အႏၲရာယ္က သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ရတယ္။
ဒီသူရာကိုဆက္လက္ေသာက္သံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒႆ ဂီရိဘုရင္
ကဟာ . . . ''
ဘိဘိသန ေရွ႔ဆက္၍ ဘာေတြ ေျပာေနသည္ကို ကြၽႏု္ပ္မသိေတာ့။
အရာအားလံုး ခ်ာခ်ာလည္သြားျပီး ကြၽႏု္ပ္၏ သတိေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေလသည္။
***

အပိုင္း(၃) ေသာ ကခရီး၏ ပထမေျခလွမ္း
ျမင္သူျမင္သူ ဗ်ာေဝ . . .ေၾကအံ့မဆံုး . .
တင္ကာတင္ကာ သြင္မ်က္ခံုး . . . ခ်ယ္မွင္ေရာင္
ပိတုန္းငယ္ႏွင့္ . . သန္းခါေမွာ င္ . . . မ်က္လံုးေတာ္ ေရာင္
ေသာက္ရွဴး ၾကယ္ညီေနာင္ ျမမ်က္ေတာင္ေကာ့ေကာ့ရႊန္း
(ပပငယ္ေလဝင္းဝင္း . . ပတ္ပ်ိဳ း )
''ေတာင္ဆယ္လံုးကို အစိုးရတဲ့အတြက္ ဒသဂီရိဘဲြ႔ကို ရရွိျပီး လကာၤဒီပရဲ႔
ဦးေသွ်ာင္မကို ္ကို ေဆာင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ရာဝဏ၊အင္း . . ငါ ကေတာ့ မင္းကို ရာဝဏလို႔ပဲ
ေခၚခ်င္တယ္၊ ဒသဂီရိဘြဲ႔ကို ရရွိျပီးေနာက္မွ မင္းဟာဘုန္းလက္ရုံးၾကီးထြားလာခဲ့တယ္။
ျဒာဝိဒိယန္အေပါင္းရဲ႔ အရွင္သခင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သို႔ ေပမယ့္မင္းဟာ အခုသူရာကိုႏွစ္ ျခိဳ
က္ခံုမင္စြာ မွီဝဲခဲ့တဲ့ ကာလေပါင္းမ်ား စြာ ၾကာခဲ့ျပီ၊ တတ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒသဂီရိဆိုတဲ့ အမည္
နာမကို မင္းထံကခြာခ်ျပီးရာဝဏဆိုတဲ့ အရင္အမည္ နာမကိုပဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ ခ်င္တယ္''
ရဲရင့္ဤစကားတို႔ကို အဘယ္သူသည္ ကြၽႏု္ပ္အား ေျပာဆိုဝံ့သနည္း။ ရီေဝေသာ
မ်က္လံုးထဲတြင္ အေၾကာျပိဳ င္းျပိဳ င္းထေနသည့္ ေျခဝတ္မပါေသာ ေျခအစံုကို
ကြၽႏု္ပ္ျမင္ေနရသည္။ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနေသာ နန္းရင္ျပင္မွာ ေက်ာက္ျပား၏ ႏြားႏုိ႔ေရာင္
အကြက္ေပၚတြင္ ေျခအစံုမွ ရြ႔ံရည္ေျမစမ်ား ေပက်ံေနေလသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ငိုက္ေနေသာ
ဦးေခါင္းကို အားယူ၍ ေျခအစံုအထက္သို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္ၾကည့္ လိုက္သည္။ ရွားေရာင္
ဝတ္ရုံစ၊ အညိဳ ေရာင္ ပုတီး၊ျပာေရာင္ မုတ္ဆိတ္၊ ရွဳ ႔ံတြေနေသာ လက္ေမာင္း၊ ပခံုး၊ လည္ပင္း၊
ရႈပ္ေထြးေနေသာ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနသည့္ ဆံပင္စမ်ား ...
''အလို . . ေဂၚဓံဆရာေတာ္ ရေသ့ပါတကား''
ေတာင္ဆယ္လံုး ေအာင္ပဲြျပီးသည္မွစ၍ ဆရာေဂၚဓံရေသ့ၾကီး
ကြၽႏု္ပ္ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့သည္မွာ လေပါင္းမ်ား စြာ ၾကာခဲ့ေပျပီ။ သူရာေငြ႔တို႔ျဖင့္ မႈ န္မႈ ိင္းေနေသာ
ကြၽႏု္ပ္၏ စကၡဳ ပေဒသာဝယ္ ဆရာရေသ့ၾကီး၏ ရုပ္ပံုသည္မျပတ္မသား ျဖစ္ေနသည္။

''ငါေျပာေနတာ ၾကားရဲ႔လား ရာဝဏ၊ သူရာအခိုးအေငြ႔ေတြ ယွက္သန္းေနတဲ့
မင္းရဲ႔ မ်က္လံုးထဲမွာ ငါ့ကိုျမင္ရဲ႔လား၊ဟင္ . . လူမိုက္။ မေကာင္းမႈ ရဲ႔စကၡဳ ထဲမွာ ငါ့ရဲ႔ျမင့္ျမတ္တဲ့
ပံုသဏၭာန္ကို မင္းေတြ ႔ရဲ႔လား''
''ဆရာရေသ့။ ဘာလိုခ်င္သလဲ''
ရေသ့ၾကီးသည္ လက္ထဲမွ ေတာင္ေဝွးကို နန္းၾကမး္ျပင္ထက္သို႔
ေဆာင့္ခ်လိုက္ျပီး ကြၽႏဳ ္ပ္၏ မ်က္ႏွာတည့္တည့္သို႔ လက္ညိွဳ း ေငါက္ေငါက္
ထိုးလိုက္ေလသည္။ ေသးငယ္ေသာ သူ၏ မ်က္လံုးမ်ား မွာ ဝင္းဝင္းေတာက္ေနသည္။
''ေဟ့ . . လူမုိက္၊ ငါ့ကိုေပးႏုိင္စရာမင္းမွာ ဘာမွမရွိဘူး၊ သိရဲ႔လား။
မင္းလိုသူရာသမား ဆီကလည္း ငါဘာပစၥည္းမွလက္ခံမယူခ်င္ဘူး''
''ဟား ....ဟား ....ဟား ....ဟား .... ဒါျဖင့္ ဆရာရေသ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီကိုလာသလဲ''
ခ်ည့္နဲ႔ေသးေကြးေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မ်က္လံုးတို႔က ေဒါသမီးမ်ား ကိုပစ္လႊတ္
ေနသည့္အတြက္ကြၽႏု္ပ္ရယ္ခ်လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူရာတစ္ခြက္ကိုငွ႔ဲ၍ လည္ေခ်ာင္း
အတြင္ းသို႔ ေလာင္းထည့္လိုက္သည္။ဆရာေဂၚဓံရေသ့ၾကီးသည္ မ်က္စိအစံုကို မွိတ္၍
ေဒါသမ်ား ကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ၾကိဳ း စားေနေပသည္။ ျပီးမွသူ၏ ပကတိအသံျဖင့္
ဆက္လက္ေျပာလာျပန္သည္။
''လကၤာဒီပနန္းေတာ္ ရဲ႔ ေလးျပင္ေလးရပ္ေတာအုပ္ေတြ မွာ
သီတင္းသံုးေနတဲ့ေယာဂီရေသ့ေတြ အတြက္ငါမင္းဆီလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္ ရာဝဏ။ မင္းအဲဒီ
ေတာအုပ္ေတြ ထဲက ထေနာင္းပင္၊ ဆီးပင္၊ စပ်စ္ပင္နဲ႔အျခားအပင္ေပါင္းမ်ား စြာ ကို
ခုတ္လွဲပစ္တယ္ဆို''
''ဟုတ္တယ္ ဆရာရေသ့၊ သိန္းခိုျပည့္ရွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔နဲ႔ အဲဒီ
အခ်ည္းႏွီးေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြ ကိုခုတ္လွဲေစလိုက္တယ္''
''ဘာ ျဖစ္လုိ႔ ဒီလိုလုပ္ရတာ လဲ ရာဝဏ''

''သူရာအတြက္''
''ဘာ''
''သူရာေဖာ္စပ္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ သစ္ပင္ေတြ က သစ္သီးသစ္ေခါက္ေတြ ဟာ
အင္မတန္မွ အသံုးဝင္တယ္ေလ...ဟား....ဟား...ဟား''
''ဒီသစ္ပင္ေတာအုပ္ေတြ ကို ေက်ာင္းသခၤမ္းလုပ္ေနရတဲ့ တရားစမၼေယာဂီေတြ
အတြက္ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္ၾကမယ္ဆိုတာ မင္းထည့္မတြက္ဘူးလား ရာဝဏ''
ေရႊေသတေကာင္းထဲမွ စပ်စ္သူရာအပ်င္းစားကို ေရႊခြက္ထဲသို႔ ငဲွ႔ရင္း
ဆရာရေသ့၏ အေမးကို လွပစြာ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္ကြၽႏ္ုပ္စဥ္းစားေနမိသည္။ ဆရာရေသ့သည္
ကြၽႏု္ပ္၏ သူရာတစ္ခြက္ကို အကုန္ေမာ့ျပီးသည္အထိ ေစာင့္ေနရရွာေပသည္။အင္း . . .
အေျဖရျပီ။
''အမွန္ေတာ့ အဲဒီ ေယာဂီရေသ့ေတြ အေနနဲ႔ သစ္ပင္ေအာက္မွာ
အလကားေနထိုင္ၾကမယ့္အစား၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သူရာေဖာ္စပ္မွီဝဲျခင္းအားျဖင့္ ဒီသစ္ပင္ေတြ
ကို အသံုးျပဳ သင့္တယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ဒုကၡကို သူတို႔ရွာၾကတာပဲ''
ေဂၚဓံရေသ့ၾကီး၏ ေတာင္ေဝွးကိုင္ထားေသာ လက္သည္ ေဒါသျဖင့္
တဆတ္ဆတ္တုန္ေနရွာ ေပသည္။ခ်က္က်လွေသာ အေျဖစကား၏ ယုတၲိခုိင္လံုမႈ ေၾကာင့္
မလူးသာမလြန္႔သာ ျဖစ္သြားဟန္တူသည္။ထိုအခုိက္ ခန္းမေဆာင္ထဲသို႔ ညီေတာ္ ဘိဘိသန
ဝင္လာေလသည္။ ညီေတာ္ သည္ ရေသ့ၾကီးကို ျမင္ေသာ အခါနန္းရင္ျပင္ေပၚ သို႔
အပ်ာကယာဝပ္ခ်၍ အရိုအေသျပဳ လိုက္သည္။ ရေသ့ၾကီးက သူ၏ ဦးေခါင္းထက္သို႔
လက္တင္၍ ဆုမ်ား ေပးေနသည္။သူတို႔ကိုၾကည့္ရင္း ကြၽန္ုပ္ရယ္ခ်င္ျပန္လာသည္။
ဘိဘိသနသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ညီလကၤာဒီပ၏ အိမ္ေရွ႔စံ မင္းသားတစ္ပါးႏွင့္
ပင္မတူေတာ့။ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳ ေသာ ရေသ့တစ္ပါးႏွင့္ ပင္ တူေနေသးသည္။
အိုမင္းရြတ္တြေနေသာ ရေသ့ၾကီးႏွင့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳ ေသာ ရေသ့ေလးတို႔သည္ ဒသဂီရိေရွ႔၌
မခံမရက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကရွာျခင္း။

'' ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ၊သူရာရဲ႔ တန္ခိုးသတိၲကိုလည္း နားမလည္ၾက၊
နားလည္ခံစားေနသူကိုလည္းမရႈဆိတ္ႏုိင္ၾက၊ ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ''
ကြၽႏု္ပ္ရယ္မိသည္မွာ မ်က္ရည္မ်ား ပင္လည္လာသည္။ အလြန္ရႊင္ျမဴး
စရာေကာင္းေသာ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။
''သူေတာ္ စင္မ်ား ရဲ႔ အရိပ္အာဝါသ၊ အက်င့္သီလနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ကို ဖ်က္ဆီးတဲ့
ရာဝဏ၊ မင္းဟာ လကၤာဒီပရဲ႔ဘုန္းအၾကီးဆံုး ပုဂိၢဳ လ္ ျဖစ္သလို
အျပစ္အၾကီးဆံုးရာဇဝတ္သားလည္း ျဖစ္တယ္''
ေဂၚဓံရေသ့ၾကီး၏ အသံသည္ ပိုမိုစူးရွလာသည္။ ဘိဘိသနကလညး္
ဆရာရေသ့ၾကီးကိုတစ္လွည့္၊ ကြၽႏ္ုပ္ကိုတလွည့္ၾကည့္ေနရင္း
တစံုတခုေျပာရန္အားယူေနဟန္တူသည္။
''ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ဂရုဠမ်ိဳ း ႏြယ္စုတပ္မဟာ၊ ဂုမၻာနမ်ိဳ း
ႏြယ္စုတပ္မဟာ၊ နာဂါမ်ိဳ း ႏြယ္စုတပ္မဟာ၊တပ္မဟာသံုးခုက တပ္မင္းမ်ား
အနားယူသြားၾကျပီမို႔ တပ္မင္းအသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ရွိပါတယ္။ျပီးေတာ့ကိုယ္ရံေတာ္
စစ္သည္မ်ား အတြက္ ေလးျမားစြမ္းရည္ျပိဳ င္ပဲြက်င္းပစရာလညး္ ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့
အေရွ႔ေတာင္ဘက္ေဒသျဒာဝိဒိယန္ေက်းကြၽန္မ်ား အတြက္ စိုက္ပ်ိဳ း သီးႏွံမ်ား
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးစရာမ်ား လည္း . . . ''
''ဒါေတြ အားလံုး မင္းလုပ္လိုက္ ညီေတာ္ ဘိဘိသန''
ဘိဘိသနသည္ ပါးစပ္ဟလ်က္ အံ့အားသင့္သြားေလသည္။ မွန္ေပသည္။
ဒသဂီရိ ဘုရင္မင္းျမတ္ အ ျဖစ္ကိုခံယူသည့္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာ အုပ္ခ်ဳ ပ္စီမံခဲ့ရေသာ
ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကြၽႏ္ု္ပ္ျငီးေငြ႔လာျပီ ျဖစ္သည္။ယခုအခါလကၤာဒီပသည္ ၾကီးက်ယ္ခံ့ညား
ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾကီး ျဖစ္ေနျပီ။ ဟစ္ေၾကြးတိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ ကြၽနု္ပ္သည္ထိုအရာမ်ား ကို
ျငီးေငြ႔လွျပီ။ ခ်ိဳ ျမိန္စူးရွေသာ သူရာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္သမင္ခတ္ပြဲ၊ ျခေသၤ့တိုက္ပဲြမ်ား
ၾကားတြင္ သာ ကြၽႏု္ပ္၏ ႏြမ္းနယ္မႈ ကို ႏွစ္ ျမဳ ပ္ထားခ်င္သည္။

''ဘာၾကည့္ေနတာလဲ၊ ငါေျပာတာၾကားရဲ႔လား''
ဘိဘိသနသည္ တုန္လႈပ္သြားေလသည္။ သို႔ ေသာ ္
အသက္ျပင္းျပင္းတစ္ခ်က္ရႈလိုက္ျပီး ဆက္ေျပာျပန္ေလသည္။
''ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ အခုမ်ိဳ း ႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္
ဘုရင့္က်င့္ဝတ္ကေန ေသြဖယ္ေနတယ္။မင္းက်င့္တရားေတြ ကို မ်က္ႏွာလႊဲေနတယ္။
ေစာေစာကလုပ္ငန္းေတြ ကို ညီေတာ္ တာဝန္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ . . . ''
''ေဟ့ . . လကၤာဒီပဘုရင္ကို မင္းဒီလိုေျပာသလား''
''လကၤာဒီပဘုရင္ရဲ႔ သူရာဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အ ျဖစ္ကို ညီေတာ္ ေျပာေနတာပါ။
စစ္မက္နဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳ တ္မႈ မွာ ေမြ႔ေလ်ာ္တဲ့အ ျဖစ္၊ ျဒာဝိဒိယန္ မိန္းမပ်ိဳ မ်ား နဲ႔
ယစ္မူးေပ်ာ္ပါးတဲ့အ ျဖစ္၊ ဒါေတြ တုန္းက ညီေတာ္ ဘာမွမေျပာခဲ့ပါဘူး။အခုသူရာရဲ႔ ေက်းကြၽန္
ျဖစ္ေနရတဲ့အ ျဖစ္ကို ညီေတာ္ ေျပာေနပါတယ္။ လကၤာဒီပတိုင္းရင္းသားတို႔ဟာ
သူတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ဘုရင္ေမွာ က္မွာ းေသြဖယ္မႈ ေတြ ကို အကုန္အစင္သိၾကရင္
သူတို႔အားလံုး ၾကီးစြာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားၾကလိမ့္မယ္။ ဝမ္းနည္းတသယူၾကံဳ း မရ
ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ စစ္သည္ေတာ္ ေတြ ကလည္း ေတြ ေဝေဖာက္ျပန္ကုန္ၾကလိမ့္မယ္။
နန္းေတာ္ ရဲ႔ျပသာဒ္ေခါင္ဖ်ားမွာ ဆီးႏွင္းမလံုရင္ နန္းရင္ျပင္မွာ ဆီးႏွင္းေတြ
စိုရႊဲေနပါလိမ့္မယ္။ ညီေတာ္ ကိုသတ္ခ်င္သတ္လိုက္ပါဘုရင္မင္းျမတ္။ သို႔ ေသာ ္မိမိကိုယ္နဲ႔
မိမိအမ်ိဳ း အႏြယ္၊ မိမိရဲ႔တိုင္းျပည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကိုေတာ့ မသတ္ပါနဲ႔''
ဘိိဘိသနအသံသည္ ခန္းမေဆာင္အတြင္ း၌ ဟိန္း၍ ထြက္ေပၚေနေလသည္။
ႏူးညံ့ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မလိုက္။ သူ႔အသံက တင္းမာျပတ္သားေနသည္။
ကြၽႏု္ပ္သည္ အာေခါင္မ်ား ေျခာက္လာသျဖင့္ ေရႊေသတေကာင္းကို လွမ္းယူလိုက္ရျပန္သည္။
''သူရာရဲ႔ေက်းကြၽန္တဲ့ . . . ဟုတ္လား''
''ဟုတ္ပါတယ္၊ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္''

''ဟုတ္တယ္ ရာဝဏ''
သူရာမ်ား သည္ ေရႊတေကာင္းထဲမွ ေရႊခြက္ထဲသို႔ လွပစြာ စီးသြန္ေနၾကသည္။
သင္းပ်႔ံေသာ ရနံ႔သည္ ကြၽန္ုပ္၏ ဂႏၶရုံကိုလႈပ္ခတ္က်ီစယ္၍ ေနေပသည္။
''အင္း . . .သူရာရဲ႔ ေက်းကြၽန္တဲ့။နန္းစည္းစိမ္၊ အာဏာစက္၊ ပိုင္နက္၊
ဘုန္းလက္ရုန္းသတိၲ၊ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္၊ . .ျပီးေတာ့ရဲရင့္တဲ့ ႏွမေတာ္ ဂမၻီ၊ ပညာရွိတဲ့ညီေတာ္
ဘိဘိသန၊ တက္ၾကြထက္ျမက္တဲ့ ျဒာဝိဒိယန္ရဲမက္မ်ား ၊ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၲျမားေတြ . .
.ျပီးေတာ့ လက္ရုံးရည္န႔ဲျပည့္စံုတဲ့ သာေတာ္ ေမဃနာဒ၊ ဒါေတြ
အားလံုးျပည့္စံုေနတဲ့ဒသဂီရိဟာ အားလံုးရဲ႔ အရွင္သခင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အားလံုးဟာ
ငါ့ရဲ႔ေအာက္မွာ နိမ့္ဝင္ေနၾကတယ္။ အခုငါကသူရာရဲ႔ေက်းကြၽန္ဆိုေတာ့
ငါ့ထက္ျမင့္မားေနတာေပါ့။ လကၤာဒီပဘုရင္ရဲ႔ႏွလံုးဟာ အဲ့ဒီအရွင္သခင္ထံမွာ
ေမွးစက္နားေနခြင့္ရတယ္။ ငါဟာသူရဲ႔ေက်းကြၽန္ ျဖစ္သင့္တယ္။ အျခားဘာမွ
ငါ့ႏွလံုးသားထဲမွာ မရွိႏုိင္ဘူး။သူရာသာလွ်င္ရွိတယ္။ ဒါဟာသဘာဝ က်တယ္။
ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး အရွင္သခင္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ကာလေတြ အတြက္ငါေမာပန္းလွျပီ။
ငါအခုေက်းကြၽန္ ျဖစ္ပါရေစအံုး . . .အင္း . . သူရာရဲ႔ေက်းကြၽန္ . . . ''
ေဂၚဓံရေသ့ၾကီးသည္ ဘိဘိသန၏ ဝတ္ရုံစကို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္စဲြလ်က္
ကြၽနု္ပ္အား ေျပာသလိုလိုႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ဆိုေလသည္။
''ရာဝဏမွာ မေဟသီမိဖုရားေခါင္အသစ္မရွိဘုူးလား ဘိဘိသန''
''မရွိပါဘူး ဆရာရေသ့ၾကီး''
''သူဟာ တရားဓမၼတစ္ခုခုမွာ ဝင္စားရင္ဝင္စား၊ သို''႔မဟုတ္ရင္လည္း
ခ်စ္ျခင္းမတၲာတစ္ခုခုမွာ ဝင္စားရင္ဝင္စား၊ႏွစ္ ခုအနက္တစ္ခုခုကို
ရရွိရင္ေကာင္းမြန္သြားလိမ့္မယ္''
ထူးဆန္းေသာ စကားသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ နားထဲသို႔ အဟုန္ျပင္းစြာ
တြန္းထိုးဝင္ေရာက္သြားေလသည္။

''ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဆိုတာ ဘာလဲဟင္။ . . . ဆရာရေသ့ၾကီး၊ ဘိဘိသန၊ အဲဒီ
လွပတဲ့ ေဝါဟာရေလးဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲ၊မင္းသိလား''
''ႏုနယ္ပ်ိဳ မ်စ္တဲ့ မိန္းမပိ်ဳ တစ္ဦးကို စြဲလမ္းတြယ္တာတာေပါ့ ေနာင္ေတာ္ ''
''မဟုတ္ပါဘူး၊ ငါ့ေျခရင္းမွာ း ႏုနယ္ပ်ိဳ မ်စ္တဲ့ မိန္းမပ်ိဳ ေပါင္း မ်ား စြာ
အခ်ိန္နဲပအမွ် အဆင္သင့္ရွိေနတာပဲ''
''လွပတဲ့ဣထိယကို ႏွစ္သက္္ တာေပါ့''
''ဒါလည္းမဟုတ္ေသးပါဘူး၊ လွပတဲ့ဣထိယေတြ အမ်ား ၾကီးကိုငါထိေတြ
႔သံုးသပ္ခဲ့တာပဲ။ ႏွစ္သက္္ ခဲ့တာပဲ။ဒါေပမယ့္ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကိုငါမေတြ ႔မိပါဘူး''
ဘိဘိသနသည္ သက္ျပင္းခ်လ်က္ ေခါင္းငံု႔သြားေလသည္။ ကြၽနု္ပ္၏
ေမးခြန္းကိုမေျဖႏုိင္သည္မွာ ဤအၾကိမ္သည္ပထမအၾကိမ္ ျဖစ္ေလသည္။ နန္းေဆာင္အတြင္
၌ တိတ္ဆိတ္ျခင္းသည္ ျဖန္႔ၾကက္အုပ္မိုးေနသည္။ ခဏၾကာမွဆရာရေသ့ၾကီး၏
အသံေပၚလာသည္။
''ကဲ . . . ရာဝဏ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို တို႔မ်ား နားမလည္ပါဘူး။ဒီေတာ့
က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ခုကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကပါစို႔၊ မင္းရဲ႔ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ကို တရားဓမၼထံမွာ
စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေမွးစက္ၾကည့္ပါလားကြယ္''
ဆရာရေသ့ၾကီး၏ အသံသည္ ေစာေစာကလို ပူေလာင္၍ မေနေတာ့။
ႏွလံုးထိခိုက္ေသာ အသံျဖင့္ တုန္ယင္၍ ေနေပသည္။
''ေရာ့ . . ေရာ့ . . ရာဝဏ။ ငါ့ရဲ႔ ပုတီးကို ယူလိုက္စမ္းပါ။ ပုတီးတစ္ေစ့စီကို
အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ေရတြက္သံုးသပ္ၾကည့္စမ္းပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းမ႕ရဲ႔ လမ္းစကို မင္ေတြ
႔ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရာ့ယူပါ . . . ယူလိုက္ပါ သားရယ္''
ဆရာရေသ့ၾကီးကို ကြၽႏု္ပ္မျငင္းပယ္ရက္ေပ။ ထို႔ျပင္ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္လည္း
ပုတီးေစ့မ်ား ကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ေရတြက္သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းဟူသည့္အလုပ္ကို

စမ္းသပ္ခ်င္စိတ္မာ်းေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုတီးကိုလွမ္းယူလိုက္သည္။
''ဒီလို လုပ္ၾကည့္မယ္။ ညီေတာ္ ဘိဘိသနနဲ႔ ဂမၻီက နန္းေတာကို
ခဏတာဝန္ယူျပီး အုပ္ခ်ဳ ပ္ေနခဲ့ၾက။ ငါ ဓမၼိကေတာင္ေသလာကိုသြားမယ္။ ပုတီးအလုပ္ကို ငါ
တစ္ေယာက္ တည္း ေအးေအးေဆးေဆး စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တယ္''''ေကာင္းလွပါတယ္
ရာဝဏရယ္၊ ေကာင္းလွပါတယ္''
''သူရာကို ယူမသြားရဘူးေနာ္၊ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္''
''ေအးပါကြာ''
ေရတံခြန္မွ ေရက်သံကို မည္ သည့္တူရိယာဂီတနရီခ်က္မွ် မမီႏိုင္ေပ။ ထို႔ထက္
ေက်ာက္တံုးမ်ား ကိုရစ္ေခြစီးဆင္းေနသည့္ ေရစီးသံကေလးမ်ား သည္ ပို၍ သုခုမဆန္ေန
ေလသည္။ ငွက္ေတာ္ ႏွင့္ ၾကိဳ း ၾကာမ်ား သည္တစ္ပင္မွတစ္ပင္ကို ခုန္ကူးရင္းေတးဆို ျပိဳ
င္ေနၾကသည္။ ဥဗိ်ဳ င္းမ်ား သည္ သူတို႔၏ ေတးခ်င္းတြင္ နစ္ေမ်ာျပီး
ငါးဖမ္းရန္ေမ့ေလ်ာ့ေနေလသည္။ ေရႊငါးမ်ား သည္လည္း ဥဗ်ိဳ င္းမ်ား ၏ ေျခေထာက္မ်ား
အၾကားသို႔ အႏၲရယ္ကို ေမ့ေလ်ာ့၍ ကူးခတ္သြားၾကေလသည္။ ဝါၾကင္ေသာ
သစ္ရြက္ေၾကြမ်ား သည္ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ သူ႔ထက္ငါ
အလုအယက္ေနရာလုရင္းသူတို႔ႏွင့္ အေရာင္ အေသြးတူသည့္ ဟသၤာအုပ္မ်ား ဆီသို႔
ေျပးလႊားသြားၾကသည္။
ဟသၤာအုပ္မ်ား ပ်ံတက္သြားေသာ အခါ စမ္းေခ်ာင္းအစပ္မွ ယုန္ျဖဴျဖဴေလးမ်ား
သည္ ထိတ္လန္႔၍ ေတာစပ္ထဲသို႔ ေျပးဝင္သြားသည္။ ယုန္တို႔၏ မ်က္လံုးမ်ား မွာ
ပတၲျမားရည္မ်ား ဖိတ္က်ေတာ့မည္ ထင္ရသည္။ ယုန္ကေလးမ်ား ေျပးဝင္သြားေသာ
ေတာစပ္တြင္ စံပယ္ရုိင္းမ်ား သည္ လြပ္လပ္ရဲတင္းစြာ ပြင့္ေနၾကသည္။
စမ္းေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ေျမျပင္သည္အဝါေရာင္ ၊ အနီေရာင္ ၊ ခရမ္းေရာင္ မ်ား ျဖင့္
ေျပာက္မႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ ငုေရႊဝါ၊ စိန္ပန္းနီ၊ စိန္ပန္းျပာႏွင့္ ပ်ဥ္းမင္မ်ား
အစီအရီေပါက္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ငုႏွင့္ စိန္ပန္း၊ ပ်ဥ္မပန္းတို႔သည္ စမ္းေရစီးသံကို

အနီးကပ္နားဆင္ရန္ေျမျပင္သို႔ ခုန္ဆင္းေနၾကသည္။ ေနသည္ အပူရွိန္ကိုမေပး၊
အလင္းေရာင္ ကိုသာ ျဖစ္ေစေလသည္။ သင္းပ်႔ံေႏြးေထြးေသာ ေလျပည္ထဲတြင္
ဥေဒါင္းငွက္မ်ား သည္ အကျပိဳ င္လ်က္ရွိၾကသည္။ ဓမိၼာေတာင္ေသလာကား
လွပခ်မ္းေျမ့လြန္းလွသည္။
လကၤာဒီပနန္းေတာ္ ရွိ ပန္းပုႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္တို႔
အစြမ္းကုန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ မာလာဂႏၡ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ၏ အလွတြင္ ႏွစ္ ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ
အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရေသာ ကြၽန္ုပ္သည္ ဓမိၼကေတာင္ေသလာ၏ လွပမႈ ကို
တအံ့တၾသအငမး္မရခံစားသံုးေဆာင္လ်က္ေနမိေပသည္။
ဂႏၶအာရုံတကာတို႔ထက္လည္းေကာငး္၊ စကၶဳ
အာရုံတကာတို႔ထက္လည္းေကာင္း သာလြန္ေျပျပစ္ေလသည့္ဤေတာေတာင္၏
အလွအပသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလံုးကို ႏူးည့ံစြာ း ေထြးပိုက္ေခ်ာ့ေမာ့ႏိုင္ေပသည္။ ပီဘိေသာ
မနသ အဟုန္တြင္ ကြန္႔ျမဴး လူးလြန္႔လ်က္ ကြၽနု္ပ္သည္ ဆရာေဂၚဓံရေသ့ၾကီးေပးလိုက္ သည့္
ပုတီးကိုလက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား သည္။ ပုတီးေစံမာ်းကိုတစ္လံုးျပီးတစ္လံုး
အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေရတြက္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္၌ ဝင္စားေနခဲ့သည္မွာ သံုးရက္မွ်ရွိခဲ့ျပီ။
ဆရာရေသ့ၾကီးေျပာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ကို ရမရကြၽနု္ပ္မသိေသာ ္လည္း
လကၤာဒီပသို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မျပန္ေတာ့ဟု တစ္ခါတစ္ခါစဥ္းစားမိသည္။ သူရာကို
သတိရမိေသာ အခါ၌ ေရႊနန္းေတာ္ ခန္းေဆာင္ကိနလာမိသည္။ သို႔ ေသာ
ဓမိၼကေတာင္ေသလာ၏ ညိႇဳ ႔ယူခ်က္က ျပင္းထန္လွေပသည္။
စမ္းေရစီးသံႏွင့္ ငွက္ေတာ္ ၾကိဳ း ၾကာတို႔၏ ေတးခ်င္းမ်ား က ''မျပန္ပါနဲ႔ . . .
ရာဝဏရယ္၊ မျပန္ပါနဲ႔ . . ရာဝဏရယ္''ဟုကြၽႏု္ပ္အားေျပာေနသလို ထင္မိသည္။ စိမ္းညိဳ
ေသာ ေတာင္မၾကီး တစ္ခုလံုး ပန္းရနံ႔တို႔ျဖင့္ မႊမ္းထံုးေနသည္။ဓမၼိကေတာင္သည္ သူ၏
ေျခရင္းတြင္ ဤလွပေသာ ေနရာေပါင္းမ်ား စြာ ကိုဖန္တီးထားသည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းအတြက္ ကြၽနု္ပ္သည္ ခ်ိဳ ျမေမႊးပ်ံ႔ေသာ သစ္သီးမ်ား ကို

သံုးေဆာင္ျပီးခဲ့ေပျပီ။ပုတီးေစ့မ်ား ကိုလည္းေရတြက္သံုးသပ္ျပီးခဲ့ျပီ။
စမ္းေရေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ ကိုယ္လက္ေဆးေၾကာ ရန္ကြၽနု္ပ္ စမ္းေခ်ာင္းဆီသို႔ ထြက္လာခဲ့ျခငး္
ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းစပ္တြင္ ထိုင္လ်က္ ဓမၼိာေတာင္ေသလာအလွအပမ်ား ကို ခံစားေနမိျခင္း
ျဖစ္သည္။စမ္းေခ်ာင္းေလး၏ အထက္ဘက္မွ ငုဝါပန္းေၾကြမ်ား တစ္စုတစ္ခဲတည္းေမ်ာ၍
ဆင္းလာသည္ကို လွမ္းျမင္ေနရသည္။ပို၍ နီးကပ္လာ ေသာ အခါ ငုဝါပန္းမ်ား မ ျဖစ္ႏုိင္။
ပိေတာက္ပန္းပြင့္မ်ား ျဖစ္ရမည္ ဟု ကြၽႏု္ပ္တြက္ဆလိုက္သည္။ အေၾကာင္းမူစမ္းေရစီးသံႏ်င့္
ငွက္ေတာ္ ၾကိဳ း ၾကာတို႔၏ ေတးခ်င္းမ်ား က ''မျပန္ပါနဲ႔ . . . ရာဝဏရယ္၊ မျပန္ပါနဲ႔ . .
ရာဝဏရယ္''ဟုကြၽႏု္ပ္အားေျပာေနသလို ထင္မိသည္။ စိမ္းညိဳ ေသာ ေတာင္မၾကီးတစ္ခုလံုး
ပန္းရနံ႔တို႔ျဖင့္ မႊမ္းထံုးေနသည္။ဓမၼိကေတာင္သည္ သူ၏ ေျခရင္းတြင္ ဤလွပေသာ
ေနရာေပါင္းမ်ား စြာ ကိုဖန္တီးထားသည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းအတဗြက္ ကြၽနု္ပ္သည္ ခ်ိဳ ျမေမႊးပ်ံ႔ေသာ သစ္သီးမ်ား ကို
သံုးေဆာင္ျပီးခဲ့ေပျပီ။ ပုတီးေစ့မ်ား ကိုလည္းေရတြက္သံုးသပ္ျပီးခဲ့ျပီ။
စမ္းေရေသာက္သံုးရန္ႏွင့္ ကိုယ္လက္ေဆးေၾကာရန္ကြၽနု္ပ္ စမ္းေခ်ာင္းဆီသို႔ ထြက္လာခဲ့ျခငး္
ျဖစ္သည္။ေခ်ာင္းစပ္တြင္ ထိုင္လ်က္ ဓမၼိာေတာင္ေသလာအလွအပမ်ား ကို ခံစားေနမိျခင္း
ျဖစ္သည္။
စမ္းေခ်ာင္းေလး၏ အထက္ဘက္မွ ငုဝါပန္းေၾကြမ်ား တစ္စုတစ္ခဲတည္း ေမ်ာ၍
ဆင္းလာသည္ကို လွမ္းျမင္ေနရသည္။ပို၍ နီးကပ္လာေသာ အခါ ငုဝါပန္းမ်ား မ ျဖစ္ႏုိင္။
ပိေတာက္ပန္းပြင့္မ်ား ျဖစ္ရမည္ ဟု ကြၽႏု္ပ္တြက္ဆလိုက္သည္။အေၾကာင္းမူသိ
ၤဂီေသြးပါေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္း။ ပိေတာက္ပြင့္တစ္ေထြးၾကီး စမ္းေရ၌
ေမ်ာပါလာသည္ကား အံ့မခန္းေသာ အလွတစ္ပါးပင္တည္း။ သို႔ ေသာ ္ပိေတာက္ပြင့္မ်ား
လည္းမဟုတ္တန္ရာ။ ပန္းပြင့္မ်ား ျဖစ္လွ်င္ေက်ာက္တံုးတစ္ခုခုႏွင့္ တိုက္မိတိုင္း ဖြာရာရ
လြင့္စင္သြားရမည္ ။ အစုအေဝးမွ အစိတ္အပိုင္းသို႔ ျပန္႔ၾကဲသြားရမည္ ။ ယခုမူစတင္ေတြ
႔ျမင္ရသည္မွ အနီးေရာက္လာသည္အထိ တစ္လံုးတစ္စည္းတည္း ျဖစ္သည္။ ဝါေရႊေသာ
ထိုအရာသည္ကြၽႏု္ပ္ေရွ႔ရွိေက်ာက္တံုးတစ္ခုကို တိုက္မိျပီးကပ္ျငိလ်က္ေနေတာ့သည္။ ေရွ႔သို႔

ဆက္လက္ေမ်ာပါမသြားေတာ့၊ ေရစီးအားေၾကာင့္လြန္႔လူးလႈပ္ခါေနသည္။ ကြၽုႏ္ုပ္ေရွ႔သို႔
လာေရာက္ခိုနားသည့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္ကႏွစ္ ျခိဳ က္စြာ ျဖင့္
ဆယ္ယူေပးရန္လက္ကိုျပင္လိုက္သည္။
''ဟင္ .. ''
ကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလံုးေသြးမ်ား ရပ္တန္႔သြားသည္ဟု ထင္မိသည္။ စမ္းေရစီးသံ၊
ငွက္တို႔၏ ေတးဆိုသံတို႔အားလံုးတဒဂၤမွ်ေပ်ာက္ကြယ္ တိတ္ဆိတ္သြားၾကသည္။
ကြၽႏု္ပ္ကုိယ္တိုင္၏ သည္းပြတ္ႏွလံုးသည္ပင္ ရင္မွခုန္ထြက္သြားျပီဟုထင္မိသည္။
''ေရႊရုပ္ပံုလႊာ တစ္ခု''
အသက္အရြယ္ ႏွစ္ အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ျခင္းငွာ မျပဳ ထိုက္၊ မျပဳ အပ္၊ မျပဳ
ႏုိင္သည့္ မိန္းမပိ်ဳ တစ္ဦး၏ ေရႊရုပ္ပံုလႊာ။ေရစိုေနေသာ ေရႊရုပ္ပံုလႊာထဲမွ မိန္းမပ်ိဳ ေလး၏
ေကသာတို႔သည္ သက္ရွိထင္ရွား မိန္းမပ်ိဳ တစ္ဦး၏ ေရစိုေနသည့္အတိုင္း။ဝင္းဖန္႔ေသာ
အသားအေရသည္လည္း သက္ရွထင္ရွားမိန္းမပ်ိဳ တစ္ဦး၏ ေရခ်ိဳ း သန္႔စင္ျပီးစ
ေရစိုေနသည့္အတိုင္း . . ။သူ၏ ေကသာ၊ အသားအေရ၊ ပခံုး၊ လက္ေမာင္း၊ လက္ဖမိုး၊
လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား ၊ ျပီးေတာ့ ျပံဳ း ရယ္ေနသည့္မ်က္ႏွာ၊မ်က္လံုး၊ႏႈတ္ခမ္းလႊာ၊ ျပည့္ျဖိဳ း
သည့္လည္တိုင္ . . . ။
မိန္းမ၏ လွပေျပျပစ္မႈ အစိတ္အပိုင္း ဂုဏ္အဂၤါမ်ား ၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဘယ္ေသာ
အခါမွ စိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္းမျပဳ ခဲ့။ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ဂုဏ္ပုဒ္ကို ဖြင့္ဆိုထုတ္ေဖာ္ရန္
အဓိပၸယ္အနက္ႏွင့္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား လည္း ကြၽႏု္ပ္မွာ မရွိခဲ့။သို႔ ေသာ ္ ေရႊရုပ္ပုံလႊာ .
..။
''အခ်စ္ . . . ''
ကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္မွအသံတစ္သံ ထြက္က်သြားသည္။ မိမိ၏ အသံကိုမိမိ ထူးဆန္းစြာ
းျပန္ၾကားလိုက္မိသည္။ ထိုအသံႏွင့္ ထိုအသံုးႏႈန္း အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တုန္လႈပ္သြားမိသည္။ အလို
. . . ကြၽႏု္ပ္မည္ သည္ကို ေရရြတ္မိသနည္း။ရုပ္ပံုလႊာသည္ စမ္းေရစီးထဲ၌

တဖ်ပ္ဖ်ပ္လႈပ္ခါေနသည္။
ကြၽႏု္ပ္၏ အသည္းႏွလံုးသည္ ထပ္တူထပ္မွ် လိုက္ပါလႈပ္ခါေနသည္။ မိမိ၏
ရင္ကို ျပန္လည္စမ္းသပ္ၾကည့္မိသ္ည။ေယာင္ယမ္း၍ လက္ကို ျပန္ခြာလိုက္မိသည္။ ''အခ်စ္ .
. အခ်စ္''ဟူေသာ ေရရြတ္သံမ်ား ကြၽႏု္ပ္၏ လက္ဝါးတြင္ အခါမလပ္တိုးေဆာင့္ေနသည္ဟု
ၾကားမိသည္။ ႏွလံုးသည္းပြတ္၏ အသံကို နားျဖင့္ မဟုတ္မူဘဲမည္ သို႔
ကြၽႏု္ပ္ၾကားေလသနည္း။ကြၽႏု္ပ္၏ ရင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ ျဖစ္ရသနည္း။
အဟုန္ျပင္းစြာ းလွည့္ပတ္ေနတတ္ေသာ လကၤာဒီပေသြးမ်ား သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္
အျခားေနရာမ်ား တြင္ တုံ႔ဆိုင္းကာရင္အံု၏ လက္ဝဲဘက္တြင္ မွ အလံုးစံုေသာ
အရွိန္အဟုန္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစုလႈပ္ခါရေလသနည္း။
ရုပ္ပံုေရႊလႊာသည္ စမ္းေရထဲတြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လြန္႔လူးေနဆဲ . . .
ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ သတိမထားမိပါဘဲလ်က္ ကြၽႏု္ပ္၏
လက္သည္တဆတ္ဆတ္ တုန္ယင္လ်က္ရုပ္ပံုလႊာအထက္သို႔ တက္သြားသည္။
လက္ေကာက္ဝတ္မွ အသံမ်ား ျမည္ ေနသည္။ ပုတီးေစ့မ်ား ရုိက္ခတ္သံ။တရားဓမၼ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ
...
စိတ္အာရုံစူးစိုက္မႈ အတြက္ ကိရိယာတန္ဆာ . . .
ထိတ္လန္႔ျခင္းမ်ား ျဖင့္ လက္ကို ရုပ္လိုက္မိသည္။ဆရာေဂၚဓံရေသ့ၾကီး၏
စကားမ်ား ကို ၾကားေယာင္လာသည္။
''တရားဓမၼသို႔ မဟုတ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ႏွစ္ ခုအနက္ တစ္ခုခုမွာ
ဝင္စားလိုက္မိရင္ . . . ''
ရုပ္ပံုေရႊလႊာသည္ ေက်ာက္တံုးတြင္ ျငိတြယ္ရာမွ ေရစီးအရွိန္ေၾကာင့္
ေအာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္စီးဆင္းရန္ေရြ႔လ်ားစျပဳ လာသည္။ ကြၽႏု္ပ္ေရွ႔ေမွာ က္မွ
ထြက္ခြာသြားေတာ့မည္ ။ ထိုအ ျဖစ္ကို ကြၽနု္ပ္ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔လာသည္။
ရုပ္ပံုေရႊလႊာသည္ စီးဆင္းေမ်ာပါသြားျပီး ကြၽႏု္ပ္မ်က္ေမွာ က္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြးေတာ့မည္ ့ အ

ျဖစ္ကို ကြၽုန္ပ္ရင္မဆိုင္ရဲ၊လက္မခံရဲ။
''မသြားရဘူး . . ငါ့ေရွ႕ေမွာ က္က ထြက္ခြာမသြားရဘူး''
သို႔ ေသာ ္ ရုပ္ပံုေရႊလႊာသည္ ကြၽႏု္ပ္ကို ျပံဳ း ရယ္ႏႈတ္ဆက္လ်က္ ေက်ာက္တံုးမွ
ဖယ္ခြေနျပီ။ ေထာင့္သံုးဖက္သည္စတင္လႈပ္ရွားေနျပီ။
''တရားဓမၼနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွစ္ ခုအနက္ တစ္ခုခု၊ အို . . . သြားေပေရာ့ . . ''
ေဂၚဓံရေသ့ၾကီး၏ ပုတီးကို လက္မွခြၽတ္လ်က္ ေတာစပ္ဆီသို႔
လႊင့္ပစ္လိုက္သည္။ ေက်ာက္တံုးမွလံုးဝကင္းလြတ္သြားျပီး ျဖစ္ေသာ ေရြ႔လ်ားစျပဳ
ေနသည့္ရုပ္ပံုေရႊလႊာကို ဆယ္ယူလိုက္သည္။ ဤမွ်ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ေလးအတြက္ကြၽႏု္ုပ္သည္
ေမာဟုိက္၍ ေနသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ ဥဗ်ိဳ င္းမ်ား ၊ စမ္းေခ်ာင္းထဲမွ ေရႊငါးမ်ား
ေတးဆုိေနေသာ ငွက္မ်ား လန္႔ဖ်တ္၍ အေဝးသို႔ ဖယ္ရွားေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။
ေစာေစာက အလွအပမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကသည္။သို႔ ေသာ ္ ကြၽႏု္ပ္၏ လက္ထဲတြင္
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ အလွအပမ်ား ၏ ဘုရင္မ ရွိေနေပျပီ၊ ရုပ္ပံုေရႊလႊာကို လက္တြင္
ကိုင္ထားရင္းကြၽႏု္ပ္သည္ ျဖန္႔၍ မၾကည့္ဘဲ စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ျမည္ တမ္းေနမိျပန္သည္။
''အရွက္ႏွင့္ အေၾကာက္ဆိုတာကို ခုမွပဲ က်ဳ ပ္သိရေတာ့တယ္၊ ေတးဆိုတဲ့
ငွက္ကေလးေတြ ၊ ေရႊငါးေလးေတြ ၊ ဥဗ်ိဳ င္း၊ယုန္နဲ႔ ဥေဒါင္းငွက္ေတြ ေတာ့ က်ဳ ပ္ကိုၾကည့္ရင္း
ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကမွာ ပါပဲ။ က်ဳ ပ္ရွက္မိပါရဲ႔။ ျပီးေတာ့မင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ကိုလဲ က်ဳ
ပ္ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔သြားလိုက္တာမ်ား ေလ။ က်ဳ ပ္ဘဝမွာ အခုမွပဲ
အရွက္နဲ႔အေၾကာက္ကိုရရွိေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မင္းဟာ အခုက်ဳ ပ္လက္ထဲ
ေရာက္ေနျပီးမို႔လား''
ကြၽႏု္ပ္သည္ စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ ပင္ ဒူးေထာက္လ်က္ ရုပ္ပံုေရႊလႊာကို
ျဖန္႔ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
''မင္းဟာ သိပ္ကိုလွတာပါပဲလား၊ ရုပ္ပံုေရႊလႊာထဲမွာ ဒီေလာက္လွေနရင္
သက္ရွိထင္ရွား ျဖစ္တဲ့မင္းဟာကမၻာေလာက္မွာ . . . ဟင္ ဒါျဖင့္ မင္းဘယ္သူလဲ . . ''

ရုပ္ပံုေရႊလႊာ၏ ေက်ာဘက္တြင္ ေဖာင္းၾကြဖုထစ္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုကို
လက္ျဖင့္ စမ္းမိသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ေက်ာဘက္သို႔ ကပ်ာကယာ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေလသည္။
ထိုအရာမွာ ဘုရင္မ်ား အသံုးျပဳ ေလ့ရွိသည့္ ခတ္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။
ေရႊစမ်ား ကပ္ေနသည့္ တံဆိပ္ေတာ္ ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ စာတန္းတစ္ခုကို ေတြ
႔လိုက္ရသည္။
''မိထိလာႏုိင္ငံ၊ ဇနကၠဘုရင္မင္းျမတ္၏ သမီးေတာ္ ၊ ဤရုပ္ပံုေရႊလႊာရွင္
သီတာေဒဝီမင္းသမီး၏ ၾကင္ရာေတာ္ အ ျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရန္အတြက္ ဤရုပ္ပံုေရႊလႊာကို
ရရွိေသာ အသင့္အား၊ ေလးေတာ္ တင္ပဲြဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳ င္ရန္ ဖိတ္ၾကားပါသည္''
''သီတာေဒဝီဆိုပါလား . . ဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမွာ ေပါ့၊ မင္းရဲ႔ရုပ္ပုံေရႊလႊာကို က်ဳ ပ္ဟာ
ေအးျမတဲ့ေရစီးထဲမွာ ဆယ္ယူရရွိတာမဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္မင္းရဲ႔ အမည္ နာမဟာလဲ
သီတာ၊ အင္း . . .ေအးျမတဲ့ သီတာပဲ ျဖစ္ရမွာ ေပါ့ ''
ကြၽႏု္ပ္သည္ ရုပ္ပံုေရႊလႊာကို ထပ္မံ၍ ၾကည့္မိျပန္သည္။ ဤရုပ္ပံုပိုင္ရွင္၏
ၾကင္ရာေတာ္ အ ျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ေလးေတာ္ တင္ပဲြ၊ မိထိလာႏုိင္ငံ . . ။
အခ်စ္ကို ေတြ ႔ရွိနစ္ေမ်ာရာမွ ကြၽနု္ပ္၏ သတိတရားမ်ား သည္
ပကတိအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေလးတင္ပဲြ၊ၾကင္ရာေတာ္ ေရြးပဲြစေသာ အရာမ်ား
က ကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ႏွလံုးကို စိုးမိုးသြားသည္။
''ကဲ . . ငါျပန္မယ္ စမ္းေခ်ာင္းေလးေရ။ အခ်စ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းျပီးငါ့ေရွ႔ေမွာ က္
အေရာက္ပို႔တဲ့အတြက္ မင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သီတာေဒဝီနဲ႔ လက္ထပ္ျပီးမွ မင္းဆီကို
တစ္ေခါက္ျပန္လာခဲ့မယ္။ အခုေတာ့ သြားလိုက္ဦးမယ္။ေလးတင္ပဲြအတြက္ မိထိလာကို
သြားဖို႔ေလ''
''ေနာင္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဓမၼိကေတာင္ေျခရင္းက စမ္းေခ်ာင္းဟာ ေရတံခြန္က
ျဖစ္လာတာ၊ ဒီေရတံခြန္ဟာေျမာက္အရပ္ကလာတာဆိုေတာ့ အင္း . . .
ဟိမဝႏၲာေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရွိတယ္။ ေနပါဦး . .အဲဒီ တို္င္းျပည္က

ဘုရင္က ဗရသုရာမာမင္း၊ သူဟာ လူပ်ိုဳ ဘုရင္ပဲ၊ တရားဓမၼမွာ ေမ႔ြေလ်ာ္တဲ့သူပဲ၊ ေနာင္ေတာ္
ရခဲ့တဲ့ ရုပ္ပံုလႊာဟာဗရသုရာမာမင္းခံက ျဖစ္ရမယ္။ သူက လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခငး္ဆိုတဲ့အမႈ
ကို ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္ေလေတာ့ ရုပ္ပံုလႊာနဲ႔ေလးတင္ပဲြဖိတ္စာကို လက္မခံဘဲ ေရထဲေမွ်ာခ်၊
ေနာက္ .. . ေရႊရုပ္ပုံလႊာဟာ ေတာအထပ္ထပ္ေတာင္ အထပ္ထပ္ကိုျဖတ္သန္းျပီး ေနာင္ေတာ္
့ဆီ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳ က္ျမိဳ က္ေရာက္လာတာ ျဖစ္မယ္''
ညီေတာ္ ဘိဘိသနက ရုပ္ပုံေရႊလႊာ၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို တြက္ခ်က္ျပေနသည္။
ကြၽုန္ပ္က ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ား ကိုဝတ္ဆင္ရင္း ဘိဘိသန၏ အေတြ းကို
ေထာက္ခံလိုက္သည္။
''ဘယ္ဆီကပဲလာလာ ငါ့ဆီကို ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳ က္ျမိဳ
က္ေရာကလတယ္ဆိုကတည္းက သီတာနဲ႔ငါဟာ ဖူးစာဆံုလို႔ေပါ့ဘိဘိသန''
''ဖူးစာဆုိပါလား . . . ''
လကၤာဒီပဘုရင္မင္းျမတ္အ ျဖစ္သည္ လည္းေကာင္း၊ လကၤာဒီပ
အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား အ ျဖစ္သည္လည္းေကာငး္၊ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ဘိဘိသနတို႔ထံမွ
ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သာမန္ညီအစ္ကို ႏွစ္
ဦးသဖြယ္လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေနမိၾကသည္။
''ဟုတ္တယ္ေလ . . ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဆိုတာဟာလဲ သူရဲ႔ကာလအေလ်ာက္
ျဖစ္ေပၚေပါက္ဖြားလာရတာ ပဲ မဟုတ္လား''
''အလို . . . ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ . . တဲ့''
ဘိဘိသနက ရယ္ေမာေနသည့္အတြက္ကြၽႏု္ပ္၏ လႈပ္ရွားေနေသာ ရင္သည္
ပို၍ လႈပ္ရွားလာသည္။တစ္ဖက္စစ္မ်က္နွာ၏ တပ္ဦးတံခြန္တြင္ ရန္သူတပ္မွဴး ကို
ရင္ဆိုင္ေတြ ႔လိုက္ရသလိုလည္း ကြၽႏု္ပ္ခံစားေနရသည္။စစ္ပြဲမ်ား တြင္ တိုက္ခုိက္စဥ္က ထိုသို႔
ရန္သူကို ေတြ ႔လိုက္ရျပီ ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳ င္နက္ ကြၽႏု္ပ္သည္ အသံနက္ၾကီးျဖင့္
ဟစ္ေၾကြးေလ့ရွိသည္။ ယခုမူ လည္ေခ်ာင္-သို႔ စုျပံဳ ဆို႔က်ပ္လာသည့္တစ္စံုတစ္ခုေသာ ခံစားမႈ

ကို ဘယ္လိုထုတ္ေဖာ္ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ပစ္ရမွန္းမသိ။ ေသြးတို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္၏ ရင္တြင္ း၌
လ်င္ျမန္စြာ လွည့္ပတ္ေနသည္။
မည္ သို႔ မွ်မေနတတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္သည္ တပ္မွဴး တစ္ဦး၏
လက္ထဲမွ လံွတံကို ဆဲြယူလိုက္ျပီး ခပ္လွမ္းလွမ္းမွတညင္ပင္ၾကီးဆီသို႔ ပစ္စိုက္လိုက္ရသည္။
လံွတံ၏ ထိုးစိုက္မႈ အရွိန္ေၾကာင့္ သစ္ရြက္မ်ား ဖြာခနဲ ေၾကြက်လာေလသည္။စိတ္ထဲတြင္
အတန္ငယ္ သက္ေသာ င့္သက္သာ ျဖစ္သြားသည္။
''ေနာင္ေတာ္ က အခုဘယ္ကိုခရီးထြက္မလို႔လဲ၊ မဟူရာကိုလည္း ၾကိဳ း ေတြ
ဆင္လို႔ပါလား''
''ဟင္ .. မင္းမသိဘုူးလား ဘိဘိသန၊ မိထိလာကိုေလ''
''ဘယ္ကို''
''မိထိလာႏုိင္ငံ ဇနကၠဘုရင္ရဲ႔ သမီးေတာ္ သီတာေဒဝီရဲ႔ ၾကင္ရာေရြးပဲြ''
ဘိဘိသန၏ ေစာေစာက ရႊင္ျမဴး ေနေသာ အမူအရာမ်ား သည္
ရုတ္ခ်ည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားျပန္သည္။မဟူရာ၏ ဇက္ကို ကိုင္၍ ကြၽန္ပ္ေရွ႔သို႔ လာရပ္သည္။
''ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္. . . . အဲဒီ မိထိလာျပည္ဟာ
ေျမာက္ဘက္ေဒသေတာင္တန္းမ်ား ရဲ႔တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမဟုတ္လား''
''ဟုတ္တယ္ေလ . . ဘိဘိသန''
''ဒါျဖင့္ အဲဒီ ေဒသဟာ အာရိယန္ေတြ ရဲ႔ေဒသ၊ မိထိလာေလးတင္ပဲြကို
လာေရာက္မယ့္သူေတြ ဟာလည္းအာရိယန္မ်ိဳ း နြယ္စု ဘုရင္ေတြ ျဖစ္မယ္၊ အို . . ေနာင္ေတာ္
ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ ရန္သူေတြ ရွိရာကို သြားမလို႔လား''
''ေဟ . . မိထိလာဟာ အာရိယန္ေဒသတဲ့လား၊ ျပီးေတာ့ အသားဝါဘုရင္ေတြ
တစ္စုတစ္ရံုးတည္း ဆံုၾကမယ္တဲ့လား၊ေကာင္းတာေပါ့ညီေတာ္ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့၊
ရန္သူေတြ ကို တုိက္ခုိက္ျပီး ခ်စ္သူကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာရမွာ ေပါ့''

''မ သြားပါနဲ႔ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္. . . မ သြားပါနဲ႔၊ ဒီခရီးဟာ ေနာင္ေတာ္
့အတြက္ အႏၲရာယ္ထူေျပာလွပါတယ္၊တပ္မွဴး မ်ား မဟူရာကိုေဇာင္းထဲျပန္သြင္းလိုက္ၾကပါ''
ဘိဘိသနသည္တုန္လႈပ္စြာ ျဖင့္ တပ္မွဴး မ်ား ကို အမိန္႔ေပးေနသည္။
''ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရွိရာကို ငါမသြားလို႔ ျဖစ္မလား ဘိဘိသန၊ ေအး . . မဟူရာကို
ျပန္သိမ္းခ်င္သိမ္းလိုက္ေတာ့၊ဒါေပမယ့္ ျမင္းေျခာက္ေကာင္က စစ္ရထားကို ထုတ္ခဲ့စမ္း၊
ရန္သူအသားဝါဘုရင္ေတြ ရွိရာကို သြားတဲ့ခရီးဟာစစ္ရထားနဲ႔ပိုျပီးသင့္ေလ်ာ္မယ္။ သြားေလ
သြား . . ထုတ္ခဲ့စမ္း''
''ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္ . . မင္း . . .ျမတ္''
''မင္း . . ဖယ္လိုက္စမ္း ညီေတာ္ ဘိဘိသန၊ ဒသဂီရိရဲ႔ေရွ႔ေမွာ က္ကေန
လမ္းဖယ္လိုက္စမ္း၊ ေဟ့ . . မင္း . .ဘာလုပ္ေနတာလဲ တပ္မွဴး .. . စစ္ရထားထုတ္ခဲ့ဖို႔
ငါအမိန္႔ေပးေနတယ္''
''တပ္မွဴး . . စစ္ရထားမထုတ္ခဲ့နဲ႔''
ကြၽႏ္ုပ္ကို တလွည့္ ဘိဘိသနကို တလွည့္ၾကည့္ေသာ ျဖဴေရာ္ေနသည့္ တပ္မွဴး
၏ မ်က္ႏွာကို ကြၽႏု္ပ္ လက္ျပန္ျဖတ္၍ ရုိက္ပစ္လိုက္သည္။
''သြားစမ္း . . . လကၤာဒီပဘုရင္ခုိင္းတာကို လုပ္စမ္း''
တပ္မွဴး သည္ ပါးစပ္မွထြက္က်လာေသာ ေသြးမ်ား ကို ပင္မသုတ္ႏုိင္ဘဲ
ကြၽႏု္ပ္ေရွ႔မွ ထြက္ခြာသြားသည္။ေျပးသြားေသာ တပ္မွဴး ၏ ေျခသလံုးကို ဓားေျမႇာင္ျဖင့္
လွမ္းေပါက္လိုက္သည္။ ဓားေျမႇာင္သည္ ဘိဘိသန၏ မ်က္ႏွာေရွ႔မွျဖတ္သြားျပီး တပ္မွဴး ၏
ေျခသလံုးကို ဝင္စိုက္ေလသည္။
''မင္း . . အဲဒီ ဓားကို ဆဲြမထုတ္နဲ႔၊ စစ္ရထားကို အခု ခ်က္ခ်င္း ငါ့ေရွ႔ယူလာျပီးမွ
ဓားကိုျပန္ႏုတ္''
တပ္မွဴး ေျပးသြၾးေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ေသြးစက္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဘိဘိသနသည္ မူလေနရာမွေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားျပီး တုန္လႈပ္ေသာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ျဖင့္
ကြၽႏု္ပ္ကို စိုက္ၾကည့္ေနေလသည္။
''ဘိဘိသန . . . မင္းရဲ႔စိုးရိမ္မႈ ကိုသာ ငါဂရုစိုက္ေနရင္ လကၤာဒီပဟာ ဒီေန႔ . .
.ဒီလိုနယ္နမိတ္မ်ိဳ း ျဖစ္မလာပါဘူးကြယ္။ ဒသဂီရရဲ႔ ဆႏၵေရွ႔မွာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္လာတဲ့
အရာမွန္သမွ်ဟာ က်ိဳ း ပဲ့ပ်က္စီးရမွာ ခ်ည္းပဲ။ ေအး ငါ့ရဲ႔ စစ္ရထားေရွ႔မွာ မင္းရဲ႔
ခႏၶာကိုယ္ကိုလဲွခ်ျပီး လမ္းပိတ္တားဆီးဖို႔လဲမၾကိဳ း စားနဲ႔ေနာ္၊
မင္းကိုျဖတ္ၾကိတ္ေမာင္းႏွင္ျပီးမွ ငါမိထိလာျပည္ကို သြားမယ္။ နားလည္လား''
ဘိဘိသနသည္ ေခါင္းကို ေအာက္စိုက္ထားေလသည္။ စစ္ရထားလည္း
ကြၽႏု္ပ္ေရွ႔သို႔ ေရာက္လာေပျပီ။ရထားသြားယူေသာ တပ္မွဴး ၏ ေျခသလံုးသည္
ေသြးျခင္းျခင္းနီေနသည္။ ဓားေျမႇာင္က စိုက္လ်က္သားရွိသည္။
''ဓားေျမႇာင္ႏုတ္ေတာ့၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ကို ခံယူျပီး အနားယူလိုက္၊
မင္းလည္းသြားေတာ့''
ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ား ကို ဝတ္ဆင္ေပးေနသည့္ အျခားတပ္မွဴး တစ္ေယာက္ ကိုပါ
အမိန္႔ေပးလိုက္ သည္။တပ္မွဴး မ်ား သည္ ကိုယ္ကိုက်ံဳ ၍ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ညီေတာ္
ဘိဘိသနႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္ ေယာက္ တည္းက်န္ရစ္ခဲ့သည္။
''ဒီမွာ ဘိဘိသန၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရဲ႔ တုိက္တြန္းမႈ ဆိုတာကို
မင္းထည့္မတြက္မိဘူးလား''
''ညီေတာ္ ပါလိုက္ခဲ့ပါရေစ၊ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္''
''ဘယ္သူမွမလိုက္နဲ႔၊ ငါဟာ ေလးတင္ပဲြနဲ႔ ၾကင္ရာေရြးပဲြကိုသြားျခင္း ျဖစ္တယ္။
ဒသဂီရိဟာ လကၤာဒီပနယ္နိမိတ္ရဲ႔ျပင္ပမွာ အထူးသျဖင့္ အသားဝါေတြ ရဲ႔ ေဒသမွာ
စစ္သည္ဗုိလ္ပါတစ္ဦးမွမပါဘဲ သြားႏုိင္မွသာ ျဒာဝိဒိယန္ဘုရင္မည္ တယ္၊ဒါနဲ႔ဂမၻီ
တစ္ေယာက္ ေကာ''

မိထိလာျပည္သို႔ သြားေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ညီေတာ္ ႏွင့္ ဆက္လက္
မေျပာခ်င္ေတာ့ေသာ ေၾကာင့္ ဂမၻီအေၾကာင္းေမးလိုက္သည္။
''အေရွ႔ဘက္ ေဟမႏၲေတာအုပ္ကို သမင္ဖမး္ဖို႔ထြက္ သြားပါတယ္ ေနာင္ေတာ္ ။
အဲဒီ အရပ္မွာ ေရႊေရာင္ အဆင္းရွိတဲ့သမင္ေတြ က်က္စားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္''
''ေဟ့ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ကြ၊ ဂမၻီကို ငါကအမိန္႔ေပးလိုက္ တယ္လို႔ေျပာလိုက္၊
အစ္ကိုေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႔အတူပါလာမယ့္ သီတာေဒဝီအတြက္ ေရႊေရာင္
သမင္ေလးတစ္ေကာင္ လက္သပ္ေမြးထားပါလို႔ . . ကိုင္းေဟ့ . .''
ရထားေပၚ သို႔ ခုန္တက္လိုက္ျပီး ေရႊျမားကာတစ္ဖက္တိုင္ထိပ္တြင္
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ဇက္ၾကိဳ း မ်ား ကိုစုစည္းဆဲြကိုင္လိုက္သည္။ ဘိဘိသနသည္
မလွမ္းမကမး္သို႔ ဆုတ္ခြာျပီး ဒူးေထာက္ဦညြတ္လ်က္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေလသည္။ရထားဘီးမ်ား
စတင္ေရြ႔လ်ားလာေသာ အခါ သူကေအာင္ဟစ္သတိေပးျပန္သည္။
''ရန္သူကို သတိထားပါေနာင္ေတာ္ ဘုရင္မင္းျပတ္၊ ရန္သူအာရိယန္ေတြ . . ''
စစ္ျမင္းၾကီးမ်ား ကို က်ာပြတ္ျဖင့္ ရိုက္ရင္း ကြၽႏု္ပ္ ျပံဳ း လိုက္မိေပသည္။
''ရန္သူ အာရိယန္မဟုတ္ဘူး၊ ခ်စ္သူ သီတာပါ''
***

