အပိုင်း (၂၇၁)
ချပ်ေှာင်လိုက်

ဧရာမဓားနီကီး တစ်ချက် လဲခုတ်ုံြဖင့် အကာအကွယ်လာက မျက်
စိတစ်မှ ိတ်အတွင်း စုတ်ပဲ သွားသည် ။
ေကျာက်သားစင်ြမင့် အလယ်ဗဟိုရှိ အြဖေရာင် သလင်းတုံးထဲမှ
ေဝဒနာမဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ၏ မျက်ှာက သိသိသာသာ အမူအရာပျက်
သွားသည် ။
စိတ်ဓာတ်ကျသွားကေသာ ယုိုှင့် တိရှန်းက ရှီယန် အေပ အယုံ
အကည်မဲ့သွားကပီးြဖစ်သည် ။
သိုေသာ်လည်း ုတ်တရက် ဧရာမ ဓားနီကီး ထွက်ေပ လာပီး ခုတ်
ပိုင်းလိုက်သည်

ကို

ြမင်လိုက်ရေသာအခါ

ေမာ်လင့်ချက်များ

ြပန်လည်ိုးထလာကသည် ။
သူတို

ှစ်ေယာက်က

တုန်လပ်စွာြဖင့်

ထိုထူးဆန်းလှေသာ

ဓားနီကီးကို ကည့်သည် ။
ရှီယန်က ှတ်ခမ်းေစ့ကာ ေကျနပ်စွာ ြပံးလိုက်သည် ။
သူမျက်ှာက စိတ်လပ်ရှားမကို ေဖာ်ြပေနပီး ေသွးွယ်ရှင်လက်စွပ်
၏ ခန်မှန်းမရိုင်ေသာ အစွမ်းကို ခံစားမိသည် ။

ဓားနီကီးက တစ်ချက်တည်း ခုတ်ပိုင်းကာ အကာအကွယ်လာကို စု
တ်ပဲသွားေစပီးေနာက် ေနာက်တစ်ဖန် မီတာတစ်ရာခန် ကျယ်ဝန်း
ေသာ ေသွးအရှိန်အဝါများ ြဖင့် ထပ်မံ ေြမာက်တက်လာသည် ။
ေနာက်တစ်ချက် ခုတ်ြပန်ပီ။
ထို ဓားခုတ်ချက်သည် ကမာကို ထက်ြခမ်းခွဲေတာ့မည့်အလား
ထို ဓားချက်သည် ကမ်းကက်၏။
ထို ဓားချက်သည် ခိုင်မာြပတ်သား၏။
ဓားကိုယ်ထည်က

ကီးမားေလးလံေသာ

သတ်ြဖတ်ြခင်း

စိတ်ဆများ ထုတ်လတ်သည် ။
အရာအားလုံးကို ထက်ပိုင်းြပတ်သွားေစမည့် အလား အားအင်များ
ကို ခံစားလိုက်ရသည် ။
"ရမ်း ... ."
အြဖေရာင်

သလင်းတုံးက

တိုဟူးတုံးသဖွယ်

ထက်ြခမ်းကွဲထွက်သွားသည် ။
"ဝုန်း ... ဝုန်း ... ဝုန်း ... "
ေပါက်ကွဲမက ြပင်းထန်လွန်းေလရာ သံစဉ်သားိုင်း ေတာင်ကီး၏
အတွင်းဘက်ဆီမှ နားကွဲလုမတတ် ထစ်ချန်းသံကီးများ ထွက်ေပလာ
သည် ။
ေဝဒနာမဲ့ ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ လွတ်ေြမာက် လာေလပီ ... ။
သံစဉ်သားိုင်းေတာင်ကီးသည် ကီးမားထည်ဝါလှေသာ်လည်း က
မာတုန်ေလာက်ေသာ ေပါက်ကွဲမ ကီးေကာင့် ြပင်းထန်စွာ လပ်ခါကာ

ေကျာက်စိုင် ေကျာက်သားများ အဆက်မြပတ် ပိဆင်းကျလာသည် ။
မီတာ ရာှင့်ချီကာ ကီးမားေသာ ေကျာက်တုံး ေကျာက်စိုင်ကီးများ
အရှိန်ြပင်းစွာ လိမ့်ဆင်းလာ ကသည် ။
မိစာသံစဉ်ကလန်ှင့် အေတာင်ပံမျိးွယ်စုရှိ အဆင့်ြမင့် သိုင်းသ
မားများ

စွာသည်

အစက

ေစာင့်ကည့်ေနကေသာ်လည်း

ေတာင်ေြခ
ယခု

အနီးတစ်ဝိုက်တွင်
ေသြခင်းတရား၏

ခိမ်းေြခာက်မေကာင့် အေနာက်သို အဆက်မြပတ် ဆုတ်ခွာကရြပန်သ
ည် ။
အချိ ထိပ်တန်းသိုင်းသမားများကေတာ့ ေလထဲတွင် လွင့်ေမျာေနရ
င်း အေရှကို လှမ်းေမာ်ကည့်သည် ။
ကမာေြမသည် ဖုန်မန်များ အြဖစ် ပျက်စီးလာေနသည် ကိုေတွသည်
။
သံစဉ်သားိုင်းေတာင်ကီးကလဲ အဆက်မြပတ် ပိကျေနြပန်သည် ။
သူတို က တကယ်ပင် ေြပးစရာ ေြမမရှိေတာ့ေချ။
အားလုံး စိတ်ဓာတ်ကျ ေချာက်ချားကာ ကူကယ်ရာ မဲ့ကုန်ကေလသ
ည် ။
ေချာင်ကျီလန်း၊ ဂူလင်းေလာင်၊ ချးရန်ချင်း၊ ဟု ချင်းမန်ှင့် အြခား
ချပ်ေှာင်ခံထားရေသာ သိုင်းသမားများ သည် လည်း ေကာင်းကင်ှင့်
ေြမကီး၏ ြပင်းထန်ေသာ တုန်ခါမကို ခံစားရသည် ။
မလုံြခံေသာ စိတ်ခံစားမေကာင့် သူတို ၏ မျက်ှာများ တွင် ထိတ်
လန် တုန်လပ်ြခင်းများ ြဖစ်ေပေနေလသည် ။

ရှီယန်က

ေချာင်ကျီလန်း၏

ဝိညာဉ်ဖိှိပ်မ

အချပ်အေှာင်ကို

ဖယ်ရှားေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည် ။
ယခုလို အေရးေပအေြခအေနတွင် သူမက ချပ်တည်း မထားိုင်
ေတာ့ပဲ ဝိညာဉ်နတ်ဘုရား သိုင်းဝိညာဉ်ကို အသုံးြပကာ ေနရာအှံသို
စစ်ေဆးကည့်လိုက်ပီြဖစ်သည် ။
သူမ၏ စိတ်အာုံက သံစဉ်သားိုင်း ေတာင်ကီး၏ အတွင်းပိုင်းသို
ဝင်ေရာက်သွားသည် ။
"မေကာင်းေတာ့ဘူး ... အင်မတန် ကမ်းကတ်တဲ့ သတဝါေတွ ...
သံစဉ်သားိုင်း ေတာင်ကီးထဲမှာ ရှိေနတယ် ... "
အတန်ကာ စူးစမ်းလိုက်ပီးေနာက် ေချာင်ကျီလန်း၏ အမူအရာက
ချက်ချင်း ေြပာင်းလဲသွားသည် ။
သူမက မိန်းကေလးသုံးေယာက်ဘက်သို လှည့်ကာ
"ေကျာက်ေတာင်ကီးထဲက အသက်ဓာတ်က ပိင်ဖက် ကင်းလွန်းတ
ယ် ... အဲဒါမျိး ငါတစ်ခါမှ မေတွဖူးေသးဘူး"
အားလုံးပင် ေကာက်လန်ကုန်ကသည် ။
"သူတို ေတွ အထဲမှာ ြပဿနာ တက်ေနပီ"
ေချာင်ကျီလန်းက တီးတိုးေရရွတ်သည် ။
ထွက်ေြပး လွတ်ေြမာက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်က သူမ၏ စိတ်ကူးထဲသို
ေရာက်ရှိလာသည် ။
သူမက အေနာက်ရှိ ေချာင်မိသားစု သိုင်းသမားအချိကို လှမ်းကည့်
လိုက်မိေလသည် ။

"သံစဉ်သားိုင်းေတာင်ကီးက စတင်ပိကျလာေနပီ"
"ေရှးေဟာင်း ကျမ်းချက်ေတွ တကယ်ြဖစ် လာပီ ... "
"သွားကည့်ကရေအာင်"
ထူလုံ၊ ခါ့ဘာ၊ ယာမန်းှင့် ယီတျန်းမိုတို က ေကျာက်ဂူကီး၏ ေထာ
င့်ကွယ်တွင် ရှိေနကြခင်းြဖစ်သည် ။
အချင်းချင်း

ေလးနက်ေသာ

တိုင်ပင်ကပီးေနာက်

မျက်ှာများ

တစ်ေယာက်၏

ြဖင့်

အေတွးကို

ေဆွးေွး
တစ်ေယာက်

မျက်ဝန်းထဲမှ တစ်ဆင့် နားလည်သွားကသည် ။
"သံစဉ်သားိုင်း ေတာင်ကီး ပိပျက်သွားတာနဲ ေရှးေဟာင် ဘိုးေဘး
ေတွ နိမိတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ငါတို မျိးွယ်စုေတွဟာ မကာခင် ပျက်စီး
သွားရလိမ့်မယ် ... ဒီကုန်းေြမကီးဟာ တည်ရှိမ မဲ့သွားတာနဲ ငါတို တစ်
ေတွဟာလည်း ဒီေနရာမှာ ပဲ ရှိေနေသးရင်ေတာ့ ဘာမှ ေြပာင်းလဲိုင်မှ
မဟုတ်ဘူး "
ယီတျန်းမိုက ေအးစက်ေသာ မျက်လုံးများ ြဖင့် ေြပာသည် ။
"အဲလိုသာဆို ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ငါတို သွားကည့်မှ ြဖစ်မယ် ... ငါတို ရှင်
သန်လွတ်ေြမာက်မယ့် နည်းလမ်း ရှာေတွချင် ေတွမှာ ပဲ"
"အမှန်ပဲ ... ဒီေနရာမှာ ထွက်ေပါက်မရှိမှ ေတာ့ အဓိကအချက်က
အဲဒီ ဝိညာဉ်ချပ် မီးလံဆိုတာပဲ ြဖစ်ရမယ် ... ဒီေနရာကေန အြပင်လဲ မ
ထွက်ိုင်မှ ေတာ့ ဒီအတိုင်း ရပ်ေနတာ ဘာမှ ပိုေကာင်းလာစရာ မရှိဘူး
... ေသဖို ေစာင့်ေနသလိုပဲ ... "
ထူလုံက သေဘာတူသည် ။

သူက တုံဆိုင်းြခင်းမရှိဘဲ ေရှဆုံးမှ ေြပးထွက် သွားေလေတာ့သည် ။
မိစာသံစဉ်ကလန် အကီးအကဲ သုံးေယာက်သည် လည်း ေတွေဝမ
ေနဘဲ ေတာက်ေလာက် လိုက်ပါသွားကသည် ။
"လူသားမျိးွယ် အူးေကာင် ... မင်းက ငါ့ကို အချပ်အေှာင်က လွ
တ်ေအာင် ကူညီေပး လိုက်တယ်ေပါ့"
အြဖေရာင် သလင်းတုံး ထက်ြခမ်းကွဲသွားပီးေနာက် ေဝဒနာမဲ့ ဝိ
ညာဉ်ချပ် မီးလံသည် ေကျာက်သား စင်ြမင့်ထက်တွင် ထွက်ေပလာခဲ့ပီ
ြဖစ်သည် ။
သူ၏ သိပ်သည်းေသာ မီးလံများ ြဖင့် ြပလုပ်ထားသည့် မေကာင်း
ဆိုးဝါး ဆန်ေသာ မျက်ှာက အြခားသူများကို ေတွေဝမများ မေသချာမ
များ ြဖစ်ေပေစသည် ။
သိုေသာ်လည်း သူဝိညာဉ် စွမ်းအင်၏ ဖျက်ဆီးြခင်း အရှိန်အဝါက
အံ့မခန်း ကီးမားလှသည် ။
အားလုံး၏ ဝိညာဉ်အသိက သတ်ြဖတ်ြခင်း၏ ခိမ်းေြခာက်မ ေအာ်
ရာကို ခံစားရကာ လူအားလုံး၏ ဝိညာဉ်က ေကာက်ရွံမြဖင့် တုန်လပ်
သည် ။
လိဝှက်ဆန်းကယ်ေသာ ဧရာမ ဓားနီကီးက စုစုေပါင်း ှစ်ချက်တိ
တိ ခုတ်ပိုင်းခဲ့သည် ။
ပထမတစ်ချက်က အတားအဆီးကို စုတ်ပဲသွားေစပီး ေနာက်တစ်ချ
က်က အြဖေရာင် သလင်းတုံးကို ထက်ပိုင်း ြပတ်ေစသည် ။
ေဝဒနာမဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံကို အတိအကျ လတ်ေပးလိုက်ြခင်းပင်ြဖ
စ်ေလသည် ။

ေဝဒနာမဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ လွတ်ေြမာက်လာသည် ှင့် ဓားနီကီး
က တုတ်တုတ်မှ မလပ်ေတာ့ေချ။
ထပ်ခုတ်လင်လည်း အကျိးမရှိသည် ကို သိရှိဟန်တူသည် ။
ဧရာမ ဓားနီကီး၏ ကမ်းကတ်ေသာ ေအာ်ရာက ေလထဲတွင် ေဝ့ဝဲ
ေနရာမှာ ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ဆီသို ြပန်လည် တိုးဝင်သွားသည် ။
"ဝူ ... ..ဝူ ..."
ေဝဒနာမဲ့ ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ် မီးလံသည် ဓားကီးကို ဂုမစိုက်ေချ
။
သူက ပျံသန်း လွတ်ေြမာက် လာပီး ေနာက်တွင် ရှီယန်၊ ယုိုှင့် တိ
ရှန်းထံ လှစ်ခနဲ တိုးဝင်လာသည် ။

"ရစ် ... ရစ် ... ရစ် ..."
အြပာေရာင်

အလင်းလာက

မီးတုတ်များ

ြဖင့်

မီးိခံရသလို

မီးပွားများ ဖွာထွက်လာသည် ။
တိရှန်းလက်ထဲရှိ ကယ်ြပာသလင်းတုံးက လျန်ြမန်စွာ ကျံဝင် လာ
ေလသည် ။
တိရှန်း၏ မျက်ှာက ေသွးဆုတ်ြဖေရာ်သွားသည် ။
သူက ရှီယန်ကို အေရးတကီး လှမ်းေအာ်လိုက်သည် ။
"ငါ ဆက်မေတာင့်ခံိုင်ေတာ့ဘူး ... မင်း ြမန်ြမန် ေြဖရှင်းရင်ေကာ
င်းမယ်"
အချိန်တိုေလးအတွင်းမှာ ပင် တိရှန်း၏ လက်ထဲမှ အြပာေရာင် သ

လင်းတုံးက ကေလးေလး တစ်ေယာက်၏ လက်သီးဆုပ် အရွယ်အထိ
ကျံဝင်သွားပီြဖစ်သည် ။
ထိုသို အြမန်ှန်းြဖင့်ဆက်လက် ေလျာ့ပါးေနလင် ကယ်ြပာသလင်း
တုံးသည် ေနာက်ထပ် မိနစ် အနည်းငယ်မသာ ခံေပေတာ့မည်။
ပီးလင် ထိုအြပာေရာင် စွမ်းအင်များ လုံးဝခန်းေြခာက် သွားေတာ့မ
ည်ြဖစ်သည် ။
ကယ်ြပာသလင်းတုံးက အားေကာင်းေသာ အြပာေရာင်အလင်းလာ
ကို ထုတ်လတ်ပီး ေဝဒနာမဲ့ ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ၏ ဝိညာဉ် ဖျက်
ဆီးြခင်း မီးေတာက်များကို ကာကွယ်ထားသည် ။
တိရှန်းက

ဒီအထိ

ဝင်ေရာက်ဖို

ဆုံးြဖတ်ရဲြခင်းမှာ

လည်း

ထိုကယ်ြပာ သလင်းတုံးေကာင့် ြဖစ်သည် ။
ကယ်ြပာသလင်းတုံးသာ သူ၏ အစွမ်းများ ကုန်ခန်းသွားပါလင်
အြပာေရာင်အလင်းလာ၏ အကာအကွယ်လည်း ရရှိိုင်ေတာ့မည် မဟု
တ်ေချ။
ထိုအချိန်ေရာက်လင် ေဝဒနာမဲ့ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ၏ မီးေတာ
က်များက သူတို ၏ ဝိညာဉ်များကို ချက်ချင်း ြပာချပစ်ေပေတာ့မည်။
အထူးသြဖင့် ရှီယန် ...
သူက ကမာေြမအဆင့်သာြဖစ်သည် ။
သူတွင် အသိစိတ်ပင်လယ် ြဖစ်ေပေနေသာ်လည်း ေဝဒနာမဲ့ကိုးမျိး
ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ၏ ေလာင်ကမ်းမကို ခုခံိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေချ။
သူက မျက်စိတစ်မှ ိတ် အတွင်း ဝိညာဉ် ချပ်ငိမ်းသွားရေပလိမ့်မည်။

"အလျင်မလိုပါနဲ ဦး ..."
တိရှန်းှင့် ယုိုတို ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ြဖစ်ေနသေလာက် ရှီယန်က
ေအးေဆး တည်ငိမ်ေနသည် ။
သူက ြပံးပင် ြပံးြပလိုက်ရင်း
"ေစာင့်ကည့်ေန ...သူက အကာကီး မတိုက်ခိုက်ိုင်ပါဘူး"
တိရှန်းှင့် ယုိုက ှလုံးခုန်သံများ ဆူညံသွားသည် ။
သူတို က သံသယြဖစ်စွာြဖင့် ရှီယန်ကို ကည့်သည် ။
သူ၏ ယုံကည်မက ဘယ်ေနရာမှ လာပါသနည်း။
"တိရှန်း ... မင်း ... ေဟး ... မင်းတို ေတွ ဘာလုပ်ေနကတာလဲ"
ထိုအချိန်မှာ ပင် ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ အသံထွက်ေပလာြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။
သူတို ေနာက်သို လိုက်လာခဲ့ေသာ ထူလုံ၏ ပုံရိပ် ထွက်ေပလာသည်
။
သူက ေဝဒနာမဲ့ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ် မီးလံကို ြမင်သည် ှင့် ထိုအရာ
၏ အဖျက်စွမ်းအား ကီးေသာ ဝိညာဉ်ခွန်အားကို ခံစားမိသည် ။
ပိုထူးြခားတာက ထိုအရာသည် တိရှန်းတို ထံမှ ဖယ်ခွာကာ သူဆီသို
တန်းတန်းမတ်မတ် တိုးဝင်လာြခင်းပင်ြဖစ်ေလေတာ့သည် ။
ထူလုံက ငယ်သံပါေအာင် ေအာ်ဟစ်ကာ လှည့်ေြပးသည် ။
ဒီေနရာသို လာေရာက်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့မိသည် ကို ေနာင်တကီးစွာ ရ
သွားပီြဖစ်သည် ။

ထူလုံေနာက်မှ
ကလန်ေခါင်းေဆာင်ကီး

လိုက်ပါလာေသာ
သုံးဦးမှာ

လည်း

မိစာသံစဉ်
ကိုးိုး

ကားရားေတွ

ြဖစ်ကုန်ကသည် ။ ထူလုံ လျန်ြမန်စွာ ြပန်ေြပးလာသည် ကို ေတွကရ
ေသာအခါ မိစာသံစဉ် ကန်ေခါင်းေဆာင် သုံးဦးလည်း ဘာမှ စဉ်းစားမ
ေနပဲ ြပန်လှည့်ေြပးေနကပီြဖစ်သည် ။
သူတို က ထူလုံထက်ပင် ပို အေြပးသန်ေလသည် ။
ထူလုံက ထိတ်လန် ေချာက်ချားစွာ ေအာ်ဟစ်ေနသည် ။
တိရှန်းက ုတ်တရက် လာေရာက် ကူညီေလမလားဟု ေမာ်လင့်မိ
ေသးသည် ။
သိုေသာ်လည်း ...
တိရှန်းက ...
လျစ်လျထားပါသည် ။
ယုို၏ လှပေသာ မျက်ဝန်းေလးများ တွင် ေအးစက်စက် အလင်း
ေရာင်များ ထွက်ေပ လာသည် ။
သူမက တစ်ချက် မဲ့လိုက်ပီးေနာက်
"သူက ရတနာကို ေဝစုလိုချင်ပုံရတယ် ... သူ ဒီကို အချိန်မှားပီး
ေရာက်လာတာပါပဲ ... သူ ေသသွားလဲ ေကာင်းတာပဲ ... ငါတို အတွက်
ပိုလွယ်ကူသွားတာေပါ့ ... ထူလုံ မရှိရင် မိစာသံစဉ်ကလန် ေခါင်းေဆာင်
သုံးေယာက်က ဘာမှ လုပ်ိုင်ေတာ့မှာ မဟုတ်ဘူး "
တိရှန်းကလည်း တူညီစွာပင် ေအးစက်စက် တုံြပန်သည် ။
"သူက ရှီယန်ကို သတ်ဖို မိစာသံစဉ် ကလန်ေခါင်းေဆာင် ေတွနဲ ပူး

ေပါင်းခဲ့တယ် ... ဒါက ငါတို နဲ ဆန်ကျင်ဘက်မှာ ရပ်လိုက်တာပဲ ... က
ည့်ရတာ သူ ဆုေတာင်းေတွ မြပည့်ေတာ့ဘူး ထင်တယ်"
ရှီယန်က အံ့အားသင့်သွားသည် ။
"စိတ်မပူပါနဲ ... ထူလုံ ေသသွားရင် မင်းမှာ အရာယ် မရှိေတာ့ဘူး
ဆိုတာ ငါအာမ ခံပါတယ်.."
ယုိုက အြပံးြဖင့် ြငင်သာစွာေြပာသည် ။
"အြခား ေခါင်းေဆာင် သုံးေယာက်က ငါနဲ တိရှန်းရဲ ပိင်ဘက် မဟု
တ်ဘူး ... မင်းက စိတ်ချလို ရပီ"
တိရှန်းှင့် ယုို ေြပာေနတုန်း ေဝဒနာမဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံသည် ထူ
လုံကို တိုက်ခိုက်ေနသည် ။ မေကာင်းဆိုးဝါးဆန်ဆန် ခန်ညားေသာ မျ
က်ှာကီးသည် ထူလုံ ခာကိုယ်ကို ဖုံးလမ်း သွားေလသည် ။
ထူလုံက ုတ်တရက် စူးစူးဝါးဝါး ေအာ်ဟစ်သည် ။
သူ ေအာ်သံတွင် အလွန်ေကကွဲစွာ ေနာင်တရေနမများ ှင့် အတူ အ
လွန်အမင်း နာကျင်မများ ပါဝင်ေနသည် ။
"ထူလုံေတာ့ သွားပီ"
တိရှန်းက ေခါင်းခါယမ်းလိုက်မိသည် ။
သူက ုတ်တရက် ရှီယန်ဘက် လှည့်ကည့်လိုက်ရင်း
"မင်းက ြမန်ြမန် မလုပ်ဘူးလား ... ကယ်ြပာသလင်းတုံးက ခဏေန
ေသေတာ့မှာ ေနာ"
ရှီယန်က

မျက်ခုံးများ

ပင့်လိုက်ပီးေနာက်

ကယ်ြပာသလင်းတုံးကို လှမ်းကည့်သည် ။

တိရှန်းလက်ထဲမှ

ဆပ်ြပာခဲအရွယ်သာ ရှိေတာ့သည် ။
"အင်း ... အချိန်ကျပီထင်ပါရဲ "
ရှီယန်က မတုန်မလပ် ေြပာသည် ။
တကယ်ေတာ့ သူက ကမ်းြပင်ေပရှိ ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ကို က
ည့်ကာ ေသွးပျက်ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ အတန်ငယ် တုံဆိုင်းေနပီးမှ သူက
ေသွးွယ်ရှင်လက်စွပ်ဆီသို ေလာက်သွားလိုက်သည် ။
"ဝူ ... …"
သူ ေြခလှမ်းတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်စဉ်မှာ ပင် ေသွးွယ်ရှင်လက်စွပ်
က ချက်ချင်းပင် ထပျံကာ ေသွးေရာင် အလင်းတန်း တစ်ခုသဖွယ် သူထံ
ေြပးဝင်လာသည် ။
ရှီယန်က ကမန်းကတန်း လက်ေြမာက်ကာ ဖမ်းလိုက်သည် ။
သိုေသာ်လည်း သူ လက်ေချာင်းများ ြဖန်ကားလိုက်စဉ် တွင် ပင်
ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်က သူ လက်သူကွယ်တွင် ေရာက်ရှိေနှင့် ပီးြဖစ်
မှန်း သတိြပမိ လိုက်ေလသည် ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် ဧရာမ ဓားနီကီးကလည်း ေလထဲတွင် လွင့်
ေမျာကာ ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ထံ ပျံသန်းလာသည် ။
အံ့မခန်း ေသွးအရှိန်အဝါများ ကိုလည်း တစ်ပါတည်း ဆွဲေခ လာ
ေလသည် ။
တိရှန်းှင့် ယုိုတို ၏ သူငယ်အိမ်များက ကျဉ်းေြမာင်းသွားကသည်
။
မလုံြခံသလို စိတ်ခံစားကရသည် ။

စိတ်ဝိညာဉ်အဆင့်

ဆိုေသာ်လည်း

နတ်ဘုရားအဆင့်ေလာက်

ကျင့်ကံြခင်း အဆင့်အတန်း ရှိေသာ သူတို ှစ်ေယာက်သည် ပင် ထို
ဓားနီကီး၏ မိုးေြမသိမ့်သိမ့် တုန်ေလာက်ေသာ စွမ်းအင်ကို ခံစားရသည်
။
ထိုဓား၏ အံ့မခန်း ထက်ရှမ အရှိန်အဝါက သူတို ကိုပင် ေကာက်စိ
တ်ဝင်ေစပါသည် ။
ထိုဓားကီးထဲတွင် ြမပ်ကွယ်ထားေသာ လိဝှက်ချက် များ စွာ ရှိေန
ဦးမည်မှန်း သူတို ခံစားမိသည် ။
ဓားကီးက ရှီယန် လက်ေချာင်းေပရှိ ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ထဲသို
ဝင်ေရာက် ေပျာက်ကွယ်သွားသည် ။
အရှိန်အဝါ အရိပ်အေယာင်ပင် မကျန်ရစ်ခဲ့ေချ။
တိရှန်းှင့်ယုိုလဲ ခုမှ သက်ြပင်းချိုင်သည် ။
သူတို ှစ်ေယာက်က တစ်ေယာက်ှင့်တစ်ေယာက် လျန်ြမန်စွာ
အကည့်ချင်း ဖလှယ် လိုက်ကသည် ။
ရှီယန် လိဝှက်ချက်များကို သူတို ပိုမို တူးေဖာ်ရဦးမည်ဆိုသည် အဓိ
ပာယ်ြဖစ်သည် ။
ရှီယန်ကေတာ့ သူတို ၏ မျက်ှာမှ အမူအရာများကို သတိမြပမိပါ။
ေသွးွယ်ရှင်လက်စွပ် သူလက်ေပသို ေရာက်လာသည် ှင့် သူက ဝိ
ညာဉ်အသိကို ေဖာ်ထုတ်ကာ လက်စွပ်ထဲရှိ အေြခအေနကို ေလ့လာလို
က်သည် ။
ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ထဲတွင် ၊ ေအးစိမ့်ေရခဲမီးလံ၊ ေြမကမာမီးလံ

ှင့် ဓားနီကီးတို ၏ အကန်များ အြပင် ေနာက်ထပ် အကန်အသစ်တစ်
ခု ြဖစ်ေပေနေလပီ။
ကျယ်ဝန်းသည် ။
ကီးမားေသာ ရှစ်ေြမာင့် ေကျာက်သား စင်ြမင့်ကီးရှိသည် ။
ထိုစင်ြမင့်ကီး၏ အလယ်တွင် အြဖေရာင် သလင်းတုံးတစ်ခု ရှိေန
သည် ။
ေနပါဦး ... ဒါ ေကျာက်လိုဏ်ဂူကီးပဲ ...
ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ထဲတွင် အေသးစိတ် ေလ့လာကည့်ပီးေနာက်
ရှီယန် မျက်ှာက တစ်မျိး ြဖစ်သွားသည် ။
သူမျက်လုံးများက အေရာင် တဖျတ်ဖျတ် လက်ေနပီး သူမျက်ခုံးများ
က ထိစပ်လုမတတ် တွန်ေကွးေနကသည် ။
ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်ထဲရှိ ေလးခုေြမာက် ေနရာလွတ်က ယခု သူ
တို ရပ်ေနေသာ ေနရာှင့် တစ်ပုံစံတည်းပင် ြဖစ်သည် ။
မီးေတာင် ေချာ်ေကျာက်နံရံများ ၊ ေကျာက်သားစင်ြမင့်၊ သလင်းတုံး၊
ဂူ မျက်ှာကက်များကစ တေထရာတည်း တူညီေနေလသည် ။
ေသွးွယ်ရှင် လက်စွပ်က ေဝဒနာမဲ့ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံကို ချပ်
ေှာင်ရန် အစစအရာရာ ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးေလပီ။ ဒါ ဆိုရင်ေတာ့ လုပ်စရာ
တစ်ခုပဲရှိေတာ့သည် ။
"ချပ်ေှာင်လိုက်ေတာ့"
ရှီယန်က တစ်ချက် မာန်သွင်းကာ လက်သီးဆုပ်ကို ေြမာက်လိုက်သ
ည် ။

ေသွးွယ်ရှင်လက်စွပ်ကို ေဝဒနာမဲ့ ဝိညာဉ်ချပ် မီးလံရှိရာဘက်သို
ချိန်ရွယ်လိုက်ြခင်း ြဖစ်ေလသည် ။
ထူလုံ၏ ခာကိုယ်ထဲသို ထိုးေဖာက် ဝင်ေရာက်ေနေသာ ေဝဒနာမဲ့
ဝိညာဉ်ချပ်မီးလံ ...
ုတ်တရက် ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်ဟစ်ေလေတာ့သည် ။
"ဘာကီးလဲ ... မြဖစ်ိုင်ဘူး ... ငါ့ကို ဆွဲထုတ်ေနတာလား ... ငါမယုံ
ဘူး ... ငါမယုံဘူး ..."
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