အပိုင်း (၆၈၀)
သေဘာထား

တိမ်ြဖမိကား ေြမိုင်းြပည်နယ် အေနာက်ဘက်ေဒသတွင် ရှိေသာ
အာခီမီမိှင့်တန်းတူ နာမည်ေကျာ်ကားေသာ မိြဖစ်သည် ။ ေြမိုင်းြပ
ည်နယ်၏ ထိပ်သီးအင်အားစု တစ်ခုလည်း ြဖစ်၏။
မိကီး၏ အြပင်ဘက်မှ ေရဝါေရာင် အေရာင်အဝါများ ကျဆင်းလာ
ေနသည် ။ လူအများ အြပားက ထိုြမင်ကွင်းကို လှမ်းကည့်ကာ ရင်ထိတ်
သွားကသည် ။ အလင်းက ေရလူဝံများ ေရာက်လာမ၏ ေရှေြပးြဖစ်သ
ည် ။ လူဝံတစ်ေကာင်စီက ဧရာမကီးမားကာ ေရသားအတိြဖင့် ြပလုပ်
ထားသည့် ုပ်တုကီးများကဲ့သို ထင်မှတ်ရ၏။
နန်ကလန်က ထိုက်ဟန်ေတာင် လူဝံများ ၏ သတ်ြဖတ်ြခင်းကို ခံခဲ့
ရေသာ သတင်းအား သူတို အားလုံး ကားသိပီး ြဖစ်သည် ။ ယခု ထိုလူ
ဝံများက တိမ်ြဖမိကို ေရာက်လာကရာ သူတို က ဘာအတွက် ေရာက်
လာကသည် ကိုလည်း အားလုံးက နားလည်ကသည် ။ သိုေသာ်လည်း
ကွန်ဆွန်ကလန်ကား တိမ်ြဖမိ လက်ေအာက်ကို ဝင်ေရာက်ပီးြဖစ်ကာ
ယခု ထိုက်ဟန်ေတာင်က အတင့်ရဲစွာ လာေရာက်က၏။
"ြမန်ြမန်… မိေတာ်ဝန်ကို အေကာင်းကား…" မိဂိတ်တံခါးမှ အ
ေစာင့်က ေြပာသည် ။ သည် ကိစကား အလွန်အေရးကီး၏။ ယန်ေဟာ

င်ကိုယ်တိုင်က ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ဆင်းလာရာ မိစားပိုင်ဂူမှ လွဲ၍ သူ
အား တားဆီးိုင်သူ မရှိေပ။
လှပခမ်းနားေသာ

အိမ်ေတာ်ကား

ေဆာက်လုပ်ပီးစီးသည်

မှာ

မကာေသးေပ။ ထိုေနရာကား ကွန်ဆွန်ကလန်အတွက် ြဖစ်၏။ သို
ေသာ်လည်း ကလန်ဝင်များအားလုံးက မသက်မသာ ခံစားေနကရသည်
။ နန်ကလန် ဖျက်ဆီးခံရေသာ သတင်းက သူတို အတွက် အိပ်မက်ဆိုး
တစ်ခု ြဖစ်သည် ။ သည် လုပ်ကံမကို မည်သူကမှ ဝင်ေရာက် စွက်ဖက်ရဲ
မည် မဟုတ်ဟု ထင်မှတ်ထားခဲ့ကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ထိုက်ဟန်
ေတာင်က အမှန်တကယ်ပင် ရီဖူရှင်းအတွက် လက်စားေချခဲ့၏။ ထိုက်
ဟန်ေတာင်က နန်ကလန်ကို ဖျက်ဆီးရဲသည် ဆိုပါက ကွန်ဆွန်ကလန်
ကိုလည်း ဖျက်ဆီးမည် ေသချာ၏။
ြခံဝင်းထဲတွင် စစ်တုရင်ကစားေနသူ ှစ်ဦးရှိသည် ။ တစ်ေယာက်
ကား ကွန်ဆွန်ကလန်ေခါင်းေဆာင် ကွန်ဆွန်ကျင့် ြဖစ်သည် ။ ေနာက်
တစ်ေယာက်ကား နာမည်ေကျာ် ယွန်ကလန်၏ ေခါင်းေဆာင် ယွန်ဟို ြဖ
စ်၏။ ယွန်ဟိုကိုယ်တိုင်က ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့် ၉၈ တွင် ရှိေသာ
သူ ြဖစ်သည် ။
"ေအးေဆး… အစ်ကိုကွန်ဆွန…
် တိမ်ြဖမိက နန်ကလန် မဟုတ်
ဘူး … ခင်ဗျားက တိမ်ြဖမိမှာ ရှိေနမှာ ေတာ့ ယန်ေဟာင်က ဘာမှ လု
ပ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး … ဒါက ဘယ်လိုေြပာေြပာ မိစားရဲ ကာကွယ်မ
လက်ေအာက်မ ှာ ရှိတယ်…" ယွန်ဟိုက ေြပာသည် တွင် ကွန်ဆွန်ကျင့်
က ြပံးရင်သွားသည် ။
"မှန်တယ်…" ကွန်ဆွန်ကျင့်က ေခါင်းညိတ်သည် ။ သိုေသာ်လည်း
စိုးရိမ်စိတ်ကေတာ့ အရှင်းမေပျာက်ေသးေပ။

ဘုန်း… ကမာေြမက တုန်ခါသွား၏။ ယွန်ဟိုက မျက်ေမှာင်ကတ်လို
က်ကာ ကွန်ဆွန်ကျင့် မျက်ှာပျက်သွားသည် ။
ဘုန်း… ဘုန်း…
မကာမီ ေြမငလျင် လပ်ခါသလို တစ်ေလာကလုံး သိမ့်သိမ့်တုန် လာ
ေတာ့သည် ။ သူတို ှစ်ေယာက်က စိတ်အာုံကို ြဖန်ကက်လိုက်သည် ှ
င့် ချက်ချင်း မျက်ှာပျက်ယွင်း သွားကသည် ။ ကွန်ဆွန်ကျင့်က ချက်ချ
င်း ထရပ်ကာ အမိန်ေပးသည် … "အားလုံး ေနာက်ဆုတ်…"
ယွန်ေဟာင်က သူတို ထံကို အမှန်တကယ် ေရာက် လာေလပီ။
"ကွန်ဆွန်လင်း… မင်းက မိစားကို သွားေခ…" သူက ဆက်လက်
ေအာ်ဟစ်သည် ။ နန်ကလန်ကို ဥပမာထား ကည့်မည်ဆိုပါက ယန်
ေဟာင်က သည် ေနရာကို အေပျာ်လာေရာက်ြခင်း မဟုတ်ေကာင်း သိို
င်၏။ သူကား ကွန်ဆွန်ကလန်ကို ဖျက်ဆီးရန် ေရာက်လာြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ သူက မည်သို ေအးေဆး ိုင်ေတာ့မည်နည်း။
"အစ်ကိုကွန်ဆွန…
်
ဒီေလာက် စိုးရိမ်ေနဖို မလိုဘူး…" ယွန်ဟိုက
ေြပာရင်းြဖင့် အြပင်ဘက်ကို လှမ်းထွက်လိုက်ကာ အေဝးမှ လာေန
ေသာ လူဝံများကို ေအးစက်စွာ ကည့်လျက်ေြပာသည် … "ယန်ေဟာင်
… ဒါက တိမ်ြဖမိပဲ… ခင်ဗျား ဘာလာလုပ်တာလဲ…"
တိမ်ြဖမိစား ပိုင်ဂူကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်၄တွင် ရှိသည်
။ သူေရှမှ သုံးေယာက်တွင် တစ်ေယာက်က သူ၏ ဆရာဦးေလးြဖစ်ပီး
ေနာက်တစ်ေယာက်က ဆရာြဖစ်သည် ။ ကျန်ေသာ တစ်ေယာက်က ေရ
ခဲနန်းေတာ်မှ ြဖစ်၏။ ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင် တိမ်ြဖမိစားအား ရန်စရဲ
သူ မရှိသေလာက် ရှားပါးေပ၏။ သိုေသာ် ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ယန်ေဟာ
င်ကား အလွန်အမင်း အတင့်ရဲလွန်း ေနေလပီ။

ဘုန်း… ဘုန်း…
ေရလူဝံများ ေြပးလာကသည် တွင် ကမာေြမက ဆက်လက် တုန်ခါ
ေန၏။ ထိုေနာက် လူဝံများက အုပ်စုများ ကွဲထွက်သွားကာ ကွန်ဆွန်က
လန်ကို ဝန်းရံလိုက်ကသည် ။
"သွားစမ်း…" ယန်ေဟာင်က ယွန်ဟိုကို ေအးစက်စွာ ေြပာသည် ။
ေကာင်းကင်ေြမိုင်း ေနာက်ဆုံးအဆင့်မှ လူက သူအား စကားေြပာရန်
အဆင့်မမီေပ။
ယွန်ဟိုကလည်း ေရလူဝံကီးအား ေအးစက်စွာ ြပန်ကည့်သည် ။ မ
ည်သိုဆိုေစ သူကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်မှ ြဖစ်ကာ ယန်ေဟာင်
က သူအား မည်သို ှိမ့်ချ ဆက်ဆံရဲရသနည်း။
"ယန်ေဟာင်… ကျပ် ခင်ဗျားကို ေနာက်တစ်ခါ သတိေပးမယ်… ဒါ
က တိမ်ြဖမိပဲ… ဒီမှာ ေြမိုင်းြပည်နယ်က ဘယ်သူမှ လာပီး ြပဿနာ
မရှိရဲဘူး…" ယွန်ဟိုက ခိမ်းေြခာက်သည့်ေလသံြဖင့် ေြပာသည် ။ အက
ယ်၍ ယန်ေဟာင်က တိမ်ြဖမိတွင် ြပဿနာရှာရဲပါက ေနာက်တွင် တိ
မ်ြဖမိကလည်း ထိုက်ဟန်ေတာင်ကို သွားေရာက် တိုက်ခိုက်ိုင်ေပသ
ည် ။ တိမ်ြဖမိ၏ ေဒါသကို ရင်ဆိုင်ိုင်စွမ်းေသာ အင်အား ေြမိုင်းြပ
ည်နယ်၌ သိပ်မရှိေပ။
"ဒါက မင်းမှားေနတဲ့ အချက်ပ…
ဲ ငါက တိမ်ြဖမိမှာ ြပဿနာလာ
ရှာတာ မဟုတ်ဘူး … ငါက တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို သတ်မလို လာတာ
…" ယန်ေဟာင်က တုံးတိတိေြပာသည် ။ ေြပာပီးသည် ှင့် သူက လက်
ဆန်တန်းလိုက်၏။ သူ၏ လက်တွင် ေရေရာင်ှင်တံတစ်လက် ေပလာ
ကာ ေရှကို တစ်လှမ်းတက်လိုက်သည် ှင့် ကီးမားေသာ ဖိအားက ပတ်
ဝန်းကျင်ကို သက်ဆင်းလာေတာ့သည် ။

ဘန်း… ယန်ေဟာင်က ေနာက်တစ်လှမ်း တက်လိုက်သည် ှင့် အဆ
င့်လွန် သိုင်းစွမ်းအား အသိက စတင် ေမွးဖွားလာေတာ့သည် ။ မေရမတွ
က်ိုင်ေသာ ကွန်ဆွန်ကလန်ဝင်များ ေြမြပင်ေပကို ြပားကပ်သွားကသ
ည် ။ မည်သူကမှ ထွက်ေြပးိုင်စွမ်း မရှိေတာ့ေပ။ သူတို ၏ စိတ်ထဲတွင်
နတ်လူဝံပုံရိပ်ကီးတစ်ခု ေပလာကာ ကီးမားေသာ ဖိအားက သူတို ၏
စိတ်နယ်ပယ်ကိုပင် စတင် ဖိအားေပးလာေတာ့၏။
"ယွန်ဟို… မင်းက ငါ့လမ်းကို ပိတ်ရဲလား…" အားေကာင်းေသာ အ
သံလိင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျံှံသွားသည် တွင် ကီးမားေသာ အရှိန်အ
ဝါအား အေဝးမှ လူများ ပင် ခံစားကရသည် ။ မည်သူကမှ ကွန်ဆွန်က
လန် အိမ်ေတာ်အနီးသို မသွားရဲကေပ။
ေကာင်းကင်တွင် ယန်ေဟာင်၏ စိတ်အသိမှ ြဖစ်ေပလာေသာ ဧရာ
မေရလူဝံ ပုံရိပ်ေယာင်တစ်ခု ြဖစ်ေပလာသည် ။ ထိုအခိုက်တွင် ယွန်ဟို
ကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း ထိပ်သီးအဆင့်မှ တန်ခိုးရှင်၏ စွမ်းအားကို
လက်ေတွ ရင်ဆိုင်ရေတာ့သည် ။ သူကား ယန်ေဟာင်ေရှတွင် မည်သိုမှ
မတတ်ိုင်ေပ။
လူဝံကီး၏ လက်ထဲမှ ှင်တံက ေကာက်မက်ဖွယ် စွမ်းအားှင့်အ
တူ ေြမာက်လိုက်သည် ။ ေကာင်းကင်မှ လူဝံပုံရိပ်ကီးကလည်း တူညီစွာ
ပင် သူ၏ ှင်တံကို ေြမာက်လိုက်သည် ။
ယွန်ဟိုကား ူးသွားေတာ့မည်ကဲ့သို ြဖစ်သွားသည် ။ ကွန်ဆွန်ကျင့်
ကလည်း ထိုြမင်ကွင်းကို ကည့်ကာ မျက်ှာက ြပာှမ်းသွား၏။ အက
ယ်၍ ှင်တံသာ ကျဆင်းလာပါက ကွန်ဆွန်ကလန်ကား ေသချာေပါက်
ကပ်ေဘးဆိုက်ေပေရာ့မည်။
"ယန်ေဟာင်… မင်း ေတာ်ေတာ် လွန်ေနပီ…" ေကာက်မက်ဖွယ် ကို

ယ်ေရာင်ကိုယ်ဝါ တစ်ခု အေဝးမှ ေရာက်လာသည် ။ ေကာင်းကင်က မီး
ခိုးေရာင် ေြပာင်းသွားသည် ။ ထိုအရာက မျက်လုံးအစုံှင့် ဆင်တူကာ
မြမင်ရေသာ လက်များ အသွင်ြဖင့် ဧရာမှင်တံကို တားဆီးထားဟန် ရ
သည် ။
"ဟူး…" ယွန်ဟိုက သက်ြပင်းရှည်တစ်ချက် ချလိုက်မိသည် ။ ယန်
ေဟာင်ထံမှ အရှိန်အဝါက မည်မ ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းသည် ကို
သူလက်ေတွ ခံစားလိုက်ရသည် ။ အကယ်၍ ှင်တံသာ ကျဆင်းလာမ
ည် ဆိုပါက သူလည်း သက်သာမည် မဟုတ်ေပ။ မိစားပိုင်ဂူက အချိန်မီ
ေရာက်လာြခင်းက သူအတွက် ကံေကာင်းြခင်း ြဖစ်ေပသည် ။
ေကာင်းကင်တွင် ေပလာေသာသူကား မိစားပိုင်ဂူြဖစ်သည် ။ သူ
က အေဝးမှ ပင် ဖျက်ဆီးြခင်း မျက်လုံးကို ထုတ်လတ်လိုက်ြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ သိုေသာ်လည်း သည် စွမ်းရည်က ပိုင်ေလွလီ အသုံးြပသည် ထက်
အဆများ စွာ ပိုမို အားေကာင်းေပသည် ။
ကွန်ဆွန်ကလန်အေပ ေကာင်းကင်၌ လူတစ်ေယာက် ေပလာသ
ည် ။ မိစားပိုင်ဂူက ေရှကို တက်လာသည် တွင် ေလြပင်းများ တိုက်ခို
က်သွားသည် ။ သူအား ြပင်းထန် အားေကာင်းေသာ ကိုယ်ေရာင်ကိုယ်ဝါ
များ လမ်းြခံထားကသည် ။ သူက ယန်ေဟာင်ကို ေအးစက်စွာ ကည့်သ
ည် … "ငါက ထိုက်ဟန်ေတာင်ရဲ ကိစေတွကို စိတ်မဝင်စားဘူး… ဒါက
တိမ်ြဖမိပဲ… ဒီမှာ ဘယ်လို မေလးစားတဲ့ အြပအမူေတွကိုမှ ငါက သ
ည်းမခံိုင်ဘူး…"
ကွန်ဆွန်ကျင့်

စိတ်ေအးသွားရ၏။

သူကား

ေခးေစးများ

ြပန်ေနေလပီ။ ေသြခင်းတရားှင့် အနီးကပ်ကံေတွခဲ့ရေသာ အချိန်တွ
င် ရှီတန်းရှင်များ ပင် လိပ်ြပာလွင့်မတတ် ြဖစ်ရသည် ။ အကယ်၍ မိ

စားပိုင်ဂူသာ ေရာက်မလာခဲ့ပါက ယန်ေဟာင်က သူအား သည် ေနရာ
တွင် ပင် သတ်ြဖတ်ခဲ့မည်မှာ ေသချာေပသည် ။
ေလထဲတွင် ှစ်ဖက် ရင်ဆိုင်ေတွေနကပီ ြဖစ်သည် ။ တစ်ေယာက်
ကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့် ၄မှ ြဖစ်ပီး ေနာက်တစ်ေယာက်က
ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်၁၈ ြဖစ်၏။ ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင် ဤသို
ေသာ တိုက်ပွဲမျိး မြဖစ်ခဲ့သည် မှာ လွန်စွာ ကာြမင့်ခဲ့ပီ။
မြမင်ရေသာ

အားလိင်းများ

ေလထဲတွင်

အစုအဖွဲများ

ြဖစ်လာေနကသည် ။ ယန်ေဟာင်၏ ေရေရာင်မျက်လုံးများက ပိုင်ဂူထံ
ကို တိုက်ိုက် ေရာက်သွားကာ ေြပာသည် … "ငါ ေြပာပီးပီ.. တိမ်ြဖမိ
ကို ငါလာကာ ကွန်ဆွန်ကလန်ကို သတ်ြဖတ်ဖို ပဲ… မင်းက ငါ့ကို ဘာ
လို တားေနရတာလဲ…"
"ငါမင်းကို ေနာက်တစ်ေခါ ေြပာမယ်… ဒါက တိမ်ြဖမိပဲ… ငါက
သူတို ကို ကာကွယ်ေပးေနတယ်လို ေတွးရင်လည်း ရတယ်… ငါက ကာ
ကွယ်ေပးတယ်… ဘာြဖစ်လဲ…

ပိုင်ဂူက မာေကျာစွာ ေြပာသည် ။ သူ

ကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်၄တွင် ရှိကာ သူမျက်လုံးထဲ ထည့်
ေသာသူ သိပ်မရှိေပ။
ယန်ေဟာင်က သူအား ခိမ်းေြခာက်ေနသည် ။ မည်မ ရယ်ေမာဖွယ်
ရာ ေကာင်းလိုက်သနည်း။
ရီဖူရှင်းကို လုပ်ကံရန် ကိးစားမက သူှင့်ဘာမှ မသက်ဆိုင်ေပ။ သို
ေသာ် ဂူတုံးလျိက သူသား လက်ထပ်ပွဲကို ဖျက်ဆီးြခင်းက ရီဖူရှင်းှင့်
အများ အြပား သက်ဆိုင်ေပသည် ။ သိုေသာ်လည်း ရီဖူရှင်းအား
ဖယ်ရှားရန် မည်သည့်အခါကမှ ပိုင်ဂူက အေရးတယူ မေတွးဖူးခဲ့ေပ။
အကယ်၍ သူက ရီဖူရှင်းကို လုပ်ကံရန် ကိးစားပါက ထိုသိုေသာ အြပ

အမူက မည်မ ရယ်ရင်ဖွယ်ရာ ေကာင်းလိုက်မည်နည်း။ အကယ်၍ သူ
က ရီဖူရှင်းကို သတ်လိုပါက သူလက်တစ်ဖက် ဆန်တန်းလိုက်ုံြဖင့် ကိ
စြပတ်ေပသည် ။ သိုေသာ်လည်း ကွန်ဆွန်ကလန်က တိမ်ြဖမိလက်
ေအာက်ကို ဝင်ပီးမှ ေတာ့ ပိုင်ဂူက သူအား ကာကွယ်ေပးရမည်မှာ သ
ဘာဝြဖစ်သည် ။
"ဒီလိုဆိုမှ ေတာ့ ကျပ်ယန်ေဟာင်က ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်၄
ဆိုတာ ဘယ်ေလာက်စွမ်းလဲ ကည့်ရတာေပါ့…" ယန်ေဟာင်၏ စကား
က အားလုံးကို ထိတ်လန် တုန်လပ်ေစသည် ။ ယွန်ဟိုှင့် ကွန်ဆွန်ကျင့်
တို ပင်လင် ေကျာချမ်းသွားကသည် ။ ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ယန်ေဟာင်
က အမှန်ပင် တိမ်ြဖမိစားကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရဲသည် ။
"ေကာင်းပီ…" တိမ်ြဖမိစားက အေလးမထားဟန်ြဖင့် ေြပာသည်
။ သိုေသာ်လည်း သူ၏ စကားေနာက်ကွယ်မှ ဖိအားက အလွန်အမင်း ြပ
င်းထန်ေပသည် ။ ပိုင်ဂူကလည်း ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ေရလူဝံက မည်မ
အားေကာင်းသည် ကို သိလိုသည် ။
"ဒီမ ှာ စည်ကားေနပါလား… ဟဟ" ရယ်ေမာသံတစ်ခုကို ကားက
ရသည် ။ ထိုေနာက် အရှိန်အဝါေကာင်းေသာ လူတစ်စု ေရာက်ရှိလာက
သည် ။ ေရှဆုံးမှ ဦးေဆာင်လာသူကို ြမင်သည် တွင် အားလုံးက တုန်လ
ပ်သွားက၏။
အာခီမီမိစား ယူစီက တိမ်ြဖမိကို ေရာက်ရှိလာသည် ။
တိမ်ြဖမိှင့် အာခီမီမိတို ကား ေြမိုင်းြပည်နယ် အေနာက်ဘက်
ေဒသ၏

နာမည်အေကျာ်ကားဆုံး

တိမ်ြဖမိစားပိုင်ဂူက

မိကီးှစ်မိ

ေကာင်းကင်ေြမိုင်း

ြဖစ်ကသည်

အဆင့်၄တွင်

အာခီမီမိစားယူစီက ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်၈၌ ရှိေပသည် ။

။

ရှိကာ

ပိုင်ဂူှင့် ယန်ေဟာင်တို က ယူစီေရာက်လာြခင်းကို အံ့အားသင့်ဟန်
မရေပ။ သူတို က ယူစီေရာက်လာသည် ကို ခံစားမိပီးြဖစ်သည် ။ သို
ေသာ်လည်း ကွန်ဆွန်ကျင့်၏ အမူအရာက ပျက်ယွင်းသွားသည် ။
"ယူစီ… မင်းက တိမ်ြဖမိကို ပွဲကည့်ဖို လာတာေတာ့ မဟုတ်ဘူး မ
လား…" ပိုင်ဂူက ေမးသည် ။
"ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ…" ယူစီက ေြပာသည် … "ငါက ကွန်ဆွန်ကလ
န်အတွက် လာတာ…"
"မင်းက လုပ်ကံမမှာ ဝင်ပါချင်တာလား…" ပိုင်ဂူက မျက်ေမှာင်က
တ်ကာ ေြပာသည် … "ရီဖူရှင်းက မင်းသမက်ရဲ ဂျနီယာြဖစ်ေနလို လား
…"
ကွန်ဆွန်ကျင့်၏ မျက်ှာက ြပာှမ်းသွားသည် ။ ယူစီကလည်း သူ
အား လိုချင်ေနသည် ။
"ငါ့ကိစက ရီဖူရှင်းှင့် သိပ်မဆိုင်ဘူး…" ယူစီက ေြပာသည် … "ရီဖူ
ရှင်းှင့် ကွန်ဆွန်ရီတို တိုက်ခိုက်တုန်းက ငါကိုယ်တိုင် သူတို ကို သက်
ေသလုပ်ေပးခဲ့တယ်… အားလုံးက ဒါကို သိတယ်… အခု ကွန်ဆွန်ကလ
န်က ဒီကိစအေပမှာ လက်စားေချတာက ငါ့ကို မေလးမစား လုပ်တာပဲ
…"
သိုေသာ် အမှန်တကယ်အားြဖင့် ကွန်ဆွန်ကလန်က သူေြပာသည်
ထက်ပင် လုပ်ခဲ့ေပသည် ။ သူတို က တိမ်ြဖမိ လက်ေအာက်ကို ဝင်
ကာ ရီဖူရှင်းကို လုပ်ကံခဲ့သည် ။ ထိုသိုေသာ လုပ်ေဆာင်ြခင်းက မိစား
ယူစီကို ပိုမို၍ အရှက်ရေစသည် ။
"ဒါဆို…" ပိုင်ဂူက ေမးသည် ။

"ဒါေကာင့် ငါက ကွန်ဆွန်ကျင့်ကို လာေခတယ်…" ယူစီက ြပံးလျ
က်ေြပာသည် ။
ကွန်ဆွန်ကျင့်၏ မျက်ှာက ပျက်ယွင်းသွားသည် ။ ယူစီက အမှန်ပင်
သူအတွက် ေရာက်လာသည် ။
"မရဘူး… အခုသူက ငါ့လူပဲ…" ပိုင်ဂူက ေအးေဆးစွာ ေြပာသည် ။
ကွန်ဆွန်ကျင့်ကား သူလူတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနေလပီ။ အကယ်၍ သူက
ကွန်ဆွန်ကျင့်ကို သည် အတိုင်း ထုတ်ေပးလိုက်ပါက တိမ်ြဖမိ၏ အဆ
င့်အတန်းကို တြခားလူများက ေမးေငါ့ကေပေတာ့မည်။
"မင်းက ဒီလို ေြပာမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်…" ယူစီက စိတ်ဆိုးဟန်မ
ရေပ။ သူက ြပံးလျက်ဆက်ေြပာသည် … "ေကာင်းပီ.. ဒါဆိုလည်း ငါ
က ပွဲဆက်ကည့်ရတာေပါ့…"
ကွန်ဆွန်ကျင့် အံ့အားသင့်သွားသည် ။ မိစားယူစီက မည်သည့်အချိ
န်က ဤသို ညိှိင်းရ လွယ်ကူသွားသနည်း။
ပိုင်ဂူက ယန်ေဟာင်ဘက်ကို ကည့်ကာ ေြပာသည် … "စရေအာင်…
"
ယန်ေဟာင်က ဘာမှ မေြပာေပ။ သူက ှင်တံကို ေဝှယမ်းသည် တွင်
ေလထဲ၌ များ စွာေသာ ှင်တံပုံရိပ်များ ြဖစ်ေပလာေသာ်လည်း သူက
တိုက်ခိုက်ြခင်း မြပေသးေပ။ ေကာင်းကင်မှ လူဝံပုံရိပ်ကလည်း ှင်တံ
ကို ေဝှယမ်းေနသည် ။ ကီးမားေသာ အရှိန်အဝါက ေြမြပင်မှ လူများ အ
တွက် ခံိုင်ရည်အား ကင်းမဲ့ကာ အားလုံးက လပ်ရှားိုင်စွမ်း မရှိေတာ့
ဟု ခံစားကရသည် ။
ှင်တံပုံရိပ်များက ပိုမိုကီးမားလာကကာ လူဝံများ ၏ ေကာင်းကင်

ြဖတ်သန်းြခင်း ၈၁ချက်ဟု ထင်မှတ်ရသည် ။ အားလုံးက ကီးမားေသာ
ဖိအားကို ခံစားရကာ ေကာင်းကင်က အေပမှ ပိဆင်းလာေတာ့မည့်အ
လား ခံစားကရ၏။
တိမ်ြဖမိစားက အေပကို ေမာ့ကည့်သည် ။ ေလထဲတွင် မြမင်ရ
ေသာ မီးခိုးေရာင်လက်အစုံ စတင်ြဖစ်ေပလာသည် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ
ပင် ဧရာမကီးမားေသာ နတ်လူဝံကီးက ှင်တံကို ကိုင်ကာ ေကာင်းက
င်ှင့်ေြမြပင် အကား ရပ်ေနသည် ကို ြမင်ကရ၏။ ထိုေနာက်တွင် များ
စွာေသာ ှင်တံပုံရိပ်များက နတ်လူဝံ၏ ှင်တံှင့် ေပါင်းစပ်သွားကာ
ေကာက်မက်ဖွယ် အရှိန်အဝါှင့်အတူ ေအာက်ကို ဆင်းသက် လာေတာ့
သည် ။
ထိုအခိုက်တွင်

များ

စွာေသာ

စွမ်းအားြမင့်

တန်ခိုးရှင်များက

ဖိအားေကာင့် ေြမြပင်ကို ကျဆင်းလာကကာ ေကာင်းကင်ကိုယ်တိုင်က
ပိဆင်းလာသည် ဟု ထင်မှတ်ရသည် ။ သိုေသာ်လည်း ေလထဲတွင် မြမ
င်ရေသာ လက်များက ကီးမားေသာ ေအာက်ကို ကျဆင်းလာေသာ ှင်
တံိုက်ချက်အား အမှန်ပင် တားဆီးထားသည် ။ ဘုန်းခနဲ ြမည်သံှင့်အ
တူ မီးခိုးေရာင်လက်အစုံက ြပယ်လွင့် သွားေသာ်လည်း ှင်တံကလည်း
ေပျာက်ကွယ်သွားရ၏။
သိုေသာ်လည်း အားလိင်းများ ိုက်ခတ်မေကာင့် ကွန်ဆွန်ကလန်
အေဆာက်အဦများကား ပိလဲပျက်စီး သွားကပီြဖစ်သည် ။ လူအများ
အြပား၏ ပါးစပ်မှ ေသွးများ စီးကျလာကသည် ။ ိုက်ချက် တစ်ချက်
ကား နန်ကလန်တစ်ခုလုံးကို အဆုံးသတ်ိုင်စွမ်း ရှိသည် ။
"ကျပ်သိပီ…" ယန်ေဟာင်က ေြပာသည် ။ တိမ်ြဖမိစားက ယန်
ေဟာင်၏ လူဝံပုံရိပ်ကို ကည့်သည် ။ ယန်ေဟာင်၏ တိုက်ခိုက်ေရး စွမ်း

အားကား သူ ထင်မှတ်ထားသည် ထက် အားေကာင်းေပ၏။
"ငါတို ထပ်ေတွဦးမယ်… ကွန်ဆွန်ကလန်ကေတာ့ အခုအချိန်က
စပီးေတာ့ တိမ်ြဖမိြပင်ကို ထွက်ဖို မစဉ်းစားနဲ ေတာ့…" ယန်ေဟာင်
က ေနာက်လှည့်ကာ ထွက်သွားရန် ြပင်သည် ။ တြခား ေရလူဝံများက
လည်း သူေနာက်ကို လိုက်ပါသွားက၏။ ထိုစဉ် ယူစီက လှမ်းေခသည်
… "ယန်ေဟာင်…"
ယန်ေဟာင်က သွားခါနီးေြခလှမ်းကို ရပ်လိုက်ကာ ယူစီကို ကည့်သ
ည် … "မိစားယူက ဘာေြပာချင်လို လဲ…"
"အာခီမီမိကို တစ်ခါေလာက် လာခဲ…
့ ခင်ဗျားရဲ ှင်တံပညာက လ
က်နက် ေကာင်းေကာင်း နဲ ဆို ပိုအစွမ်းထက်လိမ့်မယ်…" ယူစီကေြပာ
သည် ။
မိစားပိုင်ဂူ၏ မျက်ှာက တင်းမာသွားသည် ။ ယူစီက သူအား ေဒါ
သထွက်ေအာင် လုပ်ေနသည် လား…။
"ေကာင်းပီ… ကျပ်က အာခီမီမိကို လာလည်ဦးမယ်.. ေကျးဇူးပဲ…
" ယန်ေဟာင်က ေနာက်လှည့်ကာ လူဝံများ ှင့်အတူ ထိုက်ဟန်ေတာင်
ဘက်ကို ပျံသန်း ထွက်ခွာသွားကသည် ။ ယူစီက ပိုင်ဂူကို ကည့်ကာ
ေြပာသည် … "ကျပ်လည်း သွားလိုက်ဦးမယ်.. ှတ်ဆက်ပါတယ်…"
ထိုေနာက် သူကလည်း ေနာက်လှည့်ကာ ထွက်သွားေတာ့သည် ။
တိမ်ြဖမိစား

ပိုင်ဂူက

ယူစီကို

ဂုမစိုက်ေပ။

ထိုအတူ

ယူစီကလည်း ပိုင်ဂူကို မေကာက်ေပ။
အကယ်၍ ပိုင်ဂူကသာ ကာကွယ်ေပးေနမည် ဆိုပါက သူဘာမှ လုပ်
ိုင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်သည် ကိုလည်း ယန်ေဟာင်က ေသေသချာချာ

နားလည်ေပသည် ။ သိုေသာ်လည်း သူ၏ သေဘာထားကို ေကာင်းေကာ
င်း ြပသခဲ့ပီးြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့် ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင် ရီဖူရှင်းအေပ
မေကာင်းေသာ အေတွးအကံရှိေသာ သူတိုင်းက သူကို သတိေပးရာလ
ည်း ေရာက်ေပသည် ။ အကယ်၍ ရီဖူရှင်းအေပ တစ်ခုခု ကံစည်လိုပါ
က နန်ေဟာင်ကလန်ကို ဥပမာထားကာ ြပန်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ေပသ
ည် ။
ယူစီကလည်း ထိုအချက်ကို နားလည်သည် ။ သိုေသာ်လည်း သူအ
ေနြဖင့် တိမ်ြဖမိြဖင့် စစ်ခင်းြခင်းက ေကာင်းမွန်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်
တစ်ခုေတာ့ မဟုတ်ေပ။ သူတို ှစ်ေယာက်လုံးက ေြမိုင်းြပည်နယ်၏
ထိပ်သီးအင်အားစု ေခါင်းေဆာင်များ ြဖစ်ကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ယူ
စီကိုယ်တိုင်က တိမ်ြဖမိထံကို ေရာက်လာကာ သူ၏ ရပ်တည်ချက်ကို
ြပသခဲ့သည် ။
ယူစီှင့် ယန်ေဟာင်တို က တိမ်ြဖမိမှ ထွက်သွားခဲ့ကသည် ။ ထို
က်ဟန်ေတာင်မှ လူဝံများကလည်း ယန်ေဟာင်ေနာက်မှ ြပန်လည် လို
က်ပါသွားက၏။ တိမ်ြဖမိကား တစ်ဖန် ြပန်လည် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့
သည် ။ တစ်ဖက်တွင် ကွန်ဆွန်ကျင့်ကား အလွန်အမင်း ေနာင်တရေနပီ
ြဖစ်သည် ။ သူ၏ လုပ်ကံမက ဤသို အကျိးဆက်များ ြဖစ်လာမည်ဟု
သူက မည်သို ေတွးထင်မိခဲ့မည်နည်း။ ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ယန်ေဟာင်
က သူအား သတ်ြဖတ်ရန် တိုက်ခိုက် ေရာက်လာခဲ့သလို အာခီမီမိစား
ယူစီကလည်း သူအား လာေရာက် ေခေဆာင်သည် ။ အကယ်၍ မိစား
ပိုင်ဂူသာ သူအား မကာကွယ်ေပးခဲ့လင် သူဘဝက မေတွးရဲစရာပင်။

***

အပိုင်း (၆၈၁)
ြပည်နယ်ကိုးခု၏ ရှီှင့်ရှန်ထိုများ

တိမ်ြဖမိမှ ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည် များက ေြမိုင်းြပည်နယ်ကို ကီးစွာ လ
ပ်ခတ်သွားေစသည် ။ ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ယန်ေဟာင်က အမှန်ပင်
တိမ်ြဖမိအထိ ေရာက်သွားခဲ့၏။ အကယ်၍ တိမ်ြဖမိစားသာ ဝင်မပါ
ခဲ့လင် သူက ကွန်ဆွန်ကလန်ကို ေသချာေပါက် သတ်ြဖတ်ခဲ့မည် ြဖစ်သ
ည် ။
ထိုအြပင် ယန်ေဟာင်က မိစားပိုင်ဂူှင့်လည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့၏။ ှစ်
ဖက်လုံးက တစ်ကွက်မသာ အသုံးြပခဲ့ကေသာ်လည်း ေြမိုင်းြပည်နယ်
တွင် ဤသိုေသာ ပုဂိလ်ကီး အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ြခင်း မရှိခဲ့သည် မှာ
အလွန်အမင်း ကာြမင်ခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။ ထိုအြပင် တိမ်ြဖမိကို ယူစီ
ေရာက်လာြခင်းကလည်း လူအများ အြပားကို အံ့အားသင့်ေစသည် ။
ကည့်ရသည် မှာ ကွန်ဆွန်ကလန်၏ ေကာင်းမွန်ေသာ ေနရက်များက
အဆုံးသတ် သွားေပပီ။
ထိုသိုေသာ အြဖစ်အပျက်များကို သိနားလည်ြခင်း မရှိဘဲ ရီဖူရှင်း
အား ထိုက်ဟန်ေတာင်ေပတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ ဒဏ်ရာများကို ကုသကာ
ေလ့ကျင့်ေနပီ ြဖစ်သည် ။ ယန်ေဟာင်က လူဝံများကို ေခေဆာင်ကာ
ထိုက်ဟန်ေတာင်မှ ဆင်းသွားကတည်းက တစ်ခုခု ြဖစ်ေတာ့မည် ကို

ေတာ့ ရီဖူရှင်းက ရိပ်မိေပသည် ။
မျက်လုံး တစ်မှ ိတ်အတွင်း၌ပင် အချိန်များ ကုန်ဆုံးသွားကာ ေကာ
င်းကင်ြပကဒိန်၏ ၁၀၀၀၉ခုှစ်၏ ှစ်ကုန်ခါနီး အချိန်အခါကို ေရာက်
လာပီြဖစ်သည် ။ ေကာင်းကင်တွင် ေနမင်းက အလံငီးငီး ေတာက်
ေလာင်ေနသည် ။
ရီဖူရှင်းက ေတာင်စွန်းတွင် ရပ်ကာ ေလ့ကျင့်ေနသည် ။ သူ၏ အသ
က် ရှိက်ြခင်းများက အတွင်းအဂါများအား အသက်ဓာတ်များ ြဖင့် ြပ
ည့်ှက်ေစ၏။

သူ၏

သိုင်းပညာ

စွမ်းအင်က

ဒုတိယတန်းစား

ိုဘယ်အြဖစ်သို ေရာက်လာကာ ခိုင်မဲေနပီ ြဖစ်သည် ။ သူကား ပထမ
တန်းစား ိုဘယ်ြဖစ်ရန် ေြခတစ်လှမ်းမသာ လိုေတာ့၏။ သူတစ်ေယာ
က်တည်းသာ မဟုတ်ေပ၊ သူအသိ မိတ်ေဆွများ ှင့် သူငယ်ချင်းများ
အားလုံးကလည်း သူတို ၏ ကိုယ်စီပညာရပ်များ တွင် ြမန်ဆန်စွာ တိုး
တက်ေနကသည် ။ သူတို ၏ တန်ခိုးအဆင့်က ိုဘယ်အတန်းအစား
အြမင့်ပိုင်းသို အနည်းှင့်အများ ေရာက်ေနကပီ ြဖစ်သည် ။
ေလာင်ေအာ့ှင့် သခင်မေလာင်တို က ထိုက်ဟန်ေတာင်ကို ေရာက်
လာကာ ေလာင်လင်းအာအား အိမ်ြပန်ေခ သွားကသည် ။ သူတို က
ေလာင်လင်းအာ တစ်ခုခု ြဖစ်မည်ကို စိုးရိမ်ေနကသည် ။ ထိုအြပင် ှစ်
သစ်ကူး အချိန်အခါသို ေရာက်လာေတာ့မည် မဟုတ်ပါလား…။
ဟွာဂျီယူက ရီဖူရှင်းအနီးကို ေရာက်လာကာ အေဝးမှ ေတာင်ကုန်း
ေတာင်တန်းများကို တိတ်ဆိတ်စွာ ကည့်ေနသည် ။
"အခု ေြမိုင်းြပည်နယ်က ဘယ်လိုေတွ ြဖစ်ေနမလဲမသိဘူး…" ဟွာ
ဂျီယူက ညင်သာစွာ ေြပာသည် ။
"အစ်မ၂က သတင်း ပိုလိုက်တယ်ေလ… အစ်ကို၃က အခု တံခါးပိ

တ်

ေလ့ကျင့်ရာက

ထွက်

လာပီးေတာ့

အဆင့်ြမင့်ရှီသို

တက်လှမ်းသွားပီ… အစ်ကို၃ ဒီတစ်ခါ တိုးတက်တာ ေတာ်ေတာ် ြမန်
တယ်…" ရီဖူရှင်းက ြပံးလျက်ေြပာသည် ။ ထိုက်ဟန်ေတာင်တွင် ေလ့
ကျင့်ေနရင်း ေနာက်ပိုင်း ယန်ေဟာင်က နန်ကလန်ကို အြမစ်ြပတ် ေချမ
န်းြခင်း၊ တိမ်ြဖမိသို သွားေရာက်ြခင်းများအား ထပ်မံ ကားသိခဲ့ရသ
ည် ။
ထိုအြပင် ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်တွင် လည်း ကေတာက်ကဆ အန
ည်းငယ် ြဖစ်ခဲ့ေကာင်း ရီဖူရှင်း ကားသည် ။ သူ၏ ဆရာေထာင်ကျန်း
က

နန်ရှင်းအား

အြပစ်ေပးရန်

ေတာင်းဆိုခဲ့ေသာ်လည်း

ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်က ြငင်းပယ်ခဲ့သည် ဆို၏။ မည်သိုဆိုေစ နန်း
ေတာ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရပီးေတာ့ တပည့်တစ်ေယာက်ေကာင့် နန်းေတာ်
အကီးအကဲ တစ်ေယာက်အား အြပစ်ေပးြခင်းက မသင့်ေတာ်ေပ။ သို
ေသာ်လည်း အကယ်၍ ပုဂိလ်ေရးကိစ ဆိုပါက ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်မှ
ဝင်စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ဟု ေြပာဆိုခဲ့သည် ။
နန်ရှင်းကား သည် ကိစတစ်ခုလုံး၏ ကိးကိုင်သူ ြဖစ်သည် ။ လို လ
န်ရီတို အုပ်စုက နန်းေတာ်တွင် ရှိေနေသးရာ ရီဖူရှင်းက ေသချာေပါက်
နန်းေတာ်ကို

ေရာက်လာမည်ကို

ကိသိထားခဲ့သည်

။

လုပ်ကံမကလည်း ေလာင်ရီထျန်းသာ ထွက်ေပလာခဲ့ြခင်း မရှိပါက ရီဖူ
ရှင်းတို တစ်ဖွဲလုံးအြပင် ေလာင်လင်းအာလည်း ေသဆုံးရမည် ေသချာ
၏။
သည် ကိစအား ရီဖူရှင်းကလည်း ေမ့မည်မဟုတ်ေပ။ အခါအခွင့်
ကံေသာအခါ ထိုအေကွးအား ြပန်ေတာင်းရေပမည်။ ယခု သူအတွက်
အေရးအကီးဆုံးက ေလ့ကျင့်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ဦးဆုံး သူက ပထမတန်း

စား ိုဘယ်ြဖစ်ရန် လိုအပ်ေပ၏။
"ေနာက်တစ်ှစ် ကုန်ြပန်ေတာ့မယ်…" ရီဖူရှင်းက သက်ြပင်းချသည်
။ အချိန်ကုန် ြမန်ဆန်လွန်းလှကာ ယခု သူတို က ေနာက်တစ်ှစ်သိုပင်
ေရာက်ရှိေပေရာ့မည်။

***

ေကာင်းကင်ြပကဒိန်၏ ၁၀၀၀၉ ခုနစ်ကား ကုန်ဆုံးေတာ့မည် ြဖစ်
ကာ

ရီဖူရှင်း၏

လုပ်ကံမကလည်း

လူအများ

၏

ေခါင်းထဲ

တြဖည်းြဖည်း ေမှးမှ ိန်လာေနသည် ။
ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ကလည်း ပုံမှန်အတိုင်း တိတ်ဆိတ်ေနသည် ။
သိုေသာ်လည်း တပည့်အများ အြပားက တစ်ခုခု လိုေနသည် ဟု အမဲတ
မ်း ခံစားကရ၏။ သူတို ၏ စိတ်ထဲတွင် ထိုတစ်စုံတစ်ေယာက်ကား အ
ေရးပါေသာ အခန်းကတွင် တည်ရှိေနကာ အလွယ်တကူြဖင့် ပယ်ဖျ
က်ဖို မလွယ်ကူေပ။ အထူးသြဖင့် ှစ်ကုန်လက်ရည်စမ်းပွဲ ေရာက်ေသာ
အခါ စီမင်ဟန်ကျင့်က ဦးစီးဦးေဆာင် ြပလုပ်ရချိန်လည်း ြဖစ်သည် ။
အကယ်၍ သူသာ နန်းေတာ်တွင် ရှိေနေသးပါက သူက ဦးစီးကာ လက်
ရည်စမ်းပွဲကို ကျင်းပရေပမည်။ သူကား လက်ရည်စမ်းပွဲတွင် စတင်နာ
မည်ေကျာ်ကား လာခဲ့ေသာ်လည်း ေနာက်ဆုံးတွင် လက်ရည်စမ်းပွဲကို
တစ်ကမ် တစ်ခါမှ မဦးစီးဘဲ ထွက်သွားခဲ့ရသည် ။
ယေနတွင် ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်မှ တပည့်များက ေလ့ကျင့်ေနသည်
များကို ရပ်နားကာ ေလ့ကျင့်ေရးကွင်းသို သွားေနကသည် ။ ယေနကား

ထိုေနရာတွင် စည်ကားေန၏။ အကီးအကဲများက ေနာက်ကွယ်မှ တိတ်
တဆိတ် ကည့်ေနကသည် ။ ရီဖူရှင်း၊ ယူချင်းှင့် ဟွာဂျီယူတို ၏ ေနရာ
ကို အစားထိုးိုင်မည့် ပါရမီရှင်များ ေပလာရန် သူတို ေမာ်လင့်ကသည်
။ သိုေသာ်လည်း ထိုသိုြဖစ်လာရန် ေမာ်လင့်ချက် အလွန် နည်းပါးေပသ
ည် ။ ပိုင်ေလွလီ၊ ရီဖူရှင်းှင့် ယူချင်းတို ကဲ့သို ပါရမီရှင်များကား ှစ်တစ်
ရာတွင် တစ်ေယာက် ေပလာရန် မရှိေပ။
ထိုအခိုက်တွင် ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်သို စွန်းအားြမင့် တန်ခိုးရှင်တ
စ်စု ေကာင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာကသည် ။ ထိုအုပ်စု ထုတ်လတ်ေသာ
အရှိန်အဝါကား ကီးမား ြပင်းထန်လွန်းကာ သူတို အုပ်စုကို လူငယ်တစ်
ေယာက်ှင့် သက်လတ်ပိုင်း လူကီးတစ်ေယာက်တို ဦးေဆာင်လာကသ
ည် ။
"ခင်ဗျားတို

ဘယ်သူေတွလ…
ဲ "

ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်မှ

အေစာင့်များက ေလထက်ကို ခုန်တက်ကာ တားဆီးရန် ကိးစားသည် ။
သိုေသာ်လည်း သူတို က ေလထက်ကို ခုန်တက်လိုက်သည် ှင့် ကီးမား
ေသာ ဖိအားတစ်ခုကို ခံစားရကာ မလပ်ရှားိုင်ေတာ့ေပ။ ထိုေနာက် ထို
အုပ်စုက နန်းေတာ်ထဲကို တိုက်ိုက် ဝင်ေရာက်သွားကသည် ။
"နန်းေတာ်ထဲကို ကျးေကျာ် ဝင်ေရာက်သူေတွ ရှိေနတယ်…" အ
ေစာင့်တစ်ေယာက်က ေအာ်ဟစ်လိုက်သည် ။ ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင်
ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်သို ကျးေကျာ်ရဲသူ အမှန်ပင် ရှိေနသည် ။ စွမ်း
အားြမင့် တန်ခိုးရှင် တစ်ေယာက်က ေကာင်းကင်သို တက်ကာ ထိုအုပ်စု
ကို တားဆီးရန် ကိးစားေသာ်လည်း တစ်ဖက်အုပ်စု၏ အရှိန်အဝါကို ခံ
စားမိသည် တွင် သူဘာမှ မတတ်ိုင်သည် ကို သိလိုက်ကရသည် ။ ထို
ေနာက်တွင် သူတို က မတတ်သာဘဲ နန်းေတာ် အရှင်များအား အေကာ

င်းကား ကရေတာ့သည် ။
ဦးေဆာင်လာေသာ လူငယ်က နန်းေတာ်မှ လူများကို ကည့်ကာ
ေြပာသည် … "အစ်ကိုကျန်းကို ဒီကိစ ေြပာပီးပီလား…"
"ေြပာပီးပီ… ကျပ်တို က ေြမိုင်းြပည်နယ်ရဲ ေတာ်ဝင်ေြမမှာ ေတွ
မယ်လို ေြပာထားတယ်…" သူေဘးမှ တစ်ေယာက်က ေြပာသည် ။ သူ
တို ကား တည်ငိမ်လွန်းကာ ေဘးပတ်ပတ်လည်မှ စွမ်းအားြမင့် တန်ခိုး
ရှင်များအား အေလးထားဟန်ပင် မရေပ။
ထျန်ရှင်းနန်းေဆာင် အရှင်က စွမ်းအားြမင့် တန်ခိုးရှင်တစ်စုှင့်အ
တူ သူတို အား လာေရာက် တားဆီးသည် ။ တစ်ဖက်အုပ်စုကို ကည့်
ကာ သူက အလွန်အမင်း ေလးနက်ေသာ ဟန်ပင်ြဖင့် ေမးသည် … "ခင်
ဗျားတို က ဘယ်သူေတွလ…
ဲ " သူက ဦးေဆာင်လာသူ ှစ်ေယာက်အား
ကည့်သည် ။ လူငယ်ကား တည်ငိမ်ေသာ အမူအရာရှိကာ တိတ်ဆိတ်
ေနြခင်းက သူ၏ ယုံကည်မရှိေသာ ဟန်ပင်ကို ေပလွင်ေစ၏။ သက်လ
တ်ပိုင်း လူကီးထံမှ ကား အလွန်ကီးမားေသာ ဖိအားကို သူက ခံစားေန
ရသည် ။
"ကျပ်တို က ယွီြပည်နယ် ေတာ်ဝင်ေြမက လာတာ…" လူငယ်က
တည်ငိမ်စွာ ေြပာသည် ။
"ကျိရှမ်းကမ်းပါး…" ရှီတန်ခိုးရှင် ထျန်းရှင်းက ေြပာသည် ။ ယွီြပည်
နယ်မှ လူများကား အမှန်ပင် ေရာက်လာသည် ။ သူတို က ေတာ်ဝင်ကျဲန
န်းေတာ်ထံသို တိုက်ိုက်ေရာက်ရှိလာက၏။
"ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်ကို စီမံခန်ခွဲေနတာ လျချန်းလို ကျပ်ကားတ
ယ်… သူ ဘယ်မှာ လဲ…" သက်လတ်ပိုင်း လူကီးက ေမးသည် ။ ကည့်ရ
သည် မှာ သူက လျချန်းှင့် သိပုံရ၏။

ပတ်ဝန်းကျင်မှ အကဲခတ်ေနကေသာ နန်းေတာ်တပည့်များ အား
လုံး အံ့အားသင့် မှ င်တက်သွားကသည် ။ ယွီြပည်နယ်မှ စွမ်းအားြမင့်
တန်ခိုးရှင်များ ေရာက်ရှိလာကကာ ဒုတိယ နန်းေတာ်သခင်ကို တိုက်ို
က် ေမးြမန်းကသည် ။
"ခွန်ယို…" အသံတစ်သံကို ကားကရသည် ။ အားလုံးက အသံလာ
ရာဘက်ကို လှမ်းကည့်ကသည် တွင် လျချန်း လှမ်းလာေနသည် ကို ြမ
င်ကသည် ။ သူ၏ မျက်လုံးများက သက်လတ်ပိုင်း လူကီးထံတွင် ရှိေန
သည် ။ သူကား အမှန်ပင် ကျိရှမ်းကမ်းပါးမှ ခွန်ယိုကို သိေပသည် ။ ခွန်
ယိုကား ယွီြပည်နယ်တွင် နံပတ်၁ ရှီတန်ခိုးရှင်အြဖစ် လူသိများ ေပသ
ည် ။
ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်မှ လူအများ အြပားက ေြမိုင်းြပည်နယ်
အြပင်ဘက်ကို သွားလာကဖူးကာ တြခားြပည်နယ်မှ နာမည်ေကျာ် တ
န်ခိုးရှင်များကို သိကေပသည် ။
ခွန်ယိုအား လျချန်းက ေသေသချာချာ သိေပသည် ။ တစ်ကိမ် တစ်
ခါက သူကား များ စွာေသာ ရှီတန်ခိုးရှင်များကို တစ်ေယာက်တည်း ရင်
ဆိုင် သတ်ြဖတ်ဖူးသည် ။ သူက ရှန်ထိုအဆင့်ကို မတက်လှမ်း ိုင်ေသာ်
လည်း သူစွမ်းရည်များက ရှီတန်ခိုးရှင်များ ထဲတွင် အေကာင်းဆုံးများ
ထဲ၌ ပါဝင်ေသည်။
ယွီြပည်နယ်မှ နာမည်ေကျာ် ခွန်ယိုက နန်းေတာ်ကို ကျးေကျာ် ဝင်
ေရာက်လာသူ ြဖစ်မည်ဟု လျချန်းက မထင်မှတ်ထားခဲ့ေပ။ ြပည်နယ်
ကိုးခုတွင် ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့်ထက် ပိုမို၍ အတန်းအစားြမင့်
ေသာ ဇယားတစ်ခု ရှိေပသည် ။ ထိုအဆင့်ဇယားအား ရှီှင့်ရှန်ထိုအဆ
င့် ဇယားဟု ေခကာ ြပည်နယ်ကိုးခုမှ ရှီတန်ခိုးရှင်ှင့် ရှန်ထိုတန်ခိုးရှင်

များ ထဲမှ အေတာ်ဆုံးများကို အဆင့်စီထားသည် ။
ရှန်ထိုအဆင့် ဇယားက ြပည်နယ်ကိုးခုမှ ရှန်ထိုများကို အဆင့်စီ
ထားြခင်း ြဖစ်ကာ ရှန်ထိုတိုင်းက သူတို ြပည်နယ်၏ အြမင့်ဆုံးေသာ အ
ဆင့်အတန်းကို ကိုယ်စားြပကေပသည် ။ ြပည်နယ်ကိုးခုမှ ရှန်ထိုများ
က အေရအတွက်အားြဖင့် နည်းပါးရာ ရှန်ထိုအဆင့်ဇယားတွင် ြပည်န
ယ်ကိုးခုမှ ရှန်ထိုများအားလုံး ပါဝင်ေပသည် ။
ရှီအဆင့်ဇယားမူကား ကွဲြပားေပသည် ။ ြပည်နယ်တစ်ခုစီကို ေနရာ
ကိုးခုေပးကာ ြပည်နယ်ကိုးခု ြဖစ်သည့်အေလျာက် ရှီအဆင့်ဇယားက
ေနရာ ၈၁ခုပါဝင်သည် ။ သိုေသာ်လည်း ေြမိုင်းြပည်နယ်မှ ရှီှင့် ရှန်ထို
အဆင့် ဇယားတွင် တစ်ေယာက်မှ ပါဝင်ြခင်းမရှိေပ။ အမှန်တကယ်
အားြဖင့် ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင် ရှန်ထိုတစ်ပါး မရှိြခင်းက ရှီှင့်ရှန်ထိုအ
ဆင့် ဇယားတွင် ပါဝင်ခွင့်ဆုံးံးေစကာ တြခားြပည်နယ်များ ၏ အထင်
ေသး အြမင်ေသး ဆက်ဆံြခင်းကို ခံရြခင်းြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့်လည်း
ေြမိုင်းြပည်နယ်တွင် ရှန်ထိုတစ်ပါး ေမွးဖွားရန်က အလွန်အမင်း အ
ေရးကီးေနြခင်းလည်း ြဖစ်၏။
ြပည်နယ်ကိုးခု၏ ရှီှင့် ရှန်ထိုအဆင့်ဇယားတွင် ခွန်ယိုက တစ်
ေယာက် အပါအဝင်ြဖစ်သည် ။ သူက ြပည်နယ်ကိုးခု ရှီအဆင့်ဇယားတွ
င် နံပါတ်၉၌ ရှိပီး ရှန်ထိုအဆင့် ေအာက်တွင် ပိင်ဘက်ကင်းလုနီးပါး
ဟု ေြပာ၍ ရသည် ။
"လျချန်း… ဒါက ကျိရှမ်းကမ်းပါးရဲ သားေတာ် ချင်ေကျာင်းပဲ…" ခွ
န်ယိုက သူေဘးမှ လူငယ်ကို မိတ်ဆက်ေပးသည် ။
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