Chapter 1 (entering the city)
စာစဉ် ၂
အခန်း ၁ (မိထဲသို ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း)

၆ မီတာေလာက် ြမင့်တဲ့ သစ်သား စည်းိုးနဲ ကာရံထားတဲ့ မျိးွယ်
စု ေကျးရွာေလးတစ်ရွာ။ ...
ဒီစည်းိုးထဲမှာ ေတာ့ သစ်သားအိမ်ေလးေတွ၊ ေကျာက်တုံးအိမ်ေလး
ေတွနဲ

သားေမွး

ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့

အမျိးသား၊

အမျိးသမီးေတွ

သက်ကီးရွယ်အိုေတွ ကေလးေတွ အများကီး ေနထိုင်ကတယ်၊ ဒီသစ်
သား စည်းိုးဟာ မွန်းစတား အုပ်စုလိုက်ကီး ေတာေြပာင်း ဝင်ေရာက်
လာတာကို ကာကွယ်ေပးိုင်ေအာင် ခိုင်ခံ့ပါတယ်။
ဒီရွာေလးကေတာ့ လူ ေထာင်ဂဏန်းေလာက်ရှိတဲ့ သာမန် မျိးွယ်စု
ေလး တစ်ခုပါ။
ေတာင်ပံေြမွ မိစာကီး၊

၊ ငါ့သားက ဒီနားဝန်းကျင်မှာ ပဲ အဖမ်းခံ

လိုက်ရတာ၊ ဒီမျိးွယ်စု ရွာေလးကေတာ့ သူအဖမ်းခံရတဲ့ ေနရာနဲ အနီး
ဆုံးပဲ။
ေတာင်ပံေြမွ မိစာကီးဟာ ေတာအုပ်ကေနပီးေတာ့ စည်းိုး တံခါး
ေပါက်ကို ေလာက်လာခဲ့တယ်။

"ရပ်လိုက်စမ်း"
"ရပ်လိုက်စမ်း"
ရွာတံခါးကို ပိတ်ထားပီးေတာ့ တံခါးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ေမာ်စင်
တစ်ခုစီ ရှိေနတယ်၊ ေမာ်စင် တစ်ခုစီမှာ သားေမွး ဝတ်စုံဝတ် ေလးသ
ည် ေတာ် ၅ေယာက်စီ ရှိေနတယ်၊ သူတို ေတွ အကုန်လုံးက ရွာအနီးကို
ကပ်လာတဲ့ အနက်ေရာင် ဝတ်စုံနဲ လူကီးကို ေလးကိုယ်စီနဲ ချိန်ရွယ်
ထားလိုက်တယ်။
"အြပင်က လူစိမ်း၊ မင်းရဲ ရည်ရွယ်ချက်ကို ေြပာစမ်း"
ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီးက ေမးလာတဲ့ ေလးသမားကို ပုရွက်ဆိတ် တစ်
ေကာင်လို သေဘာထားပီး တစ်ချက် ကည့်လိုက်တယ်၊ ပီးေတာ့ ရွာ တံ
ခါးေပါက်ကို ဆက်ေလာက်လာတယ်။
ေမာ်စင်ေပက

ေလးသည်

ေတာ်

၁၀

ဦးလုံး

ေဒါသ

ေပါက်ကွဲသွားကတယ်။
သတ် ...
ြမားေတွဟာ ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီးဆီ ေြပးဝင်သွားတယ်၊ ဒီြမားေတွ
မှာ ပါတဲ့ ခွန်အားဟာ ေကျာက်တုံးေတွကိုေတာင် တစ်စစီ ေြခမွပစ်ိုင်
တယ်၊ သစ်ပင်ကီးေတွကို ြမားတစ်ေချာင်းတည်းနဲ လဲကျေစိုင်တယ်၊
ဒါေပမဲ့ ဒီ ြမား ၁၀ ေချာင်းလုံးဟာ ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီး အနီးကို ေရာက်
တဲ့ အခါမှာ ြမားိုးတံမ ှာ အက်ေကာင်းေတွ ေပ လာပီးေတာ့ အကုန်
လုံး မီးေလာင်ပီး ြပာမန်ေတွ ြဖစ်သွားတယ်။
လူကီးက ဆက်ေလာက်လာေနတယ်။
"အေြခအေန မေကာင်းဘူး"

ေလးသည် ေတာ် ၁၀ ဦးလုံးဟာ ထိတ်လန် သွားကပီးေတာ့ ေလး
သည် ေတာ် တစ်ေယာက်ဟာ အချက်ေပး တံပိုးကီးကို မတ်လိုက်တယ်။
တူ..တူ..တူ..
ဒီတံပိုးတံဟာ အလွန် ကျယ်ေလာင်ပီးေတာ့ တစ်ရွာလုံးကို အသံ
ေတွ လမ်းြခံသွားတယ်၊ တစ်ရွာလုံးက ကေလး လူကီး ေယာက်ျား မိန်း
မ မကျန် သူတို ရဲ လက်နက်ေတွ ဆွဲကိုင်ပီးေတာ့ အသင့် ြပင်လိုက်က
တယ်၊ သူတို ေတွ အကုန်လုံးဟာ တစ်ဘဝလုံး တိုက်ပွဲေတွနဲ ေတွလာ
တဲ့ စစ်သူရဲေတွ ချည်းပဲေလ။
တစ်ရွာလုံးကလူေတွ ရွာတံခါးေပါက်ဆီကို ေြပးလာတဲ့ အချိန်မှာ ပဲ.
..
ဝုန်း..
အရမ်းကို ထူထဲတဲ့ သံတံခါးကီးဟာ အစိတ်စိတ်အြမာြမာ ကွဲေက
လွင့်စဉ်သွားတယ်၊

ဒီေပါက်ကွဲလွင့်စဉ်လာတဲ့

အစိတ်အပိုင်းေတွဟာ

ေမာ်စင်ေပက ေလးသည် ေတာ်ေတွပစ်လိုက်တဲ့ ြမားေတွထက် ပိုပီး
ေတာ့ ြပင်းထန်ပါတယ်၊ ဒါေကာင့် မိုလို ေပါက်ကွဲမနဲ အနီးဆုံး စစ်သူရဲ
ေတွဟာ ေရှာင်လို မလွတ်ပဲ ထိမှန် ေသဆုံးကုန်ကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ကျန်
တဲ့ တစ်ရွာလုံးဟာ နည်းနည်းေလးမှ တွန်မသွားကပါဘူး၊ မာန်သွင်း
ေအာ်ဟစ်ပီး ဆက်ပီးေတာ့ ချီတက်လာကတယ်။
"ရပ်က"
ဆံပင်ြဖနဲ သားေမွး ဝတ်စုံ ဝတ်ထားတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ေယာက်က
ဟာ တံခါးေရှက ကွင်းြပင်ကို အရိပ်လို လှစ်ခနဲ ေရာက်လာပါတယ်။
ေဒါသထွက်ေနတဲ့ ရွာသားေတွဟာ ဆံပင်ြဖ အဘိုးအိုရဲ စကားကို

နားေထာင်ပီး ရပ်တန်လိုက်ကပါတယ်၊ ဒီအဘိုးအိုဟာ ဒီရွာရဲ အကီး
အကဲပါ။
အဘိုးအို။

။သူရဲေကာင်းကီးခင်ဗျာ၊ ကန်ေတာ်တို ေရဓား မျိး

ွယ်စုက ဘာများ အကူအညီ ေပးရမလဲ မသိဘူး ခင်ဗျာ။
ဆံြဖ အဘိုးအိုဟာ တေလးတစား အိုအေသ ေပးလိုက်တယ်၊ သူ
တို ေကျးရွာတံခါးကို တစ်စစီ ဖျက်ဆီးဖို အတွင်းအားရှိသူဟာ ေမးခွန်း
ထုတ်စရာ မလိုပဲ ဇင်တျန် အဆင့် တန်ခိုးရှင်အဆင့်ဆိုတာ သူတို သိပါ
တယ်၊ ဇင်တျန် အဆင့်ဟာ ဂျိကလန်လို ေဒသထဲက ေခါင်းေဆာင် က
လန်ထဲမှာ ေတာင် အရမ်းကို ရာထူးအဆင့်အတန်း ြမင့်ကတယ်။
ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီးဟာ သာမန်ပဲ ဆက်ေလာက်လာတယ်။
ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီး။

။ငါမင်းကို ေမးချင်တယ်၊ မင်းတို ဒီနား ဝ

န်းကျင်မှာ ေြမွမိစာ ေတွကို ဒီတေလာမှာ ေတွမိကလား။
အဘိုးအို။

။ေြမွမိစာေတွ၊ ဒီဝန်းကျင်မှာ ေကျးရွာေတွကို ဖျက်

ဆီးသွားတဲ့ ေြမွ မိစာတစ်ေကာင် ဒီတေလာ ေပလာခဲ့တယ်၊ တစ်ပတ်
ေလာက်ေနေတာ့

မျိးွယ်စု

ရွာေလးေတွက

ဂျိကလန်ကို

အေကာင်းကားခဲ့တယ်၊ ဂျိကလန်က သူတို ရဲ အနက်ေရာင် ြမင်းစီးသူ
ရဲေတွကို ေစလတ် ှိမ်နင်းခိုင်းခဲ့တယ်။
လူကီး မျက်ေမှာင်ကတ်လိုက်ပီးေတာ့ ေအးစက်စက် အလင်းေရာ
င် တစ်ချက် လက်သွားတယ်။
"ဒါဆို ဂျိကလန်ဆိုတာ ေသချာပီေပါ့"
ဂျိကလန်ဟာ ဒီေဒသမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ကလန်တစ်ခုပဲ၊ သူလို ေရှး
ကျတဲ့ မွန်းစတား မိစာကီးေတာင် သွားပီး ရန်မစရဲဘူး၊ သူ ပထမက

သူသား အမီးနီကို ဖမ်းသွားတာ ဂျိကလန်လို ခန်မှန်းခဲ့တာ အခုေတာ့ မှ
န်ေနပီ။
"အေသလား အရှင် အဖမ်းခံရတာလား"
အဘိုးအို။

။အရှင် အဖမ်းခံရတာပါ၊ ဂျိကလန်က ေြမွဆိုးကို ဖ

မ်းဖို အနက်ေရာင် ြမင်းသည် ေတာ်ေတွကို ေစလတ်လိုက်တယ်၊ သူတို
ဖမ်းပီးသွားေတာ့ ြပန်သွားခဲ့တယ်၊ သူတို ေတွဟာ အေနာက်ပိုင်း ဂျိက
လန်မိေတာ်မှာ ရှိဖို များ ပါတယ်။
ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီး။

။အေနာက်ဘက် ဂျိကလန်မိ။

ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီး မျက်လုံးထဲမှာ ေဒါသမီးေတွ ေတာက်ေလာင်
လာတယ်၊ အေနာက်ဘက် ဂျိကလန် မိေတာ်ဟာ သူလို မိစာကီးအတွ
က် အရမ်းကို အရာယ်များ တဲ့ ေနရာတစ်ခုပဲ၊ ဒီ မိေတာ်ဟာ အေနာ
က်ဘက် ဂျိကလန်က လူစွမ်းေကာင်းေတွ အကုန်လုံးရဲ စုစည်းရာေဒသ
လည်း ြဖစ်တယ်၊ မိစာကီးေတွဟာ ဒီမိနားကို မသွားရဲကဘူး၊ သူသား
သာ အဲဒီမှာ ဆိုြပန်ကယ်ဖို အတွက်ဆို အရမ်း အရမ်းကို ခက်ခဲလွန်းတ
ယ်။

***

ဝတ်စုံ အနက်နဲ လူကီး။ ။လူသား၊ မင်းငါ့ကို ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိ
လား။
ဆံပင်ြဖ အဘိုးအိုဟာ သူကို လူသားလို ေခလိုက်တဲ့ အသံကားလို
က်ရေတာ့ အလွန်အမင်း ထိတ်လန်သွားတယ်။

"မွန်းစတား …"
ဒီဝတ်စုံနက်နဲ လူဟာ လူသားအသွင် ေြပာင်းထားတဲ့ အလွန် ေကာ
က်မက်ဖွယ်ေကာင်းတဲ့ မိစာကီးဆိုတာ သူ သေဘာေပါက်သွားတယ်။
ဟူး... ဟူး... ဟူး
ုတ်တရက် အပူချိန်ေတွ ကျဆင်းသွားတယ်၊ ေလြပင်းေတွ တိုက်ခ
တ်လာတယ်၊ ှင်းခဲေတွပါ ကျဆင်းလာတယ်၊ အေအးဓာတ်ဟာ ေကာ
က်မက်ဖွယ်ေကာင်းေအာင် ေအး လာပီးေတာ့ အနီးနားက လူေတွ အ
ကုန်လုံး ချက်ချင်း ေအးခဲပီး ေရခဲုပ်တုေတွ ြဖစ်ကုန်တယ်၊ မကာခင်ပဲ
အကုန်လုံး တစ်စစီ ေကကွဲသွားကတယ်။
အဘိုးအိုဟာ သူေနာက်က ရွာသားေတွကို ေအာ်ဟစ် ေြပာဆိုလိုက်
တယ်။
ဆံြဖ အဘိုးအို၊ ၊မွန်းစတား မိစာကီး၊ ေြပးက၊ ေြပးက။
"ြမန်ြမန် ေြပးေဟ့..."
"ေြပးကေဟ့"
ရွာသားေတွ အကုန်လုံး သူတို နာကျင်မနဲ ေဒါသကို မျိသိပ်ပီးေတာ့
ထွက်ေြပး ကုန်ကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ ေတာ်ေတာ်များများ ရွာသားေတွဟာ
ထွက်မေြပးကပဲ ဝတ်စုံနက်နဲ လူကီးကို နာကျင် ူးသွပ်စွာ ဝင်ေရာက်
တိုက်ခိုက်ကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ သူနားကို ေရာက်တာနဲ သူတို ကိုယ်မှာ ေရ
ခဲမန်ေတွ တြဖည်းြဖည်း ကပ် လာပီး ေနာက်ဆုံးမှာ ေရခဲ ုပ်တုေတွ ြဖ
စ်သွားကတယ်။
ဆံပင်ြဖ အဘိုးအိုဟာ သူအတွင်းအားေတွနဲ တန်ြပန် တိုက်ခိုက်ပါ
တယ်၊ သူဟာ မုန်းတီးစွာ ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုလိုက်တယ်။

"မင်း ဂျိကလန်ကို ရန်စရဲတယ်ေပါ့"
Serpant wing ရဲ ဆံပင်ေတွဟာ ေလထဲမှာ လွင့်ေနတယ်၊ သူမျက်
လုံးေတွဟာ ရဲရဲနီေနတယ်။
Serpantwing the greater monster၊

၊ ရန်စတယ်၊ ဟား..ဟား..၊

ေြမွမိစာေလးက ငါ့သားေလးေလ၊ ငါ့အချစ်ဆုံးသားေလး၊ ငါသူတို ကို ရ
န်စုံတင် မဟုတ်ဘူး အေနာက် ဂျိကလန် မိေတာ်ကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်မ
ယ်။
Roarr!!!
ေအာ်ဟစ်သံဟာ ကမာတစ်ခုလုံး တုန်လပ်သွားတယ်။
ဝတ်စံနက်နဲ လူကီးဟာ ေြမွကီးအသွင် ေြပာင်းသွားပီး ေလေပမှာ
ပျံေနတယ်၊ ေြမွကီးဟာ သူရဲ ေတာင်ပံေတွကို ြဖန်လိုက်ပီး ရွာတစ်ခုလုံ
ကို ေနေရာင်ကွယ်ေအာင် လုပ်လိုက်တယ်၊ ေြခဦးတည့်ရာ ေြပးေနက
တဲ့ ရွာသားေတွဟာ ဒီလို အေြခအေနကို ေတွလိုက်ရေတာ့ ေဆာက်တ
ည်ရာမရ တုန်လပ်သွားကတယ်။
"ဒါSerpantwing ကီး"
"ဒါSerpantwing ေရကန်က မိစာကီး"
အခုဆို ဘယ်ရွာသားမှ တိုက်ခိုက်လိုစိတ် မရှိကေတာ့ဘူး၊ သူတို
ေတွ အကုန်လုံး ေမွးကတည်းက ဒီ Serpantwing ေရကန်ရဲ ပုံြပင်ေတွ
ကို ကားဖူးကတယ်၊ သူတို ေတွ အကုန်လုံး Serpantwing ဟာ ဘယ်
ေလာက် ေကာက်ဖို ေကာင်းမှန်း သိကတယ်၊ သူတိုလို ကလန် ေပါက်စ
ကေလး အေနနဲ ဒီလို မွန်းစတားကီးကို သွားထိဖို ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ
မြဖစ်ိုင်ဘူး။

"အကုန် ေသကစမ်း"
"မင်းတို အကုန်လုံး ေသသင့်တယ်"
အလွန်ကီးမားတဲ့ Serpantwing ကီးဟာ ဒီတစ်ရွာလုံးကို သူေတာင်
ပံကီး ှစ်ဖက်နဲ အလုံ ဖုံးကွယ်လိုက်ပီးေတာ့ ပါးစပ်ကီးကိုဟပီး အသ
က်ရှထုတ်လိုက်တယ်၊ အလွန်ြပင်းထန်ပီး ေအးစက်လွန်းတဲ့ ေလြပင်း
ေတွ တိုက်ခတ်လာတယ်၊ ေလဟာ အလွန်ကို ြပင်းထန်လွန်းတဲ့ အတွက်
ေြမကီးေတွပါ လွင့်စဉ်ထွက်ကုန်ပီး တချိ ေကျာက်တုံအိမ်ေတွပါ ပိကျ
ကုန်တယ်၊

ဒီေလြပင်းဟာ

ပတ်ဝန်းကျင်

၁၀

ကီလိုမီတာကို

လမ်းြခံသွားတယ်။
ဟွတ…
် အဟွတ်...
ရွာသားေတွဟာ သူတို လည်ပင်းကို ကိုင်ပီးေတာ့ လဲကျသွားကတ
ယ်၊ သူတို ခာကိုယ်ဟာ အနက်ေရာင်ကို ေြပာင်းလဲသွားတယ်။
" မဟုတ်ဘူး "
ကေလးကို ချီထားတဲ့ အမျိးသမီးတစ်ေယာက်ဟာ မျက်ရည် ဖိင်ဖိ
င်ကျပီး ငိုေကွးေနတယ်။
တချိ အတွင်းအား ေကာင်းတဲ့ စစ်သူရဲေတွဟာ အသက်ကို ေအာင့်
ထားကတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အဆိပ်က သူတို အေရြပားကေန စိမ့်ပီး ဝင်ေရာ
က်လာတယ်၊ သူတို ရဲ ေနာက်ဆုံး အချိန်မှာ သူတို ဟာ နာကည်းစွာ
ေအာ်ဟစ်သွားကတယ်။
"မိစာကီး ဂျိကလန်ဟာ ငါတို အတွက် လက်စားေြခေပးမှာ ပါ"
သိပ်မကာခင်မှာ ပဲ ဒီ ေရဓား ရွာေလးဟာ တိတ်ဆိတ်တဲ့ အထီးကျ
န် လွင်ြပင်တစ်ခု ြဖစ်သွားတယ်၊ ရွာသားေတွ အကုန်လုံးဟာ ေရခဲ ုပ်

တု ြဖစ်ပီးေတာ့ အမန်ြဖစ်သွားတဲ့ သူကြဖစ်၊ ဒါမှ မဟုတ် အဆိပ်မိပီး
ေသဆုံးကုန်ကတယ်၊ ဒီ ၁၀ ကီလိုမီတာ ပတ်လည် တစ်ခုလုံးဟာ မီးကွ
င်းထားသလို နက်ေမှာင်သွားတယ်၊ ဒီထဲမှာ ေနထိုင်တဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ သ
တဝါေတွေတာင် အဆိပ်မိပီး ေသဆုံးကုန်ကတယ်။
ေြမွကီးဟာ သက်ရှိေတွ တစ်ေကာင်မှ မကျန်ေတာ့မှန်း ေသချာမှ
ေတာင်ပံကီးကို ခတ်ပီးေတာ့ ေကာင်းကင်ေပကို ပျံသန်း ထွက်ခွာသွား
တယ်။

***

ညအချိန် ေရာက်လာတဲ့ အခါမှာ …
အေနာက်ပိုင်း ဂျိကလန်ရဲ မိေတာ်ဟာ လွင်ြပင်ထဲမှာ ခမ်းနားစွာ
တည်ရှိေနတယ်။
အရိပ်တစ်ခုဟာ တံတိုင်းေတွနဲ အနက်ေရာင် ြမင်းစီးသူရဲ ကင်းတပ်
ဖွဲေတွကို ေရှာင်ရှားပီးေတာ့ မိထဲကို တိတ်တဆိတ် ဝင်ေရာက်လာတ
ယ်။
"ငါ့သားေလး မင်းဘယ်မှာ လဲ"
ဝတ်စုံနက်ဝတ် လူဟာ မိထဲမှာ စတင်ရှာေဖွ ပါေတာ့တယ်။
ဒီလိုမိထဲကို ဝင်လာတာဟာ Serpantwing မိစာကီးအတွက် ဒါ ပ
ထမဆုံး အကိမ်ပါပဲ၊ သူ ရှာေဖွပီး သိပ်မကာခင်မှာ သူ နားလည်သွား
တယ်၊ သူရင်ထဲမှာ လည်း နာကျင်သွားတယ်။

"အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ မွန်းစတား မှန်သမကို မိတွင်းပိုင်းကို ပိုလိုက်က
တာပဲ၊ ဒီ မိတွင်းပိုင်းက ဂျိကလန်က လူေတွ ေနထိုင်တဲ့ ဌာနပဲ၊
ဒါေကာင့် မိတွင်းပိုင်းမှာ အလွန် အေစာင့်အကျပ် တင်းကျပ်တယ်၊ ပီး
ေတာ့ အဲဒီမှာ ဇင်တျန်အဆင့် တန်ခိုးရှင်ေတွ အများကီး ရှိေနတယ်၊ ငါ
ဘယ်လိုမှ ဝင်လို ရမှာ မဟုတ်ဘူး "
အေနာက်ဘက် မိေတာ်ထဲကို ခိုးဝင်ဖို က လွယ်ပါတယ်၊ ဒါေပမဲ့
မိတွင်းပိုင်းကို ခိုးဝင်ဖို ကေတာ့ …
ဒီေနရာဟာ ဂျိကလန်ရဲ ပင်မ ကလန်သားေတွပဲ ေနရာဆိုေတာ့ အဲ
ဒီက လုံြခံေရးဟာ ဘယ်ေလာက်ေတာင် တင်းကျပ်လိုက်မလဲ။
ဟူး...
တစ်ခဏအကာမှာ ...
အေနာက်ဘက် ဂျိကလန်မိေတာ်ကေန ေကာင်းကင်ေပကို Serpe
ntwing

မိစာကီး

ပျံတက်သွားတယ်၊

တစ်ချိန်တည်းမှာ

ပဲ

သူရဲ

ေမွးရာပါတန်ခိုးြဖစ်တဲ့ ေရကို ထိန်းချပ်ိုင်တဲ့ အစွမ်းကို အသုံးြပပီး
ြမှင်းေတွနဲ မိုးတိမ်ေတွကို ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်၊ ေနာက် စိုထိုင်းမကို
ြမင့်လိုက်တယ်၊ သူဟာ ြမှင်းထု အကာအကွယ် ယူပီး ေကာင်းကင်ထ
က်ကေန မိေတာ် ေနရာတိုင်းကို ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်ပီး ေလ့လာလိုက်
တယ်။
ည ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါမှာ …
နင်ဟာ တစ်ေယာက်တည်း နဂါးနန်းေတာ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်၊ ဒီ
ေနဟာ သူရဲ ၃ရက်ေြမာက်တိုင်း တိုက်ပွဲနဲ ေလ့ကျင့်တဲ့ အချိန်တည်းက
တစ်ရက်ေပါ့။

"သခင်ေလး"
"သခင်ေလး"
ဝတ်စုံနက်ဝတ် ြမင်းစီးသူရဲေတွနဲ နန်းေတာ်က အေြခွအရံေတွ သူ
ကို အလွန် ိုေသကတယ်၊
နင်ရဲ ဖခင်ဟာ နံပါတ် ၁ သူရဲေကာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ပီးေတာ့ နင်ကို
ယ်တိုင်ဟာလည်း အရမ်းကို ထူးခန်သူ ြဖစ်တယ်၊ ဒါေကာင့် ေတာ်ေတာ်
များများက နင်ဟာ ေနာက်တက်မဲ့ ဂိုဏ်းချပ်ြဖစ်မယ်လို ယုံကည်ကတ
ယ်၊ သူ ဘယ်ေလာက်ေတာင် အေရာင်အဝါ ထွန်းလင်း ေတာက်ပလည်း
ဆိုတာကို ဘယ်သူမဆို စဉ်းစားိုင်ပါတယ်။
ဂျိနင်။ ။အကမ်းဆုံး မွန်းစတားကို အသင့်ြပင် ထားလိုက်ေတာ့။
"ကန်ေတာ်တို ေတွ အခုတေလာ အရမ်းကို တန်ခိုးကီးတဲ့ မွန်းစ
တားတစ်ေကာင် ဖမ်းမိထားတယ်၊ သူကို ကွန်မန်ဒါ မျက်ကန်းငါးက ဖ
မ်းခဲ့ေပးတာပါ၊ ဒီေကာင်က ဖင်းေဂါ့ ေသွးမျိးဆက် ပါတယ်"
လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူရဲေကာင်း တစ်ေယာက်က ေအာ်ေြပာ
လိုက်တယ်။
"ဖင်းေဂါ့ ေသွးပါတဲ့ မွန်းစတား... ေကာင်းတယ်၊ ငါဒီေန ေပျာ်စရာ
တစ်ခု ေတွရေတာ့မယ်၊ အဲ့ေကာင်ကို ေလှာင်အိမ်ထဲ ြမန်ြမန် လတ်လို
က်ေတာ့"
နင် ေပျာ်ရင်သွားတယ်။
"ဟုတ်ကဲ့ သခင်ေလး"
လက်တစ်ဖက်နဲ စစ်သူရဲဟာ ြမန်ြမန်ပဲ ြပင်ဆင်စရာ ရှိတာေတွကို

ြပင်ဆင်လိုက်တယ်၊
နဂါးနန်းေတာ်ဟာ ေလှာင်အိမ် အပိုင်းနဲ မွန်းစတားေတွ ထိန်းသိမ်း
တဲ့ အပိုင်းဆိုပီး ၂ပိုင်း ရှိတယ်။
Roarr!!!!
သံကိး ချည်ခံထားရတဲ့ အနီေရာင် ေြမွကီးဟာ ေလှာင်အိမ် အြပင်
ဘက်က လူသားကိုလည်း ေတွေရာ ေဒါသတကီးနဲ မာန်ဖီလိုက်တယ်။
လက်တစ်ဖက်နဲ စစ်သူရဲ။ ။မင်းစိတ်ကိက် ေအာ်စမ်း၊ မင်းက လူ
သားေတွ အများကီးကို သတ်ခဲ့တာ၊ ဒီေနကေတာ့ မင်းရဲ ေသေနပဲ၊
သွားေတာ့၊ ေဟ့ ေလှာင်အိမ်တံခါးကို ဖွင့်ပီး ဒီေကာင့်ချည်ထားတဲ့
သံကိးေတွ ြဖတ်လိုက်ေတာ့၊ ဒီေကာင့်ကို ေလှာင်အိမ်ထဲ ထည့်လိုက်
ေတာ့။
"ဟုတ်ကဲ့"
ဒီမွန်းစတားကို ထိန်းသိမ်းဖို တာဝန်ကျတဲ့ အေစာင့်ေတွဟာ ချက်ချ
င်းပဲ စီစဉ်လိုက်ကတယ်။
အုန်း… အုန်း... အုန်း…
ေလှာင်အိမ်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ေတာ့ မွန်းစတားထိန်းသိမ်းတဲ့ ေနရာ
ထဲကို တံခါးကေန အလင်းေရာင်ေတွ ဝင်လာတယ်၊ အနီေရာင် ေြမွကီး
ဟာ မာန်ဖီသံေတွ ြပပီးေတာ့ အဲဒီ အလင်းေရာင် ဝင်လာတဲ့ တံခါးကို
စိုက်ကည့်ေနတယ်။
လက်တစ်ဖက်လူ။
ကလစ်… ကလစ်...

။သံကိးေတွကို ြဖတ်လိုက်ေတာ့။

ကိးေတွ တစ်ေချာင်းပီး တစ်ေချာင်း ြပတ်ထွက်ကုန်တယ်၊ ကိး
ေတွ ေလျာ့သွားတာနဲ ေြမွကီးဟာ ုန်းကန် ပါေတာ့တယ်၊ ေနာက်ဆုံး
ကိးဟာ ြပတ်သွားပါပီ။
အနီေရာင် ေြမွကီးဟာ လက်တစ်ဖက်နဲ လူကို စိုက်ကည့်ပီးေတာ့
ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးကေန ေလှာင်အိမ်ထဲ ဝင်သွားပါတယ်။
ေလှာင်အိမ်ကီးထဲမှာ ေတာ့…
နီရဲေနတဲ့ ှတ်ခမ်းနဲ အြဖေရာင် သားေမွး ဝတ်ထားတဲ့ လူငယ်တစ်
ေယာက်ဟာ သူကို စိုက်ကည့်ေနပါတယ်၊ အနီေရာင် ေြမွကီးဟာ သွား
ေရေတွ ကျလာပါေတာ့တယ်၊ သူဟာ ဒီလူငယ် အသွင်အြပင်ကို ကည့်
လိုက်တာနဲ ဘယ်ေလာက် အရသာ ရှိမယ်ဆိုတာကို သူအေတွအကံအ
ရ သိလိုက်ပါတယ်။
***

Chapter 2 (mercy)
စာစဉ် ၂
အခန်း 2 (ခွင့်လတ်ပါ)

နင် အေဝးနားက ေြမွကီးကို ကည့်ပီး တီးတိုး ေရရွတ်လိုက်တယ်။
"ဒီေြမွကီး တစ်ကိုယ်လုံးဟာ ေသွးေရာင် ြဖစ်ေနေပမဲ့ သူရင်အုပ်
နားက အေကးခွံေတွဟာ ေတာက်ပတဲ့ ေငွေရာင် ရှိေနပီးေတာ့ မျက်
လုံး ၂လုံးက အနီေရာင် ေတာက်ပေနတယ်… အိုး... သူမှာ လက် သည်း
၂ဖက်လည်း ရှိေနတာပဲ"
ရီး… ရီး… ရီး....
ေြမွကီးဟာ

တြဖည်းြဖည်း

ေရွ

လာပီးေတာ့

နင်ကို

ပါးြပင်းေထာင်ပီး စိုက်ကည့်ေနတယ်၊ သူရဲ ေမွးရာပါ ေခါင်းမာတတ်မ
က ဒီ သူေရှက လူငယ်ကို ဂုစိုက်စရာ တစ်ခု အေနနဲ မြမင်မိေစဘူး၊
သူအေတွအကံအရ ဒီလို မျိးွယ်စုေတွက လူငယ်ေတွ အကုန်လုံးဟာ
အရမ်းကို အားနည်းကတယ်၊ ဒီေနရာဟာ ဂျိကလန်ရဲ နယ်ေြမ ြဖစ်ေပ
မဲ့ ဒီလူငယ်ဟာ ဒီေလာက် အစွမ်းထက်စရာ အေကာင်း မရှိဘူး...။
နင် တစ်ချက် ရယ်ေမာလိုက်တယ်။
သူအသက် တစ်ချက် ရှထုတ်လိုက်တာ ဒီရှထုတ်လိုက်တဲ့ စွမ်းအင်

ကို အေငွတန်းအေနနဲ သာမန်မျက်စိနဲ ေတာင် ေတွလိုက်ရတယ်၊ သူခ
ာကိုယ် အနည်းငယ် နီသွားပီးေတာ့ အရမ်းကို အစွမ်းထက်တဲ့ အေငွ
အသက်ေတွ သူကိုယ်ကေန ထွက်လာတယ်၊ ဒါကိုေတွေတာ့ အေဝးမှာ
ရှိေနတဲ့ ေြမွကီး အံ့သသွားတယ်၊ သူေရှမှာ ရှိေနတဲ့ လူငယ်ဟာ ုတ်တ
ရက် သူထက် အဆင့်မနိမ့်တဲ့ ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ အေငွအသက်ေတွ
ထွက်လာတာကို သူ မယုံကည်ိုင်ေအာင် ြဖစ်သွားတယ်။
"ငါဒီတေလာ မိုးေရစက် ဓားသိုင်ကို ေသချာ မေလ့ကျင့်ြဖစ်ဘူး၊ အ
ခုေတာ့ မင်းနဲ ေလ့ကျင့်ရမယ်"
နင်ဟာ ုတ်တရက် အေရှမီတာ အကွာအေဝး ေတာ်ေတာ် များများ
ကို ေြပးသွားပီးေတာ့ လက်ထဲကဓားနဲ

လပ်စီးလက်လိုက်သလို

ေြမွကီးကို ထိုးလိုက်တယ်၊ ေြမွကီးကလည်း သူလက်သည်းကီး ှစ်ဖ
က်နဲ လြခမ်းေကွးလို တစ်ချက် ဝိုက်ဆွဲပီး ြပန် တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။
ရပ်… ရပ်… ရပ်…
ဓားေရာင်ေတွဟာ ရာနဲ ချီေအာင် လက်သွားပီးေတာ့ တစ်ချက်ပီး
တစ်ချက် အနီေရာင် ေြမွကီးဆီကို ဦးတည် တိုးဝင်သွားတယ်၊ ေြမွကီး
ဟာ အေရးကီးတဲ့ ခာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းေတွကို ဦးတည်လာတဲ့ ဓား
ချက် ၃ချက်ပဲ ေရှာင်တိမ်းိုင်ခဲ့တယ်၊ ကျန်တဲ့ ဓားချက်ေတွကိုေတာ့ ထိ
ပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်၊ သူ ခာကိုယ်မှာ အြဖေရာင် အစက်ေတွ ေပ
လာတာေကာင့် ေြမွကီးဟာ ဒီလူငယ်ရဲ အစွမ်း ဘယ်ေလာက်ထက်မ
လဲကို သေဘာေပါက်သွားတယ်။
ဝူး..
ထူးြခားတဲ့ အသံတစ်ခု ထွက်ေပလာတယ်၊ ဒီအသံဟာ နင်ရဲ ဓားချ
က်က ေလကိုခွဲပီးေတာ့ ေြမွကီးရဲ ရင်ဝကို တိုးဝင်သွားတဲ့ အသံပါ၊ ဒီ

ဓားချက်ဟာ ေြမွကီးရဲ ရင်ဘတ်မှာ ၂မီတာေလာက် ကျယ်တဲ့ ဓားဒဏ်
ရာကီးကို ေပလာေစတယ်၊ ဒီဒဏ်ရာဟာ ေြမွကီးရဲ အေကးခွံကို
ခွဲသွားပီးေတာ့ အတွင်းက မာဆယ်ေတွပါ ြပတ်ထွက်ကုန်တယ်၊ ေသွး
ေတွဟာ ဒဏ်ရာကေန ြဖာကျလာတယ်။
Roarrrr....
ေြမွကီးဟာ အလွန်မင်း ထိတ်လန်သွားတယ်၊ သူေရှက ဒီလူငယ်က
ဘာလို ဒီေလာက်ေတာင် အစွမ်းထက် ေနရတာပါလိမ့်။

***

နင်ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက လစားေြမွေခွးကီးနဲ ယှဉ်ပိင်တိုက်ခိုက်ခဲ့
တဲ့ အေတွအကံမရှိတဲ့ လူငယ်ေလးတစ်ေယာက် မဟုတ်ေတာ့ဘူးေလ၊
သူတစ်ဘဝလုံး မွန်းစတားေတွနဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့လို အေတွအကံေတွ
အများကီး ရှိေနပီ၊ အခု ေလာေလာဆယ်ေတာင် သူအစွမ်း တစ်ဝက်ပဲ
ထုတ်သုံးထားရေသးတယ်၊ ဒါေပမဲ့ အရိပ်မဲ့ ေြခသိုင်းနဲ မိုးေရစက် ဓား
သိုင်းရဲ နက်နဲလွန်းတဲ့ အစွမ်းေတွေကာင့် သူမှာ အေရးနိမ့်စရာ မရှိ
ေသးဘူး။
နင်ဟာ ပထမဆုံး "အဆက်မြပတ် မိုးေရ" ဓားသိုင်းကို အသုံးြပခဲ့
တယ်၊ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာက ေြမွကီးအေပ သိပ်ပီးေတာ့ မထိေရာက်ဘူး။
ေနာက်ေတာ့ နင်ဟာ အရမ်းကို အစွမ်းထက်တဲ့ သတ်ြဖတ်မ ြပင်းထ
န်တဲ့ "မိုးေရမျဉ်းေကာင်း" ဓားသိုင်းကို သုံးခဲ့တယ်၊ ဒီဓားကွက်ဟာ
ေြမွကီးရဲ ရင်ဝမှာ ကီးမားတဲ့ ဒဏ်ရာကီးကို ြဖစ်ေစခဲ့တယ်။

ေနာက်ေတာ့ နင်ဟာ "မိုးေရစက်က ေကျာက်တုံးကို ေဖာက်ထွက"်
အကွက်ကို အသုံးြပခဲ့တယ်။
ဆက်ပီးေတာ့ နင်ဟာ ေြမွကီးရဲ တန်ြပန် တိုက်ခိုက်မေတွကို "အ
လျဉ်မြပတ် စမ်းေချာင်းငယ်" အကွက်နဲ ခုခံ ကာကွယ်ခဲ့တယ်။
မိုးေရစက် ဓားသိုင်းမှာ သိုင်ကွက်ကီး ၉ကွက်ရှိတယ်။
ဒီ သိုင်းကွက်ေတွက "အဆက်မြပတ် မိုးေရ" ၊"ေလြပင်း ကန်လန်
ကာ"၊

"ေရပက်မဝင်"၊

"မိုးေရမျဉ်းေကာင်း"၊

"မပျက်စီးေသာ

ေရစီးေကာင်း"၊ "ခွင့်လတ်ြခင်းမဲ့ ေရစီး" နဲ "အလျဉ်မြပတ် စမ်းေချာင်း
ငယ်" အကွက်ေတွပါပဲ။
တချိ အကွက်ေတွက ကာကွယ်တဲ့ အကွက်ေတွ ြဖစ်ပီးေတာ့ တချိ
ကေတာ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ အကွက်ေတွ ြဖစ်တယ်။
တိုက်ခိုက်တဲ့ အကွက်ေတွမှာ ေတာင် ခုခံကာကွယ်မရဲ သေဘာသ
ဘာဝေတွ ပါဝင်ေနတယ်၊ ဒီလို နက်နဲလှတဲ့ ဓားသိုင်းဟာ နင်ကို အံ့သမ
ြဖစ်ေစပီး သူ သက်ြပင်းချမိတယ်၊ သူဟာ ဒီ ဓားသိုင်းကို ကမ်းကျင်တဲ့
အဆင့်ေတာင် မေရာက်ေသးဘူးေလ၊ ှစ်ေပါင်းများ စွာက ေအာင်ြမင်
သွားတဲ့ သူအေဖေတာင် ဒီဓားသိုင်းဟာ နားလည်မ ပိုနက်ိင်းေလေလ
ဓားသိုင်းရဲ နယ်ပယ်ဟာ ပိုပီး ကျယ်ြပန်ေလေလလို ေြပာခဲ့တယ်။
"ဒီဓားသိုင်းဟာ အဆုံမရှိတဲ့ စီးဆင်းြခင်းပဲ၊ တားြမစ်ထားြခင်း မရှိ
ဘူး၊ လွတ်လပ်စွာ စိတ်ကူးအတိုင်း တိုက်ခိုက်ိုင်တယ်"
ဒီလို ဖင်းေဂါ့ေသွးပါတဲ့ မွန်းစတားကီးကို ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်
လ ာတ ာမ ှာ နင်ဟာ

ဓားသိုင်းနဲ

တစ်ခုပီးတစ်ခု ပွင့်လာခဲ့တယ်။

ပတ်သက်ပီး

ာဏ်အလင်းေတွ

ဒါေပမဲ့ ေြမွကီးကေတာ့ ေဒါသေတွ ေပါက်ကွဲလာတယ်။
သူဟာ ဒီလူငယ်ဟာ သူကို ဓားသိုင်းကျင့်ဖို အသုံးချေနမှန်း သိသွား
တယ်၊ သူကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာေတွ အများကီး ရေနေပမဲ့ ဘယ်ဟာမှ အသ
က် အရာယ် မရှိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သူေရှက လူငယ်ဟာ ဒဏ်ရာနည်းနည်းပဲ
ရထားပီး ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာေတွက မျက်စိတစ်မှ ိတ် အတွင်းမှာ ြပန်
ေကာင်းသွားတယ်၊ သူေရှက လူငယ်ဟာ အလွန် ေကာက်စရာေကာင်း
မှန်း သူ သေဘာေပါက်သွားတယ်၊ သူဟာ ဒီလူငယ်ရဲ လက်မှာ ေသရမှာ
ကို အလွန် ထိတ်လန်လာတယ်။
ဒါေပမဲ့ သူေသရရင်ေတာင် သူရဲ ေမွးရာပါ ေခါင်းမာမနဲ မာနက ဒီ
လိုမျိး ကစားခံရပီး ေသတာကို လက်မခံိုင်ဘူး။
Roarrrr...
ေြမွကီးဟာ ေြမကီး တုန်ခါသွားတဲ့ အထိ ေဒါသတကီး ေအာ်ဟစ်
လိုက်တယ်၊ သူဟာ ေသရမှာ ကို သိသွားလို လက်မခံိုင်တဲ့ အတွက် အ
လွန်ကို ေဒါသထွက်လာတယ်။

***

သူ မာန်ဖီသံဟာ ေလထုကိုေတာင်မှ အက်ကွဲ သွားေစခဲ့တယ်။
ဂျိကလန်ရဲ အတွင်းစည်းက ေကာင်းကင်ယံထက်မှာ တိမ်တိုက်ေတွ
အများကီး အုံဆိုင်းေနတယ်၊ တိမ်တိုက်တစ်ခုထဲမှာ ေတာ့ ေတာင်ပံနက်
နဲ ေြမွကီး ရှိေနတယ်။

Roarrrr...
ဒီ မာန်ဖီသံဟာ ေကာင်းကင်ယံအထိကို ေရာက်လာတဲ့ အခါမှာ
ေတာ်ေတာ် အားေပျာ့ေနပါပီ၊ ဒါေပမဲ့ serpentwing ကီးဟာ အရမ်းကို
စူးရှတဲ့ အာုံရှိပါတယ်၊ ပီးေတာ့ ဒီအသံဟာ သူအတွက် အရမ်းကို ရင်း
ှီးေနတယ်။
"ဒါ ငါ့သားေလး၊ အမီးနီေလး"
Serpentwing ေြမွမိစာကီးဟာ ေသချာ သွားခဲ့ပါပီ၊ သူဟာ အတွင်း
ပိုင်းမိေတာ်ကို ေသချာ ရှာေဖွေနခဲ့တာ၊ သူဟာ ကီလိုမီတာ ေတာ်ေတာ်
အေဝးက ေလှာင်အိမ်လို ေခတဲ့ အေဆာက်အဦကို ေသချာ ြမင်ရပါတ
ယ်၊ ဒါေပမဲ့ ြမှင်းေတွနဲ ေလှာင်အိမ်ထက်က သံကိးေတွရယ်ေကာင့်
သူဟာ ဒီေလှာင်အိမ်ဟာ ဘာမှန်း ေသချာ မေြပာိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ သိပ်မကာခင်ေလးကပဲ

***

ဒီအသံကို ကားလိုက်ရတဲ့ အခါမှာ အသံဟာ ေလှာင်အိမ်ရှိတဲ့ ေနရာ
ကေန ထွက်လာမှန်း သိလိုက်တယ်။
"အဲဒီ ေနရာပဲ…"
Serpentwing ေြမွမိစာကီးဟာ တိမ်ေတွ ြမှင်းေတွနဲ ကိုယ်ေယာင်
ေဖျာက်ပီး တစ်ဟု န်ထိုး ေြပးဆင်းသွားတယ်။

***

ေလှာင်အိမ်ထဲမှာ ေတာ့...
နင်ဟာ အနီေရာင် ေြမွဆီကေန ဝမ်းနည်းေကကွဲစွာ ေအာ်ဟစ်သံ
ကို နားေထာင်ပီး ဒီေြမွဘယ်လို ခံစားေနရလဲဆိုတာ သူသိသွားတယ်၊
သူလက်ထဲမှာ ဓားတစ်ေချာင်း ေပ လာပီ...
"မင်းက ေသဖို ေတာင်းပန်ေနတာဆိုေတာ့... ကဲ ေသလိုက်ပါေတာ့
…"
ရပ်...
နင်ဟာ ချက်ချင်းပဲ ေလြပင်းလို အရှိန်နဲ အနီေရာင် ေြမွကီးဆီ ဦးတ
ည် တိုးဝင်သွားတယ်...
ဓားေရာင် တစ်ချက် လက်သွားတယ်။
ဓားသိုင်း ၂မျိး...
[Thunderflame Sword] – Thunderflash Flint! Blazing Thundercl
ap!
[Raindrop Sutra] – Merciless Waterflow! Raindrop Pierces Rock
s!
ရပ်...
ေြမွကီးရဲ အနီေရာင် မျက်လုံးေတွ တြဖည်းြဖည်း အေရာင်ေတွ
ေပျာက်ကွယ်သွားတယ်၊ ေြမွကီးရဲ ဦးေခါင်းမှာ ေတာ့ သူဦးေခါင်းခွံကို
ပါ

ေဖာက်ထွက်သွားတဲ့

အေပါက်တစ်ေပါက်

ရှိေနတယ်၊

သူခာကိုယ်ကီးဟာ ေြမကီးေပက ရံွန်ထဲကို ဗုန်းဗုန်းလဲကျသွားတ
ယ်၊ ေြမကီးမှာ ေသွးေတွ အိုင်ထွန်းသွားတယ်။
အင်း...
နင်ဟာ ေြမွကီးရဲ ကိုယ်ေပက ဒဏ်ရာကို ေသချာ ေလ့လာလိုက်တ
ယ်၊ သူဓားသိုင်း ဘယ်ေလာက်ေတာင် အစွမ်းထက် ေနလဲဆိုတာကို ေလ့
လာတာပါ။
"Blazing thunder clap အကွက်ဟာ အရမ်းကို အစွမ်းထက်တာပဲ၊
ဒီဓားသိုင်းဟာ ေြမွကီးရဲ ရင်အုံမှာ အေပါက်ကီးကို ြဖစ်ေစုံတင် မက
ဘူး ေြမွကီးကိုေတာင် ှစ်ြခမ်းနီးပါး ြခမ်းလိုက်ိုင်တယ်"
သူဆက်ပီးေတာ့ ေလ့လာလိုက်တယ်။
"merciless waterflow and thunderflash flint သိုင်းကွက် ၂ခုလုံး
ဟာ ြမန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးတည်းနဲ အှစ်သာရကို သိ
ိုင်တယ်၊ merciless waterflow ဟာ အရမ်းြမန်ပီးေတာ့ ခန်မှန်းလို မရ
ိုင်ေအာင် နက်နဲပီး thunderflash flint ကေတာ့ ြမန်ဆန်ပီး ေပါက်ကွဲ
မ ြပင်းထန်တယ်"
"raindrop pierce rocks အကွက်ကေတာ့ အရမ်းကို ေဖာက်ထွက်ို
င်စွမ်း

ြမင့်မားပီးေတာ့

ေြမွကီးရဲ

ဦးေခါင်းခွံကိုေတာင်

ေဖာက်ထွက်သွားိုင်တယ်"
နင် ေခါင်းညိတ်ပီး ေရရွတ်လိုက်မိတယ်။
ေလှာင်အိမ်ေပက ေကာင်းကင်ကေနပီးေတာ့ အရမ်းကီးမားတဲ့ သ
တဝါကီးဟာ တိမ်တိုက်ေတွနဲ ဆင်းသက်လာတယ်၊ Serpentwing နဲ သူ
သား အမီးနီကို ှိင်းယှဉ်လိုက်ရင် အမီးနီဟာ ဝါလုံးသာသာ အရွယ်ပဲ

ရှိေတာ့တယ်၊ serpentwing ရဲ နီရဲေနတဲ့ မျက်လုံးကီးဟာ ေလှာင်အိမ်
ထဲက အြဖစ်အပျက်ေတွကို အစအဆုံး ေတွလိုက်ရတယ်၊ သူဟာ ေသွး
အိုင်ထဲ လဲကျေနတဲ့ ေြမွကီးကို ြမင်လိုက်ရေတာ့ သူ အရမ်း ေဒါသေတွ
ထွက်သွားတယ်၊ သူတစ်ကိုယ်လုံး မီးေတာက်ေလာင်သလို ခံစားလိုက်ရ
တယ်။
"ငါ့သားေလး..."
"လူသား ငါ့သားေလး ေသသွားတဲ့ အတွက် မင်း ြပန်ေပးဆပ်ရမယ်"
ဖန်း...
ေလှာင်အိမ် အြပင်ဘက်ကေန စွမ်းအင် လိင်းကို အာုံရလိုက်လို န
င် ေမာ့ကည့် လိုက်မိတယ်။
"ဘာပါလိမ့်"
နင်ဟာ

ေကာင်းကင်ထက်မှာ ေတာင်ပံကီးနဲ ေြမွကီးက သူကို

စိုက်ကည့်ေနတာ ေတွလိုက်ရတယ်၊ ဒီ သတဝါကီးက သူဆီကို ဦးတ
ည်ပီးေတာ့ တစ်ဟု န်ထိုး တိုးဝင်လာေနတယ်၊ သူေတာင်ပံ တစ်ဖက်
ဟာ ေလှာင်အိမ်ထက်ေတာင် ကီးေသးတယ်။
ေြမွကီးဟာ သတ်ြဖတ်ချင်စိတ်ေတွ အရမ်း ြပင်းထန်ေနတယ်၊ နင်
ထိတ်လန်သွားတယ်၊ ဒီသတဝါကီးက သူဆီကို ဦးတည်ပီး လာေနတာ။
"မေကာင်းဘူး ေြပး...."
နင် ချက်ချင်းပဲ ထွက်ေြပးဖို ြပင်ဆင်လိုက်တယ်။
ဒါေပမဲ့ သူေလှာင်အိမ်ထဲက တံခါးေတွက ပိတ်ထားတာကို သူ သတိ
ရသွားတယ်၊ ေြပာရရင် တိုက်ပွဲတိုက်ေနတုန်းမှာ ေလှာင်အိမ်တံခါးေတွ

ဟာ ထွက်ေြပးလို မရေအာင် ေသချာ ပိတ်ထားတယ်၊ တိုက်ပွဲမှာ အိုင်
ရမှ သာ ေလှာင်အိမ်တံခါးဖွင့်ဖို ြပန်အမိန်ေပးမှ ဖွင့်ေပးမှာ ြဖစ်တယ်၊ ဒါ
ေပမဲ့ သူက တိုက်ပွဲပီးေတာ့ ေြမွကီးကို ေလ့လာေနလို အမိန်ေပးဖို ေမ့
သွားခဲ့တယ်။
ပီးေတာ့ ဂျိနင်ရဲ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ တြခားလူေတွကို ကည့်ခွင့်မရ
ေအာင် တားြမစ်ထားတယ်၊ သူအေဖတစ်ေယာက်ပဲ သူတိုက်ပွဲကို ကည့်
ခွင့် ရှိတယ်။
ေြပာရမယ်ဆိုရင် သူရဲ အစွမ်းအမှန်ဟာ လိဝှက်ချက်တစ်ခု ြဖစ်တ
ယ်ေလ၊ ဥပမာ အေနနဲ သူဟာ ဓား၂လက် ကို တစ်ပိင်တည်း အသုံးြပ
ိုင်တာမျိး ဒါမှ မဟုတ် ဟိုတျန်အဆင့် ေဂါ့ သတဝါကို သာမန် လက်န
က် အသုံးြပပီး သတ်ြဖတ်ခဲ့တာကို အြပင်လူေတွက ရတနာဓားနဲ သတ်
လိုက်တယ်ဆိုပီး သိကတာမျိးေတွေပါ့။
ရမ်း.. ရမ်း...
နင်ဟာ သူ ဓား၂လက်ကို လင့်ပစ်လိုက်ပီးေတာ့ ဒက်ေနာ့ darknort
h ဓား ၂ေချာင်းကို ထုတ်လိုက်တယ်။
ပျက်စီးစမ်း...
နင်ဟာ အစွမ်းကုန် သုံးပီးေတာ့ သူအေပမှာ ရှိတဲ့ သံကိးကီးေတွ
ကို ခုတ်ြဖတ်လိုက်တယ်၊ ပီးေတာ့ ရင်ေခါင်းသံနဲ အတွင်းအားထည့်ပီး
ေတာ့ ေအာ်လိုက်တယ်။
"အေဖ …"
အသံဟာ ပဲ့တင်သံေတွ ထွက်လာခဲ့တယ်၊ ဒါေပမဲ့ အသံရဲ အလျင်
ဟာ serpentwing ေြမွမိစာကီးရဲ ဆင်းသက်လာတဲ့ အြမန်ှန်းထက် န

ည်းနည်း ေှးေနတယ်...
ထန်း… ထန်း… ထန်း ...
နင်ရဲ darknorth ဒက်ေနာ့ဓားနဲ သံကိးကီးေတွကို အဆက်မြပတ်
ခုတ်ထစ် ပစ်လိုက်တယ်၊ သူကအေဖက တစ်ခါေြပာဖူးသလို သူသာ အ
နီေရာင် ေကာင်းကင်ကိုးဆင့် အစွမ်းနဲ သူရဲ ခွန်အားေတွ အကုန်လုံးကို
ေပါင်းစပ်လိုက်ရင် ဒီသံကိးေတွကို ြဖတ်ိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒါေပမဲ့ သံပိုက်
ကွန်ဟာ သံကိးေတွ အများကီး ပါတဲ့ အတွက် သံကိးေတွက လွတ်
ေအာင် သူဟာ အသက် ၁၀ခါ ရှချိန်ေတာ့ လိုအပ်တယ်။
ဒါေပမဲ့ နင်မှာ အခု အင်မတန် ထက်တဲ့ ဒက်ေနာ့ ဓားေတွ ရှိေနပီ။
ထန်း… ထန်း… ထန်း ...
ကိးေတွသာ တစ်ကိးပီး တစ်ကိး ြပတ်ကုန်တယ်၊ ဒါေပမဲ့ လွတ်ဖို
ပိတ်ေနတဲ့ သံကိးေတွ အများကီး ရှိေသးတယ်၊ သူအတွက် အသက် ၁
ခါ ရှချိန်ေလာက် လိုအပ်တယ်။
အသက် တစ်ခါရှချိန…
်
ေကာက်မက်ဖွယ် သတဝါကီးဟာ စကန်မြခား သူဆီ ေရာက်ေတာ့
မှာ ...
သူဟာ သံကိးေတွကို ခုတ်ေနရင်းနဲ သူမှာ အချိန် မရှိေတာ့တာ နား
လည်သွားတယ်၊ အေကးခွံေတွနဲ ေတာင်ပံကီးဟာ ေလကိုခွင်းပီးေတာ့
သံပိုက်ကွန်ကို တစ်ချက် ိုက်လိုက်တယ်၊ ဒီ သံကိးေတွဟာ နင်အတွ
က်ေတာ့ မာေကျာေနေသးေပမဲ့ အှစ် ၁၀ဝ၀ မိစာကီး အတွက်ေတာ့
ေဖာ့ကိးေတွလိုပါပဲ၊

ကိးြပတ်သံေတွဟာ

ဆူညံသွားတယ်၊

ဒီေတာင်ပံကီးဟာ နင်ဆီကို ဆက်ပီးေတာ့ ဦးတည်လာေနတယ်။

"ငါ့သား အသက်အတွက် မင်းအသက် ြပန်ေပးဆပ်ရမယ်"
Serpent wing က နင်ကို စိုက်ကည့်ပီး ေြပာလိုက်တယ်။
ဝှစ်…
နင်ဟာ ဓား ၂လက်ကို လက်မှာ ကိုင်ပီးေတာ့ ေရှာင်လိုက်တယ်၊ တ
စ်ချိန်တည်းမှာ ဓား ၂လက်လုံးနဲ ဓားသိုင်တစ်ကွက်ကို အတူတူ ထုတ်လို
က်တယ်၊ "အဆုံးမရှိ ေရစီးငယ်" သူဓားေရာင် တစ်ချက် လက်သွားပီး
ေတာ့ ဝင်ေရာက်လာတဲ့ ေတာင်ပံကို ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။
ဓားချက်ေတွတစ်ချက်ပီး တစ်ချက် ထပ်သွားပီးေတာ့ အဆုံးမရှိတဲ့
ဓားပိုက်ကွန် အသွင် ေြပာင်းလဲသွားတယ်၊ ဒီဓားသိုင်းဟာ တစ်ဖက်ရန်
သူရဲ တိုက်ခိုက်မကို ပိုးချည်မင်ေတွ အထပ်ထပ် ရစ်ပတ်ထားလိုက်သ
လို အနည်းငယ် တုံဆိုင်းသွားေစတယ်။
သူဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ ဓားချက် ၁၀ချက်ေလာက် တိုက်ခိုက်လို
က်တယ်။
ဖန်း...
အေကးခွံနဲ ေတာင်ပံကီးဟာ နင်ရဲ ဒက်ေနာ့ ဓား ၂လက် ေပကို
ကျ လာပီးေတာ့ နင်ရဲ လက်ေမာင်းမှာ ရှိတဲ့ အိုးေတွကိုပါ တစ်စစီ
ကျိးေက သွားေစခဲ့တယ်၊ ပီးေတာ့ ေတာင်ပံက အသွားေတွဟာ ေရှာင်
လိုက်တဲ့ နင်ေနာက်ကို ဆက်လိုက် လာပီးေတာ့ နင်ရဲ ေရကယ် ဝတ်စုံ
ကိုေတာင် ြဖတ်သွားတယ်။
ဖုန်း...
ေသွးေတွ ပန်းထွက် လာပီးေတာ့ သူဘယ်ဘက်လက်ဟာ ဒက်ေနာ့
ဓားကို ကိုင်ထားရဲ နဲ လွင့်ထွက်သွားတယ်၊ နင်ရဲ ခာကိုယ်ဟာ ေရန

က် သံနံရံကို အထိကို လွင့်စဉ်သွားပီးေတာ့ နံရံမှာ လူပုံစံ အချိင့်ေလး
ေပလာတယ်၊ နင်ဟာ အဆက်မြပတ် ေသွးအန်လာတယ်။
ဟူး...
Serpent wing ဟာ သူေတာင်ပံကီးနဲ ေနာက်တစ်ခါ ထပ်တိုက်ခိုက်
ဖို ရွယ်လိုက်တယ်။
"ဒါဟာ အချိန်ေကာင်းပဲ"
လက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိေတာ့တဲ့ နင်ဟာ အံကို တင်းတင်းကိတ်ပီးေတာ့
တစ်ပိုင်းတစ်စ ပျက်စီးေနတဲ့ ေလှာင်အိမ်ကေန ှံေကာင်လိုမျိး ခုန်ထွ
က်လိုက်တယ်၊ အရိပ်မဲ့ေြခသိုင်း… သူဟာ ဒီ ေြခသိုင်းကို အစွမ်းကုန် အ
သုံးချပီးေတာ့ အနီေရာင် အလင်းတန်းတစ်ခုလို ြဖစ်သွားပီး အြပင်ကို
ေရာက်သွားတယ်။
"ေသစမ်း"
ဓားသွားလို ေလလိင်းေတွဟာ တိုက်ခိုက်လာတယ်။
နင်ဟာ ေနာက်ကို ကည့်လိုက်ေတာ့ အရမ်းကို ကီးမားတဲ့ အမည်း
ေရာင် အရာဝတ တစ်ခုက သူဆီကို ဝင်လာတာ ေတွလိုက်ရတယ်၊ ဒီအ
ရာဟာ serpent wing ရဲ အမီးကီးပါပဲ၊ ဒီ အမီးိုက်ချက်ဟာ ေတာင်ပံ
နဲ ိုက်ချက်ထက် ပိုပီးေတာ့ ြမန်ဆန်ပီးေတာ့ ပိုပီး ြပင်းထန်တယ်၊
အမီးြဖတ်သန်းလာတဲ့ ေလထုေတာင် ေပါက်ကွဲလာခဲ့ပီးေတာ့ နဂါးနန်း
ေတာ်ဟာ တစ်စစီ ပိကျလာတယ်။
အမီးကီးဟာ နင်ကို ဖုံးလမ်းသွားတယ်၊ နင်ရဲ အခုလက်ရှိ အြမန်ှ
န်းနဲ ဆိုရင် ဒီအမီးကို သူဘယ်လိုမှ လွတ်ေအာင် မေရှာင်တိမ်းိုင်ဘူး။
"ငါေသပီ"

***

