ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒာရီ
Book 19
Chapter 1 (မိုးထိေအာင် ထိုးတက်ေနေသာ မဟာြပစ်မ
အရှိန်အဝါများ )

ဂျိနင်နဲ မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးရဲ အသံေတွဟာ ေတာ်ေတာ်ကီး
ကို ကျယ်ေလာင်လှပါတယ်။
"မင်းတို က အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂
ဦးလား.."
"... မင်းဆရာကို ြမန်ြမန် ထွက်လာခိုင်းလိုက်..."
မိုးေကာင်းကင်တစ်ခွင် ပဲ့တင်သံထပ် ထွက်ေပေနတဲ့ အသံနက်ကီး
ေတွေကာင့် ချီအင်ပါရီယာ ကလန်သားေတွလည်း တုန်လပ်လို သွားက
ပါတယ်။ သူတို ေတွလည်း အင်ေမာ်တယ် နန်းေတာ် တံခါးဝအထိကို
ထွက် လာပီး လှမ်းကည့်မိလိုက် ပါေတာ့တယ်။
အိမ်ေရှမင်းသား ချီူဖန်းနဲ ဒုတိယ အင်းသမီး ချီူယု၊ နင်ရဲ တပည့်
ေတာင်ြပာတန်း ေရှာင်ယုနဲ ချီကလန်ရဲ အမထမ်းအားလုံး ဂိတ်တံခါးဝ
ကေန ေမာ်ကည့်လိုက်မိ ကတာပါ။ နင်က ေတာင်ထွတ် တစ်ေနရာမှာ
အရက်ခွက်ကို ကိုင်ရင်းနဲ မတ်တတ်ရပ်ေနဆဲပါ။ အေဝးက ေကာင်းက
င်ြပင် တစ်ေနရာမှာ ေတာ့ မေရမတွက်ိုင်တဲ့ မိစာသားရဲ စစ်သည် ေတွ

တိမ်တိုက်စီးရင်း ချီတက်လို လာေနပါတယ်။
"ဒါက မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်လား..."
ချီူဖန်း မျက်ှာပျက်လို သွားပါတယ်။ ဒီပုံသဏာန်ကို သူတခါမှ မ
ေမ့ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါက ထာဝရ အိပ်မက်ဆိုးကီးပဲေလ။
ဒါေပမဲ့ အခု မီးလံေတာင်ပံဘုရင်ကီး ရင်ေပါင်တန်းပီး လာေနတာ
စုစုေပါင်းကို ၁၂ ဦးတိတိ ြဖစ်လို ေနပါတယ်။
"ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီး၊ ှင်းေြမေခွး ဘုရင်ကီး ... မမှားိုင်ဘူး။ ဒါက
အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးပဲ။ ချီအင်ပါ
ယာမှာ သူတို ရဲ ပုံသဏာန် အတိအကျကို မှတ်တမ်းတင် ထားတယ်"
ချီူဖန်း မျက်ှာေသွး မရှိေတာ့ပါဘူး။
"၁၂ ဦးလုံး ေရာက်လာတယ်လား..."
"အားလုံး ေရာက်လာကတယ်။ မီးလံေတာင်ပံ အေစာင့်အေရှာက်
ရာေကျာ်ပဲ ေသသွားတာေလ။ ဘာြဖစ်လို ၁၂ ဦးလုံး ေရာက်လာကတာ
လဲ"
အနက်ေရာင် ဝတ်စုံဝတ် မင်းသမီးေလးလည်း ေမာ်လင့်ချက်မဲ့ စိတ်
ဓာတ်ကျလို သွားခဲ့ပါပီ။
သူတို ှစ်ဦးမှာ တည်ေနရာ ေရေြပာင်း ပိုေဆာင်ြခင်း တာအို တံဆိ
ပ်ေတာ် အကီးရှိေပမဲ့လည်း တစ်ေယာက်ကို တစ်ကိမ်စီပဲ အသုံးြပလို
ရမှာ ေလ။ ပီးေတာ့ ဒီမိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွရဲ အစွမ်းနဲ ဆိုရင် သူ
တို ဆီကို ချက်ချင်းဆိုသလိုကို စကဝဠာ ခုန်ေကျာ်ြခင်းနဲ ခုန်ေကျာ်ပီး
ေရာက်လာမှာ အေသအချာပဲေလ။

မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးက သူတို ကို သတ်ပစ်ချင်တယ်ဆို ဒီေလာ
က် ှစ်ေပါင်းများ စွာေတာင် ထွက်ေြပးေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို
ေတွ ှစ်ေပါင်းများ စွာ အသက်ရှင် ထွက်ေြပးိုင်ေနရတဲ့ အေကာင်းအ
ရင်းကလည်း မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးက သူတို ကို ဂုမစိုက်လို ပါ။ ရ
တနာသိုက်ရဲ ေြမပုံကို ရပီးတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး
က ရတနာသိုက်ဆီပဲ အာုံေရာက် ေနေတာ့တာေလ။ ချီကလန်သား
ေတွကို ရင်ဆိုင်ဖို သူရဲ မီးလံေတာင်ပဲ အေစာင့်အေရှာက်ေတွကိုပဲ တာ
ဝန်လဲေပးလိုက်တာပါ။
"အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲဘုရင်ကီး ၁၂ ပါး..."
ဒီနာမည်ကို ကားလိုက်ေတာ့ ေတာင်ြပာတန်း ေရှာင်ယုလည်း မျက်
ှာပျက်လို သွားပါေတာ့တယ်။
"ဒီလူေတွက မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ပါးလား..."
မေရမတွက်ိုင်ေအာင် များ ြပားတဲ့ မိစာသားရဲ စစ်သည် ေတာ်ေတွ
ကို ဦးေဆာင်ပီး ေရာက်လို လာတဲ့ ၁၂ ဦးကို ချီေရှာင်ယု ေငးေမာ ကည့်
ေနမိပါတယ်။ ဒီ ၁၂ ဦး ခာကိုယ်က ြဖာထွက်လို ေနတဲ့ ေကာက်စရာ
ေကာင်းလွန်းလှတဲ့ အရှိန်အဝါေကာင့် သူမ ရင်ထိတ် တုန်လပ်လို သွား
ခဲ့ပါတယ်။ သူမ စိတ်ပူပန်စွာနဲ
"ဆရာ... ဆရာက အခုမှ ကန်မကို တပည့်အြဖစ် လက်ခံထားတာ
ေနာ်.. မေသပါနဲ ဦး ဆရာရယ်… မေသပါနဲ ေနာ်..."
အင်ပါရီယာချီကလန်နဲ

သူမ

သံေယာဇဉ်

ြဖတ်လိုက်ပီြဖစ်လို

တြခား မိသားစုနဲ သူငယ်ချင်းေတွ ဒီေလာကမှာ မရှိေနတာ့ပါဘူး။ နင်
တစ်ဦးတည်းသာ သူမကို ကင်ကင်နာနာ ဆက်ဆံခဲ့တာပါ။

"ဆရာကို ငါ မေသေစချင်ဘူး....။ ဆရာ မေသရဘူးေနာ်..."
ေရှာင်ယု ေဆာက်တည်ရာမရ ြဖစ်လို ေနပါတယ်။ သူမဆရာ ေသ
သွားပီဆိုရင် သူမတစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရစ်ေတာ့မှာ ေလ။
ချီူဖန်းရဲ မျက်ှာ ေသွးဆုတ်ြဖေလျာ် ေနလို ပါ။ ဝမ်းနည်းေကကွဲ
စွာနဲ သူေခါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ပီး
"မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးလုံး ြပန်ေရာက်လာခဲ့ပီ။ ချီအင်ပါယာ
ရဲ အစွမ်းအထက်ဆုံးဆိုတဲ့ ေခတ်အချိန်ကေတာင် သူတို ေတွအေနနဲ ငါ
တို ကို ချက်ချင်း ေချမန်းပစ်လိုက်လို ရခဲ့တယ်။ ဆရာကီးဒက်ေနာ့ သူ
တို ကို ဘယ်လိုမှ ရင်ဆိုင်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘယ်လိုမှ ..."
အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးက ဒာ
ရီလာ ပုဂိလ်ေတွပါ။ ကယ်တာရာ ကုန်းေြမတိုက်ကီး၊ တိမ်တိုက်
ကုန်းေြမ

တိုက်ကီးနဲ

မီးလံ

ကုန်းေြမတိုက်ကီးတို

အားလုံးက

သိထားကတဲ့ ဒာရီလာ ပုဂိလ်ကီးေတွပါ။
ေြပာရရင် လြခမ်းေကွး ကမာကီးတစ်ခွင်မှာ ကို ဒီ ဘုရင်ကီး ၁၂
ပါးက အရမ်း ေကျာ်ကားလွန်းပါတယ်။ သူတို ေတွ ၁၂ ဦးလုံး ပူးေပါင်း
တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် ေကာင်းကင် အင်ေမာ်တယ်ေတွေတာင်မှ အသက်
လု ထွက်ေြပးရမှာ ပါ။
"ဒီမိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ပါးရဲ အစွမ်းအစနဲ ဆိုရင်... ဆရာကီး
ဒက်ေနာ့က တည်ေနရာ ေရေြပာင်း ပိုေဆာင်ြခင်း တံဆိပ်ေတာ် အကီး
ကို အသုံးြပလိုက်ရင်ေတာင် ထွက်ေြပးလို မလွတ်ခင်ကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်
ခိုက်တာ ခံရမှာ ..."
ချီူဖန်းက ေမာ်လင့်ချက်မဲ့ တုန်လပ်စွာ ေြပာလိုက်ပါတယ်။

တာအိုတံဆိပ်ေတာ်ကို အသုံးြပရတာ အချိန်တစ်ခုေပးဖို လိုအပ်ပါ
တယ်။ ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် အဆင့်ေရာက်သွားပီဆိုရင် မျက်စိ
တစ်မှ ိတ် အချိန်အတွင်းကို အကိမ်ေပါင်းများ စွာ တိုက်ခိုက်ိုင်ေနပါပီ
။
နင်ရဲ ေနာက်မှာ ရှိေနကတဲ့ ချီအင်ပါရီယာ ကလန်သားေတွက ထိ
တ်လန် ေချာက်ချား ေနကပီး ေတာင်ြပာတန်း ေရှာင်ယုလည်း နင်ကို
အသက်ရှင်သန်ိုင်ဖို ဆုေတာင်းလို ေနပါတယ်။
နင်ကေတာ့ ေတာင်ထွတ်မှာ မတ်မတ်ရပ်ေနဆဲပါ။ ဒီမိစာသားရဲ ဘု
ရင်ကီး ၁၂ ဦးနဲ ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ရမယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားရင်း သူရဲ န
တ်ဘုရား စိတ်အာုံကို ြဖန်ကက်ပီး စမ်းသပ်ကည့်လိုက် ပါေတာ့တယ်
။ ဒီအခါမှာ ေတာ့....
"ဝှား.... ေကာင်းလိုက်တာ..."
နင် တုန်လပ်သွားခဲ့ပါပီ။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးလုံး ရှိေနတဲ့
နယ်ေြမတစ်ခွင်မှာ ေတာ့ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ ေသွးအလင်းတို လမ်းမိုးေနလို
ပါ။ အြပစ်သား ေသွးအလင်းေတွဟာ လိင်းလုံးေတွ အလား ဝန်းကျင်တ
စ်ခွင်ကို ြဖာထွက်ေနတဲ့ အြပင် ေနအလင်းက ေသွးအလင်းေပ ြဖာကျ
လာတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ ဝိညာဉ် သရဲသဏာန် ပုံရိပ်ေယာင်ေတွ ေပလို
လာပါေတာ့တယ်။ မေသသင့်ပဲ ေသခဲ့ရတဲ့ သူေတွရဲ ဝိညာဉ် သရဲေတွပါ
။
" မဟုတ်ဘူး … အားလုံးက အတူတူ မဟုတ်ပါလား..."
နင်ေသချာ ြပန်ကည့် ကည့်လိုက်ပါတယ်။
"ဒီ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၁ဦးကိုပဲ မီတာ ရာေကျာ်ြမင့်တဲ့ အြပစ်

သား ေသွးအလင်းေတွ လမ်းမိုးေနတာ...။ ဒါေပမဲ့ ေရေရာင်ဝက်ဝံေခါင်း
နဲ မိစာသားရဲဘုရင်ကီး ဝန်းကျင်မှာ ေတာ့ ေဆွးြမည့်ပျက်စီးမ အနက်
ေရာင်အလင်း နည်းနည်းေလးပဲ ရှိေနပါလား...."
အမှန်ပါပဲ...။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးထဲမှာ အေကျာ်ကားဆုံး
ြဖစ်တဲ့ ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီကေနေတာ့ အြပစ်သားေသွးေရာင် အရှိန်အ
ဝါေတွ ြဖာထွက်ေနြခင်း မရှိလို ပါ။ နင်အရမ်းကို အံ့အားသင့်လို သွားပါ
တယ်။ ပီးေတာ့ ပိုပီးလည်း စိတ်ပူသွားခဲ့ရတယ်ေလ။ ဒီေရဝက်ဝံ မိစာ
သားရဲ

ဘုရင်ကီးက

ဒီ

၁၂

ဦးမှာ အစွမ်အထက်ဆုံး

ေခါင်းေဆာင်ကီးအြဖစ် ေကျာ်ကားတဲ့ အြပင်ကို အနည်းဆုံးေသာ ြပစ်
မ ပမာဏသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ေလ။ သူက အရမ်းကို သတိထားရမ
ယ့် ပုဂိလ်ဆိုတာ ေသချာေနပါပီ။
"အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ဦး..."
နင်က အသံအကျယ်ကီးနဲ ေအာ်ေြပာလိုက်ပါတယ်။
"ဆရာရဲ အမိန်နဲ ငါက အင်ပါရီယာချီကလန်သားေတွကို လာကာ
ကွယ် ေပးထားတာပဲ။ မင်းတို ေတွ ာဏ်ေကာင်းကပီးသားပဲ.. ြမန်ြမန်
သာ ြပန်သွားကေပေတာ့...။ ေတာ်ကာ ဆရာြပန်ေရာက်လာရင် အား
လုံး အသက်ေပျာက် ေနကဦးမယ်"
"ဘယ်သူက မင်းဆရာလဲကွ။ ငါတို ကို နာမည်ေလး ေြပာစမ်းပါဦး"
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးက ေငါက်ငမ်းပီး ေမးလိုက်ပါတယ်။
"သူက ဒီေလာက်ေတာင် မေလးမစား ေြပာဝံ့တယ်လား...။ ဒီ မူလ
တာအို တန်ခိုးရှင်ရဲ တပည့်က အစွမ်းထက်တဲ့ လူတစ်ဦး ြဖစ်မှာ
ေသချာတယ်"

"ငါတို ညီအစ်ကိုေတွအားလုံး ရှိေနမှ ေတာ့… ေကာင်းကင်အင်ေမာ်
တယ် ေရာက်လာရင်ေတာင် ေကာက်ေနဖို မလိုဘူးေလ"
မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွလည်း အချင်းချင်း စိတ်နဲ ဆက်သွယ်
ေဆွးေွးလိုက်ကပါတယ်။ နင်ရဲ ဆရာက ဘယ်သူြဖစ်ိုင်မလဲ။ နင်ကို
ေတာ့ သူတို ေတွ ရှိတယ်လို ေတာင် မထင်ထားကပါဘူး။ သူတို နဲ ယှဉ်
လိုက်ရင် နင်က မူလတာအို တန်ခိုးရှင်အဆင့်သာ ရှိေသးတယ်ေလ။ မူ
လတာအို တန်ခိုးရှင် တစ်ဦးအေနနဲ ... နင်ရဲ နတ်ဘုရား စိတ်အာုံက
အစွမ်းထက်တာကို ြဖန်ကက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တုန်းက သတိထားမိ
ေပမဲ့လည်း မူလတာအို တန်ခိုးရှင်က မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ပဲေလ။
မူလတာအို

တန်ခိုးရှင်

တစ်ဦးအေနနဲ

မီးလံေတာင်ပံ

အေစာင့်အေရှာက် သုံးရာကို တစ်ေယာက်မှ မလွတ်ေအာင် သတ်ိုင်လိ
မ့်မယ်လို သူတို ေတွ မထင်ထားခဲ့ကပါဘူး။
"ညီအစ်ကိုတို ... ေဘးနားကေနသာ ရပ်ကည့်ကေတာ့..."
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးက ေြပာလိုက်ပါတယ်။
"တတိယ တစ်ခွင် စိတ်မပူပါနဲ ... ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် ေရာ
က်လာရင် ညီေလးတို တားေပးထားပါ့မယ်"
"တတိယညီေလး

ဒီ

ချီအင်ပါရီယာ

ကလန်သားေတွကိုသာ

သွားဖမ်းေချ..."
တြခား မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွ သူကို ဝိုင်းပီး ေြပာလိုက်ကပါတ
ယ်။ ချီအင်ပါရီယာ ကလန်သားေတွကို ဖမ်းဆီးတဲ့ အေသးအဖွဲကိစက
သူတိုလို မိစာသားရဲဘုရင်ကီးေတွ အတူတူ လပ်ရှားဖို မလိုအပ်ဘူးေလ
။

***

"ေကာင်ေလး ြမန်ြမန် ေြပာြပစမ်း..."
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး ေအာ်ေငါက်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း
မှာ ပဲ လက်ကို ေဝှယမ်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ မီးလံ လက်ဝါးကီးတစ်
ခု ေတာင်ထိပ်မှာ ုတ်တရက် ေပလို လာခဲ့ပါပီ။ ဒီ ကီးမားလှတဲ့ မီးလ
က်ဝါးကီးဟာ အင်ေမာ်တယ် နန်းေတာ်ဆီကို ဦးတည် ဝင်လာခဲ့တာပါ။
ေချာက်ချား တုန်လပ်ေနကတဲ့ ချီကလန်သားေတွနဲ ေရှာင်ယုလည်း
နန်းေတာ်ထဲ ဝင်ေြပးပါေတာ့တယ်။
"ဝင်ခဲ့စမ်း"
အင်ေမာ်တယ် နန်းေတာ်ကို နင်သိမ်းဆည်းလိုက် ပါေတာ့တယ်။
"မင်းက ငါ့ကိစကို ဝင်ပ်ရဲတယ်လား"
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး အရမ်းကို ေဒါသထွက် သွားပါတယ်။ မီး
လက်ဝါးကီးက နင်ဆီကို ဦးတည်ချက် ေြပာင်းလို သွားခဲ့ပါပီ။
"မင်းဆရာ မေရာက်လာမှ ေတာ့လည်း ... မင်းအသက်ကို ုတ်ပီး
ငါ့ကိုယ်ငါ အမျက်ေြဖ ရေတာ့မှာ ေပါ့ေလ"
"မင်း... မိစာသားရဲေကာင်..."
နင်လည်း ေဒါသထွက်ချင်ေယာင် ေဆာင်လိုက်ပါတယ်။ သူခာကို
ယ်ဟာ မီးတာ ၃၀ဝ ြမင့်လို သွားခဲ့ပီးသလို ေခါင်းသုံးလုံး လက်ေြခာက်
ဖက် ပညာရပ်ကိုလည်း ထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်။ သူလက်ေတွထဲမှာ
ေတာ့ ဒက်ေနာ့ဓား ၃ ေချာင်းနဲ မိုးေကာင်းကင်အဆင့် ဓားပျံ ၃ ေချာင်း

ကို ကိုင်ဆွဲထားလို ပါ။
"ငါမင်းကို ပိုင်းပစ်မယ်"
နင်ရဲ ဓားဟာ ပိုးချည်မင်အလား မီးလက်ဝါးကီးကို ပိုင်းချလိုက်ပါ
ေတာ့တယ်။ နင်အခု ထုတ်သုံးလိုက်တဲ့ ဓားသိုင်းအဆင့်ဟာ ပိင်ပွဲတုန်း
က သုံးခဲ့တဲ့ အဆင့်သာပါ။ မဟာလွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦး
ေလာက်ေတာ့ အဆင့်ရှိေနတဲ့ ဓားသိုင်းပါ။
ဝုန်း ဝုန်း ဝုန်း
ေပါက်ကွဲသံကီးေတွ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်လို လာခဲ့ပါပီ။ မီးလ
က်ဝါးကီးလည်း လုံးဝ ေပျာက်ကွယ်သွားသလို ေတာင်ထိပ်လည်း ပဲ့လို
သွားခဲ့ပါပီ။ ေခါင်းသုံးလုံး လက်ေြခာက်ဖက် နင်က ေဒါသတကီးနဲ
"မိစာကီး... မင်းအဘိုးကို မင်း လာတိုက်ခိုက်ရဲတယ်ေပါ့ေလ...။ ဘိုး
ဘိုးရဲ

ဆရာသာ

ဒီမှာ ရှိေနရင်

ေြမးေလး

အသက်ေပျာက်

သွားေလာက်ပီကွဲ.."
"အား... ဟား ဟား ဟား... ဟားဟား"
"ဒီ မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ေလးက ေသရမှာ ကို မသိေသးဘူးပဲ..."
"ဒီလူသားက ေတာ်ေတာ်ကီးကို အစွမ်းထက်တယ်ဟ။ သူက ဖင်း
ေဂါ့ လမ်းစဉ် ေလာက်ထားသူပဲေလ။ ဒါေကာင့် မိုးေကာင်းကင်တမ အ
သွင်ေြပာင်းလဲြခင်းနဲ ေခါင်းသုံးလုံး လက်ေြခာက်ဖက် သိုင်းပညာကို အ
သုံးြပိုင်တာ...။ ဒါေကာင့် လွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ကိုေတာင် သူ
ေကာင်းေကာင်း ကီး ရင်ဆိုင်ိုင်ေနပီေလ။ သူရဲ ဓားသိုင်းက တကယ်
ကို မဟာ လွတ်ေြမာက်အင်ေမာ်တယ် အဆင့်မှာ ေရာက်ေနပီ။ မဟာလွ
တ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ကို သူယှဉ်ပိင်ိုင်ေနပီပဲ..."

"အမှန်ပဲ... သူက မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ေပမဲ့လည်း မဟာလွတ်ေြမာ
က် အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်ကို အစွမ်းထက်ေနပီ..."
"တတိယတစ်ခွင်... မဟာလွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ကို ဒီေလာက်
အကွာအေဝးကေန ေသေအာင် သတ်ပစ်ချင်ရင် ကမာရဲ သဘာဝ စွမ်း
အင်ေတွကို ဒီထက်ပိုပီး ထိန်းချပ်ိုင်မှ ရမှာ .. ဒါေကာင့် နည်းနည်း ထ
ပ်ပီးေလ့ကျင့်လိုက်ဦး..."
တြခား မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွ စေနာက်လိုက်ကပါတယ်။
အမှန်ပါပဲ... မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးသာ ေမှာ်ရတနာကို အသုံးြပ
မယ် ဆိုရင်ေတာ့ မဟာလွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ကို သတ်ဖို ဆိုတာ
လွယ်လွယ်ကေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ သဘာဝ စွမ်းအင်ကေန ဖန်တီးထားတဲ့
မီးလက်ဝါးနဲ မဟာလွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ကို သတ်မယ် ဆိုရင်
ေတာ့ ... ဒီအဆင့်အထိကို သူေရာက်ကို မေရာက်ေသးတာပါ။
"ဟမ့်..."
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးလည်း မျက်ှာသုန်မန်စွာနဲ အေရှကို ပျံသ
န်းလို သွားပါတယ်။ မီးလံလို ရဲရဲနီေနတဲ့ ချိတ်ေကာက်ကီး ၆ ခုဟာ သူ
ရဲ ဝန်းကျင်မှာ ေပလို လာခဲ့ပါပီ။ တစ်ခုချင်းစီဟာ ေကာက်မက်ဖွယ်
ေကာင်းလွန်းတဲ့ တည်ရှိမေတွပါ။ ပီးေတာ့ အင်ေမာ်တယ် အဆင့် ေမှာ်
ရတနာေတွချည်းပါ။
"ေခွးေကာင်ေလး .. ေသေပေတာ့..."
မီးလံေတာင်ပံဘုရင်ကီးလည်း တကယ် အစွမ်းြပလိုက်ပါပီ။
"မိစာကီး..."
နင်လည်း မာန်သွင်း ေအာ်ဟစ်လျက် သိမ်းစွန်ရဲတစ်ေကာင်အလား

အနီကပ် တိုက်ခိုက်ဖို အတွက် မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးဆီ အြမန်ဆုံး
ပျံသန်းလို သွားပါေတာ့တယ်။
"ဒီေကာင်ေလးက ေတာ်ေတာ် အစွမ်းထက်တာပဲ... သူရဲ ကိုယ်ေဖာ့
သိုင်းက လွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ေတွနဲ ယှဉ်လိုက်ရင်ေတာင် ေတာ်
ေတာ်စွမ်းတယ် ေြပာလို ရေနပီ"
"သူမ ှာ တကယ်ကို အလားအလာ ရှိေနတာ...။ သူသာ ေနာက်ပိုင်း
ေြမကမာအဆင့်ကို ေရာက်လာတယ်ဆိုရင် ငါတို ေလာက်ကို အစွမ်းထ
က်လာလိမ့်မယ်"
"ဒါေပမဲ့လည်း သူေသေတာ့မှာ ေလ"
"ဒါေပမဲ့.. သတိေတာ့ထားက.. သူဆရာက အချိန်မေရွး ေပလာိုင်
တယ်"
မိစာသားရဲ

ဘုရင်ကီးေတွလည်း

အချင်းချင်း

ပျင်းရိပျင်းတွဲ

စကားေြပာပီး တိုက်ပွဲကို ကည့်လို ေနကပါတယ်။
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးရဲ ချိတ်ေကာက်ကီး ၆ ေချာင်းဟာ အင်မ
တန်ကီးမားတဲ့ မီးေြမွနဂါးကီး တစ်ေကာင်အြဖစ် ေြပာင်းလဲလို သွားခဲ့
ပါပီ။ မီးေြမွနဂါးကီးက ေဒါသတကီးနဲ ေခါင်းသုံးလုံး လက်ေြခာက်ဖ
က် ရှိေနတဲ့ နင်ဆီကို ပျံသန်းဝင်ေရာက်လို သွားပါေတာ့တယ်။ နင်နဲ ရင်
ဆိုင်ေတွလိုက်ခဲ့ပါပီ။
ရစ် ရစ် ရအစ်
နင်ရဲ လက်ထဲက ဓားအလင်းေတွ ေြပာင်းလဲလို သွားခဲ့ပါပီ။
အေစာပိုင်းက ဒက်ေနာ့ဓား ၃ေချာင်းနဲ မိုးေကာင်းကင်အဆင့် ဓားပျံ
၃ ေချာင်းကို သူ အသုံးြပေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ချက်ချင်းပဲ မိုးေကာင်းက

င်အဆင့် ဓားပျံ ၃ေချာင်းကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပီးေတာ့ ကဲတစ်ေထာင်
ဓားကီးနဲ တြခားအင်ေမာ်တယ် ဓားပျံ ၂ ေချာင်းကို ထုတ်ယူလိုက်ပါ
ေတာ့တယ်။
ကျစ် ကျစ်...
မီးလံေြမွနဂါးကီးက

လပ်စီးမိုးကိးအလား

နင်ဆီကို

ဝင်လို

လာခဲ့ပါပီ။ ဒါေပမဲ့ သူကို ေကာက်စရာေကာင်းလှတဲ့ ဓားချက်က အသ
င့်ေစာင့်ကိေနလို ပါ။
နင်ရဲ

ဓားအလင်းဟာ

နတ်နဂါးနက်ကီး

တစ်ေကာင်အလား

ေြပာင်းလဲလို သွားခဲ့ပါပီ။ ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းလွန်းလှတဲ့ နတ်န
ဂါးနက်သဖွယ်

ဓားအလင်းဟာ

သစ်ေဆွးတုံးအလား

မီးလံ

ေြမွနဂါးကီးကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပီး ချိတ်ေကာက်ကီး ၆ ေချာင်းကို တစ်စ
စီ လွင့်စဉ်လို သွားေစပါေတာ့တယ်။
"ဘာ..."
မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး အရမ်းကို တုန်လပ်လို သွားခဲ့ပါပီ။
"ေသေပေတာ့..."
အေစာပိုင်းက ေဒါသေတွ တရှးရှး တရှားရှား ထွက်လို ေနတဲ့ နင်
ရဲ မျက်လုံးမှာ လူသတ်ေငွ စိတ်ဆေတွ လက်လို သွားခဲ့ပါပီ။
ရစ်
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးအနားကို သူေရာက်လို
လာခဲ့ပီေလ။
ဓားအလင်း ၆ ခုဟာ နတ်နဂါးနက်ကီး ၆ ေကာင်အလား ဆက်တို

က်ဆိုသလို ေြပာင်းလဲလို သွားတဲ့ အြပင် ကမာေလာက တစ်ခွင်လုံးနဲ
သူတို ရဲ အရှိန်အဝါနဲ ြပည့်လို သွားခဲ့ပါပီ။
"ြမန်ြမန်.. နံပါတ် ၃ ညီေလးကို ဝိုင်းကယ်က..."
ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီး မျက်ှာ ပျက်လို သွားခဲ့ပီေလ။
"မေကာင်းဘူး..."
တိမ်ဘုရင်လည်း မျက်ှာပျက်လို သွားခဲ့ပါပီ။
"ဒါက ဘယ်လိုလုပ် ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ..."
"သူအစွမ်းေတွ..."
"ဒီလူသားက..."
မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွက ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် ေရာက်
လာရင် တားဆီးဖို အတွက် အေဝးမှာ ပဲ ေစာင့်ေနခဲ့ကတာပါ။ ဒီလို သ
နားစရာ မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ေလးက ချက်ချင်းကီးကို ေကာက်ခမန်း
လိလိ အစွမ်းေတွ ထုတ်ြပလိုက်မယ်လို ထင်ကို မထင်ထားမိကဘူးေလ
။ နင်ရဲ အရှိန်အဝါေတွဟာလည်း ေကာက်ခမန်းလိလိကို တိုးလာခဲ့သ
လို ဓားသိုင်းဟာလည်း အင်မတန်မှ ကို နက်နဲ သိမ်ေမွသွားခဲ့ပါပီ။
ရစ် ရစ် ရစ်
နဂါးနက်ကီး သဖွယ် ဓားအလင်းေတွဟာ ခုခံလို မရိုင်တဲ့ တိုက်ခို
က်ချက်ေတွပါ။
"မြဖစ်ိုင်ဘူး.. "
အနီးကပ်

တိုက်ခိုက်ရတဲ့

အတွက်

မီးလံေတာင်ပံ

ဘုရင်ကီး

ထွက်ေြပးဖို အခွင့်အေရး မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ နင်ရဲ

ဓားအလင်း

၆

ခုဟာ

သူကို

ဝန်းရံလို

သွားပီး

အသက်ကို

ုတ်ယူလိုက်က ပါေတာ့တယ်။
အရာအားလုံး တိတ်ဆိတ်ငိမ်သက်လို သွားကပါတယ်။ ကမာေလာ
က တစ်ခွင်လုံး တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ အလားပါ...။ အေဝးကေန ကည့်လို
ေနကတဲ့ မိစာသားရဲေတွလည်း မယုံိုင်ေအာင် ြဖစ်ေနကပါတယ်။ ဒါ
ေပမဲ့ မိစာသားရဲဘုရင်ကီးေတွ မျက်ှာကေတာ့ တည်ကည် ေလးနက်
လာခဲ့ပါပီ။
နင်က ေလထဲမှာ မတ်တတ်ရပ်လျက်နဲ မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးရဲ
ေမှာ်ရတနာအားလုံးကို သိမ်းဆည်းလိုက် ပါေတာ့တယ်။ သူြပံးေနလို
ပါ။
"မင်းတို ကို ငါနည်းနည်းေလး လှည့်စားမိခဲ့တဲ့ အတွက် တကယ်ကို
စိတ်မေကာင်း ြဖစ်မိပါတယ်ေနာ်။ ဒါေပမဲ့ ငါလည်း တကယ်ကို မတတ်
ိုင်လို ပါ။ မင်းတို ၁၂ ဦးလုံးက အရမ်း အရမ်းကို နာမည်ကီးတယ်ေလ။
ကယ်တာရာ ကုန်းေြမတိုက်ကီးမှာ ှစ်ေပါင်း ဒီေလာက်ကာေအာင် ကျ
င်လည်ေနခဲ့ပီးမှ ေတာ့.. မင်းတို ၁၂ ဦးလုံးအတွက် ပူးေပါင်းအသုံးြပလို
ရမယ့် အရမ်း အစွမ်းထက်တဲ့ ဝဂပါကို ပိုင်ေနေလာက်ပီလို ငါထင်မိခဲ့
လို ပါကွာ။ ဒါေကာင့် မင်းတို ထဲက တစ်ေယာက်ကို အရင်ဆုံး စိတ်မ
ေကာင်းစွာနဲ သတ်လိုက်ရတာေနာ်..."
***

Chapter 1 ပ ပ ပ။
ဆကပ ဦ မည။

***

ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒာရီ
Book 19
Chapter 2 (ထွန်ြခစ်အလား ဓားှင့် လယ်ကွယ်သဖွယ်
ေကာင်းကင်ဘုံ)

ကျန်ရစ်ေနတဲ့ မိစာသားရဲဘုရင်ကီး ၁၁ ဦးဟာ အရမ်းကို ေဒါသထွ
က်လို သွားခဲ့ပီး အံကိုတင်းတင်းကိတ်လိုက် ကပါတယ်။ သူတို ေတွ ဒီ
ေလာက်အထိ အရမ်းနာမည်ကီးလာရတဲ့ အဓိက အေကာင်းအရင်းက
လည်း မဟာတိမ်ပျံဝက်ဝံ ဝကပါကို တီထွင်ိုင်ခဲ့ကလို ပါ။ ဒါက သူတို
၁၂ ဦးအတွက် အရမ်းကို သင့်ေတာ်တဲ့ ဝကပါေပါ့။ ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီး
က ဝကပါရဲ ဗဟိုချက်မကို ေနရာယူပီး ကျန်တဲ့ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး
၁၂ ဦးက သူကို ဝိုင်းဝန်း ကူညီေပးရတာပါ။ ဒီမှာ ဝကပါက အင်မတန်
ကီးမားတဲ့ ဝက်ဝံပျံကီးတစ်ေကာင် အြဖစ် အသွင်ေြပာင်း သွားပါလိမ့်မ
ယ်။ ဒါက တိုက်ခိုက်ဖို အတွက်ေကာ.. ခုခံကာကွယ်ဖို အတွက်ပါ အရမ်း
ကို အသုံးဝင်တဲ့ ဝကပါပါ။ ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် ဂိုဏ်းချပ်ကီး
ေတာင်မှ ဝကပါကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာနဲ ထွက်ေြပးသွားကမှာ မလွဲပါ
ဘူး။ ဒီဝကပါသာ တကယ် အသုံးြပြဖစ်ခဲ့ရင် နင်လည်း ထွက်ကို ေြပးရ
ေတာ့မှာ ပါ။
ဒါေပမဲ့... မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး အသက်ေပျာက် သွားခဲ့ပီေလ။

သူက ဝကပါမှာ ဗဟိုချက်ေတာင်ပံ အစိတ်အပိုင်းအတွက် တာဝန်ယူ
ေပးရတာပါ။ သူမရှိေတာ့တာနဲ အရမ်းကို ပ်ေထွးနက်နဲတဲ့ မဟာတိမ်
ပျံဝက်ဝံ ဝကပါကို အစွမ်းကုန် ထုတ်သုံးလို မရေတာ့ပါဘူး။
"သူက ငါတို ကို လိမ်သွားတာ..."
"သူေတာင်းစားေလး..."
"ဘာြဖစ်လို ဒီလူေကာင်ေလးက ဒီေလာက်အထိ အစွမ်းထက်ေနရ
တာလဲ။ သူလို လူမျိး ကယ်တာရာ ကုန်းေြမတိုက်ကီးမှာ ရှိတယ်လို
ငါကားေတာင် မကားဖူးဘူး။ တိမ်တိုက်ေကာ မီးလံ ကုန်းေြမတိုက်ကီး
ေတွေကာပဲ..."
မိစာသားရဲဘုရင်ကီးေတွ တကယ်ကို မမမတ လှည့်စား ခံလိုက်က
ရတာပါ။ ေကာင်းကင် အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်ကို အစွမ်းထက်
တဲ့ ပုဂိလ်မှ သာ မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးကို အချိန်တိုေလးအတွင်း
သတ်ြဖတ်ိုင်မှာ ပါ။ ဒီလို ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်
ကို စွမ်းတဲ့ သူေတွ အားလုံးဟာလည်း အရမ်းကို ေကျာ်ကားကပါတယ်
။ ပီးေတာ့ နင်က အခုမှ အေစာပိုင်း ေြမကမာအဆင့်ကို ေရာက်လာခဲ့
တာ ြဖစ်လို သူရဲ ာဏ်အလင်းက မူလတာအိုအဆင့်နဲ သိပ်ပီး မတိမ်း
မယိမ်းပဲ ရှိပါေသးတယ်။ ဒါ့အြပင်ကို သူရဲ ကီစွမ်းအင်အဆင့်က အထွ
တ်အထိပ် ေြမကမာအဆင့်ြဖစ်တဲ့ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးထက်
ကို အဆင့် သုံးဆင့်ေလာက် နိမ့်လို ေနဆဲပါ။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွ
အားလုံးမှာ လည်း အင်ေမာ်တယ်အဆင့် ေမှာ်ရတနာေတွ ရှိေနေသးတ
ယ်ေလ။
ဒီအချက်ေတွေကာင့် လည်း နင်က အလစ်အငိုက် တိုက်ခိုက်ိုင်ခဲ့
တာပါ။

***

"ဟား ဟား ... မီးလံေတာင်ပံ ဘုရင်ကီး မရှိေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ကာ
… မင်းတို ေတွ ဝကပါကို ြပင်ဆင်ိုင်ကမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူးေလ။ ငါ့
ကို သတ်ချင်ရင်လား... မင်းတို ေတွ အရည်အချင်း မမီေသးပါဘူးကွာ...
"
ေလထဲမှာ မတ်တတ် ရပ်ရင်းနဲ နင် ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာလိုက်
ပါတယ်။
"မင်းတို အားလုံးကို အခုပဲ ထွက်ခွာသွားေစချင်တယ်။ ေနာက်ဆိုရင်
အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာဘုရင်ကီး ၁၁ ပါးလို နာမည် ေြပာင်း
လိုက်ကေပါ့။ တကယ်လို မင်းတို ေတွ ငါ့ကို တိုက်ခိုက်လိုက်မယ် ဆိုရင်
ေတာ့ အေရှပိုင်း ေရစီးေကာင်းရဲ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၉ ပါး ဒါမှ မ
ဟုတ် ၈ ပါး ဆိုပီး ြဖစ်သွားမယ်ေနာ်"
"ေခွးေကာင်ေလး..."
"လူသား… မင်းနာမည်ေြပာစမ်း"
"မင်းက ဘယ်သူလဲ.."
မိစာသားရဲဘုရင်ကီးေတွ အရမ်းကို ေဒါသထွက်လို ေနကပါပီ။ အ
ခုဆို နင်ကိုသတိထားရမယ် ဆိုတာကို သိထားကေပမဲ့လည်း ဘယ်သူမှ
ထွက်ခွာသွားဖို မစဉ်းစားထားကပါဘူး။ သူတို ေသွးေသာက် ညီအစ်ကို
တစ်ဦးကို

နင်က

သတ်ခဲ့တယ်ေလ။

တကယ်လို

သူတို

ေတွ

ထွက်ခွာသွားကမယ်ဆိုရင် လုံးဝမျက်ှာပျက်စရာကို ြဖစ်မှာ ပါ။ သူတို

လို လွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ်ေတွ အတွက် ကပ်ေဘးသုံးပါးနဲ ေပးဆ
ပ်ြခင်း

ကိုးပါးဟာ

တြဖည်းြဖည်းကို

ကမ်းတမ်းလို

လာပီး

ေနာက်ဆ ုံးမှာ သူတို ပဲ ေပျာက်ကွယ် သွားကရမှာ ေလ။ ဒါေကာင့် မ
ေသခင်မှာ နာမည်က အရမ်းကို အေရးကီးပါတယ်။
သူတို ေတွ ထွက်မေြပးကတဲ့ အတွက် နင်လည်း နည်းနည်းေတာ့ စိ
တ်ပျက်လို သွားပါတယ်။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွသာ ထွက်သွားကမ
ယ်ဆိုရင် သူတို ရဲ ဌာနချပ်ေတွဆီကို ေနာင်အချိန်မှ တိတ်တိတ်ေလး
လိုက်သွားပီး တစ်ဦးချင်း သတ်ပစ်လိုက်ုံပါ။
"နားေထာင်ကဦး..."
နင်က ရယ်ေမာလိုက်ပီးေတာ့
"ငါက အင်ေမာ်တယ် ဒက်ေနာ့... ဂျိနင်လို လည်း သိကတယ်"
"အင်ေမာ်တယ် ဒက်ေနာ့… ဂျိနင်..."
မိစာသားရဲဘုရင်ကီး ၁၁ ပါးလုံး ဒီနာမည်ကို ဘယ်မှာ ကားဖူးလ
ည်း စဉ်းစားကည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ကယ်တာရာ၊ တိမ်တိုက်နဲ မီး
လံ ကုန်းေြမတိုက်ကီး တစ်ခွင်မှာ ဒီနာမည်ကို တစ်ခါမှ ေတာင် မကား
ဖူးခဲ့ပါဘူး။
"ငါက အင်ပါရီယာ ချီကလန်သားေတွကို ကတိေပးထားခဲ့တာ။ သူ
တို ကို ကာကွယ်ေပးပါ့မယ်လို ေလ"
နင်က ရယ်ေမာလို ေနဆဲပါ။
"မင်းတို အားလုံး ြမန်ြမန် ထွက်သွားကေချ…"
မိစာသားရဲ

ဘုရင်ကီးေတွလည်း

စိတ်နဲ

ဆက်သွယ်

ေဆွးေွးလိုက်ကပါတယ်။

သူတို

ေတွ

အားလုံး

ဆုံးြဖတ်ချက်

ချထားခဲ့ပီးကပီေလ။ ထွက်ခွာသွားရမယ်။ လာေနာက်ေနတာလား။ ဒီ
ေနရာမှာ ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် ဂိုဏ်းချပ်ကီး ဆိုရင်ေတာင်မှ သူ
တို ေတွ ဆက်ပီး တိုက်ခိုက်ကမှာ ပါ။ သူတို ရဲ ေသွးေသာက် ညီအစ်ကို
တစ်ဦး ေသဆုံးသွားခဲ့ပီေလ။ သူတို ေတွ ဒီအတွက် ေသွးေကွးမဆပ်ပဲ
ထွက်ခွာ သွားကရမှာ လား။
"ဝကပါကို ြပင်ေဟ့"
ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီး စိတ်နဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
ေဝါ.. ဝုန်း
မြမင်ရတဲ့ ကီစွမ်းအင် အမင်တန်းေတွဟာ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁
၁ ပါးရဲ ခာကိုယ် ဝန်းကျင်ကေန ြဖာထွက်လို လာခဲ့ပါပီ။ သူတို ေတွ
က ငရဲနဂါး ေကာင်းကင်ေသာ့ ဝကပါကို ပူးေပါင်း တိုက်ခိုက်မပညာရ
ပ်ကို အသုံးြပလိုက်တာပါ။ ဒီမှာ ပဲ သူတို ရဲ ကီစွမ်းအင်ေတွအားလုံး ချိ
တ်ဆက်ပီး မေဝအသုံးြပလို ရလာမယ်ေလ။ ကီစွမ်းအင်ေတွလည်း ပူး
ေပါင်းသွားတာြဖစ်လို တိုက်ခိုက်မ အင်အားေတွလည်း ပိုပီး ြပင်းထန်
လာခဲ့ပါပီ။
"သူကို သတ်ဖို အတွက် အစွမ်းကုန်သာ ထုတ်သုံးက..."
ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီးစိတ်နဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
ဝှစ်
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ... မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၁ ပါးဆီမှာ အင်ေမာ်
တယ်ေမှာ်ရတနာေတွ တစ်ခုပီး တစ်ခု ေပလို လာခဲ့ပါပီ။ ေရဝက်ဝံ ဘု
ရင်ကီး ဝန်းကျင်မှာ ေတာ့ ပုလဲအမျိးအစား ေမှာ်ရတနာ ၉၉ ခု ေပထွ

က်လာခဲ့ပါပီ။ ပုလဲ တစ်လုံးစီဟာ အင်ေမာ်တယ်အဆင့် ေမှာ်ရတနာရဲ
အရှိန်အဝါေတွ ကိုယ်စီ ြဖာထွက်ေနလို ပါ။ ဒါက အစုံလိုက်ရှိတဲ့ ေမှာ်ရ
တနာ အမျိးအစားပါ။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၂ ပါးရဲ ေခါင်းေဆာင် ြဖ
စ်တာေကာင့် လည်း သူက ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်
ကို အစွမ်းထက်သူပါ။ ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တယ် ဂိုဏ်းချပ်ကီးေတာင်
မှ သူနဲ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်အပီးမှာ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်ေလ။ ဒါေကာ
င့် လည်း အရမ်းကို ထူးြခားတဲ့ အင်ေမာ်တယ် ေမှာ်ရတနာ တစ်ခု သူဆီ
မှာ ရှိေနခဲ့တာပါ။
ဝုန်း
သူတို ေတွ ဝကပါနဲ ချိတ်ဆက်လိုက်ကတဲ့ အချိန်မှာ ပဲ နင်လည်း
ေရှကို တိုးလာခဲ့ပါပီ။
"သတ်"
"သူကို သတ်ကွာ..."
"ေခွးေကာင်ေလး..ေသစမ်းကွာ..."
မိစာသားရဲ

ဘုရင်ကီး

၁၁

ပါးလည်း

ကီစွမ်းအင်ေတွကို

ချိတ်ဆက်မေဝပီး သူတို ရဲ ကိုယ်စီရဲ အစွမ်းအထက်ဆုံး ပညာရပ်ေတွ
ကို ထုတ်သုံးလိုက်က ပါေတာ့တယ်။ မဟာတိမ်ပျံ ဝက်ဝံ ဝကပါ မရှိ
ေတာ့ေပမဲ့လည်း ကီစွမ်းေတွကို ချိတ်ဆက်ပီးေတာ့ အစွမ်းအထက်ဆုံး
ပညာရပ်ေတွကို ထုတ်သုံးိုင်ကပါေသးတယ်။
အလင်းေရာင်တန်းေတွ ေကာင်းကင်ထက် ေပလို လာခဲ့ပါပီ။ ေတာ
င်ပံ တစ်ခုကို မီတာ ၃၀ဝ၀ေလာက် ကီးမားတဲ့ မီးငှက်ကီးတစ်ေကာင်၊
အနက်ေရာင် ေရအလင်းတန်းတစ်ခုက နင်ဆီကို ဦးတည်ဝင်လာခဲ့ပါပီ

။ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ ေရေရာင် အလင်းတန်းကလည်း နင်ကို ထိုးစိုက်ဝင်
ေရာက်လို လာခဲ့ပီေလ။
***

နင်ေကာ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၁ ပါးလုံးေကာကာ မဟာစကဝ
ဠာ တာအိုနဲ ပတ်သက်ပီး ာဏ်အလင်း အချိ ရထားပီးသားပါ။ အား
လုံးပဲ ကမာရဲ သဘာဝ စွမ်းအင်ေတွကို အသုံးြပလိုက်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်
အချိန်ကို

ရပ်တန်ဖို

ထိန်းချပ်ိုင်ဖို

နဲ

ကိးစားလိုက်ပါတယ်။
အေဝးကို

ရန်သူကို

တည်ေနရာ

ချည်ေှာင်

ေရေြပာင်းြခင်းနဲ

ထွက်ေြပးသွားလို မရေအာင်ပါ။
ဒါေပမဲ့လည်း တည်ေနရာ ေရေြပာင်းပိုေဆာင်ြခင်း တံဆိပ်ေတာ် အ
ကီးကိုေတာ့ အသုံးြပပီး ထွက်ေြပးလို ရပါေသးတယ်။ ဒါေပမဲ့.. ဒီအချိ
န်မှာ ဘယ်သူက ထွက်ေြပးပါ့မလဲ။
"မိစာဘုရင်ကီး ေသသွားပီ..."
"ဒီ လူသားက ေကာက်စရာ ေကာင်းေလာက်ေအာင် အစွမ်းထက်
ေနပါလား..."
အ ေန ာက ်မ ှာ ပါလာကတဲ့ မိစာသားရဲ တပ်မဟာကီးဟာ မီးလံ
ေတာင်ပံ ဘုရင်ကီးရဲ တကယ့်လက်ေရွးစင် စစ်သည် ေတွနဲ ဖွဲစည်း
ထားတဲ့ တပ်မဟာကီးပါ။ လွတ်ေြမာက်အင်ေမာ်တယ် ၁၀ ဦး၊ မူလတာ
အိုတန်ခိုးရှင်နဲ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ေပါင်း ေြမာက်ြမားစွာ ပါဝင်တဲ့ တပ်
မဟာကီးတစ်ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို ရဲ ဘုရင်ကီးက တစ်ချက်တည်းနဲ အ
သက်ေပျာက် သွားရမှ ေတာ့.. သူတို ေတွ ဘယ်လိုလုပ် ဝင်ေရာက် တိုက်

ခိုက်ရဲပါေတာ့မလဲ။
အခုဆို တြခားမိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွလည်း ဒီလူသားေလးကို ဝို
င်းဝန်း တိုက်ခိုက်ကပါပီ။ ဒီလို အဆင့်ေတွရဲ တိုက်ပွဲမှာ သူတိုလို ပွန်းု
ပ်ကေလးေတွက ဝင်မပါသင့်ေတာ့ဘူးေလ။
"ပတ်ဝန်းကျင် စကဝဠာက ပိတ်ဆိုသွားခဲ့ပီ။ တည်ေနရာ ေရေြပာ
င်းြခင်းနဲ သွားလို မရေတာ့ဘူး"
"ကည့်ရတာ ဒီလူသားကို မလွတ်ေစချင်ေတာ့ဘူး ထင်တယ်။ သူကို
မေသေသေအာင် ဝိုင်းသတ်ကေတာ့မှာ "
မိစာသားရဲေတွလည်း အြဖစ်အပျက်ကို ြမင်ပီး မျက်လုံးအေရာင်
ေတွ လက်လို လာခဲ့ပါပီ။ သူတို အြမင်မှာ ေတာ့ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး
၁၁ ပါးလုံး ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရင်ေတာ့ အသာစီး ရကို ရမှာ ေလ။ ဒီလူ
သားကို သတ်ိုင် မသတ်ိုင်ကေတာ့ ေြပာရခက်လှပါတယ်။
***

ေခါင်းသုံးလုံး လက်ေြခာက်ဖက်နဲ နင်ဟာ မီတာ ၃၀ဝ အြမင့်
ရှိေနပါတယ်။ သူရဲ ဓားရှည် ၆ ေချာင်းလုံးဟာလည်း မီတာ ၃၀ဝ အရွ
ယ် ရှိေနခဲ့ပါပီ။ ဓား ၆ လက်ကို စက်ဝိုင်းသဏာန် ေဝှယမ်းပီး တိုက်ခို
က်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ ဓားအလင်းေတွဟာ ေကာင်းကင်ထက် ြဖာ
ထွက်လို သွားခဲ့ပါပီ။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၁၁ ပါးရဲ တိုက်ခိုက်မေတွ
ကို ခုခံလိုက်ပါေတာ့တယ်။
"သတ်ကွာ.."
တိုက်ခိုက်မေတွကို ကာကွယ်ထားရင်းနဲ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွ

အနား နင် တြဖည်းြဖည်း တိုးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူကို ြပင်းြပ
င်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်ေနကတာေကာင့် .. သူ ဘယ်ေလာက်များ ြမန်ြမ
န် ေရွလျားိုင်မှာ လဲ...။ မိစာသားရဲဘုရင်ကီးေတွက ချက်ချင်းပဲ ေဝး
ရာကို ဆုတ်ခွာသွားကပါတယ်။ ပီးေတာ့ ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီးရဲ ပုလဲ
အမျိးအစား ေမှာ်ရတနာဟာ အရမ်းကို ေကာက်စရာ ေကာင်းလွန်းလို
ေနပါတယ်။ ပုလဲ တစ်လုံးစီဟာ ကယ်တာရာ အေသးေလးအလား နင်
ကို ကိတ်ေြခဖို အတွက် ေြပးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ပုလဲလုံးေတွကို ခုခံ
ကာကွယ်ရတာမှာ .. ပုလဲလုံးေတွဟာ ေတာင်ကီး တစ်ေတာင်ေလာက်
ကို ေလးလံတဲ့ အတွက် နင်တကယ်ကို အသည်းအသန် ခုခံလို ေနရပါ
တယ်။

ေနာက်ထပ်

မိစာဘုရင်ကီး

တစ်ပါးြဖစ်တဲ့

ေတာင်မိစာ

ဘုရင်ကီးကလည်း ေနာက်ထပ် ေတာင်လို ေမှာ်ရတနာအမျိးအစား တ
စ်ခုနဲ နင်ကို တိုက်ခိုက်လို ပါ။ ဒီေတာင်လို ေမှာ်ရတနာက ပုလဲလုံးမှာ ပါ
ဝင်တဲ့ အင်အားေတွထက်ေတာင် ပိုပီး ြပင်းထန်ပါေသးတယ်။ ဒါေပမဲ့
သူမှာ ေတာ့ ဒီလို ေတာင်ေမှာ်ရတနာက တစ်ခုတည်းသာ ရှိလို ေတာ်ပါ
ေသးတယ်။
ဓားဆိုတာက လျင်ြမန်မကို အားြပရတဲ့ လက်နက်ပဲေလ။ တြခား
တိုက်ခိုက်မေတွ အားလုံးကို နင်ေအးေအးေဆးေဆး ကာကွယ်ိုင်ခဲ့ေပ
မဲ့လည်း အင်အားြပင်ထန်လှတဲ့ တိုက်ခိုက်မေတွ ေအာက်မှာ ေတာ့ နင်
အေရးနိမ့်လို လာခဲ့ပါပီ။
"ဟား ဟား ဟား.. တစ်ခွင်.. ဒီလူသားက ေကာင်းကင်အင်ေမာ်တ
ယ် တစ်ဦးေလာက် စွမ်းေပမဲ့လည်း တစ်ခွင်လည်း ေကာင်းကင်အင်ေမာ်
တယ်ေလာက် စွမ်းတယ်ေလ။ ကန်ေတာ်တို အားလုံးက ဒီေလာက်အထိ
အစွမ်းမထက်ေပမဲ့လည်း အားလုံးပူးေပါင်း တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ေတာ့ သူ
ကို ဖိအား ေကာင်းေကာင်း ေပးလို ရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူက ဖင်းေဂါ့ လ

မ်းစဉ် ေလာက်သူလည်း ြဖစ်ပီးေတာ့ ြပန်လည် ေကာင်းမွန်ိုင်စွမ်း အ
ရမ်းကို ြမင့်မားတယ်ေလ။ အို.. ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် သူနည်းနည်းချင်း ထိ
ခိုက်လာမှာ ပါ"
"ငါတို ဒီလို ဆက်ပီး တိုက်ခိုက်ိုင်ရင် သူေသရမှာ ပဲ..."
"ငါ့ညီအစ်ကိုတို သတိထားကေဟ့...။ သူကို တည်ေနရာ ေရေြပာင်း
ပိုေဆာင်ြခင်း တံဆိပ်ေတာ်အကီး မသုံးလိုက်ေစနဲ ..."
"စိတ်မပူပါနဲ အစ်ကိုကီးေရ.... ကန်ေတာ်တို ေတွက အင်ေမာ်တယ်
အဆင့် ေမှာ်ရတနာ လက်နက်ေတွနဲ သူကို ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်ေန
တာေလ။ သူဘယ်လိုလုပ် လပ်ရှားဖို အခွင့်သာပါ့မလဲ"
မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွလည်း မိုးထိေအာင်ကို ထိုးေနတဲ့ အရှိန်အ
ဝါေတွနဲ အတူ အင်အား ြပင်းထန်စွာ နင်ကို ဆက်ပီး တိုက်ခိုက်လို
ေနကပါတယ်။
နင်လည်း အင်ေမာ်တယ် ေမှာ်ရတနာေပါင်းများ စွာရဲ တိုက်ခိုက်မ
ေအာက်မှာ ဖိှိပ်ခံေနရလို ပါ။ ဒီလက်နက်ကိုင်သူ အားလုံးက အနည်း
ဆုံး ှစ်ေပါင်း ငါးသိန်းေလာက် အသက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ လွတ်ေြမာက် အင်
ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်ကို စွမ်းပီး ေရွဝက်ဝံဘုရင်ကီးဆို ှစ်တစ်သ
န်းေကျာ် ေနထိုင်ခဲ့တဲ့ လွတ်ေြမာက်အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးေလာက်ကို အ
စွမ်းထက်ေနပါတယ်။
"အား"
ပုလဲတစ်လုံး နင်ကို ထိမှန်လို သွားခဲ့သလို နင်လည်း ေသွးတစ်ပွက်
အန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
"ြမန်ြမန်..."

"သူေသေတာ့မယ်"
"သတ်ေဟ့.."
မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွအားလုံး နင်ကို သတ်ိုင်မယ့် အခွင့်အ
ေရးကို လက်လတ် မခံလိုက်ကပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဒီအချိန်မှာ ပဲ နင်က စိတ်ထဲကေန ကျိတ်ြပံးလိုက် ပါေတာ့
တယ်။
"အချိန်တန်ပီေပါ့..."
ရစ်
နင်နဲ မလှမ်းမကမ်း အကွာမှာ ေတာ့ ေနာက်ထပ် လူရိပ်တစ်ခု ေပ
ထွက်လို လာခဲ့ပါပီ။ ဒါကေတာ့ အစွမ်းထက်လှတဲ့ အရှိန်အဝါေတွ ြဖာ
ထွက်လို ေနတဲ့ ဝတ်စုံနက်ဝတ် ဂျိနင်ပါ။ သူအရှိန်အဝါက ေနာက်ပိုင်းအ
ဆင့် ေြမကမာအင်ေမာတယ် တစ်ဦးရဲ အရှိန်အဝါေတွပါ။ သူေကျာမှာ
ေတာ့ ဓားအိမ်တစ်ခုကို လွယ်လို ထားပီး ဓားပုံရိပ် ေတာ်ေတာ်များများ
ဓားအိမ်ထဲမှာ ရှိလို ေနပါတယ်။
ရစ် ရစ် ရစ်
အနက်ေရာင် ဝတ်စုံဝတ် နင်က လက်ကို န်လိုက်တဲ့ အခါမှာ
ေတာ့ အနက်ေရာင် ဓားပုံရိပ် ကိုးခု ပျံထွက်လို လာခဲ့ပါပီ။
"မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ်"
အနက်ေရာင်

ဝတ်စုံဝတ်

နင်ရဲ

မျက်လုံးေတွမှာ ေအးစက်စက်

အေငွအသက်တို ြဖာထွက်ေနလို ပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကည်လင်လို
ကေနတဲ့ အနက်ေရာင် ဓားကီးကိုးေချာင်းဟာ မိုးေကာင်းကင်ကို ထိုးခွဲ

လို သွားခဲ့ပါပီ။ မိုးေကာင်းကင်မှာ ေတာ့ အမာရွတ်တစ်ခု ထင်ကျန်ရစ်
ေနခဲ့ပါတယ်။
ဒီပညာရပ်ကို ဘာြဖစ်လို မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ်လို သိကတာလဲ...။
ဒီပညာရပ်က ဓားကို ထွန်ြခစ်သဖွယ် အသုံးြပထားတာပါ။ သာမန်
လူသားေတွက လယ်စိုက်ရာမှာ ေြမကီးကို ထွန်ြခစ်ေကာင်း အတိုင်း ခွဲ
ဖို ရာ ထွန်ြခစ်ကို အသုံးြပကတယ်ေလ။ နင်ရဲ ဓားဟာလည်း ထွန်ြခစ်
အလား မဟာမိုးေကာင်းကင်ရဲ တည်ရှိမကို လယ်ကွက်ထဲက ေြမြပင်
ကို ခွဲလိုက်တဲ့ အား ဆွဲခွဲလိုက်တာပါ။ ေကာင်းကင်ထက်မှာ အနက်ေရာ
င် အမာရွတ်ကီး ၉ ခု ေပလို လာခဲ့ပီး မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွဆီ
တိုးဝင် သွားပါေတာ့တယ်။ ဒီမှာ မှ ၃ ဦးဟာ ပိတ်မိလို သွားခဲ့ပါပီ။
"ဒါက မူလအမာပဲ..."
"ဒီလူသားမှာ မူလအမာရှိတယ်လား..."
"ပီးေတာ့ ေနာက်ပိုင်းအဆင့် ေြမကမာ အင်ေမာ်တယ်..."
မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွအားလုံး တုန်လပ်ေချာက်ချားလို သွားက
ပါတယ်။ နင်ရဲ မူလအမာက ထွက်ေပလာလာချင်းမှာ ပဲ မဟာေကာင်း
ကင်ဘုံရဲ တာအိုဖခင်ကီး မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် တီထွင်ခဲ့တဲ့ မိုးေကာ
င်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားသိုင်းကို အသုံးြပလိုက်ခဲ့တာပါ။ သူက ဒီဓားကွက်
ကို ထိပ်တန်းအဆင့် အင်ေမာ်တယ် ဓားပျံ ၉ ေချာင်းနဲ အသုံးြပလိုက်
တာေလ။ ဒီဓားေတွက မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားသိုင်းကိုသာ သီးသန်
အသုံးြပဖို စီစဉ်ထားတဲ့ ဓားေတွပါ။ အခုလက်ရှိ နင်ရဲ အစွမ်းအထက်
ဆုံး ဓားသိုင်းကေတာ့ ဒီဓားသိုင်းပါ။
နင်က ကယ်တာရာဖမ်း နတ်ဘုရားလက်သိုင်းနဲ ကဲတစ်ေထာင်

ဓားကီးကို ကိုင်ဆွဲ အသုံးြပလိုက်ရင် သန်စင်ေသာယန် ေမှာ်ရတနာကို
အသုံးြပတဲ့ အလား စွမ်းအားေတွ ထွက်ေပလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက မိုး
ေကာင်းကင်

ထွန်ြခစ်

ဓားကိုးေချာင်းထဲက

တစ်ေချာင်းချင်းစီကို

အသုံးြပလိုက်တဲ့ အင်အားနဲ ယှဉ်လိုက်ရင် အဆများ စွာ အင်အားြပင်း
ထန်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားကိုးေချာင်းလုံးကို အ
သုံးြပလိုက်ရင်ေတာ့... ကဲတစ်ေထာင် ဓားကီးက နည်းနည်းေတာင်
အားေပျာ့ေကာင်း ေပျာ့သွားိုင်ပါတယ်။
"အား.. မြဖစ်ိုင်ဘူ..."
"ြမန်ြမန် ကာလိုက်..."
"ြမန်ြမန်...."
တြခားမိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွလည်း ကူညီေပးဖို ေရာက်လို လာ
ခဲ့ပါပီ။

မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားသိုင်းကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ မိစာ

သားရဲ ဘုရင်ကီး ၃ ဦးကလည်း ေသချာ ကာကွယ်လိုက်ကပါတယ်.. ဒါ
ေပမဲ့ .. သူတို မကာကွယ်လိုက် ိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ေသွးပျက် ေချာက်ချားမေတွဟာ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၃ ဦးမျက်
လုံးေတွမှာ ြပည့်ေနလို ပါ။
ဝုန်း ဝုန်း ဝုန်း
၃ ဦးလုံး ေနရာတင်ကို အသက်ေပျာက် သွားခဲ့ကပါပီ။
နင်ရဲ မူလအမာရဲ မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ပညာရပ်ဟာ နင်ရဲ အစွ
မ်းအထက်ဆုံး ပညာရပ်ပါ။ ဒါက အရမ်း အရမ်းကို ြမန်ဆန်လွန်းပါတ
ယ်။ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီး ၃ ဦလုံးလည်း နားလည်ခဲ့ကပါတယ်။ ဒီဓား
သိုင်းကို သူတို လက်ရှိအဆင့်နဲ ကာကွယ်လို လည်း မြဖစ်ိုင်သလို တ

ည်ေနရာ ေရေြပာင်းပိုေဆာင်ြခင်း တာအိုတံဆိပ်ေတာ် အကီးကိုလည်း
အသုံးြပလို အချိန် မလုံေလာက်ေတာ့တာကိုပါ။
ဝုန်း
နင်ရဲ မူရင်းခာကိုယ်လည်း အေရှကို ေြပးတက်သွားသလို သူရဲ မူ
လအမာကလည်း မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားသိုင်းနဲ တြခားမိစာသားရဲ
ဘုရင်ကီးေတွကို တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်ေနတဲ့ မိစာသားရဲ ဘုရ
င်ကီးေတွလည်း ေဆာက်တည်ရာမရ ေချာက်ချားလို သွားခဲ့ကပါေတာ့
တယ်။
အေစာပိုင်းက သူတို နဲ ဆက်တိုက်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာေကာင့် ဘယ်
သူက

ဘာပညာကို

အသုံးြပလည်း

ဆိုတာ

နင်ေသချာ

သိလို

ထားပီးပါပီ။ ဆိုိုးစကာအရဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိဖို လိုအပ်သလို ရန်
သူအေကာင်းကိုလည်း သိထားဖို လိုအပ်တယ်တဲ့ ။ ဒီလိုမှ တိုက်ပွဲတိုင်း
ေအာင်ြမင်မှာ ပါတဲ့ ။ သူရဲ မူလအမာက မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ် ဓားသို
င်းကို အသုံးြပလိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့... ၁၁ဦးထဲက အားအနည်းဆုံးကို
ပစ်မှတ်ထားပီး အသုံးြပခဲ့တာပါ။ ဒါေကာင့် သူတိုက်ခိုက်မ ေအာင်ြမင်
ခဲ့တာေလ။
ဝုန်း
နင်ရဲ မူလခာကေနလည်း အင်အားအစွမ်းေတွ ေပါက်ကွဲ ြဖာထွက်
လို လာခဲ့ပါပီ။ အေစာပိုင်းက နင်ရဲ အင်ေမာ်တယ် ဓားေတွဟာ အစွမ်း
အစချင်း သိပ်ပီး မကွာြခားခဲ့ပါဘူး။ ကဲတစ်ေထာင် ဓားကီးရဲ အစွမ်း
ေတွကိုနင် ဖုံးကွယ်ထားခဲ့လို ပါ။ ဒီဓားေြခာက်လက်လုံးဟာ အစွမ်းချင်း
အတူတူပဲလို ရန်သူက ယုံကည်ခဲ့တယ်ေလ။ ဒါေပမဲ့ အခု တကယ်တိုက်
ခိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ နင်လည်း ဘာမှ မထိမ်ချန်ထားေတာ့ပါဘူး။ အစွ

မ်းကုန် ထုတ်သုံးပီး တိုက်ခိုက်လိုက်ပါေတာ့တယ်။
"သတ်"
ကဲတစ်ေထာင် ဓားကီးဟာ မီတာ သုံးရာ အရွယ်ေရာက် ေနခဲ့ပီး
သားပါ။ ဒီဓားကီးနဲ ခုတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့.. ဓားခုတ်ချက်ရဲ
အေပမှာ ကဲအိုကီးရဲ ပုံရိပ်ေယာင်တစ်ခု ထွက်ေပလို လာခဲ့ပါပီ။ ဒီကဲ
အိုကီး ဆီကေန ေကာက်စရာ ေကာင်းလွန်းလှတဲ့ ဓားကီစွမ်းအင်ေတွ
ြဖာထွက်လာခဲ့လို ပါ။ ဓားကီးက ခုတ်ပိုင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ အင်
မတန်ကီးမားတဲ့ နတ်နဂါးနက်ကီး တစ်ေကာင်အလား ေြပာင်းလဲလို
သွားခဲ့ပါပီ။
ရန်သူ တစ်ဦးချင်းစီ အဓိကထား တိုက်ခိုက်မမှာ ေတာ့... မိုးေကာင်
ကင်ထွန်ြခစ် ဓားေတွေတာင် ဒီ ဓားကီးကို မမီခဲ့ပါဘူး။ ေကျာက်စိမ်း
ဖားဘုရင်ကီးဟာ ဒဏ်ရာ အြပင်းအထန် ရလို သွားခဲ့ပီး နင်ရဲ ဒက်
ေနာ့ဓားေတွရဲ ဒုတိယ ဓားချက်ေအာက်မှာ ေတာ့ အသက်ေပျာက် သွား
ရပါေတာ့တယ်။
"ေနာက်ဆုတ်ေတာ့..."
ေရဝက်ဝံ ဘုရင်ကီးလည်း အံကိုတင်းတင်းကိတ်ပီး ေဒါသတကီး
ေအာ်ဟစ်လိုက် ပါေတာ့တယ်။
"ေနာက်ကျသွားပီကွ..."
အေစာပိုင်းက နင်ပညာကုန် ထုတ်မသုံးပဲ ထိမ်ချန်ထားရတာက အ
ခုလို အေြခအေနမှာ အင်ြပည့်အားြပည့် တိုက်ခိုက်ိုင်ဖို ပါ။ ဘာကိုမှ ထိ
မ်ချန်မထားပဲ သူရဲ မူလအမာေကာ မူရင်းခာကိုယ်ပါ အင်ြပည့်အားြပ
ည့် တိုက်ခိုက်လိုက်ပါပီ။ အရမ်းကို ြမန်ဆန်လွန်းတဲ့ မူလအမာရဲ တိုက်

ခိုက်မေကာင့်

မိုးေကာင်းကင်ထွန်ြခစ်

ဓားေတွဟာ

ေကာင်းကင်ထက်မှာ အမာရွတ်ကီးကို ြဖစ်ေစခဲ့ပါတယ်။ ဒီ မိုးေကာင်
ကင်ရဲ အမာရွတ်ကီး ကိုးခုဟာ မိစာသားရဲ ဘုရင်ကီးေတွရဲ အသက်
ကို လာေရာက် ုတ်ယူသွားခဲ့ပါပီ။
***

Chapter 2 ပ ပ ပ။
ဆကပ ဦ မည။
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