ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒာရီ
Book 29
Chapter 600
(ေလာကသုံးပါးတစ်ခွင် ေလလွင့်ြခင်း)

အချိန်ေတွ တြဖည်းြဖည်း စီးဆင်းလို သွားခဲ့ပါပီ။ မျက်စိတစ်မှ ိတ်
အချိန်အတွင်းမှာ ပဲ ှစ်ဝက်ေလာက် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပီေလ။
တိမ်ေတွကိုေတာင် ထိုးေဖာက်သွားခဲ့တဲ့ ေတာင်ကီးေတွ.... ဂျိနင်
ဟာ တိမ်တိုက်ထက်မှာ မတ်တတ်ရပ်ပီးေတာ့

ေတာင်နံရံမှာ ချန်ရစ်

ထားခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းကို ကည့်ေနမိခဲ့ပါတယ်။
"ရတနာ ငါးပါး ဓားသိုင်းက မိုးေကာင်းကင် တာအိုကို တကယ်ပဲ
ေကျာ်လွန်သွားတဲ့ ဓားသိုင်းပဲ... ငါ့မှာ နည်းနည်းေလးပဲ လိုေတာ့တာ
ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယ အခန်းကို ငါမေအာင်ြမင်ေသးဘူး ြဖစ်ေနတယ်"
နင်မျက်ေမှာင်ကတ် ေနမိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ဝက်ေလာက် အတွ
င်းမှာ

တုန်းက...

ဒုတိယ

အခန်းကို

ေအာင်ြမင်လုနီးနီး

အထိ

ေရာက်သွားခဲ့တယ်ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဆင်ေြပာင်ကီး အမီးကျမှ တစ် ြဖစ်
ေနခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို တန်ရပ်သွားတဲ့ ကိစဟာ တန်ခိုးရှင်ေတွအတွက် အရမ်းကို

ေကာက်ဖို ေကာင်းတဲ့ ကိစတစ်ခုပါ။ ဒီလို အေြခအေနမှာ ှစ်ေပါင်းများ
စွာ တန်ရပ်သွားခဲ့ပီးေတာ့ ေရှဆက် မတိုးိုင်တဲ့ လူေတွကလည်း
အေြမာက်အြမားကို ရှိေနခဲ့တယ်ေလ။ အချိန်အကန်အသတ် တစ်ခုတ
ည်းက တန်ခိုးရှင်ေတွ အဆင့်တက်တာမှာ တန်ရပ်မကို ေကျာ်ြဖတ်ဖို အ
တွက် မလုံေလာက်ေသးပါဘူး။ လူတိုင်းသာ အမဲတမ်း တိုးတက်ေနမ
ယ်ဆိုရင်... ေကာင်းကင် အင်ေမာ်တယ် အားလုံးဟာလည်း အစစ်အမှန်
အင်ေမာ်တယ် ြဖစ်လာကမှာ ပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ နင့်
အေနနဲ ေနာက်ဆုံး တန်ရပ်ေနမကို ေကျာ်ြဖတ်ပီးေတာ့ ဓားတာအို တစ်
ခုလုံးကို နားလည် သေဘာေပါက် သွားခဲ့ရတာကလည်း နီဟီလမ်
နယ်ေြမမှာ ဆယ့်ရှစ်ှစ်တိတိ တိုက်ခိုက်ခဲ့လို ပါ။ ဒီမှာ ပဲ ဓားအင်အား
ပထမအဆင့်ကို သူေအာင်ြမင် သွားခဲ့တယ်ေလ။ ဒါေကာင့်လည်း အရာ
ရာဟာ သူအတွက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို အဆင်ေြပ ေချာေမွေနခဲ့ပါတယ်
။
"ဒီတစ်ေခါက် အဆင့်တက်ဖို က မလွယ်ေလာက်ဘူး။ ငါ ဘာလုပ်သ
င့်သလဲ..."
နင်မျက်ေမှာင်ကတ် လိုက်မိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ေတာ့... သူမှာ ကို
ယ်ပွားေတွ အများကီး ရှိေနလည်း မကူညီေပးိုင်ေတာ့ဘူးေလ။
"ဒီလိုပဲ အူေကာင်ေကာင် ရပ်ေနလို ေတာ့ ဘာမှ အကျိးထူးလာမှာ
မဟုတ်ဘူး ။ ေအာင်ြမင်ဖို အတွက် ကံကမာနဲ ကံေကာင်းမ လိုအပ်
ေသးတယ်"
နင်လည်း စိတ်နဲ ဆက်သွယ် လိုက်ပါေတာ့တယ်။
"ိုင်းဖန်...."
ရစ်

အလင်းတန်း တစ်ခုဟာ တိမ်တိုက်အေရှ ကျဆင်း လာခဲ့ပါပီ။ အင်
ပါရီယာ နတ်ဘုရားကီး ိုင်းဖန်လည်း တေလးတစားနဲ ေြပာလာခဲ့ပါ
တယ်။
"နန်းေတာ်ရှင်..."
"ေလာကသုံးပါးတစ်ခွင် ငါေလာက်သွားမလို ..."
နင်ေြပာလိုက်တာပါ။
"ေလာကသုံးပါးတစ်ခွင် ေလာက်သွားဖို ..."
ိုင်းဖန်လည်း ေကာင်အ သွားခဲ့တယ်ေလ။ နင်ကို သူေသချာ ကည့်
ေနမိပါတယ်။ အက်ေကာင်းမဲ့ဂိတ်ကို နင်က ေနာက်တစ်ကိမ် အလစ်အ
ငိုက် တိုက်ခိုက်ဦးမယ် သူထင်ထားမိခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ဒီကိစ
မဟုတ်ေတာ့ဘူးပဲ...
"သွားကစို..."
နင်လည်း

ဓားတန်ခိုးရှင်

ကမာကေန

ိုင်းဖန်ကို

အတူေခေဆာင်သွားခဲ့ပါေတာ့တယ်။

***

အေမှာင်ထု ကမာကီး... နတ်ဘုရား ဘုရင်ဟာ သူရဲ ရာဇပလင်ကီး
ထက်မှာ ထိုင်ေနလို .... နင်ထွက်သွားပီဆိုတဲ့ သတင်းကို သူချက်ချင်းပဲ
ရရှိခဲ့ပါတယ်။
"ဂျိနင်က ဓားတန်ခိုးရှင် ကမာကေန ထွက်ခွာသွားပီပဲ.."

နတ်ဘုရား ဘုရင်လည်း သူရဲ အစွမ်းထက်လှတဲ့ ပင်မစိတ်အာုံကို
ြဖန်ကက်လိုက်ပီးေတာ့ နင်ဘယ်ေရာက်ေနတယ် ဆိုတာကို ရှာေဖွ လို
က်ပါေတာ့တယ်။
"ကျားစွယ် အဓိက ကမာကီးကိုေတာင် သူေရာက်သွားခဲ့ပီပဲ..."
အကိမ်များ စွာ ံးနိမ့်မနဲ ရင်ဆိုင်ေနရခဲ့အတွက်.. အက်ေကာင်းမဲ့ဂိ
တ်လည်း အသင့်ြပင်လို ထားခဲ့ပီးပါပီ။ သူတို အေနနဲ ဒီလို ေထာင်ေချာ
က်ထဲ ှစ်ခါ ဆက်တိုက် ကျသွားစရာ အေကာင်းမရှိဘူးေလ။

***

ကျားစွယ် ကမာကီး...
သစ်သားေလှကေလး တစ်စင်းဟာ ြမစ်ြပင်ကျယ်ကီးတစ်ခွင် ေမျာ
လို ေနပါတယ်။ သစ်သားေလှကေလး အထက်မှာ ေတာ့.. တစ်ကိုယ်တ
ည်း အရက်ေသာက်လို ေနတဲ့ ဝတ်စံြဖဝတ် လူငယ်ေလးတစ်ဦး ရှိေနခဲ့
ပါတယ်။ သူနံေဘးမှာ ေတာ့.. ေလးစားမ အြပည့်နဲ ေစာင့်ဆိုင်းေနတဲ့
ကတုံးအဘိုးကီးတစ်ဦး...
"ဒီကျားစွယ်ကမာကို မဟာအင်ေမာ်တယ် ကျားစွယ်က ပိုင်ဆိုင်
ထားတာပဲ... ကမာဦးေခတ်တုန်းက သူဟာ ုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ အရ
မ်းကို ထင်ရှားလာခဲ့တယ်။ ဒီေခတ်ကီးကို အဆုံးသတ် သွားေစခဲ့တဲ့ စ
စ်ပွဲထဲမှာ လည်း သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဒါေပမဲ့ သူက တစ်ကိုယ်တ
ည်း ခရီးသွားရတာကို ှစ်သက်ပီးေတာ့ တပည့်ေတွကို လက်ခံဖို စိတ်မ
ဝင်စားခဲ့ဘူး။ သူအေနာက်ပါး လိုက်ပါလိုတဲ့ အင်ပါရီယာ နတ်ဘုရားက

လည်း ှစ်ဦးေတာင် ရှိေနတယ်။ ပီးေတာ့ သူက ေလာကသုံးပါးရဲ
ေတာ်ေတာ်ကို အစွမ်းထက်တဲ့ ပုဂိလ်ကီးတစ်ဦးေလ"
ရှအင်ပါရီယာ ြပည့်ရှင်ဟာ သူေနာက်လိုက် ေနာက်ပါ အင်အားကို
အားကိုးပီးေတာ့ ေတာ်ဝင်ရှကို ေပါင်းစည်း သွားေစခဲ့ပါတယ်။ မဟာအ
င်ေမာ်တယ် ကျားစွယ်ကေတာ့ သူတစ်ဦးတည်း စွမ်းအားေပသာ မှီခို
အားထားခဲ့သူပါ။
"ေကာင်းကင်ဘုံကို အြပစ်ေပးသူကို ငါအသုံးမြပဘူးဆိုရင်.. ငါဘ
ယ်လိုနည်းနဲ မှ သူပိင်ဘက် ြဖစ်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး "
နင်လည်း ြပံးလိုက်မိပါတယ်။ ေလာကသုံးပါး တစ်ခွင်မှာ အင်ပါရီ
ယာ နတ်ဘုရားေတွ အစစ်အမှန် အင်ေမာ်တယ်ေတွ အများကီးကို ရှိေန
ခဲ့တယ်ေလ။ ပီးေတာ့ အစွမ်းအထက်ဆုံး သူေတွမှာ ဆိုရင်.. ေကာင်းက
င်ဘုံကို

အြပစ်ေပးသူနဲ

ယှဉ်လို

ရတဲ့

ကိုယ်ပိုင်

ဝကပါေတွ

ပိုင်ဆိုင်ထားကပီးသားပါ။ ဒီအချက်ကို တွက်ပီး ေြပာမယ် ဆိုရင်ေတာ့
နင်ထက် ပိုပီး စွမ်းတဲ့ သူက မရှိိုင်ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ
တိုက်ခိုက်ကမယ် ဆိုရင်ေတာ့ နင်ထက် ပိုပီး အစွမ်းထက်တဲ့ ပုဂိလ်အ
ချိ

ရှိေနိုင်ပါတယ်။ သူရဲ ေကျာင်းေတာ်ြဖစ်တဲ့ အတွင်းစိတ် ှလုံး

သား ေတာင်မှာ ဆိုရင်လည်း .. သူထက် ပိုပီး အစွမ်းထက်တဲ့ ဂိုဏ်းတူ
ညီအစ်ကိုေတွ ရှိေနကတုန်းပဲေလ။
ှင်းနီ၊ ဂိုဏ်းချပ်ကီးလူ၊ အင်ေမာ်တယ် ကျားစွယ်.. စသည် ြဖင့်.. သူ
တို ေတွဟာ အစစ်အမှန် နတ်ဘုရားနဲ တာအိုဖခင်ကီး ြဖစ်လာဖို လက်
တစ်ကမ်းသာ လိုေတာ့သူေတွပါ။ တာအိုနဲ ကျင့်စဉ်ေတွကို ေြပာမယ်ဆို
ရင် သူတို ေတွက နင်ထက် နည်းနည်းေတာင် ပိုပီးေတာ့ အစွမ်းထက်
ပါလိမ့်မယ်။ နင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအချက်ေတွကို ဝန်ခံရမှာ ပါ။ သူအ

ေနနဲ အချိန်အကာကီး မကျင့်ကံရေသးတဲ့ အြပင်ကို သူရဲ စိတ်အာုံက
လည်း ဓားအင်အားနဲ ှလုံးသား အင်အားကိုပဲ အာုံ စိုက်ထားခဲ့တယ်
ေလ။ ေြပာရရင် ဒီလို မုန်တိုင်းကီးရဲ အလယ်မှာ တာအိုေတွ အများကီး
ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း ကျင့်ကံအားထုတ်ဖို သူအချိန် မေပးိုင်ေသးပါဘူး
။
"နန်းေတာ်ရှင်... အက်ေကာင်းမဲ့ဂိတ်ကို သတိထားပါ..."
ိုင်းဖန်လည်း စိတ်နဲ ဆက်သွယ်ပီး သတိေပးလိုက်ပါတယ်။
"စိတ်မပူပါနဲ ..."
နင်ေြပာလာခဲ့ပါတယ်။ ကျားစွယ် ကမာကီးထဲ ဝင်ေရာက်ခဲ့တာနဲ န
င်က သူရဲ ှလုံးသား အင်အားနဲ ကမာတစ်ခုလုံးကို လမ်းြခံထားလိုက်ပီ
ေလ။
"အက်ေကာင်းမဲ့ဂိတ်က အရမ်းကို သတိထားေနတယ်။ ဓားတန်ခိုး
ရှင်

ကမာမှာ ငါရှိေနတုန်းကလည်း ပင်မစိတ်အာုံကို ြဖန်ကက်ပီး

ေတာ့ ငါ့ကို ကည့်ေနတဲ့ လူတစ်ေယာက် ရှိေနခဲ့တယ်။ အဲဒီကေန ငါထွ
က်လာတာကို သူတို ချက်ချင်း သိသွားမှာ ပဲ.. ကျားစွယ်ကမာမှာ
အက်ေကာင်းမဲ့ဂိတ်ရဲ ဌာနချပ် အချိရှိေနေပမဲ့လည်း တစ်ခုတည်းက
သာ အင်ပါရီယာ နတ်ဘုရားနဲ အစစ်အမှန် အင်ေမာ်တယ်ေတွရဲ ဌာနချ
ပ်.... ဒီ အေြခစိုက်စခန်းမှာ စုစုေပါင်း ဆယ့်ကိုးဦး ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ အ
ကုန်လုံး စုေဝးေနကပီး ေလာက်ပီ..... ဒီ အင်ပါရီယာ နတ်ဘုရားနဲ အ
စစ်အမှန် အင်ေမာ်တယ် ဆယ့်ကိုးဦးသာ အကာအကွယ် ဝကပါထဲမှာ ရှိ
ေနမယ်ဆိုရင်..

ငါ့အေနနဲ

သူတို

အထဲကို

ထိုးေဖာက်ဝင်ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး "
နင်လည်း ေခါင်းကို ခါယမ်းလိုက်ပါေတာ့တယ်။

ဘယ်လိုမှ

သူှလုံးသားထဲမှာ ေတာ့ နင်သက်ြပင်းချ လိုက်မိပီေလ။ ပထမဆုံး
အလစ်အငိုက် ဝင်တိုက်ခိုက်တာမှ သူေအာင်ြမင်ခဲ့ေပမဲ့လည်း .. အခု
ေတာ့ ခက်ခဲလာခဲ့ပါပီ။
"လာခဲ့စမ်းပါ.. လာခဲ့စမ်းပါ..."
"ဘာလဲ.. ေမာသွားပီလား.. မင်းဒီေလာက်ပဲ အားရှိတာလား..."
"လာစမ်းပါကွ.."
အေဝးက အသံေတွကို ကားေနခဲ့ရပါတယ်။
နင်လည်း လှမ်းကည့်လိုက်မိလို ပါ။ ြမစ်ကမ်းေလး နံေဘးက ရွာက
ေလး တစ်ရွာကို သူြမင်ေတွလိုက်ရပါတယ်။ ရွာသားေတွက ြမစ်ေလး
ကို အမှီြပပီး အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမ ြပကသူေတွပါ။ ရွာထဲမှာ
ေတာ့ သားေမွးဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း
လူကီးတစ်ဦးက လူငယ်ေလး တစ်ဦးကို ဓားသိုင်း သင်ကားေပးေနတာ
ပါ။ ေထာင်ေထာင်ေမာင်းေမာင်း လူကီးက ဆက်တိုက်ကို ေအာ်ေြပာလို
ေနပါတယ်။
"လာခဲ့စမ်းပါ.. အားထည့်.. ဟုတ်ပီ.. ာဏ်ကို လာသုံး... မင်းရဲ ဓား
သိုင်းက ပိုပီးေတာ့ အားြပင်းဖို လိုသလို .. တိကျဖို လည်း လိုအပ်တယ်။
တြခားအရာေတွ အားလုံးက ဘာမှ ကို အသုံးမဝင်တဲ့ အရာေတွ..."
ဝုန်း
လူငယ်ေလးက ဓားနဲ ခုတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူပဲအေဝးကို လွ
င့်စဉ် သွားခဲ့ရတာပါ။ ေြမြပင်ထက်ကို ကျတဲ့ အခါမှာ ေတာ့.. ချက်ချင်း
ပဲ ဟန်ချက်ကို ထိန်းလိုက်ပီး ခုန်ထလိုက်ပါေတာ့တယ်။ ေနာက်တစ်ကိ
မ် သူအေရှကို ေြပးဝင်သွားခဲ့ပီေလ။

သူတို ေတွ တစ်ကိမ် ရင်ဆိုင်လိုက်တိုင်းမှာ သူပဲ တစ်ကိမ်အေနာက်
ကို လွင့်စဉ်သွားခဲ့ရ စမဲပါ။ သူအေနာက်ကို လွင့်စဉ်ပီး ြပတ်ကျလာတို
င်းမှာ ပဲ.. ချက်ချင်းကို ြပန်ထလာခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ ပဲ လူကီးက
သူကို မခံချင်ေအာင် ေြပာေနခဲ့လို ပါ။
နင်လည်း ေလှကေလး အထက်ကေန ကည့်လို ေနခဲ့မိပါတယ်။ ဒီ
လူငယ်ေလးနဲ လူကီးတို က သားအဖလိုပဲေလ။ ဒီြမင်ကွင်းေကာင့် နင်
လည်း သူရဲ ဖခင်ဂျိရီခမ်ကို သတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူကီးထက် စာရ
င်ေတာ့ သူအေဖရဲ ဓားသိုင်းပို အဆင့်ြမင့်မှာ ေပါ့ေလ...
ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ဒီလူကီးက နင်ရဲ ဖခင်နဲ မတိမ်းမယိမ်းေလာက်
ကို အစွမ်းထက် ပါလိမ့်မယ်။ ဘာြဖစ်လို လဲဆိုေတာ့ သူက ဇီဖူအဆင့်
ေရာက်ေနခဲ့ပီး ြဖစ်လို ေလ။ သူဓားသိုင်းက ရီခမ်ထက် အဆင့်နည်းန
ည်း နိမ့်ေနခဲ့တာ တစ်ခုပဲ ကွာြခားေတာ့တာပါ။
"အင်း.. ဒါက သာမန် ရွာကေလးတစ်ရွာပဲ.. ဒါေပမဲ့ ဒီလူက ဇီဖူတန်
ခိုးရှင် ြဖစ်ေနခဲ့ပီ... ကည့်ရတာ သူသားကို ဒီေခလာခဲ့တာ ြဖစ်လိမ့်မ
ယ်"
နင် ြပံးလိုက်မိပါတယ်။
"တကယ်လို များ ..."
"အေဖသာ ဆက်ပီး အသက်ရှင် ေနဦးမယ်ဆိုရင်... အေဖနဲ အတူ
ငါလည်း ဓားသိုင်း ေလ့ကျင့်ိုင်ဦးမှာ ပဲ.. ဘယ်ေလာက်ေတာင် ကည်ူး
ဖို ေကာင်းလိုက်မလဲ..."
ုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ နင်မတ်တတ်ထရပ် လိုက်မိပါတယ်။
"နန်းေတာ်ရှင်..."

ိုင်းဖန် ေအာ်ေခလာခဲ့တာပါ။
နင်လည်း ေြခတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်ပီေလ။
ဝှစ်
လူငယ်ေလးနဲ

လူကီးနံေဘးမှာ နင်ြပန်လည်ပီးေတာ့

ေပလာခဲ့ပါပီ။

***

ပုဖန်းလည်း ုတ်တရက် ေပထွက်လာခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်
ေလးကို တအံ့တသ ကည့်လို ေနမိပါတယ်။ သူသားနဲ ဓားသိုင်း ေလ့ကျ
င့်ေနေပမဲ့လည်း ဇီဖူတန်ခိုးရှင် ြဖစ်တာေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြပတ်
သတိထားေနခဲ့ပါတယ်။ ကီလိုမီတာ ေတာ်ေတာ်များများ အကွာမှာ သစ်
သားေလှကေလး တစ်စင်း ရှိေနခဲ့ပီးေတာ့ သစ်သားေလှ ကေလးဟာ
ြမစ်ြပင်ထက်မှာ ေမျာပါလို ေနပီး .. လူငယ်ေလး တစ်ဦးကလည်း အရ
က်ေသာက် ေနခဲ့တာကို သူေတွခဲ့တယ်ေလ။ ဒါေပမဲ့.. ဒီလူငယ်ေလးက
ြဗန်းဆို သူနံေဘးေရာက်လာတဲ့ အခါမှာ ေတာ့....
"ဘာစွမ်းအင်လိင်းမှ

မထွက်ေပလာဘူး..

ဒါက

တည်ေနရာ

ေရေြပာင်းပိုေဆာင်ြခင်း မဟုတ်ဘူး ..."
ပုဖန်းက

ဇီဖူတန်ခိုးရှင်

ြဖစ်ေပမဲ့လည်း

သူက

မဟာေကျာင်းေတာ်ကီး တစ်ခုက တပည့်ပါ။
"သူက အြမန်ှန်း တစ်ခုတည်းကို အသုံးြပပီးေတာ့ ဒီကို ချက်ချင်း

ေရာက်လာခဲ့တာ.. ဒါေပမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ေလထုဟာလည်း အရမ်းကို
ငိမ်သက်ေနခဲ့တယ်။ ဒီလိုအစွမ်းမျိး.. မူလတာအို တန်ခိုးရှင်မှာ ေတာင်
ဒီလို အစွမ်းမျိး မရှိတာ ေသချာတယ်"
"ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ.."
သဲွံေတွ ေပကျံေနတဲ့ လူငယ်ေလးက နင်ကို ကည့်ပီးေတာ့ ေြပာ
လိုက်ပါတယ်။
"ယွန်းအာ..."
ပုဖန်း ေအာ်ေဟာက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ လူငယ်ေလး တုန်လပ်
သွားခဲ့ပီး အသံေတာင် မြပရဲေတာ့ပါဘူး။
နင်က လူကီးကို ြပံးြပလိုက်ပီးေတာ့...
"မစိုးရိမ်ပါနဲ .. ငါက မင်းနဲ ဓားသိုင်း လာပိင်တာေလ"
"လာပိင်တာ..."
ပုဖန်း ဘာေြပာလို ေြပာရမှန်း မသိေအာင်ကို ြဖစ်သွားပါေတာ့တယ်
။ လာေနာက်ေနတာလား..
"လာခဲ့ေလ"
နင်ေြပာလိုက်တာပါ။
ပုဖန်းလည်း မနာခံပဲ မေနဝံ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပုဂိလ်ရဲ လက်ညိးတစ်ချက်
ေတာက်ချက်ဟာ သူေပျာက်ကွယ် သွားိုင်တယ်ေလ။ ချက်ချင်းပဲ အ
ေတွးအားလုံးကို ေဖျာက်လိုက်ပီးေတာ့ ဓားသိုင်းမှာ ပဲ အာုံစိုက် ထား
လိုက်ပါေတာ့တယ်။
"သတိထားပါခင်ဗျာ.."

ဓားကီးတစ်ေချာင်းဟာ ပုဖန်းရဲ လက်ထဲမှာ ေပထွက်လာခဲ့ပီေလ။
နင်လည်း သူရဲ လက်ှစ်ဖက်ကို လပ်ရှားလိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့
ဓားရှည် ှစ်ေချာင်းဟာ သူအေရှမှာ ေပထွက်လာခဲ့ပါပီ။ ဒီဓားရှည်
ေတွကို သဘာဝ စွမ်းအင်ေတွ ကေန နင်ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းထားခဲ့တာ
ေလ။ သူရဲ လက်ရှိ အဆင့်မှာ ေတာ့ သာမန် ဖန်တီးထားတဲ့ ဓားေတွ
ဟာ ေမာ်တယ်အဆင့် ဓားေတွထက် ပိုပီးမာေကျာေနခဲ့ပါပီ။
ဒါကိုြမင်လိုက်ေတာ့ ပုဖန်းလည်း ပိုပီး တုန်လပ်ေချာက်ချား သွားပါ
ေတာ့တယ်။
"ဒီဆရာကီးက ဘာြဖစ်လို လာကစားေနရတာလဲ.."
ဒါေပမဲ့ သူမတုံဆိုင်းရဲခဲ့ပါဘူး။ ချက်ချင်းပဲ ဇီဖူ ကီစွမ်းအင်ကို အသုံး
ချ လိုက်ပီးေတာ့ ဓားကီးနဲ နင်ကို ပိုင်ချလိုက်ပီေလ။
ခလွမ်
နင်ရဲ ဓားှစ်လက်ဟာ စီးဆင်းေနတဲ့ ေရစီးေကာင်း တစ်ခုအလား
ေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပါပီ။ ဆက်တိုက်ကိုပဲ သူခုခံ ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ
ေပမဲ့ အေနာက်ကို သူအမဲတမ်း လွင့်စဉ်သွားခဲ့မဲပါ။ ေြပာရရင်... ေြမြပ
င်ထက် သူကျလာခဲ့ရင် ေတာင်မှ အေနာက်ကို ေနာက်ထပ် သုံးေလးလှ
မ်းေလာက် လှမ်းဆုတ် သွားခဲ့ရတယ်ေလ။
"အေဖက ဒီ ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ကို ေတာ်ေတာ် ေကာက်ရွံေနပုံ ရ
ေနပါလား.. ဒါေပမဲ့ သူက ဒီေလာက်ေတာင် အားနည်းတဲ့ ဟာကို..."
ေပကျံေနတဲ့ လူငယ်ေလးလည်း နားမလည်ိုင်စွာ ကည့်ေနခဲ့မိပါတ
ယ်။
"ဘယ်လိုလုပ် ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ.."

ပုဖန်းလည်း မယုံကည်ိုင် ြဖစ်ေနခဲ့လို ပါ။
နင်ကေတာ့ ြပံးရင်း ေတွးေတာပီး ေြပာလိုက်ပါတယ်။
"ဟိုတျန်အဆင့် အင်အားကို အသုံးြပပီးေတာ့ ငါ့ရဲ ဓားသိုင်းကို ထု
တ်သုံးတဲ့ အခါမှာ ... ဇီဖူတန်ခိုးရှင်ရဲ ေမှာ်ရတနာကိုေတာင် ခုခံရခက်
ေနခဲ့ပါလား...."
သူက မကားရတဲ့ မန်ေတွကိုလည်း အသုံးမြပထားတဲ့ အတွက် ပု
ဖန်းက သူေြပာသမ အားလုံးကို ကားေနခဲ့ရပါတယ်။ ပုဖန်းလည်း ပါးစ
ပ် အေဟာင်းသား ြဖစ်ေနခဲ့ပီေလ။ ဒီလူက ဟိုတျန်အဆင့် အင်အားကို
အသုံးြပပီးေတာ့ ဇီဖူတန်ခိုးရှင်ရဲ ေမှာ်ရတနာကို ခုခံကာကွယ်တယ်တဲ့
လား..
ဟိုတျန်၊ ဇင်တျန်၊ ဇီဖူ...
အဆင့်တိုင်းရဲ ကွာြခားချက်ဟာ မိုးနဲ ေြမလိုပါ။
"ဆက်မယ်ေလ"
နင်န်ကား လိုက်ပါတယ်။
ပုဖန်းလည်း မနာခံပဲ မေနဝံ့ခဲ့ပါဘူး။ ချက်ချင်းပဲ ေနာက်ထပ် သူတို
က်ခိုက် လိုက်ပါတယ်။ သူရဲ ဓားကီးကို ဇီဖူကီနဲ ထိန်းချပ် ထားသလိုပဲ
သူရဲ တိုက်ခိုက်မေတွ ဟာလည်း အလွန်ကို ြပင်းထန် ရက်စက်လွန်း ခဲ့
ပါတယ်။ နင်ရဲ ဓားသိုင်းကလည်း ိုးရှင်းပုံ ရေပမဲ့.... ဓားရဲ အြမေတ
အှစ်သာရေတွ ပါဝင်ေနခဲ့တယ်ေလ။ ေြပာရရင် နင်က ဓားအင်အားကို
ထုတ်သုံး

လိုက်ိုင်ပါေသးတယ်။

ဆက်ပီးေတာ့

တိုက်ခိုက်လို

ဒါေပမဲ့

ဒီလို

အသုံးြပလိုက်ရင်

ရမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူးေလ။

ဒါေကာင့်လည်း နင်က သူရဲ အစွမ်းအားလုံးကို သိမ်းဆည်း ထားခဲ့ပီး

ေတာ့ ဟိုတျန်အဆင့် အင်အားသာ ရှိေနေအာင် ထိန်းချပ် ထားခဲ့တာပါ။
ဒါေကာင့်လည်း

သူဓားရဲ

အြမန်ှန်းဟာ

ေတာ်ေတာ်ကို

ကျဆင်းသွားခဲ့ပီေလ။
သူရဲ ဓားချက်ေတွဟာ ေှးေကွးပီးေတာ့ အားနည်း ေနခဲ့ပါပီ။ သူ
အေနနဲ ဓားသိုင်းကိုသာ အားကိုးပီးေတာ့ ခုခံကာကွယ် ေနခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ ရန်သူကလည်း ဇီဖူတန်ခိုးရှင် ြဖစ်ေနလို သာ ေတာ်ပါေသးတ
ယ်။ နင်ရဲ ဓားသိုင်းကို နားလည်တဲ့ ာဏ်အလင်းဟာလည်း ရန်သူထ
က်ကို အဆများ စွာ ြမင့်မားေနခဲ့တယ်ေလ။
"ငါဒီလိုလုပ်လိုက်တာေကာင့်.. တကယ်ဒီလို ြဖစ်လာလိမ့်မယ်လို မ
ထင်ထားခဲ့မိဘူး..."
ဒီလိုမျိးကို နင်တစ်ခါမှ မေတွကံဖူးခဲ့ဘူးေလ။ သူကိုယ်သူ ဟိုတျန်
အဆင့်မှာ

သာ

ကန်သတ်

ထားခဲ့ပါတယ်။

သူရန်သူရဲ

ဓားကီးဟာလည်း အြမန်ှန်းေကာ အင်အားမှာ ပါ သူထက် အဆများ
စွာကို သာလွန်ေနခဲ့ပါပီ။ ဒါေကာင့်လည်း နင်ဟာ အစွမ်းရှိသမ ကိး
စားပီးေတာ့ ခုခံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
သူတြဖည်းြဖည်း တိုးတက်မေတွ ရှိလာခဲ့တယ်လို ခံစားမိေနရပါတ
ယ်။
မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ကို သူရှာေတွသွားခဲ့ပီေလ။ ဒီလမ်းစဉ်ကေနပဲ
တန်ရပ်မကို ေဖာက်ထွက်ပီးေတာ့ ပိုပီးြမင့်မားတဲ့ အဆင့်ကို သူေလာ
က်လှမ်းလို ရေတာ့မှာ ပါ။
"ဘယ်ေလာက်ေတာင်မှ အစွမ်းထက်လိုက်လဲ... ဓားသိုင်းေတွက
ဘာြဖစ်လို ဒီေလာက်အထိ အံ့မခန်း ြဖစ်ေနရတာလဲ... ဒါ.. ဒါ တကယ့်

ကို မြဖစ်ိုင်တဲ့ ကိစပဲ..."
ပုဖန်းလည်း

သူရဲ

အစွမ်းအထက်ဆုံးေသာ

ဓားသိုင်းေတွကို

အသုံးြပေနခဲ့ပါတယ်။ ေြပာရရင် ပိုပီးေတာ့ ေတွြမင်ရခဲတဲ့ ဓားပျံဓား
သိုင်းကိုေတာင် သူထုတ်သုံး လာခဲ့ပီေလ။ ဒီနည်းကို အသုံးြပမှာ သာ
သူအ ေရှမှာ ရှိေနတဲ့ လူငယ်ေလးက ပိုပီးေတာ့ ေလးနက် ဆန်းကယ်
တဲ့ ဓားသိုင်းေတွကို အသုံးြပလာမှာ ေလ။
ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလးရဲ ဓားသိုင်းေကာင့် သူအြမင်ေတွ ကျယ်
သွားခဲ့ပါပီ။ စကဝဠာအသစ် တစ်ခုဟာ သူအေရှမှာ ေပထွက်လာခဲ့သ
လိုပါ။ ဓားကို ဒီလို နည်းလမ်းမျိး အသုံးြပလို ရတယ် ဆိုတာကို ပထမ
ဆုံး အကိမ်ပဲ သူြမင်သွားခဲ့ရတာေလ။
နင်ကလည်း ဟိုတျန်အဆင့် အင်အားနဲ အြမန်ှန်းကိုသာ အသုံးြပ
ထားတာ

ြဖစ်လို

ဇီဖူအဆင့်ြဖစ်တဲ့

ပုဖန်းက

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း

ြမင်ေတွိုင်ခဲ့တာပါ။ သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ြမင်ေတွိုင်ခဲ့ေပမဲ့လည်း
.. ဒီဓားသိုင်းေတွရဲ အေငွအသက် တည်ရှိေနမဟာ တကယ့်ကို ေမှာ်ဆ
န်ေနခဲ့ပါတယ်။ အိုးရှင်းဆုံးေသာ ဓားသိုင်းကွက်ေတွ ေတာင်မှ ... အရ
မ်းကို ေလးနက်ဆန်းကယ် ေနခဲ့ပီေလ။ ပုဖန်းဟာ နားလည်ိုင်သမ
နားလည်ိုင်ေအာင် ကိးစားရင်းနဲ မြပတ်ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက် ေနခဲ့ပါ
ေတာ့တယ်။
ဒီမှာ ပဲ သူရဲ ာဏ်အလင်းဟာလည်း မရပ်မနားကို တိုးတက်လာ
ေနတာ သိလိုက်ရပါပီ။
"ကမကံေကာင်းြခင်း.. မဟာကမ ကံေကာင်းြခင်း"
"ငါ.. ပုဖန်း... ငါ့သားေလးနဲ အတူ ထွက်ေြပးလာခဲ့ရတယ်။ ေနာက်
ဆုံးေတာ့ မထင်မှတ်ပဲ တကယ့် ကံေကာင်းမကို ရရှိခဲ့ပီ။ ဓားတာအို...

ငါ...

ဓားတာအိုလမ်းေပ

ေရာက်သွားခဲ့ပီ။

ပိုပီးြမင့်မားတဲ့

ာဏ်အလင်းကို ငါရရှိိုင်ေတာ့မယ်။ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင် ြဖစ်လာဖို ဆို
တာ သိပ်မကာေတာ့သလို.. မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ေတာင်မှ အချိန်တို
ေလး အတွင်း ငါြဖစ်လာိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင်ေတာ့... ငါြပန်လာ
ခဲ့မယ်။ ငါ့ရဲ ေကာင်မေလးကို ကယ်တင်ရမယ်။ ငါ.... ငါ..."
ပုဖန်း အရမ်းကို ဝမ်းသာေပျာ်ရင် ေနခဲ့ပါပီ။ ဒါေပမဲ့ ချက်ချင်းပဲ အ
ေတွးအားလုံးကို သူြဖတ်ေတာက် လိုက်ပါတယ်။
နင်ကို တိုက်ခိုက်ဖို တစ်ခုတည်းကိုပဲ သူအာုံစူးစိုက် ထားခဲ့တယ်
ေလ။ ဒီအချိန် အတွင်းမှာ ပဲ နင်ရဲ ဓားကွက် အချိကိုလည်း သူမှတ်သား
ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါေတွအားလုံးက သာမန်ပဲ နင်ထုတ်သုံးလိုက်တာ ြဖစ်
ေပမဲ့လည်း .. ပုဖန်းအတွက်ကေတာ့ ေကာင်းကင်ထက်ကို မာန်ဝင့်စွာ
ပျံတက်သွားခဲ့တဲ့ နတ်ြမင်းပျံအလား ြဖစ်ေနခဲ့ပါပီ။ ဓားသိုင်းကွက်တိုင်း
က အရမ်းကို ေလးနက်ဆန်းကယ် ေနခဲ့တယ်ေလ။
နင်ဟာလည်း

ဓားတာအို

လမ်းစဉ်ရဲ

ပိင်စံရှားတဲ့

ပါရမီရှင်

တစ်ဦးြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်လို လည်း သွားခဲ့သူပါ။ အခုအချိန်မှာ ေတာ့..
သူရဲ အေြခခံဟာ မိုးေကာင်းကင် တာအိုရဲ ကန်သတ်မကေန ေကျာ်လွ
န်သွားိုင်တဲ့ ရတနာငါးပါး ဓားသိုင်း ြဖစ်ေနခဲ့ပီေလ။ ဓားသိုင်းကို ေလ့
ကျင့်သူ တစ်ဦးအတွက်ေတာ့... နင်ရဲ ာဏ်အလင်း အစိတ်အပိုင်း အစ
ေလး တစ်ခုဟာ အကန်အသတ်မဲ့ကို အကျိးေကျးဇူး ရှိေနခဲ့ပါတယ်။
"ြဖစ်ိုင်တာက..

ြဖစ်ိုင်တာက ဓားရဲ တကယ့် အြမေတ အှစ်

သာရပဲ... ှလုံးသား အင်အားကို ေမ့ထားလိုက်ဦး.. ဓားအင်အားကိုလ
ည်း ေမ့ထားလိုက်ဦး.... အြပင်ဘက်ကေန ေပးစွမ်းိုင်တဲ့ အင်အားနဲ
စွမ်းအား အားလုံးကို ေမ့ထားလိုက်ဦး... ဒီေတာ့မှ သာ အစစ်အမှန် ဓား

အြမေတဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို ရှာေတွလိမ့်မယ်။ ရတနာငါးပါး
ဓားသိုင်းဟာ ဓားရဲ အြမေတဆီကို ေရာက်ေအာင် လမ်းြပ ေခေဆာင်
ေပးိုင်တဲ့

ဓားသိုင်းပဲ...

ဟုတ်တယ်။

ဒီေနက

စပီးေတာ့..

ေလာကသုံးပါးတစ်ခွင် ငါေလလွင့် သွားလာေနေတာ့မယ်။ မေရမတွက်
ိုင်တဲ့ လူေတွနဲ ဓားသိုင်း ယှဉ်ပိင်ရမယ်"
အလင်းတန်း တစ်ခုဟာ နင်အေပ ထိုးကျလာခဲ့တဲ့ အလား... နင်လ
ည်း ြပတ်ြပတ်သားသား ဆုံးြဖတ်လိုက်ပါပီ။

***

Chapter 600 ပ ပ ပ။
ဆကပ ဦ မည။

***

ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒာရီ
Book 30
Chapter 601
(ေလာကတစ်ခွင် လှည့်လည် ကျင့်ကံအားထုတ်ြခင်း)

ပုဖန်းနဲ ဂျိနင်တို ေတွ တစ်ရက်နဲ တစ်ညတိတိကို ယှဉ်ပိင် တိုက်ခို
က်ခဲ့ကပါတယ်။ အင်ပါရီယာ နတ်ဘုရားကီး ိုင်းဖန်က ဒီနယ်ေြမ တ
စ်ခုလုံးကို အြပင်ေလာက ကေန လုံး၀ ခွဲထုတ်ထားခဲ့ လိုက်တယ်ေလ။
ဒါေကာင့်လည်း ရွာထဲက သာမန် လူေတွဟာ တိုက်ပွဲကို မြမင်ေတွိုင်
ခဲ့ကပါဘူး... ေတွြမင်ိုင်သူဆိုလို ိုင်းဖန်နဲ ရံွံေတွ ေပကျံေနတဲ့ လူင
ယ်ေလးသာ ရှိလို ပါ။
ေဟာဟဲ.. ေဟာဟဲ.. ေဟာဟဲ... ပုဖန်းရဲ မျက်ှာ ြဖေရာ်ပီးေတာ့ အ
ေမာလည်း ေဖာက်ေနခဲ့ပါပီ။
သူအေနနဲ အစွမ်းရှိသေလာက် ကိးစားခဲ့ပီးပီေလ။ သူရဲ ဇီဖူထဲက
ကီစွမ်းအင်ဟာလည်း ကုန်ခန်းသွားခဲ့တာ ကာလှပါပီ။ ဝိညာဉ် ေဆး
လုံးေတွကို ေသာက်သုံးပီးေတာ့ ဆက်ပီး ရင်ဆိုင်ေနခဲ့တာပါ။ ေနာက်
ဆုံး ေဆးလုံးကို စတင် ေသာက်သုံးခဲ့ပီးတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ သူတကယ်
ကို ေဆာက်တည်ရာမရ ြဖစ်ေနခဲ့ပီေလ။ ဒီဝိညာဉ် ေဆးလုံးေတွဟာ အ
ခုလို လူထူးဆန်း ဆရာကီးနဲ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခွင့် ရတဲ့ ြဖစ်ရပ်နဲ ှိင်း

ယှဉ်လိုက်ရင် ဘာမှ ကို အဖိုးမတန်ေတာ့ပါဘူး။ ဒါက အရမ်းကို ကီး
မားလွန်းလှတဲ့ ကံေကာင်းြခင်းကီး တစ်ခုပဲေလ။ သူအေနနဲ ပိုပီးေတာ့
အချိန်ကာကာ တိုက်ခိုက်ချင် ေနခဲ့တာပါ။
"ေကာင်းပီေလ။ မင်းလည်း နားလိုက်ပါေတာ့"
နင်ေြပာလိုက်ပါတယ်။ သူပိင်ဘက်ရဲ တိုက်ခိုက်မေတွ တြဖည်းြဖ
ည်း အားေပျာ့ပီးေတာ့ ကီစွမ်းအင်ေတွ ကုန်ခန်းလာတာကို သူသိေနပါ
တယ်။
ပုဖန်းလည်း ရပ်တန် လိုက်ရပါပီ။
"ေရာ့.. မင်းရဲ ကီစွမ်းအင် ြဖည့်ဖို အတွက် ဝိညာဉ်ေဆးလုံးေတွ..."
နင်လည်း ဝိညာဉ်ေဆးလုံး တစ်ပုလင်းကို ပစ်ေပးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ပုဖန်းလည်း ြမန်ြမန်ပဲ ပုလင်းကို လက်ခံလိုက်တယ်ေလ။ ပုလင်းကို
ဖွင့်ကည့်ပီးတဲ့ အခါမှာ ေတာ့.. အရမ်းကို ေပျာ်ရင်သွားခဲ့ပါပီ။
မိုးနတ်မင်းေရ... မူလတာအို တန်ခိုးရှင်ေတာင်မှ ဒီေလာက် များ
ြပားတဲ့ ေဆးလုံးေတွ မထုတ်ေပးိုင်ဘူး ဆိုတာ ေသချာပါတယ်။ သူမ
သိတဲ့ အချက်ကေတာ့ ဒါေတွက ေလာကစစ်ပွဲထဲမှာ မေရမတွက်ိုင်တဲ့
အင်ေမာ်တယ်ေတွ ဖင်းေဂါ့ေတွကို နင်သတ်ြဖတ်ခဲ့ပီး ရရှိခဲ့တယ် ဆို
တာကိုပါ။ အဲဒီ အချိန်တုန်းကဆို မျက်ှာြဖ ေရနဂါးကီး တစ်ေကာင်
ကို သတ်လိုက်ရင် လွတ်ေြမာက် အင်ေမာ်တယ် သိန်းနဲ ချီပီးေတာ့ ေသ
ဆုံးသွားခဲ့တာပဲေလ။

သူတို

အားလုံးကလည်း

ပစည်းေတွ

အေြမာက်အြမား သယ်ေဆာင် ထားခဲ့ကသူေတွပါ။ နင်က လွတ်ေြမာ
က် အင်ေမာ်တယ် တစ်ဦးဆီက ရခဲ့တဲ့ ပုလင်းေလး တစ်လုံးကို ပစ်ေပး
လိုက်ုံပဲေလ။ ဇီဖူတန်ခိုးရှင်ကေလး ပုဖန်းအတွက်ကေတာ့... ဒါေတွက
ဘယ်ေလာက်ထိေတာင် တန်ဖိုးကီးမား ေနလိုက်မလဲ... ပုဖန်းလည်း အ

ရမ်းကို အူြမးေပျာ်ရင် သွားခဲ့ပါပီ။
"ဆရာကီး ခင်ဗျာ... ကန်ေတာ် ဆက်ပီးေတာ့ တိုက်ခိုက် ေပးိုင်ပါ
ေသးတယ် ခင်ဗျာ..."
ပုဖန်းလည်း ြမန်ြမန်ပဲ ေြပာလာခဲ့ပါတယ်။
"အင်း.. ရပီ..."
နင်လည်း ရယ်ရယ်ေမာေမာ ေြပာဆိုလိုက်ပီးေတာ့
"ိုင်းဖန် သွားကစို..."
"ဟုတ်ကဲ့ပါ နန်းေတာ်ရှင် ခင်ဗျာ..."
ိုင်းဖန်လည်း တေလးတစား ေြပာလာခဲ့ပါတယ်။
ဝှစ်
ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလးနဲ ကတုံးအဘိုးအိုတို ေပျာက်ကွယ် သွားခဲ့
ကပါပီ။
"ဒါေပမဲ့... ဒါေပ..."
ပုဖန်း အရမ်းကို စိတ်အားထက်သန် ေနခဲ့တာပါ။ ဒီေဆးပုလင်းက
မူလတာအို တန်ခိုးရှင် တစ်ဦးရဲ ကွယ်ဝချမ်းသာမနဲ ညီမေနတယ်ေလ။
ဒါေတွကေတာ့ သူအတွက် အသုံးြပဖို လိုအပ်လာမဲ့ ကုန်ကမ်း ပစည်း
ေတွ ြဖစ်လာမှာ ြဖစ်ပီးေတာ့ မှတ်သားထားခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းကေတာ့ အင်
ေမာ်တယ်

လမ်းေပကို

ေရာက်တဲ့

အထိ

လမ်းြပေပးမဲ့

မီးအိမ်ြဖစ်ေနခဲ့ပါပီ။ ဒီလမ်းစဉ်ကို ပိုပီးေဝးေဝး သူေလာက်လှမ်း ိုင်
ေတာ့မှာ ြဖစ်ပီးေတာ့ အိပ်မက်ေတွလည်း လက်ေတွ အေကာင်အထည်
ေပလာပါေတာ့မယ်။

"အေဖ..."
ရံေတွ ေပေနတဲ့ လူငယ်ေလးက ပုဖန်းကို ကည့်ေနခဲ့ပါတယ်။
"အိမ်ကို ြပန်ကစို.."
ပုဖန်းလည်း ြမန်ြမန်ေြပာ လိုက်ပါတယ်။ သူသားကို ဆွဲေခပီးေတာ့
ရွာထဲက အိမ်ကိုြပန်လာခဲ့ပီေလ။ တိုက်ပွဲမှာ မှတ်သားထားခဲ့တဲ့ ဓားသို
င်းအားလုံးကို သူေသချာ မှတ်တမ်းတင် ထားချင်ခဲ့တယ်ေလ။ ေမ့ေပျာ
က်သွားမှာ ကို သူစိုးရိမ်ေနခဲ့မိလို ပါ။
ေနာက်ပိုင်း ရက်ေတွမှာ ေတာ့ ပုဖန်းဟာလည်း သူသားကို ဓားသိုင်း
ေတွ ဆက်ပီး သင်ကားေပးခဲ့ပါတယ်။ မဟာဓားတာအို အေြခခံအဆင့်
ကိုလည်း သူာဏ်အလင်း ရလာခဲ့ပါပီ။ ဆယ့်ေြခာက်ှစ် ကာြမင့်သွား
တဲ့ အခါမှာ ေတာ့ ပုဖန်းလည်း သူရဲ ေကျာင်းေတာ်ကို သွားခဲ့ပါပီ။ ဒါ
ေပမဲ့ သူက ဓားတာအိုကို ေအာင်ြမင်ထားပီးသူ တစ်ဦးြဖစ်ေနခဲ့ပီေလ။
ြမစ်ကေလးထဲ ေမျာလို ေနတဲ့ သစ်သားေလှကေလး အထက်မှာ
ေတာ့..
"နန်းေတာ်ရှင်... နန်းေတာ်ရှင် ြပခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းက ရတနာငါးပါး
ဓားသိုင်းကလား... မိုးေကာင်းကင် တာအိုကိုေတာင် ေကျာ်လွန်သွားတဲ့
ေလာကသုံးပါးရဲ နံပါတ်တစ် ဓားတန်ခိုးရှင် တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းက
ေလ.. ဟုတ်လားခင်ဗျ.. ဒီဓားသိုင်းရဲ အမန်အမား အစိတ်အပိုင်းေလး
တစ်ခုကို ကျင့်ကံခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ဇီဖူတန်ခိုးရှင် တစ်ဦးအတွက်ေတာ့
ကီးမားလွန်းလှတဲ့ မဟာကမ ကံေကာင်းြခင်းကီး တစ်ခုပဲေလ"
ိုင်းဖန် ေြပာလာခဲ့ပါတယ်။ ရတနာငါးပါး ဓားသိုင်းရဲ အစွမ်းကို သူ
ကိုယ်တိုင် ေတွကံခဲ့ပီးပီေလ။ ေြပာရရင် ေကာင်းကင် အင်ေမာ်တယ်

ေတာင်မှ အြပည့်အဝ ဓားသိုင်းတစ်ကွက်ရဲ ကီးကျယ် ခမ်းနားမကို ြမင်
ေအာင် ကည့်ိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန် ထုတ်သုံးလိုက်တဲ့ ဓား
သိုင်းကွက်ကို သူတို ြမင်လိုက်ရင်ေတာင် နားလည်ိုင်ဦးမှာ မဟုတ်
ေသးဘူးေလ။
နင်ကိုယ်တိုင်က ပုဖန်းနဲ အချိန်အကာကီး တိုက်ခိုက် ေလ့ကျင့်ခဲ့
တာ ြဖစ်လို ဒီဓားသိုင်းကွက်ေတွဟာ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ေလးနက်
ဆန်းကယ်သလဲ ဆိုတာကို ပုဖန်း သိသွားခဲ့ပါပီ။ ဒါေကာင့်လည်း
တြခားသူေတွထက်ကို သူပိုပီး နားလည် သေဘာေပါက် ိုင်ခဲ့တာပါ။
"ငါလည်း ာဏ်အလင်း ရ လာပီပဲ.."
နင်ြပံးလိုက်မိပါတယ်။
တကယ်

ဆိုရင်ေတာ့

ပုဖန်းနဲ

တစ်နာရီေလာက်

ေလ့ကျင့်

တိုက်ခိုက်ပီးတဲ့ အချိန်မှာ ပဲ နင်က ပုဖန်းရဲ ဓားသိုင်းကွက် အားလုံးကို
နားလည်သွားခဲ့ပီး ေချဖျက် လိုက်ိုင်စွမ်း ရှိေနခဲ့ပါပီ။ တစ်ရက်နဲ တစ်
ည တိတိ ဆက်ပီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ အေကာင်းရင်းေတာ့ ေနာက်ရလာ
တဲ့ ာဏ်အလင်းေတွကို စမ်းသပ် ကည့်ေနခဲ့တာ ြဖစ်လို ပါ။
"ဒီေနရာနဲ ကီလိုမီတာ သုံးေထာင် ကွာေဝးတဲ့ ေနရာမှာ အဆင့်ြမင့်
ဓားရှည် သိုင်းပညာကို တတ်ကမ်းထားတဲ့ ဇီဖူတန်ခိုးရှင် တစ်ဦးရှိေန
တယ်။ လာ.. သွားရေအာင်..."
ကီလိုမီတာ သုံးေထာင် အကွာမှာ ထူးြခားတဲ့ ဓားသိုင်းကို ေလ့ကျင့်
လို ေနတဲ့ ဇီဖူတန်ခိုးရှင်ကို နင်လှမ်းြမင်ခဲ့ပါတယ်။
***

အေဝးက ေတာင်ထိပ်တစ်ခု... မီးခိုးေရာင် ဝတ်စုံဝတ် မိန်းကေလး
တစ်ဦးဟာ ဓားပျံကို အေဝးကေန ထိန်းချပ်လို ေနပါတယ်။
ုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလး တစ်ဦးနဲ ကတုံး
အဘိုးအို တစ်ဦးတို သူမအေရှမှာ ေပထွက်လာခဲ့ပီေလ။
"အဲ..."
ေကာင်မေလး တုန်လပ်သွားခဲ့ေပမဲ့လည်း .. ချက်ချင်းကို ဂါရဝြပ ှ
တ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
"ဆရာကီးတို ကို ဂါရ၀ ြပပါတယ်ရှင်..."
"မင်းရဲ ဓားပျံနဲ ငါ့ကို အင်အား အြပည့်သုံးပီး တိုက်ခိုက်လိုက်စမ်း...
"
ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလး ေြပာလာခဲ့တာပါ။
"အဲ..."
ေကာင်မေလး တုန်လပ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ထူးဆန်းတဲ့ ပုဂိလ်က အ
ရမ်းကို ထူးဆန်း ေနခဲ့တယ်ေလ။ သူမ မြငင်းဆိုရဲခဲ့ပါဘူး။ စတင်ပီး
ေတာ့ တိုက်ခိုက်လိုက်ပီေလ။

***

အချိန်ေတွ တစ်ရက်ပီး တစ်ရက် စီးဆင်းလို သွားခဲ့ပါပီ။
အက်ေကာင်းမဲ့

ဂိတ်က

နတ်ဘုရား

ဘုရင်ဟာလည်း

နင်ကို

ဆက်ပီးေတာ့ ေစာင့်ကည့် ေနခဲ့ပါတယ်။ လဝက်ေလာက် အကာမှာ

ေတာ့ သူလည်း စိတ်မရှည် ိုင်ေတာ့ဘူးေလ။ သူအတွက် ဂျိနင်က တက
ယ့် အရာယ်ေကာင် မဟုတ်ေသးပါဘူး။ သူက ြပဿနာေကာင် တစ်
ေကာင် အဆင့်ပဲ ရှိေသးတယ်ေလ။ ေလာကသုံးပါးရဲ တကယ့် အရာ
ယ် ေကာင်ကီးေတွကေတာ့ ွီဝါး မဟာမိတ်အဖွဲရဲ အစစ်အမှန် နတ်ဘု
ရားေတွနဲ တာအိုဖခင်ကီးေတွပါ။ ပီးေတာ့ သူတို ေတွရဲ လိဝှက် ြပင်
ဆင်ထားတဲ့ လက်နက်ေတွေလ။
"ဂျိနင်က ဓားသိုင်းကို ေလ့ကျင့်ဖို အတွက်နဲ အရမ်းကို အားနည်းတဲ့
တန်ခိုးရှင်ေလးေတွကို လိုက်ပီး တိုက်ခိုက်ေနတယ်တဲ့ လား... လာေနာ
က်ေနတာလား... ာဏ်အလင်း ရလာမယ် ဆိုရင်ေတာင်မှ ဘယ်ေလာ
က် ြမင့်မားတဲ့ ာဏ်အလင်းကို ရလာိုင်လို လဲ..."
နတ်ဘုရားဘုရင်လည်း သူကို ဂုမစိုက် အားေတာ့ပါဘူး။
တစ်ရက်ပီး တစ်ရက်.. တစ်လပီး တစ်လ... တစ်ှစ်ပီး တစ်ှစ်...
နင်လည်း ေလာကသုံးပါးတစ်ခွင် လှည့်လည် ေနခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်
နိမ့်တဲ့ ဇီဖူတန်ခိုးရှင်ေလးေတွနဲ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ေလးေတွဟာ အား
နည်းပါတယ်။

ဒါေပမဲ့

ေနရာေဒသ

ကွာြခားသလို

တိုက်ခိုက်မ

ဟန်ပန်မှာ လည်း ကွာြခားကတယ်ေလ။ ထရီလီယံ အေရအတွက်ရှိတဲ့
ကမာေတွ ရှိေနတာေကာင့်လည်း တိုက်ခိုက်မ ဟန်ပန် ေြပာင်းလဲလာ
တာ သိသာပါတယ်။ ေြပာရရင်... နင်ေတာင်မှ ပါးစပ်အေဟာင်းသား ြဖ
စ်သွားေစေလာက်တဲ့ ဓားသိုင်း ဟန်ပန်ေတွေတာင် ရှိေနခဲ့တယ်ေလ။
နင်ကိုယ်တိုင်လည်း သိုင်းပညာ ဟန်ပန် ေပါင်းစုံကို အသုံးြပတဲ့ မ
ေရမတွက်ိုင်တဲ့ လူေတွနဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ေလ။ သူရဲ အင်ေမာ်တယ်
စွမ်းအင်၊ ှလုံးသားအင်အား၊ ဓားအင်အားနဲ .. တြခား အသုံးြပိုင်သမ
ဘာအရာကိုမှ အသုံးမြပခဲ့ပါဘူး။ သူရဲ ဟိုတျန်အဆင့် အင်အားကို အ

သုံးြပပီးေတာ့ ဇီဖူ တန်ခိုးရှင်ကို ရင်ဆိုင်သလို ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ကို ရ
င်ဆိုင်တာမှာ လည်း ဇင်တျန်အဆင့်ကို အသုံးြပခဲ့တယ်ေလ။
ဒီလိုနဲ နင်ဟာလည်း ရတနာငါးပါး ဓားသိုင်းရဲ ာဏ်အလင်းေတွ
ကို ပိုပီး ရရှိလာခဲ့ပါပီ။ သူရဲ ကိုယ်ပွားများ စွာ ဟာလည်း ရရှိခဲ့တဲ့ တို
က်ပွဲ အေတွအကံေတွက ာဏ်အလင်းေတွကို ရှာေဖွထုတ်ယူ ေနခဲ့ပီ
ေလ။
ကိုးှစ် အကာမှာ ေတာ့...
နင်ဟာ သာယာလှပတဲ့ ကမာငယ်ေလး တစ်ခုထဲမှာ ပါ။ ဒီကမာင
ယ်ေလးက အရမ်းကို သီးြခား ဆန်လွန်းပါတယ်။ ဒါေပမဲ့လည်း ေလာ
ကသုံးပါးရဲ အင်ေမာ်တယ်ေတွ ဖင်းေဂါ့ေတွဟာ ဒီေနရာကို မကာခဏ
ြဖတ်သန်းခဲ့ကတယ်ေလ။ နင်ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်ေပါ့.. ဘယ်လိုေကာ
င့်ပဲ ြဖစ်ြဖစ် ဒီကမာေလးဟာ ေတာ်ေတာ်ကို လူဦးေရ ထူထပ် များ ြပား
ပါတယ်။ နင်ရဲ အတိတ်ဘဝက ကမာေြမေလာက်ကို လူဦးေရ ရှိေနခဲ့
တာပါ။ ဒီက တန်ခိုးရှင်ေတွကိုေတာ့ ေမာ်တယ်အဆင့်၊ ေြမကမာအဆင့်
၊ မိုးေကာင်းကင် အဆင့်နဲ ဒာရီ အဆင့်ဆိုပီးေတာ့ ခွဲြခားထားပါတ
ယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဆင့်ေတွက ဟိုတျန်၊ ဇင်တျန်၊ ဇီဖူ နဲ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စ
င် အဆင့်ေတွနဲ အတူတူပါ။
ဒီကမာက စွမ်းအင်ကျင့်ကံမ နည်းစနစ်ေတွကေတာ့ အရမ်းကို
အကမ်းဖျင်း ဆန်လွန်းတယ်ေလ။ ဒာရီအဆင့်ကို ေရာက်သူတိုင်းရဲ
ာဏ်အလင်းဟာ ေတာ်ဝင်ရှက မူလတာအို တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးရဲ
အိုာဏ် အလင်းနဲ

တာ

အတူတူေလာက်ကို ရှိေနခဲ့ပါတယ်။ ေြပာရရင်

တချိ ဒာရီ အဆင့်ေတွဆိုရင် တာအိုလမ်းစဉ် တစ်ခုလုံးကိုေတာင်
ေအာင်ြမင် ထားကတာေလ။ ဒီလို ာဏ်အလင်း အလွန်ကို ြမင့်မားက

တဲ့ အတွက်ေကာင့်လည်း စွမ်းအင်ကျင့်ကံမ ကျင့်စဉ်ေတွ မေကာင်းေပ
မဲ့ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင် အဆင့်အထိကို တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ကတာပါ။
ဓားပန်းပဲဖိုေတာင်.... ဒါကေတာ့ ဒီကမာေလးရဲ ြမင့်ြမတ်ေသာ နယ်
ေြမလို ေြပာလို ရပါတယ်။
ဓားပန်းပဲဖိုေတာင်က သခင်ကီးကို ြမင့်ြမတ်တဲ့ နာမည်ြဖစ်တဲ့ ဓား
သူေတာ်စင်လို သမုတ်ခဲ့ကပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒာရီ အ
ဆင့်မှာ ေလ။ ကမာတစ်ခုလုံးမှာ ဒာရီအဆင့် ပုဂိလ် သုံးဦး ရှိေနပါ
တယ်။ အားလုံးက အစွမ်းအထက်ဆုံးဆိုပီး အသိအမှတ် ြပခဲ့တာက
ေတာ့ ဓားသူေတာ်စင်ပါ။
"ဆရာ..."
တပည့်ဆယ့်သုံးဦးဟာ အြပင်မှာ ေလးစားစွာနဲ မတ်တတ်ရပ်ေစာင့်
ေနခဲ့ပါတယ်။ သူတို အေရှမှာ ေတာ့ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် သာမန် အ
ဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ လူတစ်ဦး ကာပန်းသဏာန် ထိုင်ေနလို
ပါ။ သူကေတာ့ ဓားသူေတာ်စင်... ဒီကမာရဲ နံပါတ်တစ် တန်ခိုးရှင်...
တပည့် ဆယ့်သုံးဦးဟာ ဓားသူေတာ်စင် ေကျာင်းေတာ်ရဲ ေကာင်းက
င်ဘုံရဲ ဓားဆယ့်ငါးလက်ထဲက ဆယ့်သုံးဦးပါ။
"နံပါတ်ေြခာက် .. မင်းအရင်စ.."
ဓားသူေတာ်စင် ေြပာလိုက်ပါတယ်။
"ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ.."
နံပါတ်ေြခာက်ေယာက်ေြမာက် တပည့်ေလး တေလးတစား ေြဖလို
က်ပါတယ်။

ဒီအချိန်မှာ ပဲ...
ဝှစ်
ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလးတစ်ဦး၊ ကတုံးအဘိုးအို တစ်ဦးတို သူတို
နံေဘး ေပလာခဲ့ပါပီ။ ဓားသူေတာ်စင်က သူတို အားလုံးနဲ မျက်ှာချင်း
ဆိုင် ထိုင်ေနတာေကာင့်လည်း သူတို ုတ်တရက် ေပလာတာကို ပထ
မဆုံး ြမင်ေတွလိုက်သူ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမျက်ှာပျက် သွားခဲ့ပီေလ။
"ငါသတိမထားမိလိုက်ပဲ.. ဘာြဖစ်လို သူတို ေတွက ုတ်တရက်
ေပလာခဲ့ရတာလဲ..."
ဓားသူေတာ်စင်ရဲ

အကည့်ေကာင့်

တပည့်

ဆယ့်သုံးဦးလည်း

လိုက်ပီး ကည့်လိုက် မိကပါတယ်။ ဒီမှာ ပဲ လူငယ်ေလးနဲ အဘိုးအိုကို
သူတို ြမင်ေတွခဲ့ရပီေလ။ သူတို လည်း ေကာင်အ သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ
တို ေတွ ေဆာက်တည်ရာ မရေတာ့ မြဖစ်ခဲ့ကပါဘူး။ ဘာြဖစ်လို လဲ ဆို
ေတာ့ ဓားသူေတာ်စင်က ဒီကမာရဲ ပိင်ဘက်ကင်း နံပါတ်တစ် တန်ခိုးရှ
င်ပဲေလ။ ပီးေတာ့ ကိုယ်ေရာင် ေဖျာက်ိုင်တဲ့ အစွမ်းမှာ အရမ်းကို အစွ
မ်းထက်တဲ့ လူေတွဟာလည်း မရှားလှပါဘူး။
နံပါတ်ေြခာက် တပည့်လည်း ချက်ချင်း ေအာ်ေြပာလိုက် ပါေတာ့တ
ယ်။
"ဒါက ဓားပန်းပဲဖိုေတာင်ရဲ တားြမစ်နယ်ေြမပဲ.. မင်းတို ှစ်ဦးက
ဘယ်သူေတွလဲ.. နာမည်ကို အရင်ေြပာက..."
ဝတ်စုံြဖဝတ် လူငယ်ေလးက ဓားသူေတာ်စင်ကိုပဲ ကည့်လိုက်ပီး
ေတာ့...
"မင်းက ဒီကမာရဲ အစွမ်းအထက်ဆုံးေသာ ပုဂိလ်လို ငါကားတယ်။

မင်းရဲ ဓားသိုင်းက အေကာင်းဆုံးတဲ့ ... မင်းရဲ ဓားနဲ အေကာင်းဆုံး
ေသာ ဓားကွက်ကို ထုတ်ြပစမ်းပါဦး..."
"မင်းမကား...."
တပည့်ဆယ့်သုံးဦးလုံး အရမ်းကို ေဒါသေတွ ထွက်လာခဲ့ကပါပီ။ ဒါ
ေပမဲ့ ိုင်းဖန်က သူတို အားလုံးကို ကည့်လိုက်ပီးေတာ့ စကားေလးတစ်
ခွန်းပဲ ေြပာလိုက်ပါတယ်။
"အိပ်ေတာ့..."
ဘုန်း ဘုန်း ဘုန်း
တပည့်ဆယ့်သုံးဦးလုံး

အလဲလဲ

အပိပိနဲ

အိပ်ေမာကျ

သွားခဲ့ကပါပီ။
ဓားသူေတာ်စင်လည်း ြမင်ကွင်းေကာင့် အလွန်ကို အံ့အားသင့် သွား
ခဲ့ပါတယ်။ တပည့် ဆယ့်သုံးဦးလုံးဟာ ေကာင်းကင်ဘုံ အဆင့်မှာ ေရာ
က်ရှိေနကပီ ြဖစ်ေပမဲ့လည်း .. အခုလို ချက်ချင်း အိပ်ေငွချခံ လိုက်ရတ
ယ်လား... ဒီလို အစွမ်းက ေပါ့ေသးေသး မဟုတ်တာေတာ့ ေသချာပါတ
ယ်။
"အင်း.... ဒါကသာ အဓိက ကမာကီးဆိုရင် ဒီေလာက်အထိ မဆိုး
ဘူး..."
နင်လည်း ေခါင်းကို ခါယမ်း လိုက်ပါတယ်။ သူရဲ ေအာ်ရာ အရှိန်အ
ဝါကို ထုတ်လင့်လိုက်ပီေလ။ ဓားသူေတာ်စင်ဟာလည်း သူဟာ အေြပာ
ကျယ်တဲ့ ေကာင်းကင်ဘုံက ပင်လယ်တစ်ခုထဲ ေမျာပါသွားတဲ့ ပုရွက်ဆိ
တ်ေလး တစ်ေကာင်ထက် မပိုတာကို ခံစားမိလိုက်ရပါတယ်။ ေြပာရရင်
...

ဒီေလာက်အထိ

ကီးကျယ်

ြမင့်ြမတ်တဲ့

ေအာ်ရာ

အရှိန်အဝါေအာက်မှာ သူခာကိုယ်ဟာ နည်းနည်းေလးေတာင်မှ မလပ်
ရှားိုင်ေတာ့ဘူးေလ။
တစ်ခဏ အကာမှာ ေတာ့ ..နင်လည်း သူရဲ ေအာ်ရာ အရှိန်အဝါ
ေတွကို ြပန်လည် သိမ်းဆည်း လိုက်ပါေတာ့တယ်။
သူသာ နည်းနည်းေလာက် အစွမ်းမြပလိုက်ဘူးဆိုရင်... ဒီကမာရဲ နံ
ပါတ်တစ် ြဖစ်ေနခဲ့တာ ကာပီြဖစ်တဲ့ ဓားသူေတာ်စင်ဟာ အေြခအေန
ကို နားလည် သေဘာေပါက်ိုင်မှာ မဟုတ်ေသးဘူးေလ။ တကယ်လို
သာ ဒါက အဓိက ကမာ ဆိုရင်ေတာ့ ဒီလူကလည်း သူကို ဆရာကီးလို
ချက်ချင်းပဲ ဂါရဝြပ ှတ်ဆက်လာမှာ ေသချာပါတယ်။
"တိုက်ခိုက်ေတာ့.."
နင်အမိန်ေပးလိုက်ပါတယ်။
"ဆရာကီးခင်ဗျာ.. ဆရာကီးက အရမ်းကို အစွမ်းထက် လွန်းပါတ
ယ်။ ကန်ေတာ် သစ်ကည်ဟာ ကမာတစ်ခွင်ကို ှစ်ေပါင်းတစ်ရာတိတိ
ေလလွင့်သွားလာခဲ့ သူပါ။ ကန်ေတာ်ကသာ နံပါတ်တစ် ပုဂိလ်တစ်ဦး
အြဖစ် ယုံကည်မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့.. ကန်ေတာ်ဟာ ေကာင်း
ကင်ဘုံကို ေမာ့ကည့်ေနတဲ့ ဖားြပပ် တစ်ေကာင်ထက် မပိုဘူးဆိုတာကို
နားလည်သွားခဲ့ပါပီ ခင်ဗျာ..."
ဓားသူေတာ်စင်လည်း နင်ကို ကည့်လိုက်ပီးေတာ့...
"ဒီှစ်ေပါင်းများ စွာ အချိန်အတွင်းမှာ .. ကန်ေတာ်ဟာ ဓားပန်းပဲဖို
ဓားသိုင်း ကိုးဆယ့်ကိုးကွက်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ... ေကျးဇူးြပပီး
ေလ့လာေပးပါခင်ဗျာ..."
သူတို ှစ်ဦးအကား ကွာြခားချက် အရမ်းကို ကီးမားလွန်းတာ သိ

ေပမဲ့လည်း ... ကမာရဲ နံပါတ်တစ် ြဖစ်ခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ေကာင့် သူရဲ ဓား
သိုင်းကို သက်ေသြပချင်ခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကာခင်မှာ ပဲ...
"ဘယ်လို.. ဘယ်လိုလုပ် ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ..."
"ဒါက..."
သူတကယ့်ကို ဘာေြပာလို ေြပာရမှန်း မသိြဖစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
"သူက ငါ့ရဲ ဓားသိုင်းကို ေြမကမာအဆင့် အင်အားနဲ အြမန်ှန်းသာ
အသုံးြပပီးေတာ့ ခုခံကာကွယ်ိုင်ခဲ့တယ်လား..."
ဓားသူေတာ်စင်လည်း အရမ်းကို အံ့အားသင့် ေနခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ
ဓားသိုင်းနဲ ပတ်သက်ပီးေတာ့ အမဲကို ဂုဏ်ယူေနခဲ့မိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အ
ခု လူငယ်ေလးနဲ ယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ေတာ့.... ဒီလူငယ်ေလးက သာမ
န် ဓားကွက်ကိုပဲ အသုံးြပထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့လည်း ဓားသူေတာ်စင်
ဘယ်ေလာက်ပဲ ကိးစား ကိးစား ဒီဓားသိုင်းကွက်ေတွ နားမလည်ိုင်ခဲ့
ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည်း ဒီဓားသိုင်းနဲ ပတ်သက်ပီး သူအာုံ ဝင်စားခဲ့ပါတ
ယ်။ တိုက်ခိုက်လို သိပ်မကာခင်မှာ ပဲ... ဓားသိုင်းေပါင်း များ စွာဟာ သူ
အေတွးထဲ ေပလာခဲ့ပါပီ။ အားလုံးကလည်း ဓားပန်းပဲဖို ကိုးဆယ့်ကိုး
ကွက်ထက် ပိုပီးေတာ့ အစွမ်းထက်ကပါတယ်။
"ဓားသူေတာ်စင်က ကမာငယ်ေလးကေပမဲ့လည်း .. သူက ေတာ်
ေတာ်ကို အစွမ်းထက်သားပဲ... သာမန်တာအို တစ်ခုကိုေတာင် သူနားလ
ည် ေအာင်ြမင်ထားခဲ့ပီးပီ.... ပီးေတာ့ ဓားမဟာတာအိုရဲ အေြခခံ ာဏ်
အလင်းကိုလည်း သူရရှိထားခဲ့ပီးပီပဲ.."
"ငါ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ေတွမှာ .. သူရဲ ဓားသို

င်းက အေကာင်းဆုံး ဓားသိုင်းလို ေြပာလိုရတယ်"
နင်အရမ်းကို သတိထားခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်ရှင်း သူေတာ်စင်ေတွကို ရင်
ဆိုင်ရာမှာ ဇင်တျန်အဆင့် အင်အားကိုပဲ သူအသုံးြပခဲ့တယ်ေလ။ ဒါေပ
မဲ့ အမဲတမ်းကို အစွမ်းထက်တဲ့ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ေတွကိုပဲ သူေရွးချ
ယ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ အခုကေတာ့ မဟာတာအို ာဏ်အလင်းကို ရရှိ
ထားခဲ့ပီး ြဖစ်တဲ့ ဝမ်ရှင်းသူေတာ်စင်ကို ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ရတာပဲေလ။
ဝှစ် ဝှစ်
နင်ရဲ ဓားသိုင်းေတွဟာ စကဝဠာ ကျင်းနက်ကီး တစ်ခုအလား...
ဓားသူေတာ်စင်ရဲ တိုက်ခိုက်မ အားလုံးကို ဝါးမျိ ေချဖျက်ပစ်လို ေနပါ
တယ်။ ဒီဓားချက်ေတွ ဘယ်ေလာက်ြပင်းထန် ြပင်းထန် နင့်အေပမှာ
အကျိးသက်ေရာက်မ မရှိခဲ့ပါဘူး။
"ေနာက်ဆုံးေတာ့လည်း

...

ငါ့ရဲ

ခုခံကာကွယ်မ

ဓားသိုင်းက

စတင်ပီး ေမွးဖွားလာခဲ့ပီပဲ..."
နင်အရမ်းကို ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ ှစ်ေပါင်းများ စွာ လိုက်လံ တို
က်ခိုက် ေလ့ကျင့်ရင်းနဲ သူရဲ ဓားာဏ်အလင်းေတွ ပိုပီး ြမင့်မားနက်ိ
င်း လာခဲ့ပီေလ။ ေြပာရရင် အနာဂတ်မှာ သူဆက်ပီး ေလာက်လှမ်းရမ
ယ့် လမ်းကိုေတာင် ေရးေတးေတး အာုံရလာခဲ့ပါပီ။ ဓားသိုင်းရဲ အက
မ်းဖျင်းဟာလည်း

သူှလုံးသားထဲ

စတင်

ေပလာခဲ့ပီေလ။

ဒီဓားသိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ဓားသိုင်းကွက် ငါးကွက်ပါတယ် ဆိုတာကို နင်
ခံစားမိေနခဲ့ပါတယ်။
ဒါေပမဲ့လည်း ဓားသိုင်းကွက် ငါးကွက်လုံးကို သူ မတီထွင်ရေသးပါ
ဘူး။ ဒီေနမှာ ေတာ့ ဓားသူေတာ်စင်နဲ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်း... ဓားကွ
က်ငါးကွက်ထဲက တစ်ကွက်ဟာ စတင်ပီးေတာ့ ပုံကမ်းေပထွက်လာခဲ့

ပါပီ။

***
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