အခန (၁)
အူရန်ေတာင်ေပတွင် စမ်စမ်းဘီလူးှစ်ေဖာ် ညီေနာင်တို ့သည်
ရက်သတပတ်ခန် ့ေနထိုင်ခဲ့ သည်။
ထိုအချိန်ကာလအတွင်း သိုင်းဆရာကီးတာ့ဟန်၏ ဂုတစိုက်ြပစု
ေစာင့်ေရှာက်ထားမေကာင့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ညီေနာင်ှစ်ေယာက်၏
ဒဏ်ရာများ လုံး၀သက်သာ သွားေလေတာ့ သည်။
ှစ်ေယာက်စလုံး၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေန အထူးပင်
ေကာင်းမွန်လာသည်။
ထို ့ေကာင့်….
အူရန်ေတာင်ေပမှ ြပန်လည်ဆင်းခွင့်ြပရန် ညီေနာင်ှစ်ေဖာ်က
ခွင့်ေတာင်းေလသည်။
သူတို ့အား စားေကာင်းေသာက်ဖွယ်ြဖင့် ေကးေမွးဧည့်ခံေလသည်။
ညီေနာင်ှစ်ေဖာ် ထွက်ခွာြခင်းမြပမှီ ဆရာကီးတာ့ဟန်က
ဆုံးမသဝါဒစကား ေြပာကားေလ သည်။
“မိတ်ေဆွှစ်ေဖာ်ေရ…..ကျပ်အိမ်က မထွက်ခွာမီမှာေတာ့
ေြပာသင့်ေြပာထိုက်တဲ့ စကားကို ေတာ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာရေတာ့မှာဘဲ၊
တကယ်ေတာ့ ကျပ်တို ့သုံးေယာက်ဟာ မိတ်ေဆွသဟာ အြပင် ခင်မင်ခဲ့တာ

တွက်ကည့်မယ်ဆိုရင် ှစ်ေပါင်းသုံးဆယ် ေကျာ်ခဲ့ပါပီ၊ မိတ်ေဆွစစ်
မိတ်ေဆွမှန်ဆိုတာ ကျပ်တို ့အားလုံး သိကပါတယ်၊ ဒါေကာင့်
ေြပာမှားဆိုမှားရှိရင် ေဗွမယူကဖို ့ သတိထားရလိမ့်မယ်”
တာ့ဟန်က စကားနိဒါန်းပျိးလိုက်သည်။
ယိုလဲ့က ရယ်သည်။
“ဆရာ ေြပာစရာရှိတာေတွကိုသာ ေြပာပါဆရာ၊ ဆရာက ကန်ေတာ်တို
့ထက် အသက်လဲ ကီးတယ်၊ ပညာကလဲြမင့်တယ် ေြပာစရာရှိတာေတွကိုသာ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေြပာပါ”
ယိုလဲ့စကားေကာင့် တာ့ဟန် အားတက်သွားသည်။
ေခါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပီး ေြပာလိုသည့်စကားကို ဆက်ေြပာသည်။
“ဒီမှာယိုလဲ့ ကျပ်ရှင်းရှင်းဘဲေြပာမယ်၊ မင်းတို ့ညီေနာင်
လုပ်ရပ်ေတွဟာ သိပ်ကိုမှားတယ်၊ စိတ်ေတာ့မဆိုးနဲ ့၊ မင်းတို
့ှစ်ေယာက်အကျိးအတွက် ေြပာေနတာ…..
“အခုေြပာချင်တာက ဘယ်ကိစမဆို စိတ်လိုက်မာန်ပါ
တးထိုးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဘဲ၊ ဒါဟာ မင်းတို ့အတွက် အမှားဘဲ၊ ကျဆုံးရာ
ကျဆုံးေကာင်းလဲ ြဖစ်တယ်၊ ဘာမဆို ကိုယ်ပိုင်ာဏ်နဲ ့ဆင်ြခင် သုံးသပ်တာ
အေကာင်းဆုံးဘဲ”
ဘီလူးညီေနာင်တို ့သည် ှစ်ေယာက်စလုံး သေဘာတူလက်ခံဟန်ြဖင့်
ပိင်တူေခါင်းညိတ် လိုက်သည်။
တာ့ဟန် ဆက်ပီးေြပာသည်။
“ဟင်း….ေြမာက်ပင့်ေြပာတယ်လို ့မထင်လိုက်နဲ ့၊ မင်းတို
့ညီေနာင်ကို ယှဉ်ိုင်တာ သိုင်းသမား များများစားစား မရှိဘူး

ဖွင့်ေြပာြပေနစရာေတာင် မလိုဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိပ်စားမိမှာပါ၊ ဒီလိုအဆင့်
ပညာေတွ တက်ေြမာက်ထားေပမယ့် သစာေဖာက် တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စုရဲ ့
ကိုယ်ရံေတာ်ထဲ မဝင်တာကိုဘဲ ချီးကျးပါတယ်၊ ၀မ်းလဲ၀မ်းသာပါတယ်”
“ဒါေပမယ့် တစ်ကယ့်မျိးချစ်တပ်မးကီး ချိကွမ်းရဲ
့အသက်အရာယ်ရှာတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကျပ်သ ေဘာမကျဘူး၊ ချိကွမ်းဟာ တို ့ရဲ
့သိုင်းေလာကကို ဒုကေပးေနတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ သူဟာ မျိးချစ်သိုင်း
သမားတစ်ဦးဘဲ၊ အထူးသြဖင့် ပင်လယ်ကမ်းေြခတစ်ေလာက်မှာရှိတဲ့
ြပည်သူလူထုေတွရဲ ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ေပးေနတဲ့လူေတွပါ၊
ဒီပုဂိလ်မျိးကို ဘာြဖစ်လို ့ရန်သွားရှာတာလဲ”
ဟုေြပာလိုက်ရာ ဘီလူးညီေနာင် တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက်ကည့်၍
ေစာဒကမတက်ေတာ့ ဘဲ ငိမ်ေနကေလသည်။
တာ့ဟန် ဆက်ေြပာြပန်ေလသည်။
“မင်းတို ့စဉ်းစားကည့်ပါ၊ ချိကွမ်းဟာ တစ်ကယ့်ကိုေလးစားထိုက်တဲ့
မျိးချစ်ပုဂိလ်ကီး တစ်ေယာက်ပါ၊ ဒီလိုပုဂိလ်ကီးတစ်ေယာက် ဆုံးံးသွားရင်
တိုင်းြပည်မှာ ဘယ်ေလာက်နစ်နာတယ်ဆို တာ မင်းတို ့မစဉ်းစားမိဘူးလား……
“တစ်ခုေတာ့ရှိတယ်၊ မင်းတို ့အကံအစည် မေအာင်ြမင်တာဘဲ
၀မ်းသာစရာတစ်ခုြဖစ်တယ်၊ အခုလိုံးနိမ့်သွားတာ အနည်းငယ်သိကာကျိုင်စရာ
ြဖစ်တယ်လို ့ယူဆေပမယ့် တစ်ကယ်ေတာ့ ထိပ်တန်းသိုင်းပညာရှင်တစ်ေယာက်နဲ
့ ယှဉ်ပိင်ိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ေတာင်ရှိေသးတယ်…….
“တစ်နည်းအားြဖင့် ြပည်သူလူထု ေအာ့ှလုံးနာစရာအြဖစ်က
ကင်းလွတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါေကာင့် ေနာင်ကို ဒီလိုအမှားမျိးမြပဖို ့သတိထားပါရန်
ေြပာလိုက်ပါတယ်”
တာ့ဟန် သူ ့ရင်တွင်းမှ ရှိသမစကားကို ဖွင့်ဟလိုက်ပီး သူ၏

ရှည်လျားေသာ မုတ်ဆိတ်များကို ပွတ်သက်ေနေလေတာ့သည်။
ဘီလူးညီေနာင်ှစ်ေကာင်က ေနာင်တရရှိဟန်ြဖင့် ေခါင်းတညိတ်ညိတ်
လုပ်ေနေလသည်။
ပီးမှ…..
“ကန်ေတာ်တို ့မှားသွားပါတယ်၊ တကယ်တမ်းကျေတာ့ ချိကွမ်းနဲ
့ဘာရန်ငိးမှလဲ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ ကန်ေတာ်တို ့ေနာင်တရပါပီ၊ သိုင်းေလာကရဲ
့အပ်အရှင်းကို ဝင်ပါရန် စိတ်မကူးေတာ့ပါဘူးခင်ဗျား”
ဘီလူးညီေနာင်ှစ်ေကာင်က ဝန်ခံသွားသည်။
ပီးေနာက် ဆရာတာ့ဟန်အား ှတ်ဆက်၍ ေတာင်ေအာက်သို
့ဆင်းလာခဲ့ေလေတာ့သည်။

*

တုတ်ြပည်၏ ကမ်းိုးတန်းှင့် နီးကပ်ေသာ ြပည်နယ်များတွင် နယ်ချဲ
့ရန်သူ တပ်စုများ ပိုမို ကီးမားလာေနေလသည်။
ထို ့ေကာင့် ကျက်ကျန်းြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမှးကီး ၀ကံးရန်၏
လက်မှ လွတ်ေြမာက်လာ ေသာ ချိကွမ်းက ကီးမားကျယ်ြပန် ့ေသာ နယ်ချဲ ့ရန်ကို
အြပင်းအထန် တွန်းလှန်ခဲ့သည်။
အမဲတမ်း အံးှင့်သာ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ရန်သူအုပ်စုအဖွဲ
့များသည်လည်း တုံ ့ေှးသွားေလ သည်။
မျိးချစ်တပ်မှးကီး ချိကွမ်း၏ အဖွဲ ့ကို

အေကာက်ကီးေကာက်ကုန်ကေလသည်။
သို ့ေသာ်…..
မျိးချစ်တပ်မှးကီးချိကွမ်းသည် ေအာင်ပွဲအလီလီ ခံိုင်ခဲ့သည့်တိုင်
အားရေကျနပ်မ မရှိေသးေပ။
တိုင်းြပည်ကို ထိပါးလာေသာ နယ်ချဲ ့ကျးေကျာ်ေရးသမားမှန်သမ
ကျပင်ခုတ် ကျငုတ်မကျန် ရှင်းပစ်ရန် အားခဲထားသည်။
မှန်သည်။
ရန်သူများ ကင်းရှင်းမှသာ တိုင်းြပည်စည်ပင်၀ေြပာလာမည် ြဖစ်သည်။
သို ့အတွက်….
တပ်မှးကီး ချိကွမ်းသည် တိုက်ပွဲတိုင်းေအာင်ြမင်ိုင်လင့်ကစား
တိုက်ပွဲအေြခအေနကို အမဲတမ်း ြပန်လည်၍ သုံးသပ်ေလ့လာခဲ့ေပသည်။
ယင်းသို ့….
သုံးသပ်သည့်သေဘာမှာ ေကာင်းသည်ထက်ေကာင်းေသာ
အစီအစဉ်များ ချမှတ်ိုင်ရန်ပင် ြဖစ်သည်။
ထို ့အြပင်….
အမှားြပမိပါက ေနာင်တွင် ယင်းကဲ့သို ့အမှားများ မြပလုပ်မိေစရန်
ေရှာင်သင့် ေဆာင်သင့်ေသာ အချက်များကို ေဝဖန်သုံးသပ် ေနြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ယင်းသို ့….
ေဝဖန်သုံးသပ်ကည့်ရာတွင် အဖွဲ ့ဝင်ကင်းများအေပတွင် များစွာ
အားမရြဖစ်ေနသည်။
တပ်သားကင်းများသည် လူအင်အားအေနြဖင့် လုံေလာက်မရှိသည်။

သို ့ေသာ်…..
လခစားပီပီ သတိအလွန်ေကာင်သည်ကို ေတွ ့ရေလေတာ့သည်။
ရန်သူှင့် အနီးကပ်တိုက်ပွဲ ဆင်ဲသည့်အခါ တွန် ့ဆုတ်တွန် ့ဆုတ်ှင့်
သူရဲေဘာေကာင်သူ များက များေလေတာ့သည်။
အေြခအေန အကပ်အတည်းှင့်ေတွ ့ကံလာလျင် သတိမရှိက။
အတင်းလု၍ ထွက်ေြပးရန်ကိုသာ ဆရှိေနေပေတာ့သည်။
ထို ့ေကာင့်….
တစ်ချိ ့တပ်သားကင်းများ၏ အရည်အချင်းှင့် စိတ်ဓာတ်ကို
အားမရဘဲရှိေနခဲ့သည်မှာ ကာလ အတန်ပင် ကာခဲ့ေပပီ။
ထို ့ေကာင့်ပင်….
မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် ထက်သန်ေသာ လူငယ်လူရွယ် တပ်သားကင်းများ
စုေဆာင်းေရးကို အကိမ် ကိမ် ကိးစားခဲ့သည်။
အရည်အချင်းြပည့်၀ေသာ မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်ေသာ
လူငယ်ေလးများပါဝင်သည့် အဖွဲ ့ အြဖစ် ေြပာင်းလိုသည်။
သို ့ေသာ်….
နယ်ချဲ ့ကျးေကျာ်ေရးသမား ြပတ်ကျသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက်
သစာေဖာက်တို ့၏ ေနာက်လိုက်တပည့် အုပ်ချပ်ေရးမးကီး ၀ကံးရန်၏ ကန်
့ကွက်မေကာင့် ချိကွမ်း၏ ကိးစားမများ အရာမထင် ြဖစ်ေနသည်။
အခွင့်သာသည်ှင့် မျိးချစ်တပ်သားသစ်များ စုေဆာင်းြခင်းလုပ်ငန်းကို
ြပန်လည်အေကာင်အ ထည်ေဖာ်မည်ဟု ြပင်းြပေသာ ဆကို ရင်မှာပင်
သိမ်းထားခဲ့ရေပသည်။

ယခုအခါ….
အေြခအေနက ေပးလာေလပီ။
ကျက်ကျန်းြပည်နယ် အုပ်ချပ်ေရးမးကီး ၀ကံးရန်အေနြဖင့်
ယခင်ကဲ့သို ့ခါးခါးသီးသီး ေနာက်ဆုတ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တထစ်ချ
ယုံကည်ထားေလသည်။
အဘယ့်ေကာင့်ဟူမူ….
ဟိုချံ၏ အကျပ်ကိုင်မေကာင့် ချိကွမ်းဆန် ့ကျင်ေရးကိစများကို
ရပ်စဲေတာ့မည် မဟုတ်သည် မှာ ေသချာေနေပပီ….။
ထို ့ေကာင့်ပင်….
မျိးချစ်တပ်မးကီးချိကွမ်းသည် သူ၏ စိတ်တိုင်းကျ မျိးချစ်လူငယ်
တပ်သားသစ်များ စုေဆာင်း ရန် စိုင်းြပင်းေလေတာ့သည်။
ချိကွမ်း၏ အကံကို ၀ကံးရန်က
တပ်သားသစ်စုေဆာင်းေရးအစီအစဉ်ကို လုံး၀ပင်မှစ်မျိ ့ေပ။
သို ့တေစ…
ဟိုချံ၏ ချက်ေကာင်းကိုင်ထားြခင်းခံရသည့်အတွက် မချစ်ေသာ်လည်း
မကန် ့ကွက်ဘဲ ေနထိုင်ြခင်းပင် ြဖစ်ေလသည်။
၀ကံးရန်သူ သည်းခံိုင်ခဲ့ေသာ်လဲ ေကျာက်ရှာကမူ မခံမရပ်ိုင်ေအာင်
ေဒါသထွက်ေနေပ သည်။
ချိကွမ်းကို အေရးယူိုင်ေအာင် စီစဉ်လိုက်ေလေတာ့သည်။
ေနြပည်ေတာ်သို ့ပင် တက်ရန် အကံအစည်လုပ်ေတာ့သည်။
ေနြပည်ေတာ်မှ မင်းဧကရာဇ်ကို ေတာ်လှန်ပုံကန်ရန်အတွက်

ချိကွမ်းသည် လူစုေဆာင်းေနပါ သည် ဟူ၍ မိ ့စားမင်းမှတစ်ဆင့်ပို ့ရန်
တာဝန်ခံမှးကီးဟန်စုအား အကူအညီေတာင်းရန်ြဖစ်သည်။
ယင်းသို ့….
တိုင်တန်းချက်ကို မိ ့စားမင်းကီးပင်မက ေနြပည်ေတာ်မှ
မင်းဧကရာဇ်ပင်လျင် ေသဒဏ်ချမှတ် ိုင်ေပသည်။
ဤနည်းြဖင့်….
ချိကွမ်းအား အြပတ်ရှင်းိုင်ရန် ရည်ရွယ်စီမံြခင်း ြဖစ်ေလသည်။
သို ့ေသာ်….
သူ၏ အကံပိုင်ေသာ်လည်း ကံေခလှေပသည်။
သူတို ့၏ ေကာက်ကျစ်စဉ်းလဲေသာအသံကို ထိပ်တန်းလိ ့၀ှက်သမား
ဟိုချံသိသွားေလသည်။
ဟိုချံသည် တပ်မှးကီးချိကွမ်း၏ တာဝန်ေပးချက်အရ ဟန်ကျးမိ ့သို
့ သွားေရာက် သတင်းပို ့ ရာမှအစ ၀ကံးရန်၏ ေကာက်ကျစ်ေသာ
အကံအစည်ကို သိလာြခင်း ြဖစ်ေတာ့သည်။
ထိုအချိန်တွင်….
တပ်မှးကီးချိကွမ်းအေပ မဟုတ်မမှန် တိုင်တန်းစာတစ်ေစာင်
ေရးသားြပစုပီး ြဖစ်သည်။
အထူးလူယုံေတာ်တစ်ဦးကို ေစလတ်ပီး ေနြပည်ေတာ်သို ့
အစီရင်ခံစာပို ့ရန် ြဖစ်သည်။
မိ ့စားမင်း၏ တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စုသည်လည်း ထိုအချိန်တွင်
ေနြပည်ေတာ်မှ မင်းဧကရာဇ် က ေခယူထားချိန်ပင်ြဖစ်သည်။

ထို ့ေကာင့်….
ေနြပည်ေတာ်သို ့ ပို ့ရန်ဆဲဆဲ အေြခအေနတွင်ရှိသည်။
ဟိုချံသည် ၀ကံးရန်၏ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကံသတင်းကို
ကားလင်ကားြခင်း ေနာက်ထိပ်တစ် ကိမ် ထပ်မံစွန် ့စားရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်သည်။
သူသည်။
တပ်မှးကီးချိကွမ်း၏ တပ်သားစုေဆာင်းေရး လုပ်ငန်းကို
ေလာေလာအားြဖင့် ဆိုင်းငံ့ထားရန်..
ဟိုချံက သူြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည်အထိ ထိုလုပ်ငန်းကို
ဆိုင်းငံ့ထားရန် စာတစ်ေစာင် ေရးေပးလိုက်သည်။
တပ်မှးကီးချိကွမ်းက ဟိုချံ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားမလည်
အေကာင်းစုံ မသိရှိရသည် ့ အတွက် မချင့်မရဲ ြဖစ်ေနသည်။
ဟိုချံ၏ အေကာင်းကားစာတွင် မည်သည့်အေကာင်းြပချက်များကိုမှ
ေရးသားေဖာ်ြပထားြခင်း မြပသည့်အတွက် အေတွးက ခက်ခဲေနခဲ့သည်။
မည်သို ့ပင် ရှိေစ….
တက်မှးကီး ချိကွမ်းသည် ဟိုချံက အြပသေဘာအရ
အကံြပချက်အတိုင်း တပ်သားသစ် စုေဆာင်းေရးလုပ်ငန်းကို ချက်ြခင်းပင်
ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ေလသည်။
ေနာက်တစ်ေန ့တွင်….
ဟိုချံသည် အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်လဲလှယ်ပီးေနာက် ၀ကံးရန်၏
ုံးခန်းတွင်းသို ့ တိတ် တဆိတ် ဝင်ေရာက်စုံစမ်းရန် ေရာက်ရှိလာေလသည်။
အေဆာက်အအုံအနား ချဉ်းကပ်သွားမိေသာအခါ ယမန်ေန ့ညက

၀ကံးရန် ေခယူေတွ ့ေသာ လူယုံေတာ်ကို အခန် ့သား ေတွ ့ရေလသည်။
ထိုလူသည် အသက်အရွယ်အားြဖင့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ြဖစ်သည်။
ဟိုချံ မျက်ေမှာင်တစ်ချက်ကံ ့သွားသည်။
ေနြပည်ေတာ်သို ့ေပးပို ့မည့် တိုင်တန်းစာသည်ပင်
လူရွယ်လူယုံေတာ်ထံ အမှန်ေပးလိုက်ပီ ေလာ။
အေြခအေနအရ ၀ကံးရန်က ေနြပည်ေတာ်သို ့
ချက်ြခင်းေစလတ်လိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်ေလ သည်။
ြဖစ်ိုင်ေပသည်။
ဟိုချံငိုင်ေတွမေနေတာ့။
လူရွယ်ေနာက်သို ့ေကာက်ေကာက်ပါ
ေနာက်ေယာင်လိုက်သွားေလေတာ့သည်။
လူရွယ်သည် ေရှ ့ဆင့်ေနာက်ဆင့်ဆိုသလိုပင် ရှီးကျးမိ ့သို
့ေရာက်လာေပသည်။
လူရွယ်သည် ထင်းးရိပ်သာတွင် တည်းခိုသည်။
ဟိုချံက လူရွယ်ရိပ်စားမိမည်စိုး၍ ထင်းးရိပ်သာတွင်
တည်းခိုြခင်းမြပဘဲ တစ်ြခားတည်းခိုရိပ် သာတစ်ခုတွင်
သွားေရာက်တည်းခိုေနသည်။
တည်းခိုရိပ်သာတွင် ဟိုချံအခန်းေအာင်းေနခဲ့ေပသည်။
ညစာစားေသာက်ပီးသည်ှင့် ဟိုချံငိမ်သက်စွာအခန်းထဲတွင်
ေအးေဆးသက်သာအနားယူခဲ့ သည်။
ညသန်းေခါင်ယံအချိန်တွင် ဟိုချံ စတင်လပ်ရှားေလေတာ့သည်။

တည်းခိုရိပ်သာမှ တိတ်တဆိတ် ဆင်းလာခဲ့ေလသည်။
ထင်းရိပ်သာသို ့ေရာက်သွားချိန်တွင် မီးများပင် ငိမ်းပီးြဖစ်ေနသည်။
ထင်းးရိပ်သာတစ်ခုလုံး အိပ်ေမာကျလျက်ရှိသည်။
ဟိုချံသည် တိတ်တဆိတ် လူရွယ်တည်းခို်ေဆာင်အတွင်း
အသာအယာဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။
ေမှာင်ရိပ်ကို အကာအကွယ်ြပပီး အခန်းအတွင်းသို ့
ေချာင်းေြမာင်းကည့သည်။
အခန်းတွင်း၌ လူသူကင်းမဲ့ေနသည်။
ဟိုချံ စိတ်ထင့်သွားေလသည်။
တစ်ချက် ငိုင်ေတွေတွ ြဖစ်ေနစဉ်မှာပင်….
လူရိပ်သာန်ှစ်ခု အခန်း၀ဆီသို ့ေလာက်လာသည်ကို ေတွ
့ရေပသည်။
ှစ်ေယာက်စလုံး အခန်းတွင်းသို ့လျင်ြမန်စွာ ဝင်ေရာက်သွားသည်။
ထိုလူှစ်ေယာက်အနက် တစ်ေယာက်မှာ
ဟိုချံေနာက်ေယာင်ခံလိုက်ေနသည့် လူရွယ်ပင် ြဖစ်သည်။
ဟိုချံ စိတ်ဓာတ် တက်ကွသွားသည်။
လူှစ်ေယာက် အခန်းထဲေရာက်သည်ှင့် တစ်ေယာက်ေသာသူက
စကားကိုစလိုက်သည်။
“ေဟ့….ေတာ်ေတာ်ေတာ့ ထူးဆန်းေနပီ၊ အဲ့ဒီလူတစ်ေယာက်
တည်းခိုေဆာင်ထဲဝင်သွားတာ ေတာ့ ကျပ်ကိုယ်တိုင်ေတွ ့လိုက်ရတယ်၊
အခုဘယ်အခန်းဝင်တာလဲမသိဘူး၊ ေပျာက်သွားတယ်”

“အဲ့ဒီလူက ကန်ေတာ်တို ့ကို ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်လာတာ ဟုတ်ချင်မှ
ဟုတ်မှာေပါ့၊ ညဘက် ထွက်ပီး အေပျာ်ကးတက်တဲ့လူတစ်ေယာက်
ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်”
ဟု အြခားတစ်ေယာက်က ေြပာြပန်သည်။
“ေြပာမေနပါနဲ ့ေတာ့ညီေလး၊ သူဟာ ဘယ်သူဘဲြဖစ်ြဖစ် တို ့ကို
အေှာင့်အယှက်ေပးတဲ့သူ မဟုတ်ရင် ပီးတာပါဘဲ၊ ကျပ်ကေတာ့ ဂုမစိုက်ပါဘူး”
ထိုအခါမှ
ေကျာက်၀ဆိုေသာ လူရွယ်က ေြပာြပန်သည်။
“ဟုတ်တယ်အစ်ကို ကန်ေတာ်လဲ ဂုမစိုက်ပါဘူး၊ တစ်ကယ်လို
့ကန်ေတာ်တို ့ေနာက်ကို လိုက်တယ်ဆိုရင်လဲ ကန်ေတာ့အေကာင်း
ေကာင်းေကာင်းကီး သိသွားမယ်”
အစ်ကိုြဖစ်သူက ေခါင်းယမ်းသည်။
“မဟုတ်ေသးပါဘူးညီေလး၊ ညီေလးကို အထင်ေသးလို ့ေြပာေနတာ
မဟုတ်ပါဘူးေနာ်၊ အခု ညီေလးေကျာက်၀ တာဝန်ယူတဲ့ကိစကဘယ်ေလာက်
အေရးကီးတယ်ဆိုတာ ငါ့ညီသိပါတယ်၊ တစ်ခုခု
ခတ်ေချာ်တိမ်းေစာင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ညီေလးအတွက် တာဝန်ရှိသလို ကျပ်အေနနဲ
့လဲ တာဝန်မကင်းဘူး…..
“ကံဆိုးရင် ကျပ်တို ့ရာထူးေတာင် ြပတ်ကျသွားိုင်တယ်၊ အဲ့ဒါေကာင့်
အခုလို အချိန်မေတာ် ငိမ်သက်ေနချိန်မှာ ညီေလးခရီးဆက်တာ ပိုေကာင်းမယ်လို
့ထင်တယ်၊ ရန်သူကို မျက်ေြခပျက်တဲ့ သေဘာေပါ့….
“ဒီနည်းက ပို်ပီးစိတ်ချရတယ်၊ လွယ်လွယ်ေလးနဲ
့စိတ်အချရဆုံးနည်းဘဲ ညီေလး”

ေကျာ်၀ အတန်ငယ် စဉ်းစားေတွေဝသွားသည်။
ပီးမှ ေခါင်းကို အသာအယာ ညိတ်လိုက်သည်။
ဟိုချံ ကိတ်၍ ြပံးေနသည်။
စိတ်ထဲမှာလည်း ကိမ်ဆဲမိသွားသည်။
ဟိုချံသည် အခန်းအတွင်းမှ ေကျာက်၀ှင့် ၀ကျိြပည်နယ် တာဝန်ခံ
အစ်ကိုကီးဆိုသူအား ေချာင်းကည့်လိုက်သည်။
ေကျာက်၀ ခရီးဆက်ရန် ဟန်ြပင်ေလသည်။
သူ၏ ကိုယ်ေပတွင် ဓားတစ်လက်ှင့် ခရီးေဆာင်အိတ်တစ်လုံး
သယ်ေဆာင်လာသည်။
လိ ့၀ှက် စာရွက်စာတမ်းကို ရင်ဖုံး အိကျႌအိတ်အတွင်းသို ့
ထိုးသွင်းသိမ်းဆည်းလိုက်သည်။
လို်အပ်သည့် ကိစများကို ြပင်ဆင်ပီးသည်ှင့် ေကျာက်၀တို ့သည်
အခန်းအြပင်သို ့ ထွက်လာေလသည်။
ချက်ချင်းပင်…..
ရိပ်သာမှ သူတို ့ှစ်ေယာက် အတူတကွ ထွက်ခွာသွားကသည်။
ြပည်နယ်တာဝန်ခံမှးှင့် ေကျာက်၀တို ့သည်
ေပတစ်ရာအကွာအေဝးေရာက်ေတာ့မှ ဟိုချံက တိတ်တဆိတ်ေနာက်မှ
ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်သွားေလသည်။
ငါးမိုင်ေကျာ်ခရီးှင်မိေသာအခါမှ ှစ်ဦးလမ်းခွဲလိုက်ကေလေတာ့သည်။
ဟိုချံက သတိကီးစွာြဖင့် ေကျာက်၀ထွက်သွားရာေနာက်သို ့
ဆက်လက် လိုက်ပါသွားေလ ေတာ့သည်။

ခရီးဆယ်မိုင်ေလာက်သွားမိစဉ် ဟိုချံက ေကျာက်၀၏ ေရှ ့သို ့
ေကျာ်တက်ရန် စီစဉ်ေလသည်။
ေတာင်ကုန်းတစ်ခုနားသို ့ေရာက်ေသာအခါ ဟိုချံသည်
ေတာအုပ်အတွင်းမှ ပန်းတက်ပီး ေကျာက်၀လာမည့်လမ်းမှ ပိတ်ပီး
ရပ်ေစာင့်ေနခဲ့သည်။
အတန်ကာသည်အထိ ေရာက်ရှိမလာေသးသည့်အတွက်
ေကျာက်၀လာမည့်လမ်းအတိုင်း မျက်ှာြခင်းဆိုင် ေလာက်လာခဲ့သည်။
မကာလိုက်ပါ…။
ေရှ ့တူူမှ ေကျာက်၀ေလာက်လာသည်ကို ဟိုချံလှမ်းြမင်ေနရသည်။
ေကျာက်၀ကိုယ်တိုင်လည်း သူ၏ ေရှ ့တွင် လူတစ်ေယာက်
မျက်ှာြခင်းဆိုင်ေလာက်လာသည် ကို် လှမ်းြမင်ရေလသည်။
ေကျာက်၀သည် သိုင်းစွမ်းရည် ထက်ြမက်သူ တစ်ဦးြဖစ်ေပသည်။
ပီးလင် ပညာဂုဏ်ေမာက်သူတစ်ေယာက်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမှ၊ အေလးထား ဂုစိုက်သူမဟုတ်ေပ။
သို ့ေသာ်…
ယခုကဲ့သို ့အချိန်မေတာ် အကာလ ညအခါ လမ်းတစ်ခုေပတွင်
လူတစ်ေယာက်ကိုြမင်လိုက် ရလျင် စိတ်ထဲတွင် ထင့်ခနဲ ြဖစ်သွားသည်။
တြဖည်းြဖည်းချင်း နီးကပ်လာေလသည်။
သည်ေတာ့မှ မိမိထံသို ့မျက်ှာချင်းဆိုင်ေလာက်လာသူကို
ထင်ထင်ရှားရှား ေတွ ့ြမင်ရေတာ့ ၏ ။
သူမည်သူနည်း။

တြဖည်းြဖည်းနီးကပ်လာေလသည်။
မိမိေနာက်သို ့လိုက်ပါ ေနာက်ေယာင်ခံလိုက်ေနေသာ
လူငယ်ြဖစ်ေနသည်ကို တအံ့တသ ေတွ ့ြမင်လိုက်ရသည်။
ေကျာက်၀ုတ်တရက် ေကျာက်လန် ့တုန်လပ်မိသွားသည်။
တစ်ချက် ငိုင်ေတွသွားပီးမှ ုတ်တရက် ကိေြမပျက်
ဟန်ြပင်လိုက်သည်။
ပီးမှ တင်းမာခက်ထန်ေသာေလသံြဖင့် ေမးြမန်းလိုက်သည်။
“ဟိတ် ဟင် ဘယ်သူလဲ၊ အချိန်မေတာ်ကီး ဘယ်ကိုသွားမလို ့လဲ”
ေကျာက်၀၏ ေဘာက်ဆတ်ဆတ် ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုေသာေကာင့်
ဟိုချံ၏ ေြခလှမ်းများ တုန် ့ ခနဲ ရပ်သွားသည်။
ပီးေနာက်…
ေတာက်ေြပာင်စူးလဲ့ေသာ မျက်လုံးအစုံှင့် ဟိုချံက ေကျာက်၀အား
စူးစိုက်ကည့်လိုက်သည်။
“ခင်ဗျားကေကာ ဘယ်သူလဲ၊ အချိန်မေတာ်ကီး ဒီကိုဘာကိစနဲ
့လာတာလဲ”
ဟိုချံက ေကျာက်၀၏ အေမးကို မေြဖဘဲ ြပန်လည်ေမးခွန်း
ထုတ်လိုက်ေလသည်။
ဟိုချံ၏ ရဲရဲေတာက်အေမးစကားေကာင့် ေကျာက်၀
ေကာင်အမ်းအမ်းြဖစ်သွားသည်။
မည်သို ့ြပန်ေြဖရမည်ကိုပင် မသိ ြဖစ်သွားသည်။
ဟိုချံက ေကျာက်၀၏ အြဖစ်ကိုကည့်ပီး အသံထွက်၍

ရယ်ေမာလိုက်သည်။
“ဟာ ဒီမှာ ခင်ဗျားက ေတာ်ေတာ်ေမ့တက်တာကိုး၊ ခင်ဗျားနဲ
့ခင်ဗျားအစ်ကို ကျပ်တည်းခိုခန်း ကို ေရာက်ခဲ့ေသးတယ် မဟုတ်လား…..
“ဒီအချိန်တုန်းက ကျပ်က အိမ်သာထဲဝင်ေနလို ့ မေတွ ့လိုက်ရတာ
ပါ”
“ကျပ်က အိမ်သာကြပန်ထွက်ေတာ့ ခင်ဗျားတို ့ှစ်ေယာက်စလုံး
မရှိေတာ့ဘူး၊ အခုလို လူချင်း ကွဲသွားရတာ သိပ်ကို အားနာတယ်”
“ဒါေကာင့် ကျပ်က ဒီအထိ ခင်ဗျားဆီကို လိုက်လာရတာ ေပါ့ဗျာ၊
ခင်ဗျားကည့်ရတာ အြမင်မှန် ရတဲ့အတွက် ၀ကံးရန်ရဲ ့စာရွက်စာတမ်းေတွကို
ကျပ်ကို အပ်မလို ့လား:”
“ဒီလိုဆိုရင်ေတာ့ ခင်ဗျားကို အထူးဘဲ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ”
ဟိုချံက ေြပာပီးသည်ှင့် လက်ှစ်ဖက်ဆုတ်ပီး ေကျာ်၀အား
တေလးတစား အိုအေသ ြပလိုက်ေလသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ေကျာက်၀၏ ရင်ဖုံးအိတ်အတွင်းရှိ
သိမ်းဆည်းထားေသာ စာရွက်စာ တမ်းများကို မယုံကည်ိုင်ေလာက်ေအာင်ေသာ
လျင်ြမန်ြခင်းမျိးြဖင့် လှစ်ခနဲ ှိက်ယူလိုက်သည်။
မေမာ်လင့်ေသာ လျင်ြမန်မေကာင့် ေကျာက်၀မည်သို ့မ
မလပ်ရှားိုင်မီ သူ၏ ရင်ဖုံးအကျ ီ အိတ်အတွင်း လိ ့၀ှက်စာရွက် ဟိုချံ၏
လက်အတွင်း ပါရှိသွားေလေတာ့သည်။
ေကျာက်၀၏ မျက်ှာ မဲခနဲ ြဖစ်သွားသည်။
သူထိတ်လန် ့တုန်လပ်သွားသည်။
သို ့ေသာ်….

ယခုကိစသည် သူ၏ အသက်ှင့်အမ အေရးကီးလှေသာ
ကိစတစ်ခုြဖစ်သည်။
သူရဲေဘာေကာင်၍ မြဖစ်။
ထို ့ေကာင့်…..
သူက ခက်ထန်မာေကျာေသာေလသံြဖင့် ေအာ်ေငါက်
ကိမ်းေမာင်းလိုက်ေလသည်။
“ဟိတ် မင်းကဘယ်သူလဲ၊ ငါဘယ်သူဘယ်ဝါကို မင်းမသိဘူးလား
ေသချင်ပီနဲ ့တူတယ်”
ေကျာက်၀က တင်းတင်းမာမာ ကိမ်းဝါးေအာ်ေငါက်လိုက်သည်။
ဟိုချံက တဟားဟား ရယ်ေမာေလေတာ့သည်။
“ဒီမယ် ကိုယ့်လူ ဟန်ကီးပန်ကီး လုပ်မေနပါနဲ ့ကိုယ့်လူရာ
ကျပ်လိုချင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းေတွ ကို သယ်လာတဲ့လူြဖစ်လို ့ငဲ့ကွက်ပီး
ချမ်းသာေပးလိုက်တာ ို ့မဟုတ်ရင် ခင်ဗျားလိုလူစားမေြပာနဲ ့
ခင်ဗျားဆရာဆီမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရံေတာ်ေတွ အားလုံးဝိုင်းလာေတာင် ကျပ်ကမမူဘူး၊
ကျပ်ေြပာမယ် ခင်ဗျားအေနနဲ ့ ေရွးစရာနည်း ှစ်ခုဘဲရှိတယ်၊ ဘာလဲဆိုေတာ့
ခုအချိန်ကစပီး လူေကာင်းလုပ်ပါ လူသစ်စိတ်သစ်နဲ ့တစ်ေနရာရာထွက်သွားပီး
ဇာတ်ြမတ်ေနလိုက်တာ အေကာင်းဆုံးဘဲ၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကျပ်ကခင်ဗျားရဲ
့အသက်ကို ဆက်လက်ရှင်ခွင့်ြပတဲ့အတိုင်း ၀ကံးရန်ကေတာ့ ညာမှာ မဟုတ်ဘူး”
“အဲ့ဒီေတာ့ ကိက်ရာလမ်းကိုေရွး ေစာေစာေသချင်တယ်ဆိုရင် ကျပ်
ရန်ြပလိုက်ေပေတာ့ ဒါမှမဟုတ် ေနာက်ကျမှေသချင်တယ်ဆိုရင် ၀ကံးရန်ဆီ
ြပန်သွာ”
“ခင်ဗျား ကိက်တဲ့လမ်းကို ေရွးပါ”

“အဲ….ကျပ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ သိချင်ရင်ေြပာြပပါ့မယ်
‘သစာေရာင်ြပန်’ ဲဓားသမားဆိုတာ ကျပ်ဘဲ”
“ခင်ဗျား ဟန်ကျးမိ ့မှာ ရှိစဉ်တုန်းက ဒီနာမည်ကို ကားဖူးမှာပါ”
သစာေရာင်ြပန်ဓားသမား…
သည်နာမည်ကားသည်ှင့် ေကျာက်၀ဒူးတဆတ်ဆတ် တုန်သွားသည်။
ဟိုချံ ေြပာသည့်စကားမှာ အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။ ဟန်ကျးမိ ့ရှိ
၀ကံးရန်ထံ ြပန်လည်သတင်းပို ့သည့်တိုင် ကိုယ့်လည်ပင်းကို
ကိးကွင်းစွပ်သည်ှင့် အတူတူပင် ြဖစ်ေပေတာ့သည်။
ပထမပိုင်းကမူ ေကျာက်၀သည် ဟိုချံထံသို ့ေရာက်ရှိသွားေသာ
စာရွက်စာတမ်းများ ြပန်လည် ရယူရန် စိတ်ကူးမိသည်။
သို ့ေသာ်….
သစေရာင်ြပန်ဓားသမားအမည် ကားသိလိုက်သည့်အချိန်ကစပီး သူ၏
အကံအစည်ကို လက်လတ်လိုက်ေလသည်။
အဘယ့်ေကာင့်ဟူမူ ယခုရင်ဆိုင်ေတွ ့ေနရေသာ
သစာေရာင်ြပန်ဓားသမားသည် ဟန်ကျး အုပ်ချပ်ေရးမှးုံးကို စိတ်တိုင်းကျ
ေမေှာက်သွားသူတစ်ေယာက်။
ပီးေတာ့ ၀ကံးရန်ကိုယ်တိုင် ေခါင်းပင်ေဖာ်မကည့်ိုင်ေအာင်
ေကာက်ရွံ ့ေနသူတစ်ေယာက် ြဖစ်ေနသည် မဟုတ်ပါေလာ။
ေကျာက်၀သည် အတန်ကာေတွ၍ စဉ်းစားသည်။
ပီးေနာက် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်ေလသည်။
သူ၏ ဇာတိေြမသို ့ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ရန် နည်းလမ်းကိုသာ

ေရွးချယ်လိုက်သည်။
မတတ်သာသည့်အဆုံးတွင် ေကျာက်၀သည် ဟိုချံှင့်ခွဲ၍ ဇာတိေြမသို ့
ညတွင်းချင်း လစ်ေြပ ေပေတာ့သည်။
ညဉ် ့နက်ပိုင်းြဖစ်၍ အေမှာင်ထုက သိပ်သည်းစွာ ကျေရာက်ေနသည်။
ဟိုချံသည် လက်တစ်ဖက်တွင် စာရွက်စာတမ်းများကို ကိုင်ရင်း
အြခားတစ်ဖက်က မီးြခစ်ကို မီးညိ၍ တစ်ရွက်ပီးတစ်ရွက် ဖတ်သည်။
စာပါအေကာင်းအရာများေကာင့် ဟိုချံတစ်ေယာက်တည်း
ထိန်းမနီုင်သိမ်းမရ ေဒါသူပုန်ထ ေနမိသည်။
မိုးလင်းသည်အထိ မေစာင့်ေတာ့။
ဟိုချံသည် ညတွင်းချင်းပင် ေနြပည်ေတာ်သို
့ဦးတည်ထွက်ခွာသွားေလေတာ့သည်။

*

အခန (၂)
ဟိုချံသည် ေနြပည်ေတာ်သို ့ဆိုက်ဆိုက်မိက်မိက်
ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။
လွန်ေလပီးေသာှစ်အတန်ငယ်က ဟိုချံေနြပည်ေတာ်ကို
တစ်ေခါက်ေရာက်ဖူးခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က….
သူ၏ ဆရာှင့်အတူ ေနြပည်ေတာ်သို ့ေရာက်ရှိလာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ဆရာသမား ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်ှင့်လိုက်လာစဉ်က ဆရာသမားက
အစစအရာရာ စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ပူပင်စရာမလို။
ခရီးစဉ်တစ်ေလာက် အစဉ်ေြပမရှိခဲ့ေပသည်။
သက်ေသာင့်သက်သာ ရှိခဲ့ေလသည်။
မည်သည့် အေှာင့်အယှက်မှ မေတွ ့ခဲ့ရေပ။
ယခုမူ ယခင်တစ်ေခါက်ကဲ့သို ့မဟုတ်ေပ။
ေနြပည်ေတာ်သို ့တစ်ကိုယ်တည်း။
တစ်ေယာက်တည်း ေရာက်ရှိလာခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။
အစစအရာရာသည် သူ ့အတွက် စိမ်းေနသည် ဦးေဆာင်သူမရှိသြဖင့်

ေနရာတကာတွင် သတိှင့်သွား၊ သတိှင့်စားဆိုသလိုပင် အလွန်ပင်
သတိထားရေလသည်။
တစ်နည်းဆိုရေသာ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မရှိလှ။
အမဲပင် ပူပင်ေနရေလသည်။
ဟိုချံသည် ရက်ေပါင်းှစ်ဆယ်ခန် ့ခရီးြပင်းှင်ခဲ့ရာမှ ေနြပည်ေတာ်သို
့ေရာက်ရှိလာေပေတာ့ ြဖစ်သည်။
ေနြပည်ေတာ်သို ့ေရာက်ရှိလာခဲ့စဉ် မဂလာပွဲတစ်ခုှင့်
တိုးေနေလသည်။
ထိပ်တန်းလူကီးများ၏ သမီးှင့်သား မဂလာပွဲြဖစ်သည်။
သို ့ေသာ်….
ထိုမဂလာပွဲကို စိတ်မဝင်စားေချ။
ဟိုချံမမဲမြပတ် သတိထားေနရေလသည်။
အချိန်ညကာလ…
လြပည့်ည….
ေနြပည်ေတာ်၏ ခင်းက သာယာကည်ူးဖွယ် ေကာင်းလှေပသည်။
ေနရာတိုင်းတွင် စည်စည်ကားကား ရှိသည်။
တစ်မိ ့လုံးတွင် မီးေရာင်စုံတို ့ြဖင့် ထိန်ထိန်ညီညီ လှပေနေပသည်။
လမ်းမတိုင်းတွင် မိ ့သူမိ ့သားများ ဥဒဟို သွားလာလျက်ရှိသည်။
စတိုးဆိုင်ကီးများ၊ ကုန်ပေဒသာဆိုင်ကီးများ၊
စားေသာက်ဆိုင်ကီးများှင့် လူအများစည်ကား လှေပသည်။

ဟိုချံ လူအုပ်ကားထဲတွင် ေရာေှာကာ ေြခဦးတည့်ရာ
ေလာက်သွားေနေလသည်။
သူသည် အေပျာ်သက်သက် လှည့်ပတ်ေလာက်သွားလိုစိတ်
မရှိေသာ်လည်း အချိန်ြဖန်းသည့် အေနြဖင့် လှည့်ပတ်လပ်ရှားေနြခင်းြဖစ်သည်။
ဟိုချံသည် ညဉ့်နက်သည်အထိ လှည့်လည်သွားလာေနခဲ့သည်။
ပီးမှ တည်းခိုရာဧည့်ရိပ်သာသို ့ ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ေလသည်။
သန်းေခါင်ေကျာ်ဘက်သို ့ေရာက်လာချိန်တွင်
ေနြပည်ေတာ်ရှိြပည်သူများ ငိမ်သက်လာပီ ြဖစ်သည်။
သည်ေတာ့မှ ဟိုချံ အိပ်ခန်းတွင်းမှ အနားယူရာမှ ထသည်။
လိ ့၀ှက်စာကိုယူပီး ရင်ဖုံးအိကျႌအိတ်အတွင်း
ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းလိုက်သည်။
ဟိုချံ၏ ေြခဦးသည် မင်းဧကရာဇ်စံရာ နန်းေတာ်ဆီသို ့ပင်….
သူသည် ယခင်က မင်းဧကရာဇ် ဘုရင့်နန်းေတာ်ဆီသို
့တစ်ခါမှမေရာက်ခဲ့ဘူးေပ။
ယခု….
မင်းဧကရာဇ် ဘုရင်မင်းြမတ် ြဖသည်မည်းသည်ကို မသိရှိေပ။
ထို ့အြပင်…
အေစာင့်အေရှာက်များ မည်သို ့ချထားသည်ကို လုံး၀ မသိေပ။
သို ့ေသာ်…
ဟိုချံသည် နန်းေတာ်အတွင်းသို ့ ချဉ်းနင်းဝင်ေရာက်မိသည်ှင့်
အေမှာင်ရိပ်ကို အကာအကွယ် ြပရင်း မင်းစံရာခန်းမေဆာင်သို ့ အူးအမူး

ရှာေဖွေနေတာ့သည်။
သို ့ေသာ်…
အချိန်ကုန် လူပန်းသာ ြဖစ်သည်။
မည်သို ့မ အေကာင်းမထူးေပ။
ဤသို ့ြဖင့် အချိန်က ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ကုန်လွန်ခဲ့ေပသည်။
မကာမီတွင်…
လင်းအားကီးအချိန်သို ့ ေရာက်ရှိခဲ့သည်။
ထို ့ေကာင့်…
ဟိုချံသည် စိတ်တထင့်ထင့် ြဖစ်ေနေလသည်။
ရင်ထဲတွင် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များ ြပည့်ကျပ် လာေလေတာ့သည်။
ထိုစဉ်…
ဟိုချံ၏ ဦးေှာက်အတွင်းသို ့အကံအစည်တစ်ခု
ေြပးဝင်ေရာက်ရှိလာသည်။
ဟိုချံသည် သူ၏ အကံအစည်ကို ချက်ြခင်းပင် အေကာင်အထည်
ေဖာ်လိုက်ေလသည်။
သူက ေမှာင်ရိပ်တွင် ပုန်းခိုလိုက်သည်။
ပီးလျင်…
သံေဂလီှစ်လုံးကို အနီးရှိအေဆာက်အအုံ ေခါင်မိုးေပသို ့
ပစ်တင်လိုက်သည်။
ညဉ့်ယံတွင် အသံထွက်ေပလာသည်။

နန်းတွင်းမှ အေစာင့်ှစ်ဦး ေြပးထွက်လာသည်။
ကိုယ်ရံေတာ် ှစ်ဦးပင် ြဖစ်သည်။
အသံလာရာဆီသို ့ ကျီးကန်းေတာင်းေမှာက် ကည့်ေလ့လာေနသည်။
ထိုအခါ….
ေမှာင်ရိပ်တွင် ြပားြပားဝပ်၍ ပုန်းခိုေနေသာဟိုချံက ုတ်တရက်
ဆတ်ခနဲ မတ်တတ်ရပ်လိုက် သည်။
ဟိုချံက ေလခန်သံတစ်ချက် ြပလိုက်သည်။
ေလခန်သံကားရာ ကည့်လိုက်သည်။
ေတွ ့ပီ။
ကိုယ်ရံေတာ်ှစ်ဦးသည် သတိေကာင်းလွန်းေသာ ဟိုချံ၏
အြပအမူေကာင့် ုတ်တရက် ေကာင်စီစီ ြဖစ်သွားသည်။
ကိုယ်ရံေတာ်ှစ်ဦးသည် ဟိုချံအား ၀ဲယာခွဲ၍ ညပ်ထားလိုက်သည်။
ဟိုချံှင့် ေပှစ်ဆယ်ခန် ့အကွာအေဝးတွင် ြဖစ်သည်။
ကိုယ်ရံေတာ်ှစ်ဦးက ဟိုချံအား စူးစူးဝါးဝါး ကည့်လိုက်ေလသည်။
တစ်ဦးေသာ ကိုယ်ရံေတာ်က စတင်ေအာ်ေငါက်လိုက်သည်။
“ေဟ့ေကာင်သူခိုး အချိန်မေတာ်နန်းေတာ်ထဲ ဘာကိစနဲ ့ဝင်လာတာလဲ
မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ”
ဟိုချံကမူ ေအးေဆးတည်ငိမ်စွာ ေနရာမှာပင် ရပ်လျက်ရှိသည်။
ပီးမှသူက ေလေအးေအးြဖင့် အကျိးအေကာင်းကို ရှင်းြပလိုက်သည်။
“ဒီမှာမိတ်ေဆွတို ့ကျပ်ဟာ သူခိုးမဟုတ်ဘူး၊ ကျပ်ရှင်းြပတာကို

ေခါင်းေအးေအးထား နားေထာင်ပါ၊ ခင်ဗျားတို ့ကို ေကာက်ေနတယ်ဆိုရင်
ကျပ်ကနန်းေတာ်ထဲကို ဘယ်ေတာ့မှ ဝင်မလာ ဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ”
“ကျပ်ကို ဘယ်လိုလူစားမျိးေအာက်ေမ့လို ့ ေအာ်ကာ ေငါက်ကာ
လုပ်ေနရတာ လဲ၊ ကျပ်တစ် ေယာက်တည်း နန်းေတာ်အှံ ့ေရာက်ခဲ့ပီ”
“ဘယ်သူမှမသိဘူး ခင်ဗျားတို ့ှစ်ေယာက်လည်း မသိဘူး၊
ကျပ်ကြမင်ေစချင်လို ့အသံြပမှ ကျပ်ကိုြမင်တာ ကီးကီးကျယ်ကျယ် ေြပာမေနနဲ
့”
ဟိုချံက ဘုကျကျပင် ြပန်လည်ေြပာဆို လိုက်သည်။
ဟိုချံ၏ စကားေကာင့် ကိုယ်ရံေတာ်ှစ်ေယာက်စလုံး အကီးအကျယ်
ေဒါသေထာင်းခနဲ ထွက်သွားသည်။
ကိုယ်ရံေတာ်ှစ်ဦးက အချင်းချင်းတီးတိုးေြပာဆိုေနဟန် ြဖစ်သည်။
“ဒီမှာဆရာတင် ဒီလိုလူမျိးကို ေလကုန်ခံပီး ေြပာမေနပါနဲ ့၊
သိကာေတာင်ကျေသးတယ်၊ ေနရာမှာတင် အြပတ်ရှင်းပလိုက်တာ ေအးတယ်”
အြပတ်ရင်းရန် ေဆွးေွးေနသည်။
ဆရာတင်…
ထိုအမည်ကို ကားလျင် နန်းတွင်းလူစွမ်းေကာင်းသုံးေဖာ်အေကာင်း
စဉ်းစားေနသည်။
ဟိုချံ သိလိုက်ေလပီ။
ယင်းလူစွမ်းေကာင်းသုံဦးအေကာင်းကို ဟိုချံသည် ဆရာထံမှတစ်ဆင့်
ကားရြခင်း ြဖစ်သည်။
ဟိုချံ စဉ်းစားမိေသာအခါ….

ဟိုချံက ဆရာတင်ဆိုသူအား….
“ကန်ေတာ်တစ်ခု ေြပာခွင့်ြပပါ၊ ဒီကအစ်ကိုက နန်းတွင်းလူစွမ်းေကာင်း
သုံးဦးထဲက တင်တာေချာင်ဆိုတဲ့ ပုဂိလ်ြဖစ်ေနပါသလားခင်ဗျာ၊ တကယ်လို
့တင်တာေချာင်ြဖစ်ေနခဲ့ရင် ကန်ေတာ့ ကို ကိစတစ်ခု ေြပာခွင့်ြပပါ”
ဟိုချံက ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွ ့စွာြဖင့် ေြပာဆိုခွင့်ေတာင်းလိုက်သည်။
ဆရာတင်ဆိုသူက တအံ့တသ ြဖစ်သွားသည်။
မိမိ၏ အမည်ကိုပင် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုလိုက်သည့်အတွက်
ဆရာတင်သည် ရင်ထဲတွင် ထိတ်ခနဲ ြဖစ်သွားမိသည်။
ဆရာတင်က ဟိုချံအား တည်ငိမ်ေအးေဆးေသာ ေလသံြဖင့်
ေြပာလိုက်သည်။
“ဟုတ်ပါတယ် ကျပ်တင်တာေချာင်ဘဲ မိတ်ေဆွက ဘယ်သူလဲ”
တင်တာေချာင်။
ဟိုချံအလွန်အမင်း ၀မ်းသာသွားသည်။
သူ၏ မျက်ှာသည် တမုဟုတ်ချင်း ဝင်းပကည်လင် သွားေတာ့သည်။
“အခုလို မေမာ်လင့်ဘဲ ေတွ ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းဘဲ၀မ်းသာပါတယ်၊
ခုအချိန်မှာ နာမည်ရင်းကို မေဖာ်ြပိုင်ေသးတဲ့အတွက် ကန်ေတာ့ကို ခွင့်လတ်ပါ၊
ကန်ေတာ်ဟာ ေရေရာင်မုတ် ဆိတ်ရဲ ့ တပည့်ရင်းပါ…..
“ကန်ေတာ်နန်းတွင်းဝင်လာတာ ရမ်းကားချင်လို ့မဟုတ်ပါဘူး၊
ဘယ်သူနဲ ့မှ ခိုက်ရန် မြဖစ်ချင် ပါဘူး၊ ကန်ေတာ်နန်းေတာ်ထဲဝင်လာတာ
အေရးတကီး ကိစရှိလို ့ပါ၊ အစ်ကိုတင်အေနနဲ ့ ကူညီိုင်မ လား မသိေသးဘူး”
ဟိုချံက သူ ့အေပအထင်မမှားေစရန် ေရှးဦးစွာ

သက်ေသထူလိုက်သည်။
ေရေရာင်မုတ်ဆိတ် တပည့်ရင်းြဖစ်၍ တင်တာေချာင်က ဟိုချံအေပ
ယုံကည်မ ရှိသွားသည်။
ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်၏ ဂုဏ်သတင်းသည် သိုင်းေလာကတွင်
သတင်းေမးပျံ ့သည်။
ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်သည် သိုင်းေလာကကိုေကျာခိုင်းပီး ေတာင်ေပတွင်
ဇာတ်ြမပ် ေနထိုင်ခဲ့သည်။
ဆရာကီး၏ တပည့်ရင်းမှာ စစ်ဖုန်ြဖစ်သည်။
ဒုတိယ တပည့်တစ်ေယာက်ရှိေနသည်ကို မည်သူမမသိကပါေပ။
တင်တာေချာင် ေဝခွဲမရြဖစ်ေနသည်။
ထိုစဉ်မှာပင်….
ကျန်ကိုယ်ရံေတာ်တစ်ေယာက်က တင်တာေချာင်၏ စကားကို
ေစာင့်ဆိုင်းမေနေတာ့ဘဲ ကားြဖတ် ဝင်ေြပာေလသည်။
“ဆရာတင် သူ ့စကားကိုမယုံပါနဲ ့
ကန်ေတာ်ကားဖူးနား၀ရှိသေလာက် ေြပာရမယ်ဆိုရင် ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်မှာ
စစ်ဖုန်ဆိုတဲ့ တပည့်တစ်ေယာက်ဘဲ ရှိတယ်၊ ဒီေကာင်ဟာ အေချာင်သမား
တစ်ေယာက်ဘဲ ြဖစ်ရမယ်…..
“ဆရာတင် သတိထားဖို ့ေကာင်းပါတယ်၊ သူ ့ကို စိတ်ချလို ့မြဖစ်ဖူး၊
ဘယ်လိုအကံအစည် ရှိလို ့လဲမှ မသိတာဘဲ”
တင်တာေချာင် ေတွေနဆဲပင် ရှိသည်။
“ဒီမှာမိတ်ေဆွ မိတ်ေဆွကဘယ်သူလဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ေြပာပါ၊ ဘယ်သူ

့ရဲ ့တပည့်လဲ မိတ်ေဆွေြပာတဲ့ ဆရာကီးေရေရာင်မုတ်ဆိတ်မှာ
တပည့်ရင်းှစ်ေယာက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကျပ်တို ့ မကား မိပါလား။ ကျပ်တို ့သိတာ
တပည့်ရင်းတစ်ေယာက်ဘဲ သူ ့နာမည်က စစ်ဖုန်၊ ကျပ်တို ့ကို မလိမ့်တပတ်လုပ်ဖို
့မကံနဲ ့”
တင်တာေချာင်က သတိေပးစကား ေြပာလိုက်ေလေတာ့သည်။
နန်းေတာ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး လင်းထိန်ေနေလေပသည်။
များြပားေသာ ကိုယ်ရံေတာ်တပ်ဖွဲ ့ဝင်များကလည်း ပတ်ပတ်လည်တွင်
လက်နက်ကိုယ်စီြဖင့် အသင့်ေနရာယူထားကပီး ြဖစ်သည်ကို ေတွ ့ရသည်။
ဟိုချံအေပ လုံး၀ယုံကည်မ မရှိေသးေချ။
ဟိုချံ တုံ ့ဆိုင်းမေနေတာ့။
ကိုယ်ေပတွင် အသင့်ေဆာင်ထားေသာ ဓားရှည်ကို ‘ရမ်း’ ခနဲ
လပ်တစ်ြပက် ဆွဲထုတ်ပီး ေဝှ ့ ယမ်းလိုက်ေလေတာ့သည်။
ဓားေရာင်သည် မီးေရာင်တွင် ဖိးဖိးဖျက်ဖျက် လင်းလက်သွားသည်။
ဟိုချံက ဆရာတင်ဘက်သို ့မျက်ှာမူလိုက်ေလေတာ့သည်။
“ဒီမှာဆရာတင် ကန်ေတာ်အမှန်အတိုင်းေြပာြပေနတာကို
မယုံကည်တာေတာ့ ကန်ေတာ်လဲ မတတ်ိုင်ေတာ့ဘူး….
“တစ်ခုေတာ့ ေမးစမ်းပါရေစ၊ ဆရာတင်အေနနဲ ့ဆရာကို
သိကမ်းဘူးလား၊ ေရေရာင် မုတ်ဆိတ် ကိုင်ဆာင်တဲ့ဓားကိုေကာ ြမင်ေတွ
့ဖူးသလား”
ဟိုချံက ေြပာေြပာဆိုဆို ဘယ်လက်ညိးြဖင့် ဓားသွားကို ြပလိုက်သည်။
ကည်လင်ေသာ အသံလိင်းတစ်ခု ေလထဲတွင် ပျံ

့လွင့်ထွက်ေပလာသည်။
တင်တာေချာင်သည် ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်ကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမှ
မြမင်ဖူးခဲ့။
ေရေရာင်မုတ်ဆိတ်ဓားကို မြမင်ဖူးေပ၊
သို ့ေသာ်…
ဆရာကီးေရေရာင်မုတ်ဆိတ်သည် သိုင်းေလာကသားတိုင်း
အေလးထားရေသာ ဓားေကာင်း တစ်လက် ရှိေနခဲ့သည်ကို ကားဖူးနား၀ ရှိခဲ့သည်။
“ကဲပါေလ…ဒါေတွကို အချင်းပွားေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး၊ မိတ်ေဆွက
ေစာေစာကေြပာတယ်၊ ကျပ်နဲ ့ေဆွးေွးစရာရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကိစလဲ
ေြပာစမ်းပါဦး”
ဟိုချံက ေဘးသို ့မျက်လုံးေဝှ ့ပီး အကဲခတ်ကည့်လိုက်သည်။
တင်တာေချာင်၏ မျက်ှာကို ေစ့ေစ့ကည့်လိုက်သည်။
“အစ်ကိုတင် ကန်ေတာ်က ဘုရင်မင်းြမတ်ကို ေတွ ့ချင်ပါတယ်”
မေမာ်လင့်ေသာ ဟိုချံ၏ ေတာင်းဆိုမေကာင့် တင်တာေချာင်
တအံ့တသ ြဖစ်သွားသည်။
လန် ့ဖျပ်၍ ပင် သွား၏ ။
ဟိုချံအား ဝိုင်းရံထားသူအားလုံးပင် ဆူဆူညံညံ ြဖစ်သွားသည်။
ကိုယ်ရံေတာ်အဖွဲ ့ဝင်များ၏ မေကျနပ်သံ၊ ကျိန်ဆဲသံ၊ မဖွယ်မရာ
စွပ်စွဲေြပာဆိုသံများ တစ်မုဟုတ်ချင်း ဆူညံသွားေလသည်။
အချိ ့ဆိုလင်….
ဟိုချံအား အြမင်ကပ်၍ လက်နက်ပုန်းများြဖင့် လှမ်း၍

ပစ်ခက်သည်အထိ ုတ်ုတ်သဲသဲ ြဖစ်သွားသည်။
ဟိုချံသည် ေနရာမှတစ်စပ်ကေလးမှမ၍ တည်ငိမ်စွာ
ရပ်မဲရပ်ေနသည်။
“၀ှစ်….”
“၀ှစ်….”
သူ ့ထံသို ့အရပ်ေလးမျက်ှာမှ ေြပးဝင်လာေသာ
လက်နက်ပုန်းများကို လက်ြဖင့် ြပန်လည် ပုတ်ထုတ်လိုက်သည်။
သူ၏ မျက်လုံးအစုံကမူ တင်တာေချာင်မျက်ှာက်ိသာ စူးစိုက်ကည့်ရင်း
တင်တာေချာင်၏ အေြဖကို ငံ့လင့်ေစာင့်စားေနသည်။
ခက်ပီ။
နန်းတွင်း၌ အရှိန်အဝါအသင့်အတင့်ရှိသူ ြဖစ်သည်။
ဘုရင်မင်းြမတ်ှင့် ေတွ ့ဆုံခွင့်ြပရန် သူစိမ်း၏
အကူအညီေတာင်းခံမကို တင်တာေချာင် သတိမရှိေချ။
မှန်သည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းခတ်ေချာ် တိမ်းေစာင်းမရှိခဲ့ေသာ်
မခက်ပါလား။
အကူအညီေပးသူ၏ တာဝန်ပင် ြဖစ်ေပမည်။
အချိန်အတန်ငယ်ကာသည်အထိ စဉ်းစားေနသည်။
“ဒီမှာမိတ်ေဆွ မိတ်ေဆွရဲ ့ေတာင်းဆိုချက်ကို ကျပ်အေနနဲ
့တာဝန်မယူရဲဘူးဗျ၊ မိတ်ေဆွက ေြပာစရာရှိတယ်ဆိုရင် ကျပ်ေြပာြပိုင်ပါတယ်”
တင်တာေချာင်က ေြပာြပလိုက်သည်။

ချက်ြခင်းပင် ဟိုချံက ေခါင်းတစ်ချက် ဆတ်သည်။
မိမိ၏ ေတာင်းဆိုမကို တစ်ဖက်လူတွင် အင်မတန်
တာဝန်ကီးေလးသည်ှင့်အမ ဝန်ေလးမိမှာ ေသချာေပသည်။
ထို ့ေကာင့်…
ရင်ဖုံးအကျႌအိတ်အတွင်းမှ စာအိတ်ကို ထုတ်ယူလိုက်ပီး
တင်တာေချာင်လက်သို ့ တိုတေသ ေပးလိုက်သည်။
ဟိုချံက ှတ်ြဖင့်လည်း….
“ေကာင်းပါပီ၊ အစ်ကိုတင်တာေချာင် အဲ့ဒီလိ ့၀ှက်စာကိုသာ
ဘုရင်မင်းြမတ်ထံ အေရာက်ပို ့ ေပးပါ”
လို ့ေတာင်းဆိုလိုက်သည်။
ဟိုချံက မေလာ့ေသး။
ဘုရင်မင်းြမတ်ှင့် ေတွ ့ဆုံရန် ေတာင်းဆိုြပန်ေလေသးသည်။
တင်တာေချာင်က စာအိတ်ကို လက်ခံရယူပီး စာအိ်တ်ေပတွင်
ေရးသားထားေသာစာကို ဖတ်ကည့်သည်။
ယင်းစာမှာ ဟန်စုထံသို ့ှင့် ေနြပည်ေတာ်သို ့လိ ့၀ှက်ေပးပို ့ေသာ
စာတစ်ေစာင်ပင် ြဖစ်သည်။
တင်တာေချာင် ုတ်တရက် တုန်လပ်သွားသည်။
ဟိုချံ၏ မျက်ှာကို ဖျတ်ခနဲ လှမ်းကည့်လိုက်သည်။
“ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲ၊ ဒီစာကို မိတ်ေဆွက ဘယ်ကေနဘယ်လို ရတာ
လဲ”
ဟိုချံက ြပံးသည်။

“ဒီမှာအစ်ကိုတင်တာေချာင် ကန်ေတာ်ေတာင်းတဲ့ အကူအညီ
ေပးိုင်မှာလား ခင်ဗျာ”
တင်တာေချာင် မည်သို ့လုပ်ရမှန်း မသိေတာ့ေချ။
တင်တာေချာင်သည် စာအိတ်ကို ေစ့ေစ့စပ်စပ် ထပ်မံကည့်ပီးေနာက်
ေခတေစာင့်ဆိုင်းေန ရန် ဟိုချံအား မှာကားေလသည်။
ပီးေနာက်…
တင်တာေချာင်သည် ချာခနဲ လှည့်၍ ထွက်သွားေလသည်။
သူသည် တင်တာေချာင် ထွက်ခွာရာဆီသို ့လှမ်းေမာ်ကည့်ရင်း
ေနရာမှာပင် ရပ်၍ ေစာင့်ဆိုင်း ကျန်ရစ် ခဲ့ေလေတာ့သည်။

*

အခန (၃)
အချိန်မေတာ်…
သန်းေခါင်ယံအချိန်…
ေရနန်းေတာ်ထက်တွင် အိပ်ေမာကျေနေသာ တန်ကျင့်သည်
အြပင်ဘက်တွင် ုတ်ုတ်သဲသဲ အသံများေကာင့် လန် ့ိုး၍ ထခဲ့ေလသည်။
ထိုစဉ်မှာပင်….
ကိုယ်ရံေတာ်တပ်မှးက ေတွ ့ခွင့်ေတာင်းခံလာသည့် အေကာင်း
သတင်းပို ့လာသံကို ဘုရင်မင်းြမတ် နားှင့်ဆတ်ဆတ်ကားရေလသည်။
ကိုယ်ရံေတာ်တပ်ဖွဲ ့မှးတင်တာေချာင်အား ဝင်ခွင့်ြပရန်
ဘုရင်တန်ကျင့်က အမိန် ့ေပးလိုက် သည်။
တင်တာေချာင် အခန်းထဲဝင်ေရာက်လိုက်သည်ှင့်….
“ဟိတ် တာေချာင် ဘာြဖစ်ေနတာလဲ အြပင်မှာ ုတ်ုတ်သဲသဲှင့်
ဘာြဖစ်ေနတာလဲ”
တစ်ပိင်နက် ဘုရင်တန်ကျင့်က အလျင်စလို ေမးလိုက်သည်။
တင်တာေချာင်သည် ချက်ြခင်းအိုအေသြပပီး
ဒူးေထာက်ထိုင်ချလိုက်သည်။

ဟိုချံထံမှ လက်ခံရရှိေသာ စာအိတ်ကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့်
ဘုရင်တန်ကျင့်လက်သို ့ိုေသစွာ ဆက်သလိုက်သည်။
တန်ကျင့်ကလည်း တစ်စုံတစ်ရာ အမိန် ့မရှိ။
စာကိုချက်ြခင်းပင် ဖတ်လိုက်သည်။
စာဖတ်၍ မဆုံးမီမှာပင် ဘုရင်မင်းြမတ်တန်ကျင့်က စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးြဖင့်
စားပွဲေပကို လက်ဝါး ြဖင့် ြဖန်းခနဲ ိုက်ချလိုက်သည်။
ဒူးတုပ်ခစားလက်ရှိေသာ တင်တာေချာင်က ထိတ်လန်
့တုန်လပ်သွားသည်။
သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ေဇာေခးများ ြပန်သွားသည်။
“ေတာက်…တယ် ဒီအယုတ်တမာေကာင် ၀ကံးရန်
ငါကိုယ်ေတာ်ကိုေတာင် သူတို ့က မလိမ့် တပတ် လုပ်ရဲေသးတယ်”
လက်ထဲမှဓားကို ကမ်းေပပစ်ချလိုက်သည်။
ပီးမှ မီးဝင်းဝင်းေတာက်ေနေသာ သူ၏ မျက်လုံးအစုံက ေရှ
့တွင်ြပားြပားဝပ်ေနေသာ တင်တာေချာင်ဆီသို ့ ေရာက်ရှိသွားသည်။
“ဟိတ်…..တင်တာေချာင် ဒီစာကို ဘယ်ကရသလဲ၊ မှန်မှန်
သံေတာ်ဦးတင်စမ်း”
ဘုရင်တန်ကျင့်က ေအာ်ေငါက်ေမးြမန်းလိုက်သည်။
ဒူးေထာက်၍ ြပားြပားဝပ်ေနေသာ တင်တာေချာင် ထိတ်လန်
့တုန်လပ်သွားသည်။
သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ေဇာေခးများပင် ြပန်လာသည်။
သို ့ေသာ်….

ဘုရင်မင်းြမတ်၏ အမိန် ့ကို မလွန်ဆန်ိုင်သည့်အတွက်
အမှန်အတိုင်းပင် ေလာက်တင်လိုက် သည်။
တင်တာေချာင်၏ ေလာက်ထားချက် မပီးဆုံးေသးမီမှာပင်
ဘုရင်တန်ကျင့်က ဟိုချံအား အြပင်ခန်းမေဆာင်သို ့ေခခဲ့ရန် အမိန်
့ေပးလိုက်သည်။
မည်သည့်အတိုင်းအတာက အေရးကီးသနည်း။
ညကီးမင်းကီး အချိန်မေတာ် ေရာက်ရှိလာသည့် ဟိုချံအား ေတွ
့ဆုံခွင့်ြပေသာ ဘုရင်မင်းြမတ်၏ သေဘာကို ပို၍ ပင် နားလည်ရန်
ခက်ခဲေနေလေတာ့သည်။
ဟိုချံရှိရာသို ့တင်တာေချာင် ြပန်လည်ေြပးထွက်သွားသည်။
တင်တာေချာင်သည် ချက်ချင်းပင် ဟိုချံအားအေပေခ၍
အြပင်ေဆာင်တွင် ေနရာချထားေပး သည်။
အြပင်ေဆာင်တွင် မီးများထွန်းညိထားသြဖင့် လင်းထိန်ေနေပသည်။
အြပင်ေဆာင်တွင် ဟိုချံေရာက်ရှိလာပီးေနာက် မကာမီမှာပင်
ဘုရင်တန်ကျင့်ကိုယ်ေတာ်တိုင် ကွေရာက်လာသည်။
ဟိုချံက ဘုရင်တန်ကျင့်ကို လှမ်းြမင်ရသည်။
ဟန်စု၏ စကားကို အလွယ်တကူပင် နားဝင်ခဲ့သေသာ
ဘုရင်တန်ကျင့်အေပ ေရှးမဆွကပင် မေကျမနပ် ြဖစ်ေနသည်။
ထို ့ေကာင့်….
ဟိုချံက အိုအေသေပးရမည် စိုးသြဖင့် ြမင်ပါလျက်ှင့်
မြမင်ဟန်ေဆာင်ပီး အသာေနလိုက် သည်။

ဟိုချံ၏ ိုင်းြပေသာ အြပအမူေကာင့် ဘုရင်တန်ကျင့် စိတ်ထဲတွင်
ေထာင်းခနဲ ြဖစ်သွားသည်။
သို ့ေသာ်….
ဘုရင်မင်းြမတ်သည် သူ ့စိတ်အစဉ်ကို ြပင်ထိန်းပီး
ေလသံေအးေအးြဖင့် ေမးလိုက်သည်။
“သစာေရာင်ြပန်ဓားသမားဆိုတာ မင်းဘဲေပါ့၊ ဘာေတွတင်ြပစရာ ရှိလဲ”
ဟိုချံ ပျာယာခတ်သွားသည်။
သူသည် ရင်ဖုံးအိကျႌအတွင်းရှိ စာသုံးေစာင် ှိက်ယူလိုက်သည်။
ယင်းစာသုံးေစာင်အနက် လိ ့၀ှက်အစီရင်ခံစာကို ဘုရင်မင်းြမတ်ထံ
တင်တာေချာင်မှ ေပးအပ် ပီး ြဖစ်ေလသည်။
ပီး…
ဟိုချံက ဘုရင်မင်းြမတ်၏ မျက်ှာကို မျက်ေတာင်မခတ် အကဲခတ်
ကည့်ေနသည်။
“အရှင်မင်းကီးဖတ်ပီးပါပီ မရှင်းတာရှိရင် ကန်ေတာ်မျိး သိရှိသမ
တင်ြပပါမည်၊ အရှင်မင်းကီး စိတ်ချယုံကည်ေနတဲ့ လူယုံေတွရဲ ့အေကာင်းစုံကို
အရှင်မင်းကီး အမှန်အကန် သိြမင် လာ ပါလိမ့်မယ်”
ထိုစကားေကာင့် ဘုရင်မင်းြမတ် ေဒါသထွက်သွားြပန်သည်။
“ေဟ့သူငယ် မင်းကဘာေကာင်မို ့လို ့ငါကိုယ်ေတာ်ကို ိုင်းြပစွာ
ဆက်ဆံရတာ လဲ”
ဟိုချံ မတုန်မလပ်။
ဟိုချံက တည်ငိမ်ေအးေဆးေသာေလသံြဖင့် ေြပာြပန်ေလသည်။

“အရှင်မင်းကီး ကန်ေတာ်မျိးက ကျက်ကျန်းြပည်နယ်က အညတ
ေကျးေတာသား တစ်ေယာက်ပါ၊ ကန်ေတာ်မျိး ဒီတစ်ေခါက်ဘဲေရာက်ဖူးတာမို
့အရှင်ဘုရင်ကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမှ မေတွ ့ဖူးပါဘူး…..
“ကန်ေတာ်မျိးဟာ အရှင်မင်းကီးကို ိုေသကိုင်းိင်းပါတယ်၊
ထီးသုံးနန်းသုံးအေလ့အထကို မသိလို ့ပါ အခုလို ိုင်းြပတာ
ခွင့်လတ်ေစချင်ပါတယ်”
ဟိုချံက ေနာက်ထပ်စာတစ်ေစာင် ေပးြပန်သည်။
စာကိုေသချာစွာဖတ်ပီး ဘုရင်တန်ကျင့်သည်
ေဒါသမချပ်တည်းိုင်ေတာ့ဘဲ ထိိုင်ရာမှ ုတ်ခနဲ ထလိုက်သည်။
“တယ်လဲိုင်းစိုင်းပါလား ေခွးေကာင်ေတွ”
ဟု ကိမ်းဝါးပီး ဟိုချံထံသို ့ေလာက်သွားေလသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်၏ အမူအကျင့်ကိုြမင်လျင် ဘုရင့်လုံြခံေရးကို
တာဝန်ယူထားရေသာ တင်တာေချာင်ှင့် လုစန် ့တို ့ှစ်ဦး လန် ့ဖျပ်သွားသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်က တင်းမာေသာမျက်ှာထားကို
ချက်ြခင်းေြပာင်းပစ်လိုက်သည်။
“ဒီစာကို မင်းဘယ်ကရသလဲ”
ဟိုချံက ေအးေဆးေသာေလသံြဖင့်
ြပန်လည်ေလာက်တင်လိုက်ေလသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်က ဟိုချံ၏ ရှင်းလင်းချက်ေကာင့် ေဒါသအရှိန်
ြပယ်သွားသည်။
“အရှင်မင်းကီးဟာ ာဏ်အေြမာ်အြမင် ကီးရင့်ေတာ် မူပါတယ်၊
ကန်ေတာ်မျိး ေလာက်စရာ လိုပါေသးသလား အရှင်မင်းကီး”

ဘုရင်တန်ကျင့် တစ်ချက်ြပံးသည်။
“အိမ်း….ကျပ်သိတယ်၊ ဒါေပမယ့် ဟန်စုလိုအေကာင်က လုံလုံြခံြခံ
ရှိတယ်မဟုတ်လား၊ အခုစာက လိ ့၀ှက်စာ ြဖစ်ေနတယ်မဟုတ်လား၊ ေမာင်မင်း
ဘယ်လိုယူိုင်တာလဲ”
ဟိုချံက ရယ်ရယ်ေမာေမာှင့် ြပန်ေြပာလိုက်သည်။
“အရှင်မင်းကီး အမိန် ့ရှိသလို တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စုတို ့အေဆာင်က
လုံလုံြခံြခံရှိတာ မှန်လှပါတယ်၊ ဒါေပမယ့် အရှင်မင်းကီး နန်းေဆာင်ထက်ေတာ့
ပိုပီးလုံြခံမယ် မထင်ပါဘူး၊ နန်းေဆာင် ကိုေတာင်
ကန်ေတာ်ေရာက်လာိုင်ေသးတာဘဲ၊ အရှင်မင်းကီးဘဲ စဉ်းစားကည့်ပါ…”
“ဒါထက် အရှင်မင်းကီးကို တစ်ခုေလာက်တင်ခွင့် ြပပါ၊
တပ်မှးကီးချိကွမ်းက ပုန်ကန်ဖို ့ ကံရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်ဆွဲချက်အေပ
အရှင်မင်းကီးဘယ်ကဲ့သို ့သေဘာထားတယ်ဆိုတာ သိခွင့်ြပ ေတာ်မူပါ
အရှင်မင်းကီး”
“ဒါက တိုင်းေရးြပည်ေရးကိစဘဲ မင်းနဲ ့မဆိုင်ဘူး”
ဘုရင်တန်ကျင့်က ခပ်ြပတ်ြပတ် ေြပာလိုက်သည်။
ဟိုချံက အြပံးမပျက်။
ဆက်လက်၍ ေမးြမန်းေလာက်ထားြပန်သည်။
“အရှင်မင်းကီး အမိန် ့ရှိတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါေပမယ့် ရာှန်းြပည့်
ဟုတ်တယ်လို ့သာ မဆိုသာပါ ဘူး၊ ကန်ေတာ်မျိးကို ေလာက်တင်ခွင့်ြပပါ
အရှင်မင်းကီး၊ ဟိုအရင် ၀မ်တန်၊ ထန်ချံး၊ လီယုံတို ့ကို ဟန်စုတို ့ တပ်စုက
လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ ကိစအေပ သိုင်းေလာကသားေတွက လျစ်လျ
ခဲ့ပါတယ်…..

“အမှန်တရားကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း မြပခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေကာင့်လဲ တိုင်းြပည်မှာ
နစ်နာခဲ့ပါတယ်၊ နယ်ချဲ ့ရန်ကို ခါးဆီးခံေနရတဲ့ လူထုေတွလဲ အကီးအကျယ်
ဒုကပင်လယ်ေဝရပါတယ်၊ ဒါေကာင့် အခု ကိစမှာ စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ
့ဆုံးြဖတ်ေတာ်မူဖို ့ကို ကန်ေတာ်မျိး အကံြပတင်ြပပါတယ် အရှင်မင်းကီး”
ဟိုချံ တင်ေလာက်ပီးသည်ှင့် ဘုရင်တန်ကျင့်ကို
ဦးချကန်ေတာ့လိုက်သည်။
ဘုရင့်ကိုယ်ရံေတာ်တပ်ဖွဲ ့မှး တင်တာေချာင်အားလည်း
ေကျးဇူးတင်စကား ေြပာလိုက်သည်။
ထို ့ေနာက်….
ဟိုချံသည် ဘုရင့်အပါးမှ လျင်ြမန်စွာ ထွက်ခွာသွားေလေတာ့သည်။

*

အခန (၄)
ေနာက်တစ်ေန ့….
မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ြဖစ်သည်။
ဘုရင့်နန်းေတာ်ခန်းမတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ညီလာခံသို
့တက်ေရာက်ေသာ ဘုရင်တန်ကျင့် ၏ မျက်ှာသည် ညိပုတ်၍
ေဒါသေရာင်လမ်းေနေလသည်။
အြဖစ်မှန်ကို မသိရှိေသာ အခစားဝင်ေရာက်လာကေသာ
မင်းမထမ်းအေပါင်းတို ့သည် ဘုရင့်ေရှ ့မျက်ှာေတာ် သုန်မန်ေနသည့်အတွက်
ထိတ်လန် ့တုန်လပ်မိေလသည်။
မင်းမထမ်းအားလုံးှင့်အတူ ဖိတ်ကားထားေသာ မိ ့စားမင်းများ၊
အုပ်ချပ်ေရးမှးကီးများ၊ အတွင်းဝန်ချပ်များ ရှိေလသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်က ငိမ်သက်စွာရပ်ေနေသာ မူးမတ်အေပါင်းအား
စူးစူးဝါးဝါးစားေတာ် မူလိုက် သည်။
ပီးမှ အမိန် ့ေတာ်ရှိလိုက်သည်။
“စံအိမ်ေတာ် အကီးအကဲ ေရာက်လာပီလား”
မိမိကျးလွန်ေသာအပစ်များေကာင့် စိတ်ထဲတွင် မလုံမလဲြဖစ်ေနေသာ
စံအိမ်ေတာ် အကီး အကဲ ချန်တိတ်သည် ဘုရင်မင်းြမတ်၏

ေအာ်ေငါက်သံကားသြဖင့် တုန်လပ်သွားမတက် လန် ့ဖျပ် သွားသည်။
စံအိမ်ေတာ်အကီးအကဲ ချန်တိတ်သည် ဘုရင့်ေရှ ့ေမှာက်တွင်
ဒူးတုတ်လျက် ဦးအကိမ်ကိမ် ချေနေလသည်။
ချန်တိတ်သည် မည်သည့်အမမျိး ကျးလွန်၍
ရှိခိုးေတာင်းပန်ေနရသနည်း။
ချန်တိတ်အေပမျက်မုန်းကျိးေနသူ ချန်တိတ်၏ ြဖစ်ရပ်ကို အထူးပင်
ေကျနပ်ေနမိသည်။
ချန်တိတ်ှင့် အကမ်းသိသူများက မျက်လုံးြပးကုန်ကေလသည်။
ချန်တိတ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်သလို ေစာဒကမတက်မိ ြဖစ်လာမိသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်က ချန်တိတ်အား စူးဝါးစွာကည့်သည်။
“ဟိတ် ချန်တိတ် ကျက်ကျန်းြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ နယ်စားမင်းေတွ
တာဝန်ခံမှးကီးေတွကို ဘာအပစ်ရှိလို ့ သတ်ြဖတ်ခဲ့ရတာ လဲ မှန်မှန်ေြပာစမ်း”
ဘုရင်တန်ကျင့်က ခက်ထန်စွာ ေမးလိုက်သည်။
ချန်တိတ် အကီးအကျယ် ေြခာက်လန် ့တုန်လပ်သွားသည်။
ချန်တိတ်သည် ၀မ်းတုန်တို ့မျိးချစ်သုံးဦးအား
လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့သည်။
အြပစ်ေဟာင်းကို ြပန်လည်စဉ်းစားမိပီး ေြခာက်ြခားသွားသည်။
သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားသည်။
ချန်တိတ် မရှက်ိုင်၊ ၀မ်းတုန်တို ့မျိးချစ်သုံးဦးအား
လုပ်ကံသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် သူ၏ အပစ် ေဟာင်းကို စဉ်းစားမိပီး
ေချာက်ချားသွားမိသည်။

ေကာက်လွန်း၍ ပင် အကိမ်ကိမ်အခါခါ ထပ်ရှိတလဲလဲ
ဦးချကန်ေတာ့ေနေလသည်။
ထိုအြပအမူေကာင့် ဘုရင်မင်းြမတ် ပို၍ ပင် ေဒါသထွက်မိေလသည်။
“ဟိတ် ချန်တိတ် ဘာြဖစ်လို ့သူတို ့ကို မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲပီး
သတ်တဲ့အထိ အေရးယူရ တာလဲ၊ ဒီကိစမှာ ဘယ်သူေတွပါေသးသလဲ၊ အြမန်ဆုံး
ေလာက်တင်စမ်း၊ မှန်တာေြပာ၊ ထိန်ချန်မယ် ဆိုရင် မင်းအေပ ပိုပီး
အပစ်ကီးသွားမယ်ေနာ်”
ချန်တိတ် အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ေရာက်ရှိေနေလပီ ြဖစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် ၀မ်းတုန်တို ့ှင့် မျိးချစ်နယ်စားကီးများ၊
တပ်မှးကီးများအား ကံစည်မိေသာ အဓိကတရားခံမှာ တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စုပင်
ြဖစ်သည်။
သို ့ေသာ်လည်း ဟန်စုအား အမည်မေပလိုသြဖင့် ချန်တိတ်သည်
အမှန်ကိုဖုန်းကွယ်ပီး ပင်လယ်ကမ်းေြခမှ အချိ ့ေခါင်းေဆာင်များ၏
တိုင်တန်းချက်အရ အေရးယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း လဲပီး ေလာက်တင်လိုက်သည်။
အမှန်တကယ် ပါဝင်ပတ်သက်ေသာ ကံရာပါပုဂိလ်များ၏ အမည်ကို
လုံး၀ေြပာဆိုြခင်းမြပဘဲ ထိန်၀ှက်ထားလိုက်သည်။
ဟန်စုကလည်း ဘုရင့်ေရှ ့ေမှာက်သို ့တိုးကပ်သွားပီး ကားဝင်၍
ေလာက်တင်လိုက်သည်။
“အရှင်မင်းကီး ၀မ်တုန်တို ့အေပတိုင်တန်းချက်များ မှန်ကန်ေကာင်း
ကမ်းိုးတန်းမှာ ေနထိုင်တဲ့ အချိ ့ေခါင်းေဆာင်များရဲ ့ေထာက်ခံချက်များက
မှန်ကန်ေကာင်းသက်ေသခံြဖစ်ေနပါတယ်၊
ဒီကိစဟာ ပီးခဲ့တဲ့ကိစတစ်ခုဘဲြဖစ်ပါတယ် အရှင်မင်းကီး”

ဟန်စုက ချန်တိတ်ဘက်မှ ဝင်ေရာက်ေရှ ့ေနလိုက်ေပးသြဖင့်
ဘုရင်တန်ကျင့် ပို၍ ပင် ေဒါသ ထွက်သွားေလသည်။
“၀မ်တုန်တို ့နဲ ့မျိးချစ်ေခါင်းေဆာင်ေတွကို မတရားလုပ်ကံတယ်လို
့တိုင်တန်းသူေတွရှိတယ် ဟန်စု၊ ဒီကိစေတွမှာ ချန်တိတ်သာမကဘူး၊ မင်းလဲ
ပါဝင်ပတ်သက်ေနတယ်၊ ဒါေကာင့် ချန်တိတ် ဘက်မှဝင်ပီး ကာကွယ်ေပးေနတာ
မဟုတ်လား၊ ကိုယ့်အပစ်ကို ဖုန်းကွယ်ဖို ့မကိးစားနဲ ့”
ဘုရင်တန်ကျင့်၏ ေလသံသည် ခက်ထန်မာေကျာေနသည်။
တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စု လန် ့ဖျပ်သွားသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ထိုကိစတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည်ဟူေသာ
ဘုရင်မင်းြမတ် မိန် ့ေတာ်မူချက် ေကာင့် ဟန်စုသည်
တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားေအာင် တုန်လပ်သွားသည်။
ဟန်စုက ေတာင်းပန်တိုးလိးေသာ ေလသံြဖင့်
ြပန်လည်ေလာက်တင်လိုက်သည်။
“အရှင်မင်းကီး ကန်ေတာ်မျိးကီး မဟုတ်မမှန်
မေတာ်တရားအလုပ်မျိးကို မလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ အရှင်မင်းကီး ဒီကိစကို
ပိုပီးေသချာေအာင် စုံစမ်းစစ်ေဆးဖို ့ ကန်ေတာ်မျိးတိုက်တွန်းပါရေစ”
ဘုရင်တန်ကျင့် မဲ့ြပံးတစ်ချက် ြပံးလိုက်သည်။
“ကဲပါေလ….မင်းရဲ ့ုံးခန်းထဲက စာရွက်စာတမ်း အခိုးခံရတာ ဟုတ်ရဲ
့လား”
ဘုရင်မင်းြမတ်၏ အေမးစကားေကာင့် ဟန်စု၏ ရင်ထဲ
တုန်ခါသွားေတာ့သည်။
သို ့ေသာ်….

တာဝန်ခံမှးကီး ဟန်စု ဝန်ခံြခင်းမြပေပ။
“ကန်ေတာ်မျိး ုံးခန်းထဲမှာ အေပျာက်အရှ လုံး၀မရှိပါဘူး၊
အရှင်မင်းကီး အဘယ်ေကာင့် မိန် ့ ေတာ်မူပါသလဲ”
အမှန်ကို ဖုံးကွယ်လိုေသာ ဟန်စု၏ စကားေကာင့် ဘုရင်မင်းြမတ် ပို၍
ေဒါသြဖစ်သွားသည်။
“ကဲ….ဒီမှာကည့်၊ ဒီစာရွက်စာတမ်းေတွက ေမာင်မင်းုံးခန်းထဲက
ပစည်းေတွမဟုတ်လား၊ ြငင်းချင်ေသးသလား”
ဘုရင်တန်ကျင့်၏ အြပအမူေကာင့် ဟန်စု ေဆွ ့ေဆွ ့ခုန်သွားသည်။
ကမ်းြပင်ေပမှ စာရွက်စာတမ်းများကို ေကာက်ယူ ဖတ်လိုက်သည်။
ချက်ြခင်းပင် ဟန်စုမျက်ှာ အကီးအကျယ် ပျက်သွားသည်။
ေဇာေခးများြပန်လာပီး ကေြမဆယ်ိုင်ေအာင်ပင် ြဖစ်သွားသည်။
“အရှင်မင်းကီး ဒီစာေတွကို ၀ကျံးရန်နဲ ့ေကျာက်ရှာတို ့က ေပးပို
့လိုက်တဲ့စာေတွ ြဖစ်ေနပါ တယ်၊ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ်မျိး လက်မခံရေသးသလို
မြမင်မိေသးပါဘူး၊ တကယ်လို ့ ကန်ေတာ့လက် ထဲေရာက်လာပါကလည်း
ကန်ေတာ်မျိးလက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပီးေတာ့ ုံးတံဆိပ်ိုက်ကပ်ထားြခင်း
မရှိေသးသည်ကို အရှင်မင်းကီး ေတွ ့ြမင်ိုင်ပါတယ်….
“ကန်ေတာ်မျိးဟာ ေကျာက်ရှာတို ့နဲ ့ရင်းှီးတယ်ဆိုေပမယ့်
အခုလိုလုပ်ေဆာင် ကံစည် တယ်ဆိုတာ မေမာ်လင့်ခဲ့ပါဘူး”
မှန်သည်။
ဟန်စုတင်ြပသည့်အတိုင်း စာရွက်စာတမ်းများေပတွင် ုံးတံဆိပ်များ
မပါရှိသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်သည်။

ဘုရင်တန်ကျင့် မည်သို ့ေြပာဆိုရမည်မသိ ြဖစ်ေနသည်။
ထိုစဉ်…
ညီလာခံ ခန်းမေဆာင်တစ်ေနရာမှ ဟိုချံ၏ ကျယ်ေလာင်ေသာ
စူးရှသံတစ်ခု ထွက်ေပလာ ေလသည်။
“ဟား ဟား တစ်ကယ်ေတာ်တဲ့ သစာေဖာက်ဟန်စု၊ ေဟာ ဒါေတွ
ခင်ဗျားုံးကပစည်းေတွ မဟုတ်ဖူးလား၊ ေသေသချာချာ မျက်လုံးဖွင့်ကည့်ပါဦး”
အသံှင့်အတူ ုံးတံဆိပ်ိုက်ှိပ်ထားေသာ စာတစ်ေစာင်သည်
ြမားတစ်စင်းပမာ ဟန်စုေရှ ့သို ့ ထိိုးကျလာသည်။
ဟန်စုလန် ့ဖျပ်ပီး ေနရာမှပင် ထခုန်လုမတက် ြဖစ်သွားသည်။
ညီလာခံသို ့ ေရာက်လာေသာ မူးမတ်အေပါင်းတို ့ကလည်း
အသံကားပီး လူကိုမေတွ ့လိုက် သည့်အတွက် အထူးတလည် ထိတ်လန်
့တုန်လပ်သွားကသည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်ကမူ တည်ငိမ်ေသာအသံြဖင့် အလျင်အြမန်သတိေပး
ေြပာကားလိုက်သည်။
“အားလုံးငိမ်ငိမ်သက်သက်ေနပါ၊ ခုဏက စကားေြပာတဲ့သူက
သစာေရာင်ြပန်ဓားသမားဆိုတဲ့ သူဘဲ၊ သူက ဒုကမေပးတက်ပါဘူး”
ဘုရင်တန်ကျင့်၏ စကား ကားလိုက်ရသည့်အတွက် ဟန်စု
ြဖစ်ပျက်ခဲ့ပုံများကို ြပန်လည် သတိရလိုက်သည်။
လက်ရှိ မျိးချစ်တပ်မှးကီး ချိကွမ်းှင့် ယိတာယူအား
အြပစ်မှကင်းလွတ်ရန် ၀ကံးရန်အား အကျပ်ကိုင်ခဲ့သူမှာ သစာေရာင်ြပန်
ဓားသမားပင် ြဖစ်သည်။
ဟန်စုသည် ထိုအေကာင်းကို ၀ကံးရန် ထံမှတဆင့် ကားသိခဲ့ရြခင်း

ြဖစ်သည်။
ယခုအခါ….
သစာေရာင်ြပန် ဓားသမားသည် မိမိ၏ ုံးခန်းအတွင်းမှ
စာရွက်စာတမ်းများကိုပင် တိတ်တ ဆိတ် ခိုးယူိုင်ခဲ့ေသာေကာင့် အလွန်အမင်း
ေကာက်လန် ့တုန်လပ်သွားသည်။
မည်သို ့မ ေရှာင်လဲလို ့မရသည့်အတွက် ဟန်စုမျက်ှာ ေအာက်သို ့ငုံ
့လျက် ဘုရင်တန်ကျင့် အား ဦးချကန်ေတာ့ေလသည်။
ပါးစပ်မှလည်း တဖွဖွ ေတာင်းပန်ေလသည်။
“ကန်ေတာ်မျိးကို တစ်ကိမ်တစ်ခါ အမှားအတွက် သနားသြဖင့်
ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါ ဘုရား”
ေြခအစုံကိုဖတ်လျက် ေတာင်းပန်ေလေတာ့သည်။
ဘုရင်မင်းြမတ် အေကာင်းစုံကို ေမးြမန်းပီးေနာက် အမိန် ့ေတာ်
ချမှတ်ေလသည်။
တာဝန်ခံမှးကီဟန်စုအား ကိမ်းေမာင်းေြပာဆိုပီး ေနာင်အခါတွင်
အလားတူကိစများ ြဖစ်ေပ မလာေစရန်အတွက် ြပင်းြပင်းထန်ထန်
သတိေပးလိုက်သည်။
ထို ့ေနာက်….
စံအိမ်ေတာ်အကီးအကဲ ချန်တိတ်ကိုမူ ကာယကံေြမာက်
အပစ်ကျးလွန်သည့်အတွက် သုံးှစ် ှင့် ညီမေသာ လစာေငွကို
ဒဏ်ေငွမြဖစ်ေပးေဆာင်ေစရန်ှင့် ေနာင်ကို အမှားမြပလုပ်ရန် ေနာက်ဆုံး အကိမ်
သတိေပးလိုက်သည်။
မျိးချစ်တပ်မှးကီး ၀မ်းတုန်တို ့သုံးဦးအား လုပ်ကံရာတွင်

အဓိကတရားခံြဖစ်ခဲ့ေသာ ေကျာက် ရှာကိုမူ ချက်ချင်းဖမ်းဆီးရန် အေရးယူရန်
အမိန် ့ေတာ် ချမှတ်လိုက်ေလေတာ့သည်။
ဘုရင်တန်ကျင့်၏ မှန်ကန်ေသာဆုံးြဖတ်ချက် ေြပာဆိုချက်ှင့် အမိန်
့ေတာချမှတ်မေကာင့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှိေသာ ဝန်ကီးကျန်းကျိတို ့အုပ်စုက
များစွာေကျနပ် အားရမိကေလသည်။
တာဝန်ခံမှးကီးဟန်စုကမူ အကီးအကျယ် အရှက်ကွဲပီး
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းသွားေလ ေတာ့သည်။
သစာေရာင်ြပန် ဓားသမားဆိုသူအား အတိုင်းအဆမရှိ
ေဒါသြဖစ်မိသည်။
မခံမရပ်ိုင်ေအာင်ပင် ခံြပင်းမိသွားသည်။
ထို ့ေကာင့်…..
မြဖစ်မေန သစာေရာင်ြပန်ဓားသမားအေပ လက်တုန် ့ြပန်
ကလဲ့စားေချရန် ချက်ချင်းစိုင်းြပင်း လိုက်ေလေတာ့သည်။
ဟိုချံကလည်း ေခသူမဟုတ်။
ဟန်စုတို ့အုပ်စုက သူ ့အေပအကီးအကျယ် မေကျမနပ်ြဖစ်မည်ကို
ေရှးမဆွကပင် ကိတင် သိြမင်ပီးသား။
မည်သို ့မည်ပုံ အေကာက်ကံလာမည် ရန်ြပလာမည်ကိုလည်း
ကိတင်ခန် ့မှန်းမိေလပီ။
ထို ့ေကာင့်….
ဟိုချံက သူတို ့၏ လက်တုန် ့ြပန်မအေပ လုံး၀အေလးမထား
ဂုမစိုက်ေချ။

ဟိုချံ အေြခအေန သိထားပီ ြဖစ်သည်။
ဟိုချံသည် ဟန်စုတို ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ လူများှင့် မျက်ှာြခင်း
မဆိုင်ဝံ့ေပ။
ကားလူများ မရိပ်မိေအာင် အထူးသတိထား၍ လပ်ရှားခဲ့ေလသည်။
ထို ့ေကာင့်…..
ဟန်စု၏ ဘက်ေတာ်သားများသာမက နန်းေတာ်တွင်းမှ မည်သူကမ
လူများှင့် မျက်ှာချင်း မဆိုင်ဝံ့ေပ။ ေဘးမှလူမရိပ်မိရန် အထူးသတိထား၍
လပ်ရှားခဲ့ေလေတာ့သည်။
ဟိုချံအား ဟန်စု၏ ဘက်ေတာ်သားများက မည်သို ့ဆို၍ မသိရှိေပ။
ယင်းေကာင့်ပင် ဟိုချံသည် ဟန်မပျက် မူလတည်းခိုေသာ
ဧည့်ရိပ်သာမှာပင် ဆက်လက် တည်းခို ေနေလေတာ့သည်။
ဧည့်ရိပ်သာ ေြပာင်းေနလျင် မသကာစရာ ြဖစ်သွားမည်ြဖစ်သည်။
သစာေရာင်ြပန်ဓားသမား ဘုရင့်နန်းေတာ်အတွင်း
ဝင်ေရာက်ေမေှာက်သွားသည့် သတင်း ဂယက်သည် ချက်ြခင်းပင် တစ်မိ ့လုံးသို
့ပျံ ့ှံ ့သွားေလသည်။
ဘုရင့်ေနြပည်ေတာ်တွင်း ယင်းဂယက်သည် အကီးအကျယ်
ိုက်ခတ်သွားေလသည်။
တစ်ခုတည်းေသာ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတစ်ပုဒ် ြဖစ်ခဲ့သည်။
ေနရာအှံ ့တွင် ေြပာမဆုံးိုင်သည့် သတင်းတစ်ပုဒ် ြဖစ်ခဲ့သည်။
ေရပန်းအစားဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်ြဖစ်သည်။
ဟိုချံ တည်းခိုေနထိုင်ေသာ ဧည့်ရိပ်သာတွင်လည်း

ထိုသတင်းစကားကိုပင် ေြပာမဆိုိုင် ေအာင် ေဝဖန်ေြပာကားေနေပေလသည်။
ကာေသာ်….
ဟိုချံကိုယ်တိုင်ပင် သူ၏ အေပတွင် မသကာစရာပင်
ြဖစ်လာမည်ကိုပင် စိုးရိမ်လာမိသည်။
သို ့အတွက်….
အြခား….အြခားေသာ ဧည့်သည်များှင့် ေရာေှာ၍ သူ၏ ထင်ြမင်ချက်
ယူဆချက်များကို အလိုက်သင့် ေဝဖန်ေြပာကားခဲ့ေလသည်။
ဟိုချံက သူ ့အေပ မယုံသကာမြဖစ်ေစရန် ဟန်ေဆာင်ေနခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။
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