Chapter (41)
-ချက်ချင်း သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်း-

ေဖာင်း ... အစွမ်းထက်သည့် စွမ်းအင်များ လမ်းြခံေနသည့် ဂျန်ချန်
၏ လက်သီးကို လူတိုင်းက ြမင်ရ၏။ ဓားသွားကဲ့သို ထက်ြမက် လှသည့်
သူ၏ ယန်စွမ်းအင်များက ေလထုကို ြဖတ်ေတာက် သွားပီး ကျယ်ေလာ
င်သည့် အသံတစ်ခု ထွက်ေပလာသည် ။ ထူးြခားပီးေတာ့ ေကာက်မက်
ဖွယ် ေကာင်းသည့် အင်အားက လီချန်းဟို၏ ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင်
လက်ေချာင်းှင့် ထိပ်တိုက် ေတွသွားသည် ။
"ဘာ ... ။ ေကာင်းကင်ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို သူရဲ
လက်သီးကိုပဲ

အသုံးြပေနေသးတာလား။

သူက

ဘယ်လိုေတာင်

မာနကီးေနတာလဲ"
ယန်ယန်းက အံ့အားသင့်ေန၏။
"ဒီဂျန်ချန်က အရမ်း စိတ်ကီး ဝင်ေနတာပဲ။ ခုနက သူက အေရးသာ
ေနေပမဲ့ ဒါက ေကာင်းကင်ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်ေရး ပ
ညာရပ်ေလ။ သူရဲ အင်အားက အရမ်း ြပင်းထန်တယ်။ အခုသူက ေကာ
င်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်းကို တိုက်ခိုက်ဖို သူရဲ လက်သီးကိုပဲ အ
သုံးြပေနတယ်။ ေသချာတယ် သူဒုက ေရာက်ေတာ့မယ်"

"ငါ့အထင်ေတာ့ ဒီတိုက်ခိုက်မကို သူမတားဆီး ိုင်ေလာက်ဘူး။ လီ
မိသားစုရဲ ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်ေရး ပညာ
ရပ်က အဆင့်နိမ့် ေမာ်တယ်အဆင့် တိုက်ခိုက်ေရး ပညာရပ်ြဖစ်ေပမဲ့ လီ
ချန်းဟိုက ၎င်းပညာရပ်ကို အဆုံးတိုင် ေလ့ကျင့်ထားတယ်။ ၎င်းရဲ အင်
အားက အရမ်းအံ့ဩဖို ေကာင်းတယ်"
လူတိုင်းက အံ့အားသင့်စွာြဖင့် ကည့်ေနက၏။ ဂျန်ချန်က ေကာင်း
ကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်ေရး ပညာရပ်ကို သူ၏ လက်
သီးှင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ပီး အိုင်ယူိုင်မည်ဟု မည်သူမှ မေတွးရဲက
ေချ။
"ဟားဟားဟား ... ဂျန်ချန် မင်းက တကယ်ကို မင်းကိုယ်မင်း ြမင့်
မားတဲ့ လူလို ေတွးေနတာပဲ။ ငါ့ရဲ ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာ
င်းကို ရင်ဆိုင်ဖို မင်းရဲ လက်သီးကိုပဲ အသုံးြပေန ေသးတာလား။ မင်း
က ေသချင်ေနတာပဲ"
လီချန်းဟိုသည် ဂျန်ချန်ှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင် ရပ်ေနရင်းမှ ကျယ်
ေလာင်စွာ ရယ်ေမာ၍ ေလှာင်ေြပာင်ေန၏။ သိုေသာ်လည်း သူ၏ ေလှာ
င်ေြပာင် ေနသည့် မျက်ှာ အမူအရာမှာ ေပျာက်ကွယ် သွားပီး သူ၏ မျ
က်ှာ အမူအရာမှာ ဒုတိယအကိမ် အံ့အားသင့် သွား၏။
ဂျိန်း ... လူတိုင်းက ကီးမားသည့် ေပါက်ကွဲသံကီးကို ကားလိုက်ရ
၏။ လူတိုင်းက အံ့အားသင့် သွားသည် ။ ကီးမားသည့် ေကာင်းကင် ေရ
ဝါေရာင် လက်ေချာင်းှင့် ဂျန်ချန်၏ လက်သီးတို ရင်ဆိုင် ေတွဆုံြခင်း
က ကျယ်ေလာင်သည့် မိုးခိမ်းသံကီးကို ထွက်ေပ လာေစသည် ။ သို
ေသာ်လည်း

ကံဆိုးတာကေတာ့

ဤြမင်ကွင်းက

လူတိုင်း

ကိတင်ခန်မှန်း ထားကသည့်အတိုင်း ြဖစ်မလာေချ။ ဂျန်ချန်၏ လက်

သီးက မည်သိုမ ြဖစ်မသွားေချ။ ဂျန်ချန်၏ လက်သီးက ဖျက်ဆီးမခံရဘဲ
၎င်းလက်သီးကသာ ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်းကို အပိုင်းအ
စများ အြဖစ်သို ကွဲထွက်သွားေစသည် ။ ေရဝါေရာင် အပိုင်းအစများက
ေပျာက်ကွယ် သွားသည် ။
လူတိုင်းက ဂျန်ချန်ကို ေငးကည့်ေနက၏။ ဂျန်ချန်က မူလေနရာမှ
တစ်လှမ်းမှ ေရွမသွားဘဲ ခိုင်မဲသည့် ေတာင်တစ် ေတာင်ကဲ့သို ရပ်ေန
၏။ လူတိုင်းသည် ဂျန်ချန်၏ လက်သီးမှ အင်အားများကို ခံစားမိ၏။ ဤ
လူငယ်ေလး၏ ခာကိုယ်ထဲတွင် ကီးမားသည့် စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခု ခို
ေအာင်းေနသည် ဟု သူတို က ခံစားရသည် ။
"ဘုရားေရ ... အဲဒီလက်သီးထဲမှာ ဘယ်ေလာက်များ တဲ့ အင် အား
ေတွ ရှိေနတာလဲ။ အဲဒါက ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်းကို ဘ
ယ်လို ဖျက်ဆီးခဲ့တာလဲ"
"သူရဲ ခာကိုယ်က အရမ်း သန်မာတယ်။ သူရဲ လက်သီးချက် တစ်
ချက်ထဲနဲ ေကာင်းကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် ဆို
ေတာ့ သူရဲ ယန်စွမ်းအင် တစ်ခုထဲနဲ ေတာင် ေကာက်ဖို ေကာင်းေနပီ"
"သင်းပျံေကာင်းကင်

မိေလးထဲမှာ ပါရမီရှင်တစ်ဦး ထွက်ေပ

လာပီ။ ငါဒါကို မယုံိုင်ဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ ကည့်ရတာ လီချန်းဟိုက သူ
ရဲ ပိင်ဘက်ကို ိုးိုးရှင်းရှင်းနဲ ယှဉ်ပိင်လို ရမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး"
လူတိုင်းက မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် အံ့အားသင့် ေနက၏။ ေကာင်း
ကင် ေရဝါေရာင် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်ေရး ပညာရပ်ကို လက်သီး တ
စ်လုံးထဲှင့် တိုက်ခဲ့သည် ။ ဒါက သူတို မျက်ြမင်သာ မဟုတ်ရင် သူတို
အေနှင့် ဒါကို ယုံကည်ကလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။ ထိုအေသသတ်ပွဲက
လူတိုင်း ေမာ်လင့်ထားသည် ှင့် ြခားနားစွာ ပီးဆုံး သွားေသာ်လည်း ဂျ

န်ချန်၏ အင်အားအေပ သူတို အြမင်များကေတာ့ ေြပာင်းလဲသွားသည်
။
လီချန်းဟိုက ေရဝါေရာင် ေကာင်းကင် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်ေရး
ပညာရပ်ကို အသုံးြပခဲ့ေသာ်လည်း ဂျန်ချန်ကေတာ့ မည်သည့် ပညာရပ်
မှ အသုံးြပြခင်း မရှိေပ။ ထိုတစ်ချက်တည်းှင့် ပင် လီချန်းဟိုက ံးနိမ့်
သွားပီ ဆိုသည် ကို ဆုံးြဖတ်ိုင်သည် ။ လီချန်းဟိုတွင် အစွမ်းထက်သ
ည့် လိဝှက်တိုက်ခိုက်ေရး ပညာရပ်များ မရှိေတာ့ဘူး ဆိုလင် ဂျန်ချန်
က သူကို အိုင်တိုက်ခိုက် ိုင်မည်ဟု ေြပာိုင်သည် ။ ဂျန်ချန်၏ ခာကို
ယ်ထဲတွင် နဂါးအမှတ်အသား ငါးခု ဖွဲစည်းထားသည် ကို မည်သူမ မ
သိကေချ။ သူ၏ ခွန်အား အြပည့်ဆိုလင် ၅၀,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ကို
အသုံးြပိုင်၏။ ဒါက မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် ေကာက်ဖို ေကာင်းသည်
။
"ဘုရားေရ ... ဒီေကာင်ေလးက ဘယ်လို ေလ့ကျင့်ထားတာလဲ။ သူရဲ
ချီနဲ ေသွးစွမ်းအင်ေတွက မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် သန်မာပီးေတာ့ သူရဲ
ခာကိုယ်က သားရဲသတဝါေတွနဲ ယှဉ်ပိင်ိုင်တယ်"
ယန်ယန်းသည် ဒီထက်ပို၍ မထိန်းချပ် ိုင်ေတာ့ေပ။ သူကလည်း ပဲ
ပါရမီရှင် တစ်ေယာက် ြဖစ်ပီး ပါရမီရှင်တိုင်းက သူတို ကိုယ်သူတို ဂုဏ်
ယူ ဝင့်ကွားမေတာ့ ရှိသည် ။ အြခား ပါရမီရှင်များ ၏ ေလးစားမကို ရရှိ
ိုင်သည့် ပါရမီရှင်က အလွန် ရှားပါးသည် ။ သိုေသာ်လည်း ဂျန်ချန်က
ေတာ့ သူ၏ စစ်မှန်သည့် ေလးစားမကို ရရှိေအာင် ြပသိုင်ခဲ့သည် ။
"ညီေလးဂျန်ချန်က စိတ်ဝိညာဉ် အားြဖည့်ေဆးနဲ သန်စင်ေသာ ယ
န်သစ်သီးကို

စားသုံးခဲ့တယ်။

သူက

ချီဟိုင်အလယ်

အဆင့်ကို

ချိးဖျက်သွားပီ လီချန်းဟိုက သူရဲ စစ်မှန်တဲ့ ပိင်ဘက် မဟုတ်ေတာ့ဘူး

။ ဟားဟား ... ငါသူကို စိုးရိမ်စရာ မလိုေတာ့ဘူး"
ယန်ကျန်းယွမ်သည် လက်ပိုက်ပီးေတာ့ စတင်၍ ရယ်ေမာလိုက်၏။
သူအခု စိုးရိမ်ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ြပပွဲေကာင်းတစ်ခုကို ေစာင့်ကည့်
ေနုံသာ ရှိေတာ့သည် ။ ထိုအြပင် ဂျန်ချန်က ယန်မိသားစု၏ ထိပ်တန်း
လူများ အားလုံးကို အံ့အားသင့် ေစခဲ့ပီးြဖစ်သည် ။ သူသည် ချီစီရင်စု ို
င်ငံတွင်းရှိသည့် ကီးမားသည့်ကလန်များမှ ပါရမီရှင်များ ှင့်ေတာင် ှိ
င်းယှဉ်ိုင်သည့် ပါရမီရှင်တစ် ေယာက်ြဖစ်သည် ။
ယန်မိသားစုှင့် ဆန်ကျင်ဘက်တွင် ရပ်ေနသည့် လီရှန်းယု၏ မျက်
ှာက ထိတ်လန်ြခင်းသို ေြပာင်းလဲသွားသည် ။
"ေခါင်းေဆာင် ... ဒီေကာင်ေလးမှာ နတ်ဘုရားက ေပးထားတဲ့ စွမ်း
ရည်ေတွ ရှိေနတာပဲ။ သူက ငယ်ရွယ်ေပမဲ့ အဆင့်ြမင့်တဲ့ စွမ်းရည်ေတွ
ရှိေနတယ်။ သူနဲ အဆင့်တူတဲ့ ဘယ်သူကမှ သူကို တိုက်ခိုက်ိုင်မှာ မဟု
တ်ဘူး ။ သူကို ဆက်လက် ကီးထွားခွင့် ေပးရင်ေတာ့ ေနာက်တစ်ချိန်မှ
ငါတို ကို ကီးမားစွာ ခိမ်းေြခာက် ိုင်လာလိမ့်မယ်"
လီရှန်းယု၏ ေဘးမှ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ် တစ်ဦးက သူ
ကို တီးတိုး ေြပာလိုက်၏။ အခုချိန်မှာ ဂျန်ချန်က အလားအလာ ေကာင်း
သည့် လူတစ်ေယာက် ဆိုသည် ကို အူးေတာင်မှ ေြပာိုင်သည် ။
"မစိုးရိမ်ပါနဲ ... ဟိုအာမှာ ထူးြခားတဲ့ လက်နက် သိုင်းတစ်ခု ရှိေသး
တယ်။ ဂျန်ချန်ကို သူသတ်ိုင်ပါတယ်"
လီရှန်းယုက ေအးစက်စွာြဖင့် ေြပာလိုက်၏။ သူ၏ ေရှမှ ထို ၁၅ှစ်
အရွယ် လူငယ်ေလးက သူကို အရာယ် သိစိတ်တစ်ခုကို ေပးိုင်၏။ ဒါ
က ဒီေကာင်ေလးကို ဖယ်ရှားရမည် ဆိုသည့် သူ၏ ဆုံးြဖတ် ချက်ကို ပို
၍ ခိုင်မာ သွားေစသည် ။

လီချန်းဟိုသည် အေတာ်ေလး တုန်လပ်ေန၏။ သူသည် ေရဝါေရာင်
ေကာင်းကင်

လက်ေချာင်း

တိုက်ခိုက်ေရး

ပညာရပ်ကို

ှစ်ေတွ

အများကီး ေလ့ကျင့်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။ ထိုသို ေလ့ကျင့်ခဲ့သြဖင့်သာ ယခု
ကဲ့သို ြပည့်စုံသည့် အဆင့်ကို ေရာက်ရှိလာြခင်း ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ်လ
ည်း ၎င်းကို ဂျန်ချန်က ေနာက်တစ်ကိမ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည် ။ ဒါက သူကို
အမှန်တကယ်ကို ထိတ်လန်သွားေစသည် ။
"မင်းမှာ ဘာနည်းလမ်းေတွ ရှိေသးလဲ။ ရှိေသးရင် ြပပါဦး ငါမင်းကို
အခွင့်အေရး ေပးရမှာ ေပါ့"
ဂျန်ချန်က လက်ေနာက်ပစ်၍ တည်ငိမ်စွာြဖင့် ယုံကည်ချက် ရှိစွာ ရ
ပ်ေန၏။ သူသည် လီချန်းဟိုကို မည်သည့်အခါကမှ အေလးအနက် မ
ထားခဲ့ေချ။ လီချန်းဟို၏ မျက်လုံးက ေဒါသေကာင့် အနီေရာင်သန်း ေန
၏။
"ဂျန်ချန် ... ငါ ဒီေန မင်းကို သတ်ကိုသတ်ရမယ် ... "
လီချန်းဟို၏ လက်ေမာင်းက မျက်လှည့်ကဲ့သို လျင်ြမန်စွာြဖင့် ေရွ
လျားသွားပီး တလက်လက်ြဖင့် ေတာက်ပေနသည့် ေငွဓားတစ်ေချာင်း
က အလင်းတန်းကဲ့သို သူ၏ လက်ထဲတွင် ြဖစ်ေပလာသည် ။ ဝီဝီဝီ ...
ဓားသွားထွက်ေပ လာသည့်အချိန်မှာ ဓ ားမ ှာ တဝီဝီြဖင့် အသံများကို
ကားရသည် ။ ၎င်းက မည်းနက်ေနပီး အင်းဆက် ေတာင်ပံကဲ့သို
ပါးလာေန၏။ ဓားသွား၏ အရှည်က ၅ ေပခန်ရှည်ပီး အကျယ်က ၂လ
က်မရှိသည် ။ ဓား၏ ေအာ်ရာကို ြမင်လိုက်ုံှင့် မည်သည့် လူမဆို အသ
က်ရှရ ခက်ခဲသွားိုင်ေပသည် ။
"အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက် ... "

ဂျန်ချန်က

ဓားသွားကို

ကည့်၍

ေြပာလိုက်၏။

သူ၏

အေတွအကံများ အရ ထိုဓားသွားကို ြမင်ုံှင့် ေြပာိုင်သည်
"ဘာ ... တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်တစ်ေချာင်း ... "
ယန်ယန်းက အံ့အားသင့်ေန၏။
"ယီး ... ငါဒါကို ဘယ်လို ေမ့ေနရတာလဲ။ လီရှန်းယုက ဒီအတွက် ြပ
င်ဆင်ထားတာပဲ။ သူက သည် မတိုင်မီက အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လ
က်နက် တစ်ေချာင်းကို လီချန်းဟိုကို ေပးထားတာပဲ"
ယန်ကျန်းယွမ်သည် လီချန်းဟိုလက်ထဲမှ ဓားသွားကို ကည့်၍ စိုးရိ
မ်ေန၏။ ထိုဓားသွားကို ကည့်၍ မည်သူကမှ မတည်ငိမ် ိုင်ေတာ့ေချ၊
တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်သည် သာမန်လက်နက် မဟုတ်ေချ။ တိုက်ဖျ
က်ေရး

လက်နက်ဟု

ေခဆိုိုင်သည့်

မည်သည့်

လက်နက်မဆို

အဆင့်ြမင့် လက်နက်များ သာ ြဖစ်သည် ။ တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ှင့်
သာမန် လက်နက်က ြခားနားသည် ။ တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်
တစ်ေချာင်းသည် ယန်စွမ်းအင်များကို စုပ်ယူိုင်ပီး အသုံးြပသူ၏ အင်
အားကို ှစ်ဆ တိုးလာေစသည် ။ ဒါက တိုက်ခိုက်ေရး ပညာရပ်ှင့် ဆင်
တူသည် ။ သိုေသာ်လည်း ဒါက အလွန် ရှားပါးသည် ။ တိုက်ဖျက်ေရး
လက်နက်တိုင်းက အဆင့်နိမ့် ြဖစ်ေနရင်ေတာင်မှ မယုံိုင်ေလာက်ေအာ
င် အဖိုးတန်သည် ။ အထူးသြဖင့် ချီစီရင်စု ိုင်ငံှင့် ေဝးလံ ေခါင်းပါးလှ
သည့် အနီေရာင် မိေတာ်ထဲတွင် အလွန်ကို ရှားပါးသည် ။ တိုက်ဖျက်
ေရး လက်နက်တစ်ခုကို ရှာေတွရန် အလွန်ခက်ခဲသည် ။
သာမန် ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ်များ ေတာင်မှ တိုက်ဖျက်
ေရး လက်နက်တစ်ခုကို ရှာေတွရန် ခက်ခဲသည် ။ မိုးတိမ်ေတာင် ေမာ်စ
င်သည် အနီေရာင် မိေတာ်တွင် အကီးဆုံး ေလလံခန်းမ ြဖစ်သည် ။ မိုး

တိမ်ေတာင် ေမာ်စင်ထဲတွင် ရှားပါးသည့် ပစည်းများ ၊ ရှားပါးသည့် သ
ဘာဝ အရင်းအြမစ် များကို ေရာင်းချခဲ့သည် ။ သိုေသာ်လည်း သူတို တွ
င် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်တစ်ခုကို မည်သည့် အခါကမှ မေရာင်းချခဲ့
ဘူးေချ။ ယန်မိသားစု ထဲတွင် ေတာင် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက် သုံးခုထ
က်ပို၍ မရှိေပ။ လီမိသားစုသည် လည်း အတူတူပဲ ြဖစ်သည် ။ သူတို တွ
င် လည်း တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက် သုံးခုထက် ပိုမရှိေပ။ လီချန်းဟိုက
အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ကို ထုတ်ယူ လိုက်သည့် အခါမှာ လီ
မိသားစုက

ဂျန်ချန်ကို

ရင်ဆိုင်ရန်

လိဝှက်နည်းလမ်းကို

အသုံးြပလိုက်ပီ ဆိုသည် ကို လူတိုင်းက သိလိုက်ကသည် ။
"ဒါက တကယ့်ကို အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ပဲ။ ဒါက ငါ
ပထမဆုံးအကိမ် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ကို ြမင်ဖူးတာပဲ။ ဒါက တက
ယ်ကို အဆင့်ြမင့်တဲ့ လက်နက်ပဲ။ သာမန် လက်နက်ေတွက ဒါနဲ ဘယ်
လိုမှ ှိင်းယှဉ်လို မရဘူး"
"သူရဲ လက်ထဲက တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်နဲ ဆိုရင်ေတာ့ လီချန်း
ဟိုရဲ တိုက်ခိုက်မေတွက အနည်းဆုံး ၂ဆ တိုး လာပီ။ ဂျန်ချန်က သူကို
ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲ ဆိုတာေတာ့ ငါကည့်ချင်ေသးတယ်"
"အဲဒီ တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ေတွက သံထည်ေတွကို ရံေစးေတွ
ကို ြဖတ်သလို အချပ်လိုက် အချပ်လိုက် လှီးြဖတ်ိုင်တယ်။ ဒါက တက
ယ့်ကို ေကာက်စရာပဲ"
လူတိုင်းသည် လီချန်းဟို၏ ဓားသွားကိုကည့်၍ ေဆွးေွးေနက၏။
သူတို အားလုံးက အားကျေနက၏။
"ဂျန်ချန် ဒီဓားရဲ အမည်က အေမှာင်စိတ် ဝိညာဉ်ဖျက်ဆီးြခင်းဓား
ြဖစ်တယ်။ ငါေလာင်းရဲတယ်။ မင်းအရင်က ဒီလို တိုက်ဖျက်ေရး လက်န

က်မျိးကို မင်းြမင်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ မင်း ဒီေန အေမှာင်စိတ် ဝိညာဉ် ဖျ
က်ဆီးြခင်း ဓားနဲ ေသရမှာ ဆိုေတာ့ မင်းဂုဏ်ယူစွာနဲ ေသဆုံးရမှာ ပါ"
လီချန်းဟိုက သူ၏ ယန် စွမ်းအင်များကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်၏။ အေမှာ
င် စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်းဓားက ချက်ချင်း ေကာက်စရာ ေကာင်းသ
ည့် အသံများ ထွက်ေပလာသည် ။ ဓား၏ ေအာ်ရာက လူတိုင်းကို ေကျာ
ိုးစိမ့် သွားေအာင်ပင် တုန်လပ်သွား ေစသည် ။ ဂျန်ချန်သည် လီချန်းဟို
၏ မျက်ှာမှ ယုံကည်မများကို ြမင်ရသည့် အခါမှာ သူ၏ မျက်ှာတွင်
ေအးစက်စွာြဖင့် ရယ်ေမာလိုက်၏။ ဒီလူက သူမှာ ရှိတဲ့ လက်နက်က
ေလးနဲ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကွား ေနတာပဲ။ ဒါက အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျ
က်ေရး လက်နက်တစ်ခု ဆိုတာထက် မပိုပါဘူး။ သူက ဒါကို ဂုဏ်ယူေန
တာလား။
အင်း ... ဂျန် ချန်က တိတ်တဆိတ် သက်ြပင်းချ လိုက်သည် ။ သူ၏
အရင်ဘဝတွင် အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက် ဆိုသည် မှာ ဘာမှ
တန်ဖိုးမရှိေချ။ ဘာြဖစ်လို လဲ ဆိုေတာ့ အဆုံးစွန်ေသာ အဆင့်ြမင့် တို
က်ဖျက်ေရး လက်နက်များ ေတာင်မှ သူ၏ မျက်လုံးထဲတွင် အမှ ိက်သာ
သာပဲ ရှိသည် ။ သူက ထိုလက်နက်မျိးကို ဘယ်ေတာ့မှ ကိုင်ေဆာင်လိမ့်
မည် မဟုတ်ေပ။
အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်းဓားက လီချန်းဟို၏ တိုက်ခိုက်
ေရး အင်အားကို အမှန်တကယ်ကို ၂ဆ ြဖစ်သွားေစသည် ။ သိုေသာ်လ
ည်း သူ၏ တိုက်ခိုက်ေရး အင်အား ၅ဆ ြဖစ်ေနရင်ေတာင်မှ ဂျန်ချန် ကို
သတ်ိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။
"ဟိုအာ ... စကားေတွ အများကီး ေြပာမေနနဲ ။ သူကို ြမန်ြမန် သတ်
လိုက်"

လီရှန်းယုက သူ၏ သားကို သတိေပးလိုက်၏။
"စိတ်ချပါ အေဖ ... ကန်ေတာ်သူကို ေသြခင်းတရားက ဘယ်ေလာ
က် ေကာက်ဖို ေကာင်းလဲဆိုတာ ြပေပးလိုက်မယ်။ ကန်ေတာ်သူကို အ
လွယ်တကူ ေသခွင့် မေပးိုင်ဘူး။ လီမိသားစုကို ြပစ်မှားရင် ဇာတ်သိမ်း
မေကာင်းတတ်ဘူး ဆိုတာကို သူကို သိသွားေစရမယ်"
လီချန်းဟိုက ေအးစက်စွာ ြပံး၍ ေြပာလိုက်၏။ လီချန်းဟိုသည် အစွ
မ်းထက်သည့် ယန်စွမ်းအင်များကို ထုတ်ေဖာ်၍ ထိုစွမ်းအင်များ အားလုံး
ကို အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားထဲသို ေရတံခွန်ကဲ့သို ပိုလတ်
လိုက်၏။ ေအးစက်သည့် ေရာင်ြခည် လိင်းများက ဓားသွားမှ ထွက်ေပ
လာပီး ကီးမားသည့် ေရာင်ြခည်လိင်း ပိုက်ကွန်တစ်ခု ထွက်ေပလာသ
ည် ။
"ဂျန်ချန် ... မင်းရဲ ေသမင်းကို လာရင်ဆိုင်လှည့်။ ငါမင်းကို အပိုင်း
ပိုင်း ြဖစ်ေအာင် ခုတ်ေပးမယ်"
လီချန်းဟို၏ စိတ်ဝိညာဉ်က ြမင့်မား လာပီး သူသည် ေကာက်မက်
ဖွယ် ေကာင်းသည့် ကျားတစ်ေကာင်ကဲ့သို ေရှသို တစ်ဟု န်ထိုး
ေြပးသွား၏။ သူ၏ လက်ထဲမှ ဓားကို ြမင့်မားသည့် ေလထုထဲသို ေြမာ
က်လိုက်၏။ ဓားပိုက်ကွန်က ကျယ်ြပန် လာပီး ေအးစက်သည့် ေရာင်ြခ
ည်တန်းများက ေသွးဆာေလာင် ေနသည့် သားရဲသတဝါကဲ့သို ြဖစ်ေန
၏။ ကည့်ေနသည့် လူများ အားလုံးသည် အေဝးသို ဆုတ်ခွာသွားသည်
။
"ညီေလးဂျန်ချန် သတိထားပါ။ တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ရဲ စွမ်းအ
င်က မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် အစွမ်းထက်တယ်။ အဲဒီလက်နက်က မည်
သည့် သတကိုမဆို လှီးြဖတ်ိုင်တယ်။ မင်း အဲဒါနဲ ထိမိသွားရင် မင်းကို

ဒဏ်ရာရေစုံေတာင် မဟုတ်ဘူး ။ ေသပါေသသွားိုင်တယ်"
ယန်ကျန်းယွမ်က ဂျန်ချန်ကို စိုးရိမ်စွာြဖင့် သတိေပးေန၏။
ဝီဝီဝီ.. ... အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားက အလွန်ေကာ
က်ဖို ေကာင်းသည် ။ ဓား၏ အင်အားများက ပိုက်ကွန်သဖွယ် ဂျန်ချန်ကို
လုံးဝ လမ်းြခံသွားသည် ။ လီချန်းဟိုက ေပျာ်ရင်ေန၏။ ေြမွေဟာက် တ
စ်ေကာင်၏ လာကဲ့သို အေမှာင်စိတ် ဝိညာဉ်ဖျက် စီးြခင်းဓားက ဂျန်ချန်
ကို

ှစ်ပိုင်း

ြဖစ်သွားေအာင်

ြဖတ်လိုက်

သကဲ့သို

လူတိုင်းက

ြမင်လိုက်ကသည် ။
"ဟားဟား ... "
လီချန်းဟိုက စတင်၍ ကျယ်ေလာင်စွာ ရယ်ေမာ လိုက်၏။ သိုေသာ်
လည်း သူသည် တစ်ခုခု မှား ေနသကဲ့သို သူ၏ အမူအရာက ေြပာင်းလဲ
သွား၏။ သူ၏ အြပံးက ချက်ချင်း ေအးစက် သွားသည် ။ အေမှာင်စိတ်
ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားက ဂျန်ချန်၏ ခာကိုယ်ကို ြဖတ်သန်း သွား၏
။ သိုေသာ်လည်း သူ၏ ဓားက လူတစ်ေယာက်၏ ခာကိုယ်ကို ြဖတ်သ
န်း သွားသည် ဟု မခံစားရေချ။ ဓား၏ ထိပ်က ကမ်းတမ်းသည့် ေြမကီး
ေပတွင် နက်ိင်းစွာ စိုက်ဝင်ေနသည် ။
"အရိပ်တစ်ခုလား ... "
လီချန်းဟိုက အံ့အားသင့်စွာြဖင့် ေအာ်လိုက်၏။ သူ၏ ဓားက ဂျန်ချ
န်၏ အရိပ်ကို ြဖတ်သွားတာလား။ ဒါက ဘယ်လို ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ။ သူ၏
တိုက်ခိုက်မကို ဘယ်လိုေရှာင် လိုက်တာလဲ"
လီချန်းဟိုက သူ၏ ေခါင်းကို ေမာ့၍ ရှာေဖွလိုက်၏။ လူအများ စု၏
ပါးစပ်မ ျားမှာ ပွင့်ေန၏။ သူတို ၏ အမူအရာမှာ အံ့အားသင့် ထိပ်လန်

ေကာက်ရွံေနက၏။

သူတို

ထိပ်လန်

ေနကသည်

မှာ သူ၏

တိုက်ခိုက်မေကာင့် မဟုတ်ေပ။ လူတိုင်းက သူ၏ ေနာက်ေကျာကို
ေငးကည့်ေနကသည် ။
"ဟိုအာ ... သတိထား.."
လီချန်းယုက ချက်ချင်း သတိေပးလိုက်၏။ ကံဆိုးချင်ေတာ့ လီချန်း
ဟိုသည် သူ၏ ေနာက်ေကျာတွင် အရာယ် ရှိေနသည် ဟု အစကတည်း
က ခံစားမိေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ လီချန်းဟို၏ ေနာက်ဘက်တွင် ဂျန်ချန်
က ကျားမုဆိုးက ၎င်း၏ သားေကာင်ကို တစ်ဟု န်ထိုး လိုက်ဖမ်း ေနသ
ကဲ့သို ရှိေန၏။ သူ၏ လက်ထဲတွင် အလင်းေရာင်ကဲ့သို ေတာက်ပေနသ
ည့် ထက်ြမသည့် ဓားသွားကဲ့သို ၃မီတာ ရှည်လျားသည့် ေရေရာင် လက်
ေချာင်း တစ်ေချာင်း ရှိေနသည် ။ ၎င်းက လီချန်းဟိုဆီသို ချက်ချင်း လဲခု
တ်လိုက်၏။ ထိုအရာက ေရာင်ြခည် တစ်သွယ် လက်ေချာင်း တိုက်ခိုက်
ေရး ပညာရပ်မှ ြဖစ်ေပလာြခင်း ြဖစ်ပီး ၎င်းက အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်
ေရး လက်နက်ကို အလွယ်တကူ တိုက်ခိုက်ိုင် သည် ။ ဂျန်ချန်က
လျင်ြမန်စွာ ေရွလျားေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ လီချန်းဟို၏ အနက်ေရာင် စိ
တ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားကို ေရှာင်တိမ်းြခင်း မှ စ၍ သူက ြပန်လည်
တိုက်ခိုက်

လိုက်သည်

အထိ

အရာအားလုံးက

ြဖစ်သွားြခင်း ြဖစ်သည် ။

***

စကန်ပိုင်းအတွင်း

Chapter (42)
ကံဆိုးမိုးေမှာင် ှစ်ထပ်ကွမ်း ကျေရာက်ြခင်း

လူတိုင်း၏ မျက်ှာက သိသိသာသာ ေြပာင်းလဲသွား၏။ လီရှန်းယု
ကလည်း ေအာ်ဟစ်၍ သတိေပးေန၏။ သိုေသာ်လည်း ကံဆိုးစွာြဖင့် ဂျ
န်ချန်၏ ှန်းက အရမ်းြမန်လွန်းသည် ။ သူ၏ ေမာ်တယ်အဆင့် အင်
အားှင့် ေတာင်မှ ဂျန်ချန်ကို တားချိန်မရ လိုက်ေပ။
ရီး ...
ဂျန်ချန်၏ လက်ေချာင်းမှ ေရာင်ြခည်တန်းများက ထက်ြမသည့် ဓား
သွားကဲ့သို ခုတ်လဲလိုက်၏။ လီချန်းဟိုသည် သူ၏ ခာကိုယ်ကို လျင်ြမ
န်စွာ လှည့်၍ ေရှာင်လိုက်ပီး သူ၏ အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်စီးြခင်း
ဓားြဖင့် တိုက်ခိုက်လာမကို ကာကွယ်ရန် ြပင်ဆင်လိုက်သည် ။ ကံမ
ေကာင်းစွာနဲ ပဲ သူ၏ တုံြပန်မက ေှးေကွးေန၏။
ရတ်စ် ... ဟတ်တတ်ကွဲ သွားသည့် အသံကို ကားလိုက်ရ၏။ ဂျန်ချန်
၏ ေရေရာင် အလင်းတန်းများက လီချန်းဟို၏ လက်ေမာင်းကို ိုက်ချ
လိုက်သည် ။ သူ၏ ယန်စွမ်းအင်များ ြဖင့် လမ်းြခံထားသည့် အေမှာင်စိ
တ် ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားကလည်း အရမ်း ေနာက်ကျသွားသည် ။
သူ၏ လက်ှစ်ဖက်စလုံးကို ဂျန်ချန်က ြဖတ်ပစ်လိုက်၏။ အေမှာင်စိတ်
ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားကလည်း ေြမြပင်ေပသို ြပတ်ကျသွားသည် ။

သူ၏ လက်မှ ေသွးများက ေရတံခွန်ကဲ့သို ေနရာတိုင်းကို စီးဆင်းသွား
သည် ။
အား ...
သူ၏ လက်ေမာင်း ြပတ်ကျသွားသည့် ေနရာမှ ြပင်းထန်ေသာ ေဝဒ
နာေကာင့် လီချန်းဟို၏ ေကာက်မက်ဖွယ် အသံကီးတစ်ခု ထွက်ေပ
လာသည် ။ သိုေသာ်လည်း ဂျန်ချန်ကေတာ့ ၎င်းကို ဂုပင်မစိုက်ေချ။ ဂျ
န်ချန်က သူ၏ လက်ေမာင်းကို ေြမာက်၍ လီချန်းဟိုကို ခုတ်လဲရန် ြပင်
လိုက်၏။ ေဖာက် ... အလွန် ကည်လင်သည့် အသံတစ်ခုကို ကားလိုက်
ရပီးေနာက် လီချန်းဟိုသည် ေြမြပင်ေပသို လဲကျသွားသည် ။ ဂျန်ချန်
သည် သူ၏ ေြခေထာက်ကို ေြမာက်၍ လီချန်းဟို၏ မျက်ှာကို နင်းထား
လိုက်၏။
သူ၏ ေြခေထာက်သည် လီချန်းဟို၏ မျက်ှာကို ပွတ်တိုက်ေန၏။
သူ၏ ေြခေထာက် ေအာက်မှ လီချန်းဟိုကေတာ့ သူအေနနဲ ဘယ်ေလာ
က်ပဲ ုန်းကန်ေနပါေစ လွတ်ေြမာက်စရာ လမ်း ေတွပုံမေပေချ။ တိတ်
ဆိတ်သွား၏။ ေနရာတစ်ခုလုံးက လုံးဝ တိတ်ဆိတ် သွားသည် ။ ဤကဲ့
သို အဆုံးသတ်မည်ဟု မည်သူကမှ ထင်မထားေချ။ အေမှာင်စိတ် ဝိညာ
ဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓားှင့်ေတာင်မှ လီချန်းဟိုကို ဂျန်ချန်က စကန်ပိုင်းအ
တွင်း အိုင်ယူသွားမည်ဟု မည်သူကမှ ထင်မထားကေချ။ လူတိုင်းက
အခု ဂျန်ချန်၏ လပ်ရှားမကို နားလည်ရန် ကိးစားေနက၏။ လီချန်းဟို
၏ တိုက်ခိုက်မကို ဂျန်ချန်က မည်သို ေရှာင်လိုက်သလဲဆိုသည် ကို ပတ်
ပတ်လည် မှာ ရှိသည့် လူတိုင်းက အမှန်တကယ်ကို မြမင်လိုက်ရေချ။
"ငါ့ရဲ သားကို လတ်လိုက် ... "
ေနာက်ဆုံးေတာ့ လီရှန်းယုက တုံြပန်လာ၏။ သူက ဂျန်ချန်ကို အသ

ည်းအသန် ေအာ်ေန၏။ ဂျန်ချန်၏ ေြခေထာက် ေအာက်မှာ ရှိေနသည့်
သူ၏ သား အတွက်သာ မဟုတ်လင် အခုချိန်မှာ ဂျန်ချန်ကို တစ်စစီ ဆု
တ်ဖဲပစ်ပီး ြဖစ်သည် ။ လီမိသားစုမှ လူတိုင်းက ထိတ်လန် သွားက၏။
သူတို သည် ဂျန်ချန်က လီချန်းဟိုထက် အရမ်းသန်မာ ေနလိမ့်မည်ဟု မ
ေမာ်လင့် ထားကေချ။ လီချန်းဟိုသည် ချီဟိုင် ေနာက်ပိုင်းအဆင့် စစ်သ
ည် ေတာ် တစ်ေယာက်ြဖစ်ပီး အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ကို
လည်း ကိုင်ေဆာင် ထားေသးသည် ။ ဒါေတာင် သူကို ဂျန်ချန်က တိုက်ခို
က်ိုင်ခဲ့သည် ။ ဒါက အရမ်းေကာက်ဖို ေကာင်းသည် ။
"သူကို လတ်ေပးရမယ် ဟုတ်လား။ ငါ့ကို လာေနာက် ေနတာလား။
ဒါက ေသြခင်းရှင်ြခင်း စိန်ေခပွဲ ဆိုတာကို မေမ့ပါနဲ "
ဂျန်ချန်က လီရှန်းယုကို ေအးစက်စွာ ြပံး၍ ကည့်ေန၏။ သူ၏ ေြခ
ေထာက်က လီချန်းဟို၏ မျက်ှာကို ဆက်လက်၍ နင်းေချထားသည် ။
"မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ သားေလး..။ ငါ့ရဲ သားကို ေနာက်တစ်ခါ ထပ်ထိ
ရဲရင် ငါမင်းကို အပိုင်းပိုင်း ြဖစ်ေအာင် ဆုတ်ဖဲပစ်မယ်"
လီရှန်းယုသည် စိတ်မထိန်းိုင် လုပါးြဖစ်ေန၏။ သူ၏ ဆိုးရွားသည့်
မျက်ှာက ေကာက်မက်ဖွယ် ေကာင်းေလာက်ေအာင် တုန်ခါေန၏။ သူ
ဟာ သားတစ်ေယာက်ကို ဆုံးံးခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။ ေနာက်တစ်ေယာက်ကို
သာ ဆုံးံးရလင် သူသည် ူးသွပ် သွားေပလိမ့်မည်။ ပို၍ အေရးကီးသ
ည် က လီချန်းဟိုသာ သူ၏ ေရှမှာ အသတ်ခံလိုက်လင် သူ၏ မျက်ှာ
ကို လူအများကီး ေရှတွင် ပါးိုက်ခံလိုက် ရသကဲ့သို ြဖစ်သွားလိမ့်မည်။
"လီရှန်းယုက အရမ်းေဒါသ ထွက်ေနပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတို ေတွကို ေသ
သည် အထိ တိုက်ခိုက်ကဖို သူပဲ သေဘာတူခဲ့တာပဲေလ"
"ငါ့အထင်ေတာ့ ဂျန်ချန်က လီချန်းဟိုကို မသတ်ရဲေလာက်ဘူး။ လီရှ

န်းယုရဲ သားကို သူရဲ ေရှမှာ ဘယ်သူကေရာ သတ်ရဲမှာ လဲ"
"ဒါက ေြပာဖို ခက်ခဲတယ်။ ငါ့မျက်လုံးထဲမှာ ေတာ့ ဂျန်ချန်က အူး
တစ်ေယာက်လိုပဲ သူက လီချန်းဟိုကို အမှန်တကယ်ကို သတ်ပစ်လိမ့်မ
ယ်။ ပီးေတာ့ ှစ်ဖက်စလုံးက ေရနဲ မီးလိုပဲ။ ဂျန်ချန်က လီချန်းဟိုကို လ
တ်ေပးရင်ေတာင်မှ လီရှန်းယုက ဂျန်ချန်ကို လတ်ေပးမှာ မဟုတ်ဘူး "
လူတိုင်းက တိုးတိတ်စွာ ေဆွးေွးေနက၏။ သူတို အားလုံးက ဂျန်ချ
န်ကို

အရင်ကှင့်

ြခားနားစွာ

ကည့်ေန၏။

ယေနတိုက်ပွဲတွင်

ဤမိမှာ လူငယ်ေလး တစ်ဦးက ေကျာ်ကား သွားပီြဖစ်သည် ။ ယန်မိ
သားစုက မည်သူကမှ ဘာမှ မေြပာကေချ။ သူတို က အခု ဂျန်ချန်ကို
ေထာက်ပံ့ေပးရန်ှင့် ကာကွယ်ေပးရန် လိုအပ်သည် ။ ဂျန်ချန်ကို ှစ်ရ
က်အကာ သိရှိ လာပီးေနာက် ဂျန်ချန်အေကာင်းကို ပိုပီးေတာ့ နားလ
ည်လာကသည် ။
လီချန်းဟိုကို သတ်ြခင်း မသတ်ြခင်းက သူတို အေပ မည်သိုမ မသ
က်ေရာက်ေချ။ လီရှန်းယု၏ ခိမ်းေြခာက်မကလည်း သူတို အေပတွင် မ
ည်သိုမ မသက်ေရာက်ေချ။ အြမင့်ဆုံးအဆင့် သူေတာ်စင် တစ်ေယာက်
ြဖစ်ခဲ့ဖူးသည့် ဂျန်ချန်အေနှင့် ဤကဲ့သို ခိမ်းေြခာက်မမျိးကို မည်သည့်
အခါကမှ မေကာက်ရွံခဲ့ေချ။
လီရှန်းယု၏ ခိမ်းေြခာက်မက သူအတွက်ေတာ့ ေလလည် သေလာ
က်ပင် ထူးြခားမ မရှိေချ။ ဂျန်ချန်သည် လီရှန်းယု၏ ေဒါသကို ဂုမစိုက်
ေချ။ ဂျန်ချန်သည် သူ၏ ေြခေထာက်ကို လီချန်းဟို၏ ဦးေခါင်းခွံ အက်
ကွဲသည့် အသံထွက်ေပ လာသည် အထိ နင်းေချထားပီးဘ ေသွးများက
လီချန်းဟို၏

မျက်ှာ

တစ်ခုလုံးကို

ဖုံးလမ်းသွားသည်

။

သူ၏

စူးစူးဝါးဝါး ေအာ်ဟစ်လိုက်သည့်အသံက ပို၍ ပင် ေကာက်ဖို ေကာင်း

ေနေသးသည် ။
"မိမဆုံးမ ဖဆုံးမသား ... ဂျန်ချန် ... ငါမင်းကို အရှင်လတ်လတ် အ
ေရခွံ ဆုပ်ပစ်မယ်"
လီရှန်းယု၏ အသံက ဆိုးရွားစွာ ထွက်ေပလာ၏။ သူဟာ အလွန်
ေဒါသ ထွက်ေနေသာ်လည်း ေရှသို တစ်လှမ်းမှ မတိုးရဲေချ။ သူေရှကိုတ
စ်လှမ်းတိုး လိုက်လင် ဂျန်ချန်က သူ၏ သားကို ချက်ချင်း သတ်ပစ်လိမ့်
မည်။
"ငါ့ကို အေရခွံဆုပ်ပစ်မယ် ဟုတ်လား။ ငါက သူရဲ အေရခွံကို
ဘာေကာင့် ပထမဦးဆုံး မဆုပ်ပစ်ရမှာ လဲ"
ဂျန်ချန်သည် ေြမြပင်ေပမှ အေမှာင် စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခင်း ဓား
ကို ဆတ်ခနဲ ေကာက်ယူ၍ ေလထဲတွင် ေပါ့ပါးစွာ ေဝှယမ်းလိုက်၏။
"ဒီဓားက မဆိုးပါဘူး။ ဒါက ဒီတိုက်ပွဲအတွက် ဆုလာဘ် တစ်ခုပဲ။
လီချန်းဟို အတွက်ကေတာ့ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ေသဆုံးမကိုပဲ ရရှိေတာ့မယ်"
ဂျန်ချန်က ထူးမြခားနားစွာြဖင့် ေြပာလိုက်၏။ အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ်
ဖျက်ဆီးြခင်း ဓား၏ ထိပ်သည် လီချန်းဟို၏ လည်ပင်းကို ထိထားလိုက်
၏။ ေအးစက်သည့် ဓားသွား၏ ထိပ်က လီချန်းဟို၏ ေကျာိုးစိမ့် သွား
ေအာင်ပင် တုန်လပ်သွားေစ၏။
ထိုခဏမှာ ပဲ သူဟာ ေသြခင်းတရားကို ရှင်းလင်းစွာ ခံစားမိသည် ။
"မလုပ်ပါနဲ ... မလုပ်ပါနဲ ... ငါ့ကို မသတ်ပါနဲ "
လီချန်းဟိုက တုန်လပ်စွာြဖင့် ေတာင်းပန်ေန၏။ သူအေနှင့် မေသ
ဆုံးချင်ေသးေပ။ သူသည် လီရှန်းယု၏ ဒုတိယေြမာက်သား တစ်ေယာ
က်ြဖစ်ပီး အနီေရာင် မိေတာ်၏ ပါရမီရှင် တစ်ေယာက်ြဖစ်သည် ။ သူ

တွင် ေတာက်ပသည့် အနာဂတ် ရှိသည် ။ အခုချိန်မှာ သူမေသချင်ေသး
ေပ။
"ဂျန်ချန် မင်းလုပ်ရဲလား"
လီရှန်းယု၏ အသံက မီးလံကဲ့သို ထွက်ေပလာ၏။ ဂျန်ချန်က လီချ
န်းဟိုကို အမှန်တကယ် သတ်မှာ လား မသတ်ဘူးလား ဆိုသည် ကို လူစု
လူေဝးကီးသည် အသက်ရှရပ် မတတ်ပင် ကည့်ေနကသည် ။
"လီရှန်းယု မင်းမှာ သားသုံးေယာက် ရှိတယ်မိုလား။ ငါအခု သူတို
ထဲက ှစ်ေယာက်ကို သတ်ခဲ့ပီ"
ဂျန်ချန်၏ မျက်ှာက တည်ငိမ်ေန၏။ သိုေသာ်လည်း သူ၏ လုပ်
ေဆာင်မကေတာ့ ရက်စက်လွန်းသည် ။ အေမှာင်စိတ်ဝိညာဉ် ဖျက်ဆီးြခ
င်း ဓားသည် လီချန်းဟို၏ လည်ပင်းကို စူးဝင်သွားပီး ေသွးများက ေန
ရာအှံကို ပျံှံ သွားသည် ။ လီချန်းဟိုသည် စကန်အနည်းငယ် ုန်းက
န်ေနပီး တြဖည်းြဖည်းှင့် သူ၏ လပ်ရှားမများ ရပ်တန်သွားသည် ။ ချ
က်ချင်းပင် ထိုေနရာက တိတ်ဆိတ်သွား၏။ လီရှန်းယုသည် ထိုအြဖစ်အ
ပျက်ကို ကည့်၍ မိန်းေမာေတွေဝသွားသည် ။
"ဘုရားေရ ... သူက လီချန်းဟိုကို အမှန်တကယ် သတ်လိုက်တာ
လား"
"ရက်စက်တဲ့ လူတစ်ေယာက်။ သူဟာ တကယ်ကို ရက်စက်တဲ့ လူ
တစ်ေယာက်ပဲ။ သူဟာ လီချန်းဟိုကို မျက်ေတာင် တစ်ချက်မခတ်ဘဲ သ
တ်ပစ်ခဲ့တယ်"
"လီမိသားစုရဲ ဒုတိယသားဟာ အနီေရာင်မိေတာ် လီရှန်းယု၏ ေရှ
မှာ ပဲ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဒါက ေတာ်ေတာ်ကို မိုက်မဲတာပဲ"

လူတိုင်းက ဂျန်ချန်၏ တည်ငိမ်ေနသည့် မျက်ှာကို ကည့်၍ တုန်လ
ပ်ေနက၏။ သူတို က အသက်ြပင်းြပင်းပင် မရှရဲေပ။ ဤလူငယ်ေလး
ကေတာ့ သံမဏိကဲ့သို ရဲစွမ်းသတိ ရှိလှသည် ။
"အား ... "
ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ လီရှန်းယုက တုံြပန်လိုက်၏။ သူ၏ ဦးေခါင်းကို
ြမင့်၍ ကျယ်ေလာင်စွာ ေအာ်ဟစ်လိုက်၏။ သူဟာ ူးသွပ်ေနသည့် သား
ရဲသတဝါ ကဲ့သို ြဖစ်သွား၏။ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ် တစ်ဦး
၏ ေအာ်ရာက လိင်းလုံးများ ကဲ့သို ထွက်ေပလာ၏။ ၎င်းဖိအား၏ ေအာ
က်မ ှာ လူတိုင်းက အသက်ရှရန် ခက်ခဲေနက၏။ လီရှန်းယုှင့် နီးကပ်
စွာ ရပ်ေနကသည့် လူများ သည် လည်း ေသွးများ အန်ထွက်ကုန်၏။ သူ
က အလွန်ေဒါသထွက်ေန၏။ သူ၏ သားက သူ၏ ေရှမှာ ပင် အသတ်ခံ
လိုက်ရသည် ။ မည်သူမဆို ဤကဲ့သို ေတွကံရပါက လီရှန်းယုကဲ့သို တူ
ညီစွာ တုံြပန်ကမည်ြဖစ်သည် ။
"ညီေလးဂျန်ချန် အခုပဲြပန်လာခဲ့ေတာ့"
ယန်ကျန်းယွမ်သည် လီရှန်းယု စတင်ေရွလျား လာသည် ှင့် သူက
လည်း ဂျန်ချန်၏ ေရှသို ဝင်လိုက်၏။
"သွားစမ်း.."
လီရှန်းယု၏ မျက်လုံးများက အနီေရာင်သန်းေန၏။ သူ၏ လက်ဝါး
က အင်အားအြပည့်ြဖင့် ိုက်လိုက်၏။ သိုေသာ်လည်း ယန်ကျန်းယွမ်သ
ည် ယန်စွမ်းအင်များကို ထုတ်ေဖာ်၍ သူ၏ လက်ဝါးြဖင့် ြပန်လည် တိုက်
ခိုက် လိုက်သည် ။
ဝုန်း ...

အနီေရာင်မိေတာ်မှ အဆင့်ြမင့် စစ်သည် ေတာ် ှစ်ဦး၏ တိုက်ခိုက်
မက ေလထုထဲတွင် ေပါက်ကွဲ ထွက်လာ၏။ သူတို ှစ်ေယာက်၏ ထိပ်
တိုက်ေတွမက ေလထုကို တင်းမာ သွားေစသည် ။ လူှစ်ေယာက်၏ တို
က်ပွဲက ချက်ချင်း ရပ်တန်သွားသည် ။ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ်
ှစ်ဦး၏ တိုက်ပွဲက အေတာ်ေလး ြပင်းထန်သည် ။ သူတို ှင့် နီးကပ်စွာ
ေနမိပါက ထိုသူတို ၏ အသက်များ ေပျာက်ကွယ်ေပမည်။ ဂျန်ချန်က
ထူးမြခားနားစွာြဖင့် သူ၏ ေနရာမှာ ပင် ရပ်ေန၏။ လီရှန်းယု၏ အင်
အားက သူအတွက်ေတာ့ မည်သည့်အခါကမှ ေကာက်ရွံစရာ မရှိေချ။
သူ၏ ရန်သူကို ေချးတစ်တုံးေလာက်ပင် တန်ဖိုးမရှိသကဲ့သို ခိုင်မဲစွာြဖင့်
ရပ်ေနသည် ။
"ယန်ကျန်းယွမ် ေဝးေဝးဖယ်ေနပါ။ ဒီေခွးေကာင်က ငါ့ရဲ သား ှစ်
ေယာက်ကို သတ်ခဲ့တယ်။ ငါဒီေန သူကို အရှင်လတ်လတ် အေရခွံ ဆုပ်
ပစ်ရမယ်"
လီရှန်းယုက ေဒါသြဖင့် ေြပာလိုက်၏။
"ဟမ့် ... လီရှန်းယု မင်းရဲ ဂုဏ် သိကာေတွကို ဆုံးံးခံဖို ြပင်ဆင်
ထားတာလား။ ဒါက အေသသတ်ပွဲပဲေလ။ မင်းရဲ သားက ံးနိမ့်ခဲ့တယ်
။ မင်းအေနနဲ သူရဲ အားနည်းမနဲ မိုက်မဲမကိုပဲ အြပစ်တင်ရမယ်။ အခု
ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ် တစ်ေယာက်အေနနဲ မင်းက လူငယ်
ေလး တစ်ဦးကို တိုက်ခိုက်မလို လား။ မင်းက တကယ်ကို မင်းရဲ ဂုဏ်
သိကာေတွကို လင့်ပစ်ေတာ့မလို လား"
ယန်ကျန်းယွမ်က ှာေခါင်းံ၍ ေအးစက်စွာြဖင့် ေြပာလိုက်၏။ သူ
က ထွက်သွားလိမ့်မည် မဟုတ်ေပ။ ဂျန်ချန်က ယန်ချန်းယု၏ အသက်
ကို ကယ်တင် ထားသည့် ယန်မိသားစု၏ ေကျးဇူးရှင် ြဖစ်သည် ။ သူ၏

ဘဝကို စွန်လတ်ရမည် ဆိုလင်ေတာင်မှ သူအေနှင့် ဂျန်ချန်ကို ကာကွ
ယ်ေပး ရေပမည်။
"ယန်ကျန်းယွမ်.. ... မင်း ေဘးဖယ်မှာ လား မဖယ်ဘူးလား။ ဒါက
လီမိသားစုနဲ ဒီေခွးေကာင်ေလးရဲ ကားက ြပဿနာေနာ်။ ဒါက ယန်မိ
သားစုနဲ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး"
လီရှန်းယုသည် သူ၏ လက်သီးကို တင်းကျပ်ေနေအာင် ဆုပ်ထား၏
။
"ဂျန်ချန်ရဲ ြပဿနာက ငါ့ရဲ ြပဿနာပဲ။ မင်းသူကို တိုက်ခိုက်မယ်
ဆိုရင် ငါ့ကို အရင်ဆုံး ရင်ဆိုင်ရမယ်"
ယန်ကျန်းယွမ်က ခိုင်မာစွာ ဆုံးြဖတ်ထား၏။
သူက

ေမာ်တယ်

ေနာက်ပိုင်းအဆင့်

စွမ်းအင်များကို

ထုတ်ေဖာ်လိုက်ပီး လူတိုင်းကို ေြပာလိုက်၏။
"ေကာင်းပီ ... လူတိုင်းပဲ တက်ခဲ့က။ ငါ့အတွက် ဂျန်ချန်ကို သတ်
ေပးက"
လီရှန်းယုသည် သူ၏ ေဒါသကို ဒီထက်ပို၍ မထိန်းိုင်ေတာ့ေချ။ သူ
၏ လူများကို တိုက်ခိုက်ရန် အမိန်ေပးလိုက်ပီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း
ယန်ကျန်းယွမ်ကို စတင်၍ တိုက်ခိုက်လိုက်၏။ လီမိသားစု လူများ လပ်
ရှားလာသည် ှင့် မိုးတိမ်ေတာင် ေမာ်စင်မှ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည်
ေတာ် ၆ေယာက်ကလည်း ဂျန်ချန်၏ ေရှတွင် အတူတကွ ေနရာ ယူလို
က်ကသည် ။
"ယန်မိသားစုက လူအားလုံး ဂျန်ချန်ကို ကာကွယ် ေပးရမယ်။ ဒီေန
ရာမှာ ဘယ်သူမှ သူကို မထိခိုက်ေစရဘူး"

ယန်ချိန်ဟု န်က သူ၏ ယန် စွမ်းအင်များကို ထုတ်ေဖာ်လိုက်၏။ မိုး
တိမ်ေတာင် ေမာ်စင်မှ လူများက ပို၍ ပို၍ ထွက်လာကသည် ။ ဒါက အ
ေရးကီးသည့် ြပဿနာ ြဖစ်သည် ။ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ် ၆
ေယာက် ... ဒါက ယန်မိသားစုမှ အင်အား အကုန်လုံးနီးပါး ထွက်လာြခ
င်း ြဖစ်သည် ။ လီမိသားစုမှ လာသည့် လူများက အနည်းငယ်သာ ရှိသ
ည် ။ သူတို က တိုက်ခိုက်ကမည် ဆိုလင် တစ်ဖက်သတ် အတိုက်ခံရေပ
လိမ့်မည်။
"ဒီဂျန်ချန်က ယန်မိသားစုကို ဘာေတွ လုပ်ေပးခဲ့လို ယန်မိသားစုက
ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ်ေတွ အားလုံးက သူကို ကူညီေနက
တာလဲ"
"သူက သခင်မေလးရဲ ေရာဂါကို ကုသေပးခဲ့လို လား။ ဒါေပမဲ့ ... ဒါ
က မြဖစ်ိုင်ဘူး။ သခင်မေလးရဲ ေရာဂါက ကုသလို မှ မရတာ။
အဆင့်ြမင်တဲ့ ဆရာေတွ အားလုံးက ကိးစားကု ခဲ့ကပီးပီ။ အဆုံးမှာ
ေတာ့ သူတို ေတွ လက်ေြမာက်ခဲ့ရတာပဲ"
လူတိုင်းက တုန်လပ်ေနက၏။ အစပိုင်းတုန်းက ယန်မိသားစုက ဂျ
န်ချန်ကို ကာကွယ် ေပးမည်ဟု ေြပာြခင်းမှာ လီမိသားစုှင့် ဆန်ကျင်ေန
သည့် အတွက် သာမန်မသာ ေြပာလိုက်ြခင်း ြဖစ်သည် ဟု ေတွးခဲ့ကသ
ည် ။ သိုေသာ်လည်း ဒါက အမှန်တကယ်ကို လုပ်ေဆာင်ေနကြခင်း ြဖစ်
သည် ။ လီမိသားစုမှ လူများ အားလုံး၏ မျက်ှာ အမူအရာမှာ ေြပာင်း
လဲသွားက၏။ လီရှန်းယုေတာင်မှ သူ၏ တိုက်ခိုက်မကို ရပ်လိုက်၏။ သူ
သည် ယန်မိသားစုက ဂျန်ချန်အေပတွင် ဤကဲ့သို သေဘာထားမည်ဟု
ထင်မထားခဲ့ေချ။
"ယန်ကျန်းယွမ် မင်းက ငါ့ရဲ လီမိသားစုနဲ တကယ်ကို တရားဝင် စ

စ်ေကညာရဲတာလား"
လီရှန်းယုက ထင်ရှားသည့် လူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည် ။ အခု သူက
အဆင်အြခင် မဲ့ေနသည့် လူတစ်ေယာက် မဟုတ်ေတာ့ေပ။
"မင်းက စစ်ြဖစ်ချင်တယ် ဆိုရင်ေတာ့ ငါကလည်း တိုက်ခိုက် ေပးရ
မှာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အနီေရာင် မိေတာ်ကို ဘယ်သူကမှ စစ်ပွဲဇုန် ြဖစ်ေစချ
င်မှာ မဟုတ်ဘူး "
ယန်ကျန်းယွမ်သည် တစ်လှမ်းမှ ေနာက်မဆုတ်ဘဲှင့် ေြပာလိုက်၏
။
"ေခါင်းေဆာင် ငါတို ဒီေနေတာ့ ြပန်ရေအာင်။ ေနာက်မှ ပဲ ဟို မိမ
ဆုံးမ ဖမဆုံးမသားေလးကို သတ်ဖို အတွက် အစီအစဉ် ဆွဲကတာေပါ့"
လီမိသားစုမှ ေမာ်တယ်အဆင့် စစ်သည် ေတာ် တစ်ေယာက်သည်
လီရှန်းယုကို နတ်ဘုရား စိတ်အာုံြဖင့် တီးတိုးေြပာလိုက်၏။ ယန်မိ
သားစု၏ အြပအမူအရ ဒီေနေတာ့ ဂျန်ချန်ကို သတ်ရန် မြဖစ်ိုင်ေချ။
ဒါ့အြပင် စိန်ေခပွဲကို လီချန်းဟိုှင့် ဂျန်ချန် ှစ်ေယာက်စလုံးက လ
က်ခံ ဆုံးြဖတ်ခဲ့ကြခင်း ြဖစ်သည် ။ လီရှန်းယု၏ မျက်လုံးများက လူ
အားလုံး၏ ေနာက်မှာ ရပ်ေနသည့် ဂျန်ချန်ကို ကည့်၍ မီးဝင်းဝင်း ေတာ
က်လျက်ရှိ၏။ ထိုေနာက် ေြမြပင်ေပတွင် ေသွးများ ဖုံးလမ်းလျက်ရှိသ
ည့် လီချန်းဟိုကို ကည့်လိုက်၏။ သူဟာ ဒီေန ဂျန်ချန်ကို အလတ် မေပး
ချင်ေသာ်လည်း ယေနမှာ ေတာ့ ဂျန်ချန်ကို သတ်ရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့ေပ။
ဒါက မိုးတိမ်ေတာင် ေမာ်စင်၏ ပိုင်နက်ြဖစ်သည် ။
"မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ သားေလး မကာခင် ငါမင်းကို အပိုင်းပိုင်း ြဖစ်
သွားေအာင် လုပ်ပစ်မယ်"

လီရှန်းယုက ေအးစက်စွာြဖင့် ေြပာလိုက်၏။ ထိုေနာက် သူသည် လီ
ချန်းဟိုကို မ၍ သူ၏ လူများ ှင့်အတူ ထွက်ခွာသွား၏။
လူစုလူေဝးကီးသည် တစ်ေယာက်ှင့် တစ်ေယာက် တီးတိုး ေဆွး
ေွးေနက၏။ ယေန တိုက်ပွဲမှာ လီချန်းဟိုသည် ေသဆုံးသွားခဲ့ပီး လီမိ
သားစု၏ အဆင့်နိမ့် တိုက်ဖျက်ေရး လက်နက်ကို ဆုံးံးခဲ့ရ၏။ လီမိ
သားစု အတွက်ေတာ့ ကံဆိုးမိုးေမှာင် ှစ်ထပ်ကွမ်း ကျေရာက်ြခင်းပင်
ြဖစ်သည် ။ ဂျန်ချန်၏ အမည်မှာ မကာခင် မိေတာ် တစ်ခုလုံးကို ပျံှံ
ေတာ့မည် ြဖစ်သည် ။

***

