Chapter-1

"ရှင်တို အားလုံး... ရှင်တို အားလုံးပဲ... အင်ပါရီယာ မိသားစုက ရှင်
တို အားလုံးအေပ အမဲတမ်း ေကာင်းမွန် ေပးခဲ့တယ်ေလ... အခုရှင်တို
က ကန်မတို ကို ဒီလို ြပန်ေပးလိုက်တာလား..."
နန်ဖိန်လိချင်က

ထိုေကျးဇူး

မသိတတ်ေသာ

ဝံပုေလွအိုကီးများေကာင့် သူမခာကိုယ် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါေနခဲ့သ
ည် ။ အင်ပါရီယာ မိသားစု၏ ငိမ်းချမ်းစဉ် ကာလတွင် အပင်ပန်းခံ ကိး
စား အားထုတ်ခဲ့ရမများမှာ ဤကဲ့သို အကျိးအြမတ်များ ၏ ဆွဲေဆာင်မ
ေအာက်တွင် အမှန်တကယ်ပင် တားဆီး ခုခံိုင်ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
"ေဒဝီထိပ်ထား မင်းသမီး... သူတို က မဟာမိတ်အဖွဲကို အတူပူးေပါ
င်း ဝင်ေရာက် လာတာကလည်း ချင်ိုင်ငံရဲ အင်အားကို တိုးတက်ေစ
လာမှာ ပဲ မဟုတ်လား... မင်းသမီးက ဘာလို ဒီလိုပုံစံ ြဖစ်ေနရတာလဲ...
" ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က သူေတာ်ေကာင်းေယာင် ဟန်ေဆာင်၍ ေြပာဆိုလိုက်၏။
"ဟမ့်... ဟန်ေဆာင် မေနစမ်းပါနဲ ဝမ်ဒွန်ဟိုင်... အင်ပါရီယာ အစ်ကို
ေတာ်က ြပင်ဆင်မေတွကို အေစာကီး ကတည်းက ြပင်ဆင်မေတွ ြပလု
ပ်ထားပီးပီြဖစ်လို ရှင့်ရဲ ေကာက်ကျစ်တဲ့ အကံအစည်ကို ေအာင်ြမင်
ေအာင် ခွင့်ြပမှာ မဟုတ်ဘူး ... စူးယူလင်... ဒီအချိန်ထိ ရှင်က ေနာက်ကွ

ယ်ကေန ပုန်းေအာင်းပီး ပွဲကည့်ပရိသတ် လုပ်ေနေသးတယ်ေပါ့... အခု
ရှင်က အေရှကို ထွက်လာသင့်ပီလို မထင်ဘူးလား..." နန်ဖိန်လိချင်က
စူးယူလင်ကို ေအးစက်စွာ ကည့်လိုက်သည် ။
သိုေသာ် စူးယူလင်က ယခုအချိန်တွင် စိတ်မပါေသာ အမူအရာြဖင့်
သူ၏ မျက်လုံးများကို မှ ိတ်၍ အနားယူေနခဲ့ကာ နန်ဖိန်လိချင်၏ စ
ကားကို စိတ်ဝင်စားဟန် မြပခဲ့ေပ။
ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ဧည့်သည် ေတာ်များ ဘက်သို မျက်ှာမူ၍ ေြပာဆိုခဲ့
၏။ "လူတိုင်းက မဟာမိတ်အဖွဲကို ဝင်ေရာက်ကဖို သေဘာတူတယ်ဆို
ရင် အခုအချိန်ကစပီး ကန်ေတာ်တို မဟာမိတ်အဖွဲက ကီးြမတ်ေသာ
ချင်ိုင်ငံေတာ်ကီးရဲ လက်ုံးတစ်ဖက် ြဖစ်ေစရမဲ့ အချိန်ကျေရာက် လာ
ပါပီ..."
လူတိုင်း၏ မျက်ှာေပမှ အြပံးများက ေအးခဲသွားခဲ့ပီး သူတို က ပ
င်လယ်ဓားြပ သေဘာေပသို ပျဉ်ြပားခင်းကာ တက်ေရာက်ရသကဲ့သို
ဆိုးရွားေသာ ခံစားချက်တစ်ခုကို ရရှိသွားခဲ့သည် ။
သိုရာတွင်

ထိုပုဂိလ်များ

အားလုံးက

ပရိယာယ်များ

ေသာ

ပုဂိလ်များ ြဖစ်က၏။ သူတို က မဟာမိတ်အဖွဲကို ဝင်ေရာက် ပူးေပါင်း
ရန် ဆုံးြဖတ်လိုက်သည် ှင့် သူတို ကို ပျပျငှါငှါ ဆက်ဆံမခံရပီး
အကျိးအြမတ်များ ြဖစ်ေပလာေစရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟု သာ ထင်ြမ
င်ေနသည် အထိ တုံးအြခင်း မရှိေပ။
သူတို

ြပန်လည်

ေပးဆပ်ရမည့်

တန်ဖိုးမှာ နန်ဖိန်မိသားစုဆီမှ

တိကျြပတ်သားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ခံလိုက်ရမည် ြဖစ်ေကာင်း
ေကာင်းစွာ သိရှိကေပသည် ။
"နန်ဖိန်မိသားစုက အင်ပါရီယာ ြပည့်ရှင်မင်း ေနရာကို ချပ်ကိုင်

ထားတာ အချိန် အေတာ်ကာေနပီ... ဒါေပမဲ့ ိုင်ငံကို ဦးေမာ့ေစိုင်ဖို မ
လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ဘူး... ယေနအချိန်မှာ ကန်ေတာ်တို ချင်ိုင်ငံက ယိမ်း
ယိုင်ေနပီးေတာ့

ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့

အေြခအေန

တစ်ခုကို

ကျေရာက်လုနီးပါး ြဖစ်ေနပီ... ကန်ေတာ်တို ချင်ိုင်ငံကို အစွမ်းထက်
တဲ့ ိုင်ငံတစ်ခု ြဖစ်လာေစေအာင် ဦးေဆာင်ိုင်မဲ့ ပိုပီး ာဏ်ပညာ ြပ
ည့်စုံလှတဲ့ ဘုရင်မင်းြမတ် ေနာက်တစ်ပါးကို ေရွးချယ်ရမဲ့ အချိန်ေရာက်
ေနပီလို ဒီဝမ်က ယူဆမိပါတယ်..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ကျယ်ေလာင် ြပတ်
သားေသာ အသံြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်၏။
သူက ထိုစကားများကို ေြပာပီးချိန်တွင် လူတိုင်း၏ အကည့်များက
စူးယူလင်ဆီသို ေရာက်ရှိသွားခဲ့သည် ။ ဝမ်ဒွန်ဟိုင်၏ စကားထဲမှ ာဏ်
ပညာရှိေသာ ဘုရင်တစ်ေယာက် ဟူသည် မှာ စူးယူလင်မှ လွဲ၍ အြခား
မြဖစ်ိုင်ေပ။
"စူးမိသားစု ေခါင်းေဆာင်ကီး စူးက နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကီးမား
တဲ့ အြပင် သူရဲ သိုင်းပညာ စွမ်းအားကလည်း တုှိင်းကည့်လို မရဘူး..
. သူက နန်ဖိန်မိသားစုရဲ ေနရာမှာ အစားထိုး အုပ်ချပ် ိုင်လိမ့်မယ်လို
ကန်ေတာ် ထင်ပါတယ်..." ထိုအချိန်၌ စူးမိသားစုကို အားေပး ေထာက်
ခံသူ တစ်ဦးက အချိန်ကိုက် ဝင်ေြပာလိုက်၏။
"နန်ဖိန်မိသားစု...

ခင်ဗျားတို

ရဲ

ရာထူး

အဆင့်အတန်းကို

စွန်လတ်ပီး ထီးနန်းကိုလည်း စွန်ေပးပါ..."
"မိသားစု ေခါင်းေဆာင်စူးက ိုင်ငံရဲ ထီးနန်းကို လဲေြပာင်း လက်ခံ
ေပးပါ..."
ထိုအခိုက်အတန်တွင် အြခား မင်းမျိးမင်းွယ်များက အတူတကွ
ေထာက်ခံ ေြပာဆိုေနခဲ့ကရာ နန်ဖိန်ေလွ၏ မျက်ှာက အစိမ်းေရာင်သို

ေြပာင်းလဲသွားခဲ့ပီး နန်ဖိန်လိချင်၏ လှပ၍ ချစ်စရာ ေကာင်းေသာ ခ
ာကိုယ်ေလးက

တဆတ်ဆတ်

တုန်ေနသည်

အထိ

ေဒါသထွက်

သွားခဲ့က၏။ အြခားပိင်ဘက်ှင့် ှိင်းယှဉ်လင် ဤေနရာ၌ အင်ပါရီ
ယာ မိသားစု၏ ခွန်အားက အများကီး အားနည်း ေနခဲ့သည် မှာ
ထင်ရှား လှေပသည် ။
နန်ဖိန်လိချင်က ုတ်တရက် တစ်စုံတစ်ရာကို ေတွးမိသွားသည့်ဟ
န်ြဖင့် ယီဟန်ှင့် သူ၏ သားဆီသို ူးညံ့မမရှိေသာ မျက်ှာြဖင့် ကည့်
ေနခဲ့သည် ။ ဤသားအဖှစ်ဦးက အလွန်အလွန် တိတ်ဆိတ်ေနခဲ့က၏။
ယခုအချိန်မတိုင်မီ

အထိ

သူတို

ှစ်ဦးဆီမှ

အသံတစ်ခုမှ

ထွက်လာခဲ့ြခင်း မရှိေသးေပ။
ဤေနရာသို မလာေရာက်ခင် အချိန်တွင် အင်ပါရီယာ အစ်ကိုေတာ်
က ယေနြဖစ်ရပ်၏ အေြခအေနများကို ေသချာ ရှင်းလင်းေစရန် လုပ်
ေဆာင်ခဲ့ပီး ြဖစ်၏။ ယီဟန်က အင်ပါရီယာ မိသားစုဘက်တွင် ေသချာ
ေပါက် ရပ်တည်မည် ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ယခု အချိန်မတိုင်မီအထိ ယီ
ဟန်ဆီမှ လပ်ရှားမများ လုံးဝပင် မရှိခဲ့ေပ။
ယီဟန်ဆီမှ လပ်ရှားမများ ထွက်ေပလာြခင်း မရှိသည် က ကိစမရှိ
လှေသးေပ။ သိုေသာ် ယီယွမ်ှင့် သူမတို ကားမှ ခင်မင်ရင်းှီးမြဖင့် ဆို
ပါက အင်ပါရီယာ မိသားစု ံးနိမ့်ပိလဲ သွားမည်ကို ယီယွမ်က ကူညီြခ
င်းမြပဘဲ ေစာင့်ကည့်ေနမည်ေတာ့ မြဖစ်ိုင်ေပ။
နန်ဖိန်လိချင်၏ အကည့်ကို ယီယွမ်က ေကာင်းစွာ သတိြပမိခဲ့ပီး
ကူရာကယ်ရာမဲ့စွာြဖင့် ြပံးြပလိုက်ကာ မတ်တတ်ထရပ်၍ ကည်လင် ြပ
တ်သားေသာ အသံြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်၏။ "ဒီေနက ေဆးလုံးအဆင့် သ
တ်မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝး မဟုတ်ဘူး လား... ေဂဟာသခင်ဝမ် ခင်ဗျား

က

လူတိုင်းကို

ဘာလို

အဓိကအချက်နဲ

ေသွဖည်သွားေအာင်

လှည့်ပတ်ေြပာဆို ေနရတာလဲ..."
ယီယွမ်က သဘာဝ စွမ်းအင်များကို အသုံးြပ၍ စကားေြပာဆိုလိုက်
ရာ ထိုစကားသံက ချက်ချင်းပင် လူတိုင်း၏ စကားသံများကို ထွင်းေဖာ
က်၍ ကည်လင် ြပတ်သားစွာ ထွက်လာခဲ့ေပသည် ။
ယီယွမ်က ထိုသို ေြပာဆိုလိုက်သည် ကို ြမင်ေသာ် စူးယူလင်၊
ယန်ဟွာှင့်

အြခားသူများ

၏

စိတ်ှလုံးက

အလိုအေလျာက်

ခါယမ်းသွားခဲ့သည် ။ သူတို ၏ စိတ်ထဲ၌ သူတို ကိုယ်တိုင် ေတွးေနမိသ
ည် မှာ "တိုက်ပွဲတစ်ခု စတင်ရန် အချိန် ကျေရာက် လာပီ"ဟူ၍ ြဖစ်၏။
ယေန ဤေနရာတွင် သူတို ေကာက်ရွံကသည် မှာ နန်ဖိန်ေလွှင့်
သူ၏ တူမတို မဟုတ်ကဘဲ ယီဟန်ှင့် သူ၏ သားတို ကိုသာ ြဖစ်ကသ
ည် ။ သိုေသာ် ယခုအချိန်မတိုင်မီ အထိ ထိုလူှစ်ေယာက်မှာ စကားတစ်
ခွန်းမှ ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း မရှိေသးေပ။ ထိုအရာက အလွန်အလွန် ထူးဆန်း
ေနပီး ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ ကိစတစ်ခုပင် ြဖစ်သည် ။
အကယ်၍ ယီဟန်က အင်ပါရီယာ မိသားစုဘက်တွင် ေနထိုင်မည်
ဟု

ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါက

အချိန်အေတာ်ကာ

ကတည်းက

ြပင်ဆင်

ေနခဲ့မည်ြဖစ်ပီး ယေနတွင် ဤေနရာသို လာေရာက်ခဲ့မည် မဟုတ်ေပ။
သိုေသာ် သူက ေရာက်ရှိလာခဲ့သည့်အြပင် စကားမေြပာဘဲေန၍ ြပဿ
နာရှာြခင်း မြပလုပ်ခဲ့ဘဲ ေဆးလုံးအဆင့် သတ်မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝး
ကို ဤအေြခအေနထိ ေရာက်ရှိေစရန် ခွင့်ြပထားခဲ့သည် ။ ဤအရာက
သူတို ၏ ေခါင်းထဲတွင် ပေဟဠိြဖစ်ေနခဲ့ပီး အေတာ်ကေလး ထူးဆန်း
ေနခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပ၏။
လက်ရှိအချိန်၌ စိတ်ေကျနပ်ေနခဲ့ေသာ ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ယီယွမ်၏ အ

နိမ့်အြမင့် အတက်အကျမရှိဘဲ သာယာြခင်း မရှိသည့်အသံကို ကားလို
က်ရချိန်တွင် ချက်ချင်းပင် စိတ်အေှာင့်အယှက် ြဖစ်သွားခဲ့သည် ။
"ယီယွမ် မင်းက ဒီအချိန်မှာ ထပီး ေြပာဆိုတာက လူြပက်တစ်ေယာ
က် ြဖစ်ချင်လို လား... လူတိုင်းက ငါတို ကယ်တာရာ ယစ်မူးေဂဟာက
ေန ေဖာ်ထုတ်ြပသပီးတဲ့ ေဆးလုံးေတွကို ြမင်ေတွခဲ့ရပီးပီေလ... ဒီ
ေဆးလုံး အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝးကို ဒီေနရာမှာ နိဂုံးချပ်
သင့်လိုက်ဖို သင့်ေတာ်ေနပါပီ..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ေလှာင်ေြပာင်လိုေသာ
အကည့်ြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်၏။
ထိုစကားကို ကားချိန်၌ ယီယွမ်က တစ်စုံတစ်ခုကို နားလည်သွားသ
ည့်ဟန်ြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်သည် ။ "ဒါဆိုရင် အခု အစည်းအေဝးက ဒီ
ေလာက်ပဲရှိတဲ့ ေဆးလုံး အနည်းငယ်လား... ကန်ေတာ် ထင်ခဲ့တာက ဒီ
တစ်ကိမ်မှာ အလွန် အစွမ်းထက်တဲ့ ေဆးလုံးမျိးကို ေတွခဲ့ရမယ် ထင်
ထားတာ... ဒီေလာက်နည်းပါးတဲ့ အမှ ိက်ေဆးလုံး အနည်းငယ်နဲ ေဂ
ဟာသခင်ဝမ်က သူတို ကို ြပပွဲကီးထဲကေန ထုတ်လာသလိုမျိး ြပမူဟန်
ေဆာင် ရဲတယ်ေပါ့..."
"ဟားဟား... မင်းရဲ စကားေတွ အရဆိုရင် သင်းရနံ ေဆးေဂဟာမှ
ဒီေဆးလုံး အနည်းငယ်ထက် ပို၍ ေကာင်းမွန်တဲ့ ေဆးလုံးေတွ ရှိေနတ
ယ်လို ဆိုလိုတာလား..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ရယ်ေမာ၍ ေမးြမန်းခဲ့၏။
ယီဟန်၏ လက်ထဲတွင် ဝှက်ဖဲအချိ ရှိေနဦးမည်ဟု သူလုံးဝ မယုံက
ည်ေပ။ ထိုသိုရှိေနမည် ဆိုပါက ယခုအချိန်အထိ ေစာင့်ဆိုင်း ေနခဲ့သည်
မှာ မည်သည့် အတွက်ေကာင့်နည်း။ အကယ်၍ ယီဟန်ကသာ တံခါးပိ
တ် ေလ့ကျင့်ေနရာမှ အချိန်အနည်းငယ် ေနာက်ကျပီး ထွက်ေပလာခဲ့ပါ
က သင်းရနံေဆးေဂဟာသည် သူတို ကိုယ်ပိုင် ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ပိတ်သိ

မ်း ရေပေတာ့မည်။
သိုေသာ် ယီယွမ်က အသာြပံးလိုက်ပီး မည်သည့်စကားမှ မေြပာခဲ့
ေပ။ ထိုအချိန်၌ ယီဟန်က ေရှသိုတက် လာပီး ေြပာဆိုလိုက်သည် ။ "ဒီ
တစ်ကိမ် ေဆးလုံးအဆင့် သတ်မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝးက ဆယ်စုှစ်
တစ်ခုအတွင်း ြဖစ်ေပလာဖို အလွန်ခက်ခဲတဲ့ စုေဝးပွဲတစ်ခုပဲ... ေဂဟာ
သခင်ဝမ်က သူတို ကယ်တာရာ ယစ်မူးေဂဟာရဲ ေဆးလုံးအသစ်ေတွ
ကို ေဖာ်ထုတ်ြပသပီး ကန်ေတာ်တို ရဲ ဗဟု သုတေတွ ကျယ်ြပန်လာ
ေအာင် ခွင့်ြပေပးခဲ့တယ်... ဒါေပမဲ့ သိချင်တာေတွကို အခုသိလိုက်ရပီ
ြဖစ်တဲ့ အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ ကန်ေတာ်တို ကယ်တာရာ ယစ်မူးေဂ
ဟာကလည်း

ေဆးလုံး

အမျိးအစားသစ်

များ

စွာကို

ေဖာ်စပ်ထားပီးပါပီ... ဒီေဆးလုံး အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝး
ကို အသုံးြပပီး အဲဒီေဆးလုံး အသစ်ေတွကို လူတိုင်း ေတွြမင်ရေအာင်
ထုတ်ြပဖို အချိန်ကျလာပါပီ..."
"ဟား ဟား ဟား... မင်းက အချိန်တစ်လေလာက် ေနာက်ဆုတ်
ထားတယ်လို ငါကားခဲ့တယ်... အဲဒါက ေဆးလုံးအသစ်ေတွကို တီထွင်
ေဖာ်စပ်ဖို ေတာ့ မဟုတ်ဘူး မလား... ဒီတစ်လအတွင်း ေဂဟာသခင်ယီ
က ဘယ်လိုေဆးလုံး အသစ်ေတွကို တီထွင်ေဖာ်စပ် ထားခဲ့တာလဲ ဆို
တာ

ငါတကယ်ပဲ

သိချင်လာခဲ့ပီ...

ဒါေပမဲ့

ေဂဟာသခင်ယီက

စကားကီး စကားကျယ် ေြပာခဲ့ပီးပီဆိုေတာ့ အခုအချိန်မှာ စကားကို ြပ
န်လည် ုပ်သိမ်းဖို ဆိုတာက မလွယ်ကူေတာ့ဘူးေနာ်..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က
ေြပာခဲ့၏။
ယီဟန်က ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာဆိုလိုက်ေပသည် ။ "အဲဒီကိစနဲ
ပတ်သက်ပီး မင်းက အလျင်လိုေနစရာ မလိုပါဘူး..."

စကားအဆုံးတွင် ယီဟန်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကည့်လိုက်ပီး ေမးြမ
န်းခဲ့၏။

"ဒီထဲမှာ ချီစွမ်းအင်

နယ်ပယ်မှာ ေရာက်ရှိေနပီး

အဆင့်ေကျာ်ြဖတ်ရမည့် တံခါးဝမှာ ေရာက်ရှိေနခဲ့တဲ့ သူ ဒါမှ မဟုတ် အ
ဆင့်တက်ခါနီး လူေတွများ ရှိေနကမလား ကန်ေတာ် သိချင်မိပါတယ်...
"
ယီဟန်ဆီမှ ဤေမးခွန်းက ထိုမင်းမျိး မင်းွယ်များကို အကည့်များ
ဖလှယ်ေစခဲ့သည့် အြဖစ်မှ ေရှာင်လဲိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိေပ။
ဒါက ဘာအဓိပာယ်နဲ ေြပာလိုက်တာလဲ... ယီဟန် ေဖာ်စပ်ထားခဲ့တဲ့
ေဆးလုံး အသစ်ေတွကလည်း အဆင့်တစ်ဆင့်ကို ဘယ်လို အေြခအေန
မျိးမှာ မဆို တက်ေရာက် သွားေစိုင်တာများ ြဖစ်ေနမလား။
ဒါေပမဲ့ အဆင့်တက်မဲ့တံခါးဝကို ေရာက်ေနပီြဖစ်တဲ့ သိုင်းပညာရှင်
ေတွကို ရှာေဖွေနရတယ် ဆိုေတာ့ ဒီလိုေဆးလုံးမျိးက သိပ်ပီးေတာ့ အ
ေရးမပါေတာ့ဘူး မဟုတ်လား။
မည်သိုပင် ဆိုေစကာမူ ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင်များ အတွ
က် ကျင့်စဉ် နယ်ပယ်များကို ချိးဖျက် တက်ေရာက်ရန်မှာ ေမာ်မှန်းထား
သေလာက် ခက်ခဲြခင်း မရှိေပ။ သူတို က ချီစွမ်းအင် ေဆးလုံးများ သိုမ
ဟုတ် စွမ်းအင်စုစည်း ေဆးလုံးများကို အသုံးြပေနိုင်သမ ကာလပတ်
လုံး မည်သည့်ကိစများ ရှိေနေစကာမူ တံခါးဝကို ေကျာ်ြဖတ် သွားိုင်မ
ည် ြဖစ်သည် ။
သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် လူကီးတစ်ေယာက်က မတ်တတ်ထရပ်၍
ေြပာဆိုခဲ့၏။ "ေဂဟာသခင်ယီ... ကန်ေတာ့်သားက အဆင့(် ၆) ချီစွမ်းအ
င်နယ်ပယ် တံခါးဝမှာ ေရာက်ရှိေနခဲ့ပါပီ... သူက အနည်းငယ်ေလာက်
ပဲ ကိးစားဖို လိုအပ်ေနေပမဲ့ အဲဒီအခွင့်အေရးကို ဆုပ်ကိုင်ိုင်ဖို ကို

ကျံးေနတယ်လို သူက ကန်ေတာ့်ကို ေြပာခဲ့ပါတယ်..."
ဤမိသားစု ေခါင်းေဆာင်မှာ မျိးိုးနာမည် ေဟာင်ြဖစ်ပီး သူ၏ နာ
မည်မှာ ေဟာင်ေဟွ ြဖစ်၏။ သူ၏ သားနာမည်မှာ ေဟာင်စွမ်း ြဖစ်သည်
။
လက်ရှိအချိန်၌ ဤေနရာသို ေရာက်ရှိေနကေသာ လူအများ အြပား
မှာ သူတို ၏ လူငယ်မျိးဆက်သစ်များ အတွက် လာေရာက်ခဲ့ကြခင်း ြဖ
စ်သည် ။ ဤကဲ့သို တိုက်ဆိုင်ေသာ အချိန်အခါမျိးသည် သူတို ၏ လူင
ယ် မျိးဆက်သစ်များ ကီးထွားလာရန် အတွက် ကီးမားေသာ အကျိး
ေကျးဇူးတစ်ခုကို ရရှိလာမည်မှာ ထင်ရှားလှေပ၏။ ပုံမှန်အားြဖင့် သူတို
၏ ဂျနီယာများကို အကျိးအြမတ်များ ရရှိေစိုင်ေသာ ဤကဲ့သို အခွင့်
အေရးမျိးကို လက်လွတ်ခံိုင်ြခင်း မရှိေပ။
ေဟာင်ေဟွက သူ၏ သားကို ယီဟန်ေရှသို ေခေဆာင်လာခဲ့ပီး လ
က်ှစ်ဖက်ဆုပ်၍ (ဂါရဝြပတာပါေနာ်) ေြပာဆိုလိုက်သည် ။ "ေဂဟာသ
ခင်ယီက ေဆးလုံးေတွကို စမ်းသပ်ချင်တာ မဟုတ်လား... တကယ်လို
ကန်ေတာ့်သားက အဲဒီစံန်းကို မီိုင်မလားဆိုတာ သိချင်မိပါတယ်..."
ယီဟန်က ေဟာင်စွမ်းအေပ အကည့်တစ်ချက် ပိုလိုက်ပီး အြပံးတ
စ်ခုြဖင့် ေြပာဆိုခဲ့၏။ "မဆိုးပါဘူး... အသက် ဆယ့်ေြခာက်ှစ်နဲ အဆင့်(
၆) ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် အထွတ်အထိပ် အဆင့်ကို ေရာက်ရှိေနခဲ့ပီ... မိ
သားစု ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်က ထူးခန်တဲ့ ဆက်ခံသူ တစ်ေယာက်ကို ရ
ရှိထားခဲ့တာပဲ..."
"ဟားဟား... ေဂဟာသခင်ယီဆီက ဒီစကားေတွက ကန်ေတာ့်ကို
ေြမာက်ပင့် ေပးလိုက်တာပဲ... ေဂဟာသခင်ယီတို မိသားစုရဲ ယီယွမ်နဲ
ယှဉ်ကည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကန်ေတာ့်သားက အဆင့် အလွန် နိမ့်ကျပါ

တယ်..." ေဟာင်ေဟွကလည်း ြပံး၍ ေြပာလိုက်သည် ။
ေဟာင်စွမ်းက ဒန်ဝူအကယ်ဒမီမှ ေကျာင်းသားတစ်ဦး ြဖစ်သည် ။
ယီယွမ်၏ အကယ်ဒမီမှ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို အနည်းှင့်အများ ပင်
ေဟာင်စွမ်းဆီမှ ေဟာင်ေဟွက ကားသိခဲ့ရပီး ြဖစ်၏။
သူက ဤတစ်ကိမ် မတိုင်မီ ကတည်းက မကားဖူးခဲ့လင်ပင် ယီယွ
မ်၏ အဆင့(် ၂) စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်းနယ်ပယ် ကျင့်ကံြခင်း အဆင့်
က ေဟာင်စွမ်းကို အမှ ိက်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည် ထ
က် များ စွာ ပိုေနခဲ့ပီြဖစ်သည် ။
ယီဟန်က အသာအယာ ြပံးလိုက်ပီး မည်သည့် ထင်ြမင်ချက်ကိုမှ
ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း မရှိေပ။ ယီယွမ်၏ ထူးခန်မက အြခားသူများ ၏ မှတ်ချ
က်ချေပးမကို လိုအပ်ေသာအရာ မဟုတ်ေပ။
"မိသားစု ေခါင်းေဆာင်ေဟာင်... ခင်ဗျားရဲ သားကို ေဆးလုံးစမ်းသ
ပ်ဖို ခွင့်ြပလိုက်တယ်ေပါ့... ကန်ေတာ့်ရဲ ေဆးလုံးက ေဘးထွက်ဆိုးကျိး
တစ်စုံတစ်ခု ရှိေနမှာ ကို မစိုးရိမ်ဘူးလား..."
"ကန်ေတာ်က ေဂဟာသခင်ယီကို ယုံကည်ပါတယ်..." ေဟာင်ေဟွ
က ထိုစကား တစ်ခွန်းကိုသာ ေြပာလိုက်ေပ၏။
"ဟုတ်ပီေလ... ဒီလိုဆိုရင်လည်း ခင်ဗျားရဲ သားကို ဒီေဆးလုံး
ေသာက်ခိုင်းပီး အကျိး သက်ေရာက်မေတွကို ကန်ေတာ်တို အားလုံး မျ
က်ြမင်ေတွရဖို ကည့်လိုက် ကရေအာင်..."
ယီဟန်က သူ၏ လက်ကို ထုတ်လိုက်၏။ သူ ကိုင်ထားေသာ ေဆး
လုံးမှာ တိတိကျကျပင် ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံး ြဖစ်ေပသည် ။
ေဟာင်ေဟွက ထိုေဆးလုံးကို ယူလိုက်ပီး သူသားဆီသို ေပးလိုက်

ကာ ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာဆိုလိုက်ေပ၏။ "စွမ်းအာ... ဒီေဆးလုံးကို
ေသာက်လိုက်ပါ..."
"ဟုတ်ကဲ့ အေဖ..." ေဟာင်စွမ်းက အမှန်တကယ်ပင် ေတွေဝခဲ့ြခင်း
လုံးဝမရှိခဲ့ေပ။ သူက ယန်ပိကွဲ ေပါက်ထွက် ေဆးလုံးကို ချက်ချင်း
ေသာက်သုံးလိုက်ပီး ေဆးလုံး၏ စွမ်းအားများကို သန်စင်ရန် သူ၏ သ
ဘာဝ စွမ်းအင်များကို စတင် လှည့်ပတ် လိုက်ေပ၏။
အသက်ရှချိန် အနည်းငယ်ခန် ကာြမင့်ပီးေနာက် သဘာဝ စွမ်းအင်
မုန်တိုင်း တစ်ခုက ခန်းမကျယ်ကီးထဲတွင် ေနာက်တစ်ကိမ် ြဖစ်ေပ
လာခဲ့ေပသည် ။

***

Chapter-2

အဆင့်(၇) ချီစွမ်းအင် နယ်ပယ်အဆင့်...
ေဟာင်စွမ်းက ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံးကို ေသာက်သုံးပီးသ
ည် ှင့် ချက်ချင်းပင် အဆင့(် ၇) ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ်သို ချိးဖျက် တက်
ေရာက် သွားခဲ့သည် ။
ပထမဦးဆုံးအကိမ်

ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက်

ေဆးလုံးကို

ေသာက်သုံးြခင်းက ေဆးစွမ်းအင်များ ထိေရာက်မက အေကာင်းဆုံး
အေြခအေနတွင် ရှိေနမည်သာ ြဖစ်သည် ။ သိုြဖစ်၍ ေဟာင်စွမ်းက ဤ
သာမန်အဆင့်

တံခါးဝကို

ချက်ချင်းပင်

ချိးဖျက်

တက်ေရာက်

သွားိုင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပ၏။
သိုရာတွင် ဤအြဖစ်အပျက်ေကာင့် အကီးအကျယ် ပွက်ေလာိုက်
ခဲ့ြခင်း မရှိေပ။ စွမ်းအင်ေြပာင်းလဲြခင်း ေဆးလုံး၏ ေစာေစာက နမူနာ
ြပသခဲ့ြခင်းေကာင့် လူတိုင်းက ဤြမင်ကွင်းအေပ အလွန်အမင်း အံ့
အားသင့်သွားြခင်း မရှိေတာ့ေပ။
"ယီဟန်... မင်းက တစ်လလုံး ေလ့လာေဖာ်စပ်ေနခဲ့တဲ့ ေဆးလုံးက
ဒီေလာက်ပဲလား... ဒီလို အမှ ိက်ေဆးလုံးကို အသုံးြပပီး ငါ့ကိုအိုင်ယူ
မယ်လို ေတွးေနတာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူးေနာ်..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က မရပ်မ
နား ေလှာင်ေြပာင်ေနခဲ့သည် ။

ဒီယီဟန်က တစ်လေလာက် တံခါးပိတ် ေလ့ကျင့်ေနတာက ပိုပီး
ေတာ့ေတာင် ညံ့ဖျင်းလာတာေတာ့ မဟုတ်ေလာက်ပါဘူးေနာ်... သူက
တံခါးပိတ် ေလ့ကျင့်ေနရာကေန ဟာသလုပ်ဖို ထွက်လာခဲ့တာလား။
ဒီေဆးလုံးက သိပ်ပီးမဆိုးေပမဲ့ စွမ်းအင်ေြပာင်းလဲြခင်း ေဆးလုံးနဲ
ယှဉ်လိုက်ရင် အလွန် အဆင့်နိမ့်ေနတယ် မဟုတ်ဘူး လား။
ေစာေစာက သိုင်းပညာရှင်တစ်ေယာက် အဆင့်(၇) ချီစွမ်းအင် နယ်
ပယ်သို

ချိးဖျက်

တက်ေရာက်

ထားသည်

မှာ မကာေသးေပ။

စွမ်းအင်ေြပာင်းလဲြခင်း ေဆးလုံးက သူအား သာမန်အဆင့် တစ်ခုကို
အြပည့်အဝ ြမင့်တင်ေပးခဲ့ေပ၏။
ထိုြပင် ယခု ယီဟန် ေဖာ်ထုတ်ြပသခဲ့ေသာ ေဆးလုံးက အဆင့်တက်
မည့် တံခါးဝ၌ ေရာက်ရှိေနေသာ ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင် တ
စ်ေယာက်ကို ေရွးချယ်ရန် လိုအပ်ေပေသး၏။ ှိင်းယှဉ် ကည့်လိုက်မည်
ဆိုပါက ဤေဆးလုံးမှာ အဆင့်နိမ့် လှေပသည် ။
တက်ေရာက် လာကေသာ အြခား ဧည့်သည် များ ၏ အေတွးကလ
ည်း ဝမ်ဒွန်ဟိုင်၏ အေတွးများ ှင့် တူညီလှေပ၏။
ဝမ်ဒွန်ဟိုင်၏ ေလှာင်ေြပာင်မကို ယီဟန်က နားမကားရေသာ လူ
တစ်ဦးကဲ့သို ြပမူခဲ့ပီး ေြဖရှင်းမ တစ်ခုတေလမှ ပင် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း မရှိ
ေပ။
"ယီဟန် မင်းက ဒီလိုေဆးစွမ်း ထိေရာက်မမျိးနဲ ဒုကေပးိုင်ပီလို
ထင်ေနရင်ေတာ့ မင်းက ေတာ်ေတာ်ေလး အတာပဲ... မင်းရဲ ေဆးလုံးက
ပိုပီး အမှ ိက်ဆန် လာေလ ငါ့ေဆးလုံးရဲ အစွမ်းထက်ြမက်မက ပိုပီး
ေပလွင် ထင်ရှား လာေလ ဆိုတာကို မင်းက မသိဘူးလား..." ဝမ်ဒွန်ဟို
င်က ယီဟန်အား ဆက်လက်၍ အြပစ်တင် တ်ချေနခဲ့သည် ။

"အလွန် အံ့ဩစရာေကာင်းတယ်... ိုးိုးသားသား ေြပာရမယ်ဆိုရင်
မယုံိုင်စရာပဲ... ဒီေဆးလုံးက တကယ်ကိုပဲ စိတ်ကူး၍ မရေလာက်
ေအာင် အစွမ်းထက် လှပါေပတယ်..."
ထိုအချိန်တွင်

အဆင့်တက်ေရာက်ရန်

ကျင့်ကံေနခဲ့ေသာ

ေဟာင်စွမ်းက ေနာက်ဆုံးတွင် ိုးထလာခဲ့ပီြဖစ်ပီး ိုးထလာခဲ့ပီးေနာ
က် သူ၏ ပထမဦးဆုံး အြပအမူက တုန်လပ်မများ ြပည့်ှက်ေနသည့် မျ
က်ှာြဖင့် ထိုစကားများကို ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပ၏။
ေဟာင်စွမ်း၏ အံ့အားတကီး ေရရွတ်လိုက်မေကာင့် လူတိုင်းက အ
ေတာ်ကေလး သံသယ ဝင်သွားခဲ့ကေပသည် ။
ဒါက သာမန်အဆင့် တစ်ခုကို တက်ေရာက် သွားတာပဲ မဟုတ်ဘူး
လား... အဲဒါကိုဘာလို အံ့အားသင့်စရာ အေကာင်း ရှိေနလို လဲဟ။
ေစာေစာကေလးကမှ ေဟာင်ေဟွကိုယ်တိုင်က ေဟာင်စွမ်းမှာ အဆ
င့်(၆) ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် အကန်အသတ်သို ေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ပီး အဆ
င့်(၇) ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ်သို ေရာက်ရှိရန် ေြခတစ်လှမ်းသာ လိုအပ်
ေတာ့သည် ဟု ေြပာဆိုခဲ့ေပ၏။
ဤေဆးလုံးက သူအား ကံရာကျပန်းြဖင့် အဆင့်တက်ေရာက် သွား
ေစခဲ့ြခင်း ြဖစ်ေပသည် ။ မည်သည့် အတွက်ေကာင့် ထိုမ အံ့အားသင့်
ေနစရာ လိုအပ်ေနခဲ့သနည်း။
ေဟာင်ေဟွကလည်း မေသမချာ ြဖစ်သွားခဲ့ကာ သူ၏ သားကို
ေမးြမန်းလိုက်ေပ၏။ "စွမ်းအာ... ဒီေဆးလုံးနဲ ပတ်သက်ပီး ဘာေကာင့်
များ ဒီေလာက် မယုံကည်ိုင်စရာ ြဖစ်ေနရတာလဲ... မင်းက ဘယ်လိုန
ည်းနဲ မဆို အြခားအရာေတွ မြဖစ်ဘဲ အဆင့်တက်ေရာက် သွားတာပဲ မ

ဟုတ်ဘူး လား..."
ေဟာင်စွမ်းက ေခါင်းညိတ်၍ ေြပာဆိုခဲ့သည် ။ "ကန်ေတာ်က တက
ယ်ကို အဆင့် တက်ေရာက်ေတာ့မယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ် အေဖ... ဒါေပ
မဲ့ ကန်ေတာ်က အဆင့(် ၇) ချီစွမ်းအင် နယ်ပယ်ကို တက်ေရာက်ိုင်တဲ့
အခွင့်အေရးကို ဆုပ်ကိုင်ိုင်ြခင်း မရှိေသးပါဘူး... ဒါေပမဲ့ ေစာေစာ
ေလးက ဦးေလးယီ သေဘာထားကီးစွာနဲ ေပးအပ်ခဲ့တဲ့ ေဆးလုံးကို က
န်ေတာ် ေသာက်လိုက်တာနဲ အဆင့်တက်တာက ချက်ချင်း ြဖစ်ေပ
လာပီး ကန်ေတာ်က ဘာမှ မကိးစားလိုက်ရဘူး... ဒီလိုမယုံိုင်စရာ
ေကာင်းလှတဲ့ ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံးတစ်မျိးကို ကန်ေတာ် တစ်ခါမှ မြမ
င်ဖူးခဲ့ဘူး... ဒီေဆးလုံးရဲ ေဆးစွမ်းထိေရာက်မက စွမ်းအင်စုစည်း ေဆး
လုံးထက် အနည်းဆုံး သုံးဆေလာက် ပိုပါတယ်..."
ေဟာင်စွမ်းက အလွန် စိတ်လပ်ရှား ေနသည် မှာ ထင်ရှားလှေပ၏။
ထိုယွမ်ပိကွဲ ေပါက်ထွက် ေဆးလုံးက သူကို ေပးစွမ်းခဲ့ေသာ အကျိးသ
က်ေရာက်မမှာ ေသချာေပါက် အလွန် ကီးမားေပလိမ့်မည်။
"ဘယ်လို... မင်း ဘာေြပာလိုက်တာလဲ... ဒါက... ဒါက အဆင့်ေတွ
ကို တက်ေရာက်တဲ့ အချိန်မှာ ကူညီေပးတဲ့ ေဆးလုံးတစ်လုံး မဟုတ်ဘူး
လား... ဒါက သာမန်ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံးတစ်လုံး ြဖစ်ေနတာလား..."
ေဟာင်ေဟွက ထိတ်လန် တုန်လပ်စွာ ေမးြမန်းလိုက်သည် ။
"ဟုတ်ပါတယ်... ေစာေစာက ကန်ေတာ် ေသာက်လိုက်တဲ့ ေဆးလုံး
က ချီစွမ်းအင် ေဆးလုံးတို စွမ်းအင်စုစည်း ေဆးလုံးတို နဲ အတူတူပါပဲ...
သူတို ကို ကျင့်ကံြခင်းမှာ အသုံးြပကတယ်... ဒါေပမဲ့ ဒါကသာမန် ကျင့်
ကံြခင်းေဆးလုံး မဟုတ်ပါဘူး..." ေဟာင်စွမ်းက အမှားြပင်ဆင်သည့်
သေဘာြဖင့် ေြပာဆိုခဲ့၏။

ေဟာင်ေဟွှင့် သူ၏ သားတို စကားေြပာေနြခင်းက ေနာက်ဆုံးတွင်
ဤေနရာရှိ ဧည့်သည် ေတာ်များကို တက်ကွ သွားေစခဲ့၏။ လူတိုင်းက
ေမးခွန်းများ တစ်ခုပီးတစ်ခု ေမးြမန်း ေနခဲ့ကေပသည် ။
ယီဟန် ထုတ်ေဖာ်ြပသခဲ့ေသာ ဤေဆးလုံး အသစ်က စွမ်းအင်ေြပာ
င်းလဲြခင်း ေဆးလုံးကို ပစ်မှတ်ထားြခင်း မဟုတ်ဘဲ စွမ်းအင်စုစည်း
ေဆးလုံးကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း အခုအချိန်မှ သာ
လူတိုင်း သိရှိသွားခဲ့ကေပ၏။
အကယ်၍ ဤေဆးလုံးကသာ ေဟာင်စွမ်းေြပာသလို ေဆးစွမ်း အမှ
န်တကယ် ရှိေနမည်ဆိုပါက စွမ်းအင်စုစည်း ေဆးလုံးကို ေရာင်းချမည်
ဟူေသာ စိတ်ကူးကို ေမ့ထား ရေပေတာ့မည်။
စွမ်းအင်စုစည်း ေဆးလုံး၏ ေဆးစွမ်း ထိေရာက်မက ချီစွမ်းအင်
ေဆးလုံးထက် ငါးဆယ်ရာခိုင်ှန်းသာ ပိုမိုြမင့်မားေနချိန်တွင် ယွမ်ပိ
ကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံး၏ ေဆးစွမ်း ထိေရာက်မက စွမ်းအင်စုစည်း
ေဆးလုံးထက် သုံးဆ ပိုြမင့်ေနခဲ့ေပသည် ။
ကွာြခားမက အလွန်တရာ ကီးမားလှေပ၏။
"ကျင့်ကံြခင်းေဆးလုံး ဟုတ်လား... ဒါက... ဒါက ဘယ်လိုလုပ်ပီး
ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ..."
"ကျင့်ကံြခင်းေဆးလုံး တစ်လုံးကို ေသာက်သုံး ပီးတာေတာင် မင်း
က သာမန်အဆင့် တစ်ခုရဲ တံခါးဝကိုပဲ ေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့တာလား... ဘ
ယ်လို ေဆးလုံးမျိးက ဒီေလာက်အထိ အားနည်းိုင်မှာ လဲ..."
"ေဟာင်မိသားစုက ယီဟန်နဲ ကိတင်ဇာတ်တိုက် ထားတာေတာ့ မ
ဟုတ်ေလာက်

ပါဘူးေနာ်...

ကျင့်ကံြခင်းေဆးလုံး

တစ်လုံးကို

အသုံးြပပီး မင်းက အဆင့်ေတွကို ချိးဖျက် တက်ေရာက် ိုင်တယ်ေပါ့...
မင်းက ငါ့ကိုေသေအာင် ိုက်သတ်မယ် ဆိုရင်ေတာင် ငါ မယုံကည်ိုင်
ဘူး..."
"ယီဟန်... မင်းက ဟန်ေဆာင်ချင်တယ် ဆိုရင်ေတာင် အနည်းဆုံး
ေတာ့ ပိုပီး ပိုကျကျ ြပမူေဆာင်ရွက်စမ်းပါ ဟုတ်ပီလား... ဒီလိုအားန
ည်းတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကွက်မျိးကို ယုံကည်ရေအာင် လူတိုင်းကို အူး
ေတွလို ထင်ေနတာလားဟ..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ေအးစက်စက် အြပံးတစ်
ခုြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်သည် ။
ေစာေစာကေလးမှ ေဟာင်စွမ်းှင့် သူ၏ ဖခင်တို ေြပာစကားများကို
ကားလိုက်ရပီးေနာက် ဝမ်ဒွန်ဟိုင်ကလည်း အေတာ်ကေလး တုန်လပ်
သွားခဲ့သည် ။ သိုေသာ် သူက ပုံမှန်အေြခအေနသို အလွန် လျင်ြမန်စွာပ
င် ြပန်လည် ေရာက်ရှိသွားခဲ့၏။
ကည့်ရသည် မှာ ယီဟန်က အမှန်တကယ်ပင် သူ၏ ဟာသာဏ်ကို
အဆုံးစွန်ထိ အသုံးချပီး ဤကဲ့သိုေသာ လုပ်ဇာတ်တစ်ခုကို ြပလုပ်သ
ည် အထိ ြဖစ်ပျက်သွားြခင်း ြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
ယီဟန်က တစ်စုံတစ်ရာကိုမှ ရှင်းမြပခဲ့ေပ။ သူက ေဆးပုလင်းများ
စွာကို ထုတ်ယူ၍ ထိုေဆးပုလင်းများကို စားပွဲေပသို တင်ထားခဲ့၏။ ထို
ေဆးပုလင်းများ တွင် ေဆးလုံးများ ြပည့်ှက် ေနခဲ့သည် ။
"ငါ့ဆီမှာ ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံး အလုံး ှစ်ဆယ်ရှိတယ်...
မင်းတို ကိက်တဲ့ ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင် အေယာက် ှစ်ဆ
ယ်ကို ေရှကို ထွက်လာဖို ေြပာလိုက်ပါ... ငါကသူတို တစ်ဦးချင်းစီကို
ေဆးလုံးတစ်လုံးစီ ေပးမယ်... ေဆးစွမ်းက ဘာပဲြဖစ်ေနြဖစ်ေန ငါေြပာ
တဲ့ စကားကို ထည့်တွက်ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးေလ... သူတို ကပဲ အဲဒီ

ေဆးလုံးအေကာင်း ေြပာြပသွားပါလိမ့်မယ်... ဝမ်ဒွန်ဟိုင် တကယ်လို မ
င်းက မေကျနပ်ိုင်ေသးဘူး ဆိုရင် အဲဒီလူှစ်ဆယ်ကို မင်းကိုယ်တိုင်
ေရွးလိုက်ပါ..." ယီဟန်က ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာဆို လိုက်ေပ၏။
ယီဟန်က ထိုမေအးေဆး တည်ငိမ်ေနသည် ကို ြမင်ေသာ် ဝမ်ဒွန်ဟို
င်က ဒီထက်ပို၍ စိတ်တည်ငိမ်ေအာင် ထိန်းထားိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ေပ။
ဒီေဆးက တကယ်ပဲ ဒီေလာက်အထိ မိုးေကာင်းကင်ကို ဆန်ကျင်ေန
တဲ့ ေဆးစွမ်း ရှိေနတာလား။
ဒါက လုံးဝမြဖစ်ိုင်ဘူးေလ။
စွမ်းအင်စုစည်း ေဆးလုံးထက် ေဆးစွမ်း သုံးဆေလာက် ပိုပီးြမင့်
မားတဲ့ ကျင့်ကံြခင်းေဆးလုံး တစ်မျိးက ဘယ်လိုလုပ်ပီး ရှိေနိုင်မှာ လဲ
။
"ေကာင်းပီေလ... မင်းက ဒီလိုမျိး ကစားချင်တယ် ဆိုမှ ေတာ့ ငါက
မင်းသေဘာအတိုင်း လိုက်လုပ်ေပးရမှာ ေပါ့... ဒီယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက်
ေဆးလုံးက ဒီေလာက် ထူးြခား ဆန်းကယ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု ဟုတ်လား
မဟုတ်ဘူး လား ဆိုတာ ငါတကယ် ြမင်ေတွချင် လာပီ..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်
က ေအးစက်စွာ ေြပာဆိုခဲ့သည် ။
မကာမီပင် ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင် အ
ေယာက် ှစ်ဆယ်ကို ေရွးချယ်လိုက်သည် ။ ဤေနရာ၌ ကျင့်စဉ်အဆင့်
တံခါးဝသို ေရာက်ရှိေနေသာ ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင်များ အ
များ အြပား ရှိေနခဲ့ကေပ၏။
ထိုချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင် အေယာက် ှစ်ဆယ် အားလုံး
မှာ မဟာမိတ်အဖွဲကို ဝင်ေရာက် ပူးေပါင်း ထားကေသာ မိသားစုကလ

န်များမှ ဂျနီယာများ ှင့် တစ်ကိုယ်ေတာ် သိုင်းသမားများ ြဖစ်ကေပသ
ည် ။ သူတို ထဲတွင် တစ်ဝက်ခန်က ဝမ်မိသားစုှင့် စူးမိသားစုတို ၏
ေသသည် အထိ သစာခံများ ြဖစ်က၏။ ဤလူများကို ေရွးချယ်လိုက်မှ
သာ ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ပို၍ စိတ်သက်သာရာ ရသွားခဲ့သည် ။
ယီဟန်က မည်သည့်စကားမှ ေြပာဆိုခဲ့ြခင်း မရှိေပ။ သူက လူတိုင်း
ကို ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံးတစ်လုံးစီ ေပးအပ်ခဲ့ေပ၏။
ထိုချီစွမ်းအင် နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင်များက ေဆးလုံးကို ေသာက်
သုံးပီးသည် ှင့် သူတို က တစ်ဦးချင်းစီ ထိုင်ချ၍ ေဆးစွမ်းအင်များကို
စတင် သန်စင်လိုက်ေပသည် ။
ထိုအချိန်တွင် လူတိုင်း၏ အာုံက ထိုသိုင်းပညာရှင် အေယာက် ှစ်
ဆယ်ထံ၌ စုစည်း ေရာက်ရှိေနခဲ့၏။ ေဟာင်စွမ်း၏ စကားများက မှန်သ
ည် မှားသည် ကို အချိန်ပိုင်းအတွင်း ြမင်ရေပလိမ့်မည်။
အသက်ရှချိန် အနည်းငယ်ခန် ကာြမင့်ပီးေနာက် ထိုသိုင်းပညာရှင်
အားလုံးက လပ်ရှားမများ မြပလုပ်ခဲ့ေတာ့ေပ။ ထိုြမင်ကွင်းကို ြမင်
ေသာ် ယီဟန်ှင့် ေဟာင်မိသားစုမှ သားအဖှစ်ဦး ေြပာဆိုခဲ့ပုံများ ှင့်
ထပ်တူကျေနေကာင်း ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ပို၍ ေသချာ သွားခဲ့သည် ။
မျက်စိ တစ်မှ ိတ်အတွင်း ေနာက်ထပ် အသက်ရှချိန် အနည်းငယ်
ကုန်ဆုံးသွားပီးေနာက်

သဘာဝစွမ်းအင်

မုန်တိုင်းတစ်ခုက

ခန်းမကျယ်ကီးထဲတွင် ေနာက်တစ်ကိမ် ထပ်မံ ြဖစ်ေပလာခဲ့၏။
စူးယူလင်၊ ယန်ဟွာှင့် ဝမ်ဒွန်ဟိုင်တို ၏ မျက်ှာများက အလိုအ
ေလျာက်ပင် ေြပာင်းလဲ သွားခဲ့သည် ။
တစ်စုံတစ်ဦးက အဆင့်တက်ေရာက် သွားခဲ့ေပပီ။

အသက်

ဆယ်ကိမ်ိက်ခန်

ကာပီးေနာက်

ေနာက်ထပ်

သဘာဝစွမ်းအင် မုန်တိုင်းတစ်ခုက ထပ်မံ ြဖစ်ေပလာခဲ့၏။ ေနာက်ထ
ပ် ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်းပညာရှင် တစ်ေယာက်က အဆင့်တက်ေရာ
က် သွားခဲ့ေပပီ။
ထိုေနာက် ကျန်သိုင်းပညာရှင်များက တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက်
မရပ်မနား အဆင့်တက် သွားခဲ့ကေပသည် ။
ေစာေစာကေလးက ေရွးချယ်ထားခဲ့ေသာ ချီစွမ်းအင်နယ်ပယ် သိုင်း
ပညာရှင်များမှ ကျင့်စဉ် တံခါးဝကို ေရာက်ရှိေနကေသာ လူအားလုံးနီး
ပါး ေကျာ်ြဖတ် တက်ေရာက် သွားခဲ့က၏။
ကျန်ရစ်ေနေသာ သိုင်းပညာရှင်များမှ ေဆးစွမ်းအင်များကို ပီးဆုံး
ေအာင် သန်စင်ေနြခင်းအား မေစာင့်ိုင်ေတာ့ဘဲ ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က ေစာ
ေစာကေလးမှ အဆင့်တက်သွားခဲ့ေသာ ဂျနီယာ တစ်ေယာက်ကို လှမ်း
ေခပီး စိတ်မရှည်စွာြဖင့် ေမးြမန်းလိုက်သည် ။ "ငါ့ကို ြမန်ြမန်ေြပာစမ်း
... ဒီယွမ်ပိကွဲ ေပါက်ထွက် ေဆးလုံးက ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံး ဟုတ်
လား မဟုတ်ဘူး လား..."
"ဒါက..." ထိုဂျနီယာေလး၏ မျက်ှာအမူအရာက လုံးဝ မေကာင်း
ေတာ့ေပ။ သူက မည်သို ြပန်ေြဖရမည်ကို မသိေတာ့ေပ။
သူတို က စူးမိသားစုဘက်တွင် ရှိေနေကာင်း သူက သိရှိေသာ်လည်း
ယခု ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆးလုံးက ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံးတစ်မျိး
ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံရေပမည်။
"မင်းက အမှန်တရားကို ေြပာြပေပးုံပါပဲ... အဲဒါက ဟုတ်လား မ
ဟုတ်ဘူး လား..." ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က သိချင်စိတ်အြပည့်ြဖင့် ေြပာဆိုလိုက်၏
။

ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံးများက ခွဲြခားရန် အလွန် လွယ်ကူေပသည် ။
ဤလူှစ်ဆယ်က မဟုတ်ဘူး ြငင်းေနလင်ပင် လူအများ ၏ မျက်စိေရှ၌
ဖုံးကွယ်၍ မရိုင်ေပ။ လိမ်ညာ ေြပာဆိုြခင်းက လုံးဝပင် အဓိပာယ်မရှိ
ေပ။
"ဟုတ်ပါတယ်..."
ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က စိတ်ပျက်သွားခဲ့ပီး ထိုဂျနီယာေလးကို ေဘးသို တွန်း
ဖယ်၍ အြခား တစ်ေယာက်ကို ဆွဲေခကာ ေမးြမန်းလိုက်၏။ "မင်းေြဖ
ဦး... ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူး လား..."
"ဒါက တကယ်ကိုပဲ ကျင့်ကံြခင်း ေဆးလုံးပါ..."
"ဒါက ဘယ်လိုလုပ်ပီး ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ... ဘယ်လိုလုပ်ပီး ဒီလိုကိစမျိး
က

ရှိေနိုင်တာလဲ..."

ဝမ်ဒွန်ဟိုင်က

သူ၏

စိတ်ထဲ၌

ေတွးေတာေနခဲ့မိပီး သူေတွးေတာိုင်ေသာ အရာှင့် အေတာ်ကေလး
ကွာြခားေနသည့်ဟန် ေပေပါက်ေနခဲ့၏။
"ဒီေနကစပီး သင်းရနံေဆးေဂဟာက ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက် ေဆး
လုံးကို တရားဝင် စတင် ေရာင်းချပါေတာ့မယ်... ယွမ်ပိကွဲေပါက်ထွက်
ေဆးလုံးရဲ ေရာင်းေဈးက သာမန် ချီစွမ်းအင် ေဆးလုံးေတွရဲ အေြခခံ
ေရာင်းေဈးထက် ှစ်ဆယ်ရာခိုင်ှန်းသာ ပိုများ ပါမယ်... ဒါေကာင့်
ေဆးလုံးကို ဝယ်ယူလိုတဲ့ ဧည့်သည် ေတာ်များက ေဆးလုံးအဆင့် သတ်
မှတ်ြခင်း အစည်းအေဝး ပီးဆုံးတာနဲ သင်းရနံေဆးေဂဟာကို လာေရာ
က်ပီး အမှာ စာတင်ိုင်ပါပီ..." ယီဟန်က ေအးေအးေဆးေဆး ေြပာဆို
လိုက်ေပသည် ။

***

