အပိုင်း(၄၄)
မေမာ်လင့်ထားေသာ အေြခအေနှင့် ် လှည့်စားြခင်း

[ မိုယွီို vs ထျန်းနင်]……
[ေခတ်ဆန်ေသာ နတ်ဘုရားမ vs ေခတ်ကုန်ေနေသာ ေမာ်ဒယ် ]
[ထျန်းနင် ှင့် မိုယွီိုတို ၏ အတူတကွ ိုက်ကူးေသာ ိုက်ကွင်း ]
ဒါေတွ အားလုံးကေတာ့ ဒီမနက် အွန်းလိုင်းေပမှာ နာမည်ကီးေန
တဲ့ သတင်းေတွပါ…။ အားလုံးကို လုံကျဲက မနက်ိုက်ကူးေရး မတိုင်မီ
ရှာထားတာပါ။ ဒါေတွ အားလုံးက ဟန်ေလာရယ်ရဲ ကိးစားအားထုတ်
မဆိုတာကို သူတို အားလုံး ေသချာေပါက် သိေနတာေပါ့။ မိုယွီိုကို ြမင့်
တင်ချင်တဲ့ အကံနဲ ဇယားဖန်ထားတာေလ…။ အင်တာနက် သတင်းဆို
တာလည်း အမဲ ဒီလိုပါပဲ…။ အမဲ ေြပာင်းလဲေနခဲ့တာပါ။ မေနကအထိ
မိုယွီိုက လူတိုင်းရဲ ှတ်ဖျားမှာ မယားငယ် တစ်ေယာက်အြဖစ် ေခတ်
စားေနခဲ့တာပါ….။ ယေနေတာ့ လူေလလူလွင့်က နတ်ဘုရားမတစ်ပါး
ြဖစ်လာခဲ့ပီေလ….။ အားလုံး အြမင်မှာ ပီးြပည့်စုံတဲ့ ေမာ်ဒယ် တစ်
ေယာက်ေပါ့…။
ဒါက အုပညာေလာက အထာပါ…။ ေနာက်တစ်ေန ဘာြဖစ်မယ်
ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ ခန်မှန်းလို မရဘူး။ သိုေသာ်ြငား … တန်ရီ
ကုမဏီက မိုယွီိုအေပ ပုံေအာထားတယ်ေတာ့ သံသယ ဝင်ေနစရာ မ

လိုေတာ့ေပ။
သူတို ှစ်ေယာက်ရဲ မဂဇင်း ိုက်ကူးေရး မစတင်မီ မိုယွီိုရဲ အဖွဲ
က Secret၏ ဌာနချပ် ဝင်ေပါက်မှာ ေရာက်ေနခဲ့ပီးသားပါ။
"လူယုတ်မာေကာင်က မိုယွီိုအတွက် စီစဉ်ထားတာလို ကားထား
တယ်… ိုက်ကွင်း မစတင်မီ နင်တို ှစ်ေယာက်ကို အင်တာဗျးလိမ့်မ
ယ်"
လုံကျဲလည်း လိုင်းေပမှာ တင်ထားေသာ ဓာတ်ပုံကို မေပျာ်မရင် က
ည့်လိုက်တယ်။ တစ်ချိန်တည်း သူမရဲ စိုးရိမ်မကို ေဖာ်ြပ လိုက်ေလရဲ …
။
"ထျန်းနင်… နင့်ဘက်က ဘာမှ မလုပ်ေတာ့ဘူးလား မိုယွီိုကို က
ည့်ပါဦး… ဟန်ကိုယ်ဖို ေနတာ (၃)ခါရှိပီ… တစ်ေနတည်း အဝတ်အစား
လဲတာ (၃)ခါရှိေနပီ။ သူမ ပရိသတ်နဲ လည်း အေြပာအဆို ရှိပီး သူမ အ
ဖွဲကလည်း ကူညီေပးေနတယ်… သူမက တကယ်ကို စူပါစတား တစ်
ေယာက်လို ြပမူခံေနရတာေနာ်…"
"ဒီမိန်းမက… နာမည်အကီးအဆုံး ိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ေမာ်ဒယ်
ေတွရဲ

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေလာက်

ဂုဏ်ေမာက်ေနတာပါ။

သူမက

တြခားေကျာ်ကားသူများကို ရန်စထားေတာ့ သူမကို စူပါစတား တစ်
ေယာက်လို ြပမူတာ ပုံမှန်ပါပဲ… မဆန်းပါဘူး"
ထျန်းနင်လည်း ကားေပထိုင်ကာ Secret မဂဇင်း အရင်လထုတ် စာ
အုပ်ကို လှန်ေလှာ ဖတ်ေနတယ်။
"ဒီေန… နင်တို ှစ်ေယာက် တြခားလူကို ဘယ်လို ချီးမွမ်းစကား
ေြပာရမလဲဆိုတာ သင်ယူရမယ် အမူအကျင့် တိုးတက်လာေအာင်လည်း

ေလ့လာရယ်… ဟန်ေဆာင်ပန်ေဆာင် လုပ်တတ်လို လိုအပ်တယ်"
"ဘာေကာင့် ချီးမွမ်းရမလဲ… ချီးမွမ်းစရာ မရှိပါဘူး"
လုံကျဲလည်း ထျန်းနင် စိတ်ထဲ ဘာေတွးေနလဲဆိုတာ နားမလည်ိုင်
ဘူး ။
ထိုစဉ် လင်းေဝက ဘာဆိုလိုလဲဆိုတာ နားလည်မိတာေကာင့် လုံကျဲ
ဘက် လှည့်ကာ သတိေပးလိုက်တယ်။
"ထျန်းနင် မေနညက ဘာေြပာခဲ့လဲဆိုတာ နင် ေမ့သွားပီလား"
လုံကျဲလည်း အားလုံးကို မမှတ်မိခင် ခဏတာမ စဉ်းစားလိုက်တယ်
။
"ေသာ်… ဟုတ်သားပဲ… ဒီေကာင်မရဲ ယုံကည်မ လွန်ကဲတာကို ို
က်ချိးရမယ်"
ဒါက အုပညာေလာကမှာ ကျင့်သုံးေနတဲ့ ပုံမှန်လှည့်စားမေလးပါ
…။ များ စွာေသာ စီမံခန်ခွဲမ ေအဂျင်စီများက သူတို အုပညာရှင်များ
ကို

သင်ခန်းစာေပးဖို

သုံးေလ့ရှိတဲ့

နည်းလမ်းပါ။

အထူးသြဖင့်

ေကျာ်ကားမ နည်းနည်းေလး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကို ဂုဏ်ေမာက်ေနေသာ
အုပညာရှင်မျိးကိုေပါ့…။ သူတို ကို ကမာ့ထိပ်တန်း ေရာက်ေအာင် တွ
န်းပိုေပးမယ်… ပီးမှ သူတို နားေနေသာ ေနရာမှ ဆွဲချမယ်… ဒီလူေတွ
ကို သူတို က ေလာကကီးမှာ ေသးငယ်လွန်းတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်ေလာက် ရှိ
ေနတယ်ဆိုတာ သိေစမယ်ေလ။
မိုယွီိုက ကမာ့ထိပ်တန်းေနရာ အရမ်းကို ေရာက်ချင်ေနတယ်ဆို
ေတာ့လည်း သူမကို ခွင့်ြပေပးရတာေပါ့… ဟန်ေလာရယ်ကလည်း သူ
မအတွက် ရန်သူ ြဖစ်ေနပီဆိုေတာ့ အားနာေနစရာ အေကာင်း မရှိ

ေတာ့ဘူး။
ဟန်ေလာရယ်

လုပ်ေဆာင်ခဲ့တဲ့

ကိစတိုင်းက

ေရွးချယ်စရာ

မရှိတာေကာင့် မိုယွီိုဘက်မှာ ရပ်တည်ခဲ့တာ… အားလုံးက တန်ရီအ
တွက်ပဲ…။ သူမ ေကျာ်ကားလာရင် တြခားကုမဏီကို ေရွးချယ်ခွင့် မရှိ
ေအာင် သတိေပးသလိုေပါ့။
"ဟန်ေလာရယ်က မိုယွီိုအတွက် ေတာ်ေတာ် ကိးစား အားထုတ်
ထားတာ… ဆိုးရွားတာက သူမရည်မှန်းချက်ကို မိုယွီိုရဲ အရည်အချင်း
က မေထာက်ပံ့ိုင်ဘူး"
"သူမ … မိုယွီိုကို ဆက်လက် ေထာက်ပံ့ချင်ေသးလားဆိုတာ ိုက်
ကွင်းပီးမှ ေစာင့်ကည့်ရတာေပါ့"
ထျန်းနင်က အမဲတမ်းလို တည်ငိမ်ေနဆဲပါ။ သူမအနားမှာ မိုထင် မ
ရှိဘူးဆိုရင် ဒါက သူမရဲ ပုံမှန် မျက်ှာ အမူအရာပါ…။ သူမရဲ အြပံးက
ဒီေလာကကီးမှာ ရှိတဲ့ အတုအေယာင် အားလုံးကို တိုက်ခိုက်ဖို မျက်ှာ
ဖုံး တစ်လက်ပါပဲ။
သိပ်မကာခင်မှာ ပဲ… သူတို အားလုံး Secret၏ ဌာနချပ်ကို ေရာက်
ရှိလာခဲ့တယ်။ ထျန်းနင်တို ကို မဂဇင်းတိုက်က ြပင်ဆင်ေပးထားတဲ့ အ
ခန်းကို ပိုေဆာင်ေပးတယ်…။ ဒီအခန်းမှာ မိုယွီိုနဲ အတူတူေနရမယ်
ထင်ပါတယ်…။
Secret

ဖက်ရှင်

ဒီဇိုင်းနာက

ထျန်းနင်ရဲ

ခာကိုယ်

အတိုင်းအတာများကို တိုင်းေနစဉ် အသက်မှားေလာက်တဲ့ သူမ ေြခ
ေထာက်ေလးများကို ချီးကျးေနခဲ့တယ်။ ထိုေနာက် သူက ထျန်းနင်ကို
တုတ်ိုးရာ ဝတ်စုံ ေပးတယ်။

"မင်း စိုက်နဲ ဆိုရင်ေတာ့ အေရာင်ုတာနဲ လိုက်ဖက်မယ်ထင်တ
ယ်"
ထျန်းနင်လည်း ြပံးေနလိုက်တယ်…။ ဒီဇိုင်းနာရဲ ေဝဖန်မကို ဘာမှ
မေြပာခဲ့ေပ။
သူတို ှစ်ေယာက်က အလုပ်မတူတာေကာင့် အြမင်မတူိုင်ဘူး ။ ဒါ
ေပမဲ့ လုံကျဲကေတာ့ မေနိုင်စွာ ြဖတ်ေြပာလိုက်တယ်။
"ငါတို ထျန်းနင်က ဘယ်အဝတ်အစား မဆို လိုက်ဖက်ပီသား… သူ
မက ေချးမများ ဘူး"
ထိုအချိန်… မိုယွီို နဲ သူမလက်ေထာက် အခန်းထဲကို ဝင်လာခဲ့တ
ယ်။ ထျန်းနင် မှန်ေရှမှာ ထိုင်ေနတာ ြမင်ရေတာ့ သူမက အကီးအကျယ်
ေဒါသူပုန်ထေတာ့တယ်။ သူမ မျက်ှာမှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကွားေနေသာ ဟ
န်ပန်များ ရှိေနပီ ထျန်းနင်လက်ထဲမှ ှတ်ခမ်းနီကို ဆွဲလုလိုက်ကာ ေမး
လိုက်တယ်။
"နင်က မကာခဏ အစားထိုး လိုက်လုပ်ေနေတာ့ နင့်မှာ အဝတ်ေရွး
ချယ်ခွင့် မရှိဘူးေလ… ဒါေကာင့် ဘာေရွးရမလဲဆိုတာ မသိေတာ့တာ
…"
ထိုေနာက်

မိုယွီိုလည်း

အဝတ်အစား

တင်တဲ့

တန်းအနား

စိန်ေြပနေြပ လမ်းေလာက်လိုက်ပီး ဒီဇိုင်းနာကို မျက်ှာချင်းဆိုင်ကာ
အဝတ်အစားအချိကို လက်ညိးထိုးလိုက်တယ်။
"ငါ… ဒီအဝတ်အားလုံး စမ်းဝတ်ကည့်ချင်တယ်"
မိုယွီိုက သူမခာကိုယ်ကို ဘယ်လို အဝတ်အစားမျိးက ြပည့်စုံေစ
မယ်ဆိုတာ ေကာင်းေကာင်း သိတာေကာင့် အဝတ်အစား ေရွးချယ်တာ

တကယ်ေတာ်ပါတယ်။
ထျန်းနင်ကေတာ့ ဘယ်လို အဝတ်အစားမျိး ေရွးချယ်ရမလဲဆိုတာ
မသိဘူး… သူမ ဘယ်အဝတ်အစားကိုမှ မေရွးချယ်သင့်ဘူး။ ဖက်ရှင်ပွဲ
မှ အဝတ်အစားများက ေမာ်ဒယ်တစ်ေယာက်အတွက် သီးသန်ချပ်ထား
တာ မဟုတ…
် . ဒါေကာင့် ပွဲမတိုင်မီ အဝတ်အစားက ေမာ်ဒယ်အတွက်
အံ့ကိုက်ြဖစ်လာဆိုတာ စစ်ေဆးဖို အချိန်မရှိဘူး။
ဒါေကာင့် ဘာပဲဝတ်ဝတ်… သူတို အတွက် သင့်ေလျာ်သည် မသင့်
ေလျာ်သည် က ကိစ မရှိေတာ့ေပ။
ဒီအချက်ကို

နားလည်တာေကာင့်

ထျန်းနင်မှာ ထူးြခားတဲ့

နည်းလမ်းရှိတယ်။
"ငါတို

ယွီိုက

ေခတ်ကုန်ေနတဲ့

ေမာ်ဒယ်

မဟုတ်ဘူး

..

ဒီလုပ်ငန်းမှာ အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်တာ အရမ်း အေရးပါတယ်… ဘ
ယ်လို သာမန်ကာလံကာ ေရွးချယ်ရမလဲ…"
မိုယွီိုရဲ လက်ေထာက်က ဝင်စွက်ဖက် ေြပာလိုက်တယ်။
"အေပျာ်မယားက ဘာဝတ်ဝတ်… ေယာကျ်ားေတွ မျက်လုံးထဲမှာ
ေတာ့ အဝတ်ဗလာနဲ ြမင်မှာ ပဲ… အဝတ်ေရွးဝတ်ေနလို ဘာထူးမလဲ…"
"နင်…"
"ယွီို… ေဒါသမထွက်ပါနဲ … နင့်ခာကိုယ်အတွက် မေကာင်းဘူး"
သူမ လက်ေထာက်က ှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။
"အင်တာဗျး စေတာ့မယ်… သွားမယ်… အဆင်သင့် ြဖစ်ပီလား"
ထျန်းနင်လည်း လင်းေဝှင့် လုံကျဲကို မျက်ှာချင်းဆိုင်ကာ တီးတိုး

ေြပာလိုက်တယ်။
"တို ေတွလည်း သွားသင့်ပီ"
အင်တာဗျးကို မနက်၉နာရီ စီစဉ်ထားပီ လက်ရှိ မနက် ၈နာရီ ၄၀
မိနစ်သာ ရှိေသးတယ်… ဒါကို လိုင်းေပမှာ တိုက်ိုက် ထုတ်လင့်မှာ ြဖ
စ်တာေကာင့် ဟန်ယွီဖန်က သူမတို ကို သတိေပးတယ်။
"မေြပာခင် ဘာေြပာသင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစားထားဖို လိုအပ်တယ် …
နင်က ဘာေြပာသင့်တယ်

မေြပာသင့်ဘူးလည်း ဆိုတာ သိရမယ်လို

ယုံကည်တယ်။ အထူးသြဖင့် ထျန်းနင်က စိတ်ကိုထိန်းမယ်… မကာခင်
တိုက်ိုက် ထုတ်လင့်ေတာ့မှာ … အကျိးမဲ့တဲ့ ေဆွးေွးမနဲ စတင်မယ်
ဆိုရင် နင့်အတွက် အကျိးရှိမှာ ကို လုပ်ေဆာင်ေပးဖို ငါတို မတတ်သာ
ေတာ့ဘူး"
"အတူတူ ိုက်ကူးြခင်းဆိုတဲ့ ေခါင်းစဉ်နဲ ပတ်သက်ပီး ေြဖဖို အ
ေကာင်းဆုံး ြပင်ဆင်ထားပါ… မဂဇင်း မျက်ှာဖုံးိုက်တာကို အေလး
ထားပါေစ…"
"စိတမပူပါနဲ ယွီဖန်ရယ်… တြခားတစ်ေယာက်က မေကာင်းတဲ့
တုံြပန်ချက် လုပ်ေဆာင်လ…
ဲ ချစ်ဘက်က ေသချာပါတယ်"
မိုယွီိုက ဟန်ယွီဖန်လက်ကို ချိတ်ကာ ေြပာတယ်။
"ငါ အေကာင်းဆုံး ကိးစားပါမယ်"
ထျန်းနင်လည်း တည်ငိမ်စွာ ြပန်ေြဖလိုက်တယ်။ ဒါေပမဲ့ မကာခင်
က အြဖစ်အပျက်ေကာင့် ဟန်ယွီဖန်မှာ ထျန်းနင်ရဲ တည်ငိမ်မကို ထိတ်
လန်မိတယ်။ သူမခံစားချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားေလေလ သူမဝှက်ထားတဲ့
လှည့်ကွက်က ပိုေကာက်ဖို ေကာင်းေလေလပဲ..။ ယခုအချိန…
် ထျန်းနင်

ဘာေတွးေနလဲဆိုတာ သူ သိချင်ေနမိတယ်။
"ယွီဖန်… အထဲကို သွားမယ်"
မိုယွီိုလည်း သူလက်ကို ရမ်းလိုက်တယ်။ ဟန်ယွီဖန်…ထျန်းနင်ကို
ေငးကည့်ေနတာကို သည်းခံိုင်စွမ်း မရှိဘူး။
ဟန်ယွီဖန်လည်း ထျန်းနင်ကို သတိေပးသလို ကည့်လိုက်တယ်။
ထျန်းနင် ဒီေန ေကာင်းေကာင်း ြပမူရင်ေတာ့ တစ်ေန မိုယွီို တစ်ဖန်
ေကျာ်ကားလာခဲ့ချိန် သူမကို အခွင့်အေရးေပးဖို စဉ်းစားေပးမယ်ေပါ့…။
သူတို သုံးေယာက်လည်း အင်တာဗျး အခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တယ်။
ဒါေပမဲ့ ထျန်းနင်နဲ မိုယွီိုက အတွင်းထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လိုက်ပီ ဟန်ယွီဖန်
က သတင်းေထာက်များကား တိတ်ဆိတ်စွာ ရပ်ေနခဲ့တယ်။ ထျန်းနင်
အမှားတစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရင် သူအချိန်မှီ စင်ေပ ခုန်တက်ပီး အေြခအ
ေနကို ထိန်းိုင်မှာ ေလ…။
သိုေသာ်လည်း ထျန်းနင်က သူတို ေမာ်လင့်ထားသလို သူမရဲ ဝှက်ဖဲ
ကို ထုတ်မသုံးခဲ့ေပ…။
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