အပိုင်း - ( ၂၁ ) အက်ဒဒ်
အက်ဒဒ်စတာ့ခ်သည် ဘုရင့်ရဲတိုက်ကီး၏ ြမင့်မားလှေသာ ေကးသွန်း
တံခါးများကို

ြဖတ်ေကျာ်ဝင်ေရာက်လာသည်။

ခရီးပန်းေနသြဖင့်

ဆာေလာင်၍ စိတ်ဆတ်ေန၏။ အိပ်ေဆာင်သိုေရာက်လင် ေရေွးကန်ထဲ
စိမ်၍ ေရချိးပီး ကက်ကင်တစ်ေကာင် စားမည်၊ ငှက်ေမွးအိပ်ရာေပတွင်
ေြခပစ်လက်ပစ် အိပ်ပစ်မည်ဟု ေတွးထားခဲ့သည်။ နက်ဒ် ြမင်းေပမှပင် မ
ဆင်းရေသးေချ။

ဂရန်းေမစတာပိုင်ဆဲလ်က

ဘုရင့်လက်ေထာက်ကို

အေရးကီးသည့် အစည်းအေဝးတစ်ခု တက်ေရာက်ရန် ဖိတ်ကားလိုက်
ေကာင်း လက်ေထာက်လူငယ်တစ်ဦးက လာေရာက်ေလာက်တင်သြဖင့် သူ
ေတွးခဲ့သမ ေရစုန်ေမာေလသည်။ ဘုရင့်လက်ေထာက် အဆင်ေြပမည်ဆို
လင် အစည်းအေဝးခန်းမသို ချက်ချင်းလာေပးရန် ေြပာသည်။
"ကျပ်အဆင်ေြပမှ ဆိုရင်ေတာ့ မနက်ြဖန်မှ လာြဖစ်လိမ့်မယ်"
နက်ဒ်က ြမင်းေပမှဆင်းရင်း ေြပာသည်။
ထိုလက်ေထာက်လူငယ်သည် အလွန်အမင်း ခါးကိုွတ်၍ အိုအေသ
ေပးသည်။
"ဘုရင့်လက်ေထာက် ေြပာတဲ့အတိုင်း ကန်ေတာ်မျိး ြပန်ေလာက်တင်လို
က်ပါ့မယ်"
ထိုသိုေြပာလိုက်လင် အစည်းအေဝး စမတက်ရေသးခင် အတိုင်ပင်ခံများ

အား ေစာ်ကားမိသလိုြဖစ်မည်။
"မေြပာနဲ။ မေြပာနဲ။ ငါသွားေတွလိုက်ပါ့မယ်။ သင့်ေတာ်တဲ့ အဝတ်အစား
လဲဖိုေတာ့ အချိန်ေပးဦး"
"အမိန်ေတာ်အတိုင်းပါ

သခင်။

ဘုရင့်လက်ေထာက်

ေမာ်စင်ေပက

လက်ေထာက်ေဟာင်း သခင်အာရင်ရဲ အိပ်ေဆာင်ကို သခင့်အတွက် စီစဉ်
ေပးထားပါတယ်။

သခင်

ေကျနပ်မယ်ဆိုရင်

သခင့်ပစည်းေတွကို

အိပ်ေဆာင်မှာ ေနရာချေပးပါမယ်"
ထိုလူငယ်က ဆိုသည်။
"ေအး၊ ေကျးဇူးပဲ"
ဟု နက်ဒ် ေြပာ၍ ြမင်းစီးလက်အိတ်ကို ခတ်ကာ ခါးပတ်တွင် ချိတ်လိုက်
သည်။

စတာ့ခ်အိမ်ေတာ်မှ

သူလူများသည်လည်း

ဂိတ်တံခါးေပါက်သို

ဆိုက်ေရာက်လာကပီ။ နက်ဒ်သည် သူ၏ ကိုယ်ေရးအရာရှိ ဘာေရးမှး
ေဗယွန်ပူးလ်ကို ြမင်၍ လှမ်းေခလိုက်သည်။
"ဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲက ငါ့ကို အေရးတကီး လိုအပ်ေနပုံပဲ။ ငါ့သမီး
ေတွကို သူတိုအိပ်ေဆာင် အသီးသီးမှာ ေနရာချေပးလိုက်။ အာရ်ယာ အြပင်
ထွက် မသွားေအာင် ဂျိရီကို ေသချာကည့်ခိုင်းထား"
ပူးလ်က

နက်ဒ်ကို

ဦးတ်လိုက်သည်။

ထိုေနာက်

နက်ဒ်သည်

လက်ေထာက်လူငယ်ဘက်သို ြပန်လှည့်လိုက်သည်။
"ကျပ်ရဲ အဝတ်အစားေတွကို သယ်လာတဲ့လှည်းက အေတာ်ေဝးေဝးမှာ
ကျန်ေနခဲ့လို ကျပ်အတွက် သင့်ေတာ်တဲ့ အဝတ်အစား ြပင်ဆင်ေပးိုင်မ
လား"
"ရပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ြပင်ဆင်ေပးခွင့် ရတဲ့အတွက် ဝမ်းေြမာက်မိပါတယ်"

လက်ေထာက်လူငယ်က ယဉ်ေကျးစွာ ြပန်ေြဖသည်။
နက်ဒ်သည် အိုးထိေအာင် နာကျင်ပီး ပင်ပန်းွမ်းနယ်ေနေသာ်လည်း
ငှားရမ်းထားေသာ ဝတ်စုံကို ဆင်ြမန်းကာ သူကို ေစာင့်ဆိုင်းေနသည့်
အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲဝင်ေလးဦးှင့် ေတွဆုံရန် အစည်းအေဝး ခန်းမသို ထွက်
လာေလ၏။ အစည်းအေဝး ခန်းမကီးသည် အလွန် ခမ်းနားထည်ဝါ၏။ မိုင်
ရစ်ခ်ျမိထွက်

ေကာေဇာ

အေကာင်းစားကီးကို

ကမ်းြပင်တွင်

ခင်း

ထားသည်။ ဒာရီလာ သားရဲတိရစာန် အေကာင်တစ်ရာခန် ခုန်ေပါက်
ြမးတူးေနပုံကို အေရာင်ေတာက်ေတာက်များြဖင့် ထွင်းထုထားသည့် ေွဦး
သမယ ကန်းမှ တန်ဖိုးကီး ပန်းပုုပ်ကို အခန်းေထာင့် တစ်ေနရာတွင်
ချထားသည်။ ေနာ်ဗိုစ်၊ ကိုေဟာ်ှင့် လိစ်မိများမှ ထွက်ေသာ လက်ရာ
ေြမာက်

ေကျာက်စီပန်းချီကားများကို

နံရံများတစ်ေလာက်

ချိတ်ဆွဲ

ထားသည်။ ခန်းမ၏ တံခါးတစ်ဖက်တစ်ချပ်စီတွင် ဗေလရီယန် သံမဏိြဖင့်
ြပလုပ်ထားေသာ လူေခါင်းှင့် ြခေသ့ကိုယ် ေပါင်းစပ်ထားသည့် ုပ်တု
တစ်ခုစီကို

ချိတ်ဆွဲ

အလှဆင်ထားသည်။

ထိုုပ်တုများ၏

မျက်လုံး

များသည် ေြပာင်လက်ေအာင် တိုက်ခတ်ထားေသာ စကျင်ေကျာက်များပမာ
ဝင်းလက်ေတာက်ပေနသည်။
နက်ဒ်တစ်ေယာက် အစည်းအေဝး ခန်းမသို ဝင်ဝင်ချင်း သူမှစ်မိဆုံး
မိန်းမစိုးကီး သခင်ေဗးရီးစ်သည် သူအနားသို ချဉ်းကပ်၍ ရန်းရန်းေဝ
ေအာင် ေြပာသည်။
"သခင်စတာ့ခ်၊ ဘုရင့်လမ်းမကီးေပမှာ ကံေတွခဲ့ရတဲ့ စိတ်မချမ်းသာ မ
ေတွအတွက်

ကန်ေတာ်မျိး

အလွန်ပူေဆွးေသာက

ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။

မင်းသားေလး ေဂျာ့ဖေရး အြမန်ဆုံး သက်သာလာေစဖို ကန်ေတာ်မျိးတို
ဖေယာင်းတိုင်ထွန်းပီး ဆုေတာင်းခဲ့ေသးတယ်"

ေဗးရီးစ်သည် နက်ဒ်၏ အကျလက်ကို ထိကိုင်လိုက်ရာ ေပါင်ဒါမန်များ
ကပ်ေပသွားသည်။ ထိုေပါင်ဒါအနံသည် အသုဘပန်းကဲ့သို ရွံစရာေကာင်း
သလို ေမးလည်းေမးသည်။
"အသင့်ဆုေတာင်း ြပည့်ဟန်တူပါတယ်"
နက်ဒ်သည် ေအးစက်စက် ေြဖလိုက်၏။ သိုေသာ် ယဉ်ေကျးပျငှာေသာ
အမူအရာှင့် ြဖစ်သည်။
"မင်းသား ေဂျာ့ဖေရးက တစ်ေနတြခား ပိုသက်သာလာတယ်"
ထိုေနာက် မိန်းမစိုးကီး ဆုပ်ကိုင်ထားေသာလက်မှ ုန်းထွက်၍ ခန်းမ
တစ်ဖက်တွင် ရပ်ေနေသာ ရန်ေလထံသို ေလာက်သွားသည်။ ရန်ေလအနား
သို ကပ်၍ တီးတိုးေြပာေနေသာ အရပ်ပုပုှင့် လူသည် လက်သန်း ြဖစ်
လိမ့်မည်။ ေရာဘတ် သရဖူေဆာင်းချိန်တွင် ရန်ေလသည် အသက်ရှစ်ှစ်
သာ ရှိေသးသည်။ သိုေသာ် အထွားြမန်ပီး ေရာဘတ်ငယ်စဉ်ကှင့် အေတာ်
တူသြဖင့် နက်ဒ်သည် ရန်ေလကိုြမင်တိုင်း ေကာင်ေတာင်ေတာင် ြဖစ်သွား
သည်။ သူကိုြမင်တိုင်း ထိုင်ဒန်တိုက်ပွဲတွင် ေအာင်ပွဲခံေနေသာ ေရာဘတ်
ကိုယ်တိုင် သူအေရှ ေရာက်ေနသလို ခံစားရ၏။
"ေဘးကင်းကင်းနဲ ခရီးက ေရာက်လာပီထင်တယ် သခင်စတာ့ခ်"
ရန်ေလက ေြပာသည်။
"အသင်လည်း လမ်းခရီးတစ်ေလာက် အဆင်ေချာမယ့်ပုံပဲ"
နက်ဒ် ြပန်ေြဖသည်။
"ဒါနဲ စိတ်မရှိနဲကွာ။ တစ်ခါတေလ အသင့်ကိုြမင်ရင် အသင့်အစ်ကို ေရာ
ဘတ်ကို ြမင်ရသလိုပဲေနာ်"
"ကန်ေတာ်က သူကို မမှီိုင်တဲ့ စိတ်ပျက်စရာ ပုံစံတူပါ"

ရန်ေလက ပခုံးတွန်၍ ေြပာသည်။
"ဒါေပမဲ့ ဝတ်ပုံဆင်ပုံမှာေတာ့ ရန်ေလက ဘုရင်ကီးထက်ကို အပုံကီးသာ
တယ်"
လက်သန်းက ေနာက်ေတာက်ေတာက် ဝင်ေြပာသည်။
"ရဲတိုက်နီကီးထဲက ေကာင်မေလးေတွ တစ်ဝက်ေလာက်ထက်ကို သူက
အဝတ်အစားမှာ ပိုက်ဆံ အေတာ်သုံးတယ်"
ထိုစကားက အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။ သခင်ရန်ေလသည် ဒရယ်ဖို ဆယ့်ှစ်
ေကာင်

ေရချည်ထိုးထားေသာ

အစိမ်းရင့်ေရာင်

ချည်ကတီပါ

ကိုယ်ကျပ်အကျကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ပုခုံးတစ်ဖက်ထက်တွင် ေရချည်
ြဖင့် ရက်လုပ်ထားေသာ မာဖလာကဲ့သို ပိတ်စရှည်ကို ြမေကျာက်ရင်ထိုးြဖင့်
ခိုင်မဲေအာင်ချိတ်ထားပီး ေကျာဘက်သို ချထားသည်။
"ဒီထက်ဆိုးတာေတွ ရှိပါေသးတယ်။ ဥပမာ ေြပာရရင် အသင့်လို ပုံစံတစ်
မျိးတည်း အမဲ ဝတ်တာမျိးေပါ့"
ရန်ေလက ေြပာသည်။
လက်သန်းက

ရန်ေလ၏

ေလှာင်ေြပာင်သေရာ်မကို

လျစ်လျလိုက်

သည်။ နက်ဒ်ကိုကည့်၍ အနည်းငယ် ေမာက်မာသည့် အြပံးမျိးြဖင့် ြပံး
ြပသည်။
"ခုလို ဆုံေတွရဖို ဟိုးအရင်ကတည်းက ေမာ်လင့်ခဲ့တာ။ သခင်မ ကတ်
တလင်းက ကျပ်အေကာင်းေတွ ေြပာြပဖူးမှာ ေသချာပါတယ်"
"ဟုတ်တယ်။ သူေြပာြပဖူးတယ်"
နက်ဒ်က ေအးစက်စက် ဆိုလိုက်၏။ လက်သန်း၏ ိုးသားမမရှိေသာ
စိတ်ကီးဝင်ေနသည့် အေြပာအဆိုေကာင့် နက်ဒ် စိတ်ကသိကေအာက် ြဖစ်

မိေလ၏။
"ကျပ်အစ်ကို ဘရန်ဒန်နဲလည်း ခင်ဗျား သိမယ်ထင်ပါတယ်"
ရန်ေလဘာရာသီယွန်က ရယ်လိုက်သည်။ ေဗးရီးစ်ကေတာ့ စပ်စုချင်စိတ်
ြဖင့် အနားတိုးလာ၍ နားစွင့်ေနသည်။
"ေကာင်းေကာင်းသိပါတယ်"
လက်သန်းက ေြဖသည်။
"ဘရန်ဒန်ေရာ သခင့်ကို ကျပ်အေကာင်းေတွ ေြပာြပဖူးလား"
"မကာခေဏ ြပာပါတယ်။ ေဒါသမီးလံ တညံညံနဲေပါ့"
ဟု နက်ဒ် ြပန်ေြဖသည်။ နက်ဒ်သည် ထိုအေကာင်းကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်
လက်စြဖတ်ချင်လှပီ။ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စကားစစ်ထိုး ရြခင်းကို နည်းနည်း
မ စိတ်မရှည်ေပ။
"စတာ့ခ်ေတွက မီးနဲ မတည့်ဘူးထင်တယ်။ စတာ့ခ်ေတွက ေရခဲနဲ ထု
ဆစ်ထားတာမို

ေတာင်ပိုင်းက အပူရှိန်ေကာင့် ခဏေလးနဲ အရည်ေပျာ်

သွား ကတယ်လို ေတာင်ပိုင်းသားေတွ ေြပာစမှတ် ြပကတယ်ေနာ်"
လက်သန်းက ဆိုသည်။
"ကျပ်ကေတာ့ ှစ်ေတာ်ေတာ်နဲ အရည်ေပျာ်ဖို မလွယ်ဘူး သခင်ေဘးလ
စ်ရှ်။ အသင် ေစာင့်ကည့်ိုင်ပါတယ်"
ထိုေနာက် နက်ဒ်က ဂရန်းေမစတာပိုင်ဆဲလ် ထိုင်ေနသည့် စားပွဲဆီသို
ေလာက်သွား၍ တ်ခွန်းဆက်သေလသည်။
"ကျန်းကျန်းမာမာရှိရဲလား ေမစတာပိုင်ဆဲလ်"
စားပွဲအဆုံးနားရှိ ခုံြမင့်တစ်ခုေပတွင် ထိုင်ေနေသာ ဂရန်းေမစတာက န
က်ဒ်အား ညင်သာစွာ ြပံးြပလိုက်သည်။

"ကျပ်လိုအဘိုးကီး တစ်ေယာက်အတွက်ေတာ့ ကျန်းမာတာထက် ပိုပါ
တယ် သခင်စတာ့ခ်။ ဒါေပမဲ့ အရင်ကလိုေတာ့ အပင်ပန်း မခံိုင်ေတာ့ဘူး"
ဂရန်းေမစတာပိုင်ဆဲလ်က ြပန်ေြဖသည်။ ေမစတာပိုင်ဆဲလ်၏ မျက်ှာ
သည် ကင်နာတတ်ဟန်ရှိသည်။ ဆံွယ်များက ေဖွးေဖွးြဖေနပီး နဖူးက
ေြပာင်ေနသည်။

သူ၏

သတကွင်းစက်

ဆွဲကိးသည်

ဝင်းတားဖဲလ်မှ

ေမစတာလူဝင်၏ ကိးပမာ ရှင်းလင်းမမရှိေပ။ ကွင်းဆက်ေပါင်း ှစ်ဆယ့်
ေလးခု

ရှိသြဖင့်

ေလးလံမည်ဟု

ထင်ရသည်။

ထိုဆွဲကိးကီးသည်

သူ၏လည်တိုင်မှ ရင်ဘက်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ေနသည်။ သံနက်၊ ေရနီ၊
ေတာက်ပေသာ ေကးနီ၊ ေဖျာ့ေတာ့ေတာ့ ခဲသတ၊ သံမဏိ၊ သံြဖ၊ ေငွ
ြဖ၊ ေကးဝါ၊ ခဲမြဖ၊ ပလက်တီနမ်သတ စေသာ အမျိးအစား မတူညီ
သည့်

သတများြဖင့်

ကွင်းစက်

တစ်ခုချင်းဆီကို

ြပလုပ်ထားသည်။

ေဂမုတ်နီေကျာက်၊ ခရမ်းေရာင် သီဟိုဠ်နီလာေကျာက်ှင့် မဟူရာ ပုလဲ
နက်တိုကို ဆွဲကိးကီးေပတွင် အလှဆင်ထားပီး ြမေကျာက်ှင့် ပတြမား
များကို ဟိုေနရာနည်းနည်း သည်ေနရာနည်းနည်း ေရာစပ်၍ အလှဆင်
ထားသည်။
"ကဲ … အစည်းအေဝး စကရင်ေကာင်းမယ်"
ေမစတာပိုင်ဆဲလ်သည် သူ၏ ကျယ်ြပန်ေသာ ဝမ်းဗိုက်ေပ လက်ှစ်ဖက်
ကို ယှက်တင်ထား၍ ေြပာသည်။
"ဒီထက်ကာကာ ထပ်ေစာင့်ရင်ေတာ့ ကျပ်အိပ်ေပျာ်သွားမှာ စိုးရတယ်
ဗျာ"
"ေမစတာရဲ ဆအတိုင်းပဲ စကတာေပါ့"
နက်ဒ်က ေြပာသည်။ စားပွဲထိပ်ရှိ ဘုရင်ကီး၏ ထိုင်ခုံေနရာက လစ်လပ်
ေနသည်။ ထိုထိုင်ခုံ၏ ေကျာမှီေနရာတွင် ဘာရာသီယွန်အိမ်ေတာ် အမှတ်

တံဆိပ်ြဖစ်ေသာ သရဖူေဆာင်း ဒရယ်ဖိုပုံအား ေရချည်ြဖင့် ရက်လုပ်
ထားသည်။ နက်ဒ်သည် ဘုရင့်ညာလက်ုံး ြဖစ်သြဖင့် ဘုရင့်ထိုင်ခုံ၏
လက်ယာဘက်ထိုင်ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
"အခုလို ေစာင့်ရေအာင်လုပ်မိတာ အားနာပါတယ် သခင်တို"
"သခင်စတာ့ခ်က ဘုရင်ကီးရဲ လက်ေထာက်ေတာ်ပါ"
ေဗးရီးစ်က အမန်းတင်၍ ေြပာသည်။
"ကန်ေတာ်မျိးတိုက သခင့်အမိန်ေတာ်ကို ထမ်းရွက်ဖို ေစာင့်ဆိုင်းလျက်
ပါ"
အြခားလူများသည်လည်း အသီးသီး ေနရာယူကသည်။ သူသည် ဤ
ေနရာ၊ ဤခန်းမ၊ ဤလူများှင့် မည်သိုမ မအပ်စပ်ဘူးဟူသည့် အေတွး
သည် နက်ဒ်အား ြပင်းြပင်းထန်ထန် လပ်ခတ်သွားေစ၏။ ဝင်းတားဖဲလ်
ေြမေအာက်သချင်းဂူထဲတွင် ေရာဘတ်ေြပာခဲ့သည့် စကားများကို ြပန်ကား
ေယာင်မိသည်။
"ငါ့အနားမှာ မျက်ှာချိေသွးတဲ့ ေကာင်ေတွနဲ ေသာက်ူးေတွပဲ ရှိတယ်"
မည်သူက မျက်ှာချိေသွးသူ၊ မည်သူက ေသာက်ူးြဖစ်မည်နည်းဟု နက်
ဒ်သည် စားပွဲတွင် ထိုင်ေနေသာ သူများကိုကည့်၍ ေတွးမိသည်။ သူ၏စိတ်
ထဲတွင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုဆိုတာကို သိေနသလို ြဖစ်ေန၏။
"ကျပ်တိုငါးေယာက်ပဲ ရှိေသးတယ် မဟုတ်လား"
နက်ဒ်က ေထာက်ြပသည်။
"ဘုရင်ကီး ေြမာက်ပိုင်းကို ခရီးစထွက်ပီး မကာခင်မှာပဲ သခင်စတန်း
နစ်က ဒရာဂွန်စတုန်းကို ေြပာင်းေရသွားတယ် သခင်စတာ့ခ်။ ကန်ေတာ်တို
ရဲ ရဲရင်တဲ့ ဆာဘာရစ်စတန်ကေတာ့ ဘုရင့်ကိုယ်ရံေတာ် တပ်ဖွဲရဲ တပ်မှး

ကီးြဖစ်တဲ့အတွက် အခုအချိန် ဘုရင်ကီးရဲ နံေဘးမှာ လိုက်ပါေစာင့်ေရှာက်
ေနမယ်ဆိုတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိဘူး"
ေဗးရီးစ်က ဆိုသည်။
"ကျပ်တို ဆာဘာရစ်စတန်နဲ ဘုရင်ကီးကို ေစာင့်လိုက်တာ ပိုေကာင်း
မယ်ထင်တယ်"
နက်ဒ်က အကံေပးသည်။
ရန်ေလဘာရာသီယွန်က ရယ်လိုက်သည်။
"အစ်ကိုေတာ်ကို ေစာင့်မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို ဒီထိုင်ခုံေတွေပမှာ အိုး
ေဆွးသွားလိမ့်မယ်"
"ကန်ေတာ်မျိးတိုရဲ ေကာင်းြမတ်တဲ့

ဘုရင်ကီးေရာဘတ်က

တာဝန်

ဝတရားေတွ အင်မတန် များြပားေလေတာ့ သူတာဝန်ေတွေပါ့ေအာင် ေသး
မားတဲ့ ကိစတချိကို ကန်ေတာ်တိုလက်ထဲ အပ်ထားတယ်ေလ"
သခင်ေဗးရီးစ်က ဆိုသည်။
"သခင်ေဗးရီးစ်ဆိုလိုတဲ့ ကိစေသးေသးေလးေတွ ဆိုတာ တိုင်းြပည်ရဲ
စီးပွားေရး၊ စိုက်ပျိးေရးနဲ တရားစီရင်ေရးေတွကို ေြပာတာပါ။ အဲဒီကိစ
ေတွကို အစ်ကိုေတာ်က ေတာ်ေတာ်ငီးေငွတယ်ေလ။ အဲဒီေတာ့ တိုင်းြပည်
ကီးကို အုပ်ချပ်ရတာ ကန်ေတာ်တို တာဝန်ေပါ့ဗျာ။ တစ်ခါတေလ သူ
အမိန်ေပးတာမျိးေတာ့ ရှိတတ်ပါတယ်"
သခင်ရန်ေလက ေြပာသည်။ ထိုေနာက် သူဝတ်ုံအတွင်းမှ စာလိပ်တစ်
လိပ်ကို ထုတ်၍ စားပွဲေပ တင်လိုက်သည်။
"ဒီမနက်ပဲ ဘုရင်ကီးက ကန်ေတာ့်ကို ေမစတာပိုင်ဆဲလ်ဆီ ြမန်ြမန်သွား
ဖို အမိန်ေပးလိုက်တယ်။ အေရးေပေဆာင်ရွက်စရာ ကိစတစ်ခုခု ရှိေန

တယ်ထင်ပါရဲ"
လက်သန်းက ြပံး၍ နက်ဒ်အား စာလိပ်ကမ်းလိုက်သည်။ စာလိပ်ကို
ေတာ်ဝင်တံဆိပ်ြဖင့် ချိတ်ပိတ်ထားသည်။ နက်ဒ်သည် ချိတ်ပိတ်ထားေသာ
ေတာ်ဝင်တံဆိပ်ကို လက်မြဖင့် ဖျက်လိုက်ပီး စာလိပ်ကို ြဖည်လိုက်သည်။
စာလိပ်ကို ဖတ်ကည့်ပီး မယုံိုင်ေလာက်ေအာင် အံ့သသွား၏။
"ေရာဘတ်ရဲ မိုက်မဲမေတွက အေတာမသတ် ိုင်ေသးပါလား"
ထိုအြပင် သူအမည်ြဖင့် ေခါင်းစဉ်တပ်ထားြခင်းေကာင့် နက်ဒ်က အနာ
ေပတုတ်ကျသည့်ပမာ အေတာ်ခံြပင်းသွားသည်။
"နတ်ဘုရားေတွ မစေတာ်မူပါဦး"
ဟု ေရရွတ်မိ၏။
"သခင်အက်ဒဒ် ေြပာချင်တာက …"
သခင်ရန်ေလက အစချည်လိုက်သည်။
"ကန်ေတာ်တို

ဘုရင်မင်းြမတ်ကီးက

သခင်အက်ဒဒ်ကို

ဘုရင့်

လက်ေထာက် ခန်အပ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် စီးချင်းထိုးပိင်ပွဲ ကျင်းပဖို
အမိန်ေပးလိုက်တာ မဟုတ်လား"
"ေအာင်ိုင်သူေတွအတွက် ဆုေကးေငွက ဘယ်ေလာက်တဲ့လဲ"
လက်သန်းက ညင်သာစွာ ေမးသည်။
နက်ဒ်သည် စာလိပ်ကိုကည့်၍ ဖတ်ြပသည်။
"တစ်ဦးချင်း စီးချင်းထိုးပွဲအတွက် ပထမဆု နဂါးေရဒဂါး ေလးေသာင်း၊
ဒုတိယဆု နဂါးေရဒဂါး ှစ်ေသာင်း၊ အဖွဲလိုက် စီးချင်းထိုးပွဲရဲ ေအာင်ိုင်သူ
အတွက် ှစ်ေသာင်း၊ ြမားပစ် အိုင်ရသူအတွက် တစ်ေသာင်း"
"ဒါဆိုရင် စုစုေပါင်း ေရဒဂါးကိုးေသာင်း"

လက်သန်းက သက်ြပင်းချ၍ ေြပာသည်။
"ပီးေတာ့ အေထွေထွ ကုန်ကျစရိတ်ေတွလည်း ရှိေသးတယ်။ ဘုရင်ကီး
က စားေတာ်ပွဲကိုလည်း ကီးကီးကျယ်ကျယ် လုပ်ဦးမှာ။ အဲဒီအတွက်
စားဖိုမှးေတွ၊ လက်သမားေတွ၊ အေစခံ ေကာင်မေလးေတွ၊ အဆိုေတာ်
ေတွ၊ ဆပ်ကပ်သမားေတွ၊ လူြပက်အူးေတွကို ငှားရဦးမယ်"
"လူြပက် အူးေတွကေတာ့ ဒီမှာအများကီး ရှိပါရဲ"
သခင်ရန်ေလက ေြပာသည်။
"ဘာတိုက်ထဲက ေငွေတွနဲ ကာမိရဲလား"
ဂရန်းေမစတာပိုင်ဆဲလ်က လက်သန်းကို ကည့်၍ ေမးသည်။
"ဘယ်ဘာတိုက်လဲဗျ"
လက်သန်းက ပါးစပ်ကိုတွန်၍ ေြပာသည်။
"ေမစတာကီးကေတာ့

ေနာက်ပီဗျာ။

ပီးခဲ့တဲ့

ှစ်အနည်းငယ်ကပဲ

ဘာတိုက်ကီး ေြပာင်သလင်းခါသွားတာ ေမစတာကီး အသိပါပဲ။ ကျပ်
တို ေငွထပ်ေချးရဦးမယ်။ ေသချာပါတယ်။ လန်နစ်စတာေတွဆီမှာ အေကး
ထပ်တင်ေတာ့မယ်။ သခင်တိုင်ဝင်းဆီမှာ ေလာေလာဆယ် နဂါးေရဒဂါး
သုံးသန်း အေကးတင်ေနတာပဲ။ ေနာက်ထပ်တစ်သိန်းေလာက် ထပ်ေချး
တာ ြပဿနာ သိပ်မရှိပါဘူး"
နက်ဒ်တစ်ေယာက် ကက်ေသေသသွားသည်။
"ဆိုလိုတာ ဒီသရဖူက ေကးမီသုံးသန်း တင်ေနတယ်ေပါ့ ဟုတ်လား"
"မကေသးဘူး သခင်စတာ့ခ်။ သရဖူက ေကးမီေြခာက်သန်း တင်ေန
တာ။ လန်နစ်စတာေတွဆီက အများဆုံး ေချးခဲ့ရပီး သခင်တိုင်ရဲလ်၊ ဘရာ
ဗိုစ်က သံဘဏ်နဲ တိုင်ိုရှီ ကုန်သည်အချိထံကလည်း ေချးထားရေသး

တယ်။ အဆိုးဆုံးကေတာ့ ဘုန်းေတာ်ကီးဆီက ေချးရတာပဲဗျာ။ သူဆီက
ေချးရတာထက် ဒွန်းက ငါးစိမ်းသည်မဆီက ေချးရတာ ပိုလွယ်ေသးတယ်"
နက်ဒ်သည် အလွန်တရာ အံ့သမှင်သက်သွားသည်။
"ေအးရီစ်းတာေဂးရီးယန်းထားခဲ့တဲ့ ရတနာေတွ ဘယ်ေရာက်ကုန်ပီလဲ။
ဒီလို

အေြခအေနအထိ

ေရာက်သွားေအာင်

အသင်တိုက

ဘာလို

လက်ပိုက်ကည့်ေနကတာလဲ"
လက်သန်းက ပခုံးတွန်လိုက်သည်။
"ဘာေရးမှးက ေငွရှာေပးတယ်။ ဘုရင်ကီးနဲ သူလက်ေထာက်က
ထိုင်ြဖန်းပစ်တယ်"
"ဂန်အာရင်က ေရာဘတ်ကို တိုင်းြပည်တစ်ခွင် လှည့်လည်ေတာင်းရမ်း
ရေအာင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို ကျပ်ေတာ့ မယုံဘူး"
နက်ဒ်က ေဒါသတကီး ေြပာသည်။
ဂရန်းေမစတာသည် သူ၏ဦးေခါင်းကို ခါရမ်းလိုက်သည်။ သူ၏လည်ပင်း
တွင်

ဆွဲထားေသာ

သတကွင်းဆက်

သံကိးများမှ

တခင်ခင်

အသံထွက်လာသည်။
"သခင်အာရင်က ချင့်ချိန်ိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပညာရှိတစ်ေယာက်ပါ။ ဒါေပမဲ့
ဘုရင်ကီးက သူေပးတဲ့ အကံာဏ်ေကာင်းေတွကို အမဲတေစ လက်ခံေလ့
မရှိဘူး သခင်စတာ့ခ်"
"ကန်ေတာ့်အစ်ကိုေတာ်က

စီးချင်းထိုးပိင်ပွဲေတွ၊

စားပွဲေသာက်ပွဲေတွ

ကျင်းပရတာကို အေတာ်ခုံမင်တယ်ေလ"
ရန်ေလက ေြပာသည်။
"ပီးေတာ့

ေြပာေသးတယ်။

ေငွေရးေကးေရးေတွကို

သူအင်မတန်

စိတ်ပျက်တယ်တဲ့"
"ကျပ်ဘုရင်ကီးနဲ စကားေြပာကည့်ဦးမယ်။ ဒီပိင်ပွဲကီးရဲ ကုန်ကျစရိတ်
ေတွက ြဖန်းတီးမသက်သက်ပဲ။ ကျပ်တိုတိုင်းြပည် အေြခအေနအရ ဒီ
ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံဖိုရာ မတတ်ိုင်ဘူး"
နက်ဒ်က ဆိုသည်။

