Chapter 646
မိန်းမလှေလးေတွရဲ ချစ်စိတ်

အားကီးသူေတွ အတွက် အမဲလို အားသာချက်ရှိပီး အားနည်းသူ
ေတွ အတွက်ေတာ့ ခင်းချက်မဲ့ ဆိုးကျိး ခံစားက ရပါတယ်။ ဒါက သိုင်း
ပညာ ကမာရဲ စည်းမျဉ်းပါပဲ။
ပွဲေတာ်မှာ

လည်း

ထိုနည်း

လည်းေကာင်းပဲေပါ့။

ခွန်အား

ကွာဟချက်က အဆင့် ကွာဟချက်ကို ကိုယ်စားြပပါတယ်။ အဆင့်
ကွာြခားပီ ဆိုကတည်းက ဆက်ဆံ ခံရပုံလည်း ကွဲြပားသည် ေပါ့ေလ။
ပထမ ဦးစားေပး အဆင့်အတန်းနဲ ေနထိုင်ခွင့် ရတယ်ဆိုတာ
အဆင့်ေလး အဖွဲအစည်းေတွ အတွက်ပါပဲ။ ကျန်အဖွဲေတွ အတွက်
ေတာ့ သူတို ေတွ ဘယ်ေလာက် ပါရမီ ရင့်သန်ေနပါေစ ခံစားပိုင်ခွင့် မရှိ
။
ကျင့် ကံ ြခင်း မှာ ဧတဒဂ် အဆင့် ေရာက်ှင့်ပီး ြဖစ်တဲ့ လူငယ်ေတွ
ကို ပထမတန်းစားလို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ကိုးေတွ
ကို ဒုတိယတန်းစား။ အဲဒီေအာက်ကို တတိယတန်းစားလို မှတ်ယူေလ
ရဲ ။
ပထမ တန်းစားေတွက ေနာက်ဆုံး လူ(၂၀) စာရင်း မေရာက်ခင်
အချင်းချင်း ပိင်ဖို မလိုအပ်။ တစ်ြခား အဆင့်နိမ့် ကျင့်ကံသူေတွနဲ သာ

ေတွေပးပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းက မမတသလိုပါ။ သိုေပမဲ့ ကျင့်ကံြခင်း
လမ်းစဉ် ေလာက်သူေတွအဖို ဒါသည် လက်သုံး စည်းမျဉ်း ြဖစ်ေချသည်
တမုံ။
သိုင်းပညာ ကမာမှာ ေကာင်းေကာင်း ရှင်သန်ဖို လုံေလာက်တဲ့ ခွန်
အား ပိုင်ဆိုင်ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် တရားမတြခင်းကို ဘယ်လိုမှ
ရှာေဖွလို မရပါဘူး။
ဂျန်ချန် တစ်ေယာက် မူေဂါင်ချီ ဟန်ေဆာင်ထားသည် မို ေနရထိုင်ရ
ကပ်သလို ြဖစ်ရပါေသး။ မူေဂါင်ချီ ကျင့်ကံြခင်း အဆင့်ေလာက် ေလျာ့
ချ ထားရသည် မိုလား။ တတိယ အတန်းအစားထဲ ဝင်ေနသည် ေပါ့။ အ
ဆင့်ေလး အဖွဲအစည်း တပည့်ြဖစ်သည် နဲ အညီ ပထမအချီေတာ့ ဝင်မ
ပိင် လိုက်ရပါဘူး။
ရာချီတဲ့ ကျန်အဖွဲဝင် တပည့် လူငယ်ေတွ စတင်တိုက်ခိုက် ကပါပီ။
ဂျန်ချန် ပွဲကို ေသချာကည့် ေနပါတယ်။ အဆင့်ငါးနဲ ေြခာက် အဖွဲ
အစည်း တပည့်ေတွလည်း မေခကပါဘူး။ ပါရမီရှင် မရှားပါးဘူးလို ဆို
ိုင်ပါတယ်။ တကယ် ရှားပါးတာသည် အရင်းအြမစ်။
သူတို အဖွဲအစည်း ေတွတိုင်းမှာ ထွဋ်ြမတ်မူလအဆင့် တစ်ေယာက်
အနည်းဆုံး ပါဝင်ကပါတယ်။ တချိဆို ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ကိုး
ေတာင် ေရာက်ေနှင့်ကပါပီ။ ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ရှစ်ကို ချိးဖျက် အ
ဆင့်တက် ထားသူ (၂၀) … . (၃၀) ေလာက်ေတာ့ အနည်းဆုံး ရှိမှာ ပါ။
ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ခုနစ် ေတွကေတာ့ ေဖာချင်း ေသာချင်းကို ေပါ
ေနေတာ့တာပါပဲ။ အများ စုက ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ေြခာက်ေတွေပါ့။
သူတို ေတွ အခုေလာက် အဆင့်ပဲ ရှိေနရတာက အနလွင်ြပင် အဆင့်နိ
မ့် အဖွဲအစည်းထဲ ဝင်ေရာက် မိခဲ့ကလို ပါ။ ဒါမို သူတို ပါရမီ

အရည်အချင်းကို အေရာင်တင်ေပးမယ့် အရင်းအြမစ်က ရှားပါးလွန်း
လှပါတယ်။
ပိင်ပွဲကို တဒဂ ေလ့ လာပီးတဲ့ ေနာက် သူတို ေတွထဲကေန အဆင့်
သတ်မှတ်ချက် စာရင်း ဝင်ိုင်မယ့်သူ နည်းနည်းပဲ ကျန်မယ်လို ခန်မှန်း
မိပါရဲ ။ အနလွင်ြပင် နဂါးသတ်မှတ်ချက် စာရင်းမှာ (၁)ကေန (၁၀၀)
အတွင်း ဝင်တဲ့ သူေတွကိုသာ ထုတ်ြပန်ပါတယ်။
သူတို ေတွထဲက အဲဒီ စာရင်းဝင်မယ့်သူ အေယာက် (၂၀)ေတာင် ရှိ
ပါ့မလား။
"ကည့်ရတာ နန်းေတာ် ေခါင်းေဆာင် ဒန်ချီ သုံးသပ်ချက် မှန်ကန်
တဲ့ ပုံပဲ။ ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့် ခုနစ်ေအာက် ဘယ်သူမှ အဆင့်
သတ်မှတ်ချက် စာရင်းဝင်ဖို မရှိဘူး"
အဖိုးတန်သစ်ပင် အဖွဲအစည်းကို မဟာမိတ်ြပဖို ဒန်ချီ လာတုန်းက
အနလွင်ြပင် ပွဲေတာ်နဲ အထွတ်အြမတ် ေြမအေကာင်းကို ေြပာသွား ခဲ့
ေသးတယ်ေလ။ အဲဒီချိန်တုန်းက ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ခုနစ် ေရာက်ပီး
သူေတွသာ နဂါးအဆင့် သတ်မှတ်ချက် စာရင်း တစ်ေနရာစာ ဝင်ဖို အခွ
င့်အေရး ရိုင်တယ်လို ဆိုသည် ကိုး။
ဂျန်ချန် ေသချာ တွက်ချက် ကည့်မိပါတယ်။ သုံးချီလုံး လုံေလာက်
တဲ့ စွမ်းအားအချိ ြပိုင်ရင် ထိပ်ဆုံး လူ(၁၀၀)စာရင်း ဝင်ိုင်မယ်လို အ
ကဲခတ်ိုင်ပါရဲ ။ ပထမအချီ ပိင်ပွဲ ဝင်မဲရေပမဲ့ ဒုတိယအချီနဲ တတိယ
အချီ

ပိင်ပွဲမှာ တစ်ဖက်လူကို အြပတ် ထိုးှက် တိုက်ခိုက်ိုင်ခဲ့ရင်

ေသချာေပါက် လူ(၁၀၀) စာရင်း ဝင်မှာ ပါ။
ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ် ဘက်ြခမ်းမှာ ရှန်ချင်းဟု န်နဲ ဂျင်မိုဘိုင် တို
က ဧတဒဂ် အဆင့်ေတွမို ပထမတန်းစားထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ လင်ဘီအာ

နဲ နင်းေချာင်တို ဆို ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ကိုး အြမင့်ဆုံးမို ဒုတိယ တန်း
စား ဝင်ေလရဲ ။
သူတို ေလးေယာက်လုံး နဂါးသတ်မှတ်ချက် စာရင်းဝင်ဖို အာမခံ
ချက် အြပည့် ရှိပါတယ်။ ဒါေကာင့် စာရင်းထဲ အြမင့်ဆုံး ေရာက်ေအာင်
သာ ကိးစား အားထုတ် ကရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲ မူေဂါင်ချီ တစ်
ေယာက်သာ တစ်ေနရာ စာရင်းဝင်ဖို ခက်လိမ့်မယ်လို ရှန်ချင်းဟု န်တို
ေတွးေန မိပါတယ်။ ဂျန်ချန် ဆိုတာ မသိဘဲကိုး။
အဆင့်ေလး အဖွဲအစည်း တပည့်အားလုံး ပွဲကည့် ပရိတ်သတ်ထဲ
ပျံကံစွာ ဝင်ေရာက် ကည့်ေနကပါတယ်။ ဓားနန်းေတာ်က လူေတွဆို
ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ်ဝင်ေတွ ေတွရင် ဘုကည့် ကည့်ေလရဲ ။ ဝမ်
ဟန်ကို သူတို ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် သေဘာတူ လက်ခံထား ကပါတယ်။
ဒါမို ေဆးနန်းေတာ် တပည့်ေတွဆို အေသအေက မုန်းတီး ကေလသတ
ည်းေပါ့။
အချင်းချင်း ေတွကရင် ရက်စက် ကမ်းကတ်တဲ့ ေအာ်ရာေတွနဲ တ
စ်ဖက်လူကို ဖိှိပ်ဖို ကိးစား တတ်ကပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ဝမ်ဟန်။
မူေဂါင်ချီ အေပ သူမုန်းတဲ့ အငိးတရားက ဂျန်ချန် ပီးရင် ဒုတိယ
လိုက်ပါတယ်။ အေစာနက အရှက်ကွဲခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။ ရှန်ချင်းဟု
န်ကို တတိယ ဦးစားေပး စာရင်းသာ သွင်းလိုက်ပါပီ။
"မူေဂါင်ချီ … . "
ဝမ်ဟန်ရဲ ေအးစက်စက် မျက်ဝန်းအစုံက စူးရဲလာပါတယ်။ သတ်ြဖ
တ်ြခင်း အေငွအသက်ေတွလည်း လွင့်ေမျာ လာခဲ့ပါပီ။ ဒါကို ဖုံးကွယ်ဖို
သူမကိးစား။
မူေဂါင်ချီကို ေတွတာနဲ အဆက်မြပတ် သဏာန်မဲ့ အေငွအသက်

ေတွ သုံးပီး ဖုံးလမ်း တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူ ေသမှ ေကျနပ်
မယ့် အသွင်ကို ေဆာင်ေလရဲ ။ ဝမ်ဟန်က ေမာက်မာသူပီပီ သူ ခွန်အား
ကို ဖုံးကွယ်မထားဘဲ ညာတာြခင်း ကင်းမဲ့ပါတယ်။
သိုေပမဲ့ သူဆီက ထုတ်လတ်တဲ့ ဧတဒဂ် ေအာ်ရာေတွက မူေဂါင်ချီ
အနီး

ေရာက်သွားတာနဲ

ပင်လယ်ထဲ

ပစ်ချလိုက်တဲ့

ခဲလုံးေလးလို

ေပျာက်ကွယ် သွားရစမဲ။ ဝမ်ဟန် မျက်လုံး ြပးသွားပါတယ်။
ေတာ်ဝင်ေဆးနန်းေတာ် ဆိုတာ သူတို ရဲ ဘယ်ေတာ့မှ ေကလည်ဖို
မရှိတဲ့ ရန်သူေတာ် အဖွဲအစည်းေလ။ ဓားနန်းေတာ်က အမဲတမ်းလိုလို
တစ်ဖက်

ရန်သူအဖွဲ

တပည့်

လက်သားေတွကို

ရန်စေစာ်ကား

တိုက်ခိုက်ေလ့ ရှိပါတယ်။
မူေဂါင်ချီ သစ်သား ခာကိုယ် ဖွဲစည်းပုံ ပိုင်ဆိုင်တာ မှန်တယ်။ ဓား
နန်းေတာ်လည်း သူေဆးပညာ အရည်အေသွးကို ဂုဏ်တင် ေလးစားက
ပါတယ်။ သိုေပမဲ့ သိုင်းပညာကျ သာမန် မဟုတ်ဘူး လား။ ဝိညာဉ် စိတ်
အသိကလည်း အဲေလာက် မခိုင်မာလှ။ ဒီလို ေတွးထင် ထားတာေကာင့်
ဧတဒဂ် အဆင့် ေအာ်ရာေတွ ထုတ်သုံးလို အဆက်မြပတ် ဝိညာဉ်ကို
ထိုးှက် တိုက်ခိုက် လိုက်တာပါ။
သူရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းပါတယ်။ မူေဂါင်ချီရဲ ဝိညာဉ်စိတ်အသိ
ပျက်စီးသွားရင် တိုက်ပွဲ ဝင်ေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ေနာက်ပီး စိတ်
အေြခ ပိကွဲသွားပီ ဆိုမှ ြဖင့် ေဆးလည်း သန်စင် ိုင်ေတာ့ဖို မရှိိုင်။
အဘက်ဘက်က တွက်ချက်ပီး တိုက်ခိုက် လိုက်ကာမှ မျက်လုံးြပး လာ
ရတဲ့ အြဖစ်။
သူအင်အားကုန် ထုတ်သုံးပီး တစ်ဖက်လူကို ဖိှိပ်ဖို ကိးစားပါ
တယ်။ သိုေပမဲ့ မူေဂါင်ချီ ဝိညာဉ် စိတ်အသိက တည်ငိမ်ေနုံမက ဖိ

အားဒဏ်ကို ခံေနရပုံလည်း မေပ။ ဧတဒဂ် ေအာ်ရာကို သတိေတာင်
ထားမိပါရဲ လား။
"မြဖစ်ိုင်ဘူး။ မူေဂါင်ချီ … . ဘယ်တုန်းက အခုေလာက်ထိ စွမ်း
အားကီး လာရတာလဲ"
ဝမ်ဟန် တစ်ေယာက် မူေဂါင်ချီ အေြပာင်းအလဲကို အခုထိ မ
ယုံကည်ိုင်ေသး။ ေအးစက်စက်သာ ေငးကည့် ေနမိေလရဲ ။
ေနာက်ဆုံး ဝမ်ဟန် အချပ်ကို စဉ်းစားမိသွားပါပီ … .
"ဟမ့် … ေဆးနန်းေတာ်က မူေဂါင်ချီ သိုင်းပညာ ကျင့်ကံြခင်း အ
ဆင့် နိမ့်ပါးလှတာ သိလို ပညာရှင် တစ်ေယာက်ကို သူအနား ုပ်ဖျက်
ေစာင့်ကပ် ေနေစတာပဲ ြဖစ်ရမယ်။ မူေဂါင်ချီရဲ လက်ေအာက်ငယ်သား
ပုံစံ လိုက်လာတဲ့ လူက သူကို ကာကွယ်ေပးေနတဲ့ ပညာရှင်ပဲ။ ဒါမို ငါ့
ကိုေတာင် အေစာတုန်းက အရှက်ခွဲရဲခဲ့တာ"
တကယ်တမ်း ဟန်းအာက ဂျန်ချန် နံေဘး သိမ်ေမွစွာပဲ တစ်ချိန်လုံး
ထိုင်ေနခဲ့ပါတယ်။ ပိင်ပွဲ စင်ြမင့်ေပက တိုက်ပွဲကို သူမ စိတ်မဝင်စားပါ
ဘူး။ ဒီအတိုင်း ငိမ်ငိမ်ကေလးသာ ေနေလရဲ ။ အဲဒါကိုက ဝမ်ဟန်ကို
အထင်လွဲ သွားေစပါတယ်။ သူမက မူေဂါင်ချီကို ကာကွယ်ေပးဖို ေဆးန
န်းေတာ်က လတ်လိုက်တဲ့ ပညာရှင်။
အခု တစ်ကိမ်မှာ ဟန်းအာ အတွက် ပထမဆုံးအကိမ် ဂျန်ချန်နဲ နီး
နီးကပ်ကပ် ေနဖူးတာပါ။ ဂျန်ချန် သူကိုယ်သူ မူေဂါင်ချီလို ုပ်ဖျက်လို
ကိုယ်ပိုင်ေအာ်ရာေတွ ေဖျာက်ထားေပမဲ့ ဟန်းအာ တစ်ေယာက် သူဆီ
က ပျံလွင့်ေနတဲ့ ကိုယ်ေငွနဲ တင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လုံြခံတယ်လို ခံစား
ရပါတယ်။

ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းက ေယာက်ျားသား တစ်ေယာက်ရဲ အနံကို သူမ
ေအာ့အန်ချင်သလို

ခံစားရပါတယ်။

ဂျန်ချန်ကေတာ့

တစ်ြခား

ေယာက်ျားေလးေတွနဲ မတူသလိုပါ။
တကယ်တမ်း ဟန်းအာရဲ မူလဇာစ်ြမစ်က သိပ်ပီးခမ်းနား ထည်ဝါ
လွန်းပါတယ်။ ရှင်သန် ေမွးဖွားခဲ့ရတဲ့ ေနရာ … ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ ပတ်
ဝန်းကျင် …

ေနထိုင်သူေတွရဲ အဆင့်အတန်း။ အားလုံးပဲ အန

လွင်ြပင်ထက် အဆေပါင်း များ စွာကို သာလွန်တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဟန်း
အာ ရင်ထဲ ဂျန်ချန်လို လူငယ် တစ်ေယာက်က ေပးတဲ့ သဘာဝအတိုင်း
ေွးေထွးြခင်း အေငွအသက်ကို တစ်ခါမှ မခံစားဖူးခဲ့ပါဘူး။ အသက်(၂
၀) အတွင်း ဒီလိုရင်ကို လိက်ဖိုေအးချမ်း လုံြခံေစတဲ့ ခံစားချက်မျိး မရစ
ဖူး။
တကယ်ဆို ဂျန်ချန်က အေရှစီရင်စုမှာ ေမွးဖွားခဲ့သမို ဒီကမာကီးထဲ
အနိမ့်ကျဆုံး လူသား တစ်ေယာက်လို ထင်မှတ်ချင်စရာပါ။ သူဆက်ဆံ
ြဖတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝမျိး သူမတစ်ကိမ်ေတာင် မြမင်ဖူးခဲ့။ ဒီလိုနဲ သူဘ
၀ ဇာတ်ေကာင်းကို သူမ စသိခဲ့ရပါတယ်။
အကီးအကဲရှန်းက ဂျန်ချန်ကို အေရှစီရင်စု ိုင်ငံမှာ စသတိထား မိ
ခဲ့တာပါ။ တုှိင်းမဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် ေတာင်တန်းေပ သူမ ေရာဂါထတာ
စိတ်လာတဲ့ အချိန် ဂျန်ချန်ဆီ ပထမဆုံး အကိမ် သွားေရာက် ေတွဆုံခဲ့
ကရပါတယ်။
အဲ ဒီ မှာ သူမ ေနရက်ေတွ အဓိပာယ် ရှိလာသလိုပါ။ ေနာက်ပိုင်း
အဖိုးတန် သစ်ပင်ေအာက်မှာ ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ကို တက်ေတာ့ ေပ
ထွက်လာတဲ့ သဘာဝလွန် ြဖစ်ရပ်ကီးေကာင့် ရင်ထဲ ပိုလို လိက်ဖို လာ
ရပါတယ်။ ဘယ်လို ေကာင်ေလး ပါလိမ့်။

ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ် ှင်းဆီ ေတာင်ကားမှာ လည်း ဘယ်သူကို
မှ ဦးမကျိးခဲ့သလို ကျင့်ကံြခင်း အဆင့်ကလည်း တရိပ်ရိပ် တက်လာ
ေနသတဲ့ ေလ။ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ဆန်းကျယ်လွန်း လိုက်သလဲလို ။
တံလပ်ေတာင်ေပမှာ (၃)ှစ် နီးပါးေလာက် အချပ်ကျေနတုန်း သူမ
ရှိတဲ့ ှင်းဆီ ေတာင်ကားမှာ ေနတိုင်း အထီးကျန်ြခင်းကို ခံစားလာရပါ
တယ်။
ဒါကေတာ့ ဟန်းအာ ခံစားချက် တချိ ေပါက်ဖွား ရှင်သန်လာရတဲ့
အပိုင်းပါ။ အခု သူကိုယ်သူ ုပ်ဖျက်လို ေအာ်ရာေတွ ေဖျာက်ဖျက်ထား
ေပမဲ့ သူမမျက်လုံး မှ ိတ်ထားရင်တာင် ပိင်ဘက်ကင်း အေငွအသက်ကို
ခံစားလို ရပါတယ်။
ပိင်ပွဲ စင်ြမင့်အထက်က ဓားချင်း ထိခတ်သံေတွ ညံလို ရှိသလို
ေလြပည်ေလးေတွ ဟန်းအာ မျက်ှာြပင်အထက် တိုက်ခတ် ေနပါတယ်
။ နံေဘးမှာ လည်း ေယာက်ျားေကာင်း တစ်ေယာက်နဲ ။ ဒီလို အခိုက်အ
တန်ကို ထာဝရသာ ရှိသွားချင်စမ်း ပါဘိေတာ့။ ပင်လယ်ေရ မခန်း
သေရွ သူမ ထာဝရ ေပျာ်သွားရမှာ ပါ။
မျိးဆက် သက်ေရာက်ကျိန်စာ မေပျာက်လည်း ဘာအေရးလဲ။ မျိးိုး
အဆင့်အတန်း မတူေတာ့ေရာ ဘာအေရးလဲ။ သူမ ခံစားချက်ေတွကို ဘ
ယ်ေတာ့မှ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခဲ့ြခင်း မရှိရင် ေတာင် ဒီလူငယ်ေလးနဲ ထူးြခား
တဲ့ ကုန်းေြမကီးမှာ ထာဝရ ေနထိုင် သွားချင်ပါတယ်။ အဲဒီချိန် လှပတဲ့
ပုံရိပ်ေလး ချဉ်းကပ် လာသည် မို သူမစိတ်ကူးယဉ် ခံစားချက်ေတွ ြပယ်
လွင့် သွားခဲ့ရပါပီ။
လင်ဘီအာရဲ ကျက်သရ အြဖာြဖာ ဝင်းလက်ေနသလို ပီးြပည့်စုံတဲ့
ပုံရိပ်ကေလးက ဂျန်ချန် အနီးပါး ထိုင်ချလိုက်ပါပီ။

"ဂျနီယာ ေမာင်ေလး …

အဲဒီဝမ်ဟန် ဆိုတဲ့ အေကာင်က

ေကာက်ကျစ် ာဏ်များ တယ်။ သူကို သတိထားပါ"
ဂျန်ချန် တည်ငိမ်စွာပဲ ြပံးေလရဲ …
"သူက ဓားခုတ်ေကာင် တစ်ေကာင်ထက် မပိုဘူး။ ဘယ်ေလာက် ခုန်
ိုင်မလဲ ေစာင့်ကည့် ကတာေပါ့"
ဒီစကားေတွကို ရှန်ချင်းဟု န် ေြပာလာခဲ့ရင်ေတာင် လင်ဘီအာ
ှာေခါင်းံမိဦးမှာ ပါ။ ဘာလို ဆို ကွားလုံး ထုတ်တတ်တဲ့ လူမျိးဆို သူ
မ အရမ်းမုန်းသည် ကိုး။ သိုေပမဲ့ ဂျန်ချန် ှတ်ခမ်းက ထွက်လိုက်တဲ့ စ
ကားလုံးတိုင်းကိုကျ ရင်ထဲကေန လိက်လိက် လှဲလှဲကို ယုံကည်ပါရဲ ။
သူမဘယ်ေလာက် သန်မာ အားေကာင်း ေနပါေစ။ ေအးစက် ေနပါေစ။
ဂျန်ချန် အေရှကျ ြဖစင်တဲ့ သိုးငယ် ေလးလို ြဖစ်စမဲ။
ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ်ကို ဂျန်ချန် ဝင်လာတဲ့ အခိုက်အတန်ကို သူ
မ မှတ်မိပါေသးတယ်။ ထွဋ်ြမတ်မူလ ပထမ အဆင့်သာ ရှိေသးတဲ့
ေကာင်ကေလးက (၄)ှစ်တာ ကာလအတွင်း ဧတဒဂ် ပထမအဆင့်ကို
ေရာက်သွားခဲ့ပီတဲ့ ေလ။
သူမေတာင် ထွဋ်ြမတ်မူလ အြမင့်ဆုံး အဆင့်သာ ရှိပါေသးတယ်။
ေနာက်ဆုံး အဆင့်ကို မေကျာ်ြဖတ် ိုင်ေသးပါဘူး။ (၄)ှစ်လုံး ဂျန်ချန်
က ကျင့်ကံြခင်းကို အြပည့်အ၀ အာုံစိုက်ထားိုင်ပုံ ရပါတယ်။ သူမက
ြဖင့် ဟိုးကာလေတွ ကတည်းက ေနာက်ဆုံး အဆင့်ကို မေကျာ်ြဖတ် ိုင်
ခဲ့တာပါ။
တြခားလူ တစ်ေယာက် အေပ အထင်ကီးစိတ်မရှိတဲ့ လင်ဘီအာ
တစ်ေယာက် ဂျန်ချန်ကို အြပည့်အ၀ ယုံကည်ကိုးစား မိခဲ့ပါပီ။ သူကို အ
ကန်အသတ်မရှိတဲ့ တွင်းနက် တစ်မျိးလို ခံစားရေစပါတယ်။ အံ့မခန်း

တဲ့ အရည်အေသွးလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ြပေနသည် ေလ။ ေဆးပညာကို
ကည့်မလား။ သိုင်းပညာ ပါရမီလား။ တကယ့်ကို အဆုံးမဲ့ပါပဲ။ ခန်မှန်း
ရလည်း ခက်ပါတယ်။
ဂျန်ချန်ကို သူမ ရင်ထဲမှာ တစ်ေနရာ ေပးထားခဲ့ပီ ဆိုေပမဲ့ ေအး
စက်တဲ့ အမူအကျင့်ေကာင့် ေွးေထွးမကို ထုတ်မြပတတ်ခဲ့ပါဘူး။
ေကာင်ေလးကို ေြပာချင်တဲ့ စကားေတွမှ အများကီးပါ။ ေြပာမယ်ကံတဲ့
အချိန်တိုင်းလည်း လာဖျားမှာ တင် ေပျာက်သွားခဲ့ရတာ များ ပါတယ်။
ဘာမှ မဟုတ်သလို ဟန်ေဆာင်ခဲ့ရတဲ့ အကိမ်တိုင်းပဲ ရင်ကို လိက်ခါေစ
ေလရဲ ။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ မိန်းကေလး ဟန်းအာ ရင်ထဲ သက်ြပင်းတစ်
ချက် တီးတိုး ကျသွားပါတယ်။ သူမက ြမင့်ြမတ်ပီး ာဏ်ပညာ ကီးမား
သလို လက်မထပ်ရေသးတဲ့ ေတာ်ဝင် အိမ်ေတာ် သမီးပျိ တစ်ေယာက်
ေလ။
သူမ အြပအမူ ေတွတိုင်းမှာ တည်ငိမ် ေအးေဆးတဲ့ အသွင်ရှိသည်
မို တစ်ြခား ေတာ်ုံလူ တစ်ေယာက်က သူမကို နားလည်ဖို ခဲယဉ်းပါ
လိမ့်မယ်။
အချစ်ေရး အချစ်ရာ ေပလာြပန်ေတာ့ လင်ဘီအာကို အားေကာင်း
တဲ့ ပိင်ဘက် တစ်ေယာက်လို ြမင်ေပမဲ့ မေကာင်းတဲ့ မနာလို ဝန်တိုစိတ်
မြဖစ်မိပါဘူး။ ငါကိက်ချင်တာကို ကိက်မယ်။ တြခား ဘယ်သူေတွ ဘ
ယ်လို ြမင်လာမှာ ကိုမှ ဂုမစိုက်ဘူး။
***

Chapter 647
ဓားပညာ စွမ်းြပပီ

မူေဂါင်ချီက လင်ဘီအာလို မိန်းမေချာေလးနဲ နံေဘး ယှဉ်တွဲထိုင်လို
ရယ်ရယ်ေမာေမာ ေြပာေနေတာ့ ဝမ်ဟန် တစ်ေယာက် အံကို တင်းတင်း
ကိတ်လို ေဒါမာန်အဟု န် ြပင်းစွာ ထွက်လာခဲ့ပါပီ။
"ေခွးမသား။ မင်းကို နည်းနည်းပါးပါး ေပျာ်ခွင့် ေပးထားဦးမယ်။
သိုင်းပညာ ပိင်ပွဲကျရင် ဓားနန်းေတာ် တပည့်ေတွနဲ ေတွကည့် မင်းကို
ဆယ်ပိုင်းေလာက် ခုတ်ထစ် ပိုင်းြဖတ် ပစ်ရေသးတာေပါ့"
ပထမ အချီ သိပ်မကာလိုက်ခင်ပဲ ပီးသွားခဲ့ပါပီ။ ဒုတိယ အချီ
ပိင်ပွဲ စတင်ဖို ေကညာပါတယ်။ ဂျန်ချန်လည်း ပါဝင် လာရပါတယ်။
သူပိင်ဘက်က အဆင့်ငါး အဖွဲအစည်းက ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ခုန
စ် တစ်ေယာက်ပါ။ နာမည်က ဖန်းေပါင်။ ဓားပညာရှင် တစ်ေယာက်။
ပထမ အချီကတည်းက သူလပ်ရှားမေတွကို ဂျန်ချန် အကဲခတ် မိပါ
တယ်။ ‘အြမန်ှန်း’ ကို အေလးေပးပါတယ်။ သိုင်းပညာ ကျင့်စဉ် အား
လုံးမှာ အြမန်ှန်း သာလျင် ချိးဖျက်၍ မရလို ဆိုသည် ကိုး။ ဓားပညာရှ
င် ေတာ်ေတာ်များများက ဓားကျင့်စဉ် (၃)မျိး ထက်ပိုပီး မေလ့ကျင့်က
ပါဘူး။
အဲဒီ ပညာေတွကိုသာ ပိုပိုနက်ိင်းသထက် နက်ိင်းေစဖို ေလ့ကျင့်

ကပါတယ်။ ြမင့်မားတဲ့ အဆင့်တစ်ခု ေရာက်ေစဖို ကိးစားကပါတယ်။
အထူးသြဖင့် သာမန်ထက် လွန်ကဲတဲ့ အြမန်ှန်းကိုေပါ့။ ထူးကဲြပည့်စုံ
အဆင့်ထိ ေရာက်ေအာင် ေလ့ကျင့်ပီး အြမန်ှန်း ပိင်ဘက်ကင်းရင် သူ
တို ဘ၀ အာမခံချက် ရှိသွားပါပီ။
‘လင်ြမန်ြခင်း’။ ဒါက ဓားပညာရှင် အများ စု ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သ
ေဘာတရားပါ။ ဖန်းေပါင်လည်း ထိုနည်း လည်းေကာင်းပဲေပါ့။
"ေလြပင်း အဖွဲက ဖန်းေပါင်။ ေကျးဇူးြပလို ပညာ ဖလှယ်ချင်ပါ
တယ်"
ဖန်းေပါင်က ဓားသမား ပီပီ စကားေြပာ ြပတ်ပါတယ်။ စင်ေပကို
ေြခချ ကတည်းက အပိုစကား မဆိုပါဘူး ဂျန်ချန်ကို အိုအေသြပလို
တိုက်ခိုက်ဖို သာစပါရဲ ။ သူလက်ထဲက ဓားအေငွအသက် ကလည်း တ
ရှိန်ရှိန် ေတာက်ပလာသလို တိုက်ပွဲဝင် စွမ်းအားေတွ ေဖာက်ခွဲ ထွက်
ေပ လာပါပီ။
"ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ်က မူေဂါင်ချီပါ။ စလို ရပီ"
ဖန်းေပါင် ေခါင်းညိတ်ပါတယ်။ ပီးတဲ့ ေနာက် အသံတိုးတိုးနဲ …
"ဓားမှာ မျက်စိမပါတာမို ဂုစိုက်ပါ"
ရမ်း …
စကားဆုံးတာနဲ ဓားအရိပ် လပ်ရှားသွားသလို အြပာေရာင် အလင်း
ေကွး တစ်ခု (၃)ေပေလာက် အထိ ထိုးတက် သွားခဲ့ပါပီ။ ေကာင်းကင်
မှာ ထွန်းေတာက်ေနတဲ့ ေနအလင်းေရာင်နဲ ေရာယှက်လို စင်အထက် အ
လင်းလိင်းတွန်ေတွ အများကီး ြဖစ်ေပလာပါတယ်။
လခွမ်း။ ြမန်လှချည်လား။ ဂျန်ချန် ကမန်း ကတန်း ေရှာင်တိမ်း ရပါ

ေတာ့တယ်။
စ င် ေပ မှာ ဂျန်ချန်သာ မူလုပ်သွင်နဲ တကယ် စွမ်းအားကိုသာ
ထုတ်ေဖာ် တိုက်ခိုက်ရရင် သာမန် ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့် ခုနစ်ေလာက်
ကို လက်ဖျစ် တစ်ချက် တီးေလာက်နဲ သတ်ပစ်လို ရပါတယ်။ အခုေတာ့
မူေဂါင်ချီ အြဖစ် ေနရတဲ့ အြပင် တစ်ဖက်လူက အငိးအေတး ဘာမှ မရှိ
သည် မို ေသေစလို မရ။
ဒီဖန်းေပါင် ဆိုတဲ့ ေကာင်ေလးက ိုးသားပုံ ရပါတယ်။ ဓားချက်
တို င်း မှာ တိုက်ပွဲဝင် စွမ်းအားအြပည့် ဆိုေပမဲ့ သတ်ြဖတ်ြခင်း အေငွအ
သက်ေတွ မခံစားရပါဘူး။
အဆင့်ငါး အဖွဲအစည်း တပည့် တစ်ေယာက်အေနနဲ မူေဂါင်ချီရဲ အ
ဆင့်ကို သိထားပုံပါပဲ။ ဒါေကာင့် ေသေစေလာက်တဲ့ ဓားချက်မျိး ထုတ်
သုံး မလာခဲ့တာ ြဖစ်ဟန်ရပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက ညာမှ ြဖင့် ဂျန်ချန်
လည်း ပိင်ဘက်ကို အခွင့်အေရး ေပးရမှာ ေပါ့။
ယုန်တစ်ေကာင်လို သူခုန်ေပါက် ေရှာင်တိမ်းလို သာ ေနလိုက်ပါ
တယ်။
"ေကာင်းလိုက်တဲ့ အေရွ။ ထပ်လာမယ်"
ပိင်ဘက်က မေခတာကို သိလိုက်ရပီမို ဖန်းေပါင် ဓားကွက်က ုတ်
ချည်း ဧရာမ လိင်းလုံးကီးေတွ အြဖစ် ေြပာင်းလဲသွားပုံ ရပါတယ်။ တစ်
လုံးထက် တစ်လုံးက ပိုစွမ်းအား ကီး လာပီး ဂျန်ချန်ကို ကိတ်ေချေတာ့
မလို တိုးဝင် လာေလရဲ ။
အဆင့်ငါး အဖွဲအစည်းရဲ ပါရမီရှင် တပည့် တစ်ေယာက်က အဆင့်
ေလး အဖွဲအစည်း တပည့် မူေဂါင်ချီကို အြပတ်ှိပ် ေနသလိုပါ။

ှင်းဆီေတာင်ကား အာဏာစိုး နယ်ေြမကို ဂျန်ချန် ေရာက်စတုန်း
က ရှန်ချင်းဟု န် ေနာက်လိုက်လို ြဖစ်ေနတဲ့ ေဝါင်ဇီဖန်းနဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့
ရဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ေဝါင်ဇီဖန်း တိုက်ကွက်ေတွက ဖန်းေပါင်
ထက် ပိုြပင်းထန် ရက်စက်တာေပါ့။
အခု ဖန်းေပါင် သုံးေနတဲ့ ဓားပညာက မဆိုးပါဘူး။ အရင်းအြမစ်
ေကာင့်သာ စွမ်းသင့်သေလာက် အစွမ်းမထက် သလို ြဖစ်ေနတာပါ။
ဓားတာအို အှစ်သာရ အချိကိုေတာင် သူထိေတွမိ ပီးေလာက်ပါပီ။
သိုေပမဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စ ေလာက်သာ ြမင်ေတွေနရေသးပုံ ရပါတယ်
။ ဒါနဲ ေတာင် ဖန်းေပါင်ရဲ ဓားကွက်အဟု န်က ရပ်တန်လို မရိုင်တဲ့ မာ
န်ေတွအြပည့် ပါဝင်ေလရဲ ။
ြမန်ဆန်တယ် … ြပင်းထန်တယ် … ဘာကိုမှ ဂုမစိုက်ဘူး။
ဒါကိုကည့်ရင် သူဓားအေပ ြမပ်ှံထားတဲ့ ှလုံးသားနဲ ဝိညာဉ်ကို
ြမင်ေတွိုင်စွမ်းရဲ ။ သူဘဝ တစ်ခုလုံးကို တိုက်ကွက်တိုင်း အေပ ထည့်
သွင်း ထားပါတယ်။ ရန်သူကို တစ်ချက်ထိုံနဲ ပိုင်းခနဲ လဲကျ သွားေစ
ိုင်ေလာက်သည် အထိ စွမ်းရဲ ။
ဓားအေပထားတဲ့ သူစိတ်ဓာတ်ေကာင့် ဂျန်ချန် အေတာ်ကီး ေလး
စားသွားမိပါပီ။ ဖန်းေပါင်က အဲေလာက် အစွမ်းမထက် ေသးတာ မှန်
တယ်။ ဓားအေပ တစ်ဘဝလုံး ပုံအပ်ထားသည် အထိ ူးသွပ်မကေတာ့
ေလးစားသမ ြပဖို ထိုက်တန်သည် ေလ။
"ဓားူး တစ်ေယာက် အဆင့်ငါး အဖွဲအစည်းကို ဝင်ေနသတဲ့ လား။
ကိုယ်ပိုင် တာအိုအေပ အခုေလာက် သစာရှိ လွန်းေနရင် ကမာေကာင်း
နဲ သာ ကံကိက်ကည့် သူပိင်ဘက် အားလုံးကို အေဝးကီးမှာ ချန်ထား
ခဲ့ ိုင်လိမ့်မယ်။ ဖန်းေပါင်က မေသွးရေသးတဲ့ ေကျာက်ိုင်းတုံးပဲ"

ဒီလို ပါရမီရှင် ရတနာမျိး သူသေဘာကျပါတယ်။
ေရှာင်တိမ်းချည်း ေနရာကေန သူအေနာက်ကို ုတ်ချည်း ခုန်ဆုတ်
လိုက်ပါတယ်။ ေနာက်ေကျာဘက်လည်း လက်ေရာက် သွားခဲ့ပါပီ။
"ဓားပညာ ဖလှယ်ကတာေပါ့"
ဖန်းေပါင်က

ရန်သူကို

ဘယ်ေတာ့မှ

အထင်မေသးခဲ့ဖူးသလို

ေကာက်လန်စိတ်လည်း မရှိပါဘူး။ စင်ေပ မတက်ခင်တည်းက မူေဂါင်
ချီရဲ ေဆးပညာ အရည်အချင်းနဲ ေကျာ်ေဇာြခင်းကို နားလည် ထားပီး
သားေလ။ သိုင်းပညာမှာ အဲ့ေလာက် မဟုတ်ဘူး တဲ့ ။
သိုေပမဲ့

ဒီအချက်အလက်

ေတွေကာင့်နဲ

သူမေပါ့ဆခဲ့ပါဘူး။

အေတာ်ကာ တိုက်ခိုက် ပီးတဲ့ ေနာက် တစ်ဖက်လူရဲ သိုင်းပညာ အသိ
အြမင်က သူလိုက်မမှီ ိုင်သည် အထိ နက်ိင်းလွန်းတာကို ခံစားမိ လာ
ရပါတယ်။
စင်ေအာက်က လူေတွေတာ့ ဖန်းေပါင် တစ်ေယာက် မူေဂါင်ချီကို အ
ဆက်မြပတ် ထိုးခုတ် တိုက်ခိုက် ေနတာေကာင့် ေသချာေပါက် ိုင်ပီလို
တွက်ကပါတယ်။ မူေဂါင်ချီ ဘက်မှာ အခုထိ တစ်ချက် ကေလးေတာင်
တုံြပန်ိုင်စွမ်း မရှိဘဲကိုး။
ဒါေပမဲ့ တကယ်တမ်းမှာ သူပိင်ဘက်က စင်ေပမှာ ေအးေအးလူလူ
ရှိေနဆဲလို ဖန်းေပါင် နားလည်ပါရဲ ။ ဘယ်လိုတန်ဖိုးကီး ရတနာမျိးမှ
ထုတ်သုံး လှည့်စား မလာခဲ့ဘူးေလ။ ေြခကွက် တချိသာနင်းပီး အူး
တစ်ေယာက်လို ဟန်ေဆာင်လို ဖိုဖရဲ ေရှာင်တိမ်းလို သာ ေနပါတယ်။
ြပင်းထန်လွန်းတဲ့ ဓားချက်ေတွကို ဂုမစိုက်ဘဲ အသာအယာ လွတ်ေြမာ
က်ေစတာ ဘယ်လိုေတာင် အစွမ်း ထက်လိုက်သလဲ။

ဓားပညာ ယှဉ်ပိင်ကပါပီ။ ပိုဆိုးေလစွ။ ဂျန်ချန် ပုံစံက ကိုးယိုကား
ယား ြဖစ်လာပါတယ်။ ေမှာက်ထိုးလဲမလို ြဖစ်လိုြဖစ်။ စင်ေအာက် ြပတ်
ကျမလို ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်လိုလုပ်နဲ ။ ေအာက်က လူတချိ ရယ်ေမာက
ေလရဲ ။
တစ်ဖက်မှာ ဖန်းေပါင် ကိုယ်အထက်ကေန ေခးေစးေတွ ထွက်လာ
ပါတယ်။ ပိုပီးတိုက်ခိုက်ရေလ ပိုေချာက်ချား လာေလ။ သူဘယ်လို ဓား
ချက်မျိးကို

အင်အား

အြပည့်

ထုတ်သုံးေနပါေစ

တစ်ဖက်လူက

ေြခလှမ်း တစ်ချက် မမှားဘဲ ေရှာင်တိမ်း သွားေနစမဲပါ။ ဓားတာအို အစ
စ်အမှန် သေဘာတရား ေတွကို မဖမ်းဆုတ်ိုင်ဘဲ ဒါမျိး လုပ်ိုင်ဖို မလွ
ယ်။
တစ်ြခားလူ တစ်ေယာက်ေယာက် သာဆို ဒါမျိး အေြခအေန ကံလို
က်တာနဲ ယုံကည်ချက် ပိလဲ သွားရိုင်ပါတယ်။ ဖန်းေပါင်ကေတာ့ သ
တိ မေကာင်ပါဘူး။ ပိုေတာင် အားစိုက်ထုတ်လို ဓားကွက် အစုံကို အဖုံ
ဖုံ ထိုးခုတ် ပိုင်းြဖတ် တိုက်ခိုက်ပါေတာ့တယ်။
ဆန်းကျယ်တဲ့ သူဓားပညာ သေဘာတရား အချိကိုလည်း အခုမှ ပို
ဖမ်းဆုတ် လာိုင်သလိုပါပဲ။ သူကံေတွခဲ့သမ … သိသမ အိတ်သွင်ဖာ
ေမှာက် အသုံးြပ တိုက်ခိုက်ရသည် ကိုး။
သူက ဓားပညာနဲ ပတ်သက်ရင် အေတာ်ေလး ဗဟု သုတ ကွယ်ဝပါ
တယ်။ အသိအြမင် များ ြပားပါတယ်။ ဓားပညာနဲ ဓားဆေတွကို
အမျိးမျိး ေြပာင်းလဲ ဖန်တီးိုင်စွမ်းလည်း အြပည့်။ သိုေပမဲ့ ှစ်ေယာက်
သား ‘အြမန်ှန်း’ မကွာြခား ကပါဘူး။
နာရီဝက်ေလာက်အကာ အြခားစင်ေတွ ေပကေန အိုင်ရရှိသူေတွ
ထွက်ေပ လာကပါပီ။ ဂျန်ချန်ကေတာ့ အထိတ်ထိတ် အလန်လန် ခုခံ

ေနရဆဲ။
"ဟား … ဟား … စီနီယာ အစ်ကိုဝမ်။ ဒီေကာင်ေလးက လာသာ
အလုပ်လုပ်တာပါဗျာ။ သာမန် ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့် ခုနစ် တစ်ေယာက်
ကိုေတာင် အေသအလဲ ခုခံေနရတယ်။ ရှက်စရာ ေကာင်းလိုက်တာ"
ဓားနန်းေတာ် တပည့် တစ်ေယာက်က ဝမ်ဟန်ကို အစီရင်ခံပါတယ်။
ဝမ်ဟန်လည်း စင်အထက် ကည့်လို အေတွးနက် ေနေလရဲ …
"မင်းတို အားလုံး နားေထာင်စမ်း။ ေနာက်တစ်ပွဲမှာ သူနဲ မင်းတို ထဲ
က

တစ်ေယာက်ေယာက်များ

ေတွခဲ့ရင်

အားကုန်

ထုတ်သုံးပီး

တိုက်ခိုက်ပါ။ လုံးဝမေလျာ့နဲ ။ မသတ်ိုင်ခဲ့ရင်ေတာင် ေြခလက် တချိ
ြဖတ်လိုက်ရင် အဆင်ေြပတယ်။ ြဖစ်ိုင်ရင် လာပါြဖတ်"
ဝမ်ဟန် အသံက ရက်စက် ကမ်းကတ်ပါတယ်။
"နားလည်ပါပီ စီနီယာ အစ်ကိုဝမ်"
"ဒါနဲ စီနီယာ အစ်ကိုဝမ် … သူဒီတစ်ချီကိုေတာင် ေကျာ်ိုင်ပါ့ မ
လားပဲေနာ်။ ေစာထွက်သွားခဲ့ရင် ခက်ပီ"
ဝမ်ဟန် ေအးစက်စွာပဲ ှာတစ်ချက် ံပါတယ်။ တုံြပန် စကားမဆို
ေတာ့။
"ကည့်ရတာ စီနီယာ အစ်ကိုဝမ်ကို ေကာက်လို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ
ေစာထွက်ဖို ကံေနတာြဖစ်မယ်"
ဒီလို ေြပာရင်းလည်း ရယ်ေမာကပါေသးတယ်။
အဲဒီချိန် စင်အထက်မှာ ဖန်းေပါင် မျက်လုံး ြပးေနမိပါတယ်။ သူနား
လည်ထားတဲ့ ဓားပညာ သေဘာတရားက နက်ိင်း ကျယ်ြပန်ပါတယ်။

ဒါေတွ အကုန်အစင် ထုတ်သုံး ေနတာေတာင် ပိင်ဘက်ကို မိုင်ဘူးေပါ့
။ ပိင်ပွဲ အစကတည်းက သူဓားချက် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ထုတ်သုံးရင် မူ
ေဂါင်ချီက ထိပ်တိုက် မေတွဘဲ ေနာက်ဆုတ်ပီး လိုက်ေလျာညီေထွ ေရှာ
င်တိမ်း သွားေလ့ရှိပါတယ်။
တစ်ဖက်လူ လက်ထဲမှာ သစ်ကိုင်း တစ်ခုသာ ရှိေနေလရဲ ။ သူဘက်
က အစစ အရာရာ သာေနသလိုပါ။ သိုေပမဲ့ မူေဂါင်ချီရဲ စွမ်းပကားက
အံ့မခန်းပါပဲ။ သူတိုက်ခိုက် လိုက်မှ သာ တစ်ဖက်မှာ လပ်ရှား တုံြပန်ပါ
တယ်။ သိုေပမဲ့ အမဲတမ်း သူဓားချက်ထက် ပိုြမန်ေနတတ်တယ်။
သူလည်း ဓားပညာ (၃)မျိးပဲ ထုတ်သုံး ေနသလို။ တစ်ဖက် လူက
လည်း (၃)မျိးသာ ထုတ်သုံးေလရဲ ။ ပိင်ဘက်ကို အလဲထိုးိုင်မယ့် ဓား
ကွက် ထုတ်သုံးလိုက်တိုင်း ေြခတစ်လှမ်းစာ ေလာက်ေစာပီး ကာကွယ်
သွားိုင်တာချည်းတဲ့ လား။
မူေဂါင်ချီက သူကို အချိန်မေရွး အိုင်ယူ သွားိုင်တယ်လို တိုက်ပွဲတ
စ်ေလျာက် အကိမ် ေတာ်ေတာ်များများ ခံစားရပါတယ်။ အဲ… တကယ့်
ဟာကွက်ကို တစ်ဖက်လူ ေထာက်ြပသလို တိုးဝင်လာေပမယ့် မတိုက်ခို
က်ခဲ့ပါဘူး။ မြမင်သလိုကီးသာ ခေနနီ ခေနာ်နဲ ြပန်ဆုတ်သွား တတ်ပါ
တယ်။
ေနာက်ပီး ပိင်ဘက် မျက်ှာ အထက်မှာ ာဏ်ပညာ ကီးမားသလို
နားလည်လွယ်တဲ့

အြပံးတစ်ဝက်ကို

ြမင်ရပါတယ်။

ထူးဆန်းတဲ့

အေတွးအချိ ေခါင်းထဲ ေပလာခဲ့ပါပီ။
ပိင်ပွဲကို အပထားလိုက်ပီး သူတဒဂ ေတွးကည့် လိုက်ပါတယ်။ သူ
က ငါ့ကို လမ်းြပေနတာပဲ။ ငါကိုယ်တိုင်လည်း သူလပ်ရှားမ အလိုက် တို
က်ခိုက်ေနမိတယ်။ အဲဒီလို စဉ်းစားမိတဲ့ အခိုက် တစ်ချက် တုန်ခနဲ ြဖစ်

သွားပါတယ်။ မူေဂါင်ချီ ငါ့ကို ဓားပညာ အဆီအှစ်ေတွ သင်ြပ ေပးေန
တာလား။ အဲလို သိလိုက်ချိန် စိတ်ကို ြဖန်ကျက် လိုက်ပါတယ်။
ေနာက်ဆုံး ဖန်းေပါင် ပိုင်ိုင်စွာ ြပံးလာပါပီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ
တိုက်ပွဲကို ြပန်စဖို အရှိန်ယူ လိုက်ပါတယ်။ အခုတစ်ေခါက် သူတိုက်ပွဲ
တစ်ေလျာက် ဆင်ြခင်မိတဲ့ ဓားအှစ်သာရေတွ ထုတ်သုံး လာပါတယ်။
တိုက်ကွက်တိုင်း ပိုြပင်းထန် အားေကာင်း လာခဲ့ပါပီ။ ဟာကွက်ေတွ
လည်း မရှိေတာ့။
တကယ်လည်း ဂျန်ချန်က ဓားပညာ တာအိုကို ဖန်းေပါင် သိေစဖို တ
စ်ဖက်လှည့်နဲ အချိန်ဆွဲ သင်ေပးေနတာပါ။ ပိုပီး တိတိကျကျ ေြပာရရင်
ဓားစွမ်းအားနဲ အစစ်အမှန် ဓားတာအို အဓိပာယ်ကို ဓားကွက်နဲ ရှင်းြပ
သင်ကားေပးခဲ့ပါတယ်။
ဖန်းေပါင်က ဓားပညာအေပ တစ်ဘဝလုံး ြမပ်ှံထားသည် မို ဂျန်ချ
န် ဆိုလိုရင်းကို နားလည်သွားခဲ့ပါပီ။ တစ်ဖက်လူရဲ လပ်ရှားမ အလင်
ေအာက် အလိုက်သင့် စီးေမျာရင်း ာဏ်အလင်းေတွ ေခါင်းထဲသွင်သွင်
စီးဆင်း လာပါတယ်။
ဂျန်ချန် ြပံးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူ ဓားပညာ အှစ်သာရ ာဏ်
အလင်းေတွ ထိေတွ ိုင်သွားပီေလ။ သူလိုချင်တဲ့ အနက် ြပည့်စုံသွားပီ
မို လက်ထဲက သစ်ကိုင်းက ေြမွတစ်ေကာင်လို ဖန်းေပါင် ဓားချက်ေတွ
အကားကေန တိုးဝင် သွားပါတယ်။
ရပ် …
ခဏချင်း ဖန်းေပါင် လက်မိကို သစ်ကိုင်းေကွးေလး ချိန်ရွယ်မိ
လျက်သား ြဖစ်ေနေချပီ တကား။

ဖန်းေပါင် အသွင်အြပင်က ပင်ပန်း ွမ်းနယ်ေနသလို စိတ်အပျက်
ကီး ပျက်ေနဟန် ထင်ရေပမဲ့ အတွင်းထဲမှာ ေတာ့ အေကျနပ်ကီး ေကျန
ပ်ေနပါတယ်။ နဂါးစာရင်းဝင်ဖို သူဂုမထားပါဘူး။ ဘာအဆင့် သတ်မှ
တ်ချက်လဲ။ မတပ်မက်။ မတိမ်းမူး။
အခု တိုက်ပွဲကေန ရလာတဲ့ ာဏ် အလင်းေတွကိုသာ ဆင်ြခင် တပ်
မက်ပါတယ်။ ဓားပညာရဲ ေနာက်ထပ် တံခါးေပါက်ေပါင်း များ စွာကို ြမ
င်ေတွလိုက်ရသူလို ေခါင်းထဲ အသိအြမင်ေတွ တသွင်သွင် စီးဆင်းလာ
ပါပီ။ ဆယ်စုှစ် (၂)ခု စာေလာက် ေလ့ကျင့်ရင်ေတာင် ကံေကာင်းမှ
သာ ရလာိုင်တဲ့ ာဏ်အလင်း တံခါးေတွ။ ဖန်းေပါင် ေကျနပ်စွာပဲ
ဦးတ်ပါတယ် …
"ငါ ံးသွားပီ"
ဂျန်ချန် ြပံးလို ေခါင်းညိတ်ေလရဲ …
"ကီးြမတ်တဲ့ တာအို သေဘာတရားေတွ အားလုံးက အရမ်း ိုးရှင်း
တယ်။ ဓားတာအိုမှာ သိပ်ေလာဘ ကီးလွန်းရင် မင်းနက်နက်ိင်းိင်း
တူးဆွိုင်ဖို မေသချာဘူး။ တစ်ကေန ှစ်ကို ေမွးဖွားတယ်။ ှစ်ကေန
သုံးကို ေမွးဖွားတယ်။ သုံးကေန သက်ရှိ အားလုံးကို ေမွးဖွား လာရ
တယ် ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ပိုက်မိေအာင် ကိးစားပါ။ ငါ့သိုင်းကွက်
ေတွ ကလည်း တစ်ကေန ှစ်။ ှစ်ကေနသုံး။ အဲဒီကေန တစ်ဆင့် သုံး
ကေန အဆုံးမဲ့ ဓားလမ်းစဉ်သို အစဉ်လိုက် သွားေနတာပဲ။ ဓားှလုံး
သားက ိုးရှင်းတယ်။ တစ် … ှစ် … သုံး …"
လိဝှက် စကားတချိ သူဖန်းေပါင် ဝိညာဉ် စိတ်အသိထဲ လပ်စီး
တန်းလို ပိုလတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ လပ်စီးတန်းေလးကေန ဓားလမ်း
စဉ် သေဘာတရားေတွကို ပုံရိပ်ေယာင် အြဖစ် ထင်ဟပ် ရှင်းလင်း ေစ

ပါတယ်။ ဖန်းေပါင် ထပ်ဦးတ် လာြပန်ပါပီ။
"သင်ြပေပးတာ ေကျးဇူး အများကီးထင်ပါတယ် "
ဂျန်ချန် ြပံးရင်းသာ ေအာက်ဆင်း လာလိုက်ပါတယ်။ သူက ဖန်းေပါ
င်ရဲ ဓားပညာ အေပ ဘဝနဲ ရင်းပီး ူးသွပ်တာရယ် … ိုးသားတာ
ရယ် သေဘာကျတာမို အနည်းအကျဉ်း သင်ြပလိုက်တာပါ။ သူဘယ်
ေလာက်အထိ ေလာက်လှမ်းိုင်မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ကိးစားမနဲ ပါရမီ
အေပ မူတည်သည် ေပါ့။
"မူေဂါင်ချီ တတိယ အချီကို တက်ခွင့်ရှိပါတယ်"
ေကညာချက်အဆုံး ဝမ်ဟန် မေကျမချမ်း မြဖစ်မိတဲ့ အြပင် ေပျာ်ရင်
သွားတဲ့ အေငွအသက် အချိကိုလည်း ရက်စက်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံမှာ ြမင်
ေတွိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်လူ တစ်ဆင့် တက်လာတာကို မစိုးရိမ်ပါဘူး။
တတိယအချီ မေရာက်မှာ ကိုသာ ရင်ထဲ ေတွးပူေနမိပါရဲ ။ လက်စား
ေြခဖို တတိယ အချီထိ ေရာက်မှ ြဖစ်မည်ကိုး။
"ဂျနီယာ ေမာင်ေလး … ဘာလို သစ်ကိုင်းကို သုံးတာလဲ"
လင်ဘီအာ အေတွးနက် သွားပါတယ်။ သူမက ဂျန်ချန် ခွန်အားကို
သိသည် ေလ။ တစ်ဖက်လူကို ချက်ချင်း အိုင်ယူပစ်လို ရပါတယ်။ ဂျန်
ချန်လည်း အထူးတလည် မရှင်းြပေတာ့ပါဘူး။ အသာြပံးလို သာ ေနလို
က်ပါတယ်။
ေတာ်ဝင် ေဆးနန်းေတာ် အာဏာစိုး နယ်ေြမက ဘုရင် ေလးပါးက
အေစာထဲက တတိယအချီ ဝင်ခွင့် ရပီးသားပါ။ ေနာက်တစ်လှည့်က ပို
ပီး ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန် လာပါေတာ့မယ်။ နင်းေချာင် အသက်ကို ြပင်း
ြပင်း ရှိက်မိပါရဲ ။

"ဂျနီယာ ညီငယ် ေဝါင်ဇီဖန်း ပါလာရင် ေကာင်းမယ်။ ဒုတိယ အချီ
ေတာင် သိပ်ခက်တာ။ ဇီဖန်းက အနည်းဆုံး ထွဋ်ြမတ်မူလ အဆင့်ကိုး
နား ကပ်ေနပီ မိုလား။ အဲဒီ မူေဂါင်ချီ …"
ရှန်ချင်းဟု န် တစ်ေယာက် နင်းေချာင်ကို ကည့်လာပါတယ်။
"ဂျနီယာ ညီငယ်နင်း …

နန်းေတာ် ေခါင်းေဆာင်ရဲ အစီအစဉ်

တိုင်းက အေကာင်းရင်း ရှိတယ်။ မင်းနဲ ငါတို ေတွက အမိန်ကို လိုက်
နာုံပဲ"
ဂျင်မိုဘိုင်လည်း ှတ်ခမ်း တသပ်သပ် ြဖစ်ေနေပမဲ့ ထုတ်မေြပာ
ေတာ့ဘဲ ငိမ်ကျသွားပါတယ်။ သူကည့်ရတာ တစ်ခုခု သိေနသလိုပါ။
***

