အခန်း-၈၅
မိမိကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူမ

မိနစ်အနည်းငယ် ကာေသာ် သူ၏ စူးရှေသာ မျက်ဝန်းများ သည် လ
က်ေကာက်ဝတ် အရွယ်အစားရှိပီး အဝါရင့်ေရာင် ရှိပီး ခရမ်းေရာင်အ
ေမာက် ရှိေသာ ေြမွတစ်ေကာင်အား ေတွလိုက်ရသည် ။ ထိုေြမွသည်
တရီရီတွန်သံေပးကာ

ေြမွအုပ်ကီးအား

စစ်ေြမြပင်တွင်

အနီးကပ်

တိုက်ခိုက်ရန် အတွက် အမိန်ေပး ေစခိုင်း ေနသကဲ့သို ရှိသည် ။
"သွား …"
ေရှာင်မင်ကျန်း၏ လက်ထဲမှ ဓားသည် ဝဲပျံသွားကာ ထိုအဝါရင့်ေရာ
င်ေြမွ၏ ေခါင်းရှိ အားနည်းချက်အား ထိုးစိုက်သွားေတာ့သည် ။
"ဘုတ် ..."
ထိုေြမွ ေသဆုံးသွားသည် ှင့် ေရှာင်မင်ကျန်းေဘးရှိ ပတ်ဝန်းကျင်
သည် ေြပာင်းလဲသွားသည် ။ ပထမခင်းသည် သစ်ပင်များ ေဝေဝဆာ
ဆာ ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေွဦးေလာကြမင်ကွင်း ြဖစ်ပီး ေြပာင်းလဲ
သွားသည် မှာ အရှိန်ညီးညီး ေတာက်ေလာင်ပူြပင်းေနသည့် ေနမင်းှင့်
ေတာက်ပသည့် ေလာကြမင်ကွင်း ြဖစ်သည် ။
ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မ အစီအရင် အြပင်ဘက်တွင် …

ထန်သည် အသာ မျက်စိေစွကာ ကည့်လိုက်ပီး ကွက်လပ်၏ အူတို
င် ၇ သိုမဟုတ် ၈လှမ်းအကွာမှ ေရှာင်မင်ကျန်းအား ေလ့လာလိုက်ပီး
တိတ်တဆိတ် ေခါင်းညိတ်လိုက်သည် ။ အစီအရင်အတွင်းရှိ ြမင်ကွင်း
အား သူမြမင်ိုင်ေသာ်လည်း ေရှာင်မင်ကျန်းသည် ပထမအလာအား
ခပ်ြမန်ြမန် ြဖတ်သွားိုင်သည် ကို ေတွရသြဖင့် သူသည် အေတာ်စွမ်းရ
ည်ရှိသည် ဟု ဆိုိုင်သည် ။ ထန်ေဘးရှိ ဂူေရှာင်ရဲှင့် ေြမာင်ဝမ်တန်
တို သည် လည်း တူညီစွာ ေတွးမိကသည် ။
"ေသာက်ကျိးနည်း …။ အစ်ကိုေရှာင်က ပထမအလာကို အချိန်တို
အတွင်း ြဖတ်ိုင်သွားတာပဲ။ ငါသာဆိုရင် အဲဒီေလာက် လွယ်လွယ်ြဖစ်
မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်ြခင်း အစီအရင်ရဲ ပထမ
အလာက ေွဦးသတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ဒုတိယအလာက ေွရာသီ သတ်ြဖတ်ြခ
င်းဆိုေတာ့ တတိယအလာက ဘာများ ြဖစ်မှာ လိမ"့် ေြမာင်ဝမ်တန်
သက်ြပင်းချကာ ေြပာလိုက်သည် ။
ဂူေရှာင်ရဲ သူအားကည့်ကာ ေြပာလိုက်သည် ။ ေထာင်ေပါင်းများ
စွာ ချိးြဖတ်ြခင်း အစီအရင်က ၇လာရှိပီးေတာ့ ပထမအလာ၄ခုက ရာ
သီဥတု၄ခုကို ကိုယ်စားြပတယ်။ ေွဦး၊ ေွ၊ ေဆာင်းဦး၊ ေဆာင်း ဆိုပီး
ေပါ့။

အဲဒါေကာင့်

ေနာက်လာမှာ

က

ေဆာင်းဦးသတ်ြဖတ်ြခင်းနဲ

ေဆာင်းသတ်ြဖတ်ြခင်း လာလိမ့်မယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သူအသက်အရွယ်
နဲ အရင်က စိန်ေခတာေတွကို စဉ်းစားကည့်ရင်ေတာ့ အေတာ်ေှးေသး
တယ်။ အဲဒီေတာ့ ရှင် ကန်မကို ေမးရင် မျက်ှာပျက်ရလိမ့်မယ်"
ေြမာင်ဝမ်တန်၏ ှတ်ခမ်းများ ရွဲသွားရသည် ။ သူသည် ေရှာင်မင်
ကျန်းထက် အသက်ကီးသည် ။ ပထမအလာအား ေရှာင်မင်ကျန်းထက်
ေနာက်ကျစွာ ြဖတ်ေကျာ်ပါက သူကိုယ်သူပင် အရှက်ရိုင်သည် ။

အစီအရင်ထဲ ေရာက်ေနေသာ ေရှာင်မင်ကျန်းအား ကည့်ေနက
ေသာ ပရိသတ်များ သည် ဇေဝဇဝါ ြဖစ်ေနကသည် ။ သူတို သည် ြပဇာ
တ်တစ်ပုဒ်တွင် သုပ်ေဆာင် ေနသကဲ့သို အေဆာင်စာရွက် ကပ်ထား
ကာ ဟိုေလာက် ဒီေလာက်ြဖစ်ေနသည့်

ေရှာင်မင်ကျန်းကိုသာလင်

ြမင်ရေသာေကာင့် ြဖစ်သည် ။ သူသည် ဓားကို ဆွဲထုတ်ကာ ကျပန်း
လိုက်ခုတ်ေနသည် ။ သည် ြမင်ကွင်းသည် ကည့်ေနကသူများအား အံ့
အားသင့်ေစသည် ။
"အာ ... သူ ူးသွားပီလား တစ်ခုခုပဲ ..."
"ဒါ ဘယ်လိုပျင်းစရာေကာင်းတဲ့ ဟာရီးလဲ။ ဒီလိုြမင်ကွင်းကို လာ
ကည့်ခိုင်းတာလား"
"ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်ြခင်း အစီအရင်က ဘာကီးလဲ ပျင်းစ
ရာကီး"
"ငါတို ညစာစားတာကေန လာကည့်ရတာ ဒီလိုြမင်ကွင်းမျိးကို
လား"
"ထာဝရခိုင်မဲခန်းမက ဘာလိုချင်တာလဲ။ လူေတွကို စေနာက်ဖို
လား"
" …"
ကည့်ေနသူများ ထံမှ ေဝဖန်သံ၊ မှတ်ချက်သံများအား နားေထာင်
ရင်း ဂူေရှာင်ရဲသည် ုတ်တရက် လုံြခံေရး ေခါင်းေဆာင်အား လက်
ဟန်ြပလိုက်သည် ။ ချက်ချင်းပင် လုံြခံေရး ေခါင်းေဆာင်သည် ကျယ်
ေလာင်စွာ ေအာ်ဟစ် ေြပာဆိုလိုက်သည် ။
"ဂုဏ်သေရရှိ အမျိးသား အမျိးသမီးတို … တကယ့်အြဖစ်ကို

ခင်ဗျားတို မသိလို ကန်ေတာ် ရှင်းြပပါရေစ။ ဒီဟာက အလာ၇လာရှိတဲ့
ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်ြခင်း အစီအရင်ြဖစ်ပါတယ် … ..."
ရှင်းြပသည် အား နားေထာင်ရင်း ကည့်ေနကေသာ လူအုပ်ကီး
သည် လပ်တစ်ြပက်အတွင်း နားလည်သွားဟန် ရှိေသာ်လည်း အချိမှာ
မယုံကည်ိုင်ေသးဟန် ရသည် ။ အချိမှာ မူ စစ်ေဆးရန်ှင့် ဟုတ်၊ မ
ဟုတ် သုံးသပ်ရန်အတွက် လုံြခံေရးအေစာင့်များအား ေကျာ်ြဖတ်ကာ
ကွက်လပ်အတွင်း ဝင်ရန် ကိးစားေနကသည် ။
လူအုပ်ကီးမှာ များ လွန်းေသာေကာင့် လုံြခံေရး အေစာင့်များ သည်
မထိန်းိုင်ကေတာ့ပဲ လူတစ်ဒါဇင်ခန်သည် လွတ်ထွက်သွားကာ အစီအ
ရင်ထဲ ေရာက်သွားသည် ။ သိပ်မကာမီ သူတို သည် ေတာင့်တင်းေသာ
ကိုယ်ဟန်ြဖင့် ဘယ်မှ မသွားဘဲ ရပ်ေနကပီး သူတို ၏ မျက်လုံးများ သ
ည် ပန်းကန်ြပားသဖွယ် ြပးကျယ်လာကကာ မယုံကည်ိုင်ဟန် ရှိေန
သည် ။
"အာ … သူတို ကို ထုတ်လိုက"်
ဂူေရှာင်ရဲသည် ေလသံတင်းတင်းြဖင့် ေအာ်လိုက်သည် ။
လုံြခံေရးအေစာင့်များ ေြပးလာကပီး အစီအရင်အတွင်း အြမန်ေြပး
ဝင်ကာ ထိုဝင်သွားေသာသူများအား ဆွဲထုတ်လိုက်ကသည် ။
"ဘုရားသခင် ... ငါ မေသာက်ထားပါဘူး။ အထဲမှာ ဘာကီးလဲ"
"ပုံရိပ်ေယာင် ... ဒါ လုံးဝကို ပုံရိပ်ေယာင်ပ"ဲ
"ဒါ လုံးဝဆန်းကယ်တဲ့ အစီအရင်ပဲ။ အံ့သဖို ေကာင်းလိုက်တာ"
"မိန်းမေရ ... ငါ့ကို ဆွဲဆိတ်စမ်းပါဦး။ ငါ နာလားလို သိပါရေစ"

" …"
ဝင်ေရာက်သွားမိသူများက ေအာ်ဟစ်ေနေသာေကာင့် အြခားဧည့်သ
ည် များ သည် သူတို ေရှတွင် ရှိေနေသာ ကွက်လပ်မှာ အစီအရင် တစ်ခု
ြဖစ်သည် ဟု နားလည်သွားကသည် ။
ထန်သည် တိတ်ဆိတ်ေနဆဲ ြဖစ်သည် ။ ဓားကို အဆက်မြပတ်ေဝှ
ယမ်းကာ တိုက်ခိုက်ေနေသာ ေရှာင်မင်ကျန်း၏ ဆက်တိုက်ေရွလျားမ
အား ေစာင့်ကည့်ေနသည် ။ သည် ေနရာတွင် ရှိေသာ အစီအရင်သည်
အလွန်ိုးရှင်းစွာြဖင့် စီရင်ထားေသာ အစီအရင်တစ်ခုြဖစ်သည် ဟု သူ
သိရှိခဲ့သည် ။ သူ၏ မူလအစီအရင်ှင့် ှိင်းယှဉ်ပါက ေနှင့် ညပမာ
ကွာြခားေလသည် ။ သူသာ အထဲဝင်ရမည်ဆိုပါက သည် အစီအရင်
အား အလွယ်တကူ ချိးြဖတ်ိုင်မည်ဟု သူ ယုံကည်သည် ။
မိနစ်၂၀ ကာေသာ် …
"ဟင်"
ေရှာင်မင်ကျန်း၏ ေြခလှမ်းအနည်းငယ်သည် ကွက်လပ်၏ အူတိုင်
ဆီသို ေရှးေနသည် ကို ေတွလိုက်ရေသာေကာင့် ထန်၏ အမူအရာ
ေြပာင်းသွားသည် ။
ေြမာင်ဝန်တမ်၏ အမူအရာသည် လည်း ေလးနက်သည့်ဟန် ြဖစ်
သွားရသည် ။ သူသည် ေရှာင်မင်ကျန်းအား ေဖျာ့ေတာ့စွာ ကည့်လျက် စိ
တ်လပ်ရှားေနသည် ။ သူ၏ အမူအရာအရ သူသည် ေရှာင်မင်ကျန်း
အလာ၂ကို ချိးေဖာက်ိုင်မည်ှင့် တတိယအလာသို ေရာက်မည်ကို သိ
ေနခဲ့သည် ။ သည် ဟာအား ကည့်ြခင်းအားြဖင့် သူ၏ ခွန်အားသည်
လွန်ခဲ့ေသာ၂ှစ်ကထက် ပိုမို သန်စွမ်းလာသည် ဟု ဆိုိုင်သည် ။ သူသ
ည် အရည်အချင်းြပည့်မိပီး ထာဝရခိုင်မဲခန်းမ၏ ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဧည့်

သည် ြဖစ် လာေလမည်။
"အား …"
အသံနက်ကီးတစ်သံ ထွက်လာခဲ့သည် ။ ေရှာင်မင်ကျန်းသည် တတိ
ယအလာအား ချိးေဖာက်ုံရှိေသးသည် သူသည် လင့်ပစ်ခံလိုက်ရပီး အ
စီအရင် အြပင်ဘက်သို ြပင်းထန်စွာ ြပတ်ကျသည် ။ မိနစ်ဝက်ကာ
ေသာ် သူ၏ လက်ှစ်ဖက်အား

အားြပကာ ရပ်လိုက်စဉ်တွင် ပါးစပ်

အြပည့် ေသွးတစ်လုပ် အန်လိုက်ရသည် ။
"အစ်ကိုေရှာင် … အဆင်ေြပရဲ လား"
ေြမာင်ဝမ်တန်သည် ေရှာင်မင်ကျန်းအနားသို အေြပးသွားကာ ေမး
လိုက်ပီး မတ်တတ်ရပ်ိုင်ရန် အတွက် လက်ကမ်းေပးကာ စိုးရိမ်စွာြဖင့်
ဆွဲထူလိုက်သည် ။
ေရှာင်မင်ကျန်းသည်

ေသွးများအား

သုတ်လိုက်သည်

။

သူ၏

ဟန်ပန်မှာ ွမ်းနယ်ေနဟန်ရသည် ။ ေခါင်းယမ်းကာ ခါးသီးေသာ အမူ
အရာြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"ငါ အဆင်ေြပပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ တတိယအလာကို မချိးြဖတ်ိုင်ခဲ့
ဘူး။ ဒီေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မအစီအရင်က ကမ်းတမ်းလွန်းတ
ယ်"
ေြမာင်ဝမ်တန်သည် သူ၏ ပခုံးအား ခပ်ဖွဖွပုတ်ကာ ေြပာလိုက်သည်
။
"တအားကီး အြမင့်မမှန်းပါနဲ ကွာ။ တတိယအလာကို ေရာက်တာနဲ
တင် အံ့သဖို ေကာင်းေနပါပီကွ။ ငါေတာင်မှ အဲဒီေလာက် ယုံကည်
ချက်မရှိဘူး။ ထာဝရခိုင်မဲခန်းမရဲ ဂုဏ်ထူးေဆာင် ဧည့်သည် တစ်ေယာ

က် ေအာင်ြမင်စွာ ြဖစ်လာခဲ့ပီဆိုေတာ့ ေနာက်ပိုင်း စားဖို တစ်ခုခု ရှာမ
ေတွရင်ေတာင်မှ ဒီကို လာပီး အခမဲ့ စားေသာက်ခွင့် ရှိေနပီမင့်ဟာ"
"ဟား ... ဟား ... ဟား" ေရှာင်မင်ကျန်း တစ်ေယာက် သေဘာအကျ
ကီး ကျကာ သက်ေသာင့်သက်သာ ြဖစ်လာခဲ့သည် ။
ေြမာင်ဝမ်တန်သည် ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မအစီအရင်သို
မသွားမီ အေကာေလာ့လိုက်သည် ။ ထိုေနာက် သူ ြပံးကာ ေြပာလိုက်
သည် ။
"အခုက ငါ့အလှည့်ပဲ။ အစ်ကိုေရှာင်လို အဆင့်ေရာက်ပီး တတိယ
အလာကို ချိးေဖာက်ိုင်ဖို ေမာ်လင့်ပါတယ်"
ထန်၏ အကည့်များ သည် ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မအစီအ
ရင်သို ဝင်သွားေသာ ေြမာင်ဝမ်တန်ေနာက်သို လိုက်ပါသွားသည် ။ ထို
ေနာက် သူသည် ေရှာင်မင်ကျန်းဆီသို သွားကာ လက်ေကာက်ဝတ်အား
ဆွဲလိုက်သည်

။

အံ့အားသင့်ေနေသာ

ေရှာင်မင်ကျန်း၏

အကည့်

ေအာက်တွင် ထန်သည် ခပ်ဖွဖွ ေြပာလိုက်သည် ။
"ခင်ဗျားရဲ အတွင်းဒဏ် ြပင်းထန်ေနတယ်။ ေသွးနဲ ချီလည်ပတ်တာ
ကို ချက်ချင်း ကုသဖို လိုလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားရဲ ကျင့်ကံမအဆင့်နဲ ဆို အန
ည်းဆုံး ၁၀ရက် အချိန်ယူမှာ ြဖစ်ပီး မူလအတိုင်းေကာင်းဖို ဆိုရင် ၂လ
ကာလိမ့်မယ်"
ေရှာင်မင်ကျန်းသည် သူ၏ လက်အား ြပန်ဆွဲယူလိုက်ပီး မေကျမနပ်
ေြပာလိုက်သည် ။
"ေပါက်တတ်ကရေတွ မေြပာနဲ ။ ငါ့အေြခအေန ငါသိတယ်။ ငါတို
လို ကျင့်ကံသူေတွအတွက် ဒါက ြဖစ်ေလ့ြဖစ်ထ ရှိတဲ့ အရာပဲ"

ထန်သည် ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင် ေြပာလိုက်သည် ။
"အဲဒါ ပုံမှန်ဆိုေပမဲ့ ေပျာက်ကင်းဖို အချိန်ယူတဲ့ အြပင် အချိန်လည်း
ကုန်တယ်။ ရတာနဲ ဆုံးံးတာ မတန်ဘူးေလ။ ကန်ေတာ်က အဲဒီဒဏ်
ရာေပျာက်ဖို ခင်ဗျားကို ေဆးန်းတစ်ခု ေပးိုင်တယ်။ ကန်ေတာ့်ေဆး
န်းအတိုင်း ေဆာင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အတွင်းဒဏ်ကုဖို ၃ရက်ပဲကာမယ်
။ ဒါေပမဲ့ ခင်ဗျားက အေတာ်အသင့် ပိုက်ဆံရှိေတာ့ ကန်ေတာ် အဖိုးအခ
ယူရလိမ့်မယ်"
ေရှာင်မင်ကျန်း တစ်ခဏမ ေတွေဝသွားပီး ထန်အား ြပန်ကည့်လို
က်သည် ။ အေြဖရှာမရ ဇေဝဇဝါြဖစ်ဟန်ြဖင့် သူေမးလိုက်သည် ။
"ငါ ၃ရက်အတွင်း လုံးဝ ြပန်ေကာင်းမယ်ဆိုတာ ကျိန်းေသလား"
"ကျိန်းေသတာေပါ့" ထန်သည် ယုံကည်ချက်ရှိစွာြဖင့် ေြပာလိုက်
သည် ။
ေရှာင်မင်ကျန်း တည်ကည်စွာ ေြပာလိုက်သည် ။
"ေကာင်းပီ။ ေဈးေြပာပါ"
"၁သန်း" ထန် ေအးေဆးစွာ ေြပာလိုက်သည် ။
"ေဆးန်းတစ်ခုအတွက် ၁သန်းဟုတ်လား။ ေနခင်းေကာင်ေတာင်
ဓားြပတိုက်ေနတာလား"
ေရှာင်မင်ကျန်း စိတ်အနည်းငယ် ေပါက်သွားသြဖင့် ေြပာလိုက်သည်
။
ထန် ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသာ တုံြပန်လိုက်သည် ။ ဝယ်မလား၊ မဝယ်ဘူး
လား ဆိုတာက ခင်ဗျားရဲ ေရွးချယ်မပါ။ ဒီဟာက ဒီေထာင်ေပါင်းများ

စွာ

ချိးြဖတ်မအစီအရင်ကို

စိန်မေခဖို

လာေြပာတဲ့

ခင်ဗျားရဲ

သတိေပးချက်ေကာင့်သာ မဟုတ်ရင် ၁သန်းမေြပာနဲ ၁ဘီလီယံ လာ
ေပးရင်ေတာင်မှ ကန်ေတာ်က လှည့်ကည့်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
"မင်း"
ေရှာင်မင်ကျန်း ေဒါသများ ဆူပွက်လာသည် ။ သူ၏ သွင်ြပင်သည်
ေကာင်းမွန်ေသာ အေြခအေန ရှိေနေသာလည်း ေဒါသများအား ဖိှိပ်
ကာ ေလးေလးနက်နက် အသံြဖင့် ေြပာလိုက်သည် ။
"ေကာင်းပီ … ငါ မင်းရဲ ေဆးန်းကို ယူလိုက်မယ်။ ဒါေပမဲ့ မင်းရဲ
ေဆးန်း ငါ့ကို အရင်ေြပာြပ။ ငါ အဲဒီေဆးကို သုံးပီးလို ရလဒ်က မင်း
ေြပာတဲ့ အတိုင်း ဆိုရင် ငါ မင်းကို ၂ဆေပးမယ်"
"အဆင်ေြပတယ်"
ထန်သည် ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်ပီး ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မ
အစီအရင်ထဲရှိ ေြမာင်ဝမ်တန်ဆီသို အကည့် ြပန်ပိုလိုက်သည် ။
ထန်ှင့် ေရှာင်မင်ကျန်းတို ေြပာသည် များအား နားေထာင်ကာ ဂူ
ေရှာင်ရဲ၏ မျက်ခုံးနက်နက်ေလးများ တွန်သွားသည် ။ သူမ၏ အကည့်
တို သည် ထန်တွင် သာ ရှိလျက်ေနသည် ။ တစ်ခဏကာ တိတ်ဆိတ်
ပီးမှ သူမသည် ကိုယ်ေလးအသာတိမ်းကာ ထန်အား တိုးတိုးေလး
ေမးလိုက်သည် ။
"ေဟး … နင် ေဆးပညာအေကာင်း သိတာလား"
"ငါ တချိတစ်ဝက် သိပါတယ်" ထန်သည် ပုံမှန်အတိုင်း ြပန်ေြဖလို
က်သည် ။
ဂူေရှာင်ရဲသည် လျင်ြမန်စွာ ေမးလိုက်သည် ။

"နင် ဆည်းဆာအိပ်မက်လို ေခတဲ့ ေရာဂါအေကာင်း သိလား"
ဆည်းဆာအိပ်မက်လား။
ထန်၏ အမူအရာသည် ေအးခဲသွားကာ ဂူေရှာင်ရဲအား မယုံကည်
ိုင်ဟန်ြဖင့် စိုက်ကည့်ရင်း ေမးလိုက်သည် ။
"မင်း အဲဒါကို ဘယ်လိုသိတာလဲ။ အဲဒီဟာက အရိပ်နတ်ဆိုး ကျးဝူ
ိရဲ မဟာဆည်းဆာ လိဝှက်ပညာထဲက အရက်စက်ဆုံး သနားကင်
နာမ အကင်းဆုံးကျင့်စဉ်ပဲ။ မင်း …"
"နင် ဘာေတွ ေြပာေနတာလဲ ငါ မသိဘူး။ ငါသိချင်တာက ရှင်းရှင်း
ေလးရယ် အဲဒါကို နင်ကုိုင်လားလို "
"မကုိုင်ဘူး" ထန်သည် ေခါင်းကို ယမ်းကာ ေြပာလိုက်သည် ။
သည် ဟာသည် သူမကုချင်ြခင်းေကာင့် ေြပာလိုက်ြခင်း မဟုတ်ေပ။
အမှန်တကယ်ပင် သူတွင် ကုသရန် နည်းမရှိြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည် ။ အ
ရိပ်နတ်ဆိုး ကျးဝူိသည် အင်ေမာ်တယ်ကမာရှိ ထိပ်တန်းအဆင့် အင်
ေမာ်တယ်များ တွင် တစ်ေယာက်အပါအဝင် ြဖစ်ပီး ထိုစဉ်က သူ၏
ကျင့်ကံြခင်းအဆင့်သည်

ထန်ှင့်

ှိင်းယှဉ်ခံိုင်ပီး

ဆည်းဆာ

အိပ်မက်သည် သူ၏ အစွမ်းထက်ဆုံး ကျင့်စဉ်ြဖစ်သည် ။ ထိုကျင့်စဉ်ြဖင့်
တိုက်ခိုက်ခံရေသာ လူများ သည် မေသခဲ့ပါက အိပ်စက်ြခင်းသို ေရာက်
သွားမည်ြဖစ်ပီး အဆုံးမသတ်ေသာ အိပ်မက်ဆိုးများ မက်ေနမည်ြဖစ်
သည် ။ ြပန်လည် ိုးထိုင်လာပါကလည်း ြပည့်ဝေသာ ြပန်လည်
ေကာင်းမွန်မ ရိုင်မည်မဟုတ်ေချ။
ထိုတိုက်ခိုက်မအား ကုသရန် အလွန်ရှားပါးေသာ ရတနာ၂မျိး လိုလိ
မ့်မည်။ ၎င်းတို မှာ အချိန်သလင်းေကျာက်ှင့် နတ်ဆိုးသက်ဝင်ြမက်ပင်

တို ြဖစ်သည် ။
နတ်ဆိုးသက်ဝင်ြမက်သည် ယင်စွမ်းအင် သိပ်သည်းစွာ ထူထပ်
ေသာ နတ်ဆိုးဘုံ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် သာ ေပါက်ေရာက်သည် ။
နတ်ဆိုးဘုံ၏ အဆင့်ြမင်ပညာရှင်များမှ လွဲပီး အရာယ်များ ေသာ ေန
ရာတွင် ရှိပီး ရှာေဖွရန်ခက်ခဲသည် နတ်ဆိုးိုင်ငံ၏ အလယ်ဗဟိုသို
ေရာက်ရှိိုင်သူ ရှားပါသည် ။ ထိုြပင် နတ်ဆိုးသက်ဝင်ြမက်ပင် ရရှိိုင်ရ
န် ထိုေနရာတွင် အခက်အခဲ ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
အချိန်သလင်းေကျာက် …
ေကာလာဟလများ အရ အင်ေမာ်တယ်ဘုံှင့် နတ်ဘုရားဘုံတို တွင်
ဗလာြဖစ်ေနေသာ အက်ေကာင်းကီး၂ခု ရှိသည် ။ နတ်ဘုရားများမှ လွဲ
ပီး ထိုအက်ေကာင်းထဲသို ဝင်ရန်အားေပးေသာ အင်ေမာ်တယ်များ မရှိ
ေချ။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် အနည်းငယ်မ သတိလွတ်သွားခဲ့လင်ပင်
အနားသတ်မျဉ်းအား ေကျာ်လွန်သွားပါက အသက်ေပးရလိမ့်မည်။
ဆည်းဆာအိပ်မက်အား ဖယ်ရှားရန်အတွက် ေဆးေဖာ်မည်ဆိုပါက
ထိုလူသည် အချိန်သလင်းေကျာက်ှင့် နတ်ဆိုးသက်ဝင်ြမက်ပင် ရှိရ
မည်ြဖစ်သည် ။ ထိုရတနာမျိးမရှိပါက အြခားသူများ မဆိုထားဘိ၊ ကျ
န်းဝူိပင်လင် တတ်ိုင်မည် မဟုတ်ပါေချ။
ဂူေရှာင်ရဲသည် ထန်အား စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကည့်လိုက်မိသည်
။ ထိုေနာက် အသိစိတ်ကင်းမဲ့စွာြဖင့် ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မအ
တွင်းရှိ ေြမာင်ဝမ်တန်အား ကည့်လိုက်သည် ။
နာရီဝက်ကာေသာ် …
ေရှာင်မင်ကျန်းထက် အချိန်ကာေသာ်လည်း ေြမာင်ဝမ်တန်သည် တ

တိယအလာဆီသို ေအာင်ြမင်စွာ ချိးေဖာက်ိုင်ခဲ့ပီး တတိယအလာြဖစ်
ေသာ ေဆာင်းဦးသတ်ြဖတ်ြခင်း အစီအရင်ထဲတွင် ကာြမင့်စွာ ရှိိုင်ခဲ့သ
ည် ။
"အဟွတ် …အဟွတ် …"
ေြမာင်ဝမ်တန်သည် ေချာင်းဆိုးကာ ပါးစပ်အြပည့် ေသွးတစ်လုပ် အ
န်လိုက်သည် ။ သူ၏ သွင်ဟန်သည် စာရွက်ြဖတစ်ရွက်ကဲ့သို ြဖေဖွးေန
ပီး ေထာင်ေပါင်းများ စွာ ချိးြဖတ်မအစီအရင်မှ တွန်းထုတ်ြခင်း ခံလိုက်
ရသူြဖစ်သည် ။
"အစ်ကိုေြမာင် … အဆင်ေြပရဲ လား"
ေရှာင်မင်ကျန်းသည် သူ၏ လက်ေမာင်းမှ ဆွဲထူကာ စိုးရိမ်စွာြဖင့်
ေမးလိုက်သည် ။
ေြမာင်ဝမ်တန်သည် ေခါင်းကို ယမ်းလိုက်ကာ အြပံးတစ်ချက် ဖျစ်
ညစ်ြပံးြပလိုက်ရင်း …
"ငါ အဆင်ေြပပါတယ်။ မေသေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ငါ့အတွင်းဒဏ်
ရာက ေတာ်ေတာ်ြပင်းတယ်။ ၂-၃လအတွင်း အြမန်မကုရင် ငါ လုံး၀ အ
ရင်လို ြပန်ေကာင်းိုင်မှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး"
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