အပိုင်း (၆၈၅)
"ူးချင်စရာ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်း"

အလင်းတန်းကီး ကျဆင်းလာ ပီးတဲ့ ေနာက် ေမှာင်မည်းေနတဲ့ ည
လည်း ေပျာက်ကွယ် သွားတယ်။ ဒီြမင်ကွင်းေကာင့် ထျန်းရှင်းလည်း ချီ
ကူယန်ကို လှမ်းကည့်တယ်။
ချီကူယန်ရဲ ပန်းုေရာင် ဝတ်ုံက အလင်းတန်းေအာက်မှာ မျက်စိ
ကျိန်းေလာက်ေအာင် ေတာက်ပေနတယ်။ သူမရဲ အလှတရားက အထီး
ကျန် နတ်မိမယ် တစ်ပါးလိုပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ အမူအရာက ေပျာ်ရင်ေနပုံ မ
ေပဘူး။ တကယ်ေတာ့ အရမ်းကို ေအးချမ်း တည်ငိမ်ေနတယ်။ အေရး
အကီးဆုံးက သူမ ေကာင်းကင်ကို ကည့်မေနဘူး။ အတိအကျ ေြပာရ
ရင်၊ အေဝးက သူမ ေရှက ဖန်ကျန်းရှီကို ကည့်ေနခဲ့တယ်။
"အခုချိန်ထိ လက်မေလာ့ ေသးတာလား" ထျန်းရှင်း နည်းနည်း
ေတာ့ လန်သွားတယ်။ ချီကူယန်နဲ ဖန်ကျန်းရှီ ဘယ်လို ပတ်သက်မှန်း
သူမသိဘူး။

ဒါေပမဲ့

ှစ်တစ်ေထာင်

မီးေဆးပင်ကို

ခိုးယူပီးေတာ့

အတင်း ေပွဖက် တိုက်ေကးခဲ့ပုံ အရဆိုရင်၊ သူတို ရဲ ဆက်ဆံေရးက
ထူးြခားလိမ့်မယ်။
အခုေတာ့ ေကာင်းကင် နိမိတ် ေဟာစာတမ်းက ဆင်းသက် လာပီ။
ေကာင်းကင် တာအို ခန်းမကို တန်းတန်း မတ်မတ်ကီး ေရာက်လာ

တယ်။ စဉ်းစားကည့်ရင် ချီကူယန်က ေရွးချယ်ခံ ဆိုတာ ေသချာသွားတဲ့
ပုံစံပဲ။
မြဖစ်ဘူး။
"ေနာက်ထပ် အချိန် ြဖန်းလို မြဖစ်ဘူး"
ထျန်းရှင်း စိတ်ဆုံးြဖတ် လိုက်ပီ။ ေကာင်းကင် နိမိတ် ဆင်းသက်
လာပီးရင် ဘာေတွ ြဖစ်မလဲ သူမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ချီကူယန်သာ ြမင့်ြမတ်
စကားလုံးေတွနဲ သန်စင် ခံလိုက်ရရင်၊ သူမရဲ အင်အားက ေကာက်စရာ
ေကာင်းေလာက်ေအာင် တိုးတက်လာ လိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် ကိတင်
ြပင်ဆင် ထားဖို လိုမယ်။ အခုေတာ့ သူရဲ စွမ်းအား အများ စုက ပျက်စီး
သွားပီ။
ဒီအချိန်မှာ ေကာင်းကင်တာအို ခန်းမထဲ ကာကာေနဖို က ဆုံးြဖတ်
ချက်ေကာင်း မဟုတ်ဘူး ။ ချီကူယန်သာ ဖန်ကျန်းရှီ အတွက် လက်စား
ေချမယ် ဆိုရင်၊ ဘာေတွ ြဖစ်လာိုင်မလဲ ဘယ်သူမှ သိမှာ မဟုတ်ဘူး ။
ေဆးကို ယူရမယ်။ ေဆးကိုချက်ချင်း ယူရမယ်။
ဒါကို ေတွးမိတာနဲ ထျန်းရှင်း ေတွေဝမေနေတာ့ဘူး။ တစ်ပတ်လှည့်
ပီး ဖန်ကျန်းရှီကို ကည့်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ပဲ သူလက်က လက်သ
ည်းေတွ အြပည့်နဲ အသွင်ေြပာင်းသွားတယ်။ ဖန်ကျန်းရှီရဲ ရင်ဘတ်ကို
ကုတ်ဆွဲရင်း ေဆးလုံးကို ယူဖို ြပင်တယ်။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ ေခါင်းကို လှည့်
လိုက်တဲ့ အချိန်၊ ခာကိုယ်က စက်ဝိုင်းပုံ တစ်ပတ်လည် သွားခဲ့တယ်။
ေတာင်စဉ် ကိုးသွယ်ရဲ ေခါင်းေဆာင် အေနနဲ သူက အေြခအေန
တိုင်းမှာ တည်ငိမ် ေအးေဆးတယ်။ သူရဲ စိတ်ေအးေဆး တည်ငိမ်မက
သာမန်လူေတွထက်ကို ေကျာ်လွန်တယ်။ အခုချိန်မှာ ေတာ့ ေနာက်ထပ်

တည်ငိမ် မေနိုင်ေတာ့ဘူး။
"အင်း" သမုဒရာလို ကျယ်ြပန်တဲ့ စွမ်းအားေတွရဲ အသံ ထွက်ေပ
လာတယ်။ ဒီအသံက ထျန်းရှင်းနဲ အရမ်း နီးကပ်တယ်။ သူေရှမှာ တင်
ြဖစ်လာတဲ့ ပုံစံပဲ။ ဒါကို ထျန်းရှင်း မေမာ်လင့်ထားဘူး။
"ဒါဘယ်လို ြဖစ်မိမှာ လဲ" ထျန်းရှင်း မယုံိုင်။ ယုံလည်း မယုံဝံ့ဘူး။
ဖန်ကျန်းရှီက သူကို အကွက်ဆင်ပီး တိုက်ခိုက် ိုင်စွမ်း ရှိဦးမယ်လို
ဘယ်လိုလုပ် ထင်မှာ လဲ။ ညာဘက် ှလုံးသားမှာ အေပါက် ြဖစ်သွား
တာေတာင် မိုးေြမ စွမ်းအားကို ထိန်းချပ် ိုင်ေသးတယ်လား။
အဲဒီေကာင်က နတ်ဆိုးလား။ နတ်ဆိုး ြဖစ်ရင်ေတာင်၊ သဘာဝ အစီ
အစဉ် အတိုင်း ြဖစ်သင့်တယ်ေလ။ ထျန်းရှင်း အေကာင်းရင်းကို မသိ
တာေကာင့်

အံ့သ

ေနခဲ့တယ်။

တကယ်ေတာ့

သူြမင်လိုက်ရတဲ့

ြမင်ကွင်းက သူကို ပိုပီးေတာ့ အံ့သေစတယ်။
အလင်းစက်ဝိုင်း

တစ်ခုက

မနားတမ်း

လှည့်ပတ်ေနတယ်။

ဒီ

အလင်းတန်းက အပိုင်း ေြခာက်ပိုင်း ကွဲထွက်ေနတယ်။ တစ်ပိုင်းချင်း စီ
တို င်း မှာ စက်ဝိုင်းသဏာန် တစ်ခုစီနဲ စုစုေပါင်း ေြခာက်ခု ရှိေနတယ်။
အဲဒါက ဖန်ကျန်းရှီရဲ ညာဘက် ဘက်ဝါး အလယ်ကို ဗဟို ြပပီးေတာ့ ရှိ
ေနတာ။ ဆက်တိုက် လှည့်ပတ်ရင်းနဲ ကီးမားတဲ့ အလင်းစက်ကွင်းကီး
တစ်ခု ပုံေပလာေနတယ်။
ပိုပီး အေရးကီးတာ၊ အလင်းလုံးကီး ှစ်ခုက သိသိသာသာကို ထိုး
ထွက်ပီး ေတာက်ပ ေနတာပဲ။ တစ်ခုက အြပာေရာင်၊ ေနာက်တစ်ခုက
အစိမ်းေရာင်။ မိုးေကာင်းကင်ကီးလို ြပာေနတဲ့ အလင်းနဲ ေကျာက်စိမ်း
လို ေတာက်ပီး ကည်လင်ေနတဲ့ အလင်းတန်း။ ဒီအချိန် ထျန်းရှင်းရဲ
စိတ်ခံစားချက်ေတွ

ကေြပာင်းကြပန်

ြဖစ်သွားတယ်။

ဖန်ကျန်းရှီရဲ

လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အလင်း စက်ဝန်းက သာမန် မဟုတ်ဘူး ။ အဲဒါ ေလာ
က တစ်ခုပဲ။ သန်းချီတဲ့ ြဖစ်တည်မေတွ တည်ရှိေနတဲ့ ေလာကတစ်ခု။
"ဒီေလာက် အချိန်အကာကီး တိုက်ခိုက်ေနမိတာ ငလူးပဲ" ဖန်ကျန်း
ရှီရဲ အသံက ထျန်းရှင်း နားထဲကို ဝင်ေရာက်လာတယ်။ ေဒါသတကီးနဲ
စိတ်ဆုံးြဖတ် လိုက်တဲ့ ပုံစံပဲ။ တကယ်ေတာ့ ဖန်ကျန်းရှီ ေတာ်ေတာ်
ေလး ေဒါသ ထွက်ေနတာ။
ှစ်တစ်ေထာင် မီးေဆးပင်ေလး တစ်ပင်ပဲ မဟုတ်ဘူး လား။ ငလူးမ
တားရဲ ။ သူလည်း မစားချင်ခဲ့ဘူး။ ချီကူယန်ရဲ သူပါးစပ်ထဲ အတင်း
ထိုးထည့်လို အသက်ရှကျပ်ပီး ေသမလို ြဖစ်ခဲ့ေသး။
ရတနာတဲ့ လား။ ရတနာေသာ ဘာေသာ ဂုမစိုက်ဘူး။ နာကျင်
လိုက်ရတာ ေသမတတ်ပဲ။ စားေတာင် ပီးသွားပီ။ ေထွးထုတ်လို ရရင်
ေထွးထုတ် ပစ်ချင်တာေပါ့။ ေတာင်စဉ် ကိုးသွယ်ရဲ ေခါင်းေဆာင်တဲ့
လား။ အဲဒီေတာ့ ဘာြဖစ်လဲ။ ေခါင်းေဆာင် ြဖစ်ေနလည်း ငါကေတာ့
ေသာက်ခွက်ိုက်မှာ ပဲ။
"ဝုန်း" နားကန်းမတတ် အသံကီး ေကာင်းကင် တာအို ခန်းမမှာ ထွ
က်ေပလာတယ်။ ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံးလည်း တုန်ခါသွားတယ်။ ေဒါ
သတကီးနဲ လက်သီးချက်ေကာင့် ဒီလို အြဖစ်ေတွ ြဖစ်လာခဲ့တာ။ ဖန်
ကျန်းရှီ တိုက်ခိုက်ပီ။
ထျန်းရှင်း မျက်လုံးေတွ ထိတ်လန်တကား ြပးကျယ် ေနခဲ့တယ်။
ေန ရာ မှာ ေြခစုံရပ်ရင်းနဲ ေငးကည့်ေနတယ်။ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ
စက်ကွင်းနဲ လမ်းြခံထားတဲ့ လက်သီး တစ်လုံးက သူမျက်ှာေပကို တ
ည့်တည့်ကျတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဖန်ကျန်းရှီကေတာ့ အလွန်အမင်း ေပျာ်ရင် ေကျနပ်ေနခဲ့

တယ်။ ေတာင်စဉ် ကိုးသွယ်ရဲ ေခါင်းေဆာင်၊ ြမင့်ြမတ် ေဒသမှာ စွမ်း
အား အကီးဆုံး လူေတွထဲက တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနေတာ့ေကာ ဘာြဖစ်
လဲ။
လက်သီးတစ်ချက်။ ေဒါသတကီးနဲ အားကင် အကုန်လုံးကို သုံးပီး
ေတာ့ ထိုးချလိုက်တဲ့ လက်သီးတစ်ချက်။
သူလက်သီးချက်ေကာင့် ထျန်းရှင်း လဲကျ သွားမယ်လို ဖန်ကျန်းရှီ မ
ထင်မှတ် ထားခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသက်ရှင် ေနရင်ေတာင် အနည်းဆုံး
ေသွးထွက်ေအာင် ိုက်ပစ်မယ်။
"ဂတ်" လက်သီးနဲ ခာကိုယ် ထိေတွတဲ့ အသံ ထွက်ေပလာတယ်။
ဖန်ကျန်းရှီလည်း ြပင်းထန်တဲ့ နာကျင်မကို ခံစား လိုက်ရတယ်။ ထျန်း
ရှင်းရဲ လက်သီးချက်က သူခာကိုယ်ကို ထွင်းေဖာက် သွားေပမဲ့ သူကို
သတ်ိုင်ဖို မလုံေလာက်ခဲ့ဘူး။ ဒီတစ်ေခါက် နာကျင်မက ြပင်းထန်လွန်း
တယ်။
ေသွးေတွက ေနရာ အှံကို စီးကျေနတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဖန်ကျန်းရှီက
ေတာ့ အံကိတ်ရင်း ြပံးေနခဲ့တယ်။ ဘာေကာင့်လဲ ဆိုေတာ့ ဒီေသွးေတွ
က သူေသွးေတွတင် မဟုတ်ဘူး ေလ။ ထျန်းရှင်း အန်ထုတ်လိုက်တဲ့
ေသွးေတွနဲ ပဲ ေရာေှာေနတယ်။
"ခဘွန်း"
ထျန်းရှင်းရဲ ခာကိုယ်က ေြမြပင်နဲ အရှိန်ြပင်းြပင်း ထိေတွ သွားတ
ယ်။ သူရဲ ဝတ်ုံနက်က တစ်စစီ စုတ်ပဲ သွားပီးေတာ့ ေခါင်းေပက ေရ
ဆံထိုး ကိုးေချာင်းလည်း ေြမြပင်ေပကို ြပတ်ကျ သွားခဲ့တယ်။ ဒီ
ြမင်ကွင်းက အရမ်းကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ြဖစ်ပျက် သွားခဲ့တယ်။ ေကာင်း
ကင်က လပ်စီးတန်းကီး ဆင်းသက်လာတဲ့ အချိန်ကေန ထျန်းရှင်းကို ဖ

န်ကျန်းရှီ အလဲထိုးပစ်တဲ့ အချိန်ထိ မျက်ေတာင် ၂ခတ်စာပဲ ကာြမင့်
တယ်။
အပ်ကျသံ မကားေအာင် တိတ်ဆိတ် သွားခဲ့တယ်။ ဘာေတွြဖစ်သွား
မှန်း မသိကေပမဲ့ ထျန်းရှင်း ြပတ်ကျသွားတဲ့ ေနရာမှာ အေပါက်ကီး
တစ်ခု ြဖစ်ေနတာကို လူတိုင်း ြမင်ကတယ်။ ေတာင်စဉ် ကိုးသွယ်ရဲ ေခါ
င်းေဆာင်ကေတာ့ ေြမတွင်း အလယ်မှာ လဲေလျာင်းေနပီ။
ဘယ်သူက ထျန်းရှင်းကို ထိခိုက်ေအာင် လုပ်ိုင်တာလဲ။ ေတာင်စဉ်
ကိုးသွယ် တပည့်သားေတွ မယုံိုင်ဘူး။ သူတို ေတွတင် မကဘူး။
ေကာင်းကင် တာအို တပည့်သားေတွ၊ ဧကရာဇ် လင်းမုပိုင်၊ မင်းသားရှ
န်း လင်းယွမ်နဲ တြခား ဧကရာဇ်၂ပါးပါ မယုံိုင်ကဘူး။
"ထျန်းရှင်း လဲကျ သွားတာလား"
ေရေရာင် မိုးကိးေတွ ဆင်းသက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူတို ေတွ ေမာ်
လင့် တကီး၊ တေလးတစားနဲ ေစာင့်ဆိုင်း ေနခဲ့ကတယ်။ ထျန်းရှင်း
ုတ်တရက် အလဲထိုး ခံလိုက်ရတာကို ြမင်ေတာ့ သူတို ေတွ မျက်လုံး
ြပးကျယ်ေနတယ်။
ေကာင်းကင်ကို တစ်ဖန် ြပန်ကည့်တဲ့ အချိန်၊ ညာဘက် ရင်ဘတ် တ
စ်ခုလုံး ေသွးေတွ ရဲနစ်ေနပီး ပါးစပ်မှာ ေသွးေတွ စီးကျေနတဲ့ လူတစ်
ေယာက်ကို ြမင်လိုက်ရတယ်။ လူေတွ ထိတ်လန်ကုန်တယ်။
"အဲဒါ ဘာကီးလဲ"
"အလင်း စက်ကွင်းကေန ေနာက်ထပ် စက်ဝိုင်း ေြခာက်ခု ထွက်ေန
တယ်။ မိုးြပာေရာင်နဲ အစိမ်းေရာင်"
"အဲဒါ ဘာတာအိုလဲ"

ြပးကျယ်ေနတဲ့ မျက်လုံးေတွနဲ ပွင့်ေနတဲ့ ပါးစပ်ေတွကေန အသံ
ေတွ ထွက်ေပေနတယ်။ လူတိုင်းက အလင်း စက်ကွင်းေတွကို ထိတ်လ
န်တကား စူးစမ်းလို စိတ်ေတွနဲ ကည့်ေနကတယ်။
"အဲဒါ ဘာကီးလဲ။ ဆရာ့ကိုေတာင် အလဲထိုးိုင်တယ်"
"ဘယ်လို ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ"
"အဲဒီေကာင်က ေသပီ မဟုတ်ဘူး လား။ ဘာေကာင့်များ ဒီေလာက်
ေတာင် အင်အား ကီးရတာလဲ"
ေတာင်စဉ် ကိုးသွယ်ရဲ တပည့်ေတွ မယုံိုင်ကဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမှန်
တရားပဲ။ ထျန်းရှင်းက ေြမြပင်က အေပါက်ထဲမှာ လဲကျေနပီ။ ဖန်ကျန်း
ရှီက ေလထဲမှာ လွင့်ေမျာေနတယ်။
"ြပန် ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်း။ အဲဒါ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်
ကွင်းပဲ" ထျန်းရှင်း ေသွးအန်ရင်းနဲ ဗလုံးဗေထွး ေြပာေနခဲ့တယ်။ ဖန်ကျ
န်းရှီရဲ လက်ထဲက အလင်းစက်ကွင်းက သူကို မနားတမ်း တုန်လပ်ေစ
တယ်။ သူှလုံးသား တစ်ခုလုံး ေအးစက်ေနတယ်။ ေကျာမှာ လည်း
ေခးေတွ ရဲနစ် ေနခဲ့တယ်။
"ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းက ဘာကီးလဲ"
"အဲဒါ ဘာကီးလဲ"
"ငါ တစ်ခါမှ မကားဖူးဘူး"
"ငါဖတ်ဖူးတယ်။

မှတ်တမ်းထဲမှာ ထည့်ထားတာေတာ့

အဲဒါက

အသွင်ယူ ဟန်ေဆာင်တာ ဒါမှ မဟုတ်ရင် အယူအဆ တစ်ခုတဲ့ ။ တက
ယ့် အစစ်အမှန် ြဖစ်မလာိုင်ဘူး"

"အသွင်ယူ ဟန်ေဆာင်တာ။ အဲဒါကလား"
ထျန်းရှင်း စကားေကာင့် တပည့်သားေတွ ထိတ်လန် တကား ေအာ်
ဟစ်တယ်။ အမည်မေဖာ်ိုင်တဲ့ စကားလုံး ထူးထူး ဆန်းဆန်းေတွ သူတို
ပါးစပ်ကေန ထွက်ေပလာတယ်။ တကယ်ေတာ့ သူတို ရဲ ထိတ်လန်မ
ကို စကားနဲ ေတာင် ေဖာ်ြပလို မရဘူး။
"ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းလား။ ဒီေခွးသားေလး။ ငါခန်မှန်း မိ
သင့်တာ။ ေကာင်းကင် တာအိုနဲ ေသရှင် တာအိုကို ပညာရှင် အဆင့် တ
တ်ထားမှ ေတာ့ ဒါကို ငါ အေစာကီးတည်းက သိသင့်တာ" မုချင်းဖန်း
အထိတ်တလန်နဲ ေရရွတ်ေနတယ်။ သူအေတာ့်ကို မထိန်းချပ်ိုင် ြဖစ်
ေနတယ်။ ေကာင်းကင် တာအို ခန်းမ ေခါင်းေဆာင် ြဖစ်ေပမဲ့ သူတစ်ကို
ယ်လုံး တုန်ယင် ေနတာကို မထိန်းချပ်ိုင်ဘူး။
"အရှက်မရှိတဲ့ သူခိုးေကာင်" ချီကူယန်ရဲ မျက်ဝန်းေတွက အေရာင်
စုံ

ေတာက်ပ

ေနခဲ့တယ်။

ကယ်အလင်းတန်းေတွ

အတူတကွ

ေပါင်းစည်း ေနသလိုပဲ။ သူမ အသံက မကျယ်ေလာင်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူမ
မျက်ှာ တစ်ခုလုံး နီရဲ ေနပီးေတာ့ အသက်ြပင်းြပင်း ရှေနရတာက က
ည့်လိုက်တာနဲ သိသာေနတယ်။
***
ဖန်ကျန်းရှီလည်း သူကို ကည့်ေနတဲ့ အထိတ်တလန် လူေတွကို ြပန်
ကည့်တယ်။ ထျန်းရှင်းနဲ တပည့်သားေတွရဲ စကားကို ကားေတာ့ သူ
တို အာုံစိုက်ေနတဲ့ ေနရာကို နားလည်သွားတယ်။ သူတို အာုံစိုက်တာ
မှားေနပီ။
"ထျန်းရှင်းကို

ငါအိုင်ယူလိုက်တာ

ဂုမစိုက်

ကဘူးလား။

ေနာက်ပီးေတာ့ ငါက သူရဲ သုံးကွက်ကို ခုခံပီး အသက်ရှင် ေနတာေလ

"
ဒါေပါ့။ ကံတရားေကာင့်လည်း ပါတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေသချာ စဉ်းစား
ကည့်ရင်၊ ကံတရားထက် အင်အားက ပိုပီးေတာ့ စွမ်းေဆာင် သွားတာ
ေလ။ ဒီလူေတွ အားလုံးက သူရဲ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းကိုပဲ အာ
ုံစိုက်ေန ကတာလား။ ဒီပစည်းက ဒီေလာက်ေတာင် လန်စရာ ေကာင်း
လို လား။ ဘာမှ လည်း အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပဲနဲ ။
ဖန်ကျန်းရှီလည်း သိပ်ပီး ဟန်ေဆာင် မေနေတာ့ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်
စမ်းသပ် ကည့်ပီးပီေလ။ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းပါတဲ့ လက်နဲ
မပါတဲ့ လက် တိုက်ခိုက်တာ အင်အား သိပ်မကွာဘူး။ ဒါေကာင့် ြပန်လ
ည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းကို အရင်က သူမသုံးတာပဲ။ စွမ်းအားကုန်တာ
အရမ်း ြမန်လွန်းတယ်။ ပီးေတာ့ ဘာမှ လည်း အသုံးမဝင်ဘူး။ အခု
ေတာ့ အေြခအေနေတွက ကွာြခားေနပီ။
ဖန်ကျန်းရှီမှာ အခွင့်အေရး တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ေကာင်းကင် တာအိုနဲ
ေသရှင် တာအို ှစ်ခုလုံးကို သုံးခဲ့ေပမဲ့ ။ ထျန်းရှင်းရဲ မျက်ခွက်ကို ပိတ်
ထိုး ိုင်တဲ့ အထိ စိတ်ေကျနပ်မ မရခဲ့ဘူး။ အခုေတာ့ ြပန်လည် ေမွးဖွား
မ စက်ကွင်းက အကျိးသက်ေရာက်တယ်။ ဒီစက်ကွင်းက သူကို သိသိ
သာသာ

အင်အား

ကီးေအာင်

မလုပ်ေပးေပမဲ့၊

ေနာက်တစ်ခါဆို

ချက်ချင်း ထုတ်သုံးမှ ြဖစ်မယ်။
သုံးကွက်ကို ေနာက်ဆုံးေတာ့ ေကျာ်လွန် သွားခဲ့ပီ။ ဒါကေတာ့ ဖန်
ကျန်းရှီ အေတွးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ြပဿနာ ေသးေသးေလး တစ်ခု ရှိေနခဲ့တယ်
။
"ခဘွန်း" ေြမြပင် တစ်ခုလုံး တုန်ခါ သွားတယ်။ ေြမတွင်းထဲက အန
က်ေရာင် ပုံရိပ် အရှိန်ြပင်းြပင်း ထွက် လာပီး ဖန်ကျန်းရှီဆီကို ဦးတည်

ေြပးဝင်လာတယ်။ ထျန်းရှင်း ေနာက်တစ်ေခါက် လပ်ရှားမယ်လို ဘယ်
သူမှ မထင်ထားမိဘူး။ သုံးကွက်ပဲ တိုက်ခိုက်မယ်လို သူကတိ ေပးထား
ခဲ့တယ်ေလ။ အခုေတာ့ ဖန်ကျန်းရှီကို ေနာက်တစ်ေခါက် တိုက်ခိုက်ေန
ပီ။
ဒါ့အြပင် သူခာကိုယ် တစ်ခုလုံး အားြပင်းတဲ့ သတ်ြဖတ် လိုစိတ်
ေတွနဲ ေတာက်ပေနခဲ့တယ်။ သူမျက်ဝန်းေတွက ေအးချမ်း ေနေပမဲ့ ၊
မည်းေမှာင်ပီးေတာ့ လူသတ်ေငွေတွ လံထွက် ေနခဲ့တယ်။
ေြပာင်းလဲ သွားပီ။ ချက်ချင်းကီး ေြပာင်းလဲ သွားပီ။
"ေသစမ်း" ထျန်းရှင်း ေအးစက်စက် ဟိန်းေဟာက်တယ်။ သူရဲ ပ်ပွ
ေနတဲ့ ဆံပင်ေတွက ေလထဲမှာ လွင့်ေမျာေနတယ်။ စုတ်ပဲေနတဲ့ ဝတ်ုံ
မှာ အလင်းတန်းေတွ ေတာက်ပလာတယ်။
ဖန်ကျန်းရှီေကာ သူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်ကို သုံးိုင်ရင် ဘယ်လို ြဖ
စ်မလဲ သူမသိဘူး။ ဖန်ကျန်းရှီက ဘယ်လိုများ ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်
ကွင်းကို သုံးိုင်တယ် ဆိုတာလည်း သူမသိ။ သံသယ ြဖစ်စရာ ကိစေတွ
အများကီး ရှိေနတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစေတွက အေရး မကီးေတာ့ဘူး။
ြပန်လည် ေမွးဖွားမ စက်ကွင်းေကာင့် ဒီတစ်ခုကို သူနားလည်လိုက်
တယ်။ ဖန်ကျန်းရှီက ဒီေနကို ေကျာ်လွန်ပီးေတာ့ အသက်ရှင်ိုင်တယ်။
ဖန်ကျန်းရှီက အရှက်မရှိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခာကိုယ် တစ်ခုလုံးမှာ ြပင်းထန်
လွန်းတဲ့ အင်အားကီး အရှိန်အဝါေတွ ဖုံးလမ်းေနတယ်။ ဒါေတွ အား
လုံးက သူကို န်ြပေနတယ်။ ဒီေကာင်ေလးသာ ဆက်ပီးေတာ့ အသက်
ရှင်ေနရင်၊

ခိမ်းေြခာက်မကီး

ြဖစ်လာလိမ့်မယ်။

ဒါေကာင့်

အခု

ချက်ချင်း ဖယ်ရှား ပစ်ရမယ်။
"ထျန်းရှင်း ရပ်လိုက်။ ဖန်ကျန်းရှီမှာ အသက်ရှင်ချန် ေလးလပဲ ကျန်

ေတာ့တယ်" မုချင်းဖန်းရဲ အသံ ဒီအချိန်မှာ ထွက်ေပလာတယ်။ ထျန်းရှ
င်းကို ရပ်တန် ချင်ေပမဲ့ ေနာက်ကျလွန်း သွားခဲ့ပီ။ ထျန်းရှင်းနဲ ယှဉ်
လိုက်ရင် သူက ဖန်ကျန်းရှီနဲ အများကီး ေဝးကွာေနတယ်။
ဒါေကာင့် ထျန်းရှင်း ရပ်တန်မလား ဆိုတဲ့ ေမာ်လင့်ချက်နဲ အမှန်တ
ရားကို ေြပာြပလိုက်တယ်။ တကယ်ေတာ့ ေတာင်စဉ်ကိုးသွယ် ေခါင်း
ေဆာင်၊ ြမင့်ြမတ်နယ်ေြမ မျိးွယ်စု ငါးခုရဲ ေခါင်းေဆာင် တစ်ေယာက်
က

တပည့်သားေပါင်း

တစ်ေထာင်ေကျာ်

ေရှမှာ သူကတိကို

ေဖာက်ဖျက်မယ်လို မထင်ထားခဲ့မိဘူး။
ဒါေပမဲ့ ထျန်းရှင်း အေတွးကို သူသိတယ်။ ဖန်ကျန်းရှီသာ ေလးလပဲ
အသက်ရှင်ချိန်

ကျန်တာကို

သူမသိခဲ့ရင်၊

သူလည်း

ထျန်းရှင်းလို

ဆုံးြဖတ်ချက် ချမိမှာ ပဲ။ ေနာက်ဆုံးေတာ့လည်း ြပန်လည် ေမွးဖွားမ
စက်ကွင်းကို ထိန်းချပ်ိုင်တဲ့ လူတစ်ေယာက်က အဆုံးမဲ့တဲ့ အနာဂတ်
အလားအလာ ရှိေနတယ်။ ဒီလူ အရွယ်ေရာက်ပီး ရင့်ကျက် လာခဲ့ရင်၊
ဘယ်ေလာက်ေတာင် ေကာက်စရာ ေကာင်းလိမ့်မလဲ။
ဘယ်သူမှ မသိိုင်ဘူး။
ထျန်းရှင်းနဲ ဖန်ကျန်းရှီက အခုချိန်မှာ ရန်စ ရှိသွားပီ။ ဒါေကာင့် ထျ
န်းရှင်းလည်း အနာဂတ်မှာ သူအသက်ကို ခိမ်းေြခာက် လာိုင်သူကို လွ
ယ်လွယ် အလွတ်ေပးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဖန်ကျန်းရှီရဲ အသက်ရှင်ချိန်ကို
သိရင်ေတာ့ လက်ေလာ့ေကာင်း ေလာ့ိုင်ပါရဲ ။
"ဂျိန်း၊" ေကာင်းကင်မှာ ေရေရာင် အလင်းတန်းေတွ ထွက်ေပ လာ
ြပန်တယ်။ ေမှာင်မည်းေနတဲ့ ေကာင်းကင် တစ်ခုလုံး လုံးဝ ကွဲထွက်
သွားခဲ့ပီ။ ေရေရာင် အလင်းတန်း တစ်ခု ေတာက်ပ လာခဲ့တယ်။

***

