အပိုင်း (၃၉၁)
တားြမစ်မိန် ပျက်ြပယ်ြခင်း

ဓားသခင်၏ စကားများ အရ သူတို သုံးေယာက်က ဆရာဒူ၏ တပ
ည့်ြဖစ်လာြခင်းက အမှန်တကယ် ိုးရှင်းလှသည် ။ သိုေသာ်လည်း ထိုိုး
ရှင်းမ၏ ေနာက်ကွယ်တွင် ဖုံးကွယ်ထားေသာ အရာများ စွာ ရှိေပသည်
။
ဓားသခင်က ရီဖူရှင်းအား မေြပာခဲ့သည် များမှာ ထိုစဉ်က ေကျာက်
တုံးေပတွင် တစ်စုံတစ်ခု ထွင်းထုရန် အတွက် သူက သုံးလခန် မအိပ်ခဲ့
ေပ။ သူ၏ ဓားကိုင်လက်က ေသွးများ အဆက်မြပတ် ထွက်ေနသည် ။
သူက မေရမတွက်ိုင်ေအာင် လဲကျခဲ့ေသာ်လည်း သူ ြပန်ထိုင်ခဲ့သည် ။
ေနာက်ဆုံးတွင် သူ ေအာင်ြမင်ခဲ့ေသာ်လည်း ှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည် ။ ထို
ေနာက် သူက သတိေမ့သွားခဲ့သည် ။ ထိုစဉ်က ဆရာဒူက သူအား ေဘး
မှ သုံးလတိတိ ေစာင့်ကည့်ေနခဲ့သည် ။ ဓားသခင်က အစာေရစာငတ်
ကာ သတိေမ့သွားပီး ိုးလာေသာအခါ ဆရာဒူက သူအား သစ်သီး အန
ည်းငယ် ေကးခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်မှ အြဖစ်အပျက်က မူလကတည်းက
သူအား ေကာ့ေတး၏ ဓားသခင် ြဖစ်လာခဲ့ြခင်း အေကာင်းတရား ြဖစ်
ေပသည် ။
ဓားသခင်က ရီဖူရှင်းအား မေြပာခဲ့သည့် အထဲတွင် ကျးေကာ့ေဟွ

အား လိုက်ရှာ ေနကသူများမှာ အလွန်အလွန် အားေကာင်းကသည် ဟူ
၏။ သိုေသာ်လည်း ဆရာဒူက သူမအား ေခထုတ် လာိုင်သည် သာ ြဖ
စ်သည် ။ တူညီစွာပင် သူ မေြပာခဲ့သည် များ ထဲတွင် ဂူတုံးလျိှင့် ကျး
ေကာ့ေဟွတို

ပထမဆုံး

ေတွဆုံခဲ့ကသည့်

အချိန်တွင်

တစ်ခါက

မိန်းမပျိေလး ကျးေကာ့ေဟွက သူမ၏ ခာကိုယ်အား ထိခိုက်ေစေသာ
လပ်စီးဓာတ် စွမ်းအင်နည်းစနစ် တစ်ခုအား ေလ့ကျင့်ေနသည် ကို ဂူတုံး
လျိက ြမင်ခဲ့ရာ သူက ဆရာဒူအား သူ၏ တပည့်အား အဘယ်ေကာင့်
ထိုသိုေသာ

နည်းလမ်းြဖင့်

သင်ကားသနည်း

ေမးခဲ့ပီး

ဆရာဒူ၏

သင်ကားြခင်း နည်းစနစ်ကို ေဝဖန်ခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် ဂူတုံးလျိက သူ
၏ ပါရမီအား ြပသကာ ကျးေကာ့ေဟွအား စိန်ေခခဲ့ရာ သူမအား
ဆုံးရွားစွာ ံးနိမ့်ခဲ့သည် ။
သူက လက်မခံေသးဘဲ ကျးေကာ့ေဟွအား ထိုနည်းစနစ်အား စွန်
လတ်ရန် ေြပာခဲ့သည် ။ ကျးေကာ့ေဟွက ြပံးကာ ဒါဆို ဂူတုံးလျိက သူ
မအား ကာကွယ်ိုင်လား ေမးခဲ့ရာ ဒဏ်ရာ ြပင်းထန်စွာ ရထားေသာ ဂူ
တုံးလျိက သေဘာတူခဲ့သည် ။ ထိုေကာင့်ပင် ထိုေနမှ စ၍ ဂူတုံးလျိက
ကျးေကာ့ေဟွ၏ ေနာက်ကို လိုက်ခဲ့သည် ။ ကံမေကာင်းစွာပင် ယေနအ
ထိ ဂူတုံးလျိက ကျးေကာ့ေဟွအား အိုင်မရေသးေပ။
မှန်သည် … ထိုအရာများ အားလုံးက ပုံြပင်များ ြဖစ်သွားပီး ြဖစ်သ
ည် ။ သူတို ကိုယ်တိုင်ကလွဲလင် သူတို အချင်းချင်း ေသာ်လည်းေကာင်း၊
သူတို ဆရာအေပ သူတို ၏ ခံစားချက်များကို လည်းေကာင်း မည်သူမှ
သိကမည် မဟုတ်ေပ။

***

အေရှေြမိုင်း ေဒသတစ်ခုလုံး လွန်စွာ ထိတ်လန်ကရသည် ။
တစ်ေနတည်းတွင် ှစ်ေပါင်း တစ်ရာအတွင်း တစ်ခါမှ မကားဖူး
ေသာ အြဖစ်အပျက်တစ်ခု ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည် ။ ချင်ြပည်ေထာင်မှ ထိပ်သီး
စွမ်းအားရှင်များ အားလုံး အြမစ်ြဖတ် ေချမန်းခံရသလို ဖူယွန်ဓားကလ
န် ေခါင်းေဆာင်၊ ေတာ်ဝင် ချန်ေကျာင်းေတာ် ေခါင်းေဆာင်တို က ေကာ
င်းကင်ေတာင်တွင် ေသဆုံးခဲ့ရသည် ။ ဒွန်ဟွာကလန် ေခါင်းေဆာင်က
သူ အနားယူေကာင်း ေကညာသည် ။
ေကာ့ေတးမှ ဆရာဒူှင့် ရီဖူရှင်းတို က တစ်ဖန် ေလာကကို တုန်လ
ပ် ေစခဲ့ကြပန်သည် ။
ေကာင်းကင်ေတာင်တွင် ရီဖူရှင်းက ေတာင်၏ စိတ်အသိအား ထိန်း
ချပ်ကာ ရန်သူများ အားလုံးကို ေခါင်းေလာင်းသံြဖင့် ဖိှိပ်ခဲ့သည် ။
စာအုပ်ေတာင်ေပတွင် ဆရာဒူက သူ၏ ရှီတန်ခိုးအစွမ်းကို သုံးလျ
က် လက်ဝါးတံဆိပ်ေတာ် တစ်ခုတည်းြဖင့် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့
သည် ။
ေခတ်တစ်ခု အဆုံးသတ်ခဲ့ပီကို အေရှေြမိုင်းေဒသမှ လူများအား
လုံးက သိလိုက်ကသည် ။ ေလာကအား အုပ်စိုးလိုေသာ ချင်ြပည်ေထာင်
ကား ယခု သမိုင်းထဲတွင် သာ ကျန်ရစ်ေတာ့သည် ။
သတင်းရပီးေနာက် အေရှေြမိုင်းေဒသမှ လူများ စွာက စာအုပ်
ေတာင်ကို လာေရာက် ဂါရဝ ြပကသည် ။ တိုက်ပွဲတွင် ေကာ့ေတး၏
နာမည်က အေရှေြမိုင်း ေဒသ၏ ေနရာတိုင်းကို ေရာက်ခဲ့သည် ။
တချိက ေပျာ်ရင်ကသည် ။ တချိက ေကာက်ရွံကသည် ။ ေပျာ်ရင်က

သူများမှာ ေကျာင်းေတာ်၊ ဓားသခင်ေတာင်ှင့် လစာကလန်မှ တပည့်
များ ြဖစ်ကသည် ။ ေကာက်ရွံကသူများမှာ ချင်ြပည်ေထာင်၏ မဟာမိ
တ်များ ြဖစ်ကသည် ။ တိုက်ပွဲတွင် စွမ်းအားအြမင့်ဆုံး လူများ သာ ေသ
ဆုံးခဲ့ကရာ ယခု အများ စုေသာ လူများမှာ အသက်ရှင် ေနကဆဲြဖစ်သ
ည် ။
သိုတိုင်ေအာင် ေကာ့ေတးတွင် ဆရာဒူက ေပျာ်ရင်ပုံလည်း မရသလို
စာအုပ်ေတာင်တွင် ရှိေနစဉ်ကကဲ့သို စိတ်ေကျနပ်သည့် ပုံစံလည်း သိပ်မ
ြပေပ။ ေတာင်၏ ေနာက်တွင် ဆရာဒူက ေကျာက်တုံးကီး တစ်ခုေပတွ
င် လဲေလျာင်းကာ တိတ်ဆိတ်စွာြဖင့် အရက် ေသာက်ေနသည် ။
"ဆရာ…" ဓားသခင်က လှမ်းေခသည် ။ ထိုေနာက် ဓားသခင်၊ ရီဖူ
ရှင်းှင့် တြခားလူများ ေလာက်လာကသည် ။ သူတို အြပင် နတ်မိမယ်
ဝမ့်ယွီလည်း ပါလာသည် ။ သူမက မူလကတည်းက ဆရာဒူအား လာ
ေရာက် ဂါရဝြပလိုေသာ်လည်း သူမတစ်ေယာက်တည်းြဖင့် အေှာင့်အ
ယှက် မြပလိုခဲ့ေပ။ ယခု ဓားသခင်တို ြပန်ေရာက်လာခဲ့ရာ သူမက သူ
တို ေနာက်က လိုက်ပါလာခဲ့သည် ။
"ဆရာဒူ…" နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ဦးတ်လျက် ှတ်ဆက်သည် ။
"အင်း…" ဆရာဒူက ေခါင်းညိတ်သည် … "ဘာများ လဲ…"
"ကန်မက ဆရာဒူရဲ လက်ေအာက်မှာ ေလ့ကျင့်ချင်ပါတယ်… " န
တ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ဦးတ်၍ ေြပာသည် ။ စာအုပ်ေတာင်မှ ြမင်ကွင်းက
သူမအား ကီးစွာေသာ ထိုးှက်ချက်ကို ေပးသည် ။ ထိုအရာက တကယ့်
ရှီအဆင့်၏ စွမ်းအားများ လား...။ သူမက လက်ရှိ သူမ၏ တန်ခိုးအဆင့်
ကို ြမင့်တင်လိုကာ ဆရာေကာင်း တစ်ေယာက်ကို အလိုရှိသည် ။ ဆရာ
ဒူကား သံသယ ရှိစရာမလိုေအာင် အသင့်ေတာ်ဆုံးလူ ြဖစ်သည် ။

"ငါက ပျင်းရိတာေကာင့် ေနာက်ထပ် တပည့် တစ်ေယာက် လက်ခံ
ဖို အစီအစဉ် မရှိေသးဘူး…" ဆရာဒူက ထရပ်ကာ ြပံးလျက် ေခါင်းယ
မ်းသည် ။
နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ပထမက စိတ်ပျက်သွားဟန် ရေသာ်လည်း ချ
က်ချင်းပင် စိတ်ေြဖ ိုင်သွားသည် ။ ဆရာဒူကဲ့သိုေသာ ထူးဆန်းေသာ
လူက တပည့်တစ်ေယာက် အလွယ်တကူ လက်ခံမည် မဟုတ်သည် မှာ
ထင်ရှားသည် ။
"ဆရာဒူ… အခု အေရှေြမိုင်းေဒသ အေြခအေနအရ လစာကလ
န်က ဘာလုပ်သင့်လဲ…" နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ေမးသည် ။ အကယ်၍ စာ
အုပ်ေတာင်က အမှန်ပင် အေရှေြမိုင်း ေဒသအား စုစည်းလိုပါက သူမ
က ေထာက်ပံ့ ေပးိုင်ေပသည် ။ သူမက ေရွးစရာ သိပ်မရှိေသာ်လည်း
ဤတစ်ကိမ်တွင် ကား သူမက စိတ်ရင်းြဖင့် ေြပာြခင်းပင်။ ေကျာင်း
ေတာ်တွင် ရက်အနည်းငယ် ေနပီးကတည်းက သူမက ကလန်ှင့်
ေကျာင်းေတာ်မှ

ေပးေသာ

ကွဲြပားေသာ

ခံစားချက်များကို

သိနားလည်ပီး ြဖစ်သည် ။
ေကျာင်းေတာ်၏ တပည့်များ အကားတွင် ကေတာက်ကဆများ
ရှိကေသာ်လည်း သူတို က တန်ခိုးကျင့်ရာတွင် သာ အာုံစိုက်ေလ့ ရှိက
သည် ။ ထိုအြပင် ေကျာင်းေတာ်၏ အဓိက ဦးတည်ချက်က တပည့်များ
ကို သင်ကားရန် ြဖစ်သည် ။ ကလန်များ မူကား တန်ခိုးကျင့်ြခင်းအြပင်
နာမည် ေကျာ်ေစာမများ ှင့် ပိုင်ဆိုင်မ ေလာဘများ ရှိေနကကာ ထိုအ
တွက် ိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ြခင်းများ ၊ မေကာင်းမများ ကျးလွန်ြခင်းများ
ရှိကသည် ။ ေကျာင်းေတာ်တွင် လည်း ထိုသိုေသာပုံစံတူ ကိစများ ရှိတ
တ်ေသာ်လည်း အလွန် ရှားပါးေပသည် ။

"ဒါက မင်းအေပပဲ မူတည်တယ်… " ဆရာဒူက ြပံးလျက်ေြပာသ
ည် … "အရင်တုန်းက ငါက တချိအရာေတွကို ေြပာင်းလဲချင်ခဲ့တယ်…
ဒါေပမဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ေတာ့ ငါက ဘာမှ မလုပ်ိုင်ခဲ့ဘူး…"
"ဆရာဒူ… ဆရာဒူရဲ ေကျာ်ကားမနဲ ဆို အကုန်လုံးက ဆရာဒူရဲ သ
ေဘာကို လိုက်ေလျာ ကလိမ့်မယ်… ဘာလို မြဖစ်ိုင်ရမှာ လဲ…" နတ်မိ
မယ်ဝမ့်ယွီက နားမလည်စွာ ေမးသည် ။
"ငါ့ရဲ စွမ်းအင်နဲ ချင်ြပည်ေထာင်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပီးမှ ငါက အေရှေြမ
ိုင်း ေဒသကို စုစည်းရင် ငါက ချင်ြပည်ေထာင်နဲ ဘာကွာြခားမှာ လဲ…
ငါက အေရှေြမိုင်းေဒသက ထွက်ခွာသွားတဲ့ တစ်ေနကျရင် ဒါမှ မဟု
တ် ငါ့ထက် အားေကာင်းတဲ့ လူ တစ်ေယာက်က ဒီမှာ ေပလာခဲ့ရင် ဘ
ယ်လိုလုပ်မလဲ… လူသားေတွရဲ စိတ်နဲ ရည်မှန်းချက်ေတွက ဒီေလာက
မ ှာ ေြပာင်းလဲဖို အခက်ခဲဆုံးပဲ…" ဆရာဒူက ေခါင်းယမ်းကာ ေြပာသ
ည် ။
"ဆရာဒူရဲ ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ…" နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ေမးသ
ည် ။
"တန်ခိုးရှင် ေလာကမှာ ကလန်ေတွနဲ မိသားစုေတွက အဓိက ကျ
ေနတာကို ငါမလိုချင်ဘူး… တြခားတစ်ဖက်မှာ သူတို ေတွရဲ ေနရာကို
ေကျာင်းေတာ်ေတွလို ေနရာမျိးေတွက ယူေစချင်တယ်… ေလာကကီး
က လူေတွက တန်ခိုးကျင့်တဲ့ အေထာက်အပံ့ ပစည်းေတွကို သူတို လက်
ထဲမှာ ပဲ ထိန်းသိမ်းထားလို မရေတာ့ဘူး… ဒီအစား သူတို က တြခားလူ
ေတွကို မျိးဆက် တစ်ခုပီးတစ်ခု အသိပညာ အတတ်ပညာေတွ လက်
ဆင့်ကမ်း ေပးိုင်လိမ့်မယ်…" ဆရာဒူက နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီကို ေြပာသ
ည် ။

နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီ မှ င်တက်သွားသည် ။ ထိုေနာက် သူမက ဆရာဒူ
ကို ေလးစားစွာြဖင့် ဦးတ်သည် ။ ထိုေနာက် သူမက ေြပာသည် … "
ဆရာဒူရဲ ရည်မှန်းချက် ြပည့်ဝခဲ့ရင် ေလာကကီးထဲက တန်ခိုးရှင်ေတွ
အကုန်လုံးက ပိုမိုေကာင်းမွန်တဲ့ ေလာကတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ကလိမ့်မယ်
… ဒါေပမဲ့ ဒီရည်မှန်းချက်က ြဖစ်လာိုင်ဖွယ် မရှိတဲ့ အရာပဲ… "
လူများ အကားတွင် ေလာဘှင့် ဆများ ရှိကသည် ။ စွမ်းအားြမင့်
တန်ခိုးရှင်များက ပုံမှန်အားြဖင့် သူတို ၏ ကိုယ်ပိုင်ကလန်များ ှင့် မိ
သားစုများကို တည်ေထာင် လိုကသည် ။
"မင်းရဲ ရည်မှန်းချက်ကို လက်ခံတဲ့ လူ တစ်ေယာက်က ေလာကတ
စ်ခုလုံးရဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်ိုင်တဲ့ အခါ မင်းရဲ ရည်မှန်းချက်ကလည်း အ
လိုအေလျာက် ြပည့်သွားလိမ့်မယ်…" ဆရာဒူက ြပံးလျက်ေြပာသည် ။
နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီ ထိတ်လန်သွားသည် ။ ထိုေနာက် သူမက ေကာ့
ေတး တပည့်များအား ေတွးမိသည် ။ ထိုစကား၏ အဓိပာယ်ကို သူမက
သိသည် ။ ဆရာဒူ၏ စကားက မှန်ကန်ေပသည် ။ အကယ်၍ တစ်ေနတွ
င် သူ၏ တပည့်များက အေရှေြမိုင်း ေဒသ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် ရပ်ေနိုင်
ကာ သူတို က ဆရာဒူ၏ ရည်မှန်းချက် လမ်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ေဆာင်က
ပါက ဆရာဒူ၏ ရည်မှန်းချက်များ အေရှေြမိုင်း ေဒသတွင် အမှန်တက
ယ် ြဖစ်လာိုင်ေပသည် ။ သူ၏ ပါရမီြမင့်မားေသာ တန်ခိုးရှင်တစ်စုက
အေရှေြမိုင်းေဒသ၏

ထိပ်ဆုံးတွင်

ရပ်ေနကာ

ဆရာဒူ၏

အေတွးအေခများကို လက်ဆင့်ကမ်းပါက ကလန်များ ှင့် မိသားစုများ
၏ လမ်းမိုးမများက အားနည်းသွားေပမည်။ ထိုေနာက်တွင် ေကျာင်း
ေတာ်ကဲ့သိုေသာ

ေနရာက

ြဖစ်လာကေပလိမ့်မည်။

တန်ခိုးကျင့်ရာ

ေကာင်းကင်ဘုံများ

"ကန်မ သိပါပီ…" နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီက ဦးတ်ကာ ထိုေနရာမှ ထွ
က်ခွာသွားသည် ။
ဓားသခင်ှင့် ကျန်လူများက ေဘးမှ ရပ်ကာ ထိုစကားများကို တိတ်
ဆိတ်စွာ နားေထာင် ေနကသည် ။ ဆရာဒူက ထိုစကားများကို ေြပာ
ေသာအခါ

နတ်မိမယ်ဝမ့်ယွီကိုသာ

မဟုတ်ဘဲ

သူတို

ကိုလည်း

ေြပာေနြခင်း ြဖစ်သည် ။
ရီဖူရှင်းကလည်း ထိုစကားများကို ကားသည် ။ သိုေသာ် သူက ထို
ကိစများကို သိပ်မေတွးေပ။ သူတွင် ေလာကတစ်ခုလုံးကို ဂုစိုက်ရန် ရ
ည်မှန်းချက် မရှိေပ။ ဆရာ ေြပာခဲ့သည် များက သူှင့် လွန်စွာ ေဝးေသး
ေပသည် ။
"ေြမိုင်းေဒသက လူေတွက ဘယ်လိုလဲ… " ဆရာဒူက ရီဖူရှင်းကို
ကည့်ကာ ေမးသည် ။
"ကန်ေတာ် သူတို ကို လတ်လိုက်တယ်… ေြမိုင်းေဒသက လူေတွ
က ဒီကို ေရာက်လာကမလား…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။ ဆရာဒူကား ရှီ
တန်ခိုးရှင်ြဖစ်ကာ တားြမစ်မိန်က အသက်ဝင်ေနဆဲ ြဖစ်သည် ။ ရှီတန်
ခိုးရှင်များက ဤနယ်ေြမကို မဝင်ေရာက်ိုင်သေရွ သူက ဘာမှ ေကာ
က်စရာ မလိုေပ။
"အင်း…" ဆရာဒူက ေခါင်းညိတ်သည် ။ ရီဖူရှင်းက ထိုခဏတွင် အံ့
အားသင့် မှ င်တက် သွားသည် ။ ဆရာဒူက ထိုကိစအားလုံးဝ ေသချာစွာ
ေြပာေနသည် ။
သူ၏ အမူအရာကို ြမင်လင် ဆရာဒူက ြပံးလျက်ေြပာသည် … "ဧ
ကရာဇ်ှစ်ပါးရဲ ေရှးေဟာင်း အကွင်းအကျန်ေတွက မင်းထင်တာထက်
ပိုပီး ဆွဲေဆာင်အား ေကာင်းတယ်… တကယ်လို ဧကရာဇ်က ဒီတားြမ

စ်မိန်ကို မထုတ်ခဲ့ရင် ေြမိုင်းေဒသက တန်ခိုးရှင်ေတွက ဒီေနရာကို အ
ရင်ကတည်းက ေရာက်လာခဲ့ကပီးပီ… သူတို က ေကာင်းကင်ေတာင်
ကို ခိုးမဝင်ရဲတာက မဟာဧကရာဇ်ေတွက သူတို ရဲ စိတ်အသိတစ်ပိုင်း
တစ်စချန်ခဲ့မှာ ကို စိုးရိမ်လို ပဲ… ဒါေပမဲ့ မင်းက အခု အားလုံးကို ရပီးပီ
… ေြမိုင်းေဒသက လူေတွက အလွယ်တကူ လက်ေလာ့ကမှာ မဟုတ်
ဘူး …"
ဆရာဒူက

ြပံးလျက်ေြပာသည်

…

"ေကာင်းကင်ေဒသက

ကျယ်ြပန်ပီးေတာ့ အဆုံးအစမဲ့တယ်… ဧကရာဇ်က ေလာကကို အုပ်ချ
ပ်ဖို လိုတယ်… ဒါေကာင့် အချိန်တိုင်း အေရှေြမိုင်းေဒသကို အာုံစိုက်
ိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး … တကယ်လို တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေပျာက်ေနမယ်
ဆိုရင် သူက သတိထားမိလိမ့်မယ်လို မင်းထင်လား…"
ရီဖူရှင်းက မသက်မသာ ြပံးသည် ။ မှန်သည် … ဆရာဒူက ဘာကို
ဆိုလိုသည် ကို သူနားလည်သည် ။ အတိတ်တွင် အေရှေြမိုင်းေဒသက
အရာများကို ေြမိုင်းေဒသက လူများက စိတ်ဝင်စားြခင်း မရှိကေပ။ ထို
ေကာင့် သူတို က ထိုစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာကသည် ။ သိုေသာ်လည်း ယ
ခု အေြခအေနက ကွဲြပားသွားပီ ြဖစ်သည် ။
"ဒါဆို ကန်ေတာ်က စာအုပ်ေတာင်မှာ အမဲတမ်း ေနေတာ့မယ်… "
ရီဖူရှင်းက ေရရွတ်သည် ။ တားြမစ်မက အသက်ဝင်ေနဆဲ ြဖစ်လင် မ
ည်သူမှ သူအား ေပေပထင်ထင် ရန်လုပ်မည် မဟုတ်ေပ။
ရီဖူရှင်း၏ စကားကို ကားလင် ဆရာဒူက ထပ်ေြပာသည် … "အမှ
န်တကယ်က ငါက မင်းကို ခုနက မေြပာလိုက်ရေသးတာ ရှိတယ်…"
"ဘာများ လဲ…" ရီဖူရှင်းက စိတ်ဝင်စား သွားသည် ။
"အရှင်ဒွန်ေဟာင်က အဲဒီတားြမစ်မိန်ကို ထုတ်တုန်းက စာသား

အြပည့်အစုံက ရှီတန်ခိုးရှင်ေတွက အေရှေြမိုင်း ေဒသကို မဝင်ေရာက်
ိုင်ဘူး… တကယ်လို အေရှေြမိုင်းေဒသမှာ ရှီတန်ခိုးရှင် ေပလာခဲ့ရင်
ေတာ့ တားြမစ်မိန်က အလိုအေလျာက် ပျက်ြပယ်တယ်…" ဆရာဒူက ရီ
ဖူရှင်းကို ကည့်ကာ ေြပာသည် ။
ရီဖူရှင်းက ဆရာဒူအား မျက်လုံးြပးလျက် ကည့်သည် ။ ဆိုလိုသည်
က

ဆရာဒူက

ရှီစွမ်းအင်ကို

ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ရာ

တားြမစ်မိန်က

ပျက်ြပယ်သွားပီ ဟူ၏။
ေြမိုင်းေဒသမှ ရှီတန်ခိုးရှင်များက ယခု အေရှေြမိုင်းေဒသကို ဝင်
ေရာက်ိုင်ပီ။
"ဒါဆို ဒီသတင်းကို ရပီးေနာက် ေြမိုင်းေဒသက ရှီတန်ခိုးရှင်ေတွ
က ဒီကို လာကေတာ့မှာ ေပါ့…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
"အင်း…" ဆရာဒူက ေလးနက်စွာ ေခါင်းညိတ်သည် ။ ရီဖူရှင်း၏ မျ
က်ှာက ပိုမို၍ နက်ေမှာင်လာသည် ။ ေကာင်းကင် ေတာင်ေပတွင် သူ
က ေြမိုင်းေဒသမှ လူများကို မသတ်ခဲ့သည် မှာ ေြမိုင်းေဒသမှ ရှီတန်
ခိုးရှင်များ ၏ လက်စားေချမကို ေကာက်၍ ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ယခု
တားြမစ်မိန်က

ပျက်ြပယ်သွားပီးြဖစ်ရာ

ေြမိုင်းေဒသမှ

ရှီတန်ခိုးရှင်များက စာအုပ်ေတာင်ကို တိုက်ိုက် လာကေတာ့မည် ြဖစ်
သည် ။ ဤအေြခအေနတွင် ရီဖူရှင်းက မည်သို ေရှာင်ဖယ်၍ ရေတာ့မ
ည်နည်း။
"ဆရာ… ကန်ေတာ် ဘာလုပ်သင့်လဲ… " ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
"ငါ ဘယ်လိုလုပ် သိမှာ လဲ… " အဘိုးအိုက ေရရွတ်သည် ။ ထိုေနာ
က် သူက လဲေလျာင်းလိုက်ကာ အရက်ေသာက်သည် ။

ေခွးအိုကီး… ရီဖူရှင်းက စိတ်ထဲမှ ကျိန်ဆဲလိုက်သည် ။ သူကား အမှ
န်တကယ် အရက်ေသာက်ရန် စိတ်ပါေနေသးသည် ။
"ဆရာ… " ရီဖူရှင်းက ေအာ်လိုက်သည် ။
"စိတ်မပူနဲ … ငါက တြခားလူေတွကို မင်းေကာင့် မထိခိုက်ေစရဘူး
…" ဆရာဒူက ပျင်းရိစွာ ေြပာသည် … "အဆိုးဆုံး အေြခအေနမှာ ငါက
မင်းကို သူတို ကို ေပးလိုက်မယ်…"
"... "
ရီဖူရှင်းက သူမ၏ မူလ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ေနာင်တရသည် ။ ယခု သူ
က ဆရာဒူှင့် ပတ်သက်မကို ြဖတ်ေတာက်၍ ရိုင်ေသးသေလာ...။

***

