အပိုင်း (၄၀၁)
ုပ်ဖျက်ထားေသာလူ

ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအား ကည့်ေနေသာ ရှမ်းချိန်၏ လှပေသာ မျက်လုံး
များက ေအးစက်ကာ ေမာက်မာလွန်းလှသည် ။ ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စ
င်တွင် ေနထိုင်ေသာ သူများ အားလုံးက ပိင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် စာရင်း
ေပးထားကေသာ်လည်း သူတို တစ်ဖွဲသာ ပိင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် စာရင်း
မေပးကေပ။ ဤသိုဆိုလင် သူတို က အဘယ်ေကာင့် ဤေနရာတွင်
ေနရသနည်း...။
ယွန်ယွဲမိတွင် ရှိေသာ လူတိုင်းက ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင်
ေနထိုင်ြခင်းက ပိင်ပွဲအတွက် ပါဝင်ရန် ြဖစ်သည် ဟု ဆိုလိုသည် ကို
သိကသည် ။ အကယ်၍ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက အကူအညီ မရဘဲ ေကျာ
က်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် ေနထိုင်ပါက သူတို က တြခား အင်အားစုများ
၏ သူလိများ လား...။
မှန်သည် … သူတို က သူလိများ မဟုတ်လင်လည်း ကိစမရှိေပ။
ေမှာ်ဆရာဝူှင့် မိစာဓားတို အား သူတို ရထားသည် ။ ေကျာက်စိမ်းြဖ
ေမာ်စင်ကား လူြပည့်ေနပီ...။ သူတို က လူတချိအား ှင်ထုတ်ရန် လို
အပ်ေပသည် ။
လူအများအား ြပဿနာ ရှာမိမည်ကိုမူကား ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်

စုက ဂုမစိုက်ေပ။ သူတို က ေမှာ်ဆရာဝူှင့် ဓားမိစာတို အား စိတ်ေကျ
နပ်ေအာင် လုပ်ရန်သာ လိုအပ်ေပသည် ။ သူတို က ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုှင့်
အချိန်ြဖန်းေန၍ မရေပ။ အကယ်၍ သူတို က ေကာင်းေကာင်း မွန်မွန်
ှင်ထုတ်၍ မရလင် အတင်းှင်ထုတ် ရေပမည်။
သဘာဝစွမ်းအင် ေကျာက်တုံးများ ေြမြပင်ေပတွင် ေတာက်ပ လင်း
လက်စွာ ြပန်ကျဲေနကသည် ။
ယန်ထန်းှင့် ယန်ရီတို ၏ မျက်ှာများက ြပာှမ်း ေနကသည် ။
ေခါင်းငုံကာ ယန်ထန်းက လက်သီး တင်းတင်းဆုပ်၍ ရှမ်းချိန်အား ေြပာ
သည်

…

"မိန်းကေလးရှမ်း…

ကျပ်မိတ်ေဆွက

ပိင်ပွဲမှာ

ပါဖို

ဆုံးြဖတ်ပီးပီ…" ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စုှင့် ရင်ဆိုင်ရရာတွင် သူတို
က ဘာမှ ြပန်ေြပာိုင်စွမ်း မရှိေပ။
ရှမ်းချိန်က ယန်ထန်းအား ကည့်ကာ ြပံးသည် ။ ယန်ထန်းက သည်
ရက်ပိုင်းတွင် သူတို အနီး၌ ိုကျိးသည့် အမူအရာြဖင့် ရှိေနခဲ့သည် ။ ယ
န်ထန်း ဘာလိုသည် ကို သူမကလည်း သိသည် ။ ထိုနည်းလမ်းြဖင့် ချဉ်း
ကပ် သူများက ပုံမှန်အားြဖင့် အရည်အချင်း ရှိသူများ မဟုတ်ကေပ။ ထို
ေကာင့်လည်း သူမက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကိုပါ အထင်မကီးြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ အမှန်တကယ် မာနရှိသူများက ယန်ထန်းကဲ့သို ြပမူမည် မဟုတ်
ေပ။ တူညီေသာ စိုက်သဘာဝ ရှိသူများကသာ အုပ်စုဖွဲတတ် ကသည်
။ ရီဖူရှင်းတို က ယန်ထန်းှင့် အတူတူ ရှိေနပါက သူတို ကလည်း ယန်
ထန်း ကဲ့သိုသာ ြဖစ်ရေပမည်။
"ငါတို ှစ်ေနရာ လိုတယ်… မင်းရဲ ေနရာကိုလည်း လက်ေလာ့ လို
က်ေတာ့…" ရှမ်းချိန်က ေြပာသည် ။ သူမက သဘာဝစွမ်းအင် ေကျာက်
တုံး တချိအား ယန်ထန်းထံ လှမ်းပစ်လိုက်သည် ။

"ရှင်တို က အရမ်းလွန်တာပဲ…" ယန်ယီ၏ မျက်လုံးများက နီရဲလာ
သည် ။ သူမ၏ အစ်ကိုက ထိုအခွင့်အေရး အတွက် အရာအားလုံးကို
ရင်းှီးခဲ့ရသည် ။ ယခု ရှမ်းချိန်က ထိုေမာ်လင့်ချက်များ အားလုံးကို စ
ကားတစ်ခွန်းတည်းြဖင့် ိုက်ချိးလိုက်သည် ။
"ြမန်ြမန်…" ရှမ်းချိန်က ြပံးလျက် ေြပာသည် ။ သူမ၏ အသံက တ
ည်ငိမ်သည် ။ သူမက ေနာက်လှည့်ကာ ေမှာ်ဆရာဝူအား ေြပာသည် …
"ရှင်တို က ခဏေလးေတာ့ ေစာင့်ရလိမ့်မယ်…" သူမက ညင်သာစွာ
ေြပာသည် ။
"ဒါ အဆင်ေြပတယ်…" မိစာဓား၏ မျက်လုံးက ရီဝူချင်းထံ ေရာက်
လာသည် ။ ဓားသမားက တစ်ဖက်လူ၏ ကိုယ်ေရာင် ကိုယ်ဝါကို ခံစားို
င်သည် ။ ထိုလက်တစ်ဖက်ြပတ် ဓားသမား၌ ေကျာတွင် ဓားှစ်လက်
သိုင်းလွယ် ထားသည် ။ သူထံမှ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ ခံစားချက်ကို ရသည်
။
ခွပ်…
ယူချင်းက လက်ကို တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်လင် အိုးကျိးသံ ှင့်အ
တူ ကမ်းတမ်းေသာ ကိုယ်ေရာင်ကိုယ်ဝါ ထွက်ေပလာသည် ။ သူ၏ အ
ကျင့်စိုက်အရ ရီဖူရှင်းအား တစ်ပါးလူက ေစာ်ကားသည် ကို သူက သ
ည်းမခံိုင်ေပ။ ယခင်ကဆိုလင် သူက ထိုလူများအား တိုက်ခိုက်ပီး ေန
ေလာက်ပီ ြဖစ်သည် ။ သိုေသာ် ယခု သူတို က ြပင်ပေလာကတွင် ြဖစ်
ကာ ေြခတစ်လှမ်း မှားြခင်းက အသတ်ခံရ ိုင်ေပသည် ။ သူက သည်းခံ
ကာ သူ၏ ေဒါသကို ထိန်းချပ်ရန် လိုသည် ။
ယန်ရီ၏ မျက်လုံးများက နီရဲေနသည် ။ သူမက ခါးကုန်းကာ သဘာ
ဝ စွမ်းအင် ေကျာက်တုံးများကို စတင် ေကာက်ယူသည် ။ ထိုအရာက အ

ရှက်ရစရာ ေကာင်းသည် ကို သူမသိသည် ။ သိုေသာ် ဘာြဖစ်လဲ... ။ သူ
မက ယခင်ကတည်း ဤသို အေတွအကံမျိး ကံဖူးသည် ။ ဤသည်
များက သူမ၏ အစ်ကိုတွင် ရှိသမေသာ ပိုင်ဆိုင်မများ ြဖစ်သည် ။
ယန်ရီ၏ ပုံစံကို ကည့်ကာ ရီဖူရှင်းက မသက်မသာ ခံစားရသည် ။
သူက ဒူးေထာက်ကာ သူမအား ြပံးလျက် ေြပာသည် … "ရီကေလး… ရ
တယ်…ဘာမှ မြဖစ်ဘူး…"
"ဟုတ်ကဲ့…" ယန်ရီက ရီဖူရှင်းအား ြပန်ကည့်ကာ ြပံးြပသည် ။ သူ
မ၏ မျက်လုံးများက နီရဲေနသည် ။ ရီဖူရှင်းက သူမ၏ မျက်လုံးများမှ မျ
က်ရည်များကို ြမင်ရသည် ။ လို လန်ရီှင့် ရီဝူချင်းတို ကလည်း ခါးကုန်း
ကာ

သူမအား

ကူ၍

သဘာဝစွမ်းအင်

ေကျာက်တုံးများကို

ေကာက်ေပးကသည် ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက ထိုြမင်ကွင်းကို ကည့်ကာ ရယ်ေမာကသ
ည် ။ ထိုအရာက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအတွက် သည်းမခံိုင်စရာပင်။ သို
ေသာ်လည်း ဤသိုေသာ အြဖစ်က ပုံမှန်သာ ြဖစ်သည် ။ ေကျာက်စိမ်းြဖ
ေမာ်စင်က သူတို အား ထွက်သွားရန် ယဉ်ေကျးစွာ ေြပာဆိုခဲ့သည် ။ သို
ေသာ် ရီဖူရှင်းက ဘာေကာင့်လဲဟု ြပန်ေမးေနသည် ။ သူတို က အရှက်
ခွဲခံရန် လုပ်ေနသည် ှင့် တူလှသည် ။ သူတို က တန်ခိုးရှင် ေလာက၏
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို နားမလည် ကဘူးလား...။
မီးလံမိန်းကေလး လျလန်က ထိုြမင်ကွင်းကို တည်ငိမ်စွာ ကည့်သ
ည်

။

ထိုေနာက်

သူမက

ေမှာ်ဆရာဝူအား

ကည့်သည်

။

ဓားမိစာကလည်း သဘာဝစွမ်းအင် ေကျာက်တုံးများကို ေကာက်ေန
ေသာ ရီဝူချင်းကို ြမင်သည် ။ သူကား စိတ်ပျက်ေနသည် ။ ထိုလူက တ
ကယ့် ဓားသမား ြဖစ်မည်ဟု သူက ထင်မှတ်ခဲ့သည် ။ ကည့်ရသည် မှာ

သူက မှားယွင်းခဲ့သည် ။
"ေကာင်းပီ…" ရီဖူရှင်းက ေကျာက်တုံးများအား ေကာက်ယူပီးေနာ
က် ေြပာသည် … "သွားစိ…
ု " ရီဖူရှင်းက ေကျာက်တုံးများအား ေကာက်
ယူပီးေနာက် ရယ်ေမာလိုက်သည် ။ လူတိုင်းက ေခါင်းညိတ်ကာ သူတို
အုပ်စုက အြပင်ကို ထွက်ခွာလာကသည် ။
"မင်းက ဓားပညာကို ေလ့ကျင့်ဖို မထိုက်တန်ဘူး…" အသံတစ်သံကို
ကားရသည် ။ လူအများ အြပားက ထိတ်လန် သွားကသည် ။ ေြပာလို
က်သူကား တွမ့်ချီ ြဖစ်သည် ။ သူက ထိုေနရာတွင် ရှမ်းေမာင်ှမ ှင့်အ
တူ အရက်ကို ဇိမ်ခံေသာက်ကာ တိတ်တဆိတ် ထိုင်ေနသည် ။ သိုေသာ်
သူက ဘယ်သူကို ေြပာေနသည် ကို လူတိုင်းက သိကသည် ။
ရီဝူချင်း၏ ေြခလှမ်းများ ရပ်တန် သွားေသာ်လည်း သူ၏ အမူအရာ
က ဘာမှ ေြပာင်းလဲြခင်း မရှိေပ။ ထိုေနာက် သူက ဘာမှ မေြပာဘဲ ထွ
က်သွားသည် ။
ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်မှ ထွက်ခွာသွားသည် ။
သိုေသာ်လည်း ထိုအြဖစ်အပျက် တစ်ခုလုံးကို အရက်ဆိုင်၏ ေထာင့်တ
စ်ေနရာမှ တိတ်တဆိတ် ေစာင့်ကည့်ေနသူ တစ်ေယာက်လည်း ရှိေပသ
ည် ။ ယခု ထိုလူကတည်း အရက်ဆိုင်မှ တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာသွားသ
ည် ။ လူအများ အြပားက အရက်ဆိုင်အား ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် သွား
လာေနကရာ သူအား မည်သူကမှ သတိမထား မိကေပ။
ေမာ်စင်မှ ထွက်ခွာ လာပီးေနာက် ရီဖူရှင်းက ယန်ထန်းအား ကည့်
သည် … "အစ်ကိုယန်… ကျပ်စိတ်မေကာင်းပါဘူး…"
"ဒါက အစ်ကိုရီနဲ မဆိုင်ပါဘူး… ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စုက အရမ်း
ိုင်းစိုင်းတာပဲ… ကန်ေတာ်က ခံသင့်ခံထိုက်လို ခံရတာပဲ… သူတို ဆီကို

သွားေလေလ သူတို က ကျပ်ကို မေလးမစား သေဘာထားေလပဲ…" ယ
န်ထန်းက မိမိကိုယ်ကို သေရာ်ဟန်ြဖင့် ေြပာသည် ။ ရှမ်းေမာင်ှမက သူ
အား အနည်းငယ် အေလးထား လာသည် ဟု ေတွးခဲ့ေသာ်လည်း အမှန်
တကယ် အားြဖင့် သူအား မည်သည့် အခါကမှ ဂုမစိုက်ခဲ့သည် ကို သိ
လိုက်ရသည် ။ ထိုအရာက အေရးမပါေသာ လူများ အတွက် ကံဆိုးမိုး
ေမှာင်ကျမ တစ်ခုလည်း ြဖစ်သည် ။
"တကယ့် အရည်အချင်းကပဲ လူေတွရဲ ေလးစားမကို ရိုင်တယ်…"
ယန်ထန်းက ေလးနက်စွာ ေြပာသည် ။ သူက ထိုအချက်အား ရှမ်းေမာင်
ှမတို ၏ အြပအမူများမှ သေဘာေပါက် နားလည်ခဲ့သည် ။
"အစ်ကိုရီ…" ယန်ထန်းက ဆက်ေြပာသည် … "တကယ်က ကျပ်က
အစကတည်းက မှားေနတာ… ကျပ်က ခင်ဗျားကို ယွန်ယွဲကုန်သည် အု
ပ်စုကို ဝင်ဖို အမဲတမ်း ဖိတ်ေခခဲ့တယ်… ဒီလို ြဖစ်လာမယ်လို ကျပ်မ
ထင်ထားဘူး… ခင်ဗျားမှာ ဘာအစီအစဉ်ေတွ ရှိလဲ…"
"ကျပ် မစဉ်းစားရေသးဘူး… ခင်ဗျားကေရာ…" ရီဖူရှင်းက ေမးသ
ည် ။
"ဒီမှာ က ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး … ကျပ်
မှာ သက်ေသြပဖို ဘာစွမ်းရည်မှ မရှိဘူး… ဒါေပမဲ့ ကျပ်က တန်ခိုးကျင့်
ဖို အေထာက်အကူ ပစည်းေတွရေအာင် ကိးစားရမယ်… ကျပ်က အလွ
ယ်တကူ လက်မေလာ့ိုင်ဘူး… ကျပ်က ေနာက်အင်အားစု တစ်ခုကို
ကိးစားကည့်မယ်…" ယန်ထန်းက ေြပာသည် … "အစ်ကိုရ…
ီ ခင်ဗျား
ဘယ်လို ထင်လဲ…"
ရီဖူရှင်းက ယန်ေမာင်ှမအား ကည့်သည် ။ ယန်ရီက ေခါင်းငုံေနသ
ည် ကို ြမင်လင် ယန်ထန်းက အဆင်ေြပသည့် ပုံစံ ဟန်ေဆာင်ေနသည်

ကို သူသိသည် ။ သူလုပ်ခဲ့သမက သူ၏ ညီမအတွက် ြဖစ်ေသာ်လည်း သူ
က သူအတွက်ဟု ေြပာေနသည် ။
"ဒါက ခံရခက်တယ်… ကျပ်က ေနာက်တစ်ခါ မခံစားချင်ေတာ့ဘူး
…" ရီဖူရှင်း ေြပာသည် … "ပိင်ပွဲစတဲ့ အခါ ကျပ်ကို ေြပာပါ… ကျပ်
လာခဲ့မယ်…" သူက ေနာက်ထပ် အင်အားစု တစ်ခုသို ဝင်ရန် အစီအစဉ်
မရှိေပ။
"ေကာင်းပီ…"

ယန်ထန်းက

ေခါင်းညိတ်သည်

။

ရီဖူရှင်းတွင်

ဘာအကံ ရှိသည် ကို သူမသိေပ။
"ခဏေနဦး…" သူတို ေနာက်မှ အသံတစ်သံကို ကားရသည် ။ ရီဖူရှ
င်းအုပ်စု ေနာက်လှည့်လင် လူတစ်ေယာက် ေြပးလာသည် ကို ြမင်သည်
။ ထိုလူကား သူတို ကဲ့သို အသက်ှစ်ဆယ် ဝန်းကျင်ခန် ရှိသည် ။ သူက
ိုးရှင်းေသာ ဝတ်စုံကို ဝတ်ထားကာ သာမန် ုပ်ရည်ရှိသည် ။ သူက လူ
အုပ်ကားတွင် သိပ်ဆွဲေဆာင်မ မရှိေသာပုံစံ ြဖစ်သည် ။
"ခင်ဗျား…" ယန်ထန်းက ေမးသည် ။ သူက ထိုလူအား ြမင်ဖူးသည်
။ ထိုလူသည် လည်း ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် ရှိေနခဲ့သည် ။
အသစ်ေရာက်လာသူက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအား ှတ်ဆက်သည် … "
ကျပ်နာမည် ဝမ်လင်းဖန်ပါ…"
ယန်ထန်း၏ မျက်လုံးများ အေရာင်လက် သွားသည် ။ ပုံမှန်အားြဖင့်
သူက သိပ်ေတွးမည် မဟုတ်ေသာ်လည်း လက်ရှိအချိန်ကား ပုံမှန်ှင့်မ
တူေပ။ ဝမ်မျိးိုး တစ်ေယာက်က ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် ေနထိုင်
ခဲ့ကာ သူတို ထံ ေရာက်လာပါက သူက သံသယ ဝင်မည်ြဖစ်ေပသည် ။
အင်အားစုများက တစ်ဖွဲှင့်တစ်ဖွဲ သူလိလတ်သည် ကို သူက ကားဖူး
သည် ။

"ခင်ဗျားက ဝမ်မိသားစုကလား…" ယန်ထန်းက ေမးသည် ။
"ဟုတ်တယ်…" ဝမ်လင်းဖန်က ေခါင်းညိတ်သည် … "ကျပ်တို ေနာ
က်တစ်ေနရာမှ ေြပာကမလား…"
ရီဖူရှင်းက သူအား ကည့်ကာ ေြပာသည် … "ခင်ဗျားက ဒီထက် ဖုံး
ကွယ်ထားမယ် ဆိုရင်ေတာ့ မရဘူး…"
ဝမ်လင်းဖန်၏ မျက်လုံးများက အေရာင်လက် သွားသည် ။ သူက လ
က်ြဖင့်သူ၏ မျက်ှာကို ပွတ်လိုက်လင် မျက်ှာေပမှ မိတ်ကပ်များက ပျ
က်ြပယ်သွားပီး သူ၏ ုပ်က မူလကထက် များ စွာ ေချာေမာ ေြပာင်းလဲ
သွားသည် ။
"ကျပ်က ဒီလိုလုပ်မှ ြဖစ်မှာ မလို ပါ… ေတာင်းပန်ပါတယ်…" ဝမ်
လင်းဖန်က ရီဖူရှင်းအား ထိတ်လန်စွာ ကည့်ကာ ေခါင်းညိတ်သည် … "
ခုနက ြဖစ်ခဲ့တာေတွကို ကျပ်ြမင်တယ်… ခင်ဗျားတို က ဝမ်မိသားစုအ
တွက် တိုက်ခိုက်ဖို ဆရှိလား…"
"ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်မှာ သူလိလုပ်ပီး ေစာင့်ကည့်တာက ထိပ်
သီး အင်အားစုေတွ မကာမကာ လုပ်ေနကျ ထင်တယ်...ဟင်း…" ရီဖူရှ
င်း၏ အသံကား ေအးစက်သည် ။ ရှမ်းေမာင်ှမက သူတို အား ဆက်ဆံ
ပုံကို ြပန်ေတွးမိကာ ထိုအြပအမူက သံသယ ဝင်ြခင်းေကာင့်လည်း ပါဝ
င်ေပသည်

။

မည်သိုဆိုေစ

သူတို

က

ပိင်ပွဲဝင်ရန်

စာရင်း

ေပးထားခဲ့ြခင်း မရှိခဲ့ေပ။
"ကျပ်ကားတာကေတာ့ အင်အားစုေတွရဲ တပည့်ေတွက သူတို
အချင်းချင်းလည်း ပိင်ဆိုင်ကတယ်တဲ့ … သူတို အဖွဲအတွက် တိုက်ခို
က်ေပးမယ့် လူက အရည်အချင်း ရှိခဲ့ရင် သူတို လည်း ဆုလာဘ်

ေကာင်းေကာင်း ရတယ်…" ယန်ထန်းက ေြပာသည် ။ ထိုအချက်အား ရှ
မ်းေမာင်ှမက ေမှာ်ဆရာဝူှင့် ဓားမိစာတို အေပ ဆက်ဆံပုံမှ သူတို
ေတွိုင်သည် ။
ယခု ဝမ်လင်းဖန်က ဝမ်မိသားစု၏ ပိင်ပွဲဝင်များကို ရှာေဖွေပးေန
သည် ။
"ဒါက အမှန်ပ…
ဲ ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုက ဒီတစ်ခါ ေမှာ်ဆရာဝူ
နဲ ဓားမိစာကို ေခိုင်ခဲ့တာက ကျပ်တို အတွက် ြပဿနာ ြဖစ်လာတယ်
…" ဝမ်လင်းဖန်က ေြပာသည် ။
"တကယ်လို ကျပ်က သေဘာတူရင် ကျပ်တို ကို တိုက်ိုက် ပိင်ပွဲဝ
င်ခွင့် ေပးမလား…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။ သူက သူလိဆိုမှ ေတာ့ သူ
၏ မိသားစုတွင် သူက သိပ်အေရးပါဟန် မတူေပ။
ရီဖူရှင်း၏ စကားကို ကားလင် ဝမ်လင်းဖန်က ြပံးကာ ေခါင်းယမ်း
သည် … "ခင်ဗျားတို က ကျပ်တို စစ်ေဆးတာကို ေအာင်ြမင်ဖို လိုေသး
တယ်… ဘယ်လိုေြပာေြပာ… ပိင်ပွဲဝင် အေရအတွက်က အကန်အသ
တ် ရှိေနတယ်…"
"ခင်ဗျားရဲ တန်ခိုးအဆင့်…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
ဝမ်လင်းဖန်က သူအား နားမလည်စွာ ကည့်သည် … "အလယ်အလ
တ် အကာနာ…"
"ယူချင်း…" ရီဖူရှင်းက ယူချင်းကို ကည့်သည် ။
တစ်ဖက်လူက ရီဖူရှင်း၏ သေဘာကို ချက်ချင်း နားလည်သည် ။ ယူ
ချင်းက

ဝမ်လင်းဖန်ထံကို

ေလာက်သွားလိုက်သည်

။

သူထံမှ

စွမ်းအားများ ထွက်ေပလာလင် ဝမ်လင်းဖန်ကို အမှန်တကယ် ဖိအား

ေပးလာသည် ။
ဘန်း…
ယူချင်းက ေရှကို တစ်လှမ်း တိုးလာသည် ။ ဝမ်လင်းဖန် ေရှတွင် ပ
င် သူက လက်ဝါးကို ေြမာက်ကာ ိုက်ချလိုက်သည် ။ ထိုလက်ဝါး ိုက်ချ
က်တွင် ထိတ်လန်ဖွယ် စွမ်းအားများ ပါရှိေနရာ ေလထုပင်လင် တုန်ခါ
သည် ။
ဝမ်လင်းဖန်၏ မျက်လုံးက ချက်ချင်း ထက်ရှသွားသည် ။ တစ်ဖက်
လူက အဆင့်နိမ့် အကာနာသာ ြဖစ်သည် ကို သူက သတိထားမိသည် ။
သိုေသာ် သူက လွန်စွာ အားေကာင်းေသာ ဖိအားကို ခံစားရသည် ။ လ
က်အား ေြမာက်လိုက်လင် လွန်စွာ ေတာက်ပ လင်းလက်ေသာ အလင်း
များ သူလက်မှ ထွက်ေပလာသည် ။ သူက ေရှကို တိုးကာ သူ၏
လက်ဝါးအား ိုက်ထုတ် လိုက်သည် ။
ဘုန်း…
တိုက်ခိုက်မ ှစ်ခုက ရင်ဆိုင်မိလင် ဝမ်လင်းဖန်က လွန်စွာ အား
ေကာင်းေသာ စွမ်းအားက သူ၏ လက်အား ြဖတ်ေလာက် သွားသည် ဟု
ခံစားရကာ သူကေနာက်ကို ေြခလှမ်း အနည်းငယ် ဆုတ်လိုက်ရသည် ။
ဟန်ချက်ကို ထိန်းရင်းက သူက ယူချင်းကို ထိတ်လန်စွာ ကည့်သည် ။
သူက သူ၏ စွမ်းအား အားလုံးကို ထုတ်မသုံးခဲ့ေသာ်လည်း တစ်ဖက်လူ
က အဆင့်နိမ့် အကာနာမသာ ရှိေသးပီး သူအား ေနာက်ဆုတ်ေစြခင်း
က ထိုလူက မည်မအားေကာင်းသည် ကို ခန်မှန်းရိုင်သည် ။
ယူချင်း၏ အမူအရာကား တည်ငိမ်သည် ။ သူက ေနာက်လှည့်ကာ
ရီဖူရှင်းထံ ြပန်ေလာက် သွားသည် ။

ရီဖူရှင်းက ဝမ်လင်းဖန်အား ကည့်သည် ။ သူက ေရှကို ေလာက်
လာကာ ေြပာသည် … "ကျပ်က စစ်ေဆးမကို ခံယူမှာ မဟုတ်ဘူး …
ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်မှာ ဘာြဖစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားြမင်တာပဲ…
အဲဒါမျိး ေနာက်တစ်ခါ ကျပ်မကံချင်ဘူး… ကျပ်က ပိင်ပွဲဝင်ိုင်တယ်
… ခင်ဗျားက ကျပ်တို ကို တိုက်ခိုက်ခွင့်ေပးရင် ကျပ်တို အိုင်ရမယ်…
မဟုတ်ရင် ကျပ်တို က ေနာက်တစ်ဖွဲနဲ ပူးေပါင်းမယ်… ကျပ်တိုလိုတာ
က ေြမိုင်းေဒသ ေြမပုံနဲ စိတ်ဝိညာဉ် အားေဆးနည်းနည်းပဲ…"
ဝမ်လင်းဖန်က ရီဖူရှင်းအား ကည့်သည် … "ြပဿနာမရှိဘူး… ကျ
ပ်စီစဉ်လိုက်မယ်…" သူက ရတနာတစ်ခုအား ေတွရှိပုံရသည် ။
သူှင့် ရှမ်းချိန်တို က တူညီေသာ အေတွးရှိကသည် ။ စွမ်းအားြမင့်
တန်ခိုးရှင်များက

ပုံမှန်အားြဖင့်

မာနကီးကသည်

။

သူက

ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် ေသချာစွာ အကဲခတ်ခဲ့ပီး ြဖစ်သည် ။ ရီဖူ
ရှင်းက အရှက်ခွဲခံရေသာ်လည်း လွန်စွာ တည်ငိမ်ိုင်သည် ။ ထိုသိုေသာ
အရှက်ခွဲမကို တည်ငိမ်စွာ ရင်ဆိုင်ိုင်ြခင်းက သူ၏ မာနှင့် မိမိကိုယ်
ကို ယုံကည်မကို ြပေနသည် ။

***

အပိုင်း (၄၀၂)
အင်အားကီးေလးဖွဲ၏ ပိင်ပွဲ

ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု ေနာက်လှည့်ကာ ြပန်သွားကသည် ။ ယန်ထန်းှင့်
ယန်ရီတို က ယူချင်းအား ထိတ်လန်စွာ ကည့်ကသည် ။ ယန်ရီက ေြပာ
သည် … "အစ်ကိုရ…
ီ ယူချင်းက အရမ်းအား ေကာင်းတာပဲ…"
"ေသချာတာေပါ့…" ရီဖူရှင်းက ြပံးကာ ေခါင်းညိတ်သည် ။
"ဒါဆို အစ်ကိုကီး ရီကေရာ…" ယန်ရီက စိတ်ဝင်စားစွာ ေမးသည် ။
"ငါက သူေလာက် အားမေကာင်းဘူး…" ရီဖူရှင်းက ရယ်ေမာ၍
ေြပာသည် ။
"အာ… အစ်ကိုကီးရီက ဝမ်မိသားစုအတွက် တိုက်ခိုက်မှာ ေပါ့…"
ယန်ရီက ေမးသည် ။
"ငါတို ေစာင့်ကည့်ရဦးမယ်…" ရီဖူရှင်းက ယန်ရီ၏ ေခါင်းကို ပုတ်
ကာ ေြပာသည် … "မင်းမှာ ေမးခွန်းေတွ များ လိုက်တာ…"
ယန်ရီက

တခစ်ခစ်

ရယ်သည်

…

"ေကျးဇူးတင်ပါတယ်...

အစ်ကိုကီးရီ…" ရီဖူရှင်းက ဝမ်မိသားစုထံမှ ေဆးေတာင်းသည် ကို
ကားသည် ှင့် ရီဖူရှင်းက သူမအတွက် ေတာင်းေပးြခင်း ြဖစ်သည် ကို
သိသည် ။

ထိုစကားကို ကားလင် ယန်ရီက ရီဖူရှင်းအား သူတို အေကာင်းကို
ေြပာြပထားပီး ြဖစ်သည် ကို ရိပ်မိလိုက်သည် ။ သူက ရီဖူရှင်းကို ကည့်
ကာ ေြပာသည် … "ေကျးဇူးတင်ပါတယ်.. အစ်ကိုရီ…"
သူတို က ေအာင်ြမင်သည် ြဖစ်ေစ မေအာင်ြမင်သည် ြဖစ်ေစ သူက
ေကျးဇူးတင်ေပသည် ။
"ကျပ်ကို ေကျးဇူးတင်ဖို မလိုပါဘူး… ကျပ်က ခင်ဗျားတို ကို အား
ကိုးရဦးမယ်… ကျပ်တို က ကန်ထုတ်ခံရမှ ေတာ့ ခင်ဗျားတို အိမ်မှာ တ
ည်းလို ရမလား…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
"ေကာင်းပီ…" ယန်ထန်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။
သူတို အုပ်စုက သိမ်းငှက်နက်ေပသို တက်ကာ ယွန်ယွဲမိ တစ်ေန
ရာသို ပျံသန်း သွားကသည် ။

***

ရက်များ စွာ ကာေသာအခါ ယွန်ယွဲမိက ယခင်ကထက် များ စွာ စ
ည်ကားလာသည် ။ ယန်မိသားစုအိမ်တွင် ဂီတသံစဉ်က ေရစီးကဲ့သို ညင်
သာစွာ ထွက်ေပေနသည် ။ ရီဖူရှင်းက ြခံဝင်းထဲတွင် ထိုင်ကာ ကုချင်း
တီးေနြခင်းြဖစ်သည် ။ ကုချင်း တီးခတ်ြခင်းက သူ၏ စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်း
အားကို တည်ငိမ်ေစကာ ပိုမိုအားေကာင်း ေစသည် ။ သည် နည်းြဖင့်သူ
က စိတ်ဝိညာဉ် စွမ်းအားကို အထူးတလည် ေလ့ကျင့်စရာ မလိုေတာ့ဘဲ
အဆင့်ြမင့်တင် ိုင်ေပသည် ။
ဂီတသံစဉ်က ေနာက်ဆုံးတွင် ရပ်တန်သွားသည် ။ သိုတိုင်ေအာင်

နားေထာင် ေနသူများက တိတ်ဆိတ်ေနကဆဲ ြဖစ်သည် ။ လို လန်ရီက
ရီဖူရှင်း၏ အနီးတွင် မျက်လုံးကို မှ ိတ်ကာ တိတ်တဆိတ် ထိုင်ေနသည်
။ သူမက လွန်စွာ တည်ငိမ်မကို ခံစားရသည် ။
ယန်ရီကလည်း ရီဖူရှင်း၏ ေဘးတွင် ထိုင်ေနသည် ။ သူမ၏ ဒူးေပ
တွင် တင်ထားေသာ လက်များကို ေရွလျားရင်းက ယန်ရီက ရီဖူရှင်းကို
ကည့်သည် … "အစ်ကိုကီးရီ… ရှင်က ဘယ်လိုလုပ် အားလုံးတတ် ေန
ရတာလဲ…"
သည်

ရက်ပိုင်းတွင်

ရီဖူရှင်းက

သူမ၏

အစ်ကို

ှင့်အတူ

တန်ခိုးကျင့်ြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ မကာမကာ စကားေြပာတတ်သည် ။
ယန်ထန်းက အလွန်ေလးစား အံ့အားသင့် ရသည် ။ ရီဖူရှင်း၏ ဂီတက
လည်း လွန်စွာ လှပလွန်းလှသည် ။ ထိုသိုေသာ တည်ငိမ်ေသာ သံစဉ်ကို
သူမက တစ်ခါမှ နားမေထာင်ဖူးေပ။ ထိုသံစဉ်က သူမအား စိတ်လက်
ေပါ့ပါးေစကာ အရာအားလုံးကို ေမ့ေပျာက်ိုင်သည် ။ ထိုခံစားချက်က
လွန်စွာ ေကာင်းမွန်သည် ။
"ေသချာတာေပါ့… အဲဒါ ငါပဲေလ…" ရီဖူရှင်းက အရန်းေဖာက်သည်
။
ယန်ရီက တခစ်ခစ် ရယ်သည် ။ သူမ၏ အရွယ်တွင် သူမကား ုပျိမ
လန်းဆန်းမများ ြဖင့် ြပည့်ေနသည် ။ သည် ရက်ပိုင်းက သူမအတွက် အ
ေပျာ်ရင်ဆုံး ေနရက်များ ြဖစ်သည် ။ သူမအတွက် စိတ်ပျက်ြခင်းများ စိုး
ရိမ်ြခင်းများ မရှိဘဲ ငိမ်းချမ်း လွန်းလှသည် ။ ယခင်က သူမက အသက်
ရှင် ရပ်တည်ရန် အမဲစိုးရိမ် ပူပန်ခဲ့ရသည် ။ သူမ၏ အစ်ကိုကလည်း
အြပင်တွင် လပ်ရှား ုန်းကန်ေနရရာ အချိန် အများ စုတွင် သူမက အ
ထီးကျန် ခဲ့ရသည် ။ မည်သိုဆိုေစ သူမက မိန်းကေလး တစ်ေယာက်သာ

ြဖစ်သည် ။
ရီဖူရှင်းက သူမတို အိမ်အား အသက်ဝင်ေစသည် ။ သူက ြပံးလိုက်
ေသာအခါ လွန်စွာ ကည့်ေကာင်း လွန်းလှသည် ။ သူ၏ ထူးြခားေသာ
ဆွဲေဆာင်အားက တြခားလူများကို လမ်းမိုးေစကာ တည်ငိမ်ေစသည် ။
ရီဖူရှင်းအား သူမ၏ အစ်ကိုအရင်း ြဖစ်ရန်ပင် သူမက ဆုေတာင်းမိသ
ည် ။ ထိုအရာက အမှန်ေကာင်းမွန်ေသာ အရာြဖစ်ေပလိမ့်မည်။
သူမ ဘာေတွးေနသည် ကို ရီဖူရှင်း မသိေပ။ အမှန်တကယ် အားြဖင့်
ယန်ရီက သူအေပ မှီခိုေနသည် ကိုလည်း မသိေပ။ သူကား တြခား
လူများ အေပ မှီခိုြခင်းတွင် အသားကျေနပီး ြဖစ်သည် ။ ယခု သူကား မိ
မိကိုယ်ကို ရပ်တည်ေနရသည် ။ ထိုအြဖစ်က သူမသိလိုက်မီတွင် ပင် သူ
၏ စိတ်ေန သေဘာထားကိုပါ ေြပာင်းလဲေစဟန် ရသည် ။
"အစ်ကိုရီ…"

ယန်ထန်းက

ေလာက်လာသည်

။

သူ၏

မျက်ေမှာင်များက ေကွးေကာက်ေနကာ တစ်စုံတစ်ခုကို စိုးရိမ်ေနဟန် ရ
သည် ။
"ဘာြဖစ်လို လဲ…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
"ကျပ် သတင်းတချိ ရလာတယ်…" ေမှာ်ဆရာဝူှင့် ဓားမိစာတို ှင့်
ပတ်သက်ေသာ သတင်းများက တစ်မိလုံးကို ပျံှံေနသည် ။ တြခား အ
င်အားစုများကလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန်ကာ တြခား အရည်အချင်း ြမင့်
ေသာ အကာနာ တန်ခိုးရှင်များကို ေကးကီးကီး ေပးကာ ေခယူေနက
သည် ။ ထိုလူများ အားလုံးက နာမည်ေကျာ်များ ြဖစ်ကသည် ။ သတင်း
က ေတာမီးလို ပျံှံေနသည် ။ သည် ှစ်၏ တိုက်ပွဲက အြပင်းထန်ဆုံး ြဖ
စ်လိမ့်မည်။ ထိုအတူ အင်အားစု တစ်ခုကို ကိုယ်စားြပ တိုက်ခိုက်မည့်
သူကလည်း လွန်စွာ အားေကာင်းရန် လိုေပသည် ။

ပိင်ပွဲ နီးလာသည် ှင့်အမ ယန်ထန်းကည်း သတင်းများကို အဆ
က်မြပတ် စုံစမ်းေနသည် ။ မည်သိုဆိုေစ ရီဖူရှင်းက ဝမ်မိသားစုဘက်မှ
တိုက်ခိုက်ရန် သေဘာတူထားပီး ြဖစ်သည် ။
ထိုအတူ အရာယ်လည်း များ လှသည် ။ အကယ်၍ သူက ရက်စက်
ကာ အားေကာင်းေသာ ရန်သူှင့် ရင်ဆိုင်ရပါက အကျိးဆက်က ေကာ
က်မက်ဖွယ် ေကာင်းလှေပသည် ။
"အိုး…"

ရီဖူရှင်းက

ယန်ထန်းအား

ြပံးကည့်သည်

…

"ယူချင်းလည်း အားေကာင်းတယ်…"
"အစ်ကိုရီ… ကျပ်က တကယ်ေြပာေနတာ…" ယန်ထန်းက ရီဖူရှင်း
၏ အေလးမထားေသာ ပုံဟန်ကို ြမင်လင် ပိုမို၍ စိုးရိမ်သည် … "ယွန်
ယွဲကုန်သည် အုပ်စုက အစ်ကိုရီက ဝမ်မိသားစုကို ကိုယ်စားြပတာကို
ြမင်တာနဲ သူတို ရဲ သိကာကို ထိန်းသိမ်းဖို ခင်ဗျားဆီကို အားေကာင်းတဲ့
လူကို ေစလတ်မှာ ပဲ…"
"ကျပ် မှတ်ထားပါ့မယ်…" ယန်ထန်း၏ ေလးနက်ေသာ အမူအရာ
ကို ြမင်လင် ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ် လိုက်သည် ။ ယန်ထန်းက သူအား
ကူညီရန် ကိးစားေနသည် ကို သူသိသည် ။
"အစ်ကိုရီ… ခင်ဗျားကိက်တဲ့ အချိန်မှာ လက်ေလာ့ လိုက်လို ရတ
ယ်… ကျပ်တို က ကုန်သည် ေတွဆီကို သွားလို ရတယ်… ကံေကာင်းရ
င် ကျပ်တို က ေြမပုံကို ရိုင်တယ်…"
"ဒါဆို ေဆးအတွက်ကေရာ…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။ ယန်ရီအတွ
က် ေဆးလိုသည် ။ သူမ၏ ဒဏ်ရာက စိတ်ဝိညာဉ် အဆင့်ြဖစ်ရာ အလွ
န် ြပင်းထန်သည် ဟု ေြပာရမည်။

ထိုေကာင့်ပင် သူက ကုချင်းအား

အမဲတမ်း တီးခတ်ကာ သူမ၏ စိတ်စွမ်းအားကို တည်ငိမ်ေအာင် လုပ်

ေပးြခင်းလည်း ြဖစ်သည် ။
ထိုစကားကို

ကားလင်

ယန်ထန်း

တိတ်ဆိတ်

သွားသည်

။

ထိုအေကာင်းက သူ၏ စိတ်ထဲတွင် အမဲရှိသည် ။ တစ်စုံတစ်ခု တန်ဖိုးရှိ
သည် ကို ရရန် သူအတွက် မလွယ်ကူေပ။ ထိုေဆးများက ေရာင်းသည့်
ေနရာရှိလင်ပင် သူက ဝယ်ယူရန် မတတ်ိုင်ေပ။
"စိတ်မပူနဲ … ဒါက အဆင်ေြပ လိမ့်မယ်…" ရီဖူရှင်းက ေြပာသည် ။
ယန်ထန်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။ သူက ဤကိစအား မှတ်သားထား
မည် ြဖစ်သည် ။ သူက သတင်း စုေဆာင်းသည် မှ အပ တြခားဘာမှ မ
ကူညီိုင်သည် ကို သူသိသည် ။ သူက ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် ေန
ထိုင်ခဲ့လင်ပင် သူက ပိင်ပွဲတွင် ံးနိမ့်ရန် များ ေပသည် ။
ရက်များ တြဖည်းြဖည်းြဖင့် ကုန်ဆုံးသွားသည် ။ ယွန်ယွဲမိက ပိုမို
၍ စည်ကားလာသည် ။ ပိင်ပွဲကည့်ရန် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ လူများ
ကလည်း အဆက်မြပတ် ေရာက်ရှိလာေနကသည် ။ မည်သိုဆိုေစ ဤ
ေဒသတွင်

အင်အားကီး

ေလးဖွဲ၏

ပိင်ပွဲက

စိတ်ဝင်စားဖွယ်

အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ေပသည် ။ သူတို က ယွန်ယွဲမိတွင် အကာနာအဆင့်
တန်ခိုးရှင်များ ၏ အရည်အချင်းများကို ြမင်ေတွိုင်ေပသည် ။

***

ေနာက်ဆုံးတွင် အားလုံး ေစာင့်ေမာ်ေနေသာေန ေရာက်လာသည် ။
မေရမတွက်ိုင်ေသာ လူများ ှင့် သတဝါဆန်းများက တစ်ေနရာတ
ည်းကို ပျံသန်း ေနကသည် ။ ယွန်ယွဲမိ၏ အလယ်တွင် လွန်စွာ ေရှးကျ

ေသာ တိုက်ပွဲစင်ြမင့် တစ်ခု ရှိသည် ။ တိုက်ပွဲများ အားလုံးက ထိုေနရာ
တွင် ြပလုပ်မည် ြဖစ်သည် ။
ရီဖူရှင်းတို
သွားေနကသည်

ကလည်း
။

သိမ်းငှက်နက်ကို

သူတို

အနီးတွင်

စီးကာ

လည်း

များ

မိလယ်ကို
စွာေသာ

သတဝါဆန်းများ ှင့် လူများက တူညီေသာ အရပ်တစ်ခုကို သွားေနက
သည် ။
"ကျပ်တို က အခု ယွန်ယွဲ ပိင်ပွဲေနရာကို ေရာက် လာပီ…. အင်
အားစု ေလးခုက အေစာပိုင်း ကတည်းက ေရာက်ေနကပီ…" ယန်ထန်း
က ေရှမှ ပိင်ပွဲစင်ြမင့် ေနရာကို လက်ညိး ထိုးကာ ေြပာသည် ။
လူအများက ေအာက်ကို ဆင်းသက်ကာ အထဲကို ဝင်ေရာက်ကသည် ။
ယခု ယွန်ယွဲမိမှ အင်အားစု ေလးခုလုံးက ေရာက်ရှိေနကပီ ြဖစ်
သည် ။ အင်အားစု တစ်ခုစီက ေထာင့်တစ်ခုစီတွင် ေနရာယူထားကကာ
အားလုံး၏ အလယ်တွင် ကား လြခမ်းှစ်ခု ေပါင်းစပ်ထားသည့် ပုံစံြဖင့်
တိုက်ပွဲစင်ြမင့်ကီး တစ်ခုရှိသည် ။ ထိုေနရာတွင် ေရှးေဟာင်း စည်ေတာ်
ကီး တစ်ခုကိုလည်း ေတွရသည် ။
ဝမ်မိသားစု ေနရာတွင် ဝမ်လင်းဖန်က အနည်းငယ် စိုးရိမ်ေသာ ပုံစံ
ရှိေနသည် ။ သူေစာင့်ေနေသာ သူက အခုထိ ေရာက်မလာေသးေပ။
သူေနာက်တွင် လှပေသာ မိန်းကေလး တစ်ေယာက် ရှိသည် ။ သူမ
ကား ဝမ်မိသားစု၏ လူငယ် မျိးဆက်ထဲမှ ဝမ်ယွီို ြဖစ်သည် ။ သူမက
လွန်စွာ ပါရမီ ေကာင်းသည် ။ ဝမ်လင်းဖန်ကလည်း တိုက်ိုက် မျိးဆက်
ြဖစ်ေသာ်လည်း သူက ဝမ်ယွီိုအတွက် အလုပ်လုပ်သည် ။
သူတို

က

တိုက်ိုက်

မျိးဆက်များ

ြဖစ်ကေသာ်လည်း

အေရးပါပုံချင်း မတူေပ။ မဟုတ်လင် ဝမ်လင်းဖန်က တြခား အင်အားစု

များ တွင် သူလိ လုပ်ေနရမည် မဟုတ်ေပ။ ရီဖူရှင်း ခန်မှန်းသလို သူက
အေရးပါေသာ ေနရာတွင် မရှိေပ။
ဝမ်ယွီို၏ ေဘးတွင် တြခား တန်ခိုးရှင်များ ရှိကသည် ။ သူတို အား
လုံးက ထူးြခားေကာင်းမွန်ေသာ ကိုယ်ေရာင် ကိုယ်ဝါများ ရှိကသည် ။
"အခုထိ မေရာက်ေသးဘူးလား…" ဝမ်ယွီိုက ေမးသည် ။
"သူလာမယ်လို ကတိေပးထားတယ်…" ဝမ်လင်းဖန်ကား အမှန် စိ
တ်ပူေနသည် ။ သူ၏ အနာဂတ်က ရီဖူရှင်းအေပ မူတည်ေနသည် ။ သူ
က မိသားစုတွင် အေရးပါေသာ ေနရာတွင် မရှိရာ တန်ခိုးကျင့်ရန် အ
ေထာက်အပံ့ ပစည်းများ သိပ်မရေပ။ သူက ဝမ်ယွီိုထံတွင် မှီခိုရသည် ။
သူမကလည်း ဤပိင်ပွဲတွင် ဖိအားများ စွာ ရှိသည် ။ သူမ ကိုယ်တိုင်က
ပိင်ပွဲဝင်မည့် လူများအား လိုက်ရှာခဲ့ရသည် ။ ဝမ်လင်းဖန်က သူမအား
လူတချိ ေတွထားသည် ဟု ေြပာေသာ်လည်း ထိုလူများက ယခုထိ မ
ေရာက်လာ ေသးကေပ။
"နင် ငါ့အစီအစဉ်ကို ပျက်ေအာင် လုပ်ရင် နင်ေသပီသာမှတ…
် " ဝမ်
ယွီိုက ေအးစက်စွာ ေြပာသည် ။ သူမက ေဘးမှ လူများကို ကည့်သည်
။ ကံေကာင်းစွာြဖင့် သူမက လူတချိကို ေခထားိုင်ခဲ့သည် ။ သူမအတွ
က် တိုက်ခိုက်မည့်လူ မရှားေပ။ တကယ်ရှားသည် က အရည်အချင်း ရှိ
ေသာသူ ြဖစ်သည် ။
ဝမ်လင်းဖန်က ေခးေစး ြပန်ေနသည် ။ ဝမ်ယွီိုက လှပေသာ်လည်း
စည်းကမ်း ကီးသည် ကို သူသိသည် ။ အကယ်၍ သူမ၏ အစီအစဉ်ကို
ပျက်စီးေစပါက သူအား ချမ်းသာေပးမည် မဟုတ်သည် ကို သူသိသည် ။
သူက လူအုပ်အား ကည့်သည် ။ လူများက မေရမတွက် ိုင်ေအာင်
တဖွဲဖွဲ ေရာက်လာ ေနကသည် ။ ထိုလူများ ေရာက်လာပါက သူက မည်

သို ရှာရမည်နည်း။
သူကား လူများကို အကဲခတ်ရာတွင် ေကာင်းမွန်ေပသည် ။ မဟုတ်
လင် သူအား သူလိအြဖစ် ေစလတ်မည် မဟုတ်ေပ။ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု
က မာနကီးကာ တည်ငိမ်သည် ။ ထိုသိုေသာ လူများက ကတိတည်က
မည် ြဖစ်သည် ။
ရီဖူရှင်းက ေရာက်ေနပီး ြဖစ်သည် ။ သူက ယန်ထန်းအား အင်အား
စု ေလးခု၏ ေနရာများကို ေမးေနသည် ။
သူက ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စုကို ြမင်သည် ။ သူတို က လူအများ
ဆုံးဟု

ထင်ရသည်

။

လူအုပ်ထဲတွင်

သူက

ရှမ်းေမာင်ှမအား

ေတာက်ေြပာင်ေသာ အဝတ်အစားများ ှင့် ြမင်ရသည် ။ ေမှာ်ဆရာဝူှင့်
မိစာဓားတို က သူေဘးတွင် ရှိသည် ။
တြခား တစ်ဖက်တွင် ကား ပန်းေရာင် ဝတ်စုံများ ှင့် လူများကို
ေတွရသည် ။ သူတို က လပ်စီးကလန်မှ ြဖစ်ကသည် ။ ကွဲြပားြခားနား
စွာ ဝတ်ဆင်ထားသူများက သူတို အတွက် တိုက်ခိုက်ေပးမည့် လူများ ြဖ
စ်ရေပမည်။
ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုအြပင် ေနာက်ထပ် ချပ်ဝတ်အကျများ ဝတ်
ဆင်ထားေသာ လူများကိုလည်း ေတွရသည် ။ သူတို တွင် ေအးစက်ကာ
ထက်ရှေသာ ကိုယ်ေရာင် ကိုယ်ဝါများ ရှိကသည် ။ သူတို က ဝမ်မိသား
စု ြဖစ်သည် ဟု ယန်ထန်းက ေြပာသည် ။
သူတို က ထိုေနရာသို ေလာက်သွားလင် ဝမ်လင်းဖန်ကို ြမင်သည် ။
ရီဖူရှင်းက လှမ်းေခသည် … "ဝမ်လင်းဖန်…"
ဝမ်လင်းဖန်က ေနာက်လှည့် ကည့်သည် ။ ရီဖူရှင်းအား ြမင်လင် သူ

၏ မျက်လုံးများ အေရာင်လက် သွားသည် … "မင်းတို ေရာက် လာပီ…"
သူက တိုးညင်းစွာ ေြပာသည် ။

***

