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 ြပံးလျက်ေြပာသည် ။ 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
တကယ်အားြဖင့် 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 ြပဿနာြဖစ်လာတယ်
…" 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 မှီေခေနသည် ကိုလည်း မသိေပ။ သူကား တြခား
လူများ အေပ မှီေခြခင်းတွင် အသားကျေနပီး ြဖစ်သည် ။ ယခု သူကား
မိမိကိုယ်ကို ရပ်တည်ေနရသည် ။ ထိုအြဖစ်က သူမသိလိုက် မီတွင် 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 ချတ်ဝတ်အကျများ ဝ
တ်ဆင်ထားေသာ လူများကိုလည်း ေတွရသည် ။သူတို တွင် ေအးစက်
ကာ ထက်ရှေသာ ကိုယ်ေရာင် ကိုယ်ဝါများ ရှိကသည် ။ သူတို က ဝမ်မိ
သားစု ြ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 ။

***

အပိုင်း (၄၀၃)
ဝမ်လင်းဖန်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်

ဝမ်ယွီိုက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအား ကည့်သည် ။ ဝမ်လင်းဖန်က သူ
တို အား ေခယူထားြခင်း ြဖစ်သည် ။ သည် ပိင်ပွဲက ဝမ်ယွီိုအတွက် အ
လွန် အေရးပါသည် ။ သူမ အတွက်သာ မဟုတ်ေပ… ဝမ်မိသားစု အတွ
က်လည်း အလွန် အေရးပါသည် ။ သူမက အိုင်ရရန် လိုသည် ။ အင်
အားကီး အဖွဲေလးဖွဲ၏ ပိင်ပွဲတွင် တိုက်ပွဲ တစ်ခုစီတိုင်းက အေရးပါ
သည် ။
ရီဖူရှင်းကလည်း ဝမ်ယွီိုအား ကည့်သည် ။ သူက ေချာေမာကာ
ုပျိသည် ။ သူမက ေယာက်ျားှင့် မိန်းမှစ်မျိးလုံး၏ ေကာင်းေသာ အ
ချက်များ ရှိသည် ။
သူမက ရီဖူရှင်းအား ထွင်းေဖာက် ြမင်ရသည့် အလား တိုက်ိုက် စို
က်ကည့်ေနသည် ။ အကယ်၍ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက သာမန် လူများ သာ
ဆိုပါက ထိုအရာက အကူအညီ မရသည့်အြပင် သူမအား ြပဿနာများ
ပင် ေပးေပလိမ့်မည်။
"ဘယ်သူ တိုက်ခိုက်မှာ လဲ…" ဝမ်ယွီိုက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကို ေမး
သည် ။
"ကျပ်တို ထဲက ဘယ်ှေယာက်လိုလဲ…" ရီဖူရှင်းက ြပန်ေမးသည် ။

ရီဖူရှင်း၏ စကားကို ကားလင် ဝမ်ယွီို၏ မျက်လုံးများက အေရာင်လ
က် သွားသည် ။ သူ၏ ေလသံများ အရ သူ၏ ယုံကည်မများကို ြမင်ေနရ
သည် ။ မည်မ မာနကီးေသာ လူနည်း...။
ဝမ်ယွီို၏ အနီးမှ လူများက ေရှကို တိုးလာကာ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု
အား ကည့်ကသည် ။ အကယ်၍ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကသာ ပူးေပါင်းပါက
သတ်မှတ် အေရအတွက်ထက် ေကျာ်သွားလိမ့်မည်။ သူတို အထဲမှ လူတ
ချိက ထွက်ခွာ သွားရမည်။ ပုံမှန်အားြဖင့် ဝမ်ယွီိုကလည်း သူမှင့်အ
တူ လူကိုးေယာက်ကို ေခထားေပသည် ။ ဆိုလိုသည် က ရီဖူရှင်းတို အု
ပ်စုက ပူးေပါင်းပါက ထိုလူကိုးေယာက်ထဲမှ လူတချိက ထွက်ခွာသွားရ
န် လိုအပ်ေပသည် ။
"ရှင်တို ထဲက ဘယ်ှေယာက် တိုက်ခိုက်ိုင်လ…
ဲ " ဝမ်ယွီိုက ထပ်
ေမးသည် ။ ှစ်ဖက်လုံးက ြပန်မေြဖေသးကေပ။
"သုံးေယာက်က လုံေလာက်လား…" ရီဖူရှင်းက ေမးသည် ။
"ရှင်တို သုံးေယာက်လုံးက အဆင့်နိမ့် အကာနာလား…" ဝမ်ယွီိုက
ထပ်ေမးသည် ။ ရီဖူရှင်းက အကာနာ အဆင့်ှစ် ြဖစ်သည် ဟု ဝမ်လင်း
ဖန်ထံမှ သူမက ကားထားသည် ။ ထိုအဆင့်အား သူမက ပိင်ပွဲတွင် လို
အပ်ေပသည် ။ အကယ်၍ သူတို ထဲတွင် အလယ်အလတ် အကာနာ တ
န်ခိုးရှင် ရှိပါကလည်း ပိုေကာင်းေပသည် ။ သူမက တြခားေသာ သူမ၏
မိသားစုများအား ရီဖူရှင်းတို ထဲမှ တစ်ေယာက်ကို ေပး၍ ရေပသည် ။
"ဟုတ်တယ်…" ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။ သူှင့် ယူချင်းတို ှစ်
ေယာက်လုံးက အကာနာ အဆင့်ှစ်ြဖစ်ပီး ရီဝူချင်းက အဆင့်သုံးြဖစ်သ
ည် ။ သိုေသာ်လည်း သူတို က မည်သည့် အချိန်တွင် မဆို သူတို ၏ လ
က်ရှိအဆင့်မှ ေနာက်တစ်ဆင့် တက်ေရာက်၍ ရေနပီြဖစ်သည် ။

အင်အားကီး ေလးဖွဲ၏ ပိင်ပွဲတွင် ပိင်ပွဲဝင်များက သူတို ရင်ဆိုင်ရ
မည့် ပိင်ဖက်၏ တန်ခိုးအဆင့်အား ကန်သတ်ချက် ရှိေပသည် ။
"ရှင်တို က စည်းမျဉ်းေတွကို သိလား…" ဝမ်ယွီိုက ေမးသည် ။
"သိတယ်…" ဤေနရာသို မေရာက်လာမီ ကတည်းက ယန်ထန်းက
သူတို အား ပိင်ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းများကို အကမ်းဖျင်း ရှင်းြပပီး ြဖစ်သည်
။
"ဒီှစ်ပိင်ပွဲကလည်း အရင်ှစ် အတိုင်းပဲ…" ဝမ်ယွီိုက ေြပာသည်
… "အကာနာ အဆင့်ကို သုံးပိုင်းခွဲထားတယ်… အဆင့်ြမင့်၊ အလယ်အ
လတ်နဲ အဆင့်နိမ…
့် ကန်မက အဆင့်နိမ့်အကာနာပဲ… ဒီအတွက် ကန်
မမိသားစုက အဆင့်နိမ့် အုပ်စုကို ကိုင်တွယ်ဖို တာဝန်ေပးထားတယ်…
အခု ကန်မမှာ လူကိုးေယာက် ရှိပီးေနပီ… ရှင်တို သုံးေယာက်ေပါင်းရ
င် ဆယ့်ှစ်ေယာက် ြဖစ်သွားပီးေတာ့ သုံးေယာက် ပိုသွားလိမ့်မယ်…"
ဝမ်လင်းဖန်က ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအား ေခလာေသာ်လည်း သူမက
လူစိမ်းများကို ယုံကည်ရန် ခက်ခဲေနဆဲြဖစ်သည် ။ သူမက ဝမ်လင်းဖန်
အား လွန်စွာ ယုံကည်သည် ။ ထိုေကာင့် ရီဖူရှင်းအား အခွင့်အေရး တစ်
ခုေပးြခင်း ြဖစ်သည် ။ သိုတိုင်ေအာင် ရီဖူရှင်းအား လုံးဝ ယုံကည်ိုင်ြခ
င်း မရှိေသးေပ။ ထိုေကာင့် သူမက ရီဖူရှင်းအား ဖိအား အနည်းငယ်ေပး
ရန် ကိးစားေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူမက ရီဖူရှင်းအား တစ်စုံတစ်ခု သက်
ေသြပန်ရန် လိုလားေပသည် ။
ရီဖူရှင်း၏ ေနာက်တွင် ရပ်ေနေသာ ယန်ထန်းှင့် ယန်ရီတို က ထိုဖိ
အားကို ခံစား၍ ရသည် ။ သိမ်ေမွူးညံ့ေသာ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်
ြဖစ်သည့်တိုင် ဝမ်ယွီိုက အားေကာင်းေသာ တန်ခိုးရှင်များကို ထိန်းချပ်
ိုင်သည် ။ သူအတွက် ပိင်ပွဲဝင်ရန် စာရင်းေပးြခင်းက လွန်စွာ လက်

ေတွမကျေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖစ်သည် ကို ယန်ထန်းက ရိပ်မိသည် ။ ဝ
မ်ယွီိုေရှတွင် ရပ်ေနြခင်းကပင် သူအား ြပင်းထန်ေသာ ဖိအားကို ခံစား
ရသည် ။ သူက စင်ြမင့်ထက်တွင် ရန်သူကို မည်သို ရင်ဆိုင်ရမည်နည်း။
သိုေသာ်လည်း ရီဖူရှင်းက ဘာမှ ြဖစ်ဟန်မရေပ။ ဝမ်ယွီို၏ အားေကာ
င်းေသာ အရှိန်အဝါက သူအား ဘာမှ ခိမ်းေြခာက်ိုင်စွမ်း မရှိေပ။
ဝမ်ယွီို တစ်ေယာက်တည်းကသာ ရီဖူရှင်းအား စိုက်ကည့်ေနကသ
ည် မဟုတ်ေပ။ သူမ၏ ေဘးမှ လူကိုးေယာက်ကလည်း ထက်ရှေသာ မျ
က်လုံးများ ြဖင့် ရီဖူရှင်းတို ကို ကည့်ေနကသည် ။ သူတို အထဲမှ
တချိမှာ နာမည်ေကျာ် ပါရမီရှင်များ ြဖစ်ကကာ သူတို အား ေခယူရန်
လွန်စွာ ကိးစား အားထုတ်ခဲ့ရသည် ။ သိုေသာ်လည်း ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု
က ုတ်တရက် ေပလာကာ သူတို အား ပယ်ထုတ်ရန် ကိးစားေနသည်
။ ဘယ်ေလာက် အဓိပာယ်ကင်းမဲ့ လိုက်သနည်း။
ရီဖူရှင်းက ဝမ်ယွီို၏ မျက်လုံးများကို ကည့်သည် ။ ထိုေနာက် သူ
က ဝမ်လင်းဖန်ဘက်ကို လှည့်ကာ ေြပာသည် … "ကျပ်တို သေဘာတူ
ထားတာကို သတိရပါ…"
ဝမ်လင်းဖန်၏ မျက်လုံးများက အေရာင်လက် သွားသည် ။
"ကျပ်က ဒီေန လာမယ်လို ေြပာခဲ့တယ်… ဒါေပမဲ့ အဲဒီစစ်ေဆးမ
ဆိုတာေတွကို ကျပ်က ခံယူမှာ မဟုတ်ဘူး … တကယ်လို ကျပ်တို ကို
မယုံရင် ထွက်သွားုံပဲ…" ရီဖူရှင်းက အသာအယာ ြပံးကာ ေြပာသည် ။
ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်မှ ထွက်ခွာလာစဉ်က ယူချင်းက သူ၏ စွမ်းရည်
အား ြပသပီးြဖစ်သည် ။
ဝမ်လင်းဖန်ကား ေတွေဝေနသည် ။ သူက ဝမ်ယွီိုကို ကည့်သည် ။
ဝမ်ယွီိုကလည်း အနည်းငယ် အံ့အားသင့်ရသည် ။ ဘယ်ေလာက်

ေမာက်မာသည့် ေကာင်လဲ... ။ သူမက ရီဖူရှင်း၏ အရည်အချင်းကို သိ
လိုေသာ်လည်း ထိုအစား ရီဖူရှင်းက ဘာမှ ဂုမစိုက်ဟန်ြဖင့် သူမကို ြပ
န်လည်၍ ဖိအားေပးသည် ။
"ဝမ်ယွီို… ကျပ်တို က မလုံေလာက်ဘူးလား…" သူမ၏ ေဘးမှ လူ
တစ်ေယာက်က ေမးသည် ။
"ကျပ်လည်း သေဘာတူတယ်…အဆင့်နိမ့် အကာနာအတွက် ကျပ်
တို မှာ ချန်းဖန်ရှိတာပဲ… ကျပ်တို ေနာက်ထပ် ဘယ်သူမှ မလိုေတာ့ဘူး
… ဒီလူေတွကို ကျပ်တို က ဘာလို အားကိုးရမှာ လဲ… သူတို က ဘယ်
သူလဲ ဆိုတာေတာင် ကျပ်တို မသိဘူး… ပီးေတာ့ ကျပ်တို က ပိင်ပွဲဝင်
ခွင့်ရဖို ကတိရထားပီးပီ… ဘယ်သူမှ လူစိမ်းေတွနဲ အစားထိုးခံရမှာ ကို
သေဘာမကျဘူး…" တချိက သေဘာမကျစွာ ေြပာသည် ။ ဝမ်ယွီိုက
ထိုလူများအား ကိုယ်တိုင် ေရွးချယ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။ သူတို အားလုံးက
စမ်းသပ်မများ အားလုံးကို ြဖတ်ေကျာ်ကာ ေရွးချယ်ခံခဲ့ရြခင်း ြဖစ်သည်
။
ရီဖူရှင်း၏ စကား အနည်းငယ်ေကာင့် သူတို က အဘယ်ေကာင့် ထွ
က်ခွာ သွားရမည်နည်း။ ထိုအြပင် ထိုကိုးေယာက်ထဲတွင် မည်သူက ထွ
က်ခွာသွားရမည်နည်း...။
ဝမ်ယွီိုကား တွန်ဆုတ်ေနသည် ။ ရီဖူရှင်းက သူမအား ေရွးချယ်ရန်
ဖိအားေပးေနသည် ။
သူမက ဝမ်လင်းဖန်အား ကည့်ကာ ေြပာသည် … "ဒီလူေတွက နင့်
လူေတွပ…
ဲ နင်ဆုံးြဖတ်…" ထိုအရာက သာမန် စကားတစ်ခွန်းသာ ြဖစ်
သည် ။ သိုေသာ် ထိုစကားက ဝမ်လင်းဖန်အား ဖိအားများ စွာ သက်ေရာ
က်ေစသည် ။ သူက ဆုံးြဖတ်ချက် ချရမည်ြဖစ်သည် ။

ထိုအရာက ဘာကို ဆိုလိုသည် ကို ဝမ်လင်းဖန် သိသည် ။ အကယ်၍
သူက ရီဖူရှင်းတို အား ေရွးခဲ့ပါက ရီဖူရှင်းတို ံးနိမ့်ခဲ့လင် သူကလည်း
အရာအားလုံး ဆုံးံးမည်ြဖစ်သည် ။ သူက မိသားစုထဲတွင် ဘာမှ ေြပာ
ပိုင်ခွင့် ရေတာ့မည် မဟုတ်သလို ဝမ်ယွီို၏ ယုံကည်မကိုလည်း ရ
ေတာ့မည် မဟုတ်ေပ။ အကယ်၍ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက အိုင်ရခဲ့ပါက ဝ
မ်ယွီိုှင့် ဝမ်လင်းဖန်တို ှစ်ေယာက်လုံးက လွန်စွာ အကျိးေကျးဇူး ရရှိ
မည် ြဖစ်သည် ။
သည် ဆုံးြဖတ်ချက်က အေလာင်းအစား တစ်ခုြဖစ်သည် ကို သူသိ
သည် ။ သူက သူ၏ အနာဂတ်အား အေလာင်းအစား လုပ်ရေတာ့မည်
ြဖစ်သည် ။ ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက သူ၏ အနာဂတ်ကို ဆုံးြဖတ်မည်...။
"သူတို ကို ပိင်ခိုင်းလိုက…
် " ဝမ်လင်းဖန်က ဆုံးြဖတ်ချက် ခိုင်မာစွာ
ေြပာသည် ။ ဆုံးြဖတ်ချက်က ြပလုပ်ပီး ြဖစ်သည် ။ သူက မည်သည့် အ
ကျိးဆက်ကိုမဆို ခံယူရေတာ့မည် ြဖစ်သည် ။ သူက ရီဖူရှင်းအား ကည့်
ကာ သူ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် မမှားရန် ေမာ်လင့်ေနသည် ။
"ေကာင်းပီ…" ဝမ်ယွီိုက ေခါင်းညိတ်သည် ။ သူက ရီဖူရှင်းအား
လုံးဝ မယုံကည်ေသးေပ။ သူမတို က ယခုမှ စတင်ေတွဆုံြခင်း ြဖစ်သ
ည် ။ ရီဖူရှင်း၏ အရည်အချင်းကို ဘယ်သူက သိသနည်း။ တန်ခိုးရှင်များ
က မိမိကိုယ်ကို ယုံကည်မ လွန်ကဲေလ့ ရှိကသည် ။ ေကာင်းမွန်ေသာ စ
မ်းသပ် စစ်ေဆးမ မရှိဘဲ ထိုလူများက အရည်အချင်း ရှိသည် ကို
အကဲြဖတ်ရန် မလွယ်ကူေပ။
သိုေသာ် ဝမ်ယွီိုက ဝမ်လင်းဖန်အား ယုံကည်သည် ။ ေနာက်ထပ်
အေကာင်းြပချက် တစ်ခုကား သူမေရွးထားေသာ လူများက အေကာင်း
ဆုံးများ မဟုတ်ေပ။ ဤပိင်ပွဲက လွန်စွာ ြပင်းထန်မည် ြဖစ်သည် ။ ပိင်

ပွဲဝင်များက အသက်ရှင်ရန်ပင် ခက်ခဲမည် ြဖစ်သည် ။ ပုံမှန်အားြဖင့် သူ
မကလည်း ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကို အနည်းငယ် ေမာ်လင့်မိေပသည် ။
"ကျပ်ေမးထားတဲ့ အရာေတွကေရာ…" ရီဖူရှင်းက ဝမ်လင်းဖန်အား
ေမးသည် ။
"ေြမိုင်းေဒသ ေြမပုံနဲ စိတ်ဝိညာဉ် အားေဆး… ဟုတ်တယ်မလား
…" ဝမ်လင်းဖန်က ေမးသည် ။
"အဲဒါက စိတ်ဝိညာဉ် အားြဖည့်ြမက်စိမ်းပဲ… …" ရီဖူရှင်းက ေြပာ
သည် ။
"ကျပ်တို

မှာ ေြမိုင်းေဒသ ေြမပုံရဲ မူရင်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်…

ဒါေကာင့် ကျပ်က တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ပုံတူကူးေရး ခိုင်းထားခဲ့တယ်
… အဲဒါက မူရင်းအတိုင်းပဲ ြဖစ်လို မင်းတို အတွက် အဆင်ေြပလိမ့်မယ်
…" ဝမ်လင်းဖန်က ေြမပုံကို ထုတ်ယူလိုက်ကာ ဆက်ေြပာသည် … "ခ
င်ဗျားတို က စည်းမျဉ်းကို သိပီးပီဆိုေတာ့ ကျပ်က အထူးတလည် သိပ်
မေြပာေတာ့ဘူး… တကယ်လို ခင်ဗျားတို သုံးေယာက်က တစ်ဖက် ရန်
သူေြခာက်ေယာက်ကို အိုင်ယူိုင်ရင် ကျပ်က ေြမပုံကို ေပးမယ်… စိ
တ်ဝိညာဉ်

အားြဖည့်ြမက်စိမ်းက

ရှားပါးပီးေတာ့

ေစျးကီးတယ်…

ခင်ဗျားတို က ဆယ့်ှစ်ပွဲ အိုင်ရရင် ကျပ်က အဲဒါကို ရေအာင် စီစဉ်
ေပးမယ်…"
"ေကာင်းပီ…"

ရီဖူရှင်းက

ေခါင်းညိတ်သည်

…

"ေနာက်ဆုံး

ေမးခွန်းတစ်ခုပ…
ဲ တကယ်လို ကျပ်က ပိင်ပွဲမှာ တြခား အင်အားစုသုံး
ခုကို မေကျမနပ် ြဖစ်ေစရင် အကျိးဆက်က ဘယ်လိုလ…
ဲ "
ပိင်ပွဲကား အင်အားကီး ေလးဖွဲ ယှဉ်ပိင်ြခင်း ြဖစ်သည် ။ အကယ်
၍ သူက များ စွာေသာ စွမ်းအားြမင့် တန်ခိုးရှင်များကို အိုင်ယူမိကာ

တစ်ဖက်အဖွဲ၏ အကျိးစီးပွားကို ထိစိုက်ေစမိလင် သူက ေသချာေပါက်
ြပဿနာ တက်ေပမည်။ သူက ထိုအချင်းအရာကို စဉ်းစားရန် လိုေပသ
ည် ။
"စိတ်ချပါ… အင်အားကီး ေလးဖွဲရဲ ပိင်ပွဲက ှစ်တိုင်း လုပ်ေနတာ
… ပိင်ပွဲမှာ အားလုံး လိုက်နာရတဲ့ စည်းမျဉ်းရှိတယ်… ပိင်ပွဲပီးေနာက်
ဘယ်သူကမှ ြပဿနာ မရှာရဘူး… မဟုတ်ရင် ဘယ်သူက ပိင်ပွဲမှာ အ
င်အားစုေတွ အတွက် တိုက်ခိုက်ေပးရဲမှာ လဲ…သူတို က ခင်ဗျားတို ကို
မေကျနပ်ရင် စင်ြမင့်ထက်မှာ ပဲ သတ်ဖို ကိးစားလိမ့်မယ်…"
"သိပီ…" ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ်သည် ။ သူက လူဆယ့်ှစ်ေယာက်
အား အိုင်ရရန် ယုံကည်မ ရှိသည် ။
ဝမ်ယွီိုက သူမေရွးထားေသာ လူကိုးေယာက်ဘက်ကို လှည့်ကာ စ
ကားေြပာေနဟန် ရသည် ။ ဖယ်ထုတ်ခံေသာ လူသုံးေယာက်က သ
ေဘာကျဟန် မရေပ။ သူတို ထဲက တစ်ေယာက်က ေြပာသည် … "ကျပ်
တို က ဝမ်မိသားစုအတွက် တိုက်ခိုက်ဖို သေဘာတူထားပီးပီ… စမ်းသ
ပ် စစ်ေဆးမေတွကိုလည်း ေကျာ်ြဖတ်ပီးပီ… ဘာလို ဒီလိုြဖစ်ရတာလဲ
မိန်းကေလးဝမ်…"
"မှန်တယ်… သူစကားေလာက်နဲ ကျပ်တို က ဖယ်ေပးရမှာ လား…"
ေနာက်တစ်ေယာက်က ေြပာသည် ။
"ကန်မက ရှင်တို ကို ကတိေပးထားတာထက် သုံးဆ ြပန်ေလျာ်ေပး
မယ်…" ဝမ်ယွီိုက ေြပာသည် ။
သူတို သုံးေယာက်က တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက် ကည့်ကသည် ။
သူတို က ဆုံးြဖတ်ချက်အား ြပင်၍ ရမည်မဟုတ်ေတာ့သည် ကို သိက
ရာ သေဘာတူ လိုက်ကသည် ။

"ကန်မေနာက်ကို လိုက်ခ…
ဲ့ " ဝမ်ယွီိုက ေြပာကာ ထွက်သွားသည်
။ ရီဖူရှင်း၊ ရီဝူချင်းှင့် ယူချင်းတို က သူမေနာက်မှ လိုက်ပါသွားကသ
ည် ။ အမှန်တကယ် အားြဖင့် လို လန်ရီကလည်း တိုက်ခိုက်ေရး စွမ်းရ
ည် လွန်စွာ အားေကာင်းေပသည် ။ သိုေသာ် တချိေသာ အေကာင်းအ
ရာများေကာင့် ရီဖူရှင်းက သူမအား စာရင်းမေပးခဲ့ေပ။
"ပိင်ပွဲစရင် တိုက်ခိုက်မယ့် လူေတွရဲ အစီအစဉ်ကို ကန်မနဲ ချန်းဖ
န်တို က ဆုံးြဖတ်မယ်…" ဝမ်ယွီိုက ေြပာသည် ။ လူတချိက ေခါင်းညိ
တ်ကသည် ။ ရီဖူရှင်းက ချန်းဖန်ဟု ေခေသာ လူငယ်ကို ကည့်သည် ။
သူတို အုပ်စုက ဝမ်မိသားစု လူများ ထံသို ေလာက်သွားကသည် ။
ထိုေနရာမှ လူအများ အြပားကလည်း သူတို ကို လှမ်းကည့်ကသည် ။
"ယွီို… မင်းက ပိင်ပွဲအတွက် ယုံကည်မ ရှိလား…" ဝမ်မိသားစု
အကီးအကဲ တစ်ေယာက်က ေြပာသည် ။
"အဘိုး… သမီးကို ယုံပါ…" ဝမ်ယွီယိုက ေခါင်းညိတ်သည် ။
"ေကာင်းတယ်…" ထိုအကီးအကဲက ေခါင်းညိတ်ကာ ြပံးသည် ။
ရီဖူရှင်းက ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုအား လှမ်းကည့်သည် ။ ထိုေန
ရာမှ လူတချိကလည်း ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကို သတိထားမိကသည် ။ သူ
တို က လျလန်၊ စုမူှင့် ေမှာ်ဆရာဝူတို ြဖစ်ကသည် ။
ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုက ဝမ်မိသားစုဘက်တွင် ေပလာသည် ကို ြမင်လ
င် စုမူက လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားဟန် ရသည် ။ သူက ရှမ်းဟိုင်အား ေြပာသ
ည် … "သခင်ေလးရှမ်း… ကည့်လိုက…
် "
ရှမ်းဟိုင်က ေနာက်လှည့်ကာ ကည့်လင် သူက ရီဖူရှင်းအား ြမင်သ
ည် ။ သူ၏ မျက်လုံးက ချက်ချင်း ထက်ရှသွားကာ သူတို ှစ်ေယာက်က

တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက်က စူးစိုက်ကည့် ေနကသည် ။

***

အပိုင်း (၄၀၄)
ပထမတိုက်ပွဲ၊ ယူချင်း။

"အဲဒါက ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်က ကန်ထုတ်ခံရတဲ့ လူေတွ မဟု
တ်ဘူး လား…" စီမူက ြပံးလျက် ေြပာသည် ။ မိစာဓား၊ ေမှာ်ဆရာဝူှင့်
တြခားလူများ အားလုံးက စိတ်ဝင်စားစွာ လှမ်းကည့် ကသည် ။
ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု ကန်ထုတ်ခံရြခင်းက သူတို ၏ အာုံထဲတွင် လတ်
ဆတ်ေနဆဲ ြဖစ်သည် ။ ထိုအရာက စိတ်ဝင်စားဖွယ် ေကာင်းလှသည် ။
ထိုေနက ရှမ်းဟိုင်ှင့် ရှမ်းချိန်တို က သဘာဝစွမ်းအင် ေကျာက်တုံးများ
အား ေြမြပင်ေပကို ပစ်ချကာ ရီဖူရှင်းတို အား ေကာက်ယူေစသည် ။ ယ
ခု သူတို က ဝမ်မိသားစုကို ကိုယ်စားြပ ေနကသည် ။ သူတို က ေကျာ
က်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်တွင် အရှက်ရမကို ြပန်ဖာေထးရန် ကိးစားေနကသ
ည် လား။
"စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…" မိစာဓားက ေြပာသည် ။
ရှမ်းဟိုင်ကလည်း ရယ်ေမာလိုက်သည် ။ သူတို က ထိုနည်းကို သုံး
ကာ အရှက်ရမကို ြပန်လည် အဖတ်ဆယ် လိုကသည် လား… ။ သူတို
က အိပ်မက်မက်ေနြခင်း ြဖစ်ရမည်။
"သူတို က ဝမ်ယွီိုကို ကူညီေနတာ ြဖစ်ရမယ်…" ရှမ်းချိန်ကလည်း
ေဘးမှ တခစ်ခစ် ရယ်ေမာသည် ။

ရှမ်းဟိုင်ကတည်း သူတို ၏ ေဘးမှ ဝမ်ယွီိုက ြမင်သည် ။ သူမကား
ဝမ်မိသားစုမှ

ေအးစက်ေသာ

မိန်းမလှြဖစ်သည်

။

ထိပ်သီး

အင်အားစုများ ၏ လူငယ်မျိးဆက်များက ထိုမိန်းမလှအား မည်သူက ရ
မည်ကို အမဲတမ်း ရယ်ေမာေြပာဆို ခဲ့ကသည် ။ သူကလည်း ထိုသို
ေသာ အေတွးမျိးရှိသည် ။ သူက သူမအား သေဘာမကျသည့်တိုင် ထိုအ
ရာက မိန်းမလှများကို သေဘာကျသည့် ေယာက်ျားများ ၏ သဘာဝပင်
မဟုတ်ပါလား...။
"ငါြမင်တယ်… ဝမ်ယွီယိုက သူတို ကို ေရွးခဲ့တယ်ဆိုေတာ့ သူတို က
နည်းနည်းေတာ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပုံပဲ…" ရှမ်းဟိုင်က ရယ်ေမာ၍
ေြပာသည် ။ သူက ဂုမစိုက်ေပ။ သူတို က အရည်အချင်း ရှိလင်ပင် ထို
နာမည် မရှိေသာ သူများက သိပ်အားေကာင်းမည် မဟုတ်ေပ။ သည် တ
စ်ကိမ် ပိင်ပွဲက များ စွာေသာ ပါရမီရှင်များ ှင့် ြပည့်ှက်ေနသည် ။ ယွ
န်ယွဲမိ၏ ထိပ်သီး ပါရမီရှင်များ လည်း ပါဝင်ကသည် ။ ရီဖူရှင်းတို အု
ပ်စုက ဘာမှ မဟုတ်ေပ။ သူတို က ပွဲအနည်းငယ် ိုင်လင်ပင် လွန်စွာ
ေကာင်းမွန်ေနပီဟု ေြပာရမည်။
"ကံမေကာင်းတာက ဝမ်ယွီိုက အဆင့်နိမ့် အကာနာြဖစ်ေနတာပဲ
… ဒါေကာင့် သူမက အဆင့်နိမ့် အကာနာကို သွားမှာ ပဲ ...ငါတို နဲ သူ
တို နဲ မေတွိုင်ဘူး…" ရှမ်းချိန်က ေြပာသည် ။ သူတို သာ ေတွဆုံခဲ့ပါ
က စိတ်ဝင်စားဖွယ် ေကာင်းေပမည်။
"ဒီလိုလည်း မဟုတ်ဘူး …" ရှမ်းဟိုင်က ြပံးသည် … "ပုံမှန်တိုက်ပွဲ
ထက် တြခားနည်းေတွလည်း ရှိေသးတာပဲ… ဟုတ်တယ်မလား…"
ရှမ်းချိန်၏ လှပေသာ မျက်လုံးများက ရှမ်းဟိုင်ကို ကည့်ကာ အေရာ
င်လက် သွားသည် ။ သူမ၏ ေမာင်ေလးက သူတို အား ထပ်မံ၍ အရှက်

ခွဲလိုေနသည် လား...။
"ေကျာက်စိမ်းြဖ ေမာ်စင်က မလုံေလာက်ေသးဘူးလို နင်ထင်လား
…" ရှမ်းချိန်က တခစ်ခစ် ရယ်သည် … "နင်က အရမ်းလွန်တာပဲ…"
ရှမ်းဟိုင်၏ မျက်လုံးများကလည်း ေအးစက်ေသာ အေငွအသက်များ
ယှက်သန်း ေနသည် ။ သူတို က ဝမ်မိသားစုကို ကိုယ်စားြပ လိုမှ ေတာ့
သူက ကူညီရေပမည်။ ထိုလူများက အားမနည်းဖို သူက ေမာ်လင့်သည်
။ ထိုအရာက ေပျာ်စရာ ေကာင်းေပမည်။
"ေဖးယူကို သွားေြပာ… သူတို ကို နည်းနည်း ပညာေပးလိုက်လို …"
ရှမ်းဟိုင်က ြပံးလျက်ေြပာသည် ။
သူေနာက်မှ တစ်ေယာက်က ေခါင်းညိတ်သည် ။ ထိုေနာက် သူက
တြခားတစ်ေနရာသို ထွက်ခွာသွားသည် ။ ရှမ်းေဖးယူကား အဆင့်နိမ့်
အကာနာများကို စီစဉ်ရသူြဖစ်သည် ။

***

လူများ တြဖည်းြဖည်းြဖင့် ေရာက်ရှိလာကသည် ။ ထိပ်သီး အင်အား
စုများက ေစာင့်စားေနကသည် ။ ကျယ်ြပန်ေသာ ေနရာကီးက ေလးန
က်ကာ မြမင်ရေသာ ဖိအားတစ်ခု ရှိေနသည် ။ ပရိသတ်များက အေဝးမှ
ကည့်ေနကသည့်တိုင် သူတို က ထိုဖိအားကို ခံစားကရသည် ။
ှစ်စဉ်ြပလုပ်ေသာ ပိင်ပွဲက သာမန်ပိင်ပွဲ မဟုတ်ေပ။ ပိင်ပွဲက ေနာ
က်ှစ်အတွက် အေထာက်အပံ့ ပစည်းခွဲေဝမကို ဆုံးြဖတ်မည် ြဖစ်သည်
။

တန်ခိုးကျင့်သည့်

အေထာက်အပံ့

ပစည်းများက

သူတို

၏

တိုးတက်ဖွံဖိးမကို အဆုံးအြဖတ် ေပးသည် ။
လက်ရှိတွင် ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုက အချမ်းသာဆုံးြဖစ်ကာ
အားေကာင်းေသာ အေြခခံအုတ်ြမစ် ရှိသည် ။ သူတို က ချမ်းသာ ကွယ်
ဝကရာ ပိုမိုအားေကာင်းေသာ တန်ခိုးရှင်များကို ဖိတ်ေခိုင်ကသည် ။
စိတ်ဝင်စားမကလည်း ပိုမိုြမင့်မားေပသည် ။
ယခင်က ယန်ထန်းကလည်း ထိုေကာင့်ပင် ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စု
ကို ပူးေပါင်း လိုခဲ့သည် ။ သူတို က ချမ်းသာကွယ်ဝရာ ပိုမို၍ ေပးိုင်သ
ည် ။ မှန်သည် … မည်သည့် အင်အားစုကမှ ကပ်စီးှဲကသည် မဟုတ်
ေပ။
ထိုအချိန်တွင် အရပ်မျက်ှာ တစ်ဖက်စီမှ လူတစ်ေယာက်စီက ယွန်
ယွဲ တိုက်ပွဲစင်ြမင့် ေပသို တက်ေရာက်လာသည် ။ ကျယ်ြပန်ေသာ ေန
ရာကီးက ချက်ချင်း တိတ်ဆိတ် သွားသည် ။
တိုက်ပွဲစင်ြမင့်ကား ကီးမားသည် ။ လူေလးေယာက်က အလယ်မှ စ
ည်ေတာ်ကီး ရှိေနရာသို တစ်ပိင်နက်တည်း ေလာက်လာကသည် ။ စ
ည်ေတာ်က ထူးြခားသည် ။ သူတွင် မျက်ှာြပင်ေလးခု ရှိသည် ။ လူေလး
ေယာက်က မျက်ှာြပင် တစ်ဖက်စီတွင် ရပ်ေနကသည် ။
အင်အားစုေလးခုမှ

စွမ်းအားြမင့်

တန်ခိုးရှင်များ

အားလုံးက

လှမ်းကည့်ကသည် ။ အတန်ကာလင် တစ်စုံတစ်ေယာက်က သူ၏ လ
က်ကို ေြမာက်ကာ စည်ေတာ်အား တီးခတ်လိုက်သည် ။ လူတိုင်းက စ
ကားေြပာေနရာမှ ရပ်လိုက်ကသည် ။
"ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စ…
ု " ထိုလူက ေအာ်လိုက်သည် ။ သူ၏ အ
သံက စည်ေတာ်သံ ှင့်အတူ အေဝးသိုအထိ ပျံလွင့်သွားသည် ။

ဘုန်း…

သူက

ထိုသို

ေြပာလိုက်သည်

ှင့်

စည်ေတာ်သံက

ြမည်ဟည်းသွားြပန်သည် ။ အသံတစ်သံ ကားကရြပန်သည် … "လပ်
စီးကလန်…"
ထိုေနာက်တွင်

ဝမ်မိသားစုှင့်

ဖန်းမိသားစုတို

၏

ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးက စည်ေတာ်ကို တီးခတ်ကသည် ။ စည်
ေတာ်သံက ေကာင်းကင်သိုအထိ ပဲ့တင်ထပ် သွားသည် ။
ထိုေနရာ တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ေနသည် ။ ထိုအရာက တိုက်ပွဲမတိုင်
မီ

အဖွင့်သေဘာမျိး

ြပလုပ်ကြခင်း

ြဖစ်သည်

။

ထိုအရာက

သစာြပြခင်းလည်း ြဖစ်သည် ။ သူတို က စည်ေတာ်သံ ှင့်အတူ
သစာြပကသည် ။ ဤသည် က အစဉ်အလာလည်း ြဖစ်သည် ။
ပိင်ပွဲပီးလင် သူတို က ကတိတည်ရမည် ြဖစ်သည် ။
ထိုလူေလးေယာက်က စည်ေတာ်တီးပီး ေသာ်လည်း စင်ြမင့်ေပမှ
ြပန်လည် ဆင်းသက်လာြခင်း မရှိကေပ။ သူတို က ေရှးေဟာင်း စည်
ေတာ်ေရှတွင် ရပ်ကာ ေနာက်လှည့် လိုက်ကသည် ။ လူအများ ဘက်ကို
လှည့်ကာ သူတို က ေြပာသည် … "စည်းမျဉ်းက အရင်က အတိုင်းပဲ…
ပထမပိင်ပွဲက အဆင့်နိမ့် အကာနာေတွရဲ ပိင်ပွဲပ…
ဲ ရလဒ်အေပ မူတ
ည်ပီးေတာ့ ပထမရတဲ့ လူက ေလးဆယ်ရာှန်း၊ ဒုတိယ ရတဲ့ လူက
သုံးဆယ်ရာှန်း၊ တတိယ ရတဲ့ လူက ှစ်ဆယ် ရာှန်းနဲ ေနာက်ဆုံးအ
ဆင့် ရတဲ့ လူက တစ်ဆယ်ရာှန်း… ဘယ်သူက သေဘာမတူတာ ရှိလဲ
…"
မိထဲတွင် မေရမတွက်ိုင်ေသာ မိုင်းတွင်းများ ရှိေပသည် ။ မည်သ
ည့် မိသားစုကမှ ထိုမိုင်းတွင်းများအား အမဲတမ်း အပိုင်စီး၍ မရေပ။ ထို
အရာက စစ်ြဖစ်ေစိုင်ေပသည် ။ ထိုေကာင့် သူတို က ေရှးပေဝသဏီ

က ကျင့်သုံးလာေသာ စည်းမျဉ်းများ အတိုင်း ကျင့်သုံးကသည် ။ ထိပ်
သီး အင်အားစု ေလးခုက အတူတူ မိုင်းတွင်းများကို တူးကသည် ။ သူ
တို က ှစ်စဉ်ှစ်တိုင်း

ပိင်ပွဲကျင်းပကာ လာမည့်ှစ် အတွက်

မိုင်းတွင်းများအား ခွဲေဝယူကသည် ။
ပထမပိင်ပွဲက အဆင့်နိမ့် အကာနာများက ယှဉ်ပိင်ကမည် ြဖစ်
ကာ ရလဒ်က သဘာဝစွမ်းအင် ေကျာက်တုံး မိုင်းတွင်းများ ခွဲယူမကို
ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်သည် ။
ေြမိုင်းေဒသတွင်

သဘာဝစွမ်းအင်

ေကျာက်တုံးက

တန်ခိုးကျင့်ြခင်း၏ အေြခခံြဖစ်သည် ။ ထိုတိုက်ပွဲ၏ အေရးပါမကို ေြပာ
ေနစရာပင် မလိုေပ။ အင်အားစု တစ်ခုစီက အေကာင်းဆုံးများကို ေစလ
တ်ကာ ယှဉ်ပိင်ကမည် ြဖစ်သည် ။
"ြငင်းစရာ မရှိဘူး…" ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စု ေခါင်းေဆာင်က ထို
င်ေနရာက ေြပာသည် ။
"ြငင်းစရာ မရှိဘူး…" လပ်စီးကလန်၊ ဝမ်မိသားစုှင့် ဖန်းမိသားစု
တို ကလည်း ေြပာကသည် ။
"တိုက်ပွဲစင်ထက်က…
ို " စည်ေတာ်ေရှမှ လူတစ်ေယာက်က ေြပာသ
ည် ။ ချက်ချင်းပင် အရပ်မျက်ှာ ေလးခုမှ စွမ်းအားြမင့် တန်ခိုးရှင်များ
က ထွက်လာကသည် ။
ဝမ်မိသားစုမှ ဝမ်ယွီိုက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုကိုပါ ေခလာကသည် ။
မေရမတွက်ိုင်ေသာ မျက်လုံးများက သူတို ထံ ေရာက်ရှိလာကသည် ။
ရီဖူရှင်းကလည်း ထူးြခားေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ခံစားမကို ရသည် ။
အင်အားစု ေလးခုက ဤသိုေသာနည်းြဖင့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းများ

ကို ခွဲေဝယူြခင်းအေပ အံ့အားသင့်ရသည် ။ တိုက်ခိုက်ေရး သမားများ
ထံမှ ရေသာ ဖိအားများက ေြပာေနစရာပင် မလိုေပ။ ိုဘယ်များအား ခွ
င့်မြပသည် က မထူးဆန်းေတာ့ေပ။ ဤသိုေသာ အေြခအေနမျိးတွင် ို
ဘယ်များက တိုက်ခိုက်ပါက ထိန်းချပ်ရန် ခက်ခဲမည် ြဖစ်သည် ။ ဤန
ည်းလမ်းက ထူးဆန်းေသာ်လည်း ကျိးေကာင်း ဆီေလျာ်သည် ဟု ရီဖူရှ
င်းက ခံစားရသည် ။
အင်အားစု တစ်ခုစီက အဓိက တပည့်တစ်ေယာက်ှင့် အကူကိုး
ေယာက်ကို ေစလတ်ကာ တိုက်ခိုက်ကသည် ။ သူတို က ေနရာေလးခု
ကို ေလာက်သွားကကာ ရပ်လိုက်ကသည် ။ ဝမ်ယွီိုက ေြမြပင်တွင် ထို
င်လိုက်သည် ။ တြခားလူများကလည်း ထိုင်လိုက်ကသည် ။ တြခား အင်
အားစုများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ထိုင်လိုက်ကသည် ။
ယန်ထန်းက ရီဖူရှင်းအား စည်းမျဉ်းများကို ေြပာခဲ့ပီးြဖစ်သည် ။ စင်
ြမင့်ေပမှ လူများက အစီအစဉ်အတိုင်း တိုက်ခိုက်ကမည် ြဖစ်သည် ။ ဥ
ပမာ ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စုက ပထမတိုက်ပွဲအတွက် သူတို လူများကို
ေစလတ်မည် ြဖစ်သည် ။ ဒုတိယ တိုက်ပွဲက ေနာက်ထပ် အင်အားစု တ
စ်ခုမှ ြဖစ်ေပမည်။ ပိင်ဖက်ကိုမူကား သူတို က မည်သည့် အင်အားစုကို
မဆို စိန်ေခိုင်သည် ။ ေနာက်ဆုံး ဘယ်သူမှ မကျန်ေသာအခါ ပထမပိ
င်ပွဲက အဆုံးသတ်မည် ြဖစ်သည် ။
သည် အေတာ အတွင်းတွင် အဓိက တပည့်က တိုက်ခိုက်မည် မဟု
တ်ေပ။ ေနာက်ဆုံး ကျန်ရှိေနေသာ အကူများက ဒုတိယ အေကျာ့ှင့်
ေနာက်ဆုံး အေကျာ့သို ဝင်ေရာက်ရမည် ြဖစ်သည် ။ မှန်သည် ..
အကူများ အားလုံးက ံးနိမ့်ကာ ပိင်ပွဲမှ ထွက်ရသည် လည်း ြဖစ်ိုင်ေပ
သည် ။

ဥပမာ ဝမ်ယွီိုကသာ ဝမ်မိသားစုဘက်တွင် တစ်ေယာက်တည်း ကျ
န်ခဲ့ပီး တြခား အင်အားစုများ တွင် အကူများ ကျန်ရှိေသးပါက ေနာက်
တစ်ေကျာ့တွင် ထွက်ရမည့် အင်အားစုကို ေြပာေနစရာပင် မလိုေတာ့
ေပ။ အင်အားစု သုံးခုက ဝမ်ယွီိုကို ဦးစွာ ဖယ်ထုတ်မည် ြဖစ်ေပသည် ။
ထိုေကာင့် အကူများ ၏ စွမ်းရည်များက လွန်စွာ အေရးပါေပသည် ။
"ပီးခဲ့တဲ့ ှစ်က ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုက အိုင်ရတယ်… ဒီေန
သူတို က ပထမဦးဆုံး စိန်ေခရမယ်…" စည်ေတာ်ေရှမှ ေလးေယာက်
က ဒိုင်များ အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ကမည် ြဖစ်သည် ။
ချက်ချင်းပင် မေရမတွက် ိုင်ေသာ လူများက ယွန်ယွဲကုန်သည် အု
ပ်စုမှ ဆယ်ေယာက်ကို ကည့်ကသည် ။ ရှမ်းေဖးယူက များ စွာေသာ စွ
မ်းအားြမင့် တန်ခိုးရှင်များ ှင့်အတူ အလွန် အားေကာင်းေသာ လူှစ်
ေယာက်ကို ဖိတ်ေခထားသည် ။
ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းေဖးယူ၏ မျက်လုံးက ဝမ်မိသားစုထံကို တိုက်ို
က် ေရာက်သွားသည် ။ ဝမ်ယွီိုက မျက်ေမှာင်ကတ် လိုက်သည် ။ ထိုစ
ဉ်မှာ ပင် လူတစ်ေယာက် ေရှကို တက်လာသည် ။ ထိုလူက ေငွေရာင်ဝ
တ်စုံကို ဝတ်ထားသည် ။ သူတွင် ဆံပင်ရှည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပီး ေချာ
ေမာသည် ။
"ကျိးေရှာင်ယွင်…" လူအေတာ် များများက သူအား သိကသည် ။
သူက ဝမ်မိသားစုဘက်ကို ကည့်သည် ။ ေရခဲဓာတ် စွမ်းအင်က ေငွ
ေရာင်လှံတံ တစ်လက် ြဖစ်ေပလာကာ သူက ဝမ်မိသားစုဘက်ကို လှံြဖ
င့် ချိန်ရွယ်၍ ေြပာသည် … "ကျပ်က ဝမ်မိသားစုကို စိန်ေခတယ်…"
ရီဖူရှင်း၏ မျက်လုံးက အေရာင်လက် သွားသည် ။ ကျိးေရှာင်ယွင်က
သူအား တည့်တည့် ကည့်ေနြခင်း ြဖစ်သည် ။ ယွန်ယွဲကုန်သည် အုပ်စု

က သူအား ပစ်မှတ်ထား ေနသည် ကို နားလည် လိုက်သည် ။
"ကျိးေရှာင်ယွင်… သိုင်းပညာှင့် ေမှာ်ပညာ ကမ်းကျင်တယ်… သူ
လှံနည်း စနစ်မှာ ေရခဲဓာတ်ပါပီး ပိင်ဖက်ကို ေှးေကွးေစိုင်တယ်…
တိုက်ပွဲက အြမန်ှန်း လိုအပ်တယ်… ကန်မတို က သူလှံရဲ လှည့်ကွက်
ထဲ ကျသွားလို မရဘူး…" ဝမ်ယွီိုက မိမိကိုယ်ကို ေြပာေနဟန် ရေသာ်
လည်း သူမက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စုအား ကည့်ေနသည် ။ သူမက ေြပာသ
ည် … "တစ်ေယာက်ကို လတ်လိုက…
် " သူမက ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု၏ အရ
ည်အချင်းကို ကည့်ရမည်။
"ေကာင်းပီ…" ရီဖူရှင်းက ေခါင်းညိတ်သည် … "ယူချင်း…"
ယူချင်းက ထရပ်သည် ။ သူ၏ ကီးမား သန်မာေသာ ခာကိုယ်က
လူတိုင်း၏ အြမင်အာုံကို ကွယ်လုနီးပါးပင်။ သူက လမ်းေလာက် ထွ
က်လိုက်သည် ။
"သတိရပါ… ြမန်ြမန် အဆုံးသတ်…" ဝမ်ယွီိုက သတိေပးသည် ။
ယူချင်းက ြပန်မေြပာေပ။ သူက ကျိးေရှာင်ယွင်ထံသို ေလာက်သွား
သည် ။ ချက်ချင်းပင် မေရမတွက်ိုင်ေသာ လူများက သူတို ှစ်ေယာက်
အား ကည့်ကသည် ။
ယန်ထန်းှင့် ယန်ရီတို က စိုးရိမ်စွာ ကည့်ေနကသည် ။ ဤတိုက်ပွဲ
က သူတို အတွက် အလွန်အေရး ပါသည် ။
မှန်သည် … ဝမ်လင်းဖန်ေလာက် စိုးရိမ်ေသာလူ မရှိေတာ့ေပ။ လူအု
ပ်ထဲတွင် သူက လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါေအာင် ဆုပ်ကာ ေရှကို ကည့်
ေနသည် ။ သူ၏ အသက်ရှသံပင် ရပ်သွားသလား ထင်ေနရသည် ။ ဤ
တိုက်ပွဲက သူ၏ ကံကမာအား ဆုံးြဖတ်မည် ြဖစ်သည် ။ အကယ်၍

ယူချင်းံးနိမ့်ပါက သူ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် မှားယွင်းသည် ဟု ဆိုလိုေပသည်
။
ဟူး…
ဝမ်လင်းဖန်က အသက်ြပင်းြပင်း တစ်ချက် ိက်လိုက်သည် ။ သူ၏
မျက်လုံးက ဝင်းလက်ေနသည် ။ သူက ဤတိုက်ပွဲတွင် အေလာင်းအစား
လုပ်ထားသည် ။

***

အပိုင်း (၄၀၅)
ေတာင်းပန်ြခင်း

ဝမ်လင်းဖန်က မည်မ စိုးရိမ်ေနသည် ကို မည်သူမှ မသိေပ။ ဝမ်မိ
သားစု၏ တစ်ဖက်မှ ယွန်ယွဲ ကုန်သည် အုပ်စုမှ ရှမ်းေမာင်ှမတို ၏ ပုံ
စံမူကား လွန်စွာ သက်ေသာင့်သက်သာ ရှိကာ ြပံးေနကသည် ။ သူတို ှ
င်ထုတ်ခဲ့ေသာ လူများက ယခု သူတို ေရှကို ဤသိုေသာ နည်းြဖင့် ြပန်
ေရာက် လာကသည် ။ သူတို က ေနာက်ထပ် အရှက်ခွဲခံချင် ေနပုံရသည်
။ ရှမ်းဟိုင်က သူတို မည်သို အဆုံးသတ်မည်ကို စိတ်ဝင်စား ေနသည် ။
သူေဘးမှ မီးလံမိန်းကေလး လျလန်ှင့် ေမှာ်နက်ဆရာစုမူတို အပါ
အဝင် တြခား တန်ခိုးရှင်များ အားလုံးက တိုက်ပွဲအား တည်ငိမ်စွာ က
ည့်ေနကသည် ။ တိုက်ပွဲစင်ြမင့်၏ အလယ်တွင် ကျိးေရှာင်ယွင်က သူ၏
လှံကို ေဝှယမ်းလင် ေရခဲဓာတ် သဘာဝများ စီးဆင်းသွားသည် ။
သူအတွက်

ဤတိုက်ပွဲက

ယွန်ယွဲပိင်ပွဲတွင်

ပထမဆုံး

တိုက်ခိုက်ဖူးြခင်းလည်း ြဖစ်သည် ။ သည် တိုက်ပွဲတွင် သူ၏ နာမည်
အား ယွန်ယွဲမိမှ လူတိုင်းအား သိေစမည်။
ကျိးေရှာင်ယွင်က သူ၏ လှံဦးကို ယူချင်းဘက်ကို လှည့်လိုက်သည် ။
သူ၏ အနီးမှ ေလထုတစ်ခုလုံး အေအးဓာတ်များ ြဖင့် ဖုံးလမ်းေနသည် ။
ထိုေနာက် ေရဓာတ် သဘာဝများက ေရအသိများ အြဖစ် ေြပာင်းလဲသွား

ကာ သူ၏ ခာကိုယ်ှင့် ေပါင်းစပ်သွားသည် ။ ေရခဲအား လိင်းများက
တိုက်ပွဲစင်ြမင့် တစ်ခုလုံးကို လမ်းြခံ ထားသည် ။
သိုေသာ်လည်း ယူချင်းက ထိုေနရာတွင် ပင် တိတ်ဆိတ်စွာ ရပ်ေန
သည် ။ သူက စကားလည်း မေြပာသလို လပ်လည်း မလပ်ရှားေပ။ ထို
အရာက သူက ုပ်တုတစ်ခု အလားပင်။
"သူက ဘာလုပ်ေနတာလဲ…" ဝမ်ယွီိုက မျက်ေမှာင်ကတ် လိုက်သ
ည် ။ ယူချင်းကား လွန်စွာ ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းကာ သိသာစွာပင် သူက သိုင်း
ပညာရှင် ြဖစ်သည် ။ ေမှာ်ဆရာှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် သူက အမှန်ပင် ေရွ
လျားြခင်း မရှိက ထိုေနရာတွင် ရပ်ေနသည် ။ သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
အေသခံ ေနသည် လား...။ သိုင်းသမားက ဦးစွာ တိုက်ခိုက်သင့်ေပသည်
။ သူက ပိင်ဖက်၏ အနီးကို ကပ်ိုင်ေအာင် ကိးစားရမည် ြဖစ်သည် ။
သူက ထိုမေလာက်ပင် မသိေပဘူးလား...။
သူမက ယူချင်းအား တိုက်ပွဲကို အြမန် အဆုံးသတ်ရန် ှစ်ကိမ်တိတိ
သတိေပးပီး ြဖစ်သည် ။ သိုင်းပညာရှင်က ေမှာ်ပညာရှင်ှင့် ေတွေသာ
အခါ အချိန်ဆွဲ တိုက်ခိုက်၍ မရေပ။ အထူးသြဖင့် ရန်သူက ေရခဲဓာတ်
သဘာဝကို ကမ်းကျင်ေသာအခါ ပိုမို၍ သတိထားသင့်သည် ။ တိုက်ပွဲ
က ကာရှည်ေလေလ အေြခအေနက ပိုမိုဆိုးရွားေလေလ ြဖစ်သည် ။
အင်အားစုေလးခု၏ ပိင်ပွဲက လွန်စွာ အေရးပါရာ သူမက ပိင်ဖက်
မှ တန်ခိုးရှင်များ ၏ စွမ်းရည်များကို ေသေသချာချာ ေလ့လာထားေပသ
ည် ။ ထိုေကာင့် သူမက ကျိးေရှာင်ယွင်၏ တိုက်ခိုက်ေရး နည်းစနစ်ကို
နားလည်ေပသည် ။ ဦးစွာသူက ေမှာ်တိုက်ကွက်ြဖင့် ရန်သူအား ေအးခဲ
ေလးလံေစမည်။ ထိုေနာက် သူ၏ လှံြဖင့် တိုက်ခိုက်မည်။ သူ၏
ေမှာ်စွမ်းအင်က ရန်သူအား ေှးေကွးထားလင် တစ်ဖက်လူက သူ၏ လှံ

ချက်အား ေရှာင်ဖယ်ိုင်စွမ်း ရှိမည်မဟုတ်ေပ။
"ကည့်ေနဦး…" ရီဖူရှင်းက ခံစားချက် ကင်းမဲ့ေသာ ေလသံြဖင့်
ေြပာသည် ။ ဝမ်ယွီိုက မေပျာ်မရင် ြဖစ်ကာ ရီဖူရှင်းအား ကည့်သည် ။
သိုေသာ်လည်း သူမက ဘာမှ မေြပာေပ။ သူက တိုက်ပွဲကိုသာ ဆက်က
ည့်သည် ။ သူမက စိတ်မပျက်ေစဖို သာ ေမာ်လင့်သည် ။
တိုက်ပွဲ စင်ြမင့်က ပိုမို၍ ေအးစက် လာသလို ယူချင်း၏ ခာကိုယ်
အား ေရခဲများက ဖုံးအုပ်လာေနသည် ။ ယူချင်းက ထိုေနရာတွင် ပင် ရပ်
ေနေသးသည် ကို သတိထားမိလင် ကျိးေရှာင်ယွင်၏ မျက်ှာတွင် သ
ေရာ်ေသာ အြပံးတစ်ခု ေပလာသည် ကာ မှတ်ချက်ချသည် … "ငါ့ရဲ ပ
ထမဆုံး တိုက်ပွဲက ပိင်ဖက်က အူးတစ်ေယာက်ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး…"
ထိုေနာက် သူက ုတ်တရက် ေရှကို တစ်ဟု န်ထိုး ခုန်ဝင်လိုက်ကာ
ေအာ်လိုက်သည် … "ေအးခဲစမ်း…"
ချက်ချင်းပင် ယူချင်းအား ဖုံးလမ်းေနေသာ ြမများက ေရခဲများ အြဖ
စ် ေြပာင်းလဲသွားကာ သူ၏ ခာကိုယ်အား ပိတ်ေလှာင် သွားသည် ။ ထို
အြဖစ်က သူအား တိုက်ခိုက်ရန်ကိုထား လပ်ရှားရန်ပင် မြဖစ်ိုင်ေသာ
ပုံဟန်ရှိေနသည် ။ သူက လပ်ရှားိုင်လင်ပင် သူ၏ လပ်ရှားမက
လွန်စွာ ေှးေကွး သွားမည် ြဖစ်ေပသည် ။
"ဝမ်မိသားစုက ဒီလို အူးကို ဘာလို စင်ေပကို လတ်ရတာလဲ…"
အားလုံး၏ မျက်ှာတွင် ထူးဆန်းေသာ အမူအရာများ ြဖစ်ေပလာသည်
။ ဝမ်မိသားစု ေခါင်းေဆာင်များ ၏ မျက်ှာများကပင် အနည်းငယ် ေြပာ
င်းလဲသွားကာ ဝမ်ယွီို ထိုင်ေနရာကို လှမ်းကည့်ကသည် ။ သူမက ဤ
သိုေသာ အမှားမျိး လုပ်မည် မဟုတ်ေပ။ သူက ဤသိုေသာ လူကို အဘ
ယ်ေကာင့် အသုံးြပရသနည်း။

ထိုအခိုက်တွင် ဝမ်လင်းဖန်ကား သူ၏ ခာကိုယ်က တုန်ယင်လာ
ကာ မျက်ှာက ြပာှမ်းလာေနသည် ။ ဘာေကာင့် ဤသိုြဖစ်ရသနည်း။
ရလဒ်က ဘာေကာင့် ဤသို ြဖစ်လာရသနည်း။ သိုင်းသမားက ေအးခဲ
သွားလင် တိုက်ခိုက်ိုင်စွမ်း ရှိေတာ့မည် မဟုတ်ေပ။ ထိုအြပင် ကျိးေရှာ
င်ယွင်က ယူချင်းအား လှံချက် တစ်ချက်တည်းြဖင့် သတ်ြဖတ်ေတာ့မည်
ြဖစ်သည် ။
ထိုြမင်ကွင်းကို

ကည့်ကာ

ဝမ်ယွီိုက

ေနာက်ဆုံးတွင်

တည်ငိမ်ိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ဘဲ ေအးစက်စွာ ေြပာလိုက်သည် … "အူး…
" သူမက ထိုမ မိုက်မဲေသာ သိုင်းပညာရှင်အား တစ်ခါမှ မြမင်ဖူးေပ။
"ပါးစပ်ပိတ်ထား…" ဝမ်ယွီိုက ယူချင်းအား ေစာ်ကားသည် ကို
ကားလင် ရီဖူရှင်းက သူမအား ေအးစက်စွာ ကည့်သည် ။
ဝမ်ယွီိုကလည်း သူအား ြပန်လည်၍ ေအးစက်စွာ ကည့်သည် ။
ထိုအရာများ အားလုံးက ခဏအတွင်းတွင် ြဖစ်ပျက်သွားသည် ။ ယွ
န်ယွဲတိုက်ပွဲ စင်ြမင့်တွင် ကျိးေရှာင်ယွင်က ေြမြပင်ကို ေဆာင့်နင်းက
ေလထဲကို ခုန်တက်လိုက်လင် သူ၏ ေသသပ်ေသာ ဟန်ချက်က လှပစွာ
ထွက်ေပလာသည်

။

သူကား

အမှန်ပင်

စင်ေပတွင်

သူ၏

အရည်အချင်းများကို ထုတ်ေဖာ်ေနသည် ။ သူ၏ လပ်ရှားမများက သူက
မိမိကိုယ်ကို မည်မ ယုံကည်မ ရှိသည် ကို ေပလွင်ေစသည် ။
ကျိးေရှာင်ယွင် အတွက်မူ ဤတိုက်ပွဲက လွယ်ကူကာ အဓိပာယ် က
င်းမဲ့လှသည် ။ သူ၏ ခာကိုယ်အား ေလထဲတွင် တစ်ပတ်လှည့်ကာ သူ
က လှပေသသပ်ေသာ ဟန်ပန်ြဖင့် သူ၏ လှံရှည်အား ယူချင်း၏ လည်ပ
င်း ေနရာသို ထိုးစိုက် လိုက်သည် ။ သူက ရန်သူအား တစ်ချက်တည်းြဖ
င့် အေသသတ် လိုသည် ။

"ပျင်းစရာ ေကာင်းတယ်…" ရှမ်းဟိုင်က ခံစားချက် ကင်းမဲ့ေသာ
ေလသံြဖင့် သေရာ်သည် ။ ယူချင်းက အနည်းဆုံး ခုခံရန် ကိးစားလိမ့်မ
ည်ဟု ေတွးထားခဲ့သည် ။ သိုေသာ်လည်း တိုက်ပွဲက လွန်စွာ ပျင်းရိဖွယ်
ေကာင်းလှသည် ။
ဝမ်ယွီိုက ရီဖူရှင်းအား မကည့်ေတာ့ေပ။ ထိုအစားသူမက ယူချင်း
အား ကည့်ကာ သူမ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အား ေနာင်တရေနသည် ။ အက
ယ်၍ ရီဖူရှင်းှင့် ယူချင်းတို ကလည်း ထိုသိုဆိုပါက စင်ေပတွင် သူမက
အရှက်ကွဲ ရေပေတာ့မည်။
ယွန်ယွဲ စင်ြမင့်ေပတွင် ေငွေရာင် ေရခဲအလင်းတန်းက ယူချင်း၏
ခာကိုယ်ှင့် လက်မ အနည်းငယ်မသာ လိုေတာ့သည် ။ တိုက်ပွဲက အ
ဆုံးသတ်သွားပီဟု လူတိုင်းက ေတွးလိုက်ကသည် ။ သိုေသာ်လည်း လှံ
ရှည်က ုပ်တုအလား ယူချင်း၏ အနီးကို ေရာက်လုနီးပါးတွင် ေအးခဲ
ေနေသာ ယူချင်းက ုတ်တရက် လပ်ရှားသည် ။ သူက ထိုမ အဓိပာယ်
ကင်းမဲ့ေသာ ပုံစံြဖင့် လပ်ရှားခဲ့သည် ။ သူက ေနာက်ကို တစ်လှမ်းဆုတ်
ကာ သူ၏ လက်အား ေြမာက်လျက် လှံတံအား လှမ်းဆုပ်ကိုင် လိုက်သ
ည် ။
"ဟာ…"

ထိုအခိုက်တွင်

မေရမတွက်ိုင်ေသာ

လူများ

၏

မျက်ှာများက အမူအရာ ေြပာင်းလဲ သွားကသည် ။ ဘာြဖစ်ေနသနည်း
...။ ေအးခဲေနေသာ လူက အဘယ်ေကာင့် လပ်ရှားိုင်ေသးသနည်း...။
သူတို ၏ အေတွးက စိတ်ထဲ စကန်ပိုင်းသာ ြဖစ်ေပိုင်ခဲ့သည် ။ ထို
အခိုက်တွင် လှံသွားက ယူချင်း၏ လည်ပင်းကို ထိလုနီးပါးပင်...။ ဆက်
တိုက်ပင် ယူချင်း၏ လက်မှ ေရာင်စဉ် ေရာင်ဝါများ လင်းလက် ေတာက်
ပလာကာ ေရခဲအသိအား ဖျက်ဆီးဖိခွင်း ပစ်သည် ။ ထိုေနာက် သူ၏

လည်ပင်း အနီးတွင် ပင် လှံရှည်က ရပ်တန်သွားသည် ။ ထိုအရာက
ေလထဲတွင် ုတ်တရက် ရပ်တန် သွားေသာ်လည်း အရာရာက သဘာဝ
ကျကာ ပုံမှန်ကဲ့သိုပင်...။
လှံရှည်၏ ေရှပိုင်းအား လက်တစ်ဖက်က မဲြမံစွာ ကိုင်ဆုပ်ထားသ
ည် ။ ေကာက်မက်ဖွယ် လှံချက်က အမှန်ပင် ရပ်တန် သွားသည် ။ တူညီ
စွာပင် လှပေသာ ဟန်ချက်ှင့် ကျိးေရှာင်ယွင်၏ ခာကိုယ်ကလည်း
ေလထဲတွင် ရပ်တန် သွားသည် ။ သူကား လှံရှည်ြဖင့် ထိုးစိုက်ထား
ေသာ ဟန်ပန်အတိုင်း ရှိေနသည် ။ သူက ထိုပုံစံြဖင့် လှပညက်ေညာ ဟ
န်ရေသာ်လည်း အမှန်တကယ်အားြဖင့် သူ၏ မျက်လုံးများက အေကာ
က်တရားများ ှင့် ြပည့်ှက် ေနသည် ။
သူက ထိတ်လန်ဖွယ် ဘီလူးသရဲ စီးေနေသာ မျက်လုံးအစုံကို ြမင်ရ
သည် ။ သူက အူးဟု ေတွးထင်ခဲ့ေသာ ေအးခဲေနေသာ ခာကိုယ်ှင့်
လူက သူအား ထိုပုံစံြဖင့် စိုက်ကည့်ေနသည် ။ ယူချင်း၏ တည်ငိမ်ေသာ
မျက်လုံးအစုံက သူအား အလွန်အမင်း ထိတ်လန် ေကာက်ရွံေစသည် ။
ခွပ်…
အက်ကွဲသံ တစ်ခုှင့်အတူ သဘာဝ စွမ်းအင်ြဖင့် ြပလုပ်ထားေသာ
လှံရှည်က ှစ်ပိုင်းကျိး သွားသည် ။ အံ့အားသင့် ေနရာမှ သတိဝင် လာ
ေသာ ကျိးေရှာင်ယွင်က လှံရှည်အား လတ်ကာ ေနာက်ဆုတ်ရန် ကိး
စားသည် ။ သိုေသာ်လည်း သူတွင် ထိုအခွင့်အေရး ရှိပုံမရေပ။
ယူချင်းက ေရှကို တစ်လှမ်းတိုး လိုက်လင် သူ၏ လက်ဝါးက တစ်ဖ
က်လူ၏ အနီးကို ေရာက်သွားသည် ။ အလွယ်တကူပင် သူက ကျိးေရှာင်
ယွင်၏ လက်ေမာင်းကို ကိုင်ဆွဲလိုက်သည် ။ ထိုအခိုက်တွင် ကျိးေရှာင်
ယွင်က အမှန်တကယ် ေအးခဲကာ လပ်ရှား၍ မရေသာ ခံစားချက်ကို ရ

သည် ။ ထိုအခိုက်တွင် ကျိးေရှာင်ယွင်၏ ခာကိုယ်က ေလထဲကို ေြမာ
က်တက် သွားကာ ေအာက်ကို ကျဆင်း လာပီး ေြမြပင်ှင့် ြပင်းထန်စွာ
ထိိုက်သည် ။
ဘန်း…
လူတိုင်း၏ ရင်ဘတ်ကို တုန်ခါေစေသာ ကျယ်ေလာင်ေသာ အသံတ
စ်ခု ထွက်ေပလာသည် ။ ထိုအားက ြပင်းထန်လွန်းရာ ကျိးေရှာင်ယွင်
၏ ခာကိုယ်က ေြမြပင်မှ ပင် ြပန်ကန်ကာ အေပကို အနည်းငယ် ေြမာ
က်တက် သွားဟန် ရသည် ။ ထိုေနာက် သူက ထိုေနရာတွင် ပင် မလပ်မ
ယှက်ေတာ့ဘဲ လဲေလျာင်းေနေတာ့သည် ။ သူက တိုက်ပွဲ တစ်ပွဲတည်းြဖ
င့် သူ၏ ထူးြခား ေြပာင်ေြမာက်ေသာ အရည်အချင်းများကို ြပသကာ လူ
အများကား ေကျာ်ကား လာေတာ့မည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် ေနခဲ့သည် ။ ယွ
န်ယွဲမိမှ လူများက သူအား အမှန်တကယ်လည်း မှတ်မိကမည် ထင်ရ
သည် ။ သိုေသာ် သူထင်သလို ပုံစံေတာ့ မဟုတ်ေပ။
ယူချင်းက သူ၏ အုပ်စုထံသို ြပန်ေလာက် လာသည် ။ အစကေန အ
ဆုံးအထိ သူက စကားတစ်ခွန်းမှ မေြပာခဲ့ေပ။ ိုးရှင်းေသာ လပ်ရှားမ
တစ်ခုတည်းက တိုက်ပွဲအား အဆုံးသတ် ခဲ့သည် ။
လူအများ အြပားက ထိုအခိုက်တွင် မှ အံ့အားသင့် ေနရာမှ သတိဝင်
လာကကာ ဝမ်မိသားစု ပိင်ပွဲဝင်များ ရှိေနရာသို ေလာက်သွားေနေသာ
လူငယ်ေလးအား ကည့်လိုက်ကသည် ။
"ဒါက ဘယ်လိုလုပ် ြဖစ်ိုင်မှာ လဲ…" ရှမ်းဟိုင်က ထိုေနရာတွင် ပင်
ေအးစက်ေနကာ အံ့အားသင့် မှ င်တက်ေနသည် ။ သူေဘးတွင် ရှမ်းချိန်
ကလည်း တိုက်ပွဲစင်ြမင့်ကို ကည့်ကာ ထိတ်လန် ေနသည် ။ ကွာဟချ
က်ကား ကီးမား လွန်းလှသည် ။

ေမှာ်နက် ပညာရှင်စီမူ၊ မီးလံမိန်းကေလး လျလန်၊ ေမှာ်ပညာရှင်ဝူ
ှင့် ဓားမိစာတို က ထူးဆန်းေသာ အမူအရာများ ြဖင့် ကည့်ေနကသည်
။ ဤသိုေသာ ြမင်ကွင်းမျိးကို သူတို လည်း မေမာ်လင့်ထားေပ။
တြခား တစ်ဖက်တွင် ဝမ်မိသားစု ေနရာမှ ဝမ်လင်းဖန်၏ လက်သီး
များ

တင်းကျပ်စွာ

ဆုပ်ထားသည်

။

သူ၏

ခာကိုယ်ကပင်

စိုးရိမ်စိတ်များ လွန်းေသာေကာင့် တုန်ယင်ေနသည် ဟု ထင်ရသည် ။
ငရဲမှ ေကာင်းကင်ဘုံသို ေရာက်ရှိြခင်း...။
သူ၏ အေလာင်းအစားတွင် အိုင်ရခဲ့ပီကို သူသိသည် ။ ထိုအြပင် ရ
လဒ်ကား သူထင်ထားသည် ထက်ပင် ေကာင်းမွန်ေနသည် ။
"စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…"
ြပံးလိုက်ကသည်

။

ဝမ်မိသားစုမှ

ပထမတိုက်ပွဲက

လူများ

သူတို

အား

အားလုံးက
အံ့အားသင့်

ဖွယ်ရာများ ေပးသည် ။ ကည့်ရသည် မှာ ယွီိုက အမှန်ပင် အြမင်သန်
ကာ သူမအား တချိ ကိစရပ်များ တွင် အမှန်အားကိုး ရေပသည် ။ သူတို
မသိသည် ကို ထိုအခိုက်တွင် ဝမ်ယွီိုကလည်း လွန်စွာ စိုးရိမ်ပူပန် ေန
သည် ကိုပင်။ သူမ၏ အကည့်က ြပန်ေလာက် လာေသာ လူငယ်အား
ကည့်ကာ ထိတ်လန်မမှ သတိြပန် မရေသးေပ။
"ေတာင်းပန်ပါ…" တစ်ေယာက်က ေအးစက်စွာ ေြပာသည် ။ ဝမ်ယွီ
ိုက မှ င်တက်သွားကာ သူမ၏ ြပန်ကျဲေနေသာ အေတွးများကို ြပန်စုစ
ည်း လိုက်သည် ။ သူမက ေဘးမှ ရီဖူရှင်းအား ကည့်လင် ရီဖူရှင်းက သူ
မအား ေအးစက်စွာ ြပန်ကည့်သည် ။ သူမက ယူချင်းအား အူးဟု ေခ
ခဲ့ြခင်းအတွက် ရီဖူရှင်းအား သူမအား ေတာင်းပန်ခိုင်းသည် ကို သူမသိ
သည် ။ သူမက ရီဖူရှင်းအား ကည့်လင် ေဘးနားမှ လူများကလည်း ရီဖူ
ရှင်းကို အံ့အားသင့်စွာ ကည့်ကသည် ။ သူက အမှန်ပင် ဝမ်ယွီယိုကို

ေတာင်းပန် ခိုင်းေနသည် ။
"ကန်မက စိုးရိမ်သွားတာ…" ဝမ်ယွီိုက လှပစွာ ြပံးလျက် ေြပာသ
ည် ။ သူမက အေကာင်းြပချက် ေပးေသာ်လည်း အမှန်တကယ်အားြဖင့်
မေတာင်းပန်ေပ။
"ဝူချင်း…" ရီဖူရှင်းက ေခလိုက်ကာ ထရပ်သည် ။ ရီဝူချင်းက ချက်
ချင်း နားလည်လိုက်ကာ သူကလည်း ထရပ်သည် ။
ဝမ်ယွီယို အံ့အားသင့် သွားသည် ။ ရီဖူရှင်းအား ကည့်ကာ သူမက
ေမးသည် … "ရှင်တို ဘာလုပ်ေနတာလဲ…"
"သွားစို…" ရီဖူရှင်းက ထိုသိုေြပာကာ အမှန်ပင် ထိုေနရာမှ ထရပ်
ကာ ထွက်သွားရန် ဟန်ြပင်သည် ။ မေရမတွက်ိုင်ေသာ လူများက သူ
တို အား ကည့်သလို ဝမ်ယွီယိုကား ဘာေြပာရမှန်းမသိ ဆွံအေနသည် ။
ဝမ်လင်းဖန်ကလည်း သူတို အား ကည့်ကာ အံ့အားသင့်ေနသည် ။
ဘာြဖစ်ေနသနည်း။
ထိုအခိုက်တွင် အေတွးများ စွာက ဝမ်ယွီို၏ ေခါင်းထဲကို ဝင်ေရာ
က် လာသည် ။ သူမက ေဒါသလည်း ထွက်သည် ။ ရီဖူရှင်းက လူတိုင်း၏
ေရှတွင် အမှန်တကယ် ထွက်သွားေနသည် ။ သူမက စိုးရိမ်စိတ်လည်း
ဝင်လာသည် ။ မည်သိုဆိုေစ ဤလူများအား သူမက ဖိတ်ေခြခင်း ြဖစ်
သည် ။ ထိုအြပင် ယူချင်း၏ စွမ်းေဆာင်ရည် အလွန် ေကာင်းမွန် ေနသ
ည် ။
"ငါေတာင်းပန်တယ်…" ဝမ်ယွီယိုက ေြပာသည် ။ ရီဖူရှင်းက ရပ်လို
က်ကာ ဝမ်ယွီယိုအား တစ်ချက်ကည့်ပီး ြပန်ထိုင်သည် ။
ယူချင်းကလည်း စင်ြမင့်ေပမှ သူ၏ မူလေနရာကို ြပန်ေရာက်လာ

သည် ။ သူက ဘာြဖစ်ခဲ့သည် ကို သိရှိဟန် မတူဘဲ ရီဖူရှင်း ေဘးတွင်
တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်သည် ။
ထိုအနီးမှ လူများ အားလုံးက ရီဖူရှင်းကို အံ့အားသင့်စွာ ကည့်ကသ
ည် ။ ဤေကာင်ကား အမှန်ပင် မာနကီးေပသည် ။
ေရှကို ကည့်လျက်ကပင် ရီဖူရှင်းက ေအးစက်စွာ ေြပာသည် … "ဒီ
လို ေနာက်မြဖစ်ဖို ကျပ်ေမာ်လင့်တယ်…" ဝမ်ယွီယိုက သူအား ကည့်
ကာ အံကိတ်လိုက်သည် ။ ထိုေနာက် သူမက ြပန်ေြပာသည် …
"ေကာင်းပီ…" သူမက လွန်စွာ သေဘာမကျေသာ်လည်း ဘာမှ မတတ်
ိုင်ေပ။ ရီဖူရှင်းက လွန်ကဲစွာ မာနကီးလွန်းလှသည် ။
သူ၏ စွမ်းရည်က သူ၏ မာနှင့် ကိုက်ညီေစဖို သူမက ေမာ်လင့်သ
ည် ။
***

