*မိတ်ဆက်*
ရီမို ုတ်တရက် ိုးလာတဲ့ အခါမှာ ေတာ့.... သူရဲ ပတ်ဝန်းကျင်က
အရာအားလုံး ေြပာင်းလဲေနခဲ့တာကို သူ သတိထားမိခဲ့တယ်။
သူကို

စိတ်ဝိညာဉ်စွမ်းအင်ေတွ

ရှားပါတဲ့

ေခတ်သစ်

ကမာသို

ေြပာင်းေရြခင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။
သူရဲ အရင်ကမာက လှပတဲ့ ဆရာမကိုလည်း ဘယ်မှာ မှ မေတွခဲ့ရ
ပါဘူး။
အေရးကီးဆုံးကေတာ့... သူဟာ သူကိုယ်သူ ကလန်မှ ကသိကေအာ
က် ြဖစ်စရာ အေကာင်းအရင်း တစ်ခုေကာင့် အပယ်ခံြဖစ်ေနတဲ့ ေကာ
င်ေလး တစ်ေယာက်ရဲ ခာကိုယ်ထဲမှာ ြပန်ေတွခဲ့ရြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

***

Chapter- 1
(ငါ့ေကာက်ေကွးေလး အဆင်ေြပရဲ လား)

"ရီမို ရီမို အဆင်ေြပရဲ လား ... ထေတာ့ ြမန်ြမန် အတန်းက စေတာ့
မယ်။ ဒါ... အကင်နာကင်းမဲ့ ေရခဲတုံးရဲ အချိန်ေလ ြမန်ြမန်ေလး ထ

ေတာ့''
စိုးရိမ်တဲ့ အသံတစ်ခု ရီမိုရဲ နားထဲသို ဝင်ေရာက် လာပါတယ်။
ရီမိုမှာ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့တယ်။
''ဒီအူးေကာင် သူမှာ ဘယ်သူကိုမှ ကည့်မယ့်မျက်ှာ မရှိတာ ေသ
ချာသေလာက်ပဲ၊ အဲဒါေကာင့် သူမျက်ှာကို ကွယ်ထားတာ ေနမှာ ေပါ့"
ေနာက်ထပ်အသံ တစ်ခုက သူကို ေလှာင်ေြပာင် ေနခဲ့ပါတယ်။
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ သူိုးလာခဲ့ပါပီ။
ရီမို သူေဘးပတ်လည်ကို ကည့်လိုက်ပီး ေခါင်းပ်သွားခဲ့တယ်။
သူသိတဲ့ သူ တစ်ေယာက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပီးေတာ့ သူကို မရင်းှီးတဲ့
မျက်ှာေတွက ဝန်းရံလို ေနပါတယ်။
ရီမိုရဲ ေကာင်ေတာင်ေတာင် မျက်ှာကို ကည့်ပီး ေနာက်ထပ် ရယ်
သံေတွ လိင်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ရယ်သံေတွက သူကို ဦးတည်တယ်
ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ သူေဘးက လူတိုင်း သူကို ရယ်ေနကတာကို
ကည့်ပီး ဘာေတွ ြဖစ်ပျက်ေနတယ် ဆိုတာကို မေမးရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
သူကို ှိးတဲ့ ကိစမှာ တစ်ေယာက်ေယာက်က ေဝဖန် တိုက်ခိုက်တာပဲ ြဖ
စ်ရမယ်။
ရီမို သူေဘးက ေကျာင်းသားကို ကည့်လိုက်တယ်။ သူက သူကို မ
ေလှာင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာ ေကျာင်းသားပဲ ပီးေတာ့ သူကို ှိးခဲ့တာ
လည်း သူပဲေလ။
"ငါ ဘယ်ေနရာမှာ လဲ... မင်းက ဘယ်သူလဲ... ဘာလို ဒါကီးက စာ
သင်ခန်းနဲ တူေနတာလဲ...'' ရီမို တစ်ေယာက် အံ့အံ့သသ ေမးလိုက်ပါ

တယ်။
''ဟား ဟား ဟား...'' ေနာက်ထပ် ရယ်သံေတွ လိင်ထွက် လာခဲ့ပါတ
ယ်။
''ရီမို မင်း တိတ်တိတ်ေနေတာ့ သိပ်စိတ်တို သွားတယ်လို ငါထင်ေန
တာ။ ယန်ယန်က မင်းရည်းစားစာ ေပးရမယ့်သူများ မှတ်ေနလား ... မ
င်းက ရီမိသားစုဝင် အြဖစ် ရှိေသးတယ် ဆိုရင်ေတာ့ ကိစမရှိပါဘူး။ ဒါ
ေပမဲ့ အခုက မဟုတ်ေတာ့ဘူးေလ။ ေနာက်တစ်ခါဆို သတိထား၊ ေနာ
က်တစ်ချိန်က အဂလိပ်ချိန် ဆရာမက ယွန်ဘင် (*ေရခဲေရာင်တိမ်တိုက်
*အယ်လယ်) ေလ ... သူမ မင်းကို မမိသွားေစနဲ ''
ရီမိုရဲ တစ်ခုံတည်း ထိုင်ဖက်က သူနားထဲကို တိုးတိုးေလး ကပ်ေြပာ
ခဲ့တယ်။ တကယ့်တိုးတိုးေလး ရီမိုပဲ ကားရေလာက်တယ်။
သူစိုးရိမ်ေနတာ သိသာပါတယ်။
''ငါတကယ် မမှတ်မိေတာ့ဘူး၊ ငါ ေခါင်းအရမ်း ကိုက် လာပီး အကု
န်ေမ့ကုန်တာ''
ရီမို ကူရာကင်းမဲ့စွာ ေြပာခဲ့လိုက်တယ်။
သူရဲ တစ်ခုံတည်းထိုင်တဲ့ အေဖာ်က သက်ြပင်း ချလိုက်တယ်။
ေသချာတာေပါ့ ရီမို တစ်ေယာက် ခဏေလး အေတာ်အတွင်း ဘာမှ
မမှတ်မိေတာ့ဘူး ဆိုတာ သူမယုံပါဘူး။ ရီမို ရီမီသားစုကေန ကန်ထုတ်
ခံလိုက် ရတာေကာင့် သူကိုယ်သူ သိကာ ဆယ်ေနတယ်လို ပဲ သူထင်တ
ယ်။
ုတ်တရက် ရီမို ေခါင်းထဲမှာ နာကျင်မတစ်ခု တဒုန်းဒုန်း ြဖစ်သွား
တာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ သူ မှတ်မိလိုက်ပီ၊ သူ သူဆရာမ လိယင်နဲ

စွမ်းအင် ြပန်လည် ြဖည့်တင်းေဆး ေဖာ်ေနခဲ့တာပဲ။
ပီးေတာ့ ဟိုေခွးေကာင်ေတွ အေနာက်ရပ်က စီးဆင်း အုပ်စုက
ေကာင်ေတွ သူတို ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။

ေနာက်ပီး အဲဒီမှာ တိုက်ပွဲ

ေတွ ေပါက်ကွဲမေတွ ြဖစ်ခဲ့သလိုလိုပဲ။
အဲဒါပီးေတာ့ သူဆရာမ သူကို ေခေဆာင်ခဲ့ပီး လွတ်ေြမာက် အ
ေဆာင် စာရွက် [တုတ် သရဲကားထဲကလို ေနမှာ ေပါ့ဗျာ] သုံးခဲ့တယ်။
ဒါေပမဲ့

ဘယ်ကေနဘယ်လို

ဒီေရာက်ေနရတာလဲ...

ဒါ

လျိယွီနယ်ေြမမှာ ပဲ ရှိေသးတာ မဟုတ်ဘူး လား။
ဒါ့အြပင် သူက ဒီမှာ လုံလုံြခံြခံ အရာယ်ကင်းကင်း ထိုင်ေနခဲ့တ
ယ်။ ဒါေပမဲ့ သူဆရာမ ဘာြဖစ်သွားခဲ့တာလဲ။ သူဆရာမက သူထက်သုံး
ှစ်ပဲ ကီးတာပါ။ ပီးေတာ့ အေနာက်အရပ်က စီးဆင်း အုပ်စုကေကာင်
ေတွ သူတို ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အေကာင်းအရင်းက သူဆရာမ သိပ်ကို အ
လွန် လှပေနလို ပါ။ အေနာက်အရပ်က စီးဆင်း အုပ်စုက သခင်ေလးက
သူမကို လပ်ထပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ သူ ြငင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါက သူတို တိုက်ပွဲရဲ အေကာင်းအရင်း ပါပဲ။
သူဆရာမသာ အဲဒီ အုပ်စုရဲ လက်တွင်း သက်ဆင်းခဲ့ရတယ် ဆိုရင်
ေနာက်ဆက်တွဲ ြဖစ်ရပ်ေတွက စိတ်ေတာင် မကူးိုင်ေလာက် ေအာင်ပါ
ပဲ။
ဒါကို ေတွးလိုက်မယ် ဆိုရင်ပဲ ရီမို တစ်ေယာက် သူရဲ စိတ်ထဲက စိုး
ရိမ်ပူပန်မကို မေအာင့်အည်း ိုင်ေတာ့ပဲ ုတ်တုက် မတ်တတ်ထရပ်
လိုက်ပါေတာ့တယ်။
''ဒါက ဘာလဲ... အတန်းချိန်စဖို ေခါင်းေလာင်း ထိုးပီးပီဆိုတာ မင်း

မသိဘူးလား''
ေအးစက်စက် မျက်ှာေပးနဲ အမျိးသမီးငယ် တစ်ေယာက် သူမရဲ
လက်ထဲမှာ စာအုပ်တချိ ပိုက်ရင်း အတန်း ေပါက်ဝကေန ဝင်လာခဲ့ပါ
တယ်။ သူမ အတန်းထဲက ရယ်ေနတဲ့ ေကျာင်းသားေတွကို ေအးစက်စ
က် တစ်ချက်ေဝ့ ကည့်လိုက်တဲ့ အခါ ချက်ချင်းပဲ ရယ်သံေတွ တိတ်သွား
ခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်း သိပါတယ် ဒါက ယွန်ဘင် သင်ကားတဲ့ အဂလိပ်ချိန်ပါ။ ပီး
ေတာ့ သူမအမုန်းဆုံးက ဆူညံပွက်ေလာ ိုက်ေနတဲ့ ေကျာင်းသားေတွ
ကိုပါ။ သူမသာ ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်ကို မျက်လုံး ေဒါက်ေထာက်
ကည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီကေန ေကာင်းတာ တစ်ခု မထွက်မလာဘူး ဆို
တာ ေသချာေပါက် ေြပာလို ရပါတယ်။
တစ်ခုခု မူမမှန်ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို ရီမို ခံစားလိုက်ရပါပီ။ သူ ဒီဘာ
သာ စကားေတွကို နားလည် ိုင်ခဲ့ေပမဲ့လည်း အရင်တုန်းက သူေြပာခဲ့
တဲ့ ဘာသာစကား မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ လျိယွီ နယ်ေြမ မဟုတ်ေတာ့ဘူး
လား... ရီမို တစ်ေယာက် ပိုပီး သိချင်လာခဲ့ပါတယ်။
ေနာက်ထပ်

ေခါင်းတစစ်စစ်

ကိုက်လာခဲ့ပါတယ်။

ပီးေတာ့

ချက်ချင်းပဲ အေကာင်းအရာ အားလုံး ြပန်သတိရ လာခဲ့ပါတယ်။
ရီမိုက ရီမိသားစုရဲ တတိယမျိးဆက် ေတွထဲက တစ်ေယာက် ြဖစ်ပါ
တယ်။ သူအေဖ ရီဝမ်ထိုင့်အန်း (ရီဝမ့််ရှန်) က လွန်ခဲ့တဲ့ ှစ်ှစ်က
ဆုံးပါး သွားခဲ့ပါတယ်။ ပီးေတာ့ သူမှာ သူအေမနဲ ပတ်သက်လို အမှတ်
ရစရာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
သူအေဖ ဆုံးပါးခဲ့တဲ့ ေနာက်မှာ သူကို ရီမိသားစုကေန ထုတ်ပယ် ခဲ့
ပါတယ်။ ဘာလို လဲဆို သူက DNA စမ်းသပ်ချက်ေတွ အရ ရီဝမ့်ရှန်ရဲ

သားအရင်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
သိုေပမဲ့ သူက သူညီမေလး ရီလင်နဲ သူညီေလး ရီဇီဖန်းကို သတိရ
ေနတုန်းပါပဲ။
သူတို ှစ်ေယာက်လုံးက သူနဲ ဖေအတူ မေအကွဲေတွပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့
သုံးှစ်ကတည်းက ရီမိုမိသားစုကေန ထုတ်ပယ်ခံရမယ် ဆိုတာ သူအ
ေဖက ကိြမင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် သူက (ရီမို အေဖ ဝမ့်ရှန်) သူအ
ေဖကို နင် မိသားစုှင့် လက်ထပ်ပွဲ တစ်ခု လုပ်ေပးဖို ေတာင်းခံခဲ့ပါတ
ယ်။ ရီဝမ့်ရှန်က သူကျန်းမာေရး မေကာင်းေတာ့ဘူး ဆိုတာ သိကတည်း
က ရီမို အတွက် ေနာက်ခံ တစ်ခု လိုချင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါေကာင့် ေဘဂျင်း
ရဲ နင်မိသားစု ေရွးချယ်ခဲ့တာေပါ။
တုတ်ြပည်ရဲ ထိပ်တန်း မိသားစုကီး ငါးခုထဲက မိသားစုနဲ လက်
ထပ်ပွဲတစ်ခု ြဖစ်ဖို အတွက် နင်မိသားစုက အရမ်းကို ေကျေကျနပ်နပ်
လိုလားခဲ့တာေပါ့။ နင်မိသားစုရဲ ေခါင်းေဆာင်က သူရဲ ေြမးမေလးကို
ရီမိုနဲ ေစစပ် ေကာင်းလမ်းခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးှစ်ကတည်းက ှစ်ဆယ့်တစ်ှစ် ရှိပီြဖစ်တဲ့ နင်ကင်း
ေရက တစ်မိလုံးမှာ အလှဆုံးပါ။
အဲဒီ အချိနိအေတာ အတွင်း ရီမိုက ရီမိသားစုရဲ အဖျက် ြဖစ်လာခဲ့ပါ
တယ်။ အေကာင်းအရင်း ကေတာ့ ရှင်းပါတယ်၊ ေဆးုံ တစ်ခုရဲ ေဆး
စစ်ချက်

တစ်ခုမှာ ရီမိုက

ြမံေနပါတယ်လို

ေတွရှိခဲ့တယ်။

တစ်နည်းေြပာရရင် ရီမိုက ကေလးေမွးဖို မစွမ်းိုင်ပါဘူး။
ရီမိသားစုက အဲဒီကိစကို ဖုံးကွယ်ထားဖို အစွမ်းကုန် ကိးစားခဲ့ေပမဲ့
တစ်မိလုံးက တစ်ညတည်းနဲ သိသွားခဲ့ပါတယ်။

တုတ်ြပည်ရဲ မိသားစုကီး ငါးခုထဲက ရီမိသားစုထဲမှာ အဖျက်
ေကာင် ရှိေနပါတယ်။ ရီမိသားစုရဲ သိပ်ကို ကီးမားလှတဲ့ ဂုဏ်သိကာကို
ကျေစတဲ့ အဖျက်ေကာင်ေပါ့။
''အား…'' သူရဲ မှတ်ာဏ်ေတွ ြပန်ရရှိလာတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ ရီမိုတ
စ်ေယာက် မချိတင်ကဲ ေအာ်လိုက်ပီး မတ်တတ် ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သူချ
က်ချင်းပဲ စစ်ေဆးဖို သူေဘာင်းဘီကို ခတ်လိုက်မတတ်ပဲ။ သူ နားလည်
သွားပါတယ်၊ သူကရီမိုလို ေခတဲ့ တစ်ေယာက်စီမှာ ြပန်ဝင်စားခဲ့တာ ြဖ
စ်မယ် ထားလိုက်ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဆိုးဆုံးက သူ မဒချိ ိုင်ေတာ့တာပဲ။ သူ
ဒီလိုကီးြဖစ်လာဖို ေသခဲ့တာလားကွာ...။
"မင်း... မင်းနာမည် ဘာလဲ၊ ပီးေတာ့ မင်း ငါ့အတန်းထဲမှာ ေအာ်ဟ
စ်ေနရဲတယ်လား... အတန်းပီးရင် ုံးခန်းလိုက်ခဲ့။ ဆရာမ ေချာေချာ
ေလးက ရီမိုရဲ ေအာ်သံေကာင့် စာသင်ေနတာ အဆက်ြပတ် သွားခဲ့တာ
ပါ၊ အဲဒါေကာင့် သူမ မျက်ှာ ညိမည်းလာခဲ့ပါတယ်။
အတန်းထဲက အြခား ေကျာင်းသားေတွအားလုံး သူတို ရဲ ရယ်သံကို
လက်ှင့်အုပ်ပီး ချပ်တည်းထားခဲ့ပါတယ်။ တကသိုလ်ေကျာင်းသား တ
စ်ေယာက်ကို အမဲတမ်းဆိုသလို ုံးခန်းကို ေခိုင်တာဟာ ဒီအဂလိပ်ဆ
ရာမသာ လုပ်ိုင်တဲ့ အရာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအြပင် ေခခံရတဲ့ တစ်ေယာ
က်ဟာ သူရဲ အမှတ်ေတွ ေလျာ့ခံရမှာ စိုးတဲ့ အတွက် သွားကို သွားရပါမ
ယ်။
ရီမို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ မိသားစုေတွကားက စစ်ပွဲေတွ အေကာင်းကို သူမသိေပ
မဲ့ ရီမိသားစုကေန သူကို ကန်ထုတ်လိုက်တာ သူအေဖရဲ သားအရင်းြဖ
စ်တာ မြဖစ်တာထက် သူြမံေနတာေကာင့် ဆိုတာေတာ့ သူသိပါတယ်။

ဒါ့အြပင် DNAေဆးစစ်ချက်ရဲ အေြဖေတွက တကယ်တမ်း ဘာြဖစ်ခဲ့တ
ယ်ဆိုတာ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို ၊ ရီမိုက ရီမိသားစုကေန ထုတ်ပယ်ခံခဲ့
ရတာကို စိတ်ထဲ အေလးမထားပါဘူး။ သူအဲဒါှင့် ပတ်သက်ပီး လုံးဝ
စိတ်မဝင်စားပါဘူး။
သူ ဂုစိုက်တာက သူရဲ ပင်ကိုစွမ်းအား ကင်းမဲ့ (ပန်းေသ)ေနတဲ့
အေကာင်းကိုပါ၊ ပီးေတာ့ သူဆရာမ ဘာေတွလုပ်ေနမလဲ... ဘယ်လိုြဖ
စ်ေနမလဲ... ဆိုတဲ့ အေကာင်းေရာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အြခားသူေတွသူကို ဘာေကာင့် ေလှာင်တယ်ဆို
တာ သိသွားပါပီ။ ဒီခာကိုယ်ရဲ အရင် ဝိညာဉ်က ရီမိသားစုကေန ကန်
ထုတ် ခံခဲ့ရတာေတာင် သူက အတန်းထဲက အေဟာ့ဆုံး ေကာင်မေလး
ယန်ယန်ကို ချည်းကပ်ခဲ့တာေကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။
အဆုံးသတ်မှာ ေတာ့ သူမ သူရဲ ရည်းစားစာကို blackboard မှာ က
ပ်၊ သူကို စင်ြမင့်ေပကေန ရပ်ကည့်ပီး ေြပာခဲ့ပါတယ် ''ရီသခင်ေလး
ကန်မနဲ အဲဒါကို ရယူဖို အိပ်ရာေပမှာ ရှင်စွမ်းေဆာင် ိုင်မလား...''
အဲဒီေတာ့ ဒါကတစ်တန်းလုံးက သူကို ေလှာင်တဲ့ အေကာင်းေပါ့...
အရင်ရီမိုက အရှက်ကွဲပီး ေသခဲ့တာပဲ ြဖစ်ရမယ်။ ပင်ကိုစွမ်း ကင်းမဲ့ေန
တဲ့ လူတစ်ေယာက်ကို သူမနဲ အိပ်ရာထဲ သွားဖို ေခတယ် ဆိုေတာ့ သူမျ
က်ခွက်ကို ြဖတ်ိုက်လိုက်တာနဲ အတူတူပဲ၊ အဲဒီလူက တကယ်တမ်း သူ
မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိေပမဲ့... ရီမိုရဲ မျက်ှာကေတာ့ ငူေငါင် ေနတုန်းပါ
ပဲ။
ရီမို တစ်ေယာက် ယန်ယန်လို ေခတဲ့ ေကာင်မေလးကို ကည့်လိုက်
ပါတယ်။ သူမက ေတာ်ေတာ်ေလး ကိုယ်လုံးကိုယ်ေပါက် လှပါတယ်၊ သို
ေသာ်လည်း အဲဒီလို ေခွးဆန်တဲ့ အြပအမူက ရီမိုကို တကယ် လက်လန်

ေစပါတယ်၊ ဒီခာကိုယ်ရဲ အရင်ပိုင်ရှင်က သူမကို ဘာလို လိုက်ခဲ့တာ
လဲ ဆိုတာ သူ တကယ်ကို နားမလည်ိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ေနာက်ဆုံးမှာ ေတာ့ အဲဒီအေကာင်းကို သူ ေတာ်ေတာ်ကာကာ
စဉ်းစားပီးတဲ့ ေနာက်မှာ ရီမို သေဘာေပါက်ခဲ့ပါတယ်။ ရီမို တစ်ေယာ
က် ရီမိသားစုထဲမှာ ရှိေနခဲ့တုန်းက သူကို ေဖာ်လန်ဖားတဲ့ လူေတွထဲမှာ
သူမက တစ်ေယာက် အပါအဝင်ပဲ ြဖစ်ရမယ်။
သိုေသာ်လည်း သူ ပင်ကိုစွမ်းရည် ကင်းမဲ့တဲ့ အေကာင်းသတင်းေတွ
ပျံသွားတဲ့ အခါမှာ ေတာ့ သူရဲ ဂုဏ်သိကာ ကျပါပီ လို ခံစားခဲ့ရပီး
ရည်းစားတစ်ေယာက် ကာဗာတွဲဖို လိုချင်ခဲ့တာပဲ ြဖစ်ရမယ်။ မထင်မှတ်
ပဲ သူကို အရင်တုန်းက ေဖာ်လံဖားခဲ့တဲ့ မိန်းကေလးက သူကို ဒီလိုမျိး
လုပ်လိမ့်မယ်လို သူ မထင်ထားခဲ့ေလာက်ဘူး အဲဒီလို အရှက်တကွဲ အ
ကျိးနည်း ြဖစ်ရပ်ေအာက်မှာ သူ သတိလစ်သွားပီး ေလာေလာဆယ် ရီ
မို အြဖစ် ြပန်လည်ဝင်စား လာတာပဲ။
သူ တကယ့်ကို ဒီလိုေနရာမျိးမှာ ြပန်လည် ေမွးဖွားလာခဲ့တာပဲ။
စင်ြမင့်ေပကေန စကားေြပာေနတဲ့ ဆရာမ လှလှေလးရဲ စကား တစ်
လုံးေတာင် သူနားမလည် ိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူရဲ မှတ်ာဏ်ေတွ ြပန်ရလာခဲ့ပါပီ။ ပီးေတာ့ သူ ငူေငါင်ေနခဲ့ပါတ
ယ်၊ သူရဲ ပင်ကိုစွမ်းကင်းမဲ့တဲ့ ကိစ ေဘးခဏထားလိုက်ဦး ေကာင်းကင်
နဲ ေြမကီးရဲ ချီဝိညာဉ် စွမ်းအင် ရှားပါးတာေတာ့ လုံးဝ လက်မခံိုင်စ
ရာပါပဲ။
ဒီေနရာက ကျင့်စဉ်ေတွ ကျင့်ရမယ့်ေနရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကမာလို
ေခတဲ့ ေနရာကီးမှာ သူတကယ်ပဲ ေသသွားေတာ့မှာ လား သိချင်မိပါတ
ယ်။

ဒီတကသိုလ် တက်ေနခဲ့ရတာက သူကို အခက်အခဲ ကာကာြဖစ်ေစ
မှာ မဟုတ်ပါဘူး… အေရးကီးဆုံး အရာကေတာ့ သူရဲ ြပဿနာကို နား
လည်လာဖို ြဖစ်ပါတယ် သူရဲ စွမ်းအားမဲ့ြခင်းက ရီမိသားစု ဂုဏ်သတင်း
ကို အဟန်အတား ြဖစ်ေစခဲ့ပါတယ်။
သူကို ကန်ထုတ်ခဲ့ေပမဲ့လည်း သူ ုတ်တရက် အသတ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရ
င် ဘယ်သူသိမှာ လဲ။ သူကို ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ အြခားအေကာင်းအရင်း
ရှိခဲ့တာလည်း ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်ိုင်တယ်။ အခု သူ လုံေကာလုံြခံရဲ လား
။
အတန်းချိန် ပီးသွားေတာ့ ုံးခန်း သွားရမယ့် ကိစကို လျစ်လျလို
က်ပီး ရီမို ေကျာင်းကေန ြမန်ြမန်ပဲ ေြပးထွက်ခဲ့တယ်။ သူကိုယ်သူ
ြပန်ပီး စစ်ေဆးဖို ေနရာ တစ်ခုလိုတယ်ေလ။ ပီးေတာ့ သူတကယ်ပဲ ပင်
ကိုစွမ်း ကင်းေနလား ကည့်ရမယ်။
ေကာင်းတာ တစ်ခုက နင်ဟိုင် တကသိုလ်မှာ လမ်းကိ လမ်းကား
ေလးေတွ အများကီး ရှိပါတယ်။ လူမရှိေလာက်တဲ့ လမ်းကားထဲ ရီမို ခ
ပ်သုတ်သုတ် ဝင်သွားပီး သူရဲ ေဘာင်းဘီကို ခတ်ချလိုက် ပါေတာ့တယ်
။
သူရဲ ေကာက်ေကွးေလး (ဆင်ဆာ) က တကယ် ေပါက်စေကွး ေလး
ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူဟာေလး ေသးေနလို ေတာ့ ရီမို စိတ်မပျက်ပါဘူး။ အဲဒီအ
စား စိတ်ေတာင် သက်သာရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ တကယ်ပင်ကိုစွမ်း ကင်းမဲ့ေနခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာေလး
ေသးေနတဲ့ အတွက်ေကာင့် ြပည့်ြပည့်ဝဝ ခန်ညားရမယ့်ဟာက မဖွံဖိး
လာပဲ ပင်ကိုစွမ်း ကင်းမဲ့သေယာင် ြဖစ်ေစခဲ့တာပါ။ လိယွီ နယ်ေြမမှာ
သူကျင်ကံြခင်းေတွ မလုပ်ခင်တုန်းက သူက ေဆးပညာ နယ်ပယ်မှာ ဆ

ရာတစ်ဆူ ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါေကာင့် သူ တစ်ချက် ကည့်လိုက်တာနဲ
အေြခအေန ဘယ်လိုဆိုတာ တန်းသိခဲ့ပါ။
ကံမေကာင်းစွာပဲ ဒီပင်ကိုစွမ်း ပိတ်ေနတာတာကို လက်ရှိကမာေပ
က နည်းစနစ်ေတွနဲ ဖွင့်ထုတ်ဖို မြဖစ်ိုင်ပါဘူး။ သိုေသာ်လည်း ဒါက ရီ
မိုအတွက်ေတာ့ ခက်ခဲတဲ့ ကိစမဟုတ်ပါဘူး။ သူ အခုေလာေလာဆယ် ဖွ
င့်ထုတ်ဖို မတတ်ိုင်ေသးေပမဲ့ ချီစုေဆာင်းမ အဆင့်သုံး ေရာက်သွားရင်
ပိတ်ေနတာ သူ ပွင့်သွားမှာ ပါ။
သိုြဖစ်ေသာ်လည်း ရီမို တစ်ေယာက် တစ်ဖန် စိတ်ပျက် သွားခဲ့ြပန်ပါ
တယ်။

ဒီကမာေြမေပမှာ ချီစွမ်းအင်က

အလွန်ရှားပါးေနတဲ့

အတွက်ေကာင့်ပါ။ ပီးေတာ့ ချီစွမ်းအင် စုေဆာင်းမ အဆင့်သုံး ေရာက်
ဖိုဆိုတာ သူအတွက် ြဖံေလာက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ပါ။
ေြပာရရင် သူတစ်ဘဝလုံး ကျင့်ေတာင် ဒီအဆင်ကို နီးကပ်လာမှာ မ
ဟုတ်ေလာက်ပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းနဲ ေတာ့ သူပင်ကိုစွမ်း ကင်းမဲ့ေနတာ
က

ဘယ်ေတာ့မှ

ေြပာင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူး

။

တစ်ချက်ိး

ကည့်ပီးပီဆိုေတာ့ ရီမို သူေဘာင်းဘီကို ဆွဲတင်ဖို လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ုတ်တရက်ပဲ ေအာ်သံ တစ်ခုကို သူကို ရင်တုန် သွားေစခဲ့တယ်။
''ရွံစရာ ေကာင်းတဲ့ ေကာင်'' ဒါ မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ရဲ အသံ
ကျယ်ကျယ် တစ်ခုဆိုတာ ေသချာပါတယ် ပီးေတာ့ အဲဒီအသံက သူေရှ
တည့်တည့်က

လာတာပဲ။

အဲဒီတုန်းက

ရီမိုတစ်ေယာက်

သူေကာက်ေကွးေလးကို စစ်ေဆးကည့်ဖို ပဲ စိတ်ေရာက်ေနခဲ့ပီး ပတ်ဝ
န်းကျင်ကို ကည့်ဖို ေမ့ေနခဲ့တာပါ။ ဒီလမ်းကားေလးက အြခားတစ်ေန
ရာနဲ ဆက်စပ်ေနမယ်လို သူမထင်ထားခဲ့ဘူး။ တကယ်ေတာ့ လမ်းချိး
ေလးက သူေရှေလးမှာ ထင်ပါ။ သူမြမင်မိခဲ့ပါဘူး။

ရီမို ကိုယ်လုံးတီး ေနရတာကို ကိက်တဲ့ သူ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါထ
က်ပိုတာက

သူဟာက

ထုတ်ကွားရမယ့်

အေမွလည်း

မဟုတ်။

သူေဘာင်းဘီကို ြမန်ြမန် ဆွဲတင်ပီး လစ်ဖို လုပ်လိုက်ပါတယ်။
''ရီမို... ရှင်လား'' ဒီမိန်းမ ဒီေလာက် အလန်တကား ေအာ်ပီးတာ
ေတာင် ေနာက်ထပ် ပိုအံ့သတဲ့ အသံထွက်လာ ေသးတယ်။ သူမကရီမို
ေတာ်ေတာ်ေလး အကမ်းတဝင် ရှိခဲ့တဲ့ ပုံပါ။

***

