အပိုင်း(၆၂၄)
ေကာ့ေတး၏ အေလ့အထ

အာခီမီပိင်ပွဲ၏ ပထမအေကျာ့က ပီးဆုံးသွားကာ လူသုံးေထာင်ခန်
သာ ကျန်ရစ်သည် ။ ကျန်ရစ်သူများကား အဆင့်ြမင့် ပညာရှင်များ
ြဖစ်ကသည် ။
ဤသိုေသာ လက်နက်များ ြပလုပ်ြခင်းက လိုအပ်ချက် ြမင့်မားကာ
ပါဝင်ေသာ သတများကို အရည်ေပျာ်ေအာင် အားထုတ်ြခင်းကပင် အလွ
န် အချိန်ကုန်သည် ။ အကယ်၍ သူတို သုံးေသာ မီးေတာက်က လုံလုံ
ေလာက်ေလာက် အားေကာင်းြခင်း မရှိပါလင် ပါဝင်ေသာ သတများက
ေပးထားေသာ အချိန်အတွင်း အရည်ေပျာ်မည် မဟုတ်ေပ။
လူအများက တြဖည်းြဖည်း ရီယီှင့်လျိဖန်းတို ကို သတိထားမိ
လာကသည် ။ သူတို ှစ်ေယာက်၏ အြပအမူများက ထူးဆန်းလှေပ၏။
သိုေသာ်လည်း ဘယ်သူမှ အေရးတယူ ေြပာမေနကေပ။ ပိင်ပွဲဝင်များ
က စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို မဖျိးေဖာက်သေရွ ဘာြပဿနာမှ မရှိ
ေပ။
"လူခွဲပီးေတာ့ ေနရာယူကမယ်..." ကီးကပ်သူက ေြပာသည် ။ လူ
၃၀၀၀ က ဖိုအိုးကီးများ ၏ ေအာက်တွင် အသီးသီး ေနရာယူကသည် ။
လူအေရအတွက် များ စွာ ေလျာ့ပါးသွားရာ ပိင်ပွဲဝင်များ အကား

အကွာအေဝးက ပိုမိုကျယ်သွားေသာေကာင့် တစ်ဦး တစ်ေယာက်ချင်း
၏ လပ်ရှားမတို ကို ပိုမို၍ သတိထားမိိုင်သည် ။
"မင်းတို အားလုံးက ပစည်းသွန်းလုပ်ဖို အချိန် ၂နာရီ ရမယ်... အဆ
င့်ြမင့်တန်း ိုဘယ်လက်နက် သွန်းလုပ်ိုင်သူ ဘယ်သူမဆို ေနာက်တစ်
ဆင့် တက်မယ်...အခု စလို ရပီ..." ကီးကပ်သူက ေကညာသည် ။ သ
ည် တစ်ေခါက် ေပးေသာ အချိန်က ကာြမင့်သလို ေနာက်တစ်ဆင့် တ
က်ရန် လိုအပ်ချက်ကလည်း ြမင့်ေပသည် ။ ပထမအဆင့် ေအာင်ြမင်ရန်
သိဒိဝင် လက်နက်တစ်ခုကို အချိန်တိုအတွင်း ပီးေြမာက်ရမည် ြဖစ်ကာ
ယခု ဒုတိယအဆင့်အတွက် အချိန်၂နာရီအတွင်း အဆင့်ြမင့်တန်း ိုဘ
ယ်လက်နက်တစ်ခု ဖန်တီးရမည် ြဖစ်သည် ။
လူသုံးေထာင်က စတင်၍ ကိုယ်စီလက်နက်များ သွန်းလုပ် ကေတာ့
သည် ။ ထိုအြပင် သူတို က အတိမ်းအေစာင်း ြဖစ်ကာ အရည်အေသွး မ
မီေသာ လက်နက်များ ြဖစ်သွားမည်ကိုလည်း ဂုစိုက်ကရသည် ။ အက
ယ်၍ သူတို က အရည်အေသွးြမင့် လက်နက်ကို ှစ်နာရီအတွင်း သွန်း
လုပ်ရပါက ေသချာေပါက် အမှား ြပလုပ်မိ ိုင်ေပသည် ။
"ယူတုက တကယ်ပဲ မိေတာ်ဝန် အိမ်ေတာ်ရဲ ဆက်ခံသူပဲ... သူပ
ညာရပ်က အဆင့်ြမင့်တယ်... အသက်ငယ်ငယ်နဲ သူေလာက် ကမ်းကျင်
မ ရှိတဲ့ လူ ရှားတယ်..." ယန်ကမ်က ယူတုကို ကည့်ကာ မှတ်ချက်ချသ
ည် ။
"ကွန်ဆွန်ရီလည်း အဆင်ေြပပုံပဲ... သူထုတ်သုံးတဲ့ မီးေတာက်ကလ
ည်း

ေတာ်ေတာ်

အားေကာင်းတယ်...

သတေတွကို

အရည်ေပျာ် ိုင ်စ ွမ ်းမှာ ဒုတိယလိုက်တယ် ေြပာရမယ်..." အင်ပါယာမိ
သားစု ေခါင်းေဆာင်ထိခိုင်က ပိန်ပါးေသာ လူငယ်ကို ကည့်ကာ ေြပာ

သည် ။
ကွန်ဆွန်ရီ၊ ယူတု၊ ချီလျန်၊ ယွီမိန်ှင့် တြခားလူများက အေတာ် နာမ
ည်ေကျာ်ကသည် ။ အထူးသြဖင့် ကွန်ဆွန်ရီကား အင်ပါယာ မိသားစုမှ
ထိကန်းကဲ့သို နာမည်ေကျာ်ကားသူ ြဖစ်သည် ။
အာခီမီမိကား ချပ်ဝတ်လက်နက် ပညာရှင်များ အတွက် သီးသန်က
မာဟု ေြပာ၍ ရသည် ။ ကွန်ဆွန်ရီ၏ ပါရမီှင့် အရည်အချင်းက မိ
ေတာ်ဝန်၏ လက်ေအာက်တွင် သာ အနီးကပ် သင်ကားိုင်ပါက အလွန်
အမင်း ထွန်းေတာက် လာိုင်ေပသည် ။
"မူအုကလည်း ေတာ်ေတာ် ေချာေမာေအာင် လုပ်ိုင်တယ်... သူက
အသက် နည်းနည်း ကီးသွားတာ ဆိုးတာပဲ..." တစ်ေယာက်က မူအုကို
ကည့်ကာ ေြပာသည် ။ ထိပ်သီး ချပ်ဝတ်လက်နက် ပညာရှင်များကား
တန်ခိုးကျင့်ြခင်းတွင် လည်း ပါရမီြမင့်ရန် လိုအပ်ေပသည် ။ မဟုတ်ပါ
က သူတို ၏ လက်နက်သွန်းလုပ်ြခင်း စွမ်းရည်များက အကန်အသတ် ရှိ
ေပသည် ၊ ိုဘယ်တစ်ေယာက်က ရှီအဆင့်လက်နက် မြပလုပ်ိုင်ေပ။
ယူစီကား ေကာင်းကင်ေြမိုင်း အဆင့် ၈ ေနရာ၌ ရှိြခင်းမှာ သူ၏
လက်နက် သွန်းလုပ်ြခင်း အတတ်ှင့် တန်ခိုးအစွမ်းတို ှစ်ခုလုံးက အ
လွန်ြမင့်မား၍ ြဖစ်သည် ။ ထိုေကာင့်လည်း သူက အာခီမီမိ၏ အမှတ်
သေကတ ြဖစ်လာခဲ့ြခင်း မဟုတ်ပါေလာ...။
ပရိသတ်များက အလုပ်ပ်ေနေသာ ပိင်ပွဲဝင်များကို စိတ်ဝင်စားစွာ
ကည့်ေနကသည် ။ အချိေသာ ပညာရှင်များက ရီယီှင့် လျိဖန်းတို ကို
သတိထားမိကသည် ... "အဲဒီှစ်ေယာက်က ဘာေတွ လုပ်ေနကတာတု
န်း..." တြခားလူများကလည်း ထိုှစ်ေယာက်ကို လှမ်းကည့်ကသည် ။
ရီယီက အင်း အစီအရင်ြဖင့် သဘာဝ စွမ်းအင်များကို လပ်ရှား လည်ပ

တ်ေနေသာ အချိန်တွင် လျိဖန်းက အိုးထဲကို ပစည်းများ သည် အတိုင်း
ပစ်ထည့်ေနသည် ကိုသာ ြမင်ကရသည် ။ အိုးကလည်း ချပ်ြပတ်သည့်
အိုး ြဖစ်ဟန်ရကာ သူတို ှစ်ေယာက်၏ အြပအမူများက ချပ်ဝတ်လက်
နက် သွန်းလုပ်ြခင်းတွင် လုံးဝ အေတွအကံ မရှိသူများ ြဖစ်ေကာင်း
ေပလွင်ေနေပသည် ။ သူတို က လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များကို စာအုပ်များ
တွင် သာ ဖတ်ဖူးဟန်ရကာ လက်ေတွ လုံးဝမရှိေကာင်း သိသာလွန်းလှ
၏။
"သူတို က ဒီလိုပဲ လက်နက်ေတွ လုပ်တာလား..." လူအများ အြပား
က အံ့အားသင့် ကရသည် ။ သူတို သွန်းလုပ်သည့်ပုံစံက အသစ်
တီထွင်ြခင်း

မဟုတ်ဘဲ

သည်

ပညာရပ်တွင်

နကန်းတစ်လုံးမှ

မတတ်ေြမာက်ြခင်းသာ ြဖစ်ေကာင်း ြမင်ေနရ၏။
နတ်သမီးအိမ်ေတာ်မှ ချကျိက ရယ်ေမာ၍ ေြပာသည် ... "ဒီလို စိတ်
ဝင်စားဖို ေကာင်းတဲ့ ပိင်ပွဲဝင်ေတွ ပါလာမယ်လို ငါမသိခဲ့ဘူး..."
"သူတို က ဒီေလာက် အေြခခံေလးေတာင် မသိတာေတာင်မှ ပိင်ပွဲ
ကို အေလးအနက် ယှဉ်ပိင်ေနကသလိုပဲ..."
အာခီမီပိင်ပွဲကား ဂုဏ်သိကာ အဆင့်အတန်း ြမင့်မားေပသည် ။ ယ
ခု သည် ှစ်ေယာက်က ထိုမေလာက်ေသာ အရည်အချင်းြဖင့် ထိပ်ဆုံး
လူ၁၀၀ စာရင်းသို ဝင်လိုကသည် လား...။
ရီဖူရှင်းက လူအများ အြပား၏ မှတ်ချက်များကို ကားကာ ဆွံအရ
သည် ။
"ဒါေပမဲ့

သူတို

ကို

ေသေသချာချာ

ကည့်ပါ...

သူတို

က

ဒီပညာရပ်မှာ အေတွအကံ မရှိေပမဲ့ ေတာ်ေတာ် အဆင်ေြပေြပ လုပ်ို
င်ကတယ်... အင်း အစီအရင်နဲ မီးေတာက် အချိန်အဆေတွ အကုန်လုံး

က ြပည့်စုံတယ် ေြပာရမယ်... တကယ်လို သူတို ကသာ ဒီပညာကို ေသ
ေသချာချာ ေလ့လာလိုက်စားရင် အချိန်တိုအတွင်း အဆင့်ြမင့် ပညာရှင်
ေတွ ြဖစ်လာလိမ့်မယ်..."
"သူတို လုပ်တာ အဆင်ေြပတယ် ဆိုရင်ေတာင် အာခီမီပိင်ပွဲမှာ ဒီ
လိုလာပိင်တာက ပိင်ပွဲကို ေစာ်ကားတာပဲ..." ထိကန်းက ေြပာသည် ။
"အာခီမီပိင်ပွဲက ချပ်ဝတ်လက်နက် လုပ်တဲ့ ပညာရပ် ကမ်းကျင်သူ
ေတွ အားလုံးကို လက်ခံ ကျင်းပေပးတဲ့ ပိင်ပွဲပဲ... မင်းက လူမျိးစုံကို
ေတွတာ မထူးဆန်းပါဘူး..."
ကျးေကာ့မင်းယွီှင့် ကျးေကာ့ခမ်ယန်တို က ဘာမှ မေြပာကေပ။
ရီယီှင့် လျိဖန်းတို က ကျးေကာ့မိသားစုကို လာေရာက် ဖူးကေပသည်
။ သူတို က ထိပ်သီးအင်အားစု ေနာက်ခံမရှိသလို အလွန်အမင်း ထင်ေပ
သူများ လည်း မဟုတ်ရာ သူတို ှစ်ေယာက်အား သိသူ သိပ်မရှိကေပ။
ထိုေကာင့် ရီယီတို က ကျးေကာ့မင်းယွီှင့် ဆက်စပ်မရှိသည် ကို ဘယ်
သူမှ မသိကေပ။
"သူတို က ပါရမီရှင်ေတွပဲ..." တစ်ေယာက်က ေြပာလိုက်သည် တွင်
လူအများ အြပားက လှမ်းကည့်ကသည် ။ ရီဖူရှင်းက ြပံးလျက်
ဆက်ေြပာသည်

...

"သူတို

က

သိဒိဝင်ပစည်းေတွ

လုပ်တာနဲ

ပတ်သက်ပီး နည်းနည်းေလးပဲ သိေပမဲ့ အခုမှ စပီး ေလ့လာတဲ့ သူေတွ
ဆိုတာလည်း ြမင်ိုင်တယ်... အခုလို စပီးေလ့လာတဲ့ သူ တစ်ေယာက်
အေနနဲ ဒီအဆင့်အထိ စွမ်းေဆာင်ိုင်တာ သာမန် ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ...
ကျပ်က ချပ်ဝတ် လက်နက်ပညာရှင် မဟုတ်ေပမဲ့ သူတို က ကျပ်တို ပုံ
မှန်ြမင်ေနကျ ပါရမီရှင်မျိး မဟုတ်ဘူး လို အတတ် ေြပာိုင်တယ်... သူ
တို ကသာ ဒီပညာမှာ ေသေသချာချာ ေလ့လာရင် အဆင့်ြမင့် ချပ်ဝတ်

လက်နက် ပညာရှင်ေတွ ြဖစ်လာမှာ ေသချာတယ်..."
လူအများ အြပားက ရီဖူရှင်းကို အံ့အားသင့်စွာ ကည့်ကသည် ။ လူ
အများ အြပားက ထိုှစ်ေယာက်ကို ေဝဖန်ြပစ်တင်ေနေသာ အချိန်တွင်
ရီဖူရှင်းက သူတို ှစ်ေယာက်အား ပါရမီရှင်ဟု ေခေနသည် ။
သည် ကဲ့ေသာ ပါရမီရှင်မျိး အမှန်တကယ်ေရာ ရှိပါ၏ ေလာ...။
ရီဖူရှင်းက တြခားလူများ ၏ အေတွးကို ဂုမစိုက်ေပ။ ရီယီှင့် လျိ
ဖန်းတို က အာခီမီပိင်ပွဲတွင် ပါဝင်သည် ြဖစ်ေစ မပါဝင်သည် ြဖစ်ေစ
တြခားလူများက သူတို ှစ်ဦးကို ေဝဖန်ြခင်းအေပ ရီဖူရှင်းက သည်းမ
ခံိုင်ေပ။ သူတို ကား မည်သိုဆိုေစ သူ၏ စီနီယာများ ြဖစ်ကာ သူတို ဘ
က်မှ ရပ်တည်ေပးရန် လိုေပသည် ။
ထိကန်းက ရီဖူရှင်းကို ကည့်ကာ ြပံးသည် … "ဒါဆို မင်းက အဲဒီလို
ပါရမီရှင်မျိးလား…" လွန်ခဲ့ေသာ ရက်အနည်းငယ်က ရီဖူရှင်းတို အုပ်စု
ှင့် လီဖူတုတို အုပ်စု ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကကာ ရီဖူရှင်းတို အိုင်ရခဲ့
သည် ဟု သူကားခဲ့သည် ။ ထိုေကာင့် လီဖူတုကား သည် ေနရာသို ေရာ
က်လာသည် ှင့် အံးသမား ြဖစ်ခဲ့ရ၏။ ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ကား
ေြမိုင်းြပည်နယ်၏ တန်ခိုးကျင့်ြခင်း ေကာင်းကင်ဘုံြဖစ်ကာ ပိုင်ေလွလီ
ကဲ့သိုေသာ ပါရမီရှင်မျိးအား ေမွးထုတ်ခဲ့သည် ။ ရီဖူရှင်းကလည်း နန်း
ေတာ်ဝင်ခွင့် စာေမးပွဲကို ပထမြဖင့် ဝင်ေရာက်ခဲ့ေသာ ရှားပါး ပါရမီရှင်
တစ်ေယာက် ြဖစ်သည် ။ သိုတိုင်ေအာင် ထိကန်းက ပိုင်ေလွလီှင့် ရီဖူရှ
င်းတို ှင့် မိမိကိုယ်ကို ယှဉ်လင်ပင် မည်သည့်နည်းှင့်မှ နိမ့်ကျသည် မ
ခံစားရေပ။ သူသာလင် ယခုမျိးဆက်၏ အေတာက်ပဆုံး ကယ်တစ်ပွင့်
ဟု ပင် ခံယူထားသည် ။
ရီဖူရှင်းက ထိကန်းကို ကည့်သည် ။ သူက ထိကန်းကို မြမင်ဖူးေသာ်

လည်း ထိုလူငယ်၏ မျက်လုံးများ ထဲမှ ေမာက်မာဝင့်ကွားမှင့် မာန်မာ
နတို ကို ြမင်သည် ှင့် အင်ပါယာမိသားစုမှ ထိကန်းဟု ခန်မှန်းမိသည် ။
"ကျပ်က ချပ်ဝတ်လက်နက် ပညာရှင် မဟုတ်ဘူး .." ရီဖူရှင်းက ြပံး
လျက် ေြပာသည် ။
"ကျပ်ကားတာ

ေတာ်ဝင်ကျဲနန်းေတာ်

ရီဖူရှင်းက

သံစဉ်တစ်ခုတည်းကို သုံးပီး တြခားလူေတွ အားလုံးရဲ စိတ်နဲ ေပါင်းစပ်
ိုင်တယ်တဲ့ … လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးှစ်က ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ် ဝင်ခွင့်ပထမ
က ပညာရပ်မျိးစုံ ထူးခန်တယ်ဆိုပ…
ဲ " ထိကန်းက ေြပာသည် ။
"ကျပ်က အဆင်ေြပေနပါတယ်…" ရီဖူရှင်းက ေအးေအးလူလူ ေြပာ
သည် ။
"ဒါက စိတ်မေကာင်းစရာပဲ… အားလုံးကို လိုက်ပီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စ
ပ် လုပ်တာေတွက ေနာက်ဆုံး အကျိးမရှိ ြဖစ်တတ်တယ်… ဘာလို မင်း
ရဲ ခွန်အားေတွကို တစ်ေနရာတည်းမှာ အသုံးမချ ိုင်ရတာလဲ…" ထိက
န်းက

ေြပာသည်

…

"သူတို

ှစ်ေယာက်လိုေပါ့…

သူတို

က

ဒီပညာရပ်မှာ ပါရမီရှိရင်ေတာင်မှ ဒီလို အဆင့်ြမင့်တန်း ပိင်ပွဲမှာ နက
န်းတစ်လုံးမှ နားမလည်ဘဲ လာပိင်မှ ေတာ့ သူတို ြပလုပ်သမက အမှ ိ
က်တစ်ခုထက် ပိုမှာ မဟုတ်ဘူး …"
"ခင်ဗျားရဲ ညီေလး ထိကျိးက ဘယ်လိုလ…
ဲ " ရီဖူရှင်းက ြပံးလျက်
ေမးသည် ။
"သူက အဆင်ေြပေနပါတယ်… လုံးဝ ြခွင်းချက်မဲ့ ဆိုတာေတာ့ မဟု
တ်ေပမဲ့ သူကလည်း ပါရမီရှင် တစ်ေယာက်ပါပဲ…" ထိကန်းက ေြပာသ
ည် ။

"အင်ပါယာမိသားစု ထိကန်းက တကယ်ပဲ ှိမ့်ချတတ်ပါတယ်…" ရီ
ဖူရှင်းက ြပံးလျက် ဆက်ေြပာသည် … "ကျပ်က ပညာရပ်မျိးစုံကို ေလ့
ကျင့်ပီးေတာ့

အများကီး

ကမ်းကျင်ြခင်း

မရှိသည့်တိုင်

ကျပ်က

ခင်ဗျားေြပာတဲ့ ပါရမီရှင်ေတွရဲ အထူးခန်ဆုံးဆိုတဲ့ ပညာေတွထက် တ
တ်ကမ်း ပါေသးတယ်… ဒါေကာင့် ခင်ဗျားစိတ်ပူဖို မလိုပါဘူး…
ခင်ဗျားက ချပ်ဝတ်လက်နက်လုပ်တဲ့ အမကိစမှာ ပဲ စိတ်ပူပါ…"
လူအများ အြပားက လူငယ်ှစ်ေယာက်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကည့်က
သည် ။ တစ်ေယာက်ကား အာခီမီမိမှ အထွန်းေတာက်ဆုံး ကယ်ပွင့်ြဖ
စ်ကာ ေနာက်တစ်ေယာက်ကား နာမည်ေကျာ် ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်မှ
ြဖစ်သည် ။
ရီဖူရှင်း၏ ဆိုလိုရင်းက ရှင်းသည် ။ ထိကန်း ေြပာေသာ အမှ ိက်က
သူ၏ ညီငယ် ထူးခန်သည့် အပိုင်းထက် ပိုမိုသာလွန်ေသးသည် ။
ထိုေကာင့် ထိကန်းက တြခားလူများ ၏ အမကိစကို စိတ်မဝင်စားဘဲ မိ
မိအေရးကိုသာ အာုံစိုက် သင့်သည် ။
ရီဖူရှင်းက ြပံးေနဆဲ ြဖစ်သည် ။ ထိကန်းက အာခီမီမိမှ နာမည် အ
ေကျာ်ဆုံး ပါရမီရှင်ြဖစ်ကာ ရီဖူရှင်းကလည်း ေခသူေတာ့ မဟုတ်ေပ။
ထိုေကာင့် ထိကန်းက သူ၏ ေကျာ်ေစာမကို အသုံးချကာ ေနရာတကာ
လိုက်လံ ေဝဖန်ေနစရာ အေကာင်းမရှိေပ။ ထိုေကာင့်လည်း ရီဖူရှင်းက
ထိကျိးကို ရည်ရွယ် ေြပာဆိုခဲ့ြခင်းလည်း ြဖစ်သည် ။ ထိကန်းက လူပုံအ
လယ်တွင် သူ၏ စီနီယာများကို ေစာ်ကားေြပာဆိုြခင်းကို သူ သေဘာမ
ကျေပ။ ထိကန်းက သူ၏ စကားကို မဆင်ြခင်မှ ေတာ့ ရီဖူရှင်းလည်း ြပ
န်တုံြပန်ေပးမှ ရေပမည်။
"မင်းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ…" ထိကျိး၏ ေနာက်မှ ထိကန်းက

ေအးစက်စွာ ေမးသည် ။ ရီဖူရှင်းက သူအား တမင် ေစာ်ကား ေနသည်
ကို သူသိသည် ။
"အာခီမီပိင်ပွဲက ချပ်ဝတ်လက်နက် ြပလုပ်သူလို မိမိကိုယ်ကို ခံယူ
တဲ့ လူမှန်သမကို ပိင်ပွဲဝင်ခွင့်ေပးတယ်… သူတို ရဲ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို
အဆင့်မီလား မမီလားဆိုတာ အကဲြဖတ်မယ့်လူလည်း သတ်သတ်ရှိတ
ယ်… ိုဘယ်တစ်ေယာက်က ပိင်ပွဲကို ဘယ်တုန်းက အကဲြဖတ်ပိုင်ခွင့်
ရှိသွားတာလဲ…" ရီဖူရှင်းက ြပံးလျက် ေြပာသည် တွင် ထိကန်းှင့် ထိ
ကျိးတို ှစ်ေယာက်လုံး မှ င်တက် သွားကသည် ။
"ပီးေတာ့ သူတို က ကျပ်ရဲ စီနီယာေတွပဲ…" ရီဖူရှင်းက ြပံးလျက်
ေြပာသည် ။ လူအများ အြပားက ရီဖူရှင်းကို ကည့်ကာ ရီယီတို ကို က
ည့်ကသည် ။ သူတို အားလုံး ရီဖူရှင်းက အဘယ်ေကာင့် သည် မ
ဝင်ေြပာေနရသည် ကိုလည်း နားလည် လိုက်ကသည် ။
"သူတို က ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ကလား…" ထိကန်းက ရယ်ရင်ဖွ
ယ်ရာ အမူအရာြဖင့် ေမးသည် ။
"ေတာ်ဝင်ကျဲ နန်းေတာ်ကို မဝင်ခင်က စီနီယာေတွ…" ရီဖူရှင်းက
ေြပာသည် ။
"စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…" ထိကန်းက ရီဖူရှင်း၏ စကားကို ကားကာ
မဲ့ြပံးြပံးသည် … "မင်းရဲ တန်ခိုးအဆင့်က နည်းနည်း နိမ့်ေနတာ စိတ်
မေကာင်းစရာပဲ…" အကယ်၍ ရီဖူရှင်း၏ တန်ခိုးအဆင့်သာ အနည်းင
ယ်ြမင့်ပီး သူှင့် တူညီပါက အေြခအေနက တစ်မျိးတစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲ
သွားိုင်သည် ။
ရယ်သံတစ်ချက် ကားလိုက်ကာ ကျးေကာ့မင်းယွီက ြပံးလျက်
ေြပာသည် … "ဒီေကာင်ေလးက နဝမတန်းစား ိုဘယ်အြဖစ်နဲ ေတာ်ဝ

င်ကျဲ နန်းေတာ်ဝင်ခွင့် ပထမ ြဖစ်ခဲ့တယ်… အမတန်းစား ိုဘယ်အြဖ
စ်နဲ နန်းေတာ်ပါရမီရှင်အဆင့် ဇယားနံပတ်၁၀ ကို တက်ေရာက်ခဲ့တယ်
… စတုတတန်းစား ိုဘယ်အြဖစ်နဲ အာခီမီ ေလာင်းကစားုံက ရတနာ
ေတွကို ရယူခဲ့တယ်… တကယ်လို သူသာ တန်ခိုးအဆင့် ဒီထက် နည်းန
ည်းြမင့်ခဲ့ရင် ေြမိုင်းြပည်နယ်က ိုဘယ်ေတွ တကယ်ေရာ သူကို ယှဉ်
ိုင်ပါ့မလား…ဘယ်လိုထင်လဲ ေမာင်ငယ်ေလး…"
ကျးေကာ့မင်းယွီက ရီဖူရှင်းကို ြပံးလျက် ကည့်သည် ။ သည် ေကာ
င်စုတ်ေလးကား ေကာ့ေတးတွင် ကတည်းက သူ၏ လူများကို ကာကွယ်
ေပးတတ်ေသာ အကျင့်များ စွဲမဲေနဟန်ရသည် ။
အားလုံးက ကျးေကာ့မင်းယွီကို ကည့်ကာ တစ်စုံတစ်ခုကို နားလ
ည် လိုက်ကသည် ။ ေကာလာဟလအရ ကျးေကာ့မင်းယွီက အေရှေြမ
ိုင်းေဒသမှ လာကာ ရီဖူရှင်းက သူ၏ ဂျနီယာေလး ြဖစ်သည် ။ ယခု
အာခီမီပိင်ပွဲဝင် ှစ်ေယာက်က ရီဖူရှင်း၏ စီနီယာများ ြဖစ်သည် ဆိုလ
င် ကျးေကာ့မင်းယွီက သူမ၏ ဂျနီယာများ အတွက် ဝင်ေြပာြခင်းက မ
ထူးဆန်းေတာ့…။
"စိတ်ဝင်စားစရာပဲ… အာခီမီပိင်ပွဲပီးရင် ငါတို က သိုင်းပိင်ပွဲေလး
ကျင်းပရင် ဘယ်လိုေနမလဲ…" ချကျိက ရယ်ေမာ၍ ေြပာသည် … "ဒီ
ေန ေြမိုင်းြပည်နယ်က နာမည်ေကျာ် လူငယ်ေလးေတွ စုေနကတာပဲ
…"
"သိုင်းပညာပိင်ပွဲ…" ထိကန်းက ြပံးသည် ။ သူ၏ လက်ရှိ တန်ခိုး
အဆင့်ှင့် ရည်မှန်းချက်တို ြဖင့် ထိုသိုေသာ ပိင်ပွဲများကို အာုံထဲတွင်
ပင် မထားေတာ့…။
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