Chapter-1

ှစ်ရက် ကာပီးေနာက် ေတာင်၏ ေနာက်ဘက်ရှိ ေဆးဥယျာဉ် တစ်
ခုတွင် အစိမ်းေရာင် ဝတ်စုံှင့် မိန်းမငယ်ေလး တစ်ေယာက်မှာ ေပါင်းပ
င်များကို ရှင်းေနခဲ့သည် ။
သူမ၏ မျက်ှာတွင် အညစ်အေကး အစွန်းအထင်းများ ထင်ကျန်ေန
ပီး သူမ၏ ဆံပင်များမှာ လည်း ဖိုဖရဲ ြဖစ်ေန၏။ သူမ၏ နဖူးြပင်မှ လ
ည်း ေခးများ စီးကျေနပီး အဝတ်အစားများ ကလည်း စုတ်ပဲေနကသ
ည် ။ သူမမှာ အလွန်သနားစရာ ေကာင်းေန၏။
သိုရာတွင် ထိုမိန်းမငယ်ေလးမှာ ေခါင်းမာေသာ အမူအရာရှိေနပီး
အံကိတ် ထားခဲ့သည် ။
ထိုမ ိန ်းမငယ်ေလးမှာ ကျန်းဟန်ှင့်အတူ ဤေနရာသို လာခဲ့ေသာ
လျအာပင် ြဖစ်သည် ။ သူမက ေဆးဥယျာဉ်ထဲတွင် အချိန် ှစ်ရက်ကာ
ေအာင် အလုပ်များကို မနားမေန လုပ်ကိုင်ခဲ့ရ၏။
ူးညံ့သိမ်ေမွေသာ လျအာ ေနရာတွင် ေမာပန်း၍ မျက်တွင်းကျေန
ေသာ လျအာ ေြပာင်းလဲ ြဖစ်ေပ သွားခဲ့သည် ။
ေပါင်းပင်များကို ရှင်းလင်းရသည် မှာ သိုင်းပညာရှင်များ အတွက် ပ
င်ပန်းေသာ အလုပ် မဟုတ်ေပ။ ရက်ေပါင်း များ စွာကာေအာင် မအိပ်မ
ေန လုပ်ေဆာင်လင်ပင် ထိုသို ပင်ပန်းေနရန် မြဖစ်ိုင်ေပ။

သိုရာတွင် ေဆးဥယျာဉ်ထဲတွင် ြမက်ရှင်းြခင်းမှာ သက်သာေသာ အ
လုပ်

မဟုတ်ေပ။

ေပါင်းပင်များမှာ ေကာင်းကင်ှင့်

ေြမကီးမှ

စွမ်းအင်များကို စုပ်ယူ စားသုံးရေသာေကာင့် အြမစ်များ နက်ိင်းစွာ ကု
ပ်တွယ်ေနခဲ့၍ ြဖစ်၏။
ထိုအြမစ်များကို ဖယ်ရှားရန် ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များကို အသုံးြပရ
န် လိုအပ်သည် ။
ထိုေကာင့် ေပါင်းရှင်းြခင်းမှာ ခက်ခဲေသာ အလုပ် ြဖစ်၏။
အကယ်ဒမီတွင် ဤ အလုပ်ကို လုပ်ေဆာင်ချင်သူ မရှိေပ။ သိုြဖစ်၍
အကယ်ဒမီသို စတင် ဝင်ေရာက်လာေသာ ေကျာင်းသားသစ်များမှာ ဤ
သိုေသာ အလုပ်များကို လုပ်ေဆာင် ရေလ့ရှိသည် ။
အမှန်တကယ်တွင် ထိုသို ပျင်းရိစရာ ေကာင်းေသာ အလုပ်များမှာ ပုံ
မှန် ြဖစ်ေပသည် ။ ေတာ်ဝင်မျိးွယ်များမှာ တံစိုးလက်ေဆာင် အနည်းင
ယ် ေပးလိုက်လင် သူတို အတွက် ဤ အလုပ်များကို လုပ်ေဆာင်ရန် မ
လိုေတာ့ေပ။
ကျန်းဟန်က

လျအာကို

အလုပ်မှ

ေရှာင်ေြပးသည်

ဟူေသာ

အေကာင်းြပချက် သုံး၍ အြခားသူများ ှင့် ယှဉ်လင် ပို၍ ြပင်းထန်
ေသာ အလုပ်ကို လုပ်ေဆာင်ေစခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
လျအာက ှစ်ရက်အတွင်း လုံးဝ အနားမယူဘဲ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ်
လည်း သူမ၏ အလုပ် တစ်ဝက်ထက် ေလျာ့နည်း၍ သာ ပီးဆုံးခဲ့သည် ။
ဤှစ်ရက်အတွင်း သူမ၏ ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များကို မရပ်မနား
အသုံးြပခဲ့ရ၍ ခံိုင်ရည် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည် ။ ထိုေကာင့် သူမမှာ ေမာ
ပန်း ေနခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။

လူငယ် ှစ်ေယာက်မှာ ေဆးဥယျာဉ်ကို အထက်စီးမှ ြမင်ရေသာ ေဂ
ဟာေသးေလး

တစ်ခုအတွင်းတွင်

လက်ဖက်ရည်

ေသာက်ရင်း

စကားေြပာေနက၏။ သူတို ကို ကည့်လင် အလွန် ေကျနပ်ေနပုံ ရသည်
။
"ဂိုဏ်းတူ အစ်ကိုကီး လင်... ညီေလးက ဒီလို ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ အ
လှပေဂးေလးကို ဆက်ပီး ှိပ်စက် မထားိုင်ေတာ့ဘူးဗျာ..." ကျန်းဟန်
က ေခါင်းညိတ်လိုက်ပီး သက်ြပင်းချခဲ့၏။ သိုရာတွင် ထိုသိုေသာ အမူအ
ရာမှာ သူ၏ မျက်ှာေပတွင် မရှိေပ။
သူ၏ မျက်ှာချင်းဆိုင်တွင် ထိုင်ေနသူမှာ လင်ထန်းချန် ြဖစ်ပီး လျ
အာကို ဒုကေပးရန် ကံရွယ်သူလည်း ြဖစ်သည် ။
ဒန်ဝူ အကယ်ဒမီတွင် မိုးေကာင်းကင် အဆင့် ေကျာင်းသား အနည်း
ငယ်သာ ရှိ၍ သူတို ၏ အဆင့်အတန်းမှာ အလွန်ြမင့်မား၏။ ေယဘုယျ
အားြဖင့် အကယ်ဒမီက သူတို အတွက် လုပ်ငန်းများကို စီမံေပးြခင်း မရှိ
ေပ။ သူတို က လုံလဝီရိယ ရှိစွာ ကျင့်ကံရန်သာ လိုအပ်ေပ၏။
အေသးအဖွဲကိစ အားလုံးမှာ ေြမကမာအဆင့် ေကျာင်းသားများ ၏
လက်ဝယ်တွင် ရှိေပသည် ။
ေဇာင်ချးရန်မှာ ကျမ်းစာေဆာင်ကို ေစာင့်ကပ်ရန် အေထွေထွေရး
ရာ

ဌာနမှ

ေစလတ်ခဲ့ြခင်း

ြဖစ်သည်

။

သိုြဖစ်၍

ဌာန၏

အဆင့်အတန်းမှာ အလွန်ြမင့်မား၏။ လူအများကို ှိပ်စက်ရန် ဌာန၌ န
ည်းလမ်းများ စွာ ရှိေပ၏။
ယီယွမ် မသိသည် မှာ အေထွေထွေရးရာ ဌာန၏ ေခါင်းေဆာင်
ေကျာင်းသားမှာ လင်ထန်းချန် ြဖစ်ေကာင်းပင်။

သူကိုယ်သူသာ အဆင့်ြမင့်မားရန် လုပ်ေဆာင်ေသာ ဆရာတစ်ေယာ
က်မှ လွဲ၍ လင်ထန်းချန်၏ အဆင့်အတန်းမှာ ဌာနတွင် အြမင့်မားဆုံး
ြဖစ်သည် ။
ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်တွင် ယီယွမ်၏ အရှက်ခွဲြခင်းကို ခံခဲ့ရ၍ လျယူ
ရှီ၏ ေြမာက်ထိုး ပင့်ေကာ် လုပ်ေဆာင်ေပးမေကာင့် လင်ထန်းချန် ယီ
ယွမ်ကို အရှက်ရေစရန် စတင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့၏။
ယီယွမ်က အကယ်ဒမီတွင် မွန်းတည့်ေနလို ြဖစ်ေနသည့်အတွက် သူ
က ယီယွမ်ကို ြပဿနာ မရှာရဲေပ။ သိုေသာ် လျအာကို ဒုကေပးရန်မှာ
သူအတွက် အခက်အခဲ မရှိေပ။
လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ရက်က ယီယွမ်မှာ တံခါးပိတ် ေလ့ကျင့်ေနေကာင်း
သူ ကားခဲ့၍ လျအာကို ဒုကေပးရန် အေကာင်းရှာခဲ့ပီး ကျန်းဟန်ကို
ေစလတ်လိုက်ြခင်း ြဖစ်၏။ ထိုေနာက် သူမကို ေဆးဥယျာဉ်ထဲတွင် ြမ
က်ရှင်းရန် န်ကားခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
လင်ထန်းချန်က လက်ဖက်ရည်ကို ြဖည်းြဖည်းချင်း စုပ်ေသာက်လို
က်ပီး ေြပာဆိုလိုက်၏။
"ငါမသိရင်ေတာ့

မင်းက

ဘုရားေလာင်းလို

ဟန်ေဆာင်လို

ရမယ်...ငါက မင်းကို ဒီေဆးဥယျာဉ်ထဲက အလုပ်ေတွကို တာဝန်ေပး
ထားတဲ့ အေတာအတွင်း မင်းက မိန်းကေလး ဘယ်ေလာက် များများကို
ဒုကေပးပီးခဲ့ပီ ဆိုတာ ဘုရားမှ ပဲ သိလိမ့်မယ်... မင်းက ဒီလို မိန်းက
ေလးမျိးကို သနားတယ်လား..."
ထိုစကားကို ကားေသာ် ကျန်းဟန်က ရယ်ေမာလိုက်သည် ။ "ဒါက
ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး လင်ရဲ ဂုစိုက်တဲ့ ေကျးဇူးေတွေကာင့်ပါ... ဂိုဏ်း
တူ အစ်ကိုကီးကသာ ကန်ေတာ့်ကို လာမရှာခဲ့ဘူး ဆိုရင် ဒီလိုစကားမျိး

ကို ကန်ေတာ် ေြပာိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..."
လင်ထန်းချန်က သေဘာတူစွာ ေခါင်းညိတ်ပီးေနာက် ေြပာလိုက်သ
ည် ။ "အနည်းဆုံးေတာ့ မင်းက သေဘာေပါက် လွယ်တဲ့ ေကာင်ပဲေလ...
ဒီအတွက် ငါ အရမ်း ေကျနပ်တယ်... ဒီြမာကေလးကို မင်းကိက်သလို
လုပ်ိုင်တယ်... ငါ့မျက်ှာကို ေထာက်ထားေနစရာ မလိုဘူး..."
ကျန်းဟန်က ထိုစကားကို ကားေသာ် သူ၏ မျက်လုံးထဲတွင် ေကာ
က်ကျစ်သည့် အရိပ်အေယာင်တစ်ခု ြဖတ်ေြပးသွားခဲ့ပီး ေမးြမန်းလိုက်
၏။
"တကယ်လား..."
"ဟုတ်တယ်... ယီယွမ်က ေလ့ကျင့်ေနတာကေန ထွက်လာရင် သူရဲ
အေစခံ ြဖစ်ပျက်ခဲ့တာကို ကည့်ပီး ဘယ်လို ြဖစ်ေနမလဲဆိုတာ ငါတက
ယ် သိချင်လိုက်တာ..." ယီယွမ်ဆိုေသာ နာမည်ကို ေြပာသည့် အချိန်တွင်
လင်ထန်းချန်၏ မျက်လုံးထဲတွင် အမုန်းတရားများ ြပည့်ှက် ေနခဲ့သည်
။
ထိုေနက ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်တွင် ယီယွမ်က သူအား လုံးဝ အရှက်
ရေစခဲ့၏။
ထိုြပင် ေကျာင်းသား အများ အြပားက ထိုေနတွင် ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်
များကို သတင်းလင့်ခဲ့ပီး ြဖစ်၍ ေြမကမာအဆင့် ေကျာင်းသားများ တွင်
သူ၏

အဆင့်အတန်းမှာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပီ ြဖစ်၏။ ထိုေကာင့် သူက

ထိုမ ဆိုးရွားစွာြဖင့် လက်စားေချခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် ။
ကျန်းဟန်က ေပျာ်ြမးသွားခဲ့၏။ "ဒီလိုဆိုရင် ကန်ေတာ်က ေနာက်မ
ဆုတ်ေတာ့ ဘူးေနာ်... ဂိုဏ်းတူအစ်ကိုကီး လင်က ညီငယ်ေလးကို လ

က်ေဆာင်ကီးကီး ေပးလိုက်တာပဲ... ဒီမိန်းကေလးက ငယ်ေသးေပမဲ့ ု
ပ်ရည်ကေတာ့ မေခဘူး... ဒါေပမဲ့ ယီယွမ်က ေလ့ကျင့်ေနရာကေန ထွ
က်လာရင် ကန်ေတာ့်ကို လာရှာမှာ စိုးရိမ်ရတယ်..."
လင်ထန်းချန်က ကျန်းဟန်ကို အသာကည့်၍ ေအးစက်စက် ြပံးလို
က်သည် ။ "ယီယွမ်က ဘယ်ေလာက်ပဲ စွမ်းအားကီးပါေစ သူက အဆင့်
(၄) ချီစွမ်းအင် အဆင့်သာ ရှိေသးတာေလ... မင်းက အဆင့(် ၉) ချီစွမ်းအ
င် အဆင့်ပဲ... မင်း သူကို ေကာက်ေနတာလား... သူက မင်းကို ရင်ဆိုင်ရဲ
ရင် သူကို လာခွင့်ေပးလိုက်ပါ... အဲဒီအချိန်ကျရင် သူကို အေသိုက်သ
တ် ေပးလိုက်... ဒါက မင်းက ငါ့ကို ကူညီေပးလိုက်တာပဲ... သူက
အဆင့်ြမင့်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် မင်းက ဘွဲရသွားပီေလ... ဘာေကာက်
စရာ လိုေတာ့လို လဲ..."
ကျန်းဟန်က ထိုစကားကို ကားေသာ် ေြမာက်ပင့် ေြပာဆိုလိုက်၏။
"ဟား ဟား... ဒါေတွ အကုန်လုံးက ဂိုဏ်းတူ အစ်ကိုကီး လင်ရဲ အေြမာ်
အြမင် ကီးမားမေကာင့်ပါ... အစ်ကိုကီးကပဲ အရာအားလုံးကို ဆုံးြဖတ်
ချက် ချတာေလ... ကန်ေတာ်က ယီယွမ် ေဒါသထွက်ပီး မခံမရပ်ိုင်
ေအာင် ြဖစ်ေနမှာ ကို အခု ြမင်ချင်လိုက်တာ..."
စကားအဆုံးတွင် လင်ထန်းချန်ှင့် ကျန်းဟန်က အကည့်ချင်း ဖလှ
ယ်ခဲ့ကပီး ပိင်တူ ရယ်ေမာ လိုက်ကသည် ။
လင်ထန်းချန်က ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်တွင် ယီယွမ်၏ လပ်ရှားမကို
သတိမထားမိေပ။ ယီယွမ်က စိတ်ကီးဝင်စွာြဖင့် ေြမကမာအဆင့် စမ်း
သပ် စစ်ေဆးမကို စိန်ေခလိုက်ပီး ချက်ချင်း ေသဆုံး သွားသည် ဟု
သာ ထင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်၏။
ယီယွမ်က မကာေသးခင်မှ အနက်ေရာင်အဆင့် စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခ

င်းကို ေအာင်ြမင်ခဲ့သည် ြဖစ်၍ သူအြမင်အရ ယီယွမ်က အများ ဆုံး အ
ဆင့(် ၈) ချီစွမ်းအင် အဆင့်သာ ရှိေပမည်။
ကျန်းဟန်က အသက်ပိုကီးပီး အဆင့်(၉) ချီစွမ်းအင်အဆင့်သို ေရာ
က်ရှိေနသည် မှာ ကာပီြဖစ်၍ တိုက်ပွဲတွင် အဆင့်ြမင့်သူကို တိုက်ခိုက်
ိုင်စွမ်းလည်း ရှိေပသည် ။ ထိုေကာင့် သူက ယီယွမ်ကို ံးနိမ့်ရန်
အေကာင်း မရှိေပ။

***

ယီယွမ်၏ ေလ့ကျင့်မ ေလးရက်အတွင်း...
ယီယွမ်၏ ဒျန်တျန်အတွင်းမှ ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များမှာ အဆင့(် ၆)
ချီစွမ်းအင်အဆင့် အေပါက်ဝသို ေရာက်သည် အထိ သိပ်သည်း လာခဲ့သ
ည် ။
လွန်ခဲ့ေသာ သုံးရက်က ယီယွမ်မှာ အဆင့်(၅)ချီစွမ်းအင် အဆင့်သို
တက်ေရာက် ထားခဲ့သည် ။ သူ၏ ကျင့်စဉ်အဆင့်ကို အနည်းငယ် အေြခ
ခိုင်ေအာင် ြပလုပ်ပီးေနာက် အဆင့(် ၆) ချီစွမ်းအင်အဆင့်သို တက်ေရာ
က်ရန် ယီယွမ်က အဆင့်အြမင့်ဆုံး အဆင့် ချီစွမ်းအင်ေဆးလုံး များကို
ဆက်လက် မှီဝဲလိုက်၏။
သူအတွက် အဆင့(် ၅) ချီစွမ်းအင် အဆင့်ှင့် အဆင့်(၆) ချီစွမ်းအင်
အဆင့်မှာ များ စွာ ကွာြခားြခင်း မရှိေပ။ ကွာြခားသည် မှာ အဆင့်အြမ
င့်ဆုံးအဆင့်

ချီစွမ်းအင်ေဆးလုံး

ဆိုြခင်းပင် ြဖစ်သည် ။

များကို

မည်မ

သုံးစွဲရမည်နည်း

ယီယွမ်က အဆင့်အြမင့်ဆုံး အဆင့် ချီစွမ်းအင် ေဆးလုံးများကို မရ
ပ်မနား သုံးစွဲေနပီး ယန်ကိုးမျိး ဝိညာဉ်ဘရစ်စတယ် သိုင်းပညာရပ်ကို
အသုံးြပ၍ ကိုယ်တွင်းစွမ်းအင် များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖိှိပ်ေနခဲ့၏။
ေနာက်ဆုံးတွင် အဆင့် အြမင့်ဆုံးအဆင့် ချီစွမ်းအင်ေဆးလုံး ရာေပါ
င်းများ စွာ အသုံးြပပီးေနာက် ယီယွမ်က အဆင့်(၆)ချီစွမ်းအင် အဆင့်
သို တစ်ခါတည်း တက်ေရာက် သွားခဲ့သည် ။
သူ၏ ခာကိုယ် တစ်ခုလုံးမှာ အဆင့်ှစ်ဆင့်ကို တစ်ဆက်တည်း
တက်ေရာက်ခဲ့မေကာင့် ခွန်အားများ ေပါက်ထွက်ေတာ့မတတ် ခံစားေန
ရသည် ။ သူ၏ ခွန်အားကို အသုံးမြပပါက အဆင်ေြပေတာ့မည် မဟုတ်
ေပ။
ယီယွမ်က သူ၏ ကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်များကို လှည့်ပတ်လိုက်ပီးေနာ
က် လက်ဝါးတစ်ချက် ိုက်ထုတ်လိုက်သည် ။ ေလ့ကျင့်ေရးအခန်း၏
ေလထုမှာ သူ၏ လက်ဝါးိုက်ချက်ေကာင့် တဝှီးဝှီး အသံြမည်ေနခဲ့၏။
ဘုန်း...
ကီးမားေသာ အေပါက်တစ်ခုက ေလ့ကျင့်ေရး အခန်း၏ နံရံေပတွ
င် အတွင်းသို ခွက်ဝင်သွားခဲ့သည် ။
ထိုအ ေပါက်ကီးမှာ သူက ပထမဆုံး အကိမ် ေရလာ လက်ဖဝါးပ
ညာရပ်ကို အသုံးြပစဉ်ကထက် ပို၍ ကီးမားေပသည် ။ ထိုတိုက်ခိုက်မ
က အဆင့်တစ်ခု ေြပာင်းလဲသွားြခင်း ြဖစ်၏။
ေလ့ကျင့်ေရး အခန်းများ ၏ နံရံများမှာ အထူးြပလုပ် ထား၏။ ထိုနံ
ရံများမှာ စိတ်ဝိညာဉ် ဖွဲစည်းြခင်း နယ်ပယ် ထိပ်ဆုံးအဆင့် သိုင်းပညာ
ရှင် တစ်ေယာက်၏ အင်အားြပည့် တိုက်ခိုက်ြခင်းကို ေကာင်းစွာ ခုခံိုင်

စွမ်း ရှိသည် ။
နံရံေပတွင် ထိုမကီးမားေသာ အေပါက်ကို ြဖစ်သွားေစသည့် ယီယွ
မ်၏ တိုက်ခိုက်မစွမ်းအင် ေကာက်စရာ ေကာင်းပုံကို အထင်သား ြမင်
ေတွိုင်၏။
"ဝိုး... ငါအခု ပုံရိပ်ေယာင် ေမာ်စင်ကို ြပန်ဝင်ရင် အမအလာကို
သုံးပီး အနက်ေရာင် ဝတ်စုံဝတ် သိုင်းပညာရှင် သုံးဦးကို သတ်ိုင်ပီ...
ဟီးဟီး... ငါ အဆင့(် ၇) ချီစွမ်းအင် အဆင့်ကို ေရာက်ပီဆိုရင် ပုံရိပ်
ေယာင် ေမာ်စင်ကို ေနာက်တစ်ေခါက် သွားပီး စမ်းသပ်ရမယ်..." နံရံ
ေပမှ အေပါက်ကီးကို ကည့်၍ ယီယွမ်က စိတ်ထဲမှ ေတွးေတာ ေနခဲ့
ေပသည် ။
"ေလးရက် ငါးရက်ေလာက် ရှိသွားပီ ထင်တယ်... အြပင်မှာ ဘာ
ေတွ ြဖစ်ေနပီလဲ... ငါ မထွက်လာဘူး ဆိုရင် လျအာက စိုးရိမ်ေနေတာ့
မှာ ပဲ... အြပင်ထွက်ရမယ့် အချိန်ပဲ..."
***

