အခန်း ၁:
အမှတ်ြပည့်ြဖင့် ိုက်ချပစ်ြခင်း

စာသင်ခန်းထဲမှာ အပူတြပင်း ေဆွးေွးေနခိုက် ဘာသာေဗဒဆရာ
ဖန်းူအန်းသည် လက်ထဲတွင် ဘာသာရပ် အေြဖလာကို ကိုင်၍ အခန်း
ေရှကို ြဖတ်ေလာက်သွားစဉ်။
စာသင်ခန်းထဲက အေြခအေနကို ကားလိုက်ရတဲ့ အခါ ဖန်းူအန်း
ရပ်လိုက်ပီး အခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပီးေနာက် "ဆရာမလျန်၊ ဒီမှာ ဘာေတွ
ြဖစ်ေနတာလဲ။ မနက် ေစာေစာစီးစီး ဘာကို ေဒါသထွက်ေနတာလဲ"
"ဘာြဖစ်ရမှာ လဲ။ ဒီေကျာင်းသားက လုံးဝကို ရမ်းကား လွန်းေနတ
ယ်"လျန်လီဟွာ ရီဝမ်ဝမ်ကို န်ြပလိုက်သည် ။
"အာ၊ ရီဝမ်ဝမ်၊ မင်း ြဖစ်ေနြပန်ပီ......" ဖန်းူအန်း ေထာင့်စွန်းက မိ
န်းကေလးကို ကူရာမဲ့ ကည့်လိုက်ကာ ဖျန်ေြဖသူ အြဖစ်ှင့် ။
"ဆရာမလျန်၊

ဒီေလာက်ကီးလည်း စိတ်ဆိုးမေနပါနဲ ။ ဒီမိန်းက

ေလးက မှားေနတယ် ဆိုေပမဲ့ ဒီအရွယ် ကေလးေတွ အတွက်ေတာ့ ထူး
ထူးဆန်းဆန်းေတွ ဝတ်တတ် စားတတ်တာက ြဖစ်တတ် ပါတယ်ဗျာ။
ဒီတစ်ေခါက် စာေမးပွဲမှာ ဒီမိန်းကေလး ေကာင်းေကာင်း ေြဖထား

တာကို ခင်ဗျားသာ ြမင်လိုက်ရင် ခင်ဗျားလည်း ေဒါသ ထွက်ိုင်မှာ မဟု
တ်ေတာ့ဘူး။ ကန်ေတာ် ခုေလးတင် သူမ အေြဖလာ စာရွက်ကို ကည့်
ခဲ့တာ။ သူမက ဘာသာေဗဒမှာ အမှတ်ြပည့်ပဲေရာ်။ စာစီစာကုံးကိုေတာ
င် အမှတ်ြပည့်ရထားေသးတယ်။

အဲဒါက စံြပ စာစီစာကုံး တစ်ပုဒ်

ေတာင် ြဖစ်လာိုင်ေသး"
ထိုအခိုက် လျန်လီဟွာ ေရှာ့ရသွားပီး ဖန်းူအန်း ေြပာေနဆဲမှာ ပင်
ုတ်တရက် ြဖတ်ေြပာ လိုက်ေတာ့ပီ။
"ဘာေြပာလိုက်တယ်။

ဆရာဖန်း၊ ရှင် ခုေလးတင် ရီဝမ်ဝမ်ရဲ

အေြဖလာကို ကည့်လာခဲ့တယ်လို ေြပာလိုက်တာလား"
"ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဒီမှာ ပါ၊ ဒီတစ်ခု..... "ဖန်းူအန်း ထိပ်ဆုံးေရာက်
ေနတဲ့ ရီဝမ်ဝမ်ရဲ အေြဖလာ စာရွက်ကို စိတ်လိုလက်ရ ထုတ်ေပးလိုက်
သည် ။
လျန်လီဟွာ အေြဖလာကို ေခါင်းအစ ေြခအဆုံး ှံှံစပ်စပ် ေသေသ
ချာချာ ကည့်လိုက်သည် တွင် အေြဖေတွက ပီးြပည့်စုံေနပီး ဖန်းူအန်း
ေြပာသည့် အတိုင်းပင် လုံးဝကို စံြပစာစီစာကုံး တစ်ပုဒ် ြဖစ်ေနရကား။
လျန်လီဟွာ မျက်ှာ မည်းပုတ်သွားပီး စိတ်ဓာတ်ကျသည့် အသံြဖင့်
"ဆရာဖန်း။ ဒါဆို ကန်မတို အခု ြပဿနာ ကီးပီ။ ဒီတစ်ေခါက်
စာေမးပွဲ ေမးခွန်းေတွ ေပါက်ကား သွားခဲ့ပီရှင"့်
ဖန်းူအန်း ထိတ်လန်သွားကာ ြဖေဖျာ့သွားသည့် မျက်ှာြဖင့်
"ဆရာမလျန်၊ ဒီလိုေတာ့ အလွယ်ေလး မေြပာလိုက်ပါနဲ ဦး။ ကန်
ေတာ်တို ရဲ စာေမးပွဲ ေမးခွန်းလာေတွကို အမဲတမ်း လိလိဝှက်ဝှက်
သိမ်းထားတဲ့ ဟာ။ ဘယ်လိုလုပ် ေပါက်ကား ိုင်မလဲဗျာ"

လျန်လီဟွာ ရယ်လိုက်ပီး ရီဝမ်ဝမ်ရဲ ရီပိုကတ်ကို ဖန်းူအန်းဆီ က
မ်းလိုက်ပီးေနာက်
"ဆရာဖန်း၊ ရှင် ဒါကို ြမင်ရင် သေဘာေပါက် သွားမှာ ပါ"
ဖန်းူအန်း ရီပိုကတ်ကို ြမန်ြမန် ယူလိုက်ပီး ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်ပီး
တဲ့ ေနာက် သူမျက်ှာမှာ ေရှာ့ရသွားကာ။
သချာ "0 "မှတ် ြဖစ်ေနတာက လွဲရင် ရီဝမ်ဝမ် တြခား ဘာသာရပ်
ေတွ အားလုံးမှာ အမှတ်ြပည့်ေတွ ချည်းပါလား။ အတန်းထဲမှာ လည်း
ပထမေတာင် ရေနတယ်။ စာေမးပွဲတိုင်းမှာ အမဲဘိတ်ေချး ရေနတဲ့ ရီဝ
မ်ဝမ်က ဆိုတာကေတာ့ မယုံိုင်စရာ ေကာင်းလွန်းတယ်။
ဘာသာစကားမှာ အမှတ်ြပည့် ရိုင်တယ် ဆိုတာကလည်း မယုံိုင်
စရာကီး........
"ဒါက..... " ဒီတစ်ကိမ်တွင် ေတာ့ ဖန်းူအန်း ေကာက်ချက် အလျင်
စလို မချရဲေတာ့။
"ေကျာင်းထုတ်စာလည်း ထွက် လာပီ။
ဒါေပမဲ့ သူမက ဒုကေပးေနတုန်းပဲ။ ဒီလို ေကျာင်းသားမျိး ချင်း
ေဟာ်မှာ ရှိေနတာက ေလထု ညစ်ပတ်တယ်" လျန်လီဟွာ ေနာက်ဆုံးတ
န်းမှာ ထိုင်ေနတဲ့ ရီဝမ်ဝမ်ကို ကည့်လိုက်ပီးေနာက်
"ရီဝမ်ဝမ်။ ဒီကိုလာစမ်း။ ငါနဲ ေကျာင်းသားေရးရာကို သွားမယ်။
ငါ

နင့်ကို

ေြပာလိုက်မယ်။

ဒီတစ်ခါေတာ့

ေကျာင်းထုတ်စာ

တုန်းကလိုမျိး အချိန်ဆွဲပီး ေပါ့ေပါ့ေလး ရှင်းမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး"
စာေမးပွဲ ေမးခွန်းေတွ ေပါက်ကားခဲ့ိုးမှန်ရင် သူမေတာ့ တကယ် ဒု
ကကီးကီး ေရာက်ပီ။

"ဘုရားေရ၊ ဒီုပ်ဆိုးမက ဒီေလာက် အရည်အချင်းရှိမှန်း မသိခဲ့ဘူး။
သူမက စာေမးပွဲ ေမးခွန်းေတွကိုေတာင် ရေအာင် ခိုးိုင်တယ်"
"သူမက စာေမးပွဲ ေမးခွန်းေတွကို တစ်ေယာက်ထဲ အပိုင်သိမ်း ထား
ခဲ့တာပဲ။ သူမ ခံရသင့်တယ်"
"ဒီအူးမ၊ သူမ လုပ်ထားတာကို လူတိုင်းက မသိိုင်ေလာက်ဘူးများ
ထင်ေနတာလား"
"ဒီုပ်ဆိုးမ ဒီတစ်ခါေတာ့ တကယ်သွားပီ"
ေနာက်ဆုံးတန်းရဲ ေထာင့်စွန်းက ြပတင်းေပါက် ေဘးနားမှာ ေကာ
င်ေလးက သူရဲ မျက်ှာကို အုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပီး သူ
ေနာက်မှ မိန်းကေလးကို မျက်ေမှာင်ကတ်၍ ကည့်လိုက်သည် တွင် ။
မိန်းကေလးရဲ မျက်ှာသည် အစကေန အဆုံးထိ မထူးြခားနားစွာ
လျန်လီဟွာရဲ မျက်လုံးတို ကို သေရာ်ကည့် ကည့်ေနေလသည် ။
အားလုံးက ရီဝမ်ဝမ်ကို အူးလို ေြပာေနကသည် တွင် သူသည် လ
ည်း ထိုသိုပင် ခံစားေနရကား။
သူမက စာေမးပွဲ ေမးခွန်းေတွကို တကယ်ရခဲ့ရင် ပိုပီး သိုသိုသိပ်သိ
ပ်ေလး လုပ်ပါလား။ ဒါဆို သူမ ေပသွားမှာ မဟုတ်ဘူး ။
"အူးမ၊ မင်း ဒီအပ်ကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ ကည့်ရေအာင်"
သူမေဘးနားမှ

ေကာင်ေလးရဲ

ရယ်သွမ်းေသွးကာ

ေြပာလိုက်တာေကာင့် ရီဝမ်ဝမ် မျက်လုံးတို ကယ်ေလးေတွထက်ပင် ပို
လင်းလက်သွားကာ သူကို ပျင်းတွဲစွာ ကည့်လိုက်ပီးေနာက်
"အလွန်ဆုံး စာေမးပွဲ ြပန်စစ်ုံေပါ့...... ဒီက သခင်မေလးကလည်း

ေနာက်ထပ် တစ်ကိမ် သူတို မျက်ှာေတွကို အမှတ်ြပည့်နဲ ိုက်ချေပးရ
ဦးမှာ ေပါ့"
စီရှား သူမမျက်လုံးတို အေရာင်လက် ေနြခင်းေကာင့် စိတ်ပ်ေထွး
သွားကာ သူမ ေြပာလိုက်သည့် အခါတွင် ေတာ့ စကားပင် ြပန်မေြပာိုင်
ြဖစ်သွားရေတာ့၏ , "..."

***

အခန်း ၂ :
လုံးဝကို အယုံအကည်လွန်ေနတာပဲ

ေကျာင်းသားေရးရာဌာန
F အတန်းရဲ ဘာသာရပ်ဆရာ အားလုံးကို ေခထားတာေကာင့် ရီဝ
မ်ဝမ်ရဲ အေြဖလာတို ကို စစ်ေဆးဖို ရာ စုေဝးေနကသည့် ဆရာများ ရ
ယ်။
ခိုးေကာင်ခိုးဝှက်ြဖင့် အခန်း အြပင်ဘက်တွင် ေရာက်ေနကသည့်
ေကျာင်းသားများ ရယ်။
ဆရာမ တစ်ေယာက်က ေြပာလိုက်ြခင်းပင် "အေထွေထွ ဘာသာရပ်
ေမးခွန်းေတွက လှည့်ထားတယ် ဆိုေပမဲ့လည်း သူတို က ဟိုးေရှးေရှက
ေမးဖူးတဲ့ ေမးခွန်းေတွ ဆိုလည်း ေြပာလို ရပါတယ်။ ချင်းေဟာ်မှာ က
ထူးခန်တဲ့ ေကျာင်းသားေတွ အများကီး ရှိကပီးေတာ့ အမှတ်ြပည့်ရတဲ့
သူက ရီဝမ်ဝမ် တစ်ေယာက်ထဲေတာ့ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေပမဲ့လည်း အဓိက
ြပဿနာက........ ရီဝမ်ဝမ် တကယ်ရခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ်ပဲ"
"ဒါမဲ့လည်း

ဘာသာစကား

ဆိုတာက

အမှတ်ြပည့်

ရိုင်စရာ

အေကာင်း မရှိဘူးမလား။ သူမရဲ စာစီစာကုံးက အမှတ်ြခစ်တဲ့ သူကို ှ
စ်ေထာင်း အားရေစတယ် ဆိုရင်ေတာင် comprehension အပိုင်းမှာ

ေရာ ဘယ်လိုလုပ်ပီး တစ်မှတ်ေလးေတာင် မေလျာ့ရတာလဲ"
ေနာက်ဆရာမ တစ်ေယာက်က သူမရဲ သံသယကို ထုတ်ေြပာလာြခ
င်း။
ဘာသာေဗဒ ဆရာ ဖန်းူအန်းသည် လည်း သံသယကို ေဖာ်ြပလာ
သည် "ရီဝမ်ဝမ်၊ ငါ အေစာက မင်းရဲ အေြဖလာ စာရွက်ကို ေသချာ
ြပန်ကည့်လိုက်ေတာ့ comprehension ကို ေြဖထားတဲ့ အေြဖေတွက တ
ကယ့် အေြဖမှန်နဲ တစ်လုံးေလးေတာင် မလွဲဘဲ လုံးဝကွက်တိ။ ဒါကို
ရှင်းြပေပးိုင်မလား"
"ကန်မ ဒီေမးခွန်း ၂ ခုကို အရင်က ြမင်ခဲ့တုန်းက အေြဖေတွကို ပုံမှ
န်အတိုင်းပဲ ကျက်ထားခဲ့မိလို ပါ။ Comprehension ပထမေမးခွန်းက
ြပည်နယ် A ရဲ ေကျာင်းအဆင့် ေမးခွန်းလာ ြဖစ်ပီး XX ှစ်မှာ ေမးထား
ပါတယ် ဆရာ။ ဒုတိယ ေမးခွန်းကေတာ့ XX ှစ်မှာ ေမးခဲ့တဲ့ တစ်ိုင်ငံ
လုံးအဆင့် အစိုးရစာေမးပွဲ ေမးခွန်းလာပါ" ရီဝမ်ဝမ် ခပ်သွက်သွက် ေြဖ
လိုက်သည် ။
ရီဝမ်ဝမ် ထိုသို န်းဆို၍ ပင် အတိအကျ ေြပာလိုက်သည့် အခါ
ဖန်းူအန်း မျက်လုံးတို တွင် အေရာင်ြဖတ်ေြပး သွားရကား
"မဆိုးပါဘူး။ ဒီေမးခွန်း ှစ်ခုက တကယ်ပဲ အဲဒီတုန်းက ေမးထားခဲ့
တယ်။ အစတုန်းက ဒီေမးခွန်း ၂ခုက ခက်လွန်းလို အတန်းထဲမှာ ေတာ
င် ဆရာေတွ ဒါေတွကို မသင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့လည်း ဒီ comprehension
ှစ်ခုက ေခါင်းစဉ်အေနနဲ ေကာင်းလွန်း ေနတာေကာင့် စာေမးပွဲမှာ ထ
ည့်ေမးဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်တာ။ ေကာင်မေလး၊ ဒီေမးခွန်း ၂စုံလုံးကိုေတာင်
ကျက်ထားတယ်ေပါ့ေလ"
Comprehension အတွက်မူ ဆရာေတွက ေကျာင်းသားေတွကို ေမး

ခွန်း ေြဖပုံေြဖနည်းကိုသာ သင်ကားေပးကပီး ေခါင်းစဉ်ေပးကာ ဘယ်
ေတာ့မှ မကျက်ခိုင်းခဲ့က။ အေကာင်းမှာ ဝင်ခွင့် စာေမးပွဲေရာက်လင်
သင်ထားသည့် အတိုင်း ေမးခွန်း အတိအကျ လာမှာ မဟုတ်တာေကာင့်
ပင်။
လတ်စသတ်ေတာ့ ရီဝမ်ဝမ်က Comprehension အတွက်ကို အေြဖ
ေတွ ကျက်ထားတာကိုး။
ဆရာေတွ အချင်းချင်း ေဆွးေွးေနစဉ် အသက် ၃၀ အရွယ် အိပ်မန်
စုန်မားနဲ လူတစ်ေယာက် ညပ်ဖိနပ်ကီး စီးလို စိမ်ေြပနေြပ ေလာက်
လာေလသည် ။ "စာေမးပွဲေမးခွန်းေတွ ေပါက်ကားခဲ့တာ အသာထား။
မင်း ဘာြပလို ငါ့ရဲ သချာမှာ "0" မှတ်ပဲ ရ ရတာလဲ"
ေကျာင်းသား ေရးရာမှးသည် မသပ်ရပ်စွာေသာ ထိုလူကို ကည့်လို
က်ပီးေနာက် မျက်ေမှာင်ကတ်၍ ေြပာချလာသည် ကား
"ဆရာေကျာက်၊ ဒါက ေကျာင်းပါ။ ေကျးဇူးြပပီး ရှင့်ရဲ ပုံစံကို ဂုစို
က်ပါဦးလား"
ေကျာက်ရှင်ကျိး ှတ်ဟလာသည် မှာ "ထားလိုက်ပါဗျာ။ မနက်ပိုင်း
က ကန်ေတာ့်မှာ အတန်းချိန်မှ မရှိတာ..... "
ေကျာင်းသား ေရးရာမှးကား သူကို ကည့်မရေသာ်ြငား ဘာမှ ေတာ့
ထပ်မေြပာလာ။ ဤေကျာက်ရှင်ကျိးကား မသပ်မရပ် ေနေကာင်းေနလိ
မ့်မည်။ သိုေသာ် F အတန်းရဲ သချာရလဒ်ေတွက တစ်ေကျာင်းလုံးမှာ
ေတာ့ပ် ြဖစ်ေနတာေကာင့် ေကျာင်းအုပ်ကပင် သူကို မျက်ကွယ်ြပ ေပး
ထားရသူ။
လျန်လီဟွာ စိတ်မရှည်ေတာ့။

"သူမက သချာ ေမးခွန်းေတွကျ မကျက်ိုင်ေတာ့လို ြဖစ်မှာ ေပါ့ ဆ
ရာရယ်။ ဘယ်လိုပဲေြပာေြပာ ဆရာေတွက ေကျာင်းသားေတွကို ကျက်ဖို
မေြပာထားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လိုပုံမှန် ေကျာင်းသားမျိးက comprehen
sion အေြဖေတွကို ကျက်ထားလိမ့်မလဲ။ ဒါ့ထက် အခု ြပဿနာက သူမ
က လှည့်စားထားတယ် ဆိုတာပဲ။ အဲဒါကေန ဘယ်လိုမှ ေရှာင်ေြပးလို
မရေတာ့ဘူး"
ေကျာင်းသား ေရးရာမှးသည် မိန်းကေလးကို တည်တည်ကည်က
ည် ေလးေလးနက်နက် ကည့်လိုက်ပီး "ရီဝမ်ဝမ်၊ ရှင် ေမးခွန်းေတွကို
ဘယ်အချိန် ရခဲ့လ"ဲ
ရီဝမ်ဝမ်၏ အမူအရာမှာ ဗလာနတိ။
"ေမးခွန်းလာေတွ ေဝတဲ့ အချိန်မှာ ရခဲ့တာပါ "
လျန်လီဟွာ ေဒါသေဆာင်လာကာ "ကည့်ပါဦး၊ အားလုံးပဲ။ သူမ
ညာေနတုန်းပဲ ရှိေသးတယ်"
ရီဝမ်ဝမ် လျန်လီဟွာကို ေအးစက်စွာ ကည့်လိုက်ပီးေနာက်
"ဆရာမလျန်၊ ကန်မ လှည့်စားထားတယ် ဆိုရင် ေကျးဇူးြပပီး သ
က်ေသ ထုတ်ေပးပါ။ ကန်မ ေမးခွန်းေတွကို အရင်ထဲက ရထားပါတယ်
ဆိုတဲ့ သက်ေသ ရှင် ြပေပးိုင်တာနဲ ကန်မ ချက်ချင်းပဲ ချင်းေဟာ်ေကျာ
င်းက ထွက်သွားေပးမယ်။ ဒါေပမဲ့ မြပိုင်ရင်ဘူးဆိုရင် ကန်မရဲ ေကျာ
င်းထုတ်စာကို ြပန်ုပ်သိမ်းေပးပါ "
လျန်လီဟွာ ှာံလိုက်ပီး
"နင်က လုံးဝကို အယုံအကည် လွန်ေနတာပဲ"
ေကျာက်ရှင်ကျိး ထိုင်ခုံတစ်လုံး ရှာလိုက်ပီး သူဖင်တုံကီးကို ေကျာ

က်ချလိုက်ကာ သူရဲ လက်ကို ေဝှယမ်းလာသည် "ဒါြဖင့်ရင် ဒီမိန်းက
ေလးရဲ ရလဒ်ေတွက အစစ်ဟုတ်မဟုတ် စာေမးပွဲ ြပန်စစ်လိုက်ရင် သိ
လာမှာ ပဲ။ ကန်ေတာ်တို ေတွ ဘာလို သူမကို စာေမးပွဲ ြပန်မစစ်ရမှာ လဲ
။ ေမးခွန်း ဒုတိယတစ်စုံ ရှိေသးတယ်မလား။ လုပ်စမ်းပါ။ အခုပဲ သူမ
ကို ေမးခွန်းြပန်စစ် ကတာေပါ့"
စာေမးပွဲ ြပန်စစ်ရမယ်။
ေကျာက်ရှင်ကျိး ေြပာတာကို ကားလိုက်ရသည့် အခါ ဆရာအားလုံး
တိတ်ဆိတ် သွားမိေတာ့သည် ။
သူတို သည် လည်း အမှန်တရားကို လိုချင်သည် ။
ရီဝမ်ဝမ်သည် လည်း ဝန်ခံရန် ြငင်းဆိုေနသည် ။
ဆိုကတည်းက ဤတစ်နည်းသာ ကျန်ေတာ့သည် ြဖစ်ရကား......
***

