Chapter-1
(တစ်မိလုံးသို အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်း)

ယီဟန်က ထိုသို ေြပာလိုက်သည် ကို ကားေသာ် ရန်ဟု န်လင်က မ
ည်သည့် စကားကိုမှ မေြပာခဲ့ေတာ့ေပ။
ရန်ဟု န်လင်၏ စိတ်ထဲ၌ ရန်ရှင်းခန်းကို မေကျမနပ် ြဖစ်ေန ခဲ့
ေသာ်လည်း မည်သိုပင် ဆိုေစကာမူ သူမက ရန်ရှင်းခန်း၏ သမီးြဖစ်သ
ည် ။
ဤကိစက အလွယ်တကူ အဆင်ေြပ ေချာေမွစွာြဖင့် ပီးဆုံး သွားခဲ့
သည့် အတွက် ရန်ဟု န်လင်က စိတ်ထဲ၌ အလွန် ေပျာ်ရင်သွားခဲ့၏။
"တကယ်ေတာ့ ယီယွမ်ရဲ အဲဒီေနက စကားေတွေကာင့် အေဖက
အကီးအကျယ် တုန်လပ် သွားခဲ့တယ် ... ဒီှစ်ရက်မှာ အေဖက ငါ့ကို စ
ကားေြပာတဲ့ ေလသံက အရင်ကထက် အများကီး ပိုေကာင်းသွားပီ ...
သူရဲ စကား အဓိပာယ်ေတွ အမူအရာေတွ အရ မင်းတို ှစ်ေယာက်
အတွက် ေနာင်တ ရေနခဲ့ပီ ... သူရဲ မာနေကာင့် ပဲ သူက မင်းတို ေတွ
ကို လာမေတွ ခဲ့တာပါ ..." ရန်ယွီကျဲက ေြပာလိုက်သည် ။
ယီဟန်က သူ၏ လက်ကို ခါယမ်း၍ ေြပာဆို ခဲ့ေပ၏။ "အတိတ်က
ကိစေတွ ပီးသွားခဲ့ပါပီ ... ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မိပိုင် အရှင်သခင်က စီနီယာ

တစ်ေယာက်ပဲ ... ကန်ေတာ်တို က သူကို ဘာလို လာေတာင်းပန် ခိုင်းရ
မှာ လဲ ..."
ရန်ယွီကျဲက ေခါင်းညိတ်၍ ေြပာလိုက်သည် ။ "ဒီအချိန်က စပီး
ေတာ့ ေယာက်ဖမှာ ဘယ်လို အစီအစဉ် မျိးေတွ ရှိလဲဆိုတာ ငါ သိလို ရ
မလား …"
ယီယွမ်က ေြပာခဲ့၏။ "ဟု န်လင်နဲ ကန်ေတာ်က ေဆွးေွးပီးပါပီ ...
အချိန်တစ်ခု ကာပီးရင် ကန်ေတာ်တို က မဟာအကီးအကဲ ေကာင်းက
င် ေမပယ်နဲ အတူတူ ငိမ်သက် တိမ်တိုက်အဖွဲကို ြပန်လိုက် သွားကမှာ
ပါ ... အဲဒီေနရာက ယွမ်အာရဲ အိမ်ေလ ... အဲဒါေကာင့် ကန်ေတာ်တို ရဲ
အိမ်ပါပဲ …"
ရန်ယွီကျဲက ခါးသီးစွာ ြပံး၍ ေြပာလိုက်သည် ။ "မင်းတို ေတွက အ
ေဖ့ကို စိတ်ထဲမှာ မေကျနပ်မေတွ ရှိေန ေသးတာလား …"
ယီဟန်က သူ၏ ေခါင်းကို ခါယမ်း၍ ေြပာဆိုခဲ့၏။ "အစ်ကိုကီးက
ဘာေတွ ေြပာေနတာလဲ ... အခု ကန်ေတာ့် စိတ်ကူးေတွ ြပည့်စုံ သွားခဲ့
လို ဘယ်လို မေကျနပ်ချက် မျိးမှ မရှိပါဘူး ... ကန်ေတာ်တို က ယွမ်အာ
ကို နားလည် ေနကလို ပါ ... သူက ဒီဝူဖန်မိမှာ သခင်ေလး အြဖစ် ေန
ထိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ... သူက ငိမ်သက် တိမ်တိုက် အဖွဲကို ေသချာေပါက်
ြပန်သွားလိမ့်မယ် ... ဟု န်လင်နဲ ကန်ေတာ့်ရဲ အကီးမားဆုံး စိုးရိမ်ပူပန်
မက ယွမ်အာပါပဲ ... ကန်ေတာ်တို က သူကို တစ်ေယာက်တည်း မြဖစ်
ေစချင်ဘူး ..."
ရန်ယွီကျဲက နားလည် သွားခဲ့သည် ။ ထိုေနာက် သူက ဆက်လက်
ေြပာဆိုလိုက်၏။ "တကယ်ေတာ့ ဒီေန မင်းတို ဆီကို ငါေရာက်လာ ခဲ့
တာက အေဖ့ရဲ စိတ်ကူးေကာင့် ပဲ ... သူမှာ အကံတစ်ခု ရှိလို မင်းတို ရဲ

သေဘာထားကို ေမးြမန်း ခိုင်းလိုက်တာပဲ ..."
ယီဟန်ှင့် ရန်ဟု န်လင်တို က အကည့်ချင်း ဖလှယ်လိုက်ပီး
အနည်းငယ် အံ့အားသင့်သွား ခဲ့ကသည် ။
ရန်ရှင်းခန်းက အမှန်တကယ်ပင် သူလုပ်လိုသည့် ကိစအတွက် သူ
တို ှစ်ေယာက်၏ သေဘာထားကို ေတာင်းခံေနခဲ့၏။ ထိုအရာက သူတို
ကို အလွန် အံ့သ သွားေစသည် ။
"အစ်ကိုကီး ... ေကျးဇူးြပပီး ေြပာြပပါ ..." ယီဟန်က ေြပာလိုက်၏
။
"တကယ်ေတာ့

ဒီှစ်ေတွ

အတွင်းမှာ အေဖက မင်းတို အေပ

အေကွးေတွ အများကီး တင်ေနတယ်လို ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတွက် မင်းတို
ှစ်ေယာက် အတွက် မဂလာဧည့်ခံပွဲ တစ်ခု ကျင်းပ ေပးချင်ေနတယ် ...
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ေရာက်ရင် သူက ဝူဖန်မိ တစ်မိလုံးကို အသိ
ေပး ထုတ်ြပန် ပီးေတာ့ အတိတ်တုန်းက အြဖစ်အပျက် အတွက် မင်းတို
ကို ေတာင်းပန် ပါလိမ့်မယ် ... ဒါေပမဲ့ သူက မင်းတို ကို ေမးရမှာ ရှက်ရွံ
ေနတယ်ေလ ... ဒါေကာင့် သူက ငါ့ကိုလတ်ပီး မင်းတို ရဲ သေဘာထား
ကို ေမးခိုင်း လိုက်တာပဲ ..." ရန်ယွီကျဲက ေြပာဆိုခဲ့သည် ။
ထိုစကားကို ကားချိန်တွင် ယီဟန်က မှ င်တက် သွားခဲ့၏။ ရန်ရှင်း
ခန်းက ထိုသို လုပ်ေဆာင်မည်ဟု သူလုံးဝ မယုံကည်ရဲခဲ့ေပ။
အတိတ်တွင် ရန်ရှင်းခန်း၏ အထက်စီး ဆန်ေသာ စိတ်ဓာတ်ကို ယီ
ဟန်က အကိမ်ေပါင်း များ စွာ ကံေတွခဲ့ရ ဖူးေပသည် ။ ဤတစ်ကိမ်
ဝူဖန်မိကို ြပန်လာရာ၌ ရန်ရှင်းခန်း၏ အြပအမူက ဆိုးရွားေနရာမှ အ
ဆိုးဆုံး အေြခအေနသို ေရာက်ရှိ သွားခဲ့၏။

ကည့်ရသည် မှာ လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ရက်က အြဖစ်အပျက်ကို ကံေတွ
ခဲ့ရပီးေနာက် ရန်ရှင်းခန်းက ထိုသိုေသာ ေြပာင်းလဲမကီး တစ်ခု ြဖစ်
ေပ သွားခဲ့ပုံ ရေပသည် ။
ဤအရာ

အားလုံးမှာ ယီယွမ်က သူဆီသို ယူေဆာင် ေပးခဲ့ေသာ

ေြပာင်းလဲမများ ြဖစ်သည် ကို ယီဟန်က ေကာင်းစွာ သိရှိေပ၏။
ရန်ရှင်းခန်း၏ ဤအဆိုြပချက်က သူ၏ စိတ်ကို ေပျာ်ရင်မများ ြဖင့်
တုန်ခါ သွားေစခဲ့ေကာင်း ဝန်ခံရေပမည်။
သူက အတိတ်တွင် ရန်ဟု န်လင်ကို ေခေဆာင်ပီး ေတာင်ပိုင်း
ကုန်းေြမဆီသို အလွန်ေဝးကွာစွာ ထွက်ေြပး လာခဲ့သည် ။ သိုေသာ်
လမ်းတစ်ေလာက်တွင် ရန်ဟု န်လင်က ယီယွမ်ကို လွယ်ထား ခဲ့ရ၏။
ထိုေနာက် သူတို က ချင်ိုင်ငံတွင် အေြခချ ခဲ့ကသည် ။ သူှင့် ရန်ဟု န်
လင်က ဤအချိန် မတိုင်မီအထိ မဂလာ ဧည့်ခံပွဲကို တစ်ခါမှ မကျင်းပ ခဲ့
ဖူးေပ။
ရန်ဟု န်လင်က သူမစိတ်ှင့် သူမ သူေနာက်သို လိုက်ပါ လာခဲ့ေသာ်
လည်း ယီဟန်၏ စိတ်ထဲ၌ ထိုကိစအတွက် သူမအေပ အေကွး တင်ေန
သလို အမဲတမ်း ခံစား ေနခဲ့ရ၏။
ှစ်ေပါင်းများ စွာ ကာပီးေနာက် သူက မဂလာဧည့်ခံပွဲ တစ်ခုကို
ေကာင်းမွန်စွာ ကျင်းပ ေပးသည် ှင့် ထိုအရာက ရန်ဟု န်လင် အတွက်
ြပန်လည် လုပ်ေဆာင်ေပးသည် ဟူ၍ သတ်မှတ် ိုင်ေပသည် ။
အထူးသြဖင့် ဤအချိန်တွင် ြဖစ်၏။ ရန်ရှင်းခန်း၏ ဦးေဆာင်မြဖင့်
ြပလုပ်ခဲ့လင် ထိုကိစက အံ့မခန်းပင် ြဖစ်သည် ။
သိုရာတွင် တစ်မိလုံးကို ရန်ရှင်းခန်းအား အသိေပး ထုတ်ြပန် ေစမ

ည်ဆိုလင် အကီးအကျယ် မျက်ှာပျက်ရ ေပလိမ့်မည်။ ဤအချက်က
ယီဟန်ကို ေတွေဝေစခဲ့၏။
ယီဟန်က ရန်ဟု န်လင်ကို ချစ်ြမတ်ိုးစွာြဖင့် ကည့်လိုက်သည် ။
ရန်ဟု န်လင်က ူးညံ့စွာ ြပံးပီး ေြပာဆိုခဲ့၏။ "အားလုံးက ေယာက်ျားရဲ
သေဘာ အတိုင်းပါပဲ ..."
သူတို ှစ်ဦးက ေသေရးရှင်ေရး အေြခအေန များ ှင့် ခက်ခဲေသာ
အေြခအေန များ တွင် တစ်ဦးှင့် တစ်ဦး ကူညီေပးခဲ့ က၍ တစ်ဖက်လူ
ေတွးေနသည် ကို သိရှိ ကေပသည် ။ တစ်ချက် ကည့်ုံြဖင့် ယီဟန် စိုးရိ
မ်ေနသည့် အရာကို ယီဟန်က သိရှိခဲ့၏။
ယီဟန်က စိတ်ထဲ၌ ေကျးဇူး တင်သွားခဲ့ပီး ေြပာဆို လိုက်သည် ။ "
ဟု န်လင် ... ငါတို က ငိမ်သက် တိမ်တိုက်အဖွဲကို ြပန်သွားပီးတဲ့ အချိန်
ကျရင် ငါက မဟာအကီးအကဲ ေကာင်းကင် ေမပယ်ကို မဂလာ ဧည့်ခံပွဲ
တစ်ခု ဦးေဆာင် ကျင်းပေပးဖို ဖိတ်ကား လိုက်မယ် ..."
သိုေသာ် ရန်ယွီကျဲ၏ မျက်ှာ အမူအရာက ေြပာင်းလဲ သွားခဲ့ပီး သူ
က ေြပာခဲ့၏။ "မင်းက အေဖ့ရဲ ေတာင်းပန်မကို လက်ခံဖို ထက် ငိမ်သ
က်

တိမ်တိုက်အဖွဲကို

ြပန်သွား

ချင်ေသးတယ်ေပါ့

...

ဒီဟာက

ေတာ်ေတာ်ေလး လွန်ကဲ သွားခဲ့ပီ မဟုတ်လား ..."
ယီဟန်က သူ၏ ေခါင်းကို ခါယမ်း၍ ေြပာလိုက်သည် ။ "အစ်ကိုကီး
... ခင်ဗျားမှားေနပီ ... မိပိုင် အရှင်သခင်က မိတစ်မိရဲ အုပ်ချပ်သူပဲ
... သူရဲ အဆင့်အတန်းက အဖွဲကီး သုံးဖွဲရဲ ဘိုးေဘးေတွနဲ အတူတူပဲ ..
. သူကို ကန်ေတာ်တို က ဘာလို ဒီလိုကိစမျိး လုပ်ေဆာင် ေစရမှာ လဲ ...
"
"ဦးကီး ... အဲဒီ အဘိုးကီးကို သွားေြပာလိုက်ပါ ... ဒီကိစကို ကျပ်

က အေဖ့ကိုယ်စား သေဘာ တူပါတယ် ..." ထိုအချိန်၌ ယီယွမ်၏ အသံ
က တံခါးအြပင်မှ ထွက်လာခဲ့၏။
ယီယွမ်က အခန်းအတွင်းသို ြဖည်းြဖည်းချင်း လမ်းေလာက် ဝင်လာ
ခဲ့ကာ ယီဟန်ေရှသို လာေရာက်ပီး ေြပာဆိုခဲ့သည် ။ "ဒီဟာက အေဖ့ကို
အဲဒီ အဘိုးကီး အေကွးတင်ေနတဲ့ အရာပဲ ... ပီးေတာ့ အဲဒါက အေဖ့အ
တွက် ထိုက်တန်ပါတယ် ... ဟီးဟီး ... ကည့်ရတာ အဲဒီ အဘိုးကီးက
ာဏ်မနည်းဘူးပဲ ... သူက အေဖနဲ အေမကို အသုံးြပပီး ကန်ေတာ့်ကို
ချည်ေှာင် ထားရမယ်လို သိေနတယ် ... ဒါေပမဲ့ သူက အဲဒီလို လုပ်
လိုက်တာက ကန်ေတာ် လိုချင်တာနဲ ေတာ်ေတာ်ေလး ကိုက်ညီတယ် ဆို
တာေတာ့ ဝန်ခံပါတယ် ..."
ယီယွမ် ေြပာလိုက် သည် ကို ယီဟန်က အံ့သသွားခဲ့၏။ ဤေကာင်
ေလးက စကား ေြပာဆိုရာတွင် စီနီယာများကို ယဉ်ေကျးမ မရှိေပ။
သိုေသာ် ယီယွမ်က ယခင်ယီယွမ် မဟုတ်ေတာ့ေပ။ သူက နယ်ေြမ
တစ်ခုကို အမိန် ေပးိုင်ေသာ ပုဂိလ်ကီး တစ်ေယာက် ြဖစ်ေနပီ ြဖစ်သ
ည် ။
သူ၏

မျက်ှာက

ငယ်ရွယ်ပီး

ူးညံ့မများ

မေပျာက်

ေသး

ေသာ်လည်း သူက မိုးထိေအာင် ြမင့်မားေနသည့် သစ်ပင်ကီး တစ်ပင်
အြဖစ် ကီးြပင်းလာခဲ့ပီ ြဖစ်၏။
ယီဟန်က ယီယွမ်ကို ကေလးတစ်ေယာက် သဖွယ် ဆက်ဆံမမျိး မ
ြပ လုပ်ခဲ့သည် မှာ ကာြမင့်ေနခဲ့ပီ ြဖစ်သည် ။
ယီယွမ်၏

အြပအမူက

မသင့်ေတာ်ေကာင်း

ေသာ်လည်း မည်သည့် အရာမှ မေြပာခဲ့ေပ။

သူခံစား

ေနရ

"ယွမ်အာ ... ဒါက မေကာင်းဘူး မဟုတ်လား ... ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် သူက
မင်းအဘိုးေလ ..." ယီဟန်က အြပစ်တင်လိုဟန် မပါေသာ အသံြဖင့်
ေြပာဆို လိုက်ေပ၏။

ယီယွမ်က အြပံးတစ်ခုြဖင့် ေြပာခဲ့သည် ။ "ဟီးဟီး ... ကန်ေတာ်က
သူကို ကန်ေတာ့်အဖိုးအြဖစ် အသိအမှတ်မြပပါဘူး ... ရန်မိသားစုက
ကန်ေတာ်နဲ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူး ... ကန်ေတာ့်အတွက်ေတာ့ အေဖနဲ
အေမက အေရးအကီးဆုံးပဲ ... အဲဒီအဘိုးကီးက အေဖနဲ အေမကို အ
ရာယ်ြဖစ်ေစခဲ့ပီးေတာ့ အေဖ့ကို သတ်လုနီးပါး ြဖစ်သွားခဲ့တယ် ... ကန်
ေတာ်က အဲဒီကိစကို ဘာမှ ထပ်မေြပာေပမဲ့ အဲဒီကိစနဲ သူက ဘာမှ ေပး
ဆပ်စရာ မလိုေတာ့ဘူးလို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး ... ပီးေတာ့ မိတစ်မိ
လုံးကို အသိေပး ထုတ်ြပန်တာက သူအတွက် ေတာ်ေတာ်ေလး နစ်နာ
သွားမယ်လို အေဖ ထင်ေနတာလား ..."
ယီဟန်က အံ့သ သွားခဲ့ပီး ေြပာဆိုလိုက်၏။ "အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး
လား ..."
ယီယွမ်က သူ၏ ေခါင်းကို ခါယမ်း၍ ေြပာခဲ့သည် ။ "သိုင်းပညာရှင်
ေလာ က မှာ ခွန်အားကို အသုံးြပပီးေတာ့ အမဲတမ်း ေြပာဆိုေလ့ ရှိ
တယ် ... ေမှာ်ေဆးပညာရှင် ေတွက သိုင်းပညာရှင် ေတွနဲ နည်းနည်း
ေလာက် ကွာြခားတယ် ဆိုေပမဲ့ သူတို ကလည်း အင်အားကို အသုံးြပ
ပီး ေြပာဆိုရတာပဲ ... အဲဒီ အဘိုးကီးရဲ အင်အားက ြမင့်မားတယ်ေလ ..
. ဒီဟာက ကသိကေအာက် ြဖစ်ရတဲ့ အရာ ဆိုရင်ေတာင် သူအတွက်
ဘာမှ အံးမရှိဘူး ... သူက အေဖ့ကို သူသမက်အြဖစ် တစ်မိလုံးကို ထု
တ်ြပန် ေပးတာက ကန်ေတာ့်ကို သူေြမးအြဖစ် အသိအမှတ် ြပတာနဲ အ

တူတူပဲ ... ဒီလိုဆိုရင် သူရဲ မိပိုင် အရှင်သခင် ရာထူးက ပိုပီး ခိုင်မာ
သွားပီေလ ..."
ဤအရာက သူကိုယ်သူ အမမ်းတင်ြခင်း မဟုတ်ဘဲ အမှန်တရားသာ
ြဖစ်ေပ၏။
ယီယွမ်၏ ေမှာ်ေဆးပညာ စွမ်းအားက အနာဂတ်တွင် ရန်မိသားစု
အတွက် ခိုင်မာေသာ ေနာက်ခံတစ်ခု တည်ေဆာက် ေပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်
။
ဒုတိယ မျိးဆက်က နိမ့်ကျ ေနေတာ့ေရာ ဘာအေရးလဲ ... ေချာင်မိ
သားစုရဲ အေြခခံက နက်ိင်း ေတာ့ေရာ ဘာြဖစ်လဲ ....
ဤအရာများက ယီယွမ်၏ ေရှေမှာက်၌ အေရး မပါေတာ့ေပ။
ယီဟန်က တုံးအေသာ လူတစ်ေယာက် မဟုတ်ေပ။ ယီယွမ်က
ဤသို ေြပာလိုက်သည် တွင် သူက မည်သို ြဖစ်ပျက် ေနသည် ကို
ချက်ချင်း နားလည် သွားခဲ့၏။
သိုေသာ် သူက ရန်ရှင်းခန်းကို အြပစ်မြမင်ေပ။ ရန်ရှင်းခန်းက
ဤသို ြပလုပ်ခဲ့သည့် အတွက် သူေပးဆပ် ရသည့် တန်ေကး ကလည်း
ကီးမားေပသည် ။
ကမာတစ်ခု၏ ေမှာ်ေဆးပညာလမ်း အထွတ်အထိပ် အဆင့်၌ ရပ်တ
ည် ေနေသာ ရန်ရှင်းခန်း ကဲ့သို ပုဂိလ် တစ်ေယာက်က ေရှသို တက်
လာပီး သူမှားယွင်း သွားေကာင်း ဝန်ခံရန်မှာ သတိ အလွန်ေကာင်း ေန
ရန် လိုအပ်ေပ၏။
ရန်ရှင်းခန်း ကဲ့သို စိတ်ေန စိတ်ထားြဖင့် ဤသိုကိစမျိး လုပ်ေဆာင်
ရန်မှာ ပို၍ ပင် သတိေကာင်းေနရန် လိုအပ်ခဲ့ေပမည်။

ရန်ရှင်းခန်းက ဤအဆင့်သို ြပလုပ် ေပးြခင်းမှာ ေနာင်တ ရေနခဲ့၍
ဟု ေြပာိုင်သည် ။ သူက ရန်မိသားစု၏ အနာဂတ် အတွက် အေလးအ
နက် စဉ်းစား ေပးခဲ့ြခင်း ဟူ၍ လည်း သတ်မှတ်ိုင်၏။
ယီဟန်က ထိုသိုစဉ်းစား မိပီးေနာက် ေတွေဝေနြခင်း မရှိေတာ့ေပ။
သူက ေခါင်းညိတ်၍ ေြပာလိုက်သည် ။ "ေကာင်းပီေလ ... မင်းပဲ ဒီကိစ
အတွက် ဆုံးြဖတ်လိုက်ေပါ့ ... အို ... ဟုတ်သားပဲ ... မင်းက တံခါးပိတ်
ကျင့်ကံေနတာ မဟုတ်ဘူး လား ... မင်းကဘာလို ေလ့ကျင့်ေနတာ က
ေန ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ထွက်လာ ရတာလဲ ..."
ယီယွမ်က ြပံး၍ ေြပာလိုက်၏။ "အေဖတို က ဒီမှာ မဂလာ ဧည့်ခံပွဲ
တစ်ခု ကျင်းပ ေတာ့မှာ ေလ ... ကန်ေတာ်က အေဖတို ရဲ သားြဖစ်ေန
လို လက်ေဆာင် တစ်ခုေလာက် မေပးဘဲေတာ့ မေနိုင်ပါဘူး ..."
ထိုသိုေြပာရင်း ယီယွမ်က ေသးငယ်ေသာ ေဆးပုလင်း ှစ်ပုလင်းကို
ထုတ်ယူပီး ယီဟန်၏ လက်ထဲသို ထည့်ေပး ခဲ့ေပသည် ။
Chapter 2 is coming ...

