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အၿပိဳင္အဆုိင္ အႏုိင္လားကြဲ႔

Written by ဂိ်ဳေဇာ္  

သံပရာပင္ ကေလးသည္ သန္းေအာင္ 

မ်က္စိေရွ႔မွာပ ဲတစ္စတစ္စ ႀကီးထြားလို႔ 

လာ၏။ ရြက္ႏုရြက္ညြန္႔ ကေလးေတြ 

စိမ္းစိမ္းစုိစို၊ ဆူးတံကေလးေတြ 

ခြၽန္ခြၽန္ျမျမႏွင့္။ မၾကာခင္ သီးကင္း 

ျပေတာ့မည့္ အရိပ္ လကၡဏာေတြ 

ေတြ႔ေနရၿပီ။ တကယ္ေတာ့ သန္းေအာင္သည္ 

သံပရာပင္ကေလးကုိ ကာယကံေျမာက္ 

စိုက္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ အိမ္ၿခံ၀င္း တစ္ေနရာ၊ 

ေျမနိမ့္မွာ သူ႔ဟာသူ ေပါက္လာေသာ 

အေလ့က် အာဂႏၱဳအပင္ ကေလးမွ်သာ။  

စိတ္လုိလက္ရ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ျခင္းမ်ဳိး တစ္ခါဖူးမွ် မလုပ္ခဲ့ပါဘဲ တစ္စတစ္စ 

ႀကီးထြားလာရာ၊ ခုလို သီးကင္းျပေတာ့မည္ ဆိုကာမွ “ဂ႐ုစိုက္ဦးမွ” ျဖစ္လာရျခင္းတည္း။သို႔တိုင္ 

သန္းေအာင္ တစ္ေယာက္ သံပရာပင္ ကေလးကုိ စိတ္ပါလက္ပါ ေရ မေလာင္းႏုိင္။“ေက်ာ္ျမင့္”ဟု 

အႏြတၲသညာ မည္ေသာ၊ တစ္ရြာတည္းသား အမုန္းပြား ေနရသူႀကီး အေၾကာင္းကသာ၊ သူ႔ကာလ 

သုံးပါးကုိ အံု႔ဆုိင္းမိႈင္း တုိက္ေနေတာ့၏။ ေက်ာ္ျမင့္ အေပၚ မွာထားေသာ သန္းေအာင္၏ 

အမုန္းအာဃာတ၊ ဣႆာမစၦရိယ ေတြကလည္း သံပရာပင္ေလး လုိပင္ ရြက္ညြန္႔ တေ၀ေ၀ 

ဆူးခြၽန္ တျမျမႏွင့္ တစ္စ တစ္စ ႀကီးထြား လို႔ေနေတာ့၏။ သန္းေအာင္ႏွင့္ ေက်ာ္ျမင့္၏ 

ေရစက္ကလည္း ဘယ္လိုဘယ္လို ဆုံေနမွန္းပင္ မသိ။ ရြာဦးဆရာေတာ္ ဦးသုမန၏ 

ေက်ာင္းမွာတုန္းကလည္း လက္ေရးလွၿပိဳင္ဘက္၊ သမၼတ ဆယ္ေစာင္တြဲကုိ သူ႔ထက္ငါအရင္ 

အာဂုံေဆာင္ ႏုိင္ေအာင္ စာက်က္၊ စာတက္ၿပိဳင္ဘက္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ဆရာေတာ္၏ လက္စြဲ။ 

ဆရာေတာ္၏ အခ်စ္ေတာ္ေတြ။ 

“ေက်ာ္ျမင့္၊ သန္းေအာင္” 

မြန္းလြဲပိုင္း ဘုန္းႀကီး ေအာ္ေခၚသံ ၾကားလွ်င္ သူ႔ထက္ငါ ဦးေအာင္ ေက်ာင္းေပၚေျပး တက္ရစၿမ။ဲ 

ဘုန္းႀကီးက အေညာင္းအားႀကီးသည္။ ေန့ တိုင္းနင္း၊ ႏွိပ္၊ ထုေထာင္း ေပးရသည္။ ဘုန္းႀကီးက 

ညာ ဘက္တစ္ျခမ္း မသိမသာ ေလ ျဖတ္ထား၏။ ညဘက္ျခမ္းကုိ ႏွိပ္ေပးေထာင္းေပးသူက လက္ 

အံေသလုနီးပါး အားစိုက္ရ သည္။ လက္မေပါက္ဘူးဟု အေငါက္အငန္း ခံရေသးသည္။ 
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သည္ေတာ့ ဘယ္ဘက္အျခမ္း ရေအာင္၊ ေက်ာင္းေပၚ အေျပး တက္ရစၿမ။ဲသ့ုိကလို ေက်ာ္ျမင့္ 

ႏွင့္သန္းေအာင္က ကေလး ဘ၀တုန္းကခ်ည္း ၿပိဳင္ေဖာ္ၿပိဳင္ဘက္ လုေဖာ္ လုဘက္ေတြ။ 

ေက်ာင္းေတာ္က ရန္စရယ္လို႔ တိတိပပေျပာမရေပ မယ့္ ဘုန္းႀကီးေဟာ ေဟာေနသည့္ ျဗဟၼစုိရ္ 

တရားေလးပါး ကေတာ့ တစ္ေယာက္ အေပၚ တစ္ေယာက္ ခန္းေျခာက္ ေနခဲ့တာ အမွန္ပင္။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ေလာကဓာတ္ အတန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေျပာင္းၾကေတာ့လည္း တိုင္ပင္ မထားပါဘဲ 

တစ္ၿပိဳင္နက္ အတူတူ။ ေျပာရလွ်င္ ဥာဏ္အရာမွာ သန္းေအာင္က သာသည္။ သန္းေအာင္ႏွစ္ 

ေခါက္ေလာက္ က်က္လွ်င္ အလြတ္ရသည့္ စာတစ္ပုဒ္ကုိ ေက်ာ္ျမင့္က ေလးငါးေျခာက္ ေခါက္မက 

အထပ္ထပ္ က်က္မွတ္မွ အလြတ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဇြဲႏွင့္ ၀ီရိယမွာေတာ့ ေက်ာ္ျမင့္ကသာ 

ေနျပန္၏။ ေနာက္ဆုံးပိတ္မွာေတာ့ သန္းေအာင္ အလြတ္ရသည့္ စာမွန္ သမွ်၊ ေက်ာ္ျမင့္လည္း 

အလြတ္ရသည္သာ။ 

ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ေလးတန္းေအာင္ၾကေတာ့ သန္းေအာင္လည္း ေက်ာင္း ဆက္မတက္ႏုိင္။ 

ေက်ာ္ျမင့္ လည္း ေက်ာင္းဆက္ မတတ္ ႏုိင္။ မိဘေတြက လုပ္လုပ္ စားစား၊ စီးပြားေရး ႏြမ္းပါးၾက 

တာလည္း အတူတူပင္ ျဖစ္ေန ျပန္၏။ သူတ့ို ရြာကေလးမွ မူလတန္းေအာင္လွ်င္ ၿမိဳ႔နယ္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသ့ို ဆက္ တက္ၾကရသည္။ စီးပြားေရး ေကာင္းသူ၊ ၿမိဳ႔မွာ စား၀တ္ေနေရး၊ 

တာ၀န္ယူေပးမည့္ ေဆြမ်ဳိး မိတ္သဂၤဟ ရွိသူမ်ားသာ ဆက္တက္ႏိုင္ၾက၏။ 

သည္လုိႏွင့္ သန္းေအာင္က မိဘလက္ငုတ္ ေတာင္သူ ယာခုတ္၊ ရက္ကန္းအလုပ္ထဲ 

ေရာက္သြားသလို ေက်ာ္ျမင့္ ကေတာ့ စာရင္းငွားလိုလို ၿမိဳ႔က ေၾကးရတတ္ တစ္ဦး၏ အခုိင္း အေစ 

တပည့္ တပန္းလိုလို ဆိုလား ရြာက ေပ်ာက္သြားေတာ့၏။ 

ေက်ာ္ျမင့္ရြာက ေပ်ာက္ သြားသည့္ ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း သန္းေအာင္ သူ႔ကို သတိတရ 

မရွိလွပါ။ စိတ္လည္း မ၀င္စားေတာ့ပါ။ လူပ်ဳိလူရြယ္ သန္းေအာင္စိတ္၀င္စားေန သည္က သူႀကီး 

သမီး ရင္ရင္ျမ ျဖစ္၏။ ငယ္တုန္းက ထန္းပလပ္ေျခာက္၊ ဆံေတာက္တ ဖားဖားႏွင့္မ့ုိ 

သတိမထားမိခဲ့ ေသာ္လည္း အုပ္လုံးသိမ္း အပ်ဳိ ျဖစ္လာေတာ့ ကုိယ္လုံးေကာ မ်က္ႏွာပါ 

ၾကည့္ေကာင္းလာ သည္။ ၿပီးေတာ့ သူတ့ိုက ရြာ ထဲမွာ အခ်မ္းသာဆုံး မ်က္ႏွာ အႀကီးဆုံး 

မဟုတ္လား။ 

တစ္ရြာတည္းသားဆို ေပမယ့္ ရင္ရင္ျမႏွင့္ စကား တစ္ခြန္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 

ေျပာရဖ့ိုအေရးကလည္း တယ္ မလြယ္ကူလွ။ ႀကံဳႀကိဳက္လ့ို ေျပာခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္း 

ေက်ာ္ျမင့္အေၾကာင္းက ပါလာ လိုက္ေသး။ 

“ကုိေက်ာ္ျမင့္ကုိ သူ႔ အလုပ္ရွင္က ေက်ာင္းထားေပး မယ္ဆို” တ့ဲ။ 

“ဟုတ္မထင္ပါဘူး။ သူ႔ အမ်ဳိးေတြ ႂကြား၀ါေနၾကတာ ျဖစ္မွာပါ”ဟု ေျပာလိုက္မိေသး သည္။ 

ရင္ရင္ျမႏႈတ္က မဆီ မဆုိင္ ေက်ာ္ျမင့္အေၾကာင္း ေျပာလာေတာ့ သန္းေအာင္ ရင္ထဲက 
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ခပ္ေအာင့္ေအာင့္။ သုံးေယာက္ စလုံးရြယ္တူ၊ တန္းတူ၊ ေက်ာင္းေနဖက္ ေတြမုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ 

ေတြ႔ေတာ့ က်န္တစ္ေယာက္ကုိ သတိရ သြားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ “အေပၚဆင့္ပလႅင္ခ် ေက်ာ္ျမင့္ 

ရင္ရင္ျမ”ဟု ကေလးတုန္းက နေဘတပ္ၿပီး ေပးစားခံရ၊အစခံ ခဲ့ရတာကုိ ခုထက္ထိ မေမ့ 

ေသးေလေရာ့သလား။ ရင္ရင္ျမႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ၾကည္ႏူးရင္ခုန္ရ မည့္အစား ေအာင့္သက္သက္ 

ေ၀ဒနာႀကီးသာ အဖတ္တင္ ေန၏။ 

ေဆးေပါ့လိပ္ ကေလးဖြာၿပီး ရင္ရင္ျမ အေၾကာင္း စိတ္ကူးလိုက္တိုင္း ေက်ာ္ျမင့္ မ်က္ႏွာႀကီးပါ 

တဲြစပ္ျမင္ ေယာင္လာတာေၾကာင့္ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္လည္း မေက်နပ္။ ရင္ရင္ျမကုိလည္း 

မေက်နပ္။ မေက်နပ္ဆုံးကေတာ့ ဟုိအေကာင္ ေက်ာ္ျမင့္ေပါ့၊ 

မီးပြားတရရဲႏဲွင့္ လႊပဲစ္ လိုက္သည့္ေဆးလိပ္တိုေတြ လည္းသံပရာ ပင္နားတစ္၀ိုက္ မ်ားလွၿပီ။ 

_ _ _

“ကုိႀကီး ကုိႀကီး သူငယ္ ခ်င္းကုိေက်ာ္ျမင့္ေလ ခု ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ေနၿပီတ့ဲ။ ရြာကုိ 

လက္ေထာက္ဆရာ အျဖစ္နဲ႔ ေရာက္လာေတာ့မွာတ့ဲ” 

သန္းေအာင္နားထဲ ဗံုးကြဲ သလို ျဖစ္သြား၏။ ေစာေစာစီး စီး ေကာလာဟလ သယ္လာသည့္ 

ႏွမျဖစ္သူကုိ ျပန္ေျပာ လိုက္သည့္ေလသံက မာထန္လို႔ ေနသည္။ 

“ဘာဘာေျပာတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တာ။ ဒီေကာင္ ငါ့လုိပ ဲေလးတန္းပေဲအာင္တာ။ အလကား” 

“ျပည္ေတာ္သာ ေက်ာင္းဆရာ တ့ဲေတာ့။ ကုိေက်ာ္ျမင့္က ၿမိဳ႔ေက်ာင္းက ခုႏွစ္တန္း 

ေအာင္လက္မွတ္ ရထားတာတ့ဲ” 

ဒီေကာင္ ဘယ္အခ်ိန္က ခုႏွစ္ တန္းေအာင္သြားပါလိမ့္။ ရင္ရင္ျမစကား မွန္ေနၿပီလား။ 

ဘယ္လိုလူမ်ဳိးက အေစအပါး ကုိ ေက်ာင္းထားေပးလိုက္ပါ လိမ့္။ 

ေန႔မကူးခင္ ေက်ာ္ျမင့္ သတင္းက တစ္ရြာလုံးသာမက ပတ္ေလးလည္ရြာေတြအထိ ပ်ံ႔ႏွ႔ံေနၿပီ။ 

ဟိုေကာင္မ မိရင္ျမ၊ ဘယ္လို မ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔ မ်ားေန ေနပါလိမ့္။ သန္းေအာင္ အဖုိ႔မွာ ေတာ့ ေနမထိ၊ 

ထိုင္မထိ၊ စား မသိ၊ သြားမသိ။ လူႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ မကပ္။ ဘယ္သူ႔ကုိ မေက်နပ္ ရမွန္းလည္း မသိ။ 

ႀကံႀကံဖန္ ဖန္ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းတဲ့ လား။ ေက်ာ္ျမင့္တစ္ေယာက္ 

ေကာင္းစားေအာင္စနစ္အဆန္း ထြင္လိုက္သည့္ ဖဆပလ အစိုးရကုိပ ဲေဒါပြေနေတာ့၏။ 

ရင္ရင္ျမတို႔ အေဖ၊ ဖဆပလ သူႀကီးႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာ ေက်ာင္းဆရာတ့ို ပလဲနံပ 

သင့္ၾကေတာ့မည္။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ပမညတ၊ မမဲေပးဘဲ ရင္ရင္ျမ မ်က္ႏွာႏွင့္ 

ဖဆပလ မေဲပးခဲ့ေသာ သူ႔ ကိုယ္သူလည္း ေဒါပြမိတယ္။ 

ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်ရင္ ပမညတ မေဲပးမယ္ဟု သန္းေအာင္ ဆုံးျဖတ္ထား ေလ၏။ 

_ _ _

“ဆရာေလး ကုိေက်ာ္ ျမင့္နဲ့ မရင္ျမတ့ို ယူၾကေတာ့ မယ္တဲ့ေတာ့” 

ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္ ေသာ္လည္း ႏွမျဖစ္သူ၏ သတင္းစကားကုိ နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားေတာ့ 
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သန္း ေအာင္တယ္မခံခ်င္။ မခံခ်င္ တာက ေမာင္ႀကံရြယ္တ့ဲ စံပယ္ကုန္းလက္ လြတ္ဆုံး႐ံႈး သြားလို႔ 

မဟုတ္။ သူ လက္ လွမ္းမမီရာမွာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ခြင့္ရေနေသာ ေက်ာ္ျမင့္၏ ကံဇာတာကုိ 

မနာလိုျခင္းသာ ျဖစ္၏။ 

ရင္ရင္ျမကုိ စိတ္၀င္ စားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ နီးစပ္ေနတာ၊ျမင္ေန ၾကား ေနရသည့္ 

အခုိက္မွာေတာင္ မည္မည္ရရ မခံစားခဲ့ရ။ ကုိယ့္ ႏွလုံးသားကုိပ ဲကုိယ္ျပန္အ့ံၾသ မိေသးေတာ့။ စပ်စ္သီးခ်ဥ္ 

တယ္ဟု ေျပာတ့ဲအထဲ ပါခ်င္လည္း ပါေရာ့။ ေက်ာ္ျမင့္နဲ့ ေသ ခ်ာသြားမွ ရင္ရင္ျမ႐ုပ္က ပုိဆုိး သြားသ 

ေယာင္ေယာင္။ သန္းေအာင္ မ်က္စိထ ဲဆံေတာက္ တဖားဖား ထန္းပလပ္ျပား ကိုယ္လုံးႏွင့္ 

ေခါင္းႀကီးကုိယ္ေသး ကေလးတုန္းက ပံုကုိပ ဲျပန္ျမင္ ေယာင္ေနသည္။ 

သန္းေအာင္ ကိုယ့္ဟာ ကုိယ္ ေသခ်ာသြားသည္က သင္း(ဒင္း)တ့ို မဂၤလာေဆာင္ မွာျဖစ္၏။ တုိက္ပံုႏွင့္ 

ပုဆုိးႏွင့္ ဟုိေကာင္ ေက်ာ္ျမင့္ကမွ အခ်ဳိးေျပေနေသး။ ရင္ရင္ျမက နဂိုႀကီးသည့္ ေခါင္းေပၚမွာ ဆံထံုးႀကီး 

တင္ထားေတာ့ ဘယ္လိုမွ ၾကည့္မေကာင္း။ အေရးထဲ သြားေခါေခါ၊ အသား မည္းမည္း၊ သူ႔ ညီမ ရင္ရင္လွ 

က ဆံထုံးအၿပိဳင္ထုံးၿပီး အစ္မ အနားက တစ္ဖ၀ါးမခြာ လုပ္ ေနေတာ့ ပုိၾကည့္ရ ဆိုးသြား ေတာ့၏။ 

“ေဟ့ေကာင္ သန္း ေအာင္၊ ငါနဲ႔ မယားညီအစ္ကုိ မေတာ္ခ်င္ဘူးလား” 

ေက်ာ္ျမင့္က ဘာရယ္ မဟုတ္ သတ့ိုသားဆိုေတာ့ အူျမဴးၿပီး ရင္ရင္ျမအလစ္မွာ သန္းေအာင္ကုိ စလိုက္ျခင္း 

ျဖစ္၏။ သ့ုိေသာ္ သန္းေအာင္ က ဓာတ္ခံက မေကာင္းျမင္ ေနသည့္အထဲ ခုလို အေျပာ ခံရေတာ့ 

ေထာင္းခနဲျဖစ္သြား ၏။ အမ မရေတာ့ ညီမယူေပါ့ ကြာဟု သူ႔ကုိ ခနဲ႔တာလား။ အသားမည္းမည္း သြားေခါ 

ေခါပ။ဲ မင္းန့ဲတန္ပါတယ္ကြာ ဟု ႏိွမ္လုိက္တာလား။ သန္း ေအာင္ ခြန္းတုန့္ျပန္သံက လို သည္ထက္ 

ပိုက်ယ္သြား၏။ 

“မင္းအတြက္ လိုက္ပြဲ ခ်န္ထားတာပါကြာ” 

ေက်ာ္ျမင့္ မ်က္ႏွာမည္း ခန ဲျဖစ္သြား၏။ မလွမ္းမကမ္းက ခယ္မျဖစ္သူကုိ လွမ္း ၾကည့္လိုက္ေသး။ 

သိသားပဲ။ ရင္ရင္လွ တမင္ၾကားေအာင္ ေျပာပစ္လုိက္တာပ။ဲ ရင္ရင္လွက ဣေျႏၵမပ်က္။ ေခါေနသည့္ 

သြားေတြက ၿပံဳးမ်ား ၿပံဳးေနလိုက္ေသး။ ဘာပဲေျပာေျပာ မဂၤလာပြဲ က ရြာသမိုင္းမွာ အစည္ကား 

ဆုံးျဖစ္ခဲ့တာကုိ သန္းေအာင္ ၀န္ခံပါတယ္။ ရြာနီးရြာေ၀းက သူႀကီး ဧည့္ပရိသတ္ေတြ၊ ၿမိဳ႔နယ္ 

လူႀကီးေတြသာမက ၿမိဳ႕နယ္ အမတ္မင္းပါ ႂကြလာ တယ္ဆိုေတာ့ ေျပာစမွတ္ေပပ ဲေပါ့။ 

မင္းတို႔ မိုးေကာင္းတုန္း ရြာထားၾကပါ။ ေနာက္ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးရင္ ငါ့အလွည့္ပ ဲေဟ့ဟု သန္းေအာင္ 

ႀကံဳး၀ါး ထား၏။ “ေနေသးသပ ခ်ဳံထဲက ခ်ဳိေသြး သပတျမျမ”ဆို မဟုတ္လား။ေနေသးသပ ခ်ဳံထကဲ 

ဆိုေပမယ့္ သန္းေအာင္ ခ်ဳံထ ဲမွာပ ဲဆက္ေနရမည့္ ကိန္း ဆုိက္သြားသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခ့ဲရသည့္ 

ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးလည္း ၿပီးသြားၿပီ။အရင္ တစ္ႀကိမ္တုန္းက ဖဆပလကုိ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ သည့္ 
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ပမညတသည္ သန္း ေအာင္တ့ို တစ္မ်ဳိးလုံးကုန္း ႐ုန္းအားေပးသည့္ အႀကိမ္က်မွ အ႐ႈံးႀကီး ႐ံႈးသြား၏။ 

တစ္ျပည္လုံးမွာ မဆဲႏၵနယ္၊ တစ္ေနရာပဲ ႏုိင္ေတာ္မူသတ့ဲ။ 

ေက်ာ္ျမင့္တ့ိုသမီးေယာကၡမ တစ္ေတြက“ပန္းပန္လ်က္ ပါ” ျဖစ္ေနဆဲ။ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲေတာ့ သူႀကီးက 

သန့္ရွင္း တဲ့။ ေရႊဖလားေရာင္၊ ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ တရႊမ္း ရႊမ္းႏွင့္။ မေဲရြးေတာ့ သန့္ရွင္းက 

အျပတ္အသတ္ႏုိင္သည္။ တစ္ရြာလုံး ၀ါထိန္ေနခဲ့တာ မဟုတ္လား။ သူႀကီးက အၿငိမ့္ ငွားၿပီး ရြာကုိ 

ေက်းဇူးတုန့္ ျပန္သည္။ “ေရႊမန္းတင္ေမာင္ ဇာတ္ရေအာင္ ငွားေရာေပါ့” ဟူေသာ ေငါ့ေတာ့ေတာ့ စကားမွ 

လြဲ၍ သန္းေအာင္လည္း ေလလုံး မထြားႏုိင္ေတာ့။ 

ထိုႏွစ္ေတြကေတာ့ သူႀကီးတုိ႔၊၊ ေက်ာ္ျမင့္တုိ႔ မိုးေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ေတြပါပ။ဲ မိုးက လည္း ေပါကၡရ၀ႆမုိးမ်ား 

လားမသိ။ သူႀကီး၏ကုိင္း၊ ေျမေတြက တစ္ဧကၿပီး တစ္ဧက တိုးလာေနသည္။ ရက္ ကန္းစင္ေတြလည္း 

တစ္စင္ၿပီး တစ္စင္တိုးလာေနသည္။တစ္ရြာလုံး သူႀကီးရဲ႔ အလုပ္သမားေတြ တစ္ရြာလံုးကေလး 

ေတြကေက်ာ္ျမင့္ရဲ႔ တပည့္ေတြ။ 

သန္းေအာင္တ့ို နိမ့္ပါး သြား လိုက္ပံုက မိန္းမယူရ တာပင္ ခပ္ခက္ခက္။ တစ္ရြာ လုံး သူႀကီးေဆြမ်ဳိး။ သူႀကီး 

ေက်းဇူးမကင္း သူေတြခ်ည္း။ ၿပီးေတာ့သန္းေအာင္က “ထဘီ အ၀ါ၀တ္တ့ဲ ေကာင္မေတြ၊ ယူ ကုိမယူဘူး”ဟု 

ႀကိမ္း၀ါးထား ဖူးရာ ေနာက္ဆုံး ႏြမ္းႏြမ္းပါး ပါးထကဲ ထဘီမ၀ါတာေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ မထင္မရွား 

အိမ္ေထာင္ျပဳ လိုက္ရေလ၏။ 

_ _ _

“ကံဆိုတာ ကုန္တယ္ ရယ္လ့ို မရွိဘူး။ ေကာင္းကံက လည္း အရိပ္လို လိုက္ေနမွာပ။ဲ ဆိုးကံလည္း အရိပ္လို 

လိုက္ ေနမွာပ။ဲ အခြင့္သာရင္ အက်ဳိး ေပးဖ့ို ေခ်ာင္းေနၾကမွာပ။ဲ သတိနဲ႔သာ ေနၾကေပေရာ့” လက္ဦးဆရာ 

ဘုန္းႀကီးဦး သုမန ဆံုးမခ့ဲတုန္းက အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ပင္။ သည္ကေန့ေတာ့ ဆရာေလးကုိေက်ာ္ျမင့္ အတြက္ 

ဆုိးကံ၊ ကုိသန္းေအာင္အတြက္ ေကာင္းကံက အက်ဳိးေပးၾက ၿပီလားမသိ။ တစ္ခုေသာ ညေနခင္း၊ 

ကုိသန္းေအာင္တစ္ေယာက္ တည္း။ ၿခံရွင္းေနစဥ္ ႏွမက ေမြးေသာ တူမေလး ေရာက္လာ၏။ သူ႔လက္ထမွဲာ 

၀ါက်င္ က်င္ စာအိတ္ကေလးတစ္ အိတ္ကုိင္လို႔။ 

“ဦးႀကီးသန္းေအာင္၊ ဒီစာအိတ္ေလး၊ ဆရာေလး ကုိေက်ာ္ျမင့္ကို ေပးေပးပါလား။ က်ဳပ္ ေၾကာက္လို႔” 

“ဟ့ဲ နင္တို႔ ဆရာပဲ။ ဘာေၾကာက္စရာ ရွိလ။ဲ ေပးလိုက္ေပါ့” 

“ေဒၚေလးရင္လွက ေပးခုိင္းသြားတာ၊ ၾကာလွၿပီ။ က်ဳပ္ ေမ့ေနလို႔” ရင္ရင္လွက  

ေက်ာ္ျမင့္ကုိ ေပးခုိင္းတ့ဲ စာဆို ပ။ဲ ရင္ရင္လွ စစ္ကုိင္းေခ်ာင္မွာ သီလရွင္ ၀တ္သြားတာ တစ္၀ါေတာင္ 

ရသြားေပါ့။ ကုိေက်ာ္ျမင့္ စိတ္၀င္စားသြား၏။ 

“ေပးေပး ဦးႀကီးေပး လုိက္မယ္။ နင့္အေမ သိလား” 
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“အေမလည္း မသိဘူး။ က်ဳပ္က တဲေခါင္မိုးမွာ ထိုးၿပီး ေမ့ေနတာ။ ခုမွ ေတြ႔လ့ို” 

“ေအး ေအး ဘယ္သူ႔မွ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ အေငါက္ခံ ေနရဦးမယ္”တူမေလး ျပန္သြားေတာ့ ကုိသန္းေအာင္ 

ခ်က္ခ်င္း စာအိတ္ ေဖာက္ဖတ္ လိုက္၏။ 

ကုိႀကီးေက်ာ္ျမင့္ မျဖစ္ႏုိင္တ့ဲ ဇာတ္လမ္းကုိ ရပ္လုိက္ေတာ့မယ္။ အေဖ့ ကုိလည္း ေၾကာက္တယ္။ 

အစ္မကုိလည္း သနားတယ္။ တူမေလးေတြကုိလည္း သနား တယ္။ အတူတူ ေနေနရရင္ မိရင္လွ အသည္း 

ႏွလုံးေတြ ကြဲရလိမ့္မယ္။ အသည္းေတြမာ၊ ႏွစ္ေတြၾကာမွ ရြာကုိ ျပန္လာခ့ဲေတာ့မယ္။ 

ကုိႀကီးရဲ႔ ရင္လွ 

စာဖတ္ၿပီး ကုိသန္း ေအာင္ အ့ံၾသသြားသည္။ မဂၤလာေဆာင္တုန္းက သူ ခပ္ေငါ့ေငါ့ ေျပာခ့ဲသည့္ စကား 

တစ္ခြန္း။ သည္ေလာက္ႀကီး တာသြားလိမ့္မယ္မွန္း မသိခဲ့။ ေအာ္ ေက်ာ္ျမင့္ ေက်ာ္ျမင့္ 

ေက်ာင္းဆရာေလးေက်ာ္ျမင့္၊ သူႀကီးသမက္ ေက်ာ္ျမင့္၊ လူ႐ို ေသရွင္႐ိုေသ ေက်ာ္ျမင့္ ခု ေတာ့ ပြဲထဲက 

လူဆိုးေတြ ေျပာသလို “ဟ ဲဟ ဲမင္း အသက္ ငါ့လက္ထဲမွာ” ဆို တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါေရာလား။ 

ကုိသန္းေအာင္ စာရြက္ ကေလးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေခါက္သိမ္းလိုက္၏။ ေက်ာ္ျမင့္ ေရာ၊ သူႀကီးေရာ၊ အို 

သူတ့ို တစ္ေဆြလုံး၊တစ္မ်ဳိးလုံးအတြက္ သည္ က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ တည္းႏွင့္ လုံေလာက္ေနၾက ၿပီ 

မဟုတ္လား။ 

_ _ _

ကံဆိုတာ အေဖာ္ အေပါင္းနဲ႔ လာတယ္ဆိုတဲ့ စကားက ေသြးထြက္ေအာင္ 

မွန္ေနျပန္ပါကေရာလား။ေက်ာ္ျမင့္တုိ႔ အဖုိ႔၊ ကံဆိုး မုိး ေမွာင္ႀကီး က်ၿပီလား။ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပရဲွိေသး သမုိင္းအခ်ဳိး အေကြ႔ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားေလၿပီ။ 

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစုိးရသစ္ တက္လာ ၿပီတဲ့။ ဖဆပလ၊ ပထစေတြ အကုန္ျဖဳတ္တဲ့။ ပါလီမန္ 

ဒီမုိကေရစီယႏၱရားေတြ အကုန္ ျဖဳတ္၊ အမတ္ေတြျပဳတ္။ေက်ာ္ျမင့္ေယာကၡမ သူႀကီး လည္း၊ သူႀကီး 

ျပဳတ္ျဖစ္ သြားၿပီ။ 

ေက်ာ္ျမင့္နဲ့ သန္းေအာင္က ဆီးေဆာရဲ႔ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ထိုင္မိေနၾကတ့ဲ သူေတြလား။ ေက်ာ္ျမင့္ 

နိမ့္သေလာက္ သန္းေအာင္ ျမင့္လာရၿပီ။ 

စနစ္သစ္၊ ေခတ္သစ္မွာ ကုိသန္းေအာင္က အေစာဆုံး၊ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္။ ေက်းရြာ ပါတီစိတ္မွဴး။ 

ဒါကလည္း ပမညတ၊ သံေယာဇဥ္မကင္း သည့္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီယူနစ္ေက်းဇူး ေတြပါပ။ဲ 

သူႀကီးေနရာမွာ ရလက ဥကၠ႒ဆိုတာ အစားထိုးသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ ယူရသည္။ 

မယကေခၚ ေျမယာ ေကာ္မတီက ေျမယာကိစၥ၊ သီးစားကိစၥေတြ တာ၀န္ယူရသည္။ ေက်းရြာသမ၀ါ ယမက 

ဆန္ဆီဆား ဆပ္ျပာကအစ၊ စား၀တ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပး ရသည္။ အဲဒီ တာ၀န္ေတြ ထမ္း ေဆာင္ဖုိ့၊ 

ေကာ္မတီ လူႀကီး မွန္သမွ် ပါတီစိတ္မွဴး ကုိသန္းေအာင္ ေခါင္းညိတ္မွ ျဖစ္ရသည္။ 
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“သူႀကီးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ေပၚလစီကိုက 

ေကဒါအသစ္ျဖစ္ရမယ္ဆို ေတာ့ သူႀကီးနားလိုက္ပါေတာ့” 

ဒီစကားတစ္ခြန္း ေျပာရတုန္းက ကုိသန္းေအာင္ ပါးစပ္ ထအဲရသာ ရွိလုိက္သည့္ျဖစ္ ျခင္း။ 

သူႀကီးအိုႀကီးလည္း ေခါင္း မေမာ့ႏိုင္ေတာ့။ ကိုသန္း ေအာင္ျပဳသမွ် ႏုရမည့္ဘ၀ မဟုတ္လား။ 

“ရပါတယ္။ သန္းေအာင္ ရာ။ စနစ္ေျပာင္း၊ ေခတ္ေျပာင္း ၿပီဆိုတာ ငါ သေဘာေပါက္ ပါတယ္။ 

ေထာက္လည္း ေထာက္ခံပါတယ္။ ငါ့ကုိလည္း ေပးခ်င္တဲ့ တာ၀န္ေပးပါ။ ရပ္ က်ဳိးရြာက်ဳိး တတ္ႏိုင္သမွ် 

သယ္ပိုးရမွာေပါ့” 

ဆရာေလး ကိုေက်ာ္ျမင့္ ပါးစပ္က သည္စကားထြက္ လာေတာ့ ကုိသန္းေအာင္ အ့ံၾသရေသးသည္။ 

ေအးေလ သူလည္း ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ပ။ဲမနက္ ေက်ာင္း တက္တုိင္း ကြၽႏ္ုပ္တ့ို၏ ယုံ ၾကည္ခ်က္ 

ကြၽႏု္ပ္တ့ို၏ အဓိ႒ာန္ ေန့တိုင္းရြတ္ေနရ တာပဲ။သည္လိုေျပာရ ေပမေပါ့။ 

ကိုသန္းေအာင္ ေက် ေက်နပ္နပ္ႀကီး ၿပံဳးလိုက္၏။ “ေအးကြာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေက်ာ္ျမင့္ရာ။ ေဟာဒီမယ္ 

ပါတီ၀င္ ေလွ်ာက္လႊာယူသြား။ မင္းကုိ ပါတီမိတ္ေဆြ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္” 

ေက်ာ္ျမင့္ကုိ ပါတီ၀င္ ေလွ်ာက္လႊာ လွမ္းေပးေတာ့ ေသတၲာထ ဲအေသအခ်ာ သိမ္းထားသည့္ ရင္ရင္လွ 

စာရြက္ကေလး မဆီမဆိုင္ သတိရလုိက္ေသး၏။ 

_ _ _

သူ႔ေျမေတြ မယကက သီးစား တိုက္လိုက္လုိ့လား။ သူ႔ရက္ကန္းစင္ေတြ သာမက သိမ္းလိုက္လ့ိုလား။ 

အသက္ ႀကီးလ့ို ႐ိုး႐ိုးအိုနာပဲလား မသိ။ အျမဳေတ ပါတီမွ ျပည္သူ႔ ပါတီသို့ မေျပာင္းခင္၊ ေက်ာ္ျမင့္ 

ေယာကၡမ သူႀကီးေဟာင္း ကြယ္လြန္သြား၏။ ေက်ာ္ျမင့္ ခယ္မ ရင္ရင္ လွကေတာ့ ေလာကီကို တကယ္ပ ဲ

စိတ္ကုန္ခန္းသြား ပံုရ၏။ တစ္သက္လံုး သီလရွင္ ဘ၀န့ဲ အ႐ုိးထုတ္သြားေတာ့ မတ့ဲ။ ေလာကုတၲရာ စာေတြ 

တတ္သြားလိုက္တာ။ ဓမၼာစရိ ယ ေအာင္လို႔ စာခ်ဆရာႀကီး ေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီတ့ဲ။ 

သန္းေအာင္ စီမံ ခန္႔ခြဲေနသည့္ ရြာကေလးကလည္း အေနာက္ပိုင္းက ေမွာ္ဖံုးေနသည့္ ေရကန္ႀကီးလို 

တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနတာလား။ သတိ လစ္ေမ့ေမ်ာေနတာလား။ ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းလွသည္။ 

လူတန္းစား သာတူညီမွ် မႈဟူေသာ စကား၊သေဘာတရား သင္တန္းတစ္ခုမွာ ကုိသန္းေအာင္ 

ၾကားခ့ဲဖူးသည္။ မွန္ လုိက္ေလ။ သူတို႔ တစ္ရြာလုံးမွာ ေျမရွင္၊ ယာရွင္၊ ဓနရွင္ဆုိတာေတြ 

မရွိေတာ့။“ႏြမ္းသေလာက္ လုပ္၊လုပ္သေလာက္ စား” ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ အတိုင္း၊အားလုံး 

တညီတညြတ္တည္း ငစိန္ဆန္ကုိပ ဲစားေနၾကရၿပီ။ 

ရြာမွာ ပြဲလမ္းသဘင္ မရွိတာလည္း ၾကာေတာင့္ၾကာ လွေပါ့။သူႀကီးမႏုိဲင္တုန္းက ပြဲခံ ခဲ့တဲ့ အၿငိမ့္ဟာ 

ေနာက္ဆုံးပါပဲ။ 

ပဋိပကၡရွိမွ တုိးတက္ တာဟူေသာ သေဘာတရား တစ္ခု ကုိသန္းေအာင္ ၾကားဖူးထားသည္။ သူသိသမွ် 

သူတို႔ ရြာကေလးမွာ (သူ႔လက္ထက္ မွာ) ပဋိပကၡ မရိွပါ။ ပခဲင္းထဲ ႏြား၀င္စားတာမ်ဳိးေလာက္သာ သူ 

ေျဖရွင္းေပးေနရသည္။ ဟုိတုန္းက အနီအ၀ါေတြ၊ မဆဲြယ္ ၾကတုန္းကမွ ျပႆနာေတြရွိ ေသး။ ခုေတာ့ 
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ေလးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ကုိပင္ ကုိသန္းေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ဖူး၏။ 

ေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ သူ႔အၾကား ပဋိပကၡက ေျပလည္သြားတာလား။ အစက ခ်ည့္မရိွခဲ့တာ လား။ မိသားစု 

စား၀တ္ေနေရး လုံးပန္းရင္း ေဘးေရာက္သြား တာလား။ ကုိသန္းေအာင္လည္း မေျပာတတ္ေတာ့။ 

ေက်ာ္ျမင့္ဘက္က ပသုိ႔ရိွမည္ မသိ။ 

မေန႔ကအထိေတာ့ အစည္းအေ၀းမွာ သူေျပာသမွ် ေအးပါကြာ။ ေအးပါကြာႏွင့္ ေခါင္းညိတ္ေနေသာ 

ေက်ာ္ျမင့္ကုိ သူဘယ္လို ေကာက္ခ်က္ ခ်ရမလ။ဲ 

_ _ _

သည္လိုႏွင့္ ရက္ကုိ လစားလကုိ ႏွစ္စားၿပီး ႏွစ္ ေတြလည္း မ်ားစြာေျပာင္းခ့ဲၿပီ။ ဘယ္သူေတြ 

ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ အေျခအေနေတြ၊ ဘယ္လိုပင္ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ထာ၀ရအႏုိင္ယူ တည္ၿမေဲနတာကေတာ့ 

ကာလ ယႏၱရားႀကီးပါပဲ။အားလုံး သူ႔ေရွ႔ေမွာက္မွာပ ဲဒူးေထာက္ လကဲ်ေပ်ာက္ ကြယ္ၾကရသည္ 

မဟုတ္လား။ 

သန္းေအာင္၊ ကုိသန္းေအာင္ ဘ၀မွသည္ တေရြ႔ေရြ႔ အုိမင္းလာေသာ ဦးသန္းေအာင္လည္း ဆံျဖဴသြား 

ေႂကြခဲ့ၿပီ။ ဆရာေလး ဦးေက်ာ္ျမင့္လည္း ပါးေရနားေရ တြန္႔ခဲ့ၿပီ။ 

“ႏွစ္ေယာက္ထဲ ေတြ႔တုန္း ငါ မင္းကုိ ေတာင္းပန္ရ ဦးမယ္။ ဦးသန္းေအာင္က ဦးေက်ာ္ျမင့္ကုိ စာရြက္ေခါက္ 

ကေလး ကမ္းေပးလိုက္၏” 

“ႏွစ္ေတြ အၾကာႀကီး ႏုိင္ကြက္ အျဖစ္နဲ႔ သိမ္းထားတာ။ ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။ မင္းဆုတ္ခ်င္လည္း ဆုတ္ပစ္ 

လိုက္ေပါ့” 

ဦးေက်ာ္ျမင့္က စားပဲြေပၚမွ မ်က္မွန္ အ၀ုိင္းေလးကုိ ေကာက္တပ္ၿပီး မ်က္ေမွာင္ ၾကဳတ္ကာ ဖတ္ေနၿပီ။ 

သူ႔မ်က္ ႏွာက တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္။ စာရြက္ေလးကုိ ဆုတ္ၿဖလုံဲးေခ် ၿပီးေထြးခံထဲပစ္ထည့္လိုက္၏။ 

“ရင္ရင္လွဆုိတာ ငါ့ႏွမ အရင္း လိုပါပကဲြာ။ ငါ့ဘက္က ႐ိုးသားပါတယ္။ အရြယ္မ ေရာက္တေရာက္ 

စိတ္ကစားခ့ဲတာ ျဖစ္မွာပါ။ ခုေတာ့ စာခ် ဆရာႀကီးျဖစ္ၿပီး ပရိယတ္နဲ႔ ပဋိပတ္နဲ႔ ေကာင္းရာဘုံ 

ေရာက္ေနေရာေပါ့” 

“အဲဒါေၾကာင့္ ငါ မင္းကုိ ေတာင္းပန္တယ္လ့ို ေျပာရတာ ေပါ့” 

“ေအး ငါလဲမင္းကုိ ေတာင္းပန္ရဦးမယ္။ ငါ ရြာက ထြက္ေတာ့ ေက်ာင္းဆက္ေန ရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ 

မင္း လိုက္ၿပိဳင္ေနမွာ စိုးလို႔။ ဖံုးထား ခဲ့တာ” 

“အဲဒါလည္း ခပ္ေကာင္း ေကာင္းပါပဲကြာ။ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္ ငါမွ ၀ါသနာ မပါတာ” 

ထုိစဥ္ 
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အိမ္အေပၚထပ္မွ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ငိုသံက ႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာ၏။ 

ႏွစ္ေယာက္စလုံး ေငါက္ခန ဲထရပ္ မိၾကသည္။ ကေလးမိဘေတြ က သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ အိမ္ေစာင့္ခိုင္းၿပီး 

ကေလးပါ အပ္သြားခဲ့သည္ မဟုတ္လား။ 

ၿပိဳင္တူေလွကားကုိ ေျပး တက္သြားၾက၏။ ငယ္စဥ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားဘ၀၊ ဘုန္းႀကီး ေအာ္ေခၚေတာ့ 

သူ႔ထက္ငါ ဦးေအာင္ ေျပးတက္ ခဲ့ၾကသည္ကုိ အမွတ္ရလိုက္ ၾကေသး။ 

သုိ႔ေသာ္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဘုန္းႀကီးကုိ ႏွိပ္ေပးေထာင္းေပးဖို႔ မဟုတ္။ ခမည္းခမက္ ျဖစ္ေနသူ 

အဘုိးႀကီးႏွစ္ေယာက္ စလုံး ေျမးဦးကေလးကုိ ေခ်ာ့ဖုိ့။ အငိုတိတ္ၿပီး ၿပံဳးရယ္လာမည့္ 

ေျမးကေလး၏ပါးေဖာင္းေဖာင္း ကုိ အလ်င္ဦးေအာင္ေမႊးဖို႔။ 

                                                                                                                   ဂ်ဳိေဇာ္ 

                                                                                               ( ေပဖူးလႊာ 2010 March ) 


