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စပယ္ရုိး စာကေလး 

 ေဆးေက်ာင္းသားေလာက၊ဆရာ၀န္ေလာကမွကၽြန္ေတာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားထတဲြင္အမွတ္တရအျဖစ္ဆံုးသူ

ကို ေျပာပါဆုိလွ်င္ 'ေအးျမ' ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း'စာကေလး' ဟူ၍ တစ္ျပိဳင္တည္း အသံထြက္ၾကလိမ့္မည္ထင္သည္။ 

'ေအးျမ' ၏ နာမည္ေျပာင္မွာ 'စာကေလး' ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေဆးေက်ာင္းသားေတြမွာနာမည္ေျပာင္မရသူမရွိသေလာက္ရွားပါသည္။ ေက်ာင္းသက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 

မိဘကေပးသည့္နာမည္သည္တျဖည္းျဖည္းအေခၚနည္းလာျပီး၊သူငယ္ခ်င္းေတြကေပးသည့္နာမည္ေျပာင္သာတြင္က်

ယ္လာရေလေတာ့၏။ တကယ္တမ္းလည္းမိဘေတြ၏ ကင္ပြန္းတပ္ေရြးခ်ယ္မွုသည္ လူႏွင့္နာမည္ 

မလိုက္ဖက္သည္ကမ်ား၏။အသားမည္းသူကုိ'ျဖဴ'၊လူပုကို'ျမင့္'၊၀,၀,ဖက္တီးကၾကီး'သြယ္'၊ပိန္တာရိုးက'ျပည့္'ေနၾက 

ေတာ့...ေခၚရသည္မွာမေကာင္း။ နာမည္ေျပာင္ ဆိုသည္မွာ လူ၏ဥပဓိ၊ အမူအက်င့္၊ ဓေလ့စရိုက္ေတြမွ 

ထင္ဟပ္ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ေလေတာ့..(ဟာသရသလည္း ပါေလေတာ့) လူႏွင့္ နာမည္ အင္မတန္လိုက္ဖက္၊ 

ေခၚလို့လည္းေကာင္းမွေကာင္းေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ထိုအထမဲွ၊ အေစာဆံုး နာမည္ေျပာင္ရခဲ့သူမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဇာတ္လိုက္၊ 

ေအးျမ ျဖစ္ပါ၏။ 

 ေဆးေက်ာင္း စတက္သည့္ ပထမဆံုးေန႔မွာ၊ ဌာနမွဴး ဆရာမၾကီးက၊ Roll Call ေခၚသည္။ 

ကိုယ့္နာမည္ေခၚလွ်င္ မတ္တပ္ရပ္ျပျပီး PRESENT ဟုေျဖရသည္။ နာမည္ႏွင့္လူ မွတ္မိေစရန္၊ ဆရာမၾကီးက 

အကခဲတ္ေနေတာ့ အတန္ၾကာ ရပ္ျပေနရသည္။ 

 "ေမာင္ေအးျမ" 

"PRESENT"

 ေညာင္နာနာအသံက ေနာက္တန္းခံုၾကား တစ္ေနရာမွမ၀့ံမရ ဲ ထြက္လာသည္။ ၅ ေပသာသာ 

လူဗလံကေလး၊ အေ၀းလည္း အေ၀းမွာဆိုေတာ့ ဆရာမၾကီး ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရ။ မ်က္မွန္ကိုပင့္ျပီး... 

 "ဆန္နီ...ခံုေပၚတက္ ရပ္ျပပါလားကြယ္...ပလိစ္.." 

 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အားလံုး သမင္လည္ျပန္ လွည့္ၾကည့္ၾကသည္။ ျမင္လိုက္ရသည္မွာ .. 
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 အရပ္ပုပု၊ပိန္ပိန္မည္းမည္း။ကိုယ္လံုးႏွင့္စာလွ်င္ေခါင္းကၾကီးေနသည္။ေနာက္ေစ့လံုးလံုး၊ေခါင္းႀကီးႀကီး,ကိုပ 

ေလြရိုးလည္ပင္းရွည္ရွည္ကမနိုင္၀န္ထမ္း၊ မ.တင္ထားရသည္။ ဆံပင္က က်ိဳးတိုးက်တဲ ဲ ေျပာင္းဖူးေမြးေျခာက္၊ 

ႏွာေခါင္းခၽြန္ခၽြန္ေလးက ငွက္ႏွုတ္သီးလို ေငါထြက္ေနလိုက္ေသး။ 

"Oh! .. sparrow"

 ဆရာမၾကီး ႏွုတ္ဖ်ားမွ .. အာေမဍိတ္သံ တိုးတိုး ထြက္သြား၏။ တစ္ျပိဳင္နက္လိုလို 

ေက်ာင္းသားေတြ၏ပါးစပ္မွ 'စာကေလး' ဟု ကင္ပြန္းတပ္သံႀကီးက က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟီးသြားေလ၏။ 

 က ဲ .. သည္လို .. ထီးလိုမင္းလို .. နာမည္ေျပာင္မ်ိဳး ဘယ္သူရခဲ့ဖူးလို့တံုး။ စာကေလး၏ နာမည္ေျပာင္၊ 

ဗ်ဴပၸတ္က သို႔ကလုိ ထူးျခားခဲ့ပါ၏။ 

x x x

 တစ္ေန႔သ၌ .. ျမန္မာစာလက္ခ်ာ အျပီးမွာျဖစ္၏။ ဌာနမွဴး ဆရာႀကီးက 

 "ဒီအတန္းထမဲွာ .. ျမင္းျခံေတာင္သာဘက္က၊ ေမာင္ေအးျမဆုိတာ .. ရွိသလား ေဟ့" 

"ရိွပါတယ္ ဆရာႀကီး .. ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ" 

စာကေလး ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာျဖင့္ ထေျဖလုိက္ရ၏။ဆရာႀကီးသည္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္၍ ၾကည့္ျပီး .. 

"ေအး .. ခဏေနရင္ .. ဌာနလာခဲ့" 

ဆရာႀကီးထြက္သြားေတာ့ .. ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာကေလးကို စူးစမ္းသည့္ 

အၾကည့္ျဖင့္ၾကည့္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က စာကေလးအတြက္ စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတက္ရသည္မွာ .. မၾကာေသး။ 

စာကေလး ဘာျပႆနာျဖစ္ျပီလေဲပါ့။ မ်က္ႏွာေပါက္ဆိုးဆိုးႏွင့္ ဆရာႀကီးက စည္းကမ္းအရာမွာ တင္းက်ပ္ျပီး၊ 

ဆံုးမသည့္ ေနရာမွာ ျပတ္သားလွသည္ဟု နာမည္ႀကီးေလေတာ့ စာကေလးအတြက္စိုးရိမ္မိၾကျခင္းျဖစ္၏။ 

စာကေလးလည္း ရင္တုန္ပန္းတုန္ျဖစ္ျပီ။ ေခါင္းတုန္သည္ေျပာက ပိုမွန္မည္။ ဘာအမွား၊ ဘာအျပစ္မ်ား 

လုပ္ခဲ့မိပါလိမ့္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လည္း စဥ္းစားမရ။ အေဖာ္လိုက္ေပး၀ံ့သူလည္း တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ 

မတတ္ႏိုင္။'တစ္ေကာင္တည္းပ ဲ ... ဒါေပမ့ဲ စာကေလး'အျဖစ္သြားရေတာ့့မည္။ စာကေလးရေဲဆးတင္ျပီး 

ခ်ီတတ္သြားေလ၏။ 

မွန္တာေျပာလွ်င္ သစၥာ။ ေတာက တက္လာသည့္ စာကေလး၊ ဆင္နားရြက္ တံခါးဆိုတာ တစ္ခါမွ်မျမင္ဖူး၊ 

မဖြင့္ဖူးခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႒ာနမွဴးအခန္းက၊ ဆင္နားရြက္တံခါးကို တြန္းဖြင့္၀င္ရမွန္း မသိဘ၊ဲ 

ေအာင္ေျခလြတ္ေနသည့္ ေနရာမွ ျခံစည္းရိုးေခြးတိုးသလုိ၊ ေလးဘက္ေထာက္ျပီး ၀င္သြားလိုက္၏။ 

"ဟ ..ဟ ဘာႀကီးလ။ဲ ဘယ္လိုေကာင္လ ဲ.. ဟ" 

အေပါက္ႏွင့္တည့္တည့္ စားပြဲမွာ ထိုင္ေနသည့္ ဆရာႀကီးသည္ ေလးဘက္ေထာက္၀င္လာသည့္ သူ႔ကို .. 

မ်က္လံုးအျပဴးသားျဖင့္ ၾကည့္ျပီး၊ တအံ့တၾသ ေရရြတ္လိုက္၏။ သူလည္း ေလးဘက္ေထာက္ရာမွ မထႏိုင္ေသး။ 

ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ .. 
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ျမတ္စြာဘုရား . . . 

ဆရာႀကီးသည္ ဘယ္ေျခေပၚ ညာေျခခ်ိတ္တင္လ်က္ ခန့္ခန့္ႀကီးထိုင္ေနေသာ္လည္း 

ေအာက္စလြတ္ေနသည္။ အတြင္းခံေဘာင္းဘီကို အတိုင္းသားျမင္ေနရသည္။ ေဘာင္းဘီက 

အျဖဴေရာင္ဆိုေသာ္လည္း ညစ္တစ္တစ္ပါ။ ေဘာင္းဘီကို ျမင္ရုံႏွင့္ေတာ့ စာကေလး ဘုရားမတေသးပါ။ 

စာကေလးျမင္လိုက္ရသည္က . . . 

အိမ္ေျမွာင္တစ္ေကာင္ .. ။ ဆရာႀကီးေဘာင္းဘီညစ္တစ္တစ္မွာ ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အိမ္ေျမာင္တစ္ေကာင္ 

ကပ္ေနသည္။ အေသမဟုတ္။ အရွင္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႀကီး။ အျမဲီးကေလးေတာင္ လွုပ္ေနလိုက္ေသး။ ဆရာႀကီး 

ေပါင္ၾကားမွာ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ေစာေစာအိပ္လို့၊ ေစာေစာထ, လို႔၊ ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္ၾကပါစုိ႔ 

လုပ္ေနပါလိမ့္။ 

စာကေလး ေလးဘက္ေထာက္ရာမွ မုဆိုးထိုင္ထိုင္လိုက္သည္။ ဆရာႀကီးေပါင္ၾကားကို လက္ညွိဳးထိုးလ်က္ 

"ဆရာႀကီး .. ဆရာႀကီး .." 

နံေဘးမွ စာေရးမေလးႏွင့္ က်ဴတာဆရာမေလးေတြက စာကေလးႏွင့္ဆရာႀကီးကို၊ မ်က္လံုးအျပဴးသားျဖင့္ 

ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဆရာၾကီးလည္း အေယာင္ေယာင္ အမွားမွားျဖင့္ မတ္တတ္ထ,ရပ္လိုက္၏။ သူ႔ေရွ႕ပိုင္းကုိ 

လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဖံုးထားလိုက္္ေသးသည္။ 

" ဆရာႀကီး .. ေပါင္ၾကားမွာ .." 

ဆရာႀကီးမ်က္ႏွာ .. ရေဲန၏။ စာကေလးမွာလည္း အထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ ..။ 

"အိမ္ေျမွာင္ကပ္ေနတယ္ .." 

"ဟိတ္ေကာင္ ... မင္း .."

ဆရာႀကီးသည္ စာကေလးကို ဆက္မေငါက္ႏိုင္။ ေပါင္ၾကားမွာ ရြစိရြစိ ျဖစ္လာသျဖင့္ လံုခ်ည္ကိုျဖန္႔ျပီး 

ထိတ္လန္႔ တၾကားခါထုတ္လိုက္ရာ၊ အိမ္ေျမွာင္သည္ လြင့္စင္ခုန္ပ်ံထြက္လာျပီး၊ က်ဴတာဆရာမေလးမ်ား၏ 
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စားပြဲေပၚသို႔ ဖတ္ခနဲ ျပဳတ္က်သြား၏။ ဆရာမေလးေတြလည္း ထိတ္လန္႔တၾကား တအူးအူး တအားအား 

ေအာ္ဟစ္ကာ အခန္းအျပင္ဘက္ ထြက္ေျပးကုန္ၾက၏။ 

"မင္းႏွယ္ကြာ .. မထိတ္သာ မလန္႔သာ .. ေျပာ .. ဘာ ကိစၥတံုး" 

ဆရာႀကီးသည္ စားပြဲေပၚရိွ ေရဖန္ခ်ိဳင့္ထမဲွ ေရတ္စခြက္ ငွဲ႔ ေသာက္ေန၏။ 

"ခုေနကဆရာႀကီးေခၚထားလို.ပါခင္ဗ်။ျမင္းၿခံေတာင္သာနယ္က ေအးျမပါ" 

"ေၾသာ္ .. ဟုတ္ျပီ ၊ ဟုတ္ျပီ .. ဒီလိုကြ။ မင္း .. ဇဂ်မ္းကျမကဲ ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မုိးဆိုတာၾကားဖူးလား" 

(ကန္ျမရဲြာကို နယ္ခံေတြက ကျမရဲြာဟုပအဲသံထြက္ၾက၏) 

"ဟုတ္ကဲ့ .. ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဦးႀကီးဗဂ်မ္းက ကၿမသဲားပါ။ ကၽြန္ေတာ္က 

ဇဂ်မ္းသားပါ။ကၿမကဲ ရြာေသးေသးေလးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇဂ်မ္းက ရြာႀကီးပါ။" 

"ေအး .. ထားပါကြာ .. အေရးထမဲင္းက,ႏွစ္ရြာ့တစ္ရြာ ၊ ရြာခ်င္းကပ္ျပိဳင္ေနေသးတယ္ ။ ငါလည္း 

ကျမသဲားပကဲြ။ ငါ .. ေျပာခ်င္တာက .. ဇဂ်မ္းကျမကဲ ပညာတတ္ႏွစ္ေယာက္ထြက္တယ္။ ဆရာတင္မိုးနဲ႔ ငါနဲ႔ေပါ့ကြာ။ 

ခု .. မင္းပါဆိုရင္ သံုးေယာက္ေပါ့။ အဒဲါေၾကာင့္၊ ဇဂ်မ္းကျမရဲ႕ဲ နာမည္ကို၊ ဂုဏ္ကို မင္းထိန္းရမယ္။ ပညာႀကိဳးစား။ 

စည္းကမ္းရိုေသ။ဆရာေတြကို ေလးစား၊ ဟုတ္ျပီလား။ ေလာေလာဆယ္ .. ဒီသံုးခုပမဲွာလိုက္မယ္။ ဒါ .. ေျပာခ်င္လုိ႔ 

ေခၚလိုက္တာ .. အကူအညီလိုရင္ ငါ့ကိုေျပာ" 

အေၾကာက္ေၾကာက္၊ အလန္႔လန္႔ျဖင့္ လာခဲ့ရသည့္ စာကေလးလည္း ခုမွ သက္မႀကီးက်သြား၏။ 

ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးေတြပဟဲ့ဆိုျပီး အားလည္းတတ္သြားေလ၏။ အရုိအေသေပးျပီး ျပန္မည္လုပ္ေတာ့ ... 

"ေနဦး .. တစ္ခုထပ္မွာဦးမယ္ ။ ခုနက အိမ္ေျမွာင္ကိစၥ။ ဘယ္သူမွ ေလွ်ာက္မေျပာနဲ႔ ။ ဒါနဲ႔ .. ဘာလို႔ 

ေလးဘက္ေထာက္၀င္လာရတာတံုး။ ဆင္နားရြက္တံခါးေတာင္ တြန္းဖြင့္မ၀င္တတ္ဘူးဆိုေတာ့ .. မင္းကြာ .. 

ဇဂ်မ္းကျမ ဲသိကၡာက်လိုက္တာ" 

"ကၽြန္ေတာ္သာ .. ေလးဘက္ေထာက္၀င္မလာရင္ ဆရာႀကီးလည္း အိမ္ေျမွာင္ ကိုက္လို႔ 

ကိုယ္က်ိဳးနည္းကေရာ့မယ္ .."ဒါကေတာ့ .. စာကေလး စိတ္ထကဲ ေျပာလိုက္တာပါ။ 

အိမ္ေျမွာင္ကိစၥကို .. စာကေလး .. ဘယ္သူ႔မွ် ေလွ်ာက္မေျပာပါ။ သို႔ေသာ္ .. 

ေနာက္တစ္ေန႔ေက်ာင္းတက္ေတာ့ .. သည္သတင္းက Notice Board မွာ မကပ္ရပါဘ ဲ တစ္ေက်ာင္းလံုးျပန္႔ေနျပီ။ 

ေပ်ာ္တတ္သည့္ ဓာတုေဗဒဌာနမွဴးက စာကေလးကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေခၚေမးသည္။ 

"ေဟ့ေကာင္ .. မင္းဆရာႀကီးရ႕ဲ အတြင္းခံေဘာင္းဘီက အျဖဴေရာင္ ေသခ်ာရ႕ဲလားကြ .." 

"ေသခ်ာပါတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ကေလးအႏွီးကို ေဘာင္းဘီခ်ဳပ္၀တ္ထားသလားလို႔ေတာင္ 

ထင္လိုက္ပါေသးတယ္.." 

"ဟား .. ဟား ေနာက္တစ္ခါဆုိ .. သရက္ထည္ ပြင့္ရုိက္ကေလးေတြ ေဘာင္းဘီခ်ဳပ္၀တ္ လို႔ေျပာကြာ .." 

"မေျပာရဲပါဘူးခင္ဗ်ာ . အဒဲီလို ကလက္တက္တက္မ်ိဳးလည္း ၀တ္မယ္ မထင္ပါဘူး" 



စပယ္ရုိး စာကေလး 

5

ဆရာႀကီး .. ရယ္လိုက္သည္မွာ မ်က္ရည္မ်ားပင္ ထြက္ေလ၏။ မ်က္ႏွာကိုလက္ကိုင္ပ၀ါျဖင့္ ပြတ္ရင္း .. 

" ေတာ္ေသးတာေပါ့ကြာ။ မင္းျမင္လိုက္တာက အိမ္ေျမွာင္ျဖစ္ေနလို႔ ။ အိမ္ေျမွာင္ ရဲ့ အဘိုး 

ေတာက္တဲ့မ်ားျမင္လိုက္လို႔ကေတာ့" 

ဆရာႀကီးသည္ မ်က္ရည္ထြက္မတတ္ ရယ္ျပန္ေလ၏။ 

x x x

ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ .. စာကေလးကား လူေကာင္ေသးေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္မေသးပါ။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ 

၀ီရိယလည္း လြန္စြာႀကီးမားလွ၏။ ဆရာတိုင္းက သိေနေတာ့ စာေမးလွ်င္၊ သူ႔ကိုပေဲမးၾကတာမ်ားသည္။ 

အေမးခံရလွ်င္ ေခြးအ, လွည္းနင္း အမွားမွား အယြင္းယြင္း မျဖစ္ေစရေအာင္ သူ႔ခမ်ာ ႀကိဳးစားေနရျခင္းလည္းျဖစ္၏။ 

သို႔ႏွင့္ အတန္းထကဲ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူေတာ္စာရင္းမွာ စာကေလး အျမဲတမ္းပါေလသည္။ စာေမးပဲြေတြမွာ 

ဂရိတ္ဖိုး၊ ဂရိတ္ဖိုက္က မဆင္းပါ။ 

စာကေလးသည္ ေက်ာင္းစာတြင္ ေတာ္ရံုမွ်မက၊ ကဗ်ာဆရာႀကီးးတင္မိုး၊ ျမန္မာစာဌာနမွဴးဆရာႀကီးတို႔ႏွင့္ 

တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ခဲ့လို့လားမသိ။ စာေပ အႏုပညာ ၀ါသနာပါျပီး၊ ကဗ်ာဆရာေပါက္စ, လည္း 

ျဖစ္ေနလိုက္ေသး၏။ နံရံကပ္စာေစာင္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းေတြမွာ သူ႔ကဗ်ာမ်ား 

ေရွ႕ဆံုးက ပါေလသည္။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို လက္တန္းစပ္ဆိုႏိုင္သည္အထိ ပါရမီဥာဏ္ ရင့္သန္လွ၏။ ဥပမာ 

အတန္းထကဲ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ .. 

'အခ်စ္ဟာ .. 

အနီအ၀ါၾကားက ၾကည္ျပာ၊ 

ပလီပလာၾကားက တည္ကာ၊ 

ရီစရာ(ရယ္စရာ)မ်ားဆို ... 

ညီညာေသာ သြားကေလး 

ေဖြးေအာင္ ၿပံဳးပၿဲပံဳးသူပါ။' 

ဟု .. လက္တန္း စပ္ဆိုႏိုင္သူျဖစ္၏။ 

စာကေလးတို႔ ေဒသ၊ မိုးနည္းေရရွား,အရပ္သားေတြကို 'ကန္ေရေသာက္၊ ျမက္ေျခာက္စား၊ ေခ်းစိမ္းုပါတ့ဲ 

ေကာင္ေတြ ..' ဟု ခ်ိဳးခ်ိဳးႏိွမ္ႏိွမ္ စ,ၾကေနာက္ၾကေလသည္။ စာကေလး ကား .. ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တံု႔ျပန္ႏုိင္သူျဖစ္၏။ 

ကန္ေရေသာက္၏။ မဟာနႏၵာ၊ 

ျမက္ေျခာက္စား၏။ နတ္သုဒၶါ၊ 

ျမေခ်းပါေတာ့ လုကာယက္ကာ၊ 

မင္းတို႔စားၾကမွာ ။ ။ 
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ဟု ေရးစပ္ေခ်ပခ့ဲေလသည္။ သူ႔ကဗ်ာေလးေတြက၊ တိုက်စ္ေသာ္လည္း အႏွစ္ပါသည္။ ကန္ေရ 

ဟုတ္ပါသတဲ့။ သို႔ေသာ္ ထိုေရကန္သည္ သိၾကားမင္းႀကီးေပ်ာ္စံရာ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္မွ 

မဟာနႏၵာကန္ေရျဖစ္ပါသတဲ့။ ျမက္ေျခာက္သည္လည္း နတ္တို႔အာဟာရ နတ္သုဒၶါျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသတဲ့။ ထိုေရကို 

ေသာက္၊ ထုိအာဟာရကို စား၍ စြန္႔ထုတ္ေသာ အစာေဟာင္းကို 'ျမေခ်း' ဟု တင္စားဖြဲ႕ႏဲႊ႕လိုက္ပံုေလးမွာ အလြန္ပင္ 

လွပါသည္။ ျမေခ်း ဆိုသည္မွာ ေရႊေခ်း၊ ျမေခ်း၊ ပတၱျမားေခ်းဟု ရတနာႏွင့္ ေခ်းကို ရူပကအလကၤာ ျပဳ၍ 

တင္စားေလသလား။ ေခ်းစိမ္းပါသည္ ဆိုထားသျဖင့္ ျမကဲ့သို႔ အစိမ္းေရာင္ရိွေသာေခ်းဟု ဥပမာအလကၤာျဖင့္ 

ဖြဲ႔ေလသလား။ သေရာ္ေတာ္ေတာ္၊ ေငါ့ေတာ့ေတာ့ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ စာဆို .. ငါကုိယ္ေတာ္ .. ေအးျမက ယိုခ်တဲ့ ေခ်း .. 

ျမေခ်းဟု ဖြဲ႕ဆိုေလသလား။ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ေကာက္၍ရေအာင္ ဖြဲ့ဆိုႏိုင္သူျဖစ္၏။ 

စာကေလး .. ေနာက္ဆံုးႏွစ္အပိုင္း(က)အေရာက္၊ ေက်ာင္းသားႀကီး ျဖစ္လာေတာ့ အရက္ကုိ 

ေသာက္ဖူးတယ္ဆုိရံု ေသာက္တတ္လာ၏။ ေအာင္စာရင္းထြက္အျပီး တစ္ခုေသာ ညေနမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ေသာက္ေလ၏။ အေတြ႕အႀကံဳႏုေသးေတာ့ ရမ္ႏွစ္ပက္ မကုန္ေသး .. စာကေလး မူးေနျပီ။ အာေလးလွ်ာေလးျဖင့္ 

စကားပင္ မပီေတာ့။အျမည္းအျဖစ္ ခ်ေပးထားသည့္ ေျမပဆဲံေတြသာ အဆက္မျပတ္ ပါးစပ္ထ ဲပစ္သြင္းေန၏။ထိုစဥ္ .. 

၀ိုင္းေတာ္သားတစ္ေယာက္က .. 

"ေဟ့ေကာင္ .. စာကေလး .. မင္းအရက္ေသာက္တဲ့ အေၾကာင္း .. ကဗ်ာတစ္ပုဒ္စပ္ကြာ .. မင္းဦးႀကီး 

ဦးဗဂ်မ္းထက္ သာေအာင္ စပ္ျပ"ဟု ပြဲေတာင္းေလရာ၊ စာကေလးသည္ ယိုင္တိယို္င္ထိုးႏွင့္ မတ္တတ္ရပ္ျပီး 

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို လက္တန္းရြတ္ေလ၏။ 

ဆရာတင္မိုး၏ 

ေဆးလိပ္လည္းတို 

ေနလည္းညိဳျပီ 

ငါ့ကိုျပန္ပို႔ၾကပါေလ ..။ ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ 'ဧည့္သည္ႀကီး'ကဗ်ာကို တုပလ်က္ .. 

"ရမ္ႏွစ္ပက္ခ် 

ပေဲလ ပြျပီ 

ေအးျမမူးမူး ေပါက္ေပါက္တည္း။ 

ဟု ဟာသေႏွာျပီး စပ္ဆိုလိုက္ရာ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လက္ခုပ္မတီးဘဲ မေနႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။ သည္မွာလည္း 

'မူးမူးေပါက္ေပါက္'ဟူေသာ စကားလံုးက မူးျပီး ေပါက္ေျမာက္သြားတာလား .. ေလပုန္းျမဴးတာလား အဓိပၸါယ္ 

ႏွစ္ခြယူႏိုင္ေလ၏။ အာဂ စာကေလးပါေပတည္း။ 
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ဂ်ိဳေဇာ္ 

(စာကေလးအေၾကာင္းေသာင္းေျပာင္းေထြလာအမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးသည္။စာမ်က္ႏွာငဲ့၍ဤတြင္ရပ္ပါသည္။ 

အလ်ဥ္းသင့္က ေရးပါဦးမည္။) 

              စာေရးသူ 


