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 စာကေလး၏ခ်က္ေတာ္မဟာျမဳပ္ႏံွရာဇဂ်မ္း/ကန္ျမေဲက်းရြာသည္ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ထမဲွာရိွေသာ္လည္း၊ 

လမ္းသာသည့္ ျမင္းၿခံႏွင့္သာအဆက္အဆံအကူးအသန္းမ်ားေလသည္။ ကုန္ေရာင္း၊ ကုန္၀ယ္၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ 

မွာလည္း ျမင္းျခံ၊သာေရး၊နာေရး၊ဘာသာေရးမွာလည္း ျမင္းျခံ၊ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ေဆးရံုတက္ရၿပီဆိုလွ်င္လည္း 

ျမင္းျခံသို႔သာသြားရေလသည္။ 

 ပညာေရးမွာလည္းမူလတန္းေအာင္ၿပီး၍အလယ္တန္းအထက္တန္းသို႔ဆက္တက္လိုလွ်င္ျမင္းျခံသို႔သာသြားၾကရ

သည္။ အမ်ားစုကေတာ့ေလးတန္းေအာင္လွ်င္ယာခင္း၊ ကိုင္းခင္းႏွင့္ ထန္းေတာထဲသို႔ ေရာက္ကုန္ၾကေတာ့၏။ 

စာကေလးတို႔ေခတ္ကေလးတန္းသည္ဘုတ္စစ္ျဖစ္၏။ စာကေလးကေခသူမဟုတ္ "မင္းျဖစ္ မယ့္ေကာင္ေသွ်ာင္ေလးနဲ႔" 

ဆိုသလိုေလးတန္းကိုဘာသာစံုဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ေလးတန္းေအာင္ေတာ့ ေျမႀကီးကိုလည္းမယက္ႏိုင္။ 

ထန္းပင္ေပၚလည္းမတက္ႏိုင္ေသာသ.ူကို(ဥာဏ္ေကာင္းစာေတာ္ေလးမို႔)ေက်ာင္းဆက္ထားဖို႔အားေပးတိုက္တြန္းၾကေလ

သည္။ 

 စာကေလးမိဘမ်ားမွာလည္းအားေပးေျမွာက္စားၾကသည္.ပရိသတ္ႀကီးကိုေက်းဇူးေတာ့တင္ပါရ႕ဲ။ ဘယ္ၿမိဳ႕ 

ဘယ္ရြာမွာဘယ္သူ႔အားကိုးၿပီးထားရပါ့မလ။ဲ ေခါင္းခၾဲကရွာ၏။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျမင္းျခံမွာေက်ာင္းထိုင္ေနသည့္ 

ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ထကဲဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက "ငါ့ေက်ာင္းလာေန"ဟုအမိန္႔ရိွေလသည္။ သို႔ျဖင့္ေတာက္မည့္မီးခကဲေလးသည္ 

ရြာငယ္ ဇနပုဒ္ မီးကေလးမွိတ္တုတ္ကိုစြန္႔ခြါျပီး၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျပတ္ေတာက္လင္းလက္သည့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ႀကီးသို႔ 

ေရာက္ရေလ၏။ 

 "ဟေအးျမ၊ ေအးျမနဲ႔သတင္းကေမႊးလွပါရ႕ဲ။ လူကေတာ့ ေခြးပစ္တဲ့ဒုတ္ပါလား" 

ျမင္ျမင္ခ်င္းေဆာက္နဲ႔ထြင္းလိုက္သည့္ ဘႀကီးဘုန္းႀကီးမွတ္ခ်က္စကားေၾကာင့္ စာကေလးခႏၶာကိုယ္က ႏွံျပည္စုတ္ခႏၶာ 

ကိုယ္ျဖစ္သြား၏။ ေက်ာင္းထ၀ဲင္လိုက္ကတည္းက ရိုရုိက်ိဳးက်ိဳး၊ ညြတ္ကိုင္းရိွဳင္း ၀င္မလာဘ ဲေျခဖ်ားေထာက္၊ ေခါင္းေမာ့၊ 

ရင္ေမာ့လည္ပင္းကေလးဆန္႔ျပီး၀င္ခဲ့အေကာင္းသားဟုေတြးလိုက္မိေသး၏။တကယ္ပင္ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းၿပီးကဗၺည္းတင္ 
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လိုက္သလိုပါပ။ဲ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ "ေအးျမ"နာမည္ေပ်ာက္ၿပီး"ေခြးပစ္တဲ့ဒုတ္" 

ဟုသာေခၚၾကေလသည္။ သူ႕ထက္ငယ္သည့္ကိုရင္ေလးမ်ားကေတာ့ "ကိုဒုတ္"ဟုအဖ်ားဆြတ္ၿပီးေခၚၾက၏။ 

 ခႏၶာကိုယ္ေသးေကြးၾကံဳလွီသူမ်ားသည္သူတို႕ကိုေသးသည္ဟုေျပာလွ်င္မႀကိဳက္တတ္ၾကေပ။ေအးျမခမ်ာလည္း 

ေက်းဇူးရွင္ဘႀကီးမို႕သာ ခႏၶီစေနရေသာ္လည္းသည္နာမည္အေခၚခံရတိုင္းရင္ထမဲွာေအာင့္သက္သက္ႀကီး ျဖစ္ေနရ၏။ 

ေတာ္ေသးရဲ့စာသင္ေက်ာင္းအထိသည္နာမည္ေျပာင္ကပါမလာလို႔။သို႔ေသာ္ေအးျမကားနာမည္ေျပာင္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးေပးသူ 

ျဖစ္၏။ အထက္တန္းေက်ာင္းေရာက္ၿပီးမၾကာခင္ "၀ါေယာ"ဟူေသာနာမည္ေျပာင္ရျပန္ေလ၏။ 

 ေအးျမတို႔ ျမင္းျခံမွာအေပါမ်ားဆံုးထြက္ကုန္သည္ ေဆးေပါလိပ္၊ ငရုတ္သီးႏွင့္ ပမဲ်ိဳးစံုျဖစ္ပံုရ၏။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာလည္းပင္တိုင္ဟင္းလ်ာကငရုတ္သီးႏွင့္ပအဲမ်ိဳးမ်ိဳးသာျဖစ္ေလသည္။ ပျဲပဳတ္၊ ပေဲၾကာ္၊ ပႏဲွပ္၊ ပဟဲင္းခ်ိဳ 

ေန႔စဥ္ဒီဇုိင္းစံုစြာဘုန္းေပးေနရေလသည္။ သေရစာပဲႀကီးေလွာ္ႏွင့္ ပေဲလွာ္ေၾကာ္သုတ္ေတြကလည္းမစားခ်င္မွအဆံုး၊ 

ေအးျမ၏ဓာတ္ႀကီးေလးပါးသဘာ၀ကလည္းပစဲားလွ်င္ေလပြတတ္ျခင္းျဖစ္၏။ 

တခါတရံမခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ဗိုက္နာတတ္ေလသည္။ထိုအခါမ်ိဳး၌ဘႀကီးဘုန္းႀကၤးသည္"၀ါေယာအက်ဥ္းက်တာကြ"ဟုေျပာ

ကာသူ၏နာမည္ေက်ာ္တစ္လက္ကိုင္"သံုးပါးလွ်က္ဆား" မဟာေဆးေတာ္ႀကီးကိုတိုက္ေလသည္။ 

 သံုးပါးလွ်က္ဆားဆိုသည့္အတိုင္းသိေႏၶာ၊ဇ၀က္သာႏွင့္ဆားပုပ္သံုးမ်ိဳးကိုဆတူေထာင္ၿပီးေရာသမေမႊထားသည္ 

ျဖစ္ရာငန္ငန္နံနံႏွင့္အ၀င္ဆိုးလွသလိုအထြက္(ေလလည္၀မ္းသြားသည့္အခါ)မွာလည္းအနံ႔ဆိုးလွ၏။ထိုမဟာေဆးေတာ္ႀကီ

းကိုဘုန္းႀကီးသည္ ဘယ္ေတာ့မွအျပတ္ခံသည္မရိွ။ ေစ်းထကဲပရေဆးဆိုင္မွ ေအးျမပဒဲိုင္ခံ၀ယ္ေပးရသည္။ 

ေအးျမပထဲုေထာင္းဇကာခ် ေဖာ္စပ္ေပးရသည္။ ၿပီးေတာ့ ေအးျမပမဲၾကာခဏစားေနရသည္။ ၾကာေတာ့ သူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ 

လွ်က္ဆားနံ႔ေတြထြက္ေနျပီလား။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္မၾကာခဏဆိုသလိုအနံ႔ခံၾကည့္ေနရ၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ NO 

PROBLEM ဟုေျပာႏိုင္ေသာ္လည္းစာသင္ခန္းထမဲွာေလပုန္းမျမဴးေအာင္ ေအာင့္အည္းေနရတာကေအးျမအတြက္ 

တကယ့္ျပႆနာျဖစ္၏။ 

 ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က တစ္ရက္စာသင္ေနခ်ိန္မွာေအးျမဗုိက္အႀကီးအက်ယ္နာေလ၏။ ေလမလည္ 

မိေအာင္ ေအာင့္ထားရာကတစတစပုိပိုနာလာျခင္းျဖစ္၏။ ေခၽြးေတြထြက္၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေအးစက္ၿပီးေအာ့အန္ 

တာေတြပါပါလာေတာ့ အတန္းပိုင္ဆရာကေဆးခန္းလိုက္ပို႔သည္။ 

 ဆရာ၀န္က "ဘာျဖစ္တာတုန္း"ေမးေတာ့ ဘႀကီးဘုန္းႀကီးေလသံျဖင့္ "၀ါေယာအက်ဥ္းက်တာပါဆရာ" 

ဟုေျဖလိုက္မိ၏။ ဆရာ၀န္က စမ္းသပ္၊ေဆးထိုးေဆးတိုက္ၿပီးေအးျမစကားကိုသေဘာက်ကာတဟားဟားရယ္ေနေတာ့၏။  

 "၀ါေယာအက်ဥ္းက်တယ္လို႔ မင္းဘယ္သူကေျပာတုန္း" 

 "ဘႀကီးဘုန္းႀကီးကေျပာတာပါ" 

 "ေနစမ္းပါဦး ၀ါေယာကဘာျပစ္မွုနဲ႔၊ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္နဲ႔ အက်ဥ္းက်သြားတာတုန္း" 

 "အဒဲါေတာ့ မသိဘူးခင္ဗ်။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ ဘုန္းႀကီးေပးတဲ့သံုးပါးလွ်က္ဆားရက္လိုက္ရင္ သက္သာသြားတာပဲ" 
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 "ေကာင္းၿပီအခုအက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ၀ါေယာကုိ ဆိုဒါမင့္နဲ႔ ဂ်လဲမက္တိုက္ၿပီးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္မယ္။ 

ေဆးမွန္မွန္ေသာက္၊ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ ခုနကေျပာတဲ့အတိုင္းေနဟုတ္ၿပီလား၊ ဆရာစကားနားမေထာင္ရင္ 

ေတာ့ ၀ါေယာထပ္ၿပီးအက်ဥ္းက်လိမ့္မယ္၊ ၀ါေယာ အက်ဥ္းသားေပါ့ကြာဟားဟားဟား" 

 ဆရာ၀န္လည္းေအးျမကိုသေဘာက်ကာတဟားဟားရယ္ၿပီးက်န္ရစ္၏။အတန္းပိုင္ဆရာႏွင့္အေဖာ္လိုက္လာ 

သည့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းၿပံဳးစိစိျဖစ္ေနၾက၏။ထိုေန႕မွစ၍ေအးျမကို"၀ါေယာအက်ဥ္းသား"ဟုေနာက္ေျပာင္ေခၚၾကေလ၏။

ထိုအခ်ိန္က၀င္းဦး၏"ေက်ာက္မဲအက်ဥ္းသား"ကလည္းတစ္နိင္ငံလံုးဟုိးဟိုးေက်ာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ေနာက္ေတာ့အက်ဥ္းသား 

ျပဳတ္ၿပီး "၀ါေယာ" ဟုေျပာင္းေခၚၾကေလသည္။ 

 သည္နာမည္ေျပာင္ကိုလည္းေအးျမမႀကိဳက္ပါ သို႕ေသာ္ "ေခြးပစ္တဲ့ဒုတ္" န႕ဲစာလွ်င္ ေတာ္ေသးရဲ့ဟုေအာက္ေမ့ 

ထားသည္။တစ္ခုေတာ့ရွိသည္၀ါေယာဆိုတာ ေလႀကီးမိုးႀကီးေျပာလို႕လည္းမဟုတ္၊ ေလပြေလလည္လြန္းလို႕လည္းမဟုတ္၊ 

ဆရာ၀န္ကေပးသည့္နာမည္ဟုေဆးခန္းကဇာတ္လမ္းကိုအခြင့္ႀကံဳတိုင္းရွင္းျပေနရသည္မွာေအးျမအတြက္ 

အလုပ္ပိုတစ္ခုျဖစ္ေနေတာ့၏။ 

x xxxxxxxxxx

၀ါေယာေခၚေအးျမကား လူေသးေသာ္လည္းဦးေႏွာက္မေသးဟုေျပာရေပမည္။ ေရွးေရွးဘ၀မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 

ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကံမ်ားက လက္ရွိဘ၀မွာ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပုံရသည္။ ဆံ၊ ဥာဏ္၊ 

အသံ၊ ဒန္ ေလးပါးမွာဆံပင္ကအကုသိုလ္ကံျဖစ္ပရဲ၏။ ေျပာင္းဖူးေမႊးေျခာက္၊ ေခါင္းေပၚေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ပါသည္။ 

က်န္သံုးခု က ကုသိုလ္ကံအက်ဳိးေပးျဖစ္ပံုရ၏။ ဥာဏ္လည္းေကာင္း၊ အသံလည္းေကာင္း၊ ဒန္ေခၚ ဒႏၲသြားမ်ားကလည္း 

ျဖဴေဖြးညီညာ ၿပီးအေပါက္အနာမရိွ၊ အဖုိးႀကီးျဖစ္သည္အထိပႀဲကီးေလွာ္စုန္ျပဴးကို ေထာက္ခနျဲမည္ေအာင္၀ါးနိုင္ဦးမည့္ 

သြားမ်ားတည္း။ သြားေတြအေနအထားလွပသျဖင့္ ေအးျမၿပံဳးလိုက္လွ်င္ အရုပ္ဆိုးတာပင္ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနတတ္၏။ 

 ေလာကမွာဥာဏ္ေကာင္းသူေတြလည္းအမ်ားႀကီးပါ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ္လည္း ၀ီရိယမရွိလွ်င္ အရာမေရာက္ 

တတ္ေပ။ ေအးျမက ထႂကြလံု႕လ၀ီရိယလည္းေကာင္းသူျဖစ္၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတစ္ပိုင္း ျဖစ္ေန၍လားမသိ။ 

သူတစ္ကာအိပ္ေကာင္းေနသည့္အခ်ိန္မွာအာရုဏ္ဆြမ္းခ်က္၊ တံျမက္စည္းလွည္း၊ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီးညကက်က္မွတ္ထားသည့္ 

စာေတြမနက္တစ္ေခါက္ျပန္ေႏႊးၿပီးေနၿပီ။ထို႕ေၾကာင့္လည္းအတန္းစဥ္ဂုဏ္ထူးေတြႏွင့္ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ခဲ့သည္မွာေအး 

ျမအတြက္ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ 

 သို႕ေသာ္ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွာငါးဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ေနေတာ့ေအးျမကုိယ္တိုင္နည္းနည္းထူးဆန္းသြား

သည္။ သံုးဘာသာေလာက္ပမဲွန္းထားတာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာေတြပါ ထြက္ေနေတာ့ ေအးျမအရပ္နည္းနည္းပိုရွည္ 

လာသလိုျဖစ္သြားသည္။မွန္တာ၀န္ခံရလွ်င္ေအးျမသည္ဘီအီးဒီေလာက္သာတက္ၿပီးေက်ာင္းဆရာျဖစ္ဖို႕ရည္မွန္းထားရာခု

ေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္္တက္ၿပီး ဆရာ၀န္လုပ္လို႕ရေနၿပီ။ 

 "နင္တို႕ဇရမ္းကၿမကဲ၊ ၀မ္းဆြဲပဲရွိတာ၊ ေခြးပစ္တဲ့ဒုတ္ ဆရာ၀န္ျဖစ္ေအာင္လုပ္စမ္း"  
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 ဘႀကီးဘုန္းႀကီးအမိန္႕ခ်မွတ္ေတာ့ ေအးျမမိဘမ်ား ျပာယာခတ္သြားသည္။ ေအးျမကိုေဆးေက်ာင္းထားဖို႕ 

ဘိုးဘြားအေမြ ထန္းေတာေလးျပဳတ္ရမည့္ကိန္းဆိုက္ၿပီ၊ ေဆြမ်ဳိးေတြေရာ၊ ဘုန္းႀကီးကပါ ၀ုိင္း၀န္းေထာက္ပံ့ၾကမည္ 

ဟူေသာကတိျဖင့္ ေအးျမေဆးတကၠသိုလ္တက္ျဖစ္သြားသည္။ 

 ထိုအခ်ိန္ကားေဆးတကၠသိုလ္တက္လွ်င္ခ်က္ခ်င္းအေဆာင္တန္းမရေတာ့၊မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္မွာေအာင္ 

ဆန္းေဆာင္ႏွင့္ဗထူးေဆာင္ဟူ၍အမ်ဳိးသားအေဆာင္ႏွစ္ခုရွိေသာ္လည္းအခန္းေတြျပည့္ေနသျဖင့္ပထမႏွစ္အမ္ဘီေက်ာင္း

သားမ်ားကအျပင္မွာကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ကိုယ္ေနၾကရသည္။ မႏၲေလးမွာကပ္ရပ္ေနထုိင္ဖို႕ ေဆြမ်ဳိး ရင္းခ်ာဆိုတာေ၀း၊ 

အသိမိတ္ေဆြပင္ တစ္ေယာက္မွ်မရိွေပ။ ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆးရံုႀကီး တ၀ုိက္ကေဘာ္ဒါေဆာင္ေတြ ၏ စားစရိတ္ 

ေနစရိတ္ကလည္းေစ်းႀကီးလွသည္။ 

 ေနာက္ဆံုးေတာ.ဘၾကီးဘုန္းၾကီး၏အစီအစဥ္ကိုပေဲခါင္းညိတ္ရျပန္သည္။အမရပူရေတာင္သမန္အင္းေစာင္းတစ္

ေနရာမွာဘႀကီးဘုန္းႀကီးႏွင့္စာသင္လိုက္ဖက္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးေက်ာင္းထိုင္ေနသည္။ျမင္းၿခံတုန္းကလိုပေဲနစရာ၊စားစရာ 

ဘာမွပူစရာမလုိတဲ့။ တစ္ခုပရဲွိသည္ သြားေရးလာေရးကအနည္းငယ္ေထာင့္ေနသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ စစ္ကိုင္း 

မႏၲေလးကားလမ္းအထိ ၁၅မိနစ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ရမည္။ စစ္ကိုင္းကား(သို႕မဟုတ္) အမွတ္(၈)ဘတ္စ္ကားစီးၿပီး 

မႏၲေလးေစ်းခ်ဳိမွာဆင္းရမည္။ ေစ်းခ်ဳိမွအမွတ္(၁)ကားအျပာကိုေျပာင္းစီးလွ်င္ ေဆးတကၠသိုလ္ေရွ႕ကားမွတ္တိုင္သို႕ ဒုတ္ 

ဒုတ္ထိေရာက္၏။အခ်ိန္၂နာရီခန္႕ေပးရမည္။ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းကလည္းမရွိ။အေဆာင္မေရာက္ခင္အထိေနပါမည္ဟုေအးျ

မေခါင္းညိတ္လိုက္ရ၏။ 

 သို႕ျဖင့္ ျမင္းၿခံတုန္းကဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတစ္ပိုင္း ျဖစ္ခဲ့ရေသာေအးျမသည္ ေဆးေက်ာင္းတက္ျပန္ေတာ့ 

လည္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားတစ္ပုိင္းပင္ ျဖစ္ရျပန္ေလ၏။ 

 သည္တခါ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲ၀င္ေတာ့ ေျခဖ်ားေထာက္ ခါးမတ္ထားသည္။ ေက်ာင္းခန္းထကဲဘီရို၊ စားပြဲႏွင့္ 

နရံၾကြက္ေလွ်ာက္ေတြေပၚမွာသံုးပါလွ်က္ဆားဘူးေတြမ်ားရွိေနမလား၊ မ်က္စိကစားရေသးသည္။ ေတာ္ေသးရ႕ဲ 

အရာရာစိတ္ခ်မ္းသာရမည့္ပံုေပၚသည္။ ဘုန္းႀကီးကသူ႕လိုပသဲြားလွသူျဖစ္၏။ 

 ေနေရးထိုင္ေရးအဆင္ေျပေတာ့ သြားေရးလာေရးကအဆင္မေျပျပန္။ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ျပႆနာတက္ရသည္။ 

ဘတ္စ္ကားစစီးသည့္ပထမေန႕မွာပင္ျဖစ္၏။ကားေတြကလူၾကပ္ေနသည္။ေက်ာင္းခ်ိန္မမီမွာစိုး၍ေနာက္ကားလည္းမေစာင့္

ရ၊ဲ တက္ခံုမွာမတ္တပ္ရပ္ၿပီးလိုက္ရသည္။ တန္းကိုလက္ကၿမၿဲမကဲိုင္ထားရသည္။ ကားခကိုခဲခယဲဥ္းယဥ္းထုတ္ေပး ၿပီး 

ျပန္အမ္းေငြကိုခခဲယဲဥ္းယဥ္းပင္ လွမ္းယူလိုက္ရသည္။ တစ္ေနရာအေရာက္ ေနာက္ကေျပးတက္လာသည့္ ခရီးသည္ 

တစ္ဦးကသူ႕လံုခ်ည္စကိုတက္နင္းသည္။ဖတ္ကနဲဘယ္ဘက္လက္ကဖမ္းထိန္းလိုက္လို႕ေပါ့။နို႕မို႕ ကြင္းလံုးပံုက်သြားမည္။ 

ညာဘက္လက္ကတန္းကိုကိုင္ ဘယ္ဘက္လက္ကလံုခ်ည္ကိုစုကိုင္ၿပီးလိုက္လာရသည္။ ေနာက္ထပ္ကားမရပ္ 

မခ်င္းဒုကၡျဖစ္္လိုက္သည့္ျဖစ္ခ်င္း။ေတာ္ေတာ္ေလးခရီးေပါက္မွကားထ၀ဲင္ၿပီးရပ္ခြင့္ရသည္။ကားထေဲရာက္ကာရွိေသးစပယ္

ယာက….. 

 "ညီေလးကားခေလး" 

 စိတ္ညစ္ေနသည့္ေအးျမ ကၽြဲၿမီးပါတိုသြား၏။ 
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 "ေပးၿပီးၿပီေလဗ်ာခင္ဗ်ားျပန္အမ္းတဲ့ ပိုက္ဆံေတာင္ ရွိေသးဒီမွာ" 

 ေအးျမကေလသံမာမာနဲ႕ေျပာ၊ အိတ္ကပ္ကိုလည္းပုတ္ျပလိုက္၏။ 

 "ဟုတ္ပါတယ္ ညီေလးရ၊ ခုနကမင္းကိုကေလးမွတ္လို႕ ကေလးခပယဲူလိုက္တာ၊ ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ေတာ့ 

ဟဟဲဲ….ကေလးမွမဟုတ္တာ" 

 စပယ္ယာကေအးျမကိုေျခဆုံးေခါင္းဆံုးၾကည့္ရင္းတဟဟဲရဲယ္ေနလိုက္ေသး၏။ အနီးအနားကခရီးသည္ေတြ 

ကလည္း ၿပံဳးစိၿပံဳးစိျဖင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိသူႏွင့္ရြယ္တူေက်ာင္းသူသံုးေယာက္ကပါးစပ္ကိုလြယ္အိတ္ 

ျဖင့္ကြယ္ၿပီးတခိခိရယ္ေနၾကတာကိုေအးျမအေနခက္ဆံုးျဖစ္၏။ 

 "ေရာ့ယူဗ်ာ" 

 ေအးျမေဆာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီးျဖင့္ပုိက္ဆံထုတ္ေပးၿပီးအားလံုးကိုမ်က္ႏွာလဲႊထားလိုက္၏။ႏွစ္ေနရာသံုးေနရာေလာ

က္ရပ္ၿပီးကားဆက္ထြက္လာေတာ့ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ က သူ႕ခါးကိုလာတို႕သည္။ 

 "ဘာလဗဲ်" 

 "အမေလးလန္႕လိုက္တာေတာ္၊ စပယ္ယာကလည္းသေဟာက္သဟနဲ႕ဲ ကားခေပးတဲ့လူကို" 

 မိန္းမႀကီးသည္ လက္ထကဲပိုက္ဆံကိုေၿမွာက္ျပၿပီးေအးျမကိုမေက်မခ်မ္းလွမ္းေျပာ၏။ 

 "က်ဳပ္စပယ္ယာမဟုတ္ဘူးဗ်။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား။  စပယ္ယာကဟိုမွာ" 

 ေအးျမကလည္းမိန္းမႀကီးကိုမေက်မခ်မ္းလွမ္းေျပာရင္းစပယ္ယာဘက္လက္ညိႈးထိုးျပလိုက္၏။မိန္းမႀကီးလည္းအိုး

တိုးအန္းတန္းျဖစ္သြားကာ 

 "စိတ္မရွိပါနဲ႕ကြယ္ ထင္ေတာ့ထင္သား၊ ကေလးစပယ္ယာမထားေလာက္ပါဘူးလို႕" 

 မိန္းမႀကီးထပ္ေျပာလိုက္မွ ပိုဆိုးသြားကာ အားလံုး၀ိုင္းရယ္ၾကေလ၏။ မိန္းမႀကီးသာဆားပုပ္ခႀဲကီးဆိုလွ်င္ 

ဆံုထထဲည္႕အမႈန္ႀကိတ္ကာသံုးပါးလွ်က္ဆားသာေဖာ္ပစ္လိုက္ခ်င္ေတာ့၏။ 

ဂ်ိဳေဇာ္ 


